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چکيدُ
ايه تحقيق اص آن خُت كبسثشدي اػت كٍ دس پي ثشسػي ػًامل ملر ش ثلش تًػلؼٍ ؿلاري كبسؿىبػلبن
داوـگبٌ آصاد اػالمي ياحذ اػالمـُش ي ثُجًد استقبي ظشفيت ػرمي ي ثيلىؾ كبسكىلبن ي تـل ي ػلشمبيٍ
اوؼبوي متىبػت ثب تحًالت اػت كٍ ثش اػبع خذيل مًسگبن  147وفش اص كبسؿىبػلبن ثلٍ ػىلًان خمؼيلت
مًسد مغبلؼٍ مًسد ثشسػي قشاس گشفتٍ اوذ .وتبيح تحري َمجؼتگي وـبن داد كلٍ ثليه متايشَلبي :ػًامل
فشدي (ػغح ػًاد ،ػبثقٍ خذمت) ،ػًام آمًصؿي (دفؼبت ؿشكت دس ديسٌ َبي آمًصؿلي ،ييظگلي َلبي
ديسٌ َبي آمًصؿي) ،ػًام اقتلبدي (حقلً كبسؿىبػلبن ،پلبداؽ ملبلي) ي ػًامل ملذيشيتي (ي لؼيت
ػشپشػتي ،وحًٌ اسصيبثي ػمر شد) ثب متايش ياثؼتٍ تًػؼٍ حشفٍ اي كبسؿىبػبن داوـگبٌ آصاد اػالمي ساثغلٍ
مثجت ي مؼىلي داسي يخل ًد داسد .وتلبيح آصملًن مله يايتىلي وـلبن داد كلٍ ثليه ميلضان تًػلؼٍ ؿلاري
كبسؿىبػبن صن ي مشد اختالف مؼىي داس يخًد وذاسد؛ يؼىي ميضان تًػؼٍ حشفلٍاي كبسؿىبػلبن صن ي ملشد
دس داوـگبٌ آصاد اػالمي ي ؼبن ثًدٌ اػت .ايه وتيدٍ ثيبوگش آن اػت كٍ مي تًان اص ثيه صوبن ؿلبل َل
دس داوـ گبٌ آصاد اػالمي مذيشان اليق اوتخبة كشدَ .مچىيه وتبيح ايه آصمًن وـبن داد كٍ ميلضان تًػلؼٍ
ؿاري كبسؿىبػبوي كٍ دس ديسٌ َبي آمًصؿي مه خذمت ؿشكت كشدٌ اوذ ،اص كؼلبوي كلٍ دس ديسٌ َلبي
مزكًس ؿشكت و شدٌ اوذ ،ثيـتش ثًدٌ اػلت .وتلبيح آصملًن كشيػل بل يالليغ وـلبن داد كلٍ سؿلتٍ َلبي
تحليري (ثٍ ييظٌ سؿتٍ َبي كتبثذاسي ،حقً  ،سياوـىبػي ي َىش) ثش ميلضان تًػلؼٍ ؿلاري كبسؿىبػلبن
داوـگبٌ آصاد اػالمي تب يش گزاس ثًدٌ اػت.
ٍاشگبى کليدي :تًػؼٍ ؿاري ،س بيت ؿاري ،اسصيبثي ػمر شد ،اوگيضٌ ؿاري
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هقدهِ
سيوذ مؼتمش ي مذايم تاييش ي تحًل دس ؿئًن مخترف حيبت اختمبػي ،پيـشفتَبي ؿگشف ي
ػميق ػرًم ي فىًن گًوبگًن دس خبمؼٍ مًخجبت تحًل ي تاييش ػبختبسَبي ػبصمبوي سا اص اؿ بل
ػىتي ثٍ ػًي ػبختبسَبي پيچيذٌتش ي تخللي فشاَ آيسدٌ اػت.
دس چىيه ي ؼيتي استقبي ظشفيت ػرمي ي ثيىؾ كبسكىبن ي تـ ي ػشمبيٍ اوؼبوي متىبػت
ثب تحًالت ،الصمٍ تذايم حيبت ػبصمبوي ي تؼبم پًيبي آن ثب محيظ دسيوي ي ثيشيوي اػت .صيشا
حيبت ػبصمبن تب حذيد صيبدي ثؼتگي ثٍ مُبستَب ي آگبَيَبي مخترف كبسكىبن داسد ي َشچٍ
ايه مُبست َب ثٍ َىگبم ي ثُيىٍ ثبؿىذ ،قبثريت ػبصگبسي ػبصمبن ثب محيظ متايش ثيـتش ميؿًد.
لزا آمًصؽ ي تًػؼٍ مىبثغ اوؼبوي وٍ تىُب دس ايدبد داوؾ ي مُبستَبي ييظٌ دس مذيشان ي
كبسكىبن وقؾ ثؼضايي داسد ،ثر ٍ ثبػث ميؿًد كٍ آوبن دس استقبي ػغح كبسآيي ي ا شثخـي
ػبصمبن ػُي ثبؿىذ ي خًد سا ثب ؿشايظ متايش محيغي يفق دَىذ .ثٍ ػجبست ديگش ،ثحث تًػؼٍ
مىبثغ اوؼبوي مقبسن ي خذاييوبپزيش اص مقًلٍ آمًصؽ اػت (ييىگ.)2004 ،
َذف ثشوبمٍ َبي آمًصؿي حفظ ي استقبي ػمر شد ؿاري فؼري افشاد اػت ،دس حبلي كٍ
ثشوبمٍَبي تًػؼٍ دس كذد گؼتشؽ مُبستَبي الصم ثشاي اودبم يظبيف ؿاري آيىذٌ افشاد
ميثبؿىذ .ثُؼبصي يب ت بم حشفٍاي كبسكىبن ػجبست اص ثشوبمٍ يب فؼبليتَبيي اػت كٍ ثٍ مىظًس
پيـجشد سؿذ حشفٍاي كبسكىبن تذييه ميؿًوذ ي ؿبم آمًصؽ قج اص خذمت ،آمًصؽ مه
خذمت ،آمًصؽ القبيي ي آمًصؽ مؼتمش اػت .آمًصؽ حيه خذمت فشآيىذي اػت خُت ت بم
ؿاري يب ثُؼبصي كبسكىبن كٍ ثب َذف استقبي ػغح ػمر شد ؿبلالن داساي ػمت ي
مؼئًليتَبي ؿاري ػش ٍ مي ؿًد .ايه وًع آمًصؽ ثبػث سؿذ ي پيـشفت ؿاري ي حشفٍاي
كبسكىبن ميؿًدَ .ذف اص عشاحي ثشوبمٍَبي آمًصؽ حيه خذمت ،افضايؾ تًاومىذيَب ي
مُبستَبي كبسكىبن دس حيه اودبم يظبيف خذمتي اػت (السي .)1377 ،كًتبَي دس امش تحقيق
ي ثشسػي تؼُذ ػبص مبوي كبسكىبن ،مىدش ثٍ افضايؾ َضيىٍ َبي َىگفت وبؿي اص تشک خذمت
كبسكىبن ي خزة ويشيَبي خذيذ ،ايدبد م بويضم َبي كىتشل ي وظبست دقيق ي پيچيذٌ داسد .اگش
