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 چکیدٌ
 یٓا ، دتات، آراٍف و صماػث از ارزشثیاؿث کْ اٍّ یؾّٕان ِٔاد ٍـًش ةْ یؼوٓایِ

 ةؼ آورِغ، ٍی لؼآٌ زاٍؿْ ةؼای را ؾٍَٕی ِؼٌ ةؼهؼاری و ًٍث صیاجیو ٍّالؽ  یاؿاؿ

 ؾٕاٍى از یکی در ایُ زٍیّْ .ةاقغ کارکؼدی قؼایط ةٔحؼیُ در ةایغ اؿاس َٓیُ

 ؿازٍان ٓای رگ در ظٕن ٍاِّغ ةٕدزْ وزٕد آَیث .اؿث ریؽی ةٕدزْ جأدیؼگػار،

 ةؼ ٍّاؿتی کّحؼل َٓچّیُ و ِتاقغ َٓؼاه درؿحی ةؼِاٍْ و ریؽی ظؼح ةا اگؼ کْ ةاقغ، ٍی

 ظٕآغ ؿازٍان صیاجی اؾضای رلحُ ةیُ از و آن اجالف ةاؾخ ةاقغ، ِغاقحْ وزٕد آن روی

 ٓا ؿازٍان در ٍغیؼان وػیمْ ةْ ریؽی ةٕدزْ ٓای آؿیب و ٍٕاِؽ درك اؿاس ایُ ةؼ. قغ

 در ریؽی ةٕدزْ روی لؼا ٓای آؿیب جؼیُ ٌٍٔ ةؼرؿی ةْ صاضؼ پژوٓف. اؿث قغه جتغیى

 پیَایكی -جٕمیمی ِٕع از پژوٓف ایُ. پؼدازد ٍی ای زٍیّْ و رلحاری ؿاظحاری، قاظْ ؿْ

 ةا و اؿث دلاؾی ٓای یگان از یکی آٍاد کارکّان کًیْ قاٍى پژوٓف آٍاری زاٍؿْ. اؿث

 ةا کٕکؼان روش از اؿحماده ةا َِِْٕ صسٌ و ؿاده جنادلی گیؼی َِِْٕ روش از اؿحماده

 اةؽار پایایی و روایی جؿییُ و ظؼاصی از پؾ. گؼدیغ اِحعاب ِمؼ 95 ٍضغود، زاٍؿْ

 و t آزٍٕن کٕيَٕگؼوف، و اؿَیؼِٕف آزٍٕن از ٓا داده وجضًیى جسؽیْ ٍّؼٕر ةْ ؿّسف،

 ریؽی ةٕدزْ ٓای آؿیب ٓای اويٕیث جضوین، ٓای یالحْ اؿاس ةؼ. قغ اؿحماده F آزٍٕن

 ِیؽ پایان در ای زٍیّْ ؾٕاٍى -3 رلحاری ؾٕاٍى -2 ؿاظحاری ؾٕاٍى -1: از اِغ ؾتارت

 .اؿث قغه ارائْ کارةؼدی پیكّٔادات
 

 :ٓای کًیغیواژه
 ٓای آؿیبرلحاری،  ٓای آؿیبؿاظحاری،  ٓای آؿیب، قّاؿی آؿیب، ریؽی ةٕدزْ 
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 مقدمٍ

، دتات، آراٍف و ِٔادی کْ اٍّیث ؾّٕان ةٍْعحًك، ِیؼوٓای ٍـًش  یٓا ؿازٍاندر ٍیان 

را ةؼای زاٍؿْ  اؿاؿی و ٍّالؽ صیاجی ًٍث و ةؼهؼاری ِؼٌ ؾٍَٕی یٓا ارزشصماػث از 

اٍام  کْ چّان آن ًٍث و صاکَان ةٕده اؿث جٕزْ ٍٕرد یا دوره، در ٓؼ ِؼام و آورِغ یٍلؼآٌ 

و  ُیجؼ ٌٍٔ ِیؼوٓای ٍـًش را هًؿْ اؿحٕار ًٍث ٍؿؼلی کؼده و اٍّیث راِیؽ  (ع) یؾً

ةْ َٓیُ ديیى،  .اِغ کؼدهارزاِی داقحْ، جًوی  ٓا اِـانةْ گٕاراجؼیُ ِؿَحی کْ ظغای ٍحؿال 

لؼٍایكات اٍام  ةؼ اؿاسجا ةحٕاِّغ  ةایغ در ةٔحؼیُ قؼایط کارکؼدی ةٕده ٓا ؿازٍانایُ 

قٔؼوِغان، زیّث و ؿؼلؼازی  ةعف آراٍفةْ اذن پؼوردگار، پّآگاه اٍُ و  و )ع(ؾًی

ةعنٕص در ِؼام . زٍاٍغاران، ؾؽت و اهحغار دیُ و ٍایْ اٍّیث، دتات و ِؼٌ زاٍؿْ ةاقّغ

 ٓای هغرتْ ک یَّٕٓغ اؿالٍکاِوالب ق یؼوزیؼان ةؿغ از پیا یاؿالٍ یٍوغس زَٕٔر

اِوالب جا ةْ اٍؼوز درمغد  یؼوزیغه و از ةغو پید ةؼةادرلحٍّْالؽ ِاٍكؼوع ظٕد را  یتارکاؿح

غا َِٕده یرا پ ای ویژهث یُ ِوف آَیا اِغ ةؼآٍغه یُ ِؼام ائیْ ایؾً روزالؽون ٓای جٕظئْ

 ٓا آنٍؤٍّان، در ٍوام ٍتارزه ةا  یقَا او ...  » لؼٍایغ ٍیاؿث. َٓچّیُ ظغاوِغ در هؼآن 

غ یجٔغ ی، ةؼایو اؿتان ؿٕار یاز آذوهْ و آالت زّگ جٕاِیغ ٍیغ و جا یّکا یمار( ظٕد را ٍٔک)

 ٓا آن یْ قَا ةؼ دقَّک یگؼی، و ةؼ هٕم دؿازیغ لؼآٌدقَّان ظغا و دقَّان ظٕدجان 

ُ ید یایظغا )و اص درراه آِچْو  غیا ةاقیؽ ٍٔیآگاه اؿث، ِ ٓا آنغ و ظغاوِغ ةؼ یـحیٍعًؽ ِ

 قغ، ظغا جَام ةْ قَا ؾٕض ظٕآغ داد و ٓؼگؽ ةْ قَا ؿحٌ ِعٕآغ کّیغ ٍیظغا( مؼف 

ِیؼوٓای  زاِتْ َِْٓکحْ آٍادگی  جؼیُ ٌٍٔ(. ةؼ اؿاس ایُ آیْ قؼیمْ، 60ْ یآ -ؿٕره اِمال)

. ارجوای جٕان رزٍی و صمغ و ارجوای ةاقغ ٍی ٓا آنِؼاٍی ٍؤٍّان در ةؼاةؼ کمار و دقَّان 

در ٍغیؼیث ِیؼوٓای ٍـًش و کارآٍغی  ٓای ٍؤيمْ جؼیُ ضؼوریو  جؼیُ ٌٍٔآٍادگی رزٍی 

 .َِایغ ٍیِوف ٍَٔی را ایما  ریؽی ةٕدزْو در ایُ صٕزه،  روِغ ٍیةْ قَار  ٓا آن

 یکی از قک و ةغون دارد ِیاز ٍحؿغدی ٍّاةؽ ةْ ظٕد آغاف ةْ ِیى زٔث ٍـًش یؼوٓایِ

ةاؾخ  و جعنیل یاةغ یّیة فیپ یدرؿح ةْ چّاِچْ اؿث، ؿازٍان ٍّاةؽ ٍايی ُیجؼ ٌٍٔ

 ٍغیؼیث یةؼا کارآٍغ یاةؽار مٕرت ةْ یؽیر ةٕدزْ پیكؼلث و ٍٕلویث ؿازٍان ظٕآغ قغ.

