بررسی رابطه تجربه و ویژگی های شخصیتی مدیران اجرایی با ظرفیتهای پویای سازمان
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چکیده:
ّذف پظٍّؾ حبهش،تججیي ساثٌِ ی ثیي تدشثِ ٍ ٍیظگی ّبی ؿخلیتی هذیشاى اخشایی ثب ُشفیتْبی پَیبی ػبصهبى هی ثبؿذ.ایي پظٍّؾ ثِ كَست تَكیفی اص ًَّ ّوجؼتگی
كَست گشفتِ اػت.خبهِٔ ی هَسد هٌبلِٔ  320هذیش اخشایی دس ؿْشن ّبی كٌٔتی اػتبى صًدبى هی ثبؿذ،ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ًوًَِ گیشی تلبدفی ًجمِ ایً،جك فشهَل
وَوشاى ًوًَِ آهبسی ثِ حدن ً 175فشاًتخبة گشدیذ وِ اص ایي تٔذاد  160هذیش پشػـٌبهِ سا تىویل ٍ پبػخ دادًذ.ثشای خوْ آٍسی دادُ ّب اص پشػـٌبهِ ّبی اػتبًذاسد ثْشُ
گشفتِ ؿذ ٍ ثشای تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب دس ػٌح آهبس تَكیفی اص هیبًگیي ٍ اًحشاف هٔیبس ٍ دس ػٌح آهبس اػتٌجبی اص تحلیل سگشػیَى ٍ هشیت ّوجؼتگی پیشػَى اػتفبدُ
ؿذً.تبیح ًـبى داد ثیي ٍیظگی ّبی ؿخلیتی هذیشاى(خَداسصیبثیّ،وىبسی،آتوبدٍ،اثؼتگیّ ،وجؼتگی) ٍ تدشثِ(ػي ٍ تلذی) ثب ُشسفیت ّبی پَیبی ػبصهبى وِ ؿبهل
ُش فیت تَلیذُ،شفیت تحمیك ٍ تَػِٔ ٍ ُشفیت ثبصاسیبثی هی ثبؿذ ساثٌِ هؼتمین هٌٔی داس ٍخَد داسد.
کلمبت کلیدی :تجزبه و ویژگی هبی  ،مدیزان اجزایی  ،ظزفیتهبی پویبی سبسمبن

مقدمه:
هحیي التلبدی خْبى ثِ ًَس گؼتشدُ ّویـِ دس حبل دگشگًَی هی ثبؿذ.دس ًتیدِ ؿشوتْب ثشای ثمب ثبیذ چبلـْب سا اص پیؾ سٍی خَد ثشداسًذ ٍ هـىالت ٍ
هؼبئل خَد سا پَؿؾ دٌّذ ٍ ثب التلبد سٍ ثِ گؼتشؽ ّوبٌّگ حشوت وٌٌذ(ٍیگٌغ ٍ سٍفلی .) 2005،ؿشوتْب هی تَاًٌذ ساُ ّبیی اػتشاتظیه ثشای ایي
ّوبٌّگی پیذا وٌٌذ(ّشهلَ ٍ ٍاػَلَ:2010،ایلیٌتیچ ،دی اًٍی ٍ لَیي.)1996،ثٌبثشایي ػَاالتی اص هضایبی سلبثتی ؿشوتْب دس هحیي هتالًن اهشٍص هی تَاًذ
تَػي پظٍّـگشاى اثجبت ؿَد ٍ ّوچٌیي خْت پبػخگَیی ثِ ایي ػَالْب هٔشفی هی وٌذ اص ُشفیت ّبی پَیبی ؿشوتْب( )DCوِ سٍی ُشفیت ّبی پَیب تب
ایٌدب كَست گشفتِ اػت هی تَاًذ ثِ ٌَٓاى ؿَاّذ تدشثی دس ایي صهیٌِ اسائِ ؿَد وِ ُشفیت پَیب تبثیش هثجتی ثش ٓولىشد ؿشوت داسد(تیغ،پیؼبًَ ٍ
ؿَى .) 1997،اخیشا چـن اًذاصّب ثشای دسن ٍ فْن ،پیؾ ثیٌی ٍ تَهیح ُشفیت ّبی پَیب تغییش یبفتِ اػت.ثیـتش ثشای افضایؾ دسن ٍ فْن ُشفیتْبی پَیب ًیبص
اػت ثب ایي حبل حوبیت تدشثی ثشای اهش ُشفیت ّبی پَیب كَست گشفتِ اػت(ثبستَ .) 2010،هذیشاى اخشایی ػبصهبى ّب ثِ ًَس ًوًَِ دس هَلٔیتْبی لَی ٍ
ًیشٍهٌذی ثشای ؿىل دادى ثِ ًتبیح ػبصهبى ّب پذیذاس هی ؿًَذ(آثل،فلیي ٍ فَع:2008،ادًش ٍ ّلفبت:2003،فَع .)2011،وِ ثب ًفَر دس ؿخلیت افشاد
هَخت گؼتشؽ ٍ پشٍسؽ ُشفیت ّبی پَیب هی ؿًَذ(چبتشج ٍ ّبهجشیه:2007،والػيٍ،ى گیلغ،ثبهٌض ٍ وشیّ:2012،یلش ٍ ّبهجشیه .)2005،تدشثِ
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ایي همبلِ ثشگشفتِ اص پبیبى ًبهِ وبسؿٌبػی اسؿذ هٔلَهِ حوشت پَس ،داًـدَی هذیشیت ثبصسگبًی /داخلی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ صًدبى ثِ ساٌّوبیی خٌبة آلبی دوتش ًجی الِ هحوذی هی

