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 دٍلتياًذاسهذيزيتچطن

1390 ظهؿتبىـ  8قوبضُ                                                                                                                                                                     

61- 82ل  ل                                                                                      

 

سكَتساسهاًيدربخصًقصفزٌّگساسهاًيدرتبييي

دٍلتي


 1***الْامبزاتي،**اصغزفاًيعلي،*فزدحسيداًايي

 



چكيذُ
زض  ّب قَز. ظثبى، اثعاض تؼبهل اًؿبى ًويزاًكي ثطاي ؾبظهبى تَليس  ّب ثِ حطوت زض ًيبيٌس، ظثبىاگط      

قَز، ثِ زليل  ؾطهبيِ اؾتطاتػيه آى هحؿَة هيزّس ٍ  . اگط اًؿبى ثِ ؾبظهبى ضٍح هيّبؾت ؾبظهبى
آى اؾت وِ هتَليبى ضنسذبًِ ؾبظهبًي وِ زض آى، هؿبئل فطاضٍي ؾبظهبى ٍ هسيطاى قٌبؾبيي ٍ  ثطاي 

گيطز، ضوَز ٍ فتَض  قَز، ذَز وبضوٌبى ّؿتٌس. ٍلتي ؾىَت، ؾبظهبًي ضا فطا هي هيّب اضائِ عطيك  حل آى
قَز. ثطاي  هؼٌب هي ضلبثتي ؾبظهبًي ثي وٌس ٍ هعيت ضؾَة هي ّبي فيعيىي ٍ اختوبػي آى زض قجىِ

ّب ًمف فطٌّگ  م قسُ اؾت ٍلي زض آىخب آىّبيي  پػٍّفتجييي پسيسُ ؾىَت ؾبظهبًي، هؼسٍز 
پػٍّف ًكسُ اؾت. زض ايي پػٍّف، ًمف فطٌّگ ؾبظهبًي زض ؾىَت ؾبظهبًي هَضز ثطضؾي لطاض 

ي ػلَم پعقىي تْطاى( اًتربة ّب زاًكگبُثرف زٍلتي )ّبي هَضز هغبلؼِ اظ  گطفتِ اؾت. ؾبظهبى
 )خَ ٍ ضفتبض ؾىَت( حىبيت زاضز. فطٌّگ ؾبظهبًي تأثيطاًس. ًتبيح اظ  قسُ
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 هقذهِ.1

ذَاٌّس زض زًيبي هسام زض  وبضوٌبى ذَز هي ّب ثيف اظ پيف اظ اهطٍظُ ثؿيبضي اظ ؾبظهبى     
 تأويسضٍز ٍ  وِ ضلبثت زض آى قسيستط، اًتظبضات قْطًٍساى ٍ هكتطيبى ثبال هي- حبل تغييط

ذالق ثبقٌس، اظْبض ًظط وٌٌس ٍ هؿئَليت ثيكتطي ثپصيطًس. ٍلي ثب - قَز ثيكتطي ثط ويفيت هي
ّبي اضتجبعي ثبظ اؾت،  وٌبى ٍ وبًبلٍخَز آًىِ ًيل ثِ ايي همهَز، هؿتلعم تَاًوٌسؾبظي وبض

ّبي اضتجبعي ثبظ ٍ تؿْين  اظ وبًبلّبيكبى  ثط ايي ثبٍضًس وِ ؾبظهبى ثؿيبضي اظ وبضوٌبى
ّبي تغييط  ثطًبهِوٌٌس. اظ خولِ هَاًغ انلي ٍ ثبضظ ثط ؾط ضاُ  اعالػبت ٍ زاًف حوبيت ًوي

( آى 2000هَضيؿَى ٍ هيليىي )هسيطيت، ووجَز اعالػبت، ضؼف اػتوبز ٍ آى چيعي اؾت وِ 
اًس  ّب ثِ ايي هؼوبي آقىبض پي ثطزُ ثؿيبضي اظ ؾبظهبى [.19] ًبم ًْبزًس "ؾىَت ؾبظهبًي"ضا 

زاًٌس، ٍلي خطأت ثيبى  وبضوٌبى، حمبيك ضا زض اضتجبط ثب هؿبئل ٍ هكىالت ؾبظهبًي هي ثيكتطوِ 
ّبي ؾبظهبًي هْط  اگط ثط زّبى ّب ثبيس ثساًٌس ظهبىايي حمبيك ضا ثِ ضّجطاى ذَز ًساضًس. ؾب

ؿيل ذَاٌّس قس ٍ ػالٍُ ثط ف -اًس وِ هَلس زاًف ؾبظهبًي-ؾىَت ظزُ قَز، اشّبى ؾبظهبًي
ٍضي، ػولىطز، ضضبيت قغلي ٍ تؼْس زض ؾطهبيِ اًؿبًي ضٍي ذَاّس زاز،  وبّف ثْطُايٌىِ، 
 ، اظ ايي هٌجغ ثبتَاًؿتٌس آتف حؿطت ذَاٌّس ؾَذت: ايٌىِ هي ّب زض ّب ٍ هسيطاى آى ؾبظهبى

س ٍلي ايي وبض ضا ًىطزًس. ػَاهل هتؼسز ٍ هتٌَػي زض ٌاضظـ زض ػطنِ ضلبثت خْبًي ثْطُ خَي
ي حَظُ نَضت پصيطفتِ اؾت، اهب گيطي ايي پسيسُ ًمف زاضًس. هغبلؼبتي ًيع زض اي ايدبز ٍ قىل

زليل، ويي وٌَى ثِ ضاثغِ ؾىَت ؾبظهبًي ٍ فطٌّگ ؾبظهبًي تَخِ چٌساًي ًكسُ اؾت. ثِ ّتب
. زض اؾتٍ قٌبؾبيي ضٍاثظ فطٌّگ ؾبظهبًي ٍ ؾىَت ؾبظهبًي ّسف اظ پػٍّف حبضط، ثطضؾي 

اؾبؾي اؾت: تب چِ حس فطٌّگ ؾبظهبًي ثب  ؾؤالٍالغ، ّسف اظ ايي پػٍّف، پبؾد ثِ يه 
ّبي  ثب قٌبؾبيي ٍيػگي ايي اؾبؼ، پػٍّكگطاى اهيسٍاضًسؾىَت ؾبظهبًي ضاثغِ زاضز؟ ثط 

ّب ضا ثِ ؾَي  ثتَاًٌس ؾبظهبى ّب ثب ؾىَت ؾبظهبًي ي ٍ آظهَى هيعاى اضتجبط آىفطٌّگ ؾبظهبً
ثطلطاضي فطٌّگي ؾَق زٌّس وِ هكَق ٍ پصيطاي ػمبيس ٍ ًظطات ٍ زغسغِ وبضوٌبى ثبقٌس، ظيطا 

 ّب زض هحيظ هتالعن اهطٍظ ًيبظهٌس چٌيي وبضوٌبًي ّؿتٌس. ؾبظهبى
 
.هباًيٍچارچَبًظزيتحقيق2

ّب ضطٍضي اؾت،  وبضوٌبى ثطاي پيكجطز اهَض ؾبظهبى  هكبضوت ٍ ّوىبضي.ساسهاًيسكَت
 1قًَس. هفَْهي ًيع ثِ ًبم نساي ؾبظهبًي ّب هٌجغ تغييط، ًَآٍضي ٍ اثتىبض هحؿَة هي ظيطا آى

ثِ ايي هؼٌي اؾت وِ وبضوٌبى آظازًس ًمغِ ًظطات ذَز ضا ثيبى وٌٌس ٍ الساهبت  خَز زاضز وٍِ
ؾبظهبًي، يىي اظ هٌبثغ لسضتوٌس ثطاي  لطاض زٌّس. ثب ٍخَز آًىِ نساي  تأثيطت ؾبظهبًي ضا تح

                                                 
1. Organizational voice 
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 29 سازماوي....تبييه وقش فرهىگ سازماوي در سكًت 

توبيلي ثِ ثيبى ػمبيس ٍ ًمغِ ًظطات ذَز  غبلجبًقَز، وبضوٌبى  تغييطات ؾبظهبًي هحؿَة هي
ؾىَت "( آى ضا 2000ًساضًس ٍ ايي ًمغِ همبثل نساي ؾبظهبًي اؾت وِ هَضيؿَى ٍ هيليىي )

( ثؼس خوؼي نسا ٍ ؾىَت ضا هَضز ثطضؾي 2000هَضيؿَى ٍ هيليىي ) ًبم ًْبزًس. "ؾبظهبًي
(، 1998(، اقفَضز ٍ ّوىبضاى )1992گطاًي چَى هيكلي ٍ ًيط )لطاض زازًس، زض حبلي وِ پػٍّف

 [.11] اًسثِ هغبلؼِ پطزاذتِاثؼبز فطزي ؾىَت ٍ نسا  زض ذهَل( ٍ 2001ظٍآ ٍ خطج )
زاًٌس وِ زض آى،  ( ؾىَت ؾبظهبًي ضا پسيسُ اي زض ؾغح خوؼي هي2000هَضيؿَى ٍ هيليىي )

وبضي  ّبي ذَز زض ضاثغِ ثب هؿبئل ٍ هكىالت ثبلمَُ  وبضوٌبى اظ اضائِ اعالػبت، ػمبيس يب زغسغِ
 ّب ٍ ، افطازي وِ زض ثيبى اًسيكِ[16،18] ثِ اػتمبز قوبضي اظ هحممبى [.12] وٌٌس ذَززاضي هي

زچبض اؾتطؼ، اضغطاة، ًبضضبيتي، ثسثيٌي ٍ حتي  غبلجبًذَضًس،  احؿبؾبت ذَز قىؿت هي
ّب هْن ًيؿت  وٌٌس ايي اؾت وِ زيسگبُ پٌساقت وؿبًي وِ ؾىَت هي غبلجبًقًَس.  افؿطزگي هي

قَز وِ  هيايي ػَاهل ؾجت  يبثس ٍ ًْبيتبً ّب ثِ وبض وبّف هي ٍ زض ثؿيبضي اظ هَاضز، ػاللِ آى
[.17] ضا تطن وٌٌسؾبظهبى 

 
زّس وِ  هيؾبظهبًي ًكبى  ّب زض ظهيٌِ ؾىَت  پػٍّفهطٍضي ثط  .هأخذسكَتساسهاًي

اًس:  تطؼ  ػٌَاى ػَاهل ايدبزوٌٌسُ ؾىَت ؾبظهبًي ثطضؾي وطزُ ي هَاضز ضا ثِپػٍّكگطاى، اي
وِ هسيطاى   ، هدوَع اػتمبزات ضوٌيثِ ٍيػُ اظ خبًت ظيطزؾتبى -هسيطاى اظ ثبظذَضّبي هٌفي 

