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چکيذه 

تَخِ ثِ .هحسَة هي گشدد  تشثيت ًيشٍي اًسبًي وبسآهذ ٍهَثشاصخولِ ٍظبيف اغلي داًطگبُ ّب:زمينه و هذف 

پژٍّطي ٍفشٌّگي ثسيبسحبئض اّويت ثَدُ ٍثشًبهِ سيضي غحيح دسآهَصش ٍپشٍسش ,تشثيت داًطدَيبى اصًظش ػلوي 

اص هطىالت اسبسي آهَصش دسداًطگبُ ّبًذاضتي ضبخع ّب ي تذسيس . آًبى اصٍظبيف اغلي داًطگبُ ّب هيجبضذ

. هي ثبضذاثشثخص است ٍيىي اصهْوتشيي سٍش ّبي تؼييي ايي ضبخع ّب ًظشخَاّي اصداًطدَيبى 

 داًطدَي داًطگبُ ػلَم پضضىي اسدثيل دسسبل 433 هغبلؼِ اصًَع تَغيفي ثَدُ ٍدسآى تؼذاد ایه:روش کار

سپس پشسطٌبهِ حبٍي هطخػبت فشدي ًٍيضهؼيبسّبي .ثِ سٍش ًوًَِ گيشي تػبدفي سبدُ اًتخبة ضذًذ1386

دادُ ّبي .تَسظ آًْب تىويل ضذ  (تحشيه ثِ يبدگيشي ٍهغبلؼِ هستمل , فشدي, ٍيژگيْبي حشفِ اي)تذسيس اثشثخص

. ثباستفبدُ اصآصهَى تَغيفي هَسد تدضيِ ٍتحليل لشاسگشفت spss/pc خوغ آٍسي ضذُ ثبًشم افضاسآهبسي 

استفبدُ هٌبست اص داًص پبيِ يب » ايي ثشسسي ًطبى داد دس استجبط ثب ٍيژگيْب ي حشفِ اي تذسيس اثشثخص:يافته ها 

ٍيژگيْبي فشدي   دس دسغذ2/76 ٍ دسغذ1/87 ثب ثِ تشتيت «هيضاى تسلظ ٍاعالع هذسس ثِ دسسدسس تخػػي ٍ 

 ايدبد ،دسغذ ٍدس ٍيژگيْبي تحشيه ثِ يبدگيشي ٍهغبلؼِ هستمل91داضتي حس هسئَليت دسلجبل حشفِ هؼلوي ثب » 

 تذسيس اثشثخص  هؼيبسثيطتشيي دسغذ5/72استجبط هيبى هَضَع دسس ثب هحيظ وبس ٍ ٍظبيف ضغلي ثؼذي داًطدَ ثب 

. اصديذگبُ داًطدَيبى ثَد

 هَفميت اسبتيذ دس اغالح ٍثْجَد يبدگيشي داًطدَيبى ّوگبم ثب ػول تذسيس هستلضم استمبئ ٍسضذ :نتيجه گيري 

آًبى ثبيذ ّوَاسُ ثىَضٌذ تب . ػلوي ٍػولي خَد ٍتَخِ ثِ خػَغيبت ًٍيبصّبي آهَصضي ٍحشفِ ايي داًطدَيبى است

سٍضْبي تذسيس خَد سا ثب ًيبصّب ٍاهىبًبت فشدي ٍگشٍّي فشاگيشاى ّوبٌّگ وشدُ ٍ خْت سفغ ًبسسبئيْبي سٍش خَد 

 .ٍ اغالح ٍثْجَد آى گبم ثشداسًذ

 داًطدَيبى ػلَم پضضىي  ،ديذگبُ,  تذسيس اثشثخص :واشه هاي کليذي 
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مقذمه  

