فػلٌاهِ فلوی  -پژٍّطی فلَم اجتوافی داًطگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ ضَضتش
سال دٍاصدّن ،ضواسُ چْاسم ،پیاپی (  ،)43صهستاى 1397
تاسیخ دسیافت1397 /1 / 31 :

تاسیخ پزیشش1397 /5 / 30 :

غع 81 - 100

بروامٍ َای درسی ديرٌ ابتدایی با تاکید برعىصر

مًلفٍَایمطارکت يالدیه در

ارزضیابی 

3

قُرمان مددلً ،1زَرٌسعادتمىد ،*2محمد حسیه یارمحمدیان

 - 1داًطجَی دوتشای تخػػی ،داًطگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ خَساسگاى (اغفْاى) گشٍُ فلَم تشتیتی ،اغفْاى ،ایشاى.
 - 2داًطیاس ،داًط گاُ آصاد اسالهی ٍاحذ خَساسگاى (اغفْاى)گشٍُ فلَم تشتیتی ،اغفْاى ،ایشاى.
 - 3استاد ،هشوض تحمیمات هذیشیت ٍ التػاد سالهت ،داًطگاُ فلَم پضضىی اغفْاى ،اغفْاى ،ایشاى.

چكیدٌ 
ّذف ایي پژٍّص تقییي هَلفِّای تشًاهِ دسسی هثتٌی تش هطااسوت ٍالاذیي دس دٍسُ اتتاذایی
تا تَجِ تِ فٌػش اسصضیاتی هیتاضذ .جاهقِ آهاسی تحمیك غاحثٌؾشاى تشًاهاِ دسسای هایتاضاٌذ واِ
دس واس تالیف تشًاهِّای دسسی فقالیت هیًوایٌاذ سٍش پاژٍّص تاا تَجاِ تاِ هَضاَؿ ٍ هاّیات
آى سٍش دلفای هایتاضااذ .سٍش ًوًَاِگیااشی دس تخاص ویفاای اص ًاَؿ گلَلااِ تشفای ٍ حجاان آى
تشاسااا

لاااًَى اضااثاؿ دس تحمیمااات ویفاای تااَدُ وااِ دس ًفااش چْاااسدّن تااِ اضااثاؿ سساایذ .سٍش

جوـآٍسی اعالفات پشسطٌاهِ هحمك ساختِ تَدُ وِ دس تخص ویفای اص پشسطاٌاهِ تاذٍى سااختاس
ٍ دس تخااصوواای اص پشسطااٌاهِ ساااختاسهٌذ اسااتفادُ گشدیااذ .تااشای تجضیااِ ٍ تحلی ا دادُّااا دس
تخص ویفی اصسٍش ستثِتٌذی ٍ چاسن سَم تِ فٌَاى هالن تَافاك ٍ دس تخاص ووای اص ضاشیة
ّواٌّگی وٌذال تشای تقییي تَافك تیي ًؾشات خثشگااى اساتفادُ گشدیاذ .تاا تَجاِ تاِ یافتاِّاای
تحمیك هَلفِّای هطاسوت ٍالذیي دس تشًاهاِّاای دسسای دٍسُ اتتاذایی تاا تَجاِ فٌػشاسصضایاتی
فثااست اص :هطااسوت دس اسصضایاتی تاشای جواـآٍسی اعالفاات ،هطااسوت دس اسصضایاتی اّااذاف
* ًَیسٌذُ هسؤٍل
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ًگشضی ،هسافذت دس جوـآٍسی ٍ ًگْاذاسی پَضاِ وااس فشاگیاشاى ،هطااسوت اص عشیاك حضاَس
هٌؾن ٍ هستوش ٍالذیي دس هذسسِ ،هطاسوت دس اسصضیاتی فقالیتّاای خااس اص هذساِ ،احتاشام ٍ
پایثٌذی تِ ًتایج اسصضایاتیّاای هذسساِ ،فاشاّن واشدى صهیٌاِّاای تطاَیك هقلوااى ٍ فشاگیاشاى،
هطااسوت دس فاشاّن ساااصی فضاایفاااعفی هٌاساة دس جلساات اسصضاایاتی،ووه تاِ هقلواااى دس
ضٌاسایی ًماط لاَت ٍ ضاقف فشاگیاشاىً .تیجاِ ایٌىاِ تَجاِ ٍ تىااسگیشی ایاي هَلفاِّاا صهیٌاِ
هطاسوت ٍالذیي سا دس تشًاهِّای دسسی دٍسُ اتتذایی تا تَجِ تِ فٌػاش اسصضایاتی فاشاّن ًواَدُ ٍ
تِ تَلیذ تشًاهِّای پَیا ٍ ساصًذُ ووه ًوایذ.
ياژٌَایکلیدی :هطاسوت ،تشًاهِ دسسیٍ ،الذیي ،اسصضیاتی ،دٍسُ اتتذایی ،خاًَادُ

مقدمٍيبیانمسالٍ 
خاًَادُ تِ فٌَاى ًْاد اجتوافی وِ ٍالذیي ٍ وَدن فضاَی اص آى ّساتٌذ دس تحاَل سااختاس
ضخػیتی ،اجتوافی ،اخاللی ٍ فاعفی وَدن ًماص تساضایی داسًاذ ٍ تاِ فٌاَاى ًخساتیي هشتیااى
وَدن دس آهَصش ٍ پشٍسش سْین هی تاضٌذ .چَى ٍالاذیي،وَدن سا سااختِ ٍ آهاادُ ٍسٍد تاِ
هشاح تقذی آهاَصش های ًوایٌاذ آهَصضای واِ هتاَلی آى آهاَصش ٍ پاشٍسش اسات ٍ ٍالاذیي
صیشتٌای آى سا عشاحی ٍ ساختِ اًذٍ .الذیٌی واِ اص ٍیژگای ّاا فاشدی ٍ اجتواافی وَدوااى آگااُ
تَدُ ٍ ًیاصّا ٍ فالیك ٍ حتی اص ًفاشت ّاا ٍ خطان اٍ ٍ ...اعاالؿ واافی داسًاذ .هساللِی تشتیات،
هسللِی حیات ٍ هوات هلاتّاسات ،تٌاای آى اص خااًَادُ آغااص ٍ ،دس جاهقاِ ٍ هذسساِ تىویا
هیگشدد .عف ایي هَجَد فشضتِ گًَِ هَضَؿ تشتیت ٍ اهاًتی اص خاذا دس دسات ٍالاذیي ٍ هاشدم
است،وِ خذاًٍذ اٍ سا آصهایص ٍ فتٌِای تشای ٍالذیي لشاس دادُ تا تاش آىّاا هقلاَم گاشدد تاِ چاِ
حاذ هیاضاى الیااك اهاًتاذاسی خذاًٍذًاذ ٍ چگًَااِ اص تقاالین اٍ تاشای اداسُ ٍ غاایاًت ایاي اهاًاات
استفادُ هیوٌٌذ( .لائوی.)19 :1390 ،
دس فػش وًٌَی ،تشای تشتیت ًسلی ًَیي وِ تتَاًذ اّذاف تَساقِ وطاَس سا تاشآٍسد وٌاذ ًیااص
تِ استفادُ اص ؽشفیتّا ٍ اهىاًات هَجاَد احساا

هایضاَد .هَضاَؿ هطااسوت ٍ چگاًَگی آى

دس آهَصش ٍ پشٍسش دس تااسیخ هلاتّاا سیطاِای دیشیٌاِ داسد ٍ دس حاال حاضاش اّویات آى دٍ
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چٌذاى ضذُ است تِ گًَِای وِ جاهقِضٌاسااى ایاي هطااسوت سا هحاَس اساسای تَساقِ ٍ فااهلی
هْن دس گستشش ووی ٍ ویفی ایي همَلِ داًستِاًذ( .فؾیوی ّاضوی)1390،
تحمك ًؾام آهَصضی وِ ایفای ًمص هشدم دس آى ضلى ٍ هٌضلت تشجساتِای پیاذا وٌاذ ،یىای اص
آسصٍّای تشًیاهذُای است وِ جاهقِی ها تا آى سٍتشٍست .اگش چِ هطااسوت ٍ حضاَس هاشدم هاا
دس غحٌِی آهَصش ٍ پشٍسش آغاص ضذٍُ ،لی تشای پیوَدى ساُ وواال آى،گاامّاای صیاادی تایاذ
تشداضتِ ضَد .اًذیطِی ًضدیىی اٍلیاای خاًاِ ( ٍالاذیي) تاا اٍلیاای هذسساِ ،اص دّاِّاای ًخساتیي
ضى گیشی تقلین ٍ تشتیت جذیاذ دس وطاَس هاا ؽْاَس واشد .اهاا ٌّاَص فَاها هختلاف هااًـ اص
تحمك ایي ًیاص هْن است ( .تیوَسی)1387،
دس گزضتِ هذاس تِ هثاتِ هَسساتی تِ حساب هیآ هذًذ وِ ًماص ٍالاذیي فشساتادى وَدوااى
تِ هذسسِ ٍ حوایت اص هذسسِ تشای ًؾان دادى تاِ فشصًذاًطااى تاَد .اهاا اهاشٍصُ ًاَؿ هطااسوتّاا
تغییش وشدُ ٍ یا دس حال تغییش هیتاضذٍ .الذیي دساهَس گًَاگَى هاذاس

