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Abstract
Higher education is one of the most expensive resources available to society
for development and excellence, and its role as an educational institution is
not overlooked. Therefore, universities must work as much as possible to
upgrade their capacities against challenges and opportunities ahead by
showing appropriate reactions. With the help of value-based management,
specialized daily activities of staff and faculty lead to strategic thinking.
Therefore, the purpose of this study was to identify and rank the value-based
management dimensions in Mazandaran Islamic Azad University.
Introduction
Value is one of the most useful capital that plays the main role in the
emergence of the organization and identifies and directs its course and
activity and it gives the organization a new life. It is considered as a general
principle for staff, faculty and students. Given that the values governing the
university are generally the most important source of it, therefore, managing
these values and sustaining management, staff and faculty members ensures
the success of the university's activities, processes and operations.
Therefore, this research seeks to identify the dimensions of management
based on the value of the university. To this end, the organization performed
its most important and effective task in order to achieve more success and
improve the quality of providing services to students and society. Finally,
considering the necessity of recognizing the dimensions of value
management in Islamic Azad University, this research is looking for an
answer to this question that what are the dimensions of management based
on value at Islamic Azad University? How are they ranked?
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Case Study
To identify the management dimensions on the basis of value, 212
questionnaires containing 80 questions were distributed among the subjects
including full-time faculty members with academic degrees as associate
professors, assistant professors and professors working in Mazandaran Islamic
Azad University.
Materials and Methods
The research was applied in terms of purpose and descriptive survey method. A
sample of 212 faculty members were selected using stratified random sampling
in terms of university degree. In this research, a researcher-made questionnaire
was used to collect data. Descriptive statistics and inferential statistics including
Cronbach's alpha, exploratory factor analysis and Friedman test were used to
analyze the data.
Discussion and Results
The results showed that the 12 selected factors totally 71.305% of the total
variance explained the factors are related to management based on value.
Value-based management has twelve dimensions including organizational trust,
cohesion and integrity, motivational mechanisms, experience and skills, training
and empowerment, self-evaluation, vision, organizational commitment, social
welfare, resource development, customer orientation, and idealism. All
dimensions, management based on value with factor load above 0.5. Therefore,
the impact of all dimensions on management based on value is verified. The
findings also show that in terms of faculty members, the ranking of these
dimensions is different from which, in their view, idealism is ranked first and
then motivational mechanisms ranked last.
Conclusion
According to the results of the study, senior executives of Islamic Azad
University are advised to adhere to the divine rules and belief in God as a
strategic orientation and long-term goals as an ideal umbrella for universities.
Providing the most desirable scientific services and satisfaction of students
should be their main goals and highlight the culture of satisfaction and value of
students in their priority and take serious consideration to increase students'
satisfaction, paying attention to their needs, tastes, comments and suggestions.
Also, the university management is responsible for developing and promoting
trust culture in the organizational environment. By creating training courses and
empowerment, commitment, morale promotion, motivation, increased job
satisfaction, reduced job stress, improved academic service delivery, increased
sense of responsibility, increase decision-making power of staff and faculty
members, and satisfaction of students at the university.
Key Words: Management by value, Identification of dimensions, Islamic Azad
University, Exploratory factor analysis
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چکیسُ
ّسف اس پژٍّص حاضز ضٌاسایی ٍ رتثِ تٌسی اتؼاز هسیزیت تز هثٌای ارسش زر زاًطگااُ زساز اسگیهی
استاى هاسًسراى تَزُ است .ایي پژٍّص تَصیفی اس ًَع سهیٌِ یاتی ٍ اس ًَع هطالؼات کارتززی تَزُ اسگت ٍ
زازُ ّای هَرزًظز تا استفازُ اس پزسص ًاهِ هحقق ساذتِ گزززٍری ضس .رٍایی پزسصًاهگِ تگا اسگتفازُ اس
رٍایی صَری ٍ هحتَایی ٍ پایایی اس طزیق ضزیة زلفای کزًٍثاخ هَرز تزرسی قزار گزفت .جاهؼِ زهاری ایي
پژٍّص ضاهل اػضای ّیات ػلوی توامٍقت تا هزتثِ ػلوی استازیار ،زاًطیار ٍ استاز تَزُ اسگت؛ ٍ اس ایگي
جاهؼِ تؼساز ً 212فز تا تْزُگیزی اس رٍش ًوًَِگیزی تصازفی طثقِای تزحسة زرجگِ ٍاحگس زاًطگااّی
تِ ػٌَاى ًوًَِ پژٍّص اًتراب ضسًس .جْگت تجشیگٍِتحلیگل زازُّگا اس رٍش تحلیگل ػگاهلی اکتطگافی
استفازُ ضسُ است .یافتِ ّای حاصل اس تحلیل ػاهلی اکتطافی هٌجز تِ ضٌاسایی زٍاسزُ تؼس ضاهل اػتوگاز
ساسهاًی ،چطناًساس ،ذَز ارسضیاتی ،ززاب اجتواػی ،هکگاًیشم ّگای اًایشضگی ،هطگتزی هحگَری ،تؼْگس
ساسهاًی ،زرهاىگزایی ،اًسجام ٍ یکپارچای ،زهَسش ٍ تَاًوٌسسگاسی ،تَسگؼِ هٌگاتغ ٍ تجزتگِ ٍ هْگارت
گززیس؛ ٍ تؼس زرهاىگزایی رتثِ اٍل ٍ تؼس هکاًیشمّای اًایشضگی زر رتثگِ زذگز قزارگزفتگِاًگس؛ تٌگاتزایي
ضٌاسایی ٍ تزٍیج اتؼاز ٍ هؤلفِ ّای هسیزیت تز هثٌای ارسش هگی تَاًٌگس هگیو ٍ هؼیگار هطو ٌگی تگزای
تزًاهِریشیّا ،سیاستگذاریّا ٍ تصوین ساسیّا زر زاًطااُ تاضٌس.
واژههای کلیدی :هسیزیت تز هثٌای ارسش ،ضٌاسایی اتؼاز ،زاًطااُ زساز اسیهی ،تحلیل ػاهلی اکتطافی

