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چکیذه
َسف اظ ايه تحميك ،ثطضؾي ضاثغٍ ميبن ػىبصط مرتلف زاوف وبضقىبؾبن ي ػملىطز آوُب زض پرطيغٌ َربي ػمطاوري زض ايرطان
اؾت .ايه تحميك اظ وظط َسف وبضثطزي ي اظ وظط قيًٌ خمغ آيضي زازٌ َب اظ وًع پيمبيكي اؾت .محمميه ثطاي خمرغ آيضي
زازٌ َب اظ پطؾكىبمٍ ي ثطاي تحليل آوُب اظ تحليل ػبملي اوتكبفي ي تأييسي اظ ورط افعاضَربي  SPSS 17ي LISREL
 8.5اؾتفبزٌ وطزوس .خبمؼٍ تحميك ،اػضب اودمه مُىسؾيه مكبيض ايطان َؿتىس وٍ ليؿت آوُب زض ية ؾبيت اودمره مًخرًز
اؾت .ومًوٍ تحميك ثب محبؾجٍ ي اؾتفبزٌ اظ فطمًل تؼييه حدر ومًورٍ ثرٍ تؼرساز  246قرطوت محرسيز قرس ي تؼرساز 192
پبؾرىبمٍ زضيبفت گطزيس  .وتبيح ايه تحميك وكبن مي زَس وٍ ضاثغٍ مثجت ي لًي ميبن زاوف وبضقىبؾبن ي ػملىرطز پرطيغٌ
يخًز زاضز .ثىبثطايه تدطثيبت وبضقىبؾبن ي زاوف َبي فطاگطفتٍ اظ پطيغٌ َبي مكبثٍ ومف ثربضظي زض اخرطاي مًفميرت آميرع
پطيغٌ آوُب زاضز.
واشههای كلیذی :مسيطيت زاوف ،ػملىطز پطيغٌ ،پطيغٌ َبي ػمطاوي ،تؼييه حد ومًوٍ.
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 -1مقذمه
زض ايطان مثل ؾبيط ومبط خُبن ،وبفطمبيبن ثطاي عطاحي ي وظبضت ثرط فؼبليرت پرطيغٌ َربي ذرًز اظ زاورف ي ؾرًاثك وبضقىبؾربن
قطوتُبي مُىسؾيه مكبيض ثُطٌ مي گيطوس ي ػملىطز پطيغٌ َبي ذًز ضا ثٍ زاوف ي تدطثٍ آوُب مي ؾپبضوسَ .مربوغًض ورٍ تدطثرٍ
وكبن مي زَس ،ثؿيبضي اظ پطيغٌ َبي ػمطاوي زض ايطان اظ ػملىطز مىبؾجي ثطذًضزاض ويؿتىس ي ايه ػملىطز ضؼيف مي تًاوس وبقري
اظ ػًامل متؼسزي مبوىس ػس مسيطيت صحيح زاوف ي ؾطمبيٍ َبي فىطي ايه وبضقىبؾبن ثبقس.
زض ايه تحميك ؾؼي محممبن ثط آن اؾت تب ثٍ ثطضؾي ضاثغٍ ميربن زاورف وبضقىبؾربن قرطوتُبي مُىسؾريه مكربيض ي ػملىرطز
پطيغٌ َب زض ايطان ثپطزاظز ي ثٍ وتبيح ي وبضثطز آوُب زض مسيطيت زاوف پي ثجطوس .ثسيه مىظًض ،ؾبظٌ مسيطيت زاوف ي ػملىطز پرطيغٌ
ثط اؾبؼ تحميمبت وًوبوب ي تربوًیي زض حرًظٌ زاورف ) (Nonaka&Takochi, 1995ي تبيورل ي ض (Tukel & Rom,
) 2000زض حًظٌ ػملىطز پطيغٌ تجييه گطزيس .ثٍ مىظًض زضن ولي تطي اظ مًضًع فًق الصوط مرسل مفُرًمي تحميرك حبضرط ثرٍ
صًضت ظيط اضائٍ مي گطزز:
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تحميمبت پيكيه ،تأ ثيط مثجت مسيطيت صحيح زاوف ثط ػملىطز ؾبظمبوُب ضا وكبن زازٌ اؾت .محممبن ايه پػيَف ويع اوتظبض زاضورس
مسيطيت زضؾت زاوف وبضقىبؾبن پطيغٌ َبي ػمطاوي ايطان ثط ػملىطز آوُب تأثيط مثجتي زاقتٍ ثبقس .ثط ايه اؾربؼ فطضريٍ اصرلي
ذًز ضا یىيه ثيبن مي وىىس:
« ثيه ػىبصط مسيطيت زاوف وبضقىبؾبن ي ػملىطز پطيغٌ َبي ػمطاوي زض ايطان ضاثغٍ مثجت ي لًي يخًز زاضز».
