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چكيده:

ّبيهٌبثعاًؼبًيثبساّجشدّبيپظٍّـييبثيِوٌيَاىدٍساّجيشدػييفٍ

ّنساػتبييساّجشد

يِاي)،

خْتتحققاّذافپظٍّـيداًـگبُّبٍهؤػؼبتآهَصؽوبلياصهَضَوبتياػيتهيِهوتيشثيِآى
پشداختِؿذُاػت.دساييتحق قهذليثشايّنساػتبًوَدىساّجشدّبيهٌيبثعاًؼيبًيباصيشييقدٍ
هؤل ِي«آهَصؽٍتَػعِ»ٍ«خجشاىخذهت»)ثبساّجشدّبيپظٍّـياسائِؿيذُاػيت.ػيمغهيذ 
هزهَساصيشيقثشسػييييشرساّجيشديايديبدّؼيتِّيبيپظٍّـييدسداًـيگبُكيٌعتيؿيشي ٍ
ّن ساػتبييافقيساّجشدّبيهٌبثعاًؼبًيثباقذامساّجشديهزهَس،هَسدثشسػيقشاسگشفتِاػيت.اييي
تحق قثِسٍؽه يٍثباًدبمهلبحجًِ وِػبختبسيبفتِثب ً85شاصهذيشاىپظٍّـي،اوضبيّ ئيت
ولويداًـگبُكٌعتيؿشي ٍ،ثباػت بدُاصتدضيٍِتحل لتِن،دسػب 6851اًديبمؿيذ.ثيشاػيبع
ًتبيححبكلاصاييهيبلعِ،ايدبدّؼتِّبيپظٍّـييکاقذامساّجشديدسساػيتبيتَػيعِياستجيب 
داًـگبُكٌعتيؿشي ثبكٌعتؿٌبػبييگشديذ.ؿَاّذثذػتآهذُاصاييتحق قًـبًگشاييهَضيَ 
اػتهِثِدل لوذمتَخِهبفيثِساّجشدّبيهٌبثعاًؼبًيهشتجطثباقذامساّجشديهيزهَس،حيذاقل
دسحَصُّبيآهَصؽٍتَػعٍِخجشاىخذهتيهِدساييتحق قثِآىپشداختِؿذُاػيتياّيذاف

يشرّؼتِّبيپظٍّـيثِخَثيهحققًگشديذُاػت.دساييساثيِثشخياصداليلوذمهَفق تيشر

هِثًِحَيثِآهَصؽٍتَػعِيهٌبثعاًؼبًيباوضبيّ ئيتولويي)ًٍحيَُيتخلي قاوتجيبسات
پظٍّـيهشثَ هيؿذًذ ً،ضهَسدتحل لقشاسگشفتِاػت .

کلماتکليدي

ؾ،
ساّجشدّبيآهَصؽٍتَػعِ،ساّجشد ّبيخجيشاىخيذهت،پيظٍّؾ،ساّجشدّيبيپظٍّـيي،هيذيشيتپيظٍّ 
ّنساػتبييساّجشدي .
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.1مقدمه

اهشٍصُهـَسّبثبدسکاّو تًٍقؾثشخؼتِتحق قدستَػعِهلّي،تَخٍِيظُايثِفعبل تّبيپظٍّـيدس
داًـگبُّبداسًذ.ثِيَسيهِهيتَاىگ تهذيشيتفشايٌذپظٍّؾدسداًـگبُّب،ثيِيييياصٍ يبي هْينٍپ
آىّبتجذيلؿذُاػت.دسّو يساثيِتَخِثِهبسهشدهذيشيتپظٍّؾ،دسثشًبهِسيضيساّجشديػييفٍ

يذُ

يِايدس

داًـگبُّب،هَسدتَخِقشاسگشفتِاػت[9ي.]69،68،66ثعضيياصهحققي يهعتقذًيذهيِداًـيگبُّيبثبييذثشًبهيِي
ؿبىبّنساػتبييووَديٍ،)2اصػيَي


يساّجشديهالى

ساّجشديخَددسحَصُپظٍّؾسااصيکػَّوبٌّگثبثشًبهِ
ديگشّوبٌّگثبػبيشساّجشدّبيػيفٍ

ِايبّنساػتبييافقي،)8تْ ٍِتذٍييهٌٌذتبدسًْبيتهٌدشثِتحقيق

هأهَسيت،چـناًذاصٍاّذافساّجشديآىّبؿَد[.]26اصخولِهَاسدّنساػيتبييافقيي،هييتيَاىثيِّينساػيتبيي
ساّجشدّبيوول بتي،ساّجشدّبيهٌبثعاًؼبًيٍساّجشدّبيهبليدسيکػبصهبىاؿبسُهشد[ .]61،5
هٌبثعاًؼبًيثباسصؽتشييػشهبيِّبيّشػبصهبًيثِؿوبسهيسًٍذٍتوبمػبصهبىّبثِثشًبهِسيضيساّجشديدس
اّجشدّبيػبصهبىبثيٍِييظُساّجيشدهيالىآى)
صه ٌِهٌبثعاًؼبًيً بصداسًذ.ساّجشدّبيهٌبثعاًؼبًيدستحققػبيشس 
ثؼ بسهؤثشاػت[.]8ثًِظشهيسػذاييهَضَ ثٍِيظُدسػبصهبىّبييهِاصهبسهٌبىداًـيثْيشُهٌيذّؼيتٌذبثيِ
وٌَاىهثب داًـگبُّب)،اصاّو تث ـتشيثشخَسداسثبؿذ .
هذيشيتهٌبثعاًؼبًي،ؿبهلچٌذييهؤل ِاػت،اصخولِثشًبهِسيضيً شٍياًؼيبًي،هبسهٌيذيبثيٍاػيتخذام،
خجشاىخذهتهبسهٌبى،اسصيبثيووليشدهبسهٌبى،آهَصؽٍتَػعِهبسهٌبى.ثٌبثشاوالماًدويػشهبيِگيزاسيآهيَصؽ
وبلي،4هْنتشييهؤل ِّبيهذيشيتهٌيبثعاًؼيبًيدسداًـيگبُّيبٍهؤػؼيبتآهيَصؽويبليوجبستٌيذاصخاػيتخذامٍ
ًگْذاؿتهبسهٌبى،آهَصؽٍتَػعِ،خجشاىخذهتٍاسصيبثيووليشد[ .]8
اصآىخبهِثًِظشهيسػذاوضبيّ ئتولويًقؾثؼ بسهْويدساخشايساّجشدّبيپظٍّـييداًـيگبُّيب
داسًذ،دساييتحق قثِهَضَ ّنساػتبييافقيساّجشدّبيهذيشيتهٌبثعاًؼبًيٍساّجشدّبيپظٍّـيپشداختِؿذُ
اػت.ثشاياييهٌظَس،اصيشيقهيبلعِهَسديداًـگبُكٌعتيؿشي ،اقذاهبتساّجشديهعبًٍتپظٍّؾٍفٌبٍسيايي
داًـگبُثِهٌظَستقَيتفعبل تّبيپظٍّـي،هَسدثشسػيقشاسگشفتِاػت.اصخولِهْنتشييايياقذاهبتهيتَاىثِ
ّؼتِّبيپظٍّـي،ثٌ بديتشييسهيپظٍّؾدسداًـگبُكٌعتي
ايدبدّؼتِّبيپظٍّـيدسػب 6858اؿبسًُوَد .
ؿشي ثِؿوبسهيسًٍذٍهعبًٍتپظٍّـياييداًـگبُدسًظشداسداصايييشيق،ػٍِيظگيهبسخوعي،هبسهحيَسيٍ
هبسهؼتوشسابثِوٌَاىاّذافثٌ بديايييشر)تشٍيحهٌذبؿيل .)6
اييتحق قثِثشسػيٍضعهَخَديشرّؼتِّبيپظٍّـي،هَفق تٍيبوذمهَفق تآىٍداليلؾهيپشداصد.
ػَا ّبياػبػيهِدساييتحق قػعيؿذُاػتثِآىّبپبػخدادُؿَدوجبستٌذاصايييهيِثيشاياستقيبلوولييشد
اوضبيّ ئتولويداًـگبُكٌعتيؿشي دسفشايٌذهذيشيتپيظٍّؾٍدسّؼيتِّيبيپظٍّـييايييداًـيگبُچيِ
ايهٌبػتاػتٍساّجشدّبيخجشاىخذهتچگًَِثبيذثبؿذ؟


ّبيآهَصؽٍتَػعِ

ساّجشد
دساداهِپغاصهشٍسپ ـ ٌِتحق ق،دسحَصُّبييًظ شهذيشيتساّجشديهٌبثعاًؼبًيبثٍِييظُدسخليَف
دٍهؤل ِيآهَصؽٍتَػعٍِخجشاىخذهت)ٍهذيشيتساّجشديهٌبثعاًؼبًيدسآهَصؽوبليٍهَضَوبتيدساستجب 
ثبهذيشيتپظٍّؾ،چبسچَةًظشيتحق قهعشفيهيؿَد.ػمغسٍؽتحق قٍهشاحلهختل آىّوشاُثبايالوبتي
هليدساستجب ثبيشرّؼتِّبيپظٍّـيٍاّذافيهِهعبًٍتپظٍّؾٍفٌبٍسيداًـگبُكٌعتيؿيشي اصآىدًجيب 
ِخَاّذؿذ.دسپبيبىيبفتِّبيتحق قهَسدثحثقشاسخَاّذگشفت .

هيهٌذ،اسائ
Vertical Alignment
Horizontal Alignment
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.2مرورپيطينه 
.1.2مديريتراهبرديمنابعانساني



ثشًبهِسيضيساّجشديهٌبثعاًؼبًيچٌذييهؤل ِيهختل داسدً،ظ شساّجشدخزةًٍگْذاسيهبسهٌبى،ساّجشد
تَػعِهٌبثعاًؼبًي،ساّجشدهذيشيتووليشد،ساّجشدپبداؽيبخجشاىخذهت[8ي.]4اصآىخبهِاييتحق قدسهيَسد
ّبيآهَصؽٍتَػعِهٌبثعاًؼبًيٍساّجشدّبيخجشاىخذهتاػت،دساداهِاييدٍهؤل ِؿشردادُهيؿًَذ .


