ساخت و رواسازی مقیاس رویکرد سیستمی در برنامهریزی
*

آموزشی مدیران و معلمان غرب استان مازندران
تاریخ دریافت29/6/6 :

تاریخ پذیرش29/32/37 :
1

سمیرا ابراهیم پور کومله
2
کامیان خزایی
قربانعلی آقا احمدی

3

چکیده
زمینه :روایی و پایایی از مسائل مهم یر حهزه آزمه،سازی محسه میشهند .رویکنری سیسنتمی مفهنهمی
است با کارکریهای بسیار کر ت،امنل افنرای شناغل یر بخنشهنای گهنناگه ،ینك نظنا را مهریتهلنر قنرار
مییهند .هدف :پنژوهش حاضنر باهندف سناخت ،هنجارینابی و ا ت،ارینابی مقینا ،رویکنری سیسنتمی یر
برنامرریهی آمهزشی و بر روش تهصیفی-پیماییی بر انجا رسیده است .روش :لام،ة آماری این پنژوهش
شامل کلیة مدیرا ،و م،لما ،یبیرستا،ها و مدار ،راهنمایی غر استا ،مازندرا ،بنهی کنر از بنین آنهنا 431
نفر بر روش نمهنرگیری خهشرای چندمرحلرای بنر ننها ،نمهننر انتخنا شندند و پرسیننامة محقنق سناختة
رویکری سیستمی روی آنها الرا شد .یافتهها :پس از گریآوری یایهها ،ضریب پایایی آزمه ،با اسنتفایه از
آزمه ،آلفای کرون،ا  1/331 ،محاس،ر شد .تحلیل املی سؤاالت رویکری سیستمی بیانگر آ ،بهی کر بنیش
از  61/123یرصد واریانس مهرینظر تهسط املهای این پرسینامر ت،یین میشهی .پس از ینكبنار چنرخش
هامل از نهع واریماکس ،هم،ستگی میا ،هر سؤال با هر امل یر بهترین حالت میخص شد و بر اسا ،آ،
پنج امل )نگرش راه،ریی مدیریت راه،ریی تهلر بر واق،یات ،اهداف و محیط کار تهلر بر مقتضنیات،
پیچیدگی و تکالیف مدیریت یانش و اطال نات بنر ننها ،مؤلفنرهنای رویکنری سیسنتمی یر برنامنررینهی
آمهزشی ،استخراج و نا گذاری گریید .بحدث و نتیجدهگیدری :بنا تهلنر بنر خصهصنیات روا،سننجی
مطله  ،میتها ،از این پرسینامر برای سنجش میها ،رویکری سیستمی کارکنا ،شناغل یر مراکنه آمهزشنی
همچه ،آمهزشوپرورش و یانیگاهها استفایه کری و زمینة اصالح و به،نهی برنامنرهنای آمهزشنی را فنراهم
آوری و برطهرکلی ،بهرهوری نظا های آمهزشی را افهایش یای.
* این مقالر مستخرج از پایا ،نامر کارشناسی ارشد رشتر برنامر ریهی آمهزشی یانیگاه آزای اسالمی واحد چاله ،میباشد.
 .1یانش آمهختر کارشناسی ارشد برنامرریهی آمهزشی ،یانیگاه آزای اسالمی ،واحند چناله ،،باشنگاه پژوهینگرا ،لنها ،و
نخ،گا ،،چاله ،،ایرا) ،نهیسنده مسئهل
 . 2استاییار گروه له تربیتی یانیگاه آزای اسالمی واحد چاله،
 . 1استاییار گروه حسابداری یانیگاه آزای اسالمی واحد چاله،

samiraebrahimpour@yahoo.com
kamian44@yahoo.com
Ahmadyali33@yahoo.com

فصلنامۀ اندازهگیری تربیتی شمارۀ  ،31سال پنجم ،بهار 21

144

واژگان کلیدی :برنامرریهی آمهزشی ،رویکری سیستمی ،پایایی ،روایی.

مقدمه
رویکری سیستمی 1مفههمی است با کارکریهای بسیار کر ت،امل افرای شناغل یر بخنشهنای
گهناگه ،یك نظا را مهریتهلر قرار مییهد .یر نظامی همچه ،مدرسنر ،مندیر و م،لمنا،
همر بنا یکندیگر یر ت،امنلانند و از هنم تنأثیر منیپذیرنند و بنر هنم نینه تنأثیر منیگذارنند.
هنگامیکر مدیرا ،و م،لما ،مدار ،نتهانند لهت یستیابی بر اهداف مدو ،شیهۀ مناسن،ی را
برای برنامرریهی برگهینند ،بر مهفقیت نخهاهند رسید .لذا ،برکارگیری رویکری سیستمی یر
تحلیل الها و برنامرهای این نهای آمهزشی ثمربخش خهاهد بهی .سنالهاسنت کنر کاربسنت
نگرش سیستمی یر رصرهای مختلف لمی مانند مدیریت مهمی ،آمهزشی و صنن،تی یر
یاخننل و خننارج کیننهر بننر چیننم مننیآینند ولننی یر زمیننة کننارکری رویکننری سیسننتمی یر
برنامرریهیهای آمهزشی ،پژوهشهای چندانی صهرت نگرفتر است.
رویکری سیستمی« :یرک مهمی از طریق طراحی است .متدولهژی 2خنهی -اصنالحگنر و
منطقی تصمیمگیری است کر برای طراحی و ایجای کلیتهای ساختة یست بیر بر کار می-
روی .الهای استراتژیهای این متدولهژی شامل تنظیم هدفهای ملکریی ،تجهیروتحلیل

1

ف،الیتها و الها ،تهزیع ف،الیتها بین الها و آنگاه زما،بندی آمایش 4و آزمنایش 5سیسنتم،
راهاندازی و کنترل کیفینت اسنت» )بنتنی ،6ترلمنة صنمدی رای ،1132 ،ص  . 33رویکنری
سیستمی تفکری مدیریتی است کر بر وابستگی متقابل و ت،املی ماهینت ناصنر یر یاخنل و
خارج یك سازما ،تأکید میکند .رویکری سیستمی بر م،نای روش تفکری یربارۀ میکل و
هم روششناسیای بنرای ینافتن و بنر یسنت آوری ،راهحنلهاسنت .بنرطنهرکلی ،رویکنری
سیستمی اساساً یك نحهۀ تفکر و یك گرایش بر تفکر یربارۀ مینکالت بنر زبنا ،سیسنتمی

