چشماندازمديريت دولتي
 
ضوبضُ  9ـ ثْبض 1391
ظظ 163- 182

رهبريدرشركتهاي

بررسيرابطهبينبلوؽسازمانيوسبك
توليدي 
فرخقوچاني*،روزبهقوچاني** 1

چكيده
ثطضسي ضٍاثف ثيي سكَح هرتلق ثلَؽ سبظهبًي اظ ًوكًِظط ّطسي ٍ ثالًچبضز ٍ سجيّبي هرتلق
ضّجطي هتٌبظط ثب آى ،هَؾَع اغلي ايي تحوين است .جبهؼِ آهبضيً ،بضًٌبى ضطًتّبي تَليسي
استبى هعٍيي ثَزُ ًِ ًوًَِاي ثِ تؼساز ً 384لط ثب استلبزُ اظ كطهَل ًًَطاى تؼييي ٍ ثِغَضت
تػبزكي اًتربة گطزيسًس .ضٍايي پطسطٌبهِّب اظ جٌجِ هحتَي ٍ پبيبئي آىّب ثِ تطتيت 0/89 ٍ 0/84
ثِتطتيت ثطاي پطسطٌبهِّبي ثلَؽ سبظهبًي ٍ سجيّبي ضّجطي اظ قطين آللبي ًطًٍجبخ هحبسجِ ضس.
تجعيِ ٍ تحليل اقالػبت ثب استلبزُ اظ ضٍش آظهَى اذتالف ًسجتّبي ًبي زٍ ٍ آظهَى كطؼ ثب
ثًِبضگيطي ًطماكعاض  spssثط هجٌبي  370پطسطٌبهِ تٌويل ضسُاي غَضت گطكت ًِ ػَزت زازُ ضسُ
ثَزً .تبيج حبغلِ حبًي اظ ػسم ثلَؽ سبظهبًي ًبضًٌبى ٍ اػوبل سجي ضّجطي استجسازي ـ ذيطذَاّبًِ
زض ضطًتّبي تَليسي ثَزًس ًِ حٌبيت اظ تأييس كطؾيِ زٍم ايي تحوين هجٌي ثط "ًبضًٌبى ضطًتّبي
تَليسي اظ لحبل سبظهبًي ثلَؽ ًيبكتِاًس ٍ اظ سجي ضّجطي آهطاًِ استلبزُ هيًٌٌس" زاضز.
واشهها:بلوؽسازماني،سبكرهبري،استبدادي،آمرانه،مشورتي،مشاركتي .
كليد 
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.1مقدمه 

آللــطز دٌــسلط هؼتوــس اســت ًــِ ســبظهبىّــبي اهــطٍظي ضا ًوــيتــَاى ثــِزســت هــسيطاى
ثيدْطُ سپطز = .<12ثـب تَجـِ ثـِ تحـَ ت ٍ پيطـطكتّـبي سـطيغ ،گسـتطزُ ٍ حتـي لجـبم
گسيرتِاي ًـِ زض ّوـِ ظهيٌـِّـبي ػلـَم زض سـبلّـبي اذيـط ثَهـَع پيَسـتِ ،آًچـِ ًـِ
تأهل زضثبضُ آى اّويـت پيـسا ًـطزُ اسـت ،ضٍشّـبي ًبضآهـس ازاضُ ًـطزى ٍ ثـِقـَض ًلـي،
هَؾَع ضّجطي اسـت .ثـيتطزيـس ّـنضاسـتب ضـسى ثـب دٌـيي پيطـطكتّـبيي كوـف اظ ػْـسُ
سبظهبىّبي ثلَؽ يبكتـِ اي ًـِ اظ ًيـطٍي ًـبض هّجـطتة ،تَاًـب ٍ آهـَظش زيـسُاي ثطذَضزاضًـس
ٍ ّوچٌــيي هــسيطاى ذالهــي ًــِ اًسيطــِ ذــَيص ضا غــطف ثــبضٍض ًــطزى ســبظهبىّــبي
ذَيص هـي ًٌٌـس ،ثطذَاّـس آهـس .لـيٌي تَجـِ ثـِ ايـي ًٌتـِ ظم اسـت ًـِ هكبلؼـِّـب ٍ
پــهٍّصّــبي اًجــبم گطكتــِ زض ذػــَظ ســجيّــبي هٌبســت ضّجــطي ثــب ذع هــسل
ضّجطي ٍؾؼي ،حبًي اظ ايـي اسـت ًـِ ثْتـطيي سـجي ضّجـطي ثـطاي ّوـِ ضـطايف ٍجـَز
ًساضز ،ثلٌـِ ضـيَُ ضّجـطي هـ ط ثـِسـك آهـبزگي ًبضًٌـبى ٍ يـب "ثلـَؽ سـبظهبًي" آًـبى
ثستگي زاضز =.<8
ّط سـبظهبًي ثـب تَجـِ ثـِ ٍيهگـي ّـبي ذـبظ ذـَز ًيبظهٌـس سـجي ٍ ضـيَُ ذبغـي اظ
ضّجطي است .يٌي اظ ايـي ٍيهگـيّـبي ذـبظ هـيتَاًـس سـك آهـبزگي ًبضًٌـبى يـب ثلـَؽ
سبظهبًي آًبى ثبضس = ًِ ،<8هـسيط ثـب ػلـن ثـِ آى هـيتَاًـس سـجي ٍ ضـيَُ هٌبسـت ضّجـطي
ًِ ثْتطيي ًتيجِ اظ آى حبغل ذَاّـس ضـس ضا اترـبش ًٌـس ثـب تَجـِ ثـِ ايـي اهـط ،پـهٍّص
زض ذػــَظ ســك آهــبزگي ًبضًٌــبى يــب "ثلــَؽ ســبظهبًي" ،اهــطي ؾــطٍضي هحســَة
هيضَز .اظ ايي ضٍ ايـي هوبلـِ ،ثطضسـي سـك ثلـَؽ ًبضًٌـبى ٍ سـجي ضّجـطي هـالظم ثـب آى
زض ســبظهبىّــبي تَليــسي ضا هــَضز ثطضســي هــطاض زازُ اســت .زليــل ثطضســي ايــي اهــط زض
سبظهبىّبي تَليسي ايـي ثـَزُ اسـت ًـِ سـبظهبىّـبي يـبز ضـسُ ًوـص دطـنگيـطي ضا زض
ضضس ٍ تَسـؼِ ًطـَضّب ايلـب هـيًوبيٌـس ،اظايـيضٍ هـيتـَاى ثـب اترـبش ضٍشّـبي هٌبسـت ٍ
غــحي هــسيطيتي زض جْــت ّــسايت ٍ اســتلبزُ ثْيٌــِ اظ هٌــبثغ اًســبًي ،گــبهي هــ ط زض
جْــت ضــٌَكبئي ســبظهبىّــب ٍ زض ًْبيــت جبهؼــِ ثطزاضــت .ثــسييهٌظــَض اثتــسا ثــِ ثطضســي
هجبًي ًظطي هَؾَع پطزاذتِ هيضَز.

رهبرريً .ظـط ثـِ ايٌٌـِ زض ايـي پــهٍّص ثـطاي ثطضسـي ٍؾـؼيت ٍ ضكتـبض ضّجـطي زض پــي
ّوبى ضكتبض هطَْض ضّجطاى ،اػؿـب گـطٍُ آًـبى ،زض هَهؼيـتّـبي هرتلـق ثـَزُ ٍ ّـط ًـَع
ضكتبض شاتي يب ًسجي كطؾي ٍ يب تَاًـبيي ثـبلوَُ آًـبى هـَضز ًظـط ًوـيثبضـس ،اظ ايـيضٍ تأًيـس
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اغلي ثط ضيَُ ضّجطي ٍؾؼي 1هطاض ذَاّس زاضت.
ٍيٌتَض ٍ ضٍم 2زض ضاثكـِ ثـب ضّجـطي ٍؾـؼي دٌـيي اثـطاظ هـيزاضز "هـي ّـيش ضـٌلي اظ
ضّجطي ضا سطاؽ ًـساضم ًـِ تـب ايـي حـس ثـطاي هَهؼيـتّـبي هرتلـق هكلـَة ثبضـس .سـْن
كؼبليتّـبي يـي ضّجـط ضا زض ا ط ثرطـي سـبظهبى ،ثـسٍى زض ًظـط گـطكتي هبّيـت هـَهؼيتي
ًِ آى ضكتبض زض آى ٍاهغ هيضَز ضا ًويتَاى تؼييي ًطز" =.<18
ســِ جــع تطــٌيل زٌّــسُ ضًٍــس ضّجــطي ػجبضتٌــس اظ (ضّجــط ،پيــطٍ ٍ هَهؼيــت) ،ضٍش
ٍؾــؼي ضّجــطي ػجبضتســت اظ يــبكتي ضاثكــِاي ػلتــي ثــيي ايــي هتـيطّــب ًــِ هٌجــط ثــِ
پــيصثيٌــي ضكتــبض ضــَز .هؼوــَ ر زض ثطضســي ضٍشّــبي ضّجــطي ٍؾــؼي ثــِ يــي ٍجــِ
هطــتطى ثطهــيذــَضين ٍ آى ايٌٌــِ ّوــِ ضٍشّــبي ٍؾــؼي اظ ضّجــط اًتظــبض زاضًــس ًــِ ثــب
ضــيَُاي اًؼكــبف پــصيط ضكتــبض ًٌــس تــب ثتَاًــس ســجي ضّجــطي هٌبســت هَهؼيــت ضا تطــريع
زّــس ٍ هــبزض ثبضــس آى ســجي هٌبســت ضا ثٌــبض گيــطز = .<16زض ازاه ـِ ثطذــي اظ هْــنتــطيي
زيسگبُّب زض ظهيٌِ ضّجطي ٍؾؼي هَضز ثطضسي هطاض هيگيطز.


