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چکیده
پژٞٚص حبضط ثٙٔ ٝؾٛض ثطضسی ٚضقیت ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زض زا٘طٍب ٜآظاز اسالمٔی اسالتبٖ ٔبظ٘السضاٖ
ا٘دبْ ٌطفت ٝاست .پژٞٚص اظ ٘ؾط ٞسف وبضثطزی  ٚاظ ِحبػ ضٚش ،تٛغیفی اظ ٘الٛؿ پیٕبیطالی اسالت .خبٔقالٝ
آٔبضی ایٗ پژٞٚص ضبُٔ افضبی ٞیبت فّٕی تٕبْ ٚلت ثب ٔطتج ٝفّٕی استبزیبض ،زا٘طیبض  ٚاستبز ٞستٙس ،والٝ
زض ٔدٕٛؿ تقساز آٖٞب ثطاثط ٘ 472فط ثٛز ٜاست ٕٝ٘ٛ٘ .آٔبضی ثب استفبز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ تقساز ٘ 212فالط ثالٝ
ضیٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٜٛیطی تػبزفی عجمٝای ا٘تربة ضس ٜثٛز٘س .خٟت خٕـ آٚضی زازٜٞب اظ پطسطٙبٔٔ ٝحمالك سالبذتٝ
استفبز ٜضس ٜاست .ضٚایی ٔحتٛایی  ٚغٛضی آٖ تٛسظ غبحت ٘ؾطاٖ ٔ ٚترػػبٖ ٔطثٛعٛٔ ٝضز تأییالس لالطاض
ٌطفت ٝاست ٓٞ .چٙیٗ ثطای ثطآٚضز پبیبیی آٖ ٘یع اظ ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ استفبزٌ ٜطزیس ،و ٝثالب ٔمالساض 0/98
ٔٛضز تبییس لطاض ٌطفت .خٟت تدعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞب اظ ضٚشٞبی آٔالبض تٛغالیفی  ٚآٔالبض اسالتٙجبعی اسالتفبزٜ
ٌطزیس٘ .تبیح ٘طبٖ زاز وٚ ٝضقیت ٔسیطیت ثالط ٔجٙالبی اضظش زض زا٘طالٍب ٜآظاز اسالمٔی اسالتبٖ ٔبظ٘الساضٖ زض
ٚضقیت ٔغّٛثی لطاض زاضز ٞ ٚط  4ثقس ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زض ایٗ زا٘طٍب ٜاظ ٚضقیت ٔغّٛثی ثطذٛضزاض٘س.
 ٓٞچٙیٗ اضظش ٞبی ضاٞجطزی زض ضتج ٝا ٚ َٚثٟتطیٗ ٚضقیت ضا اظ ٘ؾط آظٔٛز٘یٞب زاضا ٔیثبضس ٚ ،اضظشٞالبی
اختٕبفی ،فطزی  ٚفّٕیبتی زض ضتجٞٝبی ثقسی لطاض ٔیٌیط٘س.
کلید واژه ها :اضظشٔ ،سیطیت ثط ٔجٙبی اضظش ،زا٘طٍب ٜآظاز اسمٔیٔ ،بظ٘سضاٖ
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ٔ.مبِ ٝثطٌطفت ٝاظ ضسبِ ٝزوتطی ٔسیطیت آٔٛظضی ٘ٛیسٙس ٜأ َٚی ثبضس.
2
 .زا٘طدٛی زوتطی ٌطٔ ٜٚسیطیت آٔٛظضیٚ ،احس سبضی ،زا٘طٍب ٜآظاز اسمٔی ،سبضی ،ایطاٖ
3
 .استبز ٌطٔ ٜٚسیطیت آٔٛظضیٚ ،احس سبضی ،زا٘طٍب ٜآظاز اسمٔی ،سبضی ،ایطاٖ(٘ٛیسٙسٔ ٜسئK.niazazari@gmail.com)َٛ
4
 .زا٘طیبض ٌطٔ ٜٚسیطیت آٔٛظضیٚ ،احس سبضی ،زا٘طٍب ٜآظاز اسمٔی ،سبضی ،ایطاٖ
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مقدمه
پبی ٚ ٝاسبس فطٞ ًٙٞط سبظٔب٘ی اضظش ٞبی آٖ سبظٔبٖ ٔیثبضٙس .ایٗ اضظشٞالب ثال ٝاسالتمطاض ٚ
حفؼ استب٘ساضزٞبیی وٕه ٔیوٙس ؤ ٝیتٛا٘س ثط ٞسایت افطاز ث ٝسٛی السأبتی وال ٝثالطای سالبظٔبٖ
ٔغّٛة است تبثیط ثٍصاضز .ث ٝعٛض ٚیژٍٙٞ ٜبٔی وال ٝاسالتب٘ساضزٞب یالب اضظشٞالبی سالبظٔبٖ ثال ٝعالٛض
ٌستطزٜای ٔیبٖ افضب ضایح ضٛزٛٔ ،فمیت سبظٔب٘ی افعایص ٔالییبثالس (ذالسایبضی ظض٘الك ٕٞ ٚىالبضاٖ،
 .)1392سبظٔبٖٞب زاضای اضظشٞبی ثسیبضی ٞستٙس و ٝزض ٔبٞیت ثب اضظشٞبی غٙقت آٖٞب ٔتفبٚت
ٔ ٚتٕبیع است .ثٞ ٝط حبَ ،ظیطثٙبی  ٕٝٞایٗ اضظشٞبی ذبظٔ ،دٕٛفالٝای اظ اضظشٞالبی پصیطفتالٝ
ضس ٜاست و ٕٝٞ ٝافطاز ثب آٖٞب احسبس ٛٞیت ٔیوٙٙس (ٔیچبِسىی .) 2005 1،عیف اضظشٞب ثسیبض
ٌستطز ٜاست ،اظ اغ َٛاذملی ،اختٕبفی ٔ ٚصٞجی تب اضظشٞبی التػبزی ،ظیجالبیی  ٚلضالبٚتی ضا زض
ثط ٔیٌیطز .اغِٛی و ٝزض ثطٌیط٘سٚ ٜیژٌالیٞالبی فالطزی ٔغّالٛة ،ضٕٛٙٞزٞالب ،اِٛٚیالتٞالب  ٚغیالطٜ
ٔیثبضٙس ،آِپطت ٕٞ ٚىبضا٘ص ضص ٘ٛؿ اضظش ضا زض سبظٔبٖ ضٙبسبیی وطز٘س و ٝفجبضتٙساظ اضظشٞبی
اذملی ،اختٕبفی ،التػبزی ،سیبسیٔ ،الصٞجی  ٚظیجالبیی (ضاثیٙالع .)1382 ،زض خٟالبٖ تدالبضی أالطٚظ
ثیطتطیٗ اضظش سبظٔب٘ی ٔجتٙی ثط زاضایی ٞبی غیطّٕٔٛس است .تٛا٘بیی ثطای ضٙبذت  ٚثطآٚضز ٔٙجالـ
ایٗ اضظش ثطای سبظٔبٖٞب ٔ ٚ ٟٓحیبتی است (إٞ ٚ ٜٚىبضاٖ .)2004 2،اضظش ٞبی ٔٛخالٛز زض یاله
سبظٔبٖ اظ إٞیت ظیبزی زض زضن  ٚتغییط زض ٖٚسبظٔبٖ زاض٘س .اضظش ٞبٛٔ ،خت ٔیض٘ٛس وٛٞ ٝیالت
سبظٔبٖ ضٙبذت ٝضس ٚ ٜث ٝفٛٙاٖ ضإٙٞبی فُٕ ثطای یه آیٙسٛٔ ٜفك ث ٝوبض ض٘ٚسٞ .سف ثسالیبضی اظ
سبظٔبٖ ٞب ،حفؼ  ٚث ٝوبضٌیطی اضظشٞب زض فُٕ  ٚآضىبض ضالسٖ آٖٞالب زض زض ٚ ٖٚثیالط ٖٚسالبظٔبٖ
است (ٌطٚسٍط ٕٞ ٚىبضاٖ .)2005 3،زض سبظٔبٖٞالبی ٔٛفالك ،ضإٙٞالبی ٚالقالی ،اضظشٞالب ٞسالتٙس.
اضظشٞب ضفتبض  ٚسجه ٔسیطاٖ  ٚوبضوٙبٖ ضا ٞسایت ٔیوٙٙس .زض چٙالیٗ سالبظٔبٖ ٞالبیی ،اضظشٞالب زض
ثط٘بٔ ٝضیعی ،سیبست ٌصاضی ،تػٕیٕبت  ٚفّٕیبت ٘مص ٕٟٔی ضا ایفب ٔیٕ٘بیٙس (ثم٘چالبضز.)1384 ،
تغییطات ٔحیظ پیطإٔٛٞ ٖٛاض ٜثط فقبِیت سبظٔبٖٞب تبثیط ٌصاضز ٚ ٜآٖٞالب ضا ٔتالبثط ٔالیسالبظز .ثالسیٗ
سجت سبظٔبٖٞب ثط ٔجٙبی فطغتٞب ٔ ٚحسٚزیتٞبی ذٛز ،ثطای ثٟجٛز فطآیٙس فقبِیالتٞالب  ٚفّٕىالطز
سبظٔب٘ی ،حست تٛاٖ  ٚترػع ذٛز  ٚثب ث ٝوبضٌیطی اثعاضٞب ،ضیٜٞٛالب  ٚضٚشٞالبی ٔٙبسالت ثالطای
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ثطآٚضزٕٛ٘ ٜزٖ  ٚفّٕیبتی سبذتٗ ا٘تؾبضات  ٚثط٘بٔٞٝبی تالسٚیٗ ضالسٔ ٜجالالبزضت ٔالیوٙٙالس .یىالی اظ
ضٚش ٞبی ٔٙبست خٟت ثٟجٛز فّٕىطز ،ث ٝوبض ٌیطی ٔسیطیت ٔجتٙی ثط اضظش زض آٖ سبظٔبٖ اسالت.
زض ایٗ ضی ٜٛسقی ٔیٌطزز ثب تٛخ ٝث ٝاضظشٞبی حبوٓ ثط سبظٔبٖ ثٚ ٝضقیتٞبی پط تمعٓ پبسری
ٔثجت زٞسٔ ٚ .فبٞیٓ ٔسیطیت ضا اظ زیسٌبٞ ٜبی اضظضی ثطضسالی وٙالسٔ .السیطیت ٕ٘الٛزٖ اضظشٞالب زض
سبظٔبٖ یه اٍِٛی ٔسیطیتی است .و ٝتبویس ثط تحطیه افطاز ،تٛسقٟٔ ٝبضتٞب  ٚاضتمبی  ٓٞافعایالی
ٛ٘ ٚآٚضی ثب ٞسف ثٟجٛز فّٕىطز سبظٔبٖ ٔطتجظ ٔیضٛز(زٚالٖ .)1384 ،اضظشٞبی ٔحٛضی سبظٔبٖ

