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چکیغه
پژوُف صاضؼ ةاُغف ارائَ انگّی چٍغؿعضی ىّاٌؽ جّؿؿَ داٌكسّیی ،ةا رویکؼد کیفی ،اؿحفاده از ىؼور ٌؼامىٍغ
ىعانؿات پیكیً و روش فؼاجؼکیبُ 3فث ىؼصهَای ؿٍغنّؿکی و ةارؿّ ( )2007اٌسام قغه اؿث .ةغیً ىٍؼّر اةحغا ةا
ُغف جؿییً زِثگیؼی ىعانؿَ ،ؿؤال پژوُف جؿییً و ؿپؾ ةَ ىٍؼّر گؼدآوری اظالؾات ةؼای پاؿط ةَ ؿؤال پژوُف،
ةا ةؼرؿی ىعانؿات ؾهيی ؾؼمَ داٌكسّیی ،جؿغاد  65ىلانَی ىؼجتط قٍاؿایی قغ و از ایً جؿغاد 39 ،ىلانَ ؾهيی 4ىٍعتق
ةا ىؿیارُای ارزیاةی کیفیث ،5ةَ ؾٍّان ٌيٌَّی پژوُف اٌحعاب و ىّرد واکاوی كؼار گؼفث .دؿحاورد ىؼور ٌؼامىٍغ و
فؼاجؼکیب یافحَُای کیفی ىٍاةؽ کهیغی ىٍحعب ،اصناء جؿغاد  77کغ ىفِّىی ظتلَةٍغی قغه در چارچّب  14ىؤنفَی
کیفیث پاییً ؿتک زٌغگی داٌكسّیی؛ ٌاکارآىغی ؿتک جفکؼ و یادگیؼی؛ ضؿف ىِارتُای پژوُكی و ارزشآفؼیٍی؛
گؼوهُای آىّزقی؛ کارآىغی پاییً ؾيهکؼد اؾضای ُیئث ؾهيی؛ فلغان کیفیث رویکؼدُای ارزیاةی و پایف ؾيهکؼد؛
ضؿف و ىضغودیث صکيؼاٌی و راُتؼی اىّر؛ چانف زاىؿَپػیؼی صؼفَای؛ کيیاةی و فلغان کفایث ىٍاةؽ ؾهيی–رفاُی؛
ٌفّذ و گـحؼش زِثگیؼیُای غیؼؾهيی؛ فلغان و یا صضّر ىضغود گؼوهُای صاىی ،ةَ جؼجیب ذیم  3ىلّنَ امهی
 . 1ةؼگؼفحَ از کار پژوُكی آزاد در ؿال 1399
2

 .داٌكسّی دکحؼی آىّزش ؾانی داٌكگاه جِؼانkhoshkab.sh@gmail.com ،
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. Meta- Synthesis
 .4در پژوُف صاضؼ ةا ُغف پّقف ىٍاؿب و ىعهّةی از دؿحاوردُای پژوُفُای ىؿحتؼ؛ و ةا ُغف زتؼان کيیاةی ىٍاةؽ و

ىعانؿات ؾهيی ىؿحتؼ در ظنّص ىـائم و چانفُای جّؿؿَ داٌكسّیی ،افؽون ةؼ دؿحاوردُای جضلیلات کیفی ةَ ؾٍّان ىضّر
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ضؿف زاىؿَپػیؼی داٌكگاُی؛ ضِؿف ىِارتُای اكحنادی ویژگیُای قعنیحی ةازدارٌغه؛ کارآىغی پاییً ؾيهکؼد

امهی رویکؼد کیفی در روش فؼاجؼکیب ،از ٌحیسَ جفـیؼ و جضهیمُای کیفی دؿحاوردُای ىعانؿات و پژوُفُای کيی ٌیؽ اؿحفاده
قغه اؿث.
 . 5قاظل ىؿیار ارزیاةی کیفیث و اؾحتار ىٍاةؽ ىٍحعب کهیغی ،در ةعف روشقٍاؿی پژوُف جّضیش داده قغه اؿث.
] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1399.12.2.3.2
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ىّاٌؽ ؾهی جّؿؿَ داٌكسّیی؛ ىّاٌؽ زىیٍَای جّؿؿَ داٌكسّیی؛ و ىّاٌؽ ىغاظهَای جّؿؿَ داٌكسّیی ،جأییغ قغه جّؿط
ظتؼگان ؾؼمَ جّؿؿَ داٌكسّیی ةا اؿحفاده از قاظل ضؼیب جّافق کاپا در ؿَ ؿعش فؼدی ،ؿازىاٌی و فؼاؿازىاٌی
اؿث .در ٌِایث ،ضيً ةضخ و ٌحیسَگیؼی و جتییً دؿحاوردُای پژوُف ةا اؿحٍاد ةَ ىتاٌی ٌؼؼی ىؼجتط ،پیكٍِاداجی در
راؿحای ةِتّد اكغاىات جّؿؿَ داٌكسّیی ارائَ گؼدیغ.
واژگان کهیغی :آىّزش ؾانی ،جّؿؿَ داٌكسّیی ،فؼاجؼکیب ،انگّی چٍغؿعضی ،ىّاٌؽ ؾهی ،ىّاٌؽ زىیٍَای ،ىّاٌؽ
ىغاظهَای

ىلغىَ
آىّزش ؾانی اىؼوزه ،ةؼ ؿؼ یک چِارراه جنيیوگیؼی كؼار گؼفحَ اؿث (ىضيغظاٌی ،)145 :1396،چؼاکَ ىاُیث جؼکیتی
رؿانث و کارکؼد آىّزش ؾانی ،جٍِا ةَ آىّزشُای جعننی درون ىضیط ظّد ىؿعّف ٌيیقّد .وػایف گـحؼده و
ىحؿغد ٌؼامُای آىّزش ؾانی در ؾؼمَُای ىعحهف اكحنادی ،ازحياؾی ،فؼٍُگی ،ؿیاؿی و جالش در زِث جضلق و
پاؿعگّیی ةَ آنُا در چارچّب ُغفُا و رؿانثُای ةٍیادیً و در یک ةـحؼ زاىؽ و یکپارچَ (ىارگیٍـّن:2016 ،1
ُ ،)181يّاره ةا ىّاٌؽ و ىكکالجی ىّازَ ةّده اؿث .یکی از ٌعـحیً ىّاٌؽ اؿاؿی ،اٌحؼارات داٌكسّیان زِث ارجلاء و
اؿث (کّیؼز و فیگّریغو .)2016 ،2ةؼ ایً اؿاسٌ ،ؼامُای آىّزش ؾانی و داٌكگاه ةایغ انؽاىات و ةایـحَُای ةِتّد
قؼایط ؾيّىی و جعننی داٌكسّیان را از ىـیؼ رمغ فٍاوریُا ،داٌف ةَ روز و ٌیؽ آیٍغهپژوُی پیفةیٍی کؼده
(اصيغآةادی )1393،و ایً ىِو را در اونّیث ؿیاؿثُا ،راُتؼدُا و ةؼٌاىَُای ىضّری ظّد كؼار دُغ.
یکی از اكغاىات ةٍیادی در راؿحای ایً ىأىّریث اؿاؿی ٌؼامُای آىّزش ؾانی ةضخ "جّؿؿَ داٌكسّیی " در واصغُای
3

داٌكگاُی اؿث .پغیغهای کَ از زىان اكحغار اؾضاء ُیئثؾهيی در ؿال ( )1636جاکٍّن ةا جأکیغ ةؼ جعننی قغن اىّر
داٌكسّیی و ةاُغف درك و جلّیث رقغ و جّؿؿَ قعنی داٌكسّیان ُيّاره ةَ اقکال ىعحهف و ىحٍّع ةَؾٍّان ُغف
اؿاؿی ٌؼامُای آىّزش ؾانی و داٌكگاهُا ىعؼح ةّده اؿث .ةؼظی از ٌؼؼیَپؼدازان و پژوُكگؼان ٌؼیؼ ُاکیٍؽ ()1957
ىؿحلغٌغ کَ جّؿؿَ داٌكسّیان ،ؿالُای ؿال و جا زىاٌی کَ صیات اٌـان و زٌغگی در ىضیط فیؽیکی پیؼاىّن وی اداىَ

] [ Downloaded from ihej.ir on 2023-01-09

ةِتّد جّاٌيٍغیُا و قایـحگیُای فؼدی و صؼفَای و پاؿعگّیی ةَ ٌیازُای ؾيّىی و جعننی صال و آیٍغه آنُا
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Student Development
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دارد ،در قؼایط یکـان جغاوم ظّاُغ داقث و ایً ىـیؼ ،مؼف ٌؼؼ از دورهای کَ داٌكسّیان در آن زٌغگی و جضنیم
ىیکٍٍغ ،در اؿاس و ىاُیث ةؼای ُيَ آنُا كاؾغهای یکـان دارد .ایً در صانی اؿث کَ وودارد ،الو و کّىیّ (،)2000
ةَ قغت ةا ىّضؽ ُاکیٍؽ ىعانفث ىیکٍٍغ و ىؿحلغٌغ کَ قؼایطِ در صال جغییؼ زاىؿَ ةَ ظّر چكيگیؼی وضؿیث ىحٍّؾی
را ةؼای جّؿؿَی داٌكسّیان در زىانُا و ىّكؿیثُای ىعحهف ایساد ىیکٍغ و در زؼیان جّؿؿَ داٌكسّیی ةایغ ایً
ؿٍاریُّای ىعحهف ىّرد جّزَ و دكث كؼار ةگیؼٌغُ .يچٍیً ةؼظی ىضللان ٌیؽ ىؿحلغٌغ "جّؿؿَ داٌكسّیی " از قؼایط،
ؾّاىم و اةؿاد پیچیغه و ىحٍّع ىتحٍی ةؼ قؼایط ازحياؾی ،اٌغیكَُای ؾهيی و ٌؼام اؾحلادی ٌؼؼیَپؼدازان " جّؿؿَ
داٌكسّیی " جأدیؼ ىیپػیؼد و از اةؿاد ىحٍّؾی ةؼظّردار اؿث (ایّاٌؽ ،فّرٌؼ ،گیغو ،پاجّن و رن.)2003 ،1
پؼواضش اؿث کَ ةَ جؿغاد قؼایط ،ؾّاىم و ىؤنفَُای جّؿؿَ داٌكسّیی ،اىکان و زىیٍَ ةؼوز و ػِّر ىّاٌؽ و چانفُای
ىحٍّع و ىحؿغد در ایً ؾؼمَ وزّد دارٌغ .ایٍکَ ٌؼام آىّزش ؾانی ةاوزّد جّؿؿَی کيی چٍغؿانَی اظیؼ ٌحّاٌـحَ
ىِوجؼیً رؿانث ظّد کَ جؼةیث ٌیؼوی اٌـاٌی ىحعنل و دارای قایـحگیُای صؼفَای اؿث را ةؼآورده ؿازد
(پاقایی ،)1398،قاُغی ةؼ گـحؼدگی و جٍّع ىّاٌؽ و چانفُای جّؿؿَ داٌكسّیان در ٌؼام و ٌِادُای آىّزش ؾانی و
انتحَ ؾغم قٍاظث و درك امّنیٌ ،ؼاىٍغ و یکپارچَ از ایً ىّاٌؽ اؿث .یکی دیگؼ از زٍتَُای ىضّری ٌافؼزام ىاٌغن
جالشُای ٌِادُای داٌكگاُی ةؼای جّؿؿَ داٌكسّیان ،غفهث از ىاُیث اؿاؿی ىفِّم "جّؿؿَ " در ایً ظنّص اؿث.
آن ،ىفِّم "ؿؼىایَ اٌـاٌی " ىفِّىی چٍغةؿغی اؿث و اةؿاد ىحٍّع جّاٌيٍغیُا و قایـحگیُای قٍاظحی و غیؼ قٍاظحی
در ؿعش فؼدی و ویژگیُای گؼوُی ،جؼکیب و ؿاظحار گؼوهُا و ؿازىان و ؿیاؿثُا و راُتؼدُای ىغیؼیحی در ؿعش
ؿازىان و فؼا ؿازىان را قاىم ىیقّد .واكؿیحی کَ ٌادیغه گؼفحً آن در اكغاىات و فؿانیثُای اٌسامقغه جّؿط ٌؼامُای
آىّزش ؾانی و داٌكگاهُا ،افؽون ةؼ ظؼاصی و جغویً انگُّای ٌاکارآىغ و غیؼ ادؼةعف ،ىٍسؼ ةَ کو ةؼآوردی اكغاىات
ىؼجتط قغه اؿث.
ةؼ ایً اؿاس ،ىیجّان ةا اظيیٍان اذؾان داقث ،ىّاٌؽ و چانفُای "جّؿؿَ داٌكسّیی " اةؿاد ،ؾٍامؼ و ىؤنفَُای
ىحٍّؾی را در ُؼ یک از ؿعّح فؼدی و ؿازىاٌی و صحی فؼا ؿازىاٌی قاىم ىیقّد و ُؼ اٌغازه قٍاظث و آگاُی
ؿیاؿثگػاران ،جنيیوگیؼٌغگان ،ىغیؼان و ىسؼیان ٌؼام آىّزش ؾانی ٌـتث ةَ ىاُیث و اةؿاد ىّاٌؽ جّؿؿَ داٌكسّیی
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درواكؽ" ،جّؿؿَ داٌكسّیی " در ؿایَی " ٌؼؼیَ ؿؼىایَ اٌـاٌیِ "2ؾهو اكحناد كاةهیث جتییً پیغا ىیکٍغ کَ در چارچّب

ؾيیقجؼ و گـحؼدهجؼ ةاقغ ،ةـحؼ و زِثگیؼی مضیش ىّازَِی کارآىغ و ادؼةعف ةا ایً ىّاٌؽ ،دؿحیاةی ةَ راُکارُا،
انگُّا ،ؿیاؿثُا ،راُتؼدُا و ةؼٌاىَُای ادؼةعف و صنّل ةَ دؿحاوردُا و پیاىغُای ىؤدؼ در زىیٍَ جّؿؿَی
داٌكسّیی ،از گـحؼدگی و ؾيق کيی و کیفی ةیكحؼی ةؼظّردار ظّاُغ ةّد .نػا ةا ؾٍایث ةَضؼورت ىّزّد ،ؿؤال

 Forney;Guido;Patton;& Renn؛Evans
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Human Capita Theory
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اؿاؿی ایً اؿث کَ انگّی ىفِّىی ىٍاؿتی کَ ةَؾٍّان یک اةؽار ؾهيی – فٍی کارآىغ ةؼای ىؼجفؽ کؼدن ایً ىضغودیث-
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ُا و ظألُای پژوُكی و در راؿحای قٍاؿایی و درك چیـحی و ىاُیث جّؿؿَی داٌكسّیی ةا پّقف زاىؽ و یکپارچَ-
ای از ؿعّح ،ىؤنفَُا ،ىلّنَُا و ٌكاٌگؼُا ،ةحّاٌغ ٌلكَ راه ؿیاؿثگػاران ،ىغیؼان و پژوُكگؼان در ایً ىـیؼ ةاقغ،
کغام اؿث؟

ىتاٌی ٌؼؼی و پیكیٍَ پژوُف
در ؿال  1967ؿاٌفّرد ،جّؿؿَ ةا ىفِّم "ؿازىاٌغُی افؽایف پیچیغگی" را یک روٌغ رقغ ىذتث ؾٍّان کؼد کَ ةَمّرت
فؽایٍغهای افؼاد را كادر ىیؿازد جسارب ظّد را در ؾؼمَُای ىحٍّع فؼدی و ازحياؾی گـحؼش دٍُغ .در چارچّب ایً
ىفِّم ،رازؼز ( )1990جّؿؿَ داٌكسّیی را ةَؾٍّان فؼایٍغی ىؿؼفی کؼد کَ ةا ارجلاء و ةِتّد کيیث و کیفیث جّاٌاییُای
داٌكسّیان از زىان دتثٌام در داٌكگاه آغاز ىیقّد و در جيام دورهی اقحغال ةَ جضنیم وی ةاُغف ایساد اٌگیؽهی
یادگیؼی و رقغ و جؿانی فؼدی ،ةیً فؼدی و جعننی جّؿط ىحعننان آىّزش (اؾضای ُیئثؾهيی ،ىغیؼان و رؤؿای
داٌكگاهُا) در اةؿاد ىحٍّع ،ىّردجّزَ و ىالصؼَ كؼار ىیگیؼد .ةؼظی پژوُكگؼان ٌیؽ ىؿحلغٌغ جّؿؿَ داٌكسّیی ةَؾٍّان
"دغغغَی جّؿؿَ ُيَزاٌتَ " داٌكسّیان ةا اةؿاد ىحٍّؾی اززيهَ؛  )1جغییؼات ةیً فؼدی و درون فؼدی داٌكسّیان در
داٌكگاهُا؛  )2ؾّاىم ىؤدؼ ةؼ روٌغ ایً جغییؼات و جضّالت و جّؿؿَی صامم از آنُا؛  )3قٍاؿایی اةؿاد ،زىیٍَُا و
فؿانیثُای ؾاىم رقغ و یا جضؿیف فؼایٍغ " جّؿؿَ داٌكسّیی "؛ و ٌ )4حایر و پیاىغُای جّؿؿَ داٌكسّیی در داٌكگاه-
ماصبٌؼؼانٌ ،ؼؼیَپؼدازان و ىضللان ؾؼمَی ىعانؿات داٌكسّیی ،ؾيغجاً در چارچّب ىتاٌی ٌؼؼی ٌؼؼیَُای ؾهّم
جؼةیحی ةا جأکیغ ةؼ جّاٌيٍغیُای قٍاظحی و فؼاقٍاظحی ( ;Cohen&Rafi,2011; Lizzio&Wilson,2009

)Nosair&Hamdy,2017؛ و ٌؼؼیَُای رواٌكٍاؿی و ؾهّم ازحياؾی 1ةا جأکیغ ةؼ قایـحگیُای ؾاظفی و ارجتاظی
( )Simpson&Burnett,2017; Kicherova,2015; Wang,2014ةَ جتییً پغیغه جّؿؿَ داٌكسّیی و اةؿاد آن
پؼداظحَاٌغ .ایً در صانی اؿث کَ ىفِّم "جّؿؿَ " ةا ىهضّظ داقحً ىفِّم ،ىاُیث و كاؾغهی ذاجی و اؿاؿی آن یؿٍی؛
ىّنغ 2و ارزشآفؼیً 3ةّدن از دیؼ ةاز ارجتاظی ىـحلیو ةا ٌؼؼیَُای ؾهو اكحناد و در دَُُای اظیؼ ارجتاط ٌؽدیکی ةا
ٌؼؼیَُای ؾهو ىغیؼیث داقحَ اؿث .ىفِّم "جّؿؿَ داٌكسّیی " در ىعانؿات اكحنادی ةَمّرت ىكعل ذیم ٌؼؼیَ "

