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مقاله پژوهشی

داوود خانی ،دکتر محمد مهرآیین* ،دکتر علی شیرازی ،دکتر علیرضا پویا

چکیده
زمینه :انتشهریراخصراقربهر وانرتتامجمو هایراترفاه ریرتمرن،رترث ارمتشربدرچ دربُعدیربارنعابطرنیمقرعرغ ارنیمقررعرک تالرنفترنیر
ا ضری رآن ر ان  .رانتتربق رترث ا رج تههرتق رات رنعابط رع رتعرمصرت رم رنفا ی ر ن ریرتمرنهر رکه ربه رمثربه رکژکرنکا هری راخصراق ،ر رمد رتض عر
ایتعدا هریریرتمرنرشما هرمقشوردرموضوعرپژعهارحرضارایت.
روش :ملرلعهرحرضارپژعهشقرک رقربررایتااتژیرپدتدهرگرنیرایت.رجرمعهرآمرنیرمجمو هرکرنک رنرپ مررقرتررنیمقرانگرنهریر علتقرایترنر
خاایرنرشمرلقرایترکهر«تجابهرتض عرایتعدا هررعرمترنتهر»رنار نرخو ،رهمکرنان،رتررم ربعرارسررقرتتامجمو هرخو ر اشتهارد.رتعدا ر29ر
رمورهربهرش وهرغ اتصر فقرعرهدفم دراترم رنر11رانگرنر علتقرارتخربرشدهرعراترمصرحتهرر مهیرخترنترفتهرباایرجمعآعنیر ا ههررایترر هرشد.ر
تحص در ا ههرر نریهرگر رکدگذانیربرت،رمحونی،رعرگزت شقر ونترگافتهرعرفضریررت جهربارآنرایرسرانائهرشد.
یافتهها :پسراترتصخ ص،رتشص د،رعرکدب دیر ا ههررتعدا ر 11رکررونرتوجهر(اف ر نعرق)ر نرحوتهرکژکرنکا هریرباعنرگاراخصرقر نرارلبر4ر
تم هرانتترسقرم رنفا یر(اف رب اعرق)رحر درشد.رتصر راف هریرب اعرقرعر نعرقربهراتجر ر21رستشهرتو رقرارجرم د.
نتیجهگیری :رترتجررشرنر ا ر«مدتاانرعریلو ربرلرتاریرتمرن»ربررتعرمصرترررکرنآمدرخو ر نرارلبر«بقتررعتقرعر د رحمرتتراتراتدهپا اتی»رعر
« د رمشرنکتسصتقرافاا »رب اتاتنررشارنار نرتض عرایتعدا هریریرتمرنراترررمقک د.رکژکرنکا هریرانتترسقر«افاا رمستعدربررمدتاان»ر نر
اعلوتتربعدرااانرگافت.

ر

ر

سرآغاز
نرریاتللرترانتترسللرتریللرتمررقرعرتصر ل ر ر للار«فعرل تهللر»،ر
تأمللدر ر
«تعرمصرت»،رعر«رگاشهر»ر نرمدلری ستمهریراجتمر قررشرنرمق هلدر
بررتوجهربهراهم لتررشلارانتترسلرتر نریلرتمرن،رتعرمصلرترعرانتترسلرتر
م رنفا ی 1رررکرنآمدرمقتواردررگاشهرر2عرفعرل تهریرکرنک رنرنار چلرنر
تغ ارکا هرعربهمثربهرمررعقر نرمس ارتویعهرعربلهکرنگ ایرایلتعدا هریر
یرتمررق 3مدررمرتدر(.)1رمحششرنرتأک درمقک درآنچهر نرتمرمقرمااحدر
برل دگقرایتعدا 4رحرئزراهم ترایتراتجر رتکرشتکهرانتترسقربررهمکرنانر
ایترکهرمقتواردرموجبرجصبرهمکرنیرمشتاکرعرحمرتترآررنرشو ر(.)2ر
اتاتننعرتعرمصرتریرتمررقرمقتواردر نرفااترعررش بربرل دگقرایتعدا هر،ر نر
ی اراتر«پتررس د»رآغرتتنرترر«تعرلق»5ر(،)3ررشاربهیزاتقراتررررمرتد.ر ر
ر
ر
رروتس دۀرمسئول:ررشررقرالکتاعر کق:رm-lagzian@um.ac.ir

56

اهم ترموضوعرحرظرعرپاعنشرایتعدا هرراعل نربرنرتویطرمحششرنرگاعهر
مکک زیربررا للصر ر«ج ل ربلاایرایلتعدا »ربلهم یونررشلرنر ا نر
اهم ترمحونیرکرنک رنرباایرشلاکتهررعریلرتمرنهررمللا رشلدر(.)4ر
محششرنراتنرگاعهر نراعاخار ههر09ر نترفت لد،ربتتلاتنراالدا هرتقرکلهر
شاکت هررناربهر مصکا ربرلرتقرنیرردهرایترمدتاتترایتعدا رایتر()5؛راتر
اتننعرپا اختنربهرپاعنشرعربرل دگقرکرنک رنر]کلهرمتحلارا لصقراتلنر
پژعهارایت[رر زرکهرتکقراترمولرههریرایلتااتژتکرملدتاتترایلتعدا ر
محسوبرمقشو ر()6رنارمقتوانرامایربس رنرحرئزراهم ترعرچرلاباارگ زر
نر ر ریراماعتراصمدا رکا .ربهرریارمقنیدرکشونراتاانر نر«ج رباایر
ایتعدا »رچ دانرموف ررتو هرچاارکهرملرب رآمللللرنربررکرجتررق،راتاان ر
ر
ر
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ایترکهرممکنرایترموجبراتجر رحرلترتدافعقرشدهرعر نرت جهرخو ربهر
مررعقرباایرا امهرانتتر ربدلرشوردر(.)11
تکقراترپژعهاهرررشرنر ا رفتایترجرمعقراتر عات هربرت انردهرانتتلرسقر
نارمقتوانر نریهرمشولهرا صقرتشس مربهرشا را امهرت ی مررمو ر( :)12ر
ال -راضرعت:رشرمدرشرخصهریرارتشر ،ررر گلذانی،ر اعنیریللحق،رعر
انتتربقریتو رق .ر
ب-رانائهرناهحد:رشرمدرشرخصهریر یتونر ا ن،رتتدتد،راخصراقریرتی،ر
یؤالرترتتر رعربقجر،رعررص حت .ر
ج-راجت ربراتررگاارقهریرسافرمشربلد:رشلرمدرشلرخصهریرم حلافر
کا نرتوجه،ربحارم لشق،رعراسم رنربخشق.
امررا امهرپژعهاهررتکرمررعرانتترسقر تگاربهراتنرمجمو هراضرفهرکا ؛ر
اتنرکژکرنکا رانتترسقربرر وانر«ب رنراتنررکتهربهر تگلاانرکلهراترچلهر
موارعقرایترر هرمقک د»رخواردهرشدرعر نر یتهر«اضرعت»رالاانرگافلتر
( .)13ر
ش ریرتقرکژکرنکا هریرانتترسقرم رنفا یربرراهدافرمشخصرشلدهر نر
اتنرپژعها،رترک ونر نرملرلعرتر اخصقرعرخرنجقرمصرحیهررشلدهرایلت.ر
التتهرعتژگقهریرخرصریرتمرنهریر علتقر( نرا لرسربلرریلرتمرنهریر
خصو ق)را مراتر«تمرتدرب شتاربهرثتلرت»،ر«ا لرلترتغ لارتلدنتجق»،ر
«باتللایرج تللهرا انیربللارتخصصللق»،ر«الگوهللریرمسللوعل تقریصسللصهر
مااتتق»رعر«ا مرلرحرکم ترعرک تال»ر()14رلزع رتوجهرب شتاربهربتتلو ر
انتترسرتر نراتنری خراتریرتمرنهررنارب شتارمقک د.راتراتنرنعرآنچلهر نر
اتنرپژعهار نرپقرآنرایترش رخترت و قراترانتترسلرتر«م لرنفا ی»ر
نریرتمرنهریر علتقرایترکهر«تض عرایتعدا »هریرم ربعرارسررقرناربهر
رترلر ان  .ر
ر

