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ارسیابی ضایستگی داوص محًر در آمًسش عالی
بابك سُزابی ، ایمان رئيسی ياواویَ ، اتف رسًلی



چکيدٌ
زاًكگبُّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي ثِ ػٌَاى ًْبزّبي تَليسوٌٌسُ زاًف ،اظ هحَضيتطيي ًْبزّبي
اختوبػي زض حَظُ هسيطيت زاًف ثِ قوبض هيآيٌس .زض ايي همبلِ تالـ قسُ اؾت تب ثب اضائِ هسلي وبضثطزي
وِ زض ثطگيطًسُ قبذمّبي هْن ٍ هؼتجط ؾٌدف قبيؿتگيّبي زاًف هحَض زاًكگبُ ّب ثط اؾبؼ
تَاًوٌسي ّبي آًْب زض هسيطيت زاًف ثبقسً ،ؿجت ثِ ؾٌدف ايي ًْبزّبي تبثيطگصاض زض ضقس ػلوي
خبهؼِ السام گطزز .اظ ايي ضٍ ،ثط هجٌبي ضٍـ تحميك تَنيفي – پيوبيكي ،ثب اؾتفبزُ اظ اٍليي پطؾكٌبهِ ٍ
اظ عطيك ًوًَِ اي اظ ذجطگبى ،تأييس هسل گطفتِ قس .ؾپؽ قبذم ّبي هسل تَؾظ آظهَى هؼتجط تحليل
ػبهلي گطٍُ ثٌسي ٍ ؾبذتبضزّي قسًس ٍ هسل قبيؿتگي زاًف هحَض زض زاًكگبُ ّب ٍ هَؾؿبت آهَظـ
ػبلي تأييس قَز .زض ًْبيت ،خَاة ايي هسل ثب اؾتفبزُ اظ پطؾكٌبهِ زٍم زض زاًكىسُ هسيطيت زاًكگبُ
تْطاى زض ًوًَِ اي اظ زاًكدَيبى ٍ اؾبتيس آگبُ ؾٌديسُ قس ٍ ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى ّب ٍ تحليل ّبي آهبضي
هٌبؾت ،پبؾد هغلَثي اظ ؾٌدف هسل ثِ زؾت آيس .زض پبيبىً ،مبط ثْجَز زض زاًكىسُ هصوَض زض لبلت پٌح
ػبهل تحميمبت زاًف هحَض ٍ اقتطان ًتبيح ،تؼبهل ٍ يبزگيطي ،قجىِ تَليس ايسُ ،ضفبُ زاًكدَيبى ٍ تؼييي
ؾيبؾت ّبي آهَظقي هَضز تحليل لطاض گطفتٌس.
کليد ياصٌَا> سىجص ،ضایستگی ،مدیزیت داوص ،داوطگاٌ ،آمًسش عالی.

تاريخ دريافت مقاله 89/10/27 :تاريخ پذيزش مقاله89/15/22 :
 زاًكيبض زاًكىسٓ هسيطيت ،زاًكگبُ تْطاى(ًَيؿٌسُ هؿئَل).
Email: bsohrabi@yahoo.com
 زاًكدَي زوتطي هسيطيت فٌبٍضي اعالػبت ،زاًكىسٓ هسيطيت ،زاًكگبُ تْطاى.
 زاًكدَي فَق ليؿبًؽ هسيطيت فٌبٍضي اعالػب ت ،زاًكىسٓ هسيطيت ،زاًكگبُ تْطاى.
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مقدمٍ

هسيطيت زاًف ،ثِ ػٌَاى هَضَػي فطاگيط ٍ هؤثط ،زض هيبى هحممبى ٍ نبحجٌظطاى زاًكگبّي ٍ
تدطثي زض ؾبليبى اذيط هَضز ثحث ثَزُ اؾت =. <11زاًفً ،يطٍي هحطن تَؾؼِ اختوبػي اؾت.
تَخِ خبهؼِ ثِ اعالػبت ٍ زاًف ٍ ّوچٌيي تمبضبي افطاز ثطاي زاًف ٍ اعالػبت ًيع هساٍهبً ضٍ
ثِ افعايف اؾت = .<23نبحجٌظطاى حَظُ هسيطيت زاًف ،ضٍيىطزّبي هرتلفي ضا ثطاي تَؾؼِ
فطٌّگي وِ ثتَاًس ذَاؾتِ ّبي هحيظ ّبي هجتٌي ثط تكطيه هؿبػي 1ضا ثطآٍضزُ وٌس ثِ-
وبضگطفتِ اًس = .<12ثطذي اظ اًسيكوٌساى ػميسُ زاضًس اظ ظهبًي وِ ػوسُ هغبلؼبت زض حَظُ
هسيطيت زاًف ،ثِ ؾبظهبًْبي ؾَز آٍض اذتهبل يبفتِ اؾتً ،تبيح ثب تَخِ ثِ ايي ؾبظهبًْب ،زچبض
ؾَ گيطي قسُ اؾت .اهب ظهبًي وِ فطايٌسّبي هسيطيت زاًف زض هحيظ ّبي آوبزهيه ثِوبض
گطفتِ قَز ،هي تَاى ثِ اضظيبثي ػوليبتي آًْب پطزاذت ٍ ًتبيح زض ذَض تَخْي ضا ثِ ّوطاُ ذَاٌّس
زاقت چطاوِ ايي هحيظ ،هْس تَليس ٍ وؿت زاًف ّؿتٌس ٍ ثِ ػٌَاى زاًف هحَضتطيي ًْبزّبي
اختوبػي اظ آًْب يبز هي قَز  .ثب زض ًظط گطفتي ضٍيىطز زاًف هحَضًْ ،بزّبي يبزگيطًسُ هيتَاًٌس
ٍاحسّبي ايدبز وٌٌسُ ٍ اؾتفبزُ وٌٌسُ اظ زاًف ضا ايدبز وٌٌس ٍ حَظُ وبضي زاًف هحَض ضا زض ايي
ٍاحسّب هكرم ًوبيٌ سّ .وچٌيي فؼبليت ّبي هطتجظ ثب هسيطيت زاًف هي تَاًس هٌدط ثِ ايدبز
قجىِ ّبي هجتٌي ثط زاًف قَز ٍ ثيي زاًكگبُ ّبي هرتلف ٍ ّوچٌيي زيگط ًْبز ّب ٍ شي
ًفؼبى ،اضتجبط هغلَة ٍ ّسفوٌسي ضا ثطلطاض وٌس =.<30
ّيچ ؾبظهبًي ًوي تَاًس زض ذأل ثِ حيبت ذَز ازاهِ زّس ٍ تجبزل ٍ اقتطان اعالػبت ٍ زاًف ثب
هحيظ ،ثؿتِ ثِ هيعاى زضوي وِ اظ فؼبليتّبي آوبزهيه ثِ ػٌَاى فؼبليتْبي اقتطاوي ٍ هفيس زض
خبهؼِ ٍخَز زاضز ،الظم ٍ ضطٍضي اؾت .پبؾد ّبي َّقوٌساًِ ثِ هكىالت خبهؼِ ٍ وؿت ٍ
وبضّبي آى اظ عطيك تَخِ ثِ ايي هْن اهىبى پصيط اؾت = .<9هحيظ ّبي زاًكگبّي ،زاًف ضا
ثيي اؾبتيس ٍ زاًكدَيبى ثِ اقتطان گصاقتِ ٍ هْوتطيي ػٌهط اضظقوٌس ايي ًْبزّب ًيع
ؾطهبيِّبي اًؿبًي ّؿتٌس .تؿْين زاًف زض هحيظ ّبي آهَظقي هؿئلِ اي هْن ٍ اختٌبة ًبپصيط
اؾت تب خبيي وِ اظ ثؿيبضي اظ زاًكگبُ ّب زض وكَض ّبي تَؾؼِ يبفتِ ،زض ضاؾتبي پيبزُ ؾبظي
هسيطيت زاًف ،تمسيطّبي هتؼسزي ثِ ػول آهسُ اؾت = .<29ايي تالـ ّب ثبيس اظ عطيك ايدبز
يه ظيطؾبذت هؤثط هسيطيت زاًف ،وِ ّن فٌي ٍ ّن اًؿبًي ضا زض ثط هي گيطز  -هكتول ثط
فطايٌس ّب ٍ ؾيؿتن ّبيي وِ ثِ تَليس ،ؾبذتبض زّي ،تَظيغ ٍ اؾتفبزُ هدسز اظ زاًف هي پطزاظًس ٍ
ّوچٌيي ٍخَز فطٌّگي وِ هكَق اضتجبط ٍ ثِ اقتطان گصاضي زاًف ثبقس -پكتيجبًي قَز.
فٌبٍضي اعالػبت ،قجىِ اي ضا ثطاي تؿْين زاًف زض ؾغح فٌي هْيب هي وٌس وِ ضطٍضي ثَزُ
اهب ثِ ذَزي ذَز ثطاي اعويٌبى ثركي ثطاي هسيطيت هَفك زاًف ،وبفي ًرَاّس ثَز =.<7
1. Collaborative

