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چکیدُ:
ایً جضلیق ةا ُغف قٍاؿایی ىیؽان جأدیؼ ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان ةؼ جضّل ؿازىاٌی در كؼارگاه
پغافٍغ ُّایی ظاجواالٌتیاء (ص) اٌسام پػیؼفحَ اؿث .زِث اٌسام ایً ةؼرؿی ،ؿؼىایَ ازحياّی
ةَ ؿَ ةْغ ؿاظحاری ،راةٌَای و قٍاظحی جلـیو و راةٌَ آن ةا جضّل ؿازىاٌی ةؼرؿیقغه اؿث.
ایً جضلیق ةؼ ىتٍای ُغف کارةؼدی ةّده و ةؼ ىتٍای روش جضلیق از ٌّع جّمیفی ىتحٍی ةؼ
جضهیم ُيتـحگی ىیةاقغ کَ ةا روش پیيایكی دادهُای الزم زيِآوری گؼدیغٌغ .زاىَْ
آىاری جضلیق ،کارکٍان ؿحاد كؼارگاه پغافٍغ ُّایی ظاجواالٌتیاء (ص) آزا ةّده و زِث
ٌيٌَّگیؼی از قیّه ٌيٌَّگیؼی جنادفی اؿحفاده و صسو ٌيٌَّ ىّردىٌانَْ ةا اؿحفاده از فؼىّل
ٌيٌَّگیؼی کّکؼانٌ 72 ،فؼ جْییً گؼدیغه اؿث .دادهُای الزم ةا اؿحفاده از اةؽار پؼؿكٍاىَ
زيِآوری و ةا اؿحفاده از آزىّنُای ُيتـحگی اؿپیؼىً و رگؼؿیّن ةؼآورد جسؽیَوجضهیم
گؼدیغ .یافحَُای جضلیق صاکی از آن اؿث کَ راةٌَ ظٌی و ىـحلیو ةیً ؿؼىایَ ازحياّی و
ُيَ اةْاد و ىؤنفَُای جكکیمدٍُغه آن ةا جضّل ؿازىاٌی ،وزّد دارد ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان
جأدیؼی ةـیار ىِو ةؼ جضّل ؿازىاٌی دارد و ٌیؽ ُؼ ؿَ ةْغ ؿاظحاری ،راةٌَای و قٍاظحی ؿؼىایَ
ازحياّی ىغیؼان ،ةؼ جضّل ؿازىاٌی جأدیؼگػار ىیةاقٍغ .از ایًرو جّمیَ ىیقّد کَ جالش ةؼای
گـحؼش ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان در ایً ؿازىان ىّردجّزَ ةیكحؼی كؼار گیؼد جا زىیٍَ ةؼای
ایساد جضّل در ؿازىان فؼاُو گؼدد.
ٍاشُّای کلیدی
تحَل سازهاًی ،سرهایِ اجتواعی ،قرارگاُ پدافٌد َّایی خاتناالًثیاء (ظ) آجا

 - 1داٌكسّی دکحؼی ىغیؼیث دونحی داٌكگاه ّالىَ ًتاًتائی
 - 2اؿحادیار گؼوه ىغیؼیث دونحی داٌكگاه ّهّم و فٍّن ُّایی قِیپغ ؿحاری
 - 3اؿحادیار گؼوه ىغیؼیث داٌكگاه آزاد اؿالىی واصغ رودًُ
* ٌّیـٍغه ىـئّل mohamad4276@yahoo.com

26

فنهٍاىَ ّهّم و فٍّن ٌُاىی ،ؿال دوازدُو ،قياره  ،37پائیؽ 1395

هقدهِ
ؿؼىایَ ازحياّی ةٍَّّان یکی از ىِوجؼیً قاظلُای رقغ و جّؿَْ در ُؼ زاىَْای ىٌؼح
اؿث( .فؼزاٌَ و رىىاٌی )111 :1391 ،و در دو دُة اظیؼ ةَ یکی از ىفاُیو ةٍیادی و کهیغی در
ّهّم ازحياّی جتغیمقغه اؿث (ریاصی )199 :90 ،و پؼداظحً ةَ چیـحی و ىاُیث آن و
ُيچٍیً جّزَ ةَ پیاىغُای آن در ٌُامُای ازحياّی صائؽ اُيیث اؿث (جؼكزاده و ىضحؼم،
 .)414-415 :1391ىضیي ىحالًو و ىحغیؼ اىؼوزی ُيَ ؿازىانُا را ٌاگؽیؼ از جضّل و
دگؼگٌّی در کارکؼدُای دروٌی و ةیؼوٌی ظّدؿاظحَ اؿث .ةًَّریکَ ؿازىانُا ةایغ در زِث
ةِؼهةؼداری ةِحؼ از ىضیي و جغییؼات آن و ُيچٍیً غهتَ ةؼ وْفُا و گـحؼش ٌلاط كّت ،از
آىادگی کافی و ىٍاؿب ةؼظّردار ةاقٍغ و ةا ایساد جغییؼاجی در ؿاظحارُا ،فؼایٍغُا و فؼٍُگ
ظّد ،ؿْی کٍٍغ جا كاةهیث اٌٌتاق ظّد را ةاال ةتؼٌغ (ؿٍغرس و ُیم)1 :2002،
ةؼ ایً اؿاس ،جضّل ؿازىاٌی وؼورجی اٌکارٌاپػیؼ اؿث کَ ةا زِثدُی ةَ اكغاىات امالصی،
ةِتّد اكغاىات و ّيهیات ؿازىاٌی ،ىّزب صفٍ کارایی و ادؼةعكی ؿازىان ىیقّد (ُالیّت 1و
ُيکارانٌ .)2004 ،لٌَ قؼوع جضّل ٌیؽ ىٍاةِ اٌـاٌی اؿث کَ از ًؼیق جغییؼ رفحار آنُا و ةا
جّؿَْ راهصمُای زغیغّ ،يهکؼد فؼدی و ؿازىاٌی ةِتّدیافحَ و ةا ایساد جضّل ،ؿازىان
ىیجّاٌغ ظّد را ةا جکٍّنّژیُا و چانفُای زغیغ و ُيیًًّر ةا ؿؼّث جغییؼ در قؼایي و
ىضیي ،ةِحؼ جٌتیق دُغ( .ةٍیؾ )301:1996،و ةؼ ًتق فؼىایكات رُتؼ ىُْو اٌلالب اؿالىی
در زيِ فؼىاٌغُان و دؿثاٌغرکاران ٌيایكگاه دؿحاوردُای ارجف ( ،)28/06/91کكف و
ةَکارگیؼی صحی گّقَُایی از اؿحْغادُای پیچیغه ،فؼاوان و ٌاقٍاظحَ اٌـان ،ىیجّاٌغ ُؼ
ىضیٌی اززيهَ ىضیيُای ٌُاىی را ىحضّل ؿازد .ةؼ ایً اؿاس و ةا جّزَ ةَ ایًکَ ؿاظحار و
اؿاس ُؼ ؿازىاٌی را ىٍاةِ اٌـاٌی جكکیم داده و یکی از قاظلُای ىِو و ىؤدؼ ىٍاةِ اٌـاٌی،
ؿؼىایَ ازحياّی ىیةاقغ نػا ،جّزَ ةَ ىّوّع ؿؼىایَُای ازحياّی و ٍّامؼ جكکیمدٍُغه آن
وؼورجی ازحٍابٌاپػیؼ اؿثُ .يچٍیً ،ةِتّد و جضّل ؿازىاٌی از انؽاىات ُؼ ارگاٌی در ىضیي
ركاةحی و در صال جغییؼ ةكيار ىیآیغ کَ ٌلٌَ قؼوع آن ٌیؽ ىٍاةِ اٌـاٌی و ویژگیُای آن
اؿث .ایً ٌکات ٌكاندٍُغه اُيیث و وؼورت پؼداظحً ةَ ىّوّع ؿؼىایَ ازحياّی و راةٌَ آن
ةا جضّل ؿازىاٌی ىیةاقغ.