ر نر29ریرلرگذشتهربررخاعجرهاریرلهرحدع ر159رهزانررختله،رنتتلهراعلر
فاانرمغزهررنار نرجترنر انایترکهربارایرسرباآعن رمعرعرتر صمقرعرفلنر
آعنیرنتریترجمتونی،ریرلررهرهزت هایربرلغربار159رم ص رن ر للرنرناربلار
کشونرتحم درمقک در()1؛راتنرمسرلهراهم لترتوجلهربلهرمتحلارحرلظر
عبرل دگقرایتعدا رنار عرچ دانرمقک د .ر
همرن گورهرکهراشرنهرشد،ررشلارانتترسلرتر نربرل لدگقرایلتعدا هررحلرئزر
اهم ترایت.رپژعهاگاانرانتترسرترب نرفا یرنارفاات دیرکهربهرعی صهر
آنراسصر رت،رمعررق،رعراحسریرترتویطرافاا راترساتل رتتلر لرپ ر هلریر
کصرمقرعرغ اکصرمقربهراشتااکرگذاشتهرملقشلو رتعاتل رکلا هارلدر(.)8ر
«کژکرنکا »هررعر«شرتستگق»6رهریرانتتلر رم لرنفا یر عرنعیرتلکر
یکهاردرکهرتکقراهدافرانتترسقرعرخش و یرحر لدراترانتتلر رنارت لزلر
مق بخشدرعر تگایر نررشلهرمشربد،ربتتو رنضرتترعرافزاتار مصکلا رعر
ارتررعرتمر رسافهریرانتتر رناربههمااهر ان .راتاتننعربانیقرا ب رترهلار
تکراتراتنر عرمع ررمقتواردر نکرنعش قراترمرتو ِر تگار نراخت لرنرالاانر
هد.رتتتعر نرا ب رترپژعهارر زررشرنر ا رانتترسلرتراترهلار عرریاگلرهر
«کژکرنکا »رعر«شرتستگق»رمون رمداالهرااانگافتلهرایلت.رشرتسلتگقر
انتترسقربهسون رایریقرمرتومقرایترکهرشلرمدرج تلههریرمختصرلقراتر
ارا،رارگ زه،رمترنت،رنفترن،رعراثابخشقرایت؛رتعرمدراثابخارمقتوارلدر
به وانرشکصقراتررروذرع رتأث اراجتمر قر تدهرشو رکهر نرآنرتکرفا ربلرر
حرظره جرنهریرب نفا یرعرمحرعنهایر(ت ریب)،ربهر رترلرتحش راهدافر
عرعظرت رانتترسقرخو رایتر(اثابخشق)ر(.)0راتاتننعر«کژرکرنکا »هلریر
انتترسق،ر نراتنرپژعهاربه ونترتعرمصرترانتترسقرکهر نر د رارلتلرقر
بررتشرضرهریرمح لقرهست درتعات رمقشلو ؛ر نرا املهرباخلقراترابعلر ر
کژکرنکا یرانتترسرترم رنفا یرب رنرمقشو  :ر
بهر ش دهرتکق رات رمحشش نرنفترنهریرتتارترث ایرم رقربارتویلعهرنعابلطر
اشته،رعرتویعهرنعابطرمثتتر نربص دملدترر رتم لدراتلنرایلترکلهراتلنر
نفترنهرراتررقرر رت د.راتنرنفترنهرر ترنتاردرات :ر
ر .1رارتشر رکا نرعرحمصهربهرشخص ترسافرمشربدربررهلدفراتجلر رحل ر
باایرکسق؛ ر
ر.2رتحش ارکا نرعرحمصهربهرخو رپ دانهرسافرمشربدربررهدفرتلوه نرتلرر
تتمترنعانش رختقربهراع ر
ر.3رحرلتهریرتدافعقرتع قرات کهرساف نرانتترسقرهم تگلارناربله وانر
تکراابررقربت د ،رعریعقرک درحمصهر نکرشدهراتریویرسلافرمشربلدر
انتترسقرناربهعی صهربتررهگ ای،ر ا خواهق،رررل دن،ربصهربصهرگرتن1رعرامثرلر
اتنهرر فعرک د؛ ر
ر.4رکرنشک ق8رترر د رتوجهرذه قرعر رسرقربهسافرمشربدرعرتاکرنابلهر
به وانرناهقرباایراجت ربراترتعرنضر( .)19ر
اتر وامدرمختصرقربه وانرموارعرانتترسقرتر رمقک د؛رتررعتر نرالدنتر
رستتر ا هشدهربهررشارمقتواردرتکقراترموارعرانتتلرسقربرشلد؛رافلاا ر نر
اتنرشااتطرتمرتدر انردرباراحسریرترخو رتک هرک درتلرربلارعااع تهلررعر
م ل ؛رآنهرربهراظترناترانتتربرره،رنفترنهریرارلتقرم رقرعرتحش ارحات ر
متویدرمقشورد؛رامررشرتدرمتمتاتنر رمدراتر تدرآررن،رارلواعرانتترسلرتقر

