
 

هايرهبريدربينبلوؽسازمانيوسبكرابطهبررسي

 هايتوليديشركت


1**روزبهقوچاني*فرخقوچاني،



 چكيده
ّبي هرتلق  ًظط ّطسي ٍ ثالًچبضز ٍ سجي ثطضسي ضٍاثف ثيي سكَح هرتلق ثلَؽ سبظهبًي اظ ًوكِ     

ّبي تَليسي  ضّجطي هتٌبظط ثب آى، هَؾَع اغلي ايي تحوين است. جبهؼِ آهبضي، ًبضًٌبى ضطًت
غَضت  ًلط ثب استلبزُ اظ كطهَل ًًَطاى تؼييي ٍ ثِ 384اي ثِ تؼساز  استبى هعٍيي ثَزُ ًِ ًوًَِ

 89/0ٍ  84/0ّب ثِ تطتيت  ّب اظ جٌجِ هحتَي ٍ پبيبئي آى تػبزكي اًتربة گطزيسًس. ضٍايي پطسطٌبهِ
ّبي ضّجطي اظ قطين آللبي ًطًٍجبخ هحبسجِ ضس.  ّبي ثلَؽ سبظهبًي ٍ سجي تطتيت ثطاي پطسطٌبهِ ثِ

آظهَى كطؼ ثب ّبي ًبي زٍ ٍ  تجعيِ ٍ تحليل اقالػبت ثب استلبزُ اظ ضٍش آظهَى اذتالف ًسجت
اي غَضت گطكت ًِ ػَزت زازُ ضسُ  پطسطٌبهِ تٌويل ضسُ 370ثط هجٌبي  spssاكعاض  ًطم ًبضگيطي ثِ

ثَز. ًتبيج حبغلِ حبًي اظ ػسم ثلَؽ سبظهبًي ًبضًٌبى ٍ اػوبل سجي ضّجطي استجسازي ـ ذيطذَاّبًِ 
ّبي  ًبضًٌبى ضطًت"ٌي ثط ّبي تَليسي ثَزًس ًِ حٌبيت اظ تأييس كطؾيِ زٍم ايي تحوين هج زض ضطًت

  زاضز. "ًٌٌس اًس ٍ اظ سجي ضّجطي آهطاًِ استلبزُ هي تَليسي اظ لحبل سبظهبًي ثلَؽ ًيبكتِ
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مقدمه.1

زســت هــسيطاى  ثــِ تــَاى ّــبي اهــطٍظي ضا ًوــي آللــطز دٌــسلط هؼتوــس اســت ًــِ ســبظهبى     
ّـبي سـطيغ، گسـتطزُ ٍ حتـي لجـبم       >. ثـب تَجـِ ثـِ تحـَ ت ٍ پيطـطكت     12دْطُ سپطز = ثي

ِ    گسيرتِ ّـبي اذيـط ثَهـَع پيَسـتِ، آًچـِ ًـِ       ّـبي ػلـَم زض سـبل    اي ًـِ زض ّوـِ ظهيٌـ
ِ     تأهل زضثبضُ آى اّويـت پيـسا ًـطزُ اسـت، ضٍش     قـَض ًلـي،    ّـبي ًبضآهـس ازاضُ ًـطزى ٍ ثـ

ـ   ّـبيي كوـف اظ ػْـسُ     ضاسـتب ضـسى ثـب دٌـيي پيطـطكت     تطزيـس ّـن   يهَؾَع ضّجطي اسـت. ث
ِ  سبظهبى اي ثطذَضزاضًـس   اي ًـِ اظ ًيـطٍي ًـبض هّجـطتة، تَاًـب ٍ آهـَظش زيـسُ        ّبي ثلَؽ يبكتـ

ــبظهبى    ــطزى س ــبضٍض ً ــَيص ضا غــطف ث ــِ اًسيطــِ ذ ــي ً ــسيطاى ذاله ــيي ه ــبي  ٍ ّوچٌ ّ
ِ   ًٌٌـس، ثطذَاّـس آهـس. لـيٌي تَجـِ ثـِ ايـي ًٌتـِ  ظم ا         ذَيص هـي  ّـب ٍ  سـت ًـِ هكبلؼـ
ــهٍّص ــِ زض ذػــَظ ســجي پ ــسل  ّــبي اًجــبم گطكت ــب ذع  ه ــطي ث ّــبي هٌبســت ضّج

ضّجطي ٍؾؼي، حبًي اظ ايـي اسـت ًـِ ثْتـطيي سـجي ضّجـطي ثـطاي ّوـِ ضـطايف ٍجـَز           
ِ ًساضز، ثلٌـِ ضـيَُ ضّجـطي هـ  ط      آًـبى   "ثلـَؽ سـبظهبًي  "آهـبزگي ًبضًٌـبى ٍ يـب     سـك   ثـ

 >.8ثستگي زاضز =
ـ        ّـبي ذـبظ ذـَز ًيبظهٌـس سـجي ٍ ضـيَُ ذبغـي اظ         ب تَجـِ ثـِ ٍيهگـي   ّط سـبظهبًي ث

تَاًـس سـك  آهـبزگي ًبضًٌـبى يـب ثلـَؽ        ّـبي ذـبظ هـي    ضّجطي است. يٌي اظ ايـي ٍيهگـي  
تَاًـس سـجي ٍ ضـيَُ هٌبسـت ضّجـطي       >، ًِ هـسيط ثـب ػلـن ثـِ آى هـي     8سبظهبًي آًبى ثبضس =

تَجـِ ثـِ ايـي اهـط، پـهٍّص      ًِ ثْتطيي ًتيجِ اظ آى حبغل ذَاّـس ضـس ضا اترـبش ًٌـس  ثـب      
ــب    ــبى ي ــبزگي ًبضًٌ ــك  آه ــبظهبًي"زض ذػــَظ س ــَؽ س ــَة  "ثل ــطٍضي هحس ــطي ؾ ، اه

ضٍ ايـي هوبلـِ، ثطضسـي سـك  ثلـَؽ ًبضًٌـبى ٍ سـجي ضّجـطي هـالظم ثـب آى           ضَز. اظ ايي هي
ــبظهبى ــط زض      زض س ــي اه ــي اي ــل ثطضس ــت. زلي ــطاض زازُ اس ــي ه ــَضز ثطضس ــسي ضا ه ــبي تَلي ّ

گيـطي ضا زض  ّـبي يـبز ضـسُ ًوـص دطـن      ثـَزُ اسـت ًـِ سـبظهبى    ّبي تَليسي ايـي   سبظهبى
ّـبي هٌبسـت ٍ    تـَاى ثـب اترـبش ضٍش    ضٍ هـي ًوبيٌـس، اظايـي   ضضس ٍ تَسـؼِ ًطـَضّب ايلـب هـي    

ــ  ط زض     ــبهي ه ــبًي، گ ــبثغ اًس ــِ اظ هٌ ــتلبزُ ثْيٌ ــسايت ٍ اس ــت ّ ــسيطيتي زض جْ غــحي  ه
اثتــسا ثــِ ثطضســي  هٌظــَض ّــب ٍ زض ًْبيــت جبهؼــِ ثطزاضــت. ثــسيي جْــت ضــٌَكبئي ســبظهبى

 ضَز. هجبًي ًظطي هَؾَع پطزاذتِ هي


ًظـط ثـِ ايٌٌــِ زض ايـي پـهٍّص ثـطاي ثطضســي ٍؾـؼيت ٍ ضكتـبض ضّجـطي زض پــي         رهبرري.

ّـبي هرتلـق ثـَزُ ٍ ّـط ًـَع       ّوبى ضكتبض هطَْض ضّجطاى، اػؿـب  گـطٍُ آًـبى، زض هَهؼيـت    
 ضٍ تأًيـس  ، اظ ايـي ثبضـس  وـي ضكتبض شاتي يب ًسجي كطؾي ٍ يب تَاًـبيي ثـبلوَُ آًـبى هـَضز ًظـط ً     
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 هطاض ذَاّس زاضت. 1اغلي ثط ضيَُ ضّجطي ٍؾؼي

هـي ّـيش ضـٌلي اظ    "زاضز  زض ضاثكـِ ثـب ضّجـطي ٍؾـؼي دٌـيي اثـطاظ هـي        2ٍيٌتَض ٍ ضٍم     
ّـبي هرتلـق هكلـَة ثبضـس. سـْن       ضّجطي ضا سطاؽ ًـساضم ًـِ تـب ايـي حـس ثـطاي هَهؼيـت       

ثـسٍى زض ًظـط گـطكتي هبّيـت هـَهؼيتي      ّـبي يـي ضّجـط ضا زض ا طثرطـي سـبظهبى،       كؼبليت
 >. 18= "تَاى تؼييي ًطز ضَز ضا ًوي ًِ آى ضكتبض زض آى ٍاهغ هي

ــت(، ضٍش          ــطٍ ٍ هَهؼي ــط، پي ــس اظ )ضّج ــطي ػجبضتٌ ــس ضّج ــسُ ضًٍ ــع  تطــٌيل زٌّ ــِ ج س
  ِ ــ ــبكتي ضاثك ــت اظ ي ــطي ػجبضتس ــِ    ٍؾــؼي ضّج ــط ث ــِ هٌج ــب ً ــي هتـيطّ ــيي اي ــي ث اي ػلت

ــيص ــَز. هؼ  پ ــبض ض ــي ضكت ــي ضٍشثيٌ ــَ د زض ثطضس ــِ    و ــي ٍج ــِ ي ــطي ٍؾــؼي ث ــبي ضّج ّ
ّــبي ٍؾــؼي اظ ضّجــط اًتظــبض زاضًــس ًــِ ثــب  ذــَضين ٍ آى ايٌٌــِ ّوــِ ضٍش هطــتطى ثطهــي

پــصيط ضكتــبض ًٌــس تــب ثتَاًــس ســجي ضّجــطي هٌبســت هَهؼيــت ضا تطــريع  اي اًؼكــبف ضــيَُ
ــبزض ثبضــس آى ســجي هٌبســت ضا ثٌــبض گيــطز =  ــطيي >. زض ازاهــِ ثطذــي اظ هْــن16زّــس ٍ ه ت