* ٘ٛیسٙسٔ ٜسئ -َٛاستبزیبض ٌط ٜٚؾّ ْٛتطثیتیٚ ،احس ٘ىب ،زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی٘ ،ىب ،ایطاٖ
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** استبز ٌط ٜٚؾّ ْٛتطثیتیٚ ،احس سبضی ،زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی ،سبضی ،ایطاٖ
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هقسهِ
آٔٛظش یه فطآیٙس پٛیب است و ٝتٕبْ خٙجٞٝبی خبٔؿ ٝضا زض ثط ٔیٌیطز  ٚثرطای افرطاز
اضظش ٔی آفطیٙس؛ ثٙبثطایٗ ا٘سبٖ ٔٛخٛزی اسرت ور ٝزض أترساز ٔرساض اضظشٞربیص حطورت
ٔیوٙس .ثط ٕٞیٗ اسبس سبظٔبٖٞبی آٔٛظضی ٘یع تٕبیُ ث ٝاضظشٌصاضی زاض٘رس .زضحربِیورٝ
اضظشٞب ث ٝفؿبِیتٞبی ٔؤسسبت آٔٛظضی ٔؿٙب ٔیثرطس ،فؿبِیرتٞربی آٔٛظضری  ٚآٔرٛظش
افطاز ٘یع ث ٝزا٘طی الظْ است وٕ٘ ٝیذٛاٞس ثباضظشٞبی خبٔؿر ٝزض تاربز ثبضرس ( Doğan,
 .)2016: 83پبی ٚ ٝاسبس فطٞ ًٙٞط سبظٔب٘ی اضظشٞبی آٖ سبظٔبٖ ٔیثبضٙس .ایٗ اضظشٞب
ث ٝاستمطاض  ٚحفع استب٘ساضزٞبیی وٕه ٔیوٙس ؤ ٝیتٛا٘س ثط ٞسایت افطاز ثٝسٛی السأبتی
و ٝثطای سبظٔبٖ ٔطّٛة است ،تأثیط ثٍصاضز .ثٝطٛض ٚیژٍٙٞ ٜبٔیو ٝاستب٘ساضزٞب یب اضظشٞبی
سبظٔبٖ ثٝطرٛض ٌسرتطزٜای ٔیربٖ اؾارب ضایرح ضرٛزٛٔ ،فمیرت سربظٔب٘ی افرعایص ٔرییبثرس
(.)Khudayari Zarnag et al., 2013
اضظشٞب ٘یع ٔسیط  ٚخٟت ٔطتطوی ثطای  ٕٝٞوبضوٙبٖ  ٚذطٔطیٞرب  ٚزسرتٛضاِؿُٕٞربیی
ثطای ضفتبض ضٚظا٘ ٝآ٘بٖ اضائٔ ٝیوٙٙس .ث٘ ٝػط ٔیضسس و ٝسبظٔبٖٞب زاضای اضظشٞبی ثسریبضی
ٞستٙس و ٝزض ٔبٞیت ثباضظشٞبی غٙؿت آٖٞب ٔتفبٚت ٔ ٚتٕبیع اسرت .ثرٞٝطحربَ ظیطثٙربی
 ٕٝٞایٗ اضظشٞبی ذبظ ٔدٕٛؾٝای اظ اضظشٞبی پصیطفتٝضس ٜاست و ٕٝٞ ٝافطاز ثب آٖٞرب
احسبس ٛٞیت ٔیوٙٙرس ( .)Michalski, 2005یىری اظ ضٚشٞربی ٔٙبسرت خٟرت ثٟجرٛز
ؾّٕىطز سبظٔبٖ ٞب ٔ ٚؤسسبت آٔٛظضی ثٝوبضٌیطی ٔسیطیت ثط ٔجٙربی اضظش اسرت .زض ایرٗ
ضی ٜٛسؿی ٔیٌطزز ثب تٛخ ٝث ٝاضظشٞبی حبوٓ ثط آٔٛظش ؾبِی ثٚ ٝضرؿیتٞربی پرطتالطٓ
پبسری ٔثجت زٞس ٔ ٚفبٞیٓ ٔسیطیت ضا اظ زیسٌبٜٞبی اضظضی ثطضسی وٙسٔ .رسیطیت ٕ٘رٛزٖ
اضظشٞب زض سبظٔبٖٞبی آٔٛظضی یه اٍِٛی ٔسیطیتی است و ٝثرب تأویرس ثرط تحطیره افرطاز،
تٛسؿٟٔ ٝبضتٞب  ٚاضتمبی ٓٞافعایی ٛ٘ ٚآٚضی ثٙٔٝػرٛض ثٟجرٛز ؾّٕىرطز ٔؤسسربت آٔٛظضری
غٛضت ٔیٌیطز (.)Dolan & Garcia, 2005
آٔٛظش ؾبِی ثٝؾٛٙاٖ یىی اظ ٌطاٖثٟبتطیٗ شذبیطی اسرت ور ٝخبٔؿر ٝثرطای تٛسرؿٚ ٝ
تؿبِی زض اذتیبض زاضز ٘ ٚمص آٖ ثٝؾٛٙاٖ ٟ٘بزی تطثیتی  ٚآٔٛظضی ثط وسی پٛضریس٘ ٜیسرت؛
ثٙبثطایٗ زا٘طٍبٜٞب ثبیس ٞطچ ٝثیصتط تالش وٙٙس تب غطفیتٞبی ذٛز ضا زض ثطاثط چبِصٞرب ٚ
فطغتٞبی پیص ض ٚثب ٘طبٖ زازٖ ؾىساِؿُٕٞبی ٔٙبست اضتمبء زٙٞس  ٚثٔ ٝسز ٔسیطیت ثرط
ٔجٙبی اضظش ٔیتٛاٖ فؿبِیتٞبی ترػػی ضٚظا٘ ٝوبضوٙبٖ  ٚاؾابی ٞیبت ؾّٕی ضا ثرٝسرٛی
تفىط استطاتژیه ٞسایت ٕ٘ٛز .زض حمیمت ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش یه ایرس ٜذرسٔتضسرب٘ی
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ث ٝزا٘طدٛیبٖ ،وبضوٙبٖ  ٚاؾابی ٞیبت ؾّٕی ٔیثبضس  ٚثٝؾٛٙاٖ یه ضٞیبفت ثط٘بٔر ٝوربضی
سجت ٔیضٛز تب زا٘طدٛیبٖ ٘سجت ث ٝزا٘طٍبٚ ٜفبزاض ثٕب٘ٙس  ٚوبضوٙبٖ  ٚاؾابی ٞیبت ؾّٕی
ٞط ضٚظ ثٟتطیٗ تالشٞبیطبٖ ضا زض اذتیربض ٔرسیطیت زا٘طرٍب ٜلرطاض زٙٞرس .زض ؾػرط حبضرط
پیططفتٞبی سطیؽ زض فٙبٚضی  ٚاضتجبطبت ،حدٓ ؾػیٓ تِٛیرس ٌ ٚرطزش اطالؾربت ،ضلربثتی
ضسٖ فعایٙسٔ ٜؤسسبت آٔٛظضی ،افرعایص تیییرطات ٔحیطری ٘بضری اظ پیییرسٌی  ٚپٛیربیی
پسیسٞ ٜبٔ ،حسٚزیت ٔٙبثؽ ٓٞ ٚچٙیٗ ٌستطزٌی ا٘تػبضات خبٔؿ ٝاظ زا٘طٍبٜٞرب ،فطآیٙرسٞب ٚ
فؿبِیتٞبی زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی ضا تحت تأثیط لطاض زاز ٚ ٜازأ ٝحیبت زا٘طٍب ٜآظاز اسرالٔی
ثب چبِصٞبیی ٔٛاخ ٝضس ٜاست؛  ٚزیٍط ٕ٘یتٛاٖ ثب اتىرب ثر ٝتدربضة ٌصضرت ٚ ٝضٚیىطزٞربی
سٙتیٛٔ ،فمیت  ٚتؿبِی زا٘طٍب ٜضا تإیٗ ٕ٘ٛزٔ .دٕٛؼ ایٗ ضرطایط سرجت ضرس ٜاسرت ترب
ٔسیطاٖ زا٘طٍب ٜخٟت ٔمبثّ ٝثب چبِصٞبی فٛق ،چبضٜای ثیا٘سیطٙس  ٚاٌرط ٔرسیطاٖ زا٘طرٍبٜ
ٔیذٛاٙٞس ٘سجت ثٛٔ ٝلؿیت  ٚضطایط سبظٔبٖ ذٛز ضٙبذت  ٚآٌبٞی پیسا وٙٙس ،ثبیرس اثترسا
لبزض ث ٝضٙبذت اضظشٞبی حبوٓ ثط زا٘طٍب ٜثبضٙس .چ ٖٛاضظش ثٝؾٙرٛاٖ یىری اظ ٔفیرستطیٗ
سطٔبیٝای است و ٝزض پیسایص سبظٔبٖ ٘مص اغّی ضا ایفب ٔیوٙس ٔ ٚسیط حطورت  ٚفؿبِیرت
آٖ ضا ٔطرع ٞ ٚسایت ٔیٕ٘بیس  ٚث ٝسبظٔبٖ حیبت زٚثبضٜای ٔریثرطرس  ٚثرٝؾٙرٛاٖ یره
اغ ٚ َٛذطٔطی وّی ثطای وبضوٙبٖ ،اؾابی ٞیبت ؾّٕی  ٚزا٘طدٛیبٖ ثٝحسبة ٔیآیٙس .ثرب
تٛخ ٝث ٝایٗو ٝاضظشٞبی حبوٓ ثط زا٘طٍب ٜؾٕٔٛبًٟٓٔ ،تطیٗ ٔٙجؽ آٖ ٔحسٛة ٔیض٘ٛسِ .صا
ٔسیطیت ٕ٘ٛزٖ ایٗ اضظشٞب  ٚپربی ثٙرسی ٔرسیطیت ،وبضوٙربٖ  ٚاؾاربی ٞیربت ؾّٕری ثرٝ
اضظشٞب ٔٛفمیت زض فؿبِیتٞب ،فطآیٙسٞب  ٚؾّٕیبت زا٘طٍب ٜضا تإیٗ ٔیوٙس؛ ثٙربثطایٗ ایرٗ
پژٞٚص زض پی ضٙبسبیی اثؿبز ٔسیطیت ثط ٔجٙربی اضظش زض زا٘طرٍب ٜاسرت ترب ایرٗ سربظٔبٖ
ثٙٔٝػٛض وست ٔٛفمیت ثیصتط  ٚثٟجٛز ویفیت اضائ ٝذسٔبت ث ٝزا٘طدٛیبٖ  ٚخبٔؿٚ ٝغیفرٝ
ذطیط  ٚتأثیطٌصاض ذٛز ضا ث ٝثٟتطیٗ ضىُ ٕٔىٗ ث ٝا٘دبْ ضسب٘س .زضٟ٘بیت ثب تٛخ ٝثٝضطٚضت
ضٙبذت اثؿبز ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زض زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی ،ایٗ پرژٞٚص زض پری یربفتٗ
پبسد ث ٝایٗ پطسص است و ٝاثؿبز ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زض زا٘طٍب ٜآظاز اسرالٔی اسرتبٖ
ٔبظ٘سضاٖ وسأٙس؟  ٚضتجٝثٙسی آٖٞب چٍ ٝ٘ٛاست؟
هثاًی ًظزی پژٍّص
اضظش اظخّٕ ٝوّٕبتی است و ٝا ظ ٘ػط ٔؿٙی ثسیبض غٙی است  ٚث ٝأط ،حبِت یب چیعی
ٌفتٔ ٝیضٛز و ٝاظ ٘ػط اؾابی خبٔؿ ٝثب إٞیت  ٟٓٔ ٚثبضس٘ .ػبْ اضظشٞبٔ ،دٕٛؾٝ
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اضظشٞبی ٔطتجط ثٔ ٓٞ ٝیثبضس و ٝضفتبض  ٚوبضٞبی فطز ضا ٘ػٓ ٔیثرطس  ٚطجمٝثٙسی
اضظشٞب و ٝثط ٔجٙب ٔ ٚؿیبضٞبی ٔرتّفی غٛضت ٔیٌیطز ،ضٙبذت آٖٞب ضا ٕٛٞاضتط  ٚزلیكتط
سبذت ٝاست .آِپٛضت ٕٞ ٚىبضاٖ اِٚیٗ ٟٓٔ ٚتطیٗ تحمیمبت ضا زض ظٔی ٝٙتؿییٗ  ٚطجمٝثٙسی
اضظشٞب ا٘دبْ زازٜا٘س .آٖٞب ضص ٘ٛؼ اضظش ضا ضٙبسبیی  ٚطجمٝثٙسی ٕ٘ٛزٜا٘س ،و ٝضبُٔ
اضظش ؾّٕی (زا٘ص) ،اضظش سیبسی (لسضت) ،اضظش ظیجبضٙبذتی (ٙٞط) ،اضظش التػبزی
(ثطٚت) ،اضظش اختٕبؾی (ضٟطت)  ٚاضظش زیٙی ٞستٙس ( Valikhani et al., 2013:
 .)151اضظشٞبی ٔحٛضی سبظٔبٖٔ ،جٙبی تػٕیٌٓیطی ،سیبستٌصاضی  ٚضإٙٞبی لابٚت
أٛض زض سبظٔبٖٞب ٞستٙسٔ .سیطاٖ  ٚوبضوٙبٖ سبظٔبٖ ثب تىی ٚ ٝتٛخ ٝث ٝایٗ اضظشٞب
ٔیتٛا٘ٙس ضضس  ٚازأ ٝحیبت سبظٔبٖٞبی ذٛز ضا تإیٗ ٕ٘بیٙس ( & Memarzadeh
 .)Jahangirfard et al., 2010:19ثطذی اظ اضظشٞبی ٔحٛضی یه سبظٔبٖ ؾجبضتٙساظ:
زاضتٗ ٔؿٛٙیبت  ٚاؾتمبز ث ٝزیٗ ،اٞساف سبظٔبٖ ،آٔٛظش زا٘بیی  ٚوست زا٘ص ،تٛخ ٝثٝ
ٔٙبفؽ شیٙفؿبٖٙٔ ،بثؽ ٔبِیٔ ،بزی  ،ا٘سب٘ی ،اطالؾبتی ،اذاللیبت ،اؾتٕبز ،ثٟجٛز  ٚتٛسؿٝ
ٔستٕط ،غّح  ٚآضأص ،اختٕبؾی ثٛزٖ ،پبیساضی التػبزیٔ ،طتطی ٔساضیٛ٘ ،آٚضی ٚ
ذاللیت ،أٙیت ضیّی ،وبضآیی  ٚاثطثرطی  ،ا٘اجبط سبظٔب٘ی ،غالحیت  ٚضبیستٍی ،تؿٟس ٚ
تؿػت سبظٔب٘ی٘ ،ػٓ  ٚا٘دبْ وبض ثبویفیت ،زاضتٗ ٟٔبضت ،ذٛزوٙتطِی  ٚذٛزاضظیبثی و ٝایٗ
اضظشٞب اظ إٞیت ٚیژٜای ثطذٛضزاض٘س ٚ ٚخٛز آٖٞب ثطای پیططفت سبظٔبٖ ضطٚضی است
(ٞ .)Niazazari et al., 2014: 1011سف اغّی  ٚاسبسی ٞط سبظٔبٖ ،ایدبز  ٚتإیٗ
اضظش ثطای غبحجبٖ آٖ است .ایدبز  ٚتإیٗ اضظش ٔیتٛا٘س اظ ططیك ٔسیطیت ٔٙبست،
سبظٔبٖ ،زاضاییٞب ٙٔ ٚبثؽ لبثُزستطس آٖ سبظٔبٖ ث ٝزست آیسٔ .سیطیت اضظش ٔ ٚسیطیت
ٔجتٙی ثط اضظش ثطای سبظٔبٖٞب ٔ ٚسیطاٖ آٖٞب زض التػبز زا٘صٔحٛض زض لطٖ ثیست  ٚیىٓ
یه ضاٞجطز ٔحسٛة ٔیضٛز؛ ثٙبثطایٗ اضظش ثٝؾٛٙاٖ وبال اغّی ٔ ٚجٙبیی ثطای ٔسیطیت ثط
ٔجٙبی اضظش زض لطٖ  21ثٝحسبة ٔیآیس .ث ٝزِیُ پیبٔسٞبی ؾٕیك  ٚپیییسٌی فطآیٙسٞبی
