سفتبس ؽِشًّذي

شهال سهرابي
سيدمحمد علوي

چکیده
،

سفتبس فجبست اعت اص یک سؽتَ فقبلیت ُذف گشا
 ،سعیذى ثَ ایي
کَ هقوْال اًگیضٍ سفتبس یک فشد
اُذاف اعت .ایي ُذ فِب ثیشّى اص افشاد لشاس داسًذ
.کَ هی تْاًٌذ هبدی ّ
ّ آهنب سا حمشک هی ًبهٌذ
هلوْط یب غیش هلوْط ّ هقٌْی ثبؽٌذ .مهچٌیي متبم ایي
افوبل خِت دعتیبثی ثَ اُذاف ثَ ّعیلَ یک عشی
"ّازذ
فقبلیت فْست هی گیشدکَ ایي فقبلیتِب
سفتبسی" ًبم داسًذ(.زمیمی ،1383 ،ؿ)38
سفتبس عبصهبًی کَ ثَ اختقبس (ً)OBبهیذٍ هی ؽْد،
سؽتَ ای اص هغبلقبت اعت کَ تبثیش عَ تقییي کٌٌذٍ
سفتبس دس عبصهبى  ،یقٌی :افشاد  ،گشُِّب  ّ ،عبختبس
عبصهبًی سا ثش سفتبس کبسکٌبى  ،هْسد هغبلقَ لشاس
هی دُذ ُ ّ ،ذفؼ ثبال ثشدى هِبسهتبی هذیشاى ثشای
ؽٌبخت فلل سفتبس  ،پیؼ ثیٌی سفتبس  ،تغییش سفتبس ّ
اثش ؽیٍْ ای اعت کَ افشاد ثش فولکشد عبصهبى هی
گزاسًذ(.مهبى هٌجـ ،ؿ)12
دس سفتبس ؽِشًّذی عبصهبًی آى دعتَ اص
سفتبسُبیی هْسد تْخَ لشاس هی گیشد کَ فلیشغن
ایٌکَ اخجبسی اص عْی عبصهبى ثشای اجنبم آهنب ّخْد
 .1دانشجوی دوره دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهریار
 .2کارشناسی ارشد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکسی
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ًذاسد دس عبیَ اجنبم آهنب اص خبًت کبسکٌبى  ،ثشای
ط اصهبى هٌفقت ُبیی ایدبد هی ؽْد  .اسگبى سفتبس
ؽِشًّذی عبصهبًی سا ثَ فٌْاى سفتبسُبی حتت اختیبس
فشد تقشیف کشدٍ اًذ ّ ثیبى ؽذٍ کَ ایي دعتَ اص
سفتبسُب ثغْس فشیر ّ هغتمین ثْعیلَ عیغتوِبی
پبداػ سمسی هْسد تْخَ لشاس منی گیشًذ ّلی ثبفث
استمب اثش خبؾی کبسکشدُبی عبصهبى هی گشدًذ.

