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 چکیذه

. ضٚش پژٚٞص اظ ٘ظط طفتیضٟط تٟطاٖ ا٘دبْ پص ییزض ٔساضس اثتسا ط٘سٜیبزٌیسبظٔبٖ  یپژٚٞص حبؾط ثب ٞسف اضائٝ اٍِٛ

( اظ یوٕ-یفی)و رتٝیٚ اظ ٘ظط ٘ٛع زازٜ، آٔ ٕٞجستٍی - تٛغیفی ٞب زازٜ آٚضی اظ ٘ظط ضٚش خٕغ ؛یبزیثٙ -یٞسف وبضثطز

ش ٚ پطٚضش ثٛز. زض ٚ غبحجٙظطاٖ آٔٛظ یذجطٌبٖ زا٘طٍبٞ ضبُٔپژٚٞص،  یفیثرص و یآٔبض ۀثٛز. خبٔؼ ی٘ٛع اوتطبف

ثب  ،یفیثٛز٘س ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب زض ثرص و  905ضٟط تٟطاٖ ثٝ تؼساز  ییٔؼّٕبٖ ٔمبقغ اثتسا ٝیضبُٔ وّ یخبٔؼٝ آٔبض ،یثرص وٕ

 دٓپژٚٞص اظ ضٚش ٔحبسجٝ ح یٞسفٕٙس ا٘تربة ضس٘س. خٟت ثطآٚضز حدٓ ٕ٘ٛ٘ۀ ٔٛضز ٘یبظ زض ثرص وٕ یطیٕ٘ٛ٘ٝ ٌ

چٙس  ای ذٛضٝ یطٌی ٘فط ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ضٚش ٕ٘ٛ٘ٝ 310استفبزٜ ضس ٚ تؼساز  یٔؼبزالت سبذتبض یٕ٘ٛ٘ٝ زض ٔسَ سبظ

اظ پطسطٙبٔٝ ٔحمك  ،یاستفبزٜ ضس ٚ زض ثرص وٕ بفتٝی سبذتبض ٕٝی٘ ٞبی اظ ٔػبحجٝ یفیا٘تربة ضس٘س. زض ثرص و یٔطحّٝ ا

 ویفی ثرص زض ٞب ضٚش تحّیُ زازٜ .سیٌطز سییٔٛضز سٙدص لطاض ٌطفتٝ ٚ تب باثعاضٞ ییبیٚ پب ییسبذتٝ استفبزٜ ضس. ضٚا

ٕ  یپطزاظٝ ٘ظطی ضٚش اظ ثطٌطفتٝ ٘ظطی وسٌصاضی ٚ  یفیآٔبض تٛغ ٞبی اظ ضٚش یزازٜ ثٙیبز ثٛز. زض ثرص و

حبغُ اظ  حی( استفبزٜ ضس. ٘تبیاوتطبف یػبّٔ ُیٚ تحّ یسییتأ یػبّٔ ُیتحّ طسٖٛ،یپ یٕٞجستٍ طی٘ظ ٞبیی )آظٖٔٛیاستٙجبق

تفىط  ،یشٞٙ یاٍِٛٞب ،یتسّف فطز ٞبی ضبُٔ ٔؤِفٝ ط٘سٜ،یبزٌیزٞٙسٜ سبظٔبٖ  ُیتطى ٞبی ِفٝپژٚٞص ٘طبٖ زاز٘س وٝ ٔؤ

ز  ط٘سٜیبزٌیاثطٌصاض ثط سبظٔبٖ  ٞبی¬ٔؤِفٝ ٗ،یاقالػبت ثٛز. ٕٞچٙ یٚ فٙبٚض یٕیت یطیبزٌیآضٔبٖ ٔطتطن،  ،یستٕیس

 یزض پژٚٞص حبؾط اٍِٛ ٗ،یز٘س. ػالٜٚ ثط اثٛ یا٘سب٘ یطٚیٚ ٘ یضٞجط ،یسبظٔب٘ طًٞٙف ٞبی ضبُٔ، ٔؤِفٝ ییضٔساضس اثتسا

ٔٛضز ثطضس لطاض  عیسبظٚوبض ٚ ٔٛا٘غ ضا ٘ ٌط، ُیػٙٛاٖ ضسٜ، ػٛأُ تسٟ ٞبی اضائٝ ضس وٝ  ػالٜٚ ثط ٔؤِفٝ ط٘سٜیبزٌیسبظٔبٖ 

 ثطذٛضزاض ثٛز. یزاز ٚ اظ ثطاظش ٔكّٛث

 یا٘سب٘ یطٚی٘ ،یفطًٞٙ سبظٔب٘ ،یضٞجط ط٘سٜ،یبزٌیسبظٔبٖ  :واشگان كلیذی
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 هقذهه

 ثستط ایٗ زض تطثیت تؼّیٓ ٚ زیٍط ػجبضت ثٝ ٚ است آٔٛظش ٚ پطٚضش ٘ظبْ اٞساف تحمك اغّی وبٖ٘ٛ ٔسضسٝ

 تؼّیٓ ٘ظبْ اٞساف ٚ ضبیستٍیٟب اظ ٔی تٛاٖ ػػبضٞبی ضا وبضآفطیٗ ٚ فىٛض ٔؤٔٗ، ٘سّی ٔی ٌیطز. تطثیت ضىُ

 ٔؼطؼ زض ٔٛلؼیت اغالح ٚ زضن خٟت الظْ ضبیستٍی ٞبی ثطای وست زا٘ص آٔٛظاٖ وطز. ٔؼطفی تطثیت ٚ

 ثطای تحمك آٔبزٌی اظ لجِٛی لبثُ ٔطتجٝ ذٛیص، ٞٛیت پیٛستٝ تؼبِی ٚ تىٛیٗ ثب تب لطاض ٔی ٌیط٘س فطغتٟب ایٗ

 إٞیت ذٛز خبی زض ٞط یه تحػیّی زٚضٜ ٞبی (. 1390 )ثسضی، آٚض٘س زست ثٝ ضا اثؼبز ٕٞٝ زض قیجٝ حیبت

 زثستبٖ زض آٔٛظضی ٔسیط اضتجبٜ ٞط ِصا است ٚیژٜ ای ثطذٛضزاض حسبسیت ظا اثتسایی زٚضٜ ٔیبٖ ایٗ زض أب زاضز

 آٟ٘ب ضرػیت ثٝ زازٖ ضىُ ٚ زا٘ص آٔٛظاٖ تطثیت زض ٔسیط ظیطا خجطاٖ ٘بپصیط ٔی ضٛز، ؾبیؼٝ ای ثٝ ٔٙدط

 ٚ ضیٜٛ ٞبی سٙتی ٟ٘بزٖ ٞٓ زضوٙبض الظٔٝ اش پیططفت ٚ تٛسؼٝ سٛی ثٝ حطوت ٞطٌٛ٘ٝ ثسعایی زاضز. ٘مص

 یبزٌیط٘سٜ سبظٔبٖ یىٓ ٚ لطٖ ثیست زض آٟ٘ب ٔٛفك تطیٗ خّٕٝ اظ وٝ است ٔسیطیت ٘ٛیٗ ضیٟٛٞبی اظ بزٜاستف

 ضضس اثتسایی زٚضٜ زض ایطاٖ آٔٛظش ٚپطٚضش یبزٌیطی، سبظٔبٖ ٘ظط اظ ایٙىٝ ثٝ تٛخٝ ثب (.1394)ٞٛیسا،  است

 زغسغٝ ٟٕٔتطیٗ أطٚظٜ ٚ است ٝ٘ساضت تٛخٟی لبثُ ضضس ٘ظطویفی اظ است، ِىٗ زاضتٝ ٔٙبسجی ٘سجتب  ٚ وٕی

 زض خبٔؼٝ ی فىطی سطٔبیٝ ٞبی تؼبِی ٚ ضضس خٟت ٔٙبست ثستطی ایدبز وطٛض، پطٚضش آٔٛظضی ٚ ٘ظبْ

ٛ َ ثب ٕٞعٔبٖ ثبیس، ایطاٖ آٔٛظش ٚپطٚضش است. ٔحٛض زا٘بیی  ظٔیٟٙی زضخٟبٖ، ضٚیىطزٞبی آٔٛظضی زض تح

 ٚ ضسٜ تمٛیت یبزٌیطی یبززٞی ٔساضس، فطایٙسٞبی ایٗ زض ٚ آٚضز فطاٞٓ ضا یبزٌیط٘سٜ ٔساضس ضىُ ٌیطی

ضٛز.  فطاٞٓ ٌطٚٞی فؼبِیتٟبی ثط تىیٝ ثب زا٘ص آٔٛظاٖ وّیسی ٟٔبضتٟبی- اضتمبی ثطای یىپبضچٝ تؼبّٔی ٔحیف

ضبٞس تغییطات ضٚظافعٖٚ ٞستٙس وٝ ضبیس اظ پسیسٜ خٟب٘ی ضسٖ ٚ ػسْ لكؼیتٟبی ٔحیكی ٚ یب أطٚظٜ سبظٔبٟ٘ب 

ثطای ثمبی ذٛز ثبیس ٕٞعٔبٖ ثب ایٗ تغییط  سبظٔبٟ٘ب. ٘ٛیٗ اقالػبتی ٚ اضتجبقی ٘طئت ٌطفتٝ است پیططفت فٙبٚضیٟبی

زض چٙیٗ ٔحیكی قجیؼی است وٝ أتیبظٞبی ضلبثتی زض خطیبٖ یبزٌیطی ٚ آٔٛظش زض سكح . ٚ تحٛالت تغییط وٙٙس

ی سبظٔبٟ٘بی ثٙبثطایٗ، ٚ است طییبزٌی خسیس، بیٞ پبضازایٓ ٔحٛضیت ػجبضتی، ثٝ. ضٛز ٔكطح بظٔبٖوبضوٙبٖ ٚ س

ی وبضی ذٛز فطایٙسٞب زض ضا ٞبآٔٛذتٝ ٚ یبزٌیطی ایٗ ٚ سز ثٍیط٘یب ضلجب اظ ثٟتط ٚ سطیؼتط ظٚزتط، وٝ تٙسٔٛفمتط ٞس

زض سبِٟبی اذیط ٔكطح ٚ سبظٔبٟ٘بی یبزٌیط٘سٜ ٝ ٔفْٟٛ یبزٌیطی سبظٔب٘ی و تزلیمب ثٝ ٕٞیٗ زِیُ اس. زٞٙس بٖ٘ط

 (. 2017، 1زیىسٖٛ)است زاضتٝ ٟیتٛخ لبثُ سضسٜ ٚ ضض

سبظٔبٟ٘بی  .یبثس سبظٔب٘ی است وٝ ػّٕىطزٞبیص اظ قطیك آٌبٜ ضسٖ، ثٟجٛز ٔیسبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ، زض ٚالغ، 

ٚ ٔسیطیت ٚ وبضوٙبٖ  زٞٙس ٞبی ٔرتّف افعایص ٔی ثٝ قٛض زائٓ ظطفیت ٚ تٛا٘بیی ذٛز ضا زض ظٔیٙٝ یبزٌیط٘سٜ، 

سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ سبظٔب٘ی است وٝ زض . خسیس وبض ٚ تفىط ٞستٙس ضیٜٛ ٞبیآٟ٘ب ثكٛض ٔطتت زض حبَ یبزٌیطی 

