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چکیدُ
ضٞجطاٖ ٘ٛآٚض ثب ذّك ایسٞ ٜب  ٚچكٓ ا٘ساظٞبی خسیس ٔؿیط تبظٜای اظ ضقس  ٚقىٛفبیی ضا فطاضٚی
ؾبظٔبٖٞب لطاض ٔی زٙٞس ٛ٘ ٚیس ثرف ثٟجٛز ػّٕىطز ؾبظٔبٖ ٞب  ٚوؿت ٔعیت ضلبثتی ذٛاٙٞس ثٛز .
ٞسف زض ایٗ ٔمبِ ٝثطضؾی ؾجه ضٞجطی ٘ٛآٚض ث ٝػٛٙاٖ ػبّٔی ٔٛثط زض تغییط  ٚیب ایدبز اؾتطاتػی
ٔٙبؾت زض ؾبظٔبٖ اؾت ٘ ٚتبیح حبنُ اظ آٖ ضا ثط ضٚی ٔیعاٖ ػّٕىطز ؾبظٔبٖ  ٚتحمك اٞساف
ؾبظٔب٘ی ثطضؾی ٔی وٙس .چكٓا٘ساظٔ ،بٔٛضیت ،اٞساف  ٚػّٕىطز اظ خّٕ ٝثؼسٞبی قفبفیت ؾبظٔب٘ی
ٔیثبقس .ایٗ تحمیك اظ ٘ظط ٞسف ،وبضثطزی  ٚاظ ٘ظط ضٚـ ٌطزآٚضی زازٞ ٜب تٛنیفی ـ پیٕبیكی
اؾت .ثب تٛخ ٝث ٝخبٔؼ ٝآٔبضی پػٞٚف و ٝقبُٔ وّیٔ ٝسیطاٖ  ٚوبضوٙبٖ قطوت ٛٞاپیٕبؾبظی ایطاٖ
(ٞؿب) ٔیثبقٙسٛٔ ٕٝ٘ٛ٘ ،ضز ٔحبؾج ٝعجك فطٌٔ ٕٝ٘ٛ٘ َٛیطی وٛوطاٖ ٘ 198فطاؾت و ٝث ٝنٛضت
تهبزفی ا ظ خبٔؼ ٝآٔبضی ا٘تربة قس ٜا٘س .پؽ اظ خٕغ آٚضی اعالػبت ثب اثعاض پطؾكٙبٔ ،ٝثطای تدعیٝ
ٚتحّیُ زازٞ ٜب اظ ضٚـ ٔؼبزالت ؾبذتبضی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت ٘ .تبیح تحمیك ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝضٞجطی
 .زض پبیبٖ ٘یع
٘ٛآٚض تبثیط ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاضی ثب ایدبز اؾتطاتػی ٔٙبؾت ثط قفبفیت ؾبظٔب٘ی زاضز
پیكٟٙبزاتی ثب ٞسف افعایف ٔغّٛثیت اٞساف  ٚاثطثركی ػّٕىطز ؾبظٔبٖ اضائ ٝقس ٜاؾت .
ٍاصگبى کلیدی :ضٞجطی ٘ٛآٚض ،اؾتطاتػی ٔٙبؾت ،قفبفیت ؾبظٔب٘ی ،قطوت ٛٞاپیٕبؾبظی ایطاٖ (ٞؿب)
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هقدهِ
ای ثٚ ٝخٛز
ؾبظٔبٖ ٞب زض خٛأغ ا٘ؿب٘ی ثب ٞسف ثطآٚضزٖ ٘یبظٞبی ٔكرم ٚ ٚیػٜ
ٔی آیٙسٔ ،سیطاٖ تهٕیٓ ٌیطاٖ یٍب٘ ٝؾبظٔبٖ ٘یؿتٙس ،وبضوٙبٖ ٔ ٓٞی تٛا٘ٙس اػٕبَ ٘ظط ٕ٘بیٙس،
ِصا ٔسیطیت ٔبٞیت تبظ ٜای یبفتٚ ٝخٙج ٝای اظ آٖ و ،ٝضٞجطی ٘بْ ٌطفت ٝثطخؿت ٝقس ٜاؾت
(ایٍٙطاْ .)2003 ،1
أطٚظ ٜقطایظ ٔحیغی ث ٝحسی پیچیس ،ٜپٛیب ٘ ٚبٔغّك قس ٜاؾت و ٝؾبظٔبٖ ٞب زیٍط
ٕ٘یتٛا٘ٙس ثب تغییطات ؾغحی  ٚظبٞطی زض ؾبذتبضٞب ،ضٚـ ٞب  ٚؾیؿتٓ ٞب  ٚغیط ٜحیبت
ثّٙسٔست ذٛز ضا تٙظیٓ وٙٙس  .ضٞجطاٖ ؾبظٔبٖ ثبیس قطایغی ضا فطا ٓٞوٙٙس تب اؾتؼساز ٚ
عٛض فطزی یب ٌطٞٚی
ذاللیت وبضوٙبٖ ثبضٚض قس ٚ ٜثتٛا٘ٙس ث ٝضاحتیٔ ،ؿتٕط  ٚثٝ
٘ٛآٚضاٖ ذٛز ضا ث ٝاخطا زضآٚض٘س (ٞطثؿت .)2003 ،2
ٜ
فؼبِیتٞبی
قٛز و٘ ٝمف ضٞجطاٖ زض
اظ تحمیمبت ا٘دبْ قس ٜزض ظٔی ٝٙضٞجطی زضیبفت ٔی
قىُزٞی ٔفبٞیٓ  ٚضفتبض پیطٚاٖ زض ؾبظٔبٖ ث ٝاثجبت ضؾیس ٜاؾت ٕٞ .چٙیٗ ٔغبِؼبت
ٔطثٛط ث ٝتحٛالت ؾبظٔب٘ی ٔٛفك ٘ ٚبٔٛفك ،ثط ٘مف لبعغ ضٞجطی و ٝث ٝضٞجطی ٔتتٙی ثط
ٞب تبویس زاضز (ؾبِتع ٔ ٚبیّؽ
ثیٙف ٛ٘ ٚآٚضی ٔؼطٚف قس ،ٜزض ایٛٔ ٍٝ٘ٛٙلؼیت
خِٛی .)2005،3
پػٞٚف ٞبی ا٘دبْ قس ٜزض حٛظ ٜاؾتطاتػی ثط ؾبظٌبضی ؾبظٔبٖ زض اضتجبط ثب ٔحیظ
اقبض ٜوطز ٚ ٜث ٝاضتجبط اؾتطاتػیه قىُ زاز ٜقس ٜثیٗ ؾبظٔبٖ  ٚشیٙفؼبٖ ذبضخی وٝ
تٙبؾت ذبضخی ٘ب ٔیسٔ ٜی قٛز ،تٕطوع وطز ٜاؾت  .اظ عطف زیٍط پی٘ٛس ثیٗ ػٙبنط
زض ٖٚؾبظٔبٖ ؤ ٝتٙبؾت ثب ؾبذتبض وّی ؾبظٔبٖ ثبقس ،ث ٝػٛٙاٖ اؾتطاتػی زاذّی
ٔكٟٛض قس ٜاؾت ٔ .غبِؼبت خسیس اؾتطاتػی ٔٙبؾت زض ٖٚؾبظٔب٘ی ضا ث ٝػٛٙاٖ یه
ٔٙجغ وّیسی ٔعیت ضلبثتی پبیساض ثطضؾی ٕ٘ٛز ٜا٘س (پٛضتط ،1998ضیٛویٗ ،2000ؾیٍُ
4
وب.)2002ٚ
ضٞجط ٘ٛآٚض ثٚ ٝؾیّ ٝایدبز وطزٖ یه تؼبزَ ثیٗ ثٛضٚوطاؾی  ٚثی ٘ظٕی ،ثط ضٚی
ؾبذتبض زاذّی ؾبظٔبٖ تبثیط ٔی ٌصاضز .ؾبذتٗ یه ؾیؿتٓ ذالق  ٚپبؾد زٛ٘ ٚ ٜآٚض ثٝ
 .زض ایٗ
ػٛٙاٖ ػبّٔی ٔؤثط ثطای ایدبز تٛا٘بیی تغییط  ٚؾبظٌبضی زض ؾبظٔبٖ اؾت
1- Ingram
2- Herbst
3- Saltz & Miles-Jolly
4- Porter, Rivkin, & Siggelkow
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(ٞؿب)
پػٞٚف ث ٝثطضؾی ؾجه ضٞجطی ٘ٛآٚض زض ؾبظٔبٖ ٛٞاپیٕبؾبظی ایطاٖ
ٔیپطزاظیٓ .اظ آ٘دبیی و ٝپیبز ٜؾبظی ٞط ٘ٛع ؾجه ضٞجطی زض ؾبظٔبٖ ٘یبظٔٙس اؾتطاتػی
ٔتٙبؾت ثب آٖ اؾت؛ خب زاضز ؤ ٝب ٘یع اؾتطاتػی ٔتٙبؾت ٍٕٞ ٚبْ ثب ؾجه ضٞجطی
٘ٛآٚض ضا زض ؾبظٔبٖ ٔٛضز ٘ظط ایح از ٕ٘ٛز ٚ ٜیب ث ٝانالح اؾتطاتػی ٞبی ٔٛخٛز زض
ؾبظٔبٖ خٟت ؾبظٌبضی ثب ایٗ ؾجه ضٞجطی ثپطزاظیٓ ٘ ٚ .تبیح حبنُ اظ آٖ ضا ثط ضٚی
ٔیعاٖ ػّٕىطز ؾبظٔبٖ  ٚتحمك اٞساف ؾبظٔب٘ی و ٝاظ خّٕ ٝثؼس ٞبی قفبفیت ؾبظٔب٘ی
ٔیثبقس ،ثطضؾی وٙیٓ  .زض ازأ ٝپؽ اظ ٔطٚض اخٕبِی ٔجبحث ٘ظطی ،ضٚـقٙبؾی ٔمبِٝ
تٛضیح زازٔ ٜی قٛز  ٚزض ٟ٘بیت ٘تبیح ٔمبِٔ ٝغطح ٔی ٌطزز.