كليذ واژهىا:
سفتبس ،سفتبس ؽِشًّذی عبصهبًی ،سفتبس
عبصهبًی
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مقدمه:
سفتبس کَ یک پذیذٍ هنبدی هی ثبؽذ  ،فقبلیتی اعت
کَ اًغبى ثشای سّثشّ ؽذى ثب حمیظ ّ مهبٌُگی ثب آى
ثَ ایي فقبلیت دعت هی صًذ ُ.ش سفتبسی یک ُذف سا
ثَ یک ُذف
هْسد ًؾش داسد یقٌی ایٌکَ لقذ داسد
ثشعذ .دس زمیمت ثذّى ُذف ّ لقذ منی تْاى ثَ سفتبس
هْخْد صًذٍ پی ثشد ّ آى سا جتضیَ ّ حتلیل منْد ُ.ذف
مهیؾَ ًمؼ فوذٍ ای دس هؾخـ کشدى سفتبس ّ ُذایت ّ
جتضیَ ّ حتلیل آى ثبصی هی کٌذ .یکی اص خقیقَ ُبی
سفتبسی اًغبى ّ زیْاى ایي اعت کَ ایي سفتبس دس
ُبیی سخ هی دُذ ّ ثشای اسضبء آى
اثش اًگیضٍ
اًگیضٍ ثَ عْی ُذفی پیؼ هی سّد .اًغبى یب زیْاى
هی ًْؽذ صیشا ثَ آة ًیبص داصد ّ ثبیذ تؾٌگی خْد
سا فشّ ًؾبًذ(.سضْاى ،1375 ،ؿ)19
ثش خالف گزؽتَ کَ اص کبسکٌبى اًتؾبس هی سفت تب
دس زذ ًمؼ ُبی سمسی فول کٌٌذ ،دس لشاسدادُبی
سّاًؾٌبختی خذی د سفتبسُبی فشا ًمؼ هْسد اًتؾبس
اعت .حتمیمبت اخیش ایي سفتبسُب سا حتت فٌْاى سفتبس
ؽِشًّذی عبصهبًی هذ ًؾش لشاس دادٍ ّ غفلت اص آهنب
دس اسصیبثی فولکشد کبسکٌبى سا منی پزیشدّ دس آى
ثَ هؾبسکت ثلٌذ هذت فشد دس هْفمیت عبصهبى تبکیذ
هی ّسصًذ .ایي حتمیمبت ثب ایي هْضْؿ هْا فمٌذ کَ
سفتبس کبسکٌبى ّ ًگشػ ُبیؾبى ثَ فٌْاى خضء هِوی
دس تقبهل ثب هؾرتیبى ،تبثیش چؾوگیشی ثش ادساک
هؾرتی اص کیفیت خذهبت فشضَ ؽذٍ ،سضبیت هؾرتی ّ
ّفبداسی هؾرتی داسد.
دس دَُ ُبی اخیش افغالزبتی ثشای تؾشیر چٌیي
ً ،ؾیش :سفتبس فشا
سفتبسُبیی اعتفبدٍ ؽذٍ اًذ
ًمؾی  ،سفتبس پیؼ اختوبفی  ،خْد خْ ؽی عبصهبًی
ّ(...ثشهي ّ هْتّْیلذّ ،1977 ،ؿ)71-98

رفتار شهروندي سازمانی چیست؟
عبصهبًی OCB=(ORGANIZATIONAL
هفِْم سفتبس ؽِشًّذی
) CITIZENSHIP BEHAVIORاّلیي ثبس تْعظ ثبمتبى ّ اسگبى دس
.
اّایل دَُ  198۰هیالدی ثَ دًیبی فلن اسائَ ؽذ
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سفتبس ؽِشًّذی
حتمیلبت اّلیَ ای کَ دس صهیٌَ
عبصهبًی اجنبم گشفت ثیؾرت ثشای ؽٌبعبیی هغئْلیتِب
ّ یب سفتبسُبیی ثْد کَ کبسکٌبى دس عبصهبى داؽتٌذ،
ؽذ  .ایي سفتبسُب ثب
اهب اغلت ًبدیذٍ گشفتَ هی
ّخْد ایٌکَ دس اسصیبثیِبی عٌتی فولکشد ؽغلی ثَ
عْس ًبلـ اًذاصٍ گیشی هیؽذًذ ّ یب زتی گبُی اّلبت
هْسد غفلت لشاس هی گشفتٌذ  ،اهب دس هبجْد اثشخبؾی
