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چکیذُ

دسایٗ پظٞٚؾ اِضأات آٔٛصؿی واسوٙاٖ دسچٟاس ػغح اصفٙاكش٘ؾاْ یا دٚس ٜآٔٛصؿی یقٙی؛ ٔحتٛی دٚس ،ٜػاختاس ،اػاتیذ،
فضا  ٚتدٟیضاتٔ ،غاتك تا ٘یاصٞا ،خٛاػتٞٝا  ٚتٛلقات ٔـتشیاٖ آٔٛصؽ یقٙی واسوٙاٖ ،تشاػاع ٔقیاسٞای چٟاسٌا٘ٝ
اػتا٘ذاسد ؿأُ :ویفیت  ٚؿایؼتٍی فٙی ،فقاِیت ٞای ٔثتٙی تشاٞذاف ،واسایی  ٚػٛدٔٙذی ٚ ،تؼٙذٌی  ٚوفایت ٔٛسد
اسصیاتی لشاس ٌشفتٙذ .خأق ٝآٔاسی ٔٛسد ٘ؾش ،فثاست اػت اص وّی ٝواسؿٙاػاٖ ؿاغُ دس ػاصٔاٖ وتاتخا٘ٔ ٝشوضیٛٔ ،صٜٞا ٚ
ٔشوض اػٙاد آػتاٖ لذع سضٛی ت ٝتقذاد ٘ 245فش و ٝتا اػتفاد ٜاص سٚؽ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیشی عثم ٝای تلادفی  ٚتا اػتفاد ٜاص
خذٛٔ َٚسٌاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛیاتی ؿذ٘ذ .دس ایٗ تحمیك اِضأات آٔٛصؿی تا اػتفاد ٜاص ٔغاِقٔ ٝت ٖٛفّٕی ،ؿشح ٚؽایف ٔٙذسج
واسوٙاٖ  ٚآئیٗ ٘أٞٝای ٔشتٛط ت ٝفقاِیت واسوٙاٖ ٔشتثظ تا ٔٛضٛؿ پظٞٚؾ ؿٙاػایی ؿذ٘ذ .تٙٔ ٝؾٛس تدضی ٚ ٝتحّیُ دادٜ
ٞای ت ٝدػت آٔذ ٚ ٜپاػخ ت ٝپشػؾ ٞای پظٞٚؾ ،اص آٔاس تٛكیفی  ٚاػتٙثاعی اػتفاد ٜؿذ ٜاػت .یافتٞ ٝای تحمیك
٘ـاٖ ٔی دٞذ و ٝواسوٙاٖ ت ٝعٛس ٔتٛػظ سضایت ؿاٖ اصاػاتیذ دٚس٘ ٜؼثت ت ٝػایش ٔٛاسد تیـتش تٛد ٜاػتٕٞ .چٙیٗ تا
تٛخ ٝت٘ ٝتایح تذػت آٔذ ٜاص آصٔ ٖٛخی د ،ٚػاختاس دٚس ٜآٔٛصؿی دس ػغح پاییٗ سضایت تا تٛخ ٝت ٝخٛاػتٞ ٝا ٘ ٚذای
ٔـتشیاٖ آٔٛصؽ (فشآٌیشاٖ) لشاس داسد.
کلیذٍاصُّای هَضَعی :اِضأات آٔٛصؽ ،آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت واسوٙاٖ ،ػاصٔاٖ وتاتخا٘ٔ ٝشوضی آػتاٖ لذع سضٛی،
هقذهِ

ٞذف اكّی آٔٛصؽ وٕه ت ٝػاصٔاٖ خٟت سػیذٖ تٔ ٝماكذؽ ٔیتاؿذ .آٔٛصؽ تٔ ٝقٙای ػشٔایٌ ٝزاسی تش سٚی افشاد تٝ
ٔٙؾٛس لادس ػاختٗ آ ٘اٖ تشای فّٕىشد تٟتش  ٚلذست اػتفاد ٜاص تٛا٘اییٞای عثیقی آٖٞا اػت .ت ٝفثاستی آٔٛصؽ ت ٝد٘ثااَ
تٛػق ٝكالحیت ٞا  ٚؿایؼتٍی واسوٙاٖ  ٚتٟثٛد فّٕىاشد آ٘ااٖ ٔایتاؿاذ( .حااخی وشیٕای  ٚسٍ٘شیاض ،1379 ،ف .)270
ٔیشػپاػی ٔقتمذ اػت و٘ ٝؾاْ تٟؼاصی ٔٙاتـ ا٘ؼا٘ی تایذ تتٛا٘ذ ت ٝتذسیح ػاصٔاٖ ٞا سا ت ٝػٛی یادٌیشی ٞذایت وٙذ  ٚتاٝ
فثاستی ٞذف آٔٛصؽٞا تایذ ایداد ػاصٔاٖ ٞای یادٌیش٘ذ ٚ ٜتِٛیذوٙٙذ ٜفىش تاؿذ تذیٗ ٔقٙی و ٝآ٘چ ٝو ٝدس ٘ؾاْ تٟؼااصی
ػاصٔاٖ ٞا تایذ ت ٝتذسیح ٔٛسد تاویذ لشاس تٍیشد ٘تایح حاكُ اص آٔٛصؽ اػت  ٝ٘ ٚكشفاً ا٘داْ آٔٛصؽ  ٚیا ػاافات آٔٛصؿای
(ٔیش ػپاػی ،1380 ،ف .)247
ت ٝفثاست دیٍش ٞش لذس ٘ؾاْ آٔٛصؽ ،تٟتش  ٚتیـتش تتٛا٘ذ تٛا٘اییٞای تاِم ٜٛافشاد سا ت ٝفقُ دس آٚسد ٘ ٝتٟٙا ا٘ؼاٖ دس خٛد
افتثاس  ٚاسصؽ تاالتشی ٔیتیٙذ ،تّى ٝخأق٘ ٝیض ت ٝا ٚاسج تیـتشی ٔیٟ٘ذ  ٚایٗ خٛد اص ٞش خٟت تمٛیت وٙٙذ ٜسٚح  ٚسٚاٖ
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ا٘ؼاٖ اػت (خشاػا٘ی  ٚحؼٗ صاد ٜتاسا٘ی وشد ،1386 ،ف  .)50-49دس چٙیٗ ؿشایغی داؿتٗ دیذ اػتشاتظیه ،خأـ  ٚتّٙذ
ٔذت ٘ؼثت ت ٝآٔٛصؽ اص ػٛی ٔذیشاٖ اسؿذ ٞش ػاصٔا٘ی اص إٞیت خاكی تش خٛسداس اػت .تذیٗ تشتیة ٔذیشاٖ ٔٙاتـ
ا٘ؼا٘ی  ٚآٔٛصؿی ٞش ػاصٔاٖ تٙٔ ٝؾٛس اػتفاد ٜتٟی ٝٙاص ٔٙاتـ ػاصٔا٘ی خٟت تغییش  ٚتٟثٛد دس ػغٛح ٔختّف ػاصٔاٖ،
٘یاصٔٙذ دیذ اػتشاتظیه ٘ ٚؾأٙذ ٘ؼثت ت ٝآٔٛصؽ واسوٙاٖ ٞؼتٙذ .سٚیىشد ٘ؾأٙذ ٘ؼثت ت ٝآٔٛصؽ ؿأُ تحّیُ ،عشاحی،
تٛػق ،ٝتاسٌیشی  ٚاسصؿیاتی ػیؼتٓ آٔٛصؿی اػت دس ٔشحّ ٝتحّیُ٘ ،یاصٞای ػاصٔا٘ی  ٚاٞذاف آٔٛصؿی ت ٝدلت تقییٗ
ٔیؿ٘ٛذ .ػپغ صٔاٖ ٔٛسد ٘یاص ،پیؾ ٘یاصٞای افشاد ؿشوت وٙٙذ ٜدس دٚسٜٞای آٔٛصؿیٟٔ ،است  ٚدا٘ؾ ٔذسػیٗ دٚسٚ ٜ
دیٍش فٛأُ ٔشتثظ لثُ اص ؿشٚؿ آٔٛصؽ ٔٛسد تشسػی  ٚتحّیُ لشاس ٔیٌیش٘ذ .دس ٔشحّ ٝد ْٚیقٙی عشاحی ػیؼتٓ آٔٛصؿی،
اٞذاف دلیك یادٌیشی ،تؼٟیالت  ٚتدٟیضات ٔٛسد ٘یاصٙٔ ،اتـ  ٚافتثاسات الصْ ٘ ٚیض ٔحتٛای دٚسٔ ٜـخق ٔیؿٛد .دس
ٔشحّ ٝػ ْٛیقٙی تٛػق ٝیا تذٚیٗ آٔٛصؽ ،تؼتٞٝا ؿأُ ٚػایُ ػٕقی  ٚتلشی ،وتاتچٞٝا  ٚغیش ٜتٟیٔ ٝیؿ٘ٛذ
(فشخاد ،1388،ف ٔ .)17-16شحّ ٝتىاس ٌیشی یا اخشای آٔٛصؽ ،ؿأُ اسائ ٝآٔٛصؽ ،اسائ ٝتاصخٛسدٞا ،اخز أتحاٖ  ٚتؼتٞا
 ٚاسصؿیاتی ٟ٘ایی اصآٔٛصؽ واسوٙاٖ ٔیتاؿذ .تٙاتشایٗ ت٘ ٝؾش ٔیسػذ ؿٙاػایی اِضأات آٔٛصؿی ٔغاتك تا چٟاس چٛب ٘ؾشی
آٖ  ٚاسصیاتی تٛػیّٔ ٝـتشیاٖ آٔٛصؽ ٔی تٛا٘ذ ٔٙدش ت ٝتٟشٌ ٜیشی دلیك تش اص سٚیىشد ػیؼتٕی دس آٔٛصؽ واسوٙاٖ تاؿذ
 ٚؿشایظ سا تشای عشاحی ،اخشا  ٚاػتمشاس ٘ؾاْ خأـ آٔٛصؽ دس ػاصٔاٖ فشآ ٓٞوشد.
بیاى هسالِ

ویفیت فثاست اػت اص ػٙدؾ سضایت تیٗ ٔـتشی  ٚتذاسن وٙٙذ ٜو ٝتٛػظ خٛد آٖٞا تقشیف ٔیؿٛد .تا ٝفثااست دیٍاش
ویفیت چیضی اػت ؤ ٝـتشی ؤ ٝی ٌٛیذٚ .احذ آٔٛصؽ تایذ دس كذد تـخیق تماضای ٔـتشیٞا ٘ ٚیض ٔـاىالت آ٘ااٖ،
تاؿذ ایٗ یىی اص ٚؽایف ٔ ٚ ٟٓاػاػی آٔٛصؽ تّمی ٔیؿٛد .ایٗ تحث ٔیتٛا٘ذ ت ٝلا٘ ٖٛحمٛق ٔـتشیٞا یا اسصؽ ٟ٘ادٖ
تٔ ٝـتشیٞا ٔٙدش ؿٛد .تٙٔ ٝؾٛس ػٙدؾ سضایت ٔـتشی تایذ ػٛاالتی سا اص آٖٞا تپشػیذ .لثُ اص عشح ٞاش ٘اٛؿ ػالٛاِی،
اتتذا فىش وشد ؤ ٝـتشیٞا چٔ ٝیخٛاٙٞذ ،چٍ ٝ٘ٛتایذ آٖٞا سا ػٙدیذ .تذیٗ ٔٙؾٛس پشػـٙأ ٝتشسػی سضایت ٔـتشیٞای
داخّی تٟتشیٗ ٚػیّٔ ٝیتاؿذ ِٚی ،تشای تضٕیٗ اسصؽ دادٞ ٜای خٕـ آٚسی ؿذ ٜتایذ پیـاپیؾ تش٘أ ٝسیضی وشدٔ .ـاتشی
ؿٕا خذٔات ٔ ٚحلٛالتی سا ٔیخٛاٞذ و ٝویفیت تاال داؿت ٝتاؿذ .آٖٞا ویفیت سا چٍ٘ٛا ٝتقشیاف ٔایوٙٙاذ تاشای دسن
ویفیت اص دیذٌأ ٜـتشی ٘اچاس ٞؼتیذ و ٝػٙدؾٞای خاكی ا٘داْ دٞیذ .ایٗ ػٙدؾٞاا ؿاأُ ٔاٛاسدی اص لثیاُ صٔااٖ
ٌشدؽ واسٞا ،كحت واسٞاٞ ،ضی ٚ ٝٙعٔ َٛذت اسائ ٝخذٔات و ٕٝٞ ٝت ٝػِٟٛت وٕیت پزیش ٞؼاتٙذ ٔایتاؿاذ ٕٞچٙایٗ
فال ٜٚتش ٔٛاسد وٕی تایذ ٔٛاسد دیٍشی ٔثُ پاػخٍٛی ٚاحذ آٔٛصؽ ت٘ ٝیاص ػایش ٚاحذٞاٛٔ ،خاٛد تاٛدٖ خاذٔات ،دلیاك ٚ
وأُ تٛدٖ آٖ ٞا ٘ ٚح ٜٛا٘داْ واسٞا سا ٘یض ػٙدیذ و ٝیا ٔغاتك دِخٛأ ٜـتشی فُٕ ٔیوٙذ یا ٘ ٝوٕی وشدٖ ایٗ ٔاٛاسد
واس ػادٜای ٘یؼت ،أا  ٕٝٞآٖٞا تشای ػٙدؾ سضایت ٔـتشیٞا حائض إٞیت اػت .تشای ٔثاَ اٌش تخٛاٞیٓ ٔیضاٖ سضایت
ػایش ٚاحذٞا سا دس تاس ٜدٚسٜٞای آٔٛصؿی تؼٙدیٓ ٕٔىٗ اػت ػٛاَٞا صیش ٔغشح ؿٛد.
ٚ احذ آٔٛصؽ دس چٙذ دسكذ ٔٛاسد ،دٚسٜٞا سا دس صٔاٖ دس خٛاػت ؿٕا تش ٌضاس ٔیوٙذ
ٚ احذ آٔٛصؽ چٙذ تاس دس ػاَ تایذ دٚس ٜآٔٛصؿی «اِف» سا تش ٌضاس وٙذ
 تٟتشیٗ صٔاٖ تشٌضاسی دٚسٜٞای خاف وذاْ اػت
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ٔ یضاٖ كحت ٔٛاد آٔٛصؿی سا چمذس اسصیاتی ٔیوٙیذ
ٔ حتٛای دٚس ٜآٔٛصؿی «اِف» چمذس تا ٘یاصٞای ؿٕا تٙاػة داسد
 اص ٔیضاٖ پاػخ ٌٛئی ٚاحذ آٔٛصؽ ت ٝدس خٛاػتٞایتاٖ چمذس سضایت داسیذ
 پغ اص تشٌضاسی دٚسٜٞا خٛ٘ ٝؿ پیٍیشیٞایی اص ٚاحذ آٔٛصؽ ا٘تؾاس داسیذ
 اص چ ٝساٜٞای دیٍشی غیش اص تـىیُ والع ٔیؿٛد دا٘ؾ الصْ سا دس اختیاس ٚاحذ ؿٕا لشاس داد
 فال ٜٚتش تحّیُ دادٜٞایی و ٝاص ٔـتشیٞای خٛد ت ٝدػت ٔیآٚسیذ ،الصْ اػت تا ٔذیشیت اسؿذ (واسؿٙاػاٖ)
دس تٕاع تاؿیذ  ٚدس خشیاٖ خٟت ٌیشی ػاصٔاٖ لشاس تٍیشد  ٚتاالخش ٜپیٛػتٗ ت ٝؿثى ٝاستثاعی وؼاا٘ی واٝ
دس حیغٞ ٝای آٔٛصؿی ،دس داخُ یا خاسج ػاصٔاٖ فقاِیت ٔیوٙٙذ سا ٘ثایذ فشأاٛؽ واشد (اِاٗ تایر ،تشخٕاٝ
اتٛاِفتح الٔقی ،1382،ف  43تا .)54
اسصیاتی سضایت ٔـتشی تایذ ٞذف اكّی دس ٞش ػاصٔاٖ خذٔاتی تاؿذ  ٚا٘ذاصٌ ٜیشی تٟثٛد ویفیت خذٔات یه ساٙٔ ٜاػثی
تشای تـخیق فّٕىشد فشآیٙذ اػت .ضشٚسی اػت تا اعالفات ٚالقی دس تاس ٜآ٘چٛٔ ٝسد سضایت ٔـتشی اػت فشا ٚ ٓٞتٝ
ٔٙؾٛس ایداد اِٛٚیت تدضی ٚ ٝتحّیُ ٔٙاػثی كٛست ٌیشد (ٌاستی ٕٞ ٚىاساٖ .) 2010،1یه ػاختاس سٚیىشد وٕی ت ٝویفیت
ٔیتٛا٘ذ یه ػاصٔاٖ سا ت ٝدسن فٛأّی وٙٔ ٝدش ت ٝدسن ٔـتشی (٘یاصٞا  ٚخٛاػتٞٝای ٔـتشی) ت ٝفٛٙاٖ ایداد ویفیت
تاؿذ وٕه ٕ٘ایذ .تدضی ٚ ٝتحّیُ ؿىاف – تفاٚت تیٗ دسن ویفیت  ٚا٘تؾاسات اص ویفیت سا ا٘ذاصٌ ٜیشی  ٚػغح سضایت ٚ
٘اسضایتی اص تخؾٞای ٔختّف ٚ ٚیظٌیٞای خذٔات اسائ ٝؿذ ٜسا ٘ـاٖ ٔیدٞذ (ػا٘ی ٕٞ ٚىاساٖ .)2004 ،2تا تٛخ ٝتٝ
ٕ٘ٛداسی و" ٝوا٘ "ٛدس ٔٛسد سضایت ٔـتشی داسد .خٛاػتٞ ٝای ٔـتشی اص ػ ٝدػت ٝتـىیُ ؿذ ٜا٘ذ .دػت ٝا َٚخٛاػتٝ
ٞای پای ٚ ٝاػاػی ؤ ٝقٕٛال ت ٝؿىُ تّٛیخی ٚخٛد داس٘ذٕٞ ،اٖ ا٘غثاق تا اػتا٘ذاسدٞا  ٚاِضأات فٙی ٞؼتٙذ .دػت ٝدْٚ
خٛاػتٞ ٝای فّٕىشدی ٔحلٞ َٛؼتٙذ .خٛاػتٞ ٝای فّٕىشدی تش خالف دػت ٝا َٚت ٝعٛس ٔـخق اص عشف ٔـتشی اتشاص
ٔی ؿٛد  ٚتشآٚسد ٜػاختٗ آٖ ٞا تافث سضایت ٘ ٚثٛد آٖ ٘اسضایتی ٔـتشی سا ػثة ٔی ؿٛد .دػت ٝػ ْٛخٛاػتٞ ٝای
اٍ٘یضؿی ٔـتشی اػت و ٝؿأُ ٚیظٌی ٞای ویفیت ٞؼتٙذ  ٚتالثُ اص اسائٔ ٝحل ،َٛت ٝكٛست یه ٘یاص یا خٛاػت ٝاص دیذ
ٔـتشی دیذٕ٘ ٜی ؿٛد (ٛٞاساٖ ٕٞ ٚىاساٖ ،1381 ،تشخٕ ٝفثاػی  ٚیضداٖ پٙا ،ٜف .)7-6یادٌیش٘ذ ٜدس صٔشٔ ٜـتشی اِٚیٝ
ٔحؼٛب ٔیٌشدد  ٚدس كٛستی و ٝؿیٜٞٛای یادٌیشی ٘یاصٞای افشاد سا تأیٗ ٕ٘ٙایذٛٔ ،ػؼٕ٘ ٝیتٛا٘ذ ادفا ٕ٘ایذ و ٝتٝ
ویفیت فشاٌیش دػت یافت ٝاػت .تٙؾیٓ یه ٔذاس تاصخٛسد لٛی یىی اص اخضاء ٔٞ ٟٓش فشآیٙذ تضٕیٗ ویفیت ٔیتاؿذ .اسصیاتی
تایذ ت ٝكٛست یه فشآیٙذ ٔؼتٕش دس عی تش٘أ ٝا٘داْ پزیشد ٘ ٝایٙى ٝفمظ دس پایاٖ تش٘أ ٝآٔٛصؿی ت ٝاخشا دسآیذ
(ػاِیغ ،1380،تشخٕ ٝفّی حذیمی ،ف  .)30-29تٙاتشایٗ ٔیتٛا٘ذ تا ؿٙاػایی اِضأات آٔٛصؿی تا اػتفاد ٜاص ٔت ٚ ٖٛاسصیاتی
دس٘ٚی آٖ دس چٟاس ػغح ٔحتٛای دٚس ، ٜػاحتاس ،اػاتیذ  ٚفضا  ٚتدٟیضات دٚس ٜآٔٛصؿی صٔی ٝٙتاصخٛسد ٘مغ٘ ٝؾشات
ٔـتشیاٖ آٔٛصؽ ٚتا تغثیك آٖ ؿشایظ سا تشای تغییش  ٚتٟثٛد ویفیت اسائ ٝخذٔات آٔٛصؿی تٔ ٝـتشیاٖ ضٕٗ خذٔت فشآٓٞ
ٕ٘ٛد.

