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چکیذُ
ةْغ از پیؼكزی اٛ٣الب اؿال٠ی ٝؽكـ ایساد دگؼگ٣٨ی در ُ٣اـ اداری کك٨ر ك دؿحیاةی ةُ٣ ٥اـ
٨ٌٞ٠ب مضیش ك کارآ٠غ در ز٧ث ؿؼّث ةعكیغف ة ٥ص ٜك ٗن ٜا٨٠ر ،آؿافؿازی در ازؼای
ةؼ٣ا٦٥٠ای ج٨ؿْ ٥ك ))) ٨١٦ارق ٨٠رد جاکیغ ٛ٠ا٠ات ك ٠ـئٝ٨ی ٢کك٨ر ة٨دق؛ ةؼ ١٦ی ٢اؿاس ةؼ٣ا٥٠
جض٨ؿ در ُ٣اـ اداری ص٨ؿ ٠ض٨ر «ارجٛاء ك صٍ٘ کؼا٠ث ٠ؼدـ در ُ٣اـ اداری» ة ٥جن٨یب ٦یئث
٠ضحؼـ كزیؼاف رؿیغ ك در ؿاز٠اف٦ا ةْ٠ ٥ؼض ازؼا گػاقح ٥قغق اؿث) جضٛی ٙصاوؼ ةا ٦غؼ
ؿ٤سف ٠یؽاف روایث داكًٞتی ٢اؿحعغاـ دا٣كگاق٦ای اٗـؼی ارجف ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف از
ٗؼای٤غ زػب ك گؽی٤ف ةؼ اؿاس ًؼح جکؼی ٟارةاب رز٨ع ،ةا ٣گؼقی ةؼ آ٨٠زق٦ای دی٤ی ا٣ساـ قغق
اؿث) ةغی٨ُ٤٠ ٢ر ٗ 2ؼوی ٥ةؼ اؿاس ٌ٠ا ٥ْٝادةیات جضٛی ٙك ةؼ ٠ت٤ای ٦٥٘ٝ٨٠ای جن٨یب٣ا٥٠
ًؼح جکؼی ٟارةاب رز٨ع اؿحعؼاج ك ٨٠رد آز٨٠ف ٚؼار گؼٗث) زا ٥ْ٠آ٠اری جضٛی ٙقا ٜ٠داكًٞتی٢
اؿحعغا٠ی دكرق  /ؿا ,.4+ ٥ٝاٝی  ,.4.دا٣كگاق٦ای اٗـؼی آزا ٠یةاقغ) گؼدآكری دادق٦ا از
ًؼی ٙپؼؿك٤ا ٥٠م٨رت گؼٗح ٥ك ز٧ث آز٨٠ف ٗؼوی٦٥ا از آز٨٠ف٦ای ٗیكؼ ك ج٨کی ك جسؽی ٥ك
جضٞی ٜدادق٦ا از ٣ؼـ اٗؽار آ٠اری  spssاؿح٘ادق قغق اؿث) یاٗح٦٥ای جضٛی٣ ٙكاف داد ک ٥ج٘اكت
ةی٠ ٢یا٣گی ٢پاؿط٦ا از ؿاؿ  4+جا  4,ك ١٦ی٨ٌ٤ر از ؿاؿ  4,جا ٤ْ٠ 4-ادار ٠یةاقغٝ ،یک ٢ای٢
ج٘اكت از ؿاؿ  4-جا ؿاؿ ٤ْ٠ 4.ادار ٣ت٨دق ك ای ٢ة٤ْ٠ ٥ای ة٧ت٨د کٞی٨٠ ٥وّ٨ات ٌ٠ؼكص ٥در
ٗؼوی٦٥ا در ًی  .ؿاؿ $از  4+جا  #4-در ّیّ ٢غـ ة٧ت٨د از ٨٠وّ٨ات ٠ػک٨ر از ؿاؿ  4-جا 4.
٠یةاقغ)
ٍاشُّای کلیذی
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همذهِ
جکؼی ٟارةاب رز٨ع از ٠ـائ ٟ٧٠ ٜاظالؽ صؼٗ٥ای در ٠غیؼیثِ ةعف ّ٠٨١ی اؿث ٚ$ؼاٞ٠کی،
 )#,.4اکذؼ ؿاز٠اف٦ا ك ٠ؤؿـ٦٥ا ةؼای ة٧ت٨د ْٗاٝیث ظ٨یف ك ١٦ا٤٦گی ٦ؼ چ ٥ةیكحؼ ةاازح١اع ،ة ٥ؿ٨ی ٣حایر پژك٦ف٦ا ك ؿ٤سف اٗکار ّ٠٨١ی ركی آكردق ك ة ٥ای٣ ٢یحس ٥رؿیغقا٣غ
ک ٥دیغگاق٦ای ٠ؼدـ ك ارةاب رز٨ع ٠یج٨ا٣غ ٛ٣ف ةـؽایی در ةاال ةؼدف ؿٌش کی٘یث ك ة٧ت٨د
ركق٧ا ك ١٦کاری ٠ـح١ؼ آ٣اف داقح ٥ةاقغ $صـی٤ی ٛ٠غـ )#,.4,،ج٨ؿْ ٥اٚحنادی پایغار در
ز٧اف ا٠ؼكز در گؼك جْا ٜ٠ةعف٦ای مْ٤ث ك ظغ٠ات اؿث) ج٨٤ع ك گـحؼدگی ةعف ظغ٠ات،
از ز ٥ٞ١ظغ٠ات ٗؼدی ك ازح١اّی ،ظغ٠ات صؼٗ٥ای ك جعننی ،ظغ٠ات جساری ك ةازرگا٣ی ك
ظغ٠ات ّ٠٨١ی ك دكٝحی ةٛ٣ ٥ف ك ا١٦یث ٠غیؼیث ظغ٠ات اٗؽكدق اؿث) ٝػا رٗاق ٗؼدی ك
ازح١اّی در صاؿ ك آی٤غق ة ٥ک١یث ك کی٘یث ج٨ؿْ ٥یاٗحگی ةعف ظغ٠ات ةـحگی دارد)
ظغ٠ات ّتارت از کؼدار٦اٗ ،ؼای٤غ٦ا ك ّٞ١کؼد٦اؿث ك ةیا٣گؼ یک ظغ٠ث جسؼة٥ای ٣ا٨١ٞ٠س ك
زكد ٠نؼؼ ك زای ٜقغ٣ی ةؼای یک ٠كحؼی اؿثٗ$یحؽؿی٣٨١ؽ )#-++, ،در ّنؼ ٗ٨ؽ رٚاةحی
ا٠ؼكز ٦یچ ؿاز٠ا٣ی ةغكف ج٨ز ٥ة٣ ٥یاز٦ا ك ظ٨اؿح٦٥ای ٠كحؼیاف ك زٞب روایث آ٧٣ا ١٣یج٨ا٣غ
ةٛٗ٨٠ ٥یث دؿث یاةغ ٣$ایبزادق ك ٗحاصی )#,.33 ،ا٠ؼكزق یکی از ارکاف اؿاؿی رٚاةث در
ؿاز٠اف ٠كحؼی٠غار ،کـب روایث ٠كحؼی اؿث زیؼا ٠ضؼؾ امٞی ةؼای ؿاز٠اف٦ایی ک ٥ة٥
د٣تاؿ ة٧ت٨دی ّ١غق در ٠ـیؼ پیكؼٗث ظ٨یف ٦ـح٤غ ١٦ا٣ا ٠كحؼیاف آف ؿاز٠اف ٠یةاق٤غ)
كاوش اؿث ک ٥ةغكف ٠كحؼی ٦یچ کـب ك کاری ٚادر ة ٥ادا ٥٠صیات ١٣یةاقغ ای ٢در صاٝی
اؿث ک ٥روایث ك كٗاداری ٠كحؼی از ًؼی ٙارائ٠ ٥ضن٨الت یا ظغ٠ات ةا کی٘یث ةاال جى١ی٢
٠یق٨د)
ؿاز٠اف٦ا ةایغ ة ٥جٛاوا٦ای ركزاٗؽكف ق٧ؼك٣غاف ،جكک٦ٜای ّ١ٞی ،گؼكق٦ای ذی٧٣ ،ِ٘٤ىث٦ای
ازح١اّیٌ٠ ،تّ٨ات ،كؿای ٜارجتاط زْ١ی ك ٔیؼق پاؿعگ ٨ةاق٤غ) پاؿعگ٨یی ك جکؼی ٟارةاب
رز٨ع در  ٥١٦ؿاز٠اف٦ا ٛ٣ف ٠ض٨ری ك اؿاؿی دارد ك ةـیاری از ٠غیؼاف ك ٠ـئ٨الف ظ٨اؿحار
آ٤٣غ ک ٥کارک٤اف در ای ٢ز٠ی ٥٤از ٚغرت ظ٨د در ةؼاةؼ ارةاب رز٨ع ؿ٨ءاؿح٘ادق ٣ک٤٤غ) ةؼ ظالؼ
گػقح ،٥ا٠ؼكزق قْار امٞی ص ٙةا ٠كحؼی اؿث) ٠كحؼی ة ٥ؿاز٠اف ٨٦یث ٠ید٦غ ك ؿاز٠اف
ج١اـ جالش ك ْٗاٝیث ظ٨د را ةؼای جأ٠ی ٢ظ٨اؿح٦٥ای ٠كحؼی ٠ح١ؼکؽ ٠یک٤غ) ا٠ؼكز ،قْار
امٞی صاک ٟةؼ جسارت ك ةازرگا٣ی ای ٢قغق اؿث ک٠" ٥كحؼی پادقاق اؿث"٠ ،كحؼی اظحیارات
ٗؼاكا٣ی دارد) اك جْیی ٢ک٤٤غق امٞی ك داكر ٧٣ایی اؿث ّ$تغاهللزادق)#,.3-،
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از اةحغای پیؼكزی اٛ٣الب اؿال٠ی ،ایساد جض٨ؿ در ُ٣اـ اداری کك٨ر ك ٣ی ٜةُ٣ ٥اـ ٨ٌٞ٠ب،
مضیش ك کارآ٠غ در ز٧ث جـؼیِ در ص ٜك ٗن ٜا٨٠ر ،جـ٧ی ٜدر ازؼای ةؼ٣ا٦٥٠ای ج٨ؿْ ٥ك
ارائ ٥ظغ٠ات ٨٠رد ٣یاز ة٠ ٥ؼدـ ةا کی٘یث ٨ٌٞ٠ب٨١٦ ،ارق ٨٠رد جاکیغ ٛ٠ا٠ات ك ٠ـئٝ٨ی ٢کك٨ر
ة٨دق اؿث $رصی١ی )#,.3, ،در ای ٢راؿحا ،ة٨ُ٤٠ ٥ر ایساد جض٨ؿ در ُ٣اـ اداری کك٨ر ك ٣یؽ
ةؼرؿی ّ١ٞی ك دٚی ٙاٚغا٠ات در ؿاز٠اف ا٨٠ر اداری ك اؿحعغا٠ی کك٨ر ،ةؼ٣ا٥٠ای جضث ّ٨٤اف
"ةؼ٣ا ٥٠جض٨ؿ در ُ٣اـ اداری کك٨ر" جُ٤ی ٟك ة ٥جن٨یب ق٨رای ّاٝی اداری ك ؿپؾ ٦یات
كزیؼاف رؿیغ) ای ٢ةؼ٣ا٠ ٥٠كح ٜ١ةؼ  2ةؼ٣ا ٥٠امالصات اداری٨٠ ،و٨ع ٣ا ٥٠ق١ارق ,+0*-++10
٨٠رخ  ,.3+*,,*-4ؿاز٠اف ٠غیؼیث ك ةؼ٣ا٥٠ریؽی کك٨ر ،ةٚ ٥ؼار زیؼ اؿث ک٠ ٥یةایـحی
ج٨ؿي دؿحگاق٦ای دكٝحی ازؼا گؼدد5
 #,$ةؼ٣اٌٛ٤٠ ٥٠ی ٨١٣دف ا٣غازق دكٝث؛  #-$ةؼ٣ا ٥٠جض٨ؿ در ؿاظحار٦ای جكکیالجی دكٝث؛ #.$
ةؼ٣ا ٥٠جض٨ؿ در ُ٣اـ٦ای ٠غیؼیحی؛  #/$ةؼ٣ا ٥٠جض٨ؿ در ُ٣اـ٦ای اؿحعغا٠ی؛  #0$ةؼ٣ا٥٠
آ٨٠زش ك ة٧ـازی ٣یؼكی ا٣ـا٣ی دكٝث؛  #1$ةؼ٣ا ٥٠امالح ٗؼآی٤غ٦ا ،ركش٦ای ا٣ساـ کار ك ج٨ؿْ٥
ٗ٢آكری اداری؛  #2$ةؼ٣ا ٥٠ارجٛاء ك صٍ٘ کؼا٠ث ٠ؼدـ در ُ٣اـ اداری)
در ١٦ی ٢راؿحا ك در ز٧ث روایث ٠ؼدـ از ظغ٠ات دؿحگاق٦ای دكٝحی ك ٣یؽ ة ٥کارگیؼی
٦٥٘ٝ٨٠ائی از ٚتی 5ٜؿؼّث ،مضث ك دٚث در ا٣ساـ کار ٠ؼازْاف ،چگ٣٨گی رٗحار ك ةؼظ٨رد ةا
ظغ٠ث گیؼ٣غگاف ك اًالع رؿا٣ی ٤٠اؿب ،ةؼ٣ا ٥٠ارجٛاء ك صٍ٘ کؼا٠ث ٠ؼدـ در ُ٣اـ اداری ة٥
ّ٨٤اف یکی آر ةؼ٣ا٦٥٠ای ٘٦حگا ٥٣جض٨ؿ اداری در زٞـ ,.3,*+,*-0 ٥ق٨رای ّاٝی اداری ٨٠رد
جن٨یب ٚؼار گؼٗث) ٠ن٨ة٠ ٥ؼة٨ط ،جضث ّ٨٤اف «ًؼح جکؼی٠ ٟؼدـ ك زٞب روایث ارةاب رز٨ع
در ُ٣اـ اداری» ةا ق١ارق  ),.*,30/+ط جاریط  ,.3,*+-*,+ة ٥کٞی ٥كزارجعا٦٥٣ا٨٠ ،ؿـ٦٥ا،
قؼکث٦ای دكٝحی ك قؼکث٦ائی ک ٥ق٨١ؿ ٚا٨٣ف ةؼ آ٧٣ا ٠ـحٞؽـ ذکؼ یا جنؼیش ٣اـ اؿث،
ةا٣ک٦ا ،ق٧ؼداری٦ا٧٣ ،اد٦ای اٛ٣الب اؿال٠ی ك ؿایؼ دؿحگاق٦ائی ک ٥ة٣ ٥ض٨ی از ة٨دز٠٨١ّ ٥ی
دكٝث اؿح٘ادق ٠یک٤٤غ ،اةالغ قغ) ک ٥ا ٟ٦ا٦غاؼ ایً ٢ؼح ّتارج٤غ از5
 #,$ق٘اؼؿازی ك ٠ـح٤غؿازی ٣ض٨ق ارائ ٥ظغ٠ات ة٠ ٥ؼدـ)  #-$اًالعرؿا٣ی ٤٠اؿب ة٥
٠ؼازْی$ ٢داكًٞتی #٢در ز٠ی٥٤ی ٣ض٨ق ارائ ٥ظغ٠ات)  #.$جغكی٤٠ ٢ك٨ر اظالٚی ؿاز٠اف ة٥
٨ُ٤٠ر ایساد ةؼظ٨رد ٠كٚ٨ا ٥٣ك ٤٠اؿب ةا ارةاب رز٨ع)  #/$ة٧ت٨د ك امالح ركش٦ای ارائ٥
ظغ٠ات ة٠ ٥ؼدـ ُ٣ #0$ارت ةؼ صـ ٢رٗحار کارک٤اف دؿحگاق٦ای ازؼائی ةا ٠ؼدـ  #1$جك٨ی ٙك
جٛغیؼ کارک٤اف ك ةؼظ٨رد ٚا٣٨٣ی ةا ٠غیؼاف ك کارک٤ا٣ی ک٨٠ ٥زتات ٣اروایحی ٠ؼدـ را ٗؼاٟ٦
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آكردقا٣غ) الز ٥٠جض ٙٛا٦غاؼ ایً ٢ؼح ١٦ؼا٦ی ك اٚغاـ ّٞ١ی ٠غیؼیث ك کارک٤اف ؿاز٠اف٦ا در
ز٧ث ق٤اؿایی ك پاؿطگ٨یی ة٣ ٥یاز٦ای ارةاب رز٨ع ٠یةاقغ ٠$یؼٔ٘٨ری ك ؿایؼی)#,.32 ،٢
٠كک ٜاؿاؿی ةـیاری از ؿاز٠اف ٦ا در کك٨ر اّ ٟاز ةعف دكٝحی ك ظن٨می ّغـ ج٨ز ٥ة ٥امٜ
٠كحؼی٠غاری ك ارةاب رز٨ع ٠یةاقغ ک ٥ای ٢ظ٨د ةّ٨٣ ٥ی ٨٠زب ّغـ کارائی ك ادؼةعكی ك در
٧٣ایث ّغـ ة٧ؼقكری در ؿاز٠اف٦ا قغق ك از ؿ٨ی دیگؼ ٨٠زب ٣اروایحی ٠ؼدـ ٠یق٨د) ة٤اةؼ ای٢
ةا ج٨ز ٥ة٠ ٥ن٨ة٦ ٥یات ٠ضحؼـ دكٝث ك ةعك٤ا٦٥٠ای مادرق ٠ت٤ی ةؼ جکؼی ٟارةاب رز٨ع از
یکـ ٨ك ٟ٦چ٤ی٠ ٢أ٨٠ریث آزا ك ظن٨م ًا دا٣كگاق٦ای اٗـؼی در جؼةیث ك آ٨٠زش ٗؼ٠ا٣غ٦اف ك
٠غیؼاف آی٤غق ،وؼكریـث ة ٥ةضخ ًؼح جکؼی ٟارةاب رز٨ع در  ٥١٦ز٠ی٦٥٤ا $چ ٥داظ ٜؿاز٠اف
ك چ ٥ظارج ؿاز٠اف #ج٨ز ٥كیژقای ق٨د) دا ٥٤٠جْا ٜ٠ارجف ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف ةا آصاد ٠ؼدـ
گـحؼدق٠ ،ح٨٤ع ك ٠ـح١ؼ ٠یةاقغ یکی از ّؼم٦٥ای ای ٢جْا ٜ٠ک ٥ز٨ٞق كیژقای دارد ز٠اف
زػب ك گؽی٤ف ز٨ا٣اف کك٨ر ز٧ث پی٨ؿح ٢ة ٥دا٣كگاق٦ای اٗـؼی آزا اؿث) ای٠ ٢ؼص ٥ٞةؼای
ةـیاری از داكًٞتی ٢اكٝی ٢ةؼظ٨رد ٠ـحٛی ٟةا آزا ٠یةاقغ ك از ا١٦یث ة ٥ؿؽایی ةؼظ٨ردار اؿث)
ة٤اةؼ ای ٢جضٛی ٙصاوؼ جالش ٨١٣دق ًؼح جکؼی ٟارةاب رز٨ع را در ةؼ اؿاس ٠ض٨ر٦ای اؿاؿی
٤٠غرج در ٠ن٨ة٦ ٥یات ٠ضحؼـ دكٝث در ٤٦گاـ ٗؼای٤غ گؽی٤ف داكًٞتاف اؿحعغا٠ی دا٣كگاق٦ای
اٗـؼی آزا ٨٠رد ؿ٤سف ك ارزیاةی ٚؼار د٦غ)
هرٍری بر هباًی ًظری
الف) حرهت ٍ کراهت اًساى در اسالم