ػبصمبن َب ثٍ مىبفؼي كٍ ػبصمبوي دس ثش داسد ،تًخٍ داؿتٍ ثبؿىذ ،ثبال ثشدن ػغح تؼُذ دس ميبن
كبسكىبن مؼىبي خبكي خًاَذ يبفت (گشيه ثشگ ي ثشاين.)1990 ،
تحًل ػبصمبن ،تالؿي اػت ثشوبمٍسيضي ؿذٌ ،دس ػشاػش ػبصمبن كٍ ثٍ يػيرٍ مذيشيت ػبلي
ػللبصمبن اداسٌ ؿذٌ ي ا شثخـي ي ػالمتي ػبصمبن سا اص ساٌ ثشوبمٍَبي تاييش ثشوبمٍ سيضي ؿذٌ
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دس فشايىذَبي ػبصمبن ،ثب اػتفبدٌ اص ػرًم سفتبسي افضايؾ مي دَذَ .ذفَبي تحًل ػبصمبن
ػجبست اوذ اص:
 افضايؾ ػبصگبسي ثيه ػبختبس ،فشايىذَب ،اػتشاتظي ،افشاد ي فشَىگ ػبصمبن ايدبد ي تًػؼٍ ساٌ ح َبي وً ي خالقبوٍ دس ػبصمبن تًػؼٍ تًاوبيي وًػبصي ػبصمبن (الًاوي)1385 ،ًقػ هٌببع اًعبًی در تحَالت ظبزهبًی
ثُجًد ي تحًل ػبصمبوي ،چشخٍ چىذثؼذي ي وًيي اػت كٍ گشداوىذٌ آن ػًام اوؼبوي َؼتىذ
ي آن َب ثبيذ ثب سفتبس خًدؿبن ،اوشطي ،تًان ي اوؼغبف الصم سا ثشاي تحقق آن وـبن دَىذ .مُ
تشيه ػبم تاييش ي تحًل ،ثرًؽ سفتبسي دس ػغًح فشدي ي گشيَي اػت .دس وگشؽ ػيؼتمي،
ثُجًد سا مي تًان ثشآيىللذ مثجت تاييشاتلللي داوؼت كٍ مًخت ثقبء ي ديام ػيؼت دس محيظ
مي ؿًد .مً ًع تحًل ي ثُجًد ،خبمؼيت داسد ي ثٍ تاييشات دس ثيؾ اص يک ثؼذ اص اخضاي اكري
ػبصمبن ؿبم ( :اوؼبن ،ت ىًلًطي ي ػبختبس) گفتٍ مي ؿًد.
اگش ػيؼت تاييش سا ثٍ تؼجيشي متـ اص ػٍ مرلفٍ ثٍ ايه گًوٍ ثذاوي  :محشكٍ َبي تاييش،
م بويضم َبي تاييش ،ػًام تاييش دس َش ػٍ ايه مًلفٍَب ،اوؼبن ثٍ ػىًان َؼتٍ اكري ي محشک
ياقؼي مغشح اػت .مىبثغ الصم ثشاي تاييش ػجبستىذ اص :مىبثغ مبلي ،مىبثغ اعالػبتي يآمًصؿي،
كميت ي كيفيت كبسكىبن متخلق ،اص آودب كٍ اوؼبن ،ت ىًلًطي ي ػبختبس ،اخضاي اكري ػبصمبن
َؼتىذ ي َش يک خذاگبوٍ يب تًأمبن مي تًاوىذ مً ًع تاييش ياقغ ؿًوذ :اوؼبن ثب مدمًػٍ اي اص
اسصؽ َب ي تًاوبيي َب ؿبم  -1تاييش دس تدُيضات ،ت ىًلًطي ،آمًصؽ َب ي تًاوبيي َب -2 ،ػبم
ػبختبسي ،تاييش دس سيؽ َب ،صيشػبختبسَبي ػيؼت ثٍ ػىللًان ثؼتش فشايىذَبي ػبصمبولللي،
 -3دگشگًوي دس ػبختبس مؼترضم ،تحًل مثجت ي ػبصوذٌ دس مدمًػٍ قًاػذَ ،ىدبسَب ،سييٍ َب ي
ًاثظ ػبصمبوي اػت .گشي دػرش ػٍ سيؽ ياقؼي سا ثشاي تاييش ػبصمبوي ثٍ ايه گًوٍ مغللشح
مي كىذ:
-1رٍغ ّبي هبتٌی بر قدرت یک جبًبِ ،اص خمرٍ اػتفبدٌ اص اختيبسَبي اداسي دس اػالم يک
عشفٍ مؼبلٍ ي يب خبيگضيه ػبخته افشاد كريذي ثشاي اػمبل تاييش ي يب ايدبد تاييشاتي دس
ػبختبس ػبصمبن ثشاي تحت تب يشقشاسدادن مًاسد مًسد وظش.
-2رٍغ ّبي هبتٌی بر تعْين قدرت ،ثُشٌگيشي اص كبس گشيَي ي سيؽ ح مؼبلٍ گشيَي.
دس ايه سيؽ َب تاييش اص ثبال ثٍ پبييه تحمي ومي ؿًد ،ثر ٍ اختيبسَب ي ام بوبت الصم ثشاي
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تاييش ثٍ گشيٌ َب ياگزاس مي ؿًد تب آن َب ثٍ مـًست ي اتخبر تلمي دس مًسد ساَ بسَبي
تاييش ي حتي تـخيق مً ًع تاييش ويض ثپشداصوذ.
-3رٍغ تفَیض قدرت ایجبد تغيير ،سيؽ آمًصؽ حؼبػيت وؼجت ثٍ فشايىذَبي سفتبس
فشدي ي گشيَي دس خُت ثُجًد ػمر شد (الحؼيىي.)1379 ،
آمًصؽ َمًاسٌ ثٍػىًان يػيرٍاي مغمئه دس خُت ثُجًد كيفيت ػمر شد ي ح مـ الت
مذيشيت مذ وظش قشاس ميگيشد ي فقذان آن ويض ي ي اص مؼبئ اػبػي ي حبد َش ػبصمبن سا
تـ ي ميدَذ .ثذيه خُت ثٍ مىظًس تدُيض ويشيي اوؼبوي ػبصمبن ي ثُؼبصي ي ثُشٌگيشي َش
چٍ مر شتش اص ايه ويشي ،ثي ؿک آمًصؽ ي ي اص مُ تشيه ي مر شتشيه تذاثيش ي ػًام ثشاي ثُجًد
امًس ػبصمبن ثـمبس مي سيد .الصم ثٍ تزكش اػت كٍ آمًصؽ يک يظيفٍ اػبػي دس ػبصمبن َب ي
يک فشآيىذ مذايم ي َميـگي اػت ي مًقت ي تمبم ؿذوي وميثبؿذ .كبسكىبن دس َش ػغحي اص
ػغًح ػبصمبن ،اػ اص مـبل ػبدٌ يب مـبل پيچيذٌ ل مذيش يب صيشدػت ل محتبج آمًصؽ ي