ادبیبت پضٍّص
2

رّبزی ًَآٍر ٍ 1استزاتضی هٌبسب
ضٞجطی ٘ٛآٚض ث ٝتكٛیك اثتىبضات فطزی ،ایدبز ٔؿئِٛیت فطزی  ٚؾیؿتٓ اضظیبثی
ػّٕىطز ضٚقٗ  ٚنطیح ،ثب تبویس ثط ا٘دبْ وبض  ٚایدبز یه ٔحیظ و ٝزض آٖ ضٚاثظ ثب
ویفیت  ٚتمٛیت اػتٕبز اضظقٕٙس اؾتٔ ،ی پطزاظز (ثٛیُ ٛٞ ٚیح ثطي .)2001 ،3
ٞبی
ضٞجطی ٘ٛآٚض زض پػٞٚف ٞبی ذاللیت ٔ ٚغبِؼبت ٘ٛآٚضی  ٚپػٞٚف
وبضآفطیٙی وكف قس ٜاؾت  .ضٞجطی ٘ٛآٚض خٟت ٌیطی اوتكبفی اظ عطیك ایدبز ٔفْٟٛ
ثطای تغییط  ٚا٘غجبق زض ٔیبٖ اػضبی ؾبظٔبٖ ضا تطٚیح  ٚپكتیجب٘ی ٔی وٙس .ضٞجطی ٘ٛآٚض
ٔحتٛایی ضا قىُ ٔی زٞس ؤ ٝطٚج یه ظطفیت یبزٌیطی ،تغییط  ٚؾبظٌبضی زض
ٔحیظٞبی ثب ؾطػت تغییطپصیطی ثبال اؾت (ثیطٚ ،ی پُِ ،یثّس ،تیوی.)2005 ،4
ٍٙٞبٔی و ٝضٞجطاٖ ضفتبضٞبی ٔطتجظ ثب ٘ٛآٚضی ضا ٘كبٖ ٔی زٙٞس ،آٖ ٞب ث ٝپطٚضـ
ظْیٝٙای ٔی پطزاظ٘س و ٝافطاز ضا لبزض ٔی ؾبظز تب اظ ایسٞ ٜبی ذالق ثطای حُ ٔكىالت
اؾتفبز ٜوٙٙس  .زض ٘تید ٝثبػث افعایف ظطفیت ؾبظٔبٖ ثطای پبؾرٍٛیی ث ٝقطایظ زض
حبَ تغییط زض ٔحیظ ذبضخی ٔی قٛز (ازٔب٘ؿ.)2003 ،5 ٖٛ
تئٛضی ضٞجطی ٘ٛآٚض قطایغی ضا و ٝزض آٖ پٛیبیی ٞبی ا٘غجب لی ظبٞط ٔی ق٘ٛس ٚ
1- innovation leadership
2- strategic fit
3- Boal & Hooijberg
4- Beer, Voelpel, Leibold & Tekie
5- Edmondson
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ٔٙدط ث ٝتِٛیس زا٘ف ذالق  ٚا٘غجبلی ٔی قٛز ضا تٛنیف ٔی وٙس ،ؤ ٝی تٛا٘س ثط ضٚی
تغییط ایدبز قس ٜزض ؾبظٔبٖ تبثیط ثٍصاضز  .ا ُٞثیٗٔ ،بضیٔ ٚ ٖٛىّٛی  1ث٘ ٝمف ضٞجطی
٘ٛآٚض و ٝیه أط خسیس ،پٛیب  ٚتؼبّٔی اؾت ،تٛخٔ ٝی وٙٙس (ا ُٞثیٗ ٕٞ ٚىبضاٖ،
.)2007
ٍٔ ٜبْ ثب ظٟٛض ضٞجطی ٘ٛآٚضٔ ،سیطاٖ ث ٝایدبز فضبیی وٞ ٝسایت وٙٙس ٜث ٝؾٛی
تغییط  ٚا٘غجبق ثب اٞساف ؾبظٔبٖ اؾتٔ ،ی پطزاظ٘س .ایٌٗ ٝ٘ٛپیفثیٙی ٔیقٛز و ٝضٞجطی
اظ عطیك ٔدٕٛػ ٝای اظ ضفتبضٞب ٔب٘ٙس تكٛیك اثتىبضات فطزی ،اِمبی اػتٕبز ،ؾبذتٗ
ٔجبزالت ثب ویفیت ٛ٘ ٚآٚضی وُ یسی ثطای تؼبُٔ ٔتٙبؾت اؾتطاتػی ٞبی ؾبظٔبٖ ثب
اٞساف ؾبظٔب٘ی ثبقٙس (وبضّٔی ،خُثطز  ٚخفٗ .)2010 ،2
ضٞجطاٖ ٘ٛآٚض ث ٝوكف ایسٞ ٜبی ثعضي  ٚؾپؽ وبض ثط ضٚی آٖ ٞب ٔی پطزاظ٘س ،آ٘بٖ
ذاللیت ٛ٘ ٚآٚضی ضا ٚاٌصاض ٕ٘ی وٙٙس ثّىٙٔ ٝدط ث ٝآٖ ٔی ق٘ٛس .ضٞجطاٖ ٘ٛآٚض ثٝ
پطٚضـ یه فط ًٙٞتفىط ا٘تمبزی  ٚذالق ٔی پطزاظ٘س (ٞیٓ ،اِىؿب٘سض .)2010 ،3
ٍ٘طـ  ٕٝٞخب٘ج ٝزض ػٛأُ ٔٛثط ثط ٔٛفمیت ؾبظٔبٖ ٞب و ٝاظ ز 1950 ٝٞثب ٘ظطیٝ
ٔسیطیت ویفیت فطاٌیط ظبٞط قسٕٛٞ ،اض ٜضٞجطی ضا ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ ٔ ٟٓتطیٗ ػٛأُ
زؾتیبثی ث ٝویفیت  ٚثطتطی ؾبظٔبٖ ٔغطح ٕ٘ٛز ٜا ؾتٔ .یّط )2003( 4زض پػٞٚف ذٛز
ضٞجطی ضا ػبُٔ وّیسی ٔٛفمیت زض اخطای ٔسیطیت ویفیت خبٔغ ٔؼطفی ٔی وٙس .ثیكتط
5
تالـٞبی ثٟجٛز اظ ضٞجطی ضؼیف آؾیت ٔی ثیٙٙس تب اظ ف ٖٛٙضؼیف ٚ .اٌط  ٚض٘ٚسا
(ٔ )1998ی ٌٛیس ثبیس ا٘طغی ذالق وبضوٙبٖ آظاز قٛز  ٚضٞجطی وّیس ایٗ وبض اؾت .
وٛتط )2005( 6ضٞجطی ضا ػبُٔ افعایف ٘ٛآٚضی اظ عطیك ثٟجٛز فطآیٙس ٞبی تیٕی ٔی زا٘س
زا٘س (ذبِمی  ٚایٕب٘ی ٘ؿت .)28 :1387 ،ثب تٛخ ٝث٘ ٝمف  ٚخبیٍب ٜضٞجطی و ٝاظ
تؼبضیف فٛق ثسؾت آٔس ،ٜایٗ ضطٚضت احؿبؼ ٔی قٛز وٛ٘ ٝع ؾجه ضٞجطی زض
ؾبظٔبٖ ثؿیبض ثبإٞیت ٔی ثبقس .اظ ایٗ ض ٚؾجه ضٞجط ی ٘ٛآٚض ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ
ٔتغیطٞبی انّی زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜاؾت .
ای
اؾتطاتػی ػجبضت اؾت اظ ٙٞط  ٚػّٓ تسٚیٗ ،اخطا  ٚاضظیبثی تهٕیٕبت ٚظیفٝ
1- Uhl-Bien, Marion & McKelvey
2- Carmeli, Gelbard & Gefen
3- Hiam, Alexander
4- Miler
5- Wager, Rondeua
6- Cutter
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چٙسٌب٘ ٝو ٝؾبظٔبٖ ضا لبزض ٔی ؾبظز ث ٝاٞساف ثّٙسٔست ذٛز زؾت یبثس (زیٛیس:1381،
.)35
زض ایٙدب ٔٙظٛض اظ اؾتطاتػی ٔٙبؾت ،اؾتطاتػی ٔتٙبؾت ثب ؾجه ضٞجطی اؾت ،یؼٙی
اٌط ؾبظٔبٖ ؾجه ضٞجطی ٘ٛآٚض ضا ث ٝػٛٙاٖ ؾجه ٔٛضز ٘ظط ثطٌعیس زض ضاؾتبی ضؾیسٖ
ث ٝاٞساف  ٚتحمك آضٔبٖ ٞبی ؾجه ضٞجطی ٘ٛآٚض ثبیس اؾتطاتػی ٔتٙبؾت ثب آٖ ضا ایدبز
وٙس  ٚیب اؾتطاتػی ٞبی ٔٛخٛز زض ؾبظٔبٖ ضا ٍٕٞبْ ثب آٖ تغییط زٞس  .زض ایٙدب ثب تٛخٝ
ث ٝایٙى ٝث ٝؾجه ضٞجطی ٘ٛآٚض پطزاذت ٝقس ٜاؾت ٔی تٛاٖ اظ اؾتطاتػی ٞبی اٍ٘یعقی
ٍٙٞ .بٔی و ٝوبضوٙبٖ زض
ثطای افعایف ٘ٛآٚضی  ٚذاللیت وبضوٙبٖ اؾتفبز ٜوطز
ثرف ٞبی ٔرتّف ؾبظٔبٖ حضٛض پیسا وٙٙس ،قٙبذت آٟ٘ب اظ ٔبٔٛضیت  ٚاٞساف
ؾبظٔبٖ افعایف ٔی یبثس  ٚحتی ٕٔىٗ اؾت زض تسٚیٗ آٖ ٘مف زاقت ٝثبقٙس و ٝایٗ أط
ٔٛخت افعایف قفبفیت زض ؾبظٔبٖ ٔی قٛز.
اظ ٘ظط اؾٕیت ٚ ٚاِف ٍ٘ 1ب ٜث ٝفٛایس اؾتطاتػی ٔی تٛا٘س ٔب ضا زض ٔؿیط پطزاذتٗ ثٝ
٘ٛآٚضی زض ٔؿیط ٔسیطیت اؾتطاتػیه  ٚیب ثٛ٘ ٝػی ٘ٛآٚضی اؾتطاتػیه وٕه ٕ٘بیس
(اؾٕیت ٚ ٚاِف.)1978 ،
اؾتیؿی  2فٛایسی ث ٝقطح ظیط ثطای اؾتطاتػی ثیبٖ ٔی زاضز1 :ـ اؾتطاتػی خٟت حطوت
ضا ٔكرم ٔی وٙس 2ـ اؾتطاتػی وٛقف ٞب ضا ٔتٕطوع ٔی وٙس 3ـ اؾتطاتػی ث ٝزضن
ؾبظٔبٖ  ٚتٕبییع آٖ اظ ؾبیط ؾبظٔبٖ ٞب وٕه ٔی وٙس 4ـ اؾتطاتػی ٕٞبٍٙٞی  ٓٞ ٚذٛا٘ی
ایدبز ٔی وٙس  ٚثطای ایدبز ٘ظٓ  ٚضفغ اثٟبْ ضطٚضی اؾت (اؾتیؿی.)2001 ،
3

