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چكيذُ
سط قسى  اهطٍظُ ثب ضًٍس سَؾؼِ ثبًه ّبي ذهَني، نٌؼز ثبًىساضي زض وكَض، ثِ ؾوز ضلبثشي     

ٍوبض ذَز ضا  زّبي وؿتثبيؿز ضٍيىط ّبي زٍلشي هي ّب ذهَنبً ثبًه زضحطوز اؾز. لصا وليِ ثبًه
سط اظ ضلجب زاقشِ ٍ اضظـ ثيكشطي ثطاي هكشطي  هشحَل ؾبظًس سب ثشَاًٌس زض ػطنِ ضلبثشي، ضقسي ؾطيغ

ّب  ّب ػول وٌس ٍ آى ػٌَاى هعيز ضلبثشي ثبًه سَاًس ثِ ذلك ًوبيٌس. زض ايي ػطنِ ضلبثشي ػبهلي وِ هي
ّب قًَس،  سط وطزُ ٍ ؾجت ثْجَز ػولىطز آى ى ًعزيهّب ضا ثِ اّسافكب ضا اظ ّن هشوبيع ؾبظز ٍ زضًشيدِ آى

گطايف ثِ ثبظاض اؾز. دػٍّف حبضط ثِ زًجبل ثطضؾي سأثيط گطايف ثِ ثبظاض اظ زيسگبُ فطٌّگي ٍ ضفشبضي 
ّبي زٍلشي  ّبي زٍلشي اؾز. خبهؼِ آهبضي زض ايي دػٍّف ضٍؾبي قؼت ثبًه ثط ػولىطز هسيطاى ثبًه

اي ٍ ثِ  گيطي سهبزفي عجمِ ْس. ًوًَِ هَضزثطضؾي اظ عطيك ًوًَِهلي، ؾذِ ٍ هؿىي زض قْطؾشبى هك
زاضي ثيي گطايف  زّس وِ ضاثغِ هثجز ٍ هؼٌي آهسُ ًكبى هي زؾز . ًشبيح ثِقسهَضز اًشربة  150سؼساز 

 ٍ خَز زاضز. ّبي زٍلشي ثِ ثبظاض اظ زيسگبُ فطٌّگي ٍ ضفشبضي ٍ ػولىطز ثبًه
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.هقذه1ِ

اًس، چطاوِ  ّبي زٍلشي زچبض ضلبثز قسيسي قسُ ٍيػُ ثبًه ّبي وكَض ثِ اهطٍظُ سوبهي ثبًه     
ي ضا ّبي زٍلش ّبي ذهَني ثب ؾطػز ظيبزي ضٍ ثِ ضقس ثَزُ ٍ ؾْن ثبظاض ثبًه اٍالً ثبًه

گصاضي  ّبي هرشلف زيگطي ثطاي ؾطهبيِ سهطف ًوَزُ ٍ ثبًيبً زض حبل حبضط هكشطيبى گعيٌِ
وٌٌس سب ّطيه ؾْن ثيكشطي اظ ويف دَل افطاز ضا ثِ  ّب سالـ هي ّبيكبى زاضًس ٍ لصا ثبًه دَل

ظهيٌِ  ّبي ثرف ذهَني ؾؼي زاضًس سب هكشطي هساضسط ثَزُ ٍ زض حبل ثبًه زؾز آٍضًس. ثبايي
ثبقٌس.  ّبي زٍلشي هي ًَػي سْسيسي خسي ػليِ ثبًه سط قسُ ٍ ثِ ّبي ثبظاضيبثي فؼبل ليزفؼب
ّب ّيچ هعيز ٍ ثطسطي ضلبثشي ذبني ًؿجز ثِ ّوشبيبى ذَز ًساضًس ٍ هكشطي  زيگط آى ػجبضر ثِ

سَاًس ثِ ضاحشي ٍ ثسٍى ّعيٌِ ذبني ثبًه هَضزًظط ذَز ضا سغييط زازُ ٍ ثِ ؾوز ثبًىي  هي
سَاًٌس اظ  ػٌَاى ضٍقي ثطاي هَفميز ٍ ثْجَز ٍضؼيز فؼلي هي ّب ثِ . يه ضاّىبض ثبًهزيگط ثطٍز

ّبيي وِ اظ يه فلؿفِ وبضي  آى اؾشفبزُ ًوبيٌس، سأويس ثط گطايف ثِ ثبظاض اؾز. زض ؾبظهبى
ّبي ػوليبسي زض فطايٌس  قَز هسيطاى ثبظاضيبثي ٍ هسيطاى زيگط ثرف گطايف ثِ ثبظاض ديطٍي هي

 ثطًس.  هيِ هكشطي ٍ ضليت ووبل اؾشفبزُ ضا ذَز اظ اعالػبر هطثَط ث گيطي سهوين
ّب ٍ  ّبيي وِ گطايف ثِ ثبظاض زاضًس، ثِ زليل سوطوع هؿشوط وبضوٌبى سوبهي ثرف ؾبظهبى     

ؾغَح، ثط ًيبظّبي هكشطي ٍ قطايظ ضلبثشي هَخَز زض هحيظ ثبظاض ٍ ثِ زليل ضٍحيِ ًَآٍضاًِ ٍ 
ّبيي لجل  گطزًس. چٌيي ؾبظهبىّب هشوبيع ٍ هكرم هي اظ ؾبيط ؾبظهبىاي وِ زاضًس  ديكگبهبًِ

ّبي  ٍ ًظطؾٌدي دػٍّف ّباظ عطاحي ٍ اضائِ هحهَالر ٍ ذسهبر ذَز سَخِ ذبني ثِ 
ّبي زٍلشي  (. اهب آًچِ زض ثبًه2005زاضًس )وطوب ٍ زيگطاى،  آهسُ اظ هكشطيبى هؼوَل هي ػول ثِ

ًَػي سفىط ؾٌشي زاقشِ ٍ ثب ايي ًَع  ّب ثِ ايي ثبًه  طاىقَز ايي اؾز وِ هسي ايطاى زيسُ هي
گطايف چٌساى آقٌب ًيؿشٌس ٍ اظ ايي ػبهل ثؿيبض هْن غفلز ٍضظيسُ ٍ اظ عطفي ديَؾشِ اظ ٍخَز 

ًوبيٌس. ثِ ّويي زليل لبزض ثِ ثْجَز ٍضغ  قىبيز هي  ضلجبي ثؿيبض ٍ ػسم ٍفبزاضي هكشطيبى
سَاًس ظطفيز ؾبظهبًي ضا ثطاي هسيطيز  طايف ثِ ثبظاض هيهَخَز ًيؿشٌس. ايي زض حبلي اؾز وِ گ

هحيظ ٍ ػولىطز ثْشط فطاّن ؾبظز. همبلِ حبضط ثب ضٍيىطزي خبهغ ثِ زًجبل هؼطفي ايي گطايف 
ّبي ثرف زٍلشي اؾز. زض ايي همبلِ ؾؼي قسُ سب ثِ  ٍ ثيبى سأثيط آى ثط ػولىطز هسيطيز ثبًه

اظ ثؼس ضفشبضي دطزاذشِ قَز سب ثهيطر ٍ ثيٌف گطايف ثِ ثبظاض ّن اظ ثؼس فطٌّگي ٍ ّن 
ثطضؾي  دػٍّكگطاى. ايي ضٍيىطز خبهغ سب خبيي وِ قَزسطي ًؿجز ثِ هَضَع حبنل  وبهل
 قَز.  اي يبفز هي اًس زض ووشط همبلِ ًوَزُ
ّبي هرشلف زٍلشي ثب سَخِ  اّويز ايي هغبلؼِ زض ًكبى زازى ػمبيس هرشلف ضؤؾبي ثبًه     

س ضٍيىطز ثبظاضيبثي لطاض زاضز. ايي هغبلؼِ ّوچٌيي فطنشي اؾز زض خْز ثِ اّويز ٍ سأوي
سَاًٌس ثسٍى ًيبظ ثِ  ّبي ثبظاضيبثي هي  ّبي هرشلف ثبظاضيبثي، سب ًكبى زّس وِ ؾيبؾز ًظطيِ
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ثِ زًجبل دبؾرگَيي ثِ ايي ؾإال اؾز وِ ثِ چِ  دػٍّفثَزخِ ظيبز، ضلبثشي ػول وٌٌس. ايي 
 ّب ثِ ثبظاض ثب ضٍيىطز فطٌّگي ٍ ضفشبضي ٍلشي هشأثط اظ گطايف آىّبي ز هيعاى ػولىطز ثبًه

 اؾز.

 

پيطيٌِپژٍّصهثاًیًظريٍ.2

اي اؾز وِ يه ؾبظهبى ًيبظّبي هكشطيبًف ضا زضن وطزُ ٍ ايي گطايف ثِ ثبظاض زضخِ     
كشطي ثيٌي آيٌسُ ٍ ثطآٍضزُ ؾبذشي ًيبظّبي ه اعالػبر ضا زض ول ؾبظهبى ثِ اثعاضي ثطاي ديف

ّب لبزض ذَاٌّس ثَز اضظـ ثيكشطي ثِ هكشطيبى اضائِ زٌّس  ؾبظز. ثٌبثطايي ؾبظهبىسجسيل هي
وٌٌس وِ گطايف ثِ ثبظاض ( ثيبى هي28، ل 2005(. وطوب ٍ زيگطاى )18، ل 2010)ّيَؾوي، 

هٌجغ لَي هعيز ضلبثشي دبيساض اؾز، چطاوِ ثطاي سمليسوطزى زقَاض اؾز، قطوز ضا هشوطوع 
زّس ٍ  ّب ضا وبّف هي ّب ضا ثطاي ضقس ثيبثس ٍ سأذيط ظهبًي زض دبؾد ثِ فطنز سب فطنزوٌس  هي

ّبي خٌجِ ثٌيبزيي اظ يه فطٌّگ ؾبظهبى اؾز وِ اضظـ"وٌٌس وِ گطايف ثِ ثبظاض هغطح هي
ّب خوؼبً فطنشي ضا ثطاي هعيز  وٌس ٍ اييضلبثشي، ٌّدبضّب، ههٌَػبر ٍ ضفشبضّبيي ضا ذلك هي

