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Abstract
The purpose of this study is to investigate the
scientific and ethical position of Farhangian
University professors and instructors according to
the indicators of the Ministry of Science and
Research, which was followed by and the
presentation of different methods for promoting
their scientific and ethical stance from the
viewpoints of faculty members during the
academic years of 2016-2017. The population of
this descriptive survey consisted of all faculty
members and instructors of the Northwest
Farhangian University campuses (i.e. the
provinces of West Azarbaijan, East Azarbaijan,
Ardebil, Kurdistan, Kermanshah, Zanjan,
Hamedan, Qazvin and Guilan). Random sampling
was employed to select 110 faculty members as
the research sample whose data was accordingly
collected and analyzed. The research instruments
were a standard 28-item questionnaire developed
on the basis of the Ministry criteria and indicators
of promotion and a researcher-made questionnaire
of 24 questions with 12 items for scientific and 12
items for ethical indicators, both of which were
scored on the basis of five-option Likert scales.
The results indicated that the university lecturers'
and assistant professors' performance status was
measured to be lower than the promotion
indicators in all the categories of science and
research, design and production, authorship and
supervising with the exception of quantity and
quality of teaching. In addition, the two groups
were found to be far below the average of the
indicators of science and ethics. However, the
faculty members and instructors performed better
in terms of scientific indicators rather than ethical
ones. Therefore, the necessary strategies in the
university policy-making and planning should be
targeted towards promoting the indicators of
science as the first priority and those of ethics as
the second priority in the future.
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ٌچکید
 ثطضؾی خبیگبُ ؾلوی اؾابیدس ٍ هسضؾابى،ّسف پػٍّف حبضط
ِزاًكگبُ فطٌّگدبى ثب ؾٌبیت ثِ قبذمّبی ٍظاضت ؾلَم ٍ اضائا
قدَُّبی اضیقبی ؾلوی ٍ اذالقی آىّب اظ زیسگبُ اؾضبء ّداتت
 ضٍـ پااػٍّف. ّؿاات1394 – 95 ؾلواای طاای ؾااب ّاابی
 خبهؿِ آهبضی قبهل کلدِ هسضؾبى.یَندفی – پدوبیكی ّؿت
ٍ اؾضبء ّدتت ؾلوی زاًكاگبُ فطٌّگدابى قاوب اطة کكاَض
، اضزثدال، آشضثبیدبى قطقی، آشضثبیدبى طثی:(قبهل اؾتبىّبی
ِ قعٍیي ٍ گدالى) اؾت کا، ّوساى، ظًدبى،ُ کطهبًكب،کطزؾتبى
 ًفط اؾضابء ّداتت110 ،ثِ ضٍـ ًوًَِگدطی یهبزفی طجقِای
ٍ  اًترابة ٍ اطالؾابت الظم خواؽآٍضی،ِؾلوی ثِؾٌاَاى ًوًَا
28  قبهل یک پطؾكٌبهِ اؾتبًساضز، اثعاض پػٍّف.یحلدل قسًس
ٍ گَیِای ثط اؾبؼ هالکّب ٍ قبذمّبی اضیقبی ٍظاضت ؾلاَم
گَیااِ ثااطای12(  ؾاالا ی24 ِیااک پطؾكااٌبهِ هحقااه ؾاابذت
ِ گَیِ ثطای قبذم ّبی اذالقای) کا12 ٍ قبذم ّبی ؾلوی
. اهتدبظثٌسی قاسُ اؾات،ثط اؾبؼ هقدبؼ پٌح زضخِای دکطت
 ٍضؿدت:ًتبیح حبنل اظ اخطای ایي ططح پػٍّكی ؾجبضتاًس اظ
ؾولکطزی اؾبیدس زض هقبیؿِ ثب قبذمّبی اضیقبی ٍظاضت ؾلَم
ٍ زض ؾطح هطثی ٍ زض ؾطح اؾتبزیبضی زض ّوِ هقَ ِّب (ؾلوی
ِ ضاٌّوابیی ٍ ًػابضت) ثا، یت دفابت، ططاحی ٍ یَ دس،پػٍّكی
دطاظ هقَ ِ کودت ٍ کدفدت یاسضیؽ زض ٍضاؿدت پابیديیاط اظ
ٍ  یؿٌای هطثدابى،قبذم قطاض زاضًاس ّاط زٍ گاطٍُ اظ اؾابیدس
اؾااتبزیبضاى زض ّااط زٍ هقَ ااِ ؾلواای ٍ اذالقاای ثااب هداابًگدي
 فبنلِ زاضًس اؾضبء ّدتت ؾلوی زضّط،قبذمّبی ٍظاضت ؾلَم
ِزٍ ؾطح هطثای ٍاؾاتبزیبضی زض هقَ اِ ؾلوای ثْتاط اظ هقَ ا
 ثٌبثطایي زض ؾدبؾتگصاضی ٍ ثطًبهِضیعی.اذالقی ؾول کطزُاًس
زاًكگبُ فطٌّگدبى ثِ اضیقبی ّوِ خبًجِ قبذمّبی ؾلوای زض
اٍ َیت اٍ ٍ قبذمّبی اذالقی زض اٍ َیت ثؿاسی ثاِؾٌاَاى
. الظم اؾت یَخِ قَز،ضاّجطزّبی اؾبؾی
، ٍیػگایّابی اذالقای، ٍیػگیّابی ؾلوای:ياشٌَای کلیدی
 قبذمّبی اضیقب، زاًكگبُ فطٌّگدبى،اؾضبء ّدتت ؾلوی
، یْاطاى، زاًكاگبُ فطٌّگدابى، گطٍُ ؾلَم یطثدتی، ؾضَ ّدتت ؾلوی.1
.ایطاى
. ایطاى، یْطاى، زاًكگبُ فطٌّگدبى، گطٍُ ؾلَم یطثدتی، اؾتبزیبض.2
: َ* ًَیؿٌسُ هؿئ
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یَؾؿِ هٌبثؽ اًؿبًی زض ّط خبهؿِای ثِذهَل زض ؾطح هترهم ٍ فاَ یرهام اظ ؾَاهال هال ط
پدكطفت آى خبهؿِ هحؿَة هیقَز .ضهع هَفقدت کكَضّبی پدكطفتِ ،یَخِ ٍیػُ ثِ ًداطٍی اًؿابًی
کبضآهس ٍ حطفِای هیثبقس کِ قسضت ذالقدت ثبالیی زاقتِ ثبقٌس .یطثدت چٌدي اًؿابىّابیی (هٌابثؽ
اًؿبًی) هؿتلعم ایدبز ًػبم آهَظقی ذال ٍ پػٍّفهحَض اؾت .زاًكگبُّاب ٍ هطاکاع آهاَظـ ؾاب ی
ثٍِیػُ زاًكگبُ فطٌّگدبى 2زض ایي ظهدٌِ هییَاًٌس ًقف ثطخؿاتِ ٍ هحاَضی زاقاتِ ثبقاٌس .یکای اظ
حَظُ ّبی ثؿدبض هْن زض ًػبم آهَظـ ؾب ی ّط کكَضیً ،ػبم یطثدت هؿلن اؾت .یطثدت هؿلانً ،قاف