 گيطز. ّب زض ظهيٌِ ضّجطي ٍؾؼي هَضز ثطضسي هطاض هيزيسگبُ


ِ     اشرييت.-برا نرنزنجيرهرفتاررهبريترا قـَض هكـغ اظ    يٌـي اظ ًظطيـبت اٍليـِ ٍ ثـ
ّـبي ٍؾــؼي ضّجـطي اسـت. ضّجـط يٌــي اظ ّلـت ضكتـبض ضّجـطي هوٌــي ضا         ثـبضظتطيي ضـيَُ  

گعيٌــس.  زاضز، ثطهــيثطاســبش ضــطايكي ًــِ هيــبى ضّجــط، پيــطٍاى ٍ هَهؼيــت ٍجــَز        
ّـب اظ   ضـَز، زاهٌـِ تـييـطات يـب ظًجيـطُ اًترـبة       قَضي ًِ زض ًوبيـِ ظيـط هطـبّسُ هـي     ّوبى

گــطا ذــتن  گــطا ضــطٍع ٍ ثــِ ضكتبضّــبي ذَزًبهــِ ٍ تٌليــق ضكتبضّــبي زهًَطاتيــي يــب ضاثكــِ
 >. 18ذَاّس ضس =

 
 
 
 
 
 
 

>3اضويت = -. زاهٌِ تـييطات يب ظًجيطُ ضكتبض ضّجطي تبًي ثبم1ضٌل   

 
، اظ قطكـساضاى  ضـَز  هـي ضّجطاًي ًِ ضكتـبض آًـبى زض هكـت اهتـساضقلجي ظًجيـطُ هطـبّسُ            

                                                 
1. Situational Leadership 
2. Victor Vroom. 

 زهًَطاتيي

 قطكساض هٌبسجبت 

 اهتساضگطا 

 قطكساض تٌليق

   كؿبي آظاز ثطاي ظيطزستبى
 

 ٍسيلِ ضّجط ًبضگيطي اهتساض ثِ ثِ
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ًٌٌـس. ضّجطاًـي ًـِ     ًلـَش زض پيطٍاًطـبى اسـتلبزُ هـي    تٌليق ّستٌس ٍ اظ هـسضت ذـَز ثـطاي    
ضكتبضضبى زض هكـت زهًَطاتيـي هـطاض زاضز، قطكـساض گـطٍُ ّسـتٌس ٍ ثٌـبثطايي ثـِ پيطٍاًطـبى          

 زٌّس.   زض ًبض آظازي هبثل تَجْي هي


 ّـبي  ثطاسـبش ًظطيـبت آضجـطيا، اضظش   نظريهبلوؽوػرد بلروؽكرريرآرسررير.

ــي ــن زض ثســيبضي اظ   -ّطه ــَظ ّ ــي ٌّ ــبظهبىثَضاًطاتي ــي س ــب حٌوطاً ــي ّ ــس ه ــ   ًٌ ٍ ثبػ
آهــسى ثســيبضي اظ هســبئل جــبضي ســبظهبًي اســت. ّــط اًســبًي ثــطاي اًتوــبل ثــِ   ٍجــَز ثــِ

ِ هطحلِ ثلَؽ ثبيـس ّلـت تـييـط زض ضرػـيت اٍ      آيـس. ايـي تـييـطات ضـبهل تـييـط اظ       ٍجـَز  ثـ
ــبل ثعضگســبل  ــِ كؼ ــبل ذطزســبلي ث ــت ؿيطكؼ ــِ  حبل ــِ ثعضگســبلي ًيو ي، ذطزســبلي ٍاثســتِ ث

ــبز ٍســيغ، ػالهوٌــسي  ــِ اثؼ ــبض زض اثؼــبز هحــسٍز ث ــِ  ٍاثســتِ، ضكت ــبهؼوَل ث ّــبي ســكحي ً
ًگـط، تـبثغ    ًگـط ثـِ ثلـَؽ ٍ گصضـتِ ٍ آيٌـسُ      اًـساظ ًَتـبُ ٍ حـبل    تط ٍ ًيطٍهٌـستط، دطـن   ػوين

 -آگــبّي ٍ ذــَز -آگــبّي ثــِ ذــَز -هــبكَم ضــسى، ٍ اظ ػــسم ذــَز ثــَزى ثــِ تســبٍي ثــِ
گيـطز. ثـط قجـن ًظطيـِ آضجـطيا، ًبثـبلؾ ًگْساضـتي هـطزم          ًٌتطلي تجسيل ضسى ضا زضثـط هـي  

ــي     زض شات  ــيبض ًو ــطاز ثس ــِ اك ــت ً ــس اس ــت ٍ اٍ هؼتو ــسُ اس ــتِ ض ــٌيالت ازاضي سطض تط
ٍ ثٌـبثطايي زض ًتيجـِ هػـَض سـبظهبًي حبغـل اضجحيـت        ضسـٌس  ّستٌس ًِ ثِ ثلَؽ ًبهـل هـي  

 .>17، 10اّساف سبظهبًي ثط اّساف كطزي است =
 

كيـسلط ثـب قـطح ًظطيـِ ضّجـطي هطـطٍـ ذـَز اظ سـِ هتـيـط           مدلمشروطرهبريفيدلر.
ــبم هــي ــطز ًــِ ًوــص تؼيــيي ً ــَزى   ًٌٌــسُ ث ــب ًبهســبػس ث اي زض هطــرع ًــطزى هســبػس ي

ــطاى زاضز.    ــطاي ضّج ــَز ث ــت هَج ــطٍُ     .1هَهؼي ــب  گ ــب اػؿ ــطاى ث ــي ضّج ــجبت ضرػ  هٌبس
هـسضت ٍ اهتــساضي ًـِ پســت ٍ    .3هيـعاى سـبذتبض اٍليــِ ًـبض تؼيــيي ضـسُ ثـطاي گــطٍُ ٍ       .2

>. ثٌــبثطايي هَهؼيــت ضّجــطي ثطاســبش ايــي هتـيطّــب اظ 11=ًٌــس  هــيهوــبم ثــِ آًــبى اػكــب  
حــساً ط تــب حــساهل زض تـييطاســت ٍ هســبػستطيي هَهؼيــت ثــطاي ضّجــطاى زض ظهيٌــِ ًلــَش زض 

ًـبهالد زٍسـت زاضـتِ ثبضـٌس، تٌليـق       ّـب ضا  ؿـب  آى اػگطٍُ ذَيص، آى هَهؼيتي اسـت ًـِ   
ــطػٌا        ــس، ٍ ث ــتِ ثبض ــسي زاض ــبم هسضتوٌ ــط هو ــس ٍ ضّج ــبم زٌّ ــي ضا اًج ــبهالد هطرػ ً

 زٌّـس  هـي ًبهسبػستطيي هَهؼيت آى است ًـِ ضّجـط هـَضز ػالهـِ ًجبضـس، ًـبضي ًـِ اًجـبم         
ض هجْن ٍ ثـسٍى تؼيـيي هبّيـت ٍظـبيق ثـَزُ ٍ ضـرع ضّجـط اظ هوـبم هسضتوٌـسي ثطذـَضزا          

ضّجــطي  .اغــلي ضّجــطي ٍجــَز زاضز. الــق  ًجبضــس. كيــسلط هؼتوــس اســت ًــِ تٌْــب زٍ ضــيَُ 
ي ًــبهالد هســبػس ٍ ًــبهالد ًبهســبػس ثــِ ثْتــطيي ٍجــِ ّــب هَهؼيــتقطكــساض تٌليــق ًــِ زض 

ي ًيوــِ هســبػس ثــِ ّــب هَهؼيــتضّجــطي قطكــساض ضاثكــِ ًــِ تٌْــب زض  .ٍ ة ًٌــس هــيػوــل 
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 >.14، 5= ثْتطيي ٍجِ ػول ذَاّس ًطز


ِ هبريوضؼيهرسيوبالنچارد.ر تـَاى ثـِ ايـي     قـَض ًلـي زض هَؾـَع ضّجـطي، هـي      ثـ

    ِ ػٌـَاى ثْتـطيي ضاُ ًلـَش زض ًبضًٌـبى ٍجـَز ًـساضز، ثلٌـِ         ًٌتِ تَجِ زاضـت ًـِ ديـعي ثـ
"ثلــَؽ ســبظهبًي"ســك  آهــبزگي ًبضًٌــبى يــب  ضــيَُ ضّجــطي هــ  ط ثــِ

آًــبى اضتجــبـ پيــسا  ،1
"ضّجطي ٍؾؼي" ػٌَاى تحت، ايي ّوبى هلَْهي است ًِ ًٌس هي

2
 هكطح ضسُ است.  

 است.  

. ضكتـبض  1ضّجطي ٍؾـؼي اظ ًظـط ّطسـي ٍ ثالًچـبضز، ًتيجـِ ػولـي اسـت هتوبثـل ثـيي               
ــعاى ّــسايت ٍ ضٌّوــَز(،   تٌليــق ــبض ضاثكــ2ِگــطا )هي ــت اجتوــبػي  . ضكت ــعاى حوبي  -گــطا )هي

ِ    3( ٍ ًٌـس  هـي ػبقلي ًِ يـي ضّجـط اضائـِ     ي ذػـَظ )سـك  آهـبزگ    . ٍظيلـِ يـب ّـسف ثـ
 >.15، 8پيطٍاى زض اًجبم يي تٌليق( =


( اسـت. سيسـتن   4تـب   1ليٌـطت هؼتوـس ثـِ دْـبض سيسـتن ضّجـطي )      نظريهرهبريليكرت.