 "آٍضز. ؾبظهبى فطاّن هيضلبثشي ثطاي 
اي ًؿجز ثِ گطايف ثِ ثبظاض ٍخَز زاضز وِ ّطيه ثط ػٌبنط ذبني اظ ّبي چٌسگبًِ زيسگبُ     

سطيي زيسگبُ  ًگطًس اهب قبيس وبهل گطايف ثِ ثبظاض سوطوع ًوَزُ ٍ اظ هٌظطي ذبل ثساى هي
سط ثِ ايي هَضَع  لسط ٍ وبه اؾشفبزُ اظ هجبًي زٍ زيسگبُ اٍل ثبقس سب ثشَاى ثب زيسي خبهغ

ػٌَاى  هٌظَض زض ايي همبلِ اثشسا ػٌبنط زيسگبُ اٍل يؼٌي زيسگبُ فطٌّگي وِ ثِ ًگطيؿز. ثسيي
ًَػي  ًيبظ زيسگبُ ضفشبضي اؾز آٍضزُ قسُ ٍ  ؾذؽ ثِ زيسگبُ ضفشبضي وِ ثِ ظهيٌِ ٍ ديف ديف

ّبي ايي  طي ؾبظُگي شوط اؾز ثطاي اًساظُ قسُ اؾز. لبثل ذطٍخي زيسگبُ فطٌّگي اؾز دطزاذشِ
 قسُ اؾز.  نَضر سَأم اؾشفبزُ ثِ 2ٍ هبضوَض 1زٍ زيسگبُ اظ هميبؼ هىشَض

 
فرٌّگی.گرايصتِ ديذگاُ از عَض وِ گفشِ قس ثط اؾبؼ هطٍضي ثط ازثيبر  ّوبى تازار

( ؾبظُ گطايف 1990گصقشِ هطثَط ثِ هعيز ضلبثشي دبيساض ٍ هفَْم ثبظاضيبثي، ًبضٍض ٍ اؾالسط )
زاًٌس: هكشطي هحَضي، ضليت هحَضي ٍ ّوبٌّگي  ضا سطويجي اظ ؾِ خعء هكرم هيثِ ثبظاض 

سطيي هميبؼ هطخؼي ثَز وِ  ّب سَؾؼِ زازًس اٍليي ٍ هْن اي. هميبؼ هىشَض وِ آى ثيي ٍظيفِ
گطفز. زض ايي لؿوز ػٌبنط گطايف ثِ ثبظاض اظ  گطايف ثِ ثبظاض ضا اظ زيسگبُ فطٌّگي اًساظُ هي

 زثطضؾي لطاضگطفشِ اؾز.زيسگبُ فطٌّگي هَض

                                                 
1. MACTOR  
2. MARKOR  
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 ( گطايف ثِ هكشطي ثِ 21 ، ل1990ؾبظي ًبضٍض ٍ اؾالسط ) زض هفَْمگرايصتِهطتري.
ّب  زضن وبفي قطوز اظ ذطيساضاى هَضز ّسفف زضخْز لبزضقسى ثط ذلك اضظـ ثبالسط ثطاي آى

ّب هؼشمسًس وِ هكشطي هحَضي للت ثبظاضهحَضي اؾز ٍ ذلك  . آىقَز نَضر هساٍم ثطهي ثِ
ّب  اضظـ ثيكشط ثطاي هكشطيبى هؿشلعم زضن هؿشوط وليِ ظًديطُ اضظـ ذطيساض اؾز. آى

اي ضا ثب  هالحظِ ٍوبض ثبظاض هحَض وبضوٌبى ٍلز لبثل وٌٌس وِ زض يه وؿتّوچٌيي ثيبى هي
وٌٌس. اظ ؾَي زيگط گطايف ثِ هكشطي ثِ ذلك هحهَالسي وِ هَضزسَخِ ٍ هكشطيبى نطف هي

ّبي ؾبظهبى زض  زّي سالـ َاّس وطز. سوطوع ثط ثبظاض هؿشلعم خْزًيبظ هكشطي اؾز ووه ذ
 ّبي هكشطيبى اؾز.  ثطآٍضزى ًيبظّب ٍ ذَاؾشِ

ػٌَاى  ( زض هغبلؼِ ذَز گطايف ثِ هكشطي ضا ث27ِ، ل1993زقجبًسُ، فبضلي ٍ ٍثؿشط )     
فطٌّگ  ، سؼطيف ًوَزًس."زّساي اظ ػمبيسي وِ هكشطي ضا زض اٍلَيز اٍل لطاض هي هدوَػِ"

آٍضي زاًف هطثَط ثِ هكشطيبى ثطاي ذلك اضظـ ثطاي هكشطي ضا دطٍضـ  هكشطي هحَضي خوغ
وٌس. وليس عَض ًعزيىي ثط ًيبظّبي هكشطي سوطوع هي زّس. يه ؾبظهبى هكشطي هحَض ثِهي

(. سوطوع ثط 469، ل 1993ثبظاضيبثي هَفك، سوطوع ثط هكشطي اؾز )خبٍضؾىي ٍ وَّلي، 
ّب، ضضبيز، ضفشبض ٍ زيگط ػَاهل هكشطيبى  ّب، ًيبظّب، ذَاؾشِ ؾز سب ؾبظهبىهكشطي هؿشلعم آى ا

هٌس اعالػبر ضاخغ ثِ هكشطيبى اظًظط قرهيشي،  وًٌَي ٍ ثبلمَُ ضا اظ عطيك ذلك ٍ سحليل ًظبم
ضٍاًكٌبؾي، اخشوبػي ٍ فطٌّگي هغبلؼِ ًوَزُ ٍ زضن وٌٌس. زض ثؼس هكشطي هحَضي هَاضز ظيط 

زضن ًيبظّبي  .3 ؛ذلك اضظـ ثطاي هكشطيبى .2 ؛ْس ثِ هكشطيبىسؼ .1قًَس:  هغطح هي
 (. 2003( ذسهبر دؽ اظ فطٍـ )سؿِ ٍ زيگطاى، 5ؾٌدف ضضبيز هكشطيبى  .4 ؛هكشطيبى

 
ّبي  ّب ٍ ؾيبؾز ػٌَاى زضن ًمبط لَر، ضؼف، سَاًبيي گطايف ثِ ضليت ثِگرايصتِرقية.
قَز. چٌسيي  ّبي ضلجب سؼطيف هي ثِ فؼبليز ( ٍ دبؾرگَيي246، ل 1998ضلجب )ًبضٍض ٍ اؾالسط، 

زليل ٍخَز زاضز وِ چطا گطايف ثِ ضليت هوىي اؾز ثِ ػولىطز قطوز ووه وٌس. اٍالً يه 
سٌْب ثبيؿشي ثطضؾي وٌس وِ چگًَِ هحهَالسكبى ثب ًيبظّبي هكشطي هشٌبؾت اؾز  ؾبظهبى ًِ

اؾز. ثبًيبً، ضلجب هوىي اؾز وٌٌس ًيع هْن  ّب ًؿجز ثِ هحهَالر ضلجب ػول هي ثلىِ چگًَِ آى
ّبي هطثَط ثِ هحهَالر خسيس ثبقٌس. ثبلثبً زضن ًمبط  گبّي اٍلبر يه هٌجغ ذَثي ثطاي ايسُ

ّبي ضليت هوىي اؾز ثِ ؾبظهبى ووه وٌس سب ثفْوس ثِ وسام ثبظاضّبي  لَر يب ؾيبؾز
(. زضًْبيز 32، ل 1985ثبظاض ٍاضز قَز يب اخشٌبة وٌس )دَضسط،  ّبي ثرفهحهَالر يب وسام 

ايٌىِ الساهبر ضلجب هوىي اؾز يه ؾبظهبى ضا هشأثط ؾبظز ٍ سالـ زضخْز فْن ًمبط لَر، 
ّبي  ّب هوىي اؾز ثِ ؾبظهبى اخبظُ زّس سب آهبزگي همبثلِ ثب فؼبليز ّبي آى ضؼف ٍ ؾيبؾز

 (.1997ّب ضا وبّف زّس)زيىؿَى،  ّبي آى ضلجب ضا زاقشِ ٍ سأثيطار هٌفي فؼبليز
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ّب  سأثيط وٌف ّبي ذَز ضا قسيساً سحز هحَض ؾبظهبًي اؾز وِ اػوبل ٍ فؼبليز ضليت ؾبظهبى     
هحَض ٍلز ذَز ضا ثيكشط  وٌس. زض چٌيي ٍضؼيشي قطوز ضليت ّبي ضلجب سٌظين هي ٍ ٍاوٌف

ّبيي ضا ثيبثس وِ  هكي وَقس ذظ وٌس ٍ هي نطف ديگيطي حطوبر ضلجب ٍ همَلِ هْن ثبظاض هي
زّس سب  وبض ثٌسز. زض چٌيي حبلشي ؾبظهبى ثِ ثبظاضيبثبى ذَز آهَظـ هيِ ّب ث ثشَاًس ثطػليِ آى

ثبـ ثِ ؾط ثطًس ٍ هطالت ًمبط ضؼف احشوبلي ذَز ثبقٌس ٍ ًمبط ضؼف  ّويكِ زض حبل آهبزُ
گيطًسگبى ؾبظهبًي ثبيس  (.  سهوين719-717، نم 1381ضلجب ضا ًيع اظًظط زٍض ًيٌساظًس )وبسلط، 

 ّبي ثرفآٍضي ٍ سفؿيط وٌٌس. ؾذؽ ايي اعالػبر ضا زض  ضا خوغاعالػبر هطثَط ثِ ضلجب 
ضيعي ؾيؿشن  هرشلف ؾبظهبى هٌشكط وطزُ ٍ هَضزاؾشفبزُ لطاض زٌّس وِ ايي اهط هؿشلعم دبيِ

(. زض ثؼس ضليت هحَضي هَاضز ظيط هغطح 1381اذجبض ٍ اعالػبر ضلبثشي زض ؾبظهبى اؾز )وبسلط، 
اًس، زض ثيي  قسُ آٍضي َط ثِ ضلجب سَؾظ ػَاهل فطٍـ خوغهيعاًي وِ اعالػبر هطث .1قًَس:  هي