کؼا٠ث؛ در ٕٝث ةْ٠ ٥ا٣ی ٠عح٘ٞی از ز ٥ٞ١ةؽرگی كرزیغف ،ةؽرگی ك ارز٤١غی ك ةعك٤غگی
آ٠غق اؿث) ك ٝػا ةؽرگی ك ارز٤١غی ك ةعك٤غگی از ظنایل ذاجی ا٣ـاف اؿث ك ای ٢كیژگی در
٠یاف ٨٠ز٨دات ّا ٟٝج٧٤ا زیت٤غق ا٣ـاف اؿث $زارّی )#-/ 5,.3, ،ؿ٨ٞؾ قایـح ٥ةا دیگؼاف در
اّحٛادات دی٤ی ٠ـ١ٞا٣اف زایگاق كیژقای دارد ك از ؿ٨ی دیگؼ کؼا٠ث٦٨٠ ،تحی ا٧ٝی اؿث ک ٥در
كز٨د ا٣ـاف ة ٥كدیْ ٥گػاقح ٥قغق اؿث $صؼیؼی ك صٙز)#,.4, ،٨
اؿالـ ةؼای ا٣ـاف ا١٦یث ةـیار ٚائ ٜاؿث ،ةؼای ٚ ٥٣٨١٣ؼآف ارزش ا٣ـاف را ةا ج١ا٠ی ا٣ـاف٦ای
ركی ز٠ی٠ ٢ـاكی ٠یدا٣غ ك ٠یٗؼ٠ایغ 5اگؼ کـی ا٣ـا٣ی را ةکكغ ٠ذ ٜآف اؿث ک ٥ج١اـ ا٣ـا٧٣ا
را کكح ٥ةاقغ ك  ٟ٦چ٤ی ٢اگؼ کـی قعنی را ک ٥در قؼؼ ٠ؼگ اؿث ٣سات د٦غ١٦ ،ا٤٣غ آف
اؿث ک ٥ز٧ا٣ی را ز٣غق کؼدق ةاقغ $ؿ٨رق ٠ائغق ،آیٚ )#.- ٥ؼآف در ؿ٨رق ةٛؼق اكٝی ٢درز٥ای را
ض
ک ٥ة ٥ا٣ـاف ٠ید٦غ درز« ٥ظٞی٘ ٥ا٧ٞٝی» اؿث) ة٠ ٥الئک ظٌاب قغ« 5إِ٣ی زَاّٗ ٜی األ َر ِ
ظَٞیَ٘ةً ػ  ٢٠در ز٠ی ٢ظٞی٘٥ای ظ٨ا ٟ٦گ١اقث»$ؿ٨رق ةٛؼق ،آی )#.+ ٥ةاالجؼ از ای ،٢آف ک ٥در
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١٦ی ٢ؿ٨رق چ٤غ آی ٥ةْغ ٠یٗؼ٠ایغ؛ « َكَّ َٟ َّٞآدَـَ األَؿَْ١اء کَ٧َّٞا( ك ظغاك٣غ ج١ا٠ی اؿ١ا را ة ٥آدـ
آ٨٠ظث») یْ٤ی ا٣ـاف ٧ُ٠ؼ اؿ١ا ك م٘ات ص ٙقغ ك  ٥١٦آ٧٣ا در آدـ ز٨ٞق کؼد) ا٠حیاز ك درز٥
)»٢
 ٢رُك ِصی َٗ٨َُْٛا  ٥ُ َٝؿَازِغِی َ
دیگؼی کٚ ٥ؼاف ةؼای ا٣ـاف ةیاف ٠یٗؼ٠ایغ ای٢ک٥؛ «كَََ٘٣عْثُ ِٗیْ ِ٠ ِ٥
یْ٤ی كٚحی از ركح ظ٨د در ا٣ـاف د٠یغـ ك ا٣ـاف کا ٜ٠قغ ةٗ ٥ؼقحگاف ا٠ؼ ٨١٣دـ ک ٥ة ٥آدـ
ؿسغق ک٤یغ ١٦گی ؿسغق کؼد٣غ ٠گؼ اةٞیؾ ک ٥ة ٥ظاًؼ جکتؼش ؿسغق ٣کؼد) ایٌ٠ ٢اٝب
٠یرؿا٣غ ک ٥ظغاك٣غ ة ٥ا٣ـاف ٠یٗؼ٠ایغ 5ای ا٣ـاف! ٦ؼ کؾ ةا ج٠ ٨تارزق ک٤غ را٣غق درگاق ٢٠
اؿث ك از دیغقی  ٢٠اك ٠ـحتکؼ اؿث ك )))) ُ٠$ا٦ؼی)#,.3- ،
یکی از ٣كا٦٥٣ای ةارز کؼا٠ث ا٣ـاف آی٠ ٥تارکٗ« ٥حَتَارَؾ ا ٥َّٞٝاصْـَ ُ٢اٝعاِٛٝی$»٢ؿ٨رق ٠ؤ٨٤٠ف،
آی #,/ ٥اؿث کٌ٠ ٥اة ٙای ٢آی ٥قؼی٘ ٥ظغاك٣غ از ای٤ک ٥ا٣ـاف را ظ ٙٞکؼد ،ظؼؿ٤غ قغ ك
ظ٨یكح ٢را جضـی ٢گ٘ث $صؼیؼی ك صٙز )#,.4, ،٨کؼا٠ث ا٣ـا٣ی ك ةؼجؼی آف ةؼ ٨٠ز٨دات
دیگؼ ا٠حیاز دیگؼی اؿث ک ٥ظغاك٣غ ة ٥ا٣ـاف دادق اؿث؛ «كََٛ ٝغْ کؼَّْ٤٠ا ةَ٤ی آدَ َـ كَصَ٤ْ َٞ١اَٗ ْٟ ُ٦ی
ت كَٗىَّ٤ْ ٞاََّٞ ْٟ ُ٦ی کذیؼ ِّ ْ٢١َّ ٠ظَ٤َٛٞا جَ٘ىِیال(ك ة ٥راؿحی ٠ا
ٌیتِّا ِ
 ٢اَّ ٝ
اٝتْؼَّ كَاٝتْضَؼ كَ َرزَْ٤ٚاََ ِّ٠ ُٟ٦
ٗؼز٣غاف آدـ را گؼا٠ی داقحی ٟك آ٣اف را در ظكکی ك دریا [ةؼ ٠ؼکب٦ا] ٣كا٣غی ٟك از چیؽ٦ای
پاکیؽق ة ٥ایكاف ركزی دادی ٟك آ٧٣ا را ةؼ ةـیاری از آٗؼیغق٦ای ظ٨د ةؼجؼی دادی$»ٟؿ٨رق اؿؼا،
آی )#2+ ٥ای ٢آی ٥جكتی٨ْٛ٠ ٥ؿ ة٠ ٥ضـ٨س اؿث ةغی ٢م٨رت ک ٥اگؼ ق١ا کـی را دكؿث
داقح ٥ةاقیغ ك ةع٨ا٦یغ ارادت ك  ٌٖٝظ٨د را ة ٥اك ٣كاف د٦یغ ،اك را ١٧٠اف ٠یک٤یغ ك ))) ؿؼ
ا٣ساـ ٠یک٨قیغ ة٧حؼی ٢ك ةاالجؼی٨٣ ٢ع اصحؼاـ را ة ٥اك ةگػاریغ) ظغاك٣غ ٠یٗؼ٠ایغ؛ ٠ا ٣یؽ ة٥
ا٣ـاف چ٤ی ٢کؼدقایُ٠$ ٟا٦ؼیٟ٦ )#,.3- ،چ٤ی ٢در جأییغ ٣یک٨یی ظٛٞث ا٣ـاف ك کؼا٠ث كی،
ؿ٨رق جی ٢آی٣ / ٥یؽ ٣كا ٥٣دیگؼی اؿث ک ٥در آف آی ٥ظغاك٣غ ٠یٗؼ٠ایغَٛٝ« 5غْ ظَ٤َٛٞاَ اإل٣ـْافَ ٗی
أصَـَ ِ٢جِ٨َٛی ٍٟػ ک٠ ٥ا ا٣ـاف را در ة٧حؼی ٢م٨رت ك ُ٣اـ آٗؼیغی)»ٟ
ا٠یؼا١ٝؤ٤٠یّٞ '٢ی $ع #پیؼا٨٠ف قعنیث ا٣ـاف ٠یٗؼ٠ایغ؛ «قؼاٗث ك اصحؼاـ  ٢٠٨٠از اصحؼاـ
کْت ،٥ةیكحؼ اؿث») ةاز در زای دیگؼ ٠یٗؼ٠ای٤غ؛ « ٢٠٨٠از ز٧ث قعنیث ك اصحؼاـ ٣ؽد
ظغاك٣غ از ٞ٠ک ٛ٠ؼبٛ٠ ،ؼبجؼ اؿث»ُ٠$ا٦ؼی )#,.3- ،رّایث «صؼ٠ث ا٣ـاف» ،ة٤یادیجؼی٢
ارزش ُ٣اـ جکؼی ٟارةاب رز٨ع اؿث) صک٠٨ث اؿال٠ی در جْییُ٣ ٢اـ ارزقی ظ٨د ،ة ٥جن٨یؼی
ظاص از ا٣ـاف ٠حکی اؿث) ةؼ ًت ٙای ٢جن٨یؼ٦ ،ؼ ٗؼد صؼ٠ث ا٣ـا٣ی دارد) ةّ ٥تارت دیگؼ،
صؼ٠ث ا٣ـاف ة٤ْ٠ ٥ای ج٨ا٣ایی ركصی اك ةؼای آگا٦ی ٣ـتث ة ٥ظ٨د ك پػیؼش ٠ـ٨كٝیث در
جْیی ٢راق ز٣غگی ظ٨یف اؿث) صاک١یث اؿال٠ی ةا ة ٥رؿ١یث ق٤اظح ٢صؼ٠ث ا٣ـاف ة٠ ٥ذاة٥
پای٥ایجؼی ٢ارزش ،ای٦ ٢غؼ را د٣تاؿ ٠یک٤غ ک ٥ةؼای  ٥١٦ق٧ؼك٣غاف ظ٨د ،ة ٥قی٨قای یکـاف،
آزادی ك قکٗ٨ایی قعنیحی را ةؼای جض٠ ٙٛـ٨ال ٥٣ز٣غگی ٠یـؼ ك پیف قؼط٦ای ازح١اّی
آف را ٗؼا ٟ٦ک٤غ) ة٤اةؼ ای ٢دؿحگاق دی٨اف ؿاالری در ُ٣اـ اؿال٠ی كَی٘٥ای ةؾ ظٌیؼ دارد ك
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آف صٍ٘ صؼ ٠ث ق٧ؼك٣غاف در ج١ا٠ی اةْاد آف اؿث) یکی از ای٠ ٢نادی ،ٟ٧٠ ٙجکؼی ٟا٣ـاف در
ٛ٠اـ ارةاب رز٨ع اؿث $ر٨٤٦رد)#,.3/ ،
٠غیؼاف ك کارک٤اف ؿاز٠ا٧٣ا ]ةایغ[ةغا٤٣غ ک ٥ةا چ٤ی ٢ا٣ـاف ك قعنیحی ركة ٥رك ٦ـح٤غ؛ ا٣ـا٣ی
ک ٥ظغاك٣غ ٠حْاؿ ةؼ ركی اك ،ةـیار ؿؼ٠ای٥گػاری کؼدق اؿث ك ٦ ٥١٦ـحی را آٗؼیغق جا اك ة٥
جکا ٜ٠ةؼؿغ) در كا٦ ِٚؼ کؾ در ٨٠از ٥٧ةا ٦ؼ ا٣ـا٣ی ةایغ ةغا٣غ ک ٥ةا ّنارقی ٦ ٥١٦ـحی ،رك
ة ٥ركؿث ك كَی٘ ٥دارد جا ةا ظغ٠ثگؽاری ة ٥اك ،ز٠ی ٥٤جکاٞ٠ف را ٗؼا ٟ٦ؿازد) ای ٥١٦ ٢جاکیغی
ک ٥اؿالـ در ظن٨ص قعنیث ا٣ـاف کؼدق از آف ركؿث ک ٥ای٨٠ ٢ز٨د ،گ ٜؿؼ ؿتغ ٦ـحی
اؿث ك ٣تایغ ةا رٗحار٦ای ٣ـ٤سیغق آف را رك ة ٥اٗـؼدگی ةؼد ك ظكکا٣غ) ظغ٠ث ة ٥چ٤ی٢
آٗؼیغقای ،ظغ٠ث ة ٥ظغا ك اصحؼاـ ة ٥ظٛٞث اكؿث ُ٠$ا٦ؼی)#,.3- ،
ب) کراهت ٍ ارزش اًساى در لاًَى اساسی