3اســت وبضي -ضّجــطي اســتجسازي 1
(S1) ــب ذــَزضايي   ًبهيــسُ هــي ضــَز ًــِ زض آى هــسيطاى ث

ـ          ًبهل ػول هـي  ِ ًٌٌـس ٍ ًوتـطيي اػتوـبز ضا ثـِ ظيطزسـتبى زاضًـس. ضٍش آًـبى تـطش ٍ تٌجي
زٌّـس. هسـيط    است ٍ ثِ ًسضت ٍ ثسـيبض اتلـبهي تطـَين ٍ پـبزاش ضا هـَضز اسـتلبزُ هـطاض هـي        

>. ايـي  2گيـطي حـن هـسيطيت سـك  ثب سـت =      اضتجبـ آًبى اظ ثب  ثِ پـبئيي اسـت ٍ تػـوين   
گطگـَض هكبثوـت زاضز. ليٌـطت هؼتوـس اسـت ًـِ زض ايـي سيسـتن          هـي  xسيستن ثـب ًظطيـِ   

 >. 3تطيي سك  هوٌي ثطذَضزاض است = اػتوبز ٍ اقويٌبى هيبى ضئيا ٍ هطئَش اظ پبئيي

ــطي اســتجسازي 2سيســتن       ــِ -ضّج 4ذيطذَاّبً
(S2)   ٍ ــسيط ــبم زاضز، ًــِ زض آى ضاثكــِ ه ً

، 1يــي سيســتن ّوبًٌــس سيســتن ًبضًٌــبى هبًٌــس ضاثكــِ اضثــبة ٍ ذــبزم ذــَيص اســت. زض ا 
يي ًـِ ذـَز هـسيط    ّـب  زسـتَضالؼول گيطي ثب هسيط اسـت اهـب زض دْـبضدَة هوـطضات ٍ      تػوين

 >. 3ضَز = ّبي هحسٍز استلبزُ هي غَضت غبزض ًطزُ است. اظ ًظطات ًبضًٌبى ثِ
ــتن       ــبٍضُ 3سيس ــطي هط 5اي ، ضّج

(S3)     ــبز ــتبى اػتو ــِ ظيطزس ــي ضٍش ث ــت. زض اي اس
ـ   هي ُ        ضَز  لـيٌي اي ّـبي  ي اػتوـبز، غـس زض غـس ًيسـت. هؼوـَ د هـسيط اظ ًظـطات ٍ زيـسگب

ٍ هجــل اظ  ًٌــس هــييص اســتلبزُ ّــب گيــطي تػــوينًبضًٌــبى زض غــَضت اضظضــوٌس ثــَزى زض 
ِ    ثگيـطز، ًظـطات ًبضًٌـبى ضا جَيـب هـي       ايٌٌِ تػوين ًـبضگيطي پيطـٌْبزّبي    ضـَز، اهـب زض ثـ

                                                 
1. Organizational Readiness 

2. Situational Leadership 

3. Exploitive-Authoritative 

4. Benevolently-Authoritative 

5. Consultative 
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 >. 9، 3آًبى آظاز است =
1ضّجطي هطـبضًتي  4  سيستن     

(S4)     ِ قـَض ًبهـل زض ًليـِ اهـَض ثـِ       اسـت ًـِ هـسيطاى ثـ
ــط هطــبضًت گــطٍُ ٍ زذبلــت كؼب ًــِ ٍ ســبظًسُ   ًبضًٌــبى ذــَز اػتوــبز ٍ اقويٌــبى زاضًــس. ث

ضـَز. ًبضًٌـبى    ي هطثَـ ثـِ ًـبض ٍ تؼيـيي اّـساف تأًيـس ثسـيبض هـي       ّب گيطي تػوينآًبى زض 
ًٌٌـس ٍ هـسيط زض هجـبل هساذلـِ آًـبى زض       ثـب هـسيط غـحجت هـي    زض هَضز هسبئل ًبضي آظازاًِ 

 >. 3= ًٌس هيگيطي اظ آًبى حوبيت  غحٌِ تػوين


ثلــَؽ ٍ يــب ســك  آهــبزگي ًبضًٌــبى زض ســبظهبى، ثٌــبثط ًظــط ّطســي ٍ  .2بلرروؽسررازماني

. ســك  ظًــسگي ٍ 2. ســك  تحػــيالت ٍ ترػــع، 1ثالًچــبضز تــبثؼي اظ ســِ ػبهــل هْــن، 
ي آًبى است. غٌؼت -. تجطثِ ًبضي 3

يؼٌـي زاًـص، تجطثــِ ٍ    "تَاًــبئي"زٍ ثرـص اغـلي ثلـَؽ ػجبضتٌــس اظ تَاًـبيي ٍ توبيـل،           
ثـِ   "توبيـل "هْبضتي ًِ كـطز يـب گـطٍُ ثـطاي يـي تٌليـق يـب كؼـبليتي ذـبظ زاضا اسـت ٍ           

آهيـع   اي است ًـِ كـطز يـب گـطٍُ ثـطاي اًجـبم هَكويـت        تؼْس ٍ اًگيعُ  هلَْم هيعاى اقويٌبى،
. ّطســي ٍ ثالًچــبضز آهــبزگي ًٌــس هــيب كؼــبليتي ذــبظ زض ذــَز احســبش يــي تٌليــق يــ
ّـبي گًَـبگَى تَاًـبيي ٍ     اًـس ًـِ اظ تطًيـت    ّـبي هتلـبٍتي تؼطيـق ًـطزُ     )ثلَؽ( ضا زض هبلـت 

 >.16، 8اًس = ٍجَز آهسُ توبيل ثِ
ــَؽ( ســك    - ــبزگي )ثل ــي": (R1) 1آه ــبتَاى ٍ ث ــباهي ً ــل/ ً ــت ٍ  "هي ــبتَاى اس ــس ً ، ًبضهٌ

 تؼْس، اًگيعش ٍ اقويٌبى ًساضز.  

ــَؽ( ســك   - ــبتَاى ٍ هبيــل/ هكوــئي": (R2) 2آهــبزگي )ثل ــب "ً ــبتَاى اســت اه ــس ً ، ًبضهٌ
ذػــَظ تــب ظهــبًي ًــِ ضّجــط زض ًٌــبضش هــطاض زاضز ٍ  ٍ اًگيــعُ زاضز، ثــِ ًٌــس هــيًَضــص 
 هكوئي است.  ًٌس هيّسايتص 

ــَؽ( ســك    - ــبزگي )ثل ــي ": (R3) 3آه ــب ث ــب اه ــباهي تَاً ــل/ ً ــبيي اًجــبم  "هي ــس تَاً ، ًبضهٌ
ثــطزاضي اظ آى تَاًــبيي ًــساضز ظيــطا احســبش تٌْــبيي،  ٍظــبيلص ضا زاضز اهــب توــبيلي ثــِ ثْــطُ

 .  ًٌس هيًباهٌي ٍ ًگطاًي 

ــك     - ــَؽ( س ــبزگي )ثل ــئي  " :(R4) 4آه ــل/ هكو ــب ٍ هبي ــبم   "تَاً ــبيي اًج ــس تَاً ، ًبضهٌ
 >.8ِ اًجبم ًبض است =ٍظبيلص ضا زاضز ٍ هتؼْس ٍ هكوئي ث

 
 

  

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


ثــب ثطضســي ثــب ًظطيــِ ضّجــطي كيــسلط.هوبيســِ ثلــَؽ ســبظهبًي سررازما .بلرروؽورهبررري

ّبي هطثـَـ ثـِ آهـبزگي )ثلـَؽ( ًبضًٌـبى ٍ ًظطيـبت هطثـَـ ثـِ ضّجـطي )هـسيطيت(            ٍيهگي
ًتــبيج هْوــي ًبيــل ضــس.  تــَاى ثــِ ســبظهبى ٍ تكجيــن هجبحــ  زٍ هَؾــَع ثــب يٌــسيگط هــي

گطايـي   زض تكجيـن ًظطيـِ ضّجـطي كيـسلط هجتٌـي ثـط تٌليـق        3ٍ  2ّبي ضوبضُ  ثطاسبش ًوبيِ
ّـبي   گـطا ضا ثـب ٍيهگـي    تـَاى ضّجـطي تٌليـق    ضكتبضگطايي ثب ذػَغيبت ثلَؽ سـبظهبًي، هـي  ٍ 

ٍ ّوچٌـيي ضّجـطي ضكتـبضگطا ضا ثـب ذػَغـيبت ثلـَؽ سـبظهبًي         2ٍ  1ثلَؽ سبظهبًي سـكَح  
هكـبثن زيـس. اظ تطـبثْبت حبغـل ثـيي ثلـَؽ سـبظهبًي ٍ ذػَغـيبت ضّجـطي           4ٍ  3سكَح 

ّــبيي ًــِ  ِ ايــي ًتيجــِ ضســيس ًــِ زض ســبظهبىتــَاى ثــ ٍســيلِ كيــسلط هــي تؼطيــق ضــسُ ثــِ
ثطذَضزاضًـس ًيـبظ ثـِ ٍجـَز ضّجـطي ثـِ سـجي         2ٍ  1ًبضًٌبى آى اظ ثلـَؽ سـبظهبًي سـكَح    

اسـت، ًيـبظ    4ٍ  3ّـبيي ًـِ ثلـَؽ سـبظهبًي ًبضًٌـبى آى زض سـكَح        گطا ٍ زض سبظهبى تٌليق
 >.8گطا زاضًس = ثِ ضّجطي ثِ سجي ضاثكِ

  
 
 

   

 

 

 

 
 

 >14. اثؼبز ضّجطي كيسلط =3ضٌل 
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مقاي ليكرت. نظريه با سازماني بلوؽ ضّجطي ليٌطت هجتٌي ثط   ثب هطاجؼِ ثِ ًظطيِسه
ّبي  تطيي ضٍش ٍ تكجين آى ثِ سكَح هرتلق ثلَؽ سبظهبًي، هٌبست 4تب  1ّبي  سيستن

 تَاى ضٌبسبئي ًطز.  ضّجطي )هسيطيت( ثطاي ّط سك  اظ ثلَؽ سبظهبًي ًبضًٌبى ضا هي

ثبضٌس، آى سبظهبى ًيبظ ثطذَضزاض  R1ًِ ًبضًٌبى سبظهبًي اظ ثلَؽ سبظهبًي سك   غَضتيزض     
ليٌطت( زاضز دطا ًِ ًبضًٌبى زض اًجبم  1است وبضي )سجي  -ثِ ضّجطي ثِ سجي استجسازي

ًٌٌس ٍ اًگيعش ٍ اقويٌبى  ظم ضا ًساضًس.  هيلي ٍ ًباهٌي هي ًبضّبي هحَلِ احسبش ًبتَاًي، ثي
، ًجب ٍ.... ثطاي آًبى ّب، دِ ًبضّب ثٌبثطايي ًيبظ ثِ هسيطي زاضًس ًِ زض هَضز دكَضّب، دِ هَهغ

ّبي غطي  ضا آهبزُ ٍ ثط ػولٌطز ًبضًٌبى  تؼييي تٌليق ًٌس. زض ايي ضٍش هسيط زستَضالؼول
 ًظبضت زهين زاضز.

