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 هقدهِ

 ىٌؼح ای زاىَْ ُؼ در جّؿَْ و رقغ ُای قاظل جؼیً ىِو یکی از ٍّّان ةَ ازحياّی ؿؼىایَ

 در یغیهک و یادیةٍ ویىفاُ از یکی ةَ ؼیاظ دُة دو در و (111: 1391)فؼزاٌَ و رىىاٌی،  اؿث.

 و آن ثیىاُ و یـحیچ ةَ ( و پؼداظح199ً: 90، یاصی)ر اؿث قغه جتغیم یازحياّ ّهّم

و ىضحؼم،  زاده جؼكاؿث ) ثیصائؽ اُي یازحياّ یُا ٌُام در آن یاىغُایةَ پ جّزَ ًیُيچٍ

 و جضّل از ٌاگؽیؼ را ُا ؿازىان ُيَ اىؼوزی ىحغیؼ و ىحالًو (. ىضیي415-414: 1391

زِث  در ةایغ ُا ؿازىان کَ ًّری ةَ .اؿث ظّدؿاظحَ ةیؼوٌی و دروٌی در کارکؼدُای دگؼگٌّی

 از ٌلاط كّت، گـحؼش و ُا وْف ةؼ غهتَ ُيچٍیً و آن جغییؼات و ىضیي از ةِحؼ ةؼداری ةِؼه

 فؼٍُگ و ؿاظحارُا، فؼایٍغُا در جغییؼاجی ایساد ةا و ةاقٍغ ةؼظّردار ىٍاؿب و کافی آىادگی

 (1: 2002،ةتؼٌغ )ؿٍغرس و ُیم ةاال را ظّد اٌٌتاق كاةهیث جا کٍٍغ ؿْی ظّد،

 امالصی، اكغاىات ةَ دُی زِث ةا کَ اؿث اٌکارٌاپػیؼ وؼورجی ؿازىاٌی جضّل اؿاس، ایً ةؼ

و  1قّد )ُالیّت ىی ؿازىان ادؼةعكی و کارایی صفٍ ؿازىاٌی، ىّزب ّيهیات و اكغاىات ةِتّد

 ةا و ُا آن رفحار جغییؼ ًؼیق از کَ اؿث اٌـاٌی ىٍاةِ ٌیؽ قؼوع جضّل ٌلٌَ. (2004ُيکاران، 

 ؿازىان جضّل، ایساد ةا و ةِتّدیافحَ ؿازىاٌی و فؼدی زغیغ، ّيهکؼد ُای صم راه جّؿَْ

و  قؼایي در جغییؼ ؿؼّث ةا ًّر ُيیً و زغیغ ُای چانف و ُا ةا جکٍّنّژی را ظّد جّاٌغ ىی

( و ةؼ ًتق فؼىایكات رُتؼ ىُْو اٌلالب اؿالىی 301:1996)ةٍیؾ، .دُغ جٌتیق ةِحؼ ىضیي،

و  ، کكف(91/06/28اٌغرکاران ٌيایكگاه دؿحاوردُای ارجف ) در زيِ فؼىاٌغُان و دؿث

جّاٌغ ُؼ  ُایی از اؿحْغادُای پیچیغه، فؼاوان و ٌاقٍاظحَ اٌـان، ىی کارگیؼی صحی گّقَ ةَ

 و ؿاظحار کَ ایً ةَ جّزَ ةا و اؿاس ایً ؿازد. ةؼُای ٌُاىی را ىحضّل  ىضیٌی اززيهَ ىضیي

ُای ىِو و ىؤدؼ ىٍاةِ اٌـاٌی،  یکی از قاظل و جكکیم داده اٌـاٌی ىٍاةِ را ؿازىاٌی ُؼ اؿاس

آن  دٍُغه جكکیم ٍّامؼ و ُای ازحياّی ةَ ىّوّع ؿؼىایَ جّزَ ةاقغ نػا، ىی ؿؼىایَ ازحياّی

 ىضیي در ارگاٌی ُؼ انؽاىات از ؿازىاٌی جضّل و ُيچٍیً، ةِتّد .اؿث ٌاپػیؼ ازحٍاب وؼورجی

ُای آن  و ویژگی اٌـاٌی ىٍاةِ ٌیؽ آن قؼوع کَ ٌلٌَ آیغ ىی ةكيار ركاةحی و در صال جغییؼ

راةٌَ آن  و ؿؼىایَ ازحياّی ىّوّع ةَ وؼورت پؼداظحً و اُيیث دٍُغه ٌكان ٌکات ایً اؿث.

 ةاقغ. ؿازىاٌی ىی جضّل ةا

                                                           
1
 .Hlliott et al 
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فؼد آن در دفاع از صؼیو  ُای اىؼوزی كؼارگاه پغافٍغ ُّایی و زایگاه ویژه و ىٍضنؼةَ واكْیث

ُّایی کكّر صاکی از آن اؿث کَ ایً ٌیؼو پؾ از جفکیک از ٌِازا و ؿپؼی کؼدن جغییؼ و 

جضّالت ؿاظحاری، ؿازىاٌی ٌّپا ةا کارکٍان و ىغیؼاٌی زّان و ةْىاً قاىم کارکٍاٌی اؿث کَ از 

ُای صـاس و  اٌغ و ةا اُغاف، وَایف، ىأىّریث ٌیؼوی ُّایی ىٍفک و ةَ ایً ٌیؼو پیّؿحَ ةغٌَ

صیاجی ایً ٌیؼو آقٍایی کافی ٌغارٌغ و واةـحگی ازحياّی، ارجتاًات و اّحياد ةیً ایً گؼوه از 

ُای  ُای ؿؼىایَ کارکٍان ةا کارکٍان كتهی وْیف و قکٍٍغه اؿث و ًتیْحاً در ةؼظی از قاظل

ّی، ىغیؼان و کارکٍان ایً ؿازىان جسارب کافی و الزم را ٌغارٌغ و ارجتاًات و درك ازحيا

ُای ازحياّی ىذم اّحياد، ُّیث و ٍُسارُا در  ُای ؿؼىایَ ىحلاةم و ُيچٍیً ؿایؼ قاظل

ًّر کاىم قکم ٌگؼفحَ اؿث. ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ایً ٌیؼو در ىؼصهَ اٌحلال و جضّل  ةیً آٌان ةَ

ُای ىؤدؼ ىٍاةِ  ةْاد و ىٍاةِ، ةاألظل ىٍاةِ اٌـاٌی كؼار دارد و جّزَ ةَ قاظلاؿاؿی در ُيَ ا

گیؼی آن ةـیار ىِو ةّده و  ُا ةا جضّل در ایً ةؼَُ از قکم قاظل یًااٌـاٌی آن و راةٌَ 

ٌیازىٍغ ةؼرؿی و ىٌانْات ّيیلی اؿث. ةا جّزَ ةَ ٌیاز ایً ٌیؼو ةؼ ایساد جضّل در ةافث ىّزّد 

ُغاف ىحْانی ظّد در دفاع از کكّر و ىٍاًق صـاس، زّان ةّدن آن و وؼورت و رؿیغن ةَ ا

ُای ىغیؼیحی و  ًّر ىغاوم قاظل ٌيایغ کَ ةَ رؿیغن ةَ زایگاه و ىّكْیث ىٍاؿب، ایساب ىی

ةؼرؿی، امالح و جلّیث قٌّغ جا ؿازىان زّان پغافٍغ ُّایی ةحّاٌغ  ىؤدؼ ةؼ جضّل در ایً ؿازىان

غییؼ و ٌیؽ ةَ جغییؼات دروٌی کَ از ىكکالت و اٌحُارات ىٍاةِ اٌـاٌی و ةَ ٌیؼوُای ةیؼوٌی ج

 قّد، واکٍف ىذتث ٌكان دُغ. ُای ىغیؼیث ٌاقی ىی رفحار و جنيیو

ةاقغ  ایساد جغییؼ و جضّل در ؿازىان ّاىم ىِيی زِث ایساد ُياٍُگی ةا جغییؼات ىضیٌی ىی

ةازدارٌغگی ظّد را در ةاالجؼیً درزَ در  ُای دفاّی کَ ةایـحی جّان و ایً ىّوّع ةؼای ؿازىان

ای ةؼظّردار اؿث نػا در ایً جضلیق ةا جّزَ ةَ ٌلف  ىلیاس زِاٌی صفٍ کٍٍغ، از اُيیث ویژه

ُای  ُا، ةؼ اؿاس داده ىِو و ىؤدؼ ؿؼىایَ ازحياّی در رقغ، جّؿَْ و جضّل ؿازىان

دفاّی کكّر ةَ ةؼرؿی ایً  ٍّّان یک ؿازىان ىِو قغه از كؼارگاه پغافٍغ ُّایی ةَ گؼدآوری

دٍُغه آٌچَ جأدیؼی  ُای جكکیم قّد کَ ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان و ىؤنفَ ىّوّع پؼداظحَ ىی