هيعاًي وِ هسيطيز اضقس زض هَضز ًمبط ضؼف ٍ لَر ٍ  .2 ؛قًَس ؾبيط ٍاحسّب درف هي
آهسُ اؾشفبزُ  ّبي ديف فطاٍاًي زفؼبسي وِ ؾبظهبى اظ فطنز .3 ؛وٌٌس ّبي ضلجب ثحث هي ؾيبؾز

ّبي ضلجب  دبؾد ؾطيغ زض همبثل فؼبليز .4 ؛وٌس ّبي ضلجب وؿت هعيز هي وٌس ٍ اظ ضؼف هي
 (. 2003)سؿِ ٍ زيگطاى، 

 
بي ّ اي، ثِ ّوبٌّگي ثيي ثرف ؾَهيي خعء، ّوبٌّگي ثيي ٍظيفِاي.ّواٌّگیتييٍظيفِ

، ل 1998)ًبضٍض ٍ اؾالسط،  قَزهرشلف زض خْز ذلك اضظـ ثبالسط ثطاي هكشطيبى ّسف، ثطهي
زّس  ثيكشط، ّوبٌّگي ٍ اًؿدبم ثيكشط ضا دطٍضـ هي اي، اضسجبعبر (. ّوبٌّگي ثيي ٍظيفِ 249

ضؾبًي اثطثرف ثِ هكشطيبى ّوبٌّگ  ٍ ّوچٌيي هٌبثغ ؾبظهبى ضا ثطاي هجبضظُ ثب ضلجب ٍ ذسهز
اي ضٍاثظ لَي ثب ؾبيط  زيگط ّوبٌّگي ثيي ٍظيفِ ػجبضر (. ث1990ِؾبظز )ًبضٍض ٍ اؾالسط،  هي

(. 30، ل 2008هحَضي زاضز )گَوؽ،  ليتهحَضي ٍ ض اخعاي گطايف ثِ ثبظاض يؼٌي هكشطي
اي ػجبضر اؾز اظ اًشكبض اعالػبر هطثَط ثِ ضلجب ٍ هكشطيبى ثيي ّوِ  ّوبٌّگي ثيي ٍظيفِ

ّبي هكشطي ٍ  هٌظَض ايدبز ثيٌف نحيح اظ ًيبظّب ٍ ذَاؾشِ ي ؾبظهبى ثِّب افطاز ٍ ثرف
ًمف وبضوٌبى زض سَؾؼِ ( ثط 1994ضيعي خْز فبئك آهسى ثط ضلبثز. ًبضٍض ٍ اؾالسط ) ثطًبهِ

اًس وِ ّوِ وبضوٌبى زاضاي دشبًؿيل الظم خْز اّساء  ثبظاضهحَضي سأويس وطزُ ٍ ديكٌْبز وطزُ
اي خْز ًيل ثِ ايي هَضَع الظم اؾز  اضظـ ثِ هكشطي ّؿشٌس ٍ ايٌىِ ّوبٌّگي ثيي ٍظيفِ

ٍ زيگطاى، قًَس )سؿِ  اي هَاضز ظيط هغطح هي (. زض ثؼس ّوبٌّگي ثيي ٍظيف2000ِ)ليٌگع، 
ؾْين وطزى زيگط ٍاحسّبي ؾبظهبى  .2 ؛اي زض سسٍيي ؾيبؾز ّوجؿشگي ثيي ٍظيفِ .1(، 2003

ّب زض خْز ذلك  ّوبٌّگي وليِ فؼبليز .4 ؛اًشكبض اعالػبر زض هيبى وليِ ٍاحسّب .3 ؛زض هٌبثغ
 اضظـ ثطاي هكشطي.
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رفتاري. ديذگاُ از تازار ك اؾشفبزُ اظ ( اظ عطي1990وَئيلي ٍ خبٍضؾىي ) گرايصتِ
ّب هميبؼ  اًس. آى ػٌَاى ؾِ ثؼس ضفشبضي سؼطيف ًوَزُ اي، گطايف ثِ ثبظاض ضا ثِ ههبحجبر ضقشِ

اًس.وَئيلي ٍ خبٍضؾىي  گيطي گطايف ثِ ثبظاض اظ زيسگبُ ضفشبضي ثؿظ زازُ هبضوَض ضا ثطاي اًساظُ
ض، اًشكبض َّـ زض زاًٌس: ذلك َّـ ثبظا ؾبظُ گطايف ثِ ثبظاض ضا سطويجي اظ ؾِ خعء هكرم هي

قسُ زض ثبظاض. زض ايي لؿوز ػٌبنط گطايف ثِ  ثبظاض ٍ دبؾرگَيي ثِ ثبظاض ثط اؾبؼ َّـ وؿت
 ثبظاض اظ زيسگبُ ضفشبضي هَضزثطضؾي لطاضگطفشِ اؾز.

 
هٌظَض ثطضؾي ذَزقبى اظ  ّب ثِ ذلك َّـ ثبظاض ثبيؿشي اثعاضي ثطاي ؾبظهبىخلقَّشتازار.

ّب سؼطيف  ّبيي ضا ثطاي آى حل شَاًٌس هكىالر احشوبلي ٍ زضًشيدِ ضاُزيسگبُ هكشطيبى ثبقس سب ث
ًوبيٌس. ثِ زليل هبّيز دَيبي هحيظ، َّـ ثبظاض ثطاي ًظبضر ثط ػَاهل ثيطًٍي ًظيط لَاًيي 

ّب ثط ًيبظّب  زٍلز، فٌّبٍضي، قطايظ الشهبزي ٍ زيگط ًيطٍّبي هحيغي هَضزًيبظ اؾز سب سأثيط آى
ّب ضا  (. چٌيي ًيطٍّبيي ػولىطز ؾبظهبى106، ل 1994ز قَز )وبسلط، ٍ سطخيحبر هكشطي ثطآٍض

ػالٍُ َّـ ثبظاض ثطاي سحليل سغييطار هحيغي زض نٌؼز ٍ ِ زٌّس. ث سأثيط لطاض هي ًيع سحز
، ل 1990ّبي هكشطيبى هَضزًيبظ اؾز )وَئيلي ٍ خبٍضؾىي،  سأثيطقبى ثط ًيبظّب ٍ ذَاؾشِ

ّبي هحيغي ثطاي نٌؼز ًيبظهٌس ًظبضر هؿشوط ٍ  ؼبليز(. ّوچٌيي َّـ ثبظاض زض ثطضؾي ف14
ثبظاضيبثي ٍ ّن ؾبيط  ّبي ثرفاضظيبثي ًيطٍّبي ثيطًٍي اؾز. ذلك َّـ ثبظاض ّن هؿئَليز 

(. سوبهي وبضهٌساى ثرف 16، ل 1990ؾطاؾط ؾبظهبى اؾز )وَئيلي ٍ خبٍضؾىي،  ّبي ثرف
، ػٌبنطي اظ ذلك َّـ ثبظاض ضا زضثط ثبظاضيبثي ٍ غيط ثبظاضيبثي ثبيؿشي زضن وٌٌس وِ قغلكبى

آٍضي ٍ  گيطز. ذلك اثطثرف َّـ ثبظاض ثِ هىبًيعم ّبي ضؾوي ٍ غيطضؾوي ثطاي خوغ هي
ًظبضر ثط اعالػبر هطسجظ ثب هكشطيبى، ضلجب ٍ ًيطٍّبي هحيغي ًيبظهٌس اؾز ٍ َّـ 

زؾشطؼ  عَض هإثطي هٌشكط قَز سب زض ّب ثِ قسُ زض يه ثرف، ثبيس ثِ زيگط ثرف آٍضي خوغ
 (. 247، ل 2000، 1998ّوِ لطاض گيطز )اؾالسط ٍ ًبضٍض، 

 
اًشكبض  .1گيطز:  زٍهيي ثؼس اًشكبض َّـ ثبظاض زض ؾبظهبى زٍ ثؼس ضا زضثطهياًتطارَّشتازار.

سَخِ ثِ ًيبظّب ٍ  قسُ زض ؾطاؾط ؾبظهبى )ػوَزي ٍ افمي( ثب ثيٌي اعالػبر هَخَز ٍ ديف
اؾشفبزُ  .2ًي ٍ ثبلمَُ ٍ زيگط ػَاهل ثيطًٍي؛ َُ، ضلجبي وٌَسطخيحبر هكشطيبى وًٌَي ٍ ثبلم

ّب ٍ افطاز  وٌٌسگبى ٍالؼي سوبهي ثرف هإثط اظ ايي اعالػبر هٌشكطقسُ اظ عطيك سكَيك قطوز
زض سؿْين اعالػبر هطثَط ثِ ًيبظّب ٍ سطخيحبر هكشطيبى ثبلفؼل ٍ ثبلمَُ، ضلجب ٍ زيگط ػَاهل 

 ثيطًٍي



 

 741 ... گرايش به بازار از ديدگاه ريبررسي و تحليل تأث

ّب ٍ افطاز ّب زض ؾبظهبى اؾز. ثرف عم هكبضوز سوبهي ثرفاثطثركي َّـ ثبظاض، هؿشل
هرشلفي وِ ًؿجز ثِ ًيبظّب ٍ سغييطار ثبظاض آگبُ ّؿشٌس ٍ ثِ ًيبظّب ٍ سغييطار دبؾرگَ ّؿشٌس، 

(. اًشكبض هإثط َّـ ثبظاض ثؿيبض 470، ل 1993ثؿيبض اّويز زاضًس )خبٍضؾىي ٍ وَئيلي، 
 ّبي ثرفاي ثطاي الساهبر ّوبٌّگ قسُ ُ ضطٍضي اؾز؛ چطا وِ آى، ثٌيبى سؿْين قس

سٌْب ويفيز ٍ اضظـ ضا اضسمب  عَض ٍيػُ، اعالػبر سؿْين قسُ ًِ ؾبظز. ثِ هرشلف ضا فطاّن هي
ؾبظز سب الساهبر ضا ّوبٌّگ ؾبذشِ ٍ هْبضسف ضا زض خْز  زّس، ثلىِ ؾبظهبى ضا لبزض هي هي

