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Abstract
The aim of this study was to investigate the pathology of the camps of Rahian-e
Noor province through a quantitative and qualitative methodology. Regarding the
aim, the method of present research is practical with a combined research approach (quantitative and qualitative). In the quantitative stage, the statistical population of the research included students and instructors participating in the camps
and those in charge of holding the camps in the three cities of Andimeshk, Shoush
and Dezful in 95-97, numbering 1300 and 44 people. The sample size of students
and teachers was 318 and 17 respectively. In the qualitative stage, the statistical
population included the officials and trainers who organize the camps. The sample
size in the qualitative stage included 10 students and five officials. Officials were
purposefully selected according to the extent of their experiences. The sampling
method of students and educators was proportional stratified random sampling according to their number in the three cities. The research tools included semistructured interviews and two questionnaires for educators and students. The results of the quantitative study showed that students had relatively little satisfaction
with the input factors of Rahian-e Noor such as the quality of medical equipment,
nutrition, location, welfare facilities, and so on. Instructors, like students, were
relatively satisfied with the quality of the venue, medical equipment, cultural packages, and the selection of instructors based on age and gender. Based on the qualitative results, the most important strategies for the development of Rahian-e Noor
camps included paying attention to the indicators of value competencies in human
resource employment, adapting organizational structure design to content dimensions, participatory management, service management and support, and comprehensive attention to educational goals.
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چکیذه
ّذف ایي پژٍّص آسیتضٌبسی اسدٍّبی ساّیبى ًَس دس استتبى وَصستتبى ثتِ سٍش ووتی ٍ ویفتی استت
سٍش پژٍّص حبضش اص ًػش ّذف وبسثشدی است ٍ سٍیىشد پژٍّص تشویجتی (ووتی ٍ ویفتی ) هتیثبضتذ
ربهؿِ آهبسی پژٍّص دس هشحلِ ووی پژٍّص ضبهل داًتصآهتَصاى ٍ هشثیتبى ضتشوتوٌٌتذُ دس اسدٍّتب ٍ
هسئَالى ثشگضاسی اسدٍّب دس سِ ضْش اًذیوطه ،ضَش ٍ دصفَل دس سبل  73 -75ثِ تؿذاد ً 22 ٍ 5177فتش
ثَد حزن ًوًَِ داًصآهَصاى ٍ هشثیبى ثِ تشتیت ً 55 ٍ 156فش دس ًػش گشفتِ ضذًذ دس هشحلِ ویفی ربهؿتِ
آهبسی ضبهل هسئَالى ٍ هشثیبى ثشگضاسوٌٌتذُ اسدٍّتب هتیثبضتذ حزتن ًوًَتِ دس هشحلتِ ویفتی ضتبهل 57
داًصآهَص ٍ پٌذ ًفش اص هسئَالى ثَدًذ هسئَالى ًیض ثِ سٍش ّذفوٌتذ ثتب تَرتِ ثتِ تزتبسة ثیطتتش اًتختبة
ضذًذ سٍش ًوًَِگیشی داًصآهَصاى ٍ هشثیبى ثب تَرِ ثِ تؿتذاد آىّتب دس ستِ ضتْش ثتِ سٍش ًوًَتِگیتشی
تػبدفی طجمِای ًستجتی ثتَد اثتضاس پتژٍّص ضتبهل هػتبحجِ ًیوتِ ستبوتهٌتذ ٍ دٍ پشستصًبهتِ هشثیتبى ٍ
داًصآهَصاى ثَد ًتبیذ حبغل اص هطبلؿتِ ووتی ًطتبى داد؛ داًتصآهتَصاى اص ؾَاهتل دسٍىدادی اسدٍّتبی
ساّیبى ًَس ّوچَى ویفیت تزْیضات پضضىی ،تغزیِ ،هىبى ،اهىبًتبت سفتبّی ٍ سضتبیت پتبییٌی داضتتٌذ
هشثیبى ًیض ّوبًٌذ داًصآهَصاى اص ویفیت هىتبى ،تزْیتضات پضضتىی ،ثستتِّتبی فشٌّگتی ،اًتختبة هشثیتبى
ثشاسبس سي ٍ رٌسیت سضبیت ًسجی داضتٌذ ثشاسبس ًتبیذ ویفی هْن تتشیي ساّىبسّتبی تَستؿِ اسدٍّتبی
ساّیبى ًَس ضبهل تَرِ ثِ ضبوعّبی ضبیستگیّبی اسصضی دس رزة هٌبثؽ اًسبًی ،هتٌبستسبصی طشاحتی
سبوتبس سبصهبًی ثب اثؿبد هحتَایی ،هذیشیت هطبسوتی ،هذیشیت وذهبت ٍ پطتتیجبًی ٍ تَرتِ ّوتِ ربًجتِ ثتِ
ّذفّبی تشثیتی ثَدًذ
کلمات کلیذی :اسصیبثی ،اسدٍّبی ساّیبى ًَس
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 -1مقذمه
ساّیبى ًَس اص رولِ اسدٍّبیی است وِ سبلّبست دس هزوَؾِ آهَصش ٍ پشٍسش ،داًطگبُ ّب ٍ ستبیش ًْبدّتبیی وتِ رشیتبى
استوشاس اًمالة سا دًجبل هتیوٌٌتذ؛ دس حتبل ثشگتضاسی استت(هْشًژاد )5172،ضتیَُّتبی تشثیتتی اسدٍّتبی ساّیتبى ًتَس ثتش
سٍشّبی آهَصُّبی دیٌی ضبهل هطبلؿِ تبسیخ ،گشدش ؾلوی ،یبدگیشی هطبسوتی ،پشسص ٍ پبسخ ،هجبحخِ ٍ داستتبىگتَیی
استَاس هیثبضذ وذاًٍذ دس لشآى ،ثش هسبفشت ٍ هطبّذٓ آحبس ؾلن ٍ لذست ثیًػیش ،تأویتذ هتیوٌتذ؛ صیتشا تفىّتش ٍ تأهتل دس
رلَُّبی ؾلن ٍ حىوت ٍ صیجبییّبی رْبى طجیؿت ،هَرت تمَیت ایوبى ٍ دیٌذاسی ًسجت ثِ وذا وَاّذ ضذ( فػتلت1 8؛
غبضیِ )55 8وذاًٍذ دس لشاى هیفشهبیٌذ« 8دس اطشاف صهیي سیش ٍ گشدش وٌیذ تب ثجیٌیذ سشاًزبم تىزیتوٌٌذگبى آیبت وتذا
چگًَِ است ایي حزّت ٍ ثیبًى است ثشاى ؾوَم هشدم ٍ ساٌّوتب ٍ اًتذسصى ثتشاى هتمتیي ٍ پشّیضوتبساى»( آلؾوتشاى)515 8
هطبلؿِ تبسیخ ،وػَغیبت اواللى ٍ وبسّبى ًیه ٍ ثذ ٍ تفىشات گزضتگبى سا ثبصگَ هىوٌذ ٍ ؾلتل ستمَو ٍ ستؿبدت ٍ
وبهیبثى ٍ ًبوبهى رَاهؽ سا دس اؾػبس ٍ لشٍى هختلف ًطبى هىدّذ هطبلؿِ ًػشیِّبی ربهؿِضٌبستی ،تشثیتتی ٍ سٍاىضٌبستی
ًیض ًطبى هیدّذ وِ اسدٍّبی ساّیبى ًَس فشغتّبی تشثیتی ثیضوبسی سا ثشای داًصآهَصاى فشاّن هیوٌذ اسدٍّبی ساّیبى
ًَس ثستش هٌبسجی ثشای سضذ سشهبیِ ارتوبؾی هیثبضذ
 -1-1هذف ،بیان مسأله و سؤال

تؿذاد ووی اص پژٍّصّب ثِ اسصیبثی ؾَاهل دسٍىدادی یتب فشایٌتذی اسدٍّتبی ساّیتبى ًتَس پشداوتتِاًتذ اص یته ستَ فمتذاى
تحمیمبت دس توبم اثؿبد ایي اسدٍّب ثِ لحبظ ثُؿذ سبوتبسی ثش هجٌبی الگَی سیپ ثِؾٌَاى هسألِ اغلی پژٍّص حبضش ضتٌبوتِ
هیضًَذ اص سَی دیگش ،تبوٌَى ثؿذ فشایٌذی الگَی سیپ ثِ لحبظ پیگیشی آسیتّبی هَرَد ٍ اسائِ ساّىبسّب ،هَسد ًػتش
پژٍّطگشاى ًجَدُ است ایي هسألِ دس هٌبطك رٌگی استبى وَصستبى اص اّویت ثبالیی ثشوَسداس است ثٌبثشایي ّتذف اغتلی
پژٍّص ،اسصیبثی ؾَاهل دسٍىدادی ،فشایٌذی ٍ ثشٍىدادی اسدٍّبی ساّیبى ًَس دس استبى وَصستتبى هتیثبضتذ ثٌتبثشایي ایتي
چبلص هسألِ اغلی پژٍّص حبضش ضٌبوتِ هیضَد ٍ پبسخ ثتِ ایتي پشستص وتِ ؾَاهتل دسٍىدادی ،فشایٌتذی ٍ ثتشٍىدادی
اسدٍّبی ساّیبى ًَس دس استبى وَصستبى وذاماًذ؟
 -2-1ضزورت پژوهص

ثب آسیتضٌبسی اسدٍّبی ساّیبى ًَس دس استبى وَصستبى یب سبیش استبىّب ٍ افضایص وبسایی ایي اسدٍّب ثشای داًتصآهتَصاى ٍ
داًطزَیبى فشغتّبی تشثیتی ثیضوبسی ثشای آًبى فشاّن هیضَد اص ایي سٍ اسدٍّبی ساّیبى ًَس ثستش هٌبستجی ثتشای سضتذ
سشهبیِ ارتوبؾی آیٌذُ هیضَد ثشسسی ویفیتت ؾَاهتل دسٍىدادی ،فشایٌتذی ٍ ثتشٍىدادی اسدٍّتبی ساّیتبى ًتَس ّوچتَى
ویفیت تزْیضات پضضىی ،تغزیِ ،هىبى ،اهىبًبت سفبّی ٍ ثستِّبی فشٌّگی ٍ ثِ افضایص وبسایی ایتي اسدّتب هتیافضایتذ ٍ
ضشٍست اًزبم ایي پژٍّص سا پیص اص پیص آضىبس هیوٌذ
 -3-1پیطینه پژوهص

