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 چکیده
کَ در ظنّص  یا ژهیوٌُاىی ارجف زيِّری اؿالىی ایؼان ةهضاظ ىأىّریث  یُا گانیو  ُا ؿازىان

در ایً    ةؼایً اؿاس. دارٌغ دکحؼیً دفاّی کكّر، زایگاه ىِيی در کٍٍغ یىدفاع از کیان کكّر ایفا 

ایً جتییً و ةَ ٌلف فؼار از ظغىث  ىفِّمو  یؿازىاٌ ةؼونّّاىم درون و ىلانَ ؿْی ةؼ آن اؿث 

 -ایً جضلیق از نضاظ ُغف کارةؼدی و از ٌّع جّمیفی .پؼداظحَ قّدفؼار از ظغىث  ةؼ ّّاىم

ىِؼآةاد َ ؿؼةازان فؼاری ىٌٍلَ ُّایی یق صاوؼ ىكحيم ةؼ کهیجضل یزاىَْ آىار. ةاقغ یىُيتـحگی 

ً صسو ٌيٌَّ ةَ ّهث ىضغود ییجْ ی. ةؼاةاقغ یى ٌفؼ 103ةَ جْغاد  1395جا قِؼیّر ىاه  1394از دی 

 یحتکپؼؿكٍاىَ پژوُف از ًؼیق  یُا دادهةّدن زاىَْ آىاری از روش ؿؼقياری اؿحفاده قغه اؿث. 

روایی  ( و86/0) اخکؼوٌتىضلق ؿاظحَ ةغؿث آىغه اؿث. وؼیب پایایی پؼؿكٍاىَ ةا اؿحفاده از آنفای 

 كؼار گؼفث. غییجأپؼؿكٍاىَ ٌیؽ ةا اؿحفاده از ٌُؼات ظتؼگان و کارقٍاؿان ىّوّع ىّرد ةؼرؿی و 

 ًیة کَ دُغ یىو رگؼؿیّن دو ىحغیؼه ٌكان پیؼؿّن ةا اؿحفاده از آزىّن ُيتـحگی  ُا یةؼرؿٌحایر 

ّّاىم فؼدی، ) یؿازىاٌ ةؼونّّاىم  وّّاىم ىغیؼیحی و ّّاىم جلٍیٍی( ) یؿازىاٌ درون ّّاىم

 ریٌحاُيچٍیً . دارد وزّدی ىٍْادار ارجتاط ؿؼةازان ظغىث از فؼارظاٌّادگی و ّّاىم ىضیٌی( ةا 

فؼار از ظغىث  ةؼ یؿازىاٌ درونةؼون و  ّّاىم ؼىٍْاداریجاد اٌگؼیة ّنیرگؼؿ میجضه آزىّن از صامم

)فؼدی، ظاٌّادگی و ىضیٌی( ةَ جؼجیب داقحً ةیياری  یؿازىاٌ ةؼوناز ةیً ّّاىم  و ةّده ؿؼةازان

 یؿازىاٌ درونو از ةیً ّّاىم  ؿعحی قؼایي و ةغی آب و ُّا و دنحٍگی ظاٌّاده زـياٌی و رواٌی،

ىیؽان ًّالٌی ةّدن  وارقغ  ؿؼةازان ثیاذ و آزار ،ظغىث ىضم ًییجْ در هیجتْىغیؼیحی و جلٍیٍی( )

 .ةاقٍغ یى ظغىث از فؼار ةؼ ؼیجأد ًیكحؼیةی دارا ىغت ظغىث ٌُام وَیفَ
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 هقدهه

ىعحهفی ةؼای اداره کكّر و جأىیً ٌیازُای ىؼدم وزّد  یُا ارگانٌِادُا و  یا زاىَْدر ُؼ 

ٌیؼوُای ىـهش   .ةاقٍغ یىایً ٌِادُا ٌیؼوُای ىـهش  ًیجؼ یاؿاؿٌغ کَ یکی از ىِيحؼیً و دار

. ُؼ کكّر ةؼای دفاع از ةاقٍغ یىىؼدم آن  ّيّد ىضکو ُؼ ٌُام و ُؼ زاىَْ ؿحّن فلؼات و

جياىیث اروی؛ صفٍ اؿحلالل و ىٍافِ ىهی و ةؼكؼاری ٌُو و اىٍیث ّيّىی در کكّر ٌیازىٍغ 

 ُاؿث ةضؼانةَ ظنّص درىّاكِ نؽوم و ىغ آىّزش دیغه کارآ ،ىٍىتي ،ٌیؼوُای ىـهش ىلحغر

. اؿاس کار ٌیؼوُای ىـهش ٌُو و اٌىتاط در ةیً ایً (23:1384زْفؼی نٍگؼودی،)

حّرات ةا ٌیؼوُاؿث و چٍاٌچَ در ةیً ایً ٌیؼوُا اٌىتاط صاکو ٌتاقغ ایفای وَایف و دؿ

ظغىث از ىِيحؼیً ّّاىهی اؿث کَ ٌَ جٍِا  ازفؼار  . زؼمةاقغ یىاقکال و جؼدیغ ىّازَ 

ةهکَ جّان رزىی و آىادگی  گؼدد یىو اٌىتاط در ةیً ٌیؼوُای ىـهش ىّزب از ةیً رفحً ٌُو 

یش ایً واكْیث و نػا ُيَ کكّرُا ةا درك مض آورد یىُای ىـهش را ٌیؽ ةَ قغت پاییً ٌیؼو

ُای ىـهش را جضث ٌُو و كاّغه جا ةا ووِ كّاٌیً و ىلؼرات ظامی رفحار ٌیؼو اٌغ ٌيّدهؿْی 

ظامی كؼار داده و از وكّع ُؼگٌَّ زؼم و ةی اٌىتاًی از زيهَ فؼار از ظغىث زهّگیؼی 

 59، 58، 57ٌیؼوُای ىـهش )ىّاد  زؼائوةَ كاٌّن ىسازات  جّان یىٌيایٍغ کَ در کكّر ىا ٌیؽ 

و پیكگیؼی از وكّع ىْاوٌث كىایی و صلّكی اداره کم ّفّ ) ٌيّد ( در ایً راؿحا اقاره60و 

 (.2: 1385زؼم،

از زيهَ ٌِادُای ىِو در ُؼ زاىَْ، ٌِادُای ٌُاىی اؿث. کارکؼد و ُياٌٌّر کَ اقاره قغ 

، دفاع از صیات زاىَْ اؿث. ةَ دٌتال گـحؼش روزافؽون ةّروکؼاؿی در ُاوَیفَ ایً ٌِاد

م ارجف ىضّل قغ کَ از ةَ ٌا یا غهیچیپم اىٍیحی زاىَْ ةَ ؿازىان زّاىِ مٍْحی، صفٍ ٌُا

یک ٌِاد ةؼظّردار ةّده و ُـث. رّایث ؿهـهَ ىؼاجب، وزّد رواةي غیؼ  یُا یژگیوکهیَ 

قعنی و وزّد وّاةي از پیف جْییً قغه، ارزیاةی ىغاوم و آىّزش ىـحيؼ در ًّل ظغىث 

 یُا ارجفزغیغ ٌُاىی را از  یُا ؿازىاندیگؼی کَ  یُا یژگیو. از ُاؿث یژگیواز زيهَ ایً 

فلي از یک قعل یا فؼىاٌغه پیؼوی  ُا آن، ایً اؿث کَ کٍغ یىؿٍحی و کالؿیک ىحيایؽ 

، وَیفَ قّد یى، ةهکَ ًتق ىلؼرات و دؿحّراجی کَ ّيّىاً از ىؼازِ ؿیاؿی مادر کٍٍغ یٌي