وستٚوبض ،تیییط پبضازایٓ ٔسیطیت اظ ٔسیطیت زضآٔس ثٔ ٝسیطیت ٔجتٙی ثط اضظش ٔیتٛا٘س
ثٝضست ثط یه سبظٔبٖ تأثیط ٌصاضز .چٙیٗ تیییطاتی زض پبضازایٓ ٔسیطیت یىی اظ ٟٔٓتطیٗ
فطایٙسٞبی ٔسیطیت تیییط ثطای سبظٔبٖ ٔیثبضسٔ ،سیطیت ثط ٔجٙبی اضظش ؤ ٝتٕطوع ثط
ایدبز اضظش است یه ضٚیىطز ٔسضٖ زض ٔسیطیت ٞ ٚسایت سبظٔبٖٞب ثٝحسبة ٔیآیس.
ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش اظ ططیك ٕٞبٍٙٞی زض ٔأٔٛضیتٞب ،استطاتژیٞب ،فط ،ًٙٞاضتجبطبت،
سبذتبض سبظٔب٘ی  ٚفطآیٙس تػٕیٌٓیطی ٔسیطیت سبظٔبٖ ضا لبزض ٔیسبظز تب ثب استفبز ٜاظ اثعاض
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پبزاش  ٚایدبز اٍ٘یع ٜثٟجٛز ؾّٕىطز سبظٔبٖ ضا افعایص زٙٞس؛  ٚاظ ططیك ایدبز تیییطات
زضاظٔست زض فطایٙسٞبی وستٚوبض ،ثطای اضظشٞبی سبظٔب٘ی ٔسئِٛیتپصیطی ضا ایدبز
ٔیوٙس ( .)Daraban, 2016زض ٘ططیبت ؾّٕی چبحضس ٜزض ایبالتٔتحس ٜزض ط َٛزٝٞ
 1980ثیبٖ ضس؛ سبظٔبٖٞبیی و ٝزاضای فطًٞٙٞبی لٛی ٔب٘ٙس سبظٌبضی زض ضفتبض،
خٟتٌیطی ٞسفٕٙس  ٚثٟجٛز ؾّٕىطز ٞستٙسٙٔ ،طأ آٖ ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش است.
ٔطبثك ایٗ ٘ططیبت ،فط ًٙٞسبظٔب٘ی ثط پبی ٝاضظشٞبی سبظٔب٘ی ٔ ٚسیطیت اضظشٞب ثٙبضسٜ
است؛ ٔ ٚسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش ،ثٝؾٛٙاٖ یه سطی اظ فؿبِیتٞبی ٔسیطیتی ٔطثٛط ٔیضٛز
و ٝضٙبذت اظ اضظشٞبی سبظٔب٘ی زض زاذُ  ٚذبضج اظ سبظٔبٖ ضا تإیٗ ٔیوٙس
(ٔ .)Jaakson, 2010سیطیت ٔجتٙی ثط اضظش ٘ٝتٟٙب یه ضٚش ٕٟٔی است ،ثّى ٝیه
سیستٓ ٔٛضز٘یبظ ثطای  ٕٝٞسبظٔبٖٞب ٔیثبضس٘ .ػبْ اضظشٞب إٞیت حیبتی ثطای ٔٛفمیت ٚ
تٛسؿ ٝسبظٔبٖٞب زاضز؛ ثٙبثطایٗ ؾُٕ وطزٖ  ٚتحمك ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش ٔٙدط ث ٝتمٛیت
سیستٓ اضظشٞبی سبظٔبٖ ٔیضٛز (ٔ .)Dolan & Richley, 2006سیطیت ٔجتٙی ثط
اضظشٞب ٔیتٛا٘س زض ٚضؿیت ثحطا٘ی یب زض ٔحیطٞبی پیییس ٚ ٜپٛیب ،ؾبُٔ ا٘سدبْثرطی ٚ
ٞسایتوٙٙس ٜثطای تٛسؿ ٚ ٝثمبی سبظٔبٖٞب ثبضٙس ( Mobinki Dehkordi & Rabbani,
 .)2012یب ثٝؾٛٙاٖ یه سیستٓ وٙتطَ ٔسیطیت یىپبضچ ٝتؿطیف ضٛز و ٝا٘ساظٌٜیطی،
تطٛیك  ٚحٕبیت اظ ایدبز اضظش ضا ث ٝز٘جبَ زاضز ( .)Banupriya & Vethiraja, 2015زض
ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظشٞب ططحٞب ،تػٕیٕبت  ٚؾّٕیبت زض سبظٔبٖ ثط اسبس اضظشٞب
ٞسایت  ٚضٞجطی ٔیٌطز٘س (ٔ .)Blanchard, 2005: 46سیطیت ثط اسبس اضظشٞب یه اثعاض
ضٞجطی استطاتژیه ٘ٛیٗ است و ٝضبِٛز ٜاضظضی زاضز .اغٛالً ایٗ اثعاض ٘ ٛاٞساف سبزٜسبظی،
ٞسایت  ٚتإیٗ تؿٟس ضا ٔحمك ٔیسبظز .زض سبظٔب٘ی و ٝثٚٝسیّ ٝاضظشٞب ٔسیطیت ٔیضٛز
ٔ ٚسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش اؾٕبَ ٔیٌطزز ،تٟٙب یه ضئیس ٚخٛز زاضز  ٚآٖ اضظشٞبیی است
و ٝسبظٔبٖ ثطای ذٛز تؿییٗ وطز ٜاست (.)Niazazari et al., 2014
پیطیٌِ تجزتی پژٍّص
پرژٞٚص ؾّری ظاز )2015( ٜثرب ؾٙرٛاٖ ٔؿطفری ٔؿیبضٞرب  ٚاضظشٞربی ٔحرٛضی تؿربِی زض
سبظٔبٖٞبی زِٚتری ٘طربٖ زاز ور ٝاضثربةضخرٛؼٔحرٛضی ،ؾرساِتٔحرٛضی ،لربٖ٘ٔٛرساضی،
پبسرٍٛییاختٕبؾی ،زا٘صٔحٛضی ،چبثىیسبظٔب٘یٔ ،طربضوتپرصیطی٘ ،رٛآٚضی  ٚذاللیرت،
ضٞجطی  ٚثجبت ٞسف ٘ ٚتیدٔٝحٛضی ز ٜاضظش ٔحٛضی سبظٔبٖ ٞستٙس .پرژٞٚص ِٚیررب٘ی ٚ
ٕٞىبضاٖ ( )2013ثب ؾٛٙاٖ ضٙبسبیی اضظشٞبی وبضوٙبٖ ثرط اسربس ٘ػطیر ٝسیسرتٓ اضظضری
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آِپٛضت٘ ،طبٖ زاز ٜور ٝاظ زیرسٌب ٜوبضوٙربٖ اضظش اختٕربؾی ثرب  23/86زضغرس ثریصترطیٗ
ٔمجِٛیت  ٚاضظش التػبزی ثب  8/76زضغس وٓتطیٗ ٔمجِٛیت ضا زاضت ٝاستٓٞ .چٙریٗ اضظش
اختٕبؾی ثٝؾٛٙاٖ اضظش ثطتط زض ٌط ٜٚوبضوٙبٖ ٔطاوع ستبزی  ٚورٓترطیٗ إٞیرت ثر ٝاضظش
ظیجبییضٙبذتی تؿّك ٌطفت .پژٞٚص ٔیطسپبسی ٕٞ ٚىربضاٖ ( )2013تحرت ؾٙرٛاٖ ٔؿطفری
اٍِٛی اضظضی سبظٔبٖٞبی زِٚتی ایطاٖ ٘طبٖ زاز ؤ ٝسَ تؿبِی سربظٔب٘ی زض ثررص زِٚتری
زاضای ز ٜاضظش ٔحررٛضی ثررٛز ٜورر ٝزض سرر ٝحررٛظ ٜوطأررت ا٘سررب٘ی (اضثرربةضخررٛؼٔحررٛضی،
ؾساِتٔحٛضی ،لبٖ٘ٔٛساضی  ٚپبسدٌٛیی) ،زا٘بییٔحٛضی (زا٘رصٔحرٛضی ،چربثىیسربظٔب٘ی،
ٔطرربضوتپررصیطی٘ ،ررٛؼ آٚضی  ٚذاللیررت)  ٚچطررٓا٘ررساظ ٔحررٛضی (ضٞجررطی ،ثجرربتٞررسف ٚ
٘تیدٔٝحٛضی) زست ٝثٙسیضس ٜاست .پژٞٚص ٔجیٙی زٞىرطزی  ٚضثرب٘ی ( )2012ثرب ؾٙرٛاٖ
ٔسیطیت ضاٞجطزی ٔجتٙی ثط اضظش زض سطح سبظٔبٖ٘ ،طبٖ زاز و ٝاثؿبز سبذتبضی ،اسرتطاتژی
 ٚفطٍٙٞی سجه ٔسیطیت ضا پٛضرص ٔریزٞرس .اثؿربز اضظشٞرب ؾجبضتٙرساظ :اثؿربز سربذتبضی،
ضفتبضیٔ ،ؿٙبییٔ ،حیطی  ٚفطٍٙٞی .پژٞٚص ٔؿٕبضظاز ٚ ٜخٟبٍ٘یطفطز ( )2010تحت ؾٙرٛاٖ
ططاحی ٔسَ ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زض سبظٔبٖٞبی زِٚتی ایرطاٖ٘ ،طربٖ زاز ور ٝاسرتفبزٜ
ٔٙبست  ٚثٟی ٝٙاظ اضظشٞبی حبوٓ ثط سبظٔبٖ سجت ثٟجرٛز ٔرؤثط ضربذعٞربی ؾّٕىرطز زض
سبظٔبٖٞبی زِٚتی ایطاٖ ٔیضٛز .یبفتٞٝبی ضخبییپرٛض  ٚالفتری ( )2010ثرب ؾٙرٛاٖ ثطضسری
ضاثط ٝفط ًٙٞسبظٔب٘ی ثب ٔؤِفٞ ٝبی ٔسیطیت ثط اسبس اضظش ٞبی سبظٔب٘ی  ٚاضائٔ ٝسِی ثرطای
پیصثیٙی ٔسیطیت ثط اسبس اضظشٞب٘ ،طبٖ زاز و ٝثیٗ ٕٞرٔ ٝؤِفرٞٝربی فطٙٞرًسربظٔب٘ی
(اٍ٘یعش ،ضیسهپصیطیٛ٘ ،آٚضی ،اضتجبطبت ،وبضٌطٞٚی  ٚوٙتطَ) ٔ ٚسیطیت ثط اسربس اضظش
ضاثطٔ ٝؿٙبزاضی ٚخٛز زاضز.
ظثیه ٕٞ ٚىبضاٖ )2017( 1زض پژٞٚطی ثب ؾٙرٛاٖ اضتجربط ثریٗ اضظشٞرب  ٚؾّٕىرطز زض یره
ضطوت ٔؿسٖٔ ،طبِؿ ٝتدطثی  ٚثیٙصٞبیی ثطای ٔسَ ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش٘ ،طبٖ زاز٘رس
ؤ ٝسَ ٔسیطیت ثط اسبس اضظش ثطای یه ضطوت استرطاج ٔؿبزٖ ثبیس ثط اسبس اضظشٞربی
ذبظ حبوٓ ثرط غرٙؿت ٔؿربزٖ ثبضرس ٘ ٚر ٝاضظش وّری ور ٝثرٝؾٙرٛاٖ یره اثرعاض اضظیربثی
فطًٙٞسبظٔب٘ی و ٝتٛسط ٔسیطیت پیطٟٙبزضس ٜاستٓٞ .چٙیٗ ثریٗ اضظشٞربی حربوٓ ثرط
ضطوت  ٚضضبیت زض وبضوٙبٖ اضتجبط ٚخٛز زاضز .زٚغبٖ )2016( 2زض پژٞٚطی ثب ؾٛٙاٖ ٔرسَ
فطآیٙس ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زض ٔساضس تطوی٘ ٝطبٖ زاز ؤ ٝؿّٕبٖٔ ،سیطیت ثرط ٔجٙربی
1– Zbieg et al, 2017
2– Doğan, 2016
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اضظش ضا زض ضفتبضٞبی ٔسیطاٖ آٔٛظضی ثسیبض ٔثجت زضن ٔیوٙٙسٓٞ ،چٙریٗ آٖٞرب إٞیرت
ظیبزی ثطای ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زض ضفتبضٞبی ٔسیطاٖ آٔٛظضی لبئُا٘رس .ثرط اسربس ایرٗ
ٔسَ ،فطآیٙس ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زض ٔساضس ثب ٔطبضوت ٔسیطأٖ ،ؿّٕبٖٚ ،اِسیٗ ،زا٘ص
آٔٛظاٖ  ٚزیٍط سٟبْزاضاٖ ٔسضس ٝآغبظ ٔیضٛزٔ .بضیٙسىٕٞ ٚ ٛىبضاٖ )2015( 1زض پژٞٚطری
ثب ؾٛٙاٖ ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش ثٝؾٛٙاٖ یه پبضازایٓ خسیس زض ؾػط حبضط ثب یره ضٚیىرطز
٘ػطی ٘طبٖ زاز٘س و ٝاضائ ٝضٚیىطز ٘ػطی ٔسیطیت ثرط ٔجٙربی اضظش ثرٝؾٙرٛاٖ یره فّسرفٝ
ٔسیطیتی پیییس ٜلبزض ث ٝاضائ ٝیهضا ٜحُ خبٔؽ ثطای زستیبثی ثر ٝؾّٕىرطز ٔطّرٛة اسرت ٚ
2
ثٝؾٛٙاٖ ؾبُٔ تٛسؿٔ ٚ ٝسَ تؿبِی ثطای سیستٓٞبی پیییسٔ ٜیثبضس .ثب٘ٛپطیرب ٚ ٚثیطاخربٖ
( )2015زض پژٞٚطی ثب ؾٛٙاٖ ضٚیىطزٞبی ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زض ضطوتٞبی تؿب٘ٚی زض
ٙٞس یه ٔطبِؿ٘ ٝػطی اظ ٔسَٞبی ا٘تربةضس٘ ٜطربٖ زاز٘رس ،ضٚیىرطز ٔجتٙری ثرط ٔطرتطی
ٔحٛضی ثٝؾٛٙاٖ یه اضظش زض پطٚس ٝتػٕیٌٓیطی ٔجتٙی ثط ٚالؿیتٞب ٘ ٚیبظٞبی ٔطرتطیبٖ
ثٔ ٝسیطاٖ ضطوتٞب وٕه ٔیوٙسٓٞ .چٙیٗ ثبؾث ضضس سطیؽترط سرطٔبیٌٝرصاضی ٔتٕربیع اظ
ططیك ٔطتطیبٖ ٔیضٛز وٙٔ ٝدط ث ٝضضس سٛزآٚضی ثّٙسٔست ضطوتٞب ٔیٌرطزز .ورطٚیٗ ٚ
ٕٞىبضاٖ )2014( 3زض پژٞٚطی ثب ؾٛٙاٖ تأثیط ٔیرب٘دیٌرطی ٔرسیطیت ثرط ٔجٙربی اضظش زض
سبظٔبٖٞبی ٚضظضی غیطا٘تفبؾی ٘طبٖ زاز٘س و ٝاضظشٞبی سبظٔب٘ی ،اذاللری  ٚاختٕربؾی تگا
4

