فصلٌبهِ ػلوی -پصٍّؽی تحمیمبت هذیریت آهَزؼی
سبَ س ْٛضٕبض ٜچٟبضْ ،تبثستبٖ ( 0280پیبپی )01

ؼٌبظبیی ٍیصگیّبی هذارض تَاًوٌذ ٍ هیساى اًطببق هذارض هتَظطِ ؼْر تْراى بب
ایي ٍیصگیّب
زوتط ٔحٕس٘می ایٕب٘ی
**
فبقٕٔ ٝحٕسی

*

چکیذُ
ٞسف ایٗ تحمیك ضٙبسبیی ٚیژٌی ٞبی ٔساضس تٛإ٘ٙس اظ زیدسٌبٔ ٜدسیطاٖ ٔ ٚمّٕدبٖ  ٚثطضسدی ٔیدعاٖ
ا٘كجبق ٞط یه اظ ایٗ ٚیژٌیٞب ثب ٚؾمیت ٔساضس ٔتٛسك ٝضٟط تٟطاٖ ثٛز ٜاسدت ضٚش تحمیدك مٔیرتدٝ
(وٕی  ٚویفی) ثٛز ربٔم ٝمٔبضی تحمیك ضبُٔ وّیٔ ٝسیطاٖ ٔ ٚمّٕبٖ ٔساضس ٔتٛسك ٝضٟط تٟدطاٖ ثدٛز
و ٝتمساز ٔمّٕبٖ ٘ 08171فط  ٚتمساز ٔسیطاٖ ٘ 0085فطثٛز ٜاست حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثب ٔطارم ٝثد ٝایدٗ ردسَٚ
ٔٛضٌبٖ ٔطرع ضس  ٚتمساز ٔ 266مّٓ ٔ 180 ٚسیط ث ٝعٛٙایٗ ٕ٘ ٝ٘ٛتمییٗ  ٚث ٝضٚش تػبزفی قجمدٝای
اظ ثیٗ پٙذ حٛظ( ٜضٕبَ ،رٛٙةٔ ،طوع ،ضطق  ٚغطة) ا٘تربة ضس ٜاسدت ٕٞنٙدیٗ ثدطای اذدص ٘تطیدب
ٔترػػبٖ ث ٝضی ٜٛویفی ثب ٘ 011فط اظ استبزاٖ ضضت ٝعّ ْٛتطثیتی ٔ ٚسیطاٖ ٔ ٚمّٕبٖ ٔدساضس ٔػدبحجٝ
ث ٝعُٕ مٔس ٜاست اثعاض تحمیك پطسطٙبٔٔ ٝحمك سدبذتٔ ٚ ٝػدبحج ٝثدٛز ٜاسدت پطسطدٙبٔ ٝضدبُٔ 73
سٛاَ ِٛٔ 02 ٚف ٝثٛز و ٝزض ٔمیبس  4زضرٝای تٙتیٓ ضدس ٜثدطای تمیدیٗ ضٚایدی پطسطدٙبٔ ،ٝاظ ضٚایدی
غٛضی ٔ ٚحتٛایی استفبز ٜضس ٜاست  ٚپبیبیی مٖ ٘یع ثب ارطای مظٔبیطدی ضٚی ٘ 21فدط ٔ ٚحبسدج ٝؾدطیت
ٕٞسب٘ی زض٘ٚی مِفبی وط٘ٚجبخ ( )1/76ث ٝزست مٔس زازٞ ٜبی حبغُ اظ ارطای پطسطٙبٔٞٝب زض ز ٚسدك
تٛغیفی  ٚاستٙجبقی ثب استفبز ٜاظ مظٔٞ ٖٛبی ؾطیت تٛافك ،مظٔ t ٖٛته ٌطٞٚی  ٚمظٔ ٖٛفطیدسٔٗ ٔدٛضز
تزعی ٚ ٝتحّیُ لطاض ٌطفت٘ ٚ ٝتبیذ ٘طبٖ زاز و ٝاظ ٘تدط ٔمّٕدبٖٔ ،دساضس ٔتٛسدك ٝتٟدطاٖ ثدیص اظ حدس
ٔتٛسف ثب ٚیژٌی ٞبی وٙتطَ  ٚاضظضیبثی تمٛیت وٙٙدس ،ٜزاضدتٗ فؿدب  ٚأىب٘دب  ٚتزٟیدعا مٔٛظضدی ٚ
زاضتٗ ٔمّٕبٖ تٛإ٘ٙس ٔٙكجك ٞستٙسِٚ ،ی اظ ٘تط ٔسیطأٖ ،ساضس ٔتٛسك ٝتٟطاٖ ثیص اظ حس ٔتٛسف ثب
ٚیژٌی ٞبی زاضتٗ ر ٛثبظ ،حٕبیت ارتٕبعی وٙتطَ  ٚاضظضیبثی تمٛیت وٙٙس ،ٜمٔٛظش ٟٔبض ٞبی ظ٘سٌی
 ٚزاضتٗ ٔمّٕبٖ تٛإ٘ٙس ٔٙكجك ٞستٙس اظ ٘تط ٔمّٕدبٖٔ ،دساضس ٔتٛسدك ٝتٟدطاٖ تٟدطاٖ وٕتدط اظ حدس
ٔتٛسف ثب ٚیژٌیٞبی زاضتٗ ر ٛثبظٔ ،سئِٛیت ارتٕبعی ،حٕبیت ارتٕدبعی ،پدژٞٚص ٔحدٛضی  ٚزاضدتٗ
ٞسف  ٚثیٙص ٔطتطن ٔٙكجك ٞستٙس
کلیذ ٍاشُّبٔ :سیطیت ٔسضسٔ ٝحٛضٔ ،مّٕبٖ تٛإ٘ٙسٔ ،ساضس تٛإ٘ٙس

* استبزیبض  ٚعؿٞ ٛیب عّٕی زا٘طٍب ٜمظاز اسالٔی ٚاحس ضٚزٗٞ
** وبضضٙبس اضضس ٔسیطیت مٔٛظضی زا٘طٍب ٜمظاز اسالٔی ٚاحس ضٚزٗٞ
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همذهِ
زض ٞعاض ٜس ْٛاسبسیتطیٗ ٔٛؾٛعی و ٝث ٝمٖ پطزاذت ٝضس ،ٜایزبز ٔساضسی است ود ٝذدٛز ضا
ثطای ضٙیسٖ غسای زیٍطاٖ مٔبزٔ ٜیوٙٙس ٚلتی و ٝاقالعب اظ قطیك ضایب٘ٞٝب  ٚایٙتط٘ت تٕبٔی
ٔطظٞب ضا زض ٔی٘ٛضزز؛ ٔطثیبٖ ،تسٚیٗ وٙٙسٌبٖ ثط٘بٔ ٝزضسی ٛ٘ ٚیسٙسٌبٖ وتبةٞبی زضسی٘ ،دٝ
تٟٙب ثبیس غسای زیٍطاٖ ضا ثط٘ٛٙس ،ثّى ٝثبیس اثعاضٞبی اضتجبقی مٔٛظش  ٚپطٚضش ضا تحت سّكٚ ٝ
سیكط ٜذٛز زضمٚض٘س (ایٕب٘ی ٕٞ ٚىبضاٖ)154 90278 ،
تحمك ایٗ أط ثستٍی ثٔ ٝیعاٖ تدالش ٔدساضس زض رٟدت سدبذتٗ ٔىدب٘ی أدٗ ،احدطثرص ٚ
ٔكّٛة ث٘ ٝبْ «ٔساضس ثطتط» 0ثب زض ٘تط ٌطفتٗ  ٚتٛر ٝث ٝتٕبْ اثمبز  ٚرٛا٘ت زاضز
٘یبظ زا٘ص مٔٛظاٖ لطٖ  10ث ٝعٛٙاٖ میٙس ٜسبظاٖ وطٛض ،ثسیبض ٔتفدب ٚاظ ٘یبظٞدبی ٚاِدسیٗ ٚ
ٔطثیبٖ مٖ ٞب ٔی ثبضس ایٗ أدط ؾدطٚض تزسیدس٘تط ردسی زض یدبززٞی  -یدبزٌیطی ،مٔدٛظش،
ٔحیف ،فٙبٚضی ،تزٟیعا  ٚأىب٘ب  ٚضا ثیص اظ پیص ٕ٘بیبٖ سبذت ٝاست ایدٗ ؾدطٚض ٞدب
ثبعج ضس ٜتب ٔساضس زض فىط تغییطی ثٙیبزی ثطای پبسرٍٛیی ث٘ ٝیبظٞبی ٔتح َٛو٘ٛٙی  ٚمیٙسٜ
ثبضٙس  ٚاظ حبِت سٙتی ذبضد  ٚثٔ ٝساضسی و٘ ٝیبظ لطٖ حبؾط است ،یمٙی ٔدساضس ثطتدط تغییدط
وٙٙس
مٔٛظش تٟٙب وبضوطز ٔسضس٘ ٝیست ،ثّىٔ ٝسضس ،ٝپطٚضش ضٚح  ٚضٚاٖ زا٘صمٔدٛظاٖ ضا ٘یدع ثدط
عٟس ٜزاضز ثب تٛر ٝث ٝایٗ و ٝحؿٛض زا٘ص مٔٛظاٖ زض ٔسضس ٝثیطتط ضسٕٞ ،ٜیٗ أط اٍِٛپدصیطی
ارتٕبعی م٘بٖ ضا اظ ٔسضس ٚ ٝاعؿبی مٖ ثیطتط ٔیسبظز ثسیٟی است زض چٙدیٗ فؿدبیی ٚیدبی
اعؿبی ٔسضس ٝسٍٙیٗتط اظ لجُ ذٛاٞس ثٛز (ضیطظاز)6 90276 ،
ایطاٖ اظ رّٕ ٝوطٛضٞبیی است و ٝزاضای رٕمیتی رٛاٖ است ،یمٙی ثیص اظ ٘یٕی اظ رٕمیت
مٖ سٙیٗ ظیط ثیست سبَ لطاض زاض٘س ایٗ رٕمیت ٔی تٛا٘دس ثدطای پیطدطفت وطدٛض ثد ٝعٙدٛاٖ
سطٔبی ٝثبِمٔ ٜٛحسٛة ضٛز اٌط ث ٝربٔم ٝث ٝعٛٙاٖ یه ذب٘ٛاز ٜثعضي ثٍٙطیٓ ،مٖ چ ٝفدٛضاً ثدٝ
شٔ ٗٞب ٔی ضسس ایٗ است و ٝچٙیٗ رٕمیتی ٘یبظٔٙس ثط٘بٔٝضیدعی زضاظ ٔدس زض أدط مٔدٛظش،
ثٟساضت ،ضفب ٜارتٕبعی  ٚأٙیت ٔی ثبضس ٔحیف ارتٕبعی ٔسضسٚ ٝسیع اظ ٔحیف ذب٘ ٝاست ٚ
ثیص اظ مٖ تبثع زٌطٌ٘ٛی ٞبی ربٔم ٝاسدت  ٚاذدتالف ظیدبزی ثدب ٔحدیف ذب٘د ٝزاضز (ضدیطظاز،
)7 90276
ٚرٛز ٔساضس ث ٝغٛض غیط لبثُ ا٘ىبضی ثطای ضىٛفبیی فطزی  ٚارتٕبعی ٔیّیدٞ ٖٛدب زا٘دص
مٔٛظ ٔفیس  ٚالظْ است
1- Top Schools

شناسایی ویژگی های مدارس توانمند و میسان انطباق مدارس...
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ٔبیىُ فٛالٖ ایٟبض ٔی زاضز ثبال ثطزٖ ویفیت مٔٛظضی ٔساضس أطی حیدبتی اسدت٘ ،د ٝتٟٙدب
ثطای ٚاِسیٙی و ٝفطظ٘سا٘طبٖ ضا ث ٝایٗ ٔساضس ٔی فطستٙس ،ثّى ٝثطای ربٔمٞ ٝدٓ حیدبتی اسدت
0
(ثّٙىستبیٗ)05 90848 ،
ٔساضس ٘مص حیبتی زض ظ٘سٌی  ٚیدبزٌیطی زا٘دص مٔدٛظاٖ ٛٔ ٚارٟد ٝمٖ ٞدب ثدب زِٟدطٜٞدب ٚ
اؾكطاة ٞبی ٘بضی اظ ظ٘سٌی زض عػط اقالعب  ٚث ٝعٛٙاٖ ضٟط٘ٚساٖ لطٖ ثیست  ٚیىدٓ زاض٘دس
ٔساضس ٔسئِٛیت ٕٟٔی ثطای میٙس ٜزا٘ص مٔٛظاٖ ثط عٟس ٜزاض٘س
«ضٚال٘س ثبضث» ( )1113ایٗ ٘مص ٔٔ ٟٓساضس ضا ث ٝقطظ ٔمزدع ٜمسدبیی ثد ٝغدٛض «چٟدبض
زیٛاضی ٞبیی و ٝزض میٙسٔ ٜحػٛض ضس ٜا٘س» ،تٛغی وطز ٜاست زضس ٕٟٔی ود ٝاظ تحمیمدب
ٔطثٛـ ثٔ ٝساضس وبضمٔس ٔی تٛاٖ ٌطفت ایٗ است ؤ ٝساضس ٔی تٛا٘ٙس رٟت ثٟتط ضسٖ ذدٛز
تغییط ایزبز وٙٙس  ٚیب حتی اظ ٘تط ثستط ضددسٖ ایٗ أط ،سطا٘زبْ ثبعج تحىیددددٓ ایدٗ ٚییفدٝ
ٔی ضٛز و٘ ٝتبْ مٔٛظضی ٔب ثبیس ٘یبظٞبی  ٕٝٞضبٌطزاٖ ضا ٔٛضز تٛرد ٝلدطاض زٞدس (ٔده ٌیدُ
1
وطیستٔ ،بیطظ  ٚضیس)1113 ،
اظ ایٗ ض ٚثطای ثٟیٙدد  ٝوطزٖ ٘تبْ مٔٛظضی  ٚحطوت ثد ٝسدٕت لسضتٕٙدسی ٟ٘ ٚبیتدبً تطثیدت
زا٘ص مٔٛظاٖ  ٚضٟط٘ٚسا٘ی لسضتٕٙس ،ثبیس تغییط  ٚتىبُٔ ضا زض تٕبْ ٔؤِفٞ ٝبی ٘تدبْ مٔٛظضدی ٚ
ث ٝذػٛظ ٔساضس عّٕی وطز ٔساضس لسضتٕٙدس ٕٞدبٖ رٛأدع یدبزٌیطی ٞسدتٙس ود ٝعٙػدط
ٔطوعی مٖ فطٕٞ ًٙٞىبضی ٔ ٚسئِٛیتپصیطی رٕمی ثطای پیططفت  ٚتٛسدم ٝضدی ٜٛاحدطثرص
تسضیس  ٚاغالح  ٚثٟجٛز عّٕىطز زا٘ص مٔٛظاٖ است ٔمّٕبٖ ٕ٘یتٛا٘ٙس ا٘تتبض ذّك یه ربٔمدٝ
یبزٌیطی ٘یطٙٔٚسی ضا زض ٔیبٖ زا٘صمٔٛظا٘ی ؤ ٝیذٛاٙٞس مٖٞب ضا ث ٝغٛض حطفٝای ثپطٚا٘ٙدس
 ٚاظ ربٔمٕٞ ٝب٘ٙدس  ٚثطاثدطی ٘یسدتٙس ،زاضدت ٝثبضدٙس (ٚظاض مٔدٛظش  ٚپدطٚضش  ٚودبضمٔٛظی،
ّٔجٛضٖ)1114 ،
سٛاَ ایٗ است و ٝثطای ایزدددبز چٙیٗ ٔساضسی چ ٝثبیس ودددطز؟ ٚیژٌیٞدبیی ٔساضسدی ودٝ
ٔی ذٛاٙٞس چٙیٗ ٘مطی ضا ایفب وٙٙس ،چٍ ٝ٘ٛثبیس ثبضس؟ «وٛپٛال  ٚوٛ٘ٛضث» )1117( 2زض پبسد
ث ٝایٗ سٛاَ و ٝچ ٝچیعی یه ٔسضس ٝضا ثطتط ٔی سبظز؟ ِٔٛفٞٝبی حیبتی یه ٔسضسد ٝثطتدط ضا
ٔٛضز ثطضسی لطاض زاز ٚ ٜایٗ ٚیژٌی ٞب ضا ٞطت ثمس قجم ٝثٙسی وطز٘س9

