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چكیده:

ّذف اكلی ایي پظٍّؾ ،اسصیابی ویفیت بشًاهِ دسػی دٍسُ واسؿٌاػی اسؿذ بشًاههِ سیهضآ وهَصؿهی ،اص
دیذگاُ داًـزَیاى هی باؿذ .سٍؽ پظٍّؾ اص ًَع پظٍّؾ ّاآ ویفی اػت ٍ .بشاآ روغ وٍسآ دادُ ّها،
اص هلاحبِ اًفشادآ اػتفادُ ؿذُ اػت .راهؼِ وهاسآ ایي تحمیك ،داًـهزَیاى واسؿٌاػهی اسؿهذ سؿهتِ
بشًاهِ سیضآ وهَصؿی داًـىذُ سٍاًـٌاػی ٍ ػلَم تشبیتی داًـگاُ تْشاىٍ ،سٍدآ ػال ّهاآ  0281الهی
 0281بِ تؼذاد ً 28فش بَدُ ٍ سٍؽ ػشؿواسآ بِ واس سفتِ اػت ٍ .دس تحلیل یافتِ ّا بِ دلیل هاّیهت
ویفی بَدى پظٍّؾ سٍؽ تحلیل هحتَا ٍ سٍؽ اػتمشایی بِ واس سفتِ اػهت .یافتهِ ّهاآ ایهي پهظٍّؾ
ًـاى هی دّذ ،وِ ویفیت بشًاهِ دسػی دٍسُ واسؿٌاػی اسؿذ سؿتِ بشًاهِ سیضآ وهَصؿی بها تَرهِ بهِ
هالن ّاآ هَسد بشسػی هاًٌذ(اّذاف ٍ تشویب هحتَاٍ ،ضؼیت فضها ٍ اهىاًهاک والبهذآ ارهشاآ بشًاههِ
دسػی ،هیضاى وصادآ ػول داً ـزَیاى دس ارشاآ بشًاهِ دسػیٍ ،یظگهی ّهاآ حشفهِ اآ اػضهاآ ّی هت
ػلوی ،صهاى دس ًظش گشفتِ ؿذُ رْت ارشاآ بشًاهِ دسػی ٍ ًحَُ اسصیابی اص وهَختِ ّاآ داًـهزَیاى،،
دس داًـگاُ تْشاى بِ اػتخٌاآ ٍیظگی ّاآ اػضاآ ّی ت ػلوی وِ هغلهَ اسصیهابی ؿهذُ اػهت ،ػهایش
هَلفِ ّایی وِ اسصیابی ؿذُ اًذً ،ؼبتا ًاهغلَ هی باؿٌذ.
کلمبت کلیدی

اسصؿیابی وهَصؿی ،ویفیت ،بشًاهِ سیضآ دسػی ،سؿتِ بشًاهِ سیضآ وهَصؿی
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ًظام وهَصؿی اص بضسگتشیي ٍ گؼتشدُ تشیي ػیؼتن ّاآ دسٍى ّش راهؼِ اػت ،وِ ػشًَؿت وى راهؼِ سا دس
بلٌذ هذک تؼییي هی وٌذ .دس حمیمت بایذ گفت وِ خَؿبختی یا بذبختی راهؼِ بِ وهَصؽ ٍ پشٍسؽ وى بؼتگی
داسد[ .]8اهشٍصُ دس دًیا هذاسع ٍ هشاوض وهَصؿی بِ ػٌَاى هشوض حمل ٍ ؿىل گیشآ ًَوٍسآًَ ،وفشیٌی ،واسوفشیٌی ،تؼمل،
تذبش ٍ تفىش خالقّ ،وچٌیي ٍظیفِ پاػخگَیی بِ ًیاص ّاآ هتغیش ٍ هتحَل رَاهغ ٍ هشدم سا بش ػْذُ داسًذ[.]6
وهَصؽ ػالی دس عَل دٍ دِّ گزؿتِ با چالؾّا ٍ هؼایل ػذیذُاآ هَارِ بَدُ اػت .سؿذ فضایٌذُ
داًـزَیاى ٍ هتماضیاى ٍسٍد بِ داًـگاُّا ٍ هَػؼاک وهَصؽ ػالی ،گؼتشؽ ووی ًظام وهَصؽ ػالی بذٍى تَرِ بِ
ظشفیت ّاآ هَرَد ٍ تَاى بافت التلادآ ،ارتواػی ٍ فشٌّگی راهؼِ رْت پزیشؽ خیل ػظین فاسؽ التحلیالى
داًـگاّی ،واّؾ هٌابغ هالی ٍ فـاس اص ػَآ راهؼِ رْت هؼ َلیت پزیشآ ٍ پاػخگَیی بیـتش اص رولِ ایي چالؾّا
هحؼَ هی ؿَد .وهَصؽ ػالی بایؼتی ضوي تَرِ بِ ایي چالؾ ّا بِ حفظ ،بْبَد ٍ استماء ویفیت با اتىا بش ػاهل
هذیشیت ٍ سّبشآ واسوهذ دس ؿشایظ تغییش ػشیغ  ،بی حباتی ٍ دگشگًَی دس هحیظ وهَصؽ ػالی بپشداصد[.]4
دس دًیاآ وًٌَی ًمؾ ػشهایِ گزاسآ بشاآ وهَصؽ بغَس اػن ٍ دس وهَصؽ ػالی بِ عَس اخق ،بِ ػٌَاى یه
ػاهل ولیذآ دس فشایٌذ تَػؼِ فشٌّگی ،التلادآ ٍ ارتواػی واهالً هحؼَع اػت .داًـگاُّا دس رَاهغ اص یه ػَ
حافظ ٍ اًتمال دٌّذُ هیشاث فشٌّگی ٍ اسصؽ ّاآ حاون بش راهؼِ ٍ اص ػَآ دیگش پاػخگَآ ًیاصّاآ ارتواػی هشدم
بشاآ وؼب ،اؿاػِ ٍ تَػؼِ داًؾ ٍ تىٌَلَطآ هغشح هی باؿٌذٍ .ظیفِ ًْادآ وًْا تـخیق ٍ اسائِ ساُ حلّا بشاآ
دؿَاسآ ّاآ ارتواػی اػت ٍ با تَرِ ب ِ واّؾ ػشهایِ گزاسآ ػشاًِ دس وهَصؽ ػالی ایي ػَال ّا هغشح هی ؿَد وِ
ویا داًـگاُ لادس اػت وِ اّذاف ٍ سػالت ّاآ خَد سا تحمك بخـذ؟ ویا ًظام داًـگاّی هیتَاًذ بِ تَػؼِ پاػخ گَیذ؟
با ػٌزؾ ویفیت حاون بش داًـگاُ ّا ٍ اػتمشاس ًظام اسصیابی وهَصؿی هی تَاى پاػخگَآ ػَاالک هزوَس بَد.وِ
پظٍّؾ حاضش دس ّویي ساػتا بِ بشسػی ویفیت بشًاهِ دسػی دٍسُ واسؿٌاػی اسؿذ سؿتِ بشًاهِسیضآ وهَصؿی اص
دیذگاُ داًـزَیاى دس داًـگاُ تْشاى هی پشداصد.
 .2بیبن مسئله