حدبیی زض انالح ٍ یقَیت ثٌدبزّابی یَؾاؿِای کكاَضّبی هرتلاد زًداب ایفاب هایکٌاس (نابزقی ٍ
ّوکبضاى .)89 :1396،اظ آًدب کِ ثرف اؾػن یبزگدطی زاًفآهَظاى یاب یت دطگاصاضی ًػابم آهاَظـ ٍ
پطٍضـ ضا ثبیس زض هحدط یبززّی ٍ یبزگدطی خؿتدَ کاطز ٍ هؿلوابى هْانیاطیي ؾبهال زض افاعایف
کدفدت یبزگدطی زاًفآهَظاى ّؿتٌس ،ثٌبثطایي یَؾؿِ حطفاِای آىّاب اظ اّودات ذبنای ثطذاَضزاض
اؾت(قدطثگی ٍ ثبضذسا .)126 :1396 ،ثب ؾٌبیت ثِ ؾدبؾتّبی کلی ایدبز یحَ زض ًػابم آهاَظـ ٍ
پطٍضـ 3کكَض هجٌی ثط فلؿفِ یؿلدن ٍ یطثدت اؾالهی زض خْت ًدال ثاِ «حدابت طدجاِ» ٍ ظًاسگی
فطزی ٍ اختوبؾی هطلَة اؾالهی ،ثْؿبظی ٍ اؾتالی هٌبثؽ اًؿبًی آهَظـ ٍ پطٍضـ اظخولِ اؾبیدس ٍ
هسضؾبى زاًكگبُ فطٌّگدبى ثِؾٌَاى هحَض یحاَ زض ًػابم یؿلادن ٍ یطثدات کكاَض اظ اٍ َیات اهاَض
هیثبقٌس .ثِ ایي هٌػَض اضیقبی هؿتوط کدفدت ًػبم یطثدات هؿلان ،قبیؿاتگیّاب ٍ یَاًوٌاسیّابی
ؾلوی ،اذالقی ،حطفِای ٍ یطثدتی اؾبیدس زاًكگبُ فطٌّگدبى ثاط ضٍظآهاس ؾابذتي پبیاِّابی ؾلوای ٍ
اذالقی آىّب خْت ّوؿَیی ثب اؾٌبز ثبالزؾتی ًػابم یحاَ ثٌدابزیي زض ثطًبهاِ کابض ایاي زاًكاگبُ
هیثبقس(زؾتٌبهِ ضاٌّوبی اؾضبء ّدتت ؾلوی زاًكگبُ فطٌّگدبى .)1394،هؿلوبى زض کكَضّب ٍ هلال
هرتلد زاضای ًقف کلدسی ٍ حدبیی ّؿتٌس کِ ثب یطثدت ًؿل آیٌسُ ّط کكاَضی ،زضٍاقاؽ آیٌاسُ آى
کكَضّب ضا ضقن هیظًٌس (اقتهبزی ضٍزی.)30 :1396،
اؾبیدس زاًكگبُ فطٌّگدبى کِ ثِؾٌَاى ؾافدطاى یحاَ زض ًػابم یطثدات هؿلان خبهؿاِ هاب یلقای
قسُ اًس ،اظ ّط حبظ ثبیؿتی آهبزگی الظم خْت ثْجَز کدفدت زض ؾبذتبض آهَظقی ٍ یطثدتی هؿلوابى
ٍ زثدطاى ضا کؿت کٌٌسً .گبّی ثِ ؾدؿتن یطثدت هؿلان زض ؾابیط کكاَضّب ٍ خبیگابُ ٍ اّودتای کاِ
اؾبیدس ٍ هسضؾبى هطاکع یطثدت هؿلن زض یطثدت ًؿل آیٌسُ کكَض ذَیف ثاٍِاؾاطِ یطثدات هؿلوابى
فکَض ،اًسیكوٌس ،کبضآهس ٍ فؿب ثِ ؾْسُزاضًس ثدبًگط ًقف هحَضی ٍ کلدسی آىّب هیثبقس (ٍیػًُبهاِ
ًرؿتدي اخالؼ ؾطاؾطی اؾتبزاى زاًكگبُ فطٌّگدابى .)1394،اظ ؾاَی زیگاط ،ثطًبهاِّابی یَؾاؿِ
حطفِای اؾبیدس ثبیس خٌجِّبی هرتلد قغلی اؾضبء ّدتت ؾلوی اظخولِ پػٍّف ،یسضیؽ ،ضاٌّوابیی
ٍ هكبٍضُ ضؾب ِّبی زاًكدَیی ،یت دد ٍ یطخوِ ،قطکت زض ؾودٌبضّبی زاذلای ٍ ذابضخی ،ؾضاَیت
1. human resources
2. Farhangian University
3. educational system
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زض اًدوايّابی ؾلوای ،ؾارٌطاًیّابی ؾلوای ٍ ؾواَهی ضا زض ثطگداطز (ذاسیَی ٍ ا ْاَضزیذابى
ٍظیطی .) 1394،اضکبى اؾبؾی آهَظـ زض ّط زاًكگبُ ،اؾتبز ،زاًكادَ ٍ هحادط آهَظقای هایثبقاس.
ثسیْی اؾت کِ اذتال زض ّط یک اظ ایي ؾِ ضکي ،ؾجت افت کدفدت آهَظقی ذَاّس قاس .زضٍاقاؽ،
ؾولکطز ٍ ٍیػگیّبی اؾتبز ،ثبؾث زؾتدبثی ثِ اّساف آهَظقی ٍ یبزگدطی زاًكادَ هایگاطزز .ثاسیي
حبظٍ ،یػگیّبی هسضؼ ا طثرف ،هَضزیَخِ ثؿدبضی اظ هحققابى زض زًداب ثاَزُ ٍ زیگاط هطب ؿابت،
یَخِ هسضؾدي ثِ زیسگبُ ّبی زاًكدَیبى ٍ قاٌبذت ًقابق قاَت ٍ ضاؿد ذاَیف زض خْات ایدابز
حطکت ٍ پَیبیی ثِؾَی اؾتبز هطلَة ضا قَیبً یَندِ کطزُاًس (هػلَهی ٍ ّوکبضاى.)1387،
ثطضؾی اثؿبز هرتلد قبیؿتگیّبی هَضزًدبظ اؾضبء ّدتت ؾلوی ثاٍِیاػُ زض زاًكاگبُ فطٌّگدابى،
ّوَاضُ هَضز ز س ِ هسیطاى زاًكگبّی ،ذبنِ ثراف ثطًبهاِضیاعی ثب ٌاسگی اؾضابء ّداتت ؾلوای ٍ
پػٍّكگطاى ثَزُ ٍ ّؿت ٍ یجددي ایي قبیؿتگیّب ثِؾٌَاى یکی اظ قبذمّبی کلدسی زاًكاگبُ ،زض
یجددي ٍضؽ هَخَز ٍ اضائِ یهَیطی خبهؽ اظ ایي قبیؿتگیّبی کلدسی ٍ ثِ ؾجابضیی یحلدال هقبیؿاِ
یطجدقی ٍاقؿدّبت ثب اًتػبضات ٍ یطؾدن چكناًساظّبی آیی ،اّودت هییبثس ا جتاِ ثبیاس ثاِ ایاي ًکتاِ
یَخِ زاقت کِ ثِ ؾجت هبّدت زض حب یغددط زاًكگبُّاب ٍ هطاکاع آهاَظـ ؾاب ی ،قبیؿاتگیّابی
هَضزًدبظ اؾضبء ّدتت ؾلوی زائوبً زض حب یغددط ّؿتٌس .ایي ؾَاهل ثبؾث هیقَز کاِ زضک زقداه ٍ
هطب ؿبت یدطثی ثطآهسُ اظ ثطضؾی زض کكَض ٍخَز ًساقتِ ثبقس ثب یَخِ ثاِ ایايکاِ اهاطٍظُ زاًكاگبُ
فطٌّگدبى ثِ یکی اظ هْنیطیي ٍ حؿبؼیطیي ؾدؿتنّبی آهَظقی ٍ ذاسهبیی خبهؿاِ یجاسیل قاسُ
اؾت ،زض چٌدي قاطایطی اؾضابء ّداتت ؾلوای ثبیاس اظ زاًاف ،یَاًابیی ٍ هْابضت الظم زض پَیابیی ٍ
ثِضٍظضؾبًی هساٍم ذَز زض حدطاِ ّابی هرتلاد ؾلوای ،اذالقای ،پػٍّكای ٍ  ...ثطذاَضزاض ثبقاٌس ٍ
ّسفّبی ؾبظهبى ضا ثِذَثی قٌبذتِ ٍ زض ضاؾتبی آى حطکت ًوبیٌس ثٌبثطایي ؾوسُ هؿئلِای کِ زض
ایي پػٍّف ،هَضزثطضؾی ٍ یحلدل قطاض هیگدطز ٍ ّسف انلی پاػٍّف هحؿاَة هایقاَز ،یؿدادي
ٍضؿدت فؿلی اؾبیدس ٍ اضظیبثی قبیؿتگیّب ٍ نالحدتّبی ؾلوی ٍ اذالقی 1آىّاب اؾات .زض هطیجاِ
ثؿسی ،ثِؾٌَاى یک ّسف هطلَة ،ثِ زًجب اضائِ قدَُّب ٍ ضاّجطزّبیی خْت اضیقابی خبیگابُ ؾلوای
اؾبیدس ثطضؾی فبنلِ ٍضؽ هَخَز ٍ ٍضؽ هطلَة ٍ خؿتدَی ضاُّبیی ثطای پط کاطزى ایاي قاکبف،
هسًػط ایي پػٍّف اؾت .ؾالٍُ ثط ایي ،ؾلا انلی پػٍّف حبضط ؾجبضت اؾت اظ ایٌکِ خبیگبُ ؾلوی
اؾبیدس ٍ هسضؾبى زاًكگبُ فطٌّگدبى ثب ؾٌبیت ثِ قبذمّبی ٍظاضت ؾلَم ٍ 2اؾٌبز ثبالزؾتی زض چاِ
حسی قطاض زاضز؟ (ایي قؿوت اظ ططیه پبؾد ثِ ؾلاالت ٍیػگیّابی قٌبؾاٌبهِای اؾابیدس هكارم
هیقَز) ٍ قادَُّابی اضیقابی ؾلوای ٍ اذالقای آىّاب اظ زیاسگبُ ذَزقابى قابهل کاسام هاَاضز ٍ
اٍ َیتثٌسیّب ذَاّس ثَز؟

