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چکیدٌ
ِیؼوٓای ٍـًش ةْؾّٕان ِٔادی اؿث کْ اٍّیث ،دتات ،آراٍف و صماػث از ارزشٓای
اؿاؿی و ٍّالؽ صیاجی ًٍث و ةؼهؼاری ِؼٌ ؾٍَٕی را ةؼای زاٍؿْ لؼآٌ ٍیآورِغ ،ةؼ
َٓیُ اؿاس ةایغ در ةٔحؼیُ قؼایط کارکؼدی ةاقغ .در ایُ زٍیّْ یکی از ؾٕاٍى
جأدیؼگػار ،ةٕدزْریؽی اؿث .آَیث وزٕد ةٕدزْ ٍاِّغ ظٕن در رگٓای ؿازٍان
ٍیةاقغ ،کْ اگؼ ةا ظؼحریؽی و ةؼِاٍْ درؿحی َٓؼاه ِتاقغ و َٓچّیُ کّحؼل ٍّاؿتی ةؼ
روی آن وزٕد ِغاقحْ ةاقغ ،ةاؾخ اجالف آن و از ةیُ رلحُ اؾضای صیاجی ؿازٍان ظٕآغ
قغ .ةؼ ایُ اؿاس درك ٍٕاِؽ و آؿیبٓای ةٕدزْریؽی ةْ وػیمْ ٍغیؼان در ؿازٍانٓا
جتغیىقغه اؿث .پژوٓف صاضؼ ةْ ةؼرؿی ٌٍٔجؼیُ آؿیبٓای لؼا روی ةٕدزْریؽی در
ؿْقاظْ ؿاظحاری ،رلحاری و زٍیّْای ٍیپؼدازد .ایُ پژوٓف از ِٕع جٕمیمی -پیَایكی
اؿث .زاٍؿْ آٍاری پژوٓف قاٍى کًیْ کارکّان آٍاد یکی از یگانٓای دلاؾی اؿث و ةا
اؿحماده از روش َِِْٕگیؼی جنادلی ؿاده و صسٌ َِِْٕ ةا اؿحماده از روش کٕکؼان ةا
زاٍؿْ ٍضغودِ 95 ،مؼ اِحعاب گؼدیغ .پؾ از ظؼاصی و جؿییُ روایی و پایایی اةؽار
ؿّسف ،ةٍّْؼٕر جسؽیْوجضًیى دادهٓا از آزٍٕن اؿَیؼِٕف و کٕيَٕگؼوف ،آزٍٕن  tو
آزٍٕن  Fاؿحماده قغ .ةؼ اؿاس یالحْٓای جضوین ،اويٕیثٓای آؿیبٓای ةٕدزْریؽی
ؾتارتاِغ از -1 :ؾٕاٍى ؿاظحاری  -2ؾٕاٍى رلحاری  -3ؾٕاٍى زٍیّْای در پایان ِیؽ
پیكّٔادات کارةؼدی ارائْ قغه اؿث.

واژهٓای کًیغی:
ةٕدزْریؽی ،آؿیبقّاؿی ،آؿیبٓای ؿاظحاری ،آؿیبٓای رلحاری ،آؿیبٓای
زٍیّْای

 - 1دکحؼی ٍغیؼیث دويحی و ٓیئث ؾًَی داِكگاه ؾًٕم و لّٕن ٕٓایی قٔیغ ؿحاری lotfi200988@yahoo.com

 - 2داِكسٕی کارقّاؿی ارقغ ٍغیؼیث آٍاد داِكگاه ؾًٕم و لّٕن ٕٓایی قٔیغ ؿحاری
 - 3دکحؼی ٍغیؼیث ةازرگاِی و ؾضٕ ٓیئث ؾًَی داِكگاه ؾًٕم و لّٕن ٕٓایی قٔیغ ؿحاری
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مقدمٍ
در ٍیان ؿازٍانٓای ٍعحًكِ ،یؼوٓای ٍـًش ةْؾّٕان ِٔادی کْ اٍّیث ،دتات ،آراٍف و
صماػث از ارزشٓای اؿاؿی و ٍّالؽ صیاجی ًٍث و ةؼهؼاری ِؼٌ ؾٍَٕی را ةؼای زاٍؿْ
لؼآٌ ٍیآورِغ ،در ٓؼ ِؼام و دورهای ٍٕرد جٕزْ ًٍث و صاکَان ةٕده اؿث آنچّانکْ اٍام
ؾًی (ع) ِیؽ ِیؼوٓای ٍـًش را هًؿْ اؿحٕار ًٍث ٍؿؼلی کؼده و اٍّیث را ٌٍٔجؼیُ و
گٕاراجؼیُ ِؿَحی کْ ظغای ٍحؿال ةْ اِـانٓا ارزاِی داقحْ ،جًوی کؼدهاِغ .ةْ َٓیُ ديیى،
ایُ ؿازٍانٓا ةایغ در ةٔحؼیُ قؼایط کارکؼدی ةٕده جا ةحٕاِّغ ةؼ اؿاس لؼٍایكات اٍام
ؾًی(ع) و ةْ اذن پؼوردگار ،پّآگاه اٍُ و آراٍفةعف قٔؼوِغان ،زیّث و ؿؼلؼازی
زٍاٍغاران ،ؾؽت و اهحغار دیُ و ٍایْ اٍّیث ،دتات و ِؼٌ زاٍؿْ ةاقّغ .ةعنٕص در ِؼام
ٍوغس زَٕٔری اؿالٍی ایؼان ةؿغ از پیؼوزی اِوالب قکَّٕٓغ اؿالٍی کْ هغرتٓای
اؿحکتاری ٍّالؽ ِاٍكؼوع ظٕد را ةؼةادرلحْ دیغه و از ةغو پیؼوزی اِوالب جا ةْ اٍؼوز درمغد
جٕظئْٓای روزالؽون ؾًیْ ایُ ِؼام ائی ةؼآٍغهاِغ ایُ ِوف آَیث ویژهای را پیغا َِٕده
اؿثَٓ .چّیُ ظغاوِغ در هؼآن ٍیلؼٍایغ «  ...و قَا ای ٍؤٍّان ،در ٍوام ٍتارزه ةا آنٓا
(کمار) ظٕد را ٍٔیا کّیغ و جا ٍیجٕاِیغ از آذوهْ و آالت زّگی و اؿتان ؿٕاری ،ةؼای جٔغیغ
دقَّان ظغا و دقَّان ظٕدجان لؼآٌؿازیغ ،و ةؼ هٕم دیگؼی کْ قَا ةؼ دقَّی آنٓا
ٍعًؽ ِیـحیغ و ظغاوِغ ةؼ آنٓا آگاه اؿثِ ،یؽ ٍٔیا ةاقیغ و آِچْ درراه ظغا (و اصیای دیُ
ظغا) مؼف ٍیکّیغ  ،ظغا جَام ةْ قَا ؾٕض ظٕآغ داد و ٓؼگؽ ةْ قَا ؿحٌ ِعٕآغ قغ
(ؿٕره اِمال -آیْ  .)60ةؼ اؿاس ایُ آیْ قؼیمٌٍْٔ ،جؼیُ ِکحْ آٍادگی َْٓزاِتْ ِیؼوٓای
ِؼاٍی ٍؤٍّان در ةؼاةؼ کمار و دقَّان آنٓا ٍیةاقغ .ارجوای جٕان رزٍی و صمغ و ارجوای
آٍادگی رزٍی ٌٍٔجؼیُ و ضؼوریجؼیُ ٍؤيمْٓای در ٍغیؼیث ِیؼوٓای ٍـًش و کارآٍغی
آنٓا ةْ قَار ٍیروِغ و در ایُ صٕزه ،ةٕدزْریؽی ِوف ٍَٔی را ایما ٍیَِایغ.
ِیؼوٓای ٍـًش زٔث ِیى ةْ آغاف ظٕد ةْ ٍّاةؽ ٍحؿغدی ِیاز دارد و ةغون قک یکی از
ٌٍٔجؼیُ ٍّاةؽ ٍايی ؿازٍان اؿث ،چّاِچْ ةْدرؿحی پیفةیّی و جعنیل یاةغ ةاؾخ
پیكؼلث و ٍٕلویث ؿازٍان ظٕآغ قغ .ةٕدزْریؽی ةْمٕرت اةؽاری کارآٍغ ةؼای ٍغیؼیث
مضیش ةْ قَار ٍیآیغ .آگآی ٍغیؼان و جنَیٌ ؿازان از قیٕهٓای ِٕیُ ةٕدزْریؽی ،ؾالوه
ةؼ اؿحماده ؾوالیی از ٍّاةؽ و جعنیل ةٔیّْ آن ،ةـحؼ ٍّاؿتی ةؼای رقغ و کارایی در ؿازٍان
لؼآٌ ٍیؿازد و ؾالوه ةؼ ارجواء کارایی ،از اؿؼاف و جتػیؼ إٍال ؾٍَٕی زًٕگیؼی َِٕده و
جٕزیؽ ؾادالِْ و ٍعًٕب ٍّاةؽ ًٍی را ةْ دِتال ظٕآغ داقث .ةٕدزْةّغی یکی از ٌٍٔجؼیُ
لؼایّغٓای ةؼِاٍْریؽی و ظؼحریؽی اؿث .آَیث وزٕد ةٕدزْ ٍاِّغ ظٕن در رگٓای

