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ٛ٘1یسٙذٔ ٜسئ ،َٛدا٘طدٛی دوتشای ٔذیشیت آٔٛصضی ،دا٘طىذ ٜػّ ْٛتشثیتی ،دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ اغفٟبٖ (خٛساسٍبٖ) ،اغفٟبٖ ،ایشاٖ.
 2دا٘طدٛی دوتشای ٔذیشت آٔٛصضی ،دا٘طىذ ٜػّ ْٛتشثیتی ،دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ اغفٟبٖ (خٛساسٍبٖ) ،اغفٟبٖ ،ایشاٖ.

چکیدٌ
ٔف ْٟٛػّٕىشد دس د ٚدٌ ٝٞزضت ٝدس ٔشوض تحٛالت ٔذیشیت دِٚتی لشاس ٌشفت ٚ ٝثٞ ٝذف ٔحٛسی آٖ تجذیُ ضذ ٜاست .ری
٘فؼبٖ ،خٛاستبس آٌبٞی اص اقالػبت ػّٕىشد سبصٔبٖ  ٞبی دِٚتی ٘ ٚتبیح فؼبِیت ٞبی آٟ٘ب ٞستٙذ؛ ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ،ایٗ ػػش ،ػػش
حىٕشا٘ی ثٚ ٝسیّٔ ٝذیشیت ػّٕىشد ٘بْ ٌشفت ٝاستٔ .ذیشیت ػّٕىشد ثب تبثیش ٔثجت ثش ػّٕىشد سبصٔبٖ افضایص ثٟشٚ ٜسی
افضایص وبس  ٚخذٔبت  ٚاستمبء سكح سؾبیتٕٙذی ٔطتشیبٖ سا فشأ ٓٞی ٕ٘بیذٞ .ذف اغّی ایٗ پژٞٚص ثشسسی ٔذیشیت ٔجتٙی
ثش ػّٕىشد ٔذیشاٖ  ٚاثشات آٖ ثش ثٟشٚ ٜسی ٔؼّٕبٖ ٔذاسس اثتذایی است .پژٞٚص حبؾش اص ٘ٛع تٛغیفیٔ -مبیسٝای ٔی ثبضذ
خبٔؼٝی آٔبسی ایٗ تحمیك ساوّیٔ ٝذیشاٖ ٔذاسس ٔمكغ اثتذایی ضٟش لبیٗ تطىیُ ٔی دٙٞذ؛ و ٝاص قشیك ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی تػبدفی
سبد ٜتؼذاد ٘ 50فش ا٘تخبة ضذ٘ذ .اثضاس پژٞٚص ثٝغٛست پشسطٙبٔٔ ٝیثبضذ .دس ایٗ پژٞٚص ثشای تدضی ٚ ٝتحّیُ دادٜٞب اص
٘شْافضاس  Spss20استفبد ٜضذ ٜاست .دس ٔشحّٝی ٟ٘بیی دادٜٞبی حبغُ ثب استفبد ٜاص آٔبس تٛغیفی  ٚؾشیت ٕٞجستٍی
پیشسٛٔ ٖٛسد تدضی ٚ ٝتحّیُ لشاس ٌشفت٘ ٚ ٝتبیح صیش حبغُ ضذ :ثیٗ ٔیضاٖ ثىبسٌیشی ٔذیشاٖ اص ٔذیشیت ٔجتٙی ثش ػّٕىشد ٚ
ٔیضاٖ ثٟشٚ ٜسی ٔؼّٕبٖ ساثكٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙی داسی ٚخٛد داسد.
کلیدياصٌَا :اثتذایی ،ثٟشٚ ٜسیٔ ،ذیشیت ػّٕىشد.
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مقدمٍ
ٔذیشیت ػّٕىشد ثب تبثیش ٔثجت ثش ػّٕىشد سبصٔبٖ افضایص ثٟشٚ ٜسی افضایص وبس  ٚخذٔبت  ٚاستمب سكح سؾبیتٕٙذی ٔطتشیبٖ سا
فشأ ٓٞی ٕ٘بیذٔ .ذیشیت ٔجتٙی ثش ػّٕىشد سا ٔیتٛاٖ دس یه ٔحیف یب حذالُ پیصصٔیٞٝٙبی الصْ ث ٝاخشاء دسآٚسد دس ٘تیدٝ
دس ثیطتش سبصٔبٖٞب لبثُ پیبد ٜوشدٖ است .ایٗ سیستٓ سٚضی ٘ظبْٔٙذ است و ٝثب قشاحی ٔٙبست ٘تبیح سا دس حذالُ صٔبٖ
ٕٔىٗ اسائٔ ٝیوٙذ .تأویذ ثش پبسخٌٛئی تهته اػؿبی فشایٙذٞبِ ،حبل وشدٖ ٘ظش ٔطتشیبٖ  ٚپبسخخٛاٞبٖ دس ثش٘بٔٞٝب  ٚاٞذاف
سبصٔبٖ  ٚث ٝقٛس وّی دسٌیشی  ٕٝٞایٗ افشاد دس ثٟجٛد ویفیت سبصٔبٖ  ٚاِمبی سٚح ػذاِت  ٚضبیست ٝسبالسی دس وُ تطىیالت
اص خّٕٚ ٝیژٌیٞبی ٔتٕبیض وٙٙذ ٜایٗ سٚش ٘ٛیٗ ٔذیشیتی اص سبیش سٚشٞبی ٔشس ٚ ْٛپیطیٗ ٔیثبضذ (ٔیشصا غبدلی ٚ
ٕٞىبساٖ ،1381 ،ظ.)5
مثاوی وظزی
ػػش ػّٕىشد ٘سجت ثٞ ٝذف خٟب٘یِ ثٟجٛد سبصٔب٘ی  ٚثٟجٛد دِٚت ،تؼٟذ ایدبد وشد ٜأب ؾشٚستبً دسثبس ٜآٖ ٚؾٛح  ٚضفبفیت
ایدبد ٘ىشد ٜاستٛٔ .یٙیٟبٖ ثش ایٗ ثبٚس است و ٝدس ثبة تحٛالت ٔذیشیت ػّٕىشد ،ثضسي ٕ٘بیی ضذ ٜاستٔ .ذیشیت ػّٕىشد تب
ث ٝحبَ ،آٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝا٘تظبس ٔی سفت ،ٝوبس ٘ىشد ٜاست  ٚثبیذ ثب تٛخ ٝث ٝؾؼف ٞب  ٚلٛت ٞبیص دس آٖ ثبصٍ٘شی وشد (یبٚسی ٚ
ٕٞىبسٖ ،1392 ،ظ.)81
ٔف ْٟٛػّٕىشد دس د ٚدٌ ٝٞزضت ٝدس ٔشوض تحٛالت ٔذیشیت دِٚتی لشاس ٌشفت ٚ ٝثٞ ٝذف ٔحٛسی آٖ تجذیُ ضذ ٜاست .ری
٘فؼبٖ ،خٛاستبس آٌبٞی اص اقالػبت ػّٕىشد سبصٔبٖ ٞبی دِٚتی ٘ ٚتبیح فؼبِیت ٞبی آٟ٘ب ٞستٙذ؛ ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ،ایٗ ػػش ،ػػش
حىٕشا٘ی ثٚ ٝسیّٔ ٝذیشیت ػّٕىشد ٘بْ ٌشفت ٝاست .اِجتٛٙٞ ٝص ادثیبت دا٘طٍبٞی ،تفسیشی سبصٌبس اص ٔؼٙبی ػّٕىشد ٘ ٚظشی
سٚضٗ دسثبس ٟٓٔ ٜتشیٗ ػٙبغش ٔذیشیت ػّٕىشد دس ثخص دِٚتی ػشؾ٘ ٝىشد ٚ ٜاخٕبػی دسایٗ ثبسٚ ٜخٛد ٘ذاسد .اثٟبْ  ٚآضفتٍی