ثبؿذ.
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هذیشاى اخشایی،تبثیش ؿخلیت اؿخبف تلوین گیشًذُ ٍ ّوچٌیي تلوین گیشی ّبی اػتشاتظیه ؿشوتْب اص اٍلیي تئَسی هٔشفی ؿذُ تَػي ّبهجشیه ٍ
هبػَى(ً ) 1984ـبت هی گیشد صیشا هذیشاى اخشایی دسن هٌبػجی اص پیؾ ثیٌی اًؼبى ّب خْت دػتشػی ثِ فٔبلیتْبی ػبصهبى دس ٌّگبهی وِ هحیي ًبؿٌبختِ
ثبؿذ  ،داسًذ.ثٌبثش تحمیمبت  UEتخویي هیضًذ ٍ پیذا هی وٌذ ًتبیح سیـِ ای سا اص افشاد اخشایی ػبصهبى ٍ هتغیش ؿخلیت آًْب(فیٌىلؼتیي ٍ
ّبهجشیه:1996،وبپالى . )2008،هذیشاى اخشایی اغلت هی تَاًٌذ تلوین گیشی ّبی چبلؾ گشاًِ ای اص اًالٓبت هجْنُ،شفیت ،اّذاف سلبثتی ٍ اّذاف ثلٌذ
هذت داؿتِ ثبؿٌذ.
بیبن مسئله
هـىل ٓولی دس ػبصهبى هَسد هٌبلِٔ یٌٔی ّوبى پَیبیی ُشفیت ّبی ػبصهبًی دس ػِ ثٔذ َٓ...ٍM ، P ، R&Dاهل آى هی تَاًذ سٍی پَیبیی ػبصهبى تبثیش
داؿتِ ثبؿذ.اهب ساثٌِ ثیي ٍیظگی ّبی ؿخلیتی هذیشاى اخشایی ٍ ػبثمِ اخشایی ثب ُشفیت ّبی پَیبی ػبصهبى هَسد هٌبلِٔ لشاسًگشفتِ اػت ٍ اص خٌجِ ّبی
هدَْل ٍ هجْن هَهَّ ثِ ؿوبس هیشٍد.اص ایي سٍ ثِ دًجبل ثشسػی ساثٌِ ؿخلیتی ٍ تدشثِ هذیشاى اخشایی ثب ُشفیت ّبی پَیبی ػبصهبى دس اػتبى صًدبى هی
ثبؿین.پَیبیی ُشفیت ّب ثِ ٌَٓاى داسائی ّبی ًبهـَْد یه ؿشوت ًیبص ثِ پیىش ثٌذی اص اػبع داسد(ٍیٌتش.)2003،آًْب اص هٌبثْ خذیذتشی تشویت ٍ تىویل هی
ؿًَذ وِ ؿبهل( V-RI Nاسصؽ وویبة،ثی ًِیش ٍ غیش لبثل تَٔین) هی ثبؿٌذ(ایؼٌْبسد ٍ هبستیي.)2000،ثْتشیي تٔشیفی وِ اص پَیبی ُشفیت ّب هی تَاى اسائِ
وشد ؿبهل" حل هؼئلِ ثبلمَُ ٍ ػیتوبتیه ؿشوت ّب ٍ گشایؾ ثِ دسن فشكت ّب ٍ تْذیذّب ثشای خْت گیشی ثِ هَلْ ثبصاس ٍ تغییش هٌبثْ اػبػی هی
ثبؿذ(ثبستَ.2010،كفحِ.) 271ثشای تَػِٔ ٍ پَؿؾ ثیـتش اص فٔبلیت ّبی ػبصهبى هب اًتخبة وشدین ثشای ایي هٌبلِٔ هضایبی سلبثتی اص پَیبیی ثبصاسیبثی،تحمیك
ٍ تَػِٔ ٍ ُشفیت تَلیذ.صیشا استجبى ٓولىشد ػبصهبى تبثیشی ثیـتشی دس ٓولىشد پَیبیی ُشفیت داسد(وشاؿیٌىَف ٍ خبیبچبًذساى.)2008،پَیبیی ُشفیت
ثبصاسیبثی هٌجٔی ثشای تَاًبیی ػبصهبى خْت تغییش ّیدبًبت هذیشاى اص ثبصسیبثی هی ثبؿذ ثشای هثبل تٌِین وبًبل تَصیْ خذیذ ثشای ثخؾ ثٌذی هـتشیبى
خذیذ(داًیلضٍ:2008،یٌتش.) 2003،وبسثشد ایي هفَْم ثشای ؿشوتْب خْت اػتشاتظی ّبی خذیذ خْت ٍاوٌؾ ؿشوتْب ثشای تغییش ًیبصّبی هـتشیبى هی
ثبؿذ.ػبختبس هٌبثْ تىٌَلَطی ؿشوتْب ثشای تَػِٔ خذیذ اًگیضُ دس ثبصاس ثشای ثْجَد یب تثجیت هَلٔیت سلبثتی هی ثبؿذ(داًیلض ٍ )2008،دس ًْبیت پَیبی ُشفیت
هحلَالت ثشای اكالح فشایٌذ هحلَالت ،تغییش ًبگْبًی دس تمبهبّب ٍ ؿبهل الذاهبت فشایٌذ خذیذی اص ًَآٍسی هحلَل هی ثبؿٌذ /اص ایي سٍ ؿشوتْب هی
تَاًٌذ تبهیي وٌٌذ اص تبثیش ّضیٌِ ثبثت ثش تَلیذ هحلَال ت ٍ خذهبت ٍ ووه دس خْت پیؾ افتبدى سلبثت ؿشوت.دس ایي پظٍّؾ ثِ دًجبل ثشسػی ساثٌِ
ؿخلیتی ٍ تدشثِ هذیشاى اخشایی ثب ُشفیت ّبی پَیبی ػبصهبى ثب تَخِ ثِ هتغیش ّبی ؿخلیت  ،تدشثِ ُ ٍ ،شفیت ّبی پَیبی ػبصهبى هی ثبؿین .تبثیش ٍیظگی
هذیشاى اخشایی ثشای تٔییي تلوین گیشی آًْب ٍ ّوچٌیي ثشای ؿىل دادى ثِ اػتشاتظی ّبی ػبصهبى یب ؿشوت هی ثبؿذ.
اهمیت و ضزورت انجبم تحقیق
هحیي التلبدی خْبى ثِ ًَس گؼتشدُ ّویـِ دس حبل دگشگًَی هی ثبؿذ.دس ًتیدِ ؿشوتْب ثشای ثمب ثبیذ چبلـْب سا اص پیؾ سٍی خَد ثشداسًذ ٍ هـىالت ٍ
هؼبئل خَد سا پَؿؾ دٌّذ ٍ ث ب التلبد سٍ ثِ گؼتشؽ ّوبٌّگ حشوت وٌٌذ(ٍیگٌغ ٍ سٍفلی .) 2005،ثٌبثشایي ػَاالتی اص هضایبی سلبثتی ؿشوتْب دس هحیي
هتالًن اهشٍص هی تَاًذ تَػي پظٍّـگشاى اثجبت ؿَد ٍ ّوچٌیي خْت پبػخگَیی ثِ ایي ػَالْب هی تَاى اص ُشفیت ّبی پَیبی ؿشوتْب( )DCاػتفبدُ
ًوَد.اص خولِ َٓاهلی وِ وِ سٍی ُشفیتْبی پَیبی ػبصهبى اثش گزاسًذ هیضاى تدشثِ هذیشاى ٍ ّوچٌیي ٍیظگی ّبی ؿخلیتی آى ّب هی ثبؿذ.هذیشاى ػبصهبى
ّب ثِ ًَس ًوًَِ دس هَلٔیتْبی لَی ٍ ًیشٍهٌذ ثشای ؿىل دادى ثِ ًتبیح ػبصهبى ّب پذیذاس هی ؿًَذ وِ ثب ًفَر دس ؿخلیت افشاد هَخت گؼتشؽ ٍ پشٍسؽ
ُشف یت ّبی پَیب هی ؿًَذ.تدشثِ هذیشاى ،تبثیش ؿخلیت اؿخبف تلوین گیشًذُ(هذیشاى) ٍ ّوچٌیي تلوین گیشی ّبی اػتشاتظیه ؿشوت ّب اص اٍلیي
تئَسی ّبی هٔشفی ؿذُ تَػي ّبهجشیه ٍ هبػَى دس ػبل  1984هی ثبؿذ.هذیشاى داسای هـخلبت هٌحلش ثِ فشدی ّؼتٌذ وِ ثِ كَست تَاًبیی ّبی
اسثی،تدب سة یبدگیشی ٍ یب ٍیظگی ّب ٍ خلَكیبت فشدی ّؼتٌذ وِ هی تَاًذ ثش تلوین گیشی ّبٓ،ولىشد ٍ وبسآیی آى ّب تبثیش گزاس ثبؿذ.تدشثِ هْن تشیي
ٓبهل دسفشاگیشی لبثلیت ّبی هذیشیتی اػت .ثٌبثشایي ثِ تٔجیش ػبدُ ای هی تَاى گفت چٌبى چِ تدشثیبت تىشاس پزیش لبثل هـبّذُ ای وِ دس ػبصهبى لبثلیت
آصهَى پزیشی داؿتِ ٍ لبثل اػتذالل ٍ پیؾ ثیٌی ثبؿذ سا هذٍى ٍ هؼتٌذ ػبصی هی وٌین،داًؾ یب ٓلن ایدبد هی گشدد،لزا ٓلن ٍ ٍ تدشثِ دٍ چیض خذا اص ّن
ًیؼتٌذ هگش ایي وِ ٓلن ػبصهبى ثش اػبع تدشثِ هذٍى ؿذُ گزؿتگبى دس خلَف پذیذُ ّبی ػبصهبى ایدبد ؿَد.دٍ دٍ دِّ اخیش هفَْم ػشهبیِ اختوبٓی دس
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صهیٌِ ّب ٍ اؿىبل گًَبگًَؾ ثِ ٌَٓاى یىی اص وبًًَی تشیي هفبّینَُْ،س ٍ ثشٍص یبفتِ اػت ثِ ًَس ولی هیضاى ػشهبیِ اختوبٓی دس ّش گشٍُ یب خبهِٔ ًـبى
دٌّذُ هیضاى آتوبد افشاد ثِ یىذیگش اػتّ،وچٌیي ٍخَد هیضاى لبثل لجَلی اص ػشهبیِ اختوبٓی هَ خت تؼْیل وٌؾ ّبی اختوبٓی هی ثبؿذ.ثِ ًَسی وِ دس
هَالْ ثحشاًی هی تَاى ثشای حل هـىالت اص ػشهبیِ اختوبٓی ثِ ٌَٓاى اكلی تشیي هٌجْ حل هـىالت ٍ اكالح فشایٌذّبی هَخَد ػَد ثشد.اص ایي سٍ
ؿٌبػبیی َٓاهل هَثش دس تمَیت یب تؤیف ػشهبیِ اختوبٓی اّویت ثؼضایی داسدُ.شفیت ّبی پَیب (لبثلیت ّبی پَیب) هیضاى تغییش هٌبثْ ػبصهبى اص خولِ هٌبثْ
 VRINسا وٌتشل هی وٌذ .ثٌبثشایي ثب تَخِ ثِ ًمؾ هْن ػشهبیِ اختوبٓی دس ػبصهبى ٍ ؿٌبػبیی هذیشاى ثِ ٌَٓاى یه هٌجْ اكلی ػشهبیِ اختوبٓی دس ػبصهبى
ٍ هیضاى تبثیشی وِ ػشهبیِ اختوبٓی سٍی ُشفیت ّبی ػبصهبى داسد هی تَاى چٌیي ثیبى وشد وِ اّویت ٍ هشٍست اًدبم ایي پظٍّؾ اص ایي ثٔذ اػت وِ
ثذاًین تب چِ هیضاى ؿخلیت ٍ تدشثِ هذیشاى اخشایی ثِ ٌَٓاى ػشهبیِ اختوبٓی ثش سٍی ُشفیت ّبی دس حبل اخشای ػبصهبى تحت وٌتشل اى هَثش اػت.

