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تاثیر یک دوره تمرین استقامتی همراه با مصرف مکمل زنجبیل بر روی تاثیر یک دوره تمرین استقامتی همراه با مصرف مکمل زنجبیل بر روی 

  سالسال  2525--2020سطوح التهابی و کنش ارتباطی سربازان جوان سطوح التهابی و کنش ارتباطی سربازان جوان 

 

 سید حسین قاضی طباطبایی، دکتر سعید صانعی، دکتر معصومه حسینی

علکو  انسکانی وک وه زموزشکی فیزیولکوژی کارشناسی ارشد فیزولوژی ورزشی، دانشکدده )نویسنده مسئول( :    1

پسککا الدو ونیدککی:   09123125687قلفکک : .    ورزشککی، دانشککآاه ززاد اسککحمی وااککد ق،کک اا شکک ر، ق،کک اا، ایکک اا

siyahpoosh66@yahoo 
، دانشآاه ززاد اسحمی وااد ق،ک اا ق بیا بدنی و علو  ورزشیدانشدده علو  انسانی، و وه زموزشی  دانش یار2

 09122944295:قلف  .ا، ای ااش ر، ق، ا
اسوادیار دانشدده علو  انسانی، و وه زموزشی فیزیولوژی ورزشی، دانشآاه ززاد اسحمی وااد ق، اا ش ر، ق، اا،   3

 09126844496قلف : ای اا.

 

 چکیده

هدف از تحقیق حاضر تاثیر یک دوره تمرین استقامتی همراه با مصرف مکمل  زمینه و هدف:

 ساله بود.   25-20سطوح التهابی و کنش ارتباطی سربازان جوان زنجبیل بر روی 

سال و با شاخص توده  25تا  20سرباز با میانگین سنی  30در این مطالعه تجربی، مواد و روش ها: 

زنجبیل و دارونما تقسیم شدند. برنامه مکمل کیلوگرم به طور تصادفی به دو گروه  25و 20بدنی بین 

درصد حداکثر ضربان  65-75با شدت دقیقه  60تا  45جلسه در هفته، هر جلسه  3هفته،  8تمرینی شامل 

هفته به گروه  8روز در هفته به مدت  3گرم زنجبیل به ازای هر کیلوگرم وزن بدن  1قلب هدف بود. 

زمودنی ها گرفته شد. آدریافت کننده مکمل داده شد. پس از پایان آخرین جلسه تمرین نمونه خونی از 
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و کورتیزول محاسبه شد. آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر و ضریب همبستگی پیرسون مورد  IL-6سطوح 

 استفاده قرار گرفت. 

کاهش یافت، اما تفاوت معناداری بین  IL-6وزن، شاخص توده بدن و  در گروه زنجبیل،  یافته ها:

روه زنجبیل کاهش یافت، اما تفاوت نیز در گکورتیزول  میزان تغییرات دو گروه مشاهده نشد. سطوح سرمی

 . معناداری بین میزان تغییرات دو گروه زنجبیل و دارونما وجود داشت

و  IL-6به نظر می رسد یک دوره تمرین استقامتی همراه با مکمل زنجبیل با تاثیر بر  نتیجه گیری:

 نقش مهمی ایفا کند. در کاهش التهاب، و کنش ارتباطی پیشگیری و درمان التهابکورتیزول، می تواند 

 کورتیزول، کنش ارتباطی.، IL-6زنجبیل، التهاب،    واژه های کلیدی:

Effect of one period  Endurance training and with ginger consumption on  

inflammatory markers Young solders 20-25 years old 
Seyed hossein ghazi tabatabaei, Dr Saeid Sanei, Dr Masoumeh Hossieni 

Abstract 

Background and Objective:The aim of this research was to determine the Effect of one 

period  Endurance training and ginger consumption on  inflammatory markers Young solders 

20-25 years. 

Materials and Methods: In this experimental study,30  solders of with age average of 

20-25 years and the body mass index average of 20 and 25 kg/m2 were randomly divided 

into four groups: “supplement ginger ”and “placebo group”. Training program was planned 

for 8 weeks and 3 sessions per week. Each session consisted of  45 – 60 minutes with an 

intensity of 65-75 VO2max. In the supplement group,1 grams ginger solution per kilogram 

of body weight were injected 3 sessions per week for 8 weeks. Blood samples were taken 

after the last training session and the levels of  IL-6 and Cortisol were measured. analysis of 

variance (2×2) And Pearson’s correlation coefficient were used for data analysis. 
Results: In the ginger group, Weight, BMI and Serum levels of IL-6   decreased , but 

there was no significant difference between the changes in the ginger and placebo groups. In 

the ginger group Serum levels of cortisol significant  decreased , but there was significant 
difference between the changes in the ginger and placebo groups.  

Conclusion: It seems that the one period  Endurance training and with ginger 

consumption affects serum IL-6 and Cortisol in this way can play a major role in reducing 

The inflammation, Prevention and treatment of inflammation. 

Key words: Ginger, Inflammation, IL-6, Cortisol. 

 

 

 مقدمه

ورزش و فعالیت بدنی دارای تاثیرات مثبت و منفی بر روی سیستم ایمنی است، به طوری که تمرین 

مالیم و منظم انتشار عفونت را کاهش داده در حالی که تمرین بلند مدت شدید یکی از دالیل سرکوب آنی 



   5  متی همراه با مصرف مکمل زنجبیل بر روی سطوح التهابی و کنش ... تاثیر یک دوره تمرین استقا

 

محققین معتقدند که ورزش  .(1)تعداد زیادی از پارامترهای ایمنی با توجه به شدت و مدت ورزش است 

باعث القاء یا آسیب عضله شده و در آزاد کردن مواد گوناگون همانند پروتئین های درون سلولی و سایتوکاین 

ها نقش موثری دارد. به طوری که فعالیت فیزیکی ممکن است باعث رخدادهایی همانند تولید رادیکال های 

اب شود. در جریان التهاب نیز، میانجی های مختلفی توسط سلول آزاد، لختگی و آبشارهای انعقادی و نیز الته

ترشح می شود که باعث تشدید پاسخ  IL-6ین های پیش التهابی  مانند اهای سیستم ایمنی، همانند سایتوک

 .(2)ایمنی می گردد

IL-6 یی پروتئین های مرحله ای حاد از سلول های کبدی اصوال اثرات ضدالتهابی دارد و باعث رها

نیز پروتئین مرحله حاد است که به عنوان مولکول پیش التهاب و ضد التهاب  CRPمی شود،  CRPهمانند 

به کار می رود و در حالت پیش التهابی به عنوان مکانیسمی جهت پاتوژن عالمت گذاری سلول های 

ی کردن سایتوکاین ضدالتهابی، پروتئاژ و شروع اکسایش در طول تخریب شده و در حالت ضدالتهابی، خنث

 .(3)پاسخ التهاب را بر عهده دارد

از طرفی دیگر مشخص شده است که در حین فعالیت های بدنی و پس از آن سطوح سرمی و 

ی گردد. به طوری که گزارش شده است هر اندازه پالسمایی هورمون کورتیزول نیز دستخوش تغییراتی م

فعالیت بدنی شدیدتر باشد منجر به افزایش بیشتری در محتوای کورتیزول سرم ورزشکاران می گردد، که 

دیگر بسیاری از  از سوی . (4)این تغییرات برای مدت طوالنی تری پس از توقف ورزش نیز باقی می ماند

تحقیقات به اهمیت کورتیزول به عنوان هورمونی که تنظیم کننده پاسخ ایمنی و مسئول تغییرات دستگاه 

ایمنی پس از فعالیت بدنی است اشاره داشته اندکه ماهیت این تنظیمات با توجه به گستردگی انواع فعالیت 

نند نقش هورمون ها و نیز عوامل روان شناختی های ورزشی از نظر مدت، درگیر بودن عوامل فیزیولوژیک ما

  . (5)و تاثیر عوامل محیطی و نیز جنسیت مرتبط متفاوت می باشد

اجرای تمرین منظم بدنی باعث حفاظت بدن در برابر انواع بیماری ها می شود، به طوری که مقادیر 

در افراد به لحاظ بدنی فعال، کمتر از افراد غیر فعال گزارش شده است. به طور  پایه شاخص های التهابی

کلی، پس از ورزش در یک دوره زمانی معین کاهش عملکرد دستگاه ایمنی دیده می شود که با ایجاد پنجره 

انی ی باز در دستگاه ایمنی موجب افزایش احتمال ابتال به عفونت می شود. کاهش مزمن عملکرد ایمنی زم

مطالعات  . (6)که دوره های ورزش شدید و بدون ریکاوری کافی باشد، عملکرد ایمنی را کاهش می دهد

زیادی به بررسی نقش ورزش بر سیستم ایمنی و عوامل التهابی و کنش ارتباطی پرداخته اند. نتایج نشان 

ورزشی شدید، ممکن است بدن ورزشکار دچار التهاب فیزیولوژیک ناشی از پاسخ دادند که در اثر تمرینات 

  . (7)های ایمنی گردد 
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تحقیقات انجام شده نشان می دهد گیاه زنجبیل از جمله گیاهان دارویی به ویژه در کشور ایران می 

در راستای اثرات ضدالتهابی این  .(8)نوان گیاه ضدالتهابی معرفی شده استباشد، که در طب قدیم ایران به ع

گیاه گزارشات متعدد نشان داده اند ترکیبات فعال این گیاه مثل جینجرول، شوگول و کورکومین به خوبی 

 ی اینترلوکین های درگیر در التهاب دارند. عالوه بر اینتوانایی مهار پروستاگالندین ها، نیتریک اکساید و حت

ها به طور اختصاصی تر آنزیم های تولید کننده این مواد واسطه گر التهابی توسط مواد موثر در گیاه زنجبیل 

مهار می شوند. فعالیت های دارویی اصلی زنجبیل و ترکیبات ایزوله شده آن شامل تنظیم کننده ایمنی، مهار 

با این حال، مصرف زنجبیل بر سربازان  .(8)ومور، کاهش دهنده التهاب، ضد آپتوز و ضد تهوع استتشکیل ت

های مختلف نیروهای مسلح کشورمان و به خصوص نیروی زمینی تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته یگان

مل زنجبیل تاثیر معناداری بر عوامل التهابی بدنبال یک دوره است و هنوز مشخص نیست که آیا مصرف مک

تمرینات استقامتی بر کنش ارتباطی سربازان نیروی زمینی کشورمان دارد یا خیر؟ لذا در این پژوهش، 

پژوهشگر بدنبال پاسخ به این سوال بود که آیا مصرف مکمل زنجبیل همراه با تمرینات استقامتی، تاثیر 

 و کورتیزول( دارد یا خیر؟  IL-6مل التهابی )معناداری بر عوا

 مواد و روش ها 

روش پژوهش حاضر از نوع تجربی با طرح پس آزمون با گروه کنترل می باشد. طی فراخوان، از بین 

 25تا  20با دامنه سنی سرباز  30سربازان نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی پادگان قدس، مجموعا 

برخورداری از ( با شرایط خاص از جمله 25و کمتر از  20)بیشتر از  25و  20توده بدنی بین سال و با شاخص 

سالمت کامل و عدم وجود سابقه بیماری، عدم استفاده از داروها و مکمل های موثر در نتایج تحقیق و عدم 

به دو گروه مکمل  اجرای تمرینات منظم ورزشی و یا داشتن سابقه تمرین ثبت نام نموده، و به طور تصادفی

 نفر (  تقسیم شدند.  15نفر( و گروه دارونما) 15زنجبیل )

 IRCهای دارویی گیاهی گل دارو با مجوز بهداشتی گرم کپسول زنجبیل )زینتوما( از شرکت فراورده 1

ه وعده در روز ب 4گرمی،  250از اداره کل نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت را در دوزهای  1228022777

های گروه دارونما نیز کپسول دارونما ماه( به گروه مکمل داده شد.  به آزمودنی 2هفته ) 8مدت 

 )مالتودکسترین( به همین شیوه داده شد. 

دقیقه در  60تا 45جلسه  در هفته و  3هفته فعالیت،   8برنامه تمرین استقامتی گروه تجربی شامل 

قلب هدف )حفظ ضربان قلب در دامنه مورد نظر و نحوه درصد حداکثر ضربان  65-75هر جلسه با شدت 

پروتکل تمرینی بر اساس  پیشنهاد انجمن دیابت انجام صحیح حرکات با کنترل مربی انجام شد( بود. 
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دقیقه گرم کردن با حرکات کششی و دویدن آرام، تمرینات هوازی پیشرونده در شدت و  10آمریکا، شامل 

 .(9)کردن در انتهای فعالیت خواهد بود  دقیقه سرد 10( و 1مدت، )جدول 

 . پروتکل تمرین1جدول 

 چهارم         پنجم       ششم          هفتم        هشتم هفته                              اول         دوم         سوم

 50           40          40             مدت )دقیقه(     

 65-70     60-65         60-65  شدت

 )درصد ضربان قلب بیشینه(   

50             50            60             60           60 

70- 65        70-65      75-70        75-70     75-70  

 

ساعت قبل از شروع  24له یعنی برای بررسی متغیرهای بیوشیمیایی، عمل خونگیری  در دو مرح

نمونه ساعت پس از آخرین جلسه تمرینات( صورت  گرفت.  48تمرینات)هفته صفر(، و هفته هشتم )

آزمودنی در یک وضعیت ثابت و نشسته قرار گرفته و از ورید میانی گیری خونی بدین صورت بود که 

های مع آوری شده داخل لولههای جسی خون گیری به عمل آمد. نمونهسی 5)باسلیک( با سرنگ 

درون یخ قرار گرفت و سپس تا چند  EDTAهای هپارینه و شد. لولهریخته  K3EDTRاستریل حاوی 

سرم از  RPM 3500دقیقه با دور  10ماند. سپس توسط سانتریفیوژ به مدت دقیقه در دمای محیط باقی 

درجه سانتی گراد تا رسیدن به  -20دمای های خونی به صورت فریز شده در نمونه پالسما جدا شد. کلیه

  6اینترلوکین غلظت   گراد فریز شدند.درجه سانتی -70آزمایشگاه نگهداری شدند و در آنجا نیز با دمای 

بدست آمد. کورتیزول نیز با روش االیزا و با استفاده از  eBioscienceبه روش االیزا و با استفاده از کیت 

 نانوگرم بر میلی لیتر اندازه گیری شد. 5/2با میزان حساسیت  IBLکیت 

انجام  گردید. جهت تعیین نرمال بودن  20نسخه  SPSSکلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزار 

استفاده شد. هم چنین برای بررسی تغییرات معناداری   اسمیرنوف -کولموگروف  آزمونتوزیع داده ها  از 

ها درون آزمودنی –بین ه های مختلف، از  تحلیل واریانس آمیخته هریک از متغیرهای تحقیق، بین گرو

 P≤0.05زمان( استفاده شد. سطح معنی داری برابر با  2گروه و  2) 2*2با اندازه گیری مکرر در یک طرح 

  استفاده شد. در نظر گرفته شد

 

 نتایج
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کله در یلل  کلاهش یافلت در گروه زنجب IL-6وزن، نمایه توده بدن و  این پژوهش نشان داد   نتایج

(. همچنین نتایج 2وجود نداشت)جدول  بین گروه ها از لحاظ آماریمعنی داری  مقایسه بین گروهی تفاوت

معنلی  نشان داد سطوح سرمی کورتیزول در گروه رنجبیل کاهش یافت که در مقایسه بین گروهی تفلاوت

و   IL-6همبسلتگی بلین  بلر آن، (. علالوه 2)جلدول  وجلود داشلت بین گروه ها از لحلاظ آملاریداری 

رابطله کورتیزول در سربازان جوان دو گروه زنجبیل و دارونما نیز محاسبه گردید و نتیجله آنهلا نشلان داد 

 (.2)جدول و کورتیزول در کنش ارتباطی سربازان هیچ کدام از گروه ها وجود نداشت  IL-6معناداری بین 

 

 زنجبیل و دارونما . متغیر های مورد بررسی در  دو گروه2جدول

زنجبیلگروه  متغیر ها  گروه دارونما 
سطح معنی 

 داری

(pg/ml)IL-6 
002/3 ± 66/0پیش از مداخله   

80/2 ± 99/0بعد از مداخله  

62/2 ± 92/0پیش از مداخله  

11/3 ± 24/1بعد از مداخله  
29/0  

(mg/dl) کورتیزول 
93/9 ± 32/2پیش از مداخله   

63/7 ± 48/2بعد از مداخله   

63/7 ±006/2پیش از مداخله  

10.3± 94/1بعد از مداخله   
000/0  *  

 (kgوزن )

 

 40/73 ± 53/4پیش از مداخله 

 20/71 ± 87/4بعد از مداخله

 73/75 ± 80/4پیش از مداخله 

 53/74 ± 45/4بعد از مداخله
1 

نمایه توده 

 /kg)(بدن

 72/23 ± 48/1پیش از مداخله 

 31/21 ± 51/1بعد از مداخله

 005/24 ± 08/1پیش از مداخله 

 49/23 ± 05/1بعد از مداخله
61 /0 

 در نظر گرفته شده است.( P ≤ 05/0)* سطح معنی داری 

 بحث

نتایج پژوهش نشان داد که وزن و شاخص توده بدن بر اثر یک دوره تمرینات استقامتی در کنش 

تفاوت معناداری بین دو گروه زنجبیل و دارونما وجود  ارتباطی سربازان جوان به طور معنادار کاهش یافت، اما

 -IL 6یک دوره تمرین استقامتی همراه با مصرف مکمل زنجبیل بر همچنین نتایج نشان داد  نداشت.

( 1393ساله تاثیر معناداری ندارد. نتایج پژوهش حاضر با پژوهش یوسفی و همکاران ) 25-20سربازان جوان 

همسو  (10)تغییری ایجاد نمی کند  IL-6تمرینات هوازی و ترکیبی بر سطوح که گزارش کردند هشت هفته 

  IL-6( نیز در پژوهش خود نشان داد پس از دوازده هفته تمرین مقاومتی سطوح 1392اکبر پور )است. 

 که این کاهش معنادار نبود.  (11)کاهش یافت
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سازگاری به فعالیت بدنی است. در واقع سطوح آمادگی جسمانی  IL-6یکی از عوامل اثر گذار بر سطوح 

به نظر می رسد در پژوهش حاضر کنش ارتباطی  .(12)می شود IL-6باال موجب کاهش سطوح استراحتی 

ن از آمادگی جسمانی مطلوبی برخوردار بودند و این عامل می تواند موجب کاهش هر چند غیر معنادار سربازا

را به درون  IL-6باشد. هنگام ورزش عضله اسکلتی در حال انقباض مقادیر مشخصی  IL-6در سطوح 

رها شده از عضله دارای نقش متابولیکی   IL-6وجود دارد که  این فرضیه  .(13)گردش خون رها می کند

ممکن است نشان دهنده کاهش بحرانی ذخایر گلیکوژن عضالنی و تکیه بیشتر عضالت  IL-6است. پاسخ 

اسکلتی بر گلوکز خون به عنوان منبع انرژی باشد بنابراین شدت تمرین و منبع سوختی مورد استفاده نیز می 

باشد. با توجه به شدت تمرین بکار گرفته شده در این  IL-6ذار دیگری در تغییرات سطوح تواند عامل اثر گ

 پژوهش، به نظر می رسد منبع سوختی دیگری به جز گلیکوژن در تولید انرژی سهم داشته باشد. 

 مکمل گروه در 6اینترلوکین سطوح دار معنی ( تغییر2015همکاران ) حسین زاده و راستا، همین در

 .(14)کردند مشاهده سالم زنان در گام برداری فعالیت از پس پالسیبو را گروه با مقایسه در تمرین-لزنجبی

 مکمل زنجبیل در گروه در TNF-αو  IL-1β ،IL-6دار سطوح  معنی کاهش ( نیز2014همکاران ) و زهساز

که با نتایج پژوهش حاضر  (15)گزارش کردند را تمرین تداومی هفته 12 از پس کنترل گروه با مقایسه

پس یک دوره  IL-6زنجبیل  مکمل در هر صورت در پژوهش حاضر عدم تاثیر معنادار ناهمسو هستند. 

تواند ختلفی جهت این نتیجه میتمرینات استقامتی در کنش ارتباطی سربازان جوان مشاهده شد. دالیل م

های پژوهش حاضر همگی افرادی سالم و وجود داشته باشد. یکی از مهمترین دالیل این است که آزمودنی

با میزان عوامل التهابی اولیه طبیعی بودند که از شاخص توده بدنی در حد مطلوب نیز برخوردار بودند. لذا 

عوامل التهابی را در افرادی که عوامل التهابی آنها در حد شاید مکمل زنجبیل نتواند سطوح استراحتی 

طبیعی بوده است را کاهش دهد. شاید اگر این پژوهش بر روی افراد چاق و دارای اضافه وزن و یا افرادی 

شد، نتایج نیز چیز دیگری بود و ای داشتند انجام میها عوامل التهابی افزایش یافتهکه به دلیل برخی بیماری

شد. از طرفی تمرینات استقامتی نیز نتوانسته است سطوح معنادار عوامل التهابی نیز مشاهده میکاهش 

های التهابی را ایجاد را به طور معنادار تغییر دهد. شاید اگر این تمرینات تغییر معنادار در شاخص IL-6سرمی 

بود. احتماال کافی نبودن کرده بودند، مکمل زنجبیل نیز به وظیفه خود جهت کاهش التهاب عمل کرده 

تواند در این نتایج دخیل باشد. از طرفی توجه این نکته مهم حائز شدت تمرینات و طول دوره تمرینات می

در گروه  IL-6را نشان نداد، اما سطوح سرمی  IL-6اهمیت است که اگرچه مکمل زنجبیل تاثیر معناداری بر 

فت و افزایش خیلی کمی نیز در گروه دارونما مشاهده شد، اما کاهش یا دارو نما  زنجبیل در مقایسه با گروه

توان به سادگی از آن این تغییرات و تفاوت بین دو گروه معنادار نبود. اگرچه این نتایج معنادار نبود، اما نمی

گذشت، زیرا شاید اگر مداخالت پژوهش )مصرف مکمل زنجبیل و دارونما( همراه با تمرینات استقامتی ادامه 
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( 2009و همکاران ) 4گائوسشد. کرد )مثال تا یک ماه دیگر و حتی بیشتر(، این تغییرات معنادار مییدا میپ

از لیپوساکاریدهای سلول های تک هسته  IL-6در تحقیقی گزارش دادند عصاره زنجبیل باعث مهار ترشح 

التهابی دارد و می  ای خون محیطی می شوند و این نتایج گواه آن است که عصاره زنجبیل خاصیت ضد

تواند برای سرطان معده مفید باشد. بنابراین مصرف مکمل زنجبیل متعاقب اجرای پروتکل های تمرین 

استقامتی که با تولید رادیکال های آزاد و گونه های فعال اکسیژن همراه است، منجر به کاهش تولید 

اد و گونه های فعال اکسیژن و همچنین مهار سایتوکین ها از طریق اثر بر خنثی سازی تولید رادیکال های آز

و  IL-6فعالیت مسیرهای انتقال سیگنال حساس به اکسایش و کاهش شده، به احتمال به کاهش مقادیر 

کورتیزول در پژوهش حاضر منجر شده است. به طور کلی، مکمل زنجبیل به دلیل دارا بودن خاصیت ضد 

ستاگالندین ها و متوقف ساختن سایتوکین های پیش التهابی التهابی و آنتی اکسیدانی به مهار سنتز پرو

 .(16)منجر شده است

یک دوره تمرین استقامتی همراه با مصرف مکمل زنجبیل عالوه بر آن، نتایج پژوهش حاضر نشان داد 

شیروانی و  دارد. نتایج پژوهش حاضر با پژوهش ساله تاثیر معناداری  25-20بر کورتیزول سربازان جوان 

( که در پژوهش خود نشان دادند  هشت هفته تمرین هوازی کورتیزول را در پاسخ به فعالیت 1395سبحانی )

 همسو است. (17)وامانده ساز کاهش معناداری می دهد

رمون های تنظیم کننده متابولیسم کربوهیدرات و چربی در بدن است. کورتیزول یکی از مهم ترین هو

برای توجیه تغییرات در  .(18)ترشح کورتیزول تحت تاثیر ریتم شبانه روزی، وزن، میزان توده چربی است

های متفاوتی وجود دارد که از میان آن غلظت سطوح استراحتی کورتیزول متعاقب فعالیت بدنی، مکانیسم 

آدرنال، ترشح هورمون  –هیپوفیز  –می توان به تغییرات دمای مرکزی، تحریک محور هیپوتاالموس 

، دستگاه عصبی سمپاتیک و تجمع الکتات و هیپوکسی اشاره PH، تغییرات 5( ACTHآدرنوکورتیکوتروپیک )

   .(19)کرد

( در پژوهش خود نشان دادند پس از هشت هفته تمرین تناوبی 1396در مقابل، کرم پور و همکاران )

که با پژوهش حاضر ناهمسو (20)شدید کورتیزول سرمی در کاراته کاران نخبه افزایش معناداری را نشان داد 

ها، آزمودنی جسمانی به وضعیت توانمی را مختلف مطالعات در التهابی هایشاخص پاسخ متفاوتاست.  

و  مدت ها،آزمودنی تمرینی تمرینی(، سابقه پروتکل مختلف )نوع تمرینی هایو روش هاطرح از استفاده

  .داد تمرینات نسبت سازگاری به و ورزشی عادات آور، فشار همچنین شدت محرک

                                                      
4 Gaus  
5 Adernocorticotropic hormone 
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و کورتیزول در اثر یک دوره تمرین استقامتی و مکمل   IL-6مقادیرین عالوه بر آن نتایج نشان داد، ب

 ساله رابطه معناداری وجود ندارد. 25-20سربازان جوان زنجبیل 

از جمله محدودیت های این تحقیق فعالیت های خارج از برنامه آزمودنی ها بود که پیشنهاد می شود 

آید. پیشنهاد می شود پژوهش های آینده با رویکرد این محدودیت در پژوهش های آتی در کنترل محقق در 

تغییر در میزان دوز زنجبیل، زمان نمونه برداری، تجویز مکمل های گیاهی دیگر، تغییر مدت و شدت 

 تمرینات ورزشی و بررسی شاخص های التهابی دیگر انجام شود.

 نتیجه گیری

ی همراه بر مصرف زنجبیل می تواند بر نتایج این مطالعه نشان داد انجام یک دوره تمرینات استقامت

  و کورتیزول IL-6و کورتیزولو کنش ارتباطی تاثیر گذار باشد؛ به طوری که سبب کاهش  IL-6سطوح 

شد. تمرینات استقامتی همراه بر مصرف زنجبیل می تواند راه حلی مناسب برای کاهش التهاب، پیشگیری 

 و درمان آن باشد. 
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تاثیر عناصر محیط بیرونی مانند وسایل ارتباط جمعی بر مدیریت عملکرد تاثیر عناصر محیط بیرونی مانند وسایل ارتباط جمعی بر مدیریت عملکرد 

  مطالعه موردی وزارت صنعت، معدن و تجارت(مطالعه موردی وزارت صنعت، معدن و تجارت(((سازمان سازمان 

 
 صادق دوپیکر

 کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه، دانشگاه پیام نور، تهران غرب

 دکتر محمدرضا حقیقی

(علمی کاربردی  ) مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق و دانشگاه  
 

 

 

 چکیده: 

موضوع مدیریت عملکرد قلمرو وسیعی را در مدیریت سازمان ها شامل می شود. صاحب نظران 

مدیریت در سال های اخیر این واژه را جایگزین ارزیابی عملکرد کرده اند، به گونه ای که در درون فلسفه 

تگی ها و نقاط قوت و ضعف نیز نهفته مدیریت عملکرد؛ سنجش عملکرد، ارزیابی عملکرد، تعیین شایس

 است و می توان گفت این مفاهیم ابزاری برای استقرار و اجرای مدیریت عملکرد هستند. 

این مقاله به بررسی تاثیر عناصر محیط بیرونی مانند وسایل ارتباط جمعی بر مدیریت عملکرد سازمان 

سئوال این است که در وزارت صنعت، معدن و با مطالعه موردی وزارت صنعت، معدن و تجارت می پردازد. 

تجارت با توجه به گسترده بودن حوزه کاری وزارتخانه آیا عناصر محیط بیرونی مانند وسایل ارتباط جمعی 

بر مدیریت عملکرد سازمانی تاثیرگذار بوده است؟ و در صورتی که پاسخ مثبت می باشد این تاثیرگذاری بر 

 ردی وزارت صنعت، معدن و تجارت خود را نشان داده است؟های عملکها و جنبهکدام بخش

وسایل ارتباط جمعی، مدیریت عملکرد، محیط بیرونی، عناصر محیط بیرونی، وزارت  کلمات کلیدی:

 صنعت، معدن و تجارت
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 مقدمه:

یکی از مراحل بسیار مهم مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در هر سازمانی بررسی محیط بیرونی  

و پارامترهای بیرونی است که خواه یا ناخواه بر سازمان تأثیر گذارند. سازمان ها در خالء زندگی سازمان 

 نمی کنند و ارتباط آنها با دنیای بیرون است که به آنها موجودیت و هویت می دهد.

 این دنیای بیرون را می توان کشور، جامعه و فرهنگ آن، دولت و قوانین آن، مشتریان و خواسته ها، 

نیازها و سالئق آنها، تأمین کنندگان، رقبا، کشورهای دیگر، شرکت های بین المللی، چندملیتی و  افکار 

 عمومی، رسانه ها و غیره دانست. 

هر کدام از عوامل تأثیرگذار بیرونی، تأثیری مثبت و سازنده و یا اثری مخرب و بازدارنده بر سازمان 

ست که سازمانها و مدیران ارشد آنها، ضرورت محیط بیرونی خود دارند. در نظر گرفتن همین نکته کافی ا

را با شیوه هایی صحیح، علمی و کاربردی، بررسی و عوامل مؤثر خارجی را ارزیابی نمایند و در نهایت، 

 فرصت ها و تهدیدهایی را که در بیرون، سازمان را انتظار می کشند، مشخص نمایند. 

یل مناسب محیط درونی سازمان است که می توان استراتژی ها و تنها در این صورت و در کنار تحل

رویکردهایی ثمر بخش و کارا را به کار گرفت تا در محیط متغیر امروز، سازمانی بتواند گلیم خود را از آب 

 بیرون بکشد، تا پس از کسب اطمینان از بقاء و ادامه حیات خود در پی گسترش و توسعه برآید.

از موضوعات مهمی است که پیوسته مطرح و بر اهمیت و چگونگی ایجاد  محیط در سازمان ها

محیطی مناسب و کارا برای نیروهای انسانی تاکید می شود؛ یک محیط خوب، می تواند بر رشد ارزش 

 های پرسنل، افزایش توان و بهره وری آنان اثرگذار باشد.

و مدیران سازمان از اهمیت باالیی  به همین دلیل علم مدیریت انسانی یا ارگونومی برای رهبران

برخوردار می باشد. امروزه با پیچیده تر شدن ساختار و عملکرد سازمان ها، سازماندهی محیط کار و ایجاد 

محیطی آرام و بهره ور در سازمان ها طوری که منجر به فعال شدن بیشتر نیروی انسانی، شادابی آنها، 

کار، کاهش افسردگی ها، رشد خدمات مثبت و در نهایت حذف خطرات احتمالی، افزایش کیفیت در 

 دستیابی به بهره وری مورد نظر شود، از دغدغه های مدیران اجرایی و سرپرستان سازمان ها است.

ور نتایج حاصل از مطالعات مربوط به نیروهای انسانی، نشان می دهد که توسعه نیروهای انسانی بهره

اری از اهداف سازمانی نقش بسزایی دارد. ارائه خدمات موثر، بر اثر ایجاد به طور مستقیم دردستیابی به بسی

آید. این که این فضا و فضا و محیط های هم افزا، تعاملی، پاسخگو، بسیار مناسب و سالم به دست می

 محیط در سازمانی دولتی باشد یا خصوصی و یا فضای باز باشد یا بسته، مهم نیست.
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خشنودی و رضایتمندی در نیروی انسانی است تا بتواند با روحیه ای مناسب آنچه اهمیت دارد ایجاد 

به فکر تالش در انجام هر چه بهتر وظایف خود، پاسخگویی بهتر به ارباب رجوع و تعامل با مخاطبان 

 مجموعه باشد و نتایج ارزنده ای را نصیب سازمان خود نماید.

 

سازمان ها دارد و تحت تاثیر عوامل مختلفی در  همچنین مدیریت عملکرد پیامدهای مختلفی برای

درون و بیرون سازمان است که در این پژوهش تالش شده است تا نقش وسایل ارتباط جمعی)رسانه ها( 

 به عنوان یکی از عناصر محیط بیرونی بر مدیریت عملکرد مورد مطالعه قرار گیرد.

 

 چارچوب نظری: 

ع رسانی به آحاد مردم مانند : صداوسیما، روزنامه ها، رسانه های جمعی شامل کلیه مراکز اطال

 مجالت اطالع رسانی وعلمی و سایت های اینترنتی می باشد.

سازمان های دولتی؛ کلیه بخش هایی که در ارتباط با امور توسعه مردم فعالیت مستقیم دارند، میباشد. 