 ، ؾالوهیؽیر ةٕدزْ ِٕیُ یٓا ٕهیق از ؿازان و جنَیٌ ٍغیؼان آگآی .غیآ یٍ قَار مضیش ةْ

 ؿازٍان در کارایی و رقغ یٍّاؿتی ةؼا ةـحؼ آن، ةٔیّْ جعنیل و ٍّاةؽ از ؾوالیی اؿحماده ةؼ

 و َِٕده یؾٍَٕی زًٕگیؼ إٍال جتػیؼ و اؿؼاف از کارایی، ارجواء ةؼ ؾالوه و ؿازد یٍ لؼآٌ

 جؼیُ ٌٍٔیکی از  یةّغ ةٕدزْ .داقث ظٕآغ دِتال ةْ را ًٍی ٍّاةؽ ٍعًٕب و ؾادالِْ جٕزیؽ

 ٓای رگاؿث. آَیث وزٕد ةٕدزْ ٍاِّغ ظٕن در  ریؽی ظؼحو  ریؽی ةؼِاٍْلؼایّغٓای 



 7 قاظگی در یک یگان دلاؾی  ریؽی ةؼ اؿاس ٍغل ؿْ قّاؿی ةٕدزْ ای جسؼةی درزٍیّْ آؿیب ٍعايؿْ

و ةؼِاٍْ درؿحی َٓؼاه ِتاقغ و َٓچّیُ کّحؼل  ریؽی ظؼح، کْ اگؼ ةا ةاقغ ٍیؿازٍان 

ٍّاؿتی ةؼ روی آن وزٕد ِغاقحْ ةاقغ، ةاؾخ اجالف آن و از ةیُ رلحُ اؾضای صیاجی 

 ٓا ؿازٍان ةّغی جوـیٌی کْ آظؼیُ قاظْ از ِیؼوٓای ؾًَیاجی و ازؼای ظنٕص ةْؿازٍان، 

ةٔتٕد  ادواری، ٓای ظؼحٍّاؿب ٍٕزب  ریؽی ةٕدزْ، ظٕآغ قغ. ِؼام آیّغ ٍی صـاب ةْ

و ارزیاةی ؾًَکؼد  گیؼی اِغازهو چارچٕةی ٍّاؿب ةؼای کّحؼل،  گؼدد ٍیَٓآّگی و ارجتاط 

 .کّغ ٍیٍان را ٓغایث واصغٓا در زٔث آغاف ؿاز ٓای لؿايیثو  آورد ٍیکارکّان لؼآٌ 

، ٍـحًؽم مؼف ٓؽیّْ از ای گِْٕ ةْمٕرت گؼلحْ  ٓای لؿايیثِؼاٍی کْ کًیْ  ٓای ٍسَٕؾْدر 

ٍضى ةٕدزْ ٍنٕب ةٕده و واگػاری اؾحتارات ةْ لؿايیث، ِوف ظٕن در رگ صیات ٓؼ 

ٍحؿغدی  ٓای آؿیبدر واگػاری ٍّاةؽ ٍايی ٍٕزب زیان و  جأظیؼ، کَتٕد یا ةاقغ ٍیلؿايیث 

ةْ جٕان دلاؾی ظٕآغ قغ و جکؼار ایُ ٍٕضٕع ٍٕزب اِضعاط و لامًْ گؼلحُ از آغاف 

از  دریکی ریؽی ةٕدزْ قّاؿی آؿیبةؼ ایُ اؿاس ٓغف از ایُ جضوین  جؼؿیَی ظٕآغ ةٕد.

ضَُ در ةؼگیؼی جَاٍی ٍٕاِؽ از دیغگاه ٍتاِی  . جالش قغه اؿث کْاؿثدلاؾی  ٓای یگان

از ِٕآوری الزم ةؼظٕردار ةاقغ. ةؼ ایُ اؿاس در جضوین صاضؼ،  ،ِؼؼی و ظتؼگان

 ای زٍیّْؿاظحاری، رلحاری و  قاظگی ؿْةؼ اؿاس ايگٕی  ةّغی ةٕدزْ قّاؿی آؿیب

 اؿث. قغه اِسام

و ٍناصتْ ةا از ٍحٕن ؾًَی و ٍتاِی ِؼؼی  قّاؿی آؿیب ٓای ٍؤيمْدر ایُ پژوٓف، اةحغا 

ؿاظحاری،  گاِْ ؿْ، ةؼ اؿاس ِؼؼ ظتؼگان در اةؿاد ٓا يمٍْؤاؿحعؼاج و در گام ةؿغ ٍـئٕيیُ، 

، ةْ ةّغی ةٕدزْ قّاؿی آؿیبزاَِایی قغ و ةا جکَیى ايگٕی  ای زٍیّْرلحاری و 

 اؿث. قغه پؼداظحْدلاؾی  ٓای یگاناز  دریکی ةّغی ةٕدزْ قّاؿی آؿیب

 

 مريری بر ادبیات تحقیق

 ةیّی پیف یْ و صاویجٔ یؿال ٍاي یک یْ ةؼاکدويث اؿث  یةؼِاٍْ ٍاي ،كٕرکى کةٕدزْ 

ْ ٍّسؼ ةْ ومٕل ک یاجیاِسام ؾًَ یةؼا ٓا ٓؽیُّْ اؾحتار و ةؼآورد یؼ ٍّاةؽ جأٍیدرآٍغٓا و ؿا

ٍعحًمی وزٕد دارد  ٓای روشةؼای ةؼآورد ةٕدزْ  (1390)جوٕی، قٕد ٍی دويث ٓای ٓغف

ٍحغاول  یؽیر ةٕدزْ در (:یؿّح)ٍحغاول  ةٕدزْ( ايك .قٕد ٍیاقاره  ٓا آنکْ ةْ ةؼظی از 

 یةعف دويح ٓای پؼداظثو  ٓا دریالث یو صـاةغار یغات مؼلًا ةْ اةؽار ٍايکیو جأ ٓا ٓغف

گؼدد در  یٍ یٍّحٔ «ّْیٍٕاد ٓؽ -دؿحگاه»ؽ اؾحتارات ٍّضنؼاً ٍؿعٕف ةْ یاؿحٕار اؿث و جٕز

ل یارهام و اظالؾات ٍّغرج در ؿّغ ةٕدزْ جكع ةاٍالصؼٍْحغاول  یؽیر ـحٌ ةٕدزْیؿ

 ةْرا  یسیقٕد چْ ِحا یْ ظؼج ٍک یدٓغ و در هتال پٕي یرا اِسام ٍ یْ دويث چْ اؾَايکّیا
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 کُ ؿتیدر ا: یكیالؽا ریؽی ةٕدزْ( ب (1394لؼزِٕغ،) قٕد یآورد ِكان داده َِ یٍ دؿث

ٓا را در  ّْیآف ٓؽکا یف یو الؽا ؼدهکات دؿحگاه را داةث لؼض یصسٌ ؾًَ ،یؽیر ةٕدزْ

« اتیِگٔغاقث ؿعش ؾًَ»ْ ةْ کغ ّیَِا یـْ و ةؼآورد ٍیات داةث ٍوایةؼاةؼ صسٌ ؾًَ

ةْ دؿحگاه  یغیمْ زغیا وػیاةغ یات جٕؿؿْ یدر ةٕدزْ صسٌ ؾًَ کْ درمٕرجی .اؿث ٍٕؿٕم

ُ روش در ةؼآورد یا .گؼدد یدر ةٕدزْ ٍّؼٕر ٍ کیکآن ةْ جم یٍضٕل گؼدد آدار ٍاي ییازؼا

ؽ در یاةؽار ؿؼ یک ؾّٕان ةْجٕاِغ  یاؿث و ٍ ٍؤدؼار یةـ( ؿال ةٕدزْ)ؿال ةؿغ  یٓا ّْیٓؽ

در  :یا ةؼِاٍْ ةٕدزْ( ج ()َٓان ٍّتؽ .غیَّاة یان جٕزٔیقا کَکٓا  ّْیُ ةؼآورد ٓؽیجعَ