زنجيرهرفتاررهبريترانرنبرا -اشرييت .يٌـي اظ ًظطيـبت اٍليـِ ٍ ثـِقـَض هكـغ اظ
ثـبضظتطيي ضـيَُ ّـبي ٍؾـؼي ضّجـطي اســت .ضّجـط يٌـي اظ ّلـت ضكتـبض ضّجـطي هوٌــي ضا
ثطاســبش ضــطايكي ًــِ هيــبى ضّجــط ،پيــطٍاى ٍ هَهؼيــت ٍجــَز زاضز ،ثطهــيگعيٌــس.
ّوبىقَضي ًِ زض ًوبيـِ ظيـط هطـبّسُ هـيضـَز ،زاهٌـِ تـييـطات يـب ظًجيـطُ اًترـبةّـب اظ
ضكتبضّــبي زهًَطاتيــي يــب ضاثكــِگــطا ضــطٍع ٍ ثــِ ضكتبضّــبي ذَزًبهــِ ٍ تٌليــقگــطا ذــتن
ذَاّس ضس =.<18
اهتساضگطا
قطكساض تٌليق

زهًَطاتيي
قطكساض هٌبسجبت
كؿبي آظاز ثطاي ظيطزستبى

ثًِبضگيطي اهتساض ثٍِسيلِ ضّجط
ضٌل  .1زاهٌِ تـييطات يب ظًجيطُ ضكتبض ضّجطي تبًي ثبم -اضويت =<3

ضّجطاًي ًِ ضكتـبض آًـبى زض هكـت اهتـساضقلجي ظًجيـطُ هطـبّسُ هـيضـَز ،اظ قطكـساضاى
1. Situational Leadership
2. Victor Vroom.
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تٌليق ّستٌس ٍ اظ هـسضت ذـَز ثـطاي ًلـَش زض پيطٍاًطـبى اسـتلبزُ هـيًٌٌـس .ضّجطاًـي ًـِ
ضكتبضضبى زض هكـت زهًَطاتيـي هـطاض زاضز ،قطكـساض گـطٍُ ّسـتٌس ٍ ثٌـبثطايي ثـِ پيطٍاًطـبى
زض ًبض آظازي هبثل تَجْي هيزٌّس.

نظريهبلوؽوػرد بلروؽكرريرآرسررير.ثطاسـبش ًظطيـبت آضجـطي  ،اضظشّـبي
ّطهــي -ثَضاًطاتيــي ٌّــَظ ّــن زض ثســيبضي اظ ســبظهبىّــب حٌوطاً ـي هــيًٌــس ٍ ثبػــ
ثــٍِجــَز آهــسى ثســيبضي اظ هســبئل جــبضي ســبظهبًي اســتّ .ــط اًســبًي ثــطاي اًتوــبل ثــِ
هطحلِ ثلَؽ ثبيـس ّلـت تـييـط زض ضرػـيت اٍ ثـٍِجـَز آيـس .ايـي تـييـطات ضـبهل تـييـط اظ
حبلــت ؿيطكؼــبل ذطزســبلي ثــِ كؼــبل ثعضگســبلي ،ذطزســبلي ٍاثســتِ ثــِ ثعضگســبلي ًيوــِ
ٍاثســتِ ،ضكتــبض زض اثؼــبز هحــسٍز ثــِ اثؼــبز ٍســيغ ،ػالهوٌــسيّــبي ســكحي ًــبهؼوَل ثــِ
ػوينتط ٍ ًيطٍهٌـستط ،دطـناًـساظ ًَتـبُ ٍ حـبلًگـط ثـِ ثلـَؽ ٍ گصضـتِ ٍ آيٌـسًُگـط ،تـبثغ
ثــَزى ثــِ تســبٍي ثــِ هــبكَم ضــسى ٍ ،اظ ػــسم ذــَز -آگــبّي ثــِ ذــَز -آگــبّي ٍ
ذَزًٌ -تطلي تجسيل ضسى ضا زضثـط هـي گيـطز .ثـط قجـن ًظطيـِ آضجـطي ً ،بثـبلؾ ًگْساضـتي
هطزم زض شات تطٌيالت ازاضي سطضتِ ضـسُ اسـت ٍ اٍ هؼتوـس اسـت ًـِ اكـطاز ثسـيبض ًوـي
ّستٌس ًِ ثِ ثلَؽ ًبهـل هـيضسـٌس ٍ ثٌـبثطايي زض ًتيجـِ هػـَض سـبظهبًي حبغـل اضجحيـت
اّساف سبظهبًي ثط اّساف كطزي است =.<17 ،10
مدلمشروطرهبريفيدلر .كيـسلط ثـب قـطح ًظطيـِ ضّجـطي هطـطٍـ ذـَز اظ سـِ هتـيـط
ًــبم هــيثــطز ًــِ ًوــص تؼيــييًٌٌــسُاي زض هطــرع ًــطزى هســبػس يــب ًبهســبػس ثــَزى
هَهؼيــت هَجــَز ثــطاي ضّجــطاى زاضز .1 .هٌبســجبت ضرػــي ضّجــطاى ثــب اػؿــب گــطٍُ
 .2هيـعاى سـبذتبض اٍليــِ ًـبض تؼيـيي ضــسُ ثـطاي گـطٍُ ٍ  .3هــسضت ٍ اهتـساضي ًـِ پســت ٍ
هوــبم ثــِ آًــبى اػكــب هــيًٌــس = .<11ثٌــبثطايي هَهؼيــت ضّجــطي ثطاســبش ايــي هتـيطّــب اظ
حــساً ط تــب حــساهل زض تـييطاســت ٍ هســبػستطيي هَهؼيــت ثــطاي ضّجــطاى زض ظهيٌــِ ًلــَش زض
گطٍُ ذَيص ،آى هَهؼيتي اسـت ًـِ اػؿـب آىّـب ضا ًـبهالر زٍسـت زاضـتِ ثبضـٌس ،تٌليـق
ًــبهالر هطرػــي ضا اًجــبم زٌّــس ٍ ضّجــط هوــبم هسضتوٌــسي زاضــتِ ثبضــس ٍ ،ثــطػٌ
ًبهسبػستطيي هَهؼيت آى است ًـِ ضّجـط هـَضز ػالهـِ ًجبضـسً ،ـبضي ًـِ اًجـبم هـيزٌّـس
هجْن ٍ ثـسٍى تؼيـيي هبّيـت ٍظـبيق ثـَزُ ٍ ضـرع ضّجـط اظ هوـبم هسضتوٌـسي ثطذـَضزاض
ًجبضــس .كيــسلط هؼتوــس اســت ًــِ تٌْــب زٍ ضــيَُ اغــلي ضّجــطي ٍجــَز زاضز .الــق .ضّجــطي
قطكــساض تٌليــق ًــِ زض هَهؼيــتّــبي ًــبهالر هســبػس ٍ ًــبهالر ًبهســبػس ثــِ ثْتــطيي ٍجــِ
ػوــل هــيًٌــس ٍ ة .ضّجــطي قطكــساض ضاثكــِ ًــِ تٌْــب زض هَهؼيــتّــبي ًيوــِ هســبػس ثــِ
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ثْتطيي ٍجِ ػول ذَاّس ًطز =.<14 ،5

رهبريوضؼيهرسيوبالنچارد.ثـِقـَض ًلـي زض هَؾـَع ضّجـطي ،هـيتـَاى ثـِ ايـي
ًٌتِ تَجِ زاضـت ًـِ ديـعي ثـِ ػٌـَاى ثْتـطيي ضاُ ًلـَش زض ًبضًٌـبى ٍجـَز ًـساضز ،ثلٌـِ
ضــيَُ ضّجــطي هـ ط ثــِســك آهــبزگي ًبضًٌــبى يــب "ثلــَؽ ســبظهبًي" ،1آًــبى اضتجــبـ پيــسا
هــيًٌــس ،ايــي ّوــبى هلْــَهي اســت ًــِ تحــتػٌــَاى "ضّجــطي ٍؾــؼي" 2هكــطح ضــسُ
است.
ضّجطي ٍؾـؼي اظ ًظـط ّطسـي ٍ ثالًچـبضزً ،تيجـِ ػولـي اسـت هتوبثـل ثـيي  .1ضكتـبض
تٌليــقگــطا (هيــعاى ّــسايت ٍ ضٌّوــَز) .2 ،ضكتــبض ضاثكــِگــطا (هيــعاى حوبيــت اجتوــبػي-
ػبقلي ًِ يـي ضّجـط اضائـِ هـيًٌـس) ٍ ٍ .3ظيلـِ يـب ّـسف ثـِذػـَظ (سـك آهـبزگي
پيطٍاى زض اًجبم يي تٌليق) =.<15 ،8

