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چکیذٌ
ایي پظٍّؾ ثب ّذف ثشسػی ساثٌِ جبهِٔ پزیشی ػبصهبًی ٍ فشٌّگ ػبصهبًی ثب سهبیت ؿغلی دس ؿشکت کـت ٍ كٌٔت هیشصا کَچک خبى دس ػاب
 1394كَست گشفت .جبهِٔ آهبسی تحقیق ؿبهل کلیِ کبسکٌبى ؿبغل دس ثخؾ ّبی هختلف ؿشکت هزکَس ثَد ،کِ ًجق ثشآٍسد تٔذاد کبسکٌبى حبئض ؿشایي
ً 168فش تٔییي گشدیذ ٍ اص ایي هیبى ثب اػتفبدُ اص فشهَ کَکشاى ٍ سٍؽ ًوًَِگیشی تلبدفیػبدُ ً 117فش ثٌَٔاى حجنًوًَِ دس ًِاش گشفتاِ ؿاذ .سٍؽ جواْ-
آٍسی دادُّب ثش اػبع پشػـٌبهِ ّبی اػتبًذاسد جبهِٔ پزیشی ػبصهبًی تبئَسهیٌب ( ،)1994فشٌّگ ػبصهبًی دًیؼَى ( ٍ )2000سهابیت ؿاغلی کٌاذا ٍ ّیاَییي
( )1969اًجبم گشفت ،ػپغ پبیبیی ٍ سٍایی پشػـٌبهِ ّب هَسد تبئیذ قشاس گشفت ٍ پغ اص تَصیْ ٍ جوْ آٍسی پشػـٌبهِ ّب ،ثشسػی اًالٓبت ٍ آصهَدى فشهایِ
ّب ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ّوجؼتگی پیشػَى ٍ سگشػیَى ٍ ثِ کوک ًشم افضاس  SPSSاًجبم پزیشفت .دس ًْبیت ًتابیج پاظٍّؾ ساثٌاِ هٌٔابداس ثایي جبهٔاِ پازیشی
ػبصهبًی ٍ فشٌّگ ػبصهبًی ٍ هَیفِ ّبی آى ّب سا ثب سهبیت ؿغلی کبسکٌبى دس جبهِٔ هَسد هٌبیِٔ پظٍّؾ یٌٔی ؿشکت کـت ٍ كٌٔت هیشصا کَچاک خابى
هَسد تبئیذ قشاس داد.
ياژگان کلیذی :جامعٍ پذیزی ساسماوی ،فزَىگ ساسماوی ،رضایت ضغلی ،ساسگاری.

مقذمٍ
اص آًجبیی کِ ًیشٍی اًؼبًی کبسآهذ ،ؿبخق ٓوذُ ثشتشی ّش ؿشکتی ًؼجت ثِ ؿشکتّبی دیگش اػت ،ثٌبثشایي داؿتي کبسکٌبى ثاب سهابیت ؿاغلی اص
ًیبصّبی اكلی ٍ ثؼیبس هشٍسی ّش ؿشکتی هیثبؿذٍ ،جَد چٌیي ًیشٍّبیی دس ؿشکت ّب هوي کبّؾ غیجات ،تایخیش ٍ جبثاِجابیی ،ثبٓاا افاضایؾ چـاوگیش
ٓولکشدً ،ـبى سٍحی کبسکٌبى ٍ تجلی ثْتش اّذاف هتٔبیی ٍ ًیض دػت یبثی ثِ اّذاف فشدی خَاّذ ؿذ .اص ًشفی ؿَاّذ هَجَد حبکی اص آى اػات کاِ افاشاد
ًبساهی ،ؿشکت خَد سا تشک هیکٌٌذ ٍ ثیؾتش اػتٔفب هیدٌّذ(فیوی .)1393 ،ثذٍى ؿک تبهیي سهبیت ؿغلی کبسکٌبى دس هجبحا هٌبثْ اًؼبًی حبیض اّویات
فشاٍاى اػت ٍ تَجِ ثِ آى دس کبسایی کبسکٌبى ػبصهبىّب تبثیش غیشقبثل اًکبسی داسد(ادسیغ .)1383،دس ٍاقْ تب صهبًی کِ ًیشٍی اًؼبًی اص سهابیت ؿاغلی قبثال
قجَ ثشخَسداس ًجبؿذ ،ػبیش فٔبییتّبی ؿشکت ّب ًتیجِ ٍ ثوشُ الصم سا ًخَاّذ داؿت(ٓوَصادُ .)1385 ،ثِ ًَس کلی هٌبیِٔ سهبیت ؿاغلی ػاِ پیبهاذ اػبػای
هیتَاًذ داؿتِ ثبؿذ:
.1

ًتبیج هشثَى ثِ ؿشکت ّب کِ ؿبهل افضایؾ ػبصًذگی ،کبّؾ ًقل ٍ اًتقبالت کبسکٌبى ٍ جبثِجبیی آىّب ،کبّؾ غیجات ٍ افاضایؾ سٍاثاي
کبسی خَؿبیٌذ اػت.

.2

ًتبیج هشثَى ثِ کبسکٌبى ،ؿبهل ؿبدکبهی ثیـتش ،ػالهت سٍاًی ٍ اًگیضؽ ثبال.

ًتبیج هشثَى ثِ جبهِٔ کِ ؿبهل ثِ کبسگیشی ثْتش هٌابثْ اًؼابًی ،کابّؾ هـاکالت سٍاىؿاٌبختی ٍ افاضایؾ پتبًؼایل ػابصًذگی ٍ تَػأِی