1

ٔ ٚسیطیت سبظٔبٖ ثط اسبس ایٗ اضظشٞب ٔیتٛا٘س ضإٙٞبی ثسیبض ذٛثی خٟت ضضالس  ٚازأال ٝحیالبت
سبظٔبٖٞب ثبضسٞ .ط تغییط پبیساض ٔ ٚب٘سٌبض ثبیس زض سغح اضظشٞالب تحمالك یبثس(ضٚضال .)10 :1376 ،ٝزض
ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظشٞب عطح ٞب ،تػٕیٕبت  ٚفّٕیبت زض سبظٔبٖ ثالط اسالبس اضظشٞالب ٞالسایت ٚ
ضٞجطی ٔیٌطز٘س (ثم٘چبضز .)46 :1384 ،زض ٚالـ ،اِٚیٗ ٌبْ زض ث ٝوبضٌیطی ٔسیطیت ثط اسبس اضظش
ٞب 2زض یه سبظٔبٖ ،پصیطش ذبِػب٘ ٝفّسف ٝآٖ اظ سٛی فٕ ْٛاست .وبضوٙبٖ ثبیستی ایٕالبٖ ثیبٚض٘الس
ؤ ٝسیطیت ثط اسبس اضظشٞب ٔسأِ ٝای اضظضٕٙس ثطای سبظٔبٖ است .زض ٚالـ ضالطٚضت اضظشٞالب اظ
ایٗ خٟت إٞیت زاضز و ٝثط اسبس اضظش ٞب ٕٝٞ ،وبضوٙبٖ زاضای خبیٍبٔ ٜغّٛة زض پیطجطز اٞالساف
سبظٔبٖ ٔحسٛة ٔیض٘ٛس.
ثٙبثطایٗ تٛخ ٝث ٝفط ،ًٙٞاضظشٞب ٙٞ ٚدبضٞب ثٙٔ ٝؾٛض تمٛیت ٔطبضوت خٛیی وبضوٙبٖ خٟالت
اضتمبی سغح فّٕی ،ترػػیٔ ،بزی ٔ ٚقٛٙی وبضوٙبٖ  ٚاختٕبفی وطزٖ ٘سُ ٞبی خسیس خبٔق ٝزض
سبظٔبٖ إٞیت ثسیبض زاضز (ضخبیی پٛض .)130 :1389 ،أب ٔسیطیت خسیس زض سبظٔبٖٞب ثالب چالبِصٞالب ٚ
ٚیژٌیٞبی ٔحیغی  ٚضٚش ٔسیطیتی ٔب٘ٙس ٔحیظ ضلبثتی تط ٔ ٚتمعٓ تط ،سیستٓٞالبی پیچیالسٚ ٜ
پسیسٜٞبی پٛیب ،تح َٛزض زیس ٍ٘ ٚطش افطاز ،سبظٔبٖٞب  ٚخٛأـ٘ ،یبظ سبظٔبٖٞب ث ٝا٘سدبْ زض٘ٚالی ٚ
افتٕبز ٔتمبثُ ثیٗ افطاز ،فسْ لغقیت  ٚتغییالطات پطضالتبة ٔحیغالی ،تٛخال ٚ ٝتٕطوالع ثالط زِٛٔ ٚفالٝ
ٔسئِٛیت پصیطی حطف ٝای ،ویفیت ٔ ٚطتطی ٔساضی ،اٞتٕبْ خسی ثالٔ ٝفالبٞیٓ اذملالی ثالب فٙالٛاٖ
اضظش ٞبی سبظٔب٘یٕٞ ،سٛیی  ٚتّفیك ٚؽبیف سبظٔب٘ی  ٚاذملیبت ضٚث ٝض ٚضس٘س .ثال ٝایالٗ تطتیالت،
چ ٖٛآیٙس ٜازأٌ ٝصضتٕ٘ ٝی ثبضس  ٚتغییطات ٘یع ذغی ٘یست .پیچیسٌی  ٚضضس فعایٙالس ٜپسیالسٞ ٜالب،
غبحت ٘ؾطاٖ ٔ ٚسیطاٖ أطٚظ ضا ثط آٖ ٔیزاضز تب ضٚیىطزٞبی خسیسی ثطای ٔمبثّال ٝثالب چالبِصٞالبی
Organization Core Values

