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حسيداًاييفزد* ،



چكيذُ 
اگط ظثبىّب ثِ حطوت زض ًيبيٌس ،زاًكي ثطاي ؾبظهبى تَليس ًويقَز .ظثبى ،اثعاض تؼبهل اًؿبىّب زض
ؾبظهبىّبؾت .اگط اًؿبى ثِ ؾبظهبى ضٍح هيزّس ٍ ؾطهبيِ اؾتطاتػيه آى هحؿَة هيقَز ،ثِ زليل
آى اؾت وِ هتَليبى ضنسذبًِ ؾبظهبًي وِ زض آى ،هؿبئل فطاضٍي ؾبظهبى ٍ هسيطاى قٌبؾبيي ٍ ثطاي
حل آىّب اضائِ عطيك هيقَز ،ذَز وبضوٌبى ّؿتٌسٍ .لتي ؾىَت ،ؾبظهبًي ضا فطا هيگيطز ،ضوَز ٍ فتَض
زض قجىِّبي فيعيىي ٍ اختوبػي آى ضؾَة هيوٌس ٍ هعيت ضلبثتي ؾبظهبًي ثيهؼٌب هيقَز .ثطاي
تجييي پسيسُ ؾىَت ؾبظهبًي ،هؼسٍز پػٍّفّبيي آىخبم قسُ اؾت ٍلي زض آىّب ًمف فطٌّگ
پػٍّف ًكسُ اؾت .زض ايي پػٍّفً ،مف فطٌّگ ؾبظهبًي زض ؾىَت ؾبظهبًي هَضز ثطضؾي لطاض
گطفتِ اؾت .ؾبظهبىّبي هَضز هغبلؼِ اظ ثرف زٍلتي (زاًكگبُّبي ػلَم پعقىي تْطاى) اًتربة
قسُاًسً .تبيح اظ تأثيط فطٌّگ ؾبظهبًي (خَ ٍ ضفتبض ؾىَت) حىبيت زاضز.

كليذٍاژُّا :سكَت ساسهاًي؛ جَ سكَت؛ رفتار سكَت؛ فزٌّگ ساسهاًي؛

ساسهاىّايدٍلتي.

تبضيد زضيبفت همبلِ ،90/01/15 :تبضيد پصيطـ همبلِ.90/07/20 :
* زاًكيبض ،زاًكگبُ تطثيت هسضؼ.
** اؾتبزيبض ،زاًكگبُ تطثيت هسضؼ.
*** زاًكدَي وبضقٌبؾي اضقس ،زاًكگبُ تطثيت هسضؼ (ًَيؿٌسُ هؿئَل).
E-mail:Elhambarati62@yahoo
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.1هقذهِ

اهطٍظُ ثؿيبضي اظ ؾبظهبىّب ثيف اظ پيف اظ وبضوٌبى ذَز هيذَاٌّس زض زًيبي هسام زض
حبل تغييط -وِ ضلبثت زض آى قسيستط ،اًتظبضات قْطًٍساى ٍ هكتطيبى ثبال هيضٍز ٍ تأويس
ثيكتطي ثط ويفيت هيقَز -ذالق ثبقٌس ،اظْبض ًظط وٌٌس ٍ هؿئَليت ثيكتطي ثپصيطًسٍ .لي ثب
ٍخَز آًىِ ًيل ثِ ايي همهَز ،هؿتلعم تَاًوٌسؾبظي وبضوٌبى ٍ وبًبلّبي اضتجبعي ثبظ اؾت،
ثؿيبضي اظ وبضوٌبى ثط ايي ثبٍضًس وِ ؾبظهبىّبيكبى اظ وبًبلّبي اضتجبعي ثبظ ٍ تؿْين
اعالػبت ٍ زاًف حوبيت ًويوٌٌس .اظ خولِ هَاًغ انلي ٍ ثبضظ ثط ؾط ضاُ ثطًبهِّبي تغييط
هسيطيت ،ووجَز اعالػبت ،ضؼف اػتوبز ٍ آى چيعي اؾت وِ هَضيؿَى ٍ هيليىي ( )2000آى
ضا "ؾىَت ؾبظهبًي" ًبم ًْبزًس [ .]19ثؿيبضي اظ ؾبظهبىّب ثِ ايي هؼوبي آقىبض پي ثطزُاًس
وِ ثيكتط وبضوٌبى ،حمبيك ضا زض اضتجبط ثب هؿبئل ٍ هكىالت ؾبظهبًي هيزاًٌسٍ ،لي خطأت ثيبى
ايي حمبيك ضا ثِ ضّجطاى ذَز ًساضًس .ؾبظهبىّب ثبيس ثساًٌس اگط ثط زّبىّبي ؾبظهبًي هْط
ؾىَت ظزُ قَز ،اشّبى ؾبظهبًي-وِ هَلس زاًف ؾبظهبًياًس -فؿيل ذَاٌّس قس ٍ ػالٍُ ثط
ايٌىِ ،وبّف ثْطٍُضي ،ػولىطز ،ضضبيت قغلي ٍ تؼْس زض ؾطهبيِ اًؿبًي ضٍي ذَاّس زاز،
ؾبظهبىّب ٍ هسيطاى آىّب زض آتف حؿطت ذَاٌّس ؾَذت :ايٌىِ هيتَاًؿتٌس ،اظ ايي هٌجغ ثب
اضظـ زض ػطنِ ضلبثت خْبًي ثْطُ خَيٌس ٍلي ايي وبض ضا ًىطزًس .ػَاهل هتؼسز ٍ هتٌَػي زض
ايدبز ٍ قىلگيطي ايي پسيسُ ًمف زاضًس .هغبلؼبتي ًيع زض ايي حَظُ نَضت پصيطفتِ اؾت ،اهب
تب وٌَى ثِ ضاثغِ ؾىَت ؾبظهبًي ٍ فطٌّگ ؾبظهبًي تَخِ چٌساًي ًكسُ اؾت .ثِ ّويي زليل،
ّسف اظ پػٍّف حبضط ،ثطضؾي ٍ قٌبؾبيي ضٍاثظ فطٌّگ ؾبظهبًي ٍ ؾىَت ؾبظهبًي اؾت .زض
ٍالغّ ،سف اظ ايي پػٍّف ،پبؾد ثِ يه ؾؤال اؾبؾي اؾت :تب چِ حس فطٌّگ ؾبظهبًي ثب
ؾىَت ؾبظهبًي ضاثغِ زاضز؟ ثط ايي اؾبؼ ،پػٍّكگطاى اهيسٍاضًس ثب قٌبؾبيي ٍيػگيّبي
فطٌّگ ؾبظهبًي ٍ آظهَى هيعاى اضتجبط آىّب ثب ؾىَت ؾبظهبًي ثتَاًٌس ؾبظهبىّب ضا ثِ ؾَي
ثطلطاضي فطٌّگي ؾَق زٌّس وِ هكَق ٍ پصيطاي ػمبيس ٍ ًظطات ٍ زغسغِ وبضوٌبى ثبقٌس ،ظيطا
ؾبظهبىّب زض هحيظ هتالعن اهطٍظ ًيبظهٌس چٌيي وبضوٌبًي ّؿتٌس.
.2هباًيٍچارچَبًظزيتحقيق 

سكَتساسهاًي.هكبضوت ٍ ّوىبضي وبضوٌبى ثطاي پيكجطز اهَض ؾبظهبىّب ضطٍضي اؾت،
ظيطا آىّب هٌجغ تغييطًَ ،آٍضي ٍ اثتىبض هحؿَة هيقًَس .هفَْهي ًيع ثِ ًبم نساي ؾبظهبًي
ٍخَز زاضز وِ ثِ ايي هؼٌي اؾت وِ وبضوٌبى آظازًس ًمغِ ًظطات ذَز ضا ثيبى وٌٌس ٍ الساهبت
ؾبظهبًي ضا تحت تأثيط لطاض زٌّس .ثب ٍخَز آًىِ نساي ؾبظهبًي ،يىي اظ هٌبثغ لسضتوٌس ثطاي

1

1. Organizational voice
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تغييطات ؾبظهبًي هحؿَة هيقَز ،وبضوٌبى غبلجبً توبيلي ثِ ثيبى ػمبيس ٍ ًمغِ ًظطات ذَز
ًساضًس ٍ ايي ًمغِ همبثل نساي ؾبظهبًي اؾت وِ هَضيؿَى ٍ هيليىي ( )2000آى ضا "ؾىَت
ؾبظهبًي" ًبم ًْبزًس .هَضيؿَى ٍ هيليىي ( )2000ثؼس خوؼي نسا ٍ ؾىَت ضا هَضز ثطضؾي
لطاض زازًس ،زض حبلي وِ پػٍّفگطاًي چَى هيكلي ٍ ًيط ( ،)1992اقفَضز ٍ ّوىبضاى (،)1998
ظٍآ ٍ خطج ( ٍ )2001زض ذهَل اثؼبز فطزي ؾىَت ٍ نسا ثِ هغبلؼِ پطزاذتِاًس [.]11
هَضيؿَى ٍ هيليىي ( )2000ؾىَت ؾبظهبًي ضا پسيسُ اي زض ؾغح خوؼي هيزاًٌس وِ زض آى،
وبضوٌبى اظ اضائِ اعالػبت ،ػمبيس يب زغسغِّبي ذَز زض ضاثغِ ثب هؿبئل ٍ هكىالت ثبلمَُ وبضي
ذَززاضي هيوٌٌس [ .]12ثِ اػتمبز قوبضي اظ هحممبى [ ،]16،18افطازي وِ زض ثيبى اًسيكِّب ٍ
احؿبؾبت ذَز قىؿت هيذَضًس ،غبلجبً زچبض اؾتطؼ ،اضغطاةً ،بضضبيتي ،ثسثيٌي ٍ حتي
افؿطزگي هيقًَس .غبلجبً پٌساقت وؿبًي وِ ؾىَت هيوٌٌس ايي اؾت وِ زيسگبُّب هْن ًيؿت
ٍ زض ثؿيبضي اظ هَاضز ،ػاللِ آىّب ثِ وبض وبّف هييبثس ٍ ًْبيتبً ايي ػَاهل ؾجت هيقَز وِ
ؾبظهبى ضا تطن وٌٌس [ .]17
هأخذ سكَت ساسهاًي .هطٍضي ثط پػٍّفّب زض ظهيٌِ ؾىَت ؾبظهبًي ًكبى هيزّس وِ
پػٍّكگطاى ،ايي هَاضز ضا ثِػٌَاى ػَاهل ايدبزوٌٌسُ ؾىَت ؾبظهبًي ثطضؾي وطزُاًس :تطؼ
هسيطاى اظ ثبظذَضّبي هٌفي  -ثِ ٍيػُ اظ خبًت ظيطزؾتبى ،هدوَع اػتمبزات ضوٌي وِ هسيطاى
غبلجبً زض هَضز وبضهٌساى ٍ هبّيت هسيطيت زاضًس ( اػتمبز ثِ هٌفؼتعلجي ٍ غيطلبثل اػتوبز ثَزى
وبضوٌبى ٍ ايٌىِ هسيطيت ،ثِ ثْتطيي ٍخِ ،اظ هْنتطيي هؿبئل ؾبظهبى آگبُ اؾت) ،ؾبذتبض
ؾبظهبًيٍ ،يػگيّبي تينّبي هسيطيت ػبلي ،هتغيطّبي ؾبظهبًي ٍ هحيغي [ّ ،]16نًَايي ثب
ػمبيس ػوَهي [ ،]11ؾجه ضّجطي [ ،]15خَ ؾبظهبًي ثِذهَل خَ ثيػسالتي (ٍيػگيّبي
خَ ثيػسالتي ػجبضتٌس اظ ؾبذتبض گعاضـزّي ًبهكرم ،توطوعگطايي ثبال ،پبييي ثَزى هيعاى
ضؾويؾبظي ،ؾجه هسيطيت اؾتجسازي ،اضتجبعبت ضؼيف) [ّ .]14وبىعَض وِ ثطضؾي ايي
پيكيٌِ پػٍّكي ًكبى هيزّس ،تبوٌَى اظ هٌظط فطٌّگ ؾبظهبًي ثِ ؾىَت ؾبظهبًي ًگبُ
ًكسُاؾت .زض ايي پػٍّف ؾؼي هيقَز ضوي ٍاوبٍي هجبًي ًظطي هطثَط ثِ فطٌّگ
ؾبظهبًي ،هيعاى اضتجبط ايي ػبهل هْن ثب ؾىَت ؾبظهبًي ثطضؾي گطزز (قىل .)1

