زاًكىسُ هسیطیز زاًكگبُ َّایی قْیس ؾشبضی
فهلٌبهِ هغبلقبر هٌبثـ اًؿبًی
ؾبل ؾَم ،قوبضُ زٍاظزّن
سبثؿشبى 93
نم 51-70

تأثیز هذیزیت داًص بز تَسعِ ساسهاى یادگیزًذُ؛
هطالعِ هَردی
سّزا قزاگَسلَ* .1هحوَد صفزی

2

(سبضید زضیبفز -1393/02/14 :سبضید دصیطـ)1393/04/12 :

چکیذُ
ّسف انلی ایي سحمیك ثطضؾی سأثیط هسیطیز زاًف ثط سَؾقِ ؾبظهبى یبزگیطًسُ زض دػٍّكگبُ قیوی ٍ
هٌْسؾی قیوی ایطاى اؾز .ؾَال انلی سحمیك فجبضر اؾز اظ ایيوِ آیب هسیطیز زاًف ثط سَؾقِ
ؾبظهبى یبزگیطًسُ سأثیط زاضز .خبهقِ آهبضی دػٍّف دػٍّكگبُ قیوی ٍ هٌْسؾی قیوی ایطاى ثِ سقساز
ً 200فط اؾز ٍ ثب اؾشفبزُ اظ ضٍـ ًوًَِگیطی عجمِ ای سهبزفی ٍ فطهَل وَوطاى سقساز ً 132فط ثِ
فٌَاى سقساز ًوًَِ اًشربة گطزیس .اثعاض انلی گطزآٍضی زازُّبی دػٍّف دطؾكٌبهِ اؾشبًساضز هسیطیز
زاًف ًیَهي ٍ دطؾكٌبهِ اؾشبًساضز یبًگ ٍ ّوىبضاى ثَز .ایي دػٍّف اظ ًؾط ًَؿ اؾشفبزُ ،وبضثطزی ٍ اظ
ًؾط ّسف ،سَنیفی ٍ اظ ًَؿ دیوبیكی هیثبقسً .شبیح حبنل اظ سحلیل زازُ ّب ثب ووه ًطم افعاض SPSS
ًكبى هیزّس سوبهی هؤلفِ ّبی هسیطیز زاًف ثط سَؾقِ ؾبظهبى یبزگیطًسُ سأثیط هثجز ٍ هقٌیزاضی
زاضًس ٍ اًشمبل ٍ سؿْین زاًف ثب ضطیت سقییي  ٍ 0/596ثِوبضگیطی زاًف ثب ضطیت سقییي  0/164ثِ
سطسیت زاضای ثیكشطیي ٍ ووشطیي سأثیط ثط سَؾقِ ؾبظهبى یبزگیطًسُ ّؿشٌس.

ٍاصگاى کلیذی :زاًف ،هسیطیز زاًف ،ؾبظهبى یبزگیطًسُ ،دػٍّكگبُ قیوی ٍ هٌْسؾی قیوی ایطاى.

.1وبضقٌبؼ اضقس ثطًبهِضیعی آهَظقی ،زاًكگبُ آظاز اؾالهیٍ ،احس سْطاى خٌَة ،سْطاى ،ایطاى.
* دؿز الىشطًٍیه ًَیؿٌسُ دبؾرگَgharagozlouzahra@gmail.com :
.2اؾشبزیبض ثطًبهِضیعی آهَظقی ،زاًكگبُ آظاز اؾالهیٍ ،احس زهبًٍس ،زهبًٍس ،سْطاى ،ایطاى.
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هقذهِ
عی زِّ اذیط ٍ ّن ظهبى ثب هَج فؾین سغییطار اخشوبفی ،الشهبزی ،ؾیبؾی ٍ فطٌّگی ،ؾبظهبىّب
سالـ گؿشطزُای ضا ثطای ذطٍج اظ لبلتّبی غیط دَیب آغبظ وطزُاًس (ضضبیی هٌف .)124 :1388 ،ایي
اهط ثِ ٍاؾغِ ٍیػگیّبی ثبضظ خبهقِ خسیس ؾبظهبىّب ،یقٌی هَاخِْ زایوی ثب سغییطار هؿشوط زض
ظهیٌِّبیی ًؾیط سْسیسّب ،سبوشیهّب ،ضاّجطزّب ،آهَظـ ،ؾبذشبض ٍ فٌبٍضی ٍ زاًف هَضز اؾشفبزُ
اؾز .وؿت سَاًبیی الظم ثطای ازاضُ ایي سغییطار ٍ اضسمبی سَاى ؾبظهبىّب هؿشلعم دطٍضـ ضٍحیِ
یبزگیطی زض ؾبظهبىّبؾز .اظ ایي ضٍ ،یبزگیطی ثِ چبلكی ضاّجطزی ثطای اوثط ؾبظهبىّبی ذَاّبى
سحَل سجسیل قسُ اؾز (ضٍیال ٍ ؾبًچع -االضوبؼ2003 ،1؛ وطیوی عبّط ٍ ّوىبضاى .)2013 ،ثسیْی
اؾز فسم سحَل ثِ ؾَی ؾبظهبًی یبزگیطًسُ ثْطُ ظیبزی ضا فبیس ؾبظهبىّب ًرَاّس ًوَز ٍ فطنز
اؾشفبزُ وبهل اظ ؽطفیزّبی ؾطهبیِّبی اًؿبًی ذَز ضا اظ آىّب ذَاّس گطفز (یبًگ ٍ ّوىبضاى،2
.)22 :1999
ؾبظهبى یبزگیطًسُ ،ؾبظهبًی اؾز وِ ثب لسضر ٍ ثِ نَضر خوقی یبز هیگیطز ٍ زائوبً ذَز ضا ثِ
گًَِای سغییط هیزّس وِ ثشَاًس ثب ّسف هَفمیز هدوَفِ ؾبظهبًی ،اعالفبر ضا ثِ ًحَ ثْشطی
خوـآٍضی ،هسیطیز ٍ اؾشفبزُ وٌس (ثٌی ؾی ٍ هله قبّی .)138 :1388 ،ثِ فمیسُ ثؿیبضی هكىل
وًٌَی ؾبظهبىّب ،فبنلِ آىّب اظ ذهَنیبر ؾبظهبىّبی یبزگیطًسُ اؾز .قبیس ثط ایي اؾبؼ اؾز وِ
زض آگَؾز ّ 2003یئز ثطضؾی سهبزفبر ولوجیب 3زض گعاضـ ذَز افالم زاقز وِ ًبؾب ثبیس ثیكشط زض
ًمف ؾبظهبى یبزگیطًسُ فول ًوبیس ٍ زض ثطزاضًسُ ذهَنیبر ثیكشطی اظ ؾبظهبىّبی یبزگیطًسُ ثبقس
(ضاخطظ.)2 :2005 ،
اًسن سأهلی زض دیكطفزّبی اذیط نٌقز قیوی ،هؤیس هغلت دیف گفشِ اؾز .نٌقز یبزگیطًسُای
وِ سغییط خعء الیٌفه ٍخَزی آى اؾز ٍ زضیبی فلن آى ثیىطاى ٍ فغف اوشكبفبر آى ،ثب ّیچ
ؾغحی اظ فلن فطٍوف ًرَاّس ًوَز .ثط ایي اؾبؼ ،ؾبظهبى یبزگیطًسُ سٌْب اثعاض وبّف ایي فغف
ذَاّس ثَز .ثسٍى قه آًچِ زض ایي ثیي هیسَاًس ثِ فٌَاى دیكطاًِای اؾبؾی ،فبهل ایدبز فبنلِ ثیي

1- Revilla & Sanchez-Alarcas
2- Yeung et al
3- Columbia Accident Investigation Board
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ؾبظهبىّب ٍ ثِ عطیك اٍلی ثیي وكَضّب ثبقس ،ؾغح یبزگیطًسگی ٍ زاًفهحَضی ؾبظهبىّب اؾز ٍ
دػٍّكگبُ ّب ٍ هطاوع سحمیمبسی فقبل زض ایي نٌقز زض ًمف وبًَى فىطی ایي نٌقزً ،مف
اضظقوٌسی زض سَلیس فلن ٍ ضقس ٍ اضسمبی آى ثِ فْسُ ذَاٌّس زاقز .ایي اهط ثِ ًَثِ ذَز ًشبیح
هرشلفی ًؾیط وبّف ّعیٌِّب ،ضقس ؾبظهبًی ٍ اضسمبی ضاًسهبى فولیبسی ضا ثِ ّوطاُ ذَاّس زاقز.
هسیطیز زاًف هی سَاًس ثِ فٌَاى یه ذطزُ ؾیؿشن ؾبظهبى یبزگیطًسُ هحؿَة گطزز ٍ ظهیٌِ سحمك
آىضا فطاّن ًوبیس؛ ثِ فجبضسی زیگط خطیبى زائوی چطذِ هسیطیز زاًف هَخت ایدبز وبض چبلكی،
فطٌّگ ذالق ٍ سغییط الگَّبی ازضان ٍ سغییط فبزار فىطی هَخَز هیقَز ٍ زض ًْبیز اظ عطیك
اضسمبی هٌبثـ اًؿبًی ؾبظهبى ،زٍ ٍیػگی هقوَل ؾبظهبى یبزگیطًسُ یقٌی حل هؿبئل ٍ هكىالر
هَخَز ٍ سغییط یقٌی ًَآٍضی ٍ سَؾقِ هحمك هیگطزز .هَضَفی وِ هحَض انلی دػٍّف حبضط
هیثبقس.
ثط ایي اؾبؼ ،ؾئَال اؾبؾی دػٍّف حبضط فجبضر اؾز اظ هسیطیز زاًف چِ سأثیطی ثط سَؾقِ
ؾبظهبى یبزگیطًسُ زاضز .سب چِ هیعاى ٍیػگیّب ٍ ذهَنیبر هَخَز زض ازثیبر ًؾطی زض ذهَل
ؾبظهبىّبی یبزگیطًسُ ٍ هسیطیز زاًف زض خبهقِ آهبضی دػٍّف حبضط ٍخَز زاضز؟
هزٍری بز هباًی ًظزی
هشیت پایذار داًص