آٖ افطاز ثٝ قٛض ٔستٕط زض حبَ تٛسؼٝ ظطفیت ذٛز خٟت تحػیُ ٘تبیدی ٞستٙس وٝ ثٝ ٚالغ قبِت آ٘ٙس، خبیی وٝ 
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اٍِٛٞبی تبظٜ فىط وطزٖ پطٚضش ٔی یبثس، ٔحّی وٝ ذٛاستٝ ٞب ٚ تٕبیالت ٌطٚٞی ٔحمك ٔیطٛز ٚثبالذطٜ 

سبظٔبٟ٘بی ػالٜٚ ثط ایٗ،  .ٔدٕٛػٝ ای وٝ زض آٖ افطاز پیٛستٝ ٔی آٔٛظ٘س وٝ چٍٛ٘ٝ ثب یىسیٍط یبز ثٍیط٘س

  (.65: 2018، 1زیٛیس ٚ ٘بتّی) ٘بٔٙس یبزٌیط٘سٜ ضا ثٝ تؼجیطی سبظٔبٟ٘بی زا٘ص آفطیٗ ٔی

ٔسئِٛیٗ ٚ  یی ٞستٙس وٝٞبسبظٔبٖآٔٛظش ٚ پطٚضش، ٞبی آٔٛظضی ثٝ ٚیژٜ ٞبی أطٚظی، سبظٔبٖاظ ٔیبٖ سبظٔبٖ

ا٘س ٚثٝ ٘ظط ٔی  ذٛز لطاض زازٜ سطِٛحٝ وبضٍٕٞبْ ضسٖ ثب پیططفتٟبی سطیغ ػػط خسیس ضا  ٟبٌصاضاٖ آ٘سیبست

ایٗ . ثیطتطی ثطذٛضزاض ثبضس تٛخٝٞبی آٔٛظضی اظ ی یبزٌیط٘سٜ زض اضتجبـ ثب سبظٔبٖبٞضسس ٔٛؾٛع سبظٔبٖ

وبضآٔس ضاثٝ خبٔؼٝ ػطؾٝ بی سطیغ  فٗ آٚضی ٍٕٞبْ سبظ٘س تب ٘یطٚٞبیی ٞسبظٔبٟ٘ب ثبیس ثتٛا٘ٙس ذٛز ضا ثب پیططفت

ٞبی فطزی ٚ اختٕبػی ٚ ترػع ٚ ػّٓ ٚ زا٘ص الظْ زض حبَ حبؾط ٘یبظ ثٝ ٔسیطا٘ی وٝ زاضای ضبیستٍی. ٕ٘بیٙس

ٞبی ترػػی  ٞبی الظْ ضا زض ضضتٝوٝ آٌبٞی ٚ ٔؼّٕب٘ی زض ظٔیٙٝ آٔٛظش ٚ پطٚضش ثبضٙس ٚ ٕٞچٙیٗ وبضوٙبٖ

ذٛز زاضا ثٛزٜ ٚ زا٘ص ذٛز ضا ثٝ قٛض ٔطتت ثٝ ضٚظوطزٜ ٚ آذطیٗ اقالػبت ضا زض ظٔیٙٝ ضضتۀ ترػػی ذٛز 

ضس ٚ زض غٛضت ػسْ تٛخٝ ثٝ ایٗ ٘یبظ، خبٔؼٝ زض آیٙسٜ ثب ٔؼؿالتی ٔٛاخٝ بثزاضتٝ ثبضٙس وبٔال  ٔحسٛس ٔی

 (. 148: 1389ّٔىی ٚ لّٙدی، )ذٛاٞس ضس وٝ ٔمبثّٝ ثب آٟ٘ب ثسیبض ٔطىُ ذٛاٞس ثٛز

یىی اظ ایٗ ٔفبٞیٓ، ایدبز . تجسیُ ٔساضس ثٝ یه سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ، زض ٚالغ، پٙح ٔفْٟٛ وّیسی ضا ضبُٔ ٔی ضٛز

 بٖوٝ ٚالؼیت ٞبی ٔٛخٛز ضا ثٝ زضستی ٔیطٙبسس، اٞسافط ، وسب٘یثب تٛا٘بیی ٚ لبثّیت ثبال است زا٘ص آٔٛظا٘ی

 ثبٚؾغ ٔٛخٛز ثٝ فبغّٝ ذٛز ٚ اٞساف پی ٔی بٖثب ٔمبیسٝ آضٔب٘ط آٟ٘ب، ٞستٙسپبیجٙس  بٖٔطرع ثٛزٜ ٚ ثٝ آضٔبٟ٘بیط

ػجبضت اظ ٔفطٚؾبت  است وٝ سِٟبی شٞٙییىی زیٍط اظ ٔفبٞیٓ، ٔ. ٙسٙو ثطز ٚ ثطای ضسیسٖ ثٝ اٞساف تالش ٔی

وٝ ٔسیطیت ٔسِٟبی شٞٙی ضبُٔ زٚ ػٙػط اسبسی  ٔؼتمس استسٍٙٝ . ٔی ثبضساسبسی ٚ حه ضسٜ زض شٞٗ ا٘سبٖ 

-٘ٛآٚضی سبظٔب٘ی ثطای ظٔیٙٝ سبظی ثٝ ٔٙظٛض استفبزٜ ٔستٕطاظ ٟٔبضتٚ  یبزٌیطی ٟٔبضتٟبی خسیس ُٔ ٚ ضب است

ٚخٛز آضٔبٖ ٔطتطن، زیٍط ٔفٟٛٔی است وٝ زض سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ ٔستتط است ٚ ثٝ . است ٞبی ثٝ زست آٔسٜ

ض ثیٗ ٔؼّٕبٖ ٚ سبیط ٔؼٙی احسبس ٔطتطن ثیٗ اػؿبی سبظٔبٖ ٚ اٞساف سبظٔبٖ است وٝ ٔٛخت ایدبز تؼٟس ز

. یبزٌیطی تیٕی ٚ تفىط سیستٕی اظ ٔفبٞیٓ زیٍط ثطای ایدبز ٔساضس یبزٌیط٘سٜ است. اػؿبی ٔساضس ٔی ضٛ٘س

تٛا٘بیی زضن تفىط سیستٕی ٘یع، . یبزٌیطی تیٕی، ٕٞب٘كٛض وٝ اظ ٘بٔص پیساست، ثٝ ٔؼٙی یبزٌیطی ٔطبضوتی است

ایٗ تفىط، ٔساضس . زٞس ٓ ٞبی پیچیسٜ ثٝ ٔطٚض تحت تبثیط لطاض ٔیضٚاثف وّیسی ٔتمبثُ است وٝ ضفتبض ضا زض سیست

أب ِٔٛفٝ ٞبی زیٍط ٘یع ٚخٛز زاض٘س وٝ ثط قجك . ضا لبزض ثٝ تػٕیٓ ٌیطی زضست زض ٔٛضز ٔطىالت ٔی سبظز

یىی اظ ایٗ ِٔٛفٝ ٞب، . ٞبی ا٘دبْ ضسٜ، ٔی تٛاٖ آٟ٘ب ضا اظ ِٔٛفٝ ٞبی اسبسی سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ زا٘ستپژٚٞص

، حٕبیت سبظٔب٘ی ضااظ ِٔٛفٝ ٞبی تسٟیُ وٙٙسٜ زض ایدبز (2018) 2ِٛظیط ٚ ٕٞىبضاٖ. حٕبیت سبظٔب٘ی است

                                                      
1
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( ٘یع زض پژٚٞص ذٛز ٘طبٖ ٔی زٞس وٝ فطًٞٙ سبظٔب٘ی ٚ ضٞجطی اظ 2018) 1ٚة. سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ ٔی زا٘ٙس

ٞب ضا خعء ِٔٛفٝ ٞبی سبظٔبٖ  ػٛأُ تسٟیُ وٙٙسٜ یبزٌیطی سبظٔب٘ی است ٚ ثٝ ػجبضتی ٔی تٛاٖ ایٗ ِٔٛفٝ

(، ٘یع، ثط سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ تبویس زاض٘س ٚ ػٙٛاٖ ٔی وٙٙس وٝ 60: 2018یبزٌیط٘سٜ زا٘ست. زیٛیس ٚ ٘بتّی )

 غالحیت حطفٝ ای ِٔٛفٝ ای است تسٟیُ وٙٙسٜ ثطای ایدبز سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ.

تجسیُ ٔسضسٝ ثٝ ثٝ ثطضسی سبظٚوبضٞبی (، ٘یع زض پژٚٞطی 1396تٛوّی ٚ ٕٞىبضاٖ )زض ضاستبی پژٚٞص حبؾط، 

ؾطٚضت تجسیُ ضسٖ پطزاذتٙس. ایٗ پژٚٞص اظ ٘ٛع ٔطٚضی ثٛزٜ ٚ پژٚٞطٍطاٖ ٘طبٖ زاز٘س وٝ  سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ

ٔسضسٝ ٞب ثٝ سبظٔبٖ ٞبی یبزٌیط٘سٜ اظ آٖ خب ٘بضی ٔی ضٛز وٝ ثب افعایطپیچیسٌی ٚ سطػت تغییطات ٔحیكی، زض 

یف پیطأٖٛ، فعٚ٘ی یبفتٝ است.زض ٘تیدٝ، سبظٔبٖ ٞب ٘یبظ ثیطتطی ثٝ زا٘ص ٚ آٌبٞی ٚالغ ٘ساضتٗ اقٕیٙبٖ ثٝ ٔح

ٌستطزٜ اظ ػٛأُ ٔحیكی زاض٘س تب ثتٛا٘ٙس، ذٛزضا ثب تغییط ٚ تحٛالت ٔحیكی تكجیك زٞٙس. اظ ٕٞیٗ ضٚ، ٔسضسٝ ٞب ٚ 

ٝ ٘مص آٔٛظش ٚ پطٚضش ٔٛسسبت آٔٛظضی ثبیس ثٟطٚیىطزٞبی سبظٔبٖ ٞبی یبزٌیط٘سٜ ٔتٕبیُ ضٛ٘س. اظ آٖ خب و

زض تٛسؼٝ ٚپیططفت خبٔؼٝ ثسیبض إٞیت زاضز، ِصا ثبیس ثٝ قٛض خسی تطی ثٝ ثبال ثطزٖ آٌبٞی ٔسیطاٖ ٚ سبیطػٙبغط 

ٔطثٛـ ٘سجت ثٝ تغییطات ٚ تحٛالت زض ػطغٝ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ تٛخٝ وطز . ایٗ ٟٔٓ زست یبفتٙیٙیست، ٍٔط اظ قطیك 

تسٟیُ ذٛاٞس ضس. ٔساضسی وٝ یبز  ٜ ای ثٝ ٘بْ سبظٔبٖ ٞبی یبزٌیط٘سٜآٔٛظش ٚ یبزٌیطی وٝ ذٛز ثب ظٟٛض پسیس

ٔی ٌیط٘س ثٝ ٔثبثٝ اختٕبع یبزٌیط٘سٜ ا٘س، خبیی وٝ یبزٌیطیسبظٔب٘ی تطٚیح ٔی ضٛز، ثط آظٖٔٛ تدطثٝ ٞب تبویس ٔی 

یبثس، ایسٜ ضٛز، ذٛزا٘سیطی زضپٙساض ٚ ضفتبض تجّیغ ٔیطٛز، أىبٖ ذاللیت، ٘ٛآٚضی ٚ تفىط ا٘تمبزی ٌستطش ٔی 

