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 تاثیر تمرکس سازماوی بر استقرار مدیریت داوص در ادارات يرزش ي جًاوان استان قسيیه

 قُرمان اسماعیلی

*داوطجًی کارضىاسی ارضد مدیریت يرزضی داضگاٌ عالمٍ قسيیىی  

 خالصٍ

يتي اظ آًدب وِ ؾيؿتن خبهـ هسيطيت زاًف، ثبيس زض ذسهت اّساف اؾتطاتػيه ؾبظهبى ثَزُ ٍ ثِ ثْجَز فولىطز هأهَض

فٌَاى ضطٍضتي غيطلبثل اًىبض، هغطح قسُ  ّبي ؾبظهبًي، ثِ اًدبهس، ثحث ّوؿَيي هسيطيت زاًف ٍ اؾتطاتػي ؾبظهبى ثي

فٌَاى هَضَفي هْن ٍ چبلكي  ّبي ؾطآهس، ثِ ّويي زليل، تَؾقِ هسلي ثطاي ايدبز ايي ّوؿَيي زض ؾبظهبى اؾت. ثِ

ع ؾبظهبًي ثط اؾتمطاض هسيطيت زاًف اؾت. ثب ايي حبل چِ فَاهلي ٍ توطو ّسف ًْبيي تبثيط .هَضزتَخِ لطاض گطفتِ اؾت 

چگًَِ ؾجت هَفميت ولي ؾبظهبى ثِ عَض گؿتطزُ اي تبييس قسُ اؾت. اظ ايي ضٍ زض پػٍّف ّبي گًَبگَى وِ زض ايي 

لقيت هسيطيت ظهيٌِ اًدبم قسُ اؾت تبثيط توطوع ؾبظهبًي ثط هسيطيت زاًف ثِ ثطضؾي ًمف ٍ ٍ يػگي ؾبذتبض ؾبظهبًي هَ

زاًف تكطيح هي قَز. ؾبذتبض ؾبظهبًي اظ يه عطف ذَز هرلَق فقبليت ّبي وبضوٌبى ٍ اظ عطف زيگط ثؿتط فقبليت ّبي 

آًْب ضا تكىيل هي زٌّس. ٍ زض نَضت فطاّن ًجَزى ايي ثؿتط ًتبيح هَضز ًؾط اظ ثِ وبضگيطي فطايٌس هسيطيت زاًف زض 

ثْتطيي وبضوٌبى ٍ ؾطهبيِ گصاضي ّبي ٌّگفت زض ظهيٌِ هسيطيت زاًف ثْطُ  ؾبظهبى حبنل ًرَاّس قس ٍ ثطذَضزاضي اظ

 توطوعثط هيعاى چِ تب وِ ثَزين ؾؤال ايي ثِ پبؾد زًجبل ثِ تحميك، ايي زض لصا .چٌساًي ثطاي ؾبظهبى ًرَاّس زاقت

هسيطاى، هقبًٍبى ٍ وبضوٌبى  ًفط اظ 48تبثيط زاضز؟ ثسيي هٌؾَض لعٍيي  اؾتبى خَاًبى ٍ ٍضظـازاضات  ثيي زض زاًف هسيطيت

ثِ ضٍـ ًوًَِ گيطي تهبزفي ؾبزُ اًتربة ٍ ثِ پطؾكٌبهِ هحمك ؾبذتِ تحميك پبؾد  ازاضات ٍضظـ ٍ خَاًبى اؾتبى لعٍيي

گفتٌس. زض پبيبى ًتبيح ثِ زؾت آهسُ اظ ايي پطؾكٌبهِ ّب ثِ ووه آظهَى تي ته ًوًَِ اي هَضز تحليل لطاض گطفتِ ٍ ًتبيح 

ثطضؾي فطضيبت تحميك ًكبى زاز وِ،  .( هَاخِ هي ثبقسp<0/01)تبثيط توطوع ؾبظهبًي ثط اؾتمطاض هسيطيت  ًكبى زاز وِ

ٍضقيت توطوع ؾبذتبض ؾبظهبًي ثط اؾتمطاض هسيطيت زاًف زض ازاضات ٍضظـ ٍ خَاًبى اؾتبى لعٍيي زض ٍضقيت هغلَة لطاض 

 زاضز

 بل زاًف، وبضثطز زاًف، توطوع، ؾبذتبض ؾبظهبًيهسيطيت زاًف، ذلك زاًف، حفؼ زاًف، اًتم َا: کلید ياشٌ
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 مقدمٍ

يىي اظ فَاهل تبثيط گصاض ثط اخطاي هَلفِ ّبي هسيطيت زاًف زض ؾبظهبى ّب ؾبذتبض هي ثبقس وِ اظ فَايس اًدبم تحميك زض 

تَاى ثِ ثْجَز ويفيت وبض، زض اذتيبض زاقتي اعالفبت ثِ ضٍظ قسُ، افعايف  اًف ٍ ؾبذتبض ؾبظهبًي هيظهيٌِ هسيطيت ز

گيطي، افعايف تَاى پبؾرگَيي ًؿجت ثِ ًيبظّبي هكتطيبى، افعايف تَاى پبؾد ثِ  وبضآيي، ثْجَز اثطثركي، ثْجَز تهوين

ؾطيـ اقبضُ ًوَز. فهط زاًبيي يب زاًف، فٌَاى خسيسي  پصيطي اي وكَض ٍ اهىبى تغييط ٍ تغجيك ًيبظّبي اؾبؾي ٍ تَؾقِ

قَز. ثِ هٌؾَض اؾتفبزُ ثْيٌِ اظ ؾطهبيِ زاًف زض ؾبظهبى ّب ضقتِ  اؾت وِ ثِ ظهبى حبضط ٍ آيٌسُ ًعزيه اعالق هي

خسيسي اظ هسيطيت ثٌبم هسيطيت زاًف پسيس آهسُ اؾت، تب ضوي ثْجَز ثركيسى ثِ فطآيٌسّبي زاًف ٍ ثب پيًَس ثيي 

ؾتطاتػي ؾبظهبى ٍ اؾتطاتػي هسيطيت زاًف زض تأهيي زاًف هٌبؾت، زض ظهبى هٌبؾت، ثطاي فطز هٌبؾت ثِ حفؼ هعيت ا

اهطٍظُ زض ازثيبت هسيطيت ٍ التهبز ثِ ٍفَض قبّس تبويس ثط ًمف زاًف ثِ فٌَاى يه هٌجـ (. 1) ضلبثتي ؾبظهبى ووه وٌس

ّبي خْبى ثب تىيِ ثط زاًف ضوٌي  ّب ٍ قطوت (. ثؿيبضي اظ ؾبظهبى2ثبقين) پصيطي ٍ ؾَزآٍضي هي حيبتي ثطاي حفؼ ضلبثت

زض ضاؾتبي چبثه ًگِ زاقتي .لصا ٍضي ذَز ّؿتٌس. ٍ آقىبض ذَز، زضنسز اضتمبي خبيگبُ ضلبثتي ٍ افعايف اثطثركي ٍ ثْطُ

ـ افعٍزُ وبضوٌبى ٍ ايي قطوت ٍ ثطاي ضؾيسى ثِ ايي اّساف، هسيطيت زاًف ثِ زًجبل تهطف زاًف، ذطز ٍ تدطثيبت ثب اضظ

ثبقس. ثسٍى قه اهطٍظُ زاًف هْوتطيي اثعاض  ّبي ؾبظهبى هي ًيع پيبزُ ؾبظي، ثبظيبثي ٍ ًگْساضي زاًف ثِ فٌَاى زاضائي

ّبي ثؿيبضي زض ظهيٌِ تَؾقِ زاًف زض ؾغَح  ثبقس. ّط چٌس زض حبل حبضط ؾبظهبى ضلبثت زض ثبظاضّبي حبل ٍ آيٌسُ هي

اًس. فسم ٍخَز  ّبي ثؿيبض ظيبزي ًيع ثب قىؿت هَاخِ قسُ اًس اهّب ؾبظهبى ٍ هَفك ثَزُگصاضي وطزُ  هرتلف ؾطهبيِ

گصاضي ضا زض شّي هسيطاى تٌْب ثِ يه ّعيٌِ  ّبي نحيح اضظيبثي ٍ پيبزُ ؾبظي هسيطيت زاًف، ايي ًَؿ ؾطهبيِ هىبًيعم