1
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ُا ُيؼاه اؿث ( ایّاٌؽ و ُيکاران.)2003،

در ؾهّم رواٌكٍاؿی – جؼةیحی و ؾهّم ازحياؾی ٌؼؼیَُای ُّش ؾاظفی ( ،)emotional intelligenceؿهـهَ ىؼاجب یادگیؼی

 ،)Capital Theoryپیٌّغگؼایی ( ،)connectionist modelجتادالت ازحياؾی ( )Social Exchange Theoryو  ...ؾيغج ًا
ىضّر اؿحٍاد پژوُكگؼان ةؼای جتییً ىفِّم جّؿؿَ داٌكسّیی و اةؿاد ان ةّده اؿث.
2

producing
Creates value

3

] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1399.12.2.3.2

( ،)hierarchy-Learningاٌحعاب (ُّ ،)Choice theoryش ازحياؾی ( ،)Social Intelligenceؿؼىایَ ازحياؾی ( Social
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ؿؼىایَ اٌـاٌی " كاةم جتییً و جفـیؼ اؿث .1ةؼ اؿاس ایً ٌؼؼیَ ،جّؿؿَ داٌكسّیی ةا ىهضّظ داقحً ظیف گـحؼدهای از
جّاٌيٍغیُا ،قایـحگیُا و مالصیثُای قٍاظحی ،ىكيّل ؿَ كاؾغه اؿاؿی یؿٍی؛ جؼکیب ىحٍاؿب جّاٌيٍغیُا و
قایـحگیُا و ةِؼهةؼداری ىؤدؼ از آنُا؛ در ؿعّح فؼدی و ؿازىاٌی ىتحٍی ةؼ ىاُیث چٍغؿعضی "ؿؼىایَ اٌـاٌی " ؛ ةا
ُغف ارزشآفؼیٍی و ایساد ارزشافؽوده اؿث (ٌادری .)128-118 :1395،در ؾؼمَی ؾهو ىغیؼیث ٌیؽ "جّؿؿَ
داٌكسّیی " ذیم ٌؼؼیَی "ىغیؼیث ؿؼىایَ اٌـاٌی " ةَؾٍّان ؿٍاریّیی زغیغ ٌّؾاً ةؼ ىفِّم "جّؿؿَ ؿؼىایَ اٌـاٌی "
و ارجلاء و ةِتّد جؼکیب ىحٍاؿب جّاٌيٍغیُا و اؿحفاده ىؤدؼ از آنُا در زِث ارزشآفؼیٍی جأکیغ دارد
(.)Haslinda,2009:189
اةؿاد ىعحهفی از پغیغه "جّؿؿَ داٌكسّیی " ةَمّرت زؽیؼهای و ٌاپیّؿحَ در پیكیٍَ ىعانؿات داظهی و ةیًانيههی
جّؿط پژوُكگؼان ىّردةؼرؿی كؼار گؼفحَ اؿث .ؿیيـّن و ةّرٌث )2017( 2در ىعانؿَای ةاُغف " ةؼرؿی وضؿیث
ؿکٌّث داٌكسّیان و ؾيهکؼد جضنیهی آنُا " ةؼوی جؿغاد  780داٌكسّی ؿال اول جياموكث دوره کارقٍاؿی داٌكگاه
پژوُكی دونحی ایاالتىحضغه در ؿال جضنیهی  2010- 2009پؼداظحَ و اؿحغالل کؼدهاٌغ ،وضؿیث ؿکٌّث داٌكسّیان

ةؼ ؾيهکؼد جضنیهی آنُا از زِث دؿحؼؿی ةَ اىکاٌات و فؼمثُا ادؼگػار اؿث .روییؽ گالردو و گٍؽانؽ گؼانغو و
کاؿحاٌّ  )2016(3در ىعانؿَای ةا ُغف "ةؼرؿی ىغیؼیث صسو کاری و جعنیل زىان در یادگیؼی ىـأنَ ىضّر "
فؿانیثُای آىّزقی و غیؼآىّزقی ،مؼف زىان ةـیار زیاد ةؼای فؿانیثُا و اكغاىات صاقیَای" ،صسو کار اضافی "،
ظـحگی و کاُف اٌگیؽه یادگیؼی ،یادگیؼی ؿعضی ،فلغان ىّفلیث و یا جؼك جضنیم ،افـؼدگی و فلغان اؾحياد ةَ ٌفؾ
در داٌكسّیان ىیگؼدد .کیچؼوا و افیيّوا ،ظـکّ )2015(4در جتییً دؿحاوردُای پژوُف ىؼجتط ةا "ةؼرؿی وضؿیث
زاىؿَپػیؼی صؼفَای داٌكسّیان داٌكگاهُای روؿیَ " اؿحغالل کؼدهاٌغ کَ ،زاىؿَ ىغرن اٌاییىضّر ةا قاظل ةارز
پّیاییُا و جـؼیؽ جغییؼات ازحياؾی ىحلاضی افؼادی اؿث کَ ضيً ةِؼهىٍغی از قایـحگیُا و مالصیثُای جّؿؿَ-
یافحَ قٍاظحی ،جّان ؿازگاری ةا واكؿیثُای ازحياؾیِ قؼایط در صال جغییؼ را داقحَ ةاقٍغ .نیؽیّ و ویهـّن ،)2009( 5ةَ
ةؼرؿی "ىكارکث داٌكسّیان در صکيؼاٌی داٌكگاه و ادراك ٌلف و اصـاس جأدیؼگػاری ٌيایٍغگان داٌكسّیی در
کيیحَُای اداری داٌكگاه " ،پؼداظحَ و اذؾان داقحَاٌغ ،زایگاه داٌكسّیان در صکيؼاٌی داٌكگاه ةَ ىٍؽنَی ؾيهیؿاظحً
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اؿحغالل کؼدهاٌغ؛ رویکؼد آىّزش و یادگیؼیِ ىضحّا ىضّر ،ىٍسؼ ةَ ضؿف ىِارتُا و مالصیثُای جّؿؿَای اٌسام

 1در چارچّب ؾهو اكحناد ،افؽون ةؼ ٌؼؼیَ ؿؼىایَ اٌـاٌی ،جتییً پغیغه " جّؿؿَ داٌكسّیی " در چارچّب ٌؼؼیَی كیيث ( Price
 )demand theoryو ٌ ...یؽ ىّرد جّزَ پژوُكگؼان ةّده اؿث.
2

Simpson
Ruiz-Gallardoa, González-Geraldo; Castaño
4
Kicherova; Efimova;&Khvesko
5
Lizzio&Wilson
3
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 ،)theoryجعنیل زىان ( ،) Time Allocation Theoryىعهّةیث ( ،)Utility Theoryجلاضای ىكحؼی ( customer

 /52فنهٍاىَ ؾهيی پژوُكی آىّزش ؾانی ایؼان* ؿال دوازدُو* قياره دوم* جاةـحان 1399

صلّق كاٌٌّی ىّرد اٌحؼار ةؼای ةَ صغاکذؼ رؿاٌغن رضایث آنُا ،اظيیٍان از پاؿعگّیی ةَ ٌیازُایقان و ةَ دؿث
آوردن ةازده ىذتث از ؿؼىایَگػاری آىّزقی اؿث کَ ىیجّاٌغ ةّاؿعَی صيایث و جّاٌيٍغؿازی داٌكسّیان جضلق ىی-
یاةغ .ؿهیيی ،دژىان و رئیـی ( )1399در "ةؼرؿی جّاٌيٍغی داٌكگاهُای دونحی در جّؿؿَ صؼفَای داٌكسّیان
جضنیالت جکيیهی " ةؼ ارائَ ىكاوره و راٍُيایی ،ایساد ىِارتُای ظاص ،ىِارتُای آیٍغهىضّر ،ىِارجِای ىغیؼیث و
رُتؼی در زِث اقحغال آیٍغه ،ىِارتُای جنيیوگیؼی ،ارجتاط ،رُتؼی و ىغیؼیث در راؿحای جّؿؿَ صؼفَای
داٌكسّیان جأکیغ کؼدهاٌغ .ظیؼىٍغ ،ظغیّی ،داٌا ؿیادت و ؾـگؼی ( )1396در ىعانؿَای ةا ُغف " ةؼرؿی دیغگاه
داٌكسّیان پؽقکی در کـب ىِارجِای ىغیؼیحی ،آىّزقی و فؼدی " کـب ىِارجِای ىؽةّر را ةؼای جّؿؿَ قعنیث و
اؾحياد ةَ ٌفؾ داٌكسّیان ضؼوری ؾٍّان کؼدٌغ .یّؿفی اكغم ( )1394در ةؼرؿی " اىؼ ىّكث و جّؿؿَ صؼفَای

داٌكسّیان دکحؼی " ،ةؼ جّؿؿَ چكواٌغاز صؼفَای و آیٍغهٌگؼی قغهی داٌكسّیان جأکیغ کؼدٌغ .ؾتاؿپّر ،رصیيیان،
پّرکؼیيی و جلّی ( )1392ةا ُغف " ةؼرؿی ىلایـَای وضؿیث جّؿؿَ صؼفَای داٌكسّیان دکحؼی رقحَُای ؾهو
اظالؾات و داٌفقٍاؿی و ىغیؼیث آىّزقی " ةؼ ارجلاء و ةِتّد ىِارتُای ارجتاظی ،رفحار اظالكی ،کار گؼوُی و
رُتؼی گؼوه ،ازؼا و ىغیؼیث پؼوژه ،پاؿعگّیی ىغٌی و ىغیؼیث ىـیؼ صؼفَای در داٌكسّیان رقحَُای گٌّاگّن جأکیغ
کؼدٌغ.
ىعحهف جّؿط پژوُكگؼان داظهی و ةیًانيههی اٌسام قغه اؿث کَ انتحَ ٌکات و اقارات ىفیغی را ٌیؽ اذؾان داقحَاٌغ ،ةا
ایٍضال ُیچیک از ىعانؿات اٌسام قغه ةا ٌگاُی زاىؽٌ ،ؼاىٍغ و یکپارچَ ةَ قٍاؿایی ىّاٌؽ جّؿؿَ داٌكسّیی ،اةؿاد و
ؿعّح ایً ىّاٌؽ و ارائَ انگّیی زاىؽ ةؼای آن ٌپؼداظحَاٌغ و از ایً صیث پیكیٍَ ىعانؿات ؾؼمَی داٌكسّیی ةا ىـأنَ
زغی کيیاةی جضلیلات ىّازَ اؿث .در راؿحای ىؼجفؽ ؿاظحً و یا صغاكم کاُف کيیاةی پژوُكی در ایً زىیٍَ،
پژوُف صاضؼ درمغد اؿث ةا اؿحفاده از رویکؼد کیفی و روش فؼاجؼکیب و ةؼرؿی و ارزیاةی دؿحاوردُای کیفی
ىعانؿات داظهی و ةیًانيههی اٌسام قغه در ایً ؾؼمَ ،ضيً قٍاؿایی ىّاٌؽ ىّرد ٌؼؼ ،ؿعّح ،اةؿاد ،ىؤنفَُا و
قاظلُای آن ،انگّی ىفِّىی ىّاٌؽ جّؿؿَ داٌكسّیی را در راؿحای فؼاُو ؿاظحً زىیٍَ ىعانؿات جسؼةی ؾيیق،
گـحؼده و ادؼةعف و جالش در زِث رفؽ آنُا ،ارائَ ٌيایغ.

] [ Downloaded from ihej.ir on 2023-01-09

ُاٌعّر کَ از ىؼور و ةؼرؿی ىعانؿات پیكیً ةؼ ىیآیغ ،ىعانؿات ىحؿغدی در ؾؼمَ ىّضّؾات داٌكسّیی ةا ؾٍاویً

روش پژوُف
پژوُف صاضؼ ازٌؼؼ ُغف کارةؼدی و ةؼصـب ٌضّه گؼدآوری دادهُا از ٌّع ىعانؿات اؿٍادی – کحاةعاٌَای اؿث.
ةَؾٍّان ٌيٌَّ پژوُف اٌحعاب و ةا اؿحفاده از رویکؼد کیفی و روش فؼاجؼکیب کَ ٌّؾی ىعانؿَ کیفی ةاُغف یکپارچَ-
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زاىؿَ آىاری پژوُف صاضؼ جضلیلات ؾهيی ىؼجتط ةا ىّضّع پژوُف اؿث کَ از ایً ىیان ىؼجتطجؼیً ىلاالت ؾهيی
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ؿازی جفـیؼ یافحَُای امهی ىعانؿات ىٍحعب ةَىٍؼّر ایساد یافحَُای زاىؽ و جفـیؼی اؿث (زیيؼ)313-312 :2006،1
ىّردةؼرؿی كؼار گؼفحٍغ .در پژوُف صاضؼ ةاُغف قٍاؿایی ىّاٌؽ جّؿؿَ داٌكسّیی در داٌكگاهُای ایؼان ،از انگّی
ُفث ىؼصهَای ؿٍغنّؿکی و ةاروؿّ ،2انگّیی کَ در پژوُفُای فؼاجؼکیب ةیكحؼیً کارةؼد را دارد ،اؿحفاده قغه اؿث
(ؿٍغنّؿکی و ةاروؿّ.)105 :2007،

ىؼاصم پژوُف
ةا ؾٍایث ةَ انگّی ُفث ىؼصهَای ؿٍغنّؿکی و ةاروؿّ ( )2007و ةا ُغف قٍاؿایی ىّاٌؽ جّؿؿَ داٌكسّیی ٌـتث ةَ
اٌسام ىؼاصم زیؼ اكغام قغه اؿث.
گام اول :جٍؼیو ؿؤال پژوُف
پاراىحؼ

ؿؤال پژوُف

چَچیؽی ()What

ىّاٌؽ جّؿؿَ داٌكسّیی کغاىٍغ؟

چَ کـی (ىٍاةؿی) ()WHO

ىٍاةؽ (زاىؿَ) قٍاؿایی ىّاٌؽ جّؿؿَ داٌكسّیی کغاىٍغ؟

چَ وكث ()When

ةازه زىاٌی ةؼرؿی ىٍاةؽ ىّرد ةؼرؿی زِث قٍاؿایی ىّاٌؽ جّؿؿَ داٌكسّیی کغاىٍغ؟

چگٌَّ ()How

راةعَ ةیً اةؿاد ىّاٌؽ جّؿؿَ داٌكسّیی چگٌَّ اؿث؟

در ایً ىؼصهَ ةؼرؿی و زـحسّی ٌؼاىٍغ ىٍاةؽ ؾهيی ىّرد جأکیغ اؿث .زاىؿَ آىاریِ ىّرد واکاوی قاىم ،جيام ىٍاةؽ
ؾهيی ىٍحكؼقغه در پایگاهُای اظالؾاجی انکحؼوٌیکی داظهی ىؼجتط ةا ىّضّع جّؿؿَ داٌكسّیی در ةازه زىاٌی دَُُای
 1380و  1390اؿث .ازآٌساکَ در ىعانؿَی صاضؼ ُغف قٍاؿایی ىّاٌؽ جّؿؿَ داٌكسّیی در داٌكگاهُای ایؼان و ارائَ
یک انگّی ةّىیؿازی قغه و ىهی ةؼای آن اؿث جا درٌِایث ةا جتییً و کارةـث آن ،ىّاٌؽ و چانفُای جّؿؿَ
داٌكسّیی در ٌؼام آىّزش ؾانی و ٌِادُای داٌكگاُی ایؼان قٍاؿایی قغه و ةا ةؼرؿی دكیق اةؿاد آن ،فؼمث ؿازىان-
یافحَجؼ و ىٍـسوجؼی ةؼای ارائَ راُکارُای ىؤدؼ در راؿحای ىؼجفؽ کؼدن و یا صغاكم جلهیم ایً ىّاٌؽ ایساد و ةؼٌاىَ-
ریؽی گؼدد؛ ىٍاةؽ ؾهيی ىؿحتؼ ىّردةؼرؿی ىؿعّف ةَ ىعانؿات ؾهيی و پژوُفُای ىؿحتؼ داظهی ةّده اؿث .ؾهث
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گام دوم :ةؼرؿی ٌؼاىٍغ ادةیات پژوُف

اٌحعاب ةازه زىاٌی ىّردٌؼؼ ٌیؽ ،ىهضّظ داقحً ظیفی از جضّالت و رویغادُای ادؼگػار ةؼ ىتاصخ و ىّضّؾات ىؼجتط
ةا ةضخ جّؿؿَ داٌكسّیی اؿث کَ جّؿط پژوُكگؼان و ىضللان داظهی ىّردجّزَ و ىعانؿَ كؼار گؼفحَ اؿث.
كتهی ةا ؾٍّان ىكعل "جّؿؿَ داٌكسّیی " ةا کيیاةی زغی ىّازَ اؿث ،ؾٍاویً ىحٍّع ،اىا ىؼجتط ةا پغیغه جّؿؿَ
Zimmer
Sandelowski & Barroso

1
2
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زـحسّی ىٍاةؽ ةؼ اؿاس کهیغ واژگان ىؼجتط ةا ىّضّع پژوُف اؿث ،انتحَ از آٌسا کَ پیكیٍَ و ادةیات پژوُفُای
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داٌكسّیی ةؼای زـحسّ در ٌؼؼ گؼفحَ قغه اؿث .در ایً ظنّص واژگان کهیغی قاىم؛ "جّؿؿَ داٌكسّیی ،انگُّای
جغریؾ و یادگیؼی ،ىِارتُای پژوُف داٌكسّیی ،ىِارتُای ارجتاظی داٌكسّیان ،صکيؼاٌی داٌكسّییٌ ،ؼام ارزیاةی
ؾيهکؼد داٌكسّیان ،ؿالىث و رفاه داٌكسّیان ،ىٍاةؽ و اىکاٌات آىّزقی ،کیفیث زٌغگی داٌكسّیی ،انگُّای ازحياؾی
– ظاٌّادگی " ،از پایگاهُای ىٍاةؽ ؾهيی انکحؼوٌیکی "ةاٌک اظالؾات ٌكؼیات کكّر ،پایگاه اؿحٍادی ؾهّم زِان اؿالم،
ىسالت جعننی ٌّر ،پایگاهُای ؾهيی ؿیّیهیکا ،ىگیؼانٌّ ،رىگؽ و ؾهوٌث " ىّرد زـحسّ كؼار گؼفحَاٌغ.
گام ؿّم :زـحسّ و اٌحعاب ىحّن ىٍاؿب
از زاىؿَ ىّرد ىعانؿَ قاىم جياىی ىٍاةؽ ىؿحتؼ ؾهيی ىؼجتط کَ ةَ مّرت ىكعل در دو دؿحَ؛ ( )1ىعانؿات ىؼجتط ةا
ؾّاىم ىؤدؼ ةؼ جّؿؿَ داٌكسّیی؛ و ( )2ىعانؿات ىؼجتط ةا ىؤنفَُا و ؾٍامؼ جّؿؿَ داٌكسّیی ةّدٌغ ،پؾ از ةؼرؿی
ؾٍاویً ىلانَُا ،جؿغاد  61ىلانَ ىؼجتط قٍاؿایی گؼدیغ .از زاىؿَ ىّرد ىعانؿَ ،جؿغاد  39ىلانَ ةؼ اؿاس ٌيٌَّگیؼی ىتحٍی
ةؼ كاؾغه اقتاع ٌؼؼی ،ةَ ؾٍّان ٌيٌَّ اٌحعاب و ىّرد ةؼرؿی و جضهیم كؼار گؼفحٍغ .اةؽار ارزیاةی کیفیث ىعانؿات اونیَی
پژوُف جکٍیک ( 1)CASPاؿثٌ .يّدار ( )2روٌغ اٌحعاب ىٍاةؽ ىٍحعی کهیغی را ٌيایف ىیدُغ.
جؿغاد ىٍاةؽ ؾهيی یافث قغه N;61
تعداد مقاالت نامرتبط مبتنی بر عنوان N= 3
تعداد مقاالت نامرتبط مبتنی بر محتوا N= 8
ىلاالت ةاكی ىاٌغه صامم از غؼةانگؼی ىضحّا N; 50
تعداد منابع نامرتبط مبتنی بر کیفیت N= 6
جؿغاد ىلاالت ةاكی ىاٌغه پؾ از غؼةانگؼی کیفیث N;44
تعداد منابع نامرتبط مبتنی بر دستاورد N= 5
جؿغاد ىلاالت ةاكی ىاٌغه پؾ از غؼةانگؼی دؿحاورد N;39