ثَزى   لبثل اػتوبزعلجي ٍ غيط ًس ) اػتمبز ثِ هٌفؼتزض هَضز وبضهٌساى ٍ هبّيت هسيطيت زاض غبلجبً
تطيي هؿبئل ؾبظهبى آگبُ اؾت(، ؾبذتبض  وبضوٌبى ٍ ايٌىِ هسيطيت، ثِ ثْتطيي ٍخِ، اظ هْن

ًَايي ثب  ّن [،16] بي ؾبظهبًي ٍ هحيغيػبلي، هتغيطّ هسيطيت  ّبي  تين  ّبي ؾبظهبًي، ٍيػگي 
ّبي  ٍيػگي) ػسالتي ذهَل خَ ثي ؾبظهبًي ثِ ، خَ [15] ، ؾجه ضّجطي[11] ػمبيس ػوَهي

گطايي ثبال، پبييي ثَزى هيعاى توطوعزّي ًبهكرم،  ػسالتي ػجبضتٌس اظ ؾبذتبض گعاضـ خَ ثي
ي عَض وِ ثطضؾي اي ّوبى. [14]ؾبظي، ؾجه هسيطيت اؾتجسازي، اضتجبعبت ضؼيف(  ضؾوي

ظهبًي ثِ ؾىَت ؾبظهبًي ًگبُ وٌَى اظ هٌظط فطٌّگ ؾبزّس، تب پيكيٌِ پػٍّكي ًكبى هي
هطثَط ثِ فطٌّگ  هجبًي ًظطيقَز ضوي ٍاوبٍي  ي پػٍّف ؾؼي هيزض اياؾت.  ًكسُ

(.1)قىل ثطضؾي گطزز ؾبظهبًي، هيعاى اضتجبط ايي ػبهل هْن ثب ؾىَت ؾبظهبًي

 

 
 
 
 

 چبضچَة هفَْهي .1قىل

 ؾبظهبًيفطٌّگ 
 
 

 ؾىَت ؾبظهبًي
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.پيوايصدرسكَتساسهاًيبزاساسهذلجٍَرفتارسكَتهَريسَىٍهيليكي

هسل هأذص ٍ پيبهسّبي ؾىَت ؾبظهبًي هَضيؿَى ٍ هيليىي ضا ثِ  [19] 1ٍاوَال ٍ ثَضازٍؼ
ي زض ثرف وبضهٌساى ؾبظهبًًفط اظ  677ّب ثب ًظطذَاّي اظ  نَضت تدطثي تؿت وطزًس. آى

تىٌَلَغي، ؾِ ثؼس اظ اثؼبز خَ ؾىَت ضا قٌبؾبيي وطزًس: ًگطـ ؾطپطؾتبى ثِ ؾىَت، ًگطـ 
ؾىَت  ثيٌي ضفتبض  پيفثِ ي اضتجبعي. ايي ؾِ ثؼس ّب فطنتهسيطيت ػبلي ثِ ؾىَت، ٍ 

ايٌىِ هجٌي ثط - (. ايي ًتبيح ثب اؾتسالالت هَضيؿَى ٍ هيليىي2پطزاظًس )قىل وبضوٌبى هي
ّب ثطاي هوبًؼت اظ اضائِ  آى ّبي ازضاوبت وبضوٌبى اظ ًگطـ هسيطيت ثِ ؾىَت ثط تهوين

زاضز. ذَاًي ّن -گصاضز هي تأثيطثبظذَضزّبي هٌفي ثِ هسيطيت 














 

[19] هسل خَ ٍ ضفتبض ؾىَت .2قىل


هساضن هؼتجطي زض زؾت اؾت وِ ٍاوٌف هٌفي هسيطاى ػبلي ٍ  .ًگطـ هسيطيت ػبلي ثِ ؾىَت
ّب اظ  زّس وِ آى هيوٌس ٍ ًكبى  هيتأييسؾطپطؾتبى ضا زض ثطاثط زضيبفت ثبظذَضزّبي هٌفي 

وٌٌس. ايي  ّب ضا تحطيف هي ًوبيٌس ٍ زض نَضت زضيبفت، آى اختٌبة هيضيبفت ثبظذَضزّبي هٌفي ز
وفبيتي ضا اظ ذَز زٍض وٌٌس.  ذَاٌّس احؿبؼ قطهٌسگي، تْسيس ٍ ثي ّب هي ىثساى ػلت اؾت وِ آ

 سثطًس. ايي ثؼ هي ؾؤاللصا همبنس ٍ ًيبت ظيطزؾتبًكبى ٍ اػتجبض ٍ نحت ثبظذَضزّب ضا ظيط 

ّبيكبى تَؾظ  وبضوٌبى ثِ ثيبى ًظطات ٍ هربلفتقَز: تطغيت  گيطي هي قبذم اًساظُ 5ثب  
ًجطزى ٍفبزاضي وبضوٌبى، احؿبؼ ضاحتي وبضوٌبى ثطاي ثيبى آظازاًِ  ؾؤالهسيطيت ػبلي، ظيط 

آظازاًِ ػمبيس، ٍ ػسم ؾطظًف وبضوٌبى هٌتمس يب هربلف. ثطاي  ػمبيسقبى، پيبهسّبي هٌفي ثيبى
 )ثِ قست هربلف(. 5هَافك( تب  )قسيساً 1گعيٌِ ٍخَز زاضز: اظ  5قبذم،  5ايي  ّط يه اظ



                                                 
1. Vakola and Bourados 

 رفتارسكَت

كارهٌذ  

 

 جَسكَتادراکضذُ )ٍاحس تحليل فطز(

 

 

 

 

 

 ًگطـ ؾطپطؾت ثِ ؾىَت

ّبي اضتجبعي فطنت  

ًگطـ هسيطيت ػبلي ثِ 
 ؾىَت
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 تأثيطّبي گًَبگَى اظ ضفتبض وبضوٌبى ضا تحت  ضفتبض ؾطپطؾتبى، خٌجِ .ًگطـ ؾطپطؾتبى ثِ ؾىَت
ّبي وبضوٌبى زاضز ٍ  زّس. ايي ثِ زليل لسضتي اؾت وِ ؾطپطؾت زض اضتجبط ثب ذطٍخي لطاض هي

ظيطزؾت اؾت. گطچِ ؾطپطؾتبى ثِ ًمف ٍ ٍظيفِ ذَز زض -بّيت ضٍاثظ ؾطپطؾتًيع ثِ ذبعط ه
ّب ثطاي ثْجَز ّؿتٌس، ٍلي ثب ايي ّوِ اظ اضائِ  اًس ٍ حبهي تالـ ثطاثط تغييطات هتؼْس قسُ

تطؾٌس ٍ حبلت تسافؼي ثِ ذَز  ًظطاتي وِ زض هَضز ثدب ًجَزى ػولىطزقبى ٍ... ّؿتٌس هي
زٌّس تؼجيطي  اي ضا زٍؾت ًساضًس ٍ تطخيح هي هؿألِقسى ثبثت ّط ؾطظًف  گيطًس. زض ًتيدِ، هي

ضا زض ؾبظهبى حبون   خَ ؾىَت"ذطزُ"اظ ضفتبض ظيطزؾتبًكبى زاقتِ ثبقٌس. ايي ًَع ضفتبض  هٌفي
ػتوبز وٌٌس وِ آيب زض نَضت افكبي تَاًٌس ثِ ؾطپطؾتكبى ا وٌس وِ زض آى وبضوٌبى ًوي هي

هؿتمين تٌجيِ ٍ هدبظات تمين ٍ غيطّبي ػول، ثِ عَض هؿ قيَُثطزى  ؾؤالاقتجبّبت يب ظيط 
گطفت: اػتمبز  تَاى اًساظُ هيقبذم  5ًگطـ ؾطپطؾت ثِ ؾىَت ضا ثب  ذَاٌّس قس يب ًِ.

تَؾظ ؾطپطؾت؛ ازضان  وبضوٌبى ثِ ًحَُ هسيطيت تضبز )وبضوٌبى ثب يىسيگط، وبضوٌبى ثب هسيط(
ّب ٍ  ّبي عطفيي؛ تكَيك عطفيي ثِ ثيبى هربلفت وبضوٌبى اظ هيعاى تَخِ ؾطپطؾت ثِ گفتِ

اًتمبزات تَؾظ ؾطپطؾت؛ ازضان وبضوٌبى اظ هفيس پٌساقتِ قسى ًمغِ ًظطاتكبى تَؾظ 
ثبقس، قطايظ ثطاي ّب زض ؾغح ثباليي لطاض زاقتِ  ؾطپطؾت. اگط ؾبظهبًي اظ ًظط ايي قبذم

 1گعيٌِ ٍخَز زاضز: اظ  5قبذم،  5ؾت. ثطاي ّط يه اظ ايي اظْبض ًظط هْيب
 )ثِ قست هربلف(. 5هَافك( تب  )قسيساً 


ي ّب فطنتثؿيبضي اظ پػٍّكگطاى زض گصقتِ ًكبى زازًس وِ ٍلتي  .ي اضتجبعيّب فطنت

ضوت فؼبالًِ گيطي ٍ هكب ّبي اضتجبعي ثبظ ّؿتٌس، زذبلت زض تهوين اضتجبعي ٍخَز زاضًس ٍ وبًبل
يبثس. قوبضي اظ  هياضتمبء ّبي هطتجظ ثب هؿبئل ؾبظهبى ٍ ّوچٌيي اػتوبز ثِ هسيطيت  زض گفتوبى

غيجت ٍ  اًس وِ اضتجبط هثجتي ثيي خطيبى اعالػبت زض ؾبظهبى ٍ ؾغَح ثطزُ ًَيؿٌسگبى پي 
گَيي زض هَضز هؿبئل ؾبظهبًي،  پطزُ ٍضي ٍخَز زاضز. زضنَضت فطاّن قسى اهىبى ثي ثْطُ

وٌٌس ٍ ايي ثبػث  وبضوٌبى فطنتي ثطاي تؿْين اعالػبت، اضائِ ػمبيس ٍ پيكٌْبزّب پيسا هي
قبذم  5قَز احؿبؼ تؼلك ثيكتطي پيسا وٌٌس ٍ ثيكتط زذبلت ًوبيٌس.  ايي ثؼس ضا ثب  هي
ثرف ثَزى اضتجبعبت ثب ّوىبضاى؛ ازضان اظ تجبزل ؾبظهبى يبفتِ  : ازضان اظ ضضبيتؾٌدٌس هي

زاًف ٍ تدطثِ زض هيبى وبضوٌبى؛ ازضان اظ هٌبؾت ثَزى ضٍاثظ وبضوٌبى ٍ هسيطاى ػبلي؛ ازضان 
ّب ٍ  يتهأهَض؛ ٍ ازضان وبضوٌبى اظ هيعاى آگبّي اظ ٌبؾت تغييطات ؾبظهبًي ثِ وبضوٌبىاظ اثالؽ ه