  ٍتشثيتهبهَسيت يه داًطگبُ دسآهَصش

پژٍّص ٍخذهبت اختوبػي خالغِ هي ,

ايي هبهَسيت دساستجبط تٌگبتٌگي ثب سِ .(1)ضَد

اص  ثِ عَس ولي وست داًص. ٍيژگي داًص است

اضبػِ آى اص ساُ آهَصش , عشيك پژٍّص 

ٍاخشاي آى ثَسيلِ ي خذهبت اختوبػي غَست 

, فشٌّگ غبلت هؼتجش خْبى . (2)هي پزيشد 

ثِ سَي , ثَيژُ پس اص خٌگ خْبًي دٍم 

دسايي هيبى . پژٍّص سَق دادُ ضذُ است

پژٍّص ٍاًتطبسات اص خبيگبُ ٍيژُ دس استخذام 

 ًمص ٍتَخِ ثِ ؛دس همبثلٍاستمبء ثشخَسداسًذ

آهَصش دساسصيبثي فؼبليتْبي ػلوي ون سًگ 

هيضاى اثشثخطي ٍ , ثِ ثيبى ديگش. ضذُ است 

ثيطتش ثب هيضاى , ثْشُ ٍسي ّيبت ػلوي 

فؼبليتْبي تحميمبتي ٍآثبس هٌتطش ضذُ آًبى اًذاصُ 

ون تَخْي ثِ  , ًتيدِ ايي سيبست.  گيشي هي ضَد

آهَصش ٍهخبعجبى اغلي آى يؼٌي داًطدَ ثَدُ 

اي ثب  هؼشٍفي ٍّوىبساى ثب ًمل همبلِ(. 3) است

ػٌَاى ضبخػْبي ػولىشد ويفيت تذسيس ثش 

ًَيسٌذ، ضبخػْبي  هي آهَصش ػبلي اصساهسذى

ثش 1آهَصش ػبلي ثيص اص حذ دس ػولىشد

ثشًٍذادّبي پژٍّطي هتوشوض ضذُ اًذ ٍ وبسوشد 

ثي  هَسد اي گستشدُ داًطگبّْب ثغَس دس آهَصش

دسدِّ گزضتِ    (.4) اػتٌبيي لشاس گشفتِ است

اسصيبثي داًطدَيبى اص ويفيت تذسيس اسبتيذ 

دسوبًَى تَخِ ٍ وَضص ٍ تالضْبي هلي لشاس 

ّن تَخيْي اص چگًَگي ,  صيشا ايي اهش ؛داضتِ است

                                                 
1

-Ramsden 

ػولىشدّب است ٍّن هَخت ثْجَد ثخطيذى 

اسصيبثي آهَصش .(5)ويفيت آهَصضي هي ضَد 

فشايٌذي است وِ ثب ّذف تؼييي اثشثخطي 

تحميمبت اًدبم .(6)آهَصش غَست هي پزيشد

ثيطتش ثش اسصيبثي داًطدَيبى , ضذُ دس ايي صهيٌِ 

اص تذسيس ٍتَاًبيي ايي ضبخع ّب دس اسصيبثي 

اسصيبثي اثشثخطي . (2)تىيِ داسًذ , اثش ثخطي

اد ثِ دليل ًذاضتي ضبخع ّبي تتذسيس يه اس

 اسصيبثي خٌجِ پژٍّطي هطىل تش اصهٌبست 

ّذايت , استفبدُ اص هٌبثغ آهَصضي . اٍست 

ثشًبهِ سيضي , ٍهطبٍسُ تحػيلي داًطدَيبى 

هحيظ فيضيىي ٍ اختوبػي والس , آهَصضي تشهي 

دسس ٍّوچٌيي اًگيضُ ٍػاللِ داًطدَيبى ًسجت 

ثِ دسٍس ٍسضتِ تحػيلي  ػَاهل صيستي  

سفبّي , داًطدَيبى هبًٌذٍضؼيت التػبدي 

 پيطشفت چگًَگيٍخبًَادگي داًطدَيبى ثش 