-Garibay et.all
-Sahney,etc.all
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هزٍری بز پیطیٌِ پضٍّص

تٛخ ٝت ٝویفیت  ٚاثشتخـی دٚسٞ ٜای آٔٛصؽ ٕٛٞاسٛٔ ٜسد تٛخ ٝتٛد ٜاػت .دس داخُ  ٚخاسج وـٛس تا اػتفاد ٜاص ٔذَ ٞای
ٔختفّف ت ٝایٗ أش پشداخت ٝؿذ ٜاػتٔ .ذَ ٌؼتشؽ فّٕىشد ویفیت (ٔ ٚ )QFDذَ وشان پاتشیه اٍِٞٛایی ٞؼتٙذ وٝ
ویفیت  ٚاثش تخـی سا اص دیذٌأ ٜـتشیاٖ آٔٛصؽ تشسػی ٔی وٙذ .اٍِٛی وشان پاتشیه ت ٝد٘ثاَ ػٙدؾ تاثیشات تش٘أٝ
(اسصؿیاتی پایا٘ی  ٚپیٍیشی) اػت  ٚدس ایٗ صٔی ٝٙچٟاس ػغح سا د٘ثاَ ٔی وٙذ و ٝت ٝتشتیة فثاستٙذ اص  :ػغح اٚ :َٚاوٙؾ
فشاٌیشاٖ ،ػغح د :ْٚیادٌیشی ،ػغح ػ :ْٛسفتاس ،ػغح چٟاسْ٘ :تایح (فتحی ٚاخاسٌا ،1383 ،ٜف .)341دس د ٝٞاخیش
پظٞٚؾ ٞای تؼیاسی تا اػتفاد ٜاص ایٗ ٔذَ كٛست ٌشفت ٝاػت ؤ ٝی تٛاٖ ت ٝپظٞٚؾ ٞای تائٛتایٚ ،)2006( 1اً٘ ٚ
دیٍشاٖ ،)2008( 2فثاػیاٖ ( ،)1383أیشی ٟٔش (ٚ ،)1386فاداس ( )1388اؿاس ٜوشدٔ .ذَ ٌؼتشؽ فّٕىشد ویفیت ()QFD
دس تثذیُ خٛاػتٞ ٝای ٔـتشیاٖ آٔٛصؽ ت ٝاِضأات فّٕیات ٔٛفك تٛد ٜاػت .دس ایٗ ٔذَ سضایت ٔٙذی ٔـتشیاٖ آٔٛصؽ تش
اػاع ٔیضاٖ تاثیش  ٚاثش تخـی ؿاٖ اِٛٚیت تٙذی  ٚدس خا٘ ٝویفیت ٔٛسد تدضی ٚ ٝتحّیُ لشاس ٌشفت ٚ ٝػغٛح إٞیت آٖ
4
تقییٗ ٔی ٌشدد .اػتفاد ٜاص ایٗ ٔذَ دس خاسج  ٚداخُ وـٛس داسای ػاتمٔ ٝقذٚدی اػت.وشیـٙاٖ ٛٞ ٚؿٕٙذ  ،)1993( 3أش
( ،)1955یاسی لّی ( ،)1384ػیذ خٛادیٗ  ٚؿا ٜحؼیٙی (ٍ٘ ،)1385اس٘ذ )1390( ٜتا اػتفاد ٜاص ایٗ ٔذَ د ٚپظٞٚؾ ا٘داْ
داد ٜاػت٘ -1.یاص ػٙدی آٔٛصؿی  ٚاِٛٚیت تٙذی آٖ اص دیذٌأ ٜـتشیاٖ آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت واسوٙاٖ ػاصٔاٖ وتاتخا٘ٝ
ٔشوضی -2 .تشخٕ٘ ٝذای ٔـتشیاٖ آٔٛصؽ ت ٝاِضأات فّٕیات دس آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت ػاصٔاٖ وتاتخا٘ٔ ٝشوضی .دس ایٗ
ٔماِ ٝتا اػتفاد ٜاص واسوشدٞای دٔ ٚذَ ٘اْ تشد ٜؿذ ٜت ٝاسصیاتی ٚاوٙؾ ٔـتشیاٖ آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت ت ٝاِضأات آٔٛصؿی
دس چٟاس ػغح ٔحتٛای دٚس ،ٜػاختاس ،اػاتیذ ،فضا  ٚتدٟیضات آٔٛصؽ پشداختٔ ٝی ؿٛدٔ .ذَ وشان پاتشیه تٔ ٝیضاٖ
اثشتخـی تش٘أٞ ٝای آٔٛصؿی دس ٚاحذ ٞای آٔٛصؽ تٛخ ٝداسد ٔ ٚذَ ٌؼتش ؽ فّٕىشد ویفیت ت ٝاِٛٚیت تٙذی ٘ذای
ٔـتشیاٖ آٔٛصؽ دس تثذیُ خٛاػتٞ ٝای آ٘اٖ ت ٝاِضاْ فّٕیات آٔٛصؿیٍ٘ .اس٘ذ ٜتا اػتخشاج ٔثا٘ی ٘ؾشی اِضأات آٔٛصؽ دس
چٟاس ػغح ،ت ٝاسصیاتی دیذٌأ ٜـتشیاٖ آٔٛصؽ پشداخت٘ ٚ ٝذای آ٘اٖ سا اِٛٚیت تٙذی ٔی وٙذ.
سَالّای پضٍّص

ٔ -1یضاٖ سضایت واسوٙاٖ اص ػغٛح ٔحتٛای ،ػاختاس ،اػاتیذ ،فضا  ٚتدٟیشات دٚس ٜآٔٛصؿی چٔ ٝمذاس اػت
 -2اسصیاتی فشآٌیشاٖ اص ٞشیه اص چٟاس ػغح ٔٛسد تشسػی دس ایٗ تحمیك ت ٝچٔ ٝیضاٖ اػت
رٍش ضٌاسی پضٍّص
الف -رٍش تحقیق

1

- Tao Tai
- Wang & et al
3
-Kridhnan & Houshmand
4
-Ermer
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٘ٛؿ تحمیك ایٗ پظٞٚؾ تشاػاع ٔاٞیت آٖ اص ٘ٛؿ تحمیك واستشدی اػت .اص ٘ؾش سٚؽ خٕـ آٚسی دادٜٞا ،تحمیك حاضش اص
٘ٛؿ تٛكیفی _ پیٕایـی اػت  ٚؿأُ ٔدٕٛفٝای اص سٚؽٞا اػت وٞ ٝذف آٖ تٛكیف وشدٖ ؿاشایظ پذیاذٜٞاای ٔاٛسد
تشسػی اػت  ٚكشفاً تشای ؿٙاخت تیـتش ؿشایظ ٔٛخٛد  ٚیاسی دادٖ دس فشایٙذ تلٕیٓ ٌیشی اػت.
ب -ابشار جوع آٍری اطالعات

ٌشدآٚسی اعالفات دس ایٗ پظٞٚؾ تا د ٚسٚؽ وتاتخا٘ٝای ٔ ٚیذا٘ی كٛست ٌشفتا ٝاػات ،دس سٚؽ وتاتخا٘اٝای اص ٔغاِقاٝ
وتابٞأ ،دّٞٝا٘ ،ـشیات  ٚپایاٖ ٘أٞٝای ٔٛخٛد دس دا٘ـٍا ،ٜتخـٙأٞٝاا ،دػاتٛساِقُٕٞاا  ٚلاٛا٘یٗ ٔ ٚماشسات ػااصٔاٖ
وتاتخا٘ٔ ٝشوضی  ٚؿشح ٚؽایف ٔٙذسج واسوٙاٖ  ٚآئیٗ ٘أٞ ٝای ٔشتٛط ت ٝفقاِیت واسوٙاٖ ٔشتثظ تا ٔٛضٛؿ پظٞٚؾ ،تشای
تذٚیٗ ٔثا٘ی ٘ؾشی  ٚتذٚیٗ پشػـٙأ ٝاػتفاد ٜؿذ ٜاػت .دس سٚؽ ٔیذا٘ی تشای خٕـ آٚسی اعالفاات اص پشػـاٙأٞٝاایی
ٔحمك ػاخ ٝٙتش اػاع ٔمیاع دسخ ٝتٙذی ِیىشت اػتفاد ٜؿذ ٜاػت .دس ایٗ پظٞٚؾ  ،اص پشػـٙأٔ ٝحمك ػاخت ٝاػتفادٜ
ؿذ و ٝدس عشاحی  ٚتذٚیٗ آٟ٘ا ٔشاحُ صیش عی ؿذ ٜاػت.
 )1اتتذا تٙٔ ٝؾٛس ؿٙاػائی اِضأات آٔٛصؿی اص دیذٌأ ٜـتشیاٖ آٔٛصؽ ػاصٔاٖ (خأق ٝفشاٌیشاٖ ) پشػـاٙأ ٝتااص
پاػخ ٔحمك ػاخت ٝعشاحی  ٚتذٚیٗ ٌشدیذٕٞ .چٙیٗ تا اػتفاد ٜاص پشػـاٙأ ٝتااص پاػاخ  ،سٚؽٞاای ٔلااحثٚ ٝ
ٔـاٞذٔ ٜـاسوتی اعالفات ٔٛسد ٘یاص خٕـ آٚسی ؿذ٘ذ.ػپغ تا اػتفاد ٜاص سٚؽٞای تحمیك ویفی  ،پاػخٞا ٔمِٝٛ
تٙذی ؿذ ٚ ٜت ٝكٛست پشػـٙأ ٝاِضأات آٔٛصؿی عیف ِیىشت دس چٟااس ػاغح یقٙای ٔحتاٛای دٚس ٜآٔٛصؿای ،
ػاختاس دٚس ٜآٔٛصؿی  ،اػاتیذ  ٚػاختٕاٖ تدٟیضات دٚس ٜآٔٛصؿی ،تٟیٛٔ ٚ ٝسد ٘ؾشخٛاٞی واسوٙاٖ لشاس ٌشفت.
 ) 2دس ٔشحّ ٝتقذ تٙٔ ٝؾٛس تغثیك اِضأات آٔٛصؿی اص دیذٌأ ٜـتشیاٖ آٔٛصؽ تا اِضأات فٙی اص دیذٌا ٜواسؿٙاػاٖ
آٔٛصؽ ،تا تشسػی ٔت ٚ ٖٛتشسػی آساء ٘ ٚؾشیات كاحة ٘ؾشاٖ ،اِضأات فٙی آٔٛصؽ اػتخشاج ٔ ٚم ِٝٛتٙذی ویفی
ؿذ٘ذ ػپغ پشػـٙأٔ ٝحمك ػاخت ٝدس عیف ِیىشت ،تٟیٛٔ ٚ ٝسد ٘ؾاش خاٛاٞی واسؿٙاػااٖ حاٛص ٜآٔاٛصؽ دس
ػاصٔاٖ ٔ ٚشوض آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت آػتاٖ لذع لشاس ٌشفت.
پشػـٙأ ٝأ َٚشتٛط تٔ ٝـتشیاٖ آٔٛصؽ ( واسوٙاٖ) اص د ٚلؼٕت تـىیُ ؿذ ٜاػت .
لؼٕت ا َٚپشػـٙأ ٝتٙٔ ٝؾٛس خٕـ آٚسی اعالفات خٕقیت ؿٙاختی ،عشاحی  ٚػؤاَٞایی ٘ؾیاش خٙؼایت ،ػاٗٔ ،یاضاٖ
تحلیالت ٔ ٚحُ واس ٔغشح ؿذ.
لؼٕت د ْٚپشػـٙأ ٝاص  22ػؤاَ ت ٝكٛست صٚخی دس چٟاس ػغح ٔحتٛا ،ػاختاس ،اػاتیذ  ٚفضا  ٚتدٟیضات دٚس ٜتـاىیُ
ٌشدیذ ٜو ٝدس عیف ِیىشت ٔغشح ؿذ ٜاػت .آِفای وش٘ٚثاا  % 84تاٛد ٚ ٜتیااٍ٘ش لاتّیات افتٕااد  ٚپایاایی تؼایاس تااالی
پشػـٙأ ٝاػت.
ج -جاهعِ آهاری

خأق ٝآٔاسی ٔٛسد ٘ؾش دس ایٗ پظٞٚؾ ،فثاست اػت اص وّی ٝواسؿٙاػاٖ ؿاغُ دس ػاصٔاٖ وتاتخا٘ٔ ٝشوضیٛٔ ،صٜٞا ٔ ٚشوض
اػٙاد آػتاٖ لذع سضٛی اػت .تقذاد ایٗ افشاد ٘ 245فش ٔی تاؿٙذ و ٝت ٝتفىیه دس ػ ٝحٛصٔ ٜقا٘ٚت ٕٞااٍٙٞیٔ ،قا٘ٚات
وتاتخا٘ٞٝای ٚاتؼتٔ ،ٝقا٘ٚت ٔٛصٞ ٜا ٔ ٚذیشیت اػٙاد ٔ ٚغثٛفات دس ػاصٔاٖ ٔـغ َٛت ٝواس ٔیتاؿٙذ .تشای ا٘تخاب ٕ٘، ٝ٘ٛ
اص خذ ٛٔ "َٚسٌاٖ " اػتفاد ٜؿذ ٜاػت ِزا تا تٛخ ٝت ٝحدٓ خأق ، ٝیه ٕ٘٘ 150 ٝ٘ٛفشی ا٘تخااب  ٚتا ٝسٚؽ تلاادفی
عثمٝای تیٗ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔاسی تٛصیـ ٌشدیذ و 130 ٝپشػؾ ٘أ ٝتشٌـت داد ٜؿذ ( ٘ش تاصٌـت .) %88
5

یافتِّای پضٍّص

دس ایٗ پظٞٚؾ اص آٔاس تٛكیفی (ٔیاٍ٘یٗ  ٚا٘حشاف ٔقیاس) ،آٔاس اػتٙثاعی  ٚآصٔ ٖٛآٔاسی وای د ٚتشای پاػخ ت ٝپشػؾ
ٞای پظٞٚؾ اػتفاد ٜؿذ ٜاػت.
پاسخ بِ پزسصّای پضٍّص :
 -1هیشاى رضایت کارکٌاى اس سطَح هحتَای ،ساختار ،اساتیذ ،فضا ٍ تجْیزات دٍرُ آهَسضی چِ هقذار است؟

تا اػتفاد ٜاص ٘شْ افضاس  SPSSآ ٔا سٜٞای تٛكیفی ٔیاٍ٘یٗ ،ا٘حشاف اػتا٘ذاسد ٚ ٚاسیا٘غ ،وٓتشیٗ  ٚتیـتشیٗ ٕ٘ش ٜسضایت
سا تشای ٞش یه اص ٌٛیٞ ٝا ٔحاػث ٝؿذ ٜاػت .تش اػاع خذ ،1 َٚواسوٙاٖ ت ٝعٛس ٔتٛػظ سضایتـاٖ اص اػاتیذ دٚس٘ ٜؼثت
ت ٝػایش ٔٛاسد تیـتش تٛد ٜاػت ،ػپغ ت ٝتشتیة اص ٔحتٛای دٚس ،ٜفضا  ٚتدٟیضات  ٚدس ٟ٘ایت اص ػاختاس دٚس ٜسضایت
داؿتٝا٘ذ .وٓتشیٗ ٕ٘شٜای و ٝتشای ٔحتٛای دٚس ٜحاكُ ؿذ ٜتشاتش تا  1تیـتشیٗ تشاتش تا ٔ 4.29یتاؿذ .تٕٞ ٝیٗ تشتیة
تشای ػاختاس دٚس ٜوٓتشیٗ ٔمذاس سضایت تشاتش تا  ٚ 1تیـتشیٗ تشاتش تا  ،4.8تشای اػاتیذ دٚس ٜوٓتشیٗ تشاتش تا  ٚ 1.5تیـتشیٗ
تشاتش تا  ٚ 4.67دس ٟ٘ایت تشای فضا  ٚتدٟیضات وٓتشیٗ تشاتش  ٚ 1تیـتشیٗ تشاتش تا ٔ 4.8یتاؿذ.
جذٍل  :1هیشاى رضایت کارکٌاى اس دٍرُّای آهَسضی

ٌٛیٝ
ٔحتٛای دٚسٜ
ػاختاس دٚسٜ
اػاتیذ دٚسٜ
فضا  ٚتدٟیضات

تقذاد
130
130
130
130

وٕتشیٗ
1
1
1/50
1

تیـتشیٗ
4/29
4/80
4/67
4/80

ٔیاٍ٘یٗ
3/615
2/8108
3/213
3/0300

ا٘حشاف اػتا٘ذاسد
0/6284
0/7248
0/52669
0/78032

ٕ٘ٛداس  1هیشاى رضایت کارکٌاى اس دٍرُّای آهَسضی

 -2ارسیابی فزآگیزاى اس ّزیک اس چْار سطح دٍرُ آهَسضی هَرد بزرسی در ایي تحقیق بِ چِ هیشاى است؟
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ٚاسیا٘غ
0/325
0/525
0/356
0/609

ضشٚسی اػت وٞ ٝشوذاْ اصچٟاسػغحٔ ،قیاسٞا  ٚضٛاتظ چٟاسٌا٘( ٝویفیثت  ٚؿایؼتٍی فٙی ،ػٛدٔٙذی  ٚواسایی ،فقاِیت
ٞای ٔثتٙی تش اٞذاف  ٚتؼٙذٌی  ٚوفایت) سا داؿت ٝتاؿٙذ .ایٗ ٔقیاس ٞا تش ٔىا٘یؼٕی اؿاس ٜداسد و ٝدس عی آٖ فشآٌیشاٖ تٝ
ِحاػ تش خٛسداسی اص ؿایؼتٍی ٞای فّٕی  ٚفٙی واسایی  ٚؿایؼتٍی ٞای الصْ سا ت ٝعٛس ٔغّٛب ٙٔ ٚاػة وؼة وٙٙذ.
ٔؤػؼات آٔٛصؿی ٔا٘ٙذ ػایش ػاصٔاٖ ٞا ٔتٛخ ٝفّؼفٔ ٚ ٝفٔ ْٟٛـتشی ٔحٛسی ت ٝفٛٙاٖ سٚؽٞای ٔذیشیت ویفیت فشاٌیش
تشای وٕه تٔ ٝذیشیت التلادی خٛد ؿذ ٜا٘ذ.ویفیت دس آٔٛصؽ ٔفاٞیٕی ٔتفاٚت داسد ایٗ تذاٖ ٔقٙی اػات وأ ٝاذیشیت
ویفیت دس آٔٛصؽ چٙذ ٚخٟی اػت و ٝؿأُ ویفیت ٚسٚدی دا٘ـدٛیاٖ ،اػتاداٖ ،واسوٙااٖ پـاتیثاٖ  ٚصیاش ػااخت ٞاادس
آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ اػت .دس ٞش ٘ؾاْ آٔٛصؿی ػٛ٘ ٝؿ ػاختاس ٚخٛد داسد وٞ ٝش یه داسای صیاش ٔدٕٛفاٝای اػات .ػااختاس
ػیؼتٓ ٔذیشیت ،ػیؼتٓ فٙی  ٚػیؼتٓٞای ٘ؾاْ اختٕافی (ػا٘ی ٕٞ ٚىاساٖ.)2000 1
٘ؾاْ آٔٛصؿی داسای اخضاء صیش اػت:
درًٍذاد :یادٌیش٘ذ ،ٜیا دٙٞذٔ( ٜقّٓٔ ،شتی) تش٘أ ٝدسػی ،فضای آٔٛصؿی ،تدٟیضات  ٚتؼٟیالت آٔٛصؿی ٚ ،ػاصٔاٖ تٛخ.ٝ
فزایٌذ :خشیاٖ یاددٞی – یادٌیشی ،فشآیٙذ ػاختی ػاصٔا٘ی ،فشآیٙذ پـتیثا٘ی.
بزًٍذاد ًْایی :دا٘ؾ آٔٛختٍاٖ ،آثاس فّٕی تِٛیذ ؿذ ٚ ٜخذٔات تخللی (تاصسٌاٖ ،1380 ،ف .)12
ٔشحّ ٝا َٚدس٘ٚذاد :دس ایٗ ٔشحّٔ ٝحتٛای دٚس ٜآٔٛصؿی (تش٘أ ٝدسػی) ،اػاتیذ  ٚفضا ٚتدٟضات آٔٛصؿی تش اػاع
ٔقیاسٞای چٟاسٌا٘ٔ ٚ ٝغاتك تا ٘ذای ٔـتشیاٖ آٔٛصؽ ٔٛسد تشسػی لشاس ٔی ٌیشد.
ػغح أ :َٚحتٛای دٚس:ٜ
تقشیف ٘ؾشی:دا٘ؾٟٔ ،است ٍ٘ ٚشؽ ٞائی و ٝاص عشیك تدشتیات یادٌیشی ا٘تخاب ٚػاصٔا٘ذٞی ؿذ ٚ ٜت ٝفشاٌیش اسائٝ
ٔیؿٛد (فشٟٔیٙی فشاٞا٘یٔ ،حؼٗ ،1387،ف .)106-105
یىی اص ٔحٛسٞای ٔغاِق ٝآػیة ؿٙاػی آٔٛصؽ ضٕٗ خذت سا ٔحتٛای آٔٛصؿی آٖ تقییٗ ٔی وٙذ  ٚضشٚسی اػت تا
ٔغاتك تا اٞذف تاػیغ  ٚتـىیُ آٖ تاؿذ سٚیىشد آٔٛصؽ ٞای فّٕی  ٚواستشدی دس آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت واسوٙاٖ تایذ
ٔغاتك تا خٛاػتٞ ٝا ٘ ٚذای ٔـتشیاٖ آٔٛصؽ ٔٛسد تٛخ ٚ ٝاسصیاتی لشاس ٌیشد.
تٙٔ ٝؾٛس ٔغاِق ٝدلیك ایٗ خٙث ٝاص ٘ؾاْ آٔٛصؿی ( ٔحتٛای دٚس )ٜتشسػی ضٛاتظ ٔ ٚقیاسٞای اػتا٘ذاسد چٟاسٌا٘ ٟٓٔ ٝاػت.