از ُ٣ؼ ٚا٨٣ف اؿاؿی ز٨٧١ری اؿال٠ی ،ام٨ؿ دكـ ك ؿ٨ـ ،کؼا٠ث ك ارزش كاالی ا٣ـاف ك آزادی
ج٨اـ ةا ٠ـؤكٝیث در ةؼاةؼ ظغا ک ٥از راق ٘٣ی ٦ؼ گ ٥٣٨ؿح١گؼی ك ؿحٟکكی ك ؿ٥ٌٞگؼی ك
ؿ٥ٌٞپػیؼی ٚـي ك ّغؿ ك اؿحٛالؿ ؿیاؿی ك اٚحنادی ك ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی ك ١٦تـحگی
ٞ٠ی را جأ٠ی٠ ٢یک٤غ دكٝث را  َٖ٨٠کؼدق ک٠ ٥ضیي ٠ـاّغی را ةؼای رقغ ٗىای ٜاظالٚی
ةؼاؿاس ای١اف ك ج٨ٛا ك ٠تارزق ةا کٞیُ٠ ٥ا٦ؼ ٗـاد ك جتا٦ی ك ٠ض٦ ٨ؼ گ ٥٣٨اؿحتغاد ك
ظ٨دکا٠گی ك جأ٠ی ٢آزادی٦ای ؿیاؿی ك ازح١اّی در صغكد ٚا٨٣ف ك رِٗ جتْیىات ٣اركا ك ایساد
ا٠کا٣ات ّادال ٥٣ةؼای  ٥١٦در ج١ا٠ی ز٠ی٦٥٤ای ٠ادی ك ٨٤ْ٠ی ٗؼا ٟ٦آكرد) ٗن ٜؿ٨ـ ٚا٨٣ف
اؿاؿی قا ٜ٠ام٨ؿ ٨٣زد ٟ٦اٝی چ ٜ٧ك دكـ ة« ٥ص٨ٛؽ ٞ٠ث» اظحناص یاٗح ٥اؿث) در ام٨ؿ
 ,4ك ٚ -+ا٨٣ف اؿاؿی ة ٥جـاكی ص٨ٛؽ اٗؼاد ك ةؼظ٨رداری از ص١ایث ٚا٣٨٣ی ةا رّایث ٨٠ازی٢
اؿال٠ی ك ّغـ ا٠حیازد٦ی اٗؼاد ةؼ یکغیگؼ از صیخ زةاف٣ ،ژاد ك ر٣گ اقارق قغق اؿث) ةؼ اؿاس
امٚ -- ٜا٨٣ف اؿاؿی صیذیث  ،زاف٠ ،اؿ ،ص٨ٛؽ٠ ،ـک ٢ك قٕ ٜاقعاص از جْؼض ٠ن٨ف اؿث
٧٠$ؼا٘٣ؼ )#,.34 ،در راؿحای رّایث کؼا٠ث ذاجی ا٣ـاف ام٨ؿ دیگؼی در ٚا٨٣ف اؿاؿی كز٨د
دار٣غ ک ٥ص٨ٛؽ ة٤یادی٤ی را ةؼای ٠ؼدـ در ١ٞٚؼك ؿیاؿیٚ ،ىایی ،اداری ك اٚحنادی جى١ت٢
کؼدقا٣غ از ز5٥ٞ١
ام ٜپ٤ساق ك قكٟ؛ «صاک١یث  ٌٙٞ٠ةؼ ز٧اف ك ا٣ـاف از آف ظغاؿث ك  ٟ٦اك ،ا٣ـاف را ةؼ
ؿؼ٨٣قث ازح١اّی ظ٨یف صاک ٟؿاظح ٥اؿث) ٦یچ کؾ ١٣یج٨ا٣غ ای ٢ص ٙا٧ٝی را از ا٣ـاف
ؿٞب ک٤غ یا درظغ٠ث ٤٠اِٗ ٗؼد یا گؼك٦ی ظاص ٚؼار د٦غ ك ٞ٠ث ای ٢ص ٙظغاداد را از ًؼٚی
ک ٥در ام٨ؿ ةْغ ٠یآیغ اّ١اؿ ٠یک٤غ») ام ٜیکنغ ك ٘٦حاد ك ؿ٨ـ؛ «ة٨ُ٤٠ ٥ر رؿیغگی ة٥
قکایات ،جُ١ٞات ك اّحؼاوات ٠ؼدـ ٣ـتث ة٠ ٥أ٨٠ری ٢یا كاصغ٦ا یا آیی٣٢ا٦٥٠ای دكٝحی ك
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اصٛاؽ ص٨ٛؽ آ٧٣ا ،دی٨ا٣ی ة٣ ٥اـ دی٨اف ّغاٝث اداری زیؼ ُ٣ؼ رئیؾ ٨ٚق ٚىائی ٥جأؿیؾ
٠یگؼدد») ام ٜیکنغ ك ٘٦حاد ك چ٧ارـ؛ «ةؼاؿاس صُ٣ ٙارت ٨ٚق ٚىائی٣ ٥ـتث ة ٥صـ٢
زؼیاف ا٨٠ر ك ازؼای مضیش ٨ٚا٣ی ٢در دؿحگاق٦ای اداری ،ؿاز٠ا٣ی ة٣ ٥اـ «ؿاز٠اف ةازرؿی کٜ
کك٨ر» زیؼ ُ٣ؼ رئیؾ ٨ٚق ٚىائی ٥جكکی٠ ٜیگؼدد»$زارّی )#,.3, ،یکی دیگؼ از ام٨ؿ ٚا٨٣ف
اؿاؿی ک ٥در كا ِٚزایگاق جکؼی ٟارةاب رز٨ع را جتیی٠ ٢ی١٣ایغ ام ,01 ٜاؿث ةؼاؿاس ة٤غ -
ام٠ ٜػک٨ر اصیای ص٨ٛؽ ّا ٥٠ك گـحؼش ّغؿ ك آزادی٦ای ٠كؼكع ك ًت ٙة٤غ ُ٣ .ارت
ةؼصـ ٢ازؼای ٨ٚا٣ی ٢از كَایٖ ٨ٚق ٚىائی ٥ق١ؼدق قغق اؿث) ة٤غ  0ای ٢ام ٜدر ظن٨ص
پیكگیؼی از ك٨ٚع زؼـ ك امالح ٠سؼ٠ی ٢ك ا٦ح١اـ زغی ة ٥ای ٢ا٠ؼ  ٟ٧٠ك اؿاؿی اؿث چؼا ک٥
ّٞ١یاجی کؼدف آف ز٠ی٦٥٤ای ةؼكز زؼـ در زا ٥ْ٠را کا٦ف ٠ید٦غ ٝػا در راؿحای ظغ٠ث
رؿا٣ی ة٠ ٥ؼدـ ك جکؼی ٟآ٣اف وؼكرت دارد ٧٠$ؼا٘٣ؼ)#,.34 ،
ج) رضایتهٌذی ضْرًٍذاى از هذیریت دٍلتی

یکی از قاظل٦ای کارآ٠غی ك رقغ ك ج٨ؿْ ،٥روایث ارةاب رز٨ع از ظغ٠ث دؿحگاق٦ای دكٝحی
اؿث) ة١٦ ٥ی٨ُ٤٠ ٢ر ةؼای جض ٙٛا٦غاؼ ك ادؼةعكی جالش٦ا ،جضٛیٛات گـحؼدقای ا٣ساـ قغق
ك ة ٥یک راقص٠ ٜكحؼؾ رؿیغقا٣غ کٗ ٥ؼ٤٦گ ٠كحؼی٠غاری ك جکؼی ٟارةاب رز٨ع ةایغ در
ؿؼ٨ٝص ٥ج١اـ ْٗاٝیث٦ا ٚؼار گیؼد ٧٠$ؼاةیاف ك ؿایؼی٦ )#,.30 ،٢غؼ اؿاؿی در ارائ ٥ظغ٠ات ة٥
٠ؼازْاف ،روایث٤٠غی آ٣اف اؿث ک ٥ة٤ا ة ٥اَ٧ار ُ٣ؼ ٠غیؼاف ةعف ّ٠٨١ی ،روایث٤٠غی ةا
ا٣ساـ درؿث ا٨٠ر در اكٝی ٢ز٠اف ١٠ک ٢ك رّایث ص٨ٛؽ گیؼ٣غق ظغ٠ات ة٨ً ٥ر کٞی ٠یج٨ا٣غ
صام ٜق٨د $ؿ٧ؼاةی ك ١٦کاراف#,.4+ ،
ةُ٣ ٥ؼ ٗؼاز٤٠غ ٠ «#-++,$غیؼاف دكٝحی پاؿغاراف اّح١اد ٠ؼد٤٠غ از ای ٢رك پاؿعگ٨یی
ؿاز٠ا٧٣ای دكٝحی ة٠ ٥ؼدـ ٨٠و٨ع ةـیار ١٧٠ی اؿث» یکی از دیغگاق٦ای  ٟ٧٠در ز٠ی ٥٤اّح١اد
ّ٠٨١ی دیغگاق «رقح٠ ٥غیؼیث» اؿث کّٞ ٥ث امٞی اّح١اد یا ةی اّح١ادی را ّٞ١کؼد
٠یدا٣ـث) ةُ٣ ٥ؼ ٠یرؿغ ٠حٕیؼ روایث٤٠غی ٠یج٨ا٣غ ای ٢دیغگاق را ة٨ً ٥ر کا ٜ٠ك زغا از
ؿایؼ ٠حٕیؼ٦ا جتیی ٢ک٤غ ای٠ ٢حٕیؼ پ٤ر ةْغ دارد #,5صـاس ة٨دف ةّ ٥ؼو ٥ظغ٠ات ة٥
ق٧ؼك٣غاف #- ،اجکاپػیؼ ة٨دف ٠حنغیاف ا٨٠ر ّ٠٨١ی #. ،دؿحؼؿی ة ٥جـ٧یالت ك ظغ٠ات#/ ،
ارجتاًات ك ٦ #0ؽی٦ ٥٤ا ،ک ٥ؿ٤سف ای٨٠ ٢ارد در كا ،ِٚؿ٤سف کی٘یث ظغ٠ات را ٣كاف
٠ی د٦غ) پؾ پاؿعگ٨یی ةایغ روایح٤١غی را در پی داقح ٥ةاقغ جا ةغی ٢جؼجیب اّح١اد ّ٠٨١ی
قک ٜگیؼد $دا٣اییٗؼد )#,.33،ة٤اةؼای٠ ٢یج٨اف گ٘ث کً ٥ؼح جکؼی ٟارةاب رز٨ع ٌّ٘ ٥ٌٛ٣ی
در راؿحای امالصات ُ٣اـ اداری در  ٥١٦ؿاز٠اف٦اؿث ك دارای ةیكحؼی ٢اٌ٣تاؽ ةا ٣گؼش٦ای،
٨٣ی٠ ٢غیؼیحی اؿث ك مغای ٠كحؼیاف را ة ٥گ٨ش ؿاز٠اف ٠یرؿا٣غ ٦$ی٨ز#,.33،
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٨١ْ٠الً درؾ کٞی ٠ؼدـ ای ٢اؿث ک ٥ظغ٠ات دكٝحی ا٣حُارات ٠ؼدـ را ةؼآكردق ١٣یک٤غ ،ك دكٝح٧ا
ةا ٣گؼش٦ای ؿ٤حی در ٛ٠ایـ ٥ةا ةعف ظن٨می ّٛب ٠ا٣غق جٛٞی ٠یق٣٨غ ك ةؼظ٨رد کارگؽاراف
دكٝث٦ا ةا ارةاب رز٨ع ة ٥گ٥٣٨ای اؿث ک٠ ٥ؼدـ اؿؼای دكٝث جٛٞی ٠یق٣٨غ ك  ٥٣ج٧٤ا راق
ا٣حعاب ٣غار٣غ ةٞک٦ ٥ؼ گ ٥٣٨رٗحاری را ٣یؽ جض٠ ٜ١یک٤٤غ زیؼا پاؿعگ٨یی صاک ٟةؼ دكٝث٦ای
ؿ٤حی مؼٗ ًا پاؿعگ٨یی ٚا٣٨٣ی اؿث ك پاؿعگ٨یی ٚا٣٨٣ی ٣یؽ ةا ٠كکالجی ١٦ؼاق اؿث ک١٠ ٥ک٢
اؿث ٣ح٨ا٣غ زایگؽی ٢ام٨ؿ ٠كحؼی ٠غاری ةاقغ $ز٧ا٣گیؼی )#,.3- ،ةؼای ١٦ؼاق کؼدف
ق٧ؼك٣غاف ةا دكٝث ةایغ ،دکحؼی٠ ٢غیؼیث دكٝحی ةا اجکا ةؼ ا٣غیك٦٥ای اؿال٠ی جغكی ٢ق٨د) ةؼای
ة٧ت٨د روایح٤١غی ق٧ؼك٣غاف ةایـحی ُ٣اـ ارزقیاةی ّٞ١کؼد ؿاز٠اف٦ای دكٝحی ةؼ اؿاس
قاظل٦ای ؿ٥گا $ ٥٣پاؿعگ٨یی ،روایح٤١غی ك اّح١اد ّ٠٨١ی #ةا ٠ض٨ریث پاؿعگ٨یی ًؼاصی
کؼد ک٠ ٥یج٨اف آف را ْ٠ادؿ ةا کی٘یث در ّؼم ٥ظغ٠ات دا٣ـث $دا٣اییٗؼد)#,.33،
د) تکرین ارباب رجَع

در ّنؼ رٚاةحی ا٠ؼكز ٦یچ ؿاز٠ا٣ی ةغكف ج٨ز ٥ة٣ ٥یاز٦ا ك ظ٨اؿح٦٥ای ٠كحؼیاف ك زٞب روایث
آ٧٣ا ١٣یج٨ا٣غ ةٛٗ٨٠ ٥یث دؿث یاةغ ٣$ایب زادق ك ٗحاصی )#,.33 ،ا٠ؼكزق یکی از اؿاؿیجؼی٢
ز٧ثگیؼی٦ا در ّ٠ ٟٞغیؼیث ،ج٨ز ٥ة ٥ام٠ ٜكحؼی٠غاری ك زٞب روایث ظغ٠ث گیؼ٣غگاف
اؿث) ارائ ٥ظغ٠ات در ةاالجؼی ٢ؿٌش ١٠ک ٢ك ةؼٚؼاری ارجتاط ٣ؽدیک ةا ٠ؼازْاف ك در ٧٣ایث
زٞب روایث آ٧٣ا ٦غٗی اؿث ک ٥جض ٙٛآف ةا اجعاذ ج٧١یغات ك ةؼ٣ا٥٠ریؽی٦ای دٚی٠ ٙیـؼ
٠یق٨د) در راؿحای جض ٙٛای٦ ٢غؼ ة٤یادی ،اكٝی ٢گاـ اؿاؿی درؾ ارزش ا٣ـا٣ی ٠ؼازْی ٢ك
جالش در ز٧ث صٍ٘ کؼا٠ث ا٣ـا٣ی آ٧٣ا ٠یةاقغ) ةغكف قک ارةاب رز٨ع ١٧٠حؼی ٢دارایی ٦ؼ
ؿاز٠اف ة ٥ق١ار ٠یركد ك ج١ا٠ی جالش ؿاز٠اف٦ا در ٣ض٨ق ارائ ٥ظغ٠ات ة ٥اك ارزش پیغا
٠یک٤غ؛ ٝػا ج٨ز ،٥ج١ؼکؽ ك صٍ٘ ارةاب رز٨ع درؿاز٠اف٦ا از ا١٦یث ظامی ةؼظ٨ردار اؿث
٠$ض١غی)#,.33،
ا٠ؼكزق پاؿعگ٨یی ك جکؼی ٟارةاب رز٨ع در  ٥١٦ؿاز٠اف٦ا ٛ٣ف ٠ض٨ری ك اؿاؿی دارد ك
ةـیاری از ٠غیؼاف ك ٠ـئ٨الف ظ٨اؿحار آ٤٣غ ک ٥کارک٤اف در ای ٢ز٠ی ٥٤از ٚغرتقاف در ةؼاةؼ
ارةاب رز٨ع ؿ٨ءاؿح٘ادق ٣ک٤٤غ $گؼ٠ـاری )#,.31،ارةاب رز٨عّ ،ى٨ی از ؿاز٠اف جٛٞی
٠یق٨د ،ک ٥روایث اك ة٨ً ٥ر ٠ـحٛی ٟة ٥ج٨ؿْ ،٥پایغاری ك ظ٨ق٤ا٠ی ؿاز٠اف ٤٠سؼ ٠یق٨د ،ة٥
قکٞی ک ٥جأدیؼ ُ٣ؼات ارةاب رز٨ع در جن١ی١ات ؿاز٠اف ك ةؼٚؼاری ُ٣اـ پیك٧٤ادی ك
ُ٣ؼؿ٤سی از ٠ؼازْاف ٨٠زب اٗؽایف ادؼةعكی ظغ٠ات ٨٠رد ا٣حُار كی ك صحی ةاّخ
پاؿعگ٨یی ةیكحؼ ،ظالٚیث در جن١ی٦ٟا ك پیك٧٤اد٦ا ك ا٣حٛاد٦ای ٠ض ٙٛقغف ّغاٝث ظ٨ا٦غ
قغ $ک١اٝی)#,.4+ ،

ةؼرؿی كوْیث ازؼای ًؼح جکؼی ٟارةاب رز٨ع در گؽی٤ف داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در ارجف ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف
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در ّنؼ صاوؼ ؿاز٠اف٦ایی ک ٥ظغ٠ات ّاٝی ة٠ ٥ؼازْ ٥ک٤٤غگاف ظ٨د ارائ٠ ٥ید٤٦غ دارای چ٤غ
كیژگی ٦ ٟ٧٠ـح٤غ) از ز ٥ٞ١ای٤ک ٥ة ٥ظ٨اؿح٧ا٣ ،یاز٦ا ك ا٣حُارات ٠كحؼیاف ظ٨د ج٨ز ٥ةـیاری
دار٣غ) ای ٢ؿاز٠ا٧٣ا را٦تؼد ارائ ٥ظغ٠ات کی٘ی ة٠ ٥كحؼیاف را ج٨ؿْ ٥دادق ك ؿیـح١ی را ًؼاصی
٠یک٤٤غ ک ٥در ٦ؼ ٠ؼص ٥ٞةا ٠كحؼی ك ارةاب رز٨ع ة ٥ظ٨ةی رٗحار ک٤٤غ ٚ$ؼقچ)#,.3, ،٥
١٦چ٤ی ٢گ٨ش دادف ك ج٨ز ٥ة٣ ٥یاز٦ای ٠كحؼی ،درؾ ّ١ی ٙاز آ٣چ ٥ک٠ ٥كحؼی ٠یظ٨ا٦غ را
٠یـؼ ٠یؿازد ك ركش٦ای جسؽی ٥ك جضٞی ،ٜک١ک ٠یک٤غ جا راق ص ٜپیغا قغق ك ة ٥ازؼا گػاردق
ق٨د) كٚحی چ٤ی ٢اٚغا٠اجی ا٣ساـ ق٨د ،از یک ؿ ٨ؿاز٠اف ة ٥ادؼةعكی ك کارایی رؿیغق ك از
ؿ٨ی دیگؼ روایث ٠كحؼی اٗؽایف ٠ییاةغ ٠$ـْ٨دی )#,.3- ،اٝی٨ر ّٛیغق دارد روایح٤١غی ك
ّغـ روایح٤١غی ارةاب رز٨ع از ج٘اكت ا٣حُارات ارةاب رز٨ع ك کی٘یحی ک ٥اك دریاٗث ٠یک٤غ
صام٠ ٜیق٨د) ة ٥ةیاف دیگؼ ،ةؼای ا٣غازقگیؼی روایث ارةاب رز٨ع ٠یج٨اف ٗؼای٤غ زیؼ را جن٨ر
کؼد5
اًتظارات ارباب رجَع – استٌباط ارباب رجَع از کیفیت = رضایت ارباب رجَع