اضظيبثي قبيؿتگي زاًف هحَض زض زاًكگبُّب ٍ…

هسيطيت زاًف زض زاًك گبُ ّب ،ثب توبهي ؾغَح ؾبظهبًي  ،اظ ؾغَح ضاّجطزي ٍ هسيطيتي تب ؾغَح
ػوليبتي زض اضتجبط ثَزُ ٍ ثط آًْب تبثيط هيگصاضز.
هسيطيت زاًف زض ثطگيطًسُ يه زيس خبهغ ًؿجت ثِ اعالػبت ٍ زاًف ًِ ،فمظ تطويت
اعالػبت زاذلي ٍ ذبضخي ،ثلىِ ثطًبهِّبي ّوبٌّگي ٍ پبيف اعالػبت ٍ يه زؾت وطزى
اعالػبت غيط ضؾوي ("ًطم") ٍ ضؾوي ("ؾرت") اؾتّ .وچٌيي هسيطيت زاًفً ،يبظ ثِ توطوع
ضاّجطزي ضٍي زاًف ّبي اضظقوٌس وِ ثتَاًس ثطاي تَؾؼِ ػولىطز ؾبظهبى تَظيغ يبثس ،زاضز =<7
 .ثِ ػجبضت زيگط ،هسيطيت زاًف ،زض توبهي ؾغَح ؾبظهبى ،وبضثطز زاقتِ ٍ اظ ثطًبهِ ّبي
ضاّجطزي ؾبظهبى تب هسيطيت ػوليبت ضٍظاًِ  ،گؿتطـ هييبثس .زاًكگبُ ّب ،ثِ عَض ؾٌتي زٍ ًمف
ػوسُ ضا ّوَاضُ ثط ػْسُ زاقتِ اًس :ايدبز زاًف ٍ تَظيغ زاًف .تحميمبت ٍؾيلِ انلي ثطاي ايدبز
زاًف ٍ تسضيؽ ،ثِ ػٌَاى ٍؾيلِ انلي ثطاي تَظيغ زاًف ،هَضز اؾتفبزُ ثَزُ اؾت .زض هحيظ
التهبز پَيبي اهطٍظً ،مف ؾٌتي زاًكگبُ ّب ثِ ػٌَاى تْيِ وٌٌسُ زاًف ثِ عَض ػوسُ ثِ چبلف
وكيسُ قسُ اؾت =.<22
زاًكگبُ ّب ثِ زًجبل ايدبز ٍ تؿْين اعالػبت ٍ زاًف زض هيبى خَاهغ زاًكگبّي ٍ وؿت ٍ
وبضّبي تدبضي ّؿتٌس .آًْب ثب چبلف ّبيي هَاخِ قسُ اًس وِ ؾبظهبى ّبي اًتفبػي ٍ غيط
اًتفبػي ًيع ثب آى هَاخِ هي قًَس .زض هيبى ايي چبلكْب ،فكبضّبي هبلي ،افعايف هؿئَليتْبي
ػوَهي ،تىبهل ؾطيغ فٌبٍضي ّب ،تغييط ًمف زاًكدَيبى ٍ وبضهٌساى ،ثبفت خوؼيت قٌبذتي هتغيط
زاًكدَيبى ،تغييطات ؾطيغ زض زًيب ٍ اضظقْبي ضلبثتي زاضاي اّويت وليسي ّؿتٌس .ثٌبثطايي،
زاًف ثِ ػٌَاى ذطٍخي انلي زاًكگبُ ّب ٍ ثط اؾبؼ تغييطاتي وِ زض فطٌّگ ايدبز ٍ اؾتفبزُ اظ
زاًف ايدبز قسُ اؾت ،حبئع اّويت ظيبزي ثَزُ ٍ ؾٌدف هؤثط آى هي تَاًس ضاّگكبي ثؿيبضي
اظ هَاًغ ٍ هكىالت پيف ضٍي زاًكگبُ ّب ثبقس = .<16زاًكدَيبى اهطٍظي ًيبظهٌس ثِ ضٍظ ًگِ
زاقتي زاًف ٍ هْبضت ٍ قبيؿتگي ّبي ذَز ّؿتٌس .زض ايي ظهيٌِ ،زاًكگبُ ّب ،ثبيس ثطاي تَؾؼِ
اًؼغبف پصيط ٍ ًَآٍضاًِ زض يبزگيطي ٍ تسضيؽ ،ثطًبهِ ضيعي ّبي الظم ضا ثِ ػول آٍضًس =.<22
يىي اظ زاًكوٌساى ثيبى هي زاضز وِ فطايٌس تحهيالت زاًكگبّي ،ثِ زليل ٍخَز ًيطٍّبي
ذبضخي ّوچَى ضلبثت زض ثبظاض ،هدبظي ؾبظي ٍ ثيي الوللي ؾبظي ،زض حبل اضتمب ثِ هؿيطّبي
خسيس فْن زاًف ٍ قٌبذت تغييط زض ٍظبيف زاًكگبُ ّب ثَزُ ٍ زض حبل تغييطات ثٌيبزيي اؾت.
زاًكگبُ ّب ،ثبيس هٌبثغ ذَز ضا ثط اؾبؼ ترهم ّبي اًؿبًي ،هْبضت ّب ٍ قبيؿتگي ّبي هَضز
ًيب ظ ٍ هيعاى اضتجبط ثب نٌؼت ٍ زيگط ًْبزّبي آهَظقي ٍ ثطاي ضؾيسى ثِ اّساف ضاّجطزي ٍ ثمب
زض هحيظ ضلبثتي ،يىپبضچِ وٌٌس = .<16زاًكگبُ ّبي ايطاى ًيع ثطاي ضلبثت ٍ هبًسگبضي ػلوي زض
هحيظ ثيي الولليً ،يبظهٌس قٌبذت زليك تَاًوٌسي ّب ،قبيؿتگي ّب ٍ هعيت ّبي ضلبثتي زاًف
هحَض ذَز ّؿتٌس .زض ػهط اعالػبت ،ايي قبيؿتگي ّب ٍ تَاًوٌسي ّب ثط هحيظ ّبي ّوىبضي
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هحَض ٍ هجتٌي ثط زاًف اؾتَاض اؾت ٍ ًِ ثط تىيِ ثِ اضتجبعبت ؾبظهبًي ٍ ؾبذتبضّبي ؾٌتي
آهَظـ ٍ پػٍّف .زض چٌيي هحيغي ،زاًف ثِ نَضت وبضآ ٍ هؤثط ثيي توبم شي ًفؼبى ثِ
اقتطان گصاقتِ هي قَز تب زاًكگبُ ضا زض ضاؾتبي چكن اًساظ ضاّجطزي آى ،پيكطٍ ًگِ زاضز.
مدیزیت داوص در داوطگاٌَا