سفتبس  . (7) تحػيل داًطدَيبى هَثشهي ثبضذ

هذسس دسلجبل داًطدَيبى تب حذٍدصيبدي 

سبصًذُ خَي است وِ هي تَاًذ يبدگيشي سا 

خستِ وٌٌذُ ٍدضَاس , دلٌطيي ٍآسبى يب ثشػىس 

دس ايي صهيٌِ ثبصخَسدّبي داًطدَيبى  . (8) سبصد

اعالػبت ٍيژُ اي سا دس اختيبس هذسس لشاس هي 

دّذ وِ ٍي هي تَاًذ دسثْجَد ويفيت ػولىشد 

هذسس پس اص . ٍاثشثخطي خَد اص آًْب ثْشُ گيشد

ًمبط ضؼف خَد سا ثِ , دسيبفت ثبصخَسدّب

تذسيح ثشعشف هي وٌذ ٍاثشثخطي خَد سا 

ايي فشايٌذ هبّيتي اسصضوٌذ . افضايص هي دّذ

ًطبى دٌّذُ ّوىبسي ًضديه داًطدَيبى  ٍ داسد

هذسس است ٍّشدٍ ثبيذ ثِ آى ثِ هثبثِ تؼبهل  ٍ
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. د ىهحشوي ثشاي ثْجَد ويفيت آهَصش ثٌگش ٍ

ثذيْي است وِ ػَاهل ثسيبسي هي تَاًٌذ 

ثشاي . اسصيبثي داًطدَيبى سا تحت تبثيش لشاسدٌّذ

هثبل تحميمبت ًطبى هي دّذ  وِ استجبط هؼٌي 

داسي هيبى ًوشُ هَسد اًتظبس داًطدَ ٍ اسصيبثي اص 

ايي هَضَع هَخت . آهَصش هذسس ٍخَد داسد

اهب ؛(7)تَسم ًوشُ دسآهَصش ػبلي ضذُ است 

الجتِ آى دستِ اص اػضبي ّيبت ػلوي وِ دسًوشُ 

ًجبيذاص ، دادى سْل اًگبس ٍسخبٍت هٌذ ّستٌذ

توبهي داًطدَيبى اًتظبس اسصيبثي هثجت ٍخَثي 

داًطدَيبًي وِ ثِ ٍاسغِ تالضْبي . داضتِ ثبضٌذ

ّوچَى آى دستِ ،خَد اًتظبس ًوشُ ثْتشي داسًذ

اص داًطدَيبًي وِ ثِ ػلت آسبى گيشي هذسس 

اسصيبثي هثجت تشي اص . تَلغ ًوشُ ثيطتشي داسًذ

ثٌبثشايي ًتيدِ اسصيبثي والسي . هذسس هي وٌٌذ

خْت يبدگيشي تالش هي ،وِ داًطدَيبى دسآى

وٌٌذ ٍهذسس ًيض آهَصش اثشثخطي داسد هثجت 

ويفيت تذسيس  دسثبسُ  پژٍّصثٌبثشايي. ثَد خَاّذ

دسداًطگبُ اص خولِ هْوتشيي هسبئلي است وِ اص 

يه سَثبصخَسد هٌبست ثشاي تدضيِ ٍتحليل 

تػوين گيشيْبي اسبسي , هسبئل آهَصضي 

ٍثشًبهِ سيضيْبي ساّجشدي دساختيبس هسئَالى 

ٍ  ٍدست اًذسوبساى آهَصش ػبلي لشاس هي دّذ

ويفيت  هذسسبى ثب آگبّي اص   ديگش  سَي اص

خَد دس خشيبى تذسيس لبدس خَاٌّذ ثَد  ػولىشد

سٍضْبي آهَصضي ٍدس ًتيدِ  ٍ  ّب ثِ اغالح ضيَُ

ٍ ثشسسي . افضايص ويفيت تذسيس خَد ثپشداصًذ, 

  .حبضش دس ّويي ساستب اًدبم ضذُ است

 