1. systems approach
2. methodology
3. analysis
4. planning
5. test
6. Benathy
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است )رمیزفسکی ،1ترلمة فریانش« . 1131 ،رویکنری سیسنتمی ،نارتاسنتاز :کناربری
نگرش یا اندییة سیستمی یر کهششهنای انسنانی» )بنتنی ،ترلمنة صنمدی رای ،1132 ،ص
 . 14همچنین« ،سیستم ،ی،نی مجمه نرای متینکل از هامنل گهنناگه ،کنر روی یکندیگر
برطهر یینامیکی اثر می گذارند و برای بر انجنا رسناند ،کنار و ینا یسنت ینافتن بنر هندف
خاصی سازما،یافتراند» )یوروسنی 2و بییه ،1،ترلمة لهان،گله ،1134 ،ص . 21
رویکری سیستمی یکی از پرکاربریترین رویکریها یر ارت،ناط بنا حیطنرهنایی اسنت کنر
میتها ،آنها را برصهرت یك سیستم تلقی نمهی .آمهزش ،وسیلرای بنرای شناسنایی مسنائل
التما ی ،اقتصایی و فرهنگی لام،ر و پنی بنری ،بنر راهحنلهنای مناسنب بنرای آنهاسنت.
بر ،ارتییگر ،هدف ف،الیتهای آمهزشی رشد آگاهی و تهاناییهنای بنالقهۀ انسنا ،اسنت.
آمننهزشوپننرورش ،سننازمانی بننا مسننئهلیتهننا و وظننایف وسننیع اسننت .ایننن سننازما ،یارای
بخشهای گهناگهنی است کر یر لهت یستیابی بر اهداف با یکدیگر همکاری منینماینند.
لذا ،میتها ،آمهزشوپرورش را یك نظا )سیستم تلقی نمهی.
با تهلر بر م،احث فهق ،مطال،اتی رالع بر اهمیت رویکری سیستمی و چگهنگی استفایه
از آ ،یر حهزههای مختلف لمی برویژه مدیریت انجا شنده اسنت .ل،ناری ظهیرآبنایی و
طننافر ) 1133یر مقالننرای بننا نننها« ،نگننرش سیسننتمی یر منندیریت آمهزشننی» ،نگننرش
سیستمی را بهتنرین روش تفکنر بنرای حنل مسنئلر یر مندیریت آمهزشنی قلمندای نمنهیه و
تصریح کریهاند کر نگرش سیستمی نگرشی است کلنگر کر باید با تهلر بر اقتضا( محیط،
زما ،،شرایط و پس از نیازسنجی آمهزشی انجا شهی .رل،یا 1133) ،یر پژوهش خنهی بنر
این نتیجر یستیافت کر آشنایی با مفهه سیستمها و نگرش سیستمی بر سازما ،،بر مندیرا،
یر یرک مسائل آشفتر و مهضه ات سازمانی پیچینده کمنك منینمایند و آنهنا را قنایر بنر
مدیریت صحیح اطال ات مهلهی یر سازما ،خهاهد نمهی .بنهاز لهاینری ) 1135رویکنری
1 Romiszowski
2 De Rosnay
1 Beishon
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سیستمی را بر نها ،الگهی یرک و بررسی مسائل و پیچیندگیهنا و تنالش یر لهنت حنل
آنها م،رفی کریه است .پاکدل ) 1132آمنهزش را بنر ننها ،یکنی از مکنانیه هنای اصنلی
تهس،ة منابع انسانی یر سازما،ها یانستر و م،تقد است کر تلفیق و تمرکه نگنرش سیسنتمی و
لهنتگینری اسنتراتژیك بنا کارکریهنای اصنلی سیاسنتگنذاری ،برنامنررینهی و النرا و
ارزشیابی آمهزشی ،چرخة آمهزش یر سازما،ها را هدفمند ،قالینی ،پهینا و ان،طنافپنذیر
مینماید .بر ا تقای طافر و صالحی زایه ) 1133رویکری سیستمی تا حد زیایی بنر مندیرا،
کمك میکند تا میکالت سازما،ها را بهتنر یرک کنریه و حنل کننند .راینینا ) 1133یر
پژوهش خهی بر اهمیت تفکر سیستمی یر برنامرریهیهای یرسی تأکید کریه است .اطنا تی
) 1132م،تقد است برکارگیری رویکری سیستمی با ث افهایش تهانمندیها و قابلینتهنای
تیم پروژه برای رویارویی با مسائل و میکالت پروژهها میگریی .فرهایی محلنی و غالمنی
) 1133پیایهسازی مهفقیتآمیه نگرش سیستمی یر مدیریت یانش را مستله ت،امل پهینای
مدیریت یانش و مدیریت منابع انسانی یانستراند.
لنکینه 1و یهل 1363) 2با بررسی نقش رویکری سیسنتمی یر مندیریت ،برخنهریاری از
چنین نگرشی را با تهلر بر پیچیدگی شرکتهنا و رونند رو بنر رشند اسنتفایه از رایاننرهنای
خهیکار ضروری شمریهاند .کایال 2115) 1رویکری سیستمی بنر سنازما ،را شنامل سنرگنا
اساسی یانستر است :برنامرریهی برای تیییر ،ارزیابی نیروهای تیییر و الرای تییینرات .ازنظنر
وی ،مدیریت نیاز بر یك رویکری لنامع یاری کنر رویکنری سیسنتمی بنر سنازما ،منیتهانند
بر نها ،یك برنامة مدیریت تیییر یر نظر گرفتر شهی .هینه) 4ترلمنة اصنالنی1133/2111 ،
سازما،ها را یر چارچهبی سیسنتمی منهری تجهینروتحلینل قنرار یایه اسنت و بنر اینن نتیجنر
یستیافت کر یك برنامر هنگامی مؤثر و نتیجربخش است کر با پیتی،انی مدیرا ،سنازما ،و
میارکت تمامی ا ضای آ ،بر مرحلة الرا یرآید و یر طنهل مسنیر النرا بنا یر نظنر گنرفتن
1. Jenkins
2. Youle
3. Kaila
4. Haines
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تیییننرات و تحننهالت محیطننی ،بننازنگری و اصننالح شننهی و یر پایننا ،کننار بننر اهننداف خننهی
یستیابد.
آستر 1و وایلی 2116) 2برکارگیری رویکری سیستمی را برای ایجای یایگیری منؤثر و ف،نال
یر کال ،یر ،مهریبررسی قرار یایهاند و بر این نتیجر رسیدند کنر محنیط ینایگیری بایند
برگهنرای باشد کر یانشآمهزا ،را بر ت،امل وایاری ،الها بخش آنا ،باشد و بر یانشآمهزا،
انگیهۀ الز را بدهد تا آنا ،هم محتها و هم مهارتهایی را کر بر آنها نیاز یارند ،فرابگیرنند.
آریکاک 2115) 1با استفایه از رویکری سیستمی یالیل میکالت نظم و انض،اط یر کنال،
یر ،را مطرح و برای مقابلر با این نهع میکالت ،پیینهایهایی ارائنر نمنهیه اسنت .پنارک