هطااسوت هایوٌٌاذ .اص

آًجایی وِ ٍالذیي ًضدیىتشیي گشٍُ تِ داًص آهَص اى ّستٌذ ٍ اص تجااسب هثثات ٍ هٌفای ،فالیاك
ٍ ًگششّای فشصًذاى خَد آگاّی داسًذ ،اغلی تشیي ٍ ضایستِ تاشیي گشٍّای ّساتٌذ واِ تایاذ دس
اهَس هذسسِ هطاسوت داضتِ تاضٌذ( .تالغت ٍ ّوىاساى .)1389 ،تش ایاي اساا
دس هذاس

هطااسوت ٍالاذیي

ٍ تشًاهِّای دسسی آى اه شی هْن ٍ ضشٍسی است ،اهشی واِ ایاي پاژٍّص تاِ دًثاال

آى هیتاضذ .حیات اجتوافی ٍ سیاسای جاهقاِ تطاشی تاِ تقااٍى ٍ هطااسوت افضاای آى تساتگی
داسد .ایي اهاش اص عشیاك ّویااسیّاای هشدهای اساتَاس هایگاشدد ٍ آهاَصش ٍ پاشٍسش تاِ فٌاَاى
هْوتشیي ًؾاهی اجتوافی ًیاصهٌذ هطااسوت ٍ ّوىااسی ّواِ اجاضای آى اسات .ایاي ًؾاام تاذٍى
هطاسوت هؤثش هشدم ٍ واسوٌاى دس اتقاد فلوی ،فشٌّگای ،التػاادی ٍ فااعفی ًوای تَاًاذ فشآیٌاذ
تقلین ٍ تشتیت سا تِ خَتی فولی ساصد( .تالغات ٍ ّوىااساى .)1389 ،هطااسوت اص دیاش تااص یىای
اص اتضاسّای هْن صًذگی اًساى تَدُ ٍ دس اساالم ًیاض جایگااُ تااالیی داسد .دس فشٌّا

غٌای اساالم

دس لالة آیات ٍ سٍایات تِ واسگیشی ایي ضایَُ ٍ تػاوینگیاشیّاا ٍ حا هساائ تغاَس جاذی
هَسد تَجِ لشاس گشفتِ است ( .تٌْایی .)27 :1377 ،تا تَجِ تِ تحا پیشاهاَى تغییاش ًؾاام آهاَصش
ٍ پشٍسش هتوشوض تِ سَی ًیواِ هتوشواض یاا غیاش هتوشواض ،هَضاَؿ هطااسوت جاای خاَد سا دس
هثاح فلوی ٍ اجتواافی وطاَس تااصوشدُ اسات ٍ .تاا تَجاِ تاِ سلاتات جْااًی ٍ سایش پشضاتاب
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فٌااٍسی ،ایٌاه اًذیطاوٌذاى افاضایص هطااسوت سا تااِ فٌاَاى ٍسایلِای تاشای سسایذى تاِ ّااذف
تشًاهِسیضی هغلَب هَسد تَجِ لشاس دادُاًذ( .الَاًی )1391 ،تذیْی اسات واِ ّاش لاذس فقالیات ٍ
اهَس هختلف اص حساسیت ٍ تلثیش تیطتشی تش صًذگی تشخَسداس تاضذ ،سقی های وٌاین اسصضایاتی ّاا
سا دلیك تش ٍ تش پایِ اغَل ٍ هقیاسّای هٌغمی ٍ تقشیف ضذُ ای اًجام دّین .تِ ایي دلی جٌثاِ ّاای
هختلف تقلین ٍ تشتیت ،خػَغاً تشًاهِ ّاای دسسای واِ سواي هحاَسی ٍ اساسای سا دس آهاَصش
هذسسِ ای داسا ّستٌذً ،یاصهٌذ هؤلفِ ی هْن اسصضیاتی هیتاضٌذ .تٌْاا اص عشیاك اسصضایاتی اص هشاحا
هختلف تشًاهِ سیضی دسسی های تاَاى وااسآیی ٍ اثشتخطای تشًاهاِ دسسای سا افاضایص داد ٍ ًؾااهی
تاشای تْثاَد هساتوش تشًاهاِّاای دسسای هاذاس عشاحای ًواَد( .فتحای ٍ اجاسگااُ.)275 :1392،
ساصهاى ّای آهَصضی جْت تحمك اّذاف تِ اسصضیاتی تشًاهِّای خَد ًیاص هثشهای داسًاذ تاا هقلاَم
ضَد وِ الذاهات ٍ فولیات اًجام ضذُ تا چاِ حاذ تاا هاالن ّاا ٍ هاَاصیي پایص تیٌای ضاذُ تغااتك
داسًذ .اهشٍصُ اسصضیاتی دس ساصهاى ّای آهَصضی تاصٍاًی لاَی تاشای هاذیشاى ٍ هقلوااى اسات واِ
تِ ووه آى ّا هی تَاى دس هَسد لغـ ،اداهِ ،اغاال یاا تقاذی ٍ تَساقِ تشًاهاِ ّاای آهَصضای ٍ
دسسی تػوین گیشی ًوَد (سیف .)1392 ،هسالِ هاَسد ًؾا ش دس ایاي همالاِ آى اسات واِ جایگااُ،
اّویت ٍ چگًَگی هطاسوت ٍالذیي دس اسصضیاتی تشًاهِّاای دسسای تقیایي ٍ هطاخع ضاَد .تاا
دس اداسُ هذاس

ٍ اسصضیاتی تشًاهِّای دسسی هالن فو لشاس گیشد.

اسصضیاتی یىی اص هؤلفِ ّای هْان ٍ حساا

فشآیٌاذ تشًاهاِ سیاضی دسسای اسات .حساسایت ٍ

اّویت اسصضیاتی دس تشًاهِ سیضی دسسی اص آى سٍست وِ ّیچ فقالیات اًسااًی ،خػَغااً آى دساتِ
اص اهَسی وِ داسای پیچیذگی ٍ ؽشافت خاغی ّستٌذً ،وی تَاًٌذ فااسك اص تشسسای ویفای ٍ تْثاَد
هستمش تاضٌذ .اص لحااػ هاّیات اًسااى اساسااً هَجاَدی اسات اسصیااب .تاِ افتثااس هاا اًسااى ّاا دس
تسیاسی اص اهَس ٍ لث ٍ ضوي ٍ یاا پا

اص اًجاام وااسی دسات تاِ اسصیااتی های صًاین ٍ دس اغلاة

هَاسد تسیاسی اص تػویوات سا تشاسا

ایي اسصضیاتی اتخار هی وٌین ٍ الذاهات هقیٌای سا دًثاال یاا

لغـ هیًوائین.
تذیْی است وِ ّاش لاذس فقالیات ٍ اهاَس هختلاف اص حساسایت ٍ تالثیش تیطاتشی تاش صًاذگی
تشخَسداس تاضذ ،سقی های وٌاین اسصضایاتی ّاا سا دلیاك تاش ٍ تاش پایاِ اغاَل ٍ هقیاسّاای هٌغمای ٍ
تقشیف ضذُ ای اًجام دّین .تِ ایي دلی جٌثِ ّای هختلف تقلاین ٍ تشتیات ،خػَغااً تشًاهاِ ّاای
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دسسی وِ سوي هحاَسی ٍ اساسای سا دس آهاَصش هذسساِ ای داسا ّساتٌذً ،یاصهٌاذ هؤلفاِ ی هْان
اسصضایاتی هایتاضاٌذ .تٌْاا اص عشیاك اسصضایاتی اص هشاحا هختلاف تشًاهاِسیاضی دسسای های تااَاى
واسآیی ٍ اثشتخطی تشًاهِ دسسی سا افاضایص داد ٍ ًؾااهی تاشای تْثاَد هساتوش تشًاهاِ ّاای دسسای
هذاس عشاحی ًوَد(.فتحی ٍ اجاسگاُ .)275 :1393،هقلواى تش پیطشفت ّاایی واِ داًاصآهاَصاى
دس سًٍذ اجشای تشًاهِ ّای دسسی تذاى ّا هیسسٌذ تَجاِ چطاوگیشی داسًاذ ٍ آى هقیااس ٍ هالوای
تشای ویفیت ٍ وویت تشًاهِ ّای دسسی است وِ اص صٍایای هختلف های اًگاسًاذٍ .الاذیي ًیاض تاِ
عَس جذی فاللِ هٌذ ًذ ،تمشیثاً اٍلیي سؤالی واِ یاه پاذس ٍ هاادس اص هقلان های پشساذ ایاي اسات
پیطشفت فشصًذم دس هذسسِ چگًَِ استً( .یىُل