 روش کار

است وِ ثشسٍي  ايي هغبلؼِ يه ثشسسي تَغيفي

 ًفش اص داًطدَيبى داًطگبُ ػلَم پضضىي  433

اص عشيك 13 86اسدثيل  دسًيوسبل اٍل تحػيلي 

اثضاس . اًدبم ضذُ است تػبدفي سبدُ ًوًَِ گيشي

اًذاصُ گيشي دسايي پژٍّص پشسطٌبهِ هطتول 

ثخص اٍل ثِ هٌظَس :ثش دٍ ثخص ثَدُ است

سضتِ , سي , خٌس  )تؼييي خػَغيبت داًطدَ

 سَال 14ٍثخص دٍم ضبهل (هؼذل, تحػيلي 

هشثَط ثِ اسصيبثي داًطدَيبى اص ويفيت آهَصش 

صضىي حهػَة ٍهذٍى هشوض تَسؼِ آهَصش 

دسهبى ٍآهَصش پضضىي ثَد , ٍصاست ثْذاضت 

وِ ثِ غَست ٍاحذ ثِ توبهي داًطگبّْب ي 

 اٍلَيتْبي هَسد ًظش .  استوطَس اسسبل گشديذُ

, ًسجتب ً ون , خيلي ون  )داًطدَيبى ثِ غَست 

دسپشسطٌبهِ  (صيبد ٍخيلي صيبد, ًسجتب ً صيبد 

 ٍدس ًْبيت ضبخع ًْبيي تذسيس ضذُهطخع 

. اثشثخص تذٍيي گشديذ

 صيش هطخع ٍدستِ ايي ضبخع دسسِ لسوت

. گشديذثٌذي 

ضبخع ٍيژگيْبي حشفِ اي  - 1

تسلظ ٍآگبّي ثش هَضَع دسس  - 

سػبيت تَالي هٌغمي دسهَضَع دسس  - 

استفبدُ هٌبست اص داًص پبيِ سضتِ يب دسس - 

تخػػي  

تذسيس ثِ صثبى سبدُ هغبثك هؼلَهبت لجلي - 

داًطدَيبى  

آهبدُ سبصي فضبي والس ثشاي ثحث پيشاهَى - 

هَضَع دسس  
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سؼي دس تَضيح هدذد ,دس حيي تذسيس - 

