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 خالصه

-هذیشاى اسؿذ ثِ عٌَاى یکی اص اكلیّبیی فشاتش اص هذیشاى عوَهی اػت. ثٌبثشایي سٍیبسٍیی ثب ثحشاى هؼتلضم ثشخَسداسی اص هذیشاًی ثب ؿبیؼتگی

ّبی اكللی  لِ حبضش اقذام ثِ ؿٌبػبیی ؿبیؼتگیّبیی ثشای هَاخِْ ثب ایي چبلؾ داسًذ. هقبتشیي هٌبثع کؼت هضیت سقبثتی پبیذاس ًیبص ثِ ؿبیؼتگی

ّبی ًیوِ ػبختبس یبفتِ ثلب هلذیشاى   ًوبیذ. ثذیي هٌظَس، ثب اػتفبدُ اص سٍیکشد پذیذاسًگبسی ٍ هلبحجِثشای هَفقیت هذیشاى دس هَاخِْ ثب ثحشاى هی

ی چْلبس بجقلِ تَكلیفی      دٌّلذُ حلیل هحتَا ًـبىّب هی ؿَد. ًتبیح تعبهل كٌعت الػتیک ٍ پالػتیک اػتبى یضد اقذام ثِ کـف ایي ؿبیؼتگی

 ای( اػت.ّبی صهیٌِّبی هشثَط ثِ ؿغل ٍ هْبستّبی هیبى فشدی، هْبستّبی هشثَط ثِ فشد، هْبستهْبست
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 مقدمه وبيبن هدف .1

 

 بییل اهض". یکلی اص ایلي   ّؼلتٌذ  "هضیت سقبثتی" کؼت ّب ثِ دًجبل، اهشٍصُ ثؼیبسی اص ػبصهبىدّبیی غیش هٌتظشُ ٍ ًبهطوئيثب سٍیذا دس ثبصاس سقبثتیخْت ثقب 

هَخلت  دّلذ ٍ   حشاى پیـبهذی اػت کِ ثلَست ًبگْلبًی ٍ گلبّی فضایٌلذُ سی هلی    داًیذ ثثبؿذ. ّوبًگًَِ کِ هیؿبیؼتِ هی هذیشاى هٌذی اصثْشُ "سقبثتی

دس ثحلشاى  اًلذاصد.  کٌذ ٍ تحقق اّذاف سا ثِ هخببشُ هیسیختگی افشاد ؿذُ ٍ قذست عول ٍ ٍاکٌؾ هٌطقی ٍ هؤثش سا اص افشاد ػلت هیػشدسگوی ٍ ثِ ّن 

 ّلبی ، ػلبصهبى تجذیل ؿَد. ثِ ّویي عللت ثشای سؿذ  یفشكتتَاًذ ثِ اهب ثب هذیشیت كحیح هیتْذیذ اػت، ثِ عجبستی ًـبًگش یک هبًع، آػیت، یب  ًگبُ اٍل

هٌذی اص هذیشاى اخشایی ؿبیؼتِ ثلِ عٌلَاى عبهلل    دس ایي هیبى ثْشُ .ی خَد داسًذهدوَعِ ّبیؿبیؼتگی ّب ٍتَاًبیی افضایؾ دس تَخْی تالؽ قبثل ـگبمپی

ِ ثلب ثحلشاى   ّلبی هلذیشاى اخشایلی سا خْلت هقبثلل     ای ثشخَسداس اػت. لزا ایي هقبلِ ثلشایي اػلت تلب ؿبیؼلتگی    ؿکؼت ٍ یب هَفقیت ػبصهبى اص اّویت ٍیظُ

 ؿٌبػبیی ًوبیذ.  
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 ضرورت .1-1

  
ُ      ثشای عذم ابویٌلبى آهلبدُ ثبؿلٌذ    ؼتیایي اػت کِ هذیشاى ثبی ثبؿذهیتٌْب چیضی کِ اهشٍصُ دس دًیبی کؼت ٍکبس سٍؿي ٍ هـخق  ای ًلبدس، دٍس اص رّلي   . ثلِ ایلي عللت کلِ ثحلشاى پذیلذ

 Lalonde) تلَاى ثلش ایلي علذم ابویٌلبى غلجلِ ًولَد       هقبثلِ ثب آى داسًذ. ثب کؼلت داًلؾ چگلًَگی هقبثللِ ثلب ثحلشاى هلی       ٍ غیش قبثل پیؾ ثیٌی اػت ، اغلت افشاد احؼبع ًبتَاًی ٍ خجش دس 

and Roux-Dufort, 2013). تلَاًین آػلَدُ   ػلتتبهجش ًـلبى دادًلذ کلِ هلب ّلین گلبُ ًولی         11حلَاد    .ّب سٍیذادّبی ًبگَاسی ّؼتٌذ کِ هی تَاًٌذ ثبعث افلَل ػلبصهبى ؿلًَذ   ثحشاى

گیلشی اثلشثخؾ یلبسی کٌلذ، ثلکلِ تٌْلب آًْلب سا آؿلفتِ خَاّذػلبخت. هلذیشاًی کلِ دس            تَاًلذ هلذیشاى سا دس تللوین   خَدؿلیفتگی ٍ سضلبیتوٌذی اص خلَد ًولی     ،هَاقلع ثحشاًلی   دس .ینثبؿ

ػلشیع ٍ   پبػل   دس حیلبتی  هٌجعلی  ثعٌلَاى  ثٌلبثشایي هلذیش   .کٌٌذ ٍ ّین ثشًبهلِ سیلضی ثلشای آى ًذاسًلذ، ٌّگلبم ثحلشاى دچلبس گشفتبسیْلبی ؿلذیذی خَاٌّذؿلذ          ؿٌبػبیی ثحشاى کَتبّی هی

 ؿَد.  هی آؿکبس پیؾ اص ثیؾ ؿبیؼتِ هذیشاى ثِ ػبصهبًْب ًیبص اػبع ایي ثش ؿَد کِهی هطشح فشكتْب دس هَاخِْ ثب ثحشاى، ٍ تْذیذّب هٌبػت ثِ

ای ایي هَقعیلت هلی تَاًلذ ثلشای ّیئلت هلذیشُ چلبلؾ ثشاًگیلض ثبؿلذ. ثٌلبثشایي تعیلیي            ّبیی سا ثِ عْذُ داسد ثِ ّویي علت اًتخبة فشد هٌبػت ثشهذیش اسؿذ اخشایی هؼئَلیت

ّلب چٌلذیي ّلذف سا    ّبی خْت پش کشدى هَقعیت ًیبص اػت ابالعبت اسصؿوٌذی اػت ٍ ؿبیؼتگی هی تَاًلذ ًقلؾ هْولی سا دس فشایٌلذ اػلتخذام ایفلب ًوبیلذ. ؿبیؼلتگی        ایي کِ چِ هْبست

ِ ، تَػلعِ  اػلتخذام ، کبسکٌلبى  اسصیلبثی  ؿلبهل  تَاًلذ ایلي فشآیٌلذّب هلی    دّذ.تحت تبثیش قشاس هیسا  کل ػبصهبى دّذ کِپَؿؾ هی سا فشآیٌذّبیی کٌٌذ ٍدًجبل هی دس  گلشی هشثلی  ٍ، ایحشفل

ِ    هلی  هلذیشاى فلشاّن   یلبثی اسص فشایٌلذ  ای ثشایپبیِ هذیشاى اخشائی ّبی هَسد ًیبصؿبیؼتگی داًؼتي ثبؿذ. ٍ یب کؼت آهبدگی ثشای هقبثلِ ثب ثحشاى  هیبى دیگشاى دس ایلي   کٌلذ. ثلشای فلشدی کل

ّلبی  ّبیـلبى سا ثشاػلبع هْلبست   کٌذ. هذیشاى اخشایی اسؿلذ، ایلي فشكلت سا داسًلذ کلِ هْلبست      داًؾ ٍ هْبست هَسدًیبص سا سٍؿي هی ّب ساٌّوبیی اػت کِ ای ًیؼت، ایي هذل حشفِ صهیٌِ

ُ هَسدًیبص دس یک هَقعیت ثؼٌدٌذ. ّن گلشی سا ثلشای   خلب کلِ هلذیشاى اسؿلذ اخشایلی، ًقلؾ هشثلی       ّلبیی ثلشای آهلَصؽ هتوشکلض ؿلًَذ کلِ کوجلَد ٍخلَد داسد. اص آى        چٌیي ثش سٍی حلَص

ِ  تَاًلذ ثلِ   ّلب هلی  ؿبیؼلتگی . ّبی هـبثْی سا دس افشاد تحت ػشپشػتی ایدبد ٍ ثشای هَقعیلت ثلبالتش آهلبدُ ًوبیٌلذ    تَاًٌذ هدوَعِ هْبستّب هیکٌٌذ، آىهذیشاى هیبًی ایفب هی ی هٌظلَس تَػلع