ضقس اعالفبر ٍ زاًف زض ؾبلّبی اذیط ثؿیبض ؾطیـ ثَزُ اؾز ٍ اظ ایي هٌؾط فهط حبضط ضا فهط
اًفدبض اعالفبر ًبهیسُاًس ،ثِ عَضی وِ  80زضنس یبفشِّبی فيآٍضی ٍ زاًف ٍ  90زضنس سوبم
زاًفّب ٍ اعالفبر فٌی خْبى زض لطى ثیؿشن سَلیس قسُ اؾز .ایي زض حبلی اؾز وِ زض ّط دٌح ؾبل
ٍ ًین حدن آى زٍ ثطاثط هیگطزز اظ ؾَی زیگط ثؿیبضی اظ آىّب زض ووشط اظ  4ؾبل وٌِْ هیقًَس
(افطاظُ.)1382 ،
زاًف ثطذالف هحهَالر خسیس ،هیسَاًس هَخت هعیز دبیساض ثبقس (هحوسی .)1389 ،زض ًْبیز ّوِ
ضلجب ،ثْب ٍ ویفیز وبالّبی ذَز ضا ثِ حس هغلَة ضایح زض ثبظاض ٍ ثِ ؾغح ویفیز ٍ لیوزّبی
قطوزّبی دیكطٍ هیضؾبًٌسٍ ،لی قطوزّبی ثطذَضزاض اظ هسیطیز زاًف ٍ غٌبی فلوی ،ذَز ضا ثِ
دلِای ثبالسط ضؾبًسُ ٍ ثِ زضخِ ثبالسطی اظ ویفیز ،اثساؿ ٍ وبضآیی ذَاٌّس ضؾیس .هعایبی ًبقی اظ سَخِ
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ثِ زاًف ،دبیساض ّؿشٌس ،ظیطا ّن ؾَز ثیكشطی فبیس قطوز هیوٌٌس ٍ ّن هیسَاًس ثِ نَضر ضٍیِای
ذبل ازاهِ یبثٌس .ثطذالف ؾطهبیِّبی هبزی وِ زضنَضر اؾشفبزُ اظ اضظـ آىّب وبؾشِ هیقَز،
اضظـ ؾطهبیِ زاًكی ثِ ّوطاُ اؾشفبزُ اظ آىّب افعایف هییبثس .سفىطار خسیس ثبفث دیسایف سفىطاسی
خسیسسط قسُ ٍ سؿْین زاًف زض حبلی وِ هبله آى ،زاًف ذَز ضا اظ زؾز ًویزّس ،زضیبفز وٌٌسُ
ضا ًیع غٌیسط هیؾبظز .ایي اهط هجیي هعیز دبیساض هسیطیز زاًف اؾز.
هفَْم هذیزیت داًص

زض زؾشِ ثٌسی ای وِ اظ ؾَی نبحت ًؾطاى وؿت ٍ وبض اضائِ هیقَز ،زِّ  1980زِّ خٌجف
ویفیز ،زِّ  1990زِّ هٌْسؾی هدسز ٍ ،زِّ  ،2000زِّ هسیطیز زاًف لمت گطفشِ اؾز
(خقفطی ٍ والًشط .)1382 ،انغالح هكَْض ثطای هقطفی ایي زٍضُ ‹‹الشهبز ایسُ ››1اؾز .الشهبز ایسُ
اغلت ثِ دشبًؿیل ًبهحسٍز ثطای ضقس ٍ هَفمیزّبی الشهبزی اقبضُ زاضز وِ ثط اؾبؼ آى ًَآٍضیّبی
خسیس ٍ سَلیسار هجشٌی ثط زاًف اهىبى دصیط هیگطزز .ایي فطآیٌس اظ اوثط خٌجِّبی الشهبزی ؾٌشی
وِ هحسٍز ثَزى افعایف فطنزّب ضا ثط اؾبؼ انل ًسضر هٌبثـ فیعیىیً ،یطٍی وبض هَخَز ،ؾطهبیِ ٍ
غیطُ سهَض هیوٌس ،هشوبیع هیقَز .زض لیبؼ ثب سئَضیّبی اٍلیِ ،الشهبز ایسُ ثیكشط ثِ سَضیح
افعایف ویفیز ظًسگی ٍ سَلیس ثطٍر هیدطزاظز (ولی.)149 :1996 ،
زض حبل حبضط ثِ سسضیح افطاز ٍ ؾبظهبىّب ثِ ًمف ثؿیبض هْن زاًف زض هحیظّبی ضلبثشی دی ثطزُاًس
ٍ ایي دسیسُ زض هسر ظهبى ًؿجشبً وَسبّی خبیگبُ ذَز ضا زض ثیي ؾبیط هٌبثـ سَلیس ثطٍر سثجیز ًوَزُ
اؾز .ثط ّویي اؾبؼ ثؿیبضی هقشمسًس وِ هسیطیز زاًف هیسَاًس ثِ عَض هَثطی زض قطایظ وًٌَی
ثطای فقبلیزّبی سرههی ثىبضثطزُ قَز (ًَضزیي ٍ زیگطاى .)8 :2009 ،ثب ایي ٍخَز ،اغلت ؾبظهبىّب
فبلس ضٍـّب ٍ اؾشطاسػیّبیی ثطای هسیطیز زاًف ثَزُاًس( .ضاٍلی ) 417 :1999 ،ؾبل  1980قبّس
سَؾقِ ؾیؿشنّبی هجشٌی ثط هسیطیز زاًف اؾز .ایي هْن هشىی ثط سحمیمبسی اؾز وِ زض حَظُ
ؾیؿشنّبی ذجطُ ٍ َّـ ههٌَفی اًدبم گطفشِ اؾز .زض ؾبل  1989اٍلیي همبالر ٍ وشت هطسجظ ثب
هسیطیز زاًف هٌشكط گطزیس .سب ؾبل  1990سقسازی اظ قطوزّبی هكبٍضُ ،ثطًبهِّبی هسیطیز زاًف
ضا قطٍؿ وطزًس .سب اٍاؾظ زِّ  90اثشىبضار زض ظهیٌِ هسیطیز زاًف ثِ ٍاؾغِ ایٌشطًز زض حبل
اٍجگیطی ثَز ٍ زض ؾبل  1995خبهقِ اضٍدب ذَاؾشبض اذشهبل ثَزخِ ثِ دطٍغُّبی سحمیمبسی هسیطیز
1-Economics of idea
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زاًف قس (فبسح ٍ ؾبیطیي .)1387 ،هیعاى ّعیٌِ هسیطیز زاًف زض ؾبل  1998ثطاثط  776هیلیَى
زالض ٍ ایي ضلن زض ؾبل  2003ثِ  8هیلیبضز زالض ضؾیس.
زض لطى خبضی قطوزّبیی هَفك ذَاٌّس ثَز وِ زض حَظُ زاًف ٍ هسیطیز آى ؾطآهس ثبقٌسًًَ .بوَ
( )1998زض همبلِای زض هدلِ وؿت ٍ وبض ّبضٍاضز هیگَیس" :زض الشهبزی وِ سٌْب اعویٌبى هَخَز،
فسم اعویٌبى اؾز ،سٌْب هٌجـ هغوئي ثطای ایدبز هعیز ضلبثشی دبیساض ،زاًف اؾز" (فبسح ٍ ؾبیطیي
 .)1387هسیطیز زاًف ثب سبویس ثط اّویز اًؿبىّب ٍ ضفشبض ٍ فطٌّگ وبضی آىّب ثِ خبی سبویسّبی
فٌبٍضاًِ هسیطیز اعالفبر آغبظ هی قَز ٍ چبضچَة هقوبضی آى اظ زٍ ثقس اخشوبفی ٍ فٌی سكىیل قسُ
اؾز .هسیطیز زاًف ٌَّظ ّن زض عفَلیز ذَز زض نٌبیـ لطاض زاضز ٍ ؾبذشبض ٍ فطآیٌسّبی آى ثِ عَض
وبفی سَؾقِ ًیبفشِ اؾز (دبسطیىؽ ٍ ؾًَیب.)113 :2009 ،
ثطذالف زیگط سىٌیهّب ،سقطیف هسیطیز زاًف اغلت آؾبى ًیؿز ظیطا حَظُ ٍؾیقی اظ هفبّین،
ٍؽبیف هسیطیشی ،سىٌَلَغیّب ٍ الساهبر ضا ثب ذَز ثِ ّوطاُ زاضز .هسیطیز زاًف ،هدوَفِای اظ
فطآیٌسّب ثطای فْن ٍ ثِ وبضگیطی هٌجـ اؾشطاسػیه زاًف زض ؾبظهبى اؾز .هسیطیز زاًف ضٍیىطزی
ؾبذز یبفشِ اؾز وِ ضٍیِ ّبیی ضا ثطای قٌبؾبیی ،اضظیبثی ٍ ؾبظهبًسّی ،شذیطُ ٍ ثِ وبضگیطی زاًف
ثِ هٌؾَض سأهیي ًیبظّب ٍ اّساف ؾبظهبى ثطلطاض هیؾبظز (خقفطی ٍ والًشط .)1382 ،اظ ًؾط اؾىَلشع
هسیطیز زاًف فجبضر اؾز اظ چبلف وكف زاًبییّبی فطزی ٍ سجسیل آى ثِ یه هَضَؿ اعالفبسی
اؾز ثِ ًحَی وِ ثشَاى آى ضا زض دبیگبُ ّبی اعالفبسی شذیطُ وطز،ثب زیگطاى هجبزلِ ًوَز ٍ زض فطایٌس
وبضّبی ضٍظهطُ ثِ وبض گطفز ( ظاّسی .) 4 :1381،زض سقطیف زیگطی آهسُ اؾز وِ هسیطیز زاًف
ضاّی اؾز وِ ؾبظهبىّب زاًف ضا ایدبز ،وؿت ،عجمِ ثٌسی ،انالح ،سؿْین ٍ هٌشكط هیوٌٌس.
زضسقطیفی زیگط ،ایي هفَْم ثِ فٌَاى ضٍقی ثطای سجسیل زازُّبی ذبم ثِ اعالفبر ضهع گطزاًی قسُ ٍ
ؾذؽ سفؿیط آى اعالفبر ثِ زاًف هفیس سقطیف قسُ اؾز (هبضن ضؾٌیه .)3 :2002،زٍ ّسف فوسُ
هسیطیز زاًف ضا هیسَاى ثسیي نَضر ث یبى ًوَز؛ َّقوٌساًِ ًوَزى سب ؾط حس اهىبى فول یب فقبلیز
هَؾؿِ خْز ثمب ٍ هَفمیز ولی ٍ زیگطی ،زضن ٍ فْن اضظـ ثْشطیي زاضائیّبی زاًكی ؾبظهبى
یقٌی ؾطهبیِّبی اًؿبًی (ٍیگ ٍچطهي.)8 :1997 ،
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ر
هفَْم ساسهاى یادگیزًذُ