ار کٓؼ ةؼِاٍْ  یٌ و ةؼایار جّؼکى ةؼِاٍْ کات ؿازٍان ةْ قیؾًَ یؽیر ةٕدزْ کُ ؿتیا

ان ٍٕاد یساد ارجتاط ٍیْ ةا اکاؿث  یةّغ ظتوْ یِٕؾ یا ةٕدزْ ةؼِاٍْ. گؼدد یاؾحتار ٍّؼٕر ٍ

ِكان  ،گؼید یاز ؿٕ آٍغه دؿث ةْار کر یو ِحا ظؼف ازیک قغه گؼلحْار کّْ و ؾٕاٍى ةیٓؽ

 ٓای لؿايیثا یو  ییٍضنٕل ِٔا مٕرت ةْ یاالٓا و ظغٍاجکچْ  یؿال ٍاي یْ در ظکدٓغ  یٍ

 .اؿث جٕيیغقغهدويث  یو ازحَاؾ یى ةْ آغاف اهحنادیدر زٔث ِ یةعف دويح

 ةٕدزْ َٓؼاه ةْ ؿاالِْ ؼدکؾًَ ةؼِاٍة جٕان ٍی را :یاجیؾًَ ریؽی ةٕدزْد(  (1392)ؾؽیؽی،

 از آٍغه دؿث ةْ ریةا ِحا ةؼِاٍْ ٓؼ ةْ یالحْ جعنیل وزٕه ؽانیٍ انیٍ راةعْ ْکداِـث  ؿاالِْ

 ُیة ارجتاط روقّی ةْ غیةا ٍعًٕب یاجیؾًَ ةٕدزْ یک .دٓغ ٍی  ِكان را ةؼِاٍْ آن یازؼا

 ُیا ْک دٓغ قؼح و ِكان داده را ٍؼدم یةؼا صامًْ ریِحا و دويث جٕؿط قغه ّْیاؾحتارات ٓؽ

 (1392لؼزیب،) اؿث. آٍغه ةْ وزٕد چگِْٕ ارجتاط
 

 ریزی بًدجٍمًاوع 

ايك( ةؼ از  اِغ ؾتارت در ِؽازا ریؽی ةٕدزٍْٕاِؽ  (1392) َٓکاراناز دیغگاه اؿمّغیاری و 

ٍضغود  ةآغفٍتٌٔ ٍحَؼکؽ اؿث و جاةؿیث مؼف از هٕاؾغ و ٍوؼارت کْ  ٓای دؿحٕرايؿَى

ؿًـًْ ٍؼاجتی و  ای گـحؼده ظٕر ةْ( ؿاظحار ؿازٍاِی ب اؿث. قغه جّؼیٌَِٕدن اظحیارات 

( ٍغیؼان در ٍؿؼض جکّیک ِٕیُ پ .قٕد ٍیةؼ ؿعٕح ةاالیی ارزاع داده  زؽئی ٓای جنَیٌ

اداری گػقحْ و ةغون اةحکار و ظالهیث  ٓای رویْؿاس و جّٔا ةؼ ا اِغ ِگؼلحٍْغیؼیحی هؼار 

( ٍغیؼان ؿعش ةاالیی در راةعْ ةا ٍغیؼیث داظًی ةعكٔای ؿازٍاِی ت .َِایّغ ٍیؾَى 

داِف کالی و اظالؾات ٍّاؿب ةؼای آن  ٓا آنزیؼا  گیؼِغ ٍی زؽئیجمضیًی و  ٓای جنَیٌ

 گِْٕ ٓیچدِتايْ ٍغیؼیث ؿعش ةاالیی ةغون داقحُ  ؾّٕان ةِْغارِغ و ؾالوه ةؼ آن ٍغیؼان 

( جَؼکؽ ةؼ ث ٍـئٕيیث ٍـحوًی را ةؼ ؾٔغه ِغارِغ. گِْٕ ٓیچآن  درِحیسْاؿحواليی و 
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در ِؼام ٍغیؼیث ؿّحی و ؾغم ٍـئٕيیث ٍغیؼان ةؼ  ٓا ظؼوزیةسای جَؼکؽ ةؼ  ٓا ورودی

 .ٓا ٓؽیّْ( آَیث ةیكحؼ ةؼ ٍعارج ةسای ج .ٓایكان ةعف

ظی جضویوی در داِكگاه ؾًٕم اِحؼاٍی ؾٕاٍى ِاکام کّّغه ( 1390)و َٓکاران صـیّی 

ِاجٕاِی  -ايكاز:  اِغ ؾتارت ؾَغجاًو ٍٕارد آن  داِغ ٍیرا ٍؼةٕط ةْ ٍغیؼان  ةّغی ةٕدزْؿیـحٌ 

را کّحؼل  ٓایی ٍؤيمْکْ  اِغ جالشیؿّی ایّکْ ٍغیؼان در  اش ؿازٍاِیٍغیؼ در درك ؿیـحٌ 

، ریؽی ةٕدزْلوغان صَایث ٍغیؼان از ؿیـحٌ  -ب کْ ؾٕاٍى لؼؾی ةا زؿًی ٓـحّغ. کّّغ

هنٕر در درك  -پ ِغارِغ. ٓا لؿايیثٍغیؼیث صَایث یا ٍكارکث ٍؿّادار در  دیگؼ ؾتارت ةْ

درك ِادرؿث از قؼایط ؿازٍاِی یا ؾٕاٍى  -ت ِوف صـاس ةٕدزْ در لؼایّغ ٍغیؼیث.

ٍغیؼان واصغٓا را ةؼای جٔیْ ةٕدزْ  ٍكارکثهادر ةاقغ ؿیـحٌ ةایغ  -ث ظارج از ؿازٍان

ازؼا قٕد  ظٕةی ةْ ریؽی ةٕدزْ ریؽی ةؼِاٍْو اگؼ لؼایّغ  . اگؼ ٍغیؼیث ةايـ ةاقغلؼآٌ آورد

ةؼای آغاف ةٕدزْ ؿاالِْ اگؼچْ ٍكکى اؿث اٍا یک جنادم پیچیغه و ؾَغه و  گیؼی جنَیٌ

یک جسؼةْ ِاٍیَٕن و  ریؽی ةٕدزْازؼا ِكٕد،  ظٕةی ةْيیکُ چّاِچْ  یک اٍؼ ِاٍَکُ ِیـث

 و ٍكکى ظٕآغ ؿاظث. پؼدردؿؼدردآور ظٕآغ قغ و جؿؼیك آغاف را 

را ةْ  ریؽی ةٕدزْظی جضویوی در ؿازٍان إٍر ٍايیاجی ٍٕاِؽ  (1393) َٓکارانو  پٕرزٍاِی

ب(  کِّٕی کكٕر ریؽی ةٕدزْدر ِؼام  ٍغت کٕجاه ریؽی ةؼِاٍْالن ( ايك َِٕدِغایُ قؼح ةیان 

اظالؾات کالی در ظنٕص ِحایر ٓؽیّْ کؼد اؾحتارات و ٍیؽان ادؼةعكی و کارایی  ارائْؾغم 

ایّکْ کارایی، ادؼةعكی  ديیى ةْاؿحماده ِادرؿث از ٍّاةؽ و صحی ٓغر رلث ٍّاةؽ ج(  ةؼِاٍْ

ٓف الؽایف یا کا( د .قٕد َِیو ةازدٓی در هتال مؼف ٍّاةؽ در ِؼؼ گؼلحْ  زٕیی مؼلْو 

 ٓا آن زِی چاِْاقعاص و هغرت  ِمٕذ اؾَالجاةؽ جنَیَات ؿیاؿی و  ٓا دؿحگاهةٕدزْ 

 .ةاقغ ٍیآِان کَؼِگ  پػیؼی ٍـئٕيیثٍیؽان پاؿعگٕیی ٍغیؼان و ؿّسف  (ه .ةاقغ ٍی

در کكٕر را ةْ ؿْ دؿحْ جوـیٌ َِٕده  ریؽی ةٕدزْ ٓای چايف (1387) ايَاؿیاز دیغگاه 

 در ارجتاط ةا ؿاظحار اداری دويث ریؽی ةٕدزِْؼام  ٓای چايف ايك( از اِغ ؾتارتاؿث کْ 

ؿاظحار ازؼایی و ِؼام اداری  ازاِغازه ظارججكکیالت دويحی و ةؽرگ و  رویْ ةیگـحؼش ٍاِّغ 

