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 چکیده
 ظای اقتغبَ ٞبی ٟٔبضت آٔٛظـ ٔیعاٖ ثطضؾی» پػٚٞف ایٗ ٞسف

 ٘بپیٛؾتٝ وبضقٙبؾی زضؾی ٞبی ثط٘بٔٝ زض وبض ثبظاض ٘یبظ ٔٛضز

 اظ پػٚٞف ضٚـ ٚ«  ػٕطاٖ ٟٔٙسؾی ٚ غصایی نٙبیغ حؿبثساضی،

 ٞیأت اػضبی قبُٔ پػٚٞف ایٗ آٔبضی جبٔؼٝ. ثٛز یبثی ظٔیٙٝ ٘ٛع

 ٞبی ضقتٝ وبضقٙبؾی آذط تطْ زا٘كجٛیبٖ ٚ ٔسضؾبٖ ػّٕی،

 اؾالٔی آظاز زا٘كٍبٜ ػٕطاٖ ٟٔٙسؾی ٚ غصایی حؿبثساضی،نٙبیغ

 لطاض پػٚٞف ٔٛضز آٔبضی جبٔؼٝ وُ وٝ اؾت حیسضیٝ تطثت ٚاحس

 ٘فط 78 ػٕطاٖ ٟٔٙسؾی ٘فط، 63 حؿبثساضی زا٘كجٛیبٖ تؼساز. ٌطفت

 ٘فط، 12 حؿبثساضی ضقتٝ اؾتبزاٖ ٚ اؾت ٘فط 37 غصایی نٙبیغ ٚ

 تؼسازوُ. ٞؿتٙس ٘فط 8 غصایی نٙبیغ ٚ ٘فط 35 ػٕطاٖ ٟٔٙسؾی

. اؾت ٘فط 55 ٌطٜٚ ؾٝ اؾتبزاٖ وُ ٚ ٘فط 178 ٌطٜٚ ؾٝ زا٘كجٛیبٖ

 تٛنیفی آٔبض ٚ ؾبذتٝ ٔحمك پطؾكٙبٔٝ اظ اعالػبت، ٌطزآٚضی ثطای

 ٞب زازٜ تحّیُ ثطای ای ٕ٘ٛ٘ٝ تهآظٖٔٛ ٚ ٞب زازٜ تٛنیف ثطای

 فٙبٚضی جع ثٝ) زا٘كجٛیبٖ وٝ زٞٙس ٔی ٘كبٖ ٘تبیج. قس اؾتفبزٜ

 ثط حؿبثساضی ضقتٝ اؾتبزاٖ ٚ( یبزٌیطی ٚ ذٛز ٔسیطیت اعالػبت،

 ضقتٝ ایٗ زضؾی ثط٘بٔٝ زض ظا اقتغبَ ٞبی ٟٔبضت وٝ ثبٚض٘س ایٗ

 ٔؼتمس٘س ػٕطاٖ ٟٔٙسؾی ضقتٝ زا٘كجٛیبٖ. قٛز ٕ٘ی زازٜ آٔٛظـ

 آٔٛظـ(ذٛز ٔسیطیت ٚ ضیعی ثط٘بٔٝ جع ثٝ) ظا اقتغبَ ٞبی ٟٔبضت وٝ

 وٝ زاض٘س اػتمبز ٘یع ػٕطاٖ ٟٔٙسؾی ضقتٝ اؾتبزاٖ قٛ٘س، ٔی زازٜ

 ذٛز ٔسیطیت ضیعی، ثط٘بٔٝ ٔؿأِٝ، حُ جع ثٝ) ظا اقتغبَ ٞبی ٟٔبضت

 غصایی نٙبیغ ضقتٝ زا٘كجٛیبٖ. قٛ٘س ٔی زازٜ آٔٛظـ( یبزٌیطی ٚ

 ضیعی، ثط٘بٔٝ جع ثٝ) ظا اقتغبَ ٞبی ٟٔبضت وٝ اػتمبز٘س ایٗ ثط ٞٓ

 اؾتبزاٖ قٛ٘س، ٔی زازٜ آٔٛظـ( یبزٌیطی ٚ اعالػبت فٙبٚضی اضتجبط،

 تٟٙب ظا، اقتغبَ ٞبی ٟٔبضت اظ وٝ زاض٘س ثبٚض ٘یع غصایی نٙبیغ ضقتٝ

 قٛز ٔی زازٜ آٔٛظـ تیٕی وبض

 حؿبثساضی، وبض، ثبظاض ظا، اقتغبَ ٞبی ٟٔبضت :کلیدی واشگاى

غصایی نٙبیغ ػٕطاٖ، ٟٔٙسؾی

Vol 9.No 7 (continus 34) 
Autumn 2012 

 

 ,

 .

 .

 

 ی ٟٕٔٛیی حؿیٗ ٔؤٔٙنویسنده هسؤول:  *

9/6/91پصیطـ:    16/1/91ٚنَٛ: 

 ثب وٝ اؾت «ػٕطاٖ ٟٔٙسؾی ٚ غصایی نٙبیغ حؿبثساضی، ٘بپیٛؾتٝ وبضقٙبؾی زضؾی ٞبی ثط٘بٔٝ زض وبض ثبظاض ٘یبظ ٔٛضز ظای اقتغبَ ٞبی ٟٔبضت ٔیعاٖ ثطضؾی»پػٚٞكی عطح اظ ثطٌطفتٝ ٔمبِٝ ایٗ

 .اؾت قسٜ ا٘جبْ حیسضیٝ تطثت ٚاحس اؾالٔی آظاز زا٘كٍبٜ ٔبِی حٕبیت



 16 / ...کار بازار نیاز هورد زای اضتغال های ههارت آهوزش هیساى بررسی

 مقدمه
 اٞساف اظ یىی ٕٞٛاضٜ اقتغبَ، ثطای جٛا٘بٖ ؾبظی آٔبزٜ

 آٔٛظـ(. 1377 ٘فیؿی) اؾت ثٛزٜ ضؾٕی آٔٛظـ ٘ظبْ

 ا٘ؿب٘ی ٔٙبثغ زض ٞب ٌصاضی ؾطٔبیٝ ٟٕٔتطیٗ اظ یىی ػبِی

 ثٝ افطاز ٞبی ٟٔبضت ٚ ٍ٘طـ زا٘ف، اضتمبی ثب ظیطا. اؾت

 جٟب٘ی ضٚیىطزٞبی. وٙس ٔی وٕه جٛأغ التهبزی تٛؾؼٝ

 ثطای. اؾت ٔغّت ٕٞیٗ ٔؤیس ٘یع اذیط ٞبی زٞٝ زض آٔٛظـ

 ضؾبِت ثط اغّت یٛ٘ؿىٛ ٞبی اجالؼ ٞبی ٘بٔٝ تٛنیٝ ٔثبَ،

 فطز ؾبظی آٔبزٜ ثطای ػبِی تب اثتسایی اظ آٔٛظقی ٔؤؾؿبت

 ٞبی  اجالؼ ٔثالً) ا٘س زاقتٝ تأویس ٔٙبؾت قغُ احطاظ جٟت

 ٘فیؿی اظ ٘مُ ثٝ ـ غ٘ٛ 1989 غ٘ٛ، 1986 پبضیؽ، 1974

1377 .) 

 ثط وٙٛ٘ی ػٕسٜ ا٘تمبزات اظ یىی ظٔیٙٝ ایٗ زض

 آٖ ضا زا٘كجٛیبٖ وٝ اؾت ایٗ ػبِی آٔٛظـ ٞبی ؾیؿتٓ

 ایٗ ٚ ؾبظز ٕ٘ی آٔبزٜ وبض ز٘یبی ثٝ ٚضٚز ثطای ثبیس وٝ چٙبٖ

 وٝ اؾت ػبِی آٔٛظـ زض ویفیت وبٞف ٘ٛػی ٕ٘بیبٍ٘ط أط

 ػبِی آٔٛظـ زازٞبی زضٖٚ ضؼیف ویفیت اظ ٘بقی تٛا٘س ٔی

 وّی عٛض ثٝ ٚ یبزٌیطی فطایٙسٞبی ٚ ٔحتٛا جّٕٝ اظ

 ٞب، ٍ٘طـ تٛا٘س ٕ٘ی وٝ ثبقس ٘بٔٙبؾت زضؾی ٞبی ثط٘بٔٝ

 ٔطتضٛی) ٕ٘بیس تمٛیت آ٘بٖ زض ضا الظْ ٞبی ٟٔبضت ٚ ٞب زا٘ف

 زض وٝ زاقتٙس اثطاظ ٘یع( 1386) آضٔٗ ٚ ٟٔطػّیعازٜ(. 1372

 زض وبضقٙبؾی ٔمغغ آٔٛذتٍبٖ زا٘ف وبض ثبظاض ثطضؾی

 ٚ تجبضة ٔغبثمت ظٔیٙٝ زض ایطاٖ، زِٚتی ٞبی زا٘كٍبٜ

 ٔٛجٛز ٘یبظٞبی ثب وبضقٙبؾی ٞبی زٚضٜ آٔٛظقی ٞبی ثط٘بٔٝ

 .زاضز ٚجٛز ٘بٕٞبٍٞٙی وبض ثبظاض زض

 فبضؽ جؿتجٛی زض ا٘ؿب٘ی ٔٙبثغ ٞبی زپبضتٕبٖ

 ٚ ٟٔبضت زا٘ف، وٝ ٞؿتٙس ای قبیؿتٝ اِتحهیالٖ

 ثٝ وبفی عٛض ثٝ ٚظبیف ا٘جبْ ثطای ضا ٔٙبؾجی ٞبی ٌطایف

 ٚ ذبل ظٔیٙٝ یه زض اؾتؼساز ٚ قرهیت ٚ ثٍصاض٘س ٕ٘بیف

 ثبقٙس زاضا ضا ٚظبیف تحمك ثطای ؾبظٔب٘ی فطًٞٙ یه زضٖٚ

 ٞبی ٟٔبضت ٚ ٞب زا٘ف(. )

 ٞبی ٟٔبضت ٚ ٞب زا٘ف تٟٙب ٘ٝ قس، شوط وٝ چٙبٖ الظْ،

 انغالحبً یب ٞب ٟٔبضت ثطذی ثّىٝ ٘ؿیتٙس، ترههی

 ٞبی ٟٔبضت ثٝ آٟ٘ب اظ وٝ ٘یبظ٘س ٔٛضز ٞبیی قبیؿتٍی

 . قٛز ٔی تؼجیط وب٘ٛ٘ی ٞبی قبیؿتٍی یب ظا اقتغبَ

 ٞب ٍ٘طـ ثیٙف، زا٘ف، تٛاٖ ٔی ضا ظا اقتغبَ ٞبی ٟٔبضت

 زض افطاز پٛیبیی ٚ تحطن ٔٛجت وٝ زا٘ؿت ٞبیی ٟٔبضت ٚ

 حضٛض زیٍط، قغُ ثٝ قغّی اظ ٔٛفك ا٘تمبَ زیٍطاٖ، ثب ضٚاثظ

 ٔؿبئُ حُ زض ٘ٛآٚضی ٚ ٌطٚٞی ٞبی فؼبِیت زض ٔؤثط

 ثٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ثبیس ضٚ ایٗ اظ(. 1383 ػعیعی) قٛ٘س ٔی

 زض زضؾی ٞبی ثط٘بٔٝ ثٝ زٞی جٟت ٚ ثبظٍ٘طی انالح،

 ٌٛی پبؾد ٞٓ ٚ ثبقس ٔٙؿجٓ ٞٓ وٝ پطزاذت ػبِی آٔٛظـ

 وبض ز٘یبی تحٛالت جّٕٝ اظ قسٜ ایجبز ٞبی زٌطٌٛ٘ی

 (.1372 آشض، اِیبؾی)