ؾىَت ؾبظهبًي

فطٌّگ ؾبظهبًي

قىل .1چبضچَة هفَْهي
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پيوايصدرسكَتساسهاًيبزاساسهذلجٍَرفتارسكَتهَريسَىٍهيليكي.

ٍاوَال ٍ ثَضازٍؼ ]19[ 1هسل هأذص ٍ پيبهسّبي ؾىَت ؾبظهبًي هَضيؿَى ٍ هيليىي ضا ثِ
نَضت تدطثي تؿت وطزًس .آىّب ثب ًظطذَاّي اظ ً 677فط اظ وبضهٌساى ؾبظهبًي زض ثرف
تىٌَلَغي ،ؾِ ثؼس اظ اثؼبز خَ ؾىَت ضا قٌبؾبيي وطزًسً :گطـ ؾطپطؾتبى ثِ ؾىَتً ،گطـ
هسيطيت ػبلي ثِ ؾىَت ٍ ،فطنتّبي اضتجبعي .ايي ؾِ ثؼس ثِ پيفثيٌي ضفتبض ؾىَت
وبضوٌبى هيپطزاظًس (قىل .)2ايي ًتبيح ثب اؾتسالالت هَضيؿَى ٍ هيليىي -هجٌي ثط ايٌىِ
ازضاوبت وبضوٌبى اظ ًگطـ هسيطيت ثِ ؾىَت ثط تهوينّبي آىّب ثطاي هوبًؼت اظ اضائِ
ثبظذَضزّبي هٌفي ثِ هسيطيت تأثيط هيگصاضزّ -نذَاًي زاضز .








جَسكَتادراکضذُ

(ٍاحس تحليل فطز)

ًگطـ هسيطيت ػبلي ثِ
ؾىَت

رفتارسكَت

ًگطـ ؾطپطؾت ثِ ؾىَت

كارهٌذ

فطنتّبي اضتجبعي

قىل .2هسل خَ ٍ ضفتبض ؾىَت [ ]19


ًگطـ هسيطيت ػبلي ثِ ؾىَت .هساضن هؼتجطي زض زؾت اؾت وِ ٍاوٌف هٌفي هسيطاى ػبلي ٍ
ؾطپطؾتبى ضا زض ثطاثط زضيبفت ثبظذَضزّبي هٌفي تأييسهيوٌس ٍ ًكبى هيزّس وِ آىّب اظ
زضيبفت ثبظذَضزّبي هٌفي اختٌبة هيًوبيٌس ٍ زض نَضت زضيبفت ،آىّب ضا تحطيف هيوٌٌس .ايي
ثساى ػلت اؾت وِ آىّب هيذَاٌّس احؿبؼ قطهٌسگي ،تْسيس ٍ ثيوفبيتي ضا اظ ذَز زٍض وٌٌس.
لصا همبنس ٍ ًيبت ظيطزؾتبًكبى ٍ اػتجبض ٍ نحت ثبظذَضزّب ضا ظيط ؾؤال هيثطًس .ايي ثؼس
ثب  5قبذم اًساظُگيطي هيقَز :تطغيت وبضوٌبى ثِ ثيبى ًظطات ٍ هربلفتّبيكبى تَؾظ
هسيطيت ػبلي ،ظيط ؾؤال ًجطزى ٍفبزاضي وبضوٌبى ،احؿبؼ ضاحتي وبضوٌبى ثطاي ثيبى آظازاًِ
ػمبيسقبى ،پيبهسّبي هٌفي ثيبى آظازاًِ ػمبيس ٍ ،ػسم ؾطظًف وبضوٌبى هٌتمس يب هربلف .ثطاي
ّط يه اظ ايي  5قبذم 5 ،گعيٌِ ٍخَز زاضز :اظ ( 1قسيساً هَافك) تب ( 5ثِ قست هربلف).


1. Vakola and Bourados
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ًگطـ ؾطپطؾتبى ثِ ؾىَت .ضفتبض ؾطپطؾتبى ،خٌجِّبي گًَبگَى اظ ضفتبض وبضوٌبى ضا تحت تأثيط
لطاض هيزّس .ايي ثِ زليل لسضتي اؾت وِ ؾطپطؾت زض اضتجبط ثب ذطٍخيّبي وبضوٌبى زاضز ٍ
ًيع ثِ ذبعط هبّيت ضٍاثظ ؾطپطؾت-ظيطزؾت اؾت .گطچِ ؾطپطؾتبى ثِ ًمف ٍ ٍظيفِ ذَز زض
ثطاثط تغييطات هتؼْس قسُاًس ٍ حبهي تالـّب ثطاي ثْجَز ّؿتٌسٍ ،لي ثب ايي ّوِ اظ اضائِ
ًظطاتي وِ زض هَضز ثدب ًجَزى ػولىطزقبى ٍّ ...ؿتٌس هيتطؾٌس ٍ حبلت تسافؼي ثِ ذَز
هيگيطًس .زض ًتيدِ ،ؾطظًف قسى ثبثت ّط هؿألِاي ضا زٍؾت ًساضًس ٍ تطخيح هيزٌّس تؼجيطي
هٌفي اظ ضفتبض ظيطزؾتبًكبى زاقتِ ثبقٌس .ايي ًَع ضفتبض"ذطزُ"خَ ؾىَت ضا زض ؾبظهبى حبون
هيوٌس وِ زض آى وبضوٌبى ًويتَاًٌس ثِ ؾطپطؾتكبى اػتوبز وٌٌس وِ آيب زض نَضت افكبي
اقتجبّبت يب ظيط ؾؤال ثطزى قيَُّبي ػول ،ثِ عَض هؿتمين ٍ غيطهؿتمين تٌجيِ ٍ هدبظات
ذَاٌّس قس يب ًًِ .گطـ ؾطپطؾت ثِ ؾىَت ضا ثب  5قبذم هيتَاى اًساظُ گطفت :اػتمبز
وبضوٌبى ثِ ًحَُ هسيطيت تضبز (وبضوٌبى ثب يىسيگط ،وبضوٌبى ثب هسيط) تَؾظ ؾطپطؾت؛ ازضان
وبضوٌبى اظ هيعاى تَخِ ؾطپطؾت ثِ گفتِّبي عطفيي؛ تكَيك عطفيي ثِ ثيبى هربلفتّب ٍ
اًتمبزات تَؾظ ؾطپطؾت؛ ازضان وبضوٌبى اظ هفيس پٌساقتِ قسى ًمغِ ًظطاتكبى تَؾظ
ؾطپطؾت .اگط ؾبظهبًي اظ ًظط ايي قبذمّب زض ؾغح ثباليي لطاض زاقتِ ثبقس ،قطايظ ثطاي
اظْبض ًظط هْيبؾت .ثطاي ّط يه اظ ايي  5قبذم 5 ،گعيٌِ ٍخَز زاضز :اظ 1
(قسيساً هَافك) تب ( 5ثِ قست هربلف).