 .(5: 1379امغؼزاده،) دٍُغ یىظّد را اٌسام 
ّالوه ةؼ کيیث افؼاد کَ ةؼای ُؼ ٌیؼوی ٌُاىی ىِو اؿث؛ كغرت جضؼك، زػب و کارایی افؼاد  

الزم اؿث افؼاد ٌُاىی از ُؼ زِث در قؼایي ىْیً و  يیث زیادی دارد. ةؼای ایً ىٍُّر،ٌیؽ اُ
اىکاٌات ؿازىان ٌُاىی ىذم جغػیَ، ةِغاقث،  .ووْیث آىّزقی ىْلّنی كؼار داقحَ ةاقٍغ
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ةَ  ةِیٍَ ٍُگی، ورزقی و جفؼیضی ةایغ ةَ صغ کافی فؼاُو ةاقغ؛ از افؼاد اؿحفادهاىکاٌات فؼ
دوره . در (7:1381 ،یانِ فحش) قّدّيم آیغ و فؼاىیً در اؿؼع وكث و ةَ ةِحؼیً قکم آن ازؼا 

، قٌّغ یىٌّ و ٌُيی ىحفاوت ةا ٌُو ىضیي كتهی ظّد ىّازَ  یا زاىَْظغىث ؿؼةازی، زّان ةا 
ز ُيَ در ایً ٌُام و در ایً ىلٌِ از زٌغگی زّان اُيیث ظاص دارد، چیؽی کَ ةیف ا

اؿث. در ایً زاىَْ، زّان ةایغ ظّد را ةا ىلؼرات صاکو در ٌیؼوُای ىـهش جٌتیق « یؼیپػ ٌُو»
دُغ. در ّیً صال، ایً ازحياع زغیغ ةایغ از ُيتـحگی و ُيكکهی ةؼظّردار گؼدیغه و افؼاد 

ٌكان دٍُغ؛ چؼا کَ وزّد ایً ٌُام ةـحگی جام ةَ اٌىتاط صاکو آن، ٌـتث ةَ آن جْهق ظاًؼ 
 یُا واکٍفاز كّاٌیً ؿؼپیچی کٍٍغ. جعٌی از كّاٌیً و فؼاىیً،  ٌتایغ  ةؼ آن دارد. افؼاد

ىْاوٌث كىایی و صلّكی اداره کم ّفّ و پیكگیؼی از وكّع ) داردقغیغی را ةَ دٌتال 
ىضیٌی ىيکً اؿث اجفاق ةیافحغ، ةضخ فؼار  یکی از ىْىالجی کَ در چٍیً (.22: 1385زؼم،

کَ ةؼای ایً افؼاد  ازحياّی یُا ثیىضؼوىو  کَ ةَ دنیم ىكکالت كىایی ةاقغ یىؿؼةازان 
. ةغون قک قٍاؿایی ّّاىم ةاقغ یىةَ ُيؼاه داقحَ ةاقغ؛ از اُيیث ةاالیی ةؼظّردار  جّاٌغ یى

. نػا ةا ةاقغ یىٌُاىی از اُيیث ةاالیی ةؼظّردار  یُا ؿازىانةؼ چٍیً ٌاٍُساری ةؼای  ىؤدؼ
ىؤدؼ ةؼ ةؼوز  یؿازىاٌ درونةَ آٌچَ گفحَ قغ در ٌُؼ اؿث در ایً پژوُف ّّاىم ةؼون و جّزَ 

زؼم فؼار از ظغىث ؿؼةازی و راُکارُای کاُف ایً زؼم ىكعل جا از ایً ًؼیق ىْىم فؼار 
م کاُف یافحَ و قاُغ افؽایف روز افؽون از ظغىث از زّاٌان و ؿؼةازان دنیؼ ایً ىؼز و ةّ

ةاالظل ٌیؼوی ُّایی ارجف ج.ا.ا ةاقیو. ةا جّزَ  1ج.ا.ا آىادگی و جّاٌایی رزىی ٌیؼوُای ىـهش
کَ چَ ّّاىهی ةؼ روی فؼار ؿؼةازان جأدیؼگػار  قّد یىىٌؼح  ؿؤالةَ ىّارد ذکؼ قغه ایً 

ا ةا قٍاؿایی و ةؼرؿی ّّاىم درون ؟ آیةاقغ یى؟ ُيچٍیً ایً جأدیؼ ةَ چَ ىیؽاٌی ةاقٍغ یى
ّهيی و  یُا روشةکارگیؼی  ةا جّان یىؿازىاٌی ىؤدؼ ةؼ ةؼوز زؼم فؼار از ظغىث ؿؼةازی 

  ، زؼم فؼار از ظغىث را در ةیً ؿؼةازان را کاُف داد؟ىٍاؿب یُا ّهیقاؿحفاده از 

 

 هبانی نظری 

 خدهت سربازی

کؼدن، جا پای زان در رزم ایـحادن وزان ؿؼةازی درنغث ةَ ىٍْای ةاظحً ؿؼ، زاٌفكاٌی 
ی ىـهش کكّرُا، ؿؼةازی اىا در امٌالح اىؼوزی ظغىث دائيی یا ىّكث در ٌیؼوُا .ةاظحً اؿث

رؿٍغ ةَ  ىی( ؿال 18 ىذالً) ةؼظی از کكّرُا ىؼداٌی را کَ ةَ ؿً ظامی .قّد یىٌاىیغه 
ایً ( کّةا ىاٌٍغ) دیگؼ از کكّرُاایؼان(، درةؼظی  کٍٍغ )ىاٌٍغ ظغىث وَیفَ ؿؼةازی اّؽام ىی

                                                           

 زيِّری  اؿالىی ایؼان - 1
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ةا ایً صال ةؼظی از افؼادی کَ از ٌُؼ . (21:1385 ىّؿّی،دارد )ازتار ةؼای زٌان ٌیؽ وزّد 
( ُای فیؽیکی یا رواٌی ُيچّن ٌارؿایی) قٌّغ ةَ دالیم گٌّاگّن ؿٍی ىكيّل ایً ظغىث ىی

ازتاری ٌیـث و زّاٌان قٌّغ. در ةؼظی دیگؼ از کكّرُا ظغىث ؿؼةازی  ازظغىث ىْاف ىی
فؼاظّان . اىؼیکا() ٍغیدرآکكّرقان  یا صؼفَداوًهتاٌَ ةَ اؿحعغام ارجف  جّاٌٍغ ةَ مّرت ىی

ظغىث وَیفَ ّيّىی در قؼایي ّادی غانتًا در ایً کكّرُا وزّد ٌغارد ونی صاکيان ایً 
 ْی،كاٌکٍٍغ ) کكّرُا اصحيال ایً فؼاظّان درقؼایي اوٌؼاری را ةَ ُیچ وزَ رد ٌيی

14:1392). 
 