1

).Management By Values(MBV

2
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فٛق ثیٙسیطٙس (ٔجیٙی زٞىطزی  ٚضثب٘یٔ .)1391 ،السیطیت ثالط اسالبس اضظشٞالب یاله اثالعاض ضٞجالطی
استطاتژیه ٘ٛیٗ است و ٝضبِٛز ٜاضظضی زاضز .اغٛالً ایٗ اثالعاض ٘ال ٛاٞالساف سالبز ٜسالبظیٞ ،السایت ٚ
تضٕیٗ تقٟس ضا ٔحمك ٔیسبظز .زض سبظٔب٘ی و ٝثٚ ٝسیّ ٝاضظشٞب ٔسیطیت ٔیضالٛز ٔ ٚالسیطیت ثالط
ٔجٙبی اضظش افٕبَ ٔیٌطزز ،تٟٙب یه ضئیس ٚخٛز زاضز  ٚآٖ اضظش ٞبیی است وال ٝسالبظٔبٖ ثالطای
ذٛز تقییٗ وطز ٜاست (٘یبظآشضی ٕٞ ٚىبضاٖٚ .)1393 ،لتالی سالبظٔبٖ تػالٛیطی ٚاضالح اظ ضسالبِت ٚ
اضظش ٞبیص زاضت ٝثبضس ،زاضای اسبس ٔحىٕی ثطای تقالبِی ثرطالیسٖ ثالٔ ٝالسیطیت ذالٛز  ٚلالطیٗ
سبذتٗ آٖ ثب ضسبِت  ٚاضظش ٞبی ٚالقی است (ثم٘چبضز  ٚاٚوالب٘ط .)7 :1384 ،زض ازأال ٝثال ٝثطضسالی
پژٞٚصٞبی ٔطتجظ ثب ٔٛضٛؿ ٔمبِ ٝپطزاذتٔ ٝیضٛز .پژٞٚص فّی ظاز )1394( ٜثالب فٙالٛاٖ ٔقطفالی
ٔقیبضٞب  ٚاضظشٞبی ٔحٛضی تقبِی زض سبظٔبٖٞبی زِٚتی٘ ،طالبٖ زاز وال ٝاضثالبة ضخالٛؿ ٔحالٛضی،
فساِت ٔحٛضی ،لب٘ٔ ٖٛساضی ،پبسرٍٛیی اختٕبفی ،زا٘الص ٔحالٛضی ،چالبثىی سالبظٔب٘یٔ ،طالبضوت
پصیطیٛ٘ ،آٚضی  ٚذملیت ،ضٞجالطی  ٚثجالبت ٞالسف ٘ ٚتیدالٔ ٝحالٛضی ز ٜاضظش ٔحالٛضی سالبظٔبٖ
ٞستٙس .پژٞٚص ِٚیرب٘ی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1392ثب فٙالٛاٖ ضٙبسالبیی اضظش ٞالبی وبضوٙالبٖ ثالط اسالبس
٘ؾطی ٝسیستٓ اضظضی آِپٛضت٘ ،طبٖ زاز و ٝاظ زیالسٌب ٜوبضوٙالبٖ اضظش اختٕالبفی ثالب  23/86زضغالس
ثیطتطیٗ ٔمجِٛیت  ٚاضظش التػبزی ثب  8/76زضغس وٕتطیٗ ٔمجِٛیت ضا زاضت ٝاست ٓٞ .چٙیٗ اضظش
اختٕبفی ث ٝفٛٙاٖ اضظش ثطتط زض ٌط ٜٚوبضوٙبٖ ٔطاوع ستبزی  ٚوٓ تطیٗ إٞیالت ثال ٝاضظش ظیجالبیی
ضٙبذتی تقّك ٌطفت .پژٞٚص ٔیطسپبسی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1392تحت فٙالٛاٖ ٔقطفالی اٍِالٛی اضظضالی
سبظٔبٖ ٞبی زِٚتی ایطاٖ٘ ،طالبٖ زاز والٔ ٝالسَ تقالبِی سالبظٔب٘ی زض ثرالص زِٚتالی زاضای  10اضظش
ٔحٛضی ثٛز ٜو ٝزض س ٝحٛظ ٜوطأت ا٘سب٘ی (اضثبة ضخٛؿ ٔحٛضی ،فساِت ٔحٛضی ،لب٘ٔ ٖٛالساضی ٚ
پبسرٍٛیی) ،زا٘بیی ٔحالٛضی (زا٘الص ٔحالٛضی ،چالبثىی سالبظٔب٘یٔ ،طالبضوت پالصیطی٘ ،الٛؿ آٚضی ٚ
ذملیت)  ٚچطٓ ا٘ساظ ٔحٛضی (ضٞجطی ،ثجبت ٞالسف ٘ ٚتدالٔ ٝحالٛضی) زسالت ٝثٙالسی ضالس ٜاسالت.
پژٞٚص ٔجیٙی زٞىطزی  ٚضثب٘ی ( )1391ثب فٙالٛاٖ ٔالسیطیت ضاٞجالطزی ٔجتٙالی ثالط اضظش زض سالغح
سبظٔبٖ٘ ،طبٖ زاز و ٝاثقبز سبذتبضی ،استطاتژی  ٚفطٍٙٞی ،سجه ٔسیطیت ضا پٛضص ٔیزٞالس .اثقالبز
اضظشٞب اظ ٘ؾط ا٘سیطٕٙساٖ ایٗ حٛظ ٚ ٜثب استفبز ٜاظ تحّیُ ٔحتٛای اسٙبز ،و ٝزض ٔیبٖ اوثط ٘ؾالطات
 ٚاٍِٞٛبی ٔرتّف اضظش ٞبی سبظٔب٘ی ٔطتطن ثٛز ،ٜفجبضتٙساظ :اثقالبز سالبذتبضی ،ضفتالبضیٔ ،قٙالبیی،
ٔحیغی  ٚفطٍٙٞی .پژٞٚص ٔقٕبضظاز ٚ ٜخٟبٍ٘یطفطز ( )1389تحت فٛٙاٖ عطاحی ٔسَ ٔسیطیت ثالط
ٔجٙبی اضظش زض سبظٔبٖٞبی زِٚتی ایطاٖ٘ ،طبٖ زاز ،و ٝاستفبزٙٔ ٜبست  ٚثٟی ٝٙاظ اضظشٞبی حالبوٓ
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ثط سبظٔبٖ سجت ثٟجٛز ٔٛثط ضبذعٞبی فّٕىطز زض سبظٔبٖٞبی زِٚتالی ایالطاٖ ٔالیضالٛز .ثٙالبثطایٗ
پیطٟٙبز وطز٘س ؤ ٝسیطاٖ سبظٔبٖٞبی زِٚتی اضظشٞبی ٔحٛضی ضا زض تػٕیٓ ٌیالطی ٞالب ،ثط٘بٔالٝ
ضیعی  ٚسیبست ٌصاضی ٔٛضز تٛخ ٝخسی لطاض زٙٞس .پژٞٚص افتػبٔی  ٚفبضالّی وجطیالب ( )1388ثالب
فٛٙاٖ زضآٔسی ثط اٍِٛی ٔسیطیتی أبْ فّی (ؿ) اظ ٔٙؾط ِٔٛفٞٝبی سطٔبی ٝاختٕبفی ٘طالبٖ زاز ،والٝ
ٔیتٛاٖ اظ ثطذی اظ ِٔٛفٞٝالبی سالطٔبی ٝاختٕالبفی زض خطیالبٖ سیبسالت ٌالصاضیٞالبی ٔالسیطیتی زض
حٛظٜٞبی ٔرتّفی زض سبظٔبٖ  ٚیب ثبظسبظی ضٚشٞبی ٔسیطیتی استفبز ٜوطز ٓٞ .چٙیٗ ٚیژٌالیٞالبی
ٔٛضز اضبض ٜزض فطآیٙس ضىُ ٌیطی ٔسیطیت ٔجتٙی ثط اضظش وٕه وطز ٚ ٜتبثیط ظیبزی زاضزٔ .السیطیت
حضطت أیطإِٙٔٛیٗ فّی(ؿ) ث ٝفٛٙاٖ یه ٔالسیطیت ٕ٘٘ٛال ٚ ٝاِٟالی سطضالبض اظ تٛخال ٝثال ٝسالطٔبیٝ
اختٕبفی ثٛز ٜوٙٔ ٝدط ث ٝپیسایص ٔسیطیت اضظضی ٔجتٙی ثط ضٙبذت ٔ ٚحجالت اسالتِٛٔ .فالٞ ٝالبیی
ٔثُ تمٛی اِٟی ،فساِت  ٚا٘ػبف ،تٛاضـ ،پطٞیع اظ ذٛزپسٙسی ٌ ٚطبز ٜضٚیی وٍٕٞ ٝی ٔٙدالط ثالٝ
ضجى ٝاضظضٕٙسی اظ ٌطٜٞٚبی ا٘سب٘ی ٔطتجظ ثالب یىالسیٍط ٔالیضالٛز .پالژٞٚص وٛزِىالٕٞ ٚ ٛىالبضاٖ