فطنتّبي اضتجبعي .ثؿيبضي اظ پػٍّكگطاى زض گصقتِ ًكبى زازًس وِ ٍلتي فطنتّبي
اضتجبعي ٍخَز زاضًس ٍ وبًبلّبي اضتجبعي ثبظ ّؿتٌس ،زذبلت زض تهوينگيطي ٍ هكبضوت فؼبالًِ
زض گفتوبىّبي هطتجظ ثب هؿبئل ؾبظهبى ٍ ّوچٌيي اػتوبز ثِ هسيطيت اضتمبء هييبثس .قوبضي اظ
ًَيؿٌسگبى پي ثطزُاًس وِ اضتجبط هثجتي ثيي خطيبى اعالػبت زض ؾبظهبى ٍ ؾغَح غيجت ٍ
ثْطٍُضي ٍخَز زاضز .زضنَضت فطاّن قسى اهىبى ثيپطزُگَيي زض هَضز هؿبئل ؾبظهبًي،
وبضوٌبى فطنتي ثطاي تؿْين اعالػبت ،اضائِ ػمبيس ٍ پيكٌْبزّب پيسا هيوٌٌس ٍ ايي ثبػث
هيقَز احؿبؼ تؼلك ثيكتطي پيسا وٌٌس ٍ ثيكتط زذبلت ًوبيٌس .ايي ثؼس ضا ثب  5قبذم
هيؾٌدٌس :ازضان اظ ضضبيتثرف ثَزى اضتجبعبت ثب ّوىبضاى؛ ازضان اظ تجبزل ؾبظهبى يبفتِ
زاًف ٍ تدطثِ زض هيبى وبضوٌبى؛ ازضان اظ هٌبؾت ثَزى ضٍاثظ وبضوٌبى ٍ هسيطاى ػبلي؛ ازضان
اظ اثالؽ هٌبؾت تغييطات ؾبظهبًي ثِ وبضوٌبى؛ ٍ ازضان وبضوٌبى اظ هيعاى آگبّي اظ هأهَضيتّب ٍ
عطحّبي ؾبظهبى .اگط ؾبظهبًي اظ ًظط ايي قبذمّب ثبال ثبقس ،قطايظ ثطاي اظْبض ًظط
وبضوٌبى هْيبؾت .ثطاي ّط يه اظ ايي  5قبذم 5 ،گعيٌِ ٍخَز زاضز :اظ ( 1قسيساً هَافك) تب 5
(ثِ قست هربلف).
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سكَت كاركٌاى .ثِ هيعاى توبيل وبضوٌبى ثطاي هغطح وطزى ًظطات ،هؿبئل ٍ هكىالت
پيفآهسُ ثطاي آىّب زض حيغِ ؾبظهبى ٍ قغلكبى زض ًعز هسيطاى ٍ ؾطپطؾتبى اقبضُ زاضز .ايي
ثؼس ثب  8قبذم اًساظُگيطي هيقَز :فبنلِ ظهبًي اثطاظ هربلفت وبضوٌبى زض هَضز هؿبئل
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
قغلي .ثطاي ّط يه اظ ايي  8قبذم 5 ،گعيٌِ ٍخَز زاضز :اظ ّ( 1طگع) تب ّ( 5ويكِ) [.]19
فزٌّگ ساسهاًي .تؼبضيف هتؼسزي اظ فطٌّگ ؾبظهبًي ٍخَز زاضز .ثطذي ،هبًٌس ازگبضقبيي،
فطٌّگ ضا الگَيي اظ هفطٍضبت ثٌيبزيي هكتطن هيزاًٌس وِ اػضبي گطٍُ زض ضٍيبضٍيي ثب
زقَاضيّبي هَخَز زض ظهيٌِ ؾبظگبضي ثب هحيظ ذبضخي ٍ يىپبضچگي زضًٍي هيآهَظًس .ايي
الگَ چٌبى ذَة ػول هيوٌس وِ هؼتجط قٌبذتِ قسُ اؾت ٍ ثِػٌَاى ضٍـ نحيح زضن ٍ حل
هؿبئل ؾبظهبى ثِ اػضبي خسيس آهَذتِ هيقَز [ .]9زًيؿَى هؼتمس اؾت فطٌّگ ؾبظهبًي ثِ
اضظـّبي ظيطثٌبيي ،ثبٍضّب ٍ انَلي اقبضُ زاضز وِ هجٌبي ؾيؿتنّبي هسيطيت ؾبظهبى،
ػولىطزّب ٍ ضفتبضّب ثِ قوبض هيضًٍس [ .]7ثِعَضوليٍ ،خِ هكتطن ايي تؼبضيف ٍ تؼبضيف
زيگط زض ايي ظهيٌِ ٍخَزيه ؾلؿلِ ثبٍضّب ،اػتمبزات ٍ اضظـّبي هكتطن زض هيبى اػضبي
ؾبظهبى اؾت .اظ اييضٍ ،فطٌّگ ؾبظهبًيً ،ظبم ثبٍضّب ٍ اضظـّبي هكتطوي اؾت وِ زض
يه ؾبظهبى ثٍِخَز هيآيس ٍ ضفتبض افطاز آى ؾبظهبى ضا ّسايت هيوٌس [.]5
ًتبيح پػٍّفّبي هتؼسزي وِ زض ظهيٌِ قٌبذت فطٌّگ ؾبظهبًي اًدبم قسُاؾت ،حىبيت
اظ آى زاضز وِ فطٌّگ ثط تسٍيي اّساف ،ضفتبض فطزي ،اًگيعـ ،ذالليت ٍ ًَآٍضيً ،حَُ
تهوينگيطي ٍ هيعاى هكبضوت وبضوٌبى زض اهَض ،هيعاى فساوبضي ٍ تؼْس [ ،]2ضضبيتقغلي [،]8
اثطثركي [ ٍ ]4هبًٌس آىّب تأثيط هيگصاضز.


پيوبيف زض هسل فطٌّگ ؾبظهبًي زًيؿَى.فطٌّگ زض هسل زًيؿَى ،قبهل چْبض ٍيػگي اؾت
وِ ػجبضتٌس اظ زضگيطقسى زض وبض (هكبضوت)؛ ؾبظگبضي (ثجبت ٍ يىپبضچگي)1؛ اًغجبقپصيطي
(اًؼغبفپصيطي)2؛ ٍ ضؾبلت (هأهَضيت)ّ .]13[ 3ط يه اظ ايي ٍيػگيّب زض ثطگيطًسُ ؾِ قبذم
فؼبليت هسيطيت اؾت (قىل  .)3

1. Consistency
2. Adaptability
3. Mission
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زضگيطقسى زض وبض (هكبضوت) :ؾبظهبىّبي اثطثرف ،افطازقبى ضا تَاًوٌس هيؾبظًس ،فؼبليتّبي
ذَز ضا ثط هحَض گطٍُّبي وبضي لطاض هيزٌّس ٍ لبثليتّبي هٌبثغ اًؿبًي ضا زض ّوِ ؾغَح
تَؾؼِ هيزٌّس .اػضبي ؾبظهبى ثِ وبضقبى هتؼْس ّؿتٌس ٍ ذَز ضا ثِػٌَاى پبضُاي اظ پيىطُ
ؾبظهبى احؿبؼ هيوٌٌس .افطاز زض ّوِ ؾغَح احؿبؼ هيوٌٌس وِ زض تهوينگيطي ًمف
زاضًس ٍ ايي تهويوبت اؾت وِ ثط وبضقبى هؤثط اؾت ٍ وبض آىّب هؿتميوبً ثب اّساف ؾبظهبى
پيًَس زاضز .زض ايي هسل ،ايي ٍيػگي ثب ؾِ قبذم اًساظُگيطي هيقَز.
ؾبظگبضي (ثجبتٍيىپبضچگي) :پػٍّفّب ًكبى زازُ اؾت ؾبظهبىّبيي وِ اغلت اثطثرف
ّؿتٌس ،ثبثجبت ٍ يىپبضچِاًس ٍ ضفتبضوبضوٌبى اظ اضظـّبي ثٌيبزيي ًكأت گطفتِ اؾت .ضّجطاى ٍ
پيطٍاى زض ضؾيسى ثِ تَافك هْبضت يبفتِاًس (حتي ظهبًيىِ زيسگبُ هتمبثل زاضًس) ٍ فؼبليتّبي
ؾبظهبًي ،ثِذَثيّ ،وبٌّگ ٍ پيَؾتِ قسُ اؾت .ؾبظهبىّبيي ثب اييگًَِ ٍيػگيّب زاضاي
فطٌّگ لَي ٍ هتوبيعًس ٍ ًفَش وبفي ثط ضفتبض وبضوٌبى زاضًس .ايي ٍيػگي ثب ؾِ قبذم
ثطضؾي هيقَز.
اًغجبقپصيطي (اًؼغبفپصيطي) :ؾبظهبىّبيي وِ اظ يىپبضچگي هٌبؾجي ثطذَضزاضًس ،ثِ ؾرتي
تغييط هييبثٌس .لصا يىپبضچگي زضًٍي ٍ اًغجبقپصيطي ثيطًٍي ضا هيتَاى هعيت ٍ ثطتطي
ؾبظهبى زاًؿت .ؾبظهبىّبي ؾبظگبض ثِ ٍؾيلِ هكتطيبى ّسايت هيقًَس ،ضيؿه هيوٌٌس ،اظ
اقتجبّبت ذَز پٌس هيگيطًس ٍ ،ظطفيت ٍ تدطثِ ايدبز تغييط ضا زاضًس .آىّب ّوَاضُ زضحبل
ثْجَز ٍ افعايف تَاًبيي ؾبظهبى ّؿتٌس تب ثتَاًٌس ثطاي هكتطيبى ذَز اضظـآفطيٌي وٌٌس .ايي
ٍيػگي ثب ؾِ قبذم هَضز ثطضؾي لطاض هيگيطز.
ضؾبلت (هأهَضيت) :قبيس ثتَاى گفت هْوتطيي ٍيػگي فطٌّگ ؾبظهبًي ،ضؾبلت ٍ هأهَضيت آى
اؾت .ؾبظهبىّبيي وِ ًويزاًٌس ودب ّؿتٌس ٍ ٍضؼيت هَخَزقبى چيؿت ،هؼوَالً ثِ ثيضاِّ
هيضًٍس .ؾبظهبىّبي هَفك ،زضن ضٍقٌي اظ ّسفّب ٍ خْتگيطي ذَز زاضًس .آىّب اّساف
ؾبظهبًي ٍ اّساف اؾتطاتػيه ضا تؼطيف ٍ چكناًساظ ؾبظهبى ضا تطؾين هيوٌٌس .پط زضزؾطتطيي
ؾبظهبىّب آىّبيي ّؿتٌس وِ هدجَضًس هأهَضيتكبى ضا تغييط زٌّسٍ .لتي ؾبظهبى هدجَض هيقَز
ضؾبلت ذَز ضا تغييط زّس ،اػوبل تغييطات زض اؾتطاتػي ،ؾبذتبض ،فطٌّگ ٍ ضفتبض العاهي اؾت.
زض ايي ٍضؼيت ،ضّجط لَي ،چكناًساظ ؾبظهبى ضا هكرم هيوٌس ٍ فطٌّگي ضا ثٍِخَز هيآٍضز
وِ ايي چكناًساظ ضا پكتيجبًي وٌس [.]13
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قىل  .3هسل فطٌّگ ؾبظهبًي زًيؿَى

هغبلؼبت زًيؿَى ًكبى هيزّس وِ ؾبظهبىّبي اثطثرفً ،وطات ثباليي زض ّط چْبض
ٍيػگي فطٌّگ ؾبظهبًي (هكبضوت ،اًغجبقپصيطي ،ؾبظگبضي ٍ ،هأهَضيت) زاضًس .ثط ايي اؾبؼ،
ؾبظهبىّبي اثطثرف،آىّبيي ّؿتٌس وِ اًغجبقپصيطًس ،اظ زضخِ ثباليي اظ ؾبظگبضي ٍ لبثليت
پيفثيٌي ثطذَضزاضًس ٍ هكبضوت ضا تمَيت هيوٌٌس .الجتِ ّوِ ايي هَاضز زض ثؿتطي اظ زضن
هكتطن اظ هأهَضيت ؾبظهبى اخطا هيقًَس؛ ثؿتطي وِ هٌدط ثِ اثطثركي ٍ زض ًْبيت،
ضضبيتوٌسي هكتطيبى هيقَز [.]7
ثب تَخِ ثِ ايي اهط زض ايي پػٍّف فطٌّگ ؾبظهبًي ثب تَخِ ثِ هسل زًيؿَى هَضز ؾٌدف
لطاض هيگيطز ٍ ضاثغِ آى ثب ضفتبض ؾىَت ٍ خَ ؾىَت ثطضؾي هيقَز؛ ضوي ايٌىِ تأثيط خَ
ؾىَت ثط ضفتبض ؾىَت ًيع هَضز ثطضؾي لطاض هيگيطز .قىل قوبضُ  4هسل هفَْهي ايي
پػٍّف ضا ًكبى هيزّس.
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قىل  .4هسل هفَْهي پػٍّف

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

فزضيِّاياصلي .