3- Copola & konoros

1- Blankstein
2- Macgichrist, Barbara, Reed
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 0رٔ ٛخجت ٔسضس( ٝزض ایٗ ٔساضس ضاثكٔ ٝخجتی ثیٗ وبضوٙدبٖ ٚردٛز زاضز ا٘دعٚای ٔمّٕدبٖ ٚ
ثیٍبٍ٘ی زا٘ص مٔٛظاٖ زض ٔسضس ٝث ٝحسالُ ضسیس ٜاست ٔ ٕٝٞ ٚحدیف فیعیىدی یدبزٌیطی ضا
حٕبیت ٔیوٙٙس)؛
 1ثط٘بٔ ٝزضسی  ٚتحػیّی وبٔالً ٔطرع است (اٞساف مضٔب٘ی  ٚعیٙدی مٔٛظضدی اِٛٚیدتزٞدی
ضس ٚ ٜزض  ٕٝٞظٔیٞٝٙبی ٔٛؾٛعی تٛسم ٝزازٔ ٜیض٘ٛس)؛
 2وٙتطَ پیططفت زا٘ص مٔٛظاٖ (وّی ٝزازٜٞب اضظیبثی ضس ٚ ٜتحّیُ ٔدیضد٘ٛس  ٚثدطای ثٟجدٛز،
ضٚشضٙبسی مٔٛظضی  ٚثط٘بٔٞٝبی تحػیّی ثىبض ٌطفتٔ ٝیض٘ٛس)؛
 3ضٞجطی ازاضی (ٔسیط ٔسضس ٝیبزٌیطی ضا ث ٝعٛٙاٖ اِٚیٗ وبضوطز ٔسضسٔ ٝیزا٘دس  ٚثدط اغدَٛ
یبزٌیطی ضٙبذت زاضت ٚ ٝمٖ ٞب ضا ث ٝوبض ٔیثطز  ٚاظ اتالف ظٔبٖ مٔٛظضی رٌّٛیطی ٔیوٙس)؛
ٚ 4اِسیٗ  ٚعؿٛیت زض ا٘زٕٗ (زض ایٗ ٔساضسٚ ،اِسیٗ ث ٝعؿٛیت زض ا٘زٕٗ تطٛیك ٔیض٘ٛس ٚ
ث ٝمٖ ٞب اقالعبتی زازٔ ٜیضٛز  ٚتىٙیه ٞبیی ثطای وٕه ث ٝزا٘صمٔٛظاٖ ثٚ ٝاِسیٗ مٔدٛظش
زازٔ ٜیضٛز  ٚاضتجبـ ٔستٕطی ثیٗ وبضوٙبٖ ٔ ٚسضسٚ ٝرٛز زاضز)؛
 5ذّك فطغت ٞبیی ثطای ٔطبضوت ٔ ٚسئِٛیتپصیددطی زا٘دصمٔدٛظاٖ (اضتجدبـ ذٛثدددی ثدیٗ
زا٘ص مٔٛظاٖ ،وبضوٙبٖ ٔسضسٔ ٚ ٝسیطیت ٚرٛز زاضز فمبِیت ٞبی فدٛق ثط٘بٔدٔ ٚ ٝمٙدیزاضی
ثطای زا٘صمٔٛظاٖ ٟٔیب ضس ٜاست)؛
 6تمٛیت  ٚپبزاش (پبزاشٞب ٔ ٚطٛقٞبیی ثطای زا٘صمٔٛظاٖ  ٚوبضوٙبٖ ثطرست ٝزض ٘تط ٌطفتدٝ
ٔیضٛز)
 7تطتیت ،أٙیددت  ٚا٘ؿجبـ (زستٛضاِمُٕ ٔىتٛثدددی ثدطای ضفتدبض والسدی  ٚأٙیدت  ٚتطتیدت
ٔسضس ٝای ٚرٛز زاضز و ٝث ٝقٛض ثطرست ٚ ٝضٚضٗ ارطا ٔیضدٛز  ٚثدطای ٕٞد ٝزا٘دصمٔدٛظاٖ
تططی ضس ٜاست) عٛٙاٖ ٕ٘ٛز ٜا٘س (وٛپٛال  ٚوٛ٘ٛضث)1117 ،
«ثّٙىستبیٗ» (٘ )0848یع زض وتدبة «ٔدساضس ثدس ٖٚضىسدت» ،ضدص اغدُ ثدطای افدعایص
عّٕىطز زا٘ص مٔٛظاٖ ضا ٔكطح وطز ٜاست ود ٝثدی ضده تغییدط زض ویفیدت مٔدٛظش فطاٌیدطاٖ
ٔسضس ٝضا ث ٝسٕت احطثرطی ض ٖٕٛٙٞذٛاٞس سبذت9
اصل  .1وبضٞب٘ ،مك٘ ٝتطا  ،اضظیبثی  ٚاٞساف وّی؛
اصل .2تؿٕیٗ پیططفت  ٕٝٞزا٘ص مٔٛظاٖ ثب تیٓ ٞبی حٕبیتی ٔ ٚساذّ ٝای؛
اصل ٔ .3طبضوت ٌطٞٚی ٔتٕطوع ثط مٔٛظش  ٚیبزٌیطی؛
اصل  .4استفبز ٜاظ اقالعب ثطای ٔٛفك ضسٖ ٛٔ ٚفك ٔب٘سٖ؛
اصل  .5تمٟسا ذب٘ٛاز ٚ ٜربٔمٝ؛
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اصل  .6ایزبز یطفیت ٞبی ٔدسیطیتی ٔدؤحط (ثّٙىسدتبیٗ ،0848 ،تطرٕد ٝوطیٕدی ٕٞ ٚىدبضاٖ،
)0274
ٔطٚض ٔجب٘ی ٘تدد طی  ٚتحمیمب ا٘زبْ ضس٘ ٜطبٖ ٔی زٞس ودٔ ٝدسیطیت ٔدساضس میٙدس ٜضا ثدب
0
عٛٙاٖ ٞبی ٔرتّفی ٘بٔیس ٜا٘س ثطای ٕ٘ ٝ٘ٛوبِس ٚ َٚاسپیىٙط (ٔ )0881سیطیت ٔسضسدٔ ٝحدٛض
ضا ٔكطح ٔی وٙدددس ،تٛضا٘ی ( )0274اظ مٖ تحت عٛٙاٖ ٔسیطیت فطایٙس ٔددددساض٘ 1دبْ ٔدی ثدطز
(ظٔ )27ساضس ویفی ربٔع 2ضا حزتی (ٔ ،)0277دساضس أدٗ 3ضا ضدیطظاز ( ٔ ،)0276دساضس
میٙس 4ٜضا اثٛؾحی (ٔ ،)0274ساضس ٛٞضٕٙس 5ضا رالِی ( ٔ ،)0274ساضس ذالق 6ضا یبض احٕسی
احٕسی ذطاسب٘ی(ٔ ،)1118ساضس وبضمفطیٗ 7ضا وطز ٘بئیذ  ٚظاِی (ٔ ،)0276ساضس پبسدرٍ 8ٛضا
ضا غفبیی (ٔ ٚ )0273ساضس لسضتٕٙس ضا ملب ظاز )0272( ٜثط اسبس ٔجب٘دی ٔٛرٛز ٔكطح ٕ٘دٛزٜ
ٚ ٚیژٌیٞبیی ضا ثطای ٞط یه اظ مٖ ٞب ثطضٕطز ٜا٘س
ثٙب ثٔ ٝالحتب فٛق  ٚزض ٘تط ٌطفتٗ ایدٗ أدط ود ٝزض رٛأدع أدطٚظ ،تٟٙدب ٔساضسدی ود ٝاظ
ٔكّٛثیت  ٚاحطثرطی ثطذٛضزاض ثبضٙسٔ ،یتٛا٘ٙس ثب تطثیت غدحی  ٚاغدِٛی زا٘دص مٔدٛظاٖ ودٝ
سبظ٘سٌبٖ وطٛض ٞستٙس ،ضا ٜضا ثطای ضسیسٖ ث ٝربیٍب ٜرٟب٘ی ٕٞ ٚسدٛیی ثدب تغییدطا ٕٞ ،دٛاض
سبظ٘س ٛٔ ٚرت زضذطص وطٛض زض سك ثیٗ إِّدددُ ٌطز٘دس ایدٗ تحمیدددك ثدط مٖ اسدت تدب
ٚیژٌی ٞبی چٙیٗ ٔساضسی ضا ضٙبسبیی ٕ٘ٛزٚ ٚ ٜؾدمیت ٔدساضس تٟدطاٖ ضا ثدب ایدٗ ٚیژٌدیٞدب
ٔمبیس ٝوٙس ٘ىت ٝایٙزبسددت و ٝقجك تحمیمدب ا٘زدبْ ضدسٕٞ ٜنددد« ٖٛضؾدبئی» (،)0262
«ضبٜوطْ» (٘« ،)0266یىٙبٔی ٟٔ ٚسیبٖ» (ٔ ٚ )0277ساضس ٔب ٘ ٝتٟٙب اظ ٔكّٛثیت  ٚثطتدطی
وبفی ثطذٛضزاض ٘یستٙس ،ثّى ٝاظ استب٘ساضزٞب ٘یع ثسیبض فبغّ ٝزاض٘س
ثٙبثط ٔالحتب فٛق  ٚزض ٘تط ٌطفتٗ سبیط ٔجب٘ی ٔٛرٛز ،ز ٚسٛاَ اغّی ٔكطح ٔیضٛز9
ِٛٔ -0فٞٝبی ٔساضس تٛإ٘ٙس وسأٙس؟
 -1اظ زیسٌب ٜزثیطاٖ ٔساضس ٔتٛسك ٝضٟط تٟطاٖ ،ایٗ ٔساضس تب چ ٝا٘دساظ ٜاظ ٚیژٌدیٞدبی
ٔساضس تٛإ٘ٙس ثطذٛضزاض٘س؟

)1- School – Based Management (SBM
6- Smart School
2- Process Oriented Management )POM) 7- Creativity schools
3- Total Quality School
8- Entrepreneur schools
4- Safe school
9- Accountability Schools
5- School Of the Future
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ؼکل  .1چٟبضچٛة ٔفٟٔٛی تحمیك

ثب ٔطٚض ٚیژٌددی ٔكطح ضس ٚ ٜزض ٘تط ٌطفتٗ ٔجدب٘ی ٘تدددطی  ٚعّٕدی ٔٛردددٛز ٔدی تدٛاٖ
ٚیژٌی ٞبیی ضا زض ثیطتط ٘تطیٞ ٝب  ٚتحمیمب ث ٝمٖ ٞب اضبض ٜضدس ،ٜثد ٝضدطح ضدىُ ضدٕبض0 ٜ
رٕع ثٙسی وطز ایٗ ٚیژٌی ٞب چٟبضچٛة ٔفٟٔٛی تحمیك ضا ضىُ ٔیزٞس
ثب تٛر ٝث ٝچٟبضچٛة فٛق سٛاَ ٞبی فطعی ایٗ تحمیك ث ٝضطح ظیط ٔی ثبضس9
ٚ 0ؾمیت ٔساضس ٔتٛسك ٝضٟط تٟطاٖ اظ ٘تط ا٘كجبق ثب ٚیژٌی ر ّٛثبظ چٍ ٝ٘ٛاست؟
ٚ 1ؾمیت ٔساضس ٔتٛسك ٝضٟط تٟطاٖ اظ ٘تط ا٘كجبق ثب ٚیژٌی پژٞٚص ٔحٛضی چٍ ٝ٘ٛاست؟
ٚ 2ؾمیت ٔساضس ٔتٛسك ٝض ٟط تٟطاٖ اظ ٘تط ا٘كجبق ثب ٚیژٌی ٔسیطیت ٔسضسٔ ٝحٛضی چٍٝ٘ٛ
است؟
ٚ 3ؾمیت ٔساضس ٔتٛسك ٝضٟط تٟطاٖ اظ ٘تط ا٘كجبق ثدب ٚیژٌدی ٔسدئِٛیت ارتٕدبعی چٍ٘ٛدٝ
است؟
ٚ 4ؾمیت ٔساضس ٔتٛسك ٝضٟط تٟطاٖ اظ ٘تط ا٘كجبق ثب ٚیژٌی تبویس ثط ٘ٛمٚضی چٍ ٝ٘ٛاست؟
ٚ 5ؾمیت ٔساضس ٔتٛسك ٝضٟط تٟطا ٖ اظ ٘تدط ا٘كجدبق ثدب ٚیژٌدی رّدت حٕبیدت ارتٕدبعی ٚ
ٔطبضوت ذب٘ٛازٜٞب چٍ ٝ٘ٛاست؟

شناسایی ویژگی های مدارس توانمند و میسان انطباق مدارس...

66

ٚ 6ؾمیت ٔساضس ٔتٛسك ٝضٟط تٟطاٖ اظ ٘تط ا٘كجبق ثب ٚیژٌی وٙتطَ  ٚاضظضیبثی تمٛیت وٙٙسٜ
چٍ ٝ٘ٛاست؟
ٚ 7ؾمیت ٔساضس ٔتٛسك ٝضٟط تٟطاٖ اظ ٘تط ا٘كجبق ثب ٚیژٌی مٔدٛظش ٟٔدبض ٞدبی ظ٘دسٌی
چٍ ٝ٘ٛاست؟
ٚ 8ؾمیت ٔساضس ٔتٛسك ٝضٟط تٟطاٖ اظ ٘تط ا٘كجبق ثب ٚیژٌی استفبز ٜاظ فٙدبٚضیٞدبی رسیدس
چٍ ٝ٘ٛاست؟
ٚ 01ؾمیت ٔساضس ٔتٛسك ٝضٟط تٟدطاٖ اظ ٘تدط ا٘كجدبق ثدب ٚیژٌدی زاضدتٗ اٞدساف  ٚثیدٙص
ٔطتطن چٍ ٝ٘ٛاست؟
ٚ 00ؾمیت ٔساضس ٔتٛسك ٝضٟط تٟطاٖ اظ ٘تط ا٘كجبق ثب ٚیژٌی فطاٌیط ٔحٛضی چٍ ٝ٘ٛاست؟
ٚ 01ؾمیت ٔساضس ٔتٛسك ٝضٟط تٟطاٖ اظ ٘تط ا٘كجبق ثب ٚیژٌی زاضتٗ فؿب ،تزٟیعا  ٚأىب
مٔٛظضی ٔٙبست چٍ ٝ٘ٛاست؟
ٚ 02ؾمیت ٔساضس ٔتٛسك ٝضٟط تٟطاٖ اظ ٘تط زاضتٗ ٔمّٕبٖ تٛإ٘ٙس ٔٙبست چٍ ٝ٘ٛاست؟
 03ضتج ٝثٙسی ِٔٛفٞٝبی ٔساضس تٛإ٘ٙس اظ زیسٌبٔ ٜسیطاٖ ٔ ٚمّٕبٖ چٍ ٝ٘ٛاست؟
رٍغ ؼٌبظی تحمیك
ًَع تحمیك
ٞسف ایٗ تحمیك ضٙبسبیی ٚیژٌیٞبی ٔساضس تٛإ٘ٙس اظ زیسٌبٔ ٜسیطاٖ ٔ ٚمّٕدبٖ  ٚثطضسدی
ٔیعاٖ ا٘كجبق ٞط یه اظ ایٗ ٚیژٌیٞب ثب ٚؾمیت ٔساضس ٔتٛسدك ٝضدٟط تٟدطاٖ اسدت ثدط ایدٗ
اسبس اثتسا ثب ٔكبِم ٝزض ٔجب٘ی ٘تطیٔ ،سَٞب ٘ ٚتطیٞ ٝبی ٔٛرٛز ٘ ٚیع ثطضسی تحمیمب ا٘زدبْ
ضس ٜزض ایٗ ظٔی٘ ٚ ،ٝٙیع ثٔ ٝسز ٔػبحجٞ ٝبی اوتطبفی ،سیعزِٛٔ ٜف( ٝفطاٌیط ٔحٛضی٘ ،دٛمٚضی
 ٚیبزٌیطی ٔستٕط ،رّت حٕبیت ارتٕبعی ٔ ٚطبضوت ٚاِسیٗ ،وٙتطَ  ٚاضظضیبثی تمٛیت وٙٙس،ٜ
اٞساف  ٚثػیط ٞبی ٔطتطن ،پژٞٚص ٔحٛض ثٛزٖٚ ،رٛز ر ٛثبظ ،مٔٛظش ٟٔبض ٞبی ظ٘دسٌی،
استفبز ٜاظ فٙبٚضیٞبی رسیسٔ ،سئِٛیت پصیطی ارتٕبعیٔ ،سیطیت ٔسضسٔ ٝحٛض ،فؿب ،تزٟیعا
 ٚأىب٘ب مٔٛظضی ٔ ٚمّٕبٖ تٛإ٘ٙس) ث ٝعٛٙاٖ ٚیژٌی ٞدبی اِٚیدٔ ٝدساضس تٛإ٘ٙدس ضٙبسدبیی
ضس٘س زض ٔطحّ ٝثمس اثتسا ٔیعاٖ تٛافك ٔترػػبٖ زض ٔٛضز ایٗ ٚیژٌیٞب ثطضسی  ٚزضر ٝتٙبست
مٖ اعتجبضیبثی ضس و٘ ٝتبیذ مٖ زض ثرص تزعی ٚ ٝتحّیُ مٔس ٜاست ایٗ چبضچٛة ٔجٙبی تسٚیٗ
سٛاَٞب  ٚزض ٟ٘بیت پطسطٙبٔ ٝتحمیك لطاض ٌطفتد ٝاسدت ثٙدبثطایٗ ضٚش تحمیدك اظ ٘تدط ضدیٜٛ
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ٌطزمٚضی اقالعب تٛغیفی -پیٕبیطی  ٚاظ ٘تط ٘ٛع زازٞ ٜب تطویجی اظ ضٚش ٞبی وٕی  ٚویفدی
(مٔیرت )ٝثٛز
جبهؼِ آهبری
ربٔم ٝمٔبضی تحمیك ضبُٔ وّیٔ ٝسیطاٖ ٔ ٚمّٕبٖ ٔساضس ٔتٛسك ٝضٟط تٟطاٖ ثٛز و ٝتمدساز
ٔمّٕبٖ ٘ 08171فط است (ضبُٔ  01460ظٖ ٔ 5418 ٚطز)  ٚتمساز ٔسیطاٖ ٘ 0085فدط (ضدبُٔ
ٔ 511طز  463ظٖ) ٔیثبضس
ًوًَِ ٍ رٍغ ًوًَِ گیری
ثب ٔطارم ٝث ٝایٗ رسٛٔ َٚضٌبٖ ٔطرع ضس تمدساز ٔ 266مّدٓ ٔ 180 ٚدسیط ٔمدطف ربٔمدٝ
مٔبضی ذٛاٞس ثٛز  ٚتمساز ث ٝضٚش تػبزفی قجم ٝای اظ ثیٗ پٙذ حدٛظ( ٜضدٕبَ ،رٙدٛةٔ ،طودع،
ضطق  ٚغطة) ا٘تربة ضس ٜاست ٕٞنٙیٗ ثطای اذص ٘تطیب ٔترػػبٖ ث ٝضی ٜٛویفی ثب 011
٘فط اظ استبزاٖ ضضت ٝعّ ْٛتطثیتی ٔ ٚسیطاٖ ٔ ٚمّٕبٖ ٔساضس ٔػبحج ٝث ٝعُٕ مٔس ٜاست
ابسار تحمیك
پطسطٙبٔٔ ٝحمك سبذتٔ ٚ ٝػبحج ٝثٛز ٜاست پطسطٙبٔ ٝضبُٔ  73سٛاَ ِٛٔ 02 ٚف ٝثٛز وٝ
زض ٔمیبس  4زضرٝای تٙتیٓ ضدس ٚ ٜزض مٖ عدسز یده ثیدبٍ٘ط وٕتدطیٗ اضظش  ٚعدسز  4ثیدبٍ٘ط
ثیطتطیٗ اضظش است عسز ٘ 2یع ث ٝعٛٙاٖ عسز ٔمیبض زض ٘تط ٌطفتد ٝضدس ٜاسدت ثدطای تمیدیٗ
ضٚایی پطسطٙبٔ ،ٝاظ ضٚایی غٛضی ٔ ٚحتدٛایی اسدتفبز ٜضدس ٜاسدت پبیدبیی مٖ ٘یدع ثدب اردطای
مظٔبیطی ضٚی ٘ 21فط ٔ ٚحبسج ٝؾطیت ٕٞسب٘ی زض٘ٚی مِفبی وط٘ٚجبخ ( )1/76ثد ٝزسدت مٔدس
ٕٞنٙیٗ ایٗ ؾطیت ثطای ته ته ِٔٛف ٝای سیعزٌ ٜب٘ٔ ٝحبسج ٝضس ٜاست
ؼیَُّبی تجسیِ ٍ تحلیل دادُّب
زازٞ ٜبی حبغُ اظ ارطای پطسطٙبٔٞ ٝب ثب استفبز ٜاظ ضٚشٞدبی مٔدبض تٛغدیفی چد ٖٛتٛظیدع
فطاٚا٘ی ،ضبذع ٞبی ٌطایص ٔطوعی  ٚضبذع ٞبی پطاوٙسٌی ٕٛ٘ ٚزاض  ٚمٔبض اسدتٙجبقی چدٖٛ
ؾطیت تٛافك ،مظٔ t ٖٛته ٌطٞٚی  ٚمظٔ ٖٛفطیسٔٗ ٔٛضز تزعی ٚ ٝتحّیُ لطاض ٌطفت ٚ ٝثطای ایٗ
ٔٙتٛض اظ ٘طْ افعاض  SPSSاستفبز ٜضس ٜاست
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یبفتِ ّب
 -1یبفتِ ّبی هربَط بِ ظَال اصلی اٍل تحمیك
 ٚیژٌی ٞبی ٔساضس تٛإ٘ٙدس اظ زیدسٌبٔ ٜدسیطاٖ ٔ ٚمّٕدبٖ ٔدساضس ٔتٛسدك ٝضدٟط تٟدطاٖوسأٙس؟
جذٍل ٘ .1تیز ٝؾطیت تٛافك زض ٔٛضز ٞط یه اظ ٚیژٌی ٞب
ضزی
ٚیژٌی ٞب

