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چکیسه
سهینه و هسفٍِٙ :طٞبی قغّی ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ ضاٞجطزٞبی تٛؾقٙٔ ٝبثـ ا٘ؿب٘ی ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت.
ٔسیطاٖ ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی زضیبفتٝا٘س و ٝعطحضیعی  ٚؾبظٔبٖزٞی ٔؿیطٞبی قغّی  ٚرطیبٖ پیكطفت ثطای ٘یطٚی
ا٘ؿب٘ی ثٙٔ ٝؾٛض حفؼ ٍٟ٘ ٚساقت آٖٞب ضطٚضی اؾت ٔ ٚیتٛاٖ زؾتبٚضزٞبی ٔغّٛثی ثطای ؾبظٔبٖ ث ٝز٘جبَ
زاقت ٝثبقسٞ .سف انّی ایٗ تحمیك ثطضؾی تأحیط ٍِٙطٞبی قغّی ثط پیبٔسٞبی فطزی قبُٔ :ثبِٙسٌی فطزی ٚ
پبیساضی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ٕٞ ٚچٙیٗ پیبٔسٞبی ؾبظٔب٘ی اظ رّٕ ٝتٕسٖ ؾبظٔب٘ی  ٚأیسٚاضی ؾبظٔب٘ی اؾت.
روشضنبسی :پػٞٚف حبضط وبضثطزی  ٚتٛنیفی اؾت .ربٔق ٝآٔبضی پػٞٚف ضا وبضوٙبٖ ازاض ٜوُ آٔٛظـ
 ٚپطٚضـ قٟط تٟطاٖ ث ٝتقساز ٘ 900فط تكىیُ زاز٘س و٘ 270 ٝفط ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝضٚـ تهبزفی عجمٝای
٘ؿجتی ا٘تربة قس٘س .اثعاض ٌطزآٚضی زازٜٞب پطؾكٙبٔٔ ٝحمك ؾبذت ٝثٛز ٜو ٝضٚایی آٖ ث ٝضٚـ ٔحتٛایی ٚ
نٛضی  ٚپبیبیی آٖ ثب آظٔ ٖٛآِفبی وط٘ٚجبخ تأییس قس ٜاؾت .ثٙٔ ٝؾٛض تزعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞب  ٚآظٖٔٛ
فطضیٞٝبی تحمیك اظ ٔسَ ٔقبزالت ؾبذتبضی (تحّیُ ٔؿیط) ثٟطٌ ٜطفت ٝقس ٜاؾت.
یبفتههبٍِٙ :طٞبی قغّی تأحیط ٔخجت ٔ ٚقٙبزاضی ثط پیبٔسٞبی فطزی زاض٘سٕٞ .چٙیٗ تأحیط ٍِٙطٞبی قغّی ثط ثطذی اظ
پیبٔسٞبی ؾبظٔب٘ی ٘یع تأییس قس و ٝزض ایٗ ضاثغ ٝتأحیط ٍِٙطٞبی قبیؿتٍیٞبی فٙی  ٚوبضوطزی ،اؾتمالَ وبضی ٚ
چبِف ٔحض ثط تٕسٖ ؾبظٔب٘ی ٕٞ ٚچٙیٗ تأحیط ٍِٙط اؾتمالَ وبضی ثط أیسٚاضی ؾبظٔب٘ی تأییس ٘كس.
نتیجهگیزی :قٙبؾبیی اٍِٞٛبی قغّی افطاز وّیسی  ٚتسٚیٗ ٔؿیط قغّی آٖٞب ثط ایٗ اؾبؼ ٔیتٛا٘س  ٓٞثٝ
تٛؾق ٝفطزی آٖٞب وٕه وٙس  ٓٞ ٚثٟطٜٚضی ؾبظٔب٘ی ضا ثٟجٛز ثركس.
کلیسواصههبٍِٙ :طٞبی قغّی ،پیبٔسٞبی فطزی ،پیبٔسٞبی ؾبظٔب٘ی ،آٔٛظـ  ٚپطٚضـ
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مقدمه

زض قطایظ ٔتح َٛأطٚظ ،ؾبظٔبٖٞب ثطای ثمب ٘بچبض٘س پیٛؾت ٝتٛإ٘ٙسیٞب  ٚقبیؿتٍیٞبی ذوٛز ضا
تٛؾق ٝزٙٞس تب ثتٛا٘ٙس پبؾرٍٛی قطایظ ٔتغیط ٔ ٚتفبٚت ٔحیغی ثبقٙس (ریٙع ثطي ٕٞ ٚىبضاٖ،1
 .)15 :2016زض ایٗ ٔیبٖ ،ؾبظٔبٖٞب ثبیس یه ٚیػٌی ٔ ٟٓزاقوت ٝثبقوٙس  ٚآٖ تٛا٘وبیی تغییوط ٚ
تغجیك ٔسا ْٚاؾت .ث ٝفجبضت زیٍط ،زٚاْ  ٚتٛؾق ٝؾبظٔبٖٞبی أطٚظی زضٌطٕٞ ٚؿو ٛقوسٖ ثوب
تغییطات ؾطیـ ،تٛؾق ٚ ٝثبِٙسٌی 2اؾت (اقٙبیسضٚ ،یىطت ٔ ٚبضتی.)17 :12016 ،3
ٔسیطاٖ ؾبظٔبٖٞب ثطای ضؾیسٖ ث ٝایٗ تٛؾقٛٔ ٚ ٝفمیت زض ٔحیظ پط اظ تغییط  ٚزا٘كوی
و٘ٛٙی٘ ،یبظٔٙس اتربش تهٕیٕبتی ثطای حفؼ  ٚاضتموبی ٘یطٞٚوبی ثوب اضظـ  ٚاؾوتفبزٔ ٜوزحط اظ
ؽطفیتٞبی ا٘ؿب٘ی زض وؿت  ٚوبض ٞؿتٙس .یىی اظ ٟٔٓتطیٗ اؾتطاتػیٞبیی ضا ؤ ٝیتٛاٖ زض
ایٗ ظٔی ٝٙث ٝوبض ثطز ،عطحضیعی  ٚؾبظٔبٖزٞی ٔؿیطٞبی قغّی  ٚضؾیسٌی ثٔ ٝم ِٝٛپیكطفت
٘یطٚی ا٘ؿب٘ی زض ؾبظٔبٖٞب اؾت (زا٘عیط ِٙٚ ٚؿی .)293 :2006 ،4ایوٗ پیكوطفت  ٚاضتموب ثوٝ
ٚیػ ٜثطای وبضوٙبٖ ٔ ٚسیطاٖ زا٘كی ثب ٚؽبیف ،اٞسافٔ ،ؿئِٛیتٞب  ٚقبیؿتٍیٞبی ٔرتّوف
ثبیس ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیطز (ثبضوّی ٕٞ ٚىبضاٖ.)430 :2013 ،5
ثب پیسایف ٘ؾطیٞٝبی ٘ٛیٗ ثط٘بٔٝضیعی ٔ ٚسیطیت ٔؿیط قغّی زض ٔحیظ رسیوس ،وبضوٙوبٖ ٘یووع
قغُ ذٛز ضا ثب لٛا٘یٗ ،ا٘تؾبضات ،قطایظ اؾوترسأی  ٚتطلوی قوغّی رسیوسی تزطثوؤ ٝویوٙٙوس ووٝ
ثطای ایزبز اٍ٘یعـ  ٚضغجت ٘ؿجت ث ٝوبض ثؿیبض ٔ ٟٓاؾت (قید االؾالٔی  ٚحعثبٚی.)55 :1394 ،
ٍِٙطٞبی قغّی ثط ایٗ اؾبؼ پبیٌ ٝصاضی قسٜا٘س وو ٝتٙبؾوت ثویٗ ٌوطایفٞوبی قوغّی،
اقربل ٔ ٚحیظ وبضی ٔٙزط ث ٝضضبیت ،اقتیبق قغّی ،تقٟس ؾبظٔب٘ی  ٚفّٕىطز ثوبالی قوغّی
ٔیقوٛز ٘ ٚبٔتٙبؾوت ثوٛزٖ ٍِٙطٞوبی قوغّی ٔٛروت ثویاقوتیبلی ثو ٝووبض  ٚووبٞف حوؽ
ٔؿئِٛیتپصیطی زض ٔیبٖ وبضوٙبٖ ٔیقٛز (ضحیٓ ٘یب  ٚنبزلی .)67 :1395 ،اظ ایٗ ض ٚؾبظٔبٖٞوب
زض ٌعیٙف افطاز ثطای ٔكبغُ ثبیس ؾقی وٙٙس ٚیػٌیٞبی قرهیتی ٌ ٚطایف افطازٔ ،تٙبؾت ثوب
ٔكبغُ ٔ ٚحیظ ؾبظٔب٘ی ضا ٔٛضز تٛر ٝلطاض زٙٞس (ٚچّط ٕٞ ٚىبضاٖ.)277 :2017 ،6
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ٔسیطیت ٔؿیط قغّی فبّٔی ٔ ٟٓزض اضتمبی وبضایی وبضوٙبٖ ثو ٝقوٕبض ٔویضٚز .زض پػٞٚكوی
ثیبٖ قس ٜاؾت و ٝثطای ثٟجٛز وبضایی ٘یبظ اؾت فطنتٞوبی الظْ ثوطای ضقوس حطفوٝای وبضوٙوبٖ
فطا ٓٞقٛز  ٚآٖ ٞب ضا ثطای قطوت زض زٚضٞ ٜبی ثبظآٔٛظی ٔٛضز تكٛیك  ٚحٕبیت لوطاضزاز ٘ ٚؿوجت
ث ٝایزبز افتٕبز  ٚاعٕیٙبٖ زضثبضٜی حفؼ اؾتمالَ  ٚاذتیبضات وبضی٘ ،ساقتٗ ٍ٘طا٘ی اظ ثیوبٖ افىوبض
٘ ٚؾطات ،اضتمبی قغّی ثط اؾبؼ قبیؿتٍی ،فبزال٘ ٝثوٛزٖ فوعَ ٘ ٚهوت ٞوب ،أىوبٖ اؾوتفبز ٜاظ
ترهم ٞب ٟٔ ٚبضت ٞب ،حٕبیت ؾبظٔب٘ی زض ثطاثط تٟسیسوٙٙسٞ ٜبی قوغّی ،فوسْ ٍ٘طا٘وی زضثوبضٜی
اقتغبَ زائٓ ٔ ٚكورم ثوٛزٖ ٚؽوبیف  ٚاذتیوبضات الوساْ وٙٙوس (ٌٛزضظ٘ٚوس چٍیٙوی  ٚنوبِحی
وطزآثبزی.)1395 ،
تٛر ٝثٍِٙ ٝطٞبی ٔؿیط قغّی زض ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ اظ اِعأبت ثطای زؾتیبثی ثٝ
اٞساف  ٚچكٓ ا٘ساظٞبی ؾبظٔب٘ی اؾوت .آٔوٛظـ  ٚپوطٚضـ ثو ٝفٙوٛاٖ یىوی اظ ٟٔوٓ توطیٗ
ؾبظٔبٖٞب  ٚث ٝفٛٙاٖ ظیطؾبذتی ثوطای ایزوبز ٔٙوبثـ ا٘ؿوب٘ی تٛإ٘ٙوس ،زاضای إٞیوت لبثوُ
ٔالحؾ ٝای اؾت .پػٞٚف ٞب زض فطن ٝرٟب٘ی ٘كبٖ ٔی زٞوس وو 51 ٝزضنوس اظ ٔترههوبٖ
ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ،قٙبذت زضؾتی اظ وبضضاٞٝٞبی قغّی ٘ساض٘س  ٚتٟٙب  21زضنس اظ آٖٞب ایٗ ثط٘بٔٝ
ضا ث ٝعٛض ضؾٕی ارطا ٔی وٙٙس .ازثیبت ایٗ ٔف ْٟٛزض زاذُ وكٛض ٘یع ثؿیبض ٔحسٚز ٘ ٚبقٙبذتٝ
اؾت (ظیٗ اِسیٙی ثیسٔكىی ٕٞ ٚىبضاٖ.)51 :1393 ،
زض ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ٘یع ٔب٘ٙس ثؿیبضی اظ ؾبظٔبٖٞبی زیٍوط ،وبضوٙوبٖ قوبغُ
زضن زضؾتی اظ ٍِٙطٞبی قغّی ذٛز ٘ساض٘س  ٚایٗ فسْ تٛر ٝتٛؾظ ٔسیطاٖ  ٚذوٛز وبضوٙوبٖ،
ٔٛرت وبض ارجبضی  ٚث ٝزٚض اظ ٞط ٌ ٝ٘ٛفالل ٚ ٝضغجتی ٔیٌطزز .زض ایٗ ؾوبظٔبٖ ٘یوعٔ ،ب٘ٙوس
زیٍط ؾبظٔبٖٞب ،آٔٛظقی ٔجٙی ثط قٙبذت ٍِٙطٞبی قغّی ث ٝافطاز زازٕ٘ ٜیقٛز  ٚپػٞٚفٞب،
٘مكی زض ثٟجٛز ٍ٘طـ  ٚفّٕىطز ٔسیطاٖ  ٚوبضوٙبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ زض ایٗ ظٔیٙو٘ ٝساقوتٝ
اؾت (ٔٛؾوی ذوب٘ی .)62 :1390 ،زضن ٔفٟوٌ ْٛوطایفٞوبی ٔؿویط قووغّی  ٚتكووریم
رٟوتٌیوطیٞوبی حطفوٝای ثو ٝؾبظٔبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ وٕه ٔیوٙوس وو ٝضٚیىطزٞوبی
تٛؾقٝای ٔٙوبثـ ا٘ؿوب٘ی ٔوزحط ٙٔ ٚبؾوجی ضا ثوطای وبضوٙب٘كوبٖ ثط٘بٔ ٝضیوعی وٙٙوس (ویوب٘ی
ضاز  ٚنیبزی .)153 :1396 ،تٛؾقٙٔ ٝبثـ ا٘ؿب٘ی تساضن ظٔیٞ ٝٙبیی اؾت و ٝوبضوٙبٖ ضا ثطای
ٔٛفمیت زض ٔؿیط قغّی آیٙس ٜآٔبزٔ ٜی ؾبظزٔ ،سیطیت ٔٙبثـ ا٘ؿوب٘ی اظ عطیوك تٛؾوقٙٔ ٝوبثـ
ا٘ؿب٘ی ٘یُ ث ٝاٞساف اؾتطاتػیه ؾبظٔبٖ ضا تؿٟیُ ٔیوٙس .زض ٚالـ تٛؾوقٙٔ ٝوبثـ ا٘ؿوب٘ی اظ
عطیك تٛؾقٔ ٝؿیط قغّی ،اٞساف  ٚفقبِیتٞبی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ضا ثط٘بٔوٝضیوعی ٔویوٙوس (٘ئو،ٛ
.)19 :2009
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ثطای ٞط ؾبظٔب٘ی و ٝزض ا٘سیك ٝتٛؾقٙٔ ٝوبثـ ا٘ؿوب٘ی ذوٛیف اؾوت تٛرو ٝثوٝ
ٍِٙطٞبی قغّی ٔ ٚغبِق ٝپیبٔسٞبی آٖ ضطٚضی اؾت  ٚآٔٛظـ  ٚپطٚضـ ٘یوع اظ ایوٗ
أط ٔؿتخٙی ٘یؿت .ا٘زبْ ایٗ تحمیك ٔی تٛا٘س ٔسیطاٖ فبِی ؾبظٔبٖ ثٚ ٝیوػٔ ٜوسیطاٖ
ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ضا ثیف اظ پیف ثط إٞیت ٔسیطیت ٔ ؿیط قغّی ٘ ٚموف آٖ زض تٛؾوقٚ ٝ
تقبِی ؾبظٔب٘ی آٌب ٜؾبظز .ث ٝعٛض وّی ا٘تؾبض ٔی ضٚز ایٗ تحمیك زؾتبٚضزٞبی ظیط ضا ثٝ
ز٘جبَ زاقت ٝثبقس :وٕه ث ٝضضبیت قغّی  ٚفّٕىطز ثبالی وبضوٙبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ؛
وٕه ث ٝقٙبذت تٛإ٘ٙسی ٞبی ثبِم ٜٛوبضوٙبٖ  ٚاؾتفبز ٜاظ ایٗ تٛإ٘ٙسی ٞب زض ؾغٛح
الظْ؛ وٕه ث ٝوبٞف فبنّ ٝثویٗ اٞوساف فوطزی  ٚؾوبظٔب٘ی زض ؾوبظٔبٖ آٔوٛظـ ٚ
پطٚضـ؛ ٘ٛآٚضی  ٚفّٕىطز ؾبظٔب٘ی ضا افوعایف ٔ ٚیوعاٖ ضیوعـ وبضوٙوبٖ ضا ووبٞف
ٔی زٞس ٕٞچٙی ٗ ٔٛرجبت ؾبظٌبضی ؾبظٔب٘ی  ٚثٟی ٝٙؾبظی ضا فطا ٚ ٓٞتقٟس ٚ ٚفبزاضی
وبضوٙبٖ ضا اضتمب زٞس؛ ٔغبِقٍِٙ ٝطٞبی ٔؿی ط قغّی  ٚقٙبذت پیبٔسٞبی آٖ ث ٝؾبظٔبٖ
وٕه ٔی وٙس تب ثب ای زبز ٕٞبٍٙٞی ٔی بٖ ٘ی بظٞبی ذٛز  ٚافطازٔ ،كبغُ ضا ثو ٝزضؾوتی
ثبظعطاحی وٙس.
مروری بر مبانی نظری