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. ثيي خَ ؾىَت ٍ ضفتبض ؾىَت ،ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز (قىل .)4آىّا .
ّايضاكلِ 


ّايفزعيٍفزضيِ

فزضيِ

 .1ثيي فطٌّگ هكبضوتي ٍ ؾىَت ؾبظهبًي ،ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز.
 ثيي فطٌّگ هكبضوتي ٍ خَ ؾىَت ،ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز. ثيي فطٌّگ هكبضوتي ٍ ضفتبض ؾىَت ،ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز (قىل.)4 .2ثيي فطٌّگ اًغجبلي ٍ ؾىَت ؾبظهبًي ،ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز.
 ثيي فطٌّگ اًغجبلي ٍ خَ ؾبظهبًي ،ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز. ثيي فطٌّگ اًغجبلي ٍ ضفتبض ؾىَت ،ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز (قىل.)4 .3ثيي فطٌّگ ؾبظگبضي ٍ ؾىَت ؾبظهبًي ،ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز.
 ثيي فطٌّگ ؾبظگبضي ٍ خَ ؾىَت ،ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز. -ثيي فطٌّگ ؾبظگبضي ٍ ضفتبض ؾىَت ،ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز (قىل.)4
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 .4ثيي فطٌّگ هأهَضيتي ٍ ؾىَت ؾبظهبًي،ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز.
 ثيي فطٌّگ هأهَضيتي ٍ خَ ؾىَت ،ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز. ثيي فطٌّگ هأهَضيتي ٍ ضفتبض ؾىَت ،ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز (قىل.)4رٍشضٌاسيتحقيق

.3

ايي پػٍّف ،نجغِ ووي زاضز ٍ اؾتطاتػي آى ّوجؿتگي اؾت .زض ّوجؿتگي ،ضاثغِ
هتغيطّب ؾٌديسُ هيقَز .پطؾكٌبهِ ايي پػٍّف ،قبهل ؾِ ثرف اؾت .1 :ؾؤالّبي هطثَط
ثِ اًساظُگيطي خَ ٍ ضفتبض ؾىَت ،ثطگطفتِ اظ چبضچَة ًظطي هَضيؿَى ٍ هيليىي []16زض
ٍاوَال ٍ ثَضازاؼ []19؛  )2ؾؤالّبي هطثَط ثِ فطٌّگ ؾبظهبًي ،ثطگطفتِ اظ هسل زًيؿَى؛ٍ
 .3ؾؤالّبي خوؼيت قٌبذتي .اظ ؾؤالّبي هؿترطج اظ هٌبثغ فَق خْت اًساظُگيطي
هتغيطّبي هَضز ثطضؾي ثِتطتيت  15ؾؤال ثطاي ؾٌدف خَ ؾىَت 5 ،ؾؤال ثِ ؾٌدف
ًگطـ هسيطيت ػبلي ثِ ؾىَت 5 ،ؾؤال ؾٌدف ًگطـ ؾطپطؾت ثِ ؾىَت ٍ  5ؾؤال ثِ
ؾٌدف فطنتّبي اضتجبعي ،وِ زض هدوَع ػَاهل ايدبزوٌٌسُ خَؾىَت ضا تكىيل هيزٌّس،
اذتهبل زاضز ٍ  8ؾؤال ثِ اًساظُگيطي ضفتبض ؾىَت هيپطزاظز 50 .ؾؤال ثطاي اًساظُگيطي
فطٌّگ ؾبظهبًي ( 12ؾؤال ،فطٌّگ هكبضوتي 13 ،ؾؤال فطٌّگ هأهَضيتي 12 ،ؾؤال فطٌّگ
ؾبظگبضي ٍ  13ؾؤال فطٌّگ اًغجبلي) اذتهبل يبفتِ اؾت ٍ  10ؾؤال هطثَط ثِ اًساظُگيطي
هتغيطّبي خوؼيت قٌبذتي اؾت .
ثطاي پبؾد ثِ ؾؤالّبي هطثَط ثِ ضفتبض ؾىَت ٍ فطٌّگ ؾبظهبًي اظ هميبؼ ليىطت ثْطُ
گطفتِ قسُاؾت .ثطاي ثطضؾي پبيبيي پطؾكٌبهِ ًيع اظ ضطيت آلفبي وطًٍجبخ اؾتفبزُ قسُاؾت.
ثب تَخِ ثِ ايٌىِ ضطايت آلفبي وطًٍجبخ هتغيطّبي هسل هفَْهي ّوگي ثبالي ّ 0/7ؿتٌس،
هيتَاى ًتيدِ گطفت وِ پطؾكٌبهِ پبيبؾت (خسٍل .)1
خسٍل .1ضطايت آلفبي وطًٍجبخ هتغيطّبي انلي


ًگزشهذيزيت

ًگزش

فزصتّاي


عاليبِسكَت 

سزپزستبِ

ارتباطي 

جَ

رفتار

فزٌّگ

سكَت  سكَت  ساسهاًي 

سكَت 
آلفب

0/845

0/873

0/822

0/902

0/92

0/955

جاهعِ آهاري پژٍّص .خبهؼِ آهبضي ايي پػٍّف ضا وبضوٌبى زاًكگبُّبي ػلَمپعقىي
تْطاى (ػلَم پعقىي تْطاى ،ايطاى ٍ قْيس ثْكتي) تكىيل زازُاًس .اظ آىخب وِ ايي زاًكگبُّب
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هتكىل اظ ؾبظهبىّب ٍ ٍاحسّبي گًَبگَى (ثيوبضؾتبىّب ٍ هطاوع آهَظقي-زضهبًي ،ؾتبز
زاًكىسُ (هؼبًٍتّب) ،زاًكىسُّب ،قجىِّب ٍ هطاوع ثْساقت ٍ هطاوع تحميمبتي) ّؿتٌس ٍ
زؾتطؾي ثِ ّوِ اػضبي خبهؼِ آهبضي ػولي ًيؿت ٍ خوغآٍضي زازُّب ًيبظهٌس ظهبى ٍ ّعيٌِ
فطاٍاى اؾت 30 ،ؾبظهبى ثِ قيَُ تهبزفي ؾبزُ اًتربة قسًس ٍ ؾپؽ ثب اؾتفبزُ اظ ًوًَِگيطي
ؾْويِاي ،ؾْويِ زاًكگبُّب هكرم گطزيس .ؾپؽ  700پطؾكٌبهِ زض هيبى وبضوٌبى
ؾبظهبىّبي ًوًَِگيطي قسُ تَظيغ قس وِ اظ ايي تؼساز 642 ،پطؾكٌبهِ هَضز هغبلؼِ ٍ تحليل
لطاض گطفت .الظم ثِ شوط اؾت وِ  71/7زضنس اظ پبؾدگَيبى ضا ذبًنّب تكىيل هيزٌّسٍ ،
ثيف اظ ًيوي اظ ايي خبهؼِ آهبضي ضا وبضوٌبًي تكىيل زازُاًس وِ زاضاي هسضن وبضقٌبؾي ٍ
ثبالتط ّؿتٌس .اظ ًظط ًَع اؾترسام 64 ،زضنس اظ خبهؼِ آهبضي ضا وبضوٌبى ضؾوي ٍ پيوبًي
تكىيل زازُاًس .ؾبثمِ وبضي  31/9زضنس ايي خبهؼِ  ،ظيط  5ؾبل هيثبقس .
ّاٍيافتِّايپژٍّص 

.4تحليل 
دادُ

ثطاي آظهَى فطضيِّبي انلي ٍ فطػي پػٍّف اظ آظهَى هؼٌيزاضي ضطيت ّوجؿتگي
اؾپيطهي اؾتفبزُ گطزيس .خسٍل ،2زازُّبي هطثَط ثِ آظهَى فطضيِّبي ايي پػٍّف -آىخبم
قسُ تَؾظ ًطمافعاض  -spss15ضا گطفتِ ًكبى هيزّسّ .وبىعَض وِ ايي خسٍل ًكبى هيزّس،
ضاثغِ ّوجؿتگي هؼٌبزاضي ثيي فطٌّگ ؾبظهبًي ٍ خَ ٍ ضفتبض ؾىَت ٍخَز زاضز؛ ثِ ايي هؼٌب
وِ ّط چِ ؾبظهبى تالـ ثيكتطي ثطاي تمَيت اثؼبز گًَبگَى فطٌّگ ؾبظهبًي ًوبيس ،قطايظ
ثطاي اظْبضًظط ٍ ثيبى ػمبيس هٌبؾتتط هيقَز .ثِ ػجبضت زيگط ،تمَيت ّط چِ ثيكتط فطٌّگ
ؾبظهبًي ثب وبّف ؾىَت ؾبظهبًي تَأم اؾتّ .وچٌيي ًتبيح آظهَى ّوجؿتگي ًكبى زاز وِ
ّوج ؿتگي هثجتي ثيي خَ ٍ ضفتبض ؾىَت ٍخَز زاضز؛ يؼٌي ّط چِ خَ ؾىَت ثبالتط ثبقس ،ضفتبض
ؾىَت ثيكتط هيقَز .ايي گفتِ ،ثط ذالف هؼٌبي ظبّطي آى ،ثسيي هؼٌبؾت وِ ّط لسض
قطايظ ثطاي ثيبى ًظطات ٍ ػمبيس اظ اثؼبز گًَبگَى خَ ؾىَت -يؼٌي ًگطـ هسيطيت ػبلي،
ؾطپطؾت ٍ فطنتّبي اضتجبعي -ثْجَز يبثس،وبضوٌبى ًظطات ٍ ػمبيسقبى ضا ثيكتط ثيبى
هيوٌٌس.
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خسٍلً .2تبيح آظهَى هؼٌيزاضي ضطيت ّوجؿتگي اؾپيطهي
rهحاسبِ