زيسگبّي فطاگيط زض ظهيٌِ هسيطيت زاًف ثيبى هيزاضز وِ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي ثطاي
زؾتيبثي هعيت ضلبثتي ٍ حفظ آىً ،يبظهٌس اؾتفبزُ هؤثط اظ زاًف ٍ اّطم لطاضزّي آى ثطاي
زؾتيبثي ثِ اضظقوٌسي ثيكتط ثطاي وليِ شيٌفؼبى ذَز ّؿتٌس = .<1 ،3 ،4 ،5 ،15 ،17 ،19 ،21زض
ظهيٌِ آهَظـ ،زاًف زض ؾغح ٍؾيؼي ثيي افطاز اظ خولِ زاًكدَيبى ،وبضوٌبى ٍ ّوچٌيي اؾبتيس
ايدبز قسُ ٍ ثِ اقتطان گصاقتِ هيقَز .تؼطيف زليك زاًف ،فؼبليتي پيچيسُ اؾت چطا وِ
هبّيتي فبظي ٍ هجْن زاضز .ثب ايي ٍخَز ،چٌسيي تؼطيف تَؾظ هحممبى اضائِ قسُ اؾت .هسيطيت
زاًف ،وِ اظ هفَْم زاًف ثط هي آيس ،ثب اؾتفبزُ ٍ تَؾؼِ زاضايي ّبي زاًف هحَض زض ؾبظهبى ،ثب
تَخِ ثِ اّساف ؾبظهبى ٍ ثب ضٍيىطزي پيكطٍ زض خْت اّساف زض اضتجبط اؾت .زاًكگبُ ّب ،ثبيس
ثتَاًٌس ت ب ًمف ّبي هتغيط ذَز زض خبهؼِ زاًف هحَض ضا ثكٌبؾٌس ٍ ثط اؾبؼ آى ثِ اضظيبثي زليك
فطآيٌسّب ٍ قبذم ّبي وليسي ذَز السام وٌٌس .ايي هَؾؿبت ًيبظ زاضًس تب َّقيبض ثبقٌس ٍ ثِ
عَض نطيح ،فطايٌسّبي هطتجظ ثب ايدبز زاضايي ّبي زاًف هحَض ضا هسيطيت وٌٌس ٍ ّچٌيي اضظـ
ؾطهبيِ ّبي فىطي ذَز ضا ثطاي ًمكي وِ زض خبهؼِ زاضًس ،تكريم ثسٌّس = .<22تَليس ،تَظيغ ٍ
وبضثطز زاًف زض زاًكگبُ ّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي ثِ ػٌَاى ًْبزيٌِ تطيي ػٌهط ٍ فلؿفِ
ٍخَزي ايي ًْبزّب پصيطفتِ قسُ اؾت ٍ ّطگًَِ تالـ زض ايي ظهيًٌِ ،تبيح چكوگيطي ضا ثِ
زًجبل ذَاّس زاقت = .<10ثٌب ثِ زاليل ظيط ،هسيطيت زاًف هي تَاًس زض زاًكگبُ ّب زاضاي
اثطگصاضي فطاٍاًي ثبقس:
 هي تَاًس ثِ ايدبز يه اضتجبط هٌغؼف ٍ ًَآٍضاًِ ووه وٌس ٍ اضتجبط هؤثط ثيي نٌؼت ٍ
آهَظـ ضا ثطلطاض ؾبظز.
 هي تَاًس ثِ زاًكدَيبى يبضي ضؾبًس تب ثْتط ثتَاًٌس تَاًوٌسي ّب ٍ اؾتؼسازّبي ذَز ضا ثب
تمبضبي هحيظ ّبي وبضي اضتجبط زٌّس.
 هي تَاًس زض ضاؾتبي تغبثك ٍ ّوؿَؾبظي تدطثيبت ٍ زاًف خسيس ثب زاًف هَخَز،
زاًكگبُ ضا تَؾؼِ زّس ٍ ّوچٌيي ثِ تَؾؼِ ٍ ثْجَز اضتجبط آهَظـ ثب تدطثِ يبضي
ضؾبًس =.<22
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زاًف ،هحهَل ػوسُ ٍ اؾبؾي زاًكگبُ ّبؾت ًِ .فمظ زض لبلت گعاضقبت تحميمبتي ،پبيبى
ًبهِ ّب ٍ اًتكبضات زاًكگبّي ،ثلىِ ايي هْن قبهل زاًف زاًكدَيبى ٍ وبضوٌبى هترهم زض
هحَضّبي زاًكي هرتلف ًيع هيقَز .اعالػبت زضثبضُ توبهي ايي هٌبثغ زاًكي ،ثطاي وليِ
هحممبى زض زؾتطؼ ًيؿت ٍ ّط فطزي هي ثبيؿت تالـ وٌس تب اعالػبت زض زؾتطؼ ضا ثِ
ضٍـ ّبي هرتلف ٍ ًِ اظ ضٍـ فطايٌسي هسٍى ،وؿت وٌس .هسيطيت زاًف فطايٌس ايدبز ،تؿريط ٍ
اؾتفبزُ اظ زاًف زض ضاؾتبي افعايف ػولىطز زاًكگبّي هي ثبقس .زض تؼطيفي خبهغ اظ هسيطيت
زاًف زض زاًكگبُ ّب هي تَاى ثيبى زاقت وِ هسيطيت زاًف ثِ ػٌَاى فطايٌسي زض ًظط گطفتِ
هي قَز وِ زض آى ،هؿيطّبي تكريم ،شذيطُ ؾبظي ٍ اؾتفبزُ هؤثط اظ زاضايي ّبي زاًف هحَض
ثسؾت آهسُ اظ اؾبتيس ٍ زاًكدَيبى زض حَظُّبي هرتلف ػلوي ،ثِنَضت هسٍى ٍ زليك ًْبزيٌِ
قسُ اؾت ٍ فطايٌسّبي هؼيٌي ثطاي تؿْين زاًف ٍخَز زاضز .اظ عطيك هسيطيت زاًف ،زاًكگبُ ّب
هي تَاًٌس تب ثِ حفظ زاًكدَيبى ثطتط ذَز ثپطزاظًس ٍ تؼساز فبضؽ التحهيالى هؤثط ثطخبهؼِ ضا
افعايف زٌّسً ،يطٍي وبض فٌي ذَز ضا زض همبثل تطن زاًكگبُ ٍ ووجَز ًيطٍي وبض ،هحبفظت وٌٌس.
ّوچٌيي آًْب هيتَاًٌس تب ثِ اضظيبثي ؾَززّي اؾتفبزُ اظ فٌبٍضي ٍ تغييط ؾيؿتن هجبزلِ زاًف
وًٌَي ثپطزاظًس ٍ اظ قبذم ّبي ؾٌدف تأييس قسُ ٍ تأثيطگصاض زض ايي ظهيٌِ ًيع ثْطُ هٌس قًَس.
ّوچٌيي هسيطيت زاًف ووه هي وٌس تب ضلبثت زض هحيغي وِ زاًكگبُ ّب ثطاي پبؾد ثِ ًيبظ
زاًكدَيبى زض ّط هىبى ٍ ّط ظهبًي تجسيل ثِ هحيغي ثيي الوللي ٍ هتهل ثْن قسُ اًس ،هؼٌب
يبثس = .<20اهطٍظُ ،ثطذي اظ هؤؾؿبت آهَظقي ،ثِ زًجبل يبفتي ضاُّبي ثْتطي ثطاي تجسيل زاًف
ثِ تهويوبت هؤثط ٍ اخطاي آى ّؿتٌس .زض ايي ضاؾتب ،توطوع زاًكگبُ ّب ثط اهىبى اؾتفبزُ هدسز اظ
زاًف افطاز ثطاي زؾتيبثي ثِ اّساف ضاّجطزي ٍ ضلبثتي زاًكگبُ ،اظ اّويت ضاّجطزي ثؿيبضي
ثطذَضزاض اؾت =.<16
ثِ زليل ايٌىِ هسيطيت زاًف ثِ ػٌَاى يه فؼبليت پبيِ اي ٍ هحَضي ،ثط ضٍي هحيظ ّبي
وؿت ٍ وبض تبثيط ثِ ؾعايي زاضز ،زاًكگبُّب احتيبج زاضًس تب ثِ خبي هسيطيت ضٍظهطُ زاًف ٍ
هحسٍز ؾبظي آى ثِ يه ؾطي فؼبليت ثسٍى خْت گيطي ،يه ضٍيىطز ضاّجطزي ثطاي هسيطيت
هٌظن زاًف زض ضاؾتبي ضاّجطزّبي والى زاًكگبُ تٌظين وٌٌس = .<18 ،27 ،28 ،31تسٍيي ضاّجطز
ضا ًوي تَاى ثِ ػٌَاى فطايٌسي هٌحهطا اظ ثبال ثِ پبييي ٍ هسيطيتي ًگطيؿت .وبضوٌبى زاًكَض ،ثبيس
زض تسٍيي ضاّجطز زض ضاؾتبي ايدبز حؽ هبلىيت ثط زاًف ٍ ضاّجطز زاًف هحَض زاًكگبُ ،هكبضوت
زاقتِ ثبقٌس = <2 ،26ضاّجطزّب ثبيس ثطاي زؾتيبثي ثِ ضلبثت پبيساض زض ؾغَح ثبال زض ثبظاض هحيظ
ّبي آهَظقي هَضز ثطضؾي لطاض ثگيطًس ٍ ثِ نَضتي تسٍيي قًَس وِ قبيؿتگي ّبي زاًف هحَض
زاًكگبُ ّب ضا ثِ حساوثط تَاًوٌسي ذَز ثطؾبًٌس .هسيطيت زاًف زض زاًكگبُ ّب ثطاي وٌتطل ويفي
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تسضيؽ ،ثطلطاضي اضتجبعبت هؤثط هيبى اؾبتيس زاًف هحَض ،ايدبز ضلبثت ؾبلن ٍ پػٍّف هحَض ثيي
زاًكدَيبى ٍ ثطگعاضي زٍضُ ّبي آهَظقي ويفي هَضز اؾتفبزُ لطاض هي گيطز.
اغلت تحميمبت پيكيي ،ثب هسيطيت زاًف زض ؾبظهبى ّبي تدبضي وكَضّبي تَؾؼِ يبفتِ اضتجبط
زاضًس ٍ هغبلؼبت ووي هتَخِ هسيطيت زاًف ٍ ًمف آى زض ٍاحس ّبي تحميمبتي زاًكگبُ قسُ
اؾت ٍ زض ايي ذهَل ،ثِ ًسضت ثِ هَلؼيت وكَضّبي زض حبل تَؾؼِ تَخِ قسُ اؾت.
ّوچٌيي ،همبالت ٍ وتت ثؿيبضي زض ظهيٌِ پػٍّف ّبي هسيطيت زاًف زض حَظُ قطوت ّبي
تدبضي زض ؾغح ثييالولل اضائِ قسُ اًس ،ثب ايي ٍخَز تؼساز ثؿيبض ووي اظ همبالت ٍ وتت ،ثِ پيبزُ
ؾبظي ٍ اضظيبثي وبضثطزي هسل ّب ٍ قبذم ّب زض حَظُ زاًكگبُ ّب ٍ هَؾؿبت آهَظـ ػبلي
پطزاذتِ اًس ٍ اذيطا ضٍيىطزّبي خسيسي زض ايي ظهيٌِ قىل گطفتِ اؾت =ّ <25،24سف اظ ايي
تحميك ،قٌبؾبيي قبذم ّبي ؾٌدف هسيطيت زاًف زض زاًكگبُ ّب ثطاي اضظيبثي هيعاى
قبيؿتگي هسيطيت زاًف ايي زاًكگبُّب زض وكَضّبي زض حبل تَؾؼِ اؾت ٍ توطوع ثيكتط ثط
ضٍي ثَهي ؾبظي هسل وبضثطزي ثطاي ؾٌدف زاًكگبُ ّبي ايطاى هي ثبقس .هسل اضائِ قسُ زض
ايي تحميك ،لهس زاضز تب هْوتطيي قبذم ّبي هسيطيت زاًف زض هحيظ ّبي زاًكگبّي ضا
قٌبؾبيي وطزُ ٍ اظ آى عطيك ،ثِ هؿئَليي آهَظقي ووه وٌس تب زٍثبضُ ثِ اضظيبثي تالـ ّبي
ذَز ثطاي ثمبء زض هحيظ ّبي ضلبثتي ،ثپطزاظًس ٍ ضٍي ضؼف ّب ،زض لسم ّبي آغبظيي ،توطوع وٌٌس.
تحميك حبضط زض ضاؾتبي پَقف زّي ثِ ايي ًيبظ ثيي الوللي ٍ زض ضاؾتبي تسٍيي هسلي خبهغ ٍ
فطاگيط السام وطزُ اؾت.
ضایستگی داوص محًر

ثب پيكطفت زض فٌبٍضي ٍ ضلبثت ثيكتط زاًكگبُ ّب ٍ ًيبظّبي اعالػبتي هسيطاى ٍ وبضوٌبى زاًف
هحَض ،ثِ ًظط هي ضؾس وِ ٍخَز ضاّجطزي هسٍى ٍ هجتٌي ثط اضظيبثي ّبي زليك ثطاي پيكجطز
هسيطيت زاًف ضطٍضي اؾت .هحيظ ّبي آهَظقي ،اؾبؾب هٌجغ تَليس ٍ ثِ اقتطان گصاضي زاًف
ّؿتٌس ٍ زض حميمت ،هطوع ًَآٍضي ،ذالليت ٍ وبضآفطيٌي خبهؼِ ثِ قوبض هي آيٌس .ايدبز
قبيؿتگي ٍ تَاًوٌسيّبي ضاّجطزي زض زاًكگبُ ّب اظ ضطٍضي تطيي ًيبظّبي ايي ًْبزّب اؾت.
زاًكگبُ ّبي تطاظ اٍل ،ؾؼي زاضًس تب ثب ايدبز تَاظى هغلَة ثيي تمبضبي ظيبز ثطاي تحهيالت
ػبلي ٍ اضائِ ويفيت ثْيٌِ ،ثْتطيي ذطٍخي ضا اضائِ وٌٌس .هسيطيت زاًف هي تَاًس اضتجبعبت هيبى
فطايٌس ّب ،فٌبٍضي ،اؾبتيس ،زاًكدَيبى ،فطٌّگ ٍ زاًف زض زاًكگبُ ضا هتَاظى ٍ ثْيٌِ ؾبظز .زض
ايي تحميكّ ،سف ثٌيبزيي قبه ل خؿتدَ زض هيبى هسل ّبي گًَبگَى هسيطيت زاًف ٍ اؾترطاج
وبضثطزيتطيي ٍ هؼتجطتطيي قبذم ّبي هطتجظ ثب قبيؿتگي هسيطيت زاًف هي ثبقس وِ ًكبى
زٌّسُ تَاًوٌسي ػولىطز هسيطيت زاًف زض زاًكگبُ ّب ثبقس .قىل ً ،1كبى زٌّسُ ٍضٍزي ّبي