ٌيّدار ( :)1ظالمَ ٌحایر زـحسّ و غؼةانگؼی ىٍاةؽ
 .1ایً ةؼٌاىَ قاىم  10ؿؤال اؿث کَ ةَ ىضلق کيک ىیکٍغ جا دكث ،اؾحتار و اُيیث ىعانؿَُای کیفی پژوُف را ىكعل کٍغ .ایً
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ىلاالت ةاكیىاٌغه صامم از غؼةانگؼی ؾٍّان N;58

ؿؤاالت ةؼ ىّارد زیؼ جيؼکؽ دارد؛  -1اُغاف؛  -2ىٍعق روش -3 ،ظؼح پژوُف؛  -4روش ٌيٌَّگیؼی ؛ -5زيؽآوری دادهُا؛ -6
اٌؿکاسپػیؼی؛  -7ىعانؿات اظالكی؛  -8دكث جسؽیَ و جضهیم دادهُا؛  -9ةیان واضش و روقً یافحَُا؛  -10ارزش پژوُف .در ایً
ىؼصهَ پژوُكگؼ ةَ ُؼ کغام از ایً ؿؤاالت یک اىحیاز کيی ىیدُغ ،ؿپؾ یک فؼم را ایساد ىیکٍغ؛ ةٍاةؼایً ىیجّاٌغ اىحیازُایی را
ىلیاس  50اىحیازی روةؼیک ،پژوُكگؼ ىیجّاٌغ ؿیـحو اىحیازةٍغی زیؼ را ةَ کار ةؼده و ُؼ ىلانَای را کَ پاییًجؼ از اىحیاز ظّب (
کيحؼ از  )30اؿث ،صػف کٍغ؛ ؾانی ( ،)50-40ظیهی ظّب ( ،)40-31ظّب ( ،)30-21ىحّؿط ( )20-11و ضؿیف (( )10-0
ؾؼب ،اةؼاُیوزاده و ىؼوجی قؼیفآةادی Critical Appraisal Skills Program.)13 :1393
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کَ ةَ ُؼ ىلانَ ىی دُغ ،زيؽ کٍغ و ةَ آؿاٌی و ةَ ازيال ،ىسيّؾَ ىلاالت را ةؼرؿی کٍغ و ٌحایر ارزیاةی را ىكاُغه ٌيایغ .ةؼ اؿاس

ارائَ انگّی چٍغؿعضی ىّاٌؽ جّؿؿَ داٌكسّیی 55/

ىؼصهَ چِارم :اؿحعؼاج اظالؾات
در ایً گام ،پؾ از ىعانؿَ ىلانَُا و ةا ُغف دؿحیاةی ةَ اظالؾات ىضحّایی ،دؿحاوردُای جتییٍی ىلانَُای ىٍحعب ةَ
مّرت ىـحيؼ ىّرد ىعانؿَ كؼار گؼفحَ و انتحَ ةَ ظّر ُيؽىان ةا جضهیم دادهُا و اظالؾات ،فؼایٍغ ٌيٌَّگیؼی ُيچٍان
اداىَ پیغا کؼد ،چؼا کَ ةا جضهیم دادهُا و اصحيال ػِّر ىّاٌؽ زغیغ ،اىکان ٌيٌَّگیؼی و زيؽآوری ىسغد اظالؾات
وزّد داقحَ و ایً اكغام جا رؿیغن ةَ ىؼصهَ اقتاع ٌؼؼی ىیجّاٌغ اداىَ یاةغ .در ایً ةعف ،ضيً ىؼور و واکاوی ظط ةَ
ظط ىحّن ىٍحعب و ىلایـَ ىفاُیو ىـحعؼج و کغگػاری آنُا ،جؿغاد  77ىفِّم پایَ از  39ىلانَ ىٍحعب ةا اؿحفاده از
روش کغگػاری ةاز اصناء گؼدیغ .ىفاُیو ىّرد ٌؼؼ ةا ؾٍّان ىالكُا و ٌكاٌگؼُا ،ىضنّل غؼةانگؼی ،جنفیَ و رفث و
ةؼگكثُای ىکؼر پژوُكگؼ در ىفاُیو اؿحعؼاج قغه از ىٍاةؽ ىٍحعب ُـحٍغ ،ةغیً جؼجیب ىفاُیو جکؼاری و ةؿضاً
ٌاىؼجتط غؼةال و ىفاُیو کهیغی اصناء و دتث گؼدیغٌغ .ؿَ گام ٌِایی انگّی روقی ىعانؿَی صاضؼ ،ةا ؾٍّان یافحَُای
پژوُف در اداىَ ارائَ قغه اؿث.
یافحَُای پژوُف
در ایً ىؼصهَ ،ىفاُیو ةٍیادی صامم از جضهیم اؿحلؼائی ىحّن ىٍاةؽ ؾهيی ىٍحعب ةا اؿحٍاد ةَ ىؿیارُایی ٌؼیؼ؛ )1قؼایط
ؾهّی :صّادث و وكایؽ ىؤدؼ در ایساد و یا گـحؼش پغیغه؛  )2پغیغه :ایغه یا فکؼ ىضّری کَ ىسيّؾَای از کٍفُای
ویژه کَ کٍفُای ىحلاةم در ةـحؼ آن مّرت ىیگیؼد؛  )4قؼایط ىیاٌسی :قؼایط ؿاظحاری ىؤدؼ ةؼ کٍف ىحلاةم ؾّاىم و
راُتؼدُا؛  )5راُتؼد کٍف ىحلاةم :راُتؼدُای ٌؼارت ،کٍحؼل و ُغایث پغیغهُا و ؾّاىم؛  )6پیاىغُاٌ :حایر دؿحاوردُای
صامم از جؿاىم یا کٍف ىحلاةم ةیً ىؤنفَُا (اقحؼاوس و کّرةیً ،)98-97 :1990،1ضيً ةازةیٍی و پاالیف ،در ةـحؼ
ىسيّؾَای از ىفاُیو کهیجؼ ،ىتحٍی ةؼ ىتاٌی ٌؼؼی و ادةیات پژوُف ،در كانب  14ىؤنفَی امهی دؿحَةٍغی قغٌغ .ؿپؾ
راةعَی ىفِّىی ةیً ىؤنفَُای ىّاٌؽ جّؿؿَ داٌكسّیی در ؿعضی اٌحؽاؾیجؼ و در كانب ىلّنَی امهی ُؼ یک از
ؿعّح؛ ةؼ اؿاس ادةیات و ىتاٌی ٌؼؼی پژوُف در  3ىلّنَی امهی ظتلَةٍغی و ؿپؾ در ؿعّح فؼدی ،ؿازىاٌی و
فؼاؿازىاٌی زایاةی قغٌغ .در زغول ( )2اظالؾات ىؼةّط ةَ پژوُفُای ىٍحعب ىّرد اؿحٍاد ةا ذکؼ ٌام پژوُكگؼ و ؿال
اٌحكار پژوُفُا ،ىفاُیو ةٍیادی اؿحعؼاج قغه ،ىؤنفَُا و ىلّنَُا و ؿعّح آنُا ارائَ قغه اؿث.

. Strauss & Corbin
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ىحلاةم ةا ُغف ایساد و ُغایث ىسيّؾَای از رفحارُا ةؼ ىتٍای آنُا قکم ىیگیؼد؛  )3زىیٍَ :قاىم ىسيّؾَای از قؼایط
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زغول قياره ( )2ؿعّح ،ىلّنَُا ،ىؤنفَُا و ٌكاٌگؼُای ىّاٌؽ جّؿؿَ داٌكسّیی ىـحعؼج از ادةیات پژوُف
ؿعّح

ىلّنَُا

ىؤنفَُا

ىالكُا و ٌكاٌگؼُا

ىٍاةؽ

(ىفاُیو غؼةال قغه)

(پژوُكگؼ -پژوُكگؼان  /ؿال)

کیفیث پاییً ؿتک

فلغان ىِارت ىغیؼیث ُؽیٍَُای جضنیم؛ ٌارضایحی از ىضم

ىِغی ()1394؛ ؿهیيی و

زٌغگی داٌكسّیی

و قؼایط زٌغگی؛ دوری از ظاٌّاده و فلغان صيایث؛

ُيکاران ()1399؛ ؿهعاٌی و

ىكکالت رفث و اىغ و دؿحؼؿی ةَ اىکاٌات ؾهيی و رفاُی

ُيکاران ()1389؛ ىؿارفوٌغ

داٌكگاه؛ فلغان آقٍایی ةا كّاٌیً و ىلؼرات آىّزقی؛ فلغان

()1392؛ رضایی و ُيکاران

آقٍایی ةا ةازارکار رقحَ جعننی؛ ضؿف داٌف و ٌگؼش

()1396

ىّاٌؽ ؾهی
جّؿؿَ

ىضیط زیـحی؛ ضؿف در اٌحعاب آىّزقی

داٌكسّیی
ٌاکارآىغی ؿتک

ىِارتُای یادگیؼی ؿعش پاییً؛ ؾغم جؿادل و جٍاؿب

ٌؿیيی ىسغ و ُيکاران (،)1398

جفکؼ و یادگیؼی

جؼکیب و صسو فؿانیثُای یادگیؼی؛ ؿعش پاییً اٌگیؽه و

ؿهیيی و ُيکاران (،)1399

جالش یادگیؼی؛ ضؿف ىِارت اؿحفاده ىؤدؼ از زىان ةؼای

ىؿارفوٌغ ()1392؛ ةاكؼی ىسغ

یادگیؼی؛ فلغان ىِارت یادگیؼی ظّدراُتؼ؛ ؿتک جفکؼ

()1392؛ ؾتغانُّاةی و ُيکاران

واةـحَ فلغان ىِارتُای ىعانؿَ ،ضؿف جّان اؿحفاده از

()1392

یادگیؼی ةؼظط
پژوُكی و ارزش-

اظالؾاجی؛ ضؿف ظّدکارآىغی پژوُكی؛ ٌاجّاٌی در

مانضی و ُيکاران (،)1395

دؿحؼؿی ةَ ةاٌکُای اظالؾاجی؛ ىكغهَ زیاد و کيتّد زىان؛

ىؿارفوٌغ ( )1392داةث و

دور قغن از اظالق پژوُكی

ُيکاران ()1395؛ ميغ ایؽدی

فؼدی

آفؼیٍی
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ضؿف ىِارتُای

ضؿف ىِارتُای جضلیق و پژوُف؛ ضؿف ؿّاد

دریازاده و کُّپایَزاده (،)1394

و ُيکارن ()1393؛ دُلاٌی و
ُيکاران ()1398؛ کكاورز و
ُيکاران ()1396
ضؿف زاىؿَپػیؼی
داٌكگاُی

ضؿف جؿاىم ىحلاةم ادؼةعف ةا اؿاجیغ؛ ؾغم آقٍایی و

ٌؿیيی ىسغ ( ،)1398ىِغیَ و

آگاُی امّنی از ػؼفیث ؾهيی قتکَُای ازحياؾی؛ اؿحفاده

ُيکاران ( ،)1395رفیؽپّر

ٌاکارآىغ از قتکَُای ازحياؾی؛ ضؿف ىِارجِای گفحگّ و

()1394؛ ٌیازی و ُيکاران

ىػاکؼه؛ فؼدگؼایی و غؼور اؿحاد و داٌكسّ

()1395؛ ىٍنّری و ُيکاران
()1396

ضؿف ىِارتُای
اكحنادی

ضؿف ىِارتُای جأىیً ىانی قعنی؛ ضؿف داٌف و

یؿلّبٌژاد ()1390؛ ُؼاجیان و

ؿّاد ىانی

پیؼی ()1398؛ ىّذٌی ریؽی
()1394؛

روقٍغل،

اىیؼی،

ویژگیُای قعنیحی

فلغان اؾحيادةٌَفؾ؛ ضؿف ىـئّنیثپػیؼی و کار گؼوُی؛

ٌؿیيی ىسغ ( ،)1398اکتؼی

ةازدارٌغه

زؼأجيٍغی؛ ضؿف ُغفيغاری؛ کٍسکاوی ذٍُی و اؿحلالل

()1393؛ جيٍاییفؼ و ىٍنّری

در كضاوت؛ ةؼظّرداری از ىٍتؽ کٍحؼل ةیؼوٌی و ضؿف

ٌیک

()1393؛

مادكی

و
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ظغیاٌی ()1397
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ؿعّح

ىلّنَُا

ىالكُا و ٌكاٌگؼُا

ىٍاةؽ

ىؤنفَُا

(ىفاُیو غؼةال قغه)

(پژوُكگؼ -پژوُكگؼان  /ؿال)

ىـئّنیثپػیؼی و ظّدجٍؼیيی؛ فلغان ىِارت گفحيان ؾهيی؛

ُيکاران ()1393؛ کاػيیٍی و

ؾغم ىغیؼیث ؾّاظف و اصـاؿات؛ کٍغی و ضؿف در

ىغرس غؼوی ()1392؛

ةِؼهىٍغی و ةؼوز رفحار ُّقيٍغاٌَ و ژرفاٌغیكی؛ ٌاجّاٌی
در ؿازگاری ؾادات قعنی ةا ٌگؼش زٌغگی پایغار
کارآىغی پاییً
ؾيهکؼد گؼوهُای
آىّزقی

جؼکیب و جؿغاد ٌاىحٍاؿب گؼوهُای آىّزقی؛ ضؿف

ىِغی ( ،)1394ؿهیيی و

اؿحلالل ؾهيی گؼوهُای آىّزقی؛ زّ ركاةحی و غیؼجؿاىهی

ُيکاران ()1399

گؼوهُای آىّزقی؛ جـهط فؼٍُگ ةؼجؼةیٍی ىٍؽنث رقحَ
جعننی ظّد

ىّاٌؽ زىیٍَای
جّؿؿَ

کارآىغی پاییً

ضؿف کارةـث فٍاوریُای ٌّیً جغریؾ؛ ضؿف جؿِغ ةَ

ىِغی (ٌ ،)1394ؿیيی ىسغ

داٌكسّیی

ُیئث ؾهيی

اٌؿعافپػیؼی در پػیؼش ؾلایغ و ظؼدهفؼٍُگُای
داٌكسّیی؛ ىضغودیث دؿحؼؿی؛ ؾغم آقٍایی ةا ویژگیُای

جّفیلی و فؼاؿحعّاه ()2002؛

روصی رواٌی

ةاكؼی ىسغ ()1392

فلغان کیفیث

رؾایث ىـائم اظالكی در ارزیاةی؛ کیفیث پاییً پیفآزىّن

کيیهی و رضایی ()1381؛ ارفؿی

رویکؼدُای ارزیاةی

و ؿٍسف داٌف كتهی؛ اٌعتاق ىضغود روش ارزیاةی ةا ىضحّا

()1391؛ ؾؼیيی و ُيکاران

و ُغف آىّزقی؛ ٌاکارآىغی فؼایٍغ ارزقیاةی؛ فلغان جٍّع

()1395؛ صسحی و ُيکاران

در ارزقیاةی

()1396

ىضغودیث فؼمث

کاُف صضّر داٌكسّیان در فؼایٍغُای جنيیوگیؼی و

ٌؿیيی ىسغ ( ،)1398اکتؼی

ؿازىاٌی

و پایف ؾيهکؼد
داٌكسّیان

صکيؼاٌی و راُتؼی

جؿییً اُغاف؛ ؾغم صيایث و جّاٌيٍغؿازی داٌكسّیان ةؼای

( ،)1389ؿهیيی و ُيکاران

اىّر جّؿط

ىكارکث در ؿازىانُا و جكکمُای داٌكسّیی؛ ىضغودیث

( ،)1399ودادُیؼ و ُيکاران

داٌكسّیان

فؼمث و زىیٍَ ىكارکث در فؿانیثُای آىّزقی؛ پژوُكی

()1387؛ ٌیکّگفحار و ةاقی

و ظغىاجی؛ فلغان و یا ضؿف ؿیـحوُای جكّیلی و صيایحی

()1395

ىضغودیث فؼمث
زاىؿَپػیؼی صؼفَای

ضؿف ىكارکث و یادگیؼی ازحياؾی؛ فلغان جّزَ ةَ قکم-

ىِغی

گیؼی چكواٌغاز و ؾالكَ اگاُاٌَ قغهی؛ کو جّزِی ةَ

(،)1392

جّؿؿَ ىِارتُا؛ جعنلُا و فؼمثُای صؼفَای؛ کو

()1993

روزآىغ صؼفَای؛ فلغان ىِارتُای قٍاؿایی ةٍِگام
جغییؼات ازحياؾی؛ فلغان جّزَ ةَ جلاضای ةازار کار و
ىِارتُای پاؿط ةَ آن

قیتا

ىؿارفوٌغ
و

ُيکاران
] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1399.12.2.3.2

جّزِی ةَ جّؿؿَ ىِارتُای ؿازگاری ةا رویغادُای

(،)1394
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ؾيهکؼد اؾضای

جّؿؿَ ىِارتُای آیٍغهىضّر در داٌكسّیان؛ ضؿف

( ،)1398ؿهیيی و ُيکاران
( ،)1399داوری ٌیا (،)1399
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ؿعّح

ىلّنَُا

ىؤنفَُا

ىالكُا و ٌكاٌگؼُا

ىٍاةؽ

(ىفاُیو غؼةال قغه)