تٌْب پژٍّص اسصیبثی اسدٍّبی ساّیبى ًَس ثشاسبس الگَی سیپ تَسط هحوذ حسيصاد ٍ ّوىبساى دس سبل  5165اًزبم ضتذُ
است ایي پژٍّص ویفیت وبسٍاىّبی ساّیبى ًَس سا اص دیذگبُ داًطزَیبى ؾلَم پضضىی داًطگبُ هطْذ ثشسسی وشدُ است
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ًتبیذ ًطبى داد وِ هىبىّبی ثبصدیذ ضذُ ٍ هحل البهت اص هیضاى هطلَثیت ثبالیی ثشوَسداس ثَدًذ ّوچٌیي ؾَاهتل فشایٌتذی
هبًٌذ صهبى ثشگضاسی اسدٍ ٍ ًحَُ ثشوَسد ٍ احتشام وبدس اسدٍ ًیض هطلَة اسصیتبثی ضتذ اهتب هؤلفتِّتبیی ّوچتَى ثشگتضاسی
هشاسن ثبًطبو ٍ تَضیح دسثبسُ ضْذای تفحع ٍ هؿشفی وتبةّبی هَسد اًتػبس دس سطح ًسجتبً هطلَة اسصیبثی ضذ اص ستَی
دیگش اسدٍ ثیطتش ثش ؾَاهل ؾبطفی ٍ ًگشش داًطزَیبى تأحیشگزاس ثَدُ است اگشچتِ ایتي پتژٍّص دس داًطتگبُ اًزتبم ضتذُ
است ٍ ًتبیذ ،آسیتضٌبسی ٍ سیطِیبثی ًطذُ است ٍ پژٍّص فمط رٌجِ تَغیفی داضتِ است ،اهب ًتبیذ ایي پتژٍّص هؿتشف
ثشوی اص ًطبًگشّبی سٌزص ویفیت اسدٍّبی ساّیبى ًَس هیثبضذ دس پژٍّصّبی دیگش ؾَاهل دسٍىدادی اسدٍّبی ساّیبى
ًَس ثِطَس گزسا ٍ غیشهستمین اسصضیبثی ضذُاًذ اثیب ٍ وبًی ( )5175احشثخطی اًَاؼ ثشًبهِّبی سخت افضاسی ٍ ًتشم افتضاسی
اسدٍّبی ساّیبى ًَس سا ثش صائشیي هٌبطك ؾولیبتی سا ثِ ضیَُ ووی ٍ ویفی ثشسسی ًوَدُاًذ ٍ ًتبیذ ًطبى داد وِ ًوبیطگبُّب ٍ
یبدهبىّب ًسجت ثِ دیگش ثشًبهِّب هبًٌذ 8فیلن ،تئبتش ،تَصیؽ وتبة ٍ هزالت ثش حفع ٍ اًتمبل اسصشّبی دفبؼ همذس ثِ صائشیي
تأحیش ثیطتشی داضتِاًذ ثشًب ٍ احوذی اغل ( )5172ثب ّذف تؿییي تمَین صهبًی هٌبست رْت حضتَس وتبسٍاىّتبی ساّیتبى
ًَس دس وَصستبى،ضشایط صیست اللیوی هٌطمِ سا ثشسسی ًوَدُ است یبفتِّب ًطبى هیّذوتِ هٌطمتِ دس طتَل ستبل ثتب داضتتي
تٌَؼ ثیَولیوبیی ،اص ضشایط داـ تب ًسجتبً وٌىی ثشوَسداس است طی فػَل ثْبس ٍ تبثستبى اص هحذٍدُ آسبیص صیست اللیوتی
وبسد است دس اٍاوش پبییض ٍ سشاسش صهستبى ضشایط آسبیص اللیوی ثْتشی ثشای گشدضگشی دس هٌطمِ ًسجت ثِ هتذت تتٌص
گشهبیی طَالًی( 5هبِّ) هْیبست ثش ایي اسبس رْت حضَس وتبسٍاىّتبی ساّیتبى ًتَس دس هٌتبطك ؾولیتبتی رٌتَة غتشة
استبى ،هبُّبی دی ٍ ثْوي ثب ثشوَسداسی اص ضشایط هٌحػشثِفشد آسبیص اًسبًی دس اٍلَیت لشاس هیگیشًتذ ثٌتبثشایي اص ًػتش
پژٍّصّبی فَق ًوبیطگبُّب ،یبدهبىّب ،سسبًِّبی آهَصضیًَ ،ؼ هحل ،صهتبى ٍ ضتشایط اللیوتی هٌطمتِ هتیتَاًتذ ثتِؾٌتَاى
ؾٌبغش دسٍىدادی دس آسیتضٌبسی اسدٍّبی ساّیبى ًَس هَسد ًػش لشاس گیشد لبئذ ؾلی ٍ لطیفتی ( ) 5171الگتَیی هفْتَهی
اص ؾَاهل صهیٌِسبص،آسیت صا ٍ ساّجشدّبی استمبء اسدٍّبی ساّیبى ًَس سا اسائِ ًوَدُاًذ ثشاسبس ایي الگَ ،هْنتتشیي ؾَاهتل
آسیتصای اسدٍّبی ساّیبى ًَس ضبهل تْبرن فشٌّگی ،تحشیف دفبؼ همذس ،ثیتَرْی هسئَالى ٍ حَادث اسدٍّبی ساّیبى
ًَس ثَدُاًذ ّوچٌیي هطبسوت فؿبل ٍ ّنافضایی دستگبُّبی حىَهتی ،افضایص اؾتجبسات ،ثستشستبصی ثتشای حضتَس توتبهی
الطبس هشدم ،استفبدُ ّوِ ربًجِ اص اثضاس ٌّش ٍ سسبًِ ثِؾٌَاى ساّجشدّبی استمبء ویفیت اسدٍّبی ساّیبى ًتَس هؿشفتی ضتذُاًتذ
پژٍّصّبی اًذوی ًیض تأحیش اسدٍّب سا ثش ًگشش داًطزَیبى ثشسسی ًوَدُاًذ هستؿَدی ٍ ًَغتبًی (ً )5174طتبى دادًتذ وتِ
اسدٍّب ثش ًگشش سفتبسی ٍ ضٌبوتی داًطزَیبى ًسجت ثِ ضْبدت ٍ اّذاف اسدٍّبی ساّیبى ًَس تتأحیش ثستضایی داضتتِاًتذ ،اهتب
ًتبیذ پژٍّص پبیٌذُ ،هٌػشی ٍ تَولی (ً )5172طبى داد وِ اسدٍّبی ساّیبى ًتَس ثتش ًگتشش داًطتزَیبى دس ستطح هطلتَثی
تأحیش ًذاضتِاًذ ًتبیذ پژٍّصّبیی وِ تأحیش اسدٍّب سا ثش ثشًٍذاد اسصیتبثی هتیوٌٌتذ؛ حتبوی اص آى استت وتِ احتشات تشثیتتی
اسدٍّب اص هٌػش رٌجِّبی ضٌبوتی ،ؾبطفی ٍ سفتبسی لبثل ثشسسی هیثبضذ ثشسسی پیطتیٌِ پتژٍّص ًطتبى هتیدّتذ وتِ ٌّتَص
تحمیك ربهؿی اص توبم ؾَاهل اص رولِ دسٍىداد ،فشایٌذ ٍ ثشٍىداد اسدٍّبی ساّیبى ًتَس اًزتبم ًطتذُ استت ثیطتتش تحمیمتبت
اًزبم ضذُ تأحیش اسدٍّب سا ثش ادسان ٍ ًگشش رَاًبى ثشسسی ًوَدُاًذ
 -5-1روش پژوهص