(. 251، ل 1998سط ٍ ًبضٍض، ّب ثْجَز ثركس )اؾال گيطي ؾطيغ ٍ اخطاي اثطثرف آى سهوين
ّب  قسى، ؾبظهبى ّب اؾبؾي اؾز. ثطاي ثبظاضهحَ زضٍالغ اًشكبض َّـ ثطاي ثْجَز وبضوطز ؾبظهبى

 ؾبظهبى زاضًس. ّبي ثرفًيبظ ثِ سؿْين اعالػبر زض سوبهي 
 

فؼبليز ؾَم گطايف ثِ ثبظاض، دبؾرگَيي ثِ َّـ اؾز ٍ قبهل  .پاسخگَيیتَِّشتازار
سَؾؼِ، عطاحي، اخطا ٍ هغبثك ؾبظي هحهَالر ٍ ذسهبر )هحؿَؼ  .1قَز:  هيؾِ ًىشِ شيل 

سَؾؼِ،  . 2 ؛يب ًبهحؿَؼ( زض خْز دبؾرگَيي ثِ ًيبظّب ٍ سطخيحبر هكشطيبى وًٌَي ٍ ثبلمَُ
گصاضي هحهَالر ٍ ذسهبسي  ّب زض خْز سطفيغ، سَظيغ ٍ ليوز عطاحي، اخطا ٍ سغجيك ؾيؿشن

گيطي اظ  ثْطُ .3 ؛هكشطيبى وًٌَي ٍ ثبلمَُ دبؾرگَ ّؿشٌسوِ زض لجبل ًيبظّب ٍ سطخيحبر 
ؾبظي هحهَالر يب ذسهبر ٍ زيگط اثعاضّبي ثبظاضيبثي زض خْز سَؾؼِ،  ثٌسي ثبظاض، هشٌَع ثرف

ّبي هشٌبظط سطفيغ، سَظيغ ٍ  عطاحي، اخطا ٍ هغبثك ؾبظي هحهَالر ٍ ذسهبر ٍ ؾيؿشن
بي هٌشكط ؾبذشي آى، سَؾؼِ زاًف ثبظاض ّ وِ ّسف ذلك َّـ ٍ فؼبليز گصاضي. زضحبلي ليوز

(، ثؼس دبؾرگَيي زض خْز اؾشفبزُ اظ زاًف ثبظاض 475، ل 1993اؾز )خبٍضؾىي ٍ وَئيلي، 
ّب، زضن، ذلك، اًشربة، اخطا ٍ انالح ٍ دبؾرگَيي ثِ ًيبظّب ٍ  ثطاي ّسايز ٍ قٌبؾبيي ضٍـ

وِ سَؾؼِ زاًف  (. زضحبلي13، ل 1995گصاضي قسُ اؾز )ّبًز ٍ هَضگبى،  سغييطار ثبظاض ّسف
ّب ثِ زؾز  ضؾس اظ عطيك هكبضوز اثطثرف ضؾوي يب غيطضؾوي سوبهي ثرف ثبظاض ثِ ًظط هي

ضيعي هحهَالر يب  سط ثط اؾبؼ ثطًبهِگيطي اظ چٌيي زاًكي ًيبظهٌس الساهبر ضؾوي آيس، ثْطُ هي
يي ثطاي ّب ٍ گبم قَزثيٌي  ذسهبر اؾز سب سطخيحبر ٍ ًيبظّبي هكشطيبى، زضن ٍ ديف

 (.14، ل 1990ّب ثطزاقشِ قَز )وَئيلي ٍ خبٍضؾىي،  دبؾرگَيي ثِ آى
 

ّبي گطايف ثِ ثبظاض  زاضي اظ دػٍّف . زض زٍ زِّ اذيط ؾْن هؼٌيگرايصتِتازارٍعولكرد
؛ 1990؛ ًبضٍض ٍ اؾالسط،1990اًس )وَّلي ٍ خبٍضؾىي،  ثط هفبّين ػولىطز هشوطوعقسُ

بضي اظ هغبلؼبر سدطثي ضاثغِ هثجشي ثيي گطايف ثِ ثبظاض ٍ (. ثؿي1993خبٍضؾىي ٍ وَّلي، 
هغبلؼِ ثط ضٍي ضاثغِ ثيي  36وٌس  ( سهطيح هي2000اًس. ثطاي هثبل زاٍؼ ) ػولىطز يبفشِ
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هثجز ثب چٌسيي هميبؼ  عَض ثِگطايف ثِ ثبظاض ٍ ػولىطز اًدبم قسُ اؾز ػوسُ ايي هغبلؼبر 
دطزاظًس،  ضٍاثظ ثيي گطايف ثِ ثبظاض ٍ ػولىطز هيػولىطز ضاثغِ زاضًس. اوثط هغبلؼبسي وِ ثِ 

ّب اعالػبسي اظ ٍاحس ّبي  گيطًس؛ ظيطا ايي هميبؼ ّبي شٌّي ػولىطز سدبضي ضا ثىبض هي هميبؼ
عَض هحطهبًِ زض اذشيبض  زؾشطؼ ًيؿز يب ثِ گيطز وِ ثِ ضاحشي لبثل هْن وؿت ٍ وبض ضا زض ثطهي

( ثيبى 1999ػبر ضا سؿْين وٌٌس. الجشِ زاٍؼ )ذَاٌّس ايي اعال ّب ًوي ؾز ٍ آى ّب ؾبظهبى
گطايف ثِ  ّبدػٍّفّبي شٌّي ٍ ػيٌي ػولىطز سدبضي زض  وٌس وِ ضٍاثظ لَي ثيي هميبؼ هي

 ثبظاض ٍخَز زاضز.
ّبي هبلي ٍ غيطهبلي  ضٍاثظ هثجز ثيي گطايف ثِ ثبظاض ٍ ػولىطز ؾبظهبى، ثط اؾبؼ هميبؼ     

ّبي  اؾز. هغبلؼبر اذيط ضٍاثظ هؿشمين هثجشي ثب هميبؼذَثي هؿشٌس قسُ  ػولىطز سدبضي ثِ
( 31، ل 2005وٌٌس. زض هغبلؼبر سحليل ووّي، وطوب ٍ زيگطاى ) هبلي ػولىطز سدبضي اثجبر هي

ضاثغِ هثجشي ثيي گطايف ثِ ثبظاض ٍ ػولىطز سدبضي ثطحؿت ؾَزآٍضي ٍ زضآهس ثِ اثجبر ضؾيس. 
هبلي ػولىطز  ّبي غيط ايف ثِ ثبظاض ٍ هميبؼّبي اذيط ّوچٌيي ضاثغِ هثجشي ثيي گط دػٍّف

اي نَضر گؿشطزُ ّبي شٌّي ػولىطز ثِ (. قبذم38، ل 2010اًس )ٍيشالؾل،  سدبضي يبفشِ
قسُ اؾز.  زض هغبلؼبر هطثَط ثِ گطايف ثِ ثبظاض ٍ ضاثغِ آى ثب ػولىطز هسيطيز ؾبظهبى اؾشفبزُ

ضؾس وِ ّوجؿشگي  ز ثِ ايي ًشيدِ هي(  زض هغبلؼِ ذ1999َشوط اؾز خبى زيَيؽ ) الجشِ لبثل
حبضط ثب هطٍضي ثط  دػٍّفّبي ػيٌي ٍ شٌّي ػولىطز ٍخَز زاضز. لصا زض  لَي ثيي قبذم

ّبي شٌّي ّوچَى ػولىطز  ي اظ قبذمدػٍّكازثيبر ًظطي ٍ زض ًظط گطفشي ًَع خبهؼِ 
جي يؼٌي زض نَضر ًؿ هبلي، سؿلظ ثط ثبظاض، اثطثركي ؾبظهبى زض ثبظاض ثِ زٍ نَضر ولي ٍ ثِ

هٌظَض وبّف حؿبؾيز  ّبي شٌّي ثِ قسُ اؾز. اؾشفبزُ اظ قبذم همبيؿِ ثب ضلجب اؾشفبزُ
 ّب ًؿجز ثِ زض اذشيبض گصاقشي اعالػبر هبلي ٍ غيطهبلي اؾز.   هسيطاى ثبًه

 
 سَاى ثِ چٌس ًوًَِ زاذلي ٍ ذبضخي اقبضُ  هي دػٍّف زض ضاثغِ ثب ديكيٌِپيطيٌِپژٍّص.
ّب  زض ذهَل گطايف ثِ ثبظاض زض ثبًه 2010ضؾبلِ زوشطي ذَز زض ؾبل ًوَز. ّيَؾوي زض 

ّبيي وِ اًساظُ ؾطهبيِ وَچىي زاضًس ووشط اظ فطٍـ قرهي يب  ًشيدِ گطفشِ اؾز وِ ثبًه
وٌٌس. ًشبيح ايي هغبلؼِ ّوچٌيي ًكبى زازًس وِ ّوجؿشگي  ضٍاثظ قرهي ثط ثبظاضيبثي سىيِ هي
طّبيي هثل ؾَز ثبظاض، اًساظُ ؾطهبيِ ٍ ؾغح سحهيالر اًسوي ثيي گطايف ثِ ثبظاض ٍ هشغي

دبؾرگَيبى ٍخَز زاضز. 
گطايف ثِ ذسهز، گطايف ثِ "سحز ػٌَاى  1994زض هغبلؼِ زيگطي اؾچليٌگ زض ؾبل      

ّبي  يبفز وِ الف( اضظـ ثِ ايي ًشبيح زؾز "ؾبظهبًي چكن اًساظ فطٌّگ ثبظاض ٍ ػولىطز: يه
بظاض ٍ گطايف ثِ ذسهز اضسجبط زاضًس. ة( گطايف ثِ ثبظاض ٍ اؾبؾي ؾبظهبى ثب گطايف ثِ ث
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ّبيي وِ سأويس  هثجشي ثب ػولىطز ؾبظهبًي هطسجظ اؾز. ج( ؾبظهبى عَض ثِگطايف ثِ ذسهز 
ّبيي  ثيكشطي ثط گطايف ثِ ذسهز زاضًس، ؾغح ثبالسطي اظ گطايف ثِ ثبظاض ضا زاضًس. ز( ؾبظهبى