اضظيبثي قبيؿتگي زاًف هحَض زض زاًكگبُّب ٍ…

هَضز ًيبظ ثطاي ضاّجطز زاًف هحَض اؾت .هي تَاى ثيبى زاقت وِ هعيت ضلبثتي زض هؤؾؿبت
زاًكگبّي ،ظهبًي پبيساض ذَاّس ثَز وِ زائوب ثط اؾبؼ قبذم ّبي وليسي هسيطيت زاًف ٍ ثب زض
ًظط گيطي چبضچَثي هسٍى ،اضظيبثي ّبي زليك ٍ زٍضُ اي زض ظبّط پصيطفتِ ٍ قبذم ّبي
وليسي ػولىطز اضتمبء يبثٌس.
مشیت ر ابتی ایدار

مىاب داوص در داوطگاٌ َا
)ا زاد  ،زآیىد َا  ،ىاير (

راَ زد داوص محًر

محي کس

ي کار در آمًسش

مدیزیت داوص

قىل ٍ .1يػگي ّبي هؤثط ثط هسيطيت زاًف زض هحيظ ّبي آهَظقي

ثط اؾبؼ آًچِ وِ اظ ازثيبت ثيي الوللي ثيبى قس ،هسيطيت زاًف ضا هي تَاى ثب ضٍيىطزّبي
ضاّجطزي زاًف هحَض زض زاًكگبُّب تطويت وطزُ ٍ اظ ايي عطيك ثْيٌِ ًوَز .ثب ايي ضٍيىطزً ،طخ
ثبظگكت ؾطهبيِ ّبي فىطي ًيع ّوبًٌس ؾطهبيِ ّبي هبلي ،افعايف هييبثس ٍ قبيؿتگي زاًف
هحَض زاًكگبُ ّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي زض ضاؾتبي ضاّجطز ؾبظهبًي ّسف لطاض گطفتِ ٍ
ؾٌديسُ هي قَز .ايي ضٍيىطز ،ووتط ثِ نَضت ووي زض آهسُ ٍ اًساظُ گيطي قسُ اؾت .قىل ،2
ثِ خوغ ثٌسي ًىبت اضائِ قسُ هي پطزاظز:
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محي آمًسضی داوص محًر

مدیزیت راَ زد

داوص در وُادَا

اَدا ي ز ت َا
راَ زد داوطگاٌ

آمًسضی

ضاذ َا سىجص
مدیزیت داوص

قىل  .2چبضچَة قبيؿتگي زاًف هحَض

پؽ اظ ثطضؾي خبهغ ٍ وبهل عيف ٍؾيؼي اظ همبالت ،وتت پػٍّكي هٌتكط قسُ زض ظهيٌِ
قبيؿتگي زاًف هحَض زض زاًكگبُ ّب ٍ ويفيت هسيطيت زاًف زض ايي ًْبزّب ،هدوَػِ وبهلي اظ
قبذم ّبي ؾٌدف ثِ زؾت آهسًس وِ زض خسٍل  1اضائِ قسُ اًس .1ايي قبذم ّب ،اظ عطيك
هطٍض ػو يك ازثيبت ًظطي ٍ تدطثي زض حَظُ اًساظُ گيطي ضاّجطزي ػولىطز هسيطيت زاًف ثب
ضٍيىطز قبيؿتگي زاًف هحَض 1زاًكگبُ ّب زض هحيظ ّبي آهَظقي اؾترطاج ٍ اضائِ قسُ اًس .زض
ٍالغ ،ايي قبذمّبي ؾٌدف هي تَاًٌس فطايٌسّبي هسيطيت ضاّجطزي زاًف ثب تأويس ثط
قبيؿتگي ّبي زاًكگبُ ضا ثِ نَضت هٌؿدن ٍ زليك اًساظُ گيطي وٌٌسّ .وچٌيي ايي قبذم
ّب ،ثِ هسيطاى ٍ هؿئَالى زاًكگبُ ّب ايي اهىبى ضا هي زٌّس تب ثتَاًٌس ضؼف ّبي ثبلمَُ ٍ هَخَز
ضا زضن وطزُ ٍ ثِ هسل خسيسي اظ حل هؿئلِ ٍ هكىالت ثب زيسگبُ زاًف هحَض زؾت يبثٌس ٍ
اذتالف ثيي ٍضؼيت هَخَز ٍ ٍضؼيت هغلَة زض حَظُ هسيطيت زاًف ٍ قبيؿتگي ضا وبّف
زٌّس .اضظيبثي هؿتوط ٍ زٍضُ اي ايي قبذم ّب ًيع ثِ ًْبزيٌِ قسى آًْب زض هحيظ آهَظقي يبضي
فطاٍاًي ذَاّس ضؾبًس.

 .خْت اذتهبض زض اضائِ هغبلت ،اظ ثيبى هطاخغ ذَززاضي قسُ اؾت .ثرف اػظن ايي هطاخغ وِ زض هتي اظ آًْب اؾتفبزُ
قسُ اؾت ،زض لؿوت هطاخغ همبلِ شوط قسُ اًس.
2. Knowledge-based Competency
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خسٍل  .1قبذمّبي ؾٌدف قبيؿتگي زاًف هحَض زض زاًكگبُّب
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هيعاى اًدبم تحميك ٍ تَؾؼِ
ٍخَز ثطًبهِ ّبي ضاّجطزي هسيطيت زاًف
هيعاى تمبضب ثطاي تحهيالت تىويلي
هيعاى آهَظـ وبضوٌبى زاًكگبُ
هيعاى آهَظـ ًظطي ٍ ػولي اؾبتيس
ؾغح زاًف هؿتٌس ًكسُ اؾبتيس
هيعاى تحميمبت اًدبم قسُ ثطاي ثرف ذهَني
هيعاى تغبثك زاًف فبضؽ التحهيالى ٍ ًيبظ ثبظاض وبض
هيعاى اؾتفبزُ اظ فٌبٍضي اعالػبت ٍ اضتجبعبت ثطاي
تؿْيل هسيطيت زاًف
هيعاى ضفبُ زاًكدَيبى
هيعاى آگبّي اظ هٌبثغ اعالػبتي زاًكگبُ زض ثيي
زاًكدَيبى
هْبضت ّب ٍ زاًف هتهسيبى وتبثربًِ
هيعاى تؿْين زاًف اظ عطيك ٍة
ضٍـ ّبي اؾتفبزُ اظ وتبثربًِ
هيعاى اؾتفبزُ اظ ايٌتطًت ٍ ايٌتطاًت
ايدبز تؿْيالت الظم ثطاي اًدبم تحميمبت
گعاضـ زّي ًتبيح تحميمبت
ٍخَز اعالػبت وبفي اظ هكىالت ٍ هؿبئل
زاًكدَيبى
ٍخَز لَاًيي ٍ همطضات ثطاي هسيطيت زاًف
تؼساز پبيبى ًبهِ ّب ٍ همبلِّب ٍ تأليفّبي هؼتجط
تَؾؼِ ًيطٍي اًؿبًي زاًكگبُ
هغبلت چبح قسُ زض ذبضج زاًكگبُ زض اضتجبط ثب
ضٍـ ّبي آهَظـ ،يبزگيطي ٍ اضظيبثي
اضائِ ذغَط ولي ثطًبهِ ّبي آهَظقي
ٍخَز اعالػبت زضثبضُ قيَُ ّبي پػٍّف
ضٍـ ّبي زؾتطؾي ثِ تحميمبت زض حبل اًدبم
زؾتطؾي ثِ ذالنِ ّب ٍ قبذم ّبي هَضز ًيبظ
ثطاي اًدبم پػٍّف
اضائِ ايسُ ّبي هجتٌي ثط ػاليك پػٍّكگطاى
اؾتفبزُ اظ ظيطؾبذت قجىِ ّبي زاًف هحَض

.92
.03
.01
.09
.00
.03
.03
.03
.03
.03
.02
.33
.31
.39
.30
.33
.33
.33
.33
.33
.32
.33
.31
.39
.30
.33
.33

هيعاى ايدبز اًگيعُ ثطاي اًدبم پػٍّف
هيعاى تجبزل زاًف زضثبضُ پػٍّف ّبي آيٌسُ ثب
قطوبي تحميمبتي زاًكگبُ
ايدبز قجىِ اي زاًف هحَض اظ ػاليك پػٍّكي
ًيطٍّبي هحمك زاًكگبُ
اضظيبثي هحمميي ثط هجٌبي هيعاى يبضي ضؾبًي ػلوي
آًْب
ثطًبهِ ضيعي ثطاي اؾتفبزُ اظ ضٍـ ّبي گؿتطـ
هسيطيت زاًف
ٍخَز فطٌّگ تؿْين اعالػبت
هيعاى ؾطهبيِ گصاضي ثط اؾبؼ چكن اًساظ هسيطيت
زاًف
هيعاى اؾتفبزُ اظ ضؾبًِ ّب ثطاي تسضيؽ
هيعاى همبالت چبح قسُ زض هدالت هؼتجط ثيي الوللي
ايدبز ثبًه ؾؤاالت ثطاي ثْجَز ويفيت اهتحبًبت
هيعاى اضظيبثي ثبظذَضّبي زاًكدَيبى تَؾظ اؾبتيس
ٍخَز تؿْيالت الظم ثطاي تجبزل اعالػبت الىتطًٍيه
ثيي ًيطٍّبي زاًكگبُ ،اؾبتيس ٍ زاًكدَيبى
اهىبى زؾتطؾي الىتطًٍيه خْت ثجت ًبم ،زضيبفت
ًوطات ،زضيبفت فْطؾت زضٍؼ ٍ والؼ ّب ٍ غيطُ.
ٍخَز ؾيؿتن اضظيبثي هؿتوط زاًكدَيبى
اهىبى زضيبفت هكبٍضُ اظ اؾبتيس
هيعاى ثِ اقتطان گصاضي آزضؼ ٍة ؾبيت ّبي هفيس
اهىبى اثطاظ ػمبئس زضثبضُ هَضَػبت هطتجظ ثب زضٍؼ
زاًكگبُ
هيعاى اضائِ هؿتٌسات ػلوي هطتجظ ثب اهتحبًبت
هيعاى زؾتطؾي ثِ پبيگبُ ّبي زازُ ػلوي
تؼسز هدالت الىتطًٍيه زاًكگبُ
هيعاى زيديتبل ؾبظي هحتَاي ػلوي هَخَز
هيعاى يبزگيطي هؿئلِ هحَض ٍ پطٍغُ هحَض
هيعاى هكبضوت زاًكدَيبى زض گطزّوبيي ّبي ثيي
الوللي
هيعاى تبليفبت چبح قسُ
اؾتفبزُ اظ عَفبى هغعي ثطاي تجبزل زاًف
تؼبهل ٍ وبض تيوي
هيعاى ثَزخِ زض زؾتطؼ ثطاي اًدبم تحميمبت