0

فطاٌیط ٔحٛضی

1

تبویس ثط ٘ٛمٚضی  ٚیبزٌیطی
ٔستٕط

2

رّت حٕبیت ارتٕبعی ٚ
ٔطبضوت ٚاِسیٗ

ٌطٞ ٜٚب

پبسد ٞب

ٌط ٜٚاَٚ

ذیط

11

1/11

ٌط ٜٚزْٚ

ثّٝ

67

1/67

011

0/11

ٌط ٜٚاَٚ

ثّٝ

81

1/81

ٌط ٜٚزْٚ

ذیط

7

1/17

011

0/11

ٌط ٜٚاَٚ

ذیط

13

1/13

ٌط ٜٚزْٚ

ثّٝ

65

1/65

011

0/11

ٌط ٜٚاَٚ

ذیط

03

1/03

ٌط ٜٚزْٚ

ثّٝ

75

1/75

011

0/11

ٌط ٜٚاَٚ

ثّٝ

74

1/74

ٌط ٜٚزْٚ

ذیط

04

1/04

011

0/11

ٌط ٜٚاَٚ

ثّٝ

73

1/73

ٌط ٜٚزْٚ

ذیط

05

1/05

011

0/11

ٌط ٜٚاَٚ

ثّٝ

73

1/73

ٌط ٜٚزْٚ

ذیط

وُ

وٙتطَ  ٚاضظضیبثی تمٛیت
وٙٙسٜ

اٞساف  ٚثػیط ٞبی ٔطتطن

وُ

وُ

وُ

وُ
پژٞٚص ٔحٛض ثٛزٖ

وُ
ٚرٛز ر ٛثبظ

05

1/05

011

0/11

ٌط ٜٚاَٚ

ذیط

06

1/06

ٌط ٜٚزْٚ

ثّٝ

72

1/72

011

0/11

ٌط ٜٚاَٚ

ثّٝ

76

1/76

ٌط ٜٚزْٚ

ذیط

02

1/02

011

0/11

وُ
تبویس ثط مٔٛظش ٟٔبض ٞبی
ظ٘سٌی

استفبز ٜاظ فٙبٚضیٞبی رسیس

وُ

وُ
ٔسئِٛیت پصیطی ارتٕبعی

تمساز

٘سجت
ٔطبٞسٜ
ضسٜ

ٌط ٜٚاَٚ

ذیط

05

1/05

ٌط ٜٚزْٚ

ثّٝ

73

1/73

011

0/11

وُ

٘سجت ٔٛضز
ا٘تتبض

سك ٔمٙی زاضی

1/64
)1/111(a
1/64
1/111
1/64
1/111
1/64
1/111
1/64
1/100
1/64
1/110
1/64
1/110
1/64
1/111
1/64
1/111
1/64

1/111

71

فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی ،سال سوم ،شماره چهارم ،تابستان 1931

ٔسیطیت ٔسضسٔ ٝحٛض

ٌط ٜٚاَٚ

ذیط

03

1/03

ٌط ٜٚزْٚ

ثّٝ

75

1/75

011

0/11

ٌط ٜٚاَٚ

ثّٝ

72

1/72

ٌط ٜٚزْٚ

ذیط

06

1/06

011

0/11

ٌط ٜٚاَٚ

ذیط

10

1/10

ٌط ٜٚزْٚ

ثّٝ

68

1/68

011

0/11

ٌط ٜٚاَٚ

ثّٝ

71

1/71

ٌط ٜٚزْٚ

ذیط

11

1/11

011

0/11

وُ
فؿب ،تزٟیعا  ٚأىب٘ب
مٔٛظضی زض ٔسضسٝ

زاضتٗ ٔمّٕبٖ تٛإ٘ٙس

وُ

وُ
ارطای زلیك لٛا٘یٗ

وُ

1/64
1/111
1/64
1/127
1/64
1/111
1/64
1/038

 فطؼ یه ثیبٖ ٔی وٙس و ٝتٙبست ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب زض ٌط ٜٚا َٚثعضي تط اظ ٔ 1/64ی ثبضسثطای پبسد ث ٝایٗ سٛاَ اثتسا ثب ٔكبِم ٝزض ٔجب٘ی ٘تطی  ٚپیطی ٝٙتحمیك تمسازی ٚیژٌی ثطای
ٔساضس تٛإ٘ٙس ضٙبسبیی ضس سپس ثطای اعتجبض سٙزی اظ ایٗ ٚیژٌی ٞدب٘ ،تطیدب تمدسازی اظ
ٔترػػبٖ تمّیٓ  ٚتطثیت (٘ ) 011فط زض ثبض ٜایٗ ِٔٛفٞ ٝب اذص  ٚؾطیت تٛافك ثطای مٖ ٔحبسجٝ
ٌطزیس یبز مٚض ٔی ضٛز ؤ ٝجٙددبی تػٕیٓ ٌیطی ٔٛافمت 41زضغسی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛدب ٘جدددٛز ،چدٖٛ
ٕ٘ی تٛاٖ ثب ٔٛافمت م٘بٖ زض حس ٔتٛسف ٔ ِٛفد ٝذبغدی ضا ثد ٝعٙدٛاٖ ٚیژٌدی ٔدساضس تٛإ٘ٙدس
زا٘ست اظ ایٗ ضٔ ٚجٙبی تػٕیٓ ٌیطی ٔٛافمت حسالُ  64زضغس ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب ثب ٚیژٌی ذبظ ثدٛزٜ
است
٘تبیذ ؾطیت تٛافك ٘طبٖ ٔی زٞس و ٝغیط اظ ٚیژٌی  03و ٝؾدطیت ٔطدبٞس ٜضدسٔ ٜمٙدی زاض
٘یست  ٚپبسد زٙٞسٌبٖ ایٗ ٚیژٌی ٞب ضا ثدب اقٕیٙدبٖ  1/84ثد ٝعٙدٛاٖ ٚیژٌدی ٞدبی ٔدساضس
تٛإ٘ٙس ٘سا٘ست ٝا٘س ،زض ثمیٛٔ ٝاضز ؾطیت ٔحبسدج ٝضدس ٜزض سدك ٔ 1/10مٙدی زاض اسدت زض
٘تیزٚ 02 ٝیژٌی اظ ٚ 03یژٌی ضٙبسبیی ضس ٜث ٝعٛٙاٖ ٚیژٌی ٞبی ٔساضس تٛإ٘ٙدس ثد ٝضدٕبض
ٔی ض٘ٚس ایٗ ٚیژٌی ٞب زض ٔطحّ ٝثمسی ث ٝعٛٙاٖ ٔجٙدبیی ثدطای تدسٚیٗ اثدعاض اغدّی تحمیدك ٚ
سٙزص ٚؾمیت ٔساضس ٔتٛسك ٝتٟطاٖ اظ ٘تط ا٘كجبق ثب ایٗ ٚیژٌی ٞب ٔحسٛة ضس ٜاست
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 -2یبفتِ ّبی هربَط بِ ظَال اصلی دٍم تحمیك
 اظ زیسٌب ٜزثیطاٖ ٔساضس ٔتٛسك ٝضٟط تٟطاٖ ،ایدٗ ٔدساضس تدب چد ٝا٘دساظ ٜاظ ٚیژٌدیٞدبیٔساضس تٛإ٘ٙس ثطذٛضزاض٘س؟
 چ ٖٛپبسد ث ٝایٗ سٛاَ ث ٝغٛض ٔستمیٓ ٕٔىٗ ٘جٛز ،ثدب ثطضسدی مٖ زض لبِدت  03سدٛاَفطعی ث ٝایٗ سٛاَ اغّی پبسد زازٔ ٜی ضٛز
 -1-2یبفتِ ّبی هربَط بِ ظَال فرػی اٍل تحمیك:
ٚؾمیت ٔساضس ٔتٛسك ٝضٟط تٟطاٖ اظ ٘تط ا٘كجبق ثب ٚیژٌی ر ّٛثبظ چٍ ٝ٘ٛاست؟جذٍل .2ضبذع ٞبی تٛغیفی ٘ ٚتیز ٝمظٔ t ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛای زض ٔٛضز سٛاَ ا َٚتحمیك

ٔمّٕبٖ
ٔسیطاٖ

تمساز

ٔیبٍ٘یٗ

ا٘حطاف
ٔمیبض

T

Df

سك ٔمٙی
زاضی

266
180

1/808
2/115

1/570
1/575

-1/21
4/50

265
181

1/110
1/111

فبغّ ٝاقٕیٙبٖ  1/84ثطای
تفبٞ ٚب
حسپبییٗ

حسثبال

-1/041
1/035

-1/101
1/214

٘تیز ٝمظٔ t ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛای ثطای ٘طبٖ زازٖ تفبٔ ٚیدبٍ٘یٗ ٕ٘٘ٛدٔ ٚ ٝیدبٍ٘یٗ ربٔمد ٝزض
ظٔی ٝٙا٘كجبق ٔساضس تٟطاٖ ثب ٚیژٌی ر ٛثبظ ضا ٘طبٖ ٔیزٞس ٕٞبٖ قدٛض ود ٝزیدسٔ ٜدی ضدٛز،
ٔمساض ٔ tحبسج ٝضس( ٜث ٝتطتیت  -1/21ثطای ٔمّٕبٖ  4/50 ٚثطای ٔسیطاٖ) زض سك  ٚ 1/14ثدب
زضر ٝمظازی  )df= n-1( 181 ٚ 265ثعضي تط اظ ٔمساض ثحطا٘دی ٔ )0/85( tدیثبضدس ثٙدبثطایٗ
فطؼ غفط ٔجٙی ثط ثطاثطی ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ٔ ٚ ٝ٘ٛیبٍ٘یٗ ربٔمد ٝزض ایدٗ ظٔیٙد ٝضز ٔدیضدٛز ٚ
٘تیزٔ ٝی ٌیطیٓ و ٝاظ ٘تط ٔسیطاٖ ٔساضس تٟطاٖ ثب ایٗ ٚیژٌی (ر ٛثبظ) ثیص اظ حدس ٔتٛسدف
ٔٙكجك است ِٚی چٔ t ٖٛحبسج ٝضس ٜثطای ٔمبیس٘ ٝتطیب ٔمّٕبٖ ثب ٔیدبٍ٘یٗ ٘تدطی ٔٙفدی
است ،زض ٘تیزٔ ٝی تٛاٖ ٌفت اظ ٘تط ٔمّٕبٖٔ ،ساضس تٟطاٖ وٕتط اظ حس ٔتٛسف ثب ایٗ ٚیژٌدی
تكجیك زاضز
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 -2-2یبفتِ ّبی هربَط بِ ظَال فرػی دٍم تحمیك:
 ٚؾمیت ٔساضس ٔتٛسكدد ٝضٟط تٟطاٖ اظ ٘تط ا٘كجبق ثدب ٚیژٌدی پدژٞٚص ٔحدٛضی چٍ٘ٛدٝاست؟
جذٍل  .3ضبذع ٞبی تٛغیفی ٘ ٚتیز ٝمظٔ t ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛای زض ٔٛضز سٛاَ ز ْٚتحمیك

ٔمّٕبٖ
ٔسیطاٖ

تمساز ٔیبٍ٘یٗ

ا٘حطاف
ٔمیبض

T

Df

1/748
1/748

1/570
1/575

-3/123
-2/48

265
181

266
180

فبغّ ٝاقٕیٙبٖ 1/84
ثطای تفبٞ ٚب

سك
ٔمٙی
زاضی

حسپبییٗ

حسثبال

1/111
1/111

-1/101
-1/113

-1/161
-1/154

٘تیز ٝمظٔ t ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛای ثطای ٘طبٖ زازٖ تفدبٔ ٚیدبٍ٘یٗ ٕ٘٘ٛدٔ ٚ ٝیدبٍ٘یٗ ربٔمد ٝزض
ظٔی ٝٙا٘كجبق ٔساضس تٟطاٖ ثب ٚیژٌی پژٞٚص ٔحٛضی ضا ٘طبٖ ٔیزٞس ٕٞبٖ قدددٛض ود ٝزیدسٜ
ٔی ضٛزٔ ،مساض ٔ tحبسج ٝضس( ٜث ٝتطتیدت  -3/123ثدطای ٔمّٕدبٖ  -2/48 ٚثدطای ٔدسیطاٖ) زض
سك  ٚ 1/14ثدب زضرد ٝمظازی  )df= n-1( 181 ٚ 265ثدعضي تدط اظ ٔمدساض ثحطا٘دی )0/85( t
ٔی ثبضس ثٙبثطایٗ فطؼ غفط ٔجٙی ثط ثطاثطی ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ٔ ٚ ٝ٘ٛیبٍ٘یٗ ربٔم ٝزض ایٗ ظٔیٙدٝ
ضز ٔیضٛز ِٚی چٔ t ٖٛحبسج ٝضس ٜثطای ٔمبیس٘ ٝتطیب ٔسیطاٖ ٔ ٚمّٕبٖ ثب ٔیدبٍ٘یٗ ٘تدطی
ٔٙفی است ،زض ٘تیزٔ ٝی تٛاٖ ٌفت اظ ٘تط ٞط زٌ ٚطٔ ،ٜٚساضس تٟطاٖ وٕتط اظ حس ٔتٛسدف ثدب
ایٗ ٚیژٌی تكجیك زاضز

شناسایی ویژگی های مدارس توانمند و میسان انطباق مدارس...