ايظ ثطاي اظْبض ًظط ّب ثبال ثبقس، قط ي ؾبظهبى. اگط ؾبظهبًي اظ ًظط ايي قبذمّب عطح
 5هَافك( تب  )قسيساً 1گعيٌِ ٍخَز زاضز: اظ  5قبذم،  5ؾت. ثطاي ّط يه اظ ايي وبضوٌبى هْيب

                                       )ثِ قست هربلف(.                                                                                  
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وطزى ًظطات، هؿبئل ٍ هكىالت  ثِ هيعاى توبيل وبضوٌبى ثطاي هغطح .سكَتكاركٌاى
زض حيغِ ؾبظهبى ٍ قغلكبى زض ًعز هسيطاى ٍ ؾطپطؾتبى اقبضُ زاضز. ايي  ّب ثطاي آىآهسُ  پيف

هربلفت وبضوٌبى زض هَضز هؿبئل قَز: فبنلِ ظهبًي اثطاظ  گيطي هي قبذم اًساظُ 8 ثؼس ثب
قطوت، هؿبئل ثركي، هؿبئل قغلي ٍ هؿبئل هطتجظ ثب ضضبيت قغلي؛ احؿبؼ ضاحتي زض ثيبى 
ًبضضبيتي زض هَضز هؿبئل قطوت، هؿبئل ثركي، هؿبئل قغلي ٍ هؿبئل هطتجظ ثب ضضبيت 

 .[19] ()ّويكِ 5)ّطگع( تب  1گعيٌِ ٍخَز زاضز: اظ  5قبذم،  8قغلي. ثطاي ّط يه اظ ايي 

 

ازگبضقبيي،  هبًٌس ثطذي، ٍخَز زاضز. ؾبظهبًي فطٌّگي اظ هتؼسز تؼبضيف .ساسهاًي فزٌّگ
وِ اػضبي گطٍُ زض ضٍيبضٍيي ثب  زاًٌس هيهكتطن  ثٌيبزيي اظ هفطٍضبت الگَيي ضا فطٌّگ
آهَظًس. ايي  هي زضًٍي يىپبضچگي ٍ ّبي هَخَز زض ظهيٌِ ؾبظگبضي ثب هحيظ ذبضخي زقَاضي

حل  ٍ  ػٌَاى ضٍـ نحيح زضن ٌس وِ هؼتجط قٌبذتِ قسُ اؾت ٍ ثِو چٌبى ذَة ػول هيالگَ 
زًيؿَى هؼتمس اؾت فطٌّگ ؾبظهبًي ثِ  [.9] قَز هؿبئل ؾبظهبى ثِ اػضبي خسيس آهَذتِ هي

، ّبي هسيطيت ؾبظهبى ؾيؿتنّبي ظيطثٌبيي، ثبٍضّب ٍ انَلي اقبضُ زاضز وِ هجٌبي  اضظـ
 تؼبضيف ٍ تؼبضيف ايي هكتطن ٍخِ عَضولي، ثِ [.7] ضًٍس وبض هيػولىطزّب ٍ ضفتبضّب ثِ ق

اػضبي  هكتطن زض هيبى ّبي اضظـ ٍ ثبٍضّب، اػتمبزات ؾلؿلِ ٍخَزيه زيگط زض ايي ظهيٌِ
زض  وِ اؾت هكتطوي ّبي اضظـ ٍ ثبٍضّب ًظبم ؾبظهبًي، فطٌّگ ضٍ، ايي اظ اؾت. ؾبظهبى

 [.5] وٌس هي ّسايت ضا ؾبظهبى آى افطاز ضفتبض ٍ آيس هي ٍخَز ثِ يه ؾبظهبى

اؾت، حىبيت   م قسُدباًّبي هتؼسزي وِ زض ظهيٌِ قٌبذت فطٌّگ ؾبظهبًي  پػٍّفًتبيح      
ًَآٍضي، ًحَُ  اظ آى زاضز وِ فطٌّگ ثط تسٍيي اّساف، ضفتبض فطزي، اًگيعـ، ذالليت ٍ

  [،8] قغلي ضضبيت [،2] گيطي ٍ هيعاى هكبضوت وبضوٌبى زض اهَض، هيعاى فساوبضي ٍ تؼْس تهوين
 گصاضز. يه تأثيطّب  ٍ هبًٌس آى [4] اثطثركي



قبهل چْبض ٍيػگي اؾت  زًيؿَى، فطٌّگ زض هسل.پيوبيف زض هسل فطٌّگ ؾبظهبًي زًيؿَى
پصيطي  اًغجبق ؛1)ثجبت ٍ يىپبضچگي(ؾبظگبضي  ؛وبض )هكبضوت( زض اظ زضگيطقسىوِ ػجبضتٌس 

ؾِ قبذم   ّب زض ثطگيطًسُ ّط يه اظ ايي ٍيػگي[. 13] 3يت(هأهَض)  ٍ ضؾبلت  ؛2پصيطي( )اًؼغبف
(.3فؼبليت هسيطيت اؾت )قىل 

 

                                                 
1. Consistency 
2. Adaptability 
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ّبي  فؼبليتؾبظًس،  هي تَاًوٌس ضا افطازقبى اثطثرف، ّبي ؾبظهبى )هكبضوت(: وبض زض زضگيطقسى
 ؾغَح ّوِزض  ضا اًؿبًي هٌبثغ ّبي ٍ لبثليت زٌّس هي وبضي لطاض ّبي گطٍُ هحَض ثط ضا ذَز

  پيىطُ اظ اي پبضُػٌَاى  ثِ ضا ذَز ٍ هتؼْس ّؿتٌس وبضقبى ثِ ؾبظهبى اػضبي زٌّس. هي تَؾؼِ
 ًمف گيطي تهوينزض  وِ وٌٌس هي احؿبؼ ؾغَح ّوِ زض افطاز وٌٌس. هي احؿبؼ ؾبظهبى

 ؾبظهبى اّساف ثبهؿتميوبً  ّب آى وبض ٍ اؾت  هؤثط وبضقبى ثط وِ اؾت تهويوبت ايي ٍ زاضًس

 قَز. گيطي هي اًساظُ ؾِ قبذم ثب ٍيػگي ايي هسل، ايي زض زاضز. پيًَس
 

اثطثرف  اغلت وِ ّبيي ؾبظهبى اؾت  زازُ ًكبى ّب پػٍّف ٍيىپبضچگي(: ؾبظگبضي )ثجبت
ٍ  ضّجطاى. اؾت گطفتِ ًكأت ثٌيبزيي ّبي اضظـ اظ ضفتبضوبضوٌبى ٍ اًس يىپبضچِ ٍ ثبثجبت ّؿتٌس،
ّبي  فؼبليتٍ  زاضًس( هتمبثل زيسگبُ ظهبًيىِ اًس )حتي يبفتِ هْبضت تَافك ثِ ضؾيسى زض پيطٍاى

زاضاي  ّب ٍيػگي گًَِ  ايي ثب ّبيي ؾبظهبى .اؾت  قسُ  پيَؾتِ ٍ ّوبٌّگ ذَثي، ثِ ؾبظهبًي،
قبذم  ؾِ ثب ٍيػگي زاضًس. ايي وبضوٌبى ثط ضفتبض وبفي ًفَش ٍ هتوبيعًس ٍ لَي فطٌّگ
 قَز. هي ثطضؾي

 
 ؾرتيثِ  ،اظ يىپبضچگي هٌبؾجي ثطذَضزاضًس وِ ّبيي ؾبظهبى پصيطي(: پصيطي )اًؼغبف اًغجبق

ثطتطي  ٍ هعيت تَاى هيضا  ثيطًٍي پصيطي اًغجبق ٍ زضًٍي يىپبضچگي يبثٌس. لصا هي تغييط
 اظ وٌٌس، هيضيؿه  قًَس، هي ّسايت هكتطيبى ٍؾيلِ  ثِ ؾبظگبض ّبي ؾبظهبى .زاًؿت ؾبظهبى

 زضحبل ّب ّوَاضُ آى زاضًس. ضا تغييط ايدبز تدطثِ ٍ ظطفيت ٍ گيطًس، هي پٌس اقتجبّبت ذَز

 ايي آفطيٌي وٌٌس. اًٌس ثطاي هكتطيبى ذَز اضظـّؿتٌس تب ثتَ ؾبظهبى تَاًبيي ثْجَز ٍ افعايف

 .گيطز هي ثطضؾي لطاض هَضز قبذم ؾِ ثب ٍيػگي
 

 آى يتهأهَض ٍ ضؾبلت ؾبظهبًي، فطٌّگ ٍيػگي هْوتطيي گفت ثتَاى قبيسيت(:هأهَض) ضؾبلت
 ضاِّ ثي ثِ هؼوَالً چيؿت،  هَخَزقبى ٍ ٍضؼيت ّؿتٌس ودب زاًٌس ًوي وِ ّبيي ؾبظهبى اؾت.

اّساف  ّب آى زاضًس.  ذَز گيطي خْت ٍ ّبّسف ي اظٌزضن ضٍق هَفك، ّبي ؾبظهبىضًٍس.  هي
 زضزؾطتطيي پط  وٌٌس. هي تطؾين ضا ؾبظهبى اًساظ چكن ٍ تؼطيف ضا اؾتطاتػيه اّساف ٍ ؾبظهبًي
 قَز هدجَض هي ؾبظهبى زٌّس. ٍلتي تغييط ضا يتكبىهأهَض هدجَضًس وِ ّؿتٌس ّبيي آى ّب ؾبظهبى
 اؾت. العاهي ضفتبض ٍ فطٌّگ ؾبذتبض، اؾتطاتػي، زض تغييطات  زّس، اػوبل تغييط ضا ذَز ضؾبلت

 آٍضز ٍخَز هي فطٌّگي ضا ثِ ٍ وٌس هي هكرم ضا ؾبظهبى اًساظ چكن لَي، ضّجط ٍضؼيت، ايي زض
 [.13] پكتيجبًي وٌس ضا اًساظ چكن ايي وِ
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 . هسل فطٌّگ ؾبظهبًي زًيؿَى3قىل 

 
ّبي اثطثرف، ًوطات ثباليي زض ّط چْبض  زّس وِ ؾبظهبى هيهغبلؼبت زًيؿَى ًكبى      

اؾبؼ، يت( زاضًس. ثط ايي هأهَضپصيطي، ؾبظگبضي، ٍ  اًغجبقٍيػگي فطٌّگ ؾبظهبًي )هكبضوت، 
ثباليي اظ ؾبظگبضي ٍ لبثليت  پصيطًس، اظ زضخِ اًغجبقّبيي ّؿتٌس وِ  ّبي اثطثرف،آى ؾبظهبى

. الجتِ ّوِ ايي هَاضز زض ثؿتطي اظ زضن وٌٌس هيثيٌي ثطذَضزاضًس ٍ هكبضوت ضا تمَيت  پيف
قًَس؛ ثؿتطي وِ هٌدط ثِ اثطثركي ٍ زض ًْبيت،  هييت ؾبظهبى اخطا هأهَضهكتطن اظ 