(shefritz,2000,8به عبارت دیگرکلیه نهادهایی که به امور  اق ) تصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم

 (Steinberg,1990,32بطور مستقیم اقدام نمایند، سازمانهای دولتی یا بخش عمومی گویند. )

رسانه جمعی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار مهم اجتماعی بر رفتارهای درست و تسویه شده 

شروع و تا به امروز  1980ی که از دهه سازمان های دولتی معرفی می شود. در آغاز انقالب سوم صنعت
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ها، برند. بوخولز تأثیرگذاری رسانه های جمعی برسازماننام می موج سومادامه دارد این تحول را به نام 

 مصداق سازی میکند. تنگ ماهیبه خصوص سازمان های بخش عمومی را با استعاره 

مناسب رفتارهای سازمانی است. سازی، مرئی کردن و نمایش صحیح و مراد از تنگ ماهی شفاف

های های بخش دولتی و عمومی تصویر دقیق و شفافی در اختیار ندارند، رسانهاغلب مردم از سازمان

جمعی به دلیل تخصص و ابزارهایی که در اختیار دارند میتوانند رصد مناسبی از رفتارهای خرد و کالن 

 گری عادل باشند. ی سازمانی تعدیلهاسازمان های دولتی ایجاد نمایند و در تنظیم مشی

تر خودنمایی کند. خصیصه ای که تواند پررنگحال هرقدر جامعه دموکراتیک تر باشد این نقش می

 کنند.امروزه جوامع مترقی به خوبی و به طور مطلوب از آن استفاده می

لی اوقات های مختلف در جوامع جهان سوم محدود و در خیتاثیرگذاری و نفوذ رسانه بر بخش

 نمایشی است که البته این امر با نوسانات مختلف در هر یک از این ممالک متفاوت می باشد.

در اندیشه دولت خوب به جهت آنکه مدیران در آینه شبکه های اجتماعی ارتباطات و اطالعات قرار 

 دارند)ظرف بلورین(، باید به راهبرد دولت شفاف و مدیر صادق روی آورد. 

(، مدیران در گذر زمان به این نکته خواهند 1997دن به راهبرد صداقت به قول دایسون) با روی آور

رسید که این راهبرد، نه تنها مخرب و بی فایده نیست، بلکه خواهد توانست چهره و اعتبار سازمان را نزد 

 (25:1382جامعه و شهروندان بهبود بخشد و بر مشروعیت آن بیافزاید.)دانایی فر،

های موثر بر پاسخگویی دولت و بیان کننده خواسته های های گروهی یکی از اهرمو رسانهمطبوعات 

مردم به شمار میروند، این ابزار اجتماعی در یک نظام مردمی، امکان تبادل افکار و اطالعات را فراهم 

، ج 1374میکند و دولت و مردم را در جریان مواضع و خواسته های یکدیگر قرار میدهند. )هاشمی، 

1،298-328) 

از آنجائیکه امروزه یکی از مهمترین زیر بناهای ساختار ارتباطی و اطالعاتی در دنیا بر عهده رسانه ها 

است، کاربرد این وسایل در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بیش از پیش شده است. روابط موجود 

معاصر نبوده است، چنانکه میتوان گفت یکی از ملت در هیچ مقطعی از تاریخ به اندازه دوران  –میان دولت

 مهمترین عوامل در سیاسی شدن جوامع، گسترش وسایل ارتباط جمعی و رسانه هاست. 

از این منظر کارکرد رسانه ها در تعامل و تقابل با دو حوزه قدرت و عرصه عمومی مورد بررسی قرار 

العات در واقع میان اجزای سازنده عرصه عمومی گیرد. یعنی از یکسو رسانه ها با انعکاس اخبار و اطمی

ارتباط برقرار میکنند و با افزایش سطح آگاهی عمومی مبادرت به مهندسی افکار عمومی مینمایند و از 
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سوی دیگر با جمع آوری و انعکاس نظرات، انتقادات و عقاید مردم و مسئوالن، ارتباط میان حکومت 

 (.1386سازند)صالحی، م(را برقرار میکنندگان)دولت( و حکومت شوندگان)مرد

های جمعی در کنار احزاب سیاسی و گروه های ذینفع از اجزای تشکیل دهنده جامعه مدنی به رسانه

گانه و دیگر رود و نقش واسطه و میانجی را میان افکار عمومی و نظام سیاسی مرکب از قوای سهشمار می

 ایفا می کنند. تشکیالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

نقش چنین واسطه هایی بسته به نوع نظام سیاسی و میزان استقالل جامعه مدنی متفاوت است، اما 

های جامعه و واداشتن حکومت به پاسخگویی ها، در تامین خواستهدر مجموع همگی آنها به ویژه رسانه

تواند به راحتی از تامین  ای که در صورت فقدان آنها حکومت مینقش اصلی بر عهده دارد، به گونه

هایشان دست به رفتارهای خشن نیازهای جامعه و گروه ها خودداری کند و یا مردم برای بیان خواسته

 بزنند. 

ها به عنوان عضوی از جامعه مدنی و واسطه ای میان افکار عمومی و حکومت از در هر حال رسانه

کنند و از آنها را نسبت به عملکرد حکومت بسیج میسویی به ساختن افکار و عقاید جامعه می پردازند و 

های مختلف و نظارت بر عملکرد سوی دیگر به طور مستقیم با بیان و تجمیع تقاضاهای جامعه و گروه

حاکمان نسبت به برآورده سازی انتظارات و عدم کجروی نهادهای رسمی اقدام می نمایند.)رهبری، 

86:1384) 

مریکایی که تحقیقات گسترده ای درباره تبلیغات جنگ جهانی اول هارولد السول جامعه شناس آ

انجام داده بود با توجه به اهمیت پیدا کردن رادیو و نیاز آن به شناساییی مخاطبان تحقیقات خاصی را در 

در مقاله ای تحت عنوان ساخت و کارکرد  1948در آمریکا انجام داد، وی در سال  40و  30دهه ی 

 عه سه نقش عمده برای رسانه ها را مشخص و تعریف کرد.ارتباطات در جام

این سه نقش عبارت بودند از نظارت بر محیط )نقش خبری(، ایجاد و توسعه همبستگی های 

اجتماعی افراد )نقش راهنمایی( و انتقال میراث فرهنگی)نقش آموزشی(. البته باید گفت که نقش رهبری 

بیداری و ارشاد افکار عمومی، اکنون بر هیچ کس پوشیده نیست و کننده وسایل ارتباطی و تاثیر آنها در 

 شود.روز به روز نیز بر اهمیت آن افزوده می

های انجام شده در گذشته با موضوع بررسی تاثیر وسایل پیشینه پژوهش: در ادامه، برخی پژوهش

 رد.گیهای مختلف به صورت فهرست وار مورد اشاره قرار میارتباط جمعی در سازمان

پور در )پژوهشگر( فصلنامه مدیریت،  حسن مهشید و متانی بر اساس یافته های پژوهش دکتر مهرداد

رسانه ها میتوانند از طریق هدایت و آموزش افکار عمومی،  1393، تابستان   34سال یازدهم، شماره 

دن در قبال تجمیع خواسته ها و نظارت وآگاهی بخشی در واداشتن سازمانهای دولتی به پاسخگو بو



 های نوین علوم ارتباطات پژوهش    18

 

عملکرد خود به مردم موثر واقع شوند. همچنین یافته ها نشان داد چنانچه نظام رسانهای آزاد و مستقل 

حاکم باشد رسانه ها بهتر میتوانند به وظائف خود عمل کنند. نتیجه دیگری که از این پژوهش حاصل شده 

بخش دولتی به پاسخگوئی در قبال این است که از بین رسانه ها، اثربخشی تلویزیون در ملزم نمودن 

 عملکرد خود به مراتب موثر تر از سایر رسانه ها ست.

از پاسخگویان  79که توسط سازمان اخالق وکسب کار انجام شد نشان داد % 2009تحقیقی در سال 

ان رسانه های جمعی را ازعوامل تأثیرگذار بر ارتقاء مسئولیت اجتماعی سازمانها دانسته اند. پاسخ دهندگ

رسانه های جمعی را به عنوان مهمترین عامل بیرونی و اجتماعی در شفاف سازی رفتار سازمانها برای آحاد 

 (http://www.businessethics.2010جامعه دانسته اند. )

انجام  1390در تحقیقی که توسط حسن گیوریان، عضوهیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی در سال 

و در مقابل  22.31قابل توجه است بطوریکه نمره میانگین اهمیت علمی  شد، سازمان ها دولتی ایران

بدست آمده است. همین امر می تواند نقش پر رنگ  10.42میانگین به کار گیری و توجه به آن در ایران 

در این  . رسانه های جمعی را در تاثیرگذاری بر مسئولیت اجتماعی سازمان های دولتی ایران نشان دهد

همبسته، آزمون  tت تحلیل و استنتاج داده های عددی از آزمون همبستگی، آزمون پارامتریپژوهش جه

 ، آزمون ناپارامتری فریدمن و تحلیل رگرسیون استفاده شد.Fناپارامتری

همچنین در تحقیقی که توسط محمد بحرینی و همکاران در سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای 

استانبول( انجام شد، نتایج نشان دهنده این است که  -1394ابداری )اسفند نوین در مدیریت، اقتصاد و حس

 بین محیط بیرونی و مدیریت عملکرد تاثیر مثبت و مستقیمی وجود دارد.

افراد نمونه این پژوهش معتقد بودند که عوامل اقتصادی، تکنولوژیکی، قانونی و اجتماعی بر فرایند 

یند کنترل نتایج حاصل از اجرای برنامه ها و ویژگی ها و مهارت های ها، فرابرنامه ریزی، اجرای برنامه

 مدیران شرکت تاثیرگذار بوده اند که در نتیجه بر مدیریت عملکرد موثر واقع شده اند.

(، در تحقیق به بررسی نقش رسانه های جمعی در ایجاد جامعه مدنی در ویتنام پرداخته  2002هانگ) 

محقق به نقش رسانه های جمعی و فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی  است. در تحقیقی دیگری همین

در ایجاد شفافیت و پاسخگویی در حکومتها به عنوان مولفه های اصلی حکمرانی خوب پرداخته شده است. 

( نیز در تحقیقی به بررسی میزان شفافیت در حکومتهای محلی و حرکت آنها به سوی  2005هانگ) 

 رداخته است.حکومت داری خوب پ

(، در تحقیقی به بررسی پاسخگویی در سازمانهای دولتی: آیا فناوری اطالعات 1381دانایی فرد ) 

پاسخگویی را افزایش میدهد؟ پرداخته است. در این تحقیق ضمن نگاهی اجمالی به مقوله فناوری 
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ویی بررسی و با اطالعات عناصر اصلی در اصالح بخش دولتی و چگونگی تاثیر این فناوری بر پاسخگ

 نگاهی به ایران نتیجه گیری کرد که تاثیر فناوری اطالعات در پاسخگویی ترکیبی و غیر خطی است.

(، در تحقیقی نظری به بررسی رسانه ها و پاسخگویی نهادهای حکومتی پرداخته است 1386رهبری )

جامعه مدنی و تاثیرگذار بر  و یافته های نظری او نشان داد که رسانه ها بعنوان یکی از اجزای قدرتمند

افکار عمومی نقشهای سیاسی و غیر سیاسی مهمی بر عهده دارند که یکی از عمده ترین آنها واداشتن 

 حکومت به پاسخگویی است.

( در تحقیقی به بررسی جایگاه رسانه ملی در الگوی حکمرانی پایداری در ایران 1387ابراهیم پور)

ی این تحقیق، بخش دولتی بیشترین دخالت در امور مختلف جامعه را هاپرداخته است. بر اساس یافته

داشته و بخش های رسانه، خصوصی و عمومی در رتبه های بعدی قرار دارند. در این میان، رسانه ملی 

 بیشترین تعامل را با بخش دولتی و کمترین را در رابطه با بخش عمومی دارد.

اصر محیط بیرونی مانند وسایل ارتباط جمعی بر مدیریت این پژوهش با هدف بررسی میزان تاثیر عن

 عملکرد در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است.

در این مقاله بصورت علمی و ترویجی از روش مروری و مطالعه اسناد و ابالغیه های  روش تحقیق:

سایل ارتباط جمعی بر اداری و مطالعات قبلی استفاده شده است و تاثیر عناصر محیط بیرونی مانند و

مدیریت عملکرد در وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفته است. سئوال این است در 

وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به گسترده بودن حوزه کاری وزارتخانه چه میزان عناصر محیط 

 است؟ بیرونی مانند وسایل ارتباط جمعی بر مدیریت عملکرد تاثیرگذار بوده

 

 : و تبادل نظر  بحث

وزارت صنعت، معدن و تجارت، براساس جایگاه قانونی و اهداف و ماموریت های اعالمی، متولی 

اصلی رشد و توسعه صنعتی در تعامل با دیگر دستگاههای دولتی و حاکمیتی و نیز در پیوند با بخش 

 خصوصی و نیروهای اجتماعی و تولیدی کشور است. 

هم اقتصادی اعم از تولید، اشتغال، فقر زدایی، سرمایه گذاری، صادرات، واردات اغلب شاخص های م

و نیز در سطح کالن تر، استقالل اقتصادی و اقتصاد مقاومتی کشور، با عملکرد این وزارت خانه عظیم و 

 راهبردی مرتبط است. 
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، دارای تعامل بخش صنعت، معدن و تجارت همچنین، با دارا بودن بیشترین سهم از اقتصاد کشور
های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه است. ارتباط فراگیر این بخش با حوزه ای با سایر بخشگسترده

های پولی و بانکی، بورس، بازرگانی، خدمات، گمرکات و نیز ایجاد پل ارتباطی میان مصرف کننده و 
اقتصادی کشور  ه مؤثرترین پیشرانتولیدکننده، نشانگر اثر بخشی آن در اقتصاد ملی و قابلیت تبدیل ب

 است. 
خصوص ارتباط موثر و سازنده با رسانه ها در یک  به همین دلیل، ضروری است تا این وزارتخانه، در

رسانی درباره عملکرد و نیز توضیح مسائل و های اطالعکنش و واکنش متقابل و تمرکز بر شیوه
دیع ترین ابزارهای ارتباطی و وسایل ارتباط جمعی های فراروی بخش صنعت، معدن و تجارت، از بچالش

 نوین به بهترین و موثرترین روش ها استفاده نمایند.
های سیاسی مردم ساالر توانایی پاسخگویی آنها در قبال عملکرد خود است. های نظام یکی از ویژگی

مل خود باشد، بلکه البته در این خصوص نمی توان انتظار داشت که حکومتی خود به تنهایی پاسخگوی ع
چنین فرایندی از سازوکارهای اساسی برخوردار است که از آن میتوان به عنوان نهادهای جامعه مدنی یاد 

 کرد. 

رسانه های ارتباط جمعی بعنوان یکی از اجزای قدرتمند جامعه مدنی و تاثیرگذار بر افکار عمومی 
وا داشتن حکومت به پاسخگویی است. به همین نقشهای مهمی بر عهده دارد که یکی از عمده ترین آنها 

منظور هدف اصلی این پژوهش تاثیر عناصر محیط بیرونی مانند وسایل ارتباط جمعی بر مدیریت عملکرد 
 در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

 ریزی الزم برای ارتقای ارتباط وزارت صمت با رسانه های ارتباطدر این راستا به منظور امکان برنامه
های اجتماعی، به ها و نیز افزایش سرمایههای رسانه ها در جهت پیشبرد برنامهجمعی و استفاده از ظرفیت

دستور وزیر صمت مقرر شده است که بصورت مداوم، نشست هایی به طور جداگانه با اصحاب رسانه 
وعه صمت ایجاد شد های مرتبط با مجمبرنامه ریزی و برگزار شود. در این خصوص بانک اطالعاتی رسانه

 و برنامه ریزی های الزم نیز صورت پذیرفت.
اکنون در دل مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت صمت، واحدی به عنوان پاسخگویی به 

ها وجود دارد که بر اساس دستورالعمل های ابالغی از سوی وزیر و مصوبات شورای عالی اطالع رسانه
های ارتباط جمعی در راستای رفع هر گونه شبهات و ال جوابیه به رسانهرسانی وزارتخانه، نسبت به ارس

 تنویر افکار عمومی در صورت درج خبر اشتباه و یا انتقاد و لزوم ارائه پاسخ مناسب اقدام می نماید. 
اخبار وزارتخانه، مواردی که نیاز به پاسخگویی  ها، بعد از رصد و پایشدر حوزه پاسخگویی به رسانه

رت مستقیم و یا غیر مستقیم دارند،  شناسایی می شود و در مواردی نیز اخبار انتقادی از کانال به صو
 شورای اطالع رسانی دولت در قالب آیین نامه روشنگری برای این مرکز ارسال می گردد. 

می این مرکز بعد از شناسایی خبر انتقادی مجموع اقدامات زیر را برای شفاف سازی و تنویر افکار عمو
 که همانا یکی از  رسالت ها و وظایف روابط عمومی است انجام می دهد. 
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خبر انتقادی طی نامه و در قالب یک فرم مشخص به واحد مربوطه جهت پاسخگویی ارسال شده و 
بعد از اینکه واحد مربوطه پاسخ الزم را  ارسال کرد، این مرکز جوابیه را در قالب مربوطه و براساس 

غی تهیه و تنظیم  نموده و برای رسانه منتقد ارسال می نماید تا با پیگیری های صورت سیاست های ابال
 گرفته در اولین فرصت رسانه منتقد نسبت به انتشار آن  اقدام کند.

در مواردی که موضوع انتقادی بصورت کلی و توسط اکثر رسانه ها منتشر می گردد نیز این مرکز 
را در کمترین زمان ممکن تهیه و برای رسانه های منتقد ارسال کرده و یا بالفاصله جوابیه و یا تکذیبیه 

 بصورت کلی بیانه ای صادر می نماید.
مورد انتقاد  20بطور میانگین در یک ماه گذشته در مجموع این مرکز نسبت به پاسخگویی به بیش از 

سط چند رسانه بصورت همزمان مطرح شده اقدام نموده است که البته در برخی موارد انتقاد مطرح شده تو

 مطرح گردیده که برای رسانه های منتقد دیگر نیز جوابیه ارسال گردید. 

همچنین شکایات مردمی به عنوان مطالبات مخاطبان بیرونی مجموعه از طریق یکی از وسایل 

ثبت می شود که  https://www.mimt.gov.irارتباط جمعی در پورتال ارتباط مردمی وزارتخانه به آدرس  

فراوانی و درصد این مطالبات به صورت ماهانه گزارش گیری می شود که در ادامه برخی از جداول آماری 

در این حوزه بصورت نمونه آورده شده است. در این دو جدول درصد مطالبات مردمی ثبت شده در پورتال 

در حوزه های مختلف کاری مربوط به وزارتخانه و  1400ل تا پایان مرداد ارتباط مردمی از ابتدای سا

 نشان داده شده است. 1400ماهه اول  5همچنین فراوانی این مطالبات در 

 درصد ترتیب فراوانی موضوع ردیف

 5/21 51 خودرو 1

 8/0 2 قیمت کاال و خدمات 2

 3/11 27 دفتر وزارتی 3

 3/3 8 صادرات و واردات 4

 9/2 7 حراست و بازرسی 5

 6/12 30 درخواست اشتغال 6

 7/3 9 ستاد تسهیل 7

 9/5 14 استانها 8

 2/12 29 امور معدنی 9

 8/11 28 بازرگانی داخلی 10

 6/1 4 جهش تولید 11

 4/5 13 توسعه تجارت الکترونیک 12

 3/6 15 متفرقه 13

 100 237 جمع

https://www.mimt.gov.ir/
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 پورتال ارتباط مردمیجدول درصد مطالبات مردمی ثبت شده در 

 1400ماهه سال  5جدول فراوانی مطالبات در 

 جمع مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین موضوع ردیف

 51 6 12 28 0 5 خودرو 1

 2 0 0 2 0 0 قیمت کاال و خدمات 2

 27 4 10 13 0 0 دفتر وزارتی  3

 8 0 1 5 0 2 صادرات و واردات 4

 7 1 3 1 0 2 حراست و بازرسی 5

 30 2 13 12 0 3 درخواست اشتغال 6

 9 4 4 1 0 0 ستاد تسهیل 7

 14 2 6 3 0 3 استانها 8

 29 2 13 12 0 2 امور معدنی 9

 28 1 13 10 0 4 بازرگانی داخلی 10

 4 0 0 4 0 0 جهش تولید 11

 13 1 8 2 0 2 توسعه تجارت الکترونیک 12

 15 3 1 8 0 3 متفرقه 13

 237 26 84 101 0 26 جمع

 
روابط عمومی ستاد وزارتخانه متشکل از بخش ها و اداراتی است که ارتباط با رسانه ها و تولیدات 

 ای یکی از آنهاست.رسانه

های خبری به منظور اطالع رسانی از فعالیتها و رویدادهای وزارت صنعت، معدن تهیه و تدوین بولتن

های خبری جهت اعالم و انعکاس اخبار و ها، شبکهسانهو تجارت، برقراری ارتباط و هماهنگی با جراید، ر

ها )تیزر( و فیلمهای رویدادها، ارتباط مستمر و دیدار با اصحاب رسانه، تولید و یا سفارش ساخت آگهی

مورد نیاز برای تبلیغ عملکرد و مستندسازی وزارت صمت، مدیریت و نظارت بر نحوه اجرای برگزاری 

خبری مسئولین وزارت صمت، اعزام خبرنگار و یا همکار روابط عمومی به  مصاحبه مطبوعاتی وکنفرانس

برداری از مراسم و همایشهای مرتبط با فعالیتهای وزارت صمت جهت تهیه خبر و عکس، استفاده و بهره
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ای در مراکز یابی، انتخاب نمایندهرسانی و اطالعرسانی انعکاس اخبار، اطالعهای اجتماعی و پیامشبکه

انها جهت هماهنگی در پوشش خبری و انعکاس سفرهای استانی مسئولین وزارتخانه، سیاست گذاری، است

ریزی و هدایت امور تبلیغاتی وزارتخانه و برقراری ارتباط مستمر و مداوم با خبرنگاران رسانه های برنامه

 داخلی و خارجی در این اداره دنبال می شود.

ها از مباحث و چالش های قدیمی این حوزه است. یکی از راه نحوه ارزیابی عملکرد روابط عمومی 

اهداف استراتژیک  ها برای این معضل، مرتبط کردن اهداف کلی شرکت برای حداکثر ساختن ارزش باحل

 کارت امتیازی متوازن ترین روش برای انجام این کار، استفاده ازرایج ترین واست و مقبول و عملیاتی

(Balanced Score Card)   است که توسط رابرت کاپالن و دیوید نورتون ایجاد شده است. متدولوژی

( این امکان را به مدیران میدهد تا چهارچوبی یکپارچه برای متوازن کردن  BSCکارت امتیازی متوازن)

و استراتژیک و تفکیک معیارهای عملکرد سازمان به واحدها و بخش های تجاری مستقل اهداف مالی 

 .فراهم کنند

سازمان  در این مدل همه چیز از تدوین یک نقشه راهبردی آغاز می شود که برای نمایش راهبرد یک

ردی است های ما بین اهداف راهبدر یک نگاه است. مرحله پایانی در ایجاد نقشه راهبردی کشیدن فلش

 دهد.که رابطه علت و معلولی را نمایش می

و به  رسانیهمچنین در نقشه راه مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت صمت ایجاد پایگاه اطالع

اندازی اندازی اینترانت(، راهانگلیسی( و بروزرسانی اطالعات موجود )راه –روزرسانی )پرتال فارسی

پدیا(، نمایش هویت، نحوه و نوع فعالیت و به روزرسانی آن )ویکی سایت در فضای اینترنت جهتوب

های اجتماعی جهت انعکاس اخبار وزارتخانه ، تهیه و ارسال پیام کوتاه جهت حضور و فعالیت در شبکه

رسانی مناسبتهای مختلف، اخبار مهم، دعوتنامه )اطالع رسانی پیامکی(، ایجاد تور مجازی یا اطالع

ن جهت معرفی بانک، امکانات و فعالیتهای آن بدون حضور مخاطبین و ارتباط موثر و نمایشگاه آنالی

و کارشناسان مربوطه به عنوان اهم برنامه ها در حوزه رسانه   ITتنگاتنگ با مدیریت فناوری اطالعات 

 های نوین آورده شده است.

ها برای جلب توجه هرچه ارتباط گران امروزی با دنیایی به شدت رسانه ای شده مواجهند. رسانه 

بیشتر آنها به رقابت با هم برخواسته اند و از انواع تکنیک ها برای در اختیار داشتن مخاطبان و فروش آنها 

به سرمایه داران و تبلیغات چی ها بهره می گیرند. ادارات و وزارتخانه ها، سازمان ها و... جهت نیل به 

ها بهره گیرند و اخبار و اطالعات مورد نیاز افکار عمومی را در  اهداف سازمانی باید از منابع خبری رسانه

 اختیار کارکنان قرار دهند.

https://sharifstrategy.org/strategic-management-and-business-policy/
https://sharifstrategy.org/strategic-management-and-business-policy/
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ادارات و وزارتخانه ها، سازمان ها و... جهت نیل به اهداف سازمانی باید از منابع خبری رسانه ها بهره 

 هند.گیرند و اخبار و اطالعات مورد نیاز افکار عمومی را در اختیار کارکنان قرار د

 یافته ها:

های جامعه و واداشتن پژوهش نشان می دهد که رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی در تامین خواسته

وزارتخانه به امر پاسخگویی نقش اصلی بر عهده دارند، به گونه ای که در صورت فقدان رسانه، وزارتخانه 

 کند.ها خودداری تواند به راحتی از تامین تقاضاهای جامعه و گروهمی

این پژوهش همچنین نشان داد که وزارتخانه در صورتی که از نظارت بر عملکرد خویش مطلع باشد 

و خود را همواره در معرض نقد و بررسی افکار عمومی ببیند، مراقب عملکرد خود در تمامی حوزه های 

 ستادی و زیرمجموعه خواهد بود.

ضا شریف، طاهر روشن دل اربطانی در مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش انجام شده توسط علیر

پژوهشی با عنوان تاثیر رسانه های اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز 

 قابل بررسی است.

نتایج پژوهش یادشده نشان داد که میان کاربرد اجتماعی رسانه های اجتماعی توسط کارکنان و تعداد 

اری، سرمایه اجتماعی رابطه مثبتی وجود دارد. میان کاربرد مطبوع رسانه های ارتباطات رسا، ارتباطات ابز

اجتماعی توسط کارکنان و تعداد ارتباطات رسا رابطه مثبتی وجود دارد. میان تعداد ارتباطات رسا کارکنان و 

مایه عملکرد شغلی رابطه مثبتی وجود دارد. میان تعداد ارتباطات ابزاری کارکنان، عملکرد شغلی، سر

 اجتماعی شناختی کارکنان و عملکرد شغلی رابطه مثبت وجود دارد.

( در تحقیقی  1384مقایسه یافته های این تحقیق با نتایج مطالعات پیشین قابل تامل است. رحیمی ) 

به بررسی پاسخگویی سازمانهای دولتی با تاکید بر توانمندسازی دریافت کنندگان خدمات دولتی و ارائه 

مناسب پرداخته است. محقق در این تحقیق آموزش و پرورش و رسانه های گروهی را بعنوان یک الگوی 

یکی از راههای توانمندسازی شهروندان و تاثیر آن بر کارآمدی نظام پاسخگویی سازمانهای دولتی در نظر 

 گرفت.

نام پرداخته (، در تحقیق به بررسی نقش رسانه های جمعی در ایجاد جامعه مدنی در ویت 2002هانگ) 

است. در تحقیقی دیگری همین محقق به نقش رسانه های جمعی و فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی 

 در ایجاد شفافیت و پاسخگویی در حکومتها به عنوان مولفه های اصلی حکمرانی خوب پرداخته شده است. 

لتی: آیا فناوری اطالعات (، در تحقیقی به بررسی پاسخگویی در سازمانهای دو 1381دانایی فرد) 

پاسخگویی را افزایش میدهد؟ پرداخته است. در این تحقیق ضمن نگاهی اجمالی به مقوله فناوری 

اطالعات عناصر اصلی در اصالح بخش دولتی و چگونگی تاثیر این فناوری بر پاسخگویی بررسی و با 
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خگویی ترکیبی و غیر خطی است. نگاهی به ایران نتیجه گیری کرد که تاثیر فناوری اطالعات در پاس

(، در تحقیقی نظری به بررسی رسانه ها و پاسخگویی نهادهای حکومتی پرداخته است و  1386رهبری ) 

یافته های نظری او نشان داد که رسانه ها به عنوان یکی از اجزای قدرتمند جامعه مدنی و تاثیرگذار بر 

عهده دارند که یکی از عمده ترین آنها وا داشتن  افکار عمومی نقشهای سیاسی و غیر سیاسی مهمی بر

 حکومت به پاسخگویی است.

های نتایج این پژوهش نشان داد که عناصر محیط بیرونی مانند رسانه :و پیشنهادات نتیجه گیری

ها ارتباط جمعی بر مدیریت عملکرد در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاثیرگذار است. رسانه

طریق هدایت افکار عمومی، تجمیع خواسته ها و نظارت و آگاهی بخشی منجر به پاسخگویی توانند از می

وزارتخانه در قبال عملکرد خود شود، کاری که اگر بدرستی انجام پذیرد، زمینه را برای نزدیک شدن مردم 

ها م گیریها در تصمیو مسئوالن وزارتی به یکدیگر، کارآمدی بیشتر وزارتخانه و مشارکت مردم و گروه

 .فراهم خواهد آورد
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 چکیده

بررسی تأثیر ارتباطات جو سازمانی بر رفتار شهروندی و فرسودگی شغلی  هدف اصلی این پژوهش

باشد. روش تحقیق از نظر نوع هدف می «پاکدشت 2ش و پرورش منطقه مطالعه موردی: آموز» کارکنان 

نفر از کارکنان آموزش و  270جامعه آماری  کاربردی واز نظر شیوه گردآوری توصیفی و پیمایشی است.

روش نمونه  نفر می باشند. 150حجم نمونه براساس جدول مورگان  پاکدشت باشند. 2پرورش منطقه 

ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه ی تصادفی ساده می باشد. گیری به روش نمونه گیر

( ،پرسشنامه رفتارشهروندی 1396می باشد که پرسشنامه ارتباطات جو سازمانی مدل بابایی و همکاران)

( 2017ماسالچ و همکارش )(  و پرسشنامه فرسودگی شغلی مدل 2016سازمانی مدل اورگان و کانوسکی )

یی پرسشنامه از طریق تأیید استاد راهنما و خبرگان حاصل شده است و پایایی پرسشنامه نیز روامی باشد.

باشند. روش تجزیه و تحلیل در این می 0.7از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد و ضرائب همگی باالتر از 

شهروندی کارکنان  : ارتباطات جو سازمانی  بر رفتار یافته ها  نشان داد می باشد.تحقیق ، روش رگرسیون 

دارد ؛ ارتباطات جو سازمانی  بر فرسودگی شغلی  کارکنان  تاثیرمستقیم پاکدشت  2آموزش و پرورش منطقه 
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دارد ؛ رفتار شهروندی  بر فرسودگی شغلی  کارکنان  تاثیر معکوس پاکدشت  2آموزش و پرورش منطقه 

 معکوس دارد. پاکدشت تاثیر 2آموزش و پرورش منطقه 

 ارتباطات جو سازمانی ،رفتار شهروندی، فرسودگی شغلی  ها: کلیدواژه
Abstract 
    The main purpose of this study is to investigate the effect of organizational climate on 

citizenship behavior and burnout of employees "Case Study: Education of Pakdasht Region 

2". The research method is applied in terms of the type of purpose and descriptive and 

survey in terms of collection method. The statistical population is 270 education staff of 

Pakdasht region 2. The sample size according to Morgan table is 150 people. Sampling 

method is simple random sampling method. The data collection tool in this study is a 

questionnaire that is the organizational climate questionnaire of Babaei et al. (2017), the 

organizational citizenship behavior questionnaire of Oregon and Kanowski (2016) and the 

burnout questionnaire of Maslach et al. (2017). The tutor and experts have been obtained 

and the reliability of the questionnaire has been calculated through Cronbach's alpha and the 

coefficients are all higher than 0.7. The method of analysis in this research is regression 

method. Findings showed: organizational climate has a direct effect on the citizenship 

behavior of education staff in Pakdasht Region 2; Organizational climate has an adverse 

effect on burnout of education staff in Pakdasht Region 2; Citizenship behavior has an 

adverse effect on burnout of education staff in Pakdasht Region 2. 

