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 :چكيده
ِّبيهٌبثعاًؼبًيثبساّجشدساػتبييساّجشدّن اي(،ّبيپظٍّـييبثيِوٌيَاىدٍساّجيشدػييفٍ   ي

ّبٍهؤػؼبتآهَصؽوبلياصهَضَوبتياػيتهيِهوتيشثيِآىفپظٍّـيداًـگبُخْتتحققاّذا

ساػتبًوَدىساّجشدّبيهٌيبثعاًؼيبًيباصيشييقدٍپشداختِؿذُاػت.دساييتحق قهذليثشايّن

ثبساّجشدّبيپظٍّـياسائِؿيذُاػيت.ػيمغهيذ «(خجشاىخذهت»ٍ«آهَصؽٍتَػعِ»يهؤل ِ

ِهزهَساصيشيق ّيبيپظٍّـييدسداًـيگبُكيٌعتيؿيشي ٍثشسػييييشرساّجيشديايديبدّؼيت

ساػتبييافقيساّجشدّبيهٌبثعاًؼبًيثباقذامساّجشديهزهَس،هَسدثشسػيقشاسگشفتِاػيت.ايييّن

ً شاصهذيشاىپظٍّـي،اوضبيّ ئيت85ػبختبسيبفتِثبتحق قثِسٍؽه  يٍثباًدبمهلبحجًِ وِ

اًديبمؿيذ.ثيشاػيبع6851داًـگبُكٌعتيؿشي ،ٍثباػت بدُاصتدضيٍِتحل لتِن،دسػب ولوي

ًِتبيححبكلاصاييهيبلعِ،ايدبدّؼتِ ياستجيب ّبيپظٍّـييکاقذامساّجشديدسساػيتبيتَػيع

يهَضيَ داًـگبُكٌعتيؿشي ثبكٌعتؿٌبػبييگشديذ.ؿَاّذثذػتآهذُاصاييتحق قًـبًگشاي

اػتهِثِدل لوذمتَخِهبفيثِساّجشدّبيهٌبثعاًؼبًيهشتجطثباقذامساّجشديهيزهَس،حيذاقل

ّبيآهَصؽٍتَػعٍِخجشاىخذهتيهِدساييتحق قثِآىپشداختِؿذُاػيتياّيذافدسحَصُ

يلوذمهَفق تيشرّبيپظٍّـيثِخَثيهحققًگشديذُاػت.دساييساثيِثشخياصداليشرّؼتِ

يتخلي قاوتجيبساتيهٌبثعاًؼبًيباوضبيّ ئيتولويي(ًٍحيَُهِثًِحَيثِآهَصؽٍتَػعِ

ؿذًذ،ً ضهَسدتحل لقشاسگشفتِاػت.پظٍّـيهشثَ هي



 کليديکلمات

،ّبيخجيشاىخيذهت،پيظٍّؾ،ساّجشدّيبيپظٍّـيي،هيذيشيتپيظٍّؾّبيآهَصؽٍتَػعِ،ساّجشدساّجشد

ساػتبييساّجشدي.ّن
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 مقدمه.1

ّبيپظٍّـيدسايثِفعبل تاهشٍصُهـَسّبثبدسکاّو تًٍقؾثشخؼتِتحق قدستَػعِهلّي،تَخٍِيظُ

ّب،ثيِيييياصٍ يبي هْينٍپ   يذُتَاىگ تهذيشيتفشايٌذپظٍّؾدسداًـگبُّبداسًذ.ثِيَسيهِهيداًـگبُ

ِسّو يساثيِتَخِثِهبسهشدهذيشيتپظٍّؾ،دسثشًبهِّبتجذيلؿذُاػت.دآى ايدسسيضيساّجشديػييفٍ   ي

66،68،69ُي9ّب،هَسدتَخِقشاسگشفتِاػت]داًـگبُ ِ[.ثعضيياصهحققي يهعتقذًيذهيِداًـيگب يّيبثبييذثشًبهي

(،ٍاصػيَي2ساػتبييووَديؿبىبّنيساّجشديهالىساّجشديخَددسحَصُپظٍّؾسااصيکػَّوبٌّگثبثشًبهِ

هٌٌذتبدسًْبيتهٌدشثِتحقيق(،تْ ٍِتذٍيي8ساػتبييافقيايبّنّبيػيفٍ   ِديگشّوبٌّگثبػبيشساّجشد

ييساػيتبّينتيَاىثيِهييساػيتبييافقيي،ّنهَاسدخولِاص[.26ّبؿَد]اًذاصٍاّذافساّجشديآىهأهَسيت،چـن

[.5،61]دسيکػبصهبىاؿبسُهشدساّجشدّبيهبلي،ساّجشدّبيهٌبثعاًؼبًيٍوول بتيساّجشدّبي

سيضيساّجشديدسّبثِثشًبهِسًٍذٍتوبمػبصهبىّبيّشػبصهبًيثِؿوبسهيتشييػشهبيِهٌبثعاًؼبًيثباسصؽ

ّبيػبصهبىبثيٍِييظُساّجيشدهيالىآى(اّجشددستحققػبيشسساّجشدّبيهٌبثعاًؼبًي.صه ٌِهٌبثعاًؼبًيً بصداسًذ

هٌيذّؼيتٌذبثيِّبييهِاصهبسهٌبىداًـيثْيشُسػذاييهَضَ ثٍِيظُدسػبصهبى.ثًِظشهي[8]اػتهؤثشثؼ بس

.ثبؿذّب(،اصاّو تث ـتشيثشخَسداسوٌَاىهثب داًـگبُ

سيضيً شٍياًؼيبًي،هبسهٌيذيبثيٍاػيتخذام،ثشًبهِهذيشيتهٌبثعاًؼبًي،ؿبهلچٌذييهؤل ِاػت،اصخولِ

گيزاسيآهيَصؽخجشاىخذهتهبسهٌبى،اسصيبثيووليشدهبسهٌبى،آهَصؽٍتَػعِهبسهٌبى.ثٌبثشاوالماًدويػشهبيِ

ُتشييهؤل ِ،هْن4وبلي ّيبٍهؤػؼيبتآهيَصؽويبليوجبستٌيذاصخاػيتخذامٍّبيهذيشيتهٌيبثعاًؼيبًيدسداًـيگب

[.8گْذاؿتهبسهٌبى،آهَصؽٍتَػعِ،خجشاىخذهتٍاسصيبثيووليشد]ً

ُاصآىخبهِثًِظشهي ّيبسػذاوضبيّ ئتولويًقؾثؼ بسهْويدساخشايساّجشدّبيپظٍّـييداًـيگب

ختِؿذُپشداٍساّجشدّبيپظٍّـيساػتبييافقيساّجشدّبيهذيشيتهٌبثعاًؼبًيداسًذ،دساييتحق قثِهَضَ ّن

اييساّجشديهعبًٍتپظٍّؾٍفٌبٍسيثشاياييهٌظَس،اصيشيقهيبلعِهَسديداًـگبُكٌعتيؿشي ،اقذاهبتاػت.

تَاىثِاقذاهبتهياييتشيياػت.اصخولِهْنهَسدثشسػيقشاسگشفتِّبيپظٍّـي،داًـگبُثِهٌظَستقَيتفعبل ت

داًـگبُكٌعتيدستشييسهيپظٍّؾّبيپظٍّـي،ثٌ بديّؼتِؿبسًُوَد.ا6858ّبيپظٍّـيدسػب ايدبدّؼتِ

ػٍِيظگيهبسخوعي،هبسهحيَسيٍ،يشيقايياصداسدداًـگبُدسًظشاييهعبًٍتپظٍّـيٍسًٍذؿشي ثِؿوبسهي

.(6بؿيلتشٍيحهٌذ(ايييشراّذافثٌ بديسابثِوٌَاىهبسهؼتوش

پشداصد.ّبيپظٍّـي،هَفق تٍيبوذمهَفق تآىٍداليلؾهييشرّؼتٍِضعهَخَدثشسػياييتحق قثِ

ّبپبػخدادُؿَدوجبستٌذاصايييهيِثيشاياستقيبلوولييشدّبياػبػيهِدساييتحق قػعيؿذُاػتثِآىػَا 

ِ ّـييايييداًـيگبُچيِّيبيپظٍاوضبيّ ئتولويداًـگبُكٌعتيؿشي دسفشايٌذهذيشيتپيظٍّؾٍدسّؼيت

 ّبيخجشاىخذهتچگًَِثبيذثبؿذ؟ايهٌبػتاػتٍساّجشدّبيآهَصؽٍتَػعِساّجشد

ّبييًظ شهذيشيتساّجشديهٌبثعاًؼبًيبثٍِييظُدسخليَفدساداهِپغاصهشٍسپ ـ ٌِتحق ق،دسحَصُ

عاًؼبًيدسآهَصؽوبليٍهَضَوبتيدساستجب يآهَصؽٍتَػعٍِخجشاىخذهت(ٍهذيشيتساّجشديهٌبثدٍهؤل ِ

ؿَد.ػمغسٍؽتحق قٍهشاحلهختل آىّوشاُثبايالوبتيثبهذيشيتپظٍّؾ،چبسچَةًظشيتحق قهعشفيهي

ّبيپظٍّـيٍاّذافيهِهعبًٍتپظٍّؾٍفٌبٍسيداًـگبُكٌعتيؿيشي اصآىدًجيب هليدساستجب ثبيشرّؼتِ

ّبيتحق قهَسدثحثقشاسخَاّذگشفت.ِخَاّذؿذ.دسپبيبىيبفتِهٌذ،اسائهي
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مرورپيطينه.2 

مديريتراهبرديمنابعانساني.1.2
خزةًٍگْذاسيهبسهٌبى،ساّجشديهختل داسد،ًظ شساّجشدسيضيساّجشديهٌبثعاًؼبًيچٌذييهؤل ِثشًبهِ