گطايف ثِ ذسهز ضا زاضًس. ٍ( گطايف ثِ  ح ثبالسطي اظوِ گطايف ثِ ثبظاض ثيكشطي زاضًس، ؾغَ
 ٍوبض هطسجظ اؾز.  ٍاحسّب ٍ ػولىطز وؿت  ROAهثجشي ثب عَض ثِثبظاض 
گطايف ثِ ثبظاض ٍ ػولىطز سدبضي: ًمف "زض ضؾبلِ ذَز ثِ ًبم  2010ٍيشالؾل زض ؾبل      

ثبظاض )گطايف ثِ  ّبي وليسي گطايف ثِ ثِ ثطضؾي ّوعهبى ضٍاثظ ثيي ؾبظُ "هعيز هَلؼيشي
اي(، هعيز هَلؼيشي )هعيز سوبيع ٍ هعيز  هكشطي، گطايف ثِ ضليت ٍ ّوبٌّگي ثيي ٍظيفِ

زّس وِ گطايف  ٍوبض )ػولىطز ثبظاض ٍ ػولىطز هبلي( دطزاذشِ ٍ ًكبى هي ّعيٌِ( ٍ ػولىطز وؿت
يط هثجز ثط اي سأث وِ ّوبٌّگي ثيي ٍظيفِ ثِ هكشطي، سأثيط هثجز ثط هعيز سوبيع زاقشِ، زضحبلي

يه  سَخِ ايي ثَز وِ گطايف ثِ ضليت سأثيطي ثط ّيچ هعيز ّعيٌِ دبييي زاضز. يه ًشيدِ خبلت
 ّبي هَلؼيشي ًساقشِ اؾز.  اظ هعيز

ضٍّب،  اي زيگط ًكبى زاز وِ ثطاي ّطًَع ضٍيىطزي )ديف ( زض هغبلؼِ 2008گَوَؼ )     
ثبظاض )گطايف ثِ هكشطي، گطايف ثِ اي اظ گطايف ثِ  هسافؼبى ٍ سحليلگطاى( يه ًَع ديىطُ

ّبي ؾبذشبضي ؾبظهبًي )ضؾويز، سوطوع ٍ  اي( ٍ ٍيػگيضليت، ّوبٌّگي ثيي ٍظيفِ
 گطايي( ٍخَز زاضز.  سرهم

( زض دػٍّف ذَز ثِ ثطضؾي سأثيط فطٌّگ ثبظاضيبثي ثط ػولىطز 1386زػبيي ٍ ثرشيبضي )     
ّبي آهبضي نَضر  ٍ ثب سَخِ ثِ سحليلؾبظ ذَزضٍ هكْس دطزاذشِ  ّبي لغؼِ ثبظضگبًي قطوز

زاضي ثيي ايي زٍ هشغيط يبفشٌس. ٍ ّوچٌيي ثيي گطايف ثِ ثبظاض ٍ  گطفشِ ضاثغِ هثجز ٍ هؼٌي
اخعاء ػولىطز ثبظگبًي يؼٌي ػولىطز هبلي، سؿلظ ثط ثبظاض ٍ اثطثركي قطوز زض ثبظاض ضاثغِ 

 زاضي ديسا ًوَزًس. هثجز ٍ هؼٌي
ثطضؾي سأثيط "اي سحز ػٌَاى  زض هغبلؼِ 1387زض ؾبل وفبـ دَض ٍ ؾيبّطٍزي      

ّبي هؿبفطسي  گطايي زض آغاًؽ ّبي ثبظاضيبثي ثط ػولىطز اظ عطيك فطٌّگ ثبظاض دػٍّف
گطايي ٍ اثؼبز آى  ّبي ثبظاضيبثي ثط ثبظاض ثِ ايي ًشيدِ ضؾيسًس وِ دػٍّف "قْطؾشبى هكْس

ٍ ثط ػولىطز ٍ اثؼبز آى )ؾْن ثبظاض ٍ  اي( گطايي ٍ ّوبٌّگي ثيي ٍظيفِ گطايي، هكشطي )ضليت
 . ًكسگطايي سأييس  فطٍـ( سأثيط زاضز. اهب ًمف ٍاؾظ ثبظاض

 
 ّاٍالگَيهفَْهیتَسعِفرضيِ .3

ثب ثطضؾي ازثيبر هَضَع ٍ ثب سَخِ ثِ زغسغِ انلي ايي دػٍّف هجٌبي ًظطي دػٍّف      
ػٌَاى هشغيطّبي  قىل يبفشِ اؾز. زض ايي هجٌب گطايف ثِ ثبظاض اظ زٍ ثؼس فطٌّگي ٍ ضفشبضي ثِ

وِ زض گطايف ثِ ثبظاض اظ ثؼس فطٌّگي ؾِ ؾبظُ گطايف ثِ هكشطي،  ّؿشٌسهؿشمل دػٍّف 
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قسُ ٍ گطايف ثِ ثبظاض اظ ثؼس ضفشبضي اظ ؾِ  اي ثطضؾي گطايف ثِ ضليت ٍ ّوبٌّگي ثيي ٍظيفِ
ؾبظُ ذلك َّـ ثبظاض، اًشكبض َّـ ثبظاض ٍ دبؾرگَيي ًؿجز ثِ َّـ ثبظاض قىل يبفشِ اؾز. 

ّبي ضقس، ؾَزآٍضي، ؾْن ثبظاض،  يي دػٍّف ًيع ػولىطز اؾز وِ زض آى ؾٌدِهشغيط ٍاثؿشِ ا
 ويفيز ذسهبر، هيعاى ضضبيز، حفظ ٍ خصة هكشطي زضهميبؼ ثب ضلجب هَضزؾٌدف ٍالغ قس

قسُ اظ دػٍّف  وِ ايي هشغيط ًيع زض ؾوز ضاؾز الگَ لطاضگطفشِ اؾز. ايي قىل ثطگطفشِ
 ( اؾز.  2004هَؾي زٍٍاضي )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 . الگَي هفَْهي دػٍّف1قىل 

 

 .اًسقسُّبي شيل سجييي  قسُ فطضيِ لصا ثب سَخِ ثِ هجٌبي ًظطي هغطح
ّبي زٍلشي ضاثغِ هثجز ٍ  ثيي گطايف ثِ ثبظاض ثب ضٍيىطز فطٌّگي ٍ ػولىطز ثبًه :1فطضيِ 

 زاض ٍخَز زاضز.  هؼٌي
ّبي زٍلشي ضاثغِ هثجز ٍ  ولىطز ثبًهثيي گطايف ثِ ثبظاض ثب ضٍيىطز ضفشبضي ٍ ػ :2فطضيِ 

 زاض ٍخَز زاضز. هؼٌي
 

 

 گرايش به بازار از ديدگاه فرهنگي

 گرايش به مشتريـ 

 گرايش به رقيبـ 

 اي ـ هماهىگي بيه يظيفه

 

 گرايش به بازار از ديدگاه رفتاري

 ـ خلق داوش بازار

ـ اوتشار داوش بازار در 

 سازمان

 ـ پاسخگًيي به بازار

 عملكرد
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ضٌاسیرٍش.4

زازّب، سَنيفي ديوبيكي  دػٍّف حبضط اظًظط ّسف وبضثطزي ٍ اظًظط ضٍـ گطزآٍضي     
ايي دػٍّف قبهل ؾِ ثرف گطايف ثِ ثبظاض اظ ثؼس ضفشبضي، گطايف ثِ ثبظاض  ي ٌبهِاؾز. دطؾك

احهب اؾز.  سبيي ليىطر لبثل 5ّبي آى زض يه عيف  وِ دبؾداظ ثؼس فطٌّگي ٍ ػولىطز اؾز 
( ثِ ًبم 1990ًبهِ وَّلي ٍ خبٍضؾىي ) لؿوز اٍل )گطايف ثِ ثبظاض اظ ثؼس ضفشبضي( اظ دطؾف

آٍضي َّـ ثبظاض، اًشكبض َّـ  گَيِ زض ؾِ ثرف خوغ 32قسُ اؾز وِ قبهل  هبضوَض اؾشرطاج
گعاضُ،   10آٍضي َّـ ثبظاض  قبهل  ّبي هطثَط ثِ خوغ ثبظاض ٍ دبؾرگَيي ثِ ثبظاض اؾز. گَيِ

گعاضُ اؾز. لؿوز زٍم  13دبؾرگَيي ثِ ثبظاض قبهل  گعاضُ ٍ 9اًشكبض َّـ ثبظاض قبهل 
 ( ثِ ًبم هبوشَض اؾشفبز1990ًُبهِ ًبضٍض ٍ اؾالسط ))گطايف ثِ ثبظاض اظ ثؼس فطٌّگي( اظ دطؾف

گطايف ثِ هكشطي، گطايف ثِ ضليت ٍ  گَيِ اؾز وِ زض ؾِ ثرف 24قسُ اؾز وِ قبهل  
گعاضُ آى هطثَط ثِ گطايف ثِ  11گَيِ  24قسُ اؾز. اظ ايي  اي سكىيل ّوبٌّگي ثيي ٍظيفِ

اي اؾز.  گعاضُ هطثَط ثِ ّوبٌّگي ثيي ٍظيفِ 5گعاضُ هطثَط ثِ گطايف ثِ ضليت ٍ  8هكشطي، 
ّبي هؼشجط لجلي  ػٍّفزض لؿوز ؾَم دطؾكٌبهِ وِ هطثَط ثِ ػولىطز اؾز ؾؼي قسُ سب اظ د

( 2003گعاضُ اؾز وِ اظ هغبلؼِ لٌگطان ) 17ّبي ايي هشغيط  . سؼساز گَيِقَزاؾشفبزُ 
نَضر شٌّي ثَزُ ٍ اظ هسيطاى قؼت ذَاؾشِ  گيطي ايي هشغيط ثِقسُ اؾز. اًساظُ اؾشرطاج

ذَز  قَز ّن ػولىطز هبلي ٍ ّن ػولىطز ثبظضگبًي قؼجِ ذَز ضا زض همبيؿِ ثب ضلجبي ػوسُ هي
سط اظ ضلجب لضبٍر  سبيي ليىطر، اظ ثؿيبض ثْشط اظ ضلجب سب ثؿيبض ضؼيف 5ثؿٌدٌس ٍ زض يه عيف 