ایي پژٍّص ثب استفبدُ اص سٍش تَغیفی – تحلیلی رْت آسیتضٌبسی اسدٍّبی ساّیبى ًتَس دس استتبى وَصستتبى ثتِ سٍش
ووی ٍ ویفی اًزبم گشفتِ است سٍش پژٍّص حبضش اص ًػش ّذف وبسثشدی استت ٍ سٍیىتشد پتژٍّص تشویجتی (ووتی ٍ
ویفی) هیثبضذ ربهؿِ آهبسی پژٍّص دس هشحلِ ووی پژٍّص ضبهل داًتصآهتَصاى ٍ هشثیتبى ضتشوتوٌٌتذُ دس اسدٍّتب ٍ
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هسئَالى ثشگضاسی اسدٍّب دس سِ ضْش اًذیوطه ،ضَش ٍ دصفَل دس سبل  73 -75ثِ تؿذاد ً 22 ٍ 5177فش ثَد حزن ًوًَتِ
داًصآهَصاى ٍ هشثیبى ثِ تشتیت ً 55 ٍ 156فش دس ًػش گشفتِ ضذًذ دس هشحلِ ویفی ربهؿِ آهبسی ضبهل هستئَالى ٍ هشثیتبى
ثشگضاسوٌٌذُ اسدٍّب هیثبضذ حزن ًوًَِ دس هشحلِ ویفی ضبهل  57داًص آهَص ٍ پٌذ ًفش اص هسئَالى ثَدًذ هسئَالى ًیض ثِ
سٍش ّذفوٌذ ثب تَرِ ثِ تزبسة ثیطتش اًتخبة ضذًذ سٍش ًوًَِگیشی داًصآهَصاى ٍ هشثیبى ثب تَرِ ثِ تؿذاد آىّب دس ستِ
ضْش ثِ سٍش ًوًَِگیشی تػبدفی طجمِای ًسجتی ثَد اثضاس پژٍّص ضبهل هػبحجِ ًیوِ سبوتهٌذ ٍ دٍ پشسصًبهِ اص هشثیبى
ٍ داًص آهَصاى رْت اسصیبثی ؾَاهل دسٍىدادی اسدٍّبی ساّیبى ًَس ّوچتَى ویفیتت تزْیتضات پضضتىی ،تغزیتِ ،هىتبى،
اهىبًبت سفبّی ٍ ثستِّبی فشٌّگی ثَدُ است
 -2چارچوب نظزی
سشهبیِ ارتوبؾی ،هزوَؾِ ٌّزبسّبٍ اسصشّبی ارتوبؾی هَرَد دس سیستنّبی ارتوبؾی است وِ دس احتش دسن هطتتشن،
تؿبهالت ٍ استجبطبت احشثخص ایزبد ضذُ ،هَرت استمتبی ستطح ّوىتبسی اؾضتبی آى ربهؿتِ هتیضتَد(فَوَیبهب)4777 ،
پَتٌبم  )4777( 5سشهبیِ ارتوبؾی سا ثِؾٌَاى تؿبهالت ٍ سٍاثتط هیتبى ضتجىِّتبی ارتوتبؾی ًبضتی اص ٌّزبسّتب ٍ اسصشّتب ٍ
اؾتوبد افشاد تؿشیف هیوٌذ سٍاثط ٍ تؿبهالت هیتَاًذ دسسطح وشد ٍ وتالى ضتبهل فتشد ،گتشٍُ ٍ ربهؿتِ اتفتبق ثیفتتذ
سشهبیِ ارتوبؾی سبصهبًی ضبهل سِ هؤلفِ سشهبیِ ضٌبوتی ،سبوتبسی ٍ استجبطی هیثبضذ(ثِ ًمل اص تبًتبسدیٌب ٍ وتشٍل4753 ،4
) دسٍالؽ سشهبیِ ارتوبؾی اص طشیك ایي سِ هؤلفِ هَرت ولك اسصشّبی ارتوبؾی ّوچَى اؾتوبد ،غذالت ،حستي تفتبّن،
ّن دسدی ،دٍستیّ ،وجستگی ،فذاوبسی ٍ هیضَد سشهبیِ ضٌبوتی ثِ دسن هطتشن افشاد اص اّذاف ،سسبلت ٍ سٍیتِّتب،
اًتػبسات اص ًمص ،سٍیِّب ٍ ٌّزبسّب دس ارتوبؼ اضبسُ هیوٌذ سشهبیِ استجبطی اص طشیك ویفیت سٍاثط ضخػتی ٍ تؿتبهالت
افشاد دس سبصهبى هَرت دسن هطتشن افشاد اص اسصشّب ٍ ٌّزبسّبی حبون ثش گشٍُ هیضَد ایي اهش هَرت ایزتبد اؾتوتبد
ٍ ولك اسصشّبی ارتوبؾی ٍ استجبطبت احشثخص ثیي افشاد ربهؿِ هیضَد( ّشًذی ) 5171 ،ثشاستبس هتذل ویفتی ارتوتبؾی
ویلپبتشیه ،اسصشّب ٍ ثبٍسّبی ارتوبؾی ثش هجٌبی سٍاثط احشثخص ٍ اؾتوبد دس سِ سطح وبًَادُ ،هذسسِ ٍ ربهؿتِ ایزتبد ٍ
تمَیت هیضًَذ ثِ اؾتمبد ویلپتشیه ّوِ ایي سطَح ثب ّن دس استجبو ثتَدُ ،هَرتت تمَیتت ّوتذیگش هتیضتًَذ ٍ هَرتت
ضىلگیشی َّیت گشٍّی ٍ روؿی دس سطَح ثبالتش ارتوبؾی ٍ سضذ ٍ تحَل هتیگتشدد (تتبرجخص ) 5162 ،ثٌتبثشایي ثتب
تَرِ ثِ سٍیىشد ربهؿِضٌبسی ،ضشوت دس اسدٍّتبی ساّیتبى ًتَس هَرتت ایزتبد تؿتبهالت احتشثخص ثتیي افتشاد ٍ استَُّتب،
اسطَسُّب ،ساٍیبى ٍ اؾضبی گشٍُ هیضَد استجبطبت هؤحش هَرت ولك اسصشّبی ارتوبؾی دس هیبى داًصآهَصاى ّوچتَى
اؾتوبد ،غذالت ،حسي تفبّنّ ،ن دسدی ،دٍستیّ ،وجستگی ،فذاوبسی ٍ دسن ؾویتك اسصشّتبی فشٌّگتی دفتبؼ اص هتیْي
اسالهی هیضَد ٍیگَتسىی سبوتبسگشای ثب سٍیىتشد ارتوتبؾی استت وتِ ثتش صهیٌتِ ارتوتبؾی یتبدگیشی تأویتذ هتیوٌتذ
ٍیگَتسىی ًیض ثش ایي اؾتمبد است وِ داًصآهَصاى داًص سا اص طشیك تؿبهل ارتوبؾی ثب دیگشاى ستبصهبى هتیدٌّتذ ( ستیف،
 )5163اص هٌػش ًػشیِ تشثیتی ربى دیَیی ًیض ،یبدگیشی اص طشیك تزشثِ ٍ تؿبهل فتشد ثتب هحتیط غتَست هتیگیتشد ّوچٌتیي
سفتبسّب ٍ اسصشّبی ارتوبؾی اص طشیك فؿبلیتّبی گشٍّی آهَوتِ هیضًَذ اص سَی دیگتش ،هجٌتبی ًػتشی سٍش تتذسیس
گشدش ؾلوی ،سٍش ًوبیطی ٍ ایفبی ًمص ثشاسبس دیذگبُ سفتبسگشایبى ٍ اغتل هزتبٍست گتبتشی ًیتض لبثتل ثحتج استت
هزبٍست فشد ثب سٍیذاد وبغی دس صهبى هشثَو ثِ آى ثشاسبس اغل هزبٍست هَرت یبدگیشی هیضَد ثِطَس هخبل هتَلذیي
.........................................................................................................................................................
1 . Putnam
2 . Tantardini & kroll
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 5123یب ٍ 5137لبیؿی تبسیخی هشثَو ثِ اًمالة ٍ رٌگ سا دس دسس تبسیخ ثْتش آهَوتِاًتذ چتَى دس احتش اغتل هزتبٍست
ّوشاُ ثب آى ثَدُاًذ ٍ یبدآٍسی آى تذاؾی آى وبطشُّبست ثٌبثشایي ثشاسبس اغل هزبٍست گبتشی چٌبًچِ هذسسِ ٍ هشثیبى
تؿلین ٍ تشثیت ضشایطی سا ایزبد وٌٌذ وِ داًصآهَصاى دس هزبٍست ثب آى سٍیذاد لشاسگیشًذ یبدگیشی ثْتش غَست هیگیشد(
اهیذیبى ) 5172 ،ثشوالف افالطَى تشثیت اًتمبل اسصشّب ،ثبٍسّب ٍ ٌّزبسّبی فشٌّگی اص یته ًستل ثتِ ًستل دیگتش استت
(گَته ) 5173 ،ثشاسبس ًػشیِّبی آهَصش ثضسگسبالى تشثیت ًیض اهشی هستوش ٍ هبدامالؿوش است اص سَی دیگتش ،اص ًػتش
دیذگبُ سیبسی ّش هىتجی ثشای استوشاس ًیبص ثِ تشٍیذ داسد ثشاسبس الگَی پبسادایوی ساّیبى ًَس یبد ٍ ساُ ضْیذاى ٍ ؾػوتت
دفبؼ همذس ثسیبس حبئض اّویت است ،اهب اص سَی دیگش ،دفبؼ همذس دس هؿشؼ فشاهَش ضذى لشاس داسد ثٌتبثشایي اسدٍّتبی
ساّیبى ًَس یىی اص ضیَُّبی تشٍیذ ٍ آهَصش هذاٍم ادثیبت رٌگ ٍ اسصشّباسصشّبی دیٌتی ٍ هتزّجی ثتِ ثضسگستبالى اص
رولِ داًص آهَصاى دٍسُ هتَسطِ است ایزبد استجبو ؾویك ثیي ًسل سَم ٍ چْبسم ثب ًسلّبی اٍل ٍ دٍم اًمالة اهشی ثسیبس
هْن ٍ حیبتی ثشای استوشاس ًػبم است ،فىش ٍ ًػبم اسالهی ٍلتی هستوش هیگشدد وِ آسهبىّبیی وتِ ًستلّتبی اٍل اًمتالة
داضتٌذ ًیض ثِ ضىلی ثِ ًسلّبی حبضش هٌتمل ضَد (لبئذؾلی ٍ لطیفی )5171 ،آهَصش ٍ تشٍیذ ادثیبت رٌگ هَرت ایزتبد
ٍ تذاٍم اهٌیت هلی ٍ فشاهلی وطَس ًیض هیضَد اسدٍّبی ساّیبى ًَس هیتَاًذ ثِؾٌَاى یىی اص فٌَى دفبؼ هلی ،اهٌیت هَرَد
دس ًػبم روَْسی اسالهی سا ثِ رب آٍسدُ ،اص آى پبسذاسی وٌذ (ستجىتىیي سیتضی ٍ رؿفتشی )5175 ،ثشگتضاسی اسدٍّتبی
ساّیبى ًَس داسای هضیتّبی تشثیتی ،فشٌّگی ،ارتوبؾی ٍ سیبستی فشاٍاًتی استت ،اهتب چگتًَگی ارتشای اسدٍّتب گتبّی ثتب
هطىالتی هَارِ است ثِگًَِای وِ ثشگضاسی اسدٍّبی ساّیبى ًَس ثِ ربی ایٌىِ اثضاسی دس رْت تحمك آسهبىّب ٍ اّتذاف
اًمالة اسالهی دس ًػش گشفتِ ضَد؛ وَد ثِ ّذف تجذیل هتیضتَد ثتِطتَس هختبل تَرتِ ثتِ افتضایص حزتن ثبصدیذوٌٌتذگبى
دیذگبّی ووی ٍ آسیتصاست دس حبلی وِ اسدٍی ساّیبى وبهالً ویفی است ٍ ثب حزن اغالً تٌبست ًذاسد ثشوی اص ضشوت
وٌٌذگبى یب هزشیبى ًگبّی تَسیستی ثِ اسدٍّبی ساّیبى ًَس داسًذ ثِ ؾجبستی سفش سا ثِ هٌضلتِ دیتذى ٍ تفتشیح هتیاًگبسًتذ ٍ
هبّیت اغلی سفش سا فشاهَش هیوٌٌذ ثشوی اص هطىالت اسدٍّبی ساّیبى ًَس هشثَو ثِ ًحَُ هذیشیت ٍ ارتشای آى استت
ثِ ایي هؿٌب وِ ثِ حفع هحیط صیست ٍ لذسداًی اص آى ثِؾٌَاى ّذفی تشثیتی تَرِ ًویضتَد ٍ هتشدم هٌتبطك رٌگتی پتس اص
اتوبم اسدٍ ثب حزن لبثلتَرْی اص صثبلِ هَارِ هیضًَذ ایي اهش هَرت وبّص لذاست ٍ اّویت اسدٍ ًضد هشدم هیضتَد یتب
اسائِ اطالؾبت ضؿیف ،غلطً ،بلع ٍ ًبوبسآهذ ثِ هخبطجبى فمط هَرت ایزبد فضبیی احسبسی ٍ گشیتِ هحتَس ثتِ هخبطجتبى
هیضَد ثِگًَِای وِ اسدٍی ساّیبى ًَس ثیطتش تأحیش ؾبطفی داسد ایي تأحیش ثیطتش ثِغَست هتَلتی ثتَدُ ،هتذت صیتبدی دٍام
ًویآٍسد (هحوذحسیي صادُ ،سؿیذی سضَاًی ،ثبغگلی ٍ رَادی وَساى) 5165 ،
ارشای احشثخص اسدٍّبی ساّیبى ًَس ثِؾٌَاى تزلی فشٌّگ دفبؼ همذس ًیبصهٌتذ هطبلؿتِ ؾلوتی ،اسصیتبثی ٍ آستیتضٌبستی
ووی ٍ ویفی ٍ ربهؽ هیثبضذ الگَی اسصیبثی ربهؽ ٍ سیستوبتیه چبسچَة هٌبسجی سا ثشای اسصیتبثی رتبهؽ ًمتبو لتَت ٍ
ضؿف اسدٍّبی ساّیبى ًَس فتشاّن هتیآٍسد الگتَی ستیپ اص رولتِ الگَّتبی هجتٌتی ثتش هتذیشیت ٍ ثتِ هٌػتَس تستْیل دس
تػوینگیشی هذیشاى اسائِ ٍ تذٍیي ضذُ است ٍ الگتَیی استت وتلًگتش ٍ رتبهؽ وتِ هتیتَاًتذ یته ثشًبهتِ سا ثتِغتَست
سیستوبتیه ٍ ّوِ ربًجِ ثشسسی وٌتذ هتذل  cippاص چْتبس ًتَؼ اسصضتیبثی (صهیٌتِ-دسٍىداد-فشایٌتذ ٍ ثتشٍىداد) دٍ ًمتص
(تػوینگیشی ٍ-پبسخگَیی) ٍ سِ هشحلِ(تؿییي وشدى-ثِدست آٍسدى ٍ فشاّن سبوتي) تطىیل ضتذُ استت اص چْتبس ًتَؼ
اسصضیبثی ثبال هیتَاى دس رْت تػوینگیشی ٍ ثشًبهِسیضی استفبدُ ًوَد ثشسسی ادثیبت ٍ پیطیٌِ پژٍّص ًطبى هیدّتذ وتِ
دس صهیٌِ آسیتضٌبسی ربهؽ اسدٍّبی ساّیبى ًَس تحمیمبت ووی غَست گشفتِ استت ٍ ثشوتی اص تحمیمتبت ًمتبو لتَت ٍ
ضؿف اسدٍّب سا ثِ ضیَُ ووی اسصیبثی ًوَدُاًذ اص طشفی پژٍّطگشاى ثیطتش ثشاسبس ثؿتذ ستبوتبسی الگتَی ستیپ (صهیٌتِ-
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دسٍىداد -فشایٌذ ٍ ثشٍىداد) ثشًبهِّبی آهَصضتی سا اسصیتبثی یتب آستیتضٌبستی ًوتَدُاًتذ دس حتبلی وتِ ّوتَاسُ دٍ ًمتص
تػوینگیشی ٍ پبسخگَیی دسثبسُ آسیتّبی هَرَد دس پژٍّصّبی اًزبم ضذُ هغفَل هبًذُ است( وٌذلی ٍ هحجتیاهتیي،
) 5174
 -3فزاینذ ارسیابی
سٍش پژٍّص حبضش اص ًػش ّذف وبسثشدی استت ٍ سٍیىتشد پتژٍّص تشویجتی (ویفتی -ووتی – ویفتی ) هتیثبضتذ ایتي
پژٍّص دس سِ هشحلِ اًزبم ضذ دس هشحلِ ًخست ،ثِ هٌػَس ضٌبستبیی ًطتبًگشّبی ستٌزص اسدٍّتبی ساّیتبى ًتَس اص سٍش
تحلیل هحتَای ویفی ثب سٍیىشد لیبسی استفبدُ ضذ ثِ ایي غَست وِ اثتذا ثشاستبس هجتبًی ًػتشی ٍ تزشثتی ؾَاهتل اغتلی
دسٍىدادی ،فشایٌذی ٍ ثشٍىدادی اسدٍّبی ساّیبى ًَس ثب تَرِ ثِ الگَی ستیپ هبًٌتذ هشثیتبى ،فضتب ،تزْیتضات ،تستْیالت،
ضیَُّبی آهَصضی ،سجهّبی هذیشیتی ٍ تأتیشات تشثیتی ضٌبسبیی ضذًذ سپس سؤاالتی ثبص پبسخ ثشاستبس ؾَاهتل هتزوَس
طشاحی ضذ هحتَای هػبحجِّب ثِ هتي تجذیل ضذًذ ثب استفبدُ اص تحلیل هحتَای ولوِ ثتِ ولوتِ ًطتبًگشّبی حتبئض اّویتت
اسصیبثی دس اسدٍّبی ساّیبى ًَس ّوچَى صهبى ،هىبى ،تغزیِ ،هشثیتبىً ،ػتش ٍالتذیي ،ثَدرتِ ،هشثیتبى ،داًتصآهتَصاىً ،ػتن ٍ
اًضجبو ،هذیشیت ،سّجشی ،اهٌیت ،ایوٌی ٍ ضٌبسبیی ضذًذ ًطبًگشّب ثشاسبس حیطِّبی دسٍىدادی ،فشایٌذی ٍ ثشٍىدادی
دستِثٌذی ضذًذ ٍ دٍ پشسصًبهِ هشثیبى ٍ داًصآهَصاى تذٍیي ضذ ربهؿِ آهبسی دس ایي هشحلِ ضتبهل ولیتِ داًتصآهتَصاى
داسای تزشثِ حذالل یىجبس ضشوت دس اسدٍّبی ساّیبى ًتَس دس ستِ ضتْش اًذیوطته ،دصفتَل ٍ ضتَش ٍ هستئَالى لشاسگتبُ
فتحالوجتیي ضتَش دس ستبل  73 -75ثتَد حزتن ًوًَتِ دس هشحلتِ اٍل ضتبهل  57داًتصآهتَص ٍ دٍ ًفتش اص هستئَالى ثَدًتذ
داًصآهَصاى دس ایي هشحلِ ثِ ضیَُ تػبدفی لشؾِوطی دس سِ ضْش اًتخبة ضذًذ هسئَالى ًیض ثِ سٍش ّذفوٌذ ثتب تَرتِ ثتِ
تزبسة ثیص اص  3سبل هذیشیت لشاسگبُ فتحالوجیي اسدٍّبی ساّیبى ًَس دس ضْشستبى ضَش اًتخبة ضذًذ سٍش پژٍّص دس
هشحلِ دٍم ووتی ثتِ ضتیَُ تَغتیفی – پیوبیطتی ثتَد ربهؿتِ آهتبسی دس ایتي هشحلتِ ضتبهل ولیتِ داًتصآهتَصاى ٍ هشثیتبى
ضشوتوٌٌذُ دس اسدٍّبی ساّیبى ًَس دس سِ ضْش اًذیوطه ،ضَش ٍ دصفَل دس سبل  73-75ثَد وِ ثب تَرِ ثِ تؿذاد آىّتب
دس سِ ضْش ،ثِ سٍش ًوًَِگیشی تػبدفی طجمِای ًسجتی اًتختبة ضتذًذ(رتذٍل  ) 5اثتضاس روتؽآٍسی اطالؾتبت ضتبهل دٍ
پشسصًبهِ داًصآهَصاى ٍ هشثیبى ،حبغل هشحلِ اٍل پژٍّص ثَد ثِ هٌػَس سٍایی هحتَایی ٍ غَسی پشسصًبهِ دس اوتیتبس
پٌذ ًفش اص هسئَالى هذیشیت ٍ ثشگضاسی اسدٍّبی ساّیبى ًَس لشاس گشفت پس اص تؿذیل ٍ اغالح ًطبًگشّب پشسصًبهتِّتبی
ًْبیی تذٍیي ضذًذ ثِ هٌػَس سٌزص ًطبًگشّبی اسصیبثی اسدٍّبی ساّیبى ًَس اص طیف پتٌذگضیٌتِای لیىتشت استتفبدُ ضتذ
اهتیبص ثیي  1/45-3 ٍ 4/12-1/44،5-4/11ثِ تشتیت ًبهطلَةً ،سجتبً هطلَة ٍ هطلَة دس ًػش گشفتِ ضذ( اسحبلی ،ثبصسگبى
ٍ حزبصی  ) 5173دس هشحلِ سَم ّذف پژٍّص ضٌبسبیی آسیتّب ٍ ساّىبسّبی افضایص ویفیت اسدٍّبی ساّیبى ًَس ثتَد
ثِ ّویي هٌػَس ،سٍش پژٍّص تحلیل هحتَای ویفی ثب سٍیىشد استمشایی ثَد ربهؿِ آهبسی دس ایتي ثختص ضتبهل هستئَالى
اسدٍّبی ساّیبى ًَس ٍ هشثیبى دس سِ ضْش اًذیوطته ،دصفتَل ٍ ضتَش دس ستبل  73 -75ثتَد حزتن ًوًَتِ ضتبهل ً 3فتش اص
هسئَالى ٍ هشثیبى اسدٍّبی ساّیبى ًَس ثَد سٍش ًوًَِگیشی ّذفوٌذ ٍ هؿیبس ٍسٍد ثِ هطبلؿِ داضتي تزشثِ حذالل پٌذ ستبل
هذیشیت اسدٍّب ثَد اثضاس روؽآٍسی اطالؾبت هػبحجِ ًیوِسبوتهٌذ ثَد سؤاالت هػتبحجِ ثشاستبس هطتىالت ضٌبستبیی
ضذُ دس هشرلِ دٍم دس صهیٌِ ؾلل ویفیت پبییي هٌبثؽ هبدی ٍ اًسبًی اسدٍّبی ساّیبى ًَس ٍ ساّجشدّبی ثْجَد اسدٍّب طشاحتی
ضذًذ پس اص اًزبم هػبحجِّب هشحلِ وذگزاسی ثبص اًزبم ضذ هشاحل وذگتزاسی ثتبص ضتبهل تحلیتل ٍ وذگتزاسی ،وطتف
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طجمبت ٍ تذٍیي رذٍل وذگزاسی ثَد ثِ ایي هؿٌب دس هشحلِ اٍل توبم دادُّبی حبغل اص هػبحجِ ثِ هتي تجذیل ضذًذ هتتي
ثِ دست آهذُ اص هػبحجِّب ثِ هٌػَس دسن ولی چٌذ ثبس هطبلؿِ ضذ سپس هتَى ولوِ ثِ ولوِ وَاًذُ ضذ تب وذّبی اٍلیتِ
استخشاد ضذًذ دس هشحلِ دٍم وذگزاسی ثبص ،وذّب ثشاسبس تفبٍتّب یب ضجبّتّبیطبى ثِ همَلِ تجذیل ضتذًذ ضتبیبى روتش
است ،وذّبی اٍلیِ ٍ همَالت دس ّش دٍ هشحلِ ثشاسبس هجبًی ًػشی ًبمگزاسی ضذًذ (رذاٍل )4 ٍ 3
جدول  :1جامعه و نمونه آماری دانشآموزان و مربیان
انذیمطک