ٍعايؿْای جسؼةی درزٍیّْ آؿیبقّاؿی ةٕدزْریؽی ةؼ اؿاس ٍغل ؿْقاظگی در یک یگان دلاؾی

7

ؿازٍان ٍیةاقغ ،کْ اگؼ ةا ظؼحریؽی و ةؼِاٍْ درؿحی َٓؼاه ِتاقغ و َٓچّیُ کّحؼل
ٍّاؿتی ةؼ روی آن وزٕد ِغاقحْ ةاقغ ،ةاؾخ اجالف آن و از ةیُ رلحُ اؾضای صیاجی
ؿازٍان ،ةْظنٕص ِیؼوٓای ؾًَیاجی و ازؼایی کْ آظؼیُ قاظْ از جوـیٌةّغی ؿازٍانٓا
ةْصـاب ٍیآیّغ ،ظٕآغ قغِ .ؼام ةٕدزْریؽی ٍّاؿب ٍٕزب ظؼحٓای ادواری ،ةٔتٕد
َٓآّگی و ارجتاط ٍیگؼدد و چارچٕةی ٍّاؿب ةؼای کّحؼل ،اِغازهگیؼی و ارزیاةی ؾًَکؼد
کارکّان لؼآٌ ٍیآورد و لؿايیثٓای واصغٓا در زٔث آغاف ؿازٍان را ٓغایث ٍیکّغ.
در ٍسَٕؾْٓای ِؼاٍی کْ کًیْ لؿايیثٓای مٕرت گؼلحْ ةْگِْٕایٍ ،ـحًؽم مؼف ٓؽیّْ از
ٍضى ةٕدزْ ٍنٕب ةٕده و واگػاری اؾحتارات ةْ لؿايیثِ ،وف ظٕن در رگ صیات ٓؼ
لؿايیث ٍیةاقغ ،کَتٕد یا جأظیؼ در واگػاری ٍّاةؽ ٍايی ٍٕزب زیان و آؿیبٓای ٍحؿغدی
ةْ جٕان دلاؾی ظٕآغ قغ و جکؼار ایُ ٍٕضٕع ٍٕزب اِضعاط و لامًْ گؼلحُ از آغاف
جؼؿیَی ظٕآغ ةٕد .ةؼ ایُ اؿاس ٓغف از ایُ جضوین آؿیبقّاؿی ةٕدزْریؽی دریکی از
یگانٓای دلاؾی اؿث .جالش قغه اؿث کْ ضَُ در ةؼگیؼی جَاٍی ٍٕاِؽ از دیغگاه ٍتاِی
ِؼؼی و ظتؼگان ،از ِٕآوری الزم ةؼظٕردار ةاقغ .ةؼ ایُ اؿاس در جضوین صاضؼ،
آؿیبقّاؿی ةٕدزْةّغی ةؼ اؿاس ايگٕی ؿْقاظگی ؿاظحاری ،رلحاری و زٍیّْای
اِسامقغه اؿث.
در ایُ پژوٓف ،اةحغا ٍؤيمْٓای آؿیبقّاؿی از ٍحٕن ؾًَی و ٍتاِی ِؼؼی و ٍناصتْ ةا
ٍـئٕيیُ ،اؿحعؼاج و در گام ةؿغ ٍؤيمْٓا ،ةؼ اؿاس ِؼؼ ظتؼگان در اةؿاد ؿْگاِْ ؿاظحاری،
رلحاری و زٍیّْای زاَِایی قغ و ةا جکَیى ايگٕی آؿیبقّاؿی ةٕدزْةّغی ،ةْ
آؿیبقّاؿی ةٕدزْةّغی دریکی از یگانٓای دلاؾی پؼداظحْقغه اؿث.
مريری بر ادبیات تحقیق

