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چکیده

ثؼیبسی اص كبحتًؾشاى هقتمذًذ وِ هذیشاى ؿخق اٍل ،صیشثٌب یب ػٌگثٌبی یه ػبصهبى ّؼتٌذ ٍ
ثشای دػتیبثی ثِ ثْشٍُسی دس ػغح هغلَة ،ثبیذ هؼتقذتشیي افشاد ثشای تلذی ایي هؼئَلیت اًتخبة
ؿًَذ .دس ایي تحمیك ثِ ثشسػی هیضاى لذستعلجی هذیشاى پبیِ ٍ هیبًی داًـگبُّبی دٍلتی تجشیض ثب تبویذ
ثش ًؾشیِّبی هبوغ ٍثش ،هیـل فَوَ ٍ اص دیذگبُ ػبصهبًی ،ثِ هفبّین تقْذ ػبصهبًی ٍ اهٌیت ؿغلی
پشداختِ ؿذُ اػت .خبهقِ آهبسی ،ؿبهل وبسوٌبى ٍ هذیشاى پبیِ ٍ هیبًی داًـگبُّبی دٍلتی ؿْش تجشیض
اػت ٍ اعالفبت ثب اػتفبدُ اص اثضاس پشػـٌبهِ اص ثیي وبسوٌبى ٍ هذیشاى ػِ داًـگبُ دٍلتی تجشیض ،كٌقتی
ػٌْذ ٍ تشثیت هقلن آرسثبیدبى (ؿْیذ هذًی) ؿْش تجشیض خوـآٍسی ؿذُ اػت .ؿیَُ ًوًَِگیشی اص ًَؿ
عجمِای هتٌبػت ثِ ؿىل چٌذ هشحلِای ٍ حدن ًوًَِ ثشاثش ً 300فش هیثبؿذ هذیشاى هَسد هغبلقِ توبم
ؿوبسی ؿذُ اػتً .تبیح تحمیك ًـبى هیدّذ ثیي ػي ،ػبثمِ هذیشیت ٍ ستجِ فلوی ٍ هیضاى لذستعلجی
هذیشاى پبیِ ٍ هیبًی ساثغِ هقٌیداس ٍخَد ًذاسد .اهب ثیي دػتشػی ثِ اعالفبت ػبصهبى ،گشایؾ ثِ اًضجبط،
تقْذ ػبصهبًی ٍ اهٌیت ؿغلی هذیشاى ثب هیضاى لذستعلجی هذیشاى پبیِ ٍ هیبًی ساثغِ هقٌیداس ٍخَد داسد.
ایي سٍاثظ هتَػظ ٍ هقىَع ّؼتٌذً .تبیح سگشػیَى چٌذگبًِ ًـبى هیدّذوِ هتغیش دػتشػی ثِ
اعالفبت دسػبصهبى تَػظ هذیشً ،مؾ ثؼیبس هْوی دسپیؾثیٌی لذستعلجی هذیشاى داسد .هیتَاىگفت وِ
ػِ هتغیش دػتشػی ثِ اعالفبت ػبصهبى ،گشایؾ ثِ اًضجبط ٍ تقْذ ػبصهبًی لبدسًذ  33دسكذ اص ٍاسیبًغ
هتغیش لذستعلجی هذیشاى سا پیؾ ثیٌی وٌٌذ.
ٍاشگاى کلیذی :لذستعلجی ،خبهقِؿٌبػی ػبصهبى ،اًضجبط ،تقْذ ػبصهبًی ،اهٌیت ؿغلی.

 .1داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ تبزیش ،داًصآهَختِ کارضٌاسی ارضذ جاهعِضٌاسی ،تبزیش -ایزاى.
 .2استاد گزٍُ علَم اجتواعی داًطگاُ تبزیش.
 .3استادیار گزٍُ علَم اجتواعی داًطگاُ تبزیش.
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هقذهِ
سٍاثظ اًؼبىّب دس صًذگی اختوبفی پیَػتِ دس ػلؼلِهشاتجی اص پبیگبُّب ٍ ًمؾّب ؿىل هیگیشد.
هؼلن اػت وِ ّش پبیگبُ ٍ ًمـی داسای دسخِای اص تَاًبیی ٍ لذست دس اداسُ اهَس ثَدُ ٍ هیضاًی اص لذست
سا دس خبهقِ داسا هی ثبؿذ .ؿخلی وِ آى پبیگبُ سا احشاص وشدُ اػت ثِ ًَفی داسًذُ آى لذست تلمی ؿذُ ٍ
دس ًْبیت لذست دس دػتبى آى ؿخق فیٌیت ٍ تدلی پیذا هیوٌذ .دس تقشیفی فبم لذست سا تَاًبیی
تبثیشگزاسی ثش دیگشاى یب تَاًبیی افشاد یب گشٍُّب دس دػتیبثی ثِ اّذاف تقشیف وشدُاًذوِ هوىي اػت دس
ّش استجبعی ٍخَد داؿتِ ٍ ثِ فٌَاى فبهلی تقییيوٌٌذُ ثیي افشاد تلمی ؿَد .حتی هوىي اػت ثیي دٍ
خَاّش دٍ للَ ثب طى یىؼبى ًیضدسخِای اص افوبل لذست اصػَی یىی اص آىّب دیذُ ؿَد .هبوغ ٍثش 1ثب
فلن ثِ ایيوِ لذست همَلِای ًبهحؼَع اػت آى سا چٌیي تقشیف هیوٌذ «هدبل یه فشد یب تقذادی اص
افشاد ثشای افوبل اسادُ خَد حتی دسثشاثش همبٍهت فٌبكشدیگشی وِ دسكحٌِ فول ؿشوت داسًذ»(فشًٍذ،
 .)232 :1368ثٌبثشایي ،فشد داسای لذست ،فشدی اػت وِ دس اختوبؿ داسای لَُ ٍ اػتقذاد افوبل اسادُ خَد
اػت (ًجَی.)52 :1379 ،
وویبةتشیي هٌجـ دس دًیبی اهشٍص اػتقذاد سّجشی اػت وِ لبثلیت ّذایت هؼتوش ػبصهبىّب ثِ ػوت
ثشًذُؿذى دس دًیبی فشدا سا داؿتِ ثبؿذ ،افشاد ٍ ػبصهبىّبیی وِ هَتَس سّجشی سا هیػبصًذ ٍ دس تَػقِ
سّجشاى ػشهبیِگزاسی هیوٌٌذ یه هضیت سلبثتی پبیذاس داسًذ .ثذٍى تشدیذ هذیشیت هَتَس تَػقِ اػت ٍ ثِ
ػبهبى سػیذى فقبلیتّبی گشٍّی ٍػبصهبًی هؼتلضم هذیشیت اثشثخؾ اػت .دسایي ساػتب ّوىبسی ٍ ًفَر
داؿتي سٍی دیگشاى ثشای اًدبم هؼئَلیت ٍ ٍؽبیفی وِ ثشفْذُ هذیش اػت اهشی ضشٍسی ٍالصم هحؼَة
هیؿَد ٍ یىی اصؿشٍط تحمك هذیشیت اثشثخؾ هیثبؿذ .اص ػَی دیگش ٍاضح اػت وِ سّجشاى ٍ هذیشاى
ثشای هَثش ثَدى ٍ اثشثخـی ثِ اثضاسّبیی هتفبٍت ًیبص داسًذ .لذست یىی اص ایي اثضاسّب هیثبؿذ وِ فشایٌذ
ًفَر ٍ افوبل اسادُ ثش دیگشاى سا ؿبهل هیؿَدً .حَُ اػتفبدُ هذیش اص لذست ٍ ًفَر ػجه سّجشی ًبهیذُ
هیؿَد(ػْشاثی ٍ ّوىبساى.)80 :1388 ،
دس صهیٌِ هذیشیت ًحَُ اػتفبدُ هذیش اص لذست ٍ ًفَر ،ثش فولىشد ػبصهبى ،وبسآیی ػبصهبى ٍ وبسوٌبى
ٍ ثْشٍُسی آىّب تبثیش هیگزاسد « .هذیشاى ثِ دلیل هؼئَلیت دس تمؼین هٌبثـ ػبصهبى دس همیبع گؼتشدُ،
ًؼجت ثِ افضبی دیگش ػبصهبى لذست ثیـتشی داسًذ ٍ دس هَلقیتی لشاس داسًذ وِ لبدسًذ لذست سا تدشثِ
وٌٌذ»(آػتَى خیوض ٍّوىبساى .)23 :2011 ،فالٍُ ثشػلؼلِهشاتت وِ دسیه ػبصهبى هیتَاًذ هٌـب لذست
ثبؿذ ،لذست دس سٍاثظ افشاد ًیض ٍخَد داسد ٍ صهبًی حبكل هیؿَد وِ (كشف ًؾش اص اختیبسات لبًًَی)
وبسهٌذی ثتَاًذ ًؾشیبت خَد سا ثش دیگشی تحویل وٌذ(التذاسی.)229 :1384 ،
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اصػَی دیگش لذست ثِ كَست دلیك دسثیي افشاد یه ػبصهبى تَصیـ ًویگشدد ّوَاسُ اهىبى ؿىبف ثیي
دػتَسات اص ػَی یه فشد ٍ اخشا یب فذم اخشا اص ػَی دیگشاى ٍخَد داسد .دس چٌیي صهبًی اهَس ػبصهبى ثِ
ّن سیختِ ٍ ٍضـ خظهـیّب دچبس اختالل هیگشدد .اص ایي سٍ ؿٌبخت ٍ تقشیف ًوَداس لذست دس ػبصهبى،
احتوبل ثشٍص تٌؾّب ٍ ثشخَسدّب سا وبّؾ دادُ ٍ وبسآیی ػبصهبى سا ثبال هیثشد .ایي هَضَؿ یىی اص هَاسدی
اػت وِ ضشٍست اًدبم چٌیي تحمیمی سا ًـبى هیدّذ .ثذیي هقٌیوِ دسیه ػبصهبى اثتذا حذٍد ٍ اختیبسات
لبًًَی ّش وذام اص هذیشاى پبیِ ٍ هیبًی تقشیف ؿَد ٍ افوبلی وِ ایي هذیشاى اًدبم هیدٌّذ ثب ًوَداس لذست
تغجیك دادُ ؿَد تب فالٍُ ثشؿٌبػبیی اَفوبل خبسج اصهحذٍدُی لبًًَی لذست آىّب ،ػَدهٌذی یب ًبػَدهٌذی
اَفوبلؿبى ثش ػبصهبى هقیي گشدد .اًدبم ایي تحمیك ّنچٌیي ثِ ؿٌبخت ػجه سّجشی هذیشاى هیپشداصد.
«ؿىی ًیؼت وِ چگًَگی سّجشی دس عشص ػلَن ٍ سفتبس وبسهٌذاى ٍ دس ًتیدِ دس تحمك اّذاف ػبصهبى
هَثش هیثبؿذ .كشفًؾش اص اكَل ٍ فٌَى ػبصهبًی ،سّجش خَة هیتَاًذ ثؼیبسی اص هـىالت سا حل ًوبیذ.
صیشا اغلت اتفبق افتبدُ اػت وِ تغییش سٍػبی ػبصهبى دس ًتبیح فولیبت دػتگبُ هَثش ٍالـ گشدد»(التذاسی،
ً .)231 :1384حَُ سّجشی ثِ فٌَاى ٍػیلِای ثشای تـَیك پیشٍاى ثشای سػیذى ثِ اّذاف گشٍُ یب ػبصهبًی
وِ آىّب هـغَلاًذ ،تلمی هیؿَد .دسایي خلَف هغبلقبت ثؼیبسی ساخـ ثِ ًمؾ سّجش دس ًَآٍسی ،ثِ ٍیظُ
دسحَصُی خلك خََ ًَآٍساًِ ّنچَى ایدبد فضبی ثبص دسوٌؾ هتمبثل وبسوٌبى ٍ سّجش ،اًدبم ؿذُ اػت(ًٍگ
ٍ ّوىبساى.)2009 ،
ثشسػی هیضاى لذستعلجی هذیشاى یه ػبصهبى ّنچٌیي ثِ ؿٌبخت خَ ػبصهبًی ووه هیوٌذ .خَ
ػبصهبًی دسن وبسوٌبى اص هحیغی اػت وِ دس آى هـغَل ثِ وبس ّؼتٌذ .دس ٍالـ دسن وبسوٌبى ثشداؿتی
رٌّی ٍ احؼبػی اػت وِ تَػظ استجبعبت اًؼبًی ؿىل هیگیشد؛ استجبعبت اًؼبًی وِ وبسوٌبى ثب هذیش ٍ
ّوىبساى خَد داسًذ .تحمیمبت ًـبى دادُاًذ وِ صهبًی وِ ثب وبسوٌبى ثِ كَست فبدالًِ ٍهثجت سفتبس هیؿَد
آىّب ثشای ًـبى دادى ًگشؽ هثجت تـَیك هیؿًَذ ٍ ایي اهش ثبفث افتوبد آىّب ثِ سّجشی ٍػبصهبى هی-
ؿَد .دس ٍالـ وبسوٌبى دس هحیغی وِ ثِ هٌبثـ ،اعالفبت ٍ حوبیت دػتشػی داؿتِ ثبؿٌذ ،فشكت یبدگیشی
پیذا هیوٌٌذ ٍ ایي اهش تَاىهٌذی آىّب سا افضایؾ هیدّذ(ثبثبییصولیىی ٍ دیگشی.)86 ،
اص ػَی دیگش هیضاى لذست علجی سّجشاى ثش سضبیت ؿغلی وبسوٌبى ،اثشثخـی ٍ ثْشٍُسی ػبصهبى،
وبسآیی ػبصهبى ،اخالق ػبصهبًی ٍ ًحَُ فول ثِ لَاًیي ٍ همشسات تبثیشگزاؿتِ ٍ ؿىَفبیی یب اص ثیي سفتي
اػتقذادّبی ػبصهبى سا هَخت هیؿَد .دس ایي تحمیك لذست ثِ فٌَاى یه هتغیش لبثل هغبلقِ دس داًـگبُ
دس ًؾش گشفتِ ؿذُ اػت .اثتذا ثش ثشسػی هیضاى لذستعلجی هذیشاى پبیِ ٍ هیبًی دس داًـگبُّبی دٍلتی
ؿْش تجشیض هتوشوض ؿذُ ٍ ػپغ فَاهل هشتجظ ثب لذستعلجی هذیشاى هَسد هغبلقِ لشاس گشفتِ اػت .دس
ًْبیت استجبط ثیي هیضاى لذست علجی ٍ فَاهل دیگش ثشسػی ؿذُّ .ذف ایي تحمیك تقییي هیضاى لذست
علجی هذیشاى پبیِ ٍ هیبًی داًـگبُّبی دٍلتی ؿْش تجشیض ٍ استجبط هتغیشّبی هؼتمل ػي ،ػبثمِ هذیشیت،
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ستجِ فلوی ،دػتشػی ثِ اعالفبت ػبصهبى ،گشایؾ ثِ اًضجبط ،تقْذ ػبصهبًی ٍ اهٌیت ؿغلی ثب آى ثَدُ
اػت.
مبانی نظزی