ؾبظهبى یبزگیطًسُ ًؾطیِ خسیس هسیطیشی اؾز وِ سَؾظ دیشطؾٌگِ ،اظ اؾبسیس زاًكگبُ  MITزض ؾبل
 1990اضائِ قسُ اؾز .دیشط ؾٌگِ ؾبظهبى یبزگیطًسُ ضا ثِ فٌَاى سَؾقِ هساٍم لبثلیزّبی ؾبظهبى
ثطای ایدبز ٍ ذلك آیٌسُ ذَز ،سَنیف هیوٌس (ؾٌگِ.)23:1990 ،
ؾبظهبى یبزگیطًسُ ؾبظهبًی اؾز وِ زائن زض حبل سَؾقِ لبثلیزّبی ذَز ثطای ذلك آیٌسُ اؾز؛ زض
ایيگًَِ ؾبظهبى ّب یبزگیطی ثطای ظًسگی ٍ ثمب هَؾَم ثِ یبزگیطی سغجیمی وبفی ًیؿز؛ ثلىِ ثبیس
سساٍم زاقشِ ثبقس .یقٌی زض وٌبض ایي ًَؿ یبزگیطی ذالق ًیع الظم اؾز .ایي یبزگیطی اظ ًَفی اؾز
وِ ؽطفیز ذاللیز ضا زض هب ًْبزیٌِ هیوٌس .ؾبظهبى یبزگیطًسُ یه آضهبى اؾز ،یه هؿیط ٍ ضاُ
اؾز؛ یه ّسف ٍ همهس (قطیقشوساضی.)78 :1378 ،
هجٌبی ؾبظهبى یبزگیطًسُ ایسُ "یبزگیطی اظ عطیك فول" یب یبزگیطی سدطثی اؾز .هفَْهی وِ ثِ
ٍؾیلِ خبًی زیَئی زض ؾبل  1938سَؾقِ یبفز .ایسُ یبزگیطی اظ عطیك فول ثطذالف ثؿیبضی اظ
هفطٍضبر فطٌّگی زضثبضُ یبزگیطی ثَزُ اؾز؛ یبزگیطی قرهی اؾز .یه قطٍؿ دبیبًی ثطای
یبزگیطی اؾز .یبزگیطی ثبیس اظ ثمیِ فقبلیزّبی هب خسا ثبقس ٍ یبزگیطی ًیبظ ثِ سسضیؽ زاضز.
یبزگیطی سدطثی ًكبى هی زّس وِ یبزگیطی زض عجیقز اًؿبًی شاسی اؾز هب ضا اظ آًچِ ّؿشین سغییط
هیزّس؛ زضگیطی ٍ هكغَلیز زض فول ضا قبهل هیقَز .هكبضوز هب ضا زض اخشوبفبر فول هٌقىؽ
هیوٌس؛ ثب هطظّب ؾطٍ وبض زاضز ٍ یبزگیطی سأثیط هشمبثل ثیي هحیظ هحلی ٍ خْبى اؾز.
سكریم ایٌىِ یبزگیطی ثِ فول هشهل اؾز ثطای فْن ؾبظهبىّبی یبزگیطًسُ هْن اؾز؛ ٍلی وبفی
ًیؿز ثلىِ ؾبظهبى ّبی یبزگیطًسُ ًیبظ ثِ سغییط شٌّیز زاضًس وِ دب ضا اظ یبزگیطی نطف هْبضرّبی
خسیس فطاسط هیگصاضز (یبضی .)59 :1384 ،ؾبظهبىّبی یبزگیطًسُ ًیبظ ثِ سغییط زض آًچِ ضٍاًكٌبؼ
اؾىبسلٌسی وٌز گطیه هسل ّبی شٌّی هب ضا چبضچَة قٌبذشی هب ثطای سقجیط ٍ سفؿیط زًیبی ثیطٍى
ًبهیسُ اؾز؛ زاضز (فیٌگط ٍ ثطاًس.)115 :1999 ،1
ایي سغییط شٌّیز قبهل سَؾقِ "وكف ذالق" ثیي آًچِ یه آظهبى هیسَاًس ثبقس ٍ حؽ هب اظ
ٍالقیز حبضط هیقَز .سحمك ایي وبض ،سغییط شٌّیز ٍ اظ هیبى ضفشي الگَّبی فىطی ثؿشِ اؾز یقٌی
حطوز ثِ عطف آًچِ وطیؽ آضگطیؽ یبزگیطی زٍ حلكّبی ًبهیسُ اؾز (سَاًبیی ثطای سفىط ٍ ثْجَز
1-Fynger and Brand
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ار
فطایٌسّبی ؾبظهبى ،ضٍـّبیی وِ زض آى ثطای ضؾیسى ثِ ّسفّبیوبى ثب یىسیگط دیًَس زاضین).
ؾبظهبى یبزگیطًسُ سقْس ثِ سغییطاسی اؾز وِ زض زًیبی ٍؾیـ هَضز ًیبظ اؾز ٍ هكبّسُ ؾبظهبى ثِ
فٌَاى ٍؾیلِای ثطای دسیس آٍضزى چٌیي سغییطاسی (یبضی.)59 :1384 ،
زیَیس گبضٍیي یه سقطیف ًؿجشبً فوَم اضائِ وطزُ اؾز :ؾبظهبى یبزگیطًسُ ،ؾبظهبًی اؾز وِ زض ایدبز
وؿت ٍ اًشمبل زاًف هْبضر یبفشِ اؾز ٍ ضفشبضـ ضا ثطای هٌقىؽ وطزى زاًف ٍ ثیٌفّبی خسیس
انالح هیوٌس (آضهؿشطاًگ.)74-82 :2003 ،
ؾبظهبىّبی یبزگیطًسُ ثبیس  5فقبلیز انلی ضا اًدبم زٌّس" :حل هؿألِ ؾیؿشوبسیه ،آظهبیف ثب
ضٍیىطز ّبی خسیس ،یبزگیطی اظ سدبضة ٍ سبضید گصقشِ ذَزقبى ،یبزگیطی اظ سدبضة ٍ ثْشطیي وبضّبی
زیگطاى ،اًشمبل زاًف ثِ ؾطفز ثب وبضآهسی اظ عطق ؾبظهبى" ثطای ّط یه اظ ایي فقبلیزّب ،لبلت
شٌّی ،خقجِ اثعاض ٍ الگَی ضفشبضی هشوبیع هَضز ًیبظ اؾز (آضهؿشطاًگ) 74-82 :2003 ،
ایدبز ؾیؿشنّب ٍ فطایٌسّب ثطای حوبیز ایي فقبلیزّب ٍیىذبضچِ ؾبظی آىّب زض فولیبر ضٍظاًِ خْز
وبضآهسسط وطزى یبزگیطی ،ثیٌف فویكسط زض ایي دٌح ٍؽیفِ ثِ فْن دیچیسگی ؾبظهبى یبزگیطًسُ
ووه ذَاّس وطز (چطهه.)767-777 :2006 ،1
هذلّای ساسهاى یادگیزًذُ