هیاًجیگزی هسیزیت تز هثٌای ارسش ثط ؾّٕىطز سبظٔب٘ی ترأثیط زاضز .وٛزِىرٕٞ ٚ ٛىربضاٖ
( )2014زض پژٞٚطی ثب ؾٛٙاٖ ضطایط ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظشٞب زض ضرطوتٞربی اسرترطاج
ٔؿسٖ ٘طبٖ زاز٘س و ٝضطوتٞبی استرطاج ٔؿسٖ زاضای یه ٘ٛؼ فط ًٙٞغبِت ٕ٘ریثبضرٙس؛
أب زٛ٘ ٚؼ آٖٞب ثبظاضی  ٚسّسّٔ ٝطاتجی ،ث ٝزِیُ ضطایطی ٔب٘ٙرس آئریٗ٘بٔرٞٝربی حمرٛلی ٚ
ٙٞدبضسبظی اظ سبیطیٗ ثطخستٝتط ٔیثبضٙس أب اضظشٞبی سبظٔب٘ی وّیسی زض ایٗ ضطوتٞرب
ثط وٙتطَ ،تٕطوع ثط ثجبت ،أٙیت افطازٔ ،سرئِٛیت  ٚاؾتٕربز تىیرٝزاض٘رسٞ .رٓچٙریٗ ضاثطرٝ
اضائٝضسٔ ٜیبٖ اضظشٞب  ٚثٟطٜٚضی زض ایٗ پژٞٚص ٘طبٖ ٔریزٞرس ورٔ ٝرسیطیت ثرط ٔجٙربی
اضظش ٔیتٛا٘س یه ضٚش ٔٙبست ثطای اٞساف ثّٙسٔست ٔسیطیت زض ضاستبی ضضرس التػربزی
سبظٔبٖ اظ خّٕ ٝغٙؿت ٔ ٚؿرسٖ ثبضرس .چب٘رسضاؤٛبضا )2011( 5زض پژٞٚطری تحرت ؾٙرٛاٖ