 

Keywords: organizational climate, citizenship behavior, burnout     

 مقدمه 

ودگی یکی از عوامل کلیدی و بسیار مهم در تحقق نیافتن رفتار شهروندی سازمانی در سازمانها فرس

شغلی افراد در محیط کار است. فرسودگی کاری در حقیقت نوعی فرسودگی روانی است که با فشارهای 

روانی یا استرس های مربوط به شغل و محیط کار توام گشته است. این اختالل در میان انواع مشاغل مدد 

پرستاران و مواردی از  رسان و یاری دهنده نظیر مشاوران، معلمان، مددکاران اجتماعی، پزشکان، پلیس،

این قبیل مشاهده شده و با محرک های تنش زایی مانند داشتن مراجعان بیش از حد در یک زمان، 

نداشتن وقت کافی و فقدان حمایت یا قدردانی، مرتبط است. اما میزان فشارکاری و به تبع آن فشار روانی  

 (1396شغلی و فرسودگی شغلی در افراد مختلف متفاوت است)بدری،

یکی از عوامل بیان شده دیگر موثر بر رفتار شهروندی سازمانی، ارتباطات جو سازمانی می باشد. جو 

ها، رفتارهای شکل دهنده زندگی نگرش ای از فرهنگ، حاصل ترکیبی از احساسات،سازمانی را جلوه

دراکات اعضای کنند  جو سازمان به اسازمانی و یک واقعیت سازمانی با یک مفهوم عینی تعریف می
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تغییر  سازمان از عناصر بنیادی سازمان اشاره دارد. از آنجا که جو مبتنی بر چشم اندازهای فردی است،

پذیری سریعی دارد ضمن اینکه روی رفتار افراد هم تاثیرگذار است. در زمینه شناسایی ابعاد جو سازمانی 

 (.2017، 1حامی نوآوری مطالعات زیادند. )کرسپل و هنسن

 مسخ روحی(، توان تخلیه خستگی عاطفی )احساس از متشکل است، سندرمی شغلی سودگیفر

 کاهش و خدمات( گیرندگان به مفرط نسبت بی اعتنایی با توام و احساس از عاری منفی، )واکنش شخصیت

 حرف کارکنان بین در که حرفه( است در موفقیت و شایستگی احساس )کاهش موفقیت فردی احساس

 و شغل به نسبت منفی نگرش خود، از تصور منفی ایجاد با سندرم بروز می کند. این عیاجتما خدمات

 (. 2017می انجامد )پیامی،  ارائه شده کیفیت خدمات شدید افت به مددجو )مشتری(، با عدم ارتباط احساس

 و یافته گسترش زمان طول به آهستگی در ولی نیست، روانی اختالل یک شغلی فرسودگی نشانگان

 بدنی، حالت خستگی یک معنایی نظر از که .این پدیده گردد تبدیل ناتوانی روانی یک به است مکنم

 از زیادی قرار گرفته،  پژوهشگران توجه مورد امروزه که است گیرد، موضوعی می بر در را ذهنی و هیجانی

رسان  ای یاریه حرفه در شایع بسیار پدیده ای شغلی فرسودگی که معتقدند و همکاران 2جمله کوری

 بار هم و کرده تحمیل مبتالیان آن به را آزار و رنج  هم سندروم (. این1398است )اسفندیاری،  )خدماتی(

 (1395)رضائی ،  کند می تحمیل ها سازمان بر را سنگینی

افرادی که از فرسودگی بدن رنج می برند، اصوال دارای انرژی کم و دارای احساس بیش از حد 

افراد نشانه های فشار بدنی نظیر سردرد، کم خوابی و تغییراتی در عادات غذایی بطور  هستند، در این

فراوان، گزارش شده است. فرسودگی عاطفی )خستگی عاطفی(، نوعی افسردگی و احساس درماندگی و 

عدم کارایی در شغل است. مسخ شخصیت با عالئمی مثل بدبینی نسبت به دیگران، بی اعتمادی، گله 

دیگران، بدگمانی نسبت به درستی و صداقت دیگران خود را نشان می دهد )سازمان بهداشت  مندی از

 (2015جهانی، 

جو سازمانی مربوط به تعیین ویژگی های قابل اندازه گیری محیط کار است که بطور مستقیم یا 

 غیرمستقیم توسط کسانی که در این محیط کار می کنند درک شده است و فرض می شود که روی

 (1397انگیزش و رفتارشان تاثیر می گذارد)شائمی،

شناخت هرچه بهتراین متغیرها، تحقیقات وپژوهش های وسیعی رامی طلبد. درچنین پژوهش هایی، 

عالوه برآنکه ماهیت و ابعاد این سازه ها را باید به خوبی مشخص کرد، اثرات و نیازهای سازمان به آن نیز 

                                                      
1- Crespell, P., & Hansen, E 
2-  Corey 
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تحقیق حاضر نیز برهمین مبنی مشخص می گردد. پژوهش حاضر  باید مشخص گردد. اهمیت و ضرورت

به عبارت به بررسی رابطه جوسازمانی و رفتار شهروندی کارکنان با فرسودگی شغلی کارکنان می پردازد.

دیگر سوال اصلی این تحقیق آن است که آیا  جوسازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان و فرسودگی شغلی 

  پاکدشت موثر است؟ 2منطقه  کارکنان آموزش و پرورش

 تحقیق اهداف

 هدف اصلی تحقیق:        

تعیین تاثیر جوسازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان و فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش 

 پاکدشت  2منطقه 

 اهداف فرعی تحقیق :

 پاکدشت  2منطقه  تعیین تاثیر ارتباطات جو سازمانی  بر رفتار شهروندی کارکنان  آموزش و پرورش-

 پاکدشت  2تعیین تاثیر ارتباطات جو سازمانی  بر فرسودگی شغلی  کارکنان  آموزش و پرورش منطقه -

 پاکدشت 2تعیین تاثیر رفتار شهروندی  بر فرسودگی شغلی  کارکنان  آموزش و پرورش منطقه -

 چارچوب نظری 
 سازمانی ایجاد جو از استفاده با و مناسب های روش کارگیری به با تا اند آن پی در همواره مدیران  

 از مناسب سازمانی رفتار شهروندی بروز به امر همین . بیندازند تأخیر به را کارکنان شغلی فرسودگی مناسب،

 چنین میان رابطة شناسایی مدیران، پیش روی مشکالت از یکی راستا، این در .انجامد می کارکنان سوی

 و مؤثرترین تعیین همراه به تحقیق این بررسی در مورد تغیرهایم همچون سازمانی درون عوامل

 از که دارد وجود متفاوتی های روش و رویکردها ،امروزه مشکل این حل برای .است عوامل تأثیرپذیرترین

 دارند. ریاضی مبنای که کرد اشاره  آماری های روش به توان می ها آن جملة

مانی بر رفتار شهروندی کارکنان و فرسودگی شغلی در این پژوهش هدف اصلی تاثیر جوساز   

 مبنای بر تحقیق این مفهومی چارچوب و پاکدشت  می باشد.  الگو 2کارکنان آموزش و پرورش منطقه 

( ،رفتارشهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی 1396الگوی ارتباطات جو سازمانی بابایی و همکاران)

 می باشد  که در شکل زیر نشان داده می شود.(2017رش )ماسالچ و همکا(  وفرسودگی شغلی 2016)
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  (2017ماسالچ و همکارش ) (و2016(،اورگان و کانوسکی )1396منبع: بابایی و همکاران)

 

 پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق در پژوهش حاضر به دو بخش پیشینه داخلی و خارجی تقسیم می شود که در بخش     

 ان به موارد زیر اشاره کرد:خارجی می تو

کارمند مسلمان از چند سازمان در ادارات  425( در تحقیق که در بین 2021) 1درویش یوسف     

امارات متحده عربی صورت گرفت رابطه بین ادراک برابری و جو سازمانی و رضایت شغلی مورد بررسی 

برابری وجو سازمانی رابطه مثبت و معنا قرار گرفت نتایج بدست آمده به این صورت بود، که بین ادراک 

دار وجود دارد و ادراک برابری با ابعاد جو سازمانی و برخی از ابعاد رضایت شغلی رابطه معنی دار داشت. 

تمایل برای مشارکت تصمیم گیری ، اثربخشی شغلی،  "( تحقیقی با عنوان  2019)   2پارنل و کراندل

انجام داده اند . نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از  "انی در مصر تعهد سازمانی ، رفتار شهروندی سازم

وجود رابطه معنادار میان اثربخشی شغلی و تعهد سازمانی، رابطه مثبت معنادار میان اثربخشی شغلی و 

رفتار شهروندی سازمانی و همچنین رابطه مثبت معنادار میان اثربخشی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی 

                                                      
1 Darvish yosef 
2 - Parnell & Crandull 

رفتار 
 شهروندی

جو 
 سازمانی

فرسودگی 
 شغلی
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 2018)  1ابطه مثبت معنادار میان تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی است . چیو و چنو همچنین ر

بررسی ارتباط بین ویژگی های شغل و رفتار شهروندی سازمانی : نقش میانجی  "( پژوهشی با عنوان  

کلی ، انجام داده اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است که اثربخشی شغلی  "اثربخشی کار 

 اثربخشی درونی و اثربخشی بیرونی به طور مثبت با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت دارند. 

در بخش پژوهش های داخلی تحقیقات متعددی طی چند سال اخیر صورت گرفته که می توان      

 به موارد زیر اشاره کرد:

شناختی، جو تبیین تأثیر سرمایة اجتماعی، سرمایة روان( در مقاله ای به بررسی 1400کوهی، کمال )

 پرداخت. علمی دانشگاه تبریزسازمانی و سابقة شغلی بر فرسودگی شغلی مورد مطالعه: اعضای هیئت

دهد. زمانی که محل کار پرتنش باشد، سالمت غل را تشکیل میای از زندگی افراد شاسازمان بخش عمده

شود و ممکن است او را دچار فرسودگی شغلی کند. بر همین اساس در روانی و اجتماعی فرد تهدید می

علمی دانشگاه تبریز و تأثیر شود میزان فرسودگی شغلی میان اعضای هیئتپژوهش حاضر کوشش می

شناختی، جو سازمانی و سابقة شغلی بر فرسودگی شغلی مطالعه شود. نتایج نسرمایة اجتماعی، سرمایة روا

کنندۀ آن است که سرمایة اجتماعی، سرمایة آمده از الگوی ساختاری فرسودگی شغلی نیز بیاندستبه

اند؛ به عبارت دیگر، اگر سرمایة شناختی و جو سازمانی از عوامل تأثیرگذار بر فرسودگی شغلیروان

علمی در سطح مناسب و جو سازمانی برای فعالیت مطلوب شناختی اعضای هیئتی و سرمایة رواناجتماع

یابد. بین متغیرهای پژوهش، سابقة شغلی در داری کاهش میطور معنیباشد، میزان فرسودگی شغلی به

ه بین جو ( به بررسی رابط1399کفاش و همکاران)  داری نداشته است.میزان فرسودگی شغلی تأثیر معنی

سازمانی و هویت سازمانی پرداخت. تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین جو سازمانی و هویت سازمانی 

انجام شد. این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه 

شکی مشهد بود که تعداد کل آنها دانشگاه علوم پز -آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان ستاد مرکزی 

نفر تعیین شد که  316نفر میباشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران  1500برابر با 

اعضای نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. روش گردآوری دادهها در این تحقیق با استفاده از 

الت ساختاری و با نرم افزار لیزرل نشان داد که جو پرسشنامه جمع آوری شد.. نتایج حاصله از معاد

درصد بر هویت سازمانی تأثیرگذار باشد. همچنین نتایج حاصله از  28سازمانی میتواند به میزان حدودا 

بررسی فرضیات این بخش نشان داد که بین تمامی ابعاد جو سازمانی)به جز بُعد روحیه گروهی( و هویت 

بررسی رابطة میان  "( در تحقیقی با عنوان 1399آقایی)- .ری وجود داردسازمانی نیز رابطه معنادا

                                                      
1 - Chiu & Chen 

https://jas.ui.ac.ir/article_23977_807da82cc351deb69989aea89da44fd6.pdf
https://jas.ui.ac.ir/article_23977_807da82cc351deb69989aea89da44fd6.pdf
https://jas.ui.ac.ir/article_23977_807da82cc351deb69989aea89da44fd6.pdf
https://jas.ui.ac.ir/article_23977_807da82cc351deb69989aea89da44fd6.pdf
https://jas.ui.ac.ir/article_23977_807da82cc351deb69989aea89da44fd6.pdf
https://jas.ui.ac.ir/article_23977_807da82cc351deb69989aea89da44fd6.pdf
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به  بررسی ارتباط میان  "فرسودگی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، جو سازمانی و فرهنگ سازمانی

فرسودگی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، جو سازمانی و فرهنگ سازمانی پرداخت. ارزیابی رابطة میان 

گیری نیز تلقی کرد که در آن تعامالت توان به نوعی مسئلة تصمیمرهای مذکور را میهر یک از متغی

توان از روش آزمایشگاه گردد. در این راستا، میمند میان متغیرها موجب برقراری روابط درونی میروش

از آن عالوه  گیری )دیمتل( برای استخراج روابط علّی میان متغیرها استفاده کرد وارزیابی و آزمون تصمیم

ای از متغیرها نیز بهره برد. های درونی در مجموعهبر تعیین روابط میان متغیرها، برای مدیریت وابستگی

در این تحقیق، با استفاده از نظر ده کارشناس و خبرۀ مدیریت منابع انسانی در شرکت ایران خودرو دیزل 

های تحقیق حاکی از آن است که فرسودگی افتهرابطة میان متغیرهای مذکور بررسی شد. نتایج حاصل از ی

جو سازمانی بر فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی  شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و جو سازمانی،

از  .سازمانی، فرهنگ سازمانی بر فرسودگی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و جو سازمانی تأثیرگذارند

 رپذیرترین و فرهنگ سازمانی تأثیرگذارترین متغیرهاهستند.طرف دیگر، رفتار شهروندی سازمانی تأثی

 روش تحقیق

این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع 
تحقیقات توصیفی پیمایشی است. تحقیق حاضر از لحاظ قلمرو به سه بخش قلمرو موضوعی، مکانی و 

قلمرو موضوعی این تحقیق تاثیر جوسازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان و  که :زمانی تقسیم می شود
قلمرو مکانی تحقیق قلمرو مکانی ؛ پاکدشت  است 2فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش منطقه 

پاکدشت  در نظر گرفته شده است. و قلمرو زمانی پژوهش  2تحقیق حاضر آموزش و پرورش منطقه 
به مدت یک سال در نظر گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق عبارتند از د  1400فاصله زمانی سال 

حجم  نفر می باشد.  270پاکدشت که تعداد این افراد  2کلیه کارکنان اداری آموزش و پرورش منطقه 
برای نمونه گیری از جامعه مورد  نفر می باشد. 150نمونه با استفاده از جدول مورگان  به دست آمده که 

. ابزار اصلی مورد استفاده در پژوهش حاضر عه، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده استمطال
پرسشنامه ارتباطات جو سازمانی مدل بابایی و جهت گردآوری اطالعات پرسشنامه می باشد که 

(  و پرسشنامه 2016( ،پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی مدل اورگان و کانوسکی )1396همکاران)
روایی پرسشنامه به روش  محتوایی است که . ( می باشد.2017ماسالچ و همکارش )فرسودگی شغلی مدل 

ر منظودراین پژوهش به  در این پژوهش از طریق تائید خبرگان، پس از اصالحات الزم، حاصل گردیده است.
ها برای متغیر ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضرایب اعتماد پرسشنامه  سنجش پایایی از 

است ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر مورد نظر در سطحی  است که گویای آنارائه شده  87/0پژوهش 
شده است.  کار گرفتهقرار دارد که گواه بر پایایی و قابل اعتماد بودن سؤاالت پرسشنامه به 7/0باالتر از 

لموگروف اسمیرنف که  برای آزمون نرمال نتایج تحلیل آماری آزمون فرضیات تحقیق به کمک آزمون کو
 بودن داده های تحقیق  استفاده شده و برای آزمون فرضیه ها از آزمون رگرسیون استفاده شده است.
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 یافته های تحقیق

ها، از آزمون کالموگراف اسمیرونف استفاده شد. در واقع در این روش، جهت بررسی نرمال بودن داده

 ت:های زیر اسهدف آزمون فرض

 0H:کنند های مورد نظر از توزیع نرمال پیروی میداده

 1H:کنند های مورد نظر از توزیع نرمال پیروی نمیداده

 (n=150:خالصه آزمون اسمیرونف )1جدول 

 داریسطح معنی ی آزمونآماره متغیر

 61/0 76/0 رفتار شهروندی

 59/0 77/0 ارتباطات جو سازمانی

 19/0 08/1 فرسودگی شغلی

 

است؛ به  05/0تر از پایه اطالعات جدول باال سطح معناداری در هرسه متغیر پژوهش  بزرگ بر

ارتباطات جو "و  "رفتار شهروندی"، "فرسودگی شغلی"های مربوط به متغیرهای عبارت دیگر داده

 باشند.دارای توزیع نرمال می "سازمانی

 

تاثیر پاکدشت  2نان  آموزش و پرورش منطقه : ارتباطات جو سازمانی  بر رفتار شهروندی کارک1فرضیه 

 دارد .

:خالصه آزمون رگرسیون جهت بررسی تاثیر ارتباطات جو سازمانی بر رفتار شهروندی 2جدول 

 کارکنان

 R 2R B SE t P بینمتغیر پیش

 01/0 4/6 02/0 273/0 279/0 528/0 ارتباطات جو سازمانی

 ار شهروندیمتغیر مالک: رفت

 

می  528/0بر پایه اطالعات جدول باال، همبستگی مشاهده شده بین دو متغیر برابر با 

01/0باشد) =p،528/0=r 9/27تواند در حدود کارکنان، می "ارتباطات جو سازمانی"(. یعنی 
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پاکدشت  مؤثر  2آموزش و پرورش منطقه   کارکنان "رفتار شهروندی "درصد در افزایش یا کاهش 

دهنده نقش افزایشی این تأثیر است. یعنی افزایش یک واحد در ارتباطات نیز نشان Bباشد. اما ضریب 

 2کارکنان آموزش و پرورش منطقه واحد در رفتار شهروندی  273/0جو سازمانی ، موجب افزایش 

 خواهد شد. پاکدشت 

پاکدشت  2ی  بر فرسودگی شغلی  کارکنان  آموزش و پرورش منطقه ارتباطات جو سازمان :2فرضیه 

 دارد .تاثیر 

 : خالصه آزمون رگرسیون جهت بررسی تاثیر ارتباطات جو سازمانی بر فرسودگی شغلی3جدول 

 R 2R B SE t P بینمتغیر پیش

 01/0 -7/5 04/0 -252/0 233/0 483/0 ارتباطات جو سازمانی

 متغیر مالک: فرسودگی شغلی

فرسودگی "و  "ارتباطات جو سازمانی"شود رابطه بین چنانکه در جدول باال مالحظه می

01/0)باشدمی 483/0برابر با  "شغلی =p،483/0=r) به اندازه  "ارتباطات جو سازمانی"، یعنی

پاکدشت  مؤثر است. منفی  2رکنان آموزش و پرورش منطقه درصد در فرسودگی شغلی کا 3/23

نیز نشان می دهد که با افزایش یک واحد در ارتباطات جو سازمانی ، به میزان  Bبودن ضریب 

 پاکدشت کاسته خواهد شد.  2کارکنان آموزش و پرورش منطقه "فرسودگی شغلی"واحد از  252/0

  پاکدشت تاثیر 2کارکنان  آموزش و پرورش منطقه  : رفتار شهروندی  بر فرسودگی شغلی 3فرضیه 

 دارد.

 :خالصه آزمون رگرسیون جهت بررسی تاثیر رفتار شهروندی بر فرسودگی شغلی4جدول 

 R 2R B SE t P بینمتغیر پیش

 01/0 -5/5 04/0 -234/0 225/0 475/0 رفتار شهروندی

 متغیر مالک:فرسودگی شغلی

 

می  475/0آمده از جدول باال حاکی از آن است که رابطه بین دو متغیر برابر با دستم بهارقا

درصد از تاثیرپذیری  5/22(. این نتیجه نشان می دهد که در حدود p،،475/0=r= 01/0باشد)

 "رفتار شهروندی"ابسته به میزان پاکدشت ، و 2فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش منطقه 

نیز نشان می دهد با افزایش یک واحد در رفتار شهروندی کارکنان ،  Bآنهاست. به طوری که ضریب 
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کاسته می پاکدشت  2آموزش و پرورش منطقه واحد از فرسودگی شغلی آنها در  234/0به اندازه 

 شود. 

 

 نتیجه گیری

پاکدشت  2ر رفتار شهروندی کارکنان  آموزش و پرورش منطقه : ارتباطات جو سازمانی  ب1نتایج فرضیه 

 دارد.تاثیر 

می باشد. یعنی  528/0نتایج نشان می دهد، همبستگی مشاهده شده بین دو متغیر برابر با 

درصد در افزایش یا کاهش رفتار شهروندی  9/27تواند در حدود ارتباطات جو سازمانی کارکنان، می

پاکدشت مؤثر باشد. همچنین افزایش یک واحد در ارتباطات جو  2منطقه  کارکنان  آموزش و پرورش

 2کارکنان آموزش و پرورش منطقه واحد در رفتار شهروندی  273/0سازمانی ، موجب افزایش 

 خواهد شد. پاکدشت 

بنابراین می توان نتیجه گرفت ارتباطات جو سازمانی  بر رفتار شهروندی کارکنان  آموزش و پرورش 

 دارد.تاثیر مستقیم پاکدشت  2 منطقه

پاکدشت  2: ارتباطات جو سازمانی  بر فرسودگی شغلی  کارکنان  آموزش و پرورش منطقه 2نتایج فرضیه 

 دارد.تاثیر 

، باشدمی 483/0نتایج نشان می دهد رابطه بین ارتباطات جو سازمانی و فرسودگی شغلی برابر با 

درصد در فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش  3/23یعنی ارتباطات جو سازمانی به اندازه 

با افزایش یک واحد در  Bپاکدشت  مؤثر است. همچنین با توجه منفی بودن ضریب  2منطقه 

واحد از  فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش منطقه  252/0ارتباطات جو سازمانی ، به میزان 

 پاکدشت کاسته خواهد شد.  2

ارتباطات جو سازمانی  بر فرسودگی شغلی  کارکنان  آموزش و پرورش  یجه گرفتبنابراین میتوان نت

 دارد.تاثیر معکوس پاکدشت  2منطقه 

  پاکدشت تاثیر 2: رفتار شهروندی  بر فرسودگی شغلی  کارکنان  آموزش و پرورش منطقه 3نتایج فرضیه 

 دارد.

می باشد. این نتیجه نشان می  475/0نتایج حاکی از آن است که رابطه بین دو متغیر برابر با 

 2درصد از تاثیرپذیری فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش منطقه  5/22دهد که در حدود 

پاکدشت ، وابسته به میزان رفتار شهروندی آنهاست. همچنین با افزایش یک واحد در رفتار 
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 2آموزش و پرورش منطقه واحد از فرسودگی شغلی آنها در  234/0شهروندی کارکنان ، به اندازه 

 کاسته می شود. پاکدشت 

 2بنابراین می توان نتیجه گرفت رفتار شهروندی  بر فرسودگی شغلی  کارکنان  آموزش و پرورش منطقه 

 دارد.  پاکدشت تاثیرمعکوس

ارتباط و  نحوۀ ارزیابی در   SPSSروش رگرسیون با نرم افزار  از پژوهش این در شد، اشاره چنانچه

ارتباطات جو سازمانی  که  است آن بیانگر تحقیق از حاصل نتایج .است شده مؤثر استفاده عوامل میان تاثیر 

دارد. ارتباطات جو سازمانی  بر تاثیر مستقیم پاکدشت  2بر رفتار شهروندی کارکنان  آموزش و پرورش منطقه 

رد. رفتار شهروندی  نیز بر داتاثیر معکوس پاکدشت  2فرسودگی شغلی  کارکنان  آموزش و پرورش منطقه 

دارد. پس فقط تاثیر ارتباطات جو   پاکدشت تاثیرمعکوس 2فرسودگی شغلی  کارکنان  آموزش و پرورش منطقه 

سازمانی بر رفتار شهروندی مستقیم و صعودی است. از نتایج فرضیه دوم و سوم اینطور می توان تفسیر کرد که 

 ه هاست.فرسودگی شغلی عامل تاثیر معکوس در فرضی

 پیشنهادات 

بررسی تاثیر ارتباطات جو سازمانی بر رفتار شهروندی با فرسودگی شغلی  در سازمان های دیگر -1

 پاکدشت و مقایسه نتایج آن با آموزش و پرورش پاکدشت

بررسی تاثیر ارتباطات جو سازمانی بر رفتار شهروندی با نقش میانجی تعهد سازمانی در بین -2

 پرورش پاکدشتکارکنان آموزش و 

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی و جو سازمانی در بین کارکنان آموزش و -3

 پرورش پاکدشت

 سنجش سطح فرسودگی شغلی و جو سازمانی در مدیریت آموزش و پرورش  -4

مطالعه رابطه بین سطح عملکرد کارکنان آموزش و پرورش  با رضایت شغلی و ارتباطات جو -5

 نی کارکنان آن.سازما

 منابع فارسی

. بررسی رابطة میان فرسودگی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، جو سازمانی و 1399آقایی، ر،  •
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 ششمین همایش ملی علوم مدیریت نوین
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  سازی آنسازی آنالگوی آپارتمان نشینی ایرانی و اسالمی و راهبردهای نهادینهالگوی آپارتمان نشینی ایرانی و اسالمی و راهبردهای نهادینه
 

 میثم صحرایی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

 بهرام فرهی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات

  

 چکیده:

ن است عالوه بر این که منبلع سبک زندگی اسالمی ایرانی که موضوع اپارتمان نشینی هم از جمله آ

ارزشمندی برای ترسیم خطوط و چارچوب زندگی فردی و اجتماعی مان برای هایت و دستیابی به زنلدگی 

شایسته و حیات طیبه است ظرفیتی برای گسترش پیوندهای اجتماعی و تعلقات محلی مان نیز ملی باشلد 

سازی آن می اسالمی و راهبردهای نهادینه هدف از پزوهش حاضر بررسی الگوی آپارتمان نشینی ایرانی و

باشد این پژوهش از نوع نظری کاربردی و از لحاظ روش مطالعه توصلیفی تحلیللی ملی باشلد داده هلا و 

اطالعات مورد نیاز برای انجام این پژوهش به روش کتابخانه ای انجام شد. نتلایج نشلان ملی دهلد بلین 

ی در شهر صحنه تفاوت معنلاداری وجلود دارد. علدم هویلت آپارتمان نشینی و سبک زندگی ایرانی اسالم

بخشی و انتقال ارزش ها، خالی شدن آپارتمان ها از روح دینی، فردی شدن خانه، تضلعیف حیلا در خانله، 

 کوچک شدن خانواده ها، فقدان اخالق آپارتمان نشینی منجر شده است.

 سازی.کلیدواژه ها: آپارتمان نشینی، ایرانی و اسالمی، نهادینه
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 بیان مسئله

ای است که سبب فردی شدن خانه و گسستن اعضای خانواده از یکلدیگر ها به گونهطراحی آپارتمان

های فردگرایلی شلده (. به عبارت دیگر، آپارتمان و زندگی آپارتمانی یکی از عرصله1389گردد )پیرنیا، می

صی به هر یک از افلراد خانله )اتلاق است. میل به جدایی گزینی از خانواده و تخصیص یافتن فضای خصو

فرزندان، اتاق خواب والدین(، اهمیت یافتن کارکرد حریم خصوصی و محدود شدن روابط خانوادگی سلبب 

(. تأثیر و اهمیت بنا و ساخت وسلاز مسلکن بلدین 1392فردی شدن خانواده شده است )اقدامی و قاسمی، 

ا در ادامه این بناست کله بلر رفتلار و فرهنلگ وی و سبب است که هرچند انسان در ابتدا خالق بناست، ام

(. به عبارت دیگر، تناسبات فضایی مختلف 1389کند تأثیرمی گذارد. )پیرنیا، ای که در آن زندگی میجامعه

سلاز و ها و جوامع انسانی است؛ یعنی معماری هم فرهنگبر اساس سرشت انسانی منشأ تأثیراتی بر انسان

رسالت معماری طراحلی فضاسلت. طراحلی فضلا و  (.1393)دل آور و مرادی فر،ی فرهنگ است هم زاده

افتد؛ یعنی رفتارهلای داخلل یلک مدیریت فضا نیز برای مدیریت رفتاری است که داخل آن فضا اتفاق می

توان با نوع طراحی مدیریت کرد. از این رو، معماران در گذشته در خلق آثار هنری خود از منبلع فضا را می

ها بسلیار بهلره گرفتند و از این سه رکن در طراحی و معماری ساختمان، فرهنگ و مذهب الهام میطبیعت

ی اصلی معماران سنتی ایرانی بیان و انعکاس مفاهیم فرهنگی و باورهلای (. انگیزه1389بردند )پیرنیا، می

سوی دیگر بلوده اسلت  سو و تحت تأثیر قرار دادن رفتارهای مردم توسط این عناصر ازدینی مردم از یک

های ازخودبیگلانگی، ملورد تهلاجم (. امروزه معماری ایرانی، به دلیلل بلروز برخلی جنبله1392)زلفی پور،

های ایرانلی فرهنگی غربی واقع شده و این موضوع سبب شده است معماری ایرانی ل اسالمی در ساختمان

ی کله معملاری و سلبک خانله نقلش (. از آنجلای1398بیش از پیش کم رنگ و کم رنگ تر شود )لطیفی،

وخوی و فرهنگ اهل خانله دارد، کالبلد بسلیاری از فضلاهای شلهری و دهی روابط، خلقمهمی در شکل

های ظهور فرهنگ غربی و اروپلایی را در ایلران فلراهم کلرده اسلت )دل آور و ها یکی از زمینهساختمان

سنتی و غیرهمخوان با فرهنگ ایرانی اسلت (. آپارتمان هم یکی از مصادیق معماری غیر 1393مرادی فر،

ی ایران خواهد های فرهنگی و اجتماعی برای خانواده و جامعهکه قطعاً در طوالنی مدت سبب ایجاد آسیب

 .گردید

شده ی کشورها پذیرفتهناخواه به عنوان الگوی برتر سکونت در همهدر دوران معاصر، شهرنشینی خواه

بسیاری از شهرها، به ویلژه  شهرنشینی پدید آمده و سبب شده است که هاست. گرایش و اشتیاق شدیدی ب

ی فضلایی درآسلتانه ی پلر شلدن دهی و توسلعهزایی، خدماتپذیری، اشتغالشهرها، از نظر جمعیتکالن

(. یکی از تدابیر کارساز بلرای کنتلرل یلا تعلدیل ایلن 1396فراتر از آن قرار گیرند )شیخی، ظرفیت و حتی
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جدید است. در ایران نیز شهرنشینی  هایدر موارد بسیار به اجرا درآمده ساخت شهرها و شهرکمشکل که 

اقتصاد ملی و پیدایش نهاد دوللت در  به این سو و همگام با ورود درآمدهای نفتی به از انقالب مشروطیت

زایش جمعیلت و پلس بله پیلروی از رونلد افل کشور رو به گسترش نهاد و روند شهرنشینی از آن مدیریت

(. از آنجلایی کله 1394جوامع شهری، به کالن شهرنشینی و قطبی شلدن انجامیلد )جمعله پلور، گسترش

انقالب مشروطه با تحوالت بزرگ صنعتی در دنیای غرب متقارن بود، فرصلتی ایجلاد شلد تلا معضلالت 

وللوژی، صلنعت و تولیلد (. تکن1393)دل آور و مرادی فلر، جویی شودجامعه با راهکارهای نوین اروپا چاره

ها بود. بنابراین صنایع مختلف کم کم وارد کشلور شلدند و تلأثیرات همله یکی از وسوسه انگیزترین شیوه

جانبلله و عمیقللی بللر روابللط اقتصللادی، اجتمللاعی، فرهنگللی و حتللی معمللاری ایرانیللان تحمیللل کردنللد 

شلدند و مشاغل جدیدی پدیلدار میکردند ها یکی پس از دیگری شروع به کار می(. کارخانه1392)لطیفی،

های سلنتی و که به نیروی کار تازه نیاز داشتند. بخشلی از ایلن نیروهلا از طریلق جلذب شلاغلین حرفله

های جدیلد شلهری، همچلون خلدمات مخصوصاً بخش کشاورزی قابل تأمین بود. از سوی دیگلر، جاذبله

دیرپلای جمعیلت شلهری و روسلتایی را  ی شهرها، تعلادلی تفریحی و ظاهر آراستهرفاهی، امکانات تازه

ها نیز مزید بلر دالیلل جایی توازن و انباشت سرمایهی تجارت و جابههای متحول شدهدگرگون کرد. شیوه

ای شدند که بلا تملام طلول قاعدهفوق بودند. درنتیجه، شهرها از نظر وسعت و جمعیت دچار چنان رشد بی

یعتاً تهران، به عنوان مرکز، بیشترین سلهم را داشلت )اقلدامی و مقایسه نبود و طبتاریخ این سرزمین قابل

 (.1392قاسمی، 

های سیاسلی و اقتصلادی، از یلک طلرف و جایی قلدرتبعد از وقوع انقالب اسالمی نیز متعاقب جابه

ی تقسلیم و واگلذاری املالک و مسلتغالت های مبتنی بر شور و هیجان دوران گذار، از جمله شایعهوعده

ای را تجربه کرد. محدودیت اراضلی قابلل ازدیگر سو، تهران بحران جمعیتی تازه …به مردم و ایمصادره

های سلاخت، بُعلد غیرقابلل پلذیرش مسلافت و های مرغوب، افزایش هزینلهساخت، افزایش بهای زمین

تی های خلدمای شبکهی خدمات انتظامی و امنیتی، محدودیت توسعهترددهای الزم روزانه، مشکالت ارائه

های خُلرد و کلالن را بله سلمت رشلد گذاریها و سیاستهمه و همه تصمیم …مثل خیابان، آب، برق و

دادند. بنابراین باز هم الگوی دیگری از غرب، بدون آنکه با فرهنگ شهرنشلینی گذشلته عمودی سوق می

(. 1396خی،های پایتخلت، برگزیلده شلد )شلیهمخوانی و انطباق کافی داشته باشد، به همت فرنگی مآب

سازی، تکنیک ها و مصالح جدید ل ره آورد تمدن فراگیر ل در ورود این الگوی تازه امکانات وسیع ساختمان

های چند واحدی، برج نشینی و آپارتمان نشینی کله بله آراملی و بلا فرصلت کلافی در تأثیر نبود. خانهبی

نشلینی ایرانلی های همنلی و شلیوههای سلنتی ایراشهرهای بزرگ غرب متولدشده بود، شباهتی به خانله

های تلوان در خانلههلا را تنهلا میهای ایلن نلوع مجاورتترین نمونلهنداشت. در شهرهای ایران، جلامع
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های افتلاد. خانلهی فرزندان ذکور و در بناهای وسیع و مجلل اتفاق میپدرساالری دید که همراه با خانواده

های مجزا و مسلتقل برخلوردار بلود )دل آور و ملرادی ک، از حیاطپدرساالر، با توجه به میزان توانایی مال

 .(1393فر،

نشینی نیلز ظهلور ای از همهای فامیلی، نوع تازهتر و متأثر از کوچبعدها به تدریج در شهرهای بزرگ

شده بودند که بله اقتضلای ها عمدتاً با مصالح و اصول معماری سنتی و حیاط مرکزی ساختهکرد. این خانه

ای و های قبیللهشد. اهالی این خانه هااغللب نسلبتهای مختلف واگذار میها به خانوادههای آناز، اتاقنی

شلدند خانه معرفلی میهای خود بله صلاحبها و هم والیتیخانوادگی با هم داشتند یا از طریق همشهری

ما اغلب بله خلاطر سلطح کشید، اها طول می(. این نوع اسکان اگرچه گاهی سال1392)اقدامی و قاسمی، 

اقتصادی و درآمد سرپرست خانواده و محدودیت فضا، ازنظر تنوع لوازم ضلروری زنلدگی، ظلاهری موقلت 

ها مجبور بودند از سلرویس و منبلع آب و خلدمات (. اهالی این نوع خانه1393)دل آور و مرادی فر، داشت.