.)1989،


بروامٍَای درسی 

اصًلحاکمبرارزضیابی 
تشًاهِ دسسی هلّی سٌذی وِ ًمطِ واالى تشًاهاِ دسسای ٍ چااسچَب ًؾاام تشًاهاِ سیاضی دسسای
وطَس سا تِ هٌؾَس تحماك اّاذاف آهاَصش ٍپاشٍسش تقیایي ٍ تثیایي های ًوایاذ اغاَل حااون تاش
اسصضیاتی تشتیتی ٍ پیطشفت تحػیلی سا تِ ضش ری تیاى هی داسد .تشای ًؾاامتخطای تاِ تػاویوات
دس خػَظ اسصضیاتی پیطشفت تحػیلی ٍ تشتیتای دس ولیاِ دٍسُ ّاای تحػایلی اغاَل صیاش تایاذ
هذًؾش تشًاهِسیضاى دسسی لشاس گیشد.
 - 1تا استفادُ اص اًَاؿ دٍساتی ّاا ٍ اتضاسّاا تتَاًاذ تَاًاایی داًاصآهاَصاى سا دس تْاشُ گیاشی اص
ضایستگیّای پایِ دس هَلقیتّای هختلف ،تِغَست هقٌیداس هٌقى

ًوایٌذ.

 - 2تا اسائِ ضَاّذ هتٌَؿ ٍ وافی ،اهىاى لضااٍت دس خػاَظ ساغ دساتیاتی داًاصآهاَصاى
تِ اّذاف تشًاهِ دسسی سا تقییي ًوایذ.
 - 3تِ غَست هٌقغف ٍ هستوش تا تَجِ تِ ٍجَُ هتفاٍت یادگیشی ّاش یاه اص داًاصآهاَصاى
فشآیٌذ دستیاتی تِ اّذاف ٍ چگًَگی الذام هؤثش سا هٌقى

ًوایذ.

 - 4تااا تلویااذ تااش خَدآگاااّی ٍ خَداسصیاااتی ٍ تػااوینگیااشی اص سااَی داًااصآهااَصاى تااِ
چگًَگی جثشاى ،سفـ واستی ٍ دستیاتی تاِ ساغَ تااالتش ضایساتگی دس ّاش یاه اص حاَصُ ّاای
یادگیشی سا تذاسن تثیٌذ.
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 - 5تشای حفاؼ ضالى ٍ وشاهات اًسااًی داًاصآهاَصاى ٍ تمَیات خَدپٌاذاسی هثثات آًااى اص
تِواسگیشی سٍشّا ٍ اتضاسّای اسصیاتی اضغشابآٍس ٍ هلیَ وٌٌذُ،پشّیض ضَد.
 - 6تشای تثییي ٍ هٌقى

ًوَدى ؽشفیت ّای ٍجَدی ٍ ٍجَُ تَاًائی ّای هتفااٍت ّاش یاه

اص داًصآهَصاى ،اهىاى هطاسوت سایش داًص آهاَصاى ،هشتیااى ٍ اٍلیاا دس اهاش ساٌجص سا فاشاّن
وٌذ.
 - 7دس فشآیٌااذ اسصضاایاتیً ،مااص هحااَسی ٍ تػااوینساااصی هذسسااِ ٍ هقلاان دس چاااسچَب
سیاستّای ولی آهَصش ٍ پشٍسش حفؼ ضَد.
 - 8عشاحی ٍ اجشای ًؾام اسصضیاتی ًتیجاِ هحاَس تاش اساا

اساتاًذاسّای هلّای تاشای گازس اص

دٍسُ ّای تحػیلی ،سٍیىشد اسصضیاتی فشآیٌذ هحَس دس استما پایاِّاای تحػایلی دٍسُ اتتاذائی ٍ
سٍیىشد تلفیمی (فشآیٌذ هحَس ٍ ًتیجِ هحَس) دس سایش پایِّای تحػیلی هثٌا لشاس گیشد.
 - 9تاا تلویاذ تاش وااس گشٍّای ٍ فقالیات جوقاای ٍ سٍش حا هساللٍِ ،جاِ سلاتاتصایای یااا
سلاتتجَیی سا تِ حذال تشساًذ ٍ صهیٌِ ضىَفایی داًصآهَصاى سا فشاّن ساصد.
 - 10اسصضیاتی تِ فٌَاى تخص جاذایی ًاپازیش اص فشآیٌاذ یااددّی – یاادگیشی تلمای ضاذُ ٍ اص
ًتایج آى تشای تشًاهِ سیضی سضذ حشفِ ای هقلواى ٍ تْثاَد تشًاهاِ دسسای ٍ ًؾاام آهَصضای اساتفادُ
ضَد.
 - 11تا تلویذ تش تْشُ گیشی اص تىالیف فولىشدی دس سٌجص هیضاى دستیاتی داًاص آهاَصاى تاِ
ضایستگی ّا ٍ تاالش تاشای تحماك جاهقاِ فاذل هْاذٍی (فاج) ٍ دساتیاتی تاِ هشاتثای اص حیاات
عیثِ،گضاسش فولىشد تحػیلی ٍ تشتیتی آًااى تاا ّوىااسی داًاص آهاَص ،اٍلیاا هذسساِ ٍ ٍالاذیي
تٌؾین ٍ اسائِ ضَد(.سٌذ تشًاهِ دسسی هلی ،1391،ظ)42
تا تَجِ تِ هَاسد فَق ٍ تا تَجِ تِ تٌذ  11 ٍ 6های تاَاى گفات واِ جایگااُ ٍ ًماص هطااسوتی
ٍالاذیي دس اسصضاایاتی تشًاهاِّااای دسساای ٍ پیطاشفت تحػاایلی ٍ  ...دس سااٌذ تشًاهاِ دسساای هلّاای
پیص تیٌی ٍ آهذُ است ٍ هسلَالى تذٍیي ٍ عشاحای ٍ ّو چٌایي ٍالاذیي تاا پیاشٍی اص اغاَل یااد
ضذُ ًمص هْوی اص عشیك ضشوت دس اسصضیاتیّا خَاٌّذ داضت.
گَّشی ( )1393تحمیمی تا فٌَاى "تشسسی هطاسوت ٍالاذیي دس اهاَس هاذاس

همغاـ اتتاذایی

ضْش سوٌاى ٍ اسائِ ساّىااس ّاایی تاشای هطااسوت ًَآٍساًاِ ٍالاذیي" دس دٍسُ واسضٌاسای اسضاذ
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داًطگاُ سوٌاى اًجام دادُ است .پژٍّص هزوَس تا ّذف ضٌاسایی هَاًاـ ٍضایَُّاای اثاشتخص ٍ
ًَآٍساًِ هطااسوت ٍالاذیي دس اهاَس هاذاس

ضاْش ساوٌاى اًجاام ضاذُ اسات .دس پای ًتاایج ایاي

پژٍّص دس تخص ویفی  45ضیَُ هطاسوت ٍالذیي ٍ 72هاًـ هطااسوت ٍالاذیي دس اهاَس هاذاس
ضٌاسایی ضذ ٍیافتِّای پژٍّص دس تخاص ووای ًطااى داد واِ واِ دس حاال حاضاش ،دس هاذاس
اتتذایی ضاْش ساوٌاى سٍش ّاایی چاَى :فاشاّن آٍسدى هحایظ هٌاساة تاشای هغالقاِ ،اساتشاحت
داًصآهَصاى دس هٌضل ،ایجاد فضای فاعفی هٌاسة دس خاًِ ٍ تْشُ گیشی اص ضایَُ غاحی تشتیتای
جْت هطاسوت ٍالذیي تیطتش اص سایش سٍش ّاا هاَسد اساتفادُ لاشاس هایگیشًاذ ٍ اص ًؾاش هاذیشاى،
هقلواى ٍ ٍالذیي داًاص آهاَصاى اتتاذایی ضاْش ساوٌاى ،ضایَُ ّاایی چاَى :ایجااد فضاای فااعفی
هٌاساة دس خاًاِ ،تْاشُگیاشی اص ضاایَُ غاحی تشتیتای ،تمَیات فااضت ًفا
فشصًذاى هی تَاًٌذ هَثشتشیي ضیَُ ّای هطاسوت تاضٌذّ .وچٌیي تشاسا