جامعه و نمونه

ضوش

جمع کل

دسفول

آماری

مزبیان

دانصآموسان

مزبیان

دانصآموسان

مزبیان

دانصآموسان

مزبیان

دانصآموسان

خبهؼِ

20

650

14

300

10

350

44

1300

ًوًَِ

8

208

4

50

5

60

17

318

 -4یافتههای کیفی مزبوط به ضناسایی نطانگزهای ارسیابی اردوهای راهیان نور:
اثتذا ثب داًصآهَصاى ٍ هسئَالى ثش گضاسی اسدٍّبی ساّیبى ًَس هػبحجِ ًیوِسبوتهٌذ اًزبم ضذ داًصآهَصاى تزبسة وَد
سا دس صهیٌِ اسدٍّبی ساّیبى ًَس ثیبى ًوَدًذ یىی اص داًص آهَصاى دوتش پبیِ دٍاصدّن تزشثی گفت هحل وَاثیذى دس اسدٍ
اص ًػش پبگیضگی هٌبست ًجَد اگش چِ ثَفِ ثَد ،اهب وَساویّبی هفیذی ثشای وَسدى فشاّن ًجَد اص طشفی ویفیت غتزا ًیتض
ثسیبس پبییي ثَد؛ ثِگًَِای وِ ثسیبسی اص داًصآهَصاى اص آى غزاّب ًویوَسدًذ هطىل دیگشی وِ ٍرَد داضتت؛ ایتي ثتَد
وِ اًتػبهبت وَاّشاى دس اسدٍ ٍرَد ًذاضت ٍ ثشای ّذایت دوتشّب هؿوَالً اص سشثبصّب ووته هتیگشفتٌتذ ّوچٌتیي صهتبى
اسدٍ ویلی ون ثَد ،اهب ثبیذ ثگَین وِ ًوبص روبؾت ویلی وتَة ثتَد ایتي ّوتبیص ثستیبس صیجتب ٍ تأحیشگتزاس ثتَد ثتب توتبم
وبستیّبیی وِ ٍرَد داضت؛ فْویذم وِ وطَسم پس اص گزساًذى چِ سختیّبیی ثِ ایي اهٌیت سستیذُ استت دالٍسهتشداى
وطَسم ثشای دفبؼ اص هیْي اسالهی اص هبل ٍ ربى گزضتٌذ هب ّن ثبیذ ثشای داضتي ایشاًی پبیذاس تالش وٌین ٍ ثِ ّتیچ وتبئٌی
اربصُ تزبٍص ثِ وطَسهبى سا ًذّین چٌذ ًفش دیگتش اص داًتصآهتَصاى دٍسُ هتَستطِ هتَاسدی ّوچتَى پتبییي ثتَدى ویفیتت
وَاثگبُ ،غزا ،سشٍیس ٍ حوبم سا ًیض ثشضوشدًذ ثِؾالٍُ یىی دیگش اص داًصآهَصاى دٍاصدّن تزشثتی اغْتبس داضتت استتبد
ساٌّوبیی وِ ثشای ساٌّوبیی داًصآهَصاى لشاس هیدٌّذ ثبیذ اطالؾبت الصم رْت اًتمبل آى ثِ داًصآهتَصاى سا داضتتِ ثبضتذ
صهبى ثشگضاسی اسدٍ ثسیبس ون ثَد ،اهب یبدهبى ضْذا ویلی تأحیشگزاس ثَد ٍ هي ّشگض گزضتِ وطَسم سا اص یبد ًویثشم غلتن ٍ
ستن دس ّوِ رَاهؽ ٍ دس ّش ضشایطی ٍرَد داسد ثبیذ اص وطَس وَد دس ثشاثش ثیگبًگبى ٍ هضدٍساًی وِ لػذ ستشوَة ایتشاى
ٍ ایشاًی سا داسًذ ،هجبسصُ وٌین یىی اص داًصآهَصاى پسش دٍسُ هتَسطِ ثسیبس هتأحش اص دیذاس فضتبی یبدهتبى ضتْذا دس اسدٍی
ساّیبى ًَس ثَد اٍ گفت 8ثَی ؾطش ضْیذاى سٍی ٍسبیل رٌگی حسویضذ ثب وَد هیگفتن؛ ضلوچِ وشثالی دیگشی استت
ٍلتی ثشگطتن ثب وَد پیوبى ثستن تب ّویطِ اص ٍطي ٍ وَى ضْذا دفبؼ وٌن یىتی اص هستئَالى اسدٍّتبی ساّیتبى ًتَس گفتت8
ٌَّص ّن ساٍیبى ٍ هشثیبى اسدٍّبی ساّیبى ًَس ثشاسبس ضبوعّبی ضبیستِسبالسی اًتخبة ٍ سبصهبًذّی ًویضتًَذ ویفیتت
تغزیِ ،هىبى استشاحت ،ثْذاضت ،اهٌیت ٍ ایوٌی ٍ ٍسبیل ًملیِ پبییي هیثبضذ تحلیل ًتبیذ حبغل اص هػبحجِّب ثب استفبدُ اص
وذگزاسی ثبص اًزبم ضذ دس ایي ساستب ضبوعّبیی ّوچَى صهبى ،هىبى ،تغزیِ ،هشثیبىً ،ػن ٍ اًضجبو ،هتذیشیت ،سّجتشی،
اهٌیت ،ایوٌی ،هشثیبى ٍ ضیَُّبی آهَصضی ٍ تأحیشات تشثیتی دس حَصُّبی ضٌبوتی ،ؾبطفی ٍ سفتبسی ضٌبسبیی ضذ
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 -5یافتههای توصیفی
جدول  .2ارزیابی عوامل دروندادی و شیوههای اجرایی اردوهای راهیان نور از دیدگاه دانشآموزان
درونداد دانصآموسان

ضوش

دسفول

انذیمطک

دس هىبىّبی اسدٍّبی ساّیبى ساٌّوب ثِصَست هؤثش ٍ هستوش حضَس داضتِ است.

2/56

3/20

2/99

2/64

2/95

2/60

2/82

3/03

2/77

2/62

2/88

2/58

2/36

2/55

2/30

ٍالذیي هي اص ضشوت وشدى هي دس اسدٍ سضبیت وبهل داضتٌذ.

2/98

3/18

3/19

ًوبیطگبُّبی هٌبعك خٌگی خزاة ٍ آهَصًذُ ّستٌذ.

2/60

2/95

2/85

2/80

3/07

2/93

2/48

2/65

2/25

2/72

2/85

2/73

دس ًَضتي دلًَضتِ هطبسوت داضتن.

1/96

2/30

2/29

دس فؼبلیتّبی گشٍّی اسدٍ ضشوت هیوشدم .فشایٌذ

2/86

3/02

2/81

ًظن ٍ اًضجبط دس اخشای ثشًبهِّبی اسدٍ هٌبست ثَد.

2/80

2/90

2/91

تدْیضات پضضىی ٍ پضضىیبس ٍ ووهّبی اٍلیِ ثشای سفش اسدٍی ساّیبى ًَس هٌبست
ثَد.
ساٍیبى ٍ سٍحبًیَى دس سفش اسدٍی ساّیبى ًَس تَاًوٌذ ٍ تأثیشگزاس ثَدًذ.
فشٍضگبُّبی فشٌّگی اسدٍی ساّیبى ًَس وِ ثشای داًصآهَصاى تْیِ ضذُ اص ًظش
ویفیت هغلَة ثَد.
اهىبًبت سفبّی اسىبى ساّیبى ًَس اص خولِ غزا هحل خَاة ٍ سشٍیس ثْذاضتی اص
ًظش ویفیت هغلَة ثَدُ است.

اهىبًبت اسىبى ٍ خذهت سسبًی اسدٍی ساّیبى ًَس هتٌبست ثب ًیبصّبی ضوب ثَدُ
است.
دس ثشًبهِّبی آهَصضی اسدٍ اص سٍشّبی تیوی ٍ پشسص ٍ پبسخ استفبدُ ضذ.
دس هذت البهت هي دس اسىبى اسدٍی ساّیبى ًَس ثشًبهِّبی فشٌّگی ٍ ٌّشی
ٍسصضی ثشگضاس گشدیذُ است.

جدول  :3ارزیابی عوامل دروندادی و شیوههای اجرایی اردوهای راهیان نور از دیدگاه مربیان
گویهها

ضوش

دسفول

انذیمطک

هشثیبى ٍ ػَاهل اخشایی هغبثك ثب ضشایظ ٍ ٍیژگیّبی الصم اًتخبة گشدیذُاًذ.

3/47

3/40

2/93

دس هىبىّبی اسدٍّبی ساّیبى ًَس فشدی ثِػٌَاى ساٌّوب حضَس داضت.

3/41

3

2/60

3/41

3

2/83

3/06

2/64

2/28

2/76

2/68

2/63

2/71

2/88

2/60

3/12

2/48

2/58

تدْیضات پضضىی ٍ پضضىیبس ٍ ووهّبی اٍلیِ ثشای سفش اسدٍی ساّیبى ًَس ٍخَد
داضت.
ثستِّبی فشٌّگی اسدٍی ساّیبى ًَس وِ ثشای داًصآهَصاى تْیِ ضذُ اص ًظش ویفیت
هغلَة ثَدًذ.
تؼذاد اسدٍّبی داًصآهَصی ساّیبى ًَس دٍ  2ثبس دس سبل وبفی هیثبضذ.
سشپشست ٍ هشثیبى ّش ثشًبهِ اخشایی ٍ ثبصدیذی ثشاسبس خٌسیت دختش ٍ پسش
اًتخبة ضذُاًذ.
اهىبًبت سفبّی اسىبى ساّیبى ًَس اصخولِ غزا هحل خَاة ٍ سشٍیس ثْذاضتی اص
ًظش ویفت هغلَة ثَد.
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ادامه جدول  :3ارزیابی عوامل دروندادی و شیوههای اجرایی اردوهای راهیان نور از دیدگاه مربیان
گویهها

ضوش

دسفول

انذیمطک

ٍسیلِ ًملیِ اػضاهی اص ضشوتّبی هسبفشثشی هؼتجش ٍ لبًًَی تْیِ ضذُ ثَد.

3/41

2/84

3/13

3

2/52

2/85

2/53

2/32

2/42

1/94

2/48

2/45

1/59

2/28

2/33

2/94

2/80

2/73

ٍضؼیت تغزیِ دس اسدٍ هٌبست ًجَد.

3/41

2/44

2/35

هحل استشاحت دس اسدٍ هٌبست ثَد.

3/47

2/48

2/85

3

2/52

2/48

2/76

2/20

2/48

3/35

2/80

2/53

2/88

3/32

3/13

سبصهبًذّی داًصآهَصاى ثشاسبس دستَسالؼول اخشایی اسدٍّب اًدبم گشفتِ است.
اهىبًبت اسىبى ٍ خذهتسسبًی اسدٍی ساّیبى ًَس هتٌبست ثب ًیبصّبی ضوب ثَدُ
است.
دس افتتبحیِ هسئَلیي اداسُ آهَصش ٍ پشٍسشً ،بحیِ سپبُ ٍ اداسات دیگش ،حضَس
داضتِاًذ.
ٍالذیي داًصآهَصاى اص ضشوت وشدى فشصًذضبى دس اسدٍ سضبیت وبهل ًذاضتٌذ.
دس فشٍضگبُّبی فشٌّگی اسدٍی ساّیبى ًَس هحصَالت اص ًظش ویفیت ،تٌَع هغلَة
ثَدُ است.

توبم داًصآهَصاى لجل اص حشوت اسدٍ ساّیبى ًَس ثیوِ سالهت ضذُاًذ.
ثَدخِ یب ّضیٌِای وِ ثشای اسدٍی ساّیبى ًَس دس ًظش گشفتِ هیضَد ٍالؼبً صشف ایي
همَلِ هیگشدد.
الگَّبی سفتبسی ضْذای ثشخستِ دفبع همذس دس اسدٍ ثب روش ٍیژگیّبی اخاللی ٍ
سفتبسی آىّب هؼشفی ضذًذ.
ػَاهل اخشایی اػن اص ثسیح ،سپبُ دس ثشگضاسی اسدٍّب تؼبهل ٍ ّوىبسی داضتٌذ.

جدول  :4تأثیرات تربیتی اردوهای راهیان نور بر دانشآموزان
گویهها

ضوش

دسفول

انذیمطک

صذای اًفدبسات سصهبیص ضجبًِ هَخت اریت ٍآصاس ٍ ًبساحتی داًصآهَصاى ضذ.

2/02

2/10

1/99

3/12

3/30

3/18

2/88

2/83

2/91

ضشوت دس اسدٍّبی ساّیبى ًَس ثیَْدُ ٍ ػجث است.

2/30

2/17

2/02

ضشوت دس اسدٍ هَخت افضایص اضغشاة ٍ تٌص دس هي ضذ.

2/06

2/37

1/94

سفتي ثِ هٌبعك خٌگی ثش افضایص سٍحیِ هغلَة هي تأثیش داضتِ است.

2/80

2/97

2/96

1/80

2/13

1/95

دس اثش ضشوت دس اسدٍ ثیوبس ضذم .ثشٍىداد

2/34

2/53

2/38

ضشوت دس اسدٍی ساّیبى ًَس هَخت تأهیي ًیبصّبی اختوبػی هي ضذ.

1/92

2/47

2/34

اص ًحَُ ثشخَسد ٍ سفتبس هشثیبى ٍ ػَاهل اخشایی دس اسدٍ ًبساحت ضذم.

1/78

1/80

2

ساٍی سصهبیص تَاًستِ هغبلت فشٌّگ ایثبس ،ضْبدت ،سصهٌذگبى سا ثِ داًصآهَصاى
ثِخَثی اًتمبل دّذ.
ثشًبهِّبی فشٌّگی اسدٍّبی ساّیبى ًَس ثش افضایص اػتمبدات ٍ ثبٍسّبی هزّجی هي
تأثیشگزاس ثَدُ است.