هطاض زاضتِ ثبضس ٍ ًبضًٌبى زض اًجبم ًبضّب ًبتَاى  R2اگط ثلَؽ سبظهبًي ًبضًٌبى زض سك       
ي ثطذَضزاض ثبضٌس،  ظم است ضّجط زض ًٌبضضبى ثبضٌس، اهب هتوبيل ثِ ًبض ثبضٌس ٍ اظ اقويٌبى ًبك

ّب تػوين گطكتِ ٍ ثب اضائِ تَؾيحبت  ظم آًبى ضا زض  ّب حوبيت ًٌس، ثطاي آى هطاض زاضتِ ٍ اظ آى
ليٌطت  2اًجبم ًبضّب ضاٌّوبيي ًٌس. ايي ضٍش ضّجطي ّوبى استجسازي ذيطذَاّبًِ يب سجي 

 >.2است =
ًِ ًبضًٌبى غَضتي هطاض گيطًس، ثِ R3سبظهبًي، زض سك   ًظط ثلَؽ اگط ًبضًٌبى اظ ًوكِ     

زست آٍضزُ، اهب ثطاي اًجبم ًبضّب ثِ تٌْبيي، ًيبظ ثِ  ّبي  ظم ثطاي اًجبم ًبضّب ضا ثِ تَاًبيي
تَاى ثب ضٍش هسيطيت هطَضتي ًِ ّوبى ضّجطي  اقويٌبى ٍ احسبش اهٌيت زاضتِ ثبضٌس، هي

سام ًطز. ثسيي قطين ًِ هسيطاى ثب حوبيت، تطَين ٍ ليٌطت است، ثطاي ازاضُ آًبى اه 3سجي 
ّبي آًبى ضا ضكغ ًطزُ ٍ اظ  ثطهطاضي اضتجبـ غحي  ٍ هٌبست ثب ًبضًٌبى هطٌالت ٍ اؾكطاة

ّبي سبظهبًي  تط ٍ اجطاي ًبضآتط كؼبليت ي هٌبستّب گيطي تػوينّبي آًبى ثطاي  تَاًبيي
 هٌس گطزز.  ثْطُ
توبيل ٍ اقويٌبى  ظم ضا ًسجت ثِ اًجبم ًبضّبي ذَيص زض   ي،زض ًْبيت ًبضًٌبًي ًِ تَاًبي     

ًٌٌس، ّوبى ثلَؽ سبظهبًي  سبظهبى زاضتِ ٍ ثِ اًساظُ ًبكي اًگيعُ، اقويٌبى ٍ تؼْس احسبش هي
R4 ًَِػي هطبضًت ثب هسيطيت ثطاي اًجبم ثْتط اهَض سبظهبًي زاضًس. ثٌبثطايي  ضا زاضا ثَزُ ٍ ًيبظ ث

ضّجطي ليٌطت  4ًظط هسيطي هطبضًتي ٍ يب ّوبى سيستن  زاضًس ًِ تحت ايي ًَع ًبضًٌبى ًيبظ
 >. 18ثِ اًجبم ٍظبيق ذَيص زض سبظهبى هجبزضت ٍضظًس =

 

ثطضسي ا طات  ذػَظزض (،1375) پهٍّص اًجبم ضسُ تَسف ايطج كطز. پیشینه تحقیق

ٍ ّبي غٌؼتي  ّبي ضّجطي آهطاًِ ٍ زهًَطاتيي ثط ضؾبيت ضـلي ًبضًٌبى زض ثرص سجي
ضطًت هَضز ثطضسي هطاض گطكتٌس  ًطبى زاز ًِ سجي  110ًِ زض آى ، ذسهبتي استبى ًطزستبى
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 .>7= ضّجطي هتساٍل زض ّط زٍ ثرص غٌؼت ٍ ذسهبت آهطاًِ ثَزُ است
سجي  هيبىزاضي ضاثكِ هؼٌيّبي ضيطاظ،  ذػَظ هسيطاى زثيطستبىزض  ،زيگطي پهٍّصزض 

 . >5= ٍيهگي ضرػيتي آًبى ٍجَز زاضتّبي ضيطاظ ثب  هسيطيت هسيطاى زثيطستبى
سجي ضّجطي هسيطاى ثيوبضستبًي اظ هٌظط ًبضًٌبى ٍ ذػَظ زض زيگطي  پهٍّصزض      

ثِ ايي ًتيجِ ضسيسًس ًِ اگطدِ اًتربة  گطاى، پهٍّصّبي ثيوبضستبًياضتجبـ آى ثب ضبذع
  استتٌبة ًبپصيط سجي ضّجطي استجسازي اظ ًظط ًبضًٌبى ثب تَجِ ثِ هحيف سبظهبًي هَجَز، اج

ّبي هصًَض، ًبضگيطي ضيَُِ ّبي ضّجطي هطَضتي ٍ هطبضًتي ٍ آهَظش ثاهب استلبزُ اظ سجي
 . >6= تَاًس هليس ثبضسهيٍضي سبظهبًي، ثِ هٌظَض اضتوبي ثْطُ

(، زض پهٍّطي ثب هَؾَع ثطضسي سجي 1384) هطين سيس جَازي ٍ ّوٌبضاًصّوچٌيي      
ثِ ايي ًتيجِ  ّبي آهَظضي زاًطگبُ ػلَم پعضٌي اضزثيلثيوبضستبىضّجطي ٍ ثلَؽ سبظهبًي زض 

اؿلت زاضاي سجي ضّجطي آهطاًِ ّستٌس ٍ هْن ايٌٌِ  ،ضسيسًس ًِ هسيطاى ػبلي ثيوبضستبى
سجي ضّجطي ذَيص ضا ثسٍى تَجِ ثِ سك  ثلَؽ ًبضًٌبى تحت ًظبضت ذَيص ثطگعيسُ ثَزًس  

ًبضًٌبى ذَيص ثِ تَاًبيي ٍ هْبضت ٍ ًيع توبيل ٍ ثِ ايي هلَْم ًِ هتأسلبًِ آًبى زض ّسايت 
 >.4= اًگيعُ ًبضًٌبى ذَيص تَجْي ًٌوَزُ ثَزًس



ضضسيبكتگي يب ثلَؽ سبظهبًي اظ ًظط پبل ّطسي ٍ ًٌت ايش ثالًچبضز، ثب چهارچوبتحقيق.

سي ٍ سبل اضتجبـ هستوين ًساضز، ثلٌِ ضضسيبكتگي كطز يب گطٍُ ثب تَاًبيي هجَل هسئَليت زض 
 . ّوچٌيي ضضسيبكتگي ضا ثبيس كوف زض هَضز ٍظيلًٌِس هيّسايت ضكتبض ذَز اضتجبـ پيسا 

تَجِ هطاض زاز. تلبٍت زض ضضسيبكتگي ز لت ثط ايي زاضز ًِ ضَز، هَضز  اًجبم هيهطرػي ًِ 
هساض ضا هتٌبست ثب تـييطاتي ًِ  هساض ٍ ضكتبض ٍظيلِ ّبي گًَبگَى اظ ضكتبض ضاثكِ ضّجط ثبيس تطًيت

>، دطاًِ سجي ضّجطي )هسيطيت( 1اػوبل ًوبيس =  زّس، زض ضضسيبكتگي يب ثلَؽ ًبضًٌبى ضٍي هي
ؽ سبظهبًي يب ضضسيبكتگي اكطاز ثبضس، ظيطا ّط دِ ًِ ًبضًٌبى اظ سبظهبى ثبيس هتٌبست ثب ثلَ
ّبي  تط تػوين تَاًٌس ضاحت تط ثبضٌس، هي ػجبضتي ضضس يبكتِ تط ثبضٌس ٍ ثِ لحبل ثلَؽ سبظهبًي آهبزُ

ٍتحليل ًطزُ ٍ زض ضز يب هجَل آى اهسام ًوبيٌس ٍ ثِ  اتربش ضسُ اظ جبًت هسيطاى ضا زضى ٍ تجعيِ
اى ًيع هبزض ذَاٌّس ثَز ثب هطبضًت ًبضًٌبى، سبظهبى ضا زض ضسيسى ثِ اّساف ّوبى ًسجت هسيط

 . ًٌسهَضز ًظط هسبػست ٍ يبضي 
ّبي تَليسي زض اهتػبز ًطَض، ايي  ثب تَجِ ثِ ايي اهط ٍ ثب زض ًظط گطكتي اّويت سبظهبى     

 ّبي ظيط ضا هَضز ثطضسي هطاض هي زّس: پهٍّص كطؾيِ
ّب  ّبي تَليسي اظ ثلَؽ سبظهبًي ثطذَضزاضًس ٍ سجي ضّجطي آى ضطًت ًبضًٌبىكطؾيِ اٍل،      

 زهًَطاتيي است.
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ّب  ّبي تَليسي كبهس ثلَؽ سبظهبًي ّستٌس ٍ سجي ضّجطي آى كطؾيِ زٍم، ًبضًٌبى ضطًت     
 آهطاًِ است. 

 
تحوين حبؾط اظ ًظط ّسف، اظ ًَع ًبضثطزي ٍ اظ ًظط هبّيت ٍ ضٍش سامؼهآماريونيونه.