00
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ضاّجطز قبيؿتگي زاًف هحَض زاًكگبُ ثبيس هحطوي ثطاي ضاّجطزّبي والى زاًكگبُ ثبقس =<6
زض خسٍل  ،1هي تَاى هكبّسُ وطز وِ ثطذي اظ قبذم ّب ،زضثطگيطًسُ ظيطؾبذت ّؿتٌس (هبًٌس
ايٌتطًت ،ايٌتطاًت ٍ وتبثربًِ ّب)  ،ثطذي ثط اثعاضّبي هجتٌي ثط فٌبٍضي اعالػبت ثطاي تؿْيل
تَليس ٍ اقتطان زاًف تبويس زاضًس ٍ ،ثطذي ًيع ثِ وبضوٌبى ،اؾبتيس ٍ زاًكدَيبى ضا زض الَيت لطاض
هي زٌّسّ .وچٌيي ،ثطذي اظ قبذم ّب ،ثِ نَضت هؿتمين يب غيط هؿتمين ثِ ػَاهل ذبضخي
هطتجظ ّؿتٌس وِ تَاًبيي ايدبز ضٍاثظ ضاّجطزي ضا ثِ ٍخَز هي آٍضًس ٍ تأثيطات هْوي ثط زاًكگبُ
هي گصاضًس .ثِ ػجبضت زيگط ،ايي قبذم ّب ،ثِ ًحَي اؾترطاج قسُ اًس وِ وليِ ػَاهل هطتجظ
ثب ؾطهبيِ ّبي اًؿبًي ،ؾبذتبضيًَ ،آٍضي ٍ فٌبٍضي هحَض ضا زض ثط گيطًس ٍ اظايي ضٍ ،ضٍيىطزي
خبهغ ثِ ؾٌدف قبيؿتگي ّبي زاًف هحَض زاًكگبُ زاضًس . .زيسگبُ ّبي هتؼسز ايي قبذم ّب
زض هٌبثغ هرتلفً ،كبى زٌّسُ هبّيت تهويوبت ضاّجطزي زاًكگبُ ّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي
ّؿتٌس .اهطٍظُ ضاّجطزّب ػوستبً هتوبيل ثِ اضتجبط ثيكتط ثب هحيظ ثيطٍى ّؿتٌس تب ؾبظهبى ،ثمبء
يبفتِ ٍ قبيؿتگي ثلٌس هست ذَز ضا حفظ وٌس .ثٌبثطاييّ ،ط تالـ ضاّجطزي  ،هؿتلعم حهَل يه
ًگطـ خبهغ ٍ ولي ثِ فطنت ّبي هجتٌي ثط زاًف پيف ضٍ زض هحيظ ذبضج اظ ؾبظهبى ،ثِ ٍيػُ
ثطاي هؤؾؿبت زاًف هحَض اؾت.
ريش ضيَص

اظ آًدب وِ ضٍيىطز اٍليِ ايي همبلِ ػجبضت اؾت اظ اضائِ هسلي خبهغ ٍ وبضثطزي وِ هيتَاًس ثِ
عَض گؿتطزُ ،قبيؿتگي زاًف هحَض ضا زض خْت پيكطفت تَاًوٌسي هسيطيت زاًف زض زاًكگبُ ّب
هَضز اضظيبثي لطاض زّس ،ضٍـ تحميك تَنيفي  -پيوبيكي ٍ زضيبفت ًظط ذجطگبى ثطاي ايدبز
هسلي ثَهي ٍ زليك ،هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾت .زض حميمت هي تَاى اّساف اؾبؾي ايي
پػٍّف ضا ثِ قطح ظيط تجييي وطز:
 اضائِ هسلي خبهغ ٍ ثَهي ثطاي ؾٌدف قبيؿتگي ّبي زاًف هحَض زض زاًكگبُ ّب ٍ
هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي
 حهَل اعويٌبى اظ پبؾد زّي هسل زض ظهيٌِ ؾٌدف قبيؿتگي زاًف هحَض ثب اؾتفبزُ اظ
ؾٌدف خَاة هسل زض يىي اظ زاًكگبُ ّبي هؼتجط وكَض
سؤاالت ضيَص
ثطاي زؾتيبثي ثِ اّساف هكرم قسُ ،ؾؤاالت تحميك ظيط تسٍيي قسُ ٍ ثط هجٌبي آًْب ،زازُّب
گطزآٍضي قسُ ٍ آظهَى ّبي آهبضي ثطگعاض قسًس:

اضظيبثي قبيؿتگي زاًف هحَض زض زاًكگبُّب ٍ…

 آيب ّط ي ه اظ قبذم ّبي گطزآٍضي قسُ ،لبزض ثِ ؾٌدف قبيؿتگي زاًف هحَض زاًكگبُ
ّب ّؿتٌس؟
 آيب هسل ايدبز قسُ ،ثِ ًحَ هؤثطي لبزض ثِ ؾٌدف قبيؿتگي زاًف هحَض زاًكگبُّب ٍ
هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي ٍ قٌبؾبيي ًمبط ًيبظهٌس ثْجَز هيثبقس (ثطضؾي زاًكىسُ هسيطيت
زاًكگبُ تْطاى)؟
ثطاي زؾتيبثي ثِ پبؾد هطثَط ثِ ؾؤال اٍل پػٍّفً 15 ،فط اظ ذجطگبى تَاًوٌس زض حَظُ
هسيطيت زاًف ٍ قبيؿتگي ّبي زاًف هحَض اًتربة قسًس تب قبذم ّبي پطؾكٌبهِ تسٍيي
قسُ ضا اظ هٌظط هفَْهي ٍ ظبّطي تأييس وٌٌس .پبيبيي پطؾكٌبهِ ّبي ثبظگكتي زض ايي هطحلِ (وِ
تَؾظ آلفبي وطًٍجبخ هَضز ؾٌدف لطاض گطفتِ اؾت) ثطاثط  0/98اؾت وِ پبيبيي ثؿيبضي هغلَثي
اؾت .زض گبم ثؼس ،پطؾكٌبهِ وِ زض ايي هطحلِ ًيع زاضاي عيف ليىطت  5گعيٌِ اي ( اظ  ;1وبهال
هربلف تب  ; 5وبهال هَافك) ثِ اظاي ّط قبذم هي ثبقس ،ثطاي ذجطگبى اضؾبل گطزيس ٍ ثط اؾبؼ
هيعاى تَاًبيي قبذم زض اًساظُ گيطي قبيؿتگي هسيطيت زاًف زض زاًكگبُّبّ ،ط قبذم
اهتيبظزّي قس .ايي پطؾكٌبهِ ثيي  90ذجطُ وِ ترهم ٍ تدطثِ حسالل يه ؾبل تسضيؽ زض
زاًكگبُ ّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي گًَبگَى ٍ ّوچٌيي ،آقٌبيي ثب هفبّين هسيطيت زاًف ضا
زاقتٌس ،تَظيغ قس ٍ زض ًْبيت  64پطؾكٌبهِ تىويل ٍ ػَزت زازُ قس وِ ًكبى زٌّسُ  71زضنس
ًطخ ثبظگكت اؾت .ثب تَخِ ثِ قطايظ خبهؼِ آهبضي ،اظ ضٍـ ًوًَِ گيطي لضبٍتي ّسفوٌس ٍ
غيطتهبزفي ثط اؾبؼ هيعاى زاًف ٍ ػوك ترهم ذجطگبى ،اؾتفبزُ قسُ ٍ اًتربة ّب نَضت
پصيطفتِ اًس .پبيبيي هحبؾجِ قسُ تَؾظ ضٍـ آلفبي وطًٍجبخ ثطاي ايي پطؾكٌبهِ ثطاثط  0/96اؾت
وِ ًكبى زٌّسُ پبيبيي هغلَثي ثطاي ازاهِ تحليل ّب هي ثبقس .ثب تَخِ ثِ ايٌىِ زؾتيبثي ثِ
ذجطگبًي وِ زض ّط زٍ حَظُ ضاّجطز ٍ هسيطيت زاًف تؿلظ زاقتِ ٍ ّوعهبى ،ثب اثؼبز هرتلف
هسيطيت زاًف زض زاًكگبُ ّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي ًيع آقٌب ثبقٌس ،ثب زقَاضي ّبي ذبني
ذَز ضٍثطٍ اؾت ،اظ ايي ضٍ تالـ قس تب اظ وليِ ذجطگبى زض زؾتطؼً .غطذَاّي قَز ٍ ثيكتطيي
تؼساز ذجطگبى هسًظط لطاض گيطز .ثؼس اظ خوغ آٍضي پطؾكٌبهِ ّبٍ ،ضؼيت تَظيغ زازُ ّب تَؾظ
آظهَى وَلوگطٍف -اؾويطًَف هَضز ثطضؾي لطاض گطفت .فطضيِّبي ايي آظهَى ثِ لطاض ظيط
ّؿتٌس:
 :H0 تَظيغ ًوًَِ ،اظ تَظيغ ًطهبل تجؼيت هي وٌس.
 :H1 تَظيغ ًوًَِ ،اظ تَظيغ ًطهبل تجؼيت ًوي وٌس.
ثب تَخِ ثِ ًتبيح ايي آظهَى هكرم قس وِ تَظيغ زازُ ّب ثهِ اظاي وليهِ قهبذم ّهب اظ تَظيهغ
ًطهبل تجؼيت ًوي وٌس (ؾغح هؼٌبزاضي ثطاي وليِ قبذم ّب ووتط اظ  0/05اؾت وِ ًكبًگط تبئيس