(پژوُكگؼ -پژوُكگؼان  /ؿال)
(،)1394

ىؿارفوٌغ

کيیاةی و فلغان

ضؿف و ىضغودیث زیؼؿاظثُای ؾهو و فٍاوری؛ ضؿف

ىِغی

کفایث و کارایی

ؿالىث فضای ؾيّىی داٌكگاه؛ ػؼفیث ىضغود و ٌاىکفی

( ،)1392ىیؼؿؿیغی و ُيکاران

ىٍاةؽ ؾهيی  -رفاُی

ىؼاکؽ و اىکاٌات درىاٌی و ىكاورهای داٌكگاه؛ ىضغودیث

()1395؛ ةاكؼی ىسغ ()1392

ىٍاةؽ ىانی – اداری
ىّاٌؽ

ٌفّذ و گـحؼش

فكار ُيگٍان؛ ىلؼرات دؿث و پاگیؼ اداری؛ اصاظَ

ؿهیيی و ُيکاران (،)1399

ىغاظهَای

زِثگیؼیُای

ؿیاؿثُای اكحنادی ،ازحياؾی – فؼٍُگی و ؿیاؿی ةؼ

ؾتاسپّر و ُيکاران (،)1394

قؼایط ؾهيی رفحارُای ٌاٍُسار زیـثةّم داٌكگاه؛ فلغان

ىؿارفوٌغ ()1392

فؼاؿازىاٌی

جّؿؿَ

غیؼؾهيی

اؾحياد ةَ رویغادُای ؾهيی؛ جؿِغ ةَ ضغ ٍُسارُای ؾهو

داٌكسّیی
فلغان و صضّر

چانف ؿازگاری و اٌعتاق ةا ؾّاىم ازحياؾی و فكار

ؿهیيی و ُيکاران (،)1399

ىضغود گؼوهُای

ُيگٍان؛ ةـحؼ ظاٌّادگی ةی جفاوت؛ جٍفُا و جؿارضُای

جيٍاییفؼ و ىٍنّری ٌیک

صاىی

ظاٌّادگی؛ فلغان درك و جّافق ىكحؼك اؾضای قتکَُای

()1393؛ ؿیٍائی و ىـؿّدی

ازحياؾی ةا ارزشُای فؼدی

()1391؛ پارؿا و ُيکاران
()1392

ؿعش ىّاٌؽ فؼدی ،ؿازىاٌی و فؼاؿازىاٌی جّؿؿَ داٌكسّیی اؿث .در ؿعش فؼدی و ىلّنَی امهی "ىّاٌؽ ؾهی جّؿؿَ

داٌكسّیی " ،ىؤنفَُای کیفیث پاییً ؿتک زٌغگی داٌكسّییٌ ،اکارآىغی ؿتک جفکؼ و یادگیؼی ،ضؿف ىِارتُای
پژوُكی و ارزشآفؼیٍی ،ضؿف زاىؿَپػیؼی داٌكگاُی ،ضؿف ىِارتُای اكحنادی و ویژگیُای قعنیحی ةازدارٌغه،
ةا ىیؽان فؼاواٌی ( )31ةیكحؼیً ؿِو ( )50/81درمغ را در ىعانؿات و پژوُفُای داظهی ةَ ظّد اظحناص داده اؿث.
ُيچٍیً در ىیان ىؤنفَُای ایً ؿعش ىؤنفَُای " ضؿف ىِارتُای پژوُف و ارزشآفؼیٍی " و " ضؿف ىِارتُای
اكحنادی " ةَ جؼجیب از ةیكحؼیً و کيحؼیً ىیؽان فؼاواٌی ةؼظّردار ةّدهاٌغ .در ؿعش ؿازىاٌی و ىلّنَی امهی "ىّاٌؽ زىیٍَ-

ای جّؿؿَ داٌكسّیی " ،ىؤنفَُای (کارآىغی پاییً ؾيهکؼد گؼوهُای آىّزقی ،کارآىغی پاییً ؾيهکؼد اؾضای
ُیئثؾهيی ،کیفیث پاییً رویکؼدُای ارزیاةی و پایف ؾيهکؼد داٌكسّیان ،ىضغودیث فؼمثُای صکيؼاٌی و راُتؼی
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صامم واکاوی ،ةؼرؿی و جضهیم ىضحّای دؿحاوردُای کیفی جؿغاد  39ىعانؿَ ىٍحعب کهیغی ،دؿحَةٍغی اظالؾات در ؿَ

اىّر ةؼای داٌكسّیان ،ىضغودیث فؼمث زاىؿَپػیؼی صؼفَای ،کيیاةی و فلغان کفایث و کارایی ىٍاةؽ ؾهيی – رفاُی
ةازدارٌغه ،ةا ىیؽان فؼاواٌی ( )24ؿِيی ىؿادل ( )39/34درمغ را در ىعانؿات و پژوُفُای داظهی ةَ ظّد اظحناص
داده اؿثُ .يچٍیً ةَ جؼجیب ىؤنفَُای " کارآىغی پاییً ؾيهکؼد اؾضای ُیئثؾهيی " و " کارآىغی پاییً ؾيهکؼد
جّؿؿَ داٌكسّیی " ،ىؤنفَُای (ٌفّذ و گـحؼش زِثگیؼیُای غیؼؾهيی و فلغان و یا صضّر ىضغود گؼوهُای صاىی
ةازدارٌغه ةا ىیؽان فؼاواٌی ( )6کيحؼیً ؿِو ( )9/83درمغ ىعانؿات و پژوُفُای داظهی را ةَ ظّد اظحناص داده

] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1399.12.2.3.2

گؼوهُای آىّزقی " ةیكحؼیً و کيحؼیً ىیؽان فؼاواٌی را داقحَاٌغ .در ؿعش فؼا ؿازىاٌی و ىلّنَی امهی "ىّاٌؽ ىغاظهَای

ارائَ انگّی چٍغؿعضی ىّاٌؽ جّؿؿَ داٌكسّیی 59/

اؿث .در ایً ؿعش " فلغان و صضّر ىضغود گؼوهُای صاىی " و " ٌفّذ و گـحؼش زِثگیؼیُای غیؼؾهيی " جؼجیب
کهی اونّیث ىؤنفَُای اصناء قغه در پیكیٍَ ةّدٌغ .دؿحاوردُای صامم ةَمّرت ىكعل گّیای آن اؿث کَ در
ىعانؿات پیكیً ىلّنَی امهی و ىؤنفَُای ىّاٌؽ فؼا ؿازىاٌی جّؿؿَ داٌكسّیی ةـیار کو ىّرد ىالصؼَ و جّزَ
پژوُكگؼان ةّدهاٌغ و ایً اىؼ جالش و ُيث ةـیار گـحؼدهجؼ و ؾؽىی زغیجؼ را در ایً ظنّص جّؿط پژوُكگؼان
ایً ؾؼمَ ىیظهتغ.
در اداىَ ،ةا ُغف جؿییً ىیؽان جّافق و جٍاؿب ىفاُیو ،ىؤنفَُا و ىلّنَُای اصناء قغه از ىٍاةؽ ىٍحعب و ةؼای ؿٍسف
پایایی فؼایٍغ از ضؼیب کاپای کًُّ اؿحفاده قغ؛ ةغیً ىٍؼّر ؾالوه ةؼ پژوُكگؼ از یک ٌفؼ ؾضّ ُیئثؾهيی ةا ىؼجتَ
داٌكیار درظّاؿث قغ ةغون اظالع از دؿحاورد پژوُف ،ةَ اؿحعؼاج ىفاُیو و ظتلَةٍغی آنُا در كانب ىؤنفَُا و ىلّنَ-
ُا از ظؼیق روش کغگػاری ةپؼدازد .ؿپؾ ىفاُیو ،ىؤنفَُا و ىلّنَُای اصناء قغه جّؿط پژوُكگؼ ةا اظالؾات اصناء
قغه جّؿط فؼد ظتؼه ىّرد ىلایـَ كؼار گؼفحَ و قاظل کاپا ةؼای ىضاؿتَ ضؼیب جّافق ةیً پژوُكگؼ و ظتؼه ىضاؿتَ
قغُ .ؼكغر قاظل کاپا ةَ ؾغد یک ٌؽدیکجؼ ةاقغٌ ،كاندٍُغه جّافق ةاال ةیً دو کغگػار و درٌحیسَ ،پایایی ةاالجؼ اؿث.
ُيانگٌَّ کَ در زغول (ٌ )3كان ىكعل اؿث ،ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ىلغار قاظل کاپا در ُؼ ؿَ ىؼصهَ اؿحعؼاج
ىفاُیو ،جؿهق ىفِّم ةَ ىؤنفَُا و جؿهق ىؤنفَُا ةَ ىلّنَ در ىضغوده  0/61 -0/80اؿث؛ ةٍاةؼایً ،وضؿیث ؿعش جّافق
زغول قياره ( :)3آزىّن جّافق جضهیم کغگػاری جّؿط پژوُكگؼ و ظتؼگان
ىؼصهَ

قاظل کاپا

اؿحعؼاج کغ (ىفِّم)

0/78

جؿهق ىفِّم ةَ ىؤنفَ

0/85

جؿهق ىؤنفَ ةَ ىلّنَ

0/88
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ظّب و از پایایی الزم ةؼظّردار اؿث.
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ةضخ و ٌحیسَگیؼی
در پژوُف صاضؼ ،ىّاٌؽ جّؿؿَ داٌكسّیی در ؿعّح و اةؿاد ىحٍّع ىّردةؼرؿی كؼار گؼفث .پؼواضش اؿث کَ ظیف
ٌـتحاً گـحؼدهی ؿؼىایَُای اٌـاٌی داٌكگاه ٌلف و ادؼی ةیةغیم و اٌکارٌاپػیؼ ةؼ کیفیث ٌؼامُای آىّزش ؾانی دارٌغ و
انتحَ در ایً ىیان؛ داٌكسّیان در ؿعّح ىحٍّع از زایگاه كاةمىالصؼَای ةؼظّردارٌغ .ایً اُيیث ،ضؼورت جأىیً قؼایط
و ىّكؿیث ىـحؿغ و ةا ػؼفیثُای ىکفی و کارآىغ را ةؼای ارجلاء و ةِتّد جّاٌيٍغیُا و قایـحگیُای داٌكسّیان؛
ةاكّت جيام ىّرد جأکیغ كؼار ىیدُغ .ةاایًصالُ ،يانظّر کَ پیفازایً در ىؼور ٌؼاىٍغ پیكیٍَ ارائَ قغ ،دؿحاورد
ىعانؿات جسؼةی صکایث از فلغان ىعهّةیث و کیفیث وضؿیث جّؿؿَ داٌكسّیی در ٌؼامُای آىّزش ؾانی دارد .واكؿیحی
کَ اٌگیؽهای كّی ةؼای جالش در راؿحای قٍاؿایی اةؿاد ىحٍّع ایً ىّاٌؽ و چانفُا از یکـّ و از ؿّی دیگؼ جغویً
اةؽار ؾهيی – فٍی ادؼةعف در راؿحای ارائَ ٌلكَ راُی زاىؽٌ ،ؼاىٍغ و یکپارچَ از اةؿاد ىّاٌؽ ىؼجتط را ةا ُغف امالح
و ارجلای وضؿیث ىّزّد جّؿؿَ داٌكسّیی در پژوُكگؼ ةؼاٌگیعث.
ٌحایر ةؼرؿی ىعانؿات ىؼجتط ةا ؾؼمَی ىّضّؾات داٌكسّیی ىـحعؼج از دؿحاوردُای کیفی ىعانؿات و پژوُفُای
اٌسام قغه داظهی ةا اؿحفاده از ىؼور ٌؼاىٍغ پیكیٍَ و کارةـث روش فؼاجؼکیب ،ىٍسؼ ةَ اصناء ىّاٌؽ جّؿؿَ داٌكسّیی
در ؿعش فؼدی ،ؿازىاٌی و فؼاؿازىاٌی قاىم ىسيّؾَای از ٌكاٌگؼُا و ىالكُا و ىؤنفَُا در چارچّب ؿَ ىلّنَی
امهی " ىّاٌؽ ؾهی "؛ " ىّاٌؽ زىیٍَای "؛ و " ىّاٌؽ ىغاظهَای " اؿث کَ در اداىَ ىّرد جتییً كؼار ىیگیؼد.
ىّاٌؽ ؾهی ،ةؼ ىسيّؾَای از ىفاُیو و ىّكؿیثُای ىؼةّط ةَ پغیغه جّؿؿَ داٌكسّیی اقاره دارد کَ ةٌَّؾی گّیای
چؼایی و چگٌّگی واکٍف و رفحار داٌكسّیان ةَ وضؿیث و قؼایعی اؿث کَ در آن فؿانیث ىیکٍٍغ.
کیفیث پاییً زٌغگی داٌكگاُی داٌكسّیان؛ ةَؾٍّان یک ؾٍنؼ از یک ؿیـحو پّیا در ارجتاط ةا جّاٌيٍغیُای ظّد
ىغیؼیحی و ظّد راُتؼی قعنی و جضنیهی داٌكسّیان ،رواةط ؿاظحاری و قتکَای ةیً ایً جّاٌيٍغیُا و ةؼآیٍغ
کیفیث آنُا جّأم ةا ُوافؽایی ،در ارجلاء کیفیث زٌغگی داٌكگاُی داٌكسّیان ةـیار ادؼگػار اؿث .دؿحاورد صامم ةا
ىعانؿات ( ) Muderrisoglu & Altanlar,2011;Simpson,2017; Marjaine,2008و فالصحی (ُ )1392وراؿحا
اؿث.
ٌاکارآىغی ؿتک جفکؼ و یادگیؼی؛ ةا جيؼکؽ ةؼ ٌاجّاٌی ؾاىهیث ظّد داٌكسّ در جّؿؿَی ذٍُیات ،كاةهیثُا و جّاٌيٍغی-
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ؿعش فؼدی؛ ىلّنَ "ىّاٌؽ ؾهی جّؿؿَ داٌكسّیی "

ُای داٌكی یکی از ىّاٌؽ اؿاؿی جّؿؿَ داٌكسّیی اؿث .در قؼایعی کَ داٌكسّیان از ىِارتُا و مالصیثُای
جّؿؿَای الزم ةؼای اٌسام فؿانیثُای آىّزقی و غیؼ آىّزقی کوةِؼه و یا ةیةِؼه ةاقٍغ ،زىان ةـیار زیادی را مؼف
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فؿانیثُا و اكغاىات صاقیَای ظّاٍُغ کؼد ،ؾاىهی کَ ؾالوه ةؼ ایساد پغیغه "صسو کار اضافی " ىٍسؼ ةَ ظـحگی و
کاُف اٌگیؽه یادگیؼی ،ىیجّاٌغ ىٍسؼ ةَ وكّع افـؼدگی و فلغان اؾحيادةٌَفؾ در آنُا قّد .ىعانؿَ صاضؼ را دؿحاورد
ىعانؿات ( ) Ruiz-Gallardo,2016; Marjatta,2016; Shacham& Od‐Cohen,2009و رىضاٌپّر ،ةعحیاری،
کیاؿؼی و فؼُادی ( )1393جأییغ ىیکٍغ.
ضؿف ىِارتُای پژوُكی و ارزشآفؼیٍی در قؼایعی کَ پژوُف و جضلیق زىیٍَؿاز پیكؼفث ،ؿازٌغگی و اؿحلالل
ٌؼامُای آىّزش ؾانی اؿث ،ةَ ؾٍّان یک ىـأنَ اؿاؿی و ىضّری كاةم جأىم اؿث .داٌكسّیان ةَ ؾٍّان ٌیؼوی فؿال و
پژوُكگؼان ؾهيی در ؾؼمَ اٌسام فؿانیثُای پژوُكی و جؿانی ٌؼامُای آىّزش ؾانی ىیجّاٌٍغ ٌلف اؿاؿی و كاةم
جأىهی داقحَ ةاقٍغ و در ایً راؿحا جّؿؿَ ىِارتُای پژوُكی و آىّزش پژوُفىضّر رویکؼدی صیاجی در ىـیؼ جؿهیو
و جؼةیث و جلّیث روصیَی آیٍغهپژوُی در آنُا اؿث .اٌسام پژوُفُای داٌكسّیی در ؿعّح ىحٍّع ؿِو ظالكاٌَ و
ُّقيٍغاٌَای در ةؼٌاىَُای یادگیؼی داٌكسّیان دارد .ىكارکث داٌكسّیان در جضلیلات ةؼ جفکؼ اٌحلادی و جضهیهی،
ةِتّد ؾيهکؼد جضنیهی و قفافیث اٌحعاب اُغاف ؾهيی آنُا جأدیؼ ىیگػارد .از ظؼفی ،اؾضاء ُیئث ؾهيی کَ ةَ ُيؼاه
داٌكسّیان فؿانیث پژوُكی اٌسام ىیدٍُغ ،اگؼ چَ زىان و اٌؼژی زیادی مؼف ىیکٍٍغ اىا در ؾیً صال ظّد از ایً
ُيکاری ىٍحفؽ ىیقٌّغ .ةا وزّد ىؽایای ؾهيی آقکار در فؿانیثُای پژوُكی داٌكسّیان ىّاٌؿی از اةؿاد ىحٍّع ىی-
جّاٌغ در چكواٌغاز جّؿؿَ ىِارتُای پژوُكی داٌكسّیی امعکاك ایساد ٌيایغ ،دؿحاورد صامم ةا ىعانؿات
ضؿف زاىؿَپػیؼی داٌكگاُی؛ زاىؿَپػیؼی داٌكگاُی ةا جأکیغ ةؼ پػیؼش ،پؼورش و اقاؾَی ٍُسارُای داٌكگاُی و
دروٌی کؼدن آنُا در داٌكسّیان افؽون ةؼ افؽایف جؿانی ٌؼام آىّزش ؾانی ،ىٍسؼ ةَ ٌِادیٍَؿازی كّاؾغ اظالكی ىؼجتط
ةا ؾيهکؼد و فؿانیثُای ؾهيی و داٌكگاُی در داٌكسّیان ىیگؼدد و پیّؿحگی ةیً ؾهو و اظالق را در رفحار داٌكسّیان
جلّیث ىیکٍغ .الزىَی جضلق زاىؿَپػیؼی داٌكگاُی داٌكسّیان در ٌؼامُای آىّزش ؾانی ،ادراك ىٍعلی و ؿازىان-
یافحَی آنُا از قتکَ جؿاىالت و ارجتاظات فؼدی ةا افؼاد ،ارزشُاٍُ ،سارُا ،فؼٍُگ و رویغادُای داٌكگاُی اؿث .در
غیؼ ایً مّرت ؾغم کارایی فضا و فؼٍُگ داٌكگاُی و ٌاجّاٌی آن در پؼورش و جتهّر ٍُسارُای داٌكگاُی در
داٌكسّیان ىٍسؼ ةَ ػِّر رفحارُای ٌاؿازگاراٌَ و ةیدتات در فؼایٍغُای ارجتاظی و جؿاىهی ،ىػاکؼه و گفحيانؿازی و
ةؼوز رفحارُای ٍُسارگؼیؽ در داٌكسّیان و ٌاجّاٌی آنُا در زاىؿَپػیؼی داٌكگاُی ىیگؼدد .دؿحاورد صامم ةا
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(  )Hammersley&Traianou,2014; Burke&Cummins,2010و رضایی و صـیًپّر (ُ )1394يؼاؿحا اؿث.