يبدگيشي ي كؼت داوؾ ي مُبست َبي خذيذ َؼتىذ ي ثبيذ َمًاسٌ ثشاي ثُتش اودبم دادن كبس
خًد اص َش وًع كٍ ثبؿذ ،سيؽ َب ي اعالػبت خذيذي كؼت ومبيىذ ي مضبفبً ايه كٍ َش يقت
ؿا كبسكىبن تاييش پيذا كىذ ،الصم اػت اعالػبت ي مُبست َبي خذيذي ثشاي اثقبي مًفقيت
آميض يظبيف ؿا مشثًعٍ سا فشا ثگيشوذ.
ثشوبمٍَبي آمًصؽ كبسكىبن دس يک ػبصمبن ميتًاوذ ويبص ثٍ ويشيي اوؼبوي متخلق دس آيىذٌ
سا ويض سفغ كىذ ي تضميىي ثشاي ح مـ الت كبسكىبن ثبؿذ .ثىبثشايه چىبوچٍ كبسكىبن يک
ػبصمبن خًة آمًصؽ ثجيىىذ ،ثُتش ميتًاوىذ دس استقبي ػغح كبسايي ػبصمبن ػُي ثبؿىذ ي
ػشپشػتبن ي مذيشان ثٍ وظبست صيبد دس مًسد صيشدػتبن خًد ويبص وخًاَىذ داؿت ي دس ػيه حبل
ميتًاوىذ آن َب سا ثشاي احشاص مـبل ثبالتش ي پشمؼئًليت آمبدٌ ػبصوذ ،صيشا كبسكىبن دس پشتً
آمًصؽ كحيح اػت كٍ ميتًاوىذ يظبيف خًد سا ثٍ وحً مغرًة اودبم دَىذ (كذسي.)1381 ،
عَاهل ظبزهبًی -ظيعتوـی ؼکل دٌّدُ بعتـرّبي کبرآفریٌـی ظبزهبًـی در
ظبزهبى ّبي کبرآفریي
 .1حوبیت هدیریت :يک ػبصمبن ثشاي خال ؿذن مي ثبيؼت سييٍ َب ،ػيبػت َب ،ي خظ
مـي َبي خال اوتخبة كىذ .ايليه يمُ تشيه اقذام وُبديىٍ كشدن سيح خالقيت ي تؼُذ دس
مذيشان اسؿذ ي كبسكىبن اػت .ثذين يخًد تؼُذ دس مذيشان اسؿذ ػبصمبن ومي تًان اوتظبس
فشاَ ؿذن ثؼتشَبي الصم ثشاي فؼبليت َبي خال سا داؿت .ي ي اص ساَجشدَبي كري ثشاي
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تًػؼٍ خالقيت ؿىبػبيي كبسكىبن ي مذيشان خال يآمًصؽ آن َبػت .آمًصؽ ثبيذ ثش سيي ثٍ
دػت آيسدن مىبثغ دس ػبصمبن ،ؿىبػبيي وقبط ؼف ي قًت ثبصاس ي تًػؼٍ عشح تدبسي
متمشكض ؿًد.
 .2در دظترض بَدى هٌببع :وخؼتيه اقذام ػمري ثشاي ؿشيع يک فؼبليت خال تًػظ مذيشان
ميبوي ؿ مي گيشد .مذيشان ػبلي ػبصمبن تىُب ثٍ حمبيت ايليٍ ثؼىذٌ مي كىىذ ي دس كًست
اػمبل فـبس اص پبييه ثٍ ثبال ،مؼئًليت ثيـتشي دس اقذامبت خالقبوٍ خًاَىذ پزيشفت .ثٍ َميه
دلي ايليه خشقٍ ؿشيع يک فؼبليت كبسآفشيىبوٍ تًػظ مذيشان ميبوي صدٌ مي ؿًد.
 .3ارتببطبت ٍ ظيعتن ّبي اطالعبتی :استجبعبت ،اوتقبل اعالػبت ي مفبَي اص ؿخلي ثٍ
ؿخق ديگش مي ثبؿذ .ثشاي َش ػبصمبوي كٍ تالؽ مي كىذ خال ثبؿذ ،مذيشان ثبيذ استجبعبت
دسين ػبصمبوي سا مًسد تأكيذ قشاس دَىذ .تمبمي كبسكىبن ثبيذ ثذاوىذ كٍ ثٍ وظشيبت آن َب ياقؼبً
تًخٍ مي ؿًد .ػيؼت استجبعي دس دسين ػبصمبن ثبيذ َمبَىگ ثب ػبيش اخضاي ػبصمبوي اص
اػتشاتظي كبسآفشيىبوٍ يخال قبوٍ ػبصمبن حمبيت كىذ .ثٍ َميه مىظًس اقذامبت ري ثبيذ دس
ػبصمبن وُبديىٍ ؿًد .استجبعبت ؿفبف ،تًػؼٍ ػيؼت َبي اعالػبتي ،تًػؼٍ ػيؼت َبي
م بويضٌ استجبعبتي (اتًمبػيًن اداسي) (ميؼًن ي مبيش.)1999 ،
وي ؼًن ( ) 2003ثيبن مي كىذ كٍ اگش كبسكىبن مغمئه ثبؿىذ كٍ مذيشيت ثب آوبن مىلفبوٍ ي
ي ؼبن سفتبس خًاَذ ؿذ ،ايه افشاد ايه اعميىبن سا حفظ مي كىىذ كٍ حتي دس مقبم صيش دػت
ويض وتيدٍ وُبيي كبسَبيـبن ،ثٍ ػًد آن ػبصمبن خًاَذ ثًد؛ ثٍ ثيبن ديگش ،اػتمبد ثٍ مؼىي
داؿته احؼبع امىيت ؿخلي اػت ،احؼبع امىيت ؿاري ثبػث افضايؾ ػمر شد ؿاري آوبن
مي ؿًد.
اػ بلي ي يبن ( )1990ي ؼيت اختمبػي ،آمًصؿي ي اقتلبدي خبمؼٍ ،متايشَبي
ت ىًلًطي ي ،قًاويه ي مقشسات كبس ،ػش ٍ ي تقب بي كبس خضء مُ تشيه متايشَبي محيغي تب يش
گزاس ثش ػغح ػمر شد فشد َؼتىذ .ثٍ عًس مثبل ػذم يخًد قًاويه حمبيتي اص قشاسدادَبي كبس
مًخت مي ؿًد كٍ فشد احؼبع ػذم امىيت ؿاري ومبيذ .ايه احؼبع ػغح ػمر شد فشد سا ثٍ
ؿذت پبييه مي آيسد.
ساح ي آَشن ( )2005عشاحي ػيؼت َبي ػىدؾ ،اسصيبثي ي پبداؽ سا مؼيبسَبيي ثشاي
اسصيبثي فؼبليت َبي گشيَي اقذامبت ثخؾ َبي ػبصمبوي مًسد اسصيبثي ي ػىدؾ قشاس داد.
َمچىيه مؼتقذ ثًد ثب تـ ي تي َبي وًآيسي ي خالقيت ،وًع ي تؼذاد پيـىُبدَب ي اقذامبت
ػبصمبوي ثشاي ثُجًد ػمر شد ي كبَؾ َضيىٍ َب ثبيذ اقذامبتي اص ػًي ػبصمبن كًست پزيشد.