 ثِ ايٌدب زض وِ قسُ اًدبم ظيبزي تحميمبتي ظهيٌِ هفبّين ؾبذتبض ؾبظهبًي ٍ هسيطيت زاًف زض (.3اضبفي تجسيل ًوَزُ اؾت)

 هسيطيت ظيطؾبذت ثطضؾي ثِ پػٍّكي زض 1388 )  (ظازُ ٍ ّوىبضاى قَز. حؿي هي اقبضُ ّب آى خسيستطيي ثِ ذالنِ عَض

 ّبي ٍظاضتربًِ ثيي هَاضز تط ثيف زض وِ زاز ًكبى ٍي تحميك ًتبيح .اؾت پطزاذتِ ايطاى اؾالهي خوَْضي زٍلت زض زاًف

 هقٌبزاضي تفبٍت زاًف هسيطيت ظيطؾبذتي فَاهل آٍضزى فطاّن لحبػ ثِ وكَض ضيعي ثطًبهِ ٍ هسيطيت ؾبظهبى ٍ فهرتل

 هٌبؾت وكَض ضيعي ثطًبهِ ٍ هسيطيت ؾبظهبى ٍ ٍظاضتربًِ زض زاًف هسيطيت ظيطؾبذتي فَاهل ٍضقيت ول زض ٍ زاضز ٍخَز

ؿبذتبض ؾبظهبًي هي تَاى هكَق يب هبًـ ؾٌدي اهىبى ميميتح زض  ( 1388) ًَشضي ٍ ظًدبًي افكبض اللْي، فتح .ًيؿت

هَفميت هسيطيت زاًف ثبقس. هيعاى توطوع، ضؾويت، چگًَگي خطيبى اعالفبت ثيي ٍاحس ّب، ٍضقيت اؾٌبز ٍ هساضن 

هحطهبًِ ؾبظهبى ٍ ... فَاهل ؾبذتبضي هْوي ّؿتٌس وِ ٍضقيت ٍ ٍيػگي آًْب ثِ عَض هؿتمين ثط ذلك، اًتمبل، شذيطُ 

(، ضاثيٌع 1996(، خطهيي)2001(. ثط اؾبؼ ًؾطات آًسضٍ ٍوبووبض )4ظي ٍ ثِ وبضگيطي زاًف زض ؾبظهبى تبثيط هي گصاضز)ؾب

( ؾبذتبض ؾبظهبًي ثِ ؾِ ثقس ضؾويت، توطوع ٍاًؿدبم تمؿين هي قَز. ضؾويت ثِ ايي 1998( ٍ ؾبيَلي )2001ٍ زًعٍ )

اى ضفتبض وبضوٌبى تَيظ لَاًيي ٍ ضٍـ ّبي ؾبظهبًي ّسايت هي قَز. ًىتِ اقبضُ زاضز وِ هكبغل زضٍى ؾبظهبًي تب چِ هيع

( هقتمسًس ، زض ؾبظهبى ّبيي وِ ضؾويت ثباليي  ٍخَز زاضز، ضٍـ ّب ٍلَاًيي نطيحي ٍخَز زاضز 1994ثيسالت ٍ وبهيٌگ )

اظ آى خبيي وِ  (.5ز)وِ ثِ احتوبل ظيبز هبًـ ذَزاًگيرتگي ٍ اًقغبف پصيطي هَضز ًيبظ ثطاي ًَ آٍضي ّبي زاذلي هي قَ

ٍظاضت ٍضظـ ٍ خَاًبى ٍ ثِ ذهَل ازاضات ٍضظـ ٍ خَاًبى اؾتبى ّب ثِ زًجبل تحَالت فؾين ٍگؿتطزُ زض ؾغح ذَز هي 

ثبقٌس، ًتبيح حبنلِ هي تَاًس ظهيٌِ ضا ثطاي پيبزُ ؾبظي ٍ ثْجَز تىٌيه ّبي تقبلي گطايي ٍ ثْجَز ؾبظهبًي زض ازاضات  

فولىطز آى ضا فطاّن آٍضز. ّوچٌيي هسيطاى ٍضظـ لعٍيي ثب آگبّي اظ ٍضقيت هسيطيت زاًف ٍضظـ ٍ خَاًبى ٍ اضتمبي 

ؾبظهبًي ذَز هي تَاًٌس خْت ضفـ ًَالم احتوبلي تالـ ًوَزُ ٍ ازاضات ضا ثطاي ثْجَز تحَل ٍ تغييطات هَفميت آهيع آهبزُ 

يطيت زاًف ٍ هيعاى وبضثؿت ٍ پيبزُ ؾبظي تبوٌَى پػٍّف ّبي ظيبزي زض زاذل ٍ ذبضج اظ وكَض زض ظهيٌِ هس ًوبيٌس.
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هَلفِ ّبي  آى نَضت گطفتِ اؾت. اهب ثيكتط تحميمبت اًدبم قسُ زضثبضُ هسيطيت زاًف زض ؾبظهبًْبي غيط ٍضظقي نَضت 

گطفتِ اؾت، ثٌبثطايي ضطٍضي ثِ ًؾط هي ضؾس وِ ٍضقيت ايي قطايظ هْن زض ؾبظهبى ّبي ٍضظقي اظ خولِ ازاضات ٍضظـ ٍ 

 چطذِ زض نٌبيـ تأثيطگصاضتطيي ٍ پطزضآهستطيي اظ يىي فٌَاى ثِ ٍضظـ نٌقت ِ ثَتِ آظهبيف گصاقتِ قَز. اهطٍظُخَاًبى ث

 ووتطي ضوَز اظ نٌبيـ زيگط ثِ ًؿجت التهبزي، قسيس ضوَز ضٍظّبي زض حتي وِ اؾت قسُ قٌبذتِ وكَض يه التهبز

 تب ًيفتٌس فمت يىسيگط اظ تالعن پط هحيظ ايي زض تب ٌٌسؾقي و ثبيس ٍضظقي ّبي ؾبظهبى ضٍ ايي اظ. اؾت ثَزُ ثطذَضزاض

. ازاضات ٍضظـ ٍ خَاًبى  ًسٌّس زؾت اظ ضا ّؿتٌس...  ٍ هطثيبى ٍضظقىبضاى، ؾْبهساضاى، توبقبگطاى، ّوبًب وِ ذَز هكتطيبى

ٍضظـ ّوگبًي ضا اظ  ، زض هطحلِ اٍل، ظهيٌِ تَؾقِذَز فولىطز ؾغح زائن ثْجَز ٍء اضتمب ثب، وٌٌس هي تالـ  ًيع اؾتبى ّط

عطيك ايدبز فضب ٍ ثؿتط ؾبظي خْت حضَض ٍ هكبضوت توبهي الكبض خبهقِ ثَيػُ ثبًَاى ٍ وٌْؿبالى ٍ خَاًبى ضا فطاّن 

ًوبيٌس، ظيطا ثب تَخِ ثِ نٌقتي قسى خَاهـ اهطٍظي ٍ ثِ تجـ آى ون قسى  فقبليت ّبي ثسًي ٍ ٍضظـ زض خْت اضتمبء 

ي زضهبًي ٍ خطائن اختوبفي ضا ون هي وٌس، زض هطحلِ زٍم تَؾقِ فضبّبي ٍضظقي، هٌدط ثِ ؾالهت افطاز خبهقِ ٍ ّعيٌِ ّب

تَؾقِ هْبضت ّبي هطثيبى تطثيت ثسًي زض خْت اؾتقسازيبثي، آهَظـ، پطٍضـ ٍ ثَخَز آٍضزى فضبي ضلبثتي ؾبلن ٍضظقي 

لي خبهقِ، ضاُ ضا ثِ ثؿَي تؿْيل ٍضظـ ثطاي خَاًبى ٍ هقطفي ٍ ّسايت ٍضظقىبضاى ظثسُ ٍ ًرجِ ثب تَؾقِ هقيبضّبي اذال

حطفِ اي ثب ّسف وؿت زضآهس ثبالتط زض فقبليت ّبي ٍضظقي ٍ ... ايدبز ًوبيٌس. چطا وِ ايي اهط هؿتلعم زاقتي زاًف ٍؾيـ 

 زض لصا. ثطزاضًس گبم ذَز اّساف ثِ ًيل زض تبثيط گصاضتطي ًحَ ثِ ثتَاًٌسٍ هْوتط اظ ّوِ هسيطيت زاًف هَخَز هي ثبقس تب 