[.اصآىخبهِاييتحق قدسهيَسد4ي8ّجشدپبداؽيبخجشاىخذهت]تَػعِهٌبثعاًؼبًي،ساّجشدهذيشيتووليشد،سا

ؿًَذ.ّبيخجشاىخذهتاػت،دساداهِاييدٍهؤل ِؿشردادُهيّبيآهَصؽٍتَػعِهٌبثعاًؼبًيٍساّجشدساّجشد

ضاييداسد.ثيبّبيپ شاهًَؾاّو تثؼاًؼبًي،دسسٍيبسٍييػبصهبىثبچبلؾّبيآهَصؽٍتَػعِهٌبثعساّجشد

اقذاهبتساّجشديدسصه ٌِتَػعِهٌبثعاًؼبًي،ػبصهبىضويآىهِفشكتافضايؾداًؾ،هْبستٍؿبيؼتگيساثشاي

ايو ٌبىحبكلهٌذهِدسحب حبضشٍدسآيٌذُ،هبسهٌبىهبّش،ثباًگ ضٍُهتعْذدستَاًذهٌذ،هيهبسهٌبًؾفشاّنهي

[.ّيذفاصتَػيعِساّجيشديهٌيبثع8گشدد]استقبلووليشدفشدي،ت ويٍػبصهبًيهياخت بسداسدٍثذييٍػ لِػجت

يچبسچَثيفشاگ شثشايپشٍسؽهبسهٌبىػبصهبىاػت،دسٍاقعدستَػعِساّجيشديهٌيبثعاًؼيبًي،ثيشاياًؼبًي،اسائِ

ؿَدٍَدتشغ تؿًَذ،تالؽهيّبيخيداًؾٍهْبستفشاّنآٍسدىهح ييهِدسآىهبسهٌبىثِيبدگ شيٍتَػعِ

 گشدد.ثِتشٍيحپَيبييدسػيَرهختل فشدي،گشٍّيٍػبصهبًيتَخِهي

ساػتبٍػبصگبسّبيساّجشدهٌبثعاًؼبًيّنّبيهالىٍػبيشهؤل ِّبيتَػعِهٌبثعاًؼبًي،ثبيذثبساّجشدثشًبهِ

گشددٍدػت بثيثِاّذافساّجشديػبصهبىساهويييهٌٌيذٍثبؿذ،هٌدشثِاستقبلووليشددسػيَرهختل ػبصهبًي

ِ"،اصخوليِاّيذافپظٍّـيي8يبحذاقلتؼْ لًوبيٌذ.ثِيَسهثب دسداًـگبُه ـ گبى يپيظٍّؾهوتيبصٍتَػيع

تؼْ لگؼتشؽداًيؾٍتدشثيِدسخَاهيع"ٍ"ّبيخالقبًِتَػطاوضبيّ ئتولوي،هبسهٌبىٍداًـدَيبىفعبل ت

ّبّب،ؿبيؼتگيايدبدهْبست"رهشؿذُاػت؛ٍثشايياػبعييياصاّذافساّجشديهٌبثعاًؼبًيً ضساّجشد"تشگثضس

[.64دسًظشگشفتِؿذُاػت]"ٍخجشگيدسهٌبثعاًؼبًي

ػ ؼتنخجشاىخذهتهبسهٌبىدسػبصهبىثشخزة،اػتخذامٍاًگ ضؽهبسهٌبىػبصهبى،اثشهؼتق نداسدٍثِ

گزاسد.ٍخَدٍثشٍصثشخيسفتبسّبدسه بىهبسهٌبى،ثيشايپـيت جبًياصساّجشدّيبيعآىثشووليشدػبصهبىتأث شهيتج

ّبّؼتٌذهيِثيبّيذفاياصپبداؽّبالصماػت.ساّجشدّبيخجشاىخذهتهدوَوِّبٍدػت بثيثِآىػبصهبىسقبثتي

ساّجشدخجشاىخذهتيبساّجشدپبداؽوجبست1[.اصديذگبُثشاٍى7دًذ]گشايدبدچٌ يسفتبسّبييدسهبسهٌبىتذٍييهي

ّبيٍاحذّبيفشويهختل ػبصهبىاػتاصاػت بدُهيلَةاصػ ؼتنپشداختثِوٌَاىػبصٍهبسيثشايّذايتتالؽ

پيآىاػتهيِاصؿبىدسخْتً لثِاّذافساّجشديػبصهبى؛دسٍاقعثبتذٍييساّجشدپبداؽ،ػبصهبىدسٍهبسهٌبى

ّبيهبسهٌيبى[.دستعشي ثشاٍىساّيبسيثشايچگًَگيّذايتفعبل ت8دّذاسصؽث بفشيٌذ]ّبييهِاًدبمهيپشداخت

ثشايسػ ذىثِاّذافػبصهبًياصيشيقػ ؼتنخجشاىخيذهت،اسائيًِـيذُاػيت.ّوبًٌيذدػيلش،آسهؼيتشاًگً يض

ّبساثيِوٌيَاىهٌبىدستحققاّذافػبصهبًيٍتخل قپبداؽهٌبػتثِآىؿٌبػبييسفتبسّبٍووليشدّبيهؤثشهبس

[.ثٌبثشاييفشايٌذّبيپشداختهبسهٌبىثبيذثًِحيَيخالقبًيِثيًِ بصّيبي8ساّيبسيدساييخلَفاسائِهشدُاػت]

گ يشدٌبًؾهذًظشقشاسهيهبسهٌبىًٍ بصّبيػبصهبىپبػخدّذ.ثذييهٌظَسالضاهبتػبصهبىثشايثْجَدووليشدهبسه

ؿَدهِووليشداييشاحيٍاخشاهيٍثِيَسّوضهبىثشاػبعتغ  شاتالضاهيؿٌبػبييؿذُ،ػ ؼتنپبداؽثِگًَِ

ّبيت وياػت،ثيبتٌظي نساّجشدّيبيخجيشاىهَسدًظشهحققؿَد.ثِيَسهثب اگشػبصهبىدسپيگؼتشؽفعبل ت

تـَيقهٌذ.ايياهشساتَاًذافشاديبتشه تهٌبػجياصووليشدفشديٍت وي،هيخذهتثشهجٌبيووليشدت ويِ
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ّبيهٌبثعاًؼبًيّبييهِالصماػتدستذٍييساّجشد،هؤل 2006ِگزاسيآهَصؽوبلي،دسػب اًدويػشهبيِ

اػتخخزة،ًگْذاؿيت،آهيَصؽٍّبٍهؤػؼبتآهَصؽوبليهَسدتَخِقشاسگ شًذساثِؿشرصيشاوالمهشدُداًـگبُ

ِّبيهٌبػتدسحَصُسيضيٍاخشايثشًبهِ[.ثشًبه8ِتَػعٍِخجشاىخذهتهبسهٌبى] يهبسهٌيبى،يآهيَصؽٍتَػيع

ّيبيالصمساؿَد،ثشايتغ  شاتآيٌذُّنآهبدگيؿبىثشآٍسدُهيؿَدهِهبسهٌبىضويآىهًِ بصّبيفعليػجتهي

هؼتخَاٌّذهشد.

.مديريتپژوهص2.2

ِؿبهلهبسّبيخالقب7ًِپظٍّؾٍتَػعِتدشثي ياياػتهِثشهجٌبييسٍؿوٌذثيِهٌظيَسافيضايؾاًذٍختي

ي[.پظٍّؾٍتَػعِاصًظشدسخ62،20ِؿًَذ]داًؾٍاػت بدُاصايياًذٍختِثشايايدبدهبسثشدّبيخذيذ،اًدبمهي

60ٍِتَػيعِتدشثيي9،پظٍّؾهيبسثشدي5ّؾپبيِهبسثشديثَدىثِػِؿيلٍخَدداسدخپظٍ .66ايييبپيظٍّؾتَػيع

ياٍل يٍِبال (پظٍّؾپبيِ،ؿبهلهبسّبيتدشثيٍتئَسياػتهِاػبػبًثشايهؼتداًؾخذييذيدسهيَسداييذُ

خيبفآىتَخيِّبيهبسثشديؿَد،ثذٍىاييهِالضاهبًثِخٌجِّبيبحقبيققبثلهـبّذُ،اًدبمهياكَ اػبػيپذيذُ

ّيبيپبييٍِييبؿيٌبختّبًٍتيبيحپيظٍّؾؿَد.بة(پظٍّؾهبسثشديثِهٌظَسؿٌبػبييهبسثشدّبيهويياصيبفتِ

ّيبهؼيتلضمپزيشًذ.اييًيَ پيظٍّؾّبيخذيذدػت بثيثِاّذافخبفٍاصپ ؾتع  يؿذُاًدبمهيّبيبساُسٍؽ

ثبؿيذ.ّب،ثِهٌظَسحلهؼبئلخبفٍٍيظُهييؼطٍگؼتشؽآىپظٍّؾاػت بدُاصداًؾهَخَدٍداًؾحبكلاصث

ِ ّيبيووليي،ثيِبج(تَػعِتدشثي،فعبل تيسٍؿوٌذاػتهِثباػت بدُاصداًؾهَخَدحبكلاصپظٍّؾٍييبتدشثي

َهٌظَستَل ذهَاد،هحلَالتيباثضاسّبيخذيذٍايدبدفشايٌذّب،ػ ؼتن ّيبداػبػييآىّبٍخذهبتًيَييٍييبثْجي

[.62پزيشد]اًدبمهي

ّبيپظٍّـييدسّبٍافضايؾه ضاىفعبل تاهشٍصُثِداليلهتعذدياصخولِهبّؾهٌبثعهبليِدٍلتيِداًـگبُ

ِّبثؼ بساّو تيبفتيِاػيت.دسػيب ّبيآهَصؿي،پظٍّؾدسداًـگبُهقبيؼِثبفعبل ت گيزاسيّيبياخ يش،ػيشهبي