ةٕدزْ کى کكٕر ،ةؼِاٍْ ٍايی دويث اؿث کْ ةؼای یک ؿال ٍايی جٔیْ و صاوی پیفةیّی
درآٍغٓا و ؿایؼ ٍّاةؽ جأٍیُ اؾحتار و ةؼآورد ٓؽیّْٓا ةؼای اِسام ؾًَیاجی کْ ٍّسؼ ةْ ومٕل
ٓغفٓای دويث ٍیقٕد (جوٕی )1390،ةؼای ةؼآورد ةٕدزْ روشٓای ٍعحًمی وزٕد دارد
کْ ةْ ةؼظی از آنٓا اقاره ٍیقٕد .ايك) ةٕدزْ ٍحغاول (ؿّحی) :در ةٕدزْریؽی ٍحغاول
ٓغفٓا و جأکیغات مؼل ًا ةْ اةؽار ٍايی و صـاةغاری دریالثٓا و پؼداظثٓای ةعف دويحی
اؿحٕار اؿث و جٕزیؽ اؾحتارات ٍّضنؼاً ٍؿعٕف ةْ «دؿحگاه ٍٕ-اد ٓؽیّْ» ٍّحٔی ٍیگؼدد در
ؿیـحٌ ةٕدزْریؽی ٍحغاول ةاٍالصؼْ ارهام و اظالؾات ٍّغرج در ؿّغ ةٕدزْ جكعیل
ایّکْ دويث چْ اؾَايی را اِسام ٍیدٓغ و در هتال پٕيی کْ ظؼج ٍیقٕد چْ ِحایسی را ةْ
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دؿث ٍیآورد ِكان داده َِیقٕد (لؼزِٕغ )1394،ب) ةٕدزْریؽی الؽایكی :در ایُ ؿتک
ةٕدزْریؽی ،صسٌ ؾًَیات دؿحگاه را داةث لؼض کؼده و الؽایف یا کآف ٓؽیّْٓا را در
ةؼاةؼ صسٌ ؾًَیات داةث ٍوایـْ و ةؼآورد ٍیَِایّغ کْ ةْ «ِگٔغاقث ؿعش ؾًَیات»
ٍٕؿٕم اؿث .درمٕرجیکْ در ةٕدزْ صسٌ ؾًَیات جٕؿؿْ یاةغ یا وػیمْ زغیغی ةْ دؿحگاه
ازؼایی ٍضٕل گؼدد آدار ٍايی آن ةْ جمکیک در ةٕدزْ ٍّؼٕر ٍیگؼدد .ایُ روش در ةؼآورد
ٓؽیّْٓای ؿال ةؿغ (ؿال ةٕدزْ) ةـیار ٍؤدؼ اؿث و ٍیجٕاِغ ةْؾّٕان یک اةؽار ؿؼیؽ در
جعَیُ ةؼآورد ٓؽیّْٓا کَک قایان جٕزٔی ةَّایغَٓ( .ان ٍّتؽ) ج) ةٕدزْ ةؼِاٍْای :در
ایُ ؿتک ةٕدزْریؽی ؾًَیات ؿازٍان ةْ قکى ةؼِاٍْ کار جّؼیٌ و ةؼای ٓؼ ةؼِاٍْ کار
اؾحتار ٍّؼٕر ٍیگؼدد .ةٕدزْ ةؼِاٍْای ِٕؾی ظتوْةّغی اؿث کْ ةا ایساد ارجتاط ٍیان ٍٕاد
ٓؽیّْ و ؾٕاٍى ةکار گؼلحْقغه ازیکظؼف و ِحایر کار ةْدؿثآٍغه از ؿٕی دیگؼِ ،كان
ٍیدٓغ کْ در ظی ؿال ٍايی چْ کاالٓا و ظغٍاجی ةْمٕرت ٍضنٕل ِٔایی و یا لؿايیثٓای
ةعف دويحی در زٔث ِیى ةْ آغاف اهحنادی و ازحَاؾی دويث جٕيیغقغه اؿث.
(ؾؽیؽی )1392،د) ةٕدزْریؽی ؾًَیاجی :را ٍیجٕان ةؼِاٍة ؾًَکؼد ؿاالِْ ةْ َٓؼاه ةٕدزْ
ؿاالِْ داِـث کْ راةعْ ٍیان ٍیؽان وزٕه جعنیلیالحْ ةْ ٓؼ ةؼِاٍْ ةا ِحایر ةْدؿثآٍغه از
ازؼای آن ةؼِاٍْ را ِكان ٍیدٓغ .یک ةٕدزْ ؾًَیاجی ٍعًٕب ةایغ ةْروقّی ارجتاط ةیُ
اؾحتارات ٓؽیّْ قغه جٕؿط دويث و ِحایر صامًْ ةؼای ٍؼدم را ِكان داده و قؼح دٓغ کْ ایُ
ارجتاط چگِْٕ ةْ وزٕد آٍغه اؿث( .لؼزیب)1392،
مًاوع بًدجٍریزی