مدل مفهومی پژوهص:

سه مدیران اجرایی
تصدی طوالوی مدت
مدیران
هسته خود-ارزیابی

پویای ظرفیت شرکتها
(ظرفیتبازاریابی،تحقیق و
توسعه،تولید)

وابستگی مدیران
اجرایی
اعتماد مدیران اجرایی
همکاری مدیران
اجرایی

پیطینه پژوهص
وبتلیي اػتْبسد ٍ خفشی هبستیي( )2000دس همبلِ ای تحت ٌَٓاى"ُشفیت ّبی پَیب چیؼت" ایي گًَِ ًتیدِ گیشی هی وٌٌذ وِ ثِ ًَس گؼتشدُ تش دیذگبُ
هجتٌی ثش هٌبثْ سا ؿبهل هی ؿَد.لبثلیت ّبی پَیبی ػبصهبى ٓجبست اػت اص خَثی ؿٌبختِ ؿذُ ٍ فشایٌذّبی اػتشاتظیه هبًٌذ ّوىبسی ٍ تَػِٔ هحلَل وِ
اسصؽ اػتشاتظیىـبى ثؼتگی ثِ تَاًبیی آًْب ثشای دػتىبسی هٌبثْ ٍ اسصؽ ایدبد اػتشاتظیه داسد.اگش چِ آًْب خلَكیبت هٌحلش ثِ فشدی داسًذ،اهب ًـبى
دٌّذُ اؿتشاوبت یب <<ثْتشیي سٍؽ ٓول دس ؿشوتْب >> ّؼتٌذ.
للفبت ٍ ّوىبساى دس تحمیك ثب ٌَٓاى "ساثٌِ لبثلیت ّبی پَیب ٍ وبسایی " ثِ ایي ًیتدِ سػیذًذ وِ ُشفیت ّبی پَیب ٍ وبسایی سا اص یىذیگش خذا هی وٌٌذ ٍ
هٔتمذ ّؼتٌذ وِ ُشفیت ّبی پَیب لضٍهب هٌدش ثِ ثشتشی سلبثتی ًوی ؿًَذ،آًْب هی گَیٌذ اگش چِ هوىي اػت لبثلیتْبی پَیب هٌبثْ اػبػی سا تغییش هی دٌّذ اهب
ایي تدذیذ هوىي اػت ثب اسصؽ ًجبؿذ ٍ هوىي اػت ّیچ گًَِ هٌجْ  VRINایدبد ًىٌذ.
تیل ٍى دى دسیؾ ٍ ّوىبساى دس همبلِ ثِ ًبم " چگًَگی تدشثِ ٍ،یظگیْبی ؿخلیتی ٍ تبثیش ؿجىِ سٍی ُشفیتْبی پَیبی ػبصهبى" ثِ ایي ًتیدِ سػیذ وِ
لبثلیت ّبی پَیب ًـبى دٌّذُ تَاًبیی ًفَر هذیشاى اخشایی دس پَیبی ُضفیت ّب دس لؼوت ّبی هختلف ػبصهبى هی ثبؿذ.
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ویوجل ٍایلض( ) 1356اُْبس هی داسد وِ ًیبص هذیش ثِ اسصیبثی اص خَد ّن خٌجِ ؿخلی داسد ٍ ّن خٌجِ ؿغلی.هذیش ثشای حفَ آتجبس ٍ تـخق خَد ًیبص داسد ثِ
ایٌىِ تالؽ وٌذ هٔف سفتبس خَد سا ؿٌبختِ دس حذ اهىبى آًْب سا هشتفْ ػ بصد ٍ دس هَسد ًمبى لَت،خَد سا تمَیت وٌذ.اص لحبٍ ؿغلی ًیض ثب تٔییي اّذاف ٍ
هٔیبسّبی وبسی ٍ اػتفبدُ اص آًْب ثِ ٌَٓاى هٔیبس ػٌدؾ آوبل ٍ سفتبس اًویٌبى حبكل وٌذ وِ داسای هٌؾ خبف ؿغلی خَیؾ ثَدُ ٍ دس ادای ٍُبیف
هحَلِ ثٌحَی هَثش ٍ هٌلَة هَفك اػت.
ّؼتِ خَد اسصیبثی
ّؼتِ خَد اسصیبثی ثِ هثبثِ یه ػبصُ ؿخلیتی گؼتشدُ ٍ هفَْهی هشتجِ ثبال ،هٌٔىغ وٌٌذُ اسصیبثی ّبی ثٌیبدیي افشاد اص خَیـتي اػت .گؼتشُ ایي ػبصُ اص
حشهت خَد فشاتش اػت ،صیشا ایي ػبصُ ثبٍسّبی فشد دس هَسد لبثلیت ّبی خَد ،كالحیت خَیؾ ٍ حغ ولی صًذگی سا دس ثش هی گیشد ( خبج ) 2009 ،
ػي هذیشاى اخشایی :
ٓجبست اػت اص تخویي هیضاى تدشثِ یه هذیش ثب تَخِ ثِ ػي اٍّ.شچِ یه هذیش اص لحبٍ ػٌی ثبالتش ثبؿذ ثِ ّوبى هیضاى تدشثِ ٍی ًیض ثبالتش خَاّذ ثَد ٍ
ػبصهبى ثب سیؼه ووتشی هَاخِ هی ؿَد.
تلذی ًَالًی هذت هذیشاى :
ٓجبست اػت اص هیضاى صهبى تلذی پؼت هَسد ًِش تَػي یه هذیش وِ ٍاثؼتِ ثِ ٓولىشد هثجت ٍی هی ثبؿذ.
آتوبد هذیشاى اخشایی :
ٓجبست اػت اص هیضاى آتوبد یه هذیش اخشایی ثِ وبس ػبیش ّوىبساى ٍ ّوچٌیي وبس گشٍّی
ّوىبسی هذیشاى اخشایی :
هیضاى تَخِ ثِ ّوىبسی ٍ وبس گشٍّی هذیشاى اخشایی
ُشفیت پَیبی ؿشوت ّب :
ٓجبست اػت اص هیضاى ُشفیت ٍ پتبًؼیل هَخَد ّش ػبصهبى دس ثشًبهِ سیضی ٍ ثِ ًتیدِ سػیذى دس ّش ثخؾ هَسد ًِش
تدشثِ اخشایی :
هذیشیت اص خولِ اهَسی اػت وِ ًیبصهٌذ «تخلق» ٍ «تدضیِ» هی ثبؿذ .یه هذیش ٓالٍُ ثش آًىِ ثبیذ ٍاخذ داًؾ ّبی الصم دس حَصُ ی هذیشیتی خَیؾ