.3

جبهِٔ(ؿفیٔی.)1394 ،
اص ًشفی َٓاهل هختلفی دس سهبیت ؿغلی کبسکٌبى ًقؾ داسد کِ دس ایي پظٍّؾ دسكذد ثشسػی ٍ تٔیایي ساثٌاِ جبهٔاِ پازیشی ػابصهبًی ٍ فشٌّاگ
ػبصهبًی ثش آى هی ثبؿین .ػبصهبى ّبی اهشٍصی ثبیذ ثشای حفَ ثقبی خَد دس هحیي هتحَ ٍ سقبثتی ،تغییشات ٓویق ٍ ّوِ جبًجِ دس فشٌّگ خَد ایجابد کٌٌاذ.
ػبصهبى ّبیی کِ داسای فشٌّگ ،جَ ػبین ،کبسآفشیي ٍ پَیبیی ّؼتٌذ تْذیذّب سا هی ؿٌبػٌذ ٍ اص اهکبًبت ثْشُ ثشدُ ٍ خَد سا ثشای ثقبء ٍ ػبصگبسی ثاب هحایي
ٍ پیـشفت آهبدُ هی کٌٌذ(تیوَسیَ.)1390،
ّوچٌیي ّضاسُ ػَم هولَ اص پیچیذگی ّبیی اػت کِ ؿشکت ّب سا دس صهیٌِ سؿذ ٍ تٔبیی ثاب هـاکالت ٓذیاذُ ای سٍثاِ سٍ ػابختِ اػات ٍ هاذیشاى سا
ثٌَٔاى ثشًبهِ سیضاى ،ػبصهبى دٌّذگبى ٍ سّجشاى قبفلِ ثـشیت ثب چبیؾ ّبی فشاٍاى سٍثشٍ کشدُ اػت .دس جبهِٔ هب ثذییل هـاکالت ٍ هحاذٍدیت ّابی خابف،
ایي هـکل ًوبیبى تش اػت .یکی اص َٓاهل ثؼیبس هْن کِ ثبٓا افضایؾ کبسایی ،احؼبع سهبیت فشدی ٍ هَفقیت ؿاغلی های گاشدد ،سهابیت ؿاغلی اػات .ثاب
تَجِ ثِ ًقؾ ثؼیبس هْن جبهِٔ پزیشی ػبصهبًی ٍ فشٌّگ ػبصهبى دس هَفقیت ػبصهبى ّب ٍ غفلت ثؼیبسی اص هذیشاى ؿشکت ّب دس کـاَسهبى اص ایاي اهاش هْان،
هٌبیِٔ تحقیق ٍ اؿبِٓ ایي هجبحا ،گبهی دس جْت ثیذاسی اص خَاة غفلت اػت .یزا ثب تَجِ ثِ هٌبیت هٌشح ؿذُ دس ایي پظٍّؾ دسكاذد ّؼاتین ثاِ ثشسػای
ساثٌِ جبهِٔ پزیشی ػبصهبًی ٍ فشٌّگ ػبصهبًی ثب سهبیت ؿغلی کبسکٌبى ثپشداصین ٍ ثِ تلوین گیشاى ٍ هذیشاى اسؿذ ؿشکت کـت ٍ كٌٔت هیاشصا کَچاک
خبى کوک کٌین تب ثتَاًٌذ تلویوبت آگبّبًِ تشی دس صهیٌِ ثْجَد ٍهٔیت سهبیت ؿغلی ثب دس ًِش گشفتي جبهِٔ پزیشی ػبصهبًی ٍ فشٌّاگ ػابصهبًی هَجاَد
دس هیبى کبسکٌبى اتخبر کٌٌذ ٍ دس ًْبیت ثتَاًذ دس ایي هحیي پشتالًن ثِ حیبت خَد اداهِ دٌّذ ٍ خَد سا پیـبپیؾ ثشای تغییشات آتی آهبدُ ػبصًذ.
چارچًب وظزی پژيَص
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یکی اص اسکبى اكلی ٍ صیش ثٌبیی دس ّش ؿشکتیً ،یشٍی اًؼبًی اػت کِ قٌٔبً ثذٍى تَجِ ثِ اثٔبد ،اًگیضُّب ٍ توبیالت دسًٍی کبسکٌبىً ،یل ثاِ اّاذاف
ؿشکت ّب هـکل خَاّذ ثَد .دس ایي ساػتب ،ؿشکت ّبیی هَفق خَاٌّذ ثَد کِ ثِ هیضاى تحشیکپزیشی ٍ ًقؾ َٓاهل هختلف دس اًگیضؽ کبسکٌبى ٍ ؿاٌبخت
اثٔبد ٍ صٍایبی هختلف سفتبس کبسکٌبى ٍ کـف تَاًبییّب ٍ اػتٔذادّبی ثبیقَُ آى ّب دس ٓشكِ تـکیالت ؿشکت ّب تَجِ کبفی هجزٍ ًوبیٌاذ ٍ ثتَاًٌاذ آى ّاب
سا دس هؼیش اّذاف کلی ؿشکت ّبّ ،ذایت ٍ سّجشی کٌٌذ(ًَساًیپَس ٍ اکجشصادُٓجذایججبس .)1390،سهبیت ؿغلی یکی اص َٓاهل ثؼیبس هْن دس هَفقیات ؿاغلی
اػت ،سهبیت ؿغلی ٓبهلی اػت کِ ثبٓا افضایؾ کبسایی ٍ ًیض احؼبع سهبیت فشدی هیؿَد .هحققبى سهبیت ؿغلی سا اص دیاذگبُّابی گًَابگَى تٔشیاف
ًوَدُاًذ ٍ هٔتقذًذ اگش ؿغل یزت هٌلَة سا ثشای فشد تبهیي ًوبیذ ،دس ایي حبیت فشد اص ؿاغلؾ ساهای اػات .سهابیت ؿاغلی ًگشؿای اػات کاِ چگاًَگی
احؼبع کبسکٌبى سا ًؼجت ثِ هـبغل ؿبى ثِ ًَس کلی ٍ یب ًؼجت ثِ حیٌِّبی هختلف آى ًـبى هیدّذ .سهبیت یک ٍاکٌؾ ٓبًفی دس ثشاثاش هَقٔیات ؿاغلی
اػت کِ اص ًشیق دسٍى ًگشی قبثل دسک هیثبؿذ ،هثل ّش گشایؾ دیگش ،سهبیت اص ؿغل سا ًویتَاى هَسد هـبّذُ قشاس دادٍ ،جَد ٍ کیفیت آى سا هایتاَاى
اص سفتبس کبسهٌذ یب گفتبس کالهی اػتٌجبى کشد .دس ٍاقْ ثِ ًِش هی سػذ سهبیت ؿغلی ثِ قوبٍت اسصؿی هثجت یب هٌفی کِ فشد اص ؿاغل خاَد یاب هَقٔیات ؿاغلی
اؽ داسد اؿبسُ هی کٌذ .ثٔجبستی دیگش سهبیت ؿغلی ًگشؿی اػت کِ چگًَگی احؼبع هشدم سا ًؼجت ثِ هـبغلـبى ثاِ ًاَسکلی ٍ یاب ًؼاجت ثاِ حیٌاِ ّابی
هختلف آى ًـبى هی دّذ(اػپکتَس .)2000،2هحققبى ثِ دٍ ًَّ سهبیت ؿغلی اؿبسُ هی کٌٌذ:
 -1سهبیت دسًٍی
 -2سهبیت ثیشًٍی
«سهبیت دسًٍی» اص دٍ هٌجْ ثِ دػت هی آیذ .اٍ احؼبع یزتی کِ اًؼبى كشفبً اص اؿتغب ثِ کبس ٍ فٔبییت ٓبیذؽ هی ؿَد .یزتی کاِ ثاش اثاش هـابّذُ
پیـشفت ٍ یب اًجبم ثشخی هؼئَییت ّبی اجتوبٓی ٍ ثِ َُْس سػبًذى تَاًبیی ّب ٍ سغجت ّبی فشدی ثِ اًؼبى دػت هی دّذ.
«سهبیت ثیشًٍی» کِ ثب ؿشایي اؿتغب ٍ هحیي کبس استجبى داسد ٍ ّش یحِِ دس حب تغییش ٍ تحَ اػت .اص َٓاهل سهبیت ثیشًٍی ثِ ٌَٓاى هثب ؿاشایي
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هحیي کبس ،هیضاى دػتوضد ٍ پبداؽ ًَّ کبس ٍ سٍاثي هَجَد ثیي کبسگش ٍ کبسفشهب سا هی تَاى ًبم ثشد(ؿفیٔی.)1394 ،
ایي گًَِ ثِ ًِش هی سػذ کِ َٓاهل دسًٍی کِ ؿبهل خلَكیبت فشدی هی ثبؿذ دس هقبیؼِ ثب َٓاهل ثیشًٍی ؿشایي کبس اص ثجبت ثیـتشی ثشخَسداسًاذ.
ثٌبثشایي ؿبیذ ثتَاى گفت کِ سهبیت دسًٍی پبیذاستش اص سهبیت ثیشًٍی اػت .سهبیت ؿغلی ًتیجِ تٔبهل ثیي سهبیت دسًٍی ٍ ثیشًٍی اػت ٍ داسای اثٔابد صیاش
هی ثبؿذ:
ٓ .1ضت ًفغ :اًؼبى ّب ثب ٌّجبسّب ٍ ًیبصّبی اخالقی کِ دس دسٍى خَد ثِ ٍجَد هی آٍسًذ صًذگی هی کٌٌذ ،هحتشم ؿاوشدى ایاي ٌّجبسّاب ٍ ایگاَی
سفتبسی دس کؼت سهبیت ؿغلی آًبى تبثیش ثؼضایی داسد .هذیش ؿبیؼتِ آى اػت کِ کبسکٌبى سا دس خلق ایي ٌّجبسّب یبسی کٌذ.
 .2ؿٌبػبییّ :وِ اًؼبى ّب ثِ ًَس ؿذیذ یب هٔیف ٓالقِ داسًذ تب اص ػَی دیگشاى هَسد ؿٌبػبیی ٍ احتشام قشاس گیشًذ.
 .3اسهبی خَاػت ّب :اًؼبى ّب ّوَاسُ دس پی اسهبی ًیبصّبی هبدی ٍ هٌَٔی خَیؾ اًذ .ایي اهش ثش سهبیت ؿغلی آًبى هَثش اػت.
 .4یزت :یزت ثخؾ ثَدى ؿغل ٍ فٔبییت ّبی ؿغلی دس کبسکٌبى ایجبد خـٌَدی ٍ سهبیت ؿغلی هی کٌذ.
 .5كویویت :دٍػتی ٍ كویویت دس سٍاثي هیبى کبسکٌبى یک هحشک قاَی اًگیاضؽ کاِ ثاِ سهابیت ؿاغلی هٌجاش های ؿاَد ثاِ ؿاوبس های آیاذ (.
ٍیلیبهض.) 2004،3
ّنچٌیي چگًَگی سٍاثي اًؼبًی دس ػبصهبى ،سٍاثي ّوکبساى ثب یکذیگش ،هذیشیت ،کبسکٌبى ٍ ثؼیبسی هَاسد دیگش دس ًگشؽ آوابء ًؼاجت ثاِ ؿاغل
خَیؾ هَثش ّؼتٌذ .ثذیْی اػت ًحَُ هذیشیت ػبصهبى کِ ٓبهل ثؼیبس هْوی دس سهبیت ؿغلی کبسکٌبى هی ثبؿذ ،خَد تحت تبثیش فشٌّگ حبکن ثاش ػابصهبى
اػت .دس ٍاقْ توبهی سٍیِ ّب ،ؿیَُ ّبی کبسی ٍ آتجبسی کِ ػبصهبى هَسد ًِش دس اجتوبّ اص آى ثشخَسداس اػتّ ،وگی هتبثش اص فشٌّگ ػبصهبًی هی ثبؿذ کِ
ثش ثشداؿت ٍ ًَّ ًگشؽ آوبی ػبصهبى هَثش اػت(احوذصادُ قلبة ،حیذسی ٍ ٓجبػی هقذم.)1392،
یزا دس ایي پظٍّؾ ثذًجب ثشسػی هَیفِ ّبی داسای ساثٌِ ثب سهبیت ؿغلی اص جولِ جبهِٔ پزیشی ػبصهبًی ٍ فشٌّگ ػبصهبًی ّؼتین.
جامعٍ پذیزی ساسماوی
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جبهِٔ پزیشی ػبصهبًیٓ ،بهلی کبسآهذ ٍ هؤثش دس یکپبسچِ ػبصی کبسکٌبى تبصُ ٍاسد دس ػبصهبى اػات(اًبتابکَپَیَ ٍ گبتال  .)2010 ،جبهٔاِ پازیشی
کبسکٌبى دس ؿشکت ّب فشایٌذی اػت کِ اص آى ًشیق کبسکٌبى ثب اسصؽ ّبی ػبصهبًیّ ،وبًٌذػبصی هی کٌٌذ ٍ اًتِابسات ؿاشکت سا دس هاَسد سفتبسّابی
ٍاثؼتِ ثِ ؿغل خَد ٍ داًؾ اجتوبٓی هشٍسی ثشای اًجبم ًقؾ ّبی خَد ثِ ٌَٓاى ٓوَی کبسآهذ سا فشا هی گیشًذ .جبهِٔ پازیشی ػابصهبًی سا های تاَاى
ثشحؼت چٌذیي ثٔذ کِ ّوگی داسای ساثٌِ هثجت ٍ هٌٔبداسی ثب سهبیت ؿغلی ّؼتٌذ تٔشیف ًوَد (ثیگلیبسدی ،پتشًٍی ٍ دٍسهیَ.)2005 ،5
تبئَسهیٌب ( )1997جبهِٔ پزیشی ػبصهبًی سا ؿبهل چْبس ػبصُ دسیبفت آهَصؽ ،تفبّن ،حوبیت کبسکٌبى ٍ چـن اًذاص اص آیٌذُ ػبصهبى هی داًذ:
.1

