،

،
تاضيد زضيافت91/9/8 :

تاضيد پصيطـ92/11/8 :

ّسف ملي ايي تحقيق قٌاؾايي ػَاهل هؤثط ترط اضتثراب تريي ترطٍيح ٍ تحقيرق مكراٍضظ ترَز .اترعاض پرػٍّف،
پطؾكٌاهِا ؾاذتاضهٌس تَز مِ ضٍايي آى تا مؿة ًظطات انالحي گطٍّي اظ هترههاى ٍ پايايي آى ترِ ٍؾريلِ
آظهَى آلفا مطًٍثاخ ( )α;0/84تأييس گطزيس .خاهؼِ آهاض ايي تحقيق قاهل مليِ ماضقٌاؾاى ترطٍيح مكراٍضظ
اؾتاى آشضتايداى غطتي زض ؾال  1390 -91تَز ( )N=381مِ اظ ايي هياى ،تؼساز ً 180فرط ترِ ضٍـ ًوًَرِگيرط
تهازفي طثقِا ٍ ذَقِا تِ ػٌَاى ًوًَِ آهاض اًتراب قسًس (ً .)n=180تايح تحقيق ًكاى زاز مرِ ؾراظگاض
زؾتاٍضزّا تحقيقاتي تا فطٌّگ ،اضظـّا ٍ ًياظّا خاهؼرِ ضٍؾرتايي ،احؿراؼ ًيراظ ٍ هؿر َليت مراضگعاضاى
تطٍيح ًؿثت تِ لعٍم تطقطاض اضتثاب ٍ ّوچٌيي گَيِ تَاًايي ماضگعاضاى تطٍيح زض قٌاذت هؿرايل ٍ هكرنالت
ضٍؾتايياى هْنتطيي ضاّناضّا زض اضتثاب تيي تطٍيح ٍ تحقيرق مكراٍضظ ّؿرتٌس .ترا اؾرتفازُ اظ تنٌيرل تحليرل
ػاهلي ،ػَاهل هؤثط تط اضتثاب تيي تطٍيح ٍ تحقيق مكاٍضظ زض ًُِ ػاهل ذالنِ قسًس مِ قراهل ػَاهرل اًييرعُ
ماضگعاضاى تطٍيح ٍ تحقيق تطا ّوناض تا ينسييط ،تَاًايي ٍ ترهم ماضگعاضاى ترطٍيح ٍ تحقيرق ،مراضتطز
تَزى زؾتاٍضزّا تحقيقاتي ،تطًاهِضيع هكتطك فؼاليتّا ،ضقاتت زضٍى ؾاظهاًي تيي ترطٍيح ٍ تحقيرق ،تؼرساز
مافي ماضگعاضاى تطٍيح ٍ تحقيق ،ثثات ؾاذتاض ؾاظهاى تات ،توايل تيي زٍ ؾاظهاى ترطا اضتثراب ٍ اضا رِ فقر
ذسهات تطٍيدي تَؾ ماضگعاضاى تطٍيح تَزًس .ايي ػَاهل تَاًؿرتٌس  74زضنرس اظ ٍاضيراًؽ ػَاهرل هرؤثط ترط
اضتثاب تيي تطٍيح ٍ تحقيق مكاٍضظ ضا تثييي مٌٌس.
تطٍيح مكاٍضظ  ،تحقيق مكاٍضظ  ،ماضقٌاؼ تطٍيح مكاٍضظ  ،اضتثاب تحقيق ٍ تطٍيح ،تحليل
ػاهلي ،اؾتاى آشضتايداى غطتي.
ًَيؿٌسُ هؿ َل هناتثاتrasouli88s@yahoo.com ،
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زض ايررطاى اظ ؾررال  1371مررِ ؾرراذتاض تكررنيالت
ًظام تطٍيح مكاٍضظ يني اظ هْرن ترطيي اتعاضّرا

ؾرراظهاى تحقيقررات ،آهررَظـ ٍ تررطٍيح مكرراٍضظ

اًتكاض فٌاٍض ّرا پيكرطفتِ مكراٍضظ اؾرت مرِ

(ؾاظهاى تات) زض ؾتاز هطمرع ٍ هطامرع اؾرتاىّرا

ًقف هْوي ضا زض فطايٌرس تَؾرؼِ ترِ ٍيرػُ تَؾرؼِ

تكنيل قس ،فلؿفِ ماض تط ايي اؾاؼ قطاض گطفت مِ

ضٍؾتايي ايفاء هيمٌس ،تِ طرَض مرِ ( & Rivera

هٌاؾررثات ؾرراظهاًي ٍ ماضمطزّررا هكررتطمي ترريي

 Suliiman (2009آى ضا هَتررَض اًتقررال زاًررف،

تطٍيح ٍ تحقيقات تِ ٍخَز آيس .تا ايي ّوِ ترساتيط

ًررَآٍض ٍ تَؾررؼِ تيرراى هرريمٌٌررسً .ظررام تررطٍيح

ٍ ترريف اظ زٍ زّررِ تدطتررِّ ،ررنايٌررل تؿررياض اظ

مكاٍضظ فطايٌرس آهَظقري -اضتثراطي زٍ ؾرَيِا

پػٍّكيطاى ضاتيِ ٍ تؼاهل تيي ترطٍيح ٍ تحقيقرات

اؾت مِ اظ فٌَى يازگيط تعضگؿاالى تا ّسف تْثَز

مكاٍضظ مكَض ضا ضؼيف تياى هريمٌٌرس (ظهراًي،

زاًف ،تغييط ًيطـ ٍ ضفتاض مكاٍضظاى اؾتفازُ هري-

1377؛ هحورررسظازُ ٍ نرررسيقي1381 ،؛ ػليپرررَض ٍ

مٌس مِ ايي اهط هٌدط تِ پصيطـ فٌاٍض ّا خسيرس

ّونررررراضاى1384 ،؛ حؿررررريٌي ٍ اؾرررررنٌس ،

ٍ تْثَز هْاضتّا ّن تطا مكراٍضظاى ٍ ّرن ترطا

Pezeshki-Raad & Dehkordi, ; 1387

ماضمٌاى تطٍيح ٍ زض ًْايرت ،تْثرَز پايرساض زضآهرس

.)Dehkordi, 2010; 2006

مكاٍضظاى ٍ تْطٍُض تَليس هيقرَز ( Speranza
Swanson & Samy (2002( .)et al., 2009

تا تَخِ تِ اّويت هَضَع ،پػٍّكيطاى هرتلفي ترِ
تطضؾي ػلل ايي هؿ لِ اظ قثيل ػرسم ٍخرَز پؿرت