 ٍضظـازاضات  ثيي زض زاًف هسيطيت توطوع ثطاؾتمطاض هيعاى چِ تب وِ اؾت ؾؤال ايي ثِ پبؾد زًجبل ثِ هحمك تحميك، ايي

 لعٍيي تبثيط زاضز؟ اؾتبى خَاًبى ٍ

 ضٍـ پػٍّف

زُ پيوبيكي ٍ ًؾط ًحَُ اؾتفبزُ اظ ًتبيح، وبضثطزي ٍ ثط حؿت ًحَُ گطزآٍضي زا-ايي پػٍّف اظ گطٍُ تحميمبت تَنيفي

زض ازاضات ٍضظـ ٍ خَاًبى  1394ّبوِ اظ ًَؿ هيساًي هي ثبقس، ٍ ثِ زليل ايٌىِ زازُ ّب زض زٍضُ ظهبًي پبييع تب ظهؿتبى 

 ٍ هسيطاى)وليِ وبضوٌبى  قبهل حبضط پػٍّف آهبضي خبهقِ اؾتبى لعٍيي خوـ آٍضي قسُ اؾت، همغقي هي ثبقس

ازاضُ ول ٍضظـ ٍ  آهبض اضائِ قسُ اظ ؾَي آذطيي اؾبؼ ثط وِ ثبقس، هيلعٍيي  اؾتبى  خَاًبى  ٍ ٍضظـ ازاضات ( وبضقٌبؾبى

 ًفط 38 ٍ  هطز ًفط 110)ًفط 148 ثب ثطاثط وبضوٌبى ازاضت ٍضظـ ٍ خَاًبى زض ؾغح اؾتبى ول تقسازخَاًبى اؾتبى لعٍيي 

 ول نَضت ثِپػٍّف  گيطي ًوًَِ ضٍـ پػٍّف، افتجبض ثب تَخِ ثِ هحسٍز ثَزى حدن ًوًَِ خْت افعايف. ثبقس هي( ظى

 آهبضي هَضز خبهقِ وبضقٌبؾبى ٍ وبضوٌبى تقساز اظ آگبّي ٍ ؾطقوبضي اظ پؽ وِ عَضي ثِ. ثَزُ اؾت ) ؾطقوبضي(قوبض

 .گطفت لطاض ًؾط هَضز اعالفبت آٍضي خوـ خْت پػٍّف ّبي ًوًَِ اذتيبض زض ٍ قس تْيِ پطؾكٌبهِ آًْب تقساز ثِ ًؾط،

ًفط  وبضوٌبى ازاضات ٍضظـ ٍ خَاًبى اؾتبى لعٍيي ثَز خْت ثطضؾي ازثيبت هَضَفي  48حدن ًوًَِ زض ايي پػٍّف قبهل 

پػٍّف اظ هٌبثـ ثيطًٍي ٍ زازُ ّبي زؾتِ زٍم )اؾٌبزي، وتبثربًِ اي( هبًٌس همبالت، پبيبى ًبهِ ّب، هٌبثـ ايٌتطًتي، وتت، 

خوـ آٍضي زازُ ّب ٍ ؾٌدف هتغيطّبي پػٍّف، اظ ثبًه ّب ٍ هٌبثـ  اعالفبتي ٍ وتبثربًِ ّب اؾتفبزُ قس، ؾپؽ  ثِ هٌؾَض 

 اؾتفبزُ گطزيس. زض اؾتبى لعٍيي زض ازاضات ٍضظـ ٍ خَاًبى آى  تَظيـ پطؾكٌبهِ هحمك ؾبذتِ وبضثؿت هسيطيت زاًف ٍ

ثب تْيِ پطؾكٌبهِ ثِ تقساز ول هسيطاى ٍ وبضوٌبى ازاضُ ول ٍضظـ ٍ خَاًبى اؾتبى لعٍيي ٍ ازاضُ  پػٍّكگط هطحلِ، ايي

ٍضظـ ٍ خَاًبى قْطؾتبى لعٍيي ثِ نَضت هطاخقِ حضَضي ٍ ثطاي ؾبيط قْطؾتبى ّب اظ عطيك پؿت پطؾكٌبهِ ّب اضؾبل 

قس. ثِ پيَؾت يه ًبهِ خْت حهَل اعويٌبى ذبعط ثِ وبضوٌبى هجٌي ثطايٌىِ ايي پطؾكٌبهِ نطفب خْت اًدبم وبض 
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حطهبًِ ثَزُ ٍ ًعز هحمك ثبلي ذَاّس هبًس، ًؿجت ثِ پػٍّكي هي ثبقس، ٍ اعالفبت هٌسضج زض پطؾكٌبهِ تىويل قسُ ه

ّب )ثَيػُ هتغيطّبي خوقيت  ثِ هٌؾَض تَنيف يبفتِ خوـ آٍضي پطؾكٌبهِ ّبي تَظيـ ٍ تىويل قسُ السام  گطزيس

ّب اظ  اظ خساٍل فطاٍاًي ٍ ّوچٌيي ًوَزاضّبي زايطُ اي اؾتفبزُ قس. ضوي ايي وِ ثِ هٌؾَض تَنيف ثْتط زازُ قٌبذتي(،

ّبي پطاوٌسگي ًؾيط اًحطاف هقيبض ثْطُ گطفتِ قس. ثِ هٌؾَض ثطضؾي  ّبي هطوعي ًؾيط هيبًگيي ٍ ّوچٌيي قبذم بذمق

پطؾكٌبهِ ايي پػٍّف، تَؾظ هحمك ٍ  ًطهبل ثَزى تَظيـ هتغيطّبي پػٍّف اظ آظهَى ولوَگطٍف اؾويطًَف اؾتفبزُ قس.

زض ايي پػٍّف ثِ هٌؾَض  بضثؿت هسيطيت زاًف تْيِ قسُ اؾتثط اؾبؼ هجبًي ًؾطي ٍ همبالت هطتجظ ثب پيبزُ ؾبظي ٍ و

تقييي ضٍايي  اثعاض ؾٌدف، اظ ضٍايي نَضي ٍ هحتَايي اؾتفبزُ قسُ اؾت. ثِ ايي هٌؾَض،  پؽ اظ تسٍيي ٍ تبليف ؾئَاالت 

اؾتِ قس تب ًؾطات پطؾكٌبهِ، ًؿرِ اي اظ آى  زض اذتيبض پٌح ًفط اظ اؾتبزاى ضقتِ هسيطيت ٍضظقي لطاض گطفت ٍ اظ آًْب ذَ

ذَز ضا پيطاهَى هيعاى تٌبؾت ؾَاالت ثب اثقبز هطثَعِ زض لبلت گعيٌِ ّبي: وبهال هٌبؾت، هٌبؾت، ًؿجتب هٌبؾت، ًبهٌبؾت ٍ 

وبهال ًبهٌبؾت ثيبى فطهبيٌس. پؽ اظ خوـ آٍضي پطؾكٌبهِ ّب، ثب ًؾط اؾتبز ضاٌّوب انالحبت الظم  قىلي ٍ ؾبذتبضي زض آى 

ّوچٌيي، اظ عطيك ضٍـ تحليل فبهلي اوتكبفي ثطاي ثطضؾي ضٍايي ؾبظُ پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ قس. ًتبيح ّب افوبل گطزيس. 