1

( )2014ثب فٛٙاٖ ضطایظ ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظشٞب زض ضطوت ٞبی استرطاج ٔقالسٖ٘ ،طالبٖ زاز والٝ
ضطوت ٞبی استرطاج ٔقسٖ زاضای یه ٘ٛؿ فط ًٙٞغبِت ٕ٘ی ثبضٙس .أب ز٘ ٚالٛؿ آٖٞالب (ثالبظاضی ٚ
سّسّٔ ٝطاتجی) ث ٝزِیُ ضطایغی ٔب٘ٙس (آئیٗ ٘بٔٞ ٝبی حمٛلی ٙٞ ٚدبض سبظی) اظ سبیطیٗ ثطخست ٝتط
ٔیثبضٙس .أب اضظشٞبی سبظٔب٘ی وّیسی زضایٗ ضطوتٞالب ثطوٙتالطَ ،تٕطوالع ثطثجالبت ،أٙیالت افالطاز،
ٔسئِٛیت  ٚافتٕبز تىی ٝزاض٘س ٓٞ .چٙیٗ ضاثغ ٝاضائ ٝضسٔ ٜیبٖ اضظشٞب  ٚثٟطٚ ٜضی زض ایٗ پالژٞٚص
٘طبٖ ٔیزٞس ؤ ٝسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش ٔیتٛا٘الس یاله ضٚش ٔٙبسالت ثالطای اٞالساف ثّٙالس ٔالست
ٔالالسیطیت زض ضاسالالتبی ضضالالس التػالالبزی سالالبظٔبٖ اظ خّٕالال ٝغالالٙقت ٔ ٚقالالسٖ ثبضالالس .پالالژٞٚص چب٘الالسضا
ؤٛبضا )2011(2تحت فٛٙاٖ اضظیبثی اضظشٞب تٕطیٙی ثطای ٔسیطاٖ  ٚضٞجطاٖ زض اسالتطاِیب٘ ،طالبٖ زاز،
٘ؾبْ اضظضی ث ٝفٛٙاٖ یه فٙػط اغّی ضفتبضٞبی ٔسیطاٖ  ٚوبضوٙبٖ  ٚاٍِٞٛبی فىطی  ٚضٚش ٞبی
تػٕیٓ ٌیطی ضا ٞسایت ٔیٕ٘بیس ٓٞ .چٙیٗ اضظشٞب ث ٝفٛٙاٖ ٔٙجـ ؽطفیت ٞبی ا٘سب٘ی ٔٙحػط ثالٝ
فطزٔ ،یتٛا٘ٙس ٔعایبی ضلبثتی ضا زض سبظٔبٖٞب ایدبز ٕ٘بیٙس .تغییط اضظش زض ٘تید٘ ٝیطٞٚالبی عجیقالی ٚ
ٔساذمت سبظٔبٖ ٞبی ٔرتّف ٟ٘ ٚبزٞبی فطٍٙٞی اختٕبفی وطالٛضٞبی ٔرتّالف ایدالبز ٔالیضالٛز.
ٔسیطاٖ  ٚضٞجطاٖ ٘یبظٔٙس زضن  ٚضٙبذت اٍِٞٛبی زضحبَ تغییط اضظشٞب ؤ ٝطثٛط ثال٘ ٝسالُ ٞالبی
. Kudelko et al
. Chandrakumara
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ٔرتّفی اظ وبضوٙبٖ ٔیثبضٙسٞ ،ستٙس ٚ .ایٗ و ٝذٛز  ٚسبظٔبٖ ٞبیطبٖ ضا ثالب ایالٗ تغییالطات سالبظٌبض
ٕ٘بیٙس .اضظشٞب ٔیتٛا٘ٙسٔ ،سیطاٖ  ٚضٞجطاٖ ضا زض اِٛٚیت ثٙسی اٞساف  ٚآضٔبٖ ٞب ،عطاحی فقبِیتٞب
 ٚسیبست ٞبی ٔسیطیتی  ٚثط٘بٔٞ ٝبی پیططفت  ٚآٔٛظش ٔٛثط سٟیٓ ٕ٘بیس .زضن  ٚضالٙبذت ٘سالجی
اضظشٞب  ،زضخ ٝضست خٟت ٌیطی ٞبی اضظضی  ٚإٞیت اِٛٚیت ٞبی اضظضی ٔالیتٛا٘ٙالس زض ٌالطفتٗ
تػٕیٕبت ٔ ٟٓزض سبظٔبٖٞب ٘مص ٕٟٔی ضا ایفب ٕ٘بیٙس .پالژٞٚص یٍٙیٙالً ٕٞ ٚىالبضاٖ )2009( 1ثالب
فٛٙاٖ ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظشٞب یه پیطٟٙبز ٘ؾطی ثطای ٔسیطیت ٔٙبثـ ا٘سب٘ی استطاتژیه٘ ،طالبٖ
زاز ،ث ٝخبی ضٚیىطز التػبزی و ٝاغّت اٚلبت تٛسظ ٔحممالیٗ ٔالسیطیت ٔٙالبثـ ا٘سالب٘ی اسالتطاتژیه
اتربش ٔی ٌطزز .یه ضٚیىطز ٔسیطیتی ٕٞب ًٙٞثط اسبس ٔسَ سٔ ٝحٛضی ٔسیطیت ثط ٔجٙالبی اضظش
ٔٛضز استسالَ لطاض ٌیطز .اضظش ٞبی اذملی ،التػبزی  ٚفالبعفی زض خٟالت فّٕیالبت سالبظٔبٖ والٝ
تطویت ایٗ س ٝظاٚی ،ٝاضظش ٞبٔ ،سیطیت  ٚاخطا حٛظ ٜخسیسی زض ٔسیطیت ٔٙبثـ ا٘سالب٘ی اسالتطاتژیه
ٔیثبضس .و ٝایٗ ٘ ٝتٟٙب زض پیططفت ٞبی آیٙس ٜزض ایٗ حٛظ ٜسٟیٓ ٔالیثبضالس ،ثّىال٘ ٝطالبٖ زٙٞالسٜ
فّٕىطزٞبی سبِٓ تط  ٚپبیساضتط ٔسیطیتی چ ٝزض چیٗ  ٚچ ٝزض سبیط ٘مبط ز٘یبسالت .پالژٞٚص ثالبچىٛ
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( )2007تحت فٛٙاٖ تبثیط ضٞجطی زض ٔسیطیت ثط اسبس اضظش ٞب٘ ،طبٖ زاز ،و ٝاضظش ٞالبیی ٔب٘ٙالس
ذملیت ،فساوبضی ،اضتجبط ،والبضتیٕی ،افتٕالبز  ٚاٍ٘یالعش ثال ٝفٙالٛاٖ اضظشٞالبی ٔحالٛضی سالبظٔبٖ
ٔحسٛة ٔیض٘ٛس .ضبضٔب ٚ3تبِٛاض 4زض پژٞٚطی زض سبَ( )2007ثب اسالتفبز ٜاظ پطسالص ٘بٔال ٚ ٝتحّیالُ،
فبُٔ آٔیرتٍی ٔسَ تقبِی سبظٔبٖ ٘طبٖ زاز ٜا٘س و ٝتأویس اغّی ضٞجطی ثبیس ٔجتٙی ثط ضٞجطی اضظش
ٔساض خٟت ضضس پبیساض ثبضس  ٚوّیس اغّی ٔسَ تقبِی ،اضظشٞب  ٚخطیبٖ فطآیٙسٞبسالت .پالژٞٚص پالبضَ
ثطي  ٚپطی )2007( 5ثب فٛٙاٖ ٕٞبٍٙٞی ٔسیطیت اضظشٞب ثب اضظش ٞبی وبضوٙبٖ  ٚاٞساف سبظٔب٘ی
٘طبٖ زاز ،و ٝاضظش ٞبی استطاتژیه ثطای وبضوٙبٖ تالب حالسٚزی ایدالبز اٍ٘یالعٔ ٜالیٕ٘بیٙالس ٚ .ایالٗ
اضظشٞب ثبظتبة تأثیط زض٘ٚی وبضوٙالبٖ ثالٛز ٚ ،ٜاضظش ٞالبی اغالِٛی ٔجٙالبی فقبِیالت وبضوٙالبٖ لالطاض
ٔیٌیط٘س .اٌط چٔ ٝسیطیت اضظشٞب یه فطآیٙس اختٕبفی است ،و ٝزض ٘تید ٝتقبٔمت ضٚظٔالط ٜایدالبز
ٔی ٌطزز ،أب سیستٓ ٞبی ٔسیطیت ضسٕی  ،فطغالتی ثالطای افالعایص تقالبٔمت اختٕالبفی وال ٝثالطای
1
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وبضوٙبٖ ایدبز اٍ٘یعٔ ٜیٕ٘بیس ضا فطأ ٓٞیوٙٙسٔ .سیطاٖ ٔیب٘ی ٘مالص وّیالسی ضا زض اسالتفبز ٜاظ سیسالتٓ
ٞبی ٔسیطیت ضسٕی ایفالب ٔالی وٙٙالس ،تالب فّٕىطزٞالبی اسالتطاتژیه (الالسأبت ضاٞجالطزی) سالبظٔبٖ ضا ثالب
اضظشٞبیی و ٝاظ تدطثیبت ٔصٞجی ،فطٍٙٞی  ٚاختٕبفی وبضوٙبٖ ٘بضی ٔیٌطزز ،ضا ٕٞب ًٙٞسبظ٘س.