سطح

سطح

ًتيجِ 

ٍجَد

فزضيِ

ضذُ 

هعٌاداري


خطا

آسهَى

رابطِ 

ضاثغِ فطٌّگ ؾبظهبًي ٍ خَ
ؾىَت
ضاثغِ فطٌّگ ؾبظهبًي ٍ ضفتبض
ؾىَت
ضاثغِ خَ ؾىَت ٍ ضفتبض ؾىَت

0/737

0/000

0/05

ضز  ٍ H0پصيطـ H1

تأييس

0/477

0/000

0/05

ضز  ٍ H0پصيطـ H1

تأييس

0/547

0/000

0/05

ضز  ٍ H0پصيطـ H1

تأييس

0/701

0/000

0/05

ضز  ٍ H0پصيطـ H1

تأييس

0/449

0/000

0/05

ضز  ٍ H0پصيطـ H1

تأييس

0/617

0/000

0/05

ضز  ٍ H0پصيطـ H1

تأييس

0/421

0/000

0/05

ضز  ٍ H0پصيطـ H1

تأييس

0/704

0/000

0/05

ضز  ٍ H0پصيطـ H1

تأييس

0/481

0/000

0/05

ضز  ٍ H0پصيطـ H1

تأييس

0/616

0/000

0/05

ضز  ٍ H0پصيطـ H1

تأييس

0/405

0/000

0/05

ضز  ٍ H0پصيطـ H1

تأييس



ضاثغِ فطٌّگ هكبضوتي ٍ خَ
ؾىَت
ضاثغِ فطٌّگ هكبضوتي ٍ ضفتبض
ؾىَت
ضاثغِ فطٌّگ اًغجبلي ٍ خَ
ؾىَت
ضاثغِ فطٌّگ اًغجبلي ٍ ضفتبض
ؾىَت
ضاثغِ فطٌّگ ؾبظگبضي ٍ خَ
ؾىَت
ضاثغِ فطٌّگ ؾبظگبضي ٍ ضفتبض
ؾىَت
ضاثغِ فطٌّگ هأهَضيتي ٍ خَ
ؾىَت
ضاثغِ فطٌّگ هأهَضيتي ٍ ضفتبض
ؾىَت

ّوچٌيي ّوبىعَضوِ خسٍل فَق ًكبى هيزّس ،ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاضي ثيي توبهي چْبض
ثؼس فطٌّگ ؾبظهبًي زًيؿَى (فطٌّگ هأهَضيتي ،فطٌّگ هكبضوتي ،فطٌّگ ؾبظگبضي،
فطٌّگ اًغجبلي) ثب خَ ؾىَت ٍ ضفتبض ؾىَت ٍخَز زاضز .ثِ ػجبضت زيگط ،اثؼبز ثبالتط فطٌّگ
هَخت ثِ ٍخَز آهسى فضبي ثيكتط ثطاي اظْبضًظط ،اًتمبز ٍ نسا هيقَز وِ زض ًتيدِ آى،
هيعاى ثيبى ًظطات ،اًتمبزات ٍ نسا ثيكتط هيقَز ٍ ؾىَت ؾبظهبًي وبّف هييبثس .هيبًگيي
ضفتبض ؾىَت ؾِ زاًكگبُ هَضز هغبلؼِ زض خسٍل  3آهسُ اؾت.
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خسٍل  .3ضفتبضؾىَت ثِ تفىيه زاًكگبُّب
ًامداًطگاُ

رتبِ

هياًگييرفتار

سكَت 
3
1
2

تعذاد

سكَت
زاًكگبُ ػلَمپعقىي ايطاى
زاًكگبُ ػلَمپعقىي تْطاى
زاًكگبُ ػلَمپعقىي قْيس ثْكتي
ول

اًحزاف
استاًذارد 

219
256
149
624

2/8505
2/6748
0/7785
2/7612

0/83478
0/85073
0/94553
0/87086

ثب همبيؿِ هيبًگيي ضفتبض ؾىَت ايي ؾِ زاًكگبُ هيتَاى ًتيدِ گطفت وِ گطچِ ؾىَت زض
ّط ؾِ زاًكگبُ حبون اؾت (هيبًگيي ظيط هتَؾظ)ٍ ،لي زاًكگبُ ػلَمپعقىي تْطاى زض ضتجِ
ًرؿت لطاض هيگيطز .خسٍل  ،4گَيبي هغبلت ّويي اؾت.
ّوبىعَض وِ زض خسٍل  4هكبّسُ هيقَز ،هيبًگيي خَ ؾىَت زض زاًكگبُ ػلَمپعقىي
قْيس ثْكتي زض حس هتَؾظ اؾت ،زض نَضتي وِ زٍ زاًكگبُ زيگط ،اهتيبظ ظيط هتَؾظ ثِ زؾت
آٍضزُاًس .ايي ثساى هؼٌبؾت وِ زاًكگبُ ػلَمپعقىي قْيس ثْكتي زض ٍضؼيت هٌبؾتتطي لطاض
زاضز ٍ قطايظ ًؿجي ( اظ لحبػ اثؼبز ؾِ گبًِ خَ ؾىَت) ثطاي ثبظگَ وطزى ًظطات ،پيكٌْبزّب ٍ
هكىالت فطاّن اؾتّ .ط ؾِ زاًكگبُ اظ لحبػ زٍ ثؼس ًگطـ ؾطپطؾت ثِ ؾىَت ٍ
فطنتّبي اضتجبعي ،ثبالتط اظ حس هتَؾظ هيثبقٌس .ثِ ػجبضت زيگط ،اظ ايي لحبػ زض ٍضؼيت
هٌبؾجي لطاض زاضًس ٍ قطايظ هَخَز ثطاي ثبظگَ وطزى ًظطات ،پيكٌْبزّب ٍ هكىالت ،لبثل لجَل
اؾت .ثب ايي حبلّ ،ط ؾِ زاًكگبُ زض ثؼس ًگطـ هسيطيت ػبلي ثِ ؾىَت ،اهتيبظي ظيط هتَؾظ
ثِ زؾت آٍضزُاًس .ايي ثساى هؼٌبؾت وِ زض ؾبظهبىّبي ٍاثؿتِ ثِ ايي زاًكگبُّب ًگطـ
هسيطيت ػبلي ،هبًؼي ثط ؾط ضاُ اظْبض آظازاًِ ػمبيس ٍ ًظطات اؾت.
خسٍل  .4هيبًگيي خَ ؾىَت ٍ اثؼبز آى ثِ تفىيه ّط زاًكگبُ
ًامداًطگاُ
زاًكگبُ ػلَم پعقىي
ايطاى
زاًكگبُ ػلَم پعقىي
تْطاى
زاًكگبُ ػلَم پعقىي
قْيس ثْكتي
ول

هياًگييجَ

ًگزشسزپزست

فزصتّاي


ًگزشهذيزيت

سكَت

بِسكَت

ارتباطي 

عاليبِسكَت 

2/968

3/234

3/044

2/682

2/985

3/169

3/067

2/707

3/038

3/202

3/161

2/715

2/985

3/169

3/067

2/707
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خسٍل  ،5هيبًگيي اثؼبز چْبضگبًِ فطٌّگ ؾبظهبًي ٍ ظيطهؤلفِّبي ّط يه اظ ايي اثؼبز ضا
زض ّطيه اظ زاًكگبُ ًكبى هيزّسّ .وچٌيي ثؼس حبون زض ّط يه اظ زاًكگبُّب خسٍل شوط
قسُ اؾت.
خسٍل .5هيبًگيي اثؼبز چْبضگبًِ فطٌّگ ؾبظهبًي ٍ ّط يه اظ ظيطهؤلفِّبي آى زض ّط يه اظ زاًكگبُ ٍ تؼييي ثؼس حبون زض
ّط يه اظ آىّب
بعذاصلي 



داًطگاُّا 

هياًگييابعادفزٌّگدرّزيكاس

هكبضوتي
ؾبظگبضي
اًغجبقپصيطي
هأهَضيتي

سيزهؤلفِّا 


ػلَم پعقىي قْيس ثْكتي

تَاًوٌسؾبظي
تين ؾبظي
تَؾؼِ لبثليتّب
هيبًگيي
اضظـّبي ثٌيبزيي
تَافك
ّوبٌّگي ٍ پيَؾتگي
هيبًگيي
ايدبز تغييط
توطوع ثط هكتطي
يبزگيطي ؾبظهبًي
هيبًگيي
گطايف ٍ خْت گيطي اؾتطاتػيه
اّساف ٍ همبنس
چكناًساظ
هيبًگيي
ثؼس حبون

3/026
3/1777
2/926
3/0305
3/275
2/963
2/939
3/0791
2/871
2/961
3/095
2/9631
2/927
3/046
3/068
3/0117
ؾبظگبضي

ػلَم پعقىي
تْطاى
2/997
3/112
2/970
3/0045
3/161
2/831
2/744
2/92
2/874
2/958
2/991
2/93
2/903
2/970
2/972
2/96
هكبضوتي

ػلَم پعقىي
ايطاى
2/961
3/105
2/919
2/98
3/165
2/975
2/932
3/032
2/929
3/108
3/067
3/024
2/895
2/963
3/044
2/96
ؾبظگبضي