ة٤اةؼای ٢ةؼاةؼ ُ٣ؼ اٝی٨ر ٦ؼ چٛغر ا٣حُارات ارةاب رز٨ع از کی٘یث ظغ٠ات ةیكحؼ ةاقغ) $ا٣حُار
دارد ک ٥کی٘یث ة٧حؼی را ٠كا٦غق ک٤غ $کاكؿی ك دیگؼاف )#,.3/ ،ا٠ؼكزق کا٠یاةی ؿاز٠اف٦ا ة٥
٨٣ج٨ا٣ی آف٦ا ،ة ٥كیژق در پؼكرش ك دگؼگ٣٨ی کارک٤افُ٣ ،اـ٦ا ك ركش٦ای کار ك قی٨ق٦ای
٠غیؼیث ةـحگی پیغا کؼدق اؿث) ةؼ ای ٢اؿاس ،ؿاز٠اف٦ا ةؼای ادا ٥٠ةٛا در ةازار رٚاةث٠ ،ـحٞؽـ
اؿح٘ادق ة٧ی ٥٤از ج١ا٠ی ٤٠اةِ در دؿحؼس ،کكٖ ك ة ٥کارگیؼی ٤٠اةِ زغیغ در ز٧ث ارائ٥
ظغ٠ات ك ٠ضن٨الت ك ٠ح٤اؿب ةا ٣یاز٦ای آقکار ك پ٧٤اف ارةاب رز٨ع ٠یةاقغ) ١ْ٠$ارزادق ك
ؿؼٗؼازی )#,.34،روات ٠كحؼی از دك ًؼی ٙصام٠ ٜیق٨د) اكؿ ای٤ک ٥ارائ ٥ظغ٠ات ك ّٞ١ؼد
٨٠ؿـ ٥ك قؼکث را ةا ا٣حُارات ظ٨د ٛ٠اؿ٠ ٥یک٤غ ،اگؼ ظغ٠ات ارائ ٥قغق را ةیف از صغ ا٣حُار
ظ٨د ةیاةغ 5روایث اك صام ٜظ٨ا٦غ قغ) دكـ ای٤ک ٥روایث ة ٥كؿ ٥ٞجسارب ٠ذتث ٚتٞی قعل
از کی٘یث ظغ٠ات ك ّٞ١کؼد ٨٠ؿـ ٥ك ؿاز٠ا٧٣ا صام٠ ٜیق٨د) اگؼ جسارب قعل ظ٨قای٤غ
ةاقغ ،روایث اك ةؼآكردق ٠یق٨د) ٠كحؼیا٣ی ک ٥روایث ةیكحؼی از ؿاز٠اف دار٣غ ،جسؼةات ٠ذتث
ظ٨د را ةؼای دیگؼاف ةیاف ٠یک٤٤غ ك ة ٥ای ٢جؼجیب اةؽار جت ٓٞرایگاف ةؼای ؿاز٠اف ٠یـؼ
٠یق٣٨غ ،ک ٥در ٣حیس٦ ٥ؽی ٥٤زػب ٠كحؼاف زغیغ را کا٦ف ٠ید٦غ ٚ$اؿٟزادق ك ؿایؼی،٢
 )#,.4اًالع از جن٨یؼ ذ٤٦ی ؿاز٠اف ٣ؽد ٠كحؼیاف ،و ٢١ای٤کٛ٣ ٥اط ٨ٚت ك وْٖ یکؿاز٠اف آقکار ٠یؿازد ،ز٠ی ٥٤را ةؼای اجعاذ را٦تؼد٦ای ٤٠اؿب ك ارجٛاء ؿٌش ّٞ١کؼد ٗؼاٟ٦
٠یآكرد ً$اٛٝا٣ی ك ؿ٨١ئی)#,.33 ،
ُ٣اـ ؿیاؿی صاک ٟةؼ ٦ؼ زا ٥ْ٠جضث جأدیؼ ٠كؼكّیث ُ٣اـ اداری آف زا ٥ْ٠ظ٨ا٦غ ة٨د ك
ّٞ١کؼد کارگؽاراف ادارات در ٠كؼكّیث ةعكیغف ةُ٣ ٥اـ ؿیاؿی کا٠الً ٠ؤدؼ اؿث) ایٗ ٢ؼآی٤غ
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جادیؼگػاری ّ٨٣ی ؿؼ٠ای ٥ازح١اّی اؿث ک ٥ةیج٨ز٧ی ة ٥آف ٠یج٨ا٣غ یک ُ٣اـ ؿیاؿی ك
٠غیؼاف ارقغ آف را ةا ةضؼاف ٠كؼكّیث ك صحی ةضؼاف ٨٦یث ركة٥رك ؿازد $آٚاداكد )#,.3+،دكٝث
ز٨٧١ری اؿالـ ایؼاف در اةحغای د٦ ٥٦كحاد اٚغاـ ةً ٥ؼاصی ُ٣اـ جض٨ؿ اداری ٨١٣د ك آف را ة٥
جن٨یب رؿا٣یغ ٠$یؼ ٔ٘٨ری ك ؿایؼیٗ )#,.31 ،٢ؼوی ٥و٤١ی را٦تؼد جٕییؼ در ُ٣اـ ظغ٠ات
ّ٠٨١ی ای ٢اؿث کٞ١ّ« ٥کؼد ة٧حؼ ظغ٠ات ّ٠٨١ی ؿتب اٗؽایف روایح٤١غی ق٧ؼك٣غاف از
ظغ٠ات ّ٠٨١ی ٠یق٨د ك در ٣حیس ٥ة ٥اّح١اد ةیكحؼ آ٧٣ا ة ٥ظغ٠ات ّ٠٨١ی ك دكٝث
٠یا٣سا٠غ»$دا٣اییٗؼد٤٠ )#,.33،اِٗ ك ا٠حیازات جکؼی ٟارةاب رز٨ع در زغكؿ ق١ارق  #,$ارائ٥
قغق اؿث)
زغكؿ ٤٠ #,اِٗ ك ا٠حیازات جکؼی ٟارةاب رز٨ع ةؼای ؿاز٠اف
ردیٖ

٤٠اِٗ ك ا٠حیازات

ردیٖ

٤٠اِٗ ك ا٠حیازات

,

جى١ی ٢ک٤٤غق اؿح٘ادق مضیش از ٤٠اةِ ك ا٠کا٣ات

4

ایساد ز٠ی٦٥٤ای رقغ ك ج٨ؿْْٗ ٥اٝیث٦ا

-

ة٧ت٨د ارائ ٥ظغ٠ات

,+

اٗؽایف ٚاةٞیث ك ؿازگاری ةا ٠ضیي

.

کا٦ف ٠یؽاف جْاروات ةی٠ ٢ؼدـ ك کارک٤اف

,,

ق٤اؿایی ة٧حؼ ٛ٣اط ٨ٚت ك وْٖ ؿاز٠اف

/

کا٦ف ٠یؽاف دكةارق کاری٦ا ك ؿؼدرگ١ی٦ا

,-

ق٤اؿایی ٗؼمث٦ا ك ة٧ؼقگیؼی از آ٧٣ا در
ز٧ث پیكتؼد ا٦غاؼ ؿاز٠اف

0

ة٧ت٨د ُ٣اـ اًالعرؿا٣ی ك اًالعد٦ی

,.

ایساد ا٣گیؽق در دیگؼاف

1

ک٤حؼؿ ك ارزیاةی ة٧حؼ ك ٨ٌٞ٠بجؼ ّٞ١یات ك ْٗاٝیث٦ا

,/

جأ٠ی ٢روایث زا٠ ،٥ْ٠غیؼاف ك
دؿثا٣غرکاراف

2

اٗؽایف ٠یؽاف ة٧ؼقكری ،کارآیی ك ادؼةعكی ا٨٠ر

,0

ایساد پی٣٨غ ارجتاًی ؿاز٠اف ك زا٥ْ٠

3

٠ضیي زػاب کاری ةؼای کارک٤اف

,1

جض ٙٛام٨ؿ اظالٚی صاک ٟةؼ ركاةي ّ٠٨١ی

٤٠تِ$ 5آٚا داكد#,.3+ ،
ّـ) هباًی طرح تکرین ارباب رجَع از هٌظر آیات ٍ رٍایات

پایبٌذی بِ اخالق اسالهی

ٚؼآف کؼی ٟاز ا٣ـاف٦ای ةا ای١اف ك ٣یک٨کار ة« ٥ة٧حؼی٠ ٢عٚ٨ٞات ّا »ٟٝیاد ٠یک٤غ؛ آ٣سا ک٥
ت اكٝئکَ  ُٟ٦ظَیْ ُؼ اْٝتَؼیَّ ،»٥در كا ،ِٚارزش كز٨دی یا
٠یٗؼ٠ایغ« 5إفَّ ا َّٝػی ٢آ٨ُ٤َ٠ا ك َّ٨ٞ١ا اٝنَاِٝضا ِ
ک١اؿ ٦ـحی ا٣ـاف ،در ؿ٤سف ك ٛ٠ایـ ٥ةا ٨٠ز٨دات دیگؼ ٠كعل ٠یگؼدد ك اگؼ ا٣ـا٧٣ا ة٥
ک١اؿ كاْٚی ظ٨د در ؿای ٥اظالؽ ك رٗحار ا٣ـا٣ی رؿیغ٣غ در آف ٤٦گاـ اؿث ک ٥دارای ارزش
قغق ك از ٨٠ز٨دات دیگؼ ةؼجؼ ك كاالجؼ ظ٨ا٤٦غ ة٨د) ١٦اف ً٨ر ک٠ ٥یدا٣ی ،ٟاقؼؼ ٠عٚ٨ٞات
ظغاك٣غ ،كز٨د ٛ٠غس رؿ٨ؿ اکؼـ $مٞی اهلل ّٞی ٥ك آ #٥ٝاؿث) كز٨د ٠تارکف از ُ٣ؼ «صـ٢
ظ »ٙٞدر چ٤اف درز ٥اّالیی ٚؼار گؼٗح ٥کٚ ٥ؼآف کؼی ،ٟدرةارقاش ٠یٗؼ٠ایغ« 5إَّ٣کَ ََْٞٝی ظُ ٍُٙٞ
ُّی »ٟك در زای دیگؼ ،ایكاف را اٝگ٨ی ج١اـ ٠ؤ٤٠افْ٠ ،ؼٗی ٠ی١٣ایغ ك ٠یٗؼ٠ایغْ ََٛٝ« 5غ کافَ

ةؼرؿی كوْیث ازؼای ًؼح جکؼی ٟارةاب رز٨ع در گؽی٤ف داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در ارجف ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف
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ـَ٤ة» ٝػا ،ةؼای کـا٣ی ک ٥در راق ظغ٠ث ة٠ ٥ؼدـ ة٨دق ك ٨١٦ارق ةا
ؿ ا ِ٥ّٞٝاُؿَْ٨ةٌ صَ َ
َٝکُٗ ٟی رَؿِ ٨
آ٣اف در ارجتاط ك ٠ؼاكدق ٦ـح٤غ ،ؿؽاكار اؿث ک ٥ة ٥آف ةؽرگ٨ار ك ٣یؽ ْ٠ن٠٨اف ّٞ$ی ٟ٧اٝـالـ،#
از ُ٣ؼ رٗحار ك کؼدار ك صؼکات ك ؿک٤ات اٚحغاء کؼدق ،جا  ٟ٦ظك٨٤دی ظغاك٣غ را زٞب ك ٟ٦
روایث ٤٠غی ٠ؼدـ را ٗؼا ٟ٦آكر٣غ) $صؼیؼی؛ ر٠ىا٣یپ٨ر ،,.4,،ؿیغی جتار5#,.30 ،
الف) هتّػف بَدى بِ غفت تمَا ٍ خذاترسی

ظغاك٣غ در ٚؼآف کؼی٠ ٟیٗؼ٠ایغ« 5كَاجَ٨َٛا ا ٥ّٞٝا َّٝػی أ٣حُ ٟةُِ٠ ٥ؤ٨٤َ٠ف» اؿاؿا٦ ،ؼ پـث ك ٤٠نتی
در اؿالـ٨٤ّ ،اف ٠ـئٝ٨یث ،كَی٘ ٥ك ا٠ا٣ث را در ةؼ دارد) پؾ کـا٣ی ک٤٠ ٥نتی ك ٠ـئٝ٨یحی را
در زا ٥ْ٠ة٧ّ ٥غق دار٣غ ،ةایغ اٗؼادی ا٠ا٣حغار ك ماٝش ةاق٤غ ك ٦یچگاق از ٠ـئٝ٨یث ظ٨د ؿ٨ء
اؿح٘ادق ١٤٣ای٤غ یا ص٨ٛؽ دیگؼاف را وایِ ٣ـاز٣غ؛ ١٦چ٤ی ،٢آ٣اف ةایغ ةا ٣اَؼ دا٣ـح ٢ظغاك٣غ
٠حْاؿ ةؼ اّ١اؿ ظ٨د ،از اٚغاـ یا رٗحار ك گ٘حاری ک ٥ةاّخ ر٣سف یا ةی اصحؼا٠ی ٣ـتث ة٥
دیگؼاف ق٨د ،پؼ٦یؽ ک٤٤غ ك ١٦یك ٥ظك٨٤دی ظغاك٣غ ك روایث ٠ؼدـ را ٠غُ٣ؼ داقح ٥ةاق٤غ ،ك
ای ٥١٦ ٢صام١٣ ٜیق٨د ،زؽ ةا داقح ٢ظنین« ٥ج٨ٛا ك ظغاجؼؿی») ١٦اف ً٨ر ک ٥ا٠یؼ ٠ؤ٤٠اف
ّٞ$ی ٥اٝـالـ #ة٠ ٥اٝک ٠یٗؼ٠ایغ« 5اٗؼادی ک ٥پاؾ جؼی٦ ٢ـح٤غ ،را ةؼگؽی )»٢از ای ٢رك ،از
ٟ٧٠جؼی ٢كیژگی اظالٚی ک ٥کارک٤اف ادارق٦ا ك ؿاز٠ا٧٣ا ةایغ ةغاف ٠حّنٖ ةاق٤غ ،داقح٢
ج٨ٛاؿث؛ چؼا ک ٥در ؿای ٥آف ،اّ١اؿ ك گ٘حار ك رٗحارقاف را ة ٥گ٥٣٨ای ٚؼار ٠ید٤٦غ ،ک ٥ةاّخ
ر٣سف ك ٣اروایحی ارةاب رز٨ع ٣ك٨د یا ةا ةیاصحؼا٠ی ك ج٤غظ٨یی ةا آ٧٣ا رٗحار ١٣یک٤٤غ ك
٨١٦ارق ؿْی در زٞب روایث ا٧ٝی ك ظك٨٤دی ٠ؼدـ دار٣غ) ١٦$اف)#
ب) خلَظ ًیّت در اًجام ٍظیفِ

١٦اف ً٨ر ک٠ ٥یدا٣ی ،ٟدی ٢قا٦ ٜ٠ؼ ّتادت ك ّ ٜ١ماٝضی ٠یق٨د) ةؼ ١٦ی ٢اؿاس ،ظغاك٣غ
ضِّٙ
در ؿ٨رق ز٠ؼ ،پیا٠تؼش را ة ٥اظالص در دیٗ ،٢ؼ٠اف ٠ید٦غ« 5اِّ٣ا أْ٣ؽَ٤ْٝا إَٝیْکَ اْٝکِحابَ ةِاَ ْٝ
َٗأّْتُ ِغ اُ٠ َ٥ّٞٝعِْٞنا  ُ٥َٝاٝغّی ،»َ٢ام٨الً ،کـی ک ٥دارای ظ٨ٞص ٣یث اؿث ٥١٦ ،اّ١اؿ ك گ٘حار ك
رٗحارش را ٗٛي از ركی اظالص ك ةؼای روای ظغا ا٣ساـ ٠ید٦غ) ة٤اةؼای٠ ،٢عٞنی٦ ٢غؼ از
ظغ٠ث ة٠ ٥ؼدـ ك زا ٥ْ٠اؿال٠ی را ظك٨٤دی ظغاك٣غ ٚؼار ٠ید٤٦غ) در ٣حیس ٥کار ك كَی٘٥قاف،
ارزش ٨٤ْ٠ی ة ٥ظ٨د ٠یگیؼد؛ چؼا ک ٥زیتایی ّ ٜ١ة ٥ارزش ٨٤ْ٠ی آف اؿث ك ارزش ٨٤ْ٠ی
٣یؽ در گؼك اًاّث ظغا ك کار را ة ٥ظاًؼ روای اك ا٣ساـ دادف) ١٦$اف#
ج) خَش رفتاری با ارباب رجَع
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ٗن٤ٞا٨ّٞ ٥٠ـ ك ٗ٨٤ف ُ٣ا٠ی ،ؿاؿ دكازد ،ٟ٦ق١ارق ،.1جاةـحاف ,.40