ثب تٛخ ٝثٞ ٝسف اغّی ایٗ پژٞٚص و ٝثطضسی ٚضقیت ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زض زا٘طٍب ٜآظاز
اسمٔی استبٖ ٔبظ٘سضاٖ  ٚاضائ ٝپیطٟٙبزٞبی وبضثطزی ثٔ ٝسئٛالٖ زا٘طٍب ٜثط اسبس ٘تبیح پالژٞٚص
ٔیثبضس ِصا فطضیٞٝبی پژٞٚص ث ٝضطح ظیط ٔغطح ٔیٌطزز:
فطضی ٝاغّیٚ :ضقیت ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زض زا٘طٍب ٜآظاز اسمٔی استبٖ ٔبظ٘السضاٖ زض حالس
ٔغّٛة لطاض زاضز.
فطضیٞٝبی فطفی:
ٚ )1ضقیت اضظشٞبی ضاٞجطزی زض زا٘طٍب ٜآظاز اسمٔی استبٖ ٔبظ٘سضاٖ زض حس ٔغّٛة لطاض زاضز.
ٚ )2ضقیت اضظشٞبی فّٕیبتی زض زا٘طٍب ٜآظاز اسمٔی استبٖ ٔبظ٘سضاٖ زض حس ٔغّٛة لطاض زاضز.
ٚ )3ضقیت اضظشٞبی اختٕبفی زض زا٘طٍب ٜآظاز اسمٔی استبٖ ٔبظ٘سضاٖ زض حس ٔغّٛة لطاض زاضز.

ٚ )4ضقیت اضظشٞبی فطزی زض زا٘طٍب ٜآظاز اسمٔی استبٖ ٔبظ٘سضاٖ زض حس ٔغّٛة لطاض زاضز.
 ) 5ثیٗ اثقبز ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زض زا٘طٍب ٜآظاز اسمٔی استبٖ ٔبظ٘ساضٖ تفبٚت ٚخٛز زاضز.
روش شناسی
پژٞٚص اظ ٘ؾط ٞسف وبضثطزی  ٚاظ ِحبػ ضٚش ،تٛغیفی اظ ٘ٛؿ پیٕبیطی است .خبٔق ٝآٔبضی ایٗ
پژٞٚص ضا وّی ٝافضبی ٞیبت فّٕی تٕبْ ٚلت ثالب ٔطتجال ٝفّٕالی اسالتبزیبض ،زا٘طالیبض  ٚاسالتبز وال ٝزض
ٚاحسٞبی زا٘طٍب ٜآظاز اسمٔی استبٖ ٔبظ٘سضاٖ زض سبَ تحػیّی ٔ 1394-95طالغ َٛفقبِیالت ثٛز٘الس،
تطىیُ زاز ٜا٘س .و ٝتقساز آٖٞب ثطاثط ٘ 472فط ثٛز ٜاست ٕٝ٘ٛ٘ .آٔبضی ثب اسالتفبز ٜاظ فطٔال َٛوالٛوطاٖ
تقساز ٘ 212فط اظ افضبی ٞیبت فّٕی ث ٝضالیٕ٘ٛ٘ ٜٛالٌ ٝیالطی تػالبزفی عجمالٝای ثالط حسالت زضخالٝ
ٚاحسٞبی زا٘طٍبٞی ا٘تربة ضس ٜثٛز٘س .زض ایٗ پژٞٚص خٟت ٌطزآٚضی زازٜٞب اظ پطسص ٘بٔٔ ٝحمك
سبذت ٝاستفبز ٜضس ٜاست .پس اظ ٔطٚض وتبثرب٘ٝای  ٚایٙتط٘تی پیطی ٚ ٝٙازثیبت ٔٛضٛؿ ٔٛضز پژٞٚص،
فٟطستی اظ ٌٛیٞٝب تٟیٌ ٝطزیس .و ٝپس اظ ٔطٛضت ثب اسبتیس  ٚغبحت ٘ؾطاٖ ٔ ٚترػػبٖ ٔطثٛعال،ٝ
ثطای ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش ،پطسص ٘بٔٝای ثب  4ثقس  ٚتحت فٛٙاٖ اضظشٞبی (ضاٞجطزی ،فّٕیبتی،
اختٕبفی  ٚفطزی) و ٝثطای ٞط ثقس ٌٛ 20ی ٚ ٝزض ٔدٕالٛؿ ثالب ٌٛ 80یال ٝا٘ترالبة  ٚثالب ٔمیالبس پالٙح
ٌعیٝٙای ِیىطت  ٚث ٝتطتیت ثب ٌعیٞٝٙبی ذیّی وٓ ،وٓٔ ،تٛسظ ،ظیبز ٚ ،ذیّی ظیبز زض ضاثغ ٝثالب ایالٗ
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ٌٛیٞٝب عطاحی  ٚتٙؾیٓ ٌطزیس .و ٝث ٝتطتیت اظ  1تب ٕ٘ 5طٌٜصاضی ٔیضٛز .خٟت تبییس ضٚایی غالٛضی
ٔ ٚحتٛایی ،پطسص٘بٔ ٝزض اذتیبض ذجطٌبٖ  ٚاسبتیس فٗ لطاض ٌطفت ٚ ،ٝپس اظ اغالمحبت ٟ٘البیی ضٚایالی
اثعاض ٔٛضز تبییس لطاض ٌطفت .ثٙٔ ٝؾٛض تقییٗ ٔیعاٖ پبیبیی آظٔ ٖٛاظ فطٔال َٛآِفالبی وط٘ٚجالبخ اسالتفبزٜ
ٌطزیس .و ٝثسیٗ ٔٙؾٛض اثتسا پطسص ٘بٔٛٔ ٝضز استفبز ٜزض ایٗ پالژٞٚص ،خٟالت اخالطای آظٔبیطالی زض
اذتیبض ٘ 35فط اظ افضبی خبٔق ٝآٔبضی لطاض ٌطفت .سپس ثالب اسالتفبز ٜاظ زازٜٞالبی ثال ٝزسالت آٔالس ٜاظ
پطسص ٘بٔ ٝتىٕیّی  ٚثب وٕه ٘طْ افعاض ٔ SPSSیعاٖ ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ ٔحبسجٌ ٝطزیس ،وال ٝثالب
ٔمساض ٛٔ 0/98ضز تبییس لطاض ٌطفت .ثب تٛخ ٝث ٝثبال ثٛزٖ ٔمساض ضطیت ٔصوٛض اظ ٔ 0/70الیتالٛاٖ ازفالب
وطز و ٝپطسطٙبٔ ٝاظ پبیبیی ٔغّٛثی ثطذٛضزاض است .ثطای تدعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞالب اظ ضٚشٞالبی آٔالبض
تٛغیفی  ٚاستٙجبعی استفبز ٜضس ٜاست .زض ثرص آٔبض تٛغیفی اظ ٔیبٍ٘یٗ ،ا٘حطاف اسالتب٘ساضز ،تٛظیالـ
فطاٚا٘ی ،زضغس فطاٚا٘ی  ٚزض ثرص آٔبض استٙجبعی اظ آظٔ ٖٛتی استیٛز٘ت  ٚفطیسٔٗ استفبزٌ ٜطزیس.
یافتهها
فطضی ٝاغّیٚ :ضقیت ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زض زا٘طٍب ٜآظاز اسمٔی استبٖ ٔبظ٘سضاٖ زض حس
ٔغّٛة لطاض زاضز.
خس : 1 َٚآظٔ ٖٛتی فطضی ٝاغّی