 فرار از خدهتجرم 

 51 وىاده  137کَ ىكحيم ةؼ ٌیؼوُای ىـهش زيِّری اؿالىی ایؼان  زؼائوكاٌّن ىسازات 
ةَ  25/10/92جنّیب و در ىّرظَ  در ىسهؾ قّرای اؿالىی 9/10/82جتنؼه اؿث در ىّرظَ 

کَ ىّاد  اؿث ىٍحكؼ گؼدیغه 12/11/82قّرای ٌگِتان رؿیغه و در روزٌاىَ رؿيی ىّرخ  جأییغ
 کق یةآن اظحناص دارد.  یُا ىسازاتایً كاٌّن ةَ اكـام زؼم فؼار از ظغىث و  77انی  57

را ةؼ دوش گؼفحَ و  ُا ثیىـئّن یةَ ٌّّ قٌّغ یى یفَ ّيّىیَ وارد ظغىث ٌُام وَک یـاٌک
دوره در  .(43:1374ىؼادی،گؼدٌغ ) یىآىاده  یار و جالش ازحياّکةؼ ّؼمَ  ییورود ٌِا یةؼا

ظّد ىّازَ  یي كتهیىض یىحفاوت ةا ٍُسارُا یٌّ و ٌُاى یا زاىَْزّان ةا  یظغىث ؿؼةاز
 ةؼظّردار اؿث، یار ةاال و ظامیث ةـیً دوره از اُيیدر ا یؼیپػ ٌُو یژگیو یو از ًؼف قّد یى

 یچیؿؼپ ُا فؼىانق داده و از یىـهش جٌت یؼوُایو ةؼ ٌکغ ظّد را ةا ىلؼرات صایَ زّان ةاکچؼا 
 اؿث، یَ ىنغاق ةارز آن فؼار از ظغىث ؿؼةازک یؽیىعحهف ٌِادگؼ یُا زهّه کَ آنصال  ٍغ.کٌ

ً یةا ا قّد یىىـهش ىضـّب  یؼوُایِ در ٌیقا زؼائوىْىم قغه و از  یکم ةَ یاىؼوزه جتغ
ارؿاز ٌتّده و در کٍّن کّر جاکغه ىػیاّيال قغه ٌـتث ةَ پغ ٌفؼ و دایوزّد ىسيَّّ جغاة

اب زؼم فؼار از ظغىث کىؤدؼ ةؼ ارج یُا ؽهیاٌگّهم و  یالزم اؿث ويً ةؼرؿ ییً فىایچٍ
اب زؼم و کاُف ارجکو ادؼ ةعف زِث  یارةؼدک یارُاکً اؿاس راُیةؼ ا، فَیؿؼةازان وَ

ةَ ایً کیفیث زؼم فؼار از ظغىث  .(34: 1389. )ىٍنّر، از وكّع آن اكغام گؼدد یؼیكگیپ
؛ درزىان مهش ةیف (اّو از کادر یا وَیفَ) ٌُاىی یا اٌحُاىیچٍاٌچَ پؼؿٍم : کَ اةغی یىجضلق 

 59و  58ىاده روزىحّانی ؿؼ ظغىث صاوؼ ٌكٌّغ و ّػر ىّزِی ُو ٌغاقحَ ةاقٍغ، ةؼاةؼ  15 از
 ؼٌغیگ یكؼارىىضـّب قغه، جضث جْلیب كاٌٌّی  "فؼاری" ٌیؼوُای ىـهش، زؼائوكاٌّن ىسازات 

. ةَ ىّزب كّاٌیً و ىلؼرات اؿحعغاىی و کیفؼی (1382كاٌّن ىسازات زؼائو ٌیؼوُای ىـهش، )
ارجف، ُؼٌُاىی ةَ زؽ ایام جٌْیم و ایام ىؼظنی ىَّف اؿث کَ ةؼاةؼ ةؼٌاىَ اّالم قغه، ُؼ 

 ٍغیگّ یىصال اگؼ یک یا چٍغ روز در ىضم کارش صاوؼ ٌگؼدد،  .روز درظغىث صاوؼقّد
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و  گؼدد یىكٌِ و ازآىارُا کـؼ  ٌيّده و ازجاریط قؼوع غیتث، صلّق و ىؽایای او "غیتث"
جضلق پیغا ٌيّده و ةایـحی ةؼای فؼار از ظغىث ىحّانی جساوز ٌيایغ، زؼم  روز 15 اگؼغیتث از

آن قعل پؼوٌغُای جكکیم گؼدد جا پؾ از ىْؼفی یا دؿحگیؼی درىؼازِ كىائی ىّرد 
 63و  61ّاد ىةؼاةؼ . ُيچٍیً (1390كاٌّن ظغىث وَیفَ ّيّىی،  1ىاده ) ؼدیكؼارگرؿیغگی 

)ؿحاد کم ٌیؼوُای  ىـهش ٌیؼوُای داةث و وَیفَ اّىایكاٌّن ىسازات زؼائو ٌیؼوُای ىـهش، 
 زىان در ُؼگاه ىـهش، ارجف، ؿپاه، ٌیؼوی اٌحُاىی و وزارت دفاع و پكحیتاٌی ٌیؼوُای ىـهش(

ىضـّب  فؼاری ةاقٍغ، ٌغاقحَ ىّزِی ّػر و ٌيایٍغ غیتث ىحّانی روز پٍر از ةیف زٍگ
 .(1390،  یؽداٌیانگؼدٌغ ) یى

 ایراى فه سربازی دریخدهت وظ

 یاؿالى یىسهؾ قّرا 1390آةان فَ ّيّىی ىنّب یكاٌّن ظغىث وَ یکًتق ىاده 
ةؼاةؼ ىلؼرات  یفَ ّيّىیهف ةَ اٌسام ظغىث وَکؼان ىیا یاؿالى یّر زيِّرکَ اجتاع ذیهک»
ؿال و ىؼاصم آن  یؿ یّيّى فَیظغىث وَ»ً كاٌّن، یا 4و ًتق ىاده « ً كاٌّن ُـحٍغ.یا

 م اؿث:یَ ىكيّالن ةَ قؼح ذیهک یةؼا

 از ةاقٍغ، در یَ ىكيّالن ىازاد ةؼ ٌک یانف: ىغت دوره وؼورت دو ؿال اؿث و در مّرج
 اةغ.یم یىاه جله 18ً ىغت جا یجّاٌغ ا یم كّا، ىکب فؼىاٌغه ىُْو یمّرت جنّ

 اط، ُكث ؿالیب: دوره اصح 
 ؼه اول، ده ؿالیج: دوره ذظ 
 ؼه دوم، ده ؿالید: دوره ذظ. 

ادر داةث کكّر را ةَ دو گؼوه کىـهش  یؼوُای، ٌیهک یةٍغ ًتلَ یکجّان در  یب ىیً جؼجیةَ ا 
ىـهش  یؼوُایٌ یً ٌاىَ اٌُتاًییآ 5َ ًتق ىاده کؼد کـو یفَ )ؿؼةازان( جلیّران( و وَی)پا
ةؼاةؼ  یفَ ّيّىیغىث وََ ىکهف ةَ اٌسام ظکؼان یا یاؿالى یّر دونث زيِّرکَ اجتاع ذیهک»

ً ىاده یو ًتق جتنؼه ا« قٌّغ یغه ىیىلؼرات كاٌّن ُـحٍغ، از ةغو ورود ةَ ظغىث ؿؼةاز ٌاى
و  ىـهش در ُؼ درزَ یؼوُایٍان ٌکارکَ یهک یؿؼةاز چٍاٌچَ ىؼؿّم اؿث ةؼا یٍّّان افحعار»

 .«رود یار ىکَ ةاقٍغ ةَ ک یىلاى
 

 پیطینه تحقیق

ةَ آن اقاره کؼد ّتارجٍغ از جضلیلاجی کَ در ؿٌش پایان  جّان یىجضلیلاجی کَ در ایً راؿحا 

کارقٍاؿی ارقغ وىلاالت ىعحهف و ُيچٍیً جضلیلاجی کَ جّؿي ىؼازِ ٌُاىی ىّرد  یُا ٌاىَ

 ةؼرؿی وکٍکاش واكِ قغه اؿث:
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 «پیكیٍَ و جاریط ظغىث وَیفَ ّيّىی در زِان و ایؼان» ةا ٍّّان یا درىلانَ( 1392) یرزت

وی ةیان داقحَ کَ ةا . اؿثةَ ةؼرؿی جاریعچَ ظغىث وَیفَ ّيّىی در زِان و ایؼان پؼداظحَ 

کَ  ویرؿ یىً ٌحیسَ یط جكکیم اونیً زّاىِ جا ةَ اىؼوز ةَ ایىٌانَْ ٌضّه ؿؼةازگیؼی از جار