ضفبیت سبسهبًی

قفبفیت اظ ٔٛضٛػبتی اؾت و ٝأطٚظٔ ٜغبِؼبت فطاٚا٘ی ضٚی آٖ ا٘دبْ قس ٚ ٜتٛخٝ
ا٘سیكٕٙساٖ ثؿیبضی ضا ث ٝذٛز خّت وطز ٜاؾت ٚ .اغ ٜقفبفیت ثطٌطفت ٝاظ ٚاغ ٜالتیٗ
”ٔ “transparentemیثبقس .زض ٌصقت ٝایٗ ٚاغ ٜثٔ ٝؼٗ ای "لبثُ ضٚیت ثٛزٖ ٘ٛض اظ
ذالَ" ث ٝوبض ٌطفتٔ ٝی قس ،و ٝایٗ تؼطیف اؾتؼبض ٜای ثٔ ٝطٚض ظٔبٖ تجسیُ ث" ٝثٝ
ضاحتی زیس ٜقسٖ اظ ٔیبٖ " قس ٚ ٜعی لطٖ ٞبی ٔتٕبزی ٚاضز ظثبٖ ٞبیی اظ لجیُ ایتبِیبیی،
1- Smith & Walsh
2- Stacey
3- Organizational Transparency
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اؾپب٘یبیی ،پطتمبِی ،فطا٘ؿ ٚ ٝاٍّ٘یؿی قس ٜاؾت (ٚاوطٔ ٚ ٚسؾٗ .)2009 ،1
لیٌستٍ ًَریي  2در تَضیح هفَْم ضفبفیت چٌیي هی گَیٌدٔ :ف ْٟٛقفبفیت ثط
د
لبثّیت زؾتطؾی ث ٝاعالػبت زالِت زاضز ،اظ ِحبػ ِغٛی ،قفبفیت ثٔ ٝؼٙبی أىبٖ ٍ٘بٜ
وطزٖ ث ٝزض ٖٚیه چیع اؾت ثٙٔ ٝظٛض فٕٟیسٖ آ٘چ ٝزض آٖ ٔی ٌصضز .یه ؾبظٔبٖ
قفبف ؾبظٔب٘ی اؾت و ٝافطاز زض ٚ ٖٚثیط ٖٚآٖ ثت ٚا٘ٙس ثٙٔ ٝظٛض قىُ زازٖ ثٝ
٘ظطاتكبٖ ،زض ٔٛضز السأبت  ٚفطایٙسٞبی زض ٖٚآٖ ؾبظٔبٖ ،اعالػبت ٔٛضز ٘یبظقبٖ ضا
ث ٝزؾت آٚض٘س (ِیٙؿتس ٘ ٚبضیٗ.)2007 ،
ضفبفیت ٍ تئَری اصیل ٍ ٍکیل  :3زض تئٛضی انیُ ٚ ٚویُ ،قفبفیت اظ خّٕٝ
ثبقس .ایٗ اثعاض ثٚ ٝویُ اخبظٜ
اثعاضٞبی زض زؾتطؼ انیُ ثطای وٙتطَ ٚویُ ٔی
ٕ٘یزٞس و ٝذظ ٔكیٞبیی و ٝتٟٙب زض خٟت ٔٙبفغ ذٛز ٔی ثبقس ،ز٘جبَ وٙس ٔ .یتٛاٖ
ٌفت ایس ٜانّی اؾتفبز ٜاظ قفبفیت ؾبظٔب٘ی زض خٟت ٔجبضظ ٜثب فؿبز ازاضی اظ تئٛضی
انیُ ٚ ٚویُ ٘كبت ٌطفت ٝاؾت ٕٞ .ب٘غٛض ؤ ٝی زا٘یٓ ؾبظٔبٖ قفبف ،ؾبظٔب٘ی اؾت
و ٝشیٙفؼبٖ زاذّی  ٚذبضخی آٖٔ ،ی تٛا٘ٙس اعالع ٔٛضز ٘یبظ ذٛز ضا ثٙٔ ٝظٛض ثطضؾی
فؼبِیتٞب  ٚپطٚؾٞ ٝبی زض ٖٚؾبظٔب٘ی ،ث ٝزؾت آٚض٘س  .ثٙبثطایٗ ٔی تٛاٖ ٌفت اعالػبت
زض ضاثغ ٝثب ضفتبض ٚویُ ،اظ خّٕ ٝاعالػبتی اؾت و ٝانیُ ذٛاٞبٖ ثطضؾی آٖ ٔی ثبقس
(ِیٙسؾتس ٘ ٚبضیٗ.)2007 ،
5
4
ابعبد ضفبفیت سبسهبًی  :ثطٌطٖ  ٚثط٘كتیٗ ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِؼبت ا٘دبْ قس ٜاظثطٖ
(ِ ، )2004یٙؿتس ٘ٚبضیٗ ( ٚ )2007ؾبیطیٗ زض ایٗ ظٔی ٝٙثطای قفبفیت ؾبظٔب٘ی ثؼسٞبیی
ضا زض ٘ظط ٌطفتٙس  ٚػٛٙاٖ وطز٘س و ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٔیعاٖ ٚخٛز ،ضٚقٗ  ٚآقىبض ثٛزٖ
ایٗ اثؼبز زض ؾبظٔبٖ ٔیتٛاٖ ث ٝقفبفیت ؾبظٔب٘ی پی ثطز  .ایٗ اثؼبز ػجبضت ا٘س اظ:
7
الف) چطن اًداس  :6ثیبٍ٘ط آیٙسٔ ٜغّٛة  ٚایسٜآَ ؾبظٔبٖ اؾت  .ة) ٔبٔٛضیت  :ثیبٍ٘ط
ثیبٍ٘ط اضظـٞب  ٚاِٛٚیتٞبی یه ؾبظٔبٖ اؾتٔ ،بٔٛضیت ؾبظٔبٖ ٘كبٖزٙٞس ٜعیف
فؼبِیت ؾبظٔبٖ اظ ٘ظط ٔحه ٚ َٛثبظاض اؾت .ج) اٞسافٞ :8ط ؾبظٔب٘ی زاضای ز ٚزؾت ٝاظ
1- Vaccaro & Madsen
2- Lindstedt & Naurin
3- Principal - Agent theory
4- Berggren & Bernshteyn
5- Osborne
6- Vision
7- Mission
8- Goals
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اظ اٞساف وٛتبٜٔست  ٚثّٙسٔست ٔیثبقسٔ .یتٛاٖ ٞسفٞبی ثّٙسٔست ضا ث ٝنٛضت
٘تیدٞ ٝبی ذبنی و ٝؾبظٔبٖ ٔیوٛقس زض تبٔیٗ ٔبٔٛضیت ذٛز ث ٝزؾت آٚضز ٜتؼطیف
وطز ،ایٗ ٞسف ٞب تؼییٗ وٙٙسٔ ٜؿیط قطوت ٔیثبقٙس ٔ ٚمهٛز اظ زٚض ٜثّٙسٔست،
زٚضٜای اؾت و ٝثیف اظ یه ؾبَ ٔیثبقس ٞ .سف ٞبی ؾبال٘ٞ ،ٝسف ٞبی وٛتبٜٔستی
ٞؿتٙس و ٝقطوت ثطای ضؾیسٖ ثٞ ٝسفٞبی ثّٙسٔست ثبیس ث ٝآٖٞب زؾت یبثس  .ز)
ػّٕىطز :1ث ٝثطآیٙس وبض ؾبظٔبٖ اعالق ٔیقٛز (ثطٌطٖ  ٚثط٘كتیٗ.)2007 ،
غبِجبً ا٘تظبض ٔی ضٚز و ٝقفبفیت ؾبظٔب٘ی ٘تبیح ٔثجتی ث ٝثبض آٚضز  .اظ خّٕ ٝایٗ پیبٔسٞب
ٔیتٛاٖ ثٛٔ ٝاضز ظیط اقبض ٜوطز ٔ .1 :كبضوت ثیكتط وبضٔٙساٖ  :قفبفیت ؾبظٔب٘ی ایٗ
أىبٖ ضا ثطای وبضٔٙساٖ فطأ ٓٞی ؾبظز و٘ ٝمف ؾبظٔب٘ی ذٛز ضا ثٟتط زضن وطز ٚ ٜثٝ
تجغ تٕطوع ثیكتطی ثط ٚظبیف ذٛز ٕ٘ٛز ٚ ٜزض فؼبِیت ٞبی ؾبظٔب٘ی ٔكبضوت ثیكتضی
زاقت ٝثبقٙس  .2 .ایدبز اػتٕبز ٘ؿجت ثٔ ٝسیطیت ؾبظٔبٖ  :قفبفیت ؾبظٔب٘ی اػتٕبز
وبضٔٙساٖ ثٔ ٝسیطیت اضقس ؾبظٔبٖ ضا ثیكتط ٔی وٙس .3 .افعایف ذاللیت  :ؾبظٔبٖٞب
ثس ٖٚذاللیت ٛ٘ ٚآٚضی أىبٖ ثمب ٘رٛاٙٞس زاقت  .قفبفیت ؾبظٔب٘ی ایٗ أىبٖ ضا ثطای
وبضٔٙساٖ فطأ ٓٞی ؾبظز تب ثتٛا٘ٙس آظازا٘ ٝػمبیس ٔرتّف ذٛز ضا اثطاظ ٕ٘بیٙس  .زض
ؾبظٔبٖٞبی قفبف وبضٔٙساٖ ٔی تٛا٘ٙس ثس ٖٚتطؼ ٘ ٚبأیسی حتی ٘ظطات ضؼیف ٚ
غیطوبضثطزی ذٛز ضا ثیبٖ ٕ٘بیٙس  .4 .ثٟجٛز ػّٕىطز  :اظ آ٘دب و ٝقفبفیت ؾبظٔب٘ی ؾجت
افعایف اػتٕبز وبضٔٙساٖ ثٔ ٝسیطیت ؾبظٔبٖ ٌطزیس٘ ٚ ٜیع ظ یطثٙبی ٔكبضوت ٞطچٝ
ثیكتط وبضٔٙساٖ ضا فطا ٓٞؾبذت ٚ ٝایسٞ ٜبی ذاللب٘ ٝضا ٔٛضز تكٛیك لطاض ٔی زٞس،
تبثیطات ٔثجتی ٘یع ثط ػّٕىطز افطاز ذٛاٞس زاقت  .5 .افعایف ضضبیت قغّی وبضٔٙساٖ :
وبضٔٙسا٘ی و ٝذالق ٞؿتٙس  ٚزض أٛض ؾبظٔبٖ ٔكبضوت زازٔ ٜی ق٘ٛس ،تٕبیُ ذٛاٙٞس
زاقت و ٝا ظ اعالػبت ؾبظٔب٘ی ٔطثٛط ث ٝذٛز آٌبٞی یبثٙس  ٚزض ایٗ نٛضت ثطای
ایفبی ٘مف ذٛز ؾطٔبیٌ ٝصاضی ثیكتطی ث ٝػُٕ آٚضزٟ٘ ٚ ٜبیتبً ضضبیت قغّی ثیكتطی
ذٛاٙٞس زاقت (ٚخّدؿبً٘ ِ ٚؿتط  .)2009 ،2ثب تٛخ ٝثٔ ٝعایبیی و ٝقفبفیت زض ؾبظٔبٖ
ؾبظٔبٖ ایدبز ٔی وٙس ضطٚضت ٔغبِؼ ٝایٗ ٔتغیط زض ؾبظ ٔبٖ آقىبضتط ٔی ٌطزز.