گؼتشؽ ،تٌَع ٍ خلَكی ػاصآ ًظام ّاآ وهَصؽ ػالی دس ػشتاػش دًیا  ،چِ دس وـَس ّاآ دس حال تَػؼِ
ٍ چِ وـَسّاآ تَػؼِ یافتِ بِ عَس سٍصافضٍى با ویفیت وهَصؽ ػالی دس استباط بَدُ اػت  .ػالٍُ بش ایي رْاًی ؿذى
ؿذیذاً اص وهَصؽ ػالی هتأحش بَدُ ٍ چالؾ ّاآ رذیذآ سا بشاآ وٌتشل ٍ اداسُ وى بَرَد وٍسدُ اػت[.]06
تغییشاک ػوذُ رْاًیً ،ظام ّاآ وهَصؽ ػالی سا دس ػشتاػش رْاى بِ ایي ػَ پیؾ بشدُ وِ دس همابل ًیاص
ّاآ هحلی ،ػالیك هلی ٍ هؼایل رْاًی پاػخگَتش باؿٌذ .دس ایي صهیٌِ ًظام وهَصؽ ػالی بایذ پاػخگَ بَدُ ٍ تغییشاک
ػشیغ دس ػیاػت رْاًی سا دس ًظش داؿتِ باؿذ ،بٌابشایي الصم اػت بشًاهِ ّاآ وهَصؽ ػٌتی ،ویفیت ٍ احشبخـی خَد
سا بِ عَس ؿفاف تش ٍ هـخق تش بِ ًوایؾ بگزاسًذ[.]00
دغذغِ ویفیت دس وهَصؽ ػالی بِ هؼٌاآ ػام وى لذهتی بِ دساصاآ خَد وهَصؽ ػالی داسد .چشا وِ وهَصؽ
ػالی بٌا بش ػشؿت وى فؼالیتی پیچیذُ ٍ ویفی اػت .اها ضشٍسک ًْادیٌِ ؿذى فشایٌذ اعویٌاى اص ویفیت دس وهَصؽ
ػالی دس هؼٌاآ خاف وى ،اص ًیوِ دٍم لشى بیؼتن بَیظُ اص دِّ  ،71بیؾ اص پیؾ خَد سا ًـاى دادُ اػت .داًـگاُّا بِ
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هٌظَس بِ اًزام سػاًذى ٍظایف خغیش ٍ پَیایی ٍ استماآ خَدً ،یاصهٌذ الگَ ٍ ابضاس هٌاػب بشاآ اسصیابی ٍ اعویٌاى
ویفی اص سًٍذ بشًاهِّا ٍ فشویٌذّاآ هشبَط ٍ واسایی ٍ احشبخـی داًؾوهَختگاى دس باصاس هـاغل هیباؿٌذ ،اص ػَآ
دیگش ًظام وهَصؽ ػالی وـَس ،بایذ با بشًاهِسیضآ دلیك دس اهَس وهَصؽ ،پظٍّؾ ٍ تشبیت ًیشٍآ اًؼاًی بشاآ افضایؾ
بْشٍُسآ ٍ اػتفادُ بْیٌِ اص ػشهایِّاآ هَرَد دس وـَس ،تالؽ ًوَدُ ٍ بیؾ اص پیؾ ًَیذ دٌّذُ ؿىَفایی ٍ التذاس
ػلوی ٍ فشٌّگی راهؼِ باؿذ ،داًـگاُ بشاآ حفظ پَیایی خَد ًیاصهٌذ ،بشًاهِسیضآّاآ تَػؼِاآ ٍ ساّبشدآ ،بْبَد
فشایٌذّا ٍ سٍؿْا ٍ وٌتشل هؼتوش ویفیت اػت .اًزام ٍ تحمیك ّش یه اص اهَس ٍ فشایٌذّاآ هزوَس ّوشاُ ٍ با
بشًاهِسیضآ دلیك ًیاصهٌذ اعالػاک ٍالؼی ،هشتبظ ٍ سٍصوهذ هیباؿذ[.]1
اص ًظش وهاسال ،1116( 0دالیل ػملی حاهی اسصیابی ویفیت پیچیذُ تش اص ٍظایف ػٌتی بْبَد یا پاػخگَیی
اػت ،وِ بشاآ ایي واس پیـٌْاد ؿذُ اػت .تؼذادآ اص تغییشاک ّن چَى تبذیل باصاس بِ ابضاسآ بشاآ ػیاػت گزاسآ
دٍلت ،تاحیش ًظشیِ ّاآ رذیذ هذیشیت دٍلتی ،رْاًی ؿذى ،تشاون داًـگاُّا ٍ واّؾ هٌضلت وى ّا ،افضایؾ ًفَر
هؤػؼاک فشاهلی دس وهَصؽ ػالی ،اص رولِ دالیل حاهی فؼالیت ّاآ اسصیابی ویفیت هی باؿذ.
ضشٍسک تَرِ بِ بشًاهِ ّاآ دسػی دس داًـگاُ ّا هٌزش ؿذ ،تا یىی اص سؿتِ ّاآ داًـگاّی اص صٍایا ٍ ابؼاد
هتف اٍک هَسد بشسػی لشاس گیشد ٍ بشاآ ایي هٌظَس سؿتِ بشًاهِ سیضآ وهَصؿی وِ ضشٍسک تَػؼِ ویفی وى دس حال
حاضش بیؾ اص ّش صهاى دیگشآ احؼاع هی ؿَد اًتخا گشدیذ اوٌَى ػ َال ایي اػت9
ویفیت بشًاهِ دسػی دٍسُ واسؿٌاػی اسؿذ سؿتِ بشًاهِسیضآ وهَصؿی اص دیذگاُ داًـزَیاى دس داًـگاُ تْشاى
چگًَِ اػت؟
 .3اهمیت و ضرورت پژوهص