تحقررق ايرري اهررط ضا زض گرررطٍ ماضمطزّررا اًتقررال

ؾاظهاًي هكرم زض ترطٍيح مرِ هؿر َل تطقرطاض

تنٌَلَغ  ،تَؾؼِ هٌراتغ اًؿراًي ٍ تْثرَز ؾرطهايِ

ضاتيررِ تررا تحقيقررات تاقررس (ظهرراًي ،)1377 ،ػررسم

اختورراػي هرريزاًٌررس .تٌررا تررط اػتقرراز ( & Jones

تؼطيف هكرم ضٍات تيي ترطٍيح ٍ ؾرايط ًْازّرا

ً Garforth, (1997ظام تطٍيح مكراٍضظ ضا هري-

(اؾس ضٍؾتايي ،)1380 ،ػسم گرطايف هحققراى ٍ

تررَاى تررِ ػٌررَاى ينرري اظ ػٌانررط هررؤثط زض تَؾررؼِ

هطٍخرراى پيطاهررَى هكرراضمت تررا ينررسييط (ظهرراًي،

زاًؿت مِ ظهاًي ػولنطز اثطترف ذَاّس زاقت

1377؛ ػليپَض ٍ ّوناضاى1384 ،؛ ًَضٍظ ٍ هلل-

مِ اضتثاب هرؤثط ترا تحقيقرات مكراٍضظ زاقرتِ

هحوس 1386 ،؛ حؿيٌي ٍ اؾنٌسض 1387 ،؛ ًَض

تاقس .اظ ططفي ايي اهط تاػث هيگطزز مِ اطالػرات

ٍ ّونرراضاى1388 ،؛ Karbasion & Mulder,

خسيس ،پيكطفتِ ٍ هتٌاؾة ترا هحييري ذرال ٍ زض

 )2004تؼررساز ًامررافي هترههرراى هَضررَػي زض

ظهيٌِ فؼاليتّا مكراٍضظ ٍ ترط پايرِ تدراضب ٍ

تكنيالت تطٍيح تِ خْت موي ٍ ميفي (ػليپرَض ٍ

يافتِ ّا تحقيقاتي تِطَض ًظامهٌس گطزآٍض قرسُ

ّوناضاى1384 ،؛ ًَضٍظ ٍ هللهحورس ،)1386 ،

ٍ زض زؾرتطؼ مكراٍضظاى قرطاض گيطًرس ( Miller,

اذتالف هياى آهَظـ زض هحققاى ٍ ماضمٌاى ترطٍيح

 .)2006اظ ططفي زييط ،تاػث تْيِ اطالػرات ترطا

(حؿيٌي ٍ اؾنٌسض  ،)1387 ،ضقاتت ًاؾرالن هيراى

هؤؾؿات تحقيقات مكاٍضظ زضتاضُ هحسٍزيتّرا

ؾاظهاى ّا تحقيق ٍ تطٍيح (حؿيٌي ٍ اؾنٌسض ،

ٍ هؿا ل تَليس مكاٍضظاى هيگطزز ،تِطرَض مرِ

 ٍ )1387قناف فطٌّيي تيي هحققراى ٍ هطٍخراى

تحقيقاتي ؾاظگاض ،ماضتطز ٍ پايِا تطا ضفغ آًاى

مكرراٍضظ (ًررَضٍظ ٍ هلررل هحوررس )1386 ،

نَضت تييطًس.

پطزاذتِاًس .هتأؾفاًِ ايري ٍضرؼيت تاػرث گطزيرسُ

ضناسايي عوامل مؤثر بر ارتباط بيه ترويج و تحقيق از ديدگاه ...
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اؾت مِ يافتِّرا تحقيقراتي ًامرافي ٍ هٌيثرق ترا

ضٍات ر هؼتقررس ّؿررتٌس مررِ تايررس تررِ ػَاهررل فٌرري،

هكررنالت ٍ ًياظّررا ضٍظهررطُ مكرراٍضظاى ًثاقررٌس

هسيطيتي ،ؾراظهاًي ،اًؿراًي ،اختوراػي ٍ فطٌّيري

(ؾَض ٍ ّوناضاى.)1388 ،

تَخِ ًورَز .حؿريٌي ٍ اؾرنٌسض ( )1387هؼتقرس

هحوسظازُ ٍ نرسيقي ( )1381زض تَخيرِ ايري اهرط

ّؿتٌس مِ ؾياؾتگصاضاى ٍ هسيطاى اضقس تحقيرق ٍ

هيافعايٌس مِ هحققاى مكاٍضظ يافتِّرا ذرَز ضا

تررطٍيح تايررس تغييطاترري ضا زض ؾرراذتاض ٍ مرراضمطز

تِ نَضت زؾتَضالؼول هٌتكط هيمٌٌرس ٍ اظ ترطٍيح

ؾاظهاىّا ذَز ايدراز ًوايٌرس ترا تاػرث تطغيرة

مكرراٍضظ هرريذَاٌّررس تررا آًرراى ضا ًكررط زٌّررس ٍ

اضتثاب تيي ماضمٌاى تحقيق ٍ تطٍيح گطزز .اظ ططفري

ّوچٌيي زض ططحّا تحقيقي  -تطٍيدري مرِ ًيراظ

تَنيِ ترِ تكرنيل ٍاحرس ًظراضت ٍ اضظقرياتي زض

تِ حضَض هحققاى مكاٍضظ زض هعاضع اؾرت ،آًراى

ؾيَح ؾتاز ٍ اؾتاًي تِ هٌظَض ًظاضت ٍ پيييط

حضَض ًساضًس ٍ امثط ططحّا تحقيقاتي آًاى تسٍى

هؿتوط ٍ هساٍم هؿا ل اضتثاطي تيي تطٍيح ٍ تحقيق

زض ًظط گرطفتي قرطاي  ،هؿرا ل ٍ هكرنالت فٌري

هيمٌٌسًَ .ضٍظ ٍ هللهحورس ( )1386ضاّنراض

مكاٍضظاى تطا اخطا ترِ هطامرع ذرسهات تطٍيدري

تطططف مطزى ايي ًقيهرِ ضا زض تكرنيل ٍاحرسّا

اضخاع زازُ هيقًَس.

ضات تيي تحقيرق ٍ ترطٍيح ،تطگرعاض ؾرويٌاضّا ٍ

اظ ططف زييط هحققاى مكاٍضظ هؼتقس ّؿتٌس مرِ

ماضگاُّرا آهَظقري هكرتطك ،هكراضمت هحققراى

تنٌَلررَغ هٌاؾررة تَليررس قررسُ تَؾ ر آًرراى ،زض

اضقس زض آهرَظـ حريي ذرسهت ماضمٌراى ترطٍيح،

فطايٌس ذَزماض اظ ططف مكراٍضظاى پصيطفترِ هري

اًدام آهَظـّا ؾيح هعضػِ تِ نَضت هكرتطك،

قَز ٍ زييط تِ فؼاليتّا تطٍيدي ًياظ ًيؿرت

ايداز ٍاحسّا اًتكاضاتي هكرتطك ٍ ايفرا ًقرف

( .)Qamar, 2001حؿرريٌي ٍ اؾررنٌسض ()1387

هتقاتل اظ ؾرَ ماضمٌراى زٍ ًظرام تيراى هريمٌٌرس.

ًيع ٍخَز زيسگاُّا حطفِا ٍ ذَز تطتط تيٌري زض

)ً Pezeshki-Raad & Dehkordi (2006يرع زض

هياى هحققاى ٍ ماضقٌاؾاى تطٍيح ضا تيترأثيط ًوري-

تحقيقي هكاتِ ايي ػَاهل ضا قراهل ترسٍيي تطًاهرِ-

زاًٌس.

ّررا هكرراضمتي ترريي تحقيررق ٍ تررطٍيح اظ قثيررل

تررا تَخررِ تررِ هؿررا ل ٍ هكررنالت تيرراى قررسُ،

هكرراضمت زض تؼطيررف هؿرر لِ ،اضا ررِ تطًاهررِّررا

پػٍّكيطاى زض تطِّا اظ ظهاى ،تحقيقرات ذرَيف

اًتكاضاتي هكتطك ،هالقاتّا ٍ تاظزيسّا زٍططفرِ ٍ

ضا تررِ ػَاهررل هررؤثط اضتثرراطي ترريي ايرري زٍ ترررف

هكاضمت هحققاى زض تطًاهِّا تحقيقي -تطٍيدري؛

هؼيَف مطزًس .اظ خولِ ايي تحقيقات هيترَاى ترِ

تكنيل ٍاحسّا هكراضمتي ترا ترطٍيح ٍ آهرَظـ

تحقيق ظهاًي ( )1377اقاضُ زاقت .تحقيرق ظهراًي

هطٍخاى مكاٍضظ ؛ ٍ ماضمطزّا هكراضمتي ًكراى

( )1377هْنتطيي ػَاهل ضا احؿاؼ ًياظ ترِ اضتثراب

هيزٌّرس .پعقرنيضاز ٍ آگْري ( )1379هْرنترطيي

هتقاتررل ترريي تررطٍيح ٍ تحقيررق مكرراٍضظ  ،آگرراّي

ػَاهررل هررَثط تررط اضتثرراب ترريي تحقيررق ٍ تررطٍيح

هحققراى اظ هكررنالت هٌيقرِ ٍ ؾررطهايِگررصاض زض

مكاٍضظ ضا زيَاىؾراالض ازاض  ،توايرل هحققراى

تحقيقات هَضز ًيراظ ترطٍيح مكراٍضظ ًكراى هري

تطا ماض زض آظهايكياُ ترِ خرا هعضػرِ ٍ ضقاترت

زّس .ػليپَض ٍ ّوناضاى ( )1384ترطا تْثرَز ايري
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ؾاظهاىّا تحقيق ٍ ترطٍيح ترطا مؿرة قرسضت