1. scientific and ethical qualifications
2. Indices of Science Ministry
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نبحتًػطاى یؿلدنٍیطثدت هؿتقسًس قبیؿتگی ّط ًػابم آهَظقای ثاِاًاساظُ قبیؿاتگی هؿلوابى
یطثدتقسُ زض آى ًػبم اؾت .ثط اؾبؼ اؾالهدِ خْبًی «آهاَظـ ثاطای ّواِ »1کاِ زض ؾاب ،1990
یَؾط کٌفطاًؽ خْبًی آهَظـ ٍ پطٍضـ زض یًَؿکَ 2نابزض قاسُ ،یکای اظ ظیطؾابذتّابی هْان ٍ
کبضؾبظ زض ایي ظهدٌِ ،ثْؿبظی یطثدت هؿلن 3قلواساز قاسُ اؾات (ز َائاَکؽّ ٍ 4وکابضاى.)2013 ،
ًگبّی ثِ پػٍّفّبی اًدبمقسُ زض ایي ظهدٌِ ًكبى هیزّس کِ یَخاِ ثاِ ثطًبهاِّابی یطثداتهؿلان
ّوگبم ثب یحَالت خْبًی زض ؾهطی کِ ؾهط زاًبیی ٍ فٌابٍضی اطالؾابت ًبهداسُ قاسُ ،اظ هْانیاطیي
ثحثّبیی هیثبقس کِ یَخِ نبحت ًػطاى ضا ثِ ذَز خلت کطزُ اؾتٍ .اضح اؾت کاِ ٍضٍز ثاِ ایاي
ؾهطً ،دبظّبی خسیسی ضا ثطای هؿلوبى ثِ اضهغبى آٍضزُ اؾت ًدبظّابیی کاِ هؿاتلعم آهابزُؾابظی ٍ
اضیقبی ؾطح آهَظـ اؾت .هؿلوبى ثبیس زاًف ٍ یَاًبییّبی یرههی ٍ حطفِای ذَز ضا ثاب یحاَالت
آیٌسُ ّوبٌّگ ؾبظًس .ثط ایي اؾبؼ ،کكَضّبی یَؾؿِیبفتِ ٍ ثطذای اظ کكاَضّبی زض حاب یَؾاؿِ،
ثطًبهِّب ٍ فؿب دت ّبیی ضا ثطای ضٍیبضٍیی ثب ایي یحَالت یساضک زیاسُ ٍ زض ثطًبهاِّابی یطثداتهؿلان
کكَضقبى ،یغددط ٍ یحَالیی ایدبز کطزُ اًس .هطب ؿِ یطجدقی کِ اًدوي آؾدب پبؾدفدک زض کكاَضّبی
فطاًؿِ ،آ وبىً ،دَظ ٌسٌّ ،گ کٌگ ،چدي ،غاپي ٍ کبًبزا اظًػط آهَظـ ٍ ثٍِیاػُ آهاَظـ هؿلوابى ثاب
یَخِ ثِ اّسافً ،حَُ گعیٌف ،هحتَای ثطًبهِ یطثدتهؿلن ٍ آهبزُ ؾبظی هؿلوبى اًدبم زازُاًس حابکی
اظ آى اؾت کِ آهَظـ هؿلوبى اظ ؾٌبنط ضطٍضی یَؾؿِ آهَظـ ٍ پطٍضـ قلواساز هایقاَز ٍ ّاسف
اٍ دي پطٍغُ ثدي کكَضی ذَز ضا ثْجَز کدفدت آهَظـ ٍ پطٍضـ اظ ططیه ًَآٍضی قطاض زازُ ٍ یکای اظ
هااَاضز ثطخؿااتِای کااِ زض ایااي ضاؾااتب ثااط آى انااطاض زاضز ،یطثدااتهؿلاان ٍ یطثدااتکٌٌااسگبى هؿلاان
اؾت(هالییًػاز ٍ شکبٍیی.)1387،
اظ ؾَی زیگط ،یطثدت ًؿل ثب اؾتؿساز ٍ ذاال آیٌاسُ ایاي هاطظ ٍ ثاَم اؾاالهی ،ثاِؾابى زیگاط
کكَضّبی پدكطفتِ نطفبً زض گطٍ یتؾدؽ ٍ یكکدل زاًكگبُّبیی اؾت کِ اذتهابل ثاِ اهاط ذطداط
یطثدت هؿلوبًی فطّدرتِ زاقتِ ثبقٌس .هطاکع یطثدتهؿلن کِ ثب اّساف ذبل ٍ ثط اؾابؼ خْابىثدٌای
اًؿبى ّبی اضظقی ،چَى قْدساى ضخبیی ٍ ثبٌّط ،اًسکی پؽ اظ پدطٍظی اًقالة اؾاالهی ایاطاى قاکل
گطفت ،زض ثطِّ ای اظ ظهبى ثب خصة هؿتؿسیطیي ،هتؿْسیطیي ٍ ؾبقهیاطیي خاَاىّاب ،ظهدٌاِ حضاَض
آگبّبًِ ،ؾب وبًِ ٍ ؾبققبًِ زاًفآهَذتگبًی ضا زض هطاکع آهَظقی کكَض فطاّن کاطز کاِ ّان اظ حداث
ؾلوی ٍ یرههی اظ پَیبیی الظم ثطذَضزاض ثَزًس ٍ ّن اظ خْت اؾتحکبم ثبٍضّبی زیٌی ٍ اًسیكِّابی
ًبة ٍالیی ،ا گَّبی هٌبؾجی ثطای زاًفآهَظاى هحؿَة هیقسًس .پػٍّفّب حکبیات اظ آى زاضز کاِ
هَفه یطیي هؿلوبى زض حَظُ یؿلدن ٍ یطثدت ،زاًف آهَذتگبى هطاکع یطثدتهؿلن ثَزُاًاس ٍ اهاطٍظ کاِ
یتؾدؽ زاًكگبُ فطٌّگدبى ٍ اضیقبی هطاکع ثِ زاًكکسُّبی ایي زاًكگبُ ،اهکابىپاصیط قاسُ اؾات ثاب
1. education for everyone
2. UNESCO
3. teacher training
4. Delvaux
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اهدسٍاضی یوبم هییَاى ثِ اّودت خبیگبُ ثیثسیل هطاکع یطثدت هؿلن پی ثاطز (ثبثب َیابى ٍ هؿاؿَزی،
.)1394
زاًكگبُ فطٌّگدبى اظ ؾب ّ ٍ 1390نظهبى ثب یتؾدؽ آى ،ثِؾٌَاى یکی اظ زاًكگبُّبی هططح زض
ؾطح کكَض هؿطفی گطزیسُ ٍ ّوَاضُ هَضز اّتوبم ٍیػُ ثَزُ اؾت ایي زاًكگبُ ثب ّسف یتهدي ،یطثدت
ٍ یَاًوٌسؾبظی هٌبثؽ اًؿبًی ٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ ،پدكطٍ زض آهَظـ ،پػٍّف ،یَ دس ٍ یطٍیح ؾلن
ًبفؽ هَضزًدبظ آهَظـ ٍ پطٍضـ ،قکلگطفتِ اؾت ٍ ٍغبیفی اظ قجدل یؿلدن ٍ یطثدت زاًكدَهؿلوبى ٍ
هسیطاى ٍ کبضقٌبؾبًی ثب قبیؿتگیّبی اذالقی ،اؾتقبزی ،یرههی ٍ حطفِای یطثدت هسیطاى آهَظقی
ٍ یطثدتی یَاًوٌس ،قبیؿتِ ٍ یحَ آفطیي یَاًوٌسؾابظی ٍ اضیقابی ؾاطح یطثدتای ،زاًكای ٍ هْابضیی
فطٌّگدبى اظ ططیه آهَظـّبی کَیبُهست اضیقبی یَاًوٌسیّبی زاًكادَ هؿلوابى ثاِهٌػاَض ایدابز
هْبضتّبی یسضیؽ چٌس ضقتِای ٍ ...ضا ثِ ؾْسُ زاضز .زاًكگبُ فطٌّگدبى اظًػاط حقاَقی ٍ اؾاتقال
ازاضی ٍ هب ی ٍاثؿتِ ثِ ٍظاضت آهاَظـ ٍ پاطٍضـ اؾات ٍ ثاِناَضت ّداتت اهٌابیی ازاضُ هایقاَز
)اؾبؾٌبهِ زاًكگبُ فطٌّگدبى.)1391 ،
زض ذهَل پدكدٌِ پػٍّكی هَضَؼ هییَاى ثِ پػٍّفّبی هطیجط شیل اقبضُ ًواَز :پػٍّكای
یَؾط قٌجطی ٍ ّوکبضاى ( )1394ثب ؾٌَاى «اذال حطفِای اؾضبء ّدتت ؾلوی ٍ ضاثطِ آى ثب کدفدت
آهَظـ ؾب ی» زض هدبى زاًكدَیبى یحهدالت یکودلی زاًكگبُ ثَؾلی ؾدٌبی ّوساى اًدبم قسً .تبیح
پػٍّف ًكبى زاز کِ ا ط هؿتقدن اذال حطفِای ثط یضودي کدفدت ،هثجت ٍ هؿٌیزاض اؾت .ثٌبثطایي
یَخِ ثِ اؾتبًساضزّبی اذال حطفِای اؾضبء ّدتت ؾلوی هییَاًس یکی اظ ضاّجطزّبی اؾبؾای خْات
ثْجَز ٍ یضودي کدفدت زض ًػبم آهَظـ ؾب ی ثبقس.
ًدفی ( )1393پػٍّكی ثب ؾٌَاى «هل فِّابی اذاال حطفاِای یاسضیؽ اظ زیاسگبُ زاًكادَیبى
زاًكگبُ ؾلَم پعقکی قن» اًدبم زازُ اؾت .یبفتِّبی ایي پػٍّف ًكبى زاز کِ هدابًگدي کلای ًواطُ
اذال حطفِ ای یسضیؽ اؾبیدس اظ زیسگبُ زاًكدَیبى ثبالیط اظ حس هتَؾاط ًػاطات کلای زاًكادَیبى
هیثبقسّ .نچٌدي زض هل فِّبی ٍیػگیّبی قرهدتی ،اقطاف ثط هحتَا ،یؿلط ثط ضٍـّبی یسضیؽ،
اضظقدبثی اؾتبًساضز ٍ ضؾبیت قَاًدي آهَظقی ،اذتالف هدبًگدي ًؿجت ثِ حس هتَؾط ،هؿٌایزاض ثاَزُ
اؾت ثٌبثطایي ثِ ًػط زاًكدَیبىٍ ،ضؿدت اذال حطفِای یسضیؽ ٍ هل فِّبی آى زض اؾبیدس زاًكگبُ
ًؿجتبً هطلَة اضظیبثی قسُ اؾت.
آؾبیف ٍ ّوکبضاى ( )1390زض پػٍّكی یحت ؾٌَاى «ؾَاهل هل ط ثط هدعاى فؿب دتّبی آهَظقی
ٍ پػٍّكی اؾبیدس زاًكگبُ ؾلَم پعقکی گلؿتبى» ثِ ایي ًتددِ زؾت یبفتٌاس کاِ ؾَاهال اًگدعقای
ًػداط اضیقبی هطیجاِ ثاطای قاطکت زض فؿب داتّابی پػٍّكی ؾجت هیقَز یب اؾضبی ّداتت ؾلوای
اّودت ثدكتطی ثطای اًدبم فؿب دت ّابی پػٍّكای قبئاال قااًَس ٍ ایااي ؾبهاال زض کٌاابض زاقاتي
هؿئَ دتّبی اخطایی ؾجت کبّف ظهبى نطف قسُ ثطای فؿب دتّبی آهَظقی هیقَز.