جذٍل  :2هعیارّای چْارگاًِ هحتَای دٍرُ

سدیف
1
2

ٔقیاسٞای
چٟاسٌا٘ٝ
ویفیت ٚ
ؿایؼتٍی
فقاِیت ٞای
ٔشتٛط ٔ ٚثتٙی
تش اٞذاف

ٚضقیت ٔغّٛب ؿاخق ٔحتٛای دٚس ٜآٔٛصؿی
یىی اص ٚسٚدٞای اكّی ٘ؾاْ آٔٛصؽ ٔحتٛای تش٘أ ٝدسػی  ٚویفیت آٔٛصؿی آٖ اػتٔ .شاوض آٔٛصؽ ضٕٗ
خذٔت ٕ٘ی تٛا٘ٙذ ت ٝاٞذاف آٔٛصؿی ٔقیٗ تشػٙذ ٍٔش آ٘ى ٝویفیت فٙی الصْ سا داؿت ٝتاؿٙذ
ضاتغ ٟٓٔ ٝدیٍش دس ٚسٚدی اعالفات ایٗ اػت ؤ ٝحتٛای دٚس ٜآٔٛصؿی تا اٞذاف تاػیغ  ٚتـىیُ ٔشاوض
آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت واسوٙاٖ ٔتٙاػة تاؿذ .ایٗ تذاٖ ٔقٙی اػت و ٝاٚال تایذ دٚسٞ ٜایی تشٌضاس ؿٛد وٝ
فّٕی  ٚفّٕی تاؿذ ٔ ٚثتٙی ٔ ٚشتثظ تا ٚؽایف ؿغّی واسوٙاٖ  ٚؿشایظ واس ی آ٘اٖ تاؿذ ٚ .د ْٚایٙى ٝدس ٞش
- sahney et all

7

1

3

واسایی ٚ
ػٛدٔٙذی

4

تؼٙذٌی ٚ
وفایت

دٚس ، ٜدسٚػی اسائ ٝؿٛد و ٝت ٝتحمك دا٘ؾ ٟٔ ٚاست واسوٙاٖ وٕه وٙذ.
آٔٛصؽ ٞای ضٕٗ خذٔت واسوٙاٖ دس كٛستی ٔفیذ  ٚػٛدٔٙذ اػت و ٝدس ؿشایظ ؿغّی آ٘اٖ ٔ ٚحیظ واسی
واسوٙاٖ واسایی داؿت ٝتاؿذ .تٙاتش ایٗ واسایی ٔحتٛای ت ٝد ٚفأُ اؿاس ٜداسد :ا َٚآ٘ى ٝدٚسٞ ٜایی ا٘تخاب
ؿٛد و ٝدس ٔحیظ واسی ٘یاص ت ٝآٖ دیذ ٜؿٛد  ٚتٞ ٝش دِیّی دیٍش ٔشاوض آٔٛصؿی آٖ سا اسائٕ٘ ٝی وٙٙذ .دْٚ
دسٚػی و ٝدس ٞش سؿت ٝاسائٔ ٝی ؿٛد تشای آٔٛصؽ ٟٔاستی  ٚفّٕی ٔفیذ تاؿذ  ٚاص اسائ ٝدسٚع ٘ؾشی غیش
ٔشتثظ اختٙاب ؿٛد  ٚدس فٛم تش آٔٛصؽ ٞای واستشدی تاویذ ؿٛد.
اكُ یاد ؿذ ٜتش ٔیضاٖ ٔحتٛای آٔٛصؿی دس ٞش دٚس ٚ ٜدس ٞش دسع اؿاس ٜداسد .دس ٚالـ ٔیضاٖ اعالفات دس ٞش
دٚسٔ ٜتٙاػة تا دسع تایذ وافی  ٚتؼٙذ ٜتاؿذ .حدٓ دسػی و ٝتشای ٞش دٚس ٜاسائٔ ٝی ؿٛد تایذ وٙتشَ ٚ
اسصیاتی ؿٛد ٘ ٚؾاست دائٕی ٔ ٚؼتٕشی ٚخٛد داؿت ٝتاؿذ (سضایی،پاؿا.)1387،

جذٍل  :3الشاهات فٌی هحتَای دٍرُ آهَسضی بز اساط هعیارّای چْارگاًِ

سدیف
1

ٔقیاس ٞای
چٟاس ٌا٘ٝ
ویفیت ٚ
ؿایؼتٍی
فٙی

اِضأات فٙی ٔشتٛط تٔ ٝحتٛای دٚس ٜآٔٛصؽ

ٔٙثـ



واستشدی تٛدٖ ٔغاِة ٔ ٚثاحث.



تىشاسی ٘ثٛدٖ ٔثاحث والعٞا.



واستشدی تٛدٖ ٔحتٛا ٔ ٚغاِة آٔٛصؿی تشای

ثاتتی ٕٞ ٚىاساٖ ت٘ ٝمُ
اص ٘ثٛی1375،



تىشاسی ٘ثٛدٖ ٔثاحث ٔ ٚغاِة.



واستشدی تٛدٖ ٔثاحث ٔ ٚغاِة.

اؿشف ٟٔشاٖ لٕشی تٝ
٘مُ اص ٘ثٛی1384،



ٔخّٛط وشدٖ ٔثاحث تا خّؼات تا ٔٛضٛفات

اِٚیاء دا٘ؾ آٔٛصاٖ.

ػیاػی  ٚاختٕافی.

8

٘ثٛی1384 ،



ضٛاتغی فّٕی تشای ا٘تخاب ٔحتٛای دٚسٜ
ٚخٛد داؿت ٝتاؿذ و ٝاٚالً ٔٙدش ت ٝآٔٛصؽ
ٔذأ ٚ ْٚؼتٕش ٌشدد ،دٔٚاً استثاط تا ٔؼائُ

اِف ِٛی ،تشخٕ ٝفشیذٜ
ٔـایخ ،1384 ،ف -46
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سٚص داؿت ٝتاؿذ ،ػٔٛا فشكت ٔٙاػة تای
فقاِیتٞای یادٌیشی چٙذٌا٘ ٝسا فشا ٓٞآٚسد.
فقاِیت ٞای و ٝدس آٖ اص حٛاع ٔختّف
اػتفادٔ ٜیؿٛد  ٚتافث افضایؾ اٍ٘یضٚ ٜ
تٛا٘ایی یادٌیشی ؿٛد .ساتقاً ا٘تخاب
ساٞثشدٞای یاددٞی ٔٙاػة تایذ لثُ اص تِٛیذ
 ٚتٟیٛٔ ٝاد آٔٛصؿی كٛست تٍیشد.


ٔحتٛای تایذ داسای اٍِٛی ٔٙاػثی اص اٞذاف
سفتاسی اص پیؾ تقییٗ ؿذ ٜتاؿذ.



تشویثی اص دسٚع فّٕی ٘ ٚؾشی دس تش٘أٝ
دسػی ٌٙدا٘ذ ٜؿٛد.



ؿی ٜٛفشضٔ ٝغاِة ٔٙدش ت ٝیادٌیشی ٔقٙا
داس تـٛد.

ػاختاس سؿت ٝتایذ فال ٜٚتش دا٘ؾ ا٘ذٚخت ٝؿذ ٜداسای
ٔدٕٛفٔ ٝفاٞیٓ اػاػی تشای تٛكیف ا٘ٛاؿ پذیذٜٞا ٚ
سٚؽٞا  ٚلٛافذ اػاػی تٕٞ ٝاٖ سؿت ٝتاؿذ .
2

فقاِیت ٞای
ٔشتٛط ٚ
ٔثتٙی تش
اٞذاف



اٞذاف سفتاسی ت ٝدلت تقییٗ ؿٛد.



ساتغٔ ٝؼتمیٕی تیٗ اٞذاف ٛ٘ ٚؿ آٔٛصؿی
و ٝدادٔ ٜیؿٛد ٚخٛد داؿت ٝتاؿذ.



فثاع صادٌااٖ  ٚاػاذی،
 1384تااااا٘ ٝماااااُ اص
ٌّذؿتایٗ.

آٔٛصؽ ٔٙدش ت ٝآٔاد ٜػااصی ٘یاشٚی وااس  ٚخّیّی1383 ،
تدٟیض واسوٙاٖ ت ٝدا٘ؾ ٟٔ ٚاست ٔاٛسد ٘یااص
ؿغّی تـٛد.



ٔحتٛای دٚسٔ ٜثتٙی تش تدشتٞٝای یادٌیشی
تاؿذ ٕٞ ٚىاساٖ دس دٚس ٜآٔٛصؿی ساتغٝ
ٔٛثشی ٔثتٙی تش تاصخٛسد تا  ٓٞتش لشاس وٙٙذ.



ٔذاخالت عشاحی ؿذ ٜتش اػاع اكَٛ
یاددٞی  ٚیادٌیشی تاؿذ  ٚدس ٞش ٔذاخّٝ
ٔدٕٛفٝای اص سٚؽٞای آٔٛصؿی ٔٛسد
9

آ ٚیظٌاٖ ٕٞ ٚىاساٖ،
 1388ت٘ ٝمُ اص
.)2006( Steinerty
آٚیظٌاٖ ٚ
ٕٞىاساٖ 1388،ت٘ ٝمُ اص
.)1996(Sachdeva

اػتفاد ٜلشاس تٍیشد.


واسوٙاٖ تایذ ٕٛٞاسٛ٘ ٜآٚسی سٚصٔش ٜداؿتٝ
تاؿٙذ ،چیضٞای تاص ٜفشا تٍیش٘ذٟٔ ،است خذیذ

وٟشیضی ت٘ ٝمُ اص ساتی
٘ض1385 ،

تیأٛص٘ذ  ٚپیٛػت ٝتاصآٔٛصی ؿ٘ٛذ.


دس تقییٗ ٌاْ اٞذاف سفتاسی  ٚیا آٔٛصؿی ٞش ؿقثا٘ی ،حؼٗ،1372 ،
یه اص دسٚع  ٚفلُٞا ت ٝكاٛست خضئای  ٚف 160-161
سفتاسی تیاٖ ٔی ؿٛد .اٞذاف سفتااسی تیااٍ٘ش
سفتاسی اػت و ٝاص فش آ ٌیش ا٘تؾااس ٔایسٚد ٚ
دس پایاٖ دٚس ٜاص خٛد تشٚص ٔیدٞذ.



ٔحتٛی ػاصٔاٖ یافت ٝتاؿاذ  ٚدس ٌااْ تقیایٗ
سػا٘ٛٔ ٚ ٝاد آٔٛصؿی تایذ تقیایٗ واشد تاشای
تحمك اٞذاف سفتاسی ت ٝچٛٔ ٝاد آٔٛصؿی ٘یاص
داسیٓ.



ٔحتٛای تایذ داسای ٞذف ٞای فیٙی  ٚلاتُ
تلٛس تاؿذ.

3

واسایی ٚ
ػٛدٔٙذی



ٔحتٛای تایذ تش اػاع ٞاذف ٞاای آٔٛصؿای ؿقثا٘ی ،حؼٗ،1372 ،
ف 160-161
ٔقیٗ تٟی ٚ ٝتٙؾیٓ ؿٛد.



ٔغاِة  ٚفقاِیتٞای پیـٟٙادی تایذ دلیماً تاا
ٞذفٞای وّای ،خضئای  ٚسفتااسی ٔغااتك ٚ
ٕٞؼ ٛتاؿذ تا تحمك آٖ سا أىاٖ پزیش وٙذ.



ٔحتٛای آٔٛصؿی تایاذ تاا ٌاش ٜٚػاٙی ،لاٜٛ
دسن ،فالیك  ٚسغثت فاش آ ٌیاشاٖ ٔغاتمات
داؿت ٝتاؿذ تا تتٛا٘ذ تاشای ٕٞا ٝوؼاا٘ی واٝ
لاتّیتٞای ٔتفاٚتی داس٘ذ فشكتٞای ٔٙاػثی
فشا ٓٞوٙذ تا تٞ ٝذفٞای آٔٛصی تشػٙذ.



ٔغاِة ٔحتٛای آٔٛصؿای تایاذ دس یاه خاظ
ػیش ٔـخق  ٚت ٝكٛست ٔٙغمی  ٚتا تٛخاٝ
ت ٝػاخت ٚیظ ٜآٖ سؿت ٚ ٝیادٌیشیٞای لثّی
فشاٌیشاٖ تٟی ٚ ٝتٙؾیٓ ؿٛد.



ٔحتٛای آٔٛصؿی ،چ ٝاص ِحاػ ٔثاحث ٚ
ؿیٜٞٛا  ٚچ ٝاص ِحاػ ٔثاَٞا  ٚاسلاْ  ٚآٔاس،
11

تایذ خذیذٔ ،تحٔ ٚ َٛتٙاػة تا ؿشایظ ٚ
٘یاصٞای سٚص تاؿذ ٔ ٚأخز آٖ خذیذ  ٚافتثاس
فّٕی وافی داؿت ٝتاؿذ.


ٔفاٞیٓ ٔٛخٛد دس ٔحتٛای آٔٛصؿی ،تایذ تش
اػاع تحّیُ ٔفاٞیٓ اػاػی  ٚؿٙاخت
سٚؽٞای دسػت ،تش پشٚسا٘ذٖ  ٚسؿذ ا٘ذیـٝ
تاویذ داؿت ٝتاؿذ ٘ ٝت ٝا٘تماَ ا٘ثٜٛ
ٚالقیتٞای فّٕی.



ٔحتٛای آٔٛصؿی تا حذ أىاٖ تایذ ٔشتثظ تا
ص٘ذٌی سٚصٔشٔ ٚ ٜحیظ اختٕافی فشاٌیشاٖ
تاؿذ.



ٔحتااٛای تایااذ فشاٌیااشاٖ سا تااشای ص٘ااذٌی
اختٕافی  ٚؿغّی آٔاد ٜوٙذ.

4

تؼٙذٌی ٚ
وفایت



ٔحتااٛای آٔااٛصؽ تایااذ فشاٌیااشاٖ سا تاأ ٝقلٔٛی1381 ،
فقاِیتٞای آٔٛصؿی ٔختّاف ٔا٘ٙاذ آصٔاایؾ
وشدٖ ،تدضیا ٚ ٝتحّیاُ تلااٚیشٔ ،فااٞیٓ ٚ
فقاِیااتٞااای یااادٌیشی واا ٝدس آٖ حااٛاع
ٔختّااف اػااتفادٔ ٜاایؿااٛد ٚاداسد تااا تافااث
افضایؾ اٍ٘یض ٚ ٜیادٌیشی ا ٚؿٛد.



ؿشایظ تىشاس آٔٛختٞٝای فشاٌیشاٖ دس
ٔحتٛای دٚسٚ ٜخٛد داؿت ٝتاؿذ.



ٔحتااٛای دٚس ٜآٔٛصؿ ای تااا ٔحتااٛای ؿااغّی
فشاٌیشاٖ استثاط داؿت ٝتاؿذ تاٌ٘ٛ ٝاٝای واٝ
ؿشوت دس دٚسٜٞای آٔٛصؿی تتٛا٘ذ ٔـىّی اص
ٔـىالت واسی آ٘اٖ سا حُ  ٚیا آ٘اٖ سا تشای
واسٞا ٔ ٚؼلِٛیتٞای تاالتش آٔاد ٜوٙذ.



دس ٘ؾش ٌشفتٗ پیؾ ٘یاس تشای دٚسٜٞای تاالتش وٛالئیاٖ1387 ،
(دس ٔحتٛای دٚس ٜآٔٛصؿی).



تقییٗ ٔحتٛای تش٘أٞٝای آٔٛصؿی تایؼتی دس اتغحی ،1373 ،ف 126
ساتغ ٝتا ٞذفٞای وّی ٚ ٚیظ ٜتش٘أٞٝا تاؿذ.



دس تش٘أٞٝای آٔٛصؿی ،خٛا ٜآٔٛصؽ حیٗ واس
11

تاؿذ  ٚخٛا ٜآٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت ایٗ اكاُ
سا تایذ پازیشفت وا ٝاغّاة ،افاشادی ؿاشوت
ٔیوٙٙذ و ٓٞ ٝاص ِحاػ تدشتی  ٓٞ ٚاص ٘ؾاش
ٔیضاٖ دا٘ؾ  ٚاعالفااتٙٔ ،ااتـ اسصؿإٙذی
ٞؼتٙذ وأ ٝـاٛست تاا آ٘ااٖ خٟات تقیایٗ
ٔحتٛای دٚسٜٞای آٔٛصؿی ٔیتٛا٘ذ ت ٝتٟثاٛد
ٔحتٛا وٕه ٕ٘ایذ.


ٔحتٛای تایذ داسای اٍِٛی ٔٙاػثی اص اٞذاف
سفتاسی اص پیؾ تقییٗ ؿذ ٜتاؿذ.



تشویثی اص دسٚع فّٕی ٘ ٚؾشی دس تش٘أٝ

اِف ِٛی ،تشخٕ ٝفشیذٜ
ٔـایخ ،1384 ،ف -46
.54

دسػی ٌٙدا٘ذ ٜؿٛد.