ًتيجِگيزيٍپيطٌْادّا 

.5

ايي پػٍّف ثِ ثطضؾي ضٍاثظ ٍيػگيّبي فطٌّگ ؾبظهبًي ٍ ؾىَت ؾبظهبًي (خَ ٍ ضفتبض
ؾىَت زض ؾغح ؾبظهبى) زض زاًكگبُّبي ػلَم پعقىي تْطاى اذتهبل زاضزً .تبيح ًكبى
هيزّس وِ ضٍاثظ هؼٌبزاضي ثيي فطٌّگ ؾبظهبًي ٍ خَ ٍ ضفتبض ؾىَت ٍخَز زاضز .قست
ّوجؿتگي فطٌّگ ؾبظهبًي ٍ ضفتبض ؾىَت  ٍ 0/737قست ّوجؿتگي فطٌّگ ؾبظهبًي ٍ خَ
ؾىَت  0/477هيثبقسً .تبيح ّوچٌيي حىبيت اظ آى زاضز وِ ّوجؿتگي هثجتي ثيي اثؼبز
چْبضگبًِ فطٌّگ ؾبظهبًي ٍ ؾىَت ؾبظهبًي ٍخَز زاضز .اظ ًظط قست ّوجؿتگي ،ثِتطتيت،
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ّوجؿتگي ثؼس ؾبظگبضي ( ٍ )r=0704هكبضوتي ( )r= 0701ثب خَ ؾىَت ،ثيكتط اظ قست
ّوجؿتگي آى ثب ثؼس اًغجبلي ( ٍ )r=0/617ثؼس هأهَضيتي ( )r=0/616اؾتّ .وچٌيي قست
ّوجؿتگي ثؼس ؾبظگبضي ( ٍ )r= 0/481هكبضوتي ( )r=0/449ثب ضفتبض ؾىَت ،ثيكتط اظ قست
ّوجؿتگي آى ثب ثؼس اًغجبلي ( ٍ )r=0/421ثؼس هأهَضيتي ( )r= 0/405اؾت .
ثط اؾبؼ آظهَى هيبًگيي ،همبيؿِ هيبًگيي ضفتبض ؾىَت زض ايي ؾِ زاًكگبُ ًكبى زاز وِ
گطچِ ؾىَت زض ّط ؾِ زاًكگبُ حبون اؾتٍ ،لي "زاًكگبُ ػلَم پعقىي تْطاى" ثبالتطيي
ضتجِ ضا زاضز ٍ زاًكگبُّبي ػلَم پعقىي قْيس ثْكتي ٍ ايطاى ،ثِتطتيت ،ثؼس اظ آى لطاض
هيگيطًس .
اظ لحبػ هيبًگيي خَ ؾىَت ًيع زاًكگبُ ػلَم پعقىي قْيس ثْكتي زض حس هتَؾظ لطاض
زاضز ٍ زٍ زاًكگبُ زيگط ظيط هتَؾظ هيثبقٌس .ايي ثساى هؼٌبؾت وِ زض زاًكگبُ ػلَم پعقىي
قْيس ثْكتي ،ضٍي ّن ضفتِ ،قطايظ ثطاي ثبظگَ وطزى ًظطات ،پيكٌْبزّب ٍ هكىالت زض حس
لبثل لجَلي (هتَؾظ) لطاض زاضزّ .ط ؾِ زاًكگبُ اظ لحبػ زٍ ثؼس اظ اثؼبز خَ ؾىَت ،يؼٌي ًگطـ
ؾطپطؾت ثِ ؾىَت ٍ فطنتّبي اضتجبعي ،ثبالتط اظ حس هتَؾظ هيثبقٌس ٍ قطايظ ثطاي ثبظگَ
وطزى ًظطّب ،پيكٌْبزّب ٍ هكىالت زض حس لبثل لجَل اؾتٍ .لي ّط ؾِ زاًكگبُ زض ثؼس
ًگطـ هسيطيت ػبلي ثِ ؾىَت ،ظيط هتَؾظ ّؿتٌس ٍ ايي ثساى هؼٌبؾت وِ زض ؾبظهبىّبي
ٍاثؿتِ ثِ آىّب ًگطـ هسيطيت ػبلي ،هبًؼي ثط ؾط ضاُ اظْبض آظازاًِ ػمبيس ٍ ًظطات اؾت .ايي
ًتيدِگيطي ثب اظْبضات ٍاوَال ٍ ثَضازاؼ [ّ ]19نذَاًي زاضز .ثِ ًظط آىّب اگط هسيطيت ػبلي،
وبضوٌبى ضا ثِ ثيبى ػمبيسً ،ظطات ،پيكٌْبزّب ٍ اًتمبزّب تكَيك ًىٌس يب ثِ اظْبضات آىّب
تَخْي ًىٌس يب ثِ ايٌگًَِ وبضوٌبى ثطچؿت زضزؾطؾبظ ثعًس ٍ يب اگط هسيطيت ػبلي اظ ضٍـّبيي
اؾتفبزُ وٌس وِ ثبػث ايدبز ايي تهَض زض وبضوٌبى قَز وِ اثطاظ ػمبيس ٍ ًظطاتكبى ثِ ليوت اظ
زؾت زازى قغل يب فطنتّبي اضتمبء زض ؾبظهبى توبم هيقَز ،حتي اگط قطايظ ثطاي اثطاظ
ػمبيس فطاّن قسُثبقس ٍ فطنتّبي اضتجبعي ًيع ثِ نَضت ظبّطي ثٍِخَز آهسُثبقس ،وبضوٌبى
اظ تطؼ پيبهسّبي احتوبلي لت ثِ ؾري ًويگكبيٌسً .ىبت يبز قسُ ،يبزآٍض تئَضي "تمَيت
ضفتبض" اؾت وِ تَؾظ ،ضٍاًكٌبؼ هؼطٍف "اؾىيٌط" ثيبى قسُاؾت .ثط اؾبؼ ايي تئَضي،
ًتيدِ ضفتبض گصقتِ ثط الساهبت آيٌسُ اثط هيگصاضز .اگط ًتيدِ ضفتبض ،هثجت ثبقس ،فطز زض آيٌسُ زض
قطايظ هكبثِ ،پبؾدّب يب ٍاوٌف ّبي هكبثِ ًكبى ذَاّس زاز ٍ اگط ًتيدِ ،هٌفي ٍ ًبذَقبيٌس
ثبقس ،فطز زضنسز ثط هيآيس وِ تغييط ضفتبض زّس ،تب ثتَاًس اظ آى اختٌبة وٌس [ّ .]1وچٌيي زض
ايي پػٍّف ،ثط اؾبؼ آظهَى هيبًگيي ،ثؼس فطٌّگي حبون زض ّط يه اظ زاًكگبُّبي ػلَم
پعقىي ثطضؾي قسً .تبيح حىبيت اظ آى زاضز وِ ثؼس فطٌّگي حبون زض زاًكگبُّبي ػلَم
پعقىي ايطاى ٍ قْيس ثْكتي "ؾبظگبضي" ٍ ثؼس فطٌّگي حبون زض زاًكگبُ ػلَم پعقىي
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تْطاى "هكبضوتي" اؾت .اظ عطف زيگطً ،تبيح تحليلّبي آهبضي ًكبى هيزّس وِ ؾىَت زض
ّط ؾِ زاًكگبُ حبون اؾتّ .وچٌيي زٍ ثؼس هكبضوتي ٍ ؾبظگبضي ،ثبالتطيي ّوجؿتگي ضا ثب خَ
ٍ ضفتبض ؾىَت زاضًس ٍ ايي ثساى هؼٌب ؾت وِ ّط چِ فطٌّگ ؾبظهبى ،هكبضوتيتط يب
ؾبظگبضتطقَز ،قطايظ ثطاي اظْبض آظازاًِ ػمبيس هٌبؾتتط اؾت .تٌبلض ًتبيح فَق ضا هيتَاى
ثسيينَضت تَخيِ ًوَز .1 :زض ههبحجِّبيي وِ پػٍّفگط ثب چٌستي اظ وبضوٌبى ٍاحسّبي يبز
قسُ اًدبم زاز ،وبضوٌبى چٌيي اظْبض زاقتٌس "ثب تَخِ ثِ آًىِ زض گصقتِ هكىالتً ،ظطات،
پيكٌْبزّب ٍ اًتمبزات ذَز ضا ذيلي ظيبز ثيبى وطزين ٍ ثِ ًتيدِاي ًطؾيسين ٍ ثِ اظْبضاتوبى
تَخْي ًكس ،تطخيح زازين هْط ؾىَت ثط زّبى ثعًين ".ايي خولِ ،يبزآٍض يىي اظ ضٍـّبي
تغييط ضفتبض-يؼٌي هتَلف ؾبذتي ضفتبض -زض تئَضي تمَيت ضفتبض اؾت وِ زض آى ،هسيط ثطاي آًىِ
ضفتبضي ضا هتَلف ؾبظز ،ثِ آى ثياػتٌبيي هيوٌسّ .2 .وبىعَض وِ ثيبى قس ّط ؾِ زاًكگبُ
ػلَم پعقىي ثب ايي وِ اظ لحبػ زٍ ثؼس ًگطـ ؾطپطؾت ثِ ؾىَت ٍ فطنتّبي اضتجبعي زض
حس لبثل لجَلي لطاض زاقتٌس ٍ اظ خٌجِ ًگطـ هسيطيت ػبلي ثِ ؾىَت اهتيبظي ظيط هتَؾظ
ثسؾت آٍضزًس؛ ٍ ايي ثسيي هؼٌبؾت وِ حتي اگط ثؼس هكبضوتي زض فطٌّگ ؾبظهبى ثبال ثبقس
(وِ اًتظبض هيضٍز ؾبظهبًي ثب چٌيي فطٌّگي پبيييتطيي هيعاى ؾىَت ٍ ثيكتطيي هيعاى نسا
ضا زاقتِ ثبقس)ٍ ،لي ًگطـ هسيطيت ػبلي ثبػث هيقَز هيعاى ؾىَت ثبال ثطٍز ٍ .ايي ثب
اظْبضات هَضيؿَى ٍ هيليىي [ ]16هجٌي ثط ايٌىِ "تطؼ هسيطاى اظ ثبظذَض هٌفي"-ثِذهَل
اگط ايي ثبظذَض اظ خبًت ظيط زؾتبًكبى ثبقس -يىي اظ ػَاهل هْوي اؾت وِ قطايظ ؾىَت ضا
زض ؾبظهبى فطاّن هيآٍضزّ ،نخْت اؾتّ .وچٌيي ثب اؾتٌبز "اقفَضز ٍ وبهيٌگ" ()1983
قَاّسي لَي ٍخَز زاضز زال ثط ايٌىِ افطاز غبلجبً ثبظذَضزّبي هٌفي ضا تْسيسي ثط ضس ذَز
للوساز هيوٌٌس ٍ لصا تالـ هيوٌٌس اظ آىّب پطّيع وٌٌس .ثِّويي زليلٍ ،لتي ثبظذَضز هٌفي