4

) 2111با بر رسمیت شناختن آمهزش آنالین ،5تصریح نمنهیه اسنت کنر آمنهزش طراحنی
آنالین باید باارزشهای مختلف آمهزشی و ویژگیهای ملکریی بر شیههای سیسنتماتیك
ایغا شهند .ایسما 2111) 6،هدف اصلی از طراحنیهنای آمهزشنی لدیند را سنازماندهی
یرازمدت و کامل ف،الینتهنای ینایگیری یانسنتر و یر مطال،نة خنهی مندل طراحنی لدیند
آمهزشی را بر نها ،یك فرایند برنامرریهی سیستماتیك پنج مرحلرای شنرح یایه اسنت.1 :
ورویی  .2فرایند  .1خرولی  .4بازخهری و  .5یایگیری .بر ا تقای وی ،نتیجة چنین فراینندی
این است کر م،لم میتهاند بر تهس،ة آمهزش مؤثر بپریازی و از این طریق بنر یاننشآمنهزا،
یر یایگیری و کسب یانش بییتر کمك کند .اویسال 3و ارگنکه 2111) 3،نیاز بر خدمات
حمایتی برای برنامرریهی سیستماتیك آمهزش مهارتهای التما ی بر م،لما ،پیش از آغاز
بر کار و یر ضمن خدمت را مهری تأکید قرار یایهاند.
با تهلر بر ایبیات پژوهیی فهق و فقدا ،غننای ایبینات پژوهینی یر رشنتة برنامنررینهی
1. Auster
2. Wylie
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4. Park
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6. Isman
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148

فصلنامۀ اندازهگیری تربیتی شمارۀ  ،31سال پنجم ،بهار 21

آمهزشی ،آنچر یر پژوهش حاضر مهریتهلنر و یارای اهمینت فنهقال،نایهای بنهیه اسنت،
محتهای آزمه ،رویکری سیستمی اسنت کنر پنس از شناسنایی مؤلفنرهنا و مفناهیم رویکنری
سیستمی بروسیلة پرسینامرای محقق ساختر منهری آزمنه ،قرارگرفتنر اسنت .بندین ترتینب،
آزمه ،سنجش رویکری سیستمی میتهاند بر نها ،یك ابهار مهریاسنتفایه قنرار گینری امنا
بررسی میها ،پایایی 1و روایی 2این آزمه ،مسئلرای بهی کر یر پژوهش حاضر مطنرح شند و
سؤال اساسی این پژوهش این بهی کر آیا میتها ،بر نتایج آزمه ،سنجش رویکری سیسنتمی
ا تمای کری؟
بنابراین ،این مطال،ر سؤاالت پژوهیی زیر را مهریبررسی قرار یایه است:
مقیا ،رویکری سیستمی از چر مؤلفرهایی تیکیلشده است؟
آیا مقیا ،رویکری سیستمی از روایی مناسب برخهریار است؟
آیا مقیا ،رویکری سیستمی از پایایی مناسب برخهریار است؟
آیا مؤلفرهای تیکیلیهندۀ رویکری سیستمی از روایی مناسب برخهریارند؟
آیا مؤلفرهای تیکیلیهندۀ رویکری سیستمی از پایایی مناسب برخهریارند؟
آیا بین میها ،رویکری سیستمی یر مدیرا ،و م،لما ،ز ،و مری تفاوت ولهی یاری؟
روش
پننژوهش حاضننر باهنندف سنناخت ،هنجاریننابی و ا ت،اریننابی مقیننا ،رویکننری سیسننتمی یر
برنامرریهی آمهزشی مدیرا ،و م،لمنا) ،ا نم از ز ،و منری ،شناغل یر مندار ،راهنمنایی و
یبیرستا،های غر استا ،مازندرا) ،محمهیآبای ،نهر ،نهشنهر ،چناله ،،تنکنابن و رامسنر
الرا شند بننابراین ،روش پنژوهش از ننهع تهصنیفی -پیمایینی و بنا تهلنر بنر هندف آ،،
تهس،رای بهیه است .برمنظهر یستیابی بر هدف پژوهش یر مرحلة مقدماتی ،از میا ،اسنتایا،
و صاحبنظرا ،رشترهای مدیریت و برنامنررینهی یرسنی و آمهزشنی و مندیرا ،و م،لمنا،