هفهوم لنگزهبی ضغلی
ٔف ْٟٛرٟوت ٌیوطی ی وب ٍِٙط و بضضاٞو ٝزض تزطثی وبت  ٚچطذو ٝقوغّی فوطز ٕ٘وٛز پیووسا
ٔی وٙسٞ .ط یه اظ وبضوٙبٖ ،رٟت ٌیوطی ذبنوی ثو ٝقوغُ ٔ ٚزٕٛفو ٝای ٔكورم اظ
اِٛٚیت ٞب  ٚاضظـ ٞب ثطای ٘عزیه قسٖ ث ٝآٖ قغُ زاض٘س (ثبضوّی ٕٞ ٚىووبضاٖ:2013 ،1
ٍِٙ .)430طٞبی ٔؿیط تطلی  ،ثٙٔ ٝبثـ ذٛزقٙبؾوی حجوبت زض ٔؿویط قوغّی زض٘ٚوی افوطاز
اقوبض ٜزاضز .ثو ٝفجبضت زی ٍط ،افطاز ذٛزقبٖ ضا ثب تٛر ٝث ٝتغجیك آٖ چ ٝاحؿبؼ ٔی وٙٙس
ذوٛة  ٚقبی ؿوت ٝاؾوت ،تقطیف ٔی وٙٙس .زض ٚالـٍِٙ ،وط٘ ،مغ ٝای ٔقوویٗ اؾووت وووٝ
اروبظٕ٘ ٜی زٞس فطز ،ظی بز اظ آٖ ٘مغ ٝزٚض قوٛز ٕٞ ٚوٛاض ٜفوطز ضا ثو ٝآٖ ٚضوقیت ثووبظ
ٔی ٌطزا٘س (آضِ٘ٛس.)115 :2001 ،2

1. Barclay et al.
2. Arnold
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ٍِٙط قغّی اثتسا تٛؾظ ازٌبض قبیٗ 1اثساؿ قس  ٚثٔ ٝقٙبی ذٛزپٙساضی 2فطز اؾت  ٚقبُٔ
اؾتقساز  ٚتٛا٘بیی ازضان ذٛز ،اضظـٞبی اؾبؾی  ٟٓٔ ٚزض ٔحیظ وبض  ٚاحؿبؼ تىبُٔ یبفتٝ
٘ؿجت ث ٝاٍ٘یعٜٞب ٘ ٚیبظٞبی ٔطثٛط ثٔ ٝؿیط قغّی اؾت (وٛلالٖ.)12 :2017 ،3
ٍِٙطٞبی قغّی ،وٛقكی اؾت آٌبٞب٘ ٝو ٝوبضوٙبٖ ثطای اعالؿ اظ ٟٔبضتٞبٌ ،طایفٞوب،
اضظـٞب ،فطنتٞبٔ ،حسٚزیتٞب ،ا٘تربةٞب  ٚزؾتبٚضزٞبی ذٛز ا٘زبْ ٔیزٙٞس (وٛؾوتیٍبٖ ٚ
ٕٞىبضاٖ ٚ )18 :2017 ،4زض ایٗ ضاؾتب وبضوٙبٖ اٞساف ٔطثٛط ث ٝقغُ ذٛز ضا تكریم زازٚ ٜ
ثط٘بٔٞٝبیی ضا ثطای زؾتیبثی ضؾیسٖ ث ٝایٗ اٞساف تسٚیٗ ٔیوٙٙس (ث ٝاضث.)27 :1993 ،5
ٍِٙطٞبی قغّی ثط ایٗ ٔٙغوك اؾوتٛاض٘س وو ٝتٙبؾوت ثوویٗ ٚیػٌویٞوبی قرهویتی ٚ
ٌطایفٞبی قوغّی اقربل ثب ٔكبغُ ٔ ٚحیظ وبضی ثبفج ضضبیت قغّی ،افوعایف تقٟوس ٚ
فّٕىطز ذٛاٞس قوس؛ زض حبِی و٘ ٝبٔتٙبؾوت ثووٛزٖ آٖ ،ثبفووج ٘بضضووبیتی  ٚتغییوط قووغُ
ٔیقٛز .یىی اظ چبِفٞبی ؾبظٔب٘ی زض ٔٛضز ٔكبغُ افطاز٘ ،ساقتٗ ثیٙف ٔٙبؾوت زض ضاثغوٝ
ثب لبثّیتٞب ٔ ٚكٛقٞبیی اؾت وٛٔ ٝفمیت ثبِم ٜٛحیغٞٝبی قغّی ضا أىبٖ پصیط ٔویؾوبظ٘س
(فیطؾت.)299 :1996 ،ٖٛ
ابعبز لنگز ضغلی
پػٞٚفٞبیی و ٝقبیٗ زض ز 1970 ٝٞا٘زبْ زاز حبوی اظ آٖ اؾت و ٝذٛزپٙساضی تىبُٔ یبفت ٝافطاز
زض پٙذ ٔم ِٝٛاضظـٞب ،اٍ٘یعٜٞب ٘ ٚیبظٞبی اؾبؾی ٔٙقىؽ ٔویقوٛز :اؾوتمالَ  ٚذوٛز ٔرتوبضی،
أٙیت  ٚحجبت ،قبیؿتٍی فٙی وبضوطزی ،قبیؿتٍی ٔسیطیتی  ٚذاللیت وبضآفطیٙی .قوبیٗ ثو ٝؾوٝ
ٔم ِٝٛزیٍط اظ ٍِٙطٞبی قغّی ٘یع اقبض ٜوطز ٜاؾت :ذسٔت ،اظ ذٛزٌصقتٍی  ٚایخبض ،چوبِف ٔحوض
 ٚؾجه ظ٘سٌی (قبیٗ.)287 :2006 ،
6
 .1ضبیستگی فنی  -کبرکززی  :زض ایٗ ٍِٙط فطز ثٚ ٝؾیّٔ ٝحتوٛای ووبض ثطاٍ٘یرتٝ
ٔیقٛز  ٚثطای اؾترساْ زض ٔٛلقیتٞب ٔ ٚكوبغُ فٙوی  ٚترههووی ضغجوت زاضزٕٞ ،چٙویٗ
ثطای وؿت اعالفبت ٔ ٚقّٔٛبت ث ٝضٚظ تالـ فطاٚاٖ ٔی وٙس  ٚزاقوتٗ ٟٔوبضت ترههوی ٚ