3– Marinescu et al, 2015
1 - Banupriya & Vethirajan, 2015
2 - Kerwin et al, 2014
3 - Kudelko et al, 2014
4 - Chandrakumara, 2011
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اضظیبثی اضظشٞب تٕطیٙی ثطای ٔسیطاٖ  ٚضٞجطاٖ زض استطاِیب ٘طبٖ زاز ٘ػبْ اضظضری ثرٝؾٙرٛاٖ
یه ؾٙػط اغّی ضفتبضٞبی ٔسیطاٖ  ٚوبضوٙبٖ  ٚاٍِٞٛبی فىطی  ٚضٚشٞبی تػرٕیٌٓیرطی ضا
ٞسایت ٔیٕ٘بیسٓٞ .چٙیٗ اضظشٞرب ثرٝؾٙرٛاٖ ٔٙجرؽ غطفیرتٞربی ا٘سرب٘ی ٔٙحػرطثٝفرطز،
ٔیتٛا٘ٙس ٔعایبی ضلبثتی ضا زض سربظٔبٖٞرب ایدربز ٕ٘بیٙرس .تیییرط اضظش زض ٘تیدر٘ ٝیطٞٚربی
طجیؿی ٔ ٚساذالت سبظٔبٖٞبی ٔرتّف ٟ٘ ٚبزٞبی فطٍٙٞری اختٕربؾی وطرٛضٞبی ٔرتّرف
ایدبز ٔیضٛزٔ .سیطاٖ  ٚضٞجطاٖ ٘یبظٔٙس زضن  ٚضٙبذت اٍِٞٛبی زض حبَ تیییط اضظشٞب ورٝ
ٔطثٛط ث٘ ٝسُٞبی ٔرتّفی اظ وبضوٙبٖ ٔیثبضٙسٞ ،ستٙس  ٚایٗو ٝذٛز  ٚسبظٔبٖٞبیطربٖ ضا
ثب ایٗ تیییطات سبظٌبض ٕ٘بیٙس .اضظشٞب ٔیتٛا٘ٙس ٔسیطاٖ  ٚضٞجطاٖ ضا زض اِٛٚیتثٙسی اٞرساف
 ٚآضٔبٖٞب ،ططاحی فؿبِیتٞب  ٚسیبستٞبی ٔسیطیتی  ٚثط٘بٔٞٝبی پیططفت  ٚآٔرٛظش ٔرؤثط
سٟیٓ ٕ٘بیس .زضن  ٚضٙبذت ٘سجی اضظشٞب ،زضخ ٝضست خٟتٌیطیٞبی اضظضی  ٚإٞیرت
اِٛٚیتٞبی اضظضی ٔیتٛا٘ٙس زضٌطفتٗ تػٕیٕبت ٟٔرٓ زض سربظٔبٖٞرب ٘مرص ٕٟٔری ضا ایفرب
ٕ٘بیٙس .یٍٙیٕٞ ٚ ًٙىبضاٖ )2009( 1زض پژٞٚطی ثب ؾٛٙاٖ ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظشٞرب یره
پیطٟٙبز ٘ػطی ثطای ٔسیطیت ٔٙبثؽ ا٘سب٘ی استطاتژیه ٘طبٖ زاز٘س ثٝخبی ضٚیىطز التػربزی
و ٝاغّت اٚلبت تٛسط ٔحممیٗ ٔسیطیت ٔٙربثؽ ا٘سرب٘ی اسرتطاتژیه اترربش ٔریٌرطزز ،یره
ضٚیىطز ٔسیطیتی ٕٞب ًٙٞثط اسربس ٔرسَ سرٔ ٝحرٛضی ٔرسیطیت ثرط ٔجٙربی اضظش ٔرٛضز
استسالَ لطاض ٌیطز .اضظشٞبی اذاللی ،التػبزی  ٚؾربطفی زض خٟرت ؾّٕیربت سربظٔبٖ ورٝ
تطویت ایٗ س ٝظاٚی ،ٝاضظشٞبٔ ،سیطیت  ٚاخطا ،حرٛظ ٜخسیرسی زض ٔرسیطیت ٔٙربثؽ ا٘سرب٘ی
استطاتژیه ٔیثبضس .ایٗ ٘ٝتٟٙب زض پیططفتٞبی آیٙس ٜزض ایٗ حٛظ ٜسرٟیٓ ٔریثبضرس ،ثّىرٝ
٘طبٖزٙٞس ٜؾّٕىطزٞبی سبِٓترط  ٚپبیرساضتط ٔرسیطیتی چر ٝزض چریٗ  ٚچر ٝزض سربیط ٘مربط
ز٘یبست .ثٛچى )2007( 2ٛزض پژٞٚطی تحت ؾٙرٛاٖ ترأثیط ضٞجرطی زض ٔرسیطیت ثرط اسربس
اضظشٞب٘ ،طبٖ زاز ،اضظشٞبیی ٔب٘ٙس ذاللیت ،فساوبضی ،اضتجبط ،وبضتیٕی ،اؾتٕبز  ٚاٍ٘یرعش
ثٝؾٛٙاٖ اضظشٞبی ٔحٛضی سبظٔبٖ ٔحسٛة ٔیض٘ٛس.
ثب تٛخ ٝثٔ ٝطبِؿبت زاذّی  ٚذبضخی ا٘دبْضسٔ ،ٜحمك ث ٝایرٗ ٘تیدر ٝضسریس ور ٝزض ٔرٛضز
ضٙبسبیی  ٚضتجٝثٙسی اثؿبز ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش ،پژٞٚطی ا٘دبْ٘طرس ٜاسرت؛  ٚثر ٝایرٗ
زِیُ پژٞٚص حبضط ث ٝضٙبسبیی  ٚضتجٝثٙسی اثؿبز ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش پطزاذت ٝاسرت ٚ
ٔطبِؿ ٝحبضط ثب ٔطبِؿربت زیٍرط زض ایرٗ ظٔیٙرٔ ٝتفربٚت اسرت .ایرٗ پرژٞٚص زض ضاسرتبی
1- Yingying et al, 2009
2- Buchko, 2007
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پژٞٚصٞبی لجّی لطاض زاضز  ٚثب ضٙبسبیی اثؿبز ٔ ٚؤِفرٞٝربی ٔرسیطیت ثرط ٔجٙربی اضظش زض
زا٘طٍب ٜث ٝتىٕیُ وطزٖ پیطیٞٝٙبی لجّی زض اضتجبط ثب ٔٛضٛؼ پژٞٚص وٕره ٔریوٙرس .زض
ایٗ ضاستبٔ ،طبِؿ ٝحبضط ثب ٞسف ضٙبسبیی  ٚضتجٝثٙسی اثؿبز ٔ ٚؤِفٞٝبی ٔسیطیت ثط ٔجٙربی
اضظش زض زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی استبٖ ٔبظ٘سضاٖ ا٘دبْ ٌطفت ِصا سؤاَٞبی پرژٞٚص ثر ٝضرطح
ظیط ٔططح ٔیٌطزز.

 - 1اثؿبز ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زض زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی استبٖ ٔبظ٘سضاٖ وسأٙس؟
 - 2ضتج ٝثٙس ی اثؿبز ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زض زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی استبٖ ٔبظ٘سضاٖ
چٍ  ٝ٘ٛاست؟
رٍش ضٌاس ی
تحّیُ ؾبّٔی اظ خّٕ ٝضٚشٞبی چٙرس ٔتییرط ٜاسرت ور ٝزض آٖ ٔتییطٞربی ٔسرتمُ ٚ
ٚاثستٔ ٝططح ٘یست  ٚثب وٕه آٖ سؿی ٔیضٛز و ٝتؿساز ظیبزی ٔتییرط زض چٙرس ؾبٔرُ یرب
ٔؤِف ٝذالغٝضس ٚ ٜاؾتجبض یبثی ض٘ٛس .ث ٝثیب٘ی زیٍط ،ایٗ ضٚش ث ٝثطضسی ٕٞجستٍی زض٘ٚری
تؿساز ظیبزی اظ ٔتییطٞب ٔیپطزاظز  ٚزض ٟ٘بیرت ،آٖٞرب ضا زض لبِرت تؿرسازی ؾٛأرُ ٔحرسٚز
زستٝثٙسی  ٚتجییٗ ٔیوٙس .ؾبُٔ ،سبظٜای است و ٝضٚاثرط ثریٗ ٔدٕٛؾرٝای اظ ٔتییطٞرب ضا
ثٝغٛضت ذالغٔ ٝططح ٔیوٙس .ث ٝثیب٘ی زیٍط ،ؾبُٔ سبظٜای است و ٝؾٕالً ثٚٝسیّ ٝثبضٞربی
ؾبّٔی تؿطیف ٔیضٛز ( .)Shahbazi et al., 2015: 490ثٙبثطایٗ تحّیرُ ؾربّٔی اوتطربفی
وٕه ٔیوٙس تب حدٓ ظیبزی اظ ٔتییطٞب ثر ٝتؿرسازی ٔحرسٚزی اظ ؾبٔرُٞرب وربٞص یبثرس ٚ
ٓٞچٙیٗ ٓٞپٛضی ثیٗ ؾبُٔٞب ضا ث ٝططظ ٔطّٛثی وٙتطَ ٔیوٙرس ( Hamidi & Rahimi,

.)2014: 12
پژٞٚص حبضط اظ ٘ػط ضٚش تٛغیفی اظ ٘ٛؼ پیٕبیطی (ظٔیٝٙیبثی)  ٚاظ ِحبظ ٞسف وبضثطزی
ثٛز ٜاست .خبٔؿ ٝآٔبضی ایٗ پژٞٚص ضبُٔ اؾابی ٞیبت ؾّٕی تٕبْٚلت ثب ٔطتج ٝؾّٕی
استبزیبض ،زا٘طیبض  ٚاستبز و ٝزض ٚاحسٞبی زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی استبٖ ٔبظ٘سضاٖ زض سبَ
تحػیّی ٔ 1394-95طی َٛفؿبِیت ثٛز٘س ،تطىیُضس ٜو ٝتؿساز آٖٞب ثطاثط ٘ 472فط ثٛزٜ
است .ثب استفبز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ تؿساز ٘ 212فط اظ اؾابی ٞیبت ؾّٕی ث ٝضیٜٛ
ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی تػبزفی طجمٝای ثطحست زضخٚ ٝاحس زا٘طٍبٞی ثٝؾٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تربة ضس٘س.
زض ایٗ پژٞٚص خٟت ٌطزآٚضی زازٜٞب اظ پطسص٘بٔٔ ٝحمك سبذت ٝاستفبزٜضس ٜاست .پس
اظ ٔطٚض وتبثرب٘ٝای  ٚایٙتط٘تی پیطی ٚ ٝٙازثیبت ٔٛضٛؼ ٔٛضز پژٞٚص ،فٟطستی اظ ٌٛیٞٝب
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تٟیٌ ٝطزیس؛ و ٝپس اظ ٔطٛضت ثب غبحت٘ػطاٖ ٔ ٚترػػبٖ ٔطثٛط ٝثطای ٔسیطیت ثط
ٔجٙبی اضظش پطسص٘بٔٝای ثب ٌٛ 80ی ٝا٘تربة  ٚثب ٔمیبس پٙح ٌعیٝٙای ِیىطت ططاحی ٚ
تٙػیٓ ٌطزیس؛ و ٝث ٝتطتیت اظ  1تب ٕ٘ 5طٌٜصاضی ٔیضٛز .خٟت تأییس ضٚایی غٛضی ٚ
ٔحتٛایی ،پطسص٘بٔ ٝزض اذتیبض ٘ 20فط اظ ٔترػػبٖ ٔسیطیت لطاضٌطفت ٝثٛز  ٚپس اظ
اغالحبت ٟ٘بیی ضٚایی غٛضی اثعاض ٔٛضز تأییس لطاض ٌطفت؛  ٚثطای ثطضسی ضٚایی ٔحتٛایی
ٌٛیٞٝبی پطسص٘بٔ ،ٝاظ ضبذع ضطیت ٘سجی ضٚایی ٔحتٛا ( )CVRاستفبزٜضس ٜاست.

و ٝزض ایٗ فطٔ ne َٛتؿساز ٔترػػب٘ی است و ٝثٌ ٝعی ٝٙضطٚضی پبسد زازٜا٘س  N ٚتؿساز
وُ ٔترػػبٖ است .اٌط ٔمساض ضطیت ٘سجی ضٚایی ٔحتٛا اظ ٔمساض  0/42ثعضيتط ثبضس
ضٚایی ٔحتٛایی آٖ آیتٓ یب سؤاَ پصیطفتٔ ٝیضٛز (.)Hajizadeh & Asghari, 2015
ثٙٔٝػٛض تؿییٗ ضٚایی ٔحتٛایی آیتٓٞب یب ٌٛیٞٝبی ا٘تربةضس ٜثطای پطسص٘بٔٔ ٝسیطیت ثط
ٔجٙبی اضظش ،پطسص٘بٔ ٝاِٚی ٝزض اذتیبض ٘ 20فط اظ ٔترػػبٖ لطاضٌطفت ٝثٛز تب ٘ػط ذٛز ضا
زض اضتجبط ثب ٞط یه اظ سؤاَٞب ثب ا٘تربة یىی اظ طیفٞبی سٝثرطی ِیىطت ثب ؾٛٙاٖ ٌٛیٝ
ضطٚضی استٌٛ ،یٔ ٝفیس است ِٚی ضطٚضی ٘یست ٌٛ ٚی ٝضطٚضتی ٘ساضز ،اؾالْ زاض٘س .ثسیٗ
تطتیت پس اظ تىٕیُ پطسص٘بٔٞٝب تٛسط ٔترػػبٖ ثطای تهته ٌٛیٞٝبی پطسص٘بٔ ٝایٗ
ٔمساض ٔحبسجٝضس ٜاست ؤ ٝمساض ضٚایی تٕبٔی ٌٛیٞٝب اظ ٔمساض  0/42ثعضيتط ضس ٜثٛزِ .صا
ضٚایی ٔحتٛایی تٕبٔی  80سؤاَ ایٗ پطسص٘بٔ ٝتٛسط ٔترػػبٖ ٔٛضز تأییس لطاضٌطفتٝ
ثٛز؛  ٚخٟت تؿییٗ ٔیعاٖ پبیبیی آظٔ ٖٛاظ فطٔ َٛآِفبی وط٘ٚجبخ استفبزٌ ٜطزیس .ثسیٗ
ٔٙػٛض پطسص٘بٔٛٔ ٝضز استفبز ٜزض ایٗ پژٞٚص خٟت اخطای آظٔبیطی زض اذتیبض ٘ 35فط اظ
اؾابی خبٔؿ ٝآٔبضی لطاض ٌطفت .سپس ثب استفبز ٜاظ زازٜٞبی ثٝزستآٔس ٜاظ
پطسص٘بٔٞٝبی تىٕیّی ،ثب وٕه ٘طْافعاض ٔ SPSSیعاٖ ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ ثطاثط ثب 0/97
ٔحبسجٌ ٝطزیس .ثب تٛخ ٝث ٝایٗؤ ٝمساض ایٗ ضطیت اظ  0/70ثیصتط ضس ٜاستٔ ،یتٛاٖ ازؾب
وطز و ٝپطسص٘بٔ ٝاظ پبیبیی ٔطّٛثی ثطذٛضزاض است ..ثطای تدعیٚٝتحّیُ زازٜٞب اظ ضٚشٞبی
آٔبض تٛغیفی  ٚآٔبض استٙجبطی ضبُٔ آظٔ ٖٛآِفبی وط٘ٚجبخ ،تحّیُ ؾبّٔی اوتطبفی  ٚآظٖٔٛ
فطیسٔٗ استفبزٌ ٜطزیس.
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یافتِّا
سؤاَ یه :اثؿبز ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زض زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی استبٖ ٔبظ٘سضاٖ وسأٙس؟
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض ثرص ضٚشضٙبسی شوط ضس تؿساز  80سؤاَ (ٌٛی )ٝثٝؾٛٙاٖ ضربذعٞربی
اِٚیٔ ٝسیطیت ثط ٔجٙربی اضظش زض زا٘طرٍب ٜآظاز اسرالٔی اسرتبٖ ٔبظ٘رسضاٖ ٔرٛضز ضٙبسربیی
لطاضٌطفت ٚ ٝخٟت ضٙبسبیی ؾٛأُ پٟٙبٖ (سبظٔ )ٜسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش ثرط ضٚی زازٜٞربی
ٌطزآٚضی ضس ٜتحّیُ ؾبّٔی اوتطبفی ا٘دبْضس ٜثٛز .ثطای تطریع ایٗو ٝزازٜٞرب وفبیرت ٚ
ضطایط الظْ ثطای اخطای تحّیُ ؾبّٔی اوتطبفی ضا زاض٘س ثب وٕه ٘طْافرعاض  Spss16اظ آظٔرٖٛ
وبیعضِٔ -یِط -اُِىیٗ ٚ 1آظٔ ٖٛثبضتّت 2استفبز ٜضس .آٔبض KMO ٜضبذع وفبیت زازٜٞب است
 ٚثیبٍ٘ط ایٗ ٔسئّ ٝاست و ٝآیب ٔیعاٖ زازٜٞبی ٔٛخٛز لبثّیرت ا٘دربْ تحّیرُ ؾربّٔی ضا زاضا
ٞستٙس .زضغٛضتیؤ ٝمساض آٖ وٓتط اظ  0/5ثبضس زازٜٞرب وفبیرت الظْ ثرطای اخرطای تحّیرُ
ؾبّٔی ضا ٘ساض٘س ٞ ٚط چٔ ٝمساض ٘ KMOعزیهتط ث ٝیه ثبضس ثٟترط اسرت .زض ایرٗ پرژٞٚص
ٔمساض لبثُپصیطش ثبالی ٙٔ 0/9ػٛض ضس و ٝایٗ ٔمساض اظ زازٜٞب ثطای اخطای تحّیرُ ؾربّٔی
ٔٙبست ٞستٙس .آظٔ ٖٛثبضتّت ثط ایٗ فطؼ استٛاض است ؤ ٝبتطیس ٕٞجستٍی ٔطبٞسٜضسٜ
ٔتؿّك ث ٝخبٔؿٝای ثب ٔتییطٞبی ٘بٕٞجست ٝاست .ثطای ایٗو ٝیه ٔسَ تحّیُ ؾبّٔی ٔفیس ٚ
زاضای ٔؿٙب ثبضس الظْ است ؤ ٝتییطٞبی آٖ ٕٞجست ٝثبضرٙس ِرصا فرطؼ آٔربضی ٔطثرٛط ثرٝ
آظٔ ٖٛثبضتّت ث ٝضطح شیُ است:
زازٜٞب ٘ب ٕٞجستٝا٘سH0 : .
زازٜٞب ٕٞجستٝا٘سH1 : .
جسٍل  :1زسهَى کایشر -هیز -الکیي ٍ زسهَى کزٍیت تارتلت