ؾبظهبى یبزگیطًسُ اؾبؾبً ثب سىویل ًؾطیِّبی هطثَط ثِ یبزگیطی ؾبظهبًی قىل گطفشِ اؾز ٍ اظ ایي
ضٍ هحممبى هشقسزی زض قىل گیطی ایي ًؾطیِ ًمف زاقشِاًس ،ؾبظهبى یبزگیطًسُ ،ؾبظهبًی اؾز وِ
افضب آى ثِ عَض هؿشوط ذَز ضا زض خْز سحمیك ٍ آهبزگی وِ ٍالقبً زض دی آى ّؿشٌس .سَؾقِ
هیزٌّس ،الگَّبی ًَیٌی زض خْز گؿشطـ زاهٌِ سفىط ضٍاج هیثبیس ،فضبیی ثطای آضهبىعلجی خوقی
ٍخَز زاضز ٍ ًْبیشبً ؾبظهبًی اؾز وِ افضبء آى ثِ عَض زائن هیآهَظًس وِ چگًَِ زؾشِ خوقی یبز
ثگیطًس (ثْطام ظازُ .)1 :1379 ،ؾبثمِ ٍ ضیكِ انغالح ؾبظهبى یبزگیطًسُ ثِ ًَفی ثِ ؾبل  1920ثبظ
هی گطزز .اهب سَخِ ثِ آى ثِ فٌَاى هَضَفی لبثل هالحؾِ اظ اٍایل زِّ  80ضقس یبفشِ اؾز .ؾبظهبى
یبزگیطًسُ ثِ فٌَاى یه هفَْم ،حبنل سطویت ٍ ازغبم ًؾطار ،وبضوطزّب ٍ سئَضیّبیی اؾز وِ
اؾبؼ ٍ ضیكِ قىل وًٌَی آى ضا سكىیل هیزٌّس (ؾجحبًیًػاز ٍ ّوىبضاى .) 20 :1385 ،دیشط ؾٌگِ

1- Chermack
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ر
( ) 1990ؾبظهبى یبزگیطًسُ ضا ثِ فٌَاى ؾبظهبًی وِ ثِ عَض هؿشوط ؽطفیز ذَز ضا ثطای ذلك
آیٌسُاـ هیافعایس سقطیف هیوٌس ثِ فمیسُ ی اٍ ؾبظهبى یبزگیطًسُ ،آى ؾبظهبًی اؾز وِ زض آى افطاز
ثِ عَض هؿشوط سَاًبیی ذَز ضا اضسمبء هی زٌّس سب ثِ ًشبیدی وِ هسًؾط اؾز زؾز یبثٌس .دز گطیَ ٍ
ٍیخ  )1991(1هقشمسًس ،ؾبظهبى یبزگیطًسُ زض فیي ایٌىِ ثیبًگط سَؾقِ ٍ ضقس لبثلیز ؾبظهبًی اؾز
فطایٌس یبزگیطی ضوٌی ٍ سلَیحی ًیع ّؿز وِ ثِ نَضر ًبذَاؾشِ زض ؾبظهبى خطیبى زاضز .زض ایي
اضسجبط گفشِ هی قَز ،ؾبظهبى یبزگیطًسُ ؾبذشبض ،فطایٌس ٍ قجىِ لبزض ثِ ضقس ،ثبلٌسگی ٍ سَؾقِ زض
زًیبی اؾشمالل ٍ سحَل هیثبقس (ؾجحبًی ًػاز ٍ ّوىبضاى .)1385:22 ،ثب ایي ٍخَز هیسَاى چٌیي
اؾشٌجبط ًوَز وِ ؾبظهبى یبزگیطًسُ اظ یبزگیطی ؾبظهبًی ًبقی هیگطزز ٍ ؾبذشبض هطثَط ثِ ذَز ضا
هی علجس سب ؾبظهبًی فعم ذَز ضا خسی ًگیطز ًرَاّس سَاًؿز ثِ ایي دطٍؾِ ضاُ یبثس .زیسگبُّبی شیل
ثِ ٍضَح آى ضا ًكبى زازُاًس.
دیذگاُ پذلزّ ٍ 2وکاراًص

دسلط ٍ ّوىبضاًف( )1998ثِ ٍضَح سوبهی فٌبنط فَق الصوط زض هسل ذَز ( ثِ خع هحَض هسیطیز ٍ
ضّجطی) خبی زازُاًس .آىّب زٍ ٍیػگی ذبل ؾبظهبى یبزگیطًسُ ضا اظ ایي گًَِ ثط هیقوطًس .ضٍیىطز ثِ
اؾشطاسػی ،ؾیبؾزگصاضی هكبضوشی ،آگبُ ؾبظی ،هؿئَلیز دصیطی ٍ وٌشطل ،سجبزالر زضًٍی ،اًقغبف
دصیطی زض افغبی دبزاـً ،ؾبضر ثط هحیظ ،ؾبذشبض سَاًوٌس ،یبزگیطی زضٍى ؾبظهبًی ،هحیظ یبزگیطی
ٍ ذَز قىَفبیی.
دیذگاُ گارٍیي 3اس ساسهاى یادگیزًذُ

ثِ ًؾط گبضٍیي آى ؾبظهبًی اؾز وِ زاضای سَاًبیی ایدبز اوشؿبة ٍ اًشمبل زاًف اؾز ٍ ضفشبض ذَز ضا
عَضی سقسیل هیوٌٌس وِ هٌقىؽ وٌٌسُی زاًف ٍ زیسگبُّبی خسیس ثبقس .ظیطثٌبی سقطیف گبضٍیي
ایي ٍالقیز ؾبزُ اؾز وِ اگط ؾبظهبى ثرَاّس یبز ثگیطز ،ذلك ایسُّبی خسیس ًمف اؾبؾی زض ایي
اهط ایفبء هیوٌس (ؾجحبًیًػاز ٍ ّوىبضاى .)22:1385 ،گبّی ایي ایسُّب زض زاذل ؾبظهبى ٍ اظ عطیك
ثبضلِّبی ثیٌف ٍ ذاللیز ایدبز هیقًَس ٍ گبّی اٍلبر ًیع هٌكبء قىل گیطی آىّب زض ذبضج اظ
ؾبظهبى اؾز ٍ سَؾظ افطاز زضٍى ؾبظهبى اظ ؾط هٌكبء ثیطًٍی الشجبؼ هیقًَس .نطف ًؾط اظ هٌكبء
1- Pettigrew and whipp
2- Peddler
3- Garvin
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دیسایف ایي ایسُّبی ذاللبًِ ،آىّب ثیي انل دیكطفز ٍ ثْجَز ؾبظهبًی زضگیط ّؿشٌس .الجشِ ایي
ایسُ ّبی ذاللبًِ یه سٌِ ،ؾبظهبى یبزگیطًسُ ضا ایدبز ًویوٌٌس ،ظیطا ثسٍى سَأم قسى ایي ایسُّب ثب
سغییطار اؾبؾی زض قیَُّبی اًدبم وبض ،فمظ ؽطفیز ثْجَزی زض ؾبظهبى ایدبز هیقَز.
استراتژی
یادگیری