ای سازمانی ل کله بعلد از تخریلب بلرج و هی خانههای اولیه(. نمونه1396مشترک استفاده کنند )شیخی،

های شلرقی شلهر بلرای کارمنلدان دولتلی سلاخته شلدند ل و ی ناصری و تسلطیح قسلمتباروی دوره

ها، فرزنلدان این حرکت را بیش از پیش شتاب داد و متعاقب این مجموعه …های بانک رهنی وساختمان

وشه و کنار شلهر زاده شلدند کله بیشلتر ملورد الخلقه ایاز این پدرهای وارداتی در گکوچک و اغلب ناقص

ی گروه جویای رفاه و آسایش زندگی شهری، به معنای غربی آن، قرار گرفتند؛ گروهی که علالوه استفاده

ی شلهری معرفلی نماینلد و ی پیشلتاز جامعلهکوشیدند خود را متعلق به طبقههای مالی، میبر محدودیت

(. در استقبال 1398گزیدند )لطیفی،تجدد، تمایز وبرتری طبقاتی برمی آپارتمان نشینی را به عنوان نمادی از

ای، تهران را مسلتعدتر از دیگلر نقلاط های کوهپایهاز این پدیده، توجه حکومت، ترکیب جمعیتی و ویژگی

سلرعت از ی غربلی بهشد، این الگوهای نوظهلور و بیگانلهبینی میطور که پیشایران کرده بود؛ اما همان

ی (. خانله و مسلکن سلنتی در جامعله1396تر نیز سرایت کرد. )شیخی،پایتخت به شهرهای بزرگطریق 

ای و متافیزیکی بود؛ اما در شرایط های دینی و باورهای اسطورهسنتی به صورت های مختلف حامل ارزش

علد عقالنلی شود. ساخت و ساز خانه تحت قواهای متافیزیکی خالی میمدرن دیگر خانه از نمادها و نشانه

گیرد. برای مثال، در معملاری ایرانلی، گنبلد کند صورت میکه معماری و دانش مدرن تعیین و ایجاب می

داد نمادی از آسمان و ملکوت بود و به خانه صورتی از معماری مسجد و اماکن ملذهبی و زیارتگلاهی ملی

تن بنا، به کار بردن نمادهای دینلی ای، رو به قبله ساخ(. همچنین استفاده از رنگ فیروزه1397)جمعه پور،

مانند نصب کاشی های مزین به آیات قرآنی و ادعیه ی دینی و استفاده از نمادهای دینلی دیگلر در خانله 

های سنتی مرسوم بود. این مجموعه، عالوه بر کارکردهایی که در زمینه های مختلف برای ساکنین خانله 

یدند و به تبع آن، ساکنین خانه نیز متأثر از این گونله ارزش داشتند، به خانه روح اسالمی و دینی می بخش
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(. اما با گسترش معماری مدرن، خانه های گنبلدی، اسلتفاده از 1397ها و نشانه ها می گردیدند )کالنتری،

رنگ فیروزه ای وکاشی های مزین به آیات قرآن و دیگر نمادها و نشانه هلای ملذهبی تنهلا محلدود بله 

و اماکن متبرکه گردید و خانه ها خالی از ایلن مجموعله هلا و همچنلین کارکردهلای مساجد، حسینیه ها 

ارزشی و روانی و تربیتی آن شدند. از این بررسی الگوی آپارتمان نشینی ایرانلی و اسلالمی و راهبردهلای 

 نهادینه سازی آن می تواند به بازیابی الگو های بومی و منطقه ای کمک کند.

 اهداف پژوهش:

 پارتمان نشینی ایرانی و اسالمی و راهبردهای نهادینه سازی آنالگوی آ

 شاخص های الگوی آپارتمان نشینی ایرانی و اسالمی

 راهبردهای نهادینه سازی الگوی آپارتمان نشینی ایرانی و اسالمی

 چارچوب نظری

ده اسلت با توجه به موضوع انتخابی و حجم مقاله ها و کتابهای متعددی که در این زمینه نوشلته شل

سعی شد پژوهش های پیشین را به سمت تک موضوعی هدایت کرده و آپارتمان نشینی در اولویلت قلرار 

با توجه به اهمیت روابط همسایگان بلا یکلدیگر و رعایلت « آپارتمان نشینی و سبک زندگی»گیرد. کتاب 

از روایات جلدا شلده  حقوق آنها از سوی یکدیگر تالش بر این است تا به پاره ای از حقوق همسایگان که

آپارتملان نشلینی در »است به بیان چگونگی روابط کنونی همسلایگان در دنیلای املروز پرداخلت. مقالله 

بله « شهرهای ایرانی اسالمی و مشکالت اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن )مطالعه ملوردی: شلهر تبریلز(

افقلی شلهرها د رمنلاطق  بیان این مطلب می پردازد که افزایش سلریع جمیعیلت شهرنشلین و گسلترش

پیرامون ،بسیاری از جوامع را بر آن داشته که توجه به مسکن را به عنوان یکی از اولویت های مهم برنامه 

های توسعه خود قرار دهندافزایش سریع جمعیلت شلهری کله حاصلل آن از هلم گسلیختگی پیونلدهای 

زرگ کشور بوده است ، موجب بروز اجتماعی خانواده ها و تضعیف سنت های فرهنگی در اغلب شهرهای ب

مشکالت فراوانی در روابط اجتماعی افرادی که در مجتمع های مسکونی زندگی می کنند گردیلده اسلت. 

در این سبک زندگی شهروندی، عمال شهرنشینانی هستند که از زندگی )روستایی( جدا گردیده و در علین 

نشلده اند؛للذا در جریلان انتقلال از فرهنگلی بله حال،با فرهنگ جدید غریبه بوده و به اصطالح شلهرگرا 

فرهنگ جدید دچار تضاد و تناقض گشته و عمال به حاشلیه فرهنگلی شلهر رانلده شلده انلد.و در نتیجله 

آپارتمان نشینان، با شرایط سکونت در آپارتمان سازگاری الزم را نیافته و اجبار در پذیرش این نوع سکونت 

تی و ناآشنا به قوانین و فرهنگ آپارتمان نشینی محیطهای آپارتمانی را مغایر با فرهنگ و نگرش جامعه سن
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نظریلات مطلرح شلده (. 1392،5به فضایی تنش زا تبدیل کرده است.) ،احدنژاد، رشتی نژاد ، ولی خواجه ؛ 

درباره شهرنشینی و یا بصورت خاصتر درباره تاثیر آپارتمان )به عنوان یک فضای شهری و محیط( بر رفتار 

توان در -نشهای آپارتمان نشینان و مسائل و مشکالت بوجود آمده از این پدیده معاصر)آپارتمان( را میو ک

غیر فضایی )نظریه خرده  -نافضایی)نظریه ترکیبی(، ج -فضایی)جبرگرایی،اکولوژیکی(، ب -سه دسته الف

ریات در باره شهرنشینی و به عنوان مهمترین و با نفوذترین نظ” جبرگرایی“فرهنگی( قرار داد. نظریه های 

مسائل آن،نظریاتی هستند که در تبیین روابلط، فراینلدها و پدیلده هلای اجتماعی،فضلا را تعییلین کننلده 

کننلد. تلالش ایلن آرا ¬دانند و دنیای اجتماعی را بر حسب مقوالت و تمایز فضایی آنها تحلیل ملی¬می

است. این عده مدعی هستند که شهرنشلینی اجتماعی  -علت یابی مکانی وجوه غیرمادی روانی و فرهنگی

به عنلوان عنصلر ” آپارتمان“نابسامانیهای شخصیتی و اجتماعی را افزایش می دهد. بر اساس این دیدگاه 

شهری به مانند شهر عامل اصلی مسائل و مشکالت بوجود آمده در روابلط و رونلد زنلدگی روزملره افلراد 

 است.

ه راجر بارکر، جورج زیمل،رابرت پارک و لویی ورث اشاره کرد.در نظریه پردازان این دیدگاه می توان ب

)فضایی( قرار دارد، که نقطه مقابل دیدگاه اول بلوده و ” نظریه ترکیبی“مقابل دیدگاه جبرگرایی، دیدگاه یا 

در تبیین روابط و پدیده های اجتماعی، عوامل ذهنی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را عمده ملی 

ین دسته ادعای جبرگرایان را نمی پذیرند و چنین نتیجه ای را به شلهر و عواملل فضلایی و مکلانی کنند.ا

مثل آپارتمان یا هر عنصر دیگر نسبت نمی دهند و مسائل و مشکالت رفتاری موجود در شهر یا در عناصر 

مللل را بلله عوامللل اجتمللاعی، فرهنگللی، اقتصللادی و دیگللر عوا” مشللکالت آپارتمللان نشللینی“آن مثللل 

غیراکولوژیک نسبت می دهند. از این دسته می توان به نظریه پردازان متعددی مانند هربرت گنلز، اسلکار 

لوئیس اشاره نمود. عالرغم قوت منطقی دیدگاه ترکیب گرایان در مقابل دیدگاه جبرگرایان یا اکولوژیستها 

احوال هنوز هم ادعا ملی شلود کله باز هم نمی توان نظر ترکیبگرایان را بطور کامل پذیرفت. با همه این 

، ویژگیهای خاص خلود را ”آپارتمان نشینی“شهر و عناصر آن مانند آپارتمان نشینی پدیده متفاوتی است و 

دارد. بینشی که به شهر و شهرنشینی و عناصر اصلی آن مانند آپارتمان نشینی از دید سوم، یعنی از دیدگاه 

یدگاهی که به رغم انکار تاثیر علّی و ذاتی عوامل فضایی با نفی می نگرد. د” خرده فرهنگی“غیرفضایی یا 

مطلق فضا و محو کلی آن در تبیینات اجتماعی نیز موافق نیستند و یک موضلع میلانی اتخلاذ ملی کننلد 

الذکر است و در حلالی کله نظریله ¬در واقع نظریه خرده فرهنگی سنتز دو نظریه فوق(. 1388،30)باصری

گلذارد -کند، این نکته را نیز می پذیرد که شهرنشینی اثرات خاصی بر شهرنشینان میترکیبی را تایید می 

گذارد و پیاملدهایی را در بلر دارد، ¬و یا بطور خاصتر آپارتمان نشینی اثرات خاصی بر آپارتمان نشینان می

للود فیشلر دانند. صاحبنظر اصلی ایلن دیلدگاه ک¬شبیه آنچه جبرگرایان آنرا نشانه نابسامانی اجتماعی می
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پردازانی هستند که ¬است. هانری ، لوفربر،دیکنز،آموس راپوپورت ،راجر ترانسیک،جان لنگ از دیگر نظریه

هم چنین در ایلن خصلوص سلعی شلد از نظریلات در (. 30؛  1388در این دسته قرار می گیرند. )باصری

فته شلود. وی در خصوص هویت مکانی و حس تعلق مکان بخصوص نظریات امس راپاپورت نیز بهره گر

دانلد کند و صحنه را محدوده ای از فضلا میهای پویا از صحنه ها تأکید میدرک فضا به عنوان مجموعه

دهد به صورتی که فضاها با محلیط درون آن فضلا روابطلی ها در درون خود جای میکه نظامی از فعالیت

انی بلا مناسلبتی ویلژه دانسللت. تلوان مکلقابلل انتظلار بله وجلود آوردنلد. بنلابر ایلن هلر صلحنه را می

هر هویت محیطی یک محتوا درون دارد کله ذات و  -1دو نکته مورد تأکید راپاپورت ( 237؛1383)فکوهی

دارای مرزی است که آنرا بیلرون از خلودش و از غیلر خلودش جلدا  -2دهد. ماهیت خودش را نشان می

که تعلق یک فلرد را  -هویت اثباتی -1شود: کند. به عقیده وی هویت محیطی به دو طریق مطرح میمی

دهد و در بردارنده همبستگی داخلی است. این هویت اغلب بله صلورت به یک گروه و مجموعه نشان می

تواند به عنوان وسیله ابراز هویت در فرد در اختیاری و از طریق رفتار خاص یا محیط کالبدی ابراز شده می

که بوسیله عناصلر و عواملل محیطلی  -هویت القایی -2ار بگیرد.داخل گروه و جامعه نیز مورد استفاده قر

شود این نوع هویلت محیطلی شلکلی از های بیگانه متمایز میگروه و جامعه خاص در مقابل افراد و گروه

گذارد نوع دوم عوامل هویت بخش برخالف نوع اول با مرزبندی بین ما و آنها را مطرح کرد. وی تأکید می

( 2؛1379کننلد. )دانشلپورها و جوامع مختللف را ایفلاء میواضح و خوانا تفاوت بین گروه هایانتشار نشانه

فضای شهری خاصیت تداعی کنندگی و ادراکی دارد و از این رو نه تنها در تشخیص هویت مکان بله ملا 

 سازد.هایی را برای ایجاد هویت اجتماعی گروه مورد مطالعه فراهم میکند، بلکه راهکمک می

 تحقیق روش

تحلیلی است. و به روش کتابخانله ای و میلدانی جملع آوری -روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی

 گردید. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی می باشد.

 یافته ها

 آپارتمان نشینی و سبک زندگی اسالمی

از یکدیگر  طراحی آپارتمان ها به گونه ای است که سبب فردی شدن خانه و گسستن اعضای خانواده

می گردد. به عبارت دیگر، آپارتمان و زندگی آپارتمانی یکی از عرصه های فردگرایی شده است. میلل بله 

جدایی گزینی از خانواده و تخصیص یافتن فضای خصوصی به هر یک از افراد خانه )اتاق فرزنلدان، اتلاق 
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خانوادگی سلبب فلردی شلدن خواب والدین(، اهمیت یافتن کارکرد حریم خصوصی و محدود شدن روابط 

(. تأثیرو اهمیت بنا و ساخت وساز مسلکن بلدین سلبب اسلت کله 1389خانواده شده است )توالیی؛ نوین 

هرچند انسان در ابتدا خالق بناست، امادر ادامه این بناست که بر رفتار و فرهنلگ وی و جامعله ای کله در 

ت فضایی مختلف بر اساس سرشت انسانی منشأ آن زندگی می کند تأثیرمی گذارد. به عبارت دیگر، تناسبا

تأثیراتی برانسان ها و جوامع انسانی است؛ یعنی معماری هم فرهنگ سلاز و هلم زاده ی فرهنلگ اسلت) 

(. رسالت معماری طراحی فضاست. طراحی فضا و مدیریت فضا نیز بلرای ملدیریت رفتلاری 1379دانشپور،

رهای داخل یک فضا را می توان با نلوع طراحلی ملدیریت است که داخل آنفضا اتفاق می افتد؛ یعنی رفتا

کرد.از این رو، معماران در گذشته در خلق آثار هنری خود از منبع طبیعلت، فرهنلگ و ملذهب الهلام ملی 

گرفتند و از این سه رکن در طراحی و معماری ساختمان ها بسیار بهره می بردند. انگیزه ی اصلی معماران 

اس مفاهیم فرهنگی و باورهای دینی مردم از یک سلو و تحلت تلأثیر قلرار دادن سنتی ایرانی بیان و انعک

رفتارهای مردم توسط این عناصر از سوی دیگر بوده است.امروزه معماری ایرانی، به دلیل بروز برخی جنبه 

های از خود بیگانگی، مورد تهاجم فرهنگی غربی واقع شده و این موضوع سبب شده است معماری ایرانی 

سالمی در ساختمان های ایرانی بیش از پیش کم رنگ و کم رنگ تر شلود. از آنجلایی کله معملاری و ل ا

سبک خانه نقش مهمی در شکل دهی روابط، خلق وخوی و فرهنلگ اهلل خانله دارد، کالبلد بسلیاری از 

رده فضاهای شهری و ساختمان ها یکی از زمینه های ظهور فرهنگ غربی و اروپایی را در ایران فراهم کل

است.آپارتمان هم یکی از مصادیق معماری غیرسنتی و غیرهمخوان با فرهنگ ایرانی اسلت کله قطعلاً در 

طوالنی مدت سبب ایجاد آسیب های فرهنگی و اجتماعی برای خانواده و جامعه ی ایلران خواهلد گردیلد 

 (.1389)توالیی؛ نوین 

 ایرانآپارتمان در 

به عنوان الگوی برتر سکونت در همه ی کشلورها پذیرفتله  در دوران معاصر، شهرنشینی خواه ناخواه

بسیاری از شلهرها،به  شهرنشینی پدید آمده و سبب شده است که شده است. گرایش و اشتیاق شدیدی به

دهی و توسعه ی فضلایی درآسلتانه ی پلر پذیری، اشتغال زایی، خدماتویژه کالن شهرها، از نظر جمعیت

آن قرار گیرند. یکی از تدابیر کارساز برای کنترل یا تعدیل این مشکل که در  فراتر از شدن ظرفیت و حتی

جدید است.در ایلران نیلز شهرنشلینی از انقلالب  موارد بسیار به اجرا درآمده ساخت شهرها و شهرک های

 اقتصاد ملی و پیدایش نهلاد دوللت در ملدیریت به این سو و همگام با ورود درآمدهای نفتی به مشروطیت

 پس،به پیلروی از رونلد افلزایش جمعیلت و گسلترش کشور رو به گسترش نهاد و روند شهرنشینی از آن

انجامید.از آنجایی که انقالب مشروطه با تحوالت بلزرگ جوامع شهری، به کالن شهرنشینی و قطبی شدن
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ن اروپاچلاره صنعتی در دنیای غرب متقارن بود، فرصتی ایجاد شد تا معضالت جامعله بلا راهکارهلای نلوی

جویی شود. تکنولوژی، صنعت و تولید یکی ازوسوسه انگیزترین شیوه ها بود. بنابراین صنایع مختللف کلم 

کم وارد کشور شدند و تأثیرات همه جانبه و عمیقی بر روابط اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و حتی معملاری 

می کردند و مشلاغل جدیلدی پدیلدار ایرانیان تحمیل کردند.کارخانه ها یکی پس از دیگری شروع به کار 

می شدند که به نیروی کار تازه نیازداشتند. بخشی از این نیروها از طریق جذب شاغلین حرفه های سلنتی 

و مخصوصاً بخش کشاورزیقابل تأمین بود. از سوی دیگر، جاذبه هلای جدیلد شلهری، همچلون خلدمات 

، تعادل دیرپای جمعیلت شلهری و روسلتایی را رفاهی، امکانات تازه ی تفریحی و ظاهر آراسته ی شهرها

دگرگون کرد.شیوه های متحول شده ی تجارت و جابه جایی توازن و انباشلت سلرمایه هلا نیلز مزیلد بلر 

دالیلفوق بودند. در نتیجه، شهرها از نظر وسعت و جمعیت دچار چنان رشد بی قاعده ای شدند که با تملام 

 د و طبیعتاً تهران، به عنوان مرکز،بیشترین سهم را داشت.طول تاریخ این سرزمین قابل مقایسه نبو

 آپارتمان نشینی بعد از انقالب اسالمی

بعد از وقوع انقالب اسالمی نیز متعاقب جابه جاییقدرت هلای سیاسلی و اقتصلادی، از یلک طلرف و 

سلتغالت وعده های مبتنی بر شور و هیجاندوران گذار، از جمله شایعه ی تقسلیم و واگلذاری املالک و م

ازدیگر سو، تهران بحران جمعیتی تازه ای را تجربه کرد.محدودیت اراضی قابلل  …مصادره ای به مردم و

ساخت، افزایش بهای زمین های مرغوب، افزایش هزینه های سلاخت، بُعلد غیرقابلل پلذیرش مسلافت و 

ی شلبکه هلای ترددهای الزم روزانه، مشکالت ارائه ی خدمات انتظلامی و امنیتلی، محلدودیت توسلعه 

همه و همه تصمیم ها و سیاست گلذاری هلای خُلرد و کلالن را بله  …خدماتی مثل خیابان، آب، برق و

سمت رشد عمودی سوق می دادند. بنابراین باز هلم الگلوی دیگلری از غلرب، بلدون آنکله بلا فرهنلگ 

برگزیده شد.  شهرنشینی گذشته همخوانی و انطباق کافی داشته باشد، به همت فرنگی مآب های پایتخت،

امکانات وسیع ساختمان سازی، تکنیک ها و مصالحجدید ل ره آورد تمدن فراگیلر ل در ورود ایلن الگلوی 

تازه بی تأثیر نبود.خانه های چندواحدی، برج نشینی و آپارتمان نشینی که به آرامی و با فرصلت کلافی در 

نی و شیوه های هلم نشلینی ایرانلی شهرهای بزرگ غرب متولدشده بود، شباهتی به خانه های سنتی ایرا

نداشت.در شهرهای ایران، جامع ترین نمونه های این نوع مجاورت ها را تنهلا ملی تلوان در خانله هلای 

پدرساالری دید که همراه با خانواده ی فرزندان ذکور و در بناهای وسیع و مجلل اتفاقمی افتاد. خانه هلای 

 (.1389از حیاط های مجزا و مستقل برخوردار بود)توالیی ؛نوین  پدرساالر، با توجه به میزان توانایی مالک،

بعدها به تدریج درشهرهای بزرگ تر و متأثر از کوچ های فامیلی، نوع تازه ای از هم نشینی نیزظهلور 

کرد. این خانه ها عمدتاً با مصالح و اصول معماری سنتی و حیاط مرکزی ساخته شده بودند کهبه اقتضلای 
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ی آن ها به خانواده های مختلف واگذار می شد. اهالی این خانه هااغلب نسبت های قبیله ای نیاز، اتاق ها

و خانوادگی با هم داشتند یا از طریق همشهری ها و هم والیتی های خود به صلاحب خانله معرفلی ملی 

د شدند. این نوع اسکان اگرچه گاهی سال ها طول می کشید، اما اغلب به خاطر سلطح اقتصلادی و درآمل

سرپرست خانواده و محدودیت فضا، ازنظرتنوع لوازم ضروری زندگی، ظاهری موقت داشت. اهالی این نلوع 

خانه ها مجبور بودند از سرویس و منبع آب و خدمات مشترک استفاده کنند. نمونه های اولیه ی خانه های 

ی شلهر بلرای سازمانی ل که بعد از تخریب برج وبلاروی دوره ی ناصلری و تسلطیح قسلمت هلای شلرق

این حرکت رابلیش از پلیش شلتاب داد و  …کارمنداندولتی ساخته شدند ل و ساختمان های بانک رهنی و

متعاقب این مجموعه ها، فرزندان کوچک و اغلب ناقص الخلقه ایاز این پدرهای وارداتیلدر گوشله و کنلار 

ی شهری، به معنای غربی آن، شهر زاده شدند که بیشتر مورد استفاده ی گروه جویای رفاه و آسایش زندگ

قرار گرفتند؛ گروهی که عالوه بر محدودیت های مالی، می کوشیدند خود را متعللق بله طبقله ی پیشلتاز 

جامعه ی شهری معرفی نمایند و آپارتمان نشینی رابه عنوان نمادی از تجدد، تمایز و برتری طبقاتی برملی 

ده، توجه حکومت، ترکیب جمعیتی و ویژگی های کوهپایله (. در استقبال از این پدی1379گزیدند.) دانشپور،

ای، تهران را مستعدتر از دیگرنقاط ایران کرده بود؛ اما همان طور که پیش بینی می شلد، ایلن الگوهلای 

 .نوظهور و بیگانه یغربی به سرعت از طریق پایتخت به شهرهای بزرگ تر نیز سرایت کرد

 و برون گرامسکن از شکل سنتی و درون گرا به مدرن 

سابقه ی به کارگیری معماری برون گرا در ساختمان های معاصر، به ویژه در ساختمان هلای دولتلی 

وبا عملکردهایجدید، زمینه ی مناسبی بود برای ورود تفکر طرح های برون گرا در مجتمع های ساختمانی 

ارهلای سلاده و بلی روزن، کهتأثیرات مشهودی در پالن و تزئینات نمای ساختمان ها داشت. به جلای دیو

پنجره های متعدد و بزرگ رو به خیابان و کوچه گشوده شدند و اغلب نماها با تزئیناتی به مراتب پرتکللف 

تر آراسته گشتند. عناصر تازه ای همچون بالکن، پاسیو یانورگیر و پاگرد و راه پله ها برای ترددهای پرتعداد 

را در پالن های جدید باز کردند. در مواردی هلم فضلاهای  جای خود …و با امکان استفاده ی سهل تر و

کوچک تجاری و مغازه هادر طبقات همکف، بخشی از فضا را اشغال نمودند و کاربری ها و نیازهای جدید، 

فضاهاییمثل پارکینگ و انباری را به خود اختصاص دادند. در عوض، جایگلاه معملاری و علاطفی گذشلته 

کنلار گذاشلته  …داب، باغچه، حیاط، هشتی، بادگیر، حلوض، پشلت بلام ووعناصری همچون ایوان ، سر

شدند. دیگرمحرمیت و سلسله مراتب، که اساس خانه های سنتی بود، کاربردیلدر تعلاریف جدیلد مجتملع 

های مسکونی، خانه ها و آپارتمان ها نداشت. در پالن های تحمیلی،بعضی از فضاها نیز با افت وخیزهلا و 

متفاوت، جایگاه دیگرگونه ای پیدا کردند. آشپزخانه های اوپن، که ترجیحلاً مخصلوص ارزش گذاری های 
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آماده سازی غذاهای سبک و فوری هستند، جای آشپزخانه ها ومطبخ هایی محجوب و با وظایف پیچیلده 

 تر و پرکارتر در سبک پذیرایی و پخت وپزهایایرانی را گرفتند.در حالی که مجموع عملکرد الگوهلای اولیله

یآپارتمان کمی بیش از یک خوابگاه خصوصی است، خانه های ایرانی در مفهوم سنتی آن، بااتکا به وسعت 

و تفکیک اندرونی و بیرونی و ترکیبی از فضاهای مختلف، ظرفیت انجامفعالیت هلای متنلوعی را داشلتند. 

انم خانه می توانسلت از بسیاری از مالقات های تجاری مردان خانه در بیرونیانجام می شد، در حالی که خ

مجلس زنانه یا نشست های روزانه ومداوم خود با اقوام و همسایه ها لذت ببلرد. اغللب مراسلم ملذهبی و 

خانوادگی در همین خانه ها انجام می شدند و به طور کلی، افلراد خلانواده ملی توانسلتند بیشلتر نیازهلای 

 .فضایی خود را در داخل همین خانه ها تأمین نمایند

 یب هاو معضالت آپارتمانآس

 عدم هویت بخشی و انتقال ارزش ها

اولین چیزی که انسان پس از تأمین غذا در جست وجوی آن است تهیه ی سرپناهی است که بتوانلد 

درآن آرام گیرد. مسکن خُردترین و کوچک ترین شکل تجسم کالبدی رابطله ی متقابلل انسلان ومحلیط 

(. 1388ونت انسانی در ایفای نقش های اساسی وی است)باصلری،است و تبلور فضایی کارکرد حیاتی سک

در روان شناسی بخشی از هویت شخصی انسان ها به واسطه ی خانله ای اسلت کله در آن زنلدگی ملی 

کنند.لذا لزوم هویت داشتنِ خودِ مکان نیز از مسائل بسیار مهم در روان شناسی محلیط، انسلان شناسلی و 

ز خلق مکانی برای سکونت، باید رابطه ی متقابل هویت واین مکلان شهرسازی محسوب می شود. پیش ا

را بشناسیم. ما نمی توانیم محیطملان را مجموعله ی نلامرتبطی از اشلیای ملادی بنلامیم و نملی تلوانیم 

 (.1379فضایمان را صرفاً ظرفی برای روابط اجتماعی، بدون بُعد فیزیکی، فرض کنیم )دانشپور،

و جهان مادی اوست؛ امری است ملموس که در آن دنیلایی نامحسلوس  مسکن نقطه ی پیوند انسان

از احساسات،عواطف، شادی ها و رنج ها و خاطرات و دلبستگی های افراد و مهلم تلر از آن، بازتلاب یلک 

فرهنگ نهفته است.به عبارت دیگر، اولین نظام فضایی که فرد در آن متولد می شود و شخصیت می گیرد 

تنها یک سازه، بلکه نهادی است که برای اهداف پیچیده ای ایجاد شده است. از آنجلا خانه است. خانه نه 

که ساخت خانه یک پدیده ی فرهنگی است، شکل و سلازمان دهلی آن بله شلدت تحلت تلأثیر محلیط 

(. خانه به عنوان مکانیسم فیزیکی، از آن جهت کله 1379فرهنگی ای است که به آن تعلق دارد.) دانشپور،

هان بینی،عادات و رسوم و باورها و ساختن و باز تولید آن ها کمک می کنلد، قابلل مقایسله بلا به بیان ج

دیگرمکانیسم ها یا نهادهای اجتماعی همچون آموزش و مذهب نیست.خانه ی آپارتملانی، بله دلیلل نلوع 
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یش، فضاسازی و ساخت آن، بسیاری از کارکردهای سنتی اش مانند خانه به مثابه ی محلل تفلریح و آسلا

محل مالقات و میهمانی، محل جشن ها و برگزاری آیین ها و محل کار و البته تولید و همه چیلز بله جلز 

شهر ما، خانه »( .بنابراین دیگر در شعار 1388محل خواب را به فضاهای شهری منتقل کرده است)باصری،

اسلت. املروزه « واقعیت»ی برای شهرباشد، بیانگر و توصیف کننده « استعاره ای»، بیش از آنکه خانه «ما

بخش عمده ای از اوقات زندگی درشهر و فضاها و مکان های گوناگون شهری سپری می گلردد. متعاقبلاً 

اوقات مختص به درون منزل بسیار کمتر شده و خانه بیشتر تبدیل به خوابگاه گشته است. بنابراین هویلت 

سه، خیابان، سینما، تلویزیون،اینترنت، پارک، کافی یابی و جامعه پذیری فرزندان به بیرون از خانه ها ل مدر

ل منتقل گردیده و تلقی کامالً متفلاوتی از جایگلاه و  …شاپ، کتابخانه، ورزشگاه و استادیوم، شهربازی، و

 (.1389نقش خانه نسبت به سابق به وجود آمده است)توالیی ؛نوین 

 خالی شدن آپارتمان ها از روح دینی

جامعه ی سنتی به صورت های مختلف حامل ارزش های دینلی و باورهلای خانه و مسکن سنتی در 

اسطوره ای و متافیزیکی بود؛ اما در شرایط مدرن دیگر خانه از نمادها و نشانه های متافیزیکی خلالی ملی 

شود. ساخت وساز خانه تحت قواعد عقالنی که معماری و دانش مدرن تعیین و ایجاب می کند صورت می 

ال، در معماری ایرانی، گنبد نمادی از آسمان و ملکوت بود و بله خانله صلورتی از معملاری گیرد. برای مث

مسجد و اماکن مذهبی و زیارتگاهی می داد. همچنین استفاده از رنگ فیروزه ای، رو به قبله سلاختن بنلا، 

تفاده از به کار بردن نمادهای دینی مانند نصب کاشی های مزین به آیات قرآنلی و ادعیله ی دینلی و اسل

(. این مجموعه،عالوه بر کارکردهلایی 1379نمادهای دینی دیگر در خانه های سنتی مرسوم بود.) دانشپور،

که در زمینه های مختلف برای ساکنین خانه داشتند، به خانه روح اسالمی و دینی می بخشیدند و به تبلع 

ردیدند. اما با گسلترش معملاری ملدرن، آن، ساکنین خانه نیز متأثر از این گونه ارزش ها و نشانه ها می گ

خانه های گنبدی، استفاده از رنگ فیروزه ای وکاشی های مزین به آیات قلرآن و دیگلر نمادهلا و نشلانه 

های مذهبی تنها محدود به مساجد،حسینیه ها و اماکن متبرکه گردید و خانه ها خالی از این مجموعه ها و 

 .یتی آن شدندهمچنین کارکردهای ارزشی و روانی و ترب

 فردی شدن خانه

باید فضایی که در خانه ها طراحی می شود به گونه ای باشد که در سلاعاتی از شلبانه روز تعلامالتی 

بین خانواده اتفاق بیفتد. این بدان معنا نیست که از خانواده بخواهیم دور هم جمع شلوند و بلا هلم تعاملل 

ونه ای باشد که موجلب افلزایش تعاملل روحلی اعضلای فیزیکی داشته باشند، بلکه باید طراحی فضا به گ
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های مشترک خانواده باشد و نیز امکان گرد هم خانواده شود؛ بدین لحاظ که فضایی دربرگیرنده ی فعالیت

(. با توجه به تلأثیر انکارناپلذیر 1389آمدن افراد خانواده برای مقاصد متعدد و متنوع را فراهم آورد)دهقانی،

ترین نهاد جامعه ل از عنوان مهم ع و علی الخصوص سرمایه ی اجتماعی که در خانواده بهفضا بر بُعد اجتما

انجامد، در شود و به تقویت همبستگی، مشارکت و اعتماد و روابط درون گروهی میطریق خانه حاصل می