تحليل فبهلي اوتكبفي حبوي اظ هٌبؾت ثَزى ضٍايي ؾبظُ پطؾكٌبهِ حبضط ثَز هٌؾَض اظ ضٍايي لبثليت تىطاض پصيطي اثعاض 

پبيبيي ثب تىيِ ثط تقوين پصيطي (. 6كبثْي ضؾيس)ؾٌدف اؾت. يقٌي زض نَضت تىطاض فوليبت تحميك، ثتَاى ثِ ًتبيح ه

ًتبيح، ثِ ايي اهط اقبضُ زاضز وِ چٌبًچِ ّوبى اثعاض اًساظُ گيطي زض هَلقيت ّب ٍ ثب پبؾرگَيبى هكبثِ تىطاض قَز، ًتبيح 

 "بًي ضا اضائِ زّس ثطاي زؾتيبثي ثِ پبيبيي ، اثعاضاًساظُ گيطي ثبيس زض قطايظ يىؿبى ، هٌبثـ يىؿ"هكبثْي زاضز يب ذيط. هحمك

 (.  ثطاي هحبؾجِ ي ضطيت افتجبض پطؾكٌبهِ تحميك، قيَُ ّبي هرتلفي هغطح اؾت وِ قبهل :  7) 

ضٍـ ّن اضظ  -4ضٍـ هَاظي  يب ّن اضظ) ّوتب (   -3ضٍـ اخطائي زٍثبضُ ) ضٍـ ثبظآظهبيي (   - 2ضٍـ آلفبي وطًٍجبخ -1

 ضٍـ گبتوي . – 7ضيچبضزؾَى   –وَزض  ضٍـ –6ضٍـ زٍ ًيوِ وطزى ) تٌهيف (   –5قسيس  

ضٍـ هحبؾجِ هيعاى پبيبيي اثعاض اًساظُ گيطي تحميك فَق ، آلفبي وطًٍجبخ ثَز. ايي ضٍـ ثطاي هحبؾجِ ّوجؿتگي  

زضًٍي اثعاض اًساظُ گيطي اظ خولِ پطؾكٌبهِ يب آظهَى ّبيي وِ ذهيهِ ّبي هرتلفي ضا اًساظُ گيطي هي وٌٌس ثىبض ضفتِ 

ي گًَِ اثعاض ثطاي پبؾد ّط ؾَال هي تَاى همبزيط هرتلفي ضا زض اذتيبض گطفت ٍ همبزيط ضطيت پبيبيي ضا اظ عطيك اؾت ٍ زض اي

آلفبي وطًٍجبخ هحبؾجِ ًوَز ٍ ثطاؾبؼ ّوجؿتگي زضًٍي ؾَاالت ، همساض فسزي ضطيت آلفبي وطًٍجبخ اؾترطاج قسُ ثيف 

ؾتفبزُ ) پطؾكٌبهِ ّب ( زاضاي پبيبيي ثباليي ثَزُ اؾت. وِ زض خسٍل هحبؾجِ گطزيس .لصا هي تَاى گفت اثعاض هَضز ا 7/0اظ 

ًوبيبًگط  0. 70ّب ثؿتگي زاضز ٍ هيعاى ضطيت آلفبي ثيكتط اظ ظيط ًكبى زازُ قسُ اؾت. اًساظُ آلفب ثِ پبيبيي ته ته گَيِ

خبهقِ  آهبضي، ّوؿبًي زضًٍي ًفط اظ  30ثبقس. ثِ ايي هٌؾَض ثب يه هغبلقِ همسهبتي ثط ضٍي پبيبيي ايي گَيِ ّب هي

پطؾكٌبهِ هسيطيت زاًف ضا زض پٌح هؤلفِ قٌبؾبيي زاًف، ايدبز زاًف، تؿْين زاًف، شذيطُ ٍ ثىبضگيطي زاًف هَضز 

ًكبى زازُ قسُ اؾت. زض ايي پػٍّف، ثِ هٌؾَض تدعيِ ٍ تحليل  زازُ ّب، اظ آهبض تَنيفي ٍ  2-3اضظيبثي گطفت ٍ زض خسٍل 

پطاوٌسگي ًؾيط: فطاٍاًي، زضنس فطاٍاًي، هيبًگيي، اًحطاف هقيبض، وكيسگي ٍ چَلگي هَضز ثطضؾي قبذم ّبي هطوعي ٍ 

اؾويطًَف ٍ ثطاي تقييي هقٌي -لطاض گطفتِ اؾت. ّوچٌيي خْت تقييي ًطهبل ثَزى زازُ ّبي تحميك اظ آظهَى ولوَگطٍف

تدعيِ ٍ تحليل آهبضي ايي پػٍّف ثب اؾتفبزُ اظ  اي اؾتفبزُ گطزيس، توبهيزاضي فطضيِ ّبي پػٍّف اظ آظهَى تي ته ًوًَِ

 اًدبم قس. 21ًؿرِ  spssًطم افعاض آهبضي 
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 . ضطايت آلفبي وطًٍجبخ هَلفِ ّبي تحميك1خسٍل 

 همساض ضطيت آلفبي وطًٍجبخ هؤلفِ ّب

64/0 قٌبؾبيي زاًف  

73/0 ذلك ٍ اوتؿبة زاًف  

77/0 تؿْين ٍ اًتمبل زاًف  

69/0 شذيطُ ؾبظي زاًف  

69/0 وبضثطز زاًف  

92/0 هسيطيت زاًف  

 یافتٍ َا

پطؾكٌبهِ وبهل ٍ ثسٍى ًمم ثِ زؾت آهسُ ٍ پؽ اظ وس گصاضي  128زض هدوَؿ اظ هيبى پطؾكٌبهِ ّبي تَظيـ قسُ، 

ًتبيح تَنيفي وِ زض ازاهِ ثِ آى ّب اقبضُ هي قَز ثِ زؾت  18ًؿرِ  SPSSٍ ٍاضز ًوَزى زازُ ّبي آى ّب زض ًطم افعاض 

خْت اًتربة آظهَى آهبضي هٌبؾت ثطاي ثطضؾي ضٍاثظ هيبى هتغيطّب اثتسا الظم ثَز وِ تَظيـ زازُ ّبي هيبى هتغيطّب ٍ  آهس.

اؾويطًَف ثْطُ گيطي  -هَلفِ ّبي تحميك هَضز ثطضؾي لطاض گيطز. لصا ثطاي ايي هٌؾَض اظ آظهَى يه ًوًَِ اي وبلوَگطٍف 

 س ٍضقيت تَظيـ زازُ ّب زض ّوِ هَلفِ ّب ًطهبل هي ثبقس.هكرم هي ثبق 9-4قس. ّوبًگًَِ وِ زض خسٍل 

 اسمیروًف -.  وتایج آزمًن یک ومًوٍ ای کالمًگريف2جديل 

 

 
ضىاسایی 

 داوص

خلق 

 داوص

ذخیرٌ 

 داوص

تسُیم 

 داوص

کاربرد 

 داوص

Z  -کالمًگريف 

 اسمیروًف
213/1  036/1  963/0  

430/1  547/1  

حد معىی داری 

 )ديسًیٍ(
105/0  234/0  312/0  375/0  302/0  

 

اذتالف هقٌي زاضي ثب  0.05ًكبى هي زّس وِ تَظيـ زازُ ّب زض ّوِ هتغيطّبي تحت ثطضؾي زض ؾغح  9-4خسٍل 

تَظيـ ًؾطي عجيقي ًساضز ٍ لصا عجيقي اؾت. ثٌبثطايي ثطاي هحبؾجبت هطثَط هي تَاى اظ آهبض پبضاهتطيه اؾتفبزُ ًوَز. 

طُ هسيطيت زاًف زض ازاضات ٍضظـ ٍ خَاًبى اؾتبى لعٍيي تفبٍت هقٌي زاضي ٍخَز ثٌبثطايي ثيي ًوطُ توطوع ؾبظهبًي ٍ ًو

زاضز ٍ ًيع  تفبٍت هقٌي زاضي ثيي هيبًگيي هكبّسُ قسُ زض هَلفِ قٌبؾبيي زاًف ثب هيبًگيي آهبضي ٍخَز ًساضز ثِ هٌؾَض 
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 *بى لعٍيي اظ آظهَى تي ته ًوًَِ ايثطضؾي همبيؿِ ٍضقيت توطوع ؾبظهبًي ٍ ًوطُ هسيطيت زض ازاضات ٍضظـ ٍ خَاًبى اؾت

 3ٍ هيبًگيي آهبضي  24/3هكبّسُ هي قَز هيبًگيي هكبّسُ قسُ قٌبؾبيي زاًف  10-4اؾتفبزُ گطزيس. چٌبًچِ زضخسٍل 

( وَچىتط اؾت زض ًتيدِ p≤0.05وِ اظ ؾغح هقٌي زاضي ) p=0/000ثِ زؾت آهسُ اؾت. ثب تَخِ ثِ ؾغح هقٌي زاضي )

ثٌبثطايي هي تَاى ًتيدِ گطفت وِ هيبًگيي هكبّسُ قسُ زض هَلفِ توطوع ؾبظهبًي  ثِ عَض هقٌي  فطو نفط ضز هي قَز ،

زاضي ثيكتط اظ هيبًگيي آهبضي اؾت. ثٌبثطايي ٍضقيت توطوع ؾبظهبًي زاًف زض ازاضات ٍضظـ ٍ خَاًبى اؾتبى لعٍيي زض 