ثبؿذ .ثبیؼتی اص تَاى ٍ اػتٔذاد الصم ثشای اداسُ وشدى ػبصهبى ٍ هدوَِٓ وبسی خَیؾ ًیض ثشآیذ ٍ ایي خض ثِ هذد تدشثِ ٍ تخلق وبسی فشاّن ًوی آیذ.
ٍاثؼتگی هذیشاى اخشایی :
ٍاثؼتگی هذیشاى اخشایی ثِ هٌٔبی ایي اػت وِ یه هذیش دس حبلت ولی ثبیذ اص ثشًبهِ ّبی والى ػبصهبى خَد تجٔیت وشدُ ٍ دس ّوبى ساػتب ثِ اتخبر تذاثیش
الصم الذام ًوبیذٍ.اثؼتگی هذیشاى اخشایی ثِ هٌٔبی هیضاى تْٔذ ٍ ٍاثؼتگی آًْب ثِ اخشای ثشًبهِ ّبی هَسد تلَیت ػبصهبى هشثًَِ هی ثبؿذ.
پزسص هبی پژوهص
ػَال اكلی :
آیب هیضاى تدشثِ هذیشاى اخشایی سٍی ُشفیت ّبی پَیبی ػبصهبى هَثش اػت؟
ػَاالت فشٓی :
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آیب هیضاى ػي هذیشاى اخشایی دس سًٍذ ُشفیت ّبی پَیبی ػبصهبى هَثش اػت؟
آیب هیضاى صهبى تلذی پؼت هذیشاى اخشایی دس ُشفیت ّبی پَیبی ػبصهبى هَثش اػت؟
آیب هیضاى ّؼتِ خَد اسصیبثی هذیشاى اخشایی دس ُشفیت ّبی پَیبی ػبصهبى هَثش اػت؟
آیب هیضاى ٍاثؼتگی هذیشاى اخشایی دس ُشفیت ّبی پَیبی ػبصهبى هَثش اػت؟
آیب هیضاى آتوبد هذیشاى اخشایی دس ُشفیت ّبی پَیبی ػبصهبى هَثش اػت؟
آیب هیضاى ّوجؼتگی هذیشاى اخشایی دس ُشفیت ّبی پَیبی ػبصهبى هَثش اػت؟
روش ضنبسی پژوهص
سٍؽ تحمیك دس ایي پظٍّؾ پیوبیـی اػت.سٍؽ پیوبیـی اص هتذٍال تشیي سٍؿْبیی اػت وِ دس تحمیمبت اختوبٓی ثىبس هی سٍد.پیوبیؾ خوْ آٍسی
اًالٓبت ثٌَٔاى ساٌّوب ٓولی تَكیف یب پیؾ ثیٌی ٍ یب ثِ هٌَِس تدضیِ ٍ تحلیل سٍاثي ثیي ثشخی هتغیشّبػت.ایي پظٍّؾ اص حیث هٔیبسّبی هختلف ًجمِ
ثٌذی سٍؽ ّبی تحمیك دس ٓلَم اختوبٓی اص ًَّ هٌبلٔبت،پٌْبًگش،تَكیفی-تجییٌی ٍ وبسثشدی اػت وِ دس ػٌح خبهِٔ ؿٌبػی خشد ثِ اخشا دس هی آیذ.ثب
تَخِ ثِ هٔیبس صهبى(همٌٔیًَ،لی) اص ًَّ همٌٔی اػت صیشا تبثیش هتغیش هؼتمل سا ثش هتغیش ٍاثؼتِ سا دس یه ثشِّ اص صهبى هٌبلِٔ هی ًوبیذ.چَى ایي تحمیك ثش
سٍی ًوًَِ ًؼجتب ٍػیٔی اًدبم هی گیشد وِ لذست تٔوین پزیشی ثِ خبهِٔ اهبسی سا داسد،ثب دس ًِش گشفتي هٔیبس طسفبیی(پٌْب ًگش،طسفبًگش) اص ًَّ تحمیمبت
پٌْبًگش هی ثبؿذ.سٍؽ تحمیك اص ثٔذ ّذف تَكیفی اػت وِ ثِ ؿَُ ّوجؼتگی كَست هی گیشد .اص ثٔذ ّذف اػتفبدُ تحمیك  ،وبسثشدی اػت  .اص ثٔذ صهبى
 ،همٌٔی اػت ٍ اص ثٔذ سٍؽ گشدآٍسی دادُ ّب پیوبیـی اػت.
یبفته هبی پژوهص:
ًتبیح آصهَى فشیذهي ًـبى هیذّذ وِ تفبٍت هیبًگیٌْبی هـبّذُ ؿذُ دس  6هتغیش هضثَس هٌٔبداس اػت،

نتایج آزمون تی تک نمونه ای

هتغیش

هیبًگیي

حذ ثبالی آصهَى

حذ پبییي آصهَى

ػٌح هٌٔی داسی

ػي

3 /9

0/39

0/22

0/000

تلذی

4 /2

0/57

0/17

0/001

ّؼتِ خَد اسصیبثی

4

0/67

0/15

0/002

ٍاثؼتگی

3 /8

0/33

0/14

0/001

ّوىبسی

3 /6

0/78

0/23

0/002

آتوبد

3 /6

0/77

0/21

0/001

نتبیج آسمون کزوسکبل والیس بزای متغیزهبی مستقل
هتغیش

اًحشاف هٔیبس

وبی دٍ

ػي

1/35

2/23

تلذی

1/23

2/32

ػٌح هٌٔی داسی

5

ّؼتِ خَد اسصیبثی

2/37

1/43

ٍاثؼتگی

1/43

2/42

ّوىبسی

1/44

2/46

آتوبد

1/44

1/45

0/02

ًتبیح آصهَى وشٍػىبل ٍالیغ ًـبى هی دّذ وِ ثیي هتغیشّبی هؼتمل دس تبثیش گزاسی ثش ُشفیت پَیبی ػبصهبى تفبٍت هٌٔبداسی ٍخَد داسد.
ًتبیح هٔبدلِ سگشػیَى
ًتبیح حبكل اص ثشاصؽ هٔبدلِ سگشػیَى
ًبم هتغیش