 در ایساد جضّل ؿازىاٌی دارٌغ؟
 

 هرٍری تر ادتیات ًظری

آةادی و  قاه )زارع. اؿث قغه ىٌؼح یادیز فیجْار یازحياّ َیؿؼىا ىفِّم ةا ارجتاط در

جْؼیف  چٍیً را ازحياّی ؿؼىایَ اكحنادی، ُای ؿازىان ُيکاری(. »196: 1391ُيکاران، 
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 جـِیم گؼوُی را ةؼون و درون ُيکاری کَ ىكحؼکی ٍُسارُا و ادراکات ُا، اؿث: قتکَ کؼده

 ؿاظحار»از  یةعك یازحياّ َیؿؼىا« هيًک» ٌُؼ (. ة135َ: 1390)ىكایعی، « کٍغ ىی

 اةغی ظّد دؿث ىٍاةِ ةَ آن از اؿحفاده ةا جا دُغ ىی ازازه ٍكگؼک ةَ َک اؿث« یازحياّ

ازحياّی از  ؿازىانُای  ٍّّان ویژگی پاجٍام ؿؼىایَ ازحياّی را ةَ»(. 35: 1390)ىْنّىی راد، 

کٍغ کَ ُيکاری و ُيیاری زِث کـب  ، ٍُسارُا و اّحياد ازحياّی ىْؼفی ىیُا قتکَكتیم 

 یازحياّ (. او رواةي1214: 2012، 2و ٍُلیٍث 1)جٍی« کٍٍغ ىٍافِ چٍغزاٌتَ را جـِیم ىی

و  ی)ومان« کٍغ ىی یىْؼف یازحياّ ةیؿؼىا زؽء جؼیً ةٍیادی را گؼیغیک ةا آٌان و جْاىالت افؼاد

 ةا زیؼا اؿث، ؿاز ازحياّی ىـئهَ ؿؼىایَ زوال کَ اؿث ىْحلغ و(. »204: 1391م، کجّ

)فؼزاٌَ و رىىاٌی، « دارد ارجتاط ىّفلیث و آىّزش ةِغاقث، قاىم رفاه ىحْغد ُای قاظل

 َک کٍغ ىی ىضـّب یازحياّ ٍُسار یک را یَ ازحياّیؿؼىا اىا،یّکفّ» (.113: 1391

 (.172-173: 1389و ُيکاران،  ی)ٌّغاٌةعكغ  ىی ثیرا جلّ چٍغ ٌفؼ ای دو ًیة یارکُي

 در یازحياّ َیؿؼىا فیجْار ُيَ، اؿث ىـئهَ دو یازحياّ َیؿؼىا فیجْار ُيَ كىكحؼ حَکٌ 

 یازحياّ رواةي در َک ةـحان ةغه و اّحياد ٍُسارُا، ُيچّن ییازؽا َک دارٌغ جّافق حَکٌ ًیا

 َیؿؼىا ؼدکارک و فّق یازؽا ؼدکّيه َکٍیا دوم و ُـحٍغ ً ىفِّمیا از زؽئی کٍٍغ، ىی ّيم

 ةَ جّاٌغ ىی رو ازایً اؿث. یزيْ ٍفک و یارکُي میجـِ و گـحؼش یراؿحا در یازحياّ

 یدقّار ةا ای و ٌتّد ًکىي ُا آن ةَ یاةیدؿح غه،یپغ ًیا ٌتّد در َک ٍغکغا یپ دؿث یسیٌحا

 (.41: 1391، یذيیقغ )ةِار و ى ىی ُيؼاه یادیز اریةـ

اؿث  گؼیغیک ةَ ىـحلم افؼاد ٌّغ زدنیپ یةؼا آن ةانلّه ثیَؼف در یازحياّ ةیث ؿؼىایاُي

جٍِا ةؼای ىغیؼان اُيیث  ازحياّی ٌَ(. ىٍافِ راُتؼدی ؿؼىایَ 262: 1391و ُيکاران،  ی)افكاٌ

 ةا ُا (. ؿازىان439: 2013، 3کیؼةـّكهُّا ٌیؽ اُيیث ةـیاری دارد ) دارد ةهکَ ةؼای ؿازىان

ةیً  انگّی جْاىالت از ةِحؼی درك جّاٌٍغ ىی ظّد ازحياّی ؿؼىایَ اةْاد قٍاؿایی قٍاظث و

 ُای ؿازىاٌی ؿیـحو جّاٌٍغ ىی ازحياّی ؿؼىایَ از اؿحفاده ةا و ةاقٍغ داقحَ گؼوُی و فؼدی

 الکاق گؼید ٍارک در یازحياّ ةی(. ؿؼىا134: 1390ٌيایٍغ )ىكایعی،  ُغایث ةِحؼ را ظّد

 و رواةي َک دارد را آن ثیكاةه جّؿَْ درصال یكّرُاک در ویژه ةَ َیةل از جؼ ىِو اىا َیؿؼىا

 ٍغ و صهلَک فؼاُو زاٌتَ ُيَةَ جّؿَْ  ةِحؼ یاةیدؿح زِث در را افؼاد یازحياّ ىٍاؿتات

 (.61: 1391اؿب، ک ةؼظی کكّرُاؿث )زارع افحادگی ّلب ىفلّده

                                                           
1. Teney 

2. Hanquinet 
3. Kirkbesoglu 
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 ُای گؼوه و یارک ؿازىان سادیىٍسؼ ةَ ا یؿازىاٌ ؿٌش در یازحياّ َیؿؼىا کارگیؼی ةَ

 جّؿَْ یةؼا ؿازی زىیٍَ ّيهکؼد گؼوُی، ثیؼیىغ ةِتّد یةؼا ییارُاکؿازو ارائَ ىٌٍْف،

 ةَ ىنهضث ٌـتث ؿازىان ٍانکارک اّىا و جِْغ فیافؽا و ؿازىان در یؼىادیغ ُای ؿؼىایَ

 (.208-209: 1391آةادی و ُيکاران،  قاه ةاقغ )زارع ىی ّاىَ

 اتعاد سرهایِ اجتواعی

ؿؼىایَ ازحياّی ىفِّىی چٍغةْغی ةّده کَ ُو ةؼ کیفیث و ُو ةؼ ؿاظحار ارجتاط ازحياّی 

ُا در  ةٍغی جؼیً دؿحَ ًّر ىعحنؼ ةؼظی از ىِو (. ة613َ: 2013، 1)گاٌیؼون کٍغ یىجأکیغ 

 دٍُغه ؿؼىایَ ازحياّی، در زغول زیؼ آورده قغه اؿث: زىیٍَ اةْاد جكکیم

 ٌُؼان گٌّاگّن دٍُغه ؿؼىایَ ازحياّی از دیغگاه ماصب ( اةْاد جكکیم1زغول 

 ىٍتِ قغه اةْاد ىْؼفی اٌغیكيٍغان ردیف

 4( ص 1391ّـگؼی و كاٌِ ) ؿاظحاری و کیفیحی 2اؿحّن 1

 قٍاظحی و ؿاظحاری (2006) 3چّ 2
( ص 1391روایی ىٍف و ُيکاران )

158 

 377( ص 1391و ُيکاران ) یزْفؼ قٍاظحی و ؿاظحاری (2002) 4فؼاٌـیک 3

 46( ص 1391ظغاداد کاقی و ُيکاران ) قٍاظحی و ؿاظحاری (1998) 5پؼجـو 4

 183( ص 1390و ُيکاران ) ییایو ارجتاًی ؿاظحاری، قٍاظحی و (1985) 6ةّردیّ 5

6 
 7ٌاُاپیث و گّقال

(1998) 
 29( ص 1390ةعحی و ُيکاران ) ای ؿاظحاری، قٍاظحی و راةٌَ

جؼیً و  ٍّّان کاىم ةْغی ٌاُاپیث و گّقال ةَ قغه، ىغل ؿَ ُای ىعحهف ارائَ از ةیً ىغل

پژوُكگؼان دیگؼ را ٌیؽ در قغه جّؿي  ُای ىْؼفی ةاقغ کَ ؿایؼ ىغل جؼیً ىغل ىی ىْؼوف

 اٌغ از: گیؼد کَ اةْاد آن ّتارت ةؼىی
  

                                                           
1. Ganiron 
2. Stone 

3. Chou 

4. Francis 

5. Portesm 

6. Bourdieu 

7. Nahapiet and Ghosal 
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 الف. تعد ساختاری

 ًیجؼ دارد. ىِو افؼاد ًیة ُای جياس یهک یانگّ ةَ اقاره یازحياّ َیؿؼىا یؿاظحار ٍّنؼ

ىٍاؿب  ؿازىان و ای قتکَ یؼةٍغیکپ افؼاد، ًیة یاَ کقت رواةي از: اٌغ ٍّنؼ ّتارت ًیا ُای زٍتَ

 (.378: 1391و ُيکاران،  ی)زْفؼ

ؿازد  فؼاُو ىی داٌف( را ىٍاةِ )ىذم ةَ دؿحؼؿی اىکان ای قتکَ رواةي :ای قتکَ . رواةي1