آگبه سبزی

مسئولیت
کنترل

تبادالت

خودشکوفایی

درونی

ساختار توانمند

سازمان
یادگیری

محیط

نظبرت

یادگیری

بر محیط

انعطبف در

یبدگیری

اعطبی پبداش

درونی

ضکلٍ -1یضگی ساسهاى یاد گیزًذُ اس ًظز دیذگاُ پذلز ٍ ّوکاراى(پذلز.)201 :1998 ،

قبیس سقدت ثطاًگیع ثبقس ،اهب ثب ایي آظهَى ثِ ؽبّط ؾبزُ هكرم هیقَز وِ ثؿیبضی اظ ؾبظهبىّبیی
وِ ثِ ًؾط ثطذی نبحت ًؾطاى ؾبظهبىّبی یبزگیطًسُ ّؿشٌس ،هشأؾفبًِ یب ذَقجرشبًِ ،زیگط ؾبظهبى
یبزگیطًسُ ًرَاٌّس ثَز .ثِ فٌَاى هثبل ،زاًكگبُّب فوَهبً زض ذلك یب اوشؿبة زاًف خسیس دیكشبظ
ّؿشٌس ،اهب آىّب ثقضبً زض ثىبضگیطی زاًف ثطای ثْجَز وبضّبی ذَز ووشط سَفیك هییبثٌس ٍ ثب ًبوبهی
ٍ قىؿز هَاخِ هیقًَس .اظ ایي ضٍ ثب سَخِ ثِ ًىشِای وِ زض سقطیف گبضٍیي ًْفشِ اؾز ،اغلت
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زاًكگبُّب ٍ هؤؾؿبر آهَظقی فبلی ؾبظهبى یبزگیطًسُ ًیؿشٌس (ؾجحبًی ًػاز ٍ ّوىبضاى:1385 ،
.)28
ضضب اثطاّین ظازُ ( )1384زض همبلِ ذَز ثب فٌَاى سأثیط هسیطیز زاًف ثط ؾبظهبى یبزگیطًسُ ثِ ثطضؾی
ٍ هفَْمؾبظی ًؾطی ایي زٍ هفَْم دطزاذشِ اؾزٍ .ی زض همبلِ ذَز هسیطیز زاًف ضا ثِ فٌَاى اثعاض
اؾبؾی ثطای ًْبزیٌِ ؾبظی ؾبظهبى یبزگیطًسُ هقطفی ًوَزُ ٍ دؽ اظ ثطضؾی هجبًی ًؾطی ّط زٍ
هفَْم ٍ ثیبى زالیل گطایف ؾبظهبىّب ثِ ؾَی ؾبظهبى یبزگیطًسُ ،ثِ ثطضؾی هٌغك سأثیطگصاضی
هسیطیز زاًف ثط ؾبظهبى یبزگیطًسُ دطزاذشِاًس.
دطیًبظ ثٌیؾی ٍ فلیطضب هله قبّی ( )1388زض سحمیمی ثب فٌَاى ثطضؾی ًمف ؾبظهبى یبزگیطًسُ ثط
هسیطیز زاًف زض هساضؼ هشَؾغِ دؿطاًِ قْطؾشبى آهل ثِ ثطضؾی ضاثغِ ایي زٍ هفَْم دطزاذشِاًس.
ضٍـ سحمیك ایي دػٍّف سَنیفی ٍ اظ ًَؿ ظهیٌِیبثی ثَزُ ٍ اظیه دطؾكٌبهِ  30ؾَالی هحمك
ؾبذشِ اؾشفبزُ ًوَزُاًس ً .شبیح سحمیك زض یه اظ یه ًوًَِ ً 217فطی ًكبى زاز وِ ثیي سوبهی
هؤلفِّبی ؾبظهبى یبزگیطًسُ ٍ هسیطیز زاًف ضاثغِ هقٌیزاضی ٍخَز زاضز.
هجبضوی ٍ ّوىبضاى زض سحمیمی ثِ ثطضؾی ضاثغِ ؾطهبیِ اخشوبفی ٍ ؾبظهبى یبزگیطًسُ زض زاًكگبُ
فلَم دعقىی لن دطزاذشِاًس .خبهقِ آهبضی آى ثِ سقساز ً 120فط هیثبقس وِ ثب هطاخقِ ثِ خسٍل
هَضگبى سقساز ً 92فط ثِ نَضر سهبزفی ؾبزُ اًشربة قسُاًس .یبفشِّبی دػٍّف ًكبى زاز وِ ثیي
ؾطهبیِ اخشوبفی ٍ ؾبظهبى یبزگیطًسُ زض زاًكگبُ فلَم دعقىی لن ضاثغِ هقٌیزاضی ٍخَز زاضز .آىّب
ًشیدِگیطی ًوَزًس وِ اظ آى خبیی وِ ؾطهبیِ اخشوبفی ثط هسیطیز زاًف سأثیط زاضز ثبیس ثِ ایي
ؾطهبیِ ٍ سأثیط آى ثط ثْجَز ؾبظهبىّب سَخِ ًوَز  .خٌجِّبی ضقیفسط ؾطهبیِ اخشوبفی ضا زض ؾبظهبى
سمَیز ًوَز (هجبضوی ٍّوىبضاى.)1391 ،
قید ققبفی ٍ ضضبئیبى زض همبلِ ذَز ثِ سأثیط هسیطیز زاًف ثط یبزگیطی ؾبظهبًی ٍ سجسیل ؾبظهبى
ثِ ؾبظهبى یبزگیطًسُ دطزاذشٌس .ثِ ظفن ایي زٍ زض ؾبلّبی اذیط هسیطیز زاًف ثِ هَضَفی هْن ٍ
ثحث ثطاًگیع زض ؾغَح خْبًی سجسیل قسُ اؾز زض حبلیوِ ایي همَلِ ،دسیسُای چٌساى خسیس
ًیؿز .زض ٍالـ هسیطیز زاًف اظ نسّب ؾبل دیف وِ نٌقزگطاى ٍ نبحجبى هكبغل هرشلف ،سدبضة
حطفِای ذَز ضا ثِ فطظًساى ٍ قبگطزاى ذَیف هٌشمل هیوطزًسٍ ،خَز زاقشِ اؾزّ .ناوٌَى
ؾبظهبى ّب ؾقی زاضًس سب اظ عطیك هسیطیز زاًف ،زاًف اًجبقشِ زض شّي وبضوٌبى ذَز ضا ثِ زؾز
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آٍضًس سب ثشَاًٌس آى ضا ثِ ضاحشی ثب زیگطاى زض زضٍى ؾبظهبى سمؿین ًوبیٌس .زاًف شذیطُ قسُ زض
ؾیؿشن ،زٍثبضُ سجسیل ثِ هٌجقی لبثل اؾشفبزُ هیقَز وِ هیسَاًس هعیز ضلبثشی ثطای ؾبظهبى فطاّن
وٌسّ .ط ؾبظهبى اظ گطٍّی اظ افطاز سكىیل قسُ اؾز .ؾبظهبى یبزگیطًسُ ثِ ذَزی ذَز زاضای اضظـ
ًیؿز ،ثلىِ ثبیس ّوَاضُ زض ذسهز ّسفّبی ٍؾیـسط ؾبظهبى ثبقس .زض ایي همبلِ ثط ایي زٍ ًَیؿٌسُ
سالـ وطزُاًس ثب قٌبذز هسیطیز زاًفً ،مف آىضا زض یبزگیطی ؾبظهبًی ثطضؾی وطزُ ٍ هسلی اظ
ثىبضگیطی هسیطیز زاًف زض ؾبظهبى یبزگیطًسُ اضائِ ًوَزُاًس (قید ققبفی ٍ ضضبئیبى.)1 :1389 ،
چبٍال ٍ خَقی ( )2011زض همبلِّبی ثب فٌَاى سأثیط هسیطیز زاًف ثط فقبلیزّبی ؾبظهبى یبزگیطًسُ
زض ؾغَح هرشلف ؾلؿلِ هطاست زض ؾبظهبىّبی ٌّسی ثِ ثطضؾی سأثیط هسیطیز زاًف ثط فقبلیزّبی
ؾبظهبى یبزگیطًسُ زض ؾغَح هرشلف ؾلؿلِ هطاست ؾبظهبى هیدطزاظًس .ایي دػٍّف ثِ ایي هَضَؿ
هی دطزاظز وِ افطاز زض ؾغَح هرشلف فبلی ٍ هیبًی ؾبظهبى چگًَِ ؾبظهبى یبزگیطًسُ ضا زضن
هیوٌٌس ایٌىِ اثقبز هرشلف هسیطیز زاًف ثط ؾبظهبى یبزگیطًسُ سأثیط زاضًس ٍ ایي سأثیط زض ؾغَح
هرشلف دیف گفشِ ثب یىسیگط سفبٍر هقٌیزاضی زاضًس؟ ًشبیح سحمیك اظ یه ًوًَِ آهبضی ً 34فطی
هسیطاى فبلی ٍ ً 17فطی هسیطاى هیبًی ًكبى زاز وِ ازاضن آًبى اظ ؾبظهبى یبزگیطًسُ سفبٍر چٌساًی
ثب یىسیگط ًساضز .سفبٍر هقٌیزاضی ثیي ؾغَح زیسُ ًكس ٍ اظ لحبػ آهبضی ثیي ایي هفَْم ضاثغِ
هقٌیزاضی یبفشِ قس.
چبٍال ٍ خَقی ( ) 2011زض همبلِ زیگطی ثب فٌَاى سأثیط هسیطیز زاًف ثط فقبلیزّبی ؾبظهبى
یبزگیطًسُ؛ سحلیلی اوشكبفی ثِ ثطضؾی سأثیط هسیطیز زاًف ثط فقبلیزّبی ؾبظهبى یبزگیطًسُ
هیدطزاظًس .آىّب ثب گطفشي ًوًَِ ً 51فطُ اظ وبضذبًدبر ٌّسی زض نٌبیـ سَظیـ ٍ سَلیس اًطغی ثِ
آظهَى ایي فطضیِ دطزاذشٌس وِ فقبلیزّبی هسیطیز زاًف ٍ ؾبظهبى یبزگیطًسُ زض عی گطٍُّبی
نٌقشی ثب ّن هشفبٍر ّؿشٌسً .شبیح دػٍّف ًكبى زاز وِ اوثط اثقبز هسیطیز زاًف ثط اثقبز ؾبظهبى
یبزگیطًسُ سأثیط زاضًس ٍ ًَؿ نٌقز ّیچ ًَؿ سأثیط هقٌبزاضی ثط ٍضقیز اثقبز ؾبظهبى یبزگیطًسُ ًساضًس.
ًَّگ ٍ وَ ( )1999زض وبض دػٍّكی ذَز ثب فٌَاى هسیطیز زاًف زض ؾبظهبىّبی یبزگیطًسُ ثیبى
هیوٌٌس .وِ ؾبظهبىّب ثبیس زض هسیطیز ذَز ًَآٍضی ایدبز وٌٌس ٍ انَل ًَآٍضی ثبیس اظ عطیك
یبزگیطی زایوی وؿت گطزز .انَل یبزگیطی اظ عطیك سؿْین زاًف ٍ ذطز ثب ّوىبضاى ،هطاخقبى ٍ
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زیگط فقبلیزّبی یبزگیطی ًؾیط زؾشَضالقول ،سؿْین ٍ هغبلقبر قرهی ثِ زؾز هیآیس .چٌیي
فقبلیزّبی سؿْین زاًف ٍ ذطز قبهل چطذِّبی هغبلقِ ،آهَظـ ضوي ذسهز ٍ حَظُّبی
سىٌَلَغی اؾز .ثِ ظفن ًَّگ ٍ وَ فقبلیزّبی هرشلف یبزگیطی ًؾیط یبزگیطی حیبسی ،یبزگیطی
الگَگعیٌی ٍ یبزگیطی دیكطٍ ًیبظهٌس اًَاؿ هىبًیؿنّبی هرشلف سؿْین ّؿشٌس .ثِ فالٍُ ،لَر ایي
هىبًیؿن ّبی سؿْین زاًف ثِ فٌَاى اثعاضی ثطای سمَیز فولىطز هسیطیز زاًف زض ؾبظهبىّبی
یبزگیطًسُ هحؿَة هیقًَس.
خَظف لَضهبى ( )2002زض همبلِ ذَز ثب فٌَاى ّنافعایی ؾبظهبى یبزگیطًسُ ٍ هسیطیز زاًف
هیًَیؿس ثؿیبضی اظ اًسیكوٌساى زض عی ؾبلّبی  1900زٍ هفَْم هسیطیز زاًف ٍ ؾبظهبى
یبزگیطًسُ ضا ذَة زضن ًىطزُ اًس .ؾٌگِ زض وشبة ذَز انل دٌدن ثیبى هیوٌس هَفكسطیي
قطوزّبی لطى ثیؿشن آىّبیی ّؿشٌس وِ ؾبظهبى یبزگیطًسُ ذَاًسُ هیقًَس ٍ سَاًبیی یبزگیطی
ؾطیـسط ًؿجز ثِ ضلجب ثِ فٌَاى سٌْب اثعاض وؿت هعیز ضلبثشی دبیساض هحؿَة هیقَز .اًسیكوٌساى
زیگط ًؾیط زاًٍذَضر ٍ دطٍؾبن ،زضاوط ٍ اؾشیَاضز ٍلشی زض ذهَل دیكطاًِّبی هسیطیز زاًف
قطوز نحجز هیوٌٌس چٌیي ازفبیی زاضًس .لَضهبى زض دػٍّف ذَز ًشیدِگیطی هیوٌس وِ انَل
هسیطیز زاًف زض ؾغح قطوز ٍ دسیسُ ؾبظهبىّبی یبزگیطًسُ ثِ عَض دیچذیسُ ای ثِ ّن هطسجظ
ثَزُ ٍ ثبیس ثِعَض زلیك هَضز سحلیل ٍ ثحث لطاض گیطًس.
رٍش پضٍّص
ایي دػٍّف اظ ًؾط ًَؿ اؾشفبزُ ،وبضثطزی ٍ اظ ًؾط ّسف ،سَنیفی ٍ اظ ًَؿ دیوبیكی هیثبقس .خبهقِ
آهبضی دػٍّف حبضط قبهل وبضقٌبؾبى ٍ هسیطاى ٍ افضبی ّیأر فلوی دػٍّكگبُ قیوی ٍ هٌْسؾی
قیوی ایطاى ثِ سقساز  200هی ثبقس وِ ثب اؾشفبزُ اظ فطهَل وَوطاىً 132 ،وًَِ اًشربة ٍ دطؾكٌبهِ
سحمیك ثِ نَضر سهبزفی عجمِای ثیي آًبى سَظیـ گطزیس.
زض ایي همبلِ اظ زٍ دطؾكٌبهِ اؾشبًساضز ّط یه اظ هؤلفِّبی هسیطیز زاًف ًیَهي(ٍ )2003
دطؾكٌبهِ ؾبظهبى یبزگیطًسُ یبًگ ٍ ّوىبضاى( )2002اؾشفبزُ ذَاّس قس .ثب سَخِ ثِ ایٌىِ زض ایي
دػٍّف اظ دطؾكٌبهِ اؾشبًساضز اؾشفبزُ هیقَز ،ضٍایی ٍ دبیبیی اثعاض ؾٌدف هَضز سبییس هیثبقس.
ثطای سدعیِ ٍ سحلیل اعالفبر اظ قبذمّبی آهبض سَنیفی (هیبًگیيٍ ،اضیبًؽ ،اًحطاف
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اؾشبًساضزً،وَزاض) ٍ اظ آهبض اؾشٌجبعی (اظ آظهَى اؾویطًَف ٍ وَلوَگطٍف ثطای سقییي ًحَُ سَظیـ
زازُّب ،آظهَى سی سه ًوًَِای ٍ ضگطؾیَى زٍ هشغیطُ ؾبزُ) اؾشفبزُ هیقَز.
یافتِّا
آسهَى کَلوَگزٍف اسویزًَف