هغبلت،ٌّگبهي وِ هتَخِ ضَد داًطدَيبى 

.                هغبلت اسائِ ضذُ سا دسن ًىشدُ اًذ

  (فشدي )ٍيژگيْبي ضخػي - 2

داضتي اػتوبد ثِ ًفس دستذسيس  - 

لوٌذ ي ثِ تذسيس  ال ع- 

ثيبى ضيَا ٍ سسب دستذسيس   داضتي - 

 داضتي حس هسئَليت دسلجبل حشفِ ي هؼلوي - 

تحشيه ثِ يبدگيشي ٍ هغبلؼِ هستمل  - 3

روش هثبل ثِ هٌظَس فْن آسبى هَضَع دسس  - 

دي اص هَضَع دسس وِ وست اساضبسُ ثِ هَ- 

هْبست دس آى ثشاي آيٌذُ حشفِ اي داًطدَ 

. ضشٍسي است 

ايدبد استجبط هيبى ٍظبيف هَضَع دسس ثب - 

ايي  هحيظ وبس ٍ ٍظبيف ضغلي آيٌذُ داًطدَ

 تشم 14-16پشسطٌبهِ ثيي داًطدَيبى دس ّفتِ 

س اص خوغ آٍسي ثب حتحػيلي تَصيغ ٍدادُ ّب 

ٍآصهَى تَغيفي  SPSS/PCاستفبدُ اص ًشم افضاس

. ٍ هَسد تدضيِ ٍتحليل لشاس گشفت 

يافته ها 

دسغذ داًطدَيبى تحت ثشسسي صى 7/61حذٍد 

دسغذ داًطدَيبى 1/12حذٍد .ٍثميِ هشد ثَدًذ

دسغذ 3/68 سبل،20تب 18دسفبغلِ سٌي ثيي 

 .اًذ  سبل سي داضت24ٍِثميِ ثيص اص  24تب 21 ثيي

  5/4 ٍهشداى 46/21/22هيبًگيي سٌي صًبى

  دسدسغذ داًطدَيبى37. سبل ثَدُ است7/24

 ٍثميِ 4 ٍ 3 سبلدسغذ 46, سبل اٍل ٍ دٍم

 هطغَل تحػيل ثَدًذ، ل  سب4ثبالي 

 5/78    ٍ داًطدَي پضضىيدسغذآًبى5/21

دس استجبط ثب ٍيژگيْبي .ًذ پيشاپضضىي ثَددسغذ

هيضاى تسلظ ٍاعالع هذسس ثِ دسس » حشفِ اي 

آهبدُ  ٍ ثيطتشيي (  صيبد ٍخيلي صيبد)دسغذ1/87 ثب

 سبصي فضبي والس ثشاي ثحث پيشاهَى هَضَع

ووتشيي  ( صيبد ٍ خيلي صيبد) دسغذ7/68 ثب

ضبخع ٍيژگيْبي حشفِ اي دستذسيس اثشثخص 

 ضٌبختِ اص ديذگبُ داًطدَيبى دستذسيس

ًتبيح پژٍّص ًطبى داد وِ داضتي .(1خذٍل )ضذ

  دسغذ91دسلجبل حشفِ هؼلوي ثب  حس هسئَليت

ثيبى  داضتي ثيطتشيي ٍ (صيبد ٍ خيلي صيبد  )

صيبد ٍ  ) دسغذ3/71ضيَا ٍسسب دس تذسيس ثب 

ووتشيي تبثيش دس تذسيس اثشثخص  (خيلي صيبد 

دس (.2خذٍل  )دس استجبط ثب ٍيژگيْبي فشدي ثَد

استجبط ثب ٍيژگيْبي تحشيه ثِ يبدگيشي ٍ 

ايدبد , هغبلؼِ هستمل اص ديذگبُ داًطدَيبى 

استجبط هيبى هَضَع دسس ثب هحيظ وبس ٍ 

 دسغذ5/72ٍظبيف ضغلي ثؼذي داًطدَ ثب 

ثيطتشيي ٍاضبسُ ثِ هَاسدي  (صيبد ٍخيلي صيبد )

اص هَضَع وِ وست هْبست سا هي علجذ ثب 

ووتشيي تبثيش سا  (صيبد ٍ خيلي صيبد ) دسغذ9/64

 .(3خذٍل  ) داضتدس تذسيس اثشثخص 



    ... ًبغش هظفشي                                                                                                       ...                ٍيژگيْبي تذسيس اثشثخص

67 

تَصيغ فشاٍاًي ثش حست ٍيژگيْبي حشفِ اي تذسيس اثشثخص اص ديذگبُ داًطدَيبى :1خذٍل ضوبسُ 

سد

يف 
خيلي صيبد صيبد ًسجتبً صيبد ون ًسجتبً ون خيلي ون سَاالت 

( 3.42)183( 9.33)147( 9.10)42( 7.9)42( 4.1)6( 8.1)8تسلظ ٍآگبّي ثش هَضَع دسس  1

2 
سػبيت هٌغمي دسهَضَع دسس تَسظ 

هذسس 
0(0 )( 0 )50(6.11 )78(1.18 )122(4.28  ( 180  ( 41.9 ) 

3 
استفبدُ هٌبست هذسس اص داًص پبيِ سضتِ 

يب دسس تخػػي 
9 ( 2.1 )0 ( 0 ) 0 ( 0 )70 ( 16.2 ) 136 ( 31.4 ) 218 ( 50.3 ) 

4 
هغبثك هػَثبت لجلي )تذسيس ثِ صثبى سبدُ 

 (داًطدَيبى
9 ( 2.1 ) 0 ( 0 )48 ( 11 ) 78 ( 18 ) 88 ( 20.3 ) 210 ( 38 )

5 
فشاّن سبصي خَ والس ثشاي ثحث پيشاهَى 

هَضَع دسس 
10 ( 2.3 ) 0 ( 0 )34 ( 7.9 ) 91 ( 1.21 ) 133 ( 30.7 ) 165 ( 38 ) 

6 
دس حيي تذسيس هتَسظ ػذم دسن هغلت 

تَسظ داًطدَيبى هي ضَد 
8 ( 1.8 ) 0 ( 0 ) 11 ( 25 ) 86 ( 19.9 ) 149 (34.4 ) 179 ( 41.3 ) 

 

ٍتذسيس اثشثخص اصديذگبُ داًطدَيبى  (فشدي )تَصيغ فشاٍاًي ثشحست ٍيژگيْبي ضخػي :2خذٍل ضوبسُ 