ٞبی ضإٞٙبی ٔٛثطی ٔكطحٕی ضٛز، ا٘سبٖ ٞب ثطای تغییط ثطاٍ٘یرتٝ ٔی ضٛ٘س ٚ ثب ثط٘بٔٝ ضیعی ٚ ا٘سیطٝ ضاٞجطزی 

. زض ثیٗ پژٚٞطٟبی تحٛالتبختٕبػی ضا سبظٔب٘سٞی ٔی وٙٙس ٚ ثطزٚزِی ٞب ٚ تطس اظ زا٘ستٗ چیطٜ ٔی ضٛ٘س

بضٜ وطز. ایطبٖ زض پژٚٞطی ثٝ ثطضسی یبزٌیطی سبظٔب٘ی (، اض2019) 2ذبضخی ٘یع ٔی تٛاٖ ثٝ پژٚٞص زاس ٚ چّیب

پیٕبیطی ثٛزٜ ٚ ثیٗ سبظٔبٟ٘بی  -ٚ ٘مص ٘یطٚی ا٘سب٘ی زض ایدبز یبزٌیطی پطزاذتٙس. ایٗ پژٚٞص اظ ٘ٛع تٛغیفی

ٔٙكمٝ ضٕبِی زض ٔبِعی ا٘دبْ پصیطفتٝ است. ٘تبیح حبغُ اظ پژٚٞص، تبثیط ٘یطٚی ا٘سب٘ی ثط ایدبز یبزٌیطی 

(، زض پژٚٞطی ثٝ ثطضسی ٘مص فطًٞٙ سبظٔب٘ی زض 2019ا زض سبظٔبٟ٘ب تبییس ٔی وٙس. ٕٞچٙیٗ، چیب )سبظٔب٘ی ض

تجسیُ ضسٖ سبظٔبٟ٘ب ثٝ سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ پطزاذت. ایٗ پژٚٞص اظ ٘ٛع ٔطٚضی ثٛزٜ ٚ ٘تبیح چٙسیٗ ٔكبِؼٝ ثب 

ًٞٙ سبظٔب٘ی زض تجسیُ ضسٖ یىسیٍط ٔٛضز ٔمبیسٝ لطاض ٌطفتٝ است. ٘تبیح حبغُ اظ پژٚٞص ٘طبٖ زاز وٝ فط

(، ٞٓ زض پژٚٞطی ثٝ ثطضسی یبزٌیطی زض 2018) 3سبظٔبٟ٘ب ثٝ سبظٔب٘ی یبزٌیط٘سٜ ٔٛثط است. ثّیك ٚ ٕٞىبضاٖ

سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ پطزاذتٙس. ایٗ پژٚٞص اظ ٘ٛع ٕٞجستٍی ثٛزٜ ٚ ٘تبیح حبغُ اظ پژٚٞص ٘طبٖ زاز وٝ یىی اظ 

زض ایٗ پژٚٞص سبظٔبٖ ثٝ سٛی سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ زاضز، ضٞجطی است. ػٛأُ اثطٌصاض وٝ ٘مص ٔحٛضی ثط تغییط 

                                                      
1
   Webb 

2
 Dass & Chelliah 

3
 Bligh, et al  



                                            اثتساییٔساضس  سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ زض اضائٝ اٍِٛی

56 

 

 ٔكطح ضس وٝ ضٞجطی ٔی تٛا٘س یبزٌیطی ضا ثٝ ػٙٛاٖ ػبّٔی ٟٔٓ زض سبظٔبٖ ٟ٘بزیٙٝ وٙس.

زٚضٜ  اظ ثیٗ زٚضٜ ٞبی ٔػٛة ػٕٛٔی زض آٔٛظش ٚ پطٚضش، زٚضٜ اثتسایی ثیطتط ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٔی ٌیطز. ایٗ

 سی٘ظبْ خس فیىٝ زض تؼطثسیبض ٔٛثط است ثكٛضیاستؼساز زا٘ص آٔٛظاٖ  ییٚ ضىٛفبزض خٟت ضضس  ییاثتسا

زض ضضس  یّیٔمكغ تحػ ٗیا طاٖیوٝ ٔؼّٕبٖ ٚ ٔس ی٘مط ٗیا ُی٘بْ ٌطفتٝ است. ثٝ زِ« اسبس»ثٝ زٚضٜ  یآٔٛظض

ثٝ ذٛز ٌطفتٝ  ، ایٗ ٘بْ ضاطزیضىُ ثٍ ٙسٜیآ یّیتحػ یٞب ٚضٜزا٘ص آٔٛظاٖ ثٝ ػٟسٜ زاض٘س تب ز یٚ آٔٛظض یتیتطث

تب زض خٟت ثٟسبظی ضٙبذتٝ ضٛز  یٚ پطٚضض یآٔٛظض تیزٚضٜ اظ ٍ٘بٜ فؼبِ ٗیٟٔٓ ا یالظْ است وبضوطزٞباست. 

 ٗیٟٔٓ ا یاظ خّٕٝ وبضوطزٞبٚ اضتمبی سكح زا٘ص ٚ ٟٔبضت ٚ ٍ٘طش زا٘ص آٔٛظاٖ ٌبٔی اسبسی ثطزاضتٝ ضٛز. 

ضس ػمال٘ی اضبضٜ وطز. ٕٞچٙیٗ، ػسْ ٚخٛز حٕبیت ، ضضس اختٕبػی ٚ ضٞب ثٝ ضضس اضظش تٛاٖ یٔ یّیٔمكغ تحػ

سبظٔب٘ی الظْ اظ قطف ٔسئِٛیٗ آٔٛظش ٚ پطٚضش، اٍِٛی قطاحی ثط٘بٔٝ زضسی زیسیپّیٗ ٔحٛض، اٍِٛی اضظضیبثی 

ٞسف ٔحٛض ٚ پبضازایٓ سٙتی اظ زیٍط ٔٛا٘ؼی است وٝ ایدبز ٔساضس یبزٌیط٘سٜ ٚ ٕٞچٙیٗ یبزٌیطی فؼبَ ضازض ایٗ 

اخٝ ٔی وٙس. ثط ایٗ اسبس، پژٚٞص حبؾط ثط آٖ است تب ثب ضٙبسبیی ِٔٛفٝ ٞبی سبظٔبٖ زٚضٜ ثب ضىست ٔٛ

یبزٌیط٘سٜ زض زٚضٜ اثتسایی، وٕه ضبیب٘ی ثٝ ٘ظبْ ثط٘بٔٝ ضیعی آٔٛظضی ٚ اٍِٛ سبظی ثطای ثٟجٛز ٚؾؼیت 

پبسد زٞس وٝ  یبزٌیطی زض سكح ٔساضس اثتسایی وٙس. زض ایٗ ضاستب پژٚٞص حبؾط لػس زاضز ثٝ ایٗ سٛاَ اسبسی 

 زض ٔساضس اثتسایی، چٝ اٍِٛیی ٔی تٛاٖ اضائٝ زاز؟ ط٘سٜیبزٌیسبظٔبٖ ثطای 

 

 پصوهص  روش
 اظ پژٚٞص ضٚشثپطزاظز،  اضائٝ اٍِٛی سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ زض ٔساضس اثتسایی ٔیثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ تحمیك حبؾط ثٝ 

 رتٝیآٔ زازٜ، ٘ٛع ٘ظط اظ ٚ یٕٞجستٍ –تٛغیفی ٞبزازٜ آٚضیخٕغ ضٚش ٘ظط اظ ؛یبزیثٙ –یوبضثطز ٞسف ٘ظط

خبٔؼۀ آٔبضی زض ثرص ویفی ضبُٔ ذجطٌبٖ زا٘طٍبٞی ٚ غبحجٙظطاٖ .  ثٛز یاوتطبف ٘ٛع اظ( یوٕ-یفیو)

ٞبی اخطایی زض ظٔیٙٝ ٔسیطیت سبظٔب٘ی وٝ اظ سٛاثك اخطایی زض غالح زاضای پستآٔٛظش ٚ پطٚضش ٚ افطاز شی

وٝ زاضای وتت ٚ ٔمبالتی ترػػی زض ایٗ حٛظٜ ثٛز٘س. وٝ ثٝ  ٔحممب٘ی ٌیطی ثطذٛضزاض ثٛزٜ ٚ ٘یعسكٛح تػٕیٓ

اثتسایی  ٔمبقغ ٔؼّٕبٖ ضٚش ٞسفٕٙس ا٘تربة ضس٘س. خبٔؼۀ آٔبضی پژٚٞص زض ثرص وٕی ایٗ پژٚٞص، ضبُٔ وّیٝ

فط ٘ 310ثٛز٘س. ثطای ا٘تربة ٕ٘ٛ٘ٝ، اظ فطَٔٛ وٛوطاٖ استفبزٜ ضس ٚ تؼساز   905 تؼساز ثٝ تٟطاٖ ضٟط 10ٔٙكمٝ

ٌیطی ذٛضٝ ای چٙس چٙیٗ زض ایٗ پژٚٞص ثطای ا٘تربة ٕ٘ٛ٘ٝ زض ایٗ پژٚٞص اظ ضٚش ٕ٘ٛ٘ٝا٘تربة ضس٘س. ٞٓ

ٔٙكمٝ ضٕبَ، خٙٛة،  5ٔطحّٝ ای استفبزٜ ضس. ثسیٗ غٛضت وٝ اثتسا ثط اسبس پطاوٙسٌی خغطافیبیی، ضٟط تٟطاٖ ثٝ 

مٝ، ٔؼّٕبٖ ٔساضس اثتسایی ثٝ غٛضت تػبزفی، ضطق ٚ غطة ٚ ٔطوع، تمسیٓ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٘سجت خبٔؼٝ زض ٞط ٔٙك

 ا٘تربة ضس٘س. 
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ٞبی ا٘فطازی ثب سبذتبض یبفتٝ استفبزٜ ضسٜ است. زض ٔػبحجٝٞبی ٘یٕٝثرص ویفی پژٚٞص حبؾط اظ ٔػبحجٝ زض

س اظ ا٘دبْ ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ثؼ ؛سؤاَ اغّی زض ٔػبحجٝ استفبزٜ ضس 5ٔػبحجٝ ضٛ٘سٌبٖ، ثطای ثطضسی ٔمسٔبتی اظ 

ضسیس، یؼٙی زازٜ ٞبی  1ٞبی لجّی تىطاض ضس٘س ٚ پژٚٞطٍط ثٝ اضجبعٔػبحجٝ، ػٛأُ اغّی ٚ فطػی زض ٔػبحجٝ 21

 ٔػبحجٝ ٞب ٔتٛلف ٌطزیس. ٚ اضجبع حبغُ ضس، خٕغ آٚضی ضسٜ، تفبٚتی ٘ساضت "خسیس ثب زازٜ ٞبیی وٝ لجال

ای  ٞب زض ثرص وٕی، پطسطٙبٔٝ ت ٚ سمٓ آٖٚ تؼییٗ غح پژٚٞص بظی٘ ٔٛضز یٞب زازٜ یٌطزآٚض ٔٙظٛض ثٝ

پبسد ثب قیف  سبذتٝ ثط ٌطفتٝ اظ وسٞبی حبغُ اظ ٔػبحجٝ تٙظیٓ ضس. ایٗ پطسطٙبٔٝ ضبُٔ سٛاالت ثستٝ ٔحمك

ثبضس وٝ ثب ٘ظطسٙدی اظ ٔؼّٕبٖ اثتسایی، تىٕیُ ضسٜ است.  ٌب٘ٝ زض ذػٛظ سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ ٔی ِیىطت پٙح