                                                                                           ٍضقيت هغلَة لطاض زاضز.                                         

. بررسی ومرٌ تمرکس سازماوی ي ومرٌ مدیریت داوص در ادارات يرزش ي جًاوان استان قسيیه با 3جديل 

 استفادٌ از آزمًن تی

میاوگیه  تعداد ضاخص

 مطاَدٌ ضدٌ

اوحراف 

 معیار

میاوگیه 

ریآما  

درجٍ 

 آزادی

سطح معىی  tمقدار آمارٌ 

 داری

24/3 128 ضىاسایی داوص   549/0  3 127 99/4  000/0  

 

 بحث يوتیجٍ گیری

اظ آى خبيي وِ ٍظاضت ٍضظـ ٍ خَاًبى ٍ ثِ ذهَل ازاضات ٍضظـ ٍ خَاًبى اؾتبى ّب ثِ زًجبل تحَالت گؿتطزُ زض 

طاي پيبزُ ؾبظي ٍ ثْجَز تىٌيه ّبي تقبلي گطايي ٍ ثْجَز ؾبظهبًي ؾغح ذَز هي ثبقٌس، ًتبيح حبنلِ هي تَاًس ظهيٌِ ضا ث

زض ازاضات  ٍضظـ ٍ خَاًبى ٍ اضتمبي فولىطز آى ضا فطاّن آٍضز. ّوچٌيي هسيطاى ٍضظـ لعٍيي  ثب آگبّي اظ ٍضقيت هسيطيت 

َل ٍ تغييطات هَفميت زاًف ؾبظهبًي ذَز هي تَاًٌس خْت ضفـ ًَالم احتوبلي تالـ ًوَزُ ٍ ازاضات ضا ثطاي ثْجَز تح

تبوٌَى پػٍّف ّبي ظيبزي زض زاذل ٍ ذبضج اظ وكَض زض ظهيٌِ هسيطيت زاًف ٍ هيعاى وبضثؿت ٍ پيبزُ  آهيع آهبزُ ًوبيٌس.

ؾبظي هَلفِ ّبي  آى نَضت گطفتِ اؾت. اهب ثيكتط تحميمبت اًدبم قسُ زضثبضُ هسيطيت زاًف زض ؾبظهبًْبي غيط ٍضظقي 

يي ضطٍضي ثِ ًؾط هي ضؾس وِ ٍضقيت ايي هْن زض ؾبظهبى ّبي ٍضظقي اظ خولِ ازاضات ٍضظـ ٍ نَضت گطفتِ اؾت، ثٌبثطا

  هؤلفِ هيعاى چِ تب وِ اؾت ؾؤال ايي ثِ پبؾد زًجبل ثِ هحمك تحميك، ايي زض لصا. خَاًبى ثِ ثَتِ آظهبيف گصاقتِ قَز. 

 48قَز؟ زض ثطضؾي خٌؿيت   هي ٍيي اخطالع اؾتبى خَاًبى ٍ ٍضظـازاضات  ثيي زض زاًف هسيطيتفبهل توطوع  ثط 

زضنس هي ثبقس. اوثطيت ًوًَِ ّبي آهبضي پػٍّف حبضط هتبّل هي  64آظهَزًي ثيكتطيي خٌؿيت هطثَط ثِ هطزاى  ثب 

زضنس اظ ًوًَِ ّبي آهبضي ايي گعيٌِ ضا اًتربة وطزُ اًس. زض ثطضؾي ٍضقيت ؾي زض  78ثبقٌس، ثِ گًَِ اي وِ حسٍز 

زضنس اظ ًوًَِ ّبي  53ؾبل هي ثبقس، ثِ گًَِ اي وِ هيعاى حسٍز  31-40ي آهبضي پػٍّف حبضط ضزُ اوثطيت ًوًَِ ّب

زضنس ًوًَِ ّب آذطيي هسضن تحهيلي ذَز ضا ثيي وبضقٌبؾي گعاضـ  37آهبضي ايي ضزُ ؾٌي ضا اًتربة وطزُ اًس. حسٍز 

زضنس ًوًَِ ّب آذطيي هسضن تحهيلي  11تطيي زضنس فطاٍاًي ضا زاضا هي ثبقٌس ٍ ووتطيي فطاٍاًي يقٌي وطزُ اًس وِ ثيك

زضنس اظ ًوًَِ ّبي پػٍّف گعاضـ زازُ اًس وِ ضقتِ تحهيلي آًْب تطثيت  75ذَز ضا ظيط زيپلن گعاضـ وطزُ اًس حسٍز 

 34ِ زض ضقتِ تطثيت ثسًي  تحهيل وطزُ اًس. حسٍز زضنس اظ ًوًَِ ّب گعاضـ زازُ اًس و19ثسًي هي ثبقس. فمظ حسٍز  

ؾبل گعاضـ وطزُ اًس وِ ثيكتطيي زضنس فطاٍاًي ضا زاضا هي ثبقٌس ٍ  6-10زضنس ًوًَِ ّب ؾٌَات ذسهت ذَز ضا ثيي 

                                                 
*
 .one sample T test  
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زضنس اظ ًوًَِ ّب  34ؾبل گعاضـ وطزُ اًس. حسٍز  26-30زضنس ًوًَِ ّب ؾٌَات ذسهت ذَز ضا  7ووتطيي فطاٍاًي يقٌي 

ٍضقيت اؾترساهي لطاض زازي لطاض زاقتٌس وِ ثيكتطيي زضنس فطاٍاًي ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اًس ٍ ووتطيي فطاٍاًي  زض

 زضنس ًوًَِ ّب زض ٍضقيت هبهَض ثِ ذسهت لطاض زاقتٌس. 3يقٌي حسٍز 

اظ آظهَى تي ته  ثِ هٌؾَض ثطضؾي همبيؿِ ٍضقيت قٌبؾبيي زاًف ثب ًوطُ هالن زض ازاضات ٍضظـ ٍ خَاًبى اؾتبى لعٍيي

ًوًَِ اي اؾتفبزُ قس ٍ عجك هيبًگيي هكبّسُ قسُ زض هَلفِ قٌبؾبيي زاًف ثِ عَض هقٌي زاضي ثيكتط اظ هيبًگيي آهبضي 

ثِ ًؾط هبيط  اؾت. ثٌبثطايي ٍضقيت قٌبؾبيي زاًف زض ازاضات ٍضظـ ٍ خَاًبى اؾتبى ّطهعگبى زض ٍضقيت هغلَة لطاض زاضز.

( ؾبذتبض ؾبظهبًي ثيكتط ؾبزُ ؾبظي ٍ 1979كتط وبضوٌبى اثطي لبثل تَخِ زاضز. ثِ ًؾط هبيط )( ؾبذتبض ؾبظهبًي ثي1979)

الگَي پيچيسُ ضفتبض اًؿبى اؾت. ثِ ّويي زليل عطاحي ؾبذتبض هٌبؾت ثِ ذَزي ذَز ثبفث هَفميت ًوي قَز. اهبؾبذتبض 

ًي زض ايي اهط زاقتِ ثبقس. ؾبذتبض ؾبظهبًي ضقيف فولىطز هَفك ضا غيط هوىي هي ؾبظز ثي آًىِ  هسيطيت فطزي اثط چٌسا

زض   ثبيس تَاى تؿطيـ ٍ تؿْيل تهوين ، ٍاوٌف هٌبؾت ًيؿت ثِ هحيظ ٍ حل تقبضضبت ثيي ٍاحس ّب ضا زاقتِ ثبقس.