6

فصلناهة توسعة حرفهای هعلن /سال دوم /شواره ششن /زهستاى 6931

ظاًگ ( )2013ططحی ثب ؾٌَاى «ثطضؾای هاالکّابی اضیقابی اؾضابء ّداتت ؾلوای ،یدطثدابت ٍ
ازضاکبت زاًكکسُای یک هطب ؿِ کدفی زض زاًكگبُ کی کكَض چدي» اًدبم زازُ ٍ ًتبیح آى ضا زض ؾاِ
حَظُ ثطضؾی کاطزُ اؾات :اٍ  ،یؿدادي هاالکّاب ٍ هؿدبضّابی اضیقابی ؾابظهبًی زٍمً ،كابى زازى
یدطثِّبی اؾضبء ّدتت ؾلوی کِ زض ضیجِ ثبالی زاًكکسُ قطاض زاضًس ٍ زضک آىّب اظ ایي اضیقاب .ؾاَم،
ثحث زضثبضُ ایٌکِ ،احتوب پدسا کطزى انالحبت ٍ یغددطات زض ؾدؿاتن هَخاَز اضظقادبثی ٍ اضیقابی
اؾضبء ّدتت ؾلوی چِقسض اؾت؟ ًتبیح ثِزؾتآهسُ ًكبى زاز اظًػط اؾضبء ّدتت ؾلوای ،یاالـّابی
آیٌسُ زض هَضز اضظیبثی ٍ اضیقبی اؾابیدس ثدكاتط ثاط هؿدبضّابی آهَظقای زض ؾاطح گاطٍُ آهَظقای ٍ
زپبضیوبىّبی ؾلوی ثٍِیػُ زض ثرف پػٍّكی زض ظهدٌِّابی کابضثطزی کاطزى زاًاف یَؾاط اؾضابء
ّدتت ؾلوی ،هتوطکع ذَاّس قس.
ؾگسیي ٍ ا ٌب )2011(1زض هقب ِای ثب ؾٌاَاى «یَاًابیی یؿابهلی (ثبظیابثی) ثاِؾٌاَاى ّاسف ٍیاػُ
زٍضُّبی اذال حطفِای هسضؾبى» ًكبى زازًس ایي یَاًبیی یؿبهلٍ ،خاساى کابضی ٍ ضفتابض حطفاِای
هطثی ضا یؿْدل هایکٌاس .خدواع ،حادن ٍ اًسضؾاَى )2002( 2زض پػٍّكای ثاب ؾٌاَاى «چب كای زض
کطؾیّبی زاًكگبّی :یحلدل یفبٍتّب زض اؾترسام ٍ اضیقبی اؾضبء ّدتت ؾلوی زاًكکسُای» ثِ ایاي
ًتددِ زؾت یبفتٌس کِ اؾبیدس ثرفّبی هتؿسز کِ ثِ احتوب ظیابز ،ا گَّابی ض یگداطی ضا کؿات
هیکٌٌس ،آىّبیی ّؿتٌس کِ آهَظـ یب یسضیؽ ثدكتطی ثاطای زاًكاکسُ اًدابم هایزٌّاس ،ؾاطَح
قبًًَی ٍیػُای ثطای ثطًبهِضیعی زاذلی زاضًس ٍ زیسگبُّبی هٌػوی اظ ٌّدبضّب ضا اؾتفبزُ هیکٌٌس .ثط
اؾبؼ هجبًی ًػطی ٍ پػٍّكی ،ؾلا ّبی پػٍّف حبضط ؾجبضیٌس اظ:
ٍ -1ضؿدت هَخَز ؾلوی ٍ اذالقی اؾبیدس زاًكگبُ فطٌّگدبى ثب یَخِ ثاِ قابذمّابی اضیقابی
ٍظاضت ؾلَم ،یحقدقبت ٍ فٌبٍضی ،چگًَِ اؾت؟
 -2فبنلِ ثدي ٍضؿدت هَخَز ؾلوی ٍ اذالقی ثب ٍضؿدت هطلَة (ثب یَخِ ثِ قبذمّبی اضیقاب)
ثِ چِ هدعاى اؾت؟
ٍ -3ضؿدت فؿلی اؾبیدس زاًكگبُ فطٌّگدبى ،زض قبذمّبی ؾلوی ثْتط اؾت یب زض قابذمّابی
اذالقی؟
 -4هَاًؽ ؾوسُ اضیقبی اؾابیدس زض اثؿابز ؾلوای ٍ اذالقای اظًػاط اؾضابء ّداتت ؾلوای زاًكاگبُ
فطٌّگدبى کساهٌس؟
 -5قدَُّبی هطلَة اضیقبی اؾبیدس زض اثؿبز ؾلوی ٍ اذالقی اظًػط اؾضبء ّداتت ؾلوای زاًكاگبُ
فطٌّگدبى کساهٌس؟
 -6اظًػط اؾضبء ّدتت ؾلوی زاًكگبُ فطٌّگدبىٍ ،یػگیّبی اذالقی اؾبیدس ثاطای اضیقاب ،هْانیاط
ّؿتٌس یب ٍیػگیّبی ؾلوی آىّب؟
1. Seghedin & Elena
2. Heam, James & Anderson
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ريشضىاسی
پػٍّف حبضط اظ حبظ ًَؼ یحقده ،کبضثطزی ٍ اظ حبظ ضٍـ یحقده ،پدوبیكی یب ظهدٌِیبثی اؾت.
اثعاض پػٍّف ثطای خوؽآٍضی اطالؾبت قبهل پطؾكٌبهِ هحقه ؾبذتِ ثب  24ؾلا ثؿتِ پبؾد زض
ططح هقدبؼ پٌح زضخِای دکطت ثَز کِ ثط اؾبؼ هقدبؼ گبیوي ،اٍ َیتثٌسی ٍ اهتدبظ زازُ قسًس ٍ
ثب یَخِ ثِ ًػط اؾضبء ّدتت ؾلوی ًؿجت ثِ اضظـ ٍ اّودت هقَ ِّب خْت خوؽآٍضی اطالؾبت ثطای
یحلدل ؾلاالت یحقده ،ؾلاالیی هططح ٍ اظًػط اؾضبء ّدتت ؾلوی ٍ هسضؾدي ،اٍ َیتثٌسی قسًس.
پطؾكٌبهِ زیگط ثط اؾبؼ هالکّب ٍ قبذمّبی اضیقبی ٍظاضت ؾلَم ،یحقدقبت ٍ فٌبٍضی ثَز کِ
ٍیػگیّبی فؿلی ٍ قطایط اضیقبی اؾبیدس ثب آىّب هقبیؿِ ،اهتدبظثٌسی ٍ ثط اؾبؼ حساقل ٍ حساکثط
اهتدبظات زض قب ت خسٍ هؿدبض ،هَضز هقبیؿِ ٍ یحلدل قطاض گطفتٌس .پبیبیی پطؾكٌبهِّبی هصکَض ثب
اؾتفبزُ اظ ضٍـ آ فبی کطًٍجبخ  0/87هحبؾجِ گطزیس ٍ ّنچٌدي ثطای ؾٌدف ضٍایی هحتَاییً ،ػط
هترههبى ٍ اؾتبزاى ؾلَم یطثدتی ٍ هسیطیت هَضزثطضؾی قطاض گطفتِ ٍ اؾوب گطزیس .ثب یَخِ ثِ
ایيکِ یطثدت اؾبیدسی زض یطاظ ًػبم هقسؼ خوَْضی اؾالهی ایطاى ثِؾٌَاى افطازی کِ پبیِّبی
فطٌّگی خبهؿِ ضا هؿتحکن ٍ آى ضا اضیقب هیزٌّس ،اظ اّساف اؾبؾی ثطًبهِّبی هرتلد یَؾؿِ زض
قب ت ؾٌس چكناًساظ ٍ ثطًبهِّبی هلی ثِذهَل ؾٌس یحَ ثٌدبزیي هیثبقس یؿطید ،یؿددي ٍ
یجددي خبیگبُ حقدقی اؾبیدس ٍ هسضؾبى زاًكگبُ فطٌّگدبى هییَاًس ثِ قفبفؾبظی ؾولکطزّب ٍ
ثطًبهِضیعی هٌؿدن ثطای حفع ٍ ًگْساقت ،خصة ٍ آهَظـ اؾضبء ّدتت ؾلوی یحَ آفطیي کوک
ًوبیس .ثط ایي اؾبؼ ،خبهؿِ آهبضی پػٍّف حبضط قبهل کلدِ اؾبیدس ٍ اؾضبء ّدتت ؾلوی هَغد
ضؾوی ٍ پدوبًی (آهَظقی ٍازاضی ظى ٍ هطز) پطزیؽّب ٍ هطاکع آهَظـ ؾب ی زاًكگبُ فطٌّگدبى
قوب طة کكَض ثِ یؿساز  225هیثبقٌس کِ ثِ کوک ضٍـ ًوًَِگدطی یهبزفی طجقِای ًؿجتی،
پطزیؽّب ٍ هطاکع آهَظـ ؾب ی اؾتبىّبی (اضزثدل ،آشضثبیدبى طثی ،آشضثبیدبىقطقی ،گدالى،
کطزؾتبىّ ،وساى ،ظً دبى ٍ قعٍیي) اظ ّط اؾتبى ،زٍ پطزیؽ زض هطکع اؾتبى (یکی پطزیؽ ذَاّطاى ٍ
زیگطی پطزیؽ ثطازضاى) ٍ هطاکع آهَظـ ؾب ی یبثؽ آىّب حسٍز ً 110فط ثِؾٌَاى ًوًَِ اًتربة ٍ
اطالؾبت الظم خوؽآٍضی قسًس.
جديل ( )1جامعٍ ي ومًوٍ آماری پصيَص بر اساض ريش تصادفی طبقٍای
ردیف

وام استان ي داوطگاٌ

جامعٍ آماری

ومًوٍ آماری

درصد

1
2
3
4
5
6

آشضثبیدبى طثی
آشضثبیدبى قطقی
اضزثدل
ظًدبى
کطزؾتبى
کطهبًكبُ

26
38
13
18
23
14

15
22
8
12
14
9

15
20
7
10
12
8
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ادامٍ جديل ( )1جامعٍ ي ومًوٍ آماری پصيَص بر اساض ريش تصادفی طبقٍای
ردیف

