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تبریخ پذیزش96/6/4:

چکیذُ
تحمیك حبضس ثب ٞدف ثسزغی ازتجبط زغت ٝؾغّی ثب عّٕىسد وبزوٙبٖ ا٘دبْ ٌسفته ٝاغهت .ایهٗ تحمیهك اش ٘دهس ٞهدف ،یهه
تحمیك وبزثسدی  ٚاش ٘دس زٚؼ ٌسدآٚزی دادٞ ٜب اش ٘ٛع پیٕبیؿی  ٚاش ٘دس زٚؼ تحّیُ دادٞ ٜب اش ٘ٛع ٕٞجػتٍی ٔی ثبؾهد.
پع اش ٔغبِع ٝپیؿیٛٔ ٝٙضٛع  ٚثسزغی اٍِٞٛبی ٔٛخٛد دز ٔٛزد اغتساتطی غبشٔب٘ی  ٚعّٕىسد  ٚؾىُ ٌیهسی چٟهبزچٛة
٘دسی ٔ،تغیسٞبی ٔ ٟٓتحمیك ؾٙبغبیی ٔ ٚدَ ٔفٟٔٛی  ٚفسضهیبت تحمیهك ٔؿهگف ٌسدیهد .ثهسای ا٘هداشٌ ٜیهسی ٔتغیسٞهب اش
پسغؿٙبٔ ٝاغتفبدٌ ٜسدید.و ٝزٚایی ٔحتٛای آٖ تٛغظ خجسٌبٖ تبیید ؾدٚ.ضسیت آِفبی وس٘ٚجبخ پسغؿٙبٔ0/832 ٝدزقد ثٝ
دغت آٔد ٕٝ٘ٛ٘ .آٔبزی ٔٛزد ٔغبِع ٝدز ایٗ تحمیك ؾبُٔ ٘248فساش وبزوٙبٖ اداز ٜآٔٛشؼ  ٚپهسٚزؼ ؾهٟس ش٘دهبٖ وه ٝثهب
اغتفبد ٜاش زٚؼ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیسی تكبدفی غبد ٜا٘تگبة ٌسدید٘د٘ .تید ٝتحّیُ ٞبی آٔبزی  ٚآشٔ ٖٛفسضیبت تحمیك ثه ٝوٕهه
ضسیت ٕٞجػتٍی ٘ؿبٖ داد و ٝثیٗ زغت ٝؾغّی  ٚعّٕىسد وبزوٙبٖ زاثغٔ ٝعٙی داز ٚخٛد دازد  ٚدز ٟ٘بیت ثهس اغهبظ ٘تهبیح
ث ٝدغت آٔد ٜپیؿٟٙبدات  ٚزا ٜوبزٞبیی ث ٝآٔٛشؼ  ٚپسٚزؼ ٔ ٚحممبٖ ثعدی ازائٌ ٝسدید.

ٍاصُ ّبی کلیذی :اٞدافٙٔ ،بثع ا٘ػب٘ی ،غبختبز تىِٛٛٙضی ،عّٕىسد ،زغت ٝؾغّی

 . 1اغتبدیبز ،دا٘ؿٍب ٜآشاد اغالٔیٚ ،احدعّ ٚ ْٛتحمیمبتٌ،س ٜٚعّ ْٛتسثیتی ،تٟساٖ ،ایساٖ (m.abtahi2008@gmail.com
 . 2ثبؾٍب ٜپطٞٚؿٍساٖ خٛاٖ ٘ٚگجٍبٖٚ ،احد زٚ.د ، ٗٞدا٘ؿٍب ٜآشاد اغالٔی  ،زٚد ، ٗٞایساٖ.
 . 3وبزٔٙد آٔٛشؼ  ٚپسٚزؼ ؾٟس ش٘دبٖ ،دا٘ؽ آٔٛخت ٝوبزؾٙبغی ازؾد زؾت ٝتحمیمبت آٔٛشؾی دا٘ؿٍب ٜآشاد اغالٔی ٚاحد ش٘دبٖ
 . 4ثبؾٍب ٜپطٞٚؿٍساٖ خٛاٖ ٘ ٚگجٍبٖٚ ،احد زٚ.د ،ٗٞدا٘ؿٍب ٜآشاد اغالٔی ،زٚد ،ٗٞایساٖ.
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هقذهِ
حیبت ا٘ػبٖ دز خبٔع ٝثب وبزغسؾت ٝؾد ٜاغت  ٚثػیبزی اش خٙجٞ ٝبی ٚخٛدی ا٘ػبٖ اش عسیك وبز  ٚفعبِیت ٞبی
زٚشا٘ ٝث ٝدز ٔی آید .ا٘ػبٖ وبز ٔی وٙد  ٚاش ایٗ زٍٞرز ٘ ٝفمظ ث٘ ٝیبشٞبی ٔبدی  ٚظبٞسی خٛد ٔی زغد ،ثّى ٝثػیبزی اش
خالٞبی دز٘ٚی  ٚاحتیبج ٞبی زٚا٘ی خٛد زا ٔستفع ٔی غبشد .ثگؽ شیبدی اش ش٘دٌی افساد فعبَ ٞس خبٔع ٝقسف وبز ٔی
ؾٛد .ث٘ ٝدس ٔی زغد و ٝفعبِیت ٞبی وبزی اش ٘دسغالٔت زٚا٘ی ؾگف ،فعبِیتی ٔ ٟٓث ٝحػبة ٔی آید  ٚحتی ثسای
ثػیبزی اش ٔسدْ عبُٔ ثٙیبدی زضبیت اش ش٘دٌی اغتٕٞ .چٙیٗ وبز ٚغیّ ٝای اغت و ٝثسای فسد اغتمالَ ٔی آٚزد ٚ .عصت
٘فع ا ٚزا افصایؽ ٔی دٞد .اشغٛی دیٍس ش٘دٌی اختٕبعی ٔػتّصْ ٕٞىبزی ٕٞ ٚیبزی  ٚثسآٚزدٖ ٘یبشٞبی ٔتمبثُ اغت .ایٗ
أس ٔٙدس ث ٝتمػیٓ وبز ؾد ٚ ٜزٚاثظ اختٕبعی  ٚغبشٔبٖ یبفت ٝی ا٘ػبٖ زا دز لبِت ٟ٘بدٞبٛٔ ،غػبت ٚ ٚاحدٞبی وٓ  ٚثیؽ
تگككی ٌػتسؼ داد ٜاغت(تٛغّی.)1375،
غبشٔبٖ یه پدید ٜاختٕبعی اغت و ٝدز ٔف ْٟٛثػیبز غبد ٜخٛد عجبزت اغت اش ٕٞىبزی ٌسٞٚی اش افساد تحت ٘دٓ
 ٚغّػّٔ ٝساتت ادازی ثٙٔ ٝدٛز حكٞ َٛدف ٔؿتسن خبـ .غبشٔبٟ٘ب ث ٝخبعس زفع احتیبخبت زٚشافص ٖٚا٘ػبٟ٘ب ایدبد ٚ
اثداع ؾد ٜا٘د .ثٚ ٝیط ٜچ ٖٛأسٚش ٞ ٜس ثؿس ث ٝتٟٙبیی ٕ٘ی تٛا٘د وّی٘ ٝیبشٞبی خٛد (اعٓ اش وبال ٚخدٔبت) زا تبٔیٗ وٙد ،ثٝ
یبزی دیٍس ا٘ػبٟ٘ب اٞدافی زا تحمك ٔی ثگؿد و ٝخٛد ٘یص اش ٘تبیح آٟ٘ب ثٟسٙٔ ٜد ٔی ؾٛد (وبظٕی.)1376 ،
٘یسٚی ا٘ػب٘ی ٔٛثستسیٗ ٕٟٔ ٚتسیٗ زوٗ تحٛالت التكبدی ،اختٕبعی  ٚفسٍٙٞی ٞس وؿٛز ٚ ،ا٘ػبٖ ٕٟٔتسیٗ ٚ
ؾسیفتسیٗ  ٚثب ازشؼ تسیٗ غسٔبیٙٔ ٚ ٝجع عدٕت  ٚوٕبَ ٞس غبشٔبٖ ٔحػٛة ٔی ؾٛد٘ .یسٚی ا٘ػب٘ی ٔتگكف ٔ ٚتعٟد دز
یه غبشٔبٖ ثب وسداز  ٚاعٕبَ  ٚاتگبذ تكٕیٕٟبی قحیح  ٚثٛٔ ٝلع خٛد ٔی تٛا٘د ٕٛٞاز ٜثسای غبشٔبٖ ازشؼ اضبفی ٚ
ثسٚت ایدبد وٙد(وبظٕی 1376 ،ـ.)30
ازشؾیبثی عّٕىسد یىی اش فعبِیت ٞبی ٔٔ ٟٓدیسیت ٔٙبثع ا٘ػب٘ی اغت ،شیسا اش دغتبٚزدٞبی آٖ ٔی تٛاٖ ثسای
تكٕیٕٟب  ٚالدأبت ثػیبزی دز شٔی ٝٙازشیبثی  ٚپسٚزؼ وبزوٙبٖ اغتفبد ٜوسد.
ثٟجٛد ثٟسٚ ٜزی ث ٕٝٞ ٝی غبشٔبٖ ٞب ٔسثٛط ٔی ؾٛد ،ثٛیط ٜدز ٔٛازدی ؤ ٝیصاٖ زؾد ثٟسٚ ٜزی ٘ػجتب ا٘دن اغت.
اٌسچ ٝثٟسٚ ٜزی دز اوثس غبشٔبٖ ٞب تبثعی اش ٔٙبیع تىِٛٛٙشیىی  ،غسٔبی ٝای  ٚا٘ػب٘ی اغت أب ثػیبزی اش غبشٔبٖ ٞب دز پی
آٖ ٘یػتٙد و ٝاش عسیك ثٟػبشی عّٕىسد وبزوٙبٖ خٛد ثٟسٚ ٜزی زا افصایؽ دٙٞد .زاثغ ٝوبزوٙبٖ زا ثب ثٟسٚ ٜزی ٔی تٛاٖ
غٙدید  ٓٞ ٚازشیبثی وسد (عٛغی  ٚقبئجی.)1381،
ٔٙبثع ا٘ػب٘ی غبشٔبٖ ٞب ٔتٙبغت ثب تغییسات ٔحیظ  ٚدز ٖٚغبشٔب٘ی ،ثٚ ٝیط ٜتغییسات زاٞجسدی (اغتساتطیه) غبشٔبٖ
٘یبش ث ٝآٔبد ٜغبشی  ٚپسٚزؼ دازد.
ا٘تگبة زاٞجسدی ٞبی آٔٛشؾی دز ٕٞػ ٛغبشی اٞداف غبشٔبٖ ٔ ٚدیسیت ٔٙبثع ا٘ػب٘ی ٘مؽ ٔحٛزی زا ایفب ٔی وٙد
 ٚایٗ  ٓٞغٛیی ،ثب تٛخ ٝث ٝؾسایظ ٔتحٔ َٛحیظ التكبی اختٕبعی غبشٔبٖ ٞب ،ثب پسٚزؼ  ٚتمٛیت ثیٙؽ ،دا٘ؽ ٟٔ ٚبزت
ٞبی تگككی ٔدیساٖ  ٚوبزوٙبٖ ٔی تٛا٘د تأٔیٗ ؾٛد  ٚغبشٔبٖ ٞب زا اش ٚیطٌی ٞبی یبدٌیس٘دٌی ثسخٛزداز غبشد.
ٔٙبثع ا٘ػب٘ی غسٔبیٞ ٝبی ثٙیبدی غبشٔبٖ ٞب ٙٔ ٚؿأ ٞس ٌ ٝ٘ٛتحٛ٘ ٚ َٛآٚزی دز غبشٔبٖ اغت.ا٘ػبٖ ٔٛخٛدی اغت
تغییس پریس ثب تحٛالت  ٚتٛا٘بیی ٞبی ثبِم ٜٛثیؿٕبز .ایٗ تٛا٘بیی ٞب ثبید ازشیبثی  ٚتحت ؾسایظ تعّیٓ  ٚتسثیتی ٔغّٛة اش لٜٛ
ث ٝفعُ دز آید.
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ثسزغی زاثغ ٝزغتٞ ٝبی ؾغّی ثب عّٕىسد وبزوٙبٖ آٔٛشؼ  ٚپسٚزؼ...........