ا٠یؼ ٠ؤ٤٠اف ّٞ$ی ٥اٝـالـ #در ٣ا ٥٠ظ٨یف ة٠ ٥اٝک ٠ی٨٣یـغ« 5پؾ ٣یک٨جؼی ٢ا٣غكظح ٥ظ٨د را
کؼدار قایـح$٥ظ٨ش رٗحاری #ةغاف») یکی از ام٨ؿ ٠ؼدـداری ک ٥ائ ٥١اً٧ار ّٞ$ی ٟ٧اٝـالـ#
جأکیغ ظامی ةؼ آف داقح٤غ «صـ ٢ظ »ٙٞاؿث) ظغاك٣غ ٣یؽ اظالؽ ٣یک٨ی رؿٝ٨ف را ةاّخ
ث َ ُٟ٧َٝك  ٨ْ َٝکُ ْ٤ثَ
 ٢اَ ْ٤ِٝ ٥ِ ّٞٝ
اؿحضکاـ صک٠٨ث ك زػب ٠ؼدـ دا٣ـح ٥ك ٠یٗؼ٠ایغ؛ «َٗتِ١ا َرصَْ١ةٍ َ ِ٠
َُّٗا َٔٞیٍَ اَْْٞٛٝبِ الَْ٘٣ىّ٨ا  ْ٢ِ٠صَِْٝ٨کَ») از آ٣سایی ک ٥ارةاب رزّ٨اف یکـاف ٣ت٨دق ك از ٚكؼ ظامی
٣یؽ ٣یـح٤غ ،ةٞک ٥از ُ٣ؼ ظنایل ا٣ـا٣ی ك اظالٚی ةا یکغیگؼ ٠ح٘اكج٤غ ،ة١٦ ٥یٝ ٢ضاظ ،کارک٤اف
ادارق٦ا ٣یؽ  ٥٣ج٧٤ا ةایغ از ؿْ ٥مغر ،ص ٟٞك ةؼدةاریٗ٨ٌّ ،ث ك ٧٠ؼةا٣ی ك))) ةؼظ٨ردار ةاق٤غ ،جا
ةح٨ا٤٣غ ةا ارةاب رز٨ع ةؼظ٨رد ج٨أـ ةا اصحؼاـ ك ٌّٗ٨ث ك در ظ٨ر قأف ك ٛ٠اـ آ٣اف ١٣ای٤غ ،ةٞک٥
٨١٦ارق ةایغ ة ٥جْٚ٨ات ٚا٣٨٣ی ك قؼّیقاف٣ ،یؽ ج٨ز ٥ة١٤ای٤غ)
د) داضتي غبر ٍ بردباری
ظغاك٣غ در کحاب آؿ١ا٣ی ظ٨یف ٠یٗؼ٠ایغ« 5كا مَتؼُكا إفَّ ا ََِ٠ َ٥ّٞ ٝاٝنّاةِؼی»٢؛ «متؼ» ١٦یك ٥در
كز٨د ا٣ـاف ،ةی ٢ا٣گیؽق دی ٢ك ا٣گیؽق ٨٦س ،آجف ز٤گ ةؼ ٠یاٗؼكزد ،ز٤گی در ٧٣ایث قغت ،ك
٠یغاف ایْ٠ ٢ؼکٞٚ ،٥ب آد٠ی اؿث) َؼؼ كز٨د کار٤٠غاف ؿاز٠ا٧٣ا در ٦یچ صاٝی ٣تایغ از متؼ،
ج٧ی ةاقغ؛ چؼا کٚ ٥كؼ٦ای زیادی از ٠ؼدـ ٥١٦ ،ركزق ةا ا٨٣اع رٗحار٦ای ٠ح٘اكت ة ٥آ٣اف ٠ؼازْ٥
٠یک٤٤غ ك اگؼ ةا ک٨چکجؼی ٢ةؼظ٨رد ٣ادرؿحی از ًؼؼ ارةاب رز٨ع ،ظ٨د ٣یؽ ةؼظ٨رد ٣ا٨ْٛ٠ؿ ك
ٔیؼ اظالٚی ک٤٤غ ٥٣ ،ج٧٤ا ٨٠زتات ؿعي ا٧ٝی را ٗؼا٠ ٟ٦یآكر٣غ ،ةٞک ٥کـا٣ی ٣یؽ ک ٥در ای٢
٠یاف ةی جٛنیؼ ٦ـح٤غ٨٠ ،رد ا٦ا٣ث ك ةی اصحؼا٠ی ٚؼار ٠یگیؼ٣غ؛ در ٣حیس ٥ةا ای ٢اّ١اؿ ظ٨د،
٠ؼدـ را ةُ٣ ٥اـ اؿال٠ی ،ةغةی٠ ٢یک٤٤غ) آ٣اف ةا ای١اف داقح ٢ة ٥كّغق٦ای ا٧ٝی ک« ٥اُكِ ٝئکَ
یُؤْجَْ٨فَ أزْؼََ٠ ُٟ٦ؼَّجَیْ ِ٢ة١ا مَتَؼُكا» ةایغ متؼ را ؿؼ٨ٝص ٥اّ١اؿ ظ٨یف ٚؼار د٤٦غ)
ّـ) برخَرد تَأم با تَاضغ ٍ احترام با ارباب رجَع

ا٠اـ ٨٠ؿی ة ٢زْ٘ؼ ّٞ$ی ٥اٝـالـٗ #ؼ٨٠دق« 5ج٨اوِ ،آف اؿث ک ٥ةا ٠ؼدـ چ٤اف رٗحار ک٤ی ک٥
دكؿث داری ةا ج ٨رٗحار ک٤٤غ»)ج٨اوِ ك ٗؼكج٤ی ة ٥زیؼدؿحاف ،یکی از اكماؼ پـ٤غیغقای اؿث
ک ٥کـا٣ی ک ٥در راق ظغ٠ث ة٠ ٥ؼدـ ٦ـح٤غ ،ةایغ ة ٥آف ٠ؽی ٢ةاق٤غ) کارک٤اف ُ٣اـ اداری ٣یؽ
ک ٥دائً ١ا ةا ٠ؼدـ در ارجتاً٤غ ،ةایغ ة ٥آف ج٨ز ٥الزـ را ٠تػكؿ دار٣غ ك ٦یچ گاق ةا ارةاب رز٨ع،
ةؼظ٨رد ج٨أـ ةا کتؼ ك ٔؼكر ٣غاقح ٥ةاق٤غ) اؿاؿاً ،در قؼیْث اؿالـ٦ ،ؼ ٗؼد ٠ـ١ٞاف دارای
اصحؼاـ ة٨دق ك ٦یچ کؾ ،ص ٙج٦٨ی ٢یا ةیاّح٤ایی ة ٥اك را ٣غارد)  ٥١٦ةایغ ٣ـتث ة ٥یکغیگؼ ةا
اصحؼاـ ةؼظ٨رد ک٤٤غ ك ٦ؼگؽ ٣تایغ پـث ك ٛ٠اـ ،ةاّخ جکتؼ ك ظ٨دپـ٤غی یا ةیاصحؼا٠ی ٣ـتث

ةؼرؿی كوْیث ازؼای ًؼح جکؼی ٟارةاب رز٨ع در گؽی٤ف داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در ارجف ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف

14

ة ٥دیگؼاف ق٨د) ظغاك٣غ ظٌاب ة ٥پیا٠تؼش ٠یٗؼ٠ایغ« 5كاظِْ٘هْ زَ٤اصَکَ  ِ٢َ١ِٝاجَّتََْکَ َِ٢٠
اُ١ْٝؤْ٤ِ٠ی ،»٢از ای ٢رك ،کار٤٠غ ك ٠ـئ٨الف ةایغ ٨١٦ارق ةا ک١اؿ ج٨اوِ ك اصحؼاـ ةا زیؼدؿحاف ك ٣یؽ
ارةاب رز٨ع ةؼظ٨رد ک٤٤غ)
ر) هْر ٍ هحبت ًسبت بِ ارباب رجَع

رؿ٨ؿ ظغا $مٞی اهلل ّٞی ٥ك آٗ #٥ٝؼ٨٠د« 5ةا ٠ؼدـ دكؿحی ک ٢جا ٠ؼدـ ج ٨را دكؿث ةغار٣غ»)
ا٣ـاف ة٨٤ّ ٥اف یک ٨٠ز٨دِ ذاجاً ازح١اّی ،در ركاةي ازح١اّی ظ٨یف ٣اگؽیؼ اؿث ة ٥دیگؼاف
٠ضتث ة٨رزد ،جا در پؼج ٨ای٠ ٢ضتث ك ارجتاط ،ز٣غگی ظ٨قی را ةا  ٟ٦ؿپؼی ١٣ای٤غ) ٨٠ال ّٞی
ّٞ$ی ٥اٝـالـ٣ #یؽ ة٠ ٥اٝکٗ ،ؼ٠اف ٠ید٦غ ک« 5٥اصـاس ٧٠ؼ ك ٠ضتث ة٠ ٥ؼدـ ك ٠الً٘ث ةا آ٧٣ا
را در دٝث ةیغار ک )))٢ك از ّ٘ ٨ك گػقث ة ٥آ٣اف ة٧ؼق ای ةغق») یکی از م٘ات ةؼزـح ٥ك
پـ٤غیغقای ک٠ ٥ـئ٨الف در ؿاز٠اف٦ا ةایغ ٠ؽی ٢ةغاف ةاق٤غ٧٠ ،ؼ ك ٠ضتث داقح٣ ٢ـتث ة٥
ارةاب رز٨ع اؿث جا ٠ؼدـ ٣یؽ آ٧٣ا را دكؿث ةغار٣غ ك ةغی ٢كؿی ،٥ٞروایث ٞٚتی آ٣اف صامٜ
ق٨د؛ چؼا ک ٥کارک٤اف ،ةیفجؼی٠ ٢ؼاكدق را ةا ٠ؼدـ دار٣غ ك ٦ؼ ركز اٗؼاد زیادی ةؼای ةؼًؼؼ
کؼدف ٠كکالت ظ٨د ة ٥آ٧٣ا رز٨ع ٠یک٤٤غ ك از آ٣اف ةؼای رِٗ ٣یاز٦ایكاف ،اؿح١غاد ٠یًٞت٤غ)
برخَرداری از تَاًوٌذی ٍ تخػع

اؿاؿاً ،صک٠٨ث٦ا ز٠ا٣ی از اؿحضکاـ ةیكحؼی ةؼظ٨ردار ظ٨ا٤٦غ ة٨د ک ٥در ةعف ٚا٨٣فگػاری ك
ازؼا ،اٗؼاد ٠حعنل ك ٠سؼب ،صى٨ر داقح ٥ةاق٤غ) در كاگػاری کار٦اّ ،الكق ةؼ جْ٧غ ك ای١اف،
داقح ٢دا٣ف ك جعنل ٣یؽ قؼط اؿث؛ چؼا ک ٥اگؼ کـی ةغكف آگا٦ی ك جعنل ،اٚغاـ ة٥
ا٣ساـ کاری ک٤غ ٥٣ ،ج٧٤ا ّٞ١ف ،ؿتب ةازد٦ی ٣ع٨ا٦غ قغ ،چ ٥ةـا ٨٠زب کاؿحی ك آؿیب
رؿا٣ی ٣یؽ ةك٨د) از دیغگاق ا٠یؼ ٠ؤ٤٠اف ّٞ$ی ٥اٝـالـ٣ #یؽ ارزش ٦ؼ کؾ ة ٥ج٨ا٣ایی ا٣ساـ ا٨٠ری
اؿث ک ٥ة ٥اك ٠ض٨ؿ ٠یق٨د« 5ارزش ٦ؼ کؾ ١٦ـ٤گ کاری اؿث ک ٥ا٣ساـ آف را ة٣ ٥یک٨یی
ج٨ا٣غ») ةؼ ١٦ی ٢اؿاس ،آف صىؼت ة٠ ٥اٝک ،ؿ٘ارش ٠یک٤غ جا در ا٣حعاب کارگؽاراف ظ٨د ،از
٠حعنناف ك اٗؼاد ةا جسؼة ٥اؿح٘ادق ک٤غ« 5در کار٦ای کارگؽارا٣ث ،ا٣غیك ٥ک )))٢ك اٗؼاد ةا جسؼة٥
ك ةا صیاء را از ٠یاف آ٣اف ةؼگؽی )»٢ة٤اةؼای ،٢کـا٣ی ک ٥در ؿاز٠ا٧٣ا ظغ٠ث ٠یک٤٤غ ،ةایغ ٣ـتث
ة ٥کار ظ٨د ،آگا٦ی ك جعنل داقح ٥ةاق٤غ ك ز٠ا٣ی ک ٥ارةاب رز٨ع ،ةؼای ا٨٠ر ظ٨د ة ٥آ٧٣ا
٠ؼازْ٠ ٥یک٤غ ،ةغا٤٣غ چ ٥ک٤٤غ ك چ ٥كَی٘٥ای ةؼ ّ٧غققاف اؿث جا ةغی ٢ؿاف ،روایث ارةاب
رز٨ع را ٗؼا ٟ٦ک٤٤غ)
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رػایت ػذل ٍ اًػاف

ّغاٝث ،ا٠ؼ ٣یک ٨ك پـ٤غیغ٦ای اؿث ک ٥دی ٢آف را ٠ضحؼـ ك ارزق٤١غ داقح ٥ك ٦غؼ ارؿاؿ
رؿ ٜرا جضّ ٙٛغاٝث ك ٚـي در زا٠ ٥ْ٠یدا٣غ) ظغاك٣غ در ٚؼآف ،یکی از ا٦غاؼ كاالی پیا٠تؼاف
ا٧ٝی را ةؼٚؼاری ٚـي ك ّغؿ در زاْ٠ ،٥ْ٠ؼٗی ٗؼ٨٠دق اؿثََٛٝ« 5غْ أرْؿَ٤ْٞا رُؿُ٤َٞا ةِاْٝتَ ِّی٤اتِ كَ
ف َ ِٝی٨ُٛـَ اّ٤ٝاسُ ةِاِْٛٝـْيِ ،»#ا٠یؼ ٠ؤ٤٠اف $ع #ة٠ ٥اٝک ٠یٗؼ٠ایغ5
ب كَ ا١ْٝیؽا َ
أْ٣ؽَ٤ْٝا  ُٟ ُ٧ََْ٠اْٝکِحا َ
«ا٣ناؼ را در راةٌ ٥ةا ظغا ك ٠ؼدـ ك در ٨٠رد ظ٨د ك ٣ؽدیکاف ،رّایث ک ٢ک ٥اگؼ چ٤ی٣ ٢تاقی،
ؿح ٟکؼدقای») ظغ٠ث ک٤٤غگاف در ؿاز٠ا٧٣ا ،ةایغ ةا ک١اؿ ّغؿ ك ا٣ناؼ ةا ارةاب رز٨ع ،ةؼظ٨رد
ک٤٤غ) از دیگؼ ؿ٠ ،٨ـئ٨الف ةا رّایث ّغؿ ك ا٣ناؼ در ٠ضیي کاری ٥٣ ،ج٧٤ا ؿتب گـحؼش
ّغاٝث در ک ٜزا٠ ٥ْ٠یق٣٨غ ،ةٞک ٥ة ٥كَی٘ ٥ةؽرگ ك ا٧ٝی ظ٨یف ة ٥درؿحی ّ ٜ١کؼدق ك
٦غؼ ظغاك٣غ ك ا٣تیاء ا٧ٝی را ک ٥ةؼٚؼاری ٚـي در ٠یاف ج٨دق ٠ؼدـ اؿث در ٞ١٠کث اؿال٠ی،
جض٠ ٙٛیةعك٤غ)
داضتي ًظن ٍ اًضباط در کارّا

ا٠یؼ ٠ؤ٤٠اف $ع٠ #یٗؼ٠ایغ« 5ة ٥ق١ا دك ج« ٢صـ ٢ك صـی »٢ؿ٘ارش ٠یک ٟ٤ک ٥ج٨ٛا پیك٥
ؿازیغ ك ة ٥کار٦ای ظ٨د  ُٟ٣د٦یغ») اؿالـ ةا جك٨ی ٙة ُٟ٣ ٥در ا٨٠ر ز٣غگی٠ ،ـ١ٞا٣اف را ة٥
ؿؼّث ةعكیغف در رؿیغف ة٦ ٥غؼ ظ٨یف جك٨ی ٙکؼدق اؿث) ة٨ً ٥ر کٞی ،دی٤غاری ةا ةی
١ُ٣ی جىاد دارد) ّ٤نؼ « ،»ُٟ٣زا ٥ْ٠را ة ٥م٨رت یک ؿیـح ٟةا ازؽای ة٠ ٟ٦ ٥ؼجتي،
ؿاز٠اف ٠ید٦غ ك صیٌ ٥كَایٖ ٦ؼ ّ٤نؼ را ْ٠ی٠ ٢یک٤غ) اگؼ  ُٟ٣ك ا٣ىتاط در ٦ؼ ازح١اّی
ةؼ ج١اـ اٗؼاد ك ٣یؽ ؿاز٠اف٦ای آف صاک ٟةاقغ ،آرا٠ف ك ا٤٠یث ك روایث٤٠غی ج١اـ ٠ؼدـ را ة٥
د٣تاؿ ظ٨ا٦غ داقث)
الف) برًاهِریسی در کارّا