ّبدسحب ٍاگزاسهيشدىايدساغلتهـَسّبسًٍذهبّـيداؿتِاػتٍدٍلتّبيپظٍّـيٍتَػعِّبدسفعبل تدٍلت

ِاييًقؾخَدثِثخؾخلَكيّؼتٌذ؛ثِوٌَاىًوًَِػْنػشهبيِ ياهيَسگزاسيثخيؾكيٌعتآهشيييبدسصه ٌي

افضايؾيبفتِاػت،حب 2000دسكذدسػب 70ه الديثِحذٍد6970يدسكذدساٍايلد40ِّپظٍّـياصحذٍد

دسكيذهيبّؾ80دسكذثيِهوتيشاص10يصهبًياصحذٍدگزاسيدٍلتدساهَسپظٍّـيدسّو يثبصُآىهِػشهبيِ

ّيب،سًٍيذافضايـييداسًيذٍايييّبيپظٍّـيدسداًـگبُ[.ثِوالٍُثبيذتَخِداؿتهِاهشٍصُفعبل ت20يبفتِاػت]

افضايذ.ثِيَسهثب ،دسآهشيييبػيْنپيظٍّؾاصّبهيِثِهؼئلِهذيشيتپظٍّؾدسداًـگبُتغ  شً ضثشاّو تتَخ

ّيبيآهَصؿييًضدييکثيِحذٍداًدٍثشاثشؿذٍُػْنفعبل ت2008تب6978ّبيّبيداًـگبّيييػب هلفعبل ت

[.20%هبّؾيبفتِاػت]20

سػذتَخِثِهذيشيتهٌبثعاًؼبًي،ثٍِييظُاوضيبيّ ئيتّب،ثًِظشهيدسداًـگبُثبتَخِثِاّو تپظٍّؾ

.دالييلاّو يتهيذيشيتساّجيشديهٌيبثعّبًقؾهؤثشياي بًوبييذتَاًذدستحققاّذافپظٍّـيداًـگبُولوي،هي

6ُخبّبوجبستٌيذاصاًؼبًيدسداًـگبُ (2[؛ب6ّيبّؼيتٌذ](هٌيبثعاًؼيبًياصوٌبكيشثٌ يبديٍاصٍخيَُتويبيضداًـيگب

[.اصػيَيديگيش22ّبً بصثِهذيشيتاثشثخؾهٌبثعاًؼبًيساث ـتشهشدُاػت]ّبيهٌبثعهبليدسداًـگبُهحذٍديت
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(فقيذاىػيبصگبسي6ساػتبييساّجشدّبيهٌبثعاًؼبًيثبساّجشدّبيپظٍّـيثِداليلصييشاّو يتداسدخبتَخِثِّن

ّيبي(ػيْنفعبل يت2[؛ب62ٍّؾاصهَاًيعتَػيعِفشٌّيگپيظٍّؾاػيت]ه بىهذيشيتهٌبثعاًؼبًيثبهذيشيتپظ

ِ(اهيشٍصُپيظٍّؾ8[؛ب20ّبيآهَصؿيسٍثِافضايؾاػت]پظٍّـيدسهقبيؼِثبفعبل ت ايٍه يبىّيبيه يبىسؿيت

[.68ػبصهبًيث ـتشؿذُاػتهِهؼتلضمتعبهلث ـتشهٌبثعاًؼبًيدسيکيبچٌذػبصهبىاػت]



نظريچارچوب.3

ّبيهذيشيتهٌبثعاًؼبًيّوبٌّگثبساّجشدّبيپظٍّـي،ثشپ ـجشداّيذافيهؤل ِتذٍييساّجشدثشايهل ِ

ّبيهْنهيذيشيتساّجيشدياصهؤل ِ«خجشاىخذهت»ٍ«آهَصؽٍتَػعِ»يّبتأث شداسد.دٍهؤل ِپظٍّـيػبصهبى

اّجشدّبيآهَصؽٍتَػعِاصيشيقاستقبلوولييشدهبسهٌيبى،تحقيق[.س8سًٍذ]ّبثِؿوبسهيهٌبثعاًؼبًيدسداًـگبُ

هٌٌذٍساّجشدّبيخجشاىخذهت،ثيبؿٌبػيبييوولييشدهيؤثشهبسهٌيبىدسدػيت بثيثيِاّيذاف،اّذافساتؼْ لهي

تحق يقدسايي[.8ػبصد]ّبيالصمدسايـبى،تحققاّذافػبصهبىساهوييهيتخل قپبداؽهٌبػتٍايدبداًگ ضُ

دٍهَل ِهزهَسدساستجب ثبييياصاقذاهبتساّجشديداًـگبُكٌعتيؿشي دسحَصُپظٍّؾهَسدثشسػيقشاسگشفت.

ػٍِيظگيهبسخوعي،هبسهحَسيٍهبسهؼيتوشايياقذامساّجشدييشرايدبدّؼتِّبيپظٍّـيدسساػتبيتقَيت

دسحَصُپظٍّؾداًـگبُهيثبؿذ.

ّبياوضبيّ ئيتولوييّبيآهَصؽٍتَػعِ،داًؾ،هْبستٍقبثل تدثبتذٍييٍاخشايساّجشدسٍاًتظبسهي

؛ٍاصػيَي62داًـگبُكٌعتيؿشي افضايؾيبثذٍدسًت دِووليشدفشدي،ت ويٍػيبصهبًيدسداًـيگبُاستقيبليبثيذ

ّبيپظٍّـيي،داًـيگبُثتَاًيذثيشسفتبسّيبيّبيخجشاىخذهتدساستجب ثبّؼتِػبصيساّجشدديگشثبتذٍييٍپ بدُ

ّب،دسساػتبيً لثِاّيذافخيَدگيبمّبيآىّبيپظٍّـياثشگزاسدٍثبّذايتتالؽت ويٍووليشداوضبيّؼتِ

ِّبيهٌبػتآهَصؽٍتَػيعٍِخجيشاىخيذهت،ضيويتقَييتٍيظگييثشداسد.ثِث بىديگشساّجشد ّيبيّيبيّؼيت

ًـبىداد6ُچبسچَةًظشيتحق قدسؿيلپزيشخَاٌّذػبخت.فثٌ بدييشرهزهَسسااهيبىپظٍّـي،تحققاّذا

.ؿذُاػت

 : چارچوب نظزي تحقيق1شکل 
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روشتحقيق.4

اييسٍييشددستحق قبتيهِهحققايذٍُاضيحياصهؼيئلِهيَسداػت،68سٍييشداهتـبفيتحق قسٍييشدايي

[.دساييسٍييشده بّ نهشثَ ثِهَضيَ تحق يقثيِهيشٍسدسرّييهحقيق1ؿَد]ػت بدُهيًظشؽًذاؿتِثبؿذ،ا

ؿيَدتيباثْبهيبتهيشتجطثيبؿًَذ.ثِوالٍُثشايتحق قسٍيهَضَوبتخذيذً ضاصاييسٍييشداػت بدُهيسٍؿيهي

ّيبيهيذيشيتهٌيبثعَسخبفساّجشد[.اصآىخبهِدساييتحق ق،ثِي1هَضَ ٍوَاهلهؤثشدسآىؿٌبػبييؿًَذ]

اًذ،ّبيپظٍّـيداًـگبُكٌعتيؿشي ثِوٌَاىيشحيخذيذثشسػيؿذُگ شيٍتَػعِّؼتِاًؼبًيدسهَسدؿيل

ِدادُ.سٍييشداهتـبفيثشايپبػخثِػَاالتاييتحق قاًتخبةگشديذ يّبيهيَسدً يبصثيباػيت بدُاصسٍؽهليبحج

ّيبيصيشاهحَسّبيهليػَاالتهـخقثَدًذ،اهبثؼتِثيِپبػيخآٍسيؿذ.خوع6851دسػب ،64ػبختبسيبفتًِ وِ

ّبيدق قٍهشثيَ ثيِتحق يقخذيذيثشاييبفتيپبػخ68ؿًَذگبى،دسهَاسديً بصثِيشرػَاالتتيو ليهلبحجِ

ِثبتَخِثِهَضَ تحق قهِثِهذيشيتپظٍّؾدسداًـگبُكٌعتيؿشي.ٍخَدداؿت ّيبيپظٍّـيياييي ٍّؼيت

ً يش(،5،هيذيشاىپظٍّـييداًـيگبُب67دستحق قبته  ي61گ شيّذفوٌذداًـگبُهشثَ اػت،ثشاػبعسٍؽًوًَِ

ػيَاالت.ً ش(ثشايهليبحجِاًتخيبةؿيذًذ87ّبيپظٍّـيبً ش(ٍهذيشاىّؼت66ِّببهعبًٍ يپظٍّـيداًـيذُ

(ؿٌبػبيياّذاف،ساّجشدّيبٍاقيذاهبتساّجيشديدس6ثِؿشرصيشهيشرگشديذخبووذتبًدسچْبسحَصُاكليهلبحجِ

(چگًَگيآهَصؽٍتَػعِهذيشاىپظٍّـيي8ٍّبيپظٍّـيب(اسصيبثييشرّؼت2ِحَصُهعبًٍتپظٍّـيداًـگبُ؛ب

(ًحَُخجشاى4ّـي؛بّبيپظٍػبيشاوضبيّ ئتولويٍاثشثخـيآىثٍِِيظُدسساػتبيافضايؾهَفق تيشرّؼتِ

ّبيپظٍّـياوضبيّ ئتولويٍاكالحبتهَسدًظشدساييصه ٌِ،خْتتحقيقاّيذافپظٍّـييٍخذهتفعبل ت

هَفق تيشرهزهَس.