٘ىت ٝحبیص إٞیت دز شٔی ٝٙپسٚزؼ ٔدیساٖ ٚآٔٛشؼ وبزوٙبٖ غبشٔبٖ ٞب ایٗ اغت و ٝثس٘بٔٞ ٝبی آٔٛشؾی ٘جبید
قسفب دز خٟت تمٛیت ٟٔبزتٟبی تگككی ثبؾد ،ثّى٘ ٝمؽ فس ًٙٞغبشی آٖ ثٚ ٝیط ٜدز وؿٛزٞبی دز حبَ تٛغع ٝثٝ
ٕٞبٖ ا٘داش ٚ ٜیب حتی ثیؿتس اش آٖ حبئص إٞیت اغت .عجٛدی ( )1388دز پطٞٚؽ خٛد دز خكٛـ ٔدیسیت تغییس دز
غبشٔبٖ ،پع اش پسداختٗ ث ٝثحث پیسأ ٖٛتغییسغبشٔب٘ی ٚچٍٍ٘ٛی ٔدیسیت ٚزٞجسی آٖٚ ،ایٙى ٝدز ٞس غبشٔب٘ی تٛا٘بیی
ٞبی ثبِم ٜٛای ٚخٛد دازد ؤ ٝیتٛاٖ ث٘ ٝحٔ ٛغّٛثی اش آٖ ٞب دزخٟت تغییسٚازتمبی عّٕىسد غبشٔب٘ی ثٟس ٜثسد ثدیٗ ٘تیدٝ
زغید وٛٔ ٝفمیت ٞستغییستبحدٚدی ثٟٔ ٝبزتٟبی ٔدیسیت وبزوٙبٖ ثػتٍی دازد و ٝفسآیٙدتغییسزاتػٟیُ ٚحٕبیت ٔی وٙٙد.
لسثب٘ی ٕٞ ٚىبزاٖ ( )1394دز پطٞٚؿی تحت عٛٙاٖ ضسٚزت تٛإ٘ٙد غبشی وبزوٙبٖ ،ث ٝثسزغی اثعبد ٌ 5ب٘ ٝتغییس
و ٝثیبٖ ٌس زٚیىسد تّفیمی  ٚیىپبزچ ٝتغییس غبشٔب٘ی دز لبِت یه ٔدَ چسخ ٝای اغت پسداختٙد  ٚث ٝایٗ ٘تید ٝدغت
یبفتٙد و ٝتٛإ٘ٙد غبشی وبزوٙبٖ ثب ازشیبثی عّٕىسد آ٘بٖ ازتجبط ٔعٙبدازی دازد٘ .تبیح تحمیك اعتجبزیبٖ ( )2008دز زاثغ ٝثب
تحٛالت ٔسشٞبی غبشٔب٘ی حبوی اش آٖ ثٛد و ٝغیػتٓ ٞبی اختٕبعی ؤ ٝسشٞبی خٛد زا ث ٝزٚی ایٗ تغییسات غسیع ٚ
تحٛالت ثصزي ثبش ٔی وٙٙد ،ث ٝخٛد فسقت ٔیدٙٞد و ٝث ٝثّٛغ دزن پیچیدٌی دغت یبثٙد .غیػتٓ ٞبی ثػتٕٞ ،ٝچٙبٖ
غبد ٜثبلی ٔی ٔب٘ٙد  ٚدز ٘تید ٝاعضبی آٟ٘ب ٘یص فسقت یبدٌیسی ثسای اداز ٜخٟبٖ پیچید ٜزا ٘گٛاٙٞد داؾت .وؿٛز ٔب ٘یص ثٝ
عٛٙاٖ ثگؿی اش د٘یبی أسٚش٘ ،یبش ثٔ ٝدیسا٘ی دازد و ٝلدزت اداز ٜغبشٔبٟ٘بی پیچید ٚ ٜؾسایظ ثی ٘دٕی  ٚآؾٛة زا داؾتٝ
ثبؾٙد؛ ثٙبثسایٗ غبشٔبٟ٘ب ثبید الداْ ث ٝثبش وسدٖ ٔسشٞبی خٛد ث ٝزٚی تحٛالت  ٚتغییسات ثیس٘ٚی  ٚافصایؽ تعبٔالت ثیس٘ٚی
وٙٙد تب اعضبی آٟ٘ب دز پیچیدٌی ،فسقت پیچید ٜؾدٖ زا ث ٝدغت آٚز٘د .قبدلی ٕٞ ٚىبزاٖ ( )2011دز پطٞٚؽ خٛد ثٝ
ازائٔ ٝدِی ثسای افصایؽ عّٕىسد اش عسیك ٕٞب ًٙٞغبشی اغتساتطی تغییسغبشٔب٘ی پسداخت ٚ ٝدز ٘تبیح خٛد ٘ؿبٖ داد٘د،
ٕٞبٍٙٞی ٌٞ ٝ٘ٛبی پریسؼ اغتساتطیٟبی تغییس غبشٔب٘ی (ٌٞٝ٘ٛبی غبختبز ،تىِٛٛٙضی ،فس٘ ،ًٙٞیسٚی ا٘ػب٘ی ،اٞداف)
ٔٙدس ث ٝافصایؽ عّٕىسد ٔی ؾٛدٕٞ .چٙیٗ ٘تبیح تحمیك آ٘بٖ حبوی اش آٖ ثٛد و ٝثٛٔ ٝاشات افصایؽ عّٕىسد ؾسوت ٞبی
ٛٞاپیٕبییٞ ٌٝ٘ٛ ،بی اغتساتطی تغییس غبشٔب٘ی تغییس پیدا ٔیوٙٙد .دز ضٕٗ ثب افصایؽ ٔیصاٖ ٕٞبٍٙٞی ٌٞ ٝ٘ٛبی اغتساتطی
تغییس غبشٔب٘یٔ ،یصاٖ عّٕىسد (وبزایی  ٚاثسثگؿی) ٘یص ثبال ٔیزٚد.
ث ٝعٛز وّی ،قبحت ٘دساٖ ازشیبثی عّٕىسد وبزوٙبٖ زا عّٕی ٔی دا٘ٙد و ٝدز آٖ وبز افساد دز زاثغ ٝثب ٘ح ٜٛا٘دبْ
ٚظیف ٝدز ٔؿبغُ ٔح ِٝٛث ٝعٛز غیػتٕبتیه ا٘داشٌ ٜیسی (غعبدت1382 ،؛ ٟٔدٚیبٖ)1377 ،؛ اغتعداد  ٚتٛا٘بیی ٞبی ثبِمٜٛ
وبزوٙبٖ ثسای ثٟجٛد ا٘دبْ ٚظبیف  ٚزؾد دز زؾت ٝؾغّی ؾبٖ ٔؿگف؛ زٚؼ ٔغّٛة ثساٍ٘یگتٗ وبزوٙبٖ زٚؾٗ (دغّس،
 )2000؛  ٚثبشخٛزدی ث ٝفسد دادٔ ٜی ؾٛد تب ٚی ٘مبیف وبز خٛد زا ثؿٙبغد (ٔب٘دی ٕٞ ٚىبزاٖ .)1996 ،ث ٝعٛز ٔعٕ َٛدز
إٞیت  ٚآثبز ٘بؾی اش ازشیبثی عّٕىسد ثٛٔ ٝازد تمسیجب ٔؿبث ٝاؾبزٔ ٜی ؾٛد و ٝعجبزتٙد اش :ثس٘بٔ ٝزیصی ٘یسٚی ا٘ػب٘ی،
وبزٔٙدیبثی  ٚا٘تگبة  ،تسثیت  ٚثٟػبشی ٘یسٚی ا٘ػب٘ی ،عساحی ٘دبْ خجساٖ خدٔت ،تعییٗ ٔػیس پیؿسفت ؾغّی ،ؾٙبخت
اغتعداد  ٚتٛا٘بیی ٞبی ٘یسٚی ا٘ػب٘ی ،عساحی ٘دبْ اٍ٘یصؼ ،تعییٗ زٚایی آشٔٞ ٖٛبی اغتگدأی ٚ ،ایدبد خ ٛاعتٕبد
(غعبدت1382 ،؛ ٔبیس  ٚدیٛیع1997 ،؛ ٔٛزفی  ٚوّیِٙٛد1995 ،؛ ٔٛزفی . )2008 ،چٙیٗ ٔٛازدیٞ ،س یه ث٘ ٝحٛی ٘تبیح
ٔٛزد ا٘تدبز اش ازشیبثی عّٕىسد ٔٙبثع ا٘ػب٘ی زا ٘ؿبٖ ٔی دٙٞد .دز ایٗ قٛزت ازشیبثی عّٕىسدٔ ،ػتّصْ ٘دبْ اثسثگؿی اغت
و ٝثتٛا٘د عسح ٞبی ٔٙبغت ازشیبثی عّٕىسد ٔٙبثع ا٘ػب٘ی زا عساحی ٞ ٚدایت وسد ٚ ٜازتمب ثدٞد .اٌس ٘دبْ ازشیبثی عّٕىسد
٘تٛا٘د اثسثگؿی خٛد زا ٘ؿبٖ دٞد ازشؼ خٛد زا اش دغت خٛاٞد داد (آٙٞچیبٖ.)1389،
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 ٕٝٞافساد حك داز٘د  ٚعاللٕٙد ٞػتٙد و ٝاش ٘تبیح عّٕىسد زٚشا٘ ٝخٛد آٌب ٜثبؾٙد .ایٗ ٔػأِ ٝدز ٔٛزد وبزوٙبٖ ٚخٝ
دیٍسی  ٓٞپیدا ٔی وٙد  ٚآٖ ایٙػت و ٝوبزوٙبٖ عالل ٝداز٘د اش ٘دسات غبشٔبٖ دز ٔٛزد خٛد ٔغّع ٌسد٘د  ٚاش غٛی دیٍس
غبشٔبٖ ٘یص ٔحك اغت ٘دسات خٛد زا دز ٔٛزد ٔٙبثع ا٘ػب٘ی غبشٔبٖ و ٝاش اقّیتسیٗ غسٔبیٞٝبی غبشٔبٖ ثؿٕبز ٔیز٘ٚد اثساش
داؾت ٚ ٝث ٝاعالع ایؿبٖ ثسغب٘د .اش عسف دیٍس اش وبزوٙب٘ی و ٝاش ا٘تدبزات غبشٔبٖ دز ٔٛزد خٛیؽ ثیاعالع ٞػتٙد چٍٝ٘ٛ
ٔیتٛاٖ ا٘تدبز داؾت و ٝدز خٟت زفع  ٚخجساٖ وبغتی ٞبی ٌرؾت ٝالداْ ٕ٘بیٙد؟ دز ٕٞیٗ زاغتب ثبید ٔتروس ؾد و ٝدز
اغّت ٔٛازد وبزوٙبٖ ،غبشٔبٖ یب دغتوٓ ٔدیس ٔػتمیٓ خٛد زا ٔػئٔ ٚ َٛػجت افت یب ضعف عّٕىسد خٛد ٔیدا٘ٙد.