1- Performance
2- Vogelgesng & Lester
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هدل پضٍّص
تٕبٔی پػٞٚف ٞب ثط یه چبضچٛة ٔفٟٔٛی اؾتٛاض اؾت ؤ ٝتغیط ٞبی ٔٛضز ٘ظط ٚ
ضٚاثظ ٔیبٖ آٖ ٞب ضا ٔكرم ٔی وٙس .ایٗ چبضچٛة ٘ظطی اٍِٛیی اؾت و ٝپػٞٚكٍط
ثطاؾبؼ آٖ زضثبض ٜضٚاثظ ثیٗ ػٛأّی و ٝزض ایدبز ٔؿبِ ٟٓٔ ٝتكریم زازٔ ٜی ق٘ٛس،
٘ظطی ٝپطزاظی ٔی وٙس .ایٗ ٘ظطیٔ ٝی تٛا٘س ضطٚضتبً ؾرٗ پػٞٚكٍط لجّی ٘جبقس  ٚث ٝعٛض
ٔٙغمی اظ ٘تبیح پػٞٚف ٞبی لجّی ٘كأت ٌطفت ٝثبقس .
وبضّٔی ،خّجط  ٚخفُ ( )2010ضاثغ ٝثیٗ ؾٔ ٝتغیط ضٞجطی ٘ٛآٚض  ٚاؾتطاتػی ٔٙبؾت
قطوت ضا ثب ٔحیظ
زض افعایف ػّٕىطز قطوت ضا ثب  ٓٞؾٙدیس٘س  ٚزضیبفتٙس لبزض٘س
زٙٞس .
ذبضخی  ٚتغییطات آٖ ٕٞب ًٙٞوٙٙس  ٚث ٝعٛض ضٕٙی ػّٕىطز ضا افعایف ٔی
اِىؿب٘سض ٞیٓ زض ؾبَ  2010زض ثطضؾی ذٛز زض ٔیبٖ ضٞجطاٖ اضقس ٘ٛآٚض ث ٝایٗ ٘تیدٝ
ضؾیس وٛ٘ ٝآٚضی ٔٙبؾت ؾجت ٔٛفمیت زض اٞساف ؾبظٔبٖ ٔی ثبقس.
ؾبظٔبٖٞبی ایطا٘ی زض ظٔی ٝٙتسٚیٗ ٔسَ ٞبی ضٞجطی تدطث ٝا٘سوی زاض٘س .زض ایٗ
ظٔی ٝٙپػٞٚف ٞبی وٕی نٛضت ٌطفت ٝاؾت ،و ٝزض ٞط وساْ ث ٝیه ٘ٛع ذبل اظ
ؾجه ضٞجطی تٛخ ٝقس ٜاؾت ،اظ ایٗ ِحبػ زض ایٗ ٔغبِؼ ٝؾؼی قس ٜاؾت و ٝثب زض ٘ظط
ٌطفتٗ ؾٔ ٝتغیط ؾجه ضٞجطی ٘ٛآٚض ،اؾتطاتػی ٔٙبؾت ثب ؾجه ضٞجطی  ٚقفبفیت
ؾبظٔب٘ی ٚ ،زض لبِت یه ٔسَ ٔفٟٔٛی اثط آٖ ضا زض ؾبظٔبٖ ثؿٙدیٓ .
ٔسَ عطاحی قس ٜایٗ پػٞٚف ،ثٕٞ ٝطا ٜفطضیٞ ٝب زض ظیط اضائ ٝقس ٜاؾت :
فزضیِ اصلی  :وبضثطز ضٞجطی ٘ٛآٚض ثٕٞ ٝطا ٜث ٝوبضٌیطی اؾتطاتػی ٔٙبؾت ثب ایٗ
ؾجه ضٞجطی ٔٛخت اضتمبی قفبفیت ؾبظٔب٘ی ٔی قٛز.
فزضیبت فزعی:
ضز ضٞجطی ٘ٛآٚض ٔٙدط ث ٝاتربش اؾتطاتػی ٔٙبؾت ٔی قٛز .
 .1وبضة
 .2ایدبز اؾتطاتػی ٔتٙبؾت ثب ؾجه ضٞجطی ٘ٛآٚض  ،قفبفیت ؾبظٔب٘ی ضا افعایف ٔی زٞس.
 .3وبضثطز ضٞجطی ٘ٛآٚض زض ٟ٘بیت ٔٙدط ث ٝایدبز  ٚیب افعایف قفبفیت ؾبظٔب٘ی
ٔیقٛز.
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قىُٔ .1سَ ٔفٟٔٛی پػٞٚف (ٔحمك ؾبذت) ٝ
رٍش پضٍّص
پػٞٚكٍطاٖ ثطاؾبؼ اٞساف پػٞٚف ٞبیكبٖ یىی اظ عطح ٞبی پػٞٚف وٕی وٝ
ػجبضتٙس اظ :عطح ٞبی اوتكبفی ،تٛنیفی  ٚػّّی ضا ثطای پػٞٚف ذٛز ثط ٔیٌعیٙٙس .زض
ٞطیه اظ ایٗ عطح ٞب ،یه یب چٙس اثعاض آٔبضی ثٙٔ ٝظٛض آظٔٔ ٖٛتغیطٞبٔ ،فبٞیٓ ٟ٘ ٚبیتبً
اضائ ٝیبفتٞ ٝبی پػٞٚف ث ٝوبض ٌطفتٔ ٝی قٛز (ٚاػظی  ٚآظٔٙسیبٖ .)158: 1390 ،ایٗ
ٔمبِ ٝثطٌطفت ٝاظ پػٞٚكی اؾت و ٝاظ ٘ٛع ٞسف وبضثطزی  ٚاظ ٘ظط ضٚـ تٛنیفی
پیٕبیكی اؾت  .خبٔؼ ٝآٔبضی پػٞٚف حبضط وّی ٝوبضوٙبٖ ٔ ٚسیطاٖ قطوت
ٛٞاپیٕبؾبظی ایطاٖ (ٞؿب) ثرف ثبِؿب ٔی ثبقس .ثٙٔ ٝظٛض ٌطزآٚضی زازٞ ٜب ،اظ ٕ٘- ٝ٘ٛ
ٌیطی تهبزفی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت  ٚثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝوبضوٙبٖ ٔ ٚسیطاٖ ضا زض ز ٚعجمٝ
خساٌب٘ ٝلطاض زاز ٜایٓ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی تهبزفی عجم ٝای ٔیثبقس.
ثطای تؼییٗ حدٓ ٕ٘٘ ٝ٘ٛیع اظ فطٔ َٛا٘ساظ ٕٝ٘ٛ٘ ٜثب خبٔؼٔ ٝحسٚز اؾتفبز ٜقس ٜاؾت
اظضٌبٖ ،حدبظی .)177 :1380،ثط ایٗ اؾبؼ ٔمساض ا٘ساظ ٜی ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝنٛضت ظیط
(ؾطٔس ،ة
ٔحبؾجٔ ٝیقٛز:
NZ 2  pq