هشیت هتغیش

همذاس هشیت

آهبسُ t

ػٌح هٌٔی داسی

ٓذد ثبثت

β0

0/744

3/023

0/002

ػي

β1

0/765

2/670

0/032

تلذی

2β

0/988

2/900

0/001

ّؼتِ خَد اسصیبثی

3β

0/678

3/911

0/001

ٍاثؼتگی

4β

0/888

2/217

0/003

ّوىبسی

5β

0/766

2/766

0/001

آتوبد

6β

آهبسُ F

5/411

هٌٔیداسیP-Val ue

0/003

آهبسُ دٍسثیي ٍاتؼَى

2/34

0/711

3/711

ًتبیح آصهَى فشیذهي ثشای ستجِ ثٌذی هتغیشّبی هؼتمل

6

0/002

ستجِ

اًحشاف اػتبًذاسد

هیبًگیي

هتغیش

1

1/31

4 /2

ػي

2

1/44

4

تلذی

3

1/45

3 /8

ّؼتِ خَد اسصیبثی

4

1/36

3 /6

ٍاثؼتگی

5

1/35

3 /6

آتوبد

6

1/35

3 /6

ّوىبسی

فشهیِ اٍل :ػي هذیشاى اخشایی ،ساثٌِ هٌٔی داسی ثب ُشفیتْبی پَیبیی ػبصهبًی داسد.
ثب تَخِ ثِ یبفتِ ّبی پظٍّؾً ،تیدِ حبكل اص آصهَى آهبسی هشثَى ثِ هشیت ّوجؼتگی ثیي ػي هذیشاى اخشایی ٍ ُشفیتْبی پَیبی ػبصهبى دس خذٍل صیش
ًـبى دادُ هیـَد.
هتغیشّب
هتغیش هؼتمل

هتغیش ٍاثؼتِ
ّوجؼتگی پیشػَى

0/423

هٌٔبداسی دٍ ػَیِ

0/01

ثش اػبع دادُ ّبی حبكل اص پظٍّؾ وِ دس خذٍل فَق ًـبى دادُ ؿذُ اػت ،هشیت ّوجؼتگی ثیي ػي هذیشاى اخشایی ٍ ُشفیتْبی پَیبی ػبصهبى
هٔبدل 0/423هیجبؿذ وِ ًـبًگش ٍ خَد ّوجؼتگی هثجت ثیي دٍ هتغیش هزوَس اػت ،وِ ساثٌِ هٌٔی داس ٍ هثجتی سا ًـبى هیذّذ ،یٌٔی افضایؾ یىی ثبٓث افضایؾ
دیگشی هیـَدّ.وبًٌَس وِ یبفتِ ّبی تحمیك ًـبى هیذّذ ثیـتشیي ّوجؼتگی ثیي سدُ ّبی ػٌی ٍ هشیت ّوجؼتگی دس سدُ  41تب  50ثشلشاس هیجبؿذً .تبیح
سگشػیَى لدؼتیه هشیت ثتب (ػتَى  ) Bهشیت هتغیش هؼتمل (پیـگَ) ٍ ٓشم اص هجذاء سگشػیَى ساًـبى هیدّذّ .وچٌیي آصهَى هٌٔی داسی هشایت
ثشآٍسدُ ؿذُ سا دس ػتَى  sigدیذُ هی ؿَد وِ دس ایي تحمیك هجٌبی هٌٔی داسی خٌب دس ػٌح ( %5هشیت اًویٌبى  )%95هی ثبؿذ .همذاس هالن وبوغ ٍ
اػٌل سگشػیَى هتغیش ػي هذیشاى ٍ ُشفیت پَیبی ؿشوتْب ثشاثش 0/083هی ثبؿذ وِ ثیبًگش ایي هٌلت اػت وِ  8دسكذ تغییشات هتغیش ُشفیت پَیبی
ػبصهبًی تَػي هتغیش ػي هذیشاى لبثل پیـگَیی اػتّ .وچٌیي ثب تَخِ ثِ همذاس ( sigخٌبی ووتش اص پٌح دسكذ) هشیت هتغیش پیـگَ یٌٔی هتغیش ػي
هذیشاى هٌٔی داس هی ثبؿذ.
فشهیِ دٍم :تلذی ًَالًی هذت هذیشاى اخشایی دس پؼت هذیشیت ،ساثٌِ هٌٔی داسی ثب ُشفیتْبی پَیبی ػبصهبى داسد.
ثب تَخِ ثِ یبفتِ ّبی پظٍّؾً ،تیدِ حبكل اص آصهَى آهبسی هشثَى ثِ هشیت ّوجؼتگی ثیي تلذی ٍ ُشفیتْبی پَیبی ػبصهبى دس خذٍل صیش ًـبى دادُ
هیـَد.
هتغیشّب
هتغیش هؼتمل

هتغیش ٍاثؼتِ
ّوجؼتگی پیشػَى

0/611

هٌٔبداسی دٍ ػَیِ

0/01

دادُ ّبی حبكل اص پظٍّؾ ًـبًگش ٍخَد ّوجؼتگی هثجت ثیي دٍ هتغیش هزوَس اػتّ ،وچٌیي هشیت ّوجؼتگی پیشػَى 0/611ؿذُ اػت وِ ساثٌِ هٌٔی داس
ٍ هثجتی سا ًـبى هیذّذ ،ی ٌٔی افضایؾ یىی ثبٓث افضایؾ دیگشی هیـَدّ .وبًٌَس وِ یبفتِ ّبی تحمیك ًـبى هیذّذ ثیـتشیي ّوجؼتگی ثیي دٍسُ تلذی ٍ
هشیت ّوجؼتگی دس سدُ  18تب  24ػبل ثشلشاس هیجبؿذ .همذاس هالن وبوغ ٍ اػٌل سگشػیَى هتغیش تلذی ًَالًی هذت هذیشاى ٍ ُشفیت پَیبی ؿشوتْب
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ثشاثش 0/373هی ثبؿذ وِ ثیبًگش ایي هٌلت اػت وِ  37دسكذ تغییشات هتغیش ُشفیت پَیبی ػبصهبًی تَػي هتغیش تلذی ًَالًی هذت هذیشاى لبثل پیـگَیی
اػتّ .وچٌیي ثب تَخِ ثِ همذاس ( sigخٌبی ووتش اص پٌح دسكذ) هشیت هتغیش پیـگَ یٌٔی هتغیش تلذی ًَالًی هذت هذیشاى هٌٔی داس هیجبؿذ.
فشهیِ ػَمّ :ؼتِ خَد اسصیبثی ،ساثٌِ هٌٔی داسی ثب ُشفیتْبی پَیبی ػبصهبى داسد.
ثب تَخِ ثِ یبفتِ ّبی پظٍّؾً ،تیدِ حبكل اص آصهَى آهبسی هشثَى ثِ هشیت ّوجؼتگی ثیي ّؼتِ خَد اسصیبثی ٍ ُشفیتْبی پَیبی ػبصهبى دس خذٍل صیش
ًـبى دادُ هیـَد.
هتغیشّب
هتغیش هؼتمل