72

 -3-2یبفتِ ّبی هربَط بِ ظَال فرػی ظَم تحمیك
ٚؾمیت ٔساضس ٔتٛسك ٝضٟط تٟطاٖ اظ ٘تط ا٘كجبق ثب ٚیژٌی ٔسیطیت ٔسضسٔ ٝحٛضی چٍ٘ٛدٝ
است؟
جذٍل  .4ضبذع ٞبی تٛغیفی ٘ ٚتیز ٝمظٔ t ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛای زض ٔٛضز سٛاَ س ْٛتحمیك

ٔمّٕبٖ
ٔسیطاٖ

تمساز

ٔیبٍ٘یٗ

ا٘حطاف
ٔمیبض

T

df

سك ٔمٙی
زاضی

266
180

2/151
1/777

1/554
1/564

0/648
-1/72

265
181

1/168
1/114

فبغّ ٝاقٕیٙبٖ 1/84
ثطای تفبٞ ٚب
حس پبییٗ

حس ثبال

-1/116
-1/081

1/017
-1/123

٘تیز ٝمظٔ t ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛای ثطای ٘طبٖ زازٖ تفدبٔ ٚیدبٍ٘یٗ ٕ٘٘ٛدٔ ٚ ٝیدبٍ٘یٗ ربٔمد ٝزض
ظٔی ٝٙا٘كجبق ٔساضس تٟطاٖ ثب ٚیژٌی ٔسیطیت ٔسضسٔ ٝحٛضی ضا ٘طبٖ ٔیزٞس ٕٞبٖ قدٛض ودٝ
زیسٔ ٜیضٛزٔ ،مساض ٔ tحبسج ٝضس ٜثطای ٔمّٕبٖ ٔ 0/648ی ثبضس ٘ ٚطدبٖ ٔدیزٞدس ٔیدبٍ٘یٗ
ٕ٘طا ٔمّٕبٖ ثب ٔیبٍ٘یٗ ٘تطی تفدبٔ ٚمٙدی زاضی ٘دساضز  ٚاظ ٘تدط مٖ ٞدب ٔدسیطیت ٔسضسدٝ
ٔحٛضی زض حس ٔتٛسف زض ٔساضس تٟطاٖ زیدددسٔ ٜی ضٛز ِٚی ٔ tحبسج ٝضس ٜثطای ٔمبیسدددٝ
ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طا ٔسیددطاٖ ( )-1/72ثب زضر ٝمظازی  181ثعضي تدط اظ ٔمدساض ثحطا٘دی  tزض سدك
ٔ 1/14ی ثبضس ثب تٛر ٝث ٝایٗ و ٝایٗ ٔمساض ٔٙفی است ،زض ٘تیز ٝاظ زیدسٌبٔ ٜدسیطأٖ ،دساضس
ٔتٛسك ٝتٟطاٖ ٔسیطیت ٔسضسٔ ٝحٛضی وٕتط اظ حس ٔتٛسف ثب ٔسیطیت ٔسضسٔ ٝحٛضی ٔٙكجك
است
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 -4-2یبفتِ ّبی هربَط بِ ظَال فرػی چْبرم تحمیك:
 ٚؾمیت ٔساضس ٔتٛسك ٝضٟط تٟطاٖ اظ ٘تط ا٘كجبق ثب ٚیژٌدی ٔسدئِٛیت ارتٕدبعی چٍ٘ٛدٝاست؟
جذٍل  .5ضبذع ٞبی تٛغیفی ٘ ٚتیز ٝمظٔ t ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛای زض ٔٛضز سٛاَ چٟبضْ تحمیك

ٔمّٕبٖ
ٔسیطاٖ

تمساز

ٔیبٍ٘یٗ

ا٘حطاف
ٔمیبض

t

df

266
180

1/810
1/875

1/554
1/572

-1/774
-1/24

265
181

فبغّ ٝاقٕیٙبٖ 1/84
ثطای تفبٞ ٚب

سك
ٔمٙی
زاضی

حسپبییٗ

حسثبال

1/113
1/617

-1/055
-1/172

-1/120
-1/154

٘تیز ٝمظٔ t ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛای ثطای ٘طبٖ زازٖ تفدبٔ ٚیدبٍ٘یٗ ٕ٘٘ٛدٔ ٚ ٝیدبٍ٘یٗ ربٔمد ٝزض
ظٔی ٝٙا٘كجبق ٔساضس تٟطاٖ ثب ٚیژٌی ٔسئِٛیت پصیطی ارتٕبعی ضا ٘طبٖ ٔیزٞدس ٕٞدبٖ قدٛض
و ٝزیسٔ ٜی ضٛزٔ ،مدساض ٔ tحبسدج ٝضدس( ٜثد ٝتطتیدت  -1/774ثدطای ٔمّٕدبٖ  -1/24 ٚثدطای
ٔسیطاٖ) ٔی ثبضس أب چٔ ٖٛمساض ٔحبسج ٝضس ٜثطای ٔمّٕبٖ ثعضٌتط اظ ٔمساض ثحطا٘ی  tزض سك
 ٚ 1/14ثب زضر ٝمظازی ٔ 265ی ثبضس ٔ ٚمساض ٔحبسج ٝضسٙٔ ٜفی است ،زض ٘تیز ٝاظ ٘تط مٖ ٞب
ٔساضس ٔتٛسك ٝتٟطاٖ وٕتط اظ حس ٔتٛسف ثب ٚیژٌی ٔسئِٛیت ارتٕبعی ٔٙكجك اسدت ِٚدی t
ٔحبسج ٝضس ٜثطای ٔسیطاٖ تفبٔ ٚمٙی زاضی ثب ٔمساض ثحطا٘ی ٘ tساضز زض ٘تیز ٝاظ ٘تدط ٔدسیطاٖ
ٔساضس ٔتٛسك ٝتٟطاٖ زض حس ٔتٛسف ربٔم ٝثب ٚیژٌی ٔسئِٛیت ارتٕبعی ٔٙكجك است
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 -5-2یبفتِ ّبی هربَط بِ ظَال فرػی پٌجن تحمیك:
 ٚؾمیت ٔساضس ٔتٛسك ٝضٟط تٟطاٖ اظ ٘تط ا٘كجبق ثب ٚیژٌی تبویس ثدط ٘دٛمٚضی  ٚیدبزٌیطیٔستٕط چٍ ٝ٘ٛاست؟
جذٍل  .6ضبذع ٞبی تٛغیفی ٘ ٚتیز ٝمظٔ t ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛای زض ٔٛضز سٛاَ پٙزٓ تحمیك

ٔمّٕبٖ
ٔسیطاٖ

تمساز

ٔیبٍ٘یٗ

ا٘حطاف
ٔمیبض

t

df

266
180

1/835
2/151

1/536
1/587

-0/508
0/40

265
181

فبغّ ٝاقٕیٙبٖ 1/84
ثطای تفبٞ ٚب

سك
ٔمٙی
زاضی

حس پبییٗ

حس ثبال

1/015
1/021

-1/008
-1/108

1/101
1/031

٘تیز ٝمظٔ t ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛای ثطای ٘طبٖ زازٖ تفدبٔ ٚیدبٍ٘یٗ ٕ٘٘ٛدٔ ٚ ٝیدبٍ٘یٗ ربٔمد ٝزض
ظٔی ٝٙا٘كجبق ٔساضس تٟطاٖ ثب ٚیژٌی ٘ٛمٚضی  ٚیبزٌیطی ٔستٕط ضا ٘طبٖ ٔیزٞس ٕٞبٖ قٛض وٝ
زیسٔ ٜیضٛزٔ ،مساض ٔ tحبسج ٝضس( ٜث ٝتطتیت  -0/508ثطای ٔمّٕبٖ  0/40 ٚثطای ٔدسیطاٖ) زض
سدك  ٚ 1/14ثدب زضرد ٝمظازی  )df= n-1( 181 ٚ 265ودٛچىتط اظ ٔمدساض ثحطا٘دی )0/85( t
ٔی ثبضس ثٙبثطایٗ فطؼ غفط ٔجٙی ثط ثطاثطی ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ٔ ٚ ٝ٘ٛیبٍ٘یٗ ربٔم ٝزض ایٗ ظٔیٙدٝ
تبییس ٔی ضٛز زض ٘تیز ٝاظ ٘تط ٔمّٕبٖ ٔ ٚسیطأٖ ،ساضس تٟطاٖ زض حس ٔتٛسف ثدب ایدٗ ٚیژٌدی
ٔٙكجك ٞستٙس
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 -6-2یبفتِ ّبی هربَط بِ ظَال فرػی ؼؽن تحمیك:
 ٚؾمیت ٔساضس ٔتٛسك ٝضٟط تٟطاٖ اظ ٘تط ا٘كجبق ثدب ٚیژٌدی رّدت حٕبیدت ارتٕدبعی ٚٔطبضوت ذب٘ٛازٜٞب چٍ ٝ٘ٛاست؟
جذٍل  .7ضبذع ٞبی تٛغیفی ٘ ٚتیز ٝمظٔ t ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛای زض ٔٛضز سٛاَ ضطٓ تحمیك

ٔمّٕبٖ
ٔسیطاٖ

فبغّ ٝاقٕیٙبٖ  1/84ثطای
تفبٞ ٚب

تمساز

ٔیبٍ٘یٗ

ا٘حطاف
ٔمیبض

T

df

سك
ٔمٙی
زاضی

حس پبییٗ

266
180

1/775
2/011

1/536
1/587

-2/308
1/87

265
181

1/110
1/112

-1/068
1/130

حس ثبال
-1/137
1/111

٘تیز ٝمظٔ t ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛای ثطای ٘طبٖ زازٖ تفدبٔ ٚیدبٍ٘یٗ ٕ٘٘ٛدٔ ٚ ٝیدبٍ٘یٗ ربٔمد ٝزض
ظٔی ٝٙا٘كجبق ٔساضس تٟطاٖ ثب ٚیژٌی رّت حٕبیت ارتٕبعی ضا ٘طبٖ ٔیزٞس ٕٞدبٖ قدٛض ودٝ
زیسٔ ٜیضٛزٔ ،مساض ٔ tحبسج ٝضس( ٜث ٝتطتیت  -2/31ثطای ٔمّٕدبٖ  1/87 ٚثدطای ٔدسیطاٖ) زض
سدك  ٚ 1/14ثدب زضرد ٝمظازی  )df=n-1( 181 ٚ 265ثددعضي تدط اظ ٔمدساض ثحطا٘ددی )0/85( t
ٔی ثبضس ثٙبثطایٗ فطؼ غفط ٔجٙی ثط ثطاثطی ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ٔ ٚ ٝ٘ٛیبٍ٘یٗ ربٔم ٝزض ایٗ ظٔیٙدٝ
ضز ٔیضٛز ٘ ٚتیزٔ ٝی ٌیطیٓ و ٝاظ ٘تط ٔسیطأٖ ،ساضس ٔتٛسك ٝتٟطاٖ ثب ایٗ ٚیژٌی ثدیص اظ
حس ٔتٛسف ٔٙكجك ٞستٙس ِٚی چٔ t ٖٛحبسج ٝضس ٜثطای ٔمبیس٘ ٝتطیب ٔمّٕبٖ ثب ٔیدبٍ٘یٗ
٘تطی ٔٙفی است ،زض ٘تیزٔ ٝی تٛاٖ ٌفت اظ ٘تط ٔمّٕبٖٔ ،ساضس تٟطاٖ وٕتط اظ حس ٔتٛسف ثب
ایٗ ٚیژٌی تكجیك زاضز
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 -7-2یبفتِ ّبی هربَط بِ ظَال فرػی ّفتن تحمیك:
 ٚؾمیت ٔساضس ٔتٛسك ٝضٟط تٟطاٖ اظ ٘تط ا٘كجبق ثدب ٚیژٌدی وٙتدطَ  ٚاضظضدیبثی تمٛیدتوٙٙس ٜچٍ ٝ٘ٛاست؟
جذٍل  .8ضبذع ٞبی تٛغیفی ٘ ٚتیز ٝمظٔ t ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛای زض ٔٛضز سٛاَ ٞفتٓ تحمیك

ٔمّٕبٖ
ٔسیطاٖ

تمساز

ٔیبٍ٘یٗ

ا٘حطاف
ٔمیبض

T

df

سك ٔمٙی
زاضی

266
180

2/481
2/011

1/610
1/625

05/272
1/68

265
181

1/111
1/115

فبغّ ٝاقٕیٙبٖ 1/84
ثطای تفبٞ ٚب
حس پبییٗ

حس ثبال

1/410
1/124

1/552
1/114

٘تیز ٝمظٔ t ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛای ثطای ٘طبٖ زازٖ تفدبٔ ٚیدبٍ٘یٗ ٕ٘٘ٛدٔ ٚ ٝیدبٍ٘یٗ ربٔمد ٝزض
ظٔی ٝٙا٘كجبق ٔساضس تٟطاٖ ثب ٚیژٌی وٙتطَ  ٚاضظضیبثی تمٛیت وٙٙس ٜضا ٘طبٖ ٔیزٞدس ٕٞدبٖ
قٛض و ٝزیسٔ ٜیضٛزٔ ،مساض ٔ tحبسج ٝضدس( ٜثد ٝتطتیدت  05/27ثدطای ٔمّٕدبٖ  1/68 ٚثدطای
ٔسیطاٖ) زض سك  ٚ 1/14ثب زضر ٝمظازی  )df=n-1( 181 ٚ 265ثعضي تدط اظ ٔمدساض ثحطا٘دی t
(ٔ )0/85ی ثبضس ثٙبثطایٗ فطؼ غفط ٔجٙی ثط ثطاثطی ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘٘ٛدٔ ٚ ٝیدبٍ٘یٗ ربٔمد ٝزض
ایٗ ظٔی ٝٙضز ٔیضٛز ٘ ٚتیزٔ ٝی ٌیطیٓ و ٝاظ ٘تط ٔمّٕبٖ ٔ ٚسیطأٖ ،ساضس تٟطاٖ ثیص اظ حس
ٔتٛسف ثب ایٗ ٚیژٌی تكجیك زاض٘س
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 -8-2یبفتِ ّبی هربَط بِ ظَال فرػی ّؽتن تحمیك:
ٚؾمیت ٔساضس ٔتٛسك ٝضٟط تٟطاٖ اظ ٘تط ا٘كجبق ثب ٚیژٌی مٔدٛظش ٟٔدبض ٞدبی ظ٘دسٌیچٍ ٝ٘ٛاست؟
جذٍل  .9ضبذع ٞبی تٛغیفی ٘ ٚتیز ٝمظٔ t ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛای زض ٔٛضز سٛاَ ٞطتٓ تحمیك

ٔمّٕبٖ
ٔسیطاٖ

تمساز

ٔیبٍ٘یٗ

266
180

2/140
2/113

ا٘حطاف
ٔمیبض
1/521
1/508

t

df

0/451
4/52

265
181

سك ٔمٙی
زاضی
1/011
1/111

فبغّ ٝاقٕیٙبٖ  1/84ثطای
تفبٞ ٚب
حسپبییٗ
-1/102
1/022

حسثبال
1/003
1/165

٘تیز ٝمظٔ t ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛای ثطای ٘طبٖ زازٖ تفدبٔ ٚیدبٍ٘یٗ ٕ٘٘ٛدٔ ٚ ٝیدبٍ٘یٗ ربٔمد ٝزض
ظٔی ٝٙا٘كجبق ٔساضس تٟطاٖ ثب ٚیژٌی مٔٛظش ٟٔبض ٞبی ظ٘سٌی ضا ٘طبٖ ٔیزٞس ٕٞدبٖ قدٛض
و ٝزیسٔ ٜیضٛزٔ ،مساض ٔ tحبسج ٝضس( ٜث ٝتطتیت  0/45ثدطای ٔمّٕدبٖ  4/52 ٚثدطای ٔدسیطاٖ)
ثٛز ٚ ٜایٗ ٔمساض ثطای ٔمّٕبٖ زض سك  ٚ 1/14ثب زضر ٝمظازی  265وٕتط اظ حس ثحطا٘ی  tثدٛزٜ
 ٚثطای ٔسیطاٖ زض سك  ٚ 1/14ثب زضر ٝمظازی  )df=n-1( 181ثیطتددط اظ ٔمدددساض ثحدددطا٘ی
ٔی ثبضس زض ٘تیز ٝاظ ٘تط ٔمّٕبٖٔ ،ساضس ٔتٛسك ٝتٟطاٖ زض حس ٔتٛسف ثب ایٗ ٚیژٌی ٔٙكجك
ٞستٙسِٚ ،ی اظ زیسٌبٔ ٜسیطأٖ ،ساضس ٔتٛسك ٝتٟدطاٖ ثدیص اظ حدس ٔتٛسدف ثدب ایدٗ ٚیژٌدی
ٔٙكجك ٞستٙس
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 -9-2یبفتِ ّبی هربَط بِ ظَال فرػی ًْن تحمیك:
 ٚؾمیت ٔساضس ٔتٛسك ٝضٟط تٟطاٖ اظ ٘تط ا٘كجبق ثب ٚیژٌی استفبز ٜاظ فٙدبٚضیٞدبی رسیدسچٍ ٝ٘ٛاست ؟
جذٍل  .11ضبذع ٞبی تٛغیفی ٘ ٚتیز ٝمظٔ t ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛای زض ٔٛضز سٛاَ ٘ ٟٓتحمیك
تمساز
ٔمّٕبٖ
ٔسیطاٖ