تقساز آظٔٛز٘ی
ٞب
212

ٔیبٍ٘یٗ پبسرٟب

ا٘حطاف ٔقیبض

ٔمساضT

3/63

0/60

15/25

زضخٝ
آظازی
211

α

( Sigسغح ٔقٙی زاضی)

0/05

0/000

ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ؤ ٝیعاٖ ٔقٙی زاضی ایٗ آظٔ )sig ;0/000( ٖٛوٕتط اظ  0/05است ٓٞ ٚ .چٙیٗ
٘تبیح حبغُ اظ ثطضسی ٔمساض ٔیبٍ٘یٗ ٔحبسج ٝضس )3/63(ٜزض سغح ذغبی  0/05و ٝاظ ٔمساض ٔیبٍ٘یٗ
٘ؾطی  3ثیطتط ٔیثبضس .ثب  %95اعٕیٙبٖ فطضی ٝپژٞٚص تبییس ٔیٌطزز .ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛز وٝ
ٚضقیت ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زض زا٘طٍب ٜآظاز اسمٔی استبٖ ٔبظ٘سضاٖ زض حس ٔغّٛثی لطاض زاضز.

فطضی ٝاٚ :َٚضقیت اضظشٞبی ضاٞجطزی زض زا٘طٍب ٜآظاز اسمٔی استبٖ ٔبظ٘سضاٖ زض حس ٔغّٛة
لطاض زاضز.
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ثطضسی ٚضقیت ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زض زا٘طٍب ٜآظاز اسمٔی استبٖ ٔبظ٘سضاٖ
خس : 2َٚآظٔ ٖٛتی فطضی ٝاَٚ

تقساز آظٔٛز٘ی
ٞب
212

ٔیبٍ٘یٗ پبسرٟب

ا٘حطاف ٔقیبض

ٔمساضT

زضخ ٝآظازی

α

3/74

0/58

18/30

211

0/05

( Sigسغح ٔقٙی
زاضی)
0/000

ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ؤ ٝیعاٖ ٔقٙی زاضی ایٗ آظٔ )sig ;0/000( ٖٛوٕتط اظ  0/05است ٓٞ ٚ .چٙالیٗ
٘تبیح حبغُ اظ ثطضسی ٔمساض ٔیبٍ٘یٗ ٔحبسج ٝضس )3/74(ٜزض سغح ذغبی  0/05و ٝاظ ٔمساض ٔیبٍ٘یٗ
٘ؾطی  3ثیطتط ٔیثبضس .ثب  %95اعٕیٙبٖ فطضی ٝپژٞٚص تبییس ٔیٌطزز .ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ثیالبٖ ٕ٘الٛز
وٚ ٝضقیت اضظشٞبی ضاٞجطزی زض زا٘طٍب ٜآظاز اسمٔی استبٖ ٔبظ٘سضاٖ زض حس ٔغّٛثی لطاض زاضز.
فطضی ٝزٚ :ْٚضقیت اضظشٞبی فّٕیبتی زض زا٘طٍب ٜآظاز اسمٔی استبٖ ٔبظ٘سضاٖ زض حس ٔغّٛة لطاض
زاضز.
خس : 3َٚآظٔ ٖٛتی فطضی ٝزْٚ

تقساز
آظٔٛز٘ی ٞب
212

ٔیبٍ٘یٗ
پبسرٟب
3/54

ا٘حطاف ٔقیبض

ٔمساضT

زضخ ٝآظازی

α

0/73

10/85

211

0/05

( Sigسغح ٔقٙی
زاضی)
0/000

ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ؤ ٝیعاٖ ٔقٙی زاضی ایٗ آظٔ )sig ;0/000( ٖٛوٕتط اظ  0/05است ٓٞ ٚ .چٙالیٗ
٘تبیح حبغُ اظ ثطضسی ٔمساض ٔیبٍ٘یٗ ٔحبسج ٝضس )3/54(ٜزض سغح ذغبی  0/05و ٝاظ ٔمساض ٔیبٍ٘یٗ
٘ؾطی  3ثیطتط ٔیثبضس .ثب  %95اعٕیٙبٖ فطضی ٝپژٞٚص تبییس ٔیٌطزز .ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ثیالبٖ ٕ٘الٛز
وٚ ٝضقیت اضظشٞبی فّٕیبتی زض زا٘طٍب ٜآظاز اسمٔی استبٖ ٔبظ٘سضاٖ زض حس ٔغّٛثی لطاض زاضز.
فطضی ٝسٚ :ْٛضقیت اضظشٞبی اختٕبفی زض زا٘طٍب ٜآظاز اسمٔی استبٖ ٔبظ٘سضاٖ زض حس ٔغّٛة
لطاض زاضز.
خس : 4َٚآظٔ ٖٛتی فطضی ٝسْٛ

تقساز آظٔٛز٘ی
ٞب
212

ٔیبٍ٘یٗ
پبسرٟب
3/69

ا٘حطاف ٔقیبض

ٔمساضT

زضخ ٝآظازی

α

0/64

15/64

211

0/05

( Sigسغح ٔقٙی
زاضی)
0/000
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ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ؤ ٝیعاٖ ٔقٙی زاضی ایٗ آظٔال )sig ;0/000( ٖٛوٕتالط اظ  0/05اسالتٞ ٚ .الٓ چٙالیٗ
٘تبیح حبغُ اظ ثطضسی ٔمساض ٔیبٍ٘یٗ ٔحبسج ٝضس )3/69(ٜزض سغح ذغبی  0/05و ٝاظ ٔمساض ٔیبٍ٘یٗ
٘ؾطی  3ثیطتط ٔیثبضس .ثب  %95اعٕیٙبٖ فطضی ٝپژٞٚص تبییس ٔیٌطزز .ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ثیالبٖ ٕ٘الٛز
وٚ ٝضقیت اضظشٞبی اختٕبفی زض زا٘طٍب ٜآظاز اسمٔی استبٖ ٔبظ٘سضاٖ زض حس ٔغّٛثی لطاض زاضز.
فطضی ٝچٟبضْٚ :ضقیت اضظشٞبی فطزی زض زا٘طٍب ٜآظاز اسمٔی استبٖ ٔبظ٘سضاٖ زض حس ٔغّٛة
لطاض زاضز.
خس : 5َٚآظٔ ٖٛتی فطضی ٝچٟبضْ