 .[7] قَز هيسي هكتطيبى ضضبيتوٌ
ثب تَخِ ثِ ايي اهط زض ايي پػٍّف فطٌّگ ؾبظهبًي ثب تَخِ ثِ هسل زًيؿَى هَضز ؾٌدف      

ز؛ ضوي ايٌىِ تأثيط خَ قَ فتبض ؾىَت ٍ خَ ؾىَت ثطضؾي هيٍ ضاثغِ آى ثب ضگيطز  لطاض هي
هفَْهي ايي هسل  4يطز. قىل قوبضُ گ ؾىَت ثط ضفتبض ؾىَت ًيع هَضز ثطضؾي لطاض هي

  زّس. پػٍّف ضا ًكبى هي
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 هسل هفَْهي پػٍّف .4قىل 
 

 ّبي انلي ٍ فطػي پػٍّف ثِ قطح ظيط اؾت: فطضيِ ،ثب تَخِ ثِ هسل هفَْهي پػٍّف


.ّاياصليفزضيِ

 ثيي فطٌّگ ؾبظهبًي ٍ ؾىَت ؾبظهبًي، ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز. 
 ثيي فطٌّگ ؾبظهبًي ٍ خَ ؾىَت، ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز.   -
 ثيي فطٌّگ ؾبظهبًي ٍ ضفتبض ؾىَت، ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز.   -
 .(4ثيي خَ ؾىَت ٍ ضفتبض ؾىَت، ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز )قىل   -
 

.ّاآىّايضاكلِّايفزعيٍفزضيِفزضيِ

 ؾبظهبًي، ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز.ثيي فطٌّگ هكبضوتي ٍ ؾىَت  .1
 ثيي فطٌّگ هكبضوتي ٍ خَ ؾىَت، ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز.  -
 .(4ثيي فطٌّگ هكبضوتي ٍ ضفتبض ؾىَت، ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز )قىل  -
 
 ثيي فطٌّگ اًغجبلي ٍ ؾىَت ؾبظهبًي، ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز. .2
 ؾبظهبًي، ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز.ثيي فطٌّگ اًغجبلي ٍ خَ  -
 .(4ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز )قىل ٍ ضفتبض ؾىَت،  ثيي فطٌّگ اًغجبلي  -

 
 ثيي فطٌّگ ؾبظگبضي ٍ ؾىَت ؾبظهبًي، ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز. .3

 ثيي فطٌّگ ؾبظگبضي ٍ خَ ؾىَت، ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز. -
 .(4ت، ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز )قىلثيي فطٌّگ ؾبظگبضي ٍ ضفتبض ؾىَ -
 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 61 0931زمستان  - 8شمارٌ -اوداز مديريت ديلتي چشم                                                                                            

 ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز. يتي ٍ ؾىَت ؾبظهبًي،هأهَضثيي فطٌّگ  .4

 يتي ٍ خَ ؾىَت، ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز.هأهَضثيي فطٌّگ  -
 .(4يتي ٍ ضفتبض ؾىَت، ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز )قىلهأهَضثيي فطٌّگ  -
 
 تحقيقضٌاسيرٍش.3

  ي زاضز ٍ اؾتطاتػي آى ّوجؿتگي اؾت. زض ّوجؿتگي، ضاثغِووپػٍّف، نجغِ ايي      
 ّبي هطثَط ؾؤال. 1ِ ايي پػٍّف، قبهل ؾِ ثرف اؾت: قَز. پطؾكٌبه هتغيطّب ؾٌديسُ هي

زض [16] ، ثطگطفتِ اظ چبضچَة ًظطي هَضيؿَى ٍ هيليىيگيطي خَ ٍ ضفتبض ؾىَت ثِ اًساظُ
 ؛ٍ، ثطگطفتِ اظ هسل زًيؿَىظهبًيبي هطثَط ثِ فطٌّگ ؾبّ ؾؤال (2 [؛19] ٍاوَال ٍ ثَضازاؼ

گيطي  هؿترطج اظ هٌبثغ فَق خْت اًساظُ ّبي ؾؤالاظ  .ّبي خوؼيت قٌبذتي ؾؤال. 3
ثِ ؾٌدف   ؾؤال 5 ،ؾىَت خَ ثطاي ؾٌدفؾؤال  15تطتيت  هتغيطّبي هَضز ثطضؾي ثِ

ؾؤال ثِ  5 ًگطـ ؾطپطؾت ثِ ؾىَت ٍ  ؾؤال ؾٌدف 5ًگطـ هسيطيت ػبلي ثِ ؾىَت، 
زٌّس،  ضتجبعي، وِ زض هدوَع ػَاهل ايدبزوٌٌسُ خَؾىَت ضا تكىيل هيي اّب فطنت ؾٌدف

گيطي  ؾؤال ثطاي اًساظُ 50پطزاظز. ضفتبض ؾىَت هي گيطي ؾؤال ثِ اًساظُ 8 اذتهبل زاضز ٍ
ؾؤال فطٌّگ  12 ؾؤال فطٌّگ هأهَضيتي، 13ؾؤال، فطٌّگ هكبضوتي،  12) فطٌّگ ؾبظهبًي

گيطي  هطثَط ثِ اًساظُ ؾؤال 10ٍ اذتهبل يبفتِ اؾت  ؾؤال فطٌّگ اًغجبلي( 13ؾبظگبضي ٍ 
. اؾتهتغيطّبي خوؼيت قٌبذتي 

 ثْطُ هميبؼ ليىطتفطٌّگ ؾبظهبًي اظ  ّبي هطثَط ثِ ضفتبض ؾىَت ٍ ؾؤالثطاي پبؾد ثِ      
اؾت.  آلفبي وطًٍجبخ اؾتفبزُ قسُ ضطيت ثطاي ثطضؾي پبيبيي پطؾكٌبهِ ًيع اظ  اؾت. گطفتِ قسُ

ّؿتٌس،  7/0ثب تَخِ ثِ ايٌىِ ضطايت آلفبي وطًٍجبخ هتغيطّبي هسل هفَْهي ّوگي ثبالي 
 (.1)خسٍل  تَاى ًتيدِ گطفت وِ پطؾكٌبهِ پبيبؾت هي
 

 ضطايت آلفبي وطًٍجبخ هتغيطّبي انلي . 1خسٍل

 
پژٍّص آهاري  پعقىي ي ػلَمّب زاًكگبُ خبهؼِ آهبضي ايي پػٍّف ضا وبضوٌبى.جاهعِ

 ّب زاًكگبُوِ ايي  خب آىاًس. اظ  زازُتْطاى )ػلَم پعقىي تْطاى، ايطاى ٍ قْيس ثْكتي( تكىيل 

ًگزشهذيزيت

عاليبِسكَت

ًگزش

سزپزستبِ

سكَت

يّافزصت

ارتباطي

جَ

سكَت

رفتار

سكَت

فزٌّگ

ساسهاًي

 955/0 92/0 902/0 822/0 873/0 845/0 آلفب
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زضهبًي، ؾتبز -ّب ٍ هطاوع آهَظقي )ثيوبضؾتبىّب ٍ ٍاحسّبي گًَبگَى  ؾبظهبىهتكىل اظ 
ّب ٍ هطاوع ثْساقت ٍ هطاوع تحميمبتي( ّؿتٌس ٍ  ّب، قجىِ ّب(، زاًكىسُ زاًكىسُ )هؼبًٍت

ّب ًيبظهٌس ظهبى ٍ ّعيٌِ  زازُآٍضي  خوغزؾتطؾي ثِ ّوِ اػضبي خبهؼِ آهبضي ػولي ًيؿت ٍ 
گيطي  ثب اؾتفبزُ اظ ًوًَِؾپؽ قسًس ٍ ؾبظهبى ثِ قيَُ تهبزفي ؾبزُ اًتربة  30فطاٍاى اؾت، 

پطؾكٌبهِ زض هيبى وبضوٌبى  700هكرم گطزيس. ؾپؽ  ّب زاًكگبُاي، ؾْويِ  ؾْويِ
ِ ٍ تحليل پطؾكٌبهِ هَضز هغبلؼ 642گيطي قسُ تَظيغ قس وِ اظ ايي تؼساز،  ّبي ًوًَِ ؾبظهبى

زٌّس، ٍ  ّب تكىيل هي گَيبى ضا ذبًن زضنس اظ پبؾد 7/71الظم ثِ شوط اؾت وِ  لطاض گطفت.
اًس وِ زاضاي هسضن وبضقٌبؾي ٍ  آهبضي ضا وبضوٌبًي تكىيل زازُ  ثيف اظ ًيوي اظ ايي خبهؼِ

آهبضي ضا وبضوٌبى ضؾوي ٍ پيوبًي  زضنس اظ خبهؼِ  64، بالتط ّؿتٌس. اظ ًظط ًَع اؾترسامث
ثبقس. ؾبل هي 5زضنس ايي خبهؼِ ، ظيط  9/31اًس. ؾبثمِ وبضي  تكىيل زازُ

 

ّايپژٍّصّاٍيافتِدادُتحليل.4

زاضي ضطيت ّوجؿتگي  هؼٌيّبي انلي ٍ فطػي پػٍّف اظ آظهَى  فطضيِثطاي آظهَى 
م خب آى-ّبي ايي پػٍّف  فطضيِّبي هطثَط ثِ آظهَى  زازُ، 2اؾپيطهي اؾتفبزُ گطزيس. خسٍل

زّس،  عَض وِ ايي خسٍل ًكبى هي زّس. ّوبى ضا گطفتِ ًكبى هي -spss15افعاض  ًطمقسُ تَؾظ 
ثِ ايي هؼٌب  ٍ ضفتبض ؾىَت ٍخَز زاضز؛هؼٌبزاضي ثيي فطٌّگ ؾبظهبًي ٍ خَ ضاثغِ ّوجؿتگي 

ؾبظهبًي ًوبيس، قطايظ وِ ّط چِ ؾبظهبى تالـ ثيكتطي ثطاي تمَيت اثؼبز گًَبگَى فطٌّگ 
ػجبضت زيگط، تمَيت ّط چِ ثيكتط فطٌّگ  قَز. ثِ تط هي هٌبؾتًظط ٍ ثيبى ػمبيس ثطاي اظْبض

م اؾت. ّوچٌيي ًتبيح آظهَى ّوجؿتگي ًكبى زاز وِ ؾبظهبًي ثب وبّف ؾىَت ؾبظهبًي تَأ
ؿتگي هثجتي ثيي خَ ٍ ضفتبض ؾىَت ٍخَز زاضز؛ يؼٌي ّط چِ خَ ؾىَت ثبالتط ثبقس، ضفتبض ّوج