پژوُفُای ( )Monson,2002; Su,2006و رؿحگار ظانغ (ُ )1389ياٍُگ اؿث.
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ضؿف ىِارتُای اكحنادی؛ در دٌیای ىتحٍی ةؼ اكحناد داٌف ةٍیان ،داٌف و اكحناد دو وزَ جفکیکٌاپػیؼٌغ .در ایً راؿحا
ةؼظّرداری از ىِارتُای اكحنادی در چارچّب ىِارتُای رفحار جعنینی ىٍاةؽ کيیاب ؾاىالن در زِث دؿحیاةی ةَ
کارایی ،کفایث و ؾغانث ٌیؽ واكؿیحی اٌکارٌاپػیؼ ىیةاقغ .پؼواضش اؿث کَ دؿحیاةی ةَ ایً ىِو ىـحهؽم ةِؼهىٍغی افؼاد
از داٌف ،ىِارت و جّاٌيٍغیُای ىّردٌیاز ایً ؾؼمَ اؿث .یکی از اةؿاد ةـیار ىِو در ایً ؾؼمَ ةؼظّرداری از ؿّاد
ىانی اؿث .ایً ىفِّم در درزَ اول قاىم جّاٌيٍغؿازی افؼاد در ةؼاةؼ ىـائم اكحنادی و ىٍاةؽ ىانی اؿث جا از ظؼیق ایً
جّاٌيٍغی كادر ةاقٍغ ةَ ارزیاةی ىضغودیثُا و اونّیثُا پؼداظحَ و در قؼایط ركاةحی ةازارُا اؾو از ةازار آىّزش،
ظغىات و ىضنّالت ،جنيیيات ؾلالیی و ةَمؼفَ اجعاذ کٍٍغ .ةغون جؼدیغ داٌكسّیان در ایً ؾؼمَ ىیجّاٌٍغ ؿؼدىغار
ةاقٍغ ،چؼاکَ آنُا ٌیؼوُایی ُـحٍغ کَ ةا ؾٍّان ؿؼىایَُای اٌـاٌی ىّردٌیاز زاىؿَ جؼةیث ىیقٌّغ جا اىّر کيیاةی ىٍاةؽ
و گـحؼدگی ٌیاز زّاىؽ را در فؼمثُای صؼفَ ای ىغیؼیحی ،ؿیاؿحی و ازؼایی آیٍغه ،ؿازىاٌغُی و راُتؼی کٍٍغ؛
ةٍاةؼایً یکی از اةؿاد ىِو جّؿؿَ داٌكسّیی ،ارجلاء ،ةِتّد و کارةـث جّاٌيٍغیُا و ىِارتُای اكحنادی داٌكسّیان
اؿث .دؿحاورد صامم ةا ٌحایر ىعانؿات ( Jeanne, Sondra, Hilgert, 2003;William,Ken,2005; Cameron,

 )Calderwood, Cox,Lim,Yamaoka,2013; Kozina, Ponikvar, 2015و کكاورز ،فؼجانهِی ،ؿؼىغی ،زٌغی
(ُ )1394وراؿحا اؿث.
ویژگیُای قعنیحی ةازدارٌغه؛ ویژگیُای قعنیحی ،ىكحيم ةؼ ىسيّؾَای از ظنّمیاتٌ ،گؼشُا ،ارزشُا،
ادؼةعف و کارآىغ اؿث .از ظؼفی ُؼگٌَّ ضؿف و ٌلناٌی در اةؿاد ویژگیُای قعنیحی داٌكسّیان ،ىاٌؿی زغی ةؼ
ؿؼ راه دؿحیاةی آنُا ةَ جّؿؿَ جّاٌيٍغیُا و قایـحگیُای فؼدی و داٌكی اؿث و ةؼ ادراك ،اٌگیؽه و جالش داٌكسّیان
در ؾيهکؼد آىّزقی و جّؿؿَ جّاٌيٍغیُای داٌكسّیی آنُا ادؼ ٌاىعهّةی ظّاُغ داقث ،چؼاکَ ىسيّع ایً ویژگیُا ةا
ػؼفیحی ىعؼب ةؼ ادراك و اؾحياد داٌكسّیان ةَ ىضیط داٌكگاه و ؾّاىم آنُا ادؼ ؿّء داقحَ و درٌحیسَ وی را از صيایث
زاىؿَ

داٌكگاُی

ىضؼوم

ىیؿازد.

ىعانؿات

(

;Arsalan,2013

;Rahtz,2007

&Sir,Grzeskowi

 )Ponto,Ooms,&Cowieson,2014و آجفپّر ،صـیٍی ،کٍؿاٌی ،ؿهک و مينام قؼیؿث (  )1393دؿحاورد صامم
را جأییغ ىیکٍٍغ.

-

ؿعش ؿازىاٌی ،ىلّنَ " ىّاٌؽ زىیٍَای جّؿؿَ داٌكسّیی "
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اصـاؿات و رفحارُایی اؿث کَ ىٍاؿب و ىحؿادل ةّدن آنُا ةؼای ىلاةهَ ىؤدؼ ةا ىكکالت زٌغگی داٌكسّیی ةـیار

ىّاٌؽ زىیٍَای "جّؿؿَ داٌكسّیی " ةَ ىسيّؾَای از قؼایط ٌؼامىٍغ و ىحؿاىم در یک ىّكؿیث و زىان اقاره دارد.
قؼایعی کَ ىٍسؼ ةَ ایساد وضؿیحی ىیقٌّغ کَ داٌكسّیان در كانب رفحار و ؾيهکؼد ظّد ةَ آن وضؿیث پاؿط ىیکٍغ .ةا
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ایً جّمیف ىّاٌؽ زىیٍَای ىیجّاٌٍغ ةـحؼی ةؼای ةؼوز ىّاٌؽ ؾهی جّؿؿَ داٌكسّیی ةاقٍغ؛ و در ؿعضی ةاالجؼ از ىّاٌؽ
ؾهی ،ةؼ ىؤنفَُا و اةؿاد ىّاٌؽ ؾهی جّؿؿَ داٌكسّیی و رفحار و ؾيهکؼد داٌكسّیان ادؼ ةگػارٌغ .جضهیم اظالؾات
ىـحعؼج از ىعانؿات و پژوُفُای پیكیً ٌكان داد ،فؼاجؼ از ىّاٌؽ ویژه داٌكسّیان در ىـیؼ جّؿؿَ داٌكسّیی آنُا کَ
ىّردةؼرؿی كؼار گؼفث ،ؿاظحار ؿازىاٌی داٌكگاه ،داٌكکغه و گؼوهُای آىّزقی و انتحَ گؼوهُای داٌكسّیی ویژگی-
ُایی دارٌغ کَ در جؿاىم آنُا ةا یکغیگؼ ،ػؼفیث و پحاٌـیم کارآىغ و یا ٌاکارآىغ آنُا ػِّر پیغا ىیکٍغ.
کارآىغی پاییً ؾيهکؼد گؼوهُای آىّزقی؛ یکی از ؾٍامؼ ةـیار ىِو و ىؤدؼ ةؼ پغیغه جّؿؿَ داٌكسّییِ داٌكسّیان
داٌكگاه ،ىاُیث ،کيیث ،کیفیث و ؿاظحار ؾيهکؼد گؼوهُای آىّزقی اؿث .گؼوهُای آىّزقی واصغی اؿث ىحكکم از
اؾضای ُیئثؾهيی ىحعنل کَ در یک رقحَ از قؿب داٌف ةكؼی در داٌكکغه یا آىّزقکغهای دایؼ اؿث و اؾضای
ُیئثؾهيی ُؼ گؼوه درىسيّع قّرای آن گؼوه را جكکیم ىیدٍُغ .ؾيهکؼد آنُا از اةؿاد ىحؿغد و ىحٍّع اززيهَ؛
ُياٍُگ کؼدن فؿانیثُای آىّزقی و پژوُكی در رقحَ ىؼةّط ،جٍؼیو ةؼٌاىَُای آىّزقی کَ ةؼای جغریؾ در آن رقحَ
الزم اؿثٌ ،ؼارت ةؼ ٌضّه ارائَ درسُا و ةؼرؿی و اػِارٌؼؼ در ىّرد ىحّن درؿی و ىضحّای درسُا ةؼ اؿاس ةؼٌاىَ-
ُا و ؿؼفنمُای ىنّب و  ،...ادؼ ىـحلیو ةؼ آىادگی و جـهط ؾهيی و جّؿؿَ جّاٌيٍغیُا و كاةهیثُای ؾهيی
داٌكسّیان دارد .جؼکیب ٌاىحٍاؿب گؼوهُای آىّزقی ةَ نضاظ کيیث و کیفیث ةَویژه ةا ىغاظهَ ؾاىم افؽایف ؿؼیؽ
جلاضا ةؼای آىّزش ؾانی و افؽایف زيؿیث داٌكسّیی و پّقف ٌاکافی و ٌاىحٍاؿب رقحَُای جعننی ىحٍّع در
ىـئّنیثپػیؼی ازحياؾی ،ؾهوةاوری ،ارزشظّاُی و ٌّعدوؿحی در ىیان اؾضای گؼوهُای آىّزقی ،ػؼفیث آنُا را
ةؼای ادؼگػاری ىذتث ةؼ رویکؼد جّؿؿَ داٌكسّیی ةا فؼؿایف زغی ىّازَ ىیؿازد .دؿحاورد صامم ةا ىعانؿات
(  )Cohen&Rafi,2011; Austin & McDaniels,2006و ىسیغی ،فالح الزیيی ،مفایی كادیکالیی ( )1399
ُيؼاؿحا اؿث.
کارآىغی پاییً ؾيهکؼد اؾضای ُیئثؾهيی؛ اؾضای ُیئث ؾهيی ةارزجؼیً ٌلف را در جؿییً ؿعش کیفیث آىّزقی
ىؤؿـات آىّزش ؾانی ةؼ ؾِغه دارٌغ و ؾيهکؼد آنُا ةَ مّرت ىكعل پیكؼان روٌغ رقغ و ةانٍغگی ىؤؿـات
آىّزش ؾانی اؿث .ؾيهکؼد اؾضای ُیئث ؾهيی اؿاؿاً در ؿَ صیعَی ؾيهکؼدُای آىّزقی ،پژوُكی و ارایَ ظغىات
جعننی  -ازؼایی ىعؼح اؿث .در واكؽ ،اؾضای ُیئث ؾهيی ةَ ؾٍّان ىحعننان داٌكی ُـحَ ىضّری آىّزش و
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چارچّب جعنل گؼوهُای آىّزقی ىـئهَای زغی و كاةمجأىم اؿث .افؽون ةؼ ایً فلغان اصاظَی اظالق صؼفَای و

جّنیغ و اقاؾَ ؾهو و داٌف در ٌؼامُای آىّزش ؾانی و داٌكگاهُا ُـحٍغ و کیفیث ؾيهکؼد آنُا در اٌسام ایً فؿانیثُا
ةَ مّرت ىـحلیو ةؼ کیفیث کارکؼد داٌكگاهُا ادؼ ىیگػارد .در ایً راؿحا اونیً ؾاىهیث اٌـاٌی جأدیؼپػیؼ از کيیث و
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کیفیث ؾيهکؼد اؾضای ُیغت ؾهيی در ُؼ ؿَ ؾؼمَی آىّزش و جغریؾ ،پژوُف و جّنیغ ؾهو و ارائَ ظغىات
جعننی و ىكاورهای و دؼوتآفؼیٍی داٌكسّیان ُـحٍغ .داٌكسّیان در کالسُای درس و در ازؼای پؼوژهُا و ظؼح-
ُای جضلیلاجی و مٍؿحی ىعاظتان امهی دؿحاورد ؾيهکؼدُای اؾضای ُیئث ؾهيی ُـحٍغ و ةَ ٌّؾی ؾيهکؼد داٌكسّیان
ةازجاةی از کیفیث ؾيهکؼد و جالش اؾضای ُیئث ؾهيی در آىّزش و اٌحلال جسارب ؾهيی و پژوُكی ةَ ایكان اؿث.
كعؿاً در چٍیً قؼایعی اؾضای ُیئث ؾهيی ىؤدؼ کـاٌی ُـحٍغ کَ جّاٌـحَ ةاقٍغ ةیكحؼیً ىیؽان یادگیؼی و ىِارت را در
ظنّص فؿانیثُای ؾهيی و صؼفَای در داٌكسّیان ایساد کٍٍغ و ایً ُيَ ىـحهؽم جّؿؿَیافحگی جّاٌيٍغیُای
قٍاظحی ،داٌف ،ىِارجی ،جعننی و ؾاظفی ارجتاظی و ةَ ؾتارجی جّؿؿَ ؿؼىایَ اٌـاٌی اؾضای ُیئث ؾهيی اؿث.
چٍاٌچَ اؾضای ُیئث ؾهيی از جّاٌيٍغیُا و قایـحگیُای ىحٍاؿب و ىکفی ةا کفایث و ادؼةعف در ؾؼمَُای ىحٍّع
ؾيهکؼد ظّد ةیةِؼهةاقٍغ ،ةازجاب آن ةَ مّرت ىكعل در ؾيهکؼد جضنیهی و صؼفَای داٌكسّیان ٌيایان ىیگؼدد.
دؿحاورد ارزیاةی ؾيهکؼد اؾضای ُیئث ؾهيی جّؿط پژوُكگؼان ؾؼمَی آىّزش ؾانی در ةؼظی ىّارد گّیای ایً
واكؿیث اؿث کَ ؾيهکؼد ةؼظی اؾضای ُیئث ؾهيی در ارجتاط ةا ىـئّنیثُا و وػایف ایكان از کارآىغی الزم
ةؼظّردار ٌیـث .دؿحاورد صامم را ىعانؿات ( ;Watson,Rogers,Watson,&Liau‐ Hing,2018; Sullivan, 2004

 )Sun Cho,2008; Carrell & West,2010و ؾتاسپّر ،ةازرگان ،رصیيیان ،ةؼزویان ،زارع ( )1398جأییغ ىیکٍٍغ.
فلغان کیفیث رویکؼدُای ارزیاةی و پایف ؾيهکؼد؛ ارزیاةی و پایف ؾيهکؼد داٌكسّیان در ٌؼامُا و ٌِادُای آىّزش
فؿانیثُای آنُا اؿث .ایً درصانی اؿث کَ زىان مؼف قغه جّؿط داٌكسّیان ةؼای فؿانیثُای یادگیؼی جضيیً-
کٍٍغهی کیفیث فؿانیثُای یادگیؼی داٌكسّیان و ىؿیار واكؿی جالش آٌان ٌیـث؛ ةٍاةؼایً ىؿیارُای ارزیاةی و پایف
ؾيهکؼد و فؿانیثُای یادگیؼی داٌكسّیان ةایغ ةَ اٌضاء گٌّاگّن ىحضيً جأکیغ ةؼ فؿانیثُای یادگیؼی ظّدُغایحی،
ىـأنَىضّر ،فٍاوریىضّر ( آىّزش و یادگیؼی از راه دور و جغییؼ در ىاُیث ةؼٌاىَ درؿی (اٌحلال از ةؼٌاىَ درؿی ىضحّا
ىضّر ةَ ؿيث ةؼٌاىَ درؿی یکپارچَ) ةّده و ةغیهی ةؼای ٌؼام اؾحتارؿٍسی ىتحٍی ةؼ صسو کاری ( ؿاؾات کاری) ةاقغ.
در چٍیً قؼایعی کیفیث ؾيهکؼد اؾضای ُیئث ؾهيی ٌیؽ ىحأدؼ از ؿاظحار و ةافحار کیفیثىضّر فؿانیثُای داٌكسّیان ةَ
ؿيث ٌّآوریُای ؾهيی ،فؼایٍغُای ظّدآىّزی و آىادهؿازی داٌكسّیان ةؼای جکانیف درؿی پؼوژهىضّر ةاقغ .از
ؿّی دیگؼ جيؼکؽ ٌؼام ارزیاةی داٌكسّیان ىتحٍی ةؼ صسو کاری و اىحیازات صامم از آن ىٍسؼ ةَ ایساد رفحارُای ؿّء
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ؾانی ؾيغجاً ىتحٍی ةؼ کيیث ىیؽان ؿاؾث و یا زىان جعنیل یافحَ ةَ فغانیثُای یادگیؼی و اىحیاز صامم از ؿٍسف

ؾهيی در داٌكسّیان و اؾضای ُیئث ؾهيی ىیگؼدد ،از یکـّ داٌكسّیان ارزیاةی ؾيهکؼد اؾضای ُیئث ؾهيی را ةَ
ؿعش اىحیاز و ٌيؼات اؾيال قغه جّؿط اؿاجیغ ىٍّط ىیؿازٌغ و از ؿّی دیگؼ اؾضای ُیئث ؾهيی ةؼای اصؼاز اىحیاز
] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1399.12.2.3.2
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الزم در ارزیاةی ةؼ ؿاظحار ارزیاةی ؾيهکؼد داٌكسّیان ىـاىضَ ةَ ظؼج ىیدٍُغ و ةغیً جؼجیب ٌّؾی ٌؼام ارزیاةی
ىتادنَای ةیً اؿاجیغ و داٌكسّیان قکم ىیگیؼد .ةغیً جؼجیب ایً اىکان وزّد ظّاُغ داقث کَ واکٍف اؾضای ُیئث
ؾهيی ةَ ایً رویغاد ،ةَ مّرت جغییؼ در ؿیاؿثُای ٌيؼهدُی و جغییؼ زِحگیؼی فؿانیثُای آىّزقی از ارائَ ىضحّای
یادگیؼی غٍی (کَ ؿعش جالش کیفی داٌكسّیان را ارجلاء ىیدُغ) ،ةَ ؿيث کالسُای درس ؿعضی (ةا جأکیغ ةؼ کيیث
جالشُا و صسو کاری) ػِّر یاةغ .دؿحاورد صامم ةا ىعانؿات ( ;Yunker&Yunker, 2003
Beleche&Marks,2015; Raisler, O'Grady,& Lori,2003; Rao,& Carlo,2001; Barrio, Escamilla,
 )Garcia,& Fernandez,2015و جّپچی ،اةّانلاؿو پّر ،ىٍحؼيی و پاکتاز (ُ )1393ياٍُگ اؿث.