ثسزغی عّٕىسد وبزوٙبٖ ٔ ٚدیساٖ ٞس ٔٛغػ ٝثصزي  ٚیب ٔدٕٛع وبزوٙبٖ ٔٛغػبت دِٚتی و ٝتحت عٙبٚیٗ تعییٗ
ؾبیػتٍی ،ازشیبثی عّٕىسد ٘ ٚدیس ایٟٙب دز تئٛزی  ٚعُٕ ٔغسح ٔیؾٛد اشخّٕ ٝاثصازٞب ٚ ٚغبیُ ٔٛثس دز ٔدیسیت ٔٙبثع
ا٘ػب٘ی اغت و ٝثب اعٕبَ قحیح ایٗ اثصاز ٘ ٝتٟٙب ٞدفٟب ٔ ٚبٔٛزیتٞبی غبشٔبٖ ثب وبزایی ٔغّٛة تحمك ٔییبثد ،ثّىٙٔ ٝبفع
ٚالعی وبزوٙبٖ  ٚخبٔع٘ ٝیص تبٔیٗ ٔیؾٛد .ثب  ٕٝٞإٞیتی و ٝاش ِحبػ عّٕی  ٚعمّی ثسای ثسزغی عّٕىسد وبزوٙبٖ ٔیتٛاٖ
لبئُ ؾد ،ثب تٛخ ٝث ٝثسخٛزد ثیتفبٚت ثب ایٗ الداْ ٔدیسیتی ،دز ثیؿتس غبشٔبٖٞبٔ ،گكٛقب دز ٔٛغػبت دِٚتی ٝ٘ ،تٟٙب ا٘دبْ
ازشیبثی ٞب ٘بٔٛفك ثٛد ،ٜثّى ٝث ٝدالیُ ٔگتّف ٔٛزد ا٘تمبد وبزوٙبٖ  ٚحتی ٔدیساٖ ٚالع ؾد ٜاغت .ازشیبثی أس ٔدأٚی اغت
وٕٛٞ ٝاز ٜثبید دز وبزٞب زایح ثبؾدٔ .سدْ خٛد ؾبٖ ثد ٖٚایٙىٔ ٝتٛخ ٝثبؾٙد ث ٝعٛز ٔدا ْٚث ٝازشیبثی ٔؿغٞ َٛػتٙد .آٟ٘ب
دز ٔٛزد پدیدٜٞبی اعساف خٛد اظٟبز٘دس  ٚداٚزی ٔیوٙٙد .ثسای ٔثبَ "چٛٞ ٝای دِپریسی!" یب "چ ٝوبزٔٙد ٚلتؾٙبغی"
ای ٍٝ٘ٛٙداٚزیٟب خیّی پساوٙد ٜاغت  ٚثساغبظ اعالعبت ٔحدٚد قٛزت ٔیٌیسدٔ .دیس اٌس لكد دازد دز وبزؼ ثٟجٛد یبثد
ٞ ٚدفٟبی غبشٔبٖ ٔحمك ؾٛد٘ ،بٌصیس اغت ازشیبثی وبّٔتس  ٚدلیمتس اش وبز خٛیؽ  ٚعّٕىسد وبزوٙب٘ؽ ث ٝعُٕ آٚزد.
ازشیبثی عّٕىسد یىی اش ٔػبئُ ٔٔ ٟٓدیسیت ٔٙبثع ا٘ػب٘ی اغت  ٚاش خغیستسیٗ ٚظبیف ٔدیساٖ  ٚغسپسغتبٖ اغت .دز یه
غبشٔبٖ ٞس فسد ثسای پیؿسفت ٘ ٚیُ ث ٝاٞداف تعییٗ ؾد ٜؾغُ ٘یبش ث ٝآٌبٞی اش ٔٛلعیت خٛد دازد .ایٗ آٌبٞی ٔٛخت
ٔی ؾٛد و ٝا ٚاش ٘مبط لٛت  ٚضعف عّٕىسد  ٚزفتبز خٛد ٔغّع ؾٛد  ٚتٕٟیدات الشْ زا ثسای اثسثگؿی ثیؿتس وٛؾؽ
ٞبیؽ ثىبز ثسد .غبشٔبٟ٘ب ٘یص ث ٝؾٙبخت وبزآیی وبزوٙبٖ خٛد ٘یبش داز٘د تب ثس اغبظ آٖ ٚضعیت ٘یسٚی ا٘ػب٘ی خٛد زا
ثٟجٛد ثگؿٙد  ٚثدیٗ عسیك ثس حدٓ تِٛید  ٚازائ ٝخدٔبت خٛد ثیفصایٙد  ٚدز ز٘ٚد حسوتٟبی خٛد تحٛالت ٔثجت ایدبد
وٙٙد .وػت ایٗ ؾٙبخت  ٚآٌبٞیٞب اش عسیك ازشیبثی عّٕىسد أىبٖپریس اغت .ازشیبثی عّٕىسد یعٙی غٙدؽ ٘ػجی
عّٕىسد ا٘ػب٘ی د ز زاثغ ٝثب ٘ح ٜٛا٘دبْ وبز ٔؿگف دز یه دٚز ٜشٔب٘ی ٔعیٗ دز ٔمبیػ ٝثب اغتب٘دازد ا٘دبْ وبز ٕٞ ٚچٙیٗ
تعییٗ اغتعداد  ٚظسفیتٞبی ثبِم ٜٛفسد ثٙٔ ٝدٛز ثس٘بٔٝزیصی دز خٟت ث ٝفعّیت دزآٚزدٖ آٟ٘ب .ازشیبثی تالؾی اغت ثسای ثٝ
دغت آٚزدٖ اعالعبت عیٙی ٔ ٚعتجس دز ٔٛزد عّٕىسد  ٚزفتبزٞبی ؾغّی وبزوٙبٖ  ٚدز ٘تید ٝغبشٔبٖ .ایٗ اعالعبت پبیٚ ٝ
اغبظ تكٕیٌٓیسی  ٚلضبٚت دز ٔٛزد افساد خٛاٞد ثٛد .دز ٔجبحث ٔدیسیت ٔف ْٟٛازشیبثی ٘یسٚی ا٘ػب٘ی تحت عٙبٚیٗ ٚ
ٚاضٜٞبی ٔگتّفی اشخّٕ ٝازشیبثی ،ازشیبثی ِیبلت ،ازشؾیبثی ،لیٕتٌرازی  ٚازشیبثیٌ ،صازؾٟبی ٘ح ٜٛا٘دبْ وبز ،ازشؾیبثی
عّٕىسد ،ازشؾیبثی وبزوٙبٖٕٔ ،یصی وسدٖ ٔ ٚعبیٕٔ ٚ ٝٙیصی ث ٝوبز زفت ٝاغت .ازشیبثی عّٕىسد فسایٙدی اغت و ٝتٛغظ
آٖ ٔدیساٖ  ٚغسپسغتبٖ زفتبز وبزوٙبٖ زا ٔؿبٞد ٚ ٜثسزغی ٔیوٙٙد تب ثتٛا٘ٙد ثبشخٛزدٞبی الشْ زا دزثبز٘ ٜمبط لٛت ٚ
ضعف زفتبزؾبٖ ث ٝآٟ٘ب ازائ ٝوٙٙد ..زٚؾٗ اغت و ٝثٟسٜٚزی وبزوٙبٖ زا ٕ٘یتٛاٖ ثب دلت ا٘داشٌٜیسی وسد ..یىی اش فٖٛٙ
ٔٛزد اغتفبدٔ ٜدیساٖ ثسای تبثیسٌرازی ثس زفتبز فسد ،ازشیبثی عّٕىسد اغت .
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ثب تٛخ ٝث٘ ٝجٛد پطٞٚؿی خبٔع  ٚوبُٔ دز ایٗ شٔی ٝٙضسٚزت پسداختٗ ث ٝایٗ پطٞٚؽ ثبثت ٔی ؾٛد ثب ا٘دبْ ایٗ
پطٞٚؽ ٔی تٛاٖ ث٘ ٝتبیح احتٕبِی شیس دغت یبفت.
ٔ -1مبیػ ٝعّٕىسد وبزوٙبٖ دز زغتٞ ٝبی ؾغّی ٔتفبٚت .
 -2ثسزغی زاثغ ٝزغتٞ ٝبی ؾغّی ثب عّٕىسد وبزوٙبٖ .
ٔ -3ؿگف وسدٖ ٘ٛع  ٚؾدت زاثغ ٝعّٕىسد وبزوٙبٖ ثب زغتٞ ٝبی ؾغّی .
ٔٙدٛز اش ثسزغی عّٕىسد ،فسایٙدی اغت و ٝثٛغیّ ٝآٖ وبزوٙبٖ دز فٛاقُ ٔعیٙی  ٚثغٛز زغٕی ٛٔ ،زد ازشیبثی لساز
ٔی ٌیس٘د .ؾٙبخت وبزوٙبٖ لٛی  ٚاعغبی پبداؼ ث ٝآٟ٘ب  ٚاش ایٗ عسیك  ،ایدبد اٍ٘یص ٜثسای ثٟجٛد عّٕىسد آ٘بٖ  ٚغبیس
وبزوٙبٖ ،اش خّٕ ٝعُّ اقّی ازشیبثی عّٕىسد اغت .دز ٌرؾتٔ، ٝدیساٖ والغیه ازشیبثی عّٕىسد زا فمظ ثٙٔ ٝدٛز وٙتسَ
وبز وبزوٙبٖ ا٘دبْ ٔیداد٘د،دز حبِی و ٝأسٚش خٙج ٝزإٙٞبیی  ٚازؾبدی ایٗ عُٕ ،إٞیت ثیؿتسی یبفت ٝاغتٞ .دف اقّی
اش ازشیبثی عّٕىسد ایٗ اغت و ٝاعالعبت ضسٚزی دز ثبز٘ ٜیسٞٚبی ؾبغُ دز غبشٔبٖ خٕع آٚزی ٌسدد  ٚدز دغتسظ
ٔدیساٖ لساز ٌیسد تب آٟ٘ب ثتٛا٘ٙد تكٕیٕبت ثدب  ٚالشْ زا دز خٟت ثبالثسدٖ وٕیت  ٚویفیت وبز وبزوٙبٖ اتگبذ ٕ٘بیٙد .
ثٙبثس شٔیٞ ٝٙبی ٔروٛز ٔ ،حمك دز ایٗ پ طٞٚؽ ث ٝد٘جبَ ایٗ غٛاَ اغت و ٝآیب ٔیبٖ ٚیطٌیٟبی زغت ٝؾغّی وبزوٙبٖ ثب
عّٕىسد آ٘بٖ ازتجبط ٔعٙبدازی ٚخٛد دازد؟ ثٕٞ ٝیٗ ٔٙدٛز ،غٛاالت شیس آشٔ ٖٛؾد٘د:
-