 (.35: 1390)ىلیيی و ُيکاران، 

 جّؿَْ ةؼ جّاٌغ ىی کَ دُغ ىی قکم را ازحياّی ؿؼىایَ ىِو زٍتَ یک: ای قتکَ . پیکؼةٍغی2

 و ةّدن غیؼرؿيی یا رؿيی از صاکی ( و136: 1390)ىكایعی، ةگػارد  فکؼی جأدیؼ ؿؼىایَ

 (.35: 1390)ىلیيی و ُيکاران، اؿث  ارجتاًات ةّدن غیؼىحيؼکؽ یا ىحيؼکؽ

 و افؼاد ةَ یدؿحؼؿ ة ةانلّةکقت یک جّاٌٍغ ىی ىٍاؿب یازحياّ یُا ؿازىانىٍاؿب:  . ؿازىان3

 (.297: 1390، یراد و فىه انی)ىِغ ٍٍغک فؼاُو را داٌف و اًالّات اززيهَ ىٍاةْكان

 ای ب. تعد راتطِ

، اقاره ةَ ارجتاط قعنی افؼاد ةا دیگؼان دارد کَ ایً ارجتاط از ًؼیق جکؼار یا راةٌَةْغ 

 یک در رواةي ىاُیث ةْغ ایً .(575-576: 2012و ُيکاران،  1زوو) قّد یىجْاىالت ایساد 

، ی)ؿیغ ٌلّی و ىیؼقّد  ىی ُّیث جِْغات و ٍُسارُا، ،اعتواد گیؼد و قاىم ىی را درةؼ ؿازىان

1390 :12.) 

 ةَ ىؼةّط اتیٌُؼ كحؼیة در یازحياّ ةیؿؼىا یؽکىؼ ُـحة و یامه زؽء اّحياد اعتواد: .1

 ای فؼد َک ةاقغ داقحَ ٍانیاًي جّاٌغ ىی ؽانیى چَ جا فؼد یٍْی اّحياد. اؿث یازحياّ ةیؿؼىا

 (.170: 1390 و ُيکاران، یّـگؼ)داد  ظّاُغ اٌسام را یظام ّيم گؼید یگؼوُ

 رواةي ةا ایساد ةؼای ظامی رؿّم وآداب  و كّاٌیً كّاّغ، گؼوه یا و زاىَْ ُؼ ٌّجارّا:. 2

زاده و  ّتاس)گّیٍغ.  ىی« ٍُسار»آن  ةَ کَ دارٌغ ظّد ازحياّی و فؼدی اىّر اٌسام و یکغیگؼ

 (.17: 1390ُيکاران 

اؿث. انؽاىات از  آیٍغه در فْانیحی اٌسام ةؼای وَیفَ یا جِْغ یک دٍُغه ٌكان انؽاىات ّا: السام. 3

 رواةي قعنی درون در ایسادقغه اٌحُارُای ٍّّان ةَ و اؿث ىحيایؽ قغه ّيّىی ٍُسارُای

 (.138: 1390)ىكایعی، قّد  ىی گؼفحَ ٌُؼ در ظاص

گؼ، ید افؼاد از یگؼوُ ای فؼد ةا کٍٍغ ىی اصـاس افؼاد آن در َک اؿث یٍغیفؼآ ثیُّ . َّیت:4

  (.186: 1390و ُيکاران،  ییای)وُـحٍغ  واصغ گؼوه یک ّىّ

                                                           
1. Zhao 
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 ج. تعد ضٌاختی

 كدر یا دیغگاه، یک در ازحياّی، قتکَ یک درون اقحؼاك کارکٍان ىیؽان درةؼگیؼٌغه ةْغ ایً

ؿازىان  یک در افؼاد ىیان ارجتاًات ىاُیث ةَ ارجتاًی، ةْغ ىاٌٍغ و آٌان اؿث ىیان كىكحؼ

 یىٍاةْ ةَ اقاره یازحياّ َیؿؼىا یقٍاظح ٍّنؼ (.12: 1390، یٌلّی و ىیؼ)ؿیغ پؼدازد  ىی

 ُا گؼوه انیدر ى كىكحؼ یىْاٌ ُای ؿیـحو و ؼُایجفـ و ؼُایجْت ىُاُؼ، کٍٍغه فؼاُو َک دارد

 (.184: 1390و ُيکاران،  ییای)واؿث 
 

 تحَل سازهاًی 

 صانحی و ووِ در قغن ىـحلؼ و رؿیغن و صانحی و ووِ ظؼوج از یىٍْا ةَ« جضّل و جغییؼ»

 قغن ذوب ُيچّن ظاص فؼآیٍغ ّهيی ًی کَ اؿث ةؼ زىان و جغریسی اىؼی . جضّلدیگؼ اؿث

 ىغیؼیث ىٍِغؿی و زغیغ ٌُام اؿحلؼار و ًؼاصی و ُای ٌّیً ارزش فؼاگیؼی غهي و ةاورُای

 یىسهؾ ظتؼگان رُتؼ یغار اّىای(. ىلام ىُْو رُتؼی در د38 :1391،ی)ٌّروزدُغ.  ىی رخ

جضّل را ةایغ دیغ ونّ ایً  یُا جضّل اؿث و ٌكاٌَ کدٌیا در صال ی»فؼىّدٌغ  (1392/12/15)

 «ىؼور در َؼف ةیـث ؿال اٌسام پػیؼد. جضّل ةَ

وؿیهَ ىغیؼیث ّانی  قغه در ؿؼاؿؼ ؿازىان کَ ةَ ریؽی جضّل ؿازىان، جالقی اؿث ةؼٌاىَ

قغه در  ریؽی ُای جغییؼ ةؼٌاىَ ىحی ؿازىان را از راه ةؼٌاىَؿازىان اداره قغه و ادؼةعكی و ؿال

ایً (. 50 :1392دُغ )ىضيّدی،  فؼآیٍغُای ؿازىان، ةا اؿحفاده از ّهّم رفحاری افؽایف ىی

 ییادگیؼ و اّىا یجّاٌيٍغؿاز ؿازىان، آجی و فْهی اٌغاز چكو ةِتّد و ىٍُّر امالح ةَ جالش

 در پژوُف و یرفحار ّهّم فٍّن ةؼ جأکیغ ةا و ؿازىانفؼٍُگ  ىغیؼیث ًؼیق از صم ىـئهَ

 (31 :1390)یؽداٌی و ُيکاران، پػیؼد.  ىی ّيم مّرت

 و ُا ؿازىان از ؿازىان اؿث. جضّل یفؼد یةِـاز و ادؼةعكی ؿازىاٌی ؿازىان، جضّل ُغف

جغییؼات  ٍَیزى در و ُا آن کارکؼد چگٌّگی و ُـحٍغ ُا درون ؿازىان کَ یافؼاد ُيچٍیً

قّد،  ىی ةِحؼ یکارکؼد ةَ ُا ؿازىان و ُا گؼوه افؼاد، جؼغیب ةَ ىٍسؼ کَ ای قغه ریؽی ةؼٌاىَ

 وری ةِؼه كتیم از ىكکالجی و ىـائم ةَ جّزَ ؿازىان، جضّل صّزة درآورد.  ىی ىیان ةَ ؿعً

ّيهکؼد  واصغُا، اُغاف ةیً ىغت و کّجاه و ةهٍغىغت اُغاف ُا، افؼاد وگؼوه ةیً جْارض پاییً،

 ُای ةَ ظّاؿحَ جّزَ کو وَایف، وْیف ًؼاصی ٌاىٍاؿب، ؿازىاٌی ؿاظحار وْیف، گؼوُی

ةِتّد و (. 36 :1391، ی)ٌّروزاؿث  اُيیث صائؽ كتیم از ایً ىـائهی و وْیف رواةي ىضیٌی،

جّان  جضّل ؿازىاٌی، چؼظَ چٍغةْغی و ٌّیٍی اؿث کَ گؼداٌٍغه آن ّّاىم اٌـاٌی اؿث، نػا ىی

ُا ةَ  ٍّّان ّاىم امهی و ىتٍای جضّل و جّؿَْ ؿازىان ادّا کؼد کَ ىٍاةِ اٌـاٌی جّاٌيٍغ ةَ
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 َیؿؼىااز  جؼ ىِو اریةـ یٌلك یازحياّ َیؿؼىا ةٍاةؼایً(؛ 50 :1392آیغ )ىضيّدی،  قيار ىی

 از را ظّد ُا ادؼةعكی ؿؼىایَ ؼیؿا ،یازحياّ َیؿؼىا ابیغ در کٍغ و ىی فایا زّاىِ در یکیؽیف

و  یآةاد قاه قّد )زارع ىی دقّار اىمکج جّؿَْ، جضّل و یُا يّدن راهیپ و دٍُغ ىی دؿث

 (197 :1391ُيکاران، 

ىكعل ىـحهؽم اٌسام امالصاجی ًّرکهی ایساد ُؼ ٌّع جغییؼ، ٌّآوری و ٌِایحًا جضّل ؿازىاٌی  ةَ

ُا  ُا اؿث. ایً ٍّامؼ کهیغی در ایساد جضّل ؿازىان در یک یا چٍغ ّاىم کهیغی ؿازىان

 اٌغ از: ّتارت

قغه از ًؼف ىغیؼیث ةؼای ىؼجتي  انگّیی از جْاىالت و ُياٍُگی ًؼاصی . ساختار سازهاًی:1

 ُای ؿازىاٌی اؿث. ُغفىٍُّر ٌائم قغن ةَ  ُا ةَ ؿاظحً وَایف افؼاد و گؼوه

ُای اٌسام کار اؿث کَ یک ؿازىان ةؼای جّنیغ  قاىم داٌف، اةؽار و وؿایم روش آٍری: في. 2

 ىضنّالت و جّزیِ ظغىات ظّد ةَ ٌضّ ىٌهّب و ىحٍاؿب ةا جکٍّنّژی روز ةایـحی ةَ کار گیؼد.