ضؿف و ىضغودیث صکيؼاٌی و راُتؼی اىّر؛ داٌكسّیان در ٌؼام داٌكگاه ،ؾاىالٌی ُـحٍغ کَ ىیجّاٌٍغ ؾِغهدار ٌلف-
ُای ىحؿغدی ٌؼیؼ؛ ىكحؼی ،قؼیک ،ؿِاىغار و پژوُكگؼ ةاقٍغ .در ٌلف ىكحؼی ،زایگاه داٌكسّیان در صکيؼاٌی
داٌكگاه ةَ ىٍؽنَی ؾيهیؿاظحً صلّق كاٌٌّی ىّرد اٌحؼار ةؼای ةَ صغاکذؼ رؿاٌغن رضایث آنُا ،اظيیٍان از پاؿعگّیی
و ةَ دؿث آوردن ةازده ىذتث از ؿؼىایَگػاری آىّزقی اؿث کَ ةّاؿعَی صيایث و جّاٌيٍغؿازی داٌكسّیان جضلق
ىییاةغ .از ظؼفی داٌكگاهُا ،ةـحؼ زاىؿَپػیؼی و جؼةیث قِؼوٌغی داٌكسّیان ُـحٍغ ،كاةهیحی کَ جضلق آن ىـحهؽم
ىكارکث آنُا در فؼایٍغ صکيؼاٌی و راُتؼی اىّر داٌكگاه اؿث؛ ةٍاةؼایً ؿیاؿث داٌكگاهُا ةؼای کاُف صضّر
داٌكسّیان در فؼایٍغُای جنيیوگیؼی داٌكگاُی یک چانف و ىـأنَ اؿاؿی ىضـّب ىیقّد .دؿحاورد صامم را
چانف زاىؿَپػیؼی صؼفَای؛ داٌكسّیان ةَؾٍّان ةعكی از ؿؼىایَ اٌـاٌی صیاجی داٌكگاهٌ ،لف اؿاؿی و ىِيی در
جّؿؿَ زاىؿَ ىغرنِ ىتحٍی ةؼ اظالؾات کَ قاظل ةارز آن پّیاییُا و جـؼیؽ ؿؼؾث جغییؼات ازحياؾی اؿث ،دارٌغ.
پؼواضش اؿث کَ ةؼظّرداری از داٌكسّیان ىحعنل ،اىا فاكغ ىِارتُای ؿازگاراٌَ ةا جضّالت روزآىغ ازحياؾی،
ؾيهکؼد داٌكگاهُا در ارجتاط ةا ةازار کار و اقحغال داٌفآىّظحگان را زیؼ ؿؤال ظّاُغ ةؼد .ةایغ در ٌؼؼ داقث زاىؿَ
داٌایی ىضّر ىحلاضی افؼادی اؿث کَ ضيً ةؼظّرداری از ؿعش ةاالی مالصیث و كاةهیث ،از جّاٌيٍغی ؿازگاری
وضؿیث صؼفَای ظّد ةا واكؿیثُای ازحياؾیِ قؼایط در صال جغییؼ در ؿعش ىهی و ةیًانيههی ةؼظّردار ةاقٍغ .آٌچَ در
ایً ىـیؼ ىیجّاٌغ یاریگؼ ةاقغ ،آىّزش زاىؿَپػیؼی صؼفَای ةَؾٍّان فؼایٍغ جّؿؿَی ویژگیُا و مالصیثُای ىؼجتط
ةا فؿانیثُا و فؼمثُای صؼفَای آیٍغه ةَ داٌكسّیان اؿث کَ ىیجّاٌغ از ظؼیق آىّزش داٌف صؼفَای ،جّؿؿَی
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ىعانؿَ ( )Lizzio&Wilson,2009و كيی ،ىـهيی و داود ىضيغی ( )1396جأییغ ىیکٍغ.

ىِارتُای صؼفَای و قکمگیؼی ارزشُای ازحياؾی صؼفَای در داٌكگاهُا ىیـؼ ىیگؼدد .ایً یافحَ ةا ىعانؿات
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ارائَ انگّی چٍغؿعضی ىّاٌؽ جّؿؿَ داٌكسّیی 67/

( )Kicherova,2015; Austin & McDaniels,2006و صلیلحیانُ ،اقيیانفؼ ،ىؼادی ( )1392ىؼِؼی و كهیچ ()1396
ُياٍُگ اؿث.
کيیاةی و فلغان کفایث و کارایی ىٍاةؽ ؾهيی – رفاُی؛ زایگاه و اُيیث کفایث و کارآىغی و دؿحؼؿی و ؾادالٌَ ىٍاةؽ و
اىکاٌات ؾهيی – آىّزقی و فؼٍُگی و رفاُی در داٌكگاهُا و اؿحفاده ىؤدؼ از آنُا در راؿحای جضلق اُغاف آىّزش و
یادگیؼی و ارائَ ظغىات ؾهيی و ىكاورهای ،واكؿیحی اٌکارٌاپػیؼ اؿث .درواكؽ اىکاٌات و ىٍاةؽ ؾهيی و رفاُی داٌكگاه-
ُا اةؽارُای ىفیغ ارجلاء کیفیث فؼایٍغ جغریؾ و یادگیؼی و ةِتّد ؿالىث و اٌگیؽه داٌكسّیان ُـحٍغ و ةٍاةؼایً ىیجّاٌٍغ
ادؼ ىـحلیو ةؼ اةؿاد ىحٍّع جّؿؿَ داٌكسّیان داقحَ ةاقٍغ .ةاایًصال ٌِادُای آىّزش ؾانی در ةـیاری از ىّارد ةا فلؼ و
کيیاةی ةؼظّرداری و ةِؼهىٍغی از ىٍاةؽ و اىکاٌات در ُؼ دو ؾؼمَی ؾهيی و رفاُی ىّازَ ُـحٍغ .جسِیؽ زیؼؿاظث-
ُای ؾهو و فٍاوری در ُؼ دو ةؿغ ؿعثافؽاری و ٌؼمافؽاری ،فؼمث ٌّیً درگیؼ کؼدن داٌكسّیان ةا رویکؼد یادگیؼی
انکحؼوٌیکی و یا یادگیؼی جهفیلی را فؼاُو ىیؿازد .در چارچّب ایً رویکؼد ،انگُّای ؿٍحی آىّزش ىّرد ةازةیٍی كؼار
گؼفحَ و ةا انگُّای زغیغ آىّزش و یادگیؼی ُيؼاه ىیقٌّغ .در ایً انگُّای جؼکیتی داٌكسّیان ٌلف فؿالجؼی را در
فؼایٍغ یادگیؼی ظّد ةؼ ؾِغه ظّاٍُغ داقث .از ظؼفی فؼاُو ةّدن ةـحؼ ٌؼمافؽارُای ازحياؾی در رویکؼدُای ٌّیً
یادگیؼی ،اىکان جهفیق و جلّیث ىِارجِای فؼدی و ازحياؾی و ىكارکث داٌكسّیان در فؿانیثُای ؾهيی و ازحياؾی
داٌكگاُی را ةَ مّرت ُيؽىان فؼاُو ىیؿازد .افؽون ةؼ اىکاٌات ؾهيی ،ادؼ ؿالىث ؿازىاٌی داٌكگاه ،داٌكکغه و
ُای آىّزقی اىؼی اٌکارٌاپػیؼ اؿث .نػا ةایغ ةَ ؿالىث زـو و روان آنُا ةَ ظّر ُو زىان جّزَ قّد ،زیؼا ةـیاری از
ىكکالت زـيی ،رواٌی و ازحياؾی ؾيهکؼد جضنیهی داٌكسّیان را جضؿیف کؼده و ىٍسؼ ةَ ةؼوز اظحالالت رواٌی
گٌّاگٌّی در آنُا ىیگؼدد .در واكؽ داٌكسّیان ٌّع گؼا ،جٍّعظهب و ؾالكَىٍغ ةَ روقِای ٌّیً و روزآىغ ةغٌتال
دریافث ظغىات ؾهيی و آىّزقی ٌّیً و یادگیؼی ىعانب و ىضحّای درؿی در كانبُای ٌّ ،فؿال و ىكارکحی ُـحٍغ.
آنُا فضا و ىضیط آىّزقی را جؼزیش ىیدٍُغ کَ در ةـحؼ اىکاٌات و ىٍاةؽ در دؿحؼس آن ،ؾالوه ةؼ جفکؼ و ظالكیث،
فؼمث کاوقگؼی ،کـب ىِارجِای زٌغگی و آىّزهُای ارزقی در قؼایعی آرام ،قاد ،ىضؼك و ةؼاٌگیؽٌغه فؼاُو ةاقغ و
ایً ُيَ در گام ٌعـث ىـحهؽم جأىیً ىکفی و کارآىغ زیؼؿاظثُا و ؿاظحارُای ىٍاةؽ و اىکاٌات کارآىغ اؿث.
دؿحاورد صامم را ىعانؿَ ( )Sirgy et al,2007و ؾتاؿی ،اىیٍی ،صارثآةادی ،غالىی و ؾهّیٌیا ( )1391جأییغ ىیکٍٍغ.
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گؼوهُای آىّزقی ُو ةَ نضاظ ةِغاقث و ؿالىث ىضیط و ُو ةِغاقث و ؿالىث فؼدی ةؼ جّؿؿَ داٌكسّیان در ٌؼام-
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ؿعش فؼاؿازىاٌی ىؤنفَ امهی "ىّاٌؽ ىغاظهَای جّؿؿَ داٌكسّیی "
"ىّاٌؽ ىغاظهَای جّؿؿَ داٌكسّیی " در ؿعضی فؼاجؼ از "ىّاٌؽ زىیٍَای " و "ىّاٌؽ ؾهی " و ةَ ٌّؾی ةَ ؾٍّان ؿعش
ادؼگػار ةؼ اةؿاد ؿعّح ؾهی و زىیٍَای ،اةؿادی کالن را در ةؼىیگیؼد کَ ةَ قغت ىیجّاٌغ ؿاظحار داٌكگاه و ؾيهکؼد
داٌكسّیان را ىحأدؼ ؿازد .ىّاٌؿی ةؼظاؿحَ از ةـحؼ ؿیاؿی ،اكحنادی ،ازحياؾی – فؼٍُگی و صحی ظاٌّادگی و گؼوهُای
ُيحا کَ ىغاظهَای زغی ةؼ ؿیاؿثُا ،جنيیيات ،راُتؼدُا و اكغاىات ازؼایی جّؿؿَ داٌكسّیی در ؿعش زىیٍَای و
ؾهٍی دارٌغ.
ٌفّذ و گـحؼش زِثگیؼیُای غیؼؾهيی؛ ٌؼام آىّزش ؾانی و داٌكگاهُا ةَ ؾٍّان زیؼ ٌؼامُای ٌؼام کالن زاىؿَ ،در
اةؿاد ىعحهف از ؿیاؿثُای ایً ٌؼام کالن جأدیؼ ىیپػیؼٌغ .جأدیؼپػیؼی داٌكگاهُا از ؿیاؿثُای دونحی ،در ؿعش
ازؼایی و در درون ٌِادُای داٌكگاُی ،در چارچّب كّاٌیً و دؿحّرانؿيمُای آىّزقی و ازؼایی در ارجتاط ةا ؾاىالن،
فؼایٍغُا و فؿانیثُای داٌكگاُی از آن زيهَ اؿث .یکی از ؾؼمَُای ةالىٍازع ادؼپػیؼی ٌِادُای داٌكگاُی از
ؿیاؿثُای کالن دونث در ؾؼمَی ؿیاؿثُا ،ةؼٌاىَُا و فؿانیثُای ؾهيی و ازؼایی ؾؼمَ داٌكسّیی اؿث.
ؿیاؿثُای ىؼجتط ةا گؽیٍف و پػیؼش داٌكسّیان ،اُغاف و ةؼٌاىَُای آىّزقی و پژوُكی ،ظّل دوره یا ىغت زىان
دورهُای جضنیهی ،جؼکیب داٌكسّیان و رقحَُا و ؿعّح جضنیهی و  ...ةَ قغت ىحأدؼ از ؿیاؿثُایی اؿث کَ در
ؿعش کالن در ظنّص آنُا جنيیوگیؼی ىیقّد .در ةـیاری از ىّارد ،اونّیثُای ؾهيیِ ؿیاؿثُای آىّزش ؾانی
آىّزقی ىلغىَای ةؼ ٌاکارآىغی جالشُا و فؿانیثُای ؾهيی داٌكگاُی ىیگؼدد .از ظؼفی کارکؼد داٌكگاهُا ةَ ؾٍّان
ىضیطُای یادگیؼی ةا پیچیغگی و ؿاظحاری آقّبوار ،کيحؼ از ؿاظحاری ىکاٌیکی و كاةم پیفةیٍی جتؿیث ىیکٍغ ،ةهکَ
ایً ؿاظحار در ٌؼاىی ةؽرگ و پیچیغه ةا ؾٍّان ؾهيی زیـثةّم داٌكگاه رخ ىیدُغ .زیـث ةّم داٌكگاُی ةَ ؾٍّان
زیـث ةّم اظالؾات ،یک صّزه ىعانؿاجی داٌكگاُی ٌیـث ةهکٌَ ،ؼاىی از افؼاد ،ارزشُا ،ؾيمُا و فٍاوریُای یک
واصغ ،یک زاىؿَ و یک ٌؼام اؿث کَ ةَ قغت از ؿیاؿثُای آن جأدیؼ ىیپػیؼد .یکی ار ؾؼمَُای زغی ادؼپػیؼ از
ىّاٌؽ و قؼایط ىؽةّر ،ؾؼمَی ؿیاؿثُا ،جنيیيات و اكغاىات داٌكسّیی اؿث .در وضؿیث آرىاٌی اٌحؼار اؿث ٌؼام-
ُای آىّزش ؾانی ةا صيایث زاىؿَ کالن ةَ ایساد و ظهق زیـث ةّىی اكغام کٍغ کَ ةا اٌؿعافپػیؼی و اؿحلالل ؾهيی،
زىیٍَ صغاکذؼؿازی ٌّآوری ،ةازٌگؼی و ةازجؼکیب ؿیاؿثُا ،رویَُا ،راُتؼدُا و فؿانیثُای ؾهيی  -ازؼایی را فؼاُو
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در ؿایَی رویغادُا و كّاؾغ ؿیاؿی ،اؾحلادی ،فؼٍُگی و ازحياؾی رٌگ ىیةازد و زِثگیؼی غیؼؾهيی ؿیاؿثُای

ؿاظحَ و ةَ داٌكسّیان ایً فؼمث را ةغُغ کَ ةَ ؿؼؾث و ةَ مّرت ادؼةعف یادگیؼی ظّد را ارجلاء داده و ةا اجعاذ
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جنيیيات ىؤدؼ ؾيهکؼد ؾهيی کارآىغجؼی را جسؼةَ کٍٍغ .ایً دؿحاورد ةا ىعانؿات ( Abiona,2014; Sirgy et

 )al,2007و ػؼوفی (ُ )1391ياٍُگ اؿث.
فلغان و یا صضّر ىضغود گؼوهُای صاىی؛ ةؼ اؿاس ٌؼؼیَ ةّمقٍاظحی ةؼوٌفً ةؼٌؼ ( )1989رقغ فؼدی صامم جؿاىالت
ةیً ویژگیُای قعنی و ىضیط زٌغگی افؼاد اؿث .داٌكسّیان ةَؾٍّان ككؼی از افؼاد زاىؿَ ،در گؼوهُای ىحٍّع
ىضیط داٌكگاُی و ازحياؾی ؾضّیث داقحَ و ةا آنُا جؿاىم دارٌغ .پؼواضش اؿث کَ دریافث و یا ؾغم دریافث صيایث
از گؼوهُایی کَ داٌكسّیان در آنُا ؾضّیث و ىكارکث دارٌغ ،ةا اؿحٍاد ةَ ٌؼؼیَ ةّمقٍاظحی ىیجّاٌغ جّؿؿَ جّاٌيٍغی-
ُا و قایـحگیُای آنُا را جضث جأدیؼ كؼار دُغ .صـب كاؾغه ،داٌكسّیان از ؿَ گؼوه ىكعل یؿٍی اؾضای ظاٌّاده؛
گؼوه دوؿحان؛ و اؾضای قتکَُای ازحياؾی ؾهيی – داٌكی و غیؼؾهيی جأدیؼ ىیپػیؼٌغ .در ایً ظنّص ىعانؿات ٌكان
دادهاٌغ کَ فلغان صيایث ظاٌّاده و ُيـاالن در جّؿؿَ جّاٌيٍغیُا و قایـحگیُای ؾهيی و قعنی داٌكسّیان ادؼ
كاةمىالصؼَای دارد .در ةـیاری از ىّارد ٌاٍُساریُای ازحياؾی گؼوهُای داٌكسّیی ٌاقی از فكار ُيگٍان و جؼس از
ظؼد قغن از ازحياؾات دوؿحاٌَ ةّده اؿث ،رویکؼدی کَ ةَقغت ىّكؿیث جضنیهی داٌكسّیان را ةا ىعاظؼه ُيؼاه
ؿاظحَ اؿث .ةا جغكیق در انگّی ىّاٌؽ جّؿؿَ داٌكسّیی ،ارائَقغه در پژوُف صاضؼ ىیجّان اذؾان داقث ،انگّی
اصنائی فؼاجؼ از قٍاؿایی اةؿاد و ؾٍامؼ ىّاٌؽ جّؿؿَ داٌكسّیی ،ضيً جؿییً ارجتاط ةیً اةؿاد و ىالكُای ىّاٌؽ جّؿؿَ
داٌكسّیی ،ىتٍایی زاىؽٌ ،ؼامىٍغ ،یکپارچَ و ؾيیق را ةؼای درك مضیش و دكیق ىّاٌؽ جّؿؿَ داٌكسّیی در ٌؼامُای
جسؼةی فؼاُو ؿاظحَ جا از ظؼیق جؿییً ؿِو اةؿاد ىحٍّع ةؼصـب قاظلُای اصناء قغه و دؿحیاةی ةَ دیغگاُی ىّرد
ازياع در ظنّص ىّاٌؽ جّؿؿَ داٌكسّیی ،در زِث چارهاٌغیكی و رفؽ ىّاٌؽ ىؽةّر اكغاىاجی ادؼةعف و کارآىغ اٌسام
دٍُغ .دؿحاورد صامم را ىعانؿات ( )Dennis,Phinney,&Chuateco, 2005; Bahar,2010; Diener, 2006و
میادی ،وُایی ،میاد ،کاقفی ،وُاةی (  )1397ىّرد جأییغ كؼار ىیدٍُغ.
در اداىَ ةا جّزَ ةَ ٌحایر صامم از پژوُف ،پیكٍِادُای کارةؼدی ةؼای ةِتّد و ارجلای وضؿیث جّؿؿَ داٌكسّیی در
ٌؼامُای آىّزش ؾانی ارائَ ىیگؼدد؛

-

پیكٍِادُای ؿیاؿحگػاری  -ازؼایی
انف) پیكٍِادات ؿعش فؼدی (ىّاٌؽ ؾهی)
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آىّزش ؾانی ارائَ کؼده اؿث و ایً اكغام فؼمحی ؾهيی ةؼای ؿیاؿثگػاران ،ىحّنیان و پژوُكگؼان در ؾؼمَ ىعانؿات