لذست اص دیذگبُّبی هختلف هَسد ثحث لشاس هیگیشد .ثب تَخِ ثِ هَضَؿ همبلِ حبضش هیتَاى لذست
سا اص دیذگبُ خبهقِؿٌبػی ٍ ػبصهبًی هَسد ثشسػی لشاس داد.
ٍثش اػبع لذست سا اعالفبت هی داًذ ٍ اص دٍ ًَؿ داًؾ؛ ؿبهل هقلَهبت فلوی وِ دس ستجِ فلویی تجلیَس
هییبثذ؛ ٍ اعالفبت سػوی هَخَد دس ػبصهبى ،ػخي ثِ هیبى هیآٍسدٍ .ی همَلِ لذست سا اص دیذگبُ خبهقِ-
ؿٌبختی ٍ ػبخت اختوبفی هَسد تَخِ لشاس دادُ اػتٍ .ثش تَخِ خَد سا هؼتمیوبً ثِ فیٌیت خبهقیِ هقغیَف
وشدُ ٍ لذست سا دس هیبى ٍالقیبت اختوبفی هَسد تحلیل لشاس هیدّذ .ثِ فجبست دیگش دس ایي ًگشؽ لیذست
تٌْب دس فشكِ سفتبس اختوبفی اًؼبىّب هَسد ثشسػی لشاس هیگیشدٍ .ی دس ًگبّی دلیك لیذست سا اییي گًَیِ
هقشفی هیوٌذ :احتوبل ایي وِ دس یه ساثغِ اختوبفی فشدی دسهَلقیتی لشاس گیشد وِ ثتَاًذ اسادُ خَد سا ثِ
سغن همبٍهت افوبل وٌذ ،كشف ًؾش اصایي وِ چٌیي احتوبلی ثشچِ ثٌیبًی هتىی اػت ،لذست ًبم داسد(ًجَی،
 .)49 :1379پغ اص ًؾش ٍثش لذست هدبل یه فشد یب افشاد ثشای افویبل اسادُ خیَد حتیی دس ثشاثیش همبٍهیت
فٌبكش دیگش وِ دس كحٌِ فول ؿشوت داسًذ ،اػت .اص ایي سٍ لذست ثش دٍ سوي فوذُ اػتَاس اػت :تحوییل
اسادُ؛ همبٍهت ؿخق دیگشٍ .ثش لذست سا هقبدل ػلغِ هیداًذ ٍ ساثغِ ثیي لذستهٌذ ٍ لذستپیزیش سا هثیل
ساثغِ فشهبًجش ٍ فشهبًشٍا یب اعبفت ٍ فشهبى هی ثیٌذٍ .ثش هقتمذ اػت ّش وغ وِ دس خبهقیِ لیَُ ٍ اػیتقذاد
افوبل اسادُ خَد سا ثش دیگشاى داؿتِ ثبؿذٍ ،اخذ لذست اػت(ػشٍسی.)1389 ،
ٍی ػِ ًَؿ ًؾبم التذاس سا اص ّن هتوبیض هیوٌذ :التذاس ػٌتی ،التذاس فشّوٌذاًِ ٍ التذاس فمالًی -لبًًَی.
التذاس ػٌتی اص یه ًَؿ ًؾبم افتمبدی دیشپبی ػشچـوِ هیگیشد .التذاس فشّوٌذاًِ ثِ لبثلیتّب یب ٍیظگیّیب
ٍ یب افتمبد پیشٍاى یه سّجش ثِ ایي وِ آى ؿخق اییي خلَكییبت سا داسد ػشچـیوِ هییگییشد ٍ التیذاس
فمالًی -لبًًَی هؼتلضم ٍخَد لَافذی اػت وِ تَػظ لبًَى ٍ ثِ كَست فمالیی ثِ تلَیت سػیذُ ثبؿیٌذ
(سیتضس.)34 :1382 ،
ثش اػبع ًؾش ٍثش التذاس لذست هـشٍؿ اػت التذاس ًـبى هیدّذ وِ اًؼبى ثشای لجَالًذىّبی خَد چِ
تَاًبییّبیی داسد دس حبلی وِ لذستعلجی تَاًبیی اًؼبى ثشای تغییش سفتبس دیگشاى اػت .التذاس لذست هـشٍؿ
ٍ لبًًَی ٍ همجَل اػت وِ هیثبیذ دس ؿشایظ همتضی هَسد اعبفت ٍ فشهبًجشداسی لشاس گیشد التذاس سا لیذست
هجتٌی ثش سضبیت تلمی وشدُاًذ ،التذاس ًَؿ ٍیظُای اص ًفَر اػت یقٌی ًفیَر هـیشٍؿ هییثبؿیذ(فبلن:1383 ،
.)103
اص دیذگبُ ٍثش اعالفبت یىی اص هٌبثـ فوذُ لذست دس دیَاىػبالسی اػت .لذست ولیِ دیَاىػبالساى،
كشف ًؾش اص سیـِ ای وِ دس تمؼین وبس اداسی داسد ،ثش دٍ ًَؿ داًؾ اػتَاس اػتً :خؼت هقلَهبت فلوی دس
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گؼتشدُتشیي هفَْم ایي ٍاطُ وِ اص عشیك آهَصؽ تخللی ثِ دػت هیآیذ؛ ّش چٌذ هتخللبى ثِ تٌْبیی
لذست دیَاىػبالسی سا تجییي ًویوٌٌذ .فالٍُ ثش ایي دیَاىػبالساى داسای اعالفبت سػوی ّؼتٌذ وِ اص
هدبسی اداسی وؼت هیوٌٌذوِ آىّب سا ثِ ٍالقیبتی هدْض هیوٌذ تب ثتَاًٌذ وٌؾّبی خَد سا ثشآىّب اػتَاس
وٌٌذ .تٌْب وؼی وِ ثذٍى دس ًؾش گشفتي ًیت خیش وبسوٌبى اداسی ثِ ایي ٍالقیبت دػتشػی داؿتِ ثبؿذ،
هیتَاًذ ثِ گًَِای وبسآهذ ثشاداسُ ًؾبست وٌذ .اثضاس لذست اكلی دیَاىػبالسی ،تجذیل اعالفبت سػوی ثِ
هَاد عجمِثٌذی ؿذُ ثب اػتفبدُ اكغالح هقشٍف «هحشهبًِ» اػت .دس تحلیل ًْبیی ،ایي اكغالح كشفبً ثِ
هقٌبی حفؼ دػتگبُ اداسی دس همبثل ًؾبست اػت(دٍدیٌگ.)100 :1380 ،
فَوَ لذست سا اػتشاتظیای تقشیف هیوٌذ وِ ساثغِ ٍثیك ٍ تٌگبتٌگی ثب هقشفت ٍ داًؾ داسد .اص ًؾش
فَوَ لذست فبهلی هْن دس ایدبد اًضجبط اػت .ثِ فجبست دیگش «لذست ًمـی ػَدهٌذ دس فيآٍسیّبی
اًضجبعی داسد»ٍ .ی اًضجبط سا اص پیبهذّبی لذست هیداًذ ٍ دٍ هفَْم اص اًضجبط سا دس ًؾش داسدً :خؼت
اًضجبط ثِ ػبى چبسچَة هَضَفی ٍ ػپغ ،اًضجبط دس ساػتبی ػَطُ ؿذى ٍ فشهبىثشداسی(دطگبّی ٍ
دیگشی .)176 :1385 ،فَوَ ثش ایي ثبٍس اػت وِ لذست توبهی سدُّب ٍ سٍاثظ اختوبفی سا دس ثش هیگیشد.
ٍی هیگَیذ« :ثِ گوبى هي لذست دس توبهی سٍاثظ اًؼبًی حضَس داسد .دس ّوِی ایي سٍاثظ یه عشف
هیوَؿذ عشف دیگش سا هْبس وٌذ ٍ صیش فشهبى ثگیشد .اهب ایي ساثغِّب هتحشن ٍ تغییشپزیشًذ ٍ ثشای اثذ
ثبثت ًیؼتٌذ .ساثغِی لذست ایدبة هیوٌذ ّش دٍ عشف اص دسخِای اص آصادی ثشخَسداس ثبؿٌذ .حتی اگش
ساثغِی لذست ثِ ولی ًبهتقبدل ثبؿذ .ساثغِی لذست ّوَاسُ اهىبى همبٍهت سا دس خَد داسد»(ثِ ًمل اص فبلن
ٍ یحیَی.)247 :1388 ،
ثشای فَوَ ثُقذ همبثل لذست یقٌی همبٍهت اّویت صیبدی داسد .اص دیذگبُ فَوَ لذست تٌْب دس دػت
دٍلت ،عجمِ حبون یب فشد خبكی ًیؼت .لذست یه اػتشاتظی اػت؛ لذست ًِ ًْبد ٍ ًِ ػبختبس ثلىِ ٍضقیت
اػتشاتظیه پیچیذُ ٍ وثشت سٍاثظ ثیي ًیشٍّبػتّ .شخب لذست ٍخَد داسد همبٍهت ًیض ّؼت؛ ّشخب ًبفشهبًی
ٍ همبٍهت ثِ پبیبى ثشػذ ساثغِ لذست ًیض پبیبى هیپزیشد .ثذیيػبى فَوَ هیبى لذست ٍخـًَت توبیض هْوی
لبئل هیؿَدٍ .ی دس تحلیل لذست ،وبسی ثب اؿىبل ػبصهبىیبفتِ ٍ هتوشوض لذست ًذاسد .ثلىِ هَضَؿ اكلی
ثحث اٍ تىٌیهّبیی اػت وِ دس ًْبدّبی گًَبگَى تدؼن هییبثذ .ثِ ػخي دیگش هؼئلِ هَسد ثحث فَوَ
اِفوبل ،حَصُ اخشا ٍ اثشات افوبل لذست اػت ًِ لجضِ یب تلبحت لذست .اص ًؾش فَوَ لذست ؿجىِای اػت
وِ ّوِ دس آى گشفتبساًذ .افشاد هبله یب وبسگضاس لذست ًیؼتٌذ ثلىِ هدشی آىاًذ .حمبیك ٍ خَاػتّب اص
اثشات لذست ّؼتٌذ .فشد ّن هحلَل لذست ٍ ّن ٍػیلِای ثشای تـخیق ٍ تجلَس آى اػت.
ًىتِ هْن ایي اػت وِ اص ًؾش فَوَ ،هىبًیؼنّبی لذست هتضوي تَلیذ اثضاسّبی هَثش ثشای ایدبد ٍ
اًجبؿ ت داًؾ ّؼتٌذ .هـبّذُ ،ثجت ٍلبیـ ،تحمیك ٍ ثشسػی اص خولِ ایي اثضاسّب ثِ ؿوبس هیسًٍذ .اِفوبل
لذست ضشٍستبً دػتگبُّبی داًؾ سا ثِ حشوت دس هیآٍسد ٍ فضبّبیی ایدبد هیوٌذ وِ دس دسٍى آىّب داًؾ
ؿىل هیگیشد .هىبًیؼنّبی لذست هذسى دس ػذُّبی ّفذّن ٍ ّدذّن پیذا ؿذًذ ٍ اص عشیك ًؾبمّبی
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هشالجتی ٍ ؿجىِ اخجبسّبی هبدی ثش ثذىّب افوبل گشدیذًذ .فَوَ ایي لذست خذیذ سا «لذست اًضجبعی»
هیًبهذ وِ پیذایؾ ٍ افوبل آى ثِ ًحَ خذاییًبپزیشی ثب پیذایؾ دػتگبُّبی خبف داًؾ ٍ تىَیي فلَم
اًؼبًی پیًَذ داؿتِ ثبؿذ(دسیفَع ٍ دیگشی .)26 :1387 ،هفَْم لذست اص ًؾش فَوَ ثِ هثبثِ «هىبًیؼوی
ثشای صًذگی ثْتش» فْویذُ هیؿَد .ایي هىبًیؼن ساّجشدّبی پیـشفت خَد سا دس ثشهیگیشد وِ ّن فبهل سا
لبدس هیػبصد ٍ ّن ثش ٍی فـبس ٍاسد هیآٍسد(ثَػتبًی ٍ دیگشی.)74 :1388 ،
دس یه تمؼینثٌذی ولی ،هیتَاى لذست دس ػبصهبى سا ثِ دٍ ًَؿ فوذُ تمؼین وشد« :لذست هذیشیتی
(ػبصهبًی)» وِ اص همبم فشد دس ػبصهبى ًـأت هیگیشد ٍ «لذست ؿخلی» وِ ثشآهذُ اص ٍیظگیّب ٍ
خلَكیبت ؿخلی فشد اػت.
لذست هذیشیتی :ایي ًَؿ لذست هتقلك ثِ پؼت ٍ همبم ػبصهبى اػتٍ .لتی وِ یه ؿغل ٍ پؼت
ػبصهبًی ایدبد هیؿَد ،ثشای آى پؼت ٍ هتلذی آى ،اختیبسات ٍ لذست هـخلی دس ًؾش گشفتِ هیؿَد.
لذست هذیشیتی ؿبهل ،لذست لبًًَی ،لذست پبداؽ ٍ لذست اخجبس هیثبؿذ .هذیشاى لذست علت هقوَالً اص
لذست ٍ هٌبثـ لذست ثِ فٌَاى اثضاسی ثشای سػیذى ثِ اّذاف خَدؿبى اػتفبدُ هیوٌٌذ.
لذست لبًًَیًَ :فی حك ػبصهبًی اػت وِ ثِ فشد اخبصُ هیدّذ تب دیگشاى سا ثِ اعبفت اص خَد ٍا داسد.
لذست لبًًَی ،لذستی اػت وِ ثِ پؼت ٍ همبم ػبصهبًی تقلك داسد ٍ ّش وغ وِ دس آى پؼت ٍ همبم لشاس
هیگیشد ،اص آى لذست ثشخَسداسهیؿَد؛ ثٌبثشایي هٌـأ ایي لذست ،ػبصهبى اػت .دسػبصهبى ،صیشدػتبى ّوَاسُ
خَد سا تبثـ ػشپشػتبى ٍ هذیشاى ػبصهبى هیداًٌذ ٍ تحت تأثیش آًبى ّؼتٌذ ٍ هیوَؿٌذ تب خَاػتِّبی آًبى
سا ثشآٍسًذ؛ چشا وِ احؼبع هیوٌٌذ آًبى اص لذست هـشٍؿ ٍ لبًًَی ثشخَسداسًذ ٍ ایي حمی اػت وِ اص عشف
ػبصهبى ثِ آًبى افغب ؿذُ اػت(ؿفیقی.)164 :1385 ،
لذست پبداؽ :لذست پبداؽ ،ثشحؼت دسخِ وٌتشل یه ؿخق ثشپبداؽّبیی وِ ثشای دیگشاى ثب اسصؽ
هیثبؿٌذ ،ػٌدیذُهیؿَد .ثِفٌَاى هثبل ،هقشٍفتشیي پبداؽّبی ػبصهبًی حمَق ،استمب ٍ ٍاگزاسی هأهَسیت
هیثبؿٌذ .اگشهذیشی ثتَاًذ ثش حمَق دسیبفتی وبسوٌبًؾ وٌتشل داؿتِ ثبؿذ ،دس هَسد استمبی آىّب اؽْبس ًؾش
وٌذ ٍ دس ٍاگزاسی ؿغل ،كبحت سأی ٍ داسای ًؾش لبثل تَخْی ثبؿذ ،اص لذست پبداؽ ثبالیی ثشخَسداس
اػت(ّوبى).
لذست اخجبس :هقٌی لذست اخجبس ایي اػت وِ هذیش هیتَاًذ ثب تزوش ،تَثیخ ٍ تٌجیِ افشاد ،آًبى سا ٍاداس ثِ
اًدبم دادى ٍؽبیفؿبىوٌذ .چَىایي لذست هجتٌی ثشتشع اػت ،ثٌبثشایي ،هوىي اػت ثبفث ایدبد اضغشاة
ٍ حبلت دفبفی دس افشاد ؿَد(ػبفتچی .)387 :1386،هذیشاى ثبیذ اػتفبدُ اص لذست اخجبس سا ثِ حذالل ثشػبًٌذ
ٍ لجل اص ثِوبس ثشدى آى ،ثِ ًىبت صیش تَخِ داؿتِ ثبؿٌذ:
ثبیذ صیشدػتبى سا وبهالً ثب همشسات ػبصهبى ٍ خشیوِ فذم سفبیت آىّب ،آؿٌب وٌٌذ تب اػتفبدُ اص لذست
تٌجیِ هَخت فذاٍت ٍ دؿوٌی وبسوٌبى ًـَد .لجل اص افوبل تٌجیِ ثبیذ ثِ وبسهٌذ خَدّ ،ـذاس دٌّذ .ؿذت
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تٌجیِ ثبیذ هتٌبػت ثب اّویت تخلف ثبؿذ .هذیش ثبیذ افتجبس خَد سا ًیض حفؼ وٌذ ،هذیشی وِ ّوَاسُ تْذیذ
هیوٌذ ٍلی آى سا اخشا ًویوٌذ ،لذست ٍ احتشام خَد سا اص دػت هیدّذ(ؿفیقی.)164 :1385 ،
لذست ؿخلیّ ،یچ استجبعی ثِ پؼت ٍ همبم ػبصهبًی ًذاسد ٍ اص ٍیظگیّب ٍ خلَكیبت ؿخلی افشاد
ًـأت هیگیشد ٍتٌْب ثِ ؿخلیت فشد ثؼتگی داسد .لذست ؿخلی ًیض ثِ دٍ كَست لذست تخلق ٍلذست
هشخقیت ًوَد پیذا هیوٌذ.
لذست تخلق :فجبست اص تَاى وٌتشل سفتبس دیگشی اػت اص عشیك داؿتي داًؾ ،تدشثِ یب لضبٍتی وِ
ٍی ًذاسدٍ ،لی ثِ آى ًیبص داسد(سضبئیبىً .)404 :1380 ،ؾبست ثش وبس هتخللبى ٍ ثِ فجبست دلیكتش افوبل
وٌتشل ثش اعالفبت هیتَاًذ هٌجـ ایدبد لذست ثبؿذ .ثِ فٌَاى هثبل ،داهٌِ لذست هذیش ثبصسگبًی تب خبیی
گؼتشؽ هییبثذوِ فشٍؿٌذگبى ثِ اعالفبتی وِ اٍ دس اختیبس داسد ًیبصهٌذ ثبؿٌذّ .شلذس اعالفبت ثب اّویتتش
ٍ هٌبثـ خبیگضیي ثشای وؼت اعالفبت هحذٍدتش ثبؿٌذ ،لذست تخلق ثیـتش خَاّذ ثَد .لذست تخلق
هیتَاًذ دس خبیگبُّبی هختلف ػبصهبًی ؽبّش ؿَد .ثِ ثیبى دیگش هیتَاًذ ثش همبمّب ٍ ؿغلّب اٍلَیت پیذا
وٌذ .هذیشاى ػغح ثبالی ػبصهبى دس هَسد یه هَضَؿ هْن ػبصهبى تلوین هیگیشًذٍ .لی وبسوٌبى ػغح
پبییيتش هوىي اػت تخللی داؿتِ ثبؿٌذ وِ هذیشاى ػغح ثبال ثشای تلوینگیشی ثِ آى تخلق ًیبص
داؿتِ ثبؿٌذ.
لذست هشخقیتٌّ :گبهی گفتِ هیؿَد فشد داسای لذست هشخقیت اػت وِ ثِ دلیل ٍفبداسی پیشٍاًؾ ثِ
اٍ ،تَاًبیی الصم ثشای وٌتشل آًبى سا ،داسا ثبؿذ .یىی اص هجبًی لذست هشخقیت ،ثشخَسداس ثَدى فشد اص ًَفی
خزثِ یب وـؾ ؿخلی اػت وِ اكغالحب ثِ آى وبسیضهب[ ]1گفتِ هیؿَد(ػبفتچی .)387 :1386 ،لذست
هشخقیت ثیـتش ثب افتوبد ،تـبثِ ،پزیشؽ ،هحجت ،هیل ثِ تملیذ ٍ تقلكّبی سٍحی ّوشاُ هیثبؿذ .ثِ عَس
هقوَل لذست هشخقیت ثِ كَست تملیذ ؽبّش هیؿَد .ثِ فٌَاى هثبل ،هذیشخذیذ یىی اصثخؾّبی ػبصهبى،
خَاىتشیي ؿخلی ثبؿذ وِ ثِ ایي همبم سػیذُ اػت .هوىي اػت دیگش وبسوٌبى ثِ ایي اهیذ وِ ثتَاًٌذ
ًشدثبى تشلی سا عیوٌٌذ اص اٍ تجقیت وٌٌذ .آىّب هوىي اػت لجبعّبیی ؿجیِ اٍ ثپَؿٌذ .ػبفتّبی وبسخَد
سا ثب ػبفتّبی وبس اٍ تغجیك دٌّذ ٍ وبسّبیی سا اًدبم دٌّذ وِ هَسد تَخِ اٍ ثبؿذ .دس ایي كَست هیتَاى
گفت ایي هذیش ًؼجت ثِ وبسوٌبى صیش دػتؾ اص لذست هشخقیت ثشخَسداس اػت(ؿفیقی.)386 :1385 ،
اًضجبط لذستی اػت وِ ثش یه یب چٌذ ًفش ثشای اّذاف وٌتشل افوبل هیؿَد ٍ افشاد سا دس ثشاثش فشهبى
ٍ دػتَس هٌقغف هیوٌذ .اص ًؾش فَوَ ّذف اًضجبط ًِ تٌْب هحذٍد گشداًیذى وؼبًی اػت وِ ثش آىّب
افوبل اًضجبط هیوٌذ ثلىِ تمَیت ٍ اػتفبدُ اص تَاًبییّبی آىّب ًیض ّؼت .فَوَ ًـبى هیدّذ وِ
هدوَفِّبی تحت اًضجبط ساهیتَاى ثِ فٌَاى هدوَفِای اصًیشٍّبی لبثل هحبػجِ ٍ ػَءاػتفبدُ داًؼت
وِ هَفمیت ٍ ؿىؼت آىّب پیـشفت داًؾ سا خلَ اًذاختِ ٍ ًیض پیـشفت ثشخی اصاًَاؿ داًؾ هیتَاًذ
گؼتشؽ اًضجبط سا تشٍیح وٌذ .دس ًتیدِ ثیي لذست اًضجبعی ٍ ؿىلگیشی ثشخی اص فشكِّبی داًؾ
استجبط اػت(ّیٌذع.)136 :1380 ،
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تقْذ ػبصهبًی یىی اص هفبّیوی اػت وِ دس خبهقِؿٌبػی ػبصهبىّب اّویت صیبدی داسد .دس فلَم اًؼبًی
تقبسیف هتفبٍتی اص ایي هفَْم اسایِ ؿذُ اػت .تقْذ ػبصهبًی ًَفی ٍاثؼتگی فبعفی ثِ ػبصهبى اػت .ثِ
گًَِای وِ وبسوٌبى ثِ ؿذت هتقْذَّ ،یت خَد سا اص ػبصهبى هیگیشًذ ،دس ػبصهبى هـبسوت داسًذ ٍ اص
فضَیت دس ػبصهبى لزت هیثشًذ .پَستش ٍ ّوىبساًؾ 1تقْذ ػبصهبًی سا پزیشؽ اسصؽّبی ػبصهبى ٍ دسگیش
ؿذى دس ػبصهبى تقشیف وشدُاًذ .ثِ افتمبد آىّب هقیبسّبی اًذاصُگیشی ػبصهبًی ؿبهل اًگیضُ ثبال ،لجَل
ػبصهبى ٍ پزیشؽ اّذاف آى ،آهبدگی ثشای تالؽ فشاٍاى ٍ فاللِهٌذی ثشای حفؼ فضَیت دس ػبصهبى
هیثبؿذ .چبتوي ٍ اٍسایلی 2تقْذ ػبصهبًی سا ثِ هقٌی حوبیت ٍ پیَػتگی فبعفی ثب اّذاف ٍ اسصؽّبی یه
ػبصهبى ،ثِ خبعش خَد ػبصهبى ٍ دٍسی اص اسصؽّبی اثضاسی آىٍ ،ػیلِای ثشای دػتیبثی ثِ اّذاف دیگش
تقشیف وشدُاًذ(حؼیٌی ٍ دیگشی.)10 :1388 ،
هیضاى تقْذ ثِ ػبصهبى وبسثشدّبی هتقذدی داسد .دس اغلت تحمیمبت اًدبمؿذُ فشم ایي ثَدُ اػت
وِ ػغَح ثبالی تقْذ ،ثشای ػبصهبى هفیذ خَاّذ ثَد .ثِ فٌَاى هثبل ثشای یه فضَ هتقْذ ثِ ػبصهبى،
فَایذ هتقذد ثیشًٍی ّنچَى هٌبفـ ٍ دسآهذّب ٍ سٍاىؿٌبختی ّنچَى سضبیت دسًٍی اص ؿغل ٍ استجبعبت ثب
ّوىبساى سا ثشؿوشدُاًذ .ایدبد تقْذ ػبصهبًی ثشای ّش دٍ گشٍُ وبسوٌبى ٍ هذیشاى اهشی حیبتی ٍ اٍلَیت-
داس هحؼَة هیؿَد .هحممبى ثیبى هیوٌٌذ وِ وبسوٌبى ثؼیبس هتقْذ ثِ ػبصهبى ،افشادی ّؼتٌذ وِ خَد
سا دس سفتبسّبی فشا ًمـی هبًٌذ خاللیت ٍ ًَآٍسی دسؿغل دسگیش هیوٌٌذ .ثشٍص چٌیي سفتبسّبیی اصآىخبیی
وِ ثب سٍحیِ سلبثتخَیی ػبصهبى دس استجبط اػت ،هغلَة ّش ػبصهبًی هیثبؿذ(ًبؽن ٍ دیگشی:1387 ،
ّ .)13شػی ٍ ثالًچبسد ،3تقْذات هذیش هَفك سا هدوَفِ الذاهبتی هیداًٌذ وِ ٍی دس استجبط ثب ّش یه اص
هَاسد تقْذ ثِ ػبصهبى ،تقْذ ًؼجت ثِ هـتشی ،تقْذ ًؼجت ثِ خَیـتي ،تقْذ ثِ هشدم ٍ تقْذ ثِ ٍؽیفِ
ثِ اًدبم هیسػبًذ(ثختیبسی .)13 :1377 ،ایي تقْذات دس وٌبس ّن چبسچَة اكلی سػیذى ثِ هذیشیت
هَفك سا دس ثلٌذهذت تـىیل هیدٌّذ .حلمِ اتلبل اكلی هیبى ّش یه اص ایي تقْذات «هذیش» خَاّذ
ثَد .دسكَستی وِ ایي تقْذات ثِ عَس هؼتوش اًدبم گیشًذ ولیذ هَثش هذیشیت خَاّذؿذ(كوذی ٍدیگشی،
.)50 :1388
دس هفَْم اهٌیت ؿغلی هَضَفبتی چَى تغییشات ؿغلی ،اص دػت دادى ؿغل ،فذم دػتیبثی ثِ ؿغل
هٌبػت گٌدبًذُ ؿذُ اػت .ثٌبثشایي افتمبد سٍاىؿٌبػبى كٌقتی ٍ ػبصهبًی ،اهٌیت ؿغلی یىی اص فَاهل
ثِ ٍخَدآٍسًذُ سضبیت ؿغلی اػت .هَلفِّبی هفَْم اهٌیت ؿغلی هیتَاًذ ؿبهل توشوض ثشؿغل ،خبثدبیی
ووتش دسؿغل ،اًتخبة ؿغل هٌبػت ،سضبیت دس ؿغل ،سضبیت التلبدی ،فبعفی ثَدى هحیظ وبس ،احؼبع
آساهؾ دسوبس ٍ ٍاثؼتِ ؿذى فشد ثِ ػبصهبى ثبؿذ .اهٌیت ؿغلی هیتَاًذ دٍحبلت داؿتِ ثبؿذ :اهٌیت ؿغلی
1.