صی روش ِاقی از لّاوری، ظؼا ٓای چايفب(  دويث در اداره إٍر زاٍؿْ ِاٍضغودو درگیؼی 

  زٍیّْ درٍّاةؽ اِـاِی ٍحعنل و ٍٕردِیاز  کَتٕد :ٍاِّغ کار، ٍغیؼیث لؼایّغٓا و کارةؼان

ازؼایی  ٓای دؿحگاهلوغان َٓآّگی ٍیان ، ٓا روشو  ٓا ؿیـحٌةٔتٕد  ةؼرؿی، ارزیاةی

ٍؼةٕط ةْ ِیؼوی  ٓای چايفج(  ٍكعل. ٍكحؼك اِسام کار ٓای روش  درزٍیّْ ظنٕص ةْ

ةغو و ضَُ  ای صؼلْ ٓای إٍٓزشٍیؽان و کیمیث ٍاِّغ  اِـاِی و ٍغیؼیث ٍّاةؽ اِـاِی
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ازؼایی  ،ِؼخ پؼاکّغگی کارکّان در ؿعٕح کارقّاؿی، هتًی و اکحـاةی ٓای ٍٔارتظغٍث و 

 و ؿحادی.

ٍكکالت و (، 1381) اؿالٍیٍسًؾ قٕرای  ٓای پژوٓفٍؼکؽ  وةٕدزْ ةؼِاٍْدلحؼ ٍعايؿات 

از ايك( ٍكکالت و  اِغ ؾتارترا ةْ ؿْ دؿحْ جوـیٌ َِٕده اؿث کْ  ریؽی ةٕدزْ ٓای چايف

ؾغم اؿحٕاری ؿاظحارٓای جكکیالجی ةؼ یک ةّیاد و پایْ لکؼی : ؿازٍاِی ٍاِّغ ٓای ِارؿایی

ِاقی از لّاوری، ظؼاصی  ٓای چايف( ب ٍّـسٌ در ِؼام اداری و جكکیالجی کالن دويث.

ٍؼةٕط ةْ ِیؼوی اِـاِی و ٍغیؼیث  ٓای چايفج(  روش کار، ٍغیؼیث لؼایّغٓا و کارةؼان

 ٓای ٍٔارتةغو و ضَُ ظغٍث و  ای صؼلْ ٓای إٍٓزشٍیؽان و کیمیث  :ٍاِّغ ٍّاةؽ اِـاِی

ةؼظٕرد هإِِی ةا  ؾغم :ٍاِّغ صٕزه صـاةؼؿی و ِؼارت ٓای چايفد(  هتًی و اکحـاةی.

ؼؿی در اِحناةات و اِحعاب قایـحْ ِکؼدن از گؽارقات صـاة ٍحعًمیُ ٍايی و اؿحماده

 ٍغیؼان

ِآَآّگی ٍیان ايك(  از اِغ ؾتارت ریؽی ةٕدزْ ٍٕاِؽ( 1384)از دیغگاه زٕادیان 

 و ؿاالِْ ةٕدزْ وزٕد ِغارد( ؿايْ پّر ٓای ةؼِاٍْ)ارجتاط مضیش و امٕيی ةیُ  وةٕدزْ ةؼِاٍْ

 ج( ٍٕردِیاز ٓای جعنللوغان  دويحی ٓای دؿحگاهجغاظى، جکؼار و جكاةْ وػایك ب( 

واةـحگی ةٕدزْ ةْ  د( جعنیل اؾحتارات زٔث صمغ و ةوای دؿحگاه ِْ ازؼای وػایك

 گـحؼش صسٌ وػایك دويث ةغون جٕزْ ةْ ػؼلیث درآٍغی ةٕدزْ ه( درآٍغٓای ِمحی

ِاکالی ةٕدن ِؼارت  -1از: اِغ ؾتارت ریؽی ةٕدزْ ٍٕاِؽ( 1394) رصَاِی لضًیاز دیغگاه 

ةٕدزْ چؼاکْ دیٕان ٍضاؿتات لوط در اةؿاد صـاةؼؿی  جمؼیندیٕان ٍضاؿتات کكٕر در 

ٍايی( و صـاةؼؿی  ٓای لؿايیثٍايی )ةؼرؿی اِضؼالات در اٍؼ جغویُ و اِسام ٍؿاٍالت و 

 کْ ایُ کّغ ٍیٍايی ةا هٕاِیُ و ٍوؼرات ٍؼةٕظْ( اهغام  ٓای لؿايیثرؾایث )جعتین ؾًَیات و 

ؾغايث در  -2.کّغ َِی( را ٍضون ايَال ةیثاهغاٍات آغاف هإِِی دیٕان )صمغ و میاِث از 

وزٕد دارد و در هايب اؾحتارات،  ریؽی ةٕدزْکْ در داظى  ٓایی راِثقوٕق ٍعحًك اؾٌ از 

ؾغم جٕزیؽ ٍّاؿب  -3اؿث. ٍغِؼؼ یاةغ ٍیجعنیل  ٓا پؼوژهجـٔیالت و ٍّاةؿی کْ ةؼای 

در  -4وزٕد دارد. یک ٍؿضى در کكٕر ؾّٕان ةْ ٓا پؼوژهٍٕزٕد در ایُ  ٓای راِثو  ٓا پؼوژه

هؿی وزٕد وا مٕرت ةْارزیاةی ؾًَکؼد ٍغیؼان  ؾّٕان ةْکِّٕی ٍٕضٕؾی  ریؽی ةٕدزِْؼام 

 ٓای جعًكدر ٍؿؼض  کّّغ ٍی در ظیًی از ٍٕارد ٍغیؼاِی کْ ةیكحؼ کار و جالش ِغارد.

 کّّغ ٍیو کَحؼ ریـک  کّّغ ٍیةیكحؼی هؼار دارِغ و در اکذؼ ٍٕارد ٍغیؼاِی کْ کَحؼ کار 

کِّٕی ٍـائى در هايب یک ِؼام  ریؽی ةٕدزْدر ِؼام -5.گیؼِغ ٍیکَحؼ در صٕزه جعًك هؼار 

يػا زٍاِی کْ از ٍغیؼان در  گؼدد َِیجؿؼیك  قغه جغویٍُكعل و  ٓای چارچٕبهاظؽ و 
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 مٕرت ةْديیى  ٓا دهَٓیكْ  قٕد ٍی ؿؤالِاٍّاؿب یک کار یا لؿايیث راةعْ ؾًى اِسام 

 واهؿاً  قٕد ٍیةٕدزْ کى کكٕر ِٕقحْ  ؾّٕان ةْ اکّٕن ٌٓکْ  ای ةٕدزْ -6روجیُ آٍاده اؿث.

، ٍنارف فیؼ ةٕدزْ کى کكٕر ِیـث، ٍّاةؽ پّٔان، ٍّاةؽ فیؼ يضاظ قغه، ٍنارف پّٔان

ةـیار زیاد  ٓا وزارجعاِْ، ِٔادٓا و ٓا ةّگاه، ٓا ثقؼکدر ةٕدزْ کى در هايب  -7 قغهيضاظ 

 اؿث.