یکلی دیگلش اص اّلذاف     (Hurd and McLean, 2004)  چٌلیي فلشدی کلِ ػلبصهبى ثلِ دًجلبل اػلتخذاهؾ اػلت ثلِ کلبس سٍد.          ًبهلِ اػلتخذاهی، ّلن   ؿلشح ؿلغل ٍ ػلئَاالت پشػلؾ    

ِ     تَاًلذ ایلي ّلذف سا هحقلق ػلبصد. ایلي اهل       ؿبیؼتگی، دػتیبثی ثِ کبسایی ٍ اثش ثخـی اػت. عولکشد هجتٌی ثش ؿبیؼتگی هلی  ّلبی ًیلشٍی اًؼلبًی ٍ    ش اص بشیلق ثشقلشاسی استجلبط هلبثیي ّضیٌل

ِ  گیشد. ؿبیؼتگیاّذاف کؼت ٍ کبس كَست هی ّلبی هَسدًیلبص ثلشای    ی ؿلغلی فلشد ٍ هحلیر گلشُ خلَسدُ ثبؿلذ ٍ کبسکٌلبى ثبیؼلتی داًلؾ ٍ هْلبست          ّب ثبیؼتی ثب اّذاف ػلبصهبى، ٍییفل

 ثبؿذ.ؿٌبػبیی ؿبیؼتگی هذیشاى اسؿذ اخشایی، اٍلیي گبم ایي هشحلِ هی (Hurd and McLean, 2004)  دػتیبثی ثِ اّذاف کبسایی ٍ اثشثخـی سا داسا ثبؿٌذ.

 

 سببقه تحقيق و بيبن هدف .1-2

 
ِ  دس اٍایلل  تَػر اًدوي هلذیشیت آهشیکلب  ی ثضسگ یهطبلعِ ؿکل گشفت. 1970یدِّخٌجؾ ؿبیؼتگی دس  ِ ولکلشد ی ٍ عن سفتلبس یّبهفل ثب 1980 دّل ِ  گلزاسی ؿلذ. دس ا  ی پبیل  19 یلي هطبلعل

توشکلض ثلش دیگلشاى ٍ     پٌح خَؿِ  هلذیشیت ّلذف ٍ عولل، سّجلشی، هلذیشیت هٌلبثع اًؼلبًی،        ؿذ کِ دس ٌبػبییاػت، ؿدس استجبط ثب عولکشد ثبالتش اص هتَػر کِ  ؿبیؼتگی سفتبسی عوَهی

ٍ  هللی،  تَػلر دٍللت اػلتبًذاسدّبی حشفلِ ای    خلبیی کلِ   یبفلت، تلب    گؼلتشؽ ّلن   اًگلؼلتبى  تلب  هحجَثیت ایي ایذُ. ّذایت صیشدػتبى( گشٍُ ثٌذی ؿذ سٍیکلشد  ؿلذ.   پیلبدُ ػلبصی   تَػلعِ 

ِ    ػشعت ثِ یکی اص هذل ثب ؿبیؼتگی ٍ  یّبی غبللت ثلشای اسصیلبثی ٍ تَػلع ، ثَیلبتضیغ  1982دس ػلبل  (Bolden and Gosling, 2006). سّجلشی دس اًگلؼلتبى تجلذیل ؿلذ     هلذیشیت 

ثخلؾ كلٌعتی اًدلبم داد ٍ ثلِ یلک هلذل عولَهی اص ؿبیؼلتگی هلذیشاى سػلیذ. اٍ تفلبٍت هلذل              12هَقعیت هذیشیتی دس  41هذیش دس  2000یک تدضیِ ٍ تحلیل خبهع اص ؿبیؼتگی ثیؾ اص 

هلذیشیت  ( 3( سّجلشی،  2( اّلذاف ٍ هلذیشیت عولل،    1گلشٍُ اسائلِ داد:    6ّب ٍ ػطَح هختلف هذیشیت تدضیِ ٍ تحلیل ًولَد ٍ هلذل ؿبیؼلتگی هلذیشاى سا دس    ؿبیؼتگی سا دس كٌبیع، ثخؾ

اًدلبم داد.   1989ًلَ  کلبس دس ػلبل     200، پظٍّـلی ثلش ثلیؾ اص    2( داًؾ. اػتٌؼش، سئیغ ػبثق ؿلشکت هـلبٍسُ پشیوجلش   6ٍ 1( ًگشاًی دس هَسد دیگشاى، 5( ّذایت صیشدػتبى، 4هٌبثع اًؼبًی، 

( پشػلٌل خلذهبت   3( پشػلٌل فلشٍؽ،   2( پشػلٌل فٌلی،   1دػلتِ عولذُ اسایلِ داد:     5 اٍ تالؽ ًوَد ػبختبس ؿبیؼتگی ؿغلی هذیشاى سا کـف کٌذ. دس ًْبیت، اٍ هذل ؿبیؼلتگی كلٌعت سا دس  

اًدولي هلذیشیت آهشیکلب ًظلش      (Hong-hua and Yan-hua, 2009).ؿلَد ( کبسآفشیٌلبى، ّلش هلذل ؿبیؼلتگی ؿلبهل دُ عبهلل هـخللِ ؿبیؼلتگی هلی         5( هلذیشاى، ٍ  4اختولبعی ،  

-( هْلبست ّلبی هیلبى   4( هْلبست ّلبی کلبسایی، ٍ    3( هْبستْلبی استجلببی،   2( هْلبست ّلبی ادساکلی،    1سا ثِ چْبس ثعذ تقؼین ًولَد:  ّبی هذیشیت هذیش اًدبم داد ٍ ؿبیؼتگی 921ػٌدی اص 
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ِ          "گلشٍُ ّلی  "فشدی. ثش اػبع تحقیقبت دس هَسد ؿبیؼتگی ثشای ثیؾ اص ػِ دِّ، ؿلشکت   اػلش  ّلبی ؿلشکت دس ػش  ثلِ سّجلشی هککلیلٌلذ هلذل ؿبیؼلتگی سا اسائلِ ًولَد ٍ اص بشیلق ؿلعج

 .(Hong-hua and Yan-hua, 2009) خْبى آى سا تکویل ًوَد

ّلبی كلٌعتی   تَاًلذ دس هقبثلل ثحلشاى   ّبی صیبدی اًتـلبس یبفتلِ اػلت اهلب چگًَلِ هلذیش اخشایلی اسؿلذ هلی         ّبی بجیعی، هقبالت ٍ کتبةتب کٌَى ثشای آهبدگی دس ثشاثش ثحشاى

اًلذکی دس ایلي حلَصُ كلَست گشفتلِ اػلت. دس        ّبی هذیشاى اخشایی اسؿلذ خْلت هقبثللِ ثلب ثحلشاى، هطبلعلبت      ثی اص ؿبیؼتگیػشثلٌذ ثیشٍى آیذ؟ ثِ سغن کٌکبؽ هؤلفیي خْت یبفتي تدبس

ّلبیی ثبیؼلتی داؿلتِ ثبؿلذ تلب ػلبصهبى اثلشثخؾ ٍ        کٌلذ کلِ یلک کلبسآفشیي چلِ ٍیظگلی      اسصؽ ٍ هٌبثع تعیلیي هلی   -تحقیقی کِ تَػر تبهتؼَى اًدبم گشفتِ ییبى ؿذُ کِ چبسچَة هحیر

ِ  (Thompson, 1999) ّب ثب خلَكیبت هلذیشیت ثحلشاى ٍ سیؼلک هلشتجر اػلت.     ؿَد کِ ایي ؿبیؼتگیگیشی هیؤثش ثبؿذ. دس پبیبى ًتیدِه ای دیگلش استجلبط ثلیي هلذیشیت     دس هطبلعل

ّلب ثؼلیبس کللی اػلت ٍ دقیقلبص هـلخق ًـلذُ        ِ ایلي ؿبیؼلتگی  ّبی سّجش دس ّش هشحلِ اص ثحشاى ؿٌبػبیی ؿلذُ اػلت کل   ّبی سّجشاى ثشسػی ؿذ. دس ایي هطبلعِ ؿبیؼتگیثحشاى ٍ ؿبیؼتگی

 (Wooten, and  James, 2008) اػت. ثِ عٌَاى هثبل دس هشحلِ آهبدُ ػبصی ثشای ثحشاى، تَاًبیی هعٌب ثخـلی ٍ تفکلش اػلتشاتظیک سا ثلِ عٌلَاى ؿبیؼلتگی سّجلش رکلش ًولَدُ اػلت          