وبیعضٔ -یط -اِىیٗ
آظٔ ٖٛثبضتّت

0/940
ذی زٚ

10957/273

زضخ ٝآظازی

2080

سطح ٔؿٙبزاضی

0/000

زض آظٔ ٖٛوطٚیت ثبضتّت اٌط ٔمساض  pوٓتط اظ  0/05ثبضس تٛا٘بیی ؾبّٔی ثٛزٖ زازٜٞرب تأییرس
ٔیضٛز .زض خس َٚضٕبضٔ 1 ٜمساض  pوٛچهتط اظ  0/0 5است ٘ ٚطبٖ ٔیزٞس ا٘دبْ تحّیرُ
ؾبّٔی اوتطبفی ثطای ضٙبسبیی سبذتبض ٔ ٚسَ ؾبّٔی ٔٙبست ثٛز ٜاست  ٚفطؼ ضٙبذتٝضسٜ
)1 -Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO
2 -Bartlett's Test
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ثٛزٖ ٔبتطیس ٕٞجستٍی ضز ٔیضٛز .ضبذع ٕ٘ٝ٘ٛثرطزاضی وربیعضٔ -یرط -اِىریٗ ثرٝؾٙرٛاٖ
زٔٚیٗ پیصضطط ثطاثط ثب ٘( 0/940عزیه ث ٝیه) ث ٝزست آٔس .زض ٘تید ٝتؿساز ٘ 212فط زض
ایٗ پژٞٚص ثطای ا٘دبْ تحّیُ ؾبّٔی وبفی است .ثٙبثطایٗ فطضی ٝغرفط ضز  ٚفطضریٔ ٝمبثرُ
تأییس ٔیٌطزز؛ یؿٙی زازٜٞب ٕٞجستٞ ٝستٙسِ .صا ثب  95زضغس اطٕیٙبٖ ٔیتٛاٖ لابٚت وطز
و ٝزازٜٞب زاضای وفبیت ٕٞ ٚجستٍی الظْ خٟت اخرطای تحّیرُ ؾربّٔی اوتطربفی ضا زاض٘رس.
خٟررت ا٘درربْ تحّیررُ ؾرربّٔی اوتطرربفی اظ ضٚش تحّیررُ ٔؤِفررٞٝرربی اغررّی ٚ 1ثررب چررطذص
ٚاضیٕبوس 2استفبز ٜضس ٜاستٔ .ؿیبض ا٘تربة سؤاالت ثٝؾٛٙاٖ یه ضبذع ثرطای ؾٛأرُ زاضا
ثٛزٖ اضظش ٚیژ ٜثبالتط اظ یه ٓٞ ٚچٙیٗ ثبض ؾربّٔی  ٚ 0/4ثربالتط ثر ٝضرططی ور ٝزض زیٍرط
ؾٛأُ وٓتط اظ ایٗ ٔمساض غبٞط ضٛز ،ثٛز ٜاست ( .)Kline, 2002زض ایٗ ضاستب  ٚثب اسرتفبزٜ
اظ تحّیُ ؾبّٔی اوتطبفی تؿساز  15سؤاَ ث ٝؾّت ؾسْ ٕٞرٛا٘ی اظ ٘ػرط ٔحترٛایی ثرب سربیط
ٌٛیٞ ٝب اظ پطسص٘بٔ ٝحصف  ٚپطسص٘بٟٔ٘ ٝربیی ثرب  65سرؤاَ تأییرس ٌطزیرس .زض ازأر ٝثرب
استفبز ٜاظ ضٚش تحّیُ ؾبّٔی اوتطبفی ثطای ضٙبسبیی اثؿبز  ٚس ٟٓزضغس ٚاضیب٘س ٞرط یره
اظ آٖٞب اظ چطذص ٚاضیٕبوس ٔ ٚیبٍ٘یٗ ثبض ؾبّٔی استفبزٜضس ٜاستِ .رصا ثرط اسربس ٘تربیح
تحّیُ ؾبّٔی اوتطبفی ثطای ا٘تربة اثؿبز ٔطتجط ثب ٔتییط ٔرسیطیت ثرط ٔجٙربی اضظش ثؿرس اظ
چطذص ٚاضیٕبوس فمط ؾبُٔٞبیی (اثؿبز) زض خسٍٝ٘ َٚزاضتٔ ٝیض٘ٛس ؤ ٝدٕٛؼ ٔدرصٚض
ثبضٞبی ؾبّٔی آٖٞب ٔمساض یه یب ثیصتط ثبضس؛ ثٙبثطایٗ ثؿس اظ چطذص ٚاضیٕبوس ٌٛیٞٝب ثرٝ
زٚاظز ٜؾبُٔ (ثؿس) و ٝزاضای ٔمساض زضغس ٚاضیب٘س ثیصتط اظ یه ثٛزٜا٘س ،تمسیٓ ضرس٘س؛ ورٝ
ث ٝتطتیت اظ ضٕبض 1 ٜتب  12زض خس َٚضٕبضٔ 2 ٜطرعضسٜا٘س.

1-Principal Component Analysis
2-Varimax Rotated
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جسٍل ً :2تایج تحلیل ػاهلی اکتطافی جْت تؼییي تؼساز ػاهلّای تأثیزگذار
ٔدٕٛؼ ٔدصٚض ثبضٞبی اسرترطاخی
(لجُ اظ چطذص)

ٔدٕررٛؼ ٔدررصٚض ثبضٞرربی چررطذص
یبفت( ٝثؿس اظ چطذص)

ؾبُٔ

ٔمساض ٚیژ ٜاِٚیٝ
هقگگسار

زرصگگس

زرصگگس

هقگگسار

زرصگگس

زرصگگس

هقگگسار

زرصگگس

زرصگگس

کل

ٍاریاًس

تزاکوی

کل

ٍاریاًس

تزاکوی

کل

ٍاریاًس

تزاکوی

1

26/64

40/99

40/99

26/64

40/99

40/99

6/91

10/64

10/64

2

3/33

5/12

46/12

3/33

5/12

46/12

5/08

7/82

18/46

3

2/63

4/05

50/17

2/63

4/05

50/17

4/91

7/56

26/03

4

2/50

3/85

54/03

2/50

3/85

54/03

4/77

7/33

33/36

5

2/02

3/10

57/13

2/02

3/10

57/13

4/05

6/23

39/60

6

1/75

2/69

59/82

1/75

2/69

59/82

4/03

6/21

45/81

7

1/67

2/58

62/41

1/67

2/58

62/41

3/35

5/15

50/97

8

1/40

2/16

64/57

1/40

2/16

64/57

3/32

5/11

56/09

9

1/28

1/98

66/55

1/28

1/98

66/55

3/22

4/96

61/05

10

1/10

1/69

68/25

1/10

1/69

68/25

2/77

4/26

65/32

11

1/02

1/57

69/88

1/02

1/57

69/88

2/73

4/21

69/54

12

0/96

1/48

71/30

0/96

1/48

71/30

1/14

1/76

71/30

خس 2 َٚؾبُٔٞبی استرطاجضس ٜثٕٞ ٝطأ ٜمساض ٚیژ ،ٜزضغسٚاضیب٘س تجییٗضسٚ ٜ
ٚاضیب٘ستطاوٕی تجییٗضس ٜثٚٝسیّٞ ٝطوساْ اظ ایٗ ؾبُٔٞب ضا ٘طبٖ ٔیزٞس .ثطضسی خسَٚ
٘طبٖ ٔیزٞس وٞ ٝطوساْ اظ ایٗ ؾبُٔٞب زاضای ٔمساض ٚیژ ٜثبالتط اظ ٞ 1ستٙس و ٝضلٓ
ٔٙبسجی استٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض خسٔ 2 َٚطبٞسٔ ٜیضٛز ،تحّیُ ؾبُٔ ٟ٘بیی ث ٝاسترطاج
زٚاظز ٜؾبُٔ ٔٙدط ٌطزیس و ٝایٗ زٚاظز ٜؾبُٔ زض ٔدٕٛؼ  71/305زضغس اظ ٚاضیب٘س وُ
ؾٛأُ ٔطتجط ثب ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش ضا تجییٗ ٔیوٙٙسٔ .مساض س ٟٓزضغس ٚاضیب٘س ٞط
یه اظ ایٗ اثؿبز زض خس َٚضٕبض٘ 3 ٜطبٖ زازٜضس ٜاست.
جسٍل ً :3تایج تحلیل ػاهلی اکتطافی ٍ تزتیة سْن ّز تؼس تزحسة هقسار زرصس ٍاریاًس
ضٕبض ٜؾبُٔ

ٔمساض زضغس ٚاضیب٘س

ضٕبض ٜؾبُٔ

ٔمساض زضغس ٚاضیب٘س

1

10/640

7

5/156

2

7/822

8

5/118

3

7/568

9

4/965

4

7/339

10

4/269

5

6/238

11

4/213

6

6/211

12

1/764

286

پژٍّصّای هسیزیت ػوَهی  ،تْار 1398

اظ ٕ٘ٛزاض ٔمساض ٚیژٔ ٜؿرطٚف ثرٕ٘ ٝرٛزاض  Scree Plotیرب سرًٙضیرع٘ ٜیرع ٔریترٛاٖ ثرطای
تػٕیٌٓیطی زض ثبض ٜتؿساز ؾبُٔٞبی ثبلیٔب٘س ٜزض وٙبض ضطط ثعضٌری ٔمرساض ٚیرژ ٜاسرتفبزٜ
وطزٕٛ٘ .زاض سًٙضیع ٜاسترطاجضس ٜاظ تحّیُ ؾبّٔی ٘یع ٘طبٖ ٔیزٞس ،و ٝزٚاظز ٜؾبُٔ یرب
ثؿس ٔیتٛا٘ٙس ثطای تحّیُ ٟ٘بیی ا٘تربة ض٘ٛس .ثب تٛخ ٝث ٝایرٗ ٕ٘رٛزاض ضٚی ضریت تٙرس آٖ
زٚاظز ٜؾبُٔ ٚخٛز زاضز  ٚؾبُٔ ٞبی زیٍط ٘عزیه ث ٓٞ ٝلرطاض زاض٘رس  ٚثرب تٛخر ٝثر ٝخرسَٚ
ٔمبزیط ٚیژ ٜزضغس ٚاضیب٘س ظیبزی ضا تجییٗ ٕ٘یوٙٙس.

ًوَزار ً :1وَزار سٌگریشُ تزای تحلیل ػاهلی اکتطافی اتؼاز هسیزیت تز هثٌای ارسش

پس اظ تؿییٗ تؿساز ؾبُٔٞب ثبیس ٔطرع ضٛز وٞ ٝط یه اظ ٌٛیٞٝب ث ٝوساْ ؾبُٔ تؿّك
زاض٘س؛  ٚثٝاغطالح ثبض وساْ ؾبُٔ ٔیض٘ٛس .ثٕٞ ٝیٗ ٔٙػٛض اظ ضٚش چطذص ٚاضیٕبوس
استفبز ٜضس ٜاست .خسا 5 ٚ 4 َٚثٔ ٝبتطیس ؾبّٔی چطذص یبفت ٝاذتػبظ زاضز و ٝثبیس
ٔجٙبی تؿساز ؾٛأُ ٘ ٚبٌْصاضی آٖٞب لطاض ٌیطز .زض ایٗ خساٞ َٚط ٌٛی ٝثط اسبس ثیصتطیٗ
ثبض ؾبّٔی ذٛیص زض یه ؾبُٔ ثبضٌصاضی ضس ٜاست .زض ایٗ خسا َٚثبیس ثطای ٞط یه اظ
ٔدٕٛؾٌٛ ٝیٞٝبیی و ٝثط یه ؾبُٔ تؿّكٌطفتٝا٘س ٔفٟٔٛی وّی تؿییٗ وطز تب ثتٛاٖ ثٝ
تفسیط آٖٞب پطزاذت .اظ ططیك ایٗ فطایٙس است ؤ ٝحمك ثب استفبز ٜاظ تحّیُ ؾبّٔی ،تؿساز
ظیبزی ٌٛی ٝضا زض چٙسیٗ ؾبُٔ ذالغ ٝوطز٘ ٚ ٜبْ وّی ثطای آٖٞب تؿییٗ ٔیوٙس تب ثتٛا٘س
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ث ٝتّریع زازٜٞب  ٚاؾتجبضسٙدی اضتجبطبت ؾٙبغط و ٝاظ اٞساف اسبسی ایٗ ضٚش آٔبضی
است ،زست یبثس.
جسٍل ً :4تایج تحلیل ػاهلی اکتطافی تا چزذص ٍاریواکس تز رٍی اتؼاز استرزاجضسُ
ػاهلّای اٍل تا ضطن استرزاجضسُ پس اس چزذص تِ رٍش ٍاریواکس
ػاهل اٍل
سؤاَ ثبض ؾبّٔی