دسیبفت آهَصؽ،

.2

فْن ًقؾ ّبی خَد ٍ ػبصهبى (تفبّن)

.3

حوبیت ّوکبساى

.4

چـن اًذاصّبی آیٌذُ دس ػبصهبى

دس کٌبس اهش فْویذُ ؿذى ٍ حوبیت ؿذى اص ًشف هذیشاى ٍ ػشپشػتبى دس ؿشکت ّب هی تَاًذ ثِ ًَس جذی خٌبّب ٍ اؿتجبّبت کبسکٌبى سا دس دسٍى ؿشکت
ّب کبّؾ دّذ .ایي اهش دس یک چشخِ پیؾ سًٍذُ ثبٓا سهبیت ٍ احؼبع خَدکبسآهذی ثبالتش کبسکٌبى هی ؿَد .دس ٍاقْ تفبّن (یب فْن هتقبثل) هیبى
کبسکٌبى ٍ ؿشکت ّب (ثَیظُ ػشپشػتبى ٍ هذیشاى) ثِ ػبدگی هٌجش ثِ ػٌح ثبالتشی اص هَفقیت ٍ اثشثخـی ٍ ثذًجب آى تْٔذ ّش چِ ثیـتش کبسکٌبى ثِ ؿشکت
ّب هی ؿَد .ثٔجبستی دیگش تفبّن ؿبهل چگًَگی ادساک ٓولیبت ػبصهبى ٍ فْن ًقؾ ّبی خَد ٍ ػبصهبى هی ؿَد.
جٌجِ ثؼیبس هْن دیگش اص جبهِٔ پزیشی ػبصهبًی تٔبهل کبسکٌبى ثب ّوکبساى اػت ،چٌیي تٔبهل ّبیی ثشای ایٌکِ کبسکٌبى ثتَاًٌذ ثٌَس هؤثش ٍ کبسآهذی
دس ػبصهبى ٓول کٌٌذ ثؼیبس هشٍسی اػت .تٔبهل ّبی هثجت ٍ حوبیت گشاًِ ّوکبساى دس دسٍى ؿشکت ّب ثِ ًَس جاذی ثاب سفتبسّابی هاذًی (سفتبسّابیی کاِ
جضٍ ٍُبیف ٍ ًقؾ ّبی ػبصهبًی کبسکٌبى ًیؼت ،اهب اًجبم آى ّب ثِ ٓولکشد هؤثش فشدی ٍ ػبصهبًی هٌجش هی ؿاَد داسای ساثٌاِ هثجات اػات (ثیکاشّ ،بًات ٍ
آًذسیَ.)2006 ،6
ٍ ثبالخشُ چْبسهیي ثٔذ اكلی جبهِٔ پزیشی ،ادساکبت کبسکٌبى اص چـن اًذاصّبی ؿغل خَد ٍ پزیشؽ آى دس ؿشکتی اػت کِ کبس هی کٌٌذ
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فزَىگ ساسماوی
فشٌّگ یک ػبصهبى ثبٍسّبً ،گشؽ ّب ،فشهیِ ّب ٍ اًتِبسات هـتشکی سا دس ثش هی گیشد کِ دس ًجَد قبًَى یب دػتَسایٔول كشیح ،سفتبسّب سا ّذایت های کٌاذ ٍ
دس ثیـتش ػبصهبى ّب ٍ غبیت هَقٔیت ّبی هذیشیتی ایي چٌیي اػت؛ فشٌّگی کِ هی تَاًذ هٌجْ ًیشٍهٌاذی اص َّیاتّ ،اذف هـاتشک ٍ سٌّواَد أًٌابف پازیش
ثبؿذ .فشٌّگ هْن اػت صیشا ّش اقذاهی ثذٍى آگبّی اص ًیشٍّبی فشٌّگی هوکي اػت پیبهذّبی پیؾ ثیٌی ًـاذُ ٍ ًبخَاػاتِ ای داؿاتِ ثبؿاذ (ؿابیي.)2005 ،
ثٔجبستی دیگش فشٌّگ ػبصهبًی پذیذُای پیچیذُ هی ثبؿذ کِ دس تؼشیْ سًٍذ پیـشفت ٍ دگشگًَی ػبصهبى ًقؾ ثِ ػضایی داسد ٍ دس ٍاقاْ فشٌّاگ ػابصهبًی
ػیؼتوی اص اػتٌجبى هـتشک ثیي کبسکٌبى یک ػبصهبى دس هَسد ػبصهبى اػت ٍ ّویي ٍیظگی هـاتشک ،دٍ ػابصهبى سا اص یکاذیگش جاذا های کٌاذ .اص ایاي سٍ،
دسک دسػت فشٌّگ یک ػبصهبى ،تابثیش ثؼاضایی دس افاضایؾ تَاًابیی کبسکٌابى دس دسک اّاذاف ساّجاشدی ػابصهبى داسد ٍ هٌجاش ثاِ هَفقیات ػابصهبى های
ؿَد(ؿٔلِ کبس.)1394 ،
فشٌّگ ػبصهبًی دًؼیَى یکی اص ایگَّبی فشٌّگ ػبصهبًی اػت کِ هجٌبی اكلی اؽ ،ایي ًکتِ اػت کِ فشٌّگ چگًَِ ثش ٓولکشد ػبصهبى تبثیش های
گزاسد ٍ ؿبهل اثٔبد کبهل ٍ ٓویقی اص فشٌّگ ػابصهبًی اػات (کشدًابیئج ،فابًی ٍ هؼأَدی .)1393،دًیؼاَى هٔتقاذ اػات فشٌّاگ ػابصهبًی ثاِ اسصؽ ّاب ٍ
ثبٍسّبیی اؿبسُ داسد کِ هجٌبی ػیؼتن ّبی هذیشیت ػبصهبىٓ ،ولکشدّب ٍ سفتبسّب ثِ ؿوبس هی سًٍذ .ثٌاَس کلای فشٌّاگ ػابصهبًی ٓجابست اػات اص ؿخلایت
هشهَص ،هٌؼجن ٍ پیچیذُ ػبصهبى کِ دس ػِ ػٌح ثِ ّن تٌیذُ َّؿیبس(هجوَِٓ ای اص سٍیِ ّبی سفتبسی ٍ کبسی هحؼَع ٍ هـاَْد ،ادساکابت ٍ ًوبدّاب)ً ،یواِ
َّؿیبس(هجوَِٓ ای اص اسصؽ ّب ،ثبٍسّبٌّ ،جبسّبً ،گشؽ ّب ٍ اًتِبسات) ٍ ًبّـیبس(هجوَِٓ ای اص هفشٍهبت ثٌیابدی) دس ّاش ػابصهبى ٍجاَد داؿاتِ ٍ هاوي
َّیت ثخـی ثِ ػبصهبى ٍ توبیض آى اص ػبصهبى ّبی دیگش ثش ٓولکشدّبی توبهی ػٌَح ػبصهبى تبثیش هی گزاسد(خبکپَس .)1389 ،دس ٍاقْ توبم هَیفِ ّبی رکاش
ؿذُ دس هذ دًیؼَى ثٌَس هٌٔبداسی ثب ٓولکشد کلی ،سهبیت ؿاغلی ٍ کیفیات ساثٌاِ داسد ٍ هیاضاى سؿاذ ٍ ػاَدآٍسی ساثٌاِ هأیفی ثاب اثٔابد هاذ دًیؼاَى
داسًذ(دًیؼَى ٍ ًیل .)2000 ،7ایي هذ ٍ ،یظگی ّبی فشٌّگ ػبصهبًی سا ؿابهل :دسگیاش ؿاذى دس کبس(هـابسکت ،)8ػابصگبسی(ثجبت ٍ یکپابسچگی ،)9اًٌجاب
پزیشی(أًٌبف پزیشی ٍ )10سػبیت( هبهَسیت) هی داًذ کِ ثِ ؿشح ریل ٌَٓاى هی گشدًذ :
.1

هـبسکت کِ ثب ػِ ؿبخق تَاًوٌذ ػبصی ،تین ػبصی ٍ تَػِٔ قبثلیت ّب هاَسد ػاٌجؾ قاشاس گشفتاِ ٍ اسصؽ ّابیی کاِ اص ػاٌَح ثابالی
دسگیش ؿذى دس کبس ًبؿی هی ؿَد ،جبیگبُ ػبصهبًی ٍیظُ ای دس جْت گیشی گشٍّی دس هقبثل ٓولکشد فشدی ٍ حغ هبیکیات افاشاد دس
ػبصهبى داسد(سحین ًیب ٍ ٓلیضادُ.)1388 ،



تَاًوٌذ ػبصی :افشاد ثشای اداسُ کبسّبی سٍصهشُ خَد ،اختیبس ٍ تَاًبیی الصم سا داسا هی ثبؿٌذ ٍ ٓاالٍُ ثاش حاغ تْٔاذ ،احؼابع هبیکیات
ًؼجت ثِ ػبصهبى خَد هی کٌذ.



تین ػبصی :هٌَِس اص گشایؾ ثِ کبس گشٍّی ،اسصؽ قبئل ؿذى ثشای کبس جؤی اػت ًِ فشدی ٍ ّوچٌیي اّویت دادى ثِ اّذاف هـاتشک
کِ ّوِ کبسکٌبى ػبصهبى ثشای سػیذى ثِ آًْب احؼبع هؼئَییت هی کٌٌذ.



تَػِٔ قبثلیت ّب :ػبصهبى دائوب دس حب افضایؾ هْبست ّبی کبسکٌبى ،ػشهبیِ گزاسی هی کٌذ تب ثتَاًذ دس ٓشكِ سقبثت پبیذاس خَد هبًاذُ
ٍ ًیبصّبی خَد سا ثشآٍسدُ کٌٌذ.