ّلب ٍخلَد داسد. پلٌح ًقطلِ ضلعف عجبستٌلذ       ، ًگشاًلی ّلبی قبثلل تلَخْی دس هلَسد اثلش ثخـلی ؿبیؼلتگی        ؿَدَاصیی هطشح هیّب دس دسٍى ػبصهبى ثحث هدس کٌبس سؿذ اػتفبدُ اص ؿبیؼتگی

ّلب  ( هبّیلت خْبًـلوَل ؿبیؼلتگی کلِ هدوَعلِ ای اص ؿبیؼلتگی      2کٌذ ثِ خبی ایي کِ ثِ عٌَاى یلک کلل یکتبسچلِ هعشفلی ًوبیلذ.        ّبی هذیشیتی سا پشاکٌذُ هی( ایي سٍیکشد ًقؾ1اص:  

 Bolden and)( توشکلض ثلش عولکلشد فعللی ٍ گزؿلتِ ثلِ خلبی الضاهلبت آیٌلذُ          3،  (Swailes & Roodhouse, 2003)کٌلذ.   سا ثذٍى تَخِ ثِ ؿشایر، افشاد یب ٍییفِ فلشم هلی  

Gosling, 2006)  4گیشًلذ.  تلش سا ًبدیلذُ هلی   ّلبی دقیلق  تی، تعلبهالت ٍ ثعیلی ٍیظگلی   ّب ثیـتش گشایؾ داسًذ ثش سفتبس ٍ ًتبیح قبثل اًذاصُ گیشی تأکیذ کٌٌذ ٍ عَاهل هلَقعی ( ؿبیؼتگی

(Bell et al., 2002)  ّلبی هلذیشاى اخشایلی اسؿلذ دس هَاخْلِ ثلب ثحلشاى، ًقطلِ ضلعف دٍم، ػلَم ٍ تبحلذٍدی چْلبسم سا             ؿَد ثلب ّلذف ؿٌبػلبیی ؿبیؼلتگی    دس ایي هطبلعِ تالؽ هی

 ّبی سفتبسی تعشیف ًوبیذ.ّبی هَسد ًیبص هذیش اخشایی اسؿذ سا دس قبلت ٍاطُگیًوبیذ ؿبیؼتچٌیي ایي هقبلِ ػعی هیثشبشف ًوبیذ. ّن

 

 مروری بر ادبيبت ضبیستگی .2

 
کلِ  کٌلذ  اسائلِ داد. اٍ اػلتذالل هلی    "ػلٌدؾ ؿبیؼلتگی ٍ ًلِ ّلَؽ    "کلیلٌذ هقبللِ خلَد سا ثلب عٌلَاى:     دس ادثیبت سٍاًـٌبػی هطشح ؿذ، صهبًی کِ دیَیذ هک 1973ؿبیؼتگی اثتذا دس ػبل 

کٌلذ. ثٌلبثشایي، تلالؽ ثلشای تئلَسی ٍ اثلضاس  قبثلل اعتولبدی کلِ ثتَاًلذ پلیؾ            ثیٌلی ًولی  آصهَى ّبی ػٌتی اص اػتعذاد علوی ٍ داًؾ دس ٍاقع عولکشد ؿلغلی ٍ هَفقیلت دس صًلذگی سا پلیؾ    

ُ       1982کٌٌذُ اثشثخـی دس کبس ثبؿذ آغبص ؿذ. دس ػبل ثیٌی خولع   "اسصیلبثی كلالحیت ؿلغلی   "ثیلش، دادُ ّلبیی سا تحلت عٌلَاى      ی هلک ثَیبتضیغ ثشای اٍللیي ثلبس ثلب کولک هشکلض هـلبٍس

ّلبی  ٍ ؿبیؼلتگی یلب ٍیظگلی    (Vathanophas and Thai-ngam, 2007) آٍسی ًوَد. اص آى  صهلبى ثلِ ثعلذ، ؿبیؼلتگی ثلِ یلک عبهلل هْلن دس تَػلعِ هٌلبثع اًؼلبًی تجلذیل ؿلذ             

 ّبی عولکشد ٍ هَفقیت ثِ سػویت ؿٌبختِ ؿذ.اًؾ ثِ عٌَاى پیؾ ثیٌی کٌٌذُی اػتعذاد تحلیلی فشد ٍ دهٌحلش ثِ فشد، ثِ ّوبى اًذاصُ

"هٌبػت"ؿبیؼتگی اص یک کلوِ التیي ثِ هعٌی 
یلک ٍیظگلی فلشدی کلِ هٌدلش ثلِ       "ثَیبتضیغ ؿبیؼتگی سا ثلِ عٌلَاى    (Bueno & Tubbs, 2004) گشفتِ ؿذُ اػت 1

. ثٌلبثشایي ؿبیؼلتگی ؿلغلی ًـلبى دٌّلذُ تَاًلبیی اػلت. هحققلبى دس هلَسد تعشیلف           (Vathanophas and Thai-ngam, 2007)کٌلذ  تعشیف هی "عولکشد هَثش ٍ یب ثشتش دس ؿغل 

ًظلش ّلبی هختللف پظٍّـلی رکلش      دقیق ثشای ؿبیؼتگی ثب هـکالت ثؼیبسی هَاخِ هی ؿًَذ. ثؼیبسی ٍاگشایی دس هفْلَم هَخلَد ؿبیؼلتگی ٍخلَد داسد دس ریلل چٌلذیي تعشیلف اص ًقطلِ         

 ؿَد:هی

-Vathanophas and Thai) سٍدیک ٍیظگی فشدی اػت کِ ثِ هٌظَس ًـبى دادى اختالف ثلیي فلشد قلَی ٍ هتَػلر ٍ عولل هلؤثش یلب ًلب هلؤثش ثلِ کلبس هلی             ؿبیؼتگی

ngam, 2007)  ًوبیلذ. ایلي تعشیلف    تعشیلف هلی   "ّبی فشدی هلَسد ًیلبص ثلشای عولکلشد هَفلق دس یلک ؿلغل       ّبی ضشٍسی، داًؾ ٍ ٍیظگیهْبست"هحققی دیگش ؿبیؼتگی سا ثِ عٌَاى

ِ  ؿبهل آى دػتِ اص هْلبست  تلش، هبًٌلذ كلبد  ٍ اخالقلی ثلَدى اػلت. داًلؾ ثلِ عٌلَاى          ّلبی ًبهحؼلَع  ای، هبًٌلذ ثَدخلِ ٍ خولع آٍسی کولک ّلبی هلبلی، ٍ ّواٌلیي قبثلیلت        ّلبی حشفل

-، ٍ ٍیظگلی "شای اًدلبم ٍیلبیف خبكلی اص یلک هَقعیلت هلَسد ًیلبص اػلت        ّبی خبف هـَْد کِ ثل ؿبیؼتگی"ؿَد، هْبست ثِ عٌَاى تعشیف هی "ابالعبت هَسد ًیبص ثشای یک هَقعیت"

اص دیلذ هحققلی دیگلش     (Hurd and McLean, 2004) ؿلَد تعشیلف هلی   "ّلبی خؼلوی یلب سٍاًلی هلَسد ًیلبص ثلشای اًدلبم کلبس          عَاهل ًگشؿی ٍ ؿخلیتی، یب خللت "ّب ثِ عٌَاى 

-Vathanophas, and Thai)آهیلض ٍیلبیف یلک ًقلؾ اػلت.      ّب، سفتبسّلب، ٍ ٍیظگلی ؿخللی خْلت اًدلبم هَفقیلت      اًبییّب، تَؿبیؼتگی، قبثلیت اعوبل یب اػتفبدُ اص داًؾ، هْبست

ngam, 2007)         آقبیبى فبگ ٍ ثَیبتؼیض ایي تعشیف سا گؼتشؽ دادًذ، ثِ ًحَی کِ ؿبهل هحذٍدیت، هحیر، ٍ سٍاثلر هشثلَط ثلِ ؿلغل اعلن اص داخللی ٍ خلبسخی هلی  ُ ّلب ٍ  ؿلَد. اًگیلض

ٍیظگلی اػبػلی یلک    " کٌلذ . اػتٌؼش ٍ اػتٌؼش، ؿبیؼتگی سا ایلي گًَلِ تعشیلف هلی    (Gangani, McLean, & Braden, 2006)ص کبس ًیض دس اًدبم هَفق ؿغل تأثیش داسد ثشداؿت ا

ّلب، خَدپٌلذاسُ، داًلؾ ٍ هْلبست     ضُ، خلللت . آًْلب پلٌح ًلَ  ؿبیؼلتگی ؿلبهل اًگیل      "ؿلَد فشد کِ ثِ بَس علت ٍ هعلَلی هشثَط ثِ عولکشد هَثش ٍ یب ثشتش دس یلک ؿلغل یلب ٍضلعیت هلی     