266
180

ٔیبٍ٘یٗ
12/210
2/743

ا٘حطاف
ٔمیبض
1/521
1/508

T

Df

8/772
12/43

265
181

سك
ٔمٙی
زاضی
1/111
1/111

فبغّ ٝاقٕیٙبٖ  1/84ثطای
تفبٞ ٚب
حس پبییٗ
1/146
1/672

حس ثبال
1/273
1/815

٘تیز ٝمظٔ t ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛای ثطای ٘طبٖ زازٖ تفدبٔ ٚیدبٍ٘یٗ ٕ٘٘ٛدٔ ٚ ٝیدبٍ٘یٗ ربٔمد ٝزض
ظٔی ٝٙا٘كجبق ٔساضس تٟطاٖ ثب ٚیژٌی استفبز ٜاظ فٙبٚضیٞبی رسیس ضا ٘طبٖ ٔیزٞس ٕٞبٖ قدٛض
و ٝزیسٔ ٜیضٛزٔ ،مساض ٔ tحبسج ٝضس( ٜث ٝتطتیت  8/77ثطای ٔمّٕبٖ  12/43 ٚثدطای ٔدسیطاٖ)
زض سك  ٚ 1/14ثب زضر ٝمظازی  )df=n-1( 181 ٚ 265ثعضي تدط اظ ٔمدساض ثحطا٘دی )0/85( t
ٔیثبضس ثٙبثطایٗ فطؼ غفط ٔجٙی ثط ثطاثطی ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ٔ ٚ ٝ٘ٛیبٍ٘یٗ ربٔم ٝزض ایٗ ظٔیٙدٝ
ضز ٔیضٛز ٘ ٚتیزٔ ٝی ٌیطیٓ و ٝاظ ٘تط ٔمّٕبٖ ٔ ٚسیطاٖ ٔساضس تٟطاٖ ثب ایٗ ٚیژٌدی ثدیص اظ
حس ٔتٛسف ٔٙكجك ٞستٙس
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 -11-2یبفتِ ّبی هربَط بِ ظَال فرػی دّن تحمیك:
 ٚؾمیت ٔساضس ٔتٛسك ٝضٟط تٟدطاٖ اظ ٘تدط ا٘كجدبق ثدب ٚیژٌدی زاضدتٗ اٞدساف  ٚثیدٙصٔطتطن چٍ ٝ٘ٛاست؟
جذٍل  .11ضبذع ٞبی تٛغیفی ٘ ٚتیز ٝمظٔ t ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛای زض ٔٛضز سٛاَ ز ٓٞتحمیك
فبغّ ٝاقٕیٙبٖ  1/84ثطای
تفبٞ ٚب

سك
ٔمٙی
زاضی

حس پبییٗ

حس ثبال

ٔمّٕبٖ

266

1/782

1/527

-2/151

265

1/110

-1/061

-1/131

ٔسیطاٖ

180

2/162

1/574

0/70

181

1/160

-1/115

1/041

تمساز

ٔیبٍ٘یٗ

ا٘حطاف
ٔمیبض

T

df

٘تیز ٝمظٔ t ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛای ثطای ٘طبٖ زازٖ تفدبٔ ٚیدبٍ٘یٗ ٕ٘٘ٛدٔ ٚ ٝیدبٍ٘یٗ ربٔمد ٝزض
ظٔی ٝٙا٘كجبق ٔساضس تٟطاٖ ثب ٚیژٌی زاضتٗ ٞسف  ٚثیٙص ٔطتطن ضا ٘طدبٖ ٔدیزٞدس ٕٞدبٖ
قٛض و ٝزیسٔ ٜی ضٛزٔ ،مساض ٔ tحبسج ٝضس ٜثدطای ٔمّٕدبٖ (ٔ )-2/15دی ثبضدس ود ٝزض سدك
 ٚ 1/14ثب زضر ٝمظازی  265ثعضي تط اظ ٔمساض ثحطا٘ی ٔ )0/85( tیثبضس ثٙدبثطایٗ فدطؼ غدفط
ٔجٙی ثط ثطاثطی ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ٔ ٚ ٝ٘ٛیبٍ٘یٗ ربٔم ٝزض ظٔی٘ ٝٙتطیدب ٔمّٕدبٖ ضز ٔدیضدٛز ٚ
٘تیزٔ ٝی ٌیطیٓ ثب تٛر ٝثٙٔ ٝفی ثٛزٖ ٔمساض  tاظ ٘تط ٔمّٕبٖ ٔدساضس تٟدطاٖ ثدب ایدٗ ٚیژٌدی
وٕتط اظ حس ٔتٛسف ٔٙكجك ٞستٙس أب ٔمساض ٔ tحبسج ٝضس ٜثطای ٔمبیس٘ ٝتطیدب ٔدسیطاٖ ثدب
ٔیبٍ٘یٗ ٘تطی ( ) 0/70وٛچه تط اظ ٔمدساض ٔتٛسدف ٘تدطی اسدت ،زض ٘تیزد ٝاظ ٘تدط ٔدسیطاٖ،
ٔساضس ٔتٛسك ٝتٟطاٖ زضحس ٔتٛسف ربٔم ٝثب ایٗ ٚیژٌی ٔٙكجك ٞستٙس
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 -11-2یبفتِ ّبی هربَط بِ ظَال فرػی یبزدّن تحمیك:
 ٚؾمیت ٔساضس ٔت ٛسك ٝضٟط تٟطاٖ اظ ٘تط ا٘كجبق ثب ٚیژٌی فطاٌیط ٔحٛضی چٍ ٝ٘ٛاست؟جذٍل  .12ضبذع ٞبی تٛغیفی ٘ ٚتیز ٝمظٔ t ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛای زض ٔٛضز سٛاَ یبظز ٓٞتحمیك

ٔمّٕبٖ
ٔسیطاٖ

تمساز

ٔیبٍ٘یٗ

ا٘حطاف
ٔمیبض

T

df

266
180

1/881
1/837

1/613
1/623

-1/158
-0/11

265
181

فبغّ ٝاقٕیٙبٖ  1/84ثطای
تفبٞ ٚب

سك
ٔمٙی
زاضی

حس پبییٗ

حس ثبال

1/677
1/121

-1/170
-1/025

1/150
1/122

٘تیز ٝمظٔ t ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛای ثطای ٘طبٖ زازٖ تفدبٔ ٚیدبٍ٘یٗ ٕ٘٘ٛدٔ ٚ ٝیدبٍ٘یٗ ربٔمد ٝزض
ظٔی ٝٙا٘كجبق ٔساضس تٟطاٖ ثب ٚیژٌی فطاٌیط ٔحٛض ثٛزٖ ضا ٘طبٖ ٔیزٞس ٕٞبٖ قٛض ود ٝزیدسٜ
ٔیضٛزٔ ،مساض ٔ tحبسج ٝضس( ٜث ٝتطتیدت  -1/158ثدطای ٔمّٕدبٖ  -0/11 ٚثدطای ٔدسیطاٖ) زض
سك  ٚ 1/14ثب زضرد ٝمظازی  )df=n-1( 181 ٚ 265وٛچده تدط اظ ٔمدساض ثحطا٘دی )0/85( t
ٔی ثبضس ثٙبثطایٗ فطؼ غفط ٔجٙی ثط ثطاثطی ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ٔ ٚ ٝ٘ٛیبٍ٘یٗ ربٔم ٝزض ایٗ ظٔیٙدٝ
تبییس ٔی ضٛز زض ٘تیز ٝاظ ٘تط ٔمّٕبٖ ٔ ٚسیطأٖ ،ساضس تٟطاٖ زض حس ٔتٛسف ثب ایدٗ ٚیژٌدی
ٔٙكجك ٞستٙس
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 -12-2یبفتِ ّبی هربَط بِ ظَال فرػی دٍازدّن تحمیك:
 ٚؾمیت ٔساضس ٔتٛسك ٝضٟط تٟطاٖ اظ ٘تط ا٘كجبق ثب ٚیژٌی زاضتٗ فؿب ،تزٟیدعا  ٚأىدبمٔٛظضی ٔٙبست چٍ ٝ٘ٛاست ؟
جذٍل  .13ضبذع ٞبی تٛغیفی ٘ ٚتیز ٝمظٔ t ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛای زض ٔٛضز سٛاَ زٚاظز ٓٞتحمیك
تمساز

ٔیبٍ٘یٗ

ا٘حطاف
ٔمیبض

T

df

سك ٔمٙی
زاضی

فبغّ ٝاقٕیٙبٖ 1/84
ثطای تفبٞ ٚب
حس پبییٗ

حس ثبال

ٔمّٕبٖ

266

2/181

1/554

7/368

265

1/111

1/112

1/247

ٔسیطاٖ

180

2/407

1/564

02/01

181

1/111

1/331

1/485

٘تیز ٝمظٔ t ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛای ثطای ٘طبٖ زازٖ تفدبٔ ٚیدبٍ٘یٗ ٕ٘٘ٛدٔ ٚ ٝیدبٍ٘یٗ ربٔمد ٝزض
ظٔی ٝٙا٘كجبق ٔساضس تٟطاٖ ثب ٚیژٌدی زاضدتٗ فؿدب  ٚأىب٘دب  ٚتزٟیدعا مٔٛظضدی ضا ٘طدبٖ
ٔیزٞس ٕٞبٖ قٛض و ٝزیسٔ ٜیضٛزٔ ،مساض ٔ tحبسج ٝضس( ٜث ٝتطتیدت  7/368ثدطای ٔمّٕدبٖ ٚ
 02/01ثطای ٔسیطاٖ) زض سدك  ٚ 1/14ثدب زضرد ٝمظازی  )df=n-1( 181 ٚ 265ثدعضي تدط اظ
ٔمساض ثحطا٘ی ٔ )0/85( tی ثبضس ثٙبثطایٗ فطؼ غدفط ٔجٙدی ثدط ثطاثدطی ثدیٗ ٔیدبٍ٘یٗ ٕ٘٘ٛدٚ ٝ
ٔیبٍ٘یٗ ربٔم ٝزض ایٗ ظٔی ٝٙضز ٔیضٛز ٘ ٚتیزٔ ٝیٌیطیٓ و ٝاظ ٘تط ٔمّٕبٖ ٔ ٚسیطأٖ ،ساضس
تٟطاٖ ثیص اظ حس ٔتٛسف ثب ایٗ ٚیژٌی ٔٙكجك ٞستٙس
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 -13-2یبفتِ ّبی هربَط بِ ظَال فرػی ظیسدّن تحمیك:
 ٚؾمیت ٔساضس ٔتٛسك ٝضٟط تٟطاٖ اظ ٘تط ا٘كجبق ثب ٚیژٌی زاضتٗ ٔمّٕبٖ تٛإ٘ٙس چٍٝ٘ٛاست؟
جذٍل  .14ضبذع ٞبی تٛغیفی ٘ ٚتیز ٝمظٔ t ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛای زض ٔٛضز سٛاَ سیعز ٓٞتحمیك
فبغّ ٝاقٕیٙبٖ 1/84
ثطای تفبٞ ٚب

سك
ٔمٙی
زاضی

حسپبییٗ

حس ثبال

ٔمّٕبٖ

266

2/360

1/521

03/415

265

1/111

1/316

1/423

ٔسیطاٖ

180

2/513

1/508

05/54

181

1/111

1/422

1/565

تمساز

ٔیبٍ٘یٗ

ا٘حطاف
ٔمیبض

T

df

٘تیز ٝمظٔ t ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛای ثطای ٘طبٖ زازٖ تفدبٔ ٚیدبٍ٘یٗ ٕ٘٘ٛدٔ ٚ ٝیدبٍ٘یٗ ربٔمد ٝزض
ظٔی ٝٙا٘كجبق ٔساضس تٟطاٖ ثب ٚیژٌی زاضتٗ ٔمّٕبٖ تٛإ٘ٙس ضا ٘طبٖ ٔیزٞس ٕٞدبٖ قدٛض ودٝ
زیسٔ ٜیضٛزٔ ،مساض ٔ tحبسج ٝضس( ٜث ٝتطتیت  03/415ثطای ٔمّٕبٖ  05/45 ٚثطای ٔسیطاٖ) زض
سدك  ٚ 1/14ثدب زضرد ٝمظازی  )df=n-1( 181 ٚ 265ثددعضي تدط اظ ٔمدساض ثحطا٘ددی )0/85( t
ٔی ثبضس ثٙبثطایٗ فطؼ غفط ٔجٙی ثط ثطاثطی ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ٔ ٚ ٝ٘ٛیبٍ٘یٗ ربٔم ٝزض ایٗ ظٔیٙدٝ
ضز ٔیضٛز ٘ ٚتیزٔ ٝی ٌیطیٓ و ٝاظ ٘تط ٔمّٕبٖ ٔ ٚسیطاٖ ٔساضس تٟطاٖ ثب ایٗ ٚیژٌدی ثدیص اظ
حس ٔتٛسف ٔٙكجك ٞستٙس
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 -14-2یبفتِ ّبی هربَط بِ ظَال چْبردّن فرػی
ضتج ٝثٙسی ِٔٛفٞ ٝب اظ زیسٌبٔ ٜسیطاٖ ٔ ٚمّٕبٖ چٍ ٝ٘ٛاست9جذٍل  .15ضتج ٝثٙسی ِٔٛفٞ ٝب اظ زیسٌبٔ ٜسیطاٖ ٔ ٚمّٕبٖ
ضتجٔ ٝیبٍ٘یٗ ٔسیطاٖ
استفبز ٜاظ فٙبٚضیٞبی رسیس
زاضتٗ ٔمّٕبٖ تٛإ٘ٙس
فؿددب ،تزٟیددعا  ٚأىب٘ددب مٔٛظضددی زض
ٔسضسٝ
ٚرٛز ر ٛثبظ
رّت حٕبیت ارتٕبعی ٔ ٚطبضوت ٚاِسیٗ
وٙتطَ  ٚاضظضیبثی تمٛیت وٙٙسٜ
تبویس ثط مٔٛظش ٟٔبض ٞبی ظ٘سٌی
اٞساف  ٚثػیط ٞبی ٔطتطن
تبویس ثط ٘ٛمٚضی  ٚیبزٌیطی ٔستٕط
ٔسئِٛیت پصیطی ارتٕبعی
فطاٌیط ٔحٛضی
ٔسیطیت ٔسضسٔ ٝحٛض
پژٞٚص ٔحٛض ثٛزٖ

ضتجٔ ٝیبٍ٘یٗ ٔمّٕبٖ
00/38
8/41
8/1
6/31
6/22
6/05
5/43
5/33
4/86
4/37
4/31
3/47
3/33

زاضتٗ ٔمّٕبٖ تٛإ٘ٙس
وٙتطَ  ٚاضظضیبثی تمٛیت وٙٙسٜ
فؿددب ،تزٟیددعا  ٚأىب٘ددب مٔٛظضددی زض
ٔسضسٝ
استفبز ٜاظ فٙبٚضیٞبی رسیس
فطاٌیط ٔحٛضی
ٔسیطیت ٔسضسٔ ٝحٛض
تبویس ثط ٘ٛمٚضی  ٚیبزٌیطی ٔستٕط
ٚرٛز ر ٛثبظ
تبویس ثط مٔٛظش ٟٔبض ٞبی ظ٘سٌی
اٞساف  ٚثػیط ٞبی ٔطتطن
ٔسئِٛیت پصیطی ارتٕبعی
رّت حٕبیت ارتٕبعی ٔ ٚطبضوت ٚاِسیٗ
پژٞٚص ٔحٛض ثٛزٖ