) (1970تررِ ػٌررَاى ًوًَررِ آهرراض اًتررراب قررسًس

ؾرراظهاًي تيرراى هرريمٌٌررس .قرراياى تَخررِ اؾررت مررِ

( .)n=180تطا ًوًَِ گيرط ترِ ايري قرنل ػورل

ماضقٌاؼ تطٍيح زض ايري تحقيرق فرطز اؾرت مرِ

گطزيس مِ اتتسا اؾتاى آشضتايداى تِ ؾِ طثقِ قوالي،

زاضا هسضك تحهيلي ماضزاًي ٍ يا تراالتط زض ينري

هطمع ٍ خٌَتي تا تَخِ تِ قاذمّرا هرتلفري

اظ ضقتِّا مكاٍضظ يا هطتث تا مكاٍضظ اؾرت

ّوچَى ًَع ؾيؿتن ظضاػي (فؼاليت ّا تراغي ،زام

ٍ اظ ًظررط ؾرراظهاًي زض پؿررت ماضقررٌاؼ تررطٍيح

ٍ ظضاػي) تقؿين گطزيس .ؾپؽ زض زاذل ّرط طثقرِ

هكغَل تِ فؼاليت زض ترفّا تطٍيدري ،آهرَظـ

قْطؾتاى ّا تِ ػٌَاى ذَقِّرا اًترراب قرسًس .زض

ٍ فٌي ازاضات يا ٍاحسّا تطٍيح هيتاقس.

هطحلِ تؼس ّن اظ ّط ذَقِ يل قْطؾتاى اًترراب
قس.
خْت گرطزآٍض

زازُّرا ٍ اطالػرات هرَضز ًظرط،

تحقيق حاضط ًيع زض ضاؾتا هيالؼات پيكريي ٍ ترا

پطؾكٌاهِا تط اؾاؼ هطٍض ازتياتي پػٍّف ٍ آضا

ّسف ملي قٌاؾايي ػَاهرل هرؤثط ترط اضتثراب تريي

نرراحةًظررطاى تْيررِ قررس .ايرري پطؾكررٌاهِ تررطا

تطٍيح ٍ تحقيق مكراٍضظ اظ زيرسگاُ ماضقٌاؾراى

قٌاؾايي ػَاهل هؤثط تط اضتثاب تيي تطٍيح ٍ تحقيق

تطٍيح اؾتاى آشضتايداى غطتي تِ هطحلرِ ططاحري ٍ

مكاٍضظ ططاحي قسُ تَز مِ قراهل  34گَيرِ زض

اخطا زضآهسّ .وچٌيي اّساف اذتهاني ايي تحقيرق

قالة طيف لينطت قف قؿروتي (ّري=; ،0ذيلري

قاهل :قٌاؾايي ٍيػگريّرا قرهري ماضقٌاؾراى

من; ،1من; ،2هتَؾ ; ،3ظياز; ،4ذيلري ظيراز;)5

تطٍيح اؾتاى آشضتايداى غطتي ،اٍلَيت تٌس ػَاهل

تَز .خْت تؼييي ضٍايي پطؾكٌاهِ اظ لحاظ ظراّط

هَثط ترط اضتثراب تريي تحقيرق ٍ ترطٍيح؛ ٍ تحليرل

ٍ هحتَا ؾؤاالت ،چٌسيي ًؿررِ اظ آى زض اذتيراض

ػَاهررل هررؤثط تررط اضتثرراب ترريي تررطٍيح ٍ تحقيررق

گطٍّي اظ هترههاى قاهل اؾتازاى ػلَم ترطٍيح ٍ

مكاٍضظ اظ زيسگاُ ماضقٌاؾاى ترطٍيح مكراٍضظ

آهَظـ مكاٍضظ ٍ تؼساز اظ ماضقٌاؾاى ؾراظهاى

اؾتاى آشضتايداى غطتي هي تاقس.

خْاز مكاٍضظ اؾتاى آشضتايدراى غطتري قرطاض زازُ
قس ٍ انالحات الظم تط حؿة پيكرٌْازّا آىّرا

ايي تحقيق تِ لحاظ فلؿفِ ،اظ ًَع موي ،ترِ لحراظ
ّسف ،اظ ًَع مراضتطز ٍ اظ لحراظ ضٍـ ،اظ ًرَع
تَنيفيّ -وثؿرتيي ترَز .خاهؼرِ آهراض تحقيرق
حاضط قراهل مليرِ ماضقٌاؾراى ترطٍيح مكراٍضظ
اؾررتاى آشضتايدرراى غطترري زض ؾررال  1390-91تررَز
( )N=381مِ اظ ايي هياى ،تؼساز ً 180فط ترِ ضٍـ
ًوًَِگيط تهازفي زٍ هطحلِا طثقِا ٍ ذَقِ-
ا ترا تَخرِ ترِ خرسٍل Krejcie & Morgan

نَضت گطفت .خْت تؼييي ضطية اػتثاض اقسام ترِ
آظهَى هقسهاتي گطزيس .زض ايري آظهرَى ،پطؾكرٌاهِ
هصمَض تِ ً 30فط اظ ماضقٌاؾراى ترطٍيح مكراٍضظ
اؾتاى آشضتايداى قطقي زازُ قس مِ اظ ًظرط قرطاي
اقليوي ،اقتهاز  ،فطٌّيي ٍ اختواػي قثيِ خاهؼرِ
آهاض تَزًس .پرؽ اظ خورغآٍض پطؾكرٌاهِ ّرا
هصمَض ،زازُّا ٍاضز مراهپيَتط قرس ٍ ترا اؾرتفازُ اظ
آظهَى آلفرا مطًٍثراخ ،اػتثراض پطؾكرٌاهِ  0/84ترِ
زؾت آهرس .تنٌيرل آهراض هرَضز اؾرتفازُ تحليرل
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ػاهلي تَز .تحليل ػاهلي ظهراًي مرِ ّرسف هحقرق

ؾاتقِ ماض  2 -10ؾال تَزًرس .امثطيرت ماضقٌاؾراى

يافتي ػاهلّا هنٌَى خْت تلريم زازُّا اظ تيي

( 115يا  )%63/88زض پاؾد تِ ؾيح تحهريالت آى

هدوَػررِا اظ آىّررا تاقررس ،ضٍـ مرراضايي اؾررت.

ضا ماضقٌاؾي اػالم مطزًس .ايري ٍضرؼيت زض حرالي

ّسف تيكتط هيالؼات تحليل ػاهلي ذالنرِ مرطزى

تَز مِ ً 55( %30/55فط) ماضزاًي ٍ هاتقي (  10يرا

هاتطيؽ ّوثؿتييّا ترِ قريَُا اؾرت مرِ تترَاى

 )%5/57ماضقٌاؾي اضقس اػرالم مطزًرس .زض ًْايرت

آىّا ضا تط حؿة چٌس ػاهرل ظيطتٌرايي تثيريي مرطز

ايٌنِ فق ً 16فط آىّا ( )%17/20زاضا تحهيالت

(مالًتط  .)1386 ،تطا پطزاظـ زازُّا ًيع اظ ًرطم-

زض ػلررَم تررطٍيح ٍ آهررَظـ مكرراٍضظ تررَز ٍ زض

افعاض آهاض ً SPSSؿرِ  18اؾتفازُ گطزيس.