 (.8هَاخِْ ثب تغييطات ؾطيـ ثطاي حفؼ هعيت ضلبثتي ؾبظهبى ّب ثبيؿتي زاًف ذَز ضا ثِ ضٍظ ٍ هٌبؾت ظهبى حبل ًوبيٌس ) 

 زض ؾبظهبًي، ًوَزاض هرتلف ًمبط زض افطاز اًتهبة ٍ گوبضزى"وٌس هي تقطيف گًَِ ايي ضا ؾبظهبًي ؾبذتبض (1974)ثل

 ًحَُ ؾبذتبض" وِ زاضز هي ثيبى (1994)ؾَل. گصاضز هي اثط افطاز ايي ؾبظهبًي ضٍاثظ ثط وِ ّبيي پؿت ٍ اختوبفي ّبي پؿت

 ؾبذتبض ثِ ظاٍيِ ايي اظ اگط " .اؾت ؾبذتبض قىل وٌٌسُ تقييي ّن افطاز وبضوطز ًحَُ ٍلي ًوبيس، هي هكرم ضا افطاز وبضوطز

 هتمبثل ضٍاثظ فطآيٌس زض وِ وٌتطل، ثطاي پيچيسُ ثؿيبض اثعاضي يب ٍؾيلِ". قَز هي تقطيف قىل ايي ثِ ؾبذتبض وٌين، ًگبُ

  ّب تقطيف ايي زض ".ًوبيس هي قيييت ضا هتمبثل ضٍاثظ حبل زضفيي ٍ گطزز هي تدسيس نئزا نَضت ثِ آيس، هي ٍخَز ثِ افضبء

 ّن اهَض ؾبظهبى ٍ زّس هي قىل ؾبظهبى اهَض ثِ ثلىِ هبًس، ًوي ثبلي ثبثت ّوَاضُ ؾبظهبى، ؾبذتبض وِ قَز هي بويست

 خعء ؾِ .اؾت هؿتوط فطآيٌس يه ؾبذتبض پيسايف ٍ ؽَْض وِ ًوَز اشفبى ثبيس ثٌبثطايي، .زّس تغييط ضا آى قىل تَاًس هي

 پيچيسگي، هيعاى اؾت اؾت. ثسيْي قسُ هقطفي ؾبظهبًي ؾبذتبض هْن ٍ انلي اثقبز فٌَاى ثِ توطوع ٍ ضؾويت پيچيسگي،

 فَاهل ّوعهبى اثطات ًتيدِ خع چيعي ؾبظهبًي ؾبذتبض .ًيؿتٌس تهبزفي ّبي پسيسُ اهَض ثَزى هتوطوع ٍ ثَزى ضؾوي

 ذبل ظهبًي زض وِ ثبقٌس ّبيي ؾجه يب ّب ًگطـ اظ يثبظتبث ّب ؾبظهبى ؾبذتبض وِ زاضز اهىبى هَاضزي زض ًيؿت. هتقسز

 ثيبى ؾبظهبى، اثقبز ثْتط فجبضت ثِ يب فَاهل ايي .گصاضًس هي اثط ؾبذتبض ثط فوسُ فبهل زٍ .اؾت ثَزُ اي ٍيػُ افطاز هَضزًؾط

 ّبي يػگيٍ ٍ قرهيت وِ وٌٌس هي تكطيح ضا ؾبظهبى نَضت ّوبى ثِ اثقبز ايي .ّؿتٌس ؾبظهبى ذبل ّبي ٍيػگي وٌٌسُ

 ثيبى ؾبذتبضي اثقبز هحتَايي؛ ٍ ؾبذتبضي :قًَس هي ثٌسي عجمِ گطٍُ زٍ ثِ ؾبظهبًي اثقبز .ّؿتٌس افطاز هقطف فيعيىي،

 ضا ّب ؾبظهبى ٍؾيلِ ثساى تَاى هي وِ زٌّس هي زؾت ثِ هجٌبيي آًْب .ّؿتٌس ؾبظهبى يه زضًٍي ّبي ٍيػگي وٌٌسُ

 زِّ آغبظ ثب .گصاضًس هي اثط ؾبذتبضي اثقبز ثط ٍ ّؿتٌس ؾبظهبى خبيگبُ هقطف هحتَايي اثقبز .وطز همبيؿِ ّن ثب ٍ گيطي اًساظُ

 اظ ثيف ّب، ؾبظهبى زض وبضآفطيٌبًِ فطآيٌسّبي ٍ تفىط اّويت خْبًي، ّبي ضلبثت فطنِ زض نٌبيـ ًبگْبًي پيكطفت 1980ٍ

 ّب ى ؾبظهب ازاضي ؾبذتبضّبي زض طيٌيوبضآف المبي چگًَگي ثِ ضا ذَز تَخِ هحممبى ٍ گطفت لطاض ويسأت هَضز گصقتِ

 ّبي ٍاوٌف وِ زضنَضتي الجتِ ثبقٌس، زاقتِ وبضآفطيٌبًِ توبيالت اظ ضا هٌبفـ ثيكتطيي تَاًٌس هي ّب ؾبظهبى .ًوَزًس هقغَف

 ًيع ٍ وبضآفطيٌبًِ توبيالت ٍ اؾتطاتػيه ّبي ٍاوٌف ثيي ضاثغِ تحميك زٌّس. ايي ِئاضا آى ثب هٌغجك ضا هٌبؾجي اؾتطاتػيه

 تَليسي قطوت 110 اظ قسُ آٍضي خوـ ّبي زازُ. وٌس هي ثطضؾي ضاثغِ ايي زض ضا ؾبذتبض هٌبؾت ؾجه وٌٌسُ تقسيل اثط

 ضاؾتبيي ّن وِ ّبيي قطوت باهّ .ًساضًس وبضآفطيٌبًِ توبيالت ثب زاضي هقٌي اضتجبط اؾتطاتػيه ّبي اوٌف ٍ وِ زّس هي ًكبى
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 توبيالت ثيي زض هقٌبزاضي هثجت اضتجبط زاضز، ٍخَز آًْب اضقس هسيطيت گيطي هوينت ؾجه ٍ ؾبظهبًي ؾبذتبض ثيي تئَضيىي

 ٍ ؾبذتبض اؾتطاتػي، تحليل" ظهيٌِ زض تحميمي ٍاضى ٍ ًيبخط قَز. هي زيسُ قبى اؾتطاتػيىي ّبي ٍاوٌف ٍ وبضآفطيٌبًِ

 هحمك زٍ ايي. اًس ًوَزُ ضائِا  2005 ؾبل زض " ؾبظهبًي وبضآفطيٌي حبهي يبفتِ، ؾيؽأت ّبي قطوت ؾبظهبًي فطٌّگ

 اثعاضّبي هسيطاى .اؾت قسُ ضلبثتي ٍ پَيب اي فعايٌسُ عَض ثِ قَز، هي اًدبم آى زض تدبضت وِ هحيغي "وٌٌس هي فٌَاى

 ضاُ تٌْب .ثبقٌس زاقتِ زؾتيبثي ضلبثتي ّبي ثِ هعيت تب اًس گطفتِ ذسهت ثِ ضا هتفبٍتي ّبي تىٌيه ٍ هرتلف هسيطيتي

 ضا ؾبظهبًي وبضآفطيٌي ٍ ًَآٍضي ثبيس هسيطاى. آًْبؾت ًَآٍضي تساٍم ضلبثتي، هعيت ايي ثِ ّب ؾبظهبى هٌبؾت زؾتيبثي

 وبضآفطيٌبًِ توبيالت هرتلف اقىبل زض آًْب ّبي ؾبظهبى وِ وطزًس هي زضن ٍ يب زاًؿتٌس هي هسيطاى اگط .وٌٌس حوبيت

 ذلك وبضآفطيٌبًِ فضبي وِ ّبيي قطوت .زٌّس اًدبم ثبيس ّب ثرف وسام زض ضا انالحبت وِ يبفتٌس هي زض ًوبيٌس، فول چگًَِ

 يبزگيطي ثيكتط ؾَزهٌسي هعايبي گيطًس، هي ثىبض ذَز قطوت ثْجَز ثطاي ضا ًَ ّبي ايسُ ٍ خسيس ّبي ًَآٍضي ٍ وٌٌس هي

 زاًف اظ حبنل هٌبفـ ٍ زاًف ذلك ٍ ايدبز خسيس، هحهَالت ذلك وِ ؾبظهبًي".ًوبيٌس هي وؿت ضا زاًف ذلك ٍ ؾبظهبًي

 ."ؾبظز هي خبٍزاًِ ضا ذَيف ضقس وٌس، هي تدطثِ ضا

 ؾبظهبى گيطي قىل زض انلي هفبّين اظ ؾبظهبًي وبضوٌبى تَاًوٌسؾبظي اخطاي ٍ ايدبز "ؾبظهبًي ؾبذتبض         .1

 ٍ تغييط ّطگًَِ ايٌىِ ثَيػُ زاضز. تأويس آى اّويت ثط ًيع ؾبذتبض تأثيطگصاضي ٍ تقبضيف حَظُ گؿتطزگي ."اؾت

 ّب ثرف هيبى تقبهالت ٍ اضتجبعبت ًمكِ ٍ الگَ ؾبظهبًي ؾبذتبض .زاضز اضتجبط ؾبظهبى ؾبذتبض اثقبز ثب ؾبظهبًي تحَل