1. reliability
2. validity
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مدار 13 ،نفر برصهرت تصایفی و یر مرحلة نهایی پژوهش با استفایه از روش نمهنرگیری
تصایفی خهشرای چندمرحلرای 431 ،نفر ) 232مری و  131ز ،انتخا شدند.
محققا ،یر مرحلة مقدماتی ،پرسینامرای  61سؤالی تدوین نمهیند کر م،تنی بر م،انی نظنری
و پژوهیی بهی .پایایی این آزمه ،با استفایه از روش آلفای کرون،ا  1/335 ،1بر یست آمد.
سپس ،چهار سؤال کر هم،ستگی آنها با کل آزمه ،کنمتنر از  1/611بنهی ،حنذف شندند و
سرانجا پرسینامرای  53سؤالی از آ ،استخراج گریید .پس از انتخنا سنؤاالت و النرای
آ ،روی نمهنة پژوهش ) 431نفر از مدیرا ،و م،لما ،مدار ،یر سر شهر نهشهر ،چناله ،و
تنکابن  ،روایی سازۀ آزمه ،با استفایه از روش تحلیل هامل اکتیافی و با چنرخش از ننهع
واریماکس بررسی شد .پایایی ابهار نیه با روش همسنانی یروننی آلفنای کرون،نا  ،آزمنه،
بارتلت ،2کی .ا  .اُ ،1.ضرایب تنصیف گاتمن 4و اسپیرمن -براو 5،مهری بررسی قرار گرفت.
الز بر ذکر است کر ت،دای پرسینامرهایی کر یر میا ،میارکتکنندگا ،یر پژوهش تهزیع
شد ،بییتر از ت،دای مذکهر بهی ،ولی تنها از پرسینامرهایی کر بر سؤاالت آنها برطنهر کامنل
پاسخیایهشده بهی ،یر تجهیروتحلیلهای آماری استفایه شد و بر پرسینامرهایی کر بنر همنر
سؤاالت آنها برطهر کامل پاسخ یایه نیده بهی ،ترتیب اثر یایه نید.
ابزار پژوهش
برای ساخت فر اولیة پرسینامر و لهت تدوین سؤاالت با تهلنر بنر نظرینرهنا ،تحقیقنات و
ایبیات پژوهیی ،مطال،ة مقدماتی صهرت گرفتر است .الوه بنر مننابع کتابخاننرای مهلنهی
یربارهی مهضهع تحقیق ،پژوهش میدانی نیه انجا شده است .بنا تهلنر بنر ایننکنر پنژوهش
حاضر لهت تدوین ،هنجاریابی و ا ت،اریابی ابهاری برای کمّنیسنازی «رویکنری سیسنتمی»
صهرت پذیرفتر است ،پژوهیگرا ،ابهاری لهت سنجش رویکری سیستمی یر بین مدیرا ،و
م،لما ،،طراحی و هنجاریابی کریهاند کر مقیا ،یرلربندی سؤاالت پرسینامر با طینف 11
1. Cronbach's alpha
2. Bartlett Test
3. K.M.O
4. Guttman
5. Spearman-Brown
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یرلرای از شمارۀ  1تا  11بهیه است و سپس روی نمهنة پژوهش الرا گریید.
محقق برای محاس،ری روایی پرسینامر از روایی صهری ،1روایی محتهایی 2و روایی سنازه

1

استفایه کریه است .برای برآوری روایی صهری و محتهایی این پرسیننامر ،آ ،را بنر رتینت
اساتید و متخصصا ،رشترهای مدیریت ،برنامرریهی یرسی و آمهزشی رسنانده و از نظنرات
آنها برای تصحیح و تنظیم اسنتفایهشنده اسنت .ازآنجناییکنر اینن مقینا ،بنرای اولنین بنار
ساخترشده است ،برای اندازهگیری روایی سنازه ،هنیچگهننر هم،سنتگی بنین اینن مقینا ،و
مقیا،های ییگر صهرت نگرفتر است و روایی سازۀ آ ،با استفایه از روش تحلیل هامل بر
شیهۀ مؤلفرهای اصلی و چرخش هامل از نهع واریماکس 4محاس،رشده است.
یر این پژوهش برای برآوری پایایی از ضریب آلفای کرون،ا اسنتفایهشنده اسنت .اینن
روش بننرای آزمننه،هننایی اسننت کننر یننك یننا چننند صننفت یارای نهسننا ،را مننیسنننجند و
نمرهگذاری آ ،چند یرلرای است .آلفای کرون،ا ینك روش پاینایی اسنت کنر همسنانی
یرونی آزمهنی را ارزشیابی میکند و نیا ،مییهد کر سؤاالت آزمه ،تا چر اندازه تهاننایی
یاری کر خصیصة واحدی را اندازه گیری نماینند .ضنریب آلفنای کرون،نا یر اینن آزمنه،
)آزمه ،اولیر  1/335بر یست آمد و سؤاالتی کر ضریب آلفای آنها پایینتر از  1/611بهی،
حذف گرییدند و سرانجا پرسینامة نهایی با  53سؤال روی نمهنة اصلی ) 431نفر بر النرا
یرآمد.
یافتهها
یر لدول  1نتایج آزمه ،کنایهر ،5منایر ،6اولکنین 3و بارتلنت یربنارۀ کفاینت نمهننرگینری
1. Face validity
2. Content validity
1. Construct validity
4. Varimax
5. Kaiser Test
6. Meyer Test
3. Olkin Test
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ارائرشده است.

جدول  .3نتایج آزمون کایزر ،مایر ،اولکین و بارتلت در تحلیل عاملی سؤاالت رویکرد سیستمی
آزمه ،کافی بهی ،حجم نمهنة کایهر ،مایر ،اولکین

آزمه ،کرویت بارتلت

1/335

تقریب کا اسکهئر

216/14

یرلر آزایی

1535

سطح م،نایاری

1/11

اندازۀ کفایت نمهنرگیری کی .ا  .اُ ،.آزمه ،مقدار واریانس یرو ،یایههاست کر منیتهانند
تهسط هامل ت،یین شهی .برطهرم،مهل ،اندازۀ کی .ا  .اُ .برابر با  1/61بر باال قابلق،هل است
ولی هرچر این مقدار بر یك نهییكتر باشد ،بهتر است .با تهلر بر نتایج لدول فهق ،نتنایج
یر سطح خطاپذیری )P≥ 1/11

تأیید شد .نتایج آزمه ،بارتلت نیا ،مییهد کر تنا سنطح

اطمینا 1/33 ،ماتریس هم،سنتگی منایههنا یارای اطال نات م،ننییار اسنت .بندین ترتینب،
حداقل شرایط الز بنرای انجنا یای ،تحلینل ناملی ولنهی یاری بننابراین ،تحلینل ناملی
یایهها بر روش مؤلفرهای اصلی بر انجا رسید و پسازآ ،آزمه ،اسکری کتل 1361) 1کر
ت،دای تقری،ی املهای قابلاستخراج یر میا ،یایهها را پیینهای میکنند ،بنر النرا یرآمند و
نتایج آ ،یر نمهیار سنگریهۀ زیر نیا ،یایهشده است.