ف 
دي

س

خيلي صيبد صيبد ًسجتبً صيبد ون ًسجتبً ون خيلي ون سَاالت 

 ( 46.4 ) 201 ( 33.7 ) 146 ( 18 ) 78 ( 1.8 ) 8 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0داضتي اػتوبد ثِ ًفس دس حيي تذسيس  1

 ( 51 ) 221 ( 22.6 ) 98 ( 21.5 ) 93 ( 4.8 ) 21 ( 0 )0 ( 0 )0ػاللوٌذي هذسس ثِ تذسيس  2

( 3.47)205( 24)104( 16.2) 70( 12.5)54  (0 ) 0  (0 ) 0ثيبى ضيَا ٍسسب دس تذسيس  3

( 61)246( 30)130( 9)39  (0 ) 0  (0 ) 0  (0 ) 0داضتي حس هسئَليت دسلجبل حشفِ هؼلوي  4

( 47.3)205( 33.7)146( 14.1)61( 4.8)21  (0 ) 0  (0 ) 0سػبيت ٌّدبسّبي اخالق دسلجبل حشفِ هؼلوي  5

 تَصيغ فشاٍاًي ثش حست ٍيژگيْبي تحشيه ثِ يبدگيشي ٍهغبلؼِ هستمل اص ديذگبُ داًطدَيبى:3خذٍل ضوبسُ 
سد

يف 
خيلي صيبد صيبد ًسجتبً صيبد ون ًسجتبً ون خيلي ون سَاالت 

( 47.1)204( 21)91( 18.2)79( 11.5)50  (0 ) 0( 2.1)9روشهثبل ثِ هٌظَس فْن ساحت هَضَع دسس  1

2 
اضبسُ ثِ هَاسدي اص هَضَع وِ وست هْبست سا هي 

علجذ 
0 ( 0)  0 ( 0)  56(12.9 )96(22.2 )87(20.1 )194(44.8 ) 

3 
ايدبد استجبط هيبى هَضَع دسس ثب هحيظ وبس ٍ 

ٍظبيف ضغلي ثؼذي داًطدَ 
13(3 )30(6.9 )58(13.4 )18(4.2 )83(19.2 )131(53.3 ) 

بحث  

 ثبيذ  ٍهحػَل تذسيس اثشثخص است،يبدگيشي

خَد سا ثِ غَست پيطشفت تحػيلي ًوبيبى 

وِ  )ثشثخص ا ثٌبثشايي تَخِ ثِ ػَاهل ؛سبصد

سفتبس  )ٍ يبدگيشي  (  سفتبس هؼلن استىّوب

هي تَاًذ هٌدش ثِ استمبي ويفيت  (داًطدَ

 دس استجبط ثب ٍيژگيْبي حشفِ اي .آهَصش گشدد 

استفبدُ هٌبست هذسس اص داًص پبيِ سضتِ ثب ,

هيضاى تسلظ ٍاعالع هذسس ثِ ٍ  دسغذ 7/81

دسغذ 2/76 ثب دسس اص ديذگبُ داًطدَيبى

. ثيطتشيي تبثيش سا سٍي تذسيس اثش ثخص داضت 
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دس تحميك ػشثطبّي ٍّوىبساى تحت ػٌَاى 