 جٟب٘ی ثبظاضٞبی ثٝ ضا ذٛز ٔحهٛالت وٝ نٙبیغ ٔسیطاٖ

 ػٙٛاٖ ثٝ ظا اقتغبَ ٞبی ٟٔبضت وٝ ٔؼتمس٘س وٙٙس، ٔی اضائٝ

. اؾت تأویس ٔٛضز جٟب٘ی ضلبثت زض ٔٛفمیت ثطای ػبّٔی

 ذٛز زض ضا ٞب ٟٔبضت ایٗ اظ ثبالیی ؾغٛح وٝ زا٘كجٛیب٘ی

 ٚ جصة ثطای وبضفطٔبیبٖ اؾتمجبَ ثب ا٘س زازٜ پطٚضـ

 ٚجٛز، ایٗ ثب. ٞؿتٙس ضٚ ثٝ ضٚ ٞبیكبٖ ؾبظٔبٖ زض اؾترساْ

 ػبِی آٔٛظـ اِتحهیالٖ فبضؽ وٝ ٔؼتمس٘س وبضفطٔبیبٖ

 ثیكتط ٚ ثطذٛضزاض٘س ٞب ٟٔبضت ایٗ اظ وٕتطی ٔیعاٖ اظ ٔؼٕٛالً

 زاضای وبض ثبظاض ظای اقتغبَ ٞبی ٟٔبضت ٚ ٞب تٛإ٘ٙسی زض آٟ٘ب

 زیٍطاٖ ٚ پٛض قبضع (.1388 ػٕطاٖ، نبِحی) ٞؿتٙس ضؼف

 ؾغح زض ضا زا٘كجٛیبٖ ٞبی ٟٔبضت ٔیعاٖ ٘یع( 1380)

 زض( 1389) ٕٞىبضاٖ ٚ عٟٕبؾجی. ا٘س وطزٜ اضظیبثی پبییٙی

 جٟت وكبٚضظی زا٘كجٛیبٖ تٛإ٘ٙسی ثط ٔؤثط ػٛأُ ثطضؾی

 تٟطاٖ زا٘كٍبٜ زض وٝ قسٖ جٟب٘ی ػهط زض وبض ثبظاض ثٝ ٚضٚز

 اظ زضنس 9/64 قبیؿتٍی وٝ ٌطفتٙس ٘تیجٝ ثٛز قسٜ ا٘جبْ

 وٓ ؾغح زض آٟ٘ب زضنس 9/31 ٚ ٔتٛؾظ حس زض زا٘كجٛیبٖ

 ٟٔبضت ثٝ ٔطثٛط ٞب ٟٔبضت ٔیعاٖ وٕتطیٗ. اؾت ثٛزٜ

 ٚ اؾت ٔؿأِٝ حُ ٚ اٍّ٘یؿی ظثبٖ وبضآفطیٙی، ٚ ذاللیت

 ٚ ضایب٘ٝ وبضثطز ٞبی ٟٔبضت ثٝ ٟٔبضت ٔیعاٖ ثیكتطیٗ

 .زاضز اذتهبل ایٙتط٘ت

 زیسٌبٜ ثطضؾی زض( 1389) ٕٞىبضاٖ ٚ ٔجتٟسظازٜ

 حؿبثساضی زا٘كجٛیبٖ ٚ حطفٝ زض قبغالٖ زا٘كٍبٜ، اؾتبزاٖ

 زا٘ف ثطای ٘یبظ ٔٛضز ٞبی ٟٔبضت ٚ زا٘ف إٞیت ٔٛضز زض

 ثط٘بٔٝ تٛؾظ آٟ٘ب اضائٝ وفبیت ٚ حؿبثساضی ضقتٝ آٔٛذتٍبٖ

 پبؾد زیسٌبٜ اظ وٝ زاض٘س ٔی اظٟبض حؿبثساضی آٔٛظـ وٙٛ٘ی

 اضائٝ زض حؿبثساضی آٔٛظـ وٙٛ٘ی ٞبی ثط٘بٔٝ زٞٙسٌبٖ
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 وفبیت آٔٛذتٍبٖ، زا٘ف ثٝ ٘یبظ ٔٛضز ٞبی ٟٔبضت ٚ زا٘ف

 .٘ساضز ضا الظْ

 ٚاوبٚی زض( 1385) ثیٍی ػّی ٚ قٟجبظی

 ثٝ ٚضٚز ثطای وكبٚضظی آٔٛذتٍبٖ زا٘ف ٞبی قبیؿتٍی

 ػبُٔ 7 وٝ زاقتٙس ثیبٖ وكبٚضظی زض وبض ثبظاضٞبی

 اذالق ٔؿأِٝ، حُ ترههی، اضتجبعی، ٞبی قبیؿتٍی

 ػٙٛاٖ ثٝ ػٕٛٔی ٚ ازاضی اذاللی، وكبٚضظی، زض ای حطفٝ

 وكبٚضظی آٔٛذتٍبٖ زا٘ف ٘یبظ ٔٛضز انّی ٞبی قبیؿتٍی

 .قس٘س قٙبؾبیی

 زضؾی ضیعی ثط٘بٔٝ ٘ظبْ ثطضؾی زض( 1378) ٚظیطی

 6 زا٘كجٛیبٖ ٚ اؾتبزاٖ وٝ ٌطفت ٘تیجٝ ایطاٖ ػبِی آٔٛظـ

 فٙی پبیٝ، ػّْٛ ا٘ؿب٘ی، ػّْٛ پعقىی،) آٔٛظقی ػٕسٜ ٌطٜٚ

 ثط٘بٔٝ( ٔؼٕبضی ٚ ٞٙط زأپعقىی، وكبٚضظی، ٟٔٙسؾی، ٚ

 ػّٕی ٞبی پیكطفت ثب ٕٞبٍٞٙی ٘ظط اظ ضا ذٛز ٌطٜٚ زضؾی

 ثٝ تٛجٝ ٚ فطٍٞٙی اجتٕبػی، التهبزی، تٛؾؼٝ ٞبی ٞسف ٚ

 پطٚضـ تٛا٘بیی ٚ ػبِی آٔٛظـ ثطٚ٘سازٞبی ٟ٘بیی یتویف

 .ا٘س وطزٜ اضظقیبثی ضؼیف قغّی، ٞبی ٟٔبضت

 ثطضؾی زض( 1389) یغٕٛضی ٚ ػٕطاٖ نبِحی

 زض جٟب٘ی التهبز ثٝ تٛجٝ ثب وبض ثبظاض ظای اقتغبَ ٞبی ٟٔبضت

 ٘تیجٝ ٔبظ٘سضاٖ، زا٘كٍبٜ زض ػبِی آٔٛظـ زضؾی ٞبی ثط٘بٔٝ

 ٞبی ٟٔبضت اظ زا٘كجٛیبٖ ثطذٛضزاضی ٔیعاٖ وٝ ٌطفتٙس

 ضقتٝ. ثٛز پبییٗ ثٝ ضٚ ٔتٛؾظ زضؾغح وبض ثبظاض ظای اقتغبَ

 ٞبی ٟٔبضت اظ آ٘بٖ ثطذٛضزاضی ٔیعاٖ ثب زا٘كجٛیبٖ تحهیّی

 ػسْ اظ حبوی ایٗ. ٘ساقت اضتجبعی وبض ثبظاض ظای اقتغبَ

 پطٚضـ ثٝ ػبِی آٔٛظـ زضؾی ٞبی ثط٘بٔٝ پطزاذتٗ

 زض وبض ثبظاض ظای اقتغبَ ٞبی ٟٔبضت ٚ ٞب تٛإ٘ٙسی

 .اؾت زا٘كجٛیبٖ

 پبیٝ ثط وبض ؾبظٔب٘سٞی قسٜ، جٟب٘ی وبض ثبظاض زض

 اؾتمالَ ٚ ثٛزٖ ٟٔبضتی چٙس قغّی، چطذف وبضٌطٚٞی،

 وبٞف ٚ وبضوٙبٖ ثٝ ثیكتط اذتیبضات تفٛیض ٚ ػّٕىطز

 زا٘كجٛیبٖ تطثیت اٍِٛٞبی زض ٘ظط تجسیس ٔسیطیت، ؾغٛح

 تٛجٝ وٝ اٍِٛٞبیی اؾبؼ، ایٗ ثط. اؾت ؾبذتٝ ضطٚضی ضا

. تأویس٘س ٔٛضز زاض٘س پػٚٞكٍطی قیٜٛ ثٝ آٔٛظـ ثط ثیكتطی

 حُ ثط ظیبزی تأویس زضؾی ضیعی ثط٘بٔٝ جسیس ٞبی ضٚـ زض

 تٛاٖ ٚ ذالق ٞبی عطاحی ٔؿأِٝ، ذّك آٖ اظ ٟٕٔتط ٚ ٔؿأِٝ

 (.1383 ظازٜ، ٟٔطػّی) قٛز ٔی اعالػبت پطزاظـ

 تأویس ثب فٙال٘س زض ٟٔٙسؾبٖ آٔٛظـ إِّّی ثیٗ ا٘جٕٗ

 اظ ا٘ؿبٖ لٛای تىبُٔ ٚ ضقس) اِؼٕط ٔبزاْ یبٌیطی ضطٚضت ثط

 افطاز تمٛیت ٚ ثطاٍ٘یرتٗ ثطای ٔؿتٕط حٕبیتی فطایٙس عطیك

 ِصت، ٘فؽ، ثٝ اػتٕبز ٞب، ٟٔبضت ٞب، اضظـ ٞب، زا٘ف وؿت زض

 ٚ قطایظ ٞب، ٘مف ٕٞٝ زض آٟ٘ب وبضثطزٖ ثٝ ٚ ذاللیت

 وطزٜ ٔغطح ضا ظیط ٔٛاضز( ظ٘سٌی زٚضٜ عی زض ٞب ٔحیظ

 یبزٌیطی، قیٜٛ زا٘ؿتٗ یب یبزٌطفتٗ ثطای یبزٌیطی. اؾت

 وبضثطزٖ ثٝ ٚ جسیس ٚ لسیٓ اعالػبت تطویت تٛا٘بیی پطٚضـ

 تٛا٘بیی پطٚضـ ػُٕ، ٚ تئٛضی اضتجبط ـ ػُٕ زض زا٘ف

 پطٚضـ زیٍطاٖ، ٚ ذٛز ٔسیطیت تٛا٘بیی پطٚضـ اؾتسالَ،

 اضتجبعی، ٞبی ٟٔبضت پطٚضـ اعالػبت، ٔسیطیت تٛا٘بیی

 حُ ٞبی ٟٔبضت پطٚضـ ٌطٚٞی، وبض ٞبی ٟٔبضت پطٚضـ

 ٚ ؾبظٌبضی ضٚحیٝ تمٛیت ٘ٛآٚضی، ٚ ذاللیت پطٚضـ ٔؿأِٝ،

 ذٛز ٚ ذٛز ثٝ اتىب ضٚحیٝ پطٚضـ پصیطی، ا٘ؼغبف

 ٚ ضقس زض پصیطی ٔؿؤِٚیت ضٚحیٝ تمٛیت اٍ٘یرتٍی،

 ایجبز تحٛالت، ثب ٔغبثك قرهی ٞبی قبیؿتٍی اضتمبی

 فطزی ٚ ّٔی،ؾبظٔب٘ی فطأّی، ٞبی اضظـ ثٝ ٘ؿجت حؿبؾیت

 ثٝ ضا قغّی تٛإ٘ٙسی ٞبی ٔؤِفٝ ٌیٙط(. )