ّبي ػيٌي ضقس، ؾْن  گيطز اهب اظ ؾبظُنَضر شٌّي اًدبم هي ًوبيٌس. اگطچِ ايي لضبٍر ثِ
قسُ اؾز.  ثبظاض، ؾَزآٍضي، هيعاى ضضبيز، خصة ٍ حفظ هكشطي ٍ ويفيز ذسهبر اؾشفبزُ

گعاضُ هطثَط ثِ  3گعاضُ هطثَط ثِ ؾْن ثبظاض،  2گعاضُ هطثَط ثِ ضقس،  3ر وِ نَض ثسيي
گعاضُ خصة  2گعاضُ حفظ هكشطيبى هَخَز،  3گعاضُ هطثَط ثِ ضضبيز هكشطي،  2ؾَزآٍضي، 

 گعاضُ هطثَط ثِ ويفيز ذسهبر اؾز. 2هكشطيبى خسيس ٍ 
خْز ًيع هَضزسَخِ ثَزُ اؾز.  ضٍايي هحشَا ٍ ضٍايي ؾبظُ ٍ ّوچٌيي دبيبيي اثعاض دػٍّف     

ًبهِ زض اذشيبض چٌس سي اظ اؾبسيس گطٍُ هسيطيز، ذجطگبى ثبًىي ٍ  ثطضؾي ضٍايي هحشَا دطؾف
ًظطار آًبى زض  چٌس سي اظ زاًكدَيبى هسيطيز قبغل زض هكبغل ثبًىي لطاض گطفز سب اظ ًمغِ

ظم نَضر گيطز. ّب اؾشفبزُ ًوَزُ ٍ الساهبر انالحي ال خْز ثْجَز ّطچِ ثيكشط گعاضُ
ػٌَاى  سبيي ثِ 30اػوبل ضٍايي ؾبظُ اثشسا ثب اؾشفبزُ اظ يه ًوًَِ همسهبسي هٌظَض  ّوچٌيي ثِ

ثطضؾي لطاض  ّب، سحليل ػبهلي اوشكبفي هَضز ًبهِ ثِ آى اًدبم آظهَى آظهبيكي ٍ سَظيغ دطؾف
ٍ  GBR  ٍ19، 15، 16، 17 GBR 10 ،8 ،7 ،4 ،2 ّبي ؾٌدِگطفز. ًشبيح ًكبى زاز وِ 

20،22، 27، 28، 31 GBR 19 ،9ّبي  ؾبظُ گطايف ثِ ثبظاض اظ ثؼس ضفشبضي ٍ ؾٌدِ اظ GBF  اظ
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اظ ؾبظُ ػولىطز زض   17A ،11 ،10 ،9 ،8ّبي  ؾبظُ گطايف ثِ ثبظاض اظ ثؼس فطٌّگي ٍ ؾٌدِ
قًَس. ػلز حصف ايي ؾٌدِ ايي اؾز وِ همساض ثبض  هطحلِ اٍل اًدبم ػبهل آًبليع حصف هي

زض هطحلِ زٍم ثطضؾي ضٍايي ثِ زليل ايٌىِ ثبظّن  (، لصا2009)دلٌز، ثَز  3/0 ووشط اظ ػبهلي آى
ًبهِ حصف گطزيسًس. ٍ  ّبي دطؾف ثَزًس، اظ ؾٌدِ 3/0ووشط اظ  GBR ٍ 12، 13 A 32 ؾٌدِ

ًبهِ ضا ثطاي ّط هشغيط ًكبى  هبًسُ زض دطؾف ّبي ثبلي همبزيط آًبليعقسُ ؾٌدِ 1زضًْبيز خسٍل 
 زٌّس. هي

 
  3ًشبيح سحليل ػبهلي اوشكبفي هطحلِ . 1 خسٍل

 
 

همساض  2دبيبيي اثعاض ًيع ثب اؾشفبزُ اظ ضطيت آلفبي وطًٍجبخ هَضز اضظيبثي لطاض گطفز. خسٍل      
اظآًدبوِ همساض ايي  زّس.ًكبى هيهَلفِ ّبي هشغيطّبي دػٍّف، ايي ضطيت ضا ثطاي ظيط

ًبهِ اظ دبيبيي هٌبؾجي  سَاى گفز وِ دطؾف ؾز، هيا 7/0ّب ثبالي  ضطيت ثطاي سوبم ظيط هإلفِ
 ثطذَضزاض اؾز.

 دػٍّفًشبيح هطثَط ثِ سؼييي دبيبيي اثعاض  .2خسٍل 

عولكردگرايصتِتازارازديذگاُفرٌّگیگرايصتِتازارازديذگاُرفتاريسازُ

 ّوبٌّگي ضليت هكشطي دبؾرگَيي اًشكبض ذلك ظيطهَلفِ
879/0 

 786/0 874/0 883/0 853/0 71/0 738/0 آلفب

 

ّبي هلي، هؿىي ٍ ؾذِ  خبهؼِ آهبضي زض دػٍّف حبضط وليِ هسيطاى قؼت ثبًه     
سطيي افطاز ًؿجز ثِ ػولىطز  ّبي زٍلشي اؾز. اظآًدبوِ آگبُ ػٌَاى ثبًه قْطؾشبى هكْس ثِ

ػولىطز ّبيكبى سأثيط ثؿعايي ثط  ؾبظهبى، هسيطاى ّؿشٌس ٍ اظ عطفي ًيع ًَع سفىط ٍ گطايف
ّب لطاض گطفز. هسيطاى افطاز  ّب زض اذشيبض هسيطاى قؼت ايي ثبًه ًبهِ ؾبظهبى زاضز لصا دطؾف

)هَضيؽ ٍ  ّؿشٌسانلي زض ؾغح ؾبظهبًي  ّبيي ٍ هغلؼي ّؿشٌس وِ هؿئَل سهوينوليس
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سؼساز قؼت ثبًه هلي،  (.1993؛ وَّلي ٍ خبٍضؾىي، 1990؛ ًبضٍض ٍ اؾالسط، 1987دَل، 
زليل  اؾز. زض ايي دػٍّف ثِ 77ٍ  44، 110ض ؾغح قْط هكْس ثِ سطسيت هؿىي ٍ ؾذِ ز

گيطي احشوبلي ثطاي  اي اظ خبهؼِ آهبضي ثبقس، لصا اظ ضٍـ ًوًَِايٌىِ ًوًَِ آهبضي ثبيس ًوبيٌسُ
ّب اظ هٌظط  ٍ ثب سَخِ ثِ ايٌىِ يىي اظ اّساف دػٍّف همبيؿِ ثبًه قساًشربة ًوًَِ اؾشفبزُ 

، اظ ًوًَِ ّؿشٌسّب ًيع سمطيجبّوگي  هسًظط اؾز ٍ سؼساز قؼت ايي ثبًهّطوسام اظ هشغيطّب 
% ٍ ثبًه 34، ثبًه ؾذِ  %47قسُ اؾز، وِ ؾْن ثبًه هلي  اي هٌظن اؾشفبزُ گيطي عجمِ

 81يطّب سؼساز ًوًَِ اًشربة قسُ اؾز. ثٌبثطايي ثب سَخِ ثِ ؾْن ّطيه اظ هشغ %19هؿىي 
بهِ زض ايطاى هحبؾجِ ًكسُ اؾز اهب ثب سَخِ ثِ ايٌىِ ً قؼجِ اؾز؛ اگط چِ ًطخ ثبظگكز دطؾف

( ًطخ ثبظگكز 2009آٍضي قسُ، عجك ًظط ؾبًسضظ ) نَضر حضَضي خوغ دطؾكٌبهِ ثِ
ّبي  % اؾز، ثٌبثطايي دػٍّكگط ثبيؿشي ثِ سؼساز دطؾكٌبه60ِّبي حضَضي حسٍزاً دطؾكٌبهِ

قسُ ٍ  يغًبهِ سَظ دطؾف150سٍز ثيفعايس سب حدن ًوًَِ ٍالؼي ثِ زؾز آيس زضًشيدِ ح  سَظيؼي
 هَضز، ثبظگكز زازُ قس. 138


 1(EDAّب )ّب سحليل اوشكبفي زازٍُسحليل ٍالؼي زازُ لجل اظ سدعيِ ّا.تحليلاکتطافیدادُ
ٍ ّوچٌيي قطايظ الظم )ًطهبل ثَزى  ّبقَز فطضيِهغوئي  دػٍّكگطسب  قسعَض وبهل اخطا  ثِ

ّب ٍسحليل زازُ ّبي سدعيِقيَُ زى( ثطاي اخطاي ّطوسام اظّب، ثطاثطي ٍاضيبًؽ ٍ ذغي ثَ زازُ
ٍخَز زاضز. ثب سَخِ ثِ احطاظ قطايظ يبزقسُ وِ زض خساٍل ظيط آهسُ اؾز، اظ آظهَى آهبضي 

ّبي دػٍّكي ّوجؿشگي، قٌبؾبيي يه  . اظآًدبوِ ّسف اظ اًدبم عطحقسدبضاهشطي اؾشفبزُ 
ثيٌي اؾز. زض ايي هغبلؼبر اظ آظهَى آهبضي  ظَض ديفهٌ ضاثغِ يب ًجَز آى ٍ اؾشفبزُ اظ ضٍاثظ ثِ

ي ثيي هشغيطّب اؾشفبزُ  گيطي هيعاى ضاثغِ ّوجؿشگي ٍ ضگطؾيَى، ثطاي سَنيف ويفيز ٍ اًساظُ
 .قس

  
 ّب ثط اؾبؼ آظهَى وَلوَگطٍف اؾويطًَفًشبيح آظهَى ًطهبل ثَزى زازُ .3خسٍل 

داريسطحهعٌیًامهتغير

 06/0 گبُ فطٌّگيگطايف ثِ ثبظاض اظ زيس

 20/0 گطايف ثِ ثبظاض اظ زيسگبُ ضفشبضي

 20/0 ػولىطز

 

                                                 
1. Exploratory Data Analysis 
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ّبي هرشلف ضا سأييس وطز.  ّبي ثبًهّب فطو ثطاثطي ٍاضيبًؽآظهَى ثطاثطي ٍاضيبًؽ     
ٍ ؾغح هؼٌبزاضي وِ  fقسُ اؾز، ثب سَخِ ثِ همساض آهبضُ  ًكبى زازُ 4گًَِ وِ زض خسٍل  ّوبى

 قَز. ّب دصيطفشِ هيثطاثطي ٍاضيبًؽ اؾز فطو 05/0ثيكشط اظ 
 ّب آظهَى ثطاثطي ٍاضيبًؽ .4خسٍل 

سطحهعٌاداري Fآهارًُامهتغير

 169/0 241/1 گطايف ثِ ثبظاض اظ زيسگبُ فطٌّگي

 599/0 934/0 گطايف ثِ ثبظاض اظ زيسگبُ ضفشبضي

 294/0 14/1 ػولىطز

 

( اؾشفبزُ قس.  ANOVAطؾيَى )خسٍل ثطاي آظهَى ذغي ثَزى ًيع اظ ًشبيح ذطٍخي ضگ     
ثِ زؾز آهس،  05/0( وِ ووشط اظ 00/0هؼٌبزاضي )ؾغح  F (78/71ٍ )وِ ثب سَخِ ثِ همساض آهبضُ 

 ضاثغِ ذغي ثيي هشغيطّبي هؿشمل ٍ ٍاثؿشِ هَضز سأييس لطاض گطفز.