150

فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی ،سال سوم ،شماره دوم ،زمستان0931

َمچىيه ثب عشاحي ػيؼت َبي پبداؽ گشيَي ي فشدي ثش اػبع وًع ميضان تمبي ي حشكت
ثخؾ َبي ػبصمبوي دس خُت كبسآفشيىي آن َب سا ثبيذ مًسد تـًيق قشاس داد.
دس تحقيقي كٍ تًػظ ثبسثبسا ي ثشاين ( )2003تحت ػىًان تؼُلذ ػلبصمبوي كبسكىلبن ي ادساک
آوبن اص سفتبس سَجشي ػشپشػتبن يظيفٍ مذاس ي ساثغٍ مذاس حبكي اص آن اػت كٍ سفتبس ثشاي تؼُلذ
مً ش سفتب س سَجش ساثغٍ مذاس كٍ ؿبم حقيقت ،تقؼي كبس ،تـًيق خالقيت ،تًػؼٍ مىبػت اػت
ي ثشاي تؼُذ َىدبسي سفتبس ي سَجشي سفتبس ساثغٍ مذاسي كٍ دس آن كبسكىبن احؼبع ملي كىىلذ
كٍ تب مذػي مدجًس َؼتىذ دس ػيؼت ثبقي ثمبوىذ يب آن يظيفٍ سا اودبم دَىذ ،مىبػت اػت .دس
ايه تحقيق وـبن دادٌ ؿذٌ كٍ َيچ يک اص كبسكىبن ثب سفتبس سَجشي يظيفٍ ملذاس كلشف مًافلق
ويؼتىذ ،تب آن َب سا مدجًس ثٍ مبوذن دس تي ي يب اودبم يظيفٍ كىذ.
دس ايه تحقيق ػؼي مي ؿًد تب ثب ثشسػي ػًام مً ش ثش تًػلؼٍ حشفلٍ اي ي اص عشيلق علشح
ؿبخق َب ي خمغ آيسي ديذگبٌ َبي كبسؿىبػبن كـًس دسخلًف تًػؼٍ حشفٍ اي ،ثٍ اسصيلبثي
ثش تًػؼٍ حشفٍ اي ي وقؾ آن دس داوـگبٌ پشداختٍ ؿًد.
ّدف کلی
ثشسػي ػًام مر ش ثش تًػؼٍ حشفٍاي كبسؿىبػبن داوـگبٌ آصاد اػالمي ياحذ اػالمـُش
اّداف ٍیصُ
-1
-2
-3
-4

ثيه ميضان تًػؼٍ ؿاري ي ميضان س بيت ؿاري ساثغٍ مؼىيداسي يخًد داسد.
ثيه ميضان تًػؼٍ ؿاري ي ييظگي َبي مذيشيتي ساثغٍ مثجت ي مؼىيداسي يخًد داسد.
ثيه ميضان تًػؼٍ ؿاري ي ييظگيَبي اقتلبدي ساثغٍ مثجت ي مؼىيداسي يخًد داسد.
ثيه ميضان تًػؼٍ حشفٍ اي كبسكىبن كٍ دس آمًصؽَبي مه خذمت ؿشكت كشدٌاوذ ،ثلب
آن َبيي كٍ دس آمًصؽَبي مه خذمت ؿشكت و لشدٌاولذ ،تفلبيت مؼىليداسي يخلًد
داسد.

هَاد ٍ رٍغ ّب
تحقيق حب ش اص وًع تحقيقبت كبسثشدي ي ثٍ سيؽ تًكيفيَ -مجؼتگي اػت .اودلبم مشحرلٍ
مغبلؼبت وظشي ي تحقيق كيفي ثٍ ؿيًٌ اػىبدي ي ثشاي اودبم مشحرٍ كمي ثٍ ؿيًٌ ميذاوي ي ثلب
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اػتفبدٌ اص پشػـىبمٍ اودبم ؿذٌ اػت .وتبيح حبكرٍ اص شيت آلفب كشيوجلب ثلشاي پشػلؾ َلبي
مشثًط ثٍ كـبيسصان ثشاثش  91/5دسكذ ثٍ دػت آمذ.
خبمؼٍ آمبسي ؿبم كبسكىبن داوـگبٌ آصاد اػالمي ياحذ اػالمـُش اػت كٍ دس ايله داوـلگبٌ
مـاًل ثٍ كبس َؼتىذ ي ثٍ تؼلللذاد 240وفش مي ثبؿلىذ ،ثلٍ ػىلًان خبمؼلٍ آملللبسي اوتخللبة
ؿذوذ.
حد ومًوٍ اوتخبثي ؿبم ومًوٍ مىتخجي اص خبمؼٍ آمبسي اػت كٍ ثب تًخٍ ثٍ محذيديت َبي
تحقيق مًسد وظش اوتخبة مي ؿًوذ .ثب تًخٍ ثٍ تؼذاد وفشات خبمؼٍ آملبسي ي اػلتىبد ثلٍ خلذيل
مًسگبن حد ومًوٍ مًسد وظش  147وفلش ثلش آيسد ؿلذ .ثلشاي تًكيلللف متايشَلبي تحقيلق اص
مـخلٍ َبي آمبسي وظيش خذايل تًصيغ فشاياولي ،دسكلذ فشاياولي ،فشاياولي تدمؼلي ،ميلبوگيه،
اوحشاف مؼيبس ،شيت تاييشات ،كميىٍ ي ثيـيىٍ اػتفبدٌ ؿلذٌ اػلت ي دس ثخلؾ اػلتىجبعي اص
َمجؼتگي ،آصمًن مه يايتىي ي كشيػ بل ياليغ اػتفبدٌ ؿذٌ اػت.
ًتبیج
الف) ٍیصگی ّبي فردي کبرؼٌبظبى
وتبيح وـبن مي دَذ كٍ متًػظ ػه كبسؿىبػبن مًسد مغبلؼٍ  33/5ػبل ثًدٌ اػت كٍ حذيد
 42دسكذ كبسؿىبػبن ثيه  31تب  35ػبل ػه داؿتٍ اولذ .اص مدملًع  147وفلش اص كبسؿىبػلبن
مًسد مغبلؼٍ ثٍ تشتيت تؼذاد  78وفش ( ) %53صن ي تؼذاد  69وفش ( )%47مشد ثًدٌ اوذ .اص مدملًع
 147وفش اص كبسؿىبػبن مًسد مغبلؼٍ ثٍ تشتيت تؼذاد 122وفش ( ) %85/5متبَ ي تؼلذاد  21وفلش
( )%14/5مدشد ثًدٌ اوذ ،متًػظ ػبثقٍ خذمت افشاد مًسد مغبلؼٍ دس داوـلگبٌ حلذيد  7/5ػلبل
ثًدٌ اػت كٍ حذيد  40/4دسكذ كبسؿىبػللبن ثيه  5تلب  8ػلبل ػبثقلللٍ خلذمت دس داوـلگبٌ
داؿتٍ اوذ .ثشسػي َب وـبن داد كٍ حقً دسيبفتي اكثش افشاد مًسد مغبلؼلٍ ثليه  4/000/001تلب
 6/000/000سيبل ثًدٌ اػت يپبداؽ دسيلبفتي اكثلش افلشاد ملًسد مغبلؼلٍ ثليه  6/000/001تلب
 8/000/000سيبل ثًدٌ اػت .سؿتٍ تحليري اكثش كبسؿىبػبن ملًسد مغبلؼلٍ ثلٍ تشتيلت؛ ػرلًم
اوؼبوي ،)%22/9(،سياثظ ػمًمي ( ،)%12/1ػرًم اختمبػي( ،)%10ػرلًم تدشثلي( ،)%7/1ملذيشيت
ديلتي ( ،)%6/4كـبيسصي ( )%5/7ثًدٌ اػت .