ُ  ّلب فکلش هلی کٌلذ ٍ یلب هلی      اٍل، اًگیضُ، چیضی اػت کِ یک فشد ثِ بَس هذاٍم دس هَسد آى ؿٌبػبیی ًوَدًذ. ّلب  ّلب هحلشو ٍ ّلذایتگش سفتلبس ّؼلتٌذ ٍ سفتلبس ثشاػلبع آى       خَاّلذ. اًگیلض

چْلبسم، داًلؾ،    ّلب ٍ یلب تللَیش اص خلَد.    ػَم، خَدپٌلذاسُ، ًگلشؽ فلشد، اسصؽ    بس ثِ ؿشایر ٍ یب ابالعبت ّؼتٌذ.ّبی ػبصگّبی فیضیکی ٍ پبػ ّب، ٍیظگیدٍم،خللت ؿَد.اًتخبة هی

                                                 
1
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ٍ         ابالعبتی اػت کِ فشد دس صهیٌِ  یظگلی ّبی خبف داسد. دس ًْبیت، هْبست، تَاًبیی اًدبم ثشخی ٍیبیف فیضیکی یب سٍاًلی اػلت. ؿبیؼلتگی داًلؾ ٍ هْلبست ثیـلتش قبثلل هـلبّذُ ٍ ًؼلجتب 

ِ  ّب ٍ اًگیضُ، پٌْبى تش، عویقّبیی ػطحی ّؼتٌذ، دس حبلی کِ خَد پٌذاسُ، خللت ِ  ی ؿخللیت هحؼلَة هلی   تش ّؼلتٌذ ٍ ّؼلت ّلبی ػلطحی داًلؾ ٍ هْلبست     ی ؿبیؼلتگی ؿلًَذ. تَػلع

ُ  ّلبی کبسهٌلذ اػلت.   ًؼجتب آػبى اػت ٍ آهَصؽ، هقشٍى ثِ كشفِ تشیي ساُ ثشای  استقبی تَاًبیی  Vathanophas and) ػلطحی ٍ اكللی سا ًـلبى هلی دّلذ      ّلبی ؿبیؼلتگی  1ی ًگلبس

Thai-ngam, 2007) 

 

 

 های سطحی و اصلی: شایستگی1 نگاره

ّلبی پٌْلبى هبًٌلذ    ّلبی فٌلی هلَسد ًیلبص یلک ؿلغل ثبؿلذ. دس حلبلی کلِ ؿبیؼلتگی          ّبی قبثل هـبّذُ هبًٌذ داًؾ ٍ هْبست هوکلي اػلت تلب حلذٍدی ؿبیؼلتگی     ثِ عجبست دیگش، ؿبیؼتگی

تلشیي تلبثیش سا ثلش سٍی    ثیلبى هلی کٌلذ کلِ اًگیلضُ ٍ خلللت هؼلتقین        ّلبی سفتلبسی اػلت کلِ هحلشو عولکلشد فلشد دس ؿلغل اػلت. ثَیلبتضیغ          َدپٌذاسُ، خللت ٍ اًگیلضُ، ؿبیؼلتگی  خ

ُ    (Vathanophas and Thai-ngam, 2007) گزاسدچٌیي ثش هْبست ًیض تبثیش هیخَدپٌذاسُ داسد ّن ُ ای اص ؿبیؼلتگی، بیلف گؼلتشد ّلبی هـخللِ اص خوللِ داًلؾ، هْلبست      گلشٍ

ّلب ثبیؼلتی ثلب تَخلِ ثلِ      ؿلَد فلشد کلبس سا ثلِ ًحلَی ًتیدلِ ثخلؾ ثلِ پبیلبى ثشػلبًذ. ٍ ایلي ٍیظگلی            ؿَد کلِ ثبعلث هلی   ّب، ًگشؽ ّب، اًگیضُ ّب، سفتبسّب سا ؿبهل هیّب، تَاًبیی ّب، خللت

کٌلذ ٍ هٌدلش   یک هْبست، یک ٍیظگی ؿخلی یلب اًگیلضُ اػلت کلِ سفتبسّلبی هختللف سا ثیلبى هلی         "ؿبیؼتگی (Helley, 2001)اػتبًذاسدّبی عولکشد قبثل قجَل اًذاصُ گیشی ؿًَذ. 

 Chouhan)ؿلَد.  ثلِ بلَس کللی، ؿبیؼلتگی کیفیللت کلبفی ثلَدى ٍ یلب ثلِ خللَثی ٍاخلذ ؿلشایر ثلَدى ثلشای اًدلبم یللک کلبس تعشیلف هلی                 ؿللَد. ثلِ عولکلشد ثشخؼلتِ دس کلبس هلی     

&Srivastava, 2012) ؿَد کِ تعشیلف ؿبیؼلتگی هتفلبٍت اػلت، ٍ ثؼلیبس دؿلَاس اػلت اػلتبًذاسدّبی دقیلق ثلشای تعشیلف اص ایلي اكلطالح رکلش کلشد. اهلب چلشا تعشیلف                    دیذُ هی

ُ   "ؿبیؼتگی"ٍ یب  "ؿبیؼتِ"ؿبیؼتگی خیلی هتفبٍت اػت؟ هطبلعبت ًـبى دادُ اًذ کِ اكطالح  ػلتفبدُ هلی ؿلذ. ثخـلی     ؿلٌبختی دس ػلبل ّلبی اٍلیلِ ا    ای دس ادثیلبت سٍاى ثِ بلَس گؼلتشد

ثلشای تعشیلف هْلبست ٍ ؿبیؼلتگی کبسکٌلبى ثلِ کلبس سفلت. ثلب ٍخلَد گؼلتشدگی هعٌلب،              "ؿبیؼلتگی "اص ایي ؿشایر ػشچـلوِ دس قلبًَى ٍ پلغ اص آى دس سٍاًـٌبػلی ثلبلیٌی داسد. ثعلذّب،       

ثلب تَخلِ ثلِ تعلبسیف اسائلِ ؿلذُ اص هحققلیي هختللف،          (Hong-hua and Yan-hua, 2009) کٌٌلذ.  ثؼیبسی اص هحققبى ٍ هذیشاى اص تعشیفی کِ تَػر اػتبًؼش اسائِ ؿذُ، اػتفبدُ هی

 ؿلبهل  سا ّلب هؼلئَلیت  ٍ اًدلبم ٍیلبیف   دس اثشثخـلی  ثلب  استجلبط  دس ّلب ًگشؽ ٍ ّبهْبست ّب،ٍیظگی آى كفبت، ّوِ کِ داسد افشاد ثِ ػیؼتوی ًگشؽ ًَعی ؿبیؼتگی حقیقت دس

 .ؿَدهی

 

 . رویکرد ضبیستگی2-1

 
ِ  د سیـلِ ّلبی هـلتشو ٍ ؿلجبّت اكلطالحبت هلَسد اػلتفبدُ دس اًگلؼلتبى ٍ ایلبالت هتحلذُ آهشیکلب،           ٍخَثب  ثلِ کلبس    ؿبیؼلتگی  اخلتالف دس ؿلیَُ ای کلِ هفلبّین     1990ٍ  1980 دس دّل

ِ ٍییسٍیکلشد ؿبیؼلتگی هلذیشیت  فٌلی /      ،. اٍلثشای ؿبیؼتگی ؿٌبػبیی ؿذُ اػلت  سٍیکشد اكلیدػتِ . ػِ ؿذ، پذیذاس گـتهی گشفتِ ِ   ایفل ٍ  ( دس ثشیتبًیلب تَػلعِ یبفتل ثلِ  عولذتب   اػلت 

ُ   1حشفلِ ای هللی   ّلبی كلالحیت تعیلیي   سٍیکلشد دس ایلي   .اػلت ٍاثؼلتِ   ّبی ؿغلی ثشای تعییي اػتبًذاسدّبی هَسد اًتظبس اص سفتبس دس هحل کبستدضیِ ٍ تحلیل کبسکشدی ًقؾ ؿلذُ   اػلتفبد

-هلی ؿٌبػلبیی   سا ، ؿبیؼلتگی ّلبی سفتلبسی هلذیشاى هلَثش ٍ ثشتلش      اػلت دس ایلبالت هتحلذُ آهشیکلب     ثیلش هلک هـبٍساى هشکض دس ٍ ّوکبساًؾ  هطبلعِ ثَیبتضیغ حبكلدٍم،  یکشدسٍ اػت. 