نظريهرهبريليكرت.ليٌـطت هؼتوـس ثـِ دْـبض سيسـتن ضّجـطي ( 1تـب  )4اسـت .سيسـتن
 1ضّجــطي اســتجسازي -اســت وبضيً (S1)3بهيــسُ هــيضــَز ًــِ زض آى هــسيطاى ثــب ذــَزضايي
ًبهل ػول هـي ًٌٌـس ٍ ًوتـطيي اػتوـبز ضا ثـِ ظيطزسـتبى زاضًـس .ضٍش آًـبى تـطش ٍ تٌجيـِ
است ٍ ثِ ًسضت ٍ ثسـيبض اتلـبهي تطـَين ٍ پـبزاش ضا هـَضز اسـتلبزُ هـطاض هـيزٌّـس .هسـيط
اضتجبـ آًبى اظ ثب ثِ پـبئيي اسـت ٍ تػـوينگيـطي حـن هـسيطيت سـك ثب سـت = .<2ايـي
سيستن ثـب ًظطيـِ  xهـي گطگـَض هكبثوـت زاضز .ليٌـطت هؼتوـس اسـت ًـِ زض ايـي سيسـتن
اػتوبز ٍ اقويٌبى هيبى ضئي ٍ هطئَش اظ پبئييتطيي سك هوٌي ثطذَضزاض است =.<3
سيســتن  2ضّجــطي اســتجسازي -ذيطذَاّبًــًِ (S2)4ــبم زاضزً ،ــِ زض آى ضاثكــِ هــسيط ٍ
ًبضًٌــبى هبًٌــس ضاثكــِ اضثــبة ٍ ذــبزم ذــَيص اســت .زض ايــي سيســتن ّوبًٌــس سيســتن ،1
تػوين گيطي ثب هسيط اسـت اهـب زض دْـبضدَة هوـطضات ٍ زسـتَضالؼولّـبيي ًـِ ذـَز هـسيط
غبزض ًطزُ است .اظ ًظطات ًبضًٌبى ثِغَضتّبي هحسٍز استلبزُ هيضَز =.<3
سيســتن  ،3ضّجــطي هطــبٍضُاي (S3)5اســت .زض ايــي ضٍش ثــِ ظيطزســتبى اػتوــبز
هيضَز لـيٌي ايـي اػتوـبز ،غـس زض غـس ًيسـت .هؼوـَ ر هـسيط اظ ًظـطات ٍ زيـسگبُّـبي
ًبضًٌــبى زض غــَضت اضظضــوٌس ثــَزى زض تػــوينگيــطيّــبيص اســتلبزُ هــيًٌــس ٍ هجــل اظ
ايٌٌِ تػوين ثگيـطزً ،ظـطات ًبضًٌـبى ضا جَيـب هـيضـَز ،اهـب زض ثـًِـبضگيطي پيطـٌْبزّبي
1. Organizational Readiness
2. Situational Leadership
3. Exploitive-Authoritative
4. Benevolently-Authoritative
5. Consultative
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آًبى آظاز است =.<9 ،3
سيستن  4ضّجطي هطـبضًتي ) (S4اسـت ًـِ هـسيطاى ثـِقـَض ًبهـل زض ًليـِ اهـَض ثـِ
ًبضًٌــبى ذــَز اػتوــبز ٍ اقويٌــبى زاضًــس .ثــط هطــبضًت گــطٍُ ٍ زذبلــت كؼب ًــِ ٍ ســبظًسُ
آًبى زض تػوينگيطيّبي هطثَـ ثـِ ًـبض ٍ تؼيـيي اّـساف تأًيـس ثسـيبض هـيضـَزً .بضًٌـبى
زض هَضز هسبئل ًبضي آظازاًِ ثـب هـسيط غـحجت هـي ًٌٌـس ٍ هـسيط زض هجـبل هساذلـِ آًـبى زض
غحٌِ تػوينگيطي اظ آًبى حوبيت هيًٌس =.<3

2
بلرروؽسررازماني .ثلــَؽ ٍ يــب ســك آهــبزگي ًبضًٌــبى زض ســبظهبى ،ثٌــبثط ًظــط ّطســي ٍ
ثالًچـبضز تــبثؼي اظ ســِ ػبهــل هْــن .1 ،ســك تحػــيالت ٍ ترػــع .2 ،ســك ظًــسگي ٍ
 .3تجطثِ ًبضي  -غٌؼتي آًبى است .
زٍ ثرـص اغـلي ثلـَؽ ػجبضتٌـس اظ تَاًــبيي ٍ توبيـل" ،تَاًـبئي" يؼٌـي زاًـص ،تجطثــِ ٍ
هْبضتي ًِ كطز يـب گـطٍُ ثـطاي يـي تٌليـق يـب كؼـبليتي ذـبظ زاضا اسـت ٍ "توبيـل" ثـِ
هلَْم هيعاى اقويٌبى ،تؼْس ٍ اًگيعُاي است ًـِ كـطز يـب گـطٍُ ثـطاي اًجـبم هَكويـتآهيـع
يــي تٌليــق يــب كؼــبليتي ذــبظ زض ذــَز احســبش هــيًٌــسّ .طســي ٍ ثالًچــبضز آهــبزگي
(ثلَؽ) ضا زض هبلـتّـبي هتلـبٍتي تؼطيـق ًـطزُاًـس ًـِ اظ تطًيـتّـبي گًَـبگَى تَاًـبيي ٍ
توبيل ثٍِجَز آهسُاًس =.<16 ،8
 آهــبزگي (ثلــَؽ) ســك ً" :(R1) 1ــبتَاى ٍ ثــيهيــلً /ــباهي"ً ،بضهٌــس ًــبتَاى اســت ٍتؼْس ،اًگيعش ٍ اقويٌبى ًساضز.
 آهــبزگي (ثلــَؽ) ســك ً" :(R2) 2ــبتَاى ٍ هبيــل /هكوــئي"ً ،بضهٌــس ًــبتَاى اســت اهــبًَضــص هــيًٌــس ٍ اًگيــعُ زاضز ،ثــِذػــَظ تــب ظهــبًي ًــِ ضّجــط زض ًٌــبضش هــطاض زاضز ٍ
ّسايتص هيًٌس هكوئي است.
 آهــبزگي (ثلــَؽ) ســك " :(R3) 3تَاًــب اهــب ثــيهيــلً /ــباهي"ً ،بضهٌــس تَاًــبيي اًجــبمٍظــبيلص ضا زاضز اهــب توــبيلي ثــِ ثْــطُثــطزاضي اظ آى تَاًــبيي ًــساضز ظيــطا احســبش تٌْــبيي،
ًباهٌي ٍ ًگطاًي هيًٌس.
 آهــبزگي (ثلــَؽ) ســك " :(R4) 4تَاًــب ٍ هبيــل /هكوــئي"ً ،بضهٌــس تَاًــبيي اًجــبمٍظبيلص ضا زاضز ٍ هتؼْس ٍ هكوئي ثِ اًجبم ًبض است =.<8
1

1. participative.
2. organizational Readiness.
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ضٌل  .2تَاًبيي ٍ توبيل =<8


بلرروؽورهبررريسررازما .هوبيســِ ثلــَؽ ســبظهبًي ثــب ًظطيــِ ضّجــطي كيــسلط.ثــب ثطضســي
ٍيهگي ّبي هطثـَـ ثـِ آهـبزگي (ثلـَؽ) ًبضًٌـبى ٍ ًظطيـبت هطثـَـ ثـِ ضّجـطي (هـسيطيت)
ســبظهبى ٍ تكجيــن هجبح ـ زٍ هَؾــَع ثــب يٌــسيگط هــيتــَاى ثــًِتــبيج هْوــي ًبيــل ضــس.
ثطاسبش ًوبيِّبي ضوبضُ  3 ٍ 2زض تكجيـن ًظطيـِ ضّجـطي كيـسلط هجتٌـي ثـط تٌليـقگطايـي
ٍ ضكتبضگطايي ثب ذػَغيبت ثلَؽ سـبظهبًي ،هـيتـَاى ضّجـطي تٌليـقگـطا ضا ثـب ٍيهگـيّـبي
ثلــَؽ ســبظهبًي ســكَح ّ ٍ 2 ٍ 1وچٌــيي ضّجــطي ضكتــبضگطا ضا ثــب ذػَغــيبت ثلــَؽ
ســـبظهبًي ســـكَح  4 ٍ 3هكـــبثن زيـــس .اظ تطـــبثْبت حبغـــل ثـــيي ثلـــَؽ ســـبظهبًي ٍ
ذػَغيبت ضّجـطي تؼطيـق ضـسُ ثـٍِسـيلِ كيـسلط هـيتـَاى ثـِ ايـي ًتيجـِ ضسـيس ًـِ زض
سبظهبىّـبيي ًـِ ًبضًٌـبى آى اظ ثلـَؽ سـبظهبًي سـكَح  2 ٍ 1ثطذَضزاضًـس ًيـبظ ثـِ ٍجـَز
ضّجطي ثِ سجي تٌليقگـطا ٍ زض سـبظهبىّـبيي ًـِ ثلـَؽ سـبظهبًي ًبضًٌـبى آى زض سـكَح
 4 ٍ 3استً ،يبظ ثِ ضّجطي ثِ سجي ضاثكِگطا زاضًس =.<8
حساً ط