01/31
01/12
7/74
7/58
5/46
5/38
5/34
5/17
5/04
4/42
4/33
4/18
3/70

٘تیز ٝمظٔ ٖٛفطیسٔٗ ثطای ضتج ٝثٙسی ٔیبٍ٘یٗ ٞبی ِٔٛفٞ ٝدبی ٔدساضس تٛإ٘ٙدس اظ زیدسٌبٜ
ٔسیطاٖ ٔ ٚمّٕبٖ ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝاظ زیسٌبٔ ٜسیطاٖ اسدتفبز ٜاظ فٙدبٚضیٞدبی رسیدس ثدب ضتجدٝ
( ،)00/38زاضتٗ ٔمّٕبٖ تٛإ٘ٙس ثب ( ،)8/41فؿب ،تزٟیعا  ٚأىب٘دب مٔٛظضدی زض ٔسضسد ٝثدب
( )8/1ضتجٞ ٝبی ثبال ضا ث ٝذٛز اذتػبظ زاز ٚ ٜفطاٌیط ٔحٛضی ثب (ٔ ،)4/31سیطیت ٔسضسٔ ٝحٛض
ثب ( ٚ )3/47پژٞٚص ٔحٛض ثٛزٖ ثب ( )3/33ضتجٞ ٝبی پبییٗ ضا ٌطفتٝا٘س
زض حبِیى ٝاظ زیسٌبٔ ٜمّٕبٖ زاضتٗ ٔمّٕبٖ تٛإ٘ٙدس ثدب ضتجد ،)01/31( ٝوٙتدطَ  ٚاضظضدیبثی
تمٛیت وٙٙس ٜثب ( ،)01/12فؿب ،تزٟیعا  ٚأىب٘ب مٔٛظضی زض ٔسضس ٝثب ( )7/74ضتجٞ ٝبی ثدبال
ضا ث ٝذٛز اذتػبظ زازٔ ٚ ٜسئِٛیت پصیطی ارتٕدبعی ثدب ( ،)4/33رّدت حٕبیدت ارتٕدبعی ٚ
ٔطبضوت ٚاِسیٗ ثب ( ٚ )4/18پژٞٚص ٔحٛض ثدٛزٖ ثدب ( )3/70ضتجدٞ ٝدبی پدبییٗ ضا ٌطفتدٝا٘دس
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ثٙبثطایٗ زض زٛٔ ٚضز فؿب ،تزٟیعا  ٚأىب٘ب مٔٛظضی زض ٔسضس ٚ ٝپژٞٚص ٔحٛض ثدٛزٖ تفدبٚتی
ثیٗ ضتجٞ ٝبی زٌ ٚط٘ ٜٚیست
ًتیجِ گیری ٍ بحث
رٞٛطٔ ٜسضس ٝتٛإ٘ٙدددس ثط چٙس اغُ  ٚسیبسددت ٔجٙبیدددی اسدتٛاض اسدت ود ٝعجبضتٙدس اظ9
تٕطوع ظزاییٔ ،طبضوت رٛیی ٔ ٚطبضوت پصیطی ،تفٛیؽ اذتیبضا ٔ ،تٙبست ثدب ٔسدئِٛیت ٞدب،
ثٔٛی سبظی ثطذی اظ ثط٘بٔٞٝب  ٚایزبز ا٘مكبف زض مٖٞبٔ ،تٙبست ثب ضدطایف الّیٕدی  ٚثدب ضعبیدت
ٔجب٘ی  ٚاغ ،َٛلبئُ ضسٖ ٛٞیت  ٚاستمالَ ٘سجی ثطای ٔسضسد ،ٝایزدبز ظٔیٙد ٝذدٛز ضاٞجدطی ٚ
ذاللیت  ٚپٛیبیی زض ٔسضسٞ ٝب (سطٚزی)0277 ،
پی٘ٛس  ٚاضتجبـ ٔسیطاٖ ٔسضسٞ ٝبی ٕٞزٛاض ثب  ٚ ٓٞایزبز پی٘ٛس  ٚاضتجبـ ثیٗ ذب٘ٔ ٚ ٝسضسد،ٝ
ٔمّٕبٖ  ٚضبٌط زاٖ  ٚعٛأُ ٔسضس ٝثب عٛأُ ٔٛحط زض ربٔم ٝی ٔحّی ود ٝاظ قطیدك ٕ٘بیٙدسٌبٖ
ا٘زٕٗ اِٚیب ٔ ٚطثیبٖ غٛض ٔی ٌیطز ،ثطای استفبز ٜاظ یطفیت ٞدبی عتدیٓ ٔٛردٛز زض ربٔمدٝ
ٔحّی ،اظ ٔ ٟٓتطیٗ ٚیبی ٔسیطاٖ ث ٝضٕبض ٔی ضٚز
ٔٛضفی ٞ ٚبِیٙزط ( )0878زض تحمیمی تحت عٛٙاٖ ٔسیطاٖ ٔساضس ث ٝعٛٙاٖ ضٞجطاٖ مٔٛظضی،
چٍٍ٘ٛی ارطای ضٞجطی مٔٛظضی ثٚ ٝسیّٔ ٝسیطاٖ زض ٔساضس احط ثرص ایبِت وبِیفط٘یب مٔطیىب ضا
ٔٛضز ثطضسی لطاض زاز ٜا٘س زض ایٗ ثطضسی ضص وبض وطز ٔٔ ٟٓسیطیت (تمییٗ اٞساف ،ا٘تتبضا ٚ
استب٘ساضزٌ ،عیٙص وبضوٙبٖ ،اضظیبثی ٘ ٚتبض وبضوٙبٖٕٞ ،بٍٙٞی فمبِیدت ٞدبی ٌطٞٚدی ثط٘بٔدٝ
ضیعی زضسی  ٚمٔٛظضی ،اضظیبثی ثط٘بٔ ٝضیعی زضسی  ٚمٔٛظضی) ضا ٔٛضز سٛاَ لطاض زاز٘ ٚ ٜطدبٖ
زاز٘س و ٝاظ ٔیددبٖٔ011سیط ٔسضسٛٔ ٝضز تحمیدددك ٘ 81فط زض ق َٛسبَ ثدیص اظ  011ثدبض ٚ
٘ 01فط ثیص اظ  111ثبض اظ والس ٞبی زضس زض ٔساضس ذٛز ثبظزیس وطز ٜا٘دس ایدٗ ٔسیددددطاٖ
ثبظزیس اظ والس ٞب ضا رعء وبضوددطز ٘تددبض  ٚاضظیبثددی ذدٛز زا٘سدتٞ ٚ ٝدسف اظ ثبظزیددددس ضا
چه وطزٖ سیستددٓ ٘تبض ثط پطسٙددُ  ٚتحمك اٞساف ٘بحیددد ٚ ٝسیسدتٓ ٔسضسددد ٝشودددط
وطز ٜا٘س
زض ٚالع ضٞجط  ٚپیطٚاٖ چطٓ ا٘ساظ ضٚضٙی اظ ٔمػس ضا زض ش ٗٞذٛز زاض٘س و ٝوٛضص ٞبی مٖ ٞدب
ضا رٟت ٔی زٞس ایٗ چطٓ ا٘ساظ ثط اسبس یه تٛافك رٕمی ا٘تربة ضس ٜاست ٔسیط زض ٔمبْ ضٞجط،
ث ٝسطپطستی وبضوٙبٖ ٔی پطزاظز ،ثب مٖ ٞب اضتجبـ ٔتمبثُ ثطلطاض ٔی وٙس اٍ٘یع ٜوبض  ٚفمبِیت ضا زض
مٖ ٞب ثٚ ٝرٛز ٔی مٚضزٔ ،طىال  ٚوطٕىص ٞبی مٖ ٞب ضا ٔٛضز حُ  ٚفػُ لطاض ٔدی زٞدس  ٚثدٝ
التؿبی تغییطاتی زض ضطایف وبض ثٚ ٝرٛز ٔی مٚضز  ٕٝٞی ایٗ وٛضص ٞب ث ٝایٗ ٔٙتٛض اسدت ودٝ
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٘یبظٞب ٞ ٚسف ٞبی سبظٔبٖ  ٚاعؿبی سبظٔبٖ تٛأبٖ تحمك پیددسا وٙٙدس (عدال لد ٝثٙدس 90261 ،ظ
)75
0
سب٘ٛسی ( )0883ضٙبذت ذٛز ،ضدٙبذت ٔحیدددف  ٚا٘تتدبضا  ،تٛا٘دبیی ایزددددبز  ٚتمٛیدت
فطٙٞددً سبظٔب٘دددددی ،رّددت اعتٕددددبزٟٔ ،ددبض زض ضٚاثددف ا٘سب٘ددددی  ٚحٕبیددت اظ تغییددددط ضا اظ
ذػٛغیدب  ٚتٛا٘بیدددی ٞبی الظْ ثطای ضٞجدطی مٔٛظضی ٔی زا٘س (ثبظضٌبٖ 90268 ،ظ)80
ٕٞس ٛثب ٘تبیذ ایٗ تحمیددك٘ ،یىٙبٔی ٟٔ ٚدسیبٖ ( )0277زض پژٞٚطدی ثد ٝتجییدددٗ اثمدبز ٚ
ِٔٛفٞ ٝبی ٔساضس احطثرص  ٚاضائٔ ٝسِی ثطای ثٟجٛز احطثرطی زض ٔساضس وطدٛض پطزاذتد ٚ ٝزض
ایٗ ضاثكٞ ٝفت ِٔٛف ٝسبذتبض  ٚاستطاتدددژی ٞبی احدطثرصٔ ،طدبضوت ٕٞ ٚىددددبضی احدطثرص
اِٚیب ،ضٚشٞبی مٔٛظش  ٚقطاحدددی ثط٘بٔ ٝزضسی احطثرص ،سیبست ٌصاضی  ٚاضظضیبثی مٔٛظضی
احطثرصٔ ،سیطیت  ٚضٞجدطی مٔٛظضددددی احدطثرص ،ضٚیىطزٞدبی ارطایددددی احدطثرص  ٚردددٛ
مٔٛظضدددی احطثرص ضا ث ٝعٙدددٛاٖ اثمدددبز ِٛٔ ٚفدددٞ ٝدبی ٔدددساضس احدطثرص ضٙبسددددبیی
وطز٘س
ِسب٘ی  ٚزٞمب٘ی (٘ )0274یع ثب ثطضسی ضاثكۀ ثیٗ ٟٔدبض ٞدبی ٔدسیطاٖ  ٚاحطثرطدی ٔدساضس
ٔتٛسك ٚ ٝپیصزا٘طٍبٞی ٘بحی 1 ٝضٟطستبٖ وطٔبٖ ٘طبٖ زاز٘س و ٝضاثكۀ لبثُ ٔالحتٝای ثدیٗ
ٟٔبض ٞبی ٔسیطاٖ  ٚاحطثرطی ٔساضس ٔتٛسك ٚ ٝپیصزا٘طدٍبٞی ٘بحید 1 ٝضٟطسدتبٖ وطٔدبٖ
ٚرٛز زاضز
ضاثسٔ ٚ ٖٛبتیٛس ( )0267ثطای ٔساضس وبضمٔس ٞفت ٚیژٌی ٔكطح وطز ٜاسدت ود ٝاضتجدبـ ثدب
ذب٘ٔ ،ٝسضس ٚ ٝربٔم ٝیىی اظ ایٗ ٚیژٌی ٞبسدت ٕٞسد ٛثدب ٘تدبیذ ایدٗ تحمیدددك)1111( 1ٚٚ ،
ضبذع ٞبی ٔساضس احط ثرص ضا زض ٔساضس ٔٛضز ٔكبِم ٝلطاض زاز  ٚ ٚاضتجدبـ ذدٛة ٔمّٕدبٖ ٚ
زا٘ص مٔٛظاٖ ضا یىی اظ ضبذع ٞب ٔمطفی ٔیوٙس
عبضف ٘یب (٘ )0275یع یىی اظ ٚیژٌی ٞبی ٔسضس ٝذٛة ٔ ٚكّٛة ضا اضتجبـ ضؾبیت ثرص ثیٗ
ٔمّٓ ٚ ٚاِسیٗ ٔی زا٘س
2
ا٘زٕٗ ٔساضس احدطثرص (٘( ،)1113مدُ اظ مثدیمضچدط ٞ )1113 ،فدت عبٔدُ ٟٔدٓ ٔدساضس
احطثرص ضا ضبُٔ ٔٛاضز ظیط ٔی زا٘ٙسٔ 9بٔٛضیدت ٔطدرع  ٚضٚضدٗ؛ ا٘تتدبضا ثدبالی ٔٛفمیدت؛
وٙتطَ زائٓ ٔیعاٖ پیططفت زا٘ص مٔٛظاٖ؛ ایزبز فطغت ثطای یبزٌیطی؛ ٔحدیف ایٕدٗ ٔ ٚدٙتٓ؛
ا ضتجبـ ٔٛحط ثیٗ ٔسضسٙٔ ٚ ٝعَ؛ ضٞجطی احطثرص ٔی زا٘س ایٗ یبفتٞ ٝب ثب ٘تبیذ تحمیدك حبؾدط
3- Abyarcher

1- Sanousi
2- wu
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ٕٞس ٛاست ظیطا ثس ٖٚاضتجبـ ٔٙبسدت ثدیٗ ٔمّٕدبٖ ٔ ٚدسیطٔ ،مّدٓ ٚ ٚاِدسیٗ ،تحمدك اٞدساف
مٔٛظضی  ٚزضسی ٔساضس ٕٔىٗ ٘یست  ٚتمّیٓ  ٚتطثیت رطیب٘ی است و ٝثبیس  ٕٝٞزض مٖ سٟیٓ
ثبضٙس اٌط مٔ ٛظش  ٚپطٚضش ضا ضٚزذب٘ ٝای ثسا٘یٓٙٔ ،جع تغصی ٝایٗ ضٚزذب٘ ٝتٕبْ وسب٘ی ٞستٙس
و ٝزض م ٖ شیٙفع ٔی ثبضٙس  ٚثس ٖٚاضتجبـ ٔٙبست ثیٗ مٖ ٞدب تحمدك وبضمٔدسی ٔسضسدٔ ٝیسدط
ٕ٘یضٛز
یبززٞی  -یبزٌیطی عجبض است اظ فطایٙدددسی ود ٝثدیٗ ٔطثدی  ٚوبضمٔددددٛظاٖ ثدٙٔ ٝتدددٛض
افعایص زا٘ص ٟٔ ٚبض ٞبی فٙدددی  ٚحطف ٝای رطیبٖ ٔی یبثدددس ویفیت ایٗ فطایٙدس ٚؾدمیت
ٔكّٛة مٔٛظش ٔی ثبضدددس و ٝزض مٖ پسیس ٜیبزٌیددددطی زض ودبضمٔٛظاٖ اتفددددبق ٔدی افتدس ٚ
ٔطثی ذدددٛز ضا ثدطای ضعبیدت ضطایددددف احدطثرص یبززٞددددی ٔٛید ٔدی زا٘دددس (ثبظضٌدبٖ،
)00390272
ضاثیٙع )0887( 0احط ثرطی ضا ٘یُ  ٚزستیبثی ث ٝاٞساف ٔی زا٘س ٚی ٔمتمس است ٔسضسٝای احط
ثرص است و ٝزضغس ثبالیی (ٔمٙبزاضی) اظ زا٘دص مٔدٛظا٘صٕ٘ ،دط ٜلبثدُ لجد َٛاظ مظٔدٞ ٖٛدبی
استب٘ساضز (أتحب٘ب ) ثیبٚض٘س ر ٛمٔٛظضی احط ثرص عجبض است اظ مٖ ٔحیف (ضٚا٘ی ،فیعیىدی)
 ٚضطایف مٔٛظضی و ٝزض مٖ فطایٙس یبززٞی ،یبزٌیطی ثٛٔ ٝحط تطیٗ ٚرٕٔ ٝىٗ ا٘زدبْ ٌطفتدٚ ٝ
ثبظز ٜمٔٛظضی ث ٝحساوخط ثطسس ٔسضس ٝاحط ثرص ٔسضس ٝای است و ٝث ٝاٞدسافص ثطسدس ،یمٙدی
ٞسف سبظٔبٖ ٞبی مٔٛظضی ،لجِٛی ثیطتطی اظ زا٘ص مٔٛظا٘ص ثبضس
سبٔ٘ٛددسٕٞ ٚ 1ىبضاٖ ( )0884زض پژٞٚطی و ٝزض ضاستدددبی ضٙبسبیی ٚیژٌی ٞبی ٔدساضس
ٔكّٛة  ٚاحطثرص ا٘زدددبْ زاز٘دس ،یىدی اظ ٚیدددژٌیٞدب ضا تٛردددد ٝثد ٝیدبززٞی -یبزٌیدددطی
ٔیزا٘ٙس
2
الپ٘ٛیت  ٚاستفبٖ (ٔ )1115سَ تحّیّی ٔسضس ٝاحطثرص ضا ضبُٔ ٞفت ِٔٛفٔ ٝی زا٘دس ودٝ
یىی اظ مٖ ٞب ثبظقطاحی مٔٛظش ٔجتٙی ثط استب٘ساضزٞب  ٚسك ٘تبیذ ٔی ثبضس
ِسب٘ی  ٚزٞمب٘ی (٘ )0274یع ثب ثطضسی ضاثكۀ ثیٗ ٟٔدبض ٞدبی ٔدسیطاٖ  ٚاحطثرطدی ٔدساضس
ٔتٛسك ٚ ٝپیص زا٘طٍبٞی ٞطت ثمس احطثرطی  ٚس ٝرٙجۀ ٟٔبض ٞبی ٔسیطاٖ ضا ثطضسی وطزٚ ٜ
ث ٝفطایٙس یبززٞی  ٚیبزٌیطی إٞیت ٔی زٞس ٘تبیذ فٛق ثب ٘تبیذ ایٗ تحمیك ٕٞسدٔ ٛدی ثبضدس
ظیطا ثس ٖٚمضٙبیی ٔسیطاٖ ٔ ٚمّٕبٖ ثب فطایٙس یبززٞی-یبزٌیطی ،أىبٖ احطثرطی ٔسضسد ٝوٕتدط
ٔی ضٛز ٕ٘ ٚیتٛاٖ چٙیٗ ٔسضس ٝای ضا ٔكّٛة زا٘ست