زض ازامٍ ضيـ خمغ آيضي ي تحليل زازٌ َب ي قيًٌ اخطاي تحميك تكطيح ميقًز .ؾپؽ وتبيح ي يبفتٍ َبي تحميرك ي زض وُبيرت،
ثحث ي وتيدٍ گيطي زض مًضز تحميك پبيبن ثرف ايه تحميك اؾت.
زض پطيغٌ َب يه خً لُطمبن ؾبالضي حبو اؾت .قطوتُب ي وبضوىبوي وٍ زض پطيغٌَب مكغًل فؼبليت َؿتىس ثيكتط ثرط تدطثيربت ي
اوسيذتٍَبي تدطثي ذًز اتىب مي وىىس تب َىس ثًن َب ي ضييىطزَبي تحليلي .تدطثٍ ي زاوف ايه وبضوىربن پىُربن ي زض ورعز ذرًز
آوُبؾت .زاوف آوُب ومتط آقىبض اؾت ي ثٍ وسضت ثب زيگطان ثٍ اقتطان گصاقتٍ مي قرًز ) .(Maqsood et al., 2006یًوىرٍ
زاوف ػمستبً پىُبن اؾت ي زض اذتيبض قرص اؾت ،ومي تًان ضيي آن وىتطل زاقت .تالـ مسيطيت زاوف ثط ايه اؾرت ورٍ ايره
زاوف پىُبن ثٍ صًضت آقىبض زضآيس تب امىبن مسيطيت ي وىتطل آن ثٍ صًضت مؤثطتطي حبصل قرًز ).(Maertensoon, 2000
زاوف ثبيس اظ وبضوىبن قطوت خسا گطزز ،ثٍ عًضي وٍ ثب ذطيج آوُب اظ قطوت زاوف آوُب زض قطوت ثبلي ثمبوس وٍ ايه وٍ ثرب ترطن
وبضوىبن ،ؾبظمبن اظ زاوف آوُب ثي ثُطٌ ثمبوس ) .(Kreiner, 2000زض ثؿيبضي اظ قطوتُب ي پطيغٌَب ،زاوف مسيطيت ومريقرًز ي
زاوف پىُبن آقىبض ،مىتمل ي ثٍ اقتطان گصاقتٍ ومي قًز .زض حبلي وٍ اگط زاوف زض پطيغٌ َب ي قطوتُب ثٍ زضؾتي مسيطيت قرًز
مي تًاوس ػملىطز آوُب ضا ثُجًز ثجركس .زض ازامٍ مكبَسٌ مي وىيس وٍ مغبلؼبت پيكيه ،ايه امرط ضا ثرٍ ضيقرىي تأييرس مري وىىرس.
محممبن ظيبزي ثٍ ثطضؾي مًضًع فًق الصوط پطزاذتٍ اوس وٍ شيالً ثٍ صًضت ذالصٍ ثٍ ثطضؾي آوُب مي پطزاظي .
ًَوگ ي َمىبضاوف ) (Hong et al., 2000ثٍ ثطضؾي ضياثظ ميربن ػىبصرط مرتلرف زاورف اػضرب تري پرطيغٌ ي يىپربضیگي
ؾيؿت َب پطزاذتٍ ي زضيبفتىس وٍ ضاثغٍ مثجتي ثيه زاوف اػضبي تي پطيغٌ ي ػملىطز پرطيغٌ يخرًز زاضزَ .ميىريه زضيبفتىرس ورٍ
زاوف پىُبن مًثطتط اظ زاوف آقىبض اؾت ي لسضت ضَجطي ضَجطان تي ي لبثليت اضتجبط زض ميبن اػضبي تي اظ ػًامل مُ ي مرًثط
ثط ػملىطز پطيغٌ ثٍ حؿبة مي آمس .ليطوي ي ضيجيطي ) (Lierni & Ribeiro, 2008ضاثغرٍ ثريه ثُجرًز مرسيطيت پرطيغٌ َرب ي
اؾتفبزٌ اظ مسيطيت زاوف ضا مًضز ثطضؾي لطاض زازوس ي ثٍ ايه وتيدٍ ضؾيسوس وٍ مسيطيت زاوف ثط ثُجًز مسيطيت پطيغٌ َب تأثيط زاضز
ي پي ثطزوس وٍ زاوف وبضوىبن ي آمًذتٍ َبي تدطثي آوُب ثُتطيه گىديىٍ ي ؾيؿت َبي مرسيطيت محترًا ي اؾرىبز پطوربضثطزتطيه
اثعاضَبيي َؿتىس وٍ مسيطان پطيغٌ اظ آوُب ثُطٌ مي گيطوس .ضيجيطي ي فطيطا ) (Ribeiro & Frira, 2010مسلي ضا ثطاي اؾتفبزٌ اظ
زاوف ثطاي ثُجًز آمبزٌ ؾبظي پطيغٌ َبي ػمطاوي عطح وطزٌاوس .زض ايه مسل مًضًػبت وليسي اخطاي مسيطيت زاورف قىبؾربيي