حساً ط

ضاثكِ
تٌليق

ضاثكِ
تٌليق

ضاثكِ
تٌليق

ضاثكِ
تٌليق

تٌليقگطا
ضٌل  .3اثؼبز ضّجطي كيسلط =<14

ضاثكِگطا

حساهل
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مقايسه بلوؽ سازماني با نظريه ليكرت .ثب هطاجؼِ ثِ ًظطيِ ضّجطي ليٌطت هجتٌي ثط
سيستنّبي  1تب  ٍ 4تكجين آى ثِ سكَح هرتلق ثلَؽ سبظهبًي ،هٌبستتطيي ضٍشّبي
ضّجطي (هسيطيت) ثطاي ّط سك اظ ثلَؽ سبظهبًي ًبضًٌبى ضا هيتَاى ضٌبسبئي ًطز.
زض غَضتيًِ ًبضًٌبى سبظهبًي اظ ثلَؽ سبظهبًي سك  R1ثطذَضزاض ثبضٌس ،آى سبظهبى ًيبظ
ثِ ضّجطي ثِ سجي استجسازي -است وبضي (سجي  1ليٌطت) زاضز دطا ًِ ًبضًٌبى زض اًجبم
ًبضّبي هحَلِ احسبش ًبتَاًي ،ثيهيلي ٍ ًباهٌي هيًٌٌس ٍ اًگيعش ٍ اقويٌبى ظم ضا ًساضًس.
ثٌبثطايي ًيبظ ثِ هسيطي زاضًس ًِ زض هَضز دكَضّب ،دِ هَهغّب ،دِ ًبضّبً ،جب ٍ ....ثطاي آًبى
تؼييي تٌليق ًٌس .زض ايي ضٍش هسيط زستَضالؼولّبي غطي ضا آهبزُ ٍ ثط ػولٌطز ًبضًٌبى
ًظبضت زهين زاضز.
اگط ثلَؽ سبظهبًي ًبضًٌبى زض سك  R2هطاض زاضتِ ثبضس ٍ ًبضًٌبى زض اًجبم ًبضّب ًبتَاى
ثبضٌس ،اهب هتوبيل ثِ ًبض ثبضٌس ٍ اظ اقويٌبى ًبكي ثطذَضزاض ثبضٌس ،ظم است ضّجط زض ًٌبضضبى
هطاض زاضتِ ٍ اظ آىّب حوبيت ًٌس ،ثطاي آىّب تػوين گطكتِ ٍ ثب اضائِ تَؾيحبت ظم آًبى ضا زض
اًجبم ًبضّب ضاٌّوبيي ًٌس .ايي ضٍش ضّجطي ّوبى استجسازي ذيطذَاّبًِ يب سجي  2ليٌطت
است =.<2
اگط ًبضًٌبى اظ ًوكًِظط ثلَؽ سبظهبًي ،زض سك  R3هطاض گيطًس ،ثِغَضتيًِ ًبضًٌبى
تَاًبييّبي ظم ثطاي اًجبم ًبضّب ضا ثِزست آٍضزُ ،اهب ثطاي اًجبم ًبضّب ثِ تٌْبييً ،يبظ ثِ
اقويٌبى ٍ احسبش اهٌيت زاضتِ ثبضٌس ،هيتَاى ثب ضٍش هسيطيت هطَضتي ًِ ّوبى ضّجطي
سجي  3ليٌطت است ،ثطاي ازاضُ آًبى اهسام ًطز .ثسيي قطين ًِ هسيطاى ثب حوبيت ،تطَين ٍ
ثطهطاضي اضتجبـ غحي ٍ هٌبست ثب ًبضًٌبى هطٌالت ٍ اؾكطاةّبي آًبى ضا ضكغ ًطزُ ٍ اظ
تَاًبييّبي آًبى ثطاي تػوينگيطيّبي هٌبستتط ٍ اجطاي ًبضآتط كؼبليتّبي سبظهبًي
ثْطُهٌس گطزز.
زض ًْبيت ًبضًٌبًي ًِ تَاًبيي ،توبيل ٍ اقويٌبى ظم ضا ًسجت ثِ اًجبم ًبضّبي ذَيص
زض سبظهبى زاضتِ ٍ ثِ اًساظُ ًبكي اًگيعُ ،اقويٌبى ٍ تؼْس احسبش هيًٌٌسّ ،وبى ثلَؽ
سبظهبًي  R4ضا زاضا ثَزُ ٍ ًيبظ ثًَِػي هطبضًت ثب هسيطيت ثطاي اًجبم ثْتط اهَض سبظهبًي زاضًس.
ثٌبثطايي ايي ًَع ًبضًٌبى ًيبظ زاضًس ًِ تحتًظط هسيطي هطبضًتي ٍ يب ّوبى سيستن  4ضّجطي
ليٌطت ثِ اًجبم ٍظبيق ذَيص زض سبظهبى هجبزضت ٍضظًس =.<18
پیشینه تحقیق .پهٍّص اًجبم ضسُ تَسف ايطج كطز( ،)1375زض ذػَظ ثطضسي ا طات
سجٌْبي ضّجطي آهطاًِ ٍ زهًَطاتيي ثط ضؾبيت ضـلي ًبضًٌبى زض ثرطْبي غٌؼتي ٍ ذسهبتي
استبى ًطزستبى ًِ ،زض آى  110ضطًت هَضز ثطضسي هطاض گطكتٌس ًطبى زاز ًِ سجي ضّجطي
هتساٍل زض ّط زٍ ثرص غٌؼت ٍ ذسهبت آهطاًِ ثَزُ است[7].



بررسي رابطه بين بلوغ سازماني و سبك رهبري ...

111

زض پهٍّص زيگطي ،زض ذػَظ هسيطاى زثيطستبًْبي ضيطاظ ،ضاثكِ هؼٌيزاضي هيبى سجي
هسيطيت هسيطاى زثيطستبًْبي ضيطاظ ثب ٍيهگي ضرػيتي آًبى ٍجَز زاضت].[5
زض پهٍّص زيگطي زض ذػَظ سجي ضّجطي هسيطاى ثيوبضستبًي اظ هٌظط ًبضًٌبى ٍ اضتجبـ
آى ثب ضبذعّبي ثيوبضستبًي ،پهٍّصگطاى ثِ ايي ًتيجِ ضسيسًس ًِ اگطدِ اًتربة سجي
ضّجطي استجسازي اظ ًظط ًبضًٌبى ثب تَجِ ثِ هحيف سبظهبًي هَجَز ،اجتٌبة ًبپصيط است اهب
استلبزُ اظ سجيّبي ضّجطي هطَضتي ٍ هطبضًتي ٍ آهَظش ثٌبضگيطي ضيَُّبي هصًَض ،ثِ
هٌظَض اضتوبي ثْطٍُضي سبظهبًي ،هيتَاًس هليس ثبضس. [6 ].
ّوچٌيي هطين سيس جَازي ٍ ّوٌبضاًص( ،)1384زض پهٍّطي ثب هَؾَع ثطضسي سجي
ضّجطي ٍ ثلَؽ سبظهبًي زض ثيوبضستبىّبي آهَظضي زاًطگبُ ػلَم پعضٌي اضزثيل ثِ ايي ًتيجِ
ضسيسًس ًِ هسيطاى ػبلي ثيوبضستبى ،اؿلت زاضاي سجي ضّجطي آهطاًِ ّستٌس ٍ هْن ايٌٌِ
سجي ضّجطي ذَيص ضا ثسٍى تَجِ ثِ سك ثلَؽ ًبضًٌبى تحت ًظبضت ذَيص ثطگعيسُ ثَزًس
ثِ ايي هلَْم ًِ هتأسلبًِ آًبى زض ّسايت ًبضًٌبى ذَيص ثِ تَاًبيي ٍ هْبضت ٍ ًيع توبيل ٍ
اًگيعُ ًبضًٌبى ذَيص تَجْي ًٌوَزُ ثَزًس[4 ].