ساّجشد
ساّجشدّبيآهَصؽٍتَػعِهٌبثعاًؼبًي،دسسٍيبسٍييػبصهبىثبچبلؾّبيپ شاهًَؾاّو تثؼضاييداسد.ثيب
اقذاهبتساّجشديدسصه ٌِتَػعِهٌبثعاًؼبًي،ػبصهبىضويآىهِفشكتافضايؾداًؾ،هْبستٍؿبيؼتگيساثشاي
هٌذ،هيتَاًذايو ٌبىحبكلهٌذهِدسحب حبضشٍدسآيٌذُ،هبسهٌبىهبّش،ثباًگ ضٍُهتعْذدس

هبسهٌبًؾفشاّنهي
اخت بسداسدٍثذييٍػ لِػجتاستقبلووليشدفشدي،ت ويٍػبصهبًيهيگشدد[ّ.]8يذفاصتَػيعِساّجيشديهٌيبثع
اًؼبًي،اسائِ يچبسچَثيفشاگ شثشايپشٍسؽهبسهٌبىػبصهبىاػت،دسٍاقعدستَػعِساّجيشديهٌيبثعاًؼيبًي،ثيشاي
يداًؾٍهْبستّبيخَدتشغ تؿًَذ،تالؽهيؿَدٍ

فشاّنآٍسدىهح ييهِدسآىهبسهٌبىثِيبدگ شيٍتَػعِ
ثِتشٍيحپَيبييدسػيَرهختل فشدي،گشٍّيٍػبصهبًيتَخِهيگشدد.
ّبيساّجشدهٌبثعاًؼبًيّنساػتبٍػبصگبس

ّبيتَػعِهٌبثعاًؼبًي،ثبيذثبساّجشدّبيهالىٍػبيشهؤل ِ


ثشًبهِ
ثبؿذ،هٌدشثِاستقبلووليشددسػيَرهختل ػبصهبًيگشددٍدػت بثيثِاّذافساّجشديػبصهبىساهويييهٌٌيذٍ
يبحذاقلتؼْ لًوبيٌذ.ثِيَسهثب دسداًـگبُه ـ گبى،8اصخوليِاّيذافپظٍّـيي"تَػيعِيپيظٍّؾهوتيبصٍ
فعبل تّبيخالقبًِتَػطاوضبيّ ئتولوي،هبسهٌبىٍداًـدَيبى"ٍ"تؼْ لگؼتشؽداًيؾٍتدشثيِدسخَاهيع
گتش" رهشؿذُاػت؛ٍثشايياػبعييياصاّذافساّجشديهٌبثعاًؼبًيً ضساّجشد"ايدبدهْبستّب،ؿبيؼتگيّب
ثضس 
ٍخجشگيدسهٌبثعاًؼبًي"دسًظشگشفتِؿذُاػت[ .]64
ػ ؼتنخجشاىخذهتهبسهٌبىدسػبصهبىثشخزة،اػتخذامٍاًگ ضؽهبسهٌبىػبصهبى،اثشهؼتق نداسدٍثِ
تجعآىثشووليشدػبصهبىتأث شهيگزاسدٍ.خَدٍثشٍصثشخيسفتبسّبدسه بىهبسهٌبى،ثيشايپـيت جبًياصساّجشدّيبي
اياصپبداؽّبّؼتٌذهيِثيبّيذف


ّبالصماػت.ساّجشدّبيخجشاىخذهتهدوَوِ
سقبثتيػبصهبىّبٍدػت بثيثِآى

ايدبدچٌ يسفتبسّبييدسهبسهٌبىتذٍييهيگشدًذ[.]7اصديذگبُثشاٍى1ساّجشدخجشاىخذهتيبساّجشدپبداؽوجبست
اػتاصاػت بدُهيلَةاصػ ؼتنپشداختثِوٌَاىػبصٍهبسيثشايّذايتتالؽّبيٍاحذّبيفشويهختل ػبصهبى
ٍهبسهٌبىؿبىدسخْتً لثِاّذافساّجشديػبصهبى؛دسٍاقعثبتذٍييساّجشدپبداؽ،ػبصهبىدسپيآىاػتهيِاص

پشداختّبييهِاًدبمهيدّذاسصؽث بفشيٌذ[.]8دستعشي ثشاٍىساّيبسيثشايچگًَگيّذايتفعبل تّبيهبسهٌيبى
ثشايسػ ذىثِاّذافػبصهبًياصيشيقػ ؼتنخجشاىخيذهت،اسائيًِـيذُاػيتّ.وبًٌيذدػيلش،آسهؼيتشاًگً يض
ؿٌبػبييسفتبسّبٍووليشدّبيهؤثشهبسهٌبىدستحققاّذافػبصهبًيٍتخل قپبداؽهٌبػتثِآىّبساثيِوٌيَاى
ساّيبسيدساييخلَفاسائِهشدُاػت[.]8ثٌبثشاييفشايٌذّبيپشداختهبسهٌبىثبيذثًِحيَيخالقبًيِثيًِ بصّيبي
هبسهٌبىًٍ بصّبيػبصهبىپبػخدّذ.ثذييهٌظَسالضاهبتػبصهبىثشايثْجَدووليشدهبسهٌبًؾهذًظشقشاسهيگ يشد
ٍثِيَسّوضهبىثشاػبعتغ شاتالضاهيؿٌبػبييؿذُ،ػ ؼتنپبداؽثِگًَِاييشاحيٍاخشاهيؿَدهِووليشد
هَسدًظشهحققؿَد.ثِيَسهثب اگشػبصهبىدسپيگؼتشؽفعبل تّبيت وياػت،ثيبتٌظي نساّجشدّيبيخجيشاى
خذهتثشهجٌبيووليشدت ويِافشاديبتشه تهٌبػجياصووليشدفشديٍت وي،هيتَاًذايياهشساتـَيقهٌذ .
4
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ّبييهِالصماػتدستذٍييساّجشدّبيهٌبثعاًؼبًي

اًدويػشهبيِگزاسيآهَصؽوبلي،دسػب ،2006هؤل ِ
داًـگبُّبٍهؤػؼبتآهَصؽوبليهَسدتَخِقشاسگ شًذساثِؿشرصيشاوالمهشدُاػتخخزةً،گْذاؿيت،آهيَصؽٍ
ّبيهٌبػتدسحَصُيآهيَصؽٍتَػيعِيهبسهٌيبى،


سيضيٍاخشايثشًبهِ

].ثشًبهِ
تَػعٍِخجشاىخذهتهبسهٌبى[8
ؿبىثشآٍسدُهيؿَد،ثشايتغ شاتآيٌذُّنآهبدگيّيبيالصمسا

ػجتهيؿَدهِهبسهٌبىضويآىهًِ بصّبيفعلي
هؼتخَاٌّذهشد .
.2.2مديريتپژوهص 

پظٍّؾٍتَػعِتدشثي7ؿبهلهبسّبيخالقبًِاياػتهِثشهجٌبييسٍؿوٌذثيِهٌظيَسافيضايؾاًذٍختيِي
داًؾٍاػت بدُاصايياًذٍختِثشايايدبدهبسثشدّبيخذيذ،اًدبمهيؿًَذ[.]20،62پظٍّؾٍتَػعِاصًظشدسخِي
هبسثشديثَدىثِػِؿيلٍخَدداسدخپظٍّؾپبيِ،5پظٍّؾهيبسثشديٍ9تَػيعِتدشثيي60ييبپيظٍّؾتَػيعِاي.66
بال )پظٍّؾپبيِ،ؿبهلهبسّبيتدشثيٍتئَسياػتهِاػبػبًثشايهؼتداًؾخذييذيدسهيَسداييذُياٍل يٍِ
ّبيبحقبيققبثلهـبّذُ،اًدبمهيؿَد،ثذٍىاييهِالضاهبًثِخٌجِّبيهبسثشديخيبفآىتَخيِ

اكَ اػبػيپذيذُ
ؿَد.بة)پظٍّؾهبسثشديثِهٌظَسؿٌبػبييهبسثشدّبيهويياصيبفتِّبًٍتيبيحپيظٍّؾّيبيپبييٍِييبؿيٌبخت
سٍؽّبيبساُّبيخذيذدػت بثيثِاّذافخبفٍاصپ ؾتع يؿذُاًدبمهيپزيشًذ.اييًيَ پيظٍّؾّيبهؼيتلضم
اػت بدُاصداًؾهَخَدٍداًؾحبكلاصثؼطٍگؼتشؽآىپظٍّؾّب،ثِهٌظَسحلهؼبئلخبفٍٍيظُهييثبؿيذ.
بج)تَػعِتدشثي،فعبل تيسٍؿوٌذاػتهِثباػت بدُاصداًؾهَخَدحبكلاصپظٍّؾٍييبتدشثيِّيبيووليي،ثيِ
هٌظَستَل ذهَاد،هحلَالتيباثضاسّبيخذيذٍايدبدفشايٌذّب،ػ ؼتنّبٍخذهبتًيَييٍييبثْجيَداػبػييآىّيب
اًدبمهيپزيشد[ .]62

اهشٍصُثِداليلهتعذدياصخولِهبّؾهٌبثعهبليِدٍلتيِداًـگبُّبٍافضايؾه ضاىفعبل تّبيپظٍّـييدس
هقبيؼِثبفعبل تّبيآهَصؿي،پظٍّؾدسداًـگبُّبثؼ بساّو تيبفتيِاػيت.دسػيب ّيبياخ يش،ػيشهبيِگيزاسي
ايدساغلتهـَسّبسًٍذهبّـيداؿتِاػتٍدٍلتّبدسحب ٍاگزاسهيشدى