1 Cattle's Scree Test
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نمودار  .3آزمون اسکری کتل برای تعیین عوامل موجود در سؤاالت نگرش سیستمی (طرح سنگریزه)

چنانچر یر نمهیار سنگریهۀ فهق میههی است ،مقاییر ویژۀ روی نمهیار بر ترتیب کاهینی
نیا ،یایهشدهاند کر آ ،را یامنة سنگریهه مینامند .یرواقع ،امل  5ابتدای شنیب یامننر را
نیا ،مییهد و این بیانگر آ ،است کر ارزش ویژۀ 1امل پنجم بر ب،ند کنمتنر از  1بنرآوری
شده است.
جدول  .9ارزش ویژه و درصد واریانس تبیین شده برای پنج عامل اصلی اولیۀ مقیاس رویکرد سیستمی
ارزش ویژۀ اولیه

مجموع مجذور بارهای عاملی

مجموع مجذور شده بارهای

استخراجشده

عاملی چرخش یافته

سؤاالت
کل

ت،یین شده

یرصد واریانس

واریانس ت،یین شده

یرصد تجم،ی

کل

ت،یین شده

یرصد واریانس

واریانس ت،یین شده

یرصد تجم،ی

کل

ت،یین شده

یرصد واریانس

واریانس ت،یین شده

یرصد تجم،ی

1

23/621

51/215

51/215

23/621

51/215

51/215

3/344

15/632

15/632

2

2/513

4/413

54/614

2/513

4/413

54/614

3/331

11/344

23/516

1

1/511

2/635

53/113

1/511

2/635

53/113

3/131

12/331

42/516

4

1/263

2/225

53/544

1/263

2/225

53/544

6/436

11/162

51/363

1. eigen value

153
5

ساخت و رواسازی مقیاس رویکردسیستمی در ...
1/113

1/334

61/123

1/113

1/334

61/123

4/251

3/461

61/123

با تهلر بر ارزشهای ویژۀ املها )مجمهع مجذورات ضرایب املی مایههنای مهلنهی یر
هر امل  5امل با  61/123یرصد از واریانس کل نمرهها ،باالی ارزش ویژۀ  1قرارگرفتنر
و واریانس رویکری سیستمی یر برنامرریهی آمهزشی را ت،یین میکنند کر اینن نینا،یهنندۀ
مناسب بهی ،آزمه ،است .یرمجمهع ،هر چر ارزش ویژه باالتر باشند ،آ ،امنل ،وارینانس
بییتری را یر کل آزمه ،ت،یین میکند .بر این اسا ،امل اول باارزش وینژۀ  23/621قنایر
بر ت،یین  51/215یرصد از واریانس رویکری سیستمی ،امل یو باارزش وینژۀ  2/513قنایر
بر ت،یین  4/413یرصد از واریانس رویکری سیستمی ،امل سه با ارزش وینژۀ  1/511قنایر
بر ت،یین  2/635یرصد از واریانس رویکری سیستمی ،امل چهار باارزش ویژۀ  1/263قنایر
بر ت،یین  2/225یرصد از واریانس رویکری سیستمی ،امل پنجم باارزش وینژۀ  1/113قنایر
بر ت،یین  1/334یرصد از وارینانس رویکنری سیسنتمی اسنت .پننج امنل تهانسنتند 61/123
یرصد واریانس رویکری سیستمی را ت،یین کنند .مقاییر بر نسن،ت ،انندازههنای قابنلتنهلهی
هستند .با تهلر بر اینکر این قدرت ت،ینین بنر  5امنل مهلنهی یر آزمنه ،نسن،ت یایهشنده
است ،الز بهی ماتریس هم،ستگی میا ،سؤاالت و هامل مهریبررسنی قنرار گینری .یر اینن
لدول ،هم،ستگیها با بارهای املی حداقل  1/414نمایش یایهشده است.

نمودار  .9نمودار چندبعدی مؤلفههای رویکرد سیستمی در فضای چرخش دادهشده سهبعدی

یر نمهیار شمارۀ  2بهترین ساختار املی سؤاالت آزمه ،نیا ،یایهشده کر پس از چرخش
املها بر سایهترین شکل یرآمده است .ق،ل از چرخش بین برخی از سنؤاالت و امنلهنا،
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هم،سننتگی منفننی ولننهی یاشننت ،ولننی ب،نند از چننرخش ،ننالوه بننر از میننا ،رفننتن ضننرایب
هم،ستگی منفی ،هماهنگی قابلمالحظرای یر هم،ستگیها ایجایشده است .پس از یسنتیابی
بر ساختار املی مناسب ،نهبنت بنر اسنتخراج امنلهنا رسنید .بنر پاینة مناتریس هم،سنتگی
چرخش یافتة مینا ،مؤلفنرهنای رویکنری سیسنتمی بنر برنامنررینهی آمهزشنی و امنلهنای
شناساییشده ،سؤاالت مربهط بر هر امل شناسنایی شند و یر لندول شنمارۀ  1بنر نمنایش
یرآمد .پسازآ ،،بر اسا ،محتهای سؤاالت برای هنر امنل ننا گنذاری صنهرت گرفنت.
نا گذاری هامل یکی از یشهارترین مراحل تحلیل املی بنر شنمار منیروی .بنااینولنهی،
برمنظهر کاهش ت،دای املها و هم سه کری ،آنهنا بنا م،نانی نظنری مطنرحشنده یر پیینینة
پژوهش ،با تهلر بر ماتریس چرخش یافتر ،نا مؤلفرها انتخا شد .سنپس سنؤاالت مربنهط
بر هر امل از ماتریس چرخش یافتر استخراج شد کر یر لدول شنمارۀ  1ارائنرشنده اسنت.
این پنج امل برسا ،چتری سؤاالت خهی را مهریحمایت قرار مییهند.
لدول  .1املهای استخراجشدۀ نهایی محتهای سؤاالت مربهط بر هر امل و نا گذاری آنها
عوامل

نام عوامل

شمارۀ گویههای مربوط به هر عامل

1

نگرش راه،ریی

53-43-51-51-44-52-51-56-41-43-55-45-43-13-13-26

2

مدیریت راه،ریی

1-2-3-6-5-13-13-14-4-12-3-3-11

1

تهلر بر واق،یات ،اهداف و

41-46-54-11-1-11-16-42-15-12-21-13

محیط کار
4

تهلر بر مقتضیات،

11-11-21-23-22-13-21-25-23-41-14

پیچیدگی و تکالیف
5

مدیریت یانش و اطال ات

16-24-23-11-15

ضرایب آلفای کرون،ا برصهرت لداگانر بنرای هنر ینك از پننج امنل و کنل پرسیننامر
مهریمحاس،ر قرارگرفتر است .ضرایب آلفای کرون،ا برای امل نگنرش راه،نریی 1/351
امل مدیریت راه،ریی  1/341امل تهلر بر واق،یات ،اهداف و محیط کار  1/311امل
تهلر بر مقتضیات ،پیچیدگی و تکالیف  1/311امل مدیریت یانش و اطال نات  1/343و
رویکری سیستمی کل  1/331بریستآمده است .این ضنرایب بنر همنراه ضنرایب گناتمن و
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اسپیرمن – براو) ،بر نها ،ضریب تنصیف یر لدول  4ارائرشدهاند .الز بر ذکر است کنر
ضرایب گاتمن و اسپیرمن – براو ،بر نها ،ضریب تنصیف باکمی تفاوت ،وض،یت مناسب
پایایی را نیا ،مییهند.
جدول  .4ضرایب پایایی برای عوامل موجود در پرسشنامه و کل پرسشنامه
ضریب