ؿؼةازگیؼی ىْيّالً ٌّّی ُيتـحگی  یُا روش کی ازیةیً ووْیث ؿیاؿی یک کكّر و اٌحعاب 

هی ةَ یگؼ، کكّری کَ از دتات ؿیاؿی ةؼظّداراؿث، ىْيّالً جيایةَ ّتارت د. ىٍفی وزّد دارد

ةؼای ىذال . ف ىغت ظغىث ؿؼةازی و اؿاؿاً ةکارگیؼی ٌُام ظغىث وَیفَ ّيّىی ٌغاردیافؽا

 ظّاٌغ یىىث ؿؼةازی فؼا ؿال را ةَ ظغ 60 جا 17 کكّری ىاٌٍغ آنيان درزٍگ زِاٌی اول ذکّر

ىیالدی ةا در ٌُؼگؼفحً ووْیث ؿیاؿی ظّد، ازؼای كاٌّن  2011 و ُيیً کكّر در ؿال

ُيکاری  یُا ؿازىاندرایً ىیان وزّد . آورده اؿثظغىث وَیفَ ّيّىی را ةضانث جْهیق در 

 کؼدهساد یغار ةیً کكّرُای ّىّایساد رواةي ؿیاؿی پایدر ا یا ةؼزـحٌَُاىی ىذم ٌاجّ ٌلف 

ث ٌُاىی ةلیَ کكّرُا را داراؿث و یصيا قّد یىٍؼو کكّری کَ ّىّ چٍیً پیياٌی یازا. اؿث

 ک ازکكّرُای ّىّ ةؼاةؼ ةا صيهَ ةَ ُيَ آٌِا اؿث.یپیيان ٌاجّ صيهَ ةَ ُؼ  1 ىٌاةق ىاده

 یرواٌ ؿالىث ةؼ یؿؼةاز ظغىث یآىّزق دوره جأدیؼ ةؼرؿی ةَ جضلیق در( 1392) پّر ًانتی

 اّؽاىی دوره آىّزش جضث ؿؼةازان از ٌفؼ 150 روی پژوُف ًیا اؿث. پؼداظحَ اؿث ؿؼةازان

 ةا کَ ةّد آن از صاکی ریٌحا آىّزقی اٌسام گؼفحَ و ىؼاکؽ از کیی 1392 ىاه ّریقِؼ اةحغای

 اىا دارد، ىٍفی جأدیؼ ؿؼةازان رواٌی ؿالىث ةؼ ٌُاىی آىّزش دوره ذاجی ظنّمیات ٍکَیا وزّد

 در ؿؼةازان رواٌی ؿالىث صفٍ ةاّخ آىّزقی، دوره ًّل در قغه گؼفحَ کار ةَ جيِیغات

 التکىك و ىـائم یةؼرؿ ٍّّان ةا پژوُكی در (،1378) ىلغم اتیص .قّد یى ىٌهّب ؿٌش

 َک ایً ٌحیسَ رؿیغ ةَ یكیيایپ روش ةَ فَ،یوَ ظغىث دوران در ؿپاه یٍیزى یؼویٌ ؿؼةازان

 ٍُگام در ؿؼةازان التکىك ،یآىّزق التکىك صّزهچٍغ  ةَ ؿؼةازان، التکىك ًیجؼ ىِو

 التکىك ؿؼةازان و یتاٌیپكح التکىك ؿؼةازان، ةا یرفحار و یحیؼیىغ التکىك ،یؿازىاٌغُ

 را التکىك و ىـائم از یا پاره ،ُا صّزه ًیا از غامک ُؼ َک گؼدد یى ظالمَ ؿؼةازان یادار

 .ؼدیگ یدرةؼى

 ( ىغل ىفِّىی جضلیق1 قکم

 

 

                                                               

 یسازماندرونعوامل 

 تقنینیعوامل  -

 عوامل مدیریتی -

 

 خدمتفرار از 

 یسازمانبرونعوامال 

 عوامل شخصی -

 عوامل خانوادگی -

 عوامل محیطی -
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 قیروش ضناسی تحق

از  یفی، جّمُا داده یو از نضاظ ٌضّه زيِ آور یکارةؼدً پژوُف، از نضاظ ُغف یق ایروش جضل

 یحتکق پؼؿكٍاىَ یاز ًؼ ُا یَفؼوآزىّن  یق اًالّات الزم ةؼایً جضلیةاقغ. در ا یٌّع ُيتـحگی ى

اؿث. روایی  86/0ىضلق ؿاظحَ ةغؿث آىغه اؿث. وؼیب پایایی پؼؿكٍاىَ ةا اؿحفاده از آنفای کؼوٌتاخ 

كؼار گؼفث.  ییغجأپؼؿكٍاىَ ٌیؽ ةا اؿحفاده از ٌُؼات ظتؼگان و کارقٍاؿان ىّوّع ىّرد ةؼرؿی و 

جا  1394از دی ىِؼآةاد َ ؿؼةازان فؼاری ىٌٍلَ ُّایی یق صاوؼ ىكحيم ةؼ کهیجضل یزاىَْ آىار

ىضغود ةّدن زاىَْ  ةَ ّهثً صسو ٌيٌَّ ییجْ یةؼا. ةاقغ یى ٌفؼ 103ةَ جْغاد  1395قِؼیّر ىاه 

 .اؿحفاده قغه اؿث. آىاری از روش ؿؼقياری

 تحقیق یها افتهی

 تحلیل آهار توصیفی

جضهیم آىار جّمیفی ةَ جفکیک ویژگیِای زيْیث قٍاظحی در ةیً ؿؼةازان فؼاری پایگاه یکو  

اٌسام گؼفث.  ىضم زٌغگی ظاٌّادهو  جأُم، ووْیث قکاری ىِؼآةاد قاىم ىیؽان جضنیالت، ؿً

 -در راةٌَ ةا ىیؽان جضنیالت کارکٍان، ةیكحؼ پاؿط ٌحایر ةغؿث آىغه ةغیً قؼح ةّده اؿث:

 درمغ 2درمغ زیؼ دیپهو،  31 ًیُيچٍ( دارای ىغرك دیپهو ةّدٌغ. درمغ 64دٍُغگان )

پاؿط دٍُغگان ةَ  ، اکذؼیثقّد یىُيان ًّر کَ ىكاُغه  درمغ کارداٌی ةّدٌغ. 3کارقٍاؿی و 

 -در راةٌَ ةا ؿً پاؿط .ةاقٍغ یىدارای جضنیالت دیپهو كٍاىَ از نضاظ ىیؽان جضنیالت پؼؿ

درمغ از  30ؿال كؼار داقحٍغ. 20جا  18در گؼوه ؿٍی  (درمغ 41آٌِا )دٍُغگان، اکذؼیث 

 13ؿال و  26جا  24درمغ در گؼوه ؿٍی  16ؿال،  23جا  21پاؿط دٍُغگان در گؼوه ؿٍی زیؼ 

پاؿط دٍُغگان  جأُمدر راةٌَ ةا ووْیث  ؿال كؼار داقحٍغ. 26درمغ ٌیؽ در گؼوه ؿٍی ةاالی 

و ةهضاظ ىضم زٌغگی ظاٌّاده، ةیكحؼ  اٌغ ةّده ىحأُمدرمغ  17درمغ ىسؼد و  81

درمغ در قِؼؿحان  8جِؼان و  صّىَدرمغ در  45( در جِؼان، درمغ 47) دٍُغگان پاؿط

 .ةاقٍغ یى، ؿاکً اؿحان جِؼان ٌيٌَّ زاىَْةٍاةؼایً اکذؼیث  .کٍٍغ یىزٌغگی 
 اسویرنوف -لووگروفوآزهوى ک 

. ویکٍ یىاؿيیؼٌّف اؿحفاده  -ةؼای آزىّن ٌؼىال ةّدن ىحغیؼُای جضلیق از آزىّن کّنيّگؼوف