ُا،  ُا، ادراك ىٍُّر از ایساد دگؼگٌّی افؼاد در ىضیي کار، امالح ىِارت ًیرٍی اًساًی:. 3

ىٍُّر افؽایف ىیؽان جأدیؼ در  ُا و رفحار ىّرد نؽوم ةؼای اٌسام وَایف کاری اؿث. ةَ ةؼداقث

 جضّل مّرت گؼفحَ در دیگؼ ٍّامؼ ؿازىاٌی، دگؼگٌّی در ةعف ٌیؼوی اٌـاٌی الزم اؿث.

ُا، جِْغُا و  ای از ارزش ؿازىاٌی، ىسيَّّ ىٍُّر از فؼٍُگ سازهاًی: تْثَد ٍ ارتقای فرٌّگ. 4

دُغ. الزم اؿث کَ ُيؼاه ةا  ةاورُای ىكحؼك اؿث کَ اّىای یک ؿازىان را ةَ ُو پیٌّغ ىی

 (.51: 1392)ىضيّدی، ؿایؼ ّّاىم کهیغی جضّل ؿازىاٌی ةِتّد و ارجلاء یاةغ 

 یؿّ از آن کاىم اٌسام ةؼ جِْغ و جغییؼ فؼآیٍغةؼ  ظاص جّزَ جضّل، ایساد یةؼا الزم قؼط

 پغیغه چؼاکَ کٍغ ىی و ُغایث آغاز را جضّل فْانیث ّانی، اؿث. ىغیؼیث ؿازىان ىغیؼیث ّانی

 ارقغ، ذٍُیث ىغیؼ در آن پػیؼش ىـحهؽم آن پّیایی اؿث و ةؼ زىان ؿازىان، جضّل و جغییؼ

 (.33: 1390 یؽداٌی و ُيکاران،)ةاقغ  ىی صنّل ٌحیسَ جا ُغایث و فؼآیٍغ ةَ ةّدزَ جعنیل

 

 پیطیٌِ تجرتی 

گاٌَ  22ٌفؼ از کارکٍان اداری ىٍاًق  384( در پژوُكی کَ در ةیً 1395ُيکاران )ٌّروزی و 

را ةؼ جـِیو  ؼیجأدآىّزش و پؼورش جِؼان اٌسام دادٌغ دریافحٍغ ؿؼىایَ ازحياّی، ةیكحؼیً 

و ةْغ ؿاظحاری در ایً ةیً  گػارد یىداٌف و آگاُی از ٌیاز ةَ جغییؼ در فؼایٍغ جضّل ؿازىاٌی 

 ىٍْی داری ٌغارد. ؼیجأدةّده و ةْغ قٍاظحی  ؼیجأددارای ةیكحؼیً 
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اةْاد ؿؼىایَ ازحياّی ةؼ جضّل ؿازىاٌی در قؼکث  ؼیجأد( ٌیؽ در پژوُكی 1392فؼد )مفاییان 

اةْاد قٍاظحی، ؿاظحاری و  ؼیجأدانتؼز را ةؼرؿی کؼدٌغ کَ ٌحایر آن صاکی از ؿِاىی ةیيَ 

ظؼوج از اٌسياد، جغییؼ و اٌسياد ىسغد( ةّده اؿث. ُيچٍیً جاکیغ ) یؿازىاٌةؼ جضّل  یا راةٌَ

 ایً پژوُف ةیكحؼ ةؼ ىؼصهَ آگاُی از ٌیاز ةَ جغییؼ ةّده اؿث.

 یُا ّهیقةؼ جضّل در  ىؤدؼ( در پژوُف ظّد در پی قٍاؿایی ّّاىم 2000ُيکاران )گاٌث و 

ایساد جضّل در ّيهکؼد  انیپجّنیغ از ؿٍحی ةَ ٌّآوراٌَ و در  یُا روشىغیؼیث ىٍاةِ اٌـاٌی و 

. ٌحایر پژوُف ایكان کَ در مٍایِ فّالد در کكّر اىؼیکا اٌسام قغه اٌغ ةّدهکارکٍان و ؿازىان 

ارجتاًی کارکٍان و ٌیؽ اّحياد ىحلاةم  یُا قتکٌَاقی از  یُا کٍفو ةؼُو  ُا جْاىمٌكان داد 

ٌلف امهی در قکم گیؼی ایً جضّل و جغییؼ  ؼدیگ یىکَ در كانب ؿؼىایَ ازحياّی كؼار 

1ىؼنّ رویکؼد داقحَ اؿث.
 قٍاظحی، ارجتاًی و اةْاد کَ اٌغ کؼده ( ةیان2006) ُيکاراٌف و 

 ُااز ًؼیق افؽایف جـِیو آن ىكحؼیان ظالكیث در ایساد ةیٍكیةا  ازحياّی؛ ؿؼىایَ یؿاظحار

 یُا ةؼٌاىَُازىیٍَ ازؼای  آن ةیً در ىكارکحی رفحار جـِیم و ارجتاًی یُا کاٌال ایساد داٌف،

ةَ ةؼرؿی اةْاد ىعحهف  1389ظغىحگؽار در ؿال  غروایصي .غیٌيا یىجضّل ؿازىاٌی را جـِیم 

کؼده اؿث  غییجأؿؼىایَ ازحياّی را در اةْاد ؿَ گاٌَ ةؼ آن  ؼیجأدجضّل ؿازىاٌی پؼداظحَ و 

( در پژوُف ظّد ةَ ةؼرؿی راةٌَ 1391ُيکاران )روایی ىٍف و  (60: 1389)ظغىحگؽار، 

داٌف  یُا قؼکثؿتک رُتؼی جضّل آفؼیً و ؿؼىایَ ازحياّی در کـب و کارُای کّچک و 

کَ ةیً  دُغ یىو ٌحایر پژوُككان کَ در ؿٌش فؼدی اٌسام قغه اؿث، ٌكان  اٌغ پؼداظحَةٍیان 

اةْاد ارجتاًات انِام ةعف، جؼغیب ىٌٍلی، رُتؼی صيایحی و قٍاؿایی فؼدی ةا ؿؼىایَ 

ازحياّی راةٌَ ىذتث و ىٍْی دار وزّد دارد؛ ويً آٌکَ وزّد راةٌَ ةیً ؿؼىایَ ازحياّی و 

( ٌیؽ در ةیً 1390ُيکاران )اؿث. ٌحایر پژوُف ةعحی و قغه  غییجأرُتؼی جضّل آفؼیً ُو 

ىـحلؼ در پارك ّهو و فٍاوری داٌكگاه جِؼان، ةیاٌگؼ ارجتاط كّی ةیً ؿؼىایَ  یُا قؼکث

گیؼی از ىغل  ىفِّىی پژوُف صاوؼ ةا ةِؼه ىغل ازحياّی و رُتؼی جضّل آفؼیً ةّده اؿث.