ّبيپظٍّـيٍتَػعِ
دٍلتّبدسفعبل ت
اييًقؾخَدثِثخؾخلَكيّؼتٌذ؛ثِوٌَاىًوًَِػْنػشهبيِگزاسيثخيؾكيٌعتآهشيييبدسصه ٌيِياهيَس

دسكذدساٍايلدِّي6970ه الديثِحذٍد70دسكذدسػب 2000افضايؾيبفتِاػت،حب 

پظٍّـياصحذٍد40
آىهِػشهبيِگزاسيدٍلتدساهَسپظٍّـيدسّو يثبصُيصهبًياصحذٍد10دسكذثيِهوتيشاص80دسكيذهيبّؾ
يبفتِاػت[.]20ثِوالٍُثبيذتَخِداؿتهِاهشٍصُفعبل تّبيپظٍّـيدسداًـگبُّيب،سًٍيذافضايـييداسًيذٍاييي
تغ شً ضثشاّو تتَخِثِهؼئلِهذيشيتپظٍّؾدسداًـگبُّبهيافضايذ.ثِيَسهثب ،دسآهشيييبػيْنپيظٍّؾاص
هلفعبل تّبيداًـگبّيييػب ّبي6978تب2008حذٍداًدٍثشاثشؿذٍُػْنفعبل تّيبيآهَصؿييًضدييکثيِ
%20هبّؾيبفتِاػت[ .]20
ّب،ثًِظشهيسػذتَخِثِهذيشيتهٌبثعاًؼبًي،ثٍِييظُاوضيبيّ ئيت


دسداًـگبُ
ثبتَخِثِاّو تپظٍّؾ
ولوي،هيتَاًذدستحققاّذافپظٍّـيداًـگبُّبًقؾهؤثشياي بًوبييذ.دالييلاّو يتهيذيشيتساّجيشديهٌيبثع
اًؼبًيدسداًـگبُّبوجبستٌيذاصخب) 6هٌيبثعاًؼيبًياصوٌبكيشثٌ يبديٍاصٍخيَُتويبيضداًـيگب ُّيبّؼيتٌذ[]6؛ب)2
ّبيهٌبثعهبليدسداًـگبُّبً بصثِهذيشيتاثشثخؾهٌبثعاًؼبًيساث ـتشهشدُاػت[.]22اصػيَيديگيش


هحذٍديت
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تَخِثِّن ساػتبييساّجشدّبيهٌبثعاًؼبًيثبساّجشدّبيپظٍّـيثِداليلصييشاّو يتداسدخب)6فقيذاىػيبصگبسي
ه بىهذيشيتهٌبثعاًؼبًيثبهذيشيتپظٍّؾاصهَاًيعتَػيعِفشٌّيگپيظٍّؾاػيت[]62؛ب)2ػيْنفعبل يتّيبي
پظٍّـيدسهقبيؼِثبفعبل تّبيآهَصؿيسٍثِافضايؾاػت[]20؛ب)8اهيشٍصُپيظٍّؾّيبيه يبىسؿيتِايٍه يبى
ػبصهبًيث ـتشؿذُاػتهِهؼتلضمتعبهلث ـتشهٌبثعاًؼبًيدسيکيبچٌذػبصهبىاػت[ .]68


.3چارچوبنظري 

تذٍييساّجشدثشايهل ِيهؤل ِّبيهذيشيتهٌبثعاًؼبًيّوبٌّگثبساّجشدّبيپظٍّـي،ثشپ ـجشداّيذاف
پظٍّـيػبصهبىّبتأث شداسد.دٍهؤل ِي«آهَصؽٍتَػعِ»ٍ«خجشاىخذهت»اصهؤل ِّبيهْنهيذيشيتساّجيشدي
هٌبثعاًؼبًيدسداًـگبُّبثِؿوبسهيسًٍذ[.]8ساّجشدّبيآهَصؽٍتَػعِاصيشيقاستقبلوولييشدهبسهٌيبى،تحقيق

اّذافساتؼْ لهي هٌٌذٍساّجشدّبيخجشاىخذهت،ثيبؿٌبػيبييوولييشدهيؤثشهبسهٌيبىدسدػيت بثيثيِاّيذاف،
تخل قپبداؽهٌبػتٍايدبداًگ ضُّبيالصمدسايـبى،تحققاّذافػبصهبىساهوييهيػبصد[.]8دساييتحق يق
دٍهَل ِهزهَسدساستجب ثبييياصاقذاهبتساّجشديداًـگبُكٌعتيؿشي دسحَصُپظٍّؾهَسدثشسػيقشاسگشفت.
ايياقذامساّجشدييشرايدبدّؼتِّبيپظٍّـيدسساػتبيتقَيتػٍِيظگيهبسخوعي،هبسهحَسيٍهبسهؼيتوش
دسحَصُپظٍّؾداًـگبُهيثبؿذ .
اًتظبسهيسٍدثبتذٍييٍاخشايساّجشدّبيآهَصؽٍتَػعِ،داًؾ،هْبستٍقبثل تّبياوضبيّ ئيتولويي
داًـگبُكٌعتيؿشي افضايؾيبثذٍدسًت دِووليشدفشدي،ت ويٍػيبصهبًيدسداًـيگبُاستقيبليبثيذ62؛ٍاصػيَي
ديگشثبتذٍييٍپ بدُػبصيساّجشدّبيخجشاىخذهتدساستجب ثبّؼتِّبيپظٍّـيي،داًـيگبُثتَاًيذثيشسفتبسّيبي
ّبيآىّب،دسساػتبيً لثِاّيذافخيَدگيبم

ت ويٍووليشداوضبيّؼتِّبيپظٍّـياثشگزاسدٍثبّذايتتالؽ
ثشداسد.ثِث بىديگشساّجشدّبيهٌبػتآهَصؽٍتَػيعٍِخجيشاىخيذهت،ضيويتقَييتٍيظگييّيبيّؼيتِّيبي
پظٍّـي،تحققاّذافثٌ بدييشرهزهَسسااهيبىپزيشخَاٌّذػبخت.چبسچَةًظشيتحق قدسؿيلً6ـبىدادُ
ؿذُاػت .
داوشگاٌ صىعتی شریف

اَداف داوشگاٌ صىعتی شریف
اَداف پژيَشی
اقدامات راَبردی پژيَشی
...

يیژگیَا
کار مستمر کار محًری

َستٍَای پژيَشی

کار جمعی

تًسعٍ تًان داوشگاٌ در تًليذ داوصَاي بىيادي
تًسعٍ تًان داوشگاٌ در تًليذ فىايري
گسترشارتباطداوشگاٌبااجرايدستگاٌَاياجرايي
ارتقاءمًقعيتداوشگاٌدر دي مقياسمليي بيهالمللي

راَبردَای آمًزش ي تًسعٍ
راَبردَای جبران خدمت

راَبردَای مىابع اوساوی

اَداف بىیادی

ايجاد ساختار تحقيقات حرفٍاي ي تخصصي

شکل  :1چارچوب نظزي تحقيق
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.4روشتحقيق 

سٍييشداييتحق قسٍييشداهتـبفي68اػت،اييسٍييشددستحق قبتيهِهحققايذٍُاضيحياصهؼيئلِهيَسد
ًظشؽًذاؿتِثبؿذ،اػت بدُهيؿَد[.]1دساييسٍييشده بّ نهشثَ ثِهَضيَ تحق يقثيِهيشٍسدسرّييهحقيق
سٍؿيهي ؿًَذ.ثِوالٍُثشايتحق قسٍيهَضَوبتخذيذً ضاصاييسٍييشداػت بدُهيؿيَدتيباثْبهيبتهيشتجطثيب
َسخبفساّجشدّيبيهيذيشيتهٌيبثع

هَضَ ٍوَاهلهؤثشدسآىؿٌبػبييؿًَذ[.]1اصآىخبهِدساييتحق ق،ثِي
اًؼبًيدسهَسدؿيلگ شيٍتَػعِّؼتِّبيپظٍّـيداًـگبُكٌعتيؿشي ثِوٌَاىيشحيخذيذثشسػيؿذُاًذ،
دادُّبيهيَسدً يبصثيباػيت بدُاصسٍؽهليبحجِي
سٍييشداهتـبفيثشايپبػخثِػَاالتاييتحق قاًتخبةگشديذ .
ً وِػبختبسيبفتِ،64دسػب 6851خوعآٍسيؿذ.صيشاهحَسّبيهليػَاالتهـخقثَدًذ،اهبثؼتِثيِپبػيخّيبي
خذيذيثشاييبفتيپبػخّبيدق قٍهشثيَ ثيِتحق يق

هلبحجِؿًَذگبى،دسهَاسديً بصثِيشرػَاالتتيو لي68
ٍخَدداؿت.ثبتَخِثِهَضَ تحق قهِثِهذيشيتپظٍّؾدسداًـگبُكٌعتيؿشي ٍّؼيتِّيبيپظٍّـيياييي
داًـگبُهشثَ اػت،ثشاػبعسٍؽًوًَِگ شيّذفوٌذ61دستحق قبته ي،67هيذيشاىپظٍّـييداًـيگبُب ً5يش)،
هعبًٍ يپظٍّـيداًـيذُّبب ً66ش)ٍهذيشاىّؼتِّبيپظٍّـيب ً87ش)ثشايهليبحجِاًتخيبةؿيذًذ.ػيَاالت
هلبحجِووذتبًدسچْبسحَصُاكليثِؿشرصيشهيشرگشديذخب)6ؿٌبػبيياّذاف،ساّجشدّيبٍاقيذاهبتساّجيشديدس
)اسصيبثييشرّؼتِّبيپظٍّـيب)8چگًَگيآهَصؽٍتَػعِهذيشاىپظٍّـييٍ

حَصُهعبًٍتپظٍّـيداًـگبُ؛ب2
ػبيشاوضبيّ ئتولويٍاثشثخـيآىثٍِِيظُدسساػتبيافضايؾهَفق تيشرّؼتِّبيپظٍّـي؛بً)4حَُخجشاى
خذهتفعبل ت ّبيپظٍّـياوضبيّ ئتولويٍاكالحبتهَسدًظشدساييصه ٌِ،خْتتحقيقاّيذافپظٍّـييٍ
هَفق تيشرهزهَس .
ثشاياًدبماييتحق قٍخوعآٍسيايالوبتهَسدً بصدسداًـگبُكٌعتيؿشي ،ػِگبمدسًظشگشفتِؿذخ 
بّ)6ذفگبمًخؼت،ؿٌبػب يياّذافٍاقذاهبتساّجيشديهعبًٍيتپظٍّـيياصيشييقهليبحجِثيبهيذيشاى
ثًِظشهيسػيذ

پظٍّـيداًـگبٍُاًتخبةهْنتشييّذفٍاقذامساّجشديداًـگبُدسصه ٌِفعبل تّبيپظٍّـيثَد.

