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 وقش بب سبسمبوی عملکزد به وسبت پذیزی مسئولیت بز داوش مدیزیت تبثیز

(اجتمبعی تبمیه سبسمبن مزکشی سبختمبن: موردی مطبلعه) پویب قببلیت میبوجی  
 

 2 پور یدریح ی، عل1یشدان بهزامیبن

 آبیک بصیز عبلی آهَسش ٍاحد غیزاًتفبعی داًطگبُ ببسرگبًی هدیزیت ارضد کبرضٌبس 8

 آبیک بصیز عبلی آهَسش ٍاحد غیزاًتفبعی داًطگبُ ببسرگبًی هدیزیت گزٍُ علوی ّیئت عضَ 2

 

 چکیده

 تیقببل یبًجیبب ًقص ه یًسبت بِ عولکزد سبسهبً یزیپذ تیداًص بز هسئَل تیزیهد زیتبث ی، بزرسقیتحق يیّدف اس اًجبم ا

استفبدُ ضد. جبهعِ  قیتحق يیاًجبم ا یبزا یّوبستگ -یفی، بَد. اس رٍش تَصیاجتوبع يیسبسهبى تبه یسبختوبى هزکش بیپَ

ًفز بَدًد کِ بز اسبس فزهَل  292بِ تعداد  یاجتوبع يیٍ کبرضٌبسبى سبسهبى تبه زاىیحبضز ضبهل کلیة هد قیتحق یآهبر

 37 یاس ابشار پزسطٌبهِ استفبدُ ضد کِ دارا قیتحق یّب زیهتغ یبزرس یضدًد. بزا يییًفز تع 844کَکزاى، حجن ًوًَِ السم 

اس  یپزسص ًبهِ ّب تَسط جوع ییهحتَا ییضد، رٍا دییتبکزًٍببخ  یآلفب بیضز لِیپزسص ًبهِ ّب بِ ٍس ییبیسَال است. پب

اس ًَع  یآهبر استٌببط یقزار گزفت. اس رٍش ّب دییهَرد تب یدییتب یعبهل لیسبسُ آًْب تَسط تحل ییداًطگبُ ٍ رٍا دیاسبت

 لیٍ تحل یختبراس ًزهبل بَدى دادُ ّب ٍ هدل هعبدالت سب ٌبىیاطو یبزا زًَفیاسوآسهَى کَلوَگزٍف  لی، اس قبکیپبراهتز

 تیداًص بز هسئَل تیزیًطبى داد کِ، هد قیتحق یّب بفتِیّب استفبدُ ضد.  ِیجْت آسهَى فزض شرلیبِ کوک ًزم افشار ل زیهس

هثبت  تبثیز یاجتوبع يیسبسهبى تبه یى هزکشدر سبختوب بیپَ تیقببل یبًجیه زیهتغ قیاس طز یًسبت بِ عولکزد سبسهبً یزیپذ

ًسبت بِ عولکزد  یزیپذ تیسبسهبى بز هسئَل یبیپَ تیهثبت دارد، قببل زیسبسهبى تبث یبیپَ تیداًص بز قببل تیزیدارد، هد

 هثبت هعٌبدار دارد. زیتبث یسبسهبً ولکزدًسبت بِ ع یزیپذ تیداًص بز هسئَل تیزیهد ٍ هثبت دارد تبثیز یسبسهبً

 

 .یًسبت بِ عولکزد سبسهبً یزیپذ تی، هسئَلقببلیت ّبی پَیب، هدیزیت داًصهبی کلیدی:  اصهو
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