خدسًظشگشفتِؿذگبمػِدسداًـگبُكٌعتيؿشي ،آٍسيايالوبتهَسدً بصثشاياًدبماييتحق قٍخوع

يياّذافٍاقذاهبتساّجيشديهعبًٍيتپظٍّـيياصيشييقهليبحجِثيبهيذيشاىؿٌبػب،ّذفگبمًخؼت(6ب

سػيذثًِظشهيّبيپظٍّـيثَد.تشييّذفٍاقذامساّجشديداًـگبُدسصه ٌِفعبل تپظٍّـيداًـگبٍُاًتخبةهْن

ىهدوَوِهعبًٍتپظٍّـيهعبٍىپظٍّـيٍهذيشاهعبًٍت،ايياّذافٍاقذاهبتساّجشدييدسصه ٌِتشييافشادهيلع

دساداهيِاصه يبىايتشت تدادُؿذٍثبهعبًٍتپظٍّـيداًـگبُ،هلبحجِ،.دساٍل يثخؾاصاييگبمّؼتٌذداًـگبُ

ِثِدل لهحذٍديتصهبًيايـبى،پ ـٌْبدافشاد ،ثيبّـيتً يشاص65يگلَليِثشفيييثباػت بدُاصسٍؽاًتخبةًوًَي

تشييّذفٍاقيذامهْنپغاصؿٌبػبييؿذ.هلبحجِّبٍاقذاهبتهعبًٍتپظٍّـيشتلو نثسهذيشاىپظٍّـياثشگزا

ثعذيضوياسصيبثياقيذامساّجيشدياًتخيبثي،دسًْبييتساّجشدّيبييپظٍّؾ،دسدٍگبمدسحَصُساّجشديداًـگبُ

گشديذ.ٍتَػعٍِخجشاىخذهتدسػبصگبسيافقيثبساّجشدّبيپظٍّـيتٌظ نآهَصؽ

ٍتَػيعٍِآهيَصؽّيبيساّجشد ٍؿٌبػبيياٍاسصيبثياقذامساّجشدياًتخبةؿذُدسگبم،گبمدٍم(ّذف2ب

اصآًديب.ثَدٍافضايؾهَفق تاقذامساّجشدياًتخبثي،ثشاياستقبلووليشدپظٍّـياوضبيّ ئتولويخجشاىخذهت

ثبدساييگبماصاوضبيؿَسايپظٍّـيداًـگبُّؼتٌذ،پظٍّؾٍاىه بًيحَصُّبهذيشهِهعبًٍ يپظٍّـيداًـيذُ

ّبهلبحجِؿذ.ّـيداًـيذٍُيبصدًُ شاصهعبًٍ يپظ

ٍآهيَصؽّيبيساّجيشداسصيبثيهلياقذامساّجشدياًتخبةؿيذُدسگيبماٍ ٍؿٌبػيبيي،ّذفگبمػَم(8ب
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ٍافيضايؾاثشثخـيياقيذامّـيياوضيبيّ ئيتولوييوولييشدپظٍلاستقيبّبيخجشاىخذهتخْتساّجشدٍتَػعِ

ّبيپظٍّـيخَثيدسقبليتّبييثباوضبيّ ئتولويداًـگبُهِفعبل تدساييگبمهلبحجِ.ثَدساّجشدياًتخبثي،

ُداًـييذّشّبيپظٍّـيّؼتِايياًتخبةثشهجٌبيفْشػتٌذ،دسًظشگشفتِؿذ.ؿتقشاسدادّبياستجب ثبكٌعتدا

ِاّبثِّوشاًُتبيحاسصيبثيووليشدايـبىٍفْشػتوضبيآىٍا ث ـيتشيي58تيب58اصػيب وضبيّ ئيتولوييهي

ثشًبهِاسصيبثيافشاديهِدسثذييكَستهِ.اًدبمؿذاًذ(داؿتِقشاسدادباصخْتخوعهجلغساثبكٌعتسداداه ضاىقش

يهِّندسچبحهقبلٍِّنوقذقشاسدادثبكٌعتفعب ّؼيتٌذٍووليشداوضبيّ ئتولويداًـگبُ،ثِوٌَاىافشاد

ثِاضبفِچْيلٍييکً يشيهيِ،ثَدًذاًذ،ؿٌبػبييؿذُيبافشاديهِووذُفعبل تخَدساثشقشاسدادّبهتوشهضهشدُ

هيِحيذاقلپظٍّـيّبيػمغّؼتِ.هـخقؿذًذ،داؿتٌذثْتشييووليشدسااصلحبظقشاسدادّبياستجب ثبكٌعت

ّبثشايهليبحجِاًتخيبةؿيذًذ.آىهذيشاىٍ،ايييياصدٍٍيظگيفَقثَدًذهـخقگشديذساّبدييياصاوضبيآى

تيشييٍهيلعيپظٍّـيدسًظشگشفتِؿذُاػت،هذيشّؼتِيپظٍّـيثبهعبًٍتپظٍّـيهبًب استجبييّؼتِصيشا

يپظٍّـيثيشايهليبحجِاًتخيبةّؼت17ِذ.دسهدوَ ٌسػًظشهيثِّبيپظٍّـيفشدثشايهؼتايال اصّؼتِ

20ِيپظٍّـييييکً يشٍُّؼت67ِبً ش87هلبحجِثب،دساييهشحلِدسًْبيتٍثبتالؽفشاٍاى؛ؿذًذ يّؼيت

بييييٍدسًت دِثي،ًـذپظٍّـيحبكليهذيشّؼتِپٌحهلبحجِثباهيبىدسضويؿذ.اًدبمپظٍّـيچٌذً شُ(

.ثِوولآهذهلبحجِّبآىديگشاصاوضبي

ّيبٍآىثيباػيت بدُاصٍػيمغتْ ِيضجطؿذُّبهل ِهلبحجِهتياثتذا،ّشگبمّبيپغاصپبيبىهلبحجِ

تدضيٍِتحل لثشايّبيتْ ِؿذُدسهَاسديهِاخبصُضجطدادًُـذُثَد،ثِتدضيٍِتحل لپشداختِؿذ.يبدداؿت

اػت بدُؿذ.دستدضيٍِتحل يلتِين،هحقيقثيبتَخيِثي69ِّب،اصسٍؽتدضيٍِتحل لتِنبتحبكلاصهلبحجِايالو

ّبثِدًجب خوالتٍوجبساتياػتهِثيِاّيذافتحق يقهشثيَ ّؼيتٌذٍاّذافٍػَاالتتحق ق،دسهتيهلبحجِ

ّبييبه يبّ ويهشثيَ ثيِهَضيَ جبساتداسايايذُدٌّذ.دسٍاقعاييخوالتٍوپبػخيثِػَاالتتحق قاسائِهي

ؿيَد.ّيبگزاؿيتِهييّب،وٌَاىهٌبػيجيثيشايآىّبٍه بّ نّشيکاصهلبحجِتحق قّؼتٌذ.پغاصاػتخشاجايذُ

ايهِه يبّ نهيشتجطثيبؿًَذ،ثِگًَِثٌذيهياًذدػتِّبپ ذاؿذُّبٍه بّ ويهِاصتوبمهلبحجِػمغهلايذُ

ؿيَد.ييکدػيتِه ْيَمهويييدادُهي«تِناكلي»يکهَضَ دسيکدػتِقشاسگ شًذ،ثِّشدػتِه َْم،وٌَاى

ؿَد،تـي لؿذُثبؿذ.هويياػتثشايّشتينگ تِهي«تِنفشوي»اػتخَداصچٌذدػتِه َْمفشوي،هِثِآى

ِّبٍه بّ نؿٌبػبييبييهِتوبهيايذُّبتبخثٌذيفشويً ضصيشدػتِّبييتعشي ؿَد.اييدػتِ ثٌيذيؿذُدػيت

تشٍثؼ بسدسپٌحػيفباكلي،فشوي،خضئي،خضئيّبيؿٌبػبييؿذُدسهلتحق قتن[.65ي67يبثذ]ؿًَذ،اداهِهي

ثٌذيؿذًذ.دػتِخضئي(

ِدساداهِاثتذاثِهعشفيهختلشهعبًٍتپظٍّؾٍفٌبٍسيداًـگبُكٌعتيؿشي ٍيشر ّيبيپظٍّـييّؼيت

 گشدد.ّبيتحق قاسائِهيپشداصينٍػمغيبفتِهي

دانطگاهصنعتيضريفدرهايپژوهطيطرحهسته1.4

،دسداًـيگبُكيٌعتيؿيشي ،اصػيَي6858ّبيپظٍّـي،اصػيب چٌبىهِدسهقذهِرهشؿذ،يشرّؼتِ

ّ ئيت[.هيبثقاييييشراوضيبي2اخشاگزاؿتِؿذ]ّبيپظٍّـي،ثِهعبًٍتپظٍّؾٍفٌبٍسيثشايتقَيتفعبل ت

پظٍّـييکتيبػيًِ يشُّبيّؼتِقبلتدسداٍيلجبًِثِكَست«هيول»يبٍ«هـبثِ»ّبيتخلقثبداًـگبُولوي

يپظٍّـيداساييکهحيَساًذ؛ّشّؼتِػبصهبًذّيٍتـي لؿذُپظٍّـيهشاهضٍّبداًـيذُف وبث ييبٍدسدسٍى
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اًذاصػِػبلِدساستجب ثيبهحيَسپظٍّـييخيَدثبؿيذ.اوضيبيّ ئيتولويياػت،ٍثبيذداساييکچـنپظٍّـي

ِتَاًٌذفقطدسيکّؼتِداًـگبُ،هي ّيبيپظٍّـييديگيشثيِؿييلوضيَيپظٍّـيوضَاكليثبؿيٌذٍثيبّؼيت

شٍُيکهذيشاػت،هِّوگيوضَّبيپظٍّـيؿبهليکّ ئتهذيػبختبساخشاييّؼتِغ شاكليّويبسيًوبيٌذ.