آیب ٔیبٖ زغتٞ ٝبی ؾغّی وبزوٙبٖ آٔٛشؼ  ٚپسٚزؼ ؾٟس ش٘دبٖ ثب عّٕىسد وبزوٙبٖ ازتجبط ٔعٙبداز ٚخٛد
دازد؟

-

چ ٝزاثغ ٝا ی ٔیبٖ ٚیطٌیٟبی ٔٛزد ٘یبش زغت ٝؾغّی وبزوٙبٖ آٔٛشؼ  ٚپسٚزؼ  ٚعّٕىسد تٛإ٘ٙد وبزوٙبٖ
ٚخٛد دازد؟

-

اِٛٚیت ثٙدی ٚیطٌی ٞبی ٔٛزد ٘یبش زغت ٝؾغّی وبزوٙبٖ آٔٛشؼ  ٚپسٚزؼ ٔغبثك ٘دس ٔدیساٖ  ٚوبزوٙبٖ ایٗ
زغت ٝچیػت؟

-

آیب ٔیبٖ ٚیطٌیٟبی احكب ؾد ٜزغت ٝؾغّی وبزوٙبٖ ثب وبزایی غبال٘ ٝآ٘بٖ ازتجبط ٔعٙبداز ٚخٛد دازد؟

-

آیب ٔیبٖ ٚیطٌیٟبی احكب ؾد ٜوبزوٙبٖ ثب غٛٙات خدٔتی آ٘بٖ ازتجبط ٔعٙبدازی ٚخٛد دازد؟

آیب ٔیبٖ ٚیطٌیٟبی زغت ٝثب ٚیطٌیٟبی عّٕىسد تٛإ٘ٙد( ؾبیػتٍی،ا٘تگبةٛٔ،ثس ثٛدٖٔ،عٙبدازی،اعتٕبد،تٛإ٘ٙد غبشی)
ازتجبط
رٍش پضٍّص
زٚؼ پطٞٚؽ حبضس تٛقیفی اش ٘ٛع ٕٞجػتٍی ٔی ثبؾد .خبٔع ٝآٔبزی پطٞٚؽ وّی ٝوبزوٙبٖ اداز ٜوُ آٔٛشؼ ٚ
پسٚزؼ ؾٟس ش٘دبٖ ٔی ثبؾٙد و ٝث ٝغبَ  95-96دز آٖ ٔىبٖ ٔؿغ َٛث ٝخدٔت ٔی ثبؾٙد .و ٝتعداد آٖ ٞب ٘ 700فس ثٛد وٝ
ثب اغتٙبد ث ٝفسٔ َٛوٛوساٖ تعداد ٘ 248فس اش آ٘بٖ ا٘تگبة ؾدٕٞ .چٙیٗ خجسٌبٖ دز ٔكبحج ٝخجس ٜغٙدی ث ٝتعداد٘25فس ٔٛزد
ٔكبحج ٝتگككی لساز ٌسفتٙد.یىی اش زٚؼٞبی ٔتدا َٚدز ٌسدآٚزی دادٜٞب زٚؼ پسغؽ٘بٔٝای اغت و ٝأس ٌسدآٚزی
دادٜٞب زا دز غغح ٚغیع ،أىبٖپریس ٔیغبشد .غبختبز پسغؽ٘بٔ ٝث ٝؾسح شیس اغت:
ثگؽ أ : َٚمدٔ ٝپسغؽ٘بٔ ٝو ٝدز ثسٌیس٘د ٜإٞیت تحمیك ،اٞداف  ٚحیغ ٝپطٞٚؽ ٔیثبؾد.