ثشًبهِّبی فشٌّگی اسدٍّبی ساّیبى ًَس ثش افضایص اػتمبدات ٍ ثبٍسّبی هزّجی هي
تأثیشگزاس ثَدُ است .ثشٍىداد

151

دوفصلنامه ادبیات دفاع مقدس /دانشگاه شاهد /دوره  /۴شماره  /۱بهار و تابستان ( ۱911پیاپی )6

ادامه جدول  :4تأثیرات تربیتی اردوهای راهیان نور بر دانشآموزان
ضوش

دسفول

انذیمطک

گویهها

2/88

3/15

3/05

هىبىّبی صیبستی ٍ خٌگی داسای فضبی هؼٌَی ٍ ایثبسگشی ثَدُ است.

3/02

3/27

3/25

ثِ ضشوت دس اسدٍّبی ساّیبى ًَس دس آیٌذُ ػاللِهٌذ ّستن.

3/02

3/07

3/13

اسدٍ ثش خَاًذى ًوبص ٍ ػجبدت هي ثِصَست هٌظن تأثیش داضتِ است.

2/78

3/02

2/80

اسدٍ ثبػث ضذ دس حَصُ تحصیلی خَد اًگیضش ٍ هَفمیت ثیطتشی سا وست وٌن.

2/78

3/02

2/83

ضشوت دس اسدٍ ثبػث وبّص ػولىشد تحصیلی هي ضذ .ثشٍىداد ضشوت دس اسدٍ
ثبػث وبّص ػولىشد تحصیلی هي ضذ.

ّوبًگًَِ وِ رذاٍل فَق ًطبى هتیدٌّتذ ،اوخشیتت ًطتبًگشّبی هشثتَو ثتِ ؾَاهتل دسٍىدادی ٍ ارشایتی ضتبهل اهىبًتبت،
تسْیالت ،هٌبثؽ اًسبًی ٍ ضیَُّبی هذیشیت ،سّجشی ٍ آهَصضی دس سطح اص دیذگبُ داًتصآهتَصاى ٍ هشثیتبى ًستجتبً هطلتَة
گتتضاسش ضتتذُ استتت فمتتط هشثیتتبى هؿتمذًتتذ وتتِ ٍالتتذیي اص حضتتَس فشصًتتذاى وتتَد دس اسدٍّتتب سضتتبیت داسًتتذ ّوچٌ تیي
داًصآهَصاى تأحیشات تشثیتی اسدٍ سا ًیض دس سطح ًسجتبً هطلَثی اسصیبثی ًوَدًذ
جدول  :5نمونه بهدست آوردن مفاهیم از مصاحبهها
نمونه نقل قول

کذهای اولیه

ساٍی خٌگ ثبیذ خَدش ثچِ هٌغمِ خٌگی

آضٌب ثَدى ػَاهل اخشایی ٍ اداسی ثب هٌبعك

ثبضذ تب هٌبعك خٌگی ٍ ػولیبتی سا ثطٌبسذ.

خٌگی

مفاهیم (مقولهها )

تَخِ ثِ ضبخصّبی ضبیستگیّبی
اسصضی دسخزة هٌبثغ اًسبًی

تغزیِ وبسٍاى ساّیبى ًَس ثبیذ عَسی آهبدُ
ثبضذ وِ ثِ هَلغ اص ثبصدیذوٌٌذگبى پزیشایی

ّوبٌّگی ثب ایستگبُّب یب هىبىّبی اص پیص

ضَد .هثالً صجحبًًِ ،بّبس ٍ ضبم ثِ هَلغ ثبضذ تؼییيضذُ ثشای تذاسن تغزیِ سبلن ٍ گشم

هذیشیت خذهبت ٍ پطتیجبًی

تب ًگشاًی دس داًصآهَصاى ایدبد ًطَد.
اخجبسی ثَدى سفتي ثِ اسدٍّب ثبػث ًبسضبیتی
ثیطتش خبًَادُّب ضذُ است .دس دٍسُ دٍم
هتَسغِ دُ ًوشُ اص دسس آهبدگی دفبػی
داًصآهَصاى دس صَست سفتي ثِ اسدٍّب اخز

حزف ًوشُ اخجبسی ضشوت دس اسدٍّب ثِ
هٌضلِ دسس آهبدگی دفبػی

هیضَد.
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تَخِ ّوِ خبًجِ ثِ اّذاف تشثیتی

ارزیابی اردوهای راهیان نور در استان خوزستان /فرانک امیدیان و غالمعباس آنسته

جدول  :6یافتههای کیفی مربوط به شناسایی آسیبها و راهبردهای ارتقاء اردوهای راهیان نور
خالصهای اس مضمون مصاحبهها و روایتگویی مذیزان و متخصصان در چهار

کذگذاری اولیه مزبوط به ضناسایی

حوسه ضناسایی ضذه

ضاخصهای نیاسسنجی

هصبحجِضًَذُ :یىی اص ساٍیبى داسای سی سبل سبثمِ دس خٌگ ٍ اسدٍّبی ساّیبى ًَس اًتخبة ػَاهل اخشایی ٍ اداسی ثشاسبس
هطىالت هشثَط ثِ هٌبثغ اًسبًی ٍ ػَاهل اخشایی ساّیبى ًَس وذاماًذ؟ ساّىبسّبی ضبخصّبی تخصصی ٍ حشفِای دیٌی،
التضام ػَاهل اداسی ٍ اخشایی ثِ ًظبم
هَسد ًظش سا ثفشهبییذ.
خوَْسی اسالهی ٍ ضئًَبت اسالهی،
یىی اص هسئَالى اظْبس داضت:
آضٌب ثَدى ػَاهل اخشایی ٍ اداسی ثب
ًیشٍّبیی وِ دس اسدٍّبی ساّیبى ًَس حضَس داسًذ؛ ػجبستٌذ اص ػَاهل اخشایی ٍ
ػَاهل اداسی وِ اص عشف ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش هؼشفی هیضًَذ .ثبیذ اٍالً ایشاًی هٌبعك خٌگی ،داضتي تدبسثی دس صهیٌِ
االصل ثبضٌذ .تبثغ لبًَى ًظبم خوَْسی اسالهی ثبضٌذ .لبًَى اسبسی سا لجَل داضتِ خٌگ ٍ سصهٌذُ ثَدى ،التضام ػَاهل اداسی
ثبضٌذ .هتؼْذ ثِ ضئًَبت اسالهی ٍ هحیغی وبس ثبضٌذ ٍ .هتؼْذ ثِ اًدبم وبس ثبضٌذ ٍ ٍ .اخشایی ثِ ًظبم خوَْسی اسالهی ٍ
ػَاهل اهٌیتی سپبُ وِ ٍظیفِ حوبیت ٍ اهٌیت سا ثش ػْذُ داسًذ اص لجل ثبصدیذ وشدُ ضئًَبت اسالهیٍ ،خَد ساٌّوبیبى ٍ
ثبضٌذ .سٍای خٌگ ثبیذ خَدش ثچِ هٌغمِ خٌگی ثبضذ تب هٌبعك خٌگی ٍ ػولیبتی سٍحبًیَى صى ثشای ضشوتوٌٌذگبى دختش
سا ثطٌبسذ ٍ آضٌبیی وبهل ثب هٌغمِ داضتِ ثبضذ ٍ چَى هٌبعك خٌگی هختلف هیثبضذ
ّش وذام ثبیذ ساٍی هختص خَدش سا داضتِ ثبضذ .تب ثتَاًذ تَضیحبت ٍ اعالػبت
الصم سا ثِ داًصآهَصاى ٍ ثبصدیذوٌٌذگبى اًتمبل دّذ .هٌبعك خٌگی خَصستبى ،ضَش،
داًیبل وِ ضبهل پل وشخِ ،هٌغمِ دضت ػجبس ،هٌغمِ فتحالوجیي اص ًَع حوالت ٍ
ًیشٍی ًظبهی سپبُ ،استص ،ثسیح داسای سَاثك تبسیخی هتفبٍتی ثَدُاًذ.
ثبصدیذوٌٌذگبى اص ًظش خٌسیت ،سي ٍ هَلؼیت ثب پشسصّبی هتفبٍتی ًیض سٍثِسٍ
خَاٌّذ ضذ .ثِعَس هثبل داًصآهَصاى سؤاالتی دس سغح خَد هغشح هیوٌٌذ.
داًطدَیبى ّن سؤاالتی دیگش هیپشسٌذ .تفىیه خٌسیت ًیض هسألِ دیگشی است وِ
ثبیذ دس سبصهبًذّی ًیشٍی اًسبًی ثِ آى تَخِ داضت .پسشّب ٍ هشدّب خذاگبًِ ػبصم
هٌبعك خٌگی هیضًَذّ .ویيعَس دختشّب ًیض ثبیذ ثیطتش ثب ػَاهل اخشایی خبًن
ّوشاُ ثبضٌذ .حتی ًیبص است ّوشاُ دختشاى داًصآهَص سٍحبًی صى ًیض ّوشاُ ضَد .تب
دس صَست پشسص دیٌی ٍ ضشػی پبسخگَ ثبضٌذ.
هصبحجِضًَذُ :یىی اص ساٍیبى داسای سی سبل سبثمِ دس خٌگ ٍ اسدٍّبی ساّیبى ًَس ّوبٌّگی ثب ایستگبُّب یب هىبىّبی اص
هطىالت هشثَط ثِ اهىبًبت ٍ تسْیالت اسدٍّبی ساّیبى ًَس ٍ ساّىبسّبی هوىي پیص تؼییيضذُ ثشای تذاسن تغزیِ سبلن
ٍ گشم ،هتٌبستسبصی استشاحتگبُ ٍ هحل
وذاماًذ؟ تغزیِ وبسٍاى ساّیبى ًَس ثبیذ عَسی آهبدُ ثبضذ وِ ثِ هَلغ اص
ثبصدیذوٌٌذگبى پزیشایی ضَد .هثالً صجحبًًِ ،بّبس ٍ ضبم ثِ هَلغ ثبضذ تب ًگشاًی دس البهت ثب خٌسیت ٍ سي ضشوتوٌٌذگبى،
تَخِ ثِ اهٌیت وبسٍاى ،تَخِ ثِ ایوٌی
داًصآهَصاى ایدبد ًطَد .غزای خَة ٍ سبلن ٍ ثْذاضتی ٍ گشم تذاسن ثجیٌٌذ.
ٍسبیل ًملیِ ،تأییذ ساًٌذگبى اص ًظش
هیبىٍػذُ دس عَل صهبى اسدٍ دس ثیي وبسٍاى تَصیغ گشدد .ثشاسبس ضشایظ آة ٍ
َّایی ٍ اللیوی غزا سا تذاسن ثجیٌٌذ .استشاحتگبُ ثبصدیذوٌٌذگبى ًیض ثبیذ هتٌبست ثب ضبخصّبی سالهت سٍاى ٍ ضغلی
حشفِای
سي ٍ خٌسیت آًبى ثبضذ .هحل استشاحت وَدوبى ٍ ًَخَاًبى داًصآهَص ،ثبیذ اص
خَاًبى یب هشدم ػبدی ضشایظ هٌبستتش ٍ ایذُال داضتِ ثبضذ .ثشای داًصآهَصاى ًوبص
خوبػت حتوبً ثشگضاس ضَد ،اهب هوىي است هشدم ػبدی ثِصَست فشادا ًیض ًوبص
ثخَاًٌذ.
اص ًظش هسبیل اهٌیتی چِ ساّىبسّبیی سا پیطٌْبد هیوٌیذ؟ اهٌیت اسلحِ ثشای حفبظت
وبسٍاى ساّیبى ًَس الضاهی ٍ ٍاخت است وِ دس حیي سفتي اسدٍی ساّیبى ًَس هطىلی
پیص ًیبیذ ٍ دس آساهص ٍ سالهت وبهل سفش اًدبم ثگیشد .ثْتش است وِ ّش اتَثَس
یب ٍسیلِ ًملیِ یه فشد ثب لجبس فشم ًظبهی ٍ ثب توبم تدْیضات ّوشاُ ثبضذٍ .سبیل
ًملیِ ثبیذ ثیوِ ثبضٌذ ٍ ساًٌذُ هَسد تأییذ ثبضذ .ساًٌذُ ثبیذ ثب هسئَل ٍ ساٌّوبی سفش
اسدٍّبی ساّیبى ًَس ّوبٌّگ ثبضذ .ضت ساًٌذگی ًىٌذٌّ .گبم ثبسًذگی ٍ ثبسش
ثشف ،گشد ٍ غجبس ساًٌذگی هوٌَع ٍ غیشلبًًَی است.
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ادامه جدول  :6یافتههای کیفی مربوط به شناسایی آسیبها و راهبردهای ارتقاء اردوهای راهیان نور
خالصهای اس مضمون مصاحبهها و روایتگویی مذیزان و متخصصان در چهار

کذگذاری اولیه مزبوط به ضناسایی

حوسه ضناسایی ضذه

ضاخصهای نیاسسنجی

هصبحجِضًَذُ :یىی اص ساٍیبى ٍ ثسیدیبى :صهبى اسدٍّبی ساّیبى ًَس چگًَِ ثبیذ

هتٌبستسبصی صهبى ثشگضاسی اسدٍّب ثب

ثبضذ؟ صهبى ثبیذ ثب تَخِ ثِ ضشایظ اللیوی ٍ خغشافیبیی ٍ ثب تَخِ ثِ پبییي ثَدى

ضشایظ اللیوی هٌغمِ

تشاون ٍ حدن فؼبلیتّبی آهَصضی هطخص ضَد .ثْتشیي صهبى ثشگضاسی آثبى هبُ
ثشای داًصآهَصاى دس ًظش گشفتِ هیضَد .وِ پبًضدُ سٍص خبًنّب ٍ پبًضدُ سٍص آلبیبى
ثبضٌذ ٍ ثشای داًطدَیبى  15دی هبُ تب پبیبى اسفٌذ هبُ ًیض صهبى هٌبسجی است.
هصبحجِضًَذُ :هسئَل ثسیح داًص آهَصی اداسُ آهَصش ٍ پشٍسش اًذیوطه