عبصهبًی هؤثشثْدًذ (.ثیٌغتْک ّ مهکبساى ،2۰۰3 ،
ؿ)357-378
دس سفتبس ؽِشًّذی عبصهبًی آى دعتَ اص
سفتبسُبیی هْسد تْخَ لشاس هی گیشد کَ فلیشغن
ایٌکَ اخجبسی اص عْی عبصهبى ثشای اجنبم آهنب ّخْد
ًذاسد دس عبیَ اجنبم آهنب اص خبًت کبسکٌبى  ،ثشای
 .اسگ اى سفتبس
عبصهبى هٌفقت ُبیی ایدبد هی ؽْد
ؽِشًّذی عبصهبًی سا ثَ فٌْاى سفتبسُبی حتت اختیبس
فشد تقشیف کشدٍ اًذ ّ ثیبى ؽذٍ کَ ایي دعتَ اص
سفتبسُب ثغْس فشیر ّ هغتمین ثْعیلَ عیغتوِبی
لی ثبفث
پبداػ سمسی هْسد تْخَ لشاس منی گیشًذ ّ
ّ.اژٍ
استمب اثش خبؾی کبسکشدُبی عبصهبى هی گشدًذ
،
اختیبسی ثْدى ثَ ایي هقٌب اعت کَ ایي سفتبسُب
ؽبهل سفتبسُبی هْسد اًتؾبس دس ًیبصهٌذیِبی ًمؼ
یب ؽشذ ؽغل ًیغت(.زغٌی خبًکی ،1386 ،ؿ)115-145 ،
1

ابعاد رفتار شهروندي

اسگبى پٌح ثقذ سفتبس ؽِشًّذی سا ایٌگًَْ
هیداسد:
(اپلثبم ّ مهکبساى ،2۰۰4 ،ؿ)13-4۰
 -1سفتبسُبی کوک کٌٌذٍ
 -2خْامنشدی
ّ -3فبداسی عبصهبًی
 -4اعبفت عبصهبًی
 -5اثتکبسات فشدی
 -6سفتبس یب فضیلت هذًی

ةیبى

1- citizenship behavior
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 -7تْعقَ خْد
:سفتبسُبی کوک کٌٌذٍ
 -1سفتبسُبی کوک کٌٌذٍ
ؽبهل کوک کشدى داّعلجبًَ ثَ دیگشاى ّ یب جلْگیشی
اص اتفبق افتبدى هؾکالت هشثْط ثَ کبس هی ثبؽذ .کوک
ثَ دیگشاى دس ساثغَ ثب هؾکالت هشثْط ثَ کبس ؽبهل
عَ ثقذ ًْؿ دّعتی  ،هیبجنیگشی ّ تؾْیك اعت کَ ثَ
ّعیلَ اسگبى ثیبى ؽذ .هفِْم کوک ُبی ثیي فشدی ّ
()OCB-I
سفتبس ؽِشًّذی عبصهبًی دس عغر فشدی
(ّیلیبهض ّ اًذسعْى  ) ،هفِْم تغِیل ثیي فشدی (ّى
اعکبتش ّ هْتّْیلذّ ) مهگی ثیبًگش ایي دعتَ اص
سفتبسُب ُغتٌذ.
 -2خْامنشدی :خْامنشدی ًْفی اص سفتبس ؽِشًّذی
عبصهبًی اعت کَ ًغجت ثَ سفتبسُبی کوک کٌٌذٍ تْخَ
کورتی ثَ آى ؽذٍ اعت .اسگبى خْامنشدی سا ثَ فٌْاى
ًبسازت کٌٌذٍ
متبیل ثَ حتول ؽشایظ اختٌبة ًبپزیش
دس کبس ثذّى ؽکبیت ّ اثشاص ًبسازتی تقشیف
کشد .حتمیمبت هک کٌضی ایي ًْؿ سفتبس سا اص عبیش
اًْاؿ سفتبس ؽِشًّذی عبصهبًی هتوبیض ًؾبى
داد(.هک کٌضی ،1993 ،ؿ)7۰
ّ-3فبداسی عبصهبًی ّ:فبداسی عبصهبًی پیشّی اص
هْاصیي عبصهبى ّ فول کشدى ثَ ّؽبیف  ،هبّسای فالئك
 ،گشُِّبی کبسی ّ یب خبؼ
کْتَ ثیٌبًَ فشدی
ُبعت .ایي دعتَ اص سفتبس ؽبهل دفبؿ اص عبصهبى دس