يپظٍّـيّبيپظٍّـياصيشيقهذيشّؼتِيپظٍّـيّؼتٌذ.تعبهالتاداسيهعبًٍتپظٍّـيثبّؼتِاكليّؼتِ

ّبيپظٍّـيدسايدبداستجب ثبافشادًٍْبدّبيحق قيٍحقَقيداخلٍخبسجداًـگبُهؼتقلگ شد.ّؼتِكَستهي

ثبؿٌذ.قيٍهبليتحتپَؿؾهعبًٍتپظٍّـيداًـگبُهيّؼتٌذ،اهباصًظشحقَ

ّبيپظٍّـياوضبيّ ئتولوياصيشيقتخل قٍپشداختاوتجبساتپظٍّـياًديبمخجشاىخذهتفعبل ت

ؿَدخّبيپظٍّـيتخل قاوتجبساتپظٍّـيدسدٍقؼوتثِؿيلصيشاًدبمهيپزيشد.دسيشرّؼتِهي

ؿيَد،ٍيبيبثِاختلبساوتجبسداخلي(هِاصػَيهعبًٍتپظٍّـيداًـگبُتأه يهي(اوتجبسپظٍّـيداخل6ب

ِثشاػبعؿبخقووليشدّؼتِ ؿيَد.يپظٍّـييتخلي قدادُهيييپظٍّـيثِاوضبيّ ئتولويوضيَّؼيت

ٍقشاسدادّبيايّو َىهقبالتچبحؿذُّبيپظٍّـيّب،دساًتْبيّشػب ،ثشاػبعفعبل تؿبخقووليشدّؼتِ

ِهٌعقذُثبثخؾ ؿيَدٍدسپبييبىػيب ثيشاػيبعّيبتع ي يهييّبياخشاييبكيٌعت(ثيِسٍؽخَداسصييبثيّؼيت

[.2ؿَد]ّبتخل قدادُهيّبيپظٍّـيثِآىًبهِپبيبى

ب(اوتجبسپظٍّـيخبسخيبيبثِاختلبساوتجبسخبسخي(ؿيبهلدسآهيذّبيحبكيلاصقشاسدادّيبياستجيب ثي2ب

20ِكٌعتاوضبيّ ئتولوياػت.اوتجبساتخبسخيپغاصهؼشثبالػشي ّيبيهشثيَ ثيِآة،ثيشق،داًـگبُبّضيٌي

 [.2ؿَد]يپظٍّـي،دساخت بسهدشييشرپظٍّـيقشاسدادُهيّبياداسيٍغ شُ(،ثبّوبٌّگيثبهذيشّؼتِّضيٌِ



هايتحقيقيافته.5

الصمثيِرهيشاػيتثيشايسٍؿييؿيذى.اسائِؿذُاػت2دسقبلتؿيلب،ّؿٌبػبييؿذُدسهلبحجِبيّتن

اػت.اهيبدسايييهقبليِرهيشؿًَذگبىدسگضاسؽاكليتحق ق،آهذُّبيهلبحجِّب،ثؼ بسياصًقلقَ ه بّ نٍتن

اًذ.ًـذُ

ّ،ثِيَسهليهييآهَصؽٍتَػعًِتبيحثذػتآهذُدسحَصُثبتَخِثِ ويبىييَسهيِاًدوييتَاىگ يت،

ُ«آهَصؽٍتَػعِ»گزاسيآهَصؽوبليدساستجب ثبهبسهشدػشهبيِ ّيبٍهؤػؼيبتدسهذيشيتهٌيبثعاًؼيبًيداًـيگب

ايثشآٍسدُؿَدهِوالٍُثشسفعً بصّبييهبسهٌبىثِگًَِآهَصؽوبلياؿبسُهشدُاػت،ثبيذاّذافآهَصؽٍتَػعِ

هْندسداًـيگبُسػذتَخِثِايي[.لزاثًِظشهي8ّبيخذيذهْ بػبصد]هقبثلِثبچبلؾّبساثشايخبسيهبسهٌبى،آى

كٌعتيؿشي ثتَاًذثوشاتخَثيداؿتِثبؿذ،ثِاييه َْمهِثباػت بدُاصايياثضاساثشثخـياقيذاهبتٍتليو وبت

ِبيثذػتآهذُ،ساّجشدّساّجشديث ـتشؿَد.ثشايياػبعثبتَخِثِدادُ يصييشثيشايتحقيقّبيآهيَصؽٍتَػيع

ِ ّيبيپظٍّـييّذفساّجشديتَػعِاستجب داًـگبُثبكٌعتٍهؼتدسآهذٍهَفق تاقيذامساّجيشديييشرّؼيت

ؿَدخپ ـٌْبدهي

اىپظٍّـييٍّبياخشاييبثٍِيظُدسحيَصُكيٌعت(ثيِهيذيشّبيتقَيتاستجب داًـگبُثبدػتگبُيآهَصؽسٍؽ6

ايايـبى.اوضبيّ ئتولويثِت ي کثشاػبعً بصّبيؿغليٍحشفِ

ّبيهبسآفشييٍاثؼيتِثيِيثٌگبُّبيتَػعِهبسآفشيٌيثِاوضبيّ ئتولويخْتايدبدٍتَػعِيآهَصؽتيٌ ک2

داًـگبُ.
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ّبيؿٌبػبييؿذُدستحق قيتنخهل 2ِؿيل

ّيبيصيشهدوَويِييبهشاهيضسؿيذّبيهبسآفشيييبؿيشهتح ظاستجب داًـگبُثبثٌگبُّبيتقَيتٍيآهَصؽسٍؽ8

داًـگبُثِكَستيکساثيِثشديثشدثِهذيشاىپظٍّـيداًـگبُ.

ّبٍهذيشيتهٌبثعاًؼبًيداًـيثِهذيشاىپظٍّـيداًـگبُ.ّبيهذيشيتپظٍّؾداًـگبُيتَػعِداًؾدسصه 4ٌِ

ٍهْبستهبسخوعيٍهذيشيتهبسخوعي.يآهَصؽداًؾ8

ياستقبلًگشؽاوضبيّ ئتولويدسخلَفًحَُهحبػجِثبالػشيٍچگًَگيّضيٌيِؿيذىآىثيِسٍؽهٌبػيت1
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ّبيتَخ ْيٍ...(.بهبًٌذخلؼبتتَخ ْي،تْ ِگضاسؽ

ٍهؼتوشثبّذفتَل ذداًيؾّبيهحَسيسيضيساّجشديثِاوضبيّ ئتولويخْتاًدبمپظٍّؾيآهَصؽثشًبه7ِ

ّبياخشايي.ٍفٌبٍسيٍاستجب ثبدػتگبُ

ِّبيهَخَددسهعبًٍتپظٍّـيثٍِيظُدسصه ٌِيافضايؾآگبّيدسهَسدفشايٌذّبٍسٍي5ِ ّيبيپظٍّـييٍيّؼيت

ّبيسٍؿيدػتَسالعولّبيآهَصؿييبتْ ِّبيهٌبػتآهَصؿيًظ شتْ ِهتبث ِاستجب ثبكٌعتثباػت بدُاصسٍؽ

 ّبثِكَستهبغزييباليتشًٍ ک.ٍهبسثشديٍاًتـبسآى

يتخلي قاوتجيبساتپظٍّـييٍچگيًَگيّبٍسفعاثْبهبتاوضبيّ ئتولويدسخلَفًحيَُيافضايؾآگبّي9

ّب.ّضيٌِؿذىآى

ختلي آهَصؿييثيباػيت بدُاصّيبيهيافضايؾوالقوٌذيٍاًگ ضُاوضبيّ ئتولويًؼجتثيِؿيشهتدسدٍس60ُ

 ّبيآهَصؿي.يً بصػٌديآهَصؿي،يشاحيٍاخشايدٍسُّبيهختل دسصه ٌِتيٌ ک

ّيبيّبيآهَصؽٍتَػعِدسساػتبياّذافپظٍّـيداًـگبٍُيشرّؼتًِحَُاثشثخـيساّجشد6دسخذٍ 

اياصسٍاثطايّشيکاصساّجشدّبدسقبلتهدوَوِپظٍّـيًـبىدادُؿذُاػت.ثذييهٌظَسًتبيحهَسداًتظبساصاخش

تَػعِداًيؾ"اًذ.ثِيَسًوًَِ،اخشايساّجشدًـبىدادُؿذُولّي،ؿشردادُؿذُاػت.اييسٍاثطولّيثبوالهت

ُّبيهذيشيتپظٍّؾداًـگبُدسصه ٌِ ؾػيجتافيضاي"ّبٍهذيشيتهٌبثعاًؼبًيداًـيثِهذيشاىپظٍّـييداًـيگب

تشيدسساػيتبيتحقيقاّيذافپظٍّـييّبياثشثخؾسٍدثشًبهِگشددٍدسًت دِاًتظبسهيداًؾهذيشاىپظٍّـيهي

ّبيهختل ثٍِيظُهذيشيتهٌبثعاًؼبًيتَخِگيشدد.ثيبداًـگبُ،تذٍييٍاخشاگشددٍثِالضاهبتاخشاييآىدسحَصُ

ايدسداًـگبُؿيلخَاّذگشفيتٍػيبيشاّيذافييشرتحق قبتحشفِهذيشيتثِسٍصاهَسپظٍّـيداًـگبُ،ػبختبس

ّبيپظٍّـيً ضهحققخَاّذگشديذ.ّؼتِ

يخجيشاىخيذهتساّجشدّيبيصييشدسّبيكيَستگشفتيِ،دسحيَصُّبيؿٌبػبييؿذُاصهلبحجًِظشثِتن

سػذخّبيپظٍّـيهؤثشثًِظشهيساػتبيتقَيتاقذامساّجشدييشرّؼتِ

يهيبلعٍِتذٍييضَاثطاخشاييٍهقشساتهبليثشاًگ ضاًٌذٍُسقبثتيخْتتقَييتاستجيب داًـيگبُثيبكيٌعتثي6ِ

ّبياستجب ثبكيٌعتدسثخؾكٌعتثِوٌَاىهبسفشهبٍاوضبيّ ئتولويثِوٌَاىهدشيبىپشٍطُايهِاًگ ضُگًَِ

ثبؿذ.ّبياخشاييساػتبيتَػعِاستجب داًـگبُثبدػتگبُ

ّبيهبسخوعي،ّبيهبليٍغ شهبلياثشثخؾ،ثشاًگ ضاًٌذٍُسٍؿيدسساػتبيتقَيتؿبيؼتگييتٌظ نٍاسائِهـَق2

ّبياخشايييٍاستقيبلهَقع يتهحَسيٍهؼتوشدساوضبيّ ئتولويهِدستَل ذداًؾٍفٌبٍسي،استجب ثبدػتگبُ

داًـگبًُقؾهؤثشداسًذ.