چكناًساظ هسيطيت زٍلتي -قوبضُ  -2تبثؿتبى 1389

08

فطو  H1هي ثبقس) .زض ًتيدِ ،اظ آظهَى ّبي ًبپبضاهتطيه اؾهتفبزُ قهس تهب هكهرم قهَز وهِ
وساهيه اظ قبذم ّب ثطاي اضظيبثي ّبي ثؼسي ٍ تسٍيي هسل ًْهبيي هٌبؾهت ّؿهتٌس .زض ايهي
ضاؾتب ،اظ آظهَى زٍخولِ اي ثطاي ؾٌدف زؾتيبثي ثِ حسالل اهتيبظ اؾتفبزُ قسُ اؾت .ثهطاي ّهط
قبذم ،زؾتيبثي ثِ حسالل ًؿجت تأي يس  60زضنس پبؾد ّب اظ ثيي گعيٌهِّهبي  5 ٍ 4زضًظهط
گطفتِ قسُ اؾت .ثِ ػجبضت زيگط فطو نفط ثط ايي اؾت وِ زض اهتيبظزّي ثِ قبذم ّب ،زؾهت
ون  60زضنس اظ پبؾد ّب ٍ يب ثيكتط ،قبهل گعيٌِ ّبي  5 ٍ 4ثَزُ اؾت .خسٍل قوبضُ ً ،2كهبى
زٌّسُ ًتبيح آظهَى زٍخولِ اي ،ثطاي اٍليي قبذم هي ثبقس:
خسٍل ً .2تبيح آظهَى زٍخولِ اي ثطاي قبذم " هيعاى اًدبم تحميك ٍ تَؾؼِ"

وتيجٍ آسمًن

سطح معىی دار
0/000

تأييس قبذم

وس ت مطاَدٌ ضدٌ

تعداد ومًوٍ

0/2

15

<=3

0/8

49

>3

1

64

خوغ

ط قٍ بىد

اسد َا

ثب تحليل ًتبيح آظهَى زٍخولِاي هكرم قس وِ  5قبذم ظيط زاضاي تَاًوٌسي الظم ثطاي
اضظيبثي ًيؿتٌس .ذجطگبى اثطاظ زاقتٌس وِ ايي قبذم ّب ضا هي تَاى ثِ نَضت ضوٌي اظ عطيك
قبذم ّبي زيگط ؾٌديس ٍ يب ايٌىِ اضتجبط هؿتميوي ثيي قبذم ّب ٍ تَاًوٌسي ؾٌدف
قبيؿتگي زاًف هحَض ًوي تَاى يبفت .ثٌبثطايي قبذم ّب اظ ًتبيح ٍ هسل ًْبيي حصف قسًس:
 هيعاى تمبضب ثطاي تحهيالت تىويلي
 ؾغح زاًف هؿتٌس ًكسُ اؾبتيس
 هْبضت ّب ٍ زاًف هتهسيبى وتبثربًِ
 ايدبز ثبًه ؾَاالت ثطاي ثْجَز ويفيت اهتحبًبت
 هيعاى اضائِ هؿتٌسات ػلوي هطتجظ ثب اهتحبًبت
ذجطگبى زيگط قبذم ّب ضا ثطاي ازاهِ تدعيِ ٍ تحليل ٍ تَؾؼِ هسل ًْبيي هٌبؾت تكهريم
زازًس .ثطاي گطٍُ ثٌسي قبذم ّبي ثبلي هبًسُ ،اظ ضٍـ تحليل ػهبهلي اوتكهبفي اؾهتفبزُ قهسُ
اؾت =ً <8تبيح آظهَى ّبي اٍليِ تحليل ػبهلي زض خسٍل ظيط اضائِ قسُ اؾت.

اضظيبثي قبيؿتگي زاًف هحَض زض زاًكگبُّب ٍ…

خسٍل ً -3تبيح حبنل اظ آظهَى ّبي پيف ًيبظ تحليل ػبهلي

آظهَى ثبضتلت

وام آسمًن

وتایج

آظهَى KMO

0.608

ترويي آهبضُ وبي  -زٍ

2429.287

زضخِ آظازي

1225

ؾغح هؼٌبزاضي

0.000

پؽ اظ اؾترطاج ًتبيح اٍليِ آظهَى تحليل ػبهلي ،گبم ثؼسي ،چطذف 1ػبهل ّبؾت .ايي گبم
قبهل يبفتي ؾبزُ تطيي ٍ لبثل تفؿيطتطيي ػَاهل اظ عطيك چطذف اؾت ،ثب زض ًظط گطفتي ايي
ًىتِ وِ تؼساز ػَاهل ٍ ٍخِ اقتطانّ 2ط هتغيط ،ثبثت ثبقس= <13 ،14ثب اؾتفبزُ اظ چطذف
ٍاضيوبوؽً ،تبيح تحليل ػبهلي ثطاي  11ػبهل ٍ  50قبذم ًكبى زاز وِ ايي  11ػبهل75.8 ،
زضنس اظ هدوَع اًحطافبت ضا زض ثط هي گيطز وِ ًكبى زٌّسُ ضٍايي ثبالي پطؾكٌبهِ زض ؾٌدف
تَاًوٌسي ّبي قبيؿتگي هحَض اؾت .خسٍل  4ػَاهل ًْبيي اؾترطاج قسُ اظ تحليل ػبهلي ضا ثِ
ّوطاُ قبذم ّبي هطتجظ ثب آًْب اضائِ وٌس .ػٌبٍيي ػَاهل پؽ اظ اًتربة ،ثِ تأييس ذجطگبى ًيع
ضؾيس:
خسٍل  .4ػَاهل تأثيط گصاض ثط قبيؿتگي زاًف هحَض

عًامل تأثيزگذار بز ضایستگی داوص محًر
تحميمبت زاًف هحَض ٍ اقتطان ًتبيح
تؼبهل ٍ يبزگيطي

ضاذ

َا مزت

16-25-28-29-30-35-40-43-47-53-54-55
1-2-7-49-50-51

زؾتطؾي ثِ تحميمبت ّسفوٌس

15-26-37-48

ؾَاز فٌبٍضي

9-11-13-14

قجىِ ثطاي تَليس ايسُ

19-27-31-32-33

هؿتٌسات هٌتكط قسُ

20-36-52

ضفبُ زاًكدَ
هسيطيت ؾطهبيِ ّبي اًؿبًي

10-18-39-42-44
21-34-41-45
1. Rotation
2. Communality
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آهَظـ ٍ تسضيؽ تدطثي

5-8-17

تؼييي ؾيبؾت ّبي آهَظـ

22-23

آهَظـ وبضوٌبى

4-24

ثطاي تكريم ايٌىِ آيب ػَاهل زيگطي ًيع اظ ػبهل ّبي قٌبؾبيي قسُ لبثل اؾترطاج ّؿتٌس،
آظهَى تحليل ػبهلي اوتكبفي هدسزا ثط ضٍي ػبهل ّب ثط اؾبؼ هيبًگيي اهتيبظ قبذم ّبي ّط
ػبهل ،ثطگعاض قس .خسٍل ً ،5تبيح آظهَى وفبيت ًوًَِ گيطي ٍ ثبضتلت ايي آظهَى ضا اضائِ هي وٌس:
خسٍل ً .5تبيح حبنل اظ آظهَى ّبي پيف ًيبظ تحليل ػبهلي

وام آسمًن

وتایج

آظهَى KMO

0.919

آظهَى ثبضتلت

ترويي آهبضُ وبي  -زٍ

461.707

زضخِ آظازي

55

ؾغح هؼٌبزاضي

0.000

ًتبيح آظهَى ًكبًگط ايي هغلت اؾت وِ وليِ ػَاهل ظيط هدوَػِ يه ػبهل لطاض هي گيطًس.
ػبهل قٌبؾبيي قسُ هجيي ايي هغلت اؾت وِ وليِ ػَاهل هتوطوع ثط ؾٌدف يه ػبهل ّؿتٌس
وِ ّوبى قبيؿتگي زاًف هحَض اؾت .ثبض ػبهلي ّط يه اظ ػَاهل زض خسٍل  6اضائِ قسُ اؾت:
خسٍل  .6ثبض ػبهلي ّط يه اظ ػَاهل زض ؾٌدف قبيؿتگي زاًف هحَض

عًامل ضىاسایی ضدٌ

بار عاملی

آلفا کزيو اخ متغيزَا مکىًن

تحميمبت زاًف هحَض ٍ ثِ اقتطان گصاضي ًتبيح

0.912

0.917

تؼبهل ٍ يبزگيطي

0.834

0.922

زؾتطؾي ثِ تحميمبت ّسفوٌس

0.836

0.922

ؾَاز فٌبٍضي

0.611

0.933

قجىِ اي ثطاي تَليس ايسُ

0.819

0.922

هؿتٌسات هٌتكط قسُ

0.820

0.922

اضظيبثي قبيؿتگي زاًف هحَض زض زاًكگبُّب ٍ…

ضفبُ زاًكدَيبى

0.760

0.925

هسيطيت ؾطهبيِ ّبي اًؿبًي

0.820

0.922

آهَظـ ٍ تسضيؽ تدطثي

0.716

0.927

تؼييي ؾيبؾت ّبي آهَظـ

0.651

0.930

آهَظـ وبضوٌبى

0.689

0.928

قىل ً ،3كبى زٌّسُ چبضچَة ًْبيي اؾت وِ تَؾظ ػَاهل قٌبؾبيي قسُ زض تحليل ػبهلي،
اضائِ قسُ اؾت.
تعامل ي یادگيز
آمًسش کارکىان

ر اٌ داوطجًیان
تحقيقات داوص
محًر ي اضتزا
وتایج

دستزسی بٍ
تحقيقات َد مىد
مستىدات مىتطز
ضد ٌ

تعييه سياست
َا آمًسش

ضایستگی داوص محًر

سًاد تکىًلًص

مدیزیت سزمایٍ
َا اوساوی
آمًسش ي تدری
تجزبی

ض کٍ بزا تًليد
ایدٌ

قىل  .3هسل قبيؿتگي زاًف هحَض زض زاًكگبُ ّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي

پؽ اظ تسٍيي هسل ،پطؾكٌبهِ زٍم وِ حبٍي  50ؾؤال هطتجظ ثب چبضچَة ًْبيي اؾت ،ثب
اؾتفبزُ اظ ضٍـ ًوًَِ گيطي تهبزفي ثيي ً 120فط اظ اؾبتيس زاًكگبُ ٍ زاًكدَيبى تَظيغ قس وِ
اظ ايي هيبى  64پطؾكٌبهِ ػَزت زازُ قس .ثطاي ّط يه اظ قبذم ّب ،عيف  100اهتيبظي هَضز
اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾتّ .ط قبذم ،ثب اػساز  0تب  100اهتيبظ زّي قس تب هيعاى قبيؿتگي زاًف
هحَض زاًكىسُ هسيطيت زاًكگبُ تْطاى هَضز ؾٌدف لطاض گيطز .زض گبم اٍل پؽ اظ گطزآٍضي زازُ
ّبٍ ،ضؼيت تَظيغ تَؾظ آظهَى وَلوَگَضٍف -اؾويطًَف هَضز ؾٌدف لطاض گطفت.
ًتبيح آظهَى ًكبًگط ايي هغلت ّؿتٌس وِ تَظيغ قبذم ّب ًطهبل اؾت (ؾغح هؼٌبزاضي ثطاي
وليِ قبذم ّب ثبالتط اظ  0/05اؾت وِ ًكبى زٌّسُ تأييس فطو نفط ٍ ًطهبل ثَزى تَظيغ
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اؾت) .اظ ايي ضٍ ،آظهَى  t-Studentثِ ػٌَاى آظهًَي پبضاهتطيه ثطاي تؼييي هيعاى لَت ٍ
ضؼف قبذم ّب هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفت .اثتسا ايي آظهَى ثب اهتيبظ  50هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفت
وِ ًتبيح آى هكرم وطز وِ اغلت قبذم ّب ،همساضي ثيف اظ هيبًگيي ضا وؿت هي وٌٌس .ثب
ايي ٍخَز ،ثِ زليل ايٌىِ ػسز ً 50كبى زٌّسُ حسالل اهتيبظ ثَزُ ٍ ًيبظ ثِ اضظيبثي ثب ػسزي ٍخَز
زاضز وِ حسالل قبيؿتگي ضا اضائِ وٌس ،اظ اهتيبظ  70ثطاي ايي هٌظَض اؾتفبزُ قس .زض ايي هطحلِ،
 33قبذم اظ  50قبذم اهتيبظي ووتط اظ حسالل هَضز ًيبظ ضا ثِ ذَز اذتهبل زازًس .خسٍل ،7
قبذم ّبي ضؼيف ضا ثط اؾبؼ ػَاهل هطتجظ ثب آًْب هكرم وطزُ اؾت:
خسٍل  .7قبذم ّبي زاضاي ضؼف ٍ ػَاهل هطتجظ ثب آًْب

عًامل تاثيز گذار بز ضایستگی داوص محًر
تحميمبت زاًف هحَض ٍ ثِ اقتطان گصاضي ًتبيح

ضاذ

َا مزت

-6<-6=-74-79-84-43-47-97-98-99
16-69

تؼبهل ٍ يبزگيطي

1-6-;-8=-94-95

زؾتطؾي ثِ تحميمبت ّسفوٌس

15-6:-37-48

ؾَاز فٌبٍضي

9-11-13-14

قجىِ ثطاي تَليس ايسُ

5=-6;-75-76-77

هؿتٌسات هٌتكط قسُ

20-7:-52

ضفبُ زاًكدَيبى

10-5<-7=-86-88

هسيطيت ؾطهبيِ ّبي اًؿبًي

65-34-41-89

آهَظـ ٍ تسضيؽ تدطثي

;5-<-5

تؼييي ؾيبؾت ّبي آهَظـ

66-67

آهَظـ وبضوٌبى

4-68

ثب تَخِ ثِ آًچِ زض خسٍل  7اضائِ گطزيس ،هي تَاى ًتيدِ گطفت وِ  5ػبهل ،اظ ػَاهل انلي
ضؼف زض قبيؿتگي زاًف هحَض زض زاًكىسُ هسيطيت زاًكگبُ تْطاى ثِ قوبض هي آيٌس .ايي 5
ػبهلً ،كبى زٌّسُ ػوسُ تطيي چبلف ّبي زاًكىسُ هسيطيت ثَزُ وِ تَخِ ثِ آًْب ،ثطاي ثمبء ٍ
هبًسگبضي زض زًيبي ضلبثتي آهَظـ ٍ پػٍّف الظم اؾت .پؽ اظ اضظيبثي ّط يه اظ ػَاهل ٍ

اضظيبثي قبيؿتگي زاًف هحَض زض زاًكگبُّب ٍ…

زضيبفت اعالػبت ثيكتط اظ اؾبتيس ٍ زاًكدَيبى ثبؾبثمِ ايي زاًكىسُ ،تحليلي اظ  5ػبهل زاضاي
ضؼف زض خسٍل  7اؾترطاج قس وِ زض ايي لؿوت اضائِ قسُ اؾت:
 تحقيقات داوص محًر ي بٍ اضتزا گذار وتایج> زاًكىسُ هسيطيت زاًكگبُ
تْطاى فبلس يه ثطًبهِ هٌؿدن ثطاي تحميمبت ٍ اقتطان زاًف اؾت وِ ايي هْن
ؾجت هي قَز تب اؾبتيس ٍ زاًكدَيبى ،ثِ قجىِ ّبي هَخَز زاًف ثطاي تحميمبت ٍ
تَؾؼِ هؿتوط ٍ هَثط زؾتطؾي ًساقتِ ثبقٌس هحَضيت هكرهي ثطاي اًدبم تحميمبت
ػويك ٍ زاًف هحَض ٍ ضٍيىطز خبهؼي ًيع ثطاي تؿْين زاًف ثِ زؾت آهسُ ٍخَز
ًساضز.
 تعامل ي یادگيز  :تب ظهبًي وِ آظهَى ٍ ذغب زض فطٌّگ ايطاًي ثط وبض گطٍّي
تطخيح زازُ هي قَزًْ ،بزيٌِ قسى ّوىبضي ٍ يبزگيطي گطٍّيً ،يبظهٌس فؼبليت ظيبز ٍ
تالـ هؿتوطي اؾت .تؼبهل ٍ يبزگيطي هجتٌي ثط هكبضوت زاًكدَيبى ٍ اؾبتيس اظ
هَاضزي اؾت وِ ّوچٌبى ثِ نَضت ضٍظهطُ ٍ غيطؾبذتبضهٌس زض حبل اًدبم اؾت.
 ض کٍ ا بزا تًليد ایدٌ> قجىِ هكرهي ثطاي اضائِ ايسُ ّبي ًَيي ٍخَز ًساضز.
تب ظهبًيىِ هحيظ ٍ اثعاضّبي هجتٌي ثط فٌبٍضي اعالػبت هَضز اؾتفبزُ لطاض ًگيطًس ٍ
تالـ اًسوي زض ايي ظهيٌِ نَضت پصيطز ،ثْجَز ووي ضا زض ظهيٌِ تؿْين زاًف ٍ تَليس
ايسُّبي ًَيي قبّس ذَاّين ثَز.
 ر اٌ داوطجًیان> اؾتبًساضزّبي ويفي ظًسگي ٍ ضفبُ زاًكدَيبى همغغ وبضقٌبؾي ٍ
ّوچٌيي ،همبعغ وبضقٌبؾي اضقس ٍ زوتطي زض ؾغح پبئيٌي هي ثبقس ٍ ّوَاضُ زغسغِ
هبلي ٍخَز زاضز .تؿْيالت ضفبّي وبفي ّوچَى ثَضؾيِ تحهيلي ٍ يب ووه ّعيٌِ ثِ
زاًكدَيبى توبم ٍلت ثِ هيعاى الظم اضائِ ًوي گطزز ٍ زاًكدَثبى ثِ وبضّبي پبضُ ٍلت
ضٍي هي آٍضًس.
 تعييه سياست َا آمًسضی> تالـ ووي زض ضاؾتبي تسٍيي ؾيبؾت ّبي
آهَظقي وبضثطزي ٍ لبثل پيبزُ ؾبظي ،ثطاي ضلبثت پصيط وطزى ٍ ايدبز هعيت ضلبثتي زض
زاًكىسُ هسيطيت ًؿجت ثِ زيگط زاًىكسُ ّبي هكبثِ نَضت هي پصيطزّ .ط
زاًكىسُاي ضٍيِ ّب ٍ ؾيبؾت ّبي ذبل ذَز ضا زاضز ٍ چكن اًساظ يىپبضچِ وبضثطزي
زض ايي ظهيٌِ ٍخَز ًساضزٍ .خَز يىپبضچگي ثيي زاًكىسُ ّبي هرتلف ،اظ چبلف ّبي
ػوسُ ثطاي هؿئَالى زاًكگبُ اؾت وِ تالـ زض خْت ضفغ ايي هؼضل ،ثْجَز
چكوگيطي ضا ثِ ّوطاُ ذَاّس زاقت .چبلف ّبي التهبزي هَثط ثط ؾيبؾت گصاضي ًيع
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ثبيس ثِ فْطؾت ثَزخِ ّبي زٍلتي وِ ثِ زاًكگبُ ٍ زاًكىسُ اضائِ هي قَز ًيع افعٍزُ
گطزز.
وتيجٍ گيز