همبثل هتذیذات  ،هؾبسکت دس ثذعت آّسدى زغي ؽِشت
ثشای عبصهبى ّ هؾبسکت ثب دیگشاى ثشای دعتیبثی ثَ
ّ.فبداسی عبصهبًی ثَ خبعش
هٌبفـ کل هی ثبؽذ
ضشّسی
استمبء خبیگبٍ عبصهبى ًضد ریٌفقبى ثیشًّی
اعت .محبیت ّ دفبؿ دس همبثل هتذیذات ثیشًّی ّ زفؼ
تقِذ زتی دس ؽشایظ ًبهغلْة هی تْاًذ ثَ فٌْاى
ّفبداسی ًگشیغتَ ؽْد .ثلیک لی ّ هْسهي ًؾبى دادًذ
کَ ایي ًْؿ سفتبس هتوبیض اص اًْاؿ سفتبس ؽِشًّذی
عبصهبًی اعت(.هْسهي ّ ثلک لی ،1995 ،ؿ )127-142
 -4اعبفت عبصهبًی :اعبفت عبصهبًی داسای عبثمَ
ای لذیوی دس صهیٌَ حتمیمبت سفتبس ؽِشًّذی عبصهبًی
اعت .اعبفت عبصهبًی پزیشػ ضشّست ّ هغلْثیت
لبًْهنبی هٌغمی ّ همشسات عبصهبًی اعت کَ دس ؽشذ
ؽغل ُب ّ خظ هؾی ُبی عبصهبى اًقکبط هی
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یبثذ .ازرتام ثَ لْاًیي ّ دعتْس القول ُب  ،هتقِذ
ثْدى ثَ امتبم کبس دس صهبى همشس ّ تْخَ کبفی ثَ
کبس ثیبًگش اعبفت اعت .دلیل ایٌکَ ایي سفتبس ثَ
فٌْاى یک ًْؿ اص سفتبس ؽِشًّذی عبصهبًی دس ًؾش
گشفتَ هی ؽْد ایي اعت کَ زتی ثب ّخْد ایٌکَ اص
 ،لْاًیي ّ
ُش کغی اًتؾبس هی سّد تب اص همشسات
سّیَ ُبی عبصهبًی دس مهَ هْالـ اعبفت کٌذ  ،ثغیب سی
اص کبسکٌبى ثَ عبدگی آى سا اجنبم منی دٌُذ .ثٌبثشایي
کبسکٌبًی کَ ثَ فْست ّخذاًی اص متبم همشسات ّ
دعتْسالقول ُب زتی دس ؽشایظ ًجْد ًؾبست  ،اعبفت
هی کٌٌذ ثَ فٌْاى ؽِشًّذاى خْة ثَ زغبة هی آیٌذ.
 -5اثتکبسات فشدی :ثقذ دیگشی اص سفتبس ؽِشًّذی
،
عبصهبًی کَ تْعظ چٌذیي هر لك هؾخـ کشدٍ اًذ
.ایي ًْؿ اص سفتبس ؽِشًّذی
اثتکبس فشدی اعت
عبصهبًی  ،سفتبس فشاًمؾی اعت کَ هبّسا لب
.منًَْ
ًیبصهٌذیِبی کلی هْسد اًتؾبس لشاس داسد
ُبیی اص خٌیي سفتبسُبیی ؽبهل فقبلیتِبی خاللبًَ
داّعلجبًَ ّ عشازی ُبی ًْآّساًَ ثشای هبجْد ّؽیفَ
صهبًی اعت (.ثْسهي ّ
ؽخقی ّ یب فولکشد عب
هْتّْیذلْ)71-98 ،1997 ،
 -6سفتبس یب فضیلت هذًی  :سفتبس هذًی اص فاللَ
یب تقِذ ثَ عبصهبى ًبؽی هی ؽْد ً.ؾبست ثش حمیظ ثَ
(دس ًؾش گشفنت
هٌؾْس ؽٌبعبیی فشفت ُب ّ هتذیذات
تغییشات فٌقت ثَ حلبػ تبثیشات آى ثش عبصهبى )زتی
ثب ُضیٌَ ُبی ؽخقی منًَْ ای اص ایي سفتبسُبعت .ایي
سفتبس هٌقکظ کٌٌذٍ ؽٌبخت فشد اعت اص ایٌکَ اّ
خضئی اص یک کل ثضسگرت اعتْ مهبًٌذ ؽِشًّذاى هغئْل
دس لجبل خبهقَ  ،اّ ًیض ثَ فٌْاى یک فضْ عبصهبى
.