)Porter, L.W et al (1974
Chatman & O Reilly
3.
Hersey & Blanchard
2.
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دسٍى ػبصهبى ،یقٌی ایيوِ ػبصهبى ثِ تقْذ وبسیً ،ؾبم وبسی ،وبس ویفی ،خؼبست ٍ تخلق وبسوٌبى
ٍاثؼتِ ثبؿذ ًِ ایيوِ افشاد ٍ وبسوٌبى ػبصهبى اصعشیك اػتخذام سػویٍ ،اثؼتِ ثِ ػبصهبى ثبؿٌذ .صهبًی
وِ وبسوٌبى یه ػبصهبى خَة پشٍسؽ یبفتٌذ حتی اگش افشاد ثِ عَس هَلت ّن اػتخذام ؿذُ ثبؿٌذ ثِ
لحبػ ًیبص ػبصهبى ،احؼبع اهٌیت ؿغلی هیوٌٌذ .اهٌیت ؿغلی ثشٍى ػبصهبًی ،یقٌی ایيوِ یه ػبصهبى
فالٍُ ثش اًدبم وبسّبی خبسی خَد ،تَػظ وبسوٌبى ثبیؼتی ًمؾ یه داًـگبُ فلوی ٍ وبسثشدی سا دس
پشٍسؽ وبسوٌبى ایفب وٌذ ٍ افشاد سا دستفىشٍ ،خذاى وبس ،هْبستّبی استجبعی ٍ هْبستّبی هختلف تمَیت
ػبصد .صهبًی وِ وبسوٌبى یه ػبصهبى دسایي اثقبد سؿذیبفتِ ؿذًذ ،ثبصاس وبسی ػبصهبى ثِ تخلق ،هْبست،
دلؼَصی ٍ وبس ویفی وبسوٌبى ٍاثؼتِ ؿذُ ٍ افشاد هیتَاًٌذ اًذٍختِّبی ووی ٍ ویفی خَد سا ثِ وبس
گیشًذ ،ثٌبثشایي اص ایي عشیك ًیض اهٌیت ؿغلی افشاد تضویي هیگشدد(ػلغبًی.)1379 ،
پیشینه تجزبی تحقیق