ٍيژگيْبي تذسيس اثش ثخص اص ديذگبُ اسبتيذ ٍ 

 هشوض ػلَم پبيِ داًطگبُ ػلَم پضضىي داًطدَيبى

 داًطدَ اًدبم گشفت ًتبيح 244 ثشسٍي وِايشاى 

ًطبى داد وِ تسلظ ٍآگبّي هذسس ثش هَضَع 

 ثيطتشيي تبثيش سا دس يه دسغذ3/86 دسس ثب

آساستِ ٍّوىبساى .(10)تذسيس اثشثخص داسد  

 :اثشثخص ًيض دسپژٍّص خَدثب ػٌَاى آهَصش

 تَسظ تذسيس اسصيبثي ثشاسبس سٍيىشدي

داًطدَيبى،هْبستْبي تخػػي سا يىي اص 

خػَغيبت اسبتيذ اثش ثخص گضاسش ًوَدُ 

وِ ثب ًتبيح تحميك حبضش ّوخَاًي   (11)است

ّوچٌيي ًتبيح تحميك خَاديبى ٍ ّوىبساى  . داسد 

اص ًحَُ « ًظشات داًطدَيبى »تحت ػٌَاى 

تذسيس ًظشي دس داًطگبُ ػلَم پضضىي ثبثل ثش 

داًطدَ دس ّطت سضتِ هختلف 4346 سٍي

اٍلَيت ,  تسلظ ثش هَضَع دسس وًِطبى داد

ايدبد اًگيضُ ثشاي , تذسيس هغبلت ضشٍسي 

ثِ ػٌَاى خٌجِ ّبي هْن دس , هغبلؼِ ٍ پژٍّص 

ضشهي  . (12)تذسيس اثشثخص ثَدُ است

ٍّوىبساى ًيض ػاللِ ٍداًص سا دس وٌبس 

خػَغيبتي هثل ضَس ٍضَق ،ٍضَح ،آهبدگي 

،سبصهبى ٍتدشثِ اص ػَاهل تذسيس اثش ثخص 

البخبًي اصداًطگبُ ػلَم (.13)اًذ گضاسش ًوَدُ

پضضىي سوٌبى دسروش هؼيبسّبي يه استبد 

, ًفش اص داًطدَيبى 249خَة دسثشسسي ًظشات 

تسلظ ثش هَضَع دسس ٍآهبدگي ثشاي سفغ 

داًص پژٍّي سا اص , ضخػيت فشدي , اضىبل 

ٍي .هْوتشيي ػَاهل يه تذسيس هَفك هي داًذ

خبعشًطبى هي سبصد وِ ثِ ػلت تؼبدل دٍ عشفِ 

ثْجَد ايي هَاسد دس ًْبيت ،دس فشايٌذ تذسيس

احسبس سضبيت سا دس داًطدَيبى افضٍدُ ٍ اص 

تحميمبت .(14) هطشٍعي آًبى خلَگيشي هي وٌذ

هختلف ًطبى هي دّذ داًطدَيبًي وِ هطشٍط 

هي ضًَذ ػلت هطشٍعي خَد سا هسبئل هشثَط 

ثِ تذسيس هذسس ثخػَظ تسلظ ثش هَضَع 

دس استجبط ثب ٍيژگيْبي .(15)دسس تلمي هي وٌٌذ 

فشدي ًتبيح ايي تحميمبت ًطبى داد وِ اص ديذگبُ 

داضتي حس هسئَليت دسلجبل , داًطدَيبى 

دسغذ هْوتشيي هؼيبس دس 91حشفِ هؼلوي ثب 

ايي هيضاى دس تحميك .تذسيس اثشثخص ثَد

 ثب  وِ تب حذٍدي (10) دسغذثَد5/97 سلغبًي

ًتبيح تحميك حبضش ّوخَاًي داسد ٍلي ايي هيضاى 

 دسغذگضاسش ضذُ است6/62دس تحميك ظَْس

  ّبي يىي اص هْوتشيي ٍظبيف ٍهسئَليت.(16)

سبصهبًذّي هحتَاي دسس ثب تَخِ ثِ  هذسس

 .ّبي والس ٍخبسج اص آى هي ثبضذ فؼبليت

سبصهبًذّي ّوچٌيي تب حذٍد صيبدي ثِ هذيشيت  

والس ٍاستفبدُ ثْيٌِ اص سبػبت والس ثستگي 

اسائِ عشح دسس ثِ داًطدَيبى دس اثتذاي .داسد

ٍخَد  , حضَس ثِ هَلغ دس والس،ّش تشم

دستَسالؼول غشيح ٍضفبف ثشاي اًدبم فؼبليت 

اًتخبة  , توشوض ثشاي اّذاف دسس , ّب ٍتىبليف

سػبيت ػذل ٍاًػبف دس ثش خَسد , هٌجغ هٌبست 

ثجبت ٍ التذاس دس اخشاي اًتظبسات , ثب داًطدَيبى 

ػذم تجؼيض هيبى , ّوشاُ ثب اًؼغبف پزيشي 

داًطدَيبى ٍتمَيت سفتبسّبي هٌبست دس 

سبصهبًذّي هَثش ثَدُ ٍ ػالٍُ ثش تسْيل دس 
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ثبػث افضايص اًگيضُ داًطدَيبى , ًحَُ تذسيس 