1. Schein
2. Self- concept
3. Coghlan
4. Costigan et al.
5. Barth
6. Technical / Functional Competence anchor

/98

فصلٌبهِ هطبلؼبت هٌبثغ اًسبًی ،سبل ًْن ،ضوبرُ  ،31ثْبر 98

اقطاف ثط یه ٚؽیف ٝذبل ثطای ٚی زض اِٛٚیت لطاض زاضز .ایٗ ٍِٙوط؛ ثو ٝفٙوٛاٖ تهوٕیٕبت
قغّی ٔجتٙی ثط فطنت ،رٟت ث ٝوبضٌیطی  ٚتٛؾق ٝزا٘بییٞبی فٙی تقطیف ٔیقٛز.
 .2ضبیستگی هسیزیتی :1زض ایٗ ٍِٙط قرم اظ عطیوك فطنووت ثووطای تحّیووُ ٚ
حوُ ٔؿبئُ ٔفٟوؤٛی پیچیووس ٜتحووت قووطایظ ٘ووبٔقیٗ ٚ ٚرووٛز اعالفووبت ٘ووبلم ٚ
فسْ اعٕیٙبٖ ثطاٍ٘یرتٔ ٝی قٛز  ٚثٛٔ ٝلقیت ٞب ٔ ٚكوبغُ ٔوسیطیتی زض ؾبظٔبٖ ٞبی ثوعضي
تٕبیُ زاضز؛ ٔب٘ٙس ٞسایت افطاز زض رٟت وؿت اٞوساف ٔكوتطن .ایوٗ افوطاز ثو ٝؾطپطؾوتی،
ضٞجطی ٔ ٚسیطیت فاللٙٔ ٝس٘س  ٚثب ٔؿبئُ ث ٝنٛضت تحّیّی ثطذٛضز ٔیوٙٙس  ٚزض رؿوتزٛی
ٔٛلقیتی ثطای اؾتفبز ٜاظ تٛا٘بیی قرهی ذٛز ث ٝؾط ٔی ثط٘س .افوطاز زض ایوٗ ٍِٙوط ،اٍ٘یوعٚ ٜ
فالل ٝظیبزی ثطای ٔسیط قسٖ زاض٘س  ٚتزبضة وبضی قبٖ ایٗ ثبٚض ضا زض آٖ ٞب ایزبز وطز ٜاؾت
و ٝاؾتقساز  ٚتٛا٘بیی الظْ ضا ثطای ضؾیسٖ ث ٝپؿتٞبی ٔسیطیتی زاض٘س  ٚوؿت ٔمبْ ٔوسیطیت
ثب ٔؿزِٚیت ظیبزٞ ،سف ٟ٘بیی ایٗ افطاز اؾت.
 .3اهنیت و ثببت :2زض ایٗ ٍِٙوط قورم اظ عطیوك أٙیووت قووغّی  ٚزِجؿووتٍی یوب تقّوك
ثّٙسٔست ث ٝؾبظٔب٘ی ٔقتجط ثطاٍ٘یرتٔ ٝی قٛز  ٚایٗ آضأف احؿبؼ قس ٜثٕٞ ٝطا ٜأٙیت التهوبزی ٚ
حجبت قغّی ٔٛرت اٍ٘یع ٜثیكوتط  ٚفّٕىوطز ثطتوط ٚی ذٛاٞوس ثوٛز .ایوٗ افوطاز ذٛاٞوبٖ ٔغبثموت ٚ
ربٔقٝپصیطی وبُٔ ثب ٙٞزبضٞب  ٚاضظـٞبی ؾبظٔبٖ ثٛز ٚ ٜا٘تمبَ  ٚتغییط ضا زٚؾت ٘ساض٘س.
 .4ذالقیت و کبرآفزینی :3افطاز زض ایٗ ٍِٙط زاضای یه ٘یبظ زض٘ٚی ثطای ؾبذتٗ یب ایزبز
وطزٖ چیعی ؤ ٝحه َٛذٛزقبٖ اؾت ،زاض٘س  ٚثٚ ٝؾویّ٘ ٝیووبظ ثووطای ؾووبذت یووب ایزووبز
پطٚغٞ ٜبیی ؤ ٝتقّك ث ٝذٛز آٖ ٞبؾت ثطاٍ٘یرتٔ ٝوی قو٘ٛس .زض ایوٗ ٍِٙوط افوطاز ثؤ ٝكوبٚضٜ
ٔسیطیت  ٚؾبیط ٔربعطات وبضآفطیٙب٘ ٝتٕبیُ زاض٘س  ٚثیكتط فاللٙٔٝس ث ٝایزبز ٔزؾؿوٝای رسیوس
ٞؿتٙس تب ایٙىٔ ٝزؾؿٝای ایزبز قس ٜضا ٔسیطیت وٙٙس؛ ثٙبثطایٗ ٍِٙوط ذاللیوت ضا ٔویتوٛاٖ ثوٝ
فٛٙاٖ تهٕیٕبت قغّی تقطیف ٕ٘ٛز و ٝث ٝایزبز یه وبض ٔتقّك ث ٝفطز ٔٙتٟی ٔیقٛز.
 .5استقالل و ذوزهرتبری :4زض ایوٗ ٍِٙوط قورم رٛیووبی ٔٛلقیوت ٞوبی ووبضی
اؾت و ٝثطذٛضزاض اظ حساوخط آظازی اظ ِحبػ لیوس  ٚثٙوسٞبی ؾوبظٔب٘ی ثبقس  ٚاظ ایوٗ عطیوك
ثطاٍ٘یرتٔ ٝی قٛزٕٞ .چٙیٗ ٘یبظ ث ٝاحبع ٚ ٝوٙتطَ فطزی ثط وبض إٞیت فطاٚاٖ زاقت ٚ ٝافطاز
1. Managerial Competence Anchor
2. Security And Stability Anchor
3. Creativity and innovation Anchor
4. Autonomy And Independence Anchor
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ؾبظٔبٖ ٞبی اضٌب٘یه  ٚوٛچه ضا ثطای وبض وطزٖ تطریح ٔی زٙٞسٚ .یػٌی ایٗ ٍِٙوط تٛا٘وبیی
رٟت تقطیف قغُ  ٚچٍٍ٘ٛی ا٘زبْ آٖ اؾت  ٚفطزی و ٝتهٕیٕبت قوغّی ضا زض رؿوتزٛی
اؾتمالَ ٔیٌیطزٔ ،یتٛا٘س ثب ٔمٍِٙ ِٝٛط اؾتمالَ ٔكرم قٛز.
 .6ذسهت و اس ذوز گذضتگی و ایثـبر :1زض ایوٗ ٍِٙووط فووطز ثووطای ذووسٔت  ٚز٘جووبَ
وطزٖ آضٔب٘ی ٔمسؼ ٘ ٚیع ضفوـ ٘یبظٞوبی زیٍوطاٖ ثطاٍ٘یرتؤ ٝوی قوٛز  ٚذٛاؾوتبض ٞوٓ ضاؾوتبیی
فقبِیت ٞبی وبضی ثب اضظـ ٞبی فطزی زض ضاثغ ٝثب وٕه ث ٝربٔق ٝاؾوت  ٚثو ٝز٘جوبَ قوغُ ٞوبیی
اؾت و ٝاضظـ ٞبیف ضا ثطآٚضز ٜوٙس .افطاز زاضای ایٗ رٟتٌیطی ،وبض ضا ث ٝزِیُ ٞسفی ثعضي توط ٚ
٘ ٝفمظ التهبزی ا٘زبْ ٔیزٙٞس  ٚآضظٚی آٖ ٞب ایٗ اؾت و ٝرٟبٖ ضا ث ٝروبیی ثٟتوط ثوطای ووبض ٚ
ظ٘سٌی تجسیُ وٙٙس .ث ٝفمیس ٜقبیٗ افطاز زاضای ایٗ رٟت ٌیطی تٟٙب زض نٛضتی زض ؾوبظٔبٖ ثوبلی
ٔیٔب٘ٙس و ٝث ٝآٖٞب اربظ ٜزٞس و ٝاضظـٞبی پبیٝای ذٛز ضا حفؼ  ٚزض رٟت آٖ حطوت وٙٙس.
 .7چبلص هبی هحض :2زض ایٗ ٍِٙط فطز ثوطای چیوط ٜقوسٖ ثوط ٔٛا٘وـ فٕووس ،ٜحووُ
ٔؿبئُ زقٛاض یب ثطز اظ ضلیجبٖ زض پیىبضٞبی ؾرت ثطاٍ٘یرتٔ ٝی قوٛز .افوطاز زاضای ایوٗ رٟوت
ٌیطی ٘یبظ زاض٘س تب ثط ٔٛا٘ـ حُ ٘كس٘ی چیط ٜق٘ٛس  ٚزض ٔٛلقیتٞبی ٔكىُ ثٛٔ ٝفمیت ثطؾٙس.
 .8سبک سنسگی :3افطاز ثب ایٗ ٍِٙط ،ث ٝایزبز تقبزَ ٔیبٖ ٔؿویط قوغّی  ٚذووب٘ٛازٌی
ذٛیف ٌطایف زاقت ٚ ٝاظ عطیك تٙبؾت وبضضا ٝٞثب ؾجه ظ٘سٌی ثطاٍ٘یرتؤ ٝوی قو٘ٛس  ٚثوٝ
ز٘جبَ ؾبظٔب٘ی ٞؿتٙس و ٝثط٘بٔٞ ٝب  ٚاضظـ ٞبیف ثؿیبض ٔجتٙی ثوط حٕبیوت اظ ذوب٘ٛاز ٜثبقوس.
افطاز زض ایٗ ٍِٙط قغُ ٞبیی ضا ثط ٔی ٌعیٙٙس و ٝث ٝآٖ ٞب اربظ ٜزٞس ٔتقبزَ ثبقٙس ٞ ٚط حوٛظٜ
ٔب٘ـ یب ٔرتُ وٙٙس ٜحٛظٜٞبی زیٍط ٘جبقس.
آثبر و پیبهسهبی لنگزهبی ضغلی
اغّت ٔغبِقبت زض ظٔی ٝٙوبضضا ٝٞقغّی زض ؾبظٔبٖٞب ثط رٙج ٝثیط٘ٚی وبضضاٞوٞٝوب ٔتٕطووع اؾوت ِٚوی
ثطذی ٔحممبٖ ایٗ حٛظٔ ٜقتمس ٞؿتٙس و ٝتٛر ٝث ٝاضوبٖ زض٘ٚی وبضضا٘ ٝٞیوع ثوٕٞ ٝوبٖ ا٘وساظٟٔ ٜوٓ
اؾت .ؾبظٔبٖٞب ٘یبظٔٙس قٙبذت رٟت ٌیطیٞبی ٔرتّف وبضضا ٝٞوبضوٙبٖ ٞؿتٙس تب ٔؿیط وبضضاٞوٚ ٝ
ؾیؿتٓٞبی ٔٙبؾت پبزاـ ضا عطاحی وٙٙس ٔؿیط قغّی  ٚتٛؾق ٝآٖ اظ ضاٞجطزٞوبی ٔوسیطیت فّٕىوطز
اؾت  ٚاٌط اضتجبعی ثب اٞساف  ٚاؾتطاتػیٞب ٘ساقت ٝثبقس تٟٙب ث ٝقىُ یه فىط ثبلی ٔیٔب٘س.
1. Serve and selflessness and self-sacrifice-Dedication
2. Pure challenge
3. Lifestyle
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اظ ٔٙؾط چكٓ ا٘ساظ ؾبظٔب٘ی اٌط ٘ؾبْ ٔؿیط قغّی زضؾت ثط٘ب ٔو ٝضیوعی ،تٛؾوقٚ ٝ
ارطا قٛز ٔی تٛا٘س ٘ٛآٚضی  ٚفّٕىطز ؾوبظٔب٘ی ضا افوعایف ٔ ٚیوعاٖ ضیوعـ وبضوٙوبٖ ضا
وبٞف زٞس  ٚاظ ؾٛی زیٍط ٔٛرجبت ؾبظٌبضی ؾبظٔب٘ی  ٚثٟی ٝٙؾبظی ضا فطا ٓٞآٚضزٚ ٜ
تقٟس ٚ ٚفبزاضی وبضوٙبٖ ضا اضتمب زٞسٕٞ .چٙی ٗ ث ٝؾبظٔبٖ وٕه ٔی وٙس و ٝؾیؿتٓ ٞبی
ٔرتّف ٔب٘ٙس ؾیؿتٓ اٍ٘یعقی  ٚپبزاـ ضا ثط ٔجٙبی قٙبؾبیی  ٚثطآٚضز رٟت ٌیطی ٞبی
زض٘ٚی وبضوٙبٖ ،ثبظٍ٘طی  ٚتٛؾقٙٔ ٝوبثـ ا٘ؿوب٘ی ٔوزحط ٙٔ ٚبؾوجی ضا ثوطای وبضوٙوب٘ف
عطاحی وٙسٔ .سیطاٖ ثبیس ثسا٘ٙس چ ٝاضظـ ٞب ،قبیؿتٍی ٞب ٘ ٚیبظٞبیی ٔی تٛا٘ٙس پیف ثیٙی
وٙٙسٞ ٜسایت وبضوٙبٖ ثٔ ٝؿیطٞبی قغّی ٔٛضز ٘ؾط ذٛز ثبقٙس  ٚثبیوس ثوط چو ٝفوٛأّی
ٔتٕطوع قس ٚ ٜثط٘بٔ ٝضیعی وٙٙس تب ٔكٛق افطاز ثطای ا٘تربة ٔؿویطٞبی قوغّی ذوبل
ق٘ٛس و ٝث ٝثٟجٛز  ٚتقبِی ؾبظٔبٖ ٔٙزط قٛز؛ ثٙبثطایٗ تٕبیالت زض٘ٚی و بضضا ٝٞثبیس اضضب
قٛز  ٚؾبظٔبٖ ٞب ثبیس قطایظ وبضی ضا ؾبظٌبض ثب اضوبٖ وبضضا ٝٞزض٘ٚی فطا ٓٞوٙٙس (ؾویس
٘مٛی  ٚفطة وّٕطی.)14 :1391 ،
اظ ٔٙؾط چكٓ ا٘ساظ وبضوٙبٖ قٙبذت ٍِٙطٞبی ٔؿیط تطلی ثو ٝوبضوٙوبٖ ایوٗ أىوبٖ ضا
ٔیزٞس تب ٘یبظٞبی اٍ٘یعقی  ٚتٛؾوقٝای ذوٛز ضا ثوطآٚضزٕ٘ ٜبیٙوسٙٞ ،طٞوبی قوغّی ذوٛز ضا
قٙبؾبیی  ٚتمٛیت وٙٙس ،ث ٝضقس قغّی ذٛز ؾطفت ثركٙس  ٚفٕط ٔؿیط قغّی ذٛز ضا ثبٔفْٟٛ