 گؼدد: ٌاُاپیث و گّقال، ةَ قؼح زیؼ ارائَ ىی

  

                                                           
1. Merlo 
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 (1998گّقال )( ىغل ىفِّىی جضلیق ةؼ ىتٍای ىغل ٌاُاپیث و 1ٌيّدار 

 
 تحقیق ضٌاسی رٍش

ُا از روش  داده یاؿث کَ زِث گؼدآور یارةؼدک لاتیجضل ٌّع از ُغف نضاظ ةَ قیجضل ًیا
اؿحفاده  ُا دادهف در گؼدآوری یيایىتحٍی ةؼ جضهیم ُيتـحگی و روش پ یفیلات جّمیجضل

االٌتیاء )ص( آزا  جضلیق، کارکٍان ؿحاد كؼارگاه پغافٍغ ُّایی ظاجو یآىارزاىَْ  .ٌيّده اؿث
ةاقغ کَ ةا جّزَ ىالصُات ىّزّد صسو آن ةؼای ىضلق ٌاىكعل ةّد؛ نػا ةا اؿحفاده از  ىی

، واریاٌؾ و Zفؼىّل کّکؼان اكغام ةَ جْییً صسو ٌيٌَّ قغه اؿث. در ایً فؼىّل ةَ ىلغار 
دوم و  یک qو  pةاقغ و ةَ صسو زاىَْ ٌیازی ٌیـث. در ایً جضلیق ىلغار  ىیؽان ظٌا ٌیاز ىی

در ٌُؼ گؼفحَ قغ و صغاكم صسو ٌيٌَّ ةا جّزَ ةَ فؼىّل کّکؼان  0.116ُيچٍیً ىیؽان دكث 
 گیؼی جنادفی اٌحعاب گؼدیغٌغ. آىغه کَ ایً جْغاد ةَ روش ٌيٌَّ دؿث ٌفؼ ةَ 72

ةاقغ کَ  گّیَ ىی 55ُا در ایً جضلیق، پؼؿكٍاىَ ىحكکم از  آوری داده امهی زيِ اةؽار 
( 1998كّقال )ٌاپاُیث و  -ىّزّد ُای اؿحاٌغارد  پؼؿكٍاىَ ةا اؿحفاده از پؼؿكٍاىَ یُاَ یگّ

ؿازی و  جِیَ و ةّىی  -ةؼای جضّل ؿازىاٌی( 2002ُيکاران )گاٌث و  ةؼای ؿؼىایَ ازحياّی و
 یظتؼگان و اؿاجیغ داٌكگاُی كؼار گؼفث و پؾ از اظػ ٌُؼات، اكغاىات امالص ؿپؾ در اظحیار

جأىیً ُا را  در اةؽار گؼدآوری داده ییً اىؼ ایساد روایگؼفحَ اؿث کَ ا ُا اٌسامدر پؼؿكٍاىَ
گیؼی ٌیؽ ةا اؿحفاده از وؼیب آنفای کؼوٌتاخ  اةؽار اٌغازه یدروٌ یا ُياٍُگی ییایو پاٌيّده اؿث 

 تحَل سازهاًی
 

 فٍاوری-
 ٌیؼوی اٌـاٌی-
 ؿاظحار ؿازىاٌی-
 فؼٍُگ ؿازىاٌی-

 تعد ساختاری
 

 یاقتکَرواةي -
 یاقتکَپیکؼ ةٍغی -
 ؿازىان ىٍاؿب-

 

 یاراتطِتعد 
 

 اّحياد-
 ٍُسارُا-
 ُاانؽام-
 ُّیث-

 تعد ضٌاختی

 اتعاد سرهایِ اجتواعی
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 ىكعل یدٍُغه پایایی ةاالی آن اؿث. ةؼا ةَ دؿث آىغه اؿث کَ ٌكان 92/0ٍاىَ کم پؼؿك

 ىیؽان و راةٌَ ةؼرؿی و زِث 1ؼٌّفیاؿي - ّنيّگؼوک آزىّن از قیجضل یؼُایىحغ ِیجّز قغن

 آزىّن رگؼؿیّن ةؼآورد ىٍضٍی و وؼیب ُيتـحگی از جضّل ةؼ ُای ازحياّی ؿؼىایَ جأدیؼ

آزىّن رگؼؿیّن ةؼآورد ىٍضٍی ُو ىیؽان جأدیؼگػاری ىحغیؼُای  .اؿث قغه اؿپیؼىً اؿحفاده
کٍغ کَ  دُغ و ُو از ةیً جّاةِ ىعحهف، ىكعل ىی ىـحلم ةؼ روی ىحغیؼ واةـحَ را ٌكان ىی

 جؼ اؿث. جؼ و ٌؽدیک کغام جاةِ زِث ٌكان دادن راةٌَ ةیً ىحغیؼ ىـحلم و واةـحَ، ةؼازٌغه

 

 ّای تحقیق یافتِ

-، آزىّن کّنيّگؼوفُا دادهاةحغا زِث ةؼرؿی ٌؼىال ةّدن یا ٌتّدن جّزیِ  در ایً پژوُف
درج قغه اؿث و ٌحایر آن ٌكان از ٌؼىال  2اؿيیؼٌّف اٌسام قغه اؿث کَ ٌحایر آن در زغول 

ُای آن  ةؼرؿی ُيتـحگی ةیً ؿؼىایَ ازحياّی و ىؤنفَدارد. ةؼ ایً اؿاس زِث  ُا دادهٌتّدن 
قغه  ُای ُيتـحگی اؿپیؼىً و رگؼؿیّن ةؼآورد ىٍضٍی اؿحفاده ناز آزىّ ةا جضّل ؿازىاٌی

 اؿث.
 اؿيیؼٌّف –ٌحایر آزىّن کّنيّگؼوف  (2 زغول

 تحَل سازهاًی سرهایِ اجتواعی 

 72 72 جْغاد داده

 3.69 3.61 ىیاٌگیً پاراىحؼُای ٌؼىال

 0.632 0.670 اٌضؼاف ىْیار

 1.462 1.587 اؿيیؼٌّف-کّنيّگؼوف  Zآىاره 

 Sig 0.023 0.033ىلغار 

 

 

                                                           
1. Kolmogorov-Smirnov 
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ُای ؿؼىایَ ازحياّی و جضّل ؿازىاٌی یؼقاظلز( آزىّن ُيتـحگی اؿپیؼىً ةیً 3زغول   

سطح 

 هعٌاداری

 ضریة ّوثستگی اسپیرهي

 تا هتغیر تحَل سازهاًی
 ضاخع زیر ضاخع

 یا قتکَپیٌّغُای  0.633 000/0

 یا قتکَپیکؼةٍغی  0.592 000/0 ةْغ ؿاظحاری

 ؿازىان ىٍاؿب 0.692 000/0

 اّحياد 0.497 000/0

 یا راةٌَةْغ 
 ُّیث 0.598 000/0

 ُا انؽام 0.713 000/0

 ٍُسارُا 0.535 000/0

 ةْغ ؿاظحاری 0.720 000/0

 ای ةْغ راةٌَ 0.741 000/0

 ةْغ قٍاظحی 0.607 000/0

 کم ؿؼىایَ ازحياّی 785/0 000/0

 

ُای آن  ٌحایر صامم از آزىّن ُيتـحگی اؿپیؼىً ةؼای ؿؼىایَ ازحياّی، اةْاد و زیؼقاظل

ةا  و ٍُسارُا( ُا انؽام، ؿازىان ىٍاؿب، اّحياد، ُّیث، یا قتکَ، پیکؼةٍغی یا قتکَ)پیٌّغُای 

ُا ةؼاةؼ ةا  ُا و قاظل زیؼقاظل ُيَکَ ؿٌش ىٍْاداری ةؼای  دُغ یىجضّل ؿازىاٌی، ٌكان 

ةاقغ؛ ةٍاةؼایً وزّد راةٌَ ظٌی ةیً  جؼ از ُؼ ؿٌش ظٌایی ىی ه و ایً ىلغار پاییًمفؼ ةّد

گیؼد. ىلغار  دٍُغه آن ةا جضّل ؿازىاٌی ىّرد جأییغ كؼار ىی ؿؼىایَ ازحياّی و ازؽای جكکیم

ةاقغ؛ ةٍاةؼایً راةٌَ ظٌی ةیً  وؼیب ُيتـحگی در ُيَ ىّارد ةا جضّل ؿازىاٌی ىذتث ىی

 ةاقغ. ؼقغه در زغول ةاال ةا جضّل ؿازىاٌی ىـحلیو ىیُای ذک ُيَ ىؤنفَ

 

 تررسی فرضیِ اغلی

ٌحایر آزىّن رگؼؿیّن ةؼآورد  ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان ةؼ جضّل ؿازىاٌی جأدیؼگػار اؿث.

ًّر ظالمَ در زغول  ىٍضٍی زِث ةؼرؿی جأدیؼ ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان ةؼ جضّل ؿازىاٌی ةَ

 زیؼ آورده قغه اؿث.
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ّن ةؼآورد ىٍضٍی ةیً ؿؼىایَ ازحياّی )ىـحلم( و جضّل ؿازىاٌی )واةـحَ(ی( آزىّن رگؼؿ4زغول   

 ظالمَ ىغل قغه ةیٍی پاراىحؼُای پیف

 ُا ىْادنَ

b3 b2 b1 ّغد داةث 
ّغد 

 ىٍْاداری
df2 df1 F 

وؼیب 

 جْییً

 ظٌی 699/0 36/162 1 70 000/0 -233/0 01/1  

 نگاریحيی 666/0 75/139 1 70 000/0 -366/0 93/2  

 2درزَ  712/0 29/85 2 69 000/0 462/1 -116/0 18/0 

 3درزَ  713/0 69/85 2 69 000/0 47/1 000/0 1/0 01/0

 جّاٌی 718/0 4/178 1 70 000/0 879/0 048/1  

 ٌيایی 717/0 93/176 1 70 000/0 949/0 352/0  

کَ ةاالجؼیً وؼیب  دُغ یىٌحایر آزىّن رگؼؿیّن ةؼآورد ىٍضٍی ةؼای فؼویَ امهی جضلیق ٌكان 