ضریب

ضریب اسپیرمن-

مؤلفرها

آلفای کرون،ا

گاتمن

براو،

رویکری سیستمی کل

1/331

1/344

1/346

نگرش راه،ریی

1/351

1/316

1/316

مدیریت راه،ریی

1/341

1/313

1/323

تهلر بر واق،یات ،اهداف و محیط کار

1/311

1/322

1/322

تهلر بر مقتضیات ،پیچیدگی و تکالیف

1/311

1/331

1/332

مدیریت یانش و اطال ات

1/343

1/334

1/313

شاخصهای گرایش مرکهی و پراکندگی مقیا ،رویکری سیسنتمی و زینر مقینا،هنای آ،
یر لدول شمارۀ  5آمده است .الز بر ذکر است کنر لنت اخنتالف زینای بنین مینانگین و
انحراف استانداری زیرمقیا،ها ولهی تفاوت بین ت،دای گهیرهای مربهط بنر هنر زیرمقینا،
است.
جدول  .1شاخصهای گرایش مرکزی مقیاس رویکرد سیستمی و خردهمقیاسهای آن

ت،دای

ت،دای گهیرها

میانگین

انحراف استانداری

واریانس

مدیریت راه،ریی

432

11

36/323

21/111

544/451

1/162

13

111

میانگین

خطای استانداری

حداقل

نگرش راه،ریی

431

16

111/315

26/131

635/431

1/133

23

161

حداکثر

رویکری سیستمی کل

432

53

136/141

32/256

3511/121

4/212

33

534

هامل
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تهلر بر واق،یات،
اهداف و محیط کار
تهلر بر مقتضیات،
پیچیدگی و تکالیف
مدیریت یانش و
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431

12

35/125

21/132

443/231

1/361

11

121

431

11

36/164

13/611

134/535

1/332

15

131

431

5

15/443

3/311

33/411

1/415

6

51

سرانجا شاخصهای تهصیفی مربهط بنر مقینا ،رویکنری سیسنتمی و زینر مقینا،هنای آ،
برحسب لنسیت آزمهینیها یر لدول  6ارائرشده است.

جدول  . 6شاخصهای توصیفی مربوط به مقیاس رویکرد سیستمی و زیرمقیاس های آن در
برنامهریزی آموزشی بر اساس جنسیت
انحراف

خطای معیار

استاندارد

میانگین
5/465

جنسیت

تعداد

میانگین

مری

231

131/451

31/213

ز،

131

411/111

31/515

6/551

مری

232

111/114

26/414

1/545

ز،

131

112/334

26/111

1/315

مری

231

35/231

24/453

1/411

ز،

131

33/131

21/151

1/545

تهلر بر واق،یات،

مری

232

34/333

21/136

1/252

اهداف و محیط کار

ز،

131

36/162

21/354

1/513

تهلر بر مقتضیات،

مری

232

35/234

21/166

1/131

پیچیدگی و تکالیف

ز،

131

33/241

13/321

1/154

مدیریت یانش و

مری

232

14/643

3/311

1/521

اطال ات

ز،

131

16/631

3/313

1/613

رویکری سیستمی کل
نگرش راه،ریی
مدیریت راه،ریی
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نتایج آزمه ،تی 1رویکری سیستمی و مؤلفرهای آ ،بر اسا ،لنسیت میارکتکننندگا ،یر
لدول شمارۀ  3نیا ،یایهشده است.
جدول  .2نتایج آزمون تی رویکرد سیستمی و مؤلفههای آن بر اساس جنسیت مشارکتکنندگان
F