ٍ افتوااد تاِ ًف ا

یافتاِ ّاای تخاص ووای

پژٍّص ٍ تا تَجِ تِ اسصیاتی ًؾشات هذیشاى ،هقلواى ٍٍالاذیي داًاصآهاَصاى دسهاذاس

ساوٌاى،

هَاًقی ّوچَى فذم ضٌاخت اٍلیا اص اّذاف ٍواسوشدّای هذسسِ ٍ تغییشات ساشیـ تشًاهاِ ّاای
دسسی ٍ آهَصضی ٍ فذم ضٌاخت ٍالذیي ٍ ًاتَاًی آىّا دس تغثیك تاا تشًاهاِ ّاا اص هْوتاشیي هَاًاـ
هطاسوت ٍالذیي ضٌاسایی ضذًذ.
هاشداى استاظ ( )1392دس تحمیماای تحات فٌااَاى "هغالقاِ تجشتیااات ٍالاذیي اص هطاااسوت دس
اجشای تشًاهِ دسسی دٍسُ اتتذایی دس سال تحػیلی ( 92- 91یه هغالقِ پذیذاسضٌاسای) تاِ ًتاایج
صیش سسیذُ وِ :دُ هضوَى اغلی اص یافتِّاا ضااه دالیا اّویات تحػای  ،ضاشایظ ٍ اهىاًاات،
سٍشّای آهَصضی ٍالذیي ،هطى آفشیٌی دس صًذگی ،دالی هطىالت اص دیاذگاُ ٍالاذیي ،تااثیش
هثثت ّوىاسی سٍی ٍالاذیي ،تااثیش هثثات ّوىااسی سٍی فشصًاذاى ،هقایاة ّوىااسی ٍالاذیي،
ساّىاسّای ٍالذیي تشای جلاَگیشی اص هطاىالت ،پیطاٌْادات ٍالاذیي تاشای افاضایص وااسایی ٍ
اثشتخطی هذسسِ تِ دست آهذ .ایي دُ هضوَى اغلی تِ دست آهذُ اص یافتِّاای تحمیاك های تَاًاذ
تجشتیات ٍالاذیي سا اص هطااسوت دس اجاشای تشًاهاِ دسسای سٍضاي سااصد .یافتاِّاا ًطااى داد واِ
ٍالذیي تا هطاسوت دس اجشای تشًاهِ دسسی تا هسائ هتقذدی سٍتشٍ ّستٌذ.
حسیٌی ًیاص ( )1391تحمیمی تحت فٌَاى "فَاها هاَثش دس هطااسوت فقاال ٍالاذیي دس اهاَس
آهَصضی ٍ پشٍسضی داًصآهَصاى هتَسغِ ضْش تْشاى اص دیذ هذیشاى" اًجاام دادُاًاذ .ایاي تحمیاك

 / 88فػلٌاهِ فلوی  -پژٍّطی فلَم اجتوافی ،سال دٍاصدّن ،ضواسُ چْاسم ،پیاپی ( ،)43صهستاى 1397

تا ّذف ضٌاسایی فَاه هَثش تش هطاسوت فقال اٍلیای داًاصآهاَصاى دس فشآیٌاذّای آهَصضای ٍ
پشٍسضی داًصآهَصاى دٍسُ هتَسغِ ضْش تْاشاى اص دیاذ هاذیشاى دسساال تحػایلی  91- 90اًجاام
گشفت.
ًتایج تحلی ّای سگشسیَى چٌذگاًِ ًطاى داد وِ هتغیش ٍاتستِ "هیضاى هطااسوت" تایص اص ّاش
هتغیش دیگشی اص فاه سٍاًی تلثیش پزیشفتِ است .تقذ اص ایي هتغیش ،تِ تشتیة هتغیشّاای سسااًِای،
سي ،فىش ً -گشضی ،ساختاسی ٍ سَاد ٍالذیي تش هیاضاى هطااسوت تلثیشگازاس تَدًاذ .لازا پیطاٌْاد
هیضَد وِ ًْاد تشتیتی ساص ٍ واس تَجِ تِ ایي فَاها هخػَغااً فاها سٍاًای سا جْات افاضایص
هطاسوت ٍالذیي دس ًؾام آهَصضی عشاحی ٍ اجشا ًوایذ.
تالغت ٍ ّوىااساى ( )1389تحمیمای دس خػاَظ تشسسای هطااسوت ٍالاذیي دس هاذاس تاِ
هثاتِ یىی اص هَلفِّای دهَوشاسی دس دٍسُ دوتشی تخػػی داًطاگاُ خاَاسصهی اًجاام دادُ واِ
هَلفاِّاای آى تشحساة ضااشٍست ،صهیٌاِ ،هَاًاـ ٍ هحاذٍدیت ٍ فَاه ا تاِ ضاش جاذٍل صیااش
هیتاضذ.
جديل- 1خالصٍپژيَصبالغتيَمكاران()1331درخصًظبررسی مطارکت
مًلفٍَایدمًکراسی 

يالدیهدر مدارسبٍ مثابٍیكیاز
هَلفِّای هشتَعِ

هَضَفات هشتَط تِ ّش هَلفِ
استثااط تیطااتش ٍالااذیي تاا آهااَصش فشصًااذاى،حوایت تیطاتش ٍالااذیي اص دساات
اًذسواساى هذسسِ،افضایص پیطشفت تحػیلی داًص آهَصاى ،اًغثاق تیطتش تشًاهِّای

ضشٍستّا

هذسسِ تا ًیاصّای هحلی ٍ تَهی ،استمای سضذ فىشی ٍ فولی ٍالاذیي ٍ تاِ تثاـ آى
جاهقِ ،تسشیـ سًٍذ اغالح ات آهَصضی دس ساغ هذسساِ ،اجاشای تْتاش ٍ آسااًتش
تشًاهِّای هذسسِ ٍ اسصضیاتی تْتش داًص آهَصاى.
اسائِ پیطٌْاد الصم تشای تذٍیي تشًاهِ دسسای ،وواه تاِ هقلوااى دس تاذسی ،
اسصضیاتی داًص آهَصاى ّوشاُ تا هقلن ،هطاسوت دس عشاحی آهَصشّاای خااظ،

صهیٌِّا

هطاسوت دس اسصضیاتی اص تشًاهِّای دسسی اجشا ضاذُ ٍ اسائاِ پیطاٌْاد الصم تاشای
اغال ٍ تْثَد آىّاً ،ؾااست تاش اجاشای تشًاهاِّاای هذسساِ ،عشاحای ٍ سّثاشی
فقالیتّای فَق تشًاهًِ ،ؾاست تش دس آهذّا ٍ ّضیٌِّای هذسسِ.

هَاًـ ٍ هحذٍدیتّا

ًگشش هٌفی تشًاهِ سیضاىً ،گشش هٌفی هذیشاىً ،گشش هٌفی هقلواى ،فذم توای
ٍالذیي ،فمذاى داًصّای الصم هذیشاىٍ ،الذیي ٍ ،هقلواى .ساختاس ًاهٌاسة اداسی،
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فمذاى لَاًیي هذٍى ،فذم ٍجَد اًجويّای فقال اٍلیا ٍ هشتیاىً ،گشاًی اص ایجاد ّش
ٍ هش ً ،گشاًی اص تاالسفتي ّضیٌِّا ،پاییي تَدى سغ التػادی ٍالذیي.
فقال سااصی وویتاِّاای تخػػای ،تفاَیخ اختیااساتً ،طساتّاای هاّیاًاِ،
فَاه

تخػیع دادى افتثاسات ٍ تَدجِّای هَسد ًیاص ،آهاَصشّا ای الصم ،حوایات اص
هطاسوت ٍالذ یي دس ًطشیات فشٌّگی ،فشٌّ

ساصی ،ایجاد ًگشش هثثت ٍ ایجاد

ضثىِّای استثاعی.