ثطای ثطضؾی ًطهبل ثَزى هشغیطّبی سحمیك اظ آظهَى ولوَگطٍف اؾویطًَف اؾشفبزُ هیوٌین .فطو
نفط هجٌی ثط ًطهبل ثَزى ٍ فطو یه حبوی اظ ًطهبل ًجَزى زازُّب اؾز .ذالنِ ًشبیح حبنل اظ
آظهَى وَلوَگطٍف اؾویطًَف ثِ قطح خسٍل ظیط هیثبقس:
جذٍلً -2تایج آسهَى کَلوَگزٍف اسویزًَف
هتغیزّا

کَلوَگزٍف;اسویزًَف

سطح

سد

هعٌیداری

ذلك ٍ وؿت زاًف

1/258

0/065

حفؼ ٍ ًگْساضی زاًف

1/346

0/053

اًشمبل ٍ سؿْین زاًف

1/212

0/108

ثِوبضگیطی زاًف

1/325

0/058

1/245

0/09

یبزگیطی فطزی

1/295

0/088

یبزگیطی گطٍّی (آضهبى
سیوی)

1/128

0/092

یبزگیطی ؾبظهبًی

0/995

0/217

1/282

0/075

هؤلفِّا

هسیطیز زاًف

هذیزیت داًص

ؾبظهبى یبزگیطًسُ

ساسهاى یادگیزًذُ

ًشبیح حبنل اظ آظهَى ًطهبلیشی ( وَلوَگطٍف -اؾویطًَف) ًكبى هیزّس وِ سَظیـ زازُّبی سوبهی هشغیطّبی سحمیك
ًطهبل هیثبقس .ثٌبثطایي زض ازاهِی ایي فهل ثطای آظهَى فطضیبر اظ آظهَى دبضاهشطیه سی اؾشیَزًز اؾشفبزُ هیگطزز.
آسهَى فزضیِّا
آسهَى فزضیات با استفادُ اس رگزسیَى دٍ هتغیزُ سادُ

خْز آظهَى فطضیبر سحمیك ثب اؾشفبزُ اظ ضگطؾیَى زٍ هشغیطُ ،ثِ ثطضؾی چگًَگی ٍ هیعاى سأثیط
ّطیه اظ هؤلفِّبی هسیطیز زاًف ثط سَؾقِ ؾبظهبى یبزگیطًسُ دطزاذشِ قسُ اؾز .ثِ فجبضر زیگط اظ
ایي آظهَى ثطای دیف ثیٌی هشغیط ٍاثؿشِ سحمیك (سَؾقِ ؾبظهبى یبزگیطًسُ) ثطاؾبؼ هشغیطّبی
هؿشمل (هؤلفِّبی هسیطیز زاًف) اؾشفبزُ گطزیس.
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جذٍل -3تحلیل ٍاریاًس رگزسیَى ()ANOVA
هتغیز هستقل