152

فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی ،سال سوم ،شماره دوم ،زمستان0931

ة) عَاهل آهَزؼی
 )1دفعبت ؼرکت در دٍرُ ّبي آهَزؼی
وتبيح وـبن داد كٍ حذيد  33/3دسكذ اص افلشاد ملًسد مغبلؼلٍ دس ديسٌ َلبي آمًصؿلي لمه
خذمت ؿشكت و شدٌ اوذ .اص ميبن تمبم كؼبوي كٍ دس ديسٌ َبي آمًصؿي ؿشكت كشدٌ اوذ ،حذيد
 35/7دسكذ دس يک تب ػٍ ديسٌ آمًصؿي 25/5 ،دسكذ دس چُبس تب ؿلؾ ديسٌ آمًصؿلي ؿلشكت
داؿتٍ اوذ كٍ خضئيبت ػبيش مًاسد دس خذيل ري آمذٌ اػتَ .مچىيه وتبيح حبكل اص ميلبوگيه
خذيل دس خلًف كؼبوي كٍ دس ديسٌ َبي آمًصؿي ؿشكت كشدٌ اوذ ،وـبن داد كٍ ايه افشاد ثلٍ
عًس متًػظ دس  6ديسٌ آمًصؿي مه خذمت ؿشكت داؿتٍ اوذ.
جدٍل  .1دفؼبت ؿشكت دس ديسٌ َبي آمًصؿي مه خذمت
دفؼبت ؿشكت دس ديسٌ
3 -1
4 -6
7 -9
10 -12
13 -15
ثيـتش اص 15
ػذم ؿشكت
خمغ
ميبوگيه6:

ميبوٍ5:

فشاياوي
35
25
12
14
4
8
49
147
مذ3:

دسكذ

دسكذ مؼتجش

23/8
17
8/2
9/5
2/7
5/4
33/3
100
اوحشاف مؼيبس4/90 :

دسكذ تدمؼي

35/7
25/5
12/2
14/3
4/1
8/2
100

35/7
61/2
73/5
87/8
91/8
100
-

كميىٍ1:

ثيـيىٍ20 :

ٍ )2یصگی ّبي آهَزؼی
دس خلًف مغرًة ثًدن ييظگي َبي آمًصؿي ثشسػي َلب دس ميلبن افلشاد ؿلشكت كىىلذٌ دس
آمًصؽ َبي مه خذمت وـبن داد كٍ  30/9دسكذ اص كبسؿىبػبن مًسد مغبلؼٍ مىبػلت ثلًدن
ييظگي َبي آمًصؿي سا دس حذ ك تب خيري ك اسصيبثي كشدٌ اوذَ .مچىيه  42/6دسكذ آن سا دس
حذ متًػظ ي  26/6دسكذ ويض آن سا دس حذ صيبد تب خيري صيبد مغرًة اسصيبثي ومًدٌ اوذ.
وتبيح حبك وـبن داد كٍ اص ديذگبٌ كبسؿىبػبن مًسد مغبلؼلٍ اػلتفبدٌ كلحيح ي مىبػلت اص
ػًام آمًصؿي مه خذمت دس داوـگبٌ دس حذ متًػظ ثًدٌ اػت كٍ ثٍ تشتيت :ميضان مغبثقت
ديسٌ َبي گزساوذٌ ؿذٌ ثب ويبصَبي ؿاري ،كبسثشدي ي ػمرلي ثلًدن ديسٌ َلبي گزساولذٌ ؿلذٌ ي
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مغبثقت آمًصؽ َبي اخز ؿذٌ دس داوـگبٌ ثب ؿا فؼري كبسؿىبػبن دس ايلًيت ايل تب ػًم قلشاس
گشفتٍ اػت.
جدٍل  .2ايلًيت ثىذي ميضان اػتفبدٌ كحيح ي مىبػت اص ػًام آمًصؿي
ػًام آمًصؿي

تؼذاد

ميبوگيه

اوحشاف
مؼيبس

شيت
تاييشات

ستجٍ

ميضان مغبثقت ديسٌ َبي گزساوذٌ ؿذٌ ثب
ويبصَبي ؿاري
كبسثشدي ي ػمري ثًدن ديسٌ َبي گزساوذٌ ؿذٌ
تب چٍ حذي آمًصؽ َبي اخز ؿذٌ دس داوـگبٌ
ثب ؿا ؿمب مغبثقت داسد؟

95

3/07

0/81

26/38

1

94
95

3/15
3/06

0/95
0/94

30/15
30/71

2
3

خيري ك ; 1

ك ;2

متًػظ ;3

خيري صيبد;5

صيبد;4

پ) ٍیصگی ّبي هدیریتی
ٍ )1ضعيت ظرپرظتی
ثشسػي َب دس خلًف ي ؼيت ػشپشػتي دس داوـگبٌ آصاد اػالمي وـبن داد كٍ  43دسكلذ اص
كبسؿىبػبن مًسد مغبلؼٍ مغرًة ثًدن ي ؼيت ػشپشػتي دس داوـگبٌ سا دس حذ متًػظ اسصيبثي
كشدٌ اوذَ .مچىيه  37/3دسكذ آوبن ي ؼيت ػشپشػتي سا دس حذ خًة تب خيري خلًة ي 19/7
دسكذ آوبن ويض ي ؼيت ػشپشػتي سا دس حذ ؼيف تب خيري ؼيف اسصيبثي ومًدٌ اوذ.
جدٍل . 3ايلًيت ثىذي ي ؼيت ػشپشػتي دس داوـگبٌ آصاد اػالمي
ي ؼيت ػشپشػتي

تؼذاد

ميبوگيه

اوحشاف مؼيبس

شيت
تاييشات

ستجٍ

ساثغٍ ػشپشػت ثب كبسؿىبػبن
تًخٍ ثٍ ويبصَب ي مـ الت كبسؿىبػبن

143
142

3/53
3/18

1/09
1/12

30/88
35/22

1
2

خيري ك ; 1

ك ;2

متًػظ ;3

صيبد;4

خيري صيبد;5

وتبيح حبكي اس آن اػت كٍ ميضان مغرًة ثًدن ي ؼيت ػشپشػتي دس داوـلگبٌ آصاد اػلالمي
دس حذ متًػظ سي ثٍ ثبال ثًدٌ اػت كٍ ثٍ تشتيت :ساثغٍ ػشپشػت ثب كبسؿىبػبن ي ويض تًخلٍ ثلٍ
ويبصَب ي مـ الت كبسؿىبػبن دس ايلًيت ايل ي ديم قشاس گشفتٍ اػت.
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 )2ارزیببی عولکرد
ثشسػي َب دس خلًف مىبػت ثًدن وحًٌ اسصيبثي ػمر شد دس داوـگبٌ آصاد اػلالمي وـلبن داد
كٍ  40/6دسكذ اص كبسؿىبػبن مًسد مغبلؼٍ مىبػت ثًدن وحًٌ اسصيبثي ػمر شد دس داوـلگبٌ آصاد
اػالمي سا دس حذ متًػظ ػىًان كشدٌ اولذَ .مچىليه  37/8دسكلذ آولبن مىبػلت ثلًدن وحلًٌ
اسصيبثي ػمر شد دس داوـگبٌ آصاد اػالمي سا دس حذ كل تلب خيرلي كل ي  21/7دسكلذ آولبن ويلض
مىبػت ثًدن وحًٌ اسصيبثللي ػمر شد دس داوـگللبٌ آصاد سا دس حذ صيلبد تلب خيرلي صيلبد اسصيلبثي
ومًدٌ اوذ.
وتبيح وـبن مي دَذكٍ ميضان مىبػت ثًدن وحًٌ اسصيلبثي ػمر لشد كبسكىلبن دس داوـلگبٌ آصاد
اػالمي دس حذ متًػظ سي ثٍ پبييه ثًدٌ اػت كٍ ثٍ تشتيت :اسصيلبثي دسػلت اص ػمر لشد ؿلاري
كب سكىبن ي وقؾ اسصيبثي ػمر شد ؿاري دس ثُجلًد وقلبط قلًت ي سفلغ وقلبط لؼف كبسكىلبن دس
ايلًيت ايل يديم قشاس گشفتٍ اػت.
جدٍل  . 4ايلًيت ثىذي ميضان اسصيبثي مىبػت اص وحًٌ ػمر شد كبسكىبن
اسصيبثي ػمر شد