دس ساػتبی ایي تحمیك ،تحمیمی وِ ثتَاًذ ثِ كَست هؼتمین ثِ هَضَؿ لذست علجی ٍ فَاهل هَثش ثش
آى ثپشداصد ٍخَدًذاسدٍ .لی ثبایي حبل ،ثشخی اصتحمیمبت تدشثی ثِ كَست غیشهؼتمین ثِ اثقبد لذستعلجی
(هتغیش ٍاثؼتِ) ٍ هتغیشّبی هؼتمل ثِ كَست هؼتمین ٍ یب غیشهؼتمین پشداختِاًذ وِ دس ایي خب ثِ فٌَاى
پیـیٌِ تدشثی آٍسدُ هیؿَد:
دس ثیي تحمیمبت داخلی ،كذیمی ٍ آخًَذی ( )1380هقتمذًذ فضبی ػبصهبًی ًبؿی اص ًؾبم هذیشیتی وِ
دس آى پتبًؼیل ّبی اًؼبًی ثِ ؿىَفبیی ثشػذ ،تأثیش هثجتی ثش هیضاى اًگیضُ وبسوٌبى داسد .فشیضی ػبهبًی ٍ
ّوىبساى ( )1388دس تحمیمی ثِ ساثغِ هیبى وبس ساِّ ثب التذاس ؿغلی ٍ تقْذ ػبصهبًی پشداختِاًذ.
ؿفیقی ٍ ًَایی ( )1389دسكذد ثشسػی ساثغِ فؼبد دسٍى ػبصهبًی ثب التذاسگشایی ؿخلیت ٍ ػبخت
پبتشیوًَیبلیؼن ػٌتی دس ایشاى ثش آهذُاًذ .ؿوغ ٍ ّوىبساى ( )1389ثِ ایي ًتیدِ سػیذُاًذ وِ «لذست
تخلق» ثیـتشیي تبثیش سا ثش هـبسوت وبسی وبسوٌبى ثِ فٌَاى یه فبهل ویفی داسد.
فزضیات تحقیق