ؼلتگی   یلب ؿبی  ػلبصهبًی  ؿبیؼلتگی . ػلَم،  ؿلَد هلی  کلِ هٌدلش ثلِ افلضایؾ کلبسایی     اػلت   ییتلشٍیح سفتبسّلب  ثلکِ  ًیؼت . دس ایي هَسد، ّذف اًذاصُ گیشی اٍلیِ اص عولکشد قبثل قجَلًوبیذ

                                                 
1 NVQs

 

 ًگشؽ ٍ اسصؽ

 داًؾ

ّبی هحَسیؿبیؼتگی  

ّبی ػطحیؿبیؼتگی  
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ُ   تغییلش خْلت هلی    فشد ثِ ػبصهبى ٍ فشآیٌذّبی کؼت ٍ کبستوشکض ثش اص  اػتشاتظیک( سٍیکشدی اػت کِهحَسی ٍ  ِ   دّلذ. ایلي ًگلب -هلی  افلضایؾ ًلَآٍسی، یلبدگیشی ٍ عولکلشد     هٌدلش ثل

 ؿَد.

 ؿَد.ای ٍ سفتبسی هذیشاى ثِ ٌّگبم هَاخِْ ثب ثحشاى ثشسػی هیّبی ٍییفِدس ایي هطبلعِ توشکض هب ثش سٍی سٍیکشد اٍل ٍ دٍم ؿبیؼتگی اػت. ثذیي هعٌب کِ ؿبیؼتگی                          

 

 سئوال تحقيق .3

 

         ِ تَاًلذ  ّلبی ؿخللیتی هختللف اػلت کلِ هلی      ای اص ٍیظگلی ثب تَخِ ثِ تعبسیف هتعذدی کِ اص ؿبیؼتگی اسائِ ؿذ، اگلش ثتلزیشین ؿبیؼلتگی هلذیشاى اسؿلذ دس هَاخْلِ ثلب ثحلشاى، هدوَعل

ی داًلؾ، هْلبست، ؿخللیت ٍ دیگلش عَاهلل داخللی ٍ خلبسخی اػلت کلِ ثلِ ًحلَی ثلب عولکلشد هلذیش دس هَاقلع ثحشاًلی                 بم کبس ثشخؼتِ ثبؿذ ٍ هٌعکغ کٌٌذُهحشو هذیشاى ثشای اًد

اسؿلذ خْلت هقبثللِ ثلب ثحلشاى       ّلبی هلذیشاى اخشایلی   ؿلَد کلِ ؿبیؼلتگی   ی حبضش، ؿٌبػبیی ایي عَاهل اػت. خْت ًیل ثِ ایي ّذف، ػئَال اػبػی هطشح هی. ّذف هقبلِؿَدهشثَط هی

 کٌٌذ؟ سفتبس چگًَِ یب دادُ، ًـبى ٍاکٌؾ چگًَِ ثحشاى ؿشایر یب دس ٍ کٌٌذ ٍییفِ اًدبم ثبیذ چیؼت؟ ٍ هذیشاى اخشایی اسؿذ چگًَِ

    

 ضنبسی پژوهصروش .4

 

دس داًـلگبُ گلَتٌجشگ ػلَئذ ایدلبد ؿلذ       1970ی داسد. ایلي سٍؽ دس دّلِ   ی پلبساداین تفؼلیشی خلب   ثِ عٌَاى یک سٍؽ کیفی اػت ٍ دس حیطِ  "پذیذاس ًگبسی"سٍؽ اًدبم ایي پظٍّؾ 

(. تفلبٍت آى ثلب پذیلذاس ؿٌبػلی ایلي اػلت کلِ        13: 1390،کلبیوی  ٍ داًلبیی فلشد، حؼلي   ثبؿلذ    ٍ ّذف آى دػتیبثی ثِ دسکی عویق اص هفبّین هتفبٍت یک پذیذُ دس ًضد افشاد هختلف هلی 

دّلذ اهلب  اػلبع پذیلذاسًگبسی ثلش ایلي هَضلَ         ّبی هـتشو تدشثِ ؿلذُ تَػلر افلشاد سا هلَسد ثشسػلی قلشاس هلی       دّذ ٍ قؼوتقشاس هی پذیذاس ؿٌبػی، رات یک پذیذُ سا هَسد تَكیف

ِ     اػتَاس اػت کِ افشاد هختلف هی  :Marton, 1986).ثٌلذی ایلي تدلبسة هختللف اػلت       تَاًٌذ تدبسة ٍ یب هفبّین هتفبٍتی اص یک پذیذُ داؿتِ ثبؿٌذ. ایلي سٍؽ دس پلی احللب  ٍ بجقل

گیشد. ًتبیح یلک هطبلعلِ پذیلذاسًگبسی، تعلذاد هحلذٍدی بجقلبت تَكلیفی اػلت کلِ ّلش یلک اص ایلي              ّبی اًفشادی عویق سا ثِ عٌَاى اثضاس کؼت دادُ ثکبس هی دس ایي ساػتب، هلبحجِ (31

بساى ّواٌلیي ثلشای اسایلِ تللَیشی کللی ٍ چٌذثعلذی اص یلک پذیلذُ، بجقلبت          ثبؿلذ. پذیلذاسًگ   بجقبت هعشف یک هفَْم هتفبٍت اص یک پذیذُ هعیي دس ًلضد گلشٍُ خبكلی اص افلشاد هلی     

ػلبصًذ. فیلبی ًتیدلِ تشکیلت بجقلبت تَكلیفی ثذػلت آهلذُ، خْلت دػلتیبثی ثلِ             ؿلَد، هلشتجر ٍ هلٌظن هلی     ًبهیلذُ هلی  « فیبی ًتیدِ»تَكیفی هزکَس سا دس قبلت چْبسچَثی ثضسگتش کِ 

ػلِ سٍؽ ثلشای تـلکیل فیلبی      حیي تحقیق هوکي اػت چٌذیي فیبی ًتیدِ تـلکیل ٍ اكلالح ؿلًَذ تلب هحقلق ثلِ ًؼلخِ ًْلبیی ثشػلذ.          تش اص پذیذُ هَسد هطبلعِ اػت. دستلَیشی کبهل

بجقلبت ػلؼللِ هشاتجلی: افلق دسًٍلی ٍ       -3بجقبت افقی: افلق ثیشًٍلی ثبثلت ثلب افلق ّلبی دسًٍلی هتغیلش.          -2بجقبت عوَدی: افق دسًٍی ثبثت دس افق ّبی ثیشًٍی هتغیش.  -1ًتیدِ ٍخَد داسد: 

ؿلًَذ ٍ  دٌّلذُ پذیلذُ ثلِ یکلذیگش هلشتجر هلی      ثیٌذ. افق دسًٍی، بشیقی اػت کلِ اخلضای تـلکیل   آى سا ًوی ثیشًٍی هتغیش. افق ثیشًٍی، آى خض  اص عٌلش ػبختبسی تدشثِ اػت کِ فشد ٍسای

 .(Linder & Marshall, 2003: 273)عٌلشی اص پذیذُ اػت کِ هب ثش سٍی آى تأکیذ داسین 

 مراحل انجبم پژوهص .5

 

 ت:دس ایي پظٍّؾ خْت حلَل ثِ ّذف ٍ ػئَال تحقیق، فشایٌذ صیش دًجبل ؿذُ اػ

 

ّبی هذیشیتی دس هَاخِْ ثب ثحشاى، هذیشاى عبهل كٌعت الػتیک ٍ پالػتیک اًتخبة ؿذًذ. ثِ ایي کٌٌذگبى. ثشای ؿٌبػبیی ؿبیؼتگی اًتخبة هـبسکت -1

ن اقتلبدی ثب هـکل ی خَد دس ؿشایر تحشیعلت كٌعت الػتیک ٍ پالػتیک اػتبى یضد ثشگضیذُ ؿذ کِ ایي كٌعت اص خولِ كٌبیعی اػت کِ ثشای تأهیي هَاد اٍلیِ

سٍ ّؼتٌذ. ثشای دػتیبثی ثِ ًظشات اکٌَى ثب ثحشاى سٍثِّبیی کِ توبیل ثِ حفظ کیفیت هحلَل خَد ٍ اػتفبدُ اص هَاد اٍلیِ هشغَة داسًذ ّنهَاخِْ اػت ٍ ػبصهبى

تَاى ثِ ػبختبس هتفبٍتی اص دادُ دػت یبفت. کِ دس یگش ًویًفش هلبحجِ اًدبم گشفت. اًتخبة هـبسکت کٌٌذگبى ٌّگبهی پبیبى گشفت کِ هـبّذُ ؿذ د 28هتٌَ ، ثب 

 ؿَد. گیشی ًبم ثشدُ هیّب تحت عٌَاى اؿجب  ًظشی یب ًوًَِعشف تحقیقبت کیفی اص آى

. ثشای ٍسٍد ثِ ثشگضاسی هلبحجِ ًیوِ ػبختبسیبفتِ. دس ایي هشحلِ اص ّش فشد دسخَاػت ؿذ تب تدشثیبتؾ سا دس هَسد چگًَگی هقبثلِ ثب ثحشاى تَضیح دّذ -2