ِتٕد لؼّٓگ جٕان را ٍی ریؽی ةٕدزٍْكکالت امًی جؼیُ  (1385) رٍضاِیاز دیغگاه 

و ِغاقحُ ِگاه  ریؽی ةٕدزْؿّحی و ٓؽیّْ درآٍغی در  ِکاه ریؽی ةٕدزْدر ِؼام  اهحنادی

اظالؾات و  لوغان کكٕرریؽی  اِضتاط ٍايی و اهحنادی در ِؼام ةؼِاٍْ لوغان آنای در  ةؼِاٍْ

ٍكعل ةؼای ةؼرؿی  اؿحاِغاردٓایٓا و  ايگٕٓا، ِؼم لوغان ةّٔگامآٍار جمنیًی ظاص و 

ةْ  ریؽی ةٕدزْامًی ِؼام  اجکا ،اهحنادیجٔیْ ةٕدزْ   زٍیّْ دراهغام زغی  ،لوغان ةٕدزْ

ٍضغویث  ٓا در ةٕدزْ رد مضیش درآٍغٓا و ٓؽیّْؾغم ةؼآو ،و گاز ِمثدرآٍغ صامى از 

 (1385 رٍضاِی،)ٓای ةٕدزْ ةؼقَؼد.  و ٓؽیّْ درآٍغٓازٍاِی در ةؼآورد 

 

 پژيَش یمدل مفًُم

ةْ ةؼرؿی جٕاِغ  یْ ٍکو زاٍؽ  ٍّغ ِؼام یاز ايگٕٓا یکی آٍغه ؾَى ةْ یٓا یةؼرؿ اؿاس ةؼ

 یؿازٍاِ یٓا غهی، َْٓ پغیحیؼیٍغ ِؼؼان ماصب ازِؼؼاؿث.  قاظگی ؿٍْغل  ٍٕاِؽ ةپؼدازد

و  ٍٕردةؼرؿیّْ ی؛ ؿاظحار، رلحار و زٍقاظگی ؿْ یجٕان در هايب ِؼؼ یرا ٍ یو ازحَاؾ

ایُ  ٓای لؼضیْ، ٍغل ٍؽةٕر، ٍتّای رو ازایُ(. 1381، یآؼِساِ ییؼزای)ٍ هؼاردادى یجضً

ْ کآن اؿث  قاظگی ؿُْ ٍغل ةْ یا گػاری ِام(. ؾًث 1اؿث )َِٕدار  هؼارگؼلحْپژوٓف 

غادی یا رویغه یچ پغیْ ٓکاؿث  یةْ ِضٕ یا ّْیو زٍ ی، رلحاریُ ؾٕاٍى ؿاظحاریارجتاط ة

(. Douglas, Lumpkin & Dess, 2000) گیؼداِسام  قاظْ ؿُْ یجٕاِغ ظارج از جؿاٍى ا یَِ

ُ ییغه را جتیپغ یک یؼیگ ىکْ ؾٕاٍى ٍؤدؼ در قیًکْ کاؿث  ٍّغی ِؼامایُ ٍغل، ٍغل 

 یارٓاکْ رآیًک، پیكیُ ٓای پژوٓفو  قغه اِسام ٓای ٍناصتْةا جٕزْ ةْ  ٓؼصال ةّْغ. ک یٍ

( 2؛ یرلحار یارٓاک( را1َِٕٓد:  یةّغٌ یجٕان در ؿْ دؿحْ جوـ یرا ٍ ةؼظؼف کؼدن ٍٕاِؽ

ْ اهغاٍات و یًک یرلحار یارٓاک. ٍّؼٕر از رآیا ّْیزٍ یارٓاک( را3ٓ؛ و یؿاظحار یارٓاکرآ

ؼ در رلحار الؼاد ییساد جقیساد ِگؼش، داِف، ٍٔارت و ؿؼاِسام ایا ٓغلكانْ ک ٓایی ةؼِاٍْ

 ٓای زیؼؿاظثْ کاؿث  ییٓا ْ اهغاٍات و ةؼِاٍْیًک یؿاظحار یارٓاکاؿث. ٍّؼٕر از رآ

 یارٓاکؿازِغ و ؿؼاِسام ٍّؼٕر از رآ یلؼآٌ ٍ ٍّاؿب ریؽی ةٕدزْ یرا ةؼا یؿازٍاِ
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 یالزم ةؼاٍضیعی  ٓای زیؼؿاظثساد یا ٓغلكانْ کاؿث  یْ ةؼِاٍْ و اهغاٍاجیًک ای زٍیّْ

 اؿث. ٍّاؿب ریؽی ةٕدزْ
 

 قاظگی ؿْ( ٍغل 1َِٕدار 

 پژيَش َای فرضیٍ

، ٍٕاِؽ رلحاری در یگان دلاؾی"ٓای پژوٓكی ةْ جؼجیب ةنٕرت در ایُ جضوین لؼضیْ

 ٍعؼح گؼدیغه اؿث. ".وزٕد دارد ریؽی ةٕدزْای  زٍیّْ ؿاظحاری و 

 

 پژيَش شىاسی ريش

 -یمیجٕم یویث و روش، جضویةؼ اؿاس ٍآو  یارةؼدکٓغف،  ازِؼؼن یُ جضویا

ٍضون ؿاظحْ اؿث و  ای پؼؿكّاٍْاةؽار ؿّسف ٍحقیؼٓای ایُ جضوین  اؿث. یكیَایپ

 اؿث: قغه اِسامزیؼ  ٓای گامٍیغاِی ةؼ ا ؿاس  ٓای لؿايیث

 از ٍحٕن ؾًَی و ٍتاِی ِؼؼی اؿحعؼاج قغ. قّاؿی آؿیب ٓای ٍؤيمْاةحغا  -1

 ٍٕضٕع ٍناصتْ قغ. زٍیّْ درةا ةیـث ِمؼ از ظتؼگان  -2

ؿاظحاری، رلحاری و  گاِْ ؿْةؼ اؿاس ِؼؼ ظتؼگان در اةؿاد  ٓا ٍؤيمْدر گام ةؿغ  -3

 زاَِایی قغ ای زٍیّْ

ةؼ اؿاس ٍتاِی ِؼؼی جغویُ گؼدیغ و از ظتؼگان در  ٓا ٍؤيمٍْحّاػؼ ةا  ٓای قاظل -4

 قغ. ِؼؼظٕآی ٓا آنٍٕرد 

 ظتؼگان جٕزیؽ گؼدیغ. جأییغپؼؿكّاٍْ جضوین جٔیْ قغ و پؾ از  -5

ةْ روش کْ  ةاقّغ ٍی دلاؾی ٓای یگانیکی از  کارکّان ةعف آٍاد ،یزاٍؿْ آٍار

ؿاده اِحعاب  یجنادل گیؼی َِِْٕ ةْ روش ٓا آنِمؼ  95جؿغاد کٕکؼان ةا زاٍؿْ ٍضغود 

 ساختار

 زمينه )محيط(

 محتوي )رفتار(
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و  جأییغیةؼای اظػ پایایی و روایی جضوین ؾالوه ةؼ اظػ ِؼؼ ظتؼگان از جضًیى ؾاًٍی  قغِغ.

 اؿث قغه اؿحمادهايمای کؼوِتاخ 

 یو ةؼرؿ یمیصامى از پؼؿكّاٍْ در ةعف آٍار جٕم ٓای داده وجضًیى جسؽیْزٔث 

ُ یاِگی، درمغ و ٍیٍضاؿتْ لؼاواِؼ یِؼ ٓایی جکّیکاز  یث قّاظحیزَؿ ٓای ؿؤال

 قغه اؿحماده ای َِِْٕ جک یپژوٓف از آزٍٕن ج ٓای لؼضیْآزٍٕن  یاؿث. ةؼا قغه اؿحماده

پژوٓف  ٓای لؼضیْدر ٍٕرد  دّٓغگان پاؿطغگاه یةٕدن جماوت د دار ٍؿّی یةؼرؿ یاؿث. ةؼا

اِؾ یى واری، از آزٍٕن جضًیًیٍغرك جضن و التیؽان جضنیةؼ اؿاس ؿُ، ؿاةوْ ظغٍث، ٍ

 اؿث. قغه اؿحماده یجک ؾاًٍ

( 1)در زغول  ییٍتّای َِِْٕ ِٔازغاگاِْ و ةؼ  ٍحقیؼٓاْ کًی یةؼا پایایی ضؼیب

 0.7 یؼٓا ةاالیَْٓ ٍحق یةؼا قغه ٍضاؿتْؼوِتاخ ک یب آيمایضؼاؿث.  قغه گؽارش

 ةاقغ ٍی ٓا پؼؿكّاٍْ ییایاِگؼ پایکْ ة آٍغ آٍغه دؿث ةْ
 ییایپا آزٍٕنِحایر ( 1 زغول

 کريوباخ آلفای ومًوٍ حجم متغیر

 0.89 95 ٍحقیؼٓا کى
 0.87 95 ؿاظحاری

 0.866 95 ای زٍیّْ
 0.866 95 رلحاری

 اؿث. قغه اؿحماده جأییغیؾاًٍی  جضًیى از ةؼای ةؼرؿی روایی اةؽار
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 و رلحاری ای : جضًیى ؾاًٍی ؾٕاٍى ؿاظحاری، زٍی2َِّْٕدار قَاره 