هيلعتشييافشاددسصه ٌِياّذافٍاقذاهبتساّجشدياييهعبًٍت،هعبٍىپظٍّـيٍهذيشاىهدوَوِهعبًٍتپظٍّـي
ثبهعبًٍتپظٍّـيداًـگبُ،هلبحجِايتشت تدادُؿذٍدساداهيِاصه يبى

داًـگبُّؼتٌذ.دساٍل يثخؾاصاييگبم،
افشادپ ـٌْبديايـبى،ثِدل لهحذٍديتصهبًيثباػت بدُاصسٍؽاًتخبةًوًَيِيگلَليِثشفيي،65ثيبّـيتً يشاص
هْنتشييّذفٍاقيذام
هذيشاىپظٍّـياثشگزاسثشتلو نّبٍاقذاهبتهعبًٍتپظٍّـيهلبحجِؿذ.پغاصؿٌبػبيي 
يپظٍّؾ،دسدٍگبمثعذيضوياسصيبثياقيذامساّجيشدياًتخيبثي،دسًْبييتساّجشدّيبي

ساّجشديداًـگبُدسحَصُ
آهَصؽٍتَػعٍِخجشاىخذهتدسػبصگبسيافقيثبساّجشدّبيپظٍّـيتٌظ نگشديذ .
ساّجشدّيبيآهيَصؽٍتَػيعٍِ

بّ)2ذفگبمدٍم،اسصيبثياقذامساّجشدياًتخبةؿذُدسگبماٍ ٍؿٌبػبيي
خجشاىخذهتثشاياستقبلووليشدپظٍّـياوضبيّ ئتولويٍافضايؾهَفق تاقذامساّجشدياًتخبثي،ثَد.اصآًديب
هِهعبًٍ يپظٍّـيداًـيذُّبهذيشاىه بًيحَصُپظٍّؾٍاصاوضبيؿَسايپظٍّـيداًـگبُّؼتٌذ،دساييگبمثب
ّـيداًـيذُّبهلبحجِؿذ .

يبصدًُ شاصهعبًٍ يپظٍ
بّ)8ذفگبمػَم،اسصيبثيهلياقذامساّجشدياًتخبةؿيذُدسگيبماٍ ٍؿٌبػيبييساّجيشدّيبيآهيَصؽٍ
13
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تَػعٍِساّجشدّبيخجشاىخذهتخْتاستقيبلوولييشدپظٍّـيياوضيبيّ ئيتولوييٍافيضايؾاثشثخـيياقيذام
ساّجشدياًتخبثي،ثَد.دساييگبمهلبحجِّبييثباوضبيّ ئتولويداًـگبُهِفعبل تّبيپظٍّـيخَثيدسقبليت
قشاسدادّبياستجب ثبكٌعتداؿتٌذ،دسًظشگشفتِؿذ.ايياًتخبةثشهجٌبيفْشػتّؼتِّبيپظٍّـيّشداًـييذُ
ٍاوضبيآىّبثِّوشاًُتبيحاسصيبثيووليشدايـبىٍفْشػتاوضبيّ ئيتولوييهيِاصػيب 58تيب58ث ـيتشيي
)داؿتِاًذاًدبمؿذ.ثذييكَستهِافشاديهِدسثشًبهِاسصيبثي

ه ضاىقشاسدادساثبكٌعتباصخْتخوعهجلغقشاسداد
ووليشداوضبيّ ئتولويداًـگبُ،ثِوٌَاىافشاديهِّندسچبحهقبلٍِّنوقذقشاسدادثبكٌعتفعب ّؼيتٌذٍ
يبافشاديهِووذُفعبل تخَدساثشقشاسدادّبهتوشهضهشدُاًذ،ؿٌبػبييؿذُثَدًذ،ثِاضبفِچْيلٍييکً يشيهيِ
ثْتشييووليشدسااصلحبظقشاسدادّبياستجب ثبكٌعتداؿتٌذ،هـخقؿذًذ.ػمغّؼتِّبيپظٍّـيهيِحيذاقل
ييياصاوضبيآىّبداسايييياصدٍٍيظگيفَقثَدًذهـخقگشديذٍ،هذيشاىآىّبثشايهليبحجِاًتخيبةؿيذًذ.
ٍهيلعتيشيي

صيشاهبًب استجبييّؼتِيپظٍّـيثبهعبًٍتپظٍّـي،هذيشّؼتِيپظٍّـيدسًظشگشفتِؿذُاػت
ّؼتِيپظٍّـيثيشايهليبحجِاًتخيبة
ًظشهيسػٌذ.دسهدوَ  17

فشدثشايهؼتايال اصّؼتِّبيپظٍّـيثِ
ؿذًذ؛دساييهشحلِدسًْبيتٍثبتالؽفشاٍاى،هلبحجِثب ً87شبّ67ؼتِيپظٍّـييييکً يشٍُّ20ؼيتِي
پظٍّـيچٌذً شُ)اًدبمؿذ.دسضوياهيبىهلبحجِثبپٌحهذيشّؼتِيپظٍّـيحبكلًـذٍ،دسًت دِثيبيييي
آىّبهلبحجِثِوولآهذ .
ديگشاصاوضبي 
آىّيبٍ
پغاصپبيبىهلبحجِّبيّشگبم،اثتذاهتيهل ِهلبحجِّبيضجطؿذُتْ ٍِػيمغثيباػيت بدُاص 
يبدداؿتّبيتْ ِؿذُدسهَاسديهِاخبصُضجطدادًُـذُثَد،ثِتدضيٍِتحل لپشداختِؿذ.ثشايتدضيٍِتحل ل

ايالوبتحبكلاصهلبحجِّب،اصسٍؽتدضيٍِتحل لتِن69اػت بدُؿذ.دستدضيٍِتحل يلتِين،هحقيقثيبتَخيِثيِ
اّذافٍػَاالتتحق ق،دسهتيهلبحجِّبثِدًجب خوالتٍوجبساتياػتهِثيِاّيذافتحق يقهشثيَ ّؼيتٌذٍ
پبػخيثِػَاالتتحق قاسائِهيدٌّذ.دسٍاقعاييخوالتٍوجبساتداسايايذُّبييبه يبّ ويهشثيَ ثيِهَضيَ 
تحق قّؼتٌذ.پغاصاػتخشاجايذُّبٍه بّ نّشيکاصهلبحجِّب،وٌَاىهٌبػيجيثيشايآىّيبگزاؿيتِهييؿيَد.
ػمغهلايذُّبٍه بّ ويهِاصتوبمهلبحجِّبپ ذاؿذُاًذدػتِثٌذيهيؿًَذ،ثِگًَِايهِه يبّ نهيشتجطثيب
دادُهيؿيَد.ييکدػيتِه ْيَمهوييي

يکهَضَ دسيکدػتِقشاسگ شًذ،ثِّشدػتِه َْم،وٌَاى«تِناكلي»
اػتخَداصچٌذدػتِه َْمفشوي،هِثِآى«تِنفشوي»گ تِهيؿَد،تـي لؿذُثبؿذ.هويياػتثشايّشتين
فشويً ضصيشدػتِّبييتعشي ؿَد.اييدػتِثٌذيّبتبخبييهِتوبهيايذُّبٍه بّ نؿٌبػبييؿذُدػيتِثٌيذي
دسپٌحػيفباكلي،فشوي،خضئي،خضئيتشٍثؼ بس

تنّبيؿٌبػبييؿذُدسهلتحق ق
ؿًَذ،اداهِهييبثذ[67ي .]65

دػتِثٌذيؿذًذ .
خضئي) 
دساداهِاثتذاثِهعشفيهختلشهعبًٍتپظٍّؾٍفٌبٍسيداًـگبُكٌعتيؿشي ٍيشرّؼيتِّيبيپظٍّـيي
پشداصينٍػمغيبفتِّبيتحق قاسائِهيگشدد.


هي
طرحهستههايپژوهطيدردانطگاهصنعتيضريف 

1.4

چٌبىهِدسهقذهِرهشؿذ،يشرّؼتِّبيپظٍّـي،اصػيب ،6858دسداًـيگبُكيٌعتيؿيشي ،اصػيَي
هعبًٍتپظٍّؾٍفٌبٍسيثشايتقَيتفعبل تّبيپظٍّـي،ثِاخشاگزاؿتِؿذ[.]2هيبثقاييييشراوضيبيّ ئيت
ّؼتِّبيپظٍّـييکتيبػيًِ يشُ
ولويداًـگبُثبتخلقّبي«هـبثِ»ٍيب«هيول»ثِكَستداٍيلجبًِدسقبلت 
اًذ؛ّشّؼتِيپظٍّـيداساييکهحيَس

دسدسٍىٍيبف وبث يداًـيذُّبٍهشاهضپظٍّـيػبصهبًذّيٍتـي لؿذُ

Thematic Analysis
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پظٍّـياػتٍ،ثبيذداساييکچـن اًذاصػِػبلِدساستجب ثيبهحيَسپظٍّـييخيَدثبؿيذ.اوضيبيّ ئيتولويي
داًـگبُ،هيتَاًٌذفقطدسيکّؼتِيپظٍّـيوضَاكليثبؿيٌذٍثيبّؼيتِّيبيپظٍّـييديگيشثيِؿييلوضيَ
غ شاكليّويبسيًوبيٌذ.ػبختبساخشاييّؼتِّبيپظٍّـيؿبهليکّ ئتهذيشٍُيکهذيشاػت،هِّوگيوضَ
اكليّؼتِيپظٍّـيّؼتٌذ.تعبهالتاداسيهعبًٍتپظٍّـيثبّؼتِّبيپظٍّـياصيشيقهذيشّؼتِيپظٍّـي
كَستهيگ شدّ.ؼتِّبيپظٍّـيدسايدبداستجب ثبافشادًٍْبدّبيحق قيٍحقَقيداخلٍخبسجداًـگبُهؼتقل
قيٍهبليتحتپَؿؾهعبًٍتپظٍّـيداًـگبُهيثبؿٌذ .