ثش اػبع هجبًی ًؾشی ٍ تحمیمبت تدشثی پیـیي ،هیتَاى ایي فشضیِّب سا اػتٌتبج ًوَد:
 .1ثیي ػي ٍ هیضاى لذستعلجی هذیشاى پبیِ ٍ هیبًی داًـگبُّبی دٍلتی ؿْش تجشیض ساثغِ ٍخَد داسد.
 .2ثیي ػبثمِ هذیشیت ٍ هیضاى لذستعلجی هذیشاى پبیِ ٍ هیبًی داًـگبُّبی دٍلتی ؿْش تجشیض ساثغِ
ٍخَد داسد.
 .3ثیي دػتشػی ثِ اعالفبت ػبصهبى ٍ هیضاى لذستعلجی هذیشاى پبیِ ٍ هیبًی ساثغِ ٍخَد داسد.
 .4ثیي گشایؾ ثِ اًضجبط ٍ هیضاى لذستعلجی هذیشاى پبیِ ٍ هیبًی ساثغِ ٍخَد داسد.
 .5ثیي تقْذ ػبصهبًی ٍ هیضاى لذستعلجی هذیشاى پبیِ ٍ هیبًی داًـگبُّبی دٍلتی ؿْش تجشیض ساثغِ ٍخَد
داسد.
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 .6ثیي اهٌیت ؿغلی ٍ هیضاى لذستعلجی هذیشاى پبیِ ٍ هیبًی داًـگبُّبی دٍلتی ؿْش تجشیض ساثغِ ٍخَد
داسد.
مدل تحلیلی