وام استان ي داوطگاٌ

جامعٍ آماری

ومًوٍ آماری

درصد

7
8
9

گدالى
ّوساى
قعٍیي

13
28
9

8
16
6

7
16
5

182

110

100

خوؽ کل

زض پػٍّف حبضط ثطای یحلدل آهبضی ؾلاالت اظ آظهَى یی یک هتغدطی ( ٍ )T-Testیی ٍاثؿتِ
( )T-Testثب یَخِ ثِ هبّدت هل فِّب اؾتفبزُ قس .زضًْبیت پؽ اظ خوؽآٍضی زازُّبی هَضزًدبظ
یحقده ،ایي زازُّب ثب اؾتفبزُ اظ ثؿتِ ًطمافعاض  ،SPSSهَضز یدعیِ ٍ یحلدل قطاض گطفتٌس ٍ اطالؾبت
الظم ثب یَخِ ثِ قبذمّب ٍ هؿدبضّبی ؾلوی ٍ اذالقی هَخَز ٍظاضت ؾلَم ،یحقدقبت ٍ فٌبٍضی ،زضثبضُ
اؾضبء ّدتت ؾلوی زاًكگبُ فطٌّگدبى ،اؾترطاج ٍ خوؽثٌسی قسًس.
یافتٍَا
ًتبیح حبنل اظ ثطضؾی زازُّب اظ ؾَاهل زهَگطافدکی اؾضبء ّدتت ؾلوای قاطکتکٌٌاسُ زض پاػٍّف
ًكبى زاز کِ اظ یؿساز ً 82فط پبؾدزٌّسُ ،حسٍز  20زضنس ظى ٍ  80زضنس هاطز هایثبقاٌس .اظًػاط
ٍضؿدت اؾترساهی ًدع حسٍز  20زضنس پدوبًی ٍ  80زضنس ضؾوی ،اظًػط هاسضک یحهادلی حاسٍز
 40زضنس زاضای هسضک یحهدلی کبضقٌبؾی اضقس ٍ  60زضنس اظ آىّب زاضای هسض یحهادلی زکتاطی
هیثبقٌس .اظًػط هطیجِ زاًكگبّی ًدع حسٍز  40زضنس زض هطیجِ ؾلوی هطثی ٍ  60زضنس زاضای هطیجِ
اؾتبزیبضی هیثبقٌس .زض ثؿس ضقتِ یحهدلی کِ ثِ چْابض زؾاتِ ؾلوای یقؿادن قاسُ ثَزًاس (ؾلاَم
یطثدتی ،ؾلَم اًؿبًی ،ؾلَم پبیِ ٍ هؿابضف اؾاالهی) حاسٍز  45زضناس زاضای ضقاتِ یحهادلی ؾلاَم
یطثدتی 23 ،زضنس زاضای ضقتِ یحهدلی ؾلَم پبیِ 22 ،زضنس زاضای ضقتِ یحهادلی ؾلاَم اًؿابًی ٍ
 10زضنس زاضای ضقتِ یحهدلی هؿبضف اؾالهی هیثبقٌس .اظًػط ؾٌی ،اکثط قطکتکٌٌاسگبى (حاسٍز
 28زضنس) زاضای ؾي ثدي  41 – 45ؾب ٍ ثؿس اظ آى ،ثدكتط آىّب زض هحسٍزُ ؾي  45 – 50ؾاب
قطاض زاضًس .اظًػط یؿلط ثِ ظثبى ذبضخی ًدع اکثط قطکتکٌٌسگبى (حسٍز  45زضنس) زض حاس هتَؾاط
ثِ یکی اظ ظثبىّبی ذبضخی هؿلط ثَزًس ،کِ قبثلیتهال اؾات ٍ ثاِؾٌاَاى یاک ؾضاَ ّداتت ؾلوای
زاًكگبُ اظ ٍضؿدت هطلَثی ثطذَضزاض ًدؿتٌسً .تبیح ثِزؾتآهسُ ؾلاالت پػٍّف حبضط ثِ قطح ظیاط
هیثبقس:
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ؾلا ٍ .)1ضؿدت هَخَز ؾلوی ٍ اذالقی اؾبیدس زاًكگبُ فطٌّگدبى ،ثب یَخِ ثِ قبذمّبی اضیقابی
ٍظاضت ؾلَم ،یحقدقبت ٍ فٌبٍضی چگًَِ اؾت؟
جديل ( )2يضعیت مًجًد عل می ي اخالقی اساتید داوطگاٌ فرَىگیان ي مقایسٍ آن با ضاخصَای مطلًب
رتبٍ
علمی

مؤلفٍ

درجٍ

سطح

آزادی

معىیداری

31

0/0001

19/11

31

0/0001

1/85

-13/14

31

0/0001

0/57

0/57

-

31

0/02

3/82

-6/17

10

31

0/0001

0/52

-4/47

5

31

0/0001

19/89

9/89

10

49

0/0001

18/46

3/46

15

49

0/0001

4/14

-20/86

25

49

0/0001

0/44

0/44

-

-12/73

49

0/0001

2/81

-12/19

15

-16/98

49

0/0001

2/15

-5/84

8

-0/94

49

0/35

18/34

-1/65

20

آمارٌ t

کن ٍ کدد
یسضیؽ
ؾلوی ٍ
-61/89
پػٍّكی
ططاحی ٍ
4/06
یَ دس ا ط
8/88

هطثی

یت دفبت

-2/35

ضاٌّوبیی ٍ
ًػبضت
اذالقی ٍ
4/84
یطثدتی
کن ٍ کدد
6/36
یسضیؽ
ؾلوی ٍ
-32/74
پػٍّكی
ططاحی ٍ
3/71
یَ دس ا ط
-26/16

اؾتبزیبض

یت دفبت
ضاٌّوبیی ٍ
ًػبضت
اذالقی ٍ
یطثدتی

میاوگیه

تفايت

ضاخص

میاوگیه

ارتقا

5/11

14
15

يضعیت

ثبالیط اظ
قبذم
پبیديیط اظ
قبذم
پبیديیط اظ
قبذم
پبیديیط اظ
قبذم
ثبالیط اظ
قبذم
ثبالیط اظ
قبذم
پبیديیط اظ
قبذم
پبیديیط اظ
قبذم
پبیديیط اظ
قبذم
پبیديیط اظ
قبذم

ثب یَخِ ثِ خسٍ ( )2ثط اؾبؼ ًتبیح ثِزؾتآهسُ ،هطثدبى زض هل فِّبی کن ٍ کداد یاسضیؽ ثاب
هدبًگدي ( ٍ ،)19/11اذالقی ٍ یطثدتی ثب هدبًگدي ( )19/89ثبالیط اظ قبذمّبی اضیقب قطاض زاضًس ٍ .زض
هل فِّبی ؾلوی ٍ پػٍّكی ثب هدبًگدي ( ،)1/85یت دفبت ثب هدبًگدي ( ٍ )3/82ضاٌّوبیی ٍ ًػابضت ثاب
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هدبًگدي ( )0/52پبیديیط اظ قبذمّبی اضیقب قطاض زاضًس .اؾتبزیبضاى ًدع زض هل فِ کن ٍ کدد یاسضیؽ
ثب هدبًگدي ( )18/46ثبالیط اظ قبذم ّؿتٌس ٍ ،ی زض هل فِّبی ؾلوی ٍ پػٍّكی ثب هدابًگدي(،)4/14
یت دفبت ثب هدبًگدي ( ،)2/81ضاٌّوبیی ٍ ًػبضت ثب هدبًگدي ( ٍ )2/15اذالقای ٍ یطثدتای ثاب هدابًگدي
( )18/34پبیديیط اظ قبذمّبی اضیقب قطاض زاضًس.
ؾلا  .)2فبنلِ ثدي ٍضؿدت هَخَز ؾلوی ٍ اذالقی ثب ٍضؿدت هطلَة (ثب یَخاِ ثاِ قابذمّابی
اضیقب) ثِ چِ هدعاى اؾت؟
جديل ( )3آزمًن  tيابستٍ برای فاصلٍ يضعیت مًجًد علمی ي اخالقی با يضعیت مطلًب اساتید
رتبٍ
علمی

مربی

استادیار

میاوگیه

میاوگیه

درجٍ

تفايت

يضعمطلًب

يضع مًجًد

آزادی

میاوگیه

کن ٍ کدد یسضیؽ

14

19/11

31

5/11

ؾلوی ٍ پػٍّكی

15

1/85

31

-13/14

ططاحی ٍ یَ دس ا ط

-

0/57

31

0/57

مؤلفٍ

مقدار t

Sig

0/0001 8/87
0/0001 -61/89
0/0001 4/06

یت دفبت

10

3/82

31

-6/17

-2/35

0/25

ضاٌّوبیی ٍ ًػبضت

5

0/52

31

-4/47

-26/16

اذالقی ٍ یطثدتی

10

19/89

31

9/89

4/82

کن ٍ کدد یسضیؽ

15

18/46

49

3/46

6/36

ؾلوی ٍ پػٍّكی

25

4/14

49

-20/86

-32/74

ططاحی ٍ یَ دس ا ط

7/5

0/44

49

-7/06

-65/59

یت دفبت

15

2/81

49

-12/19

-12/73

ضاٌّوبیی ٍ ًػبضت

8

2/15

49

-5/84

-16/98

0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

اذالقی ٍ یطثدتی

20

18/34

49

-1/65

-0/94

0/35

خسٍ ( )3یفبٍت ٍضؿدت هَخَز ٍ هطلَة اؾبیدس اظ حبظ ؾلوای ٍ اذالقای ضا ًكابى هایزّاس.
ًتبیح آظهَى یی ٍاثؿتِ ًكبى هیزّس کِ زض هدبى اؾضبء ّدتت ؾلوی هطثای ثادي ٍضاؿدت هَخاَز ٍ
هطلَة زض هل فِّبی کن ٍکدد یسضیؽ ،ؾلوی ٍ پػٍّكی ،ططاحی ٍ یَ دس ا ط ،ضاٌّوبیی ٍ ًػابضت ٍ
اذالقی ٍ یطثدتی زض ؾطح  99زضنس ،یفبٍت هؿٌیزاضی ٍخَز زاضزّ .نچٌدي زض هدبى اؾضابء ّداتت
ؾلوی اؾتبزیبض ،ثدي ٍضؿدت هَخَز ٍ هطلَة کن ٍ کدد یسضیؽ ،ؾلوی ٍ پػٍّكی ،ططاحی ٍ یَ داس
ا ط ،یت دفبت ٍ ضاٌّوبیی ٍ ًػبضت زض ؾطح  99زضنس ،یفبٍت هؿٌیزاضی ٍخَز زاضز.
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ؾلا ٍ .)3ضؿدت فؿلی اؾبیدس زاًكاگبُ فطٌّگدابى زض قابذمّابی ؾلوای ثْتاط اؾات یاب زض
قبذمّبی اذالقی؟
جديل ( )4آزمًن تی تک متغیرٌ برای بررسی مطلًبیت يیصگیَای علمی ي اخالقی
مرتبٍ