ّبيآهَصؿيٍپظٍّـياوضيبيّ ئيتولوييثيِؿييليهيِّبيخجشاىخذهتهشثَ ثِفعبل تِيّوبٌّگيسٍي8

ّبيآهَصؿيٍپظٍّـيايـبىثبؿذ.ّبيخوعيه بىاوضبيّ ئتولويدسهل ِفعبل تيفعبل تثشاًگ ضاًٌذُ

َل يذداًيؾثٌ يبديٍفٌيبٍسيّبييهِهٌدشثيِتّبيهبليٍغ شهبليثِؿيليهتَاصىه بىفعبل تيتٌظ نهـَق4

ؿيًَذ،ثيِّبيهـَساًديبمهييّبياخشايييبثشًبهِّبييهِدساستجب ثبهؼبئلًٍ بصّبيدػتگبُگشدًذٍفعبل تهي

الولليگشدد.ايهِدسًْبيتهٌدشثِاستقبلهَقع تداًـگبُدسدٍهق بعهليٍث يگًَِ

ايهيِّ ئتولويدسحَصُوقذقشاسدادثبكٌعتباوتجبساتخبسخي(ثِگًَِّبيخجشاىخذهتاوضبييتغ  شسٍي8ِ

ه ضاىثبالػشيًٍحَُّضيٌِؿذىآىدسداًـگبُ،دسًظشاوضبيّ ئتولويقبثلقجَ ٍثشاًگ ضاًٌذُثبؿذ.

ضاىاػيت بدُاصيهتغ شهشدىه ضاىثبالػشيًظيشثيًِيَ قيشاسداد،ه يضاىهـيبسهتداًـيگبُدسوقيذقيشاسداد،ه ي1

ّبيف ضيييداًـگبُ،تأث شدسحلهؼبئلهـَس،هحَسي،هؼتوشٍخوعيثَدىفعبل ت.ػشهبيِ
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شماره 

 راهبزد
 نتايج مورد انتظار اس اجزاي راهبزد

6

تَػيعِّبيهذيشاىپظٍّـيٍاوضبيّ ئتولويدسصه ٌِهذيشيتپظٍّؾدسح يِهيبسيخيَدٍهْبستّبافضايؾتَاًبيي

تحقيقاّيذافثٌ يبديييشراستقبلهَقع يتداًـيگبُدسػييفهلّييّبياخشاييهوّيٍه  ياستجب داًـگبُثبدػتگبُ

ّبيپظٍّـيّؼتِ

2
ُافضايؾداًؾ،تَاًبييٍهْبستاوضبيّ ئ ُّيبيهيبسآفشييتولويدسصه ٌِهيبسآفشيٌيٍهيذيشيتثٌگيب ّيبيتَػيعِثٌگيب

ّبيهبسآفشييٍهؼتدسآهذتحققاّذافپظٍّـيداًـگبُاصيشيقتَػعِثٌگبُهبسآفشييٍاثؼتِثِداًـگبُ

8

ّبيهبسآفشييٍاثؼتِثيِداًـيگبُثٌگبُياستجب داًـگبُثبافضايؾداًؾٍتَاًبييهذيشاىپظٍّـيدسخلَفًحَُهذيشيتثْ ٌِ

ُثشدّبيٍاثؼتِثِآىثِكَستثشديتٌظ ناستجب داًـگبٍُثٌگبُ ّيبيٍاثؼيتِثيِآىافضايؾسضبيتداًـيگبٍُثٌگيب

ُّبثِايدبدٍاداهِاستجب ثيبداًـيگبُافضايؾتوبيلثٌگبُّبيهبسآفشييٍاثؼتِثِداًـگبُتقَيتثٌگبُ ّيبيافيضايؾثٌگيب

ّبيهيبسآفشييٍهؼيتتحققاّذافپظٍّـيداًـگبُاصيشيقتَػعِثٌگبُّبهبسآفشييٍاثؼتِثِداًـگبٍُتذاٍمّويبسيآى

دسآهذ

4

ثْجيَدهيذيشيتپيظٍّؾّبيهذيشيتپظٍّؾٍهذيشيتهٌبثعاًؼبًيداًـيافضايؾداًؾهذيشاىپظٍّـيداًـگبُدسصه ٌِ

ّبيهٌبثعاًؼبًيٍهذيشيتفشآيٌذپظٍّؾّبيپظٍّـيدسحَصُعهَاًعفعبل تسفّيبيپظٍّـييثيشايتؼيْ لفعبل يت

ّبيهذيشيتهٌبثعاًؼيبًيًظ يشآهيَصؽٍاوضبيّ ئتولويٍتحققالضاهبتتحققهبسخوعي،هحَسيٍهؼتوشدستوبمحَصُ

ِهوکثِايدبدػبختبستحق قبتحشفِاستقبل يتقَييتهبسّيبيايٍتخلليٍتَػعِتَاىداًـگبُدستَل ذفٌبٍسيثِاضيبف

ّبيپظٍّـيّبيپظٍّـيٍتقَيتّؼتِتحققاّذافثٌ بدييشرّؼتِخوعي،هحَسيٍهؼتوش

8

بهيلاوضيبيافيضايؾاهييبىتعافضايؾداًؾ،هْبستٍتَاًبيياوضبيّ ئتولويدسخلَفاًدبمٍهذيشيتهبسّبيخوعي

هويکثيِايديبدّبيپظٍّـييخوعييّبيپظٍّـيٍافضايؾاثشثخـيدسهذيشيتفعبل تّ ئتولويثبييذيگشدسفعبل ت

ّبيپظٍّـيٍتقَيتٍيظگييهيبستحققاّذافثٌ بدييشرّؼتِايٍتخلليٍتقَيتهبسخوعيػبختبستحق قبتحشفِ

ّبيپظٍّـيخوعيدسّؼتِ

1

هيبّؾّبيپظٍّـيايـبىًگشؽاوضبيّ ئتولويدسخلَفه ضاىًٍحَُّضيٌِؿذىثبالػشيداًـگبُاصفعبل تاستقبل

افيضايؾتوبييلايثِكَستؿخليييخذهبتهـبٍسُهبّؾتوبيلايـبىثِاسائِوذمسغجتايـبىثِپشداختثبالػشي

ِقشاسدادثبداًـگبُايدسقبلتوقذيخذهبتهـبٍسُايـبىثِاسائِ گؼيتشؽايٍتخللييايدبدػيبختبستحق قيبتحشفي

تحققاّذافثٌ بديتَػعِتَاىداًـگبُدستَل ذفٌبٍسيافضايؾدسآهذداًـگبُّبياخشايياستجب داًـگبُثبدػتگبُ

ّبيپظٍّـييشرّؼتِ

7

تقَييتؿيبىّيبيپظٍّـييْيتافيضايؾتوشهيضٍتيذاٍمفعبل يتسيضياوضبيّ ئتولوييخافضايؾداًؾهذيشيتٍثشًبهِ

گؼتشؽاستجب داًـيگبُثيبايٍتخلليايدبدػبختبستحق قبتحشفِّبيپظٍّـيدسقبلتهبسهحَسيٍهؼتوشفعبل ت

ِاستقبلهَقع تداًـيگبُدسػييفهلييّبياخشاييدػتگبُ ٍتقَييتّيبيپظٍّـييتحقيقاّيذافثٌ يبديييشرّؼيت

ّبيپظٍّـيّبيهبسهحَسيٍهؼتوشدسّؼتٍِيظگي

5

هبّؾاثْيبماوضيبيّبيپظٍّـيٍاستجب ثبكٌعتّبدسّؼتِافضايؾايالوبتاوضبيّ ئتولويدسهَسدفشايٌذّبٍسٍيِ

ّبٍلويدسخلَفهـَقافضايؾآگبّياوضبيّ ئتوّبيگًَبگَىدساهَسپظٍّـيداًـگبُّ ئتولويدسخلَفسٍيِ

ايدسقبلتوقذقيشاسداديخذهبتهـبٍسُّبيپظٍّـيٍاهيبًبتهَخَددسخلَفاسائِث ٌيؿذُدسيشرّؼتِتؼْ التپ ؾ

ّبياخشايييدسقبليتّبيپظٍّـيٍّويبسيثبدػتگبُافضايؾاًگ ضُاوضبيّ ئتولويثِفعبل تدسقبلتّؼتِثبداًـگبُ

ّبيپظٍّـيّبيپظٍّـيٍتقَيتّؼتِتحققاّذافثٌ بدييشرّؼتِاسدادثبداًـگبُوقذقش

9

هيبّؾاثْيبمّيبّبيتخل قاوتجبساتپظٍّـيٍچگيًَگياسصييبثيآىافضايؾآگبّياوضبيّ ئتولويدسخلَفهالک