از دیغگاه اؿمّغیاری و َٓکاران (ٍٕ )1392اِؽ ةٕدزْریؽی در ِؽازا ؾتارتاِغ از ايك) ةؼ
دؿحٕرايؿَىٓای ٍتٌٔ ٍحَؼکؽ اؿث و جاةؿیث مؼف از هٕاؾغ و ٍوؼارت کْ ةآغف ٍضغود
َِٕدن اظحیارات جّؼیٌقغه اؿث .ب) ؿاظحار ؿازٍاِی ةْظٕر گـحؼدهای ؿًـًْ ٍؼاجتی و
جنَیٌٓای زؽئی ةؼ ؿعٕح ةاالیی ارزاع داده ٍیقٕد .پ) ٍغیؼان در ٍؿؼض جکّیک ِٕیُ
ٍغیؼیحی هؼار ِگؼلحْاِغ و جّٔا ةؼ اؿاس رویْٓای اداری گػقحْ و ةغون اةحکار و ظالهیث
ؾَى ٍیَِایّغ .ت ) ٍغیؼان ؿعش ةاالیی در راةعْ ةا ٍغیؼیث داظًی ةعكٔای ؿازٍاِی
جنَیٌٓای جمضیًی و زؽئی ٍیگیؼِغ زیؼا آنٓا داِف کالی و اظالؾات ٍّاؿب ةؼای آن
ِغارِغ و ؾالوه ةؼ آن ٍغیؼان ةْؾّٕان دِتايْ ٍغیؼیث ؿعش ةاالیی ةغون داقحُ ٓیچگِْٕ
اؿحواليی و درِحیسْ آن ٓیچگِْٕ ٍـئٕيیث ٍـحوًی را ةؼ ؾٔغه ِغارِغ .ث) جَؼکؽ ةؼ
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ورودیٓا ةسای جَؼکؽ ةؼ ظؼوزیٓا در ِؼام ٍغیؼیث ؿّحی و ؾغم ٍـئٕيیث ٍغیؼان ةؼ
ةعفٓایكان .ج) آَیث ةیكحؼ ةؼ ٍعارج ةسای ٓؽیّْٓا.
صـیّی و َٓکاران ( )1390ظی جضویوی در داِكگاه ؾًٕم اِحؼاٍی ؾٕاٍى ِاکام کّّغه
ؿیـحٌ ةٕدزْةّغی را ٍؼةٕط ةْ ٍغیؼان ٍیداِغ و ٍٕارد آن ؾَغجاً ؾتارتاِغ از :ايكِ -اجٕاِی
ٍغیؼ در درك ؿیـحٌ ؿازٍاِیاش یؿّی ایّکْ ٍغیؼان در جالشاِغ کْ ٍؤيمْٓایی را کّحؼل
کّّغ کْ ؾٕاٍى لؼؾی ةا زؿًی ٓـحّغ .ب -لوغان صَایث ٍغیؼان از ؿیـحٌ ةٕدزْریؽی،
ةْؾتارتدیگؼ ٍغیؼیث صَایث یا ٍكارکث ٍؿّادار در لؿايیثٓا ِغارِغ .پ -هنٕر در درك
ِوف صـاس ةٕدزْ در لؼایّغ ٍغیؼیث .ت -درك ِادرؿث از قؼایط ؿازٍاِی یا ؾٕاٍى
ظارج از ؿازٍان ث -ؿیـحٌ ةایغ هادر ةاقغ ٍكارکث ٍغیؼان واصغٓا را ةؼای جٔیْ ةٕدزْ
لؼآٌ آورد .اگؼ ٍغیؼیث ةايـ ةاقغ و اگؼ لؼایّغ ةؼِاٍْریؽی ةٕدزْریؽی ةْظٕةی ازؼا قٕد
جنَیٌگیؼی ةؼای آغاف ةٕدزْ ؿاالِْ اگؼچْ ٍكکى اؿث اٍا یک جنادم پیچیغه و ؾَغه و
یک اٍؼ ِاٍَکُ ِیـث يیکُ چّاِچْ ةْظٕةی ازؼا ِكٕد ،ةٕدزْریؽی یک جسؼةْ ِاٍیَٕن و
دردآور ظٕآغ قغ و جؿؼیك آغاف را پؼدردؿؼ و ٍكکى ظٕآغ ؿاظث.
پٕرزٍاِی و َٓکاران ( )1393ظی جضویوی در ؿازٍان إٍر ٍايیاجی ٍٕاِؽ ةٕدزْریؽی را ةْ
ایُ قؼح ةیان َِٕدِغ ايك) الن ةؼِاٍْریؽی کٕجاهٍغت در ِؼام ةٕدزْریؽی کِّٕی کكٕر ب)
ؾغم ارائْ اظالؾات کالی در ظنٕص ِحایر ٓؽیّْ کؼد اؾحتارات و ٍیؽان ادؼةعكی و کارایی
ةؼِاٍْ ج) اؿحماده ِادرؿث از ٍّاةؽ و صحی ٓغر رلث ٍّاةؽ ةْ ديیى ایّکْ کارایی ،ادؼةعكی
و مؼلْزٕیی و ةازدٓی در هتال مؼف ٍّاةؽ در ِؼؼ گؼلحْ َِیقٕد .د) الؽایف یا کآف
ةٕدزْ دؿحگاهٓا جاةؽ جنَیَات ؿیاؿی و اؾَالِمٕذ اقعاص و هغرت چاِْزِی آنٓا
ٍیةاقغ .ه) ٍیؽان پاؿعگٕیی ٍغیؼان و ؿّسف ٍـئٕيیثپػیؼی آِان کَؼِگ ٍیةاقغ.
از دیغگاه ايَاؿی ( )1387چايفٓای ةٕدزْریؽی در کكٕر را ةْ ؿْ دؿحْ جوـیٌ َِٕده
اؿث کْ ؾتارتاِغ از ايك) چايفٓای ِؼام ةٕدزْریؽی در ارجتاط ةا ؿاظحار اداری دويث
ٍاِّغ گـحؼش ةیرویْ جكکیالت دويحی و ةؽرگ و ظارجازاِغازه ؿاظحار ازؼایی و ِؼام اداری
و درگیؼی ِاٍضغود دويث در اداره إٍر زاٍؿْ ب) چايفٓای ِاقی از لّاوری ،ظؼاصی روش
کارٍ ،غیؼیث لؼایّغٓا و کارةؼان ٍاِّغ :کَتٕد ٍّاةؽ اِـاِی ٍحعنل و ٍٕردِیاز در زٍیّْ
ةؼرؿی ،ارزیاةی ةٔتٕد ؿیـحٌٓا و روشٓا ،لوغان َٓآّگی ٍیان دؿحگاهٓای ازؼایی
ةْظنٕص درزٍیّْ روشٓای ٍكحؼك اِسام کار ٍكعل .ج) چايفٓای ٍؼةٕط ةْ ِیؼوی
اِـاِی و ٍغیؼیث ٍّاةؽ اِـاِی ٍاِّغ ٍیؽان و کیمیث إٍٓزشٓای صؼلْای ةغو و ضَُ
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ظغٍث و ٍٔارتٓای هتًی و اکحـاةیِ ،ؼخ پؼاکّغگی کارکّان در ؿعٕح کارقّاؿی ،ازؼایی
و ؿحادی.
دلحؼ ٍعايؿات ةؼِاٍْوةٕدزْ ٍؼکؽ پژوٓفٓای ٍسًؾ قٕرای اؿالٍی (ٍ ،)1381كکالت و
چايفٓای ةٕدزْریؽی را ةْ ؿْ دؿحْ جوـیٌ َِٕده اؿث کْ ؾتارتاِغ از ايك) ٍكکالت و
ِارؿاییٓای ؿازٍاِی ٍاِّغ :ؾغم اؿحٕاری ؿاظحارٓای جكکیالجی ةؼ یک ةّیاد و پایْ لکؼی
ٍّـسٌ در ِؼام اداری و جكکیالجی کالن دويث .ب) چايفٓای ِاقی از لّاوری ،ظؼاصی
روش کارٍ ،غیؼیث لؼایّغٓا و کارةؼان ج) چايفٓای ٍؼةٕط ةْ ِیؼوی اِـاِی و ٍغیؼیث
ٍّاةؽ اِـاِی ٍاِّغٍ :یؽان و کیمیث إٍٓزشٓای صؼلْای ةغو و ضَُ ظغٍث و ٍٔارتٓای
هتًی و اکحـاةی .د) چايفٓای صٕزه صـاةؼؿی و ِؼارت ٍاِّغ :ؾغم ةؼظٕرد هإِِی ةا
ٍحعًمیُ ٍايی و اؿحماده ِکؼدن از گؽارقات صـاةؼؿی در اِحناةات و اِحعاب قایـحْ
ٍغیؼان
از دیغگاه زٕادیان (ٍٕ )1384اِؽ ةٕدزْریؽی ؾتارتاِغ از ايك) ِآَآّگی ٍیان
ةؼِاٍْوةٕدزْ (ارجتاط مضیش و امٕيی ةیُ ةؼِآٍْای پّرؿايْ و ؿاالِْ ةٕدزْ وزٕد ِغارد)
ب) جغاظى ،جکؼار و جكاةْ وػایك دؿحگاهٓای دويحی لوغان جعنلٓای ٍٕردِیاز ج)
جعنیل اؾحتارات زٔث صمغ و ةوای دؿحگاه ِْ ازؼای وػایك د) واةـحگی ةٕدزْ ةْ
درآٍغٓای ِمحی ه) گـحؼش صسٌ وػایك دويث ةغون جٕزْ ةْ ػؼلیث درآٍغی ةٕدزْ
از دیغگاه رصَاِی لضًی (ٍٕ )1394اِؽ ةٕدزْریؽی ؾتارتاِغ ازِ -1:اکالی ةٕدن ِؼارت
دیٕان ٍضاؿتات کكٕر در جمؼین ةٕدزْ چؼاکْ دیٕان ٍضاؿتات لوط در اةؿاد صـاةؼؿی
ٍايی (ةؼرؿی اِضؼالات در اٍؼ جغویُ و اِسام ٍؿاٍالت و لؿايیثٓای ٍايی) و صـاةؼؿی
رؾایث (جعتین ؾًَیات و لؿايیثٓای ٍايی ةا هٕاِیُ و ٍوؼرات ٍؼةٕظْ) اهغام ٍیکّغ کْ ایُ
اهغاٍات آغاف هإِِی دیٕان (صمغ و میاِث از ةیثايَال) را ٍضون َِیکّغ -2.ؾغايث در
قوٕق ٍعحًك اؾٌ از راِثٓایی کْ در داظى ةٕدزْریؽی وزٕد دارد و در هايب اؾحتارات،
جـٔیالت و ٍّاةؿی کْ ةؼای پؼوژهٓا جعنیل ٍییاةغ ٍغِؼؼ اؿث -3.ؾغم جٕزیؽ ٍّاؿب
پؼوژهٓا و راِثٓای ٍٕزٕد در ایُ پؼوژهٓا ةْؾّٕان یک ٍؿضى در کكٕر وزٕد دارد -4.در
ِؼام ةٕدزْریؽی کِّٕی ٍٕضٕؾی ةْؾّٕان ارزیاةی ؾًَکؼد ٍغیؼان ةْمٕرت واهؿی وزٕد
ِغارد .در ظیًی از ٍٕارد ٍغیؼاِی کْ ةیكحؼ کار و جالش ٍیکّّغ در ٍؿؼض جعًكٓای
ةیكحؼی هؼار دارِغ و در اکذؼ ٍٕارد ٍغیؼاِی کْ کَحؼ کار ٍیکّّغ و کَحؼ ریـک ٍیکّّغ
کَحؼ در صٕزه جعًك هؼار ٍیگیؼِغ-5.در ِؼام ةٕدزْریؽی کِّٕی ٍـائى در هايب یک ِؼام
هاظؽ و چارچٕبٓای ٍكعل و جغویُقغه جؿؼیك َِیگؼدد يػا زٍاِی کْ از ٍغیؼان در
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راةعْ ؾًى اِسام ِاٍّاؿب یک کار یا لؿايیث ؿؤال ٍیقٕد َٓیكْ دهٓا ديیى ةْمٕرت
روجیُ آٍاده اؿث -6.ةٕدزْای کْ ٌٓاکّٕن ةْؾّٕان ةٕدزْ کى کكٕر ِٕقحْ ٍیقٕد واهؿ ًا
ةٕدزْ کى کكٕر ِیـثٍّ ،اةؽ پّٔانٍّ ،اةؽ فیؼ يضاظ قغهٍ ،نارف پّٔانٍ ،نارف فیؼ
يضاظ قغه  -7در ةٕدزْ کى در هايب قؼکثٓا ،ةّگاهٓأِ ،ادٓا و وزارجعآِْا ةـیار زیاد
اؿث.
از دیغگاه رٍضاِی ( )1385امًی جؼیُ ٍكکالت ةٕدزْریؽی را ٍیجٕان ِتٕد لؼّٓگ
اهحنادی در ِؼام ةٕدزْریؽی ِکاه ؿّحی و ٓؽیّْ درآٍغی در ةٕدزْریؽی و ِغاقحُ ِگاه
ةؼِاٍْای در آن لوغان اِضتاط ٍايی و اهحنادی در ِؼام ةؼِاٍْریؽی کكٕر لوغان اظالؾات و
آٍار جمنیًی ظاص و ةّٔگام لوغان ايگٕٓاِ ،ؼمٓا و اؿحاِغاردٓای ٍكعل ةؼای ةؼرؿی
ةٕدزْ لوغان ،اهغام زغی در زٍیّْ جٔیْ ةٕدزْ اهحنادی ،اجکا امًی ِؼام ةٕدزْریؽی ةْ
درآٍغ صامى از ِمث و گاز ،ؾغم ةؼآورد مضیش درآٍغٓا و ٓؽیّْٓا در ةٕدزْ ٍضغویث
زٍاِی در ةؼآورد درآٍغٓا و ٓؽیّْٓای ةٕدزْ ةؼقَؼد( .رٍضاِی)1385 ،
مدل مفًُمی پژيَش