هستٌذسبصی ثَدخِ ٍ اػتجبسات هبلی،

ًظش ضوب دس ػلل ویفیت پبییي اسدٍّبی ساّیبى ًَس چیست؟ دس خذاٍل فَق هطبّذُ ًظبست ثش اسٌبد ثَدخِ ٍ اػتجبسات هبلی،
ضذ وِ اوثشیت داًصآهَصاى اظْبس داضتٌذ وِ ضشوت دس اسدٍّب ثبػث ثیوبسی آىّب

تَخِ ّوِ خبًجِ ثِ اثؼبد تشثیتی هبًٌذ

ضذُ است .یىی اص ػلل ػوذُ هیتَاًذ استفبدُ آىّب اص تٌمالت ثبضذ .الجتِ ساّىبس

هسئَلیتپزیشی ،احتشام ثِ هحیظ صیست

ایي است هیبى ٍػذُّبی هٌبست ٍ هجتٌی ثش سػبیت اصَل ثْذاضتی ثِ آًبى اسائِ
ضَد .اص ػلل ضؼف ایي اسدٍّب هیتَاى هَاسد صیش سا ثشضوشد:
الف -ػذم لَاًیي ٍ همشسات هلی وطَسی اص عشف سبصهبى ساّیبى ًَس ثسیح همبٍهت
ٍ آهَصش ٍ پشٍسش
ة -سػبیت ًىشدى ٍ ّذس دادى ثَدخِ ساّیبى ًَس دس سشاسش وطَس دس هٌبعك خٌگی
وطَس دس حبلی وِ ٍخِ ًمذ اص داًصآهَصاى دسیبفت هیضَد .
ج -آهَصش ثِ خبًَادُّب ٍ اعالعسسبًی ثِ اٍلیبی داًصآهَصاى اسائِ ًویضَد.
هصبحجِضًَذُ :هسئَل ثسیح داًص اهَصی اداسُ آهَصضآهَصش ٍ پشٍسش اًذیوطه

تَخِ ّوِ خبًجِ ثِ اثؼبد تشثیتی هبًٌذ

هتأسفبًِ اص ًظش ایٌدبًت خلسبت پشسص ٍ پبسخ ثِخَثی ثشگضاس ًویضَد.

هسئَلیتپزیشی ،احتشام ثِ هحیظ صیست،

داًصآهَصاى دس دلًَضتِّب ضشوت ًویوٌٌذ .ثشًبهِّبی ٍسصضی ثشگضاس ًویضًَذ.

عشاحی لَاًیي ٍ همشسات هذٍى ٍ هستٌذ

ًظن ٍ اًضجبط سػبیت ًویضَد .ثبیذ ثِ توبم خٌجِّبی تشثیتی اسدٍ ّبی ساّیبى ًَس

ثشًبهِّبی اخشایی

تَخِ ضَد.
هصبحجِضًَذُ :هؼبًٍت پشٍسضی هذاسس هتَسغِ ضْشستبى اًذیوطه

هتٌبستسبصی صهبى ثشگضاسی اسدٍّب ثب

ًظش ضوب دسثبسُ ػلل ویفیت پبییي اسدٍّبی ساّیبى ًَس چیست؟ ثِ ًظش هي دس

ضشایظ اللیوی هٌغمًِ ،بسضبیتی اٍلیب اص

سبلّبی اخیش خبًَادُّب اص اسدٍّب ثِ دالیل خغشات احتوبلی استمجبل ًویوٌٌذ.

اسدٍّب ،خغشات اسدٍّب ،پَل گشفتي اص

اوثشیت آىّب وسبًی ّستٌذ وِ ته فشصًذ یب داسای دٍ ٍ حذاوثش سِ فشصًذ هیثبضٌذ .خبًَادُّب خْت ضشوت دس اسدٍ ،خغش
آىّب اص فشستبدى فشصًذاى ثِ اسدٍّب اهتٌبع هیوٌٌذ .صهبًی وِ اص آىّب ػلل سا خَیب

ثیوبسی دس اسدًٍ ،گشش تطشیفبتی ثِ

ضذم .دالیلی ّوچَى خغشات ،ثیشٍى هبًذى اص خبًِ ٍ ضت سا خبسج اص هٌضل

ثشگضاسی اسدٍّب ،حزف ًوشُ اخجبسی

خَاثیذى سا لجَل ًذاسًذ یب هؼتمذًذ اص دٍستبى ٍ ّوىالسیّب سفتبسّبی ثذ سا

ضشوت دس اسدٍّب ثِ هٌضلِ دسس آهبدگی

هیآهَصًذ ٍ اتفبلبً دٍس هبًذى اص ًظبست خبًَادُ هضشاتی فشاتش اص فَایذ اسدٍّب ثشای

دفبػی ،ثشگضاسی والسّبی آهَصش

فشصًذاى آىّبثِ ّوشاُ داسد .اص عشفی ثحث اخجبسی ثَدى سفتي ثِ اسدٍّب ثبػث

خبًَادُ ،ثشگضاسی والسّبی

ًبسضبیتی ثیطتش خبًَادُّب ضذُ است .دس دٍسُ دٍم هتَسغِ دُ ًوشُ اص دسس آهبدگی اسلحِضٌبسی
دفبػی داًصآهَصاى دس صَست سفتي ثِ اسدٍّب اخز هیضَد .ثٌبثشایي داًصآهَصاى دس
صَست ػذم حضَس دس اسدٍّب ثب دُ ًوشُ هشثَط ثِ آصهَى وتجی فمظ دس ایي دسس
لجَل هیضًَذ .دس حبلی وِ هَخت وبّص ًوشُ هؼذل ًیض هیضَد  .یه سٍص دس اسدٍ
آة ثشای ٍضَ ّن ًجَد .یب گبّی وَلش خشاة هیضذ .غزا گشم ٍ هٌبست ًیست.
گبّی سصهبیص ضجبًِ ثبػث تشس ٍ ٍحطت داًصآهَصاى هیضَد(.اداهِ دس صفحِ ثؼذ)
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ادامه جدول  :6یافتههای کیفی مربوط به شناسایی آسیبها و راهبردهای ارتقاء اردوهای راهیان نور
خالصهای اس مضمون مصاحبهها و روایتگویی مذیزان و متخصصان در چهار

کذگذاری اولیه مزبوط به ضناسایی

حوسه ضناسایی ضذه

ضاخصهای نیاسسنجی

خغش خبدُ ٍ گشم ثَدى َّا دس آثبى هبُ دس اى هٌغمِ ّوِ ػَاهلی است وِ هَخت
ثیوبس ضذى ثشخی اص داًصآهَصاى هیضًَذ .ثٌبثشایي اوثشیت خبًَادُّب ثشای هطبسوت
دس اسدٍّب هخبلف ّستٌذ.صهبًی وِ وبسٍاى تَلف هیوٌذ ٍ ساٍی ضشٍع ثِ صحجت
هیوٌذ .داًصآهَصاى ثیحَصلِ هیضًَذ ٍ دائن هیگَیٌذ آلب ثشٍین گشم است.
ٍالؼیت ایي است وِ اوثشیت داًصآهَصاى تَخِ ًویوٌٌذ ٍ ػَاهل هختلفی ّوچَى
گشهب یب گشسٌگی هبًغ اص تَخِ آىّب ثِ سخٌبى ساٍی هیضَد .الجتِ گبّی ساٍی آى
تدشثِ الصم ٍ ثالغت ٍ ضیَایی سخي سا ًیض ًذاسد ٍ خَد ػبهل دیگشی ثش ػذم تَخِ
داًصآهَصاى هیضَد  .ثِ ًظش هي ثْتشیي صهبى اسد صهستبى دس دی هبُ است .ضؼف
دیگشی وِ ٍخَد داسد ایي است وِ اگش چِ ثَدخِ ضشوت دس اسدٍّب اص پیص
تؼییيضذُ ٍ وطَسی است ٍ .اص ٍصاست ایي ثَدخِ دس ًظش گشفتِ هیضَد .حتی عجك
ثخصًبهِ دس هٌبعك خٌگی اص داًصآهَصاى ًجبیذ پَل ثگیشًذ ،اهب اص ّش داًصآهَص
ًفشی ثیست ٍ پٌح ّضاس تَهبى پَل هیگیشًذ .هتأسفبًِ گبّی اسدٍّبی ساّیبى ًَس
خٌجِ تطشیفبتی پیذا هیوٌٌذ ٍ .هدشیبى ثِ اسائِ چٌذ ػىس یب یه گضاسش اوتفب
هیوٌٌذ ٍ ویفیت ٍ ثشٍىداد چٌذاى هَسد تَخِ ًیست .ثْتش است والسّبی
اسلحِضٌبسی ٍ تیشاًذاصی ثشای داًصآهَصاًی وِ دس ایي دٍسُّب ضشوت ًویوٌٌذ دس
ًظش گشفتِ ضَد یب اص فیلنّبی آهَصضی ،داستبى ٍ ...ثب ّوبٌّگی ثسیح ،آهَصش ٍ
پشٍسش ،هسبخذ ًٍ...یض ًْبدیٌِسبصی فشٌّگ دفبع همذس صَست گیشد.
هصبحجِضًَذُ :یىی اص اسبتیذ داًطىذُ ػلَم اًسبًی داًطگبُ آصاد اسالهی ثِ ًظش

ایدبد سبختبس سبصهبًی ثَسٍوشاسی ثِ

ضوب ثب تَخِ ثِ هطىالت اسٍّبی ساّیبى ًَس ساّىبس هٌبست ثشای اثشثخطی اسدٍّب

هٌظَس هستٌذسبصی ثَدخِ ٍ اػتجبسات

چیست؟ ثِ ًظش هي ًیبص است؛ یبفتِّبی ویفی ایي تحمیك ًطبى هیدّذ وِ هْوتشیي هبلی ٍ ًظبست ثش اسٌبد ثَدخِ ٍ
ػَاهل اصلی هؤثش ثش ویفیت اسدٍّبی ساّیبى ًَس ًبضی اص سبختبس هذیشیتی ٍ

اػتجبسات هبلی ،پبسخگَیی ثشًبهِّبی

وبسوشدّبی آى اص لجیل ثشًبهِسیضی ،سبصهبًذّی ٍ ًظبست هیثبضذ .سبختبس سبصهبًی

اخشاییً ،گْذاسی اسٌبد ٍ هذاسن،

ٍ هذیشیتی اسدٍّبی ساّیبى ًَس اصالح ضَد .اص آًدبیی وِ ایي سبصهبى ًْبدی هشدهی استخذام ًیشٍّبی هتؼْذ ٍ هتخصص،
هحسَة هیضَد داسای سبختبسی دهَوشاسی تب ثَسٍوشاسی است ٍ ّویي هَضَع

عشاحی لَاًیي ٍ همشسات هذٍى ٍ هستٌذ

ثبػث ثیًظویّب ٍ تخغی دس اهَس هبلی ضذُ است وِ ثَدخِ تؼییي ،اهب دس ًْبیت

ثشًبهِّبی اخشایی

پَل اص داًصآهَصاى گشفتِ هیضَد یب ایٌىِ گضیٌص ٍ اًتخبة ًیشٍی اًسبًی
هتخصص ٍ حشفِای ثشاسبس ضبخصّبی هذیشیت هٌبثغ اًسبًی دس ایي حَصُ
صَست ًویگیشد .ضؼف دس پیًَذ هذیشیت ػبلی ٍ هیبًی ٍ ػولیبتی است.
ثخصًبهِّب ٍ لَاًیي ثِخَثی اًدبم ًویضًَذ ٍ ًظبست ّن ون سًگ است .ثٌبثشایي
ًیبص است اسٌبد ٍ هذاسن ثشسسی ٍ ًظبست ضًَذ ٍ ثِصَست هستوش ػَاهل اداسی ٍ
اخشایی اص ًمبط ضؼف ٍ لَت اسدٍّب گضاسشًَیسی وٌٌذ.

ثشاسبس ًتبیذ حبغل اص رذٍل فَق همَلِ ّبیی ثِ ؾٌَاى ساّجشدّبی تَسؿِ اسدٍّبی ساّیبى ًَس ًیض استخشاد ضذ وِ دس اداهِ
ثِ آى پشداوتِ هیضَد
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جدول  :7شناسایی مقولههای مربوط به راهکارهای توسعه اردوهای راهیان نور
مقولهها

کذگذاری اولیه مزبوط به ضناسایی ضاخصهای نیاسسنجی

اًتخبة ػَاهل اخشایی ٍ اداسی ثشاسبس ضبخصّبی تخصصی ٍ حشفِای دیٌی ،التضام ػَاهل

تَخِ ثِ ضبخصّبی

اداسی ٍ اخشایی ثِ ًظبم خوَْسی اسالهی ٍ ضئًَبت اسالهی ،آضٌب ثَدى ػَاهل اخشایی ٍ اداسی ثب

ضبیستگیّبی اسصضی دس

هٌبعك خٌگی ،داضتي تدبسثی دس صهیٌِ خٌگ ٍ سصهٌذُ ثَدى ،التضام ػَاهل اداسی ٍ اخشایی ثِ ًظبم

خزة هٌبثغ اًسبًی

خوَْسی اسالهی ٍ ضئًَبت اسالهیٍ ،خَد ساٌّوبیبى ٍ سٍحبًیَى صى ثشای ضشوتوٌٌذگبى دختش
ایدبد سبختبس سبصهبًی ثَسٍوشاسی ثِ هٌظَس هستٌذسبصی ثَدخِ ٍ اػتجبسات هبلی ٍ ًظبست ثش
اسٌبد ثَدخِ ٍ اػتجبسات هبلی ،پبسخگَیی ثشًبهِّبی اخشاییً ،گْذاسی اسٌبد ٍ هذاسن ،استخذام

هتٌبستسبصی عشاحی

ًیشٍّبی هتؼْذ ٍ هتخصص ،عشاحی لَاًیي ٍ همشسات هذٍى ٍ هستٌذ ثشًبهِّبی اخشایی ،ایدبد

سبختبس سبصهبًی ثب اثؼبد

سبختبس سبصهبًی ادَّوشاسی دس عشاحی ثشًبهِسیضی ساّجشدی ،تَسؼِ سبختبس سبصهبًی دهَوشاسی