هتغیش ٍاثؼتِ
ّوجؼتگی پیشػَى

0/678

هٌٔبداسی دٍ ػَیِ

0/02

دادُ ّبی حبكل اص پظٍّؾ ًـبًگش ٍخَد ّوجؼتگی هثجت ثیي دٍ هتغیش هزوَس اػتّ ،وچٌیي هشیت ّوجؼتگی پیشػَى0/678ؿذُ اػت وِ ساثٌِ هٌٔی داس
ٍ هثجتی سا ًـبى هیذّذ ،یٌٔی افضایؾ یىی ثبٓث افضایؾ دیگشی هیـَد .همذاس هالن وبوغ ٍ اػٌل سگشػیَى هتغیش ّؼتِ خَد اسصیبثی ٍ ُشفیت پَیبی
ؿشوتْب ثشاثش  0/241هی ثبؿذ وِ ثیبًگش ایي هٌلت اػت وِ  24دسكذ تغییشات هتغیش ُشفیت پَیبی ػبصهبًی تَػي هتغیش ّؼتِ خَد اسصیبثی لبثل پیـگَیی
اػتّ .وچٌیي ثب تَخِ ثِ همذاس ( sigخٌبی ووتش اص پٌح دسكذ) هشیت هتغیش پیـگَ یٌٔی هتغیش ّؼتِ خَد اسصیبثی هٌٔی داس هیجبؿذ.
فشهیِ چْبسمٍ :اثؼتگی هذیشاى ،ساثٌِ هٌٔی داسی ثب ُشفیتْبی پَیبی ػبصهبى داسد.
ثب تَخِ ثِ یبفتِ ّبی پظٍّؾً ،تیدِ حبكل اص آصهَى آهبسی هشثَى ثِ هشیت ّوجؼتگی ثیي ٍاثؼتگی ٍ ُشفیتْبی پَیبی ػبصهبى دس خذٍل صیش ًـبى دادُ
هیـَد.
هتغیشّب
هتغیش هؼتمل

هتغیش ٍاثؼتِ
ّوجؼتگی پیشػَى

0/663

هٌٔبداسی دٍ ػَیِ

0/02

دادُ ّبی حبكل اص پظٍّؾ ًـبًگش ٍخَد ّوجؼتگی هثجت ثیي دٍ هتغیش هزوَس اػتّ ،وچٌیي هشیت ّوجؼتگی پیشػَى0/663ؿذُ اػت وِ ساثٌِ هٌٔی داس
ٍ هثجتی سا ًـبى هیذّذ ،یٌٔی افضایؾ یىی ثبٓث افضایؾ دیگشی هیـَد .همذاس هالن وبوغ ٍ اػٌل سگشػیَى هتغیش ٍاثؼتگی هذیشاى ٍ ُشفیت پَیبی
ؿشوتْب ثشاثش 0/362هی ثبؿذ وِ ثیبًگش ایي هٌلت اػت وِ  36دسكذ تغییشات هتغیش ُشفیت پَیبی ػبصهبًی تَػي هتغیش ٍاثؼتگی هذیشاى لبثل پیـگَیی
اػتّ .وچٌیي ثب تَخِ ثِ همذاس ( sigخٌبی ووتش اص پٌح دسكذ) هشیت هتغیش پیـگَ یٌٔی هتغیش ٍاثؼتگی هذیشاى هٌٔی داس هی ثبؿذ.
فشهیِ پٌدن :آتوبد هذیشاى ،هٌٔی داسی سٍی ُشفیتْبی پَیبی ػبصهبى داسد.
ثب تَخِ ثِ یبفتِ ّبی پظٍّؾً ،تیدِ حبكل اص آصهَى آهبسی هشثَى ثِ هشیت ّوجؼتگی ثیي آتوبد ٍ ُشفیتْبی پَیبی ػبصهبى دس خذٍل صیش ًـبى دادُ
هیـَد.
هتغیشّب
هتغیش هؼتمل

هتغیش ٍاثؼتِ
ّوجؼتگی پیشػَى

0/701

هٌٔبداسی دٍ ػَیِ

0/02

دادُ ّبی حبكل اص پظٍّؾ ًـبًگش ٍخَد ّوجؼتگی هثجت ثیي دٍ هتغیش هزوَس اػتّ ،وچٌیي هشیت ّوجؼتگی پیشػَى0/701ؿذُ اػت وِ ساثٌِ هٌٔی داس
ٍ هثجتی سا ًـبى هیذّذ ،یٌٔی افضایؾ یىی ثبٓث افضایؾ دیگشی هیـَد .همذاس هالن وبوغ ٍ اػٌل سگشػیَى هتغیش آتوبد ٍ ُشفیت پَیبی ؿشوتْب ثشاثش
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 0/547هیجبؿذ وِ ثیبًگش ایي هٌلت اػت وِ  54دسكذ تغییشات هتغیش ُشفیت پَیبی ػبصهبًی تَػي هتغیش آتوبد لبثل پیـگَیی اػتّ .وچٌیي ثب تَخِ ثِ
همذاس ( sigخٌبی ووتش اص پٌح دسكذ) هشیت هتغیش پیـگَ یٌٔی هتغیش آتوبد هٌٔی داس هیجبؿذ.
فشهیِ ؿـنّ :وىبسی هذیشاى ،هٌٔی داسی سٍی ُشفیتْبی پَیبی ػبصهبى داسد.
ثب تَخِ ثِ یبفتِ ّبی پظٍّؾً ،تیدِ حبكل اص آصهَى آهبسی هشثَى ثِ هشیت ّوجؼتگی ثیي ّوىبسی هذیشاى ٍ ُشفیتْبی پَیبی ػبصهبى دس خذٍل صیش ًـبى
دادُ هیـَد.
هتغیشّب
هتغیش هؼتمل