تؼذاد

اسصيبثي دسػت اص ػمر شد ؿاري كبسكىبن
وقؾ اسصيبثي ػمر شد ؿاري دس ثُجًد وقبط قًت ي
سفغ وقبط ؼف كبسكىبن

144
143

خيري ك ; 1

ك ;2

متًػظ ;3

ميبوگيه اوحشاف مؼيبس
1/03
1/10

2/86
3/02
صيبد;4

شيت
تاييشات

ستجٍ

36/01
36/42

1
2

خيري صيبد;5

آهبر تحليلی
ً )1تبیج آزهَى هي ٍایت ًی
ثب مقبيؼ ٍ ميبوگيه ميضان تًػؼٍ حشفٍ اي كبسؿىبػبن صن ي مشد ي ويض مقبيؼلٍ ( ;Z-1/72ي
 )u ;2045حبك اص خذيل دس ػغح مؼىي داسي ( ) ;0/084مي تًان ػىلًان كلشد كلٍ ثليه
ميضان تًػؼٍ حشفٍ اي كبسؿىبػبن صن ي مشد دس ػغح  5دسكذ خغب اخلتالف مؼىلي داس يخلًد
وذاسد .ثىبثشايه فشم تحقيق مجىي ثش يخًد اختالف ثب  95دسكذ اعميىبن سد ي فشم كفش تبئيلذ
مي ؿًد .ثٍ ػجبست ديگش ميضان تًػؼٍ حشفٍ اي كبسؿىبػبن صن ي مشد دس داوـلگبٌ آصاد اػلالمي
ي ؼبن ثًدٌ اػت .ثب مقبيؼٍ ميبوگيه ميضان تًػؼٍ حشفٍاي كبسؿىبػبن داوـگبٌ آصاد اػالمي كٍ
دس آمًصؽَبي مه خذمت ؿشكت كشدٌ اوذ ثب آن َلبيي كلٍ دس آملًصؽَلبي لمه خلذمت
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ؿشكت و شدٌ اوذ ي ويض مقبيؼٍ ( ;Z-4/91ي  )u ;1120/5حبكل اص خلذيل دس ػلغح مؼىلي
داسي ( ) ;0/000مي تًان ػىًان كشد كٍ ثيه ميضان تًػؼٍ حشفٍ اي دي گشيٌ دس ػغح  1دسكذ
خغب اختالف مؼىي داس يخًد داسد .ثىبثشايه فشم تحقيق مجىي ثش يخًد اخلتالف ثلب  99دسكلذ
اعميىبن تبئيذ ي فشم كفش سد مي ؿًد .ثٍ ػجبست ديگش ميضان تًػؼٍ حشفٍاي كبسؿىبػلبوي كلٍ
دس ديسٌ َبي آمًصؿي مه خذمت ؿشكت كشدٌ اوذ ،اص كؼبوي كٍ دس ديسٌ َبي مزكًس ؿلشكت
و شدٌ اوذ ،ثيـتش ثًدٌ اػت.
جدٍل .5وتبيح حبك اص آصمًن مه يايت وي
متايش ياثؼتٍ

ميبوگيه دي گشيٌ مؼتق

تًػؼٍ حشفٍاي كبسؿىبػبن داوـگبٌ آصاد
اػالمي
تًػؼٍ حشفٍاي كبسؿىبػبن داوـگبٌ آصاد
اػالمي

مشد 64/48:
صن 75/28 :
ؿشكت دس كالع80/83 :
ػذم ؿشكت دس كالع47/97:

U

Z

sig

2045

-1/72

0/084

-4/91 1120/5

0/000

ً )2تبیج آزهَى کرٍظکبل ٍاليط
وتبيح حبك اص آصمًن كشيػ بل ياليغ دس خلًف اختالف ميبوگيه ميضان تًػلؼٍ حشفلٍاي
كبسؿىبػبن داوـگبٌ آصاد اػالمي ثش اػبع سؿتٍَبي تحليري ي ثب مقبيؼٍ مقلبديش  X ;52/62ي
 ;0/000حبك اص خذيل مؼرًم مي ؿًد كٍ مقذاس ثٍ دػت آمذٌ دس ػغح  1دسكذ خغب مؼىي
داس ا ػت .ثٍ ػجبست ديگش فشم تحقيق مجىي ثش يخًد اختالف تبئيذ ي فشم كفش سد مي ؿًد .ثش
ايه اػبع ي ثب تًخٍ ثٍ ميبوگيه َبي ثٍ دػت آمذٌ ملي تلًان اظُلبس داؿلت كلٍ سؿلتٍ َلبي
تحليري (ثٍ ييظٌ سؿتٍ َبي كتبثذاسي ،حقً  ،سياوـىبػي ي َىلش) ثلش ميلضان تًػلؼٍ حشفلٍ اي
كبسؿىبػبن داوـگبٌ آصاد اػالمي تب يش گزاس ثًدٌ اػت .وتبيح حبك اص آصمًن كشيػل بل يالليغ
دس خلًف اختالف ميبوگيه ميضان تًػؼٍ حشفٍ اي كبسؿىبػبن داوـگبٌ آصاد اػالمي ثلش اػلبع
ي ؼيت اػتخذامي ي ثب مقبيؼٍ مقبديش  X ;7/51ي  ;0/111حبك اص خذيل مؼرًم ملي ؿلًد
كٍ مقذاس ثٍ دػت آمذٌ دس ػغح  5دسكذ خغب مؼىي داس ويؼت .ثٍ ػجبست ديگش فلشم تحقيلق
سد ي فشم كفش تبئيذ مي ؿًد .ثش ايه اػبع ي لؼيت اػلتخذامي ثلش ميلضان تًػلؼٍ حشفلٍاي
كبسؿىبػبن داوـگبٌ آصاد اػالمي تب يش گزاس وجًدٌ اػت.

156

فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی ،سال سوم ،شماره دوم ،زمستان0931
جدٍل .6وتبيح حبك اص آصمًن كشيػ بل ياليغ
متايش ياثؼتٍ

متايش مؼتق

Chi-square

df

Sig

تًػؼٍ حشفٍاي كبسؿىبػبن داوـگبٌ
آصاد اػالمي
تًػؼٍ حشفٍاي كبسؿىبػبن داوـگبٌ
آصاد اػالمي