: فطزی ٞبی قبیؿتٍی: اؾت وطزٜ ثٙسی تمؿیٓ ظیط تطتیت

 اضتجبعی؛ ٞبی ٟٔبضت ٚ ٘ٛقتٗ ذٛا٘سٖ، ضیبضیبت، قبُٔ

 ای حطفٝ ضقس فطزی، ٔسیطیت ٚ اذالق قبُٔ: اػتٕبز لبثّیت

 حُ قبُٔ: پصیطی ا٘غجبق ٞبی ٟٔبضت پصیطی؛ ٔؿؤِٚیت ٚ

 ٞبی ٟٔبضت ٔؿتٕط؛ یبزٌیطی ٚ ٌیطی تهٕیٓ ٔكىُ،

 ٚ ٔصاوطٜ زض تٛا٘بیی ؾبظٔب٘ی، ٞبی تٛا٘بیی قبُٔ: اجتٕبػی

 زض وبضفطٔبیبٖ ا٘جٕٗ(. ) ٌطٚٞی وبض

 پطٚضـ: ا٘س زازٜ لطاض تأویس ٔٛضز ضا ظیط ٔٛاضز ٘یع اؾتطاِیب

 اضتجبعبت، ٚ اعالػبت تىِٙٛٛغی تٛؾؼٝ ثب ٕٞبًٞٙ افطاز

 ٌطٚٞی، وبض تٛا٘بیی پطٚضـ ٔؿأِٝ، حُ تٛا٘بیی پطٚضـ

(. ) تغییطات ثب ؾبظٌبضی ضٚحیٝ پطٚضـ

 اؾبؾی ٞبی ٚیػٌی ثیبٖ ثب ثطیتب٘یب زض وبضفطٔبیبٖ ا٘جٕٗ

 زض زا٘كٍبٞی اِتحهیالٖ فبضؽ ثطای ضطٚضی ٞبی ٚقبیؿتٍی

 ضا ػبِی آٔٛظـ زضؾی ٞبی ثط٘بٔٝ ٞبی ٌیطی جٟت ،21 لطٖ

 ثٝ اتىب ضٚحیٝ پطٚضـ: اؾت ٕ٘ٛزٜ ثیبٖ ػٕسٜ ٔمِٛٝ چٙس زض

 ضٞجطی، تٛا٘بیی پطٚضـ تحّیُ، ٚ ٘مس تٛا٘بیی پطٚضـ ذٛز،

 ٚ ٘ٛآٚضی ثطای تٛا٘بیی پطٚضـ تحَٛ، ایجبز تٛا٘بیی پطٚضـ

 ا٘جٕٗ وبضاٖ ا٘سض زؾت(. ) ذاللیت
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 ثٝ أطٚظ وبض ز٘یبی وٝ زاض٘س اػتمبز غاپٗ زض وبضفطٔبیبٖ

 تفىط ٚ ثیكتط ٘ٛآٚضی ٚ ذاللیت اظ وٝ زاضز ٘یبظ افطازی

 ٞؿتٙس ٔٙس ثٟطٜ ٔٙبؾت ٌطٚٞی وبض تٛا٘بیی ٚ ٔؿتمُ

) ا٘یؿف ٚ ؾٛیت ِیٗ،(. )

 ٔٛضز قغّی ٞبی ٙسیتٛإ٘ ٚ ٞب قبیؿتٍی ٞب، ٟٔبضت( 

 قبُٔ وٝ ا٘س وطزٜ تمؿیٓ انّی ٌطٜٚ 3 ثٝ ضا وبض ثبظاض ٘یبظ

 ٚ فطزی ٔسیطیت ٞبی ٟٔبضت آوبزٔیه، ٞبی ٟٔبضت

 آوبزٔیه، ٞبی ٟٔبضت. قٛز ٔی ٌطٚٞی وبض ٞبی ٟٔبضت

 ٚ اثمب آٚضزٖ، زؾت ثٝ ثطای وٝ اؾت ٞبیی ٟٔبضت اظ ٌطٚٞی

 ٚ پبیٝ ٕٔىٗ، ٘تبیج ثٟتطیٗ ثٝ زؾتیبثی ٚ قغُ زض پیكطفت

 قبُٔ ٞب ٟٔبضت ایٗ. ؾبظ٘س ٔی فطاٞٓ ضا ٔحىٕی اؾبؼ

 ٔسیطیت ٞبی ٟٔبضت. ٞؿتٙس یبزٌیطی ٚ تفىط اضتجبعبت،

 ضفتبض ٚ ٍ٘طـ ٔب٘ٙس ٞب، ٍ٘طـ ٚ ٞب ٟٔبضت تطویت ایٗ فطزی،

 زؾت ثٝ ثطای … ٚ پصیطی ا٘غجبق پصیطی، ٔؿؤِٚیت ٔثجت،

. ٞؿتٙس ٘یبظ ٔٛضز قغُ زض پیكطفت ٚ ٍٟ٘ساضی آٚضزٖ،

 تكطیه تٛا٘بیی ٔب٘ٙس ٞبیی ٟٔبضت ٌطٚٞی، وبض ٞبی ٟٔبضت

 ثب وبض ثطای وٝ ٞؿتٙس زیٍطاٖ ثب اثطثرف وبض ٚ ٔؿبػی

 ٘تبیج ثٟتطیٗ ثٝ زؾتیبثی ثطای ٚ قغُ یه زض زیٍطاٖ

(. )٘یبظ٘س ٔٛضز ٕٔىٗ،

 ؾبَ زض ضطٚضی ٞبی ٟٔبضت تحمك وٕیؿیٖٛ زثیطذب٘ٝ

 ٚ زا٘ف إٞیت ثٛزٖ تٛجٝ لبثُ ثیبٖ ض1998ٕٗ

 ٚظبیف اثطثرف ا٘جبْ جٟت ٘یبظ ٔٛضز ترههی ٞبی ٟٔبضت

 ٚ ٞب ٟٔبضت ػٙٛاٖ ثٝ ضا ثؼس 3 زض قبیؿتٍی 5 قغّی،

 اضائٝ قغُ زض ٔٛفمیت جٟت ٘یبظ ٔٛضز ضطٚضی ٞبی لبثّیت

 ثٝ ٚ ترهیم: اظ ػجبضتٙس ٟٔبضت 5 ایٗ. اؾت وطزٜ

 ؾیؿتٕی، زضن تؼبّٔی، ٞبی ٟٔبضت ٔٙبثغ، وبضٌیطی

 تىِٙٛٛغیىی ٞبی ٟٔبضت ٚ اعالػبت ؾبظٔب٘سٞی ٚ آٚضی جٕغ

 ٞبی ٟٔبضت قبُٔ لؿٕتی 3 ثٙیبٖ یه ثط ٔجتٙی وٝ

 قٛز ٔی فطزی ٞبی ویفیت ٚ تفىط ٟٔبضت اؾبؾی،

( .) 

 ػٙٛاٖ ثٝ ضا ٟٔبضت ٔجٕٛػٝ 3( 2000) ضاثیٙؿٖٛ

 ٞبی ٟٔبضت: اظ ػجبضتٙس وٝ وٙس ٔی شوط ظا اقتغبَ ٞبی ٟٔبضت

 اضتجبط ضیبضیبت، ػّْٛ، ٘ٛقتٗ، ذٛا٘سٖ،: پبیٝ آوبزٔیه

 یبزٌیطی،: ثطتط تفىط ٞبی ٟٔبضت زازٖ؛ ٌٛـ قفبٞی،

 ویفیبت ٔؿأِٝ؛ حُ ٌیطی، تهٕیٓ تفىطذاللب٘ٝ، اؾتسالَ،

 اجتٕبػی، ٞبی ٟٔبضت ٘فؽ، ثٝ اػتٕبز ٔؿؤِٚیت،: قرهی

 ذٛز وبضایی، ٚ زلت پصیطی، ا٘ؼغبف ضاؾتی، ٟٔطثب٘ی،

 ٔكبضوتی، ٔٙبؾت، وبضی ٍ٘طـ قٛ٘سٜ، ٞسایت

 اظ ٘مُ ثٝ) تیٕی وبض ضٚحیٝ ذٛز، ٔسیطیت ذٛزاٍ٘یع٘سٜ،

 (.1388 ػٕطاٖ، نبِحی

 ٔطوع حٕبیت ثب وٝ اؾتطاِیب زض تحمیمی پطٚغٜ یه زض

 ثٝ یبزٌیطی ػّٓ، آٔٛظـ، ؾبظٔبٖ ٚ اؾتطاِیب ّٔی آٔٛظـ

 تٛإ٘ٙسی جٟت زض ٘یبظ ٔٛضز ٞبی ٟٔبضت ثطضؾی ٔٙظٛض

 ا٘ساظٜ اظ ٘ظط نطف وٝ قس ٔكرم ٌطفت، ا٘جبْ قغّی

 ٞبی ٟٔبضت ثب وبضوٙب٘ی ٘یبظٔٙس نٙبیغ، نبحجبٖ ٞب، ؾبظٔبٖ

 ذاللیت، فطزی، ٔسیطیت ٔكىُ، حُ ٌطٚٞی، وبض اضتجبعی،

 ٞؿتٙس ای حطفٝ ٚ فٙی ٞبی نالحیت ٚ پصیطی ا٘غجبق

 اٍّ٘ؿتبٖ زض( 2008) ِیسظ زا٘كٍبٜ(. )

 ػجبضتٙس وٝ اؾت ٕ٘ٛزٜ اضائٝ ضا ٞب ٟٔبضت اظ زیٍطی فٟطؾت

 تیٕی، وبض ٘ٛقتبضی، اضتجبعبت فطزی، ثیٗ اضتجبعبت: اظ

 ضٞجطی، ٔصاوطٜ، ٌیطی، تهٕیٓ ٔؿأِٝ، حُ پصیطی، ا٘ؼغبف

 آٌبٞی ذٛز ای، حطفٝ تٛؾؼٝ تجبضی، ذاللیت،آٌبٞی

 (.1388 ػٕطاٖ، نبِحی)

) زیٛیؽ ٚ الٚیٗ ضاٌٛتبٔٗ،

 اؾتبزاٖ ٚ حطفٝ زض قبغالٖ ٘ظط ٔغبِؼٝ ثب( 

 زا٘ف ٘یبظ ٔٛضز ٞبی ٟٔبضت ٚ زا٘ف زضثبضٜ زا٘كٍبٜ

 زا٘ف وٝ زاضز ٔی ثیبٖ حؿبثساضی ضقتٝ آٔٛذتٍبٖ

 تجبضت زض ٔٛفمیت ٔٙظٛض ثٝ حؿبثساضی آٔٛذتٍبٖ

 ٚ تجبضی ا٘فز فٙبٚضی، ػٕٛٔی، زا٘ف ثٝ اِىتطٚ٘یىی

 ٞبی ٟٔبضت حطفٝ، زض قبغالٖ ٘ظط اظ. زاض٘س ٘یبظ ؾبظٔب٘ی

 ثیٗ اضتجبعی، ٞبی ٟٔبضت زا٘كٍبٜ، اؾتبزاٖ ٘ظط اظ ٚ شٞٙی

 اِٚٛیت اظ ضٞجطی تٛا٘بیی ٚ حؿبثساضی زا٘ف فطزی،

 .اؾت ثطذٛضزاض

 ٘یبظ ٔٛضز ٞبی ٟٔبضت تسضیؽ زض( ) ثبٚض

 ظیط ٔٛاضز ضا آٟ٘ب ٘یبظ ٔٛضز ٞبی قبیؿتٍی ػٕطاٖ، ٟٔٙسؾبٖ

 ٔؿأِٝ، حُ زا٘ف، وبضثطز: ػّٕی ٞبی قبیؿتٍی: زا٘س ٔی

 ویفیت، ٔسیطیت ؾبظٔب٘سٞی، ٚ ضیعی ثط٘بٔٝ ٌیطی، تهٕیٓ

 ٔسیطیت اعالػبت، ٚ زا٘ف ٔسیطیت تىِٙٛٛغی، ٔسیطیت

 ٞبی قبیؿتٍی ؾالٔت؛ ٚ ایٕٙی پیكطفت، جٟت ٔٙبثغ

 ٔٙبثغ ٔسیطیت ذٛز، ٔسیطیت ای، حطفٝ ٍ٘طـ: ضفتبضی

 ٞبی ٟٔبضت ٔكبضوتی، وبضوطزٖ اضتجبعبت، ضٞجطی، ا٘ؿب٘ی،

 ذاللیت، اثتىبض، تأثیط، ٚ ٔصاوطٜ پصیطی، ا٘غجبق تیٕی، وبض
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 ٔحیغی ٞبی قبیؿتٍی ٚ ٔثجت اظٟبض زا٘ف، جؿتجٛی

