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 ثِ ًبم خذاًٍذ ثخؽٌذُ هْرثبى



 تؼریف یبدگیری ظبزهبًی

 :صبحت ًظراى زیبدی ثِ تؼریف یبدگیری ظبزهبًی پرداختِ اًذ کِ ثِ تؼریف ثرخی از هْوتریي آًْب هی پردازین

 :ظبیوَى یبدگیری ظبزهبًی را ایٌگًَِ تؼریف هی کٌذ/الف

یبدگیری ظبزهبًی رارؼذ ثیٌػ ٍتدذیذظبخت دّی ٍ ثبزًگری هَفمیت آهیس هؽکالت ظبزهبًی تَظط افراد کِ ًتبیح آى در  

 .ػَاهل ظبختبری ٍ ًتبیح ظبزهبى هٌؼکط هی ؼَد

 :فبیَل ٍالیلس یبدگیری ظبزهبًی را ایٌگًَِ تؼریف هی کٌٌذ/ة

 .یبدگیری ظبزهبًی فرایٌذ ثْجَد الذاهبت از طریك داًػ ثْتر ٍ ؼٌبخت هَثرتر اظت

 :ة گبًس یبدگیری ظبزهبًی را ایٌگًَِ تؼریف هی کٌذثب/ج

یبدگیری ظبزهبًی اکتعبة ٍ کبرثرد داًػ ،هْبرت ّب،ارزغ ّب،ػمبیذ ٍ ًگرغ ّبی ثورثخػ در خْت ًگِ داری ،رؼذ 

 .ٍتَظؼِ ظبزهبى اظت



 :هبیَ یبدگیری ظبزهبًی را ایٌگًَِ تؼریف هی کٌذ/د

 .توبهی رٍغ ّب،ظبزٍکبرّب ٍ فرایٌذّبیی کِ در درٍى ظبزهبى ثِ هٌظَر تحمك یبدگیری ثِ کبر گرفتِ هی ؼًَذ

 یبدگیری ظبزهبًی یؼٌی کؽف ٍ اصالح خطب:آرخریط ٍ ؼَى یبدگیری ظبزهبًی را ایٌگًَِ تؼریف هی کٌٌذ/ُ 

 :ثِ طَر کلی ٍ ثب تَخِ ثِ تؼبریف فَق یبدگیری ظبزهبًی را ایٌگًَِ هیتَاى تؼریف کرد

یبدگیری ظبزهبًی فرایٌذی َّؼیبراًِ،ّذفوٌذ،هتؼبهل ٍ پَیب،هعتور،هذاٍم ٍ رؼذ یبثٌذُ کِ از ثبزخَردی 

هذاٍم،ظریغ،هَثردر ظطَح فردی،گرٍّی ٍ ظبزهبًی ثرخَردار اظت ٍتحت تبثیر فرایٌذّبی ادراکی 

   .ًٍیسؼبلَدُ داًعتي یب هٌبثغ فرٌّگی هَرد اظتفبدُ افراد ػول هی کٌذٍّذفػ کبهیبثی افراد ٍ ظبزهبى اظت



 تبریخچِ یبدگیری ظبزهبًی

 

تصوین ٍاشُ یبدگیری ظبزهبًی ثرای اٍلیي ثبرتَظط ظبیرت ٍ هبرذ در هطبلؼِ اٍلیِ ؼبى رٍی خٌجِ ّبی رفتبری 

ثِ کبر گرفتِ ؼذ اهب صرفٌظراز تبریخ ؼرٍع ثحث یبدگیری ظبزهبًی ایي هَضَع  1963ظبزهبًی در ظبل گیری 

 .تَخِ چٌذاًی را ثِ خَد خلت ًکرد 70تب اٍاخر دِّ 

 ...در ایي ٌّگبم تؼذادی از ًظریِ پردازاى فؼبلیت ّبی خَدراثر یبدگیری ظبزهبًی هتورکس کردًذ هثل آرخریط ٍ

هَضَع یبدگیری ظبزهبًی تٌْب یکی از هجبحث هطرح در گرایػ ّبی هختلف رؼتِ هذیریت هثل  90اهبدر دِّ 

اظتراتصی ٍ هذیریت تَلیذ ثَد ٍ از آى تبریخ ثِ ثؼذ ثحث یبدگیری ظبزهبًی تحت ؼؼبع هجبحث خذیذ هذیریتی از 

 .خولِ هَضَع ظبزهبى ّبی یبدگیرًذُ لرار گرفت



 ظطَح یبدگیری ظبزهبًی

 سطح فسدی  – 1

 سطح گسٍّی  – 2

 سطح ساشهاًی  – 3



 ظطح یبدگیری فردی
 

حاوی اش تغییس هْازت ّا ،تیٌص ّا ،تاٍزّا،تحَل ٍ دگسگًَی دز داًص فسدی ،ًگسش ّا ٍ ازشش 
ّای هآخَذُ ، تَسط فسد اش طسیك هطالؼِ اًفسادی ،آهَشش هثتٌی تس في آٍزی یا هطاّدُ ٍ 