فؼالیتّاآ وهَصؿی ّش وـَس سا هیتَاى ػشهایِگزاسآ یه ًؼل بشاآ ًؼل دیگش داًؼتّ .هذف اكهلی ایهي
ػشهایِگزاسآ تَػؼِ اًؼاًی اػت .بِ ػباسک دیگش ّذف فؼالیتّاآ وهَصؿی سؿذ

وگهاّی ٍ تَاًاییْهاآ بهالمَُ اًؼهاى اػهت.

ػالٍُ بش وى بِ عَس ولی وهَصؽ ٍػیلِاآ بشاآ ؿٌاػایی هؼایل ارتواػی ،التلادآ ٍ فشٌّگی راهؼهِ ٍ پهیبهشدى بهِ
ساُحلّاآ هٌاػب بشاآ وًْاػت .اص عشف دیگش ًظام وهَصؽ ّش وـَس اص ًظش ًیشٍآ اًؼاًی ٍ هـاغل ایزاد ؿذُ دس وى،
باالتشیي ًؼبت سا دس هیاى ػاصهاىّا ٍ دػتگاّْاآ دٍلتهی داسد ،بهش ایهي اػهاع ًظهام وهَصؿهی سا ههیتهَاى یىهی اص
پیچیذُتشیي صیشًظامّاآ ارتواػی ،التلادآ ٍ فشٌّگی هٌظَس داؿت[.]0
اسصیابی بشًاهِّاآ ًظام وهَصؽ ػالی هؼألِ بؼیاس هْوی اػت ،وِ بِ عَس هٌظن ٍ ػلوی دس اوخش سؿتِّاآ
داًـگاّی اًزام ًـذُ اػت .بذیْی اػت وِ اسصیابی رضء رذا ًـذًی ّشگًَِ فؼالیت وهَصؿی اػن اص بشًاهِسیضآ ٍ ارشا
هیباؿذ .هؼْزا بیـتش بشًاهِّاآ دسػی تٌظین ؿذُ اسصؿیابی ًـذُاًذ حتی تغییش دس بشخی بشًاهِّاآ دسػی بذٍى
اسصیابی هٌاػب وى بشًاهِ ،اوخشاً با ًظاسک یه یا چٌذ ًفش اص هذسػاى ٍ هؼؤالى اًزام هیؿَد.
دس دِّ اخیش ػَاهلی هاًٌذ بحشاىّاآ التلادآ ،سؿذ ػشیغ روؼیت ،تماضا بشاآ وهَصؽ بیـتش ،سابغِ بیي
وهَصؽ ٍ اؿتغال ٍ تغییشاک ػشیغ تىٌَلَطآ ٍ اعالع سػاًی خلَكاً دس ػالّاآ اخیش بش سٍآ اؿتغال ٍ هْاسکّاآ
الصم بشاآ باصاس واس احش گزاؿتِ ٍ هَرب گشدیذُ تا بشًاهِسیضآ وهَصؿی هؼ َلیت گؼتشدُاآ بشاآ تشػین ٍظایف
ًْادّاآ وهَصؿی هاًٌذ هذاسع ،داًـگاُّا ،هؤػؼاک وهَصؿی تخللی ٍ هشاوض واسوهَصآ (وهَصؽّاآ سػوی ٍ
1.Amaral
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غیشسػوی ،سا بشػْذُ گیشد ،لزا الصم اػت وِ وَؿؾّاآ بشًاهِسیضآ وهَصؿی هتحَل ؿَد ٍ ضشٍسک ایي تحَل دس
وػتاًِ لشى بیؼت ٍیىن بیؾ اص گزؿتِ احؼاع هیؿَد[.]3
هْوتشیي ّذف اسصیابی دس وهَصؽ ػالی بْبَد ،تضویي ٍ استمائ ویفیت داًـگاّی اػت[ .]2صیشا یه دٍسُ
و هَصؽ بِ ٌّگام تذٍیي بشًاهِ دسػی هوىي اػت واهالً هتٌاػب با ًیاصّاآ فشدآ ٍ ارتواػی بَدُ باؿذ ،اها با گزؿت
صهاى ٍ تغییشاک تىٌَلَطآ بَیظُ ًیاصّاآ هتحَل بخؾّاآ التلادآ ٍ ارتواػی ٍ دگشگًَیّاآ فشٌّگی تٌاػب خَد سا
اص دػت دادُ باؿذ ،اص ایي سٍ با اسصیابی دسباسُ بشًاهِ دسػی هیتَاى ّواٌّگی وى سا با ًیاصّا ٍ اًتظاساک فشد ٍ راهؼِ
هـخق وشد ٍ .اص عشفی وًچِ بش اّویت ٍ ضشٍسک ایي پظٍّؾ هی افضایذ هؼ لِ ٍ ػَالتی وِ دس هَسد ویفیت بشًاهِ
دسػی سؿتِ بشًاهِ سیضآ وهَصؿی بشاآ اػتفادُ وٌٌذُ وٌٌذگاى ایي بشًاهِ دسػی دس داًـگاُ تْشاى بِ ٍرَد وهذُ ٍ
هَرب بشاًگیختِ ؿذى پظٍّـگش بشاآ اًزام پظٍّـی دس ایي ساػتا بَدُ اػت.
 .4پیطینه پژوهطی تحقیق