 تؼٟس ؾبظٔب٘ی، آٌبٞی اؾتطاتػیه، تفىط(: ای ظٔیٙٝ)

 ٔؼطفی جٟكی ٚ پبیساض ضٚیىطز تجبضی، آٌبٞی ؾبظٔب٘ی،

 .وٙس ٔی

 ) غصا فٙبٚضاٖ ٔؤؾؿٝ

) ٞبیؽ ٚ اؾٕبیُ ٔٛضٌبٖ، ،(

 ػٙٛاٖ ثٝ آٖ اظ وٝ ضا ظیط ٔٛاضز( 

 اظ ثركی ػٙٛاٖ ثٝ ضا وٙس ٔی یبز «ٔٛفمیت ٞبی ٟٔبضت»

 وٝ وٙس ٔی لّٕساز غصایی نٙبیغ ضقتٝ ٘یبظ ٔٛضز ٞبی ٟٔبضت

 ضاٜ ٚ ثبِمٜٛ ػٛأُ قٙبؾبیی ٔؿأِٝ، یه تؼطیف: اظ ػجبضتٙس

 ثٝ تؼٟس ٔتفىطا٘ٝ، پیكٟٙبزات اضائٝ ٚ احتٕبِی ٞبی حُ

 اذاللی، ٞبی اضظـ ٚ ای حطفٝ نسالت اؾتب٘ساضزٞبی ثبالتطیٗ

 ٚ قفبٞی اضتجبعی ٞبی ٟٔبضت اظ اؾتفبزٜ تٛا٘بیی زازٖ ٘كبٖ

 ٚ ٞب ٘بٔٝ فٙی، ٞبی ٌعاضـ ٘ٛقتٗ قبُٔ ٞب ٟٔبضت ایٗ وتجی،

 ٚ فٙی غیط ٔربعجبٖ ثٝ فٙی اعالػبت ا٘تمبَ ٞب، یبززاقت

 ثٝ ظٔبٖ ٔسیطیت ضؾٕی، غیط ٚ ضؾٕی( قفبٞی) ٞبی اضائٝ

 ثٝ تٛا٘بیی زیٍطاٖ، ثب اثطثرف وبضوطزٖ اثطثرف، عٛض

 جسیس، ٞبی ٔٛلؼیت ثطای ا٘تمبزی تفىط ٞبی ٟٔبضت وبضٌیطی

 ثب تؼبُٔ ٚ وبضوطزٖ ٌطٚٞی، یب فطزی تؼبضضبت ثٝ پطزاذتٗ

 ٔٛلؼیت یه زض ضٞجطی آٔبزٌی ٔتٙٛع، ٞبی فطًٞٙ اظ افطاز

 غیط اعالػبت ٚ ػّٕی ٔؿتمال٘ٝ تحمیك تٛا٘بیی ٔتغیط،

 ٞبی ٟٔبضت تجییٗ تٛا٘بیی ٌطٜٚ، ٞبی پطٚغٜ تؿٟیُ ػّٕی،

 .ذٛز آٔٛظـ تساْٚ ثطای ٘یبظ ٔٛضز

 ٘یبظ ٔٛضز ٞبی ٟٔبضت ٞبی فٟطؾت تطیٗ جبٔغ اظ یىی أب

 ٚ تؼّیٓ زپبضتٕبٖ تٛؾظ أطٚظ وبض ثبظاض زض اقتغبَ جٟت

 نٙؼت ٚ ثبظضٌب٘ی اتبق ؛() آٔٛظـ ٚ ػّْٛ تطثیت،

 اضائٝ( ) اؾتطاِیب وبض ٚ وؿت قٛضا ٚ( ) اؾتطاِیب

 اضتجبعبت، ،(ذاللیت)اثتىبض: اظ اؾت ػجبضت وٝ اؾت قسٜ

 ضیعی، ثط٘بٔٝ ٔؿأِٝ، حُ ذٛز، ٔسیطیت فٙبٚضی، تیٕی، وبض

 ٘یع پػٚٞف ایٗ(. 1388 ػٕطاٖ، نبِحی اظ ٘مُ ثٝ) یبزٌیطی

 ٞبی ٟٔبضت ایٗ آیب وٝ وٙس ٔكرم تب اؾت نسز زض

 حؿبثساضی، ٘بپیٛؾتٝ وبضقٙبؾی زضؾی ثط٘بٔٝ زض ظا اقتغبَ

 ٚ زا٘كجٛیبٖ زیسٌبٜ اظ) غصایی نٙبیغ ٚ ػٕطاٖ ٟٔٙسؾی

 قٛز؟ ٔی زازٜ آٔٛظـ( آٖ ػّٕی ٞیأت اػضبی

 

 

 پژوهص روش
 پیٕبیكی ٘ٛع اظ تٛنیفی پػٚٞف ایٗ تحمیك ضٚـ

 آذط تطْ زا٘كجٛیبٖ وّیٝ پػٚٞف ٔٛضز آٔبضی جبٔؼٝ. اؾت

 ٚ ػٕطاٖ ٟٔٙسؾی غصایی، نٙبیغ حؿبثساضی، وبضقٙبؾی

 ٟٔٙسؾی ،63 حؿبثساضی زا٘كجٛیبٖ. اؾت اؾتبزا٘كبٖ

 حؿبثساضی اؾتبزاٖ. اؾت ٘فط 37 غصایی نٙبیغ ،78 ػٕطاٖ

 وُ. اؾت ٘فط 8 غصایی نٙبیغ ٚ 35 ػٕطاٖ ٟٔٙسؾی ،12

 55 ٌطٜٚ ؾٝ اؾتبزاٖ وُ ٚ ٘فط 178 ٌطٜٚ ؾٝ زا٘كجٛیبٖ

 ثیٗ زضنس( 2/49) حؿبثساضی زا٘كجٛی 63 اظ. اؾت ٘فط

 ٚ ؾبَ 30 تب 25 ثیٗ زضنس( 7/39) ؾبَ، 25 تب 18

( 46) ٚ ٔطز زضنس( 54) ٞؿتٙس، ؾب30َ ثبالی( 1/11)

 زضنس( 3/33) حؿبثساضی اؾتبز 12اظ. ٞؿتٙس ظٖ زضنس

( 25) ٚ 40 تب 31 ثیٗ زضنس( 7/41) ؾبَ، 30 تب 25 ثیٗ

 ٚ ٔطز زضنس( 3/58) زاض٘س، ؾٗ ؾبَ 40 ثبالی زضنس

 ٚ اضقس وبضقٙبؾی زضنس( 3/83) ٞؿتٙس، ظٖ زضنس( 7/41)

 ؾبَ، 5 تب زضنس( 3/58) ٞؿتٙس، زوتطی زضنس( 7/16)

 ثٝ ؾبَ 11 ضنسز( 7/16) ٚ ؾبَ 10 تب 6 ثیٗ زضنس( 25)

 .زاض٘س تسضیؽ ؾبثمٝ ثبال

 ثیٗ زضنس( 7/39) ػٕطاٖ ٟٔٙسؾی زا٘كجٛی 78 اظ

 ٚ ؾبَ 30 تب 25 ثیٗ زضنس( 0/40) ؾبَ، 25 تب 18

 آٟ٘ب زضنس( 100) ٞؿتٙس، ؾبَ 30 ثبالی زضنس( 2/19)

 غیطقبغُ زضنس( 1/32) ٚ قبغُ زضنس( 9/67) ٞؿتٙس، ٔطز

 25 ثیٗ زضنس( 6/48) ػٕطاٖ ٟٔٙسؾی اؾتبز 35 اظ. ٞؿتٙس

 زاض٘س، ؾٗ ؾب40َ تب 31 ثیٗ زضنس( 4/51) ؾبَ، 30 تب

( 4/91) ٞؿتٙس، ظٖ زضنس( 1/77) ٚ ٔطز زضنس( 9/22)

 ٞؿتٙس، زوتطی زضنس( 6/8) ٚ اضقس وبضقٙبؾی زضنس

 ٚ ؾبَ 10 تب 6 ثیٗ زضنس( 7/25) ؾبَ، 5 تب زضنس( 6/48)

 .زاض٘س تسضیؽ ؾبثمٝ ثبال ثٝ ؾبَ 11 زضنس( 7/25)

 18 ثیٗ زضنس( 9/45) غصایی نٙبیغ زا٘كجٛی 37 اظ

( 9/18) ٚ ؾبَ 30 تب 25 ثیٗ زضنس( 1/35) ؾبَ، 25 تب

( 6/67) ٚ ٔطز زضنس( 4/32) ٞؿتٙس، ؾبَ 30 ثبالی زضنس

 زضنس( 6/48) ٚ قبغُ زضنس( 4/51) ٞؿتٙس، ظٖ زضنس

 ثیٗ زضنس( 50) غصایی نٙبیغ اؾتبز 8 اظ. ٞؿتٙس غیطقبغُ

( 25) ٚ ؾبَ 40 تب 31 ثیٗ زضنس( 25) ؾبَ، 30 تب 25

 ٚ ٔطز زضنس( 5/62) زاض٘س، ؾٗ ؾبَ 40ثبالی زضنس

 ٚ اضقس وبضقٙبؾی زضنس( 75) ٞؿتٙس، ظٖ زضنس( 5/37)
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 ؾبَ، 5 تب زضنس( 5/37) ٞؿتٙس، زوتطی زضنس( 25)

 ثبال ثٝ ؾب11َ زضنس( 25) ٚ ؾبَ 10 تب 6 زضنس( 5/37)