روش
ایتااتژیراتنرتحش رایترر هراترنعشرپدتدانرگرنیرخواهدربلو .رجرمعلهر
مون رریارجتترپژعها،رمجمو هرکرنک رنرپ مررقرتررنیمقرانگرنهریر
علتقرایترنرخاایرنرشلمرلقرایلترکلهر«تجابلهرتضل عرایلتعدا هررعر
مترنتهر»رنار نرخو ،رهمکلرنان،رتلررم لربعرارسلررقرتتامجمو لهرخلو ر
اشتهارد.رتعدا ر29ررمورهرهدفم دراترر اعهریرپ مررقرعرنیمقِر صرام دربهر
مصرحتهر نر11ریرتمرنر علتقربارایلرسراتلنر عرمع لرنرا لصقرارتخلربر
شدرد:ر -1رحبرایتعدا ر نرتکرتم هریرتمررق.رعجو راتلنرعتژگلقربلهر
تکقراتراتنرنعشهرر نرفا رمون ریارتأت درشلد:رالل -معافلقراتریلویر
مدتا(ان)،رتررهمکرنانربه وانررختهر نرتکرتم هرشغصقریلرتمررقرب-ر
نترفترجواتزیراتریویریرتمرنهریرمعتتارمت قربارعجلو رایلتعدا رتلرر
تکرمترنترعتژهریرتمررقرج-رترت در صرح ترفا ربهرلحرظر اشلتنرتلکر
ایتعدا رکرنبا یر نرریر رانتتربقر مصکا ریرتمرن.ر-2عاجدرتجابهرتض عر
ایتعدا .راتنرعتژگقرر زربرربانیقرم دارقراترهمکرنانرعرملدتاانرعرترت لدر
فا رمستعدرمون ربانیقرااانرمقگافت.رچترنرمون راتررمورلههرربلررنعشر
گصولهربافقراتریویررمورههریراعل هرمعافقشدهرعر حترا ریرآرلرنراتر
یویرهمکرنانریرتمرنرمون رتأت درااانرگافت؛رحجمررمورلهربلارایلرسر
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1ر

 19ر

3ر

3ر
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 14ر

ن در

 35ر

 59ر

 15ر

 15ر

 15ر

 19ر

د رهمدلق ر

تخلئه،رتتدتد،رتحش ا ر

محدع یرتیر اتاهرتعرمصرت ر

تعداد عبارات
کد دهیشده

درونی)

مجموع عبارات
کددهیشده

عنصر ثابت (افق

عنصر متغیر

عبارات کلیدی

6ر

د رپرس اشترم ریتتهریرشخصق؛ربقتوجتقربهرر رتهریرعااعق ر

ت ت هرعرتتدتد

1ر

اِ مرلرمحدع تتهریرمرلق،رتتدتدربهراخااجرعرتتع د ر

یعرتترعراتاا راتتر

 25ر

انائهرجصوهرم رقراترعتژگقهرتقرری ارریم؛راتتر رمرلق ر

تحش ا،را مرلرفشرن

 14ر

مم و ترحضونر نرجصسرترعرایترر هراترامکرررترا انی ر

 46ر

ایترر هراترافاا ربومقِرفرادرتخصص؛ر د رحضونرفعرلر نرتشکدهریر
حزبقرعری ریق ر
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ر
اترمصرحتههریرر مهیرخترنترفتهرباایرجمعآعنیر ا ههررایترر هرشد.رپسر
اترپ ر هیرتیرکصمهربهرکصمهرمصرحتههر،رفاات درتکاانیرعرچ دبرنهرتحص در
عرکدگذانیر ا ههرربدتنر ونترارجلر رپلذتافتر()15ر:رمرلره مرمتعلد ر
کژکرنکا هریرم رن-فا یرانتتر راحصرءرگا تدر)کدگذانیربرت(،ریلسسر
نرماحصهرکدگذانیرمحونی،رهارتکراترمرره مر«متررعت»ر نرارلبرتکر
ستشهرتو رقرانائهرشد.رهارستشه،ریرخترنرکرملدرتلکرمرتلو رنار نربلار
مقگ ا ربهسونیکهرشرمدر عر صارال -انجر ق0ر(کهرمع لریر ملومقر
موضوعِرمرتو یرتیشدهرناررشلرنرمق هلدرعر نر لوانرستشلرتراربلدر
مشرهدهرایت؛رعرب-یرخترنی 19ر(کلهرآم لزهرخر لقراترعتژگقهلرتقرنار
رشرنرمق هدرکهرتم زر ا هشدهارد)رایت.ر صاریرخترنیربرراف رب اعرقر
عر نعرق 11رمشخصرمقشو ؛راف رب اعرقررشرن ه دهربخشلقراترجتلرنر
ایترکهرمشرنکتک دگرنرعنایرآنناررمقب درامرراف ر نعرلق،رکلررونر
یافته ها
توجهرمشرنکتک دگرنرناررشرنرمق هلدر(16رعر.)11ر نرماحصلهررتلرتقر
پسراترتحص در ا ههررتعدا ر11رکررونرتوجهر(اف ر نعرق)ر(ملرب رجلدعلر
(کدگذانیرگزت شق)رستشرترتو رقربه یتآمدهر(کهرهارتلکرمرلره مر
)2ر نرارلبر4رتم هرانتترسقر(اف رب اعرق)رحر درشد.ربررتوجهربهرتصر ل ر
متررعتقر اضهرمقک د)ر نرارلبریرخترنیربزنگتارکهرفضریررت جله12ر
اف هریرب اعرقرعر نعرقر نرارلبرکدب دیرگزت شقر(ملرب رجدعلر)3ر نر
خواردهرمقشو رماتتطرعرتاک برشدرد.ربهم یونرمست دیرتیرهارچهربتتار
ر(ستشهرتو ل رق)رحر لدرشلدرکلهر نرا املهر
مجموعر 21رمشولهرتو
مصرحتههر،رریمبخشق،رتصخ صرعرتاک بر ا ههریراعل هرایتخااجشده،رعر
تشاتحرمقشورد .ر
یتتربقربهررت جهایرملصلوبتاراتررا افلزانر«مکلسرک لو.ر ی.راِی».ر
رسخهر19ر نرتحص در ا ههریرک رقرایترر هرشد .ر
جدول  :0عناصر ثابت و متغیر استخراج شده از کژکارکردهای ارتباطی «میانفردی» در بالندگی استعدادها
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اشترعر ا ههررمشخصرشدربهسونیکلهرپلسراترهجلدهرمصلرحتهر( نر هر
ن درپرتررقرمصرحتههر)رکدهریرجدتدیراترتحص در ا ههررایتخااجررشد.ر
تمرمقرا ضرءررمورهرج س ترما ر اشتهرعرینرآررنرب نر35رتلرر55ریلرلر
بو .رحداادریربشهرکرنیررمورههررباابار1رعرحداکثارآنر28ربو .رخصر هایر
اترمشخصههریرا ضرءررمورهر نرا امهرآمدهرایت .ر
ر
جدول :1ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه
سطح سازمانی