تَاى ثب ثحشاى هقبثلِ ًوَد؟ ثِ ایذ؟ ػتغ ػئَال اكلی پظٍّؾ پشػیذُ ؿذ: چگًَِ هیهلبحجِ اص ػئَال هحشو صیش اػتفبدُ ؿذ: آیب تب کٌَى ثب ثحشاى ثشخَسد داؿتِ

ؿتِ ثبؿذ تب اص ثحشاى ػشثلٌذ ثیشٍى آیذ؟ هلبحجِ تب خبیی ّبیی داّب یب ٍیظگیًظش ؿوب دس ؿشایر ثحشاى چِ سفتبسی ثبیؼتی اًدبم گیشد؟ یک هذیش چِ داًؾ، هْبست

 پیؾ سفت کِ هـبسکت کٌٌذگبى دیگش هطلجی ثشای اسائِ ًذاؿتٌذ. 
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ػبصهبًذّی ؿذ ٍ  1ّب ثِ سٍؽ کذگزاسی ًظشیّبی اًدبم ؿذُ ثِ كَست کلوِ ثِ کلوِ پیبدُ ػبصی ؿذًذ. ایي هلبحجِتعییي بجقبت تَكیفی. هلبحجِ -3

ص بجقبت تَكیفی، ػِ دفعِ تکشاس ؿذ تب اص ایي بشیق بجقبت اص اػتحکبم ثیـتشی ثشخَسداس گشدًذ. ػتغ ثب حیَس دٍ ًفش خجشُ، ثشای ّش کذام ا دس ساػتبی تعییي

 ّب ًبهی هشتجر اًتخبة ؿذ.بجقِ

 ذُ( تـکیل ؿذ.  ّبی هتفبٍت افشاد  بجقبت تَكیفی اػتخشاج ؿتـکیل فیبی ًتیدِ. دس ایي هشحلِ دس ٍاقع خَسچیٌی اص ثشداؿت  -4

 هبی پژوهصیبفته .6

ّبی کلیذی، کذّبی هـبثِ دس کٌبس ّن قشاس گشفتِ ٍ یک بجقلِ تَكلیفی سا تـلکیل دادًلذ. ثلِ عٌلَاى هثلبل، اکثلش هلذیشاى ثلش           ثعذ اص هلبحجِ ثب هذیشاى اسؿذ ٍ اػتخشاج کلوِ

داًؼلتٌذ. تَاًلبیی هلذیشیت پلشٍطُ،     اى اسؿذ ػجک هذیشیت ٍ ؿخلیت فشد سا هلؤثش هلی  سٍی كفبتی چَى: سیؼک پزیشی، اًعطبف پزیش ثَدى تَافق ًظش داؿتٌذ ٍ ثعیی هذیش

ِ   تلوین دس اداهلِ ثلِ تَضلیح ّلش      گیشی ػشیع ٍ تدشثِ فشد ًیض اص دیذ هذیشاى ثشای هقبثلِ ثب ثحشاى تأثیش گزاس اػت. توبهی کذّب ثبعث تـکیل چْبس بجقِ تَكلیفی گشدیلذ. کل

 ؿَد:کذام پشداختِ هی

 های کلیذی مستخرج از مصاحبهژه: وا1جذول

 بجقبت تَكیفی تعذاد تکشاس  ّبی کلیذیٍاطُ
 ّبی هشثَط ثِ فشدهْبست 24 سیؼک پزیشی
 ّبی هشثَط ثِ فشدهْبست 3 هذیشیت سیؼک

 ّبی هشثَط ثِ فشدهْبست 2 حذع َّؿوٌذاًِ صدى
 ّبی هشثَط ثِ فشدهْبست 12 ؿدبعت

 فشدّبی هشثَط ثِ هْبست 5 هؼلر ثَدى
 ّبی هشثَط ثِ فشدهْبست 9 خؼَس ثَدى

 ّبی هشثَط ثِ فشدهْبست 3 اعتوبد ثِ ًفغ
 ّبی هشثَط ثِ فشدهْبست 2 اص عْذُ اػتشع ثشآهذى

 ّبی هشثَط ثِ فشدهْبست 3 ًگشؽ هثجت
 ّبی هشثَط ثِ فشدهْبست 5 اًعطبف پزیش ٍ ػبصگبس ثَدى
 یبى فشدیّبی ههْبست 23 گشاؿخلیت دسٍى گشا ٍ ثشٍى

 ّبی هیبى فشدیهْبست 24 ثشقشاسی استجبببت
 ّبی هیبى فشدیهْبست 1 تَاًبیی ؿجکِ ػبصی دس داخل ٍ خبسج اص حشفِ

 ّبی هیبى فشدیهْبست 2 قبثلیت دیذى ػبصهبى ٍ کبسکٌبى آى ثِ عٌَاى یک تین
 ّبی هیبى فشدیهْبست 23 تَاًبیی تین ػبصی

 ّبی هیبى فشدیهْبست 2 بصاسداؿتي ًقطِ ًظشّبی هتفبٍت اص ث
 ّبی هیبى فشدیهْبست 3 دسو ٍ حفظ سٍاثر کبس

 ّبی هشثَط ثِ ؿغلهْبست 25 تدشثِ
 ّبی هشثَط ثِ ؿغلهْبست 3 دسو ؿشایر هـبثِ

 ّبی هشثَط ثِ ؿغلهْبست 7 هزاکشُ ٍ هعبهلِ کشدى
 ّبی هشثَط ثِ ؿغلهْبست 19 قبثلیت کٌتشل ؿشایر
 ّبی هشثَط ثِ ؿغلهْبست 20 تَاًوٌذی سّجشی

 ّبی هشثَط ثِ ؿغلهْبست 5 قبثلیت ًفَر دس دیگشاى
 ّبی هشثَط ثِ ؿغلهْبست 24 هذیشیت پشٍطُ

 ّبی هشثَط ثِ ؿغلهْبست 7 تَاًب کشدى کبسکٌبى ثشای اًدبم کبس خَد
 ّبی هشثَط ثِ ؿغلهْبست 5 داًؾ هذیشیت هٌبثع اًؼبًی

 هشثَط ثِ ؿغل ّبیهْبست 26 گیشی ػشیعتلوین
 ّبی هشثَط ثِ ؿغلهْبست 5 ؿٌبػبیی ٍ حل هؼبئل

 ّبی هشثَط ثِ ؿغلهْبست 9 سیضیثشًبهِ
 ّبی هشثَط ثِ ؿغلهْبست 7 اٍلَیت ثٌذی کشدى

 ّبی هشثَط ثِ ؿغلهْبست 5 تفکش ًَآٍساًِ
 ّبی هشثَط ثِ ؿغلهْبست 7 ثبص ثَدى فکش ٍ پزیشای ایذُ ّبی خذیذ

 ّبی هشثَط ثِ ؿغلهْبست 6 هْبست ّبی هذیشیت صهبى هَثشثشخَسداسی اص 
 ایّبی صهیٌِهْبست 2 پـتیجبًی ؿشکب  ػبصهبى

 ایّبی صهیٌِهْبست 3 ثشخَسداسی اص پـتیجبًی قبًًَی

                                                 
1 Theoretical coding
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ُ ّلبی هشثلَط ثلِ ؿلغل ثیـلتش تأکیلذ داؿلت       ؿَد دس ثلیي بجقلبت تَكلیفی، هلذیشاى ثلش هْلبست      ّوبًگًَِ کِ دس خذٍل فَ  هالحظِ هی گیلشی ػلشیع   ّلبی کلیلذی، تللوین   ٌذ ٍ اص ثلیي ٍاط

 ت اػت.  ثیـتشیي تکشاس سا داؿتِ اػت ٍ ثعذ اص آى داؿتي تدشثِ، سیؼک پزیشی، تَاًبیی هذیشیت پشٍطُ ٍ ثشقشاسی استجبببت اص دیذ هذیشاى ثب اّوی

 ّبی هشثَط ثِ فشد: هْبست1بجقِ تَكیفی 

ّلبی فلشدی اػلت کلِ یلک فلشد ثلِ ّولشاُ خلَد ثلِ ػلبصهبى هلی آٍسد. دس صیلش خوالتلی اص               ّلب ٍ ٍیظگلی  ؿَد. ثِ هعٌی سفتلبس، خلللت  هی ّب ثِ عٌَاى هعیبسّبی ٍسٍدی هطشحایي هْبست

 ؿَد کِ هٌدش ثِ ًبهگزاسی ایي بجقِ گشدیذ:هلبحجِ ؿًَذگبى اسائِ هی

 "هذیش ثبیؼتی دس ؿشایر ثحشاًی ؿدبعت داؿتِ ثبؿذ ٍ خَد سا ًجبصد."
   "ّبی هَسد ًیبص هذیش ثشای هَاخِْ ثب ثحشاى اػت.تشیي ؿبیؼتگیَکل ٍ خؼَس ثَدى یکی اصاكلیاعتوبد ثِ ًفغ، ت"
 "پزیشی ثبالیی داؿتِ ثبؿذ ٍ حذع َّؿوٌذاًِ ثضًذ.یک هذیش ثبیؼتی سیؼک"

ّلبی کـلَس ػلبکي ّؼلتٌذ داسای ؿلدبعت ٍ      افلشادی کلِ دس هلشص   "ذ داًٌلذ. ٍ هعتقذًل  ّبی ؿخلیتی تأثیش گزاس هیثعیی هذیشاى هَقعیت خغشافیبیی هحل ػکًَت فشد سا ثش سٍی ٍیظگی  

 "خؼبست ثیـتشی ثشای هقبثلِ ثب ثحشاى ّؼتٌذ.