ٔفٟٔٛی دس ادثیبت ٔذیشیت ػّٕىشد سبصٔب٘ی ٘ ٚیض پشاوٙذٌی  ٚاختالف ٔیبٖ ٔذَٞبی ٔختّف ،ثش خأل ٘ظشی دس ایٗ حٛصٜ
دالِت ٔی وٙذ (یبٚسی ٕٞ ٚىبس ،1392 ،ظ.)79
ٔذیشیت ػّٕىشد سٚیىشدی است و ٝثب دادٖ آٔٛصضٟبی الصْ ث٘ ٝیشٚی وبس ٕٞ ٚچٙیٗ ثشلشاسی یه ٘ظبْ ٔٙػفب٘ ٝدس اسصیبثی
ػّٕىشد وبسوٙبٖ ٘ ٚیض ثشلشاسی ٘ظبٟٔبی حمٛق ٔ ٚضایب  ٚپبداضٟبی ٔجتٙی ثش ػّٕىشد ،سؼی دس ایدبد ٕٞذِی ثیٗ وبسوٙبٖ ٚ
سشپشستبٖ د اسد تب اص ایٗ قشیك اٞذاف وبسوٙبٖ سا ثب اٞذاف سبصٔبٖ ٕٞسٕٛ٘ ٛد ٚ ٜثش ثٟشٚ ٜسی ٘یشٚی ا٘سب٘ی ثیبفضایذ (سیذی ٚ
ٕٞىبس ،1388 ،ظ.)58
ثخطی اص ٘بوبسآٔذی ٔذیشیت ػّٕىشد دس سبصٔبٖ ٞبی دِٚتی ث ٝچٍٍ٘ٛی اخشای ایٗ ٘ظبْ ٔشثٛـ است أب خأل ٘ظشی ٘یض ٔسئّٝ
ای خذی است وٕ٘ ٝی تٛاٖ آٖ سا ٘بدیذٌ ٜشفت .اثٟبْ  ٚآضفتٍی ٔفٟٔٛی دس ادثیبت ػّٕىشد سبصٔب٘ی دس ثخص دِٚتی ٚ
غیشا٘تفبػی ٘ ٚیض پشاوٙذٌی ٔذَ ٞب  ٚتٙبلؽ ٔیبٖ آٟ٘ب ث ٝحذی است و ٝسیٍُ  ٚسبٔشٔتش ( )2008پس اص ٔكبِؼ ٚ ٝتحّیُ
ٔ ٕٝٞمبالت ایٗ حٛصٔ ٜذػی ٞستٙذ و ٝث ٝقٛس وّی ،دا٘ص ا٘جبض ٝدس ایٗ سضت ،ٝفبلذ ٘ظش سٚضٗ دسثبس ٟٓٔ ٜتشیٗ ػٙبغش
تجییٙی ثشای سٙدص  ٚاسصیبثی ػّٕىشد سبصٔبٖ ٞبی دِٚتی  ٚغیشا٘تفبػی است (یبٚسی ٕٞ ٚىبساٖ ،1392 ،ظ.)81
ٔذیشیت ػّٕىشد فشایٙذی است و ٓٞ ٝاسصضیبثی ػّٕىشد ٘ ٓٞ ٚظبٟٔبی ا٘ؿجبقی  ٚخف ٔطیٞبی سسیذٌی ث ٝضىبیبت سا ثٝ
ػٛٙاٖ اثضاس ٔذیشیتی خٛد دس ثشٔیٌیشد .ف ٚ ٖٛٙاثضاس ایٗ ٔذیشیت ثشای ثبال ثشدٖ ثٟشٜٚسی وبسوٙبٖ  ٚوست ٔضیت سلبثتی
سبصٔبٖ ث ٝوبس ٔیسٚد(سیذی ٕٞ ٚىبس ،1388 ،ظ.)58
آٖ چ ٝد٘یبی أشٚص سا اص د٘یبی چٙذد ٝٞلجُ سبصٔبٖ ٞب ٔتٕبیض ٔی ٕ٘بیذٔ ،حیف ٘بپبیذاس  ٚپیچیذ ،ٜسلبثت فضایٙذ ،ٜتغییش ٚ
تحٛالت سشیغ  ٚتٛسؼ ٝی سٚصافض ٖٚاستجبقبت (ضیخ صادٕٞ ٚ ٜىبس.)1387 ،
تحٛالت و٘ٛٙی ٚخٛد ٘ظبْ ٔذیشیت ػّٕىشد اثشثخص سا ثشای سبصٔبٖ ٞب اختٙبة ٘بپزیش ٕ٘ٛد ٜاست؛ ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝفمذاٖ
اسصیبثی دس اثؼبد ٔختّف سبصٔبٖ (اػٓ اص اسصیبثی استفبد ٜاص ٔٙبثغ  ٚأىب٘بت ،وبسوٙبٖ ،اٞذاف  ٚاستشاتژی ٞب) ث ٝػٛٙاٖ یىی اص
ػالیٓ  ٚثیٕبسی ٞبی سبصٔبٖ لّٕذاد ٔی ضٛد (ٚصاست ثٟذاضتِ .)1384 ،زا ٕٝٞ ،ی سبصٔبٖ ٞب ثٛ٘ ٝػی دسٌیش ٔم ِٝٛی اسصیبثی
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ػّٕىشد سبصٔب٘ی ٞستٙذ؛ أب آ٘چ ٝو ٝثش آٖ أشٚص ٜتٛافك ٘ذاس٘ذ ،چبسچٛة ٞب ،سٚش ٞب  ٚفشایٙذٞب ٔی ثبضذ (ضیخ صاد،1388 ،ٜ
ظ.)58
ٔذیشیت ػّٕىشد ثٙٔ ٝظٛس دستیبثی ث٘ ٝتبیح  ٚپیبٔذٞبی ٔٛسد ا٘تظبس اص سبصٔبٖ ٞبی دِٚتی ٘ ٚیض پبسخٍٛیی ث ٝریٙفؼبٖ ٚ
ػبٔٔ ٝشدْ دس لجبَ ٞضیٞ ٝٙبیی و ٝاص ٔٙبثغ ػٕٔٛی ٔی ضٛد ،ثسیبس حبئض إٞیت است  ٚاػتٕبد ٔشدْ سا ث ٝدِٚت افضایص
ٔی دٞذ ٘یُ ث ٝاٞذاف ٘ ٚتبیح ٔٛسد ا٘تظبس ٘یبصٔٙذ تؼشیف سٚضٗ ،سّسّٔ ٝشاتجی  ٚخبٔغ اص آٟ٘ب ثٔ ٝثبث ٝػّٕىشد سبصٔبٖ،
قشاحی ضبخع ٞب  ٚسٙدٞ ٝبیی ثشای سٙدص دٚس ٜای ػّٕىشدٔ ،ؼیبسٞبیی ثشای اسصیبثی ػّٕىشد ،قشاحی ثش٘بٔٞ ٝبی ثٟجٛد
 ٚپبیص ٔستٕش فؼبِیت ٞب ثشای اقٕیٙبٖ اص تحمك اٞذاف  ٚثبصٍ٘شی دس آٟ٘بست (یبٚسی ٕٞ ٚىبس ،1392 ،ظ.)80
مشایای مدیزیت عملکزد
ٔذیشیت ػّٕىشد ٔی تٛا٘ذ ٔضیتٟبی صیبدی ثشای وبسوٙبٖ ،سشپشستبٖ  ٚسبصٔبٖ ثٚ ٝخٛد آٚسد .سٚیىشد ٔذیشیت ػّٕىشد ثب
ثٟشٌٜیشی اص اسصضیبثیٞبی دلیك ٙٔ ٚظٓ ،ثبصخٛسد ػّٕىشد ٔطخػی سا ثشای ثٟجٛد ػّٕىشد وبسوٙبٖ فشأ ٓٞیآٚسد ،اِضأبت
وبسآٔٛصی ٔٛسد ٘یبص ثشای پیطشفت  ٚاستمبی وبسوٙبٖ سا تؼییٗ  ٚس٘ٚذ تٛسؼ ٝفشدی  ٚسبصٔب٘ی سا ٕٛٞاس  ٚتسٟیُ ٔیٕ٘بیذ .ثیٗ
تػٕیٌٓیشی وبسوٙبٖ  ٚػّٕىشد ،استجبـ ٘ضدیىی ثشلشاس ٔیوٙذ  ٚسشا٘دبْ اٍ٘یضش  ٚثٟشٜٚسی وبسوٙبٖ سا افضایص ٔیدٞذ،
تؼذادی اص ٚیژٌی ٞب ٔ ٚضایب دس س ٝحٛص ٚ ٜاص دیذٌبٟٞبی سبصٔب٘ی ،وبسوٙبٖ  ٚسشپشستبٖ لبثُ ثشسسی  ٚقجمٝثٙذی ٔیثبضٙذ:
الف) اس دیدگاٌ ساسماوی
.1