ةؼ اؿاس ةؼرؿیٓای ةْؾَىآٍغه یکی از ايگٕٓای ِؼامٍّغ و زاٍؽ کْ ٍیجٕاِغ ةْ ةؼرؿی
ٍٕاِؽ ةپؼدازد ٍغل ؿْقاظگی اؿث .ازِؼؼ ماصبِؼؼان ٍغیؼیحی َْٓ ،پغیغهٓای ؿازٍاِی
و ازحَاؾی را ٍیجٕان در هايب ِؼؼی ؿْقاظگی؛ ؿاظحار ،رلحار و زٍیّْ ٍٕردةؼرؿی و
جضًیى هؼارداد (ٍیؼزایی آؼِساِی .)1381 ،ازایُروٍ ،غل ٍؽةٕرٍ ،تّای لؼضیْٓای ایُ
پژوٓف هؼارگؼلحْ اؿث (َِٕدار  .)1ؾًث ِامگػاری ایُ ٍغل ةْ ؿْقاظگی آن اؿث کْ
ارجتاط ةیُ ؾٕاٍى ؿاظحاری ،رلحاری و زٍیّْای ةْ ِضٕی اؿث کْ ٓیچ پغیغه یا رویغادی
َِیجٕاِغ ظارج از جؿاٍى ایُ ؿْقاظْ اِسام گیؼد (.)Douglas, Lumpkin & Dess, 2000
ایُ ٍغلٍ ،غل ِؼامٍّغی اؿث کْ کًیْ ؾٕاٍى ٍؤدؼ در قکىگیؼی یک پغیغه را جتییُ
ٍیکّغ .ةْٓؼصال ةا جٕزْ ةْ ٍناصتْٓای اِسامقغه و پژوٓفٓای پیكیُ ،کًیْ رآکارٓای
ةؼظؼف کؼدن ٍٕاِؽ را ٍیجٕان در ؿْ دؿحْ جوـیٌةّغی َِٕد )1 :رآکارٓای رلحاری؛ )2
رآکارٓای ؿاظحاری؛ و  )3رآکارٓای زٍیّْایٍّ .ؼٕر از رآکارٓای رلحاری کًیْ اهغاٍات و
ةؼِآٍْایی کْ ٓغلكان ایساد ِگؼش ،داِفٍٔ ،ارت و ؿؼاِسام ایساد جقییؼ در رلحار الؼاد
اؿثٍّ .ؼٕر از رآکارٓای ؿاظحاری کًیْ اهغاٍات و ةؼِآٍْایی اؿث کْ زیؼؿاظثٓای
ؿازٍاِی را ةؼای ةٕدزْریؽی ٍّاؿب لؼآٌ ٍیؿازِغ و ؿؼاِسام ٍّؼٕر از رآکارٓای
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زٍیّْای کًیْ ةؼِاٍْ و اهغاٍاجی اؿث کْ ٓغلكان ایساد زیؼؿاظثٓای ٍضیعی الزم ةؼای
ةٕدزْریؽی ٍّاؿب اؿث.
َِٕدار ٍ )1غل ؿْقاظگی

ساختار

محتوي (رفتار)

زمينه (محيط)

فرضیٍَای پژيَش

در ایُ جضوین لؼضیْٓای پژوٓكی ةْ جؼجیب ةنٕرت "در یگان دلاؾی ٍٕاِؽ رلحاری،
ؿاظحاری و زٍیّْای ةٕدزْریؽی وزٕد داردٍ ".عؼح گؼدیغه اؿث.
ريششىاسی پژيَش