انتتربقرا تترنرعرپرترتقرترفتههرربررنعشهریرذتدر ونترپذتافت:رالل -ر
شا ر ا رپرنامتاهریرپژعهارعرمحدع هرتحش ،رعرثتترپ چ دگقهریر
محتواتقرحرکمربارشااتطرپژعهارکهراترمع رنهریری جاراربص ترا تترنر
(مشتول ت)ر()18رعراربص ترارتشلرلر()10رترفتلههررپلژعهارک رلقرخوارلدهر
مقشو .رب-رتصرشر نرجتترتت نرتئونتکرم ریبرمسرلهرعرپژعهارکهر
مقتوانرآنناراترمع رنهریرارتشرلپذتایرپژعهار(معر لرتعم مپذتایر نر
تحش شرتراثترتگاا)راصمدا رکا ر(.)18رج-رایترر هراترمکرنهریرمختصل ر
بهم یونرارجر رمصرحتهرعربانیقرک تلالریلرتگرنیرم لربعر ا های؛راتلنر
نعش،رتاعتهب دیر ا هایرخواردهرمقشو رکهربهرا تترنرپژعهارمقافزاتد
()29رعراترناهتا هریرارتشرلپذتایرر زرمحسلوبرمقشلو ر(.)18رربلدتنر
م یو نر عریرتمرنر علتقرکهربهرلحرظرمره ترفعرل تربررتکدتگارمترلرعتر
هسلت در(تللکر ارشلگرهرکللهرفعرل للترکرنک لرنرآنر نرفضللرتقر صمللقرعر
کرنش ریقر ونترمقپذتا رعرایلترردانیرکلهرکرنک لرنرآنر نرفضلرتقر
ی ریقرفعرل ترمقک د)ربهسونرعتژهربهم یونرتاعتهب دیر ا هایرارتخربر
شدرد.راتنرروعرتاعتهب لدیر ا هایر نرعتژگلقر«مکلرن»رعر«اشلخرص»ر
متررعتربو .رمشرتسهررترتجررشرنر ا رب اراتر%15راشلتااکر نرمضلرم نر
ا صقرحر دشلدهرایلت.رعر -رایلترر هراتربانیلقرهمکلرنانرتلرریلرتار
محشش نر(خرنجق)رجتتربانیقرعرتأت درتجزتهعتحص دهریر ونترگافتهر
عرفاات درپژعها.ر نراتنرپژعهاراترریااترعراتدههریرایلرت درناه ملررعر
مشرعنرعرر زرتکقر تگاراترمتخصص نرحوتهرنفتلرنریلرتمررقر نرخلرنجراتر
ارشگرهربهم یونرن رتترچلرنچوبرپلژعهارعرلحلرظر ر لارتم لهایر
اربدتوجهر نراتنرفاات درایترر هرشد؛راتنرشل وه،راترناهتا هلریراربص لتر
تأت درپژعهارمحسوبرمقشو ر()18رایترر هرشد.
ر

دکتر محمد مهرآیین و همکاران :پدیدارنگاری ارتباطات میانفردیِ مباین اخلاق ،در تضییع استعدادهای سازمان

مداخصه

مقاله پژوهشی

د رپریداشتراتده /مصکا ر

تواعرهمااهقر نرفعرل تهریررریرلم؛راادا رپ ترنر نرحوتهراخت رنیر
فا ر تگا

عظرت ریرتمررق

 16ر

امونرشخصقرعرانتترسرتر
غ انیمق ر

 19ر

یوءایترر هراترنفترنهریرشخصقرتررشااتطرخرصرتردگقرخصو قر
افاا

بتاهکشق ر

1ر

تست مرم رفعربررافاا رغ اموثار نراتدهپا اتی ر

د حمرتت ر

 31ر

بقتررعتقررستتربهراتدههریررو،راتجر راضلاانر نراجاایراتده ر

 26ر

 50ر

انتشگذانیرعرتشدتار
ررشرتست ر

 21ر

ا ریرامکرنرآموتشریر هرعرکوترهمدترتوارم دیهر؛رررباابایر نر
رستتر ا هربهریتر ه ر

اتدهپا اتیرعراجاا ر

 24ر

د رایتماانرتصرشر نرمواجهربررکوچکتاتنرکرنشک قهر

برتخون

4ر

بقتررعتررستتربهرتذکااترهمکرنان

ارضتر

 19ر

بقتررعتقر نراتجر رتررحرظرمست داترتجابهریرتمررق؛ر د رن رتتر
یصسصهمااتب

انتشرءرمترنترعرتوانم دی

4ر

د رایترر هراترمجرلهریرپ ارنعرجتترنعتآمدیر نرتواررتقرعر
ارا

اادا رعر مصکا ریرتاتن

 23ر

تتع ضر نرمواجهربرر«ضع ر مصکا »رترر«اجاایراوار ن» ر

اادا رعر مصکا رخو ر

5ر

ایترر هراترنعابطرشخصقرجتترمشر درارتررعسصترره؛ر ر

د رااتضرءم دی

1ر

د ربتاهگ ایراترفضریرانتترسقرغ انیمق؛ربقتوجتقربهرشااتط،ر
شخص ت،رعرجرتگرهریرتمررقرافاا ر نرتعرمصرت ر

تعدتدراتده ر

2ر

عاهمهراترب رنرریااترکرنش ریقرمغرتاررگرهرمدتاان ر

د راسم رنبخشق ر

1ر

د رتصرشرکرفقر نرجصبرریارمدتارعرنفعرابترمرتراجاایراتدههر ر

عاک اهریرنفترنیر«ه جررق»رغ امتعرنف ر

 11ر

خشمرعرکرنبا ر ترناترررم ریبر نرمواجهربررریااترمخرل ر

 11ر

تشربدربرراادامرترمغرتارضوابطرتررغ ام لشق ر

 12ر

جصوگ ایراترتض عرحشوقرهمکرنانرتررانبربنجوعر صقنغمرمخرل ر
مدتاان ر

12

غرصتر نراجاارعرتمت در
مصزعمرترکرنی ر

حهگذانی/جررب انیر
رربهجررتررم رفشرره

تت نرررمت ریب
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ر
ر
بارایرسرتحص در ونترگافته،رمشرنکترک دگرنراترچترنرریاگرهر(اف ر
ب اعرق) ربه رپدتده رمقرگارد :رم یا ر«تعرمصرت رمدتاان رتر ریلو ربرلرتار
یرتمررق»،ر«تعرمصرترهمکرنانرتررتتامجمو ههریریرتمررق»،ر«تعرمصرتر
فا رمستعد ربر رمدتاان رع رخرنج ریرتمرن» ،رع ر«تعرمصرت رفا رمستعد ربرر

 38ر

 28ر

 16ر

همکرنان ،رتتامجمو ه رع رانبربرن رنجوع»؛ ر ن را امه ،رفضری ررت جهی رهار
تک رات راف هری رچترنگرره رکه ررشرنگا رستشرت رتو رق رها رتک راتنر
اف هررایترانائهرمقشو  .ر