شکل شمارٌ ( :)1مدل وُایی تحقیق

روششناسی

سٍؽ تحمیك هَسد اػتفبدُ دس ایي تحمیك سٍؽ پیوبیـی هیثبؿذ .ایي تحمیك اص لحبػ هقیبس اخشایی اص
ًَؿ وبسثشدی ٍ ثِ لحبػ ٍػقت ،پٌْبًگش اػت .دس گشدآٍسی دادُّب اص اثضاس پشػـٌبهِ اػتفبدُ ؿذُ اػت.
خبهقِ آهبسی ایي تحمیك ؿبهل هذیشاى پبیِ ٍ هیبًی داًـگبُّبی دٍلتی تجشیض ،ؿْیذ هذًی ٍ كٌقتی ػٌْذ
وِ دس ؿْش تجشیض ٍالـ ؿذُاًذ ٍ وبسوٌبى یب وبسهٌذاى ّش وذام اص ایي ثخؾّب هیثبؿذ .تقذاد خبهقِ آهبسی
وبسوٌبى داًـگبُّب ثشاثش ثب  1350اػت ٍ ًوًَِگیشی ثِ كَست عجمِای هتٌبػت ثِ ؿىل چٌذ هشحلِای
اًدبم ؿذُ اػت .تقذاد هذیشاى پبیِ دس ّش ػِ داًـگبُ هَسد ثشسػی ً 4فش ٍ هذیشاى هیبًی دس ّش داًـگبُ 5
ًفش هیثبؿٌذ وِ توبمؿوبسی هیؿًَذ .دس ایي تحمیك حدن ًوًَِ آهبسی ثب اػتفبدُ اص ساثغِ ًوًَِگیشی
وَوشاى ثِ دػت هیآیذ .ثشای ثشآٍسد تقذاد ًوًَِ ثب  95دسكذ اعویٌبى اصفشهَل صیش اػتفبدُ هیؿَد .ثبتَخِ
ثِ ضشیت اعویٌبى اًتخبةؿذُ همذاس  tثشاثش  1/96هیثبؿذ .حدن ًوًَِ ثشاػبع ثشآٍسدثشاثش ثب 299هیثبؿذ.
پایایی متغیزها
جديل شمارٌ ( :)1میسان اودازٌگیری ضریب پایایی متغیرَای تحقیق

هتغیزّا

ضزیب پایایی

قذرت علبی

0/83

دستزسی بِ اعالعات ساسهاى

0/82

گزایص بِ اًضباط

0/8

تعْذ ساسهاًی

0/66

اهٌیت ضغلی

0/62
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یافتههای تحقیق

هتغیش ٍاثؼتِ ٍاثقبد آى :لذست علجی هذیشاى پبیِ ٍهیبًی ثب اػتفبدُ اص  22گَیِ دسعیف ؿؾ گضیٌِای
ٍ همیبع فبكلِای اًذاصُگیشی ؿذُ اػتً .وشُ ً 22ـبىدٌّذُی لذست علجی پبییي ٍ ًوشُ ً 132ـبى
دٌّذُی هیضاى لذستعلجی ثبال دسثیي هذیشاى هیثبؿذ .هیبًگیي ایي هتغیش ثشای هذیشاى هَسدهغبلقِ
 79/63هیثبؿذ .ایي هیبًگیي ًـبى هیدّذ وِ هیضاى لذست علجی هذیشاى هَسد هغبلقِ ثیي تب حذٍدی
صیبد ٍ تب حذٍدی ون اػت .ثذیي هقٌی وِ هذیشاى هیبًی ٍ پبیِ دس حذ هتَػظ لذست علت ّؼتٌذ .دس ایي
پیَػتبس ًـبى دادُ ؿذُ اػت وِ اگش هذیشی ًوشُ  22سا وؼت وٌذ دس ػغح خیلی ون لذست علت اػت.
دس كَستی وِ ًوشُ  44سا وؼت وٌذ هیضاى لذست علجی ووی داسد ٍ ًوشُ  66داللت ثش لذست علجی
تبحذٍدی ون داسدً .وشُ  88لذست علجی تب حذٍدی صیبدً ،وشُ  110لذست علجی صیبد ٍ ًوشُ  132لذست
علجی خیلی صیبد سا ًـبى هیدّذ.
خیلی صیبد
132

تبحذٍدی صیبد

صیبد
110

تب حذٍدی ون
66

88

ون

خیلی ون

44

22

هیبًگیي79/63 :

جديل شمارٌ ( :)2آمار تًصیفی مربًط بٍ شاخص قدرت طلبی مدیران پایٍ يمیاوی
هتغیز ٍابستِ

هیاًگیي درصذی

ٍاریاًس

اًحزاف هعیار

192/59

13/87

سَال

داهٌِتغییزات

هیاًگیي

قذرتعلبی

22

48-120

79/63

60

9/37

3/06

قذرت قاًًَی

6

14-34

23/89

66/36

4/94
3/7

قذرت پاداش

4

4-24

16/61

69/2

24/43

قذرت هجاسات

4

4-24

13/12

54/66

13/72

قذرت تخصص

4

6-55

14/98

62/41

11/51

3/39

قذرت هزجعیت

4

8-24

17/42

72/58

8/09

2/84

 ثیي ػي ٍ هیضاى لذست علجی هذیشاى پبیِ ٍ هیبًی داًـگبُّبی دٍلتی ؿْش تجشیض ساثغِ ٍخَد داسد.اص آىخبیی وِ ّش دٍ هتغیش هؼتمل ٍ ٍاثؼتِ دس همیبع فبكلِای اًذاصُگیشی ؿذُاًذ اص آصهَى  rپیشػَى
اػتفبدُ هیؿَدً .تبیح آصهَى پیشػَى ًـبى هیدٌّذ دس ػغح هقٌیداسی  0/05ثیي ػي ٍ هیضاى لذست
علجی هذیشاى پبیِ ٍ هیبًی ساثغِ هقٌیداس ٍخَد ًذاسد.
 ثیي ػبثمِ هذیشیت ٍ هیضاى لذست علجی هذیشاى پبیِ ٍ هیبًی داًـگبُّبی دٍلتی ؿْش تجشیض ساثغٍِخَد داسد.
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ًتبیح آصهَى پیشػَى ًـبى هیدٌّذ دس ػغح هقٌیداسی  0/05ثیي ػبثمِ هذیشیت ٍ هیضاى لذست علجی
هذیشاى پبیِ ٍ هیبًی ساثغِ هقٌیداس ٍخَد ًذاسد .دس خذٍل صیش ًتبیح آصهَى فشضیِ یه ٍ دٍ اسایِ ؿذُ اػت.
جديل شمارٌ ( :)3وتایج آزمًن بیه متغیرَای سه ي سابقٍ مدیریت با میسان قدرت طلبی مدیران

هیشاى قذرت علبی هذیزاى پایِ ٍ هیاًی
آسهَى  rپیزسَى

سغح هعٌیداری

ضزیب ّوبستگی

سي

0/278

-0/066

سابقِ هذیزیت

0/541

0/037

 ثیي ستجِ فلوی ٍ هیضاى لذستعلجی هذیشاى پبیِ ٍ هیبًی داًـگبُّبی دٍلتی ؿْش تجشیض ساثغٍِخَد داسد.
اص آىخبیی وِ هتغیش هؼتمل اػوی چٌذ حبلتِ ٍ هتغیش ٍاثؼتِ دس همیبع فبكلِای اًذاصُگیشی ؿذُاًذ
ثشای ثشسػی تفبٍت هیبًگیي هذیشاى اص آصهَى آًبلیض ٍاسیبًغ اػتفبدُ هیؿَدً .تبیح تَكیفی آًبلیض
ٍاسیبًغ ًـبى هیدٌّذ وِ هیبًگیي ول لذست علجی هذیشاى ثشحؼت هشتجِ فلوی  79/63اػت .هذیشاى
داسای هشتجِ فلوی اػتبد ثبالتشیي هیبًگیي هقبدل  81/72سا دس لذست علجی داسًذ .هشتجِ داًـیبس ًیض ثب
هیبًگیي  81/04داسای هیضاى لذست علجی ثبالیی اػت .پبییيتشیي هیضاى لذست علجی دس ثیي هذیشاى ثِ
هشتجِ هشثی ثشاثش ثب  78/33اػتً .تبیح آًبلیض ٍاسیبًغ ًـبى هیدّذ دس ػغح هقٌیداسی  0/05هیبًگیي
لذست علجی ثش اػبع هشتجِ فلوی داسای تفبٍت هقٌیداس ًیؼت.
جديل شمارٌ ( :)4وتایج آزمًن بیه متغیرَای رتبٍ علمی با میسان قدرت طلبی مدیران
هزتبِ علوی
هیاًگیي قذرت علبی