.Hlliott et al
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واكْیث ُای اىؼوزی كؼارگاه پغافٍغ ُّایی و زایگاه ویژه و ىٍضنؼةَفؼد آن در دفاع از صؼیو
ُّ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
ةغٌَ ٌیؼوی ُّایی ىٍفک و ةَ ایً ٌیؼو پیّؿحَاٌغ و ةا اُغاف ،وَایف ،ىأىّریثُای صـاس و
صیاجی ایً ٌیؼو آقٍایی کافی ٌغارٌغ و واةـحگی ازحياّی ،ارجتاًات و اّحياد ةیً ایً گؼوه از
کارکٍان ةا کارکٍان كتهی وْیف و قکٍٍغه اؿث و ًتیْحاً در ةؼظی از قاظلُای ؿؼىایَُای
ازحيا ّی ،ىغیؼان و کارکٍان ایً ؿازىان جسارب کافی و الزم را ٌغارٌغ و ارجتاًات و درك
ىحلاةم و ُيچٍیً ؿایؼ قاظلُای ؿؼىایَُای ازحياّی ىذم اّحيادُّ ،یث و ٍُسارُا در
ةیً آٌان ةَ ًّر کاىم قکم ٌگؼفحَ اؿث .ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ایً ٌیؼو در ىؼصهَ اٌحلال و جضّل
اؿاؿی در ُيَ ا ةْاد و ىٍاةِ ،ةاألظل ىٍاةِ اٌـاٌی كؼار دارد و جّزَ ةَ قاظلُای ىؤدؼ ىٍاةِ
اٌـاٌی آن و راةٌَ ایً قاظلُا ةا جضّل در ایً ةؼَُ از قکمگیؼی آن ةـیار ىِو ةّده و
ٌیازىٍغ ةؼرؿی و ىٌانْات ّيیلی اؿث .ةا جّزَ ةَ ٌیاز ایً ٌیؼو ةؼ ایساد جضّل در ةافث ىّزّد
و رؿیغن ةَ ا ُغاف ىحْانی ظّد در دفاع از کكّر و ىٍاًق صـاس ،زّان ةّدن آن و وؼورت
رؿیغن ةَ زایگاه و ىّكْیث ىٍاؿب ،ایساب ىیٌيایغ کَ ةًَّر ىغاوم قاظلُای ىغیؼیحی و
ىؤدؼ ةؼ جضّل در ایً ؿازىان ةؼرؿی ،امالح و جلّیث قٌّغ جا ؿازىان زّان پغافٍغ ُّایی ةحّاٌغ
ةَ ٌیؼوُای ةیؼوٌی ج غییؼ و ٌیؽ ةَ جغییؼات دروٌی کَ از ىكکالت و اٌحُارات ىٍاةِ اٌـاٌی و
رفحار و جنيیوُای ىغیؼیث ٌاقی ىیقّد ،واکٍف ىذتث ٌكان دُغ.
ایساد جغییؼ و جضّل در ؿازىان ّاىم ىِيی زِث ایساد ُياٍُگی ةا جغییؼات ىضیٌی ىیةاقغ
و ایً ىّوّع ةؼای ؿازىانُای دفاّی کَ ةایـحی جّان ةازدارٌغگی ظّد را در ةاالجؼیً درزَ در
ىلیاس زِاٌی صفٍ کٍٍغ ،از اُيیث ویژه ای ةؼظّردار اؿث نػا در ایً جضلیق ةا جّزَ ةَ ٌلف
ىِو و ىؤدؼ ؿؼىایَ ازحياّی در رقغ ،جّؿَْ و جضّل ؿازىانُا ،ةؼ اؿاس دادهُای
گؼدآوریقغه از كؼارگاه پغافٍغ ُّایی ةٍَّّان یک ؿازىان ىِو دفاّی کكّر ةَ ةؼرؿی ایً
ىّوّع پؼداظحَ ىیقّد کَ ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان و ىؤنفَُای جكکیمدٍُغه آٌچَ جأدیؼی
در ایساد جضّل ؿازىاٌی دارٌغ؟
هرٍری تر ادتیات ًظری
در ارجتاط ةا ىفِّم ؿؼىایَ ازحياّی جْاریف زیادی ىٌؼحقغه اؿث( .زارع قاهآةادی و
ُيکاران« .)196 :1391 ،ؿازىان ُيکاریُای اكحنادی ،ؿؼىایَ ازحياّی را چٍیً جْؼیف
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کؼده اؿث :قتکَُاٍُ ،سارُا و ادراکات ىكحؼکی کَ ُيکاری درون و ةؼون گؼوُی را جـِیم
ىیکٍغ» (ىكایعی .)135 :1390 ،ةَ ٌُؼ «کهيً» ؿؼىایَ ازحياّی ةعكی از «ؿاظحار
ازحياّی» اؿث کَ ةَ کٍكگؼ ازازه ىیدُغ جا ةا اؿحفاده از آن ةَ ىٍاةِ ظّد دؿث یاةغ
(ىْنّىی راد« .)35 :1390 ،پاجٍام ؿؼىایَ ازحياّی را ةٍَّّان ویژگیُای ؿازىان ازحياّی از
كتیم قتکَُاٍُ ،سارُا و اّحياد ازحياّی ىْؼفی ىیکٍغ کَ ُيکاری و ُيیاری زِث کـب
ىٍافِ چٍغزاٌتَ را جـِیم ىیکٍٍغ» (جٍی 1و ٍُلیٍث .)1214 :2012 ،2او رواةي ازحياّی
افؼاد و جْاىالت آٌان ةا یکغیگؼ را ةٍیادیجؼیً زؽء ؿؼىایة ازحياّی ىْؼفی ىیکٍغ» (ومانی و
جّکم« .)204 :1391 ،و ىْحلغ اؿث کَ زوال ؿؼىایَ ازحياّی ىـئهَؿاز اؿث ،زیؼا ةا
قاظلُای ىحْغد رفاه قاىم ةِغاقث ،آىّزش و ىّفلیث ارجتاط دارد» (فؼزاٌَ و رىىاٌی،
« .)113 :1391فّکّیاىا ،ؿؼىایَ ازحياّی را یک ٍُسار ازحياّی ىضـّب ىیکٍغ کَ
ُيکاری ةیً دو یا چٍغ ٌفؼ را جلّیث ىیةعكغ (ٌّغاٌی و ُيکاران.)172-173 :1389 ،
ٌکحَ ىكحؼك ُيَ جْاریف ؿؼىایَ ازحياّی دو ىـئهَ اؿثُ ،يَ جْاریف ؿؼىایَ ازحياّی در
ایً ٌکحَ جّافق دارٌغ کَ ازؽایی ُيچّن ٍُسارُا ،اّحياد و ةغه ةـحان کَ در رواةي ازحياّی
ّيم ىیکٍٍغ ،زؽئی از ایً ىفِّم ُـحٍغ و دوم ایٍکَ ّيهکؼد ازؽای فّق و کارکؼد ؿؼىایَ
ازحياّی در راؿحای گـحؼش و جـِیم ُيکاری و کٍف زيْی اؿث .ازایًرو ىیجّاٌغ ةَ
ٌحایسی دؿث پیغا کٍغ کَ در ٌتّد ایً پغیغه ،دؿحیاةی ةَ آنُا ىيکً ٌتّد و یا ةا دقّاری
ةـیار زیادی ُيؼاه ىیقغ (ةِار و ىیذيی.)41 :1391 ،
اُيیث ؿؼىایة ازحياّی در َؼفیث ةانلّه آن ةؼای پیٌّغ زدن افؼاد ىـحلم ةَ یکغیگؼ اؿث
(افكاٌی و ُيکاران .)262 :1391 ،ىٍافِ راُتؼدی ؿؼىایَ ازحياّی ٌَجٍِا ةؼای ىغیؼان اُيیث
دارد ةهکَ ةؼای ؿازىانُا ٌیؽ اُيیث ةـیاری دارد (کیؼةـّكهّ .)439 :2013 ،3ؿازىانُا ةا
قٍاظث و قٍاؿایی اةْاد ؿؼىایَ ازحياّی ظّد ىیجّاٌٍغ درك ةِحؼی از انگّی جْاىالت ةیً
فؼدی و گؼوُی داقحَ ةاقٍغ و ةا اؿحفاده از ؿؼىایَ ازحياّی ىیجّاٌٍغ ؿیـحوُای ؿازىاٌی
ظّد را ةِحؼ ُغایث ٌيایٍغ (ىكایعی .)134 :1390 ،ؿؼىایة ازحياّی در کٍار دیگؼ اقکال
ؿؼىایَ اىا ىِوجؼ از ةلیَ ةَویژه در کكّرُای درصالجّؿَْ كاةهیث آن را دارد کَ رواةي و
ىٍاؿتات ازحياّی افؼاد را در زِث دؿحیاةی ةِحؼ ةَ جّؿَْ ُيَزاٌتَ فؼاُو کٍغ و صهلَ
ىفلّده ّلبافحادگی ةؼظی کكّرُاؿث (زارع کاؿب.)61 :1391 ،
1. Teney
2. Hanquinet
3. Kirkbesoglu
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ةَکارگیؼی ؿؼىایَ ازحياّی در ؿٌش ؿازىاٌی ىٍسؼ ةَ ایساد ؿازىان کاری و گؼوهُای
ىٌٍْف ،ارائَ ؿازوکارُایی ةؼای ةِتّد ىغیؼیث ّيهکؼد گؼوُی ،زىیٍَؿازی ةؼای جّؿَْ
ؿؼىایَُای غیؼىادی در ؿازىان و افؽایف جِْغ اّىا و کارکٍان ؿازىان ٌـتث ةَ ىنهضث
ّاىَ ىیةاقغ (زارع قاهآةادی و ُيکاران.)208-209 :1391 ،
اتعاد سرهایِ اجتواعی
ؿؼىایَ ازحياّی ىفِّىی چٍغةْغی ةّده کَ ُو ةؼ کیفیث و ُو ةؼ ؿاظحار ارجتاط ازحياّی
جأکیغ ىیکٍغ (گاٌیؼون .)613 :2013 ،1ةًَّر ىعحنؼ ةؼظی از ىِوجؼیً دؿحَةٍغیُا در
زىیٍَ اةْاد جكکیمدٍُغه ؿؼىایَ ازحياّی ،در زغول زیؼ آورده قغه اؿث:
زغول  )1اةْاد جكکیمدٍُغه ؿؼىایَ ازحياّی از دیغگاه ماصبٌُؼان گٌّاگّن
ردیف