 ا چبضچَة ثِ زؾتطؾي هيعاى ؾبظهبًي، ّبي پؿت ٍ هكبغل خبيگبُ افطاز، ضؾوي ضٍاثظ ثبقس هي ؾبظهبى يه اخعاء ٍ

 ّبي هىبًيعم همطضات، ٍ لَاًيي هٌبثـ، ترهيم چگًَگي ،ّب قغل قطح وبضّب اًدبم ، قيَُ ٍؽبيف قطح عالفبت،

 ؾبظهبًي ؾبذتبض عطاحي ٍ ايدبز ًتبيح اظ ّبيي ثرف ّب، فقبليت ثيي ّوبٌّگي ايدبز لَاًيي، اخطاي ٍ تجقيت

 وبض ثِ ؾبظهبى آى قطايظ ثِ تَخِ ثب ٍ ًيبظ حؿت ثط وِ ّؿتٌس ؾبذتبض اظ هرتلفي اًَاؿ زاضاي ّب ؾبظهبى (.8)اؾت

 يه زض. زّس اًغجبق هحيظ العاهبت ثب ضا ذَز وِ اؾت ؾبذتبضي ؾبذتبض، هؤثطتطيي اؾتبوط ٍ ثطًع افتمبز ثِ .ضٍز هي

 ؾبذتبض .قَز هي ثٌسي تمؿين اضگبًيه ؾبذتبض ٍ هىبًيه ؾبذتبض ًَؿ زٍ ثِ ّب ؾبظهبى ؾبذتبض ولي ثٌسي عجمِ

 لبثل تغييط زاضاي ٍ هتالعن ّبي هحيظ زض ضگبًيها ؾبذتبض ٍ ثيٌي پيف لبثل ٍ ثجبت ثب ّبي هحيظ ثطاي هىبًيىي

 توطوعگطايي، ظيبز، ضؾويت ٍ پيچيسگي ًؾيط ّبيي ٍيػگي ثَؾيلِ ؾبظهبى هىبًيىي، (. ؾبذتبض9اؾت) اؾتفبزُ

 ؾبظهبى ّب هكي ذظ ثِ هتىي هسيط ؾبذتبض ايي زض .قًَس هي قٌبذتِ همطضات لبلت زض ٍ قسُ ضيعي ثطًبهِ ضفتبضّبي

 ٍ ثَزُ هٌقغف اضگبًيىي ؾبذتبض زيگط، ؾَي اظ. وٌس هي فول وٌس ًكسُ ثيٌي پيف ضٍيسازّبي ثِ ٌفٍاو زض ٍ ثَزُ

 تأويس ثط ٍ ثَزُ پصيط اًقغبف ؾبذتبض ايي زض ٍؽبيف(. 10)اؾت زاًف ٍ هْبضت اؾبؼ ثط آى زض افطاز ًفَش هيعاى

 ٍ غيطضؾوي اضتجبعبت قجىِ ووتط، مطضاته ٍ لَاًيي هتوطوع، غيط اذتيبضات ّبي ٍيػگي .زاضز ٍخَز اعالفبت هجبزلِ

 ( زض2005)پبٍل    (.11وٌس) هي فطاّن ضا هحيظ ثب اضگبًيه ؾبذتبض ثيكتطي تغجيك قطايظ وٌتطلي ذَز ثِ تَخِ

 پَيبيي، ثَزى، هٌقغف ّبي ٍيػگي اظ ثطذَضزاضي فلت ثِ اضگبًيه، ؾبذتبضّبي وِ وٌس هي اقبضُ ذَز تحميمبت

 اؾتمطاض ٍ اخطا ثطاي ضا هٌبؾجتطي قطايظ …ٍ قبيؿتگي ثِ تَخِ ترهم، ثِ تَخِ فول، زض آظازي تحطن،

 اظ ثطذَضزاضي فلت ثِ  ؾٌتي ٍ ثَضٍوطاتيه ؾبذتبضّبي زض ثطفىؽ .وٌس هي فطاّن ضٍاًكٌبذتي تَاًوٌسؾبظي

 زيتگطزز. هحسٍ هي افطاز اظ ظزايي ترهم ثِ هٌدط حس اظ ثيف وبض تمؿين گيطي، تهوين زض توطوع ثبال، ضؾويت
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 ضٍاًكٌبذتي تَاًوٌسؾبظي ايدبز ثطاي اي وٌٌسُ هحسٍز قطايظ …ٍ هؿئَليت ايفبي زض ضقف وبضوٌبى، ًؾطات تأهيي

 فلت (. ث12ِاؾت) آى ّبي هؤلفِ ٍ اثقبز زض تفبٍت اظ ًبقي ؾبظهبًي ؾبذتبضّبي اًَاؿ زض تفبٍت ٍخَز زاضز

 آى خَاًت توبهي ثطضؾي اؾت(، هفَْم ايي لسهت اظ ًبقي ؾبذتبض)ثيكتط هغبلقبت عيف زض تٌَؿ ٍ گؿتطزگي

 توطوع( ٍ ضؾويت پيچيسگي، هؤلفِ ؾِ )ثب ؾبذتبض اثقبز ذهَل زض ضاثيٌع پػٍّف اؾبؼ ثطايي اؾت. ثط ظهبى ثؿيبض

هغبلقبت  (.13ثبقس) هي تحميك ايي زض ؾبظهبًي ؾبذتبض هغبلقِ هالن ثبال فلوي پكتَاًِ ٍ لسهت ٍاؾغِ ثِ

ّبي هسيطيت زاًف  ّب زض اخطاي پػٍُ ّكت هقيبض ثطاي ؾٌدف هَفميت ؾبظهبى(، 1995زاًٍپَضت ٍ پطٍؾبن )

فٌَاى قبذم اؾبؾي ؾٌدف  گطزز وِ ؾبذتبض ؾبظهبًي ثِ هقطفي وطزُ اؾت وِ اظ ثطضؾي ايي هقيبضّب هكرم هي

يعاى عَضي وِ هَفميت زاًف زض ؾبظهبى ثؿتگي ثِ ه ّب هَضز تَخِ اؾت. ثِ هَفميت هسيطيت زاًف زض ؾبظهبى

زٌّس وِ ؾبذتبض ؾبظهبًي ثِ چْبض  ًكبى هي( 2000)تحميمبت زي لًَگ ٍفبي،  .اًغجبق آى ثب ؾبذتبض ؾبظهبًي زاضز

ًمكي وِ ؾبذتبض ؾبظهبًي زض هَضز َّيت زاًف ٍ اّويت آى  .تَاًس هسيطيت زاًف ضا تحت تأثيط لطاض زّس عطيك هي

 وٌس. ثطاي هسيطيت زض ؾبظهبى ايفب هي

  وٌس. ض زض ايدبز ضاثغِ ثيي افطاز ٍ زاًف ؾبظهبى ايفب هيًمكي وِ ؾبذتب .2

  ّبي ذبل هَضز اؾتفبزُ لطاض گيطز. وٌس زاًف چگًَِ ثبيس زض هَلقيت الگَّبي ؾبذتبضي وِ هكرم هي .3

 قَز. يبثس ٍ زض ؾبظهبى پرف هي قَز ٍ هكطٍفيت هي فطآيٌسّبيي وِ تَؾظ آًْب زاًف ايدبز هي  .4

ّبي هرتلف  تَاى گفت وِ ؾبذتبض ؾبظهبًي ثب ايدبز ّوبٌّگي ٍ اًؿدبم هيبى ثرف بلقبت هيعَضولي، ثب ثطضؾي هغ ثِ    

 ّبي افطاز ًؿجت ثِ هحيظ، فطآيٌس هسيطيت ؾبظهبى، تكَيك افطاز ثِ ًَآٍضي ٍ تَؾقِ، گؿتطـ زيسگبُ

ّبي  زض وبضذبًِ ( پيكگَيي وطزًس وِ ؾغح زاًف1997خطهي ٍ َّح ) .زّس زاًف ضا زض ؾبظهبى هَضز حوبيت لطاض هي

زضخِ زٍ التهبزي زض آيٌسُ ًعزيه تغييط ذَاّس وطز. ضئيؽ قطوت هبوطٍ ؾبفت، ثيل گيتؽ ثيبى وطز وِ هَفميت 