حسٍز  83زضنس آىّا (ً 164فط) تحهيالتي ذاضج
اظ ػلَم تطٍيح ٍ آهَظـ مكاٍضظ اظ قثيل هطتغ ٍ
آتريررعزاض  ،تاغثرراًي ،ظضاػررت ٍ انررالح ًثاتررات،

هياًييي ؾي ماضقٌاؾاى  43ؾال تا اًحطاف هؼياض 9

تَليسات گياّي ،هاقييّرا مكراٍضظ  ،هرسيطيت

ؾال تَز مرِ امثطيرت آى ّرا ( 109يرا  )%60/60زض

مكاٍضظ  ،ػلَم زاهي ،ذاكقٌاؾي ٍ گيراُپعقرني

گطٍُ ؾٌي  38 -47ؾال قطاض زاقتٌس .هياًييي ؾاتقِ

زاقتٌس (خسٍل .)1

فؼاليتّا تطٍيدي ماضقٌاؾاى  15ؾال تا اًحرطاف
هؼياض  8ؾال تَز مرِ امثرطا( ( 69يرا  )%38/33زاضا

خسٍل ٍ -1يػگيّا فطز ٍ حطفِا پاؾريَياى ()n=180
هتغيط

ؾيَح هتغيط

فطاٍاًي

ؾي (ؾال)

28 -37

31

17/20

38 -47

109

60/60

58 -57

40

22/20

ؾاتقِ فؼاليتّا تطٍيدي

2 -10

69

38/33

(ؾال)

11 -19
20 -28

46
65

25/55
36/12

ؾيح تحهيالت

ماضزاًي

55

30/55

ماضقٌاؾي

115

63/88

ماضقٌاؾي اضقس

10

5/57

تطٍيح ٍ آهَظـ

16

17/20

ضقتِ تحهيلي

زضنس هياًييي اًحطاف هؼياض مويٌِ

مكاٍضظ

ؾايط ضقتِّا
مكاٍضظ

164

82/80

42/65

15/04

-

-

5/88

7/70

-

-

28

2

-

-

تيكيٌِ
75

82

-

-
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زض ايرري تحقيررق تررطا اٍلَيررت تٌررس ػَاهررل ٍ

تحليل ػاهلي ًاهي ػورَهي اؾرت ترطا تطذري اظ

هتغيطّا هرَثط ترط اضتثراب تريي تحقيرق ٍ ترطٍيح

ضٍـّا آهاض چٌس هتغيطُ مرِ ّرسف انرلي آى

مكاٍضظ اظ زيسگاُ ماضقٌاؾاى ترطٍيح اظ ضرطية

ذالنِ مطزى زازُّا اؾت .ايري ضٍـ ترِ تطضؾري

تغييطات اؾتفازُ گطزيسً .ترايح ًكراى زاز مرِ گَيرِ

ّوثؿتيي زضًٍي تؼساز ظياز اظ هتغيطّا هي پطزاظز

«ؾرراظگاض زؾررتاٍضزّا تحقيقرراتي تررا فطٌّررگ،

ٍ زض ًْايت آى ّا ضا زض قالرة ػاهرلّرا ػورَهي

خاهؼِ ضٍؾتايي» ()CV=0/244

هحسٍز زؾتِتٌس مطزُ ٍ تثييي هيمٌس (مالًتط ،

ٍ گَيِ «احؿاؼ ًياظ ٍ هؿ َليت ماضگعاضاى تطٍيح

 .)1386اظ اييضٍ ،زض تحقيق حاضط اظ تحليل ػاهلي

ًؿثت تِ لرعٍم تطقرطاض اضتثراب» (ٍ )CV=0/248

امتكافي تا ضٍينطز تلرريم زازُّرا اؾرتفازُ قرسُ

ّوچٌرريي گَيررِ «تَاًررايي مرراضگعاضاى تررطٍيح زض

اؾت .تسيي هٌظَض ،هتغيطّا هْن ترط اضتثراب تريي

قررررٌاذت هؿررررايل ٍ هكررررنالت ضٍؾررررتايياى»

تطٍيح ٍ تحقيق مكاٍضظ هرَضز تدعيرِ ٍ تحليرل

( ٍ )CV=0/278گَيِ «ماضتطز ترَزى هَضرَػات

قطاض گطفتٌس.

تحقيقاتي» ( )CV=0/314تِ ػٌَاى هْنترطيي گَيرِ

زض ايي تحقيرق هقرساض  KMOتطاترط ترا  0/759ترِ

ّا هَثط تط اضتثاب تيي تحقيق ٍ تطٍيح اظ زيرسگاُ

زؾت آهس ٍ چَى تاالتط اظ  0/69اؾرتً ،كراى هري

ماضقٌاؾرراى تررطٍيح مكرراٍضظ هيررطح ّؿررتٌس.

زّس مِ ٍضؼيت زازُّا (ّوثؿتييّا هَخَز تيي

ّوچٌيي ًتايح ًكراى زاز مرِ گَيرِ «ضقاترت زضٍى

زازُّا) تطا تحليل ػاهلي زض حس ذرَب اؾرت .اظ

ؾرراظهاًي تحقيررق ٍ تررطٍيح تررطا مؿررة قررسضت

ططفرري ،آهرراضُ تاضتلررت ًيررع زض ؾرريح  99زضنررس

ؾاظهاًي ٍ تكنيالتي» ( )CV=1/06ترِ ػٌرَاى مرن

اطويٌاى هؼٌيزاض اؾرت (0/000 ٍ χ 2=8338/804

اّويت تطيي گَيِ هيطح تط اضتثراب تريي تحقيرق ٍ

= )pمِ حامي اظ ايي هَضرَع اؾرت مرِ هراتطيؽ

تررطٍيح مكرراٍضظ اظ زيررسگاُ ماضقٌاؾرراى تررطٍيح

ّوثؿتييّايي مِ پايِ تحليل ػاهلي قطاض هيگيطًرس

مكاٍضظ اؾتاى آشضتايداى غطتي هكررم گطزيرس.

زض خاهؼِ تطاتط تا نفط ًيؿت.

زييط ًترايح زض خرسٍل قرواضُ ً 2كراى زازُ قرسُ

زض خسٍل قواضُ  3تؼرساز ػَاهرل اؾرترطاج قرسُ

اؾت.

ّوررطاُ تررا هقررساض ٍيررػُ ّررط يررل اظ آىّررا ،زضنررس

ٍاضياًؽ ّط يل اظ ػَاهل ٍ فطاٍاًي تدوؼي زضنس

زاذل ّط ػاهل قطاض گطفتٌس (خرسٍل  )4هٌاؾرة ترا

ٍاضياًؽ ػَاهل تياى قسُ اؾت زض ضوي تا تَخِ تِ

گَيِ ّا هصمَض زاذل ّط ػاهل ًام گرصاض اًدرام

هتغيطّا ٍ گَيِ ّايي مرِ تؼرس چرطذف ػراهلي زض

قس.