جذٍل  :4ارسیابی هحتَای دٍرُ آهَسضی بز اساط ًذای هطتزیاى آهَسش

ٌٛیٝ
ؿایؼتٍی دس ا٘داْ
ٚؽایف ؿغّی
تٛإ٘ٙذی دس حُ
ٔـىالت واسی
تٛػق ٝتدشتیات
یادٌیشی
تشخٛسداسی اص خذیذتشیٗ
تداسب ؿغّی
ٕٞاٍٙٞی
تیٗ
ٔحتٛای
دٚسٞ ٜا

فشاٚا٘ی

دسكذ

دسكذ ٔقتثش

دسكذ تدٕقی

دسخٝ
خیّی خٛب
خٛب

11
28

8.5
21.5

8.5
21.5

8.5
30.0

ٔتٛػظ
ضقیف
خیّی ضقیف
خیّی خٛب
خٛب
ٔتٛػظ
ضقیف
خیّی ضقیف
خیّی خٛب
خٛب
ٔتٛػظ
ضقیف
خیّی ضقیف

67
20
4
5
28
62
32
3
4
39
56
27
4

51.5
15.4
3.1
3.8
21.5
47.7
24.6
2.3
3.1
30.0
43.1
20.8
3.1

51.5
15.4
3.1
3.8
21.5
47.7
24.6
2.3
3.1
30.0
43.1
20.8
3.1

81.5
96.9
100.0
3.8
25.4
73.1
97.7
100.0
3.1
33.1
76.2
96.9
100.0

خیّی خٛب
خٛب
ٔتٛػظ

3
39
70

2.3
30.0
53.8

20.3
30.0
53.8

20.3
32.3
86.2

12

تشٌضاسی دٚسٞ ٜای
فّٕی ٚواسٌاٞی استماء
ػغح فٕىشد تخللی

ضقیف
خیّی ضقیف

14
4

10.8
3.1

10.8
3.1

96.9
100.0

خیّی خٛب
خٛب
ٔتٛػظ
ضقیف
خیّی ضقیف

5
30
55
35
5

3.8
23.1
42.3
26.9
3.8

3.8
23.1
42.3
26.9
3.8

3.8
26.9
69.2
96.2
100.0

جذٍل  :4/1آهارُ هحتَای دٍرُ آهَسضی بز اساط ًذای هطتزیاى آهَسش

گَیِ
ؿایؼتٍی دس ا٘داْ ٚؽایف ؿغّی،
تٛإ٘ٙذی دس حُ ٔـىالت واسی
تٛػق ٝتدشتیات یادٌیشی
تشخٛسداسی اص خذیذتشیٗ تداسب ؿغّی
ٕٞاٍٙٞی تیٗ ٔحتٛای دٚسٞ ٜا
تشٌضاسی دٚسٞ ٜای فّٕی ٚواسٌاٞی ٚ
استماء ػغح فٕىشد تخللی

هطلَب

هتَسط

ًا هطلَب

آهارُ کی دٍ

سطح هعٌی

39
30
33
25.4
43
33.1
42
32.3

67
51.5
62
47.7
56
43.1
70
53.8

24
18.5
35
26.9
31
23.8
18
13.8

21.99

داری
0.000

12.11

0.000

7.22

0.03

31.26

0.000

35

55

40

5

0.08

26.9

42.3

30.8

ویفیت  ٚؿایؼتٍی فٙی٘ :یٕی اص فشآٌیشاٖ ؿایؼتٍی دس ا٘داْ ٚؽایف ؿغّی  ٚتٛإ٘ٙذی دس حُ ٔـىالت واسی
واسوٙاٖ ،اص عشیك ٔحتٛای تش٘أ ٝدسػی سا ٔتٛػظ اسصیاتی وشد ٜا٘ذ ٔ ٚاتمی آٖ سا خٛب  ٚضقیف دا٘ؼت ٝا٘ذ.
فقاِیت ٞای ٔشتٛط ٔ ٚثتٙی تش اٞذافٌٛ :ی ،ٝتٛػق ٝتدشتیات یادٌیشی اص عشیك ٔحتٛای دٚس ٜآٔٛصؿی ٔٛسد اسصیاتی لشاس
ٌشفت ٝاػت  ٚخذ٘ 4 َٚـاٖ ٔی دٞذ و ٝاسصیاتی ٘یٕی اص فشآٌیشاٖ ٘ؼثت ت ٝایٗ ٌٛیٔ ٝتٛػظ اػت.
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واسایی  ٚػٛدٔٙذی :تشخٛسداسی ٔحتٛای دٚس ٜاص خذیذتشیٗ تدشتیات ؿغّی  ٚتشٌضاسی دٚسٞ ٜای فّٕی  ٚواسٌاٞ ٜای
تخللی تش ٔفیذ تٛدٖ ،فّٕی تٛدٖ  ٚواسایی ٔحتٛای دٚس ٜتاویذ ٔی وٙذ .تمشیثا ٘یٕی اص فشآٌیشاٖ آٖ سا ٔتٛػظ اسصیاتی
وشد ٜا٘ذ ٔ ٚاتمی خٛب  ٚضقیف دا٘ؼت ٝا٘ذ.
تؼٙذٌی  ٚوفایت :اكُ یاد ؿذ ٜتش ٔیضاٖ ٔحتٛای آٔٛصؿی دس ٞش دٚس ٚ ٜدس ٞش دسع اؿاس ٜداسد .دس ٚالـ ٔیضاٖ
اعالفات دس ٞش دٚسٔ ٜتٙاػة تا دسع تایذ وافی  ٚتؼٙذ ٜتاؿذ .حدٓ دسػی و ٝتشای ٞش دٚس ٜاسائٔ ٝی ؿٛد تایذ وٙتشَ ٚ
اسصیاتی ؿٛد ٘ ٚؾاست دائٕی ٔ ٚؼتٕشی ٚخٛد داؿت ٝتاؿذ .خذ٘ 4 َٚـاٖ ٔی دٞذ و٘ ٝیٕی اص فشآٌیشاٖ تؼٙذٌی ٚ
وفایت ٔحتٛای دٚسٞ ٜا سا ٔتٛػظ اسصیاتی وشد ٜا٘ذ .تٙاتشایٗ اسصیاتی ٘ؼثتا ٔغّٛتی اص آٖ داؿت ٝا٘ذ .وٕتش اص  10دسكذ آٖ
سا ضقیف  ٚیا خیّی ضقیف دا٘ؼت ٝا٘ذ .أا ػغح ٔقٙی داسی آٔاس ٜخی د ،ٚتشای ٔمایؼٌٛ ٝیٞ ٝا دس ٔحتٛای دٚسٜ
آٔٛصؿی تفاٚت ٔقٙی داسی سا دس تٕأی ٔٛاسد ت ٝخض ػغح واسایی  ٚػٛدٔٙذی ٘ـاٖ ٔی دٞذ .دس ٔقیاس ویفیت ٚ
ؿایؼتٍی فٙی دسكذ ٔغّٛب اص ٘أغّٛب تیـتش اػت یقٙی ایٗ ٔٛسد دس ٚضقیت ٔتٛػظ ت ٝػٕت ٔغّٛب لشاس داسد .دس
ٔقیاس د ْٚیقٙی فقاِیت ٞای ٔثتٙی تش اٞذاف ،دسكذ ٘أغّٛب اص دسكذ ٔغّٛب تیـتش اػت یقٙی ایٗ ٔٛسد دس ٚضقیت
ٔتٛػظ ت ٝػٕت ٘أغّٛب لشاس داسد.
سطح دٍم :اساتیذ دٍرُ

تقشیف ٘ؾشیٔ :تخللیٗ سؿتٞٝای ٔختّف فّٕی و ٝدس آٖ سؿت ٝفال ٜٚتشداؿتٗ دا٘ؾٟٔ ،است ٌ ٚشؽ فّٕی لادس تٝ
ا٘داْ ٚؽایف آٔٛصؿی دس ػ ٝدػتٚ ٝؽایف ٔذیشیت والعٚ ،ؽایف ٔشتٛط ت ٝتذسیغ ٚ ٚؽایف ٘ؾاست  ٚاسصیاتی تا تٛخ ٝتٝ
اكٔ ٚ َٛفاٞیٓ سٚاٖ ؿٙاػی تشتیتی ،تاؿذ( .تاصسٌاٖ ،فثاع،1380،ف  .)76تٙٔ ٝؾٛس ٔغاِق ٝدلیك ایٗ خٙث ٝاص ٘ؾاْ
آٔٛصؿی تشسػی ضٛاتظ ٔ ٚقیاسٞای اػتا٘ذاسد چٟاسٌا٘ ٟٓٔ ٝاػت.
جذٍل  : 5هعیارّای چْارگاًِ اساتیذ دٍرُ

سدیف
1

2

3

ٔقیاسٞای
چٟاسٌا٘ٝ
ویفیت ٚ
ؿایؼتٍی

فقاِیت ٞای
ٔشتٛط ٔ ٚثتٙی
تش اٞذاف
واسایی ٚ
ػٛدٔٙذی

ٚضقیت ٔغّٛب ؿاخق اػاتیذ آٔٛصؿی
ٔشتیاٖ  ٚاػاتیذی و ٝدس ٔشاوض آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت واسوٙاٖ ٔـغ َٛتذسیغ ٞؼتٙذ تایذ تِ ٝحاػ ٔقیاسٞای
فٙی ٔ ٚذاسج فّٕی دس ػغح لاتُ لثِٛی تاؿٙذ .ت٘ ٝؾش ٔی سػذ ٔقیاسٞا  ٚضٛاتغی تشای تـخیق كالحیت
اػاتیذ تقشیف  ٚتقییٗ ؿذ ٜتاؿذ .حفؼ  ٚاستماءویفی اػتاد ت ٝفٛٙاٖ ٘مؾ اكّی  ٚسإٙٞای فشآٌیشاٖ دس
آٔٛصؽ ٞای واستشدی ،اِضاْ اػتفاد ٜاص اتضاسٞای فّٕی دس ٞش دٚس ٜتٙٔ ٝؾٛس آٔٛصؽ ٞای ٟٔاستی اص فٛأُ
تاویذ تش ا٘تخاب ٔشتیاٖ  ٚاػاتیذ تٛإ٘ٙذ اػت
تشای سػیذٖ ت ٝاٞذاف اص پیؾ تقییٗ ؿذ ٜدس آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت واسوٙاٖ تایذ اػتادا٘ی ٔتٙاػة تا آٔٛصؽ
ٞای ٔشوض ت ٝواس ٌشفت ٝؿ٘ٛذ .یىی اص ضٛاتظ ٔ ٟٓدس اسصیاتی اػتاداٖ ٔ ،تٙاػة تٛدٖ تخلق ٞای فّٕی ٚ
تدشتی آٖ ٞا تا دسٚع ٔشتٛط اػت.
ٕٔىٗ اػت اػتادی و ٝا٘تخاب ٔی ؿٛد ،داسای ٔذاسج فّٕی  ٚواستشدی تاؿذ ،سؿت ٝتخللی ا٘ ٚیض ٔتٙاػة
تا تذسیغ ٚی تاؿذِ ،یىٗ دس اسائ ٝدسع ٘اتٛاٖ تاؿذ ،یا أىاٖ استثاط تشلشاس وشدٖ سا ٘ذاؿت ٝتاؿذ  ٚیا تٝ
دالیُ دیٍش واسایی الصْ سا ٘ذاؿت ٝتاؿذ  ٚواسایی  ٚػٛدٔٙذی اػتاد اص اخضای ٔ ٟٓآٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت
14

ٔحؼٛب ٔی ؿٛد و ٝدس اسصیاتی واسوشدٞای ایٗ ٔشوض إٞیت داسد.
4

تؼٙذٌی ٚ
وفایت

سدیف

ٔقیاس ٞای
چٟاس ٌا٘ٝ
ویفیت ٚ
ؿایؼتٍی
فٙی

یىی اص ضٛاتؼ ٔ ٟٓدس اسصیاتی اػتاداٖ تٙاػة تقذاد آٖ ٞا تا تقذاد فشآٌیشاٖ تشاػاع ؿاخق ٞای آٔٛصؽ
فاِی ٔ ٚشاوض ضٕٗ خذٔت اػت .تٙاتش ایٗ ضشٚسی ت٘ ٝؾش ٔی سػذ و ٝایٗ ٘ٛؿ ٔشاوض ت ٝتقذاد ٔقیٙی اػتاد
دس سؿتٞ ٝای دسػی ٔشتثظ داؿت ٝتاؿٙذ (سضایی،پاؿا.)1387

جذٍل  : 6الشاهات فٌی اساتیذ دٍرُ آهَسضی بز اساط هعیارّای چْارگاًِ

1

اِضأات فٙی ٔشتٛط ت ٝاػاتیذ دٚس ٜآٔٛصؽ

ٔٙثـ



ٔذسػاٖ دٚس ٜآٔٛصؿی اص تخلق وافی تشخٛسداس تاؿٙذ.

٘ثٛی1384 ،



اػاتیذ تا سٚؽٞای تذسیغ ،تش٘أ ٝسیضی  ٚاسصؿیاتی آٔٛصؿی

آ ٚیظٌاٖ ٕٞ ٚىاساٖ1388 ،

آؿٙایی وافی داؿت ٚ ٝپظٞٚؾ سا تدشت ٝوشد ٜتاؿذ.


اػاتیذ تؼّظ تش ٔٛضٛؿ داؿت ٚ ٝدس تذسیغ عشح دسع داؿتٝ
تاؿٙذ.



ٔشحّ ٝا٘تخاب اػاتیذ ٔ ٚشتیاٖ آٔٛصؽ اص ٔٛاسد ٔ ٟٓدس اخشای ٞش اتغحی ،1373 ،ف 136 - 137
تش٘أ ٝآٔٛصؿی اػت .تشای ػِٟٛت دس ا٘داْ ایٗ ٔشحّ ،ٝالصْ اػت
ٔذیشاٖ ،واسؿٙاػاٖ ٔ ٚؼلٛالٖ آٔٛصؿی ٕٛٞاس ٜفٟشػتی اص اػاتیذ
ٔ ٚشتیاٖ ٚاخذ ؿشایظ تشای دٚسٜٞای ٔختّف سا دس دػتشع داؿتٝ
تاؿٙذ تا تتٛا٘ٙذ تشای ٞش دٚس ٜتا تٛخ ٝتٚ ٝیظٌیٞاا  ٚخلٛكایات
آٖ دٚس ،ٜاػاتیذ ٔ ٚشتیاٖ ٔٛثش  ٚواسآٔذ سا ا٘تخاب وٙٙذ.



ٔشوض آٔٛصؽ تا تٛخ ٝت ٝویفیت واس ٞ ٚذفٞای وّی خٛد،
پشػـٙأٝای ٔتضٕٗ وّی ٝاعالفات ٔٛسد ٘یاص تٟی ٚ ٝتٔ ٝؤػؼات
آٔٛصؽ فاِیٚ ،صاستخا٘ٞ ٝا  ٚػاصٔاٖٞا ٔ ٚؤػؼات دِٚتی ٚ
خلٛكی ٞ ٚش خای دیٍشی ؤٕ ٝىٗ اػت دس ایٗ ٔشحّ ٝاص واس
ٔٛثش تاؿذ ،اسػاَ ٕ٘ایذ  ٚپغ اص دسیافت  ٚعثم ٝتٙذی آٖٞا،
ٌشٞٚی سا ؤ ٝیتٛا٘ٙذ دس دٚسٜٞای آٔٛصؿی ٔختّف ٕٞىاسی
ٕ٘ایٙذ دس دػتشع داؿت ٝتاؿٙذ؛  ٚاستثاط آٖٞا ٔیضاٖ ٘ ٚحٜٛ
ٔـاسوت آ٘اٖ دس خٛاػت ٕ٘ایٙذ.



اػاتیذ تش ٔحتٛای دسع تؼّظ داؿت ٝتاؿٙذ.



اػاتیذ تا آٔٛصؽ ضإٗ خاذٔت ٔ ٚثاا٘ی  ٚفّؼاف ٚ ٝاٞاذاف آٖ
آؿٙایی داؿت ٝتاؿٙذ.
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فتحی ٚاخاسٌا ،1384 ،ٜف 159



تٟی ٝػش فلُ ٔ ٚغاِة ٔشتٛط تٞ ٝش دٚس ،ٜپیؾ اص تشٌاضاسی آٖ وٛالئیاٖ1381 ،
تٛػظ ٔذسػیٗ  ٚاسائ ٝآٖ تٔ ٝذیشیت آٔٛصؽ.

2

فقاِیت
ٞای ٔشتٛط
ٔ ٚثتٙی تش
اٞذاف

3

واسایی ٚ
ػٛدٔٙذی



ٔذسػاٖ اص سٚؽٞای یىٛٙاخت ػخٙشا٘ی اػتفاد٘ ٜىٙٙذ.

٘ثٛی1384 ،



ٔذسػاٖ اص یادٌیشی اوتـافی ػاصٔاٖ یافت ٝو ٝتیٗ د ٚسٚؽ

ٔیشصا تیٍی  ٚوشیٕی1384 ،

یادٌیشی ٞذایت ؿذ ٚ ٜیادٌیشی اوتـافی اػت اػتفاد ٜوٙٙذ .دس
ایٗ سٚؽ ٟٔاستٞای اػاػی  ٚدا٘ؾ اِٚی ٝاص عشیك سٚؽ ٞذایت
ؿذ ٜدس اختیاس فشاٌیشاٖ لشاس ٔیٌیشد ِٚی ػغح وٕهٞای ٔشتی
سفت ٝواٞؾ ٔییاتذ  ٚتا تٛٙؿ تخـیذٖ ت ٝؿشایظ آٔٛصؽٟٔ ،است
فشاٌیشاٖ افضایؾ ٔییاتذ .دس ع َٛآٔٛصؽ ٞش خا الصْ تاؿذ ٔشتی
 ٚفشاٌیشاٖ تقأُ ٔؼتمیٓ پیذا ٔیوٙٙذ.


اػاتیذ ٔ ٚذسػاٖ یادٌیشی ٕٞیـٍی  ٚخٛد آٔٛصی سا دس فشاٌیشاٖ

آ ٚیظٌاٖ ٕٞ ٚىاساٖ1388 ،

پشٚسؽ دٙٞذ.


ٔذسع تایذ داسای عشح دسع تاؿذ  ٚالذأات  ٚفقاِیتٞای

ػقادت1379 ،

آٔٛصؿی سا دسص ع َٛػأَ ،ا ،ٜسٚص ،دس عشح دسع ٔـخق وٙذ.


ٔذسع تایذ سٚؽٞای ٔختّف تذسیغ  ٚاسائٔ ٝحتٛای ؤ ٝتٙاػة
تا اٞذاف ٔ ٚحتٛای دٚس ٜتاؿذ تقییٗ  ٚا٘تخاب ؿٛد .ایٗ تٔ ٝقٙی
اػتشاتظیٞای تذسیغ ٘یض ٔیتاؿذ.



اػاتیذ لادس تاؿٙذ اص ٚػایُ وٕه آٔٛصؿای ٔتٙاػاة تاا ٔحتاٛای ٔحٕذی ٕٞ ٚىاساٖ ،1384
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دسٚع اػتفاد ٜوٙٙذ.



اػاتیذ اص اسصؿیاتی ٞای تـخیلی ،تىٛیٙی  ٚپایا٘ی اػتفاد ٜوٙٙذ.



اػاتیذ اص تىِٛٛٙطی آٔٛصؿی دس تذسیغ اػتفاد ٜوٙٙذ.



ٔٙاتـ ٔقشفی ؿذ ٜتٛػظ اػاتیذ ت ٝفشاٌیشاٖ ت ٝفٛٙاٖ ٔشخـ دسػی
خذیذ تاؿذ.



وؼا٘ی و ٝت ٝفٛٙاٖ ٔشتی ا٘تخاب ٔیؿ٘ٛذ تایذ ت ٝدلت ا٘تخاب
ؿ٘ٛذ  ٚخٛد آٔٛصؽٞای الصْ سا دیذ ٜتاؿٙذ.



واسوٙاٖ لذیٕی ؤ ٝؼل َٛآٔٛصؽ دیٍشاٖ ٔیتاؿٙذ تایذ ٔغٕلٗ
تاؿٙذ و ٝتی پاداؽ ٕ٘یٔا٘ٙذ  ٚسا ٜپیـشفت  ٚتشلی تقذی ایـاٖ
دس ػاصٔاٖ ٕٛٞاستش ٔیؿٛد.



اص ِحاػ ؿخلیتی ٘ثایذ تیٗ ٔقّٓ  ٚواسآٔٛص چٙاٖ تفاٚتی ٚخٛد
داؿت ٝتاؿذ و ٝایداد یه ساتغ ٝدسػت ٙٔ ٚغمی سا دؿٛاس وٙذ.
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ٔقلٔٛی1381 ،



ٔقیاس اكّی تشای ا٘تخاب ٔشتی تٛا٘ایی  ٚفالل ٝا ٚت ٝیاد دادٖ
اػت.



ٞش ٔقّٕی ٘ماط لٛت  ٚضقفی داسد اص ایٗ س ٚالصْ اػت ت ٝخای
یه ٔقّٓ اص چٙذ ٔقّٓ تشای آٔٛصؽ اػتفاد ٜؿٛد.