مؤلفٍ

آمارٌ t

مربی

ؾلوی
اذالقی
ؾلوی
اذالقی

-63/53
-46/68
-54/18
-127/92

استادیار

درجٍ

سطح

آزادی

معىیداری

31
31
49
49

0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

میاوگیه

2/30
2/09
3/12
2/06

میاوگیه

تفايت

ضاخصَا

میاوگیه

11
10
14
20

-8/69
-7/90
-10/97
-17/93

ثب یَخِ ثِ خسٍ ( )4ثط اؾبؼ ًتبیح ثِزؾتآهسُ زض ثدي هطثدبى ،هل فِ ؾلوی ثب هدبًگدي()2/30
ًؿجت ثِ هل فِ اذالقی ثب هدبًگدي ( )2/09زض ٍضؿدت ثْتطی قطاض زاضزّ .نچٌدي زض ثدي اؾتبزیبضاى،
هل فِ ؾلوی ثب هدبًگدي (ً )3/12ؿجت ثِ هل فِ اذالقی ثب هدبًگدي ( )2/06اظ ٍضاؿدت هطلاَةیاطی
ثطذَضزاض اؾت.
ؾلا  .)4هَاًؽ ؾوسُ اضیقبی اؾبیدس زض اثؿبز ؾلوی ٍ اذالقای اظًػاط اؾضابء ّداتت ؾلوای زاًكاگبُ
فطٌّگدبى کساهٌس؟
جديل ( )5آزمًن تی تک متغیرٌ برای بررسی مًاوع عمدٌ ارتقای اساتید در ابعاد علمی ي اخالقی
آمارٌ
مًضًع
گًیٍ
t
-2/60
هسضک یحهدلی
1
-3/15
اضظیبثی یَؾط زاًكدَیبى
2
5/82
ًجَز زٍضُ کبضقٌبؾی اضقس
3
1/04
ضؿد زض چبح هقبالت
4
 5ضؿد زض یت دد یب یهٌدد کتبة 0/21
ًبآقٌبیی ثب قبذمّبی اضیقب -1/55
6
-3/31
ًجَز یكکلّبی قبًًَوٌس
7
0/77
ضؿد فؿب دتّبی فطٌّگی
8
 9ضؿد زض اخطا ٍ ثطگعاضی کبضگبُ -0/88
1/43
ؾسم ایدبز فطنت هكبضکت
10
4/27
ؾسم ثطگعاضی خكٌَاضُّب
11
 12ضٍاثط ؾبظهبًی ٍ اًؿبًی ضؿدد 2/56

درجٍ

سطح

آزادی

معىیداری

81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81

0/01
0/0001
0/0001
0/29
0/82
0/12
0/0001
0/43
0/37
0/15
0/03
0/01

میاوگیه
2/56
2/50
4/00
3/18
2/03
2/74
2/47
3/17
2/86
3/21
3/59
3/42

تفايت
میاوگیه
-0/43
-0/50
1/00
0/18
0/03
-0/25
-0/52
0/17
-0/13
0/21
0/59
0/42

يضعیت
ًؿجتبً هطلَة
ًؿجتبً هطلَة
هطلَة
ًؿجتبً هطلَة
ًبهطلَة
ًؿجتبً هطلَة
ًؿجتبً هطلَة
ًؿجتبً هطلَة
ًؿجتبً هطلَة
ًؿجتبً هطلَة
ًؿجتبً هطلَة
ًؿجتبً هطلَة
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ثطای ثطضؾی ایي ؾلا اثتسا اطالؾبت هسضؾبى زض ایي هتغدطّب اضائِ گطزیاسُ ٍ یهاودنگداطی زض
ظهدٌِ ٍضؿدت هَخَز آىّب ثط اؾبؼ هقدبؼ ثبظضگبى ٍ ّوکبضاى ( )1386ناَضت گطفتاِ اؾات .ثاط
اؾبؼ اؾتبًساضز هَضزًػطً ،تبیح ثِزؾتآهسُ حبنال اظ هدابًگدي  1یاب  2/33زض ٍضاؿدت ًابهطلَة،
 2/34یب  3/67زض ؾطح ًؿجتبً هطلَة ٍ  3/67یب  5زض ٍضؿدت هطلَة قطاضگطفتِ اؾت .اظآًدابییکاِ
هٌَق کطزى یهودنگدطی یٌْب ثِ ثبال ثَزى هدبًگدي اظ ؾطح هتَؾط (هدابًگدي فطضای  )3اطالؾابت
زقدقی اظ ٍضؿدت هَخَز هتغدط هَضزًػط اضائِ ًویزّس ،هحقه ثط آى قس یب ثط اؾبؼ ایاي اؾاتبًساضز
ثِ یَندد ٍضؿدت هَخَز ّط یک اظ هتغدطّبی پػٍّف ثپطزاظزّ .نچٌدي ثط اؾبؼ ًتبیح خاسٍ ،5
گَیِّبی  12 ٍ 11 ،9،10 ،8 ،7 ،6 ،4 ،1،2زض ٍضؿدت ًؿجتبً هطلَة ،گَیِ  3زض ٍضؿدت هطلاَة ٍ
گَیِ  5زض ٍضؿدت ًبهطلَة قطاض زاضز.
ؾلا  .)5قدَُّبی هطلَة اضیقبی اؾبیدس زض اثؿبز ؾلوی ٍ اذالقی اظًػط اؾضبء ّدتت ؾلوی زاًكاگبُ
فطٌّگدبى کساهٌس؟
جديل( )6آزمًن تی تک متغیرٌ برای بررسی ضیًٌَای مطلًب ارتقای اساتید در ابعاد علمی ي اخالقی
گًیٍ

مًضًع

1
2
3
4

حضَض هؿتوط ٍ فؿب زض زاًكگبُ
ازاهِ یحهدل ٍ کؿت هساضج ثبال
ثطگعاضی ّوبیفّب
اذتهبل پػٍّبًِ ٍ حوبیت هب ی
یَاًوٌسؾبظی زض اؾتفبزُ اظ
فٌبٍضیّب
یؿلط ثط ؾبیط ظثبىّبی ذبضخی
زاقتي یؿْس ًؿجت ثِ اًدبم کبض
پبیجٌسی ثِ اضظـّبی اؾالهی ٍ
اًؿبًی
هكبضکت زض فؿب دتّبی فطٌّگی
هؿئَ دت زض ّسایت ٍ انالح
ًگطـّب
ضؾبیت اذال حطفِای
یَخِ ثِ قبیؿتِؾبالضی

5
6
7
8
9
10
11
12

درجٍ

سطح

آزادی

معىیداری

تفايت

آمارٌ
t
9/98
8/86
10/30
11/97

81
81
81
81

0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

4/30
4/18
4/28
429/

1/30
1/18
1/28
1/39

هطلَة
هطلَة
هطلَة
هطلَة

7/39

81

0/0001

4/06

1/06

هطلَة

6/42
9/77

81
81

0/0001
0/0001

3/90
4/25

0/90
1/25

هطلَة
هطلَة

10/88

81

0/0001

4/30

1/30

هطلَة

6/73

81

0/0001

3/80

0/80

هطلَة

7/70

81

0/0001

3/93

0/93

هطلَة

11/69
11/28

81
81

0/0001
0/0001

4/26
4/32

1/26
1/32

هطلَة
هطلَة

میاوگیه

میاوگیه

يضعیت

خْت پبؾد ثِ ؾلا ( ،)5اثتسا اطالؾبت هسضؾبى زض ایي هتغدطّب اضائِ گطزیسُ ٍ یهودنگدطی زض
ظهدٌِ ٍضؿدت هَخَز آىّب ثط اؾابؼ هقدابؼ ثبظضگابى ٍ ّوکابضاى ( )1386ناَضت گطفتاِ اؾات.
چٌبىکِ زض خسٍ ( )6هكبّسُ هیقَز ثبظضگبى ٍ ّوکبضاى ( )1386ثط اؾابؼ اؾاتبًساضز هاَضزًػط،
ًتبیح ثِزؾتآهسُ حبنل اظ هدبًگدي  1یب  2/33ضا زض ٍضؿدت ًبهطلَة 2/34 ،یاب  3/67ضا زض ؾاطح
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ًؿااجتبً هطلااَة ٍ  3/67یااب  5ضا زض ٍضااؿدت هطلااَة اضظیاابثی هاایکٌٌااس .اظآًدبکااِ هٌااَق کااطزى
یهودنگدطی ،یٌْب ثِ ثبال ثَزى هدبًگدي اظ ؾطح هتَؾاط (هدابًگدي فطضای  )3اطالؾابت زقدقای اظ
ٍضؿدت هَخَز هتغدط هَضزًػط اضائِ ًویزّس ،هحقه ثط آى قس یب ثط اؾبؼ ایي اؾتبًساضز ثِ یَنادد
ٍضؿدت هَخَز ّطیک هتغدطّبی پػٍّف ثپطزاظزّ .نچٌدي ثط اؾبؼ خاسٍ  ،6یوابهی گَیاِّابی
 1-12زض ٍضؿدت هطلَة قطاض زاضًس.
ؾلا  .)6اظًػط اؾضبء ّدتت ؾلوی زاًكگبُ فطٌّگدبىٍ ،یػگیّبی اذالقی اؾبیدس ثطای اضیقاب هْانیاط
ّؿتٌس یب ٍیػگیّبی ؾلوی آىّب؟
جديل ( )7آزمًن تی تک متغیرٌ برای بررسی مطلًبیت يیصگیَای علمی ي اخالقی برای ارتقا
مؤلفٍ