هغئْلیتِبیی دس لجبل عبصهبى ثش فِذٍ داسد
(گشاُبم ،1991 ،ؿ)249-27۰
ای
 :تْعقَ خْد ؽبهل سفتبسٍ
 -7تْعقَ خْد
داّعلجبًَ کبسکٌبى ثَ هٌؾْس هبجْد داًؼ  ،هِبسهتب ّ
تْاًبیی ُبیؾبى هی ثبؽذ ّ.یژگی چٌیي سفتبسی ایي
اعت کَ یبدگیشی جموْفَ خذیذی اص هِبسهتب ثَ هٌؾْس
تْعقَ داهٌَ هؾبسکت دس عبصهبى اجنبم هی گیشد .ثَ
ُش زبل ایي ثقذ اص سفتبس ؽِشًّذی عبصهبًی دس
ادثیبت  ،هغبلقبت ّ حتمی لبت هْسد ثشسعی لشاس
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ًگشفتَ اعت .ثب ایي ّخْد ثَ ًؾش هی سعذ ایي ًْؿ
اص سفتبسُب کَ ّاثغتَ ثَ فالزذیذ کبسکٌبى هی
ثبؽذ  ،ثَ عْس هفِْهی اص عبیش سفتبسؽِشًّذی
عبصهبًی هتوبیض اعت.

انگیسش درونی
یکی اص حمممبًی کَ ثَ ثشسعی ّحتمیك دس صهیٌَ
اًگیضػ دسًّی یب عجیقی پشداختَ اعت دعی ( )1972هی
ثبؽذ .اّ هقتمذ اعت دس یک عبصهبى  ،افشاد ثشای ایي
ثَ کبس اًگیختَ هی ؽًْذ کَ ازغبط فالزیت ّ کفبیت
کٌٌذ .ثشای فشد ازغبط فالزیت ثب ازغبط سضبیت خبعش
مهشاٍ اعت ّ دس ًتیدَ  ،افشاد هی کْؽٌذثَ ایي
ازغبط دعت یبثٌذ .دّهیي هفِْم اًگیضػ دسًّی آى
ًیبص داسد ثشای افوبل خْدازغبط
اعت کَ آدهی
هغئْلیت کتذ .هغئْلیت ثشای فول یقٌی  ،آصادی ثشای
اًتخبة یک فول اص ثیي اهکبًبت گًْبگْى هْخْد
ثشای آى ٌُ.گبهی فشد هی تْاًذ ایي آصادی سا ازغبط
کٌذ کَ حتت فؾبس هثجت یب هٌفی ًجبؽذ ّ عی آى
،
ثتْاًذ یک خشیبى فول سا اص ثیي افوبل گًْبگْى
اًتخبة کٌذ.
ثب تشکیت اًگیضػ کفبیت یب فالزیت اص یک عشف ّ
گًْبگْى
کٌرتل ؽخقی اص عشف دیگش  ،ثبیذ ؽغلِبی
عبصهبى سا ثَ حنْی عشازی کٌین کَ ثَ افشاد اخبصٍ
دادٍ ؽْد ازغبط فالزیت ّ کٌرتل ثش افوبل خْد سا
جتشثَ کٌٌذ .چٌیي فشك هی ؽْد کَ ایي ؽشایظ ثشای
اسضبء اًگیضٍ ُبی ر اتی  ،ضشّسی اعت .دس ایي ؽشایظ
فشد هی تْاًذ ثب ازغبط ایٌکَ کبسػ سا ثَ امتبم
سعبًیذٍ اعت  ،خْد سا تمْیت کتذ (.عبفتچی ،1379 ،
ؿ)2۰5-2۰6

سیاستهاي تشویق رفتار شهروندي
تمْیت سفتبس ؽِشًّذی ،هبًٌذ ُش سفتبس دیگشی کَ
اص افشاد عش هی صًذ ً ،یبص ثَ تشغیت ّ تؾْیك داسد .