غٛضی، ٔحتٛا ٚ ضٚایی سبظٜ است ٚ اػتجبض آٖ ثب ؾطیت آِفبی وطٚ٘جبخ ٚ ؾطیت ضٚایی پطسطٙبٔٝ ضبُٔ ضٚایی 

 ٌیطی ضس.پبیبیی تطویجی ا٘ساظٜ

 ٞبی ایٗ پژٚٞص ضبُٔ زٚ لسٕت است:ٞبی پطسطٙبٌٔٝٛیٝ

ضٙبذتی پبسرٍٛیبٖ است. ػٕٛٔی ٞسف وست اقالػبت وّی ٚ خٕؼیت ٞبیاَؤسػٕٛٔی: زض  ٞبیاِف( ٌٛیٝ

 ا٘س.ٔكطح ضسٜ سؤاَ است ٚ ٔٛاضزی ٔب٘ٙس خٙسیت، سٗ، تحػیالت ٚ سبثمٝ وبض ایٗ لسٕت ضبُٔ پٙح

 ة( پطسطٙبٔٝ سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ زض ٔساضس اثتسایی ضٟط تٟطاٖ

ثبضس. زض قطاحی سؤاَ ثبظ ٔی 1ٚ  ٌٛیٝ ای 88 ترػػی: ایٗ ثرص ضبُٔ یه پطسطٙبٔٝ ٔحمك سبذتٝ ٞبیٌٛیٝ

ٞب اظ ثطای پبسرٍٛیبٖ لبثُ زضن ثبضس. ایٗ ٌٛیٝ پطسطٙبٔٝ ٞبیٛیٝایٗ ثرص سؼی ضسٜ است وٝ تب حس ٕٔىٗ، ٌ

ٌط زض ٔحُ پژٚٞصزض ظٔبٖ تٛظیغ پطسطٙبٔٝ ثبضس. الظْ ثٝ شوط است، ای ِیىطت ٔیٌعیٙٝ 5٘ٛع ثستٝ ٚ اظ قیف 

ثطای ضطوت ضفغ اثٟبْ  ثٝٞبی پطسطٙبٔٝ غٛضت ضفبٞی خٟت ضٚضٗ ضسٖ ٔكّت ٚ ٌٛیٝٝثحؿٛض زاضتٝ ٚ 

 بٖ ٔجبزضت ٚضظیسٜ است.وٙٙسٌ

 تجسیه و تحلیل داده ها

زض . ثٛز ثٙیبز زازٜ یپطزاظٝ ی٘ظط ضٚش اظ ثطٌطفتٝ ٘ظطی وسٌصاضی ویفی ثرص زضٞب  ضٚش تدعیٝ ٚتحّیُ زازٜ

ٕ ی ثب تٛخٝ ثٝ   ٞبی آٔبض تٛغیفی ٚ استٙجبقی استفبزٜ ضس. پژٚٞص اظ ضٚش ٞبیاَؤسثرص و

 آٔبض تٛغیفی 

زست آٔس اظ زضغس، فطاٚا٘ی، خساَٚ،  ٞبی آٖ اظ پطسطٙبٔٝ ثٝخٕؼیت ضٙبذتی وٝ زازٜٞبی  ثطای تٛغیف ٚیژٌی

ٔٙظٛض تٛغیف ٔتغیطٞبی پژٚٞص اظ ٔیبٍ٘یٗ، ا٘حطاف ٔؼیبض، چٍِٛی ٚ  اضىبَ ٚ ٕ٘ٛزاض استفبزٜ ضس ٚ ٕٞچٙیٗ ثٝ

 وطیسٌی ثٟطٜ ٌطفتٝ ضس. 

 آٔبض استٙجبقی 

                                                      
2
 Saturation 
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ٕٞجستٍی پیطسٖٛ، تحّیُ ػبّٔی تأییسی ٞبیی ٘ظیط اظ آظٖٔٛپژٚٞص  ٞبی ثطای پبسد ثٝ سؤاَ زض ثرص استٙجبقی

 ٚ تحّیُ ػبّٔی اوتطبفی استفبزٜ ضس.

 

 

 یافته ها

 انذ؟ كذم تهران ضهر ییاتتذا هذارض در رنذهیادگی سازهان یها هولفه: اول سؤال

یٗ ظٔیٙٝ ثط اسبس ذجطٜ زض ا 23شوط است وٝ ثب  ثطای پبسد ثٝ ایٗ سٛاَ پژٚٞص اظ وسٌصاضی استفبزٜ ضس. ضبیبٖ

افعاض  سؤاَ ٔػبحجٝ ضس. ثب استفبزٜ اظ ضٚیىطز ٌطا٘سز تئٛضی ٚ استفبزٜ اظ ٘طْ 7ٔػبحجٝ ٘یٕٝ سبذتبضیبفتٝ ثب 

MAXQDA ٔػبحجٝ ٚ چه ِیست ٘تبیح ٔػبحجٝ ضا  ٞبیاَؤستٛاٖ ثٝ ایٗ سؤاَ پبسد زازٜ ضس. زض ازأٝ ٔی

ثطای ٞط سؤاَ پس اظ تحّیُ ٔحتٛا ٚ وسٌصاضی تٛسف  ضسٜ ٞبی اضائٝزض خساِٚی ٔدعا ٔطبٞسٜ وطز. پبسد

ٞبی ٞب ٚ ٔؤِفٝپژٚٞطٍط ٚ زٚ ٘فط اظ ٔترػػیٗ آٔبض زض خسِٚی آٚضزٜ ضسٜ است وٝ ایٗ خساَٚ، ثیبٍ٘ط ضبذع

٘یع ٚاحسٞبی ٔؼٙبیی  2ٞبی ٔػبحجٝ آٚضزٜ ضسٜ است ٚ زض خسَٚ ٔتٗ سؤاَ 1ثبضس. زض خسَٚ  اغّی پژٚٞص ٔی

 ّیُ ٔحتٛای ٔػبحجٝ آٚضزٜ ضسٜ است.ٔطثٛـ ثٝ ٘تبیح تح
 ٔػبحجٝ ٞبیاَؤس: 1خسَٚ 

 سؤال ردیف

1 
ٞبی سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ چیست ٚ ػٛأُ تطىیُ زٞٙسٜ آٖ زض ٔساضس اثتسایی ضٟط تٟطاٖ ثٝ ٘ظط ضٕب ٚیژٌی

 ا٘س؟وساْ

 ؟ضٛزثٝ ٘ظط ضٕب چٝ ػٛأّی ثبػث تجسیُ ضسٖ ٔساضس اثتسایی ثٝ سبظٔبٟ٘بیی یبزٌیط٘سٜ ٔی 2

 تٛاٖ سبظٔب٘ی یبزٌیط٘سٜ زض ٔساضس اثتسایی ضٟط تٟطاٖ پیبزٜ سبظی وطز؟ثب چٝ سبظ ٚ وبضٞبیی ٔی 3

 ا٘س؟وساْ یبزٌیط٘سٜ سبظٔبٟ٘بیی ثٝ اثتسایی ٔساضس ضسٖ ػٛأُ تسٟیُ وٙٙسٜ )ظیط سبذت ٞب( خٟت تجسیُ 4

 یبزٌیط٘سٜ وسأٙس؟ ظٔبٟ٘بییسب ثٝ اثتسایی ٔساضس ضسٖ ػٛأُ ثبظزاض٘سٜ )ٔتغیطٞبی ٔعاحٓ( تجسیُ 5

 است ضسیسٜ ٘ظطی اضجبع ٘مكٝ ثٝ ٔستٕط تكجیك فطایٙس ثب وٝ ٔػبحجٝ فطٔت زض ضسٜ آٚضی خٕغ ٞبی زازٜ ثٝ تٛخٝ ثب

 تٛاٖ ٔی، است ضسٜ تؼطیف وٕی ٔمیبس ٞب آٖ ثطای وٝ( ٔػبحجٝ) پژٚٞص اغّی سؤاالت تؼطیف اظ ثؼس

 ایٗ وٙٙسٜ تٛغیف ٕ٘ٛزاضٞبی ٚ آٖ اثؼبز ٚ ٞب ٚیژٌی ؼطیفت ثب ضا ضسٜ آٚضی خٕغ ٞبی ٔػبحجٝ وسٌصاضی

 .وطز ضطٚع ٞب ٚیژٌی
 بفتٝیسبذتبض ٕٝی٘ ٔػبحجٝ هیتىٙ اظ ضسٜ استرطاج( I تب A) یوسٞب ٚ ٓیٔفبٞ ٝیوّ یثٙس ذٛضٝ ٚ ییٟ٘ب یسبظ ٔطتت: 2خسَٚ 

 تاز هحوری انتخاتی

 سبظٔبٖ

ط٘سٜیبزٌی  
 تسّف فطزی

 ٚالؼیتٟبی وّی ٘ظبْ آٔٛظضی ضا زضن ٔی وٙٙس.  ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ،

 ٔؼّٕبٖ ایٗ ٔسضسٝ ٚالؼیتٟبی اختٕبػی ٔحیف ضا ثٝ ذٛثی ٔی ضٙبسٙس. 

 ٔؼّٕبٖ اثتسایی ز ضایٗ ٔسضسٝ، اٞساف ٔطرػی ضا ز٘جبَ ٔی وٙٙس. 
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 ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ ثٝ آضٔبٟ٘بی ذٛز پبیجٙس٘س.  

ٔسضسٝ ثب ٔمبیسٝ آضٔبٖ ذٛز ثب ٚؾغ ٔٛخٛز، ثٝ فبغّٝ ذٛز ٚ اٞساف  ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ

 ذٛز پی ...

ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ ٘سجت ثٝ یبزٌیطی ذٛز ٚ زا٘ص آٔٛظاٖ ذٛز احسبس ٔسئِٛیت 

 ٔی وٙٙس. 

 ٔؼّٕبٖ اثتسایی ایٗ ٔسضسٝ ٘سجت ثٝ ظ٘سٌی زیسی ذاللب٘ٝ زاض٘س.

 ٘سجت ثٝ أط آٔٛظش، ٍ٘بٞی پٛیب زاض٘س. ٔؼّٕبٖ اثتسایی ایٗ ٔسضسٝ 

 ٔؼّٕبٖ اثتسایی اسٗ ٔسضسٝ ثطای ثٟجٛز غالحیت ضفٝ ای ذٛز تالش ٔی وٙٙس. 

 ٔؼّٕبٖ اثتسایی ایٗ ٔسضسٝ، اظ ٚیژٌی ذٛزوٙتطِی ثطذٛضزاض٘س. 

 اٍِٛٞبی شٞٙی

 ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ زض ٔٛضز اػتمبزات ذٛز سحٗ ٔی ٌٛیٙس.

 بٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ ٘سجت ثٝ یبزٌیطی زا٘ص خسیس تالش ٔی وٙٙس. ٔؼّٕ

ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایتٗ ٔسضسٝ ٘سجت ثٝ ثٟجٛز ٍ٘طش ذٛز ٘سجت ثٝ ز٘یبی پیطأٖٛ تالش ٔی 

 وٙٙس. 

 ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ ٘سجت ثٝ افعایص ٟٔبضت ذٛز حسبس ٞستٙس. 

زائٕب زض حبَ وٙىبش ثطای یبفتٗ ضاٟٞبی خسیس زض آٔٛظش  ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ

 اثتسایی ٞستٙس. 

 ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ، زض تسضیس ذٛز ٘ٛاٚض ٞستٙس. 

ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ اظ الساْ پژٚٞی ثطای ایدبز ذاللیت زض آٔٛظش استفبزٜ ٔی 

 وٙٙس. 

 ٚٞی ضا سطِٛحٝ وبض ذٛیص لطاض ٔی زٞٙس. ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ، زضس پژ

 ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ٔسضسٝ زض خٟت تمٛیت اػتمبزات ذٛز تالش ٔی وٙٙس.  

 ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ تالش ٔی وٙٙس تب ذالق ثٛزٖ ضا ثٝ زا٘ص أٛظاٖ ٔٙتمُ وٙٙس. 

 تفىط سیستٕی

 ثٝ ٔحیف پیطأٖٛ ٞستٙس.  ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ زاضای زیسی وّی ٘سجت

ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ ثٝ اضظضیجبی تطریػی ثٝ ػٙٛاٖ اسبسی ثطای ٚضٚز ثٝ سیستٓ 

 ٔؼتمس٘س. 

ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ، ثٝ فطایٙسٞبی وبضی إٞیت ٔی زٞٙس ٚ سؼی زاض٘س فطایٙسٞب ضا 

 ثب ویفیت ...

 ٕیٓ ٌیطیٟبی ذٛز اظ ضٚیىطز سیستٕی استفبزٜ ٔی وٙٙس. ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ زض تػ

 ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ، ذطٚخی ٞبی یه قطح أٛظضی ضا پیص ثیٙی ٔی وٙٙس. 

 ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ ، ثطای زاضتٗ ٔحیكی ذاللی اظ تیٕٟبی وبضی استمجبَ ٔی وٙٙس. 

ٔسبِٝ ٚ استفبزٜ اظ ضاٟٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ زض ضٚیبضٚیی  ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ لسضت حُ

 ثب ٔطىالت ...

 ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ اٞساف ٔطتطوی ثب ٘ظبْ آٔٛظضی زاض٘س.   آضٔبٖ ٔطتطن
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 ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ، ٞسف ٌصاضی ذٛز ضا ثط پبیٝ اٞساف ٔسضسٝ لطاض ٔی زٞٙس. 

 ضٔبٟ٘ب ٔطتطن ذٛز ضا زض سطاسط ٔسضسٝ ٘طط ٔی زٞٙس. ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ آ

 ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ ٘سجت ثٝ ٞسف ٔطتطن ثب سبظٔبٖ ذٛز، احسبس تؼٟس ٔی وٙٙس. 

 ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ، ذٛز ضا ػؿٛ وٛچىی اظ یه سیستٓ ثعضي ٔی زا٘ٙس. 

 ا ثط ٘ظبْ آٔٛظضی ٔٛثط لّٕساز ٔی وٙٙس. ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ، تػٕیٕبت ذٛز ض

ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ ثطای ضسیسٖ ثٝ ضسبِت آٔٛظش ٚ پطٚضش ، ٟٔبضتٟبی ذٛز ضا 

 افعایص ... 

 یبزٌیطی تیٕی

 ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ، ثٝ یبزٌیطی ٌطٚٞی ػاللٝ ٔٙس٘س. 

 ثیطتط ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٔی زٞٙس. ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ یبزٌیطی ضسٕی ضا 

 ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ، ثٝ یبزٌیطی غیطضسٕی ػاللٝ ٔٙس ٞستٙس. 

 ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ ، ٕٞىبضاٖ ذٛز ضا ثٝ تطىیُ ٌطٟٚٞبی وبضی زػٛت ٔی وٙٙس. 

 زض ایٗ ٔسضسٝ، زض ٔمكغ اثتسایی، تیٕٟب، تػٕیٓ ٌیط٘سٜ ٞستٙس. 

اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ سؼی ٔی وٙٙس ٌطٟٚٞبیی ٔتطىُ اظ افطاز ذالق ٚ پٛیب ضا  ٔؼّٕبٖ

 تطىیُ زٞٙس. 

 آضٔبٟ٘بی تٕبْ ٔؼّٕبٖ زض تیٓ، ثطٌطفتٝ اظ آضٔبٟ٘ب ٚ اضظضٟبی تیٓ است. 

 ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ اظ وٕه ٕٞىبضاٖ ذٛز زض تسضیس زضٚس استفبزٜ ٔی وٙٙس. 

زض ایٗ ٔسضسٝ زض ثطذٛضز ثب زا٘ص آٔٛظاٖ ٚ ز ضٔٛاخٟٝ ثب ٔسبیُ، سطیغ ٌطٜٚ  ٔؼّٕبٖ اثتسایی

 وبضی ... 

 ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ ثٝ ایدبز سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ زض لبِت تیٕٟبی وبضی ٔی ا٘سیطٙس. 

فٙبٚضی 

 اقالػبت

 ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ اظ تدٟیعات فٙبٚضا٘ٝ ثطذٛضزاض٘س. 

ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ زض والسٟبی آٔٛظضی استفبزٜ اظ فٙبٚضی اقالػبت ضطوت ٔی 

 وٙٙس. 

 ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ، اظ اقالػبت ثٝ ضٚظ استفبزٜ ٔی وٙٙس. 

 ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ، ٟٔبضت استفبزٜ اظ فٙبٚضیٟبی ٘ٛیٗ ضا زضا٘س. 

 سضسٝ اظ اثعاض ٞٛضٕٙس ٔب٘ٙس ترتٝ ٞٛضٕٙس استفبزٜ ٔی وٙٙس. ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔ

 تسضیس ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ ثٝ غٛضت وبٔال اِىتطٚ٘یه ا٘دبْ ٔی ٌیطز. 

 ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ، زاضای غالحیت فٙبٚضا٘ٝ ٞستٙس. 

 ٔٛظاٖ ٚ ذٛز ٔی زا٘ٙس. ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ، فٙبٚضی ضا ػبُٔ پیططفت زا٘ص ا

 ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ زض استفبزٜ اظ تدٟیعاٖ فٙی، ٔٛضز حٕبیت لطاض ٔی ٌیط٘س. 

 ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ لبزض ثٝ استفبزٜ اظ ضجىٝ ٞبی ٔدبظی ٔی ثبضٙس. 

اثطٌصاض ػٛأُ  ضٞجطی 

 سبظٔبٖ ثطذٛضزاض٘س.  ٔؼّٕبٖ اثتسایی زض ایٗ ٔسضسٝ اظ حٕبیت ضٞجطاٖ ٔسضسٝ ٚ

 زض ایٗ ٔسضسٝ اظ سجىٟبی ضٞجطی اذالق ٔساض استفبزٜ ٔی ضٛز. 

 زض ایٗ ٔسضسٝ اظ سجىٟبی ضٞجطی ذسٔتٍعاضاض٘ٝ استفبزٜ ٔی ضٛز. 
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 ٔسیطاٖ ٔسضسٝ ٚ سبظٔبٖ حس اػتٕبز ضا ثٝ ٔؼّٕبٖ اثتسایی ٔٙتمُ ٔی وٙٙس. 

 بٖ تفٛیؽ ٔی وٙس. ضٞجطی ٔسضسٝ، ٌبٞی ٚظبیف ذٛز ضا ثٝ ٔؼّٕ

 ضٞجط ٔسضسٝ ثٝ استمالَ ٔؼّٕبٖ اثتسایی اضظش ٔی زٞس. 

 ضٞجط ٔسضسٝ اثتسایی، زاضای اضتجبقبت تبثیطٌصاضی ثب ٔؼّٕبٖ اثتسایی است. 

 ضٞجطی، ٔؼّٕبٖ اثتسایی ضا ثب ضسبِت ٚ ٔبٔٛضیت سبظٔبٖ آٔٛظش ٚ پطٚضش آضٙب ٔی وٙس. 

 ٞبی ٔطرػی ضا پیص ٔی ٌیطز. ضٞجطی زض ایٗ ٔسضسٝ، ضاٞجطز

 ضٞجط زض ایٗ ٔسضسٝ، اظ لسضت وبضیعٔبتیه ثطذٛضزاض است.

 فطًٞٙ سبظٔب٘ی

زض ایٗ ٔسضسٝ ، ٔؼٕٛال تػٕیٕبت زض سكحی اتربش ٔی ضٛ٘س وٝ ثٟتطیٗ اقالػبت ٔٛخٛز 

 ثبضس.

 ٙس.زض ایٗ ٔسضسٝ ، ٔسیطاٖ اظ ضٕٞٙٛز ٞبی وٝ زض خٟت ثمبی ٔسضسٝ ثبضس پیطٚی ٔی وٙ

 زض ایٗ ٔسضسٝ ، ٔسیط ضاغت ثٝ پبسرٍٛیی است ٚ تغییط زض آٖ آسبٖ است.

 ایٗ ٔسضسٝ ، اٞساف ثّٙس ٔست زاضز.

ضٛز تب ٞط وسی اقالػبت  زض ایٗ ٔسضسٝ، اقالػبت ثٝ قٛض ٚسیؼی ثٝ اضتطان ٌصاضتٝ ٔی

 ٔٛضز ٘یبظ ذٛز ...

ای وٝ وبضٞب ثط اسبس آٖ  ضیٜٛ ٞبی زض ایٗ ٔسضسٝ، ٔدٕٛػٝ ای غطیح ٚ ضفبف اظ اضظش

 ضٛز، ... ا٘دبْ ٔی

 ٔسضسٝ ثٝ ذٛثی زض لجبَ ضلجب ٚ زیٍط تغییطات زض ٔحیف ٚاوٙص ٘طبٖ ٔی زٞس.

ٔسضسٝ، تػٕیٕبت غطیح ٚ ضٚضٙی زاضز ثٝ غٛضتی وٝ ثٝ وبض ٔؼّٕبٖ اثتسایی خٟت ٚ ٔؼٙی 

 ٔی زٞس.

 تبثیط ٔثجتی زض وبض وبض زاضتٝ ثبضس.زض ٔسضسٝ ٞط فطزی ثط ایٗ ثبٚض است وٝ ٔی تٛا٘س 

ٔسضسٝ زاضای ٘ظبٔٙبٔٝ اذاللی است وٝ ضٕٞٙٛز ضفتبض ٚ ٌفتبض ٔب ٔب زض تٕیع زضست ٚ ٘بزضست 

 است.

 ٘یطٚی ا٘سب٘ی

٘یطٚی ا٘سب٘ی زض سبظٔبٖ أٛظش ٚ پطٚضش ٚ زض ٔمبقغ اثتسایی، ثسیبض اضظضٕٙس تّمی ٔی 

 ضٛ٘س. 

 ب٘ی ثط اسبس ػّٕىطز است. سیستٓ پبزاش زٞی ٘یطٚی ا٘س

 ٘یطٚی ا٘سب٘ی آٔٛظضٟبی الظْ ثطای استفبزٜ اظ فٙبٚضی اقالػبت ضا زضیبفت ٔی وٙٙس. 

٘یطٚی ا٘سب٘ی سبظٔبٖ آٔٛظش ٚ پطٚضش، ثٝ ٚیژٜ زض ثرص ٔمكغ اثتسایی زاضای اٍ٘یعٜ وبفی 

 ثطای تالش ... 

 وبض٘س. زض ایٗ سبظٔبٖ ٚ ٔساضس اثتسایی، ٔسیطا٘ی الیك ثطسط

 ٘یطٚی ا٘سب٘ی ثكٛض ٔساْٚ ٔٛضز اضظضیبثی لطاض ٔی ٌیط٘س. 

 ٘یطٚی ا٘سب٘ی زض ایٗ سبظٔبٖ ، ٚظیفٝ ضٙبس ثٛزٜ ٚ تؼٟس سبظٔب٘ی زاض٘س.  