ةؼ٣ا٥٠ریؽی در ؿاز٠اف ،ةایغ ةا ٣یاز٦ای ٠ؼدـ١٦ ،ا٤٦گ ةاقغ ك دارای چارچ٨ب ز٠ا٣ی ة٨دق ك
٠ؼص ٥ٞة٠ ٥ؼص ٥ٞپیف ةؼكد جا ٣حیس٨ٌٞ٠ ٥ب صام ٜق٨د؛ چؼا ک ٥ةؼ٣ا٥٠ریؽی ظ٨ب ةؼ ٠ت٤ای
كاْٚیث٦ا ك ا٠کا٣ات ٨٠ز٨د ،ؿتب ٠یق٨د ک ٥کارک٤اف ُ٣اـ اداری ة ٥ظ٨اؿح٦٥ای كاْٚی ارةاب
رز٨ع پی ةؼدق ك ٣یاز٦ای آ٣اف را ؿؼیِجؼ ك ةا دٚث ةیكحؼ ،رِٗ کؼدق ك در ٧٣ایث٨٠ ،زتات
ظك٨٤دی ك روایث آ٣اف را صام١٣ ٜای٤غ) ا٠یؼ ٠ؤ٤٠اف $ع٠ #یٗؼ٠ایغ« 5دٚث در ةؼ٣ا٥٠ریؽی از
كؿی ٥ٞك ا٠کا٣اتٟ٧٠ ،جؼ اؿث»)
ب) رػایت اٍلَیتّا
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صىؼت ا٠یؼ ٠ؤ٤٠اف $ع٠ #یٗؼ٠ایغ« 5آ٣ک ٥ة ٥چیؽ ٔیؼ  ٟ٧٠ظ٨د را ٠كٕ٨ؿ دارد ،کار ٟ٧٠جؼ را از
دؿث ٠ید٦غ») ٤٦گاـ جؼاک ٟکار٦ا ةایغ آ٧٣ا را اك٨ٝیث ة٤غی ٨١٣د ك اةحغا کار٦ای ٟ٧٠جؼ را ا٣ساـ
داد ك کار٦ای ک ٟا١٦یث را ةٗ ٥ؼمث٦ای ةْغی ٨٠ک٨ؿ کؼد) اك٨ٝیثة٤غی ٣کؼدف کار٦ا ةاّخ
٠حضیؼ ٠ا٣غف در ٤٦گاـ جؼاک ٟکار٦ا قغق ك ةاّخ از دؿث دادف ٗؼمث٦ا در ا٣ساـ کار٦ای ةا
ا١٦یث ٠یق٨د)
رٍش تحمیك
جضٛی ٙصاوؼ ةٝ ٥ضاظ ٦غؼ کارةؼدی ك از ُ٣ؼ ٠ا٦یث ك چگ٣٨گی ج٨می٘ی ك ةٝ ٥ضاظ ٨٣ع
دادق٦ا جضٛیٛی ک١ی ٠یةاقغ) ز٧ث گؼدآكری دادق٦ا از پؼؿك٤ا٥٠ای قا .. ٜ٠ؿؤاؿ ةؼ ٠ت٤ای
ًیٖ  0گؽی٥٤ای ٝیکؼت اؿح٘ادق قغ) ركایی پؼؿك٤ا ٥٠ج٨ؿي ظتؼگاف دا٣كگا٦ی ك ُ٣ا٠ی ٨٠رد
جأییغ كا ِٚقغق ك پایایی پؼؿك٤ا٦٥٠ا ٣یؽ ة ٥كؿی ٥ٞآز٨٠ف آ٘ٝای کؼك٣تاخ ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار
گؼٗث کٛ٠ ٥غار آ٘ٝا  "3,ةغؿث آ٠غ ک ٥ایٛ٠ ٢غار٣ ،كافد٤٦غق ٚاةٞیث اّح١اد اةؽار ٨٠رد
اؿح٘ادق ٠یةاقغ) زا ٥ْ٠آ٠اری پژك٦ف قا ٜ٠داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در دا٣كگاق٦ای اٗـؼی آزا
ًی  /ؿاؿ از ؿاؿ  ,.4+اٝی ٠ ,.4.یةاقغ ک ٥ة ٥ركش ٥٣٨١٣گیؼی جنادٗی ؿادق از كركدی
٦ؼ ؿاؿ ٘٣ 0+ؼ در ٠س٨١ع ٘٣ -++ؼ ٨٠رد آز٨٠ف ٚؼار گؼٗح٤غ) ز٧ث آز٨٠ف ٗؼوی٦٥ای جضٛیٙ
از آز٨٠ف٦ای ٗیكؼ  #F$ك ج٨کی  #HSD$ك ز٧ث جسؽی ٥ك جضٞی ٜدادق٦ا از ٣ؼـ اٗؽار آ٠اری
 spssاؿح٘ادق قغق اؿث)
فرضیِّای پصٍّص

ٗؼوی٦٥ای ذی ٜک ٥ةا جؼکیب ادةیات جضٛی ٙك جن٨یب ٣اً ٥٠ؼح جکؼی ٟارةاب رز٨ع ةغؿث آ٠غق از ُ٣ؼ ركایی ٨٠رد
جأییغ ظتؼگاف دا٣كگا٦ی ك ُ٣ا٠ی ٚؼار گؼٗح ٥اؿث)
 #,$كوْیث ق٘اؼؿازی ك ٠ـح٤غؿازی ٣ض٨ق ارائ ٥ظغ٠ات ة ٥داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در
دا٣كگاق٦ای آزا در ًی  /ؿاؿ ة٧ت٨د یاٗح ٥اؿث)
 #-$كوْیث اًالع رؿا٣ی ٤٠اؿب ة ٥داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در دا٣كگاق٦ای آزا در ز٠ی٥٤ی ٣ض٨ق
ارائ ٥ظغ٠ات $از ًؼی ٙجُ٤ی ٟةؼكق٨ر ،کحاب را١٤٦ا ك ))) #در ًی  /ؿاؿ ة٧ت٨د یاٗح ٥اؿث)
$ةؼ٣ا ٥٠ریؽی در کار٦ا#
 #.$كوْیث جغكی٤٠ ٢ك٨ر اظالٚی ؿاز٠اف ة٨ُ٤٠ ٥ر ایساد ةؼظ٨رد ٠كٚ٨ا ٥٣ك ٤٠اؿب ةا
داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در دا٣كگاق٦ای آزا در ًی  /ؿاؿ ة٧ت٨د یاٗح ٥اؿث) $ةؼظ٨رداری از اظالؽ
اؿال٠ی#
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 #/$كوْیث ركش٦ای ارائ ٥ظغ٠ات ة ٥داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در دا٣كگاق٦ای آزا در ًی  /ؿاؿ
ة٧ت٨د یاٗح ٥اؿث) $داقح ُٟ٣ ٢ك ا٣ىتاط#
 #0$كوْیث ُ٣ارت ةؼ صـ ٢رٗحار کارک٤اف ةا داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در دا٣كگاق٦ای آزا در ًی /
ؿاؿ ة٧ت٨د یاٗح ٥اؿث) $ظ٨ش رٗحاری٧٠ ،ؼ ك ٠ضتث ك ج٨اوِ ٣ـتث ة ٥ارةاب رز٨ع#
 #1$كوْیث جك٨ی ٙك جٛغیؼ از کارک٤اف  ٙٗ٨٠ك ةؼظ٨رد ٚا٣٨٣ی ةا کارک٤ا٣ی ک٨٠ ٥زتات
٣اروایحی داكًٞتی ٢را ٗؼا ٟ٦آكردقا٣غ در دا٣كگاق٦ای آزا در ًی  /ؿاؿ ة٧ت٨د یاٗح ٥اؿث)
یافتِّای تحمیك
آهار تَغیفی

پاؿط د٤٦غگاف ة ٥پؼؿك٤ا ٥٠جضٛی ٙصاوؼ از ةی ٢داكًٞتی ٢اؿحعغاـ  /ؿاؿ ٠ح٨اٝی ة٨د٣غ ک٥
از جْغاد ٘٣ -++ؼ ٠ػک٨ر اًالّات زْ١یث ق٤اظحی ة ٥قؼح زغكؿ ذی٠ ٜیةاقغ)
سال گسیٌص
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در ٠س٨١ع ،ةی ٢پاؿط د٤٦غگاف ة ٥پؼؿك٤ا ٥٠ةیكحؼی ٢آ٠ار از ُ٣ؼ زٕؼاٗیایی  .$اك٨ٝیث اكؿ#
٠ؼة٨ط ة ٥اؿحاف٦ای ٗارس ،ظؼاؿاف ك ٝؼؿحاف ة٨دق ك جْغاد ٘٣ 2+ؼ از پاؿط د٤٦غگاف از
ٗؼز٣غاف ُ٣ا٠ی ة٨د٣غ) و ٢١ای٤کْ٠ ٥غؿ کحتی دیپ ٟٞجْغاد ٘٣ 2+ؼ از  ,2ة ٥ةاال ك جْغاد ,-+
٘٣ؼ  ,0ة ٥ةاال ك جْغاد ٘٣ ,+ؼ زیؼ  ,0ة٨د)
آ٠ار اؿح٤تاًی
آزهَى فرضیِ اٍل

 5H0كوْیث ق٘اؼؿازی ك ٠ـح٤غؿازی ٣ض٨ق ارائ ٥ظغ٠ات ة ٥داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در
دا٣كگاق٦ای آزا در ًی  /ؿاؿ ة٧ت٨د ٣یاٗح ٥اؿث)
 5H1كوْیث ق٘اؼؿازی ك ٠ـح٤غؿازی ٣ض٨ق ارائ ٥ظغ٠ات ة ٥داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در
دا٣كگاق٦ای آزا در ًی  /ؿاؿ ة٧ت٨د یاٗح ٥اؿث
زغكؿ ٣ (-حایر آز٨٠ف ٗؼوی ٥اكؿ؛ كوْیث ق٘اؼؿازی ك ٠ـح٤غؿازی ٣ض٨ق ارائ ٥ظغ٠ات
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١٦افً٨ری ک ٥در زغكؿ ٠ #-$كا٦غق ٠یق٨د از دیغگاق داكًٞتی ٢اؿحعغاـ٠ ،یؽاف ج٘اكت ةی٢
ؿاؿ  4+جا ؿاؿ  4,ك ة١٦ ٥ی ٢جؼجیب  4,جا ٤ْ٠ 4-ادار ٠یةاقغ ک ٥ای٣ ٢حیس٥گیؼی را
٠یج٨اف ةا ؿٌش اً١ی٤اف  ٪40ة ٥زا٨٠ ٥ْ٠رد ٌ٠ا ٥ْٝجْ١ی ٟداد) ٝػا  H0ةؼای  .ؿاؿ اكؿ رد ك
از ؿاؿ  4-جا  4.جأییغ ٠یق٨د) ةّ ٥تارت دیگؼ از ُ٣ؼ داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در آزا ،ق٘اؼؿازی
ك ٠ـح٤غؿازی كوْیث ارائ ٥ظغ٠ات ة ٥داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در ًی  .ؿاؿ ة٧ت٨د یاٗحٝ ٥یک ٢در
ؿاؿ  4.ة٧ت٨د آ٣چ٤ا٣ی ٣غاقح ٥اؿث) ةیفجؼی ٢ج٘اكت ٠یا٣گی ٢ةی / ٢ؿاؿ٠ ،حْ ٙٞة ٥ؿاؿ٦ای
 4+اٝی  4,ةا  +*2ك ک١حؼی ٢آف ٠حْ ٙٞة ٥ؿاؿ٦ای  4,اٝی  4-ةا ٠ ( +*1/یةاقغ) ک ٥ة٥
جؼجیب ٣كافد٤٦غق ةیكحؼی ٢جٕییؼ ٠ذتث در ٣ض٨ق ارائ ٥ظغ٠ات ة ٥داكًٞتی ٢ك ک١حؼی ٢جٕییؼ
٠ذتث $ةیفجؼی ٢جٕییؼ ٘٤٠ی #در ًی ای ٢دك دكرق ٠یةاقغ)
آزهَى فرضیِ دٍم

 5H0كوْیث اًالع رؿا٣ی ٤٠اؿب ة ٥داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در دا٣كگاق٦ای آزا در ز٠ی٥٤ی ٣ض٨ق
ارائ ٥ظغ٠ات در ًی  /ؿاؿ ة٧ت٨د ٣یاٗح ٥اؿث)
 5H1كوْیث اًالع رؿا٣ی ٤٠اؿب ة ٥داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در دا٣كگاق٦ای آزا در ز٠ی٥٤ی ٣ض٨ق
ارائ ٥ظغ٠ات در ًی  /ؿاؿ ة٧ت٨د یاٗح ٥اؿث)
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زغكؿ ٣ #.حایر آز٨٠ف ٗؼوی ٥دكـ؛ كوْیث اًالع رؿا٣ی ٤٠اؿب

١٦افگ ٥٣٨ک ٥در زغكؿ ٠ #.$كا٦غق ٠یق٨د از دیغگاق داكًٞتی ٢اؿحعغاـ٠ ،یؽاف ج٘اكت ةی٢
ؿاؿ  4+جا ؿاؿ  4,ك ة١٦ ٥ی ٢جؼجیب  4,جا ٤ْ٠ 4-ادار ٠یةاقغ ک ٥ای٣ ٢حیس٥گیؼی را
٠یج٨اف ةا ؿٌش اً١ی٤اف  ٪40ة ٥زا٨٠ ٥ْ٠رد ٌ٠ا ٥ْٝجْ١ی ٟداد) ٝػا  H0ةؼای  .ؿاؿ اكؿ رد ك
از ؿاؿ  4-جا  4.جأییغ ٠یق٨د ةّ ٥تارت دیگؼ از ُ٣ؼ داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در آزا ،كوْیث
اًالع رؿا٣ی ٤٠اؿب ة ٥آ٣اف در ًی  .ؿاؿ ة٧ت٨د یاٗحٝ ٥یک ٢در ؿاؿ  4.ة٧ت٨د آ٣چ٤ا٣ی
٣غاقح ٥اؿث) ةیفجؼی ٢ج٘اكت ٠یا٣گی ٢ةی / ٢ؿاؿ٠ ،حْ ٙٞة ٥ؿاؿ٦ای  4+اٝی  4,ةا  +*2.ك
ک١حؼی ٢آف ٠حْ ٙٞة ٥ؿاؿ٦ای  4,اٝی  4-ةا ٠ – +*/2یةاقغ) ک ٥ة ٥جؼجیب ٣كافد٤٦غق
ةیكحؼی ٢جٕییؼ ٠ذتث ك ک١حؼی ٢جٕییؼ ٠ذتث $ةیفجؼی ٢جٕییؼ ٘٤٠ی #در راةٌ ٥ةا كوْیث اًالع
رؿا٣ی ٤٠اؿب ة ٥داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در آزا در ًی ای ٢دك دكرق ٠یةاقغ)
آز٨٠ف ٗؼوی ٥ؿ٨ـ

 5H0كوْیث جغكی٤٠ ٢ك٨ر اظالٚی ؿاز٠اف ة٨ُ٤٠ ٥ر ایساد ةؼظ٨رد ٠كٚ٨ا ٥٣ك ٤٠اؿب ةا
داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در دا٣كگاق٦ای آزا در ًی  /ؿاؿ ة٧ت٨د ٣یاٗح ٥اؿث)
 5H1كوْیث جغكی٤٠ ٢ك٨ر اظالٚی ؿاز٠اف ة٨ُ٤٠ ٥ر ایساد ةؼظ٨رد ٠كٚ٨ا ٥٣ك ٤٠اؿب ةا
داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در دا٣كگاق٦ای آزا در ًی  /ؿاؿ ة٧ت٨د یاٗح ٥اؿث)

ةؼرؿی كوْیث ازؼای ًؼح جکؼی ٟارةاب رز٨ع در گؽی٤ف داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در ارجف ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف

20

زغكؿ ٣ #/حایر آز٨٠ف ٗؼوی ٥ؿ٨ـ؛ كوْیث جغكی٤٠ ٢ك٨ر اظالٚی ؿاز٠اف

١٦افً٨ری ک ٥در زغكؿ ٠ #/$كا٦غق ٠یق٨د از دیغگاق داكًٞتی ٢اؿحعغاـ٠ ،یؽاف ج٘اكت ةی٢
ؿاؿ  4+جا ؿاؿ  4,ك ة١٦ ٥ی ٢جؼجیب  4,جا ٤ْ٠ 4-ادار ٠یةاقغ ک ٥ای٣ ٢حیس٥گیؼی را
٠یج٨اف ةا ؿٌش اً١ی٤اف  ٪40ة ٥زا٨٠ ٥ْ٠رد ٌ٠ا ٥ْٝجْ١ی ٟداد) ٝػا  H0ةؼای  .ؿاؿ اكؿ رد
ك از ؿاؿ  4-جا  4.جأییغ ٠یق٨د ةّ ٥تارت دیگؼ از ُ٣ؼ داكًٞتی ٢اؿحعغاـ ،جغكی٤٠ ٢ك٨ر
اظالٚی ؿاز٠اف ة٨ُ٤٠ ٥ر ایساد ةؼظ٨رد ٠كٚ٨ا ٥٣ك ٤٠اؿب ةا داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در ًی  .ؿاؿ
ة٧ت٨د یاٗحٝ ٥یک ٢در ؿاؿ  4.ة٧ت٨د آ٣چ٤ا٣ی ٣غاقح ٥اؿث) ةیفجؼی ٢ج٘اكت ٠یا٣گی ٢ةی/ ٢
ؿاؿ٠ ،حْ ٙٞة ٥ؿاؿ٦ای  4+اٝی  4,ةا  +*2.ك ک١حؼی ٢آف ٠حْ ٙٞة ٥ؿاؿ٦ای  4,اٝی  4-ةا
٠ (+*//یةاقغ) ک ٥ة ٥جؼجیب ٣كافد٤٦غق ةیكحؼی ٢جٕییؼ ٠ذتث ك ک١حؼی ٢جٕییؼ ٠ذتث
$ةیفجؼی ٢جٕییؼ ٘٤٠ی #در راةٌ ٥ةا جغكی٤٠ ٢ك٨ر اظالٚی ؿاز٠اف ة٨ُ٤٠ ٥ر ایساد ةؼظ٨رد
٠كٚ٨ا ٥٣ك ٤٠اؿب ةا داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در دا٣كگاق٦ای اٗـؼی آزا در ًی ای ٢دك دكرق
٠یةاقغ)
آزهَى فرضیِ چْارم