یکی اص هْاسدی کَ هیتْاًذ دس ایي صهیٌَ تأثیشگزاس
 .هذیشاى
ثبؽذ عیبعتِب ّ الذاهبت عبصهبًی اعت
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عبصهبًی ثبیذ ثب ّضـ عیبعتِب ّ ساُربدُبی هٌبعت
دس خِت ؽکْفبتش ؽذى سفتبسُبی ؽِشًّذی دس عبصهبى
تالػ کٌٌذ  .دس مهیي ساعتب هی تْاى چٌذ هْسد اص ایي
الذاهبت سا ًبم ثشد کَ ثشای استمب ّ تشغیت سفتبس
ؽِشًّذی هٌبعتاًذ.
 -1گسینش واستخذام
ثشخی اص حمممبى هقتمذًذ افشادی کَ فالئن ؽِشًّذی
خْثی سا دس زْصٍ صًذگی ؽخقیؽبى ثشّص هی دٌُذ ثَ
مهبى هیضاى متبیل داسًذ تب ؽِشًّذاى عبصهبًی خْثی
ثبؽٌذ .ثش ایي اعبط عبصهبهنب ثبیذ فشایٌذُبی خزة ّ
اعتخذام ًیشّی خْد سا عْسی عشازی کٌٌذ کَ افشادی
ثب سفتبس ؽِشًّذی هرتلی خزة عبصهبى ؽًْذ.
اص هیبى اثضاسُبی اًتخبة ّ گضیٌؼ کبسکٌبى کَ
ممکي اعت ثشای ؽٌبعبیی ؽِشًّذاى خْة عبصهبًی هْسد
اعتفبدٍ لشاس گیشًذ ،هقبزجَُب هبرت اص ثمیَ اثضاسُب
سّی
ُغتٌذ  .دس اجنبم هقبزجَ ُب ثبیذ ثیؾرت ثش
سفتبسُبی مهکبساًَ ّ گشُّی تأکیذ کشد تب ازتوبل
سفتبس ؽِشًّذی
اًتخبة کبسکٌبًی کَ ثشای ثشّص
هغتقذتشًذ ،ثیؾرت ؽْد.
،
الجتَ دس فشایٌذُبی گضیٌؼ ّ اعتخذام افشاد
عبصهبهنب ثبیذ ثَ ایي ًکتَ هِن تْخَ داؽتَ ثبؽٌذ
فولکشدُبی
کَ سفتبسٍای ؽِشًّذی ًجبیذ خبیگضیي
عٌتی ؽغل ؽًْذ  .ثش ایي اعبط ّیژگیِبیی کَ ثَ عْس
عٌتی ثشای اجنبم یک ؽغل الصم اعت ًجبیذ ثَ خبعش یک
ؽِشًّذ خْة ثْدىً ،بدیذٍ گشفتَ ؽْد.
 -2آهوزش و توسعو
ثشخی اص عبصهبًَ ا ممکي اعت ثَ تٌِبیی ثَ
ثب سفتبسُبی
ؽٌبعبیی ؽِشًّذاى خْة ّ افشادی
ؽِشًّذی ثبلمٍْ  ،لبدس ًجبؽٌذ ّ ًتْاًٌذ ثَ همذاس
هْسد ًیبص ،ایي افشاد سا خزة ّ اعتخذام کٌٌذ .اهب
آهنب هی تْاًٌذ ثب اخشای عشزِبی آهْصؽی ثشای
کبسکٌبى فقلی عبصهبى ،ثَ ایدبد سفتبسُبی ؽِشًّذی
هفیذ ّ عبصًذٍ ثپشداصًذ.