جؼیً ىغل در جتییً راةٌَ ةیً ؿؼىایَ  ةاقغ؛ ةٍاةؼایً ةؼازٌغه جْییً ىؼةّط ةَ جاةِ جّاٌی ىی

ازحياّی و جضّل ؿازىاٌی، جاةِ جّاٌی اؿث. ىلغار وؼیب جْییً ىؼةّط ةَ جاةِ جّاٌی ةؼاةؼ ةا 

( 8/71چِارم ) ةَ ؿَىحغیؼ ىـحلم ؿؼىایَ ازحياّی ٌؽدیک  دُغ یىو ایً ٌكان  ةاقغ یى 718/0

. ةؼ اؿاس ٌحایر صامم از ةؼرؿی کٍغ یى یٍیة فیپدرمغ از جغییؼات ىحغیؼ جضّل ؿازىاٌی را 

فؼویَ امهی جضلیق، ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان ٌلكی ةـیار كّی در ایساد جضّل ؿازىاٌی ایفا 

ؿؼىایَ » ةٍاةؼایً: گؼدد؛ ةّدن آزىّن رگؼؿیّن، فؼویَ امهی ىاییغ ىی ىٍْادارکٍغ. ةا جّزَ ةَ  ىی

 «ازحياّی ىغیؼان ةؼ جضّل ؿازىاٌی جأدیؼگػار اؿث
 تررسی فرضیِ فرعی اٍل 

ىٍُّر ةؼرؿی  ةَ ةْغ ؿاظحاریِ ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان ةؼ جضّل ؿازىاٌی جأدیؼگػار اؿث.

فؼویَ فؼّی اول، ٌحایر آزىّن رگؼؿیّن ةؼآورد ىٍضٍی ةیً ةْغ ؿاظحارِی ؿؼىایَ ازحياّی و 

 ًّر ظالمَ در زغول زیؼ آورده قغه اؿث: ؿازىاٌی ةَجضّل 
ّن ةؼآورد ىٍضٍی ةیً ةْغ ؿاظحاریِ ؿؼىایَ ازحياّی و جضّل ؿازىاٌیی( آزىّن رگؼؿ5زغول   

 ظالمَ ىغل قغه ةیٍی پاراىحؼُای پیف

 ُا ىْادنَ
b3 b2 b1 

ّغد 

 داةث

ؿٌش 

 ىٍْاداری
df2 df1 F 

وؼیب 

 جْییً

 ظٌی 571/0 3/93 1 70 000/0 737/0 759/0  

 نگاریحيی 529/0 75/78 1 70 000/0 957/0 92/1  

 2درزَ  585/0 64/48 2 69 000/0 744/1 010/0 13/0 

 3درزَ  599/0 85/33 3 68 000/0 -99/0 37/3 -1/1 1/0

 جّاٌی 577/0 4/95 1 70 000/0 405/1 690/0  

 ٌيایی 587/0 48/99 1 70 000/0 33/1 265/0  
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ًّر کَ ٌحایر آزىّن رگؼؿیّن ةؼآورد ىٍضٍی زِث ةؼرؿی جأدیؼ ةْغ ؿاظحاری ؿؼىایَ  ُيان

 3؛ ةاالجؼیً وؼیب جْییً ىؼةّط ةَ جاةِ درزَ دُغ یىازحياّی ةؼ جضّل ؿازىاٌی ٌكان 

دٍُغه راةٌَ ةیً ةْغ ؿاظحاری ؿؼىایَ ازحياّی و  جؼیً ىغل کَ ٌكان ةاقغ؛ ةٍاةؼایً ةؼازٌغه ىی

 599/0اؿث. ىلغار وؼیب جْییً ىؼةّط ةَ ایً جاةِ ةؼاةؼ ةا  3ٌی ةاقغ؛ جاةِ درزَ جضّل ؿازىا

درمغ از جغییؼات ىحغیؼ  60کَ ةْغ ؿاظحاری ؿؼىایَ ازحياّی جلؼیتاً  دُغ یىاؿث و ایً ٌكان 

. ةؼ اؿاس ٌحایر صامم از ةؼرؿی فؼویَ فؼّی اول جضلیق، کٍغ یى یٍیة فیپجضّل ؿازىاٌی را 

کٍغ.  ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان ٌلكی ٌـتحًا ىِو در ایساد جضّل ؿازىاٌی ایفا ىیةْغ ؿاظحاری 

ةْغ » ةٍاةؼایً: گؼدد یىاییغ آزىّن رگؼؿیّن، فؼویَ فؼّی اول ج ةّدن ىٍْادارةا جّزَ ةَ 

 «ؿاظحاری ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان ةؼ جضّل ؿازىاٌی جأدیؼگػار اؿث
 

 تررسی فرضیِ فرعی دٍم 

ىٍُّر ةؼرؿی فؼویَ  ةَ ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان ةؼ جضّل ؿازىاٌی جأدیؼگػار اؿث.ای  ةْغ راةٌَ

ای ؿؼىایَ ازحياّی و  فؼّی دوم، ٌحایر صامم از آزىّن رگؼؿیّن ةؼآورد ىٍضٍی ةیً ةْغ راةٌَ

 ًّر ظالمَ در زغول زیؼ آورده قغه اؿث: جضّل ؿازىاٌی ةَ
ؿؼىایَ ازحياّی )ىـحلم( و جضّل ؿازىاٌی )واةـحَ( یِا راةٌَّن ةؼآورد ىٍضٍی ةیً ةْغ ی( آزىّن رگؼؿ6زغول   

 ظالمَ ىغل قغه ةیٍی پاراىحؼُای پیف

 ُا ىْادنَ

b3 b2 b1 ىٍْاداری ّغد داةث df2 df1 F 
وؼیب 

 جْییً

 ظٌی 585/0 62/98 1 70 000/0 497/0 783/0  

 نگاریحيی 613/0 8/110 1 70 000/0 077/0 55/2  

 2درزَ  631/0 87/57 2 69 000/0 -2/1 78/1 -1/0 

 3درزَ  658/0 66/43 3 68 000/0 41/2 -51/1 79/0 -3/0

 جّاٌی 659/0 5/135 1 70 000/0 03/1 913/0  

 ٌيایی 590/0 7/100 1 70 000/0 23/1 271/0  

ةاقغ؛  دُغ ةاالجؼیً وؼیب جْییً ىؼةّط ةَ جاةِ جّاٌی ىی ًّر کَ زغول ةاال ٌكان ىی ُيان

ای ؿؼىایَ ازحياّی و  ةٍاةؼایً جاةِ جّاٌی ةِحؼیً ىغل زِث ٌكان دادن ارجتاط ةیً ةْغ راةٌَ

اؿث و ایً ٌكان  659/0ةاقغ. ىلغار وؼیب جْییً ىؼةّط ةَ ایً جاةِ ةؼاةؼ ةا  جضّل ؿازىاٌی ىی

درمغ از جغییؼات ىحغیؼ جضّل ؿازىاٌی را  9/65کَ ةْغ ؿاظحاری ؿؼىایَ ازحياّی  دُغ یى

ای ؿؼىایَ  . ةؼ اؿاس ٌحایر صامم از ةؼرؿی فؼویَ فؼّی دوم، ةْغ راةٌَکٍغ یى یٍیة فیپ

ةّدن  ىٍْادارکٍغ. ةا جّزَ ةَ  ازحياّی ىغیؼان ٌلكی ىِو در ایساد جضّل ؿازىاٌی ایفا ىی
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؛ گؼدد یىاییغ ججّان ٌحیسَ گؼفث کَ ایً فؼویَ  آزىّن رگؼؿیّن ةؼای فؼویَ فؼّی دوم، ىی

 «ای ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان ةؼ جضّل ؿازىاٌی جأدیؼگػار اؿث ةْغ راةٌَ» ةٍاةؼایً:

 تررسی فرضیِ فرعی سَم

ی ةیً ةْغ ىٍُّر ةؼرؿی فؼویَ فؼّی ؿّم، ٌحایر صامم از آزىّن رگؼؿیّن ةؼآورد ىٍضٍ ةَ

 ًّر ظالمَ در زغول زیؼ آورده قغه اؿث: قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياّی و جضّل ؿازىاٌی ةَ
ّن ةؼآورد ىٍضٍی ةیً ةْغ قٍاظحیِ ؿؼىایَ ازحياّی و جضّل ؿازىاٌیی( آزىّن رگؼؿ7زغول   

 ظالمَ ىغل قغه ةیٍی پاراىحؼُای پیف

 ُا ىْادنَ
b3 b2 b1 ىٍْاداری ّغد داةث df2 df1 F 

وؼیب 

 جْییً

 ظٌی 385/0 9/43 1 70 000/0 722/0 67/0  

 نگاریحيی 358/0 39 1 70 000/0 67/0 933/1  

 2درزَ  39/0 07/22 2 69 000/0 446/1 2/0 07/0 

 3درزَ  393/0 65/14 3 68 000/0 319/0 46/1 -3/0 04/0

 جّاٌی 396/0 8/45 1 70 000/0 26/1 7/0  

 ٌيایی 403/0 19/47 1 70 000/0 3/1 236/0  

قّد؛ ةاالجؼیً وؼیب جْییً ىؼةّط ةَ جاةِ ٌيایی  ًّر کَ در زغول ةاال ىكاُغه ىی ُيان

جؼیً ىغل زِث ٌكان دادن راةٌَ ةیً ةْغ قٍاظحی ؿؼىایَ  ةاقغ؛ ةٍاةؼایً ایً جاةِ ةؼازٌغه ىی