لَس تَ ( )2016عی تحمیمی دس داًطگاُ ٍیىتَسیاٍ ،یلیٌگتاَى وااهثَ دس ساتغاِ تاهطااسوت
ٍالذیي اًجام داد وِ ًتیجِ ایي هغالقِ ًطاى هیدّذ واِ ٍالاذیي ٍ ریٌفقااى آهَصضای ٍ افضاای
جاهقِ دس هٌاعك دٍس افتادُ آغاصگش هطاسوت هی تاضٌذ .ایي پژٍّص عیاف ٍسایقی اص ضایَُّاای
اجتوافی سا دس هطاسوت جاهقِ دس آهَصش ٍ پاشٍسش وطاف واشدُ اسات .دسجاِ هطااسوت تاش
اسا ًَؿ هطاسوت ٍ ضاشوا ( ٍالاذیي) هایتاضاذ .پاذس ٍ هاادس هطااسوت هساتمین دس یاادگیشی
فشصًذاى خَد سا دس خاًِ ٍ ،تِ عَس غیشهستمین اص عشیك هٌاتـ تشای تَسقِ هذسساِ اًجاام هایدٌّاذ.
وویتِّایی هاًٌذ وویتِّای پطتیثاًی هذسسِ وِ ٍالذیي دس آىّا فضَیت داسًاذ ،لاذست تیطاتشی
دس پشٍسِّای تػوینگیشی هذسسِ ٍ تَسقِ آهَصش داسًذ.
تی ًت ،تشیج )2015(1عی یاه هغالقاِ واِ تاا سٍش تجضیاِ ٍ تحلیا گفتوااى اًتماادی ٍ تاا
استفادُ اص هػاحثِ تا ًخثگاى ٍ دست اًذسواساى تقلین ٍ تشتیات وطاَس ایشلٌاذ اًجاام دادُ هقتماذ
است وِ استفادُ اص گفتواىّای سٌتی ٍ هذیشیتی ٍ دهَوشاتیه حشفِای هقلان تاِ فٌاَاى افواال
ًفَر تش تَسقِ سٍاتظ تیي ٍالذیي ٍ هقلواى آهَصش ٍ پشٍسش ایشلٌذ هیتاضذ ٍ افالم هایوٌاذ واِ
تاثیشات ایي ًَؿ گفتواىّا دس سٍاتظ تیي ٍالذیي ٍ هقلوااى دس ساغَ هختلاف هتفااٍت اسات ٍ
دس تیي ایي گفتواىّا ،گفتواى سٌتی هَجَد تیي ٍالذیي ٍ هقلوااى اص اًقغااف تیطاتشی تشخاَسداس
است.
فشیش ( 1)2009عی هغالقِای تحت فٌاَاى هطااسوت ٍالاذیي دس تشًاهاِّاای دسسای هاذاس
خػَغی دس ایالت جَسجیا تاویاذ هایوٌاذ واِ ٍسٍد ٍالاذیي تاِ حاَصُ تشًاهاِ دسسای هاذاس
1. Bennet,Brigid
1. Freer
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خػَغی ،تػویوات تشًاهِسیضاى سا تحت تااثیش لاشاس دادُ ٍ اساتوشاس ای تقااهالت تافا

ایجااد

یه هحیظ آهَصضی هٌاسة ٍ دٍستاًِ گشدیذُ استٍ .سٍد ٍالذیي تِ حَصُّای هختلاف تشًاهاِ
ّای دسسی افن اص عشاحی ،اجشا ٍ اسصضیاتی تاف

ایجاد هزاوشاتی تیي اٍلیاای هذسساِ ٍ ٍالاذیي

ضذُ است ٍ ایي هَضَؿ تٌصّای هَجَد تیي هقلواى ٍ داًصآهاَصاى سا تاِ حاذال وااّص دادُ
است.
ساسا ٍیلفَسد( )2004هتخػع ٍ هشتی پیطشفت خَاًذى ٍ ًَضتي تاویذ هیوٌذ واِ هاذیش یاا
سشپشست هذسسِ فضای هذسسِ سا تقییي هایوٌاذ .دس یاه هجوَفاِ جاایی واِ تاشای افتوااد ٍ
غشاحت ٍ غذالت اسصش لای هیضًَذٍ .الذیي هسَلیتّاای یىسااًی سا تاشای ساْین ضاذى دس
ضَس ٍ ًطاط ٍ تجاسب تچِّا دس هذسسِ تِ فْذُ هیگیشًذ .اٍ هذیش هذسسِ سا تطاَیك هایوٌاذ تاا
تا سئی

اًجوي ٍالذیي استثاط تشلشاس وشدُ ٍ سٍشّای هقٌی داسی سا تشای هطااسوت ٍالاذیي اص

عشیك داٍعلثاًِگشایی تِ ٍجَد آٍسد.
اسوشیىا ٍ وَّي )2001( 2عی هغالقِای تِ ایي ًتیجِ سسایذًذ واِ ضاشوت ًىاشدى ٍالاذیي
دس واسّای هذسسِ تِ فلت تیفاللگی آًااى دس سضاذ ٍ پیطاشفت فشصًذضااى ًیسات .تلىاِ فاَاهلی
هاًٌذ صهاى ،فاغلِ ٍ واسّای سٍصهاشُ دخالات داسًاذ ٍ ّوچٌایي آًااى افتمااد داسًاذ واِ ٍالاذیي
عثمات اجتوافی – التػادی پاییي تِ تشلشاسی استثاط تا هذسسِ گشایص داسًذ اهاا تاِ فلات ایٌىاِ
تػَس هیوٌٌذ ًمص آىّا هحذٍد ٍ یا ون است ،خَد سا ووتش دسگیش هیوٌٌذ.
سَیه )1992 ( 3عی هغالقِای تِ ساّثشدّای صیش تِ هٌؾَس استثااط تیطاتش ٍالاذیي تاا هذسساِ
اضاسُ داسد  .تشگاضاسی ّواایصّاا ٍ ّان اًذیطایّاا ،تاصدیاذ اص خاًاِ ضااگشداى ،ایجااد ٍ تَساقِ
هشاوض ٍالذیي ،ضشوت دس تػوینگیشیّا ،تشًاهِّای آهَصضی ٍالذیي ،فقالیتّاای یاادگیشی ٍ
ضثىِ ٍالذیي ٍ هذسسِ است وِ هی تَاًذ هٌجش تِ ّوىاسی دس لالاة حوایات اص ساَی هذسساِ ٍ
خاًِ ضَد.
دیَیذ ،ال ٍ ٍیلیاهض ،جی آسٍ ًاًسی فی چاٍویيّ )1989(1فت هَسد تشای هَفمیات ٍالاذیي
دس تشًاهِّای دسسی هثتٌی تش هطاسوت تِ ضش ریا هقشفای هایًوایٌاذ واِ ضااه حوایاتّاای
1. Smrekar& Cohen
2. Swick
3. David l. Williams,JR.,and Nancy FEYL Chavkin
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ًَضتاسی ،پطتیثاًی اداسی ،آهَصش اهیذٍاس ،سٍیىشد هطاسوتی ،استثاط ٍالاذیي ٍ هذسساِ ،استثااط
ضثىِای ٍ اسصضیاتی است.

ريش  پژيَص 

تشای تقییي هَلفِّای هطاسوت ٍالذیي دس تشًاهِّای دسسی دٍسُ اتتاذایی (فٌػاش اسصضایاتی)
اص سٍش دلفی وِ یه تىٌیه هْن دس هثاح آیٌاذُ پژٍّای اسات ،اساتفادُ ضاذُ،وِ دس آى اص
عشیك جوـآٍسی ًؾشات خثشگاى دس هشاح هتفاٍت (حذال ساِ هشحلاِ) دستااسُ یاه هَضاَؿ
خاظ تِ اجواؿ ٍ تَافك هیسساٌذ .ایاي تىٌیاه تاِ فٌاَاى یىای اص سٍشّاای هغاش دس آیٌاذُ
پژٍّی ّواَاسُ ساّگطاای تسایاسی اص دغذغاِّاای آیٌاذُ اسات .دس ایاي سٍش ًؾاشات خثشگااى
هَسد تَجِ است .اص دیاذگاُ سٍش دلفای ،لضااٍتّاای اًسااًی تاِ هثاتاِ ٍسٍدیّاای هطاشٍؿ ٍ
سَدهٌذ تشای اًجام پیصتیٌیّا هیتاضاٌذ( .احواذی .)1388:100،جاهقاِ آهااسی پاژٍّص ضااه
خثشگاى یاا هتخػػایي حاَصُ تشًاهاِ دسسای دٍسُ اتتاذایی اسات واِ داسای تجااسب اسصًاذُای
دستاسُ هَضَؿ تحمیك هیتاضٌذ .ایي افشاد تشاساا داضاتي غاالحیتّاای هاًٌاذ :داًاص ٍ تجشتاِ
الصم دس هَضَؿ ،توای تِ ضشوت ،صهاى واافی تاشای ضاشوت ،داضاتي هْااست استثااعی اًتخااب
هیضًَذ( .احوذی ،1388 ،ظ .)103تشای جوـآٍسی دادُّاای پاژٍّص ،اتتاذا پشسطاٌاهِ تاذٍى
ساختاس تا تَجِ تِ ساَاالت پاژٍّص تاشای ضٌاساایی هَلفاِّاای اغالی عشاحای ٍ تایي خثشگااى
تَصیاـ گشدیااذ .اص هیااى پشسطااٌاهِّاای تااذٍى ساااختاس هفااّین ولیااذی اساتخشا س ا

تااشای

جوـتٌذی ٍ استخشا هَلفِّاای هاَسد تَافاك اص پشسطاٌاهِ سااختاسهٌذ اساتفادُ گشدیاذ ٍ تاشای
تحلی ًتایج عثك لَاًیي دلفی اص سٍشّای ووی ٍ تىٌیه ستثِتٌاذی تاا تقیایي چااسن ساَم تاِ
هقٌای حذال الصم جْت پزیشش ًؾشات خثشگااى اساتفادُ ضاذ ٍ .دس ًْایات اص ضاشیة وٌاذال
دس اهاس استٌثاعی تشای تقییي هیضاى ّوااٌّگی تایي ًؾاشات خثشگااى اساتفادُ گشدیاذ .دس تحلیا
دادُّا چَى حجن ًوًَِ اص ً 7فش تیطتش تَد ضاشیة وٌاذا ل عثاك فشهاَل
هحاسااثِ ٍ تااِ آصهااَى خاای  2تثااذی گشدیااذ ٍ تشیافتااِ تشاسااا آى تجضیااِ ٍ تحلی ا گشدیااذ.
(سیگ .)1998،1
1. sigle
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تشای ًوًَِگیشی دس تخص ویفی پژٍّص اص سٍش گلَلاِ تشفای ٍ ،تاشای تقیایي حجان ًوًَاِ
لاًَى پژٍّصّای ویفی ٍ تىٌیه دلفی سسیذى تاِ اضاثاؿ ًؾاشات اًذیطاوٌذاى تاا تَجاِ