اةْاد ىْؼفیقغه

اٌغیكيٍغان
2

ىٍتِ

1

اؿحّن

2

چّ)2006( 3

قٍاظحی و ؿاظحاری

3

فؼاٌـیک)2002( 4

قٍاظحی و ؿاظحاری

زْفؼی و ُيکاران ( )1391ص 377

4

پؼجـو)1998( 5

قٍاظحی و ؿاظحاری

ظغاداد کاقی و ُيکاران ( )1391ص 46

6

5

ةّردیّ ()1985

6

ٌاُاپیث و گّقال
()1998

ؿاظحاری و کیفیحی

ّـگؼی و كاٌِ ( )1391ص 4
روایی ىٍف و ُيکاران ( )1391ص
158

ؿاظحاری ،قٍاظحی و ارجتاًی

ویایی و ُيکاران ( )1390ص 183

7

ؿاظحاری ،قٍاظحی و راةٌَای

ةعحی و ُيکاران ( )1390ص 29

از ةیً ىغلُای ىعحهف ارائَقغه ،ىغل ؿَةْغی ٌاُاپیث و گّقال ةٍَّّان کاىمجؼیً و
ىْؼوفجؼیً ىغل ىیةاقغ کَ ؿایؼ ىغلُای ىْؼفیقغه جّؿي پژوُكگؼان دیگؼ را ٌیؽ در
ةؼىیگیؼد کَ اةْاد آن ّتارتاٌغ از:

1. Ganiron
2. Stone
3. Chou
4. Francis
5. Portesm
6. Bourdieu
7. Nahapiet and Ghosal
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الف .تعد ساختاری

ٍّنؼ ؿاظحاری ؿؼىایَ ازحياّی اقاره ةَ انگّی کهی جياسُای ةیً افؼاد دارد .ىِوجؼیً
زٍتَُای ایً ٍّنؼ ّتارتاٌغ از :رواةي قتکَای ةیً افؼاد ،پیکؼةٍغی قتکَای و ؿازىان ىٍاؿب
(زْفؼی و ُيکاران.)378 :1391 ،
 .1رواةي قتکَای :رواةي قتکَای اىکان دؿحؼؿی ةَ ىٍاةِ (ىذم داٌف) را فؼاُو ىیؿازد
(ىلیيی و ُيکاران.)35 :1390 ،
 .2پیکؼةٍغی قتکَای :یک زٍتَ ىِو ؿؼىایَ ازحياّی را قکم ىیدُغ کَ ىیجّاٌغ ةؼ جّؿَْ
ؿؼىایَ فکؼی جأدیؼ ةگػارد (ىكایعی )136 :1390 ،و صاکی از رؿيی یا غیؼرؿيی ةّدن و
ىحيؼکؽ یا غیؼىحيؼکؽ ةّدن ارجتاًات اؿث (ىلیيی و ُيکاران.)35 :1390 ،
 .3ؿازىان ىٍاؿب :ؿازىانُای ازحياّی ىٍاؿب ىیجّاٌٍغ یک قتکة ةانلّة دؿحؼؿی ةَ افؼاد و
ىٍاةْكان اززيهَ اًالّات و داٌف را فؼاُو کٍٍغ (ىِغیان راد و فىهی.)297 :1390 ،
ب .تعد راتطِای

ةْغ راةٌَای  ،اقاره ةَ ارجتاط قعنی افؼاد ةا دیگؼان دارد کَ ایً ارجتاط از ًؼیق جکؼار
جْاىالت ایساد ىیقّد (زوو 1و ُيکاران .)575-576 :2012 ،ایً ةْغ ىاُیث رواةي در یک
ؿازىان را درةؼ ىیگیؼد و قاىم اعتوادٍُ ،سارُا ،جِْغات و ُّیث ىیقّد (ؿیغ ٌلّی و ىیؼی،
.)12 :1390
.1

اعتواد:

اّحياد زؽء امهی و ُـحة ىؼکؽی ؿؼىایة ازحياّی در ةیكحؼ ٌُؼیات ىؼةّط ةَ

ؿؼىایة ازحياّی اؿث .اّحياد یٍْی فؼد جا چَ ىیؽان ىیجّاٌغ اًيیٍان داقحَ ةاقغ کَ فؼد یا
گؼوُی دیگؼ ّيم ظامی را اٌسام ظّاُغ داد (ّـگؼی و ُيکاران.)170 :1390 ،
ٌّ .2جارّاُ :ؼ زاىَْ و یا گؼوه كّاّغ ،كّاٌیً و آداب و رؿّم ظامی ةؼای ایساد رواةي ةا
یکغیگؼ و اٌسام اىّر فؼدی و ازحياّی ظّد دارٌغ کَ ةَ آن «ٍُسار» ىیگّیٍغّ( .تاس زاده و
ُيکاران .)17 :1390
 .3السامّا :انؽاىات ٌكاندٍُغه یک جِْغ یا وَیفَ ةؼای اٌسام فْانیحی در آیٍغه اؿث .انؽاىات از
ٍُسارُای ّيّىی قغه ىحيایؽ اؿث و ةٍَّّان اٌحُارُای ایسادقغه در درون رواةي قعنی
ظاص در ٌُؼ گؼفحَ ىیقّد (ىكایعی.)138 :1390 ،
َّ .4یتُّ :یث فؼآیٍغی اؿث کَ در آن افؼاد اصـاس ىیکٍٍغ ةا فؼد یا گؼوُی از افؼاد دیگؼ،
ّىّ یک گؼوه واصغ ُـحٍغ (ویایی و ُيکاران.)186 :1390 ،
1. Zhao

ٌلف ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان در ایساد جضّل ؿازىاٌی (ىّردىٌانَْ :كؼارگاه پغافٍغ ُّایی ظاجواالٌتیاء (ص) آزا)
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ج .تعد ضٌاختی

ایً ةْغ درةؼگیؼٌغه ىیؽان اقحؼاك کارکٍان درون یک قتکَ ازحياّی ،در یک دیغگاه ،یا درك
ىكحؼك ىیان آٌان اؿث و ىاٌٍغ ةْغ ارجتاًی ،ةَ ىاُیث ارجتاًات ىیان افؼاد در یک ؿازىان
ىیپؼدازد (ؿیغ ٌلّی و ىیؼیٍّ .)12 :1390 ،نؼ قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياّی اقاره ةَ ىٍاةْی
دارد کَ فؼاُوکٍٍغه ىُاُؼ ،جْتیؼُا و جفـیؼُا و ؿیـحوُای ىْاٌی ىكحؼك در ىیان گؼوهُا
اؿث (ویایی و ُيکاران.)184 :1390 ،
تحَل سازهاًی