 ثٝ أٛظش ٘یطٚی ا٘سب٘ی زض ایٗ سبظٔبٖ إٞیت زازٜ ٔی ضٛز. 

ٚ ٔؼّٕبٖ، ثٝ زضستی ا٘دبْ ٔی  ٔسیطیت ٔٙبثغ ا٘سب٘ی ثٝ ٔٙظٛض تٛإ٘ٙسسبظی ٔسیطاٖ ٚ وبضوٙبٖ
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 ٌیطز. 

 ٘یطٚی ا٘سب٘ی زض ایٗ سبظٔبٖ ثٝ غٛضت ٔطبضوتی فؼبِیت ٔی وٙٙس. 

 ٘یطٚی ا٘سب٘ی زض ایٗ سبظٔبٖ اظ ویفیت ظ٘سٌی وبضی ٔٙبسجی ثطذٛضزاض٘س. 

 زض ایٗ سبظٔبٖ اظ ضیٜٛ ٞبی ٘ٛیٗ زض خصة، تبٔیٗ ٚ اػتالی سكح زا٘طی ٔٙبثغ ا٘سب٘ی استفبزٜ

 ٔی ضٛز. 

 ٘یطٚی ا٘سب٘ی زاضای اضتیبق ضغّی ٞستٙس. 

 ثطای تمٛیت وبضآفطیٙی ، ثٝ تٕبْ ٘یطٚی ا٘سب٘ی آٔٛظضٟبی ترػػی زازٜ ٔی ضٛز. 

ٔؤِفٝ اغّی لبثُ ضٙبسبیی  9ضبذع )ٌٛیٝ( ٔٛخٛز،  88زٞس وٝ اظ ٔیبٖ ٘تبیح حبغُ اظ تحّیُ ػبّٔی ٘طبٖ ٔی

 ا٘س. ٌصاضی ضسٜٞب زض خسَٚ ظیط ٘بْٞبی ٔٛخٛز ایٗ ِٔٛفٝ٘ظطیٝاست. ثط اسبس ازثیبت، پیطیٙٝ ٚ 

 ٞبی ضٙبسبیی ضسٜ ثؼس اظ استفبزٜ اظ ازثیبت ٔٛخٛز: ِٔٛف3ٝخسَٚ 

 تعذاد گویه تعذ / هولفه سازه

 ػٛأُ اثطٌصاض

 10 ضٞجطی

 10 فطًٞٙ سبظٔب٘ی

 14 ٘یطٚی ا٘سب٘ی

 سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ

 10 تسّف فطزی

 10 اٍِٛٞبی شٞٙی

 7 تفىط سیستٕی

 7 آضٔبٖ ٔطتطن

 10 یبزٌیطی تیٕی

 10 فٙبٚضی اقالػبت

 ثط اسبس ػٛأُ ضٙبسبیی ضسٜ فٛق، ٔسَ ٔفٟٛٔی ٟ٘بیی پژٚٞص ثٝ لطاض ظیط است:
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 : ٔسَ حبغُ اظ ثرص ویفی1ضىُ 

 های جانثی تخص كیفییافته

 كذاهنذ؟ سازهان یادگیرنذه یساز ادهیپ( ییاجرا یكارها و ساز) راهثردهاسؤال جانثی اول: 

سبظٔبٖ قٛض وّی ثط اسبس پیطیٙٝ پژٚٞص، ٔجب٘ی ٘ظطی، ٔػبحجٝ ثب ذجطٌبٖ ٚ ٘یع تدعیٝ ٚ تحّیُ ٚؾؼیت ثٝ

ٞب )حطوت اظ ٚؾغ ٘بٔكّٛة ثٝ ٔكّٛة ٚ ٕٞیٗ قٛض آٖ ٞبی سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜٞب ٚ ضبذعٚ ٔؤِفٝ یبزٌیط٘سٜ

ثٝ تطتیت اِٚٛیت زض   سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜسبظی  ٔٙظٛض پیبزٜایی ثٝحفظ ٚ اضتمبی ٚؾغ ٔكّٛة( سبظٚوبضٞبی اخط

 ٌطزز.ظیط اضائٝ ٔی خسَٚ
  سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ یسبظ بزٜیپٔٙظٛض سبظٚوبضٞبی اخطایی ثٝ: 4خسَٚ 

سازهان یادگیرنذه یساز ادهیپهنظور اولویت سازوكارهای اجرایی ته ردیف  

ٖ یبزٌیط٘سٜ؛ سبظٔب یاخطا یثطا یبتیػّٕ ثط٘بٔٝ ٗیتسٚ 1  

ٔؼّٕبٖ؛  ػّٕىطز ثٟجٛز ٔٙظٛض ثٝ  یآٔٛظض یٞب ثط٘بٔٝ یتٟبیاِٚٛ ٗییتؼ 2  

تیبزٌیطی سبظٔب٘ی؛  عاٖیٔ ٔستٕط یبثیاضظ 3  

سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ زض ٔٙبقك آٔٛظش ٚ پطٚضش؛  یاضتمب یترػػ ٔطوع ُیتطى 4  

ٔؼّٕبٖ خٟت تؼییٗ آٔٛظضٟبی الظْ ٚ ٔٛضز ٘یبظ ثٝ بضیاذت ؽیفٛت 5  

 انذ؟كذام سازهان یادگیرنذه یساز ادهیپها و هوانع كننذه سؤال جانثی دوم: تسهیل
سبظٔبٖ  سبظی ٞب ٚ ٔٛا٘غ پیبزٜوٙٙسٜ قٛض وّی ثط اسبس پیطیٙٝ پژٚٞص، ٔجب٘ی ٘ظطی، ٔػبحجٝ ثب ذجطٌبٖ تسٟیُثٝ

 ٌطزز.زض خسَٚ ظیط اضائٝ ٔی  یبزٌیط٘سٜ
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  سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ سبظی ٞب ٚ ٔٛا٘غ پیبزٜوٙٙسٜ : تسٟی5ُخسَٚ 

 هورد آیتن

تسترها ای ها كننذه لیتسه  

 تٛخٝ ثٝ ٘یبظ آٔٛظضی، 

 ثٟجٛز فطًٞٙ سبظٔب٘ی

 ثٟجٛز خٛ سبظٔب٘ی یبزٌیط٘سٜ

 ترػیع ثٛزخٝ وبفی ثطای  آٔٛظش، 

.زػٛت اظ اسبتیس ثطخستٝ   

گرهوانع یا عواهل هذاخله  

ی؛ آٔٛظض ػساِت یثطلطاض ثٝ تٛخٝ ػسْ  

.ْ تٛخٝ ثٝ ٘یبظ آٔٛظش ٔؼّٕبٖ،ػس  

 ػسْ تٛخٝ ثٝ فطًٞٙ سبظٔب٘ی، 

 ػسْ تٛخٝ ثٝ فطًٞٙ سبظٔب٘ی، 

 ػسْ تٛخٝ ثٝ خٛ سبظٔب٘ی یبز ٌیط٘سٜ، 

.ػسْ ترػیع ثٛزخٝ وبفی،   

 است؟ چگونه ضذه ییضناسا یها هولفه هوجود تیوضعسؤال دوم: 

ثٝ چٝ ٔیعاٖ است، ثب تٛخٝ ثٝ ٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظیغ زازٜ ٞب ٚ ٞبی ضٙبسبیی ضسٜ  ثطای ایٙىٝ ثسا٘یٓ ٚؾؼیت ِٔٛفٝ

ای است، اضظش ػسزی ثطای  زضخٝ 5استفبزٜ ضس. ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ٔمیبس  tٔمیبس فبغّٝ ای ٔتغیطٞب اظ آظٖٔٛ 

 زض خسَٚ ظیط لبثُ ٔطبٞسٜ ٔی ثبضس.  tزض ٘ظط ٌطفتٝ ضس. ٘تبیح آظٖٔٛ  3ٔمبیسٝ ثب آٔبضٜ تی ضا ػسز 
 ای ثٝ ٔٙظٛض ثطضسی ٚؾؼیت ٔٛخٛز : آظٖٔٛ تی ته 6ٕٝ٘ٛ٘خسَٚ 

 ِٔٛفٝ ٔتغیط

 3اضظش آظٖٔٛ ; 

 ٔیبٍ٘یٗ اذتالف .Sig ٔمساض تی
 اذتالف اظ زضغس 95 اقٕیٙبٖ فبغّٝ

 حذ تاال پایین حذ

 ػٛأُ اثطٌصاض

 0.41 0.24 0.33 0.000 7.48 ضٞجطی

 0.40 0.23 0.31 0.000 7.24 فطًٞٙ سبظٔب٘ی

 0.21 0.04 0.13 0.003 2.95 یطٚی ا٘سب٘ی٘

 سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ

 0.41 0.23 0.32 0.000 7.11 تسّف فطزی

 0.44 0.26 0.35 0.000 7.65 اٍِٛٞبی شٞٙی

 0.23 0.04 0.14 0.005 2.81 تفىط سیستٕی

 0.46 0.28 0.37 0.000 8.07 آضٔبٖ ٔطتطن

 0.30 0.14 0.22 0.000 5.29 یبزٌیطی تیٕی

 0.36 0.18 0.27 0.000 6.03 فٙبٚضی اقالػبت

 0763 07.0 07.0 07000 37.6 رنذهیادگی سازهان
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ثبضس ٚ ثٙبثطایٗ ضٛز، سكح ٔؼٙبزاضی زض ٕٞٝ ٔٛاضز وٕتط اظ پٙح غسْ ٔیقٛض وٝ زض خسَٚ ٔطبٞسٜ ٔیٕٞبٖ

 اذتالف ثٝ تٛخٝ ثب، ٕٞچٙیٗضٛز.  ٞب ضز ٚ فطؼ پژٚٞص تأییس ٔی زضغس اقٕیٙبٖ ثطای ایٗ ِٔٛفٝ 95فطؼ غفط ثب 

 .ثبضس ٔی هطلوب حبِت زض آٟ٘ب ٚؾؼیت وٝ ضٛز ٔی استٙجبـ چٙیٗ، ٞستٙس ٔثجت ٔمبزیطی وٝ ٔیبٍ٘یٗ

 ضهر ییاتتذا هذارض در رنذهیادگی سازهان یها هولفه از کی هر نیت رواتط یالگوسؤال سوم: 

 ست؟یچ تهران

 است؟ انسیه چه ته ضذه ارائه  هذل تناسة درجهسوال چهارم: 

ٞب ٘طٔبَ ثٛز اظ ای ثٛز ٚ ٕٞچٙیٗ تٛظیغ زازٌٜیطی فبغّٝثطای پبسد ثٝ سؤاَ فٛق ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ٔمیبس ا٘ساظٜ

ٞبی پبضأتطیه ٔٙبست )ٕٞجستٍی پیطسٖٛ( ٚ تحّیُ ػبّٔی تبئیسی استفبزٜ ضس. لجُ اظ اخطای تحّیُ آظٖٔٛ

سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ ٔٛضز ثطضسی  ٚ حٛظٜ ٔتغیطٞبی ٚاثستٝ ػٛأُ ٚضٚزی ٔسَ سیستٕی،ػبّٔی ٕٞجستٍی ثیٗ اثؼبز 

 لطاض ٌطفتٝ ٚ ٘تبیح آٖ زض خسَٚ ظیط آٚضزٜ ضسٜ است.

 سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ ٚ ػٛأُ اثطٌصاضٕٞجستٍی ثیٗ : 7خسَٚ 

ی ٚخٛز ٕٞجستٍی ثیٗ ٔتغیطٞبی پژٚٞص زض  زٞٙسٜ است، ػالٔت ** ٘طبٖ  قٛض وٝ اظ خسَٚ فٛق ٔطرع ٕٞبٖ

ٔستمیٓ ٚخٛز زاضز. ضست ضاثكٝ ضاثكٝ  سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ ٚ ػٛأُ اثطٌصاضزٞس. یؼٙی، ثیٗ  ضا ٘طبٖ ٔی 0.01سكح 

 ٘یع اظ خسَٚ فٛق لبثُ ٔطبٞسٜ است.

  ٌٛ٘ٝ وٝ زض خسَٚ زیسٜ ٞبی ثطاظش آٚضزٜ ضسٜ است. ٕٞبٖ تطیٗ ضبذع تطیٗ ٚ ٔتساَٚ زض خسَٚ ظیط، ٟٔٓ

زض  تٛاٖ زضیبفت ٔحمك ٞب وفبیت آٔبضی زاض٘س. ثٙبثطایٗ، ثب اقٕیٙبٖ ثسیبض ثبالیی ٔی ضٛز، تمطیجب  تٕبٔی ضبذع ٔی

 ٞب ثٝ ثطاظش وبُٔ زست یبفتٝ است. ٔٛضز ایٗ ضبذع

  

 

 سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ

یفطز تسّف  
 یاٍِٛٞب

یشٞٙ  

 تفىط

یستٕیس  

 آضٔبٖ

 ٔطتطن

 یطیبزٌی

یٕیت  

 یفٙبٚض

 اقالػبت

ػٛأُ 

 اثطٌصاض

 ضٞجطی
**0.725 ٕٞجستٍی  0.754**  0.760**  0.749**  0.804**  0.837**  

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

فطًٞٙ 

 سبظٔب٘ی

**0.689 ٕٞجستٍی  0.739**  0.728**  0.740**  0.762**  0.804**  

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

٘یطٚی 

 ا٘سب٘ی

**0.728 ٕٞجستٍی  0.779**  0.774**  0.748**  0.783**  0.800**  

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 



                                            اثتساییٔساضس  سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ زض اضائٝ اٍِٛی

66 

 

 
 ٞبی ثطاظش ٟٔٓ ٔسَ تطسیٕی ای اظ ضبذع : ٌعیس8ٜخسَٚ 

 اختصار نام ضاخص ضاخص
ترازش قاتل 

 قثول
 هقذار هولفه

ٞبی ثطاظش ٔكّك ضبذع  

)وبی  سكح تحت  پٛضص

 اسىٛئط(
- - 

 82.47 ضٞجطی

فطًٞٙ 

 سبظٔب٘ی
88.11 

 179.23 ٘یطٚی ا٘سب٘ی

0.9ثعضٌتط اظ  GFI ضبذع ٘یىٛیی ثطاظش  

 0.98 ضٞجطی

فطًٞٙ 

 سبظٔب٘ی
0.96 

 0.99 ٘یطٚی ا٘سب٘ی

ٞبی ثطاظش  ضبذع

 تكجیمی

ضبذع ٘یىٛیی ثطاظش اغالح 

 ضسٜ
AGFI  0.9ثعضٌتط اظ  

 0.97 ضٞجطی

فطًٞٙ 

 سبظٔب٘ی
0.93 

 0.93 ٘یطٚی ا٘سب٘ی

0.9عضٌتط اظ ث CFI ضبذع ثطاظش تكجیمی  

 0.94 ضٞجطی

فطًٞٙ 

 سبظٔب٘ی
091 

 0.94 ٘یطٚی ا٘سب٘ی

ٞبی ثطاظش  ضبذع

 ٔمتػس

ضیطٝ ٔیبٍ٘یٗ ٔطثؼبت ذكبی 

 ثطآٚضز
RMSEA  0.1وٕتط اظ  

 0.55 ضٞجطی

فطًٞٙ 

 سبظٔب٘ی
0.65 

 0.048 ٘یطٚی ا٘سب٘ی

یت ٔسیط پطزاذتٝ ضس. زض خسَٚ ظیط، ؾطایت پس اظ تعسیٓ ٔسَ سبذتبضی پژٚٞص، ثٝ ثطضسی ٔمساض تی ٚ ؾطا

قٛض وٝ ٔطرع است، ٔسیطٞبی ٔٛضز آظٖٔٛ،  ٞب آٚضزٜ ضسٜ است. ٕٞبٖ ثطای فطؾیٝ tٔسیط ثٝ ٕٞطاٜ ٔمبزیط 

 ضٛ٘س. پصیطفتٝ ٔی

 ٞبی پژٚٞص ثطای فطؾیٝ t: ؾطایت ٔسیط ٚ ٔمبزیط 9خسَٚ 

 وضعیت tهقذار  ضریة هسیر هسیر

 <-- ضٞجطی

 ٜسبظٔبٖ یبزٌیط٘س

 پصیطفتٝ ضس 5.08 0.45

 پصیطفتٝ ضس 11.58 0.51 <-- فطًٞٙ سبظٔب٘ی

 پصیطفتٝ ضس 11.91 0.63 <-- ٘یطٚی ا٘سب٘ی
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ٞبی ضٙبسبیی ضسٜ سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ ٚ ػٛأُ اثطٌصاض )ضطایف ػّی( وٝ ٞب ٚ ٔؤِفٝزض ٟ٘بیت ثط اسبس ضبذع

ٚ چٙیٗ سبظ ٚ وبضٞب ٚ ثبظزاض٘سٜ ضٙبسبیی ضسٜ ٚ ٞٓ ثط اسبس ٔستٙسات پژٚٞطی ٚ ٔػبحجٝ ثب ذجطٌبٖ ضٙبسبیی ضس

غٛضت ضىُ ظیط ٔفٟٛٔی پژٚٞص ثب ضٚیىطز ٌطا٘سز تئٛضی ثٝزض ٟ٘بیت تحّیُ زازٜ ٞب زض ثرص وٕی اٍِٛی 

 ٌطزز.اضائٝ ٔی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اظ ذٛاٞی٘ظط ثٝ ٟ٘بیی، اٍِٛی اضائٝ خٟت پیطٟٙبزی اٍِٛی تٙبست زضخٝ تؼییٗ پس اظ ضسٓ اٍِٛ، ثطای

٘طبٖ  وٝ ٔحبسجٝ ضس tآٔبضٜ ثطای ایٗ ٔٙظٛض  7ضس پطزاذتٝ اٍِٛ سٙدص پطسطٙبٔٝ ٚاسكٝ ثٝ حٛظٜ ایٗ ٔترػػبٖ

ثحطا٘ی ٞستٙس. ِصا فطؼ غفط  tثعضٌتط اظ ٔمساض  01/0ٚ آِفبی  29ثب زضخٝ آظازی  ثٝ زست آٔسٜ وٝ ٔمبزیط زاز

ضٛز وٝ ثیٗ  ( ضز ضسٜ ٚ ٔطرع ٔی3بٍ٘یٗ خبٔؼٝ )ٞبی ٔطبٞسٜ ضسٜ ٚ ٔی ٔجٙی ثط ػسْ تفبٚت ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ

٘ظط  ، اٍِٛی پژٚٞص اظ٘تیدٝزض ( تفبٚت ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز ٚ 3ٔطبٞسٜ ضسٜ ٚ ٔیبٍ٘یٗ خبٔؼٝ ) ٞبی ٔیبٍ٘یٗ

 زضغس ٔٛضز تبئیس لطاض ٌطفتٝ است. 99ٔترػػیٗ زاضای اػتجبض ثبالیی است ٚ ثب اقٕیٙبٖ 

 ثحث ٚ ٘تیدٝ ٌیطی

سٖ ثٝ سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ، أطٚظٜ ثٝ ػٙٛاٖ یىی اظ ٟٔٓ تطیٗ اٞساف سبظٔب٘ی زض ٔساضس ٚ ثی ضه، تجسیُ ض

ٔساضس زضیبفتٝ ا٘س وٝ ضاٞىبضٞبی سٙتی ٚ ٔجتٙی ثط فطؼ ثجبت ٚ . آٔٛظش ٚ پطٚضش ٔٛضز ثطضسی لطاض ٔی ٌیطز

اثطپصیطی ٔساضس . ٞس وطز٘ٛ ضٛ٘سٜ ذٛز یبضی ٘رٛا ٚ پبیساضی پسیسٜ ٞب ، آٟ٘ب ضا زض ا٘دبْ ٔسئِٛیت ٞبی اسبسی

 

هاي مولفه: شرايط علي

(3.32) تسلط فردی 

(3.35) الگًَای رَىی 

(3.14) تفکر سیستمی 

 (3.37)آرمان مشترک 

 (3.22)یادگیری تیمی 

 

 پديده محوري

(3.32) رَبری 

 (3.31)فرَىگ سازماوی 

 (3.13)ویريی اوساوی 
 (3.58)راهبرد 

 یتُایايلً هییتع؛ سازمان یادگیروذٌ یاجرا یبرا یاتیعمل بروامٍ هیتذي

 مستمر یابیارز؛ معلمان عملکرد بُبًد مىظًر بٍ  یآمًزش یَا بروامٍ

سازمان   یارتقا یتخصص مرکس لیتشک؛ یادگیری سازماوی سانیم

معلمان  بٍ اریاخت ضیتفً؛ یادگیروذٌ در مىاطق آمًزش ي پريرش

 (3.11)گر عوامل مداخله
عذم تًجٍ بٍ ویاز آمًزش ی؛ آمًزش عذالت یبرقرار بٍ ٍتًج عذم

معلمان، عذم تًجٍ بٍ فرَىگ سازماوی، عذم تًجٍ بٍ جً سازماوی یاد 

 .گیروذٌ، عذم تخصیص بًدجٍ کافی، 

 . مدل نهايي پژوهش2شکل 

 (3.44)بسترها 

تًجٍ بٍ ویاز آمًزشی، بُبًد فرَىگ سازماوی، بُبًد جً سازماوی یادگیروذٌ، 

 .تخصیص بًدجٍ کافی برای  آمًزش، دعًت از اساتیذ برجستٍ 
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زض ٞط ػػط اظ ا٘سیطٝ ٞبی فّسفی ، ػّٕی ٚ فٙبٚضی آٖ زٚضاٖ ٚ ػسْ ا٘كجبلی وٝ زض ایٗ غٛضت پسیس ٔی آیس 

ز٘یبی خسیس ثب تحَٛ زض حٛظٜ ٞبی ٔرتّف ، . ٞبیی استخسی تطیٗ زِیُ ثطای پیص ثیٙی ثحطاٖ زض چٙیٗ ٘ظبْ

زض آٔٛظش سٙتی ٚ ضیٜٛ ٞب ی ٔسیطیتی آٖ است وٝ ٕٞٝ ایٟٙب  ذٛاستبض ٔساضسی ٞٓ ضبٖ ذٛیص ٚ ذٛاٞبٖ تغییط

زض ٔساضس یبزٌیط٘سٜ افطاز ثٝ  .ؾطٚضت حطوت ثٝ سٛی ٔساضسی ثب ػٙٛاٖ ٔساضس یبزٌیط٘سٜ ضا قّت ٔی وٙس 

زٞٙس تب ثٝ ٘تبیدی وٝ ٔٛضز ٘ظطضبٖ است ثطسٙس.زض ایٗ ٔساضس، اٍِٛٞبی  قٛض ٔستٕط تٛا٘بیی ذٛز ضا افعایص ٔی

ضٛز، افطاز چٍٛ٘ٝ آٔٛذتٗ ضا ثٝ اتفبق ٞٓ یبز  ٞبی خٕؼی ٚ ٌطٚٞی تطٚیح ٔی یبثس، ا٘سیطٝ ىط پطٚضش ٔیخسیس تف

ٌیط٘س. سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ ٔحطوی ثطای ایدبز ٚ استٕطاض ٍ٘طش ثٝ تغییط است. ٔساضسی وٝ ثٝ ز٘جبَ ازأٝ حیبت  ٔی

ت ٔحیكی ضا ٘ظبضٜ ٚ پبیص ٕ٘بیٙس ثّىٝ الظْ ٚ حفظ آضٔبٖ ٔطتطن یبزٌیط٘سٌی ذٛز ٞستٙس  ٘ٝ تٟٙب ثبیس تغییطا

ٞبی ٔسضسٝ یبزٌیط٘سٜ ضبُٔ، ضٞجطی، زض پژٚٞص حبؾط، ٔؤِفٝ است ضطایف الظْ ضا ثطای ایدبز تغییط ٟٔیب وٙٙس.