آمارٌ t

درجٍ

سطح

آزادی

معىیداری

میاوگیه

تفايت
میاوگیه

يضعیت

ؾلوی

6/86

81

0/00

3/59

0/59

ًؿجتبً هطلَة

اذالقی

8/16

81

0/00

3/63

0/63

ًؿجتبً هطلَة

خْت ثطضؾی ایي ؾلا  ،اثتسا اطالؾبت هؿلوبى زض ایي هتغدطّب اضائِ گطزیسُ ٍ یهاودنگداطی زض
ظهدٌِ ٍضؿدت هَخَز آىّب ثط اؾابؼ هقدابؼ ثبظضگابى ٍ ّوکابضاى ( )1386ناَضت گطفتاِ اؾات.
چٌبىکِ زض خسٍ ( )7هكبّسُ هیقَز ثبظضگبى ٍ ّوکبضاى ( )1386ثط اؾابؼ اؾاتبًساضز هاَضزًػط،
ًتبیح ثِزؾتآهسُ حبنل اظ هدبًگدي  1یب  2/33ضا زض ٍضؿدت ًبهطلَة 2/34 ،یاب  3/67ضا زض ؾاطح
ًؿجتبً هطلَة ٍ  3/67یاب  5ضا زض ٍضاؿدت هطلاَة اضظیابثی هایکٌٌاس .اظآًدابییکاِ هٌاَق کاطزى
یهودنگدطی یٌْب ثِ ثبال ثَزى هدبًگدي اظ ؾاطح هتَؾاط (هدابًگدي فطضای  )3اطالؾابت زقدقای اظ
ٍضؿدت هَخَز هتغدط هَضزًػط اضائِ ًویزّس ،هحقه ثط آى قس یب ثط اؾبؼ ایي اؾتبًساضز ثِ یَنادد
ٍضؿدت هَخَز ّط یک هتغدطّبی پػٍّف ثپطزاظزّ .نچٌدي ثط اؾبؼ خسٍ  ،7هل فِّبی ؾلوای ٍ
اذالقی زض ٍضؿدت ًؿجتبً هطلَة قطاض زاضًس .زض هقبیؿِ اظًػط اؾضبء ّدتت ؾلویٍ ،یػگیّبی اذالقی
ثِطَض ًؿجی اظ اّودت ثدكتطی ثطذَضزاضًس.
بحث ي وتیجٍگیری
ثب ؾٌبیت ثِ ایٌکاِ زض پاػٍّف حبضاط ،ؾالاالت اؾبؾای هطاطحقاسُ ،هَضزثطضؾای قطاضگطفتاِ ٍ ثاب
قبذمّبی ٍظاضت ؾلَم هقبیؿِ قسًس ،هتٌبؾات ثاب ّاط ؾالا  ،زازُّابی حبنال اظ اغْابضًػطت ٍ
ؾولکطزّبی ٍاقؿی اؾبیدس ٍ اؾضبء ّدتت ؾلوی زاًكگبُ فطٌّگدبىً ،تبیدی ثِ قطح شیل ثِزؾت آهس:
زض ضاثطِ ثب ؾلا (ٍ ،)1ضؿدت ؾولکطزی اؾبیدس زض هقبیؿِ ثب قبذمّبی اضیقابی ٍظاضت ؾلاَم،
یحقدقبت ٍ فٌبٍضیً ،تبیح ثِزؾتآهسُ اظ یحلدل زازُّب ًكبى زاز کِ اؾضابء ّداتت ؾلوای زض ؾاطح
هطثی ٍ زض ؾطح اؾتبزیبضی زض ّوِ هقَ ِّب (ؾلوی ٍ پػٍّكی ،ططاحی ٍ یَ دس ،یت دفابت ،ضاٌّوابیی
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ٍ ًػبضت) ثِ دط اظ هقَ ِ کودت ٍکدفدت یسضیؽ زض ٍضؿدت پبیديیاط اظ قابذمّابی ٍظاضت ؾلاَم
ثطای اضیقب قطاض زاضًسّ .وچٌدي هطثدبى زض هل فِ اذالقای یطثدتای ًداع ثابالیط اظ قابذم قاطاض زاضًاس.
هطثدبى زض هل فِ ضاٌّوبیی ٍ ًػبضت پبیديیط اظ ثقدِ هل فِّب زض هقبیؿِ ثب قبذمّب قطاضزاضًس کِ ایي
ثِز دل هسضک پبیدي آىّب ٍ ؾسم یاسضیؽ زض زٍضُ یحهادالت یکودلای هایثبقاس ثٌابثطایي اضیقابی
هسضک آى ّب ثب حوبیت ٍ پكتدجبًی ازاضی ٍ آهَظقی زاًكگبُ فطٌّگدابى ٍ ٍظاضت ؾلاَم ،یحقدقابت ٍ
فٌبٍضی ،زض ضاؾتبی فطاّن آٍضزى ظهدٌاِ ضّجاطی ثاطای زاًكادَیبى زض خْات اناالح ٍ ثْجاَز اهاط
یسضیؽ ،هییَاًس ثِ خجطاى ٍ ثْجَز آى کوک ًوبیسً .تابیح ثاِزؾاتآهاسُ ثاب پاػٍّفّابی قٌجاطی
( ،)1394آؾابیف ٍ ّوکاابضاى ( ،)1390ظاًااگ ( ،)2013ؾااگسیي ٍ ا ٌااب ٍ )2011( ،خدوااع ،حاادن ٍ
اًسضؾَى (ّ )2002وؿَ هیثبقس.
زض ضاثطِ ثب ؾلا ( ،)2ثب یَخِ ثِ ؾولکطز هَخاَز اؾابیدس ٍ اؾضابء ّداتت ؾلوای ،فبنالِ هدابى
ٍضاؿدت هَخاَز ٍ ٍضاؿدت هطلاَة زض اؾضاابء ّداتت ؾلوای زاضای هطیجاِ هطثای ٍ اؾااتبزیبضی زض
هقَ ِّبی ؾلوی ٍ پػٍّكی ،ططاحی ٍ یَ دس ا ط ،یت دفبت ٍ ضاٌّوبیی ٍ ًػبضت ثدكتط اظ ؾبیط هقَ ِّب
هیثبقس یؿٌی اؾبیدس زاضای هطیجِ هطثی ،کوجَزّبی فبحكی ثاب قابذمّابی ٍظاضت ؾلاَم زض ایاي
هقَ ِّب زاضًس کِ ثبیؿتی ایي فبنلِ ضا پط ًوبیٌس .ایي قکبف ثدي ٍضؿدت هَخَز زض هقبم هقبیؿاِ ثاب
قبذمّبی ٍظاضت ؾلَم هییَاًس ًبقی اظ پبیدي ثَزى هسضک یحهدلی آىّب ٍ ًدع ًَؼ اًتػابضایی کاِ
قجالً اظ آىّب ٍخَز زاقتِ ،حبنل قسُ ثبقاس .زض هقابم هقبیؿاِ ،اؾضابء ّداتت ؾلوای زاضای هطیجاِ
اؾتبزیبضیً ،ؿجت ثِ اؾبیدس زاضای هطیجِ هطثی زض هقَ ِّبی ؾلوی ٍ پػٍّكی ٍ ،ضاٌّوبیی ٍ ًػبضت،
ٍضؿدت ثْتطی زاضًس ٍ اؾبیدس زاضای هطیجِ هطثی زض هَضز هل فِّبی یت دفبت ٍ ططاحی ٍ یَ دس ا ط یاب
حسٍزی ٍضؿدت ثْتاطی اظ اؾضابء ّداتت ؾلوای اؾاتبزیبض زاضًاس ٍ .ای زض ّاط زٍ هطیجاٌِّ ،اَظ ثاب
قبذمّبی ٍظاضت ؾلَم ،فبنلِ ظیبزی زاضًس کِ ثبیؿتی ایي فبنلِ ضا پط ًوبیٌسً .تبیح ثاِزؾاتآهاسُ
ثب پػٍّفّبی قٌجطی (ً ،)1394دفی ( ،)1393آؾبیف ٍ ّوکبضاى ( ،)1390ؾگسیي ٍ ا ٌاب ()2011
ٍ خدوع ،حدن ٍ اًسضؾَى (ّ )2002وؿَ هیثبقس.
زض ضاثطِ ثب ؾلا (ً ،)3تبیح حبنل اظ یحلدل ؾولکطز ٍاقؿی اؾبیدس ٍ اؾضبء ّدتت ؾلوی ثب یَخاِ
ثِ اغْبضًػط آىّب ًؿجت ثِ ؾلاالت پطؾدسُ قسُ ،ثدبًگط آى اؾت کِ ّاط زٍ گاطٍُ اظ اؾابیدس ،یؿٌای
هطثدبى ٍ اؾتبزیبضاى زض ّط زٍ هقَ ِ ؾلوی ٍ اذالقی ثب هدبًگدي قبذمّبی ٍظاضت ؾلَم ،یحقدقبت ٍ
فٌبٍضی فبنلِ زاضًس ٍ ،ی هطثدبى زض کل ،زض ّط زٍ قبذم زض هقبیؿاِ ثاب اؾاتبزیبضاى ثاب ؾٌبیات ثاِ
قبذمّبی ٍظاضت ؾلَم ،اظ ٍضؿدت هطلَةیطی ثطذَضزاضًس .اؾضابء ّداتت ؾلوای زض ّاط زٍ ؾاطح
هطثی ٍ اؾتبزیبضی زض هقَ ِ ؾلوی ثْتط اظ هقَ ِ اذالقی ؾوال کاطزُاًاس .یَؾاؿف فطٌّاگ اضظیابثی ٍ
ًػبمّبی اطودٌبى اظ کدفدت زض ًػبمّبی ؾلوی ٍ آهَظـ ؾب ی زض زضخف اٍ ٍ ،اثؿتِ ثِ ایي اؾت کِ
کٌفگطاى آى اظ احؿبؼ یؿْس زضًٍی الظم ثطای ا تاعام ثااِ ٌّدبضّاابی فؿب داات ؾلواای ذاَیف،
ز س ِ کدفداات ،قافبفدت الظم ثطای قبثلدت اضظیابثی ،هؿئَ دتپاصیطی ،اًتقبزپاصیطیّ ،وکابضی زض
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فطایٌسّبی اطودٌبى اظ کدفدت ٍ ؾطاًدبم اظ حؽ پبؾرگَیی ؾوَهی ثِقسض کبفی ثطذاَضزاض ثبقااٌس.
ًتاابیح ثااِزؾااتآهااسُ ثااب پااػٍّفّاابی قٌجااطی ( ،)1394آؾاابیف ٍ ّوکاابضاى ( ،)1390ؾااگسیي ٍ
ا ٌب ٍ )2011(،خدوع ،حدن ٍ اًسضؾَى (ّ )2002وؿَ هیثبقس.