قَز. ايي گفتِ، ثط ذالف هؼٌبي ظبّطي آى، ثسيي هؼٌبؾت وِ ّط لسض  ؾىَت ثيكتط هي
يؼٌي ًگطـ هسيطيت ػبلي، -اظ اثؼبز گًَبگَى خَ ؾىَت  قطايظ ثطاي ثيبى ًظطات ٍ ػمبيس

ثْجَز يبثس،وبضوٌبى ًظطات ٍ ػمبيسقبى ضا ثيكتط ثيبى  -بعيي اضتجّب فطنتؾطپطؾت ٍ 
 وٌٌس.   هي
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 زاضي ضطيت ّوجؿتگي اؾپيطهي ًتبيح آظهَى هؼٌي . 2خسٍل


 فزضيِ

rِهحاسب

ضذُ

سطح

 داريهعٌا

سطح

 خطا

ًتيجِ

 آسهَى

ٍجَد

رابطِ

ضاثغِ فطٌّگ ؾبظهبًي ٍ خَ 
 ؾىَت

 تأييس H1ٍ پصيطـ   H0ضز  05/0 000/0 737/0

ضاثغِ فطٌّگ ؾبظهبًي ٍ ضفتبض 
 ؾىَت

 تأييس H1ٍ پصيطـ  H0ضز  05/0 000/0 477/0

 تأييس H1 ٍ پصيطـ  H0ضز  05/0 000/0 547/0 ضاثغِ خَ ؾىَت ٍ ضفتبض ؾىَت

ضاثغِ فطٌّگ هكبضوتي ٍ خَ 
 ؾىَت

 تأييس H1ٍ پصيطـ  H0ضز  05/0 000/0 701/0

ضاثغِ فطٌّگ هكبضوتي ٍ ضفتبض 
 ؾىَت

 تأييس H1 ٍ پصيطـ   H0ضز  05/0 000/0 449/0

ضاثغِ فطٌّگ اًغجبلي ٍ خَ 
 ؾىَت

 تأييس H1 ٍ پصيطـ  H0ضز  05/0 000/0 617/0

ضاثغِ فطٌّگ اًغجبلي ٍ ضفتبض 
 ؾىَت

 تأييس H1 ٍ پصيطـ  H0ضز  05/0 000/0 421/0

ضاثغِ فطٌّگ ؾبظگبضي ٍ خَ 
 ؾىَت

 تأييس H1 ٍ پصيطـ   H0ضز  05/0 000/0 704/0

ضاثغِ فطٌّگ ؾبظگبضي ٍ ضفتبض 
 ؾىَت

 تأييس H1 ٍ پصيطـ   H0ضز  05/0 000/0 481/0

يتي ٍ خَ هأهَضضاثغِ فطٌّگ 
 ؾىَت

 تأييس H1ٍ پصيطـ   H0ضز  05/0 000/0 616/0

يتي ٍ ضفتبض هأهَضضاثغِ فطٌّگ 
 ؾىَت

 تأييس H1 ٍ پصيطـ   H0ضز  05/0 000/0 405/0

 
زاضي ثيي توبهي چْبض  بزّس، ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌ خسٍل فَق ًكبى هيعَضوِ  ّوچٌيي ّوبى     

يتي، فطٌّگ هكبضوتي، فطٌّگ ؾبظگبضي، هأهَضثؼس فطٌّگ ؾبظهبًي زًيؿَى )فطٌّگ 
زيگط،  اثؼبز ثبالتط فطٌّگ   فطٌّگ اًغجبلي( ثب خَ ؾىَت ٍ ضفتبض ؾىَت ٍخَز زاضز. ثِ ػجبضت

وِ زض ًتيدِ آى،  قَز ًظط، اًتمبز ٍ نسا هيي اظْبضٍخَز آهسى فضبي ثيكتط ثطاهَخت ثِ 
هيبًگيي يبثس.  ؾبظهبًي وبّف هي  قَز ٍ ؾىَت هيعاى ثيبى ًظطات، اًتمبزات ٍ نسا ثيكتط هي

 آهسُ اؾت. 3 ضفتبض ؾىَت ؾِ زاًكگبُ هَضز هغبلؼِ زض خسٍل
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 ّب زاًكگبُثِ تفىيه  ضفتبضؾىَت .3خسٍل 

رتبِ

سكَت

هياًگييرفتار ًامداًطگاُ

 سكَت

اًحزاف تعذاد

استاًذارد

 83478/0 219 8505/2 ايطاى پعقىي ػلَم زاًكگبُ 3

 85073/0 256 6748/2 تْطاى پعقىي ػلَم زاًكگبُ 1

 94553/0 149 7785/0 ثْكتي قْيس پعقىي ػلَم زاًكگبُ 2

 87086/0 624 7612/2 ول 

 
گطفت وِ گطچِ ؾىَت زض   تَاى ًتيدِ زاًكگبُ هيَت ايي ؾِ ثب همبيؿِ هيبًگيي ضفتبض ؾى     

پعقىي تْطاى زض ضتجِ  ٍلي زاًكگبُ ػلَم ّط ؾِ زاًكگبُ حبون اؾت )هيبًگيي ظيط هتَؾظ(،
 ، گَيبي هغبلت ّويي اؾت.4گيطز. خسٍل  ًرؿت لطاض هي

پعقىي  هيبًگيي خَ ؾىَت زض زاًكگبُ ػلَمقَز،  هكبّسُ هي 4عَض وِ زض خسٍل  ّوبى     
ثْكتي زض حس هتَؾظ اؾت، زض نَضتي وِ زٍ زاًكگبُ زيگط، اهتيبظ ظيط هتَؾظ ثِ زؾت  يسقْ

لطاض  تطي هٌبؾتپعقىي قْيس ثْكتي زض ٍضؼيت  ايي ثساى هؼٌبؾت وِ زاًكگبُ ػلَم اًس. آٍضزُ
زاضز ٍ قطايظ ًؿجي ) اظ لحبػ اثؼبز ؾِ گبًِ خَ ؾىَت( ثطاي ثبظگَ وطزى ًظطات، پيكٌْبزّب ٍ 

فطاّن اؾت. ّط ؾِ زاًكگبُ اظ لحبػ زٍ ثؼس ًگطـ ؾطپطؾت ثِ ؾىَت ٍ هكىالت 
ثِ ػجبضت زيگط، اظ ايي لحبػ زض ٍضؼيت  ثبقٌس. هيهتَؾظ ي اضتجبعي، ثبالتط اظ حس ّب فطنت

هٌبؾجي لطاض زاضًس ٍ قطايظ هَخَز ثطاي ثبظگَ وطزى ًظطات، پيكٌْبزّب ٍ هكىالت، لبثل لجَل 
ثؼس ًگطـ هسيطيت ػبلي ثِ ؾىَت، اهتيبظي ظيط هتَؾظ  زضكگبُ زاًاؾت. ثب ايي حبل، ّط ؾِ 

ًگطـ  ّب زاًكگبٍُاثؿتِ ثِ ايي  ّبي زض ؾبظهبى. ايي ثساى هؼٌبؾت وِ اًس آٍضزُثِ زؾت 
 هسيطيت ػبلي، هبًؼي ثط ؾط ضاُ اظْبض آظازاًِ ػمبيس ٍ ًظطات اؾت. 

 
 هيبًگيي خَ ؾىَت ٍ اثؼبز آى ثِ تفىيه ّط زاًكگبُ .4 خسٍل

هياًگييجَ ًامداًطگاُ

 سكَت

ًگزشسزپزست

 بِسكَت

يّافزصت

ارتباطي

ًگزشهذيزيت

عاليبِسكَت

 پعقىي ػلَم زاًكگبُ
 ايطاى

968/2 234/3 044/3 682/2 

 پعقىي ػلَم زاًكگبُ
 تْطاى

985/2 169/3 067/3 707/2 

 پعقىي ػلَم زاًكگبُ
 ثْكتي قْيس

038/3 202/3 161/3 715/2 

 707/2 067/3 169/3 985/2 ول
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ّط يه اظ ايي اثؼبز ضا  ّبي لفِظيطهؤٍ ، هيبًگيي اثؼبز چْبضگبًِ فطٌّگ ؾبظهبًي 5خسٍل      
خسٍل شوط  ّب زاًكگبُزّس. ّوچٌيي ثؼس حبون زض ّط يه اظ  ًكبى هي  يه اظ زاًكگبُزض ّط

 قسُ اؾت.

 
زض ٍ تؼييي ثؼس حبون   يه اظ زاًكگبُّبي آى زض ّط  ظيطهؤلفِهيبًگيي اثؼبز چْبضگبًِ فطٌّگ ؾبظهبًي ٍ ّط يه اظ  .5خسٍل

 ّب ّط يه اظ آى

ي
صل
ذا
بع





ّاسيزهؤلفِ

ّاداًطگاُهياًگييابعادفزٌّگدرّزيكاس

ػلَم پعقىي  ػلَم پعقىي قْيس ثْكتي
 تْطاى

ػلَم پعقىي 
 ايطاى

ي
وت

كبض
ه

 

 961/2 997/2 026/3 ؾبظيتَاًوٌس

 105/3 112/3 1777/3 تين ؾبظي

 919/2 970/2 926/2 ّب تَؾؼِ لبثليت

 98/2 0045/3 0305/3 هيبًگيي

ي
گبض

ؾبظ
 

 165/3 161/3 275/3 ّبي ثٌيبزيي اضظـ

 975/2 831/2 963/2 تَافك

 932/2 744/2 939/2 ّوبٌّگي ٍ پيَؾتگي

 032/3 92/2 0791/3 هيبًگيي

بق
غج

اً
 

ي
صيط

پ
 

 929/2 874/2 871/2 ايدبز تغييط

 108/3 958/2 961/2 توطوع ثط هكتطي

 067/3 991/2 095/3 يبزگيطي ؾبظهبًي

 024/3 93/2 9631/2 هيبًگيي
َض

هأه
ي

يت
 

 895/2 903/2 927/2 گطايف ٍ خْت گيطي اؾتطاتػيه

 963/2 970/2 046/3 اّساف ٍ همبنس

 044/3 972/2 068/3 اًساظ چكن

 96/2 96/2 0117/3 هيبًگيي

 ؾبظگبضي هكبضوتي ؾبظگبضي ثؼس حبون

 
پيطٌْادّاگيزيًٍتيجِ.5

)خَ ٍ ضفتبض  ّبي فطٌّگ ؾبظهبًي ٍ ؾىَت ؾبظهبًي  ايي پػٍّف ثِ ثطضؾي ضٍاثظ ٍيػگي     
ْطاى اذتهبل زاضز. ًتبيح ًكبى ي ػلَم پعقىي تّب زاًكگبُؾىَت زض ؾغح ؾبظهبى( زض 