پيكىُبزاتي خُت ثُىطز آنَب زض اضتمبي ػملىطز پطيغٌ َب اضائٍ گطزيسَ .ميىغًض تأويس قسٌ اؾت وٍ ثطاي ثُجًز ػملىرطز پرطيغٌ،
مسيطيت زاوف وظب مىس پطيغٌ ثبيس زض ؾغح پطيغٌ ثبقس.
َبويف ي َمىبضان ) (Hanish et al., 2009ثٍ ثطضؾي یگًوگي تأثيط مسيطيت زاوف زض ؾبظمبوُبي مًلت زض صىبيغ ي پطيغٌَب
پطزاذتٍ اوس ي زضيبفتٍ اوس وٍ مسيطيت زاوف ومف مُمي ايفب مي وىسَ ،ط یىس تؼساز اوسوي اظ ؾبظمبوُب اظ ايه مرسيطيت ثطذًضاضورس.
ػًامل فطَىگي ومف ثب اَميتي زض مًفميت مسيطيت زاوف زاضوس ،زض حبلي وٍ خًاوت فىي وظيط ؾيؿت َبي اعالػبتي ي ضيقُبي
مسيطيت پطيغٌ فمظ ومف پكتيجبوي ايفب مي وىىس.
ضاوسضي ) (Randeree, 2006ومف زاوف زض تضميه امىيت زض آيىسٌ ضا مًضز تفحص لطاض زازٌ ي پي ثطزٌ اؾت وٍ زض مرسيطيت
زاوف تمطوع ضيي تضميه امىيت زض آيىسٌ ثٍ یك مي ذًضز .يي مؼتمس اؾت وٍ زاوف ثب اعالػبت فطق مي وىرس ي زض ؾربظمبوُب
ويبظ ثيكتطي ثٍ مسيطيت زاوف حؽ مي قًز.
پلؿيؽ ) ، (Plessis, 2007ثٍ ثطضؾي ومف مسيطيت زاوف زض وًآيضي زؾت ظزٌ اؾت ي زضيبفترٍ اؾرت ورٍ زض زويربي تدربضي
امطيظ وًآيضي ثٍ يه فؼبليت ثب اَميت تجسيل قسٌ اؾت ي ضقس التصبز خُبوي ثٍ ياؾغٍ وًآيضي ،ضقس ؾرطيؼي پيرسا ورطزٌ اؾرت.
ؾطػت ضقس تىىًلًغي ،یطذٍ ػمط محصًالت ضا وًتبٌ ي ػطضٍ محصًالت خسيس ضا تؿطيغ ورطزٌ اؾرت .افرعايف ممرساض زاورف
مًخًز زض ؾبظمبوُب ؾجت افعايف پيييسگي وًآيضي قسٌ اؾرت .آلرًيؽ ي َربتمه ) (Alwis & Hartman, 2008اؾرتفبزٌ اظ
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زاوف پىُبن زض ؾبظمبوُبي وًآيض ضا ثطضؾي وطزٌ اؾت ي ثٍ ايه وتيدٍ ضؾيسٌ اؾت وٍ زاوف پىُبن مىجغ گؿتطزٌ اي اظ فطصرتُب ي
پتبوؿيل َبيي اؾت وٍ ثٍ ياؾغٍ آوُب مي تًان ثٍ ذالليت ي وًآيضي زؾت پيسا وطز .اخملً َمىبضان )(Ajmal et al., 2010
ػًامل مًثط ثط مًفميت يب ػس مًفميت مسيطيت زاوف زض ؾبظمبوُبي پطيغٌ محًض ضا ثطضؾي وطزٌ اوس ي ثٍ ايه وتيدٍ ضؾيسٌ اوس وٍ
ػس تمطوع ي يخًز يه ؾيؿت مىبؾت ،مُمتطيه مبوغ ثط ؾط اخطاي مسيطيت زاوف زض پطيغٌ َبؾت .ػس َمبَىگي ثيه ياحس َب
ي وبآقىبيي ثب مسيطيت زاوف اظ زيگط مًاوغ اخطايي مسيطيت زاوف َؿتىس .اظ ؾًي زيگط وساقته اذتيبض خُت مسيطيت زاوف ي وجًز
حمبيت فطَىگي زاضاي ومتطيه تأثيط َؿتىس .ليتطاؼ ي پًلًزي ) (Lytras & Pouloudi, 2003اظُبض زاقتٍ اورس ورٍ ثرطاي
ايه وٍ يه ؾبظمبن ،يبزگيطوسٌ ثٍ حؿبة آيس ي ثتًاوس ؾطمبيٍ َبي فىطي ذًز ضا ثٍ وبض گيرطز ثبيرس ظيرط ؾربذت َربي مرسيطيت
يبزگيطي ي زاوف ضا فطاَ ومبيس .ؾبوسَبياليب ) (Sandhawalia, 2009زض يه مغبلؼٍ مًضزي خطيبن زاورف ضا زض فطآيىرسَبي
مسيطيت پطيغٌ ي ثبظذًضز ي تمبثل ميبن ياحسَبي يظيفٍ اي يه قطوت وط افعاضي ثيه المللي مؼتجط ،مًضز ثطضؾي لطاض زازٌ اؾرت