39

پبییص1396

فكّٙبٔٛ٘ ٝآٚزی ٞبی ٔدیسیت آٔٛشؾی  /غبَ دٚاشد ،ٓٞؾٕبز ٜچٟبزْ (ٔػّػُ )48

ثگؽ د : ْٚؾبُٔ غؤاَ پیسأٔ ٖٛؿگكبت وّّی ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبزی ؾبُٔ خٙػیت ،غغح تحكیالت ،زغت ٝؾغّی ....ٚ
ٔیثبؾد.
ثگؽ غ : ْٛؾبُٔ  36غؤاَ ثس اغبظ ٔمیبظ  5دزخٝای ِیىست خٟت ثسزغی ازتجبط زغتٞٝبی ؾغّی ثب عّٕىسد
وبزوٙبٖ آٔٛشؼ  ٚپسٚزؼ ش٘دبٖ ٔیثبؾد .دز پطٞٚؽ حبضس ثسای غٙدؽ زٚایی پسغؽ٘بٔٞٝبی تحمیك اش ٘دس خجسٌبٖ
اغتفبدٌ ٜسدید .ثس ایٗ اغبظ ،پسغؽ٘بٔٞٝب ث ٝچٙد ٘فس اش قبحت ٘دساٖ  ٚاغبتید ٔدیسیت ،اش خّٕ ٝاغتبد زإٙٞب داد ٜؾدٚ ٜ
اش آٟ٘ب دز ٔٛزد غٛاالت ٘دسخٛاٞی ٌسدیدٟ٘ ،بیتبً زٚائی پسغؽ٘بٔٞٝب تبیید ٌسدید.دز ایٗ پطٞٚؽ ثسای تعییٗ پبیبیی
پسغؽ٘بٔ ٝاش آشٔ ٖٛآِفبی وس٘ٚجبخ اغتفبد ٜؾد ٜاغتٔ .غبثك خدٔ 2 َٚمداز آِفبی وس٘ٚجبخ  87/6( 0/876دزقد) ثٝ
دغت آٔد ٜاغت و٘ ٝؿبٖ اش پبیبیی ٔٙبغت ایٗ پسغؽ٘بٔ ٝدازد.دز ایٗ تحمیك ثسای تدصی ٚ ٝتحّیُ دادٜٞب اش زٚؼٞبی
ٔگتّف آٔبز تٛقیفی (فساٚا٘ی ،دزقد فساٚا٘ی ،خدإٛ٘ ،َٚداز  ،)... ٚاغتٙجبعی (آشٔ ٖٛآِفبی وس٘ٚجبخ ،آشٖٔٛ
وٌِٕٛٛساف -اغٕیس٘ٛف ،آشٕٔٞ ٚ t ٖٛجػتٍی  ٚزٌسغی )ٖٛاغتفبد ٜؾد ٜاغت.
یبفتِ ّب
فزضیْبصلی
ثیٗ زغتٞٝبی ؾغّی  ٚعّٕىسد وبزوٙبٖ آٔٛشؼ  ٚپسٚؼ ش٘دبٖ زاثغٔ ٝعٙیدازی ٚخٛد دازد.
ثٙٔ ٝدٛز ثسزغی زاثغ ٝثیٗ زغتٞ ٝبی ؾغّی  ٚعّٕىسد وبزوٙبٖ اش ضسایت ٕٞجػتٍی پیسغ ٖٛاغتفبد ٜؾد ٜاغت٘ .تبیح
حبقُ اش ایٗ آشٔ ٖٛدز خد 1 َٚآٔد ٜاغت.
جذٍل( .)1ضزیب ّوبستگی بیي رستِّبی ضغلی ٍ عولکزد کبرکٌبى

ٔتغیس
زغتٞٝبی ؾغّی

عّٕىسد وبزوٙبٖ
ضسیت ٕٞجػتٍی

غغح ٔعٙیدازی

تعداد

**0/829

0/000

248

ٚخٛد ازتجبط

٘ٛع ازتجبط

دازد

ٔػتمیٓ

**دز غغح ٔعٙیدازی ٘ 0/01تبیح حبقُ اش آشٕٔٞ ٖٛجػتٍی پیسغ٘ ٖٛؿبٖ ٔیدٞد و ٝثیٗ زغتٞٝبی ؾغّی ٚ
عّٕىسد وبزوٙبٖ زاثغٔ ٝعٙی داز ٚخٛد دازد  ٚایٗ زاثغ ٝثكٛزت ٔػتمیٓ  ٚدز غغح لٛی لساز دازد .ثب تٛخ ٝثٝ
خدٔ5َٚمداز  R2تعدیُ ؾد ٜدز ٔییبثیٓ وٚ ٝیطٌی زغتٞٝبی ؾغّیٔ 0/686 ،عبدَ ( 68/6دزقد) اش تغییسات دز عّٕىسد
وبزوٙبٖ زا تٛخیٔ ٝیوٙد .ثٙبثسایٗ فسضی ٝاقّی تبیید ٔیٌسدد.
جذٍل(ً.)2تبیج آسهَى رﮔزسیَى بیي رستِّبی ضغلی ٍ عولکزد کبرکٌبى

ٔتغیس ٚاثػتٝ

ٔتغیس ٔػتمُ

عّٕىسد

زغتٞٝبی ؾغّی

ضسیت

ضسیت تعییٗ

غغح

ضسایت

تعییٗ

تعدیُ ؾدٜ

ٔعٙیدازی

ثی()B

ٔدَ

0/687

0/686

0/000

-0/603

ثبثت

1/172

زغت ٝؾغّی

وبزوٙبٖ
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فزضیِ اٍل

ثیٗ زغتٞٝبی ؾغّی  ٚا٘ضجبط ؾغّی زاثغٔ ٝعٙیدازی ٚخٛد دازد.
ثٙٔ ٝدٛز ثسزغی زاثغ ٝثیٗ زغتٞ ٝبی ؾغّی  ٚا٘ضجبط ؾغّی اش ضسایت ٕٞجػتٍی پیسغ ٖٛاغتفبد ٜؾد ٜاغت٘ .تبیح
حبقُ اش ایٗ آشٔ ٖٛدز خد 3 َٚآٔد ٜاغت.
جذٍل( .)3ضزیب ّوبستگی بیي رستِّبی ضغلی ٍ اًضببط ضغلی

ا٘ضجبط ؾغّی

ٔتغیس
زغتٞٝبی ؾغّی

ضسیت ٕٞجػتٍی

غغح ٔعٙیدازی

تعداد

**0/752

0/000

248

ٚخٛد ازتجبط

٘ٛع ازتجبط

دازد

ٔػتمیٓ

**دز غغح ٔعٙیدازی ٘0/01تبیح حبقُ اش آشٕٔٞ ٖٛجػتٍی پیسغ٘ ٖٛؿبٖ ٔیدٞد و ٝثیٗ زغتٞٝبی ؾغّی  ٚا٘ضجبط ؾغّی
زاثغٔ ٝعٙی داز ٚخٛد دازد  ٚایٗ زاثغ ٝثكٛزت ٔػتمیٓ  ٚدز غغح لٛی لساز دازد .ثب تٛخ ٝث ٝخدٔ 4َٚمداز  R2تعدیُ ؾدٜ
دز ٔییبثیٓ وٚ ٝیطٌی زغتٞٝبی ؾغّیٔ0/564 ،عبدَ ( 56/4دزقد) اش تغییسات دز ا٘ضجبط ؾغّی زا تٛخیٔ ٝیوٙد .ثٙبثسایٗ
فسضیٟب َٚتبیید ٔیٌسدد.
جذٍل(ً .)4تبیج آسهَى رﮔزسیَى بیي رستِّبی ضغلی ٍ اًضببط ضغلی

ٔتغیس ٚاثػتٝ

ٔتغیس ٔػتمُ

ا٘ضجبط ؾغّی

زغتٞٝبی ؾغّی

ضسیت

ضسیت تعییٗ

غغح

ضسایت

تعییٗ

تعدیُ ؾدٜ

ٔعٙیدازی

ثی()B

ٔدَ

0/566

0/564

0/000

-0/869

ثبثت

1/248

زغت ٝؾغّی

فزضیْذٍم
ثیٗ زغتٞٝبی ؾغّی  ٚپبیجٙدی ث ٝازشؼٞب زاثغٔ ٝعٙیدازی ٚخٛد دازد.
ثٙٔ ٝدٛز ثسزغی زاثغ ٝثیٗ زغتٞٝبی ؾغّی  ٚپبیجٙدی ث ٝازشؼٞب اش ضسایت ٕٞجػتٍی پیسغ ٖٛاغتفبد ٜؾد ٜاغت٘ .تبیح
حبقُ اش ایٗ آشٔ ٖٛدز خد 5 َٚآٔد ٜاغت.
جذٍل(.)5ضزیب ّوبستگی بیي رستِّبی ضغلی ٍ پبیبٌذی بِ ارسشّب

ٔتغیس
زغتٞٝبی ؾغّی

پبیجٙدی ث ٝازشؼٞب
ضسیت ٕٞجػتٍی

غغح ٔعٙیدازی

تعداد

**0/603

0/000

248

ٚخٛد ازتجبط

٘ٛع ازتجبط

دازد

ٔػتمیٓ

**دز غغح ٔعٙیدازی ٘ 0/01تبیح حبقُ اش آشٕٔٞ ٖٛجػتٍی پیسغ٘ ٖٛؿبٖ ٔیدٞد و ٝثیٗ زغتٞٝبی ؾغّی  ٚپبیجٙدی ثٝ
ازشؼٞب زاثغٔ ٝعٙیداز ٚخٛد دازد  ٚایٗ زاثغ ٝثكٛزت ٔػتمیٓ  ٚدز غغح ٔتٛغظ لساز دازد .ثب تٛخ ٝث ٝخدٔ 6َٚمداز R2
تعدیُ ؾد ٜدز ٔییبثیٓ وٚ ٝیطٌی زغتٞٝبی ؾغّیٔ 0/361 ،عبدَ ( 36/1دزقد) اش تغییسات دز پبیجٙدی ث ٝازشؼٞب زا
تٛخیٔ ٝیوٙد .ثٙبثسایٗ فسضی ٝدٔٚتبیید ٔیٌسدد.
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جذٍل(ً.)6تبیج آسهَى رﮔزسیَى بیي رستِّبی ضغلی ٍ پبیبٌذی بِ ارسشّب

ٔتغیس ٚاثػتٝ

ٔتغیس ٔػتمُ

پبیجٙدی ثٝ

زغتٞٝبی ؾغّی

ضسیت

ضسیت تعییٗ

غغح

ضسایت

تعییٗ

تعدیُ ؾدٜ

ٔعٙیدازی

ثی()B

ٔدَ

0/363

0/361

0/000

-1/173

ثبثت

1/344

زغت ٝؾغّی

ازشؼٞب
فزضیْسَم
ثیٗ زغتٞٝبی ؾغّی  ٚزٚاثظ ثیٗ فسدی زاثغٔ ٝعٙیدازی ٚخٛد دازد.