زض ضاثطِ ثب ؾلا ( ،)4زض ثؿس ؾلوی ثب یَخِ ثِ ًػطات اضائِقسُ اظ ؾاَی اؾضابء ّداتت ؾلوای ٍ
اؾبیدس زاًكگبُ فطٌّگدبى ،هبًؽ ؾوسُ اضیقبی اؾبیدس ثِهطایات ثابالیط زض ثؿاس ؾلوای زض اٍ َیات اٍ ،
ًساقتي پصیطـ زاًكدَ زض زٍضُّبی یحهدلی کبضقٌبؾی اضقس هیثبقس .زض اٍ َیت ثؿسی ،هكاکل ٍ
ضؿد زض چبح هقبالت ؾلوی ٍ پػٍّكی زض هدالت ،یَؾط اؾابیدس هطاطح قاسُ اؾات کاِ ثططاطف
ؾبذتي ایي هَاًؽً ،دبظهٌس ؾدبؾتگصاضی ٍ ثطًبهِضیاعی زض ضاؾاتبی پاصیطـ زاًكادَ زض زٍضُّابی
یحهدالت یکودلی زاًكگبُ ٍ یَاًوٌسؾابظی اؾابیدس زض چابح هقابالت ؾلوای  -پػٍّكای اظ ططیاه
ثطگااعاضی کبضگبّْ ابی آهَظقاای (زض قب اات آهااَظـ ضٍـ پااػٍّف ،آهااَظـ ًحااَُ ثْااطُثااطزاضی اظ
کتبثربًِّب ،اؾتفبزُ اظ اؾبیدس هدطة ،هؿطفی کتت هطیجط) ،یكکدل گطٍُّبی یرههی پػٍّكای ٍ...
هیثبقس ٍ .زض ثؿس اذالقی ،هبًؽ اٍ ثطای اضیقبی اؾبیدس ٍ اؾضبء ّدتت ؾلوی ،ؾاسم اخاطا ٍ ثطگاعاضی
خكٌَاضُّبی فطٌّگی زض زاًكگبُ ثطای اؾبیدس کاِ ثاِؾٌاَاى ٍؾادلِای ثاطای زؾاتدبثی ثاِ اّاساف
اضظقوٌس ٍ یَؾؿِ ٍ یؿوده هجبًی ؾقداسیی ،هؿطفتای ،ؾدبؾای ٍ ٌّاطی ٍ افاعایف ًفاَش فطٌّاگ ٍ
اضظـّبی اؾالهی ٍ هلی ٍ ثَهی زض هحدط زاًكگبُ هططح هیگطزز ٍ زض اٍ َیت زٍم ،ضٍاثط اًؿابًی
ٍ ؾبظهبًی ضؿدد زض هحدط کبض ٍ ؾسم ایدبز فطنت هكابضکت زض فؿب داتّابی فطٌّگای ٍ یطثدتای
ثطای اؾبیدس ثِؾٌَاى اٍ َیت ؾَم زض هَاًؽ اضیقبی اؾبیدس ثِهطایت ثبالیط قطاض زاضزً .تبیح ثِزؾتآهسُ
ثب پػٍّفّبی قٌجطی ( ،)1394آؾبیف ٍ ّوکبضاى ( ،)1390ؾگسیي ٍ ا ٌب ( ٍ )2011خدوع ،حادن ٍ
اًسضؾَى (ّ )2002وؿَ هیثبقس.
زض ضاثطِ ثب ؾلا ( ،)5ثب یَخِ ثِ اغْبضًػط اؾبیدس ٍ اؾضبء ّدتت ؾلوی زض پبؾد ثِ پطؾافّابی
هططح قسُ زض پطؾكٌبهِ ٍ ًدع یحلدل زازُّبی حبنل اظ آىّب هییَاى گفت کِ زض ثؿاس ؾلوای ،ثاِ
یطیدت اٍ َیت ،حضَض هؿتوط ٍ فؿب زض هحدط زاًكاگبّی اذتهابل پػٍّبًاِ ثاِهٌػاَض یقَیات ٍ
یَاًوٌسؾبظی فطایٌسّبی پػٍّكی ثِهٌػَض حل ًدبظّبی کكَض حوبیت اظ یَؾاؿِ کدفای ٍ حطفاِای
قااسى پااػٍّف حوبیاات اظ پااػٍّفّاابی ؾلواای ثٌداابزی ،کاابضثطزی ٍ ثاديضقااتِای یقبضاابهحَض ٍ
هتهَضیتگطا یط دت ٍ یكَیه یَ دس ؾلن ٍ یَؾؿِ ثَهیؾبظی ؾلَم ایدبز ٍ یَؾؿِ فضابی هٌبؾات ٍ
یکؿبى زض غَْض ٍ ضقس اؾتؿسازّبی ؾلوی ٍ پػٍّكی زض ؾطح هٌبطه هرتلد کكَض ثِهٌػَض ثؿط
ؾسا ت زض یَظیؽ حوبیتّبی ؾلوی پػٍّكی یكَیه ٍ حوبیت هب ی اظ فؿب دتّبی ؾلوای اؾابیدس ٍ
ثطگعاضی ّوبیفّبی هلی ٍ ثديا وللی زض زاًكاگبُ فطٌّگدابى هاییَاًٌاس ؾاَاهلی ثاطای هَفقدات ٍ
اضیقبی آىّب زض کؿَت اؾتبزی ثبقٌس .زض ثؿس اذالقی زض ٍّلِ اٍ  ،یَخِ ثِ قبیؿتِؾابالضی ٍ ضٍـ
ا گَیی اؾبیدس زض یطثدت زاًكدَیبى ثسیي هٌػَض کِ اگط زض ؾبظهبى ،ضٍـ هٌبؾجی ثطای اضیقب زض ًػط
گطفتِ ًكَز ،افطاز ثطای پدكطفت قغلی ثِ ضاُّب ٍ اثعاضّابی دطقابًًَی ٍ دطاذالقای زؾاتیبفتاِ ٍ
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ضاثطِّبی قرهی ٍ دط ؾبظًسُ خبیگعیي ضَاثط نحدح ٍ انَ ی هیقَز .زض اٍ َیت زٍم ،پبیجٌاسی
ثِ اضظـّبی اؾالهی ٍ اًؿبًی زض هحدط کبض ٍ زض اٍ َیات ؾاَم ،ضؾبیات اذاال حطفاِای زض اًدابم
فؿب دتّبی آهَظقی ٍ پػٍّكی ،ؾَاهل انلی ثطای هَفقدت ٍ اضیقبی اؾبیدس ثِهطایت ثبالیط ثِحؿابة
هیآیٌسً .تبیح ثِزؾت آهسُ ثب پػٍّفّبی قٌجطی ( ،)1394آؾبیف ٍ ّوکابضاى ( ،)1390ؾاگسیي ٍ
ا ٌب( ٍ )2011خدوع ،حدن ٍ اًسضؾَى (ّ )2002وؿَ هیثبقس
زض ضاثطِ ثب ؾلا ً ،6تبیح حبنل اظ ثطضؾی آظهَى یی ٍاثؿاتِ یاک هتغداطی ٍ یحلدال ؾالاالت
هططحقسُ ّطچٌس ًكبى هیزّس کِ ّط زٍ هقَ ِ ؾلوی ٍ اذالقی زض ؾطح ٍ ٍضؿدت هطلَة ٍ ثبالیط
اظ هدبًگدي ،اضظـگصاضی قسُاًس ،اظًػط اؾبیدس ٍ اؾضبء ّدتت ؾلویٍ ،یػگیّبی اذالقی اؾبیدس ثاطای
اضیقب ،هْنیط اظ ٍیػگیّبی ؾلوی آىّب هیثبقس .ثٌبثطایي زض زضخِ اٍ  ،یَخِ ثِ ٍیػگیّابی اذالقای
اؾبیدس ٍ ،اّودت ٍ اٍ َیت ثطای اضیقبی آىّب ثبیؿتی هسًػط هؿئَالى ٍ کبضقٌبؾبى قطاض گدطز اذال
حطفِ ای زض ًػبم ازاضی خوَْضی اؾالهی ثبیس َّیت اؾالهی زاقتِ ثبقس ٍ هجتٌی ثط اذال اؾاالهی
قکل گدطز.
هْنیطیي پدكٌْبزّبی کبضثطزی ثِزؾتآهسُ اظ ًتبیح پػٍّف حبضط ثِ قطح ظیط هیثبقس:
 هؿئَالى ٍ هتَ دبى ّدتت اخطایی ٍ آهَظقی زاًكگبُ فطٌّگدبى ،ظهدٌِّبی حوبیات اظ اضیقابیهسضک یحهدلی اؾبیدس زض ؾطح هطثی ضا ثب ّوبٌّگی ٍ ّوکابضی ٍظاضت ؾلاَم ،یحقدقابت ٍ فٌابٍضی
فطاّن ًوبیٌس.
 حوبیت کبفی اظ اؾبیدس پػٍّكگط ثطای قطکت ٍ اضائِ هقبالت زض ؾودٌبضّب ٍ چابح زض هداالتؾلوی ثِ ًبم زاًكگبُ فطٌّگدبى نَضت پصیطفتاِ ٍ حوبیاتّابی یكاَیقی اظ هقابالت چابحقاسُ زض
هدالت هؿتجط زاذلی ٍ ثدي ا وللی اًدبم قَز .ایي هَضز ثابٍخَز یهاَیت ثاطای اخاطا ّوبًٌاس ؾابیط
زاًكگبُّبی زٍ تی ٌَّظ ثِنَضت ضٍقي ٍ ثطًبهِضیعیقسُ زض زاًكگبُ فطٌّگدبى اًدبم ًگطفتِ اؾت.
 ثِ َّقوٌس ؾبظی کالؼّب ٍ یتکدس ثط اؾتفبزُ ثْدٌِ اظ اهکبًبت ثطای فطٌّاگؾابظی اؾاتفبزُاؾبیدس زض کالؼّبی زضؼ ،یَخِ ذبنی قَز.
 خكٌَاضُّبی ؾلوی ٍ فطٌّگی هتٌبؾت ثب اّساف ٍ ؾدبؾتّبی زاًكاگبُ فطٌّگدابى زض ؾاطحاؾتبًی ٍ هلی ثطگعاض ٍ ثِ ثطًٍساز آىّب یَخِ قَز.
 ثطگعاضی ًوبیكگبُّبی ٌّطی ّوطاُ ثب کبضگبُّبی زاًفافعایی زض فطنتّبی هقتضی ٍ فطا اتاظ یسضیؽ ثطای اؾضبء ّدتت ؾلوی حبظ قَز.
 ظهدٌِ هكبضکت اؾضبء ّدتت ؾلوی زض حَظُّبی فطٌّگی ثب یَخاِ ثاِ ضاؿدّابی هَخاَز زضفؿب دتّبی فطٌّگی زاًكگبُ ٍ ثبظیؿطید آىّب فطاّن گطزز.
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