قست . خَ ٍ ضفتبض ؾىَت ٍخَز زاضززّس وِ ضٍاثظ هؼٌبزاضي ثيي فطٌّگ ؾبظهبًي ٍ  هي
ٍ قست ّوجؿتگي فطٌّگ ؾبظهبًي ٍ خَ  737/0 ّوجؿتگي فطٌّگ ؾبظهبًي ٍ ضفتبض ؾىَت

جؿتگي هثجتي ثيي اثؼبز ثبقس. ًتبيح ّوچٌيي حىبيت اظ آى زاضز وِ ّو هي 477/0ؾىَت  
طتيت، ت فطٌّگ ؾبظهبًي ٍ ؾىَت ؾبظهبًي ٍخَز زاضز. اظ ًظط قست ّوجؿتگي، ثِچْبضگبًِ 
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ثب خَ ؾىَت، ثيكتط اظ قست (  =0701r)هكبضوتي ٍ ( =0704r) ّوجؿتگي ثؼس ؾبظگبضي
. ّوچٌيي قست اؾت (=616/0r) يتيهأهَضٍ ثؼس ( =617/0r)ّوجؿتگي آى ثب ثؼس اًغجبلي 

ثب ضفتبض ؾىَت، ثيكتط اظ قست ( =449/0r) ٍ هكبضوتي ( =481/0r) ّوجؿتگي ثؼس ؾبظگبضي
.اؾت(  =405/0r) يتيهأهَضٍ ثؼس ( =421/0r) اًغجبليّوجؿتگي آى ثب ثؼس 

ًكبى زاز وِ  ثط اؾبؼ آظهَى هيبًگيي، همبيؿِ هيبًگيي ضفتبض ؾىَت زض ايي ؾِ زاًكگبُ     
ثبالتطيي  "زاًكگبُ ػلَم پعقىي تْطاى" گطچِ ؾىَت زض ّط ؾِ زاًكگبُ حبون اؾت، ٍلي

تطتيت، ثؼس اظ آى لطاض  ثْكتي ٍ ايطاى، ثَِم پعقىي قْيس ي ػلّب زاًكگبُضتجِ ضا زاضز ٍ 
گيطًس. هي

اظ لحبػ هيبًگيي خَ ؾىَت ًيع زاًكگبُ ػلَم پعقىي قْيس ثْكتي زض حس هتَؾظ لطاض      
ثبقٌس. ايي ثساى هؼٌبؾت وِ زض زاًكگبُ ػلَم پعقىي  زاضز ٍ زٍ زاًكگبُ زيگط ظيط هتَؾظ هي

وطزى ًظطات، پيكٌْبزّب ٍ هكىالت زض حس قْيس ثْكتي، ضٍي ّن ضفتِ، قطايظ ثطاي ثبظگَ 
)هتَؾظ( لطاض زاضز. ّط ؾِ زاًكگبُ اظ لحبػ زٍ ثؼس اظ اثؼبز خَ ؾىَت، يؼٌي ًگطـ  لبثل لجَلي

ثبقٌس ٍ قطايظ ثطاي ثبظگَ  ي اضتجبعي، ثبالتط اظ حس هتَؾظ هيّب فطنتؾطپطؾت ثِ ؾىَت ٍ 
. ٍلي ّط ؾِ زاًكگبُ زض ثؼس ، پيكٌْبزّب ٍ هكىالت زض حس لبثل لجَل اؾتّبوطزى ًظط

ّبي  ًگطـ هسيطيت ػبلي ثِ ؾىَت، ظيط هتَؾظ ّؿتٌس ٍ ايي ثساى هؼٌبؾت وِ زض ؾبظهبى
ًِ ػمبيس ٍ ًظطات اؾت. ايي ّب ًگطـ هسيطيت ػبلي، هبًؼي ثط ؾط ضاُ اظْبض آظازا ٍاثؿتِ ثِ آى

هسيطيت ػبلي،  ّب اگط آى ًظطزاضز. ثِ  ذَاًي ّن [19] گيطي ثب اظْبضات ٍاوَال ٍ ثَضازاؼ ًتيدِ
 ّب اظْبضات آىّب تكَيك ًىٌس يب ثِ مبيس، ًظطات، پيكٌْبزّب ٍ اًتمبزوبضوٌبى ضا ثِ ثيبى ػ

 ّبيي ضٍـگًَِ وبضوٌبى ثطچؿت زضزؾطؾبظ ثعًس ٍ يب اگط هسيطيت ػبلي اظ تَخْي ًىٌس يب ثِ ايٌ
اؾتفبزُ وٌس وِ ثبػث ايدبز ايي تهَض زض وبضوٌبى قَز وِ اثطاظ ػمبيس ٍ ًظطاتكبى ثِ ليوت اظ 

طايظ ثطاي اثطاظ قَز، حتي اگط ق زض ؾبظهبى توبم هي ءاضتمبي ّب فطنتزؾت زازى قغل يب 
ثبقس، وبضوٌبى  ٍخَز آهسُ ي اضتجبعي ًيع ثِ نَضت ظبّطي ثِّب فطنتٍ  ثبقس ػمبيس فطاّن قسُ

تمَيت "قسُ، يبزآٍض تئَضي  يبزگكبيٌس. ًىبت  پيبهسّبي احتوبلي لت ثِ ؾري ًوي طؼاظ ت
. ثط اؾبؼ ايي تئَضي، اؾت ثيبى قسُ "اؾىيٌط"، ضٍاًكٌبؼ هؼطٍف تَؾظاؾت وِ  "ضفتبض

گصاضز. اگط ًتيدِ ضفتبض، هثجت ثبقس، فطز زض آيٌسُ زض  آيٌسُ اثط هي  گصقتِ ثط الساهبت ًتيدِ ضفتبض 
ّبي هكبثِ ًكبى ذَاّس زاز ٍ اگط ًتيدِ، هٌفي ٍ ًبذَقبيٌس  ّب يب ٍاوٌف قطايظ هكبثِ، پبؾد

زض  ّوچٌيي .[1] سوٌآى اختٌبة س اظ آيس وِ تغييط ضفتبض زّس، تب ثتَاً هي ثط  نسززضثبقس، فطز 
ي ػلَم ّب زاًكگبُايي پػٍّف، ثط اؾبؼ آظهَى هيبًگيي، ثؼس فطٌّگي حبون زض ّط يه اظ 
ي ػلَم ّب زاًكگبُپعقىي ثطضؾي قس. ًتبيح حىبيت  اظ آى زاضز وِ ثؼس فطٌّگي حبون زض 

ٍ ثؼس فطٌّگي حبون زض زاًكگبُ ػلَم پعقىي  "ؾبظگبضي"پعقىي ايطاى ٍ قْيس ثْكتي 
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زّس وِ ؾىَت زض  ّبي آهبضي ًكبى هي ، ًتبيح تحليل. اظ عطف زيگطاؾت "هكبضوتي"تْطاى 
ّط ؾِ زاًكگبُ حبون اؾت. ّوچٌيي زٍ ثؼس هكبضوتي ٍ ؾبظگبضي، ثبالتطيي ّوجؿتگي ضا ثب خَ 

تط يب  هكبضوتيزاضًس ٍ ايي ثساى هؼٌب ؾت وِ ّط چِ  فطٌّگ ؾبظهبى،  ٍ ضفتبض ؾىَت
تَاى  تٌبلض ًتبيح فَق ضا هي .اؾتتط  قطايظ ثطاي اظْبض آظازاًِ ػمبيس هٌبؾت، ؾبظگبضتطقَز

يبز تي اظ وبضوٌبى ٍاحسّبي گط ثب چٌسّبيي وِ پػٍّف ض ههبحجِز .1نَضت تَخيِ ًوَز:  ثسيي
ثب تَخِ ثِ آًىِ زض گصقتِ هكىالت، ًظطات، " چٌيي اظْبض زاقتٌسوبضوٌبى  م زاز،دباً قسُ

اي ًطؾيسين ٍ ثِ اظْبضاتوبى  پيكٌْبزّب ٍ اًتمبزات ذَز ضا ذيلي ظيبز ثيبى وطزين ٍ ثِ ًتيدِ
ّبي  ايي خولِ، يبزآٍض يىي اظ ضٍـ "تَخْي ًكس، تطخيح زازين هْط ؾىَت ثط زّبى ثعًين.

آًىِ  وِ زض آى، هسيط ثطاي  اؾتيت ضفتبض زض تئَضي تمَ -يؼٌي هتَلف ؾبذتي ضفتبض-تغييط ضفتبض
عَض وِ ثيبى قس ّط ؾِ زاًكگبُ  ّوبى. 2 وٌس. هياػتٌبيي  ظز، ثِ آى ثيؾبضفتبضي ضا هتَلف 

ي اضتجبعي زض ّب فطنتػلَم پعقىي ثب ايي وِ اظ لحبػ زٍ ثؼس ًگطـ ؾطپطؾت ثِ ؾىَت ٍ 
ؾىَت اهتيبظي ظيط هتَؾظ  حس لبثل لجَلي لطاض زاقتٌس ٍ اظ خٌجِ ًگطـ هسيطيت ػبلي ثِ

ثسؾت آٍضزًس؛  ٍ ايي ثسيي هؼٌبؾت وِ حتي اگط ثؼس هكبضوتي زض  فطٌّگ ؾبظهبى ثبال ثبقس 
يكتطيي هيعاى نسا تطيي هيعاى ؾىَت  ٍ ث ٍز ؾبظهبًي ثب چٌيي فطٌّگي پبيييض )وِ اًتظبض هي
طٍز. ٍ ايي ثب قَز هيعاى ؾىَت ثبال ث ، ٍلي ًگطـ هسيطيت ػبلي ثبػث هيضا زاقتِ ثبقس(

ذهَل ِ ث -"تطؼ هسيطاى اظ ثبظذَض هٌفي"هجٌي ثط ايٌىِ  [16] اظْبضات هَضيؿَى ٍ هيليىي
ضا  يىي اظ ػَاهل هْوي اؾت وِ قطايظ ؾىَت -اگط ايي ثبظذَض اظ خبًت ظيط زؾتبًكبى ثبقس

( 1983) "اقفَضز ٍ وبهيٌگ"ّوچٌيي ثب اؾتٌبز  .اؾتخْت  آٍضز، ّن زض ؾبظهبى فطاّن هي
َز ثبظذَضزّبي هٌفي ضا تْسيسي ثط ضس ذ غبلجبًٍخَز زاضز زال ثط ايٌىِ افطاز   َاّسي لَيق

ّويي زليل، ٍلتي ثبظذَضز هٌفي  ّب پطّيع وٌٌس. ثِ اظ آى وٌٌس وٌٌس ٍ لصا تالـ هي للوساز هي
ٌس ٍ يب وٌوٌٌس پيغبم آى ضا ًبزيسُ ثگيطًس، ًبزضؾت هحؿَة  ؾؼي هي غبلجبًوٌٌس،  زضيبفت هي