2- Lapoint & Estephan

1- Sammons
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ثط اسبس تحّیُ ٞبی ا٘زبْ ضسٔ ٜطرع ضس ؤ ٝحیف ٔسضسد ٝاظ ِحدبل ایزدبز رد ٛضدبز ٚ
زٚستب٘ ٝث ٝعٛٙاٖ یىی اظ ٚیژٌی ٞبی ٔسضسٔ ٝكّٛة ٔحسٛة ٔدی ضدٛز رد ٛضدبز  ٚزٚسدتب٘ٝ
عجبض است اظ ٔٛلمیتی ؤ ٝسضس ٝفطأ ٓٞی وٙس تب زا٘ص مٔٛظاٖ ثتٛا٘ٙس فبضغ اظ زغسغدٞ ٝدبی
ثعضي سبال٘ ،ٝظ٘سٌی ضا ثبظی  ٚتٕطیٗ وٙٙس  ٚوٓ وٓ مٔبز ٜض٘ٛس تب زض ظٔیٗ ٚالمدی ظ٘دسٌی ثدٝ
ارطا زضمٚض٘س (سٙزب٘ی)23 90276 ،
ّٔه ظاز )0275( ٜثب ثطضسی ضاثك ٝثیٗ ر ٛسبظٔب٘ی  ٚاحطثرطدی ٔدساضس زض زثیطسدتبٖٞدبی
زِٚتی زذتطا٘ ٝضٟط تٟطاٖ زضیبفت ثیٗ «ضٚحیٌ ٝطٞٚی»« ،غٕیٕیت»ٔ« ،طاعب ٔسیط»٘« ،فدٛش
 ٚپٛیبیی ٔسیط» « ٚاحطثرطی ٔساضس» ٕٞجستٍی ٔخجت ٚرٛز زاضز قجك یبفتٞ ٝدبی ا ٚعدٛأّی
٘تیط ضٚحیٌ ٝطٞٚی ،ثی عاللٍی زثیطاٖ ث ٝوبضٔ ،یعاٖ غٕیٕیت مٖٞب ،احسبس ٔعاحٕت زثیطاٖ،
ٔطاعب ٔسیط ،فبغٌّٝیطی م٘بٖ اظ ٔمّٕبٖ ٘ ٚفٛش  ٚپٛیبیی ضبٖ ثب احطثرطی ٔدساضس ضاثكد ٝزاضز
ِصا ثطای افعایص احطثرطی ٔساضسٔ ،سیط ثبیس ٔحیكی ٌطْ  ٚزٚسدتب٘ ٚ ٝضفتدبض ٔالحتدٌٝدطی ٚ
حٕبیتی زاضت ٝثبضس تب زثیطاٖ زض ٔحیكی زٚستب٘ ٚ ٝغدٕیٕی  ٚثدب أٙیدت ذدبقط ثد ٝتمّدیٓ ٚ
تطثیت زا٘صمٔٛظاٖ ثپطزاظ٘س
وطٔب٘ی (٘ )0276یع زض پژٞٚطی ث« ٝثطضسی ضاثك ٝثیٗ ر ٛسبظٔب٘ی  ٚتمٟس سبظٔب٘ی وبضوٙبٖ
ٔ ٚسیطاٖ ثیٕبضستبٖ ٞبی مٔٛظضی زا٘طٍب ٜعّ ْٛپعضىی ٕٞساٖ» پطزاذت٘ ٚ ٝتیزدٌ ٝطفدت ودٝ
افعایص ٔعاحٕت ثب وبٞص عاللٕٙسی ث ٝوبض ٕٞدطا ٜاسدت چٙدیٗ ٘تیزد ٝای ضا ٟٔطعّدیظازٚ ٜ
ٕٞىبضاٖ (٘ )0273یع ٌطفتٙس مٖ ٞب زض پژٞٚطی ٔیعاٖ ٔطبضوت اعؿبی ٞیئت عّٕی  ٚاضتجدبـ
مٖ ثب ر ّٛسبظٔب٘ی ضا ثطضسی وطز ٚ ٜزضیبفتٙس و ٝث ٝتطتیدت اِٛٚیدت تٛرد ٝثد ٝضٚحید ،ٝزٚضی اظ
ٔعاحٕت ،وبٞص ثیعاللٍی  ٚضفتبض وٙبضٌٜیطی ٔسیط ٔدیتٛا٘ٙدس زض افدعایص ٔطدبضوت اعؿدبی
ٞیب عّٕی زا٘طٍبٔ ٜؤحط ثبضٙس ٔعاحٕت ٕٞىبضی ضا اظ ثیٗ ٔی ثطز اظ ٕٞیٗ ضٔ ٚب٘ع احطثرطی
ٔی ضٛز
پٛضسی ( )0274ثی عاللٍی ضا ٚؾمیتی ٔی زا٘س و ٝوبضوٙبٖ قجك زستٛض عُٕ ٔی وٙٙس؛ اظ
ایٗ ض ،ٚا٘زبْ ٚییف ٝاظ سٛی م٘بٖ ثیطتط ثٙٔ ٝتٛض ضفع تىّی اسدت ٘د ٝاظ ضٚی تمٟدس  ٚعاللدٝ
ضرػی غٕیٕیت یمٙی ِص ثطزٖ وبضوٙبٖ اظ ضٚاثدف ٌدطْ  ٚزٚسدتب٘ ٝثدب یىدسیٍط ایدٗ ثمدس،
ضؾبیت اظ ٘یبظٞبی ارتٕبعی ضا ٔی ضسب٘س وِ ٝعٔٚبً ث ٝا٘زدبْ ٚییفدٔ ٝدطتجف ٘یسدت (پٛضسدی ،
)0274
پیبٔس ر ّٛثبظ زض ٔسضس ٝعسْ تمٟس پبییٗٛٔ ،ا٘ع ٔ ٚحسٚزیت ٞب وٓ٘ ،طدبـ  ٚغدٕیٕیت ظیدبز
است ایٗ تطویت رٛى ضا پیطٟٙبز ٔىوٙس ؤ ٓٞ ٝسیط ٞ ٚدٓ ٔمّٕدبٖ ضفتدبض غدحیحى زاض٘دس
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رّٛی و ٝزض مٖ غٕیٕیت ثبال ٚرددٛز زاضزٕٞ ،ىبضی ٘یع ثبال ذٛاٞدددس ثدٛز ثدسیٟی اسدددت زض
ر ّٛسبظٔب٘ددی و ٝزض مٖ غٕیٕیددت ثبال ثبضسٕٞ ،ىبضی ثیٗ ٔمّٕبٖ ٔ ٚسیدددطاٖ  ٚثیٗ ٔمّٕبٖ
ثیطتط ذٛاٞس ضس  ٚایٗ أدددط ث ٝاحطثرطدددی ثیطتط ٔسضسٙٔ ٝزددط ٔی ضٛز ٔٛؾٛعی ود ٝزض
تحمیمدددب لجّددی ٘یع ٔٛضز حٕبیدددت لددطاض ٌطفت ٚ ٝزض ایدٗ تحمیدك ٘یددددع تبییددددس ضدسٜ
است
٘تبیذ ٘طبٖ زاز و ٝفؿبی فیعیىی  ٚتزٟیعا مٔٛظضی ٔٙبست ٔسضس ٝث ٝعٛٙاٖ یىی اظ
ٚیژٌی ٞبی ٔسضسٔ ٝكّٛة ٔحسٛة ٔی ضٛز فؿبی فیعیىی عجبض است اظ ٔىب٘ی و ٝزض مٖ
ضطایف الظْ  ٚوبفی ثطای تطثیت زا٘ص مٔٛظاٖ ٚرٛز زاضت ٝثبضس  ٚتزٟیعا  ٚأىب٘ب مٔٛظضی
عجبض است اظ ٚسبیُ ِٛ ٚاظٔی و ٝزض مٖ ضطایف الظْ  ٚوبفی ثطای تطثیت زا٘ص مٔٛظاٖ ٚرٛز
زاضت ٝثبضس (ثبظضٌبٖ)5190272 ،
ضطایف فیعیىی ٔحیف مٔٛظضی زض وٙبض ضطایف عبقفی زض وبضایی  ٚاحطثرطدی ٔسضسد٘ ،ٝمدص
ٕٟٔی ضا ایفب ٔیوٙس أطٚظ ٜسبظٔبٖ ٞب ثدب اسدترساْ ٔترػػدبٖ «ٟٔٙسسدی ٔ ٚدسیطیت ٔٙدبثع
ا٘سب٘ی»  ٚغطف ٔمبزیط ظیبزی اظ ٚلت ٞ ٚعی ،ٝٙزض پی حػد َٛایدٗ اقٕیٙدبٖ ٞسدتٙس ود ٝمیدب
ٔحیف فیعیىی  -سبذتبضی مٖ ٞب ثطای فمبِیت وبضوٙبٖ ضبٖ ٔٙبست است ،یدب ذیدط ثدٕٞ ٝدیٗ
تطتیت زض قطاحی فؿبٞبی مٔٛظضی ثبیس تطتیجی زاز ٜضٛز ودٛٔ ٝرجدب تسدٟیُ زض أدط تفىدط
ا٘تمبزی  ٚیبزٌیطی فمبَ فطاٌ ٓٞطزز زض حبَ حبؾط  ٚعّی ضغٓ ٚضٚز ث ٝلطٖ ثیسدت  ٚیىدٓ ،ثدب
لسْ ٌصاضزٖ ث ٝوالس ٞبی زضس زض ثسیبضی اظ ٔحیف ٞبی مٔٛظضی ایطاٖ ،ضبٞس عسْ ٔكّٛثیت
٘ ٚمبیع سبذتبضی مٖ ٞب ٞستیٓ
وطیٕی رطٙی (٘ )0267یع ث ٝتحّیُ ٚؾمیت ٔٛرٛز فؿبٞب  ٚتزٟیدعا مٔٛظضدی ٔ ٚمبیسدٝ
مٖ ثب ٚؾمیت ٔكّٛة پطزاذت٘ ٚ ٝطبٖ زاز ٜاسدت ودٚ ٝؾدمیت فؿدبٞبی مٔٛظضدی ،پطٚضضدی ٚ
تزٟیعا مٔٛظضی ثب تٛر ٝث ٝتطاوٓ زا٘ص مٔٛظاٖ٘ ،مص ٔدسیط زض اسدتفبزٔ ٜكّدٛة اظ فؿدبٞبی
مٔٛظضی ،پطٚضضی  ٚتزٟیعا مٔٛظضی اظ ٘تط پبسرٍٛیبٖ ٔٙبسدت ٕ٘دی ثبضدٙس  ٚوٕتدط اظ حدس
ٔكّٛة ٔی ثبضٙس زض ٕٞیٗ ضاثك٘ ٝػطمثبزی ( )0274قی تحمیمی ٚؾدمیت فیعیىدی ٔدساضس
ضٟط اغفٟبٖ ضا ثطضسی وطز ٚ ٜزضیبفت ٝاست و ٝفؿبی مٔٛظضددی ٔٙبست اظ عٛأُ ٔٔ ٚ ٟٓدٛحط
زض ثٟجٛز  ٚثبال ثطزٖ ویفیت مٔٛظش  ٚیبزٌیطی است  ٚثٟجدٛز فؿدبٞبی فیعیىدی ٔدیتٛا٘دس ثدٝ
یبزٌیطی زا٘ص مٔٛظ زض حیك ٝضٙبذتی ،عبقفی ٟٔ ٚبضتی وٕه وٙدس  ٚاٍ٘یدددعٜٞدبی ا ٚضا ثدبال
ثجطز
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ٔطبضوت ٔمّٕبٖ  ٚزا٘ص مٔٛظاٖ زض فمبِیت ٞبی ٔسضس ٝفمبِیت ٞبیی ٞستٙس و ٝتحدت ٘تدط
ٔسضس ٝقطاحی  ٚتٙتیٓ ٔی ض٘ٛس  ٚزض قی مٖ ٞب زا٘دص مٔدٛظاٖ ثد ٝقدٛض رٕمدی یده ضفتدبض
سبظ٘س ٜارتٕبعی اظ ذٛز ٘طبٖ ٔی زٙٞس ٞسف اظ ایٗ فمبِیت ٞب اغّت مٔٛظضی ٚ -ثمؿدبً اقدالع
ضسب٘ی -است (عّیاسٕبعیّی)66 90270 ،
فِٛتٞ ) 1114( 0ٖٛفت عبُٔ ٔطتجف زض٘ٚی ثطای ثٟجٛز ٔسضس ٝضا اضائ ٝوطز ٚ ٜتٛر ٝذٛز ضا ثط
یبزٌیط٘سٔ ٜتٕطوع ٔی وٙس ضٞجطی حطف ٝای ،اضبض ٜث ٝعّٕىدطز ٔدسیط ٔسضسد ٝزض رٟدت رّدت
حٕبیت ٔمّٕبٖ ،ضإٙٞبیی ٞ ٚسایت غحی مٖ ٞب  ٚثبظذٛضز ٔٙبست ث ٝاعٕددبَ  ٚفمبِیدت ٞدبی
مٖ ٞب زاضز تبویس ثط یبززٞی  ٚیبزٌیطی ،ثط٘بٔ ٝضیعی ٔطبضوتی ،تمبُٔ غحی ٔمّٕبٖ ثب زا٘دص
مٔٛظاٖ ،قطاحی ظٔدبٖ مظاز ٔمّٕدددبٖ  ٚزا٘دص مٔدٛظاٖ اضددددبض ٜزاضز تدسضیس ٞسفٕٙدددس ثدٝ
ضٙبسبیی زلیدددك زا٘ص مٔٛظاٖ تٛسف ٔمّٓ ،وٕه سبیط ٔمّٕددبٖ ثٔ ٝمّٓ رسیدس  ٚتٛرد ٝثدٝ
٘یبظٞبی مٔٛظضدددی تبویس ٔی ٕ٘بیدددس اٞساف  ٚچطٓ ا٘ساظ ٔطدتطن ،ثدٔ ٝیددددعاٖ ٔطدبضوت
ٔمّٕدددبٖ زض تمییددٗ اٞساف مٔٛظضی  ٚتمٟدددس م٘بٖ ٘سجدددت ث ٝارددددطای اٞدساف اضددددبضٜ
زاضز
٘یىٙبٔی ٟٔ ٚسیبٖ ( )0277اثمبز ِٛٔ ٚفٞ ٝدبی ٔدساضس احدطثرص ضا ثطضسدی ودطز ٚ ٜیىدی اظ
ِٔٛفٞ ٝب ضا ٔطبضوت ٕٞ ٚىبضی احطثرص اِٚیبٔ ،ی زا٘س
ٔه ٌیٗ  ٚثطزٖ ( ) 0884احط ثرطی ٔسضس ٝضا اظ یه سٔ ٛتبحط اظ ٔسیطیت مٖ ٔی زا٘ٙدس  ٚاظ
سٛی زیٍط ث ٝفطا ٓٞضسٖ ظٔی ٝٙعُٕ ٔستمُ زض حُ ٔسبئُ ٔ ٚسیطیت أٛض ٔسضسٕٞ ٚ ٝىبضی
ٔیبٖ وّی ٝوسب٘ی ٔی زا٘س و ٝزض حیب ٔسضس ٝسٟیٓ ا٘دس ٔطدبضوت ضٔدع پٛیدبیی ٔدساضس زض
ضسیسٖ ث ٝاٞددساف ذٛز ٔی ثبضس  ٚچ ٖٛقجددك یبفت ٝتحمیددددك حبؾدط ٔطدبضوت ٔمّٕدبٖ ٚ
زا٘ص مٔٛظاٖ زض فمبِیت ٞبی ٔسضس ٝث ٝعٛٙاٖ یىی اظ ٚیژٌی ٞدبی ٔسضسدٔ ٝكّدٛة ٔحسدٛة
ٔیضٛز ،ثٙبثطایٗ ٘تیزددد ٝتحمیك حبؾط ثب یبفتٞٝبی سبیط پژٞٚطٍددطاٖ زض ایدٗ ضاثكدٕٞ ٝسدٛ
ٔی ثبضس
٘تبیذ ٘طبٖ زاز و ٝتٛر ٝث ٝمٔٛظش ٟٔدبض ٞدبی ظ٘دسٌی  ٚضدٟط٘ٚسی ثد ٝعٙدددٛاٖ یىدی اظ
ٚیژٌی ٞبی ٔسضسٔ ٝكّٛة ٔحسٛة ٔی ضٛز مضٙب ٕ٘ٛزٖ زا٘ص مٔٛظاٖ ثب ٟٔبض ٞبی ظ٘سٌی ٚ
ضٟط٘ٚسی عجبض است اظ تٛا٘بیی ا٘زبْ ضفتبض سبظٌبضا٘ٔ ٚ ٝخجت ثٌ٘ٛ ٝد ٝای ود ٝفدطز ثتٛا٘دس ثدب
چبِص ٞب  ٚؾطٚضیب ظ٘سٌی ضٚظٔط ٜذٛز وٙبض ثیبیس (سبظٔبٖ رٟدب٘ی ثٟساضدت٘ ،0883 ،مدُ اظ
پبضسب)0277 ،
1- Folton
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ٔسضس ٝتٛإ٘ٙس اثتسا میٙس ٜضا تػٛض ٔیوٙس  ٚسپس مٖ ضا ٔیسبظز  ٚزض ایٗ ظٔیٙد ٝثیطدتطیٗ
٘مص ضا ث ٝذٛز زا٘صمٔٛظاٖ ٔیزٞس تب ثب ٞسایت  ٚحٕبیت اِٚیب ٔ ٚطثیبٖ ثتٛا٘ٙس ثطای ظ٘سٌی زض
ضطایف رسیس ربٔم ٝذٛز ضا ٟٔیب سبظ٘س
فتحی ٚاربضٌب ٚ ٜزیجب (ٚ )0270یژٌیٞبی ضٟط٘ٚس ذٛة ثدطای ایدطاٖ ضا اظ قطیدك ٔكبِمدب
٘تطی ٔ ٚیسا٘ی ٔٛضز ثطضسی لطاض  ٚثط ایٗ اسبس ،یده ضدٟط٘ٚس ٔكّدٛة ثدطای ایدطاٖ میٙدس ٜضا
زاضای س ٝغالحیت ضٙبذت ٔس٘ی 0تٛا٘بیی ٔس٘یٍ٘ ٚ 1طش ٔس٘یٔ 2ی زا٘ٙس (فتحدیٚاربضٌدبٚ ٜ
زیجب)31 90270 ،
پژٞٚصٞبی زیٍطی ٘یع زض ظٔی ٝٙضٙبسبیی ٚیژٌیٞبی ضٟط٘ٚس ٔكّٛة ثطای ربٔم ٝایدطاٖ زض
لطٖ ثیست  ٚیه ا٘زبْ ضس ٜاست ثطای ٕ٘ ٝ٘ٛضٕٙٞب ( )0273ثب ثطضسی  ٚتحمیك زض ایٗ ظٔیٙدٝ
ٚیژٌیٞبی اعتمبزی ،اذاللی ،ظیجبیی ضٙبذتی ،ارتٕبعی ،التػبزی ،عّٕی  -مٔٛظضدی  ٚظیسدتی
ضا ٔكطح وطز ٜاست ضٟطزاضی اغفٟبٖ ایٗ ٚیژٌی ٞب ضبُٔ ضٚاثف ا٘سب٘ی ٔ ٚمبضط ارتٕدبعی،
ٍ٘ ٝزاضی  ٚثٟساضت ٔحیف ظیست ٔ ٚحیف ضٟطی٘ ،تدٓ  ٚا٘ؿدجبـ ضدٟطی ،مٌدبٞی ثرطدی ٚ
اقالع ضسب٘ی ،مٔٛظش ٞبی ذب٘ٛاز ،ٜمٔٛظش ٞبی ثٟساضت فطزی ،مٔٛظشٞبی ا٘تتبٔی  ٚأٙیتدی
ٔی زا٘س
مضتیب٘ی ( )0272ث ٝزاضتٗ ٛٞیت فطزیٛٞ ،یت ّٔی  -فطٍٙٞدیٙٞ ،زبضٞدبٛٞ ،یدت ٔدصٞجی،
ٛٞیت رٟب٘یٔ ،طزْسبالضی ٔ ٚطبضوت تٛر ٝوطز ٜاست (ظ)12 ،
اٌط ٔسئ ِٛیت ٔسضس ٝپطٚضش ٘سُ میٙس ٜربٔم ٝثسا٘یٓ ،زض ایٗ غٛض تٛر ٝثٚ ٝیژٌدی ٞدبیی
ایٗ ٘سُ ثطای ظ٘سٌی زض میٙس٘ ٜیبظ زاض٘س ،ؾطٚضی ذٛاٞس ثٛز ثٕٞ ٝیٗ رٟت یبفتٞ ٝبی تحمیك
حبؾط زض تٛریٔ ٝی ضٛز  ٚثب تحمیمب ٔطبث٘ ٝیع ٕٞسٔ ٛی ثبضس ظیطا ٔساضس ذٛة ٔ ٚكّدٛة
اظ ِحبل ٔسیطیتی ٘ ٚطْ افعاضی ٕٞ ٚنٙیٗ وبِجسی  ٚسرت افعاضی زاضای ٚیژٌدی ٞدبی ذبغدی
ٞستٙس ٔ ٚسضس ٝای ذٛة است و ٝزا٘دصمٔدٛظ ضا ثدب ٟٔدبض ٞدبی ظ٘سٌددددی مضدٙب وٙدس؛ ثدٝ
٘حٛی و ٝپس اظ اتٕبْ ٞط زٚض ٜتحػدیّی ثد ٝضاحتدی ٔدی تٛا٘دس ٚاضز ربٔمد ٝضدٛز (ٔحٕدسی،
)0277