ػاهل زٍم

ػاهل سَم

سؤاَ ثبض ؾبّٔی سؤاَ

ثبض ؾبّٔی

ػاهل چْارم

ػاهل پٌجن

سؤاَ ثبض ؾبّٔی سؤاَ

ػاهل ضطن

ثبض ؾبّٔی سؤاَ ثبض ؾبّٔی

37Q

0/492

6Q

0/597

71Q

0/755

51Q

0/657

31Q

0/651

0/669 16Q

38Q

0/410

7Q

0/682

72Q

0/777

52Q

0/743

32Q

0/681

0/757 17Q

39Q

0/548

8Q

0/659

73Q

0/701

53Q

0/772

33Q

0/633

0/813 18Q

40Q

0/524

9Q

0/676

74Q

0/627

54Q

0/727

34Q

0/623

0/770 19Q

41Q

0/623

10Q

0/661

75Q

0/492

55Q

0/604

35Q

0/632

0/689 20Q

42Q

0/663

11Q

0/674

56Q

0/522

43Q

0/671

12Q

0/666

44Q

0/716

45Q

0/717

76Q

0/486

77Q

0/574

78Q

0/586

جسٍل ً :5تایج تحلیل ػاهلی اکتطافی تا چزذص ٍاریواکس تز رٍی اتؼاز استرزاجضسُ
ػاهلّای ّفتن تا زٍاسزّن استرزاجضسُ پس اس چزذص تِ رٍش ٍاریواکس
ػاهل ّفتن
سؤاَ ثبض ؾبّٔی

ػاهل ّطتن

ػاهل ًْن

سؤاَ ثبض ؾبّٔی سؤاَ

ثبض ؾبّٔی

ػاهل زّن
سؤاَ ثبض ؾبّٔی

ػاهل یاسزّن

ػاهل زٍاسزّن
ثبض ؾبّٔی

سؤاَ

ثبض ؾبّٔی سؤاَ

46Q

0/697

1Q

0/736

26Q

0/513

21Q

0/510

13Q

0/607

61Q

0/385

47Q

0/771

2Q

0/780

27Q

0/587

22Q

0/597

14Q

0/724

63Q

0/315

48Q

0/711

3Q

0/669

28Q

0/571

23Q

0/564

15Q

0/720

64Q

0/300

58Q

0/433

4Q

0/653

29Q

0/599

24Q

0/508

59Q

0/501

5Q

0/654

30Q

0/547
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آذطیٗ ٔطحّ ٝتحّیُ ؾبّٔی ،تفسیط ٘ ٚبٌْصاضی ؾٛأُ استرطاجضس ٜاست و ٝایٗ ٔطحّٝ
ثبیس ثب تٛخ ٝث ٝخٙس ٌٛیٞ ٝبی ٔٛخٛز زض ٞط ؾبُٔ غٛضت ٌیطز  ٚسؿی ضٛز تب ٘بْ ؾبُٔٞب
ثب ٌٛیٞٝبی ٔٛخٛز زض آٖ ؾبُٔ ثیصتطیٗ تٙبست ضا اظ ِحبظ ٔفٔ ٚ ْٟٛؿٙب  ٚإٞیت زاضتٝ
ثبضس٘ .تبیح ٔبتطیس ٕٞجستٍی تحّیُ ؾبّٔی زض فابی پس اظ چطذص ثطای ا٘تربة
ضبذعٞبی ٔطتجط ثب ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش ثطای زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی و ٝزض خساٚ 4 َٚ
 5اضائٝضس ٜاست٘ ،طبٖ زاز ؤ ٝتییط ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زاضای ٔ 65ؤِف ٝیب ضبذع ٚ
 12ؾبُٔ یب ثؿس ث ٝضطح ظیط است:
ثؿس ا َٚضبُٔ ٌٛ 12یٔ ٝیثبضس  ٚثب تٛخ ٝثٔ ٝبٞیت ایٗ ٌٛیٞٝب ثٝؾٛٙاٖ ثؿس اؾتٕبز
سبظٔب٘ی ٘بٌْصاضی ٌطزیس  ٚزاضای زٚاظزٔ ٜؤِف ٝضبُٔ :ضٚاثط زٚستب٘ ٚ ٝاؾتٕبز ٔتمبثُ،
تٛسؿ ٚ ٝتطٚیح فط ًٙٞاؾتٕبز ،ثٟجٛز فابی لبثُاؾتٕبز ،استفبز ٜاظ ٕٞىبضاٖ لبثُاؾتٕبز،
ثطلطاضی فابی غّح  ٚآضأص ،فطا ٓٞثٛزٖ ضطایط آضاْثرص زض ٔحیط وبض ،ثط لطاضی
غٕیٕیت ثیٗ ٕٞىبضاٖ ،زستطسی ثٕٞ ٝعیستی ٔسبِٕتآٔیع ،ثٟطٜٙٔسی اظ حٕبیتسبظٔب٘ی،
تٛخ ٝث ٝا٘تربة ٚ ٚاٌصاضی ضیُ ٔٙبست ،ثجبتضیّی  ٚوبٞص فطبضٞبی ضیّی است.
ثؿس ز ْٚثٝؾٛٙاٖ چطٓا٘ساظ ٘بٌْصاضی ٌطزیس  ٚزاضای ٔ 7ؤِف ٝضبُٔ :وبٞص ٚاثستٍی ثٝ
ضٟطی ٝزا٘طدٛیبٖ ،تدبضیسبظی زستبٚضزٞبی ؾّٕی  ٚپژٞٚطی ،تطثیت ٘یطٚی ا٘سب٘ی
ٔترػع ٔ ٚسئِٛیتپصیط ،پیطتبظ ثٛزٖ زض تِٛیس  ٚتٛسؿ ٝؾّٓ ،وست خبیٍب ٜضبیست ٝزض
وطٛض ،تٛسؿ ٚ ٝتىبُٔ تٛإ٘ٙسیٞبی ثبِم٘ ٜٛیطٚی ا٘سب٘ی  ٚثستطسبظی ضاٞىبضٞبی افعایص
ٔٙبثؽ ٔبِی است.
ثؿس س ْٛثٝؾٛٙاٖ ذٛزاضظضیبثی ٘بٌْصاضی ٌطزیس .زاضای ٔ 5ؤِف ٝضبُٔ :ذٛزاضظضیبثی زض
سبیط فطآیٙسٞب ،ایدبز اٍ٘یع ٚ ٜخٟتزٞی ثطای اخطای ذٛزاضظضیبثی ،حٕبیت اظ پبیساضی
ذٛزاضظضیبثیٌ ،طایص ث ٝذٛزاضظضیبثی ،فط ًٙٞذٛزوٙتطِی  ٚذٛزا٘تمبزی ٔیثبضس.
ثؿس چٟبضْ ثٝؾٛٙاٖ آزاة اختٕبؾی ٘بٌْصاضی ٌطزیس  ٚزاضای ٔ 6ؤِف ٝضبُٔ :ثٝوبضٌیطی
آزاة اختٕبؾی ،پبی ثٙسی ث ٝآزاة اختٕبؾی ،ثٟجٛز آزاة اختٕبؾی ،غیب٘ت اظ آزاة
اختٕبؾی ،تٛسؿ ٚ ٝتطٚیح آزاة اختٕبؾی  ٚضفتبضٞبی زاٚطّجب٘ ٝخٟت ٔسبؾست ث ٝزیٍطاٖ
است.
ثؿس پٙدٓ ثٝؾٛٙاٖ ٔىب٘یعْٞبی اٍ٘یعضی ٘بٌْصاضی ٌطزیس .زاضای ٔ 5ؤِف ٝضبُٔ :پبزاش ثٝ
ؾّٕىطز ٔٙبست ،تطٛیك زض ٔمبثُ وٛضص فطاٚاٖ ،تطٛیك زض ثطاثط ٟٔبضت ،لسضزا٘ی ٔستٕط اظ
ذسٔبت ٔطّٛة  ٚاضتمبی ضیّی است.
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ثؿس ضطٓ ثٝؾٛٙاٖ ٔطتطیٔحٛضی ٘بٌْصاضی ٌطزیس  ٚزاضای ٔ 5ؤِف ٝضبُٔ :تٛخ ٝثٝ
ضضبیتٔٙسی ٔطتطی ،تأٔیٗ ذٛاستٞٝبی ٔطتطی ،اضظضٕٙس زا٘ستٗ ٔطتطی ،تٛخ ٝثٝ
سالیك  ٚپیطٟٙبزٞبی ٔطتطی  ٚاضائ ٝذسٔبت ثطتط ثٔ ٝطتطی است.
ثؿس ٞفتٓ ثٝؾٛٙاٖ تؿٟس سبظٔب٘ی ٘بٌْصاضی ٌطزیس .زاضای ٔ 5ؤِف ٝضبُٔ :احسبس ٚفبزاضی
ث ٝسبظٔبٖ ،فؿبِیت ٔسا ْٚزض سبظٔبٖ ،تؿٟس ٘سجت ث ٝتحمك اٞساف سبظٔبٖ ،تالشٞبی ٚیژٜ
خٟت ٔٛفمیت سبظٔبٖ ،فساوبضی ٚ ٚغیفٝضٙبسی زض سبظٔبٖ است.
ثؿس ٞطتٓ ثٝؾٛٙاٖ آضٔبٌٖطایی ٘بٌْصاضی ٌطزیس .زاضای ٔ 5ؤِف ٝضبُٔ :پبیثٙسی ثٝ
احىبْاِٟیٟ٘ ،بزیٕٛ٘ ٝٙزٖ اضظشٞبی ا٘سب٘ی -اسالٔی ،تٛخ ٝث ٝآٔٛظٜٞبی زیٙی ،تسٚیٗ
لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات زض ضاستبی ٔٛاظیٗ اسالٔی ،تمٛیت  ٚضضس فابیُ اذاللی است.
ثؿس ٘ ٟٓثٝؾٛٙاٖ ا٘سدبْ  ٚیىپبضچٍی ٘بٌْصاضی ٌطزیس .زاضای ٔ 5ؤِف ٝضبُٔ :ا٘سدبْ ٚ
یىپبضچٍی ٌطٜٞٚبی آٔٛظضیٚ ،خٛز سیستٓ خبٔؽ  ٚیىپبضچ ،ٝا٘سدبْ  ٚیىپبضچٍی زض
ضاستبی تحمك اٞساف ،ا٘سدبْ  ٚیىپبضچٍی ثیٗ وبضوٙبٖ ٞ ٚیبت ؾّٕیٔ ،طبضوت ٚ
ٕٞجستٍی سبظٔب٘ی است.
ثؿس ز ٓٞثٝؾٛٙاٖ آٔٛظش  ٚتٛإ٘ٙسسبظی ٘بٌْصاضی ٌطزیس .زاضای ٔ 4ؤِف ٝضبُٔ :حٕبیت اظ
زٚضٜٞبی تٛإ٘ٙسسبظی ،تسٚیٗ  ٚاخطای ثط٘بٔٞٝبی آٔٛظضی ،پیططفت ضیّی اظ ططیك
تٛإ٘ٙسسبظی ٘ ٚرجٝپطٚضی اظ ططیك آٔٛظش است.
ثؿس یبظز ٓٞثٝؾٛٙاٖ تٛسؿٙٔ ٝبثؽ ٘بٌْصاضی ٌطزیس .زاضای ٔ 3ؤِف ٝضبُٔ :تٛسؿٙٔ ٝبثؽ
ٔبزی ،تٛسؿٙٔ ٝبثؽ اطالؾبتی ٍ تٛسؿٙٔ ٝبثؽ فٙی است.
ثؿس زٚاظز ٓٞثٝؾٛٙاٖ تدطثٟٔ ٚ ٝبضت ٘بٌْصاضی ٌطزیس .زاضای ٔ 3ؤِف ٝضبُٔ :استفبز ٜثٟیٝٙ
اظ تٛا٘بیی  ٚتدطث ،ٝشذیط ٚ ٜاضبؾ ٝتدطثٟٔ ٚ ٝبضت  ٚوست ٟٔبضت اظ ططیك وبضٚضظی است.
سؤاَ ز :ٚضتجٝثٙسی اثؿبز ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زض زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی اسرتبٖ ٔبظ٘رسضاٖ
چٍ ٝ٘ٛاست؟
خٟت ثطضسی یىسبٖ ثٛزٖ ضتجٝثٙسی (اِٛٚیتثٙرسی) ٞرط یره اظ اثؿربز ،اظ آظٔر ٖٛفطیرسٔٗ
استفبزٜضس ٜاست؛ ؤ ٝحتٛی ٘تید ٝاغّی آظٔ ٖٛزض خس٘ 6 َٚطبٖ زازٔ ٜیضٛز.
جسٍل  :6ذیصِ تحلیل زهاری زسهَى فزیسهي
تؼساز

زهارُ کای زٍ

زرجِ زسازی

p-value

212

186/334

11

0/000
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ثب تٛخ ٝث ٝایٗو ٝسطح ٔؿٙیزاضی ایٗ آظٔ P-Value ٖٛورٓترط اظ  0/05اسرتِ .رصا ثرب 95
زضغس اطٕیٙبٖ ایٗ ٘تید ٝحبغُ ضس و ٝتأییس یىسبٖ ثٛزٖ ضتجرٞٝربی ایرٗ اثؿربز پصیطفترٝ
ٕ٘یضٛز ،ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛز و ٝضتجٝثٙسی اثؿبز اظ ٘ػط اؾابی ٞیبت ؾّٕی ٔتفربٚت
است.
جسٍل ً :7تایج رتثِتٌسی اتؼاز هسیزیت تز هثٌای ارسش
رتثِ