اؿث  403/0ةاقغ. ىلغار وؼیب جْییً ىؼةّط ةَ ایً جاةِ ةؼاةؼ ةا  ازحياّی و جضّل ؿازىاٌی ىی

درمغ از جغییؼات ىحغیؼ جضّل  3/40کَ ةْغ قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياّی  دُغ یىً ٌكان و ای

. ٌحایر صامم از ةؼرؿی فؼویَ فؼّی ؿّم جضلیق ٌكان داد کَ کٍغ یى یٍیة فیپؿازىاٌی را 

ث؛ ةٍاةؼایً ةْغ قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان ٌیؽ در ایساد جضّل ؿازىاٌی جأدیؼگػار اؿ

ةْغ قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياّی »جّان گفث:  گؼدد. پؾ ىی اییغ ىیؽ جفؼویَ فؼّی ؿّم ٌی

 «ىغیؼان ةؼ جضّل ؿازىاٌی جأدیؼگػار اؿث
 

 گیری ًتیجِ

ای و قٍاظحی  دٍُغه ؿؼىایَ ازحياّی قاىم ؿَ ةْغ ؿاظحاری، راةٌَ ُای جكکیم ىؤنفَ

ُای  ةا ىیاٌگیً دادهُای ىؼةّط ةَ ىحغیؼ ؿؼىایَ ازحياّی ةؼاةؼ  ةاقٍغ و در ایً جضلیق، داده ىی

دٍُغه ؿؼىایَ ازحياّی اؿث کَ ٌحایر صامم از آزىّن ُيتـحگی  ىؼةّط ةَ ؿَ ةْغ جكکیم

ای و قٍاظحی(  ٌكان داد کَ راةٌَ ظٌی ةیً ُؼ ؿَ ةْغ ؿؼىایَ ازحياّی )ؿاظحاری، راةٌَ
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ل زِث ةاقغ و جاةِ جّاٌی ةِحؼیً ىغ مّرت ىـحلیو ىی ىغیؼان ةا جضّل ؿازىاٌی ىٍْادار و ةَ

 ٌكان دادن راةٌَ ةیً ؿؼىایَ ازحياّی ةا جضّل ؿازىاٌی اؿث.

 ىیان یُيیار و یُيکار ُغفيٍغ ٌُام و ازحياّی در جْاىالت ىّزّد ىٍاةِ ؿؼىایَ ازحياّی،

 افؼاد ةیً ىكارکث و اّحياد صؾ ىْلّالٌَ، رواةي یُا ایساد قتکَ ةاّخ کَ زاىَْ اؿث یاّىا

 زاىَْ و صفٍ و كىكحؼ ُغف ةَ دؿحؼؿی در را ٌِایث، زاىَْ صغ در و گؼدد ىی یک زاىَْ

ةا جّزَ ةَ ٌحایر جضلیق، ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان در كؼارگاه کٍغ.  ىی کيک آن در ُيتـحگی

ةاقغ و جضّل ؿازىاٌی ٌیؽ  االٌتیاء )ص( ّاىهی ادؼگػار ةؼ جضّل ؿازىاٌی ىی پغافٍغ ُّایی ظاجو

ؼایً در كؼارگاه پغافٍغ ُّایی ٌیؽ کارایی ُؼ چَ ةیكحؼ ، ةٍاةىّوّّی چٍغةْغی و ىـحيؼ اؿث

ُای ىانی و فیؽیکی ىٍّط ةَ جلّیث ؿؼىایَ ازحياّی اؿث و جٍِا زػب کارکٍان و  ؿؼىایَ

ةاقغ  کٍٍغه ایساد جضّل در ؿازىان ٌيی ُای زغیغ، جىيیً آوری جسِیؽ ؿازىان ةَ اىکاٌات و فً

ةؼداری گؼدد. ٌحایر ایً  ًّر کاىم ةِؼه ایً زىیٍَ ةَُای اٌـاٌی در  و ةایـحی از َؼفیث ؿؼىایَ

( و 1392فؼد )(، پژوُف مفائیان 1395ُيکاران )ةا جضلیق ٌّروزی و جضلیق در ایً زىیٍَ 

ؿؼىایَ ازحياّی ةؼ فؼایٍغ جضّل ؿازىاٌی را ىّرد ةؼرؿی  ؼیجأد ( ک1389َغىحگؽار )ظپژوُف 

ُا ةیاٌگؼ ٌلف  آن زِث اؿث ٌحایر ُيَ آن ُا از . قتاُث ایً پژوُفكؼار دادٌغ ُيگؼا اؿث

کٍٍغه ىحغیؼُای رفحاری و اٌـاٌی در ایساد جضّل در ؿازىان ةّده و ایٍکَ ةؼای  ىِو و جْییً

گػاری ىانی و جلّیث جسِیؽات فیؽیکی در  ایساد جضّل در ؿازىان ٌتایغ جٍِا ةَ زػب ؿؼىایَ

 ؿازىان اکحفا ٌيّد.

افؼاد دارد و ةا جّزَ ةَ  ًیة ُای جياس یهک یانگّ ره ةَةْغ ؿاظحاری ؿؼىایَ ازحياّی اقا

راةٌَ كّی ظٌی ةیً ةْغ ؿاظحاری ؿؼىایَ ازحياّی ةا جضّل ؿازىاٌی در ایً جضلیق، ایساد 

قّد  ای ؿؼىایَ ازحياّی ىی ُای کاری و رواةي ىتحٍی ةؼ قتکَ ىٍسؼ ةَ جلّیث ةْغ راةٌَ گؼوه

ٍاةِ و اىکاٌات را ةؼای كؼارگاه پغافٍغ ُّایی فؼاُو و اىکان دؿحؼؿی کارآىغجؼ و ىؤدؼجؼ ةَ ى

جؼی  جؼ و گـحؼده آورد و ُؼ چَ ىغیؼان ؿازىان ةا افؼاد داظم و ةیؼون ؿازىان رواةي ٌؽدیک ىی

یاةٍغ و ایً اىؼ ایساد جضّل در ؿازىان  داقحَ ةاقٍغ؛ ىٍاةِ ؿازىان ةازدُی و کارایی ةیكحؼی ىی

 ةعكغ. را جـِیم ىی

کٍغ. ةا جّزَ ةَ ایٍکَ  ؿؼىایَ ازحياّی ٌلكی ىِو در ایساد جضّل ؿازىاٌی ایفا ىی ای ةْغ راةٌَ

ةاقغ؛ ةٍاةؼایً  ُا، ُّیث و اّحياد ىی دٍُغه ایً ةْغ قاىم: ٍُسارُا، انؽام ُای جكکیم ىؤنفَ

ای ؿؼىایَ ازحياّی و در ٌِایث  جّاٌغ ىٍسؼ ةَ جلّیث ةْغ راةٌَ جلّیث ُؼیک از ایً اةْاد ىی

دٍُغه  اّحياد یکی از ازؽای ىِو جكکیم ُای جضّل ؿازىاٌی گؼدد. ُؼ چَ ةیكحؼ ةؼٌاىَ ىّفلیث



 41  (آزا( ص) اءیاالٌت ظاجو ییُّا پغافٍغ كؼارگاه: ىّردىٌانَْ) یؿازىاٌ جضّل سادیا در ؼانیىغ یازحياّ َیؿؼىا ٌلف

 

 

ةاقغ و ةا جّزَ ةَ راةٌَ ظٌی ىـحلیو و ىٍْادار ةیً ةْغ  ای ؿؼىایَ ازحياّی ىی ةْغ راةٌَ

ای ؿؼىایَ ازحياّی ةؼ جضّل  ای ؿؼىایَ ازحياّی و جضّل ؿازىاٌی جأدیؼی كّی ةْغ راةٌَ راةٌَ

ُای کارکٍان، ةاألظل کارکٍان  در ایً جضلیق، زىاٌی کَ ىغیؼان ؿازىان ةَ جّاٌایی ؿازىاٌی

اٌغ اًيیٍان ٌيّده و ةا ىكارکث دادن و  زّان کَ جازه ةَ پیکؼه كؼارگاه پغافٍغ ُّایی پیّؿحَ

ُای جضّل ؿازىاٌی ةؼ ظّاٍُغ  جفّیه اظحیار ةَ آٌان گاىی ةؽرگ در پیكتؼد و جّؿَْ ةؼٌاىَ

ةاقغ. چٍاٌچَ  ای ؿؼىایَ ازحياّی ُّیث ىی دٍُغه ةْغ راةٌَ دیگؼ از ازؽای جكکیم داقث. یکی