ّؼتٌذ،اهباصًظشحقَ
خجشاىخذهتفعبل تّبيپظٍّـياوضبيّ ئتولوياصيشيقتخل قٍپشداختاوتجبساتپظٍّـياًديبم
پزيشد.دسيشرّؼتِّبيپظٍّـيتخل قاوتجبساتپظٍّـيدسدٍقؼوتثِؿيلصيشاًدبمهيؿَدخ 


هي
ب)6اوتجبسپظٍّـيداخليبيبثِاختلبساوتجبسداخلي)هِاصػَيهعبًٍتپظٍّـيداًـگبُتأه يهيؿيَدٍ،
ثشاػبعؿبخقووليشدّؼتِيپظٍّـيثِاوضبيّ ئتولويوضيَّؼيتِيپظٍّـييتخلي قدادُهييؿيَد.
ؿبخقووليشدّؼتِّب،دساًتْبيّشػب ،ثشاػبعفعبل تّبيپظٍّـيايّو َىهقبالتچبحؿذٍُقشاسدادّبي
هٌعقذُثبثخؾّبياخشاييبكيٌعت)ثيِسٍؽخَداسصييبثيّؼيتِّيبتع ي يهييؿيَدٍدسپبييبىػيب ثيشاػيبع
ّبيپظٍّـيثِآىّبتخل قدادُهيؿَد[ .]2

پبيبى 
ًبهِ

ب) 2اوتجبسپظٍّـيخبسخيبيبثِاختلبساوتجبسخبسخي)ؿيبهلدسآهيذّبيحبكيلاصقشاسدادّيبياستجيب ثيب
كٌعتاوضبيّ ئتولوياػت.اوتجبساتخبسخيپغاصهؼشثبالػشي20داًـگبُبّضيٌيِّيبيهشثيَ ثيِآة،ثيشق،
ّضيٌِّبياداسيٍغ شُ)،ثبّوبٌّگيثبهذيشّؼتِيپظٍّـي،دساخت بسهدشييشرپظٍّـيقشاسدادُهيؿَد[.]2


يافتههايتحقيق 
 .5

تنّبيؿٌبػبييؿذُدسهلبحجِّب،دسقبلتؿيل2اسائِؿذُاػت.الصمثيِرهيشاػيتثيشايسٍؿييؿيذى

ه بّ نٍتنّب،ثؼ بسياصًقلقَ ّبيهلبحجِؿًَذگبىدسگضاسؽاكليتحق ق،آهذُاػت.اهيبدسايييهقبليِرهيش
ًـذُاًذ .

،ثِيَسهليهيتَاىگ يتّ،ويبىييَسهيِاًدويي

ًتبيحثذػتآهذُدسحَصُيآهَصؽٍتَػعِ

ثبتَخِثِ
ػشهبيِگزاسيآهَصؽوبليدساستجب ثبهبسهشد«آهَصؽٍتَػعِ»دسهذيشيتهٌيبثعاًؼيبًيداًـيگبُّيبٍهؤػؼيبت
يهبسهٌبىثِگًَِايثشآٍسدُؿَدهِوالٍُثشسفعً بصّبي

آهَصؽوبلياؿبسُهشدُاػت،ثبيذاّذافآهَصؽٍتَػعِ
].لزاثًِظشهيسػذتَخِثِاييهْندسداًـيگبُ

هقبثلِثبچبلؾّبيخذيذهْ بػبصد[8

خبسيهبسهٌبى،آىّبساثشاي
كٌعتيؿشي ثتَاًذثوشاتخَثيداؿتِثبؿذ،ثِاييه َْمهِثباػت بدُاصايياثضاساثشثخـياقيذاهبتٍتليو وبت
بيثذػتآهذُ،ساّجشدّبيآهيَصؽٍتَػيعِيصييشثيشايتحقيق

ساّجشديث ـتشؿَد.ثشايياػبعثبتَخِثِدادُّ
ّذفساّجشديتَػعِاستجب داًـگبُثبكٌعتٍهؼتدسآهذٍهَفق تاقيذامساّجيشديييشرّؼيتِّيبيپظٍّـيي
پ ـٌْبدهيؿَدخ 
6يآهَصؽسٍؽّبيتقَيتاستجب داًـگبُثبدػتگبُّبياخشاييبثٍِيظُدسحيَصُكيٌعت)ثيِهيذيشاىپظٍّـييٍ
اوضبيّ ئتولويثِت ي کثشاػبعً بصّبيؿغليٍحشفِايايـبى .
يثٌگبُّبيهبسآفشييٍاثؼيتِثيِ

2يآهَصؽتيٌ کّبيتَػعِهبسآفشيٌيثِاوضبيّ ئتولويخْتايدبدٍتَػعِ
داًـگبُ .

Overhead
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يتنّبيؿٌبػبييؿذُدستحق ق 
ؿيل2خهل ِ 
8يآهَصؽسٍؽّبيتقَيتٍح ظاستجب داًـگبُثبثٌگبُّبيهبسآفشيييبؿيشهتّيبيصيشهدوَويِييبهشاهيضسؿيذ
داًـگبُثِكَستيکساثيِثشديثشدثِهذيشاىپظٍّـيداًـگبُ .
ّبيهذيشيتپظٍّؾداًـگبُّبٍهذيشيتهٌبثعاًؼبًيداًـيثِهذيشاىپظٍّـيداًـگبُ .

4يتَػعِداًؾدسصه ٌِ
8يآهَصؽداًؾٍهْبستهبسخوعيٍهذيشيتهبسخوعي .
 1ياستقبلًگشؽاوضبيّ ئتولويدسخلَفًحَُهحبػجِثبالػشيٍچگًَگيّضيٌيِؿيذىآىثيِسٍؽهٌبػيت
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بهبًٌذخلؼبتتَخ ْي،تْ ِگضاسؽّبيتَخ ْيٍ .)...
7يآهَصؽثشًبهِسيضيساّجشديثِاوضبيّ ئتولويخْتاًدبمپظٍّؾّبيهحَسيٍهؼتوشثبّذفتَل ذداًيؾ
ٍفٌبٍسيٍاستجب ثبدػتگبُّبياخشايي .
5يافضايؾآگبّيدسهَسدفشايٌذّبٍسٍيِّبيهَخَددسهعبًٍتپظٍّـيثٍِيظُدسصه ٌِيّؼيتِّيبيپظٍّـييٍ
دػتَسالعولّبيسٍؿي

استجب ثبكٌعتثباػت بدُاصسٍؽّبيهٌبػتآهَصؿيًظ شتْ ِهتبث ِّبيآهَصؿييبتْ ِ
ٍهبسثشديٍاًتـبسآىّبثِكَستهبغزييباليتشًٍ ک.

9يافضايؾآگبّيّبٍسفعاثْبهبتاوضبيّ ئتولويدسخلَفًحيَُيتخلي قاوتجيبساتپظٍّـييٍچگيًَگي
ّضيٌِؿذىآىّب .

60يافضايؾوالقوٌذيٍاًگ ضُاوضبيّ ئتولويًؼجتثيِؿيشهتدسدٍسُّيبيهختلي آهَصؿييثيباػيت بدُاص
تيٌ کّبيهختل دسصه ٌِيً بصػٌديآهَصؿي،يشاحيٍاخشايدٍسُّبيآهَصؿي.
دسخذٍ ً6حَُاثشثخـيساّجشدّبيآهَصؽٍتَػعِدسساػتبياّذافپظٍّـيداًـگبٍُيشرّؼتِّيبي
ايّشيکاصساّجشدّبدسقبلتهدوَوِاياصسٍاثط

پظٍّـيًـبىدادُؿذُاػت.ثذييهٌظَسًتبيحهَسداًتظبساصاخش
ًـبىدادُؿذُاًذ.ثِيَسًوًَِ،اخشايساّجشد"تَػعِداًيؾ

ولّي،ؿشردادُؿذُاػت.اييسٍاثطولّيثبوالهت
دسصه ٌِّبيهذيشيتپظٍّؾداًـگبُّبٍهذيشيتهٌبثعاًؼبًيداًـيثِهذيشاىپظٍّـييداًـيگبُ"ػيجتافيضايؾ
ّبياثشثخؾتشيدسساػيتبيتحقيقاّيذافپظٍّـيي


سٍدثشًبهِ
داًؾهذيشاىپظٍّـيهيگشددٍدسًت دِاًتظبسهي

داًـگبُ،تذٍييٍاخشاگشددٍثِالضاهبتاخشاييآىدسحَصُّبيهختل ثٍِيظُهذيشيتهٌبثعاًؼبًيتَخِگيشدد.ثيب
هذيشيتثِسٍصاهَسپظٍّـيداًـگبُ،ػبختبستحق قبتحشفِايدسداًـگبُؿيلخَاّذگشفيتٍػيبيشاّيذافييشر
ّؼتِّبيپظٍّـيً ضهحققخَاّذگشديذ .