ةا ؾٍایث ةَ ایٍکَ جّاٌيٍغیُا و ىِارتُای ارجتاظی و جؿاىهی داٌكسّیان در ؾؼمَُای ىحٍّع ارجتاظات رودرور و ةَ
ویژه ةا جّزَ ةَ جضّالت زغیغ ،در ةـحؼُای ارجتاظات ىسازی ىیجّاٌغ فؼمث جلّیث جّاٌيٍغیُای یادگیؼی ،پژوُف
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و جّؿؿَ قایـحگیُای قعنیحی و رفحاری داٌكسّیان را فؼاُو ؿازد؛ اةؿاد ذیم در راؿحای ةِتّد قؼایط و ىّكؿیث
جّؿؿَ جّاٌيٍغیُای ىؽةّر در داٌكسّیان جّمیَ ىیگؼدد؛
 -1افؽایف فؼمثُای جؿاىم اؿحاد – داٌكسّ و اىکان دؿحؼؿی داٌكسّیان جؼددی ةَ اکاٌث داٌكگاه و اؿحفاده از
راٍُياییُا و ىكاورهُای اؿاجیغ و ؿایؼ داٌكسّیان
 -2فؼاُو ؿاظحً زىیٍَ و ىكّق ایساد ازحياؾات ؾهيی ةیً داٌكسّیان ،اؿاجیغ و کارکٍان داٌكگاه از ظؼیق ظؼاصی و
اؿحلؼار ؿیـحو اىٍیحی در زِث صفغ صؼیو ظنّمی افؼاد در ةؼكؼاری جؿاىالت زيؿی
 -3ةـحؼؿازی اؿحفاده از قتکَُای ازحياؾی در ارجتاط ةا فؿانیثُای آىّزش و یادگیؼی
 -4ةؼگؽاری دورهُای آىّزقی  -ىِارجی ةا ُغف اؿحفاده کارآىغ از ػؼفیث قتکَُای ازحياؾی در ارجتاط ةا فؿانیثُای
یادگیؼی و پژوُف
 -5ایساد آگاُی از رویَُای صفغ اىٍیث اظالؾات قعنی در فضای ىسازی و جؼویر فؼٍُگ کارةؼی آىّزقی –
ازحياؾی رؿاٌَُا
 -6آىّزش ىِارتُای جسؽیَ و جضهیم رویغادُای ازحياؾی ،درك اظالؾات روزآىغ و ارزیاةی اظالؾات در قؼایط
ركاةحی

ب) پیكٍِادات ؿعش ؿازىاٌی (ىّاٌؽ زىیٍَای)
داٌكگاه و ُيچٍیً از جّاٌيٍغیُای اؾضای ُیئث ؾهيی و کارکٍان آىّزقی داٌكگاه جأدیؼ ىیپػیؼد؛ ةؼ اؿاس یافحَُای
پژوُف در ظنّص ىّاٌؽ ؿازىاٌی و زىیٍَای جّؿؿَ داٌكسّیی در ارجتاط ةا ىؤنفَُای اصناء قغه ،پیكٍِادات ذیم
ارائَ ىیگؼدد؛
 -1جلّیث صضّر اؾضاء ُیئث ؾهيی زِث ةازةیٍی رئّس و ةؼٌاىَُای درؿی و ٌّع ىضحّای یادگیؼی داٌكسّیان
ىتحٍی ةؼ رویکؼدُای ادؼةعف
 -2جٍّع ىٍاةؽ و اىکاٌات آىّزقی – ىانی و اداری و ایساد پایگاه ىٍـسو اظالؾات زِث ةِؼهةؼداری از آنُا در راؿحای
ةِتّد ؾيهکؼد داٌكسّیان
 -5ارزیاةی ؾيهکؼدُای آىّزقی و پژوُكی داٌكسّیان و ةازجّزیؽ ىٍاةؽ ،اىحیازات و پاداشُا ةا جّزَ ةَ دؿحاوردُای
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پؼواضش اؿث کَ جّاٌيٍغیُای فؼدی داٌكسّیان ةَ مّرت ىـحلیو از فؼمثُا و اىکاٌات گؼوهُای آىّزقی و

ارزیاةی
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 -6جّؿؿَ و جلّیث ؿیاؿثُا و ؿاظحارُای صؼفَای اٌگیؽهىضّر زِث افؽایف جيایم ُيکاریُای اؾضاء ُیئث ؾهيی
ةا داٌكسّیان و ارائَ ظغىات ىكاورهای ؾهيی و صؼفَای ةَ آنُا
 -7ایساد جؿادل و جٍاؿب در صسو کار اؾضای ُیئث ؾهيی و جلّیث جؿِغ و ىـئّنیث صؼفَای و اظالكی آنُا ةَ ارائَ
ظغىات ةَ داٌكسّیان ةَ ؾٍّان یک ىؼةی
 -8جكکیم کارگؼوهُای ىحعنل پغاگّژی و فٍاوری زِث ىؼجفؽ ؿاظحً ٌلائل و ىكکالت ىّزّد در اؿحفاده از
پحاٌـیمُای آىّزقی ىؤدؼ
 -9کارةـث انگُّای اکحكافی و ؿازٌغهگؼایی در ارزیاةی ؾيهکؼد جضنیهی داٌكسّیان ةا ُغف افؽایف جالش و کیفیث
ؾيهکؼد آنُا
 -10اؿحفاده از ٌؼام زتؼان ظغىات اٌگیؽه ىضّر در زِث جضلق ادؼةعكی ؾيهکؼد و ارجلاء کيیث و کیفیث فؿانیثُای
ؾهيی اؾضای ُیئث ؾهيی
 -11جكؼیش و قفافؿازی كّاٌیً ،فؼمثُا و ٌلف ٌيایٍغگان داٌكسّیی در زؼیان راُتؼی کيیحَُای داٌكسّیی
 -12آگاه ؿازی ٌيایٍغگان داٌكسّیی از ةؼٌاىَُای داٌكگاه و صيایث ؿاظحاریافحَ از آنُا در زِث جلّیث ىِارتُای
صؼفَای آنُا.

ج) پیكٍِادات ؿعش فؼاؿازىاٌی (ىّاٌؽ ىغاظهَای)
اةؿاد ىحٍّع زٌغگی ظاٌّادگی آصاد زاىؿَ جأدیؼ ىیپػیؼد و در ایً ىیان جأدیؼپػیؼی ؿیاؿثُا و ةؼٌاىَُای داٌكگاه از
رویغادُای ىؽةّر ،ةغون قک زیؼٌؼامُای ظّد داٌكگاه را ٌیؽ ىحأدؼ ظّاُغ کؼد ،ىحؿاكتاً در ایً ةیً داٌكسّیان،
جّاٌيٍغیُا و ؾيهکؼدُای آنُا ةَ ؾٍّان یکی از ذیٍفؿان ىضّری و ُـحَای ٌؼام داٌكگاه جضث جأدیؼ جياىی جضّالت و
رویغادُای ازحياؾی و فؼٍُگی زاىؿَ کالن اؿث .در پژوُف صاضؼ و ةؼ اؿاس دؿحاوردُای کالن ىّاٌؽ ىغاظهَای ةؼ
جّؿؿَ داٌكسّیی ،پیكٍِادات ذیم ارائَ ىیقّد؛
 -1زِثدُی فؿانیثُای داٌكگاه ةَ ؿيث انگُّای فؼٍُگی و ارزقی
 -2فؼاُو ؿاظحً ةـحؼ جؿاىهی ةیً داٌكگاه و داٌكسّیان ةا ىضیط ازحياع و ةَ مّرت ىكعل ةازار کار
 -3ارجلاء ادراك و اٌگیؽه داٌكسّیان از جعنلگؼایی و ظّد جّؿؿَای صؼفَای ىتحٍی ةؼ جلاضاُای ؿعش کالن زاىؿَ
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داٌكگاهُا ةَ ؾٍّان یک زیؼ ٌؼام از ٌؼام کالن زاىؿَ از جياىی رویغادُای ؿیاؿی ،اكحنادی ،ازحياؾی ،فؼٍُگی و صحی

 -4ایساد ىّكؿیثُا و فضاُای ؿانو در گؼوهُای ازحياؾی داٌكسّیان و جؼغیب آنُا زِث ؾضّیث در ایً قتکَُا
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 -5ةِیٍَؿازی و ایساد ىعهّةیث فضا و ىضیط کيپُای داٌكگاُی و ایساد فؼمث جؿاىم ؿازٌغه ذیٍفؿان ةیؼوٌی ةَ
ویژه ظاٌّادهُا ةا فضای داٌكگاه و داٌكسّیان
ُ -6يـّؿازی جالشُای داٌكگاه ةا جلاضاُا و اٌحؼارات اكحنادی ،ازحياؾی و فؼٍُگی زاىؿَ در زِث پػیؼش و
جّؿؿَ زایگاه داٌكسّیان و داٌفآىّظحگان در دٌیای کـب و کار و ىغیؼیث اىّر زاىؿَ

پیكٍِادُای پژوُكی
ةا ؾٍایث ةَ دؿحاوردُای پژوُف و در ارجتاط ةا اةؿاد ىحٍّع ىّاٌؽ جّؿؿَ داٌكسّیی ةَ پژوُكگؼان و ىضللان ایً ؾؼمَ
پیكٍِاد ىیگؼدد؛
 -1ةا کارةـث "انگّی ىفِّىی چٍغؿعضی ىّاٌؽ جّؿؿَ داٌكسّیی " پژوُف صاضؼ در چارچّب پژوُف جضهیهی –
جسؼةی ضيً ارزیاةی وضؿیث زیـحَ و ؾیٍی ىّاٌؽ جّؿؿَ داٌكسّیی ،راُکارُای ازؼایی و ؾيهیاجی ىؤدؼی را در
راؿحای ىؼجفؽ ؿاظحً ىّاٌؽ و ةِتّد وضؿیث جّؿؿَ داٌكسّیی در ٌؼامُای آىّزش ؾانی و ٌِادُای داٌكگاُی ارائَ
دٍُغ.
 -2ةا ؾٍایث ةَ ایٍکَ انگّی اصناء قغه ،انگّیی چٍغؿعضی اؿث پیكٍِاد ىیقّد ةاُغف نضاظ کؼدن پیچیغگیُای
ؿاظحاری و ارجتاظات درونگؼوُی و ةیً گؼوُی ىحغیؼُای ىّردةؼرؿی از رویکؼد رگؼؿیّن چٍغؿعضی ةؼای دؿحیاةی
ةَ دؿحاوردُای ىؿحتؼ و دكیق جسؼةی اؿحفاده گؼدد.
صغ ىؼور پژوُكگؼ در ىٍاةؽ داظهی ةغان جّزَ ٌكغه و پژوُكی در ایً ظنّص اٌسام ٌكغه اؿث؛ جّمیَ ىیگؼدد،
پژوُفُای کیفی در ظنّص قٍاؿایی ىؤنفَُای ٌاکارآىغی ؿازوکارُای ىانی جّؿؿَ داٌكسّیی و پژوُفُای کيی
در زِث جؿییً وضؿیث ایً ٌاکارآىغی ،در زِث جلّیث و ةِتّد ةؼٌاىَُا و فؿانیثُای جّؿؿَ داٌكسّیی جّؿط
پژوُكگؼان اٌسام گیؼد.
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 -3ةا ؾٍایث ةَ ایٍکَ ٌاکارآىغی ؿازوکارُای ىانی ؿازىان در جّؿؿَ داٌكسّیی از ىّاٌؽ ةـیار اؿاؿی اؿث کَ اجفاكاً در
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فِؼؿث ىٍاةؽ


آجف پّر ،صيیغ؛ صـیٍی ،ىِؼداد؛ کٍؿاٌیٌ ،فیـَ؛ ؿهکٌ ،ؼگؾ؛ مينام قؼیؿث ،ىضيغرضا ( .)1393ىلایـۀ ویژگیُای

قعنیحی داٌكسّیان داٌكگاه آزاد ظّراؿگان و داٌكسّیان داٌكگاه پّجؼا ىانؽی .فنهٍاىَ داٌف و پژوُف در رواٌكٍاؿی






کارةؼدی89-81 :)1(15 .
اصيغآةادی ،آرزو؛ کؼىی ،ىؼجضی؛ و آٍُچیان ،ىضيغرضا (ٌ .)1393لف جّؿؿَ صؼفَای اؾضای ُیئث ؾهيی در ىؤؿـات

آىّزش ؾانی .اونیً کٍفؼاٌؾ ىهی رویکؼدُای ٌّیً در ىغیؼیث کـب وکار ،ىكِغ.
ارفؿی ،کحایّن ( .)1391اونّیثُای ارزقیاةی آىّزش ةانیٍی از دیغگاه داٌكسّیان پؼؿحاری و ىاىاییٌ .كؼیَ ىؼکؽ جضلیلات
ىؼاكتثُای پؼؿحاری داٌكگاه ؾهّم پؽقکی جِؼان (ٌكؼیَ پؼؿحاری ایؼان).77-71 :)75(25 .
ایؽدی ،ميغ؛ ةؼادران ،ىؼیو؛ کؼىعاٌی ،زیٍب ( .)1393ةؼرؿی وضؿیث ىِارجِای پژوُكی در ىلاظؽ ىعحهف جضنیهی رقحَ
ُای ؾهّم اٌـاٌی ىّرد پژوُی :داٌكگاه ىازٌغران .دوفنهٍاىَ ىعانؿات ةؼٌاىَ درؿی آىّزش ؾانی51-26 :)9(5 .
ةاكؼیىسغ ،روحانَ؛ ىِؼؾهیؽاده ،یغااهلل؛ قاُی ،ؿکیٍَ .)1392( .چانكِای جّؿؿَ آىّزش انکحؼوٌیکی در ٌؼام آىّزش ؾانی
ىعانؿَ ىّردی داٌكگاه قِیغ چيؼان اُّاز) .ىسهَ جّؿؿَ اىّزش در ؾهّم پؽقکی13-1 :)12( 6 .
پارؿاٌ ،کیـا؛ اصيغپٍاه ،ىضيغ؛ پارؿا ،پؼیـا ؛ كهؿَ ایِا ،ؾهی ( .)1392ةؼرؿی ارجتاط رواةط ؾاظفی ةیً وانغیً و فؼزٌغان ةا
ؿازگاری جضنیهی داٌكسّیان داٌكگاه ؾهّم پؽقکی ُيغان .ىسهَ ؾهيی پژوُكی داٌكگاه ؾهّم پؽقکی ایالم-82 :)2(20 .
.90





فؼمحِا و آؿیتِا ةا جأکیغ ةؼ داٌكسّیان ؿاکً ؿؼاُای (ظّاةگاُِای) داٌكسّییُ ،يغان ،داٌكگاه ةّؾهی ؿیٍا.
جيٍائیفؼ ،ىضيغرضا؛ ىٍنّری ٌیک ،اؾؼو ( .)1393ارجتاط ویژگیِای قعنیحی ،صيایث ازحياؾی و رضایث از زٌغگی ةا
ؾيهکؼد جضنیهی داٌكسّیان .فنهٍاىَ پژوُف و ةؼٌاىَریؽی در آىّزشؾانی.166-149 :71 .
جّپچی ،ىِغی؛ اةّانلاؿو پّر ،اؾؼو؛ ىٍحؼيی ،انِام؛ پاکتاز ،ىـؿّد ( .)1393ارزیاةی ؾيهکؼد داٌكسّیان ةا اؿحفاده از ؿیـحو

اؿحٍحاج فازی .دوىیً کٍفؼاٌؾ دؿحاوردُای ٌّیً در ىٍِغؿی ةؼق و کاىپیّجؼ.
جّفیلی ،زؿفؼ؛ فؼاؿحعّاه ،ىلنّد ( .)1381نّازم ؿاظحاری جّؿؿَ ؾهيی در ایؼان .فنهٍاىَ پژوُف و ةؼٌاىَریؽی در آىّزش
ؾانی.36-1 :)3(8 .



داةث ،ؾتاس ؛ فیهی ،اردالن؛ پّیا ،ؾهیؼضا؛ ىسیغی ،اىیؼ ارؿالن ( .)1396ارائَ ىغل پیف ةیً رؾایث اظالق پژوُف در ةیً
داٌكسّیان .فنهٍاىَ اظالق در ؾهّم و فٍاوری.9-2 :)4(12 ،
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پاقایی ،صيیغ ( .)1398آؿیتِای ؿتک زٌغگی داٌكسّیی و راُکارُای ةؼوٌؼفث از آنُا .اونیً ُيایف زٌغگی داٌكسّیی
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ظیؼىٍغ ،ىؼیو؛ ظغیّی ،رضا؛ داٌا ؿیادت ،زُؼا؛ ؾـگؼی ،صاىغ ( .)1396دیغگاه داٌكسّیان پؽقکی در کـب ىِارجِای
ىغیؼیحی ،آىّزقی و فؼدی پؾ از ظی دوره کارورزی پؽقکی ازحياؾی .راُتؼدُای ىغیؼیث در ٌؼام ؿالىث-285 :)4(2 .
.294






داوریٌیا ،ىؿنّىَ؛ کیان ،ىؼیو؛ افكاٌی ،ؾهیؼضا ( .)1399قٍاؿایی ؾّاىم ىؤدؼ ةؼ ىّفلیث و افث جضنیهی داٌكسّیان (ىّرد
ىعانؿَ :داٌكگاه یؽد)ٌ .اىَ آىّزش ؾانی.35-7:)49(13 .

دریازاده ،ؿؿیغه؛ کُّپایَزاده ،زهیم ( .)1394دیغگاه داٌكسّیان جضنیالت جکيیهی ٌـتث ةَ ظّدکارآىغی پژوُكی .ىسهَ
ؾهّم پؽقکی رازی.74-68 :)134(22 .
دُلاٌی ،ىاُؼخ؛ ؾؽیؽیانٌ ،ـؼیً؛ ةِحاج ،ایّب ( .)1398راةعَ كاةهیثُای پژوُكی و ؿّاد اظالؾاجی ةا پیكتیٍی اضعؼاب
پژوُف در ةیً داٌكسّیان جؼةیث ةغٌی .رویکؼدُای ٌّیً در ىغیؼیث ورزقی.39– 50 :)24(7 .