دس پظٍّـی وِ ػوشاًی( ،، 0280دس خلَف بشسػی هیضاى تٌاػب بشًاهِ دسػی سؿتِ بشًاهِ سیضآ وهَصؿی با
هْاسک ّاآ هَسد ًیاص بشًاهِ سیضاى وهَصؿی اًزام دادُ اػتً ،ـاى داد وِ تٌاػب بشًاهِ دسػی با هْاسک ّاآ پیؾ بیٌی
وهَصؿی ،عشاحی وهَصؿیً ،یاص ػٌزی وهَصؿی ،تحلیل وهَصؿی ٍ ،روغ وٍسآ وهاس ٍ اعالػاک وهَصؿی دس ػغ پاییي
اسصیابی ؿذُّ ،وچٌیي تٌاػب بشًاهِ دسػی با هْاسک ّاآ اسصؿیابی دس ػغ هتَػظ هی باؿذ ٍ تٌاػب بشًاهِ دسػی
سؿتِ بشًاهِ سیضآ وهَصؿی با هْاسک ّاآ بشًاهِ سیضاى وهَصؿی دس ػغ ًاهغلَبی هی باؿذ.
هال هحوذآ ( ،0268دس پظٍّؾ خَد با ػٌَاى « اسصیابی ویفیت بشًاهِ دسػی سؿتِ بشًاهِسیضآ وهَصؿی دس
همغغ واسؿٌاػی اسؿذدس داًـگاُ تْشاى » ًتایزی اص رولِ ًاهغلَ