وٙٙس  ٚزض ٟ٘بیت ثیكتطیٗ ذكٛٙزی قغّی ٕٞ ٚبٍٙٞی ضا زض ظ٘وسٌی فوطا ٓٞآٚض٘وس .قوٙبذت
ٍِٙطٞبی ٔؿیط قغّی ،افطاز ضا اظ ٘ؾط شٙٞی  ٚثِ ٝحبػ ثٟساقت ضٚا٘ی ثطای ایزبز رٔ ٛؿوبفس
 ٚفّٕىطز ثٟتط آٔبزٔ ٜیؾبظز  ٚاحؿبؼ ثطز  -ثطز زض وبضوٙبٖ ایزبز وطز ٚ ٜث ٝفٙوٛاٖ ٔٙجوـ
اعالفبتی ٔفیس ثطای تهٕیٕبت فطزی تغییطات ٔؿیط قغّی ٔزحط ذٛاٞوس ثوٛز (ؾویس ٘موٛی ٚ
فطة وّٕطی.)15 :1391 ،
ثط٘بٔٝضیعی ٔؿیط قغّی ،فطنتی ثطاثط ثطای پیكطفت  ٚضلبثت ثیٗ اؾتقسازٞب ضا فطاٚ ٓٞ
تٛؾق ٚ ٝاؾتفبزٔ ٜغّٛة اظ ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی  ٚتٛا٘بییٞبی آٖ ضا تضٕیٗ ٔیوٙس (آٞی  ٚث ٝرب٘ی،
)80 :1391؛ ثٙبثطایٗ زضن  ٚتٛر ٝثٔ ٝفٌ ْٟٛطایفٞوبی ٔؿویط قوغّی  ٚتكوریم رٟوت
ٌیطیٞبی حطفٝای ث ٝؾبظٔبٖٞب وٕه ٔویوٙوس توب ثٟوطٜٚضی وبضوٙوبٖ ضا اظ عطیوك یوبفتٗ
قیٜٞٛبیی و ٝث ٝنٛضت ثبِم ٜٛزض ثیكتط وبضوٙبٖ ٚروٛز زاضز قوىٛفب ؾوبظ٘س  ٚتٛؾوقٙٔ ٝوبثـ
ا٘ؿب٘ی ٔزحط ٙٔ ٚبؾجی ضا ثطای وبضوٙب٘كبٖ عطاحی وٙٙس (لّی پٛض.)55 :1391 ،
پیطأٛٔ ٖٛضٛؿ تحمیك حبضط پػٞٚفٞبیی زض زاذُ  ٚذبضد اظ وكٛض ا٘زبْ قس ٜو ٝزض
ازأ ٝث ٝثطذی اظ آٖٞب اقبضٔ ٜیقٛز:
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ویب٘ی ضاز  ٚنیبزی ( )1396پػٞٚكی ثب فٛٙاٖ «وبضثطز ٍِٙطٞبی ٔؿیط تطلی زض قوغُ افوطاز
ثط اؾبؼ اٍِٛی قبیٗ» ا٘زبْ زاز٘س .ایٗ پػٞٚف اظ ٘ٛؿ ویفی ثوٛز٘ ٚ ٜتوبیذ حبنوُ اظ آٖ ٘كوبٖ
زاز ٜاؾت وٍِٙ ٝطٞبی ٔؿیط قغّی ٔیتٛا٘س ثط فّٕىطز قغّی افطاز توأحیط ٔقٙوبزاضی زاقوت ٝثبقوس.
رقفطی  ٚذبِك ذٛا )2018( ٜپػٞٚكی ثب فٛٙاٖ «٘مف ٔیب٘زی اذالق حطفٝای ٍِٙ ٚط قغّی
ثط ضاثغ ٝثیٗ ؾالٔت ضٚاٖقٙبذتی  ٚویفیت ظ٘سٌی وبضی» ا٘زبْ زاز٘س .ایٗ پوػٞٚف اظ ٘وٛؿ
تٛنیفی ٕٞ -جؿتٍی ثٛز٘ ٚ ٜتبیذ ٘كبٖ زاز٘س وٍِٙ ٝطٞبی قغّی  ٚاذالق حطفٝای ثط ثٟجٛز
ویفیت ظ٘سٌی وبضی وبضوٙبٖ تأحیط ٌصاض اؾت .زاـ  ٚثبوكی ،)2017( 1پػٞٚكوی ثوب فٙوٛاٖ
«ٍِٙطٞبی قغّیٔ :غبِقٝای اظ زا٘كزٛیبٖ ٔسیطیت» ا٘زبْ زاز٘س .ایٗ پػٞٚف ٔطٚضی ثٛزٚ ٜ
٘تبیذ ٘كبٖ زاز٘س؛ و ٝفط ٚ ًٙٞتقٟس ؾبظٔب٘ی اظ فٛأُ احط ٌصاض ثط قٙبذت ٍِٙطٞوبی قوغّی
ٞؿتٙسٚ .چّط ٕٞ ٚىبضاٖ )2017( 2پػٞٚكی ثب فٛٙاٖ «ٍِٙطٞبی قغّی  ٚتقسیُ ثیٗ فطٍٙٞوی
زض ذبضد اظ وكٛض زض ؾبظٔبٖ غیطا٘تفوبفی» ا٘زوبْ زاز٘وس .ایوٗ پوػٞٚف اظ ٘وٛؿ تٛنویفی -
پیٕبیكی ثٛز٘ ٚ ٜتبیذ حبنُ اظ آٖ ٘كبٖ زاز٘س و ٝقٙبذت ٍِٙطٞبی قوغّی ثوط تقوسیُ ثویٗ
فطٍٙٞی تأحیط ٔقٙبزاضی زاضزٔ .بٞیٙی  ٚضیٙه )2017( 3پػٞٚكی ثب فٛٙاٖ «٘مف ٞیزب٘بت زض
ٔؿیط قغّی ٔقّٕبٖ» ا٘زبْ زاز٘س .ایٗ پػٞٚف اظ ٘وٛؿ تٛنویفی  -پیٕبیكوی ثوٛز٘ ٚ ٜتوبیذ
حبنُ اظ آٖ ٘كبٖ زاز٘س وٞ ٝیزب٘بت ٘مف ٕٟٔی زض ٔؿیط قغّی ٔقّٕوبٖ زاضز .یبفتوٞٝوبی
ضٕٙی ایٗ پػٞٚف ٘یع حبوی اظ آٖ ثٛز٘س؛ و ٝثطذی ٔقّٕبٖ ثب ا٘تربة ذٛز ،تسضیؽ ٔ ٚسضؾٝ
ضا ثطای ٕٞیك ٝتطن ٔیوٙٙس زض حبِی وٕٞ ٝچٙبٖ ٔتقٟس ث ٝایزبز تغییوط زض ٘ؾوبْ آٔٛظقوی
ٞؿتٙس .نفطی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )2016پػٞٚكی ثب فٛٙاٖ «پیف ثیٙی فّٕىطز ؾبظٔب٘ی ثط اؾبؼ
ٍِٙط قغّی حطفٝای وبضوٙبٖ زض ٚظاضت آٔٛظـ  ٚپطٚضـ وطٔب٘كب »ٜا٘زبْ زاز٘س .ایٗ پػٞٚف
اظ ٘ٛؿ تٛنیفی ٕٞ -جؿتٍی ثٛز٘ ٚ ٜتبیذ حبنُ اظ آٖ ٘كبٖ زاز٘س وٍِٙ ٝطٞبی قغّی ضاثغوٝ
ٔقٙبزاضی ثب فّٕىطز ؾبظٔب٘ی زاض٘س .زیّٕمب٘ی  ٚشاوطی ( )1395پػٞٚكوی ثوب فٙوٛاٖ «تقیویٗ
ضاثغ ٝثیٗ ٍِٙطٞبی ٔؿیط قغّی  ٚافتٕبز ؾبظٔب٘ی وبضوٙبٖ ٚاحسٞبی زا٘كٍبٜٞوبی پیوبْ ٘وٛض
رٛٙة اؾتبٖ آشضثبیزبٖ غطثی» ا٘زبْ زاز٘س .ایٗ پوػٞٚف اظ ٘وٛؿ تٛنویفی-تحّیّوی ثوٛزٚ ٜ
٘تبیذ حبنُ اظ ٔغبِق٘ ٝكبٖ زاز ٜاؾت و ٝرٟت ٌیطی فٙوی-ووبضوطزیٔ ،وسیطیت فٕؤٛی،
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ذٛز ٔرتبضی -اؾتمالَ ،أٙیت  ٚحجبت ،ذاللیت وبضآفطیٙی  ٚچبِف ٔحض ضاثغؤ ٝقٙوی زاض
ثب افتٕبز ؾبظٔب٘ی زاض٘س .لال٘ٚسی  ٚؾّغب٘عاز )1391( ٜپػٞٚكی ثب فٛٙاٖ «تجییٗ ضاثغو ٝثویٗ
وبضضا ٝٞی قغّی  ٚتقٟس ؾبظٔب٘ی» ا٘زبْ زاز٘س .ایٗ پػٞٚف اظ ٘ٛؿ تٛنیفیٕٞ-جؿتٍی ثٛزٜ
٘ ٚتبیذ حبنُ اظ آٖ ٘كبٖ زازٜا٘س ؤ ٝیبٖ قبیؿتٍی فٙی-وبضوطزی  ٚقبیؿوتٍی ٔوسیطیت
فٕٔٛی  ٚوُ ٔزِفٞٝبی تقٟس ؾوبظٔب٘ی ضاثغؤ ٝخجوت ٔ ٚقٙوی زاضی ٚروٛز زاضزٕٞ .چٙویٗ
ٔزِفٞٝبی قبیؿتٍی فٙی-وبضوطزی ،قبیؿتٍی ٔسیطیت فٕٔٛی ،ذوٛز ٔرتوبضی -اؾوتمالَ،
چبِف ٔحض  ٚؾجه ظ٘سٌی ،پیف ثیٙی وٙٙسٔ ٜقٙی زاض اثقبز تقٟوس ؾوبظٔب٘ی ٞؿوتٙس .أیوط
تبـ ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1390پػٞٚكی ثب فٛٙاٖ «ٔمبیؿٍِٙ ٝطٞبی قغّی  ٚتقٟوس ؾوبظٔب٘ی ثویٗ
افضبی ٞیئت فّٕی تطثیت ثس٘ی  ٚغیط تطثیت ثس٘ی زا٘كٍبٜٞبی آظاز اؾالٔی ایوطاٖ» ا٘زوبْ
زاز٘س .ایٗ پػٞٚف اظ ٘ٛؿ ٘یٕٝتزطثی اؾوت٘ .توبیذ حبنوُ اظ ٔغبِقو٘ ٝكوبٖ زاز زض ثطضؾوی
اضتجبط ثیٗ ٍِٙطٞبی قغّی  ٚتقٟس ؾبظٔب٘ی اضتجبط ٔقٙی زاضی ثیٗ ٍِٙطٞوبی قوغّی  ٚتقٟوس
ؾبظٔب٘ی ٔكبٞس ٜقس.
ٍ٘بٞی ثٔ ٝغبِقبت لجّی ٘كبٖ ٔیزٞس اٍِٛی قبیٗ اٍِٛی روبٔـ  ٚووبضثطزی اؾوت وو ٝزض
اغّت ٔغبِقبت ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت ٝاؾت  ٚاظ ایٗ ض ٚزض تحمیوك حبضوط ٘یوع ٍِٙطٞوبی قوغّی
ثطٌطفت ٝاظ اٍِٛی قبیٗ اؾت  ٚاظ ایٗ ِحبػ ٍٕٞطایی ثیٗ تحمیك ثب ٔغبِقبت پیكویٗ ٚروٛز زاضز؛
أب زض اغّت تحمیكٞبی لجّی ث ٝثطضؾی ضاثغ ٝز ٚث ٝزٚی ثیٗ ٍِٙطٞبی قغّی ثب ثطذوی اظ ٔتغیطٞوب
ٔخُ تقٟس ؾبظٔب٘ی ،افتٕبز ؾبظٔب٘ی ،فّٕىطز ؾوبظٔب٘ی  ٚفّٕىوطز قوغّی وبضوٙوبٖ پطزاذتو ٝقوسٜ
اؾت .اظ آ٘زبیی و ٝثطذی اظ ایٗ ٔتغیطٞب ٔطثٛط ث ٝفٛأُ فطزی  ٚثطذوی ٘یوع ٔوطتجظ ثوب فٛأوُ
ؾبظٔب٘ی اؾت اظایٗض ٚتحمیك حبضط ثب تٛر ٝثٔ ٝغبِقبت لجّی ٔ ٚجب٘ی ٘ؾطی ٔٛرٛز چٟبض ٔتغیوط ضا
زض لبِت پیبٔسٞبی فطزی  ٚؾبظٔب٘ی ٍِٙطٞبی قغّی ٔس٘ؾط لطاض زاز ٜاؾت.
زض ایٗ تحمیك چٟبض ٍِٙط قغّی قبیؿتٍیٞبی فٙی  ٚووبضوطزی ،نوالحیت ٔوسیطیتی،
اؾتمالَ وبضی  ٚچبِف ٔحض ثط اؾبؼ اٍِٛی قبیٗ ( ،)2006ثو ٝفٙوٛاٖ ٔتغیوط ٔؿوتمُ ٚ
پیبٔسٞبی فطزی (ثبِٙسٌی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی  ٚپبیساضی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی)  ٚپیبٔسٞبی ؾبظٔب٘ی (تٕوسٖ
ؾبظٔب٘ی  ٚأیسٚاضی ؾبظٔب٘ی) ث ٝفٛٙاٖ ٔتغیطٞبی ٚاثؿتٛٔ ٝضز ٔغبِق ٝلطاض ٌطفتٙس .اظ ایٗ ضٚ
ٔسَ ٔفٟٔٛی تحمیك ث ٝقطح قىُ قٕبض 1 ٜتطؾیٓ ٌطزیس وو ٝزض آٖ ٔتغیطٞوبی تحمیوك ٚ
ضٚاثظ احتٕبِی ثیٗ آٖٞب ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت.
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ضکل  .1هسل هفهوهی تحقیق (بزگزفته اس الگوی ضبین)2006،