تشاسا

تِ اّذاف ،هَضَؿ ٍ هاّیت پژٍّص گشدیذ دس تخاص ویفای اجاشای پشسطاٌاهِ تاا ًفاش  14اداهاِ
یافت .دس ًفش چْاسدّن پژٍّص اص ًؾش حجان ًوًَاِ تاا تَجاِ تاِ ایٌىاِ هَضاَفات تیطاتش تىاشاس
تَدًذ تاِ اضاثاؿ سسایذ ٍ .دس تخاص ووای پشسطاٌاهِ تاِ هٌؾاَس سسایذى تاِ ّوااٌّگی هاَسد ًؾاش
پشسطٌاهِّاای سااختاسهٌذ عشاحای ٍ تایي ً 34فاش واِ ّواِ اص غااحثٌؾشاى ٍ هتخػػااى حاَصُ
هغالقات تشًاهِ دسسی هیتاضذ تشای پاسخگَیی تَصیـ گشدیذ .تشای تقییي افتثاس اتاضاس تحمیاك دس
تخااص ویفاای اتتااذا جلسااات تااَجیْی تااا پاسااخدٌّااذگاى تشگااضاس ٍ آهااَصشّااای الصم جْاات
پاسخگَیی تِ سَاالت اسائِ گشدیذ دس تخص ووی تشای تقیایي افتثااس اص آصهاَى آلفاای وشاًثاا
استفادُ ضذ وِ همذاس آى تشاتش (( )σ ;. /81هحاسثِ گشدیاذ واِ ًطااًگش ایاي اسات واِ آصهاَى اص
افتثاس وافی تشخَسداس هیتاضذ .تشای تقییي سٍایی پشسطٌاهِ دس تخاص ووای جلساِای تاا حضاَس
پژٍّطگش ٍ دٍ ًفش اص هتخػػاى پژٍّص ٍ سٌجص عشاحی ٍ تٌؾین گشدیذ .س

جْت تقیایي

سٍایی اتضاس آصهایص ٍ غحت گَیِّا تِ تاییذ سِ ًفش اص هتخػػااى تشًاهاِ دسسای سسایذ ٍ ًْایتاا
تقذ اص اغال هَاسد الصم تشای اجشا ٍ جوـآٍسی اعالفات آهادُ گشدیذ.


یافتٍ َایپژيَص 

دس ایي لسوت تا تَجِ تِ سٍشّای آهاسی ٍ تحلی ّای اًجام ضاذُ ًتاایج حاغالِ دس جاذٍل
صیش اسائِ س

دس هَسد ّش یه اص یافتِّا ی تحمیك تا تَجِ تِ پیطیٌِ تحمیاك ،یافتاِّاا ٍ تجااسب

پژٍّطگش تح

گشدیذُ ٍ ًتایج آى تِ ضش ری اسائِ هیگشدد.

تحلیلدیدگاٌصاحبىظرانضرکتکىىدٌدردلفیدرمًرد

جديلضمارٌ- 2
ایمطارکتيالدیهدربروامٍَایدرسیباتًجٍبٍعىصرارزضیابی 

مًلفٍَ

سدیف
1
2

هَلفِ ّای استخشا ضذُ

وذّای هشتثظ

هطاسوت دس اسصضیاتی تشای جوـ

- 292- 220- 180- 102- 94- 66

آٍسی اعالفات
هطاسوت دس اسصضیاتی اّذاف
ًگشضی تشًاهِّای دسسی

532- 476- 421- 378- 331- 311
- 323- 182- 169- 95- 62- 10
562- 487- 539- 422- 256

هیضاى تَافك
%86 <Q3
%79 <Q3
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هسافذت دس جوـآٍسی ٍ ًگْذاسی

3

- 255- 190- 181- 133- 94- 41
577- 504- 475- 423- 379

پَضِ واس فشاگیشاى
هطاسوت اص عشیك حضَس هٌؾن ٍ

4

- 225- 209- 171- 126- 72- 60
560- 533- 507- 474- 424- 332

هستوش دس هذسسِ
هطاسوت دس اسصضیاتی فقالیتّای

5

- 182- 164- 102- 73- 66- 11

خاس اص هذسِ

6

571- 534- 505- 473- 425- 333- 221

احتشام ٍ پایثٌذی تِ ًتایج

- 380- 334- 258- 127- 101- 74

اسصضیاتیّای هذسسِ

549- 535- 472- 459- 426

فشاّن وشدى صهیٌِ ّای تطَیك هقلواى

7

- 427- 335- 259- 167- 104- 75
569- 536- 516- 506- 486

ٍ فشاگیشاى تا تَجِ تِ ًتایج اسصضیاتی
هطاسوت دس فشاّن ساصی فضای

8

- 260- 251- 130- 103- 54- 25

فاعفی هٌاسة دس جلسات اسصضیاتی

9

570- 537- 496- 428- 387- 354

ووه تِ هقلواى دس جِ ضٌاسایی

- 312- 293- 148- 103- 132- 61

ًماط لَت ٍ ضقف فشاگیشاى

572- 454- 421- 356- 400

%79 <Q3
%86 <Q3
%92 <Q3
%79 <Q3
%79 <Q3
%86 <Q3
%79 <Q3

تا تَجِ تِ لَاًیي دلفی ٍ تحلی ّای اًجام ضذُ هی تَاى گفت وِ چاَى هیاضاى تَافاك حاغالِ
دس هَسد هَلفِّا اص چاسن سَم ( ًمغِ  75دسغذی) دس ّواِ هاَاسد تیطاتش اسات .تٌااتشا یي هاَاسد
روش ضذُ تاِ فٌاَاى هَلفاِّاای هطااسوت ٍالاذیي دس فٌػاش اسصضایاتی تشًاهاِّاای دسسای دٍسُ
اتتذایی هَسد لثَل لشاس هیگیشد.
ىگیکىدالبرایمًلفٍَایمطارکت

جديلضمارٌ - 3محاسبٍضریبَماَ
يالدیهباتًجٍبٍعىصرارزضیابی 
تقذاد
)(f
34

ضشیة وٌذال)(w
./097

دسجِ
صادی)(d.f
8

Chisquare
26/44

سغ هقٌی داسی
)(sig
./001

تا تَجِ تِ هماادیش جاذٍل  Chi-square= 26/44، W= ./097 :2تاا دسجاِ آصادی  ٍ 8هماذاس
 sig= ./001های تاَاى گفات واِ هیاضاى ّوااٌّگی افضاای پاًا دس تاییاذ هَلفاِّاای هطااسوت
ٍالذیي دس فٌػش اسصضیاتی تشًاهِّای دسسی دٍسُ اتتذایی هقٌیداس هیتاضذ .تاِ فثااست دیگاش تایي
افضای پاً دس تاییذ هَلفِّاای هطااسوت ٍالاذیي دس فٌػاش اسصضایاتی تشًاهاِّاای دسسای دٍسُ
اتتذایی ّواٌّگی تیطتشی ٍجَد داسد.
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وتیجٍگیری 

بحث ي 
تا تَجِ تِ ًتایج تخص ویفی ٍ ووی پاژٍّص ٍ تحلیا ّاای آهااسی آى ،استثااط ّاش یاه اص
هَلفِّای استخشا ٍ تاییذ ضذُ تا دیذگاُّای هختلاف ٍ ساایش پاژٍّصّاا تاِ ضاش ریا اسائاِ
هیگشدد .اسصضیاتی اص فٌاغش هْن دیگش تشًاهِّای دسسی است وِ دس ایي تحمیاك تاِ دًثاال تقیایي
هَلفِّای آى تاا هطااسوت ٍالاذیي داًاصآهاَصاى دس هاذاس

اتتاذایی ّساتین .اسصضایاتی فٌػاش

تقییيوٌٌذُ هَفمیت یا فذم هَفمیت یه تشًاهِ دسسی اسات .تاا تَجاِ تاِ ایٌىاِ اسصضایاتی ًحاَُ
فقالیت فَاه ٍ هٌااتـ اًسااًی ٍ غیشاًسااًی دخیا دس تشًاهاِّاای دسسای سا تحلیا هایًوایاذ تاا
تشًاهاِّاای دسساای تاذٍى هطاى عشاحاای ،اجاشا ٍ اسصضاایاتی ضاًَذ دس ایاي لسااوت هَلفاِّااای
تقییيضذُ تشای فٌػش اسصضایاتی سا تشسسای ٍ دس هاَسد ّاش یاه تاِ ضاش ریا تحا