هتغیز ٍابستِ

ضزیب

ضزیب

ضزیب تعییي

ّوبستگی

تعییي

تعذیل ضذُ

آهارُ اف

سطح
هعٌاداری

هسیطیز زاًف

سَؾقِ ؾبظهبى
یبزگیطًسُ

0/745

0/555

0/552

162/434

0/000

ذلك ٍ وؿت
زاًف

سَؾقِ ؾبظهبى
یبزگیطًسُ

0/575

0/331

0/326

64/316

0/000

حفؼ ٍ ًگْساضی
زاًف

سَؾقِ ؾبظهبى
یبزگیطًسُ

0/571

0/326

0/320

62/768

0/000

اًشمبل ٍ سؿْین
زاًف

سَؾقِ ؾبظهبى
یبزگیطًسُ

0/731

0/535

0/531

149/304

0/000

ثِوبضگیطی
زاًف

سَؾقِ ؾبظهبى
یبزگیطًسُ

0/405

0/164

0/157

25/482

0/000

ّوبىگًَِ وِ زض خسٍل فَق هكبّسُ هیقَز ضطیت ّوجؿشگی چٌسگبًِ (وِ زض ضگطؾیَى زٍ
هشغیطُ ؾبزُ ثطاثط ثب لسضهغلك ضطیت ّوجؿشگی زٍ هشغیط اؾز) زض ؾشَى هطثَعِ اضائِ قسُ اؾز.
ایي ضطیت هیعاى سغییط دصیطی هشغیط ٍاثؿشِ وِ هیسَاى آى ضا ثِ ٍؾیلِ ضگطؾیَى سَضیح زاز ،ضا
ًكبى هیزّس .ثِ فجبضر زیگط ایي ضطیت ًكبى هی زّس ثِ اظای یه ٍاحس سغییط زض هسیطیز زاًف
ثِاًساظُ ضطیت هطثَعِ زض سَؾقِ ؾبظهبى یبزگیطًسُ سغییط ضخ هیزّس.
ّوچٌیي خسٍل فَق حبٍی سحلیل ٍاضیبًؽ ضگطؾیَى ثِ هٌؾَض ثطضؾی لغقیز ٍخَز ضاثغِ ذغی
ثیي هشغیطّبی هؿشمل ٍ هشغیط ٍاثؿشِ هیثبقس .ثب سَخِ ثِ ایٌىِ ؾغح هقٌبزاضی ثِ زؾز آهسُ ثطای
آهبضُ  ،Fثطاثط ثب نفط ثَزُ ٍ ووشط اظ  0/05هیثبقس لصا فطو نفط آظهَى هقٌبزاضی ول هسل
ضگطؾیَى هجٌی ثط فسم ٍخَز ضاثغِ ذغی ثیي هشغیط هؿشمل ٍ هشغیط ٍاثؿشِ ضز هیقَز ٍ هیسَاى
گفز وِ ثیي هسیطیز زاًف ٍ هؤلفِّبی آى ٍ سَؾقِ ؾبظهبى یبزگیطًسُ زض دػٍّكگبُ قیوی ایطاى
ضاثغِ ذغی ٍخَز زاضز ٍ هسل ضگطؾیَى هقٌبزاض اؾز.
خسٍل ً 4كبى هیزّس ،ؾغح هقٌبزاضی ثِ زؾز آهسُ ثطای هشغیط هسیطیز زاًف ثطاثط ثب نفط ثَزُ
وِ ووشط اظ ؾغح ذغبی آلفب ( )0/05هیثبقس ٍ ثسیي سطسیت فطضیِ انلی ٍ فطفی سحمیك سأییس
هیقَز ٍ هیسَاى گفز وِ هسیطیز زاًف ثط سَؾقِ ؾبظهبى یبزگیطًسُ اثط هثجز ٍ هقٌبزاضی زاضز.
زض گبم ثقس ثِ ایي هَضَؿ دطزاذشِ هیقَز وِ آیب اٍلَیز سأثیط هؤلفِّبی هسیطیز زاًف ثط سَؾقِ
ؾبظهبى یبزگیطًسُ هشفبٍر ّؿشٌس یب ذیط .اظ آًدبیی وِ ضگطؾیَى چٌسگبًِ سأثیط ّنظهبى چٌس هشغیط
هؿشمل ضا ثط ضٍی هشغیط ٍاثؿشِ ثطضؾی هیوٌس ٍ ثطاؾبؼ ضطایت اؾشبًساضز قسُ ثِ زؾز آهسُ زض

65 /

تأثیز هذیزیت داًص بز تَسعِ ساسهاى یادگیزًذُ؛ هطالعِ هَردی

ار
ایي آظهَى اهىبى همبیؿِ سأثیط هشغیطّبی هؿشمل ثط ضٍی هشغیط ٍاثؿشِ ٍخَز زاضز ،لصا اظ ایي آظهَى
ثطای سأییس یب ضز فطضیِ دٌدن دػٍّف اؾشفبزُ گطزیس .هشغیطّبی هؿشمل هكشول ثط هؤلفِّبی
هسیطیز زاًف (ذلك زاًف ،حفؼ زاًف ،سؿْین زاًف ٍ ثِوبضگیطی زاًف) ٍ هشغیط ٍاثؿشِ ،سَؾقِ
ؾبظهبى یبزگیطًسُ هیثبقسً .شبیح حبنل اظ ایي آظهَى زض خساٍل ظیط ًكبى زازُ قسُ اؾز.
جذٍل -4آهارُّا ٍ ضزایب بزآٍردُ ضذُ رگزسیَى
ضزایب

خطای

ضزایب استاًذارد

آهارُ

سطح

(بی)

هعیار

ضذُ (بتا)

تی

هعٌیداری

0/180

-

0/396

0/692

0/745

12/745

0/000

3/675

0/000
0/000

هؤلفِ

هتغیزّا

هسیطیز زاًف ٍ
سَؾقِ ؾبظهبى
یبزگیطًسُ

فسز ثبثز

0/071

هسیطیز زاًف

0/937

0/074

فسز ثبثز

0/742

0/202

-

ذلك ٍ وؿت
زاًف

0/686

0/086

0/575

8/020

فسز ثبثز

1/130

0/157

-

7/210

0/000

حفؼ ٍ ًگْساضی
زاًف

0/508

0/064

0/571

7/923

0/000

فسز ثبثز

0/500

0/153

-

3/262

0/001

اًشمبل ٍ سؿْین
زاًف

0/664

0/054

0/731

12/219

0/000

فسز ثبثز

1/511

0/168

-

4/984

0/000

ثِوبضگیطی
زاًف

0/370

0/073

0/405

5/048

0/000

ذلك ٍ وؿت
زاًف ٍ
سَؾقِ ؾبظهبى
یبزگیطًسُ
حفؼ ٍ ًگْساضی
زاًف ٍ سَؾقِ
ؾبظهبى یبزگیطًسُ
اًشمبل ٍ سؿْین
زاًف ٍ سَؾقِ
ؾبظهبى یبزگیطًسُ
ثِوبضگیطی زاًف
ٍ سَؾقِ ؾبظهبى
یبزگیطًسُ

جذٍل -5هذل رگزسیَى بزآٍرد ضذُ
ضزیب ّوبستگی

ضزیب

ضزیب تعییي

خطای هعیار

چٌذگاًِ

تعییي

تعذیل ضذُ

تخویي

0/802

0/643

0/632

0/343

ّوبىگًَِ وِ زض خسٍل فَق هكبّسُ هیقَز ضطیت ّوجؿشگی چٌسگبًِ ثطاثط ثب  0/802هیثبقس وِ
ّوجؿشگی ذیلی لَی ثیي هشغیطّبی هؿشمل ٍ هشغیط ٍاثؿشِ ضا ًكبى هیزّس .ضطیت سقییي ()R2
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ثطاثط ثب  0/643اؾز .ایي ضطیت هیعاى سغییط دصیطی زض هشغیط ٍاثؿشِ وِ هیسَاى آى ضا ثِ ٍؾیلِ
ضگطؾیَى سَضیح زاز ضا ًكبى هیزّس.
جذٍل -6تحلیل ٍاریاًس رگزسیَى()ANOVA
هذل

1

هجوَع

درجِ

هیاًگیي

هجذٍرات

آسادی

هجذٍرات

ضگطؾیَى

29/905

4

6/726

ثبلیوبًسُ

14/951

127

0/118

ول

41/856

131

-

آهارُ اف

57/133

سطح
هعٌیداری
0/000

خسٍل فَق حبٍی سحلیل ٍاضیبًؽ ضگطؾیَى ثِ هٌؾَض ثطضؾی لغقیز ٍخَز ضاثغِ ذغی ثیي
هشغیطّبی هؿشمل ٍ هشغیط ٍاثؿشِ هیثبقس .ثب سَخِ ثِ ایٌىِ ؾغح هقٌبزاضی ثِ زؾز آهسُ ثطای
آهبضُ  ،Fثطاثط ثب نفط ثَزُ ٍ ووشط اظ  0/05هیثبقس لصا فطو نفط آظهَى هقٌبزاضی ول هسل
ضگطؾیَى ه جٌی ثط فسم ٍخَز ضاثغِ ذغی ثیي هشغیطّبی هؿشمل ٍ هشغیط ٍاثؿشِ ضز هیقَز ٍ
هی سَاى گفز وِ ثیي هشغیطّبی هؿشمل ٍ هشغیط ٍاثؿشِ زض ایي سحمیك ضاثغِ ذغی ٍخَز زاضز ٍ
هسل ضگطؾیَى هقٌبزاض اؾز.
جذٍل -7آهارُّا ٍ ضزایب بزآٍردُ ضذُ رگزسیَى
ضزایب

خطای

ضزایب استاًذارد ضذُ

آهارُ

سطح

(بی)

هعیار

(بتا)