افؼاد داظم ؿازىان ظّد را ىحْهق ةَ آیٍغه ىكحؼك و ىٍافْی ىكحؼك داٌـحَ و ةَ کار کؼدن در 

کٍٍغه ىـاّغت  داظم ؿازىان افحعار کٍٍغ؛ ایً اىؼ ىٍسؼ ةَ جلّیث ىحغیؼ ُّیث و جىيیً

 ةاقغ. ُای جضّل ؿازىاٌی ىی د ةؼٌاىَکارکٍان ةا پیكتؼ

 یک در ازحياّی، قتکَ یک درون اقحؼاك کارکٍان ىیؽان ةیاٌگؼ ةْغ قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياّی

آٌان اؿث. ةا جّزَ ةَ ىٍْادار و ىـحلیو ةّدن راةٌَ ظٌی ةیً  ىیان كىكحؼ كدر یا دیغگاه،

ةْغ قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياّی و جضّل ؿازىاٌی، ُؼاٌغازه ىغیؼان ؿازىان دیغگاه ىكحؼکی 

ّلیغه و ُياٍُگ  ٌـتث ةَ ىـائم ىعحهف داقحَ و ٌـتث ةَ آٌچَ ةؼای ؿازىان ىِو اؿث ُو

ةا یکغیگؼ جْاىم و ُيکاری ةیكحؼی ؿث و جؼ ا ةْغ قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياّی كّیةاقٍغ؛ 

ةَ ٌُؼ  ٌيایغ. ُای جضّل ؿازىاٌی کيک ىی ظّاٍُغ داقث و ایً ىّوّع ةَ پیكتؼد ةؼٌاىَ

رؿغ کَ ةَ ّهث ىهيّس ٌتّدن ةْغ قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياّی، ایً ةْغ کيحؼ از اةْاد دیگؼ  ىی

یر صامم از ایً جضلیق ةیاٌگؼ گیؼد؛ اىا ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ٌحا ُا كؼار ىی ىّردجّزَ ؿازىان

ةاقغ؛ ةٍاةؼایً در ىّرد  جأدیؼگػاری ٍّنؼ قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياّی ةؼ جضّل ؿازىاٌی ىی

 ای مّرت گیؼد. ُای ؿازٌغه جلّیث ایً ةْغ ٌیؽ ةایغ جالش

گاٌَ ؿؼىایَ ازحياّی ةؼ جضّل ؿازىاٌی در ایً جضلیق ىكاةَ ةا  ٌحایر ةؼرؿی جأدیؼ اةْاد ؿَ

ةاقغ. پژوُف ىؼنّ و ُيکاراٌف ٌكان داد کَ  ىی 2006ق ىؼنّ و ُيکاراٌف در ؿال ٌحایر جضلی

گؼدد کَ ایً  ُای ارجتاًی ىی گاٌَ جضّل ؿازىاٌی ةاّخ جلّیث ظالكیث و ایساد کاٌال اةْاد ؿَ

 ةاقغ. ُای جضّل ؿازىاٌی ىی اىؼ گاىی ىِو در پیكؼفث و جّؿَْ ةؼٌاىَ

ُای جضلیق، پیكٍِادات ازؼایی ةَ قؼح زیؼ ارائَ  ویَةا جّزَ ةَ ٌحایر صامم از ةؼرؿی فؼ

 گؼدد: ىی

(، 30/11/92اةالغی ىلام ىُْو رُتؼی ) یاكحناد ىلاوىح یهکُای  وفق ىاده پٍسو ؿیاؿث .1

ساد ارزش افؽایف یاةغ، نػا یُا در ا غ ىحٍاؿب ةا ٌلف آنیدر جلـیو ّّاىم جّن یَ اٌـاٌیؿِو ؿؼىا

ُای جضّل ؿازىاٌی در كؼارگاه پغافٍغ ُّایی کَ ىـیؼ رقغ و  ةؼٌاىَؿازی  زِث ىّفلیث در پیاده
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ُا از  قکّفایی را جازه قؼوع ٌيّده اؿث و دارای کارکٍان و ىغیؼاٌی زّاٌی اؿث کَ جْغادی از آن

ُای ىانی و جسِیؽات فیؽیکی و زػب  اٌغ، جٍِا ةَ ؿؼىایَ ىسيَّّ ٌِازا ةَ ایً ٌیؼو اوافَ قغه

ای درزىیٍَ جّؿَْ  زاٌتَ ٌْی اکحفا ٌگؼدد؛ ةهکَ الزم اؿث جا اكغاىات ُيَمّرت ىل کارکٍان ةَ

ةازٌگؼی و  و جسؼةَ( و یٍیارآفؼکث، یق ارجلاء آىّزش، ىِارت، ظالكیاز ًؼُای ازحياّی ) ؿؼىایَ

ُای ارجتاًی ؿؼیِ و جلّیث رواةي  ةؼوز رؿاٌی اُغاف، ؿاظحارُای ؿازىاٌی ىٍاؿب ةا ؿیـحو

ُای ةیؼوٌی،  ان و ىغیؼان زّان در داظم ؿازىان و ایساد رواةي ىؤدؼ ةا ؿازىانازحياّی ةیً کارکٍ

ُای گؼوُی و غیؼه مّرت پػیؼد جا از ایً ًؼیق ةحّان از ادؼةعكی  ُای کاری و فْانیث ایساد گؼوه

ُای  ًؼف ُؽیٍَ ُای ىانی ٌیؽ اًيیٍان یافث. در غیؼ ایً مّرت ىيکً اؿث ازیک و کارایی ُؽیٍَ

 ُای پیكتؼد جضّل ؿازىاٌی ةا قکـث ىّازَ قّد. ُغر ةؼود و از ًؼف دیگؼ ةؼٌاىَىانی ةَ 

ُای ىعحهف ؿازىان در داظم و ةا  افؽایف صسو و جٍّع ارجتاًات ةیً ىغیؼان ةعف .2

گؼدد نػا اؿحفاده از انگُّای ارجتاًی ُيچّن  ُای دیگؼ ةاّخ جلّیث ةْغ ؿاظحاری ىی ؿازىان

ؿازىان ىٍسؼ ةَ ایساد جٍّع در ارجتاًات و درٌحیسَ جلّیث ةْغ  ای ةؼای افؼاد داظم ىغل قتکَ

 ٌيایغ. گؼدد و فؼایٍغ جضّل ؿازىاٌی را جـِیم و جلّیث ىی ؿاظحاری ؿؼىایَ ازحياّی ىی

ُای اؿالىی و  در فؼآیٍغ زػب و آىّزش کارکٍان زغیغ و کارکٍان ىّزّد ةَ ارزش  .3

کيک ةَ ُيغیگؼ و روصیَ جْاون و ُيکاری  ًهتی، جْاىم و ازحياّی ىذم جِْغ، ایذار، قِادت

ُای ىّزّد و زغیغ ٍُسارُای ىٍاؿب در  گیؼی از َؼفیث جّزَ زغی ةَ ّيم آیغ و ةا ةِؼه

ُای دیٍی اؿالم ؿؼقار از جْانیو و اصادیذی اؿث  ةیً زاىَْ آىاری ظهق و ٌِادیٍَ گؼدد. آىّزه

ٌفؾ، مغاكث و  و ظّدظّاُی، ّؽت روی ُا را ةَ ُيکاری ةا دیگؼان و پؼُیؽ از جک کَ اٌـان

کٍٍغ، ةٍاةؼایً ارزش كائم قغن ةَ ایً  گّیی، درؿحکاری، ایيان و جلّا جكّیق ىی راؿث

ُای كؼآن و  ُا و اؿحفاده از اؿاجیغی کَ ةَ آىّزه ُا، اٌسام اىّر و ارزیاةی ُا در آىّزش قاظل

د ةَ جلّیث ُّیث و اّحياد و جّاٌغ جأدیؼ ىفیغی در گؼایف افؼا اصادیخ ىعحهف جـهي دارٌغ ىی

 ای ؿؼىایَ ازحياّی داقحَ ةاقغ. ًّرکهی ةْغ راةٌَ ةَ

ُا ةا ُيکاری ؿازىان ّلیغجی ؿیاؿی ةا  ىْاوٌث جؼةیث و آىّزش و دوایؼ آىّزش یگان .4

ُا، ةضخ و گفحگّ و ... در ىّرد ىـائم ىعحهف  ؿازی، ؿيیٍارُا، ُيایف ةؼگؽاری زهـات آگاه

ُای اٌـاٌی و درك ىكحؼك ةیً  نی و کاری ةْغ قٍاظحی ؿؼىایَفؼٍُگی، ازحياّی، جعن

ُا و درك افؼاد ىعحهف ؿازىان  کارکٍان را جلّیث ٌيایٍغ جا ةاّخ کاُف اظحالف در ةؼداقث

 قغه و ةَ فؼایٍغ اٌسام اىّر و ایساد ارجتاًات ؿازىان کيک و از جضّل ؿازىاٌی پكحیتاٌی ٌيایغ.
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