بَدى فشایٌذ تذسیغ ٍ اهىاًاک وهَصؿی ٍ ػذم

ّواٌّگی هٌاػب هحتَآ بشًاهِ با ًیاصّا ٍ ػالیك فشاگیشاى ٍ ػذم ّواٌّگی الصم بیي بشًاهِ دسػی ٍ باصاس واس سا بیاى
ًوَدُ اػتّ .وچٌیي یافتِ ّاآ پظٍّؾ َّاع بیگی( ،0277دس خلَف اسصیابی ویفیت بشًاهِ دسػی سؿتِ بشًاهِ
سیضآ وهَصؿی دس داًـگاُ ّاآ دٍلتی ؿْش تْشاىً ،ـاى داد وِ عبك ًظش داًـزَیاى ویفیت بشًاهِ دسػی سؿتِ بشًاهِ
سیضآ وهَصؿی با تَرِ ؿؾ هالن هَسد اسصیابی دس ػغ ًؼبتاً هغلَ اػت  .بش اػاع دادُ ّاآ روغ وٍسآ ؿذُ
هالن ّاآ اّذاف ٍ تشویب هحتَا ،فضا ٍ اهىاًاک والبذآ ارشاآ بشًاهِ دسػیٍ ،یظگی ّاآ حشفِ اآ اػضاآ ّی ت
ػلوی ،صهاى دس ًظش گشفتِ ؿذُ بشاآ ارشاآ بشًاهِ دسػی ٍ اسصیابی اص وهَختِ ّاآ داًـزَیاى دس ػغ ًؼبتاً هغلَ
اػت ٍ تٌْا هالن وصادآ ػول داًـزَیاى دس ػغ ًاهغلَ هی باؿذ .اص دیذگاُ اػضاآ ّی ت ػلوی هالن اّذاف ٍ
تشویب هحتَا دس ػغ هغلَ ٍ هالن ّاآ فضا ٍ اهىاًاک والبذآ ارشاآ بشًاهِ دسػی ،هیضاى وصادآ ػول داًـزَیاى
دس ارشاآ بشًاهِ دسػی ٍ ،یظگی ّاآ حشفِ اآ اػضاآ ّی ت ػلوی ،صهاى دس ًظش گشفتِ ؿذُ بشاآ ارشاآ بشًاهِ دسػی
ٍ اسصیابی اص وهَختِ ّا ًیض دس ػغ ًؼبتاً هغلَ هی باؿذ.
هوت ٍى ،،0882( 1دس بشسػی خَد تحت ػٌَاى «بشًاهِسیضآ اػتشاتظیه ٍ بشًاهِسیضآ دسػی» بش اتلال
بشًاهِسیضآ دسػی دس هؤػؼاک وهَصؽ ػالی هالضآ ٍ ؿٌاػایی ًماط لَک ٍ ضؼف وى توشوض وشدُ اػت .اٍ با اػتفادُ اص
سٍؽ هغالؼِ هَسدآ ویفی با بِ واسگیشآ ابضاسّاآ هـاّذُ ،هلاحبِ ٍ تحلیل اػٌاد ٍ اػتفادُ اص ًظشیاک اػتاداى ٍ
2 .Mamat wan
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واسفشهایاى بِ روغوٍسآ اعالػاک هَسد ًیاص پشداختِ اػت .اعالػاک بِ دػت وهذُ ًیاصّایی اص لبیل تغییش دس
سٍیىشدّاآ بشًاهِسیضآ ،اسائِ عشحّا یا بشًاهِ ّاآ هٌغبك ٍ هٌاػب با رْتگیشآ ّاآ راهؼِ ٍ تغییشاک هحیغی،
اسصؿیابیّاآ هذاٍم اص ساّبشد ّاآ بشًاهِ ٍ اسائِ بشًاهِّاآ دسػی هغابك ؿشایظ رذیذ ٍ ًَوٍسآّا ،وهَصؽ ٍ واسوهَصآ
واسوٌاى ٍ ایزاد صهٌیِ بشاآ هـاسوت افشاد رآسبظ دس فشایٌذ بشًاهِسیضآ سا ًوایاى هیػاصد ،وِ دس ٍالغ هبٌا ٍ پایِ
بشًاهِسیضآ اػتشاتظیه دس بشًاهِسیضآ دسػی هیباؿذ.
وزلگشى ،1114( 2دس پظٍّـی تحت ػٌَاى اسصیابی بشًاهِ ّاآ دوتشاآ پشػتاسآ ّذفؾ اسصیابی بشًاهِ ّا دس
داخل وهَصؽ ػالی بِ عَس ولی ٍ اسائِ سٍیىشد ّایی بشاآ اسصیابی بشًاههِ ّها آ دوتهشاآ پشػهتاسآ بهَدً .تهایذ ایهي
پظٍّؾ حاوی اص وى اػت وِ دس ػاختاس ّاآ بشًاهِ دوتشاآ پشػتاسآ بایؼتی بِ بشًاهِ دسػی تَرِ ؿهَد ٍ ّوچٌهیي
تَرِ بِ تغییشاک دس صهٌیِ هحتَا ٍ صهاى سا هوىي هیػاخت ،ضشٍسآتشیي هحتَاآ بشًاهِ دسػی اكلی هـخق وهشدى
ت َسآ پشػتاسآ ،ت َسآ تَػؼِ ٍ هفَْم فشهَلِ وشدى ٍ تحلیل ووی اػت ،كالحیت داًـىذُّا بها تزشبهِ ،تحمیمهاک
فؼال ،دسگیشآ داًـزَیاى دس سؿتِ ّا ٍ تحمیماک استباط داسد  ،بشًاهِ ّاآ دوتشا بهِ ًهذسک بهش سٍآ تَػهؼِ ػهالهتی،
وَْلت ؿٌاػی ٍ ػالهت راهؼِ توشوض داسًذ ٍ ووتش اص ًیوی اص ایي بشًاهِ ّا ؿاهل سٍؽ ّاآ ویفی اػت.
 .5سواالت پژوهص



اّذاف ٍ تشویب هحتَا دس بشًاهِ دسػی دٍسُ واسؿٌاػی اسؿذ سؿتِ بشًاهِسیضآ وهَصؿی اص دیذگاُ
داًـزَیاى چگًَِ اػت؟



ٍضؼیت فضا ٍ اهىاًاک ارشاآ بشًاهِ دسػی دٍسُ واسؿٌاػی اسؿذ سؿتِ بشًاهِسیضآ وهَصؿی اص
دیذگاُ داًـزَیاى چگًَِ اػت؟



ٍضؼیت هیضاى وصادآ ػول داًـزَیاى دس ارشاآ بشًاهِ دسػی دٍسُ واسؿٌاػی اسؿذ سؿتِ
بشًاهِسیضآ وهَصؿی اص دیذگاُ داًـزَیاى چگًَِ اػت؟



ٍیظگی ّاآ حشفِ اآ اػضاآ ّی ت ػلوی دٍسُ واسؿٌاػی اسؿذ سؿتِ بشًاهِ سیضآ تا چِ اًذاصُ
هغلَ اػت؟