 ّبی هیبى فشدی: هْبست2بجقِ تَكیفی 

 اػت: ّبی هذیشاى ثِ ؿشح صیش اػتخشاج ؿذُگشدد. ایي ثٌذ اص كحجتّبی دیگش ثشهیّبیی اػت کِ ثِ تَاًبیی کبس ثب اًؼبىایي بجقِ ؿبهل هْبست

 "ؿَد.گشا دس ثحشاى ثب هـکل هیکبس ثب ؿخلیت دسٍىهذیش هحبفظِ"ثعیی هذیشاى ػجک هذیشیت سا دس هقبثلِ ثب ثحشاى هؤثش داًؼتِ ٍ هعتقذًذ: 

 "ًذ.ّبی هبلی ٍ ابالعبتی دیگشاى ثشخَسداس ؿَتَاًٌذ اص کوکگشا کِ تَاًبیی ثشقشاسی استجبببت ثب دیگشاى سا ًذاسًذ ًویهذیشاى دسٍى"

 "ؿَد هگش ثب ثشقشاسی استجبط هٌبػت ثب افشاد.هذیش ثبیؼتی تیوی اص تَاًوٌذتشیي افشاد تـکیل دّذ ٍ ایي اهش هحقق ًوی"

 ّبی هشثَط ثِ ؿغل: هْبست3بجقِ تَكیفی 

َس تعشیلف ؿبیؼلتگی ّلبی الصم هشثلَط ثلِ ؿلغل، اٍل اص ّولِ        تلَاى آى سا ثلِ  عٌلَاى ؿبیؼلتگی ٍییفلِ خلبف  ؿلٌبخت. ثلِ هٌظل         ایي هْبست دس ٍاقع ّوبى اػتبًذاسد عولکشد اػت ٍ هلی 

ّلبی اًدلبم گشفتلِ ثلب     ؿلًَذ. بجلق كلحجت   تدضیِ ٍ تحلیل خَد ؿغل ثبیذ ثِ هٌظَس ؿٌبػبیی الضاهبت ؿغلی اًدبم گیشد. اص بشیق ایي تدضیِ ٍ تحلیل ؿغل هْلن تلشیي ٍیلبیف هـلخق هلی     

 اًذ:ي گًَِ ثیبى ؿذُّبی هذیشاى اسؿذ دس ٍضعیت ثحشاى ایهذیشاى، ؿبیؼتگی

 "آل ثبؿذ.هذیش ثبیؼتی دس ؿشایر ثحشاى ػشیع، قببع ٍ ثْیٌِ تلوین ثگیشد. اٍ ًجبیؼتی ثِ دًجبل تلوین ایذُ"

 "کٌذ.تش ثب ثحشاى ثشخَسد هیّبی هـبثِ اػتفبدُ ًوبیذ ثْتش ٍ ساحتهذیشی کِ ؿشایر هـبثِ سا دسو کشدُ ثبؿذ ٍ اص داًؾ قجلی دس ثحشاى"

 "ّب اػت.یک پشٍطُ اػت. هذیش ثبیؼتی تَاًبیی هذیشیت پشٍطُ سا داؿتِ ثبؿذ. صهبى دس ایي پشٍطُ یکی اص هحذٍدیتثحشاى "

 "تَاًذ ثحشاى سا خَة سّجشی کٌذ.هذیشی کِ تٌْب کبس سٍتیي سا اًدبم دادُ اػت ًوی""

 "شل ؿشایر سا داؿتِ ثبؿذ.ّبی کٌتشل قجلی کبسا ًیؼت. هذیش ثبیؼتی قبثلیت کٌتدس ؿشایر غیش عبدی ػیؼتن"

 "ًوبیذ.قبثلیت ًفَر دس دیگشاى ثِ حل ٍ فلل ثحشاى کوک هی"

 "هذیش ثبیؼتی ثتَاًذ هـکالت ٍ هؼبئل پیؾ سٍ سا اٍلَیت ثٌذی کٌذ."

 "کٌذ.ّبیی سا کِ ثبیذ ثشداسًذ سا تؼْیل هیّبی سفع ثحشاى، ؿٌبخت گبمآؿٌبیی ثب تبکتیک"

 "ّبی قجلی حل ًوَد. حلّبی خذیذ ثبؿذ. ؿبیذ ًتَاى ثحشاى سا ثب ساُقجلی ّوَاسُ ثِ دًجبل ایذُ ُ اص داًؾهذیش ثبیؼتی دس کٌبس اػتفبد"

 ایّبی صهیٌِ: هْبست4بجقِ تَكیفی 

-ّلب ّلن  دس کیفیلت حلل ثحلشاى هلؤثش اػلت. آى      ؿَد. ثشخی اص هذیشاى ارعبى داؿتٌذ کِ حوبیت ٍ پـلتیجبًی ؿلشکب  ٍ ػلْبهذاساى ػلبصهبى    ّب ثیـتش ثِ عَاهل هحیطی هشثَط هیایي هْبست

داًؼلتٌذ. چگلًَگی تعبهلل هلذیش ثلب ّلش کلذام اص ایلي عَاهلل          چٌیي ثِ حوبیت قبًًَی دس ؿشایر ثحشاى اؿبسُ کشدًذ ٍ اٍضب  ػیبػی ٍ قبًًَی کـَس سا ثشای هقبثلِ ثب ثحشاى تأثیش گلزاس هلی  

 دس هَفقیت یب ؿکؼت اٍ ٌّگبم هَاخِْ ثب ثحشاى ًقؾ داسد.  

ِ              یکی دیگش اص اّذاف پذیذاس ًگبسی تعییي سٍاثر ثیي هفبّین اػت. آى تلش اص  ایچلِ کلِ هلب دس رّلي خلَد داسیلن فقلر لیؼلتی اص هفلبّین ًیؼلت ثلکلِ ثعیلی اص هفلبّین پبیل

یفی، فیلبی ًتیدلِ  ػلؼللِ هشاتجلی تـلکیل گشدیلذ کلِ دس صیلش         گشدد. ثشای ّولیي هٌظلَس ثعلذ اص تعیلیي بجقلبت تَكل      ّبیی اص دًیبی دسو ؿذُ آؿکبس هیدیگشاى ّؼتٌذ ٍ ثب ایي اثضاس الیِ

ّلبی  ّلبی هشثلَط ثلِ فلشد ٍ هْلبست     تَاى هـبّذُ ًوَد. دس ایي هطبلعِ افق ثیشًٍی ثعذ ػبختبسی تدشثِ ؿبهل دٍ ػطح فشد ٍ ػبصهبى اػلت. دس افلق ثیشًٍلی، ػلطح فلشدی ؿلبهل هْلبست       هی

ّلبی ؿخللیتی چلَى سیؼلک     ّلبی هشثلَط ثلِ فلشد ؿلبهل ٍیظگلی      ّبی هیبى فلشدی اػلت. افلق دسًٍلی هْلبست     َط ثِ ؿغل ٍ هْبستّبی هشثای اػت. دس ػطح ػبصهبى ؿبهل هْبستصهیٌِ

گیلشی،  ّلبی هشثلَط ثلِ ؿلغل ؿلبهل تدشثلِ، تَاًوٌلذی سّجلشی ٍ هلذیشیت پلشٍطُ، تللوین           پزیشی، خؼبست ٍ اعتوبد ثِ ًفغ، ًگشؽ هثجت ٍ اًعطبف پزیش ثَدى اػت. افق دسًٍی هْلبست 
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ِ  ػلبصی ٍ افلق دسًٍلی هْلبست    ّبی هیلبى فلشدی ؿلبهل ثشقلشاسی استجببلبت ٍ تلین      گشی ٍ تفکش ًَآٍساًِ ٍ افق دسًٍی هْبستسیضی، هشثیبهِثشً ای ؿلبهل حوبیلت ؿلشکب ٍ قلبًَى     ّلبی صهیٌل