هتغیش ٍاثؼتِ
ّوجؼتگی پیشػَى

0/613

هٌٔبداسی دٍ ػَیِ

0/02

دادُ ّبی حبكل اص پظٍّؾ ًـبًگش ٍخَد ّوجؼتگی هثجت ثیي دٍ هتغیش هزوَس اػتّ ،وچٌیي هشیت ّوجؼتگی پیشػَى0/613ؿذُ اػت وِ ساثٌِ هٌٔی داس
ٍ هثجتی سا ًـبى هیذّذ ،یٌٔی افضایؾ یىی ثبٓث افضایؾ دیگشی هیـَد .همذاس هالن وبوغ ٍ اػٌل سگشػیَى هتغیش ّوىبسی هذیشاى ٍ ُشفیت پَیبی
ؿشوتْب ثشاثش  0/652هی ثبؿذ وِ ثیبًگش ایي هٌلت اػت وِ  65دسكذ تغییشات هتغیش ُشفیت پَیبی ػبصهبًی تَػي هتغیش ّوىبس لبثل پیـگَیی اػت.
ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ همذاس ( sigخٌبی ووتش اص پٌح دسكذ) هشیت هتغیش پیـگَ یٌٔی هتغیش ّوىبسی هذیشاى هٌٔی داس هی ثبؿذ.
بحث و نتیجه گیزی:
ّذف ایي هٌبلِٔ تٔییي ساثٌِ تدشثِ ٍ ٍیظگی ّبی ؿخلیتی هذیشاى اخشایی ثب ُشفیت ّبی پَیبی ػبصهبى ثَدّ.وبى گًَِ وِ ًتبیح ًـبى داد ،اص دیذگبُ
هذیشاى توبم هَلفِ ّبی تدشثِ ٍ ٍیظگی ّبی ؿخلیتی هذیشاى اخشایی ثب ُشفیت ّبی پَیبی ػبصهبى ساثٌِ هٌٔی داس ٍ هؼتمیوی داؿت .ثِ ایي هٌٔی وِ ّش چِ
هیضاى تدشثِ ٍ ٍیظگی ّبی ؿخلیتی هذیشاى ثیـتش ٍ ثْتش ثبؿذ،اػتفبدُ اص ُشفیت ّبی پَیبی ػبصهبى ثِ ًشف هثجت ػیش هی وٌذ.هْن تشیي هتغیشّبی اثش
گزاس ثش ُشفیت ّبی پَیبی ػبصهبى ػي،تلذی،خَداسصیبثی ٍ،اثؼتگی ٍ دس ًْبیت ّوىبسی ٍ آتوبد هی ثبؿذ.هتغیشی وِ دس ایي پضٍّؾ اثشگزاسی ثیـتشی
ثش هتغیش ٍاثؼتِ ًؼجت ثِ ػبیش هتغیش ّب داؿت ،ػي هذیشاى اخشایی ثَد.هذیشاى پیشتش دس وٌبس آوبی خَاًتش دس وبسّب ٍ ًمـْبی هذیشیت هتفبٍت،وبس هی
وٌٌذ.اص آًدب وِ هذیشاى خَاى ٍ پیشی دس ػبصهبى هوىي اػت ٍخَد داؿتِ ثبؿذ،اداسُ هَثش ّش دٍی آًْب ثِ هٌَِس دسن وبهل تش اّذاف ػبصهبًی هشٍسی
اػتّ.ش گشٍُ ػٌی هضایبیی داسد .اص ػَی دیگش  ،دس ػبصهبى ّبی گًَبگَى ،تین هذیشیت ٓبلی اص آوبی هتفبٍت اص ًِش ػٌی تـىیل ؿذُ اػت(.وبثبوف ٍ
اػتَفی؛.) 2001ػي ّوشاُ ثب دیگش اثٔبد صهبًی،اثش ؿذیذی دس ؿىل گیشی ًشص تلمی ٍ ثٌبثشایي سفتبس هذیشاى اسؿذ دس ػبصهبى داسد(.وبوبثبدػِ ٍ
ّوىبساى؛.)1998تىبهل ُشفیتْبی پَیب تحت تبثیش وؼت تذسیدی تدش ثِ لشاس داسد.تدشثِ ای وِ خیلی ػشیْ ثذػت هی آیذ هی تَاًذ هذیشاى سا ثب هـىل
هَاخِ وٌذ ٍ هٌدش ثِ ًبتَاًی دس تجذیل تدشثِ ثِ یبدگیشی هٌٔی داس گشدد.ثِ ًَس هـبثِ،تدشثِ ًبدس ٍ وویبة هی تَاًذ هٌدش ثِ فشاهَؽ وشدى آًچِ لجال
یبدگشفتِ ؿذُ گشدد ٍ ثِ ّویي تشتیت هَخت گشدآٍسی هحذٍد داًؾ ؿَدّ.بلجلیبى ٍ فیٌىلـتیي( )1999دس هٌبلِٔ ی خَد ثِ وبٍؽ دس سٍاثي ثیي تدشثِ
وؼت ٍ ٓولىشد وؼت پشداختِ اًذ.آًْب ثب اػتفبدُ اص چبسچَة ًِشی تئَسی یبدگیشی،دسیبفتٌذ وِ هذیشاى ثب تدشثِ گؼتشدُ لبدس ثِ تـخیق ؿجبّت ّب ٍ
ایدبد تفبٍت ثیي اوتؼبة ّبی فٔلی ٍ لجلی ٍ ًیض،اػتفبدُ اص هْبست ّبی اوتؼبثی خَد ثِ ؿیَُ ای تجٔین آهیض تش ّؼتٌذ وِ ثب ٓولىشد فَق الٔبدُ ّوشاُ هی
گشدد.دس همبثل،هذیشاى ثب تدشثِ دس حذ هتَػيُ،شفیت ّبی اوتؼبثی ووتشی داؿتٌذ.هذیشاى ثشای ػبلْبی ًَالًی تشی دس اػتخذام یه ؿشوت ثبلی هی
هبًٌذ ٍ آًْب هی ت َاًٌذ ثشًبهِ ّبی ثلٌذ هذت خَد سا دس ػبصهبى ثِ اخشا دسآٍسدًذ .اص آًدب وِ اخشای ثشًبهِ ّب ٍ اػتفبدُ اس ُشفیت ّبی ػبصهبى ًیبصهٌذ ثشًبهِ
ّبی هذیشاى هی ثبؿذ لزا هذیشاى دس صهبى تلذی وَتبُ هذت صهبى وبفی ثشای اخشای ثشًبهِ ّبی خَد ًخَاّذ داؿت  ،دٍهیي ٓبهلی وِ ثب ُشفیت ّبی
پَیبی ػبصهبى ساثٌِ داسد هذت تلذی هذیشاى هی ثبؿذ.هذت تلذی هذیش ثب ٓولىشد هثجت ٍی ساثٌِ ی هؼتمیوی داسد.ػَهیي هتغیشی وِ ثب ُشفیت ّبی
پَیبی ػبصهبى ساثٌِ داسد ٍاثؼتگی هی ثبؿذّ.یچ ػبصهبى یب هذیشی خَد وفب ًیؼت ٍ ولیِ آًْب ثبیذ دسهجبدلِ ثب هحیٌی وِ ؿشى ثمبی آى ّبػت،دسگیش
ثبؿٌذً.یبص ثِ تْیِ هٌبثٍْ،اثؼتگی ثیي ػبصهي ّب ٍ ٍاحذّبی خبسج سا ثِ ٍخَد هی آٍسدٍ.اثؼتگی ٓىغ لذست اػتّ.وِ ػبصهبى ّب ثِ ٓشهِ گٌٌذگبى ٍ
هـتشیبى ٍاثؼتِ ّؼتٌذ.هذیشاى تَاًب وؼبًی ّؼتٌذ وِ ًِ تٌْب هٌبثْ الصم سا تْیِ وٌٌذ ثلىِ دس تْیِ آًْب ثذٍى ایدبد ٍاثؼتگی ّبی فلح وٌٌذُ ٓول وٌٌذ.ثب آًىِ
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اص پذیذ آهذى اًذیـِ هـبسوت دس هذیشیت ٍ دس هبلىیت كٌٔتی ٍ ثبصسگبًی دیشی ًویگزسد ٍ یبفتِ ّبی پظٍّـی ًؼبى هی دٌّذ وِ هـبسوت دس ّش دٍ صهیٌِ