«جغییؼ و جضّل» ةَ ىٍْای ظؼوج از ووِ و صانحی و رؿیغن و ىـحلؼ قغن در ووِ و صانحی
دیگؼ اؿث .جضّل اىؼی جغریسی و زىانةؼ اؿث کَ ًی فؼآیٍغ ّهيی ظاص ُيچّن ذوب قغن
ةاورُای غهي و فؼاگیؼی ارزشُای ٌّیً و ًؼاصی و اؿحلؼار ٌُام زغیغ و ىٍِغؿی ىغیؼیث
رخ ىیدُغٌّ( .روزی .)38 :1391،ىلام ىُْو رُتؼی در دیغار اّىای ىسهؾ ظتؼگان رُتؼی
( )15/12/1392فؼىّدٌغ «دٌیا در صال یک جضّل اؿث و ٌكاٌَُای جضّل را ةایغ دیغ ونّ ایً
جضّل ةَىؼور در َؼف ةیـث ؿال اٌسام پػیؼد».
جضّل ؿازىان ،جالقی اؿث ةؼٌاىَریؽیقغه در ؿؼاؿؼ ؿازىان کَ ةَوؿیهَ ىغیؼیث ّانی
ؿازىان اداره قغه و ادؼةعكی و ؿالىحی ؿازىان را از راه ةؼٌاىَُای جغییؼ ةؼٌاىَریؽیقغه در
فؼآیٍغُای ؿازىان ،ةا اؿحفاده از ّهّم رفحاری افؽایف ىیدُغ (ىضيّدی .)50 :1392 ،ایً
جالش ةَىٍُّر امالح و ةِتّد چكواٌغاز فْهی و آجی ؿازىان ،جّاٌيٍغؿازی اّىا و یادگیؼی
صم ىـئهَ از ًؼیق ىغیؼیث فؼٍُگ ؿازىان و ةا جأکیغ ةؼ فٍّن ّهّم رفحاری و پژوُف در
ّيم مّرت ىیپػیؼد( .یؽداٌی و ُيکاران)31 :1390 ،
ُغف جضّل ؿازىان ،ادؼةعكی ؿازىاٌی و ةِـازی فؼدی اؿث .جضّل ؿازىان از ؿازىانُا و
ُيچٍیً افؼادی کَ درون ؿازىانُا ُـحٍغ و چگٌّگی کارکؼد آنُا و در زىیٍَ جغییؼات
ةؼٌاىَریؽیقغهای کَ ىٍسؼ ةَ جؼغیب افؼاد ،گؼوهُا و ؿازىانُا ةَ کارکؼدی ةِحؼ ىیقّد،
ؿعً ةَ ىیان ىیآورد .در صّزة جضّل ؿازىان ،جّزَ ةَ ىـائم و ىكکالجی از كتیم ةِؼهوری
پاییً ،جْارض ةیً افؼاد وگؼوهُا ،اُغاف ةهٍغىغت و کّجاهىغت و ةیً اُغاف واصغُاّ ،يهکؼد
گؼوُی وْیف ،ؿاظحار ؿازىاٌی ٌاىٍاؿبً ،ؼاصی وْیف وَایف ،کوجّزَ ةَ ظّاؿحَُای
ىضیٌی ،رواةي وْیف و ىـائهی از ایً كتیم صائؽ اُيیث اؿث (ٌّروزی .)36 :1391 ،ةِتّد و
جضّل ؿازىاٌی ،چؼظَ چٍغةْغی و ٌّیٍی اؿث کَ گؼداٌٍغه آن ّّاىم اٌـاٌی اؿث ،نػا ىیجّان
ادّا کؼد کَ ىٍاةِ اٌـاٌی جّاٌيٍغ ةٍَّّان ّاىم امهی و ىتٍای جضّل و جّؿَْ ؿازىانُا ةَ
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قيار ىیآیغ (ىضيّدی)50 :1392 ،؛ ةٍاةؼایً ؿؼىایَ ازحياّی ٌلكی ةـیار ىِوجؼ از ؿؼىایَ
فیؽیکی در زّاىِ ایفا ىیکٍغ و در غیاب ؿؼىایَ ازحياّی ،ؿایؼ ؿؼىایَُا ادؼةعكی ظّد را از
دؿث ىیدٍُغ و پیيّدن راهُای جّؿَْ ،جضّل و جکاىم دقّار ىیقّد (زارع قاه آةادی و
ُيکاران)197 :1391 ،
ةَ ًّرکهی ایساد ُؼ ٌّع جغییؼٌّ ،آوری و ٌِایح ًا جضّل ؿازىاٌی ىكعل ىـحهؽم اٌسام امالصاجی
در یک یا چٍغ ّاىم کهیغی ؿازىانُا اؿث .ایً ٍّامؼ کهیغی در ایساد جضّل ؿازىانُا
ّتارتاٌغ از:
 .1ساختار سازهاًی :انگّیی از جْاىالت و ُياٍُگی ًؼاصیقغه از ًؼف ىغیؼیث ةؼای ىؼجتي
ؿاظحً وَایف افؼاد و گؼوهُا ةَىٍُّر ٌائم قغن ةَ ُغفُای ؿازىاٌی اؿث.
 .2فيآٍری :قاىم داٌف ،اةؽار و وؿایم روشُای اٌسام کار اؿث کَ یک ؿازىان ةؼای جّنیغ
ىضنّالت و جّزیِ ظغىات ظّد ةَ ٌضّ ىٌهّب و ىحٍاؿب ةا جکٍّنّژی روز ةایـحی ةَ کار گیؼد.
ً .3یرٍی اًساًی :ىٍُّر از ایساد دگؼگٌّی افؼاد در ىضیي کار ،امالح ىِارتُا ،ادراكُا،
ةؼداقث ُا و رفحار ىّرد نؽوم ةؼای اٌسام وَایف کاری اؿث .ةَىٍُّر افؽایف ىیؽان جأدیؼ در
جضّل مّرت گؼفحَ در دیگؼ ٍّامؼ ؿازىاٌی ،دگؼگٌّی در ةعف ٌیؼوی اٌـاٌی الزم اؿث.
 .4تْثَد ٍ ارتقای فرٌّگسازهاًی :ىٍُّر از فؼٍُگؿازىاٌی ،ىسيَّّای از ارزشُا ،جِْغُا و
ةاورُای ىكحؼك اؿث کَ اّىای یک ؿازىان را ةَ ُو پیٌّغ ىیدُغ .الزم اؿث کَ ُيؼاه ةا
ؿایؼ ّّاىم کهیغی جضّل ؿازىاٌی ةِتّد و ارجلاء یاةغ (ىضيّدی.)51 :1392 ،
قؼط الزم ةؼای ایساد جضّل ،جّزَ ظاص ةؼ فؼآیٍغ جغییؼ و جِْغ ةؼ اٌسام کاىم آن از ؿّی
ىغیؼیث ّانی ؿازىان اؿث .ىغیؼیث ّانی ،فْانیث جضّل را آغاز و ُغایث ىیکٍغ چؼاکَ پغیغه
جغییؼ و جضّل ؿازىان ،زىانةؼ اؿث و پّیایی آن ىـحهؽم پػیؼش آن در ذٍُیث ىغیؼ ارقغ،
جعنیل ةّدزَ ةَ فؼآیٍغ و ُغایث جا صنّل ٌحیسَ ىیةاقغ (یؽداٌی و ُيکاران.)33 :1390 ،
پیطیٌِ تجرتی
ٌّروزی و ُيکاران ( )1395در پژوُكی کَ در ةیً ٌ 384فؼ از کارکٍان اداری ىٍاًق  22گاٌَ
آىّزش و پؼورش جِؼان اٌسام دادٌغ دریافحٍغ ؿؼىایَ ازحياّی ،ةیكحؼیً جأدیؼ را ةؼ جـِیو
داٌف و آگاُی از ٌیاز ةَ جغییؼ در فؼایٍغ جضّل ؿازىاٌی ىیگػارد و ةْغ ؿاظحاری در ایً ةیً
دارای ةیكحؼیً جأدیؼ ةّده و ةْغ قٍاظحی جأدیؼ ىٍْی داری ٌغارد.

ٌلف ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان در ایساد جضّل ؿازىاٌی (ىّردىٌانَْ :كؼارگاه پغافٍغ ُّایی ظاجواالٌتیاء (ص) آزا)
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مفاییان فؼد (ٌ )1392یؽ در پژوُكی جأدیؼ اةْاد ؿؼىایَ ازحياّی ةؼ جضّل ؿازىاٌی در قؼکث
ؿِاىی ةیيَ انتؼز را ةؼرؿی کؼدٌغ کَ ٌحایر آن صاکی از جأدیؼ اةْاد قٍاظحی ،ؿاظحاری و
راةٌَای ةؼ جضّل ؿازىاٌی ( ظؼوج از اٌسياد ،جغییؼ و اٌسياد ىسغد) ةّده اؿثُ .يچٍیً جاکیغ
ایً پژوُف ةیكحؼ ةؼ ىؼصهَ آگاُی از ٌیاز ةَ جغییؼ ةّده اؿث.
گاٌث و ُيکاران ( )2000در پژوُف ظّد در پی قٍاؿایی ّّاىم ىؤدؼ ةؼ جضّل در قیّهُای
ىغیؼیث ىٍاةِ اٌـاٌی و روشُای جّنیغ از ؿٍحی ةَ ٌّآوراٌَ و در پیان ایساد جضّل در ّيهکؼد
کارکٍان و ؿازىان ةّدهاٌغٌ .حایر پژوُف ایكان کَ در مٍایِ فّالد در کكّر اىؼیکا اٌسام قغه
ٌكان داد جْاىمُا و ةؼُو کٍفُای ٌاقی از قتکَُای ارجتاًی کارکٍان و ٌیؽ اّحياد ىحلاةم
کَ در كانب ؿؼىایَ ازحياّی كؼار ىیگیؼد ٌلف امهی در قکم گیؼی ایً جضّل و جغییؼ
رویکؼد داقحَ اؿث .ىؼنّ 1و ُيکاراٌف ( )2006ةیان کؼدهاٌغ کَ اةْاد قٍاظحی ،ارجتاًی و
ؿاظحاری ؿؼىایَ ازحياّی؛ ةا ایساد ةیٍكی در ظالكیث ىكحؼیان آنُااز ًؼیق افؽایف جـِیو
داٌف ،ایساد کاٌالُای ارجتاًی و جـِیم رفحار ىكارکحی در ةیً آنُازىیٍَ ازؼای ةؼٌاىَُای
جضّل ؿازىاٌی را جـِیم ىیٌيایغ .صيیغروا ظغىحگؽار در ؿال  1389ةَ ةؼرؿی اةْاد ىعحهف
جضّل ؿازىاٌی پؼداظحَ و جأدیؼ ؿؼىایَ ازحياّی را در اةْاد ؿَ گاٌَ ةؼ آن جأییغ کؼده اؿث
(ظغىحگؽار )60 :1389 ،روایی ىٍف و ُيکاران ( )1391در پژوُف ظّد ةَ ةؼرؿی راةٌَ
ؿتک رُتؼی جضّل آفؼیً و ؿؼىایَ ازحياّی در کـب و کارُای کّچک و قؼکثُای داٌف
ةٍیان پؼداظحَاٌغ و ٌحایر پژوُككان کَ در ؿٌش فؼدی اٌسام قغه اؿثٌ ،كان ىیدُغ کَ ةیً
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
رُتؼی جضّل آفؼیً ُو جأییغ قغه اؿثٌ .حایر پژوُف ةعحی و ُيکاران (ٌ )1390یؽ در ةیً
قؼکثُای ىـحلؼ در پارك ّهو و فٍاوری داٌكگاه جِؼان ،ةیاٌگؼ ارجتاط كّی ةیً ؿؼىایَ
ازحياّی و رُتؼی جضّل آفؼیً ةّده اؿث .ىغل ىفِّىی پژوُف صاوؼ ةا ةِؼهگیؼی از ىغل
ٌاُاپیث و گّقال ،ةَ قؼح زیؼ ارائَ ىیگؼدد:

1. Merlo
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اتعاد سرهایِ اجتواعی
تعد راتطِای

تحَل سازهاًی
 فٍاوری ٌیؼوی اٌـاٌی ؿاظحار ؿازىاٌی -فؼٍُگ ؿازىاٌی

 اّحياد ٍُسارُا انؽامُاُّ -یث

تعد ساختاری
 رواةي قتکَای پیکؼ ةٍغی قتکَای ؿازىان ىٍاؿبتعد ضٌاختی

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

رٍشضٌاسی تحقیق

ایً جضلیق ةَ نضاظ ُغف از ٌّع جضلیلات کارةؼدی اؿث کَ زِث گؼدآوری دادهُا از روش
جضلیلات جّمیفی ىتحٍی ةؼ جضهیم ُيتـحگی و روش پیيایف در گؼدآوری دادهُا اؿحفاده
ٌيّده اؿث .زاىَْ آىاری جضلیق ،کارکٍان ؿحاد كؼارگاه پغافٍغ ُّایی ظاجواالٌتیاء (ص) آزا
ىی ةاقغ کَ ةا جّزَ ىالصُات ىّزّد صسو آن ةؼای ىضلق ٌاىكعل ةّد؛ نػا ةا اؿحفاده از
فؼىّل کّکؼان اكغام ةَ جْییً صسو ٌيٌَّ قغه اؿث .در ایً فؼىّل ةَ ىلغار  ،Zواریاٌؾ و
ىیؽان ظٌا ٌیاز ىیةاقغ و ةَ صسو زاىَْ ٌیازی ٌیـث .در ایً جضلیق ىلغار  pو  qیکدوم و
ُيچٍیً ىیؽان دكث  0.116در ٌُؼ گؼفحَ قغ و صغاكم صسو ٌيٌَّ ةا جّزَ ةَ فؼىّل کّکؼان
ٌ 72فؼ ةَدؿثآىغه کَ ایً جْغاد ةَ روش ٌيٌَّگیؼی جنادفی اٌحعاب گؼدیغٌغ.
اةؽار امهی زيِآوری دادهُا در ایً جضلیق ،پؼؿكٍاىَ ىحكکم از  55گّیَ ىیةاقغ کَ
گّیَُای پؼؿكٍاىَ ةا اؿحفاده از پؼؿكٍاىَُای اؿحاٌغارد ىّزّد ٌ -اپاُیث و كّقال ()1998
ةؼای ؿؼىایَ ازحياّی و گاٌث و ُيکاران ( )2002ةؼای جضّل ؿازىاٌی -جِیَ و ةّىیؿازی و
ؿپؾ در اظحیار ظتؼگان و اؿاجیغ داٌكگاُی كؼار گؼفث و پؾ از اظػ ٌُؼات ،اكغاىات امالصی
در پؼؿكٍاىَُا اٌسامگؼفحَ اؿث کَ ایً اىؼ ایساد روایی در اةؽار گؼدآوری دادهُا را جأىیً
ٌيّده اؿث و پایایی یا ُياٍُگی دروٌی اةؽار اٌغازهگیؼی ٌیؽ ةا اؿحفاده از وؼیب آنفای کؼوٌتاخ

ٌلف ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان در ایساد جضّل ؿازىاٌی (ىّردىٌانَْ :كؼارگاه پغافٍغ ُّایی ظاجواالٌتیاء (ص) آزا)
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کم پؼؿكٍاىَ  0/92ةَ دؿث آىغه اؿث کَ ٌكاندٍُغه پایایی ةاالی آن اؿث .ةؼای ىكعل
قغن جّزیِ ىحغیؼُای جضلیق از آزىّن کّنيّگؼو  -اؿيیؼٌّف 1و زِث ةؼرؿی راةٌَ و ىیؽان
جأدیؼ ؿؼىایَُای ازحياّی ةؼ جضّل از آزىّن رگؼؿیّن ةؼآورد ىٍضٍی و وؼیب ُيتـحگی
اؿپیؼىً اؿحفاده قغه اؿث .آزىّن رگؼؿیّن ةؼآورد ىٍضٍی ُو ىیؽان جأدیؼگػاری ىحغیؼُای
ىـحلم ةؼ روی ىحغیؼ واةـحَ را ٌكان ىیدُغ و ُو از ةیً جّاةِ ىعحهف ،ىكعل ىیکٍغ کَ
کغام جاةِ زِث ٌكان دادن راةٌَ ةیً ىحغیؼ ىـحلم و واةـحَ ،ةؼازٌغهجؼ و ٌؽدیکجؼ اؿث.
یافتِّای تحقیق

در ایً پژوُف اةحغا زِث ةؼرؿی ٌؼىال ةّدن یا ٌتّدن جّزیِ دادهُا ،آزىّن کّنيّگؼوف-
اؿيیؼٌّف اٌسام قغه اؿث کَ ٌحایر آن در زغول  2درج قغه اؿث و ٌحایر آن ٌكان از ٌؼىال
ٌتّدن دادهُا دارد .ةؼ ایً اؿاس زِث ةؼرؿی ُيتـحگی ةیً ؿؼىایَ ازحياّی و ىؤنفَُای آن
ةا جضّل ؿازىاٌی از آزىّن ُای ُيتـحگی اؿپیؼىً و رگؼؿیّن ةؼآورد ىٍضٍی اؿحفادهقغه
اؿث.
زغول ٌ )2حایر آزىّن کّنيّگؼوف – اؿيیؼٌّف
تحَل سازهاًی

سرهایِ اجتواعی

72

72

3.69

3.61

ىیاٌگیً

0.632

0.670

اٌضؼاف ىْیار

1.462

1.587

آىاره  Zکّنيّگؼوف -اؿيیؼٌّف

0.033

0.023

ىلغار Sig

جْغاد داده
پاراىحؼُای ٌؼىال

1. Kolmogorov-Smirnov
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زغول  )3آزىّن ُيتـحگی اؿپیؼىً ةیً زیؼقاظلُای ؿؼىایَ ازحياّی و جضّل ؿازىاٌی
سطح

ضریة ّوثستگی اسپیرهي

هعٌاداری

تا هتغیر تحَل سازهاًی

0/000

0.633

پیٌّغُای قتکَای

0/000

0.592

پیکؼةٍغی قتکَای

0/000

0.692

ؿازىان ىٍاؿب

0/000

0.497

اّحياد

ضاخع

زیر ضاخع

ةْغ ؿاظحاری

0/000

0.598

ُّیث

0/000

0.713

انؽامُا

0/000

0.535

ٍُسارُا

0/000

0.720

ةْغ ؿاظحاری

0/000

0.741

ةْغ راةٌَای

0/000

0.607

ةْغ قٍاظحی

0/000

0/785

کم ؿؼىایَ ازحياّی

ةْغ راةٌَای

ٌحایر صامم از آزىّن ُيتـحگی اؿپیؼىً ةؼای ؿؼىایَ ازحياّی ،اةْاد و زیؼقاظلُای آن
(پیٌّغُای قتکَای ،پیکؼةٍغی قتکَای ،ؿازىان ىٍاؿب ،اّحيادُّ ،یث ،انؽامُا و ٍُسارُا) ةا
جضّل ؿازىاٌیٌ ،كان ىیدُغ کَ ؿٌش ىٍْاداری ةؼای ُيَ زیؼقاظلُا و قاظلُا ةؼاةؼ ةا
مفؼ ةّده و ایً ىلغار پاییًجؼ از ُؼ ؿٌش ظٌایی ىیةاقغ؛ ةٍاةؼایً وزّد راةٌَ ظٌی ةیً
ؿؼىایَ ازحياّی و ازؽای جكکیمدٍُغه آن ةا جضّل ؿازىاٌی ىّرد جأییغ كؼار ىیگیؼد .ىلغار
وؼیب ُيتـحگی در ُيَ ىّارد ةا جضّل ؿازىاٌی ىذتث ىیةاقغ؛ ةٍاةؼایً راةٌَ ظٌی ةیً
ُيَ ىؤنفَُای ذکؼقغه در زغول ةاال ةا جضّل ؿازىاٌی ىـحلیو ىیةاقغ.
تررسی فرضیِ اغلی
ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان ةؼ جضّل ؿازىاٌی جأدیؼگػار اؿثٌ .حایر آزىّن رگؼؿیّن ةؼآورد
ىٍضٍی زِث ةؼرؿی جأدیؼ ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان ةؼ جضّل ؿازىاٌی ةًَّر ظالمَ در زغول
زیؼ آورده قغه اؿث.