1-Civic Cognition
2- Civic Ability
ٍ٘ -2طش ٔس٘ی ( )Civic Attitudesعجبض است اظ ٔزٕٛعٝای اظ قطظ تّمیٞب ،ثبٚضٞب  ٚزیسٌبٜٞبیی و ٝثطای یه ضٟط٘ٚس
ذٛة ؾطٚضی است ٔ ٚؤِفٞ ٝبی مٖ عجبضتٙس اظ 9پصیطش تٛٙع  ٚتىخط زض ربٔم ٚ ٝاحتطاْ ث ٝمٖ ،زاضتٗ اعتمبزا  ٚثبٚضٞبی
ٔستمُ ،زاضتٗ ضٚحیٔ ٝسئِٛیت پصیطی ،زاضا ثٛزٖ حس ٚقٗ پطستی ،زاضتٗ ضٚحی ٝثطزثبضی  ٚتحُٕ ،زاضتٗ ضٚحیٝ
ا٘تمبزپصیطی ،زاضا ثٛزٖ ضٚحی ٝلسضضٙبسی ٘سجت ثٔ ٝیطاث فطٍٙٞی ٛٞ ٚیت ٔصٞجی ّٔی
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تٛر ٝثٟٔ ٝبض ٞبی ظ٘سٌی ث ٝعٛٙاٖ یىی اظ ٚیژٌی ٞبی ٔسضس ٝتٛإ٘ٙس ٔحسدٛة ٔدیضدٛز
(چب)0880 ،ٗٞ
ذب٘ٛازٔ ،ٜسضس ،ٝزٚستبٖ ٕٞ ٚسبالٖ ،ربٔمٚ ،ٝضاحت ،ایٕبٖ  ٚاعتمبزا ٔصٞجی  ٚحتدی زٚضاٖ
رٙیٙی (ضحٓ ٔبزض) اظ رّٕ ٝعٛأّی ٞستٙس ؤ ٝی تٛا٘ٙس زض سالٔت ضٚا٘ی افطاز ٔدٛحط ثبضدٙس ٚ
٘مص تمییٗ وٙٙس ٜای زض ایزبز سالٔت ضٚا٘ی یب عدسْ سدالٔت ضٚا٘دی زاضدت ٝثبضدٙس (ضفیمیدبٖ
)0278؛ ثٙبیطایٗ اٌط زضغسز پطٚضش ا٘سبٖ ٞبی سبِٓ ٞستیٓ ،ثبیدس ٔدساضس ضا قدٛضی قطاحدی
وٙیٓ و ٝسالٔت ضٚحی  ٚضٚا٘ی زا٘ص مٔٛظاٖ ضا تبٔیٗ وٙدس چٙدیٗ ٔسضسد ٝای ٚاردس یىدی اظ
ٚیژٌی ٞبی وبضمٔسی ٔ ٚكّٛثیت ذٛاٞس ثٛز ٔٛؾٛعی و ٝزض ایٗ تحمیك ٘یع ٔدٛضز تبییدس لدطاض
ٌطفت
ِك مثبزی ( ٟٓٔ )0274تطیٗ ٟٔبض ٞبی ٔٛضز ٘یبظ زا٘صمٔٛظاٖ ٘ٛرٛاٖ  ٚرٛاٖ ثطای ظ٘سٌی
سمبز ٔٙسا٘ ٝایطا٘ی زض رٟبٖ و٘ٛٙی ضا قجم ٝثٙسی وطز ٚ ٜسالٔت رسٕی ،ثٟساضدت فدطزی ٚ
تمبزَ ضٚا٘ی اظ رّٕ ٝایٗ ٟٔبض ٞب ٔیزا٘س (ظ)08–11 9
ثسیٟی است ٔساضسی و ٝتٛا٘بیی ا٘تمبَ چٙیٗ تٛا٘بیی ٞبیی ضا ث ٝزا٘ص أٛظاٖ ٘ساضت ٝثبضدٙس،
وبضمٔس ٔ ٚكّٛة ٘رٛاٙٞس ثٛز
هٌببغ
 اثٛؾحددی ،اثتسددبْ ( ،)0274هذیریــت هذرظــِ هحَر ،تطرٕددٌ 9ٝطایدددی ٘ژاز ،غالْضؾب؛ اِّٟیددبض تطوٕددٗ ،عّددی؛ وبیدٓ ،ضذسددبضٜ؛ عسَ ،قبٞطٜ؛ ا٘تطدددبضا
0274

ٔسضسددٝ

 ملبظازٔ ،ٜحدطْ (ً ،)0272گبّی بِ ؼبخص ّبی هذرظِ اظتبًذاردٔ .زّد ٝضضدس ٔدسیطیتٔسضس ،ٝسبَ ز ،ْٚضٕبض0272 ،8 ٜ
 ثبظضٌبٖ ،عجبس ( ،)0272ارزیببی آهَزؼی تٟطاٖ 9سٕت ثرتیددبض ٘ػطمثبزی ،حسٙمّدددی ( ،)0274بررظی ٍضؼیــت فضبی فیسیکــی هذارضؼْر اصفْــبى بب تَجِ بِ اظتبًذاردّبی ظبزهبى ًَظــبزی تَظؼِ ٍ تجْیس
هذارض .زٔ ٚبٙٞبٔ ٝزا٘طددٛض ضفتبض سبَ سیعزٞدددٓ ،ضٕبض ،10 ٜاسفٙس  ،0274غع -22
31
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 ثرتیبضی ،اثٛاِفؿُ ( ،)0271هذیریت اثر بخػ .زٞ ٚفت٘ ٝبٍٔ٘ ٝب ٜضٕبضٚ 113 ٜظاضمٔٛظش  ٚپطٚضش
 ثّٙىستبیٗ ،اِٗ (« ،)0848هذارض برٍى ؼکعت ،ؼػ اصل بـرای افـسایػ ػولکـردداًػ آهَزاى» ٔتطرٕبٖ 9وطیٕی ،ضأیٗ؛ رعایطیٔ ،حٕس؛ پبیٙس ،ٜافطدیٗ؛ ٔٙتدٛضیٔ ،یٙدب
()0274؛ تٟطاٖ ا٘تطبضا ضالن
 پیطچ ،ٝفبقٕ ،)0276( ٝهذارض کبرآهذ چِ هذارظی ّعتٌذ؟ ضٚظ٘بٔ ٝویٟبٖ ضٕبضٜ 13 08146فطٚضزیٗ 76
 حسازیبٖ ،فطظاٍ٘ ،)0276( ٝیصگی ّبی هذیر ٍ هذرظِ کبرا ٍ اثر بخػ .ضٚظ٘بٔٔ ٝطزْ ٘ٛ 8ضٟطیٛض 76
 ضاثسدددٔ ،ٖٛبتیدددٛس ( ،)0884کیفیـــت در آهــَزغ ٍ پرٍرغ (تطرٕدد9ٝعطثمّددی ضؾبیدددی) تٟدددطاٖ 9زفتدددط ٕٞىدددبضی ٞبی ثیٗإِّّدددی مٔدددٛظش ٚ
پددطٚضش
 ضاثیٙع ،اس ح ( ،)0267تئَری ظبزهبى (ظبختبر ،طراحی ٍ کبربردّب)( .تطرٕٟٔ 9ٝسیاِٛا٘ی  ٚزا٘بیی فطز) ،تٟطاٖ 9ا٘تطبضا غفبض
 ضٔؿب٘ی ،حسیٗ عّدی ( ،)0277خاللیت اظبض ؼـکَفبیی ٍ ًـَآٍری تٟدطاٖ 9ا٘تطدبضأحٛض 0277
 سبضٚذب٘ددی ،ثبلددط ( ،)0274رٍغ ّبی تحمیــك در ػلَم اجتوبػــی تٟددطاٖ9زیددساض
 سبظٔدددبٖ مٔٛظش  ٚپطٚضش ضٟدددط تٟدطاٖ ،)0273( ،پـیػ ًـَیط ظٌـــذ راّبـردیهذارض َّؼوٌـــذ ،ثیب٘یدددۀ تٛسمددددٚ ٝة سدبیت مٔدٛظش  ٚپدطٚضش ضٟددددط تٟدطاٖ،
()0275
 سّیٕی ،رٕبَ؛ عجسی ،عّدی ( ،)0275آهَزغ کبرآفریٌی :اصـَل ٍ هبـبًی رٍغ ّـبیآهَزغ ٍ ًمػ داًؽگبُ در آهَزغ آىٔ .زٕٛعٔ ٝمدبال ٕٞدبیص ّٔدی مٔدٛظش عدبِی ٚ
وبضمفطیٙی ،رّس ا ،َٚزا٘طىس ٜعّ ْٛا٘سب٘ی زا٘طٍب ٜسٕٙبٖ ،اسفٙس  0275ا٘تطدبضا زا٘طدٍبٜ
سٕٙبٖ
 ضیطظاز وجطیب ،ثٟبضن (ً ،)0276مػ هذارض اهي در ّسارُ ظَم ا٘تطبضا سدفیط اضزٞدبَ،0276
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 عسٍطی ،ظٞطا ( ،)0276رّبری ٍ هذیریت اثـربخػ در هـذارض .فػدّٙبٔٔ ٝدسیطیت زضمٔٛظش  ٚپطٚضشٚ ،ظاض مٔٛظش  ٚپطٚضش ()0276
 عالل ٝثٙددس ،عّی ( ،)0273هببًی ًظــری ٍ اصَل هذیریــت آهَزؼی تٟطاٖ٘ 9ططضٚاٖ
 عّیاسٕبعیّی ،عجساهلل ( ،)0270فؼبلیت ّبی تربیتی ٍ اجتوبػی در هذارض تٟطاٖ 9مٚای٘ٛض
 لٛضچیدددبٖ٘ ،بزضلّدددی؛ ّٔىدددی ،حٕیددس؛ ذسیدددٛی ،اسساِّددد« ،)0272( ٝطراحــــیٍ هٌْذظــی برًبهـــِ درظـــی در ّــــسارُ ظــــَم» تٟدطاٖ 9فطاضٙبذتدددی
ا٘سیطدددٝ
 وطیٕدی رطدٙی ،رددبثط ( ،)0267تحلیــل ٍضؼیـــت هَجــَد ٍ هطلــَة فضبّــــب ٍتجْیسات آهَزغ هتَظطِ اظتبى فبرض بب تَجــِ بِ ؼـبخصّـبی برًبهـــِ دٍم
تَظــؼِ پبیددبٖ٘بٔدد ٝوبضضٙبسددی اضضددس ،زا٘طددٍب ٜاغفٟدددددبٖ ،زا٘طددىس ٜعّدد ْٛتطثیتدددددی ٚ
ضٚا٘طٙبسی
 ٌٛیددددٗ ،زی ( ،)0882ظبختـــبر ظبزهـــبى ّبی یبدگیرًـــذُ تطرٕددد 9ٝاِدٛا٘ی،ٟٔسی
 ِسب٘یٟٔ ،سی؛ زٞمب٘یٔ ،طیٓ ( ،)0274بررظی رابطۀ بیي هْبرتّبی هذیراى ٍاثربخؽی هذارض هتَظطِ ٍ پیػداًؽگبّی ًبحیۀ  2ؼْرظتبى کرهبى .فصلٌبهِ
پصٍّػ در ًظبم ّبی آهَزؼی
 ٔحجی ،عتدیٓ ( ،)0278فرایٌذ یبددّی – یبدگیری در هـذارض بـب رٍیکـرد پـصٍّػهحَر .سبیت 9تجیبٖ
ٔحٕسی ،حسٗ (ٍ ،)0277یصگی ّبی هذرظِ خَة ٍ هطلَة لبثُ زستطسی زض سبیتٔسضس ٝذٛةٔ ،مّٓ ذٛة
 ٔه ٌیُ وطیست  ،ثبضثبضا؛ ٔبیطظ ،ویت؛ ضیس ،ریٗ ( ،)1113هذرظـِ َّؼـوٌذ ،هذرظـِزًذگی تطرٕٔ ٝحٕسی ثبغٕالیی ،حیسض
 ٔٙٔٛیدددبِٖ ،یال (ٍ ،)0278یصگی ّبی آهَزغ ٍ پرٍرغ کبرآهــذ ضٚظ٘بٔٔ ٝطزْسبالضی
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9ٖدطاٟ خاللیــت ٍ ًـَآٍری در ظـبزهبى ّـبی آهَزؼـی ت،)0274( ٝ ٔطؾی،ٜ ٘می ظازٝٔسضس
ِ هٌظَر تبییــي ابؼبد ٍ هَلف،)0277(  ٔحٕسرمفدددط،ٖسیبٟٔ  ٔػكفددی؛،بٔددیٙ ٘یى.ّبی هذارض اثربخػ ٍ ارائِ هذلـــی برای بْبَد اثربخؽــی در هذارض کؽَر
-085  غع0277 ددبضٟ ث،6 ٜ ضٕبض،ْٛظضی سبَ سدددٛٔ ٔسیطیددت مٚ جطیٞ ضٝٔبّٙفػ
060
 بررظــــی ٍضـغ هَجــــَد فضـبّبی،)0262(  لطثب٘مّددددی،شضیٛ ٘دٜدددبٙ یعزاٖ پآهَزؼی هـذارض ابتـذایی ؼْرّـــبی اظـتبى هبزًـــذراى در همبیعــــِ بـب
ٝ عالٔدٜ زا٘طدٍب،بسدی اضضدسٙ وبضضٝاظتبًذاردّبی هطلَة آهَزؼــــی پبیدبٖ ٘بٔدددد
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