ِ       یبثذ. ثٌلبثشایي افلق   اػت. فیبی ًتیدِ ثِ ایي علت ػلؼلِ هشاتجی اػت کِ پذیذُ دس ػطح فشد ٍ ػبصهبى هفَْم هی ّلبی اًدلبم گشفتلِ ثلب     ثیشًٍلی ٍ دسًٍلی ّلش دٍ هتغیلش اػلت. بجلق هللبحج

 داًؼتٌذ.  ّبی هذیشاى دس هقبثلِ ثب ثحشاى ؿٌبػبیی ؿذ. دس هشحلِ ثعذ ػطح ػبصهبى سا هؤثش هیتشیي الیِ ؿبیؼتگیهذیشاى، ػطح فشدی ثِ عٌَاى صیشثٌبیی
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تَاى ثب کوک آى اعیلبی علبلی   ؿَد کِ هی، اًگیضُ، اسصؽ، عالیق ٍ غیشُ تعشیف هیّبی ؿٌبختی یب سفتبسی ، تَاًبییؿبیؼتگی تشکیجی اص داًؾ، هْبست

َفقیت اکٌَى ٍ آیٌذُ یک ػبصهبى ٍ پیـجشد الضاهبت هحیر داخلی ٍ خلبسخی،  هذیشاى اخشایی اسؿذ دس هسا اص فشد هعوَلی تـخیق داد. ثب عٌبیت ثِ ًقؾ 

ّلبی هلذیشاى اخشایلی اسؿلذ دس هقبثللِ ثلب ثحلشاى اص سٍؽ کیفلی         ّبی ایي افشاد حبئض اّویت اػت. دس ایي هطبلعِ ثشای یبفتي ؿبیؼلتگی ؿٌبػبیی ؿبیؼتگی

بیح هطبلعبت پذیذاسًگبسی ثشای دسو عویق هفْلَم یلک پذیلذُ اص هٌظلش گلشٍُ خبكلی اص       ثش ثَدى ایي سٍؽ، ًتپذیذاسًگبسی اػتفبدُ ؿذ. ثب ٍخَد صهبى

ّبی یک هفَْم سا ؿٌبػبیی کٌذ. ثب دس اختیلبس گزاؿلتي صهلبى ثلِ فلشد ٍ ثلب بلشح        تَاًذ توبهی خٌجِافشاد ثؼیبس ػَدهٌذ اػت. ثِ ایي علت کِ یک فشد ًوی

 کِ ؿبیذ ّین ٌّگبم ثب ػئَاالت ثؼتِ حبكل ًـَد.تَاى دػت یبفت ػئَاالت ًیوِ ثبص ثِ ابالعبتی هی

ّلبی هَسدًیلبص هلذیشاى خْلت هَاخْلِ ثلب ثحلشاى اػلت. ایلي چْلبس بجقلِ عجبستٌلذ اص             ی تَكیفی ؿبیؼتگیبجق4ِی دٌّذًُتبیح هطبلعِ، ًـبى

آٍسد هبًٌلذ ؿلدبعت، سیؼلک    ثلِ ػلبصهبى هلی   ّبی فشدی کِ ّش فلشد ثلب خلَد    ّب ٍ اًگیضُّبی فشدی، خللتّبی هشثَط ثِ فشد   ؿبهل ٍیظگیؿبیؼتگی

ُ پزیشی، اعتوبد ثِ ًفغ، ًگشؽ هثجت ٍ ...(، ؿبیؼتگی ؿلَد(،  ی ثشقلشاسی استجلبط هلی   ّبی هیبى فشدی  کِ ثیـتش هشثَط ثِ تعبهالت فشد دس ػبصهبى ٍ ًحلَ

سیضی، اٍلَیت ثٌلذی،  گیشی، ثشًبهِّبی تلوینذ ؿبهل هْبستای ًیض ًبهیّبی ٍییفِتَاى ایي بجقِ سا ؿبیؼتگیّبی هشثَط ثِ ؿغل   دس ٍاقع هیؿبیؼتگی

ی تعبهالت فلشد ثلب ؿلشکب  ػلبصهبى ٍ     ای کِ ثیـتش ثِ تعبهل فشد ثب هحیر اؿبسُ داسد ٍ ثِ ًحَُّبی صهیٌِی آخش هْبستهذیشیت پشٍطُ ٍ صهبى ٍ ...( ٍ بجقِ

 گشدد.ّبی قبًًَی ابال  هیحوبیت

ّبی اكلی ّؼلتٌذ کلِ یلک هلذیش     ّبی هیبى فشدی دٍ دػتِ ؿبیؼتگیّبی هشثَط ثِ ؿغل ٍ هْبستَد کِ هْبستؿاص ًتبیح تحقیق اػتٌجبط هی

-یبثین کِ ایي دٍ دػتِ، ؿبیؼلتگی اًذ.  ثب تأهلی ثیـتش دسهیاسؿذ ثشای هَاخِْ ثب ثحشاى ًیبصهٌذ اػت. ایي دٍ بجقِ ثیـتشیي تکشاس سا ًؼجت ثِ ػبیشیي داؿتِ

ّب ًؼلجت  ی سفتبسی داسًذ ٍ ایي خٌجِ دس آىّب ثیـتش خٌجِی آى ثِ خلَف اص بشیق آهَصؽ ًؼجتبص آػبى اػت. ایي ؿبیؼتگیتَػعِّبی ػطحی ّؼتٌذ کِ 

ّلب دؿلَاستش اػلت.    اًذ پٌْلبى ّؼلتٌذ ٍ تغییلش آى   ّبی هشثَط ثِ فشد تب صهبًی کِ ثِ سفتبس تجذیل ًـذُتش اػت. ؿبیؼتگیّبی هشثَط ثِ فشد قَیثِ ؿبیؼتگی

 ػطح فشدی:

 ّبی هشثَط ثِ فشد:هْبست

 سیؼک پزیشی

 خؼبست

 اعتوبد ثِ ًفغ

 ًگشؽ هثجت

 ٍ ... اًعطبف پزیش ٍ ػبصگبس ثَدى

هبى:ػطح ػبص                                                                                                                   

 

 ّبی هشثَط ثِ ؿغل:هْبست                                                   

 گیشیتلوین

 هذیشیت پشٍطُ

 تَاًوٌذی سّجشی

 ثشًبهِ سیضی

 اٍلَیت ثٌذی کشدى

 ٍ.... تفکش ًَآٍساًِ

 

 ّبی هیبى فشدی:هْبست                                                      

 ثشقشاسی استجبببت                                                       

                                                      ػبصی ٍ....                                                                                                                   تین                                                      

 

 

 

 

ای:ّبی صهیٌِهْبست  

 هشثَط ثِ تعبهل فشد ثب هحیر:

  حوبیت ؿشکب ٍ قبًَى
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ی تَاى فقر یک خٌجِ سا دس ًظش گشفت. ثلکلِ یلک پذیلذُ   اػتٌجبط دیگش ایي اػت کِ ؿبیؼتگی، تک ثعذی ًیؼت. ثشای ؿٌبػبیی ٍ کؼت ؿبیؼتگی ًوی

 یبثذ.چٌذ ػطحی اػت کِ دس ػطح فشد ٍ ػبصهبى هعٌب هی

بیٌذ ایي ؿبیؼتگی سا ثْجَد ٍ تَػعِ دٌّذ تب ثتَاًٌلذ دس  ّب سا هذًظش قشاس دادُ ٍ ػعی ًوؿَد کِ هذیشاى اخشایی اسؿذ ایي ؿبیؼتگیپیـٌْبد هی

ٌبػلجی ثحلشاى سا   هَاخِْ ثب ثحشاى عکغ العول هٌبػت تشی داؿتِ ثبؿٌذ. هذیشاى ثبیؼتی آگبُ ثبؿٌذ کِ ثب ثحشاى ّوبًٌذ پشٍطُ ثشخَسد ًوبیٌذ تب دس صهلبى ه 

ًبهلِ  تَاى ًتبیح تحقیق سا دس قبلت پشػلؾ یض اًدبم گیشد ٍ ًتبیح هقبیؼِ گشدد. ًیض هیؿَد ایي تحقیق دس كٌبیع دیگش ًچٌیي پیـٌْبد هیهذیشیت ًوبیٌذ. ّن

    خْت اػتخذام ٍ آهَصؽ هذیشاى اسؿذ ثِ کبس ثؼت.

 کتبة فبسػی

، چبح اػتشاتظی ّبی پذیذاسؿٌبػی ٍ پذیذاسًگبسی :ػبصهبى دس تفؼیشی ّبی پظٍّؾ، ػیذحؼیي ،کبیوی ٍ داًبیی فشد، حؼي -1

 .1390،داًـگبُ اهبم كبد اٍل، تْشاى، 
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