اعتفبدٍ اص ثشًبهَُبی آهْصؽی هْخت تغَیل کوکِبی
ثیي فشدی دس هیبى کبسکٌبى هی ؽْد  .الجتَ ثشای
تْعقَ هِبسهتبی کبسکٌبى  ،هی تْاى اص ثشًبهَ ُبی
آهْصػ هیبًی ّ چشخؼ ؽغلی ًیض اعتفبدٍ کشد.
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یکی دیگش اص سّؽِبی اخشای ثشًبهَ ُبی آهْصؽی ،
ب ثب ایدبد سفتبس
ثشًبهَُبی تْعقَ اعت کَ هغتمیوً
ؽِشًّذی استجبط داسد  .هغبلقبت ّ ثشسعی ُب ًؾبى
هیدُذ کَ آهْصػ عشپشعتبى ثش پبیَ افْل فذالت
عبصهبًی ثب افضایؼ سفتبس ؽِشًّذی دس هیبى
صیشدعتبى هشتجظ اعت  .ثَ فجبست دیگش کبسکٌبًی کَ
سا عی کشدٍ
عشپشعتبًؾبى دّسٍُبی آهْصؽی فذالت
ثبؽٌذ ً ،غجت ثَ عبیش کبسکٌبى  ،ثیؾرت متبیل ثَ ثشّص
سفتبسُبی ؽِشًّذی اص خْد ًؾبى هیدٌُذ.
 -3ارزیابی عولکرد و جرباى خذهات
عبصهبهنب هیتْاًٌذ ثب ایدبد عیغتن ُبیی هٌؾن ّ
هٌغمی ثشای اسائَ پبداػ ثَ کبسکٌبى تب زذ صیبدی
ایدبد سفتبسػُشًّذی سا تغِیل کٌٌذ .حتمیمبت گزؽتَ
ًؾبًذٌُذٍ ایي هغلت اعت کَ افشاد دس کبسٍ ایی کَ
داسد ثیؾرت هؾبسکت
ازتوب ل دسیبفت پبداػ ّخْد
هیکٌٌذ .ثَ مهیي خبعش تْخَ ثَ عیغتنُبی پبداػ هؤثش
ّ التضبیی تْعظ عبصهبى دس ؽکل دُی ؽِشًّذاى خْة
ثغیبس تأثیشگزاس خْاُذ ثْد .ثش ایي اعبط اکثش
 ،پبداؽِبی
عبصهبهنب ثشای تؾْیك سفتبس ؽِشًّذی
عبالًَ سا ثَ کبسکٌبًی هی دٌُذ کَ تب زذی ثَ اجنبم
سفتبسُبی فشاًمؼ  ،متبیل داؽتَ ثبؽٌذ ًَ افشادی کَ
فمظ داسای ّیژگیِبی هثجت فشدی ُغتٌذ.
ثبّخْد امهیت ایي هْضْؿ دس هجبزث سفتبس ؽِشًّذی،
اهشّصٍ اسائَ پبداػ اص عشف عبصهبى ثَ کبسکٌبًی کَ
ب دسگیش اجنبم سفتبسُبی ؽِشًّذی ُغتٌذ ثَ
هغتمیوً
عْس ثبلمٍْای کبُؼ داؽتَ ّ خِتگیشی ثیؾرت پبداؽِب
ثَ عشف کبسُب ّ ّؽبیف سمسی اعت  .ثشخی اص حمممبى
کٌٌذ کَ تْخَ
دلیل ایي اهش سا ایٌگًَْ ثیبى هی
ثیؼ اص زذ ثَ اجنبم سفتبسُبی فشاًمؼ تْعظ کبسکٌبى،
ثشای گشفنت پبداػ  ،هْخت غفلت ّ کْتبُی اص اجنبم
ّؽبیف سمسی عبصهبًی هیؽْد ّ کبسکٌبى عبصهبى ثَ خبی
اجنبم ّؽبیف هشثْط ثَ خْد ثَ کبسُبیی فشاتش اص
ًمؼ خْد هیپشداصًذ؛ دس زبلی کَ ُذف اص تؾْیك
سفتبس ؽِشًّذی ،تشّیح سفتبسُبی مهکبساًَ دس کٌبس
ّؽبیف سمسی عبصهبًی اعت.