اؿث. در ایً آزىّن  ُا دادهفؼض مفؼ ىتٍی ةؼ ٌؼىال ةّدن و فؼض یک صاکی از ٌؼىال ٌتّدن 

ةاقغ، فؼض مفؼ آزىّن رد ٌكغه و  0.05( ةغؿث آىغه ةؽرگحؼ از Sigاگؼ ؿٌش ىٍْاداری )

گفث  جّان یىفؼض مفؼ رد قغه و  ٍنّرتیؼایغو در  قّد یىپػیؼفحَ  ُا دادهٌؼىال ةّدن جّزیِ 

ی جياىی ( ةغؿث آىغه ةؼاSig) یدار یىٍْجّزیِ ٌؼىال ٌغارٌغ. چّن ىلغار ؿٌش  ُا دادهکَ 
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 جّان یىو  قّد یى غییجأ H0( ةیكحؼ اؿث، در ٌحیسَ فؼویَ αىحغیؼُای جضلیق از ىلغار ظٌا )

 .ةاقٍغ یىٌؼىال  ُا دادهگفث کَ 

ظالمَ ٌحایر صامم از آزىّن کّنيّگؼوف اؿيیؼٌّف( 1 زغول  

 آزهوى نتیجه سطح هعناداری Zآهاره  ها هؤلفه

 ٌؼىال اؿث. ُا داده 12/0 52/2 ّّاىم ظاٌّادگی

 ٌؼىال اؿث. ُا داده 21/0 96/2 ّّاىم ىضیٌی

 اؿث.ٌؼىال  ُا داده 43/0 81/3 ّّاىم فؼدی

 اؿث.ٌؼىال  ُا داده 54/0 42/3 ّّاىم جلٍیٍی

 اؿث.ٌؼىال  ُا داده 58/0 98/3 ّّاىم ىغیؼیحی

کَ جّزیِ  دُغ یىؼٌّف( ٌكان اؿيی -ٌحایر صامم از آزىّن ٌؼىانیحی )کّنيّگؼوف

. ةٍاةؼایً ةؼای آزىّن ىحغیؼُا و ةَ ىٍُّر ةاقغ یىجياىی ىحغیؼُای جضلیق ٌؼىال  یُا داده

 )وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن و جضهیم رگؼؿیّنپاراىحؼیک یُا آزىّنز جضهیم اؿحٍتاًی ا

 .گؼدد یىاؿحفاده 

 تحلیل فرضیات تحقیق

و فؼار از ظغىث ؿؼةازان ارجتاط ىٍْاداری  یؿازىاٌ درونةیً ّّاىم ةؼون و  فرضیه اصلی:

 .وزّد دارد
 عواهل دروى سازهانی عواهل بروى سازهانی یآهار یها ضاخصه 

 414/0** 328/0** ؼؿّنیپ یُيتـحگوؼیب  فؼار از ظغىث

 000/0 000/0 (sig) یدار یؿٌش ىٍْ

 103 103 ٌيٌَّ جْغاد

ارجتاط ىٍْاداری وزّد  از ظغىث ؿؼةازانفؼویَ اول فؼّی: ةیً ّّاىم ظاٌّادگی و فؼار  -

 دارد.

 جّزیِ فؼاواٌی ىحغیؼُای جضلیق (3 زغول

خیلی  

 کن

بی  کن

 نظرم

خیلی  زیاد

 زیاد

 35 44 11 9 1 در فؼارىكکالت ىانی ظاٌّاده  ؼیجأد

 45 28 9 14 4 دنحٍگی ةؼای ظاٌّاده در فؼار ؼیجأد

 27 33 24 12 4 وزّد اظحالف و زغایی ةیً وانغیً در فؼار ؼیجأد

 ایً فؼویَ ةَ مّرت زیؼ در كانب فؼویَ آىاری جْؼیف قغه اؿث:

H0= ارجتاط ىٍْاداری وزّد ٌغارد ةیً ّّاىم ظاٌّادگی و فؼار از ظغىث ؿؼةازان  
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H1= ارجتاط ىٍْاداری وزّد دارد ةیً ّّاىم ظاٌّادگی و فؼار از ظغىث ؿؼةازان  

 وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّنآزىّن ٌحایر  (4زغول 

 هیساى رابطه خطای هحاسبه ضده هتغیر هستقل

 0/13 16/0 ىكکالت ىانی ظاٌّاده

 0/51 00/0 دنحٍگی ةؼای ظاٌّاده

 0/22 02/0 وزّد اظحالف و زغایی ةیً وانغیً

ةا جّزَ ةَ زغول فّق کَ در آن ظٌای ىضاؿتَ قغه در ظنّص وزّد اظحالف و زغایی ةیً  

 ،(α;05/0) قغه( از ؿٌش ظٌای در ٌُؼ گؼفحَ 00/0) ظاٌّادهدنحٍگی ةؼای  ( و02/0) ًیوانغ

. ةَ ّتارت ةاقغ یىةؼای ُؼ دو ىّرد ةؼرؿی  H0کَ ایً ةَ ىٍْای رد فؼویَ  ةاقٍغ یى جؼ کو

ةیً وزّد اظحالف و راةٌَ ىذتث و ىٍْاداری ىغّی قغ کَ  جّان یى% 95دیگؼ، ةا اًيیٍان 

ةا  ًیُيچٍ وزّد دارد.ةا فؼار از ظغىث ؿؼةازان دنحٍگی ةؼای ظاٌّاده  زغایی ةیً وانغیً و

از ؿٌش ظٌای در ( کَ 16/0) ظاٌّادهىكکالت ىانی ظٌای ىضاؿتَ قغه در ظنّص جّزَ ةَ 

ةَ . ةاقغ یى H0فؼویَ  غییجأ؛ کَ ایً ةَ ىٍْای ةاقٍغ یىةیكحؼ  ،(α;05/0) قغهٌُؼ گؼفحَ 

ةا فؼار از ىكکالت ىانی ظاٌّاده ىغّی قغ کَ ةیً  جّان یى% 95ّتارت دیگؼ، ةا اًيیٍان 

 راةٌَ ىٍْاداری وزّد ٌغارد.ظغىث ؿؼةازان 
 ٌحایر آزىّن جضهیم رگؼؿیّن دوىحغیؼه (5 زغول

 سطح هعناداری tآهاره  پاراهترهابرآورد  هدل

 00/0 72/9  ىتغأّؼض از 

 32/0 99/0 08/0 ةازده ىكکالت ىانی ظاٌّاده

 00/0 53/5 48/0 دنحٍگی ظاٌّاده

 17/0 35/1 12/0 اظحالف و زغایی ةیً پغر وىادر

را ةؼ روی فؼار ؿؼةازان  ؼیجأدکَ دنحٍگی ظاٌّاده ةیكحؼیً  دُغ یىٌحایر رگؼؿیّن فّق ٌكان 

 در ّّاىم ظاٌّادگی دارد.

ارجتاط ىٍْاداری وزّد  : ةیً ّّاىم ىضیٌی و فؼار از ظغىث ؿؼةازاندومفؼویَ فؼّی  -

 دارد.