 198

زض ایٗ ضاثغٝ

2

2

1

)( N  a )  P(1  P
2

n

 Zؾغح ظیط ٔٙحٙی ٘طٔبَ اؾتب٘ساضز ث ٝاظای ؾغح ٔؼٙی زاضی

 1  اؾت N .ا٘ساظ ٜخبٔؼٔ ٝی ثبقس٘ pq ،یع ثطآٚضزی اظ ا٘حطاف ٔؼیبض خبٔؼ ٝاؾت
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و ٝثیكتطیٗ ٔمساض آٖ ٔ 0.25یثبقسٔ .مساض ٘ یع ؾغح ذغبی ثطآٚضز اؾت و ٝزض ایٗ
تحمیك ٙٔ 0.5ظٛض قس ٜاؾت  .ثط ایٗ اؾبؼ  ٚزض ؾغح ٔؼٙی زاض  ٚ %95ثب تٛخ ٝثٝ
ٔ Z0.025  1.96مساض ا٘ساظ ٕٝ٘ٛ٘ ٜثطاثط ٔ 198یقٛز .زض ٟ٘بیت  220پطؾكٙبٔ ٝثیٗ
تؼسازی اظ ٔسیطاٖ  ٚوبضوٙبٖ قطوت ٛٞاپیٕبؾبظی ایطاٖ ثرف ثبِؿب تٛظیغ قس ٜاؾت
و ٝاظ ایٗ پطؾكٙبٔٞ ٝب تؼساز  198پطؾكٙبٔ ٝؾبِٓ  ٚلبثُ تحّیُ ث ٝزؾت آٔس ٜاؾت .
ٔمیبؼ ؾٙدف ضٞجطی ٘ٛآٚض ثب تؼساز ٌٛ 5ی ٝؾٙدیس ٜقس ٜا٘س .ثطای ؾٙدف ٔمیبؼ
اؾتطاتػی ٔٙبؾت اظ ٌٛ 5ی ٝاؾتفبز ٜقس ٜاؼت ٔ .میبؼ قفبفیت ؾبظٔب٘ی و ٝقبُٔ چٟبض
ثؼس چكٓ ا٘ساظٔ ،بٔٛضیت ،ػّٕىطز  ٚاٞساف ٔی ثبقسٞ .طیه اظ ایٗ اثؼبز ثب تؼساز 3
ٌٛی ٝؾٙدیس ٜقس ٜا٘س .پطؾكٙبٔ ٝزض ٔدٕٛع زاضای  29ؾٛاَ  ٚز ٚزؾت ٝؾٛاالت
ثبقس .زض ایٗ پطؾكٙبٔ ٝاظ
ترههی  ٚؾٛاالت ػٕٔٛیِ خٕؼیت قٙبذتی ٔی
پبؾدزٙٞسٌبٖ ذٛاؾت ٝقس ٜاؾت تب ٔیعاٖ تغبثك ؾبظٔبٖ ذٛز ضا ثب ٞط وساْ اظ ٌٛیٞ ٝب
ضا ثطاؾبؼ عیف پٙح تبیی ِیىطت (ذیّیوٓ ( ،)1وٓ (ٔ ،)2تٛؾظ ( ،)3ظیبز (،)4
ذیّیظیبز (ٔ ))5كرم وٙٙس .
ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝپطؾكٙبٔٛٔ ٝضز اؾتفبز ٜزض ایٗ پػٞٚف اظ ٘ٛع پطؾكٙبٔٞ ٝبی ٔحمك
ؾبذتٔ ٝیثبقس ،ثٙٔ ٝظٛض تؼییٗ پبیبیی پطؾكٙبٔ ٝاظ آِفبی وط٘ٚجبخ  ٚثطای اعٕیٙبٖ اظ
اػتجبض ٔحتٛا ،اظ ٘ظط اؾتبزاٖ  ٚذجطٌبٖ حٛظٔ ٜسیطیت ثٟطٌ ٜطفت ٝقس ٜاؾت  .ثطای
تدعیٚ ٝت حّیُ زازٞ ٜب  ٚآظٔ ٖٛفطضیبت اظ ٔؼبزالت ؾبذتبضی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .
ٔؼبزالت ؾبذتبضی ث ٝعٛض ٔؼٕ َٛت ضویجی اظ ٔسَ ٞبی ا٘ساظٌ ٜیطی ٔ ٚسَ ٞبی
ؾبذتبضی ا٘س .ثط ٔجٙبی ٔسَ ٞبی ا٘ساظٌ ٜیطیٔ ،حمك تؼطیف ٔی وٙس و ٝوساْ یه اظ
ٔتغیطٞبی ٔكبٞس ٜقسٔ ،ٜتغیط پٟٙبٖ ضا ا٘ساظٌ ٜیطی ٔی وٙس  ٚثط پبیٔ ٝسَ ٞبی ؾبذتبضی
ٔكرم ٔی قٛز و ٝوساْ یه اظ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ثط ٔتغیط ٚاثؿت ٝتب ثیط زاضز (ثطٚاٖ،1
 .)87: 2006زض ایٗ ٔمبِ ٝقبذم ٞبی ثطاظـ ٔٙبؾت ٔسَ قبُٔ وبی اؾىٛئط ()،x2
قبذم ٘یىٛیی ثطاظـ ) (GFIقبذم تؼسیُ قس٘ ٜیىٛیی ثطاظـ ) ،(AGFIقبذم
ثطاظـ ٔمبیؿ ٝای ( ،)GFIضیكٔ ٝیبٍ٘یٗ تٛاٖ ز ْٚثبلیٕب٘سٔ ،(RMR) ٜیثبقسٔ .سِی اظ
ثطاظـ ٔٙبؾت ثطذٛضزاض اؾت و٘ ٝؿجت  x2ث ٝزضخ ٝآظازی  DFوٕتط اظ ٔ ، 3مساض CFI
ثیكتط اظ ٔ ،0/9مساض GFI ٚ AGFIثیكتط اظ ٔ ٚ 0/8مساض  RMRوٕتط اظ  0/08ثبقس.
1- Brown
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یبفتِّبی پضٍّص
ثٙٔ ٝظٛض قٙبذت ثٟتط ٔبٞیت خبٔؼٝای و ٝزض پػٞٚف ٔٛضز ٔغبِؼ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت
 ٚآقٙبیی ثیكتط ثب ٔتغیضٞب ی پػٞٚف ،لجُ اظ تدعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞبی آٔبضی ،الظْ اؾت
ایٗ زازٜٞب تٛنیف قٛز ٕٞ .چٙیٗ تٛنیف آٔبضی زازٜٞبٌ ،بٔی زض خٟت تكریم
یای ثطای تجییٗ ضٚاثظ ثیٗ ٔتغیطٞبیی اؾت ن ٜزض پػٞٚف ثٝ
اٍِٛی حبوٓ ثط آٖٞب  ٚپب ٜ
وبض ْیضٚز.
ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ثرف ا َٚپطؾكٙبٔٚ( ٝیغيیٞبی خٕؼیت قٙبذتی ) ،اعالػبت ثٝ
عٛض ذالن ٝزض ٔٛضز ٔكرهبت ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی ٔٛضز ٘ظط اضائٔ ٝی قٛز 93.زضنس ٕ٘ ٝ٘ٛضا
ٔطزاٖ  7 ٚزضنس ضا ظ٘بٖ تكىیُ ٔی زٙٞس 25 .زضنس پبؾدزٙٞسٌبٖ زاضای ٔسضن
زیپّٓ 12 ،زضنس فٛق زیپّٓ 54 ،زضنس وبضقٙبؾی 9 ،زضنس وبضقٙبؾی اضقس ثٛز٘س ٚ
ٞیچ فطزی زاضای ٔسضن زوتطا ٘جٛز  50 .زضنس پبؾد زٙٞسٌبٖ ؾٗ قبٖ ثیٗ  31تب 40
ؾبَ ثٛز ٜاؾت  .ثِ ٝحبػ ؾبثم ٝذسٔت ثیكتطیٗ زأ ٝٙثیف اظ  15ؾبَ ثٛز ٜاؾت وٝ
حسٚز  50زضنس اؾت 37 ،زضنس ثیٗ  10تب  15ؾبَ 8 ،زضنس ثیٗ  5تب  10ؾبَ 5 ٚ
زضنس  ٓٞوٕتط اظ  5ؾبَ ٔی ثبقس .اظ ایٗ تؼساز پبؾد زٙٞسٌبٖ  87زضنس ضا وبضوٙبٖ ٚ
ٔبثمی ( 13زضنس) ضا ٔسیطاٖ تكىیُ ٔی زاز٘س.

یبفتِّبی تَصیفی
آٔبض تٛنیفی ٔطثٛط ثٔ ٝتغیطٞبی پػٞٚف زض خس )1( َٚآٔس ٜاؾت ٕٞ .ب٘غٛض وٝ
ٔكبٞسٔ ٜی قٛز ،ثیٗ ٔتغیطٞب ی انّی پػٞٚف زض ؾغح اعٕیٙبٖ  99زضنسٕٞ ،جؿتٍی
ثبالیی ٚخٛز زاضز ٔ .یعاٖ آِفبی وط٘ٚجبخ ٘یع ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝاثعاض پػٞٚف اظ لبثّیت
اػتٕبز ٔٙبؾت ثطذٛضزاض اؾت .
جدٍل .1هیبًگیي ،اًحزاف هعیبر ٍ ضزیب ّوبستگی پیزسَى بیي هتغیزّب
هتغیزّب
.1ضفبفیت سبزهبًی
.2استراتژی هٌبست
.3رّجری ًَآٍر

1

2

**0/ 720
**0/ 577

**0/ 491

** ّوجستگی در سطح خطبی  0/01هعٌبدار است.

هیبًگیي

اًحزاف هعیبر

آلفبی کزًٍببخ

2/ 99
2/ 83
2/ 54

0/ 46
0/ 55
0/ 61

0/ 768
0/ 704
0/ 711
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هدلسبسی هعبدالت سبذتبری )(SEM

وّیٝای ضٚاثظ زض ٔسَ ؾبظی ٔؼبزالت ؾبذتبضی ث ٝز ٚزؾت ٝتمؿیٓ ٔی قٛز:
ٔ.1ؼبزالت ا٘ساظٌ ٜیطی ٔ .2ؼبزالت ؾبذتبضی  .ػال ٜٚثط تبییس ذجطٌبٖ ٔٛضٛع زض تؼییٗ
ٌیطی ث ٝضٚـ
ضٚایی ٔحتٛای پطؾكٙبٔ ،ٝثب اؾتفبز ٜاظ ؾٙدف ٔسَ ٔؼبزالت ا٘ساظٜ
تحّیُ ػبّٔی تبییسی و ٝضٚاثظ ثیٗ ٔتغیطٞبی ٟ٘فت ٚ ٝآقىبض ضا ثطضؾی ٔی وٙس ،ضٚایی
ؾبظ ٜایٗ اثعاض ٔٛضز تبییس لطاض ٌطفت  .زض ایٗ ٕ٘ٛزاض اػساز  ٚیب ضطایت ث ٝز ٚزؾتٝ
تمؿیٓ ْیق٘ٛس .زؾت ٝی ا َٚتحت ػٛٙاٖ ٔؼبزالت ا٘ساظٌ ٜیطی ٞؿتٙس و ٝضٚاثظ ثیٗ
ٔتغیطٞبی پٟٙبٖ ٔ ٚتغیطٞبی آقىبض ْیثبقٙس .ایٗ ٔؼبزالت ضا انغالحبً ثبضٞبی ػبّٔی
ٌٛیٙس .زؾتٝی زٔ ْٚؼبزالت ؼاذتبضی ٞؿتٙس و ٝضٚاثظ ثیٗ ٔتغیطٞبی پٟٙبٖ  ٚپٟٙبٖ
ْیثبقٙس  ٚثطای آظٔ ٖٛفطضیبت اؾتفبزْ ٜیق٘ٛس .ث ٝایٗ ضطایت انغالحبً ضطایت
ٔؿیط ٌفتْ ٝیقٛز ثب تٛخ ٝثٔ ٝسَ زض حبِت ترٕیٗ ضطایت ْیتٛاٖ ثبضٞبی ػبّٔی
( ٚ )Loading factorضطایت ٔؿیط ( )Path coefficientضا ثطآٚضز نضز .ثطاؾبؼ
ثبضٞبی ػبّٔی  ،قبذهی و ٝثیكتطیٗ ثبض ػبُٔی ضا زاقت ٝثبقس ،زض ا٘ساظٌ ٜیطی ٔتغیط
ٔطثٛع ٝؾ ٟٓثیكتطی زاضز  ٚقبذهی و ٝضطایت وٛچىتطی زاقت ٝثبقس ؾ ٟٓوٕتطی
ض ٚزض ا٘ساظٌ ٜیطی ؾبظٔ ٜطثٛع ٝایفب ٔی وٙس.
ٔسَ پػٞٚف زضحبِت ٔؼٙبزاضی ضطایت ( )t-valueتٕبٔی ٔؼبزالت ا٘ساظٌ ٜیطی
(ثبضٞبی ػبّٔی) ٔ ٚؼبزالت ؾبذتبضی (ضطایت ٔؿیط) ضا ثب اؾتفبز ٜاظ آٔبض ،t ٜآظٖٔٛ
ٔیوٙس .ثط عجك ایٗ ٔسَ ضطیت ٔؿیط  ٚثبض ػبّٔی زض ؾغح اعٕیٙبٖ ٔ %95ؼٙبزاض
ٔیثبقس اٌط ٔمساض آٔبضٜی  tذبضج ثبظٜی (  -1/96تب  )+1/96لطاض ٌیطز  ٚاٌط ٔمساض
آٔبضٜی  tزض ٖٚایٗ ثبظ ٜلطاض ٌیطز ،زض ٘تید ٝثبض ػبُٔی یب ضطیت ٔؿیطٔ ،ؼٙبزاض ٘یؿت.
ضطیت ٔؿیط  ٚثبض ػبّٔی زض ؾغح اعٕیٙبٖ ٔ %99ؼٙبزاض ْ یثبقس اٌط ٔمساض آٔبض ٜی t
ذبضج ثبظٜی (  -2/58تب  )+2/58لطاض ٌیطز.