ر
نگاره :1فضای نتیجه کژکارکردهای میانفردی بالندگی استعدادهای سازمانی در افق ارتباطی «مدیران یا سطوح بالاتر
سازمانی»

56
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نگاره :0فضای نتیجه کژکارکردهای میانفردی بالندگی استعدادهای سازمانی در افق ارتباطی «همکاران یا زیرمجموعههای
سازمانی»

سازمان»

نگاره :4فضای نتیجه کژ کارکردهای بالندگی استعدادهای سازمانی در افق ارتباطی « فرد مستعد با همکاران ،زیرمجموعه و
اربابانرجوع»

56
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«-4مداخصهرعرتجسس»:رتصرشرمدتاانرعرهمکرنانرجتتر یتتربقربهر
ک ر ت رانتترسرت رغ انیمقرع ربعضرً رشخصق رافاا  ،رمداخصه ر ن راخت رناتر
یرتمررقررعرحتقرنفترنهریرخرنجراترمجمو هریرتمرن،رعر دعنر یتوناتر
مغرتا رضوابط رکرنیِ رفا ِ رمستعد ،راتجمصه رکژ رکرنکا هری رانتترسق ر نر
تویعهرایتعدا هریترکهر نرستشهرچترن رگ جرردهشدهرایت.راتنرکررونر
توجه رعاجد ر ع رجزء رایت؛ رجزء راعل ،ر«امون رشخصق رع رانتترسرتر
غ انیمق»رایترکهربار صراهرمدتارتررهمکرنربهرکسبرمحتوارعر لرتدر
انتترسرت رع رنفترنهری رغ انیمق رع رباعنیرتمررق رع رارتشرل ربه رافاا ر
ترث اگذان ریرتمررق راشرنه رمقک د .ر ن رجزء ر ع ر(عظرت رع رفعرل تهر) ربار
ا مرلریا رمدتا رع رهمکرن ر ن رعظرت رع راخت رنات ریرتمررق رفا رع رانائهر
فعرل تهریرنیمقربهرافاا رغ اماتتطرتماکزرمقک د .ر
 «-5د رپریداشتراتدهرترر مصکا »:راجزاءریهگررهرکررونرتوجهر نراتنر
ستشهراتراتنرااانرد:رخا هرمرتو ر«بتاهکشق»:رانا هرمدتاانرعرهمکرنانر
باایرهارروعرایترر هرعربتاهبا انیرشخصقراترم رفعراحتمرلقراتدههررتکر
کژرکرنکا رانتترسقر نرتویعهرایتعدا هررمحسوبرمقشو .رخا هرمرتو ر
«بقتوجتق رع ر د حمرتت» :ر د رپشت تررق رمدتاان راترپ شتا راتدههر رعر
ارتیرنات رفااتا رات رظاف ت ریرتمررق رتکق رات رکژ رکرنکا هر ر ن رتض عر
ایتعدا ربهشمرن رمقنع  .ر«بقانتش راصمدا رکا ن رع رتشدتا رررشرتست»ر
خا هرمرتو ربعدیرایترکهربهررشاربقاهم تر ارستنرابتکرناترعر نکر
ررم ریبراترتصرشهریرروآعنارهرعرالشریربقثمایراتنرفعرل تهرراتریویر
مدتاانرعرهمکرنان،رعرررنضرتتقرفا رمستعدراتریتر ههر،ر نرا رسربرریرتار
همکرنان راشرنه رمقک د .ربا رایرس رترفتههری راتن رمضمون ،ربقانتشر
اصمدا رکا ن رفعرل تهر رع ر مصکا رهمکرنان رتر رر اعهری رتتامجمو ه راتر
یویرفا رمستعد،رعربقتوجتقربهرانتتربقر ح حر مصکا رتتامجمو هرترر
تشدتارررشرتستراترآررن،رکژرکرنکا هریرانتترسقرهست درکهرمقتوار دربهر
مثربهرمررعقر نرمس اربرل دگقرایتعدا هریرفا رمستعدر مدررمرت د .ر
«-6غرصتر نراجاارعرتمت درمصزعمرترکرنی»:رچترنر صار نراتنرستشهر
مون ربانیق رااان رمقگ ا  .ر صا راعل ربر ر وان ر«اتدهپا اتی رع راجاا»ر
اهمرلرتررحسری ترب ااتحدرفا رمستعدرتررهمکرنر نراجاایرعظرت ر نر
چرنچوب رباررمهیرتمررق ،رتر ربقتررعتق ررستت ربه رمشکصرت ریرتمرن رعر
بقارگ زگق ر ن رغصته ربا رموارع راجاای رپ ش تر ات رنا رشرمد رمقشو  .ر نر
صا ر ع ر(برتخون ) ربقتررعتق رفا رمستعد ررستت ربه ررترتج رتعرمصرت رعر
مصکا رخو رعر د رملرلتهربرتخون راتری ستمرناربه وانرتکرکژرکرنکا ر
معافق رمقک د .ربا رایرس ر صا ریو ر(ارضتر رکرنی) ،ربقتوجتق رفا ر
مستعد ربه راوا د رتر ر اف را انی ،رباررمهنتزی رع رمدعنیرتی رعظرت ر
محولشده رتک رکژ رکرنکا رانتترسق رات ریوی رفا رمستعد رباای رتویعهر
ایتعدا هریراعیت؛ر د رتش درمدتاانربهرا ولرباررمهنتزیرعراجاایرآن،ر
عرفامرردهقرخرنجراترچرنچوبریرخترنیریرتمرنرر زربخار تگایراتراتنر
صا رایت .ر د رایتماان ر ن ربهنعتنیررق ر ارستههری رماتتط ربر رفضریر
کرنی ،رع ر د رکسب رمترنتهری رمت ریب ربر رر رت ریرتمرن رتویط رفا ر
مستعد،رموضوعرکژرکرنکا ر تگایرایترکهربرر وانر«انتشرءرمترنترعر
توانم دی»رآمدهرایت .ر