 جّزیِ فؼاواٌی ىحغیؼُای جضلیق (6 زغول

 خیلی زیاد زیاد بی نظرم کن خیلی کن 

 41 30 12 14 3 فامهَ دور ىضم ظغىث جا ىضم ؿکٌّث

 32 24 8 29 7 ىیؽان ؿعحی قؼایي آب و ُّا

وزّد اظحالف و زغایی ةیً وانغیً در  ؼیجأد

 فؼار

6 18 15 28 33 
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 جْؼیف قغه اؿث:ایً فؼویَ ةَ مّرت زیؼ در كانب فؼویَ آىاری 

H0=ةیً ّّاىم ىضیٌی و فؼار از ظغىث ؿؼةازاٌارجتاط ىٍْاداری وزّد ٌغارد 

H1=ةیً ّّاىم ىضیٌی و فؼار از ظغىث ؿؼةازاٌارجتاط ىٍْاداری وزّد دارد 

ةا جّزَ ةَ آٌچَ گفحَ قغ ةَ کيک آزىّن وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن ایً آزىّن ىّرد 

 زغول ذیم آىغه اؿث:ةؼرؿی كؼار گؼفث کَ ٌحایر آن در 
 ٌحایر آزىّن وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن (7 زغول

 هیساى رابطه خطای هحاسبه ضده هتغیر هستقل

 00/0 49/0 فامهَ دور ىضم ظغىث جا ىضم ؿکٌّث

 00/0 0/61 ؿعحی قؼایي آب و ُّا

 00/0 0/48 یضیجفؼ ورزقی، یُا ةؼٌاىَوْف 

ةا جّزَ ةَ زغول فّق کَ در آن ظٌای ىضاؿتَ قغه در ظنّص فامهَ دور ىضم ظغىث 

 یضیجفؼورزقی،  یُا ةؼٌاىَ( و وْف 00/0) ُّا(، ؿعحی قؼایي آب و 00/0) ؿکٌّثجا ىضم 

کَ ایً ةَ ىٍْای رد  ةاقٍغ یى جؼ کو ،(α;05/0) قغه( از ؿٌش ظٌای در ٌُؼ گؼفحَ 00/0)

ىغّی  جّان یى% 95. ةَ ّتارت دیگؼ، ةا اًيیٍان ةاقغ یىةؼای ُؼ ؿَ ىّرد ةؼرؿی  H0فؼویَ 

قغ کَ راةٌَ ىذتث و ىٍْاداری ةیً فامهَ دور ىضم ظغىث جا ىضم ؿکٌّث، ؿعحی قؼایي 

 ةا فؼار از ظغىث وزّد دارد. جفؼیضی ورزقی، یُا ةؼٌاىَآب و ُّا و وْف 

ُؼ یک از ّّاىم ىضیٌی ةؼ فؼار ؿؼةازان از رگؼؿیّن اؿحفاده گؼدیغ  ؼیجأدةؼای ةؼرؿی ىیؽان 

 :گؼدد یىو زغول ظالمَ آزىّن در زیؼ ارائَ 
ٌحایر آزىّن جضهیم رگؼؿیّن دوىحغیؼه (8 زغول  

 سطح هعناداری tآهاره  پاراهترهابرآورد  هدل

 00/0 18/11  ىتغأّؼض از 

 00/0 39/3 22/0 فامهَ دور ىضم ظغىث جا ىضم ؿکٌّث

 00/0 80/5 38/0 آب و ُّاو ةغی ؿعحی قؼایي 

 00/0 03/4 25/0 یضیجفؼ ورزقی، یُا ةؼٌاىَوْف 

را ةؼ  ؼیجأدةیكحؼیً  آب و ُّاو ةغی ؿعحی قؼایي کَ  دُغ یىٌحایر رگؼؿیّن فّق ٌكان 

 روی فؼار ؿؼةازان در ّّاىم ىضیٌی دارد.

ارجتاط ىٍْاداری وزّد  ؿؼةازان و فؼار از ظغىث فؼویَ ؿّم فؼّی: ةیً ّّاىم قعنی -

 دارد.
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 جّزیِ فؼاواٌی ىحغیؼُای جضلیق (9 زغول

 خیلی زیاد زیاد بی نظرم کن خیلی کن 

ٌغاقحً اٌگیؽه کافی زِث گؼفحً کارت 

 پایان ظغىث

12 20 22 30 24 

 10 30 17 34 9 ٌیازُای زٍـی ًیجأىىـائم ىؼجتي ةا 

 28 39 7 25 1 ىیؽان داقحً ةیياری )زـياٌی رواٌی(

 36 33 18 10 3 ىّاد ىعغر داقحً اّحیاد ةَ

 ایً فؼویَ ةَ مّرت زیؼ در كانب فؼویَ آىاری جْؼیف قغه اؿث:

H0=ةیً ّّاىم قعنی و فؼار از ظغىث ؿؼةازاٌارجتاط ىٍْاداری وزّد ٌغارد 

H1=ةیً ّّاىم قعنی و فؼار از ظغىث ؿؼةازاٌارجتاط ىٍْاداری وزّد دارد 

آٌچَ گفحَ قغ ةَ کيک آزىّن وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن ایً آزىّن ىّرد ةؼرؿی ةا جّزَ ةَ 

 كؼار گؼفث کَ ٌحایر آن در زغول ذیم آىغه اؿث:

 ٌحایر آزىّن وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن (10زغول 

 هیساى رابطه خطای هحاسبه ضده هتغیر هستقل

 00/0 51/0 ٌغاقحً اٌگیؽه کافی زِث گؼفحً کارت پایان ظغىث

 00/0 35/0 ٌیازُای زٍـی ًیجأىىـائم ىؼجتي ةا 

 00/0 52/0 ىیؽان داقحً ةیياری )زـياٌی رواٌی(

 10/0 16/0 ىّاد ىعغر داقحً اّحیاد ةَ

ةا جّزَ ةَ زغول فّق کَ در آن ظٌای ىضاؿتَ قغه در ظنّص ٌغاقحً اٌگیؽه کافی زِث 

( و ىیؽان 00/0) یزٍـٌیازُای  ًیجأى(، ىـائم ىؼجتي ةا 00/0) ظغىثگؼفحً کارت پایان 

 جؼ کو ،(α;05/0) قغه( از ؿٌش ظٌای در ٌُؼ گؼفحَ 00/0داقحً ةیياری )زـياٌی رواٌی()

. ةَ ّتارت دیگؼ، ةا ةاقغ یىةؼای ُؼ ؿَ ىّرد ةؼرؿی  H0کَ ایً ةَ ىٍْای رد فؼویَ  ةاقٍغ یى

ٌغاقحً اٌگیؽه ىغّی قغ کَ راةٌَ ىذتث و ىٍْاداری ةیً ظنّص  جّان یى% 95اًيیٍان 

ٌیازُای زٍـیّ ىیؽان داقحً  ًیجأىکافی زِث گؼفحً کارت پایان ظغىث، ىـائم ىؼجتي ةا 

 ةیياری )زـياٌی رواٌی( ةا فؼار از ظغىث وزّد دارد.

ی ةؼ فؼار ؿؼةازان از رگؼؿیّن اؿحفاده گؼدیغ قعنُؼ یک از ّّاىم  ؼیجأدةؼای ةؼرؿی ىیؽان 

 :گؼدد یىو زغول ظالمَ آزىّن در زیؼ ارائَ 
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 ٌحایر آزىّن جضهیم رگؼؿیّن دوىحغیؼه (11 زغول

 ؿٌش ىٍْاداری tآىاره  پاراىحؼُاةؼآورد  ىغل

 00/0 38/10  ىتغأّؼض از 

 00/0 41/4 34/0 اٌگیؽه کافی زِث گؼفحً کارت پایان ظغىث

 00/0 96/3 29/0 ٌیازُای زٍـی ًیجأىىـائم ىؼجتي ةا 

 00/0 88/4 38/0 داقحً ةیياری )زـياٌی رواٌی(

 21/0 24/1 09/0 ىّاد ىعغر داقحً اّحیاد ةَ

را ةؼ  ؼیجأدةیكحؼیً  داقحً ةیياری )زـياٌی رواٌی(کَ  دُغ یىٌحایر رگؼؿیّن فّق ٌكان 

 ی دارد.قعنروی فؼار ؿؼةازان در ّّاىم 

كاٌٌّی( و فؼار از ظغىث ؿؼةازاٌارجتاط ) یٍیجلٍ: ةیً ّّاىم چِارم فؼویَ فؼّی -

 ىٍْاداری وزّد دارد.