یت87 ....
ایجاد استراتژی مناسب و ارتقای شفاف
ضکل .2الگَی هفَْهی پضٍّص (اعداد درٍى پزاًتش ًوبیبًگز آهبرُ tهیببضد).
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تحلیل هدل اًداسُگیزی
ثط عجك ٘تبیح ث ٝزؾت آٔس ٜاظ آظٔ t ٖٛتٕبٔی ثبضٞبی ػبّٔی زض ؾغح اعٕیٙبٖ %99
ٔؼٙبزاض قسٜا٘س  ٚزض ا٘ساظٌ ٜیطی ؾبظٞ ٜبی ذٛز ؾٔ ٟٓؼٙبزاضی ضا ایفب وطزٜا٘س .ثٙبثطایٗ
٘تبیح حبنّ ٝاظ ثبضٞبی ػبّٔی ضٚایی ثبالی ٔسَ ضا تبییس ٔیوٙس.
جدٍل .2ببرّبی عبهلی سبسُّبی پضٍّص ()Loading factor
هتغیزّبی آضکبر

رّبزی ًَآٍر
**

Question1

0/60
**0/65

Question3

**0/55

Question4

**0/46

Question5

**0/63

Question2

استزاتضی هٌبسب

ضفبفیت سبسهبًی

Question1

**0/49

Question2

**0/78

Question3

**0/77

Question4

**0/49

Question5

**0/35

چطناًداز

**0/70

هبهَریت

**0/71

اّداف

**0/70

عولکرد

**0/47

** هعٌبداری در سطح اطویٌبى 99درصد.
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پبسد بِ فزضیبت پضٍّص
ثب اؾتفبز ٜاظ آظٔ ٖٛوٌِٕٛٛطٚف ـ اؾٕیط٘ٛف ٘طٔبَ ثٛزٖ ٔتغیطٞبی پػٞٚف ٔٛضز
ثطضؾی لطاض ٌطفت  .زض ٔسَ ٔؼبزالت ا٘ساظٌ ٜیطی ،ضٚایی اثعاض ؾٙدف ثطضؾی  ٚتبییس
قس .ؾپؽ زض ایٗ ٔطحّ ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ ٔؼبزالت ؾبذتبضی ث ٝآظٔ ٖٛفطضیٞ ٝبی
پػٞٚف الساْ ٔی قٛز.
جدٍلً .3تبیج فزضیبت پضٍّص
فزضیبت پضٍّص

ضزیب هسیز ()β

آهبرُ t

ًتیجِ فزضیِ هحقق

رّجری ًَآٍر← استراتژی هٌبست

0/ 57

3/ 32

تبیید هیضَد

استراتژی هٌبست← ضفبفیت سبزهبًی

0/ 78

**3/ 72

تبیید هیضَد

رّجری ًَآٍر← ضفبفیت سبزهبًی

0/ 31

*2/ 42

تبیید هیضَد

**

** هعٌبداری در سطح اطویٌبى 99درصد * .هعٌبداری در سطح اطویٌبى  95درصد هیببضٌد.

فطضی ٝا : َٚضٞجطی ٘ٛآٚض زض ایدبز اؾتطاتػی ٔٙبؾت زض ؾبظٔبٖ تبثیط ٔؼٙبزاضی
زاضز.
ثط عجك ٘تبیح ث ٝزؾت آٔس ٜاظ ضطیت ٔؿیط  ٚآٔبضٔ ،t ٜتغیط ضٞجطی ٘ٛآٚض زض ؾغح
اعٕیٙبٖ  99زضنس ثط ٔتغیط ایدبز اؾتطاتػی ٔٙبؾت زض ؾبظٔبٖ تبثیط ٔؼٙبزاضی زاضز .
(آٔبض t ٜذبضج ثبظ ٙٔ ٜفی  -2/58تب  +2/58لطاض ٌطفت ٝاؾت ) .ثب تٛخ ٝث ٝضطیت ٔثجت
ایٗ ضاثغٔ ٝی تٛاٖ ٌفت ٘ٛع ایٗ ضاثغٔ ٝثجت ٔی ثبقس  ٚثٙبثطایٗ ثب ثبال ضفتٗ ضٞجطی
٘ٛآٚض زض خٟت ٔثجت ،اؾتطاتػی ٔٙبؾت زض خٟت ٔؿتمیٓ ثبال ٔی آیس ٞ ٚط چ ٝلسض
ضٞجطی ٘ٛآٚض زض خٟت ٔٙفی حطوت وٙس ،اؾتطاتػی ٔٗ اؾت ؾبظٔب٘ی زض خٟت ٔٙفی
وبٞف پیسا ٔی وٙس .ث ٝػجبضت زیٍط ٔی تٛاٖ ٌفت ثب افعایف ضٞجطی ٘ٛآٚض زض ؾبظٔبٖ
اؾتطاتػی ٔٙبؾت ٘یع زض ؾبظٔبٖ افعایف  ٚثب وبٞف ضٞجطی ٘ٛآٚض اؾتطاتػی ٔٙبؾت ٘یع
زض ؾبظٔبٖ وبٞف ٔی یبثس .زض تٛضیح الظْ اؾت ػٛٙاٖ قٛز وٙٔ ٝظٛض اظ اؾتطاتػی زض
ایٗخب اؾتطاتػیی اؾت ؤ ٝتٙبؾت ثب تغییطات ضٞجطی ٘ٛآٚض زض ؾبظٔبٖ ثبقس ٍٕٞ ٚبْ ثب
آٖ زض ؾبظٔبٖ ایدبز  ٚتغییط وٙس  .ثٙبثطایٗ فطضی ٝا َٚپػٞٚف تبییس ٔی ٌطزز.
فطضی ٝز : ْٚایدبز اؾتطاتػی ٔٙبؾت زض ؾبظٔبٖ ثط افعایف قفبفیت ؾبظٔب٘ی تبثیط
ٔؼٙبزاضی زاضز  .زض ایٗ فطضیٔ ٓٞ ٝب ٘ٙس قطایظ فطضی ٝاٛٔ َٚخٛز ٔی ثبقس زض ٘تید ٝایٗ
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فطضی٘ ٝیع زض ؾغح اعٕیٙبٖ ٔ 0/99ؼٙبزاض ٔیثبقس.
فطضی ٝؾ : ْٛضٞجطی ٘ٛآٚض زض ؾبظٔبٖ ثط اضتمبی قفبفیت ؾبظٔب٘ی تبثیط ٔؼٙبزاضی
زاضز .ثط عجك ٘تبیح ث ٝزؾت آٔس ٜاظ ضطیت ٔؿیط  ٚآٔبضٔ ، t ٜتغیط ضٞجطی ٘ٛآٚض زض ؾغح
اعٕیٙبٖ  95زضنس ثط ٔتغیط اضتمبی قفبفیت ؾبظٔب٘ی تبثیط ٔؼٙبزاضی زاضز ( .آٔبض t ٜذبضج
ثبظٙٔ ٜفی  -1/96تب  +1/96لطاض ٌطفت ٝاؾت ) .زض ٘تید ٝایٗ فطضی ٝزض ؾغح اعٕیٙبٖ
ٔ 0/95ؼٙبزاض ٔیثبقس.
٘تبیح ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝضٞجطی ٘ٛآٚض اظ عطیك ایدبز اؾتطاتػی ٔٙبؾت تبثیط ٔثجت ٚ
ٔؼٙبزاضی ثط قفبفیت ؾبظٔب٘ی زاضز .
ٞط یه اظ قبذم ٞبی ثسؾت آٔس ٜثطای ٔسَ ث ٝتٟٙبیی زِیُ ثطاظ٘سٌی ٔسَ یب
ػسْ ثطاظ٘سٌی آٖ ٘یؿتٙس ،ثّى ٝایٗ قبذم ٞب ضا ثبیس زض وٙبض یىسیٍط  ٚثب  ٓٞتفؿیط
وطز .اٌط  ٓٞآظٔ ٓٞ ٚ  2 ٖٛآظٔٞ ٖٛبی تٙبؾت ثب٘ٛی ٘كبٖ زاز٘س ؤ ٝسَ ث ٝعٛض
وبفی ٔتٙبؾت اؾت ،ث ٝؾٕت ٔكرم وطزٖ ػٛأُ ٔسَ تٙبؾت قس ٜحطوت وطزٚ ٜ
ثط ضٚی ایٗ ػٛأُ تٕطوع ٔی وٙیٓ .خس )4( َٚثیبٍ٘ط ٕٟٔتطیٗ ایٗ قبذم ٞب ٔی ثبقس
٘ ٚكبٖ ٔی زٞس و ٝاٍِ ٛزض خٟت تجییٗ  ٚثطاظـ اظ ٚضؼیت ٔٙبؾجی ثط ذٛضزاض اؾت ،
ٞبی ٔكبٞس ٜقسٔ ٜی ثبقس.
تٕبٔی ایٗ قبذم ٞب حبوی اظ تٙبؾت ٔسَ ثب زازٜ
قبذمٞبی تٙبؾت ٔسَ ،ثیبٍ٘طٔٙبؾت ثٛزٖ ٔسَ ا٘ساظٌٜیطی ٔیثبقس .ظیطا ٘ؿجت وبیزٚ
ثطزضخ ٝآظازی وٕتطاظ ،3قبذم  RMSEAوٕتطاظ ٔ ٚ 0/09بثمیقبذمٞب ٘یع لبثُ لجَٛ
اؾت
ٞؿتٙس .ث ٝثیبٖ زیٍطٔ،سَ  ٚچبضچٛة وّی ٔؼٙبزاض  ٚلبثُ پصیطـ .
جدٍل. :4ضبذص ّبی بزاسش هدل
ًبم ضبذص

هدل پضٍّص

حدهجبس

()( X2/DFکبی دٍ ثر درجِی آزادی)

1/ 61

کوتر از3

ً( GFIیکَیی ثرازش)

0/ 91

ثبالتر از 0/ 9

 ( RMSEAریطِ هیبًگیي هرثعبت خطبی ثرآٍرد)

0/ 083

کوتر از0/ 09

( CFIثرازًدگی تعدیل یبفتِ)

0/ 94

ثبالتر از 0/ 9

( NFIثرازًدگی ًرهبل ضدُ)

0/ 92

ثبالتر از 0/ 9

( NNFIثرازًدگی ًرهبل ًطدُ)