دس ُش فْست عبصهبهنب ثبیذ ثذاًٌذ کَ ثشای تؾْیك
ّ تشغیت سفتبس ؽِشًّذی ثبیذ خِت گیشی طیغتن ُبی
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پبداػ خْد سا دس عغر گشُّی ّ عبصهبًی لشاس دٌُذ
ًَ عغر فشدی  ،صیشا آهنب ثب ایي کبس ثَ کبسکٌبى
ًؾبى هیدٌُذ کَ ثشای کبسُبی گشُّی کَ هٌبفـ آى ثَ
کل عبصهبى ثشهیگشدد ،اسصػ ثغیبسی لبئلٌذ ّ ثَ آى
پبداػ ًیض هیدٌُذ.
 -4سیستنىای غيررمسی
فالٍّ ثش الذاهبت ّ فولکشدُبی سمسی عبصهبى کَ دس
 ،فشایٌذُبی
خِت تمْیت سفتبس ؽِشًّذی هؤثش اعت
غیش سمسی ًیض ّخْد داسًذ کَ عبصهبهنب هیتْاًٌذ ثب
ایدبد آهنب ثَ تْعقَ ّ تمْیت ثیؾرت سفتبسؽِشًّذی
ةپشداصًذ.
ثشخی اص سّاًؾٌبعبى اختوبفی هقتمذًذ کَ
ب تأثیش
فؾبسُبی اختوبفی ّ ٌُدبسُبی گشُّی غبلجً
ثیؾرتی ًغجت ثَ سّیَ ُبی سمسی ثش سفتبس فشدی دس
عبصهبهنب هیگزاسًذ .ثَ مهیي فلت تْعقَ هکبًیغن ُبی
غیشسمسی هبًٌذ فشٌُگ هؾبسکتی ،یک سکي اعبعی ّ حمْسی
ثشای تمْیت سفتبس ؽِشًّذی دس حمیظ کبس اعت.
ؽِْس ّ تشّیح فشٌُگ
الجتَ ًبگفتَ منبًذ کَ
هؾبسکتی ا ص عشیك فشایٌذ خبهقَ پزیشی فْست
هیگیشد ،فشآیٌذی کَ عی آى افضبی تبصٍ عبصهبى
هْاسدی سا کَ اص ًؾش عبیش افضبی عبصهبى  ،پغٌذیذٍ
ّ هْسد لجْل اعت یبد هیگیشًذ ّ دّسٍ ُبی آهْصؽی
ثَ اهش
الصم سا دسایي خقْؿ عی هیکٌٌذ .پظ تْخَ
خبهقَ پزیشی دس عبصهبى ثشای تمْیت سفتبس ؽِشًّذی
ًیض هیتْاًذ هؤثش ثبؽذ.
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اسفبة ،کیٌَ تْصی ّ
سفتبسُبی ضذ ؽِشًّذی اعت ُن ثش فولکشد عبصهبهنب ّ
ُن ثش سّاثظ ثیي ؽخقی ّ سّزیَ مهکبسی کبسکٌبى
تبثیش هی گزاسد .ثش خالف آى سفتبسُبی ؽِشًّذی
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عبصهبًی هْخت استمبء فولکشد عبصهبى ،اثش خبؾی
عبصهبى ،سضبیت ّ ّفبداس ی هؾرتی ،عشهبیَ اختوبفی
ّ ...هی ؽْد لزا ثب تمْیت سفتبس ؽِشًّذی هی تْاى
عبصهبهنبی هْفك تشی داؽت .اصمجلَ الذاهبت خِت تمْیت
سفتبس ؽِشًّذی عبصهبًی هی تْاى هْاسد صیش سا ثش
مششد:
 -1گضیٌؼ ّاعتخذام
 -2آهْصػ ّ تْعقَ
 -3اسصیبثی فولکشد ّ خرباى خذهبت
 -4طیغتمُبی غیشسمسی
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