.2

ػبصگبی ،ثجبت ٍ یکپبسچگی ،دس ایي ًَّ فشٌّگ ،اص آًجب کِ تَافق اكلی ثش هفبّین کلوبت ،سفتبسّاب ٍ ًوبدّاب ٍجاَد داسد ،استجبًابت،
فشایٌذ ثؼیبس قبثل اًویٌبًی ثشای تجبد اًالٓبت هی ثبؿذ .دس ایاي فشٌّاگً ،آَی دیاذگبُ ٓواَهی ٍ ثابٍس هـاتشک ثایي کبسکٌابى یاک
ػبصهبى ایجبد هی ؿَد کِ ػجت افضایؾ یکپبسچگی ٍ دسک کبسکٌبى ًؼجت ثِ ّن ٍ ّوچٌیي ًؼجت ثِ ػابصهبى های ؿاَد .ؿابخق ّابی
هَجَد ثشای اًذاصُ گیشی ایي ٍیظگی ؿبهل:



اسصؽ ّبی ثٌیبدیي :کبسکٌبى یک ػابصهبى داسای هجوَٓاِ ای اص اسصؽ ّابی هـاتشک ثاب یکاذیگش ّؼاتٌذ کاِ ثبٓاا حاغ یگابًگی ٍ
هـخق ؿذى اًتِبسات هی گشدد.
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تَافق :ک بسکٌبى ػبصهبى قبدس ّؼتٌذ تب دس هَسد هَهَٓبت هْن ػبصهبى ثِ تَافق ثشػٌذ کِ ایي اهش خاَد ثبٓاا دػاتیبثی ثاِ ػاٌَح اٍییاِ
تَافق اػت ٍ هغبیشتْب سا ثشًشف هی کٌذ.



ّوبٌّگی ٍ پیَػتگیٍ :احذّبی هختلف دس ػبصهبى تَاًبیی کبس دس کٌبس یکذیگش سا داسًذ تب اص آى ًشیق ،ثِ اّذاف هـتشک خَد دػات
یبثٌذ دسحبییکِ ثِ هشصّبی ػبصهبًی ًیض آػیجی ٍاسد ًوی کٌٌذ.

.3

اًٌجب پزیشی ،فشٌّگ ّبیی کِ ػبصهبى سا ثِ ّوبٌّگی ثب تغییشات ٍ ؿشایي هحیي ػَ های دٌّاذ ،ػاٌح اثاش ثخـای ٍ ثْاشُ ٍسی آًْاب
افضایؾ هی یبثذ .دس ٍاقْ اًٌجب پزیشی ،ػبصهبى سا تَاًب هی کٌذ تب ثِ هحیي داخلی ٍ خبسجی ػبصهبى خاَد پبػاب ثْتاشی دٌّاذٍ .یظگای
اًٌجب پزیشی ثب ػِ ؿبخق اكلی هَسد ثشسػی قشاس هی گیشد:



ایجبد تغییش :ػبصهبى ایي تَاًبیی سا داسد تب ایضاهبت هشتجي ثب تغییشات هحیٌی سا ثشآٍسدُ کٌاذ .ایجابد تغییاش الصهاِ هحایي پَیابی اهاشٍصی
اػت ٍ ػبصهبى سا قبدس هی ػبصد تب هوي ؿٌبخت كحیح هحیي کبسی خَد ،ثِ سًٍذ جبسی دس ػبصهبى خَیؾ پبػب دادُ ٍ ٓاذم قٌٔیات
ّب سا دس آیٌذُ ػبصهبى پیؾ ثیٌی کٌٌذ.



توشکض ثش هـتشی :ػبصهبى هوي دسک کبه ل ًیبصّبی هـتشیبى خَد ،ثشای حال آًْاب ثاِ ػاشٓت ٍاکاٌؾ ًـابى دادُ ٍ ثاِ دییال تَجاِ ثاِ
هـتشیبى خَدً ،یبصّبی آیٌذُ آًبى سا ًیض پیؾ ثیٌی هی کٌٌذ.



یبدگیشی ػبصهبًی :ػبصهبى ّب پیبم ّبیی سا اص هحیي خَد دسیبفت کشدُ ،آًْب سا تشجوِ ٍ تفؼیش های کٌٌاذ تاب ثتَاًٌاذ اص آى ًشیاق ،داًاؾ
هَسد ًیبص خَد سا کؼت کشدُ ٍ ثِ تَػِٔ قبثلیت ّبی خَد جْت ًَآٍسی ثپشداصًذ.

.4

هبهَسیت(سػبیت) ،ثش ایي هْن تبکیذ داسد کِ فشٌّگ ثیبًگش تٔبسیف یکؼابى اص اّاذاف دس یاک ػابصهبى اػات کاِ ًاِ تٌْاب ثاش ػاشهبیِ
گزاسی ٍ ثْجَد ٍهٔیت ػبصهبى تبثیش هثجت داسًذ ،ثلکِ ثِ ؿٌبػبیی ساّکبسّبیی های پاشداصد کاِ ثاِ سًٍاذّبی حشکتای یاک ػابصهبى سا
کوک کٌٌذ .دسک سػبیت ػبصهبى ثِ آى اجبصُ هی دّذ تب ج شیبى سفتبسی خَد سا ثش پبیِ آیٌذُ هٌلَة کِ ػبصهبى ثِ ػوت آى های سٍد،
ػبصهبًذّی کٌذ(دًیؼَى .)2006 ،سػبیت یک ػبصهبى ثش اػبع ػِ ؿبخق اكلی هَسد ثشسػی قشاس هی گیشد:



گشایؾ اػتشاتظیک :گشایؾ ّبی ساّجشدی ٍاهح ،جْت اّذاف ػبصهبًی سا هـخق هی کٌذ ٍ ،تٔییي هی کٌذ کِ ّاش فاشد چگًَاِ های
تَاًذ ثِ ػبصهبى خَد کوک کٌذ.



اّذاف ٍ هقبكذ :یک ػشی اّذاف ٍ هقبكذ دس ػبصهبى ٍجَد داسد کِ هی تَاًذ ثب سػبیت ،چـن اًذاص ٍ اػتشاتظی ػبصهبى استجبى داؿاتِ
ٍ جْت کبسی ّش فشد سا ًـبى هی دّذ.



چـن اًذاص :آوبی ػبصهبى ،دیذی هـتشک اص ٍهٔیت هٌلَة ػبصهبى سا اسائِ هی دّذ ،ایي دیذً ،ـبى دٌّذُ اسصؽ ّبی ثٌیبدیي ّؼاتٌذ
کِ دس قلت ٍ رّي افشاد ػبصهبى ًفَر کشدُ ٍ آًْب سا ساٌّوبیی هی کٌذ.