0/ 96

ثبالتر از 0/ 9

یت91 ....
ایجاد استراتژی مناسب و ارتقای شفاف

بحث ٍ بزرسی
اظ زیطثبظ ٘ظطی ٝپطزاظاٖ ٔ ٚسیطاٖ ٔؼتمس٘س و ٝتالـ ؾبظٔبٖ ثطای ضؾیسٖ ث ٝاٞساف
ذٛز ٔؿتّعْ قٙبذت وبضوٙبٖ اظ اٞساف ٔ ٚبٔٛضیت ٞبی ؾبظٔبٖ ٔی ثبقس ،ثٙبثطایٗ
قفبفیت ؾبظٔب٘ی زض ایٙدب ٔغطح ٔی قٛز؛ ث ٝػال ٜٚثٙٔ ٝظٛض اثطثرف ثٛزٖ اثؼبز قفبفیت
زض ؾبظٔبٖ ٘یبظ ث ٝیه ؾجه ضٞجطی اؾت و ٝؾبظٔبٖ ثطاؾبؼ آٖ ػُٕ ٕ٘بیس ،اظ ایٗ ضٚ
ٔیثبیؿت ث ٝتؼییٗ اؾتطاتػی ٞبی ٔتٙبؾت ثب ؾجه ضٞجطی زض ؼاظٔبٖ پطزاذت ٝقٛز ،وٝ
زض ایٗ پػٞٚف ث ٝؾجه ضٞجطی ٘ٛآٚض تٛخ ٝقس ٜاؾت .
اؾتفبز ٜاظ ؾجه ضٞجطی ٘ٛآٚض وٕٞ ٝطا ٜثب ایدبز اؾتطاتػی ٔتٙبؾت ثب آٖ زض ؾبظٔبٖ
ثبقس ،زض نٛضت اخطای ٔٛفمیت آٔیع آٖ ث ٝاضتمبی قفبفیت ؾبظٔب٘ی وٕه قبیب٘ی
ٔیوٙس و ٝزض ٘تید ٝث ٝافعایف ػّٕىطز  ٚا یدبز ٔعیت ضلبثتی زض ؾبظٔبٖ ٔی قٛز ،یبفتٝ
پػٞٚف ضا پػٞٚف ٞبی ٌصقت٘ ٝیع تبییس ٔیوٙس .ث ٝعٛض ٔثبَ اثطاٞیٓ وبضّٔی ،ضٚی
خّجط  ٚزیٛیس خفٗ ( )2010ضاثغ ٝثیٗ ؾٔ ٝتغیط ضٞجطی ٘ٛآٚض  ٚاؾتطاتػی ٔٙبؾت زض
ٔحیظ
افعایف ػّٕىطز قطوت ضا ثب  ٓٞؾٙدیس٘س  ٚزضیبفتٙس لبزض٘س قطوت ضا ثب
.
ذبضخی  ٚتغییطات آٖ ٕٞب ًٙٞوٙٙس  ٚث ٝعٛض ضٕٙی ػّٕىطز ضا افعایف زٙٞس
اِىؿب٘سض ٞیٓ زض ؾبَ  2010زض ثطضؾی ذٛز زض ٔیبٖ ضٞجطاٖ اضقس ٘ٛآٚض ث ٝایٗ ٘تیدٝ
ضؾیس وٛ٘ ٝآٚضی ٔٙبؾت ؾجت ٔٛفمیت زض اٞساف ؾبظٔبٖ ٔی ثبقسٌٛٔٛ .ؼِٚ ٌّٛٛ
ِؿ٘ ،1ٛیع زض ؾبَ  2009ث ٝثطضؾی ضاثغ ٝثیٗ ضٞجطی  ،ذاللیت  ٚاؾتطاتػی ٞبی ٘ٛآٚضی
زض ؾبظٔبٖ پطزاذتٙس  ٚزض ٘تبیح ذٛز ثٚ ٝخٛز ضاثغ ٚ ٝتبثیطٌصاضی ایٗ ٔتغیطٞب ثط ضٚی
 ٓٞزؾت یبفتٙس ِ .یٙؿتس ٛ٘ ٚضیٗ زض پػٞٚكی و ٝزض ؾبَ  2007زض ظٔی ٝٙقفبفیت زض ٔمبثُ
فؿبز ؾبظٔب٘ی ا٘دبْ زاز٘س ث ٝایٗ ٘تید ٝضؾیس٘س یه ؾب ظٔبٖ قفبف ،ؾبظٔب٘ی اؾت و ٝافطاز
زض ٚ ٖٚثیط ٖٚآٖ ثتٛا٘ٙس زض ٔٛضز السأبت  ٚفطایٙسٞبی زض ٖٚآٖ ؾبظٔبٖ ،اعالػبت
ٔٛضز ٘یبظقبٖ ضا ث ٝزؾت آٚض٘س .
ٕٞب٘غٛض و ٝشوط قس ؾبظٔبٖ ٞبی ایطا٘ی زض ظٔی ٝٙتسٚیٗ ٔسَ ٞبی ضٞجطی تدطثٝ
ا٘سوی زاض٘س .و ٝزض ایٗ پػٞٚف ؾؼی قس ث ٝایٗ خٙت ٜتٛخ ٝثیكتطی نٛضت ٌیطز  .زض
ثطضؾی خبٔؼ٘ ٝتبیح ظیط ث ٝزؾت آٔس ٜاؾت :
ثطاؾبؼ ٔیبٍ٘یٗ ٞبی ث ٝزؾت آٔسٔ ٜی تٛاٖ ٚضؼیت ٔٛخٛز ٞط یه اظ ٔتغیطٞب ضا
1- Gumusluoglu & llsev
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زض خبٔؼ ٝثطضؾی ٕ٘ٛز  .ثب تٛخ ٝث ٝعیف  5تبیی ِیىطت ٔی تٛاٖ ٌفت ثطای ٞط وساْ اظ
ٔتغیطٞبی ضٞجطی ٘ٛآٚض ،اؾتطاتػی ٔٙبؾت ،قفافیت ؾبظٔب٘ی زض نٛضتی ؤ ٝیبٍ٘یٙی
ثبالتط اظ  3ث ٝزؾت آیسٚ ،ضؼیت ٔغّٛثی ضا زاضا ٔی ثبقٙس  ٚزض نٛضتی ٚضؼیت
٘بٔغّٛة زاض٘س ؤ ٝیبٍ٘یٗ ث ٝزؾت آٔس ٜظیط  3ثبقس .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح حبنّٔ ٝی تٛاٖ
ٌفت و ٝتٕبٔی قبذم ٞب زض ؾبظٔبٖ ٔٛضز ٔغبِؼٚ ٝضؼیت ٘بٔٙبؾجی زاض٘س  .زض خبٔؼٝ
آٔبضی تحمیك ،ضٞجطی ٘ٛآٚض ثب ٔیبٍ٘یٗ  2.546زض ٚضؼیت ٔغّٛثی لطاض ٘ساضز ،ثب تٛخٝ
ثٔ ٝبٞیت ؾبظٔبٖ ٞبی زِٚتی ٛ٘ ٚع ػّٕىطز زض ایٗ ؾبظٔبٖ ٞب ٘تید ٝحبنّٙٔ ٝغمی اؾت .
ثب تٛخ ٝث ٝاٞساف ؾبظٔبٖ ٞبی زِٚتی ٘ ٚمف ضٞجطاٖ زض ایدبز اٍ٘یع ٜثیٗ وبضوٙبٖ ثطای
زؾتیبثی ث ٝاٞساف اٍ٘یعقی و ٝخعء اٞساف اظ پیف تؼییٗ قس ٜؾبظٔبٖ ٕ٘ی ثبقس،
ؾبظٔبٖ ٞؿب اظ ٘ظط زاضا ثٛزٖ ایٗ اٞساف اٍ٘یعقی زض ٚضؼیت ٔٙبؾجی لطاض ٘ساضز  .اظ
آ٘دب و ٝضٞجطی ٘ٛآٚض ٔیعاٖ پصیطـ تغییط  ٚضیؿه پصیطی زض ؾبظٔبٖ ضا ٔٛضز ٘ظط لطاض
ٔیزٞس ،ثبیس ػٛٙاٖ وطز و ٝػسْ تٛخ ٝث ٝایٗ ٔٛضٛع زض ؾبظٔبٖ ثبػث قس ٜاؾت وٝ
یه ٘ٛع ؾجه ضٞجطی ضٚتیٗ  ٚاثتسایی حىٕفطٔب ثبقس وٚ ٝظبیف  ٚضٚاثظ ٔیبٖ نف
 ٚؾتبز ضا ٔكرم ٔی وٙس .اِجت ٝثطای اخطای ٔٛفمیت آٔیع ؾجه ضٞجطی زض ایٗ ظٔیٝٙ
یىی اظ ضٚقٟبی ٔؤثط ٔمبیؿ ٝذٛز ثب ؾبیط ؾبظٔبٖٞبی ٔكبث ٚ ٝضلجب  ٚاٍِٛؾبظی اظ
فؼبِیتٞبی آ٘بٖ اؾت  .یىی اظ زقٛاضتطیٗ ٔطاحُ فطایٙس ضٞجطی ٘ٛآٚض ،فطایٙس تغییط
اؾت و ٝاٌط ثسضؾتی اخطا ٙٔ ٚدط ث ٝیبزٌیطی قٛزٔ ،ی تٛاٖ أیسٚاض ثٛز و ٝزؾتیبثی ثٝ
قفبفیت ؾبظٔب٘ی ٔحمك قس ٜاؾت .
اؾتطاتػی ٔتٙبؾت ثب ؾجه ضٞجطی ثب ٔیبٍ٘یٗ  2/835زٔٚیٗ ٔتغیط ٔٛضز ثط ضؾی زض
ؾبظٔبٖ اؾت  .اثتسا ثبیس ػٛٙاٖ قٛز ث ٝزِیُ وٕتط ثٛزٖ ٔیبٍ٘یٗ اؾتطاتػی ٔٙبؾت اظ 3
ؾبظٔبٖ اظ ایٗ ٘ظط زض ٚضؼیت ٔٙبؾجی لطاض ٘ساضز  .ایٗ ٔتغیط اظ ایٗ ِحبػ حبئع إٞیت
ٔیثبقس و ٝاؾتطاتػی ؾبظٔبٖ ٔی ثبیؿت ٔتٙبؾت ثب تغییطات ؾجه ضٞجطی زض ؾبظٔبٖ
تغییط  ٚیب ایدبز قٛز ،وٕٞ ٝب٘غٛض و٘ ٝتبیح ٘كبٖ ٔی زٞس ایٗ أط زض ؾبظٔبٖ ٔٛضز
ٔغبِؼٚ ٝخٛز ٘ساضز  .ث ٝػجبضت زیٍط ٔی تٛاٖ ػٛٙاٖ وطز و ٝؾبظٔبٖ اظ یىٛٙاذتی زض
ؾجه ضٞجطی ض٘ح ٔی ثطز ٘ ٚیبظی ث ٝتغییط اؾتطاتػی زض ؾبظٔبٖ ٕ٘ی ثیٙس .اظ آ٘دب وٝ
اؾتطاتػیٞب  ٚاٞساف ؾبظٔبٖ ثٙیبٖ انّی یه ؾبظٔبٖ ضا تكىیُ ٔی زٙٞس تغییط زض آٟ٘ب
٘یبظٔٙس ثطضؾی ٞبی  ٕٝٞخب٘ج ٚ ٝزلیمی ٔی ثبقس و ٝثطآٔس ٜاظ یه ٔسیطیت  ٚؾجه ضٞجطی
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ٕٔتبظ ثٛز ٜؤ ٝتبؾفب٘ ٝایٗ ٔٛضز زض ؾبظٔبٖ ٚخٛز ٘ساضز .
قفبفیت ؾبظٔب٘ی ثب ٔیبٍ٘یٗ  2/998زضنس ؾٔٛیٗ ٔتغیط ٔٛضز ثطضؾی زض ؾبظٔبٖ
اؾت  .اظ آ٘دب ؤ ٝیبٍ٘یٗ آٖ اظ  3وٕتط اؾت ،ؾبظٔبٖ اظ ٘ظط ایٗ ٔٛضز ٘یع زض ٚضؼیت
ٔٙبؾجی لطاض ٘ساضز  .أب ثب ٔمساضی ٔؿبٔحٔ ٝی تٛاٖ ٔیبٍ٘یٗ آٖ ضا ثطاثط ثب  3زا٘ؿتٔ ٚ ٝتغیط
ٔٛضز ٘ظط ضا تب حسی زض ؾبظٔبٖ ٔغّٛة اضظیبثی ٕ٘ٛز  .قفبفیت ؾبظٔب٘ی زاضای چٙس ثؼس
اظ خّٕٔ ٝبٔٛضیت ،اٞس اف ٔ ... ٚی ثبقس و ٝثٔ ٝمساضی ایٗ اثؼبز زض ؾبظٔبٖ ٚخٛز زاقتٝ
اؾت؛ ِٚی ٕٞب٘غٛض و ٝاقبض ٜقس ث ٝزِیُ ػسْ ٚخٛز ؾجه ضٞجطی خسیس ٛ٘ ٚآٚض ایٗ
اثؼبز زض ؾغح اثتسایی ذٛز ثٛز ٜاؾت .
ٔتبؾفب٘ ٝث ٝزِیُ ٔبٞیت لسیٕی ؾیؿتٓ  ٚث ٝضٚظ ٘كسٖ ؾجه ٔسیطیت  ٚضٞجطی زض
ؾبظٔبٖ ٞب ،ػسْ ٚخٛز قطایظ ٔغّٛة ٔتغیطٞبی ٔٛضز ثطضؾی زض ؾبظٔبٖ عجیؼی ثٛزٚ ٜ
ثطای ؾبظٔبٖ ثؿیبض ظیب٘جبض اؾت ٔ .سیطاٖ ثبیس زض خٟت قٙبؾبیی ػُّ  ٚضفغ آٖ تالـ
خسی ث ٝػُٕ آٚضز ٚ ٜتسثیطٞبی الظْ ثطای ایدبز ظٔیٙٔ ٝٙبؾت ضقس  ٚتغییط ٍ٘طـ
وبضوٙبٖ ث ٝؾجه ٞبی ٔسیطیتی زض ؾبظٔبٖ ضا ثٚ ٝخ ٛز آٚضز ٚ ٜاٍ٘یع ٜالظْ ثٙٔ ٝظٛض
پیطٚی اظ تساثیط ضا زض ؾبظٔبٖ ایدبز وٙٙس .