روشضناسی پژوهص
پػٞٚف حبضط اظ ٘ؾط ٞسف وبضثطزی اؾت؛ ظیطا ا٘تؾبض ٔیضٚز ٘توبیذ آٖ زض ّٞٚو ٝأ َٚوٛضز
اؾتفبزٔ ٜسیطاٖ ٔ ٚؿئٛالٖ ؾبظٔبٖ ٔٛضز ٔغبِق ٚ ٝؾبیط ؾبظٔبٖٞوبی ٔكوبث ٝلوطاض ٌیوطز .اظ
ِحبػ ٔبٞیت ا٘زبْ تحمیك  ٚضٚـ ٌوطزآٚضی زازٜٞوب ایوٗ تحمیوك زض ظٔوط ٜپوػٞٚفٞوبی
تٛنیفی اظ ٘ٛؿ ٕٞجؿتٍی  ٚث ٝنٛضت ذبل اظ ٘وٛؿ ٔوسَیوبثی ٔقوبزالت ؾوبذتبضی اؾوت.
ربٔق ٝآٔبضی پػٞٚف ضا وبضوٙبٖ ازاض ٜوُ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ قٟط تٟطاٖ ثو ٝتقوساز ٘ 900فوط
تكىیُ زاز٘س و ٝثب اؾتفبز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝتقساز ٘ 270فوط تقیویٗ  ٚثوطای
ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی ٘یع اظ ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی تهبزفی عجمٝای ٘ؿجتی اؾتفبز ٜقس .عجموبت فجبضتٙوس اظ:
ٔقب٘ٚت آٔٛظـ ٔتٛؾغ( ٝقبُٔ  4ازاضٜ؛ ٘ 42فط)ٔ ،قب٘ٚت آٔٛظـ اثتسائی (قوبُٔ  3ازاض25 ،ٜ
٘فط)ٔ ،قب٘ٚت پطٚضقی  ٚفطٍٙٞی (قبُٔ  4ازاض٘ 33 ،ٜفوط)ٔ ،قب٘ٚوت ؾوٛاز آٔوٛظی (قوبُٔ 3
ازاض٘ 18 ،ٜفط)ٔ ،قب٘ٚت تطثیت ثس٘ی  ٚؾوالٔت (قوبُٔ  3ازاض٘ 24 ،ٜفوط)ٔ ،قب٘ٚوت پكوتیجب٘ی
(قبُٔ  7ازاض٘ 80 ،ٜفط)ٔ ،قب٘ٚت پػٞٚف (قبُٔ  5ازاض٘ 21 ،ٜفط)  ٚحٛظٔ ٜسیط وُ قبُٔ (13
ازاض٘ 27 ،ٜفط) .اثعاض ٌطزآٚضی زازٜٞب پطؾكٙبٔٔ ٝحمكؾبذت ٝثٛز ٜو ٝقبُٔ ٌٛ 26ی ٝثوٛزٚ ٜ
ٔمیبؼ اؾتفبز ٜقس ٜعیف پٙذ زضرٝای ِیىطت ثٛز ٜاؾت .ضٚایی پطؾكٙبٔ ٝث ٝضٚـ ٔحتٛایی
 ٚثب اؾتفبز ٜاظ قبذمٞبی  ٚ CVI ٚ CVRضٚایوی نوٛضی  ٚپبیوبیی آٖ ثوب آظٔو ٖٛآِفوبی
وط٘ٚجبخ ثطضؾی  ٚتأییس قس ٜاؾت .رس٘ 1 َٚتبیذ ثطضؾی پبیبیی پطؾكٙبٔ ٝضا ٘كبٖ ٔویزٞوس
و ٝثب تٛر ٝثٔ ٝمبزیط ث ٝزؾوت آٔوس ٜوو ٝثوعضيتوط اظ  0/7اؾوت حوبوی اظ پبیوبیی ٔٙبؾوت
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پطؾكٙبٔ ٝاؾتٕٞ .چٙیٗ زض ضاثغ ٝثب ضٚایی پطؾكٙبٔٔ ،ٝمبزیط ث ٝزؾت آٔوس ٜثوطای قوبذم
 CVRثطای تٕبٔی ؾزاَٞبی پطؾكٙبٔ ٝثعضيتط اظ  ٚ 0/62ثطای قبذم ٘ CVIیع ثعضيتوط
اظ  0/79ثٛز ٜاؾت و ٝثط ضٚایی ٔٙبؾت پطؾكٙبٔ ٝزالِت زاض٘س.
جسول  .1هقبزیز آلفبی کزونببخ