زضيبفت هيوٌٌس ،غبلجبً ؾؼي هيوٌٌس پيغبم آى ضا ًبزيسُ ثگيطًسً ،بزضؾت هحؿَة وٌٌس ٍ يب
اػتجبض هٌجغ آى ضا ظيط ؾؤال ثجطًس [ .]16اظ ًىبت شوط قسُ تب اييخب هيتَاى ثِ ايي ًتيدِ ضؾيس
وِ حتي اگط ثؼس هكبضوتي زض ؾبظهبى حبون ثبقس -وِ اًتظبض هيضٍز زض چٌيي فطٌّگي،
هسيطيت ثطاي قٌيسى اظْبضات وبضوٌبى هبًؼي ايدبز ًىٌس ٍ هكتبق قٌيسى ثبقسٍ -لي وبضوٌبى
ثِ تدطثِ زضيبثٌس وِ ثِ اظْبضات آىّب تَخِ ًويقَز ٍ يب ايي اظْبضات ثبػث تغييط زض اٍضبع
ؾبظهبى ٍ وبضقبى ًويقَز ،تطخيح هيزٌّس ؾىَت وٌٌس ٍ ذبهَـ ثوبًٌس.
عجك ًظط زًيؿَى ،ؾبظهبىّبيي وِ ثؼس هكبضوتي فطٌّگ ثط آىّب حبون اؾت ،افطازقبى ضا
تَاًوٌس هيؾبظًس ٍ اذتيبض ،اثتىبض ٍ تَاًبيي الظم ثطاي ازاضُ وبض ضا ثِ آىّب هيزٌّس ،ثِعَضي وِ
وبضوٌبى احؿبؼ هيوٌٌس اظ وٌتطل الظم زض هحيظ وبضقبى ثطذَضزاضًس .اظ عطفي ،هَضيؿَى ٍ
هيليىي هؼتمسًس ظهبًي وِ افطاز احؿبؼ وٌٌس لبزض ثِ ثيبى ػمبيس ٍ ًگطاًيّبي ذَز زض هَضز
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هؿبئل وبضيكبى ًويثبقٌس ،ايي احؿبؼ زض آىّب ايدبز هيقَز وِ ّيچ وٌتطلي ثط هحيظ
وبضي ذَز ثطذَضزاض ًساضًس [ .]16
ّوچٌيي ثط اؾبؼ هسل زًيؿَى ،ثؼس اًغجبقپصيطي فطٌّگ ؾبظهبًي ثط لبثليت ؾبظهبى
ثطاي اًؼغبفپصيطي ٍ تغييط تأويس زاضز .زض ٍالغّ ،وبىعَضوِ زًيؿَى ( )2000اظْبض هيوٌس،
ؾبظهبىّبي هٌؼغف ضيؿه هيوٌٌس ٍ ظطفيت ٍ تدطثِ تغييط ضا زاضًس .اظ عطفي ،ثِ ًظط ثيط ٍ
ًَضيب [ ]10ضٍيبضٍيي ثب چبلفّبي هحيغي ٍ پبؾدگَيي ثِ ًيبظّبي تغييط ،هؿتلعم تَاًوٌسؾبظي
وبضوٌبى ٍ ٍخَز وبًبلّبي اضتجبعي ثبظ هيثبقس ،ظيطا ثؿيبضي اظ وبضوٌبى ،يىي اظ ػلل قىؿت
ثطًبهِّبي تغييط هسيطيت ضا ػسم حوبيت ؾبظهبىّبيكبى اظ وبًبلّبي اضتجبعي ثبظ ٍ تؿْين
اعالػبت ٍ زاًف هيزاًٌسً .مغِ ًظطات "زًيؿَى" ٍ "ثيط ٍ ًَضيب" ثط زضؾتي ًتبيح آظهَى ايي
پػٍّف ،هجٌي ثط ٍخَز ّوجؿتگي هؼٌبزاض ثيي ثؼس اًغجبلي فطٌّگ ؾبظهبًي ٍ ؾىَت ؾبظهبًي
(خَ ٍ ضفتبض ؾىَت) ،نحِ هيگصاضز .
ّوچٌيي ثط اؾبؼ هسل زًيؿَى ،تَافك ٍ ّوبٌّگي ٍ پيَؾتگي (اًؿدبم) زٍ هَضز اظ
قبذمّبي ثؼس ؾبظگبضي هحؿَة هيقًَس .اظ عطفي ،ثط اؾبؼ تئَضي هبضپيچّبي ؾىَت
"ًئَلً -يَهي" اگط افطاز ثپٌساضًس وِ حوبيتّبي ػوَهي ضؼيف اؾت ،ؾىَت ضا تطخيح
هيزٌّس .ايي ،ثِ ًَثِ ذَز ،هٌدط ثِ تطؼ اظ تٌْبيي ٍ ذَزً -بثبٍضي هيقَز .زض چٌيي
قطايغي افطاز توبيلي ثِ ؾريگفتي ًرَاٌّس زاقت .ثط اؾبؼ تئَضي ،ايي چطذِ هوىي اؾت
هبضپيچّبي فعايٌسُ ؾىَت زض هَضز يه هؿألِ هؼيي ضا گؿتطـ زّس .ثب ايي حبل ،زض قطايغي
وِ حوبيتّبي ػوَهي اظ هَضغ فطز لَي ثِ ًظط هيضؾس ،افطاز زيسگبُّبي ذَز ضا ثب اػتوبز ثِ
ًفؽ ثيكتط ٍ تطؼ ووتط آقىبض ذَاٌّس وطز [ ]14 ،12اظ عطف زيگط ،ثط اؾبؼ تئَضي اؾٌبز،
افطاز زاضاي اػتمبزات ،ثبٍضّب ،اًگيعُّب يب لهس ٍ ًيت ّؿتٌس .زض ًتيدِ ،ظهبًي وِ افطاز ضا
هكبّسُ هيوٌين ،زض نسز ثط هيآيين تب زض ثبضُ ًَع ضفتبض آىّب زاليلي ضا ثطقوبضين ٍ آىّب ضا
تَخيِ وٌين .ثط اؾبؼ ايي تئَضي ،اگط ّوِ افطاز پبؾدّبي ّوبًٌسي زض هَلؼيتّبي هكبثِ
زٌّس ،هيتَاى گفت وِ ًَػي تَافك ػوَهي يب اخوبع زضثبضُ آى ضفتبض ٍخَز زاضز .اظ زيسگبُ
ًؿجت زازى ضفتبض فطز ٍ لضبٍت زض اييثبضُ ،اگط تَافك ػوَهي زض ؾغح ثؿيبض ثباليي ثبقس،
قرم ًبظط ،ضفتبض ضا ثِ حؿبة ػبهل ذبضخي هيگصاضزٍ ،لي اگط تَافك ػوَهي زض ؾغحي
پبييي ثبقس ،قرم ًبظط آهبزُ اؾت تب ضفتبض ضا ثِ حؿبة يه ػلت زضًٍي ثگصاضز [ .]3ثب تَخِ
ثِ ًىبت شوط قسُ هيتَاى چٌيي ًتيدِ گطفت وِ اگط وبضوٌبى زض هَضز هؿألِ ثَزى هَضَػي
تَافك زاقتِ ثبقٌس ،آى ضا ثطاي هسيطيت ثب اػتوبز ثِ ًفؽ ثيكتط ٍ تطؼ ووتط ثبظگَ
ذَاٌّسوطز .اظ آىخب وِ زض چٌيي قطايغي ،حوبيتّبي ػوَهي اظ هَضغ فطز لَي ثِ ًظط
هيضؾس ٍ ثِ زليل آًىِ تَافك ػوَهي يب اخوبع زض هَضز هؿألِ ثَزى هَضَػي ٍ زض هيبى
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گصاقتي آى ثب هسيطيت ثبالؾت ،احتوبل ووتطي ٍخَز زاضز وِ هسيطيت ،ايي ضفتبض ضا ثِ حؿبة
هٌفؼت علجي وبضوٌبى ثگصاضز ،زض ًتيدِ احتوبل ػىؽالؼولّبي ًبذَقبيٌس اظ خبًت هسيطيت
پبييي هيآيس ٍ افطاز ثب تطؼ ووتط ٍ اػتوبز ثِ ًفؽ ثبالتط ،هؿبئل هَضز تَافك ضا هغطح
هيوٌٌس.
اظ ؾَي زيگط ،ثؼس هأهَضيتي يب ضؾبلتي فطٌّگ اظ ًظط زًيؿَى ،ثيبًگط تؼبضيف هكتطن اظ
اّساف ٍ ٍظبيف ؾبظهبى اؾت وِ ًِ تٌْب تأثيط هثجتي ثط ؾطهبيِگصاضي ٍ تالـ ثطاي ثْجَز
ٍضؼيت ؾبظهبى زاضز ،ثلىِ ثِ قٌبؾبيي اّساف ٍ ضاّىبضّبيي وِ ؾجت تؿْيل زض اًتربة
هؿيطّبي حطوت ؾبظهبى هيقَز ووه هيوٌس .زضن ضؾبلت ٍ هأهَضيت ؾبظهبى ثِ ؾبظهبى ٍ
وبضوٌبى آى اخبظُ هيزّس خطيبى ضفتبضي ذَز ضا ثط پبيِ آيٌسُاي هغلَة -وِ ؾبظهبى زض
آضظٍي ضؾيسى ثِ آى اؾت -عطاحي وٌٌس .اگط هأهَضيت ؾبظهبى ثِ قيَُاي اضظقوٌس ثيبى قَز
ٍ هَخت تمَيت ػَاعف ٍ احؿبؾبت هثجت ًؿجت ثِ ؾبظهبى ذَاّس قس ،زض ذَاًٌسگبى ايدبز
اًگيعُ هيوٌس ٍ اٍضا تكَيك ثِ السام ٍ ػول هيوٌس [ .]6اگط ضؾبلت ،اّساف ،همبنس ٍ
چكناًساظ ؾبظهبى ثطاي وبضوٌبى ،هكرم ٍ لبثل زضن ًجبقس ،حتي اگط ؾبظهبى اظ وبًبلّبي
اضتجبعي ثبظ حوبيت وٌس ،ثِ ًظط زًيؿَى ،ضٍقي ًجَزى اّساف ٍ همبنس ٍ چكناًساظ ؾبظهبى
ؾجت هيقَز اقتيبق ٍ اًگيعُ الظم زض وبضوٌبى ثطاي اضائِ ًظطات ٍ پيكٌْبزّبي ًَآٍضاًِ ايدبز
ًكَز.
ّوچٌيي حطوت اظ خَي ؾىَتآفطيي ثِ ؾَي خَي وِ اضتجبعبت ثبظ ٍ آظاز زض آى تكَيك
ٍ حوبيت هيقًَس هكىل اؾت ٍلي غيطهوىي ًيؿت .يىي اظ قيَُّبيي وِ هيتَاًس چٌيي