ماعی بوده و ها به منظور تعریف و تقویت سرمایه ی اجتهای ایرانی طراحی فضاشکل سنتی، خانه با اِلمان

های فضایی اغللب در های سنتی داشته باشیم، کارکردتری در نوع پالن خانههای عمیقهست. اگر بررسی

جهت تقویت و برقراری روابط اجتماعی بوده است. برای مثال، پالن معماری خانله بله شلکل انلدرونی و 

با هم و ایجاد حس یگانگی و انسجام  بیرونی نه به جهت کمبود فضا، بلکه به جهت اعتقاد به ارتباط اعضا

خانوادگی و اعتماد بوده و مالک جداسازی )به معنای اندرونی و بیرونی( نه به خاطر فردیت افراد، بلکه بلر 

اساس یک ارزش دینی بوده است.اما طراحی آپارتمان ها به گونه ای است که سبب فردی شلدن خانله و 

. به عبارت دیگر، آپارتمان و زندگی آپارتمانی یکی از عرصله گسستن اعضای خانواده از یکدیگر می گردد

های فردگرایی شده است. میل به جدایی گزینی از خانواده و تخصیص یافتن فضای خصوصی به هر یلک 

از افراد خانه)اتاق فرزندان، اتاق خواب والدین(، اهمیت یافتن کارکرد حریم خصوصی و محدود شدن روابط 

(. از این منظر شاید یکی از دالیل توسعه ی 1388)باصری، دن خانواده شده است.خانوادگی سبب فردی ش

فضاهایی مانند خانه های سالمندان، توسعه ی آپارتمان نشینی و فردگراییِ ناشی از آن باشلد. همچنلین از 

زد؛ سوی دیگر، نوع طراحی آپارتمان سنت مهمانی را که سبب پیوند خانواده ها بود دستخوش تغییر می سا

چرا که نه فضای فیزیکی اجازه ی مهمانی های بزرگ را به افراد می دهلد و نله فضلای اجتملاعی بلرای 

انجام این امر در آپارتمان ها میسر است. ساکنان واحلدهای آپارتملانی در مواقلع اضلطرار، مهملانی هلا و 

بله نوبله ی خلود سلبب  برگزار می کنند که این نیز …مراسم ویژه ی خود را در رستوران ها، پارک ها و

فردی تر شدن زنلدگی آپارتملانی و گسسلتن از خویشلاوندان ملی شلود، در حلالی کله تلا پلیش از ایلن 

 (.1389خویشاوندان نقش مهمی در زندگی اجتماعی، هویت یابی و جامعه پذیری ایفا می نمودند)دهقانی،

 تضعیف حیا در خانه 

ن خانه بود، اما نوع معماری آپارتمان ها سبب شلده یکی ازکارکردهای مهم خانه ایجاد حریم برای زنا

است تا کارکرد پنهان سازی خانه بسیار کاهش یابد و کمتر نقش ایجاد فاصله بین خلودی و غیرخلودی را 

موال و دارایلی هلای در فرهنگ معاصر ایفا کند. آنچه به خانه و دیوارهایش اهمیت می بخشد حفاظت از ا

مادی درون خانه است تلا از دسلترس سلارقان در املان بمانلد، نله روابلط اجتملاعی و معنلوی سلاکنان 

خانه.برداشته شدن دیوارهای آشپزخانه، قابل رویت بودن اتاق ها، برداشته شدن اندرونی و بیرونی، افزایش 
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ه در آپارتمان نسبت بله خانله هلایی بلا پنجره ها و گشودگی به فضاهای بیرون برخی از تغییراتی است ک

طراحی سنتی رخ داده است. اکنون اکثر فضاهای نشیمن گاهی آپارتمان ها طوری طراحی شده اند کله در 

آن ها تفکیک خاصی بین فضای مهمان و اهالی خانه وجود ندارد، چون دیگر فضلای انلدرونی و بیرونلی 

نوع طراحی آپارتمان ها سبب شده است تا همله ی افلرادِ  قدیم را نداریم و تمام فضاها عمومی شده اند و

حاضر در خانه، اعم از مهمانان و اهالی خانه، دور هم در یک فضا جمع شوند که این امر سبب می گردد تا 

 .هم حریم ها کم رنگ شوند وهم حجب و حیاها از بین بروند

 کوچک شدن خانواده ها

تک فرزنلدی و کوچلک شلدن خلانواده هلا ملی گلردد.  ابعادکوچک و نوع طراحی آپارتمان ها سبب

همچنین محدودیت های فضایی آپارتمان ها سبب ایجاد مشکالت عدیده ای در کودکان می شلود، زیلرا 

نبود فضای کافی برای جست وخیز کودکان سبب می شود تا آن ها نتوانند انرژی های نهفته ی خود را با 

ر بی قراری، رفتارهای تخریبی و پرخاشگری می شوند. بلا گذشلت بازی و ورزش آزاد کنند و بنابراین دچا

 (.1389زمان، این گونه رفتارها و ساختارشکنی ها به داخل جامعه کشیده می شوند)دهقانی،

 فقدان اخالق آپارتمان نشینی 

هرچند از استقرار بخش قابل توجهی از جمعیت کشور در واحدهای آپارتمانی سال ها ملی گلذرد، املا 

مانند خیلی موارد دیگر، فرهنگ این پدیده ی وارداتی غربی در کشلورمان شلکل نگرفتله اسلت یلا  هنوز

حداقل اگر هم تا حدودی عرفی شده باشد، درونی نشده است. این مورد هرچنلد در کلل کشلور عمومیلت 

ساسلی دارد، در شهرهای کوچک تر که کمتر مردم با آپارتمان نشینی خو گرفته اند،به یکی از معضلالت ا

شهرک های مسکن مهر تبدیل خواهد شد که منجر بله نلزاع میلان اهلالی خانله خواهلد گردید)سللطان 

 (.1365زاده،

 راهکارهای نهادینه سازی سبک زندگی اسالمی ایرانی در فرهنگ آپارتمان نشینی

ملان مهم ترین و تاثیرگذارترین اقدام در نهادینه سازی سبک زندگی اسالمی ایرانی در فرهنلگ آپارت

نشینی، آموزش و فرهنگ سازی می باشد. متولیان امر در این خصوص با دو گروه اصلی مواجهنلد. اوللین 

گروه، عموم مردمی می باشند که در آپارتمان ها زندگی می کنند و دومین گروه، دانشجویان، مهندسلین و 

 جامعه متخصصین کشور می باشند.
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لی ترین متولی در این حلوزه ملی باشلد. شلاید بلدون رسانه ملی: این سازمان، پرمخاطب ترین و اص

میلیون ایرانلی، مخاطلب ایلن رسلانه هسلتند و ایلن پتانسلیل، قلدرت  75اغراق میتوان گفت که تمامی 

تأثیرگذاری این متولی را دوچندان خواهد کرد، ولیکن متاسفانه تاکنون برنامه ای کلالن و منسلجم بلرای 

،دعلوت از "پویلا نملایی"ی تهیه نشده است. ساخت برنامه هلای گروه های مختلف سنی توسط رسانه مل

ایرانی، دعوت از کارشناسان حوزه ساخت -کارشناسان مذهبی و پژوهشگران و تشریح ابعاد زندگی اسالمی

و ساز و تهیه فیلم و سریال با موضوع فرهنگ آپارتمان نشینی، از جمله راهکارهای پیشلنهادی در رسلانه 

 .ملی می باشد

و اگر بخلواهیم ست اتربیت و تعلیم م نظاه یباترین تجلیگازسه رمدشک آموزش و پرورش: بی وزارت

هایش ریخته شود. مدارس بهترین مکان بلرای به سبک زیبایی از زندگی دست یابیم باید در این نهاد پایه

ز خلانواده و آموزش سبک زندگی اسالمی به پدران و مادران آینده است و بسیاری از دانش آموزان بلیش ا

تر والدین از معلمان خود الگوبرداری می کنند که این امر مسئولیت ایلن وزارتخانله را بله مراتلب حسلاس

شناسان نظام آموزشی و دلسوزان حوزه تعلیم و تربیلت،آموزش کند. این ها در حالیست که به اعتقاد کارمی

حال باید این موضوع مورد بررسی قلرار ایرانی در مدارس ایران بسیار ضعیف است. -سبک زندگی اسالمی

های سبک زنلدگی را شناسلایی و از کلودکی در افلراد تواند شاخصگیرد که آموزش و پرورش چگونه می

 (.1389نهادینه سازد)دهقانی،

وزارت راه و شهرسازی: متولی اصلی در حوزه ساخت و ساز در کشور، این وزارتخانه می باشد. صنعت 

ع مهم در کشور است که باید نظم، استحکام و زیبلایی را در آن بله عرصله ظهلور ساختمان یکی از صنای

هایی عظیم هستند. متاسفانه در حال حاضر، طراحی، اجرا دار سرمایهرساند و مهندسان در این زمینه میراث

و نظارت بر ساخت و سازهای کلالن در کشلور،معموال بلا سلهل انگلاری هملراه اسلت. طبلق آمارهلای 

در کشلور  میلیون متر مربع ساختمان 260ه از سوی سازمان نظام مهندسی کشور، در طول سال، منتشرشد

هزار میلیارد  208ای بالغ بر میلیون متر مربع مسکونی است و سرمایه 160شود که از این میان ساخته می

سال ملی باشلد  30شود. این در حالیست که عمر مفید ساختمان در ایران، تومان در این بخش هزینه می

سال(، وجود دارد. آموزش و تربیلت معملاران و  100که فاصله بسیار زیادی در مقایسه با استاندارد جهانی)

مهندسین حرفه ای در کنلار تجدیلدنظر در برخلی قلوانین، از مهلم تلرین راهکارهلا در ایلن حلوزه ملی 

 (.1365باشد)سلطان زاده،

اهی به عنوان مسئول اصلی پرورش دانشجویان معماری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: نظام دانشگ

 "معماری لیبلرال"باید مورد توجه و بازنگری جدی قرار گیرد. در حال حاضر،حجم انبوه کتب ترجمه شده 

و حضور اساتید غیرحرفه ای در دانشگاه ها، مهم ترین معضلل در ایلن حلوزه ملی باشلد. زیلرا دانشلگاه 
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ت که قادر است، روحیه خالقیت، ابتکار، خود باوری و اعتماد به نفس را ترین مکانی اسمهمترین و اساسی

در نسلهای جوان شکوفا سازد. دانشگاهها از یک سو حافظ و انتقال دهنلده میلراث فرهنگلی و ارزشلهای 

حاکم بر جامعه هستند و از سوی دیگر پاسخگوی نیازهای اجتماعی برای کسب، گسترش و توسعه دانلش 

 (1389توالیی ؛نوین (شند باو فناوری می

شهرداری های کل کشور: وظیفه شهرداری ها در دو حوزه بسیار حائز اهمیلت ملی باشلد. نخسلتین 

ایرانلی اسلت. در ایلن -وظیفه، طراحی، نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی براساس معملاری اسلالمی

نامله ای اصلولی در ایلن خصوص الزم است که ضمن تعامل با شوراهای اسالمی شلهر و روسلتا، آیلین 

خصوص تدوین شود تا براساس آن، طراحی، ساخت و نظارت صورت گیرد. وظیفه دوم که ابعلاد گسلترده 

ایرانلی بله خلانواده هلا ملی -ای نیز دارد، آموزش فرهنلگ آپارتملان نشلینی و سلبک زنلدگی اسلالمی

، ملدیریت شلهری و... (.شورای عالی انقالب فرهنگی، کمیسلیون هلای فرهنگلی1365باشد)سلطان زاده،

های)مکتوب و مجازی( از دیگلر متولیلان مجلس شورای اسالمی، شوراهای اسالمی شهر و روستا و رسانه

 این امر می باشند.

 نتیجه گیری

با رشد شهرنشینی، افزایش جمعیت شهری در کنار کمبلود فضلای سلاخت و سلاز ، جهلان در قلرن 

رات بنیادی و اساسی در نحوه و شکل زندگی خود بوجلود آورد. گذشته به آپارتمان نشینی روی آورد تا تغیی

ها از فضای وسیع و تبدیل شدن آنها به خانه هایی در ابعاد کوچکتر، به گونه ای کله هلر خارج شدن خانه

خانه روی خانه ای دیگر بنا شده، مدلی از زنلدگی را شلکل بخشلیده اسلت بنلابراین فرهنلگ، نخسلتین 

ن مناسب برای آپارتمان نشینی است. پذیرش قواعد زندگی شهرنشینی امروز بله شاخصه بوجود آمدن امکا

معنی پذیرش تغییراتی در الگوهای زیستی در اطراف ماست. این تغییرات نه تنها در رفتارهای ما بلکله بله 

قالب زندگی اجتماعی ما دیگران نیز سرایت کرده است. در چنین شرایطی حس کلی کله پلس از ادراک و 

آید، حس مکان نامیده می شود. این حس عاملی مهلم ت نسبت به محیط خاص در فرد به وجود میقضاو

کنندگان و در نهایلت برداری بهتر از محیط، رضایت اسلتفادهدر هماهنگی فرد و محیط است و باعث بهره

روابلط شلود. آپارتملان نشلینی زیرمجموعله ای از احساس تعلق آنها به محیط و تداوم حضلور در آن می

اجتماعی است که ناگزیر از قوانین اجتماعی پیروی می کند. از آن جا که آپارتملان محلل سلکونت افلراد 

است و تمام اتفاقات و مراحل مختلف زندگی اعضای خانواده در همین محل شکل می گیرد و از آن تلاثیر 

وقعیت اجتماعی و خانوادگی می پذیرد، برای ایجاد آرامش و آسایش بیشتر و در عین حال حفظ و ارتقای م

خود، باید قوانین اجتماعی مربوط به آپارتمان نشینی وجلود داشلته و الزاملات آن آملوزش داده شلود. املا 



 های نوین علوم ارتباطات پژوهش    56

 

متاسفانه شرایط نامطلوبی که آپارتمان نشینی در ایران دارد نشان می دهد مردم برای آشنایی با این اصول 

آن که از تغییرات ایجاد شده در خانه های سنتی زمان زیلادی  و قوانین آن چنان عالقه ای ندارند. به ویژه

نمی گذرد. به دلیل کوتاه مدت بودن آپارتمان نشینی که به کشورمان راه پیدا کرده نه تنها هنلوز زنلدگی 

آپارتمان نشینی در بین مردم فرهنگ سازی نشده بلکه زمینه های مناسب برای بسترهای فرهنگی در این 

م نشده است. رعایت نکردن حقوق آپارتمان نشینی و نیز عدم پلذیرش قلوانین و مناسلبات زمینه نیز فراه

آپارتمان نشینی، به دلیل نبود سابقه زندگی جمعی و فرهنگ آپارتمان نشلینی، اصللی تلرین دلیلل وجلود 

مشکالت در آپارتمان هاست. به ویژه آن که در آموزه های دینلی ملا، بله رعایلت حقلوق همسلایگان در 

ارتمان نشینی تاکید زیادی شده است اما همین آموزه ها در عمل رعایت نمی شلود.. برخلی سلکونت در آپ

آپارتمان را فقط به عنوان سرپناه و از روی اجبار پذیرفته اند. اطالع داشتن از مقررات مربوط بله آپارتملان 

راد موثر باشد. در گسلترش نشینی و افزایش دانش حقوقی شهروندان هم می تواند در ایجاد آرامش بین اف

فرهنگ آپارتمان نشینی، خانواده ها نقشی بسیار کلیلدی دارنلد. علالوه بلر ایلن دوللت، شلهرداری هلا و 

نهادهای شهری هم می توانند در این فرهنگ سازی نقش تاثیرگذاری داشته باشلند. ضلمن آن کله ایلن 

خاصی نسبت بله آپارتملان مسلکونی برنامه های کوتاه مدت و  موقت باعث عدم احساس تعلق یا هویت 

خود می کند. استفاده از اخالق و ضوابط شهروندی و آموزش آن باعث  عدم وجود ناهنجاریهای اجتماعی 

 انزوا و بیگانگی، حس همسایگی و تعلق به مکان در این فضاها می شود.

 منابع

تاکید بلر آپارتملان سلازی، ( بررسی هویت در معماری معاصر ایران با 1392اقدامی، ا. و قاسمی، م. )

 .1361دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسالمی، تبریز، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ص 

آپارتملان نشلینی در ( »1385احد نژاد روشتی، محسن ؛ غالمحسینی؛ رحیم، ولی خواجه ؛ شاهرخ،)    

)مطالعله ملوردی: شلهر تبریلز « اسالمی و مشکالت اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن  –شهرهای ایرانی 

  مقاله چاپ در فصلنامه معماری

های کاشلان( ، )با مطالعه موردی خانه« سازماندهی فضایی خانه و فرهنگ(»1386اسماعیلی؛ شبنم ) 

 پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران

یللوک (اصللول روش تحقیللق کیفی)نظریلله مبنللایی(. ترجملله ب1390استراس،آنسلللم؛کوربین،جولیت) 

 محمدی

 با همکاری طرح شهرداری« بررسی آپارتمان نشینی در کرج(» 1388باصری، علی،) 

 ، انتشارات دانشگاه تهران«فرایند طراحی شهری»(، 1377بحرینی؛ سید حسینی) 
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( تحلیللی بلر آسلیب شناسلی آپارتملان سلازی و پیاملدهای آن بلر 1393دل آور، م. و مرادی فر، ا.)

هری، مجموعه مقاالت کنفرانس بین الملللی عملران، معملاری و توسلعه پایلدار ناپایداری محیط زیست ش

 5شهری، تبریز، ص 

( استفاده از الگوی سلسله مراتب فضایی در مجتمع هلای مسلکونی بلا رویکلرد 1392زلفی پور، ن. )

ه اسالمی، مشهد، موسس -ایرانی، همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی -احیای هویت معماری اسالمی

 4آموزش عالی خارزمی، ص 

(، سبک شناسی معماری ایران، تدوین غالم حسین معماریلان، تهلران، انتشلارات 1389پیرنیا، م.ک. )

 2سروش دانش، چاپ نهم، ص 

  ،نشردانشگاهی، تهران« شکل شهرمنسجم»(،1389توالیی ؛نوین )

، پایلان نامله 1، تهلران «بازشناسی مفهوم هویت در فضاهای عمومی( »1379دانشپور؛ عبدالهادی؛) 

 .برای مقطع دکترا

جمللاعتی در یللک محللله  –بررسللی انسانشناسللانه هویللت قللومی (» 1389دهقللانی ؛ زکیلله،)  

 پایان نامه برای مقطع ارشد؛« )چهارصددستگاه( در کرج

 ، نشرآبی ،«مقدمه ای بر تاریخ شهر وشهرنشینی درایران(»1365سلطان زاده ؛حسین، )

 



 

  

  

  

عوامل محیطی بر یادگیری آموزش الکترونیکی دانشجویان عوامل محیطی بر یادگیری آموزش الکترونیکی دانشجویان بررسی تاثیر بررسی تاثیر 

  مطالعه موردی : دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی(مطالعه موردی : دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی(در دوران پاندمی کرونا)در دوران پاندمی کرونا)

 

 دکتر پرستو خسروی ، دکتر سید فرهاد افتخارزاده  سارا ضرغام مهین،

 چکیده

کترونیکی دانشجویان بررسی تاثیر عوامل محیطی آموزش بر یادگیری آموزش الهدف اصلی این پژوهش 
جامعه آماری تحقیق عبارتند . باشددر دوران پاندمی کرونا)مطالعه موردی : دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی(می

حجم نمونه نفر می باشند.  550از دانشجویان ارشد  مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی که تعداد 
باشد. ابزار گردآوری اطالعات ها از روش کتابخانه ای و میدانی میروش گردآوری داده است. 225براساس نفر

پرسشنامه می باشد که پرسشنامه عوامل محیطی آموزش مجازی محقق ساخته برگرفته از مدل کوار و 
( می باشد. 2016یادگیری آموزش الکترونیکی از پرسشنامه مدل واتکین و همکاران )و پرسشنامه  (2018عابس)

امه از طریق تأیید خبرگان و اساتید مدیریت حاصل شده است و پایایی پرسشنامه نیز از طریق روایی پرسشن
باشند. آزمون فرضیات با توجه به ماهیت پژوهش می 0.7آلفای کرونباخ محاسبه شد و ضرائب همگی باالتر از 

سامانه آموزشی بر  نتایج این پژوهش نشان داد کهانجام شد.  از روش رگرسیون تک متغیره و چند متغیره
یادگیری آموزش الکترونیکی دانشجویان در دوران پاندمی کرونا در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی تاثیر دارد؛ 
دسترسی به فناوری بر یادگیری آموزش الکترونیکی دانشجویان در دوران پاندمی کرونا در دانشگاه آزاد واحد 

بر یادگیری آموزش الکترونیکی دانشجویان در دوران پاندمی کرونا در تهران مرکزی تاثیر دارد؛ عوامل مدیریتی 
دانشگاه آزاد واحد  تهران مرکزی تاثیر دارد؛ عوامل فیزیکی بر یادگیری آموزش الکترونیکی دانشجویان در 

 دوران پاندمی کرونا در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی تاثیر دارد

  یادگیری آموزش الکترونیکی، دوران پاندمی کرونا ها: عوامل محیطی، آموزش،واژهکلید
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Abstract 

       The main purpose of this study was to investigate the effect of environmental 

factors of education on e-learning learning of students during the corona pandemic (Case 

study: Azad University, Central Tehran Branch). The statistical population of the study is 

the senior students of management of Islamic Azad University, Central Tehran Branch, 

which is 550 people. The sample size is 225 per person. The method of data collection is 

library and field method. The data collection tool is a questionnaire that is a questionnaire of 

environmental factors of researcher-made education, taken from the model of Kavar and 

Abbas (2018) and e-learning learning questionnaire from the model of Watkin et al. (2016). 

The validity of the questionnaire was obtained through the approval of experts and 

management professors and the reliability of the questionnaire was calculated through 

Cronbach's alpha and the coefficients are all higher than 0.7. Hypotheses were tested 

according to the nature of the research using univariate and multivariate regression methods. 

The results of this study showed that the educational system has an effect on e-learning 

learning of students during the corona pandemic in Azad University, Central Tehran Branch; 

Access to technology has an impact on students' e-learning learning during the Corona 

pandemic at the Azad University, Central Tehran Branch; Management factors affect the 

learning of students' e-learning during the corona pandemic in Azad University, Central 

Tehran Branch; Physical factors affect the learning of students' e-learning during the Corona 

pandemic at the Azad University, Central Tehran Branch 

 

 

Keywords: environmental factors, education, e-learning learning, Corona pandemic er 

 مقدمه 

، تولید و تعامالت علمی شکل دیگری به خود گرفته *امروزه با گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات

و چگونگی کسب و انتقال دانش در جامعه تحت تاثیر قرار گرفته است.در این میان دانشگاهها به عنوان 

، دانشجو محور بوده و تعامالت مراکز اصلی تولید و انتقال علم، به جای اینکه بر اصول سنتی مبتنی باشند

بیشتری را با مراکز علمی و تحقیقاتی خواهند داشت و در جهت ایجاد وبکارگیری روشهای آموزش 

ویادگیری پربازده،مستمر و مشارکتی به پیش خواهد رفت.در این راستا،نظام آموزش عالی با چالش ترکیب 

آموزش و یادگیری در دانشگاه روبروست.)موری و فناوری های جدید و رو به رشد با شیوه مرسوم و سنتی 

 (1397همکاران،

با شیوع بیماری کروناویروس جدید، ابعاد مختلف زندگی انسان تحت تاثیر قرار گرفته است. 

گذاری اجتماعی باعث شده  دانشجویان نیز نیاز مبرمی به دریافت آموزش های کیفی مناسب دارند. فاصله

رگی از دروس دانشجویان به روش مجازی تغییر شکل پیدا کند. برای است که شیوه آموزش بخش بز

                                                      
* Information & Communication Technology  
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ها و نیازهای دانشجویان اهمیت  اطمینان از کیفیت مناسب آموزش در دوره پاندمی، تعیین دقیق چالش

)منصوری و درویش پور .یابد که در این مطالعه به بررسی آن به صورت کیفی پرداخته شد باالیی می

،1400) 

ه نقش انکار ناپذیر فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه کشور ها ، بسترسازی مناسب با توجه ب

برای رسیدن به یادگیری الکترونیکی یعنی یادگیری استفاده و بهره بردن از این فناوری ها جهت توسعه و 

ی، دولتها را پیوستن به جامعه اطالعاتی جهانی ،امری ضروری است. بعالوه ، ارزیابی یادگیری الکترونیک

در تدوین و دستیابی به اهدافی واقعی برای یک جامعه اطالعاتی ،اقتصاد دانشی و دولت الکترونیکی قادر 

( ورود به عرصه دنیای الکترونیکی در اولویت های باالی بیشتر سازمانهای بزرگ 1395می سازد.)دوالبی،

ر این زمینه با چالش های جدیدی رو به رو و کوچک، انتفاعی و غیر انتفاعی قرار گرفته است و مدیران د

( . رهبران کشورها ، شرکت ها و سازمانهای در حال توسعه می توانند از 1395شده اند )عزیزی و قربانی،

ابزارهای ارزیابی یادگیری الکترونیکی جهت اندازه گیری و برنامه ریزی برای انسجام و یکپارچه سازی 

می کند تا بر تالش ها و نیازهایی تمرکز کنند و حوزه هایی را مورد  کمک گیرند. این امر به آنها کمک

 (1396شناسایی قرار دهند که نیازمند پشتیبانی و سرمایه گذاری و کمک می باشند.)حبیبی،

بهره گیری موثرتر از فناوری اطالعات و ارتباطات به منظور توسعه ی بیشتر در صورتی ممکن است 

رای پذیرش و به کارگیری آن فراهم شود بر این اساس، نیاز است با روی که بستر و زمینه مناسبی ب

آوردن به ابزارهای سنجش یادگیری الکترونیکی و یا خلق ابزارهایی از این نوع به باز آ فرینی نقش 

فناوری اطالعات و ارتباطات برای دست یافتن به وضعیتی مطلوب تر از وضع موجود اقدام 

 (  2018،*کرد.)کیم

ها و مراکز آموزش عالی بخصوص در زمان حال که به سمت و سوی دانشگاههای مجازی  شگاهدان

در حرکتند از این امر مستثنی نیستند و در راستای همگامی و همسویی با محیط متغیر و متاثر از فناوری 

یط اطالعات و ارتباطات چاره ای جز کسب یادگیری الکترونیکی ندارند. طراحی و برنامه ریزی مح

آموزشی فعالیتی بسیار پیچیده است. برای ایجاد یک محیط آموزشی، از طریق شبکه ، عالوه بر محتوای 

آموزشی، الزم است زیر ساخت مناسبی برای این محیط مهیا شود چنین زیر ساختی شامل : معلم ، مواد 

مجری برنامه های  از سوی دیگر الزم است هر یک از دانشگاههای آموزشی و رسانه های ارتباطی است.

یادگیری الکترونیکی برای پیاده سازی نظام یادگیری الکترونیکی فهرستی از الزامات شامل : اهداف 

)اهداف کلی برنامه و اهداف یادگیرندگان(، تعیین درجه یادگیری برای پذیرش یادگیری الکترونیکی، 

                                                      
* kim 
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یت موجود یادگیری الکترونیکی و ... را فهرست مزایا و موانع بالقوه ی پذیرش ، فهرستی از پیکربندی وضع

 (1398برای ارزیابی در اختیارداشته باشند.)مفاخری، 

با توجه به مطالب گفته شده در این پژوهش به دنبال پاسخ این سوالیم که  عوامل محیطی بر یادگیری 

زی چه تاثیری آموزش الکترونیکی دانشجویان در دوران پاندمی کرونا در دانشگاه آزاد واحد تهران مرک

 دارد؟

 تحقیق اهداف

 هدف اصلی

بررسی تاثیر عوامل محیطی بر یادگیری آموزش الکترونیکی دانشجویان در دوران پاندمی کرونا در 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

 اهداف فرعی تحقیق :

پاندمی کرونا در  تعیین تاثیر سامانه آموزشی بر یادگیری آموزش الکترونیکی دانشجویان در دوران

 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی .

تعیین تاثیر دسترسی به فناوری بر یادگیری آموزش الکترونیکی دانشجویان در دوران پاندمی کرونا در 

 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی .

نا در تعیین تاثیر عوامل مدیریتی بر یادگیری آموزش الکترونیکی دانشجویان در دوران پاندمی کرو

 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی .

تعیین تاثیر عوامل فیزیکی بر یادگیری آموزش الکترونیکی دانشجویان در دوران پاندمی کرونا در 

 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی 

 چارچوب نظری 

در این پژوهش هدف اصلی تاثیر بررسی تاثیر عوامل محیطی بر یادگیری آموزش الکترونیکی      

 مدل و انشجویان در دوران پاندمی کرونا در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی می باشد.  الگود

 در شکل زیر نشان داده می شود. مفهومی
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 (2016) *واتکین و همکارانمنبع: 

 

 پیشینه تحقیق

بخش  پیشینه تحقیق در پژوهش حاضر به دو بخش پیشینه داخلی و خارجی تقسیم می شود که در    

 خارجی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  الکترونیکی در دانشگاه های کالیفرنیا یادگیری موفقیت عوامل ( به بررسی 2020)†وان و همکاران 

 منظور بدین .شد ارائه در دانشگاهها الکترونیکی یادگیری موفقیت ارزیابی برای مدل مناسبی گردید و ارائه

 توجه با سپس گرفت، بررسی قرار مورد الکترونیکی یادگیری نظامهای موفقیت هزمین مطرح در مدلهای ابتدا

 عوامل آنها با تلفیق و مختلف کشورهای الکترونیکی یادگیری موفقیت نظامهای در شده شناسایی عوامل به

 †یسشد.ال ارائه دانشگاه ها در الکترونیکی نظام یادگیری موفقیت میزان ارزیابی برای مناسبی مدل اصلی،

 میدهد ( در مقاله ای به بررسی عوامل موفقیت در نظام یادگیری الکترونیی پرداخت و نتایج نشان2019)

آموزشی،  فناوری، سیاستهای زیرساخت پشتیبانی، خدمات آموزشی، یاددهنده، طراحی یادگیرنده، عوامل که

                                                      
* Watkins et.al 

† Van . et al. 

† Ellis 
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 یادگیری الکترونیکی، نظام وفقیتم مدلهای اغلب در که هستند جمله عواملی از مالی، منابع و مدیریت نظام

 آموزش دوره های اثربخشی بررسی ( به 2019)*همکاران و نصیر  قریچداگی گرفته اند. قرار توجه مورد

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی مدل پاتریک پرداختند.  به توجه با الکترونیکی دانشجویان دانشگاه قفقاز

سیستم آموزشی الکترونیکی دوره های آموزشی است.  بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب اثربخشی در

به منظور بررسی این رابطه، با توجه به مدل مفهومی در چهار سطح مدل پاتریک مورد ارزیابی قرار گرفت 

 معنی داری تفاوت که می دهد نشان یافته ها های زوجی دو طرفه ارزیابی شد.و برای هر سطح با مقایسه

 بیانگر و است منفی آمده دست به اختالف دارد. وجود آموزش از بعد و قبل وب،مطل وضع و موجود وضع بین

 است. بوده بدتر مطلوب وضعیت از موجود وضعیت که است این

در بخش پژوهش های داخلی تحقیقات متعددی طی چند سال اخیر صورت گرفته که ملی تلوان بله      

 موارد زیر اشاره کرد:

اله ای به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت یادگیری ( در مق1400بخشش و عبدالوند)

پژوهش  الکترونیکی در دوران شیوع کرونا ویروس از نظر دانشجویان و اساتید دانشگاه پیام نور پرداختند.