 جّزیِ فؼاواٌی ىحغیؼُای جضلیق (12 زغول
 خیلی زیاد زیاد بی نظرم کن خیلی کن 

 44 26 8 14 8 کو ةّدن صلّق ؿؼةازی

ىیؽان ًّالٌی ةّدن ىغت ظغىث 

 ٌُام وَیفَ
12 1 17 70 12 

ّغم ازازه ىؼظنی ةَ ىّكِ در 

 فؼار
6 5 26 63 6 

 ایً فؼویَ ةَ مّرت زیؼ در كانب فؼویَ آىاری جْؼیف قغه اؿث:

H0=ةیً ّّاىم جلٍیٍی و فؼار از ظغىث ؿؼةازاٌارجتاط ىٍْاداری وزّد ٌغارد 

H1=ةیً ّّاىم جلٍیٍی و فؼار از ظغىث ؿؼةازاٌارجتاط ىٍْاداری وزّد دارد 

گفحَ قغ ةَ کيک آزىّن وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن ایً آزىّن ىّرد ةؼرؿی ةا جّزَ ةَ آٌچَ 

 كؼار گؼفث کَ ٌحایر آن در زغول ذیم آىغه اؿث:

 ٌحایر آزىّن وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن (13زغول 
 هیساى رابطه خطای هحاسبه ضده هتغیر هستقل

 00/0 42/0 کو ةّدن صلّق ؿؼةازی

 00/0 57/0 ىیؽان ًّالٌی ةّدن ىغت ظغىث ٌُام وَیفَ

 00/0 43/0 ّغم ازازه ىؼظنی ةَ ىّكِ در فؼار

 یؿؼةازةا جّزَ ةَ زغول فّق کَ در آن ظٌای ىضاؿتَ قغه در ظنّص کو ةّدن صلّق 

( و ّغم ازازه ىؼظنی ةَ ىّكِ 00/0) فَیوَ(، ىیؽان ًّالٌی ةّدن ىغت ظغىث ٌُام 00/0)

کَ ایً ةَ ىٍْای  ةاقٍغ یى جؼ کو ،(α;05/0) قغه( از ؿٌش ظٌای در ٌُؼ گؼفحَ 00/0) فؼاردر 

 جّان یى% 95. ةَ ّتارت دیگؼ، ةا اًيیٍان ةاقغ یىةؼای ُؼ ؿَ ىّرد ةؼرؿی  H0رد فؼویَ 
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ىغّی قغ کَ راةٌَ ىذتث و ىٍْاداری ةیً ظنّص کو ةّدن صلّق ؿؼةازی، ىیؽان ًّالٌی 

وزّد  از ظغىث ؿؼةازانو ّغم ازازه ىؼظنی ةَ ىّكِ و فؼار  ةّدن ىغت ظغىث ٌُام وَیفَ

ُؼ یک از ّّاىم كاٌٌّی ةؼ فؼار ؿؼةازان از رگؼؿیّن اؿحفاده  ؼیجأدةؼای ةؼرؿی ىیؽان دارد.

 :گؼدد یىگؼدیغ و زغول ظالمَ آزىّن در زیؼ ارائَ 

 ٌحایر آزىّن جضهیم رگؼؿیّن دوىحغیؼه (14 زغول

 سطح هعناداری tآهاره  پاراهترهابرآورد  هدل

 00/0 42/6  ىتغأّؼض از 

 00/0 07/4 28/0 کو ةّدن صلّق ؿؼةازی

ىیؽان ًّالٌی ةّدن ىغت ظغىث ٌُام 

 وَیفَ

34/0 65/4 00/0 

 02/0 36/2 17/0 ّغم ازازه ىؼظنی ةَ ىّكِ در فؼار

ةیكحؼیً  ىیؽان ًّالٌی ةّدن ىغت ظغىث ٌُام وَیفَکَ  دُغ یىٌحایر رگؼؿیّن فّق ٌكان 

 دارد. جلٍیٍیرا ةؼ روی فؼار ؿؼةازان در ّّاىم  ؼیجأد

ارجتاط ىٍْاداری  و فؼار از ظغىث ؿؼةازان : ةیً ّّاىم ىغیؼیحیچِارم فؼویَ فؼّی -

 وزّد دارد.
جضلیق یؿازىاٌ درونجّزیِ فؼاواٌی ىحغیؼُای  (15 زغول  

بی  کن خیلی کن 

 نظرم

خیلی  زیاد

 زیاد

ّغم ةکارگیؼی قيا در ىكاغم 

 جعننی

6 21 22 27 24 

 25 23 23 24 5 ىیؽان وْف آىّزقِای جّزیِی

 61 23 5 8 3 ىیؽان آزار و اذیث ؿؼةازان ارقغ

ّغم ةؼظّرد ىٍاؿب فؼىاٌغُان و 

 ىـئّنیً

9 5 10 28 48 

 38 29 14 15 4 ازؼای ىلؼرات ظكک ٌُاىی

 39 37 13 6 5 جتْیه در جْییً ىضم ظغىث وزّد

 60 28 3 6 3 ىّردىیؽان جٍتیِات ٌا ّادالٌَ وةی 

 

 ایً فؼویَ ةَ مّرت زیؼ در كانب فؼویَ آىاری جْؼیف قغه اؿث:

H0= ارجتاط ىٍْاداری وزّد ٌغارد و فؼار از ظغىث ؿؼةازان ةیً ّّاىم ىغیؼیحی  

H1= ارجتاط ىٍْاداری وزّد دارد و فؼار از ظغىث ؿؼةازان ةیً ّّاىم ىغیؼیحی  
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وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن ایً آزىّن ىّرد ةؼرؿی ةا جّزَ ةَ آٌچَ گفحَ قغ ةَ کيک آزىّن 

 كؼار گؼفث کَ ٌحایر آن در زغول ذیم آىغه اؿث:
ٌحایر آزىّن وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن (16زغول   

 هیساى رابطه خطای هحاسبه ضده هتغیر هستقل

 00/0 66/0 ّغم ةکارگیؼی قيا در ىكاغم جعننی

 00/0 42/0 ىیؽان وْف آىّزقِای جّزیِی

 00/0 57/0 آزار و اذیث ؿؼةازان ارقغىیؽان 

 00/0 55/0 ّغم ةؼظّرد ىٍاؿب فؼىاٌغُان و ىـئّنیً

 00/0 53/0 ازؼای ىلؼرات ظكک ٌُاىی

 00/0 49/0 جتْیه در جْییً ىضم ظغىث وزّد

 00/0 61/0 ىیؽان جٍتیِات ٌا ّادالٌَ وةی ىّرد

ةا جّزَ ةَ زغول فّق کَ در آن ظٌای ىضاؿتَ قغه در ظنّص ُيَ اةْاد ىػکّر از ؿٌش 

ةؼای ُؼ  H0کَ ایً ةَ ىٍْای رد فؼویَ  ةاقٍغ یى جؼ کو ،(α;05/0) قغهظٌای در ٌُؼ گؼفحَ 

ىغّی قغ کَ راةٌَ  جّان یى% 95. ةَ ّتارت دیگؼ، ةا اًيیٍان ةاقغ یىُفث ىّرد ةؼرؿی 

 وزّد دارد. ىذتث و ىٍْاداری ةیً ُفث ىّرد و فؼار از ظغىث ؿؼةازان

ُؼ یک از ّّاىم ىغیؼیحی ةؼ فؼار ؿؼةازان از رگؼؿیّن اؿحفاده گؼدیغ  ؼیجأدةؼای ةؼرؿی ىیؽان 

 :گؼدد یىو زغول ظالمَ آزىّن در زیؼ ارائَ 
 رگؼؿیّن دوىحغیؼهجضهیم ٌحایر آزىّن  (17 زغول