تشاتح رمضرم ن را صق رترفتشده ر ن راتن رپژعها رکه راف هری ر نعرقر
مرره مِرهارتکراترستشرترتو رقرهست در نرا امهر ونترمقگ ا  :ر
 «-1د رهم لق»:ربررتوجهربهرماترا ناکقرتعات شدهرباایراتنرمرتو ،ر
فا رمستعدر نریلحرتعرمصرترمدتاانرتررمااتبربرلرتاریرتمررقربهرا ناکر
« د رهم لق» رمقپا ات  .ربا راتن رایرس ،رمشرنکتک دگرن رکه رخو ر
افاا یربریربشهرتض عرایتعدا رهست درمد قاردرهاگرهرمدتاان،ربقتوجهر
بهرمسرئدرتردگقرفا رمستعدرعر افرًر نرچرنچوبرنیمقریرتمرنراادا ربهر
عاگذانیرعظرت رعربرتخوایترآنرک درتم هرتض عرایتعدا رفا رفااهمر
مقشو  .ر
«-2تخلئه،رتحش ا،رعرتتدتد»:رملرب راتنرستشهرمرتومق،راتاا راتتر ربار
ایرسر لرتدرغ امست د،ربا اشتهریررراصراترضوابطراررورق،رتررآنچهر
بهت مرمدتاررر نیترمحسوبرمقشو ،رعرر زرتمرمقراادامرتقرکهرموجبر
فشرنهری رنعحق رع رتشص د رشأن رفا رشو رمقتوارد رتم هیرت راوی رباایر
توا رتویعهرایتعدا هریرفا رترربتاهگ ایراترآنربرشد.راجزارکررونرتوجهر
ن راتن رستشه ر ترنتارد رات ر«یعرتت رع راتاا راتتر » ،ر«ت ت ه رع رتتدتد»،ر
«تحش ا ،را مرل رفشرن رع ر د رن رتت رشأن رافاا » .رملرب رخا ه رمرتو ر
«یعرتت رع راتاا راتتر » رمدتاان رتر رکرنک ررق رکه ربر راتترمرت رعاهق رعر
ایت ر اترررکرفقرفا رمستعدرنارخلرکرنرمقشمرنردررعرگرهقرآنناربهرافاا ر
تأث اگذانریرتمرنرم تشدرمقک درعربدتنعی صهر مص رترنعارقرناربا ص هراعر
به رجاترن رمقارداترد رارگ زه رتویعه رایتعدا رنا رفا ریصب رمقک د .رخا هر
مرتو ر«ت ت هرعرتتدتد»رر زر وانرمقک درتتدتدرفا ربهراخااج،رارتشرل،رعر
اِ مرلرمحدع تت هریرمرلق،رترراجااتقرکا نرهارتک،راثایرمشربهر ان .ر
بارایرسرخا هرمرتو ریو رمدتاارقرکهربررهدفراِ مرلرفشرنرعرتحش ارترر
حتقربرعجو ر د رآگرهقراترتأث ارنفترنرعر یتوناترخو ،رشأنرافاا رنار نر
یرتمرن رن رتت ررمقک د رفضرتق ر لیا رک ده رنا رباای راتن رافاا ربهر
انمغرنرمقآعنرد.رباعتراتنرنفترنراتریویرفا رمستعدر(بهر وانرمدتا)رر زر
مق تواردراثااترم رقرخو رنارباربرل دگقرایتعدا رفا ربررگذشترتمرنررشرنر
هد .ر
«-3محدع یرتی ر اتاه رتعرمصرت ،ر د رمشرنکتسصتق» :رات ررگرهر
مشرنکتک دگرن ،رهاگره رمدتا راادامرتق ر ونت ر هد رکه رمعلوف ربهر
محدع یرتیر اتاهرتعرمصرتقراعرترریرتمرنرگا رحوتهر مصکا یریرتمرنر
نا ر ن ریلح رمحدع ررگره ر اشته رع رتواررتقهری رافاا رمستعد رر ز ربهسونر
ست عق رمحتوس رع رمحدع ربه ر نعن ربخا رتر ریرتمرن رخواهد ربو رع راتر
اربص ت رتویعه رآن رکریته رمقشو ؛ رنفترنهرتق رری ا ر د رتوان رتر رتمرتدر
فعرل تهریرگاعهقرعرباااانیرشتکههریرتعرمصقرپوترر نریلحریرتمرن،ر
رگرهرمحصقربهریرتمرنرعربقتوجهربهرجریگرهرآنر نرم رنریرتاریرتمرنهر،ر
گزت ا ربر رمع رنهری رغ ا رکرنکا ی ر(ری ا رمع رنهری ر ت ق ،ری ریق،ر
ج س تقرعر)...راتراتنرات دارد.راتنرمضمونر نراف رانتترسقرفا رمستعدر
ر ز رمشرهده رشده رایت رکهربه ر د رتوان رتر ر صراه رفا رمستعد ربه رارجر ر
فعرل تهریرگاعهقرعرباااانیرشتکههریرتعرمصقرپوترر نریلحریرتمرن،ر
تررمحدع یرتیرخو ربهرفعرل تر نرگاعههریرخرصراشرنهرمقک د .ر
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 «-1حهگذانی/جررب انیررربهجررتررم رفشرره»:ر عرجزءراتنرکررونرتوجهر
ترنتارد رات رال  -ریکوت ،رتأت د ،رحمرتت ،ربقتررعتق ،رتر رحتق رحمرتتر
کونکونارهرتررم رعتسصتررهرمدتاان،رهمکرنانرعرمااتبریرتمررقربرلرتاراتر
اادامرترعر مصکا هریرغ ااربدراتولرباخقرکرنک رنرب -رتصوتایرتیر
مثتت رات رخو رتررفاافک ق:راتنر صا،ر فرعرغ ام لشقرمدتاراتراادامرتر
خو رتر رمتاایرتیرخو راتررترتجریرتمررقرنار نربارمقگ ا  .رباراتنرایرسر
تصرش رهمکرنان رباای ررز تکق ربه رمدتاان رع رچرپصویق رع رر ز را ریر
شرتستگقرب شتارجتترتصدیرمسؤعل تهریرفا رمستعدربهر وانرتکر
کژرکرنکا رانتترسقرتویعهرایتعدا رمحسوبرمقشو  .ر
«-8تت ن رررمت ریب» :رک ر ت رررم ریبِ رتت ن رع ر د تشخ ص رشااتطر
ب رنرمسرئد،راتدههررعرریااترتویطرفا رمستعدرملرب راتنرستشهرتکقراتر
کژرکرنکا هریرانتترسقر نرمس ارتویعهرعربهکرنگ ایرایتعدا هریت.ریهر
صارمتغ ار نرکررونرتوجهراتنرستشهرااانرمقگ ارد؛رجزءراعلربرر وانر
« د رااتضرءم دی» ربه ربقتوجتق رع ر د رایترر ه رات رشااتط رموجو رعر
عضع ت ره جررق رع رخصشق رمخرسترن ر(مدتاان رع رمجمو ههریر
باعنیرتمررق) ر ن رتت ن رریاات رع راتدههر ربه وان رتک رکژ رکرنکا ر
انتترسق راشرنه رمقک د .رجزء ر ع ر(تعدتدگای راتده) ،راخت رن ریکوت رترر
تعدتد راتدههری راربد رتت ن رنا ربه ر لرتصق رهمچون راحتمرل رمغرتات رریار
خو ربررمدتاانرعرمااتبربرلرتاریرتمررقرتکرکژرکرنکا ربامقشمرن .ربار
اتنرایرسرفا رمستعدرحتقرممکنرایتربهرحمرتتراتراتدههرتقراتریویر
مدتاان رکه راربص ت راجااتق رتر رروآعنی رکمتای ر انرد ربسا ات  .رجزء ریو ر
( د راسم رنبخشق)،ر د رتصرشرکرفقرجتترنفعرابتر رعرا تمر بخشقر
ن رتصم مگ اانر نرخصوصرفضریرپ ر هیرتیراتدهرنارتکرکژرکرنکا ر
انتترسقر نرتویعهرعربهکرنگ ایرایتعدا هررمحسوبرمقک د .ر
«-0عاک اهری رنفترنی ر«ه جررقِ» رغ امتعرنف» :ر ن راتن رستشه ر وانر
مقشو رکه راظترنات رنفترنی ررربهه گر رع رپذتافتهرشده رات ریوی رفا ر
مستعد ر ن رمح ط رکرنی رکه رم تعا راترشون رع رتصرسمهری رنعحق رتع گذنر
هست درمقتوار درتأث ااترم رقرباررگرهر تگاانربهرفا رمستعدرگذان هرعر
تکرکژرکرنکا رمحسوبرمقشورد .ر
«-19تشربدربرراادامرترمغرتارضوابطرتررغ ام لشق»:رآنچهراتنرستشهربار
آنرتأک در ان رموضوعرا تااضربهراادامرترعرتصرشهرتقرایترکهربهت مر
افاا رمستعد ،رآت ده ریرتمرن رتر رذیررعرن رنا رتحت رتأث ا رم رق رخو رااانر
هد.ر ام هرشدتراتنرا تااضرترمقتواردراترخا هگافتنرترراتستر گقرعر
مد رباخصرف رریاات رمدتاان رعرمااتب ربرلرتا ریرتمررق رمت وع ربرشد؛ راتنر
نفترنهررمقتواردرم جارعاک اهریرمتشربدرمدتاانرعرباعترشااتلق رشو ر
کهر نرترتترمررعرتویعهرایتعدا هریرآررنرگا  .ر
بهرم یونراتجر ر نکر م رتاراتراتنرپدتدهرعر یتتربقربهرهدفررترتقر
پژعها ،رستشرت رتو رق ربه ر یت رآمده ،ر ن رتک ریرخترن رکصق رتا ربهر
رمرتارگذاشتهرمقشو ؛راتنرفضریررت جهرشرمدرتمرمقراف هریرب اعرقر
ایترکهرمشرنکتک دگرنراترآنربهرپدتدهرمقرگارد.