اضظـّا ٍ ًياظّا
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خسٍل  -2اٍلَيتتٌس ػَاهل هؤثط تط اضتثاب تيي تطٍيح ٍ تحقيقات مكاٍضظ ()n=180
گَيِّا
ؾاظگاض زؾتاٍضزّا تحقيقاتي تا فطٌّگ ،اضظـّا ٍ ًياظّا خاهؼِ
ضٍؾتايي
احؿاؼ ًياظ ٍ هؿ َليت ماضگعاضاى تطٍيح ًؿثت تِ لعٍم تطقطاض اضتثاب
تَاًايي ماضگعاضاى تطٍيح زض قٌاذت هؿايل ٍ هكنالت ضٍؾتايياى
ماضتطز تَزى هَضَع تحقيقاتي
تَاًايي ماضگعاضاى تطٍيح زض تثسيل يافتِّا تحقيقاتي تِ تَنيِّا
ماضتطز تطا مكاٍضظاى
اًييعُ ٍ ػاليق ماضگعاضاى تطٍيح ًؿثت تِ ّوناض تا تحقيق
تَاًايي هحققاى زض اًتقال يافتِّا ماضتطز تِ ماضگعاضاى تطٍيح
هيعاى ػالقِهٌس ٍ احؿاؼ هؿ َليت هسيطيت ًؿثت تِ لعٍم تطقطاض
اضتثاب
توايل هحققاى تِ ماض زض آظهايكياُ ٍ ايؿتياُّا تحقيقاتي تِ خا ماض زض
هعضػِ مكاٍضظاى
تطٍمطاؾي ازاض ٍ ًظام تهوينگيط هتوطمع زض ؾاظهاى تطٍيح
ّواٌّيي زضٍى ؾاظهاًي زض ؾيَح هرتلف ؾاظهاى
ًيطـ ٍ ططظ تلقي هثثت هحققاى ًؿثت تِ ّوناض تا ماضگعاضاى تطٍيح
هيعاى آگاّي ٍ قٌاذت هحققاى اظ اٍضاع مكاٍضظ هٌيقِ
ترههي تَزى ماضگعاضاى تطٍيح زض ضقتِّا هرتلف مكاٍضظ
اطالػات ترههي ماضگعاضاى تطٍيح زض ظهيٌِّا هرتلف مكاٍضظ
اًييعُ ٍ ػاليق هحققاى ًؿثت تِ ّوناض تا ماضگعاضاى تطٍيح
فطاّن تَزى اهناًات فيعيني هٌاؾة خْت اضتثاب هيلَب
ماضتطز تَزى هَضَع تحقيقاتي
زٍام ،ثثات ٍ پايساض ؾاذتاض تكنيالتي ؾاظهاىّا تات
ضقاتت زضٍى ؾاظهاًي تحقيق ٍ تطٍيح تطا مؿة تَزخِ ٍ اهناًات
فيعيني
فكاضّا ٍاضزُ اظ ؾَ ماضگعاضاى تحقيق ٍ تطٍيح تط ؾاظهاى هتثَػكاى
تطا ايداز اضتثاب هتقاتل
تؼساز مافي ماضگعاضاى تطٍيح
تَاًايي هحققاى زض اضا ِ ضاُحلّا ػولي تطا هؿا ل فٌي مكاٍضظاى
قاتليت اخطايي زؾتاٍضزّا تحقيقاتي تا تَخِ تِ اهناًات ٍ قطاي ضٍؾتا
توايالت تيي ؾاظهاًي زض زٍ زؾتياُ تحقيق ٍ تطٍيح تطا تطقطاض اضتثاب
اقتغال نرطف ماضگعاضاى تطٍيح تِ فؼاليتّا آهَظقي -تطٍيدي
تؼساز مافي ًيطٍ اًؿاًي هترهم زض تحقيق
تقاضا مكاٍضظاى اظ ٍاحسّا تحقيق ٍ تطٍيح تطا اًدام فؼاليتّا
هَضز ًياظ آىّا
احؿاؼ ًياظ ٍ هؿ َليت تحقيق ًؿثت تِ لعٍم تطقطاض ضاتيِ تا تطٍيح
ًيطـ ٍ ططظ تلقي هثثت ماضگعاضاى تطٍيح ًؿثت تِ ّوناض تا تحقيق
تطًاهِضيع هكتطك فؼاليتّا
ٍخَز قثنِ اطالعضؾاًي قَ ٍ پَيا تطا تؼاهل تيي تحقيق ٍ تطٍيح
ٍخَز يل ًظام اضظقياتي هٌاؾة خْت تطضؾي اضتثاب ٍ ٍؾايل هَخَز
ضقاتت زضٍى ؾاظهاًي تحقيق ٍ تطٍيح تطا مؿة قسضت ؾاظهاًي ٍ
تكنيالتي
*

ّ;0ي=;1 ،ذيليمن;2 ،من;3 ،هتَؾ ;4 ،ظياز;5 ،ذيليظياز

هياًييي

*

اًحطاف
هؼياض

ضطية
تغييطات
CV
0/244

1
2
3
4

ضتثِ

3/40

0/83

3/62
3/63
3/40

0/90
1/01
1/07

0/248
0/278
0/314

3/25

1/04

0/320

5

3/49
3/11

1/13
1/08

0/323
0/347

6
7

3/35

1/17

0/349

8

3/30

1/17

0/354

9

3/24
2/84
3/04
3/11
2/92
3/08
2/97
2/76
3/35
2/76

1/16
1/04
1/13
1/18
1/11
1/19
1/14
1/09
1/37
1/13

0/358
0/366
0/371
0/379
0/380
0/386
0/383
0/394
0/408
0/409

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2/93

1/22

0/416

20

2/76

1/18

0/427

21

2/83
3/01
2/60
2/96
2/75
2/88

1/23
1/32
1/14
1/32
1/24
1/30

0/434
0/438
0/438
0/445
0/450
0/451

22
23
24
25
26
27

2/95

1/34

0/454

28

3/12
3/31
2/51
2/62
2/50

1/47
1/16
1/32
1/39
1/37

0/471
0/502
0/525
0/530
0/548

29
30
31
32
33

3/03

3/05

1/06

34

مجله پژوهصهاي ترويج و آموزش كطاورزي ،سال ضطم ،ضماره  ،8زمستان( 2931پياپي)18

08

خسٍل  -3ػَاهل اؾترطاج قسُ ّوطاُ تا هقازيط ٍيػُ ،زضنس ٍاضياًؽ ٍ زضنس ٍاضياًؽ تدوؼي
قواضُ

هقرررساض زضنس ٍاضياًؽ زضنس ٍاضياًؽ

ًام ػاهل

ٍيػُ

ػاهل

تدوؼي

هقساض ٍيػُ

1

اًييعُ ماضگعاضاى تطٍيح ٍ تحقيق تطا ّوناض تا ينسييط 4/27

13/01

13/01

2

تَاًايي ٍ ترهم ماضگعاضاى تطٍيح ٍ تحقيق

3/56

10/49

23/51

3

ماضتطز تَزى زؾتاٍضزّا تحقيقاتي

3/27

9/63

33/14

4

تطًاهِضيع هكتطك فؼاليتّا

3/13

9/22

42/36

5

ضقاتت زضٍى ؾاظهاًي تيي تطٍيح ٍ تحقيق

2/80

8/25

50/62

6

تؼساز مافي ماضگعاضاى تطٍيح ٍ تحقيق

2/55

7/50

58/12

7

ثثات ؾاذتاض ؾاظهاى تات

1/90

5/59

63/72

8

توايل تيي زٍ ؾاظهاى تطا اضتثاب

1/79

5/26

68/98

9

اضا ِ فق ذسهات تطٍيدي تَؾ ماضگعاضاى تطٍيح

1/57

4/63

73/62

هكرهررِ ٍيررػُ مررِ زض ٍاقررغ هدوررَع هدررصٍضات

ػاهل تَاًايي ٍ ترهم ماضگعاضاى تطٍيح ٍ تحقيق

تاضّا ػاهلي ّط ػاهل اؾتٍ ،اضياًؽ تثيريي قرسُ

ًام گصاض قس .ايي ػاهل تا تَخرِ ترِ هقرساض ٍيرػُ

تِ ٍؾيلِ آى ػاهل ضا تثييي هيمٌس .ايري هقرساض مرل

( ،)3/56هقررساض  10/49زضنررس اظ مررل ٍاضيرراًؽ

ٍاضياًؽ ،ضيكِ هكرهِ يا اضظـ ٍيػُ ػاهل اؾرت

هتغيطّا ضا تثييي هي مٌس .ػاهل ؾرَم ترِ ًرام ػاهرل

مِ ّط چقسض اضظـ ٍيػُ ػاهلي ظياز تاقس آى ػاهل

ماضتطز تَزى زؾتاٍضزّا تحقيقراتي ًرام گرصاض

ٍاضياًؽ تيكتط ضا تثييي هيمٌس (مالًتط .)1386 ،

قس .ايي ػاهل تا تَخِ تِ هقساض ٍيػُ ( ،)3/27هقساض

تط هثٌا ايي هقساض ،زض تحقيق حاضط ػاهل تا هقساض

 9/63زضنس اظ مل ٍاضياًؽ هتغيطّا ضا تثيريي هري-

ٍيػُ تاالتط اظ يل اؾرترطاج قرسًس مرِ ترِ تطتيرة

مٌس .ػاهل چْاضم تِ ًام ػاهل تطًاهِضيرع هكرتطك

گعاضـ حسامثط ٍاضياًؽ هطترة قرسُاًرس .پرؽ اظ

فؼاليتّا قس .ايي ػاهل ترا تَخرِ ترِ هقرساض ٍيرػُ

چطذف ػاهلي تِ ضٍـ ٍضيوامؽ ،ايي ػاهلّا ترا

( ،)3/13هقساض  9/22زضنس اظ مل ٍاضياًؽ هتغيطّا

تَخِ تِ هاّيت تأثيط تط اضتثاب تيي ًظامّا تطٍيح

ضا تثييي هيمٌس.

ٍ تحقيق مكاٍضظ ًامگصاض قسًس.