اػاتیذ ٔ ٚشتیاٖ دا٘ؾ ٟٔ ٚاستٞای ٔشتثظ تا فشاٌیشاٖ سا ٔقشفی
وٙٙذ تا فشاٌیشاٖ تتٛا٘ٙذ تیٗ ٔٛضٛؿ آٔٛصؽ  ٚواس خٛد استثاط
تشلشاس وٙٙذ.



ٔغّٛب اػت اػاتیذ داسای ٟٔاست ٞای ریُ تاؿٙذ .داؿتٗ

فتحی ٚاخاسٌا ،1384 ،ٜف 159

ٟٔاستٞای اِف لثُ اص تذسیغ ؿأُ  :آؿٙایی تا عشاحی آ ٔٛؿی،
آؿٙایی تا سٚاٖ ؿٙاػی تفاٚتٞای فشدی ،آؿٙایی تا سٚؽٞای
تذسیغ فقاَ .ب ٟٔاستٞای ضٕٗ تذسیغ (تٛا٘ایی ػخٙشا٘ی
ٔٛثش دس والع ،آؿٙایی تا ٔذیشیت  ٚوٙتشَ والع ،آؿٙایی تا
اػتفاد ٜاص ٚػایُ وٕه آٔٛصؿی دس حیٗ تذسیغ) ج ٟٔاستٞای
پغ اص تذسیغ (آؿٙایی تا ؿیٜٞٛای اسصؿیاتی اص دا٘ؾ آٔٛصاٖ).
4

تؼٙذٌی ٚ
وفایت



ٔشحّ ٝا٘تخاب اػاتیذ ٔ ٚشتیاٖ آٔٛصؽ اص ٔٛاسد ٔ ٟٓدس اخشای ٞش اتغحی ،1373 ،ف 136 - 137
تش٘أ ٝآٔٛصؿی اػت .تشای ػِٟٛت دس ا٘داْ ایٗ ٔشحّ ،ٝالصْ اػت
ٔذیشاٖ ،واسؿٙاػاٖ ٔ ٚؼلٛالٖ آٔٛصؿی ٕٛٞاس ٜفٟشػتی اص اػاتیذ
ٔ ٚشتیاٖ ٚاخذ ؿشایظ تشای دٚسٜٞای ٔختّف سا دس دػتشع داؿتٝ
تاؿٙذ تا تتٛا٘ٙذ تشای ٞش دٚس ٜتا تٛخ ٝتٚ ٝیظٌیٞاا  ٚخلٛكایات
آٖ دٚس ،ٜاػاتیذ ٔ ٚشتیاٖ ٔٛثش  ٚواسآٔذ سا ا٘تخاب وٙٙذ.



تٙٔ ٝؾٛس اعالؿ اص ٚخٛد اػااتیذ ٔ ٚشتیااٖ وااسآصٔٛدٞ ،ٜاش ٚاحاذ
آٔٛصؿی ٔیتٛا٘ذ.



ٔشوض آٔٛصؽ تا تٛخ ٝتا ٝویفیات وااس ٞ ٚاذفٞاای وّای خاٛد،
پشػـٙأ ٝای ٔتضٕٗ وّی ٝاعالفات ٔٛسد ٘یاص تٟی ٚ ٝتٔ ٝؤػؼات
آٔٛصؽ فاِیٚ ،صاستخا٘اٞ ٝاا  ٚػااصٔاٖٞاا ٔ ٚؤػؼاات دِٚتای ٚ
خلٛكی ٞ ٚش خای دیٍشی ؤٕ ٝىٗ اػت دس ایٗ ٔشحّ ٝاص وااس
ٔٛثش تاؿذ ،اسػاَ ٕ٘ایذ  ٚپاغ اص دسیافات  ٚعثما ٝتٙاذی آٖٞاا،
ٌشٞٚی سا ؤ ٝیتٛا٘ٙذ دس دٚسٜٞاای آٔٛصؿای ٔختّاف ٕٞىااسی
ٕ٘ایٙذ دس دػتشع داؿت ٝتاؿاٙذ؛  ٚاستثااط آٖ ٞاا ٔیاضاٖ ٘ ٚحاٜٛ
ٔـاسوت آ٘اٖ دس خٛاػت ٕ٘ایٙذ.



دس ا٘تخاب اػاتیذ ٔ ٚشتیاٖ تایذ تٛخ ٝؿٛد و ٝآٖٞا تاا سٚؽٞاای
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ٌ٘ٛاٌ ٖٛآٔٛصؽ ٘ ٚح ٜٛواستشد سٚؽٞا آؿٙایی داؿت ٝتاؿٙذ.

جذٍل  :7ارسیابی هذرساى دٍرُ آهَسضی بز اساط ًذای هطتزیاى آهَسش

ٌٛیٝ

دسخٝ
ؿایؼتٍی دس تذسیغ

اػتفاد ٜاص سٚؿٟا ٚ
ف ٖٛٙتذسیغ خذیذ
ؿخلیت كٕیٕی
داؿتٗ عشح دسع

فشاٚا٘ی

دسكذ

دسكذ ٔقتثش

دسكذ تدٕقی

خیّی خٛب
خٛب

11
29

8.5
22.3

8.5
22.3

80.5
30.8

ٔتٛػظ
ضقیف
خیّی ضقیف
خیّی خٛب
خٛب
ٔتٛػظ
ضقیف
خیّی ضقیف
خیّی خٛب
خٛب
ٔتٛػظ
ضقیف
خیّی ضقیف
خیّی خٛب
خٛب
ٔتٛػظ
ضقیف
خیّی ضقیف

71
18
1
5
26
69
24
6
7
28
75
16
4
3
31
57
29
10

54.6
13.8
0.8
3.8
20.0
53.1
18.5
4.6
5.4
21.5
57.7
12.3
3.1
2.3
23.8
43.8
22.3
7.7

54.6
13.8
0.8
3.8
20.0
53.1
18.5
4.6
5.4
21.5
57.7
12.3
3.1
2.3
23.8
43.8
22.3
7.7

85.4
99.2
100.0
30.8
23.8
76.9
95.4
100.0
5.4
26.9
84.6
96.9
100.0
2.3
26.2
70.0
92.3
100.0

جذٍل  :7/1آهارُ هذرساى دٍرُ آهَسضی بز اساط ًذای هطتزیاى آهَسش
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گَیِ
ٌٙدا٘ذٖ لٛا٘یٗ سٚؿٗ دس ٘ح ٜٛپزیشؽ
٘ؾش خٛاٞی دستقییٗ ػاختاس دٚسٜ
٘ؼثت تٛصیـ فشكت ٞای آٔٛصؿی تیٗ ص٘اٖ ٚ
ٔشداٖ
فشكت ٞای آٔٛصؿی /ػفشٞا /تاصدیذٞا

هطلَب

هتَسط

ًا هطلَب

آهارُ کی دٍ

سطح هعٌی

22

64

44

20/37

داری
0/000

16/9
43
33/1
22
16/9
20

49/2
36
27/7
63
48/5
46

33/8
51
39/2
45
34/6
64

15/4

35/4

49/2

2/6

0/27

19/49

0/000

22/59

0/000

ویفیت  ٚؿایؼتٍی فٙیٔ :غاتك تا خذٔ( 5 َٚقیاسٞای چٟاسٌا٘ٔ )ٝشتیاٖ  ٚاػاتیذی و ٝدس ٔشاوض آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت
واسوٙاٖ ٔـغ َٛتذسیغ ٞؼتٙذ تایذ تِ ٝحاػ ٔقیاسٞای فٙی ٔ ٚذاسج فّٕی دس ػغح لاتُ لثِٛی تاؿٙذ .تشسػی اسصیاتی
فشآٌیشاٖ تا تٛخ ٝت ٝاِضأات فٙی ٔغشح ؿذ٘ ٜـاٖ ٔی دٞذ و ٝاٌشچ ٝفشآٌیشاٖ ایٗ ػغح سا ٔتٛػظ اسصیاتی وشد ٜا٘ذ.
ؿایؼتٍی  ٚتٛاٖ واستشدی ٔشتیاٖ تشای آٔٛصؽ تایذ ٔٛسد تٛخ ٝتیـتشٔتِٛیاٖ آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت لشاس ٌیشد .ایٗ دسحاِی
اػت و ٝتاال تشدٖ تٛاٖ ٟٔاست  ٚؿغّی واسوٙاٖ ت ٝخای دا٘ؾ تٙیادی ٘ ٚؾشی خضء اٞذف اكّی ایٗ ٔشاوض اػت.
فقاِیت ٞای ٔشتٛط ٔ ٚثتٙی تش اٞذاف :تشای سػیذٖ ت ٝاٞذاف اص پیؾ تقییٗ ؿذ ٜدس آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت واسوٙاٖ تایذ
اػتادا٘ی ٔتٙاػة تا آٔٛصؽ ٞای ضٕٗ خذٔت واسوٙاٖ ت ٝواس ٌشفت ٝؿ٘ٛذ .اػتفاد ٜاص س ٚؿٟا  ٚف ٖٛٙتذسیغ خذیذ
تٛػظ ٔشتیاٖ  ٚاػاتیذ یىی اص ٌٛیٞ ٝای ٔٛسد تشسػی اػت 53 .دسكذ اص واسوٙاٖ آٖ سا ٔتٛػظ اسصیاتی وشد ٜا٘ذ 20 ٚ
دسكذ اص فّٕىشد ٘شتیاٖ دس تىاسٌیشی سٚؽ ٞا  ٚف ٖٛٙتذسیغ خذیذ اؽٟاس ٘اسضایتی وشد ٜا٘ذ.
واسایی  ٚػٛدٔٙذی :واسایی  ٚػٛدٔٙذی اػتاد اص اخضای ٔ ٟٓآٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت ٔحؼٛب ٔی ؿٛد و ٝدس اسصیاتی
واسوشدٞای ایٗ ٔشوض إٞیت داسد .داؿتٓ ؿخلیت كٕیٕی یه یاص ٌٛیٞ ٝای ٔٛسد اسصیاتی اػت٘ .تید ٝتشسػی صضایتی
دس ػغح ٔتٛػظ سا ٘ـاٖ ٔی دٞذ  ٚتٟٙا  14دسكذ آٖ سا ضقیف اسصیاتی وشد ٜا٘ذ.
تؼٙذٌی  ٚوفایت :خذ٘ 7 َٚـاٖ ٔی دٞذ و ٝوٕتش اص ٘یٕی اص فشآٌیشاٖ تؼٙذٌی  ٚوفایت ٔشتیاٖ سا اص عشیك ٌٛی ٝداؿتٗ
عشح دسع تمشیثا ٔتٛػظ اسصیاتی وشد ٜا٘ذ .تٙاتشایٗ اسصیاتی ٘ؼثتا ٔغّٛتی اص آٖ ٘ذاؿت ٝا٘ذ .تیؾ اص  20دسكذ آٖ سا ضقیف
 ٚیا خیّی ضقیف دا٘ؼت ٝا٘ذ .آصٔ ٖٛخی د٘ ٚیض ٘ـاٖ ٔی دٞذ و ٝایٗ ٔٛسد دس ٚضقیت ٔتٛػظ ت ٝػٕت ٘أغّٛب لشاس
داسد.
سطح سَم :فضا ٍ تجْیشات

تقشیف ٘ؾشی :فضا تٚ ٝػقت واِثذی ،ؿىُ ،ا٘ذاص ٚ ٜدس دػتشع تٛدٖ أىا٘ات آصٔایـٍاٞی  ٚفٙی حشفٝای اؿاس ٜداسد ٚ
تدٟیضات ؿأُ دػتٍاٜٞای دیذاسی ؿٙیذاسی ،سایا٘ٝای ،ؿثىٞٝای سایا٘ٝای ،دیؼهٞای ٘ٛسی  ٚأثاَ آٖ ٔیتاؿذ.
(تاصسٌاٖ ،فثاع ،1380،ف.)74
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ٔٙاتـ ٔادی ٔٛػؼٞ ٝا ٔ ٚشاوض آٔٛصؿی ؿأُ ػاختٕاٖ ،ػشٔای ،ٝتدٟیضست الصْ تشای واس ،أىا٘ات ٌشٔایی  ٚػشٔایی تشای
فل َٛصٔؼتاٖ  ٚتاتؼتاٖ ،فضای آٔٛصؿی الصْ تشای فشآٌیشاٖ  ٚتؼٟیالتی اص ایٗ ٘ٛؿ اػت .اسصیاتی ٞشیه اص ایٗ فٛأُ
ٔادی ت ٝفٛٙاٖ ٔٙاتـ ضشٚسی ػیؼتٓ دس خٟت دػتیاتی ت ٝاٞذاف ،إٞیت لاتُ ٔالحؾ ٝای داسد  ٚایٗ ٔٙاتـ دس چاسچٛب
ضٛاتظ ٔ ٚقیاسٞای چٟاس ٌا٘ ٝضشٚسی ٔغاِقٔ ٝی ؿٛد.
ویفیت  ٚؿایؼتٍی فٙیٙٔ :ؾٛساص ویفیت  ٚؿایؼتٍی فٙی ایٗ اػت و ٝػاختٕاٖ ٞا  ٚأىا٘ات  ٚتدٟیضات ٔشوض آٔٛصؿی،
ویفیت الصْ تشای اٞذاف آٔٛصؿی سا داؿت ٝتاؿذ .دس ایٗ صٔی ٝٙضشٚسی اػت تا ٚاحذ ٞای آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت چاس چٛتی سا
تشای اػتا٘ذاسد الصْ ٔٙاتـ ٔادی تقییٗ ٔ ٚـخق ٕ٘ایٙذ.
فقاِیت ٞای ٔشتٛط ٔ ٚثتٙی تش ٞذف  :ػاختٕاٖ ٞای آٔٛصؿی تایذ تٙٔ ٝؾٛس اٞذاف فّٕی  ٚواستشدی فضای الصْ ٚ
ٔتٙاػة ،تدٟیضات آصٔایـٍاٞی  ٚاتضاس وٕه آٔٛصؿی ٔتٙاػة تا دٚس ٜآٔٛصؿی سا داؿت ٝتاؿذ.
واسایی  ٚػٛدٔٙذیٔ:غاتك تا ایٗ ٞذف اتضاس  ٚتدٟیضات تایذ واسایی الصْ سا داؿت ٝتاؿذ .دس كٛستی ایٗ أىا٘ات ٔفیذ ٚ
ػٛدٔٙذ اػت و ٝت ٝؿىُ ٔغّٛتی دساختیاس فشآٌیشاٖ لشاس تٍیشد  ٚتشای اػتفاد ٜآ٘اٖ ت ٝؿىُ ضاتغٙٔ ٝذی ،آٔاد ٜتاؿذ.
تؼٙذٌی ٚوفایت :ایٗ اكُ تش ایٗ ٔٛضٛؿ تاویذ ٔی وٙذ ؤ ٝتٙاػة تا پٛؿؾ تیـتش واسوٙاٖ تشای آٔٛصؽ ٞای ضٕٗ
خذٔت  ٚافضایؾ تقذادتقذاد آ٘اٖ الصْ اػت ٔتٙاػة تا افضایؾ تیـتش فشآٌیشاٖ فال ٜٚتش فضای آٔٛصؿی ،أىا٘ات ٚ
تدٟیضات  ٚحتی وتاتخا٘ ٝتخللی و ٝدس آٖ ٔٙاتـ دسػی دٚسٞ ٜای آٔٛصؿی فشآ ٓٞؿذ ٜا٘ذ ت ٝؿىُ فیضیىی ٚ
اِىتش٘ٚیىی ٚخٛد داؿت ٝتاؿذ .تٙاتشایٗ ،تٙاػة حدٓ ایٗ فٛأُ ٔادی تا تقذاد فشآٌیشاٖ ضشٚسی  ٚاص ؿاخق ٞای ٟٔٓ
اسصیاتی ٔٛػؼات ٔ ٚشاوض آٔٛصیؾ ت ٝؿٕاس ٔی سٚد (سضایی ،پاؿا.)1387 ،
ت ٝایٗ ٔٙؾٛس ٔغاِق ٝدلیك ایٗ ػغح اص ٘ؾاْ آٔٛصؿی ٔغاتك تا ٔقیاسٞای چٟاس ٌا٘ٛٔ ٝسد تشسػی لشاس ٔی ٌیشد.

جذٍل  : 8فضا ٍ تجْیشات دٍرُ آهَسضی بز اساط هعیارّای چْارگاًِ

سدیف

اِضأات فٙی ٔشتٛط ت ٝفضا  ٚتدٟیضات دٚس ٜآٔٛصؽ

ٔقیاس ٞای چٟاس
ٌا٘ٝ


1

دس تشٌضاسی دٚسٜٞای آٔٛصؿی تٔ ٝىاٖ تشٌضاسی دٚسٜٞا تیـتش

ٔٙثـ
خّیّی1388 ،

تٛخ ٝؿذ ٜتا حضٛس دس دٚسٜٞا تشای فشاٌیشاٖ تا ػِٟٛت تیـتشی
ا٘داْ ؿٛد.

ویفیت ٚ
ؿایؼتٍی فٙی

فشا ٓٞآٚسی أىاٖ تٟشٌ ٜیشی یادٌیش٘ذٌاٖ اص أىا٘ات ٙٔ ٚاتـ
وٕه آٔٛصؿی ٔٛخٛد دس ٔشوض پغ اص ػافات دسع.



تالؽ تیـتش ٔشوض تشای سفـ ٘ماط ضقف فضای آٔٛصؿی ٘ ٚضدیه
وشدٖ آٖ ت ٝاػتا٘ذاسدٞای ٔٛسد ٘یاص.



فشإٛ٘ ٓٞدٖ أىا٘ات ٔٛسد ٘یاص یادٌیش٘ذٌاٖ دس حذ تٛاٖ ٔشوض دس
صٔی ٝٙحُٕ ٘ ٚمُ  ٚخذٔات سفاٞی.
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وٛالئیاٖ1387 ،



اٌش آٔٛصؽ دس ٔحّی تشٌضاس ؿٛد و ٝوّی ٝأىا٘ات ٔٛسد ٘یاص وأالً

اتغحی ،1373 ،ف 129

فشا ٓٞتاؿذٔ ،یتٛاٖ حذ اوثش صٔاٖ سا تشای اخشای تش٘أ ٝپیؾ
تیٙی وشد.


ػاختٕاٖ یا ٔشوضی و ٝآٔٛصؽ دس آٖ ا٘داْ ٔیؿٛد ،وٓ  ٚتیؾ
دس ا٘تخاب ٘ٛؿ سٚؽ آٔٛصؽ تأثیش ٔیٌزاسدٔ .ثالً ٚلتی یه تٙای
آٔٛصؿی فالذ اتاقٞای تضسي تاؿذ ،اػتفاد ٜاص سٚؽٞای آٔٛصؽ
ٔٙاػة ٌشٜٞٚای تضسي أىاٖ ٘ذاسد ٘ ٚاچاس تایذ سٚؽٞای
دیٍشی سا ٔٛسد اػتفاد ٜلشاس داد.



ٚػایُ ِٛ ٚاصْ آٔٛصؽ و ٝؿأُ تؼٟیالت آٔٛصؿی ،والع دسع،
واسٌا ٚ ٜآصٔایـٍا ٚ ٜتدٟیضات آٔٛصؿی اص لثیُ ٔیض  ٚكٙذِی ٚ
ِٛاصْ آٔٛصؿی اص لثیُ خضٚات  ٚوتاب ٘ ٚؾایش آٖٞاػت ،تذٖٚ
تشدیذ وٓ  ٚتیؾ دس ا٘تخاب ٘ٛؿ سٚؽ آٔٛصؽ اثش ٔیٌزاسد.



اخشای یه تش٘أ ٝآٔٛصؿی ت ٝكٛست ػٕیٙاس ،وٙفشا٘غ ،دٚسٚ ٜ
والع ٘یاص تٔ ٝحُ ٔٙاػثی دس ٔشوض آٔٛصؽ داسدٔ .حُ ٔزوٛس
تایذ اص ٘ؾش ٘ٛسٚ ،ػایُ ػشد وٙٙذٌ ٚ ٜشْ وٙٙذٛٞ ٚ ٜای وافی ٚ
ػایش ٚػایُ ٔٙاػة تٛد ٚ ٜتشای تش٘أٞٝای آٔٛصؿی تدٟیضات
الصْ سا داسا تاؿذ.