سؿتٍ تحليري

52/62

22

0/000

ي ؼيت اػتخذامي

7/51

4

0/111

ًتيجِ گيري
وتبيح وـبن مي دَذ كٍ متًػظ ػه كبسؿىبػبن دس ايه تحقيق  33/5ػبل ثًدٌ كٍ اكثش آوبن
ثيه  31تب  35ػبل ػه داؿتٍ اوذ ي حذيد ويمي اص آوبن صن ي اكثشاً ويض متبَ ثًدٌ اوذ .حذيد
ويمي اص آوبن سػمي ي ثقيٍ قشاسدادي ،سػمي _ آصمبيـي ي دسكذ كمتشي ويض پيمبوي ي كبس
مـخق ثًدٌ اوذ .ثيـتش افشاد مًسد مغبلؼٍ داساي تحليالت ليؼبوغ ي فً ليؼبوغ ي دسكذ
كمتشي داساي تحليالت ديپر  ،فً ديپر ي دكتشا ثًدٌ اوذَ .مچىيه كبسؿىبػبن مًسد مغبلؼٍ
داساي سؿتٍ َبي تحليري مخترف ثًدٌ ي متًػظ ػبثقٍ خذمت آوبن دس داوـگبٌ حذيد 7/5
ػبل ثًدٌ اػت .حقً دسيبفتي مبَيبوٍ اكثش كبسؿىبػبن ثيه  4/000/001تب  6/000/000سيبل
ي پبداؽ دسيبفتي آوبن دس عًل ػبل ثيه  6/000/001تب  8/000/000سيبل ثًدٌ اػت كٍ ثب
تًخٍ ثٍ تًسم مًخًد ،ميضان حقً دسيبفتي كبسؿىبػبن مًسد مغبلؼٍ وبچيض ثًدٌ اػت كٍ ثبيذ
دس ايه خلًف اقذامبت الصم كًست پزيشد .گضاسؽَب وـبن داد كٍ ميضان استقبي ؿاري
كبسؿىبػبن عي ػبل َبي گزؿتٍ دس حذ وبچيض ثًدٌ اػت .ايه مؼض مي تًاوذ ميضان اوگيضٌ
آوبن سا دس صميىٍ تًػؼٍ حشفٍ اي كبَؾ دَذ.
ثشسػي َب حبكي اص آن اػت كٍ ساثغٍ كميمبوٍ ي مغرًة ثيه َم بسان داوـگبَي ح فشمب
ثًدٌ ي وگشؽ ػبيش كبسكىبن ػبصمبن وؼجت ثٍ ؿا افشاد مًسد مغبلؼٍ مثجت ثًدٌ اػت.
دػتشػي كبسؿىبػبن ثٍ م ىبثغ اعالػبتي چبپي اص قجي كتبة ،مدالت ي َمچىيه كبمپيًتش ي
ايىتشوت دس محيظ كبس تب حذيدي مؼبػذ ثًدٌ ،يلي كبفي ويؼت .مه ايه كٍ دػتشػي ثٍ
ام بوبت ي تدُيضات كبفي ثشاي فؼبليت آمًصؿي ي ويض دػتشػي ثٍ يػيرٍ وقريٍ ثشاي اودبم
مىبػت كبسَب دس داوـگبٌ مؼبػذ وجًدٌ اػت كٍ ثبيذ ثشاي اودبم امًس آمًصؿي ام بوبت ي
تدُيضات الصم ي ويض يػيرٍ وقريٍ دس اختيبس كبسؿىبػبن قشاس دادٌ ؿًد.
وتبيح وـبن داد كٍ حذيد  33/3دسكذ اص افشاد مًسد مغبلؼٍ دس ديسٌ َبي آمًصؿي مه
خذمت ؿشكت و شدٌ اوذ كٍ الصم اػت دس خلًف ثشگضاسي ديسٌ َبي آمًصؿي مه خذمت
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تمُيلللذات الصم اوذيـيذٌ ؿًد؛ چشا كٍ دس يک محيظ آمًصؿي وظيش داوـگلللبٌ ،تًخٍ ثٍ
آمًصؽ َبي مه خذمت اص اَميت ؿبيبوي ثشخًسداس اػت .دس ايه ساثغٍ ثشسػي َب وـبن داد
كٍ اص ديذگبٌ كبسؿىبػبن ،ميضان مغبثقت ديسٌ َبي گزساوذٌ ؿذٌ ثب ويبصَبي ؿاري كبسؿىبػبن،
كبسثشدي ي ػمري ثًدن ديسٌ َبي گزساوذٌ ؿذٌ ي مغبثقت آمًصؽ َبي اخز ؿذٌ دس داوـگبٌ ثب
ؿا فؼرللي كبسؿىبػبن دس حذ متًػظ ثًدٌ اػت كٍ مؼئًالن ي ثشوبمٍ سيضان آمًصؽ َبي
مه خذمت ثبيذ ثٍ ايه مؼبلٍ تًخٍ ثيـتشي داؿتٍ ثبؿىذ تب آمًصؽ َبي اخشا ؿذٌ اص
ا شثخـي الصم ثشخًسداس گشدد.
ث شسػي َب وـبن داد ي ؼيت ػشپشػتي دس داوـگبٌ آصاد اػالمي تب حذيدي مغرًة اسصيبثي
ؿذٌ اػت كٍ دس ايه خلًف الصم اػت ساثغٍ ػشپشػت ثب كبسؿىبػبن ثُجًد يبثذ ي ويض ثٍ ويبصَب
ي مـ الت كبسؿىبػبن تًخٍ ثيـتشي كًست گيشد .كبسؿىبػبن اظُبس داؿتٍ اوذ كٍ اسصيبثي
دسػتي اص ػمر شد ؿاري كبسكىبن دس داوـگبٌ آصاد اػالمي كًست ومي گيشد كٍ ايه اسصيبثي
وبدسػت وتًاوؼتٍ اػت مًخجبت ثُجًد وقبط قًت ي سفغ وقبط ؼف كبسكىبن سا فشاَ آيسد؛
ثىبثشايه تًكيٍ مي ؿًد دس ػيؼت اسصيبثي ػمر شد ؿاري كبسكىبن تاييشاتي كًست گيشد .وتبيح
آصمًن مه يايتىي وـبن داد كٍ ثيه ميضان تًػؼٍ ؿاري كبسؿىبػبن صن ي مشد خغب اختالف
مؼىي داس يخًد وذاسد؛ يؼىي ميضان تًػؼٍ ؿاري كبسؿىبػبن صن ي مشد دس داوـگبٌ آصاد اػالمي
ي ؼبن ثًدٌ اػت .ايه وتيدٍ ثي بوگش آن اػت كٍ مي تًان اص ثيه صوبن ؿبل َ دس داوـگبٌ آصاد
اػالمي مذيشان اليق اوتخبة كشد كٍ ايه كبس كمتش اودبم ؿذٌ اػتَ .مچىيه وتبيح ايه آصمًن
وـبن داد كٍ ميضان تًػؼٍ ؿاري كبسؿىبػبوي كٍ دس ديسٌ َبي آمًصؿي مه خذمت ؿشكت
كشدٌ اوذ ،اص كؼبوي كٍ دس ديسٌ َبي مزكًس ؿشكت و شدٌ اوذ ،ثيـتش ثًدٌ اػت .ثىبثشايه لضيم
تًخٍ ثٍ آمًصؽ َبي مه خذمت دس داوـگبٌ آصاد اػالمي ثيـتش احؼبع مي ؿًد كٍ الصم
اػت دس ايه خلًف گبم َبي ثيـتشي ثشداؿتٍ ؿًد.
وتبيح آصمًن كشيػ بل ياليغ وـبن داد كٍ سؿتٍ َبي تحليري (ثٍ ييظٌ سؿتٍ َبي
كتبثذاسي ،حقً  ،سياوـىبػي ي َىش) ثش ميضان تًػؼٍ ؿاري كبسؿىبػبن داوـگبٌ آصاد اػالمي