 2آٍارٍحقیؼٓای پژوٓف، ٍغل ٍّاؿتی اؿث. ٍوغار  گیؼی اِغازهِحایر ِكان داد، ٍغل 

 p-valueدرمغ و  91 ةاالی GFI قغ و َٓچّیُ 3از  جؼ کٕچک (df) آزادی درزْ ةؼ جوـیٌ

 ؿؤاالت از یک ٓؼ ةار ؾاًٍی َٓچّیُ .ةاقغ ٍی /01از  جؼ کٕچک RMSEA/ و 05از  جؼ کٕچک

NNFI)ةَاِغ و  ةاهی ٍغل در جا ةاقغ 3 از جؼ ةؽرگ ةایغ
4
)، (IFI

5
) ،6

(NFI) و. (CFI)
7
َْٓ ةاالی  

 / درمغ اؿث.90

  

                                                           
4- None Normative Fit Index 
5- Incremental Fit Index 
6- Normativ Fit Index 
7- Comparative Fit Index 
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0.71 

0.64 

0.61 
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0.35 

0.64 

0.24 
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0.3
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0.47 
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 آزٍٕن کٕيَٕگؼوف اؿَیؼِٕف

 اؿث. ٓا دادهلؼض ممؼ ٍتّی ةؼ ِؼٍال ةٕدن و لؼض یک، صاکی از ِؼٍال ِتٕدن 
 کٕيَٕگؼوف اؿَیؼِٕف آزٍٕن: ِحایر 2زغول قَاره 

 ْیلؼض سْیِح یٍؿّادار ؿعش z آٍاره پژوٓف یؼٓایٍحق

 اؿث ِؼٍال /24 101/1 یؿاظحار ٍٕاِؽ (1

 اؿث ِؼٍال /10 21/1 یا ّْیزٍ ٍٕاِؽ (2

 اؿث ِؼٍال /34 /93 یرلحار ٍٕاِؽ (3

و ادؾای  جأییغقغه H0 ةاقغ لؼضیْ ةیكحؼ. 05( از sig)در ایُ آزٍٕن ٓؼگاه ؿعش ٍؿّاداری 

پػیؼلث. چٕن ٍوغار ؿعش ٍؿّاداری در جَاٍی ٍحقیؼٓا  جٕان ٍی را ٓا دادهِؼٍال ةٕدن جٕزیؽ 

یؿّی ٍحقیؼٓای  گیؼیٌ ٍیاؿث، پؾ لؼض ممؼ را ِحیسْ  جؼ ةؽرگ 05/0از ٍوغار ظعای 

 جضوین دارای جٕزیؽ ِؼٍال ٓـحّغ.

 

 یت شىاذتیسؤاالت جمع

ُ یكحؼی، ةدّٓغگان پاؿط یث قّاظحیزَؿ ٓای ویژگیٍؼةٕط ةْ  ٓای دادهةا جٕزْ ةْ 

ؿُ  یو الؼاد دارا ةاقغ ٍی 50 یو لؼاواِدرمغ  52ؿا ل ةا  40-31ٍؼةٕط ةْ الؼاد  یلؼاواِ

درمغ از  50هؼار دارِغ.  یدر رجتْ ةؿغ ِمؼ 40 جؿغاد درمغ و 44ؿال ةا  50جا  41

ؿال  25جا  21 یدارا دّٓغگان پاؿطدرمغ از  33پاؿعگٕیان دارای درزْ ؿؼّٓگ ٓـحّغ 

 .ةاقّغ ٍی کارقّاؿیٍغرك  یدارا دّٓغگان پاؿطدرمغ از  57ؿاةوْ داقحّغ. 
 

 تحقیق َای یافتٍ

. ةاقغ ٍیزیؼ  مٕرت ةْجضوین  ٓای لؼضیْ. اِغ آٍغه 3 در زغول قَاره ٓا لؼضیْجَاٍی 

 .ةاقغ ٍیدارای ٍٕاِؽ ؿاظحاری، ٍضیعی و رلحاری  در ِٔازا ریؽی ةٕدزْ
 ای َِِْٕجک  tِحایر آزٍٕن : 3زغول قَاره 

 ْیلؼض سْیِح t sig آٍاره ُیاِگیٍ ؾاٍى

 غییجأ /00000 64/15 24/2 یؿاظحار ٍٕاِؽ

 غییجأ /00000 78/27 96/1 یا ّْیزٍ ٍٕاِؽ

 غییجأ /00000 71/16 16/2 یرلحار ٍٕاِؽ

 یـْ آن ةا جیو ٍوا قغه ٍكآغه ی( ٍّغرج اؿث ةا جٕزْ ةْ ج3کْ در زغول ) ظٕر َٓان

ٍٕاِؽ ؿاظحاری  ،ْ ٍٕاِؽ رلحاریکسْ گؼلث یِح جٕان ٍیدرمغ  5 داری ٍؿّیزغول در ؿعش 

 وزٕد دارد. ای زٍیّْو 

 اؿث. قغه اؿحمادهغٍُ یپژوٓف از آزٍٕن لؼ ٓای لؼضیْ یةّغ ثیاويٕ یةؼا
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پژوٓف ٓای لؼضیْ( آزٍٕن لؼیغٍُ ٍؼةٕط ةْ 4زغول   

 میاوگیه بىدی رتبٍ (مًاوع) َا فرضیٍ

 12/2 رلحاری ٍٕاِؽ

 36/2 ؿاظحاری ٍٕاِؽ

 52/1 ای زٍیّْ ٍٕاِؽ

 ریؽی ةٕدزٍْاِؽ  جؼیُ ٌٍٔةؿغ ؿاظحاری  قٕد ٍی( ٍكآغه 4کْ در زغول ) ظٕر َٓان

 .گیؼد ٍیهؼار  ای زٍیّْو  ةؿغ رلحاری ازآن پؾقغه اؿث و  ةّغی رجتْ دّٓغگان پاؿط ازِؼؼ
 

 یت شىاذتیبر اساس عًامل جمع دَىدگان پاسددگاٌ ید

پژوٓف ةؼ  ٓای لؼضیْدر ٍٕرد  دّٓغگان پاؿطغگاه یةٕدن جماوت د دار ٍؿّی یةؼرؿ یةؼا

اِؾ یى واری، از آزٍٕن جضًیًیٍغرك جضنو  التیؽان جضنیاؿاس ؿُ، ؿاةوْ ظغٍث، ٍ

جماوت  گِْٕ ٓیچُ آزٍٕن یر صامى از ایاؿث. ةؼ اؿاس ِحا قغه اؿحماده یجک ؾاًٍ

و ؿاةوْ ظغٍث وزٕد ِغارد. در  ٓا آنةؼ اؿاس ؿُ  دّٓغگان پاؿطغگاه یُ دیة داری ٍؿّی

ُ یة یدار ی( جماوت ٍؿّای زٍیّْْ ؿٕم )ٍٕاِؽ یْ اول )ٍٕاِؽ رلحاری( و لؼضیٍٕرد لؼض

کْ  مٕرت ةغیُوزٕد داقحْ اؿث.  ٓا آنالت یؽان جضنیةا جٕزْ ةْ ٍٍـئٕيیُ  ٓای پاؿط

اؿث.  ارقغکارقّاؿی ٍغرك  یکَحؼ از الؼاد داراکارقّاؿی  یٍٕاِؽ رلحاری در الؼاد دارا