اص آًجب کِ ثْجَد فشٌّگ ػبصهبًی الصهِ هَفقیت ٍ پیـشفت ػبصهبى اػت ،اص ایٌشٍ ،اسصیبثی ایي چْبس ؿبخق ،ثِ هذیش دس فْن ثْتش ٍهأیت فشٌّگای
ػبصهبى ٍ تٔییي صهبى تغییش دس آى فشٌّگ کوک هی کٌذ.
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پیطیىٍ پژيَص
ؿْضاد ،اقجب ٍ گلضاس( ) 2013ثیبى هی داسًذ کِ هـبسکت کبسکٌبى ،یکی اص فبکتَسّبی هْان دس ٓولکاشد ؿاغلی اػات ٍ ساثٌاِ هٌٔابداسی ثاب فشٌّاگ
ػبصهبًی داسد .آٍاهلِ )2013(11دس پظٍّؾ صهیٌِ ای خَد ثِ ثیبى اّویت تَاًوٌذػبصی (یکی اص َٓاهل هاَثش دس فشٌّاگ ػابصهبًی دًیؼاَى) دس ثْجاَد ٓولکاشد
کبسکٌبى پشداختِ ٍ ٌَٓاى هی داسد کِ تَاًوٌذػبصی کبسکٌبى ،فشایٌذی اػت کِ هـبسکت ،آهَصؽ ،ثْجَد ؿغلی ،گشدؽ ؿغلی ٍ فشكاتْبی ٓبدالًاِ سا ثاشای
کبسکٌبى فشاّن هی آٍسدٍ .سّضى ) 2010(12تالؽ هی کٌذ تب ًـبى دّذ کِ ثشای غلجِ ثش سفتبس ػاکَت ،تغییاش فشٌّگای هاشٍست داسد ٍ فشٌّاگ ػابصهبًی کاِ
هْوتشیي هَیفِ دس ػبصهبى ّب اػت ،ثبیذ اص اًبٓت هٌلاق ثاِ کواب تغییاش یبثاذ .طٍصف ٍ دای ) 2009(13ثیابى های داسد کاِ ثایي فشٌّاگ ػابصهبًی ٍ هـابسکت
کبسکٌبى ساثٌِ هثجتی ٍ هٌٔبداسی ٍجَد داسد .تبئَسهیٌب ( )2009ثب ٌَٓاى جبهِٔ پزیشی حلقِ گن ؿذُ ثیي ًیبصّبی کبسکٌبى ٍ فشٌّگ ػبصهبًی هـخق کشد کاِ
جبهِٔ پزیشی ػبصهبًی ثِ ٌَٓاى ٓبهلی هْن ٍ اكلی ثشای ثشآٍسد ًیبصّبی ػبصهبًی کبسکٌبى ٍ ًْبدیٌِ ػبصی فشٌّگ ػبصهبًی دس ػبصهبى ًقؾ ایفاب های کٌاذدس
داخل کـَس ًیض فشصاًِ (ً )1394ـبى داد کِ ثیي فشٌّگ ػبصهبًی ثب چْبس ثٔذ (دسگیش ؿذى دس کبس،ػبصگبسی ،اًٌجب پزیشی ،سػبیت )ٍ سهبیت ؿاغلی ساثٌاِ
هٌٔبداسی ٍجَد داسد .ثٔذ دسگیش ؿذى دس کبس ستجِ اٍ  ،ثٔذ سػبیت ستجِ دٍم ،ثٔذ ػبصگبسی ستجِ ػَم ٍ ثٔذ اًٌجب پزیشی ستجِ چْبسم سا ثشای ایجابد سهابیت
ؿغلی ثذػت آٍسدًذ .جٔفشی (ً )1394ـبى داد کِ فشٌّگ ػبصهبًی ٍ توبهی اثٔابد آى ؿابهل دسگیشؿاذى دس کابس ،ػابصگبسی ،اًٌجاب پازیشی ٍ سػابیت ثاش
سهبیت ؿغلی ٍ ٓولکشد ػبصهبًی هذیشاى ٍ کبسکٌبى ػبصهبى حج ٍ صیبست اػتبى تْشاى تیثیش هثجت ٍ هٌٔبداسی داسدٓ .شة پَس ( )1394ثیبى های داسد فشٌّاگ
ػبصهبًی ثِ كَست هؼتقین هی تَاًذ ثش هیضاى سهبیت هٌذی کبسکٌبى هَثش ثبؿذ .ثٌبثشایي ثب هذیشیت كحیح هَیفِ ّبی فشٌّگ ػبصهبًی ٍ تغییاش ؿابخق ّابی
فشٌّگ ػبصهبًی ٍ تجذیل آى ّب ثِ ؿبخق ّبی هفیذ ٍ هَثش ،سهبیت ؿغلی کبسکٌبى افضایؾ یبفتِ ٍ دس جْت هٌلاَة تغییاش یاب اكاالح ؿاًَذ .كابدقی یکتاب
(ً )1393ـبى داد کِ توبم اثٔبد فشٌّگ ػبصهبًی ثش سهبیت ؿغلی کبسکٌبى تبثیش داسد .هٌبثق ثب ًتبیج ثذػت آهذُ ؛ ثٔذ دسگیش ؿذى دس کبس ثیـتشیي ًقاؾ سا ثاب
سهبیت ؿغلی داسد ٍ ثٔذ اًٌجب پزیشی کوتشیي اهتیبص سا ثشای ایجبد سهبیت ؿغلی کبسکٌبى ثِ دػت آٍسدُ اػت .یبفتِ ّبی حقیقتیبىّ ،بؿایوبى فاش ٍ هاشادی
(ً ) 1392یض ًـبى هی دّذ کِ جبهِٔ پزیشی ػبصهبى ثب هؼئَییت اجتوابٓی دس ّواِ اثٔابد داسای ساثٌاِ هٌٔابداس اػات .یَػاف صادُ (ً )1390ـابى داد کاِ اثٔابد
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فشٌّگ ػبصهبًی ؿبهل ػبصگبسی ،هبهَسیت ،دسگیش ؿذى دس کبس ٍ اًٌجب پزیشی ثب سهبیت ؿغلی ّوجؼتگی هثجات داؿاتِ اػات ٍ ستجاِ ثٌاذی ؿابخق ّابی
فشٌّگ ػبصهبًی دس ایي پظٍّؾ ثلَست  -1ػبصگبسی -2هبهَسیت  -3دسگیش ؿذى دسکبس -4اًٌجب پزیشی ثذػات آهاذُ اػات .ؿابئوی ثشصکای ٍ اكاغشی
( )1389ثیبى هی داسًذ ثیي جبهِٔ پزیشی ػبصهبًی ٍ تْٔذ ػبصهبًی ساثٌة هثجت ٍ هٌٔبداس ٍجَد داسد ٍ ًتبیج تحلیل سگشػایَى ًـابى های دّاذ دٍ سٍؽ ثبثات ٍ
تیییذ جبهِٔ پزیشی ػبصهبًی ،پیؾ ثیٌی کٌٌذُ ّبی قَی تشی ثشای تْٔذ ػبصهبًی ّؼتٌذً .بدی ،گل پاشٍس ٍ ػایبدت ( ،)1388دس پظٍّـای یبفتاِ اػات جبهٔاِ
پزیشی ػبصهبًی ٍ اثٔبد آى داسای ساثٌِ هثجت ٍ هٌٔی داسی ثب آسصٍّبی ؿغلی کبسکٌبى دس هحیي ّبی کبسی هی ثبؿذ.
دس ًْبیت ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ؿشکت کـت ٍ كٌٔت هیشصا کَچک خبى ػبییبًِ هشسّبی هبدی ٍ غیشهبدی صیبدی اص ًبدیذُ گشفتي اّویت ٍ ًقؾ ساثٌاِ
جبهِٔ پزیشی ػبصهبًی ٍ فشٌّگ ػبصهبًی ثب سهبیت ؿغلی دس ػٌَح هختلف کبسکٌبى خَد هتحول ؿذُ اًذ ٍ ثِ ّویي دییل ثب ایي هؼئلِ ثاِ چـان یاک ًقٌاِ
هٔف اػبػی ٍ چبیـی دس ایي ؿشکت ثشخَسد ؿذُ ٍ تلوین ثِ اًجبم یک تحقیق ٓلوی ٍ پظٍّـی جْت آػایت ؿٌبػای هَهاَّ فاَ ٍ اسائاِ ساّکبسّابی
ٓلوی گشفتِ ؿذُ اػت .دس ٍاقْ پظٍّؾ حبهش دس ساػتبی فشاّن ػبصی ؿَاّذی اص ساثٌِ جبهِٔ پزیشی ػبصهبًی ٍ فشٌّگ ػبصهبًی ثب سهبیت ؿغلی کبسکٌبى
هی ثبؿذ .ثًَِس کلی دس پظٍّؾ حبهش ثِدًجب پبػب ثِ ایي ػؤا اػت کِ آیب جبهِٔ پزیشی ػبصهبًی ٍ فشٌّگ ػبصهبًی ٍ هَیفِ ّبی آًْاب ثاب سهابیت ؿاغلی
کبسکٌبى داسای ساثٌِ هی ثبؿذ؟ دس ایي ساػتب فشهیِّبی تحقیق ثِ تشتیت صیش هٌشح هیگشدًذ:


فشهیِ اٍ  :ثیي فشٌّگ ػبصهبًی ٍ سهبیت ؿغلی کبسکٌبى ؿشکت کـت ٍ كٌٔت هیشصا کَچک خبى ساثٌِ هٌٔی داسی ٍجَد داسد.



فشهیِ دٍم :ثیي جبهِٔ پزیشی ٍ سهبیت ؿغلی کبسکٌبى ؿشکت کـت ٍ كٌٔت هیشصا کَچک خبى ساثٌِ هٌٔی داسی ٍجَد داسد.



فشهیِ ػَم :ثیي فشٌّگ ػبصهبًی ٍ جبهِٔ پزیشی ٍ سهبیت ؿغلی کبسکٌبى ؿشکت کـت ٍ كٌٔت هیشصا کَچک خبى ساثٌِ چٌذگبًِ
ٍجَد داسد.

ؿکل -2هذ هفَْهی پظٍّؾ (ثشگشفتِ اص جبهِٔ پزیشی ػبصهبًی تبئَسهیٌب ( ،)1994فشٌّگ ػبصهبًی دًیؼَى ( ٍ )2000سهبیت ؿغلی کٌذا ٍ ّیَییي
())1969
ريش ضىاسی پژيَص
سٍؽ هَسد اػتفبدُ دس ایي پظٍّؾ ثش حؼت ّذف اص ًَّ کبسثشدی ،اص ًِش گشدآٍسی دادُ ّب تَكیفیٓ -لی ٍ ثاش هجٌابی ًاَّ دادُّابی گاشدآٍسی
ؿذُ اص ًَّ کوی هیثبؿذ .دس ایي ساػتب پشػـٌبهِّبیی ثشای دسیبفت ًِشات کبسکٌبى ؿشکت کـت ٍ كٌٔت هیاشصا کَچاک خابى تَصیاْ ؿاذُ ٍ ًتابیج دس
گشدیذُ اػت .اص آًجبیی کِ دس ایي پظٍّؾ یک ساثٌِ ٓلت ٍ هٔلَیی ثشسػی هیؿَد ،سٍؽ تحقیق اص ًِش ساثٌِ ثیي هتغیشّب اص ًَّ ٓلی های ثبؿاذ کاِ ثاشای
ثشسػی ّوِ جبًجِ هذ هفَْهی تحقیق اص ّوجؼتگی پیشػَى اػتفبدُ ؿذُ اػت.
جبهِٔ آهبسی پظٍّؾ کلیِ کبسکٌبى داسای هذسک تحلیلی کبسؿٌبػی ٍ ثبالتش ؿشکت کـت ٍ كٌٔت هیشصا کَچک خبى دس ػااب  1394اػت کِ
اص ایي تٔذاد ثب اػتفبدُ اص فشهَ کَکشاى ،حجن ًوًَِ ً 117فش اص کبسکٌبى ثِدػت آهذ کِ ثش اػبع سٍؽ ًوًَِ گیشی تلبدفی ػبدُ اًتخابة ؿاذًذ .دس اداهاِ
ثشای جوْآٍسی دادُّب اص ػِ پشػؾًبهِ ثؼتِ پبػب ؿبهل:

 جبهِٔ پزیشی ػبصهبًی :ثشای ػٌجؾ جبهِٔ پزیشی ػبصهبًی اص پشػـٌبهِ  20ػؤایی تبئَسهیٌب ( )1994کِ تَػي ثیگلیبسدی ٍ ّوکبساى ()2005
اسائِ ؿذُ اػتفبدُ ثٔول آهذ .ایي پشػـٌبهِ اص پشػـٌبهِ ّبی ثؼیبس هٔشٍف ثشای ػٌجؾ جبهِٔ پزیشی ػبصهبًی دس چْبس حیٌِ آهَصؽ،
تفبّن ،حوبیت ّوکبساى ٍ چـن اًذاص آیٌذُ اػت.
 فشٌّگ ػبصهبًی :ایي هتغیش ثش اػبع هٌبیِٔ دًیؼَى ( ،)2000ؿبهل هَیفِ ّبی هـبسکتی (تَاًوٌذ ػبصی ،تین هحَسی ،قبثلیت تَػِٔ) ،ػبصگبسی
(اسصؽ ّبی ثٌیبدی ،تَافق ،یکپبسچگی) اًٌجب پزیشی (ثِ ٍجَد آٍسدى تغییش ،توشکض ثش هـتشی ،یبدگیشی ػبصهبًی) ،هبهَسیتی(ّذایت
ساّجشدی ،اّذاف ٍ هقبكذ ،فشادیذ) .هٌَِس اص فشٌّگ ػبصهبًی دس پظٍّؾ حبهشً ،وشُ ای اػت کِ آصهَدًی ّب اص پبػب ثِ ػَاالت  36گَیِ
ای پشػـٌبهة فشٌّگ ػبصهبًی دًیؼَى( ،)2000ثذػت هی آٍسًذ.
ّ وچٌیي دس ایي پظٍّؾ ثشای جوْ آٍسی دادُ ّبی هَسد ًیبص اص پشػـٌبهِ  70ػَایی سهبیت ؿغلی کٌذا ٍ ّیَییي ( )1969اػتفبدُ ؿذ.
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یافتٍ َای پژيَص
دس ایي تحقیق اص دٍ سٍؽ آهبس تَكیفی ٍ اػتٌجبًی اػتفبدُ ؿذُ اػت آهبس تَكیفی ؿبهل جذٍ فشاٍاًی ،هیبًگیي ،اًحشاف هٔیبس ٍ ًوَداس اػات ٍ آهابس
اػ تٌجبًی ثٔذ اص اًذاصُ گیشی ًشهبییتِ ثَدى دادُ ّب ٍ اثجبت ًشهب ثَدى اص آصهَى پبساهتشیک ّوجؼتگی پپشػَى ٍ سگشػیَى اػتفبدُ ؿذُ اػت.
یافتٍ َای تحقیق در بخص آمار تًصیفی
دس ایي ثخؾ ،اثتذا جذاٍ ٍ ًوَداسّبی ػتًَی هشتجي ثب ٍهٔیت جؤیتؿٌبػی ًوًَِ آهبسی پظٍّؾ ٍ ّنچٌایي جاذاٍ هاشتجي ثاب هیابًگیي ٍ اًحاشاف
اػتبًذاسد پبػبّبی ًوًَِ آهبسی پظٍّؾ ٍ ػپغ ًتبیج آصهَى فشهیِ ّب ثِكَست تفلیلی آٍسدُ ؿذ .جذٍ صیش فشاٍاًای ٍ دسكاذ ًوًَاِ پاظٍّؾ حبهاش سا
ثِ تفکیک جٌؼیت ،ػٌح تحلیالت ٍ ًَّ اؿتغب ًـبى هی دّذ.

جذٍ  .1فشاٍاًی ٍ دسكذ ًوًَِ پظٍّؾ حبهش ثِ تفکیک جٌؼیت ،ػٌح تحلیالت ٍ ًَّ اؿتغب

هتغیش
جٌؼیت

ًَّ اؿتغب

ػٌح تحلیالت

گشٍُ

فشاٍاًی

دسكذ

هشد

87

96/7

صى

3

3 /3

هذیش

3

3 /3

کبسؿٌبع

60

66/7

ػشپشػت

27

30

دیپلن

9

10

کبسداًی

9

10

کبسؿٌبػی

66

73/3

کبسؿٌبػی اسؿذ

6

6 /7

جذٍ  . 2فشاٍاًی ٍ دسكذ ًوًَِ پظٍّؾ حبهش سا ثِ تفکیک گشٍُّبی ػٌی ٍ ػبثقِ کبس ًـبى هی دّذ.

Kendal& Hulin
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جذٍ  .2فشاٍاًی ٍ دسكذ ًوًَِ پظٍّؾ حبهش ثِ تفکیک گشٍُّبی ػي ٍ ػبثقِ کبس

هتغیش

ػي

ػبثقِ کبس

گشٍُ

فشاٍاًی

دسكذ

صیش  30ػب

15

16/7

 31تب  40ػب

42

46/7

 41تب  60ػب

33

36/7

صیش  10ػب

36

0 /4

 11تب  30ػب

54

0 /6

جذٍ  3اًالٓبت تَكیفی اص قجیل هیبًگیي ٍ اًحشاف هٔیبس ًوشُ کؼت ؿذُ هشثَى ثِ هتغیشّبی پظٍّؾ دس آصهَدًی ّب سا ًـبى هی دّذ.
جذٍ  .3هیبًگیي ،اًحشاف هٔیبس ،ثیـتشیي ٍ کوتشیي ًوشُ آصهَدًی ّبدس هتغیشّبی پظٍّؾ
هتغیش

هیبًگیي

اًحشاف هٔیبس

کوتشیي

ثیـتشیي

فشٌّگ ػبصهبًی

2 /3

1/04

1

4

جبهِٔ پزیشی

2/78

0/61

1/63

3/94

سهبیت ؿغلی

3/02

0/41

2/31

3/87

ثش اػبع هٌذسجبت جذٍ  ،3هیبًگیي ٍ اًحشاف هٔیبس هتغیش فشٌّگ ػبصهبًی ثِ تشتیت  ،1/04 ٍ 2/3هتغیش جبهِٔ پزیشی ثِ تشتیت  ٍ 0/61 ٍ 2/78هتغیش
سهبیت ؿغلی ثِ تشتیت  0/41 ٍ 3/02هی ثبؿذ.
دس اداهِ ثِ ثشسػی ٍ آصهَى فشهیِّبی تحقیق پشداختِ هیؿَد .سٍاثي هیبى هتغیشّبی هؼتقل ثاب هتغیاش ٍاثؼاتِ سا هاَسد ثشسػای قاشاس دادُ ٍ ًتابیج تحقیاق
حبهش ثِ كَستتحلیلی اسائِ هیگشدد .جذٍ صیش هشایت ّوجؼتگی ثیي فشٌّگ ػبصهبًی ٍ جبهِٔ پزیشی ثب سهبیت ؿغلی سا دس آصهَدًی ّب ًـبى هی دّذ.
جذٍ  .4هشایت ّوجؼتگی ثیي هتغیشّبی پیؾ ثیي (فشٌّگ ػبصهبًی ٍ جبهِٔ پزیشی) ٍ هتغیش هالک (سهبیت ؿغلی)
هتغیش پیؾ ثیي