ضطًت  150يلي پيوبيطي ٍ اظ ضبذِ هيساًي است. جبهؼِ آهبضي ايي پهٍّص، تؼساز توطيجبد تَغ
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، 

غٌؼتي ضا زض -ضطًت تَليسي 15% ًل جبهؼِ ًِ حسٍز 10ت. ٍ زض ايي ضاستب استلبزُ ضسُ اس
 ػٌَاى ثًِلط  384گيطز، ثِ ضٍش اتلبهي سبزُ اًتربة گطزيسًس. ًظط ثِ تؼييي ضسى تؼساز ثط هي

-ضطًت تَليسي 15ثيي  ًوًَِ ثب استلبزُ اظ كطهَل ًًَطاى، ٍ تَظيغ آى ثِ تؼساز هسبٍي
. ًظط ثِ ضسػسز تؼييي  26ّب جْت تَظيغ زض ّط ضطًت حسٍزاد بهِتؼساز پطسطٌ غٌؼتي ًوًَِ،

ّب، ثطاي ّط ضطًت تؼساز ّب زض پبسرگَيي ثِ پطسطٌبهِاحتوبل ػسم ّوٌبضي ًبضًٌبى ضطًت
ّب ضا اظ قطين س ًِ پطسطٌبهِضّب زضذَاست  ػسز پطسطٌبهِ اضسبل ٍ اظ هسيطاى ضطًت 30

ثبضٌس  سبزُ ثيي آى زستِ اظ ًبضًٌبًطبى ًِ زاضاي تحػيالت زيپلن ٍ ثِ ثب  هي غبزكيضٍش 
ّبي اًتربثي اظ ّط ضطًت ثِ ، ليست ًو1ًَِجْت پبسرگَيي تَظيغ ًوبيٌس. جسٍل ضوبضُ 

 زّس.  ، ًطبى هيتلٌيي تحػيالت
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 تحػيالتّبي اًتربثي اظ ّط ضطًت ثِ تلٌيي ليست ًوًَِ .1جسٍل 

كارشناسي سيغ

 ارشدوباالتر

فوق كارشناسي

 ديپلم

نا شركتونوع ديپلم

 فؼاليت

 رديف

 1 سيبًب )هَاز ؿصايي ٍ ذَضاًي( 10 4 10 - 24

 پطٍكيل سبٍُ  9 5 9 - 23
 )اًَاع لَلِ ٍ پطٍكيل(

2 

 سبلويي  8 4 7 1 20
 )هَاز ؿصايي ٍ ذَضاًي(

3 

 اًسيهى ًبًٍسُ  7 4 16 - 27
 ّبي َّا( )ًپسَل

4 

 5 ّبي ثطم(سبظي )هوطُهوطُ 12 8 4 - 24

 6 ًبضايطاى ) اًَاع آثويَُ( 14 3 9 2 28

 ضيرتِ گطي  11 6 5 - 22
 گطي ضسُ( )هكؼبت ضيرتِ

7 

 8 سبظ )اًَاع اسيس(اسيس 9 3 10 - 22

  ستيي پبضش  12 8 5 - 25
 )تَليس اًَاع  ستيي(

9 

 ًبؿصسبظي ًبٍُ  11 2 14 1 28
 )ًبضتي ٍ ًبؿص(

10 

 11 اسپيساض )ديٌي آ ت( 8 11 7 - 26

 12 كٌطذبٍض )اًَاع كٌط( 11 3 13 - 27

 ًبضي سبٍُ  10 9 6 - 25
 )اًَاع ًبضي ٍ سطاهيي(

13 

 14 ّبي آلَهيٌيَهي(آلوسب )تيَة 8 4 8 - 20

 ديپا ًيص 12 6 11 - 29
 )ديپا ٍ هَاز ؿصايي(

15 

  جوغ ًل 152 80 134 4 370

 
ــبى      ــسٍل   ّو ــِ زض ج ــِ ً ــك   ًطــبى زازُ ضــسُ اســت ثيطــتط پبســد  1گًَ ــبى اظ س گَي

تَاًـس   تحػيالت ًسجتبد ثـب يي ثطذـَزاض ثـَزُ ًـِ زض ضاثكـِ ثـب هَؾـَع ثلـَؽ سـبظهبًي هـي          
ــب تط ثبضــس.  زٌّــسگبى ضا  ســبثوِ ذــسهت پبســد 2جــسٍل  ًطــبًِ ه جتــي اظ ثلــَؽ ســبظهبًي ث

 زّس: ًطبى هي
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 ّبي تَليسي ـ غٌؼتي . سبثوِ ذسهت ًبضًٌبى زض سبظهبى2جسٍل 
سابقهخدمت

)سال(

سيغبهباال5-111-515-1121-1521

كل

 100 5/9 12 5/17 5/21 5/39 ًسجت ًبضًٌبى

      

تطيي  ػٌَاى يٌي اظ اغلي ، اگط آضٌبيي ثب ًبض ٍ ٍظبيق هحَلِ ًِ ث2ِثٌبثط اقالػبت جسٍل      
سبل  5ّبي ثب تط اظ  ثلَؽ سبظهبًي هؼطكي ضسُ است ضا زض ًبضًٌبى ثب سبثوِ ذسهتػَاهل 

زضغس ًبضًٌبى اظ ايي ذػَغيت ثطذَضزاض ثَزُ ٍ  5/60تَاى ازػب ًطز ًِ  زضًظط ثگيطين، هي
، ّط زٍ 1ٍ2ّبي ثلَؽ سبظهبًي ّستٌس. زض هجوَع اقالػبت اضائِ ضسُ زض جساٍل  زاضاي ٍيهگي

ّبي ثلَؽ سبظهبًي اظ زٍ ثؼس تحػيالت ٍ آضٌبيي ثب ٍظبيق هحَلِ ثَزُ ٍ  ٍيهگيزٌّسُ ًطبى
ّبي تَليسي ـ غٌؼتي )ايطاى( ًطبى  سك  ذَثي اظ ثلَؽ سبظهبًي ضا زض ثيي ًبضًٌبى ضطًت

  زٌّس. هي
پطسطٌبهِ اظ ثؼس هحتَي، ثب استلبزُ اظ ًوكِ ًظطات اسبتيس زاًطگبُ ٍ تؼسازي اظ  1ضٍايي     

ّب اضسبل ضس ٍ ثؼس اظ  تطتيت ًِ پطسطٌبهِ ثطيب آى ، هَضز ثطضسي هطاض گطكت ثسييغٌبيغهسيطاى 
 30آٍضي  اظ قطين جوغپطسطٌبهِ  2پبيبئي ّب، اهسام ثِ تَظيغ پطسطٌبهِ ضس. اػوبل ًظطات آى

ًِ آللبي آى ثطاي پطسطٌبهِ ثلَؽ  هحبسجِ ضسآهبضي آللبي ًطًٍجبخ  ٍ ثب ضٍشپطسطٌبهِ 
  زست آهس. ثِ 89/0ٍ ثطاي پطسطٌبهِ سجي ضّجطي  84/0سبظهبًي 

 
هايپصوهشهاويافتهتحليلداده.4

ثلَؽ سبظهبًي ّبي پطسطٌبهِ ثلَؽ سبظهبًي.  ثطضسي زازُ.تجسيهتحليلاستنباطياطالػات
( ثطضسي ضسُ ٍ زاضاي يي 4ثطاسبش ًظطيِ ّطسي ٍ ثالًچبضز زض دْبض سك  هجعا )ضٌل 

 ضطح جسٍل ظيط است. ثطاي ايي دْبض ثرص ثِ اهتيبظي 20هويبش ًلي 
 

20-15 15-10 10-5 5-0 

 4سك  
(R4) 

 3سك  
(R3) 

 2سك  
(R2) 

 1سك  
(R1) 

 
 

 . سكَح ثلَؽ سبظهبًي4ضٌل 

 

                                                 
1. Validity 
2. Reliability 

 ثلَؽ ًبهل

 

 ػسم ثلَؽ 
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غَضت ؾوٌي ٍ ًلي هلَْم  ًحَي قطاحي ضسُ ًِ ثِ جبئيٌِ كطؾيِ اضائِ ضسُ ثِ ٍلي اظ آى     
ٍ  3ّبي  َؽ ٍ سك ػسم ثل ػٌَاى تحت 2ٍ  1ّبي  ايي دْبض سك  ضا زض ثطگيطز، ثٌبثطايي سك 

 ًظط گطكتِ ضس. ثلَؽ ًبهل زض 4
زليل  اًس، ًِ ايي اهط ثِ ثٌسي ضسُ زضجِ 15تب  1ّبي پطسطٌبهِ ثط هجٌبي هويبش اظ س ال     

آٍضي ضسُ  بش ثَزُ ٍ زض ًْبيت ثب ؾطة ًطزى ػسز حبغلِ اظ اقالػبت جوغسبزُ ًوَزى هوي

زض 
3
4

20آيس ) زست هي ، سك  ٍاهؼي ثلَؽ سبظهبًي ًبضًٌبى ثِ
3
4

15  جسٍل ظيط .)

 ّبيي ضا ًِ ثطاي سٌجص سك  ثلَؽ ًبضًٌبى، اذتػبظ يبكتِ است، ًطبى هي زّس: گَيِ
 

 ّبي سٌجص سك  ثلَؽ سبظهبًي  گَيِ. 3جسٍل 
. ثطاي ايٌٌِ ًبضّب ثْتط ٍ هـ  طتط اًجـبم ضـًَس ثبيـس     1

ِ   ّب ٍ ضيَُ زستَضالؼول قـَض زهيـن ٍ    ّبي اًجبم ًـبض ثـ
 جع  ثِ جع  تْيِ ٍ زض اذتيبض ًبضًٌبى هطاض زازُ ضًَس

زٌّس ًِ زض اجطاي ًبض، لحظِ ثِ  . اً ط ًبضًٌبى تطجي  هي8
ّـب   ضاٌّوـبيي هترػػـيي ٍ ثب زسـتي   لحظِ اظ ّـسايت ٍ  

 استلبزُ ًٌٌس.