 
 ّاّاٍيافتِ.تحليلداد5ُ

ٍيژگی جوعيتتررسی پاسخّاي زٌّسگبى ثِ  ؾي دبؾدهشَؾظ  .دٌّذگاىضٌاختی
ؾبل ثَزُ  6ّب  ٍ هشَؾظ ذسهز زض دؿز هسيطيشي آى 22، هشَؾظ ؾبثمِ ذسهز 44ًبهِ  دطؾف

ؾبل ثَزُ اؾز. اظ ثيي  21ؾبل ٍ حساوثط 1زٌّسگبى  اؾز. حسالل ؾبثمِ هسيطيشي زض ثيي دبؾد
ًفط  26 ًفط زيذلن، 50ًفط، 138اظ هدوَع  اًس، ًفط ظى ثَزُ 2ًفط هطز ٍ 126زٌّسگبى  دبؾد
 .اًس ليؿبًؽ ثَزُ ًفط فَق 6ًفط ليؿبًؽ ٍ  54زيذلن،  فَق

 
اظ  SPSS 14افعاض  ثطاي قٌبذز اضسجبط هيبى هشغيطّب ٍ ثب اؾشفبزُ اظ ًطم .ّاآزهَىفرضيِ

ي ذغي هيبى زٍ هشغيط( ديطؾَى  ثؿشگي )قبذهي ثطاي ًوبيف خْز ٍ همساض ضاثغِ سحليل ّن
نَضر  ّبي دػٍّف ثِ يبض، آلفبي وطًٍجبخ ٍ ّوجؿشگي هشغيط. هيبًگيي، اًحطاف هؼقساؾشفبزُ 

 اؾز. 5ّبي خسٍل  زازُ
 

 ّوجؿشگي هشغيطّب هيبًگيي، اًحطاف هؼيبض، دبيبيي ٍ .5خسٍل 

هتغيرّا
هياًگيي

(Mean)

اًحراف

(SDهعيار)

گرايصتِتازار

)ديذگاُرفتاري(

گرايصتِتازار

)ديذگاُفرٌّگی(
عولكرد

 - (899/0)* 1 70/0 44/3 ضفشبضي گطايف ثِ ثبظاض

 (926/0)* 1 (79/0)* 66/0 43/3 گطايف ثِ ثبظاض فطٌّگي

 1 (664/0)** (623/0)** 68/0 29/3 ػولىطز

*P ≤ 0.05    ** P ≤0.01      
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زّس وِ زض هدوَع ضاثغِ هثجز لبثل  ًكبى هي 5 يح سحليل ّوجؿشگي ديطؾَى زض خسٍلًشب     
ّبي ديكيي اؾز. اظ آًدب وِ  دػٍّف ٍخَز زاضز وِ هإيس ًشبيح دػٍّف لجَلي هيبى هشغيط ّبي

ٍ سحليل آى اؾز،  ثِ گًَـِ اي وـِ ثشـَاى ثـِ     ثِ زًجبل ثطآٍضز ضاثغِ اي ضيبضي ايي دػٍّف 
ووه آى وويز يه هشغيط هدَْل ضا ثب اؾشفبزُ اظ هشغيط يب هشغيـط ّـبي هؼلـَم، سؼيـيي وـطز.      

نَضر ظيـط اؾـشفبزُ    ي دػٍّف اظ يه هؼبزلِ ضگطؾيًَي ثِسَاى ثطاي آظهَى فطضيِ ّبي اي هي
 وطز.

Y = α + β1X1 + β2X2 +ε 
 

: گطايف ثِ ثبظاض اظ زيسگبُ ضفشبضي        X1همساض ثبثز         : α     : ػولىطز  Yآى  وِ زض
X2    گطايف ثِ ثبظاض اظ زيسگبُ فطٌّگي :ε: ِگط سهبزفي ػَاهل هساذل. 
ثيي   ّبي هؿشمل ، ثط ذغي ثَزى ضاثغِ ٍ هشغيطثَزى ضاثغِ ثيي ػولىطز ًشبيح آظهَى ذغي      
 78/71ثطاثط ثب ٍ ؾغح هؼٌبزاضي ثطاي ايي آظهَى ثِ سطسيت  fّب زاللز زاضز. همساض آهبضُ  آى
آهسُ اظ سحليل ضگطؾيَى، هؼبزلِ ضگطؾيَى ثطاي  زؾز هحبؾجِ قس. ثب سَخِ ثِ ضطايت ثِ 00/0ٍ

 ذَاّس ثَز. نَضر ظيط ايي دػٍّف ثِ

Y= 811/0  + 256/0 X1 + 466/0 X2 +ε 
 

زض ؾغح  زّس، هشغيط گطايف ثِ ثبظاض اظ زيسگبُ ضفشبضيهيًشبيح ضگطؾيَى ذغي ًكبى      
 95، زض ؾغح اعويٌبى ٍ ّوچٌيي هشغيطگطايف ثِ ثبظاض اظ زيسگبُ فطٌّگيزضنس  95اعويٌبى 

هؼٌبزاضي ضٍي آى زاضًس. ٍ ايي ثِ ايي ٍ سأثيط  ّؿشٌسزضنس زاضاي ضاثغِ هؿشميوي ثب ػولىطز 
ّب ًيع ثْجَز  هؼٌي اؾز وِ ّطچِ لسض هيعاى ايي زٍ هشغيط زض هسيطاى ثيكشط ثبقس، ػولىطز ثبًه

 گيطًس. هَضز سأييس لطاض هي 2ٍ  1ّبي  ذَاّس يبفز. ثب سَخِ ثِ هَاضز فَق فطضيِ
زضنس  8/46قسُ اؾز،  ًكبى زازُ 6وِ زض خسٍل قوبضُ  گًَِّوبىضگطؾيَى،  الگَي     

ّبي گطايف ثِ ثبظاض اظ زيسگبُ ضفشبضي ٍ گطايف ثِ  سغييطار ػولىطز ضا زضًشيدِ  سغييط زض هشغيط
زاًس. زض دبؾد ثِ ؾإاالر دػٍّف خْز سؼييي هيعاى سأثيط ثبظاض اظ زيسگبُ فطٌّگي هي

شغيط ّب ثب ٍاثؿشِ ٍ ّوچٌيي همبيؿِ هيعاى اثطار ايي ه ّبي هؿشمل ثط ضٍي هشغيط هشغيط
قَز وِ زض آى هميبؼ هشغيط ّب يىؿبى قسُ ٍ  اؾشفبزُ هي ßيىسيگط اظ ضطايت اؾشبًساضزقسُ 

زّس ثِ اظاي يه ٍاحس گًَِ وِ خسٍل ظيط ًكبى هي وٌس. ّوبىاهىبى همبيؿِ اثطار فطاّن هي
ٌيي ثِ قَز. ّوچ سغييط زض ػولىطز ايدبز هي 265/0سغييط زض گطايف ثِ ثبظاض اظ زيسگبُ ضفشبضي 

سغييط زض ػولىطز ايدبز  457/0اظاي يه ٍاحس سغييط زض گطايف ثِ ثبظاض اظ زيسگبُ فطٌّگي 
گًَِ وِ هكرم اؾز هيعاى سأثيط گطايف ثِ ثبظاض اظ زيسگبُ فطٌّگي ثط ػولىطز  قَز. ّوبى هي
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َى اظ هيعاى سأثيط گطايف ثِ ثبظاض اظ زيسگبُ ضفشبضي ثط ػولىطز ثيكشط اؾز. ذالنِ ًشبيح آظه
 زض خسٍل ظيط آٍضزُ قسُ اؾز. 2ٍ  1فطضيِ ّبي 

 
 2ٍ  1ذالنِ ًشبيح آظهَى فطضيبر  .6 خسٍل

 bّاهتغير
خطاي

t-valueاستاًذارد
سطح

 هعٌاداري
ًتايجّافرضيِ

(constant) 811/0 211/0  84/3 000/0   

گطايف ثِ ثبظاض 
 ضفشبضي

256/0 089/0 265/0 891/2 004/0 H1 سأييس 

ف ثِ ثبظاض گطاي
 فطٌّگي

466/0 094/0 457/0 97/4 000/0 H2 سأييس 

 468/0ضطيت سؼييي;

78/71F= 



گيريٍپيطٌْادّا.ًتيج6ِ

ثطضؾي  ّبي دػٍّف ثب اؾشفبزُ اظ ضٍـ ضگطؾيَى چٌسگبًِ هَضز زض دػٍّف حبضط، فطضيِ     
ُ فطٌّگي ثب ػولىطز، هبًٌس هؿشمين ثيي گطايف ثِ ثبظاض اظ زيسگب  لطاض گطفز، وِ هؼٌبزاضي ضاثغِ

( ٍ 2005(، وطوب ٍ ّوىبضاى )1993(، فبضلي ٍ ٍثؿشط )1993،1990هغبلؼبر ًبضٍض ٍ اؾالسط )
( هَضز سأييس لطاض گطفز. ّوچٌيي ضاثغِ ثيي گطايف ثِ ثبظاض اظ زيسگبُ 1386زػبيي ٍ ّوىبضاى )