ثب اػٕبَ سٚیىشد ٔزوٛس ،اسصضٟبی سبصٔب٘ی تمٛیت ٔیض٘ٛذ.

.2

وبسٔٙذاٖ  ٚسشپشستبٖ ساحتتش ثب ٌ ٓٞفتٍٔ ٛیوٙٙذ  ٚاٞذاف ٔٛسد ٘ظش سبصٔبٖ ثٟتش ٔحمك ٔیٌشدد.

.3

اٞذافٔ ،مبغذ  ٚاِٛٚیتٟبی سبصٔب٘ی ث ٝقٛس ٚاؾح ٔ ٚطخع دس دستشس ٍٕٞبٖ لشاس ٔیٌیشد.

.4

ایدبد ٔٛاص٘ ٝثیٗ فطبسٞبی وٛتبٜٔذت ثشای تِٛیذ ٘ ٚیبص ثّٙذٔذت سضذ  ٚتٛسؼ ٝحشفٝای وبسوٙبٖ

.5

ایدبد تؼٟذ سبصٔب٘ی پبیذاس ،خٟت دادٖ پبداضٟبی الصْ ث ٝفؼبِیتٟبی ثشتش دس ٔحُ وبس

.6

ثشلشاسی ٘ٛػی تٙبست ثیٗ فش ًٙٞسبصٔبٖ  ٚخف ٔطیٞبی اسصضیبثی آٖ

ثب سبختبس سٙتی ٘ ٚبوبسآٔذ حمٛق  ٚدستٕضد ٔمبثّٔ ٝیضٛد  ٚپشداختٟب ثیطتش ثش ػّٕىشد  ٚوبسایی افشاد ٔتٕشوض
.7
ٔیٌشدد(سیذی ٕٞ ٚىبس ،1388 ،ظ.)62
.8
ب) اس دیدگاٌ سزپزستان
.1

اسصضیبثی وبسوٙبٖ ساحتتش ا٘دبْ ضذ ٚ ٜتبثیش اسصضیبثیٞب دس افضایص ثٟشٜٚسی وبسوٙبٖ ثیطتش ٔیضٛد.

.2

سشپشستبٖ ثب ٞذایت وبسوٙبٖ ،اٞذاف آٟ٘ب سا ثب اٞذاف سبصٔبٖ ٕٞسٔ ٛیٕ٘بیٙذ.

.3

ایدبد فؿبی ٔٙبست خٟت ثشلشاسی استجبـ ٌ ٚفتٍٛی غشیح ،ثی تىّف  ٚدٚخب٘ج ٝثیٗ سشپشستبٖ  ٚوبسوٙبٖ

.4

تػٕیٌٓیشی سشپشستبٖ  ٚوبسوٙبٖ صیشٔدٕٛػٝ

.5
ٔیثبضذ.