2

فقاِیت ٞای
ٔشتٛط ٔ ٚثتٙی
تش اٞذاف

3

واسایی ٚ
ػٛدٔٙذی

4

تؼٙذٌی ٚ
وفایت



فشا ٓٞآٚسی أىاٖ تٟشٌ ٜیشی یادٌیش٘ذٌاٖ اص أىا٘ات ٙٔ ٚاتـ
وٕه آٔٛصؿی ٔٛخٛد دس ٔشوض پغ اص ػافات دسع.
اػتمشاس سایا٘ٞٝایی تا أىا٘ات ٕٞؼاٖ ٙٔ ٚاػة ٘ ٚشْ افضاسٞایی
یىؼاٖ (اص ٘ؾش ٚیشایؾ) تٙٔ ٝؾٛس خٌّٛیشی اص ٔـىالت.



دػتشػی فشاٌیشاٖ  ٚواسوٙاٖ تٔ ٝحیظٞای سایا٘ٝای ،ایٙتش٘ت،
ػایتٞای تخللی  ٚفضای ٔداصی آٔٛصؿی.
ٚخٛد واسٌا ٚ ٜآصٔایـٍاٜٞای ٔٙاػة تا دٚسٜٞای آٔٛصؿی.
تٙاػة واسوٙاٖ تا أىا٘ات  ٚخذٔات سایا٘ٝای.



والع ٘ٛسٌیش ،داسای سً٘ آٔیضی ٔٙاػة  ٚفاسی اص ٞش ٌ ٝ٘ٛػش






وٛالئیاٖ1387 ،

ٔحٕذی ،1384 ،ف 164 -116

ٔقلٔٛی1381 ،

 ٚكذا ٔ ٚضاحٕتٞای تیش٘ٚی تاؿذ.


وتابٞا  ٚخضٚات ت ٝكٛست سایٍاٖ دس اختیاس فشاٌیشاٖ لشاس دادٜ
ؿٛد  ٚتٟتش اػت ایٗ وتابٞا  ٚخضٚات ،دس پایاٖ دٚس ٜاص فشاٌیشاٖ
پغ ٌشفت٘ ٝـٛد.



ٔحُ تذسیغ (والع  ٚآصٔایـٍا )ٜتایذ ٔتٙاػة تا تقذاد ؿشوت
وٙٙذٌاٖ ا٘تخاب ؿٛد.
21

ٔقلٔٛی1381 ،



وٛالئیاٖ1387 ،

تقذاد یادٌیش٘ذٌاٖ ٔذف ٛدس ٞش دسع تایذ تا تٛخ ٝت ٝفضا ٚ
تدٟیضات ٔٛخٛد دس ٔشوض تاؿذ.



تٙاػة واسوٙاٖ تا أىا٘ات  ٚخذٔات سایا٘ٝای.



سضایت فشاٌیشاٖ ،واسوٙاٖ  ٚاػاتیذ اص ا٘ذاص ،ٜؿىُ  ٚأىا٘ات

ٔحٕذی ،1384 ،ف 164 -116

داخّی والع.

جذٍل  :9ارسیابی فضا ٍ تجْیشات دٍرُ آهَسضی بز اساط ًذای هطتزیاى آهَسش

ٌٛیٝ

دسخٝ
ٌٙدایؾ وافی والع
أىا٘ات داخّی والع
ٛ٘ /س  /دٔا /سعٛتت
اسائ ٝآػاٖ  ٚسایٍاٖ
وتاب /خضٚء ... ٚ
اػتفاد ٜاص تدٟیضات ػٕقی
 ٚسایا٘ ٝای

فشاٚا٘ی

دسكذ

دسكذٔقتثش

دسكذ تدٕقی

خیّی خٛب
خٛب

22
27

1609
20.8

1609
20.8

1609
37.7

ٔتٛػظ
ضقیف
خیّی ضقیف
خیّی خٛب
خٛب
ٔتٛػظ
ضقیف
خیّی ضقیف
خیّی خٛب
خٛب
ٔتٛػظ
ضقیف
خیّی ضقیف

55
14
12
4
23
61
26
16
14
37
48
19
12

42.3
10.8
9.2
3.1
17.7
46.9
20.0
12.3
10.8
28.5
36.9
14.6
9.2

42.3
10.8
9.2
3.1
17.7
46.9
20.0
12.3
10.8
28.5
36.9
14.6
9.2

80.0
90.8
100.0
3.1
20.8
67.7
87.7
100.0
10.8
39.2
76.02
90.8
100.0

خیّی خٛب
خٛب
ٔتٛػظ
ضقیف
خیّی ضقیف

12
15
51
37
15

9.2
11.5
39.2
28.5
11.5

9.2
11.5
39.2
28.5
11.5

9.2
20.8
60.0
88.05
100.0
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گَیِ

هطلَب

هتَسط

ًا هطلَب

آهارُ کی دٍ

49

55

26

10.82

3707

42.3

20

27

61

42

20.8

46.9

32.3

51

48

31

39.2

36.9

23.8

27

51

52

20.8

39.2

40

سطح هعٌی
داری

ٌٙدایؾ وافی والع ٞا

أىا٘ات داخّی والع ٛ٘ /س  /دٔا /سعٛتت

اسائ ٝآػاٖ  ٚسایٍاٖ وتاب /خضٚء ... ٚ

اػتفاد ٜاص تدٟیضات ػٕقی  ٚسایا٘ ٝای

13.4

5.37

9.25

0.000

0.000

0.07

0.01

جذٍل  :9/1آهارُ فضا ٍ تجْیشات دٍرُ آهَسضی بز اساط ًذای هطتزیاى آهَسش

ویفیت  ٚؿایؼتٍی فٙی ٔٙاتـ ٔادی :اص ٘ؾش فشآٌیشاٖ أىا٘ات ٔادی ٚاحذ آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت ػاصٔاٖ ت ٝعٛس وّی
ٔغّٛب ٘یؼت .اوثش فشآٌیشاٖ ٔٛسد پشػؾ ٔقتمذ٘ذ و ٝایٗ أىا٘ات ٔتٛػظ ( ٘ ٝخٛب  ٝ٘ ٚتذ) اػت .اسصیاتی فشآٌیشاٖ اص
أىا٘ات داخّی والع دسع ٔا٘ٙذ ٘ٛس دٔا  ٚسعٛتت ٘ ... ٚـاٖ ٔی دٞذ و 27 ٝدسكذ آٖ سا ٔغّٛب 42 .دسكذ ٘أغّٛب ٚ
 61دسكذ ٔتٛػظ اسصیاتی وشد ٜا٘ذ.
فقاِیت ٞای ٔشتٛط ٔ ٚثتٙی تش ٞذف :اسائ ٝآػاٖ  ٚسایٍاٖ وتاب  ٚخض٘ ٜٚیض ٔا٘ٙذ أىا٘ات ٔادی والع دسع اػت29 .
دسكذ آٖ سا خٛب 37 .دسكذ ٔتٛػظ  15 ٚدسكذ آٖ سا ضقیف اسصیاتی ٕ٘ٛد ٜا٘ذ.
واسایی  ٚػٛدٔٙذی :دسٌٛی ٝاػتفاد ٜاص تدٟیضات ػٕقی  ٚتلشی  ٚسایا٘ ٝای دسكذ ٘أغّٛب اص دسكذ ٔغّٛب تیـتش اػت
یقٙی ایٗ ٔٛسد دس ٚضقیت ٔتٛػظ ت ٝػٕت ٘أغّٛب لشاس داسد ٚ .تذیٟی اػت و ٝدسكذ ٘اسضایتی فشآٌیشاٖ اص واسایی ٚ
ػٛدٔٙذی تدٟیضات صیاد اػت.
تؼٙذٌی ٚوفایتٌٛ :یٌٙ ٝچایؾ وافی والع دسع اسصیاتی ٔتٛػظ ت ٝػٕت ٔغّٛب سا داسا اػت  ٚت٘ ٝؾش ٔی سؿذ وٝ
فشآٌیشاٖ ٘اسضایتی وٕتشی اص آٖ داس٘ذ.
ٔشحّ ٝد ْٚفشآیٙذ :فشآیٙذ دس ٘ؾاْ آٔٛصؿی دس تش ٌیش٘ذ ٜخشیاٖ یاددٞی – یادٌیشی ،فشآیٙذ ػاختی ػاصٔا٘ی ،فشآیٙذ پـتیثا٘ی
اػت (تاصسٌاٖ ،1380 ،ف  .) 12دس ایٗ ٔشحّ ٝػاختاس دٚس ٜآٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت واسوٙاٖ و ٝدس تش ٌیش٘ذ ٜخشیاٖ یاددٞی-
یادٌیشی ،فشآیٙذ ػاصٔا٘ی  ٚفشآیٙذ پـتیثا٘ی اػت ٔٛسد تشسػی لشاس ٔی ٌیشد.
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تقشیف ٘ؾ شی ػاختاس دٚس ٜآٔٛصؿی :فّٕیات ٔشتٛط ت ٝػاصٔا٘ذٞی ٘ؾاْ یا دٚس ٜآٔٛصؿی  ٚچٍٍ٘ٛی تىاسٌیشی ٔٙاتـ ٔادی ٚ
ا٘ؼا٘ی خٟت اػتمشاس ٘ؾاْ یا دٚس ٜو ٝیىی اص صٔیٞٝٙای ٔ ٟٓآٖ ٔذیشیت ٔٙاتـ ا٘ؼا٘ی اػت (تاصسٌاٖ ،1380،ف .)67
ٞش ٘ؾاْ آٔٛصؿی ٘یاص ت ٝیه ػیؼتٓ ٔـخق  ٚسٚؿٙی دسػاختاس خٛد داسد و ٝدسآٖ ٞذف ٞا  ٚتش٘أٞ ٝای آٔٛصؿی،
عشاحی  ٚاخشای تش٘أٞ ٝای آٔٛصؿی  ،ؿٙاػایی ٘یاصٞای واسوٙاٖ ،تٛخ ٝت ٝاِضأات دس٘ٚی (تحٛاالت ػاصٔا٘ی)  ٚاِضأات
تیش٘ٚی ( لا٘٘ٛی  ٚفٙاٚسی ػاصٔاٖ)ٔ ،ذیشیت ٔٙایـ ا٘ؼا٘ی ٘ ٚؾاست ٔؼتٕش تش فقاِیت ٞای ٔدشیاٖ دس آٖ دیذ ٜؿٛد .تشای
ٔغاِق ٝآػیة ؿٙاػی آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت واسوٙاٖ ،اسصیاتی ػاختاس دٚس ٜآٔٛصؿی ٔغاتك تا ٔقیاس ٞای چٟاسٌا٘( ٝویفیت ٚ
ؿایؼتٍی فٙی ،فقاِیت ٞای ٔثتٙی تش ٞذف ،واسایی  ٚػٛدٔٙذی ،تؼٙذٌی  ٚوفایت) ضشٚسی  ٟٓٔ ٚت٘ ٝؾش ٔی سػذ.
ویفیت  ٚؿایؼتٍی فٙیٛٔ :ػؼات ٔ ٚشاوض آٔٛصؿی تایذ ٔىا٘یؼٕی سا فشآ ٓٞػاص٘ذ تا ویفیت فٙی  ٚؿایؼتٍیٞ ،ذف ٞا ٚ
تش٘أٞ ٝای آٔٛصؿی  ٚاخشا ٔ ٚذیشیت آٖ تحمك یاتذ.
فقاِیت ٞای ٔشتٛط ٔ ٚثتٙی تش اٞذاف :ضشٚسی اػت تا ٞشیه اص فقاِیت ٞای ٔٛػؼ ٝیا ٔشوض آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت تا
تیـتشیٗ ا٘غثاق تا اٞذاف اِٚی ،ٝػاصٌاس تاؿذ.
ػٛدٔٙذی  ٚواسایی :عشح ٞا  ٚتش٘أٞ ٝای آٔٛصؿیٕٞ ،چٙیٗ اِضأات دس٘ٚی  ٚتیش٘ٚی ػاختاس دٚس ٜتایذ واسایی الصْ سا دس
خٟت تحمك اٞذاف آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت واسوٙاٖ داؿت ٝتاؿذ.
تؼٙذٌی  ٚوفایت :ایٗ ضاتغٔ ٝـخق ٔی وٙذ وٛٔ ٝػؼٔ ٚ ٝشاوض آٔٛصؿی تا چ ٝا٘ذاص ٜدس تش٘أ ٝسیضی تشای دٚسٞ ٜای
آٔٛصؿی ،تذاسن أىا٘ات ٔ ٚذیشیت ٔٙاتـ ا٘ؼا٘ی ٔتٙاػة تا دٚس ٜإٞیت ٔی دٙٞذ.

جذٍل  : 11الشاهات فٌی ساختار دٍرُ آهَسضی بز اساط هعیارّای چْارگاًِ

سدیف
1

ٔقیاس ٞای
چٟاس ٌا٘ٝ
ویفیت فٙی ٚ
ؿایؼتٍی

اِضأات فٙی ٔشتٛط ت ٝػاختاس دٚس ٜآٔٛصؽ


ٔٙثـ

ؿٙاػایی ٘یاصٞای آٔٛصؿی واسوٙاٖ ػاصٔاٖ دس ساػتای ت ٝسٚص ٕ٘ٛدٖ ٔدتٟذ ٕٞ ٚىاساٖ1382 ،
دا٘ؾ  ٚآٔٛختٞٝای آ٘اٖ أشی ضشٚسی  ٚاختٙاب ٘اپزیش اػت.



تدضی ٚ ٝتحّیُ ؿغُ خٟت پی تشدٖ تٔ ٝاٞیت یه ؿغُ  ٚتقییٗ
ؿشایظ احشاص آٖ اص ٘ؾش دا٘ؾ ٟٔ ٚاست  ٚیا ٘ٛؿ سفتاس.



ٔدٕٛف ٝای ٔذٔ ٚ ٖٚؼتٙذ تحت فٛٙاٖ سػاِت  ٚاٞذاف دس آٔٛصؽ ٔحٕذی ٕٞ ٚىاساٖ ،1384 ،ف
108 -102
ػاصٔاٖ ٔٛخٛد داؿت ٝتاؿذ.



اٞذاف تذٚیٗ ؿذ ٜدس ػ ٝحٛص ٜآٔٛصؿی ،پظٞٚـی  ٚفشض ٝخاذٔات
تخللی اص خأقیت  ٚكشاحت تشخٛسداس تاؿذ.



ػاص  ٚواسی ٔذ ٖٚتشای تٛػق ٝدساص ٔذت ،وٛتأ ٜذت ٔ ٚیاٖ ٔاذت
دس ػغٛح  ٚسؿتٞٝای ٔختّف ٚخٛد داؿت ٝتاؿذ.



ػاص واسی ٔذ ٖٚتشای ػٙدؾ  ٚا٘تماَ سضایت ٕٞىاساٖ  ٚفشاٌیشاٖ
دس صٔی ٝٙفقاِیتٞای آٔٛصؿای ،پظٞٚـای  ٚاخاللای ٔذسػااٖ دٚسٜ
24

آٔٛصؿی ٚخٛد داؿت ٝتاؿذ.


لٛا٘یٗ  ٚػاص واسی ٔذ ٖٚدس ٘حا ٜٛپازیشؽ فشاٌیاشٖ دس دٚسٜٞاای
آٔٛصؿی ٚخٛد داؿت ٝتاؿذ.



ٔقیاسٞای سٚؿٗ ٔ ٚذ ٖٚدس خلٛف حماٛق ٚ ٚؽاایف فشاٌیاشاٖ ٚ
واسوٙاٖ ؿشوت وٙٙذ ٜدس دٚس ٜآٔٛصؿی ٚخٛد داؿت ٝتاؿذ.



آٔٛصؽ واسوٙاٖ تایذ ٘یاصٞای واسی آ٘اٖ سا تشآٚسد ٜػاصد.



آٔٛصؽ واسوٙاٖ تایذ ٘یاصٞای واسی آ٘اٖ سا تشآٚسد ٜػاصد.



آٔٛصؽ ٔؼتٕش ٙٔ ٚغثك تا ٚالقیات  ٚؿشایظ صٔا٘ی  ٚفشآیٙذی تشای

ٔیشصا ٔحٕذی 1384،ت٘ ٝمُ اص
اتشتٔ ٚ ٖٛشیُ1991 ،
ٔیشصا ٔحٕذی 1384،ت٘ ٝمُ اص
اتشتٔ ٚ ٖٛشیُ1991 ،
اتغحی ،1373 ،ف 23

ػاصٌاسی واسوٙاٖ تا ٔحیظ ٔتح َٛػاصٔا٘ی  ٚدس ٘تید ٝتا ٔحیظ
تیش٘ٚی تاؿذ.


تٛخ ٝت ٝاِضأات دس٘ٚی (تحٛالت ػاصٔا٘ی)  ٚاِضأات تیش٘ٚی (لا٘٘ٛی

ٔدتٟذ ٕٞ ٚىاساٖ1382 ،

 ٚفٙاٚسی) ػاصٔاٖ.
2

فقاِیت ٞای
ٔشتٛط ٚ
ٔثتٙی تش
اٞذاف



ٞذفٞا  ٚتش٘أٞٝای آٔٛصؿی دس ساػتای ٕٞاٖ ٞذفٞای ٟ٘ایی ٚ

پاندَ1379،

اػتشاتظیٞای ػاصٔاٖ ٔٛسد ٘ؾش تٙیاٖ ٟ٘اد ٜؿٛد.


اٞذاف دٚس ٜعٛسی تٙؾیٓ ؿٛد و ٝتیـتشیٗ استثاط سا تا فقاِیتٞای
حشفٝای ؿشوت وٙٙذٌاٖ داؿت ٚ ٝایٗ اٞذاف اص عشیك فقاِیتٞای

آ ٚیظٌاٖ 1388 ،ت٘ ٝمُ اص
.)2003( Polol

ا٘داْ ؿذ ٜدس ع َٛدٚس ٜلاتُ دػتیاتی تاؿذ.


تش٘أ ٝیا ٘ؾاْ آٔٛصؿی خأـ تشای آٔٛصؽ  ٚتٟؼاصی واسوٙاٖ

آتـه1386 ،

تقشیف  ٚتذٚیٗ ؿٛد؛  ٚدس ایٗ تش٘أ ٝیا ٘ؾاْ آٔٛصؿی دا٘ؾ ٚ
ٟٔاست ت ٝاِٛٚیت تٙذی ٘یاصٞای آٔٛصؿی ٔقیٗ ؿذ ٜتٛخ ٝؿٛد.


دٚسٜٞای آٔٛصؿی حاِت واستشدی داؿت ٝتاؿذ تا تلٛسی.



دس تشٌضاسی دٚسٜٞا ٘یاصی ت ٝتفىیه واسوٙاٖ اص ٘ؾش خٙؼیت ٘یؼت
صیشا تفاٚت ٔقٙا داسی تیٗ دٌ ٚش ٜٚصٖ ٔ ٚشد ٚخٛد ٘ذاسد.



تٙٔ ٝؾٛس تا ال تشدٖ اٍ٘یض ٜواسوٙاٖ تشای ؿشوت ٔؼتٕش  ٚپیٍیش دس
دٚسٜٞای ٔختّف آٔٛصؿی أتیاصٞای ٚیظٜای تشای واسوٙا٘ی و ٝدس
دٚسٜٞا ت ٝكٛست فقاَ حضٛس داس٘ذ دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿٛد.



اص عشیك ف ٖٛٙػٙدؾ ٘یاصٞا تـخیق داد ٜؿ٘ٛذ.



دس تذٚیٗ تش٘أٞٝای آٔٛصؿی دس صٔی ٝٙدا٘ؾ ٟٔ ٚاست تایذ تٝ
اِٛٚیت تٙذی ٘یاصٞای آٔٛصؿی تٛخ ٝؿٛد.
25

فثاع صادٌاٖ  ٚاػذی 1384 ،تٝ
٘مُ اص ٌّذؿتایٗ



اِٚیٗ ٌاْ دس تذٚیٗ تش٘أ ٝآٔٛصؿی ٘یاص ػٙدی آٔٛصؿی اػت.



سضایت ؿغّی واسوٙاٖ لثُ اص ٘یاص ػٙدی ٔٛسد تشسػی لاشاس ٌیاشد ٚ
اثشات آٖ تش ٘تایح دٚسٜٞای آٔٛصؿی تشٌضاس ؿذ ٜػٙدیذ ٜؿٛد



تش٘أ ٝسیضاٖ ٔ ٚدشیاٖ آٔٛصؿی ،اعالفات ٔشتٛط ت ٝتشٌضاسی

ٔقلٔٛی. 1381 ،

دٚسٜٞای آٔٛصؿی دس ػغح وـٛس ٘ ٚیض دس ػغح تیٗإِّّی سا خٕـ
آٚسی  ٚآٌاٞا٘ ،ٝت ٝتشٌضاسی دٚسٜٞای آٔٛصؿی ٔثادست ٚسص٘ذ تا ایٗ
دٚسٜٞا ٔٛخثات وؼة دا٘ؾ ٟٔ ٚاستٞای خذیذ سا فشا ٓٞوٙذ.