 .زاّْای دیگس وسة داًص جدید هی تاضد
 .ضَدیادگیسی فسدی فسایٌدی است وِ تداى ٍسیلِ داًص اش طسیك تثدیل ٍ اًتمال تجستِ حاصل هی 

ساشهاى ّا اش طسیك افساد چیصّایی زا هی آهَشًد ، الثتِ یادگیسی افساد تضویي  : هی گَیذ ظٌگِ 
 .ضَدوٌٌدُ یادگیسی ساشهاًی ًیست اها تدٍى آى یادگیسی ساشهاًی حاصل ًوی 



 (تیوی ) ظطح یبدگیری گرٍّی 
 

یادگیسی تیوی تِ ایي هؼٌاست وِ تین ّا لادز تاضٌد تِ ػٌَاى یه َّیت ٍاحد فىس وسدُ ،چیصی زا 

 . خلك ًوَدُ ٍ تیاهَشًد 

تطَزیىِ پاٍلَفسىی یادگیسی تیوی زا هدخل یادگیسی ساشهاًی داًستِ ٍ تاوید هی وٌد وِ 

یادگیسی تیوی پلی است تسای تثدیل یادگیسی تِ داًص ساشهاًی تِ ًحَی وِ تسای ّوِ تِ 

 .اضتسان گراضتِ ضَد 

سٌگِ ًیص یادگیسی گسٍّی زا فسایٌدی هی داًد وِ طی آى ظسفیت اػضا تَسؼِ یافتِ ٍ تِ گًَِ ای 

 .ّوسَ هی ضًَد وِ ًتایج حاصلِ آى چیصی خَاّد تَد وِ ّوگاى ٍالؼا طالة آى تَدُ اًد 



 ظطح یبدگیری ظبزهبًی  
 

یادگیسی ساشهاًی اش طسیك تِ اضتسان گراضتي تصیست ّا ،داًص ،تجستِ ٍ هدلْای ذٌّی اػضای ساشهاى 

 .حاصل هی ضَد 

یادگیسی ساشهاًی تس پایِ داًص ٍ تجستِ ای وِ دز حافظِ ساشهاى ٍجَد دازد ،تٌا ًْادُ هی ضَد ثِ ثیبى دیگر ، 

ٍتِ هىاًیسن ّایی هاًٌد خطی هطی ّا ،استساتژی ّا ٍ هدلْایی وِ تس زٍی ذخیسُ داًص هتىی است ،  

 .تصزیك ٍ خَزاًدُ هی ضَد 

یادگیسی ساشهاًی زا تِ ػٌَاى فسایٌدی وِ اش طسیك آى یه ساشهاى داًص جدیدی زا دز خَد ساختِ ٍ تِ آى 

ضىل هی دّد یا داًص هَجَد دز خَد زا تاشساشی ،اصالح ٍ هتٌاسة تا تغییسات هحیط هی وٌد ،تؼسیف 

 .هی وٌٌد 



 اًَاع یبدگیری ظبزهبًی

 :ًَع یادگیسی ساشهاًی زا تِ ضسح شیس تؼسیف وسدُ اًد  3آزجسیس ٍ ضَى 
 یادگیسی ته حلمِ ای( 1
 یادگیسی دٍ حلمِ ای( 2
 یادگیسی سِ حلمِ ای( 3



  

 یبدگیری تک حلمِ ای

  

شهاًی اتفاق هی افتد وِ دز تستس ّدف ّا ٍ سیاست ّای جازی ساشهاى ،خطاّا وطف ٍ اصالح 

 .ضًَد

اش یادگیسی ته حلمِ ای سٌگِ تا ػٌَاى یادگیسی اًطثالی ،فایَل ٍ الیلص تا ػٌَاى یادگیسی سطح  

 پاییي ٍ هیسَى تا ػٌَاى یادگیسی غیس استساتژیه ًام تسدُ اًد

 .  یادگیسی ته حلمِ ای ًالص است ٍ ًوی تَاًد هَجة ازتمای افساد ضَد

 

 
   



 زا خَد تفىس ٍالغ، دًیای اش اطالػات وسة ٍ هطاّدُ تا فسد یادگیسی، اٍل حلمِ دز
 الداهات تسای گیسی تصوین ٍ طساحی تِ دست ازشیاتی ایي تساساس ٍ وٌد هی ازشیاتی

 زا لثلی هساحل ٍ پسداشد هی ٍالغ دًیای هطاّدُ تِ هجدداً اجسا اش تؼد .شًد هی تؼدی
 .وٌد هی ػَض زا خَد تصویوات احتواالً ًسسد، ًظس هَزد ًتایج تِ فسد اگس .وٌد هی تىساز

  اطالح ًیص زا خَد خطاّای ٍ یافتِ زا ٍالغ دًیای تس تاثیس زاُ فسد حلمِ، ایي تىساز تا
 .است گسفتِ ضىل ذٌّی چازچَب تسهثٌای حلمِ ایي ضَد هی هالحظِ چٌاًچِ اها .هیىٌد
 چِ ّس ٍ ضدُ گسفتاز اضتثاُ دٍز یه دز اٍ تاضد، اضتثاُ فسد ذٌّی چازچَب اگس یؼٌی
 تس فسد ذٌّی چازچَب وِ چسا .ضَد هی دٍز اصلی هسیس اش تیطتس وٌد، تالش تیطتس