ّبيپظٍّـياوضبيّ ئيتولوييٍه  يفعبل تاستقبلهوّيايـبىدسصه ًٌِحَُتخل قٍّضيٌِؿذىاوتجبساتپظٍّـي

ّبيپظٍّـيٍوقذقشاسدادثبداًـگبُدسقبلتّؼتِ

60
افضايؾتوبيلٍاًگ يضُاوضيبيّ ئيتولوييًؼيجتثيِيآهَصؽاوضبيّ ئتولويّبيهٌبػتدسصه ٌِاػت بدُاصسٍؽ

افضايؾاثشثخـيآهَصؿيّبيآهَصؿيٍيظُايـبىدٍسُ
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2ِسخذٍ د ّيبيًحَُاثشگزاسيّشيکاصساّجشدّبيخجشاىخذهتدستحقيقاّيذافثٌ يبديييشرّؼيت

ّبيپظٍّـيؿشردادُؿذُاػت.پظٍّـيٍتقَيتّؼتِ
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شماره 

 راهبزد
 * جزاي راهبزدنتايج مورد انتظار اس ا

6

ُّبياخشاييثِّويبسيثبداًـگبُافضايؾتوبيلدػتگبُ(6ب ّيبياخشايييٍافيضايؾدسآهيذتَػعِاستجب داًـيگبُثيبدػيتگب

(2.بّبيپظٍّـييتحققاّذافپظٍّـيداًـگبٍُاّذافثٌ بدييشرّؼتِتَػعِتَاىداًـگبُدسايدبدفٌبٍسيداًـگبُ

ؿبىدسصه ٌِهؼيبئلكيٌعتدسقبليتوقيذقيشاسدادثيبّبيپظٍّـيضُاوضبيّ ئتولويدسخلَفتَػعِفعبل تافضايؾاًگ 

تَػيعِتيَاىداًـيگبُدسايديبدفٌيبٍسيّبياخشاييٍافضايؾدسآهذداًـگبُتَػعِاستجب داًـگبُثبدػتگبُداًـگبُ

ّبيپظٍّـيّؼتِتحققاّذافپظٍّـيداًـگبٍُاّذافثٌ بدييشر

2

يثبصخَسدّبيهـيخقٍدق يقاسائِّبياوضبيّ ئتولويدسخلَفاوتجبساتپظٍّـيداخليٍخبسخيهبّؾاثْبم(6ب

ِتَػطاوضبيّ ئتولويثِهعبًٍتپظٍّـيدسهَسدًحَُتخل قاوتجبسات ّيبيهـيخقؿيذىايشادّيبياحتويبليسٍيي

ايهِهَختسغجيتث ـيتشاوضيبيّ ئيتولوييثيِّبثِگًَِتٌظ ندٍثبسُآىٍخبسخيتخل قاوتجبساتپظٍّـيداخلي

افضايؾتوبيلٍاًگ ضُاوضبيّ ئتولويثِتقَييت(2ّبيپظٍّـي.بّؼتِتقَيتّبيپظٍّـيگشددفعبل تدسقبلتّؼتِ

فعبل تدسساػيتبياّيذافييشرّبيپظٍّـيِّبيهبسخوعي،هحَسيٍهؼتوشدسصه ٌِاّذافثٌ بدييشرّؼتؿبيؼتگي

ِّبيپظٍّـيّبيپظٍّـيٍتقَيتّؼتِتحققاّذافثٌ بدييشرّؼت

8 
افضايؾاًگ يضُاوضيبيّ ئيتولوييّبيآهَصؿيٍپظٍّـياوضبيّ ئتولوييفعبل تاسصؿوٌذؿذىهبسخوعيدسهل ِ

ّبيپظٍّـيهبسخوعيدسّؼتِتقَيتٍيظگيضبيّ ئتولويافضايؾهبسخوعيه بىاوًؼجتثِهبسخوعي

4

ّبيپظٍّـيدسّشدٍحَصُگؼتشؽفعبل تتـَيقاوضبيّ ئتولويوالقوٌذثِفعبل تدسحَصُدلخَاُبداًؾيبفٌبٍسي(

ّبيثٌ بديٍتَل ذفٌبٍسيتَػعِتَاىداًـگبُدستَل ذداًؾُ دسػييفهلييبثيٍِاػييِتَل يذاستقيبهَقع يتداًـيگب

ّبيپظٍّـيتحققاّذافثٌ بدييشرّؼتِالولليبثٍِاػيِتَل ذداًؾثٌ بدي(فٌبٍسي(ٍدسػيفث ي

8

ِافضايؾاًگ ضُاوضبيّ ئتولويًؼجتثِپشداختثبالػشي ايثيِكيَستيخيذهبتهـيبٍسُهبّؾتوبيلايـيبىثيِاسائي

ايدبدػيبختبستحق قيبتّبياخشاييدسقبلتوقذقشاسدادثبداًـگبُاوضبيّ ئتولويثبدػتگبُافضايؾّويبسيؿخلي

تَػعِتَاىداًـگبُدستَل يذافضايؾدسآهذداًـگبُّبياخشاييگؼتشؽاستجب داًـگبُثبدػتگبُايٍتخلليحشفِ

ّبيپظٍّـيتحققاّذافثٌ بدييشرّؼتِفٌبٍسي

1

ّبيّبيخجشاىخذهتثباّذافثٌ بدييشرّؼتَِخِؿذىه ضاىثبالػشيدسًظشاوضبيّ ئتولويٍافضايؾّوبٌّگيسٍيِه

تحقيقاّيذافافضايؾاًگ ضُاوضبيّ ئتولويًؼجتثِپشداختثبالػشيٍفعبل يتدسساػيتبياّيذافييشرپظٍّـي

بيپظٍّـيّّبيپظٍّـيٍتقَيتّؼتِثٌ بدييشرّؼتِ
.ًذا(،ًـبىدادُؿذُاياصسٍاثطولّيبثبوالهت،ًتبيحهَسداًتظبساصاخشايّشيکاصساّجشدّبدسقبلتهدوَو6ِهبًٌذخذٍ *



گيريبحثونتيجه.6

ظيَسؿَد.دسگبماٍ ،ثيِهٌّبيتحق قدساستجب ثبػَاالتتحق قثِاخوب اؿبسُهيدساييثخؾثِيبفتِ

ّبييؿشي ،ثشاػبعهلبحجِكٌعتيداًـگبُپظٍّـيهعبًٍتحَصُساّجشديّبيتلو نٍاقذاهبتاّذاف،ؿٌبػبيي

(اّيذاف6بهِثبهعبٍىپظٍّـيداًـگبٍُّـتتياصهذيشاىپظٍّـيداًـگبُاًدبمؿيذ،ًتيبيحصييشثذػيتآهيذخ

پ ـيجشدٍهيبسآفشييّيبيثٌگبُتَػعِتيٌَلَطي،تَػعِكٌعت،بثداًـگبُاستجب تَػعِخاصوجبستٌذپظٍّـيداًـگبُ

يتَاىاي،تَػعِيػبختبستحق قبتحشفِثبّذفتَػع58ِپظٍّـي،هِاصػب ّبيّؼتِيشر(2ب.داًؾهشصّبي

استقبلهَقع تّبياخشاييٍدسًْبيتّبيثٌ بديٍفٌبٍسي،گؼتشؽاستجب داًـگبُثبدػتگبُداًـگبُدستَل ذداًؾ

هؼيتوشهبسٍهحَسيهبسخوعي،هبسٍيظگيػِالوللياصيشيقثِهبسگ شيٍتقَيتداًـگبُدسدٍهق بعهليٍث ي



 

http://qaus.sharif.ir 

 َای داوشگاَیايلیه کىفراوس ملی ارزیابی کیفیت در وظام

 3131ماٌ اردیبُشت  -صىعتی شریف داوشگاٌ  - تُران

 شمارٌ مقالٍ

1190 – QAUS 

ّبصيشػبختيپظٍّـيتَػعِديحَصُتشييتلو نساّجشهْن(8ساّجشديؿٌبػبييگشديذ.باقذامتشييهْنوٌَاىثِ

(ٍّيبّـييداًـييذٍُيبصدًُ شاصهعبًٍ يپظدساداهِدسگبمدٍمبهلبحجِثب.ذرهشؿكٌعتثباستجب گؼتشؽثشاي

ّبيپظٍّـيثبّذفثشسػيٍايدبدػبصگبسيّبيپظٍّـي(،يشرّؼتًِ شاصاوضبيّؼت87ِگبمػَمبهلبحجِثب

ّبٍثشخييً يپظٍّـيداًـيذُّبييثبهعبٍافقيه بىساّجشدّبيهٌبثعاًؼبًيٍاقذامساّجشديهزهَس،ييهلبحجِ

ِهذيشاىٍاوضبيّؼتِ تٌْيبؿيؾً يشاصّيبيثيِوويلآهيذُ،ّبيپظٍّـيهَسدهيبلعِقشاسگشفت.يييهليبحج

ّيبيپظٍّـيي،ثيِداليلوذمهَفق تيشرّؼتِ.هشدًذاسصيبثيًبهَفقساآىثق ٍِهثجتسايشرؿًَذگبىهلبحجِ

ّبثِدل لاخشايؿتبثضدُيشر،ثِاييهعٌيهِچَىيشرثيبودليِلكَسيّؼتِ(تـي 6بؿيلصيشثشؿوشدُؿذخ

ّبثِدسػيتيٍثيِييَسگ شيدسّؼتِ،يعٌيهشحلِؿيلّبيپظٍّـيثِؿيلٍاقعيتـي لًـذًذاخشاؿذّؼتِ

أهلهبفيسٍيييشرٍخذيگشفتًِـذىيشرثِدل لوذمت(2ّبكَسيثبقيهبًذًذ؛بهبهلييًـذٍدسًت دِآى

(4؛بييکً يشُّبيپظٍّـيثبپزيشؽّؼتًِقضؿذىّذفيشرثٍِػ لِهعبًٍتپظٍّـي(8؛بؿشٍ ؿتبثضدُآى

ّيبييثيشاياوضبيّ ئتولوي،ثذييهعٌيهيِچٌي يييشروذمتأهلسٍييشرٍهبفيًجَدىآىثشايتغ  شسفتبس