ػاهل پٌدن تِ ًام ػاهل ضقاتت زضٍى ؾاظهاًي تريي

ػاهل اٍل تٌرام ػاهرل اًييرعُ مراضگعاضاى ترطٍيح ٍ

تطٍيح ٍ تحقيق ًام گصاض قس .ايي ػاهل ترا تَخرِ

تحقيق تطا ّوناض تا ينسييط ًام گصاض قس .ايي

تِ هقساض ٍيػُ ( ،)2/80هقرساض  8/25زضنرس اظ مرل

مرِ اظ

ٍاضياًؽ هتغيطّا ضا تثييي هيمٌس .ػاهل قكن تِ ًام

 13/01زضنرس اظ مرل

ػاهررل تؼررساز مررافي مرراضگعاضاى ت رطٍيح ٍ تحقيررق

ٍاضياًؽ هتغيطّا ضا تثييي هيمٌس .ػاهل زٍم ترِ ًرام

ًام گصاض قس .ايي ػاهل تا تَخرِ ترِ هقرساض ٍيرػُ

ػاهل تا تَخِ ترِ هقرساض ٍيرػُ آى ()4/27
ؾايط ػَاهل تيكرتط اؾرت
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( ،)2/55هقساض  7/50زضنس اظ مل ٍاضياًؽ هتغيطّا

( ،)1/79هقساض  5/26زضنس اظ مل ٍاضياًؽ هتغيطّا

ضا تثييي هيمٌس .ػاهرل ّفرتن ترِ ًرام ػاهرل ثثرات

ضا تثييي هيمٌس .ػاهل ًْن تِ ًام ػاهرل اضا رِ فقر

ؾاذتاض ؾاظهاى تات ًامگصاض قس .ايي ػاهرل ترا

ذسهات تطٍيدي تَؾ ماضگعاضاى تطٍيح ًامگصاض

تَخِ تِ هقساض ٍيػُ ( ،)1/90هقساض  5/59زضنرس اظ

قس .ايي ػاهل تا تَخِ تِ هقساض ٍيػُ ( ،)1/57هقساض

مل ٍاضياًؽ هتغيطّا ضا تثييي هيمٌس .ػاهرل ّكرتن

 4/63زضنس اظ مل ٍاضياًؽ هتغيطّا ضا تثيريي هري-

تِ ًام ػاهل توايرل تريي زٍ ؾراظهاى ترطا اضتثراب

مٌس (خسٍل .)4

ًام گصاض قس .ايي ػاهل تا تَخرِ ترِ هقرساض ٍيرػُ
خسٍل  -4ػاهلّا ٍ هتغيطّا هطتَب تِ اضتثاب تيي تطٍيح ٍ تحقيق مكاٍضظ تِ ّوطاُ تاض ػاهلي
ًام ػاهل
اًييعُ ماضگعاضاى
تطٍيح ٍ تحقيق تطا
ّوناض تا ينسييط

تَاًايي ٍ ترهم
ماضگعاضاى تطٍيح ٍ
تحقيق

ماضتطز تَزى
زؾتاٍضزّا تحقيقاتي

تطًاهِضيع هكتطك
فؼاليتّا
ضقاتت زضٍى ؾاظهاًي
تيي تطٍيح ٍ تحقيق
تؼساز مافي ماضگعاضاى
تطٍيح ٍ تحقيق
ثثات ؾاذتاض ؾاظهاى
تات
توايل تيي زٍ ؾاظهاى
تطا اضتثاب
اضا ِ فق ذسهات
تطٍيدي تَؾ
ماضگعاضاى تطٍيح

تاض ػاهلي
0/759
0/684
0/677
0/631
0/755
0/847

هتغيط
اًييعُ ٍ ػاليق ماضگعاضاى تطٍيح ًؿثت تِ ّوناض تا تحقيق
اًييعُ ٍ ػاليق هحققاى ًؿثت تِ ّوناض تا ماضگعاضاى تطٍيح
احؿاؼ ًياظ ٍ هؿ َليت تحقيق ًؿثت تِ لعٍم تطقطاض ضاتيِ تا تطٍيح
ًيطـ ٍ ططظ تلقي هثثت ماضگعاضاى تطٍيح ًؿثت تِ ّوناض تا تحقيق
احؿاؼ ًياظ ٍ هؿ َليت ماضگعاضاى تطٍيح ًؿثت تِ لعٍم تطقطاض اضتثاب
تَاًايي ماضگعاضاى تطٍيح زض تثسيل يافتِّا تحقيقاتي تِ تَنيِّا ماضتطز
تطا مكاٍضظاى
تَاًايي ماضگعاضاى تطٍيح زض قٌاذت هؿايل ٍ هكنالت ضٍؾتايياى (هؿألِ ياتي)
تَاًايي هحققاى زض اًتقال يافتِّا ماضتطز تِ ماضمٌاى هيساًي تطٍيح
ترههي تَزى ماضگعاضاى تطٍيح زض ضقتِّا هرتلف مكاٍضظ
ماضتطز تَزى هَضَع تحقيقاتي
قاتليت اخطايي زؾتاٍضزّا تحقيقاتي تا تَخِ تِ اهناًات ٍ قطاي ضٍؾتا
ؾاظگاض زؾتاٍضزّا تحقيقاتي تا فطٌّگ ،اضظـّا ٍ ًياظّا خاهؼِ ضٍؾتايي
هيعاى آگاّي ٍ قٌاذت هحققاى اظ اٍضاع مكاٍضظ هٌيقِ
تطًاهِضيع هكتطك فؼاليتّا
ٍخَز قثنِ اطالعضؾاًي قَ ٍ پَيا تطا تؼاهل تيي تحقيق ٍ تطٍيح
ضقاتت زضٍى ؾاظهاًي تحقيق ٍ تطٍيح تطا مؿة قسضت ؾاظهاًي ٍ تكنيالتي
ضقاتت زضٍى ؾاظهاًي تحقيق ٍ تطٍيح تطا مؿة تَزخِ ٍ اهناًات فيعيني
ّواٌّيي زضٍى ؾاظهاًي زض ؾيَح هرتلف ؾاظهاى
تؼساز مافي ًيطٍ اًؿاًي هترهم زض تحقيق
تؼساز مافي ماضگعاضاى تطٍيح
زٍام ،ثثات ٍ پايساض ؾاذتاض تكنيالتي ؾاظهاىّا تات

0/658
0/531
0/519
0/750
0/623
0/612
0/612
0/732
0/643
0/821
0/761
0/563
0/629
0/507
0/857

توايالت تيي ؾاظهاًي زض زٍ زؾتياُ تحقيق ٍ تطٍيح تطا تطقطاض اضتثاب
هيعاى ػالقِهٌس ٍ احؿاؼ هؿ َليت هسيطيت ًؿثت تِ لعٍم تطقطاض اضتثاب
اقتغال نرطف ماضگعاضاى تطٍيح تِ فؼاليتّا آهَظقي -تطٍيدي

0/628
0/534
0/685
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ًيع ضقاتت ؾاظهاى ّا تطٍيح ٍ تحقيق تطا مؿة
هياًييي ؾي ماضقٌاؾاى تطٍيح مكراٍضظ  43ؾرال