. ثب تَجِ ثِ ضطايف كؼلـي، اً ـط ًبضًٌـبى زض ضـطًت     2
 زٌّس هطبؿل ثب هسئَليت ًوتط ثپصيطًس. ضوب تطجي  هي

ّبي ًبضًٌبى زض هحيف ًبض، ضستَضاى ٍ... هطثـَـ   . ًا ط غحجت9
ِث هسبئل ٍ هطٌالت ضرػي ٍ حل هطٌالت ازاضي اظ جولـِ  

 جبيي، تطَين، تٌجيِ ٍ ثطذَضز هسيطاى است. جبِثاضتوب ، 

تَاًٌـس احسبسـبت زضًٍـي ذـَز ضا      . اً ط ًبضًٌبى ًوي3
 ّب ٍ هسئَليي ذَز ثيبى ًٌٌس. ضاحتي ثِ ثب زستي ثِ

. اً ط ًبضًٌبى ثب هحيف ًـبض، زٍسـتبى ّوٌـبض ٍ ضـٌل     10
ِ   تَليس ًبهالد ذَ گطكتِ ٍ ثِ سرتي هي جـبئي   تَاًٌس ثـب جبثـ

 ّبي ذَز هَاكوت زاضتِ ثبضٌس.  َز يب كؼبليتهحل ًبض ذ

. ثيطتط ًبضًٌبى اػتوبز ٍ اقويٌبى ًبهلي ثِ هسـئَليي  4
 ّبي ذَز زض ضطًت ًساضًس.  ٍ ثب زست

تَاى گلت ًِ زض اهَض هرتلق ًبضي  . زض ضطًت ضوب هي11
ٍ ؿيطًبضي، هسيطاى ٍ سطپطستبى ثِ اكطاز تحت ًظبضت ذَز 

 اػتوبز ٍ اقويٌبى زاضًس. 

. زض ضطًت ضوب ثطهطاضي ًظن ٍ آضاهص زض هحيف ًبض 5
ــط ضٍي    ــن ث ــطل زهي ــسٍى اػوــبل يــي سيســتن ًٌت ث

 ضكتبضّبي ًبضًٌبى هيسط ًيست. 

. ثــسٍى اػوــبل ًظــبضت ٍ ًٌتــطل ثــط ضٍي ضٍاثــف ثــيي 12
  ضٍز. ّب زض ثيطتط ًبضًٌبى ثب  هي ًبضًٌبى هيعاى زضگيطي

ضرػـي  . زض ضطًت ضـوب ثـطاي حـل هسـبئل ضــلي ٍ      6
هبت ًيبظ ِث تَسل جسـتي   َاًيي ثيطتط ٍا ثطهجٌبي هوطضات ٍ ه

 ِث ايي ٍ آى ٍ ًست حوبيت اكطاز غبحت ًلَش است.

. ثِ ز يل هرتلق، اً ط ًبضًٌبى زض ضطًت ضـوب ثـطاي   13
هكبلؼِ ٍ ًست زاًص ٍ هؼلَهبت جسيس هطثَـ ثـِ ضــل ٍ   

 ٍظيلِ ذَز ػالهِ، توبيل ٍ كطغت ًبكي ًساضًس. 

. زض ثيطتط ًبضًٌبى ضطًت ضوب اگط ًبض ضا ثِ ذَزضبى 7
تـَاى   ٍاگصاض ًٌٌس ٍ ًٌتطل ٍ ّسايتي زض ًبض ًجبضس ًوـي 
 هكوئي ثَز ًِ ًبض ثِ ذَثي اًجبم ذَاّس ضس. 

ِ     . ثِ ًظط هي14 ّـب ٍ   ضسس ًِ زض هوبيسـِ ثـب سـبيط ًبضذبًـ
ظزگي اظ ًبض ٍ هحيف ًـبض   ّبي غٌؼتي، ذستگي ٍ زل ثرص

 ضَز.  ًٌبى ايي ضطًت ًيع هطبّسُ هيزض ثيطتط ًبض

 
           ِ زسـت آهـسُ، اثتـسا     ثطاي ثطضسي ٍ تؼييي سك  ثلَؽ سـبظهبًي ثـب تَجـِ ثـِ اقالػـبت ثـ

ّــبي ّــط ســ ال ضا  ثــِ تجعيــِ تحليــل ســ ا ت ثلــَؽ ســبظهبًي پطزاذتــِ ٍ هيــبًگيي پبســد
 ًٌين.   هحبسجِ هي
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 هبًيّب ثطاي پطسطٌبهِ سكَح ثلَؽ سبظ . هيبًگيي پبسد4جسٍل 

 
 ̅ ;77/8هيبًگيي ًل سك  ثلَؽ سبظهبًي ثطاثط       


س ال ثِ قطيوي  30پطسطٌبهِ سجي ضّجطي ثب هايپرسشنامهسبكرهبري.بررسيداده

 5گيطي ًٌس. جسٍل ضوبضُ  قَض هتوبيع اًساظُ قطاحي ضسُ تب ثتَاًس دْبض سجي ضّجطي ضا ثِ
 زّس.گطكتِ ضسُ است، ًطبى هيّبيي ضا ًِ ثطاي سٌجص سجي ضّجطي زض ًظط  گَيِ

 
سجي ضّجطيّبي سٌجص  . گَي5ِ جسٍل

. زض ضطًت ضوب سطپطست هسـتوين تـب دـِ حـسي زض     1
جْت ضكغ اضتجبّبت ؿيطػوسي ًبضًٌبى ثَسيلة آهَظش، 

 ًٌس؟ اغالح ٍ ّسايت ضكتبضّب ٍ هصاًطُ ثب آًبى اهسام هي

زض . ثطاي ايجبز اًگيعُ زض ًبضًٌبى ٍ ايجبز تحطى ثيطتط 16
 ضَز؟ ّب ثيطتط استلبزُ هي آًبى، هؼوَ د اظ ًسام ضيَُ

ــِ سطپطســت  2 ــبى ث ــبى ًبضًٌ ــعاى اػتوــبز ٍ اقويٌ . هي
 ؟ثبضس هيهستوين ذَز زض ضطًت ضوب دوسض 

ــوين  17 ــس تػ ــِ ح ــب د ــوب ت ــطًت ض ــطي . زض ض ــب ٍ  گي ّ
ّب هَجت زلگطهي ٍ ايجبز تحـطى ٍ اًگيـعش    گصاضي ّسف

 گطزز؟ ٍاهؼي زض ًبضًٌبى هي

. هيعاى اػتوبز ٍ اقويٌـبى سطپطسـت ثـِ ًبضًٌـبى زض     3
 ضطًت ضوب دوسض است؟  

. تب دِ هيعاى ًبضّبي اضظًسُ هَضز هسضزاًي ٍ توسيط هـطاض  18
 گيطز؟ هي

. تب دـِ هيـعاى ضـطايف ٍ اهٌبًـبت  ظم ثـطاي اًجـبم       4
 ًبضّبي ًَ ٍ ذالم زض ضطًت ضوب كطاّن است؟  

ّب حويوتبد ثب   زستي. زض ضطًت ضوب اضتجبـ ٍ توبش ثب ثب19
 گيطز؟ دِ هيل ٍ ضؿجتي اظ قطف ًبضًٌبى غَضت هي

ــي  5 ــبى ه ــب ًبضًٌ ــوب آي ــطًت ض ــِ  . زض ض ــس آظازاً تَاًٌ
 ّبي ذَز غحجت ًٌٌس؟   ثب زستي

. هسيط )سطپطست هسـتوين( ضـوب تـب دـِ هيـعاى آضـٌبيي ٍ       20
 ازضاى ًسجت ِث هسبئل ٍ هطٌالت ًبضي ٍ ضـلي ضوب زاضز؟

ًٌيـس ًـِ زض ضـطًت     يعاى احسـبش هـي  . ضوب تب دِ ه6
 ثبظي ٍجَز زاضز؟   تجؼيؽ ٍ پبضتي

. هسيط )سطپطست هستوين( ضوب تب دِ هيـعاى آضـٌبيي ٍ   21
ازضاى ًسجت ثِ هسبئل ٍ هطـٌالت ضرػـي ٍ ثيـطٍى اظ    

 ضطًت ضوب زاضز؟

. زض ضطًت ضوب تب دِ هيعاى ثِ ًظـطات ٍ پيطـٌْبزات   7
 ضَز؟   يّب استلبزُ ه اضظضوٌستبى تَجِ ٍ اظ آى

اي اقالػـبت  ظم   . هسيطاى ٍ سطپطستبى تـب دـِ اًـساظُ   22
 زٌّس؟ هٌبست ضا زض اذتيبض ضوب هطاض هي

زض ضطًت ضوب تب دِ هيـعاى ّوـبٌّگي ٍ ّوٌـبضي     .8
ّبي هرتلق تَليسي، ازاضي، ذسهبتي ٍ ؿيـطُ   ثيي ثرص
 ٍجَز زاضز؟  

سطػت ٍ ًيليت اًتوـبل اقالػـبت ثـِ ًبضًٌـبى اظ قـطف       .23
َاًيي ٍ هوطضات ِث ثب زستي ـ ِث ه  هَهغ دگًَِ است؟ ّب هطَث

هسيطاى تب دِ هيـعاى ًبضًٌـبى ضا زض جطيـبى تـييـطات      .24 ضَز؟  دگًَِ ٍ زض ًجب اّساف ضطًت تؼييي هي .9
ّـبي گطكتـِ ضـسُ هـطاض      گيـطي  هطثَـ ثِ سبظهبى ٍ تػوين

 زٌّس؟ هي
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ًبضًٌبى زض ضـطًت ضـوب تـب دـِ هيـعاى زض تؼيـيي        .10
اّساف ًلـي ٍ جعئـي ثـِ هطـبضًت ٍ هطـبٍضُ زػـَت       