تب يش گزاس ثًدٌ اػت .لزا اػتفبدٌ اص كبسؿىبػبوي كٍ داساي سؿتٍ َبي مشتجظ مي ثبؿىذ ،تًكيٍ
مي ؿًد.
دس تحقيقي كٍ تًػظ مشديت ( )1382اودبم گشفتٍ اػت ،اػبػي تشيه مً ًع دس ػمر شد
كبسكىبن ،سيحيٍ ي س بيت ؿاري آوبن وؼجت ثٍ داوـگبٌ َم بسان ،مذيشان اػت ،مؼمًالً
كبسكىبن دس صمبن اػتخذام ثٍ ػىًان افشاد صثذٌ ي متخلق دس وظش گشفتٍ مي ؿًوذ ،امب ثؼذ اص
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گزؿت ػبل َبي متمبدي اص خذمت ػغح س بيت آوبن ثٍ عًس ثبسص كبَؾ يبفتٍ ي اػبع
فشػبيؾ سفتگي آوبن افضايؾ يبفتٍ اػت ،ػاليٌ ثش ايه ػًام ديگشي ويض دس تذايم ي پًيبيي
كبسكىبن تب يش داسد كٍ ؿبم تىًع دس پبداؽ َب ي آمًصؽ َبي مه خذمت ،آمًصؽ َبي
مشثًط ثٍ استجبعبت مً ش ،ثٍ سيص وگٍ داؿته اعالػبت محيغي ي ؿاري آوبن ،ايدبد كبسگبٌ َبيي
ثشاي ايدبد خالقيت ي تحًل دس كبسكىبن اػت ،ثىبثشايه ثشاي اخشاي ثشوبمٍ َبي تًػؼٍ حشفٍ اي
ي اسج وُبدن ثٍ ػشمبيٍ َبي ف شي افشاد اص َش يػيرٍ اي ثشاي سؿذ اػتؼذادَبي ثبلقًٌ افشاد دس
دػتشػي ثيـتش آوبن ثٍ اعالػبت مفيذ ثبيذ اػتفبدٌ كشد .ايه امش مًخجبت سؿذ ي تًػؼٍ َشچٍ
ثيـتش مشاكض ي مًػؼبت آمًصؽ ػبلي سا فشاَ مي كىذ.
تحقيقي كٍ تًػظ َبلفًسد ( )1994اودبم ؿذٌ ،حبكي اص آن اػت كٍ تقًيت سيحي كبسكىبن
حتي دس صمبوي كٍ ثب كبَؾ مىبثغ ي افضايؾ چبلؾ َب سي ثٍ سي َؼتي  ،اص اَميت خبكي
ثشخًسداس اػت .اػضبيي كٍ ثب آوبن ثب احتشام سفتبس مي ؿًد ي دس خبيگبٌ خًد قشاس داسوذ ،ثؼيبس
مً ش تش اص آوبوي ثًدٌ اوذ كٍ چىيه ثبيسي وذاؿتٍ اوذَ ،مچىيه اي دس تحقيق خًد دسيبفت كٍ
مـبسكت اػضبء دس فشايىذ َب ثؼيبس مً ش اػت ،تحقيق حب ش ويض ايه مغرت سا مًسد تبييذ قشاس
دادٌ اػت.
دس تحقيقي كٍ تًػظ وبكش ؿيشثيگي ( )2007دس صميىٍ تؼُذ ػبصمبوي ي چبسچًة َبي
سَجشي دس ثيه اػضبي داوـگبٌ َىذ ي ايشان اودبم ؿذٌ اػت ،وـبن دادٌ اػت كٍ تفبيت مؼىي
داسي ثيه تؼُذ ػبصمبوي اػضبي داوـگبٌ تجشيض ثب داوـگبٌ پىدبة َىذ يخًد داسد .چبسچًة
سَجشي دس َش دي داوـگبٌ مـبثٍ ثًدٌ اػت؛ ثٍ ايه مؼىب كٍ تؼُذ ػبصمبوي اػضبء دس داوـگبٌ
تجشيض ثيـتش اص تؼُذ ػبصمبوي دس داوـگبٌ پىدبة ثًدٌ اػت .يي چُبس ؿ سَجشي سا دس آودب
مًسد ثشسػللي قشاس دادٌ اػت -1 .سَجشي ميبوللي  -2سَجشي ػمجريللک  -3سَجشي اوؼبوللي
 -4سَجشي ػبصمبوي
پيؽٌْبدّب
 -1گضاسؽ َب وـبن داد كٍ ميضان استقبي ؿاري كبسؿىبػبن عي ػبل َبي گزؿتٍ دس حذ وبچيض
ثًدٌ اػت .ايه مؼض مي تًاوذ ميضان اوگيضٌ آوبن سا دس صميىۀ تًػؼٍ حشفٍ اي كبَؾ دَذ؛
لزا پيـىُبد مي گشدد كٍ دس خلًف استقبي ؿاري كبسؿىبػبن داوـگبٌ آصاد اػالمي تمُيذات
الصم اوذيـيذٌ ؿًد.
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 -2وتبيح تحري َمجؼتگي وـبن داد كٍ ثيه تؼذاد ديسٌ َبي گزساوذٌ ؿذٌ ي تًػؼٍ حشفٍ اي
كبسؿىبػبن ساثغٍ مثجت يخًد داسد ي اص عشف ديگش ثشسػللي َب وـبن داد كٍ تؼذاد قبث
تًخُي اص كبسؿىبػللبن مًسد مغبلؼٍ ( )% 33/3دس ديسٌ َبي آمًصؿي مه خذمت ؿشكللت
و شدٌ اوذ ،ثىبثشايلله پيـىُبد مي ؿًد كٍ دسثبسٌ ثشگللضاسي ديسٌ َبي آمًصؿللي مه
خذمت ثشوبمٍ سيضي َبي الصم كًست گيشد.
 -3ثشسػي َب وـبن داد كٍ متايش ي ؼيت ػشپشػتي وقؾ مثجتي ثش تًػؼٍ حشفٍ اي
كبسؿىبػبن داؿتٍ اػت؛ لزا پيـىُبد مي ؿًد دس ثبسٌ ساثغٍ ػشپشػت ثب كبسؿىبػبن مًاصيه
اػالمي ي اوؼبوي سػبيت گشدد ي اص ػًي مؼئًالن ثٍ ويبصَب ي مـ الت كبسؿىبػبن تًخٍ
ثيـتشي كًست گيشد.
 -4وتبيح وـبن داد كٍ متايش وحًٌ اسصيبثي ػمر شد ؿاري وقؾ مثجتي ثش تًػؼٍ حشفٍ اي
كبسؿىبػبن داؿتٍ اػت ي اص عشفي كبسؿىبػبن مؼتقذوذ كٍ اسصيبثي دسػتي اص ػمر شد ؿاري
آوبن دس داوـگبٌ كًست ومي گيشد؛ ثىبثشايه پيـىُبد مي ؿًد ثٍ مىظًس ثُجًد ي افضايؾ وقبط
قًت ي سفغ وقبط ؼف كبسكىبن ،ػيؼت اسصيبثي ػمر شد ؿاري كبسكىبن ثش اػبع
اػتبوذاسدَبي مًخًد دس داوـگبٌ آصاد اػالمي مًسد تدذيذ وظش ي اخشا قشاس گيشد.
ظپبظگساري
ايه تحقيق ثب مؼبػذت مبلي داوـگبٌ آصاد اػالمي ياحذ اػالمـُش ي دس قبلت عشح ثشسػي
ػًام مر ش ثش تًػؼٍ حشفٍاي كبسؿىبػبن داوـگبٌ آصاد اػالمي ياحذ اػالمـُش اودبم ؿذٌ
اػت .ثذيه يػيرٍ اص ايدبد چىيه فشكتي ثشاي اودبم ايه تحقيق كميمبوٍ قذسداوي مي ؿًد.
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