تفاوت
خطای
استانداری
تفاوت
میانگینها
سطح
م،نایاری

2/611

1/113

11/533-

1/143-

3/531

t

df
431

1/141

1/351-

1/313

11/533-

3/511

1/334-

2/455

1/153-

414/332
431

1/136

3/413

1/311-

1/113

1/351-

2/451

1/311-

2/163

1/335-

413/246
431

1/153

1/134-

1/131

1/311-

2/113

1/311-

1/331

1/351-

442/313
431

1/331

1/3461/346-

1/131

1/134-

1/361
1/324

1/1631/131-

1/336

1/316-

411/632
431
/214
423

نابرابری
واریانسها

1/423

برابری
واریانسها

1/233

نابرابری
واریانسها

1/165

برابری
واریانسها

1/431

نابرابری
واریانسها

1/233

تهلر بر مقتضیات،
پیچیدگی و تکالیف

برابری
واریانسها

1/431

تهلر بر واق،یات،
اهداف و محیط کار

نابرابری
واریانسها

1/131

مدیریت راه،ریی

برابری
واریانسها

1/423

نگرش راه،ریی

نابرابری
واریانسها

سطح
م،نایاری

رویکری سیستمی

1/133

برابری
واریانسها

1.T- Test

فصلنامۀ اندازهگیری تربیتی شمارۀ  ،31سال پنجم ،بهار 21

1/336

2/122-

1/121

2/122-

1/325

2/453-

1/321

2/452-

431
/113
413

1/115

نابرابری
واریانسها

1/114

مدیریت یانش و
اطال ات

برابری
واریانسها
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با تهلر بر نتایج لدول فهق با نایت بر تیهای محاس،رشده یر خصهص رویکنری سیسنتمی
 t=-1/143نگرش راه،ریی  t=-1/334مدیریت راه،ریی  t=-1/351تهلنر بنر واق،ینات،
اهداف و محیط کار  t=-1/311و تهلر بنر مقتضنیات ،پیچیندگی و تکنالیف  t=-1/163یر
سطح خطاپذیری ) P≥1/15تفاوت م،ننایار نیسنت ولنی یر خصنهص مندیریت یاننش و
اطال ات  t=-2/452یر سطح خطاپذیری ) P≥1/15تفناوت م،ننایار اسنت بننابراین ،بنین
رویکری سیستمی و چهار مؤلفة نخست آ ،با تهلر بر لنسیت آزمهینیهنا تفناوت م،ننییار
ولهی نداری و این تفاوت بر اسا ،لنسیت فقط یر مهری مؤلفة مدیریت یانش و اطال نات
م،نییار گهارششده است.
یر پاسنخ بننر ایننن سننؤال پژوهیننی کننر آیننا مقیننا ،رویکننری سیسننتمی و مؤلفننرهننای آ ،یر
برنامرریهی آمهزشی از روایی مناسب برخهریارند؟ پسازآ ،کر بر اسا ،پیینینة پژوهینی
نیانگرهای این سازه استخراج شد ،بر رتیت متخصصنا ،مربهطنر یر سنطح منطقنر رسنید و
پس از اصالحات و یریافت پیینهایها ،پرسینامة اولیر تدوین شد و مجدیاً بر رتیت اسناتید
و چنننند تنننن از متخصصنننا ،رسنننید و پنننس از النننرای آزمایینننی یر منننهری  13نفنننر از
میارکتکنندگا ،و یریافت ضریب آلفای کرون،ا مناسب ،نس،ت بر النرای اصنلی اقندا
شد .با تهلر بر الماع نظرات افرای مذکهر ،روایی کلی مقیا ،مناسب تیخیص یایه شد.
برای بررسی روایی زیرمقیا،ها نیه پس از ا مال تحلیل املی و یكبار چنرخش بنر روش
واریماکس و برای نا گذاری مؤلفرها از نظرات اساتید و چند تن از متخصصنا ،رشنترهنای
برنامر ریهی یرسی و آمهزشی استفایه شند .بنا تهلنر بنر هنم سنهیی نظنرات افنرای منذکهر،
مناسب بهی ،روایی مؤلفرها )زیرمقیا،ها بر پژوهیگرا ،آشکار گریید.
بحث و نتیجهگیری
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انجا برنامرریهی یر هر زمینرای برویژه آمهزشی نیازمند تهلنر بنر نکنات ظرینف و یقیقنی
است .یر این پژوهش کر هدف آ ،ساخت ابهاری لهت سنجش رویکری سیستمی افرای یر
برنامرریهی آمهزشی بهی ،برای رویکری سیستمی پنج مؤلفة کلی بر یست آمند .هنر ینك از
این مؤلفرها خهی از مؤلفرهای ییگری تیکیلشدهاند کر تهلر بر همنة آنهنا یر انجنا ینك
برنامررینهی آمهزشنی مهفنق ،حنائه اهمینت اسنت .اولنین مؤلفنر بنا ننها ،نگنرش راه،نریی
امننلهننایی همچننه ،تهلننر بننر بیانی نة مأمهریننت سننازما ،،شناسننایی قابلیننتهننای سننازما،،
نهایینرسازی تفکر سیستمی ،تهلر بر نقاط ض،ف ،قهت ،فرصتها و تهدیدها ،برخنهریاری از
چیماندازهای میق ،بنرکنارگیری مهندسنی مجندی ،مندیریت ت،نارضهنا ،سیسنتم مندیریت
ملیاتی ،برنامة تهس،ة شیلی ،خطمییهنای روشنن و بازیافنت اسنتراتژیهنا ،بررسنی الگنهی
پیچیدۀ ارت،اطات متقابل برای یرک و فهم سازما ،و مسائل آ ،،ایجای آمایگی بنرای مهالهنر
با تیییرات را یر برمیگیری.
مدیریت راه،ریی بر نها ،یومین مؤلفة مقیا ،رویکری سیستمی املهایی مانند تهلر بنر
برنامننرریننهی اسننتراتژیك ،ت،یننین چننالشهننای پننیش روی برنامننرریننهی ،بننرکننارگیری منننظم
استراتژیها و ایجای فضناهای منطقنی ،بررسنی و نقند ایندههنا ،شناسنایی لنتهنای اصنلی و
پیشبینی نمهی ،میکالت احتمالی ،پاالیش مداو اهداف آمهزشی ،انجنا برنامنررینهیهنای
بلندمدت و آشنایی با نظریرهای آمهزشی لدید و متنهع را یر برمیگیری.
سهمین مؤلفة رویکری سیستمی با نها ،تهلر بنر واق،ینات ،اهنداف و محنیط کنار ،شنامل
املهایی همچه ،پاسخگهیی یر ق،ال مسئهلیتها ،ارزش قائنل شند ،بنرای همکنارا ،،یر،
گرفتن از تجربرها ،تالش یر لهت یستیابی بر اهنداف مندو ،،تهلنر بنر واق،ینات ،اسنتفایه از
آمهزشهای سازمانی ،بر اشتراک گذاری ،یانش و منابع اطال اتی بنا همکنارا ،،تلقنی کنری،
سازما ،بر نها ،یك کل متیکل از الهای گهناگه ،میباشد.
چهارمین مؤلفة رویکری سیستمی ،تهلر بر مقتضیات ،پیچیدگی و تکالیف نینه امنلهنایی
همچه ،ایفای نقش ف،ال و واکنیی ،تیریح یقیق و صریح تکالیف و وظایف الرایی نیروهنا،
ان،طافپذیر بهی ،برنامنرهنا ،یرک مسنائل آشنفتر و مهضنه ات سنازمانی پیچینده ،تهلنر بنر