ٔیبٍ٘یٗ
پبسرٟب
3/56

تقساز
آظٔٛز٘ی ٞب
212

ا٘حطاف ٔقیبض

ٔمساضT

زضخ ٝآظازی

α

0/69

11/76

211

0/05

( Sigسغح ٔقٙی
زاضی)
0/000

ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ؤ ٝیعاٖ ٔقٙی زاضی ایٗ آظٔ )sig ;0/000( ٖٛوٕتط اظ  0/05است ٓٞ ٚ .چٙالیٗ
٘تبیح حبغُ اظ ثطضسی ٔمساض ٔیبٍ٘یٗ ٔحبسج ٝضس )3/56(ٜزض سغح ذغبی  0/05و ٝاظ ٔمساض ٔیبٍ٘یٗ
٘ؾطی  3ثیطتط ٔیثبضس .ثب  %95اعٕیٙبٖ فطضی ٝپژٞٚص تبییس ٔیٌطزز .ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ثیالبٖ ٕ٘الٛز
وٚ ٝضقیت اضظشٞبی فطزی زض زا٘طٍب ٜآظاز اسمٔی استبٖ ٔبظ٘سضاٖ زض حس ٔغّٛثی لطاض زاضز.
فطضی ٝپٙدٓ :ثیٗ اثقبز ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زض زا٘طٍب ٜآظاز اسمٔی استبٖ ٔبظ٘الساضٖ تفالبٚت
ٚخٛز زاضز.
خس : 6 َٚآظٔ ٖٛفطیسٔٗ فطضی ٝپٙدٓ

ٔمساض وبی زٚ
40/09

زضخ ٝآظازی
3

α
0/05

( Sigسغح ٔقٙی زاضی)
0/000

ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ؤ ٝیعاٖ ٔقٙی زاضی ایٗ آظٔ )sig ;0/000( ٖٛوٕتط اظ  0/05استِ ،صا زض سغح
ذغبی  ٚ 0/05ثب  95زضغس اعٕیٙبٖ فطضی ٝپژٞٚص تبییس ٔیٌطزز ٚ .ایٗ ٘تید ٝحبغُ ٔیضٛز وٝ
ث یٗ اثقبز ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زض زا٘طٍب ٜآظاز اسمٔی استبٖ ٔبظ٘ساضٖ تفبٚت ٚخٛز زاضز.
خسٔ : 7 َٚیبٍ٘یٗ ضتجٝای فطضی ٝپٙدٓ

ضتجٝ
1
2
3
4

اثقبز ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش
اضظشٞبی ضاٞجطزی
اضظشٞبی اختٕبفی
اضظشٞبی فطزی
اضظشٞبی فّٕیبتی

ٔیبٍ٘یٗ ضتج ٝای
2/82
2/72
2/30
2/16

ثطضسی ٚضقیت ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زض زا٘طٍب ٜآظاز اسمٔی استبٖ ٔبظ٘سضاٖ
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ثٙبثطایٗ خٟت ثطضسی ایٗ و ٝوساْ یه اظ اثقبز ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زض ٚضقیت ثٟتطی
ٔیثبضس ،ثب تٛخ ٝثٔ ٝیبٍ٘یٗ ضتجٝای ٞط یه اظ اثقبز ،اضظشٞبی ضاٞجطزی زض ضتج ٝا َٚلطاض ٔیٌیطز ٚ
زض ٚالـ ثٟتطیٗ ٚضقیت ضا زض ثیٗ اثقبز ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش اظ ٘ؾط آظٔٛز٘یٞب زاضا ٔیثبضسٚ .
اضظشٞبی اختٕبفی ،فطزی  ٚفّٕیبتی زض ضتجٞٝبی ثقسی لطاض ٔیٌیط٘س.
بحث و نتیجه گیری
زا٘طٍبٜٞب ٛٔ ٚسسبت آٔٛظش فبِی اظ خّٕ ٟٓٔ ٝتطیٗ  ٚتبثیطٌصاضتطیٗ سبظٔبٖٞبی فّٕی زض ضاٜ
تِٛیس زا٘ص ،فٙبٚضی  ٚآٔٛظش  ٚتطثیت ٘یطٚی ا٘سب٘ی ٔترػع ٔیثبضٙس .زا٘طٍب ٜآظاز اسمٔی ثطای
ثمب  ٚازأ ٝحیبت ذٛزٕٛٞ ،اض ٜثب ضلجبی ثسیبضی ٔٛاخٔ ٝیثبضس .ثٙبثطایٗ ضطایظ ایدبة ٔیوٙس ،ثٝ
ٔٙؾٛض وست ٔٛفمیت ثیطتط ،ثب ثٟجٛز ویفیت زض اضائ ٝذسٔبت ث ٝزا٘طدٛیبٖ  ٚخبٔقٚ ،ٝؽیف ٝذغیط ٚ
تبثیطٌصاض ذٛز ضا ث ٝثٟتطیٗ ضىُ ٕٔىٗ ث ٝا٘دبْ ضسب٘س ٓٞ .چٙیٗ تغییطات ٔحیغی ٘بضی اظ
پیچیسٌی  ٚپٛیبیی پسیسٞ ٜبٕٛٞ ،اض ٜثط فقبِیت زا٘طٍبٟٞب تبثیط ٌصاضت ٚ ٝآٖٞب ضا تحت تبثیط لطاض
ٔیزٞسِ .صا زا٘طٍبٟٞب ثط ٔجٙبی فطغتٞب ٔ ٚحسٚزیتٞبی ذٛیص ،ثطای ثٟجٛز فطآیٙس فقبِیتٞب ٚ
فّٕىطز سبظٔب٘ی ،حست تٛاٖ  ٚترػع ذٛز  ٚثب ث ٝوبضٌیطی اثعاضٞب  ،ضیٜٞٛب  ٚضٚشٞبی ٔٙبست
ثطای ثطآٚضزٕٛ٘ ٜزٖ  ٚفّٕیبتی سبذتٗ ا٘تؾبضات زا٘طدٛیبٖ  ٚثط٘بٔٞٝبی تسٚیٗ ضسٔ ٜجبزضت
ٔیوٙٙس .اظ زیٍط سٛی ،تطویت ٘یطٚی ا٘سب٘ی زا٘طٍب ٜضا وبضوٙبٖ ،افضبی ٞیبت فّٕی  ٚزا٘طدٛیب٘ی
ثب فمبیس ،آزاة ،ضس ٚ ْٛزیسٌبٜٞبی ٔتفبٚت تطىیُ ٔیزٙٞسِ .صا ایٗ ضطایظ سجت ضس ٜاست وٝ
زا٘طٍبٜٞب ث ٝضٚیىطزٞبی خسیسی ثطای ٌصض اظ ایٗ چبِصٞب ضٚی ثیبٚض٘س .یىی اظ ٔٙبست تطیٗ
ضٚیىطزٞب خٟت ثٟجٛز فّٕىطز ،استفبز ٜاظ ضٚش ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زض زا٘طٍب ٜاست .زض ایٗ
ضی ٜٛسقی ٔیٌطزز ثب تٛخ ٝث ٝاضظشٞبی حبوٓ ثط زا٘طٍب ٜثٚ ٝضقیتٞبی ٔٛخٛز پبسد زٙٞس .ایٗ
اضظشٞب ث ٝفٛٙاٖ یه ضإٙٞب ،ضفتبض ٔسیطاٖ  ٚوبضوٙبٖ ضا ٞسایت ٕ٘ٛز ٚ ٜث ٝفٛٙاٖ یه ٔجٙب زض ثط٘بٔٝ
ضیعی ،سیبستٍصاضی  ٚفطآیٙسٞبی زا٘طٍب٘ ٜمص ٕٟٔی ضا ایفب ٔیٕ٘بیٙسٔ .یتٛاٖ ٌفت یىی اظ
ٔفبٞیٕی و ٝزض ضاستبی تغییط ثبیس ث ٝآٖ تٛخ ٝزاضتٍ٘ ،طش ٘سجت ث ٝاضظش ٞب ،آضٔبٖٞب  ٚایسٜ
ٞبست .اضظش ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ ٔفیستطیٗ سطٔبیٝای ٞست ،و ٝزض پیسایص زا٘طٍب٘ ٜمص اغّی ضا ایفب
ٔیوٙسٔ ٚ .سیط حطوت  ٚفقبِیت آٖ ضا ٔطرع ٞ ٚسایت ٔیٕ٘بیس ٚ ،ث ٝزا٘طٍبٜٞب حیبت زٚثبضٜای
ٔیثرطس .اضظشٞبی ٚالقی زا٘طٍبٔ ٜمن ٔ ٚقیبض ٔغٕئٙی ثطای ثط٘بٔ ٝضیعی ٞب ،سیبستٍصاضیٞب ٚ
تػٕیٓ سبظیٞب زض زا٘طٍبٞ ٜستٙس ،اضظشٞبی حبوٓ ثط زا٘طٍب ٜث ٝفٛٙاٖ یه استطاتژی  ٚذظ ٔطی
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ثطای وبضوٙبٖ ،افضبی ٞیبت فّٕی  ٚزا٘طدٛیبٖ ث ٝحسبة ٔیآیٙس .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ و ٝاضظشٞبی
حبوٓ ثط زا٘طٍب ٜفٕٔٛبً ٟٓٔ ،تطیٗ ٔٙجـ آٖ ٔحسٛة ٔیض٘ٛس ٚ .پبی ثٙسی ٔسیطیت ،وبضوٙبٖ ٚ
افضبی ٞیبت فّٕی ث ٝایٗ اضظشٞب ٔٛفمیت زض فقبِیت ٞب ،فطآیٙسٞب  ٚفّٕیبت زا٘طٍب ٜضا تضٕیٗ
ٔیٕ٘بیسِ .صا ٔسیطاٖ زا٘طٍب ٜثبیس تٛخ ٝذبغی ث ٝاضظشٞب زاضت ٝثبضٙس ٚ .ثٙٔ ٝؾٛض ٔٛفمیت ٚ
اثطثرطی زا٘طٍب ٜثبیس فقبِیتٞب  ٚفطآیٙسٞبی آٖ ضا  ٓٞس ٓٞ ٚ ٛخٟت ثب اضظشٞبی ٔحٛضی
زا٘طٍب ٜلطاض زٙٞس ٚ ،ثب اتربش ضیٔ ٜٛسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش و ٝآ٘بٖ ضا زض  ٕٝٞخٙجٞٝبی تسٚیٗ ،اخطا
 ٚاضظیبثی استطاتژیٞب ثٍٙٞ ٝبْ تػٕیٓ ٌیطیٞ ،سایت  ٚضإٙٞبیی فّٕیبتٞب  ٚفطآیٙسٞبی سبظٔب٘ی ،حُ
ٔسبیُ ٔ ٚطىمت  ٚثىبضٌیطی ٔٛثط اضظشٞب زض فقبِیتٞبی ضٚظا٘ ٝوبضوٙبٖ  ٚافضبی ٞیبت فّٕی یبضی
ٔیوٙسٔ ،یتٛا٘ٙس ٘سجت ث ٝا٘تؾبضات زا٘طدٛیبٖ ٕٞ ٚىبضاٖ  ٚزض ٟ٘بیت خبٔق ٝپبسرٍ ٛثبضٙس.