ّسف انلي زاًكگبُ ّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي ،آهَظـ ٍ تؿْين زاًف هيبى زاًكگبّيبى ٍ
نٌبيغ ثَزُ ٍ تالـ آًْب ثط اؾتفبزُ هَثط اظ زاًف ٍ اضائِ ايسُ ّبي ًَيي زض خْت ثْجَز ويفي ٍ
ووي خبهؼِ ثط هجٌبي زاًف زض زؾتطؼ هي ثبقس .زاًف هحهَل ٍ هحَض انلي تؼبهل ٍ پيكجطز
اّساف زاًكگبُ ّب ثِ قوبض هي آيس .ايي هحهَل ،زض لبلت گعاضـ تحميمبت ،پبيبى ًبهِ ّب ٍ
ًكطيبت زاًكگبّي ٍ يب ثِ نَضت زاًف ًْبى زض شّي افطاز اؾت وِ ثِ ػٌَاى هٌجغ ضاّجطزي
قبيؿتگي ٍ ثمبي هؤؾؿبت آهَظقي ٍ زاًكگبُ ّب هغطح هي گطزز .زاًكگبُ ّب ثِ تسضيح ٍ زض
عي ظهبى ،ثطاي خصة افطاز ًرجِ ٍ ثب اؾتؼساز اظ ثيي زاًكدَيبى ٍ اؾبتيسثِ ضلبثت ثيكتطي
ذَاٌّس پطزاذت .اظ هؿبئل ٍ هكىالت هبلي تب چبلف ّبي ؾطهبيِ ّبي ًيطٍي اًؿبًي ٍ
ّوچٌيي چگًَگي اؾتفبزُ اظ زاًف هَخَز ثطاي تهوين گيطي ّب ٍ تؼييي چكن اًساظّ ،وگي اظ
خولِ هَاضزي ّؿتٌس وِ زاًكگبُ هلعم ثِ هسيطيت ثْيٌِ آًْب ثطاي پيكجطز اّساف ذَز ّؿتٌس .اظ
ايي ضٍ ،ثطذَضزاضي اظ ضاّجطز ٍ ًمكِ ضاّي هسٍى وِ هحَض آى ،هحهَل ٍثطٍى زاز انلي
زاًكگبُ وِ ّوبًب زاًف اؾت ،ضطٍضي هي ثبقس .زض ايي پػٍّف ،تالـ گطزيس تب چبضچَثي وبهل
ٍ خبهغ ثطاي هحمميي ٍ هدطيبى فطاّن قَز تب ايكبى ضا لبزض ؾبظز تب ثِ اًساظُ گيطي ٍ اضائِ
گعاضـ ّبي وبهل ٍ فطاگيطي زض هَضز قبيؿتگي زاًف هحَض زاًكگبُ ّب ثپطزاظًس.
وليِ قبذم ّب اظ همبالت هؼتجط ثيي الوللي اؾترطاج قسُ اًس ٍ تَؾظ ذجطگبى ثِ عَض
وبهل اػتجبض ؾٌدي قسُ اًس .هسل ًْبيي وِ قبهل  50قبذم ثبقس ،ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى ّبي
آهبضي ٍ تحليل ػبهلي اوتكبفي ثب هيعاى اعويٌبى ثباليي تسٍيي قسّ .ط ػبهل زض هسل ،گطٍّي اظ
قبذم ّبي هطتجظ ٍ هٌبؾت ثطاي تؼييي هيعاى قبيؿتگي هسيطيت زاًف ضا اضائِ هي وٌس.
چب ضچَة اضائِ قسُ هي تَاًس تب ثِ ػٌَاى اثعاضي تَاًوٌس ،خٌجِ ّبي ػوسُ قبيؿتگي ّبي هطتجظ
ثب زاًف لبثل هسيطيت زض زاًكگبُ ضا ثط اؾبؼ تَاًوٌسي ّبي هَخَز هَضز ؾٌدف لطاض زازُ ٍ
ثطاي ثطًبهِ ضيعي ّبي آتي زض اذتيبض هسيطاى زاًكگبُ ٍ زاًكىسُ ّب لطاض زّسّ .وچٌيي ،اهىبى
همبيؿِ زليك زاًكىسُّب ًيع ثب اؾتفبزُ اظ چبضچَة اضائِ قسُ اهىبى پصيط اؾت .ؾٌدف ثط اؾبؼ
ايي هسل ،هي تَاًس ثِ زاًكگبُ ّب زض اضظيبثي ٍ ّوچٌيي اتربش تهويوبت ضاّجطزي هجتٌي ثط ًمبط
لَت ٍ ضؼف قٌبؾبيي قسُ تَؾظ چبضچَة ،يبضي ضؾبًس.
ًتيدِ اضظيبثي ػَاهل ٍ قبذم ّبي هسل زض زاًكىسُ هسيطيت زاًكگبُ تْطاىّ ،وبًگًَِ وِ
تحليل آى اضائِ قس ،هجيي ٍخَز ًمبط ضؼف ٍ لَت هكرهي اؾت وِ زض نَضت ؾطهبيِ گصاضي
ٍ نطف ظهبى الظم ،اهىبى توطوع ثط ّط يه اظ قبذم ّب ٍ اضتمبي آًْب ثِ ًحَ هغلَثي ٍخَز
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ذَاّس زاقت .زاًكىسُ هسيطيت زاًكگبُ تْطاى ،ثطًبهِ خبهؼي ثطاي تحميمبت زاًف هحَض ٍ
ّوچٌيي تؿْين زاًف تسٍيي ًىطزُ اؾت وِ ثِ ًظط هي ضؾس ايي هغلت ،يىي اظ ػَاهل
ضيكِ اي وؿت اهتيبظّبي ضؼيف زض ظهيٌِ قبيؿتگي هسٍى ؾبظي ٍ هسيطيت زاًف زض ايي
زاًكىسُ ٍ ثِ احتوبل ظيبز زض ثؿيبضي اظ زاًكىسُ ّب ٍ زاًكگبُ ّبي زيگط ثبقس .ثِ زليل ٍخَز
ًساقتي چكن اًساظ ضٍقي زض ايي ظهيٌِ ،اهىبى ّسضزّي هٌبثغ ثباضظـ ٍ ثِ زؾت آٍضزى ذطٍخي
ّبي ثسٍى ويفيت وبفيٍ ،خَز زاضز.
ايي قبذم ّب اظ آًدب حبئع اّويت ّؿتٌس وِ تكىيل زٌّسُ هٌبثغ ٍ ضٍيىطزّبي انلي ايدبز
زاًف زض زاًكگبُ ّب ّؿتٌس .هتبؾفبًِ زض اوثط زاًكگبُ ّب تَخِ وبفي ثِ حفظ ويفيت ايي قبذم
ّب ًوي قَزّ .وچٌيي ،تالـ ّبي ّوِ خبًجِ ووي ثطاي تَليس ايسُ ّبي خسيس ٍ تؿْين زاًف
هَخَز نَضت هي گيطز .ايي هكىل ًيبظهٌس تَخِ ٍ هسالِ ثؿيبضي اؾتّ .وچٌيي اضظيبثي
زاًكدَيبى تَؾظ ثطٍى زازّبيي ّوچَى اضائِ همبالت هؼتجط ثيي الوللي ،هكبضوت زض ؾويٌبض ّب ٍ
وٌفطاًؽ ّب ٍ ايدبز تين ّبي پػٍّكي ثط هجٌبي تَاًوٌسي ّبي زاًكدَيبى ًيع هيتَاًس ثؿيبض
تأثيطگصاض ثبقس.
پبييي ثَزى ؾغح ضفبُ زاًكدَيبى ،هرهَنبً ثطاي زاًكدَيبى تحهيالت تىويلي ،ػبهل هَضز
تَخِ زيگطي اؾت وِ ذطٍخي زاًكگبُّب ضا تحت تأثيط لطاض هي زّس .زاًكدَيبًي وِ ًيبظّبي
اثتسايي آًْب تأهيي ًكَز ،لبزض ًرَاٌّس ثَز وِ ثِ هيعاى هَضز اًتظبض ثِ هغبلؼِ ٍ تحميك ثپطزاظًس.
ايي حميمت ،لغؼبً هَخت وبّف ويفيت همبالت ٍ اهَض پػٍّكي ذَاّس قس .ايي ضؼف اظ آًدب
ًبقي هي قَز وِ ثِ زاًكدَيبى ثِ ػٌَاى ػبهل انلي تَليس ٍ تؿْين زاًف زض زاًكگبُ ّب
ًگطيؿتِ ًوي قَز ٍ ّط زاًكدَ نطفبً ثِ ػٌَاى يه ٍضٍزي ًگطيؿتِ هي قَز وِ زض همغؼي ثب
زضيبفت ًوطاتي هغلَة ،اظ زاًكگبُ ذبضج ذَاّس قس .ايي هٌظط وِ ثِ زاًكدَيبى ثِ ػٌَاى تَليس
وٌٌسُ ٍ وبًبل تؿْين زاًف ثب زيگط زاًكدَيبى ،اؾبتيس ٍ نٌؼت ًگطيؿتِ قَزً ،ىتِ هْن ٍ
تأثيطگصاضي اؾت .آذطيي ػبهلي وِ اهتيبظ پبييٌي ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت ،تسٍيي ؾيبؾت
ّبيي اؾت وِ ثب زيسگبُ هسيطاى زض اضتجبط اؾت.
ضٍيِ ّبي اتربش ؾيبؾت ّبي زضؾت ٍ هؿتوط زض زاًكگبُ وِ ّوطاُ ثب اضظيبثي ّبي زليك
ثبقس ،زاًكگبُ ٍ زاًكىسُ ضا لبزض ذَاّس ؾبذت تب ضاّجطز ّبي ذَز ضا ثط اؾبؼ تَاًوٌسي ّبي
زاًف هحَضي وِ زض زؾت زاضز ٍ يب زض آيٌسُ هي تَاًس ثسؾت آٍضز ،خْت زّي وٌس .زض ايي
ظهيٌِ ،تؿْين زاًف چِ زض زاذل زاًكگبُ ٍ چِ زض ذبضج اظ هطظّبي آى ٍ ثب زاًكگبُ ّبي زيگط ٍ
چِ ثب نٌبيغ هرتلف ،اظ اّويت ثطذَضزاض اؾت.
ًىتِ پبيبًي ايٌىِ ثِ ؾبيط هحممبى ًيع تَنيِ هي قَز تب ثِ اضظيبثي زاًكگبُ ّبي ذبضج اظ
وكَض ثط اؾبؼ چبضچَة اضائِ قسُ زض ايي همبلِ ثپطزاظًس ٍ ًتبيح ضا ثب ًتبيح خبضي همبيؿِ وٌٌس.
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ّوچٌيي اهىبى گؿتطـ ٍ تَؾؼِ هسل ًْبيي ايي پػٍّف ثط اؾبؼ قبذم ّبي هكرم قسُ
زض آى ،اظ عطيك هغبلؼِ آذطيي همبالت ٍ وتت هَخَز ٍ هطتجظ ،چِ ثِ نَضت ًظطي ٍ چِ ثِ
نَضت تدطثي ثطاي زؾتيبثي ثِ هسلي ثيي الوللي وِ ثِ زًجبل ؾٌدف هيعاى قبيؿتگي هسيطيت
زاًف زض قجىِ زاًكگبُ ّبي زاذلي ٍ ذبضخي ثب زيسگبّي ضاّجطزي ٍخَز زاضزّ .وچٌيي ضٍـ ّب
ٍ فطآيٌسّبي تؿْين ٍ اًتمبل زاًف زض هحيظ ّبي زاًكگبّي ،تَؾؼِ ؾيؿتن ّب ٍ اثعاضّبي
ثطلطاضي اضتجبط ثيي زاًكدَيبى ٍ اؾبتيس زض زاذل ٍ ذبضج هحيظ زاًكگبُ ،تَؾؼِ الگَّبيي ثطاي
اؾتفبزُ ثْيٌِ اظ زاًف زض نٌبيغ ًيع هي تَاًس ثطاي تحميمبت آتي ٍ ثط هجٌبي آظهَى ّبي آهبضي
ٍ چبضچَة اضائِ قسُ ،هَضز تَخِ لطاض ثگيطز.

…ٍ اضظيبثي قبيؿتگي زاًف هحَض زض زاًكگبُّب
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