هزبی

استادیار

داًطیار

استاد

کل

78/33

78/39

81/04

81/72

79/63

هٌبع تغییزات
هیشاى قذرت علبی
هذیزاى پایِ ٍ هیاًی

بیيگزٍُ
درٍىگزٍُ
کل

جوع هجذٍرات

درجِ آسادی

608/78

4

51197/91

265

51806/7

269

هیاًگیي هجذٍرات
152/19
193/2

F

0/788

سغحهعٌیداری

0/534

 ثیي دػتشػی ثِ اعالفبت ػبصهبى ٍ هیضاى لذست علجی هذیشاى پبیِ ٍ هیبًی داًـگبُّبی دٍلتیؿْش تجشیض ساثغِ ٍخَد داسد.
ًتبیح آصهَى پیشػَى ًـبى هیدٌّذ دس ػغح هقٌیداسی  0/01ثیي دػتشػی ثِ اعالفبت ػبصهبى ٍ
هیضاى لذست علجی هذیشاى پبیِ ٍ هیبًی ساثغِ هقٌیداس ٍخَد داسد .ثذیي هقٌی وِ ّشچِ هیضاى دػتشػی
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ثِ اعالفبت ػبصهبى تَػظ هذیشاى وبّؾ هییبثذ هیضاى لذستعلجی آىّب ًیض افضایؾ هییبثذ .ایي ساثغِ
هتَػظ ٍ هقىَع هیثبؿذ.
 ثیي گشایؾ ثِ اًضجبط ٍ هیضاى لذستعلجی هذیشاى پبیِ ٍ هیبًی داًـگبُّبی دٍلتی ؿْش تجشیضساثغِ ٍخَد داسد.
ًتبیح آصهَى پیشػَى ًـبى هیدٌّذ دس ػغح هقٌیداسی  0/01ثیي گشایؾ ثِ اًضجبط دس هذیشاى پبیِ
ٍ هیبًی ٍ هیضاى لذست علجی هذیشاى پبیِ ٍ هیبًی ساثغِ هقٌیداس ٍخَد داسد .ایي ساثغِ هتَػظ ٍ هقىَع
اػت .ثذیي هقٌی وِ ّش چِ گشایؾ ثِ اًضجبط هذیشاى وبّؾ هییبثذ هیضاى لذست علجی آىّب افضایؾ
هییبثذ.
 ثیي تقْذ ػبصهبًی هذیشاى ٍ هیضاى لذستعلجی هذیشاى پبیِ ٍ هیبًی داًـگبُّبی دٍلتی ؿْش تجشیضساثغِ ٍخَد داسد.
ًتبیح آصهَى پیشػَى ًـبى هیدٌّذ دس ػغح هقٌیداسی  0/01ثیي تقْذ ػبصهبًی هذیشاى ٍ هیضاى
لذست علجی هذیشاى پبیِ ٍ هیبًی ساثغِ هقٌیداس ٍخَد داسد .ایي ساثغِ هتَػظ ٍهقىَع اػت .ثذیي هقٌی
وِ ّش چِ تقْذ ػبصهبًی هذیشاى وبّؾ هییبثذ هیضاى لذست علجی آىّب افضایؾ هییبثذ.
 ثیي اهٌیت ؿغلی هذیشاى ٍ هیضاى لذست علجی هذیشاى پبیِ ٍ هیبًی داًـگبُّبی دٍلتی ؿْش تجشیضساثغِ ٍخَد داسد.
ًتبیح آصهَى پیشػَى ًـبى هیدٌّذ دس ػغح هقٌیداسی  0/01ثیي اهٌیت ؿغلی ٍ هیضاى لذست علجی
هذیشاى پبیِ ٍ هیبًی ساثغِ هقٌیداس ٍخَد داسد .ایي ساثغِ ضقیف ٍ هقىَع هیثبؿذ .ثذیي هقٌی وِ ّش
چِ اهٌیت ؿغلی هذیشاى وبّؾ هییبثذ هیضاى لذست علجی آىّب افضایؾ هییبثذ .ایي ًتبیح دس خذٍل صیش
اسایِ ؿذُ اػت.
جديل شمارٌ ( :)5وتایج آزمًن بیه متغیرَای تحقیق با میسان قدرت طلبی مدیران

هیشاى قذرت علبی هذیزاى پایِ ٍ هیاًی
آسهَى rپیزسَى

سغح هعٌیداری

ضزیب ّوبستگی

هیشاى دستزسی بِ اعالعات ساسهاى

0/000

-0/469

گزایص بِ اًضباط

0/000

-0/407

تعْذ ساسهاًی

0/000

-0/368

اهٌیت ضغلی

0/000

-0/235

رگرظیَى چٌذهتغیرُ ٍ تحلیل هعیر

ثشای ثشسػی ساثغِ ثیي هتغیشّبی هؼتمل ٍهیضاى لذست علجی ،اصتحلیل سگشػیَى چٌذهتغیشُ ثب سٍؽ
گبم ثِ گبم اػتفبدُ ؿذُ اػت .اثتذا هتغیش دػتشػی ثِ اعالفبت ػبصهبى تَػظ هذیش ،ػپغ هتغیش گشایؾ
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ثِ اًضجبط ٍ دسهشحلِ ػَم هتغیش تقْذػبصهبًی هذیش ٍاسد هقبدلِ سگشػیَى ؿذُ اػتً .تبیح ًـبى هیدٌّذ
هیضاى ّوجؼتگی چٌذگبًِ ایي هتغیشّب ثب هتغیش لذست علجی  0/57اػت .ضشیت تجییي  0/33ثذػت آهذُ
اػت وِ ًـبى هیدّذ  0/33اصتغییشات هتغیش ٍاثؼتِ تَػظ هتغیشّبی هؼتمل تجییي هیؿَد .دٍسثیي
ٍاتؼَى ًیض فشم هؼتمل ثَدى خغبّب یب ثبلیهبًذُّب سا آصهَى هیوٌذ ٍ دس ایي آصهَى همذاس دٍسثیي
ٍاتؼَى  1/91ثذػت آهذُ وِ ًـبى هیدّذ ثبلیهبًذُّب هؼتمل اص یىذیگش ّؼتٌذ .دس خذٍل صیش ایي
ًتبیح اسایِ هیؿَد.
جديل شمارٌ ( :)6وتایج رگرسیًن چىدمتغیرٌ

r

ضزیب تببیي

ضزیب تبییي تعذیل ضذُ

دٍربیي ٍاتسَى

0/575

0/331

0/323

1/91

آصهَى آًبلیض ٍاسیبًغ ًـبى هیدّذ وِ تبثیش هتغیشّبی دػتشػی ثِ اعالفبت ػبصهبى ،گشایؾ ثِ
اًضجبط ٍ تقْذ ػبصهبًی ثش هتغیش ٍاثؼتِ یب لذست علجی هقٌیداس اػت .ضشیت ثتبی اػتبًذاسد ؿذُ ًـبى-
دٌّذُی اّویت ًؼجی هتغیشّب ٍ ًمؾ آى دس پیؾثیٌی هتغیش ٍاثؼتِ اػتً .تبیح ًـبى هیدٌّذ وِ هتغیش
دػتشػی ثِ اعالفبت دس ػبصهبى تَػظ هذیش ًمؾ ثؼیبس هْوی دس پیؾثیٌی لذست علجی هذیشاى داسد.
ضشیت ثتبی اػتبًذاسد ؿذُ ایي هتغیش  -0/304اػت ٍ خْت آى هقىَع هیثبؿذ .ثذیي هقٌی وِ ّش چِ
دػتشػی ثِ اعالفبت ػبصهبى ووتشثبؿذ هیضاى لذست علجی هذیشاى ثبالتش هیسٍد .هتغیشگشایؾ ثِ اًضجبط
ًیض داسای ضشیت ثتبی اػتبًذاسد ؿذُ  -0/213اػت .ایي ضشیت ًیض داسای ساثغِ هقىَع ثب هتغیش لذست
علجی داسد یقٌی ّش چِ گشایؾ ثِ اًضجبط هذیش وبّؾ یبثذ هیضاى لذست علجیاؽ ثبالتش هیسٍد .ضشیت
ثتبی اػتبًذاسد ؿذُ هتغیش تقْذ ػبصهبًی  -0/105اػت وِ ایي ًیض ساثغِ هقىَع ثب هتغیش لذست علجی
هذیشاى داسد .ثب اػتٌبد ثِ همبدیش  tهیتَاى گفت وِ ػِ هتغیش دػتشػی ثِ اعالفبت ػبصهبى ،گشایؾ ثِ
اًضجبط ٍ تقْذ ػبصهبًی لبدسًذ  33دسكذ اص ٍاسیبًغ هتغیش لذست علجی هذیشاى سا پیؾ ثیٌی وٌٌذ.
جديل شمارٌ ( :)7ضرایب رگرسیًن

هذل

 Bاستاًذارد ًطذُ

اضتباُ استاًذارد

هقذار ثابت

116/775

4/183

هتغیز دستزسی بِ

 Bاستاًذارد ضذُ

t

سغح هعٌیداری

27/92

0/000

-0/793

0/209

* -0/304

-3/78

0/000

اعالعات ساسهاى

-0/304

0/108

* -0/213

-2/807

0/005

هتغیز گزایص بِ اًضباط

-0/213

0/105

* -0/135

-2/025

0/044

هتغیز تعْذ ساسهاًی
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تحلیل هؼیش یىی اص سٍؽّبی تحلیل دادُّبی آهبسی اػت وِ ثیـتش ثب اػتفبدُ اص سگشػیَى چٌذ
هتغیشُ اًدبم هیگیشد .ایي سٍؽ ثشای آصهَى هذلّبی فلَی ثىبس گشفتِ هیؿَد ٍ هؼتلضم تٌؾین هذلی ثِ
كَست ًوَداس فلَی اػت وِ فلیت سا ًـبى هیدّذ .تحلیل هؼیش یىی اص چٌذیي آصهَى آهبسی اػت وِ
تحت فٌَاى هذل هقبدالت ػبختبسی ؿٌبختِ هیؿَد .ضشیت هؼیش یب  ،Path Coefficientتبثیش هؼتمین
یه هتغیش دس هتغیش دیگش اػت .ثِ فجبست دیگش ٍلتی هتغیشّب ثِ ؿىل اػتبًذاسد اػتفبدُ ؿًَذ ،پبساهتشّبی
ػبختبسی آىّب سا ضشیت هؼیش هیگَیٌذ .دسایي كَست هتغیش اٍل «فلت» ٍهتغیش دٍم «هقلَل» هیثبؿذ.
دس ًوَداس هؼیش ثِ ّش هؼیش یه ضشیت هؼیش دادُ هیؿَد .ایي ضشایت ّوبى ٍصى ثتب اػت وِ ثیبًگش
همذاس تبثیش ّش هتغیش ثش هتغیش دیگش اػت .ثِ ػخي دیگش ضشیت هؼیش هجیَي ػْن یب ٍصى هتغیش هؼتمل
هَسد هغبلقِ دس تجییي ٍاسیبًغ هتغیش ٍاثؼتِ اػت(هٌلَسفش.)195-202 :1385 ،
مدل تحلیل مسیز