 . زاض٘س تسضیؽ ؾبثمٝ

 اظ اعالػبت آٚضی جٕغ ٔٙظٛض ثٝ پػٚٞف ایٗ زض

 ٔٛضز پطؾكٙبٔٝ. قس اؾتفبزٜ ؾبذتٝ ٔحمك پطؾكٙبٔٝ

 ثٝ 3 تب 1 قٕبضٜ ٞبی ٌٛیٝ. اؾت ٌٛیٝ 42 قبُٔ اؾتفبزٜ

 تب 7 اضتجبط، ٔمِٛٝ 6 تب 4 اثتىبض، ٔمِٛٝ ثطضؾی ٔٙظٛض

 تب 14 اعالػبت، فٙبٚضی ٔم13ِٝٛ ٚ 12 تیٕی، وبض ٔم11ِٝٛ

 تب 25 ٔؿأِٝ، حُ ٔمِٛٝ 24 تب 19ذٛز، ٔسیطیت ٔمِٛٝ 18

 عطاحی یبزٌیطی ٔمِٛٝ 42 تب 35 ٚ ضیعی ثط٘بٔٝ ٔمِٛٝ 34

 20 اذتیبض زض پطؾكٙبٔٝ ضٚایی ثطضؾی ٔٙظٛض ثٝ. اؾت قسٜ

 ضیعی ثط٘بٔٝ ظٔیٙٝ زض تجطثٝ ثب ٔترهم ٚ ٘ظط نبحت

 ِحبػ ٞب ٌٛیٝ انالح زض آ٘بٖ ٞبی زیسٌبٜ ٚ ٌطفت لطاض زضؾی

 فطایٙس یه زض ٚ قس تسٚیٗ ٟ٘بیی پطؾكٙبٔٝ ؾپؽ ٌطزیس؛

 آٚضی جٕغ ٚ تٛظیغ آٔبضی ٕ٘ٛ٘ٝ اػضبی ٔیبٖ تهبزفی وبٔالً

 فٟٕی ثٝ زؾتیبثی ٔٙظٛض ثٝ پطؾكٙبٔٝ اجطای زض. ٌطزیس

 ٚ پػٚٞف ٔٛضٛع ٔٛضز زض ضا تٛضیحبتی پػٚٞكٍط ٔكتطن

 ٚ زا٘كجٛیبٖ) زٞٙسٌبٖ پبؾد ثٝ ٘ظط ٔٛضز ٞبی ٌٛیٝ

 تحمیك پطؾكٙبٔٝ پبیبیی ؾٙجف ثطای. زٕ٘ٛ اضائٝ( اؾتبزاٖ

 ٚ قس اؾتفبزٜ وطٚ٘جبخ آِفبی آظٖٔٛ ٚ  18 افعاض ٘طْ اظ

  اضتجبط ،%73 اثتىبض نٛضت ثسیٗ آظٖٔٛ ٞبی ٔؤِفٝ پبیبیی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تیٕی وبض ،%86ذٛز ٔسیطیت ،%83 اعالػبت فٙبٚضی ،78%

 ٚ% 88 یبزٌیطی ،%87 ضیعی ثط٘بٔٝ ،%89 ٔؿأِٝ حُ ،85%

 اؾت شوط ثٝ الظْ. قس زازٜ تكریم% 83 وُ پبیبیی ضطیت

 ٚ تجعیٝ ثطای. اؾت ٔغّٛة% 70 اظ فطاتط پبیبیی ٔؼٕٛالً وٝ

 جٟت پػٚٞف ایٗ زض قسٜ ٌطزآٚضی ٞبی زازٜ تحّیُ

 ٔحبؾجٝ) تٛنیفی آٔبض ضٚـ اظ تحمیك اٞساف ثٝ ضؾیسٖ

 ای ٕ٘ٛ٘ٝ ته  آظٖٔٛ اظ اؾتٙجبعی آٔبض ٚ( زضنس فطاٚا٘ی،

 .قٛز ٔی اؾتفبزٜ

 پژوهص هاي يافته
 زا٘كجٛیبٖ ای ٕ٘ٛ٘ٝ ته  آظٖٔٛ قسٜ تحّیُ ٞبی زازٜ

 .اؾت قسٜ اضائٝ ظیط جساَٚ لبِت زض اؾتبزاٖ ٚ

 ٘كبٖ ای ٕ٘ٛ٘ٝ ته  آظٖٔٛ ٞبی زازٜ تحّیُ ٘تبیج

 ٚ ذٛز ٔسیطیت اعالػبت، فٙبٚضی ٞبی ٟٔبضت وٝ زٞس ٔی

 زیٍط، ػجبضت ثٝ. اؾت ٔؼٙبزاض( <05/0) ؾغح زض یبزٌیطی

 ضقتٝ زضؾی ثط٘بٔٝ زض ٞب ٟٔبضت ایٗ وٝ ٔؼتمس٘س زا٘كجٛیبٖ

 اثتىبض، ٞبی ٟٔبضت أب قٛز، ٔی زازٜ آٔٛظـ قبٖ تحهیّی

 ؾغح زض ضیعی ثط٘بٔٝ ٚ ٔؿأِٝ حُ تیٕی، وبض اضتجبط،

 زا٘كجٛیبٖ زیٍط، ػجبضت ثٝ. ٘یؿت ٔؼٙبزاض( 05/0)

 ضقتٝ زضؾی ثط٘بٔٝ زض ٞب ٟٔبضت ایٗ وٝ ا زاض٘س اػتمبز

 .قٛز ٕ٘ی زازٜ آٔٛظـ قبٖ تحهیّی

  

ظا زض ثط٘بٔٝ زضؾی حؿبثساضی ٞبی اقتغبَ ـ تحّیُ زیسٌبٜ زا٘كجٛیبٖ پیطأٖٛ آٔٛظـ ٟٔبضت 1جسَٚ 

انحراف  میانگین تعداد مؤلفه مورد بررسی

 استاندارد

درجه 

 آزادی

t معناداری 

 878/8 -79/1 62 8898/8 7989/2 63 مهارت ابتکار

 273/8 187/1 62 8621/1 1481/3 63 مهارت ارتباط

 898/8 139/8 62 89855/1 8198/3 63 مهارت کار تیمی

 881/8 -585/3 62 1323/1 5888/2 63 مهارت فناوری اطالعات

 888/8 841/3 62 94455/8 4571/3 63 مهارت مدیریت خود

 952/8 861/8 62 83929/1 8879/3 63 مهارت حل مسأله

 172/8 383/1 62 84736/8 1476/3 63 مهارت برنامه ریسی

 888/8 936/3 62 91617/8 4544/3 63 مهارت یادگیری
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 ٘كبٖ ای ٕ٘ٛ٘ٝ ته  آظٖٔٛ ٞبی زازٜ تحّیُ ٘تبیج

 ٔؼٙبزاض( 05/0) ؾغح زض ٞب ٟٔبضت وّیٝ وٝ زٞس ٔی

 ٞب ٟٔبضت ایٗ وٝ ٔؼتمس٘س اؾتبزاٖ زیٍط، ػجبضت ثٝ. ٘یؿت

 آٖ زض وٝ ای ضقتٝ) حؿبثساضی ضقتٝ زضؾی ثط٘بٔٝ زض

 .قٛز ٕ٘ی زازٜ آٔٛظـ( وٙٙس ٔی تسضیؽ

 زٞس ٔی ٘كبٖ ای ٕ٘ٛ٘ٝ ته  آظٖٔٛ ٞبی زازٜ تحّیُ ٘تبیج

  ٚ اعالػبت فٙبٚضی تیٕی، وبض اضتجبط، اثتىبض، ٞبی ٟٔبضت وٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػجبضت ثٝ. اؾت ٔؼٙبزاض( <05/0) ؾغح زض ٔؿأِٝ حُ

 زضؾی ثط٘بٔٝ زض ٞب ٟٔبضت ایٗ وٝ ٔؼتمس٘س زا٘كجٛیبٖ زیٍط،

 ٞبی ٟٔبضت أب قٛز، ٔی زازٜ آٔٛظـ قبٖ تحهیّی ضقتٝ

( 05/0) ؾغح زض یبزٌیطی ٚ ضیعی ثط٘بٔٝ ذٛز، ٔسیطیت

 وٝ ثبٚض٘س ایٗ ثط زا٘كجٛیبٖ زیٍط، ػجبضت ثٝ. ٘یؿت ٔؼٙبزاض

 آٔٛظـ قبٖ تحهیّی ضقتٝ زضؾی ثط٘بٔٝ زض ٞب ٟٔبضت ایٗ

 .قٛز ٕ٘ی زازٜ

  

ظا زض ثط٘بٔٝ زضؾی ٟٔٙسؾی ػٕطاٖ ٞبی اقتغبَ ـ تحّیُ زیسٌبٜ زا٘كجٛیبٖ پیطأٖٛ آٔٛظـ ٟٔبضت 3جسَٚ 

 معناداری t درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین تعداد مؤلفه مورد بررسی

 888/8 -998/3 77 8479/1 5256/2 78 مهارت ابتکار

 881/8 -448/3 77 91864/8 6453/2 78 مهارت ارتباط

 884/8 -883/3 77 84826/1 6436/2 78 مهارت کار تیمی

 888/8 -955/5 77 84582/1 2949/2 78 مهارت فناوری اطالعات

 353/8 -935/8 77 96988/8 8974/2 78 مهارت مدیریت خود

 881/8 -375/3 77 87983/1 5876/2 78 مهارت حل مسأله

 878/8 -837/1 77 86633/1 7782/2 78 ریسیمهارت برنامه 

 956/8 -856/8 77 81428/1 9936/2 78 مهارت یادگیری

 

ظا زض ثط٘بٔٝ زضؾی حؿبثساضی ٞبی اقتغبَ ـ  تحّیُ زیسٌبٜ اؾتبزاٖ پیطأٖٛ آٔٛظـ ٟٔبضت 2جسَٚ 

 معناداری t درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین تعداد مؤلفه مورد بررسی

 633/8 -492/8 11 78281/8 8889/2 12 مهارت ابتکار

 282/8 356/1 11 99324/8 3889/3 12 مهارت ارتباط

 452/8 779/8 11 18577/1 2667/3 12 مهارت کار تیمی

 291/8 -118/1 11 17818/1 6258/2 12 مهارت فناوری اطالعات

 862/8 876/2 11 6952/8 4167/3 12 مهارت مدیریت خود

 817/8 237/8 11 81133/8 8556/3 12 حل مسألهمهارت 

 176/8 448/1 11 67881/8 2833/3 12 مهارت برنامه ریسی

 863/8 868/2 11 88275/8 4792/3 12 مهارت یادگیری
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 ٘كبٖ ای ٕ٘ٛ٘ٝ ته  آظٖٔٛ ٞبی زازٜ تحّیُ ٘تبیج

 فٙبٚضی تیٕی، وبض اضتجبط، اثتىبض، ٞبی ٟٔبضت وٝ زٞس ٔی

 ثٝ. اؾت ٔؼٙبزاض( <05/0) ؾغح زض ٔؿأِٝ حُ ٚ اعالػبت

 ثط٘بٔٝ زض ٞب ٟٔبضت ایٗ وٝ ٔؼتمس٘س زا٘كجٛیبٖ زیٍط، ػجبضت

 أب قٛز، ٔی زازٜ آٔٛظـ قبٖ تحهیّی ضقتٝ زضؾی

 ؾغح زض یبزٌیطی ٚ ضیعی ثط٘بٔٝ ذٛز، ٔسیطیت ٞبی ٟٔبضت

 ثط زا٘كجٛیبٖ زیٍط، ػجبضت ثٝ. ٘یؿت ٔؼٙبزاض( 05/0)

 ضقتٝ زضؾی ثط٘بٔٝ زض ٞب ٟٔبضت ایٗ ٝو ثبٚض٘س ایٗ

 .قٛز ٕ٘ی زازٜ آٔٛظـ قبٖ تحهیّی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٘كبٖ ای ٕ٘ٛ٘ٝ ته  آظٖٔٛ ٞبی زازٜ تحّیُ ٘تبیج

 فٙبٚضی تیٕی، وبض اضتجبط، اثتىبض، ٞبی ٟٔبضت وٝ زٞس ٔی

 ثٝ. اؾت ٔؼٙبزاض( <05/0) ؾغح زض یبزٌیطی ٚ اعالػبت

 ثط٘بٔٝ زض ٞب ٟٔبضت ایٗ وٝ ٔؼتمس٘س اؾتبزاٖ زیٍط، ػجبضت

 أب قٛز، ٔی زازٜ آٔٛظـ قبٖ تحهیّی ضقتٝ زضؾی

 زض ضیعی ثط٘بٔٝ ٚ ٔؿأِٝ حُ ذٛز، ٔسیطیت ٞبی ٟٔبضت

 اؾتبزاٖ زیٍط، ػجبضت ثٝ. ٘یؿت ٔؼٙبزاض( 05/0) ؾغح

 ضقتٝ زضؾی ثط٘بٔٝ زض ٞب ٟٔبضت ایٗ وٝ زاض٘س اػتمبز

( وٙٙس ٔی تسضیؽ آٖ زض وٝ ای ضقتٝ) ػٕطاٖ ٟٔٙسؾی

 .قٛز ٕ٘ی زازٜ آٔٛظـ

  