ثٙٔ ٝدٛز ثسزغی زاثغ ٝثیٗ زغتٞ ٝبی ؾغّی  ٚزٚاثظ ثیٗ فسدی اش ضسایت ٕٞجػتٍی پیسغ ٖٛاغتفبد ٜؾد ٜاغت٘ .تبیح
حبقُ اش ایٗ آشٔ ٖٛدز خد 7 َٚآٔد ٜاغت.
جذٍل(.)7ضزیب ّوبستگی بیي رستِّبی ضغلی ٍ رٍابظ بیي فزدی

ٔتغیس
زغتٞٝبی ؾغّی

زٚاثظ ثیٗ فسدی
ضسیت ٕٞجػتٍی

غغح ٔعٙیدازی

تعداد

**0/760

0/000

248

ٚخٛد ازتجبط

٘ٛع ازتجبط

دازد

ٔػتمیٓ

**دز غغح ٔعٙیدازی ٘0/01تبیح حبقُ اش آشٕٔٞ ٖٛجػتٍی پیسغ٘ ٖٛؿبٖ ٔیدٞد و ٝثیٗ زغتٞٝبی ؾغّی  ٚزٚاثظ ثیٗ
فسدی زاثغٔ ٝعٙیداز ٚخٛد دازد  ٚایٗ زاثغ ٝثكٛزت ٔػتمیٓ  ٚدز غغح ٔتٛغظ لساز دازد .ثب تٛخ ٝث ٝخدٔ8َٚمداز R2
تعدیُ ؾد ٜدز ٔییبثیٓ وٚ ٝیطٌی زغتٞٝبی ؾغّیٔ0/576 ،عبدَ ( 57/6دزقد) اش تغییسات دز زٚاثظ ثیٗ فسدی زا تٛخیٝ
ٔیوٙد .ثٙبثسایٗ فسضی ٝغ ْٛتبیید ٔیٌسدد.
جذٍل(ً .)8تبیج آسهَى رﮔزسیَى بیي رستِّبی ضغلی ٍ پبیبٌذی بِ ارسشّب

ٔتغیس ٚاثػتٝ

ٔتغیس ٔػتمُ

زٚاثظ ثیٗ فسدی

زغتٞٝبی ؾغّی

ضسیت

ضسیت تعییٗ

غغح

ضسایت

تعییٗ

تعدیُ ؾدٜ

ٔعٙیدازی

ثی()B

ٔدَ

0/577

0/576

0/000

-1/248

ثبثت

1/384

زغت ٝؾغّی

فزضیْچْبرم
ثیٗ زغتٞٝبی ؾغّی  ٚزفتبز غبشٔب٘ی زاثغٔ ٝعٙیدازی ٚخٛد دازد.
ثٙٔ ٝدٛز ثسزغی زاثغ ٝثیٗ زغتٞ ٝبی ؾغّی  ٚزفتبز غبشٔب٘ی اش ضسایت ٕٞجػتٍی پیسغ ٖٛاغتفبد ٜؾد ٜاغت٘ .تبیح
حبقُ اش ایٗ آشٔ ٖٛدز خد 9َٚآٔد ٜاغت.

98

ثسزغی زاثغ ٝزغتٞ ٝبی ؾغّی ثب عّٕىسد وبزوٙبٖ آٔٛشؼ  ٚپسٚزؼ...........

پبییص 1396

جذٍل(.)9ضزیب ّوبستگی بیي رستِّبی ضغلی ٍ رفتبر سبسهبًی

زفتبز غبشٔب٘ی

ٔتغیس
زغتٞٝبی ؾغّی

ضسیت ٕٞجػتٍی

غغح ٔعٙیدازی

تعداد

**0/787

0/000

248

ٚخٛد ازتجبط

٘ٛع ازتجبط

دازد

ٔػتمیٓ

**دز غغح ٔعٙیدازی ٘0/01تبیح حبقُ اش آشٕٔٞ ٖٛجػتٍی پیسغ٘ ٖٛؿبٖ ٔیدٞد و ٝثیٗ زغتٞٝبی ؾغّی  ٚزفتبز
غبشٔب٘ی زاثغٔ ٝعٙیداز ٚخٛد دازد  ٚایٗ زاثغ ٝثكٛزت ٔػتمیٓ  ٚدز غغح لٛی لساز دازد .ثب تٛخ ٝث ٝخدٔ 10َٚمداز R2
تعدیُ ؾد ٜدز ٔییبثیٓ وٚ ٝیطٌی زغتٞٝبی ؾغّیٔ0/618 ،عبدَ ( 61/8دزقد) اش تغییسات دز زفتبز غبشٔب٘ی زا تٛخیٝ
ٔیوٙد .ثٙبثسایٗ فسضیٟچٟبزْ تبیید ٔیٌسدد.
جذٍل(ً.)10تبیج آسهَى رﮔزسیَى بیي رستِّبی ضغلی ٍ رفتبر سبسهبًی

ٔتغیس ٚاثػتٝ

ٔتغیس ٔػتمُ

زفتبز غبشٔب٘ی

زغتٞٝبی ؾغّی

ضسیت

ضسیت تعییٗ

غغح

ضسایت

تعییٗ

تعدیُ ؾدٜ

ٔعٙیدازی

ثی()B

ٔدَ

0/619

0/618

0/000

-1/060

ثبثت

1/329

زغت ٝؾغّی

فزضیْپٌجن
ثیٗ زغتٞٝبی ؾغّی  ٚتٛغع ٝفسدی زاثغٔ ٝعٙیدازی ٚخٛد دازد.
ثٙٔ ٝدٛز ثسزغی زاثغ ٝثیٗ زغتٞ ٝبی ؾغّی  ٚتٛغع ٝفسدی اش ضسایت ٕٞجػتٍی پیسغ ٖٛاغتفبد ٜؾد ٜاغت٘ .تبیح حبقُ
اش ایٗ آشٔ ٖٛدز خد 11 َٚآٔد ٜاغت.
جذٍل(.)11ضزیب ّوبستگی بیي رستِّبی ضغلی ٍ تَسعِ فزدی

تٛغع ٝفسدی

ٔتغیس
زغتٞٝبی ؾغّی

ضسیت ٕٞجػتٍی

غغح ٔعٙیدازی

تعداد

**0/371

0/000

248

ٚخٛد ازتجبط

٘ٛع ازتجبط

دازد

ٔػتمیٓ

**دز غغح ٔعٙیدازی ٘0/01تبیح حبقُ اش آشٕٔٞ ٖٛجػتٍی پیسغ٘ ٖٛؿبٖ ٔیدٞد و ٝثیٗ زغتٞٝبی ؾغّی  ٚتٛغع ٝفسدی
زاثغٔ ٝعٙی داز ٚخٛد دازد  ٚایٗ زاثغ ٝثكٛزت ٔػتمیٓ  ٚدز غغح ٔتٛغظ لساز دازد .ثب تٛخ ٝث ٝخدٔ12َٚمداز  R2تعدیُ
ؾد ٜدز ٔییبثیٓ وٚ ٝیطٌی زغتٞٝبی ؾغّیٔ 0/138 ،عبدَ ( 13/8دزقد) اش تغییسات دز تٛغع ٝفسدی زا تٛخیٔ ٝیوٙد.
ثٙبثسایٗ فسضیٟپٙدٕتبیید ٔیٌسدد.
جذٍل (ً .)12تبیج آسهَى رﮔزسیَى بیي رستِّبی ضغلی ٍ رفتبر سبسهبًی

ٔتغیس ٚاثػتٝ

ٔتغیس ٔػتمُ

تٛغع ٝفسدی

ٚیطٌی زغتٞٝبی

ضسیت

ضسیت تعییٗ

غغح

ضسایت

تعییٗ

تعدیُ ؾدٜ

ٔعٙیدازی

ثی()B

ٔدَ

0/138

0/134

0/000

1/333

ثبثت

0/557

زغت ٝؾغّی

ؾغّی
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آسهَى فزیذهي (رتبِبٌذی)

ثسای زتجٝثٙدی اثعبد عّٕىسد وبزوٙبٖ آٔٛشؼ  ٚپسٚزؼ ش٘دبٖ ،اش آشٔ٘ ٖٛبپبزأتسی فسیدٔٗ اغتفبد ٜؾد ٜاغت.
H0 : R1 = R2 = ..... = RK
حدالُ یه خفت اش زتجٞٝب ٘بثساثس٘دH1:
خد٘16َٚتبیح آشٔ ٖٛفسیدٔٗ زا ٘ؿبٖ ٔیدٞد .ثب تٛخ ٝثٔ ٝمداز  Sigو ٝثساثس ثب 0/006اغهت (وٛچههتهس اش ،) 0/05
فسل قفس آٔبزی دز غغح ٔعٙبدازی  95دزقد زد ٔیؾٛدٕٞ .چٙیٗ ثس اغبظ اعالعبت ٔٙدزج ،زفتهبز غهبشٔب٘ی ثیؿهتسیٗ
اِٛٚیت (زتج ٚ )1ٝتٛغع ٝفسدی وٕتسیٗ اِٛٚیت (زتج )4ٝزا دازا ٔیثبؾٙد.
جذٍل(.)13اٍلَیتبٌذی ابعبد عولکزد کبرکٌبى آهَسش ٍ پزٍرش سًجبى