ٔتغیط

تقساز ٌٛیٝ

ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ

ٍِٙطٞبی قغّی

15

0/928

پیبٔسٞب

11

0/864

یافتههای پژوهص

زض ایٗ تحمیك ثٙٔ ٝؾٛض تحّیُ زازٜٞب اظ ٔسَ یبثی ٔقوبزالت ؾوبذتبضی  ٚثو ٝعوٛض ذوبل ثوطای
آظٔ ٖٛفطضیٞٝبی تحمیك اظ ضٚـ تحّیُ ٔؿیط اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .قىُٞبی  3 ٚ 2ذطٚری ٘وطْ
افعاض  PLSضا ثطای ٔسَ ؾبذتبضی زض حبِت ضطایت اؾتب٘ساضز  ٚافساز ٔقٙبزاضی ٘كبٖ ٔیزٙٞس.

ضکل  .2هسل سبذتبری تأثیز لنگزهبی ضغلی بز پیبهسهب زر حبلت ضزیب استبنسارز
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ضکل  .3هسل سبذتبری تأثیز لنگزهبی ضغلی بز پیبهسهب زر حبلت اعساز هعنبزاری

رس٘ 2 َٚتبیذ حبنُ اظ تحّیُ ٔؿیط ٔطثٛط ث ٝتوأحیط ٍِٙطٞوبی قوغّی ثوط پیبٔوسٞبی
فطزی  ٚؾبظٔب٘ی ضا ٘كبٖ ٔیزٞس.
جسول  .2نتبیج فزضیبت تحقیق

قٕبضٜ
فطضیٝ
1
2
3
4
5

ٔؿیط (قطح فطضی :)ٝتأحیط
ٍِٙووط قبیؿووتٍیٞووبی فٙوی  ٚووبضوطزی ثووط
ثبِٙسٌی فطزی
ٍِٙط قبیؿتٍیٞبی فٙی  ٚوبضوطزی ثط پبیوساضی
ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی
ٍِٙط قبیؿتٍی ٞبی فٙی  ٚوبضوطزی ثط تٕسٖ
ؾبظٔب٘ی
ٍِٙووط قبیؿووتٍیٞووبی فٙوی  ٚووبضوطزی ثووط
أیسٚاضی ؾبظٔب٘ی
ٍِٙط نالحیت ٔسیطیتی ثط ثبِٙسٌی فطزی

ضطیت
اؾتب٘ساضز

فسز
ٔقٙبزاضی

٘تیزٝ
فطضیٝ

0/168

2/855

تأییس

0/210

4/526

تأییس

0/088

0/058

ضز

0/286

0/825

تأییس

0/145

0/394

تأییس
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قٕبضٜ
فطضیٝ

ٔؿیط (قطح فطضی :)ٝتأحیط

ضطیت
اؾتب٘ساضز

فسز
ٔقٙبزاضی

٘تیزٝ
فطضیٝ

6

ٍِٙط نوالحیت ٔوسیطیتی ثوط پبیوساضی ٔٙوبثـ
ا٘ؿب٘ی

0/344

5/255

تأییس

7

ٍِٙط نالحیت ٔسیطیتی ثط تٕسٖ ؾبظٔب٘ی

0/154

2/797

تأییس

8

ٍِٙط نالحیت ٔسیطیتی ثط أیسٚاضی ؾبظٔب٘ی

0/112

2/798

تأییس

9

ٍِٙط اؾتمالَ وبضی ثط ثبِٙسٌی فطزی

0/232

3/844

تأییس

10

ٍِٙط اؾتمالَ وبضی ثط پبیساضی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی

0/176

3/481

تأییس

11

ٍِٙط اؾتمالَ وبضی ثط تٕسٖ ؾبظٔب٘ی

0/089

1/210

ضز

12

ٍِٙط اؾتمالَ وبضی ثط أیسٚاضی ؾبظٔب٘ی

0/048

1/237

ضز

13

ٍِٙط چبِف ٔحض ثط ثبِٙسٌی فطزی

0/117

2/165

تأییس

14

ٍِٙط چبِف ٔحض ثط پبیساضی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی

0/101

2/866

تأییس

15

ٍِٙط چبِف ٔحض ثط تٕسٖ ؾبظٔب٘ی

0/072

1/614

ضز

16

ٍِٙط چبِف ٔحض ثط أیسٚاضی ؾبظٔب٘ی

0/136

2/142

تأییس

ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝزض رس 2 َٚزیسٔ ٜیقٛز فسز ٔقٙوبزاضی ثو ٝزؾوت آٔوس ٜثوطای چٟوبض
فطضی ٝاظ  16فطضی ٝتسٚیٗ قس ،ٜثیٗ  -1/96 ٚ 1/96لطاض زاضز  ٚثٙبثطایٗ ضوطیت ثو ٝزؾوت
آٔس ٜثطای ایٗ ضاثغٞٝب ٔقٙبزاض ٘جٛز ٚ ٜفطضیٔ ٝطثٛط ث ٝآٖ ضز ٔیقٛز .ثسیٗ تطتیوت اظ ثویٗ
فطضیٞٝبی ٔٛضز ثطضؾی تأحیط ٍِٙط قبیؿتٍیٞبی فٙی  ٚوبضوطزی ثط تٕسٖ ؾوبظٔب٘ی ،توأحیط
ٍِٙط اؾتمالَ وبضی ثط تٕسٖ ؾبظٔب٘ی ،تأحیط ٍِٙط اؾتمالَ وبضی ثط أیسٚاضی ؾبظٔب٘ی  ٚتأحیط
ٍِٙط چبِف ٔحض ثط تٕسٖ ؾبظٔب٘ی ٔٛضز تأییس لطاض ٍ٘طفت.
ثٙٔ ٝؾٛض ؾٙزف ثطاظـ ٔسَ ؾبذتبضی تحمیك اظ ز ٚقبذم  Q2 ٚ R2اؾوتفبز ٜقوسٜ
اؾت و ٝزض ازأ ٝث ٝتكطیح ٚضقیت ایٗ ز ٚقبذم پطزاذتٔ ٝیقٛز.
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هعیبر ضزیب تعیین ()R2
ثطای ثطضؾی ثطاظـ ٔسَ ؾبذتبضی پػٞٚف ضطیت تقییٗ ٔتغیطٞوبی پٟٙوبٖ زضٖٚظای ٔوسَ
ٔحبؾجٔ ٝیقٛزٔ R2 .قیبضی اؾت وو ٝثوطای ٔتهوُ ووطزٖ ثروف ا٘وساظٌٜیوطی  ٚثروف
ؾبذتبضی ٔسَؾبظی ٔقبزالت ؾبذتبضی ث ٝوبض ٔیضٚز ٘ ٚكبٖ اظ تأحیطی زاضز ؤ ٝتغیط ثطٖٚظا
ثط ٔتغیط زضٖٚظا زاضز .یىی اظ ٔعیتٞبی انّی ٘طْ افوعاض  PLSایوٗ اؾوت وو ٝایوٗ لبثّیوت
وبٞف ذغبٞب زض ٔسَٞبی ا٘ساظٌ ٜیطی  ٚیب افعایف ٚاضیب٘ؽ ثیٗ ؾبظٜٞب  ٚقبذمٞب ضا زاضز.
ؾٔ ٝمساض  0/67 ٚ 0/33 ،0/19فٛٙاٖ ٔمساض ٔالن ثطای ٔمبزیط ضطیت تقییٗ ضقیفٔ ،تٛؾظ
 ٚلٛی زض ٘ؾط ٌطفتٔ ٝیقٛز .ثب تٛر ٝث ٝرسٔ 3 َٚمبزیط  R2ثطای اوخط ٔتغیطٞب ثبالتط اظ حوس
ٔتٛؾظ ثٛز٘ ٚ ٜكبٖ اظ ثطاظـ ٔٙبؾت ٔسَ زاضز.
جسول  .3هقبزیز  R2هتغیزهبی زرونسا هسل