صها ى دس ًظش گشفتِ ؿذُ رْت ارشاآ بشًاهِ دسػی دٍسُ واسؿٌاػی اسؿذ سؿتِ بشًاهِسیضآ
وهَصؿی تا چِ اًذاصُ هغلَ اػت؟



ؿیَُ ّاآ اسصیابی اص وهَختِ ّاآ داًـزَیاى دس بشًاهِ دسػی دٍسُ واسؿٌاػی اسؿذ سؿتِ
بشًاهِسیضآ وهَصؿی تا چِ اًذاصُ هغلَ اػت؟

 .6روش تحقیق ،جبمعه و نمونه پژوهص

پظٍّؾ حاضش بِ دلیل هاّیت وى اص ًَع پظٍّؾ ّاآ ویفی هی باؿذ ٍ ابضاس پظٍّؾ هلاحبِ اًفشادآ با ولیهِ
اػضاآ ًوًَِ بَدُ اػت .راهؼِ پظٍّؾ ؿاهل ولیِ داًـزَیاى دٍسُ واسؿٌاػی اسؿذ سؿتِ بشًاهِ سیضآ وهَصؿی دس ػِ
دٍسُ هتَالی ٍسٍدآ ػال ّاآ  0281الی  0281وِ تؼذاد وًْا دس ػِ دٍسُ ً 28فهش بهَدُ ههی باؿهذ .بها تَرهِ بهِ دس
3.kjellgren
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دػتشع بَدى ٍ ّوچٌیي هحذٍد بَدى حزن راهؼِ هَسد هغالؼًِ ،وًَِ هَسد ًظش پظٍّؾ بشابش راهؼهِ بهَدُ ٍ اص سٍؽ
ػشؿواسآ واهل اػتفادُ ؿذُ اػت .پظٍّـگش دس تحلیل دادُ ّا ،بِ دلیل ایي وِ پظٍّؾ اص ًَع ویفی بَدُ ابتذا یافتهِ
ّا سا عبمِ بٌذآ ٍ هفاّین اكلی سا اػتخشاد ٍ ػپغ با سٍؽ تحلیل هحتَا ٍ سٍؽ اػتمشایی بِ ًتیزِ گیشآ پشداختِ
اػت.
 .7یبفته هبی پژوهص