ي وتيدٍ گطفتٍ اؾت وٍ ثطاي پكتيجبوي ي ومه ثٍ ايه خطيبن ،ظيطؾبذت َبي مسيطيت زاورف ي لبثليتُربي فطآيىرسَب مرًضز ويربظ
اؾت .آويٍ وٍ اظ مغبلؼٍ تحميمبت لجلي ثطزاقت مي قًز ومف ثبضظ ي غيط لبثل اوىبض زاوف ي مسيطيت صحيح آن ثرط ػملىرطز زض
ثرف َبي مرتلف اؾت .زض ؾبظمبوُبيي وٍ ثطاي مسيطيت زاوف ثطوبمٍ ضيعي قسٌ اؾت تأثيط آن ثط ضَجطي ،اضتجبعبت ،ورًآيضي ي
ذالليت ي ثُطٌ يضي ثٍ ياؾغٍ ايه تحميمبت ثٍ اثجبت ضؾيسٌ اؾت.
 -8مواد و روشها
ايه تحميك اظ وظط َسف وبضثطزي ي اظ وظط ضيـ گطزآيضي زازٌ َب پيمبيكي اؾت .خبمؼٍ ي ايه تحميك ثط اؾبؼ فُطؾت اودمه
مُىسؾيه مكبيض تجييه ي تؼساز آن ثطاثط ثب  720قطوت ثطآيضز قس .تؼساز ومًوٍ ثب اؾتفبزٌ اظ فطمًل وًوطان ي ثرب اعميىربن  0/95ي
زلت ثطآيضز  0/06ي وؿجت مًفميت  80زضصس ثٍ صًضت ظيط ثٍ زؾت آمس.
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وؿجت مًفميت ثب اؾتفبزٌ اظ ومًوٍ ايليٍ  20تبيي اظ وبضقىبؾبن ثٍ زؾت آمس .زض ايه ومًوٍ 80 ،زضصس اظ وبضقىبؾبن ثب تأثيط مثجرت
مسيطيت زاوف ثط ػملىطز پطيغٌ مًافك ثًزوس.
ثطاي خمغ آيضي زازٌ َب اظ پطؾكىبمٍ اؾتفبزٌ قس .قبذص متغيطَبي تحميك ي ؾؤاالت پطؾكرىبمٍ ثرط اؾربؼ ازثيربت تحميرك ي
تحميمبت پيكيه تُيٍ گطزيس .ثطاي وحًٌ پبؾرگًيي ثٍ ؾؤاالت اظ مميبؼ  7ضتجٍ اي ليىطت ،ثرٍ َريو يخرٍ;  ،1ذيلري ور ;،2
و ; ،3وظطي وساض ; ،4ظيبز; ،5ذيلي ظيبز; 6ي ثب تمب لسضت; 7اؾتفبزٌ قس.
ضيايي محتًايي ايه پطؾكىبمٍ ثٍ تأييس وبضقىبؾبن ي ضيايي ؾبظٌاي آن ثب اؾتفبزٌ اظ تحليل ػبملي تأييرس گطزيرسَ .ميىريه ثرطاي
ؾىدف پبيبيي پطؾكىبمٍ ،اظ محبؾجٍ ضطيت آلفبي وبضوجبخ اؾتفبزٌ قس .پطؾكىبمٍ ثطاي َط يه اظ قطوتُبي اوتربة قسٌ اضؾربل
قس ي اظ َط يه اظ آوُب زضذًاؾت قس تب پبؾرگًيي آن ضا ثٍ وبضقىبؾبن ذًز محًل وىىرس .اظ ثريه  260پطؾكرىبمٍ تًظيرغ قرسٌ،
ػليطغ پيگيطيُبي مىطض  192پبؾرىبمٍ يؼىي حسيز  78زضصس اظ آن زضيبفت قس وٍ تؼساز مىبؾت پبؾد ضا پًقف ميزَس.
ثطاي تدعيٍ ي تحليل زازٌ َب اظ ضيـ تحليل ػبملي اوتكبفي ثب اؾتفبزٌ اظ وط افعاض  SPSS 17ي اظ ضيـ تحليل ػبملي تأييرسي
ثب اؾتفبزٌ اظ وط افعاض  LISREL 8.5اؾتفبزٌ قس.
مسل مفُمًمي تحميك ثب اؾتفبزٌ اظ وط افعاضَربي  SPSS 17ي  LISREL 8.5مرًضز تدعيرٍ ي تحليرل ػربملي اوتكربفي ي
تأييسي لطاض گطفتىس .وتبيح ايه ثطضؾيُب زض خسيل قمبضٌ  1آمسٌ اؾت.
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وي .ا  .ياضيبوؽ
تجييه قسٌ
اي
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خسيل قمبضٌ ( :)1وتبيح تحليل ػبملي اوتكبفي ي تبييسي