سشپشستبٖ غشفبً ث ٝاثؼبد ٔٙفی ػّٕىشد وبسوٙبٖ تبویذ ٕ٘یوٙٙذ  ٚخٙجٞٝبی ٔثجت ػّٕىشد آٟ٘ب ثیطتش ٔٛسد تٛخٝ

سشپشستبٖ ػاللٙٔٝذ ث ٝتطشیح ٘ظبْ اسصضیبثی  ٚچٍٍ٘ٛی اػٕبَ آٖ ثشای وبسوٙبٖ ٔیثبضٙذ  ٚدس تٛؾیح فشآیٙذ
.6
ٔزوٛس خذیت الصْ سا ث ٝػُٕ ٔیآٚس٘ذ.
اػٕبَ ٘ظبْ اسصضیبثی ٔذیشیت ػّٕىشد ثش ػٟذ ٜسشپشستبٖ آٔبد ٚ ٜآٌب ٚ ٜخذی ٔیثبضذ و ٝاضشاف وبُٔ ثش ػّٕىشد
.7
ٚالؼی وبسوٙبٖ صیش ٔدٕٛػ ٝخٛد سا داس٘ذ.
.8

خٛداسصضیبثی وبسوٙبٖ ،ثخطی اص فشایٙذ ثبصخٛسد سسٕی است(سیذی ٕٞ ٚىبساٖ ،1388 ،ظ.)63
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ج) اس دیدگاٌ کارکىان
.1

دضٕٙی ثیٗ افشاد سبصٔبٖ وبٞص یبفت ٚ ٝخكش ٘بضی اص اػٕبَ خط٘ٛت ثیٗ وبسوٙبٖ وبٞص ٔییبثذ.

.2

پشداخت حمٛق ٔ ٚضایب ،پبداضٟب  ٚسبیش پشداختٟبی خجشا٘ی ثش اسبس اسصش ػّٕىشد  ٚوبسایی افشاد ٔتٕشوض است.

.3

وبسوٙبٖ ٚظبیف خٛد سا ثٟتش دسن وشد ٚ ٜثب سإٙٞبیی سشپشستبٖ دس سسیذٖ ث ٝاٞذاف سبصٔبٖ تالش ٔیٕ٘بیٙذ.

.4

ػّٕىشدٞبی وبسوٙبٖ ث ٝقٛس وبُٔ  ٚث ٝغٛست ّٕٔٛسٚ ،اؾح  ٚسٚضٗ ا٘ذاصٌٜیشی ٞ ٚذایت ٔیض٘ٛذ.

.5

اسصضیبثی ػّٕىشد وبسوٙبٖ ثبػث افضایص  ٚتطٛیك سضذ حشفٝای ضذ ٚ ٜا٘تمبَ فش ًٙٞآٖ سا تسٟیُ ٔیٕ٘بیذ.

ث ٝوبسوٙبٖ فشغت اظٟبس ٘ظش دس ثبسٔ ٜسبیُ ،اٞذاف  ٚثش٘بٔٞٝب ٕٞ ٚچٙیٗ ثحث  ٚتجبدَ ٘ظش دسثبس ٜآٟ٘ب دادٔ ٜیضٛد
.6
تب دس ٔحیكی غٕیٕی ٘ظشات خٛد سا ث ٝسشپشست ٔٙتمُ ٕ٘بیٙذ.
وبسوٙبٖ ،ثبصخٛسد وبفی ٔ ٚستٕش سا اص قشیك ٔٙبثغ ٔختّف (سشپشستبٖٔ ،طتشیبٖٕٞ ،ىبساٖ  )...ٚدسیبفت ٔیوٙٙذ تب اص
.7
ٔٛلؼیت خٛد دس ٔٛسد ػّٕىشد ٔٛسد ا٘تظبس آٌبٞی وست ٕ٘بیٙذ.
.8

خٛداسصضیبثی وبسوٙبٖ ثخطی اص فشآیٙذ ثبصخٛسد سسٕی است(سیذی ٕٞ ٚىبس ،1388 ،ظ.)64

فزایىدَای مدیزیت مثتىی تز عملکزد
-1

مقًلٍ تثثیت َدفُای عملکزد ثٛٔ ٝاسدی چ ٖٛثش٘بٔ ٝسیضی استشاتژیه (ا٘كجبق ٞذفٟبی استشاتژیه سبصٔبٖ ثب

ٞذفٟبی وبسوٙبٖ) ،تدضی ٚ ٝتحّیُ ضغُ  ٚتدضی ٚ ٝتحّیُ ٚظیف ،ٝضشح ضغُ ،ضبیستٍی ِ ٚیبلت ٞبی وبسی  ٚتؼییٗ ٞذفٟبی
وبسی ثب ٕٞىبسی وبسوٙبٖ اضبسٔ ٜی ٕ٘بیذٔ ،جبحث فشػی دیٍشی و ٝدس ایٗ ثحث ٚاسد ٔی ضٛد ػجبستٙذ اص حمٛق ٔ ٚضایبی
وبسوٙبٖ ،ثٟجٛد سٚی ٝوبسی ٔ ٚسیش وبسی وبسوٙبٖ ،خاللیت ٛ٘ ٚآٚسیٔ ،ذیشیت ػّٕىشد وبسوٙبٖٔ ،ذیشیت ٔجتٙی ثش ٞذف،
ٔزاوش ،ٜثٟجٛد وبسوٙبٖ ،سشپشستی ،آٔٛصش ٔجتٙی ثش خٛاستٍب ٜسشپشستبٖ  ٚفشاٌیشاٖ.
-2

طزح َای عملکزدی ثٛٔ ٝاسدی چ ٖٛاستب٘ذاسدٞبی ػّٕىشدی ،ثخص  ٚاسصیبثی ػّٕىشد وبسوٙبٖ اضبس ٜداسد.

-3

وظارت ي تاسخًرد ثٔ ٝجبحثی چ ٖٛایدبد آٔبدٌی دس وبسوٙبٖ ثشای ضٙبخت ٔجبحث اسصضیبثی ػّٕىشد ،اخشای

اسصضیبثی ػّٕىشد ٘ ٚتیدٌ ٝیشی اص اسصضیبثی ػّٕىشد ٔی پشداصد.
ػال ٜٚثش ٔٛاسد فٛق ثٔ ٝسبئّی چ ٖٛتفٛیؽ اختیبس ،اٍ٘یضش ،ایدبد اػتٕبد ٍ٘ ٚشش اسصش ،سشپشستیٔ ،طبٚس٘ ،ٜظبست ،اخاللیبت
وبسیٔ ،ذیشیت تؼبسؼ پشداختٔ ٝی ضٛد .دس ٔم ِٝٛاسصضیبثی ػّٕىشد ثٔ ٝجبحثی چ ٖٛثبصخٛسد ٔطبسوتی ،ضٛٙائی سخٗ
وبسوٙبٖٔ ،زاوش٘ ٚ ٜح ٜٛاسائٔ ٝكبِت ،غحجت وشدٖٔ ،طبٚس ،ٜاٍ٘یضش  ٚاخاللیبت وبسیٔ ،ذیشیت تؼبسؼ پشداختٔ ٝی ضٛد.
-4