تغييطي ضا زض ؾبظهبى ايدبز وٌس ،تغييط هسيطيت ػبلي ؾبظهبى ٍ آٍضزى هسيط ػبلي خسيسي اؾت
وِ زض ؾَاثمف ًكبى زازُ اؾت وِ اظ خَ اضتجبعي ثبظ حوبيت هيوٌس .ايي السام ًِ تٌْب ؾبظهبى
ضا لبزض هيوٌس تب اظ گصقتِاـ فبنلِ ثگيطز ،ثلىِ ايي احؿبؼ ضا زض وبضوٌبى ايدبز هيوٌس وِ
ؾبظهبى ثِ تغييط ٍضغ هَخَز هتؼْس قسُ اؾتً .ىتِ هْن زيگطي وِ قبيؿتِ تَخِ اؾت ،ايي
اؾت وِ هسيطاى ّوَاضُ ثبيس ثب ضٍـّبي هرتلف ثِ وبضوٌبى المب ًوبيٌس وِ هكتبلبًِ آهبزُ
قٌيسى ًظطات ،پيكٌْبزّب ٍ هكىالت وبضوٌبى هيثبقٌس ٍ ًؿجت ثِ وبضوٌبًي وِ هؿبئل
ؾبظهبًي ضا ثب آىّب زض هيبى هيگصاضًس ػىؽالؼول هٌفي ًكبى ًويزٌّس .الجتِ هسيطاى ثبيس ايي
پيبمّب ضا ثب ػول پكتيجبًي ًوبيٌسّ .وچٌيي هسيطاًي وِ ًمغِ ًظطات وبضوٌبًكبى ضا زض
تهوينگيطيّب هس ًظط لطاض هيزٌّس ٍ يب اظ پيكٌْبزّبي آىّب ثطاي ايدبز تغييطات ؾَز
هيخَيٌس ،قبيؿتِ اؾت وِ ثب قيَُّبي اًگيعقي هٌبؾت ،ايي ضفتبض ضا زض آىّب تمَيت وٌٌس.
زاًكگبُّبي ػلَم پعقىي تْطاى ٍ ايطاى هكتطوبً زض اثؼبز تَاًوٌسؾبظي ٍ اّساف ٍ همبنس،
اهتيبظي ظيط هتَؾظ ثِ زؾت آٍضزًس .پيكٌْبز هيقَز وِ ايي زاًكگبُّب ثطاي ثْجَز ظيطهؤلفِ
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تَاًوٌسؾبظي وبضوٌبى ،اذتيبض ٍ تَاًبيي الظم ثطاي ازاضُ وبضّبيكبى ضا ثِ آىّب ثسٌّس .زض ايي
ضاؾتب ،حوبيت ثيكتط اظ ًظبم پيكٌْبزّب زض ؾبظهبى ٍ تفَيض اذتيبض ثيكتط تأثيط ثؿعايي ذَاّس
زاقت .ايي اهطًَ ،ػي حؽ هبلىيت ٍ هؿئَليت ضا زضؾبظهبى ايدبز هيوٌسّ .وچٌيي پيكٌْبز
هيقَز وِ ايي زاًكگبُّب اّساف ٍ همبنس ذَز ضا ثِ قيَُاي اضظقوٌس تؼطيف وٌٌس .ضٍقي
ًجَزى اّساف ٍ همبنس ٍ چكناًساظ ؾبظهبى ؾجت هيقَز اقتيبق ٍ اًگيعُ الظم زض وبضوٌبى
ثطاي اضائِ ًظطات ٍ پيكٌْبزّبي ًَآٍضاًِ ايدبز ًكَز.
ّط ؾِ زاًكگبُ ثِ عَض هكتطن زض ظيطهؤلفِّبي تَؾؼِ لبثليتّب ،تَافكّ ،وبٌّگي ٍ
پيَؾتگي ،ايدبز تغييط ٍ ،گطايف ٍ خْتگيطي اؾتطاتػيه اهتيبظي ظيط هتَؾظ وؿت وطزًس.
پيكٌْبز هيقَز وِ ايي زاًكگبُّب ثِ هٌظَض ثْجَز ظيطهؤلفِّبي يبزقسُ ،تساثيطي ضا ثطاي
تَؾؼِ هْبضتّب ٍ لبثليتّبي وبضوٌبى اتربش ًوبيٌس .زض ايي ضاؾتب ،ثطگعاضي زٍضُّبي آهَظقي
ضوي ذسهت هيتَاًس هثوط ثوط ثبقسّ .وچٌيي پيكٌْبز هيقَز تساثيطي ضا ثيٌسيكٌس وِ زض
نَضت ثطٍظ اذتالف ثتَاًٌس ضاُحلّبيي ضا ثطگعيٌٌس وِ هَضز لجَل اوثطيت وبضوٌبى ثبقس.
افعٍى ثط ايي ،آىّب ثبيس ضاُّبيي ضا ثطاي تأهيي ًيبظّبي تغييط ايدبز وٌٌس ،هحيظ وبض ضا
ثكٌبؾٌس ،ثِ هحطنّبي خبضي پبؾد زٌّس ٍ اظ تغييطات آيٌسُ پيكي ثگيطًس .زض ايي ضاُ ،هسيطاى
ثب ثْطُگيطي ّط چِ ثيكتط اظ اشّبى ؾبظهبىّبي ذَز هيتَاًٌس اظ ضلجب پيكي ثگيطًسّ .وچٌيي
پيكٌْبز هيقَز اّساف ،هأهَضيتّب ٍ اؾتطاتػيّبي ذَز ضا ثِ ضٍقٌي تؼطيف وٌٌس.
زاًكگبُّبي ػلَم پعقىي تْطاى ٍ قْيس ثْكتي زض ظيطهؤلفِ توطوع ثط هكتطي ًيع
اهتيبظي ظيط هتَؾظ وؿت وطزُاًس  .ثطاي ثْجَز ايي ظيطهؤلفِ ثِ ،زاًكگبُّبي يبز قسُ تَنيِ
هيقَز تساثيطي ضا ثطاي آگبّي اظ ذَاؾتِّب ،پيكٌْبزّب ٍ ًظطات اضثبة ضخَع ثيٌسيكٌس ٍ
آىّب ضا زض تهوينگيطيّب ًظط ثگيطًس.
زاًكگبُ ػلَم پعقىي تْطاى زض ظيطهؤلفِّبي يبزگيطي ؾبظهبًي ٍ چكناًساظ اهتيبظّبي ظيط
هتَؾظ وؿت وطز .تَنيِ هيقَزوِ زاًكگبُ ثطاي ثْجَز ايي هَاضزًَ ،آٍضي ٍ ضيؿهپصيطي ضا
هَضز تكَيك ٍ پبزاـ لطاض زّس ٍ پبزاـ هٌبؾجي ضا ثطاي افطاز ذالق ٍ ًَآٍض زض ًظط ثگيطز.
ّوچٌيي هسيطاى ثبيس زض حطف ٍ ػول ثبثت وٌٌس وِ هكتبق قٌيسى ًظطات ٍ پيكٌْبزّبي
ًَآٍضاًِ وبضوٌبى ذَز ّؿتٌس ٍ اظ ًظطات ًَآٍضاًِ آىّب ثطاي ثْجَز ٍضؼيت ؾبظهبى ٍ ووه ثِ
پيكجطز اّساف آى ثْطُ هيثطًسّ .وچٌيي ثِ زاًكگبُ يبز قسُ تَنيِ هيقَز وِ يبزگيطي ضا ثِ
ػٌَاى يه ّسف هْن زض وبضّبي ضٍظهطُ زض ًظط ثگيطز ٍ .چكناًساظ ؾبظهبى ضا ثِگًَِاي
تؼطيف وٌس وِ زض وبضوٌبى ايدبز اقتيبق ًوبيس.
ثب تَخِ ثِ ايٌىِ زًيؿَى ،ؾبظهبىّبي اثطثرف ضا ؾبظهبىّبيي هيزاًس وِ ؾؼي هيوٌٌس
ايي چْبض ٍيػگي فطٌّگي ضا زض ذَز تمَيت وٌٌس ٍ ايٌىِ ايي پػٍّف ًيع ًكبى زاز وِ تمَيت
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ّط چْبض ٍيػگي ثبػث وبّف ؾىَت ؾبظهبًي هيقَز ،هيتَاى ًتيدِ گطفت وِ زاًكگبُّبي
هَضز هغبلؼِ ثب تمَيت قبذمّب ٍ ٍيػگيّبي فطٌّگي -وِ زض آىّب ضؼيف ّؿتٌس -هيتَاًٌس
اهيسٍاض ثبقٌس وِ زض آيٌسُ قطايغي (خَي) ضا زض ؾبظهبىّبيكبى فطاّن آٍضًس وِ وبضوٌبى ثطاي
هغطح وطزى ػمبيسً ،ظطات ٍ ًگطاًيّبي ذَز تطؼ ٍ هكىلي ًساقتِ ثبقٌس.
ايي پػٍّفّ ،وبًٌس ؾبيط پػٍّفّب ٍ هغبلؼبت ،ثب هحسٍزيتّبيي هَاخِ ثَزُ اؾت .اظ خولِ
هيتَاى ثِ ايي هَضز اقبضُ وطز وِ هوىي اؾت ثطذي اظ وبضوٌبى ثِزليل تطؼ اظ ايٌىِ هوىي
اؾت پطؾكٌبهِّب اظ خبًت ضيبؾت ؾبظهبى اثالؽ قسُ ثبقس زض پبؾدگَيي ثِ ثؼضي اظ پطؾفّب
هحبفضِ وبضي ثِ ذطج زازُاًس ٍ ايي اهط هوىي اؾت ثط زضؾتي پبؾدّب ٍ اػتجبض ًتبيح تأثيط
گصاضز.
ثب تَخِ ثِ ًتبيح حبنل اظ ايي پػٍّف هي تَاى ثِ پػٍّفگطاى آيٌسُ پيكٌْبز زاز وِ ثِ
ثطضؾي تأثيط زيگط ٍيػگيّبي ؾبظهبًي ّوچَى ؾيؿتنّبي وٌتطلي ؾبظهبى ٍ ٍيػگيّبي
قرهيتي ثط ؾىَت ؾبظهبًي ثپطزاظًسّ .وچٌيي زض ايي پػٍّف ،ضٍاثظ فطٌّگ ؾبظهبًي ٍ
ؾىَت ؾبظهبًي ثط اؾبؼ هسل فطٌّگ ؾبظهبًي زًيؿَى ؾٌديسُ قس .پػٍّفّبي آيٌسُ
هيتَاًٌس ايي ضٍاثظ ضا ثط اؾبؼ هسلّب ٍ الگَّبي زيگط آظهبيف وٌٌس .
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