(، زٍٍاضي 2010) ( هبيىل 1993هغبلؼبر خبٍضؾىي ٍ وَّلي )ضفشبضي ثب ػولىطز ًيع ثب 
آهسُ  زؾز ثط اؾبؼ همبزيط ثِ. ( ّوؿَ اؾز2005(، وطوب ٍ زيگطاى )1988(، ٍثؿشط )2004)

، هطثَط ثِ هشغيطگطايف ثِ ثبظاض اظ زيسگبُ فطٌّگي اؾز. زض ثيكشطيي هيعاى سأثيطگصاضي ßثطاي
ييي ثَزُ ٍ اظ سغييطار ػولىطز، سَؾظ گطايف ثِ ثبظاض اظ زيسگبُ فطٌّگي لبثل سج 457/0حسٍز 

 قَز.  ًمف ايي هشغيّط اظ ايي عطيك ثطخؿشِ هي
يه  آهسُ ثطاي هشغيّطّبي دػٍّف، ّوگي ثبالسط اظ هشَؾظ ثَزُ، ٍلي ّيچ زؾز هيبًگيي ثِ     

. ثيكشطيي همساض، هطثَط ثِ هشغيّط گطايف ثِ ثبظاض اظ زيسگبُ ْؿشٌسزاضاي ٍضؼيز هغلَثي ً
اؾز. ايي اضلبم، لعٍم  29/3ثِ هشغيّط ػولىطز ثب ٍ ووشطيي همساض، هطثَط  44/3 فطٌّگي
ؾبظز. ثٌبثطايي گصاضي ثيكشط ثط ضٍي  گطايف ثِ ثبظاض اظ ّط زٍ زيسگبُ ضا ضٍقي هي ؾطهبيِ

الؼول ّبيكبى ثطاي ػىؽسَاًٌس اظ سَاًبييّبي ذهَني هي سَاى ًشيدِ گطفز وِ ثبًه هي
ثطسط زؾز يبثٌس. اگط هسيطاى ثرَاٌّس ثِ  ًؿجز ثِ َّـ خسيس ثبظاض ثِ هعيز ضلبثشي ٍ ػولىطز

سَؾؼِ ذسهبسي ثباضظـ افعٍزُ ازاهِ زٌّس، ثْجَز زض گطايف ثِ ثبظاض اظ عطيك زؾشيبثي ثِ 
اعالػبر اضظقوٌس ثبظاض، اهطي حبئع اّويز اؾز ٍ هسيطاى ثبيس هٌبثغ ثبلمَُ ثطاي ذلك اضظـ ٍ 
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ضيعي بظاض، اضسجبط ثطلطاض ؾبظًس ٍ ثب دبيِزاًف ثبظاض ضا قٌبؾبيي ًوَزُ ٍ ثب ػٌبنط هَخَز زض ث
ثٌسي ٍ يب اخطاي اؾشطاسػي ثطهجٌبي  ّب ثطاي فطهَل فطايٌس خوغ آٍضي اعالػبر، ثشَاًٌس اظ آى

سَاًٌس ّبي هَخَز اؾشفبزُ ًوبيٌس. ظهبًي وِ هسيطاى ثِ اعالػبر ثبظاض زؾز يبثٌس، هي ظطفيز
اي  ّبي ٍيػُ الؼول ًؿجز ثِ فطنز َض ػىؽهٌظ ضلجبيكبى ثِ ًؿجز ثِ قبى ضا دصيطي اًؼغبف

ّب سبثؼي اظ زاًف ثبظاض،  آيس، ثْجَز ثركٌس. ثٌبثطايي ؾَزآٍضي ثبًه وِ زض ثبظاض ثِ ٍخَز هي
 گصاضي ثطايي زاًف اؾز. َّقوٌسي ًؿجز ثِ هكشطي ٍ ًَآٍضي الظم ثطاي ؾطهبيِ

يس ثب قٌبؾبيي ٍ قٌبذز اثؼبز ّب ثب قَز هسيطاى اضقس ٍ هؿئَالى ثبًه ثٌبثطايي ديكٌْبز هي     
گطايف ثِ ثبظاض، هسيطاًي ثطاي قؼت ذَز اًشربة ًوبيٌس وِ اظ حيث ايي زٍ هشغيط زض ؾغح 

، ثبًىساضي وكَض قَزثباليي ثبقٌس. ّوچٌيي ثب سَخِ ثِ ًشبيح دػٍّف حبضط ديكٌْبز هي
اًِ زض ثيي ثبيؿشي ثِ ؾوشي حطوز وٌس سب فطٌّگ گطايف ثِ ثبظاض ٍ ضفشبضّبي ثبظاضهحَض

ؾبظهبًي ضا  ، زض ايي ضاؾشب ثط هسيطاى قؼت الظم اؾز اضسجبط زضٍىقَزّب سمَيز  هسيطاى ثبًه
ذَثي اعالػبر الظم ثيي وبضوٌبى ثبًىي  ضًگ ًوبيٌس سب ثِ سمَيز وطزُ ٍ هطظّبي ؾبظهبى ضا ون

ِ ووه سب ث قَز. ّوچٌيي ديكٌْبز هيقَزّبي هرشلف ثبّن ّوبٌّگ  اًشكبض يبثس ٍ فؼبليز
ؾبظهبًي ٍ ّن  ّبي اعالػبسي لَي، ّن زاًف زضٍىّبيي ّوچَى هسيطيز زاًف ٍ ؾيؿشناثعاض

اؾشفبزُ  ذَثي هَضز عَضولي زاًف ثبظاض ثِ ؾبظهبًي يؼٌي زاًف هكشطي، ضليت ٍ ثِ زاًف ثطٍى
ّبي ذهَني  هٌظَض ذلك َّـ ثبظاض هسيطاى ثبًه ؾبظهبى لطاض گيطز. زض ايي ضاؾشب ثِ

ّبي ذَز، ًيبظّبي ضٍثِ ضقس هكشطيبى ضا زض ًظط ثگيطًس ٍ  گصاضي زض ؾيبؾزثبيؿز  هي
هٌظن  عَض ثِگطفشِ آًبى ضا هَضزقٌبؾبيي لطاض زٌّس. ّوچٌيي  ّب ٍ سطخيحبر سبظُ قىل ذَاؾشِ

ّب ثِ هسيطاى  يطي ًوبيٌس. زضظهيٌِ اًشكبض َّـ ثبظاض زض ثبًهگ اًساظُهيعاى ضضبيز هكشطيبى ضا 
ّبي ثبظاض  ّبي اعالػبسي ٍ ذجطگيطي ٍ دػٍّف يؿشنؾقَز ديكٌْبز هي ّبي ذهَني ثبًه

ضاخغ ثِ هكشطيبى، ضلجب ٍ ؾبيط ػٌبنط فؼبل  قسُ ذلكضيعي ًوبيٌس ٍ ايي اعالػبر وبضآهسي عطح
يكي ضاخغ ثِ اًس ّن ّبيظ عطيك ثطگعاضي خلؿِزض ثبظاض ضا ثيي وبضوٌبى ذَز اًشكبض زٌّس ٍ ا

حثِ ثذطزاظًس ٍ زضثبضُ ضٍيسازّبي هْن ثبّن گفشگَ ًوبيٌس. لصا قسُ ثِ هجب اعالػبر وؿت
ضطٍضر زاضز ثيي ٍاحسّبي نف ٍ ؾشبز، يىذبضچگي ٍ سؼبهالر غيطضؾوي، فؼبل ٍ هٌؼغف 

 ي هرشلف اًشكبض يبثس.  ّب ثرفٍخَز زاقشِ ثبقس ٍ اعالػبر آظازاًِ ثيي 
هٌشكطقسُ زض ثبًه، هسيطاى ثبيس قسُ ٍ  اظًظط ثؼس دبؾرگَيي ثِ ثبظاض ثطهجٌبي َّـ وؿت     

ّبي ثىبضگطفشِ قسُ، ؾغح  آهسُ زض ثبظاض، ويفيز ذسهبر، فٌبٍضي ثِ ٍخَزهغبثك ثب سغييطار 
ذسهبر ضؾبًي ٍ ؾطػز آى ضا ًيع هشحَل ؾبذشِ ٍ ثْجَز زٌّس. ّوچٌيي ثبسَخِ ثِ اعالػبر ٍ 

ّب ضا  ّبي خسيس آى هيسبوشقسُ ضاخغ ثِ ضلجب، ثطًبهِ ّب ٍ  قسُ ٍ هٌشكط زاًف خوغ آٍضي
ّب زاقشِ ثبقٌس. هسيطاى ثبيس ثِ  ؾطػز ٍاوٌف هٌبؾت ًؿجز ثِ الساهبر آى قٌبؾبيي ًوَزُ ٍ ثِ
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ّب حبنلِ اظ  ّب ٍ اًشمبزار ٍ ديكٌْبز ّبي ثبظاض ٍ ًظطؾٌدي ووه اعالػبر حبنل اظ دػٍّف
 .آٍضًس ػولهكشطيبى، الساهبر انالحي الظم ضا ثِ 

وِ ضاثغِ  هي قَزوبض ديكٌْبز ٍ  ّبي وؿت َخِ ثِ ؾيط سىبهلي گطايفزض دبيبى ًيع ثب س     
آفطيٌي ٍ گطايف ثِ يبزگيطي ًيع ثب ػولىطز زض هغبلؼبر  هشغيطّبي زيگطي هبًٌس گطايف ثِ وبض

عَض ّوعهبى ثب ايي هشغيط ّب هَضزثطضؾي لطاض گيطز. ّوچٌيي ثب سَخِ ثِ ايٌىِ هيعاى  آسي ثِ
وِ زض  هي قَزسَاًس ثب سَخِ ثِ ثطذي ػَاهل سؼسيل قَز، ديكٌْبز گطايف ثِ ثبظاض هسيطاى هي

هغبلؼبر آسي ًمف ػَاهلي ّوچَى ؾبذشبض ؾبظهبًي، زيسگبُ هسيطيشي، هيعاى ثجبر ٍ سالعن 
گط زض  ػٌَاى سؼسيل ثِ ي ٍ حشي فطٌّگ هليؾبظهبً فطٌّگوبض، ٍ  وؿت ضاّجطزهحيغي، ًَع 

 هَضزثطضؾي لطاض گيطز.   الگَي
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