ٌلف ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان در ایساد جضّل ؿازىاٌی (ىّردىٌانَْ :كؼارگاه پغافٍغ ُّایی ظاجواالٌتیاء (ص) آزا)
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زغول  )4آزىّن رگؼؿی ّن ةؼآورد ىٍضٍی ةیً ؿؼىایَ ازحياّی (ىـحلم) و جضّل ؿازىاٌی (واةـحَ)
ظالمَ ىغل

پاراىحؼُای پیفةیٍیقغه
b3

0/01

ىْادنَُا

b1

ّغد داةث

ّغد
ىٍْاداری

df2

df1

F

وؼیب
جْییً

1/01

-0/233

0/000

70

1

162/36

0/699

ظٌی

2/93

-0/366

0/000

70

1

139/75

0/666

نگاریحيی

0/18

-0/116

1/462

0/000

69

2

85/29

0/712

درزَ 2

0/1

0/000

1/47

0/000

69

2

85/69

0/713

درزَ 3

1/048

0/879

0/000

70

1

178/4

0/718

جّاٌی

0/352

0/949

0/000

70

1

176/93

0/717

ٌيایی

b2

ٌحایر آزىّن رگؼؿیّن ةؼآورد ىٍضٍی ةؼای فؼویَ امهی جضلیق ٌكان ىیدُغ کَ ةاالجؼیً وؼیب
جْییً ىؼةّط ةَ جاةِ جّاٌی ىیةاقغ؛ ةٍاةؼایً ةؼازٌغهجؼیً ىغل در جتییً راةٌَ ةیً ؿؼىایَ
ازحياّی و جضّل ؿازىاٌی ،جاةِ جّاٌی اؿث .ىلغار وؼیب جْییً ىؼةّط ةَ جاةِ جّاٌی ةؼاةؼ ةا
 0/718ىیةاقغ و ایً ٌكان ىیدُغ ىحغیؼ ىـحلم ؿؼىایَ ازحياّی ٌؽدیک ةَ ؿَچِارم ()71/8
درمغ از جغییؼات ىحغیؼ جضّل ؿازىاٌی را پیفةیٍی ىیکٍغ .ةؼ اؿاس ٌحایر صامم از ةؼرؿی
فؼویَ امهی جضلیق ،ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان ٌلكی ةـیار كّی در ایساد جضّل ؿازىاٌی ایفا
ىیکٍغ .ةا جّزَ ةَ ىٍْادار ةّدن آزىّن رگؼؿیّن ،فؼویَ امهی ىاییغ ىیگؼدد؛ ةٍاةؼایً« :ؿؼىایَ
ازحياّی ىغیؼان ةؼ جضّل ؿازىاٌی جأدیؼگػار اؿث»
تررسی فرضیِ فرعی اٍل

ةْغ ؿاظحاریِ ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان ةؼ جضّل ؿازىاٌی جأدیؼگػار اؿث .ةَىٍُّر ةؼرؿی
ی ؿؼىایَ ازحياّی و
فؼویَ فؼّی اولٌ ،حایر آزىّن رگؼؿیّن ةؼآورد ىٍضٍی ةیً ةْغ ؿاظحار ِ
جضّل ؿازىاٌی ةًَّر ظالمَ در زغول زیؼ آورده قغه اؿث:
زغول  )5آزىّن رگؼؿی ّن ةؼآورد ىٍضٍی ةیً ةْغ ؿاظحاریِ ؿؼىایَ ازحياّی و جضّل ؿازىاٌی
پاراىحؼُای پیفةیٍیقغه
b3

0/1

ظالمَ ىغل

b1

ّغد
داةث

ؿٌش
ىٍْاداری

df2

df1

F

وؼیب
جْییً

ىْادنَُا

0/759

0/737

0/000

70

1

93/3

0/571

ظٌی

1/92

0/957

0/000

70

1

78/75

0/529

نگاریحيی

0/13

0/010

1/744

0/000

69

2

48/64

0/585

درزَ 2

-1/1

3/37

-0/99

0/000

68

3

33/85

0/599

درزَ 3

0/690

1/405

0/000

70

1

95/4

0/577

جّاٌی

0/265

1/33

0/000

70

1

99/48

0/587

ٌيایی

b2
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ُيان ًّر کَ ٌحایر آزىّن رگؼؿیّن ةؼآورد ىٍضٍی زِث ةؼرؿی جأدیؼ ةْغ ؿاظحاری ؿؼىایَ
ازحياّی ةؼ جضّل ؿازىاٌی ٌكان ىیدُغ؛ ةاالجؼیً وؼیب جْییً ىؼةّط ةَ جاةِ درزَ 3
ىیةاقغ؛ ةٍاةؼایً ةؼازٌغهجؼیً ىغل کَ ٌكاندٍُغه راةٌَ ةیً ةْغ ؿاظحاری ؿؼىایَ ازحياّی و
جضّل ؿازىاٌی ةاقغ؛ جاةِ درزَ  3اؿث .ىلغار وؼیب جْییً ىؼةّط ةَ ایً جاةِ ةؼاةؼ ةا 0/599
اؿث و ایً ٌكان ىیدُغ کَ ةْغ ؿاظحاری ؿؼىایَ ازحياّی جلؼیتاً  60درمغ از جغییؼات ىحغیؼ
جضّل ؿازىاٌی را پیفةیٍی ىیکٍغ  .ةؼ اؿاس ٌحایر صامم از ةؼرؿی فؼویَ فؼّی اول جضلیق،
ةْغ ؿاظحاری ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان ٌلكی ٌـتح ًا ىِو در ایساد جضّل ؿازىاٌی ایفا ىیکٍغ.
ةا جّزَ ةَ ىٍْادار ةّدن آزىّن رگؼؿیّن ،فؼویَ فؼّی اول جاییغ ىیگؼدد ةٍاةؼایً« :ةْغ
ؿاظحاری ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان ةؼ جضّل ؿازىاٌی جأدیؼگػار اؿث»
تررسی فرضیِ فرعی دٍم

ةْغ راةٌَای ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان ةؼ جضّل ؿازىاٌی جأدیؼگػار اؿث .ةَىٍُّر ةؼرؿی فؼویَ
فؼّی دومٌ ،حایر صامم از آزىّن رگؼؿیّن ةؼآورد ىٍضٍی ةیً ةْغ راةٌَای ؿؼىایَ ازحياّی و
جضّل ؿازىاٌی ةًَّر ظالمَ در زغول زیؼ آورده قغه اؿث:
زغول  )6آزىّن رگؼؿیّن ةؼآورد ىٍضٍی ةیً ةْغ راةٌَایِ ؿؼىایَ ازحياّی (ىـحلم) و جضّل ؿازىاٌی (واةـحَ)
ظالمَ ىغل

پاراىحؼُای پیفةیٍیقغه
b3

-0/3

ىْادنَُا

b1

ّغد داةث

ىٍْاداری

df2

df1

F

وؼیب
جْییً

0/783

0/497

0/000

70

1

98/62

0/585

ظٌی

2/55

0/077

0/000

70

1

110/8

0/613

نگاریحيی

-0/1

1/78

- 1/2

0/000

69

2

57/87

0/631

درزَ 2

0/79

-1/51

2/41

0/000

68

3

43/66

0/658

درزَ 3

0/913

1/03

0/000

70

1

135/5

0/659

جّاٌی

0/271

1/23

0/000

70

1

100/7

0/590

ٌيایی

b2

ُيانًّر کَ زغول ةاال ٌكان ىیدُغ ةاالجؼیً وؼیب جْییً ىؼةّط ةَ جاةِ جّاٌی ىیةاقغ؛
ةٍاةؼایً جاةِ جّاٌی ةِحؼیً ىغل زِث ٌكان دادن ارجتاط ةیً ةْغ راةٌَای ؿؼىایَ ازحياّی و
جضّل ؿازىاٌی ىیةاقغ .ىلغار وؼیب جْییً ىؼةّط ةَ ایً جاةِ ةؼاةؼ ةا  0/659اؿث و ایً ٌكان
ىیدُغ کَ ةْغ ؿاظحاری ؿؼىایَ ازحياّی  65/9درمغ از جغییؼات ىحغیؼ جضّل ؿازىاٌی را
پیفةیٍی ىیکٍغ  .ةؼ اؿاس ٌحایر صامم از ةؼرؿی فؼویَ فؼّی دوم ،ةْغ راةٌَای ؿؼىایَ
ازحياّی ىغیؼان ٌلكی ىِو در ایساد جضّل ؿازىاٌی ایفا ىیکٍغ .ةا جّزَ ةَ ىٍْادار ةّدن

ٌلف ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان در ایساد جضّل ؿازىاٌی (ىّردىٌانَْ :كؼارگاه پغافٍغ ُّایی ظاجواالٌتیاء (ص) آزا)
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آزىّن رگؼؿیّن ةؼای فؼویَ فؼّی دوم ،ىیجّان ٌحیسَ گؼفث کَ ایً فؼویَ جاییغ ىیگؼدد؛
ةٍاةؼایً« :ةْغ راةٌَای ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان ةؼ جضّل ؿازىاٌی جأدیؼگػار اؿث»
تررسی فرضیِ فرعی سَم

ةَ ىٍُّر ةؼرؿی فؼویَ فؼّی ؿّمٌ ،حایر صامم از آزىّن رگؼؿیّن ةؼآورد ىٍضٍی ةیً ةْغ
قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياّی و جضّل ؿازىاٌی ةًَّر ظالمَ در زغول زیؼ آورده قغه اؿث:
زغول  )7آزىّن رگؼؿیّن ةؼآورد ىٍضٍی ةیً ةْغ قٍاظحیِ ؿؼىایَ ازحياّی و جضّل ؿازىاٌی
پاراىحؼُای پیفةیٍیقغه
b3