در دوران شیوع  یادگیری الکترونیکیحاضر درصدد است به شنایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت 

بپردازد، ماحصل یافته ها نشان داد که بین  دانشگاه پیام نور اساتیدو  دانشجویاناز نظر  کرونا ویروس

از  کرونا ویروسدر دوران شیوع  یادگیری الکترونیکیمیانگین پاسخ به وضعیت عوامل موثر بر موفقیت 

زیرساخت، تخصص و مهارت، انگیزش و قدرت یادگیری( با ) دانشگاه پیام نور اساتیدو  دانشجویاننظر 

استیودنت تک گروهی نتایج  t میانگین معیار، تفاوت معنی داری وجود دارد و همچنین براساس آزمون

حاکی از این است که میانگین پاسخ به عوامل زیرساخت های الکترونیکی و تخصص و مهارت کار با 

نگین معیار است، لذا می توان این طور بیان کرد که ابعاد زیرساخت و ابزارهای الکترونیکی بیشتر از میا

تخصص و مهارت کار با ابزارهای الکترونیکی، انگیزش و قدرت یادگیری دارای وضعیت مطلوب در 

(  در مقاله ای به بررسی تجارب یادگیری 1400منصوری و درویش پور) .می باشند دانشگاه پیام نور

مجازی در دوران کرونا از دیدگاه دانشجویان پرستاری پرداختند.هدف از پژوهش حاضر توصیف تجارب 

بود .نتیجه گیری: یادگیری به شیوه  پرستاری دانشجویاناز دیدگاه  کرونادر دوران  یادگیری مجازی

بود. این سبکآموزشی ضمن اینکه باعث  پرستاری دانشجویانرای تجربه جدیدی ب کرونامجازی در دوران 

و روحی برای آناننیز گردید. برخی از  شد، موجبات بروز مشکالت جسمی دانشجویانیادگیری آسان در 

                                                      
* Nassir Gharechedaghi 

https://civilica.com/search/paper/k-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D9%88%D8%B1-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D9%88%D8%B1-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D9%88%D8%B1-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
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برنامه  دان شجویان دغدغه های یادگیری را مطرح نمودند که مستلزم توجه مسئولین ذیربط در جهت

ارزشیابی اثربخشی دوره  (1399فتحی و همکاران ) .ریزی برای ایجاد زیرساخت های الزم آن می باشد

العه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد( پرداختند. های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران )مط

هدف از پژوهش حاضر ارزشیابی اثربخشی دوره آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که به 

روش پیمایشی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر استادان اثربخشی دوره آموزش 

وره را در حد متوسط برآورد نموده اند. همچنین مقایسه مجازی مطلوب بوده و دانشجویان اثربخشی این د

بین نظرات استادان و دانشجویان نشان داد که استادان در مورد اثربخشی دوره آموزش مجازی، نظرات 

 .مثبت تری نسبت به دانشجویان دارند

 روش تحقیق

اده هلا از نلوع این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظلر نحلوه گلردآوری د
تحقیقات توصیفی پیمایشی است. تحقیق حاضر از لحاظ قلمرو به سه بخش قلملرو موضلوعی، مکلانی و 

که قلمرو موضوعی تحقیق شناسایی عوامل موثر بر یادگیری آموزش الکترونیکلی  :زمانی تقسیم می شود
گاه آزاد واحد تهران مرکلزی  دانشجویان در دوران پاندمی کرونا می باشد.؛ لمرو مکانی تحقیق حاضر دانش

به ملدت یلک سلال در  1400-1401فاصله زمانی سال . و قلمرو زمانی پژوهش در نظر گرفته شده است
جامعه آماری تحقیق عبارتند از دانشجویان ارشد  ملدیریت دانشلگاه آزاد اسلالمی   .نظر گرفته شده است

ه با استفاده از جدول مورگان محاسبه می شود نفر می باشند. حجم نمون 550واحد تهران مرکزی که تعداد 
نفر می باشد. برای نمونه گیری از جامعه مورد مطالعه، از روش نمونه گیری تصادفی در دسلترس  225که 

استفاده شده است. ابزار اصلی مورد استفاده در پژوهش حاضر جهت گلردآوری اطالعلات پرسشلنامه ملی 
( و پرسشلنامه 2018ساخته برگرفتله از ملدل کلوار و علابس)باشد که پرسشنامه عوامل محیطی محققق 

روایی پرسشنامه بله روش  محتلوایی اسلت ( می باشد. 2016یادگیری الکترونیکی مدل واتکین و همکاران )
-درایلن پلژوهش بله  که در این پژوهش از طریق تائید خبرگان، پس از اصالحات الزم، حاصل گردیده است.

ب آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضلرایب اعتملاد پرسشلنامه بلرای متغیلر ضریر سنجش پایایی از منظو
است ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر مورد نظر در سلطحی  است که گویای آنارائه شده  87/0پژوهش 
شلده  کلار گرفتلهقرار دارد که گواه بر پایایی و قابل اعتماد بودن سؤاالت پرسشنامه هلا  بله 7/0باالتر از 

ست. در آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها از آزمون رگرسیون تک متغیره و چند متغیره اسلتفاده شلده ا
 است.

 یافته های تحقیق



  65  بررسی تاثیر عوامل محیطی بر یادگیری آموزش الکترونیکی دانشجویان در دوران پاندمی کرونا ...  

 

 فرضیه اصلی پژوهش: 

عوامل محیطی آموزش بر یادگیری آموزش الکترونیکی دانشجویان در دوران پاندمی کرونا در 
 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی تاثیر دارد.

 

. خالصه آزمون رگرسیون جهت بررسی تاثیر عوامل محیطی آموزش بر یادگیری آموزش 1جدول 

 الکترونیکی

 مدل
متغير های پيش بين وارد 

 شده در مدل

ضريب 

 همبستگی

مجذور ضريب 

 همبستگی

 همبستگی

 تعديل شده

 سطح

 معنی داری

1 

 سامانه آموزشی

 دسترسی به فناوری

 عوامل مديريتی

 عوامل فيزيکی

558/0 312/0 299/0 01/0 

  

 متغیر مالک: یادگیری آموزش الکترونیکی

یادگیری "، با "عوامل محیطی"نتایج جدول باال نشان می دهد رابطه جندگانه بین مولفه های
، "دسترسی به فناوری"، "سامانه آموزشی"می باشد. به عبارت دیگر  558/0برابر با  "آموزش الکترونیکی

درصد از  2/31دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی مجموعا در حدود  "امل فیزیکیعو"و  "عوامل مدیریتی"
 (. 2R=312/0را تبیین می کند) "یادگیری آموزش الکترونیکی"واریانس مربوط به 

بین، به متغیر پیش 4نیز نشان داد که مدل رگرسیونی مرکب از  Fی محاسبات مربوط به آماره
 (.=4df= ،2/24Fو  214؛ =01/0pن کنند)خوبی قادرند متغیر مالک را تبیی

 . ضرایب مولفه های عوامل محیطی آموزش در پیش بینی یادگیری آموزش الکترونیکی2جدول 

متغیر های وارد شده 

 در مدل
 B SE (Beta) t مدل

سطح 

 معناداری

 

 سامانه آموزشی

 دسترسی به فناوری

 عوامل مدیریتی

 عوامل فیزیکی

 . عرض از مبداء1

 یرضریب متغ

 ضریب متغیر

 ضریب متغیر

 ضریب متغیر

8/3 

587/0 

19/1 

472/0 

768/0 

8/4 

22/0 

28/0 

23/0 

24/0 

 

173/0 

270/0 

131/0 

200/0 

78/0 

7/2 

2/4 

07/2 

1/3 

4/0 

01/0 

01/0 

04/0 

01/0 
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 متغیر مالک: یادگیری آموزش الکترونیکی

هر چهار متغیر پیش بین، کمتر چنانکه در اطالعات جدول باال مشاهده می شود سطح معنی داری در 
عوامل "، "دسترسی به فناوری"، "سامانه آموزشی"است. به عبارت دیگر درمدل رگرسیونی  05/0از 

ملی  "یلادگیری آملوزش الکترونیکلی"، قادر به پیش بین معنلی دار  "عوامل فیزیکی"و  "مدیریتی
 باشند. 

 پیش بینی را به شرح زیر نوشت :بنابراین بر اساس  اطالعات جدول باال می توان معادله 
+ )سللامانه 19/1+ )دسترسللی بلله فنللاوری(473/0+ )عوامللل مللدیریتی(768/0)عوامللل فیزیکللی(

 (یادگیری آموزش الکترونیکی پیش بینی شده Y= )8/3+ 587/0آموزشی(
و  "عواملل ملدیریتی"، "دسترسلی بله فنلاوری"، "سامانه آموزشی"یعنی با افزایش یک واحدی در 

یادگیری آملوزش "واحد به  768/0و  472/0، 19/1،  587/0، به ترتبیب به اندازه  "یزیکیعوامل ف"
 دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی افزوده خواهد شد.  "الکترونیکی

همانطور که در مدل رگرسیونی مشاهده می شود بیشترین ضلریب را دسترسلی بله فنلاوری  دارد و 
ریتی دارد . یعنی از مولفه های عوامل محیطی ، دسترسلی بله فنلاوری کمترین ضریب را عوامل مدی

بیشترین تاثیر را در یادگیری اموزش الکترونیکی دارد و بعد از آن به ترتیب عواملل فیزیکلی، سلامانه 
آموزشی عوامل می باشند و عوامل مدیریتی دارای کمترین تاثیر در یادگیری آموزش الکترونیکلی در 

 ت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی می باشد.دانشجویان مدیری

 های فرعی:فرضیه

. سامانه آموزشی بر یادگیری آموزش الکترونیکی دانشجویان در دوران پاندمی کرونا در 1فرضیه 
 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی تاثیر دارد.

 زش الکترونیکیخالصه آزمون رگرسیون جهت بررسی تاثیر سامانه آموزشی بر یادگیری آمو 3جدول 

 R 2R B SE t P بینمتغیر پیش

 01/0 2/6 21/0 32/1 151/0 389/0 سامانه آموزشی

 متغیر مالک: یادگیری آموزش الکترونیکی

 
همبستگی  389/0اندازه  آمده از جدول باال حاکی از آن است که بین دو متغیر بهدستارقام به

 1/15(. این نتیجه بدین معنی است که در حدود p،،389/0=r= 01/0جود دارد)داری ومثبت و معنی
سامانه "دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، وابسته به  "یادگیری آموزش الکترونیکی"درصد از تاثیرپذیری 

ایش یک واحد در سامانه آموزشی ، به نیز نشان می دهد با افز Bاست. به طوری که ضریب  "آموزشی
 واحد به یادگیری آموزش الکترونیکی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، افزوده می شود.  32/1اندازه 
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دسترسی به فناوری بر یادگیری آموزش الکترونیکی دانشجویان در دوران پاندمی کرونا در  .2فرضیه 
 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی تاثیر دارد.

. خالصه آزمون رگرسیون جهت بررسی تاثیر دسترسی به فناوری بر یادگیری آموزش 4جدول 

 الکترونیکی

 R 2R B SE t P بینمتغیر پیش

 01/0 4/7 27/0 96/1 200/0 448/0 دسترسی به فناوری

 متغیر مالک: یادگیری آموزش الکترونیکی

برآورد شده  448/0رابطه بین دو متغیر برابر با بر اساس اطالعات جدول باال، 
01/0است) =p،448/0=rدرصد در  20تواند در حدود ، می"دسترسی به فناوری"دیگر عبارت(. به

ریب دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، مؤثر باشد. ض "یادگیری آموزش الکترونیکی"تغییرات 
B دهنده نقش افزایشی این تأثیر است. یعنی افزایش یک واحد در دسترسی به فناوری ، موجب نیز نشان

واحدی یادگیری آموزش الکترونیکی  دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی خواهد  96/1افزایش 
 شد. 

وران پاندمی کرونا در : عوامل مدیریتی بر یادگیری آموزش الکترونیکی دانشجویان در د 3فرضیه 
 دانشگاه آزاد واحد  تهران مرکزی تاثیر دارد.

 .خالصه آزمون رگرسیون جهت بررسی تاثیر عوامل مدیریتی بر یادگیری آموزش الکترونیکی5جدول 

 R 2R B SE t P بینمتغیر پیش

 01/0 2/5 23/0 21/1 112/0 335/0 عوامل مدیریتی

ک: یادگیری آموزش الکترونیکیمتغیر مال  

یادگیری آموزش "و  "عوامل مدیریتی"شود رابطه بین چنانکه در جدول باال مالحظه می 
01/0)باشدمی 335/0برابر با  "الکترونیکی =p،335/0=r) 2/11به میزان  "عوامل مدیریتی"، یعنی 

 Bزش الکترونیکی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی مؤثر است. ضریب درصد در یادگیری آمو
دیگر افزایش یک واحدی در عوامل مدیریتی ، افزایش عبارتنیز حاکی از مثبت بودن این تأثیر است. به

واحدی یادگیری آموزش الکترونیکی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی را در پی خواهد  21/1
 اشت. د

: عوامل فیزیکی بر یادگیری آموزش الکترونیکی دانشجویان در دوران پاندمی کرونا در 4فرضیه 
 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی تاثیر دارد.
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 . خالصه آزمون رگرسیون جهت بررسی تاثیر عوامل فیزیکی بر یادگیری آموزش الکترونیکی6جدول 

 R 2R B SE t P بینمتغیر پیش

 01/0 4/6 24/0 53/1 158/0 397/0 عوامل فیزیکی

 متغیر مالک: یادگیری آموزش الکترونیکی

 01/0معنی دار است) 01/0نتایج جدول باال نشان می دهد که رابطه بین دو متغیر در سطح 
=p،،397/0=rیادگیری آموزش "درصد از بر  8/15ی آموزش تقریبا (. به عبارت دیگر عوامل فیزیک

نیز بیانگر مثبت بودن  Bدانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی موثر می باشد. ضریب  "الکترونیکی
واحد به یادگیری آموزش  53/1این تاثیر است، به طوری که با افزایش یک واحد در عوامل فیزیکی ، 

 ه آزاد واحد تهران مرکزی ، افزوده خواهد شد.  الکترونیکی دانشجویان دانشگا

 نتیجه گیری

عوامل محیطی بر یادگیری آموزش الکترونیکی دانشجویان در دوران  نتایج فرضیه اصلی پژوهش:

 پاندمی کرونا در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی تاثیر دارد.

با یادگیری آموزش الکترونیکی نتایج نشان می دهد رابطه جندگانه بین مولفه های عوامل محیطی، 

می باشد. به عبارت دیگر سامانه آموزشی، دسترسی به فناوری، عوامل مدیریتی و عوامل  558/0برابر با 

درصد از واریانس مربوط به یادگیری  2/31فیزیکی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی مجموعا در حدود 

نیز نشان داد که مدل رگرسیونی  Fی وط به آمارهآموزش الکترونیکی را تبیین می کند. محاسبات مرب

همچنین نتایج نشان می دهد بین، به خوبی قادرند متغیر مالک را تبیین کنند. متغیر پیش 4مرکب از 

است. به عبارت دیگر درمدل رگرسیونی  05/0سطح معنی داری در هر چهار متغیر پیش بین، کمتر از 

عوامل مدیریتی و عوامل فیزیکی ، قادر به پیش بین معنی دار سامانه آموزشی، دسترسی به فناوری، 

همچنین با افزایش یک واحدی در سامانه آموزشی، دسترسی به  یادگیری آموزش الکترونیکی می باشند. 

واحد به  768/0و  478/0، 19/1،  587/0فناوری، عوامل مدیریتی و عوامل فیزیکی ، به ترتبیب به اندازه 

لکترونیکی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی افزوده خواهد شد. پس می توان یادگیری آموزش ا

گفت:  بیشترین ضریب را دسترسی به فناوری  دارد و کمترین ضریب را عوامل مدیریتی دارد . یعنی از 

ارد و مولفه های عوامل محیطی ، دسترسی به فناوری بیشترین تاثیر را در یادگیری اموزش الکترونیکی د

بعد از آن به ترتیب عوامل فیزیکی، سامانه آموزشی عوامل می باشند و عوامل مدیریتی دارای کمترین 

 تاثیر در یادگیری آموزش الکترونیکی در دانشجویان مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی می باشد.
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(، وان و 1400ور)(، منصوری و درویش پ1400این فرضیه با نتایج تحقیقات بخشش و عبدالوند) ✓

 (  هم سو می باشد.2019( و الیس )2020همکاران)

سامانه آموزشی بر یادگیری آموزش الکترونیکی دانشجویان در دوران پاندمی کرونا در . 1نتابج فرضیه 

 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی تاثیر دارد.

داری وجود دارد. مثبت و معنیهمبستگی  389/0اندازه  حاکی از آن است که بین دو متغیر به نتایج

درصد از تاثیرپذیری یادگیری آموزش الکترونیکی دانشگاه  1/15این نتیجه بدین معنی است که در حدود 

آزاد واحد تهران مرکزی، وابسته به سامانه آموزشی است. همچنین با افزایش یک واحد در سامانه آموزشی 

 ترونیکی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، افزوده می شود. واحد به یادگیری آموزش الک 32/1، به اندازه 

(، وان و 1400(، منصوری و درویش پور)1400این فرضیه با نتایج تحقیقات بخشش و عبدالوند) ✓

 (  هم سو می باشد.2019( و الیس )2020همکاران)

ران پاندمی دسترسی به فناوری بر یادگیری آموزش الکترونیکی دانشجویان در دو .2نتایج فرضیه 

 کرونا در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی تاثیر دارد.

دیگر دسترسی به عبارتبرآورد شده است. به 448/0نتایج نشان می دهد رابطه بین دو متغیر برابر با 

درصد در تغییرات یادگیری آموزش الکترونیکی دانشجویان دانشگاه آزاد  20تواند در حدود فناوری، می

 96/1مرکزی، مؤثر باشد. همچنین افزایش یک واحد در دسترسی به فناوری ، موجب افزایش  واحد تهران

 واحدی یادگیری آموزش الکترونیکی  دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی خواهد شد. 

(، وان و 1400(، منصوری و درویش پور)1400این فرضیه با نتایج تحقیقات بخشش و عبدالوند) ✓

 (  هم سو می باشد.2019( و الیس )2020همکاران)

عوامل مدیریتی بر یادگیری آموزش الکترونیکی دانشجویان در دوران پاندمی کرونا  : 3نتایج فرضیه 

 در دانشگاه آزاد واحد  تهران مرکزی تاثیر دارد.

 335/0نتایج نشان می دهد رابطه بین عوامل مدیریتی و یادگیری آموزش الکترونیکی برابر با 

درصد در یادگیری آموزش الکترونیکی دانشجویان دانشگاه  2/11یعنی عوامل مدیریتی به میزان . باشدمی

 21/1آزاد واحد تهران مرکزی مؤثر است. همچنین افزایش یک واحدی در عوامل مدیریتی ، افزایش 

 خواهد داشت. واحدی یادگیری آموزش الکترونیکی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی را در پی 

(، وان و 1400(، منصوری و درویش پور)1400این فرضیه با نتایج تحقیقات بخشش و عبدالوند) ✓

 (  هم سو می باشد.2019( و الیس )2020همکاران)

عوامل فیزیکی بر یادگیری آموزش الکترونیکی دانشجویان در دوران پاندمی کرونا در : 4نتایج فرضیه 

 کزی تاثیر دارد.دانشگاه آزاد واحد تهران مر
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معنی دار است. به عبارت دیگر عوامل  01/0نتایج نشان می دهد که رابطه بین دو متغیر در سطح 

درصد از بر یادگیری آموزش الکترونیکی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران  8/15فیزیکی آموزش تقریبا 

واحد به یادگیری آموزش  53/1ی ، مرکزی موثر می باشد. همچنین با افزایش یک واحد در عوامل فیزیک

 الکترونیکی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی ، افزوده خواهد شد.  

(، وان و 1400(، منصوری و درویش پور)1400این فرضیه با نتایج تحقیقات بخشش و عبدالوند) ✓

 (  هم سو می باشد.2019( و الیس )2020همکاران)

 

 پیشنهادات 

عوامل موثر دیگر بر یادگیری آموزش  از یک هر زمینة پژوهشگران به تحقیق در تا شود می پیشنهاد •

 در دوران پاندمی کرونا بپردازد. کمّی صورت به چه و کیفی صورت به الکترونیکی دیگر، چه

همه رشته های و دانشکده های  عوامل محیطی در مجموعة تأثیر زمینة در تر تحقیقات عمیق •

 باشد. داشته اجرایی و علمی مفید نتایج تواند ان مرکزی داشته باشند که  میدانشگاه آزاد واحد تهر

 را مشابهی تحقیقات توان می اند، بررسی و قابل مشاهده عوامل محیطی آموزش  هر یک که آنجا از •

 .داد صورت سایرسازمان ها در خصوص

شود  و مشکالت در این سازمان نیز بررسی  مدیران و کارکنان عوامل محیطی در کار بررسی •

 پیشنهاد شوند.  برای رفع شناسایی شوند راهکارهایی

 منابع فارسی

( .شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت 1400بخشش، مریم و عبدالوند، فاطمه.) •

 یادگیری الکترونیکی در دوران شیوع کرونا ویروس از نظر دانشجویان و اساتید دانشگاه پیام نور.

 .دومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسالم

زش چالش های آمو (،1399پورحیدر ،مینا. صالحی، پژمان،) •

 .30تا 11.ص 32الکترونیکی در دوره کرونا. نشریه تحقیقات در علوم انسانی. شماره

( ارزیابی نقش فن آوری ارتباطات و اطالعات با دیدگاه رویکرد منابع 1397پور نصیریان،سعید.) •

 رقابتی تجارت الکترونیک-در توسعه راهبردی
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دهی بدنه آموزش الکترونیکی کشور: یک ضرورت ملی دهی بدنه آموزش الکترونیکی کشور: یک ضرورت ملی (. نبوی .شکل(. نبوی .شکل13951395دوالیی، پرویز )دوالیی، پرویز )  ••

  )سخنرانی(.دفتر مدیریت طرح توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات)سخنرانی(.دفتر مدیریت طرح توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

ی ارزشیابی اثربخشی دوره ها (1399) ربیعی مهدی, پرداخت چی محمدحسن ،فتحی ، کوروش •

فن آوری (آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران )مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد

 .38اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی. شماره

 

(آموزش الکترونیکی و ارتباط آن با منابع انسانی،پایان نامه کارشناسی ارشد 1398مفاخری،ندا ) •

 دانشگاه تربیت معلم.
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بررسی تاثیرفضای مجازی بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان در دوران بررسی تاثیرفضای مجازی بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان در دوران 

  کروناکرونا

 ) مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب و دانشگاه علمی کاربردی (دکتر ناهید خوشنویس 

 ) مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق و دانشگاه علمی کاربردی ( دکتر محمدرضا حقیقی

 مرضیه حیدری ، دانشجوی مقطع کارشناسی رشته روابط عمومی

 

 چکیده

امروزه شبکه های اجتماعی و فضاهای آنالین ، حضوری به مراتب پررنگ تر درزندگی ایفا می کنند. 

و تاز پرداخت. دراین میان دانش آموزان به عنوان یکی از  با شیوع ویروس کرونا ، فضای مجازی به تاخت

گروههای حساس بسیار بیشتر از سایرین در معرض آسیب های این ابزار قرار دارند. مجازی شدن آموزش 

ها سبب شد فرزندان در نقش دانش آموز استفاده بیشتری از شبکه های اجتماعی داشته باشلند. اگلر چله 

حصر به دانش آموزان نیست اما این افراد به واسطه سن کلم و بلازه زملانی آسیب های فضای مجازی من

حساسی که در آن قرار دارند ، بیشترین تاثیر را از این فضا دریافت می کنند. یافته های این پژوهش نشان 

می دهد که آسیب های فضای مجازی به دودسته روانی و جسمی تقسیم می شوند. درحالت کللی فضلای 

می توان به عنوان یک شبکه در نظر گرفت که ویژگی های مختلف را ارائه ملی دهلد. در ایلن مجازی را 

مقاله  به بررسی تاثیر فضای مجازی بروضعیت تحصیلی دانش آموزان در دوران کرونا و وضعیت آملوزش 

 مجازی درایران پرداخته شده و به درک  آسیب ها و معایب و مزایای این نوع آموزش رسیدیم.

 مسئله  بیان

، دانشمندان حوزه رسانه برای اولین بار اصطالح دنیای مجازی را استفاده کردند.  1980در اوایل دهه 

دردوران کنونی نیز شبکه های ارتباطی از قبیل اینترنت و تلفن هملراه جهلان را بله صلورت دهکلده ای 
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وعدم استفاده ازآن زندگی را بلرای درآورده اند. درحال حاضر استفاده از این تکنولوژی اجتناب ناپذیر است 

 کسانی که به آن خو گرفته اند، دشوار کرده است. 

فضای مجازی عبارت است از محیطی که دران برقلراری ارتباطلات ، رویلت و انتقلال اطالعلات بله 

صورت غیرقابل لمس و با اشغال اندکی از محیط قابل لمس در ساختارها و قالب هایی به عنلوان خلدمات 

ان ها ، طراحی و کنترل می شلود. بنلابراین کلیله خلدمات ، ابزارهلای نلرم و سلخت ، محتواهلا ، به انس

ارتباطات ، قالب ها و.. دنیای اطالعات و ارتباطات ، شامل فضای مجازی می شود. در واقع فضای مجازی 

شود. فضای محیط است و نامحدود نیست، در قالب خدمات ارائه می شود ، خدمات و ارتباطات کنترل می 

مجازی امتداد زندگی حقیقی اسلت و حتلی گلاهی نقطله شلروع بسلیاری از تعلامالت و اتفاقلات دنیلای 

 محسوس و ملموس ماست.

کرونا ویروسها خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که ممکن اسلت باعلث عفونلت هلای تنفسلی از 

،  2019در اواخلر دسلامبر سلال  سرماخوردگی گرفته تا بیماری های شدیدتر مانند مرس و سارس شلوند.

کرونا ویروس نوین ، باعث آغاز شیوع پنومونی از کشور چین به مناطق دیگری از دنیا شلد .درایلن دوران 

مباحثی چون زندگی با کرونا ، آموزش مجازی و زندگی پس از کرونا ایجاد شد..این شکل از همله گیلری 

که الزم است اثرات آن برجواملع ملورد توجله قلرار یک بیماری ، درواقع یک رخداد بزرگ اجتماعی است 

گیرد. یکی از بزرگترین معضالت و مشکالت این همه گیری ، موضوع آموزش بود. بسیاری از کشورها به 

سرعت وارد فاز آموزش از راه دور یا آنالین شدند. در ایران شبکه اموزشی بله نلام شلاد سلاخته شلد و در 

ع قرار گرفت. محقق در این مقاله تالش دارد که ببیند فضلای مجلازی و اختیاردانش آموزان در همه مقاط

استفاده از آن به عنوان ابزاری در تدریس دانش اموزان چه تاثیری بر ابعاد مختللف زنلدگی آنهلا داشلته و 

 درآخر به بررسی وضعیت آموزش آنالین در ایران می پردازد.

 کلیدواژه

 ، یادگیری،دانش آموزان() فضای مجازی ، آموزش آنالین ، کرونا

 مقدمه

با شیوع ویروس کرونا یکی از مشکالت بزرگ در تملام کشلورهای جهلان ، موضلوع آملوزش بلود. 

مدارس جزء اولین مراکزی بودند که تعطیل شدند .درپی این تعطیلی مدارس درایران ، آموزش ازرسانه هلا 

داخلی و خارجی ( انجام گرفت. در بعضی از ) شبکه آموزش تلویزیون و..( و فضای مجازی ) پیام رسانهای 

کشورها مانند ایران ، نبود زیرساخت های الزم و ضعف دسترسی ملردم بله اینترنلت قلوی ، باعلث بلروز 

 (ensani.irمشکالت زیادی شد.)
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از طرفی تهیه گوشی یا تبلت مخصوص دانش آموز هم یکلی از معضلالت بلزرگ بلود. بسلیاری از  

نه باالی مصرف اینترنت یا نداشتن گوشی همراه و یلا نبلود اینترنلت در منطقله دانش آموزان بخاطر هزی

زندگی شان از تحصیل بازماندند. پس ازگذشت چند ماه از شیوع ویروس کرونا ، پلتفلرم شلاد دردسلترس 

دانش اموزان قرار گرفت. البته این پلتفرم نیاز به بروزرسانی هایی داشت ؛ طی مدتی که مدارس به صورت 

الین برگزار می شدند ، نتایج خوبی به دست آورد. به گونه ای که درحلال حاضلر بله هردلیللی ملدارس آن

تعطیل شوند ، دانش آموزان از این بستر به راحتی می توانند استفاده نمایند.ازمنظر اجتماعی و آسیب های 

اینترنت متصل ، برای  روحی و روانی می توان به این موضوع اشاره نمود که دسترسی راحت به  گوشی با

کودکان و نوجوانانی که تا آن روز به راحتی به این ابزار ارتباطی دسترسی نداشتند ، آسیب های بسیاری به 

 وجود آورد. 

البته نمی توان نقش مهم و تاثیرگذار آموزش آنالین را نادیده گرفت؛ زیرا این نوع آموزش باعث می  

 از آموزش سهم ببرند به شرط اینکه زیرساخت ها کامل مهیا شود. شود تمام دانش آموزان به یک اندازه

 

 
 

 آموزش مجازی چیست؟

آموزش مجازی یک نوع آموزش از راه دور است که درآن فضای مجازی بسلتر یلاددهی و یلادگیری 

اط است. دانش آموز و معلم یا استاد و دانشجو به جای اینکه در مدرسه و دانشگاه حاضرباشند و با هم ارتبل

بگیرند ، درفضای آنالین بایکدیگر ارتباط می گیرند. دراصل ، یک فرد هدایت کننده این اتفاق است. معلم 
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یا استاد رهبری این فضا را به عهده دارد. او اطالعات را با دانش آموزان یا دانشلجویان بله اشلتراک ملی 

 ((alocom.coگیرند. گذاردو کاربران هم با استفاده از آن ها نکاتی را که باید فرا می 

 تفاوت آموزش مجازی با آموزش الکترونیک

درنگاه کلی آموزش مجازی با آموزش ازراه دور و الکترونیک یکی هستند و یک مفهوم را می رسانند. 

ولی اگر بخو اهیم جزئی نگاه کنیم ، متوجه تفاوتهای بین آنها می شویم. آموزش ازراه دور انواع مختلفلی 

وه نوعی آموزش از راه دور هستند. دانشجویان دانشگاه پیام نور سالهاست از ایلن طریلق دارد. کتاب و جز

ازراه دور تحصیل می کنند.نوع دیگر آموزش از راه دور آموزش الکترونیکی است.آموزش الکترونیکی نوعی 

سلطه از آموزش است که به واسطه ابزارهای الکترونیک و دیجیتال برگزار می شلود. آموزشلی کله بله وا

هرنوع فناوری الکترونیک و از طریق ابزارهایی مانند موبایل ، تبلت ، کامپیوتر، لپتاپ و حتلی تلویزیلون و 

سایر وسایل مشابه برگزار شود، آموزش الکترونیکی گفته می شود. درنتیجه آموزش مجازی نوعی آموزش 

 ((alocom.coالکترونیک است و آموزش الکترونیک نیز نوعی آموزش از راه دور. 

 تاریخچه آموزش مجازی درجهان

میالدی در ایاالت متحده آمریکا ابداع شد که بله آملوزش مکاتبله ای  1800آموزش مجازی درسال 

معروف بود که با نامه نگاری توسط موسسه های واجد شرایط مانند مدرسه ها ، برگزار می شد. این روش 

ار می شد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. همزملان بلا ازطریق نامه نگاری بین استادها و دانشجویان برقر

به صورت جزوه های خالصه شده ، آموزش ازراه دور را آغلاز  1840آمریکا ، کشورهای اروپایی که قبل از 

تاسیس کردند که اداره این شیوه متکی  1892کرده بودند ، نخستین آموزش مجازی دانشگاهی را درسال 

در اوایل قرن بیستم از برنامه های متنوعی برخوردار شد که برای افرادی کله  براداره پست بود. این روش

امکان حضور در کالس های متمرکز را نداشتند ، مورد استقبال قرار گرفلت. بلا همله گیلری و گسلترش 

استفاده از تلویزیون و رادیو ، تکنولوژی جدیدی برای آموزش ایجاد شد که به سیستم پستی اتکا نداشلت. 

نخستین رادیو آموزشی دانشگاهی ، مجوز گرفلت کله اوللین پایله شلکل  1921مین صورت درسال به ه

شیوه آموزش رادیلویی بلا سلایر ابزارهلای رسلانه ای  1960گیری آموزش مجازی محسوب می شود. در 

مالتی مدیا و ساختارهای اداری ترکیب شد و دانشجویان برای ثبت نام اقدام کردند. ایلن روش اموزشلی ، 

عالوه بر انگلستان و آمریکا در دیگر کشورهای اروپایی و آسیایی نیز رواج پیدا کرد و امروزه نیز با توجه به 

وجود و پیشرفت تکنولوژی های همگانی رادیو و تلویزیون و فناوری های نوین شبکه هلای کلامپیوتری ، 

تراع تلویزیون و ویلدئو بیشلترین و لپ تاپ و.. امکانات کالس آنالین رواج و گسترش یافته اند. درواقع اخ
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اصلی ترین تاثیر را برآموزش ازراه دور داشته است اما کامپیوترهلای شخصلی و اینترنلت شلیوه جدیلد از 

 (alocom.co)آموزش مجازی را به وجود آورده است. 

 تاریخچه آموزش مجازی درایران 

ایران به تاسیس دانشلگاه پیلام آموزش مجازی درایران تجربه کمی دارد. تاریخچه آموزش مجازی در

بازمی گردد. درآن زمان دانشگاه پیام نور ازروش آموزشی ارتباط ازراه دور اسلتفاده ملی  1367نور در سال 

رادردستور کار خود  LMS، دانشگاه تهران نرم افزار آموزشی مجازی  70کرد. به طور تقریبی درپایان دهه 

بود  1380زار ، دانشگاه تهران آموزش مجازی خود را آغاز کرد. سال قرار داد. پس از راه اندازی این نرم اف

درس را برروی این سامانه قرار داد و این سامانه به طلور  9که این دانشگاه برای دانشجویان روزانه خود ، 

آغلاز نملود. پلس از شلروع فعالیلت هلای مجلازی  1380رسمی فعالیت خود را از نیم سال اول تحصیلی 

ان ، وزارت علوم تحقیقات و فناوری در همان سال تاسیس دانشلگاههای مجلازی و آملوزش دانشگاه تهر

ازراه دور را اعالم کرد. این دانشگاهها به صورت موسسات غیرانتفاعی درسراسر کشور تحت نظارت وزارت 

سلتم علوم شروع به فعالیت نمودند. به همین ترتیب برخی دیگلر از دانشلگاهها نیلز بلرای راه انلدازی سی

آموزش مجازی اقدامات الزم را انجام دادند و تعدادی ازواحدها را ازاین روش برای دانشجویان خلود ارائله 

دادند . حتی دردوران قبل از کرونا نیز پردیس های مجازی دانشگاههایی چون تهران ، امیرکبیر ، تبریلز و 

پانلدمی کرونلا تملامی کالسلها بله  اصفهان و... به صورت مجازی درحال آموزش و فعالیت بودند. باشیوع

 صورت آنالین و غیرحضوری برگزارشد. 