تَاى ثِ ايي ًتيدِ ضؾيس  خب هي تب ايي   قسُ اظ ًىبت شوط [.16] ثجطًس ؾؤالظيط اػتجبض هٌجغ آى ضا 
ضٍز زض چٌيي فطٌّگي،  وِ اًتظبض هي- وِ حتي اگط ثؼس هكبضوتي زض ؾبظهبى حبون ثبقس

وبضوٌبى ٍلي  -هبًؼي ايدبز ًىٌس ٍ هكتبق قٌيسى ثبقس وبضوٌبىاظْبضات هسيطيت ثطاي قٌيسى 
قَز ٍ يب ايي اظْبضات ثبػث تغييط زض اٍضبع  ّب تَخِ ًوي ثِ تدطثِ زضيبثٌس وِ ثِ اظْبضات آى

 زٌّس ؾىَت وٌٌس ٍ ذبهَـ ثوبًٌس. قَز، تطخيح هي ؾبظهبى ٍ وبضقبى ًوي
ّب حبون اؾت، افطازقبى ضا  ّبيي وِ ثؼس هكبضوتي فطٌّگ ثط آى عجك ًظط زًيؿَى، ؾبظهبى     

عَضي وِ  زٌّس، ثِ ّب هي ٍ اذتيبض، اثتىبض ٍ تَاًبيي الظم ثطاي ازاضُ وبض ضا ثِ آى ؾبظًس هيتَاًوٌس 
وٌٌس اظ وٌتطل الظم زض هحيظ وبضقبى ثطذَضزاضًس. اظ عطفي، هَضيؿَى ٍ  وبضوٌبى احؿبؼ هي

ّبي ذَز زض هَضز  هيليىي هؼتمسًس ظهبًي وِ افطاز احؿبؼ وٌٌس لبزض ثِ ثيبى ػمبيس ٍ ًگطاًي
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قَز وِ ّيچ وٌتطلي ثط هحيظ  ّب ايدبز هي ثبقٌس، ايي احؿبؼ زض آى وبضيكبى ًويل هؿبئ
[.16] ًساضًسوبضي ذَز ثطذَضزاض 

پصيطي فطٌّگ ؾبظهبًي ثط لبثليت ؾبظهبى  اًغجبقّوچٌيي ثط اؾبؼ هسل زًيؿَى، ثؼس      
وٌس،  ( اظْبض هي2000) زًيؿَىعَضوِ  زاضز. زض ٍالغ، ّوبى تأويسپصيطي ٍ تغييط  اًؼغبفثطاي 

وٌٌس ٍ ظطفيت ٍ تدطثِ تغييط ضا زاضًس. اظ عطفي، ثِ ًظط ثيط ٍ  ٌؼغف ضيؿه هيّبي ه ؾبظهبى
گَيي ثِ ًيبظّبي تغييط، هؿتلعم تَاًوٌسؾبظي  ّبي هحيغي ٍ پبؾد ضٍيبضٍيي ثب چبلف [10] ًَضيب

وٌبى، يىي اظ ػلل قىؿت ثبقس، ظيطا ثؿيبضي اظ وبض ّبي اضتجبعي ثبظ هي وبضوٌبى ٍ ٍخَز وبًبل
ّبي اضتجبعي ثبظ ٍ تؿْين  ّبيكبى اظ وبًبل ّبي تغييط هسيطيت ضا ػسم حوبيت ؾبظهبى ثطًبهِ

ثط زضؾتي ًتبيح آظهَى ايي  "ثيط ٍ ًَضيب"ٍ  "زًيؿَى" زاًٌس. ًمغِ ًظطات اعالػبت ٍ زاًف هي
ي ٍ ؾىَت ؾبظهبًي پػٍّف، هجٌي ثط ٍخَز ّوجؿتگي هؼٌبزاض ثيي ثؼس اًغجبلي فطٌّگ ؾبظهبً

گصاضز. هينحِ )خَ ٍ ضفتبض ؾىَت(، 

ّوچٌيي ثط اؾبؼ هسل زًيؿَى، تَافك ٍ ّوبٌّگي ٍ پيَؾتگي )اًؿدبم( زٍ هَضز اظ      
 ّبي ؾىَت ، ثط اؾبؼ تئَضي هبضپيچاظ عطفي قًَس. هيّبي ثؼس ؾبظگبضي هحؿَة  قبذم

ضؼيف اؾت، ؾىَت ضا تطخيح ّبي ػوَهي  اگط افطاز ثپٌساضًس وِ حوبيت "ًيَهي -ًئَل" 
ٌيي قَز. زض چ ًبثبٍضي هي -ايي، ثِ ًَثِ ذَز، هٌدط ثِ تطؼ اظ تٌْبيي ٍ ذَززٌّس.  يه

گفتي ًرَاٌّس زاقت. ثط اؾبؼ تئَضي، ايي چطذِ هوىي اؾت  قطايغي  افطاز توبيلي ثِ ؾري
زض قطايغي هؼيي ضا گؿتطـ زّس. ثب ايي حبل،  هؿألِّبي فعايٌسُ ؾىَت زض هَضز يه  هبضپيچ

ّبي ذَز ضا ثب اػتوبز ثِ  ضؾس، افطاز زيسگبُ ّبي ػوَهي اظ هَضغ فطز لَي ثِ ًظط هي وِ حوبيت
زيگط، ثط اؾبؼ تئَضي اؾٌبز،  اظ عطف [14، 12]ذَاٌّس وطز ًفؽ ثيكتط ٍ تطؼ ووتط آقىبض 

افطاز ضا  ّب يب لهس ٍ ًيت ّؿتٌس. زض ًتيدِ، ظهبًي وِ زاضاي اػتمبزات، ثبٍضّب، اًگيعُ افطاز
ّب ضا  قوبضين ٍ آىّب زاليلي ضا ثط ًَع ضفتبض آى ُ آيين تب زض ثبض وٌين، زض نسز ثط هي هكبّسُ هي

ّبي هكبثِ  ّبي ّوبًٌسي زض هَلؼيت فطاز پبؾدتَخيِ وٌين. ثط اؾبؼ ايي تئَضي، اگط ّوِ ا
. اظ زيسگبُ تَاى گفت وِ ًَػي تَافك ػوَهي يب اخوبع زضثبضُ آى ضفتبض ٍخَز زاضز زٌّس، هي

ثبضُ، اگط تَافك ػوَهي زض ؾغح ثؿيبض ثباليي ثبقس،  ت زازى ضفتبض فطز ٍ لضبٍت زض اييًؿج
، ٍلي اگط تَافك ػوَهي زض ؾغحي گصاضز هي ذبضخي قرم ًبظط، ضفتبض ضا ثِ حؿبة ػبهل 

تَخِ  ثب[. 3] ػلت زضًٍي ثگصاضزپبييي ثبقس، قرم ًبظط آهبزُ اؾت تب ضفتبض ضا ثِ حؿبة يه 
ثَزى هَضَػي  هؿألِچٌيي ًتيدِ گطفت وِ اگط وبضوٌبى زض هَضز  تَاى هيثِ ًىبت شوط قسُ 

ؽ ثيكتط ٍ تطؼ ووتط ثبظگَ تَافك زاقتِ ثبقٌس، آى ضا ثطاي هسيطيت ثب اػتوبز ثِ ًف
ّبي ػوَهي اظ هَضغ فطز لَي ثِ ًظط  وِ زض چٌيي قطايغي، حوبيت خب آىوطز. اظ ذَاٌّس

ثَزى هَضَػي ٍ زض هيبى  هؿألِيل آًىِ تَافك ػوَهي يب اخوبع زض هَضز ضؾس ٍ ثِ زل هي
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گصاقتي آى ثب هسيطيت ثبالؾت، احتوبل ووتطي ٍخَز زاضز وِ هسيطيت، ايي ضفتبض ضا ثِ حؿبة 
ّبي ًبذَقبيٌس اظ خبًت هسيطيت  الؼول هٌفؼت علجي وبضوٌبى ثگصاضز، زض ًتيدِ احتوبل ػىؽ

ؼ ووتط ٍ اػتوبز ثِ ًفؽ ثبالتط، هؿبئل هَضز تَافك ضا هغطح آيس ٍ افطاز ثب تط پبييي هي
 وٌٌس.  هي

يتي يب ضؾبلتي فطٌّگ اظ ًظط زًيؿَى، ثيبًگط تؼبضيف هكتطن اظ هأهَضاظ ؾَي زيگط، ثؼس      
گصاضي ٍ تالـ ثطاي ثْجَز  هثجتي ثط ؾطهبيِ تأثيطاّساف ٍ ٍظبيف ؾبظهبى اؾت وِ ًِ تٌْب 

ٍضؼيت ؾبظهبى زاضز، ثلىِ ثِ قٌبؾبيي اّساف ٍ ضاّىبضّبيي وِ ؾجت تؿْيل زض اًتربة 
يت ؾبظهبى ثِ ؾبظهبى ٍ هأهَضوٌس. زضن ضؾبلت ٍ  هيقَز ووه  هؿيطّبي حطوت ؾبظهبى هي

زض  وِ ؾبظهبى- اي هغلَة زّس خطيبى ضفتبضي ذَز ضا ثط پبيِ آيٌسُ وبضوٌبى آى اخبظُ هي
اي اضظقوٌس ثيبى قَز  يت ؾبظهبى ثِ قيَُهأهَضعطاحي وٌٌس. اگط  -آضظٍي ضؾيسى ثِ آى اؾت

ٍ هَخت تمَيت ػَاعف ٍ احؿبؾبت هثجت ًؿجت ثِ ؾبظهبى ذَاّس قس، زض ذَاًٌسگبى ايدبز 
اگط ضؾبلت، اّساف، همبنس ٍ  [.6] وٌس وٌس ٍ اٍضا تكَيك ثِ السام ٍ ػول هي اًگيعُ هي

ّبي  ظهبى ثطاي وبضوٌبى، هكرم ٍ لبثل زضن ًجبقس، حتي اگط ؾبظهبى اظ وبًبلاًساظ ؾب چكن
اًساظ ؾبظهبى  چكناضتجبعي ثبظ حوبيت وٌس، ثِ ًظط زًيؿَى، ضٍقي ًجَزى اّساف ٍ همبنس ٍ 

قَز اقتيبق ٍ اًگيعُ الظم زض وبضوٌبى ثطاي اضائِ ًظطات ٍ پيكٌْبزّبي ًَآٍضاًِ ايدبز  ؾجت هي
 ًكَز.