ّبدسگشفتيپيشٍطُوذمهَفق تّؼتِ(8فتبسّبيخوعيهبفيً ؼت؛بتغ  شسفتبسّبيفشدياوضبيّ ئتولويثِس

هيذيشاىاصييکّيشاسصييبثيهيَسد.دسّبثِكيٌعتاصػيَيهعبًٍيتپظٍّـييثِدل لوذمهعشفيّؼتِ،اصكٌعت

ِػيبثقهبًٌيذٍاػيتًييشدُايدبدايـبىووليشددستغ  شييشر،هِؿذاؿبسُخَد،ّؼتِاصپظٍّـيّبيّؼتِ ثي

ّبيکً شُّؼتٌذ.يَسهِگ تِؿذّ تبددسكذّؼتِّوبى.دٌّذهياداهِؿبىپظٍّـيّبيفعبل تثِفشديكَست

ٍهين(6خبً شُگ تِؿذ،ثشخيياصايييدالييلوجبستٌيذاصيکّبيّؼتِتـي لدساييتحق قداليلهتعذديثشاي

ّيبيثيضسگدساّنًجَدىصه ٌِّويبسيثِدل لًجَدىپيشٍطُ(فش2بً شُ،چٌذّؼتِتـي لّبيهـَقهجْنثَدى

پظٍّـيييًجَدػبختبسآهَصؿيي(4ب،(دساخت بسًذاؿتيصهبىهبفيثشايتَافقثشػشيکّؼتِهـتشک8ب،داًـگبُ

(فقيذاىداًيؾٍهْيبستهيذيشيت1ب،(وذمآهَصؽهبسخوعيدسّ   کاصهشاحلتحلي لي8ب،هـَقهبسخوعي

ِيَس.ّوبىّبيداًـگبُّبيگشٍّيدسػبيشهقشساتٍسٍيِ(اٍلَيتًذادىثِفعبل ت7ب،ّبيخوعيبسه هـيخقهي

پظٍّـييهعبًٍيتاػتهوييٍاػتهشثَ پظٍّـيّبيّؼتِيشرٍپظٍّـيهعبًٍتثِداليلايياصثخـياػت،

داًـگبُثِتشهالىػيفدسوَاهلايياصتعذادي  ضايذ.ثيشراييهَفق تثشثتَاًذآىدق قاخشايٍيشرثبصًگشيثب

ِيشرهَفق تافضايؾثشايداًـگبُهلدسّوبٌّگيايدبدً بصهٌذّبآىسفعٍاػتهشثَ ؿشي كٌعتي ّيبيّؼيت

اخيشاي(6بؿًَذگبىثِؿشرصيشاسائيِؿيذخالجتِدساييخلَفپ ـٌْبدّبييّناصػَيهلبحجِ.ثبؿذهيپظٍّـي

ِادغبمثِولويّ ئتاوضبيتـَيق(2بٍؿذُاػتخذامتبصُولويّ ئتاوضبيثشاييشراخجبسي تيکّيبيّؼيت

ِ.ً شُچٌذپظٍّـيّبيّؼتِاصتشقَيپـت جبًيياسائٍِاهيبًبتهشدىفشاّنيشيقاصّندسً شُ ايييدسويالٍُثي

تحق يق،ايييّبييبفتِيجق.گشفتقشاسهيبلعِهَسداخوب يَسثًِ ضپظٍّـييّؼتِهذيشٍ بي ًٍقؾتحق ق

دّيذ،ويذمّبيتحق قًـيبىهييّوبىيَسهِتن.ً ؼتهـخقهبهالًّؼتِهذيشاخت بساتٍّبهؼئَل تٍ بي ،

ّبيپظٍّـيدستغ  شسٍييشداوضبيّ ئتولويثيِػيَيهيبسخوعيي،هؼيتوشٍهحيَسي،دسهَفق تيشرّؼتِ

اسدًبؿياصوذمػبصگبسيهبسهشدّبيهختل هذيشيتهٌيبثعاًؼيبًي،اصخوليِآهيَصؽٍتَػيعِ،اسصييبثيثؼ بسيهَ

ِتـي لّبيهـَقٍهجْنثَدىهن"ووليشدٍخجشاىخذهتاػت.ثِيَسهثب تن هيِيييياص"ً يشُچٌيذّؼيت

هؤل ِخجشاىخذهتثباقذامساّجشديدٌّذُوذمػبصگبسيّبييکً شُؿٌبختِؿذُاػت،ًـبىداليلتـي لّؼتِ

ث يبًگشً يبصثيِ"ّيبيخوعييفقذاىداًؾٍهْبستهذيشيتهبس"ّبيپظٍّـياػت.ثِّو يتشت تتنيشرّؼتِ

ّبيايييشرثذٍىتَخِثِػيبيشدّذ شف تتَخِثِهؤل ِآهَصؽٍتَػعِاػت.دسهدوَ ًتبيحتحق قًـبىهي

ّبياًدبمؿذُهِث بًگشويذمهَفق يتييشرتَاًذدسوولهتدليگشدد.ثشهجٌبيهلبحجِوياي،ًساّجشدّبيٍ   ِ
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تَاًذاخشايي،اثشثخؾٍايًويّبيگًَبگَىػيفٍ   ِهضثَساػت،تذٍييساّجشدثشايتٌْبيکهؤل ِاصه بىهؤل ِ

تَاىگ تتَخيِثيِػيبصگبسيايهيّبيٍ   ِِآه ضثبؿذ.ثبتَخِثًِقؾهٌبثعاًؼبًيدساخشايػبيشهؤل هَفق ت

ّبخَاّذػبصياثشثخؾآىايثشپ بدُاياّو تٍتأث شٍيظُبافقي(ساّجشدّبيهٌبثعاًؼبًيثبػبيشساّجشدّبيٍ   ِ

داؿت.

ّبيّؼتِايدبدػبصگبسيافقيه بىساّجشدهٌبثعاًؼبًيثباقذامساّجشديثشايّبياييتحق قثشاػبعيبفتِ

ضيشٍسي6ٍ2،ثِؿشرخذٍ ّيبي«خجشاىخذهت»ٍ«آهَصؽٍتَػعِ»يساّجشدّبييدسدٍحَصُاتخبرپظٍّـي،

 ثًِظشهيسػذ.



وپيطنهاداتمطالعاتآتيهايتحقيق.محدوديت7

ّبييٍخَدداؿتهِوجبستٌذاصخدساًدبماييتحق ق،هحذٍديت

ِػبصيساّجشدّبيپظٍّـيّوبٌّگ 6 ٍُهٌبثعاًؼبًيهِّشدٍاصخولِساّجشدّبيػيفٍ   ي ّيبثيِايداًـيگب

ػبصيساّجشدّبيهيذيشيتسًٍذ،ثبيذثِكَستدٍػَيِهَسدتَخِقشاسگ شد.دساييتحق قثِّوبٌّگؿوبسهي

يپظٍّـييثيبػبصيساّجشدّيبتأث شّوبٌّگ.پ ـٌْبدهيؿَدهٌبثعاًؼبًيثبساّجشدّبيپظٍّـيپشداختِؿذ

 .گ شدساّجشدّبيهذيشيتهٌبثعاًؼبًيدستحققاّذافهالىداًـگبُكٌعتيؿشي هَسدهيبلعِقشاس

اصآىخبهِهذ ًظشياػت بدُؿذُدساييتحق قفقطدسهَسدداًـگبُكٌعتيؿشي ثِهبسثشدُؿذُاػيت، 2

ؿَدثيبتحق قيبتث ـيتشدسػيبيشثٌبثشاييپ ـٌْبدهي.ؼتّبيديگشً لزاًتبيحآىالضاهبًقبثلتعو نثِداًـگبُ

 هذ هَسدثشسػيدق ققشاسگ شد.كحتّبيپظٍّـيًٍ ضػبصهبىّبداًـگبُ

تيَاىاًتظيبسداؿيتهيِثيبهييفشاّنًـذ.افشاديصهبًيِاًدبمتحق ق،اهيبىهلبحجِثبتوبهثِدل لهحذٍديت 8

 داًـگبُكٌعتيؿشي ثِصٍايبيخذيذياصهَضَ تحق قدػتيبفت.هلبحجِثبػبيشاوضبيّ ئتولوي

ايثَدىفيشاّنًـيذ،هويييدساييتحق ق،اهيبىت ي کقشاسدادّبياستجب ثبكٌعتاصًظشهبسثشدييبتَػعِ 4

 تشثتَاىايالوبتث ـتشيهؼتهشد.ّبيدق قاػتثبت ي کاييقشاسدادّبٍهلبحجِ

بً ؼناسصيبثيووليشداوضبيّ ئتولويثِيَسهليثشسػيؿذ،اصآىخبهِاييهيبً ؼنثشدساييتحق ق،هي 8

تشاييهؤل ِثتَاًذًتبيحايييتحق يقساسػذثشسػيدق قّبيخجشاىخذهتتأث شصيبديداسد،ثًِظشهيساّجشد

شيتهٌيبثعاًؼيبًيهبًٌيذاسصييبثيّبيهيذيؿَداثشثخـيّوبٌّگيػبيشهؤل ِّو ٌ يپ ـٌْبدهيثْجَددّذ.

ّبهَسدهيبلعِقشاسگ شد،تباصايييشيقووليشدٍاستقبلثبساّجشدّبيپظٍّـيدستحققاّذافپظٍّـيداًـگبُ

 هذ اسائِؿذُدساييتحق ق،تَػعِدادُؿَد.
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