شکل شمارٌ ( :)1مدل تحلیل مسیر

اثشات هؼتمین دس هذل ًـبى هیدٌّذ وِ هتغیش دػتشػی ثِ اعالفبت ثب اثش هؼتمین  -0/32ثیـتشیي
اثش هؼتمین ٍ هقىَع سا ثش هیضاى لذست علجی هذیشاى داسد .ػپغ هتغیش تقْذ ػبصهبًی ثب اثش هؼتمین
 -0/21تبثیش هقىَع ثش هتغیش هیضاى لذست علجی داسد .هتغیش گشایؾ ثِ اًضجبط ًیض ثب اثش هؼتمین -0/15
اثش هقىَع ثش هیضاى لذست علجی داسد .ووتشیي اثش هؼتمین هتقلك ثِ هتغیش اهٌیت ؿغلی اػت وِ 0/04
هیثبؿذ.
جديل شمارٌ ( :)8اثرات مستقیم ي غیرمستقیم مربًط بٍ متغیرَا

هتغیزّای هستقل

هتغیز ٍابستِ

دستزسی بِ اعالعات ساسهاى

اثز هستقین

اثز غیزهستقین

کل اثزات

-0/32

-0/06

-0/38

-0/15

-0/02

-0/17

تعْذ ساسهاًی

-0/21

-

-0/21

اهٌیت ضغلی

0/04

-0/06

-0/1

گزایص بِ اًضباط

هیشاى قذرت علبی هذیزاى
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دستزسی بِ اعالعات ساسهاى

گزایص بِ اًضباط

تعْذ ساسهاًی

اهٌیت ضغلی
دستزسی بِ اعالعات ساسهاى

گزایص بِ اًضباط

اهٌیت ضغلی

0/31

0/13

0/44

0/16

0/05

0/21

0/29

-

0/29

0/47

-

0/47

0/02

-

0/02

اثشات هؼتمین دس هذل ًـبى هیدٌّذ وِ هتغیش دػتشػی ثِ اعالفبت ثب اثش هؼتمین  -0/32ثیـتشیي
اثشهؼتمین ٍ هقىَع سا ثشهیضاى لذست علجی هذیشاى داسد .ػپغ هتغیش تقْذػبصهبًی ثب اثشهؼتمین -0/21
تبثیش هقىَع ثش هتغیش هیضاى لذست علجی داسد .هتغیش گشایؾ ثِ اًضجبط ًیض ثب اثش هؼتمین  -0/15اثش
هقىَع ثش هیضاى لذست علجی داسد .ووتشیي اثش هؼتمین هتقلك ثِ هتغیش اهٌیت ؿغلی اػت وِ 0/04
هیثبؿذ.
بحث و نتیجهگیزی

لذست علجی هذیشاى هیتَاًذ پیبهذّبیی ػبصهبًی دس پی داؿتِ ثبؿذ .ایي پیبهذّب هیتَاًٌذ هخشة یب
گبّی ػبصًذُ ثبؿٌذ .هخشة یب ػبصًذُ ثَدى آى ثِ ًَؿ ؿخلیت هذیشاى ثؼتگی داسد .لذستعلجی هذیشاى
ثبفث هیؿ َد وِ وبسوٌبى هٌحشف ؿًَذ ٍ ًذاًٌذ وِ هٌبفـ ٍالقی ػبصهبى دس ودب ًْفتِ اػت .آیب هٌبفـ
ػبصهبى دس گشٍ اعبفت اص هذیش ًْفتِ اػت یب دس گشٍ فول ثِ لَاًیي ػبصهبىّ .نچٌیي لذست علجی
هذیشاى ثبفث اصثیي سفتي آصادی فول وبسوٌبى هیؿَد ٍ هوىي اػت ثش خاللیت ٍ ًَآٍسی وبسوٌبى تبثیش
هٌفی ثگزاسد .اص پیبهذّبی دیگش لذست علجی هذیشاى اّویت لبیل ًـذى ثش ًؾشات وبسوٌبى دس تلوین-
گیشیّب هیثبؿذ .تضقیف سٍحیِ خذهتسػبًی ثِ هشاخقیي ٍ فول ثِ دػتَسات هذیش ثلَست افشاعی اص
دیگش فَالت لذست علجی هذیشاى هیثبؿذ.
یبفتِّبی ایي تحمیك ًـبى هیدٌّذ وِ هذیشاى لذست علت توبیل داسًذ تب اص توبم اهَس ػبصهبى ثبخجش
ؿًَذ .دس كَستی وِ ایي هؼئلِ هیتَاًذ ثِ اتالف اًشطی ٍ صهبى هذیشاى هٌدش ؿذُ ٍ دس وبس هذیشیت
اختالل ایدبد وٌذ .دػتشػی ثِ اعالفبت ػبصهبى هوىي اػت سٍاثظ ػبصهبًی ٍ لبًًَی ثیي هذیشاى ٍ
وبسوٌبى سا ثِ سٍاثظ ؿخلی تغییش دادُ ٍ اص ثْشٍُسی ٍ وبسآیی ػبصهبى ثىبّذ .ایي ًتیدِ ثب ًؾشیِ ٍثش دس
خلَف ساثغِ دػتشػی ثِ اعالفبت ػبصهبى ٍ لذست علجی تبییذ هیؿَد .صیشا اص دیذگبُ ٍثش اعالفبت
یىی اص هٌبثـ فوذُ لذست دس دیَاىػبالسی اػت ٍ دػتشػی ثِ اعالفبت ًَفی لذست هیثبؿذ.
ًتبیح ّنچٌیي ًـبى هیدّذ ّشچِ گشایؾ ثِ اًضجبط هذیشاى وبّؾ هییبثذهیضاى لذست علجی آىّب
افضایؾ هییبثذ .ایي ًتیدِ ثب دیذگبُ فَوَ دس هَسد ساثغِ ثیي اًضجبط ٍ لذست ّوؼَ اػت .هیـل فَوَ
اًضجبط سا اص پیبهذّبی لذست هیداًذ .دس كَستی وِ یه هذیش لبًَى ػبصهبى سا هحتشم ؿوشدُ ٍ ثِ آى
فول وٌذ اًضجبط ػبصهبى دسحذ هقمَل ٍهغلَة حفؼ هیؿَد ٍ هذیش ًیبصی ًذاسد ثب افوبل لذست اًضجبط
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سا ثِ ػبصهبى ثشگشداًذ .اهب دس كَستی وِ هذیش گشایؾ اًذوی ثِ اًضجبط اص عشیك لبًَى داؿتِ ثبؿذ ثِ
ًبچبس ثشای ایدبد اًضجبط اص اثضاس لذست اػتفبدُ هیوٌذ ٍ دس ًْبیت هیضاى لذست علجیاؽ ثبال هیسٍد.
ًتبیح تحمیك ًـبى هیدّذ ثیي تقْذ ػبصهبًی هذیش ٍ هیضاى لذست علجی ساثغِ هقىَع ٍخَد داسد.
ّنچٌیي ّش چِ اهٌیت ؿغلی هذیشاى وبّؾ هییبثذ هیضاى لذست علجی آىّب افضایؾ هییبثذ .دس تجییي
ایي ًتیدِ هیتَاى گفت وِ فذم ٍخَد اهٌیت ؿغلی هیتَاًذ احؼبع ًبثشاثشی سا دس ثیي هذیشاى افضایؾ
دّذ دس ًتیدِ هذیشاى ثشای اص ثیي ثشدى احؼبع ًبثشاثشی خَد ،اص اثضاس لذست ثیـتش اػتفبدُ هیوٌٌذ.
همبیؼِ ًتبیح ایي تحمیك ثب ًتبیح تحمیمبت پیـیي ًـبى هیدّذ وِ ّنچَى ًتیدِای وِ فشیضی
ػبهبًی ٍ ّوىبساى ( )1388دستحمیك «ساثغِ وبس ساِّ ؿغلی ثب التذاسؿغلی ٍ تقْذ ػبصهبًی :ثشسػی
هَسدی وبسوٌبى صى ٍ هشد ٍاحذّبی پظٍّؾ ٍ تَػقِ ؿشوتّبی كٌقتی» ثِ دػت آٍسدُاًذ ،ثیي اًَاؿ
تقْذ ػبصهبًی ٍ التذاس ؿغلی ساثغِ هقٌبداس ٍخَد داسد .ؿفیقی ٍ ًَایی ( )1389ثِ ثشسػی ؿخلیتی
التذاسگشا پشداختِاًذً .تبیح ایي تحمیك ًیض ًـبى هیدّذ هذیشاى پبیِ ٍ هیبًی دس حذ هتَػظ لذست علت
ثَدُ ٍ داسای ؿخلیت التذاگشا ّؼتٌذً .تبیح ثذػت آهذُ حبوی اص ایي اػت وِ لذست علجی هذیشاى
ًَفی آفت ثشای ػبصهبى تلمی هیؿَد .صیشا هذیش ػبصهبًی سا ثخـی اص ٍؽبیف خَد هحؼَة ًویوٌذ ٍ اص
ّشگًَِ ػشهبیِگزاسی ثشای آیٌذُ ػبصهبى خَدداسی هیوٌذ .دس ًتیدِ وبسآیی ػبصهبى وبّؾ هییبثذ.
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