چهارچوبتحقيق.ضضسيبكتگي يب ثلَؽ سبظهبًي اظ ًظط پبل ّطسي ٍ ًٌت ايش ثالًچبضز ،ثب
سي ٍ سبل اضتجبـ هستوين ًساضز ،ثلٌِ ضضسيبكتگي كطز يب گطٍُ ثب تَاًبيي هجَل هسئَليت زض
ّسايت ضكتبض ذَز اضتجبـ پيسا هيًٌسّ .وچٌيي ضضسيبكتگي ضا ثبيس كوف زض هَضز ٍظيلِ
هطرػي ًِ اًجبم هيضَز ،هَضز تَجِ هطاض زاز .تلبٍت زض ضضسيبكتگي ز لت ثط ايي زاضز ًِ
ضّجط ثبيس تطًيتّبي گًَبگَى اظ ضكتبض ضاثكِهساض ٍ ضكتبض ٍظيلِهساض ضا هتٌبست ثب تـييطاتي ًِ
زض ضضسيبكتگي يب ثلَؽ ًبضًٌبى ضٍي هيزّس ،اػوبل ًوبيس = ،<1دطاًِ سجي ضّجطي (هسيطيت)
سبظهبى ثبيس هتٌبست ثب ثلَؽ سبظهبًي يب ضضسيبكتگي اكطاز ثبضس ،ظيطا ّط دِ ًِ ًبضًٌبى اظ
لحبل ثلَؽ سبظهبًي آهبزُتط ثبضٌس ٍ ثِػجبضتي ضضس يبكتِتط ثبضٌس ،هيتَاًٌس ضاحتتط تػوينّبي
اتربش ضسُ اظ جبًت هسيطاى ضا زضى ٍ تجعيٍِتحليل ًطزُ ٍ زض ضز يب هجَل آى اهسام ًوبيٌس ٍ ثِ
ّوبى ًسجت هسيطاى ًيع هبزض ذَاٌّس ثَز ثب هطبضًت ًبضًٌبى ،سبظهبى ضا زض ضسيسى ثِ اّساف
هَضز ًظط هسبػست ٍ يبضي ًٌس.
ثب تَجِ ثِ ايي اهط ٍ ثب زض ًظط گطكتي اّويت سبظهبىّبي تَليسي زض اهتػبز ًطَض ،ايي
پهٍّص كطؾيِّبي ظيط ضا هَضز ثطضسي هطاض هي زّس:
كطؾيِ اٍلً ،بضًٌبى ضطًتّبي تَليسي اظ ثلَؽ سبظهبًي ثطذَضزاضًس ٍ سجي ضّجطي آًْب
زهًَطاتيي است.
كطؾيِ زٍمً ،بضًٌبى ضطًتّبي تَليسي كبهس ثلَؽ سبظهبًي ّستٌس ٍ سجي ضّجطي آىّب
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آهطاًِ است.
سامؼهآماريونيونه .تحوين حبؾط اظ ًظط ّسف ،اظ ًَع ًبضثطزي ٍ اظ ًظط هبّيت ٍ ضٍش
تَغيلي پيوبيطي ٍ اظ ضبذِ هيساًي است .جبهؼِ آهبضي ايي پهٍّص ،تؼساز توطيجبر  150ضطًت
تَليسي هستوط زض ضْط غٌؼتي ًبٍُ (سبٍُ) است .ثطاي تؼييي حجن ًوًَِ اًتربثي ًِ ثتَاًس ثِ
غطاحت هطرػبت جبهؼِ اغلي ضا ثيبى ًوبيس اظ ضٍش زضغسي ،اظ ًل جبهؼِ هَضز ثطضسي،
استلبزُ ضسُ است ٍ .زض ايي ضاستب ً %10ل جبهؼِ ًِ حسٍز  15ضطًت تَليسي-غٌؼتي ضا زض
ثط هيگيطز ،ثِ ضٍش اتلبهي سبزُ اًتربة گطزيسًسً .ظط ثِ تؼييي ضسى تؼساز ً 384لط ثِ ػٌَاى
ًوًَِ ثب استلبزُ اظ كطهَل ًًَطاى ٍ ،تَظيغ آى ثِ تؼساز هسبٍي ثيي  15ضطًت تَليسي-
غٌؼتي ًوًَِ ،تؼساز پطسطٌبهِّب جْت تَظيغ زض ّط ضطًت حسٍزار  26ػسز تؼييي ضسً .ظط ثِ
احتوبل ػسم ّوٌبضي ًبضًٌبى ضطًتّب زض پبسرگَيي ثِ پطسطٌبهِّب ،ثطاي ّط ضطًت تؼساز
 30ػسز پطسطٌبهِ اضسبل ٍ اظ هسيطاى ضطًتْب زضذَاست ضس ًِ پطسطٌبهِّب ضا اظ قطين ضٍش
غبزكي سبزُ ثيي آى زستِ اظ ًبضًٌبًطبى ًِ زاضاي تحػيالت زيپلن ٍ ثِ ثب هيثبضٌس جْت
پبسرگَيي تَظيغ ًوبيٌس .جسٍل ضوبضُ  ،1ليست ًوًَِّبي اًتربثي اظ ّط ضطًت ثِ تلٌيي
تحػيالتً ،طبى هي زّس.
جسٍل ضوبضُ  -1ليست ًوًَِّبي اًتربثي اظ ّط ضطًت ثِ تلٌيي تحػيالت
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نا شركتونوع
فؼاليت
سيبًب (هَاز ؿصايي ٍ ذَضاًي)
پطٍكيل سبٍُ (اًَاع لَلِ ٍ
پطٍكيل)
سبلويي (هَاز ؿصايي ٍ
ذَضاًي)
اًسيهى ًبًٍسُ (ًپسَلْبي
َّا)
هوطُسبظي (هوطُّبي ثطم)
ًبضايطاى ( اًَاع آثويَُ)
ضيرتِ گطي (هكؼبت ضيرتِ-
گطي ضسُ)
اسيسسبظ (اًَاع اسيس)
ستيي پبضش (تَليس اًَاع
ستيي)
ًبؿصسبظي ًبٍُ (ًبضتي ٍ

ديپلم

فوق

كارشناسي

كارشناسي

سيغ

ديپلم
4

10

9

5

9

-

8

4

7

1

20

7

4

16

-

27

12
14

8
3

4
9

2

24
28

11

6

5

-

22

9

3

10

-

22

12

8

5

-

25

11

2

14

1

28

10

ارشدوباالتر
-

24
23
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11
12
13
14
15

ًبؿص)
اسپيساض (ديٌي آ ت)
كٌطذبٍض (اًَاع كٌط)
ًبضي سبٍُ (اًَاع ًبضي ٍ
سطاهيي)
آلوسب (تيَةّبي آلَهيٌيَهي)
ًيصديپ (ديپ ٍ هَاز
ؿصايي)
جوغ ًل

119

8
11

11
3

7
13

-

26
27

10

9

6

-

25

8

4

8

-

20

12

6

11

-

29

152

80

134

4

370

ّوــبىگًَــِ ًــِ زض جــسٍل ً 1طــبى زازُ ضــسُ اســت ثيطــتط پبســدگَيــبى اظ ســك
تحػيالت ًسجت رب ثـب يي ثطذـَزاض ثـَزُ ًـِ زض ضاثكـِ ثـب هَؾـَع ثلـَؽ سـبظهبًي هـيتَاًـس
ًطبًِ ه جتي اظ ثلَؽ سبظهبًي ثب تط ثبضس.
جسٍل  2سبثوِ ذسهت پبسدزٌّسگبى ضا ًطبى هيزّس:
جسٍل  .2سبثوِ ذسهت ًبضًٌبى زض سبظهبىّبي تَليسي ـ غٌؼتي
سابقهخدمت
(سال) 
ًسجت ًبضًٌبى

21  15-21  11-15  5-11  1-5بهباال 
39/5

21/5

17/5

12

9/5

سيغ
كل 
100

ثٌبثط اقالػبت جسٍل  ،2اگط آضٌبيي ثب ًبض ٍ ٍظبيق هحَلِ ًِ ثِػٌَاى يٌي اظ اغليتطيي
ػَاهل ثلَؽ سبظهبًي هؼطكي ضسُ است ضا زض ًبضًٌبى ثب سبثوِ ذسهتّبي ثب تط اظ  5سبل
زضًظط ثگيطين ،هيتَاى ازػب ًطز ًِ  60/5زضغس ًبضًٌبى اظ ايي ذػَغيت ثطذَضزاض ثَزُ ٍ
زاضاي ٍيهگي ّبي ثلَؽ سبظهبًي ّستٌس .زض هجوَع اقالػبت اضائِ ضسُ زض جساٍل ّ ،2ٍ1ط زٍ
ًطبىزٌّسُ ٍيهگيّبي ثلَؽ سبظهبًي اظ زٍ ثؼس تحػيالت ٍ آضٌبيي ثب ٍظبيق هحَلِ ثَزُ ٍ
سك ذَثي اظ ثلَؽ سبظهبًي ضا زض ثيي ًبضًٌبى ضطًتّبي تَليسي ـ غٌؼتي (ايطاى) ًطبى
هيزٌّس.
ضٍايي 1پطسطٌبهِ اظ ثؼس هحتَي ،ثب استلبزُ اظ ًوكِ ًظطات اسبتيس زاًطگبُ ٍ تؼسازي اظ
هسيطاى غٌبيغ ،هَضز ثطضسي هطاض گطكت ثسيي تطتيت ًِ پطسطٌبهِ ثطيب آًْب اضسبل ضس ٍ ثؼس اظ
اػوبل ًظطات آًْب ،اهسام ثِ تَظيغ پطسطٌبهِ ضس .پبيبئي 2پطسطٌبهِ اظ قطين جوغآٍضي 30
1. Validity
2. Reliability
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پطسطٌبهِ ٍ ثب ضٍش آهبضي آللبي ًطًٍجبخ هحبسجِ ضس ًِ آللبي آى ثطاي پطسطٌبهِ ثلَؽ
سبظهبًي  ٍ 0/84ثطاي پطسطٌبهِ سجي ضّجطي  0/89ثِزست آهس.
هاويافتههايپصوهش 


تحليلداده
.4


تجسيهتحليلاستنباطياطالػات.ثطضسي زازُّبي پطسطٌبهِ ثلَؽ سبظهبًي .ثلَؽ سبظهبًي
ثطاسبش ًظطيِ ّطسي ٍ ثالًچبضز زض دْبض سك هجعا (ضٌل  )4ثطضسي ضسُ ٍ زاضاي يي
هويبش ًلي  20اهتيبظي ثطاي ايي دْبض ثرص ثِضطح جسٍل ظيط است .

15-20
سك 4
)(R4

10-15
سك 3
)(R3
ثلَؽ ًبهل

0-5
سك 1
)(R1

5-10
سك 2
)(R2

ػسم ثلَؽ

ضٌل  .4سكَح ثلَؽ سبظهبًي

ٍلي اظ آىجبئيٌِ كطؾيِ اضائِ ضسُ ثِ ًحَي قطاحي ضسُ ًِ ثِغَضت ؾوٌي ٍ ًلي
هلَْم ايي دْبض سك ضا زض ثطگيطز ،ثٌبثطايي سك ّبي  2 ٍ 1تحتػٌَاى ػسم ثلَؽ ٍ
سك ّبي  4 ٍ 3ثلَؽ ًبهل زض ًظط گطكتِ ضس.
س الّبي پطسطٌبهِ ثط هجٌبي هويبش اظ  1تب  15زضجِثٌسي ضسُاًس ًِ ،ايي اهط ثِزليل
سبزُ ًوَزى هويبش ثَزُ ٍ زض ًْبيت ثب ؾطة ًطزى ػسز حبغلِ اظ اقالػبت جوغآٍضي ضسُ
4
زض
3

4
3

 ،سك ٍاهؼي ثلَؽ سبظهبًي ًبضًٌبى ثِزست هيآيس ( .) 15  20جسٍل ظيط

گَيِّبيي ضا ًِ ثطاي سٌجص سك ثلَؽ ًبضًٌبى ،اذتػبظ يبكتِ استً ،طبى هي زّس:
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جسٍل  .3گَيِّبي سٌجص سك ثلَؽ سبظهبًي
 .1ثطاي ايٌٌِ ًبضّب ثْتط ٍ ه طتط اًجـبم ضـًَس ثبيـس زسـتَضالؼولّـب ٍ
ضيَُّبي اًجبم ًبض ثِقَض زهين ٍ جع ثِ جع تْيِ ٍ زض اذتيبض ًبضًٌـبى
هطاض زازُ ضًَس

 .8اً ط ًبضًٌبى تطجي هيزٌّس ًِ زض اجطاي ًبض ،لحظِ ثـِ لحظـِ اظ
ّسايت ٍ ضاٌّوبيي هترػػيي ٍ ثب زستيّب استلبزُ ًٌٌس.