0/04

ظالمَ ىغل

b1

ّغد داةث

ىٍْاداری

df2

df1

F

وؼیب
جْییً

ىْادنَُا

0/67

0/722

0/000

70

1

43/9

0/385

ظٌی

1/933

0/67

0/000

70

1

39

0/358

نگاریحيی

0/07

0/2

1/446

0/000

69

2

22/07

0/39

درزَ 2

-0/3

1/46

0/319

0/000

68

3

14/65

0/393

درزَ 3

0/7

1/26

0/000

70

1

45/8

0/396

جّاٌی

0/236

1/3

0/000

70

1

47/19

0/403

ٌيایی

b2

ُيانًّر کَ در زغول ةاال ىكاُغه ىیقّد؛ ةاالجؼیً وؼیب جْییً ىؼةّط ةَ جاةِ ٌيایی
ىیةاقغ؛ ةٍاةؼایً ایً جاةِ ةؼازٌغه جؼیً ىغل زِث ٌكان دادن راةٌَ ةیً ةْغ قٍاظحی ؿؼىایَ
ازحياّی و جضّل ؿازىاٌی ىی ةاقغ .ىلغار وؼیب جْییً ىؼةّط ةَ ایً جاةِ ةؼاةؼ ةا  0/403اؿث
و ایً ٌكان ىیدُغ کَ ةْغ قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياّی  40/3درمغ از جغییؼات ىحغیؼ جضّل
ؿازىاٌی را پیفةیٍی ىیکٍغ ٌ .حایر صامم از ةؼرؿی فؼویَ فؼّی ؿّم جضلیق ٌكان داد کَ
ةْغ قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان ٌیؽ در ایساد جضّل ؿازىاٌی جأدیؼگػار اؿث؛ ةٍاةؼایً
فؼویَ فؼّی ؿّم ٌیؽ جاییغ ىیگؼدد .پؾ ىیجّان گفث« :ةْغ قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياّی
ىغیؼان ةؼ جضّل ؿازىاٌی جأدیؼگػار اؿث»
ًتیجِگیری
ىؤنفَُای جكکیمدٍُغه ؿؼىایَ ازحياّی قاىم ؿَ ةْغ ؿاظحاری ،راةٌَای و قٍاظحی
ىیةاقٍغ و در ایً جضلیق ،داده ُای ىؼةّط ةَ ىحغیؼ ؿؼىایَ ازحياّی ةؼاةؼ ةا ىیاٌگیً دادهُای
ىؼةّط ةَ ؿَ ةْغ جكکیم دٍُغه ؿؼىایَ ازحياّی اؿث کَ ٌحایر صامم از آزىّن ُيتـحگی
ٌكان داد کَ راةٌَ ظٌی ةیً ُؼ ؿَ ةْغ ؿؼىایَ ازحياّی (ؿاظحاری ،راةٌَای و قٍاظحی)
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ىغیؼان ةا جضّل ؿازىاٌی ىٍْادار و ةَمّرت ىـحلیو ىیةاقغ و جاةِ جّاٌی ةِحؼیً ىغل زِث
ٌكان دادن راةٌَ ةیً ؿؼىایَ ازحياّی ةا جضّل ؿازىاٌی اؿث.
ؿؼىایَ ازحياّی ،ىٍاةِ ىّزّد در جْاىالت ازحياّی و ٌُام ُغفيٍغ ُيکاری و ُيیاری ىیان
اّىای زاىَْ اؿث کَ ةاّخ ایساد قتکَُای رواةي ىْلّالٌَ ،صؾ اّحياد و ىكارکث ةیً افؼاد
یک زاىَْ ىیگؼدد و در صغ ٌِایث ،زاىَْ را در دؿحؼؿی ةَ ُغف ىكحؼك و صفٍ زاىَْ و
ُيتـحگی در آن کيک ىیکٍغ .ةا جّزَ ةَ ٌحایر جضلیق ،ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان در كؼارگاه
پغافٍغ ُّایی ظاجواالٌتیاء (ص) ّاىهی ادؼگػار ةؼ جضّل ؿازىاٌی ىیةاقغ و جضّل ؿازىاٌی ٌیؽ
ىّوّّی چٍغةْغی و ىـحيؼ اؿث ،ةٍاة ؼایً در كؼارگاه پغافٍغ ُّایی ٌیؽ کارایی ُؼ چَ ةیكحؼ
ؿؼىایَ ُای ىانی و فیؽیکی ىٍّط ةَ جلّیث ؿؼىایَ ازحياّی اؿث و جٍِا زػب کارکٍان و
جسِیؽ ؿازىان ةَ اىکاٌات و فًآوریُای زغیغ ،جىيیًکٍٍغه ایساد جضّل در ؿازىان ٌيیةاقغ
و ةایـحی از َؼفیث ؿؼىایَُای اٌـاٌی در ایً زىیٍَ ةًَّر کاىم ةِؼهةؼداری گؼددٌ .حایر ایً
جضلیق در ایً زىیٍَ ةا جضلیق ٌّروزی و ُيکاران ( ،)1395پژوُف مفائیان فؼد ( )1392و
پژوُف ظغىحگؽار ( )1389کَ جأدیؼ ؿؼىایَ ازحياّی ةؼ فؼایٍغ جضّل ؿازىاٌی را ىّرد ةؼرؿی
كؼار دادٌغ ُيگؼا اؿث .قتاُث ایً پژوُفُا از آن زِث اؿث ٌحایر ُيَ آنُا ةیاٌگؼ ٌلف
ىِو و جْییً کٍٍغه ىحغیؼُای رفحاری و اٌـاٌی در ایساد جضّل در ؿازىان ةّده و ایٍکَ ةؼای
ایساد جضّل در ؿازىان ٌتایغ جٍِا ةَ زػب ؿؼىایَگػاری ىانی و جلّیث جسِیؽات فیؽیکی در
ؿازىان اکحفا ٌيّد.
ةْغ ؿاظحاری ؿؼىایَ ازحياّی اقاره ةَ انگّی کهی جياسُای ةیً افؼاد دارد و ةا جّزَ ةَ
راةٌَ كّی ظٌی ةیً ةْغ ؿاظحاری ؿؼىایَ ازحياّی ةا جضّل ؿازىاٌی در ایً جضلیق ،ایساد
گؼوه ُای کاری و رواةي ىتحٍی ةؼ قتکَ ىٍسؼ ةَ جلّیث ةْغ راةٌَای ؿؼىایَ ازحياّی ىیقّد
و اىکان دؿحؼؿی کارآىغجؼ و ىؤدؼجؼ ةَ ىٍاةِ و اىکاٌات را ةؼای كؼارگاه پغافٍغ ُّایی فؼاُو
ىی آورد و ُؼ چَ ىغیؼان ؿازىان ةا افؼاد داظم و ةیؼون ؿازىان رواةي ٌؽدیکجؼ و گـحؼدهجؼی
داقحَ ةاقٍغ؛ ىٍاةِ ؿازىان ةازدُی و کارایی ةیكحؼی ىییاةٍغ و ایً اىؼ ایساد جضّل در ؿازىان
را جـِیم ىیةعكغ.
ةْغ راةٌَای ؿؼىایَ ازحياّی ٌلكی ىِو در ایساد جضّل ؿازىاٌی ایفا ىیکٍغ .ةا جّزَ ةَ ایٍکَ
ىؤنفَُای جكکیمدٍُغه ایً ةْغ قاىمٍُ :سارُا ،انؽامُاُّ ،یث و اّحياد ىیةاقغ؛ ةٍاةؼایً
جلّیث ُؼیک از ایً اةْاد ىیجّاٌغ ىٍسؼ ةَ جلّیث ةْغ راةٌَای ؿؼىایَ ازحياّی و در ٌِایث
ىّفلیث ُؼ چَ ةیكحؼ ةؼٌاىَُای جضّل ؿازىاٌی گؼدد .اّحياد یکی از ازؽای ىِو جكکیمدٍُغه