ًتیجِگیزی ٍ پیطٌْبدات
ثب تٛخ ٝث ٝتبثیط قٍطفی و ٝؾجه ٞبی خسیس ٔ ٚتٙبؾت ضٞجطی زض ؾبظٔبٖ زاضز ،ثبیس
ثیكتط ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ثٍیط٘س تب ؾبظٔبٖ ث ٝاٞساف ٔ ٚبٔٛضیت ٞبی ذٛز زؾت یبثس  ،أب
ٕٞب٘غٛض و٘ ٝتیدٞ ٝب ٌٛیب اؾت ایٗ أط زض ؾبظٔبٖ ٔٛضز ٔغبِؼٛٔ ٝضز تٛخ ٝچٙسا٘ی لطاض
ٍ٘طفت ٝاؾت  .اظ خّٕ ٝػٛأّی و ٝثبػث ایٗ أط ٔی قٛز ٔی تٛاٖ ث ٝػسْ اعالع وبفی
ٔسیطاٖ زض ؾبظٔبٖ اظ قیٞ ٜٛبی خسیس ضٞجطی  ٚیب ػسْ اػتمبز ث ٝوبضآٔسی ایٗ ضٚـ ٞب
اقبض ٜوطز ٕٞ .چٙیٗ تغییط زض ؾبظٔبٖ ٘یبظٔٙس نطف ٞعی ٚ ٝٙظٔبٖ ،پصیطـ ضؾیه زض
ؾبظٔبٖ اؾت و ٝثؿیبضی اظ ؾبظٔبٖ ٞب حبضط ث ٝپصیطـ ایٗ أٛض ٘یؿتٙس  ٚث ٝػّٕىطز
ثبثت  ٚحتی پبییٗ ذٛز ضاضی ٞؿتٙس .
ٞط پػٞٚكی ثب یىؿطی ٔحسٚزیت ٞب ضٚثط ٚاؾت و ٝایٗ پػٞٚف ٘یع اظ ایٗ انُ
ٔؿتثٙی ٘یؿت  .اظ خّٕ ٝایٗ ٔحسٚزیت ٞب ٔی تٛاٖ ث ٝایٗ ٔٛاضز اقبضٕٛ٘ ٜز :
زض ٘ظط ٍ٘طفتٗ ثطذی اظ ػٛأُ و ٝزض ٘تبیح پػٞٚف ٔٛثط٘س (ٔب٘ٙس ٔتغیطٞبیی و ٝاظ
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وٙتطَ پػٞٚكٍط ذبضج اؾت ) .ػسْ ٕٞىبضی ثطذی اظ ٔسیطاٖ  ٚوبضوٙبٖ و ٝزض أط
پػٞٚف  ٚإٞیت ٘سازٖ آٟ٘ب ث٘ ٝتبیح  ٚیبفتٞ ٝبی پػٞٚف ؤ ٝؿّٕب ٔكهالت ٛٔ ٚا٘ؼی
ضا ثط ؾط ضا ٜا٘دبْ پػٞٚف ثٚ ٝخٛز ٔی آٚضز ٚ ٛ٘ .تبظ ٜثٛزٖ ثحث ضٞجطی ٘ٛآٚض ٚ
ایدبز قفبفیت زض ؾبظٔبٖ ٞبی ایطا٘ی  ٚیبفتٗ چٙیٗ ؾبظٔب٘ی اظ ٔحسٚزیت ٞبی ثعضي
ایٗ ٔغبِؼ ٝثٛز ٜاؾت .
تحمیمبت آتی ٔی تٛا٘ٙس ث ٝؾجت إٞیت ٔٛضٛعٔ ،سَ پیكٟٙبزی ضا زض ؾبظٔبٖ ٞبی
ٞبیی ٘ظیط ثب٘ه ٞب،
زیٍط ثطضؾی وٙٙس  ٚحتی ثٔ ٝغبِؼبت تغجیمی زض ؾبظٔبٖ
قٟطزاضیٞب ٛٔ ٚؾؿبت ذهٛنی ٔ ٚبِی زض ایٗ ظٔی ٝٙالساْ ٕ٘بیٙس  .اظ آ٘دبیی وٝ
ٔحسٚزیت ظٔب٘ی ایٗ أىبٖ ضا فطا٘ ٓٞىطز و ٝتٕبٔی ػٛأُ اثطٌصاض ثط ٔسَ ٔفٟٔٛی
اضائ ٝقس ٜثطضؾی ق٘ٛسِ ،صا پیكٟٙبز ٔی ـٚز و ٝؾبیط ٔتغیطٞب ٘ظیط اذالق ؾبظٔب٘ی،
زیٍط ؾجهٞبی ضٞجطی ٘ ... ٚیع زض ایٗ ضاثغ ٝثطضؾی ق٘ٛس .
ثطاؾبؼ حضٛض ٔحمك زض خبٔؼ ٝآٔبضی  ٚاِجت ٝثب زض٘ظط ٌطفتٗ ٔجب٘ی تئٛضیه ٚ
٘ظطی ،پیكٟٙبزاتی وبضثطزی زض خٟت ایدبز ؾجه ضٞجطی ٘ٛآٚض  ٚافعایف قفبفیت
ؾبظٔب٘ی اضائٔ ٝی ٌطزز:
 الظْ اؾت تب ٔكبٚضاٖ  ٚوبضقٙبؾبٖ زض ؾبظٔبٖ ثؿتطی ٔٙبؾت خٟت ثطٚظ ذاللیت
ٛ٘ ٚآٚضی زض ؾبظٔبٖ ایدبز ٕ٘ٛز ٚ ٜثب اؾتفبز ٜاظ ؾجه ضٞجطی ٔٙبؾت یه ٔسَ
اٍ٘یعقی  ٚتكٛیمی ضا زض ایٗ ظٔی ٝٙعطاحی ٕ٘بیس.
 ؾبظٔبٖ زفتطی ضا ث ٝػٛٙاٖ "ٔسیطیت ایس ٜپطزاظی" خٟت تؼبُٔ الظْ ثب ٔكبٚضاٖ ٚ
وبضقٙبؾبٖ ثٙٔ ٝظٛض ذّك ایسٜٞبی خسیس  ٚوبضآٔس تكىیُ زٞس.
 الظْ اؾت تب ٔسیطیت ؾبظٔبٖ ػٛأُ ٔٛثط ثط قىٌُیطی فطایٙس ٘ٛآٚضی ضا زض
ؾبظٔبٖ ٔٛضز ثطضؾی  ٚتدعی ٚ ٝتحّیُ لطاض زاز٘ ٚ ٜؿجت ث ٝضفغ ٔٛا٘غ  ٚتمٛیت
فطنتٞب  ٚثؿتط ٔٙبؾت خٟت ایدبز ذاللیت ٛ٘ ٚآٚضی زض ؾبظٔبٖ الساْ ٕ٘بیس.
 یه چٟبضچٛة ٔٙبؾت ثٙٔ ٝظٛض عطاحی  ٚضا ٜا٘ساظی ٘ظبْ پیكٟٙبزات وبضوٙبٖ زض
ؾبظٔبٖ تٟی ٝقٛز .تٛخ ٝؾبظٔبٖ ث ٝپیكٟٙبزات وبضوٙبٖ  ٚاحتطاْ ث ٝقرهیت ا٘ؿب٘ی
آٟ٘ب ؾجت افعایف اػتٕبز افطاز ث ٝؾبظٔبٖ  ٚتمٛیت قفبفیت ؾبظٔبٖ ٔی ٌطزز.
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تسٚیٗ اثؼبز قفبفیت ؾبظٔب٘ی اظ خّٕٔ : ٝبٔٛضیت ،چكٓ ا٘ساظ ،اٞساف  ... ٚؾبظٔبٖ ٚ
ٟ٘بزی ٝٙوطزٖ آٖ زض افطاز اظ عطیك آٔٛظـ  ٚتجّیغبت ٔی تٛا٘س ؾجت تمٛیت قفبفیت
ؾبظٔب٘ی  ٚافعایف آٖ زض ؾبظٔبٖ ٌطزز .
اعالع ضؾب٘ی ث ٝوبضوٙبٖ اظ عطیك ثطٌعاضی خّؿبت زٚض ٜای ٔٙظٓ ٔؿئِٛیٗ ثب پطؾ،ُٙ
ؾٕیٙبض زاذُی ...ٚ
تحهیالت آوبزٔیه ٔسیطیتی ثیٗ وبضوٙبٖ ٔ ٚسیطاٖ ثٙٔ ٝظٛض قٙبذت وبفی اثؼبز
قفبفیت ؾبظٔب٘ی ،ضٞجطی ٘ٛآٚض ... ٚ
ایدبز فضبی ؾبِٓ ضلبثتی ،ایدبز ضٚحی ٝا٘تمبز پصیطی ثیٗ ٔسیطاٖ  ٚوبضوٙبٖ ،ایدبز
ٚخساٖ وبضی ،ایدبز اٍ٘یعٛ٘ ٜآٚضی ثیٗ وبضوٙبٖ .
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