٘تبیح ثطضسی فطضیٞٝبی پژٞٚص ٘طبٖ زاز وٚ ٝضقیت ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زض زا٘طٍب ٜآظاز
اسمٔی استبٖ ٔبظ٘ساضٖ زض حس ٔغّٛثی لطاض زاضز٘ .تبیح ایٗ فطضیٞٝب ثب یبفتٞٝبی فّی ظاز،)1394(ٜ
ِٚیرب٘ی ٕٞ ٚىبضاٖ(ٔ ،)1392یطسپبسی ٕٞ ٚىبضاٖ(ٔ ،)1392جیٙی زٞىطزی  ٚضثب٘ی(،)1391
ٔقٕبضظاز ٚ ٜخٟبٍ٘یطفطز ( ،)1389افتػبٔی  ٚفبضّی وجطیب( ،)1388وٛزِىٕٞ ٚ ٛىبضاٖ( ،)2014چب٘سضا
ؤٛبضا( ،)2011یٍٙیٕٞ ٚ ًٙىبضاٖ( ،)2009ثبچى ،)2007(ٛضبضٔب  ٚتبِٛاض( ٚ )2007پبضَ ثطي ٚ
پطی(ٕٞ )2007سٔ ٛیثبضٙس ،پس ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زض حمیمت یه ایس ٜذسٔت ضسب٘ی ثٝ
زا٘طدٛیبٖ ،وبضوٙبٖ ،افضبی ٞیبت فّٕی  ٚزض ٟ٘بیت ث ٝخبٔقٔ ٝیثبضس ٚ .ث ٝفٛٙاٖ یه ضٞیبفت
ثط٘بٔ ٝوبضی سجت ٔیضٛز ،تب زا٘طدٛیبٖ ٘سجت ث ٝزا٘طٍبٚ ٜفبزاض ثٕب٘ٙس ٚ .وبضوٙبٖ  ٚافضبی ٞیبت
فّٕی ٞط ضٚظ ثٟتطیٗ تمش ٞبیطبٖ ضا زض اذتیبض ٔسیطیت زا٘طٍب ٜلطاض زٙٞسِ .صا تٛغیٔ ٝیضٛز،
ٔسیطاٖ زا٘طٍب ٜآظاز اسمٔی ثسظ  ٚتٛسق ٝاضظضٟبی ضاٞجطزی ،فّٕیبتی ،اختٕبفی  ٚفطزی زض
زا٘طٍب ٜضا ثیطتط ٔٛضز تٛخ ٝلطاض زاز ٚ ٜثب اتربش ضیٔ ٜٛسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش ،اضظش ٞبیی ٔب٘ٙس
آضٔبٖ ٌطایی ،چطٓ ا٘ساظ ،تٛسقٙٔ ٝبثـ(ٔبِی ،اعمفبتی ،فٙی ،ا٘سب٘ی)ٔ ،طتطی ٔساضی ،آٔٛظش ٚ
تٛإ٘ٙسسبظی وبضوٙبٖ  ٚافضبی ٞیبت فّٕی ،تطٚیح فط ًٙٞا٘سدبْ  ٚیىپبضچٍیٔ ،ىب٘یعْٞبی
اٍ٘یعضی ،افتٕبز سبظٔب٘ی ،غّح  ٚآضأص ،تقٟس سبظٔب٘ی ،پبی ثٙسی ث ٝآزاة اختٕبفی ،ضفتبض
ضٟط٘ٚسی سبظٔب٘ی ،تدطثٟٔ ٚ ٝبضت ،ذملیت سبظٔب٘ی ،ذٛز اضظضیبثی ،أٙیت ضغّیٔ ،سئِٛیت پصیطی
 ٚاضائ ٝذسٔبت ثب ویفیت ثٟتط و ٝتحمك آٖٞب زض زا٘طٍب ٜآظاز اسمٔی ٘طبٖ زٙٞس ٜتقبِی  ٚضضس
ذٛاٞس ثٛز .ظٔی ٝٙثطٚظ یه ضٚش ٔٙبست ثطای تحمك اٞساف فبِی ٝزا٘طٍب ٜضا زض ضاستبی ضضس ٚ
تٛسق ٕٝٞ ٝخب٘ج ٚ ٝپبیساض فطإ٘ ٓٞبیٙس.

ثطضسی ٚضقیت ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زض زا٘طٍب ٜآظاز اسمٔی استبٖ ٔبظ٘سضاٖ
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