ًظشثِتنّبيؿٌبػبييؿذُاصهلبحجِّبيكيَستگشفتيِ،دسحيَصُيخجيشاىخيذهتساّجشدّيبيصييشدس
ّبيپظٍّـيهؤثشثًِظشهيسػذخ 


ساػتبيتقَيتاقذامساّجشدييشرّؼتِ
 6يهيبلعٍِتذٍييضَاثطاخشاييٍهقشساتهبليثشاًگ ضاًٌذٍُسقبثتيخْتتقَييتاستجيب داًـيگبُثيبكيٌعتثيِ
گًَِايهِاًگ ضُثخؾكٌعتثِوٌَاىهبسفشهبٍاوضبيّ ئتولويثِوٌَاىهدشيبىپشٍطُّبياستجب ثبكيٌعتدس
ساػتبيتَػعِاستجب داًـگبُثبدػتگبُّبياخشاييثبؿذ .
2يتٌظ نٍاسائِهـَقّبيهبليٍغ شهبلياثشثخؾ،ثشاًگ ضاًٌذٍُسٍؿيدسساػتبيتقَيتؿبيؼتگيّبيهبسخوعي،
هحَسيٍهؼتوشدساوضبيّ ئتولويهِدستَل ذداًؾٍفٌبٍسي،استجب ثبدػتگبُّبياخشايييٍاستقيبلهَقع يت
داًـگبًُقؾهؤثشداسًذ .
8يّوبٌّگيسٍيِّبيخجشاىخذهتهشثَ ثِفعبل تّبيآهَصؿيٍپظٍّـياوضيبيّ ئيتولوييثيِؿييليهيِ
ثشاًگ ضاًٌذُيفعبل تّبيخوعيه بىاوضبيّ ئتولويدسهل ِفعبل تّبيآهَصؿيٍپظٍّـيايـبىثبؿذ .
4يتٌظ نهـَقّبيهبليٍغ شهبليثِؿيليهتَاصىه بىفعبل تّبييهِهٌدشثيِتَل يذداًيؾثٌ يبديٍفٌيبٍسي
ّبياخشايييبثشًبهِّبيهـَساًديبمهييؿيًَذ،ثيِ

هيگشدًذٍفعبل تّبييهِدساستجب ثبهؼبئلًٍ بصّبيدػتگبُ
گًَِايهِدسًْبيتهٌدشثِاستقبلهَقع تداًـگبُدسدٍهق بعهليٍث يالولليگشدد .

8يتغ شسٍيِّبيخجشاىخذهتاوضبيّ ئتولويدسحَصُوقذقشاسدادثبكٌعتباوتجبساتخبسخي)ثِگًَِايهيِ
ه ضاىثبالػشيًٍحَُّضيٌِؿذىآىدسداًـگبُ،دسًظشاوضبيّ ئتولويقبثلقجَ ٍثشاًگ ضاًٌذُثبؿذ .
 1يهتغ شهشدىه ضاىثبالػشيًظيشثيًِيَ قيشاسداد،ه يضاىهـيبسهتداًـيگبُدسوقيذقيشاسداد،ه يضاىاػيت بدُاص
ػشهبيِّبيف ضيييداًـگبُ،تأث شدسحلهؼبئلهـَس،هحَسي،هؼتوشٍخوعيثَدىفعبل ت .
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جدول  :1نحوه اثزگذاري اجزاي راهبزدهاي آموسش و توسعه در تحقق اهداف طزح هستههاي پژوهشي
شماره

نتايج مورد انتظار اس اجزاي راهبزد

راهبزد

افضايؾتَاًبييّبٍهْبستّبيهذيشاىپظٍّـيٍاوضبيّ ئتولويدسصه ٌِهذيشيتپظٍّؾدسح يِهيبسيخيَدتَػيعِ
6

هوّيٍه ياستجب داًـگبُثبدػتگبُّبياخشايياستقبلهَقع يتداًـيگبُدسػييفهلّييتحقيقاّيذافثٌ يبديييشر
ّؼتِّبيپظٍّـي 


2

افضايؾداًؾ،تَاًبييٍهْبستاوضبيّ ئتولويدسصه ٌِهيبسآفشيٌيٍهيذيشيتثٌگيبُّيبيهيبسآفشييتَػيعِثٌگيبُّيبي
تحققاّذافپظٍّـيداًـگبُاصيشيقتَػعِثٌگبُّبيهبسآفشييٍهؼتدسآهذ 

هبسآفشييٍاثؼتِثِداًـگبُ
ثٌگبُّبيهبسآفشييٍاثؼتِثيِداًـيگبُ
افضايؾداًؾٍتَاًبييهذيشاىپظٍّـيدسخلَفًحَُهذيشيتثْ ٌِياستجب داًـگبُثب 

8

ّبيٍاثؼتِثِآىثِكَستثشديثشدافضايؾسضبيتداًـيگبٍُثٌگيبُّيبيٍاثؼيتِثيِآى

تٌظ ناستجب داًـگبٍُثٌگبُ
تقَيتثٌگبُّبيهبسآفشييٍاثؼتِثِداًـگبُافضايؾتوبيلثٌگبُّبثِايدبدٍاداهِاستجب ثيبداًـيگبُافيضايؾثٌگيبُّيبي
هبسآفشييٍاثؼتِثِداًـگبٍُتذاٍمّويبسيآىّبتحققاّذافپظٍّـيداًـگبُاصيشيقتَػعِثٌگبُّبيهيبسآفشييٍهؼيت
افضايؾداًؾهذيشاىپظٍّـيداًـگبُدسصه ٌِّبيهذيشيتپظٍّؾٍهذيشيتهٌبثعاًؼبًيداًـيثْجيَدهيذيشيتپيظٍّؾ
دسآهذ 
سفعهَاًعفعبل تّبيپظٍّـيدسحَصُّبيهٌبثعاًؼبًيٍهذيشيتفشآيٌذپظٍّؾتؼيْ لفعبل يتّيبيپظٍّـييثيشاي

4

اوضبيّ ئتولويٍتحققالضاهبتتحققهبسخوعي،هحَسيٍهؼتوشدستوبمحَصُّبيهذيشيتهٌبثعاًؼيبًيًظ يشآهيَصؽٍ
استقبلهوکثِايدبدػبختبستحق قبتحشفِايٍتخلليٍتَػعِتَاىداًـگبُدستَل ذفٌبٍسيثِاضيبفِيتقَييتهبسّيبي
ّبيپظٍّـيٍتقَيتّؼتِّبيپظٍّـي 

خوعي،هحَسيٍهؼتوشتحققاّذافثٌ بدييشرّؼتِ
افضايؾداًؾ،هْبستٍتَاًبيياوضبيّ ئتولويدسخلَفاًدبمٍهذيشيتهبسّبيخوعيافيضايؾاهييبىتعبهيلاوضيبي

8

ّ ئتولويثبييذيگشدسفعبل تّبيپظٍّـيٍافضايؾاثشثخـيدسهذيشيتفعبل تّبيپظٍّـييخوعييهويکثيِايديبد
ػبختبستحق قبتحشفِايٍتخلليٍتقَيتهبسخوعيتحققاّذافثٌ بدييشرّؼتِّبيپظٍّـيٍتقَيتٍيظگييهيبس
ّبيپظٍّـي 

خوعيدسّؼتِ
ئتولويدسخلَفه ضاىًٍحَُّضيٌِؿذىثبالػشيداًـگبُاصفعبل تّبيپظٍّـيايـبىهيبّؾ
ًگشؽاوضبيّ
استقبل

1

يخذهبتهـبٍسُايثِكَستؿخلييافيضايؾتوبييل


هبّؾتوبيلايـبىثِاسائِ
وذمسغجتايـبىثِپشداختثبالػشي
ايـبىثِاسائِيخذهبتهـبٍسُايدسقبلتوقذقشاسدادثبداًـگبُايدبدػيبختبستحق قيبتحشفيِايٍتخللييگؼيتشؽ
استجب داًـگبُثبدػتگبُّبياخشاييافضايؾدسآهذداًـگبُتَػعِتَاىداًـگبُدستَل ذفٌبٍسيتحققاّذافثٌ بدي
افضايؾداًؾهذيشيتٍثشًبهِسيضياوضبيّ ئتولوييخْيتافيضايؾتوشهيضٍتيذاٍمفعبل يتّيبيپظٍّـييؿيبىتقَييت
يشرّؼتِّبيپظٍّـي  


7

فعبل تّبيپظٍّـيدسقبلتهبسهحَسيٍهؼتوشايدبدػبختبستحق قبتحشفِايٍتخلليگؼتشؽاستجب داًـيگبُثيب
دػتگبُّبياخشايياستقبلهَقع تداًـيگبُدسػييفهلييتحقيقاّيذافثٌ يبديييشرّؼيتِّيبيپظٍّـييٍتقَييت
ّبيهبسهحَسيٍهؼتوشدسّؼتِّبيپظٍّـي 


ٍيظگي
افضايؾايالوبتاوضبيّ ئتولويدسهَسدفشايٌذّبٍسٍيِّبدسّؼتِّبيپظٍّـيٍاستجب ثبكٌعتهبّؾاثْيبماوضيبي
ّ ئتولويدسخلَفسٍيِّبيگًَبگَىدساهَسپظٍّـيداًـگبُافضايؾآگبّياوضبيّ ئتولويدسخلَفهـَقّبٍ

5

يخذهبتهـبٍسُايدسقبلتوقذقيشاسداد


ّبيپظٍّـيٍاهيبًبتهَخَددسخلَفاسائِ
تؼْ التپ ؾث ٌيؿذُدسيشرّؼتِ
ّبيپظٍّـيٍّويبسيثبدػتگبُّبياخشايييدسقبليت

ثبداًـگبُافضايؾاًگ ضُاوضبيّ ئتولويثِفعبل تدسقبلتّؼتِ
ّبيپظٍّـيٍتقَيتّؼتِّبيپظٍّـي 

وقذقشاسدادثبداًـگبُتحققاّذافثٌ بدييشرّؼتِ
افضايؾآگبّياوضبيّ ئتولويدسخلَفهالکّبيتخل قاوتجبساتپظٍّـيٍچگيًَگياسصييبثيآىّيبهيبّؾاثْيبم

9

ايـبىدسصه ًٌِحَُتخل قٍّضيٌِؿذىاوتجبساتپظٍّـياستقبلهوّيٍه يفعبل تّبيپظٍّـياوضبيّ ئيتولويي
دسقبلتّؼتِّبيپظٍّـيٍوقذقشاسدادثبداًـگبُ 


 60

اػت بدُاصسٍؽّبيهٌبػتدسصه ٌِيآهَصؽاوضبيّ ئتولويافضايؾتوبيلٍاًگ يضُاوضيبيّ ئيتولوييًؼيجتثيِ
دٍسُّبيآهَصؿيٍيظُايـبىافضايؾاثشثخـيآهَصؿي 
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دسخذٍ ً 2حَُاثشگزاسيّشيکاصساّجشدّبيخجشاىخذهتدستحقيقاّيذافثٌ يبديييشرّؼيتِّيبي
پظٍّـيٍتقَيتّؼتِّبيپظٍّـيؿشردادُؿذُاػت .