اثعبد عّٕىسد وبزوٙبٖ

زتجٝ

ٔیبٍ٘یٗ

تعداد

زتجٝ
 -1ا٘ضجبط ؾغّی

4

2/89

 -2پبیجٙدی ث ٝازشؼٞب

3

2/92

 -3زٚاثظ ثیٗ فسدی

2

3/09

 -4زفتبز غبشٔب٘ی

1

3/20

 -5تٛغع ٝفسدی

5

2/75
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تٛشیع

دزخٝ

غغح

خیدٚ

آشادی

ٔعٙیدازی

9/085

4

0/006

بحث ٍ ًتیجِ ﮔیزی
دز عكس ٔصیت زلبثتی ،تٛاتٕٙد غبشی وبزوٙبٖ اش اِٛٚیتٟبی ٔ ٟٓثؿٕبز ٔیسٚد .تٛإ٘ٙد غبشی عٕٔٛی ثٔ ٝعٙبی فسایٙد
ایدبد ازشؼ ثسای ؾٟس٘ٚداٖ ،اش عسیك تسویت یىػب٘ی اش ٔٙبثع دِٚتی  ٚخكٛقی ثٙٔ ٝدٛز ایدبد فسقتٟبی اختٕبعی اغت.
اش آ٘دبیی و٘ ٝدبْ آٔٛشؼ  ٚپسٚزؼ ،اش خبیٍبٚ ٜیط ٜخدٔبت ث ٝعٕ ْٛثسخٛزداز اغت ،عٕد ٜتسیٗ وبزوسد ازشیبثی
عّٕىسد وبزوٙبٖ ،زؾد  ٚتٛغع ٝتٛا٘بیی ٞبی ازشیبثی ؾ٘ٛد ٜاغت .چٙب٘د ٝازشیبثی ؾ٘ٛدٌبٖ٘ ،دبْ ازشیبثی زا اثصازی دز
خٟت تٛغع ٚ ٝثٟجٛد تٛا٘بیی ٞبی خٛد ثدا٘ٙد ،الجبَ آٟ٘ب ث ٝازشیبثی ثٔ ٝساتت شیبد ٘ ٚمؽ تػٟیُ وٙٙد ٜدز فسایٙد ازشیبثی
ثبشی ٔیٕٙبید أب ٔمجِٛیت  ٚافصایؽ ویفیت ٘دبْ ازشیبثی شٔب٘ی ثیؿتس ثسٚش ٔی یبثد و ٝتگكف افساد ثب زغتٞ ٝبی ؾغّی آ٘بٖ
٘یص ٔستجظ ثبؾد ٌ ٚس غیس آٖ ثٕٙبیب٘د لغعب تٛإ٘ٙد غبشی وبزوٙبٖ زا تحت تأثیس لساز خٛاٞد داد .تجییٗ ٘تبیح ثدغت آٔد ٜاش
پطٞٚؽ ٘ؿبٖ ٔیدٞد ؤ ٝدیسیت آٔٛشؼ  ٚپسٚزؼ ؾٟس ش٘دبٖ ثبید دز تٛغع ٝفسدی وبزوٙبٖ تالؼ ثیؿتسی داؾت ٝثبؾد
شیسا ازشیبثی ٔالن ٞبی عّٕىسدی  ٚزفتبزی ٔدیساٖ ٔٙدس ث ٝثٟجٛد تٛإ٘ٙد غبشی وبزوٙبٖ خٛاٞد ؾدٔ .ؿبزوت ٔدیساٖ دز
اعتجبزیبثی ،قحٌ ٝرازی ٟ٘ ٚبیی وسدٖ ٔعیبزٞبی زغتٞ ٝبی ؾغّی وبزوٙبٖ ٔٙدس ث ٝپیؿسفت ٔػیس ؾغّی آ٘بٖ خٛاٞد ؾد.
دز ٕٞیٗ زاغتب ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح پطٞٚؽ  ٚثب تٛخ ٝث ٝتحّیُ دادٞ ٜبی پطٞٚؽ  ٚثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح تحمیمبت فتح
آثبدی( ،)1394پیؿٟٙبدٞبیی ثٔ ٝدیساٖ ٘دبْ آٔٛشؾی ،ثدیٗ ؾسح ازایٔ ٝیؾٛد:
 پیؿٟٙبدٞبی ٔسثٛط ث ٝفسضی ٝإٞ :َٚبٌٖ ٝ٘ٛو ٝدز ثحث ٘تیدٌ ٝیسی ٔؿگف ٌسدیدزغت ٝؾغّی ثب عّٕىسدوبزوٙبٖ زاثغٔ ٝعٙب داز دازدِ ،را پیؿٟٙبد ٔی ؾٛد دز زاثغ ٝثب تمٛیت ایٗ ٔتغیس ث٘ ٝىبت ذیُ تٛخ ٝؾٛد:
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ثسزغی زاثغ ٝزغتٞ ٝبی ؾغّی ثب عّٕىسد وبزوٙبٖ آٔٛشؼ  ٚپسٚزؼ...........

 ٔدیساٖ اش عسیك ٌفتبز  ٚالدأبت عّٕی خٛد ،خٟت ٕٞػٕٛ٘ ٛدٖ ازشؼ ٞب  ٚفس ًٙٞغبشٔبٖ ثب اِصأبت  ٚؾسایظٔحیغی غبشٔبٖ ،الداْ ٕ٘بیٙد.
 ٕٛٞاز ٜثس اخسای ٔػتٕس ثس٘بٔٞ ٝبی آٔٛشؾی ،الدأبت ٕ٘بدیٗ ،تسٚیح ٟ٘ ٚبدی ٝٙغبشٔی ازشؼ ٞبی ٔٛزد تبویدغبشٔبٖ ٕٞ ٚػٕٛ٘ ٛدٖ زفتبز وبزوٙبٖ ثب آٟ٘ب تبوید ٌسدد.
 ثب تٛخ ٝث٘ ٝمؽ ٔسخعیت  ٚاٍِ ٛثٛدٖٕٛٞ ،ازٔ ٜدیساٖ غبشٔبٖ دز زفتبز ٌ ٚفتبز خٛد اش فس ًٙٞغبشٔب٘ی حبٔی فسًٙٞغبشٔب٘ی  ٚازشؼ ٞبی اقّی آٖ ثبؾٙد.
 ثب ا٘دبْ الدأبتی چ ٖٛتؿٛیك  ٚاعغبی پبداؼ ،اِٛٚیت دز ازتمب  ٚاعغبی ٔصایبی ٚیط ، ٜاش وبزوٙب٘ی و ٝازشؼ ٞبی ٔٛزدتبوید غبشٔبٖ زا زعبیت ٔی وٙٙد تمدیس ؾٛد.
 پیؿٟٙبدٞبی ٔسثٛط ث ٝفسضی ٝدٕٞ :ْٚبٌٖ ٝ٘ٛو ٝدز ثحث ٘تیدٌ ٝیسی ٔؿگف ٌسدید فسضی ٝا َٚپطٞٚؽ ٔٛزدتبیید لساز ٌسفتِ ،را پیؿٟٙبد ٔی ؾٛد دز زاثغ ٝثب تمٛیت ایٗ ٔتغیس ث٘ ٝىبت ذیُ تٛخ ٝؾٛد:
 لٛا٘یٗ  ٚغیبغت ٞبی ٔىتٛة غبشٔب٘ ی ثساغبظ تغییسات  ٚؾسایظ خدید پیؽ زٚی غبشٔب٘ی ث ٝزٚش ؾد ٚ ٜپیٛغتٝدغتگٛؼ تغییسات غبش٘دٌ ٜسدد.
 ٕٛٞاز ٜتالؼ ٌسدد اش عسیك ا٘دبْ تدصی ٚ ٝتحّیُ ٔؿبغُ ،ؾسح ٔؿبغُ غبشٔب٘ی ٔتٙبغت ثب تغییسات دز حدٓ وبز ٚٚظبیف خدید ٔٛزد ثبشٍ٘سی لساز ٌسفت ٚ ٝتغییس یبثٙد.
 تالؼ ٌسدد تب ٕٛٞاز ٜاش عسیك وبٞؽ ازتفبع ٞسْ غبشٔب٘ی(غّػّٔ ٝساتت) دز تػٟیُ أٛزات غبشٔب٘ی  ٚوبٞؽثٛزوساغی ٞبی شائد  ٚدغت  ٚپب ٌیس الداْ ؾٛد.
 پیؿٟٙبدٞبی ٔسثٛط ث ٝفسضی ٝغٕٞ :ْٛبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝدز ثحث ٘تیدٌ ٝیسی ٔؿگف ٌسدید فسضی ٝغ ْٛتبیید ؾد ِ ،راپیؿٟٙبد ٔی ؾٛد دز زاثغ ٝثب تمٛیت ایٗ ٔتغیس ث٘ ٝىبت ذیُ تٛخ ٝؾٛد:
 اش ایدٞ ٜبی وبزوٙبٖ خالق دز خٟت یبفتٗ زٚؼ ٞبی ثٟتس ا٘دبْ وبز حٕبیت ؾدٕٛٞ ٚ ٜاز ٜوبزوٙبٖ ث ٝازائ٘ ٝدساتخالل ٝخٛد تؿٛیك ٌسد٘د.
 پبیؽ ٔٙدٓ ٔحیظ غبشٔب٘ی خٟت ؾٙبغبیی فٙبٚزی ٞبی خدید غبشٔب٘ی ٚ ،اغتفبد ٜاش تدسثیبت غبشٔبٟ٘بی ٔٛفك دز ایٗعسقٔ ٝد ٘دس لساز ٌیسد.
 پیؿٟٙبدٞبی ٔسثٛط ث ٝفسضی ٝچٟبزْٕٞ :بٌٖ ٝ٘ٛو ٝدز ثحث ٘تیدٌ ٝیسی ٔؿگف ٌسدید فسضی ٝغ ْٛتبیید ؾدِ ،راپیؿٟٙبد ٔی ؾٛد دز زاثغ ٝثب تمٛیت ایٗ ٔتغیس ث٘ ٝىبت ذیُ تٛخ ٝؾٛد:
 پبیؽ ٔحیغی خٟت ثسزغی اِصأبت ٔحیظ غبشٔب٘ی  ٚا٘غجبق اٞداف غبشٔبٖ ثب ٔحیظ ٔٛزد تٛخ ٝلساز ٌیسد. اش الدأبت غبشٔبٟ٘بی ٔٛفك خٟت تغییس دز اٞداف  ٚاِٛٚیت ٞبی اقّی غبشٔبٖ اٌٍِ ٛیسی ؾٛد. ٕٛٞاز ٜدز ٞدف ٌرازی ٞب  ٚثس٘بٔ ٝزیصی ٞب اقُ لبثّیت ا٘عغبف ثس٘بٔٞ ٝب  ٚاٞداف ٔد ٘دس لساز ٌیسد. اش پیؿٟٙبدات ٘ ٚدسات وبزوٙبٖ دز تغییس اٞداف غبشٔب٘ی اغتفبد ٜؾٛد ٕٛٞ ٚاز ٜثب اغتفبد ٜاش ٔىب٘یصْ ٞبی تؿٛیك ٚپبداؼ ثس تمٛیت ایٗ زفتبز تٛخٌ ٝسدد.
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 پیؿٟٙبدٞبی ٔسثٛط ث ٝفسضی ٝپٙدٕٓٞ :بٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝدز ثحث ٘تیدٌ ٝیسی ٔؿگف ٌسدید فسضی ٝپٙدٓ تبیید ؾد ِ ،راپیؿٟٙبد ٔی ؾٛد دز زاثغ ٝثب تمٛیت ایٗ ٔتغیس ث٘ ٝىبت ذیُ تٛخ ٝؾٛد:
 ٔدیساٖ غبشٔبٖ تالؼ ٕ٘بیٙد خٟت آٔٛشؼ  ٚثبِٙدٌی وبزوٙبٖ  ،ثبشخٛز الدأبت زا ث ٝآٟ٘ب ازائٕ٘ ٝبیٙد. خٟت افصایؽ ٟٔبزت ٞب  ٚدا٘ؽ وبزوٙبٖ اش ٔىب٘یصْ ٞب  ٚزٚؼ ٞبی ٔگتّف آٔٛشؾی ٔب٘ٙد غیٕٙبزٞبی آٔٛشؾی  ٚدٚزٜٞبی ضٕٗ خدٔت  ...ٚثٟسٌ ٜسفت ٝؾٛد.
 دز غبشٔبٖ اش غیػتٓ ازشیبثی عّٕىسد ؾٙبغبیی ٘یبشٞبی آٔٛشؾی  ٚتٛغع ٚ ٝثبِٙدٌی وبزوٙبٖ اغتفبدٔ ٜی ؾٛد. اقُ پسٚزؼ  ٚتسثیت وسدٖ وبزوٙبٖ ٕٛٞازٛٔ ٜزد تبوید  ٚحٕبیت ٔدیساٖ غبشٔبٖ لساز ٌیسد. پیؿٟٙبدٞبی فسضی ٝؾؿٓ :ثب تٛخ ٝث ٝتبیید فسضی ٝؾؿٓ ثٔ ٝدیساٖ  ٚخجسٌبٖ غبشٔبٟ٘ب پیؿٟٙبد ٔی ؾٛد ثٟجٛد ٔػتٕس فٙبٚزی ٔٛزد اغتفبد ٜغبشٔبٖ ٔٛزد تٛخ ٚ ٝتبوید  ٚحٕبیت ٔدیساٖ لساز ٌیسد. دز ثس٘بٔ ٝزیصی ٞبی غبشٔب٘ی ثس ثٟجٛد ؾیٞ ٜٛبی ا٘دبْ أٛز غبشٔب٘ی  ٚاغتفبد ٜاش فٙبٚزی ٞبی خدید  ٚزٚش تبوید ؾٛد.هٌببع
فبرسی