 ضًَس؟  هي

ضوب تـب دـِ هيـعاى زض جطيـبى اقالػـبت هطثـَـ ثـِ         .25
ّبي اضتوب  ضــل، اًتػـبة ٍ اهتيـبظات ضــلي هـطاض       كطغت
 گيطيس؟ هي

تب دِ حسي هيـعاى اّـساف ًلـي ٍ جعئـي ضـطًت       .11
 ضٍضٌي ثيبى ضسُ است؟ًبضًٌبى ثِ 

اضظيبثي اظ ًبض ضوب ٍ ّوٌبضاًتبى تَسف هسئَ ى تب دِ  .26
 هيعاى ثطاي ضوب ضٍضي ٍ ٍاؾ  است؟

ــط ضٍي       .12 ــِ ث ــس ً ــبظُ زاضي ــس اج ــِ ح ــب د ــوب ت ض
ّبي سطپطست هستوين اظْـبضًظط ًـطزُ ٍ    گيطي تػوين
 ٍجَز آٍضيس؟  ّب تـييط ثِ زض آى

تب دِ هيعاى زض ثطضسي ػولٌـطز ًبضًٌـبى اظ ػـسالت ٍ     .27
 ضَز؟ اًػبف استلبزُ هي

ّب تـب دـِ هيـعاى هـَضز      ّبي ثب زستي گيطي تػوين .13
 گيطز؟   ثطش هلجي ٍ ٍاهؼي ًبضًٌبى هطاض هي

28.   ِ ٍسـيلة   تب دِ هيعاى ضٍاثف ثيي ًبضًٌبى ثب يٌـسيگط ثـ
 گيطز؟ هسئَليي هَضز ثطضسي ٍ ًٌتطل هطاض هي

تب دِ حسي ًبضًٌبى زض تػويوبت هطثَقِ ثِ ًبض ٍ  .14
 گيطًس؟  ذَز هَضز هطَضت ٍ ًظطذَاّي هطاض هي

ــَضز     .29 ــعاى زض ه ــِ هي ــب د ــوب ت ــطًت ض ــسيطاى زض ض ه
ّبي ذَة ٍ ثس ًبضًٌبى اقالػبت زهيـن ٍ غـحي     كؼبليت

 زض اذتيبض زاضًس؟

ضـَز   تػويوبتي ًـِ اظ قـطف هـسيطاى گطكتـِ هـي      .15
ّب  ّب ٍ زستَضات( تب دِ حس زٍام زاضتِ ٍ ثِ آى ثرطٌبهِ

 ضًَس؟ ٍاهؼبد ػول هي

هؼوَ د هسيطاى اظ اقالػبتي ًـِ ضاجـغ ثـِ ًبضًٌـبى اظ      .30
آٍضًس ثطاي دِ هٌظـَضي اسـتلبزُ    زست هي قطم هرتلق ثِ

 ًٌٌس؟ هي

 
ّبي ضّجطي  اهتيبظي قطاحي ضسُ ٍ ًحَُ هطرع ضسى سجي 15ّط س ال ثب هويبسي      
 غَضت جسٍل ظيط است.  ثِ

 
20-15 15-10 10-5 5-0 

  4  سجي
 هطبضًتي
(S4) 

  3  سجي
 اي هطبٍضُ
(S3) 

  2سجي 
 ذيطذَاّبًِ -استجسازي

(S2) 

  1سجي 
 استجسازي ٍ است وبضي

(S1) 
 ّبي ضّجطي ليٌطت سجي .5ضٌل 

 
اضائِ  ّبي ضّجطي غَضت ؾوٌي ٍ ًلي هلَْم سجي ًظط ثِ ايٌٌِ كطؾيبت اضائِ ضسُ ثِ     

 2ٍ  1ّبي  ّبي آهطاًِ ٍ زهًَطاتيي زض ًظط گطكتِ است ثٌبثطايي سجي ضسُ ضا ػوستبد زض هبلت
ّبي  ػٌَاى سجي آهطاًِ ٍ سجي يؼٌي استجسازي ـ است وبضي ٍ استجسازي ـ ذيطذَاّبًِ ضا تحت

گيطين. ثٌبثطايي زض ّط  غَضت زهًَطاتيي زض ًظط هي اي ٍ هطبضًتي ضا ثِ ٌي هطبٍضُيؼ 4ٍ  3
ٍ زهًَطاتيي هكطح ضس  2ٍ  1ّبي  ًجبي ايي تحوين ػٌَاى آهطاًِ آٍضزُ ضس هٌظَض سجي

 ثبضس. هگط ايٌٌِ ثِ غطاحت اػالم ضسُ ثبضس. هي 4ٍ  3ّبي  هٌظَض سجي

زض پبيبى ػسز ًْبيي ضا زضاهتيبظي قطاحي ضس،  15غَضت  ايي هويبش ثِ
3
4

ؾطة ًوَزُ ٍ  
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)(زست ذَاّين آٍضز سجي ٍاهؼي ضّجطي ضا ثِ 20
3
4

15  ثطاي ثطضسي ٍ تؼييي سجي .

زست آهسُ اثتسا ثِ تجعيِ تحليل پبسد س ا ت سجي  ّب ثب تَجِ ثِ اقالػبت ثِ ضّجطي سبظهبى
 ًٌين.  ّبي زازُ ضسُ ضا هحبسجِ هي ضّجطي پطزاذتِ ٍ هيبًگيي پبسد

 
 ّب ثطاي پطسطٌبهِ سجي ضّجطي . هيبًگيي پبسد6جسٍل

 ̅ ; 09/9   ّب  هيبًگيي ًل ثطاي سجي ضّجطي سبظهبى


ّبي تَليسي اظ ثلَؽ سبظهبًي ثطذَضزاضًس ٍ سجي ضّجطي  ًبضًٌبى ضطًت.هاآزمو فرضيه
ّب زهًَطاتيي است. آى

ّب  ّبي تَليسي كبهس ثلَؽ سبظهبًي ّستٌس ٍ سجي ضّجطي آى كطؾيِ زٍم، ًبضًٌبى ضطًت     
 آهطاًِ است. 

ّبي تَظيغ ضسُ ثِ تلٌيي هيعاى ثلَؽ سبظهبًي ٍ سجي ضّجطي  بهًِتبيج حبغل اظ پطسطٌ     
Xًِ تَسف آظهَى 

ًطهبل استبًساضز ضسُ هَضز اضظيبثي  Zاذتالف ًسجت ضسُ ٍ ثب استلبزُ اظ  2
هطاض گطكتِ، ثيبًگط ايي هكلت است ًِ: هيبًگيي ًل ثلَؽ سبظهبًي زض سك  زٍ يب ًبحيِ ػسم 

 ̅ ; 77/8ٍجَز ثلَؽ سبظهبًي هطاض زاضز. 
X) آظهَى ٍسيلِ ثِايي ًتيجِ 

2
 ٍ كطؾيِ:  (

  =H0اًس يٌسبى است.  ي هرتلق ضا پبسد زازُّب سك ًسجت اكطازي ًِ      
 =H1اًس يٌسبى ًيستٌس.  ي هرتلق ضا پبسد زازُّب سك ًسجت اكطازي ًِ      
ٍ  ضَز هيضز  H0كطؼ  99/0ٍ ثب اقويٌبى        اذتالف ًسجت ضسُ ثب تَجِ ثِ      

 اًس ٍجَز زاضز.  ي هرتلق ضا جَاة زازُّب سجيًسبًي ًِ   زاضي ثيي ًليِ ثٌبثطايي اذتالف هؼٌي
ٍؾَح هطرع ضًَس ٍ ثِ ّويي لحبل ٍ اظ  ثبيستي سكَح اتلبم اكتبزُ ثِثؼس زض هطحلِ      
آظهَى ثيي اظ احتوبل ثب تطي زض هيبى سكَح زيگط ثطذَضزاض ّستٌس،  2ٍ  1جبيي ًِ سكَح  آى

 گيطز:  ٍسيلِ كطؾيِ ظيط اًجبم هي ايي زٍ سك  ثِ
P2=R2             يب سك  زٍ ثلَؽ سبظهبًيP1H0:P2  
P1=R1       يب سك  يي ثلَؽ سبظهبًي> P1       H1:P2 

آهسُ آهبضي  زست ثِجبيي ًِ هوساض  ٍ اظ آى 99/0ٍ اقويٌبى        ثب زض ًظط گطكتي      
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. ضَز هيٍ سك  زٍ تأييس  ضَز هيضز  H0گيطز، ثٌبثطايي كطؼ  هطاض هي H0آظهَى زض ًبحيِ ضز 
 گيطًس. تَليسي زض سك  ػسم ثلَؽ هطاض هيّبي  تَاى گلت ًِ ًبضًٌبى ضطًتضٍ هياظايي
ّبي س ا ت سجي ضّجطي زض سجي  پبسداظ ًظط سجي ضّجطي ًيع هيبًگيي ًل حبغل اظ      

 ̅ ; 09/9 ذيطذَاّبًِ هطاض زاضز.                   -زٍ يب سجي ضّجطي استجسازي 
X)آظهَى  ٍسيلِ ثِايي ًتيجِ      

2
 ٍ كطؾيِ:  (

 H0اًس يٌسبى است:  ي هرتلق ضا پبسد زازُّب سجيًسجت اكطازي ًِ      
 H1اًس يٌسبى ًيست:  ي هرتلق ضا پبسد زازُّب سجيًسجت اكطازي ًِ      
 H1ضز ٍ  H0كطؼ  99/0ٍ اقويٌبى        اذتالف ًسجت ضسُ ٍ ثب زض ًظط گطكتي      

ي هرتلق ضا پبسد ّب سجيًي ًِ زاضي ثيي ًليِ ًسب ، ثٌبثطايي اذتالف هؼٌيضَز هيپصيطكتِ 
ٍؾَح هطرع ًٌين، ِ اًس ٍجَز زاضز. زض هطحلِ ثؼس ثبيستي سجي ضّجطي اتلبم اكتبزُ ضا ث زازُ
ي يي ٍ زٍ ضّجطي اظ احتوبل ثب تطي زض هيبى ّب سجيّويي جْت ٍ اظ آًجبيي ًِ  ثِ