ٌلف ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان در ایساد جضّل ؿازىاٌی (ىّردىٌانَْ :كؼارگاه پغافٍغ ُّایی ظاجواالٌتیاء (ص) آزا)
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ةْغ راةٌَای ؿؼىایَ ازحياّی ىیةاقغ و ةا جّزَ ةَ راةٌَ ظٌی ىـحلیو و ىٍْادار ةیً ةْغ
راةٌَ ای ؿؼىایَ ازحياّی و جضّل ؿازىاٌی جأدیؼی كّی ةْغ راةٌَای ؿؼىایَ ازحياّی ةؼ جضّل
ؿازىاٌی در ایً جضلیق ،زىاٌی کَ ىغیؼان ؿازىان ةَ جّاٌاییُای کارکٍان ،ةاألظل کارکٍان
زّان کَ جازه ةَ پیکؼه كؼارگاه پغافٍغ ُّایی پیّؿحَاٌغ اًيیٍان ٌيّده و ةا ىكارکث دادن و
جفّیه اظحیار ةَ آٌان گاىی ةؽرگ در پیكتؼد و جّؿَْ ةؼٌاىَُای جضّل ؿازىاٌی ةؼ ظّاٍُغ
داقث .یکی دیگؼ از ازؽای جكکیمدٍُغه ةْغ راةٌَای ؿؼىایَ ازحياّی ُّیث ىیةاقغ .چٍاٌچَ
افؼاد داظم ؿازىان ظّد را ىحْهق ةَ آیٍغه ىكحؼك و ىٍافْی ىكحؼك داٌـحَ و ةَ کار کؼدن در
داظم ؿازىان افحعار کٍٍغ؛ ایً اىؼ ىٍسؼ ةَ جلّیث ىحغیؼ ُّیث و جىيیًکٍٍغه ىـاّغت
کارکٍان ةا پیكتؼد ةؼٌاىَُای جضّل ؿازىاٌی ىیةاقغ.
ةْغ قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياّی ةیاٌگؼ ىیؽان اقحؼاك کارکٍان درون یک قتکَ ازحياّی ،در یک
دیغگاه ،یا درك ىكحؼك ىیان آٌان اؿث .ةا جّزَ ةَ ىٍْادار و ىـحلیو ةّدن راةٌَ ظٌی ةیً
ةْغ قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياّی و جضّل ؿازىاٌیُ ،ؼاٌغازه ىغیؼان ؿازىان دیغگاه ىكحؼکی
ٌـتث ةَ ىـائم ىعحهف داقحَ و ٌـتث ةَ آٌچَ ةؼای ؿازىان ىِو اؿث ُوّلیغه و ُياٍُگ
ةاقٍغ؛ ةْغ قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياّی كّیجؼ اؿث و ةا یکغیگؼ جْاىم و ُيکاری ةیكحؼی
ظّاٍُغ داقث و ایً ىّوّع ةَ پیكتؼد ةؼٌاىَُای جضّل ؿازىاٌی کيک ىیٌيایغ .ةَ ٌُؼ
ىی رؿغ کَ ةَ ّهث ىهيّس ٌتّدن ةْغ قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياّی ،ایً ةْغ کيحؼ از اةْاد دیگؼ
ىّردجّزَ ؿازىانُا كؼار ىی گیؼد؛ اىا ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ٌحایر صامم از ایً جضلیق ةیاٌگؼ
جأدیؼگػاری ٍّنؼ قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياّی ةؼ جضّل ؿازىاٌی ىیةاقغ؛ ةٍاةؼایً در ىّرد
جلّیث ایً ةْغ ٌیؽ ةایغ جالشُای ؿازٌغهای مّرت گیؼد.
ٌحایر ةؼرؿی جأدیؼ اةْاد ؿَ گاٌَ ؿؼىایَ ازحياّی ةؼ جضّل ؿازىاٌی در ایً جضلیق ىكاةَ ةا
ٌحایر جضلیق ىؼنّ و ُيکاراٌف در ؿال  2006ىیةاقغ .پژوُف ىؼنّ و ُيکاراٌف ٌكان داد کَ
اةْاد ؿَگاٌَ جضّل ؿازىاٌی ةاّخ جلّیث ظالكیث و ایساد کاٌالُای ارجتاًی ىیگؼدد کَ ایً
اىؼ گاىی ىِو در پیكؼفث و جّؿَْ ةؼٌاىَُای جضّل ؿازىاٌی ىیةاقغ.
ةا جّزَ ةَ ٌحایر صامم از ةؼرؿی فؼویَُای جضلیق ،پیكٍِادات ازؼایی ةَ قؼح زیؼ ارائَ
ىیگؼدد:
 .1وفق ىاده پٍسو ؿیاؿثُای کهی اكحناد ىلاوىحی اةالغی ىلام ىُْو رُتؼی (،)92/11/30
ؿِو ؿؼىایَ اٌـاٌی در جلـیو ّّاىم جّنیغ ىحٍاؿب ةا ٌلف آنُا در ایساد ارزش افؽایف یاةغ ،نػا
زِث ىّفلیث در پیادهؿازی ةؼٌاىَُای جضّل ؿازىاٌی در كؼارگاه پغافٍغ ُّایی کَ ىـیؼ رقغ و
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قکّفایی را جازه قؼوع ٌيّده اؿث و دارای کارکٍان و ىغیؼاٌی زّاٌی اؿث کَ جْغادی از آنُا از
ىسيَّّ ٌِازا ةَ ایً ٌیؼو اوافَ قغهاٌغ ،جٍِا ةَ ؿؼىایَُای ىانی و جسِیؽات فیؽیکی و زػب
کارکٍان ةَمّرت ىلٌْی اکحفا ٌگؼدد؛ ةهکَ الزم اؿث جا اكغاىات ُيَزاٌتَای درزىیٍَ جّؿَْ
ؿؼىایَُای ازحياّی (از ًؼیق ارجلاء آىّزش ،ىِارت ،ظالكیث ،کارآفؼیٍی و جسؼةَ) و ةازٌگؼی و
ةؼوز رؿاٌی اُغاف ،ؿاظحارُای ؿازىاٌی ىٍاؿب ةا ؿیـحوُای ارجتاًی ؿؼیِ و جلّیث رواةي
ازحياّی ةیً کارکٍان و ىغیؼان زّان در داظم ؿازىان و ایساد رواةي ىؤدؼ ةا ؿازىانُای ةیؼوٌی،
ایساد گؼوهُای کاری و فْانیثُای گؼوُی و غیؼه مّرت پػیؼد جا از ایً ًؼیق ةحّان از ادؼةعكی
و کارایی ُؽیٍَُای ىانی ٌیؽ اًيیٍان یافث .در غیؼ ایً مّرت ىيکً اؿث ازیکًؼف ُؽیٍَُای
ىانی ةَ ُغر ةؼود و از ًؼف دیگؼ ةؼٌاىَُای پیكتؼد جضّل ؿازىاٌی ةا قکـث ىّازَ قّد.
 .2افؽایف صسو و جٍّع ارجتاًات ةیً ىغیؼان ةعفُای ىعحهف ؿازىان در داظم و ةا
ؿازىانُای دیگؼ ةاّخ جلّیث ةْغ ؿاظحاری ىیگؼدد نػا اؿحفاده از انگُّای ارجتاًی ُيچّن
ىغل قتکَای ةؼای افؼاد داظم ؿازىان ىٍسؼ ةَ ایساد جٍّع در ارجتاًات و درٌحیسَ جلّیث ةْغ
ؿاظحاری ؿؼىایَ ازحياّی ىیگؼدد و فؼایٍغ جضّل ؿازىاٌی را جـِیم و جلّیث ىیٌيایغ.
 .3در فؼآیٍغ زػب و آىّزش کارکٍان زغیغ و کارکٍان ىّزّد ةَ ارزشُای اؿالىی و
ازحياّی ىذم جِْغ ،ایذار ،قِادتًهتی ،جْاىم و کيک ةَ ُيغیگؼ و روصیَ جْاون و ُيکاری
جّزَ زغی ةَ ّيم آیغ و ةا ةِؼهگیؼی از َؼفیثُای ىّزّد و زغیغ ٍُسارُای ىٍاؿب در
ةیً زاىَْ آىاری ظهق و ٌِادیٍَ گؼدد .آىّزهُای دیٍی اؿالم ؿؼقار از جْانیو و اصادیذی اؿث
کَ اٌـانُا را ةَ ُيکاری ةا دیگؼان و پؼُیؽ از جکروی و ظّدظّاُیّ ،ؽتٌفؾ ،مغاكث و
راؿثگّیی ،درؿحکاری ،ایيان و جلّا جكّیق ىیکٍٍغ ،ةٍاةؼایً ارزش كائم قغن ةَ ایً
قاظلُا در آىّزشُا ،اٌسام اىّر و ارزیاةیُا و اؿحفاده از اؿاجیغی کَ ةَ آىّزهُای كؼآن و
اصادیخ ىعحهف جـهي دارٌغ ىیجّاٌغ جأدیؼ ىفیغی در گؼایف افؼاد ةَ جلّیث ُّیث و اّحياد و
ةًَّرکهی ةْغ راةٌَای ؿؼىایَ ازحياّی داقحَ ةاقغ.
 .4ىْاوٌث جؼةیث و آىّزش و دوایؼ آىّزش یگانُا ةا ُيکاری ؿازىان ّلیغجی ؿیاؿی ةا
ةؼگؽاری زهـات آگاهؿازی ،ؿيیٍارُاُ ،يایفُا ،ةضخ و گفحگّ و  ...در ىّرد ىـائم ىعحهف
فؼٍُگی ،ازحياّی ،جعننی و کاری ةْغ قٍاظحی ؿؼىایَُای اٌـاٌی و درك ىكحؼك ةیً
کارکٍان را جلّیث ٌيایٍغ جا ةاّخ کاُف اظحالف در ةؼداقثُا و درك افؼاد ىعحهف ؿازىان
قغه و ةَ فؼایٍغ اٌسام اىّر و ایساد ارجتاًات ؿازىان کيک و از جضّل ؿازىاٌی پكحیتاٌی ٌيایغ.

ٌلف ؿؼىایَ ازحياّی ىغیؼان در ایساد جضّل ؿازىاٌی (ىّردىٌانَْ :كؼارگاه پغافٍغ ُّایی ظاجواالٌتیاء (ص) آزا)
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