موانع آموزش مجازی در ایران آموزش مجازی در کشور ما یک نظام و سیستم آموزشی نوپا و جدیلد 

است که جایگزین سیستم قدیمی با پیشینه طوالنی شده است. به همین دلیل روند رشد آهسته ، ایلرادات 

آن یکامر طبیعی است. این روش ، درسیستم آموزشی قبلی تحولی عظیم ایجاد نملوده و و موانع موجود در

نیازمند فرهنگسازی های جدید است . به همین دلیل بسیاری از افراد به سختی می توانند بلا ایلن شلیوه 

ارتباط برقرار کرده و به نوعی مخالف آموزش های مجلازی هسلتند. نبلود زیرسلاخت هلای مهلم ماننلد 

رهای الکترونیکی وعدم  دسترسی راحت مردم  به این ابزارها ، نبود اینترنت رایگان و هزینه بلاالی آن ابزا

در ایران ، سرعت کم اینترنت در ایران و نبود فرهنگ استفاده صحیح از این فضا از چالش های ایلن نلوع 

 (alocom.co) آموزش نوین در ایران هستند.
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 داریم ؟چه زمانی نیاز به آموزش مجازی 

به دلیل اینکه در کالس حضوری رابطه بین معلم و دانش اموز و دانلش آملوزان بلا هملدیگر بسلیار 

تعاملی و سازنده می باشد بهتر است تا جایی که امکان دارد کالس حضوری برگزارشود. دردوصلورت ملی 

 توان گفت به آموزش مجازی نیاز داریم .

سطح باال و اساتید مجرب دسترسی نداریم ؛ ممکن است  . وقتی که از لحاظ مکانی به کالس های 1

اطالعاتی موردنیاز باشد که در یک دوره آموزشی عنوان شده اند. ولی این دوره درشهری دیگر برگزار ملی 

شود و نقل مکان به آن شهر میسرنیست. یلا ثبلت نلام در دانشلگاه خلاص در شلهری دیگلر بلا داشلتن 

 استفاده از اموزش مجازی بهترین راه است.محدودیت های شغلی در این مواقع 

. وقتی که امکان حضور درکالسهای حضوری وجود نداشته باشد ؛ مثال در دوران قرنطینه کله بعلد  2

 (roshdmag.ir )از شیوع کرونا به وجود آمد، آموزش حضو.ری به مجازی تبدیل گردید. 

  انواع آموزش مجازی

ام رسان هایی مانند واتساپ ، تلگرام و شاد قابلیت ایجاد گلروه . آموزش از طریق پیامرسان ها : پی 1

دارند. خیلی از کالسهای گروهی مجازی در این پیام رسان ها شکل ملی گیرنلد. دانلش آملوز و معللم از 

طریق چت کردن و ارسال صوت و تصویر با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. سلوال و جلواب ملی کننلد ، 

 کالیف ارسال می کنند و حتی امتحان برگزار می کنند.تمرین حل می کنند ، ت

. آموزش آنالین از طریق ویدئوکال : ویدئو کال یا همان تماس تصویری نلوع دیگلری از آملوزش  2

مجازی است. این روش بیشتر برای دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان مورد استفاده قلرار ملی گیلرد. 

ه می توانند در تماس تصلویری حضلور پیداکننلد. وللی وقتلی دانلش اگرتعداد دانش آموزان کم باشد هم

آموزان زیاد باشند معموال تماس تصویری به صورت یک طرفله برقلرار ملی شلود و فقلط تصلویر معللم 

 دردسترس دانش آموزان قرار می گیرد. 

: سلامانه هلای آملوزش مجلازی  (LMS). آموزش مجازی ازطریق سامانه های آموزش مجلازی  3

ص فضای اموزشی طراحی شده اند. این سامانه ها ممکن اسلت بله صلورت صلفحات وب یلا بله مخصو

صورت نرم افزار رائه شود. اگر این سیستم ها نرم افزاری باشند باید هردوطرف نرم افزار مربوطه را نصلب 

ابل دسترسلی کنند . البته وقتی این سامانه ها از صفحات وب تشکیل شده باشند ، بااستفاده از مرورگرها ق

اند. سامانه های آموزشی مجازی بسیاری وجود دارد. برخی از آنها برای همه قابل استفاده اند و به صورت 

رایگان دراختیار عموم قرار گرفته اند. برخی با پرداخت هزینه قابل دسترسی اند و برخلی دیگلر بله خلاطر 
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جلازی زیلادی نیلز وجلود دارد کله وطنلی تحریم ها درایران قابل استفاده نیستند. سیستم های آموزش م

 هستند و برای کاربران ایرانی به راحتی قابل استفاده اند.

. آموزش مجازی ازطریق دانلود فیلم و صوت : دراین روش ملدرس کلالس درس خلود را از قبلل  4

ار می ضبط می کند و آن را به صورت  فایل های صوتی و تصویری قابل دانلود دراختیار دانمش آموزان قر

   (roshdmag.ir )دهد. 

   مقایسه آموزش مجازی و حضوری

آموزش آنالین با آموزش حضوری متفاوت است. هرکدام ازانهلا ویژگلی هلای خلاص خلود رادارنلد. 

 درادامه این دوروش را باهم مقایسه می کنیم.

عللم و . محل برگزاری آموزش : درآموزش حضوری همه باید سرکالس حضور داشته باشند. چله م 1

 چه دانش آموزان. ولی در کالسهای مجازی هیچ محدودیت مکانی وجود ندارد.

. ابزارهای آموزشی : ابزارهای آموزشی دراملوزش حضلوری بلا آملوزش مجلازی متفلاوت اسلت.  2

سرکالس حضوری نیاز به نیمکت ، تخته ، ماژیک و وسایل کمک آموزشی فیزیکی هست ولی درکلالس 

 هوشمند یا کامپیوتر متصل به اینترنت نیاز است. مجازی تنها به یک گوشی

. میزان تمرکز دانش آموزان در کالس : درکالس های حضوری مخصوصا برای کودکان کلوچکتر  3

میزان تمرکز دانش آموزان بیشتر است. ولی در کالسهای مجازی به خاطر دسترسلی همله جانبله دانلش 

ار آموزشی مجازی مثل گوشی و کامپیوتر و دیگلر عواملل آموز به همه چیز میزان تمرکز اوکمتر است. ابز

 محیطی در خانه ممکن است برمیزان تمرکز دانش آموز تاثیرمنفی بگذارد.

. تسلط معلم برکالس درس : این که معلم  برکالس حضوری بیشتر تسلط دارد تا کلالس آنالیلن  4

یلران ، ثابلت شلده اسلت. معللم در موضوعی است که با توجه به تحقیق های میدانی صورت گرفته از دب

 کالس آنالین دانش اموز را نمی بیند و خیلی از والدین هم نظارت درستی برحضور موثر فرزند خود ندارند.

.  موفقیت در انتقال مفاهیم آموزشی : ازآنجایی کله سلابقه آملوزش آنالیلن درکشلور ملا حلداقل  5

وان توقع زیادی ازان داشت. فرهنلگ آملوزش مجلازی دررابطه با مقاطع پایین تر بسیار کم است ، نمی ت

برای معلمین ، دانش اموزان و خانواده ها جا نیفتاده است. خیلی از خانواده ها ترجیح می دهنلد بله جلای 

همراهی فرزند خود به جای او سرکالس حاضرشوند و خیلی از کودکان ترجیح می دهند به جای یادگیری 

بسیاری از معلمین هم نمی توانند آنطور که بایلد در انتقلال مفلاهیم موفلق ، روش های تقلب را بیاموزند. 

 (tizland.ir)عمل کنند. 
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  مزایای آموزش مجازی

. عدم محدودیت مکانی : مهم نیست که کجلا هسلتیدد درکلدام شلهر یلا در کلدام محلله د هلیچ  1

 محدودیت مکانی ای در آموزش مجازی وجود ندارد.

برای آموزش دیدن : دربرخی از روش ها حضور سلرکالس کلامال مطلابق . عدم محدودیت زمانی  2

میل دانش اموز است. او می تواند فایل کالس را دانلودکرده و هروقت که خواست ازآن به دفعات اسلتفاده 

 کند. 

. دسترسی به منابع بیشمارآموزشی : دسترسی به منابع آموزشی در آموزش مجازی بیشتر است ؛ به  3

 برای ثابت کردن این که کره زمین گرد است می توان از انواع فیلم های آموزشی استفاده نمود.طور مثال 

. بازدهی بهتر : این روش برای ارائه دروس بهتر است. ابزار آموزش مجازی نظیرویدئوها ، پلی دی  4

 اف ها و پادکست ها می توانند درکنارمعلم مجموعه ای خوب برای آموزش باشند.

مشارکت دانش اموزان : چون از مکان مورد نظرشان درکالس ها شرکت می کننلد امکلان  . بهبود 5

 غیبتشان کمتر می شود. 

. برای روش های مختلف یادگیری مناسب است : هرکس به یک روش خاص یاد می گیرد. بعضی  6

اشتن روش هلای با تصویر و عده ای با صوت ارتباط برقرار می کنند. سیستم اموزش مجازی بادراختیار گذ

 (tizland.ir)مختلف یادگیری نیاز اکثر دانش آموزان را رفع می کند. 

 

  معایب آموزش مجازی

. عدم توانایی در تمرکز برصفحه ی نمایش : بلرای بسلیاری از دانلش املوزان بزرگتلرین چلالش  1

خاطر دم دست  یادگیری به شکل مجازی ، تمرکز برصفحه نماتیش است. احتمال از دست رفتن تمرکز به

 بودن شبکه های مجازی هم در این شکل بیشتر است.
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. مشکالت مرتبط با فناوری : یکی از معایب اصلی این شکل تدریس دسترسی به اینترنلت اسلت.  2

هرچند درسال های گذشته دسترسی به اینترنت رشد پیدا کرده اما هنوز هم نقاطی هستند که اینترنلت بلا 

رت عدم دسترسی به اینترنتی پایدار ، آموزش دچار خدشه می شود. و این مشلکل کیفیتی ندارند. و در صو

 توسط معلم یا آموزشگاه برطرف نمی شود.

. حس تنهایی : درکنارهم بودن به دانش اموزان کمک می کند از یکدیگر یاد بگیرند . ولی در یک  3

 تعامل بین دانش اموزان کمتر است.  کالس آنالین 

ین : آموزش انالین و مجازی نیاز به معلمی دارد که بتواند  این شلکل از یلادگیری آموزش مدرس.  4

ار درک کند. بیشتر اوقات معلم ها بدون آشنایی با روش کار ابزار دیجیتال شروع به تدریس با ایلن شلیوه 

 می کنند که سبب کم شدن تاثیر آموزش می شود.

یاری از والدین نگران آسلیب هلایی هسلتند کله . مدیریت زمان نگاه کردن به صفحه نمایش : بس 5

خیره شدن طوالنی مدت به صفحه نمایش برای فرزندانشان به بار می اورد. این یکی از مهم ترین معایب 

 (dorehsara.org)آموزش مجازی است. 

 

 

 تاثیرات اجتماعی و روانی  آموزش مجازی دردوران کرونا دردانش آموزان

قرنطینه و به طبع آن تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی ، بزرگترین تهدید بی شک همه گیری کرونا و 

برای کودکان و نوجوانا ن مابود. نبود زیرساختهای الزم برای آموزش آنالیلن و نداشلتن فرهنلگ درسلت 

استفاده از ابزارهای آموزشی ، خانواده ها را دچار بحران نمود. تعطیللی ملدارس بله دلیلل تغییلر و تحلول 
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ه های روزانه دانش اموزان مثل تغییر ساعت خواب ، آسیبهای زیادی به دنبلال داشلته اسلت. ایلن دربرنام

دیرخوابیدن و دیربیدارشدن در روز رشد جسمانی کودک و نوجوان را به تاخیر ملی انلدازد. بیلداری شلبانه 

مدارس پدیده ی  حافظه دانش اموزان را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. با تداوم اموزش مجازی و تعطیلی

توسط دانشمندان مطرح می شود. این پدیده نوعی سوگیری شلناختی درافلراد غیرحرفله  دانینگ کروگر

ای است که از توهم برتری رنج می برند و به اشتباه توانایی شلان بسلیار بلیش از انلدازه واقعلی ارزیلابی         

ن خودبرتری بیشتر و بالعکس می شود. این می کنند.  براساس این پدیده سواد و مهارت کمتر سبب تخمی

رویداد در فضای مجازی و آموزش غیرحضوری اتفاق می افتد ، دانش آموزان در آموزش مجازی از طریق 

کتب درسی و اینترنت و کمک والدین در امتحانات شرکت می کنند و به تدریج و باگذشت زمان فراملوش 

تکیه نموده اند. در مقابله با این پدیده دو راهکار وجود دارد.  می کنند که برای پاسخگویی به این مولفه ها

یک اینکه ازفرزندان درباره یادگیری سوال شود و دوم نیز به تاخیرانداختن پاسخ ها به میلزان پلنج دقیقله 

 (khabaronlin.ir)است. 

رز ملی موضوع دیگر استفاده بی رویه و بدون کنترل دانش اموزان از فضای مجازی بلدون حلد و مل

یکلی دیگلر از  استرس و اضطرابنوجوان درگیر رفتارواقعی اجتماعی نیست.  باشد. در فضای مجازی

آثارمخرب  آموزش مجازی است. قرنطینه و مجازی شدن مدارس به استرس و اضطراب نوجوانلان داملن 

ا درک کنلد؛ وللی زد. )) نوجوانان به کسی نیاز دارند که منبع عاطفی بی قید و شرط باشد؛ کسی که آنها ر

متاسفانه بیشتر از نیمی از والدین با سخت گیری های بیش ازحد در این دوران ، باعث استرس و اضطراب 

 و فراری شدن فرزندشان از درس خواندن شدند.(( 

قطعی و کندی اینترنت ، عدم دسترسی به ابزارهای اموزش مجازی و... از عوامل مخرب و استرس زا 

. بی رغبتی دانش آموزان به برگشتن سرکالسهای حضوری به دلیل تغییر شیوه زندگی برای نوجوانان است

یکی دیگر ازآثار اموزش مجازی در دوران کروناست. بعضی از دانش اموزان که خلانواده هلای کلم دراملد 

مین دارند ، با تعطیلی مدارس به کارکردن پرداختند و توانستند هزینه های خود و خلانواده را تاحلدودی تلا

کنند . برخی دیگر از دانش اموزان با شیوه دیرخوابیدن و دیربیدار شدن خو گرفته اند . این پدیده بی میلی 

نسبت به مدرسه نام نهاده شده است. نبود زیرساخت الزم در تمام نقاط کشور مان ایران ، متاسفانه باعلث 

تحصیل در دوران کرونا شد.  البته مزایلای  میلیون نفر( از 5/3جاماندن بسیاری از دانش اموزان  ) بیش از 

آموزش مجازی هم کم نیست ولی با نبود زیرساختهای کافی ، آسیبها از مزایا بیشتر نمود پیدا کرده اسلت. 

نگرانی جدی  مسئولین و خلانواده هلا از افلت تحصلیلی دانلش املوزان در دوران کرونلا یکلی دیگلر از 

ن تعامل میان معلم و دانلش املوز و محلیط خانله و دوری از موضوعات جدی این نوع آموزش است. نبود
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چهارچوب کالس ، باعث عدم تمرکز و جدی نگرفتن درس و یادگیری توسط دانش املوز شلده اسلت. از 

طرفی ترک تحصیل های گسترده پس از بازگشایی مدارس چالش بزرگ نظام اموزشی کشور است. البتله 

ه عنوان بلوغ زودرس برخی دانلش املوزان بله دلیلل بلی رویله این دوچالش در کنار چالشی اساسی تر ب

  استفاده نمودن و قانونمند نبودن خانواده در استفاده از موبایل و اینترنت کمی عقب نشینی نموده اند.

یکی دیگر از معایب استفاده از آموزش مجلازی ، اسلتفاده طلوالنی ملدت از موبایلل و تبللت اسلت. 

دن مداوم و نامناسب هنگام استفاده از گوشی موبایل یا تبللت باعلث مشلکالت نشستن ، خوابیدن یا ایستا

ستون فقرات می شود. فشار به مهره های گردن ، فشار به عضالت مچ و بازو ، ضعف و مشکالت بینلایی 

از دیگر عوارض آموزش مجازی و استفاده از موبایل است. عدم تحرک دانش آملوز ، چلاقی مفلرط و بله 

 ((tasnimnews.com اری هایی مانند دیابت ، فشار و چربی خون به دنبال دارد.دنبال آن بیم

 تاثیرفضای مجازی بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان در دوران کرونا

افت اشکار و پنهان دانش اموزان وضعیتی است که در شرایط اموزش مجازی رقم خورده و در سلال  

درصد از دانش آموزان با  60تا  50م اموزش و پرورش حدود های اینده خود را نشان خواهد داد؛ طبق اعال

 افت شدید تحصیلی روبرو شده و چهار میلیون نفر از تحصیل بازماندند.

 

 
 

بررسی و مقایسه میانگین نمرات امتحانات دانش اموزان دوره متوسلطه نشلان ملی دهلد میلانگین   

نسبت بله   1399-1400و  98-99تحصیلی  نمرات دانش اموزان دوره اول و دوم متوسطه نظری در سال

نه تنها هیچ گونه افت آشکاری نداشته بلکه دربرخی موارد تورم غیرمنطقی میانگین  97-98سال تحصیلی 

نمرات دانش اموزان دراین دوره تحصیلی مشاهده می شلود. یعنلی نملرات کلاذب  و از ابزارهلای تقللب 

 (tasnimnews.com)استفاده شده است. 
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الیل افت تحصیلی دانش آموزان در این دوران ، عدم ارتباط چهره به چهلره میلان معللم و یکی از د

دانش آموز است. عدم انتقال احساسات و برقراری تعامالت انسانی موجب افت تحصیلی شد. شیوه تدریس 

مجازی باعث شد که والدین به خصوص آنها کله شلاغل هسلتند ، بله دلیلل فشلارهای ناشلی از کلار و 

 ت روزمره توان رسیدگی کافی به دانش آموز را نداشته و نمی توانند فرزند خود را کنترل کنند. مشکال

یکی دیگر از عوامل افت تحصیلی دانش آموزان ، استفاده از شیوه های سنتی تدریس به جای شلیوه 

 ود. های نوین به دلیل سن باالی معلمان و عدم آشنایی آنها با فضای مجازی و تدریس آنالین ب

دانش آموزان مقطع ابتدایی به واسطه قرارگیری در موقعیت یادگیری داده های اولیه علمی در بدترین 

شرایط قرار دارند. آموزش مجازی که با حجم زیادی از ضعف به میان آمد ، دانش آموزان را بله خصلوص 

نوشتاری از اصلی ترین چالش در مقطع ابتدایی با چالش های زیادی روبرو کرد.  یادنگرفتن الفبا و مهارت 

های دانش اموزان اول و دوم ابتدایی بود. تا قبل از شیوع ویروس کرونا دانش آملوزان مجبلور بودنلد بله 

صورت حضوری تحصیل کنند اما با شیوع این ویروس و تعطیلی مدارس ، آموزش مجازی روی کارآمد که 

ا ، نتوانست جلایگزین خلوبی بلرای روش حضلوری به واسطه ناآشنا بودن معلم و دانش آموز و والدین آنه

باشد. مخصوصا در پایه های تحصیلی اول ابتدایی ، هفتم و دهم شاهد افت شدیدتری بودیم. این افت بله 

همراه دانش آموز به مقاطع باالتر می رود و هم اکنون شاهد آن هستیم که دانش آموز با کوهی از مطالب 

متناسب نبلودن  روش هلای ارزشلیابی و سلنجش پیشلرفت تحصلیلی یاد نگرفته در کالس حضور دارد. 

،شرایط خانوادگی ، تحصیالت والدین ، عدم مهارت معلم وتوزیع نامناسب امکانات و محدودیتهای محللی 

 و جغرافیایی از عوامل دیگر افت تحصیلی دانش آموزان در این دوران بود. 

درس خواندن و نبود کنترل کافی ازسوی والدین از طرفی دیگر پرسه زدن در فضای مجازی به بهانه 

، باعث ایجاد چالش های جبران نشدنی شد. این بی قانونی ، باعث افسردگی و استرس در فرزنلدان شلده 

البته به این نکته هم می توان اشاره نمود که ایجاد مسئولیت پذیری در دانش آموزان به خصلوص  است. 

مثبت آموزش مجازی بوده است. خودباوری و افزایش اعتماد بله نفلس دانش آموزان پیش دبستانی از آثار 

 (taraz.org)دردانش آموزان یکی دیگر از آثار مثبت این نوع آموزش است. 

 نتیجه گیری

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر فضای مجازی بروضعیت تحصیلی دانش آملوزان دردوران کرونلا 

در می یابیم که فضای مجازی خواه یا ناخواه تاثیر بسیار زیادی در  انجام شد. با توجه به مطالب ذکر شده ،

تمامی ابعاد زندگی مادارد. در تمام کشورهای جهان ، این فضا بله عنلوان یکلی از اصللی تلرین راههلای 

ارتباطی میان انسانهاست. البته باید این هم در نظر داشت که فرهنگ صحیح استفاده از فضای مجلازی و 
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خت های الزم برای آموزش مجازی از اولویت های هردولتی می باشد. در کشور ما ایران ، بلا تامین زیرسا

شیوع یک باره ویروس کرونا و تعطیلی مدارس و دانشگاهها ، به یکباره جای خالی یک سیسلتم یکپارچله 

لیق درآملد. آموزش با تعطیلی مدارس به یکباره به حالت تع 1398آنالین اموزشی نمود پیدا کرد. در بهمن 

مدارس اجبارا به پیام رسان های خارجی روی آوردند تا از تدریس عقب نمانند. اسلترس بیملاری کرونلا از 

یک طرف و افتادن بار درسی فرزندان به دوش والدین ، باعلث ایجلاد اخلتالل هلای روحلی و روانلی در 

زی شلاد را هرچنلد مبتلدی ، راه خانواده ها شد. از طرفی دست اندرکاران بیکار ننشسته و شبکه دانش آمو

اندازی نمودند. البته ماهها طول کشید تا این شبکه به یک زیرساخت جامع برسد. ولی به هرحلال پلس از 

گذشت این پاندمی ، درحال حاضرآمادگی آموزش آنالین را داریم. البته در این میان از آموزش خانواده هلا 

 ده گرفت.برای استفاده از فضای مجازی را نباید نادی
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  نگهبانان اخالق در عصر هوش مصنوعینگهبانان اخالق در عصر هوش مصنوعی

 

 روابط عمومیکارشناس  یحیی احمدی

 کارشناس روابط عمومی خانیمسعود کریم 

 چکیده

های مختلف فرهنگی، اجتماعی و حتی علمی و شناختی نبهانسان روند رو به تکاملی را در طول تاریخ از ج

های قبلی خود داشته است. نسل آینده که بومیان دنیایی دیجیتال هایی متفاوت از نسلطی کرده و هر نسل ویژگی

سرعت در حال رشد های پیشین خود خواهند داشت. امروزه فناوری بهخواهند بود، نیازهای مختلفی نسبت به نسل

های سریعی که در تکامل هوش مصنوعی در حال اتفاق است، تغییراتی انقالبی در ر است. پیشرفتو تغیی

کننده آن بر های اثرگذار و تسهیلها ایجاد خواهد کرد که نگاه به جنبهساختارهای مختلف ازجمله روابط عمومی

شدن به یکی از سرعت در حال تبدیلها، بههای گوناگون بسیار حائز اهمیت باشد. دادهتواند در عرصهمسائل می

رسانی، ها فرایندهایی مانند اطالعهای هر سازمانی هستند. در روابط عمومیترین و ارزشمندترین داراییبااهمیت

شود که از زندگی هایی انجام مییابی، مدیریت افکار عمومی و غیره از طریق حجم و کیفیت دادهبرندینگ، موقعیت

های هوش مصنوعی های ورودی به فناوریشوند. هرچه حجم و تنوع دادهآوری میجمع شخصی افراد جامعه

ها شاهد خواهیم بود؛ اما در اینجا جایگاه اخالق و حریم خصوصی به بیشتر باشد، عملکرد بهتری را از این فناوری

تواند با نوعی میشود؛ هوش مصنوعی برای انجام درست کارها به انسان متکی است. هوش مصچالش کشیده می

هایی که ریزی شود، روی کدهای اشتباه کار کند، یا به دلیل وابسته بودن به انسانهای معیوب یا ناقص برنامهداده

ای انجام دهد های ناخواستههای دیگر وابسته هستند، اشتباه کند که به همین دلیل ممکن است سوگیریبه انسان

ق فقط اجتناب از اشتباه نیست، بلکه انجام کار درست به دالیل درست و مصمم کند؛ اما اخال یا چیز مهمی را حذف

های آینده نیاز به استعدادها و افرادی بودن برای عدم ایجاد آسیب عمدی است. در این شرایط روابط عمومی

ت استفاده از های اجتماعی داشته باشند. کارشناسانی که عالوه بر مهارخواهند داشت که درک بهتری از پیچیدگی

پذیری نسبت به های روز، خالقیت، اشتیاق به فعالیت در هنر و صنعت روابط عمومی، ساختار فکری انعطاففناوری

 ای نامتناهی داشته باشند.تغییرات سبک زندگی در دنیایی متاورسی و نسلی بومی به این دنیا با نیازهای رسانه
 

 ، هوش مصنوعیاخالق، دهدافناوری، روابط عمومی، های کلیدی: واژه
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 مقدمه

هایی فراتر از کاربردهای طور مستمر شاهد پیشرفتبا رشد و گسترش سریع فناوری، هوش مصنوعی به

ای در صنایع مختلف پیدا کرده است. از بیوتکنولوژی گرفته تا های اخیر حضور تازهامروزه آن بوده است و در سال

شود که قبالً دیده نشده بود. جامعه هایی استفاده میمصنوعی به روشوکار، هوش های بهداشتی و کسبمراقبت

ها در نظر عنوان عاملی تأثیرگذار بر تفاوت و تمایز نسلای را بههای رسانهشناسان، رسانه و تکامل فناوری

ند. بر اساس کنهای بشر استفاده میبندی نسلعنوان ابزاری برای دستهگیرند به همین دلیل نیز از رسانه بهمی

ازاین، های مختلف بشر تا پیشو در آینده نسل آلفا هستیم. نسل Z و X،Yای، امروزه شاهد سه نسل معیار رسانه

کردند اما در آینده شاهد وقوع های قبل را طی میصورت آهسته و پیوسته روند متمایز شدن نسبت به نسلبه

های جدید، ناوری، فضای سایبری، متاورس و گسترش رسانهتمایزهای چشمگیری خواهیم بود. نسلی که با رشد ف

های پیشین متفاوت خواهد بود. به عبارت ها نیز با نسلای آنهای مصرف رسانهیافته است؛ بنابراین سبکتکامل

های پیشین رویکرد منفعل نسبت به های اجتماعی در دسترس خود، برخالف نسلتر این نسل به لطف رسانهدقیق

 (1400ندارد و به کاربری فعال در مواجهه با رسانه مبدل خواهد شد. )احمدی و کریم خانی، رسانه 

ای دگرگون گونههایمان را بهترین عامل تغییر در آینده خواهد بود و زندگیهوش مصنوعی احتماالً مهم

ه باید بر ارتباطات ها در یک مجموعسختی قادر به تصورش هستند. روابط عمومیخواهد کرد که اکثر مردم به

هایی صورت بهینه با شاخصسازمانی را در جهت رشد سازمان بهسازمانی اشراف داشته و ارتباطات بروندرون

ها با همچون سرعت، دقت و ظرافت پیش برده و مدیریت نمایند. بر همین اساس امروزه اغلب سازمان

جای روابط عمومی ک روابط عمومی هوشمند بهای و فناوری اطالعات نیازمند ینیازهای دانش رسانهپیش

امروزه ابزارهای سنتی روابط عمومی همچون قلم و کاغذ و پوستر و یا بولتن منسوخ شده  .کالسیک و ایستا هستند

ها باید اند. در این عصر روابط عمومیو جای خود را به ابزارهای جدید دیجیتالی همچون واقعیت مجازی داده

ها را های هوش مصنوعی، ورودیا فراتر از الکترونیکی بودن پیش ببرند و با استفاده از الگوریتمهای خود رفعالیت

 .گیری کنند. تا بر اساس نتیجه حاصله بهترین تصمیم اتخاذ گرددکاوی و پردازش کرده و سپس نتیجهداده

 (1388)سفیدی، 

انداز آن داشته و در این راستا زمان و چشمها باید نگاهی راهبردی به پیشرفت سادر این عصر روابط عمومی

پذیر و تأثیرگذار جای تأثیرپذیری، انعطافباید از تمامی ابزارهای خود در راستای تعاملی بودن بهره گرفته و به

ای سازمان را مدنظر قرار داده و از انداز توسعهباشند. به مدیریت دانش و خالقیت ایمان داشته باشند. چشم

پذیری را داشته ای استفاده بهینه نمایند. روابط عمومی، بایستی قدرت محاسبه برای ریسکنوین رسانه هایفناوری

ها و حتی شایعات را که معضل اساسی در هر سازمانی گر و گفتمان ساز باشد تا بتواند وقایع، بحرانباشد. تحلیل

اوری جدید را با هدف تولید محصوالت جدید، هایی که فنبینی کرده و مدیریت نمایند. روابط عمومیهستند پیش

ها رسانی در کمترین زمان و کاهش هزینهسازی فرآیندها، اطالعجدید، ساده یادگیری شناختی از منابع داده

پذیری پویای مشتری را برآورد کنند، پیروز میدان خواهند سازی و انطباقکارگیرند و انتظارات مبتنی بر شخصیبه

گیری در برابر آن، امکان ز همه، ذکر این نکته است که تمرکز بر تولید فرصت از فناوری و عدم موضعتر ابود. مهم
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های های آینده را مهیا خواهد ساخت. از همین رو و در مقابله با دادهدرخشش و پویایی روابط عمومی در سال

)احمدی و کریم  اریافته و عملی بزنند.یک استراتژی ساخت ها باید دست به توسعهداخلی و خارجی، روابط عمومی

 (1400خانی، 

 هوش مصنوعی 

ها وجود دارند، در اشتباه هستید. امروزه هایی هستند که در آزمایشگاهکنید هوش مصنوعی، روباتاگر فکر می

وتی دستیار ص»جا وجود دارد. فقط به اطراف نگاه کنید؛ از روشن کردن تلویزیون با الکسا هوش مصنوعی در همه

های در مورد ترافیک، استفاده از پیشنهاد« دستیار صوتی اپل»، پرسیدن از سیری «های هوشمندتلویزیون

جستجوی تکمیل خودکار در گوگل و دریافت مطالب براساس سالیق شخصی در اینستاگرام، هوش مصنوعی حتی 

رده است. به زبان ساده، هوش بدون اینکه ما متوجه شویم، زندگی روزمره ما را دستخوش تغییرات زیادی ک

کنند و شود که هوش انسان را برای انجام وظایف تقلید میهایی اطالق میها یا ماشینمصنوعی به سیستم

کنند، خود را بهبود ببخشند. هوش مصنوعی بیشتر در مورد فرآیند و آوری میتوانند بر اساس اطالعاتی که جمعمی

ها است تا هر قالب یا عملکردی. هوش مصنوعی قرار نیست جایگزین العاده دادهوتحلیل فوقتوانایی تفکر و تجزیه

های انسانی را افزایش دهد و آن را به یک توجهی تواناییانسان شود. هوش مصنوعی قرار است به طرز قابل

نوعی برای خواهند از هوش مصوکارها میکه بسیاری از کسبدارایی تجاری بسیار ارزشمند تبدیل کند. درحالی

بهبود روابط عمومی و بازاریابی استفاده کنند اما فاقد مکانیزمی برای اجرای عمومی آن هستند. هوش مصنوعی 

ترین کلمات در تجارت امروز است؛ هوش مصنوعی ثابت کرده است که ابزار مؤثری برای بسیاری از یکی از رایج

وجود داشته است، اما محبوبیت اخیر آن ناشی از سه هاست که های بازاریابی است. هوش مصنوعی سالبرنامه

 عامل اصلی است:

 «1بیگ دیتا»ها رشد کالن داده •

 در دسترس بودن آسان •

 ظهور تکنیک جدید هوش مصنوعی و تعامل آسان با مشتریان •

ستفاده از ها از طریق اتواند مانند انسانها اشاره دارد که میای گسترده از رایانههوش مصنوعی به ایده

آوری، های مربوط به جمعها فکر کند و وظایفی را انجام دهد. هوش مصنوعی بسیاری از فعالیتافزار و الگوریتمنرم

های شرکت و سازمان کمک کند، تواند به ایجاد و مدیریت پیشنهادذخیره، مدیریت و بازیابی اطالعاتی را که می

های ، الگوریتم«2یادگیری عمیق»هایی مانند ستفاده از فناوریکند. هوش مصنوعی قادر است با اخودکار می

 ,Alawaad)ها را برای تشخیص الگوها در مقادیر زیاد داده آموزش دهد.، ماشین«3پردازش زبان طبیعی»ژنتیک و 

2021) 

                                                      
1 Big Data 

2 Deep Learning 

3 (NLP) Natural Language Processing 
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 هوش مصنوعی 1شکل 

 

 تاثیرات هوش مصنوعی بر زندگی انسان

رای تأثیرگذاری هوش مصنوعی بر زندگی روزمره ما وجود دارد. تالش برای تصور زندگی های بسیاری بروش

هایمان را بخوانیم، مسیرهای رانندگی را دریافت کنیم، یا بدون هوش مصنوعی دشوار است. چه بخواهیم ایمیل

واند به ما کمک کند تمان دریافت کنیم، هوش مصنوعی میهای موردعالقههایی برای موسیقی یا فیلمحتی توصیه

شویم که در حال حاضر چقدر در حال استفاده از تا در مسیر خود قرار بگیریم؛ و بسیاری اوقات، ما حتی متوجه نمی

امروزه دیگر این سؤال مطرح  شده است.آن هستیم. حتی در مسیر نوشتن این مقاله نیز از هوش مصنوعی استفاده

زمره ما نقشی خواهد داشت یا خیر، بلکه بیشتر این سؤال مطرح است نیست که آیا هوش مصنوعی در زندگی رو

 هایی را ایفا خواهد کرد.تواند و چه نقشهایی را میکه چه نقش

فناوری هوش مصنوعی جدا از اینکه دستیاران مجازی ما هستند، در حال رانندگی اتومبیل، تشخیص سرطان، 

های هوش نیز به کار گرفته می ها در شطرنج و آزمونتشخیص احساسات، نوشتن شعر و شکست دادن انسان

شود، تصور آینده بدون هوش روز از تخیل به واقعیت نزدیک میکه تصورات از فناوری، روزبهشوند. ازآنجایی

یافته است و وکار بسیار افزایشاستفاده از هوش مصنوعی در دنیای کسب پذیر نیست.سادگی امکانمصنوعی به

ریزی استراتژیک و بسیاری از های بازاریابی، برنامهتحقیقات بازار، پاسخ به خدمات مشتری، کمپیناکنون برای 

اند که با شدهای طراحیگونههایی که با آن سروکار داریم بهگیرد. بسیاری از رسانهاهداف دیگر مورداستفاده قرار می

اساس آنچه با آن سروکار داریم و موردعالقه ما هستند، های آن بر افکار و نظرات ما هماهنگی داشته باشند و داده

شود. زیبایی آنجاست که هوش مصنوعی به متخصصان روابط عمومی اجازه آوری و تنظیم میبرای ما جمع

 ها هدف قرار دهند.دهد تا مخاطبان خاص را با محتوای خاص و تبلیغات متناسب با آنمی
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اند. هرچند کارگیری هوش مصنوعی کند بودهت دادن شغل خود، در بهها از ترس از دسبرخی از روابط عمومی

که ممکن است این موضوع در برخی موارد درست باشد، اما یک قاعده کلی نیست. مطمئناً، هوش مصنوعی ممکن 

 (Pavlik, 2007) کند.است برخی از درها را ببندد، اما در درازمدت درهای بیشتری را باز می

 ودکارنگاری خروزنامه

ها، جامعه و نگاران، رسانههایی که قادر به تولید خودکار اخبار هستند ممکن است برای روزنامهماشین
نگاران ممکن است احساس کنند شغلشان در معرض خطر است، مثال، روزنامهعنوانشهروندان آزاردهنده باشد. به

ممکن است مشکالت شدیدی برای رقابت با سایر  ها(های با فناوری کمتر )مانند برخی مجالت و روزنامهرسانه
های دموکراتیک از دست بدهد و ها داشته باشند، جامعه ممکن است کنترل خود را بر برخی از فعالیترسانه

وجو، وجو کنند و این پرسکنند؛ پرسشهروندان مجبور خواهند شد در مورد کیفیت و منبع اخباری که دریافت می
الگوریتم »هرحال، یک به شود.ای آموزش داده میهای سواد رسانهست که امروزه در آموزهفراتر از آن چیزی ا

آورد های جدیدی را به همراه میکند، امکانات و نگرانینگار عمل میعنوان یک روزنامهکه به« 1هوش مصنوعی
های عمومی، حفظ و فعالیتگیری افکار عمومی، نظارت بر بازیگران نگاری درباره شکلزیرا بخشی از روزنامه

 های عمومی و دفاع و ارتقای منافع عمومی است. اصالت روایت

سازد: پوشش بیشتر جریان اطالعات، الگوریتم هوش مصنوعی تحوالت مثبت بالقوه دیگری را نیز ممکن می
در « 2نگار خودکارروزنامه»ها و بیشتر شنیده شدن صدای شهروندان. پوشش بیشتر مناطق، نظارت بیشتر بر فعالیت

وتحلیل شده و تحت ارزیابی کند تجزیهحال حاضر نیز مشغول کار و انتشار اخبار است و اخباری که تولید می
 خوانندگان قرارگرفته است.