ٔتغیط

R2

ٚضقیت

ثبِٙسٌی فطزی

0/599

ٔتٛؾظ

پبیساضی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی

0/850

لٛی

تٕسٖ ؾبظٔب٘ی

0/577

ٔتٛؾظ

أیسٚاضی ؾبظٔب٘ی

0/585

ٔتٛؾظ

آسهون کیفیت هسل سبذتبری ()Q2
ایٗ ٔقیبض تٛؾظ اؾتٌ ٚ ٖٛیعض (ٔ ) 1975قطفی قس .ایٗ ٔقیوبض لوسضت پویف ثیٙوی ٔوسَ ضا
ٔكرم ٔی ؾبظز .ث ٝافتمبز آٖٞب ٔسَ ٞبیی و ٝزاضای ثطاظـ ثرف ؾبذتبضی لبثُ لجوِٛی
ٞؿتٙس ،ثبیس لبثّیت پیفثیٙی قبذم ٞبی ٔطثٛط ث ٝؾوبظٜٞوبی زضٖٚظای ٔوسَ ضا زاقوتٝ
ثبق ٙس .ث ٝایٗ ٔقٙی و ٝاٌط زض یه ٔسَ ضٚاثظ ثیٗ ؾبظٞ ٜب ث ٝزضؾتی تقطیوف قوس ٜثبقوٙس
ؾبظٜٞب لبزض ذٛاٙٞس ثٛز تب تأحیط وبفی ثط قبذمٞبی یىسیٍط ٌصاقت ٚ ٝاظ ایٗ ضا ٜفطضیٞٝب
ث ٝزضؾتی تأییس ق٘ٛسٙٞ .ؿّط ٕٞ ٚىبضاٖ ( ) 2009زض ٔٛضز قست لسضت پیف ثیٙی ٔوسَ زض
ٔٛضز ؾوبظٞ ٜوبی زض ٖٚظا ؾؤ ٝموساض  0/35 ٚ 0/15 ،0/02ضا تقیویٗ ٕ٘وٛز ٜا٘وس (ٙٞؿوّط ٚ
ٕٞىبضاٖ .)2009 ،ثطذی ٘ی ع ٔقتمس٘س اٌط قبذم ٔ CV Redخجت ثبقس ٔیتٛاٖ ٌفت ووٝ
ٔسَ ؾبذتبضی اظ ویفیت ٔٙبؾجی ثطذٛضزاض اؾت .ثب تٛر ٝث ٝرسٔ ٚ 4 َٚمبزیط افعٍ٘ٚوی یوب
ضطیت تغییطات قبذم افعٍ٘ٚی ( )CV Redوٍٕٞ ٝی ٔخجت  ٚثعضيتط اظ حسالُ ٔموساض
لبثُ لجٔ )0/02( َٛیثبقٙسٔ ،یتٛاٖ ٌفت ٔسَ اظ ویفیت ٔٙبؾجی ثطذٛضزاض اؾت.
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جسول  .4جسول هقبزیز CV Red

ٔتغیط

CV Red

ٔتغیط

CV Red

قبیؿتٍیٞبی فٙی  ٚوبضوطزی

0/120

ثبِٙسٌی فطزی

0/047

نالحیت ٔسیطیتی

0/218

پبیساضی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی

0/026

چبِف ٔحض

0/329

تٕسٖ ؾبظٔب٘ی

0/064

اؾتمالَ وبضی

0/112

أیسٚاضی ؾبظٔب٘ی

0/034

بحث و نتیجه گیری

ایٗ تحمیك ثب ٞسف ٔغبِق ٝپیبٔسٞبی ٍِٙطٞبی قغّی زض آٔٛظـ  ٚپطٚضـ قٟط تٟطاٖ ا٘زبْ ٌطفوت.
ثط ایٗ اؾبؼ چٟبض ٍِٙط قغّی قبیؿتٍیٞبی فٙی  ٚوبضوطزی ،نالحیت ٔسیطیتی ،چوبِف ٔحوض ٚ
اؾتمالَ وبضی ث ٝفٛٙاٖ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ  ٚپیبٔسٞبی فطزی قبُٔ ثبِٙسٌی فطزی  ٚپبیوساضی ٔٙوبثـ
ا٘ؿب٘ی  ٚپیبٔسٞبی ؾبظٔب٘ی قبُٔ أیسٚاضی ؾبظٔب٘ی  ٚتٕسٖ ؾبظٔب٘ی ث ٝفٛٙاٖ ٔتغیطٞبی ٚاثؿوت ٝزض
٘ؾط ٌطفت ٝقس٘س 16 .فطضی ٝثطای ثطضؾی تأحیط ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ثط ٔتغیطٞبی ٚاثؿوت ٝتوسٚیٗ قوس ٚ
ثطای آظٔ ٖٛایٗ فطضیٞٝب اظ ٔسَ یبثی ٔقبزالت ؾبذتبضی (تحّیُ ٔؿیط) ثٟطٌ ٜطفت ٝقس.
ث ٝعٛض وّی ٘تبیذ حبنُ اظ تحّیُ ٔؿیط ٘كبٖ زاز وٍِٙ ٝطٌب ٜقبیؿتٍی ٞبی فٙی ٚ
وبضوطزی تأحیط ٔخجت ٔ ٚقٙبزاضی ثط ثبِٙسٌی فوطزی ،پبیوساضی ٔٙوبثـ ا٘ؿوب٘ی  ٚأیوسٚاضی
ؾبظٔب٘ی زاضز (ٔغبثك ثب یبفتٞٝبی تحمیك ویوب٘ی ضاز  ٚنویبزی ( ،)1396رقفوطی  ٚذوبِك
ذٛا ،)2018( ٜزاـ  ٚثبوكی ( ،)2017ذبئف اِٟی  ٚقطافت ( ،)1393لال٘ٚسی  ٚؾّغب٘عازٜ
( ٚ )1391أیطتبـ ٕٞ ٚىبضاٖ ( ))1390أب احط ایٗ ٍِٙط قغّی ثوط تٕوسٖ ؾوبظٔب٘ی ٔوٛضز
تأییس لطاض ٍ٘طفتٕٞ .چٙی ٗ عجك ٘تبیذٍِٙ ،طٌوب ٜنوالحیت ٔوسیطیتی ٘یوع توأحیط ٔخجوت ٚ
ٔقٙبزاضی ثط ثبِٙسٌی فطزی ،پبیساضی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ،تٕوسٖ ؾوبظٔب٘ی  ٚأیوسٚاضی ؾوبظٔب٘ی
زاقت .ایٗ ٘توبیذ ٘یوع ثوب یبفتوٞٝوبی تحمیوك ویوب٘ی ضاز  ٚنویبزی ( ،)1396لال٘ٚوسی ٚ
ؾّغب٘عاز ٚ )1391( ٜأیطتبـ ٕٞ ٚىوبضاٖ (ٔ ) 1390غبثموت زاضز .ثقوال ،ٜٚتوأحیط ٔخجوت ٚ
ٔقٙبزاض ٍِٙطٌب ٜاؾتمالَ وبضی ثط ثبِٙسٌی فطزی  ٚپبیساضی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی تأییس قس (ٔغوبثك
ثب یبفتوٞٝوبی تحمیوك لال٘ٚوسی  ٚؾوّغب٘عاز ٚ )1391( ٜأیطتوبـ ٕٞ ٚىوبضاٖ (ٚ )1390
وب٘بثیطاٖ ٕٞ ٚىبضاٖ ( ))2016أب تأحیط ای ٗ ٍِٙطٌب ٜثط تٕسٖ ؾبظٔب٘ی  ٚأیسٚاضی ؾوبظٔب٘ی
ٔقٙبزاض ٘جٛز .زض ٟ٘بیت عجك ٘تبیذ تأحیط ٔخجت ٔ ٚقٙبزاض ٍِٙطٌب ٜچبِف ٔحض ثوط ثبِٙوسٌی
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فطزی ،پبیساضی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی  ٚأیسٚاضی ؾبظٔب٘ی پصیطفت ٝقس (ٔغبثك ثب یبفتٞٝبی تحمیوك
لال٘ٚووسی  ٚؾووّغب٘عاز ٚ )1391( ٜأیطتووبـ ٕٞ ٚىوبضاٖ ( ٚ )1390وب٘ووبثیطاٖ ٕٞ ٚىوبضاٖ
( ))2016أب احط ای ٗ ٍِٙطٌب ٜثط تٕسٖ ؾبظٔب٘ی ٔٛضز تأییس لطاض ٍ٘طفت.
پیطنهادها

ثب تٛر ٝث ٝیبفتٞٝبی تحمیك  ٚچٍٍ٘ٛی تأحیط ٍِٙطٞبی قغّی ثط پیبٔسٞبی فطزی ؾبظٔب٘ی ثوٙٔ ٝؾوٛض
ثٟجٛز ٍِٙطٞبی قغّی زض ازاض ٜوُ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ قٟط تٟطاٖ پیكٟٙبزٞبی ظیط اضائٔ ٝیقٛز:
پیطنهبزهبیی بزای توسعه ضبیستگیهبی فنی و کبرکززی:

زض ٍِٙط قغّی قبیؿتٍی ٞبی فٙی  ٚوبضوطزی فطز ثٚ ٝاؾغٔ ٝحتٛای وبض ثطاٍ٘یرتٔ ٝی قوٛز .اظ
ایٗ ضٞ ٚط چمسض ا٘زبْ ٚؽبیفٔ ،أٔٛضیوت ٔ ٚؿوئِٛیتٞوبی قوغّی فوطز ٔؿوتّعْ ثوٝووبضٌیطی
ٟٔبضتٞبی ٔرتّف (ا٘ؿب٘ی ،ازضاوی  ٚفٙی) اظ ؾٛی فطز ثبقس  ٚاظ عطفی قوطایغی ایزوبز قوٛز
و ٝفطز اظ زا٘ف ،تٛإ٘ٙسی  ٚؽطفیت ٞبی ذٛز ثیف اظ پیف ثٟط ٜثٍیطزٔ ،یتٛا٘س زض تٛؾق ٝایوٗ
ٍِٙط ٔزحط ثبقس .غٙی ؾبظی قغّی یىی اظ ضاٞىبضٞبی پیكٟٙبزی اؾت .ثروف ؾوبذتبض  ٚثٟجوٛز
تكىیالت  ٚضٚـٞب ،ثبیؿتی ثب ثبظٍ٘طی قطح قغّی ٔكبغُ ؾبظٔب٘ی الساْ وٙوس ثٟتوط اؾوت زض
ایوٗ ذهووٛل زض ٘ؾووط ٌووطفتٗ ٔالحؾووبتی ٕٞچوو ٖٛاؾووتفبز ٜاظ ٘ؾووطات ٔتهووسیبٖ ٔكووبغُ،
ؾطپطؾتبٖٔ ،سیطاٖ ٔطتجظ ثب قغُ ،تٛر ٝث ٝفٙبٚضی ٞب  ٚاِعأبت آتی قغُ حوبئع إٞیوت اؾوت.
ث ٝوبضٌیطی ترههی افطاز زض ٔكبغُ  ٚپؿت ٞبی ؾبظٔب٘ی یىی زیٍط اظ ضاٞىبضٞبی پیكٟٙبزی
اؾت .ث ٝوبضٌیطی غیطترههی افطاز زض ٔكوبغُ فوال ٜٚثوط ضوقف ووبضایی ،ووبٞف فاللوٚ ٝ
اٍ٘یعـ فطز ضا ث ٝزِیُ فسْ اؾتفبز ٜاظ تٛإ٘ٙسی  ٚترهم ٚی زض پی ذٛاٞس زاقوت .ثٙوبثطایٗ
تٛنیٔ ٝی قٛز ٔسیطاٖ ٔ ٚمبٔبت فبِی ؾبظٔبٖ زض ا٘تربة  ٚا٘تهبة افطاز زض پؿت ٞبی ٔرتّوف
ث ٝزا٘ف ،ترهم ،تزطث ،ٝتٛا٘بیی  ٚفاللٙٔ ٝسی آٖ ٞب تٛر ٝوٙٙس .یبزٌیطی ٔؿتٕط افطاز ضاٞىبض
زیٍطی اؾت ؤ ٝی تٛا٘س زض تٛؾق ٝایٗ ٍِٙط قغّی ٔزحط ثبقس .ایزبز چبِف یبزٌیطی ثطای ٔٙبثـ
ا٘ؿب٘ی زض ؾبظٔبٖ آٖٞب ضا ٕٛٞاض ٜتك ٝٙآٔٛذتٗ ٔیوٙس .افطاز پوی ٔویثط٘وس وو ٝثوطای ضقوس ٚ
پیكطفت زض ایٗ ؾبظٔبٖ ثبیس ٕٛٞاض ٜزض حبَ یبزٌیطی ثبقٙس .زض ایٗ ذهٛل فال ٜٚثط اؾوتفبزٜ
اظ حّمٞ ٝبی یبزٌیطی فطزی اظ ؾٛی افطاز ،توالـ ؾوبظٔبٖ ثوطای ایزوبز یوبزٌیطی ؾوبظٔب٘ی ٚ
تجسیُ قسٖ ث ٝؾبظٔبٖ یبزٌیط٘س٘ ٜیع ٔی تٛا٘س ٔفیس ثبقس .اظ عطیك یبزٌیطی ؾوبظٔب٘ی ،افوطاز ثوٝ
عٛض ٔسأ ٚ ْٚؿتٕط زض پی آٔٛذتٗ اظ تزطثیبت ؾوبظٔبٖ  ٚزا٘وف ٔٛروٛز زض ؾوبظٔبٖ  ٚثٟجوٛز
لبثّیتٞبی فطزی ذٛیف ٞؿتٙس.
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پیطنهبزهبیی بزای توسعه صالحیت هسیزیتی:

ایٗ ٍِٙط زض ٚالـ ث ٝقٙبؾبیی  ٚآٔبز ٜؾبظی افوطاز ثو ٝضا تهوسی ربیٍوبٞ ٜوبی ٔوسیطیتی زض
ؾبظٔبٖ زاضز .اغّت افطاز ا٘تؾبض زاض٘س ثقس اظ وؿت تزطث ٝزض ؾغٛح پبییٗ  ٚارطایی ؾبظٔبٖ ثٝ
ؾغٛح ثبالتط اضتمب پیساوطز ٚ ٜزض ٔمبْ تهٕیٌٓیط٘س ٜلطاض ٌیط٘س  ٚضقس  ٚپیكوطفت ذوٛز ضا زض
ایٗ اضتمب ٔی ثیٙٙس  ٚایٗ أط فبّٔی ثطای اٍ٘یعـ آ٘بٖ اؾت .اظ ایٗ ض ٚثطای تٛؾق ٝایٗ ٍِٙوط
قغّی  ٚثٟطٜٙٔسی ٞطچ ٝثیكتط اظ آٖ پیكٟٙبز ٔیقٛز:
ثط٘بٔٞٝبی ٔسٔ ٚ ٖٚكرهی ثطای تطثیت ٔسیطاٖ آیٙس ٜؾبظٔبٖ تسٚیٗ  ٚارطا قوٛز .ثوط ایوٗ
اؾبؼ افطاز ٔؿتقس ثطای تهسی پؿت ٞبی ٔوسیطیتی (اظ ٘ؾوط ؾوبثم ٝووبضی ،تحهویالت ،ؾوغح
ٟٔبضت ،لسضت تهٕیٓ ٌیطی  )... ٚثبیؿتی زض ؾغٛح ٔرتّف قٙبؾبیی  ٚآٔوٛظـٞوبی الظْ ثوطای
آٔبز ٜؾبظی آٖ ٞب  ٚاضتمبی تٛا٘بیی ٞوبی ٔوسیطیتی قوبٖ پویف ثیٙوی  ٚاروطا قوٛز .پیوبز ٜؾوبظی
ثط٘بٔٞٝبی تٛإ٘ٙسؾبظی ٔسیطاٖ ضاٞىبض زیٍطی اؾت ؤ ٝیتٛا٘س ثطای تٛؾق ٝایٗ ٍِٙط ٔفیس ثبقوس.
ایٗ ثط٘بٔٞ ٝب فطنت ٞبی ٔٙبؾجی ثطای ثبال ثطزٖ تٛإ٘ٙسی ٔسیطاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ افطازی وؤ ٝؿوتقس
ا٘تهبة ثطای ربیٍبٜٞبی ٔسیطیت ٞؿتٙس ،ایزبز ٔیوٙس .پیفثیٙی  ٚارطای زٚضٜٞب  ٚوبضٌوبٜٞوبی
ٔسیطیتی اظ رّٕ ٝتىٙیه ٞبی حُ ٔؿئّ ،ٝانٔ َٛسیطیت  ٚؾطپطؾتی ،ضٞجطی احوطثرفٔ ،وسیطیت
ضٚاثظ ا٘ؿب٘یٟٔ ،بضت ثط٘بٔ ٝضیعی  ٚتهٕیٌٓیطیٚ ،اٌصاضی ٔؿئِٛیت ٞبی تیٕی  ٚیب ٌطٞٚی (ٔخُ
ضئیؽ ٌط/ ٜٚضئیؽ تیٓ) ٕٞ ٚتبؾبظی  ٚرب٘كویٗ پوطٚضی اظ رّٕو ٝالوسأبتی اؾوت وو ٝزض لبِوت
ثط٘بٔٞٝبی تٛإ٘ٙسؾبظی ٔیتٛاٖ اظ آٖٞب ثٟط ٜرؿت .زض ٚالـ اظ ایٗ عطیوك ٘یوبظ اؾوت نوالحیت
ارتٕبفی ،نالحیت تحّیّی  ٓٞ ٚحجبت فبعفی وب٘سیساٞبی ٔكبغُ ٔسیطیتی تمٛیت قٛز.
پیطنهبزهبیی بزای افشایص استقالل کبری:

تٛؾق ٝایٗ ٍِٙط ٔؿتّعْ ؾبذتبضٞبی اضٌب٘یه  ٚوٛچه اؾت و ٝاظ عطیك آٖ ثتوٛاٖ اذتیوبض ٚ
آظازی فُٕ ثیكتطی ث ٝافطاز زاز ٜقٛز؛ أب ثب تٛر ٝث ٝؾبذتبض ثٛضٚوطاتیه  ٚایؿتبی ازاض ٜوُ
آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ایٗ أط وبض آؾب٘ی ٘یؿت .ثب ایٗ ٚرٛز انالح  ٚثبظٍ٘طی ؾوبذتبض ؾوبظٔب٘ی
ازاض ٜوُ  ٚحطوت ث ٝؾٕت ؾوبذتبضٞبی ؾوبظٔب٘ی ٘وٛیٗ (ؾوبذتبضٞبی زا٘كوی ،ؾوبذتبضٞبی
قجى ٝای ،ؾبذتبضٞبی ازٛٞوطاتیه) ثب تٛر ٝث ٝالتضبئبت زا٘كی  ٚفٙوبٚضی حوبوٓ ثوط ٔحویظ
ؾبظٔب٘ی ،ضاٞىبض فّٕی ث٘ ٝؾط ٔی ضؾسٕٞ .چٙیٗ ث ٝوبضٌیطی آٖ ٘ٛؿ اظ ؾجه ٞبی ضٞجوطی اظ
ؾٛی ٔسیطاٖ و ٝعی آٖ آظازی فُٕ  ٚاؾتمالَ وبضی ثیكتطی ث ٝافطاز زازٔ ٜی قٛز ،وٙتطَ
وٕتطی ثط فّٕىطز افطاز افٕبَ ٔی قٛز  ٚثیكتط ثط ذوٛزوٙتطِی تبویوس زاضز ،أىوبٖ تفوٛیض
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اذتیبض ثیكتط ضا فطأ ٓٞیآٚضز (ٔخُ ؾجه ضٞجطی تٛفیكٔساض ،ؾجه ضٞجطی تحوَٛآفوطیٗ) ٚ
ارتٙبة اظ ؾجهٞبی ضٞجطی آٔطا٘ ٚ ٝزؾتٛضی ٔیتٛا٘س زض تٛؾق ٝایٗ ٍِٙط قغّی ٔزحط ثبقس.
پیطنهبزهبیی بزای افشایص چبلص هحض:

ایٗ ٍِٙط قغّی ث ٝاٍ٘یعـ وبضوٙبٖ زض اظای ٔكبغُ چبِكی  ٚغیطتىطاضی اقوبض ٜزاضز .ثطذوی اظ
افطاز تٕبیُ زاض٘س وٕٛٞ ٝاض ٜزض ٔؿیط قغّی ذٛز ٔكبغُ  ٚیب حتی فقبِیت ٞبیی ثوب چوبِف ٞوبی
رسیس ٔ ٚتٛٙؿ تزطث ٝوٙٙس .آ٘بٖ افطازی ٞؿتٙس و ٝاظ وبض ضٚتیٗ ،تىوطاضی  ٚیىٛٙاذوت احؿوبؼ
ضذٛت  ٚؾؿتی ٔی وٙٙس ٕٔ ٚىٗ اؾت زض ثّٙسٔست زچوبض فطؾوٛزٌی  ٚتحّیوُ ضفتٍوی قوغّی
ق٘ٛس .اظ ایٗ ض ٚثٙٔ ٝؾٛض رٌّٛیطی اظ ثطٚظ چٙیٗ ٚضوقیتی  ٚچوبِف ثطاٍ٘یوع ؾوبذتٗ ٔكوبغُ
پیكٟٙبز ٔی قٛز :زض عطاحی ٔكبغُ  ٚیب عطاحی ٔزسز ٔكبغُ ثوٚ ٝیػٌوی ٞوبی قوغُ اظ ٘ؾوط
إٞیت ٚؽبیف  ٚتٛٙؿ ٟٔبضت ٞبی ٔٛضز٘یبظ ثطای ا٘زبْ ٚؽبیف قغّی  ٚچبِكی ثوٛزٖ (ٔؿوتّعْ
تحّیُ  ٚتفىط ثٛزٖ) تٛر ٝقٛزٌ .طزـ قغّی ضاٞىبض زیٍطی اؾت ؤ ٝی تٛا٘س فطنوت تزطثوٝ
ٔكبغُ رسیس  ٚتحهیُ زا٘ف ٟٔ ٚبضت ٞبی رسیس ضا ثطای افطاز فطا ٓٞوٙس .اضتموبی قوغُ ٘یوع
ٔی تٛا٘س زض ایٗ ضاؾتب وبضؾبظ ثبقس .ثٚ ٝیػ ٜاؾتفبز ٜاظ عطح ٞبی اضتمبی ٔجتٙی ثط قبیؿوتٍی ووٝ
زض آٖ افطاز ثطای وؿت قبیؿتٍی ٞبی الظْ ثطای اضتمب ثب یىسیٍط ضلبثت ٔویوٙٙوس ثؿویبض ٔوزحط
ذٛاٞس ثٛز .ا٘تمبَ قغّی ٘یع زض نٛضتی و ٝثب ٞسف افعایف تٙوٛؿ  ٚنوالحیت ٔكوبغُ ٟٔوٓ ٚ
وبٞف یىٛٙاذتی ا٘زبْ ٌیطز ٔیتٛا٘س زض تٛؾقٍِٙ ٝط قغّی چبِف ٔحض ٔزحط ثبقس.
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