آذز ،عبدَ ٙٔٛٔ ٚیٙٔ ،كٛز( ،)1380آهبر ٍ کبربزد آى در هذیزیت ،تٟساٖ ،ا٘تؿبزات غٕت ،چبح د.ْٚ



آٙٞچیبٖٔ ،حٕدزضب (ً ،)1389ظبم ارسیببی عولکزد کبرکٌبى داًطگبُ اس دیذﮔبُ هذیزاى ٍ
کبرکٌبى :الشاهبت تغییز ،سغح رضبیت ،آسیب ّب ،دا٘ؿٍب ٜفسدٚغی ٔؿٟد.



چؿٓ ثسأ ،ٜحػٗ ٔ ٚستضٛیٔ ،حػٗ (  ،) 1386هذیزیت بزٍى سپبری اثزبخص  ،چبح ا ،َٚتٟساٖ :
ٔٛغػ ٝوتبة ٟٔسثبٖ ٘ؿس.



حبج عّیبٖ ،فسؾبد( ")1390ط راحی الگَی تصوین ﮔیزی تعییي فعبلیت ّبی قببل بزٍى سپبری در
بخص هٌببع اًسبًی صٌعت ًفت" پبیبٖ ٘بٔ ٝی دوتسی ،دا٘ؿٍب ٜعالٔ،ٝدا٘ؿىد ٜی ٔدیسیت  ٚحػبثدازی.



خبوی ،غالٔسضب( ،)1384رٍش تحقیق بب رٍیکزد بِ پبیبى ًبهِ ًَیسی ،تٟساٖ -ا٘تؿبزات ثبشتبة.



دا٘بیی فسد ،حػٗ ،اِٛا٘ی ،غید ٟٔدی ،آذز ،عبدَ ( ،)1377رٍش ضٌبسی پضٍّص ّبی کوی در
هذیزیت،رٍیکزدی جبهع ،ا٘تؿبزات قفبز



زضبئیبٖ ،عّی ( .)1390تین سبسی در قزى بیست ٍ یکن (هذیزیت رفتبر سبسهبًی پیطزفتِ) .تٟساٖ:
غبشٔبٖ ٔغبِع ٚ ٝتدٚیٗ وتت عّ ْٛا٘ػب٘ی دا٘ؿٍبٞ ٜب (غٕت) ،چبح غ.ْٛ



زٛٙٞزد ،فسخ ٝاِ .)1387( ٝعَاهل هَثز بز ارتقبی عولکزد سبسهبى ّبی دٍلتی ایزاى .پطٞٚؿٙبٔٝ
ٔدیسیت ،غبَ ٞؿتٓ ،ؾٕبز ٜی . 4



غپٟسیٟٔ ،ساٖ ( ")1391عَاهل کلیذی هَفقیت کبرفزهب در بزًٍسپبری پزٍصُّبی عوزاًی
(هغبلعِ هَردی ضْزداری تْزاى)" پبیبٖ ٘بٔ ٝی وبزؾٙبظ ازؾد،دا٘ؿٍب ٜقٙعتی ؾسیف  ،دا٘ؿىدٜی
ٔدیسیت  ٚالتكبد.
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ٚ چهٛبی وٞ وبزٚ ٖ غپبزی دز وػتٚ" ثس،)1388( ٝمؿٙ ث،ٖیبٚ پیسٚ  ٔحٕدزضب، شاِیٚ  وبٔجیص،عبِجی



107-81 ـ،5 ٜ ؾٕبز،یٙ وبز آفسیٝغعٛ ی تٝٔبّٙ فك، "غظٛٔت
عتی أیس وجیسٙ قٜ دا٘ؿٍب،ٖساٟ ت،") "فزآیٌذ تحلیل سلسلِ هزاتبی1384( ٗ غید حػ،زٛلدغی پ



 سبسهبى َّاپیوبییIT )" بزرسی عَاهل هَثز در تصوین ﮔیزی بزٍى سپبری1385(  حٕید،بلجیٙٔ



. حػبثدازیٚ  ی ٔدیسیتٜدا٘ؿىد،ٝٔ عالٜ دا٘ؿٍب،بظ ازؾدٙ ی وبزؾٝٔکطَر بِ عٌَاى هَردی" پبیب ٖ ٘ب
: ٖساٟ ت.)ْبزٟچٚ  هذیزیت استزاتضیک هٌببع اًسبًی ٍرٍابظ کبر(چبح ثیػت.1384 . ٘بقس,ٔیسغپبغی



.1384 ,ا٘تؿبزات أیس
. ا٘تؿبزاتػٕت: ٖساٟ ت.)ٓٞ)هذیزیت هٌببع اًسبًی(چبح د1385( .دیبزٙ اغف,غعبدت



.ٖسثبٟٔ  ا٘تؿبزات وتبة، فسشاد،ٖازاٚ أید:ٕٝتسخ، هذیزیت رفتبر سبسهبًی،)1378 ( ،ٗ اغتیف،صٙزاثی



:ٖساٟ غید ٔحٕد اعساثی؛ تٚ ٖ عّی پبزغبئیبٕٝ تئَری ٍ عزاحی سبسهبى ؛ تسخ.)1380( ، زیچبزد، دفت.َا



.2  ج،ٍیٙٞبی فسٟؿٞٚا٘تؿبزات دفتس پط
 بزرسی رابغِ بیي فزٌّگ سبسهبًی ٍ توبیل بِ ارسیببی کیفیت در،)1390( ،ٗ حػی،ّٛٙحػ



.ْ تسثیتیّٛ عٚ بغیٙاٖ ؾٚ زٜ دا٘ؿىد،داًطکذُ ّبی علَم رفتبری ٍ اجتوبعی داًطگبُ تْزاى
ْٚ چبح د، ٝٔ تس،ٖساٟ ت، هذیزیت رفتبر سبسهبًی. )1382( . ٖ دیٍساٚ  ٔحٕدعّی،حمیمی
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