ٍ گفتگاَ

هیگشدد .هَلفِ اٍل دس ایي خػَظ وِ هَسد تاییذ لشاس گشفتاِ فثااست اص"هطااسوت ٍالاذیي دس
اسصضیاتی تشای جوـآٍسی اعالفات" هیتاضذ .اص آًجایی وِ ٍالاذیي هحایظ هذسساِ ،خااًَادٍُ ،
استقذادّا ٍ تَاًوٌذیّای وَدواى سا تْتش هیضٌاسٌذ ٍ دس ایي ساتغاِ اعالفاات واها ٍ جااهقی
هی تَاًٌذ دس اختیاس تشًاهِسیاضاى لاشاس دٌّاذ .تٌااتشایي دس ساتغاِ تاا فٌػاش اسصضایاتی تْتاشیي هٌثاـ
اعالفاااتی تااشای جوااـآٍسی اعالفااات هاایتاضااٌذ ٍ تااا لااشاس دادى اعالفااات خااَد دس اختیاااس
تشًاهِسیضاى تِ ًحاَُ اسصضایاتی تشًاهاِّاا وواه واشدُ ٍ هطااسوت الصم سا تاِ فوا آٍسًاذ .ایاي
هَضَؿ تا یافتِّای (سیف ( ،)1392یاسهحوذیاى  (ٍ )1393،فیتضجشالذّ )2004،1وسَیی داسد.
هَلفااِ دٍم دس ساتغااِ تااا فٌػااش اسصضاایاتی "هطاااسوت افااشاد دس اسصضاایاتی اّااذاف ًگشضاای
تشًاهِّای دسسی" هیتاضذ .تا تَجاِ تاِ ایٌىاِ ٍالاذیي اص اسصشّاای حااون تاش جاهقاِ اعالفاات
دسستی داسًذ ٍ تا اًذاصُ صیادی فالیك ٍ ًگششّای فشصًذاى خَد سا هایضٌاساٌذ تٌااتشایي ٍالاذیي
دس اًتخاب ٍ تذٍیي ٍ اسصضیاتی اّذاف ًگشضی هی تَاًٌذ تاثیشگزاس تاضاٌذ ٍ هطااسوت الصم سا تاا
هجشیاااى تشًاهااِّااا تااِ فو ا آٍسًااذ .تجاااب پژٍّطااگش ٍ ًؾااشات (فتحاای ٍ اجاسگاااٍُ )1393،
(فاتذیٌی )1384،هَیذ ایي هَلفِ هیتاضذ.
هَلفِ سَم دس ساتغِ تا اسصضیاتی "هساافذت دس جواـآٍسی ٍ ًگْاذاسی پَضاِ وااس فشگیاشاى"
هیتاضذٍ .الذیي داًصآهَصاى دس ایاي هاَسد تیطاتشیي هساافذت ٍ هطااسوت سا تاشای وواه تاِ
1. Fitzgeral
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هجشیاى تشًاهِّا دس خػَظ اسصضیاتی هی تَاًٌذ اًجام دٌّذٍ .الذیي داًاصآهاَصاى دس ایاي هاَسد
تا ًگْذاسی پَضِّای واس ٍ اٍساق اهتحاًی ،عثماِتٌاذی ٍ تایگااًی آى تاِ ٍیاژُ دس اسصضایاتیّاای
تَغیفی وِ تشای هقلواى ٍالقا هطىالت صیاادی تثااس آٍسدُ وواه ًوایٌاذ ٍ اص ایاي عشیاك وااس
اسصضیاتی ٍ تحلی سا تشای هجشیاى تشًاهِّا آسااى سااصًذ .هَضاَفات ٍ هغالاة هَجاَد دس(ساٌذ
تحَل تٌیاادیي( ،)1390،ضاشیقتوذاسی( ٍ )1390 ،تالغاتً ،میاة صادُ ،لائاذی ،هحوَدًیاا )1389
هَیذ ایي هَلفِ هیتاضذ.
هَلفِ تقذی فثاست است اص "هطاسوت دس اسصضیاتی فقالیتّاای خااس اص هذسساِ" هایتاضاذ.
ایي هَلفِ تا تَجِ تِ تح

هطاوت ٍ حضَس ٍالذیي دس اسدٍّا ٍ تاصدیذّا تاِ فٌاَاى فقالیاتّاای

خاس اص هذسِ ضشٍسی ٍ الصم تِ ًؾش هیسسذ اص عشف دیگش دساسصضایاتی فقالیاتّاای خااس اص
هذسسِ ًیاص تِ افشاد تیطتشی تشای ووه تِ سًٍذ اسصضیاتی فقالیتّا احسا

هایضاَد واِ حضاَس

ٍالذیي سا دس ایي هَضَؿ تاییذ هیًوایاذٍ .الاذیي تاا حضاَس خاَد دس جطاٌَاسُّاا ،فقالیاتّاای
فشٌّگی ،اسدٍّا ٍ ّ ...ن تِ سًٍاذ اجاشا ٍ ّان تاِ اسصضایاتی تشًاهاِّاا تاِ ًحاَ هغلاَب های تَاًٌاذ
ووااه وٌٌاااذ .ایااي هَضاااَؿ تااا ًؾاااشات ٍ پااژٍّصّاااای (فیتضجشالااذ( ، )2004،فتحااای ٍ
اجاسگاُ( ٍ )1393،تالغتً ،میةصادُ ،لائذی ،هحوَدًیا ّ )1389وسَیی داسد.
"احتشام ٍ پایثٌذی تِ ًتایج اسصضیاتیّاای هذسساِ" اص جولاِ هَلفاِّاای تاییاذ ضاذُ دیگاش دس
ساتغِ تا فٌػش اسصضیاتی هیتاضذ .تا تَجِ تِ ایٌىِ هقلوااى تشًاهاِّاای دسسای سا اجاشا ٍ اسصضایاتی
هیوٌٌذ ٍ هسلَالى هذسسِ واس ًؾاست تش اهَس هختلاف تشًاهاِّاای دسسای سا تاِ فْاذُ داسًاذ تاِ
هٌؾااَس تسااْی فشآیٌااذ اسصضاایاتی ٍ فااشاّن ساااختي هطاااسوت ٍالااذیي تااا تااذاسن جلسااات ٍ
آهَصشّای هختلف تِ ٍالذیي آىّا سا تا اهش اسصضیاتی ٍ ًؾشات غحی اسصضایاتاى آضاٌا واشد تاا
ایي هَضَؿ ( احتشام تِ ًؾشات هقلواى) تِ یه فشٌّ