, تؼميت هغبلت, ثشاي حضَس هشتت دس والس 

ضشوت فؼبل دس ثحث ّب ٍثغَس ولي يبدگيشي 

دس ًْبيت ًتبيح تحميك دس .(16)ثيطتش هي گشدد 

تحشيه ثِ يبدگيشي ٍ »هَسد ػَاهل هشثَط ثِ

هغبلؼِ هستمل اص ديذگبُ داًطدَيبى ضشٍسي 

 هْوتشيي هؼيبس ثَد ايي دسغذ5/72ثب «است

ثِ  (16)ٍظَْس(10)هيضاى دس تحميك سلغبًي 

هْشي ًژاد .  ثَددسغذ2/38 ٍ دسغذ95تشتيت 

اثَلمبسن ٍ پبضب ضشيفي حسي ،دسپژٍّطي ثب 

ػٌَاى ثشسسي اثش ثخطي تذسيس ثِ ضيَُ حل 

هسئلِ ٍاسصضيبثي ثش اسبس ضبخػْبي 

پژٍّطگشايبًِ دس سٍحيِ پژٍّطگشي گضاسش هي 

ًوبيذ وِ تذسيس ثِ ضيَُ حل هسئلِ ثب 

ضبخػْبي اسصضيبثي پژٍّطگشايبًِ وِ دس آى 

داًطدَ ثيطتشدسگيش يبدگيشي هي ضَد ثِ ضىل 

هؼٌي داسي دس همبيسِ ثب ضيَُ ّبي غيش حل 

(. 17)هسئلِ ثذٍى اسصضيبثي هَثشتش ثَدُ است

 نتيجه گيري 

تذسيس اثش ثخص استبداى ٍهذسسيي    ثشاي داضتي

 

 

 اغالح ٍثْجَد يبدگيشي داًطدَيبىهحتشم ضوي 

استمبء ٍسضذ ػلوي ٍػولي خَد ٍتَخِ ثِ  ثبيذ ثب

خػَغيبت ًٍيبصّبي آهَصضي ٍحشفِ اي 

  اسصضيبثي هستوش اصپيطشفتْبي آًبىداًطدَيبى ٍ

صهيٌِ اثش ثخص ثَدى فؼبليتْبي آهَصضي خَد سا 

سٍضْبي  ّوَاسُ ثىَضٌذآًبى ثبيذ . فشاّن ًوبيٌذ

تذسيس خَد سا ثب ًيبصّب ٍاهىبًبت فشدي 

 خْت سفغ وشدُ ٍٍگشٍّي فشاگيشاى ّوبٌّگ 

ًبسسبئيْبي سٍش خَد ٍ اغالح ٍثْجَد آى گبم 

 ًتبيح پيطٌْبد هي گشدد  ثش اسبس؛لزاثشداسًذ

 ٍيژگيْبي الصم ثشاي ضوي لحبػ لشاس دادى 

دس خزة ّيبت ػلوي ٍ تذسيس اثشثخص 

 ثشگضاسي وبسگبّْبي ًَيي ثب  هذسسيي،

 اسبتيذ ٍهذسسيي سا عَس هستوشة ، ٍاستبًذاسد

تَاًوٌذ ًوَدُ ٍويفيت فؼبليتْبي آهَصضي سا 

ّوچٌيي هسئَليي هحتشم آهَصضي  .استمب دٌّذ

سيضي خَد ًسجت ثِ ٍظيفِ  دس ثشًبهِ ثبيذ

هذسسبى تَخِ ٍيژُ داضتِ ٍآًشا ثب  آهَصضي

آًْب تحت تبثيش لشاس  ثِ ٍظبيف هتؼذد تحويل

.  ًذٌّذ
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