ٍغرك  یُ الؼاد دارایة داری ٍؿّی( جماوت ای زٍیّْْ ؿٕم )ٍٕاِؽ یدر ٍٕرد لؼض ظٕر َٓیُ

 یالؼاد دارا یةؼا ای زٍیّْکْ ٍٕاِؽ  مٕرت ةغیٍُكآغه قغ.  کارقّاؿیو  کارقّاؿی ارقغ

 .ةاقغ ٍی کارقّاؿیٍغرك  یاز الؼاد دارا جؼ ٌٍٔ کارقّاؿی ارقغٍغرك 

 

 گیری وتیجٍبحث ي 

 دّٓغگان پاؿط یث قّاظحیزَؿ ٓای ویژگیٍؼةٕط ةْ  ٓای دادهى یر صامى از جضًیِحا

ؿال ؿاةوْ،  25جا  21 یداراٍؼةٕط ةْ الؼاد  دّٓغگان پاؿط یُ لؼاواِیكحؼی، ةدٓغ ٍیِكان 

ةٕده و ةا  ةاجسؼةْالؼاد اکذؼ  درواهؽ. ةاقغ ٍی درزْ ؿؼّٓگو  کارقّاؿیٍغرك  یدارا

 ةٕدِغآقّا  ظٕةی ةْ ریؽی ةٕدزٍْكکالت  ؿازٍان و

ٍٕاِؽ  ایُ یگان دلاؾیکْ در  دٓغ ٍیپژوٓف ِكان  ٓای لؼضیْآزٍٕن  ظٕر َٓیُ

سْ گؼلث در یِح جٕان ٍیوزٕد دارد. يػا  ریؽی ةٕدزْ ای زٍیّْؿاظحاری و  ٍٕاِؽ ،رلحاری

 ایساد قٕد. ریؽی ةٕدزْ درروشیگان دلاؾی ةایـحی جضٕل اؿاؿی 

ُ یرا ة داری ٍؿّیجماوت  گِْٕ ٓیچ یاِؾ جک ؾاًٍیى واریآزٍٕن جضًر صامى از یِحا

ٍٕاِؽ  ی. ويدٓغ َِیِكان  ٓا آنو ؿاةوْ ظغٍث  ٓا آنةؼ اؿاس ؿُ  دّٓغگان پاؿطغگاه ید
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اؿث.  کارقّاؿیٍغرك  یکَحؼ از الؼاد دارا کارقّاؿی ارقغٍغرك  یرلحاری در الؼاد دارا

 یالت ةاالجؼ از ٍٕاِؽ رلحاری کَحؼیؿعش جضن ید داراسْ گؼلث کْ الؼایِح جٕان ٍیُ یةّاةؼا

از الؼاد  جؼ ٌٍٔ کارقّاؿی ارقغٍغرك  یالؼاد دارا یةؼا ای زٍیّْةؼظٕردار ٓـحّغ. ٍٕاِؽ 

 یالؼاد دارا یةؼا ای زٍیّْگمث ٍٕاِؽ  جٕان ٍی درِحیسْ. ةاقغ ٍی کارقّاؿیٍغرك  یدارا

 .ةاقغ ٍی کارقّاؿیٍغرك  یاز الؼاد دارا جؼ ًٍَٕس کارقّاؿی ارقغٍغرك 

 ازِؼؼ ریؽی ةٕدزٍْاِؽ  جؼیُ ٌٍٔ ؿاظحاریکْ ةؿغ  دٓغ ٍیغٍُ ِكان یر آزٍٕن لؼیِحا

 ٓای ٍؤيمْاز ٍؼةٕط ةْ یُ اٍحیکَحؼ ای زٍیّْقغه اؿث. در ٍٕاِؽ  ةّغی رجتْ دّٓغگان پاؿط

ؾغم وزٕد کارقّاؿان ، وزٕد جقییؼات ؿؼیؽ و ؾغم اظَیّان در ٍضیط پیؼإٍِی ؿازٍان

، هٕاِیُ و ٍوؼارت دؿث و ٍؼاجب ؿًـًٍْعحًك در  ٓای صٕزهظتؼه ةْ ٍـائى جعننی در 

ٍؼازؽ ٍعحًك ِؼارت در اٍؼ  ِؼؼ اظحالفاداری پیچیغه در دويث،  ؿاالری دیٕان وپاگیؼ 

 قماف ِتٕدن صیعْ وػایك ؿحادٓای جعننی در اٍؼاؿث. در ةؿغ ؿاظحاری ةٕدزْ 

ؿازٍان، ؾغم قمالیث در  ٓای ٓؽیّْغم قمالیث در ةؼآورد واهؿی درآٍغٓا و ؾ، ریؽی ةٕدزْ

 ةیكحؼیُب یةْ جؼج ریؽی ةٕدزْؿازٍاِی در  ٍؼاجب ؿًـًْ، جؿغد ای ةٕدزْهٕاِیُ و ٍوؼرات 

کَتٕد ٍّاةؽ  ٓای ٍؤيمْةؿغ رلحاری  ازِؼؼ ظٕر َٓیُ. اِغ دادهرجتْ را ةْ ظٕد اظحناص 

و لؼآیّغٓای کاری، ؾغم  ٓا ؿیـحٌی، ارزیاةی و ةٔتٕد اِـاِی ٍحعنل در زٍیّْ ةؼرؿ

، ؾغم وزٕد دیغگاه در ازؼای ةٕدزْ ٍنٕب و ةؼگكث آن ٓا یگانجٕاِایی ٍـئٕيیُ 

ةؿغی هؼار دارد و در ٍیان گاه یب در زایةْ جؼج در ازؼای ةٕدزْ ِگؼی زاٍؽؿیـحَی و 

ؾغم جٕاِایی  ،ةٕدزْکَتٕد کارکّان ٍحعنل در ِؼارت و کّحؼل ةؼ  ٓا قاظلجَام 

در ازؼای ةٕدزْ ٍنٕب و ةؼگكث آن وزٕد جقییؼات ؿؼیؽ و ؾغم  ٓا یگانٍـئٕيیُ 

 .ةاقغ ٍیٍٕاِؽ  جؼیُ ٌٍٔاظَیّان در ٍضیط پیؼإٍِی ؿازٍان 

 شىُادَایپ

ُ ةؼدن ٍٕاِؽ یدر از ة یؿؿ یدويح جأدیؼگػار ٓای ؿازٍان یةا َٓکار جٕاِغ ٍی ؿازٍان

در  ٓایی ؿیـحٌ یةا ظؼاص ٍغیؼان کّغ. ٓا آن یا امالح و ةازِگؼی( و یهإِِ ویژه ةْ) ای زٍیّْ

ـحٌ صوٕق یؿ ٍذال ؾّٕان ةّْغ. ین َِایجكٕ زغیغ ٓای ؿیـحٌکارکّان را در ایساد ؿازٍان، 

 جـٔیى گؼدد. ریؽی ةٕدزْزغیغ  ٓای ؿیـحٌُ گؼدد کْ یجغو یو دؿحَؽد ةْ مٕرج

 یاظالؾات در ؿازٍان از ِوف کَحؼ ٓای ؿیـحٌکْ  دٓغ ٍیر پژوٓف ِكان یِحا

و ٍعَئُ اؿث  یامٕي ییٍتّا روز ةْن و یش، دهیاظالؾات مض کْ درصايیةؼظٕردار ٓـحّغ. 