رؿحگار ظانغ ،اىیؼ ( .)1389ؿٍسف راةعَ زاىؿَ پػیؼی در داٌكگاه ةا اٌگیؽش جضنیهی داٌكسّیان .فنهٍاىَ راُتؼد فؼٍُگ.
.128-118 :)12(3






ؿالىث در داٌكسّیان ؿاکً در ظّاةگاهُای داٌكگاه ؾهّم پؽقکی کؼدؿحان .ىسهَ ره آورد ؿالىث.12-1 :)1(3 .
رضایی ،ىـؿّد ؛ صـیًپّر ،اةّظانب ( .)1394ةؼرؿی ىِارجِای پژوُكی داٌكسّیان جضنیالت جکيیهی داٌكگاه ؾهّم
کكاورزی و ىٍاةؽ ظتیؿی ؿاری .ىسهَ پژوُفُای جؼویر و آىّزش کكاورزی.16-1 :)1(8 ،
رفیؽپّر ،فؼاىؼز ( .)1381ىّاٌؽ رقغ ؾهيی ایؼان و راهصمُای آن .قؼکث ؿِاىی اٌحكار.
رىضاٌپّر ،اٌـیَ؛ ةعحیاری ،اةّانفضم؛ قیعی کیاؿؼی ،ؿيیَ ؛ فؼُادی ،فؼُاد ( .)1394راةعَ ؿتک یادگیؼی و ؿتک جفکؼ
داٌكسّیان داٌكکغهُای فٍی -ىٍِغؿی و رواٌكٍاؿی -ؾهّم جؼةیحی داٌكگاه جِؼان .فنهٍاىَ اٌسيً آىّزش ؾانی ایؼان :)2(7
.219-193




روقٍغل ،آرىان؛ اىیؼیُ ،ادی؛ ظغیاٌی ،ىِغی ( .)1397ؿّاد ىانی و ضؼورت ؿٍسف آن در ٌؼام ٌّیً آىّزقی؛ ىعانؿَ

ىّردی قِؼؿحان قِؼضا .دو فنهٍاىَ ؾهيی و پژوُكی رویکؼدُای ٌّیً آىّزقی.86-67 :)1(13 .
ؿهعاٌی ،رضا و دیگؼان ( .)1389ةؼرؿی کیفیث زٌغگی داٌكسّیان داٌكگاه گیالن ،ىسهَ داٌكگاه ؾهّم پؽقکی گیالن.
.35-25 :)75(19




ؿهیيی ،كاؿو؛ دژىانُ ،ادی؛ رئیـی ،النَ ( .)1399ةؼرؿی جّاٌيٍغی داٌكگاُِای دونحی ةؼجؼ کكّر در جّؿؿَ صؼفَای
داٌكسّیان جضنیالت جکيیهی (ىعانؿَ ىّردی :داٌكگاه قیؼاز)ٌ .اىَ آىّزش ؾانی.127-109 :)49( 13 .
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رضایی ،زاُغ؛ كادریٌ ،امش؛ ٌّری ،انِام؛ ٌّری ،ةیژن؛ مفؼی ،اىیغ ( .)1396ةؼرؿی وضؿیث ؿتک زٌغگی ارجلاء دٍُغه

ؿیٍائی ،وصیغ؛ ىـؿّدی ،صيیغ ( .)1391زاىؿَپػیؼی و ةازظّاٌی زاىؿَپػیؼی ؿیاؿی در ٌؼام وػیفَ .ىعانؿَ ٌگؼش
داٌكسّیان داٌكگاه فؼدوؿی ىكِغ .ىسهَ ؾهيی و پژوُكی ىـائم ازحياؾی ایؼان.104-79 :)2(4 .
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قیتا ،قّزی و ُيکاران ( .)1385رویکؼد ٌّیً ىغیؼیث کیفیث زاىؽ در آىؼیکا ،جؼزيَ ىضيغ اكغؿی ،آىّزش ؿاپکّ.
مادكی ،راضیَ؛ جازیک زاده ،فعؼی؛ ىِؼاةی زاده ،ىٍِاز ( .)1393راةعَ ویژگی ُای قعنیحی ةا ؿتک ُای ُّیث در
داٌكسّیان .ىسهَ ؾهيی پژوُكی داٌكگاه ؾهّم پؽقکی ایالم216-206 :22 .
مانضی ،ىٍیؼه؛ کارقکی ،صـیً؛ آٍُچیان ،ىضيغرضا؛ کؼیيی ىٌّلی ،صـیً ( )1391اؾحتاریاةی ىلیاس ظّدکارآىغی
پژوُكی داٌكسّیان جضنیالت جکيیهی داٌكگاهُای ؾهّم پؽقکی و فؼدوؿی ىكِغ .آىّزش در ؾهّم پؽقکی-396 :)6(12 .
.409



میادی ،ىٍِاز؛ وُاةی ،اصيغ؛ میاد ،ؿیؼوان؛ کاقفیُ ،ازؼ؛ وُاةی ،ةكؼی ( .)1394ةؼرؿی راةعَ اٌـسام ظاٌّاده ةا

ظّدکارآىغی جضنیهی در داٌكسّیان داٌكگاه ؾهّم پؽقکی کؼدؿحان ،ؿال  .95-1394فنهٍاىَ پؼؿحاری ،ىاىایی و




ػؼوفی ،ىسیغ ( )1391ةؼرؿی ٌاٍُساریُای رفحاری در ةیً داٌكسّیان داٌكگاه آزاد اؿالىی قتـحؼ .ىسهَ ىعانؿات زاىؿَ-
قٍاؿی.139-127 :)14(5 .
ؾتاس پّر ،ؾتاس؛ ةازرگان ،ؾتاس؛ رصیيیان ،صيیغ؛ ةؼزویان ،ميغ؛ زارع ،زیٍث ( .)1398کاوقی ةؼ کیفیث ؾيهکؼد اؾضای
ُیئث ؾهيی ؛ ارائَ انگّی ىفِّىی .فنهٍاىَ ؾهيی اٌغیكَ ُای ٌّیً جؼةیحی.110-91 :)1(15 .
ؾتاؿپّر ،ؾتاس؛ رصیيیان ،صيیغ؛ پّرکؼیيی ،زّاد؛ جلّی كؼه ةالغ ،صـیً ( .)1394ةؼرؿی انگّی جّؿؿَ صؼفَای
داٌكسّیان دکحؼی ؾهّم جؼةیحی ةؼ اؿاس ٌؼؼیَ زىیٍَای .فنهٍاىَ اٌسيً آىّزش ؾانی ایؼان.118-91 :)1(7 .
ؾتاؿپّر ،ؾتاس؛ رصیيیان ،صيیغ؛ پّرکؼیيی ،زّاد؛ و جلّی ،صـیً ( .)1392ةؼرؿی ىلایـَای وضؿیث جّؿؿَ صؼفَای
داٌكسّیان دکحؼی رقحَُای ؾهو اظالؾات و داٌفقٍاؿی و ىغیؼیث آىّزقی .جضلیلات کحاةغاری و اظالعرؿاٌی داٌكگاُی،
.84-65 :)1(47






ؾتاؿی ،زُؼه ؛ اىیٍی ،اةّانلاؿو؛ صارث آةادی ،ىِغی؛ غالىی ،صـً؛ ؾهّی ٌیا ،ىضيغ ( .)1391ؾّاىم جادیؼ گػار ةؼ آىّزش
ةانیٍی از دیغگاه داٌكسّیان و ىؼةیان :ىؼور ؿیـحياجیک .ىسهَ داٌكگاه ؾهّم پؽقکی ظؼاؿان قيانی.720-709 :)4(4 .
ؾتغانُّاةی ،ىؼضیَ؛ روىیاٌی ،یٌّؾ؛ ػؼیف ،ؿکیٍَ ( .)1392ةؼرؿی ىِارجِا ی اؿاؿی داٌكسّیان در ؾنؼ زِاٌی قغن.
فنهٍاىَ پژوُف و ةؼٌاىَ ریؽی در آىّزش ؾانی51- 74 :70 ،
ؾؼب ،ىضيغ؛ اةؼاُیوزاده ،رضا؛ ىؼوجی قؼیفآةادی ،ؾهی ( .)1393ظؼاصی ىغل فؼاجؼکیب ؾّاىم ىؤدؼ ةؼ ظالق ةا ىؼور ٌؼام-
ىٍغ ىعانؿَُای پیكیً .ىسهَ جعننی اپیغىّنّژی ایؼان.22-10 :)4(10 .
ؾؼیيی ،اىیً؛ زىاٌی ،ةی ةی ؾكؼت؛ ؿهیياٌیٌ ،ـیو ( .)1395ةؼرؿی کیفیث ٌؼام ارزیاةی ؾيهکؼد داٌكسّیان در آىّزش
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پیؼاپؽقکی42-31 :)1(3 ،

ىسازی ایؼان و روؿیَ .ىسهَ راُتؼدُای آىّزش در ؾهّم پؽقکی.223-214 :)3(9 .

] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1399.12.2.3.2

 /76فنهٍاىَ ؾهيی پژوُكی آىّزش ؾانی ایؼان* ؿال دوازدُو* قياره دوم* جاةـحان 1399




فالصحی ،نیال (  .)1392ةؼرؿی کیفیث زٌغگی داٌكگاُی داٌكسّیان :ىعانؿَ ىّردی داٌكسّیان داٌكگاه ُای جِؼان و
کؼدؿحان .جضلیلات فؼٍُگی ایؼان.172-151 :)23(6 .

كاضی ظتاظتایی ،ىضيّد؛ ودادُیؼ ،اةّؾهی ( .)1386زاىؿَقٍاؿی ؾهو فٍاوری :جأىهی ةؼ جضّالت اظیؼ زاىؿَقٍاؿی ؾهوٌ .اىَ
ؾهّم ازحياؾی( 31 .پاییؽ).142-124 :
كيی ،ىِیً؛ ىـهيی ،زُؼا؛ ىضيغی ،داود ( .)1396ةؼرؿی راةعَ یادگیؼی ظّدراُتؼ ةا ؿازگاری جضنیهی و ؾيهکؼد جضنیهی

در ةیً داٌكسّیان داٌكگاه ؾهّم پؽقکی كو .ىسهَ جّؿؿَ آىّزش زٍغی قاپّر فنهٍاىَ ىؼکؽ ىعانؿات و جّؿؿَ آىّزش


ؾهّم پؽقکی.274-260 :)3(8 .
کكاورز ،نليان؛ فؼاُاٌی ،اةّانفضم؛ كؼةاٌی ،نیال؛ و جيغن ،ىضيغىِغی ( .)1396ارجتاط ؿعش ؿّاد اظالؾاجی و ؾيهکؼد
جضنیهی داٌكسّیان کارقٍاؿی ارقغ جؼةیث ةغٌی داٌكگاه قیؼاز .پژوُفُای کارةؼدی در ىغیؼیث ورزقی- 109 :)20(4 .
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کاػيیٍی ،جکحو؛ ىغرس غؼوی ،ىؼجضی ( .)1392راةعَ ةیً ویژگیِای قعنیحی و رفحارُای پؼظعؼ در داٌكسّیان داٌكگاه
ؾهّم پؽقکی ىكِغ .ىسهَ داٌكگاه ؾهّم پؽقکی رفـٍسان( 12 .فؼوردیً)26-15 :
کاىؼان ،ىضيغظاٌی ( .)1395رُتؼی آىّزش ؾانی (رویکؼد ُّش ؾاظفی و ادؼةعكی ُیئث ؾهيی) .جِؼان .داٌكگاه آزاد
اؿالىی.





آىّزش از دور؛ ىعانؿَ ىّردی .دو ىاٍُاىَ ؾهيی و پژوُكی راُتؼدُای آىّزش در ؾهّم پؽقکی.237 -231 :)4(8 .
کیاٌّش ،ىِـا؛ زهیهی ،ىضيغ؛ اصيغی ،ىّؿی؛ صـیً آةادی ،داود ( .)1393ىیؽان درك و قٍاظث داٌكسّیان از داٌف جأىیً
ىانی قعنی .فنهٍاىَ ؾهيی پژوُكی داٌف ؿؼىایَگػاری53-41 :)12(3.
ىسیغی ،ؿارا؛ فالح الزیيی ،صيیغرضا؛ مفایی كادیکالیی ،ؾتغانضيیغ ( .)1399ارزیاةی کارآیی گؼوه ُای آىّزقی داٌكگاه
از ىٍاػؼ آىّزقی ،پژوُكی و کارآفؼیٍاٌَ .پژوُكٍاىَ ىغیؼیث ازؼایی داٌكگاه ىازٌغران.180-150 :)23(12 .





ىؼِؼی ،ىضيغىِغی؛ كهیچ ،ىؼجضی ( .)1396انگّی ؾهی ارجتاط ةیً جؿِغ صؼفَ ای ،زاىؿَ پػیؼی ؿازىاٌی و افكای اؿؼار
داٌكسّیان رقحَ ىغیؼیث اؿحان كؽویًٌ .كؼیَ ىعانؿات جّؿؿَ ازحياؾی.19-7 :)3(9 .

ىؿارفوٌغ ،زُؼا ( .)1392ارزیاةی کیفیث زٌغگی جضنیهی داٌكسّیان داظهی و ظارزی داٌكگاه قِیغ ةِكحی ،ظؼح پژوُكی
داٌكکغه ؾهّم جؼةیحی و روان قٍاؿی.
ىٍنّری ،ؾهی ٌؼؼ؛ یؽدظّاؿحی ،ةِسث؛ ُيحی ،رضا ( .)1396ىـائم و چانفُای زاىؿَپػیؼی ؾهيی داٌكسّیان در ىضیط
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کكاورز ،ىضـً؛ فؼج انهِی ،ىِؼان؛ ؿؼىغی ،ىضيغرضا؛ زٌغی ،ةِيً ( .)1394ؿعش ؿّاد اظالؾاجی داٌكسّیان یک ٌؼام

داٌكگاه .فنهٍاىَ ؾهيی پژوُكی آىّزش ؾانی ایؼان28-1 :)4( 8.

] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1399.12.2.3.2

ارائَ انگّی چٍغؿعضی ىّاٌؽ جّؿؿَ داٌكسّیی 77/




ىِغی ،رضا ( .)1394کیفیث زٌغگی داٌكگاُی داٌكسّیان (ىعانؿَ ىّردی :داٌكگاهُای دونحی قِؼ جِؼان) .فنهٍاىَ اٌسيً
آىّزش ؾانی ایؼان.26-1 :)3(7 .
ىِغیَ ،ؾارفَ؛ ُيحی ،رضا؛ ودادُیؼ ،ةّؾهی ( .)1395فؼایٍغ زاىؿَ پػیؼی داٌكگاُی داٌكسّیان دکحؼی؛ ىّرد داٌكگاه
امفِان .فنهٍاىَ پژوُف و ةؼٌاىَریؽی در آىّزشؾانی.73-45 :)1(22 .
ىّذٌی ،انِام؛ دایی کؼیو زاده ،ؿؿیغ؛ اةؼاُیو زاده ،رضا ( .)1394ةؼرؿی ؿعش ؿّاد ىانی (ىعانؿَ ىّردی داٌكسّیان

کارقٍاؿی ارقغ رقحَ ُای ىانی داٌكگاه ُای قِؼ امفِان) .کٍفؼاٌؾ ةیً انيههی ىغیؼیث و اكحناد در كؼن  .21اٌسيً



اكحناد اٌؼژی.
ىیؼؿؿیغی ،گهٍّش؛ ایياٌی ،ىضيغ ٌلی؛ ٌاػو ،فحاح ( .)1395ارزیاةی زیؼؿاظحِای ؿازىاٌی ىؤدؼ در ةِکارگیؼی آىّزش
انکحؼوٌیکی فنهٍاىَ ىغیؼیث پؼؿحاری.57-50:)5(5 .
ٌادری ،اةّانلاؿو ( .)1395ؿٍسف و ارزیاةی ؿؼىایَ اٌـاٌی ةؼ پایَ انگّی یکپارچَ .جِؼان :داٌكگاه جِؼان ،ىؤؿـَ اٌحكارات
داٌكگاه.




ٌؿیيی ىسغ ،آرزو؛ آراؿحَ ،صيیغرضا؛ كّرچیانٌ ،ادركهی؛ ىضيغظاٌی ،کاىؼان ( )1398قٍاؿایی ىؤنفَُای ظّدرُتؼی
داٌكسّیان .فنهٍاىَ پژوُف و ةؼٌاىَریؽی در آىّزش ؾانی71-51.:)3(25 .
ٌیازی ،ىضـً؛ گٍسی ،ىضيغ؛ قفائی ىلغم ،انِام ( .)1395جتییً ٌلف ؾّاىم زاىؿَپػیؼیغاٌكگاُی در ىیؽان پایتٍغی

داٌكسّیان جضنیالت جکيیهی ةَ ٍُسارُای ؾهو ةؼ اؿاس ىغلیاةی صغاكم ىسػورات زؽئی .فنهٍاىَ ىعانؿات جّؿؿَ




ٌیکّگفحار ،ىٍنّره؛ ةاقی ،ىؿنّىَ ( .)1395ؾّاىم ىّدؼ ةؼ زاىؿَ پػیؼی اظانق قِؼوٌغی (ىعانؿَ ىّردی :داٌكسّیان
داٌكگاه جؼةیث ىغرس) .فنهٍاىَ ؾهيی پژوُكی ىعانؿات اىٍیث ازحياؾی(48 ،زىـحً).148-129 :

ُؼاجیان ،ؾهی؛ پیؼی ،ىضيغ ( .)1398ةؼرؿی داٌفٌ ،گؼش و رفحارىانی در ؿّادىانی داٌكسّیان .زاىؿَ قٍاؿی آىّزش و و
پؼورش( 19 .پاییؽ و زىـحان)67-56 :
ودادُیؼ ،ةّؾهی؛ فؼُّد ،داریّش؛ كاضی ظتاظتایی ،ىضيّد؛ جّؿهی ،غالىؿتاس ( .)1387ىؿیارُای رفحار اظالكی در اٌسام کار
ؾهيی (جاىهی ةؼ زاىؿَ قٍاؿی اظالق در ؾهو -فٍاوری ىؼجً و رزٌیک) .اظالق در ؾهّم رفحاری.17-6 :)4-3(3.



یارىضيغیان ،ىضيغصـیً؛ صسحی ،ؾتغانَ؛ کكحی آرایٌ ،ؼگؾ ( .)1396ظؼاصی انگّی ىٍاؿب ارزقیاةی پیكؼفث جضنیهی

رقحَُای گؼوه فٍی و ىٍِغؿی ةؼ اؿاس جسارب زیـحَ اؿاجیغ و داٌكسّیان .فنهٍاىَ ؾهيی– پژوُكی رُیافحی ٌّ در


ىغیؼیث آىّزقی.148-123 :)3(2 ،

] [ Downloaded from ihej.ir on 2023-01-09



ازحياؾی – فؼٍُگی.36-9 :)1(5 .

یؿلّب ٌژاد ،اصيغ؛ ٌیکّىؼامُ ،اقو؛ ىؿیً انغیً ،ىضيّد ( .)1390ارائَ انگّیی زِث ؿٍسف ؿّاد ىانی داٌكسّیان ایؼاٌی ةا
اؿحفاده ازروش دنفی فازی .ىسهَ ىٍِغؿی و ىغیؼیث اوراق ةِادار( 8 .پاییؽ).48-1 :
] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1399.12.2.3.2
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