هحتَایی

دس تطىیل وبسگشٍُّبی ٍیژُ اص اسگبىّبی هختلف
تفَیض اختیبس ثِ هذیشاى هیبًی ثِ هٌظَس تسْیل فشایٌذ تصوینگیشی ثب تَخِ ثِ همتضیبت هَخَد،
ّوىبسی ٍ ّوبٌّگی ثیي ًیشٍّبی سپبُ ،ثسیح ٍ آهَصش ٍ پشٍسش ،ثِوبسگیشی ضیَُّبی

هذیشیت هطبسوتی

آهَصضی هطبسوتی ثِ داًصآهَصاى
ّوبٌّگی ثب ایستگبُّب یب هىبىّبی اص پیص تؼییيضذُ ثشای تذاسن تغزیِ سبلن ٍ گشم،
هتٌبستسبصی استشاحتگبُ ٍ هحل البهت ثب خٌسیت ٍ سي ضشوتوٌٌذگبىٍ ،خَد ساٌّوبیبى ٍ

هذیشیت خذهبت ٍ پطتیجبًی

سٍحبًیَى صى ثشای ضشوتوٌٌذگبى دختش
آهَصش خبًَادُ ،اختیبسی ثَدى ضشوت دس اسدٍّب ،حزف ًوشُ اخجبسی هٌَط ثِ ضشوت دس اسدٍّب
ثِ هٌضلِ دسس آهبدگی دفبػی ،تحىین اػتمبدات دیٌذاسی ،یبدگیشی هسئَلیت اختوبػی اص عشیك

تَخِ ّوِ خبًجِ ثِ اّذاف

خوغآٍسی صثبلِّب ٍ احتشام ثِ هحیظ صیستّ ،وذسیّ ،وذلی ٍ ووه ثِ هستوٌذاى ،پشٍسش

تشثیتی

لَای ػمالًی ٍ استذالل داًصآهَصاى اص عشیك ضیَُّبی هجبحثِ ٍ پشسص ٍ پبسخ

 -6نتیجهگیزی
ّوبًگًَِ وِ ًتبیذ ًطبى داد داًصآهَصاى اص ؾَاهل دسٍىدادی اسدٍّبی ساّیتبى ًتَس ّوچتَى ویفیتت تزْیتضات پضضتىی،
تغزیِ ،هىبى ،اهىبًبت سفبّی ٍ سضبیت ًسجتبً پبییٌی داضتٌذ هشثیبى ًیض ّوبًٌذ داًتصآهتَصاى اص ویفیتت هىتبى ،تزْیتضات
پضضىی ،ثستِّبی فشٌّگی ،اًتخبة هشثیبى ثشاسبس سي ٍ رٌسیت ًیض سضبیت ًسجی داضتٌذ دس تجییي یبفتِّب ّوبًگًَِ وتِ اص
ًتبیذ ویفی استٌجبو هیضَد؛ فمذاى سبوتبس سبصهبًی ٍ هذیشیتی غحیح هیتَاًذ یىی اص ؾلل ضؿفّبی هَرتَد دس سیستتن
ساّیبى ًَس ثبضذ چشا وِ ثشاسبس ًػشیِّبی والستیه هتذیشیت ،یىتی اص الضاهتبت هْتن ستبوتبس ستبصهبًی استبًذاسدستبصی
ثٍِیژُ دس حَصُ هٌبثؽ هبدی یب اًسبًی است ثشوالف ًػشیِّتبی تیلَسیستن ،فتبیَل ٍ ثَسٍوشاستی استبًذاسدستبصی ٍ اؾوتبل
لَاًیي ٍ همشسات دس حَصُّبی استشاتژیه سبصهبى ّوچَى ثخص هبلی ٍ هٌبثؽ اًسبًی هَرت احشثخطی سبصهبىّب هتیضتَد
دس حبلی وِ ًتبیذ ووی ٍ ویفی هطبلؿِ ًطبى داد وِ هٌبثؽ هبلی یب هٌبثؽ اًسبًی استبًذاسدّبی الصم سا ًذاسًذ یبفتِّبی حبغل
اص هػبحجِ ثب هسئَالى ًطبى داد وِ ؾلیسغن تػَیت هیضاى ثَدرِ اسدٍّبی ساّیبى ًَس اص ٍصاست ٍ سطَح ؾتبلی هتذیشیت،
اهب هزشیبى دس سطح ؾولیبتی ارشا ثب هَاًؽ هبلی هَارِ هیضًَذ ٍ ثشوالف تػَیت ثخصًبهِ دس هٌبطك رٌگی هجٌی ثش ؾذم
اوز پَل اص اٍلیب ،اص وبًَادُّب رْت ضشوت فشصًذاًطبى دس اسدٍّب ّضیٌِای دسیبفت هتیضتَد ایتي ؾبهتل سیطتِ دس فمتذاى
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استبًذاسدّبی هبلی ٍ ّوبٌّگی پبییي ثیي سطَح سلسلِ هشاتت هذیشیت ؾبلی ،هیبًی ٍ ؾولیبتی دس ارشای احشثخص اسدٍّبی
ساّیبى ًَس هیثبضذ دس ّویي ساستب ،یىی اص ؾلل ویفیتت پتبییي ؾَاهتل وبلجتذی ٍ فیضیىتی اسدٍّتبی ساّیتبى ًتَس ّوچتَى
ٍسبیل ًملیِ ،تغزیِ ،اهىبًبت ٍ تسْیالت هیتَاًذ ًبضی اص ضؿف هذیشیت هبلی ثبضذ دس تجییي دیگشی هیتَاى ثب استتفبدُ اص
ًػشیِ سیستوی دالیل ضؿف دس وبسوشدّبی ثشًبهِسیضی ،سبصهبًذّیً ،ػبست ،سّجشی ٍ سا تَضتیح داد صیتشا ًػشیتِّتبی
ًَیي هذیشیت ثش هجٌبی ًػشیِ سیستوی ثِ تأحیش هتغیشّبی هتؿذد فشدی ،هحیطی ،سیبسی ،ارتوبؾی ٍ دس ثشًبهتِسیتضی تَرتِ
هیوٌٌذ ثِطَس هخبل ًػشیِ ًَیي ثشًبهِسیتضی استتشاتژیه توتبهی هتغیشّتبی هتزوَس سا دس طشاحتی هأهَسیتت ،چطتناًتذاص،
اّذاف ،ساّجشدّب دس ًػش هیگیشد)وبفوي ٍ ّتشهي 5175 ،ظ  ) 34دس حتبلی وتِ ًتتبیذ تحمیتك ثتیتتَرْی ثتِ هتغیشّتبی
رٌسیت ،فشدی ،ثشًبهِ دسسی ،ضبیستگیّبی حشفِای ،سضبیت ًسجی ٍالذیيّ ،وبٌّگی پبییي ؾَاهل ارشایی ٍ دس طشاحی
ٍ ثشًبهِسیضی اسدٍّبی ساّیبى ًَس داللت هیوٌذ ثشاسبس ًػشیِ ثشًبهِسیضی استشاتژیه ،ثشًبهتِسیتضی فؿتبلیتی ارتوتبؾی –
سیبسی است ثِگًَِای وِ تَافك ٍ ّوىبسی توبم ریًفؿبى دس تذٍیي هأهَسیتت ٍ چطتناًتذاص ٍ فؿبلیتتّتبی ثشًبهتِسیتضی
اسدٍّبی ساّیبى ًَس ثسیبس حبئض اّویت است ،اهب ّوبًگًَِ وِ ًتبیذ ًطبى دادٍ ،الذیي اص ضشوت فشصًذاى وَد دس اسدٍّب تتب
حذٍدی سضبیت داضتٌذ یب تؿبهلّ ،وىبسی ٍ ّوبٌّگی ؾَاهل ارشایی اؾن اص ثسیذ ٍ سپبُ دس ثشًبهِّبی ساّیتبى ًتَس پتبییي
ثَد اص سَی دیگش ثب تَرِ ثِ ًػشیِ هذیشیت استشاتژیه ،ارشای هؤحش ثشًبهِسیضی هستلضم ًػبست هستوش ثش دادُّب ،فؿبلیتّب
ٍ اّذاف ثشًبهِّب ثش هجٌبی استبًذاسدّبست ،اهب ّوبًگًَِ وِ روش ضذ؛ هیضاى هذیشیت ٍ اًضجبو هتبلی اسدٍّتبی ساّیتبى ًتَس
دس سطح ًسجتبً پبییٌی است ًتبیذ تَغیفی ٍ ویفی هطبلؿِ ًطبى داد وِ ثیطتش اًتختبة ًیشٍّتبی اداسی ٍ ستتبدی ساّیتبى ًتَس
ثشاسبس ضبوعّبی ضبیستِسبالسی ضغلی ٍ حشفِای ًویثبضذ داًص آهتَصاى ٍ هشثیتبى ثتش ایتي ادؾتب ثَدًتذ وتِ ساٍیتبى ٍ
ساٌّوبیبى دس اسدٍّب اص وفبیت ٍ تخػع وبفی ثشوَسداس ًیستٌذ ایي هسألِ ثشاسبس ًػشیِ تٌبست فشد – هحیط لبثتل تجیتیي
است ایي ًػشیِ ثش تٌبست ثیي هتغیشّبی فتشدی ّوچتَى تَاًتبییّتب ،اسصشّتبً ،گتشش ٍ ٍیژگتیّتبی ضخػتیتی افتشاد ثتب
هتغیشّبی هحیطی هبًٌذ ٍیژگیّبی ضغلی ،هحیط ارتوبؾی ٍ فشٌّگ سبصهبًی داللت داسد (گَستبتیت ،ثَسیًَیٌِ 4757 ،ثِ
ًمل اص هطْشی ًژاد ) 5174 ،ثشاسبس ًػشیِ لَیي ًیض تطبثك ثیي ٍیژگیّبی فشدی ٍ ضغلی هٌزش ثِ پیبهذّبی هخجتت ّوچتَى
سضبیتهٌذی ،وبسایی ٍ احشثخطی هیضَد (ّشسی ٍ ثالًچبسد )5175 ،ثٌبثشایي ثب تَرِ ثِ یبفتِّبی ویفی ثبیذ گفت ساٍیتبى
ثبیذ اص تزبسة سصهٌذگی ٍ ضٌبوت دلیك هٌطمِ ٍ اؾتمبد ٍ التضام ثِ روَْسی اسالهی ثشوَسداس ثبضٌذ ثب تَرِ ثِ ایٌىِ ًتبیذ
حبغل اص تأحیشات تشثیتی اسدٍّب ًیض ًطبى دادُ است وِ اسدٍّب اص حیج تأحیش ثش افضایص اؾتمبدات ٍ ثبٍسّبی دیٌتی ًیتض تتأحیش
چٌذاًی ًذاضتِاًذ ایي یبفتِ هیتَاًذ ًبضی اص دالیل هتؿذدی ّوچَى پبییي ثَدى ویفیت وذهبت سفبّی ٍ آهَصضی اسدٍّتب
ٍ اًگیضش پبییي ضشوتوٌٌذگبى ثبضذ چشا وِ ّوبًگًَِ وِ روش ضتذ داًتصآهتَصاى اص صهتبى ،هىتبى ،تغزیتِ ٍ ضتیَُّتبی
آهَصضی سضبیت ًسجی داضتٌذ دس تجییي ایي یبفتِ ثب تَرِ ثِ ًػشیِ هضلَ هیتَاى اغْبس داضت؛ هتبداهی وتِ ًیبصّتبی ستطَح
پبییي ّوچَى تغزیِ هٌبست ،استشاحت ،اهٌیتت ٍ تتأهیي ًطتَدً ،یبصّتبی سضتذ ٍ ثبلٌتذگی ثتِؾٌتَاى ؾَاهتل اًگیضضتی دس
داًصآهَصاى ایزبد ًویضًَذ دس تجییي دیگشی ،هیتَاى ضشوت ثشوی اص داًتصآهتَصاى دس اسدٍّتب سا ثتِ دلیتل اوتز ًوتشُ
ؾولی دسس آهبدگی دفبؾی ارجبسی پٌذاضت هبداهی وِ داًصآهَصاى ثِ وبطش ؾَاهل هبدی ٍ ثیشًٍی دس اسدٍّتب هطتبسوت
هیوٌٌذ؛ ثذٍى ضه تأحیشات تشثیتی آى ًیض لبثل تَرِ ًخَاّذ ثَد دسٍالؽ یىتی اص دالیتل ؾوتذُ تتأحیشات ًستجی اسدٍّتبی
ساّیبى ًَس سا هیتَاى ًبضی اص تَرِ ثیطتش ثشًبهِّبی اسدٍّب ثِ تمَیت اًگیضش ثیشًٍی داًصآهَصاى ًسجت ثِ اًگیضش دسًٍی
آىّب داًست صیشا هحشنّبی ثیشًٍی ّوچَى اوز ًوشُ ،تفشیح ،ثب روؽ دٍستبى ثَدى ،ثبصی ٍ اص رولتِ ؾَاهتل هتؤحش ثتش
داًصآهَصاى ثشای ضشوت دس اسدٍّبست دس حبلی وِ هطبثك ثب دیذگبُّبی ًػشی ٍ ضتَاّذ پژٍّطتی اًگیتضش دسًٍتی دس
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همبیسِ ثب اًگیضش ثیشًٍی ًمص ثسضایی سا دس یبدگیشی داسد اًگیتضش دسًٍتی هَرتت تتالش ،اؾتوتبد ثتِ ًفتس ،ضبیستتگی،
اضتیبق ٍ ؾاللِ ثیطتش دس افشاد هیضَد (دسی ٍ سیبى 5777 ،ثِ ًمل اص حزبصی ،غتبلح ًزفتی ٍ اهتبًی ) 5171 ،ثتب تَرتِ ثتِ
ایٌىِ تحمك تشثیت هستلضم تغییشات ضٌبوتیً ،گشضی ٍ سفتبسی فشد است؛ اًگیضش دسًٍی هَرت تؿویتك اسصشّتب ٍ ثبٍسّتب
هیضَد دس حبلی وِ هحشنّتبی ثیشًٍتی ثتِطتَس ستطحی ثتش احسبستبت ٍ ؾَاطتف افتشاد تتأحیش هتیگزاسًتذ استتفبدُ اص
هحشنّبی ثیشًٍی هیتَاًذ همذهِای ثشای تمَیت اًگیضش دسًٍی داًصآهَصاى ثبضذ ،اهب تأویذ غشف هشثیبى ٍ ٍالتذیي ثتش
استفبدُ اص ایي هحشن ّب ثِ تذسیذ هَرت تَسؿِ ٍ هبًذگبسی فشٌّگ هػشفی اسدٍّبی ساّیبى ًَس ثِ رتبی فشٌّتگ هَلتذ
هیضَد ایي اهش ًیض هیتَاًذ ًبضی اص اطالؾبت ٍ داًص پبییي ٍالذیي ،داًصآهَصاى ٍ هزشیبى اص فلسفِ اسدٍّبی ساّیتبى ًتَس
ثبضذ ًػشیِ وٌص هؿمَالًِ ًیض ایي استذالل سا تأییذ هیوٌذ طجك ایي ًػشیِ ،سفتبس ًتیزِ صًزیشُای اص ؾَاهل است ثِگًَِای
وِ سفتبس ًبضی اص ًیت است ٍ ًیت ًیض ًبضی اص ًگشش هیثبضذ ثِ ّوتیي تشتیتت داًتص ٍ آگتبّی افتشاد ثتش ًگتشش ٍ ًیتت
تأحیشگزاس است (ثًَه ٍ ٍى ٍگت ) 5175 ،ثٌبثشایي وبسثشد الگَّبی تؿبهلی سیستوی دس رْت افضایص استجبو هتؤحش ٍ ّتش
چِ ثیطتش وبًِ ،هذسسِ ٍ ربهؿِ ثب استفبدُ اص هذیشیت هطبسوتی ،آهَصش وبًَادُ ،سویٌبس ثب استتفبدُ اص سٍشّتبی استتذاللی
آهَصش هبًٌذ سٍش پشسص ٍ پبسخ ٍ هجبحخِ ثش دسن فلسفی اسدٍّبی ساّیبى ًَس تأحیشگزاس وَاّذ ثتَد الجتتِ ضتبیبى روتش
است ،تؿذاد ووی اص داًص آهَصاى ثب هیبًگیي حذاوخش  4/17دس سِ ضْش هؿتمذ ثَدًذ وِ ضتشوت دس اسدٍّتب ؾجتج ٍ ثیْتَدُ
است ٍ ایي دلیلی ثش سَدهٌذی اسدٍّبست چشا وِ اوخشیت داًصآهَصاى دس ّش سِ ضْش هؿتمذ ثَدًذ وِ هىبىّبی صیتبستی
ٍ رٌگی داسای فضبی هؿٌَی ٍ ایخبسگشی است ایي یبفتِّب ًطبى هیدّذ وِ هىبىّبی صیبستی ٍ رٌگی ثش اسدٍّب تأحیشگزاس
ثَدُ است ،اهب ثبیذ تَرِ داضت وِ فضبی هؿٌَی یىی اص اثؿبد ٍ رٌجِّبی هؤحش ثش تشثیت دیٌی ٍ هزّجی داًصآهَصاى استت
ٍ چٌبًچِ ثِغَست یه ربًجِ هَسد تَرِ ثبضذ؛ تأحیش آى هَلتی ٍ صٍدگزس است صیشا تشثیت دیٌی ،ارتوتبؾی ٍ سیبستی دس
غَست ضٌبوت ّوِ ربًجِ داًصآهَصاى تحمك هیپزیشد ٍ تحت تأحیش لشاس گشفتي ؾَاطف ٍ احسبستبت ٍ گشیتِ وتشدى دس
فضبیی هؿٌَی پبیذاس ًویثبضتذ ثشاستبس ًػشیتِّتبی تشثیتتی سٍاثتط ٍ الگَّتبی تؿتبهلی ثتش رشیتبى ٍ پبیتذاسی تشثیتت ًیتض
تأحیشگزاسًذ ثٌبثشایي چٌبًچِ فضب ٍ هىبى هؿٌَی ثبضذ ،اهب هشثیبى ٍ ساٍیبى یب ضیَُّبی آهَصضی ٍ تشثیتتی اص وفبیتت الصم ٍ
وبفی ثشوَسداس ًجبضٌذ؛ اّذاف تشثیتی اسدٍّبی ساّیبى ًَس تحمك ًخَاّذ یبفت چَى ّوبًگًَِ وِ روش ضذ؛ ثشاسبس ًػشیِ
سیستوی توبم ؾَاهل ٍ ؾٌبغش ثبیذ دس تشثیت دیٌی داًصآهَصاى هَسد تَرِ هشثیبى تشثیتی ثبضذ ثشاستبس یبفتتِّتبی تحمیتك
پیطٌْبد هیضَد؛ سبوتبس سبصهبًی اسدٍّبی ساّیبى ًَس هتٌبست ثب اثؿبد هحتَایی اغالح ضَد ثِ ایي هؿٌب وِ دس حَصُ هتبلی ٍ
ستبدی ،سبوتبس ثَسٍوشاسی هجتٌی ثش استبًذاسدّب ٍ وط هطیّب ٍ سٍیِّب ثب ًػبست هستتوش طشاحتی ٍ ارتشا ضتَد دس حتَصُ
ارشایی ،هذیشیت هطبسوتیً ،یبصسٌزیّ ،وبٌّگی ثیي اسگبىّبی هختلتف اص ستبوتبس دهَوشاستی استتفبدُ ضتَد ثتِ هٌػتَس
ضٌبسبیی ٍ اغالح ضؿفّب ٍ تْذیذّبی هَرَد دس اسدٍّبی ساّیبى ًَس پیطٌْبد هیضَد؛ ثب ّوبٌّگی هتخػػبى دس حتَصُ
ستبدی ٍ ارشایی اسگبىّبی هختلف سبوتبس ادَّوشاسی ًیض طشاحی ضَد ثِ هٌػتَس ًْبدیٌتِستبصی ّتش چتِ ثیطتتش فشٌّتگ
ایخبسگشی ٍ ضْبدت ضشوت دس اسدٍّب غشفًػش اص هحشنّبی ثیشًٍتی ّوچتَى ًوتشُ دسس آهتبدگی دفتبؾی ثتِغتَست
اوتیبسی غَست پزیشد ثشای وبًَادُّب ٍ داًصآهَصاى وبسگبُّبی آهَصضی ثب سٍشّبی ًَیي آهَصضی ّوچَى استفبدُ اص
سٍش پشسص ٍ پبسخ ،هجبحخِ ،سویٌبس ،فیلن ،ضجیِسبصی ٍ ثتبصی ثتِ غتَست هستتوش دس صهیٌتِ اّویتت ضتشوت دس اسدٍّتب ٍ
اسلحِضٌبسی ،رغشافیبی سیبسی هٌطمِ ثشگضاس گشدد دس ایي ساستب ّوبٌّگی ًْبدّبی هشدهی ّوچَى هسبرذ ،ثسیذ ،غذا ٍ
سیوب دس ّش هٌطمِ ٍ آهَصش ٍ پشٍسش ٍ سپبُ حبئض اّویت است
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فهزست منابع
اثیب ،حویذ ٍ وبًی ،هْذی ( ) 5175احشثخطی لذست ًشم ثشًبهِّبی ساّیبى ًتَس دٍ فػتلٌبهِ هطبلؿتبت لتذست ًتشم،4 )5( ،
غع 7-44