ضىاخت مسائل عملکزدی کارکىان ثٛٔ ٝاسدی چٔ ٖٛطبٚس٘ ٚ ٜح ٜٛاسائ ٚ ٝسخٗ وبسوٙبٖ ،سشپشستی ،تفٛیؽ

اختیبس٘ ،ظبست ،اخاللیبت وبسی ،اٍ٘یضش ،لذست ٘ ٚفٛر ،تؼبسؼ ،لب٘ ٖٛوبسوٙبٖ ،خف ٔطی ٞبی وبسوٙبٖ ،ثش٘بٔٞ ٝبی ٔطبٚسٜ
وبسوٙبٖ پشداختٔ ٝی ضٛد.
-5

تُثًد عملکزد کارکىان ثٛٔ ٝاسدی چ ٖٛسشپشستی ،تفٛیؽ اختیبس٘ ،ظبست ،اخاللیبت وبسی ،اٍ٘یضش ،آٔٛصش،

ثش٘بٔٞ ٝبی ٔطبٚس ٜوبسوٙبٖ اضبس ٜداسد.
-6

اخزاج کارکىان ثٛٔ ٝاسدی چ ٖٛحمٛق وبسوٙبٖ ،سیبستٟب  ٚخف ٔطی ٞبی وبسوٙبٖ  ٚسبصٔبٖ پشداختٔ ٝی ضٛد

(وشدسستٕی.)1390 ،
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معایة مدیزیت عملکزد
٘ظبٟٔبی ٔذیشیت ػّٕىشد دس غٛستی و ٝثبػث ثٟجٛد ػّٕىشد فشد ٘طٛد  ٚثبػث پیطشفت  ٚاستمبی ػّٕىشد سبصٔبٖ ٍ٘شدد ،ثٝ
دِیُ اص دست دادٖ صٔبٖ ٙٔ ٚبثغ ٔػشف ضذ ٜثشای قشاحی  ٚاخشای آٖ ث ٝػٛٙاٖ ٔٙجغ ٞضی ٝٙتّمی ٔیٌشد٘ذ و ٝ٘ ٝتٟٙب ثبػث
افضایص ثٟشٜٚسی ٍ٘شدیذ ٜاست ثّى ٝثبػث ایدبد ٘ٛػی صیبٖ ٘یض ٌشدیذ ٜاست.
ثشخی اص ٔؼبیت ٘ظبْ ٔذیشیت ػّٕىشد ث ٝضشح صیش ٔیثبضٙذ:
.1
ٔیوٙٙذ.

سبصٔبٟ٘ب٘ ،ظبٟٔبی ٔذیشیت ػّٕىشد سا ثب ٘ظبٟٔبی اسصیبثی ػّٕىشد اضتجبٔ ٜیٌیش٘ذ  ٚآٟ٘ب سا ٔؼبدَ  ٓٞلّٕذاد

.2

ثیطتش ٘ظبٟٔبی ٔذیشیت ػّٕىشد ،ث ٝخبی خٞٛش ٚ ٜرات داسای پپیصپبافتبدٌی  ٚػشؼ ٔیثبضٙذ.

ثؼؿبً ٔذیشیت ػّٕىشد سا ث ٝػٛٙاٖ ٘ظبْ ٘ظبست تحٕیّی تّمی ٔیوٙٙذ تب ایٗ و ٝآٖ سا ث ٝػٛٙاٖ یه ٘ظبْ تٛسؼٝای دس
.3
٘ظش ثٍیش٘ذ.
دس ثیطتش سبصٔبٟ٘بٚ ،احذٞبی ٔٙبثغ ا٘سب٘ی تٟٙب ٚاحذٞبی ٔسئ َٛقشاحی  ٚوٙتشَ ٘ظبْ ٔذیشیت ػّٕىشد ٔیثبضٙذ.
.4
حبَ آٖ و ٝایٗ ٘ظبْ یه سٚیىشد ٔطبسوتی  ٚفشاٌیش سبصٔب٘ی است و ٝثبیذ تٛسف وّیٚ ٝاحذٞبی سبصٔب٘ی اػٕبَ  ٚاخشا ٌشدد.
.5

ثسیبسی اص سشپشستبٖ فبلذ ٟٔبستٟبی الصْ ثشای اػٕبَ یب ثٟجٛد ٔذیشیت ػّٕىشد ٔیثبضٙذ (سیذی ٕٞ ٚىبساٖ.)1388 ،