 .2ثب تَجِ ثِ ضطايف كؼلي ،اً ط ًبضًٌبى زض ضطًت ضوب تطجي هيزٌّـس
هطبؿل ثب هسئَليت ًوتط ثپصيطًس.

 .9اً ط غحجتّبي ًبضًٌبى زض هحيف ًبض ،ضستَضاى ٍ ...هطثَـ ثـِ هسـبئل
ٍ هطٌالت ضرػي ٍ حـل هطـٌالت ازاضي اظ جولـِ اضتوـب  ،جبثـِجـبيي،
تطَين ،تٌجيِ ٍ ثطذَضز هسيطاى است.

 .3اً ـط ًبضًٌــبى ًوــيتَاًٌــس احسبســبت زضًٍـي ذــَز ضا ثـِضاحتــي ثــِ
ثب زستيّب ٍ هسئَليي ذَز ثيبى ًٌٌس.

 .10اً ط ًبضًٌبى ثب هحيف ًبض ،زٍستبى ّوٌبض ٍ ضٌل تَليس ًبهالر ذَ
گطكتِ ٍ ثِ سرتي هيتَاًٌس ثب جبثِجبئي هحل ًبض ذَز يب كؼبليتّـبي
ذَز هَاكوت زاضتِ ثبضٌس.
 .11زض ضـطًت ضـوب هـيتـَاى گلــت ًـِ زض اهـَض هرتلـق ًــبضي ٍ
ؿيطًبضي ،هسيطاى ٍ سطپطستبى ثِ اكطاز تحـت ًظـبضت ذـَز اػتوـبز ٍ
اقويٌبى زاضًس.
 .12ثسٍى اػوبل ًظبضت ٍ ًٌتطل ثط ضٍي ضٍاثف ثـيي ًبضًٌـبى هيـعاى
زضگيطيّب زض ثيطتط ًبضًٌبى ثب هيضٍز.

 .6زض ضطًت ضوب ثطاي حـل هسـبئل ضــلي ٍ ضرػـي ثطهجٌـبي هوـطضات ٍ
هَاًيي ثيطتط اٍهبت ًيبظ ثِ تَسل جستي ثِ ايـي ٍ آى ٍ ًسـت حوبيـت اكـطاز
غبحت ًلَش است.

 .13ثِ ز يل هرتلق ،اً ط ًبضًٌبى زض ضـطًت ضـوب ثـطاي هكبلؼـِ ٍ
ًست زاًص ٍ هؼلَهبت جسيس هطثَـ ثِ ضـل ٍ ٍظيلـِ ذـَز ػالهـِ،
توبيل ٍ كطغت ًبكي ًساضًس.

 .7زض ثيطتط ًبضًٌبى ضطًت ضوب اگط ًبض ضا ثـِ ذَزضـبى ٍاگـصاض ًٌٌـس ٍ
ًٌتطل ٍ ّسايتي زض ًبض ًجبضس ًويتَاى هكوئي ثـَز ًـِ ًـبض ثـِ ذـَثي
اًجبم ذَاّس ضس.

 .14ثِ ًظط هيضسس ًِ زض هوبيسِ ثب سـبيط ًبضذبًـِّـب ٍ ثرـصّـبي
غٌؼتي ،ذستگي ٍ زل ظزگي اظ ًبض ٍ هحيف ًبض زض ثيطتط ًبضًٌبى ايي
ضطًت ًيع هطبّسُ هيضَز.

 .4ثيطتط ًبضًٌبى اػتوبز ٍ اقويٌبى ًبهلي ثِ هسئَليي ٍ ثب زسـتّـبي
ذَز زض ضطًت ًساضًس.
 .5زض ضطًت ضوب ثطهطاضي ًظن ٍ آضاهص زض هحيف ًبض ثسٍى اػوبل يي
سيستن ًٌتطل زهين ثط ضٍي ضكتبضّبي ًبضًٌبى هيسط ًيست.

ثطاي ثطضسي ٍ تؼييي سك ثلَؽ سـبظهبًي ثـب تَجـِ ثـِ اقالػـبت ثـِزسـت آهـسُ ،اثتـسا
ثــِ تجعيــِ تحليــل س ـ ا ت ثلــَؽ ســبظهبًي پطزاذتــِ ٍ هيــبًگيي پبســدّــبي ّــط س ـ ال ضا
هحبسجِ هيًٌين.
جسٍل  .4هيبًگيي پبسدّب ثطاي پطسطٌبهِ سكَح ثلَؽ سبظهبًي
س ال

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

هيبًگيي
پبسدّب

4/93

7/03

6/29

7/39

6/58

6/84

6/16

6/73

6/84

6/96

4/84

6/92

6/32

6/22

هيبًگيي ًل سك ثلَؽ سبظهبًي ثطاثط

̅ ;8/77
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جسٍل .5گَيِّبي سٌجص سجي ضّجطي 
 .1زض ضطًت ضوب سطپطست هستوين تب دِ حسي زض جْت ضكغ اضتجبّبت
ؿيطػوسي ًبضًٌبى ثَسيلة آهَظش ،اغالح ٍ ّسايت ضكتبضّب ٍ هصاًطُ ثـب
آًبى اهسام هيًٌس؟
 .2هيعاى اػتوبز ٍ اقويٌبى ًبضًٌبى ثِ سطپطست هستوين ذَز زض ضطًت
ضوب دوسض هيثبضس؟

 .16ثطاي ايجبز اًگيـعُ زض ًبضًٌـبى ٍ ايجـبز تحـطى ثيطـتط زض آًـبى،
هؼوَ ر اظ ًسام ضيَُّب ثيطتط استلبزُ هيضَز؟
 .17زض ضطًت ضوب تب دِ حس تػوينگيطيّب ٍ ّسفگصاضيّـب هَجـت
زلگطهي ٍ ايجبز تحطى ٍ اًگيعش ٍاهؼي زض ًبضًٌبى هيگطزز؟

 .3هيعاى اػتوبز ٍ اقويٌبى سطپطست ثِ ًبضًٌبى زض ضـطًت ضـوب دوـسض
است؟

 .18تب دِ هيعاى ًبضّبي اضظًسُ هَضز هسضزاًي ٍ توسيط هطاض هيگيطز؟

 .4تب دِ هيعاى ضطايف ٍ اهٌبًبت ظم ثطاي اًجبم ًبضّبي ًَ ٍ ذالم زض
ضطًت ضوب كطاّن است؟

 .19زض ضطًت ضوب اضتجبـ ٍ توبش ثب ثب زستيّب حويوتبر ثب دِ هيـل ٍ
ضؿجتي اظ قطف ًبضًٌبى غَضت هيگيطز؟

 .5زض ضطًت ضوب آيب ًبضًٌـبى هـيتَاًٌـس آظازاًـِ ثب زسـتيّـبي ذـَز
غحجت ًٌٌس؟

 .20هسيط (سطپطست هستوين) ضوب تب دِ هيعاى آضـٌبيي ٍ ازضاى ًسـجت ثـِ
هسبئل ٍ هطٌالت ًبضي ٍ ضـلي ضوب زاضز؟

 .6ضوب تب دِ هيعاى احسبش هيًٌيس ًِ زض ضطًت تجؼيؽ ٍ پبضتيثـبظي
ٍجَز زاضز؟

 .21هسيط (سطپطست هستوين) ضوب تب دِ هيعاى آضٌبيي ٍ ازضاى ًسـجت
ثِ هسبئل ٍ هطٌالت ضرػي ٍ ثيطٍى اظ ضطًت ضوب زاضز؟

 .7زض ضطًت ضوب تب دِ هيعاى ثِ ًظطات ٍ پيطٌْبزات اضظضوٌستبى تَجـِ
ٍ اظ آىّب استلبزُ هيضَز؟

 .22هسيطاى ٍ سطپطستبى تب دِ اًـساظُاي اقالػـبت ظم هٌبسـت ضا زض
اذتيبض ضوب هطاض هيزٌّس؟

 .8زض ضطًت ضوب تب دِ هيعاى ّوبٌّگي ٍ ّوٌـبضي ثـيي ثرـصّـبي
هرتلق تَليسي ،ازاضي ،ذسهبتي ٍ ؿيطُ ٍجَز زاضز؟

 .23سطػت ٍ ًيليت اًتوبل اقالػـبت ثـِ ًبضًٌـبى اظ قـطف ثب زسـتيّـب
هطثَـ ثِ هَاًيي ٍ هوطضات ثِهَهغ دگًَِ است؟

 .9دگًَِ ٍ زض ًجب اّساف ضطًت تؼييي هيضَز؟

 .24هسيطاى تب دِ هيـعاى ًبضًٌـبى ضا زض جطيـبى تـييـطات هطثـَـ ثـِ
سبظهبى ٍ تػوينگيطيّبي گطكتِ ضسُ هطاض هيزٌّس؟

ً .10بضًٌبى زض ضطًت ضوب تب دِ هيعاى زض تؼييي اّساف ًلـي ٍ جعئـي
ثِ هطبضًت ٍ هطبٍضُ زػَت هيضًَس؟

 .25ضوب تب دِ هيعاى زض جطيبى اقالػبت هطثَـ ثِ كطغتّبي اضتوـب
ضـل ،اًتػبة ٍ اهتيبظات ضـلي هطاض هيگيطيس؟