 5H0كوْیث ركش٦ای ارائ ٥ظغ٠ات ة ٥داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در دا٣كگاق٦ای آزا در ًی  /ؿاؿ
ة٧ت٨د ٣یاٗح ٥اؿث)
 5H1كوْیث ركش٦ای ارائ ٥ظغ٠ات ة ٥داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در دا٣كگاق٦ای آزا در ًی  /ؿاؿ
ة٧ت٨د یاٗح ٥اؿث)

21

ٗن٤ٞا٨ّٞ ٥٠ـ ك ٗ٨٤ف ُ٣ا٠ی ،ؿاؿ دكازد ،ٟ٦ق١ارق ،.1جاةـحاف ,.40
زغكؿ ٣ #0حایر آز٨٠ف ٗؼوی ٥چ٧ارـ؛ كوْیث ركش٦ای ارائ ٥ظغ٠ات

١٦افً٨ری ک ٥در زغكؿ ٠ #0$كا٦غق ٠یق٨د ک ٥از دیغگاق داكًٞتی ٢اؿحعغاـ٠ ،یؽاف ج٘اكت
ةی ٢ؿاؿ  4+جا ؿاؿ  4,ك ة١٦ ٥ی ٢جؼجیب  4,جا ٤ْ٠ 4-ادار ٠یةاقغ ک ٥ای٣ ٢حیس٥گیؼی را
٠یج٨اف ةا ؿٌش اً١ی٤اف  ٪40ة ٥زا٨٠ ٥ْ٠رد ٌ٠ا ٥ْٝجْ١ی ٟداد) ٝػا  H0ةؼای  .ؿاؿ اكؿ رد
ك از ؿاؿ  4-جا  4.جأییغ ٠یق٨د ةّ ٥تارت دیگؼ از ُ٣ؼ داكًٞتی ٢اؿحعغاـ ،كوْیث ة٧ت٨د ك
امالح ركش٦ای ارائ ٥ظغ٠ات ة ٥داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در ًی  .ؿاؿ ة٧ت٨د یاٗحٝ ٥یک ٢در ؿاؿ
 4.ة٧ت٨د آ٣چ٤ا٣ی ٣غاقح ٥اؿث) ةیفجؼی ٢ج٘اكت ٠یا٣گی ٢ةی / ٢ؿاؿ٠ ،حْ ٙٞة ٥ؿاؿ٦ای 4+
اٝی  4,ةا  +*2-ك ک١حؼی ٢آف ٠حْ ٙٞة ٥ؿاؿ٦ای  4,اٝی  4-ةا ٠ (+*02یةاقغ) ک ٥ة ٥جؼجیب
٣كافد٤٦غق ةیكحؼی ٢جٕییؼ ٠ذتث ك ک١حؼی ٢جٕییؼ ٠ذتث $ةیفجؼی ٢جٕییؼ ٘٤٠ی #در راةٌ ٥ةا
كوْیث ة٧ت٨د ك امالح ركش٦ای ارائ ٥ظغ٠ات ة ٥داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در دا٣كگاق٦ای اٗـؼی
آزا در ًی ای ٢دك دكرق ٠یةاقغ)
آزهَى فرضیِ پٌجن

 5H0كوْیث ُ٣ارت ةؼ صـ ٢رٗحار کارک٤اف ةا داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در دا٣كگاق٦ای آزا در ًی /
ؿاؿ ة٧ت٨د ٣یاٗح ٥اؿث)
 5H1كوْیث ُ٣ارت ةؼ صـ ٢رٗحار کارک٤اف ةا داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در دا٣كگاق٦ای آزا در ًی /
ؿاؿ ة٧ت٨د یاٗح ٥اؿث)

ةؼرؿی كوْیث ازؼای ًؼح جکؼی ٟارةاب رز٨ع در گؽی٤ف داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در ارجف ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف
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زغكؿ ٣ #1حایر آز٨٠ف ٗؼوی ٥پ٤سٟ؛ كوْیث ُ٣ارت ةؼ صـ ٢رٗحار کارک٤اف ةا داكًٞتی ٢اؿحعغاـ

١٦افگ ٥٣٨ک ٥در زغكؿ ٠ #1$كا٦غق ٠یق٨د ک ٥از دیغگاق داكًٞتی ٢اؿحعغاـ٠ ،یؽاف ج٘اكت
ةی ٢ؿاؿ  4+جا ؿاؿ  4,ك ة١٦ ٥ی ٢جؼجیب  4,جا ٤ْ٠ 4-ادار ٠یةاقغ ک ٥ای٣ ٢حیس٥گیؼی را
٠یج٨اف ةا ؿٌش اً١ی٤اف  ٪40ة ٥زا٨٠ ٥ْ٠رد ٌ٠ا ٥ْٝجْ١ی ٟداد) ٝػا  H0ةؼای  .ؿاؿ اكؿ رد
ك از ؿاؿ  4-جا  4.جأییغ ٠یق٨د ةّ ٥تارت دیگؼ از ُ٣ؼ داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در دا٣كگاق٦ای
اٗـؼی آزاُ٣ ،ارت ةؼ صـ ٢رٗحار کارک٤اف ةا داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در ًی  .ؿاؿ ة٧ت٨د یاٗح٥
ٝیک ٢در ؿاؿ  4.ة٧ت٨د آ٣چ٤ا٣ی ٣غاقح ٥اؿث) ةیفجؼی ٢ج٘اكت ٠یا٣گی ٢ةی / ٢ؿاؿ٠ ،حْ ٙٞة٥
ؿاؿ٦ای  4+اٝی  4,ةا  +*01ك ک١حؼی ٢آف ٠حْ ٙٞة ٥ؿاؿ٦ای  4,اٝی  4-ةا ٠ (+*0/یةاقغ)
ک ٥ة ٥جؼجیب ٣كافد٤٦غق ةیكحؼی ٢جٕییؼ ٠ذتث ك ک١حؼی ٢جٕییؼ ٠ذتث $ةیفجؼی ٢جٕییؼ ٘٤٠ی#
در راةٌ ٥ةا ُ٣ارت ةؼ صـ ٢رٗحار کارک٤اف ةا داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در دا٣كگاق٦ای اٗـؼی آزا در
ًی ای ٢دك دكرق ٠یةاقغ)
آزهَى فرضیِ ضطن

 5H0كوْیث جك٨ی ٙك جٛغیؼ از کارک٤اف  ٙٗ٨٠ك ةؼظ٨رد ٚا٣٨٣ی ةا کارک٤ا٣ی ک٨٠ ٥زتات
٣اروایحی داكًٞتی ٢را ٗؼا ٟ٦آكردقا٣غ در دا٣كگاق٦ای آزا در ًی  /ؿاؿ ة٧ت٨د ٣یاٗح ٥اؿث)
 5H1كوْیث جك٨ی ٙك جٛغیؼ از کارک٤اف  ٙٗ٨٠ك ةؼظ٨رد ٚا٣٨٣ی ةا کارک٤ا٣ی ک٨٠ ٥زتات
٣اروایحی داكًٞتی ٢را ٗؼا ٟ٦آكردقا٣غ در دا٣كگاق٦ای آزا در ًی  /ؿاؿ ة٧ت٨د یاٗح ٥اؿث)

ٗن٤ٞا٨ّٞ ٥٠ـ ك ٗ٨٤ف ُ٣ا٠ی ،ؿاؿ دكازد ،ٟ٦ق١ارق ،.1جاةـحاف ,.40

23

زغكؿ ٣ #2حایر آز٨٠ف ٗؼوی ٥قكٟ؛ كوْیث جك٨ی ٙك جٛغیؼ از کارک٤اف ك ةؼظ٨رد ةا کارک٤ا٣ی ظاًی

١٦افً٨ری ک ٥در زغكؿ ٠ #2$كا٦غق ٠یق٨د ،از دیغگاق داكًٞتی ٢اؿحعغاـ٠ ،یؽاف ج٘اكت ةی٢
 /ؿاؿ ٤ْ٠ادار ١٣یةاقغ ک ٥ای٣ ٢حیس٥گیؼی را ٠یج٨اف ةا ؿٌش اً١ی٤اف  ٪40ة ٥زا٨٠ ٥ْ٠رد
ٌ٠ا ٥ْٝجْ١ی ٟداد) ٝػا H0جأییغ ك  H1رد ٠یق٨د ةّ ٥تارت دیگؼ از ُ٣ؼ داكًٞتی ،٢ج٨ز ٥ة٥
ةضخ جك٨ی ٙکارک٤اف ك ةؼظ٨رد ٚا٣٨٣ی ةا ٠غیؼاف ك کارک٤ا٣ی ک٨٠ ٥زتات ٣اروایحی داكًٞتی٢
اؿحعغاـ در دا٣كگاق٦ای اٗـؼی آزا را ٗؼا ٟ٦آكردقا٣غ در ًی  /ؿاؿ ة٧ت٨د آ٣چ٤ا٣ی ٣غاقح٥
اؿث) ةیفجؼی ٢ج٘اكت ٠یا٣گی ٢ةی / ٢ؿاؿ٠ ،حْ ٙٞة ٥ؿاؿ٦ای  4+اٝی  4,ةا  +*.3ك ک١حؼی٢
آف ٠حْ ٙٞة ٥ؿاؿ٦ای  4-اٝی  4.ةا ٠ +*.-یةاقغ) ک ٥ة ٥جؼجیب ٣كافد٤٦غق ةیكحؼی ٢جٕییؼ
٠ذتث ك ک١حؼی ٢جٕییؼ ٠ذتث $ةیفجؼی ٢جٕییؼ ٘٤٠ی #در راةٌ ٥ةا ةضخ جك٨ی ٙکارک٤اف ك
ةؼظ٨رد ٚا٣٨٣ی ةا ٠غیؼاف ك کارک٤ا٣ی ک٨٠ ٥زتات ٣اروایحی داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در دا٣كگاق٦ای
اٗـؼی آزا را ٗؼا ٟ٦آكردقا٣غ در ًی ای ٢دك دكرق ٠یةاقغ)
ًتیجِ گیری ٍ پیطٌْادّا
ا #ٖٝةا جسؽی ٥ك جضٞی ٜیاٗح٦٥ای جضٛیْ٠ ٙی ٢قغ ج٘اكت ةی٠ ٢یا٣گی ٢پاؿط٦ا از ؿاؿ  4+جا
 4,ك ١٦ی٨ٌ٤ر از ؿاؿ  4,جا ٤ْ٠ 4-ادار ٠یةاقغٝ ،یک ٢ای ٢ج٘اكت از ؿاؿ  4-جا ؿاؿ 4.
٤ْ٠ادار ٣ت٨دق ك ای ٢ة٤ْ٠ ٥ای ة٧ت٨د کٞی٨٠ ٥وّ٨ات ٌ٠ؼكص ٥در ٗؼوی٦٥ا در ًی  .ؿاؿ $از 4+
جا ٠ #4-یةاقغ ،ای ٢درصاٝی اؿث ک ٥ای ٢ة٧ت٨د از ؿاؿ  4-جا  4.آ٣چ٤اف ٠ك٨٧د ٣ت٨دق اؿث)

ةؼرؿی كوْیث ازؼای ًؼح جکؼی ٟارةاب رز٨ع در گؽی٤ف داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در ارجف ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف
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 (,پیؼا٨٠ف ؿاؿ  4+اٝی  ،4,از ةیٗ ٢ؼوی٦٥ای پژك٦ف ،ج٘اكت ٠یا٣گیٗ ٢ؼوی ٥دكـ یْ٤ی"
٣ض٨ق اًالعرؿا٣ی ٤٠اؿب ة ٥داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در دا٣كگاق٦ای اٗـؼی آزا در ز٠ی٥٤ی ٣ض٨ق
ارائ ٥ظغ٠ات" ةا  )2.ك ١٦چ٤ی ٢ج٘اكت ٠یا٣گیٗ ٢ؼوی ٥قك ٟیْ٤ی" ج٨ز ٥ة ٥ةضخ جك٨یٙ
جٛغیؼ کارک٤اف ك ةؼظ٨رد ٚا٣٨٣ی ةا ٠غیؼاف ك کارک٤ا٣ی ک٨٠ ٥زتات ٣اروایحی داكًٞتی ٢اؿحعغاـ
در دا٣كگاق٦ای اٗـؼی آزا را ٗؼا ٟ٦آكردقا٣غ" ةا  ).3ة ٥جؼجیب ةیكحؼی ٢ك ک١حؼیٛ٠ ٢ادیؼ را ة٥
ظ٨د اظحناص دادقا٣غ) ک ٥ای ٢ة٤ْ٠ ٥ای ةیكحؼی ٢ة٧ت٨د ك ک١حؼی ٢ة٧ت٨د ة ٥جؼجیب در كوْیث
٠ؼة٨ط ةٗ ٥ؼوی٦٥ا دكـ ك قك ٟدر ٗام ٥ٞؿاؿ٦ای  4+جا ٠ 4,یةاقغ) ٝػا الز٠ـث ٠ـئٝ٨ی٢
ا٠ؼ ج٨ز ٥ظ٨د را ةٛ٣ ٥اط وْٖ ٨٠ز٨د ز٧ث ارجٛاء ٦ؼ چ ٥ةیكحؼ در ٗؼوی٦٥ا ةا ج٘اكت ٠یا٣گی٢
ک٣ ٟـتث ة ٥ؿایؼ ٛ٠ادیؼ ةاالظل ٗؼوی ٥قك٠ ٟتػكؿ دار٣غ)
( پیؼا٨٠ف ؿاؿ  4,اٝی  ،4-از ةیٗ ٢ؼوی٦٥ا پژك٦ف ،ج٘اكت ٠یا٣گیٗ ٢ؼوی ٥اكؿ یْ٤ی"ق٘اؼ ؿازی ك ٠ـح٤غ ؿازی ٣ض٨ق ارائ ٥ظغ٠ات ة ٥داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در دا٣كگاق٦ای اٗـؼی
آزا " ةا  ))1/ك ١٦چ٤ی ٢ج٘اكت ٠یا٣گیٗ ٢ؼوی٘٦ ٥ح ٟیْ٤ی" ؿایؼ ٨٠ارد ازؼائی " ةا  )()10ة٥
جؼجیب ةیكحؼی ٢ك ک١حؼیٛ٠ ٢ادیؼ را ة ٥ظ٨د اظحناص دادقا٣غ) ک ٥ای ٢ة٤ْ٠ ٥ای ةیكحؼی ٢ة٧ت٨د
ك ک١حؼی ٢ة٧ت٨د ة ٥جؼجیب در كوْیث ٠ؼة٨ط ةٗ ٥ؼوی٦٥ا اكؿ ك ٘٦ح ٟدر ٗام ٥ٞؿاؿ٦ای  4,جا
٠ 4یةاقغ) ٝػا الز٠ـث ٠ـئٝ٨ی ٢ا٠ؼ ج٨ز ٥ظ٨د را ةٛ٣ ٥اط وْٖ ٨٠ز٨د ز٧ث ارجٛاء ٦ؼ چ٥ةیكحؼ در ٗؼوی٦٥ا ةا ج٘اكت ٠یا٣گی ٢ک٣ ٟـتث ة ٥ؿایؼ ٛ٠ادیؼ ةاالظل ٗؼوی٘٦ ٥ح٠ ٟتػكؿ
دار٣غ)
 (.پیؼا٨٠ف ؿاؿ  4-اٝی  ،4.از ةیٗ ٢ؼوی٦٥ای پژك٦ف ،ج٘اكت ٠یا٣گیٗ ٢ؼوی ٥دكـ یْ٤ی"
٣ض٨ق اًالع رؿا٣ی ٤٠اؿب ة ٥داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در دا٣كگاق٦ای اٗـؼی آزا در ز٠ی٥٤ی ٣ض٨ق
ارائ ٥ظغ٠ات " ةا  )-2ك ١٦چ٤ی ٢ج٘اكت ٠یا٣گیٗ ٢ؼوی ٥قك ٟیْ٤ی" ج٨ز ٥ة ٥ةضخ جك٨یٙ
جٛغیؼ کارک٤اف ك ةؼظ٨رد ٚا٣٨٣ی ةا ٠غیؼاف ك کارک٤ا٣ی ک٨٠ ٥زتات ٣اروایحی داكًٞتی ٢اؿحعغاـ
در دا٣كگاق٦ای اٗـؼی آزا را ٗؼا ٟ٦آكردقا٣غ " ةا  )().-ة ٥جؼجیب ةیكحؼی ٢ك ک١حؼیٛ٠ ٢ادیؼ را
ة ٥ظ٨د اظحناص دادقا٣غ) ک ٥ای ٢ة٤ْ٠ ٥ای ةیكحؼی ٢ة٧ت٨د ك ک١حؼی ٢ة٧ت٨د ة ٥جؼجیب در
كوْیث ٠ؼة٨ط ةٗ ٥ؼوی٦٥ای دكـ ك قك ٟدر ٗام ٥ٞؿاؿ٦ای  4-جا ٠ 4.یةاقغ) ٝػا الز٠ـث
٠ـئٝ٨ی ٢ا٠ؼ ج٨ز ٥ظ٨د را ةٛ٣ ٥اط وْٖ ٨٠ز٨د ز٧ث ارجٛاء ٦ؼ چ ٥ةیكحؼ در ٗؼوی٦٥ا ةا
ج٘اكت ٠یا٣گی ٢ک٣ ٟـتث ة ٥ؿایؼ ٛ٠ادیؼ ةاالظل ٗؼوی ٥قك٠ ٟتػكؿ دار٣غ)
 (/از ةی ٢کٞیٗ ٥ؼوی٦٥ا $از ؿاؿ  4+اٝی  ،#4.ةیفجؼی٠ ٢یؽاف ج٘اكت ٠یا٣گی٠ ،٢ؼة٨ط ة٥
ٗؼوی ٥ؿ٨ـ در ؿاؿ  4+اٝی  4,یْ٤ی " جغكی٤٠ ٢ك٨ر اظالٚی ؿاز٠اف ة٨ُ٤٠ ٥ر ایساد ةؼظ٨رد
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٠كٚ٨ا ٥٣ك ٤٠اؿب ةا داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در دا٣كگاق٦ای اٗـؼی آزا "ك ٛ٠غار آف ةؼاةؼ )2.1.
٠یةاقغ) ایٛ٠ ٢ادیؼ ةؼای ؿا٧ٝای  4,اٝی  4-ك  4-اٝی  4.ة ٥جؼجیب ةا ٛ٠ادیؼ ٗ$ )1/ؼوی٥
اكؿ #ك ٗ$ )-2ؼوی ٥دكـ #در رجت٦٥ای ةْغی ٚؼار گؼٗح٥ا٣غ)
 (0ةیفجؼی ٢جٕییؼات ٘٤٠ی در ج٘اكت ٠یا٣گی٦٢ا در ةی ٢کٞیٗ ٥ؼوی٦٥ا $از ؿاؿ  4+اٝی ،#4.
در دكرق ٠ؼة٨ط ة ٥ؿاؿ ٠ 4- (4,یةاقغ ،ک ٥در ةیٗ ٢ؼوی٦٥ا ٠ؼة٨ط ة ٥ای ٢دكرقٗ ،ؼوی٘٦ ٥حٟ
یْ٤ی" ؿایؼ ٨٠ارد ازؼائی " ةا  ()10ك ٗؼوی ٥اكؿ یْ٤ی" ق٘اؼ ؿازی ك ٠ـح٤غ ؿازی ٣ض٨ق
ارائ ٥ظغ٠ات ة ٥داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در دا٣كگاق٦ای اٗـؼی آزا " ةا  ()1/ةیفجؼی ٢ج٘اكت
٠یا٣گی٘٤٠ ٢ی را ة ٥ظ٨د اظحناص دادقا٣غ کٝ ٥ؽكـ دٚث در ای٨٠ ٢و٨ع ة٨٤ّ ٥اف  ٥ٌٛ٣وْٖ
دكرق ٠ػک٨ر ك جالش در ز٧ث ارجٛاء كوْیث ٨٠ز٨د درآف اصـاس ٠یق٨د)
ب #ة٦ ٥ؼ صاؿ ،ة٤ا ةؼ ا١٦یث ٨٠و٨ع زػب ك گؽی٤ف ة٨٤ّ ٥اف ٠غظٞی ةؼای كركد ٤٠اةِ ا٣ـا٣ی
کارآ٠غ ة ٥دركف ؿاز٠اف٦ا ةاالظل ؿاز٠اف ةضؼاف ٠غاری ١٦چ٨ف آزا٣ ،یاز اؿث جا جضٛیٛاجی
٦غٗ٤١غ ،زا ِ٠ك ّ١ٞی در راؿحای ارجٛاء ٦ؼ چ ٥ةیكحؼ ؿٌش کی٘ی ایٗ ٢ؼای٤غ٦ا ،ج٨ؿي ٠ؼاکؽ
ّ١ٞی ك پژك٦كی آزا ا٣ساـ ق٨د جا و ٢١آؿیب ق٤اؿی ،ركز ة ٥ركز قا٦غ پیكؼٗث ك ةا٤ٝغگی
ای ٢ؿاز٠اف را٦تؼدی ةاقی)ٟ
هٌابغ