اص ًظش اّذاف ٍ تشویب هحتَا ،دس بشًاهِ دسػی دٍسُ واسؿٌاػی اسؿذ سؿتِ بشًاهِسیضآ وهَصؿی،
هْوتشیي ٍ راهغ تشیي بحخی وِ ّوِ آ داًـزَیاى بِ وى اؿاسُ وشدُ اًذ ،هحذٍد بَدى هٌابغ ایي
سؿتِ ٍ ػذم تغابك ٍ ّوخَاًی بیي اّذاف ٍهحتَاآ بشًاهِ دسػی سؿتِ بشًاهِ سیضآ وهَصؿی هی
باؿذ ٍ ،ایٌىِ اّذاف ٍ تشویب هحتَا تا حذٍد صیادآ لذیوی بَدُ ٍ ًیاص بِ باص بیٌی ٍ تزذیذ ًظش
داسًذ .اًتضاػی بَدى بیؾ اص حذ اّذاف ٍ ػذم ّبؼتگی بیي اّذاف ،تىشاسآ بَدى بشخی اص ٍاحذ
ّاآ دسػی با دسٍع دٍسُ واسؿٌاػی ٍ پاییي بَدى تؼذاد ٍاحذ ّاآ تخللی هشبَط بِ ٍاحذ
دسػی بشًاهِ سیضآ وهَصؿی دس ایي سؿتِ اص دیگش هْوتشیي یافتِ ّایی بَدُ اػت،وِ دسخلَف
ایي ػَال ّوِ افشاد بِ اؿاسُ وشدُ اًذ.
دس خلَف ٍضؼیت فضا ٍاهىاًاک اوخش بیـتش پاػخ دٌّذگاى هؼتمذًذ ،وِ فضا ٍ اهىاًاک هَرَد
رْت ارشاآ بشًاهِ دسػی بؼیاس ابتذایی بَدُ ٍ بِ ؿیَُ ّاآ هشػَم دسگزؿتِ هی باؿذٍ .
ّوچٌیي پاػخ دٌّذگاى هیضاى اػتفادُ اص تزْیضاک ٍ تىٌَلَطآ ّاآ پیـشفتِ تَػظ اػاتیذ دس
ارشاآ بشًاهِ سا ًؼبتاً ًاهغلَ اسصیابی وشدُ اًذ .هحذٍدیت دػتشػی بِ پایاى ًاهِ ّا ٍ هحذٍد
بَدى تزْیضاک ٍ تىٌَلَطآ ّاآ پیـشفتِ دس ػایت داًـىذُ ًیض اصرولِ اسصیابی ّایی بَدُ اػت وِ
داًـزَیاى بِ وى اؿاسُ وشدُ اًذ.
دس خلَف ٍضؼیت هیضاى وصادآ ػول داًـزَیاى دس ارشاآ بشًاهِ دسػی ،داًـزَیاى ابتذا بِ ایي
ًىتِ هْن اؿاسُ وشدُ اًذ ،وِ ًظام وهَصؿی ها یه ًظام وهَصؿی هتوشوض هی باؿذ ٍ ،بِ ّویي
دلیل گشٍُ وهَصؿی هشبَعِ دس ارشاآ بشًاهِ دسػی بِ كَسک هتوشوض ػول هی وٌذ ٍ ًظشاک
داًـزَیاى سا هـاسوت ًوی دّذ ٍ اص عشفی دیگش اػاتیذ ّن دس ارشاآ بشًاهِ دسػی دس والع ّیچ
گًَِ وصادآ ٍ حك اًتخابی بِ داًـزَیاى ًوی دٌّذ ٍ اكَال ًظشاک خَدؿاى سا بش ًظشاک
داًـزَیاى تشری هی دٌّذٍ ٍ بِ عَس ولی وصادآ بؼیاس ووی بشاآ داًـزَیاى دسارشاآ بشًاهِ
دسػی ٍرَد داسد ٍ بِ ًؼبت بؼیاس ووی ّن اػاتیذ دس ارشاآ بشًاهِ دسػی با داًـزَیاى دس والع
دسع هـاسوت داسًذ.
دس سابغِ با هیضاى هغلَبیت ٍیظگی ّاآ حشفِ اآ اػضاآ ّی ت ػلوی دٍسُ واسؿٌاػی اسؿذ سؿتِ
بشًاهِ سیضآ وهَصؿی ّوِ آ هلاحبِ ؿًَذگاى هؼتمذ بَدُ اًذ ،وِ اػضاآ ّی ت ػلوی ایي سؿتِ
دس داًـگاُ تْشاى ّن اص ًظش هشتبِ آ ػلوی ٍ ّن اص ًظش سػیذگی بِ هؼائل هختلف ٍ ػلوی
هشبَط بِ داًـزَیاى هغلَ هی باؿٌذ.
دس خلَف هیضاى هغلَ بَدى صهاى دس ًظش گشفتِ ؿذُ ،رْت ارشاآ بشًاهِ دسػی دٍسُ
واسؿٌاػی اسؿذ سؿتِ بشًاهِسیضآ وهَصؿی داًـزَیاى بِ عَس ولی هؼتمذ بَدُ اًذ وِ ،دٍسُ
واسؿٌاػی اسؿذ دٍسُ اآ اػت وِ داًـزَیاى ػاللِ هٌذ ّؼتٌذ وِ بِ فؼالیت ّاآ پظٍّـی
بپشداصًذ ،اها با تَرِ بِ تؼذاد صیاد ٍاحذ ّاآ ًظشآ دس بشًاهِ ایي سؿتِ ٍ هٌاػب ًبَدى هذیشیت
صهاًبٌذآ ارشاآ بشًاهِ دسػی ،صهاى وافی بشاآ داًـزَیاى رْت پشداختي بِ فؼالیت ّاآ
پظٍّـی ٍرَد ًذاسد ٍ اص ایي ًظش صهاى دس ًظش گشفتِ ؿذُ بشاآ ارشاآ بشًاهِ دسػی ًؼبتاً
ًاهغلَ هی باؿذ.
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تواهی داًـزَیاى هَسد هغالؼِ دس پاػخ بِ ػَال هشبَط بِ هغلَبیت ؿیَُ ّاآ اسصیابی اص
وهَختِ ّاآ داًـزَیاى بِ عَس ولی بیاى وشدُ اًذوِ ،ؿیَُ اسصیابی اص وهَختِ ّاآ داًـزَیاى ،بِ
ّواى ػبه ّاآ ػٌ تی ٍ تىیِ بش هحفَضاک ٍ اهتحاى پایاى تشم ٍ ًوشُ پایاى تشم دس اسصیابی اص
وهَختِ ّاآ داًـزَیاى بَدُ اػت ٍ .بِ ایي دلیل اسصیابی اص وهَختِ ّاآ داًـزَیاى سا ًؼبتاً
ًاهغلَ

اسصیابی وشدُ اًذ .داًـزَیاى هؼتمذ بَدًذ وِ اػاتیذ ،دس اسصیابی اص وهَختِ ّاآ

داًـزَیاى بای ذ ،تَرِ رذآ بِ فؼالیت ّاآ پظٍّـی ٍ تَاًوٌذآ ّاآ وًْا داؿتِ باؿٌذ ًِ ،ایٌىِ
اكل سا بش هحفَضاک داًـزَیاى لشاس دٌّذ.
 .8بحث و نتیجه گیری