ظا زض ثط٘بٔٝ زضؾی ٟٔٙسؾی ػٕطاٖ ٞبی اقتغبَ ـ  تحّیُ زیسٌبٜ اؾتبزاٖ پیطأٖٛ آٔٛظـ ٟٔبضت4جسَٚ 

درجه  انحراف استاندارد میانگین تعداد مؤلفه مورد بررسی

 آزادی

t معناداری 

 888/8 -919/3 34 68391/8 6888/2 35 مهارت ابتکار

 817/8 -585/2 34 38239/8 8381/2 35 مهارت ارتباط

 888/8 -846/12 34 36484/8 2571/2 35 مهارت کار تیمی

 887/8 866/2 34 5682/8 2714/3 35 مهارت فناوری اطالعات

 324/8 888/1 34 48567/8 8686/3 35 مهارت مدیریت خود

 862/8 -928/1 34 56998/8 8143/2 35 مهارت حل مسأله

 869/8 -875/1 34 36867/8 8857/2 35 مهارت برنامه ریسی

 844/8 -898/2 34 85925/8 6964/2 35 مهارت یادگیری

 

ظا زض ثط٘بٔٝ زضؾی نٙبیغ غصایی ٞبی اقتغبَ ـ تحّیُ زیسٌبٜ زا٘كجٛیبٖ زضثبضٜ آٔٛظـ ٟٔبضت 5جسَٚ 

 معناداری t درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین تعداد مؤلفه مورد بررسی

 888/8 -198/5 36 7864/8 3964/2 37 مهارت ابتکار

 793/8 -264/8 36 83868/8 9648/2 37 مهارت ارتباط

 887/8 -855/2 36 77149/1 6378/2 37 مهارت کار تیمی

 863/8 -917/1 36 82886/1 6757/2 37 مهارت فناوری اطالعات

 843/8 898/2 36 87765/8 3827/3 37 مهارت مدیریت خود

 888/8 -288/4 36 77963/8 4585/2 37 مهارت حل مسأله

 716/8 -367/8 36 71629/8 9568/2 37 مهارت برنامه ریسی

 562/8 586/8 36 84174/8 8811/3 37 مهارت یادگیری
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 ٘كبٖ ای ٕ٘ٛ٘ٝ ته  آظٖٔٛ ٞبی زازٜ تحّیُ ٘تبیج

 ٚ ذٛز ٔسیطیت تیٕی، وبض اثتىبض، ٞبی ٟٔبضت وٝ زٞس ٔی

 ػجبضت ثٝ. اؾت ٔؼٙبزاض( <01/0) ؾغح زض ٔؿأِٝ حُ

 زضؾی ثط٘بٔٝ زض ٞب ٟٔبضت ایٗ وٝ ٔؼتمس٘س زا٘كجٛیبٖ زیٍط،

 ٞبی ٟٔبضت أب قٛز، ٔی زازٜ آٔٛظـ قبٖ تحهیّی ضقتٝ

01/0) ؾغح زض یبزٌیطی ٚ ضیعی ثط٘بٔٝ فٙبٚضی، اضتجبط،

 زاض٘س اػتمبز زا٘كجٛیبٖ زیٍط، ػجبضت ثٝ. ٘یؿت ٔؼٙبزاض( 

 قبٖ تحهیّی ضقتٝ زضؾی ثط٘بٔٝ زض ٞب ٟٔبضت ایٗ وٝ

 .قٛز ٕ٘ی زازٜ آٔٛظـ

 ٘كبٖ ای ٕ٘ٛ٘ٝ ته  آظٖٔٛ ٞبی زازٜ تحّیُ ٘تبیج

( <01/0) زضؾغح تیٕی وبض ٟٔبضت تٟٙب وٝ زٞس ٔی

 فمظ وٝ ٔؼتمس٘س اؾتبزاٖ زیٍط، ػجبضت ثٝ. اؾت ٔؼٙبزاض

 قبٖ تحهیّی ضقتٝ زضؾی ثط٘بٔٝ زض وبضتیٕی ٟٔبضت

 فٙبٚضی اضتجبط، اثتىبض، ٞبی ٟٔبضت أب قٛز، ٔی زازٜ آٔٛظـ

 یبزٌیطی ٚ ضیعی ثط٘بٔٝ ٔؿأِٝ، حُ ذٛز، ٔسیطیت اعالػبت،

 اؾتبزاٖ زیٍط، ػجبضت ثٝ. ٘یؿت ٔؼٙبزاض( 01/0) ؾغح زض

 نٙبیغ ضقتٝ زضؾی ثط٘بٔٝ زض ٞب ٟٔبضت ایٗ وٝ ثبٚض٘س ایٗ ثط

 زازٜ آٔٛظـ( وٙٙس ٔی تسضیؽ آٖ زض وٝ ای ضقتٝ) غصایی

 .قٛز ٕ٘ی

 گیري نتیجه و بحث
 وٝ اؾت ایٗ اظ حبوی فٛق پػٚٞكی ٞبی یبفتٝ

 ٔیبٖ اظ وٝ ٔؼتمس٘س حؿبثساضی ضقتٝ زا٘كجٛیبٖ

 ٞبی ٟٔبضت تٟٙب پػٚٞف، ٔٛضز ظای اقتغبَ ٞبی ٟٔبضت

 زضؾی ثط٘بٔٝ زض یبزٌیطی ٚ ذٛز ٔسیطیت اعالػبت، فٙبٚضی

 زضؾی ثط٘بٔٝ زض ٞب ٟٔبضت ؾبیط ٚ قٛز ٔی زازٜ آٔٛظـ

 اػتمبز حؿبثساضی ضقتٝ اؾتبزاٖ. قٛز ٕ٘ی زازٜ آٔٛظـ

 ثط٘بٔٝ زض پػٚٞف ٔٛضز ظای اقتغبَ ٞبی ٟٔبضت وٝ زاض٘س

 .قٛز ٕ٘ی زازٜ آٔٛظـ حؿبثساضی ضقتٝ زضؾی

 ٚ عٟٕبؾجی ٞبی پػٚٞف ثب ثرف ایٗ ٞبی یبفتٝ

 ،،) ،(1389) ٕٞىبضاٖ

 اظ ٘مُ ثٝ ضطٚضی ٞبی ٟٔبضت تحمك وٕیؿیٖٛ زثیطذب٘ٝ

 ػّْٛ تطثیت، ٚ تؼّیٓ زپبضتٕبٖ ٚ 

 اؾتطاِیب نٙؼت ٚ ثبظضٌب٘ی اتبق ؛()آٔٛظـ ٚ

 اظ ٘مُ ثٝ( ) اؾتطاِیب وبض ٚ وؿت قٛضای ٚ( )

 اعالػبت، فٙبٚضی ٞبی ٟٔبضت آٔٛظـ وٝ( 1388) نبِحی

 تأییس ضا زضؾی ٞبی ثط٘بٔٝ زض یبزٌیطی ٚ ذٛز ٔسیطیت

 .زاضز ذٛا٘ی ٞٓ وٙٙس، ٔی

 فمساٖ زٞٙسٜ ٘كبٖ وٝ پػٚٞف اظ ثرف آٖ ٞبی یبفتٝ

 ٚ اؾتبزاٖ زیسٌبٜ اظ ظا اقتغبَ ٞبی ٟٔبضت آٔٛظـ

 ٔسیطیت اعالػبت، فٙبٚضی ٞبی ٟٔبضت جع ثٝ) زا٘كجٛیبٖ

 ػٕطاٖ نبِحی ٞبی پػٚٞف ثب اؾت،( یبزٌیطی ٚ ذٛز

 ػّی ٚ قٟجبظی ،(1389) ٕٞىبضاٖ ٚ عٟٕبؾجی ،(1388)

 ،،) ،(1385) ثیٍی

 اظ ٘مُ ثٝ ضطٚضی ٞبی ٟٔبضت تحمك وٕیؿیٖٛ زثیطذب٘ٝ

ظا زض ثط٘بٔٝ زضؾی نٙبیغ غصایی ٞبی اقتغبَ ـ تحّیُ زیسٌبٜ اؾتبزاٖ پیطأٖٛ آٔٛظـ ٟٔبضت 6جسَٚ 

درجه  انحراف استاندارد میانگین تعداد مؤلفه مورد بررسی

 آزادی

t معناداری 

 186/8 -852/1 7 63621/8 5833/2 8 ابتکارمهارت 

 275/8 -183/1 7 39841/8 8333/2 8 مهارت ارتباط

 881/8 -557/5 7 38173/8 2588/2 8 مهارت کار تیمی

 275/8 183/1 7 59761/8 2588/3 8 مهارت فناوری اطالعات

 756/8 323/8 7 43753/8 8588/3 8 مهارت مدیریت خود

 366/8 -967/8 7 68912/8 7917/2 8 مهارت حل مسأله

 384/8 -928/8 7 38879/8 8758/2 8 مهارت برنامه ریسی

 384/8 -188/1 7 91719/8 6486/2 8 مهارت یادگیری
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 اظ ٘مُ ثٝ( 2008) ِیسظ زا٘كٍبٜ ،

 ٚ ػّْٛ تطثیت، ٚ تؼّیٓ زپبضتٕبٖ ،(1388) ٖػٕطا نبِحی

( )اؾتطاِیب نٙؼت ٚ ثبظضٌب٘ی اتبق ؛() آٔٛظـ

 نبِحی اظ ٘مُ ثٝ( ) اؾتطاِیب وبض ٚ وؿت قٛضای ٚ

 ٞط وٝ ) ،(1388)