 زيديتبلي َّقوٌس، زض وٌتطل گطزـ زاًف ثِ تقبهالت هسيطيت زاًف، فوليبت ّبي ؾيؿتن

يكتط زض زضيبفت زاًف قسُ ٍ خَاة ضا ًيع زض ايي ؾيؿتن ثبفث زلت ث (.1999تدبضي ٍ تدبضت الىتطًٍيه ثؿتگي زاضز)لط 

ثب فٌَاى چگًَِ ٍخَز ؾبذتبض  2007پػٍّف ّبي زيگطي وِ تَؾظ چي ٍ ّبًگ زض ؾبل  زّس. تط اضائِ هي هست ظهبى ؾطيـ

ؾبظهبًي ثط هسيطيت زاًف اثط هي گصاضز اًدبم گطزيس اثط خَ ٍ ؾبذتبض ؾبظهبًي اظ هٌؾط تقبهل اختوبفي ثطضؾي قس. هتغيط 

بي ؾبذتبضي وِ ايي زٍ هحمك ثِ ثطضؾي آى پطزاذتِ اًس ضؾويت تقبهل اختوبفي ثطضؾي قس. هتغيط ّبي ؾبذتبضي وِ ّ

ايي زٍ هحمك ثِ ثطضؾي آى پطزاذتِ اًس ضؾويت ٍ توطوع ٍ هتغيط ّبي خَ ؾبظهبًي ٍ ٍ خَز هحيظ تقبٍى ٍ ًَآٍضي اؾت. 

ِ تحميك يقٌي ٍخَز ضاثغِ هٌفي هيبى ضؾويت ٍ تقبهالت اختوبفي ٍ ًتبيح حبنلِ اظ تدعيِ ٍتحليل زازُ ّب ثِ اثجبت فطضي

ّوچٌيي توطوع ٍتقبهالت اختوبفي هٌدط قس. ثٌبثط اخوبؿ نبحجٌؾطاى هسيطيت ٍيػگي ّبي ؾبذتبضي ؾبظهبى ّب ثط ًگطـ 

بثل تَخِ زاضز. ثِ ًؾط ( ؾبذتبض ؾبظهبًي ثيكتط وبضوٌبى اثطي ل1979ّب ٍضفتبض وبضوٌبى اثطي لبثل تَخِ زاضز ثِ ًؾط هبيط )

( ؾبذتبض ؾبظهبًي ثيكتط ؾبزُ ؾبظي ٍ الگَي پيچيسُ ضفتبض اًؿبى اؾت. ثِ ّويي زليل عطاحي ؾبذتبض هٌبؾت 1979هبيط )

ثِ ذَزي ذَز ثبفث هَفميت ًوي قَز. اهبؾبذتبض ضقيف فولىطز هَفك ضا غيط هوىي هي ؾبظز ثي آًىِ  هسيطيت فطزي اثط 

ِ ثبقس. ؾبذتبض ؾبظهبًي ثبيس تَاى تؿطيـ ٍ تؿْيل تهوين ، ٍاوٌف هٌبؾت ًيؿت ثِ هحيظ ٍ حل چٌساًي زض ايي اهط زاقت

زض  هَاخِْ ثب تغييطات ؾطيـ ثطاي حفؼ هعيت ضلبثتي ؾبظهبى ّب ثبيؿتي زاًف ذَز  تقبضضبت ثيي ٍاحس ّب ضا زاقتِ ثبقس.
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وٌس ، اگط زض لطى ثيؿتن ثب اضظـ تطيي زاضايي ، قطوت ( ثيبى هي 1999(. زضاوط )14ضا ثِ ضٍظ ٍ هٌبؾت ظهبى حبل ًوبيٌس ) 

ّب تدْيعات تَليس اى ّب ثَزُ اؾت. زض لطى ثيؿت ٍ يىن وبضوٌبى زاًكي ٍ ثْطُ ٍضي آًبى  هْوتطيي ٍاضظقوٌس تطيي 

تب خبيي   (. اهطٍظُ التهبزاًبى اظ يه التهبز تَليس گطا ٍ  ثِ التهبزي هجتٌي ثط زاًف ٍ ذسهبت15زاضايي تلمي هي قَز ) 

وِ وبالي انلي زاًف ٍ اعالفبت ثِ قوبض هي آيس تغييط وطزُ اؾت. ثِ عَضي وِ هَضَؿ حيبتي زض التهبز خْبًي اهطٍظي 

هسيطيت هَثط ؾطهبيِ ّبي فىطي ٍ زاًف . ثب گؿتطـ خْبًي اهطٍظي هسيطيت هَثط ؾطهبيِ ّبي فىطي ٍ زاًف اؾت. ثب 

(. 16بض ضٍظ افعٍى ثطاي ازاضُ هَثط ؾطهبيِ ّبي فىطي ذَز هَاخِ هي قًَس) گؿتطـ خْبًي قسى التهبز ؾبظهبى ّب ثب فك

اهب ؾبظهبى ّبي ؾلؿلِ هطاتجي ثعضگي وِ ظهبًي ثِ لحبػ تؿْيالت فيعيىي زض ظيط ؾبذت ّب فٌبٍضي گؿتطزُ ذَيف 

كتطيبى اظ حيث  اضائِ ؾطيـ ضؾَخ ًبپصيط تلمي هي قسًس، اهطٍظُ زض پبؾد ثِ ثبظاض ّبي ًبپبيساض ٍ ًيع ثطآٍضزى ًيبظ ّبي ه

وبال ٍ ذسهبت، ثب هكىل هَاخِ قسُ اًس. ثٌبثط ًؾط هسيطاى، ثطاي ثمب زض هحيظ ّبي پيچيسُ ٍ پَيب، ضطٍضي وِ ؾبظهبى ّب اظ 

چبثىي ٍاًقغبف پصيطي الظم ثطذَضزاض ثبقٌس ٍ زض ازاضُ زاًف ثِ نَضت وبضا فول وٌٌس. ثب ٍخَز ايي اوثط هسيطاى زض زضن 

لي هسيطيت زاًف ثب هكىل ضٍثطٍ ّؿتٌس ٍ اظ ؾَي زيگطپبضازيَم هسيطيت عي چٌسيي هطحلِ قرم تىبهل ٍ خٌجِ فو

(. 17تغييط يبفتِ اؾت. يىي اظ فَاهل هحَضي چطا وِ قبلَزُ ٍ چبضچَثي ثطاي ّوِ تهويوبت ٍ فطآيٌس ّبي ؾبظهبًي اؾت) 

ٍ فطآيٌسُ هسيطيت زاًف ضا حوبيت هي وٌس ثِ هَاضز زض هيبى ذظ هكي ّبيي وِ ثِ ايدبز ظيط ؾبذت ّب ووه وطزُ اؾت 

(. عطح هسيطيت هٌبثـ اًؿبًي وِ هتوطوع ثط خصة ٍ حفؼ ٍ اؾتقساز ثبقس. فطٌّگ ؾبظهبًي هٌبؾجي وِ 18ظيط اقبضُ وطز)

ٌتكط ضاُ ضا ثطاي ايسُ ّبي خسيس ثبظًوَز ٍ يبزگيطي ضا هيؿط ؾبظز ذظ هكي تىٌَلَغيه وِ ثتَاًٌس زاًف ٍ گطزآٍضي ٍ ه

ؾبظز. ضٍيىطز اؾتطاتػيه وِ  زاًف ٍ عطح ؾبظهبًي وِ تقبهالت ٍ اضتجبعبت هيبى فطزي ضا آؾبى تط ؾبظز.گلس، هبلَْتط 

( زض ثطضؾي اثط ثركي هسيطيت زاًف اظ زيسگبُ لبثليت ّبي ؾبظهبى هي گَييس ظيط ؾبذت ّبي زاًف اظ 2001ؾگبضظ )

 (.19ت فطآيٌس وؿت، تجسيل، ثِ وبضگيطي ٍ ًگْساضي زاًف ّؿتٌس )لجيل فٌبٍضي، ؾبذتبض ٍ فطٌّگ پيف ظهيٌِ فقبلي

 تطکر ي قدرداوی

اظ توبهي وبضوٌبى ازاضات ٍضظـ ٍ خَاًبى اؾتبى لعٍيي  وِ ًْبيت ّوىبضي ضا زض اًدبم ايي وبض پػٍّكي اًدبم زازُ اًس 

 ًْبيت ؾپبؾگعاضي ضا زاضين.
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