 آٚاداكد ،ؿیغرؿ٨ؿ #,.2-$كَایٖ ركاةيّ٠٨١ی در دركف ؿاز٠اف٠ ،ا٤٦ا ٥٠پیاـ ركاةيّ٠٨١ی كزارت
ز٧ادؿاز٣غگی ،ش  ،2ص 2

 آٚاداكد ،ؿیغرؿ٨ؿ  #,.3+$ؿؼ٠ای ٥ازح١اّی ك ركاةيّ٠٨١یٗ ،ن٤ٞا٤٦ ٥٠ؼ ٦كحٗ$ ٟن٤ٞا٥٠
ٌ٠اْٝاجی ك جضٛیٛاجی ركاةيّ٠٨١ی ،#ؿاؿ  ،1ق١ارق  ،/ز٠ـحاف ،ص /1
 آٚاداكد ،ؿیغرؿ٨ؿ  #,.3,$اٗکار ّ٠٨١ی٠ ،ا٤٦ا ٥٠اٗؼا ،ظتؼ٣ا ٥٠ا٣سٗ ٢١ؼ٤٦گی ركاةي ّ٠٨١ی
اؿحاف ام٘٧اف ،ق١ارق /

 آٚاداكد ،ؿیغرؿ٨ؿ  #,.3,$ؿؼپؼؿحی ادؼةعف در کارظا٦٥٣ای مْ٤حی" ،ام٘٧اف 5ا٣حكارات ٔؽؿ،
مل 21(20
 صؼیؼی٣ ،سال ك ٠ؼاؿ صٙز #,.4,$ ٨كوْیث ازؼای ًؼح جکؼی ٟارةاب رز٨ع در ؿاز٠اف اؿ٤اد ك
کحاةعاٞ٠ ٥٣ی ج)ا)ا) ةا جأکیغ ةؼ آ٨٠زق٦ای ٗؼ٤٦گ اؿال٠یٗ ،ن٤ٞاٌ٠ ٥٠اْٝات ٞ٠ی کحاةغاری ك
ؿاز٠ا٣غ٦ی ا ًالّات ،ق١ارق 40
 ز٧ا٣گیؼیّٞ ،ی  #,.3-$دكٝث ٠كحؼی ٠غار٠ ،س٠ ٥ٞغیؼیث ج٨ؿْ ،٥ق١ارق  1+ك 1,

ةؼرؿی كوْیث ازؼای ًؼح جکؼی ٟارةاب رز٨ع در گؽی٤ف داكًٞتی ٢اؿحعغاـ در ارجف ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف

3,

 صـی٤ی ٛ٠غـ ،ؿیغّٞی ك ٠ـ ٟٞز١كیغی٧٠ ،غی٥اٝـادات یؽدیظ٨اق ،اص١غ ؿ٨ری "،#,.4,$
ةؼرؿی راةٌة ٠یؽاف روایح٤١غی ةا ٣ض٨ة رٗحار کارک٤اف کال٣حؼی٦ا"ٗ ،ن٤ٞا٠ة پژك٦ف٦ای ا٣حُاـ
ازح١اّی* ؿاؿ چ٧ارـ* ق١ارق ؿ٨ـ*پاییؽ
 ظاکیٔ ،ال٠ؼوا  ،#,.4,$ركش جضٛی ٙةا ركیکؼد ة ٥پایاف ٣ا٨٣ ٥٠یـی ،ج٧ؼاف٣ 5كؼ ٗ٨ژاف
 دا٣ایی ٗؼد ،صـ #,.33$ ٢چاٝف٦ای ٠غیؼت دكٝحی در ایؼاف ،ج٧ؼاف ،ا٣حكارات ؿ١ث
 زارّی٠ ،ض١غ صـی #,.3,$ ٢از ص٨ٛؽ ك کؼا٠ث ا٣ـا٣ی جا ًؼح جکؼی ٟق٨رایْاٝی اداری"٠ ،س٥ٞ
ٗؼآی٤غ ٠غیؼیث ك ج٨ؿْ ،٥جاةـحاف ك پاییؽ(ق١ارق  01ك  ،02از  --جا -4
 رصی١ی ،ؿْیغ ٠ #,.3,$تا٣ی ٠غیؼیث دكٝحی ،ج٧ؼاف ،ا٣حكارات دا٣كگاق ج٧ؼاف

 ؿاز٠اف ٠غیؼیث ك ةؼ٣ا٥٠ریؽی کك٨ر ْ٠ ،#,.3,$اك٣ث ا٨٠ر ٠غیؼیث ك ٤٠اةِ ا٣ـا٣یً"،ؼح جکؼیٟ
٠ؼدـ ك زٞب روایث ارةاب رز٨ع در ُ٣اـ اداری کك٨ر٠ ،ن٨ة ٥ش *,.*,30/+ط ٨٠رخ 3,*-*,+
 ؿکاراف ،اك٠ا  #,.3,$ركش٦ای جضٛی ٙدر ٠غیؼیث ،جؼز٠ ٥١ض١غ ماصتی ك ٠ض٨١د قیؼازی ،چآ
دكـ٨٠ ،ؿـّ ٥اٝی آ٨٠زش ك پژك٦ف ٠غیؼیث ك ةؼ٣ا ٥٠ریؽی)

 ؿیغی جتار ،اُّ ٟؿادات  #,.30$جکؼی ٟارةاب رز٨ع از ُ٤٠ؼ آیات ك ركایات"٠س ٥ٞق١ی ٟیاس(
ق٧ؼی٨ر ،ق١ارق /-
 ؿ٧ؼاةی ،اة٨ا٘ٝى ٜك ٠ض١غ ٣غریٔ ،ال٠ؼوا ز٤غٚی ،ؿیغ صـی ٢اظ٨اف  ،#,.4+$آؿیب ق٤اؿی
ًؼح جکؼی ٟارةاب رز٨ع در ؿاز٠ا٧٣ای دكٝحی٠ ،س ٥ٞدا٣ك٨ر رٗحار ،دا٣كگاق قا٦غ ،جیؼ ،ق١ارق /2(,
ّ تغاهلل زادق ،ؿیغ ٠ض١غ ٠ #,.3-$س ٥ٞدا٣ف ٠غیؼیث ،ج٧ؼاف ،ا٣حكارات دا٣كگاق ج٧ؼاف ،ق١ارق ة٧ار

ٗ ؼج اهلل ،ر٨٤٦رد ١ْ٠ ،#,.3/$اری ؿاز٠اف دكٝث 5گا٠ی ة٤یادی ٢در جکؼی ٟارةاب رز٨ع٠ ،غیؼیث5
جض٨ؿ اداری 5جاةـحاف ،ق١ارق  /4از  ,+4جا ,-+
ٗ یحؽ ؿی٣٨١ؽ ،زی١ؽ ای ك ٣٨٠ا زی ٗیحؽ ؿی٣٨١ؽ ٠ ،#,.32$غیؼیث ظغ٠ات  #-++,$جؼز ٥١دکحؼ
ؿیغ ٠ض١غ اّؼاةی ك داكد ایؽدی ،ج٧ؼاف 5دٗحؼ پژك٦ف٦ای ٗؼ٤٦گی؛ چآ دكـ
ٚ اؿٟزادق ٠یؼکالئی ،اةؼا٦ی ٟك ؿْیغ ا٠یؼ٣ژاد ،ؿیغ ٔال٠ؼوا رو٨ی  #,.4-$ةؼرؿی ٠یؽاف
روایح٤١غی ٠كحؼیاف از کی٘یث ظغ٠ات ارائ ٥قغق در اؿحعؼ٦ای ؿؼپ٨قیغق ظن٨می ك
دكٝحی٣،كؼی٠ ٥غیؼیث ك ٗیؽی٨ٝ٨ژی كرزقی ق١اؿ ،دكرق اكؿ ،ق١ارق اكؿ ،مل /4 – 03
ٚ ؼاٞ٠کیٗ ،ؼا٠ؼز  #,.4-$ر٦یاٗث اؿحؼاجژیک ة ٥اظالؽ صؼٗ٥ای در ٠غیؼیث ق٧ؼی 5ة٤یاف جضٙٛ
جکؼی ٟارةاب رز٨ع.pdf,0+0/0(,.4-+--,www. gharamaleki.ir/files/arti/FI ،
ٚ ؼقچ٤٠ ،٥یژق ٠ ،#,.3,$كحؼی گؼایی در ُ٣اـ ةا٣کی٠ ،س ٥ٞپیاـ ٠غیؼیث ،ؿاؿ دكـ ،ق١ارق -

 کاكؿی ،ؿیغ ٠ض١غروا) ؿٛائیّ ،تاس  #,.3/$ركش٦ای ا٣غازقگیؼی روایث ٠كحؼی) ج٧ؼاف5
ا٣حكارات ؿتؽاف
 گؼ٠ـاری ،ؿیغ ٧٠غی ٠ #,.31$س٠ ٥ٞضـ٤ی ،ٟٚ ،٢ا٣حكارات مغراٝضـی ،٢ة٧ار 31
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 گؼگ آؿ) اؿح٨ارت) ک٤خ زی) ةؼاكف ٠ #,.4.$غیؼیث ٤٠اةِ ا٣ـا٣ی پی٣٨غ اؿحؼاجژی ك ّ،ٜ١
٠حؼز١ی 5٢اّؼاةی ،ؿیغ ٠ض١غ ك ٗیاوی٠ ،ؼزاف ،ا٣حكارات ٧٠کا ،٥٠چآ پ٤سٟ

٨٠ ؿ٨ی ،ؿیغ ٠ض١غ  #,.13$ا١٦یث ك ٛ٣ف ركاةي ّ٠٨١ی در ج٨ؿْ ٥ؿاز٠اف ،ؿاز٠اف ز٧اد
ؿاز٣غگی اؿحاف ام٘٧اف،
٠ ض١غی ،اؿ١اّی٠ ،#,.33$ ٜكحؼی٠غاری ك جکؼی ٟارةاب رز٨ع ج٧ؼاف٨٠ 5ؿـ ٥ظغ٠ات ٗؼ٤٦گی
رؿا) چآ ٘٦حٟ

٠ یؼٔ٘٨ری ،ؿیغ صتیب ا ٥ٝك ٠یذ ٟق٘یْی ركدپكحی ك صتیب زارع اص١غآةادی  #,.32$ؿ٤سف
٠یؽاف ادؼةعكی جکؼی ٟاز ارةاب رز٨ع در ةعف ّ٠٨١ی ةا ركیکؼد جضٞی ٜقکاؼ ،دك٠ا٤٦ا١ّٞ ٥٠ی(
پژك٦كی دا٣ك٨ر رٗحار ،دا٣كگاق قا٦غ ،ؿاؿ پا٣ؽد ،ٟ٦ق١ارق .-
٠ ـْ٨دیّٞ ،ی  ،#,.3-$روایث ٠كحؼی وا ٢٠ةٛاء در ةازار رٚاةث٠ ،س ٥ٞجغةیؼ ،ق١ارق ,--

٧٠ ؼاةیافٗ ،ؼدی ٢ك ا٠یؼ اقکاف ٣نیؼی پ٨ر ك ؿیغ ز١اؿ اٝغیً ٢یتی ً #,.30$ؼح جکؼی ٟارةاب
رز٨ع در ةی١ارؿحاف٦ای آ٨٠زقی رقث٠ ،س ٥ٞدا٣كکغق پؽقکی دا٣كگاق ّ٨ٞـ پؽقکی گیالف ،دكرق
پا٣ؽد ،ٟ٦ق١ارق 02
١ْ٠ ارزادقٔ ،ال٠ؼوا ك ٧٠ؼزاد ؿؼٗؼازی  #,.34$ةؼرؿی ّ٨ا٠ ٜ٠ؤدؼ ّٞ١کؼدی کارک٤اف ك ٠غیؼاف ةؼ
روایث ارةاب رز٨ع ،پژك٦ك٤ا٨ّٞ ٥٠ـ ازح١اّی ،پاییؽ ،ق١ارق  ،0مل از  4جا 01
٠ ض١غ ًاٛٝا٣ی ،پؼكا ٥٣ؿ٨١ئی  ،#,.33$ارزیاةی ادؼات ازؼای ًؼح جکؼی ٟارةاب رز٨ع در ٠یؽاف
كٗاداری ٠كحؼیاف ةا٣کی٠ ،س٠ ٥ٞغیؼیث ج٨ؿْ ٥ك جض٨ؿ 14 ( 1, ،.
٧٠ ؼا٘٣ؼ ،اةؼا٦ی #,.4.$ ٟجتیی ٢زایگاق ك ظ٨اؿحگاق جکؼی ٟارةاب رز٨ع در اؿالـ ك ٚا٨٣ف اؿاؿی
ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼافhttp://www.dadesfahan.ir ،

ُ٠ ا٦ؼی ،آیثاهلل صـی #,.3-$ ٢اظالؽ در ادارق ،ة ٥ک٨قف ز٨اد ظاٛٝی٣ ،ٟٚ ،كؼ ة٨ؿحاف کحاب
ٟٚ
٣ ادریّ ،ؽت ا))) ك ؿیٖ ٣ؼاٚی٠ ،ؼی #,.13$ ٟركش٦ای جضٛی ٙك چگ٣٨گی ارزقیاةی آف در ّ٨ٞـ
ا٣ـا٣ی ،ج٧ؼاف ،ا٣حكارات ةغر
٣ ایبزادق ،ق٤٧از ك ٠ض١غ٠سیغ ٗحاصی  ،#,.33$ارزیاةی کی٘یث ظغ٠ات در دٗاجؼ پٞیؾ& ,+ةا
اؿح٘ادق از ركش ؿؼكک٨اؿ٠ ،س٠ ٥ٞغیؼیث ةازاریاةی ،ؿاؿ چ٧ارـ ،ق١ارق  ،2مل ,.1 (,,1
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