ایُ جضوین ازِؼؼ ٓغف ،کارةؼدی و ةؼ اؿاس ٍآیث و روش ،جضویوی جٕمیمی-
پیَایكی اؿث .اةؽار ؿّسف ٍحقیؼٓای ایُ جضوین پؼؿكّاٍْای ٍضون ؿاظحْ اؿث و
لؿايیثٓای ٍیغاِی ةؼ ا ؿاس گامٓای زیؼ اِسامقغه اؿث:
 -1اةحغا ٍؤيمْٓای آؿیبقّاؿی از ٍحٕن ؾًَی و ٍتاِی ِؼؼی اؿحعؼاج قغ.
 -2ةا ةیـث ِمؼ از ظتؼگان در زٍیّْ ٍٕضٕع ٍناصتْ قغ.
 -3در گام ةؿغ ٍؤيمْٓا ةؼ اؿاس ِؼؼ ظتؼگان در اةؿاد ؿْگاِْ ؿاظحاری ،رلحاری و
زٍیّْای زاَِایی قغ
 -4قاظلٓای ٍحّاػؼ ةا ٍؤيمْٓا ةؼ اؿاس ٍتاِی ِؼؼی جغویُ گؼدیغ و از ظتؼگان در
ٍٕرد آنٓا ِؼؼظٕآی قغ.
 -5پؼؿكّاٍْ جضوین جٔیْ قغ و پؾ از جأییغ ظتؼگان جٕزیؽ گؼدیغ.
زاٍؿْ آٍاری ،کارکّان ةعف آٍاد یکی از یگانٓای دلاؾی ٍیةاقّغ کْ ةْ روش
کٕکؼان ةا زاٍؿْ ٍضغود جؿغاد ِ 95مؼ آنٓا ةْ روش َِِْٕگیؼی جنادلی ؿاده اِحعاب
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قغِغ .ةؼای اظػ پایایی و روایی جضوین ؾالوه ةؼ اظػ ِؼؼ ظتؼگان از جضًیى ؾاًٍی جأییغی و
ايمای کؼوِتاخ اؿحمادهقغه اؿث
زٔث جسؽیْوجضًیى دادهٓای صامى از پؼؿكّاٍْ در ةعف آٍار جٕمیمی و ةؼرؿی
ؿؤالٓای زَؿیث قّاظحی از جکّیکٓایی ِؼیؼ ٍضاؿتْ لؼاواِی ،درمغ و ٍیاِگیُ
اؿحمادهقغه اؿث .ةؼای آزٍٕن لؼضیْٓای پژوٓف از آزٍٕن جی جک َِِْٕای اؿحمادهقغه
اؿث .ةؼای ةؼرؿی ٍؿّیدار ةٕدن جماوت دیغگاه پاؿطدّٓغگان در ٍٕرد لؼضیْٓای پژوٓف
ةؼ اؿاس ؿُ ،ؿاةوْ ظغٍثٍ ،یؽان جضنیالت و ٍغرك جضنیًی ،از آزٍٕن جضًیى واریاِؾ
جک ؾاًٍی اؿحمادهقغه اؿث.
ضؼیب پایایی ةؼای کًیْ ٍحقیؼٓا زغاگاِْ و ةؼ ٍتّای َِِْٕ ِٔایی در زغول ()1
گؽارشقغه اؿث .ضؼیب آيمای کؼوِتاخ ٍضاؿتْقغه ةؼای َْٓ ٍحقیؼٓا ةاالی 0.7
ةْدؿثآٍغه آٍغ کْ ةیاِگؼ پایایی پؼؿكّآٍْا ٍیةاقغ
زغول ِ )1حایر آزٍٕن پایایی

متغیر
کى ٍحقیؼٓا
ؿاظحاری
زٍیّْای
رلحاری

حجم ومًوٍ
95
95
95
95

آلفای کريوباخ
0.89
0.87
0.866
0.866

ةؼای ةؼرؿی روایی اةؽار از جضًیى ؾاًٍی جأییغی اؿحمادهقغه اؿث.
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0.42
0.10
0.52
0.17
0.21

Environment

0.19
0.22
0.32
0.37
0.09
0.24
0.36
0.45
0.44

Q10

0.68

Q14

0.48

Q16

0.37

Q22

0.74

Q23

0.76

Q24

0.63

Q25

0.64

Q26

0.46

Q27

0.50

Q28

0.30

Q29

0.47

Q30

0.36

Q31

0.44

Q32

0.58
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0.3
0.2
0.2
0.2
0.3
0.51
1.001.0

Behavior

0.47
0.54
0.47
0.62
0.73
0.68
0.4
1
0.3

15

Q9

0.52

Q1
1
Q1
5
Q2
0
Q3
2
Q3
3
Q3
4
Q3
5
Q3
6
Q3
7
Q3
8
Q3
9
Q4
0
Q4
1

0.37
0.64
0.71
0.64
0.61
0.65
0.47
0.36
0.24
0.64
0.34
0.46
0.35

َِٕدار قَاره  :2جضًیى ؾاًٍی ؾٕاٍى ؿاظحاری ،زٍیّْای و رلحاری

ِحایر ِكان دادٍ ،غل اِغازهگیؼی ٍحقیؼٓای پژوٓفٍ ،غل ٍّاؿتی اؿثٍ .وغار آٍار 
2

جوـیٌةؼ درزْ آزادی ) (dfکٕچکجؼ از  3قغ و َٓچّیُ  GFIةاالی  91درمغ و
کٕچکجؼ از  /05و  RMSEAکٕچکجؼ از ٍ /01یةاقغَٓ .چّیُ ةار ؾاًٍی ٓؼ یک از ؿؤاالت
ةایغ ةؽرگجؼ از  3ةاقغ جا در ٍغل ةاهی ةَاِغ و ) (NFI)6 ،(IFI5) ،(NNFI4و  َْٓ. (CFI)7ةاالی
 /90درمغ اؿث.
p-value

4

- None Normative Fit Index
- Incremental Fit Index
6
- Normativ Fit Index
7
- Comparative Fit Index
5
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آزٍٕن کٕيَٕگؼوف اؿَیؼِٕف
لؼض ممؼ ٍتّی ةؼ ِؼٍال ةٕدن و لؼض یک ،صاکی از ِؼٍال ِتٕدن دادهٓا اؿث.
زغول قَاره ِ :2حایر آزٍٕن کٕيَٕگؼوف اؿَیؼِٕف
ٍحقیؼٓای پژوٓف

آٍاره z

ؿعش ٍؿّاداری

ِحیسْ لؼضیْ

ٍٕ )1اِؽ ؿاظحاری

1/101

/24

ِؼٍال اؿث

ٍٕ )2اِؽ زٍیّْای

1/21

/10

ِؼٍال اؿث

ٍٕ )3اِؽ رلحاری

/93

/34

ِؼٍال اؿث

در ایُ آزٍٕن ٓؼگاه ؿعش ٍؿّاداری ( )sigاز  .05ةیكحؼ ةاقغ لؼضیْ  H0جأییغقغه و ادؾای
ِؼٍال ةٕدن جٕزیؽ دادهٓا را ٍیجٕان پػیؼلث .چٕن ٍوغار ؿعش ٍؿّاداری در جَاٍی ٍحقیؼٓا
از ٍوغار ظعای  0/05ةؽرگجؼ اؿث ،پؾ لؼض ممؼ را ِحیسْ ٍیگیؼیٌ یؿّی ٍحقیؼٓای
جضوین دارای جٕزیؽ ِؼٍال ٓـحّغ.
سؤاالت جمعیت شىاذتی

ةا جٕزْ ةْ دادهٓای ٍؼةٕط ةْ ویژگیٓای زَؿیث قّاظحی پاؿطدّٓغگان ،ةیكحؼیُ
لؼاواِی ٍؼةٕط ةْ الؼاد  40-31ؿا ل ةا  52درمغ و لؼاواِی ٍ 50یةاقغ و الؼاد دارای ؿُ
 41جا  50ؿال ةا  44درمغ و جؿغاد ِ 40مؼ در رجتْ ةؿغی هؼار دارِغ 50 .درمغ از
پاؿعگٕیان دارای درزْ ؿؼّٓگ ٓـحّغ  33درمغ از پاؿطدّٓغگان دارای  21جا  25ؿال
ؿاةوْ داقحّغ 57 .درمغ از پاؿطدّٓغگان دارای ٍغرك کارقّاؿی ٍیةاقّغ.
یافتٍَای تحقیق