قسضت ؾاظهاًي ضا اظ ػَاهرل هْرن ٍ هرؤثط ترط ايري

تَز مِ  15ؾرال آى ضا زض فؼاليرتّرا هطترَب ترِ

ضاتيِ تياى هيمٌٌس .قكرن ،تؼرساز مرافي مراضگعاضاى

تطٍيح مكاٍضظ گصضاًسُ تَزًس .ايي هيلرة ًكراى

تررطٍيح ٍ تحقيررق اؾررتّ .فررتن ،ثثررات ؾرراذتاض

هيزّس مِ ماضقٌاؾاى هصمَض ترامٌَى زيرسگاُ قاترل

ؾاظهاى تات اؾتّ .كتن ،توايرل تريي زٍ ؾراظهاى

هالحظررِ ا ضا زض ذه رَل اضتثرراب ت ريي تررطٍيح

تطا تطقطاض اضتثاب ػليپَض ٍ ّوناضاى (ً )1384يع

مكاٍضظ تا ترف تحقيرق زاقرتِاًرس ٍ ترط ّوريي

هؼتقس ّؿتٌس مِ تطا تْثرَز ايري ضٍاتر تايرس ترِ

اؾاؼ يافتِّا ٍ ًتايح ايري پرػٍّف حرايع اّويرت

ػَاهل هسيطيتي ٍ ؾاظهاًي تَخِ ًوَز؛ ٍ ًْن اضا رِ

هي تاقس .اظ ؾَ زييط امثطيت ماضقٌاؾراى ترطٍيح

فق ذرسهات تطٍيدري تَؾر مراضگعاضاى ترطٍيح

مكاٍضظ تحهيلمطزُ ػلَهي ،ؾَا ػلن تطٍيح ٍ

ذالنِ قسًس .ايي ػَاهرل تَاًؿرتٌس  74زضنرس اظ

آهَظـ مكاٍضظ تَزًس مِ ايي ذرَز خرا تؿري

ٍاضياًؽ ػَاهل هؤثط تط اضتثاب تيي تطٍيح ٍ تحقيق

زضًگ ٍ تأهل زاضزً .تايح تَنيفي تحقيق حرامي اظ

مكاٍضظ ضا تثييي مٌٌسّ .وچٌيي ايري ًترايح ًكراى

ايي هَضز تَز مِ ماضقٌاؾاى تطٍيح ػَاهل هْرن ترط

زازًس مِ اًييعُ ٍ ػاليق مراضگعاضاى ترطٍيح ًؿرثت

اضتثاب تيي تطٍيح ٍ تحقيق مكراٍضظ ضا زض تررف

تِ ّوناض تا تحقيق ،تَاًايي ماضگعاضاى ترطٍيح زض

تطٍيح مكاٍضظ ٍ ماضگعاضاى آى تياى مطزُاًس .آًاى

تثسيل يافتِّا تحقيقاتي تِ تَنريِّرا مراضتطز

زض ازاهِ تياى مطزًس مرِ هؿرألِيراتي يؼٌري تَاًرايي

تطا مكاٍضظاى ،ماضتطز تَزى هَضَع تحقيقراتي،

ماضگعاضاى تطٍيح مكراٍضظ زض قرٌاذت هؿرا ل ٍ

تطًاهررِضيررع هكررتطك فؼاليررتّررا ،ضقاتررت زضٍى

هكنالت ضٍؾتايياى ٍ احؿاؼ ًيراظ ٍ ػاليرق ايري

ؾرراظهاًي تحقيررق ٍ تررطٍيح تررطا مؿررة قررسضت

ماضگعاضاى تطٍيدي هْنتطيي ػَاهل هؤثط تط اضتثراب

ؾاظهاًي ٍ تكنيالتي ،تؼساز مرافي ًيرطٍ اًؿراًي

تيي تطٍيح ٍ تحقيق مكاٍضظ اؾت.

هترهم زض تحقيق ،زٍام ،ثثات ٍ پايساض ؾاذتاض

ًتايح تحليل ػاهلي ًكراى زاز مرِ ػَاهرل هرؤثط ترط

تكنيالتي ؾاظهاىّا تات ،توايالت تيي ؾراظهاًي

اضتثاب تيي تطٍيح ٍ تحقيق مكاٍضظ زض ًُرِ ػاهرل

زض زٍ زؾتياُ تحقيق ٍ تطٍيح تطا تطقطاض اضتثاب

اٍل ،اًييررعُ مرراضگعاضاى تررطٍيح ٍ تحقيررق تررطا

ٍ اقتغال نرطف ماضگعاضاى تطٍيح ترِ فؼاليرتّرا

ّوناض ترا ّورسييط ،مرِ ظهراًي (ً )1377يرع زض

آهَظقي تطٍيدي ،تِ تطتية ،هْنترطيي هتغيطّرا زض

تحقيق ذَيف ايي ػاهل ضا تا ػٌَاى احؿاؼ ًياظ تِ

ّررط يررل اظ ػَاهررل هررصمَض ّؿررتٌسPezeshki-( .

اضتثاب هتقاتل تيي تطٍيح ٍ تحقيق مكراٍضظ هْرن

ً Raad & Dehkordi (2006يررع زض تحقيررق

تطقوطزُ اؾت .زٍم ،تَاًايي ٍ ترهم مراضگعاضاى

ذَيف تسٍيي تطًاهِّا هكراضمتي تريي ترطٍيح ٍ

تطٍيح ٍ تحقيق هري تاقرس .ؾرَم ،مراضتطز ترَزى

تحقيررق مكرراٍضظ اظ قثي رل هكرراضمت زض تؼطيررف

زؾتاٍضزّا تحقيقاتي اؾت .چْراضم ،تطًاهرِضيرع

هؿ لِ ،اضا ِ تطًاهِّا اًتكاضاتي هكتطك ،هالقاتّا

هكتطك فؼاليتّاؾت .پٌدن ضقاتت زضٍى ؾراظهاًي

ٍ تاظزيسّا زٍططفِ ٍ هكراضمت هحققراى زض تطًاهرِ

تيي تطٍيح ٍ تحقيق مِ پعقنيضاز ٍ آگْي ()1379

ّرررا تحقيقررري -تطٍيدر ري ضا هْرررن تطقررروطزُ
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اًس Karbasion & Mulder (2004(.تغييطات پري

آًچِ ًتايح ايي پػٍّف ًكاى زاز تِ هؿر لِ زييرط

زض پرري ؾرراذتاض زض ٍظاضت مكرراٍضظ زض طررَل

ّن اقاضُ زاضز ٍ آى ايي هْن اؾت مِ ٍخَز ثثات ٍ

زِّّا گصقتِ ضا هْن ترطيي ضرؼف ًظرام ترطٍيح

پايساض زض ؾاذتاض تكنيالتي ؾاظهاى ّرا هرصمَض

مكاٍضظ مكَض تياى هيمٌٌس.

حايع اّويت ٍيػُ ا اؾت .تِ طَض مِ ايري هْرن

تحقيق قرؼثاىػلري فوري ٍ ّونراضاى (ً )1386يرع

اظ ؾَ ذرَز ماضقٌاؾراى ترطٍيح مكراٍضظ ّرن

ًكاى هيزّرس مرِ تَظيرغ ًْرازُّرا مكراٍضظ ٍ

هيررطح قررسُ اؾررت .تٌرراتطايي قررفاف ؾرراظ زض

فؼاليتّا ٍاتؿتِ تِ آى اظ قثيرل تَظيرغ ٍؾرايل ٍ

ذهَل ًحَُ ّوناض زٍ ترف ٍ حتي تاظًيط

ازٍات مكاٍضظ  ،مَزّا قيويايي ٍ ؾروَم زفرغ

زض ططاحي تطًاهِّا ٍ ؾؼي زض تلفيق ّطچرِ تيكرتط

آفات ،تصضّا انرالح قرسُ ،ذرَضاك زام ٍ هرَاز

ايي زٍ ترف هْن تطا فطايٌرس تَؾرؼِ مكراٍضظ

اٍليِ زام نٌايغزؾتي ٍ فرطـ 15 ،زضنرس فؼاليرت

اّويت هَضَع ضا زٍچٌساى هيؾاظز .چطا مِ فقساى

ّررا هطٍخرراى زٍلترري ٍ  25زضنررس فؼاليررتّررا

تطًاهِ ٍ تغييطات پي زض پي زض ؾاذتاض ٍ هاّيرت ٍ

هطٍخاى هحلي (هسزماضاى تطٍيدري) ضا زض تطگطفترِ

هأهَضيت ؾاظهاى ّا هصمَض هيتَاًس ؾرثة ايدراز

اؾت.