اهیذیبى ،فشاًه ( )5172سٍشّبی تذسیس ثشاسبس سٍیىتشد سفتتبسگشایی ،ضتٌبوتگشایتی ٍ ستبوتبسگشایی ثتب تأویتذ ثتش
ًوًَِّب دصفَل 8اًتطبسات اَّسا للن
ثشًب ٍ احوذی اغل ( )5172تؿییي تمَین صهبًی گشدضتگشی ساّیتبى ًتَس دس هٌطمتِ ؾولیتبتی ثستتبى ثتب ضتبوعّتبیPET

ٍ PMVدٍهیي ّوبیص هلی گشدضگشی ،سشهبیِّبی هلی ٍ چطناًذاص آیٌذُ
ثًَه ،آثشاّبم پیٍ ،ى ٍگت ،هبسن ( )5175سٍاىضٌبسی ارتوبؾی وبسثشدی (اص هطىالت تب ساُ حلّتب ) ،تشروتِ هزیتذ
غفبسی ًیب ،پشستَ حسيصادُ تْشاىً 8طش ٍیشایص
پبیٌذُ ،اهیشحسیي ٍ هٌػشی ،اهیي ٍ تَولی ،ؾلیاوجش (  ) 5172اسصیبثی ًمص ٍ تأحیش اسدٍّبی ساّیبى ًَس رْتت آضٌبستبصی

داًطزَیبى ثب فشٌّگ ایخبس ٍ ضْبدت دس داًطگبُّبی تشثیت هؿلن ،دٍهیي وٌفشاًس ثیيالوللی ؾلَم ٍ هٌْذسی
تبرجخص ،ویبى ( )5162سشهبیِ ارتوبؾی ،اؾتوبد ،دهَوشاسی ٍ تَسؿِ تْشاى 8ضیشاصُ
حزبصی ،الِْ؛ غبلح ًزفی ،هْسب؛ اهبًی ،رَاد (ً ) 5171متص ٍاستطِای اًگیتضش دسًٍتی دس ساثطتِ ثتیي ًیبصّتبی ثٌیتبدیي
سٍاىضٌبوتی ٍ سضبیت اص صًذگی ،سٍاىضٌبسی هؿبغش ( ،7 )4غع 55 -66
حسيصادُ ،هحوذ ٍ ّوىبساى (  )5165اسصیبثی اسدٍّبی ساّیبى ًَس ثشاسبس الگَی سیپ داًطىذُ ؾلَم پضضتىی داًطتگبُ
هطْذ
وٌذلی ،همػَد ٍ هحجیاهیي ،سىیٌِ ( )5174پیًَذ ٍحیك هیبى اسصضیبثی ٍ تػتوینگیتشی دس الگتَی ستیپ 8استتفبدُ ؾولتی
ًبغَاة اص الگَی سیپ ،پیبهذ فْن ًػشی ًبدلیك آى دٍ فػلٌبهِ هطبلؿبت ثشًبهِسیضی آهَصضی ،1)3( ،غع31-57
داگَته ،رشالذ ال (  )5173هىبتت فلسفی ٍ آساء تشثیتی تشروِ هحوذرؿفش پبنسشضت تْشاى 8اًتطبسات سوت
سجىتىیي سیتضی ،لشثتبًؿلی ٍ رؿفتشی ،احوتذ ( )5175ثشسستی تأحیشگتزاسی ارتوتبؾی – فشٌّگتی اسدٍّتبی ساّیتبى ًتَس
داًصآهَصی (هطبلؿِ داًصآهَصاى هتَسطِ ضْش وشد ) فػلٌبهِ وبًَادُ ٍ پژٍّص ،54 )1( ،غع557 -531
وبفوي ،سارشّ ،شهي ،رشی ( )5171ثشًبهِسیضی استشاتژیه دس ًػبم آهَصضتی تشروتِ 8فشیتذُ هطتبیخ ٍ ؾجتبس ثبصسگتبى
تْشاى 8اًتطبسات هذسسِ
هْش ًژاد ،هیٌب (ً )5172طبو ٍ سشگشهی ٍ اسدٍ تْشاى 8اًتطبسات سوت
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ّشًذی ،ؾطبءالِ (  )5171تجییي ًمص سشهبیِ ارتوبؾی ٍ اًتمبل داًص دس یبدگیشی سبصهبًی ضشوت ّبی داًص ثٌیبى فػلٌبهِ
هذیشیت تَسؿِ فٌبٍسی ،دٍسُ  ،4ضوبسُ  ،5غع 564-545
ّشسی ،پبل ،ثالًچبسد ،وٌج ( )5175هذیشیت سفتبس سبصهبًی وبسثشد هٌبثؽ اًسبًی تشروِ ؾلی ؾاللِثٌذ تْشاى 8اهیشوجیش
ًػیشی ،ؾطباهلل ( )5174ساّیبى ًَس هبٌّبهِ آهَصضی -تشثیتی ،ضوبسُ 25
هحوذحسیيصادُ ،هؿػَهِ؛ سؿیذی سضَاًی ،هحوَد؛ ثبغگلی ،حسیي؛ رَادی وَساى ،هشضیِ ( ) 5165اسصضیبثی اسدٍّبی

ساّیبى ًَس داًطزَیبى (دسٍىداد ،فشایٌذ ٍ ثشٍىداد) هزوَؾِ همتبالت ّوتبیص هلتی تتشٍیذ فشٌّتگ ایختبس ٍ ضتْبدت
سبصهبى ثٌیبد ضْیذ ٍ اهَس ایخبسگشاى استبى اغفْبى
لبئذؾلی ،حویذسضب ٍ لطیفی ،هیخن ( ) 5171الگَی پبسادیوی اسدٍّبی ساّیبى ًَس (استمشایی دادُ ثٌیبد اص دیذگبُ همبم هؿػن
سّجشی) دٍ فػلٌبهِ ؾلوی -پژٍّطی پبسذاسی فشٌّگی اًمالة اسالهی ،1 )57( ،غع 5-46
هسؿَدی ،حویذ ٍ ًَغبًی ،حویذ ( )5174تأحیش اسدٍی ساّیبى ًَس ثش ًگشش سفتبسی ضتٌبوتی داًطتزَیبى ًستجت ثتِ همَلتِ
ضْبدت (هطبلؿِ پبًل ) دٍ فػلٌبهِ ؾلوی -پژٍّطی تشثیت اسالهی ،6 )55( ،غع541-522
هطْشیًژاد ،حسیي ( )5174رزة هٌبثؽ اًسبًی ثش هجٌبی ضبیستگی پژٍّصّبی هذیشیت هٌبثؽ اًستبًی ،7 )5( ،غتع -45
27
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