اَداف پضيَص
ٞذف وّی :ثشسسی ٔذیشیت ٔجتٙی ثش ػّٕىشد ٔذیشاٖ  ٚاثشات آٖ ثش ثٟشٚ ٜسی ٔؼّٕبٖ ٔذاسس اثتذایی
اٞذاف خضئی:
ثشسسی ٔضایبی ٔذیشیت ٔجتٙی ثش ػّٕىشد
چٍٍ٘ٛی اسصیبثی ٔذیشیت ٔجتٙی ثش ػّٕىشد
ضٙبسبیی ٔذِی ٔفٟٔٛی ثشای ٔذیشیت ٔجتٙی ثش ػّٕىشد
فزضیٍ پضيَص
ثیٗ ٔیضاٖ ثىبسٌیشی ٔذیشاٖ اص ٔذیشیت ٔجتٙی ثش ػّٕىشد ٔ ٚیضاٖ ثٟشٚ ٜسی ٔؼّٕبٖ ساثكٔ ٝؼٙی داسی ٚخٛد داسد.
پیطیىٍ پضيَص
یبٚسی ؛صاٞذی ( )1392دس پژٞٚطی ث ٝقشاحی ٔذَ ٔفٟٔٛی ٔذیشیت ػّٕىشد سبصٔب٘ی ثشای سبصٔبٖ ٞبی دِٚتی  ٚغیشا٘تفبػی
پشداختٙذ .ثذیٗ ٔٙظٛسٔ ،ذَ ٞبی ایٗ حٛص ٜثب سٚیىشد ویفی  ٚسٚش تحّیُ ٔؿٕ٘ٛی تدضی ٚ ٝتحّیُ ضذ .سپس ثب اتىبء ثش سٝ
ٔؿٕٔ ٖٛحٛسی ث ٝدست آٔذ ٌٝ٘ٛ ،ٜضٙبسی ٔذَٞب ػشؾ ٝضذ و ٌٝ٘ٛ ٝایذٜآَ ،پطتٛا٘٘ ٝظشی قشاحی ٔذَ ٔفٟٔٛی ایٗ
تحمیك است .ثش اسبس ٔذَ ٔفٟٔٛی پیطٟٙبدضذ ٜدس ایٗ ٔمبِٔ ،ٝذَ ٔكّٛة ٔذیشیت ػّٕىشد سبصٔب٘ی ،خبٔغِ س ٝػٙػش «اثؼبد
ٔ ٚؼیبسٞبی ػّٕىشد»« ،پیص ساٖ ٞبی دس٘ٚی  ٚثیش٘ٚی ػّٕىشد» « ٚفشآیٙذ (ٔشاحُ) ٔذیشیت  ٚثٟجٛد ػّٕىشد» است .چٙیٗ
ٔذِی ثبیذ دس ٞش سبصٔب٘ی ٔتٙبست ثب التؿبئبت آٖ تٛسؼ ٝیبثذ.
ضیخ صاد )1388( ٜدس پژٞٚطی ث ٝثشسسی اٍِٛی ٔفٟٔٛی ٔذیشیت ػّٕىشد دس سبصٔبٖ ٞبی ٔبٔٛسیت ٔحٛس پشداخت .ثشسسی ٞبی
ا٘دبْ ضذ٘ ،ٜطبٖ ٔی دٞذ ؤ ٝذَ ٞبی اسصیبثی ٔتٛاصٖ ) ٚ (BSCتؼبِی سبصٔب٘ی ) (EFQMـ دس غٛست تّفیك ـ ٔی تٛا٘ٙذ
چبسچٛة ٔٙبسجی سا ثشای اسصیبثی ػّٕىشد فشإ٘ ٓٞبیٙذ؛ صیشا ایٗ دٔ ٚذَ ،غشف ٘ظش اص ضجبٞت ٞبی ٕٟٔی و ٝداس٘ذ ،داسای
ٔٙطب ٔتفبٚتی ٔی ثبضٙذ ٔ ٚی تٛا٘ٙذ  ٓٞپٛضب٘ی ٔٙبسجی سا ایدبد ٕ٘بیٙذِ .زا ،چبسچٛة ٔفٟٔٛیِ اسای ٝضذ ٜدس ایٗ ٔمبِ ،ٝخٟت
اسصیبثی ٔ ٚذیشیت ػّٕىشد سبصٔب٘ی ٔجتٙی ثش تّفیك ایٗ دٔ ٚذَ ٔی ثبضذ.
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سیذی  ٚاوجشی ( )1388دس پژٞٚطی ث ٝثشسسی ٔذیشیت ػّٕىشد  ٚتبثیش آٖ ثش افضایص ثٟشٚ ٜسی ٘یشٚی ا٘سب٘ی پشداختٙذ .ایٗ
ٔمبِ ٝسؼی دس تٛؾیح ٔفبٞیٓ ٔذیشیت ػّٕىشد  ٚثٟش ٚ ٜسی ٘ ٚیض ساثك ٝثیٗ ایٗ دٔ ٚف ْٟٛداسد ٔ ٚی وٛضذ تب ثب روش اغٚ َٛ
فشایٙذ اخشای آٟ٘ب ،یه چبسچٛة ػّٕی ثشای اخشای ٔذیشیت ػّٕىشد تٛاْ ثب افضایص ثٟشٚ ٜسی دس سبصٔبٟ٘ب سا اسائٕ٘ ٝبیذ.
سشیٙی ٚاس آس .وب٘ذٚال ( ) 1389دس پژٞٚطی ث ٝثشسسی ٔذاخّٞ ٝب  ٚپیص ساٖ ٞبی ساٞجشد ٔذیشیت ػّٕىشد پبداش ثٙیبٖ
پشداختٔ .ذیشیت پبداش دس ثبفت ٔذیشیت ػّٕىشد ٕٞب٘ٙذ ٘ظبْ یىپبسچ ٝی پبداش دٞی ػُٕ ٔی وٙذ  ٚثب دسآٔذی ثشاثش ،تأٔیٗ
٘یبصٞبی ٔبِی  ٚغیش ٔبِی وبسوٙبٖ سا تؿٕیٗ ٕ٘ٛد ٚ ٜثٔ ٝیضاٖ ٔطبسوت آ٘بٖ دس وست اٞذاف سبصٔبٖ ،پبداش ٔٙبست ٔی دٞذ.
ثشای ٔٛفمیت ٔذیشیت ػّٕىشدٔ ،ذیشیت پبداش إٞیت خبغی داسد؛ چشا و ٝتٛاٖ آٖ دس اٍ٘یض ٜدادٖ وبسوٙبٖ ثٙٔ ٝظٛس ػّٕىشد
ثٟتش ٘بٔحذٚد است .استفبد ٜاٞشٔی اص ٔذیشیت پبداش دس ساٞجشد ٔذیشیت ػّٕىشد ،ث ٝسٚیىشدی وُ ٌشا  ٚتیضٛٞضی ٘یبصٔٙذ
است .پبداش ضٕطیشی دِ ٚج ٝاست؛ ثذیٗ ٔٙظٛس ،ثبیذ ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ٔٙبفغ خٕؼی  ٚفشدی وبسوٙبٖ تؼییٗ  ٚپشداخت ٌشدد.
ٕٞچٙیٗ پبداش ثبیذ ثب اٞذاف ساٞجشدی سبصٔبٖ استجبـ دس٘ٚی  ٓٞ ٚسٛیی داضت ٝثبضذ .دس ایٗ ٔمبِ ٝپس اص روش إٞیت پبداش
دس ٔذیشیت ػّٕىشد ،ثٔ ٝذاخّٞ ٝب  ٚپیص ساٖ ٞبی (ٔحشن ٞبی) ٔذیشیت ػّٕىشد پبداش ثٙیبٖ اضبسٔ ٜی ضٛد .اٞذاف اغّی
ٔذاخّ ٝی ا َّٚو ٝپشٚسش ٔذیشیت ػّٕىشد پبداش ثٙیبٖ ٘بْ داسد ث ٝسبصٔبٖ ایٗ أىبٖ سا ٔی دٞذ تب ٔذیشیت پبداش ػّٕىشد
ٔحٛس سا ثٚ ٝخٛد آٚسدٔ .دٕٛػ ٝی د ٜپیص ساٖ ٘یض ث ٝتحمك ایٗ ٔذاخّ ٝوٕه ٔی وٙذٔ .ذاخّ ٝی د ْٚیؼٙی سشٔبیٌ ٝزاسی،
دس ساٞجشد پبداش ثشای ٟ٘بدی ٝٙوشدٖ ٔذیشیت ػّٕىشد ،ث ٝػٛٙاٖ سٚش سبصٔب٘ی  ٚضی ٜٛی ص٘ذٌی وبسوٙبٖ تّمی ٔی ضٛد ،ایٗ
ٔذاخّ٘ ٝیض اص د ٜپیص ساٖ تطىیُ ضذ ٜاست (تشخٕ ٝخبپّمیبٖ.)1389 ،
ريش پضيَص
خبٔؼٝی آٔبسی ایٗ تحمیك سا وّیٔ ٝذیشاٖ ٔذاسس ٔمكغ اثتذایی ضٟش لبیٗ تطىیُ ٔی دٙٞذ و ٝاص قشیك ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی تػبدفی
سبد ٜتؼذاد ٘ 50فش ا٘تخبة ضذ٘ذ .اثضاس ٌشدآٚسی اقالػبت پشسطٙبٔٔ ٝذیشیت ػّٕىشد  ٚثٟشٚ ٜسی وبسوٙبٖ است٘ .تبیح ثب
استفبد ٜاص ٘شْافضاس spssتدضیٚ ٝتحّیُ ضذ ٜاست.
تحلیل دادٌَا :ایٗ تحمیك ث ٝثشسسی فشؾیٞٝبی صیش پشداخت:
فزضیٍ پضيَص :تیه میشان تکارگیزی مدیزان اس مدیزیت مثتىی تز عملکزد ي میشان تُزٌ يری معلمان راتطٍ معىی
داری يجًد دارد.
خذ َٚضٕبس :1 ٜآصٔ ٖٛؾشیت ٕٞجستٍی پیشسٔ ٖٛذیشیت ٔجتٙی ثش ػّٕىشد  ٚثٟشٚ ٜسی
متغیز مستقل