ممبزيط ثسؾت آمسٌ َمگي وكبن اظ ثطاظوسگي لبثل لجًلي ض ا وكبن مي زَىس .اظ آودب وٍ مسل ثب زازٌ َب َمرًاوي زاضز ،ثٍ ايه مسل
اؾتىبز وطزٌ ي فطضيٍ ذًز ضا مًضز ثطضؾي لطاض زازي  .تحليل مسل مؼبزالت ؾبذتبضي مسل تحميك حبضط ثب اؾرتفبزٌ اظ ورط افرعاض
 LISREL 8.5زض قىل  2وكبن زازٌ قسٌ اؾت.

قىل قمبضٌ ( :)2زيبگطا مؿيط تحليل ػبملي ثب مسيطيت زاوف ي قبذص َبي آن ثٍ ػىًان متغيط لبثل مكبَسٌ ي ػملىطز پطيغٌ ي قبذص َبي آن ثٍ
ػىًان متغيط وُفتٍ

آويٍ زض پي مي آيس ثطضؾي مفطيضبت مسل ضگطؾيًن مي ثبقس:
الف) ومًزاض  :P-Pثب تًخٍ ثٍ تدمغ زازٌَب حًل محًض مًضة ،فطض وطمبل ثًزن تًظيغ ثبليمبوسٌَب تأييس ميقًز.