جَاٍی لؼضیْٓا در زغول قَاره  3آٍغهاِغ .لؼضیْٓای جضوین ةْمٕرت زیؼ ٍیةاقغ.
ةٕدزْریؽی در ِٔازا دارای ٍٕاِؽ ؿاظحاریٍ ،ضیعی و رلحاری ٍیةاقغ.
زغول قَاره ِ :3حایر آزٍٕن  tجک َِِْٕای
ؾاٍى

ٍیاِگیُ

آٍاره t

sig

ِحیسْ لؼضیْ

ٍٕاِؽ ؿاظحاری

2/24

15/64

/00000

جأییغ

ٍٕاِؽ زٍیّْای

1/96

27/78

/00000

جأییغ

ٍٕاِؽ رلحاری

2/16

16/71

/00000

جأییغ

َٓانظٕر کْ در زغول (ٍّ )3غرج اؿث ةا جٕزْ ةْ جی ٍكآغهقغه و ٍوایـْ آن ةا جی
زغول در ؿعش ٍؿّیداری  5درمغ ٍیجٕان ِحیسْ گؼلث کْ ٍٕاِؽ رلحاریٍٕ ،اِؽ ؿاظحاری
و زٍیّْای وزٕد دارد.
ةؼای اويٕیثةّغی لؼضیْٓای پژوٓف از آزٍٕن لؼیغٍُ اؿحمادهقغه اؿث.
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زغول  )4آزٍٕن لؼیغٍُ ٍؼةٕط ةْ لؼضیْٓای پژوٓف
فرضیٍَا (مًاوع)

رتبٍبىدی میاوگیه

ٍٕاِؽ رلحاری

2/12

ٍٕاِؽ ؿاظحاری

2/36

ٍٕاِؽ زٍیّْای

1/52

َٓانظٕر کْ در زغول (ٍ )4كآغه ٍیقٕد ةؿغ ؿاظحاری ٌٍٔجؼیُ ٍاِؽ ةٕدزْریؽی
ازِؼؼ پاؿطدّٓغگان رجتْةّغی قغه اؿث و پؾازآن ةؿغ رلحاری و زٍیّْای هؼار ٍیگیؼد.
دیدگاٌ پاسددَىدگان بر اساس عًامل جمعیت شىاذتی

ةؼای ةؼرؿی ٍؿّیدار ةٕدن جماوت دیغگاه پاؿطدّٓغگان در ٍٕرد لؼضیْٓای پژوٓف ةؼ
اؿاس ؿُ ،ؿاةوْ ظغٍثٍ ،یؽان جضنیالت و ٍغرك جضنیًی ،از آزٍٕن جضًیى واریاِؾ
جک ؾاًٍی اؿحمادهقغه اؿث .ةؼ اؿاس ِحایر صامى از ایُ آزٍٕن ٓیچگِْٕ جماوت
ٍؿّیداری ةیُ دیغگاه پاؿطدّٓغگان ةؼ اؿاس ؿُ آنٓا و ؿاةوْ ظغٍث وزٕد ِغارد .در
ٍٕرد لؼضیْ اول (ٍٕاِؽ رلحاری) و لؼضیْ ؿٕم (ٍٕاِؽ زٍیّْای) جماوت ٍؿّیداری ةیُ
پاؿطٓای ٍـئٕيیُ ةا جٕزْ ةْ ٍیؽان جضنیالت آنٓا وزٕد داقحْ اؿث .ةغیُمٕرت کْ
ٍٕاِؽ رلحاری در الؼاد دارای کارقّاؿی کَحؼ از الؼاد دارای ٍغرك کارقّاؿی ارقغ اؿث.
َٓیُظٕر در ٍٕرد لؼضیْ ؿٕم (ٍٕاِؽ زٍیّْای) جماوت ٍؿّیداری ةیُ الؼاد دارای ٍغرك
کارقّاؿی ارقغ و کارقّاؿی ٍكآغه قغ .ةغیُمٕرت کْ ٍٕاِؽ زٍیّْای ةؼای الؼاد دارای
ٍغرك کارقّاؿی ارقغ ٌٍٔجؼ از الؼاد دارای ٍغرك کارقّاؿی ٍیةاقغ.
بحث ي وتیجٍگیری