تیٕی ٚ  ٔطتطن، یبزٌیطی سیستٕی، آضٔبٖ شٞٙی، تفىط فطزی، اٍِٛٞبی ا٘سب٘ی، تسّف سبظٔب٘ی، ٘یطٚی فطًٞٙ

ضس وٝ اِجتٝ سٝ ٔؤِفٝ اَٚ ثٝ ػٙٛاٖ ػٛأُ اثطٌصاض ثط ایدبز سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ زض ٔساضس  اقالػبت ٔؼطفی فٙبٚضی

زض پژٚٞص حبؾط ٔكطح ضس وٝ ضٞجطی ثٝ زِیُ إٞیتی وٝ زض سبظٔبٖ زاضز، ٘مص ٟٕٔی زض . اثتسایی تؼییٗ ضس٘س

ظٚ وبض حٕبیتی، ظٔیٙٝ الظْ ثطای ضٞجطی ٔی تٛا٘س ثب ایدبز سب. تجصیُ ضسٖ ٔسضسٝ ثٝ سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ ایفب ٔی وٙس

ٕٞچٙیٗ، ٚخٛز فطًٞٙ سبظٔب٘ی غٙی ٚ یبزٌیط٘سٜ ثٝ ایٗ أط وٕه . یبزٌیط٘سٜ ثٛزٖ ضا زض ٔسضسٝ ایدبز ٕ٘بیس

زض غٛضتیىٝ اضظضٟب، ٞٙدبضٞب ٚ ػمبیس پصیطفتٝ ضسٜ زض ثیٗ اػؿبی ٔسضسٝ، ثط پبیٝ یبزٌیطی ثبضس، . وٙسضبیب٘ی ٔی

اظ . یط٘سٜ زض ثیٗ آٟ٘ب ثٝ یه فطًٞٙ ٚ ٞسف ٚاال تجسیُ ضسٜ ٚ ٌستطش ٔی یبثستجسیُ ضسٖ ثٝ ٔسضسٝ یبزٌ

٘یطٚی . تٛا٘س ثسٖٚ تٛخٝ ثٝ ػبُٔ ٘جطٚی ا٘سب٘ی، ٘مص ذٛز ضا زضست ایفب وٙٙسقطفی، ٞیچىساْ اظ ایٗ ػٛأُ ٕ٘ی

تٛخٝ . اض ٔی ٌیطزا٘سب٘ی، ػبّٔی ٟٔٓ زض ٞط سبظٔب٘ی است وٝ ثٝ ػٙٛاٖ سطٔبیٝ ٞبی فىطی سبظٔبٖ ٔٛضز تٛخٝ لط

 . ٘یطٚی ا٘سب٘ی تٛإ٘ٙس ٚ أٛظش ٘یطٚی ا٘سب٘ی زض ٔسیط ضسیسٖ ثٝ سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ ثسیبض حیبتی است ْثٝ استرسا

زض . ، ٘یع ٔٛضز تبویس لطاض ٌطفت(ٔساضس اثتسایی ضٟط تٟطاٖ) زض پژٚٞص حبؾط ٔؤِفٝ ٞبی سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ 

ٗ تسّف فطزی زض ثیٗ ٔؼّٕبٖ ٚ زاضا ثٛزٖ اٍِٛٞبی شٞٗ ٔثجت ٘سجت ثٝ تٛغیف ایٗ ٔؤِفٝ ٞبی ػٙٛاٖ ضس وٝ زاضت

ٕٞچٙیٗ، ٚخٛز تفىط سیستٕی یىی اظ ٔؤِفٝ ٞبی سبظاٖ یبزٌیط٘سٜ ٔؼطفی ضسٜ . یبزٌیطی ثسیبض حبئع إٞیت است

تفىطی وٝ ثٝ ٔسضسٝ ثب زیسی وُ ٍ٘ط ٔی ٍ٘طز ٚ آٖ ضا ٕٞچٖٛ سیستٕی زض ٘ظط ٔی ٌیطز وٝ ٔٙبثغ زضٖٚ .است

زض ایٗ پطٚسٝ، تٛخٝ ثٝ ٔٙبثغ سبظٔب٘ی ٔسضسٝ . زاز زاضز وٝ قی فطایٙس یبززٞی ٚ یبزٌیطی تجسیُ ثٝ پیبٔس ٔی ضٛ٘س

أب . ٚ ٕٞچٙیٗ، تٛخٝ ثٝ ویفیت فطایٙس یبززٞی  یبزٌیطی ٚ پیص ثیٙی پیبٔس ٚ اضظضیبثی ثسیبض ثبیس ٔٛضز تٛخٝ ثبضس

ستٕی وبفی ٘یست، اػؿبی ٔسضسٝ، ثبیس آضٔبٖ ٔطتطوی ثط اسبس یبفتٝ ٞبی حبغُ اظ پژٚٞص زاضتٗ تفىط سی

ٕٞچٙیٗ اٟ٘ب ثبیس ثطای ضسیسٖ ثٝ ٞسف ذٛز، اظ ضیٜٛ . زاضتٝ ثبضٙس وٝ ٕٞب٘ب ضسیسٖ ثٝ یبزٌیطی ٔبزاْ اِؼٕط است
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ٞبی ٔسضٖ یبزٌیطی، ٔب٘ٙس یبزٌیطی تیٕی استفبزٜ وٙٙس ٚ ثب فٙبٚضی اقالػبت ضا چبضٙی آٖ ٕ٘بیٙس تب ثتٛا٘ٙس ثٝ 

 . سٖ ثٝ آضٔبٖ ذٛز أیسٚاض ثبضٙسضسی

چٙس پژٚٞص زض ضاستبی پژٚٞص حبؾط ا٘دبْ پصیطفتٝ است وٝ اظ آٖ خّٕٝ ٔی تٛاٖ ثٝ پژٚٞص تٛوّی ٚ ٕٞىبضاٖ 

ؾطٚضت تجسیُ ضسٖ ٔسضسٝ ٞب ثٝ سبظٔبٖ ٞبی یبزٌیط٘سٜ اظ آٖ خب ٘بضی ٔی ضٛز وٝ (، وٝ ٘طبٖ زاز٘س وٝ 1396)

، ٌّطز ات ٔحیكی، زض ٚالغ ٘ساضتٗ اقٕیٙبٖ ثٝ ٔحیف پیطأٖٛ، فعٚ٘ی یبفتٝ استپیچیسٌی ٚ سطػت تغییط ثب افعایص

ٔحیف یبزٌیطی، فطآیٙس یبزٌیطی (سبظٔبٟ٘بی یبزٌیط٘سٜ ٚ اثؼبز آٖ  (، وٝ زض پژٚٞطی ٘طبٖ زاز٘س1396ٚ حسٙی )

ٔیب٘دی ذبِمیت زض ٚ تمٛیت یبزٌیطی اظ ســٛی ضٞجطی سبظٔبٖ) ثط ٔعیت ضلبثتی ٚ ٘ٛآٚضی سبظٔب٘ی ثب ٘مص ٔتغیط 

(، وٝ ٘طبٖ زاز٘س ٘یطٚی ا٘سب٘ی ثط ایدبز یبزٌیطی 2019زاس ٚ چّیب ) ،.ضطوت غٙبیغ غصایی ثٟطٚظ تأثیط زاضز

(، وٝ ٘طبٖ زاز وٝ فطًٞٙ سبظٔب٘ی زض تجسیُ ضسٖ 2019سبظٔب٘ی زض سبظٔبٟ٘ب تبثیط ٔی ٌصاضز ٚ ٕٞچٙیٗ، چیب )

 ضبضٜ وطز.سبظٔبٟ٘ب ثٝ سبظٔب٘ی یبزٌیط٘سٜ ٔٛثط است، ا

زض پژٚٞص حبؾط، ٕٞچٙیٗ، ٔكطح ضس وٝ تٕبْ ٔؤِفٝ ٞب زض ٚؾغ ٔٛخٛز اظ ٚؾؼیت ٔكّٛثی ثطذٛضزاض ثٛز٘س ٚ 

ٕٞچٙیٗ سبظٚوبضٞبی الظْ . ٔساضس اثتسایی ضٟط تٟطاٖ ثٝ تجسیُ ضسٖ ثٝ ٔساضس یبزٌیط٘سٜ ٘عزیه ضسٜ است

 ٗیتسٚایٗ سبظٚ وبضٞب، ػجبضتٙس اظ . طح ضسخٟت اخطا ٚ پیبزٜ سبظی سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ ز ضٔساضس اثتسایی ٔك

 ػّٕىطز ثٟجٛز ٔٙظٛض ثٝ  یآٔٛظض یٞب ثط٘بٔٝ یٞبتیاِٚٛ ٗییتؼسبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ؛  یاخطا یثطا یبتیػّٕ ثط٘بٔٝ

سبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ زض ٔٙبقك   یاضتمب یترػػ ٔطوع ُیتطىیبزٌیطی سبظٔب٘ی؛  عاٖیٔ ٔستٕط یبثیاضظٔؼّٕبٖ؛ 

تسٟیُ ٌطٞبی ضسیسٖ ثٝ . ٔؼّٕبٖ خٟت تؼییٗ آٔٛظضٟبی الظْ ٚ ٔٛضز ٘یبظ ثٝ بضیاذت ؽیتفٛآٔٛظش ٚ پطٚضش؛ 

 ترػیع یبزٌیط٘سٜ، سبظٔب٘ی خٛ ثٟجٛز سبظٔب٘ی، فطًٞٙ ثٟجٛز آٔٛظضی، ٘یبظ ثٝ ایٗ ٞسف ٘یع ضبُٔ، تٛخٝ

 ثطلطاضی ثٝ ٛخٝت ثٛز ٚ ٔٛا٘غ ٔٛخٛز ػجبضت ثٛز٘س اظ ػسْ ثطخستٝ اسبتیس اظ زػٛت آٔٛظش،  ثطای وبفی ثٛزخٝ

 یبز سبظٔب٘ی خٛ ثٝ تٛخٝ ػسْ سبظٔب٘ی، فطًٞٙ ثٝ تٛخٝ ػسْ ٔؼّٕبٖ، آٔٛظش ٘یبظ ثٝ تٛخٝ ػسْ آٔٛظضی؛ ػساِت

 .وبفی ثٛزخٝ ترػیع ػسْ ٌیط٘سٜ،
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