هشیت ّوجؼتگی

ػٌح هٌٔی داسی

فشٌّگ ػبصهبًی

0/73

0/001

جبهِٔ پزیشی

0/38

0/001

هٌذسجبت جذٍ ً 4ـبى هیدّذ کِ هشیت ّوجؼتگی ثیي فشٌّگ ػبصهبًی ثب سهبیت ؿغلی دس ػاٌح  p>0/05هٌٔای داس اػات ( ،)r;0/73ثٌابثشایي
فشهیِ اٍ تیییذ هی ؿَدّ .وچٌیي ،هشیت ّوجؼتگی ثیي جبهِٔ پزیشی ثب سهبیت ؿغلی دس ػٌح  p>0/05هٌٔی داس اػت ( ،)r;0/38ثٌبثشایي فشهایِ دٍم ًیاض
تیییذ هی ؿَد.
جذٍ ً 5تبیج تحلیل سگشػیَى چٌذگبًِ هشثَى ثِ تٔبهل فشٌّگ ػبصهبًی ٍ جبهِٔ پزیشی ثب سهبیت ؿغلی سا ثب سٍؽ ٍسٍد ّوضهابى (ً )Enterـابى
هیدّذ.
جذٍ ً .5تبیج تحلیل سگشػیَى چٌذگبًِ هتغیشّبی فشٌّگ ػبصهبًی ٍ جبهِٔ پزیشیجب سهبیت ؿغلی ثِ سٍؽ ٍسٍد ّوضهبى ()Enter
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هٌبثق اًالٓبت هٌذس دس جذٍ  6هشیت ّوجؼتگی چٌذگبًِ ثشای تشکیت خٌی هتغیشّبی پیؾ ثیي فشٌّگ ػبصهبًی ٍ جبهٔاِ پازیشی ثاب سهابیت
ؿغلی ثشاثش ثب  MR=0/739اػت کِ دس ػٌح  p=0/001هٌٔی داس اػت .ثٌبثشایي تقشیجبً ٍ %55اسیبًغ هشثَى ثِ سهبیت ؿغلی ثِ ٍػیلِی هتغیشّابی پایؾ ثایي
تجییي هیؿَد .ثٌبثشایي فشهیِ ً 3یض تیییذ هی ؿَد .هشیت ثتب هشثَى ثِ ّشکذام اص هتغیشّبی پیؾ ثیي ٍ هٌٔای داسی آًْاب ًیاض قبثال هـابّذُ اػات .ثاب تَجاِ ثاِ
آهبسُّبی ً ،tـبى هیدّذ کِ هقذاس ثتبی هشثَى ثِ هتغیش پیؾ ثیي فشٌّگ ػبصهبًی هٌٔبداس ٍ ثشای هتغیش جبهِٔ پزیشی هٌٔبداس ًوی ثبؿذ.
بحت ي وتیجٍ گیزی
یبفتِ ّبی پظٍّؾ ساثٌِ ثیي فشٌّگ ػبصهبًی ٍ جبهِٔ پزیشی ػبصهبًی ٍ اثٔبد آى ّب ثب سهبیت ؿغلی کبسکٌبى ؿشکت کـت ٍ كٌٔت هیشصا کَچک
خبى سا هَسد تبئیذ قشاس داد .اص آًجب کِ ٍهٔیت ػبصهبى ّبی کًٌَی هب ًـبى دٌّذُ ثوبٓت کن ػبصهبى ّب دس هقبثلِ ثب هؼبئل ٍ هـکالت ػبصهبًی هی ثبؿاذ .دس
ایي ثیي ًقؾ فشٌّگ ػبصهبًی ٍ جبهِٔ پزیشی ػبصهبًی ثٌَٔاى فبکتَسّبی هْن تیثیش گزاس ثش ثْشُ ٍسی ٍ اثشثخـی حبئض اّویت ثَدُ ٍ دس ثبیٌذگی ؿشکت ّاب،
افضایؾ کیفیت تَییذات ٍ خذهبت ،هَفقیت دس سقبثت ،افضایؾ اًگیضؽ کبسکٌبى ،سهبیت ؿغلیً ،قؾ داؿتِ ٍ هـَ اػت ،ثِ ّویي جْت ًیبصهٌذ ثشسػای ٍ
هٌبیِٔ ثیـتشی اػت کِ دس ایي پظٍّؾ ثِ خَثی ثِ آى پشداختِ ؿذ .دس ؿشایي کًٌَی کِ ػبصهبى ّب ثب هؼبئلی چاَى تغییاش ٍ تحاَالت ػاشیْ فٌابٍسی ،سقبثات
پیچیذُ ،سؿذ ػشیْ تٔذاد سقجبی جذیذ ،تٌَّ ًیبصّب ٍ خَاػتِ ّبی هـتشیبى ٍ هیل کلی ثِ ثبال ثشدى ثبصدّی ٍ ثْشُ ٍسی ،سٍثشٍ ّؼاتٌذ ،کؼات ٍ کبسّابیی های
تَاًٌذ قذست سقبثت داؿتِ ثبؿٌذ کِ ثب ثش ْٓذُ گشفتي ًقـی فٔب ٍ تیثیشگزاس اص سهبیت ؿغلی کبسکٌبى ثِ ثٌَٔاى ٓبهل تحشیک ٍ تقَیات سقبثاتً ،اَآٍسی ٍ
سٍاى کٌٌذُ تغییش ٍ ٓبهل تٔبد دس اقتلبد پَیب یبد هی ؿَد ،پـتیجبًی ًوبیٌذ .ثِ ّویي جْت استجبى هیبى فشٌّگ ػابصهبًی ٍ جبهٔاِ پازیشی ػابصهبى ٍ سهابیت
ؿغلی کبسکٌبى هَسد هٌبیِٔ قشاس گشفت ٍ اًالٓبت ٍ ًتبیجی سا دس اختیبس هب قشاس داد ،کِ دس اداهِ ثش اػبع فشهیِ ّب ثِ ؿشح آى هی پشداصین:
یبفتِ ّب ٍجَد ساثٌِ ثیي فشٌّگ ػبصهبًی ٍ سهبیت ؿغلی کبسکٌبى ؿشکت کـت ٍ كٌٔت هیشصا کَچک خبى سا هَسد تبئیذ قشاس داد .یبفتِ ّب ًـبى
داد ،ثیي فشٌّگ ػبصهبًی ثب سهبیت ؿغلی کبسکٌبى ؿشکت کـت ٍ كٌٔت هیشصا کَچک خبى ساثٌِ هٌٔبداسی ٍجَد داسد ،کِ دس هیبى اثٔبد فشٌّگ ػبصهبًی
ثٔذ هـبسکت داسای ثبالتشیي ّوجؼتگی ثب سهبیت ؿغلی کبسکٌبى هی ثبؿذ ،یٌٔی ثب توشکض ثش هـبسکت ،تین ػبصی ٍ فٔبییت ّبی گشٍّی هی تَاى دس جْت
ّشچِ ثیـتش ؿذى سهبیت ؿغلی کبسکٌبى گبم ثشداؿت .ثٌَسکلی ػبصهبى ّب هی تَاًٌذ ثب تَافق ثش ػش اسصؽ ّب ٍ ثبٍسّبی هَجَد دس ػبصهبى(فشٌّگ
ػبصهبًی) ،تٌبثق ثب تغییشّ ،وبٌّگی دس کبس ٍ ّوؼَ کشدى اّذاف فشدی ٍ ػبصهبًی ثِ افضایؾ سهبیت ؿغلی کبسکٌبى کوک ًوبیٌذ ٍ ثشًبهِ سیضاى ًیض ًوی
تَاًٌذ اػبع ٍ هٔیبس افضایؾ سهبیت ؿغلی کبسکٌبى سا ،ثذٍى تَجِ ثِ فشٌّگ ػبصهبًی پبیِ سیضی ًوبیٌذ .چشا کِ صهیٌِ ؿکَفبیی سهبیت ؿغلی کبسکٌبى ،دس
كَستی کِ فشٌّگ ػبصهبى پزیشای آى ثبؿذ ًوَد پیذا هی ًوبیذ ٍ دس ٍاقْ فشٌّگ ػبصهبًی ٌٓلشی کلیذی دس افضایؾ یب جلَگیشی اص سهبیت ؿغلی
کبسکٌبى اػت .فشٌّگ ػبصهبًی ثٌَٔاى ٓبهلی اػت کِ ثش توبم جَاًت ػبصهبى ٍ ٍُبیف هذیشیت ٍ چگًَگی ّذایت ٍ پشٍسؽ کبسکٌبى تیثیش هی گزاسد.
فشٌّگ ػبصهبًی هی تَاًذ اص ًشیق هـبسکت کبسکٌبى یٌٔی ثب دادى اختیبس ،اثتکبس ٍ تَاًبیی ثشای اداسُ کشدى کبسؿبى ثبٓا ؿَد تب کبسکٌبى احؼبع هؼئَییت
کٌٌذ ٍ ایي هَهَّ ػجت هی ؿَد تب کبسکٌبى دس اهَس هشثَى ثِ خَد تلوین گیشی کٌٌذ ٍ احؼبع سهبیت ؿغلی دس آًبى ثَجَد آیذّ .وچٌیي ػبصهبى ّب هی
تَاًٌذ ثب تـکیل تین ّبی کبسی ػجت ؿًَذ تب کبسکٌبى سهبیت ؿغلی پیذا کٌٌذ .دس اداهِ ًجق یبفتِ ّبی هذ دًیؼَى فشٌّگ ػبصهبًی سا هی تَاى دس دٍ
پیَػتبس توشکض داخلی یب خبسجی ٍ ثجبت یب أًٌبف پزیشی هَسد ػٌجؾ قشاس داد .ػبصهبى ّبیی کِ ثیـتش توشکضؿبى ثِ سٍی هحیي خبسجی ثبؿذ یٌٔی ثش سٍی
چـن اًذاص ،اّذاف ٍ هقبكذ ،جْت گیشی اػتشاتظیک ،یبدگیشی ػبصهبًی تیکیذ داؿتِ ثبؿٌذ ٍ ّوچٌیي أًٌبف ثیـتشی داؿتِ ثبؿٌذ یٌٔی ثش سٍی تَػِٔ
قبثلیت ّب ،تین ػبصی ،تَاًوٌذػبصی ،ایجبد تغییش ٍ هـتشی گشایی توشکض داؿتِ ثبؿٌذ داسای فشٌّگی ّؼتٌذ کِ هـَ سهبیت ؿغلی کبسکٌبى هی ثبؿذ .دس