متغیز ياتستٍ

مقدار آسمًن

سطح معىیداری

ٔذیشیت ٔجتٙی ثش ػّٕىشد

ثٟشٚ ٜسی

0/70

0/000

ثش اسبس ٘تبیح حبغُ اص آصٔ ٖٛفشؾیبت تحمیك ثیٗ ٔیضاٖ ثىبسٌیشی ٔذیشاٖ اص ٔذیشیت ٔجتٙی ثش ػّٕىشد ٔ ٚیضاٖ ثٟشٚ ٜسی
ٔؼّٕبٖ ساثكٔ ٝؼٙیداسی ٚخٛد داسد .ؾشیت ٕٞجستٍی ثذست آٔذٔ 0/70 ٜی ثبضذ  ٚخٟت ساثكٔ ٝثجت ٔیثبضذ ،یؼٙی ثب
افضایص ٔیضاٖ استفبد ٜاص ٔذیشیت ٔجتٙی ثش ػّٕىشد احتٕبَ افضایص ثٟشٚ ٜسی ٔؼّٕبٖ ٘یض افضایص ٔییبثذِ .زا  H0سد H1 ٚ
تبئیذ ٔی ٌشدد.
وتیجٍگیزی
أشٚص ٜداضتٗ ثٟشٚ ٜسی  ٚاستمبء آٖ ،یه ٘یبص ا٘ىبس٘بپزیشثشای سبصٔبٟ٘ب استٕٟٔ .تشیٗ ػبُٔ تِٛیذی ٞش سبصٔبٖ ٔٙبثغ ا٘سب٘ی آٖ
ٔی ثبضذٔ .ذیشیت ػّٕ ىشد ثؼٛٙاٖ یىی اص ساٞجشدٞبی تٛسؼ ٚ ٝث ٝسٚص آٚسی ٔٙبثغ ا٘سب٘ی  ٚدس ٘تید ٝثٟجٛد ثٟشٚ ٜسی ٘یشٚی وبس
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ث ٝضٕبس ٔی سٚدٔ .ذیشیت ػّٕىشد اص قشیك ثٟجٛد خ ٛسبصٔب٘ی  ٚایدبد ٕٞذِی ثیٗ وبسوٙبٖ ٕٞ ٚسٛیی ثیٗ اٞذاف وبسوٙبٖ ٚ
اٞذاف سبصٔبٖ ٔی وٛضذ تب ثب ٞذایت وبسوٙبٖ دس دستیب ثی ث ٝاٞذاف سبصٔب٘ی اص قشیك تمٛیت ػّٕىشد ٔكّٛة  ٚحزف ػّٕىشد
٘بٔكّٛة ثب استفبد ٜاص ضیٞ ٜٛبی پشداخت تطٛیمی ،ثٟشٚ ٜسی ٘یشٚی ا٘سب٘ی  ٚثبِكجغ ثٟشٚ ٜسی وُ سبصٔبٖ سا افضایص دٞذ.
ٞش چٔ ٝذیشیت ػّٕىشد دس ٘یُ ث ٝاٞذاف ٔزوٛسٔٛفك تش ثبضذ ،ثٟشٚ ٜسی ٘یضافضایص یبفت ٝدس ٘تید ٝس ٟٓثبصاس  ٚسٛد ثیطتشی سا
ػبیذ سبصٔبٖ خٛد خٛاٞذ ٕ٘ٛد  .س٘ٚذ ٔزوٛس ثبػث ایدبد ثشٚت  ٚتذا ٚ ْٚثمبء سبصٔبٖ دس د٘یبی سلبثتی  ٚپش تالقٓ أشٚصی
خٛاٞذ ضذ٘ .تبیح ث ٝدست آٔذ٘ ٜطبٖ داد و ٝثیٗ ٔیضاٖ ثىبسٌیشی ٔذیشاٖ اص ٔذیشیت ٔجتٙی ثش ػّٕىشد ٔ ٚیضاٖ ثٟشٚ ٜسی
ٔؼّٕبٖ ساثكٔ ٝؼٙیداسی ٚخٛد داسد .ؾٕٙبً یبفتٞٝبی ث ٝدست آٔذ ٜثب یبفتٞٝبی پژٞٚص اوجشی ٕٞ ٚىبساٖ (ٕٞ )1388سٛ
ٔیثبضذ.
د س خٟبٖ سلبثتی أشٚص و ٝثٟشٚ ٜسی دس  ٕٝٞصٔیٞ ٝٙب افضایص یبفت ٝاست ،تٟٙب سبصٔبٟ٘بیی ٔی تٛا٘ٙذ دس ایٗ د٘یبی پشتالقٓ
ثبلی ثٕب٘ٙذ و ٝث ٝثٟتشیٗ ٚخ ٝاص ٔٙبثغ خٛد استفبدٕٛ٘ ٜد ٚ ٜثیطتشیٗ ثٟشٚ ٜسی سا داضت ٝثبضٙذ  .یىی اصٔٙبثغ ٔ ٟٓسبصٔب٘ی
٘یشٚی ا٘سب٘ی است ٘ .ظبٟٔبی اسصیبثی ػّٕىشد فبلذ وبسایی الصْ دس استمبء ثٟشٚ ٜسی ٘یشٚی وبس ٔی ثبضٙذ ِزا ٘یبص ث ٝتغییش خٟت
اص ایٗ ٘ٛع ٘ظبٟٔب ث٘ ٝظبٟٔبی ٘ٛیٗ ٔذیشیت ػّٕىشد ثیص اص پیص احسبس ٔی ٌشدد .دس سبِٟبی اخیش ٔذیشیت ػّٕىشد ثؼٛٙاٖ
یىی اص ساٞجشدٞبی تٛسؼ ٚ ٝث ٝسٚصآٚسی ٔٙبثغ ا٘سب٘ی  ٚدس ٘تید ٝثٟجٛد ثٟشٚ ٜسی ٘یشٚی وبس ث ٝضٕبس ٔی سٚد.
ثٟشٚ ٜسی ث ٝتؼجیش وّی ٔؼیبس سٙدص ایٗ أش است ؤ ٝػشف ٔٙبثغ ثؼٛٙاٖ ٚسٚدی (ٟ٘بدٞ ٜب ) ثشای تِٛیذ خشٚخی (ستب٘ذٜ
ٞبی ) ٔٛسد ٘یبص خبٔؼ ٝدس دساصٔذت چمذسٔؤثش  ٚوبسآٔذ ثٛد ٜاست  .اٌش ثٟشٚ ٜسی دس سبد ٜتشیٗ ضىُ آٖ ثؼٛٙاٖ ٘سجت ستب٘ذٜ
ٞب ث ٝدادٞ ٜب یب ٕٞبٖ سا٘ذٔبٖ یب ثبصدٞی دس٘ظش ٌشفت ٝضٛد ،ثذیٟی است وٞ ٝشچٔ ٝخشج یب دادٞ ٜب وٕتش ض٘ٛذ ،ثٟشٚ ٜسی یب
سا٘ذٔبٖ افضایص ٔی یبثذ ث ٙٔ ٝظٛسثٟشٌ ٜیشی ٞش چ ٝثٟتش اص ػبُٔ ٘یشٚی ا٘سب٘یٔ ،ی ثبیست آٔٛصضٟبی الصْ تذٚیٗ ٕٞ ٚبٍٙٞی
ٕٞ ٚذِی دس ثیٗ وبسوٙبٖ ایدبد  ٚاٞذاف آٟ٘ب سا ثب اٞذاف سبصٔبٖ ٕٞسٕٛ٘ ٛد ٔ .ذیشیت ػّٕىشد ثب ایدبد ٔحیكی ٔطبسوتی ٚ
اثالؽ اٞذاف سبصٔبٖ ث ٝوبسوٙبٖ  ٚساٟٞبی دستیب ثی ث ٝآٟ٘ب ٕٞ ٚچٙیٗ ثشلشاسی خّسبت اسصیبثی ٞ ٚذایت وبسوٙبٖ ٘ ٚیض ثب ثٟشٜ
ٌیشی اص سیستٕٟبی پشداخت ثش ٔجٙبی ػّٕىشد ،ثبػث ایدبد ٕٞسٛیی اٞذاف وبسوٙبٖ  ٚسبصٔبٖ ٌشدیذ ٚ ٜثٟشٚ ٜسی ٘یشٚی وبس
سا افضایص ٔی دٞذ .دس چٙیٗ ٘ظبٔی افشاد احسبس تؼّك خبقش ثیطتشی ث ٝسبصٔبٖ ٔی ٕ٘بیٙذ  .ا٘دبْ سؾبیتجخص أٛس ٔحِٝٛ
تٛسف وبسوٙبٖ ثبػث ثٟجٛد ػّٕىشد وُ سبصٔبٖ ٔی ٌشدد  .ثٙبثشایٗ یه تؼٟذ دٚسٛی ٝثیٗ وبسوٙبٖ  ٚسبصٔبٖ ایدبد ٔی ضٛد وٝ
٘تید ٝآٖ چیضی خض ثٟجٛد ػّٕىشد ،وبسایی  ٚثٟشٚ ٜسی سبصٔبٖ ٕ٘ی ثبضذ  .یه ٘ٛع ٕٞبٍٙٞی ثیٗ اٞذاف وبسوٙبٖ  ٚاٞذاف
س بصٔب٘ی ایدبد ٔی ضٛد وٞ ٝش چ ٝوبسوٙبٖ ثشای تحمك اٞذاف سبصٔب٘ی ثیطتش تالش ٕ٘بیٙذ ،اٞذاف خٛدضبٖ ٘یض و ٝآٔیض ٜای اص
دسیبفتٟبی خجشا٘ی  ٚاحتشاْ ثیطتش است ،ثیطتش ٔحمك ٔی ٌشدد  ٚاص سٛی دیٍش سبصٔبٖ ٘یض ثب افضایص ثٟشٚ ٜسی و ٝثذست ٔی
آٚسد ثٟتش ٔی تٛا٘ذ دس ٔحیف سلبثتی ث ٝوست دسآٔذ ثپشداصد  ٚپشداختٟبی خجشا٘ی  ٚتسٟیالت ثٟتشی سا دس اختیبس ٘یشٚی ا٘سب٘ی
خٛد لشاس دٞذ.