بحث
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همرنسونرکهرپ اتاربارایرسرجدعلر2ر وانرشلدربلهرتات لبر واملدر
« د رپریداشتراتدهرترر مصکلا ،»13ر«تخلئله،رتتدتلد،رعرتحش لا،»14رعر
«محدع یرتیر اتاهرتعرمصرت»15ربرراختصرفرتتر رعاجدرب شتاتنرتکلاانربلهر
وانرمتمتاتنرکژکرنکا هریرانتترسقربرل دگقرایتعدا هرر نرم رنریرتار
کدهریرایتخااجقرهست د.رملرب ربرررترتجرپژعهارحرضا،ر نرپژعهشلقر
نرخصللوصرش ریللرتقر وامللدرمللؤثاربللارحرللظرافللاا رمسللتعدراتررگللرهر
ایتعدا هریریرتمررقرر ز،رکدرجزئقر«ت ریبر مصکلا -یلتر ه»ر عمل نر
رمدربررب اتاتنرتکاانراترم رنر وامدرکش شدهربو رعر رمدرباالاانیر
ی ستمهریرپ ش تر اترعرپر اشرپلسراتر رملدر«مترنتهلریرنفتلرنیر
مللدتاانرانشللد»رپاتکاانتللاتنر وامللدربو رللدر(.)21ر« ر لررللهررمللو نر
پر اشهر»ربهر وانرتکقراترمولرههریراخصرقرحافلهایر نریلرتمرنهریر
خدمرتقرمحسوبرشدهرایتر(.)22رتکقراترمحششرنرر لزرتأک لدرمقک لدر
افاا رمستعدر نرمس اربرل دگقرایتعدا ر)اترپتررس درتررشرتستگق(رر رتم لدر
حمرتتر تگاانربهعتژهرهمرلرنربرر صرئ رمشلربهرعربزنگیلرلرنرفعلرلر نر
حافهیرمون ریارهست در(.)23ر« عنیراترسملع»رر لزربله وانرتکلقراتر
مولرههریرانتترسرترم رنفا ی،راتراخصرقرحافهایرمدتاانرمحسوبرشدهر
ایتر(.)24رتکقر تگاراترپژعهاهرر«یوءرایترر هراترم لربعرارسلررق»رنار
تکقراترمولرههریرنفترنرغ ااخصراقرنهتاانرتصشقرم ک در(.)25رر«تخلئه،ر
تتدتد،رعرتحش ا»رکدربعدیرایترکهربلرریلهر صلار«ت ت لهرعرتتدتلد»،ر
«یعرتترعراتاا راتتر »،رعر«تحش ا،را ملرلرفشلرنرعر لد رن رتلترشلأنر
افللاا »ربلله وانر عم ل نرکللژرکللرنکا رپاتکللاانرش رختهشللدهرایللت.ر نر
پژعهشق،ر«حرظرشأنرعرشخص ت»رعر«پاه زراترتحش ا»رتویطرملدتارعر
همکرن،راتر وامدرمؤثاربارحرظرافاا رمستعدراتررگرهرایتعدا هریریرتمررقر
نرپژعهاربو ر()21؛رمحششقر تگا،ر«تحش لاررکلا ن»رناراترمولرلههریر
اخصرقرحافهایرمدتاانرتشخ صر ا هرایتر(.)24ر«محدع یلرتیر اتلاهر
تعرمصرت»ربررفااعارقربااباربرر«تخلئه،رتتدتلد،رعرتحش لا»رمتمتلاتنرکلژر
کرنکا ربعدیرمحسوبرمقشو .راظترناترشاکتک دگرنررشرنرمق هلدر
مدتاانرعرمااتبریرتمررقربرلرتاربهر لرتصقرری ار د ر صراهرتلررآگلرهقراتر
اهم ترشتکهیرتی،رتررلحرظرمع رنهریری ریق،ر ش دتق،رالوم تقرتلرر نر
ریارگافتنرمسرئدرتردگقرشخصقرافاا ر نرگزت ارآنهر،رمجمو هرافاا ر
عاجدرشااتطرهمکرنیرتررتصدیرمسلؤعل تهررنارتشص لدرمق ه لد؛ر لد ر
تمرتدرر اعهریرمستعدریرتمررقربهرفعرل تهلریری ریلقرعر ضلوتتر نر
احزابرعرتاج حرآررنربهرتماکزربارعظرت رتخصصقرر زر رمدرخرنجربو نر
آنهرراترتماهرافاا را صحراتررگرهرمدتاانریرتمرنهریلت؛ربلق صلراگقرعر
د رآگرهقراتراهم ترشتکهیرتیرعر د رتمرتدربهرهمکرنیربررر اعهرتقر
کهر صرح ترکرفقرباایرتصدیرمسؤعل تهررردانردر وامدر تگایرایلتر
کهرمررعرش ریرتقراتنرافاا ربه وانرعاجدتنر صرح ترمقشلو .رگلذانراتر
شرتستگقربهرمترنترر رتم درفااتارنفتنراترتر گ ایرا ولرتکرحوتهربلهر
تخصصگااتقرعرهمچ نراجتمر قشدنررستتربهرفاه رتم هرایترعر
مقتواردراترسات رکرنکا نربرریرتارحافهایهررعرماب رنرعرباااانیرانتتر ر
برریرتارافاا ربرایتعدا رارجر رشو ر(26رعر.)21
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جدول :3فضای نتیجه کژ کارکردهای ارتباطی بالندگی استعدادهای سازمانی در افقهای چهارگانه
مدیر و مراتب بالاتر
سازمانی
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تنبیه و تهدید