ظ ٍ آظاز زض آى تكَيك آفطيي ثِ ؾَي خَي وِ اضتجبعبت ثب حطوت اظ خَي ؾىَت ّوچٌيي    
تَاًس چٌيي  ّبيي وِ هي هوىي ًيؿت. يىي اظ قيَُلي غيطقًَس هكىل اؾت ٍ ٍ حوبيت هي

تغييطي ضا زض ؾبظهبى ايدبز وٌس، تغييط هسيطيت ػبلي ؾبظهبى ٍ آٍضزى هسيط ػبلي خسيسي اؾت 
ايي السام ًِ تٌْب ؾبظهبى  وٌس. اظ خَ اضتجبعي ثبظ حوبيت هيت وِ وِ زض ؾَاثمف ًكبى زازُ اؾ

وٌس وِ  اـ فبنلِ ثگيطز، ثلىِ ايي احؿبؼ ضا زض وبضوٌبى ايدبز هي وٌس تب اظ گصقتِ هيضا لبزض 
ؾبظهبى ثِ تغييط ٍضغ هَخَز هتؼْس قسُ اؾت. ًىتِ هْن زيگطي وِ قبيؿتِ تَخِ اؾت، ايي 

ّبي هرتلف ثِ وبضوٌبى المب ًوبيٌس وِ هكتبلبًِ آهبزُ  ثب ضٍـاؾت وِ هسيطاى ّوَاضُ ثبيس 
ثبقٌس ٍ ًؿجت ثِ وبضوٌبًي وِ هؿبئل  قٌيسى ًظطات، پيكٌْبزّب ٍ هكىالت وبضوٌبى هي

زٌّس. الجتِ هسيطاى ثبيس ايي  ًكبى ًوي  الؼول هٌفي گصاضًس ػىؽ ّب زض هيبى هي ؾبظهبًي ضا ثب آى
ًظطات وبضوٌبًكبى ضا زض   يٌس. ّوچٌيي هسيطاًي وِ ًمغِّب ضا ثب ػول پكتيجبًي ًوب پيبم

ّب ثطاي ايدبز تغييطات ؾَز  زٌّس ٍ يب اظ پيكٌْبزّبي آى ًظط لطاض هي  ّب هس گيطي تهوين
 ّب تمَيت وٌٌس. ّبي اًگيعقي هٌبؾت، ايي ضفتبض ضا زض آى خَيٌس، قبيؿتِ اؾت وِ ثب قيَُ هي

ؾبظي ٍ اّساف ٍ همبنس، تَاًوٌسزض اثؼبز  هكتطوبًايطاى ي ػلَم پعقىي تْطاى ٍ ّب زاًكگبُ     
 هؤلفِظيطثطاي ثْجَز  ّب زاًكگبُقَز وِ ايي  اهتيبظي ظيط هتَؾظ ثِ زؾت آٍضزًس. پيكٌْبز هي
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زض ايي  .ثسٌّس ّب وبضّبيكبى ضا ثِ آى ازاضُ الظم ثطاي تَاًبيي تَاًوٌسؾبظي وبضوٌبى، اذتيبض ٍ
 ثؿعايي ذَاّس تأثيطضاؾتب، حوبيت ثيكتط اظ ًظبم پيكٌْبزّب زض ؾبظهبى ٍ تفَيض اذتيبض ثيكتط 

وٌس. ّوچٌيي پيكٌْبز  ايدبز هي زضؾبظهبى ضا ليتئَهؿ ٍ هبلىيت حؽ ًَػي اهط، زاقت. ايي
ي اي اضظقوٌس تؼطيف وٌٌس. ضٍق اّساف ٍ همبنس ذَز ضا ثِ قيَُ ّب زاًكگبُقَز وِ ايي  هي

قَز اقتيبق ٍ اًگيعُ الظم زض وبضوٌبى  اًساظ ؾبظهبى ؾجت هي چكنًجَزى اّساف ٍ همبنس ٍ 
 ثطاي اضائِ ًظطات ٍ پيكٌْبزّبي ًَآٍضاًِ ايدبز ًكَز.

ّب، تَافك، ّوبٌّگي ٍ  ّبي تَؾؼِ لبثليت هؤلفِزض ظيط ثِ عَض هكتطنّط ؾِ زاًكگبُ      
گيطي اؾتطاتػيه اهتيبظي ظيط هتَؾظ وؿت وطزًس.  گطايف ٍ خْت پيَؾتگي، ايدبز تغييط، ٍ

قسُ،  تساثيطي ضا ثطاي يبز ّبي هؤلفِثِ هٌظَض ثْجَز ظيط ّب زاًكگبُقَز وِ ايي  پيكٌْبز هي
ّبي آهَظقي  يٌس. زض ايي ضاؾتب، ثطگعاضي زٍضُّبي وبضوٌبى اتربش ًوب ّب ٍ لبثليت تَؾؼِ هْبضت

قَز تساثيطي ضا ثيٌسيكٌس وِ زض  يي پيكٌْبز هيثبقس. ّوچٌ تَاًس هثوط ثوط  ضوي ذسهت هي
ّبيي ضا ثطگعيٌٌس وِ هَضز لجَل اوثطيت وبضوٌبى ثبقس.  حل نَضت ثطٍظ اذتالف ثتَاًٌس ضاُ

هيي ًيبظّبي تغييط ايدبز وٌٌس، هحيظ وبض ضا ّبيي ضا ثطاي تأ ّب ثبيس ضاُ افعٍى ثط ايي، آى
ييطات آيٌسُ پيكي ثگيطًس. زض ايي ضاُ، هسيطاى  ّبي خبضي پبؾد زٌّس ٍ اظ تغ ثكٌبؾٌس، ثِ هحطن

تَاًٌس اظ ضلجب پيكي ثگيطًس. ّوچٌيي  ّبي ذَز هي گيطي ّط چِ ثيكتط اظ اشّبى ؾبظهبى ثْطُثب 
 ّبي ذَز ضا ثِ ضٍقٌي تؼطيف وٌٌس.  ّب ٍ اؾتطاتػي يتهأهَضقَز اّساف،  پيكٌْبز هي

توطوع ثط هكتطي ًيع  هؤلفِظيطزض ي ػلَم پعقىي تْطاى ٍ قْيس ثْكتي ّب زاًكگبُ     
ي يبز قسُ تَنيِ ّب زاًكگبُثِ،  هؤلفِظيطاًس . ثطاي ثْجَز ايي  وطزُاهتيبظي ظيط هتَؾظ وؿت 

ّب، پيكٌْبزّب ٍ ًظطات اضثبة ضخَع ثيٌسيكٌس ٍ   قَز تساثيطي ضا ثطاي آگبّي اظ ذَاؾتِ هي
 ّب ًظط ثگيطًس.  گيطي تهوينّب ضا زض  آى

اًساظ اهتيبظّبي ظيط  چكنّبي يبزگيطي ؾبظهبًي ٍ   هؤلفِػلَم پعقىي تْطاى زض ظيطزاًكگبُ      
پصيطي ضا  قَزوِ زاًكگبُ ثطاي ثْجَز ايي هَاضز، ًَآٍضي ٍ ضيؿه هتَؾظ وؿت وطز. تَنيِ هي

ٍض زض ًظط ثگيطز. هَضز تكَيك ٍ پبزاـ لطاض زّس ٍ پبزاـ هٌبؾجي ضا ثطاي افطاز ذالق ٍ ًَآ
ثبيس زض حطف ٍ ػول ثبثت وٌٌس وِ هكتبق قٌيسى ًظطات ٍ پيكٌْبزّبي  ّوچٌيي هسيطاى

ّب ثطاي ثْجَز ٍضؼيت ؾبظهبى ٍ ووه ثِ  آى  ًَآٍضاًِ وبضوٌبى ذَز ّؿتٌس ٍ اظ ًظطات ًَآٍضاًِ
قَز وِ يبزگيطي ضا ثِ  ثطًس. ّوچٌيي ثِ زاًكگبُ يبز قسُ تَنيِ هي پيكجطز اّساف آى ثْطُ هي

اي  گًَِ ؾبظهبى ضا ثِ اًساظ چكنوبضّبي ضٍظهطُ زض ًظط ثگيطز. ٍ ػٌَاى يه ّسف هْن زض 
 تؼطيف وٌس وِ زض وبضوٌبى ايدبز اقتيبق ًوبيس.

وٌٌس  زاًس وِ ؾؼي هي ّبيي هي ّبي اثطثرف ضا ؾبظهبى ثب تَخِ ثِ ايٌىِ زًيؿَى، ؾبظهبى     
ًكبى زاز وِ تمَيت ايي چْبض ٍيػگي فطٌّگي ضا زض ذَز تمَيت وٌٌس ٍ ايٌىِ ايي پػٍّف ًيع 
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ي ّب زاًكگبُتَاى ًتيدِ گطفت وِ  قَز، هي ّط چْبض ٍيػگي ثبػث وبّف ؾىَت ؾبظهبًي هي
تَاًٌس  هي -ّب ضؼيف ّؿتٌس وِ زض آى- ّبي فطٌّگي ّب ٍ ٍيػگي هَضز هغبلؼِ ثب تمَيت قبذم

بضوٌبى ثطاي ّبيكبى فطاّن آٍضًس وِ و اهيسٍاض ثبقٌس وِ زض آيٌسُ  قطايغي )خَي( ضا زض ؾبظهبى
 ّبي ذَز تطؼ ٍ هكىلي ًساقتِ ثبقٌس. ًگطاًيهغطح وطزى ػمبيس، ًظطات ٍ 

 خولِ اظ اؾت. ثَزُ هَاخِ ّبيي هحسٍزيت ثب هغبلؼبت، ٍ ّب پػٍّف ؾبيط ّوبًٌسايي پػٍّف، 
زليل تطؼ اظ ايٌىِ هوىي  ثطذي اظ وبضوٌبى ثِهوىي اؾت هَضز اقبضُ وطز وِ  ايي  ثِ تَاى هي

ّب  گَيي ثِ ثؼضي اظ پطؾف ّب اظ خبًت ضيبؾت ؾبظهبى اثالؽ قسُ ثبقس زض پبؾد پطؾكٌبهِاؾت 
ّب ٍ اػتجبض ًتبيح تأثيط  ثط زضؾتي پبؾدٍ ايي اهط هوىي اؾت  اًس هحبفضِ وبضي ثِ ذطج زازُ

  گصاضز. 
ثِ گطاى آيٌسُ پيكٌْبز زاز وِ ثب تَخِ ثِ ًتبيح حبنل اظ ايي پػٍّف هي تَاى ثِ پػٍّف     

ّبي  ّبي وٌتطلي ؾبظهبى ٍ ٍيػگي ّبي ؾبظهبًي ّوچَى ؾيؿتن زيگط ٍيػگي تأثيطثطضؾي 
رهيتي ثط ؾىَت ؾبظهبًي ثپطزاظًس. ّوچٌيي زض ايي پػٍّف، ضٍاثظ فطٌّگ ؾبظهبًي ٍ ق

ّبي آيٌسُ  قس. پػٍّفهسل فطٌّگ ؾبظهبًي زًيؿَى ؾٌديسُ ؾىَت ؾبظهبًي ثط اؾبؼ 
ّب ٍ الگَّبي زيگط آظهبيف وٌٌس. تَاًٌس ايي ضٍاثظ ضا ثط اؾبؼ هسل يه
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