قىل قمبضٌ ( :)3ومًزاض  P-Pثطاي ثطضؾي وطمبل ثًزن ثبليمبوسٌَب متغيط ياثؿتٍ :ػملىطز پطيغٌ
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ة) ومًزاض ثجبت ياضيبوؽ
ثٍ مىظًض ثطضؾي ثبثت ثًزن ياضيبوؽ متغيط ياثؿتٍ ثطاي تمبمي ممبزيط متغيط مؿتمل ،ومًزاض ممبزيط ثبليمبوسٌَب زض ممبثل ممبزيط
پيفثيىي ثٍ قىل ظيط تطؾي ميگطزز.

قىل قمبضٌ ( :)4ومًزاض ثطضؾي ثجبت ياضيبوؽ متغيط ياثؿتٍ :ػملىطز پطيغٌ

ج) آظمًن زيضثيه ر ياتؿه
ثطضؾي اؾتمالل تمبمي مكبَسات ويع ثب اؾتفبزٌ اظ آظمًن زيضثيه -ياتؿه ثط ضيي ثبليمبوسٌَب اودب گطفت وٍ ممساض آن 1/774
مي ثبقس .ثب ػىبيت ثٍ وعزيىي ممساض آمبضٌ آظمًن ثٍ ػسز  ،2فطض ػس َمجؿتگي زازٌَبي متًالي ثطاي مسل ضگطؾيًوي حبضط
ثطلطاض ميثبقس.
زيضثيه-ياتؿًن
0/777

ذغبي اؾتبوساضز
ثطآيضز
0/711

مطثغ ضگطؾيًن
تؼسيل قسٌ
0/645

مطثغ ضگطؾيًن

ضگطؾيًن

مسل

0/646

b0/804

1

خسيل قمبضٌ ( :)2ذالصٍ مسل

 aقبذص َب( :ثبثت)KM ،
 bمتغيط ياثؿتٍPP :

ز) فطض ػس َ ذغي مكتطن
ممساض تلطاوؽ ي ػبمل تًض ياضيبوؿي  1ثطاي ايه آمبضٌ وكبن ميزَس وٍ َ ذغي مضطي زض ثيه متغيطَبي مؿتمل يخًز وساضز.
ثٍ ػجبضت زيگط ،فطضيٍ مسل ضگطؾيًوي ثطلطاض ميثبقس.
مسل
ضطايت اؾتبوساضز ضطايت غيط اؾتبوساضز
آمبضَبي مطتت
تي
مؼىبزاضي
ذغبي اؾتبوساضز ثي
ثتب
يي آي اف تلطاوؽ