جدول  :2نحوه اثزگذاري اجزاي راهبزدهاي جبزان خدمت در تحقق اهداف طزح هستههاي پژوهشي
شماره

نتايج مورد انتظار اس اجزاي راهبزد

راهبزد

*

ب)6افضايؾتوبيلدػتگبُّبياخشاييثِّويبسيثبداًـگبُتَػعِاستجب داًـيگبُثيبدػيتگبُّيبياخشايييٍافيضايؾدسآهيذ
داًـگبُتَػعِتَاىداًـگبُدسايدبدفٌبٍسيتحققاّذافپظٍّـيداًـگبٍُاّذافثٌ بدييشرّؼتِّبيپظٍّـيي.ب)2
6

ّبيپظٍّـيؿبىدسصه ٌِهؼيبئلكيٌعتدسقبليتوقيذقيشاسدادثيب

افضايؾاًگ ضُاوضبيّ ئتولويدسخلَفتَػعِفعبل ت
داًـگبُتَػعِاستجب داًـگبُثبدػتگبُّبياخشاييٍافضايؾدسآهذداًـگبُتَػيعِتيَاىداًـيگبُدسايديبدفٌيبٍسي
ّؼتِّبيپظٍّـي 
تحققاّذافپظٍّـيداًـگبٍُاّذافثٌ بدييشر 
ب)6هبّؾاثْبمّبياوضبيّ ئتولويدسخلَفاوتجبساتپظٍّـيداخليٍخبسخياسائِيثبصخَسدّبيهـيخقٍدق يق
تَػطاوضبيّ ئتولويثِهعبًٍتپظٍّـيدسهَسدًحَُتخل قاوتجبساتهـيخقؿيذىايشادّيبياحتويبليسٍييِّيبي

2

ّبثِگًَِايهِهَختسغجيتث ـيتشاوضيبيّ ئيتولوييثيِ

تخل قاوتجبساتپظٍّـيداخليٍخبسخيتٌظ ندٍثبسُآى
ّؼتِّبيپظٍّـي.ب)2افضايؾتوبيلٍاًگ ضُاوضبيّ ئتولويثِتقَييت
فعبل تدسقبلتّؼتِّبيپظٍّـيگشددتقَيت 
ؿبيؼتگيّبيهبسخوعي،هحَسيٍهؼتوشدسصه ٌِاّذافثٌ بدييشرّؼتِّبيپظٍّـيفعبل تدسساػيتبياّيذافييشر
ّبيپظٍّـيٍتقَيتّؼتِّبيپظٍّـي 

تحققاّذافثٌ بدييشرّؼتِ

8

اسصؿوٌذؿذىهبسخوعيدسهل ِيفعبل تّبيآهَصؿيٍپظٍّـياوضبيّ ئتولويافضايؾاًگ يضُاوضيبيّ ئيتولويي
هبسخوعيدسّؼتِّبيپظٍّـي 

تقَيتٍيظگي

ًؼجتثِهبسخوعيافضايؾهبسخوعيه بىاوضبيّ ئتولوي
ّبيپظٍّـيدسّشدٍحَصُ

تـَيقاوضبيّ ئتولويوالقوٌذثِفعبل تدسحَصُدلخَاُبداًؾيبفٌبٍسي)گؼتشؽفعبل ت

4

تَػعِتَاىداًـگبُدستَل ذداًؾّبيثٌ بديٍتَل ذفٌبٍسياستقيبهَقع يتداًـيگبُدسػييفهلييبثيٍِاػييِتَل يذ
فٌبٍسي)ٍدسػيفث يالولليبثٍِاػيِتَل ذداًؾثٌ بدي)تحققاّذافثٌ بدييشرّؼتِّبيپظٍّـي 
افضايؾاًگ ضُاوضبيّ ئتولويًؼجتثِپشداختثبالػشيهبّؾتوبيلايـيبىثيِاسائيِيخيذهبتهـيبٍسُايثيِكيَست

8

ؿخليافضايؾّويبسياوضبيّ ئتولويثبدػتگبُّبياخشاييدسقبلتوقذقشاسدادثبداًـگبُايدبدػيبختبستحق قيبت
حشفِايٍتخلليگؼتشؽاستجب داًـگبُثبدػتگبُّبياخشاييافضايؾدسآهذداًـگبُتَػعِتَاىداًـگبُدستَل يذ
فٌبٍسيتحققاّذافثٌ بدييشرّؼتِّبيپظٍّـي 
هَخِؿذىه ضاىثبالػشيدسًظشاوضبيّ ئتولويٍافضايؾّوبٌّگيسٍيِّبيخجشاىخذهتثباّذافثٌ بدييشرّؼتِّبي

1

پظٍّـيافضايؾاًگ ضُاوضبيّ ئتولويًؼجتثِپشداختثبالػشيٍفعبل يتدسساػيتبياّيذافييشرتحقيقاّيذاف
ّبيپظٍّـيٍتقَيتّؼتِّبيپظٍّـي 

ثٌ بدييشرّؼتِ

)ً،ـبىدادُؿذُاًذ .

ً،تبيحهَسداًتظبساصاخشايّشيکاصساّجشدّبدسقبلتهدوَوِاياصسٍاثطولّيبثبوالهت

*هبًٌذخذٍ 6


بحثونتيجهگيري 

.6

دساييثخؾثِيبفتِّبيتحق قدساستجب ثبػَاالتتحق قثِاخوب اؿبسُهيؿَد.دسگبماٍ ،ثيِهٌظيَس
ؿٌبػبيياّذاف،اقذاهبتٍتلو نّبيساّجشديحَصُهعبًٍتپظٍّـيداًـگبُكٌعتيؿشي ،ثشاػبعهلبحجِّبيي
هِثبهعبٍىپظٍّـيداًـگبٍُّـتتياصهذيشاىپظٍّـيداًـگبُاًدبمؿيذً،تيبيحصييشثذػيتآهيذخب)6اّيذاف
پظٍّـي داًـگبُوجبستٌذاصختَػعِاستجب داًـگبُثبكٌعت،تَػعِتيٌَلَطي،تَػعِثٌگبُّيبيهيبسآفشييٍپ ـيجشد
اي،تَػعِيتَاى

هشصّبيداًؾ.ب)2يشرّؼتِّبيپظٍّـي،هِاصػب 58ثبّذفتَػعِيػبختبستحق قبتحشفِ
داًـگبُدستَل ذداًؾّبيثٌ بديٍفٌبٍسي،گؼتشؽاستجب داًـگبُثبدػتگبُّبياخشاييٍدسًْبيتاستقبلهَقع ت
داًـگبُدسدٍهق بعهليٍث يالوللياصيشيقثِهبسگ شيٍتقَيتػٍِيظگيهبسخوعي،هبسهحَسيٍهبسهؼيتوش
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هْنتشييتلو نساّجشديحَصُيپظٍّـيتَػعِصيشػبختّب
ثِوٌَاىهْنتشيياقذامساّجشديؿٌبػبييگشديذ.ب )8
ثشايگؼتشؽاستجب ثبكٌعترهشؿذ.دساداهِدسگبمدٍمبهلبحجِثبيبصدًُ شاصهعبًٍ يپظٍّـييداًـييذُّيب)ٍ
گبمػَمبهلبحجِثب ً87شاصاوضبيّؼتِّبيپظٍّـي)،يشرّؼتِّبيپظٍّـيثبّذفثشسػيٍايدبدػبصگبسي
افقيه بىساّجشدّبيهٌبثعاًؼبًيٍاقذامساّجشديهزهَس،ييهلبحجِّبييثبهعبًٍ يپظٍّـيداًـيذُّبٍثشخيي
هذيشاىٍاوضبيّؼتِّبيپظٍّـيهَسدهيبلعِقشاسگشفت.يييهليبحجِّيبيثيِوويلآهيذُ،تٌْيبؿيؾً يشاص
هلبحجِؿًَذگبىيشرساهثجتٍثق ِآىساًبهَفقاسصيبثيهشدًذ.داليلوذمهَفق تيشرّؼتِّيبيپظٍّـيي،ثيِ
لكَسيّؼتِّبثِدل لاخشايؿتبثضدُيشر،ثِاييهعٌيهِچَىيشرثيبودليِ

ؿيلصيشثشؿوشدُؿذخب)6تـي
اخشاؿذّؼتِّبيپظٍّـيثِؿيلٍاقعيتـي لًـذًذ،يعٌيهشحلِؿيلگ شيدسّؼتِّبثِدسػيتيٍثيِييَس
هبهلييًـذٍدسًت دِآىّبكَسيثبقيهبًذًذ؛ب)2خذيگشفتًِـذىيشرثِدل لوذمتأهلهبفيسٍيييشرٍ
ثبپزيشؽّؼتِّبيپظٍّـيييکً يشُ؛ب)4