 . ضَز هيكطؾيِ ظيط اًجبم  ٍسيلِ ثِ، ثطذَضزاض ّستٌس، آظهَى ثيي ايي زٍ سجي ّب سجي

P2 = S2  يب سجي زٍ ضّجطي                P1H0 : P2  
P1 = S1  يب سجي يي ضّجطي                         H1 : P2> P1 

آهسُ آهبضُ  زست ثِجبيي ًِ هوساض  ٍ اظ آى 99/0ٍ اقويٌبى        ثب زض ًظط گطكتي      
ٍ سجي زٍ ضّجطي يب  ضَز هيضز  H0گيطز، ثٌبثطايي كطؾيِ  هطاض هي H0آظهَى زض ًبحيِ ضز 

 ذيطذَاّبًِ اتلبم اكتبزُ است.  -سجي استجساز 
ي تَليسي ّب ضطًتجبيي ًِ سجي ضّجطي زض  ثب تَجِ ثِ هحبسجبت اًجبم ضسُ ٍ اظ آى     

هجل ا جبت ، ًيع زض هسوت ّب سبظهبىآهطاًِ است ٍ ػسم ٍجَز ثلَؽ سبظهبًي زض ثيي ًبضًٌبى 
ي تَليسي اظ لحبل سبظهبًي ثلَؽ ّب ضطًتًبضًٌبى "ضسُ ثٌبثطايي كطؾيِ زٍم پهٍّص ًِ 

 . ضَز هيا جبت  "ًٌٌس اًس ٍ اظ سجي ضّجطي آهطاًِ استلبزُ هي ًيبكتِ
 
گيريوپيشنهادها.نتيجه5

آهبضي ايي ّبي تَليسي ًِ جبهؼِ  ًتبيج ايي پهٍّص حبًي اظ ايي است ًِ ًبضًٌبى ضطًت     
ّب  گيطًس ٍ سجي ضّجطي آىپهٍّص ضا تطٌيل هي زٌّس، اظ ًظط ثلَؽ زض سك  ًبثبلؾ هطاض هي

ّب ضا ثِ ذَز  ّب ثَزُ است. ليٌي س الي ًِ زض ايٌجب هكطح ٍ تَجِ ًيع هتٌبست ثب سك  ثلَؽ آى
ضسي % اظ ًل جبهؼِ هَضز ثط59آٍضي ضسُ  ايي است ًِ ثب تَجِ ثِ اقالػبت جوغ ًٌس هيجلت 

ّستٌس،  ًبض بل سبثوِس 5ّب زاضاي حساهل  % آى5/60زيپلن ثِ ثب  ثَزُ ٍ  زاضاي تحػيالت كَم
ضَز ًِ ًبضًٌبى زض اًجبم ًبضّب ًبتَاى ثَزُ اهب توبيل ثِ ليٌي ثب ٍجَز ايي اهط هطبّسُ هي

 اًجبم ًبضّب ضا زاضًس. 
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ضس ًيبكتگي ًطيا آضجطيا هَضز ٍ ض ضضسيبكتگيايي ضٍيساز ضا هي تَاى ثب تَجِ ثِ تئَضي      
هطـَل ثِ ًبض  ّب سبظهبىثطضسي هطاض زاز. دطاًِ اٍ ثط ايي اػتوبز است ًِ ظهبًي ًِ اكطاز زض 

ّب ضا اظ  ضَز، آىي هسيطيتي ًِ زض سبظهبى استلبزُ هيّب ضٍشضًَس، زض ثسيبضي اظ اٍهبت، هي
ّبي كطزي ثطاي ثلَؽ ايٌٌِ اظ ٍيهگي ضؿن>. ثٌبثطايي ًبضًٌبى ػلي4=زاضز  هيضسيسى ثِ ثلَؽ ثبظ 

، هبيلٌس ًِ ضضسيبكتگيثطذَضزاضًس ليٌي ضكتبضضبى ًطبًي اظ ثلَؽ ًساضز ٍ قجيؼتبد ثب تَجِ ثِ ػسم 
 -تط آهطاًِ هَضز ّسايت ٍ ًٌتطل هطاض گيطًس ًِ ّوبى پصيطش سجي ضّجطي آهطاًِ يب زهين

 ذيطذَاّبًِ است. 
ثِ ظَْض ايي پسيسُ ضسُ ثبضس ايي است ًِ زض ثيطتط ًٌتِ زٍهي ًِ هوٌي است هٌجط      

ضَز، ايي ػول هؼوَ د سجت ضطًت ّبي تَليسي ٍ غٌؼتي ثط ترػع ًبضي، تأًيس ظيبزي هي
ًَاذت ٍ ذبلي اظ ضٍح  يي  ًِ حطكِ هطثَقِ ثيص اظ حس سبزُ ضَز ٍ ثِ ديعي تٌطاضي، ضَز هي

ْت زٌّسُ ٍ قطكساض ًبض ًِ جَيي تجسيل ضَز ًِ هلَْم ؾوٌي آى هسيطيتي ج هجبضظُ
ٍ ضرع ًبضهٌس تٌْب هأهَض اجطاي آى ٍظيلِ  ضَز هيگطكتِ  ّب ثب زستيتػويوبت تَسف 

 هبًس.  ذبظ ذَاّس ثَز ٍ ًبضًٌبى اظ ثلَؽ ثبظ هي
ّـبي غـٌؼتي ٍ   ثرـص  اًجـبم ضـسُ زض   پـهٍّص ثـب ًتـبيج    پـهٍّص ًتبيج حبغل اظ ايـي       

ذــسهبتي اســتبى ًطزســتبى ًــِ زض آى ســجي ضّجــطي هتــساٍل زض ّــط زٍ ثرــص غــٌؼت ٍ  
ًتــبيج تحويوــبت هطًــع تحويوــبت هــسيطيت    >7= ثــَزذــسهبت آهطاًــِ تطــريع زازُ ضــسُ 

 ِ ــ ا... )ػــج( ًــِ ســجي هــسيطيت ســالهت زاًطــٌسُ ثْساضــت، زاًطــگبُ ػلــَم پعضــٌي ثوي
ــ ّوچٌــيي ًتــبيج حبغــلِ  اظ تحويوــبت  ٍ >6= َزاســتجسازي اجتٌــبة ًبپــصيط تلوــي گطزيــسُ ث

غــَضت گطكتــِ زض ثــيي ًبضًٌــبى ثيوبضســتبًْبي آهَظضــي زاًطــگبُ ػلــَم پعضــٌي اضزثيــل  
ــتٌس        ــِ ّس ــطي آهطاً ــجي ضّج ــت زاضاي س ــتبى اؿل ــبلي ثيوبضس ــسيطاى ػ ــبى زاز ه ــِ ًط ً

   .[4] زاضزّوسَيي ٍ هكبثوت 
تَاى پيطٌْبز ًطز ًِ هسيطاى غٌبيغ، سك  تَهغ ٍ  آهسُ دٌيي هي زست ثًِتبيج  ثب تَجِ ثِ     

اظ هجيل هسيطيت هطبضًتي ثبػ   ييّب ضٍش ًبضگيطي ثِاًتظبضاتطبى ضا اظ هطئَسيي ثب  ثجطًس. 
ثط اًجبم ٍظبيق هطرع ٍ تٌطاضي، زهت ٍ هَضٌبكي ثيطتطي ضا  ضَز ًِ ًبضًٌبى ػالٍُ هي

َكن ثِ تطريع ثْتط هطٌالت ٍ ًوجَزّبي ًبضي ٍ ًيع ثِ ذطج زٌّس تب اظ ايي ضاستب ه
ّبي هستوطي ضا ًيع زض ضاستبي ذطٍج اظ ضٍال ػبزي ٍ هتساٍل  سبظهبًي ذَيص، ضًَس ٍ ًَضص

ثبيست اظ آًبى  ثِ ذطج زٌّس. ليٌي تَجِ ثِ ايي ًٌتِ  ظم است ًِ زض ايي ظهيٌِ هسيطيت هي
تَاًس يي تأ يط  ى ثيبًجبهس. ايي هسئلِ هيٍضي سبظهب حوبيت ًٌٌس تب ثِ اكعايص ا طثرطي ٍ ثْطُ

ّبي ثيطتطي ثطاي  ّب ٍ كطغت ٍاض ايجبز ًٌس ٍ ثِ هَاظات ػولٌطز ًبضًٌبى، هسئَليت تسلسل
تَكين، ضضس ٍ پيططكت زض اذتيبض آًبى هطاض گيطز، ًِ زض ًْبيت هٌتْي ثِ ثب  ضكتي ثلَؽ 
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ثلَؽ يبكتِ ضّجطي ضا تجطثِ ذَاٌّس  ثب زاضتي ًبضًٌبًي ّب سبظهبىسبظهبًي ٍ ضضس ذَاٌّس ضس. 
ًطز ًِ هجتٌي ثط سجي هطبضًتي ثبضس. ذػَغيبت دٌيي سجٌي اظ ضّجطي هٌجط ثِ زازى 

 ّبي ثيطتط ثِ هطئَسيي ٍ ثب تط ثطزى ثلَؽ سبظهبًي آًبى )ًبضًٌبى( ذَاّس ضس.  كطغت
ِ  اظ جولــِ       ــ ــِ ســ ال هطثــَـ ث  هحــسٍزيت ػوــسُ زض ايــي تحويــن، ػــسم پبســرگَيي ث

ــبى  ــِتؼــساز ًبضًٌ ــَز  ث ــِ،   ســبظهبى ث ّوــيي زليــل، هحووــيي، ًبدــبضاد زض تؼيــيي تؼــساز ًوًَ
جبهؼِ آهـبضي ضا ًبهحـسٍز تلوـي ًـطزُ ٍ اظ كطهـَل ًـًَطاى ثـطاي جبهؼـِ آهـبضي ًبهحـسٍز           

 اًس.ثطاي تؼييي تؼساز ًوًَِ، استلبزُ ًطزُ
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