ثب وبهیبثی سٍیبسٍ ثَدُ ٍ ػَدهٌذی ّبی ّوگبًی فشاّن آٍسدُ اػت ٍلی سؿذ ٍ پشاوٌذگی پذیذُ هـبسوت ٌَّص ثِ گًَِ ای دس خَس كَست ًگشفتِ اػت.دس
هیبى ٓبهل ّبیی وِ اص گؼتشؽ تیضگبم هـبسوت خلَگیشی هی وٌذ ًجَد فلؼفِ ای اػت وِ صیشػبص وَؿؾ ّبی هـبسوت خَیبًِ سا اػتَاس ػبصد ٍ فْن آى
سا آػبى گشداًذ.هـبسوت دس هذیشیت سا هی تَاى دس للوشٍ اًگیضؽ ّبی فشاهشت جِ اًؼبى ثِ ؿوبس آٍسد.اًؼبًی وِ دس وبسگشداًی اهَس هـبسوت خَیذ ٍ
اًذیـِ خَد سا ثِ وبسگیشد،ثشاػتی وِ دس ساُ ثبلٌذگی ٍ ؿىَفبیی ّؼتی گبم ثش هی داسد.آصهبیؾ وبهیبة ٍ هذیشیت هـبسوتی ثِ ػِ التوبء ٍاثؼتِ
اػت:ػبختبس،خْت گیشی ٍ فشاگشد.ثذیي هٌٔی وِ ّش گبُ ثٌگبّی یب ػب صهبًی ثشخی ٍیظگی ّبی َّاداس سا دس لبلت ػبختبس ػبصهبًی،خْت گیشی هذیشاى ٍ
وبسوٌبى،فشاگشد هـبسوت ٍالٔی ٍ فشاگشدّبی تلوین گیشی ثبیذ ثِ وبس گشفتِ ؿًَذ،آؿىبس ػبصد،احتوبل وبهیبثی فضًٍی خَاّذ یبفتًِ.بست ٍ اسصیبثی اص
ٍُبیف ٍ سًٍذّبی اػبػی هذیشیت اػت وِ كبحت ًِشاى ػٌتی هذیشیت،ایي ٍُبیف سا فمي ثش ْٓذُ هذیشاى هی داًؼتٌذًِ.شیِ پشداصاى خذیذ هذیشیت ثش
ایي ثبٍسًذ وِ ًِبست ٍ اسصیبثی هی تَاًذ تَػي خَد افشاد دس ػبصهبى ّب ٍ خَاهْ ًیض كَست گیشد ٍ دس ًتیدِ ثِ پذیذُ خَد سّجشی ٍ خَد هذیشیتی اؿبسُ
ًوَدُ اًذ.دس خَد سّجشی افشاد فٔبل یت ّب ٍ سفتبسّبی خَد سا هَسد ًِبست ٍ ثشسػی دلیك لشاس دادُ ٍ ثب تَخِ ثِ اّذاف ٍ ٍُبیف خَد،ػٔی دس تغییش ٍ
اكالح آًْب هی وٌٌذ،تب ویفیت فٔبلیت ّب ٍ سفتبسّبیـبى سا ثْجَد دٌّذ.خَد اسصیبثی ثِ هٌٔبی هشالجت ٍ هحبػجِ سفتبس اػت.اًؼبًی وِ دس كذد اكالح سفتبس ٍ
سؿذ ٍ تٔ بلی خَیؾ اػت ثبیذ هشالت اص خَد ثَدُ ٍ ثش آوبل خَی اؿشاف داؿتِ ثبؿذ وِ چِ هی وٌذ.دساوش( ) 1999سًٍذ خَد اسصیبثی سا هٌشح هی
وٌذ،فشایٌذی وِ اٍ آى سا هذیشیت خَد هی ًبهذٌّ.فیتض(ً ) 1994یض سًٍذ خَد اسصیبثی سا ثب تبویذ ثش اگبّی فشد اص گشایؾ ّب ٍ ٓمبیذؽ ؿشح هی دّذ.تیچی ٍ
دٍاًب( ) 1990اُْبس هی داسًذ وِ سّجشاى اثش ثخؾ اص خَداسصیبثی ثشاؽ ؿٌبخت ًمبى لَت ٍ هٔف خَد ثْشُ هی گیشًذ.
هتغیش دیگشی وِ ثب ُشفیتْبی پَیبی ػبصهبى ساثٌِ داسد آتوبد اػت .دس صهبى هٔبكش  ،وِ ثذگوبًی ٍ ػَءُي ثش سٍحیِ ثیـتش هذیشاى حبون
اػت،هتبػفبًِ،تٔذاد و وی اص ػبصهبى ّب هی تَاًٌذ ثِ ویفیت هٌلَة تیویّ،وىبسی ٍ آتوبد دس فشٌّگ ّبیـبى ثجبلٌذ.هذیشاى ثشای ػبختي ٍ تمَیت آتوبد
ثیي دٍ یب چٌذ ثخؾ،ثبیذ ثذاًٌذ وِ چگًَِ افشاد آتوبد دیگش،گشٍُ یب ػبصهبى سا تدشثِ ٍ دسن هی وٌٌذ ٍ چگًَِ آتوبد ثیي افشاد یب گشٍُ ّب دس خالل صهبى
سؿذ هی وٌذ.ثِ ٓجبست دیگش ،دسن ایي هٌلت هشٍسی اػت وِ چگًَِ آتوبد اص ًِش سٍاًی دس افشاد دیگش تدشثِ هی ؿَد پیؾ اص ایٌىِ تبثیشؽ ثش
سفتبس،اًتِبسات ٍ ًتبیح حبكل اص آتوبد ثیي افشاد دس ػبصهبى،تدضیِ ٍ تحلیل هی ؿَد.ثِ ٓمیذُ تبیلش،آتوبد صهیٌِ ػبص اػت ثشای دسن ایٌىِ چگًَِ هـبسوت
هَثش سا دس دسٍى ػبصهبى ّب ایدبد وٌین؛یٌٔی آتوبد یه ٌٓلش ولیذی اػت صیشا هـبسوت سا هی آفشیٌذ ٍ ّ ،وبى ًَس وِ هی داًین،هـبسوت دس ػبصهبى ّب
ّویـِ ثب اّویت ثَدُ اػت.كبحت ًِشاى ثش ایي ثبٍسًذ وِ آتوبد هی تَاًذ هٌدش ثِ ّوىبسی ثیي افشاد،گشٍُ ّب ٍ ػبصهبى ثـَد.اهشٍصُ ػبصهبى ّب دس
خؼتدَی ساُ ّبی خذیذی ثشای استمبی هـبسوت ثیي افشاد ٍ گشٍُ ّب ٍ ثْشُ گیشی اص آثبس آى ّؼتٌذ؛اص ایي گشٍُ ثیؾ اص صهبى،ثِ آتوبدٍ چگًَگی تمَیت
ٍ ٍالٔی ػبصی آى تَخِ داسًذ.ثِ ًَس ولی  ،سٍاى ؿٌبػبى آتوبد ٍ فشایٌذ آتوبد ػبصی سا یىی اص پبیِ ّبی اػبػی تَػِ فشدی تَكیف وشدُ اًذ .اهشٍصُ
اًذیـوٌذاى دیگش سؿتِ ّب،ثِ ٍیظُ هذیشیت ثبصسگبًی  ،فشایٌذّبی آتوبد سا دس هحیي ّبی تدبسی ثب ٌَٓاى اتخبر اػتشاتظی ،هـبسوت ٍ سفتبس ػبصهبًی فشاگیش
تَكیف هی وٌٌذ.چبسلتَى هیگَیذ وِ سّجشاى ثِ وبسوٌبى آتوبد هی وٌٌذ تب اًدبم دادُ ؿَد ٍ سّجشاى ثبیذ گفتبسؿبى ّوؼبى ثب وشداسؿبى ثبؿذ.تَخِ ثِ
هفَْم آتوبد اص دِّ  1980تب دِّ  1995ثیـتش ؿذ.ایي ٍاطُ اص دیگبُ ّبی هتفبٍتی  ،دس ًی چٌذیي دِّ هٌبلِٔ ؿذُ اػتّ.وچٌیي صهبًی وِ اص ؿىؼت آتوبد
ػَءُي ًبؿی هی ؿَد،آتوبد ثِ تَخِ صیبدی اص خبًت هذیشیت ًیبص داسد.
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