 دًیای وسة ٍ هطاّدُ چگًَگی دز فسد ذٌّیت یؼٌی .است گراز تاثیس اٍل حلمِ ػٌاصس
  اٍل حلمِ گسفتاز وِ افسادی .است هَثس ًیص ازشیاتی تس ذٌّی چازچَب .دازد تاثیس ٍالغ

 زا ّا آى ػولىسد وِ وٌٌد هی دزیافت زا هحیط اش اطالػاتی هؼوَال ضًَد هی یادگیسی
   .وٌد تایید



 چرخِ یبدگیری تک حلمِ ای



 هثبل از یبدگیری تک حلمِ ای
 

 .وسد لیاس تسهَستات تا تَاى هی زا ای حلمِ ته یادگیسی
 ٍ ضَد خاهَش ضد گسم خیلی گاُ ّس وِ است یادگسفتِ تسهَستات

 ٍظیفِ ایي است لادز تسهَستات .وٌد ػول ضد، سسد خیلی وِ ٍلتی
 دهای) وٌد دزیافت زا اطالػات تَاًد هی وِ چسا دّد، اًجام زا

 .دّد اًجام زا اصالحی ػولیات ًتیجِ دز ٍ (زا هحیط



 : یبدگیری دٍ حلمِ ای
 
 

 ّا ،سیاست ّا ٌّجازّا،زٍیِ ٍ وٌد ٍاصالح وطف زا خطاّا ساشهاى وِ افتد هی اتفاق شهاًی
 اش سٌگِ وِ  پسداشد هی آًْا اصالح ٍ تؼدیل ٍتِ تسدُ سَال شیس زا هَجَد ٍّدفْای
 ٍ تاال سطح یادگیسی ػٌَاى تا الیلص ٍ هَلد،فایَل یادگیسی ػٌَاى تا ای حلمِ دٍ یادگیسی

 .تسًد هی ًام استساتژیه یادگیسی ػٌَاى تا هیسَى
  تیطتس تالش ذٌّی چازچَب تَدى اضتثاُ صَزت دز وِ گسدید تیاى ای حلمِ ته یادگیسی دز

 تسای یادگیسی دٍم حلمِ .ضَد هی هطلَب ًمطِ اش ضدى دٍز ٍ اضتثاّات افصایص تِ هٌجس
 حلمِ ایي دز .است ضدُ طساحی ذٌّی ّای چازچَب تغییس لصٍم صَزت دز ٍ تاشتیٌی

 هَزد زا خَد ذٌّی ّای فسض پیص آى، اش اطالػات وسة ٍ هحیط تا تؼاهل اش پس فسد
 تغییس یا اصالح تِ الدام ًثاضد، دزست ٍی فسضْای پیص ٍچٌاًچِ دّد هی لساز سَال

  .وٌد هی آًْا
  



 یبدگیری دٍحلمِ ای ٍ تک حلمِ ای



 یبدگیری ظِ حلمِ ای
 

 حلمِ دٍ ٍ ته یادگیسی چگًَِ تگیسًد یاد ّا ساشهاى وِ افتد هی اتفاق شهاًی

 یادگسفتي تَاًایی ای حلمِ سِ یادگیسی دیگس ػثازت تِ .وٌٌد اجسا زا ای

 تِ تاضد زٍش سِ ّس ضاهل تاید هؤثس یادگیسی .است یادگیسی تازُ دز

ِ ای   .وٌد حاصل تْثَد هداٍم طَز تِ سطَح توام دز ساشهاى وِ گًَ

ِ ای-ته یادگیسی ساشهاى ّا اوثس دزحالیىِ  یادگیسی هی وٌٌد، اجسا زا حلم

ِ ای-دٍ  .تاضد تصزگتسی چالص هی تَاًد دٍتسٍى ٍ حلم





 ًتیجِ گیسی
 

 .است ساشهاى تَسؼِ ٍ هَفمیت تسای تلىِ ًیست یادگیسی ًفس خاطس تِ یادگیسی
  ػدم ٍ وازی دٍتازُ یا ًداًستي سٌگیي ّای ّصیٌِ ساشهاى یادگیسی، ػدم دزصَزت

 تِ اػتواد دادى دست اش ضاّد ٍ ضدُ هتحول زا هْازتْا ٍ هٌاتغ ّدزدادى تِ ٍ وازآیی
 صَزت دز اها .تَد خَاّد ًَآٍزی ػدم دلیل تِ دزآهد واّص ٍ افساد دز ًفس

  واز ًیسٍی جای تِ افساد ٍ یافتِ افصایص ساشهاى سَد آى، تِ هستوس تؼْد ٍ یادگیسی
 .ضًَد هی ساشهاى ّای سسهایِ تِ تثدیل



 :هٌبثغ
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