اتؼاز

هیاًایي رتثِای

1

آضٔبٌٖطایی

8/40

2

آزاة اختٕبؾی

7/23

3

ٔطتطی ٔحٛضی

7/17

4

تؿٟس سبظٔب٘ی

6/83

5

اؾتٕبز سبظٔب٘ی

6/76

6

ا٘سدبْ  ٚیىپبضچٍی

6/54

7

تٛسؿٙٔ ٝبثؽ

6/53

8

آٔٛظش  ٚتٛإ٘ٙسسبظی

6/48

9

چطٓا٘ساظ

6/30

10

تدطثٟٔ ٚ ٝبضت

6/04

11

ذٛز اضظضیبثی

5/42

12

ٔىب٘یعْٞبی اٍ٘یعضی

4/30

ٕٞبٖطٛض و ٝزض خسٔ 7 َٚطرعضس ٜاست ،ثب استفبز ٜاظ ٔیبٍ٘یٗ ضتجٝای ،ضتجٞ ٝط یره اظ
اثؿبز ،اظ ٘ػط اؾابی ٞیبت ؾّٕی ث ٝتطتیت ضتج ٝؾجبضتٙرساظ -1 :ثؿرس آضٔربٌٖطایری -2 ،آزاة
 -6ا٘سردبْ ٚ
اختٕبؾیٔ -3 ،طتطی ٔحٛضی -4 ،تؿٟس سربظٔب٘ی -5 ،اؾتٕربز سربظٔب٘ی،
یىپبضچٍی -7 ،تٛسؿٙٔ ٝربثؽ -8 ،آٔرٛظش  ٚتٛإ٘ٙسسربظی -9 ،چطرٓا٘رساظ -10 ،تدطثرٚ ٝ
ٟٔبضت -11 ،ذٛز اضظضیبثی ٔ -12 ٚىب٘یعْٞبی اٍ٘یعضی.
تحث ٍ ًتیجِگیزی
پس اظ ضبذعسبظی  ٚثطضسی ضٚایی ٔحترٛایی ٔرسیطیت ثرط ٔجٙربی اضظش ،تؿرساز 65
ٌٛی ٝثٝؾٛٙاٖ ضبذعٞبی ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زض ٘ػط ٌطفت ٝضس .زض ٔطحّ ٝثؿس پرس اظ
ا٘دبْ تحّیُ ؾبّٔی اوتطبفی  ٚچطذص ٚاضیٕبوس٘ ،تبیح تحّیُ ثرطای ٔرسیطیت ثرط ٔجٙربی
اضظش ٘طبٖ زاز و ٝفمط ؾبُٔٞبیی زض خسٍٝ٘ َٚزاضتٔ ٝیض٘ٛس ،ؤ ٝدٕٛؼ ٔدصٚض ثبضٞبی
ؾبّٔی آٖٞب ٔمساض یه یب ثیصتط ثبضس .یبفتٞٝب ٘طبٖ زاز و ٝزٚاظز ٜؾبُٔ ا٘تربةضس ٜخٕؿربً
 71/305زضغس ٚاضیب٘س وُ ؾٛأُ ٔطتجط ثب ٔسیطیت ثط ٔجٙربی اضظش ضا تجیریٗ ٔریوٙٙرس.
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ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زاضای زٚاظز ٜثؿس ضربُٔ :اؾتٕربز سربظٔب٘ی ،ا٘سردبْ  ٚیىپربضچٍی،
ٔىب٘یعْٞبی اٍ٘یعضی ،تدطثٟٔ ٚ ٝبضت ،آٔٛظش  ٚتٛإ٘ٙسسبظی ،ذٛزاضظضریبثی ،چطرٓا٘رساظ،
تؿٟس سبظٔب٘ی ،آزاة اختٕبؾی ،تٛسؿٙٔ ٝبثؽٔ ،طتطیٔحٛضی  ٚآضٔبٌٖطایی اسرت .ورٕٞ ٝرٝ
اثؿبز ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش زاضای ثبض ؾبّٔی ثبالی ٔ 0/5یثبضٙسِ ،صا تأثیط ٕٞر ٝاثؿربز ثرط
ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش ٔٛضز تأییس لطاض ٌطفت .ایٗ یبفت ٝثب ٘تربیح پرژٞٚصٞربی ؾّری ظازٜ
( )2015و ٝاضثبةضخٛؼ ٔحٛضی ،ؾساِتٔحٛضی  ٚپبسرٍٛیی اختٕبؾی اظ اضظشٞبی ٔحٛضی
سبظٔبٖ ٞستٙسِٚ ،یرب٘ی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )2013و ٝاظ زیسٌب ٜوبضوٙبٖ اضظش اختٕبؾی ثٝؾٛٙاٖ
اضظش ثطتط استٔ ،یطسپبسی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )2013ور ٝاضظش ٔحرٛضی زض سر ٝحرٛظ ٜوطأرت
ا٘سرب٘ی (اضثرربةضخررٛؼ ٔحررٛضی  ٚؾررساِت ٔحررٛضی) ،زا٘ررصٔحررٛضی  ٚچطررٓا٘ررساظ ٔحررٛضی
زستٝثٙسیضس ٜاستٔ ،جیٙی زٞىطزی  ٚضثرب٘ی ( )2012ور ٝاثؿربز سربذتبضی ،اسرتطاتژی ٚ
فطٍٙٞی سجه ٔسیطیت ضا پٛضص ٔیزٞسٔ ،ؿٕربضظاز ٚ ٜخٟربٍ٘یطفطز ( )2010ور ٝاسرتفبزٜ
ٔٙبست  ٚثٟی ٝٙاظ اضظشٞبی حبوٓ ثط سبظٔبٖ سجت ثٟجرٛز ؾّٕىرطز زض سربظٔبٖ ٔریضرٛز،
ضخبیی پٛض  ٚالفتی ( )2010و ٝثیٗ ٔؤِفٞٝبی اٍ٘یعش ،اضتجبطبت  ٚوبضٌطٞٚی ٔ ٚسیطیت ثط
اسبس اضظش ضاثطٔ ٝؿٙبزاضی ٚخٛز زاضز ،ظثیه ٕٞ ٚىربضاٖ ( )2017ورٔ ٝرسَ ٔرسیطیت ثرط
اسبس اضظش ثبیس ثط اسبس اضظشٞبی ذبظ حبوٓ ثط غٙؿت ٔؿبزٖ ثبضس  ٚثریٗ اضظشٞربی
حبوٓ ثط ضرطوت  ٚضضربیت زض وبضوٙربٖ اضتجربط ٚخرٛز زاضز ،زٚغربٖ ( )2016ورٔ ٝؿّٕربٖ
ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش ضا زض ضفتبضٞبی ٔرسیطاٖ آٔٛظضری ثسریبض ٔثجرت زضن ٔریوٙٙرس ٚ
إٞیت ظیبزی ثطای آٖ زض ضفتبضٞبی ٔسیطاٖ آٔٛظضی لبئُا٘سٔ ،بضیٙسىٕٞ ٚ ٛىبضاٖ ()2015
ؤ ٝسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش لبزض ث ٝاضائ ٝیهضا ٜحُ خبٔؽ ثطای زستیبثی ث ٝؾّٕىطز ٔطّٛة
اسررت  ٚؾرربّٔی ثررطای تٛسررؿ ٝسیسررتٓٞررب ٔرریثبضررس ،ثب٘ٛپطیررب ٚ ٚثیطاخرربٖ ( )2015وررٝ
ٔطتطیٔحٛضی ثٝؾٛٙاٖ یه اضظش زض پطٚس ٝتػٕیٌٓیطی ٔجتٙی ثط ٚالؿیرتٞرب ٘ ٚیبظٞربی
ٔطتطیبٖ ثٔ ٝسیطاٖ وٕه ٔیوٙرس ،ورطٚیٗ ٕٞ ٚىربضاٖ ( )2014ور ٝاضظشٞربی سربظٔب٘ی،
اذاللی  ٚاختٕبؾی تا هیاًجیگزی هسیزیت تز هثٌای ارسش ثط ؾّٕىطز سربظٔب٘ی ترأثیط زاضز،
وٛزِىٕٞ ٚ ٛىبضاٖ ( )2014و ٝاضظشٞبی سبظٔب٘ی ثط تٕطوع ثط ثجبت ،أٙیت افطاز  ٚاؾتٕربز
تىیٝزاض٘س ٔ ٚسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش ٔیتٛا٘رس یره ضٚش ٔٙبسرت ثرطای اٞرساف ثّٙسٔرست
ٔسیطیت ثبضرس ،چب٘رسضاؤٛبضا ( )2011ور٘ ٝػربْ اضظضری ضفتبضٞربی ٔرسیطاٖ  ٚوبضوٙربٖ ٚ
اٍِٞٛبی فىطی  ٚضٚشٞبی تػٕیٌٓیطی ضا ٞسایت ٔیٕ٘بیرس ٔ ٚریتٛا٘ٙرس زض اِٛٚیرتثٙرسی
اٞساف  ٚآضٔبٖٞب ،ططاحی فؿبِیتٞب  ٚسیبستٞبی ٔسیطیتی  ٚثط٘بٔٞٝبی پیططفت  ٚآٔٛظش
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ٔؤثط سٟیٓ ٕ٘بیس ،یٍٙیٕٞ ٚ ًٙىبضاٖ ( )2009و ٝاضظشٞبی اذاللی ،التػربزی  ٚؾربطفی
زض خٟت ؾّٕیبت سبظٔبٖ  ٚتطویت ایٗ س ٝظاٚی ٝاظ اضظشٞب خعیی اظ ٔسیطیت ٔٙبثؽ ا٘سرب٘ی
استطاتژیه ٔیثبضس  ٚثٛچى )2007( ٛو ٝذاللیرت ،فرساوبضی ،اضتجربط ،وربضتیٕی ،اؾتٕربز ٚ
اٍ٘یعش ثٝؾٛٙاٖ اضظشٞبی ٔحٛضی سبظٔبٖ ٔحسٛة ٔیض٘ٛسٕٞ ،س ٛاست.
زض اضتجبط ثب سؤاَ ز ْٚپژٞٚص یبفتٞٝب ٘طبٖ زاز ٜاسرت ور ٝاظ ٘ػرط اؾاربی ٞیربت ؾّٕری
ضتجٝثٙسی ایٗ اثؿبز ٔتفبٚت است و ٝاظ ٘ػط آ٘بٖ ثؿس آضٔبٌٖطایی زض ضتج ٝا َٚلرطاض زاضزِ .رصا
ثب تٛخ ٝث٘ ٝمط ٝخبٔؽ ؾّٕی وطٛض و ٝتحمك آضٔبٖٞبی ٔتؿبِی آٖ زضٌط ٚاتىبَ ثر ٝلرسضت
الیعاَ اِٟی  ٚاحیبی فط ٚ ًٙٞثطپبیی تٕسٖ ٘ٛیٗ اسرالٔی – ایطا٘ری ثرطای پیطرطفت ّٔری،
ٌستطش ؾساِت  ٚاِٟبْ ثرطی زض خٟبٖ ٔیثبضرس .زض ضاسرتبی ثطذرٛضزاض ثرٛزٖ زا٘طرٍب ٜاظ
ا٘سبٖٞبی غبِح ،فطٞیرت ،ٝسبِٓ  ٚتطثیتیبفتٔ ٝىتت اسرالْ ،ثٙربثطایٗ پیطرٟٙبز ٔریٌرطزز،
خٟت تح َٛضاٞجطزی ؾّٓ  ٚفٙبٚضی ٔجتٙی ثط اضظشٞبی اسالٔی ثطای زسرتیبثی ثر ٝاٞرساف
چطٓا٘ساظ ثیستسبِ ٝوطٛض ،پبیجٙسی ث ٝاحىبْ اِٟی  ٚاؾتمبز ثر ٝذرسا ثرٝؾٙرٛاٖ یرهخٟرت
ٌیطی استطاتژیه  ٚاٞساف ثّٙسٔست ثٝؾٛٙاٖ یه چتط آضٔب٘ی ثط ضٚی زا٘طٍب ٜسبی ٝافىٙس.
آزاة اختٕبؾی زضٚالؽ ٕٞبٖ ثطٚظ اؾٕبَ  ٚضفتبضٞبی زاٚطّجب٘ ٚ ٝاذتیبضی تٛسرط وبضوٙربٖ ٚ
اؾابی ٞیبت ؾّٕی ٞست و ٝثٝؾٛٙاٖ یره الرساْ ٔثجرت ورٙٔ ٝدرط ثر ٝاضتمربی وربضآیی ٚ
اثطثرطی ؾّٕىطز ٔؤثط سبظٔبٖ (ثٟجٛز ثٟطٜٚضی)ٕٞ ،جستٍی ٌرطٜٞٚربی وربضی ،اضتجبطربت ٚ
وٕهٞبی ثیٗ ٕٞىربضاٖ ٔریضرٛزِ .رصا پیطرٟٙبز ٔریٌرطزز ٔحبفػرت  ٚغریب٘ت اظ آزاة
اختٕبؾی  ٚتٛسؿ ٚ ٝتطٚیح آٖٓٞ ،چٙیٗ پبیجٙسی وبضوٙبٖ  ٚاؾابی ٞیبت ؾّٕی ثر ٝاخرطای
آزاة اختٕبؾی زض ضاستبی ثٟجٛز  ٚاضتمربی سرطح آٖ زض ضفتربضٌ ،فتربض  ٚورطزاض وبضوٙربٖ ٚ
اؾابی ٞیبت ؾّٕی زض زا٘طٍبٛٔ ٜضزتٛخ ٝلطاض ٌیطز.
أطٚظٔ ٜطتطی ٔحٛضی ٘ ٝثٝؾٛٙاٖ یه ضؿبض ثّى ٝثٝؾٛٙاٖ یه ضوٗ اغّی سٛزآٚضی  ٚثمربی
سبظٔبٖٞب ثٛٔ ٝضٛؼ حیبتی تجسیُضس ٜاست .سبظٔبٖٞب ث ٝضاثطٔ ٝتمبثرُ ثرب ٔطرتطیبٖ ذرٛز
٘یبظ ٔجطْ زاض٘س تب زض ؾطغ ٝضلبثت ثب سبیطیٗ اظ غح ٝٙذربضج ٘طر٘ٛسٔ .طرتطی یره زاضایری
استطاتژیه است  ٚثطای حفع ایٗ زاضایی ٕٛٞاض ٜثبیس یه ضاثط ٝثرطز– ثرطز ثریٗ زا٘طرٍبٚ ٜ
زا٘طد ٛایدبز ٌطززِ .صا پیطٟٙبز ٔیٌطزز زا٘طٍب ٜثبیس اضائ ٝذسٔبت ٔطّٛة ؾّٕری  ٚوسرت
ضضبیت  ٚذطٛٙزی زا٘طدٛیبٖ ضا اظ اٞساف اسبسی ذٛیص لطاض زٞس  ٚفط ًٙٞخّت ضضربیت
زا٘طدٛیبٖ  ٚاضظضرٕٙس ثرٛزٖ آ٘ربٖ ضا زض اِٛٚیرت وربضی ذرٛز لرطاض زاز ٚ ٜخٟرت افرعایص
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ضضبیتٔٙسی زا٘طدٛیبٖ تٛخ ٝث٘ ٝیبظٞب ،سالیك٘ ،ػطات  ٚپیطٟٙبزٞربی آ٘ربٖ ضا ٔٛضزتٛخرٝ
خسی لطاض زٞس.
زض ذػٛظ تؿٟس سبظٔب٘ی ثٝؾٛٙاٖ یىی زیٍط اظ اثؿبز ایٗ پژٞٚص ٔیترٛاٖ ٌفرت ٚلتریورٝ
وبضوٙبٖ  ٚاؾابی ٞیبت ؾّٕی ٘ست ث ٝزا٘طٍبٚ ٜغیفرٝضرٙبسٚ ،فربزاض ٔ ٚتؿٟرس ثبضرٙس .ثرب
تالش  ٚوٛضص ثیصتطی فؿبِیت ٔیوٙٙس ،زض ٘تید ٝایٗ أط ثبؾث ٔریٌرطزز ترب وربض آیری
ازاضی  ٚزض ٟ٘بیت اثطثرطی زا٘طٍب ٜث ٝحساوثط ثطسس .ثٙبثطایٗ پیطٟٙبز ٔیٌطزز زا٘طٍبٜ
٘سجت ثٝپبیجٙسی  ٚتمٛیت حس ٚفبزاضیٚ ،غیفٝضٙبسی  ٚتؿٟس زض وبضوٙبٖ  ٚاؾابی ٞیربت
ؾّٕی تالش  ٚوٛضص وٙس تب آ٘بٖ ضا ث ٝفؿبِیت ثیصتطی ٚازاضز  ٚثب ایدبز ظٔیٔ ٝٙسبؾسی
ٔیعاٖ تٛخ ٚ ٝتؿٟس ذٛیص ضا ٘سجت ث ٝوبضوٙبٖ  ٚاؾابی ٞیبت ؾّٕی افعایص زٙٞس ،تب آ٘بٖ
سطح ثبالیی اظ حٕبیت سبظٔب٘ی ضا زضن ٕ٘ٛز ٚ ٜثرب ترالشٞربی ٚیرژٔ ٚ ٜطربضوت فؿربَ زض
فطآیٙسٞب  ٚؾّٕیبت سبظٔبٖ ،زا٘طٍب ٜضا زض زستیبثی ث ٝاٞساف  ٚثط٘بٔٞٝبی تؿییٗضرس ٜیربضی
ضسب٘ٙس.
یىی اظ ٘یبظٞبی وبضوٙبٖ زض سبظٔبٖ ثطلطاضی اؾتٕبز سبظٔب٘ی ٔیبٖ آ٘بٖ ٔ ٚسیطاٖ ٞسرت.
ٚخٛز اؾتٕبز سبظٔب٘ی ثبؾث اثطثرطی  ٚوبٞص ٞعیٞٝٙبی اضظیبثی  ٚوٙتطَ سبظٔبٖ ٔیضرٛز.
ِصا خٟت افعایص احسبس أٙیت ،ذٛز ٔسیطیتی ،تسٟیُ ٕٞىبضی ،ثرطٚظ ذاللیرت  ٚاؾتٕربز
ٔتمبثررُ زض وبضوٙرربٖ  ٚاؾارربی ٞیرربت ؾّٕرری ٔ ٚطرربضوت ثرریصتررط آ٘رربٖ زض فطآیٙررسٞب ٚ
تػٕیٌٓیطیٞبی ٔطثٛط ث ٝأٛض زا٘طٍب ٜپیطٟٙبز ٔیضٛز ٔسیطیت زا٘طٍبٛٔ ٜخجبت تٛسرؿٝ
 ٚتطٚیح فط ًٙٞاؾتٕبز زض ٔحیط سبظٔب٘ی ضا فطا ٓٞسبظز.
زض غٛضت ٚخٛز ا٘سدبْ  ٚیىپبضچٍی افطاز ٚ ٚاحسٞبی ٔرتّف زا٘طٍب ٜثطای ٘یُ ثر ٝاٞرساف
سبظٔب٘ی ٕٞىبضی ٔ ٚطبضوت خٕؿی زاض٘سِ ،صا تٛغیٔ ٝیضٛز زا٘طٍب ٜثٙٔٝػٛض زستیبثی ثرٝ
اٞساف سبظٔب٘ی  ٚافعایص ا٘ؿطبفپصیطی ثیٗ ٌطٜٞٚبی آٔٛظضی  ٚوبٞص تؿبضضبت ثیٗ آٖٞب
استفبز ٜاظ سیستٓ خبٔؽ  ٚیىپبضچ ٝضا خٟت ایدبز ٔحریط تفربٕٞ ،ٓٞربٍٙٞی ،پیٛسرتٍی ٚ
اتحبز ثیٗ وبضوٙبٖ  ٚاؾابی ٞیبت ؾّٕی فطا ٓٞسبظز ترب ٔٛخجربت ٔطربضوتٕٞ ،جسرتٍی ٚ
ٕٞبٍٙٞی ثیصتطی ثطای آ٘بٖ ٟٔیب ضٛز.
زض ٔٛضز تٛسؿٙٔ ٝبثؽ ثٝؾٛٙاٖ یىی زیٍط اظ اثؿبز ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش ٔیتٛاٖ ٌفرت ورٝ
سبظٔبٖٞب ضضس  ٚتٛسؿ ٝذٛز ضا اظ ططیك ضضرس  ٚتٛسرؿ ٝسرطٔبی ٝاطالؾربتی ،فٙری ٔ ٚربزی
پیٍیطی ٔیوٙٙس .ثٙبثطایٗ پیطٟٙبز ٔیضٛز ،خٟت اضتمبی سطح ؾّٕىطز وبضوٙربٖ  ٚاؾاربی
ٞیبت ؾّٕی تٛسؿٙٔ ٝبثؽ ٔبزی (أىب٘ربت سررتافرعاضی ٘ ٚرطْافرعاضی ٔٙبسرت ،تدٟیرعات
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وبضٌبٞ ٜب  ٚآظٔبیطٍبٞ ٜب  ٚایدبز ظیطسبذتٞرب) ،تٛسرؿٙٔ ٝربثؽ اطالؾربتی (وترتٔ ،درالت ٚ
پبیٍبٜٞبٔ ،دالت ،وترت ٔ ٚطاخرؽ اِىتط٘ٚیىری٘ ،رطْافعاضٞرب)  ٚتٛسرؿٙٔ ٝربثؽ فٙری (ضایب٘ر،ٝ
ایٙتط٘ت ،فطآیٙسٞب) ٓٞ ٚچٙیٗ استفبز ٜاظ فٙبٚضٞبی ٘ٛیٗ  ٚثٟجٛز  ٚتٛسؿٔ ٝسرتٕط آٖٞرب زض
زا٘طٍب ٜثیصتط ٔٛضزتٛخ ٝلطاض ٌیطز.
آٔٛظش  ٚتٛإ٘ٙسسبظی وبضوٙبٖ  ٚاؾابی ٞیبت ؾّٕی یىی اظ تىٙیهٞبی ٔؤثط ثطای افعایص
ثٟطٜٚضی  ٚاستفبز ٜثٟی ٝٙاظ غطفیت  ٚتٛإ٘ٙسیٞبی فطزی ٌ ٚطٞٚی آ٘بٖ زض ضاستبی تحمرك
اٞساف سبظٔب٘ی است .ثٙبثطایٗ پیطٟٙبز ٔیٌطزز و ٝزا٘طٍب ٜثرب ایدربز زٚضٜٞربی آٔٛظضری ٚ
تٛإ٘ٙسسبظی ٔٛخجبت تؿٟس ،اضتمبی ضٚحی ،ٝایدبز اٍ٘یرع ،ٜافرعایص ضضربیت ضریّی ،وربٞص
فطبضٞبی ضیّی ،ثٟجٛز اضائ ٝذسٔبت ؾّٕی ،تمٛیت حس ٔسئِٛیتپرصیطی ،افرعایص لرسضت
تػٕیٌٓیطی وبضوٙبٖ  ٚاؾابی ٞیبت ؾّٕری  ٚضضربیتٔٙرسی زا٘طردٛیبٖ زض زا٘طرٍب ٜضا
فطا ٓٞسبظز.
زض اضتجبط ثب چطٓا٘ساظ ثٝؾٛٙاٖ یىی زیٍط اظ اثؿبز ٔسیطیت ثط ٔجٙبی اضظش پیطٟٙبز ٔیضرٛز
ؤ ٝسیطیت زا٘طٍب ٜثب تسٚیٗ ثط٘بٔٞٝبی ثٟطٜٚضی  ٚاستفبز ٜثٟی ٝٙاظ ٔٙبثؽ ٔبِی  ٚثرب ایدربز
ثسررتطی ٔٙبسررت اظ ططیررك وسررت فٙرربٚضیٞرربی ٘ررٛیٗ ،ورربضثطزی وررطزٖ  ٚتدرربضیسرربظی
زستبٚضزٞبی ؾّٕی  ٚپژٞٚطی زض زا٘طٍب ٜثٝؾٛٙاٖ یه ضاٞىربض خٟرت ترأٔیٗ ٔٙربثؽ ٔربِی
خسیس  ٚخبیٍعیٙی ٚاثستٍی ث ٝضٟطی ٝزا٘طدٛیبٖ استفبزٕ٘ ٜبیرس .ثرب فرطإ٘ ٓٞرٛزٖ ظٔیٙرٝ
تٛسؿ ٚ ٝتىبُٔ تٛإ٘ٙسیٞبی ثبِم ٜٛوبضوٙبٖ ،زا٘طردٛیبٖ  ٚاؾاربی ٞیربت ؾّٕری ،ضرطایط
ٔٙبسجی ضا خٟت تطثیت  ٚپطٚضش ٘یطٚی ا٘سب٘ی ٔترػع ٔ ٚسئِٛیتپصیط ٘سجت ث ٝخبٔؿرٝ
ایدبز وٙس.
تدطثٟٔ ٚ ٝبضت فؿبِیتی ٞست و ٝثب تىطاض ،تٕطیٗ  ٚیبزٌیطی اغ َٛاِٚیٔ ،ٝریترٛاٖ ویفیرت
آٖ ضا ثٟجٛز ثرطیس .ثٙبثطایٗ پیطٟٙبز ٔیٌطزز ثٙٔٝػٛض افعایص ٟٔربضت  ٚوسرت تدطثر ٝزض
وبضوٙبٖ  ٚاؾابی ٞیبت ؾّٕی زا٘طٍب ٜاستفبز ٜثٟیٙر ٝاظ زا٘رص ،تٛا٘ربیی ،تدطثرٟٔ ٚ ٝربضت
وبضوٙبٖ  ٚاؾابی ٞیبت ؾّٕی  ٚشذیرط ٜورطزٖ ،ثبظیربثی  ٚاضربؾ ٝتدطثرٟٔ ٚ ٝربضت آ٘ربٖ ٚ
ٓٞچٙیٗ ثط٘بٔٞٝبی وبضٚضظی  ٚزٚضٜٞبی آٔٛظضی ضٕٗ ذسٔت ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌیطز.
ذٛزاضظضرریبثی ثررٝؾٙررٛاٖ یىرری اظ اثؿرربز ٔررٛضز ضٙبسرربیی زض پررژٞٚص حبضررط ٔرریثبضررس.
ذٛزاضظضیبثی زضٚالؽ ٘ٛؾی ٔسیطیت ثط ذٛیطرتٗ یؿٙری ٔطبثمرت ضفتربض ذرٛیص ثرب ضرطایط
ٔٛخٛز است ؤ ٝیتٛا٘س ٔٙدط ث ٝوبٞص ا٘حطافبت  ٚاضتجبٞبت فطز ضٛز ٟٔ ٚبضتی است ورٝ
شاتی ٘جٛز ٜثّىٟٔ ٝبضتی است و ٝاوتسبثی ثٛز ٚ ٜلبثُآٔٛظش  ٚیبزٌیطی ٔیثبضس .ثٙربثطایٗ
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تٛغیٔ ٝی ضٛز ،حٕبیتٌ ،ستطش  ٚتمٛیت فط ًٙٞذٛزوٙتطِی  ٚذٛزا٘تمبزی زض وبضوٙبٖ ٚ
اؾابی ٞیبت ؾّٕی زض زا٘طٍبٛٔ ٜضزتٛخ ٝثیصتطی لطاض ٌیطز.
زض ذػٛظ ٔىب٘یعْٞبی اٍ٘یعضی ثٝؾٛٙاٖ یىی زیٍرط اظ اثؿربز ٔرسیطیت ثرط ٔجٙربی اضظش ٚ
خٟت ا٘دبْ ضضبیتثرص أٛض ٔح ،ِٝٛتمٛیت ضٚحی ،ٝایدبز اٍ٘یع ٜزض اضائ ٝذسٔبت  ٚؾّٕىطز
ٔٙبست تٛسط وبضوٙبٖ ،تالش  ٚوٛضص فطاٚاٖ اؾابی ٞیبت ؾّٕی ثٙٔٝػٛض اضائر ٝذرسٔبت
ؾّٕی ٔطّٛة ثٝغٛضت زائٕی ٔ ٚستٕط ث ٝزا٘طدٛیبٖ  ٚافعایص وبضآیی  ٚثٟرطٜٚضی ٘یرطٚی
وبض ٓٞ ٚچٙیٗ ثٙٔٝػٛض تأثیطٌصاضی  ٚوٙتطَ ضفتبض وبضوٙبٖ  ٚاؾابی ٞیربت ؾّٕری تٛغریٝ
ٔیضٛز استفبز ٜاظ سیستٓ پبزاش وبضآ  ٚاثطثرص زض زا٘طٍب ،ٜثیصتط ٔٛضزتٛخ ٝلطاض ٌیطز.
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