سعایت



تحقیر ،اعمال فشار



و عملکرد






محدودسازی دایره تعاملات

عدم پاسداشت ایده

همکار و زیرمجموعه



عدم همدلی

مداخله



وظایف سازمانی





امور شخصی و ارتباطات غیررسمی





بهرهکشی





عدمحمایت



ارزشگذاری و تقدیر ناشایست



غفلت در اجرا و تمهید

بازخورد

ملزومات کاری

انضباط




ایدهپردازی و اجرا

ی نابهجا یا منافقانه

تبیین نامتناسب
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فرد مستعد با مدیر و
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افق درونی و اجزاء آن

فرد مستعد با همکار،
زیرمجموعه و
اربابرجوع
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عدم اقتضاءمندی



تعدیل ایده



عدم اطمینانبخشی



واکنشهای رفتاری «هیجانی» غیرمتعارف



تقابل با اقدامات مغایر ضوابط یا غیرمنطقی



رپژعهاگاانرر زرتکقراتربخاهریرکص دیرموفش تر نراتلنرماحصلهرنار
تواررتقرانتشرءرخو ،ربهاشتااکگذانیرکرنرعراتدههررمق ار در()26رهمچ نر
اتجر رشتکهرانتترسقربررهمکرنانربلهم یونرارجلر رهمکلرنیرمشلتاکرعر
جصبرحمرتترجتترحاکتراترمترنترتررتعرلقرایتعدا رفا رنارحرئزراهم تر
مقشمرنردر( .)28ر
نربانیقرفااعارقرکدهریرایتخااجشدهربلهرترک لکراف هلریرب اعرلقر
چترنگررهرمشخصرشدرکژرکرنکا هریرا ناکشلدهر نرافل ر«ملدتاانرعر
یلو ربرللرتا»ربلررحلدع ر%69رتکاانهلررب شلتاتنرفااعارلقرناربلهرخلو ر
اختصرصرمق ه لد.راف هلریر«فلا رمسلتعدربلررملدتاان»،ر«همکلرنرعر
تتامجمو ه»،رعر«فا رمستعدربلررهمکلرنرعرر اعهلریرتتامجمو له»ربلهر
تات للبربللررحللدع ر،%25ر،%19رعر%5رب شللتاتنرفااعارقهللررناربللهرخللو ر
اختصرصر ا هارد.رآمرنهلرررشلرن ه دهراهم لتررشلارانتترسلرتریللحر
مللدتاانر نرتضل عرایللتعدا هریریللرتمررقرایللت.ر نرپللژعهار()21ر نر
خصوصرش ریرتقر وامدرمؤثاربارحرظرافاا رمستعدراتررگرهرایتعدا هریر
یرتمررق،ر رمدر«مترنتهریرارسررقرمدتاانرانشد»ر(شرمدرکدهرتقرری ار
حرظربقسافقر نرتعرمصرت،راحتاا ،راجت ربراترتحش ا،رعرحمرتترعرهم لق)ر



نرمشرتسهربرر وامدرش ریرتقشلدهر تگلارری لاری سلتمرپ شل تر اترعر
پر اش هق،رعرجورحرکمرم رنرکرنک رنرعاجدرب اتلاتنرتکلاانربلو رکلهر
تشاتترًرهمیوربرررترتجراتنرپژعهارایت.ررکتلهرجرلبتوجلهرفااعارلقر25ر
ن دیرکژرکرنکا هرتقرایترکهر«فا رمستعد»ر نرتعرمدربلررملدتاانرعر
یرتمرنرباعترمق هد.رمحشش نراحسرسرنعربهرنشلدرمسلئول تپذتایر نر
فا ررستتربهرتویعهرایتعدا رنار نرتتدتدرپتررس دربهرشرتستگقرضاعنیر
ارستهرعرتکقراتربخاهریرکص دیرموفش لتر نرگلذانراترشرتسلتگقربلهر
مترنترنارتواررتقر نخوایتربرتخونرعر نترفترپشت تررقربارمقشمرنردر(26ر
عر.)21ر صار«تشربدربرراادامرترمغلرتارضلوابطرتلررغ ام لشلق»ربخلار
تگایراتراف ر«فا رمستعدربررمدتاانرعرمااتبربرلرتا»رایترکهر نررترتجر
پژعهاهریر تگارمصرحیهررشدهرایت .ر
محدع تترارجر رپژعهارحرضاربررمره ترپایاهریرمسرلهرتحش ر نر
نابلهربو .ریوالر نرخصوصرانتترسرترررملصوبریرتمررقرعرتصرشرجتتر
ک کرشرجزئقتاتنرتعرمصرت،رعتژگقرخر قربهرمصرحتههرربخش دهربو ربهر
سونیکهرجصبرنضرتترکرنک رنراتنریرتمرنهررجتترارجر رمصرحتهربلهر
ل درعاهمهراترفرشرشدنراسصر رتربلررمصلرئتقرهملااهربلو .ررپ شل تر ر
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مقشو رپژعهارمزبونربررجرمعهرآمرنیرعی عتار نرحوتههریرجغااف لرتقر
ربهرم یونرافزاتارا تترنرترفتههررعرکش رت لوعر،تگارتررمااکزرغ ا علتق
ر. کرمصقراترکژکرنکا هریرانتترسقر نربرل دگقرایلتعدا هرر لونترپلذتا
بتاهگ ایراتریهیوتهیرتیر ا هایربررمصرحتهربلررملدتاانرعرهمکلرنانر
ر اعهریرمستعدرمقتواردرج تههریر م تایراترکژکرنکا هریرتعلرمصقر
ر ر.افاا رمستعدرنارآشکرنرک د
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