حاقيِ ّا ًاهٌاؾرة قرسُ ٍ زض مرل اظ اثطتركري

آًچِ زض ايي تيي حايع اّويرت خرس اؾرت لرعٍم

اقساهات ؾاظهاى يافتِ تطا تَؾؼِ ترف مكراٍضظ

تَخررِ تيكررتط تررِ اضتثرراب ترريي تحقيررق ٍ تررطٍيح

مكَض تناّس ،تِ گًَِ ا مرِ زض ايري هرست تاضّرا

مكاٍضظ اؾت .چطا مِ تَؾرؼِ تررف مكراٍضظ

زغسغررِ انررلي هررسيطاى تررطٍيح ٍ تحقي رق ٍ حت ري

تررسٍى اضتثرراب اثررطترف ايرري زٍ ترررف زض مٌرراض

ماضقٌاؾاى تطٍيح مكاٍضظ تِ ّويي هؿر لِ ذرتن

مكاٍضظاى اهناى پصيط ًرَاّس تَز ٍ ًوريتَاًرس زض

قررسُ اؾررت مررِ حطمررت اي ري زٍ ترررف چيًَررِ

تلٌس هست ؾثة زؾرتيراتي ترِ تَؾرؼِ پايرساض زض

هيتاقس .تٌاتطايي ٍخَز زيسگاُ ّوِ خاًثِ ًيط تطا

ترف مكاٍضظ تاقس؛ لصا تايؿرتي تطًاهرِ ضيرعاى ٍ

تطؾررين تطًاهررِّررا اظ ؾررَ زؾررتاًررسضماضاى ٍ

هسيطاًي مِ زض ظهيٌِ ؾياؾت گرصاض ترطا تَؾرؼِ

ؾياؾت گصاضاى ترف مكاٍضظ ػلي الرهرَل زض

ترف مكاٍضظ اقسام هي مٌٌس ،زض تطًاهِ ضيع ّا

تؼييي ؾاذتاض اضتثاطي تطٍيح ٍ تحقيرق مكراٍضظ

ذَز تِ هَاضز هْوي ّوچَى هْيا ؾاظ ظهيٌرِ الظم

اّويت تااليي زاضز.

تطا تقَيت ٍ اضتثاب گؿتطزُ تط تيي ترف ترطٍيح

ّوچٌيي هي تَاى اشػاى زاقت تطًاهرِ ضيرع ترطا

مكاٍضظ تا ترف تحقيقات مكاٍضظ تَخِ زاقتِ

تقَيت ًيطٍ اًؿاًي هترهم ٍ ماضآظهَزُ زض ّط

تاقٌس .ظهاًي مِ ترف تطٍيح مكراٍضظ اًييرعُ ٍ

زٍ ترف ضطٍض اؾت .چطا مِ ايي هْن هيتَاًرس

توايرررل الظم ضا ترررطا ّونررراض زاضز ،تقَيرررت

ظهيٌِ ضا تطا ؾاهاًسّي فؼاليت ّا تطٍيدي مِ زض

ّوناض ّا هكتطك ،اًدام طرطحّرا تحقيقري –

خْت اضتثاب تيكتط تا ترف تحقيق اؾت ضا هَخة

تطٍيد ري زض هررعاضع مكرراٍضظاى ٍ حت ري تطگررعاض

گطزز .موثَز پطؾٌل تطٍيدي ّوَاضُ تِ ػٌَاى يني

ؾررويٌاضّا ٍ خلؿررات هكررتطك خْررت تقَيررت

اظ هكنالت مِ تط ضٍ اثطتركي فؼاليرتّرا هرَثط

ّوناض ٍ ًعزيني زٍ ترف ضطٍض ذَاّس تَز.

تَزُ هيطح تَزُ اؾت .تٌاتطايي ؾاهاًسّي ٍ اؾتفازُ
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ّطچرررِ تيكرررتط اظ ًيررطٍ هترهرررم ترررطٍيح ٍ
اذتهال تَزخِ مافي تطا تقَيت تكرنيالت ّرط

تا تَخِ تِ ًتايح ايي تحقيق هري ترَاى پيكرٌْازّا

زٍ ترف (ػليالرهَل تطٍيح مكراٍضظ ) حرايع

ظيط ضا اضايِ زاز:

اّويت ٍيػُ ا ذَاّس تَز .چَى آًچِ هؿلن اؾت

-تَخِ ترِ ثثرات ٍ اؾرتحنام ؾراذتاض ترطٍيح ٍ

ّوَاضُ زض آقفتيي اضتثراب تريي ترطٍيح ٍ تحقيرق

تحقيق زض ؾيح مالى ٍظضات خْاز مكاٍضظ .

تركري مررِ تيكررتط اظ ّوررِ هتحوررل ظيراى ٍ ضررطض

-ؾررؼي ٍ تررالـ زض خْررت تطگررعاض ؾررويٌاضّا ٍ

ذَاّس قس مكاٍضظ ٍ تَليس مٌٌسُ هيتاقس.

گطزّواييّا ترههي ٍ مراضتطز ترطا اضتثراب

پررؽ تقَي رت اي ري زٍ ترررف يؼٌ ري تقَي رت تسًررِ

گؿتطزُ تط تطٍيح ٍ تحقيق.

مكاٍضظ مكَض تِ هؼٌا زييط ٍ ايي ذرَز ؾرثة

-افعايف اًييعُ ّوناض تيي ؾاظهاى ّا هصمَض اظ

پيكررطفت ٍ تَؾررؼِ پايررساض زض ترررف مكرراٍضظ

ططي رق تثررازل طررطحّررا هكررتطك ٍ تطًاهررِ ّررا

هيقَز .تِ طَض ملي تَخِ تِ ايي هثاحث هيتَاًرس

ّواٌّگ.

تؿياض اظ هكرنالت ٍ چرالفّرا مٌرًَي ضا مرِ

-ماضتطز ًوَزى تَنيِ ّا تررف تحقيقرات زض

اضتثاب هؤثط تيي ترف تطٍيح مكاٍضظ ٍ تحقيقات

ؾرريح هيررساًي ٍ گؿررتطزُ تَؾرر ترررف تررطٍيح

ضا هرتل ًوَزُ اؾت ضا ماّف يرا اظ تريي تثرطز .ترِ

مكاٍضظ .

اهيرس آًنررِ ًتررايح پررػٍّف هررصمَض تتَاًررس زضيچررِ

-خلَگيط اظ تساذل ٍظايف ٍ تطًاهِّرا اظ ططيرق

ضٍقيتط ضا ًؿثت تِ اضتثاب تيي تطٍيح ٍ تحقيرق

قرررفاف ؾررراظ هأهَضير رت ٍ هٌكرررَض فؼاليرررت

اظ هٌظط ماضقٌاؾاى مكاٍضظ تراظ مٌرس ٍ اظ ؾرَ

ؾاظهاىّا هصمَض.

هسيطاى ٍ ؾياؾت گرصاضاى تررف مكراٍضظ هرَضز
تَخِ قطاض گيطز.
تطٍيح ٍ آهَظـ مكاٍضظ ايطاى ،خلس  ،4قرواضُ
.1اؾررس ضٍؾررتايي ،ؼٍ .)1380( .ضررغ ػوررَهي

 .2نفحات .1-10

ًظررام تررطٍيح مكرراٍضظ ايررطاى تررط اؾرراؼ هررسل

 .4ظهررراًي ،ؽ .)1377( .ضاّثطزّرررا اؾاؾررري زض

 AGILپاضؾرررًَع .هدلرررِ زّررراتي ،قرررواضُ .24

تطقطاض اضتثراب تحقيقرات ترا ترطٍيح مكراٍضظ .

نفحات .1 -8

هدلررِ اقتهرراز مكرراٍضظ ٍ تَؾررؼِ ،قررواضُ .24

 .2پعقنيضاز ،ؽ ٍ ،.آگْي ،ح .)1379( .اضظقرياتي

نفحات .69 -88

تطًاهِّا ٍ فؼاليتّا ترطٍيح مكراٍضظ  .تْرطاى:

 .5ؾررَض  ،ؼ ،.نررسيقي ،ح ٍ ،.پعقررنيضاز ،ؽ.

ؾاظهاى تحقيقات ،آهَظـ ٍ تطٍيح مكاٍضظ .

( .)1388قٌاؾررايي هكررنالت ٍ هحررسٍزيتّررا

 .3حؿررريٌي ،ؼ .م ٍ ،.اؾرررنٌسض  ،ف.)1387( .

فؼاليتّا آهَظقي تطٍيدي اظ زيسگاُ هطٍخاى ٍ

ؾاظٍماضّا اضتثاطي هَخَز هياى تحقيق ٍ تطٍيح

ماضقٌاؾاى تطٍيح مكراٍضظ اؾرتاى قرن .چنيرسُ

مكرراٍضظ اظ زيررسگاُ ماضقٌاؾرراى .هدلررِ ػلررَم

هقرراالت ؾررَهيي مٌيررطُ ػلررَم تررطٍيح ٍ آهررَظـ
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