 .11تب دِ حسي هيعاى اّساف ًلي ٍ جعئي ضطًت ًبضًٌبى ثـِ ضٍضـٌي
ثيبى ضسُ است؟

 .26اضظيبثي اظ ًبض ضوب ٍ ّوٌبضاًتبى تَسـف هسـئَ ى تـب دـِ هيـعاى
ثطاي ضوب ضٍضي ٍ ٍاؾ است؟

 .12ضوب تب دِ حس اجبظُ زاضيس ًِ ثط ضٍي تػوينگيـطيّـبي سطپطسـت
هستوين اظْبضًظط ًطزُ ٍ زض آىّب تـييط ثٍِجَز آٍضيس؟

 .27تب دـِ هيـعاى زض ثطضسـي ػولٌـطز ًبضًٌـبى اظ ػـسالت ٍ اًػـبف
استلبزُ هيضَز؟

 .13تػوينگيطيّبي ثب زستيّب تب دِ هيعاى هَضز ثطش هلجي ٍ ٍاهؼـي
ًبضًٌبى هطاض هيگيطز؟

 .28تب دِ هيعاى ضٍاثف ثيي ًبضًٌبى ثب يٌسيگط ثٍِسيلة هسئَليي هَضز
ثطضسي ٍ ًٌتطل هطاض هيگيطز؟

 .14تب دِ حسي ًبضًٌبى زض تػـويوبت هطثَقـِ ثـِ ًـبض ٍ ذـَز هـَضز
هطَضت ٍ ًظطذَاّي هطاض هيگيطًس؟

 .29هسيطاى زض ضطًت ضوب تب دِ هيعاى زض هَضز كؼبليتّـبي ذـَة ٍ
ثس ًبضًٌبى اقالػبت زهين ٍ غحي زض اذتيبض زاضًس؟
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 .15تػـويوبتي ًـِ اظ قــطف هـسيطاى گطكتــِ هـيضــَز ثرطـٌبهِّــب ٍ
زستَضات) تب دِ حس زٍام زاضتِ ٍ ثِ آىّب ٍاهؼبر ػول هيضًَس؟

 .30هؼوَ ر هسيطاى اظ اقالػبتي ًِ ضاجغ ثِ ًبضًٌبى اظ قـطم هرتلـق
ثِزست هيآٍضًس ثطاي دِ هٌظَضي استلبزُ هيًٌٌس؟

ّط س ال ثب هويبسي  15اهتيبظي قطاحي ضسُ ٍ ًحَُ هطرع ضسى سجيّبي ضّجطي
ثِغَضت جسٍل ظيط است.
 1-5

 5-11

 15-21

 11-15

سجي 4
هطبضًتي
)(S4

سجي 2
سجي 3
استجسازي -ذيطذَاّبًِ
هطبٍضُاي
)(S2
)(S3
ضٌل  .5سجيّبي ضّجطي ليٌطت

سجي 1
استجسازي ٍ است وبضي
)(S1

ًظط ثِ ايٌٌِ كطؾيبت اضائِ ضسُ ثِغَضت ؾوٌي ٍ ًلي هلَْم سجيّبي ضّجطي اضائِ
ضسُ ضا ػوستبر زض هبلت ّبي آهطاًِ ٍ زهًَطاتيي زض ًظط گطكتِ است ثٌبثطايي سجيّبي 2 ٍ 1
يؼٌي استجسازي ـ است وبضي ٍ استجسازي ـ ذيطذَاّبًِ ضا تحتػٌَاى سجي آهطاًِ ٍ سجيّبي
 4 ٍ 3يؼٌي هطبٍضُاي ٍ هطبضًتي ضا ثِغَضت زهًَطاتيي زض ًظط هيگيطين .ثٌبثطايي زض ّط
ًجبي ايي تحوين ػٌَاى آهطاًِ آٍضزُ ضس هٌظَض سجيّبي  ٍ 2 ٍ 1زهًَطاتيي هكطح ضس
هٌظَض سجيّبي  4 ٍ 3هيثبضس .هگط ايٌٌِ ثِ غطاحت اػالم ضسُ ثبضس.
4
ايي هويبش ثِغَضت  15اهتيبظي قطاحي ضس ،زض پبيبى ػسز ًْبيي ضا زض
3
4
سجي ٍاهؼي ضّجطي ضا ثِزست ذَاّين آٍضز ) . (15  20ثطاي ثطضسي ٍ تؼييي سجي
3

ؾطة ًوَزُ ٍ

ضّجطي سبظهبىّب ثب تَجِ ثِ اقالػبت ثِزست آهسُ اثتسا ثِ تجعيِ تحليل پبسد س ا ت سجي
ضّجطي پطزاذتِ ٍ هيبًگيي پبسدّبي زازُ ضسُ ضا هحبسجِ هيًٌين.
جسٍل .6هيبًگيي پبسدّب ثطاي پطسطٌبهِ سجي ضّجطي
سؤال 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

هيبًگيي
پبسدّب
س ال
هيبًگيي
پبسدّب

 15  14  13  12  11  11

6/16

7/98

6/66

6/92

6/89

6/47

6/47

7/18

6/85

6/45

6/65

6/11

7/31

7/39

7/39

16
4/77

17
6/69

18
5/99

19
7/19

20
6/29

21
6/68

22
6/41

23
7/2

24
7/07

25
7/07

26
6/66

27
7/45

28
6/87

29
8/24

30
6/9

هيبًگيي ًل ثطاي سجي ضّجطي سبظهبىّب ̅ ;9/09
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آزمو فرضيههاً .بضًٌبى ضطًتّبي تَليسي اظ ثلَؽ سبظهبًي ثطذَضزاضًس ٍ سجي ضّجطي
آىّب زهًَطاتيي است .
كطؾيِ زٍمً ،بضًٌبى ضطًتّبي تَليسي كبهس ثلَؽ سبظهبًي ّستٌس ٍ سجي ضّجطي آىّب
آهطاًِ است.
ًتبيج حبغل اظ پطسطٌبهِّبي تَظيغ ضسُ ثِ تلٌيي هيعاى ثلَؽ سبظهبًي ٍ سجي ضّجطي
ًِ تَسف آظهَى  X2اذتالف ًسجت ضسُ ٍ ثب استلبزُ اظ ً Zطهبل استبًساضز ضسُ هَضز اضظيبثي
هطاض گطكتِ ،ثيبًگط ايي هكلت است ًِ :هيبًگيي ًل ثلَؽ سبظهبًي زض سك زٍ يب ًبحيِ ػسم
ٍجَز ثلَؽ سبظهبًي هطاض زاضز̅ ;8/77 .
ايي ًتيجِ ثٍِسيلِ آظهَى ) ٍ (X2كطؾيِ:
ًسجت اكطازي ًِ سك ّبي هرتلق ضا پبسد زازُاًس يٌسبى استH0= .
ًسجت اكطازي ًِ سك ّبي هرتلق ضا پبسد زازُاًس يٌسبى ًيستٌسH1= .
ٍ ثب اقويٌبى  0/99كطؼ  H0ضز هيضَز ٍ
اذتالف ًسجت ضسُ ثب تَجِ ثِ
ثٌبثطايي اذتالف هؼٌيزاضي ثيي ًليِ ًسبًي ًِ سجيّبي هرتلق ضا جَاة زازُاًس ٍجَز زاضز.
زض هطحلِ ثؼس ثبيستي سكَح اتلبم اكتبزُ ثٍِؾَح هطرع ضًَس ٍ ثِ ّويي لحبل ٍ اظ
آىجبيي ًِ سكَح  2 ٍ 1اظ احتوبل ثب تطي زض هيبى سكَح زيگط ثطذَضزاض ّستٌس ،آظهَى ثيي
ايي زٍ سك ثٍِسيلِ كطؾيِ ظيط اًجبم هيگيطز:
P1H0:P2
 P2=R2يب سك زٍ ثلَؽ سبظهبًي
> P1 H1:P2
 P1=R1يب سك يي ثلَؽ سبظهبًي
ٍ اقويٌبى  ٍ 0/99اظ آىجبيي ًِ هوساض ثِزست آهسُ آهبضي
ثب زض ًظط گطكتي
آظهَى زض ًبحيِ ضز  H0هطاض هيگيطز ،ثٌبثطايي كطؼ  H0ضز هيضَز ٍ سك زٍ تأييس هيضَز.
اظاييضٍ هيتَاى گلت ًِ ًبضًٌبى ضطًتّبي تَليسي زض سك ػسم ثلَؽ هطاض هيگيطًس.
اظ ًظط سجي ضّجطي ًيع هيبًگيي ًل حبغل اظ پبسدّبي س ا ت سجي ضّجطي زض سجي
̅ ;9/09
زٍ يب سجي ضّجطي استجسازي  -ذيطذَاّبًِ هطاض زاضز.
ايي ًتيجِ ثٍِسيلِ آظهَى ) ٍ (X2كطؾيِ:
ًسجت اكطازي ًِ سجيّبي هرتلق ضا پبسد زازُاًس يٌسبى استH0 :
ًسجت اكطازي ًِ سجيّبي هرتلق ضا پبسد زازُاًس يٌسبى ًيستH1 :
ٍ اقويٌبى  0/99كطؼ  H0ضز ٍ H1
اذتالف ًسجت ضسُ ٍ ثب زض ًظط گطكتي
پصيطكتِ هيضَز ،ثٌبثطايي اذتالف هؼٌيزاضي ثيي ًليِ ًسبًي ًِ سجيّبي هرتلق ضا پبسد
زازُاًس ٍجَز زاضز .زض هطحلِ ثؼس ثبيستي سجي ضّجطي اتلبم اكتبزُ ضا ثٍِؾَح هطرع ًٌين،
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ثِ ّويي جْت ٍ اظ آًجبيي ًِ سجيّبي يي ٍ زٍ ضّجطي اظ احتوبل ثب تطي زض هيبى
سجيّب ،ثطذَضزاض ّستٌس ،آظهَى ثيي ايي زٍ سجي ثٍِسيلِ كطؾيِ ظيط اًجبم هيضَز.
P1H0 : P2
 P2 = S2يب سجي زٍ ضّجطي
H1 : P2> P1
 P1 = S1يب سجي يي ضّجطي
ٍ اقويٌبى  ٍ 0/99اظ آىجبيي ًِ هوساض ثِزست آهسُ آهبضُ
ثب زض ًظط گطكتي
آظهَى زض ًبحيِ ضز  H0هطاض هيگيطز ،ثٌبثطايي كطؾيِ  H0ضز هيضَز ٍ سجي زٍ ضّجطي يب
سجي استجساز  -ذيطذَاّبًِ اتلبم اكتبزُ است.
ثب تَجِ ثِ هحبسجبت اًجبم ضسُ ٍ اظ آىجبيي ًِ سجي ضّجطي زض ضطًتّبي تَليسي
آهطاًِ است ٍ ػسم ٍجَز ثلَؽ سبظهبًي زض ثيي ًبضًٌبى سبظهبىّبً ،يع زض هسوت هجل ا جبت
ضسُ ثٌبثطايي كطؾيِ زٍم پهٍّص ًِ "ًبضًٌبى ضطًتّبي تَليسي اظ لحبل سبظهبًي ثلَؽ
ًيبكتِاًس ٍ اظ سجي ضّجطي آهطاًِ استلبزُ هيًٌٌس" ا جبت هيضَز.
.نتيجهگيريوپيشنهادها 