کّّغ. ةّاةؼایُ اؿحوؼار ایُ ؿیـحٌ جٕمیْ  گیؼی جنَیٌةا اجکاء ةْ آن  ٍـئٕيیُؼان و یکْ ٍغ

 .گؼدد ٍی



 19 قاظگی در یک یگان دلاؾی  ریؽی ةؼ اؿاس ٍغل ؿْ قّاؿی ةٕدزْ ای جسؼةی درزٍیّْ آؿیب ٍعايؿْ

. آیّغ ٍی قَار ةٍْٕاِؽ  جؼیُ ٌٍٔیکی از  ای زٍیّْةْ ديیى ایّکْ ٍٕاِؽ هإِِی در ةؿغ 

کْ گؼوٓی را ٍإٍٔر ؿاظحْ جا ِوف دويث را در ارجتاط ةا  گؼدد ٍیةّاةؼایُ پیكّٔاد 

ٍٕرد ارزیاةی هؼار دّٓغ. در صویوث ٍكعل قٕد کْ در کسا ٍوؼرات  ریؽی ةٕدزْ ٓای ٍؤيمْ

ِوف ةازدارِغگی دارد، چْ جّاهضات هإِِی وزٕد دارد و در کسا ِوف صَایحی دويث کالی 

 ٍّاؿب ریؽی ةٕدزْ ایسادِیـث. ؿپؾ ةؼ ایُ ٍتّا هٕاِیُ و ٍوؼرات دويحی در زٔث 

و ؿَیّارٓا و  ٓا َٓایفةا ةؼگؽاری  جٕان یٍو امالح هؼار گیؼد. در ایُ ٍٕرد  ٍٕردةازِگؼی

 ٓا آنرلؽ  درمغدکالن کكٕر و ةیان ایُ ٍٕاِؽ  ٓای ؿیاؿحگػاریدر  ةاِمٕذدؾٕت از الؼاد 

 ةؼآٍغ.

 ٓای ؿیـحٌایساد و ِٔادٓای دويحی زٔث  ٓا داِكگاه، ٓا ؿازٍانارجتاط و ٍكارکث ةا 

 .ةاقغ ٍیٍؤدؼ  کارٓای راهاز دیگؼ  آنو آقّا ؿازی کارکّان ةا  ریؽی ةٕدزْ ِٕیُ

 درِٔایث ْک قٕد ٍیى کیجك یگِٕاگِٕ یؼٓایٍحق و جٕاةؽ از دؿحگاه ٓؼ ةٕدزْ کْ ازآِسایی

 ُیةّاةؼا دارد، یةـحگ ییات ازؼایؾًَ صسٌ ٍواةى در یاؾحتار ٓای ٍغل و ٓا حٌیآيگار ةْ

 و یظؼاص یؾوً ٍّعن ةؼ یٍتحّ درظٕاؿث اؾحتار یةؼا یاضیر ٍغل ارائْ قٕد ٍی كّٔادیپ

 .قٕد ُیجغو

 ةا یدورٓا و ٍـحَؼ ظٕر ةْ ییازؼا یواصغٓا ةٕدزْ کارقّاؿان و ٍـئٕالن و ؼانیٍغ

 زًـات ةؼگؽاری

 ِؼام ةّغی ظتوْ و ٍؼاصى ةٕدزْ، امٕل ثیؼیٍغ امٕل ی اويیْ ٌیٍمآ ةا یازتار و ُیٍؿ

 قِٕغ آقّا ةٕدزْ ؿال ییازؼا و یٍاي ضٕاةط و ریؽی ةٕدزْ ُیِٕ

 یلؼٍٔا هايب در ٍّاؿب یةـحؼؿاز غیةا ؼدکؾًَ ریِحا و ةٕدزْ ُیة ٍؤدؼ ِؼارت ٍّؼٕر ةْ

 از ظنٕص ایُ در ِؼارت .ؼدیگ اِسام یاظالؾاج ٓای ةاِک از اؿحماده و ِؼارت و اظالؾات

 امالح و ثیؼیٍغ ةْ کَک ٍّؼٕر ةْ ییازؼا یواصغٓا ؼدکؾًَ یاةیارزق و یغگیرؿ نیظؼ

 .گیؼد ٍی مٕرت یزار ٓای ؿیـحٌ
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 مىابع

 (، ٍايیْ ؾٍَٕی، جٔؼان، کحاةعاِْ لؼوردی1390ُ) اةٕظايب جوٕی، ٍٔغی 

 (...آؿیب1392اؿمّغیاری مما، ظـؼو، ؾؼیَی، اٍسغ، دٓوان، صتیب ا ،) ْةّغی  قّاؿی و رجت

، ص 52لنًّاٍْ ٍغیؼیث ِؼاٍی، قَاره  ریؽی ؾًَیاجی در ِؽازا، ٓای ٍؤدؼ ةؼ ةٕدزْ قاظل

90-125 

  ،ریؽی ؾًَیاجی در ؿازٍان إٍر  (، ٍٕاِؽ اؿحوؼار ةٕدز1393ْ) لقاِی، ٍضـُزٓؼا، مغرپٕرزٍاِی

 28-21ٍايیاجی، دو لنًّاٍْ صـاةغاری دويحی، ؿال اول قَاره یک، ص 

 ،جٔؼان،  اِحؼاٍی، و ِؼاٍی ٓای یگان در آٍادی ةّغی ةٕدزْ ( کحاب1384) رضا زٕادیان

 اِحكارات داِكگاه ؾًٕم اِحؼاٍی ِازا، اداره کى جغویُ ٍحٕن إٍٓزقی

 (، ةؼرؿی ؾٕاٍى 1390) پٕر ؿیغ صَیغ، یاوری، ٍضَغصـیّی، صَیغ، ِایب ظغاداد

 و اِـاِی ٍّاةؽ ٍغیؼیث ریؽی داِكگاه ؾًٕم اِحؼاٍی، جٕؿؿْ ؿازٍاِی ٍؤدؼ ةؼ ةٕدزْ درون

 162-125، ص 21 قَاره پكحیتاِی،

 ٍْریؽی در  (، ةٕدز1381ْ) ٓای ٍسًؾ قٕرای اؿالٍی وةٕدزْ ٍؼکؽ پژوٓف دلحؼ ٍعايؿات ةؼِا

ٓای ٍسًؾ قٕرای  وةٕدزْ ٍؼکؽ پژوٓف ٓا. جٔؼان، دلحؼ ٍعايؿات ةؼِاٍْ ایؼان ٍـائى و چايف

 اؿالٍی

 از ؾًَیاجی ریؽی ةٕدزْ ٍؽایای و کِّٕی ریؽی ةٕدزْ ِؼام ٓای چايف (،1394) رصَاِی لضًی 

 9-4، ص 35، قَاره صـاةؼؿی داِف ،کكٕر ٍضاؿتات دیٕان ؼؼٍّ

  ،ٍسًْ ایؼان در ریؽی ةٕدزْ ٓای ِارؿایی و ٍكکالت ةؼ ٍؼوری(، 1385) ٍضَغجویرٍضاِی ،

 .68-51، ص 64ٍنتاح، قَاره 

 ٍسًْ ؾًٕم ایؼان ریؽی ةٕدزْ لؼآیّغ در ؿاظحاری ٍـائى(، 1386) اکتؼ ؾًیِژاد، قتیؼی ،

 96-77، ص 43قَاره ؿیاؿی رآتؼد، 

 (، لؼاگؼد جّؼیٌ و کّحؼل ةٕدزْ دويحی، جٔؼان، اِحكارات قٔؼ آقٕب1392) ؾؽیؽی، فالٍؼضا 

 ،اِحكارات ؿَث ،(، لؼاگؼد جّؼیٌ جا کّحؼل ةٕدزْ، جٔؼان1393) لؼزِٕغ، اؿمّغیار 

 ،ریؽی در ایؼان، جٔؼان، ٍؼکؽ إٍٓزش ٍغیؼیث دويحی (، ةٕدز1392ْ) لؼزیب، ؾًیؼضا 

 ٓای آن،  ریؽی دويحی در ایؼان ةا ِگآی ةْ ٍـائى و چايف (، ِؼام ةٕدز1387ْ) ، صـُايَاؿی

  جٔؼان، اِحكارات قٔؼآقٕب.