 تبلیغات خودکار

 دانند. از ابتدا، مرور اینترنتهای هوشمند مرتبط میمردم تبلیغات آنالین را با اینترنت، کامپیوتر و گوشی
های آنالین بود که هر کلیک آن، مورد نظارت، ردیابی و استفاده های بازشو، تبلیغات و توصیهمترادف با پنجره

ای را برای گذاریم، پایگاه دادهجا میبرای اهداف بازاریابی در آینده بود. درواقع، ردپای دیجیتالی که ما به
های ما را های مبتنی بر هوش مصنوعی قرار است دادهکند؛ زیرا الگوریتمهای خودکار آینده تغذیه میفروش
های مصنوعی در جایگاه ها را به منفعت شخصی تبدیل کنند. اکنون هوشوتحلیل و مدیریت کنند و آنتجزیه

توانند باهم تعامل داشته و ارتباط برقرار کنند و نیازهای واقعی یا ذهنی مشتریان را محدود فروشندگان مصنوعی می
ها پیش ببرند که البته همیشه با منافع شهروندان و عموم همگرا نیست. شی کرده و با هدف سود شرکتو سفار

کند ممکن است مشتریان را به مثال، یک هوش مصنوعی که با هدف افزایش سود شرکت فعالیت میعنوانبه
انداز آسیب تقالل مالی و پسها برای اسهای خانوادههای بلندمدت سوق داده و باعث شود که برنامهسمت بدهی

 ببیند.

                                                      
1 (AIA) artificially intelligent algorithm 
2 (AJ) automated journalist 
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 تبلیغات سیاسی خودکار

ها و به اینترنت منتقل شده است؛ فضای دفاع و حمله، انتشار دروغ« جنگ سرد»رسد که تنش به نظر می
های تبلیغاتی و تشویقی. در چنین معامالتی، بازیگران ممکن است کشورها، احزاب، اطالعات جعلی همچنین تالش

ها باشند. اگر تبلیغات سیاسی، بر اساس ارتباطات قدرت محور باشد، درک استفاده از ن، افراد یا شرکتسیاستمدارا
دهی به افکار عمومی، تولید و توزیع اخبار واقعی و جعلی، تخریب یا ها، شکلها برای مداخله در مناظرهالگوریتم

شود. تر میانتخابات داخلی یا خارجی آسان ارتقا شهرت شخصی یا سازمانی و دخالت در مبارزات سیاسی و حتی
های صورت مثبت یا منفی در حوزهافزار بهعنوان یک جنگهای مجهز به هوش مصنوعی بهدرهرصورت، ماشین

گیری درباره قدرت حال، چنین مبارزه خودکاری برای تصمیماند. بااینسیاسی، اجتماعی و اقتصادی استفاده شده
 و نهادهای آن آسیب برساند. ممکن است به دموکراسی

نگاری، روابط های مربوط به تبلیغات، روزنامههای هوش مصنوعی، فعالیتباید بپذیریم که برخی از الگوریتم
ها همچنان اند؛ حتی اگر کیفیت نتایج آنعمومی و تبلیغات سیاسی را با موفقیت و البته تهدید نسبی انجام داده

تر از مشاغلی است که ممکن است کنندهها بر منافع عمومی و زندگی مردم نگرانآن بحث باشد، تأثیر بالقوهقابل
 (Nobre,2020) ها از بین بروند.واسطه آنبه

 روابط عمومی خودکار

تر شود؛ اما سطح استراتژیکها انجام میها در روابط عمومی توسط الگوریتمحتی امروزه هم برخی فعالیت
ل عمیق، روابط اجتماعی، ارتباطات سیاسی، احساس و تجربه( همچنان در پایه انسانی روابط عمومی )مانند تحلی

های چت آگاه از های مبتنی بر هوش مصنوعی با رباتحال، در این سطح نیز الگوریتماستوار باقی مانده است؛ بااین
ت هستند. تبلیغات تا به های حساس اجتماعی و عوامل مصنوعی متقاعدکننده سیاسی در حال پیشرفزمینه، ماشین

کننده نیز نبوده قدر پیشرفته نبوده و همچنین در معرض دستاوردهای مخرب و گمراهامروز هرگز ازنظر فناوری آن
 (Liew, 2021)ای را که این پیشرفت ممکن است بر منافع عمومی بگذارد، به خاطر داشت.است. باید تأثیر بالقوه

 ی و ارتباطاتهوش مصنوعی، تحول در روابط عموم

ویژه در صنعت سرگرمی، ریشه دارد. بسیاری از عمیقاً در فرهنگ ما، به شیفتگی به رایانه و هوش مصنوعی

تواند جهان را در آینده تسخیر دهند تا نشان دهند فناوری چگونه میها در زاویه ترسناک فناوری را نشان میفیلم

شدت به فناوری دهد که برای حل مشکالت خود بهه ما هشدار میها بکند. پیام رایج در بسیاری از این داستان

 (Aydınalp, 2020) تکیه نکنیم.

 هوش مصنوعی و متخصصان روابط عمومی

های روابط عمومی سازمان را با ارائه ابزارهایی که به قلب و ذهن مخاطبان تواند تالشهوش مصنوعی می

ن پتانسیل را دارد که کارشناسان روابط عمومی را از طریق کند، بهبود ببخشد. هوش مصنوعی ایهدف نفوذ می

تواند به سازی مخاطبان و محاسبه پاسخ مخاطبان بهبود دهد. هوش مصنوعی میسازی سئو، بهبود شخصیبهینه

هایی در سازمانشان کمک کند که ممکن است خبرنگاران خاص در ها و چالشها در کشف داستانروابط عمومی
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ا به دنبال آن باشند. بسیاری از متخصصان روابط عمومی در حال حاضر از هوش مصنوعی در هبرخی رسانه

و « 1سوشال لیسنینگ»های اجتماعی سایت، گوش دادن به شبکهوتحلیل وبخدماتی که برای نظارت، تجزیه

رشد است. برخی از  طور تصاعدی در حالکنند. فناوری در این زمینه بهشود، استفاده میموارد دیگر استفاده می

کنند و حتی پیشنهادهایی بینی میتوانند امکان موفقیت یک کمپین انتخاباتی را پیشکنند که میها ادعا میسیستم

ها ارائه کنند که توجه مخاطبانشان را به خود جلب کنند. در ها، به آنهای مطبوعاتی سازمانبرای اصالح بیانیه

ها پیشنهاد دهد که ممکن است تواند موضوعات مرتبطی را به روابط عمومیها، هوش مصنوعی میپایش رسانه

کنید، جز متن( استفاده میبخواهند در پایش خود بگنجانند )یا حذف کنند(. اگر از سرویسی برای پایش تصاویر )به

عمومی بسیار شود. مزایای هوش مصنوعی در روابط احتماالً از هوش مصنوعی برای تقویت آن جستجو استفاده می

که هر هفته با پیشرفت و تکامل فناوری در پاسخ به تقاضاهای تجاری در حال تغییر، طوریزیاد است، به

شمار هوش مصنوعی در روابط عمومی این است که شود. یکی از مزایای بیهای کاربردی جدیدی ایجاد میبرنامه

مره را ساده کنند. حذف زمان موردنیاز برای انجام های کاری روزمتخصصان اکنون این فرصت را دارند که گردش

ها و سوشال لسنینگ های مخاطبان، پایش رسانهوتحلیل دادهآوری و تجزیهبسیاری از کارهای روزمره، مانند جمع

 (Lorica, 2018) ها بدهد.تواند فراغ بال بیشتری را برای خالقیت بیشتر در تولید محتوا به روابط عمومیمی

 ت دیگر استفاده از هوش مصنوعی در ارتباطات و روابط عمومی عبارتند از:چند مزی

که هوش مصنوعی در حال حاضر به نوشتن  پردازش زبان طبیعی تبدیل گفتار به متن از طریق فرایند •

 تواند انجام دهد.ای میدر سطح انسان رسیده است و این کار را در هر حوزه

 تردین زبان برای انتشار گستردههای صوتی و متنی به چنترجمه فایل •

تواند به شروع سریع فرآیند نوشتن تر، هوش مصنوعی میتر و پیچیدههای طوالنیهنگام نوشتن داستان •

تر است، مانند روایت گری، آزاد کند. ها مناسبکمک کند و زمان را برای کارهایی که برای انسان

چیزی که توجه خوانندگان را به خود جلب چیزی که هوش مصنوعی ندارد حس روایت است؛ همان 

کند. مشارکت انسانی هنوز برای این فرآیند ارتباطی حیاتی است که احتماالً به این زودی نیز تغییر می

 کند.نمی

 هوش مصنوعی و تولید محتوا

ت یا های وبالگ، مقاالمعموالً زمان زیادی برای تولید محتوای باکیفیت نیاز است. چه در حال ایجاد پست
های اجتماعی باشید، ایجاد محتوایی که خوانندگان شما را حتی برقراری ارتباط با مخاطبان خود از طریق رسانه

تواند افزار هوش مصنوعی در زمینه نوشتن میبر باشد. اینجاست که نرمتواند فرآیندی زمانجذب کند می
حله از فرآیند تولید محتوا، از ایده پردازی محتوا و توان در هر مرکننده باشد. این ابزارهای نوشتن را میکمک

 های نهایی مورداستفاده قرار داد.تحقیق تا ویرایش

                                                      
1 Social Listening 
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های هوش مصنوعی برای برخی از افراد ترسناک باشد، اما واقعیت این است که ممکن است این پیشرفت

کنید و وقتی متوجه کارهایی که تواند به شما کمک کند تا با کمترین تالش، محتوای باکیفیت باال تولید می
رایت مؤثر ها برای ایجاد یک کپیها و شرکتشوید؛ تالش سازمانتوان با کمک هوش مصنوعی تولید کرد، میمی

 رسد.تر به نظر می)حق انحصاری پدیدآورندۀ اثر( معقول

حال، ی شوند؛ بااینتوانند جایگزین استعدادهای انسانالبته ابزارهای هوش مصنوعی در زمینه نوشتن نمی
 هایی از قبیل:ها مورداستفاده قرار گیرند، استفادهتوانند برای کمک به آنمی

 هاتولید محتوای جذاب برای برند یا سازمان •

 تر و کارآمدتر محتواتولید سریع •

 توجه مخاطبپیدا کردن کلمه کلیدی مناسب برای جلب •

 کشف کردن لحن ایده آل برای داستان •

 های خاصشده برای پلتفرمی بهینهتولید محتوا •

کنند، مزایای هوش که تولیدکنندگان محتوا، هوش مصنوعی را با استعدادهای خالقانه خود ترکیب میهنگامی

 (Smith, 2019) .پایان استمصنوعی عمالً بی

ه به نظر برسد، اما ب "علم"که فناوری هوش مصنوعی ممکن است بیشتر از هر چیزی مرتبط با درحالی

در زمینه روابط « 1اختالل استراتژیک»های مختلفی ازجمله روابط عمومی نیز مرتبط است. هوش مصنوعی را حوزه

های شناختی انسانی را نشان هایی که تواناییفناوری"عنوان نامند. در روابط عمومی، هوش مصنوعی بهعمومی می

طور مستقل یا همراه با متخصصان روابط عمومی، بههای روابط داده و عملکردهای انسانی را در انجام فعالیت

شود. فناوری هوش مصنوعی موجود در روابط عمومی قادر به سازی میمفهوم "دهندعمومی انجام می

بینی بحران های مبتنی بر داده و حتی پیشخودکارسازی وظایف تکراری، تفسیر مکالمات آنالین، طراحی کمپین

های روابط شود، بلکه با هوش مصنوعی، فعالیتجا متوقف نمیفناوری در همین های اینخواهد بود. پیشرفت

عمومی به کار و زمان کمتری نیاز خواهد داشت و ارزش و دقت باالتری تولید خواهد کرد و به همین دلیل است 

 آن باشیم.عنوان متخصصان روابط عمومی آینده باید به هوش مصنوعی اهمیت بیشتری بدهیم و مراقب که ما به

(Pemberton, 2019) 

 شکاف دانش در مورد هوش مصنوعی

ای از هوش مصنوعی برای افزایش طور فزایندهها، بههای روابط عمومی آنها و تیمدر آینده همه سازمان
کنند. رابطه رو به رشد بین هوش مصنوعی و روابط عمومی باعث خواهد شد که هوش های خود استفاده میقابلیت
ها باید به ی در آینده روابط عمومی نقش کلیدی را ایفا کند، اما این بدان معنا نیست که روابط عمومیمصنوع

ها باید درک کافی از کاربردهای فعلی و بالقوه هوش مصنوعی داشته فناوران خبره تبدیل شوند. در عوض، آن

 (West and Allen, 2018) .ای را ارائه دهندباشند تا بتوانند مشاوره آگاهانه

                                                      
1 Strategic disruption 
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باوجوداین واقعیت که تعداد ابزارهای هوش مصنوعی در دسترس متخصصان روابط عمومی با سرعتی 
وکارها بین ها و کسبرسد آگاهی کمی از تأثیر این فناوری بر سازمانتصاعدی در حال افزایش است، به نظر می

آن است که در حال حاضر احتماالً یک متخصصان و دانشجویان روابط عمومی وجود دارد که این موضوع حاکی از 
شکاف دانش در مورد سطح واقعی پیشرفت فناوری هوش مصنوعی وجود دارد. در آینده هر شرکتی تحت تأثیر 

 کنند.هایی که کامالً خارج از فضای فناوری فعالیت میفناوری هوش مصنوعی قرار خواهد گرفت؛ حتی شرکت

(Elgan, 2016) 

 اده از هوش مصنوعی در روابط عمومینگهبانان اخالق و استف

دهند ها ارائه میها و سازمانهای استراتژیک را به همکاران و رهبران ارشد در شرکتها توصیهروابط عمومی
گیری خوب کمک کنند. این نقش نگهبان ها در تصمیمای در قبال جامعه و سازمان دارند تا به آنو مسئولیت حرفه

ای خواهد ها از هوش مصنوعی تأثیرات اعتباری و رابطهدر مورد نحوه استفاده سازمان گیریاخالق است. تصمیم
ای که در آن و برای آن داشت که بسیار فراتر از استفاده ما از ابزارهای مجهز به هوش مصنوعی است. زمینه

ید شش مسئله مهم را شود از اهمیت حیاتی برخوردار است. به همین خاطر متخصصان روابط عمومی بااستفاده می
 (Valin and Gregory, 2020)مدنظر داشته باشند.

 تغییر اجتماعی -1

شدت تغییر خواهد داد. کسانی که قادر به استفاده و تعامل با هوش هوش مصنوعی شیوه زندگی و کار ما را به
دهند، از مزایای آن محروم  مصنوعی باشند، سود خواهند برد و کسانی که به هر دلیلی نتوانند این کارها را انجام

ها و افرادی که منابع و دانش الزم را برای به دست آوردن رهبری خواهند شد. این به این معنی است که سازمان
تنها شامل توجهی دست خواهند یافت؛ که این نهدر فضای هوش مصنوعی دارند، به برتری و قدرت قابل

های سنتی و های غیردولتی، مؤسسات بزرگ و رسانه، سازمانهاهای بزرگ فناوری، بلکه شامل دولتشرکت
های بزرگی درباره مدیریت این تحوالت در شود. در آینده پرسشاند نیز میغیرسنتی که هوش مصنوعی را پذیرفته

ها باید در این گفتگوها درگیر بوده و این المللی مطرح خواهد شد و روابط عمومیسطوح سازمانی، ملی و بین
 رسانی و هدایت کنند.احث را اطالعمب

 تغییر در ماهیت کار -2

گیرند، افراد با مهارت کمتر، با کسانی که احتماالً در روابط عمومی تحت تأثیر منفی هوش مصنوعی قرار می
واردان به کار خواهند بود؛ اما هوش مصنوعی بر همه کارها و همه طور بالقوه، تازهتر و بهسطح تحصیالت پایین

ای مانند کارهایی که توسط تنها وظایف تکراری، بلکه کارهای حرفهها تأثیر خواهد گذاشت؛ بنابراین، نهحرفه
های مهمی را به تواند زمینهشود، میها انجام میمتخصصان روابط عمومی هنگام مشاوره در مورد بحران

حال، همچنین واضح است که مشاغلی گیری اختصاص دهد. بااینفرآیندهای مبتنی بر هوش مصنوعی و تصمیم
ها که یکی از آن -های مدیریتی، اجتماعی و سوادآموزی هستند، مانند مهارت« های انسانیمهارت»که دارای 

 کمتر در معرض خطر هستند. -روابط عمومی است 
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 قدرت -3

ها اهند داشت. آنتوانند از پتانسیل هوش مصنوعی استفاده کنند، قدرت زیادی خودر آینده کسانی که می
ها را توانند ترجیحات و رفتارهای آینده آنها خواهند داشت و میهای غنی در مورد بسیاری از افراد و گروهداده

ها را تحت تأثیر قرار ها خدمت کنند؛ و حتی زیرکانه و پنهانی آنتر به آنتر و هوشمندانهبینی کرده و سریعپیش
ممکن است انتخاب نکرده باشند. در روابط عمومی، ما در میانه این فضا هستیم: ما  جایی هدایت کنند کهداده و به

های سیاسی، تغییر رفتار ها ازجمله فروش، جذب خدمات، کمپیناز قدرت متقاعدسازی برای طیف وسیعی از زمینه
گذاری اکنون نسبتًا و هدفها برای بهبود ارتباطات های آنسازی افراد از دادهکنیم. نمایهو انطباق استفاده می

وجدل است. شناخت قدرت و پتانسیل خوبی و بدی ابزارها و هوشی که در اختیار داریم آسان، اما موضوع بحث
 هاست.اولین قدم در شناخت نیاز ما به استفاده اخالقی از آن

 هاالگوریتم -4

ها کنند. مشکلی که الگوریتمستفاده میعنوان سوخت اها بهها به مثابه موتوری هستند که از دادهالگوریتم
هایی که ها تقریباً طرح محور هستند؛ طرحدهند. آنخوبی تشخیص نمیهای ظریف را بهدارند این است که تفاوت

متخصصان روابط عمومی باید از همان ابتدا ها شفاف نیست. کنند و نحوه ساخت آنریزی میها برنامهانسان

عنوان نگهبان اخالق، سؤاالت اخالقی تا در نقش ما به سازنده هوش مصنوعی باشندهای بخشی از تمام تیم
کنند، مطرح کنند. برای انجام این کار، سختی را که متخصصان فناوری و هوش مصنوعی به آن فکر نمی

د، نحوه ها استفاده شونها باید برای آنمتخصصان روابط عمومی نیاز به درک قوی از کاربردهایی که الگوریتم
 شود، دارند.ها را شامل میها و اخالق هوش مصنوعی و همه چیزهایی که این الگوریتمها و اخالق دادهطراحی آن

 مسائل مربوط به کنترل حریم خصوصی و شفافیت -5

ها و اصول به حداقل رساندن آوری دادهانگیز هوش مصنوعی برای جمعهمواره کشمکشی بین اشتهای هوس
تواند به کاهش سوگیری ها توسط هوش مصنوعی وجود دارد که میخصی و شفافیت در پردازش آنهای شداده

هایی که هوش ها نیز وجود دارد. شرکتآوری دادههوش مصنوعی کمک کند. همچنین مسائلی پیرامون جمع
دقت بررسی اید بهکنند، باندازی میهایی که یک سیستم هوش مصنوعی را راهدهند، یا آنمصنوعی را توسعه می

ها های آن واقعاً باید شامل اطالعات شخصی باشد یا اینکه مجموعه دادهکنند که آیا آموزش الگوریتم ها و داده
گذاری داده افزایش یافته است سازی و اشتراکآوری، ذخیرهناشناس باشد. آگاهی عمومی از مسائل مربوط به جمع

و « 1های عمومی اروپامقررات حفاظت از داده»ها درنتیجه قوانینی مانند و انتظارات در مورد نحوه مدیریت داده
های بدنامی ها توسط شرکتمعادل آن در سایر کشورها و به دلیل نقض حریم خصوصی مردم و نشر اطالعات آن

 بوک تغییر کرده است.مانند فیس

 ارتند از:ها عبشود. آنحال، انتظارات کاربر به حریم خصوصی محدود نمیبااین
 هاکنترل نحوه استفاده از داده •

                                                      
1 (GDPR) General Data Protection Regulation 
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 هاسازی دادهمحدودیت در مدت و ماهیت ذخیره •

شود و شود، با چه کسانی به اشتراک گذاشته میآوری میهایی جمعشفافیت بهتر، از نظر اینکه چه داده •
که در آن هوش مصنوعی درگیر شود. این باید شامل تجمیع آن با هر داده دیگری باشد برای چه چیزی استفاده می

 است.

برد دست پیدا کرد. -توان به یک نتیجه بردها در هوش مصنوعی میدر صورت رعایت حریم خصوصی داده
تواند از نظر ها میصورت ایمن نیز مدیریت شوند، زیرا امنیت ضعیف دادهها باید بهعالوه بر مدیریت اخالقی، داده
های ها برای استفاده از دادهبه دنبال داشته باشد. در نهایت، نحوه طراحی سیستم اعتبار و اعتماد عواقب ناگواری

 شده نیز نیاز به بررسی دارد.آوریجمع

و قوانین مشابه حفاظت از داده آمده است، حریم خصوصی باید با طراحی در یک  GDPRطور که در همان
بانی متخصصان روابط عمومی، باید مستندسازی دهندگان، با پشتیسیستم هوش مصنوعی گنجانده شود. توسعه

های مدیریت مسائل کنند و در مورد چگونگی رعایت الزامات حفاظت از داده و حریم خصوصی برای ایجاد سیستم
 هایی باید به مسائلی از قبیل:های سازمانی شفاف باشند. چنین سیستمقوی و محافظت در برابر چالش

 تأثیر بر حریم خصوصی •

 شوندهای شخصی در مقیاس بزرگ استفاده میهای خاصی از دادهکه دستهامیهنگ •

 هافرآیندهای هوش مصنوعی و اهداف آن •

 آیا فرآیند ضروری است یا خیر •

های هوش مصنوعی برای حقوق افراد، ازجمله حق حفظ حریم خصوصی به ریسک نسبی که پردازش •
 همراه دارد

 مدیریت ریسکشده برای بینیاقدامات پیش •

های او به که نخواهد از دادهدرصورتی "انصراف"حقوق صاحب داده )فرد( برای تصحیح خطاها و  •
 های خاصی استفاده شود.روش

 گیریجهت -6

تواند منجر به های هوش مصنوعی میهای ناقص یا نادرست مورداستفاده برای آموزش الگوریتمداده
های طور بالقوه منجر به تقویت سوگیریشود و بههای پرمخاطره گیریگیری و تأثیرگذاری بر تصمیمجهت

افزار تشخیص چهره مجهز به های نژادی در نرمگیریاجتماعی موجود شود. شواهدی مبنی بر ایرادات و جهت
کنار  2020هایی را در ژوئن هوش مصنوعی، آمازون، آی بی ام و مایکروسافت را بر آن داشت که چنین سیستم

های تواند منجر به سوگیری در نتایج شود. سوگیریها به این روش نیز میآوری و مدیریت دادهگذارند چراکه جمعب
ها حذف ها یا مواردی که از مجموعه دادهبندی دادهتوانند بر نحوه طبقههای سازمانی میانسانی و حتی سوگیری

شده از اشخاص ثالث یا از طریق یق منابع جمعی، خریداریشده از طرآوریهای جمعشوند تأثیر بگذارند. دادهمی
 اپلیکیشن ها ممکن است به دلیل تنوع افراد، دچار سوگیری باشند.

طور هدفمند بین های بیمه بهتوان تعمداً برای تقویت سوگیری نیز استفاده کرد. شرکتهوش مصنوعی را می
ها هنگام اعطای وام اقل برسانند، همان کاری که بانکشوند تا ریسک ممکن را به حدمشتریان تبعیض قائل می

های اعطای وام ها و برنامهگیریهای هوش مصنوعی اکنون برای پشتیبانی از تصمیمدهند. سیستمانجام می
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شوند. مهم است که زمینه استفاده از هوش مصنوعی مشخص شود و نقش روابط عمومی نیز در مسکن استفاده می

 شود زیرا هوش مصنوعی تأثیر زیادی بر موارد زیر خواهد داشت: آن باید گنجانده
 دهند )که نیاز به ارتباط دارد(وکار خود را شکل میها کسبچگونه سازمان •

 گیرند )که در قبال آن پاسخگو خواهند بود(چگونه تصمیمات خود را می •

 گذارد(ها تأثیر میه بر شهرت و روابط آنکنند )ککنند و در جامعه رفتار میچگونه قدرت خود را اعمال می •

 (Ismail, 2018)گذارد(. ها تأثیر میکنند )که بر فرهنگ آنچگونه از منابع خود استفاده می •

 پیامدهای اخالقی استفاده از هوش مصنوعی در روابط عمومی

واهیم بود. کارکردهایی زودی شاهد استفاده روزافزون از ابزارهای دارای هوش مصنوعی در روابط عمومی خبه
وتحلیل احساسات ای، تجزیههای رسانهبینی جریانازجمله نوشتن محتوا، بهبود تشخیص و مدیریت ریسک، پیش

شده و کمک بینیهای پیشوتحلیلهای احتمالی از طریق تجزیهبین مخاطبان و کارمندان، کمک به کاهش بحران
کنند، دهی و گردش کار کمک میهای کاربردی دیگر که به سازمانرنامهعالوه بسیاری از ببه ارزیابی عملکرد، به

 (Monsees, 2019)مثال برای اجرای یک کمپین روابط عمومی.عنوانبه

 استفاده یا خرید ابزارهای مجهز به هوش مصنوعی

و در گیری اخالقی و مالحظات کلیدی در مورداستفاده از ابزارهای هوش مصنوعی درست از ابتدا تصمیم
 زمان خرید آن باید شروع شود:

آوری کنند چگونه، از چه کسی، کجا و در چه تاریخ جمعهایی که یک ابزار هوش مصنوعی را تغذیه میداده •
 اند.شده

 ها در این ابزار هوش مصنوعی چگونه است.نحوه استفاده از مقررات حفظ حریم خصوصی داده •

 گیری(.و آزمایش شده است )ازجمله آزمایش جهت چگونه این ابزار هوش مصنوعی ساخته •

 دهد.کاری انجام میهای این ابزار هوش مصنوعی درواقع چیست و چهمؤلفه •

 چه تأثیراتی بر انسان خواهد داشت، ازجمله فکر کردن به پیامدهای ناخواسته. •

 ع سیستم حکومتی نیاز دارد.گیرد یا به چه نواین ابزار هوش مصنوعی در چه نوع سیستم حکومتی قرار می •

(Andrews, 2017) 

 گیرینتیجه

بارها گفته شده است که قدرت زیاد مسئولیت زیاد نیز به همراه دارد. قدرت هوش مصنوعی بسته به دیدگاه 
سرعت در های اقتصاد بهکند. هوش مصنوعی در برخی از حوزهانگیز یا ترسناک میکننده، آن را هیجاناستفاده

است؛ اگرچه این رشد در حوزه روابط عمومی چندان زیاد نیست، اما باید مراقب نحوه طراحی، ساخت و حال رشد 
صورت شفاف و در استفاده از هوش مصنوعی در روابط عمومی بود تا اطمینان حاصل شود که هوش مصنوعی به

و هوش مصنوعی زیادی در باوجوداینکه ابزارهای اتوماسیون  گیرد.جهت منافع عمومی مورداستفاده قرار می
رسد که یا استفاده از هوش مصنوعی در سطح پایینی دسترس متخصصان روابط عمومی وجود دارد، اما به نظر می

ها گیرد و یا متخصصان روابط عمومی در حال حاضر بدون اطالع از ابزارهای هوش مصنوعی از آنانجام می
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تواند مملو از خطرات نیز باشد. تواند یک ابزار مفید باشد، اما میهوش مصنوعی باوجوداینکه می کنند.استفاده می
توان انجام داد به این معنی نیست که آن کار باید انجام شود که این موضوع، فقط به این دلیل که کاری را می

روابط  زند؛ بنابراین متخصصانهای متفکرانه و سنجیده را رقم میمایه تصمیمات اخالقی است که انتخابدرون
توان توسط هوش جای اینکه با دلهره به هوش مصنوعی نگاه کنند، باید تمام کارهایی را که میعمومی به

ای برای آینده تبدیل شوند. این امر به متخصصان مصنوعی انجام داد در نظر بگیرند تا به یک روابط عمومی حرفه
توانند خودکار شوند، مانند طوفان فکری، که نمی دهد تا بر روی کارهایی تمرکز کنندروابط عمومی اجازه می

هایی که باید به مشتریان خود ارائه دهند، در مقابل کارهای گیری در مورد توصیههای خالقانه و تصمیمایده
طور که هوش مصنوعی به کارآمدتر همان کند.تکراری که در حال حاضر شما را از تعامل با مشتریان خود دور می

شوند و مزایای فراوان آن را دهد، افراد بیشتری به سمت آن جلب میها ادامه میکاری روابط عمومی کردن زندگی
بینند. این فناوری آینده است، بنابراین اکنون زمان آن است که از آن برای کمک به سازمان خود و در نهایت به می

اشتغال در دنیای مجازی یکی از  ه کرد.کنیم، هوشمندانه استفادها کار میمشاغل و برندهایی که روی آن
چندان دور و با توسعه متاورس رواج خواهد یافت و فرصتی را برای ایجاد اصطالحاتی خواهد بود که در آینده نه

گذاری برای توسعه وکارها عالوه بر سرمایهها و کسبروابط عمومی متاورس فراهم خواهد کرد، لذا سازمان
تری ی تولید محصوالتی که قابلیت عرضه در این دنیا را داشته باشند با چالشی بزرگنگری برامتاورس و آینده

ای از کارشناسان روابط عمومی متاورس برای ارتباط روبرو خواهند بود و آن چیزی نیست جز داشتن یک تیم حرفه
قیت و نوآوری هستند با مخاطبان و مشتریان و عرضه خدمات و محصوالت در دنیایی که مردم در آن به دنبال خال
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