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شرایط لهانی و فناوریهای نهین و مدیریت منابع انسانی را یر برمیگیری.
مدیریت یانش و اطال ات بر نها ،پنجمین مؤلفة رویکنری سیسنتمی یر برنامنررینهی آمهزشنی
شامل ارزیابی تکنهلهژیهای مهلهی یر محیط ،مدیریت صحیح اطال ات ،ت،امل پهینای مندیریت
یانش و مدیریت منابع انسانی و انجا کارهای گروهی برمنظهر رسید ،بر اهداف میشهی.
بر اسا ،نخستین مؤلفر ی،نی نگرش راه،نریی ،اسنتفایه از سیسنتم مندیریت ملیناتی و
آمهزشهای نظا مند یر برنامرریهیهایی کر بر پایة رویکری سیسنتمی صنهرت منیگیرنند،
ضروری است و این با یافترهای پارک ) 2111و اویسال و ارگنکه 2111) ،مطابقت یاری.
ازلملننر امننلهننایی کننر ایننن مؤلفننر بننر آ ،مننیپننریازی ،نهایینننرسننازی تفکننر سیسننتمی یر
برنامرریهیهاست کر با یافتة راینینا ) 1133یر خصنهص ضنرورت اهمینت یای ،بنر تفکنر
سیستمی یر برنامرریهیهای یرسی و پاکدل ) 1132لهتگیری ف،الیتهنای آمهزشنی بنر
سمت ییدگاههای سیستمی همخهانی یاری.
بر ط،ق مؤلفة یو  ،مدیریت راه،ریی ،برکارگیری رویکری سیستمی یر برنامرریهیهنای
آمهزشی میتهاند بر شناسایی میکالت و حل آنها کمك نماید کر بنهاز لهاینری )، 1135
طافر و صالحی زایه ) ، 1133اطا تی ) 1133و آریکاک ) 2115یر مقالنرهنای خنهی بنر
آ ،اشنناره نمننهیهاننند .همچنننین ،بننر اسننا ،ایننن مؤلفننر ،بننرکننارگیری منننظم اسننتراتژیهننا و
برنامرریهیهای استراتژیك یر برنامرریهی الز و ضروری است کر با نظر پاکندل )1132
هماهنگ است .پیشبینی نمهی ،میکالت احتمنالی پنیش روی برنامنرهنا و یر نظنر گنرفتن
تیییرات و تحهالت محیطی و پاالیش مداو اهداف از ییگر مهضه اتی هستند کر بایند یر
برنامرریهیهای بر پایة رویکری سیستمی مهری تهلر قرار گیرند کر هیننه )ترلمنة اصنالنی،
 1133/2111بر آنها پریاختر است.
ت،اریف مهلهی یربارۀ رویکری سیستمی نیا ،مییهند کر رویکری سیستمی ،رویکریی
کلنگر است و قریب براتفاق تم امی محققنانی کنر یر اینن زمیننر بنر پنژوهش پریاختنرانند،
برصراحت بر آ ،اشاره نمهیهاند .یر این پژوهش مؤلفة سنه بنا ننها ،تهلنر بنر واق،ینات،
اهداف و محیط کار بر این مهریاشاره کریه است و این با نظر ل،اری ظهیر آبایی و طنافر
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) 1133هننم خننهانی یاری .همچنننین ،ایننن مؤلفننر بننا نظننر لنکینننه و یننهل ) 1363م،نننی بننر
برکارگیری رویکری سیستمی یر یرک اهداف کلی ،یقت نظر یر تصنمیمگینری و لرینا،
اطال ات هم سهیی یاری.
چهارمین مؤلفر با نها ،تهلر بر مقتضیات ،پیچیندگی و تکنالیف بنا یافتنرهنای پاکندل
) 1132یر خصهص ضرورت تهلر بر شرایط نهین لهانی ،فنناوریهنای پیچینده ،سنرمایة
یانش و تیییر یر میاغل و ان،طافپذیر بهی ،برنامرها هماهنگی یاری.
بر اسا ،مؤلفة پنجم ،مدیریت یانش و اطال ات ،رویکری سیسنتمی مندیرا ،را قنایر بنر
مدیریت صحیح اطال ات مهلهی یر سازما ،مینماید و بنا اسنتفایه از منهای و فنناوریهنای
آمهزشی میتها ،بر ساخت یانشهای لدید کمك نمهی کر با یافترهای رل،ینا 1133) ،و
ایسما 2111) ،یر این زمینر مطابقت یاری.
میها ،رویکری سیستمی یر بین زننا ،و منریا ،بنروینژه مندیرا ،و م،لمنا ،ز ،و منری یر
هیچکندا از ایبینات مهلنهی ،مهریبحنث قنرار نگرفتنر اسنت امنا یر پنژوهش حاضنر ،یر
خصهص رویکری سیستمی و چهار مؤلفة آ :،نگرش راه،ریی ،مدیریت راه،ریی ،تهلر بنر
واق،یات ،اهداف و محیط کار و تهلر بر مقتضیات ،پیچیدگی و تکنالیف تفناوت م،ننایاری
بر اسا ،لنسیت ولهی نداری و فقط یر مهری مؤلفة مدیریت یانش و اطال نات ،بنر اسنا،
لنسیت تفاوت م،نییار ولهی یاری و تنها بر ط،ق همین مؤلفر میتها ،ای نا کنری کنر زننا،
نس،ت بر مریا ،اندکی سیستمیتر فکر میکنند کر میتهاند بر یلیل یقت نظر و یوراندیینی
بییتر زنا ،نس،ت بر مریا ،باشد .همچنین ،ازآنجاییکر این مقیا ،برای اولین بار ساخترشده
است ،هیچگهنر هم،ستگی بین این مقیا ،و مقیا،های ییگر صهرت نگرفتر است .سناخت
و وروی این پرسینامر یر حیطة برنامرریهی آمهزشی ،میتهاند گامی مهم یر لهت به،نهی و
تهس،ة برنامرریهیهای یرسی و آمهزشی صحیح باشد.
با تهلر بر نتایج بریستآمده از این مطال،ر ،پییننهایهایی بنرای بهنرهگینری از اینن آزمنه،
ارائرشده است کر برقرار ذیل میباشند:
ازآنجاکر برنامرریهی سرآغاز الرای هر طرحی است لذا ،انجا برنامرریهیهای مناسب بنا
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برکارگیری لدیدترین رویکریها )رویکری سیستمی میتهاند راه پییرفت و ترقی را یر هر
زمینرای ازلملر آمهزش ،بیشازپیش همهار نماید .همچنین ،از طریق این پرسینامر ،مدیرا،
و م،لما ،میتهانند کار خهی را بهتر ارزیابی کننند ،نقناط قنهت و ضن،ف خنهی را شناسنایی
نمایند و از روشهای صحیح مدیریتی و آمهزشی برای اصالح کار خهی و برنامرها اسنتفایه
کنند .الوهبراین ،ایارههای آمهزشوپرورش با استفایه از این مقیا ،و یافترهنا ،منیتهاننند
مدیرا ،و م،لمانی را کر یارای شیهههای غینر سیسنتمی هسنتند ،شناسنایی کننند و از طرینق
ا مال اصالحات بر کار و نحهۀ برنامرریهی آنها ،بهرهوری نظا آمهزشی را افنهایش یهنند.
فقدا ،و اندک بهی ،ایبیات و پییینر پژوهش پیرامه ،مهضنهع رویکنری سیسنتمی از لملنر
محدوییتهای انجا تحقیق حاضر بهیه است کر انتظنار منیروی اینن مطال،نر بنرنهبنر خنهی
بتهاند بر غنای ایبیات مهلهی یر این زمینر بپریازی.
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