 زاض٘س، تأویس ظا اقتغبَ ٞبی ٟٔبضت آٔٛظـ ثط ٘ٛػی ثٝ یه

 ٞبی یبفتٝ ثب پػٚٞف اظ ثرف ایٗ ٞبی یبفتٝ. ٘ساضز ذٛا٘ی ٞٓ

 ضیعی ثط٘بٔٝ ٘ظبْ ثطضؾی زض( 1378) ٚظیطی پػٚٞكی

 زض( 1386)آضٔٗ ٚ ٟٔطػّیعازٜ ایطاٖ، ػبِی آٔٛظـ زضؾی

 زض وبضقٙبؾی ٔمغغ آٔٛذتٍبٖ زا٘ف وبض ثبظاض ثطضؾی

( 1389) ٕٞىبضاٖ ٚ ٔجتٟسظازٜ ایطاٖ، زِٚتی ٞبی زا٘كٍبٜ

 ٚ حطفٝ زض قبغالٖ زا٘كٍبٜ، اؾتبزاٖ زیسٌبٜ ثطضؾی زض

 ٞبی ٟٔبضت ٚ زا٘ف إٞیت ٔٛضز زض حؿبثساضی زا٘كجٛیبٖ

 ثٝ وٝ حؿبثساضی ضقتٝ آٔٛذتٍبٖ زا٘ف ثطای ٘یبظ ٔٛضز

 زا٘ف ٚ زضؾی ٞبی ثط٘بٔٝ زض ٞب ٟٔبضت ایٗ ضؼف یب فمساٖ

 .زاضز ذٛا٘ی ٞٓ ا٘س، زاقتٝ اشػبٖ آٔٛذتٍبٖ

 وٝ اؾت ایٗ اظ حبوی فٛق پػٚٞكی ٞبی یبفتٝ

 ٔیبٖ اظ وٝ ٔؼتمس٘س ػٕطاٖ ٟٔٙسؾی ضقتٝ زا٘كجٛیبٖ

 ٞبی ٟٔبضت تٟٙب پػٚٞف، ٔٛضز ظای اقتغبَ ٞبی ٟٔبضت

 زض ٔؿأِٝ حُ ٚ اعالػبت فٙبٚضی تیٕی، وبض اضتجبط، اثتىبض،

 ٔسیطیت ٞبی ٟٔبضت ٚ قٛز ٔی زازٜ آٔٛظـ زضؾی ثط٘بٔٝ

 زازٜ آٔٛظـ زضؾی ثط٘بٔٝ زض یبزٌیطی ٚ ضیعی ثط٘بٔٝ ذٛز،

 وٝ زاض٘س ثبٚض ػٕطاٖ ٟٔٙسؾی ضقتٝ اؾتبزاٖ. قٛز ٕ٘ی

 فٙبٚضی تیٕی، وبض اضتجبط، اثتىبض، ظای اقتغبَ ٞبی ٟٔبضت

 ٟٔٙسؾی زضؾی ثط٘بٔٝ زض پػٚٞف ٔٛضز یبزٌیطی ٚ اعالػبت

 ذٛز، ٔسیطیت ٞبی ٟٔبضت أب قٛز ٔی زازٜ آٔٛظـ ػٕطاٖ

 زازٜ آٔٛظـ زضؾی ثط٘بٔٝ زض ضیعی ثط٘بٔٝ ٔؿأِٝ، حُ

 .قٛز ٕ٘ی

 ٚ عٟٕبؾجی ٞبی پػٚٞف ثب ثرف ایٗ ٞبی یبفتٝ

 ،ػعیعی(1385) ثیٍی ػّی ٚ قٟجبظی ،(1389) ٕٞىبضاٖ

) اظ ٘مُ ثٝ ٌیٙط ،) ،(1383)

 ضاثیٙؿٖٛ ، ،

) ،(1388) ػٕطاٖ نبِحی اظ ٘مُ ثٝ( 2000)

 زثیطذب٘ٝ ،، ،

اظ ٘مُ ثٝ ضطٚضی ٞبی ٟٔبضت تحمك وٕیؿیٖٛ

 آٔٛظـ ٚ ػّْٛ تطثیت، ٚ تؼّیٓ زپبضتٕبٖ ٚ( 

 ٚ( ) اؾتطاِیب نٙؼت ٚ ثبظضٌب٘ی اتبق ؛()

 نبِحی اظ ٘مُ ثٝ( ) اؾتطاِیب وبض ٚ وؿت قٛضای

 تیٕی، وبض اضتجبط، اثتىبض، ٞبی ٟٔبضت آٔٛظـ وٝ( 1388)

 ٞبی ثط٘بٔٝ زض یبزٌیطی ٚ ٔؿأِٝ حُ اعالػبت، فٙبٚضی

 .زاضز ذٛا٘ی ٞٓ وٙٙس، ٔی تأییس ضا زضؾی

 فمساٖ زٞٙسٜ ٘كبٖ وٝ پػٚٞف اظ ثرف آٖ ٞبی یبفتٝ

 ٚ اؾتبزاٖ زیسٌبٜ اظ ظا اقتغبَ ٞبی ٟٔبضت آٔٛظـ

 ٚ ضیعی ثط٘بٔٝ ذٛز، ٔسیطیت ٞبی ٟٔبضت) زا٘كجٛیبٖ

 ػٕطاٖ نبِحی ٞبی پػٚٞف ثب اؾت،( ٔؿأِٝ حُ یبزٌیطی،

 ػّی ٚ قٟجبظی ،(1389) ٕٞىبضاٖ ٚ عٟٕبؾجی ،(1388)

 ،  ،) ،(1385) ثیٍی

  اظ ٘مُ ثٝ ضطٚضی ٞبی ٟٔبضت تحمك وٕیؿیٖٛ زثیطذب٘ٝ

 اظ ٘مُ ثٝ( 2008) ِیسظ زا٘كٍبٜ ،(

 ٚ ػّْٛ تطثیت، ٚ تؼّیٓ زپبضتٕبٖ ،(1388) ػٕطاٖ نبِحی

( ) اؾتطاِیب نٙؼت ٚ ثبظضٌب٘ی اتبق ؛() آٔٛظـ

 نبِحی اظ ٘مُ ثٝ( ) اؾتطاِیب وبض ٚ وؿت قٛضای ٚ

(1388)، (، 

 ،) اظ ٘مُ ثٝ ٌیٙط ،

 ،(1388) ػٕطاٖ نبِحی اظ ٘مُ ثٝ( 2000) ضاثیٙؿٖٛ

 آٔٛظـ ثط ٘ٛػی ثٝ یه ٞط وٝ )

 ٕٞچٙیٗ. ٘ساضز ذٛا٘ی ٞٓ زاض٘س، تأویس ظا اقتغبَ ٞبی ٟٔبضت

 ٚظیطی پػٚٞكی ٞبی یبفتٝ ثب پػٚٞف اظ ثرف ایٗ ٞبی یبفتٝ

 ػبِی آٔٛظـ زضؾی ضیعی ثط٘بٔٝ ٘ظبْ ثطضؾی زض( 1378)

 زا٘ف وبض ثبظاض ثطضؾی زض( 1386) آضٔٗ ٚ ٟٔطػّیعازٜ ایطاٖ،

 ایطاٖ، زِٚتی ٞبی زا٘كٍبٜ زض وبضقٙبؾی ٔمغغ آٔٛذتٍبٖ

 ٞبی ٟٔبضت ثطضؾی زض(1389) یغٕٛضی ٚ ػٕطاٖ نبِحی

 ٞبی ثط٘بٔٝ زض جٟب٘ی التهبز ثٝ تٛجٝ ثب وبض ثبظاض ظای اقتغبَ

 زض ٞب ٟٔبضت ایٗ ضؼف یب فمساٖ ثٝ وٝ ػبِی آٔٛظـ زضؾی

 ا٘س، زاقتٝ اشػبٖ آٔٛذتٍبٖ زا٘ف ٚ زضؾی ٞبی ثط٘بٔٝ

 .زاضز ذٛا٘ی ٞٓ

 وٝ اؾت ایٗ اظ حبوی فٛق پػٚٞكی ٞبی یبفتٝ

 ٔیبٖ اظ وٝ ثبٚض٘س ایٗ ثط غصایی نٙبیغ ضقتٝ زا٘كجٛیبٖ

 ٞبی ٟٔبضت تٟٙب پػٚٞف، ٔٛضز ظای اقتغبَ ٞبی ٟٔبضت

 ثط٘بٔٝ زض ٔؿأِٝ حُ ٚ ذٛز ٔسیطیت تیٕی، وبض اثتىبض،
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 فٙبٚضی اضتجبط، ٞبی ٟٔبضت ٚ قٛز ٔی زازٜ آٔٛظـ زضؾی

 آٔٛظـ زضؾی ثط٘بٔٝ زض یبزٌیطی ٚ ضیعی ثط٘بٔٝ اعالػبت،

 وٝ ٔؼتمس٘س غصایی نٙبیغ ضقتٝ اؾتبزاٖ. قٛز ٕ٘ی زازٜ

 غصایی نٙبیغ زضؾی ثط٘بٔٝ زض تیٕی وبض ٟٔبضت فمظ

 فٙبٚضی اضتجبط، اثتىبض، ٞبی ٟٔبضت أب قٛز، ٔی زازٜ آٔٛظـ

 یبزٌیطی ٚ ضیعی ثط٘بٔٝ ٔؿأِٝ، حُ ذٛز، ٔسیطیت اعالػبت،

 .قٛز ٕ٘ی زازٜ آٔٛظـ زضؾی ثط٘بٔٝ زض

 ٚ عٟٕبؾجی ٞبی پػٚٞف ثب ثرف ایٗ ٞبی یبفتٝ

 ثٝ ٌیٙط ،(1385) ثیٍی ػّی ٚ قٟجبظی ،(1389) ٕٞىبضاٖ

 ، ،) اظ ٘مُ

 ،(1388) ػٕطاٖ نبِحی اظ ٘مُ ثٝ( 2000) ضاثیٙؿٖٛ

(، ، )، 

  اظ ٘مُ ثٝ ضطٚضی ٞبی ٟٔبضت تحمك وٕیؿیٖٛ زثیطذب٘ٝ

، 

) ،(1383) ػعیعی ،

 آٔٛظـ ٚ ػّْٛ طثیت،ت ٚ تؼّیٓ زپبضتٕبٖ ٚ 

 ٚ( ) اؾتطاِیب نٙؼت ٚ ثبظضٌب٘ی اتبق ؛()

 نبِحی اظ ٘مُ ثٝ( ) اؾتطاِیب وبض ٚ وؿت قٛضای

 ٔسیطیت تیٕی، وبض اثتىبض، ٞبی ٟٔبضت آٔٛظـ وٝ( 1388)

 وٙٙس، ٔی تأییس ضا زضؾی ٞبی ثط٘بٔٝ زض ٔؿأِٝ حُ ٚ ذٛز

 .زاضز ذٛا٘ی ٞٓ

 فمساٖ زٞٙسٜ ٘كبٖ وٝ پػٚٞف اظ ثرف آٖ ٞبی یبفتٝ

 اثتىبض،) اؾبتیس زیسٌبٜ اظ ظا اقتغبَ ٞبی ٟٔبضت آٔٛظـ

 ثط٘بٔٝ ٔؿأِٝ، حُ ذٛز، ٔسیطیت اعالػبت، فٙبٚضی اضتجبط،

 فٙبٚضی اضتجبط، ٞبی ٟٔبضت) زا٘كجٛیبٖ ٚ(یبزٌیطی ٚ ضیعی

 نبِحی ٞبی پػٚٞف ثب ،(یبزٌیطی ٚ ضیعی ثط٘بٔٝ اعالػبت،

) ،(1385) ثیٍی یػّ ٚ قٟجبظی ،(1388) ػٕطاٖ

 زثیطذب٘ٝ ،  ، ،

 اظ ٘مُ ثٝ ضطٚضی ٞبی ٟٔبضت تحمك وٕیؿیٖٛ

 نبِحی اظ ٘مُ ثٝ( 2008) ِیسظ زا٘كٍبٜ ،(

 آٔٛظـ ٚ ػّْٛ تطثیت، ٚ تؼّیٓ زپبضتٕبٖ ،(1388) ػٕطاٖ

 ٚ( ) اؾتطاِیب نٙؼت ٚ ثبظضٌب٘ی اتبق ؛()

 نبِحی اظ ٘مُ ثٝ( ) اؾتطاِیب وبض ٚ وؿت قٛضای

(1388)، (، 

 ،) اظ ٘مُ ثٝ ٌیٙط ،

 ،(1388) ػٕطاٖ نبِحی اظ ٘مُ ثٝ( 2000) ضاثیٙؿٖٛ

 ٚ عٟٕبؾجی ،)