ًْبیت یبفتِ ّبی پظٍّؾ ّبی هحققبًی ّوچَى ؿْضاد ،اقجب ٍ گلضاس( ،)2013فشصاًِ ( ،)1394جٔفشی (ٓ ،)1394شة پَس ( )1394كبدقی یکتب (،)1393
یَػف صادُ ( )1390دس تبئیذ یبفتِ ّبی فشهیِ حبهش هی ثبؿذ.
یبفتِ ّب ٍجَد ساثٌِ ثیي جبهِٔ پزیشی ػبصهبًی ٍ سهبیت ؿغلی کبسکٌبى ؿشکت کـت ٍ كٌٔت هیشصا کَچک خبى سا هَسد تبئیذ قشاس داد .اص آًجب
کِ ثِ صٓن اًبتبکَپَیَ ٍ گبتل ( )2010جبهِٔ پزیشی ػبصهبًیٓ ،بهلی کبسآهذ ٍ هؤثش دس یکپبسچِ ػبصی کبسکٌبى تبصُ ٍاسد دس ػبصهبى اػت ،یزا ایي یکپبسچِ
ػبصی دس ثذٍ ٍسٍد کبسکٌبى دس آیٌذُ ؿغلی ػجت ثشٍص فٔبییت ّبی گشٍّی ٍ هـبسکت دس اًجبم اهَس هی گشدد ،کِ ایي هَهَّ صهیٌِ ٍ ثؼتش الصم ثشای ثشٍص
سهبیت ؿغلی دس کبسکٌبى سا فشاّن هی ػبصد .ثٔجبستی دیگش ثذییل ایٌکِ جبهِٔ پزیشی کبسکٌبى دس ؿشکت ّب فشایٌذی اػت کِ اص آى ًشیق کبسکٌبى ثب
اسصؽ ّبی ػبصهبًیّ ،وبًٌذػبصی هی کٌٌذ ٍ اًتِبسات ؿشکت سا دس هَسد سفتبسّبی ٍاثؼتِ ثِ ؿغل خَد ٍ داًؾ اجتوبٓی هشٍسی ثشای اًجبم ًقؾ ّبی
خَد ثِ ٌَٓاى ٓوَی کبسآهذ فشا هی گیشًذ دس ًَ فٔبی یت ّبی کبسی کبسکٌبى دس ؿشکت هؼبئلی کِ ػجت ثشٍص ٓذم سهبیت یب ًبسهبیتی ؿغلی دس آًبى
ؿَد ثِ ػجت ٍیظگی ّبی رکش ؿذُ دس جبهِٔ پزیشی کوتش ثِ چـن هی خَسدّ .وچٌیي ثشًبهِ ّبی جبهِٔ پزیشی دس ؿشکت ّب ٍ ًْبدّب ثشای تشٍیج ٍ استقبء
ػبصگبسی کبسکٌبى ًشاحی ٍ اجشا هی ؿًَذ .آهَصؽ ّبیی کِ دس ًْبدّب ٍ ؿشکت ّبی هختلف ثشای ایي هٌَِس اػتفبدُ ٍ اجشا هی ؿًَذ ،ثؼیبس ػَدهٌذ
ّؼتٌذ ،چشا کِ ثبٓا هی ؿَد تب کبسکٌبى اص ػٌح هْبست ّبی فٌی ٍ کبسکشدی هٌبػجی ثشخَداس ؿًَذ ٍ ثذیي تشتیت دس ؿشکت ّب کبسآهذتش ؿذُ ٍ
سهبیت ؿغلی ثیـتشی سا تجشثِ کٌٌذ .دس ک ٌبس ایي اهش فْویذُ ؿذى ٍ حوبیت ؿذى اص ًشف هذیشاى ٍ ػشپشػتبى دس ؿشکت ّب هی تَاًذ ثِ ًَس جذی خٌبّب
ٍ اؿتجبّبت کبسکٌبى سا دس دسٍى ؿشکت ّب کبّؾ دّذ .ایي اهش دس یک چشخِ پیؾ سًٍذُ ثبٓا سهبیت ؿغلی کبسکٌبى هی ؿَد .اص یحبٍ ًِشی ،کبسکٌبًی
کِ اص آیٌذُ ؿغلی خَد ٍ چـن اًذاصّبی آى خـٌَد ّؼتٌذ توبیل ثِ سهبیت ؿغلی ثبالتشی ًیض داسًذ .دس ًْبیت یبفتِ ّبی ثذػت آهذُ دس خلَف ایي فشهیِ
ثب ًتبیج پظٍّؾ ّبی هحققبًی ّوچَى تبسٍهیٌب ( ٍ )2009ثیگلیبسدی ،پتشًٍی ٍ دٍسهیَ (ّ )2005وخَاًی ٍ هٌبثقت داسد.
یبفتِ ّب ٍجَد ثیي فشٌّگ ػبصهبًی ٍ جبهِٔ پزیشی ٍ سهبیت ؿغلی کبسکٌبى ؿشکت کـت ٍ كٌٔت هیشصا کَچک خبى سا هَسد تبئیذ قشاس داد .دس
ًْبیت یبفتِ ّب دس خلَف ایي فشهیِ کِ اص هجَّ دٍ فشهیِ قجلی ًیض قبثل اػتٌجبى اػت حبکی اص ٍجَد ساثٌِ ثیي فشٌّگ ػبصهبًی ٍ جبهِٔ پزیشی ٍ
سهبیت ؿغلی کبسکٌبى هی ثبؿذ ،یزا ثب تَ جِ ثِ تبئیذ فشهیِ ّبی پظٍّؾ حبهش ثبیذ ارٓبى ًوَد َٓاهل هتٔذدی ثش سهبیت ؿغلی کبسکٌبى تیثیش هی گزاسًذ،
کِ ایي تیثیشات هی تَاًٌذ هثجت ثبؿٌذ کِ ثِ سهبیت ؿغلی هی اًجبهذ ٍ هی تَاًذ هٌفی ثبؿٌذ کِ ٓذم سهبیت ؿغلی سا ثِ دًجب خَاّذ داؿت .ثٌبثشایي آًچِ
کِ ثِ ٌَٓاى پیؾ فشم هی ثبیذ دس تحقیقبت هشثَى ثِ سهبیت ؿغلی پزیشفت ایي حقیقت اػت کِ تٌْب یک ٓبهل ًوی تَاًذ هَجت سهبیت ؿغلی ثـَد ٍ
دس حقیقت تشکیت اص هجوَِٓ َٓاهل گًَبگَى ػجت هی گشدد کِ فشد ؿبغل دس یحِِ ای اص صهبى اص ؿغلؾ احؼبع سهبیت ًوبیذ ٍ ثگَیذ اص ؿغلؾ ساهی
اػت ٍ اص آى ؿغل یزت هی ثشد .دس اداهِ ثب تَجِ ثِ تبئیذ ساثٌِ فشٌّگ ػبصهبًی ٍ جبهِٔ پزیشی ػبصهبًی ٍ اثٔبد آى ّب ثب سهبیت ؿغلی کبسکٌبى ؿشکت
کـت ٍ كٌٔت هیشصا کَچک خبى ٍ دس ًِش گشفتي ایي ًکتِ کِ ثشای ایجبد سهبیت ؿغلی ثبیذ ؿشایٌی فشاّن آٍسد کِ کبسهٌذاى ًؼجت ثِ ؿغل خَد
احؼبع غشٍس ٍ ػشثلٌذی کٌٌذ ٍ اص اًجبم آى یزت ثجشًذ ٍ ثب توبم تَاى ثِ فٔبییت ثپشداصًذ یزا پیـٌْبد هیؿَد کِ:
 فشٌّگ هـبسکت دس ؿشکت کـت ٍ كٌٔت هیشصا کَچک خبى سٓبیت ؿاَدٌّ .گابهی کاِ ؿایَُ ّابی هـابسکتی هٌلافبًِ ،هذثشاًاِ ٍ ثاذٍى
جبًجذاسی دس ًِش گشفتِ ؿَد ،کبسکٌبى داسای سهبیت ؿغلی ثیـتش ٍ ثبالتشی ّؼتٌذ .ثٔجبستی دیگش هذیشاى ثِ کبسکٌبى تفاَین اختیابس کٌٌاذ تاب
کبسکٌبى احؼبع اػتقال ٍ آصادی ٓول دس کبسّبی خَد کٌٌذ .اص ًشفی ایاي هؼاییِ ػاجت های ؿاَد تاب تلاویوبت ػابصهبًی ثْجاَد یبثاذ صیاشا
کبسکٌبى ًضدیک تشیي افشاد ثِ هحل تلوین ثَدُ ٍ ثْتش هـکالت سا هی ؿٌبػٌذ ٍ هی تَاًٌذ هؼبئل سا ثْتش حل کٌٌذ.
 کبسکٌبى سا ثِ کبسّبی گشٍّی تشغیت کٌٌذ ٍ دس حیي کبس ثِ آى ّب آهَصؽ دٌّذ تب ثب تٔبسهبت هیبى گشٍّی ٍ دسٍى گشٍّی کٌبس ثیبیٌاذ ٍ اص
ًبسهبیتی جلَگیشی ؿَدّ .وچٌیي ثبیذ ثِ کبسکٌبى ٍ ٓلی ایخلَف هذیشاى آهَخات کاِ ثاذٍى اًتقابد ػابصًذُ سؿاذ ًخَاٌّاذ کاشد ،ثٌابثشایي
کبسکٌبى ٍ هذیشاى ثبیذ تَاى اًتقبد پزیشی داؿتِ ثبؿٌذ.
 اص توؼک ثِ فشٌّگ ّب ٍ سٍؽ ّبی ػٌتی کبس پشّیض گشدد ٍ ایي سٍؽ ّب ٍ ًشص کبسّب ثٌَس هذاٍم اص چٌذیي ًِاش اسصیابثی ؿاَد تاب ثاب هحایي
ثیشًٍی کِ ثگًَِ ای پَیب دس حب تغییش هی ثبؿذ ،ػبصگبس ؿَد ٍ صهیٌِ ثشای ثشٍص سهبیت ؿغلی فشاّن ؿَد.
 ثب تَجِ ثِ ایٌکِ یکی اص صیشػبخت ّبی هْن سهبیت ؿغلی کبسکٌبى ،فشٌّگ ػبصهبًی ٍ جبهٔاِ پازیشی ػابصهبى اػات ،هاذیشاى های تَاًٌاذ ثاب
اػتفبدُ اص کبسگبُ ّبی آهَصؿی ؿشایي هٌبػجی سا خلق کٌٌذ کِ ثاِ ٍػایلِ فشٌّاگ ػابصهبًی ٍ جبهٔاِ پازیشی ػابصهبى ثبٓاا سهابیت ؿاغلی
کبسکٌبى ؿَد.
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هٌبیٔبت تشثیتی ٍ سٍاًـٌبػی داًـگبُ فشدٍػی ،)1(10 ،كق .170-148
ؿبئوی ثشصکیٓ ،لی ٍ اكغشی ،طیال ( .)1389ساثٌة جبهِٔ پزیشی ػبصهبًی ٍ تْٔذ ػبصهبًی دس ؿشکت گبص اػتبى کشدػتبى .پظٍّـاٌبهِ هاذیشیت تحاَ  ،ػاب
دٍم ،ؿوبسُ  ،3كق .110-127
ؿبیي ،ادٍاسد ( .) 2005فشٌّگ ػبصهبًی ( .تشجوِ هحوذ اثشاّین هحجَة) ،تْشاى :اًتـبسات فشا.
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