ؿشٍ ؿتبثضدُآى؛بً)8قضؿذىّذفيشرثٍِػ لِهعبًٍتپظٍّـي
وذمتأهلسٍييشرٍهبفيًجَدىآىثشايتغ شسفتبساوضبيّ ئتولوي،ثذييهعٌيهيِچٌي يييشرّيبييثيشاي
تغ شسفتبسّبيفشدياوضبيّ ئتولويثِسفتبسّبيخوعيهبفيً ؼت؛ب)8وذمهَفق تّؼتِّبدسگشفتيپيشٍطُ
اصكٌعت،ثِدل لوذمهعشفيّؼتِّبثِكيٌعتاصػيَيهعبًٍيتپظٍّـيي.دسهيَسداسصييبثيّيشييکاصهيذيشاى
ّؼتِّبيپظٍّـياصّؼتِخَد،اؿبسُؿذهِيشر،تغ شيدسووليشدايـبىايدبدًييشدُاػيتٍهبًٌيذػيبثقثيِ
كَستفشديثِفعبل تّبيپظٍّـيؿبىاداهِهيدٌّذّ.وبىيَسهِگ تِؿذّ تبددسكذّؼتِّبيکً شُّؼتٌذ.
دساييتحق قداليلهتعذديثشايتـي لّؼتِّبييکً شُگ تِؿذ،ثشخيياصايييدالييلوجبستٌيذاصخب)6هينٍ
هجْنثَدىهـَقّبيتـي لّؼتِچٌذً شُ،ب)2فشاّنًجَدىصه ٌِّويبسيثِدل لًجَدىپيشٍطُّيبيثيضسگدس
داًـگبُ،ب) 8دساخت بسًذاؿتيصهبىهبفيثشايتَافقثشػشيکّؼتِهـتشک،بً)4جَدػبختبسآهَصؿيييپظٍّـيي
هـَقهبسخوعي،ب)8وذمآهَصؽهبسخوعيدسّ

کاصهشاحلتحلي لي،ب)1فقيذاىداًيؾٍهْيبستهيذيشيت

هبسّبيخوعي،ب)7اٍلَيتًذادىثِفعبل تّبيگشٍّيدسػبيشهقشساتٍسٍيِّبيداًـگبُّ.وبىيَسهيِهـيخق
اػت،ثخـياصاييداليلثِهعبًٍتپظٍّـيٍيشرّؼتِّبيپظٍّـيهشثَ اػتٍهويياػتهعبًٍيتپظٍّـيي
ثبثبصًگشييشرٍاخشايدق قآىثتَاًذثشهَفق تايييشرث ضايذ.تعذادياصاييوَاهلدسػيفهالىتشثِداًـگبُ
كٌعتيؿشي هشثَ اػتٍسفعآىّبً بصهٌذايدبدّوبٌّگيدسهلداًـگبُثشايافضايؾهَفق تيشرّؼيتِّيبي
پظٍّـيهيثبؿذ.الجتِدساييخلَفپ ـٌْبدّبييّناصػَيهلبحجِؿًَذگبىثِؿشرصيشاسائيِؿيذخب)6اخيشاي
اخجبسييشرثشاياوضبيّ ئتولويتبصُاػتخذامؿذٍُب)2تـَيقاوضبيّ ئتولويثِادغبمّؼيتِّيبيتيک
ً شُدسّناصيشيقفشاّنهشدىاهيبًبتٍاسائِيپـت جبًيقَيتشاصّؼتِّبيپظٍّـيچٌذً شُ.ثيِويالٍُدساييي
تحق قًقؾٍٍ بي هذيشّؼتِيپظٍّـيً ضثِيَساخوب هَسدهيبلعِقشاسگشفت.يجقيبفتِّبيايييتحق يق،
ٍ بي ،هؼئَل تّبٍاخت بساتهذيشّؼتِهبهالًهـخقً ؼتّ.وبىيَسهِتنّبيتحق قًـيبىهييدّيذ،ويذم
هَفق تيشرّؼتِّبيپظٍّـيدستغ شسٍييشداوضبيّ ئتولويثيِػيَيهيبسخوعيي،هؼيتوشٍهحيَسي،دس
ثؼ بسيهَ اسدًبؿياصوذمػبصگبسيهبسهشدّبيهختل هذيشيتهٌيبثعاًؼيبًي،اصخوليِآهيَصؽٍتَػيعِ،اسصييبثي
ووليشدٍخجشاىخذهتاػت.ثِيَسهثب تن"هنٍهجْنثَدىهـَقّبيتـي لّؼيتِچٌيذً يشُ"هيِيييياص
داليلتـي لّؼتِّبييکً شُؿٌبختِؿذُاػتً،ـبىدٌّذُوذمػبصگبسيهؤل ِخجشاىخذهتثباقذامساّجشدي
فقذاىداًؾٍهْبستهذيشيتهبسّيبيخوعيي"ث يبًگشً يبصثيِ

يشرّؼتِّبيپظٍّـياػت.ثِّو يتشت تتن"
تَخِثِهؤل ِآهَصؽٍتَػعِاػت.دسهدوَ ًتبيحتحق قًـبىهيدّذ شف تّبيايييشرثذٍىتَخِثِػيبيش
ساّجشدّبيٍ

تَاًذدسوولهتدليگشدد.ثشهجٌبيهلبحجِّبياًدبمؿذُهِث بًگشويذمهَفق يتييشر

ِايً،وي
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هضثَساػت،تذٍييساّجشدثشايتٌْبيکهؤل ِاصه بىهؤل ِّبيگًَبگَىػيفٍ
هَفق تآه ضثبؿذ.ثبتَخِثًِقؾهٌبثعاًؼبًيدساخشايػبيشهؤل ِّبيٍ
بافقي)ساّجشدّبيهٌبثعاًؼبًيثبػبيشساّجشدّبيٍ

ِايًويتَاًذاخشايي،اثشثخؾٍ

ايهيتَاىگ تتَخيِثيِػيبصگبسي

ِ

ِاياّو تٍتأث شٍيظُايثشپ بدُػبصياثشثخؾآىّبخَاّذ

داؿت .
ثشاػبعيبفتِّبياييتحق قثشايايدبدػبصگبسيافقيه بىساّجشدهٌبثعاًؼبًيثباقذامساّجشديّؼتِّبي
ساّجشدّبييدسدٍحَصُي«آهَصؽٍتَػعِ»ٍ«خجشاىخذهت»،ثِؿشرخذٍ ّيبي2ٍ6ضيشٍسي

پظٍّـي،اتخبر
ثًِظشهيسػذ.

.محدوديتهايتحقيقوپيطنهاداتمطالعاتآتي

7



دساًدبماييتحق ق،هحذٍديتّبييٍخَدداؿتهِوجبستٌذاصخ 
6

ّوبٌّگػبصيساّجشدّبيپظٍّـيٍهٌبثعاًؼبًيهِّشدٍاصخولِساّجشدّبيػيفٍ


يِايداًـيگبُّيبثيِ

ؿوبسهي سًٍذ،ثبيذثِكَستدٍػَيِهَسدتَخِقشاسگ شد.دساييتحق قثِّوبٌّگػبصيساّجشدّبيهيذيشيت
هٌبثعاًؼبًيثبساّجشدّبيپظٍّـيپشداختِؿذ.پ ـٌْبدهيؿَدتأث شّوبٌّگػبصيساّجشدّيبيپظٍّـييثيب
ساّجشدّبيهذيشيتهٌبثعاًؼبًيدستحققاّذافهالىداًـگبُكٌعتيؿشي هَسدهيبلعِقشاسگ شد.
2

اصآىخبهِهذ ًظشياػت بدُؿذُدساييتحق قفقطدسهَسدداًـگبُكٌعتيؿشي ثِهبسثشدُؿذُاػيت،
لزاًتبيحآىالضاهبًقبثلتعو نثِداًـگبُّبيديگشً ؼت.ثٌبثشاييپ ـٌْبدهيؿَدثيبتحق قيبتث ـيتشدسػيبيش
داًـگبُّبًٍ ضػبصهبىّبيپظٍّـيكحتهذ هَسدثشسػيدق ققشاسگ شد.


8

ثِدل لهحذٍديتصهبًيِاًدبمتحق ق،اهيبىهلبحجِثبتوبهيافشادفشاّنًـذ.هييتيَاىاًتظيبسداؿيتهيِثيب
هلبحجِثبػبيشاوضبيّ ئتولويداًـگبُكٌعتيؿشي ثِصٍايبيخذيذياصهَضَ تحق قدػتيبفت.

4

دساييتحق ق،اهيبىت ي کقشاسدادّبياستجب ثبكٌعتاصًظشهبسثشدييبتَػعِايثَدىفيشاّنًـيذ،هوييي
اػتثبت ي کاييقشاسدادّبٍهلبحجِّبيدق قتشثتَاىايالوبتث ـتشيهؼتهشد.

8

دساييتحق ق،هيبً ؼناسصيبثيووليشداوضبيّ ئتولويثِيَسهليثشسػيؿذ،اصآىخبهِاييهيبً ؼنثش
ساّجشدّبيخجشاىخذهتتأث شصيبديداسد،ثًِظشهيسػذثشسػيدق قتشاييهؤل ِثتَاًذًتبيحايييتحق يقسا
ثْجَددّذّ.و ٌ يپ ـٌْبدهيؿَداثشثخـيّوبٌّگيػبيشهؤل ِّبيهيذيشيتهٌيبثعاًؼيبًيهبًٌيذاسصييبثي
ووليشدٍاستقبلثبساّجشدّبيپظٍّـيدستحققاّذافپظٍّـيداًـگبُّبهَسدهيبلعِقشاسگ شد،تباصايييشيق

هذ اسائِؿذُدساييتحق ق،تَػعِدادُؿَد.
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