 وٝ ) ،(1389) ٕٞىبضاٖ

 تأویس ظا اقتغبَ ٞبی ٟٔبضت آٔٛظـ ثط ٘ٛػی ثٝ یه ٞط

 پػٚٞف، اظ ثرف ایٗ ٞبی یبفتٝ. ٘ساضز ذٛا٘ی ٞٓ زاض٘س،

 ثطضؾی زض( 1378) ٚظیطی پػٚٞكی ٞبی یبفتٝ ثب ٕٞچٙیٗ

 ٚ ٟٔطػّیعازٜ ایطاٖ، ػبِی آٔٛظـ زضؾی ضیعی ثط٘بٔٝ ٘ظبْ

 ٔمغغ آٔٛذتٍبٖ زا٘ف وبض ثبظاض ثطضؾی زض( 1386) آضٔٗ

 ٚ ػٕطاٖ نبِحی ایطاٖ، زِٚتی ٞبی زا٘كٍبٜ زض وبضقٙبؾی

 وبض ثبظاض ظای اقتغبَ ٞبی ٟٔبضت ثطضؾی زض(1389) یغٕٛضی

 ػبِی آٔٛظـ زضؾی ٞبی ثط٘بٔٝ زض جٟب٘ی التهبز ثٝ تٛجٝ ثب

 ٚ زضؾی ٞبی ثط٘بٔٝ زض ٞب ٟٔبضت ایٗ ضؼف یب فمساٖ ثٝ وٝ

 .زاضز ذٛا٘ی ٞٓ ا٘س، زاقتٝ اشػبٖ آٔٛذتٍبٖ زا٘ف

 ذٛا٘ی ٘بٞٓ ٚ ذٛا٘ی ٞٓ ٚ پػٚٞف ٞبی یبفتٝ ثٝ تٛجٝ ثب

 اظٟبض ٌٛ٘ٝ ایٗ تٛاٖ ٔی زیٍط ٞبی پػٚٞف ٞبی یبفتٝ ثب آٖ

 ٞبی ضقتٝ فطاٌیطاٖ وٝ ترههی زا٘ف اظ جسای وٝ زاقت

 ثط٘بٔٝ زض غصایی نٙبیغ ٚ ػٕطاٖ ٟٔٙسؾی حؿبثساضی،

 ٚضٚز ثطای ظا اقتغبَ ٞبی ٟٔبضت یبزٌیطی آٔٛظ٘س، ٔی زضؾی

 أطی آٔٛذتٍبٖ زا٘ف ثطای جبٔؼٝ ٚ وبض ثبظاض زض ٔٛفمیت ٚ

 :وٝ ٕ٘ٛز تٛنیٝ تٛاٖ ٔی ثٙبثطایٗ. آیس ٔی قٕبض ثٝ ضطٚضی

 ٚظاضت ٚ ٞب زا٘كٍبٜ زض آٔٛظقی ٞبی وبضٌبٜ ٚ ٞب زٚضٜ

 ٞبی ضقتٝ زضؾی ضیعی ثط٘بٔٝ ٔؿؤٚالٖ ثطای ػّْٛ

 آقٙبیی جٟت غصایی نٙبیغ ٚ ػٕطاٖ ٟٔٙسؾی حؿبثساضی،

 زض آٟ٘ب ٘مف ثٝ تٛجٝ ِعْٚ ٚ ٞب ٟٔبضت ایٗ جبیٍبٜ ثب آٟ٘ب

 .قٛز ثطٌعاض زضؾی ٞبی ثط٘بٔٝ

 آٟ٘ب تأثیط ٚ ٞب ٟٔبضت ایٗ فطاٌیطی ضطٚضت ثٝ تٛجٝ ثب

 زضؾی ٞبی ثط٘بٔٝ آٔٛذتٍبٖ، زا٘ف آیٙسٜ قغّی ظ٘سٌی زض

 غصایی نٙبیغ ٚ ػٕطاٖ ٟٔٙسؾی حؿبثساضی، ٞبی ضقتٝ

 ٔٛضز حیث ایٗ اظ فٙبٚضی ٚ تحمیمبت ػّْٛ، ٚظاضت تٛؾظ

 .ٌیطز لطاض ثبظٍ٘طی

 ٞبی ٟٔبضت ثٟتط تسٚیٗ ٚ قٙبؾبیی ٔٙظٛض ثٝ

 ػّْٛ ٚظاضت ثیٗ آٔٛذتٍبٖ زا٘ف ٘یبظ ٔٛضز ظای اقتغبَ

 ٚ وبض ٚظاضت ٚ ٔؼبزٖ ٚ نٙبیغ ٚظاضت فٙبٚضی، ٚ تحمیمبت

 ٞبی ٘كؿت ٔطتجظ، ٞبی ؾبظٔبٖ ؾبیط ٚ اجتٕبػی أٛض

 .قٛز ثطٌعاض ضاثغٝ ایٗ زض ٔساْٚ ٚ ترههی
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 ٚ ذجطٜ ػّٕی ٞیأت اػضبی ٚ ٔسضؾبٖ اظ ٌیطی ثٟطٜ

 آٔٛظقی ٞبی وبضٌبٜ ثطٌعاضی ٚ ٔصوٛض ٞبی ٟٔبضت ثٝ ٔجٟع

 ثٝ ػّٕی ٞیأت اػضبی ٚ ٔسضؾبٖ ؾبذتٗ ٔجٟع ٔٙظٛض ثٝ

 ٞب ٟٔبضت ایٗ ا٘تمبَ ٚ آٔٛظـ چٍٍٛ٘ی ٚ ٔصوٛض ٞبی ٟٔبضت

 .زا٘كجٛیبٖ ثٝ

 اظ جسای تحهیّی پیكطفت اضظقیبثی ٞبی قیٜٛ زض

 ٘یع ٔصوٛض ٞبی ٟٔبضت قٙبذتی حیغٝ ٚ ترههی ٞبی زا٘ف

 . ٌیط٘س لطاض اضظقیبثی ٔٛضز

 منابع
 ػبِی آٔٛظـ نحیح ضٚ٘س(. 1372) ذؿطٚ آشض، اِیبؾی

 ٔجٕٛػٝ. وكٛض غصایی ٚ وكبٚضظی تِٛیسات ذسٔت زض
،آٔٛظـ ویفیت ثٟجٛز ؾٕیٙبض زٚٔیٗ ٔمبالت چىیسٜ

 .ثٟكتی قٟیس زا٘كٍبٜ

 ٔحٕس فبضّی، ٚ نبزق نبِحی، ٚ ٔحٕٛز پٛض، قبضع

 ٔیبٖ زض وب٘ٛ٘ی ٞبی قبیؿتٍی ٔیعاٖ ثطضؾی(. 1380)

. ظٔؿتبٖ. 18 قٕبضٜ.اجتٕبػی ػّْٛ فهّٙبٔٝ .زا٘كجٛیبٖ

  88 ـ 63 نم

(. 1385) أیطحؿیٗ ثیٍی، ػّی ٚ اؾٕبػیُ قٟجبظی،

 ٚضٚز ثطای وكبٚضظی آٔٛذتٍبٖ زا٘ف ٞبی قبیؿتٍی ٚاوبٚی

 وكبٚضظی ٚ تطٚیج ػّْٛ ٔجّٝ. وكبٚضظی زض وبض ثبظاضٞبی ثٝ
 .24 ـ 15 نم. 1 قٕبضٜ 2 جّس. ایطاٖ

: ٔكبغُ ٚ وبض جبٔؼٝ،(. 1388) اثطاٞیٓ ػٕطاٖ، نبِحی
 ا٘تكبضات تٟطاٖ،. وبض ثبظاض زض ظا اقتغبَ ٞبی ٟٔبضت ثط ٔطٚضی

 .ؾٕت

(. 1389) ؾؼیس یغٕٛضی، اثطاٞیٓ؛ ػٕطاٖ، نبِحی

 التهبز ثٝ تٛجٝ ثب وبض ثبظاض ظای اقتغبَ ٞبی ٟٔبضت ثطضؾی

 ٔغبِؼبت فهّٙبٔٝ. ػبِی آٔٛظـ زضؾی ٞبی ثط٘بٔٝ زض جٟب٘ی
 .185 ـ 165 نم. ثٟبض. 16 قٕبضٜ زضؾی ثط٘بٔٝ

 قؼجب٘ؼّی ٚ غالٔطضب ضاز، پعقىی ٚ ٔطیٓ عٟٕبؾجی،

 زا٘كجٛیبٖ تٛإ٘ٙسی ثط ٔؤثط ػٛأُ(. 1389) حؿیٗ فٕی،

. قسٖ جٟب٘ی ػهط زض وبض ثبظاض ثٝ ٚضٚز جٟت وكبٚضظی

 نم. ثٟبض. 4 قٕبضٜ زْٚ ؾبَ ایطاٖ ػبِی آٔٛظـ ٔجّٝ

 . 175 ـ 149

. ػبِی آٔٛظـ ٚ اقتغبَ(. 1383) اِٝ ٘ؼٕت ػعیعی،

 ثعضي زا٘كٙبٔٝ ثٙیبز تٟطاٖ. ػبِی آٔٛظـ إِؼبضف زایطٜ

 .فبضؾی

 ٔطازی ٚ ؾیسحؿیٗ عجطی، ػّٛی ٚ ٚیسا ٔجتٟسظازٜ،

 زا٘ف ثطای ٘یبظ ٔٛضز ٞبی ٟٚٔبضت زا٘ف(. 1389) فبعٕٝ پط،

 ،حؿبثساضی ٔجّٝ. حؿبثساضی وبضقٙبؾی ٔمغغ آٔٛذتٍبٖ

 .87 ـ 73 نم. تبثؿتبٖ.1 قٕبضٜ اَٚ، ؾبَ

 ثٟجٛز ٚ ػّٕىطزٞب اضظقیبثی(. 1372) قٟط٘بظ ٔطتضٛی،

 ؾٕیٙبض زٚٔیٗ ٔمبالت چىیسٜ ٔجٕٛػٝ .آٔٛظـ ویفیت
 .ثٟكتی قٟیس زا٘كٍبٜ تٟطاٖ،. آٔٛظـ ویفیت ثٟجٛز

 آٔٛظـ ٚ قسٖ جٟب٘ی(. 1383) یساهلل ظازٜ، ػّی ٟٔط
 زا٘كٙبٔٝ ثٙیبز تٟطاٖ. ػبِی آٔٛظـ إِؼبضف زایطٜ.ػبِی

 .فبضؾی ثعضي

 ثطضؾی(. 1386) ػعیع ؾیس آضٔٗ، یساهلل؛ ٟٔطػّیعازٜ،

 ٞبی زا٘كٍبٜ زض وبضقٙبؾی ٔمغغ آٔٛذتٍبٖ زا٘ف وبض ثبظاض

 .26 قٕبضٜ ضفتبض زا٘كٛض ٔبٞٙبٔٝ زٚ. ایطاٖ زِٚتی

 ایطاٖ پطٚضـ ٚ آٔٛظـ(. 1377) ػجساِحؿیٗ ٘فیؿی،
 إِّّی ثیٗ ٔجبٔغ ٞبی ٘بٔٝ تٛنیٝ: پٙجٓ ٔجٕٛػٝ 1400

 .تطثیت ٚ تؼّیٓ پػٚٞكىسٜ: تٟطاٖ. پطٚضـ ٚ آٔٛظـ ثبضٜ زض

 زض زضؾی ضیعی ثط٘بٔٝ ٘ظبْ(. 1378) ٔػزٜ ٚظیطی،
 زوتطی ضؾبِٝ. ٞب ٌیطی جٟت ٚ ٞب ٚیػٌی ایطاٖ، ػبِی آٔٛظـ

 .ٔسضؼ تطثیت زا٘كٍبٜ ٘كسٜ چبح

 ظـٔٛآ ٚ زیلتهبا تٛؾؼٝ(. 1376) ٔطی َ،ٞبٚٚز

 تٔمبال. ٜسـٌعی ،تیـثٟك اظییطـق زیبـٞ ٝـتطجٕ. بِیــػ
 ثط٘بٔٝ ٚ ٞفٚپػ ٔؤؾؿٝ ،ػبِی ظـٔٛآ ضفِٕؼبا زایطٜ

 . 39 ـ 456 ل ،1376 ،بِیـػ ظـٛـٔآ یعــیض
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