تثذی ضاَد .ایاي هَضاَؿ تافا سضاذ ٍ

تالٌذگی ًؾام آهَصضی وطَس خَاّذ ضذ .هغالة عاش ضاذُ دس ( ساٌذ تحاَل تٌیاادیيٍ )1390 ،
( فتحی ٍاجاسگاُ )1393،هَیذ ایي هَضَؿ هیتاضذ.
هَلفِ تاییذ ضذُ تقذی دس ساتغِ تا فٌػش اسصضیاتی "فشاّن وشدى صهیٌاِّاای تطاَیك هقلوااى ٍ
فشاگیشاى تا تَجِ تِ ًتایج اسصضیاتی" هیتاضذ استثاط ٍالذیي تاا هذسساِ ٍ اًجواي اٍلیاا ٍ هشتیااى ٍ
سایش ًْاد ّای هشدهی ٍ دٍلتی هی تَاًذ تِ ایي اهش هْن ووه وٌاذٍ .الاذیي تاا دس اختیااس داضاتي
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هٌاتـ هالی ٍ حوایتی هی تَاًذ اص هقلواى ٍ داًصآهَصاى وَضا ٍ تالضگش تا تَجِ تاِ ًتاایج تذسات
آهذُ اص اسصضیاتی تمذیشتِ فوا آٍسًاذً .تاایج تشسسایّاای (لاساوی پَیاا ( ،)1380صاسؿ، )1392،
(سلسثیلیٍ ( ٍ )1386،یتی ٍ ّال یي (ٍ )1998،1تالغت ٍ ّوىااساى ) 1389 ،هَیاذ ایاي هَضاَؿ
هیتاضذ.
آخشیي هَلفِ دس ساتغِ تا فٌػاش اسصضایاتی "هطااسوت هاشدم دس فاشاّن سااصی فضاای فااعفی
تشای اسصضیاتی" است ٍالذیي تِ ّوشاّی هقلواى ٍ اٍلیای هذسساِ های تَاًٌاذ اص فطااسّای سٍحای
ٍ سٍاًای حاااون تااش فشآیٌااذ اسصضاایاتی واسااتِ ٍ صهیٌاِ تشگااضاسی یااه اسصضاایاتی هغلااَب سا تااا
هطاسوت ٍالذیي فشاّن وشد .تاا تَجاِ تاِ ًضدیىای ،غاویویت ٍ ضاٌاخت تیطاتش تایي ٍالاذیي ٍ
فشصًذاى ،هطاسوت ٍالذیي دس اسصضیاتی اص فقالیتّای آهَصضی ٍ دسسای اص ًؾاش فااعفی ٍ سٍاًای
فضای هغلَتی هی تَاى فشاّن ساخت تا داًصآهَصاى تا افتواد ٍ اهٌیات سٍاًای ٍ فااعفی تیطاتشی
دس فشآیٌااذ اسصضاایاتی لااشاس گیشًااذ .ایااي هَلفااِ تااا یافتااِّااای (پاتشیطااا هااه لگاااى ،1تشجوااِ
اسالهیِ( ،)1377،گَّشی ( ٍ )1391،تالغت ٍ ّوىااساىّ )1389 ،وساَیی داسد .تشاساا ًتاایج
حاغ اص تشسسی سَاالت پژٍّص پیطٌْاد هیگشدد وِ:
 تا تَجِ تِ یافتِّای پژٍّص ٍ ًع وشین لشآى ٍ هتاَى اساالهی ٍ تاِ هٌؾاَس تَاًوٌذسااصیتشًاهِّای دسسی ،هطااسوت ٍالاذیي تاِ فٌاَاى یاه ضاشٍستً ٍ ،یااص تاِ آى اص عاشف هسالَالى
جذی ٍ هستوش پیگیشی گشدد تا هطاسوت ٍالذیي دس تشًاهِّای دسسی فولی گشدد.
 تا فٌایت تِ ایٌىِ هیضاى ٍ ًحاَُ هطااسوت ٍالاذیي دس اسصضایاتی تشًاهاِّاای دسسای تیطاتشاهىاى داسد .لزا پیطٌْاد هیضَد تا تذٍیي تشًاهِ ّاای هذسساِ هحاَسً ،یواِ هتوشواض ٍ غیشهتوشواض
صهیٌِ سا تشای هطاسوت ٍالذیي دس اسصضیاتی تشًاهِّای دسسی فشاّن ساخت.
 -هطاسوت ٍالذیي دس اسصضیاتی صهیٌِ تقاه سا تیي هاذاس

ٍ اٍلیاای هذسساِ تیطاتش ًواَدُ ٍ

فوال اص ؽشفیتّای هٌاعك ،هذاس  ،هقلواى ٍ ٍالذیي تِ ًحَ هغلاَب دس تشگاضاسی فقالیاتّاای
فَق تشًاهِ ٍ اسصضیاتی آًاى هسیش هیگشدد لزا پیطاٌْاد های ضاَد ٍالاذیي دس اسصضایاتی تشًاهاِّاای
دسسی فشآ یٌذ تقاه فولی ساصًذ.
1. Whitty & Halpin
1. Patricia M clagan
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 حضَس ٍالذیي دس هش اح هختلف اسصضیاتی ،تمَیت اًجويّای اٍلیا ٍ هشتیااى دس هاذاس ،احتشام ٍ پایثٌذی تِ ًتایج اسصضیاتیّای هذسسِ ٍ  ...تاف

ای جاد فضاای هغلاَب سٍاًای ٍ فااعفی

هایگاشدد لاازا پیگیاشی ایااي هَضاَؿ ضاشٍسی ٍ هطاااسو ت ٍالاذیي دس ایااي خػاَظ پیطااٌْاد
هیگشدد.
 -اسا

اسصضیاتی ّای دسست ،داضتي اعالفات واه اص هشاح ٍ هٌااتـ هختلاف تشًاهاِّاای

دسسی است .پیطٌْاد هی ضاَد تاا تَجاِ تاِ ایٌىاِ اٍلیاا هٌثاـ اعالفاات هْان دس خػاَظ هٌااعك
آهااَصش ٍ پااشٍسشًْ ،ادّااا ،هااذاس  ،اهىاًااات جاهقااِ ،هقلواااى ٍ داًااص آهااَصاى ٍّ ...سااتٌذ
تٌاتشایي پیطٌْاد هیضاَد اص ؽشفیاتّاای آًااى دس اسصضایاتی تشًاهاِّاای دسسای تاِ ًحاَ هغلاَب
استفادُ گشدد.

مىابع  
 .1احوذیً ،سیثِ ( .)1388هقشفی ٍ ًمذ سٍش دلفی ،هجلِ فلَم اجتوافی ،ضواسُ .22
 .2ادسی ٍ ّاٍاسد ًیىل ؛ ( .)1989تشجوِ داسیَش دّماى ،ساٌّوای فولی تشًاهِسیضی دسسی،
تْشاى :اًتطاسات لذیاًی.
 .3الَاًی ،هْذی ( .)1391هذیشیت فوَهی ،تْشاى :اًتطاسات ًثی.
 .4تالغت ،سضا؛ ًمیةصادُ ،هیشفثذالحسیي؛ لائذی یحیی؛ هحوَدًیا ،فلیشضا ( ،)1389تشسسی
هطاسوت ٍالذیي دس هذاس

تِ هثاتِ یىی اص هَلفِّای دهَوشاسی دس آهَصش ٍ پشٍسش،

فػلٌاهِ خاًَادُ ،ضواسُ .9
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 .6تٌْایی ،الْیاس ( .)1377آثاس هثثت هطاسوت واسوٌاى ،تْشاىً :طشیِ هذیشیت ،ضواسُ .33
 .7تیوَسی .)1387( ،فَاه هَثش دس هطاسوت ٍالذیي دس اداسُ هذاس  ،داًطگاُ آصاد اسالهی
خَساسگاى – اغفْاى.
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 .8حسیٌی ًیاص ،هجتثی ( .)1391فَاه

هَثش دسهطاسوت فقال ٍالذیي دس اهَس آهَصضی ٍ

پشٍسضی داًص آهَصاى هتَسغِ ضْش تْشاى اص دیذ هذیشاى ،پایاى ًاهِ واسضٌاسی اسضذ،
داًطگاُ آصاد اسالهی – ٍاحذ هشوضی تْشاى.
 .9سلسثیلیً ،ادس (.)1386گزاس ًؾام تشًاهِسیضی دسسی ایشاى تِ سوت فذم توشوض دس عشاحی ٍ
تذٍیي تشًاهِی دسسی ،تا تلویذ تش تشًاهِسیضی دسسی هثتٌی تش هذسسِ فػلٌاهِ هغالقات
تشًاهِ دسسی ،سال اٍل ،ضواسُ .4
 .10سٌذ تشًاهِ دسسی هلی ایشاى ( )1391ساصهاى پژٍّص ٍ تشًاهِسیضی دسسیٍ ،صاست آهَصش
ٍ پشٍسش ،اًتطاسات هذسسِ.
 .11سیف ،فلی اوثش ( .)1392اًذاصُ گیشی ،سٌجص ،اسصضیاتی آهَصضی ،تْشاى :اًتطاسات
دٍساى.
 .12سیگ  ،سیذًی ( .)1998آهاس غیش پاساهتشیه ،تشجوِ یَسف وشیوی ،تْشاى :اًتطاسات
داًطگاُ فالهِ عثاعثایی.
 .13ضشیقتوذاسی ،فلی ( .)1390اغَل ٍ فلسف تقلین ٍ تشتیت ،تْشاى :اًتطاسات اهیشوثیش.
 .14فاتذیٌی ،اًػاس فلی ( .)1384خاًَادُ ٍ تشًاهِّای دسسی :تْشاى :اًجوي اٍلیا ٍ هشتیاى
آهَصش ٍ پشٍسش.
 .15فؾیوی ّاضوی ،فلی ( .)1390تشسسی ضیَُّای هطاسوت هشدم دس آهَصش ٍ پشٍسش ٍ
ساّىاسّای آى ،داًطگاُ آصاد اسالهی خَساسگاى  -اغفْاى
 .16فتحی ٍاجاسگاُ،وَسش ( .)1394اغَل ٍ هفاّین تشًاهِسیضی دسسی ،تْشاى :اًتطاسات تال.
 .17فتحی ٍ اجاسگاُ ،وَسش ( .)1392اغَل تشًاهِسیضی دسسی ،تْشاى :اًتطاسات ایشاى صهیي.
 .18لائوی ،فلی ( .)1390خاًَادُ ٍ هسائ هذسسِای وَدواى ،تْشاى :اًتطاسات اًجوي اٍلیا ٍ
هشتیاى.
 .19گَّشی ،صّشُ ( )1393تشسسی هطاسوت ٍالذیي دس اهَس هذاس

همغـ اتتذایی ضْش سوٌاى

ٍ اسائِ ساّىاسّای تشای هطاسوت ًَآٍساًِ ٍالذیي ،پایاىًاهِ واسضٌاسی اسضذ ،داًطگاُ
سوٌاى ،داًطىذُ فلَ تشتیتی ٍ سٍاًطٌاسی.
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