سطح  tآهاره  پاراهترهابرآورد  هدل

 هعناداری

 00/0 83/7  ىتغأّؼض از 

 00/0 89/2 19/0 ّغم ةکارگیؼی قيا در ىكاغم جعننی

وْف آىّزقِای جّزیِی در ةغو ظغىث و صیً 

 ظغىث

19/0 99/2 00/0 

 00/0 26/3 22/0 آزار و اذیث ؿؼةازان ارقغ

ّغم ةؼظّرد ىٍاؿب فؼىاٌغُان و ىـئّنیً ىؼةًَّ 

 در كؼارگاه ؿؼةازان

20/0 84/2 00/0 

ازؼای ىلؼرات ظكک ٌُاىی و ّغم ةؼكؼاری ارجتاط 

 ّاًفی ةا فؼىاٌغه

08/0 10/1 27/0 

 00/0 54/3 23/0 جتْیه در جْییً ىضم ظغىث ةیً ؿؼةازان وزّد

 00/0 95/2 21/0 ىیؽان جٍتیِات ٌا ّادالٌَ وةی ىّرد
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جتْیه در جْییً ىضم ظغىث ةیً ؿؼةازان  کَ وزّد دُغ یىٌحایر رگؼؿیّن فّق ٌكان 

 .دارد را ةؼ روی فؼار ؿؼةازان در ّّاىم ىغیؼیحی ؼیجأدةیكحؼیً 

 نتیجه گیری

 فؼارازةا  یؿازىاٌ ةؼون وی ؿازىاٌ درون ّّاىم ًیة ارجتاط کَ ؼؿّنیپ آزىّن ٌحایر صامم از

و  ّّاىم ىغیؼیحی) یؿازىاٌ درون ّّاىم ًیة کَ داد ٌكان غیٌيا یىی ةؼرؿ را ؿؼةازان ظغىث

 از فؼار( ةا و ّّاىم ىضیٌی ظاٌّادگیفؼدی،  ّّاىم) یؿازىاٌ ةؼونّّاىم  و( ّّاىم جلٍیٍی

 ّنیرگؼؿ میجضه آزىّن از صامم ریٌحا ًیُيچٍ. دارد وزّدی ىٍْادار ارجتاط ؿؼةازان ظغىث

 در هیجتْ بیوؼ و ةّده ؿؼةازانفؼار از ظغىث  ةؼ یؿازىاٌ درون ّّاىم ؼىٍْاداریجاد اٌگؼیة

 ؿؼةازان ظغىث از فؼار ةؼ ؼیجأد ًیكحؼیةی دارا ارقغ ؿؼةازان ثیاذ و آزار و ظغىث ىضم ًییجْ

ىلغم  اتیص جّؿي قغه اٌسام لاتیجضل ریٌحاةا  قغه اٌسام پژوُف ریٌحاُؼچٍغ کَ . ةاقغ یى

ونیکً ةَ دنیم ایٍکَ ةؼاةؼ ىٌانْات اٌسام گؼفحَ جا کٍّن، ةؼرؿی  ةاقغ یىؿازگار  (1378)

ةؼ زؼم فؼار از ظغىث ؿؼةازان ةَ مّرت ّهيی و روقيٍغ در  ىؤدؼ یؿازىاٌ درونّّاىم ةؼون و 

 ّيالً دیگؼ  یُا پژوُفایً پژوُف ةا  ٌحایرداظم کكّر اٌسام ٌگؼدیغه، نػا ةؼرؿی و ىلایـَ 

 .ةاقغ یٌي ؼیپػ اىکان

 ؼگػاریجاد ؿؼةازان فؼار ةؼی حیؼیىغ ّّاىم، قغ ىْهّم درآن کَ قیجضل اتیفؼو ریٌحا ةَ َةاجّز

قٍاظث ٌیازُای رواٌی و کیفیث اروای ایً ٌیازُا ويً  کٍغ یى كٍِادیپ ىضلق نػا. ةاقغ یى

، ىكکالجی ُيچّن اظحالل در ؿؼةازانجّزَ ةَ ىكکالت زـياٌی  ؿؼةازان،در قاداةی و ٌكاط 

جّزَ ، جّزَ ةَ ىكکالت آىّزقی، ىاٌٍغ ٌاجّاٌی در یادگیؼی، ةیٍایی، قٍّایی، زـياٌیگّیایی، 

ةَ ىكکالت ّاًفی، رواٌی، ُيچّن افـؼدگی، زود رٌسی، ظّدٌيایی، جؼس، اوٌؼاب، 

 ویىـحل مّرت ةَ کَ ارقغ ؿؼةازان و ّریپا کارکٍان و فؼىاٌغُانی ةؼا را ییُا دورهپؼظاقگؼی، 

 رای رفحار و یؼیگ ویجن ارجتاط، شیمض یُا ّهیق جا ةؼگؽارکٍٍغ ،ةاقٍغ یى ارجتاط در ؿؼةازان ةا

 کاُف ةَ ٌـتث ارقغ ؿؼةازان و دٍُغه ویجْه ىـّالن ظنّص در یؿاز فؼٍُگ ةا و اىّزٌغیة

 .گؼدد اكغام ؿؼةازان ةؼ فكار

 ؿؼةازارن فؼار ةؼ یٍیجلٍ ّّاىم کَ قغ ىْهّم آن در کَ قیجضل اتیفؼو ریٌحا ةَ ةاجّزَ -

 گؼید و ییكىا ،یةازرؿ یچٍغگاُ از ُؼ جا کٍغ یى كٍِادیپ ىضلق نػا .ةاقغ یى ؼگػاریجاد

 و ةؼكؼارکٍٍغ ارجتاط ؿؼةازان ةا ویؼىـحلیغ ای و ویىـحل مّرت ةَ یٌُارج یٌِادُا

 ًیكّاٌ و ُا ٌاىًَ ییآ ًیجغو ٍُگام در و قٌّغ ایزّ را آٌِا یگاٌی و یقعن ىكکالت
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 ظغىث اوافَ ؼیچكيگ ؼیجأدةَ ّهث  ًیُيچٍ .ةاقٍغ داقحَ ىغٌُؼ را ؿؼةازان ىكکالت

 درمّرت ُا ظغىث اوافَ ازی ةعك زتؼان، ًیكّاٌ در جا قّد یى كٍِادیپ ؿؼةازان، فؼار در

 یةسا فؼد جا گؼدد یى ؽهیاٌگةاّخ  کار ًیا کَ قّد ٌُؼگؼفحَ در کار کاىم و شیمض اٌسام

 .ٌيایغ آن زتؼان دری ؿْ ظغىث، قغنی ًّالٌ از سیأ

 ؿؼةازارن ةؼفؼار یٌیىض ّّاىم کَ قغ ىْهّم درآن کَ قیجضل اتیفؼو ریٌحا ةَ ةاجّزَ -

ةؼٌاىَ ریؽی ىٍاؿب ةؼای جٍُیو اوكات  ةا جا کٍغ یى كٍِادیپ ىضلق نػا ،ةاقغ یى ؼگػاریجاد

 یآىادگ ؽانیى میكت از یگاٌی ىـاةلات یةْى یةؼگؽار ؿؼةازان در داظم پادگان،فؼاغث 

 ًیكّاٌ ةا ىؼجتي اًالّات داقحً ؿؼةازان،جلّیث اّحلادات و  اصکام ةا ییآقٍا ،یزـياٌ

 مّرت در گؼوُان کم قیوجكّ( یفؼد مّرت ةَ ٌَ) یگؼوُاٌ ٌيؼه مّرت ةَ ،یؿؼةاز

 .ؼدٍُغییجغ را ؿؼةازان كؼارگاه ةؼ صاکو زّ ،یؼوزیپ
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