مىاتع ي مأخذ
.1اوجشی ،ػّیشؾب (ٔ .)1386ذیشیت ػّٕىشد ،سبیت ٔمبالت ػّٕی ایشاٖ.
.2سیذی ،سیذخٛاد؛ اوجشی ،ػّیشؾب (ٔ .)1388ذیشیت ػّٕىشد  ٚتأثیش آٖ ثش افضایص ثٟشٚ ٜسی ٘یشٚی ا٘سب٘ی ،دٔ ٚبٙٞبٔٝ
یبدٔبٖ ،تٟشاٖ :ضشوت یبدٔبٖ سبص.ٜ
.3ضیخ صاد ،ٜسخجؼّی ( .) 1388اٍِٛی ٔفٟٔٛی ٔذیشیت ػّٕىشد دس سبصٔبٖ ٞبی ٔبٔٛسیت ٔحٛس٘ ،طشی ٝپژٞٚص ٞبی ٔذیشیت
ٔٙبثغ ا٘سب٘ی.57-83 ،)2(1 ،
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.4یبٚسیٚ ،حیذ؛ صاٞذی ،ضٕس اِسبدات ( .)1388قشاحی ٔذَ ٔفٟٔٛی ٔذیشیت ػّٕىشد سبصٔب٘ی ثشای سبصٔبٖ ٞبی دِٚتی ٚ
غیش ا٘تفبػی٘ ،طشی ٝا٘ذیطٔ ٝذیشیت ساٞجشدی (ا٘ذیطٔ ٝذیشیت).79-122 ،)1(7 ،
.5وب٘ذٚال ،سشیٙی ٚاس آس ( ،) 1389ثشسسی ٔذاخّٞ ٝب  ٚپیص ساٖ ٞبی ٔذیشیت ػّٕىشد پبداش ثٙیبٖ٘ ،شضی ٝتٛسؼ ٝا٘سب٘ی
پّیس.113-155 ،
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