با تَرِ بِ یافتِ ّاآ بِ دػت وهذُ اص پظٍّؾ ،اّذاف ٍ تشویب هحتَا ،دس بشًاهِ دسػی دٍسُ واسؿٌاػی اسؿذ
بِ دالیلی اصرولِ ،ػذم تغابك ٍ ّوپَؿاًی اّذاف ٍ هحتَا ،اًتضاػی بَدى بیؾ اص حذ ،تىشاسآ بَدى ٍاحذ ّا با ٍاحذّاآ
دٍسُ واسؿٌاػی ًؼبتاً ًاهغلَ هی باؿذّ ٍ .وچٌیي ٍضؼیت فضا ٍ اهىاًاک ارشاآ بشًاهِ دسػی بِ دالیل ،پیـشفتِ
ًبَدىً ،اوافی بَدى ٍ پیـشفتِ ًبَدى ،تزْیضاک والػی ٍ ػایت داًـىذُ ،پاییي بَدى ػشػت ایٌتشًت ٍ ...اص دیذگاُ
داًـزَیاى ًؼبتاً ًاهغلَ اسصیابی ؿذُ اػت .دس خلَف وصادآ ػول داًـزَیاى دس ارشاآ بشًاهِ دسػی ّواى گًَِ
وِ یافتِ ّا ًـاى دادُ اًذ ،بِ دالیلی اص ػذم هـاسوت ٍ دخالت داًـزَیاى ٍ ػذم ٍرَد وصادآ ػول داًـزَیاى ًؼبتاً
ًاهغلَ هی باؿذ .اها تٌْا گضیٌِ اآ وِ اص ًظش داًـزَیاى هغلَ اسصیابی ؿذُ اػتٍ ،یظگی ّاآ حشفِ اآ ،ؿایؼتگی
ّا ٍ تَاًوٌذآ ّاآ اػضاآ ّی ت ػلوی هی باؿذ .داًـزَیاى ّوچٌیي صهاى دس ًظش گشفتِ ؿذُ رْت ارشاآ بشًاهِ
دسػی سا ،بِ دالیلی اصرولِ تؼذاد صیاد ٍاحذ ّاآ ًظشآ دس بشًاهِ دسػی ٍ بی تَرْی بِ واس پظٍّـی ٍ صهاًبٌذآ
ًاهٌاػب ارشاآ ٍاحذ ّاآ دسػی ًظشآ بشًاهِ ،اص ًظش داًـزَیاى با تَرِ بِ یافتِ ّاآ بِ دػت وهذ تاحذٍدآ
ًاهغلَ اسصیابی ؿذُ اػت ٍ دس خلَف ؿیَُ ّاآ اسصیابی اص وهَختِ ّا ،داًـزَیاى هؼتمذ بَدُ اًذ وِ بِ دالیل،
ػٌتی بَدى ٍ ت اویذ بش هحفَضاک داًـزَ ٍ تَرِ بِ ًوشُ پایاًی دس اسصیابی اص وهَختِ ّاآ داًـزَیاى ٍ ػذم تَرِ
وافی بِ واس پظٍّـی ٍ تحمیمی ًؼبتاً ًاهغلَ اسصیابی ؿذُ اػت.
 .9راه حل هبی پیطنهبدی

ساُ حل ّاآ پیـٌْادآ بشاآ هذیشاى داًـگاُ ّا ،هَػؼاک وهَصؽ ػالی ٍ بشًاهِ سیضاى دسػی دس ػشاػش
وـَس ٍ بِ ٍیظُ بشاآ گشٍُ هذیشیت ٍ بشًاهِ سیضآ وهَصؿی داًـگاُ تْشاى رْت بْبَد ،باصًگشآ ٍ افضایؾ ویفیت بشًاهِ
دسػی سؿتِ بشًاهِ سیضآ وهَصؿی.





پیـٌْاد هی ؿَد ،دس سابغِ با باصًگشآ ٍ بْبَد ویفیت بشًاهِ دسػی سؿتِ بشًاهِ سیضآ وهَصؿی
تذابیشآ دس ًظش گشفتِ ؿَد ،بِ گًَِ اآ وِ اّذاف اص حالت ولی ٍاًتضاػی تا حذٍدآ بِ ػوت ّذف
ّاآ سفتاسآ تغییش یابٌذّ .وچٌیي بؼضی اص ٍاحذ ّاآ دسػی دس حذ اهىاى رایگضیي ؿًَذ ٍ
هحتَایی سا دس ًظش بگیشًذ ،وِ بتَاًٌذ اّذاف سا پَؿؾ دٌّذ.
پیـٌْاد هی ؿَدً ،ؼبت بِ ویفیت ٍ وویت ٍ پیـشفتِ بَدى فضا  ،تزْیضاک ٍ اهىاًاک هشبَط بِ
ارشاآ بشًاهِ دسػی دس كَسک اهىاى الذاهاتی كَسک گیشد.
پیـٌْاد هی ؿَد ،با تَرِ بِ ایٌىِ اهشٍصُ دس ًظام ّاآ وهَصؿی دًیا بِ بحج هـاسوت ّوِ راًبِ
دس تؼلین ٍ تشبیت تاویذ هی ؿَد ،بایذ دس بشًاهِ سیضآ ّاآ هشبَط بِ بشًاهِ دسػی ٍ ارشاآ وى ،بِ
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ٍیظُ دس ػغ وهَصؽ ػالی بِ ایي هْن تَرِ ؿَد ،صیشا دس ارشاآ هَفك بشًاهِ ّا بؼیاس هَحش هی
باؿذ.
پیـٌْاد هی ؿَد ،صهاى بٌذآ ارشاآ بشًاهِ دسػی سا بِ گًَِ اآ اًزام دٌّذ ،وِ داًـزَیاى صهاى
بیـتشآ سا دس اختیاس داؿتِ باؿٌذ تا بیـتش بِ واسّاآ پظٍّـی ٍ تحمیمی بپشداصًذ ٍ فمظ صهاى
خَد سا كشف گزساًذى ٍاحذّاآ ًظشآ ًىٌٌذ.
پیـٌْاد هی ؿَد ،وِ بش سٍؽ ّاآ رذیذ اسصؿیابی اص وهَختِ ّا ٍ تَاًوٌذآ ّاآ داًـزَیاى
هاًٌذ(پظٍّؾ ٍ تحمیك ٍ ابذاػاک ػلوی رذیذ  ،،تاویذ وٌٌذ ٍ سٍؽ ّاآ ػٌتی( اهتحاى پایاى تشم
ٍ ًوشُ پایاًی ،سا تا حذٍد تملیل دٌّذ.
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