ِحایر صامى از جضًیى دادهٓای ٍؼةٕط ةْ ویژگیٓای زَؿیث قّاظحی پاؿطدّٓغگان
ِكان ٍیدٓغ ،ةیكحؼیُ لؼاواِی پاؿطدّٓغگان ٍؼةٕط ةْ الؼاد دارای  21جا  25ؿال ؿاةوْ،
دارای ٍغرك کارقّاؿی و درزْ ؿؼّٓگ ٍیةاقغ .درواهؽ اکذؼ الؼاد ةاجسؼةْ ةٕده و ةا
ؿازٍان و ٍكکالت ةٕدزْریؽی ةْظٕةی آقّا ةٕدِغ
َٓیُظٕر آزٍٕن لؼضیْٓای پژوٓف ِكان ٍیدٓغ کْ در ایُ یگان دلاؾی ٍٕاِؽ
رلحاریٍٕ ،اِؽ ؿاظحاری و زٍیّْای ةٕدزْریؽی وزٕد دارد .يػا ٍیجٕان ِحیسْ گؼلث در
یگان دلاؾی ةایـحی جضٕل اؿاؿی درروش ةٕدزْریؽی ایساد قٕد.
ِحایر صامى از آزٍٕن جضًیى واریاِؾ جک ؾاًٍی ٓیچگِْٕ جماوت ٍؿّیداری را ةیُ
دیغگاه پاؿطدّٓغگان ةؼ اؿاس ؿُ آنٓا و ؿاةوْ ظغٍث آنٓا ِكان َِیدٓغ .ويی ٍٕاِؽ
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رلحاری در الؼاد دارای ٍغرك کارقّاؿی ارقغ کَحؼ از الؼاد دارای ٍغرك کارقّاؿی اؿث.
ةّاةؼایُ ٍیجٕان ِحیسْ گؼلث کْ الؼاد دارای ؿعش جضنیالت ةاالجؼ از ٍٕاِؽ رلحاری کَحؼی
ةؼظٕردار ٓـحّغٍٕ .اِؽ زٍیّْای ةؼای الؼاد دارای ٍغرك کارقّاؿی ارقغ ٌٍٔجؼ از الؼاد
دارای ٍغرك کارقّاؿی ٍیةاقغ .درِحیسْ ٍیجٕان گمث ٍٕاِؽ زٍیّْای ةؼای الؼاد دارای
ٍغرك کارقّاؿی ارقغ ًٍَٕسجؼ از الؼاد دارای ٍغرك کارقّاؿی ٍیةاقغ.
ِحایر آزٍٕن لؼیغٍُ ِكان ٍیدٓغ کْ ةؿغ ؿاظحاری ٌٍٔجؼیُ ٍاِؽ ةٕدزْریؽی ازِؼؼ
پاؿطدّٓغگان رجتْةّغی قغه اؿث .در ٍٕاِؽ زٍیّْای کَحؼیُ اٍحیاز ٍؼةٕط ةْ ٍؤيمْٓای
وزٕد جقییؼات ؿؼیؽ و ؾغم اظَیّان در ٍضیط پیؼإٍِی ؿازٍان ،ؾغم وزٕد کارقّاؿان
ظتؼه ةْ ٍـائى جعننی در صٕزهٓای ٍعحًك در ؿًـًٍْؼاجب ،هٕاِیُ و ٍوؼارت دؿث و
پاگیؼ و دیٕانؿاالری اداری پیچیغه در دويث ،اظحالفِؼؼ ٍؼازؽ ٍعحًك ِؼارت در اٍؼ
ةٕدزْ اؿث .در ةؿغ ؿاظحاری قماف ِتٕدن صیعْ وػایك ؿحادٓای جعننی در اٍؼ
ةٕدزْریؽی ،ؾغم قمالیث در ةؼآورد واهؿی درآٍغٓا و ٓؽیّْٓای ؿازٍان ،ؾغم قمالیث در
هٕاِیُ و ٍوؼرات ةٕدزْای ،جؿغد ؿًـًٍْؼاجب ؿازٍاِی در ةٕدزْریؽی ةْ جؼجیب ةیكحؼیُ
رجتْ را ةْ ظٕد اظحناص دادهاِغَٓ .یُظٕر ازِؼؼ ةؿغ رلحاری ٍؤيمْٓای کَتٕد ٍّاةؽ
اِـاِی ٍحعنل در زٍیّْ ةؼرؿی ،ارزیاةی و ةٔتٕد ؿیـحٌٓا و لؼآیّغٓای کاری ،ؾغم
جٕاِایی ٍـئٕيیُ یگانٓا در ازؼای ةٕدزْ ٍنٕب و ةؼگكث آن ،ؾغم وزٕد دیغگاه
ؿیـحَی و زاٍؽِگؼی در ازؼای ةٕدزْ ةْ جؼجیب در زایگاه ةؿغی هؼار دارد و در ٍیان
جَام قاظلٓا کَتٕد کارکّان ٍحعنل در ِؼارت و کّحؼل ةؼ ةٕدزْ ،ؾغم جٕاِایی
ٍـئٕيیُ یگانٓا در ازؼای ةٕدزْ ٍنٕب و ةؼگكث آن وزٕد جقییؼات ؿؼیؽ و ؾغم
اظَیّان در ٍضیط پیؼإٍِی ؿازٍان ٌٍٔجؼیُ ٍٕاِؽ ٍیةاقغ.
پیشىُادَا
ؿازٍان ٍیجٕاِغ ةا َٓکاری ؿازٍانٓای جأدیؼگػار دويحی ؿؿی در از ةیُ ةؼدن ٍٕاِؽ
زٍیّْای (ةْویژه هإِِی) و یا امالح و ةازِگؼی آنٓا کّغٍ .غیؼان ةا ظؼاصی ؿیـحٌٓایی در
ؿازٍان ،کارکّان را در ایساد ؿیـحٌٓای زغیغ جكٕین َِایّغ .ةْؾّٕانٍذال ؿیـحٌ صوٕق
و دؿحَؽد ةْ مٕرجی جغویُ گؼدد کْ ؿیـحٌٓای زغیغ ةٕدزْریؽی جـٔیى گؼدد.
ِحایر پژوٓف ِكان ٍیدٓغ کْ ؿیـحٌٓای اظالؾات در ؿازٍان از ِوف کَحؼی
ةؼظٕردار ٓـحّغ .درصايیکْ اظالؾات مضیش ،دهین و ةْروز ٍتّایی امٕيی و ٍعَئُ اؿث
کْ ٍغیؼان و ٍـئٕيیُ ةا اجکاء ةْ آن جنَیٌگیؼی کّّغ .ةّاةؼایُ اؿحوؼار ایُ ؿیـحٌ جٕمیْ
ٍیگؼدد.

ٍعايؿْای جسؼةی درزٍیّْ آؿیبقّاؿی ةٕدزْریؽی ةؼ اؿاس ٍغل ؿْقاظگی در یک یگان دلاؾی
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ةْ ديیى ایّکْ ٍٕاِؽ هإِِی در ةؿغ زٍیّْای یکی از ٌٍٔجؼیُ ٍٕاِؽ ةْ قَار ٍیآیّغ.
ةّاةؼایُ پیكّٔاد ٍیگؼدد کْ گؼوٓی را ٍإٍٔر ؿاظحْ جا ِوف دويث را در ارجتاط ةا
ٍؤيمْٓای ةٕدزْریؽی ٍٕرد ارزیاةی هؼار دّٓغ .در صویوث ٍكعل قٕد کْ در کسا ٍوؼرات
ِوف ةازدارِغگی دارد ،چْ جّاهضات هإِِی وزٕد دارد و در کسا ِوف صَایحی دويث کالی
ِیـث .ؿپؾ ةؼ ایُ ٍتّا هٕاِیُ و ٍوؼرات دويحی در زٔث ایساد ةٕدزْریؽی ٍّاؿب
ٍٕردةازِگؼی و امالح هؼار گیؼد .در ایُ ٍٕرد ٍیجٕان ةا ةؼگؽاری َٓایفٓا و ؿَیّارٓا و
دؾٕت از الؼاد ةاِمٕذ در ؿیاؿحگػاریٓای کالن کكٕر و ةیان ایُ ٍٕاِؽ درمغد رلؽ آنٓا
ةؼآٍغ.
ارجتاط و ٍكارکث ةا ؿازٍانٓا ،داِكگاهٓا و ِٔادٓای دويحی زٔث ایساد ؿیـحٌٓای
ِٕیُ ةٕدزْریؽی و آقّا ؿازی کارکّان ةا آن از دیگؼ راهکارٓای ٍؤدؼ ٍیةاقغ.
ازآِساییکْ ةٕدزْ ٓؼ دؿحگاه از جٕاةؽ و ٍحقیؼٓای گِٕاگِٕی جكکیى ٍیقٕد کْ درِٔایث
ةْ آيگاریحٌ ٓا و ٍغلٓای اؾحتاری در ٍواةى صسٌ ؾًَیات ازؼایی ةـحگی دارد ،ةّاةؼایُ
پیكّٔاد ٍیقٕد ارائْ ٍغل ریاضی ةؼای درظٕاؿث اؾحتار ٍتحّی ةؼ ٍّعن ؾوًی ظؼاصی و
جغویُ قٕد.
ٍغیؼان و ٍـئٕالن و کارقّاؿان ةٕدزْ واصغٓای ازؼایی ةْظٕر ٍـحَؼ و دورٓای ةا
ةؼگؽاری زًـات
ٍؿیُ و ازتاری ةا ٍمآیٌ اويیْی امٕل ٍغیؼیث امٕل ةٕدزٍْ ،ؼاصى و ظتوْةّغی ِؼام
ِٕیُ ةٕدزْریؽی و ضٕاةط ٍايی و ازؼایی ؿال ةٕدزْ آقّا قِٕغ
ةٍّْؼٕر ِؼارت ٍؤدؼ ةیُ ةٕدزْ و ِحایر ؾًَکؼد ةایغ ةـحؼؿازی ٍّاؿب در هايب لؼٍٔای
اظالؾات و ِؼارت و اؿحماده از ةاِکٓای اظالؾاجی اِسام گیؼدِ .ؼارت در ایُ ظنٕص از
ظؼین رؿیغگی و ارزقیاةی ؾًَکؼد واصغٓای ازؼایی ةٍّْؼٕر کَک ةْ ٍغیؼیث و امالح
ؿیـحٌٓای زاری مٕرت ٍیگیؼد.

لنًّاٍْ ؾًٕم و لّٕن ِؼاٍی ،ؿال داوزدٌٓ قَاره 34 ،زٍـحان1394 ،
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