دٚسٜٞای آٔٛصؿی تش٘أ ٝسیضی ؿذ ،ٜدس لاِة یه عشح ٔذ ،ٖٚتحت
فٛٙاٖ تمٛیٓ آٔٛصؿی ،تٔ ٝذیشیتٞا ،اداسات داخّی  ٚدس كٛست ِضْٚ
ت ٝػاصٔاٖٞایی ؤ ٝشتثظ ٞؼتٙذ اسائ ٝؿٛد .دس تمٛیٓ آٔٛصؿی تایذ
وذ ٘ ٚاْ دٚس ٜتاسیخ  ٚصٔاٖ اخشاءٔ ،ذت  ٚؿی ٜٛاخشأ ،ىاٖ اخشا ٚ
٘ٛؿ اخشا دٚس( ٜتلٛسی یا فّٕی) سٚؽ آٔٛصؽ (ػخٙشا٘یٔ ،غاِقٝ
ٔٛسدی ،آٔٛصؽ ٔىاتثٝای  ٚ )... ٚؽشفیت فش آ ٌیشاٖ ٔـخق ؿٛد
تا واسوٙاٖ تا آٔادٌی لثّی دس ایٗ دٚسٜٞا ؿشوت وٙٙذ.

3

واسایی ٚ
ػٛدٔٙذی



آٔٛصؽ ٔؼتٕش ٙٔ ٚغثك تا ٚالقیات  ٚؿشایظ صٔا٘ی  ٚفشآیٙذی تشای
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ػاصٌاسی واسوٙاٖ تا ٔحیظ ٔتح َٛػاصٔا٘ی  ٚدس ٘تید ٝتا ٔحیظ
تیش٘ٚی تاؿذ.


عشاحی  ٚاخشای تش٘أٞٝای تشای ٔذیشاٖ  ٚواسوٙاٖ تایذ تا تٛخ ٝتٝ

وٟشیضی1385 ،

٘یاصٞای فیٙیٚ ،القیتٞای ؿغّی آٖٞا ٘ ٚؾشاٖ آٖٞا كٛست ٌیشد.


ٚخٛد ػأا٘ ٝأتیاص دٞی فادال٘ ٝتش ٔثٙای آٔٛصؽٞای ٔشتثظ ؿغّی.



اص افشاد خثش ٚ ٜوّیذی و ٝاعالفات خأقی دس تاسٛٔ ٜضٛؿ ٚ

ٔدتٟذ ٕٞ ٚىاساٖ1382 ،

تخلقٞای ٔٛسد ٘یاص ؿاغُ داس٘ذ ٛ٘ ٚفی كاحة ٘ؾش ٔحؼٛب
ٔیؿ٘ٛذ خت اؽٟاس ٘ؾش دستاس٘ ٜیاصٞای آٔٛصؿی  ٚاِٛٚیت تٙذی
آٖٞا ،ا٘تخاب  ٚدفٛت تٕٞ ٝىاسی ؿ٘ٛذ.


ت ٝسٚص وشدٖ ؿشح ٚؽایف ؿاغُ.



تقییٗ ؿىُ ٔٙاػة تشٌضاسی دٚسٜٞای ٔتٙاػة تا ؿغُ ٛ٘ ٚؿ
فقاِیتٞای ػاصٔاٖ.



تقییٗ ػغح ٔٙاػة تشای استمای ٔؼتٕش تٟشٚ ٜسی ا٘ؼا٘ی.



اسصؿیاتی ادٚاسی دٚسٜٞای آٔٛصؿی.



اٞذاف آٔٛصؿی تایذ تا اٚضاؿ  ٚاحٛاَ ٔحیظ ؿخلی ٔٛافك تاؿذ تا
حل َٛآٖ ٔیؼش ؿٛدٞ .ذفٞا ٘ثایذ اص خاسج تحٕیُ ؿٛد.
26
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ٞذفٞای آٔٛصؿی تش فقاِیتٞا  ٚاحتیاخات اكیُ فاش آ ٌیاش ٔتىای
تاؿذ



اسائ ٝػش فلُٞای ٔـخقتش تا صٔاٖ تٙذی وٛتا ٜتش.



ٕٞاٍٙٞی تا ٔذسػیٗ دس صٔاٖ تٙذی اخشایی دٚسٜٞا  ٚػغح تٙذی.



اسائ ٝدٚسٜٞای تىٕیّی تشای دٚسٜٞای تشٌضاس ؿذ.ٜ



٘ؾاست ٔؼتٕش تش فقاِیتٞا تٛػظ ٔؼلِٛیٗ ٔدشی دس ع َٛدٚس.ٜ



دس ٘ؾش ٌشفتٗ فاكّ ٝصٔا٘ی ٔٙاػة تیٗ تاسیخ فشاخٛا٘ی  ٚصٔاٖ

وٛالئیاٖ1387 ،

دٚسٜٞا (پیـٟٙاد فاكّ ٝصٔا٘ی حذ الُ دٞ ٚفت.)ٝ
4

تؼٙذٌی ٚ
وفایت



دٚسٜٞا دس تقذاد سٚصٞای تیـتش تشٌضاس ؿٛد تا ػافات وٓ.



تشای عشاحی  ٚتذٚیٗ تش٘أ٘ ،ٝیاصٔٙذ اعالفات ٚػیـ ٕٝٞ ،خا٘ثٚ ٝ

ایٕا٘ی  ٚستیقی1382 ،

ت ٝسٚص دس استثاط تا فٙاكش ٔتقذد ػاصٔاٖ اػت  ٚتایذ تا سٚؽٞای
ٔٙاػة ایٗ ٘یاصٞا ؿٙاػایی ؿ٘ٛذ.


فذْ ٚخٛد تش٘أٞٝای تىشاسی دس والع آٔٛصؽ.



ٞضیٞٝٙای ٔشتٛط ت ٝوالعٞای آٔٛصؿی تشسػی  ٚپیؾ تیٙی ؿٛد.



دػتشػی ت ٝاعالفات دس ٔٛسد تش٘أٞٝای آٔٛصؽ تضسٌؼاالٖ ٚخٛد

ثاتتی 1375 ،ت٘ ٝمُ اص ٔه دا٘یُ
(.)1987

داؿت ٝتاؿذ.


حٕایتٞای الصْ اص تا ٔیٗ ٔٙاتـ ،أىا٘ات  ٚافتثاسات الصْ تشای

فثاع صادٌاٖ  ٚاػذی 1384 ،تٝ
٘مُ اص ٌّذؿتایٗ.

ٔذیشاٖ ،واسؿٙاػاٖ ٔ ٚؼلٛالٖ تش٘أٞٝای آٔٛصؿی ،تشای سػیذٖ تٝ
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اخشای دٚسٜٞا ت ٝفُٕ آیذ.


ٞذفٞای آٔٛصؿی تایذ ٔذت الصْ  ٚوافی سا خٟت اخشای دٚسٞا دس
٘ؾش تٍیش٘ذ.


ٔٙاتـ ا٘ؼا٘ی ٔ ٚاِی اغّة آصادی فُٕ سا دس خٙثٞٝای ٔختّاف یاه
تش٘أ ٝآٔٛصؿی تاا ٔؼاایُ ٔ ٚـاىالتی ٔٛاخأ ٝایػااصد .ا٘تخااب
سٚؽٞای ٔٙاػة تشای اخشای یه تش٘أ ٝآٔٛصؿی ٘یض تاِغثـ اص ایٗ
لافذٔ ٜؼتثٙی ٘یؼت.



ٔذت تش٘أ ٝآٔٛصؿی ت ٝایٗ دِیُ ؤ ٝایتٛا٘اذ ٔحاذٚدیتٞاایی دس
تىاس ٌشفتٗ تشخی اص سٚؽٞاای آٔٛصؿای ایدااد ٕ٘ایاذ ،تایؼاتی دس
ا٘تخاب سٚؽٞای آٔٛصؿی ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌیشد ،تشای ٔثاَ اٌاش دس
یه تش٘أ ٝآٔٛصؿای تخاٛاٞیٓ اص سٚؽ آٔاٛصؽ  ٚپاظٞٚؾ فّٕای
اػتفاد ٜوٙیٓٔ ،ؼّٕاً تایؼتی ٚلت تؼایاس عاٛال٘ی دس اختیااس داؿاتٝ
تاؿیٓ.
27



ػغح ػاصٔاٖ ؿشوت وٙٙذٌاٖ  ٚتقاذاد آٖٞاا ٘یاض تاذ ٖٚتشدیاذ دس
ا٘تخاب ٘ٛؿ  ٚسٚؽ آٔٛصؽ تاأثیش تؼاضایی داسد .تا ٝفثااست دیٍاش
سٚؽٞایی و ٝتشای آٔٛصؽ یه فاذ ٜاص ٔاذیشاٖ سد ٜتااال دس ٘ؾاش
ٌشفتٔ ٝیؿٛد ،اِضأا ٕ٘ی تٛا٘ذ ٕٞااٖ سٚؽٞاایی تاؿاذ وا ٝتاشای
ٌشٞٚی تایٍاٖ دس ٘ؾش ٌشفتٔ ٝیؿٛد.



ٞضیٞٝٙای آٔٛصؿی ت ٝتفىیه سؿتٞٝا  ٚدٚسٜٞا ٔـخق ؿٛد.



ٔٙاتـ ،أىا٘ات  ٚافتثاسات ت ٝا٘ذاص ٜوافی تاؿذ.

ٔحٕذی ٕٞ ٚىاساٖ ،1384 ،ف
108 -102
اػٕقیّی1386 ،

جذٍل  :11ارسیابی ساختار دٍرُ آهَسضی بز اساط ًذای هطتزیاى آهَسش

ٌٛیٝ
ٌٙدا٘ذٖ لٛا٘یٗ سٚؿٗ
دس ٘ح ٜٛپزیشؽ
٘ؾش خٛاٞی دستقییٗ
ػاختاس دٚسٜ
٘ؼثت تٛصیـ فشكت
ٞای آٔٛصؿی تیٗ ص٘اٖ
ٔ ٚشداٖ
فشكت ٞای آٔٛصؿی
/ػفشٞا /تاصدیذٞا

فشاٚا٘ی

دسكذ

دسكذ ٔقتثش

دسكذ تدٕقی

دسخٝ
خیّی خٛب
خٛب

2
20

1.5
15.4

1.5
15.4

1.5
16.9

ٔتٛػظ
ضقیف
خیّی ضقیف
خیّی خٛب
خٛب
ٔتٛػظ
ضقیف
خیّی ضقیف
خیّی خٛب
خٛب
ٔتٛػظ
ضقیف
خیّی ضقیف

64
28
16
7
36
36
30
21
6
16
63
37
8

49.9
21.5
12.3
5.4
27.7
27.7
23.1
16.2
4.6
12.3
48.5
28.5
6.2

49.2
21.5
12.3
5.4
27.7
27.7
23.1
16.2
4.6
12.3
48.5
28.5
6.2

66.2
87.7
100.0
5.4
33.1
60.8
83.8
100.0
4.6
16.9
65.4
93.8
100.0

خیّی خٛب
خٛب
ٔتٛػظ
ضقیف
خیّی ضقیف

7
13
46
41
23

5.4
10.0
35.4
31.5
17.7

5.4
10.0
35.4
31.5
17.7

5.4
15.4
50.8
82.3
100.0
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گَیِ
ؿایؼتٍی دس تذسیغ
اػتفاد ٜاص سٚؿٟا  ٚف ٖٛٙتذسیغ خذیذ
ؿخلیت كٕیٕی

داؿتٗ عشح دسع

هطلَب

هتَسط

ًا هطلَب

آهارُ کی دٍ

سطح هعٌی

40
30.8
31
23.8
35
26.9

71
54.6
69
53.1
75
57.7

19
14.6
30
23.1
20
15.4

31.59

داری
000/0

22.82

000/0

37.31

000/0

34

57

39

6.75

0.03

26.2

43.8
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جذٍل  :11/1آهارُ ساختار دٍرُ آهَسضی بز اساط ًذای هطتزیاى آهَسش

تحّیُ دادٞ ٜا ٘ـاٖ ٔی دٞذ و ٝفشآٌیشاٖ ػاختاس دٚس ٜسا خٛب ٔ ٚغّٛب اسصیاتی ٘ىشد ٜا٘ذ .پاػخ ػلٛاَ ا َٚپضٞٚؾ ٘یض
ایٗ ٔٛضٛؿ سا تائیذ ٔی وٙذ و ٝفشآٌیشاٖ آٔٛصؽ ٞای ضٕٗ خذٔت واسوٙاٖ دس ػاصٔاٖ وتاتخا٘ٔ ٝشوضی ،وٕتشیٗ سضایت
سا تا تٛخ ٝت ٝاِضأات فٙی دس ایٗ ػغح (ػاختاس) داؿت ٝا٘ذ .چٟاس ٌٛیٔ ٝغاتك تا ٔقیاسٞای چٟاسٌا٘ٔ ٝغشح ؿذ( ٜویفیت ٚ
ؿایؼتٍی فٙی ،فقاِیت ٞای ٔشتٛط ٔ ٚثتٙی تش اٞذاف ،ػٛدٔٙذی  ٚواسایی ،تؼٙذٌی  ٚوفایت) ٔم ِٝٛتٙذی ویفی ؿذ ٜا٘ذ ٚ
تٛػظ پشػـٙأ ٝعیف ِیىشت ٔٛسد پشػؾ لشاس ٌشفت ٝا٘ذ.
ٌٛیٌٙ ٝدا٘یذٖ لٛا٘یٗ سٚؿٗ دس ٘ح ٜٛپزیشؽٛٔ ،سد پشؿغ لشاسٌشفت ٝاػت .ایٗ ٌٛی ٝدسػغح ویفیت  ٚؿایؼتٍی فٙی
اػت٘ .تایح خذ٘ 11 َٚـاٖ ٔی دٞذ و ٝتمشیثا ٘یٕی اص فشآٌیشاٖ آٖ سا ٔتٛػظ اسصیاتی وشد ٜا٘ذ 15 .دسكذ خٛب 20 ٚدسكذ
ضقیف اسصیاتی ٕ٘ٛد ٜا٘ذ٘ .تایح خذ َٚخی د٘ ٚیض تفاٚت ٔقٙی داسی سا ٘ـاٖ ٔی دٞذ .تغٛسی و ٝدسكذ ٘أغّٛب اص دسكذ
ٔغّٛب تیـتش اػت یقٙی ایٗ ٔٛسد دس ٚضقیت ٔتٛػظ ت ٝػٕت ٘أغّٛب لشاس داسد.
٘ؾشخٛاٞی دس تقییٗ ػاختاس دٚس٘( ٜیاصػٙدی آٔٛصؿی) .ایٗ ٌٛی ٝدس ػغح فقاِیت ٞای ٔثتٙی تشب ٞذف لشاس ٔی ٌیشد .تٟٙا
 27دسكذ اص فشآٌیشاٖ آٖ سا ٔتٛػظ اسصیاتی وشدٞا٘ذ ٔ ٚاتمی ضقیف اسصیاتی ٕ٘ٛد ٜا٘ذ٘ .تایح خذ َٚخی د٘ ٚیض اص ٘أغّٛب
تٛدٖ ٚضقیت ایٗ ٌٛی ٝسا ٘ـاٖ ٔی دٞذ .ایٗ ٔی تٛا٘ذ ت ٝایٗ ٔقٙی تاؿذ و٘ ٝیاص ػٙدی دس ٚاحذ آٔٛصؽ ػاصٔاٖ ٔغاتك تا
خٛاػتٞ ٝا ٘ذای ٔتماضیاٖ آٔٛصؽ كٛست ٕ٘ی ٌیشد .دس ایٗ خلٛف اػتفاد ٜاص سٚؽ ٞای ویفی (ٔا٘ٙذ ٔذَ  )QFDدس
اػتخشاج ٘ذای ٔـتشیاٖ آٔٛصؽ ٔی تٛا٘ذ تؼیاس ٔاثش تاؿذ.
ٌٛی٘ ٝؼ ثت تٛصیـ فشكت ٞای تشاتشآٔٛصؿی تیٗ ص٘اٖ ٔ ٚشداٖ ،دس ػغح ػٛدٔٙذی ٚواسایی لشاس ٔی ٌیشد .تمشیثا ٘یٕی اص
فشآٌیشاٖ آٖ ٔغاتك تا اِضأات فٙی ٔٛسد پشػؾ ٔتٛػظ ( ٘ ٝخٛب ٘ ٝتذ) اسصیاتی وشد ٜا٘ذ  29 ٚدسكذ آٖ سا ضقیف دا٘ؼتٝ
ا٘ذ٘ .تایح خذ َٚخی د٘ ٚیض تفاٚت ٔقٙی داسی سا ٘ـاٖ ٔی دٞذ .ت ٝعٛسی و ٝدسكذ ٘أغّٛب اص دسكذ ٔغّٛب تیـتش اػت
یقٙی ایٗ ٔٛسد دس ٚضقیت ٔتٛػظ ت ٝػٕت ٘أغّٛب لشاس داسد .تٛخ ٝت ٝتشاتشی فشكت ٞای آٔٛصؿی تشای واسوٙاٖ تٔ ٝقٙی
تٛصیـ فادال٘ ٝت٘ ٝؼثت خٕقیت ص٘اٖ ٔ ٚشداٖ ؿاغُ دس ػاصٔاٖ وتاتخا٘ٔ ٝشوضی اػت ِ ٚض ْٚتٛخٔ ٝتٛاِیاٖ سا ت ٝایٗ أش
یادآٚسی ٔی وٙذ.
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ٌٛی ٝایداد فشكت ٞای آٔٛصؿی (تاصدیذٞای فّٕیٌ ،شد ؿٟای فّٕی) دس ػغح تؼٙذٌی  ٚوفایت لشاس داسد .اسصیاتی
فشآٌیشاٖ ٘ـاٖ ٔی دٞذ و ٝتحمك ایٗ أش دس ػاختاس ٚاحذ آٔٛصؽ ػاصٔاٖ ،دس ػغح ضقیفی اػتٔ .غاتك تا خذ11 َٚ
اسصیاتی ٘ذای ٔـتشیاٖ آٔٛصؽ 35 ،دسكذ آٖ سا ٔتٛػظ  32 ٚدسكذ آٖ سا ضقیف اسصیاتی ٕ٘ٛد ٜا٘ذ .تٟٙا  10دسكذ خٛب ٚ
 17دسكذ خیّی ضقیف اسصیاتی ٕ٘ٛد ٜا٘ذ .خذ َٚخی دٚ ،ٚضقیت ٘أغّٛب سا ٘ـاٖ ٔی دٞذ .ایٗ ٘تایح دس ایٗ ػغح حاوی
اص ٘یاص  ٚخٛاػت ٝفشآٌیشاٖ ٔثٙی تش تٛخ ٝت ٝایٗ ٘ٛؿ آٔٛصؽ ٞای غیش ٔؼتمیٓ ٔی تاؿذ .ت٘ ٝؾش ٔی سػذ تا تٛخ ٝتٔ ٝاٞیت
آٔٛصؽ ٞای ضٕٗ خذٔت تاصدیذ ٞا ٌ ٚشدؽ ٞای فّٕی ٔی تٛا٘ذ تخـی اص ٘یاص ت ٝخٛدؿىٛفایی فّٕی سا دس فشآٌیشاٖ
تمٛیت ٕ٘ایذ.
هزحلِ سَم  :بزٍى داد ًْایی

آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت یه سٚؽ غیش سػٕی آٔٛصؽ تٛد ٜو ٝؿخق ٚؽایف ؿغّی سا ت ٝعٛس ٚالقی فشا ٔیٌیشد  ٚسٚؿی
اػت و ٝػاصٔاٖ ٔشتٛع ٝواسوٙاٖ خٛد سا تٔ ٝؤػؼات خاسج اص ػاصٔاٖ تشای ٌزسا٘ذٖ دٚس ٜآٔٛصؿی ٔیفشػتذ .دس آٔٛصؽ
حیٗ خذٔت ػقی ٔیؿٛد اٍِٞٛای كحیح ا٘داْ واسٞا تشای ٔـاغُ فٕٔٛی آٔٛصؽ داد ٜؿٛد (حاخی وشیٕی ٚسٍ٘شص،
 ،1379ف  .)292تش ٖٚداد ٟ٘ایی آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت ٔٙدش ت ٝتٟثٛد  ٚتٟؼاصی ٔٙاتـ آٔٛصؿی ٔی ؿٛد .فثاع صادٌاٖ ٚ
تشن صادٔ )1379(ٜقتمذ٘ذ :آٔٛصؽ  ٚتٟؼاصی ٔدٕٛف ٝوٙؾٞای ٞذفٕٙذ ،اص پیؾ ا٘ذیـیذ ٜؿذٜای اػت و ٝتا ٞذف
افضایؾ سفا ٚ ٜاثشتخـی فشد ٚػاصٔاٖ ،ت ٝعٛسٔذا٘ٚ ْٚؾاْ ٔٙذ ت ٝتٟثٛد  ٚاستمای ػغح دا٘ؾٟٔ ،استٞا ٍ٘ ٚشؽٞای
ٔقغٛف ت ٝتٟثٛد فّٕىشد ؿغّی حاَ  ٚآیٙذ ٜواسوٙاٖ ٔیپشداصد.
ایٗ اٞذاف فثاستٙذ اص:
 تٛػقٟٔ ٝاستٞا  ٚتٛا٘اییٞای ا٘داْ واس  ٚدسن دا٘ؾ  ٚاعالفات ٔٛسد ٘یاص تٛػظ ٘یشٚی ا٘ؼا٘ی دس تِٛیذ.
 تٛػق ٝدا٘ؾٟٔ ،استٞا (ادساوی ،فٙی  ٚا٘ؼا٘ی) ٍ٘ ٚشؽٞای الصْ تشای ٔٛفمیت  ٚتٟثٛد فّٕىشد.
 ؿٙاػائی  ٚپشٚسؽ اػتقذادٞای ٟ٘فت ٝواسوٙاٖ.
 ت ٝسٚص وشدٖ اعالفات ٟٔ ٚاستٞای واسوٙاٖ.
 آؿٙا ػاختٗ واسوٙاٖ تا اٞذاف ٛٔ ٚلقیت ػاصٔاٖ  ٚخایٍا ٜخٛیؾ.
 افضایؾ اثشتخـی  ٚواسایی ٘یشٚی ا٘ؼا٘ی.
 واٞؾ اتالف  ٚضایقات واسی.
 واٞؾ ٘یاص ت٘ ٝؾاست ٘ضدیه تش واسوٙاٖ.
 افضایؾ لاتُ یا ا٘قغاف پزیشی واسوٙاٖ.
 افضایؾ سضایت ؿغّی.
 واٞؾ ػٛا٘ح واس.
 فشا ٓٞآٚسدٖ صٔی ٝٙتشفیـ ؿغّی.
 اٍ٘یضؽ واسوٙاٖ ( ...ٚفثاع صادٌاٖ  ٚتشن صاد ،1379،ٜف.)35-34
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ًتیجِ گیزی

ٔحتٛای دٚس ٜآٔٛصؿی ،ػاختاس ،اػاتیذ  ٚفضا  ٚتدٟیضات ساتغٔ ٝؼتمیٕی تا سٚیىشدٞای آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت واسوٙاٖ داسد.
دس حاِی و ٝایٗ ٔشاوض تش آٔٛصؽ ٞای ٟٔاستی  ٚواستشدی تاویذ داس٘ذ .الخشْ تایذ ٔحتٛای آٔٛصؿی ّٔ ٚضٔٚات آٖ سا
تذسػتی تٟیٕ٘ ٝایٙذ .دس ایٗ ٔیاٖ تٛخ ٝت٘ ٝیاصٞای آٔٛصؿی واسوٙاٖ تٛخ ٝت ٝخٛاػتٞ ٝا ٘ ٚذای ٚالقی آ٘اٖ ت ٝفٛٙاٖ
ٔـتشیاٖ آٔٛصؽ اػت .دس ایٗ صٔی ٝٙدٍ٘ ٚشا٘ی اكّی ٚخٛد داسد .یىی اػتفاد ٜاص سٚؽ ٔ ٚذَ ٞای ٘یاصػٙدی ویفی وٝ
ٔـتشی ٔحٛس تاؿٙذ  ٚتا حذٚد صیادی ٘ؾشات واسوٙاٖ سا وٞ ٝشیه دس حٛص ٜواسی خٛد تا تٛخ ٝت ٝكثم ٚ ٝػاتم ٝواسی
خٛد واسؿٙاع ٔحؼٛب ٔی ؿ٘ٛذ سا ٔٙقىغ ٕ٘ایذ .د ْٚتٛخ ٚ ٝاػتفادٕٞ ٜضٔاٖ اص اِضأات فٙی آٔٛصؽ دس چٟاس ػغح
ٔحتٛای ،ػاختاس ،اػاتیذ ،فضا  ٚتدٟیضات اػت٘ .مغ ٝعاللی ایٗ د ،ٚاستمای فّٕی  ٚواستشدی آٔٛصؽ ٞای ضٕٗ خذٔت
واسوٙاٖ دس ٔحتٛای ،ػاختاس ،ا٘تخاب ٔشتیاٖ  ٚاػاتیذ  ٚپیؾ تیٙی فضا  ٚتدٟیضات اػت .دس ایٗ ٔماِ ٝتا تٛخ ٝت ٝاِضأات
فٙی تٟی ٝؿذ ٜاص ٔت ٖٛفّٕی  .خٛاػتٞ ٝا ٘ ٚذای ٔـتشیاٖ آٔٛصؽ تا اػتفاد ٜاص سٚؽ ٞای ٔلاحث ،ٝاػتفاد ٜاص ػلٛاالت تاص
پاػخ  ٚسٚؽ ٔـاسوتی اػتخشاج ؿذ٘ذ .ػپغ ایٗ خٛاػتٞ ٝا تا تٛخ ٝت ٝفشاٚا٘ی پاػخ ٞا ٔم ِٝٛتٙذی ویفی ؿذ٘ذ  ٚدس چٟاس
ٔقیاس وی فیت  ٚػایؼتٍی فٙی ،فقاِیت ٞای ٔشتٛط ٔ ٚثتٙی تش ٞذف ،واسایی  ٚػٛدٔٙذی ،وفایت  ٚتؼٙذٌی تشای آٖ تقشیف
ؿذ .پشػـٙأ ٝتٟی ٝؿذ ٜدس عیف ِیىشت ٘یض تا اػتفاد ٜاص تشآیٙذ اِضأات فٙی  ٚخٛاػتٞ ٝای ٔـتشیاٖ آٔٛصؿی تٟیٌٛ ٚ ٝیٝ
ٞا ٔٛسد پشػؾ لشاسٌشفتٙذ .یافتٞ ٝای پظٞٚؾ ٘ـاٖ ٔی دٞذ وٚ ٝاحذ آٔٛصؽ ػاصٔاٖ دس ػاختاس ٔحتٛای دٚسٞ ٜای
آٔٛصؿی ٘یاص ت ٝتاصتیٙی  ٚتٛخ ٝتیـتش ٔغاتك تا اِضأات فٙی دس ایٗ ػغح داسد .اٌشچ ٝفشآٌیشاٖ تیـتشیٗ سضایت سا اص ٔشتیاٖ
 ٚاػاتیذ دٚس ٜداؿتٙذ ِیىٗ تا تٛخ ٝت ٝسػاِت آٔٛصؽ ٞای واستشدی ضٕٗ خذٔت دس تاال تشدٖ تٛاٖ ٟٔاست ؿغّی واسوٙاٖ
ت ٝخای دا٘ؾ تٙیادی ٘ ٚؾشی ،تاویذ تش خٛدؿىٛفایی آٔٛصؽ واسوٙاٖ اص عشیك خٛدآٔٛصی تٛػیّ ٝتاصدیذٞا ٌ ٚشد ؽ ٞای
فّٕی  ٚیا اػتفاد ٜاص واسوٙاٖ تاتدشت ٝدس تذسیغ فّٕی دٚسٞ ٜا ٔی تٛا٘ذ تؼیاس ٔٛثش تاؿذ .فضا  ٚتدٟیضات ٔتٙاػة تا دٚسٜ
آٔٛصؿی ٔتٛػظ ( ٘ ٝخٛب ٘ ٝتذ ) اسصیاتی ؿذ ٜاػت .ت٘ ٝؾش ٔی سػذ ؿایؼت ٝاػت تا اسصیاتی دلیمی اص تدٟیضات  ٚأىا٘ات
ٔٛسد ٘یاص  ٚتىٕیُ آٖ ،پیٍیشی ٞای الصْ كٛست ٌیشد.
هٌابع ٍ هآخذ

آتـهٔ ،حٕذ (ٔ" .)1386ثا٘ی ٘ؾشی  ٚواستشدی یادٌیشی اِىتش٘ٚیىی" .فصلٌاهِ پضٍّص ٍ بزًاهِ ریشی در
آهَسش عالی ،ؿٕاس.43 ٜ
آٚیظٌأٖ ،شیٓ ؛ وشٔقّیاٖ ،حؼٗ ؛ فـٛسی ،ٖٛعاٞش٘" . )1388 ( ٜیاص ػٙدی آٔٛصؿی افضاء ٞیات فّٕی تاِیٙی دا٘ـىذٜ
پضؿىی دا٘ـٍا ٜفّ ْٛپضؿىی اكفٟاٖ" ،هجلِ ایزاًی آهَسش در علَم پشضکی ،تاتؼتاٖ .1388
اتغحی ،حؼیٗ ( .)1373آهَسش ٍ بْساسی هٌابع اًساًی ،تٟشاٖ ٛٔ :ػؼٔ ٝغاِقات  ٚتش٘أ ٝسیضی آٔٛصؿی ،ػاصٔاٖ
ٌؼتشؽ ٛ٘ ٚػاصی كٙایـ ایشاٖ.
اػٕقیّی ،تاته ( ٘" .)1386یاص ػٙدی آٔٛصؿی واسوٙاٖ تا اٍِٛی دِفای" .هجلِ تذبیز ،ؿٕاسٟٔ( 185 ٜش .)1386
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أیشی ٟٔشٔ ،یٙا ( .)1386بزرسی اثز بخطی دٍرُ ّای آهَسضی ضزکت سایپا دیشل هطابق با الگَّای
کزک پاتزیک ،پایاٖ ٘أ ٝواسؿٙاػی اسؿذ آٔٛصؽ تضسٌؼاالٖ ،دا٘ـىذ ٜفّ ْٛتشتیتی  ٚسٚاٖ ؿٙاػی ،دا٘ـٍا ٜؿٟیذ
تٟـتی.
ایٕا٘یٔ ،حٕذ تمی ؛ ستیقیٔ ،دیذ ( ٘" .)1382یاص ػٙدی آٔٛصؿی دس تش٘أ ٝسیضی اػتشاتظیه آٔٛصؿی تا اػتفاد ٜاص اٍِٛی
فٙاكش ػاصٔا٘ی (ً .")OEMطزیِ تذبیز ،ؿٕاس.133 ٜ
تاصسٌاٖ ،فثاع ( .)1389ارسضیابی آهَسضی .تٟشاٖ :ػٕت.
پاوذَ ،سحٕت ا٘" .)1379 ( ...یاص ػٙدی دس فشآیٙذ آٔٛصؽ ػیؼتٕاتیه واسوٙاٖ" ،هجلِ تذبیز ،ؿٕاس( 102 ٜخشداد
.)1379
حاخی وشیٕی ،فثاػقّی ؛ سٍ٘شیض ،حؼٗ (  .)1379هذیزیت هٌابع اًساًی .تٟشاٖ :ا٘تـاسات ؿشوت ٘ـش  ٚچاج تاصسٌاٖ.
خشاػا٘ی  ،اتاكّت ؛ حؼٗ صاد ٜتاسا٘ی وشد  ،ػٛداتً . )1386 ( ٝیاسسٌجی آهَسضی ( استزاتضی ّاا ٍ راّرزدّاای
عولیاتی ) .تٟشاٖ :ا٘تـاسات ٔشوض آٔٛصؽ  ٚتحمیمات كٙقتی ایشاٖ.
طیاٖ پٛس ،حٕیذ؛ صیّٙی پٛس ،حؼیٗ؛ احٕذی وٟٙقّی ،سضا (" .)1391واستشد وی ٛاف دی دس تثذیُ خٛاػاتٞ ٝاای ٔـاتشیاٖ
آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت ت ٝاِضأات آٔٛصؿی (ٔٛسد ٔغاِق ٝػاصٔاٖ وتاتخا٘ٔ ٝشوضی آػتاٖ لذع سضٛی)" .پضٍّصّای
هذیزیت ،ػاَ پٙدٓ ،ؿٕاس.15 ٜ
ػاِیغ ،ادٚاسد ( . )1380هذیزیت کیفیت فزآگیز در آهَسش .تشخٕ ٝفّی حذیمی .تٟشاٖ :ا٘تـاسات ٛٞای تاص.ٜ
ػقادت ،اػفٙذیاس (  . )1375هذیزیت هٌابع اًساًی .تٟشاٖ :ػٕت.
ؿقثا٘ی ،حؼٗ (  .)1372هْارتّای آهَسش ٍ پزٍرش (رٍشّا ٍ فٌَى) .ج  .2تٟشاٖ :ػٕت.
فثاع صادٌأٖ ،حٕذ  ٚاػذی٘ ،دٕ٘" .)1384 ( ٝیاص ػٙدی آٔٛصؿی واسوٙاٖ ٔـاغُ فٙیٔ ،اِی  ٚاداسی ؿشوت تیٕ ٝایشاٖ
(اػتاٖ تٟشاٖ)" ،.فصلٌاهِ صٌعت بیوِ ،ؿٕاس( 4 ٜصٔؼتاٖ .)1384
فثاػیاٖ ،فثذ اِحؼیٗ ( .)1383بزرسی اثز بخطی دٍرُ ّای آهَسضی ضزکت ایزاى خَدرٍ بز اساط هاذل
کزک پاتزیک ،پایاٖ ٘أ ٝواسؿٙاػی اسؿذ تحمیمات آٔٛصؿی ،دا٘ـىذ ٜسٚاٖ ؿٙاػی  ٚفّ ْٛتشتیتیٌ ،ش ٜٚتٙیااٖٞاای
آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ،دا٘ـٍا ٜتشتیت ٔقّٓ.
اِف ِٛی (  . )1385هراًی ًظزی بزًاهِ ریشی آهَسضی .تشخٕ ٝفشیذٔ ٜـایخ .تٟشاٖ :ا٘تـاسات ٔذسػ.ٝ
فتحی ٚاخاسٌا ،ٜوٛسٚؽ (  . )1383بزًاهِ ریشی آهَسش ضوي خذهت کارکٌاى .تٟشاٖ :ػٕت.
فشخاد ،ؿاٟشٚص (ً . )1388یاس سٌجی آهَسضی در ساسهاًْا (هفاّین  ،تکٌیک ّا ٍ چْار چَب عولی) .تٟاشاٖ:
ا٘تـاسات تاَ.
وٛالئیاٖ ،فشدیٗ ( " .)1387تشسػی ٘ؾشات یادٌیش٘ذٌاٖ ٔ ٚذسػیٗ دس ٔٛسد دٚسٜٞای آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت وتاتذاسی ٚ
اعالؿ سػا٘ی ٔشوض اعالفات ٔ ٚذاسن فّٕی وـٛس تیٗ ػاَٞای  ." 1383 -1379فصلٌاهِ علوی پضٍّطی
پضٍّطکذُ اطالعات ٍ هذارک علوی ایزاى ،دٚس 24 ٜؿٕاس( 3 ٜتٟاس .)1387
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الٔقی  ،اتٛاِفتح (  . )1382هذیزیت کیفیت فزآگیز بزای آهَسش .اسٔٚیا :ٝا٘تـااسات ٔٛػؼا ٝفشٍٙٞای  ٚا٘تـااساتی
ؿاٞذ  ٚایثاسٌشاٖ دا٘ـٍا ٜفّ ْٛپضؿىی اسٔٚی.ٝ
ٔدتٟذ ،داٚٚد ؛ ٟٔذٚی ،فثذ اِحٕیذ ؛ خاِمی ػشٚؽ ،فشیثا (ٔ" .)1382ذَ ٕٔاع ٔذَ پیـٟٙادی تشای ٘یاص ػٙدی
آٔٛصؿی" .هجلِ داًص هذیزیت ،ؿٕاس.63 ٜ
ٔحٕذی ،سضا ٕٞ ٚىاساٖ ( .)1384ارسضیابی کیفیت در آهَسش عالی .تٟشاٖ :ا٘تـاسات ػاصٔاٖ ػٙدؾ  ٚآٔٛصؽ
وـٛس.
ٔقلٔٛی ،فّیشضا (ِ" .)1381ض ْٚتٛخ ٝت ٝآٔٛصؽ  ٚفشآیٙذ آٖ دس ؿشوت تیٕ ."ٝپضٍّطٌاهِ بیوِ ،ػاَ ؿا٘ضد ٓٞؿٕاسٜ
( 5ؿٕاسٔ ٜؼّؼُ .)65
ٔیشصا تیٍیٔ ،حٕذ فّی  ٚوشیٕی ،اؿشف (٘" .)1384یاص ػٙدی اص ٔقّٕاٖ ٚ ٚاِذیٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٘ا تیٙای دٚس ٜاتتذایی تٝ
ٔٙؾٛس تذٚیٗ تش٘أ ٝدسػی  ٚآٔٛصؽ ٟٔاستٞای خٟت یاتی  ٚتحشن" .هجلِ پضٍّص در حیطِ کَدکاى
استثٌایی ،ػاَ پٙدٓ ،ؿٕاس( 3 ٜپائیض .)1384
ٔیشصا ٔحٕذیٔ ،حٕذ حؼٗ (" .)1384تشسػی ٘یاصٞای آٔٛصؿی واسوٙاٖ ٔشوض آٔٛصؽ فٙی  ٚحشفٝای اػتاٖ تٟشاٖ"،
هجلِ اًذیطِ ًَیي تزبیتی ،دٚس ،1 ٜؿٕاس( 4 ٜصٔؼتاٖ .)1384
ٔیشػیاػی٘ ،اكش ( . )1380هذیزیت استزاتضیک هٌابع اًساًی ٍ رٍابط کار .تٟشاٖ :ا٘تـاسات ٔیش.
٘ثٛی ،كادق ( ٘" . )1384یاص ػٙدی آٔٛصؿی اِٚیاء دا٘ؾ آٔٛصاٖ خٟت آٔٛصؽ خا٘ٛاد ٜدس ٔذاسع" .فصلٌاهِ خاًَادُ ٍ
پزٍرش ،ػاَ د ،ْٚؿٕاس( 3 ٜپائیض .)1384
ٛٞاسٖ ،تشایاٖ؛ آدیا٘ ،ٛػیذ٘ی؛ ِٓ ،وٛویٗ؛ پیتٕٗ QFD . )1381( ٌّٗ ،در خذهات .تشخٕٔ ٝحٕذ سضا فثاػی ٟٔ ٚـیذ
یضداٖ پٙا .ٜتٟشاٖ :ا٘تـاسات ٔشوض آٔٛصؽ ٔذیشیت دِٚتی.
ٚفاداسٟٔ ،ـیذ (" .)1388بزرسی اثز بخطی دٍرُ ّای آهَسضی کارگشاراى بیوِ ّای کطاٍرسی بز اساط
هذل کزک پاتزیک" ،پایاٖ ٘أ ٝواسؿٙاػی اسؿذ آٔٛصؽ تضسٌؼاالٖ ،دا٘ـىذ ٜفّ ْٛتشتیتی  ٚسٚاٖ ؿٙاػی ،دا٘ـٍاٜ
ؿٟیذ تٟـتی.
یاسی لّی ٔ ،حٕذ خقفش (  " .)1385ضٌاسایی هطتزیاى آهَسش عالی ٍ ترذیل خَاستِ ّاای هطاتزیاى باِ
الشاهات عولیات با استفادُ اس ( QFDهطالعِ هَردی  ،داًطکذُ فٌی ٍ هٌْذسای داًطاگاُ تزبیات
هذرط)"  ،پایاٖ ٘أ ٝواسؿٙاػی اسؿذ دا٘ـىذ ٜفٙی ٟٙٔ ٚذػی دا٘ـٍا ٜتشتیت ٔذسع.
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