5
ًتبيج ايي پهٍّص حبًي اظ ايي است ًِ ًبضًٌبى ضطًت ّبي تَليسي ًِ جبهؼِ آهبضي
ايي پهٍّص ضا تطٌيل هي زٌّس ،اظ ًظط ثلَؽ زض سك ًبثبلؾ هطاض هيگيطًس ٍ سجي ضّجطي
آىّب ًيع هتٌبست ثب سك ثلَؽ آىّب ثَزُ است .ليٌي س الي ًِ زض ايٌجب هكطح ٍ تَجِّب ضا
ثِ ذَز جلت هيًٌس ايي است ًِ ثب تَجِ ثِ اقالػبت جوغآٍضي ضسُ  %59اظ ًل جبهؼِ هَضز
ثطضسي زاضاي تحػيالت كَمزيپلن ثِ ثب ثَزُ ٍ  %60/5آىّب زاضاي حساهل  5سبل سبثوًِبض
ّستٌس ،ليٌي ثب ٍجَز ايي اهط هطبّسُ هيضَز ًِ ًبضًٌبى زض اًجبم ًبضّب ًبتَاى ثَزُ اهب
توبيل ثِ اًجبم ًبضّب ضا زاضًس.
ايي ضٍيساز ضا هي تَاى ثب تَجِ ثِ تئَضي ضضسيبكتگي ٍ ضضس ًيبكتگي ًطي آضجطي هَضز
ثطضسي هطاض زاز .دطاًِ اٍ ثط ايي اػتوبز است ًِ ظهبًي ًِ اكطاز زض سبظهبىّب هطـَل ثِ ًبض
هيضًَس ،زض ثسيبضي اظ اٍهبت ،ضٍشّبي هسيطيتي ًِ زض سبظهبى استلبزُ هيضَز ،آىّب ضا اظ
ضسيسى ثِ ثلَؽ ثبظ هيزاضز = .<4ثٌبثطايي ًبضًٌبى ػليضؿن ايٌٌِ اظ ٍيهگيّبي كطزي ثطاي ثلَؽ
ثطذَضزاضًس ليٌي ضكتبضضبى ًطبًي اظ ثلَؽ ًساضز ٍ قجيؼتبر ثب تَجِ ثِ ػسم ضضسيبكتگي ،هبيلٌس ًِ
هَضز ّسايت ٍ ًٌتطل هطاض گيطًس ًِ ّوبى پصيطش سجي ضّجطي آهطاًِ يب زهينتط آهطاًِ -
ذيطذَاّبًِ است.
ًٌتِ زٍهي ًِ هوٌي است هٌجط ثِ ظَْض ايي پسيسُ ضسُ ثبضس ايي است ًِ زض ثيطتط
ضطًت ّبي تَليسي ٍ غٌؼتي ثط ترػع ًبضي ،تأًيس ظيبزي هيضَز ،ايي ػول هؼوَ ر سجت
هيضَز ًِ حطكِ هطثَقِ ثيص اظ حس سبزُ ضَز ٍ ثِ ديعي تٌطاضي ،ييًَاذت ٍ ذبلي اظ ضٍح
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هجبضظُجَيي تجسيل ضَز ًِ هلَْم ؾوٌي آى هسيطيتي جْت زٌّسُ ٍ قطكساض ًبض ًِ
تػويوبت تَسف ثب زستيّب گطكتِ هيضَز ٍ ضرع ًبضهٌس تٌْب هأهَض اجطاي آى ٍظيلِ
ذبظ ذَاّس ثَز ٍ ًبضًٌبى اظ ثلَؽ ثبظ هيهبًس.
ًتــبيج حبغــل اظ ايــي پــهٍّص ثــب ًتــبيج پــهٍّص اًجــبم ضــسُ زض ثرــصّــبي غــٌؼتي ٍ
ذــسهبتي اســتبى ًطزســتبى ًــِ زض آى ســجي ضّجــطي هتــساٍل زض ّــط زٍ ثرــص غــٌؼت ٍ
ذــسهبت آهطاًــِ تطــريع زازُ ضــسُ ثــَز]ً [7تــبيج تحويوــبت هطًــع تحويوــبت هــسيطيت
ســالهت زاًطــٌسُ ثْساضــت ،زاًطــگبُ ػلــَم پعضــٌي ثويــِا( ...ػــج) ًــِ ســجي هــسيطيت
اســتجسازي اجتٌــبة ًبپــصيط تلوــي گطزيــسُ ثــَز] ّ ٍ [6وچٌــيي ًتــبيج حبغــلِ اظ تحويوــبت
غــَضت گطكتــِ زض ثــيي ًبضًٌــبى ثيوبضســتبًْبي آهَظضــي زاًطــگبُ ػلــَم پعضــٌي اضزثيــل
ًــِ ًطــبى زاز هــسيطاى ػــبلي ثيوبضســتبى اؿلــت زاضاي ســجي ضّجــطي آهطاًــِ ّســتٌس

ّوسَيي ٍ هكبثوت زاضز].[4
ثب تَجِ ثًِتبيج ثِزست آهسُ دٌيي هيتَاى پيطٌْبز ًطز ًِ هسيطاى غٌبيغ ،سك تَهغ ٍ
اًتظبضاتطبى ضا اظ هطئَسيي ثب ثجطًس .ثًِبضگيطي ضٍشّبيي اظ هجيل هسيطيت هطبضًتي ثبػ
هيضَز ًِ ًبضًٌبى ػالٍُ ثط اًجبم ٍظبيق هطرع ٍ تٌطاضي ،زهت ٍ هَضٌبكي ثيطتطي ضا
ًيع ثِ ذطج زٌّس تب اظ ايي ضاستب هَكن ثِ تطريع ثْتط هطٌالت ٍ ًوجَزّبي ًبضي ٍ
سبظهبًي ذَيص ،ضًَس ٍ ًَضصّبي هستوطي ضا ًيع زض ضاستبي ذطٍج اظ ضٍال ػبزي ٍ هتساٍل
ثِ ذطج زٌّس .ليٌي تَجِ ثِ ايي ًٌتِ ظم است ًِ زض ايي ظهيٌِ هسيطيت هيثبيست اظ آًبى
حوبيت ًٌٌس تب ثِ اكعايص ا طثرطي ٍ ثْطٍُضي سبظهبى ثيبًجبهس .ايي هسئلِ هيتَاًس يي تأ يط
تسلسلٍاض ايجبز ًٌس ٍ ثِ هَاظات ػولٌطز ًبضًٌبى ،هسئَليتّب ٍ كطغتّبي ثيطتطي ثطاي
تَكين ،ضضس ٍ پيططكت زض اذتيبض آًبى هطاض گيطز ًِ ،زض ًْبيت هٌتْي ثِ ثب ضكتي ثلَؽ
سبظهبًي ٍ ضضس ذَاٌّس ضس .سبظهبىّب ثب زاضتي ًبضًٌبًي ثلَؽ يبكتِ ضّجطي ضا تجطثِ ذَاٌّس
ًطز ًِ هجتٌي ثط سجي هطبضًتي ثبضس .ذػَغيبت دٌيي سجٌي اظ ضّجطي هٌجط ثِ زازى
كطغتّبي ثيطتط ثِ هطئَسيي ٍ ثب تط ثطزى ثلَؽ سبظهبًي آًبى (ًبضًٌبى) ذَاّس ضس.
اظ جولِ هحـسٍزيت ػوـسُ زض ايـي تحويـن ،ػـسم پبسـرگَيي ثـِ سـ ال هطثـَـ ثـِ تؼـساز
ًبضًٌــبى ســبظهبى ثــَز ثــِ ّوــيي زليــل ،هحووــييً ،بدــبضار زض تؼيــيي تؼــساز ًوًَــِ ،جبهؼــِ
آهـبضي ضا ًبهحــسٍز تلوــي ًـطزُ ٍ اظ كطهــَل ًــًَطاى ثــطاي جبهؼـِ آهــبضي ًبهحــسٍز ثــطاي
تؼييي تؼساز ًوًَِ ،استلبزُ ًطزُاًس.
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