تی

هعٌیداری

فسز ثبثز

0/211

0/183

-

1/184

0/239

ذلك زاًف

0/373

0/071

0/313

5/269

0/000

شذیطُؾبظی زاًف

0/161

0/075

0/168

2/814

0/007

سؿْین زاًف

0/541

0/072

0/596

7/508

0/000

ثِوبضگیطی زاًف

0/150

0/055

0/164

2/714

0/008

هتغیزّا

ًشبیح حبنل اظ ضگطؾیَى چٌسگبًِ زض خسٍل فَق ًكبى هیزّس وِ ؾغح هقٌبزاضی ثِ زؾز آهسُ
ثطای سوبهی هؤلفِّبی هسیطیز زاًف (هشغیطّبی هؿشمل) ووشط اظ  0/05اؾز ٍ اظ ایي ضٍ هیسَاى
گفز وِ ایي هشغیطّب ثط سَؾقِ ؾبظهبى یبزگیطًسُ زض دػٍّكگبُ قیوی ایطاى اثط هثجز ٍ هقٌبزاضی
زاضًس .ثطاؾبؼ ؾشَى ضطایت اؾشبًساضز قسُ وِ ثطای همبیؿِ سأثیط هشغیطّبی هؿشمل ثط هشغیط ٍاثؿشِ
اؾشفبزُ هیقَز ،هیسَاى ًشیدِ گطفز وِ اٍلَیز سأثیط هؤلفِّبی هسیطیز زاًف ثط سَؾقِ ؾبظهبى
یبزگیطًسُ زض دػٍّكگبُ قیوی ایطاى هشفبٍر اؾز .ثط ایي اؾبؼ ،هؤلفِی سؿْین ٍ اًشمبل زاًف ثب
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ضطیت  0/596ثیكشطیي سأثیط ضا ثط سَؾقِ ؾبظهبى یبزگیطًسُ افوبل هیًوبیس .ثقس اظ ایي هؤلفِ ثِ
سطسیت هؤلفِّبی ذلك ٍ وؿت زاًف ثب ضطیت  ،0/313حفؼ ٍ ًگْساضی زاًف ثب ضطیت ٍ 0/168
هؤلفِی ثِوبضگیطی زاًف ثب ضطیت  0/164لطاض زاضًس .ثٌبثطایي فطضیِ فطفی دٌدن سحمیك ًیع هجٌی
ثط هشفبٍر ثَزى اٍلَیز سأثیط هؤلفِّبی هسیطیز زاًف ثط سَؾقِ ؾبظهبى یبزگیطًسُ دصیطفشِ هیقَز.
بحث ٍ ًتیجِگیزی
ثِ فمیسُ ثؿیبضی هكىل وًٌَی ؾبظهبىّب ،فبنلِ آىّب اظ ذهَنیبر ؾبظهبىّبی یبزگیطًسُ اؾز.
قبیس ثط ایي اؾبؼ اؾز وِ زض آگَؾز ّ 2003یأر ثطضؾی سهبزفبر ولوجیب زض گعاضـ ذَز افالم
زاقز وِ ًبؾب ثبیس ثیكشط زض ًمف ؾبظهبى یبزگیطًسُ فول ًوبیس ٍ زض ثطزاضًسُ ذهَنیبر ثیكشطی اظ
ؾبظهبىّبی یبزگیطًسُ ثبقس .اًسن سأهلی زض دیكطفزّبی اذیط نٌقز قیوی ،هؤیس هغلت دیف
گفشِ اؾز .نٌقشی وِ سغییط خعء الیٌفه ٍخَزی آى اؾز ٍ زضیبی فلن آى ثیىطاى ٍ فغف
اوشكبفبر آى ،ثب ّیچ ؾغحی اظ فلن فطٍوف ًرَاّس ًوَز .ثط ایي اؾبؼ ،ؾبظهبى یبزگیطًسُ سٌْب اثعاض
وبّف ایي فغف ذَاّس ثَز .ثسٍى قه آًچِ زض ایي ثیي هیسَاًس ثِ فٌَاى دیكطاًِای اؾبؾی ،فبهل
ایدبز فبنلِ ثیي ؾبظهبىّب ٍ ثِ عطیك اٍلی ثیي وكَضّب ثبقس ،ؾغح یبزگیطًسگی ٍ زاًفهحَضی
ؾبظهبىّب اؾز ٍ دػٍّكگبُ ّب ٍ هطاوع سحمیمبسی فقبل زض ایي نٌقز زض ًمف وبًَى فىطی ایي
نٌقزً ،مف اضظقوٌسی زض سَلیس فلن ٍ ضقس ٍ اضسمبی آى ثِ فْسُ ذَاٌّس زاقز.
دػٍّف حبضط ثِ ثطضؾی سأثیط هسیطیز زاًف ثط سَؾقِ ؾبظهبى یبزگیطًسُ زض دػٍّكگبُ قیوی ٍ
هٌْسؾی قیوی ایطاى دطزاذز .ثط ایي اؾبؼ ثِ هغبلقِ هجبًی ًؾطی زض ذهَل هسیطیز زاًف ٍ
هغبلقِ هسلّب ٍ الگَ ّبی هرشلف ٍ ًیع هغبلقِ ازثیبر یبزگیطی ؾبظهبًی زض ؾِ حَظُ فطزی ،گطٍّی
ٍ ؾبظهبًی ٍ ًیع هغبلت هطسجظ زیگط دطزاذشِ قس .دؽ اظ ثیبى هجبًی ًؾطی ،دیكیٌِای هطسجظ
گطزآٍضی ٍ دؽ اظ سحطیط آىّب ،ثِ همبیؿِ خبیگبُ آىّب ًؿجز ثِ سحمیك حبضط دطزاذشِ قس ٍ زض
ًْبیز ثِ ضطٍضر اًدبم دػٍّف اظ عطیك همبیؿِّبی دیفگفشِ اقبضُ قس .ثطای اًدبم دػٍّف اظ زٍ
دطؾكٌبهِ اؾشبًساضز هسیطیز زاًف ًیَهي ٍ ؾبظهبى یبزگیطًسُ یبًگ ٍ ّوىبضاى اؾشفبزُ قس .ایي
دطؾكٌبهِ ثِعَض عجمِای سهبزفی زض دػٍّكگبُ قیوی ٍ هٌْسؾی قیوی ایطاى سَظیـ گطزیس.
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ًشبیح سدعیِ ٍ سحلیل یبفشِّب ًكبى زاز وِ ثیي سوبهی هؤلفِّبی هسیطیز زاًف ثط سَؾقِ ؾبظهبى
یبزگیطًسُ زض دػٍّكگبُ قیوی ٍ هٌْسؾی قیوی ایطاى سأثیط هثجز ٍ هقٌیزاض ٍخَز زاضز ٍ اًشمبل ٍ
سؿْین زاًف ٍ ثِوبضگیطی زاًف ثِ سطسیت زاضای ثیكشطیي ٍ ووشطیي سأثیط ثط سَؾقِ ؾبظهبى
یبزگیطًسُ ّؿشٌس .ثط اؾبؼ یبفشِّبی دػٍّف ٍ سأییس سأثیط هؤلفِّبی هسیطیز زاًف ثط سَؾقِ
ؾبظهبى یبزگیطًسُ دیكٌْبزار ظیط ثِ سفىیه فطضیِّبی دػٍّف اضائِ هیقَز؛
سأثیط وؿت ٍ ذلك زاًف ثط سَؾقِ ؾبظهبى یبزگیطًسُ
عطاحی ثبًه اعالفبر هسیطاى ٍ وبضقٌبؾبى هشرهم خْز ؾَْلز زؾشیبثی ثِ زاًف آًبى
عطاحی الگَی خبهـ اوشؿبة زاًف اًؿبىهحَض ٍ هبقیيهحَض ٍ سسٍیي ضٍیِّبی اخطایی آى زض ؾبظهبى
عطاحی هىبًیعمّبی اًگیعقی خْز سكَیك وبضوٌبى ثطای زض اذشیبض لطاض زازى زاًف ٍ سدبضر سرههی ذَز
سأثیط حفؼ ٍ ًگْساضی زاًف ثط سَؾقِ ؾبظهبى یبزگیطًسُ
عطاحی ٍ سىثیط زفشطچِّبی زاًف ثطای ثجز ٍ ضجظ ؾطیـ زاًف ٍ سدبضة وبضوٌبى
عطاحی دبیگبُ زازُّبی هٌبؾت ٍ ثب ؽطفیز وبفی خْز هؿشٌسؾبظی زاًف ٍ سدبضة وبضوٌبى
عطاحی هىبًیعمّبی اًگیعقی هٌبؾت ثِ فٌَاى اثعاض انلی حفؼ ٍ ًگْساضی زاًف ضوٌی زاًكگطاى
سأثیط اًشمبل ٍ سؿْین زاًف ثط سَؾقِ ؾبظهبى یبزگیطًسُ
عطاحی ٍ ثطگعاضی خلؿبر هرشلف ذجطگی زض ؾبظهبى خْز سؿْین زاًف ثیي فطزی
عطاحی الگَّبی وبضی خَاهـ ّن دیكگبى ثِ فٌَاى اثعاض انلی ذلك ٍ سؿْین زاًف
عطاحی ٍ اؾشفبزُ اظ ظیطؾبذز ّبی فٌبٍضی اعالفبر ٍ اضسجبعبر ثِ فٌَاى اثعاض انلی اًشمبل ٍ سؿْین زاًف
سأثیط اؾشفبزُ ٍ ثِ وبضگیطی زاًف ثط سَؾقِ ؾبظهبى یبزگیطًسُ
سرهیم ظهبى ّبیی ثطای سدعیِ ٍ سحلیل هؿبئل ٍ هكىالر ثط اؾبؼ زاًفّبی سرههی افطاز ثِ فٌَاى یىی اظ
ًوَزّبی ٍاضح ثِوبضگیطی زاًف.
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هٌابغ
. چْبضهیي وٌفطاًؽ هسیطاى ویفیز، هسیطیز ویفیز اعالفبر خبهـ زض هسیطیز زاًف،)1382( ، فجبؼ،ُافطاظ
.142 ُ قوبض،هدلِ سسثیط،) هسیطیز زاًف زض ؾبظهبى1382(، ؾیس ویبًَـ، ههغفی ٍ والًشط،خقفطی
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