00

تأثيط زاوف ثط ػملىطز پطيغٌ َبي ػمطاوي زض ايطا ن

1

1

1
0

3/377
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0/804

0/141
0/045

( 1 0/475ثبثت) KM
0/832

خسيل قمبضٌ( :)3ضطايت

َميىبوىٍ مكبَسٌ مي قًز ،وتبيدي وٍ حبصل قسٌ اؾت ثيبوگط آن َؿتىس وٍ ايه مسل َب ثٍ ذًثي ثب زازٌ َب مغبثمت زاضوس ي اظ
ثطاظـ وبفي ثطذًزاضوس .فطضيٍ تحميك ثٍ ايه صًضت اؾت وٍ ثيه ػىبصط مسيطيت زاوف وبضقىبؾبن ي ػملىطز پطيغٌ َبي
ػمطاوي زض ايطان ضاثغٍ مثجت ي لًي يخًز زاضز .تحليل زازٌ َب ايه فطضيٍ ضا تأييس مي وىس.
 -0بحث و نتایج
وتبيدي وٍ اظ ايه تحميك حبصل قسٌ اؾت ،وكبن مي زَس وٍ ضاثغٍ محى ي مثجتي ثيه زاوف وبضقىبؾبن ي ػملىطز پطيغٌ يخًز
زاضزَ .ميىبنوٍ اوتظبض ميضفت وتبيح ايه تحميك ثٍ عًض ولي َ خُت ثب وتبيح تحميمبتي لجلي اؾت وٍ زض ازثيبت تحميك حبضط
ثٍ آوُب اقبضٌ قس ،اؾت .اظ آودب وٍ مسيطيت زاوف اثطات مثجت ذ ًز ضا زض ثؿيبضي اظ خًاوت وكبن زازٌ اؾت ،مي تًان وتيدٍ گيطي
وطز وٍ ايه اثط فطاگيط اؾت ي زض َمٍ ظميىٍ َب مي تًاوس ثط ػملىطز َط ؾبظمبوي اظ خُبت مرتلف ايه تأثيط مثجت ضا وكربن زَرس.
لصا ؾبظمبوُبي مرتلف اظ خملٍ قطوتُب ،ازاضات ي مطاوع آمًظقي ويع مي تًاوىس اظ آن ثطاي ثُجًز ػملىطز ؾبظمبن ذرًز اظ آن ثُرطٌ
ثگيطوس .ايه تحميك ومف ثٍ ؾعايي زض ضيقه قسن مؿألٍ مًضز وظط وطز ظيطا وٍ مؿئلٍ مب ػملىطز ضؼيف زض اخرطاي پرطيغ َرب ي
ػس آگبَي اظ ػلل مطتجظ ثب آن مي ثبقس ي زض ايه تحميك مكرص قس وٍ ػرس ثىربضگيطي فىرًن ي اثعاضَربي مرسيطيت زاورف
مي تًاوس يىي اظ ػًامل مؤثط ثط ايه ػملىطز ضؼيف ثبقس .وتبيح حبصل وكبن مي زَس وٍ ثٍ وبضگيطي ايره فىرًن ي اؾرتفبزٌ اظ
اثعاضَبي آن مي تًاوس ومه قبيبوي ثٍ ثُجًز ػملىطز پطيغٌ َب ثىىس .اظ ؾًي زيگط ،تأييس تأثيط مثجت مسيطيت زاورف وبضقىبؾربن
ثط ػملىطز پطيغٌ ثٍ ياؾغٍ ايه تحميك ومىي اؾت ثٍ تثجيت ي تبييس ثيكتط ثط زاوف ي وكبن مي زَس وٍ مسيطيت زاوف وبضثطز ي
وبضايي مىبؾجي زض ظميىٍ وبضثطزي زاضز .ثٍ َميه خُت ثٍ قطوتُبيي وٍ زض پي ثُجًز ػملىطز ذًز َؿتىس پيكرىُبز مري قرًز اظ
فىًن ي اثعاضَبي مسيطيت زاوف ثُطٌ ثگيطوس ي زض خُت وُبزيىٍ وطزن آن زض زضين ؾبذتبض ذًز فطَىگ ؾبظي وىىسَ .مريه عرًض
ثٍ محممبوي وٍ ػاللٍ مىسوس زض ايه ضاؾتب تحميك وىىس پيكىُبز مي گطزز وٍ ثٍ ثطضؾي ضاثغٍ ثيه مسيطيت زاوف ي زيگط متغيطَرب
مثل ػملىطز پطيغٌ وٍ زض ايه تحميك ثٍ آن پطزاذتٍ قس ،زض ؾبظمبوُبي مرتلف ثپطزاظوس تب تأثيط مثجت آن زض َمٍ خًاوت ثٍ تثجيت
ثطؾسَ .ميىيه محممبن مي تًاوىس ايه تأ ثيط ضا ثب اؾتفبزٌ اظ زيگط اثعاضَبي تحليل مًضز ثطضؾي لطاض زَىس .ثٍ مىظرًض خلرًگيطي اظ
وبَمگًوي زض پبؾد َب اظ تمؿي قطوت َب ثٍ زي زؾتٍ :قطوتُبيي وٍ ؾيؿت ضؾمي مسيطيت زاوف اخطا ورطزٌ ي قرطوتُبيي ورٍ
آن ؾيؿت ضا اخطا وىطزٌ اوس ،ذًززاضي قس ي فمظ ثٍ قبذص َب ي ؾؤاالت مطثًط ثٍ مسيطيت زاوف ثٍ صًضت مىفه اوتفب گطزيس
ي تأ ثيط يخًز احتمبلي آوُب اظ پبؾرگً َب پطؾيسٌ قس .ايه امط ممىه اؾت تب حسي ثط وتبيح تحميك تبثيط زاقتٍ ثبقس ي ضرؼف ايره
تحميك ثٍ حؿبة آيس.
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