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 چکيدُ
ُغف ایً پژوُف، ةؼرؿی راةعَ ةیً ؿؼىایَ ازحياؾی ؿازىاٌی  و جّؿؿَ ىغیؼیث داٌف در ؿازىان 

ُيتـحگی اؿث. زاىؿَ آىاري  –ةاقغ.روش ایً پژوُف از ٌّع جّمیفی  آب ىٍعلَ اي ىازٌغران ىی

ٌفؼ اٌحعاب 148ي ظتلَ اي  کارکٍان در ؿازىان آب ىٍعلَ اي ىازٌغران ةَ ٌيٌَّ گیؼ 250قاىم 

ؿؼىایَ ازحياؾی ٌاُاپیث و ؿّانی 36قغه اٌغ اةؽار ُاي گؼدآوري  اظالؾات پؼؿكٍاىَ اؿحاٌغارد 

ىی ةاقغ و پایایی آن ةا اؿحفاده از  الوؿّن ؿّانی ىغیؼیث داٌف25پؼؿكٍاىَ اؿحاٌغارد  ،  گّقال

نضاظ آىاري ىؿٍادار و ىّرد جاییغ  ةغؿث آىغه کَ از α;83/0 -82/0ضؼیب آنفاي کؼوٌتاخ ةَ جؼجیب

پیؼؿّن و آزىّن   ُا اؿحٍتاظی از آزىّن ُاي ضؼیب ُتـحگی وجضهیم داده ىی ةاقغ. زِث جسؽیَ

و جّؿؿَ ىغیؼیث   ؿاظحاريرگؼؿیّن اؿحفاده قغه اؿث و ٌحایر  ایً جضلیق ٌكان داد  ةیً  ةؿغ 

ةؿغ داٌف راةعَ وزّد دارد.ةیً و جّؿؿَ ىغیؼیث  ةؿغ ارجتاظیداٌف راةعَ وزّد دارد .ةیً 

آزىّن رگؼؿیّن  ٌحایر ةَ جّزَ و جّؿؿَ ىغیؼیث داٌف راةعَ وزّد دارد .و ُيچٍیً ةا قٍاظحی

ُا ؿؼىایَ ازحياؾی ؿازىاٌی در پیف ةیٍی جّؿؿَ ىغیؼیث داٌف ىحفاوت  ىّنفَ از یک ؿِو ُؼ

یٍی کٍٍغه جّؿؿَ درمغ  ةیكحؼیً ةیف ة14 ؿاظحاري درمغ  و ةؿغ 61 ارجتاظی اؿث. ةؿغ

 .ىغیؼیث داٌف ىی ةاقغ

-ؿازىان آب ىٍعلَ اي  -ىغیؼیث داٌف  -جّؿؿَ –ؿؼىایَ ازحياؾی :يديکل ٍاشگاى

ىازٌغران
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 تٌت الْدي قاسوياى سَرتٌی

 داٌكسّ کارقٍاؿی ارقغ ىغیؼیث ازؼایی داٌكگاه پیام ٌّر ؿاري
 

 ٌّیـٍغه ىـئّل:يیم ٌام و ٌكاٌی ای
 تٌت الْدي قاسوياى سَرتٌی
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راتطِ تيي سرهایِ اجتواعی سازهاًی  ٍ تَسعِ هدیریت داًص 

 در سازهاى آب هٌطقِ اي هازًدراى
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 هقدهِ             
 گػقحَ، ؿازىاٌِاي اؿث ةؼظالف اظالؾات داٌف و ةؼ جأکیغ یکو، و ةیـث كؼن ُّقيٍغ ؿازىاٌِاي ىكعنَ اؿاؿی جؼیً

 ىغیؼیث کارآیی، ةِتّد ىٍؼّر ةَ اظالؾات داٌف و از ةِؼه ةؼداري و ىغیؼیث ٌیازىٍغ کـب، ةّده، پیكؼفحَ جکٍّنّژي داراي وزياىؼ ؿازىاٌِاي

ؿازد  ىيکً را ٌّآوریِا و آورده وزّد ةَ زِان در را جغییؼات ىیحّاٌغ کَ اؿث كغرجيٍغي اةؽار داٌف، .ُـحٍغ پایان ٌاپػیؼ پیگیؼي جغییؼات و

 ىؤدؼ ظّر ةَ را اظالؾات چگٌَّ ىی داٌٍغ کَ ؿازىان ُایی  آن .گؼفث ٌادیغه ٌيی جّان اىؼوزي پیچیغه و زِاٌی ىضیط در را اُيیث داٌف

 ظؼیق از فلط ركاةحی ٌَ ىؽیث کَ ىی کٍیو صؼکث دورُاي ؿّي ةَ اىؼوزه ىا .ةّد ظّاٍُغ ظّد مٍؿث کٍٍغ، رُتؼان ىغیؼیث و جّزیؽ کـب،

  (2010 داوٌپّرت، ىی قّد)  صامم زغیغ داٌف ایساد ظؼیق از آن از ىِيحؼ َةهک اظالؾات، ةَ دؿحیاةی
ةا آن ىّازٍِغ، ضؼورت ةَ دؿث آوردن داٌكی اؿث کَ  دونحیؿازىاٌِا از زيهَ ؿازىاٌِاي   چانكی کَازآٌسائیکَ ىِيحؼیً  

اي داٌف ؿازىاٌی ةیفؽایغ. داٌف ىّزّد در ؿازىان، ةؼجؼي ركاةحی، كغرت ظالكیث و ٌّآوري و یادگیؼي ؿازىاٌی را در آٌِا جلّیث و ةؼ غٍ

آورد و ةَ ظّر ىحلاةم ٌّآوریِاي ؿازىاٌی ةاؾخ غٍا و افؽایف  ةـحؼ ىٍاؿب را ةؼاي ةؼوز ٌّآوري و ةَ دٌتال آن ىؽیّحِاي ركاةحی فؼاُو ىی

قّد. ُـحة امهی ىغیؼیث  ازىان ىیـؼ ىیؿازي امّل ىغیؼیث داٌف در ؿ قّد. ایً ىِو ةا پیاده روزآىغ قغن پایگاه داٌف ؿازىاٌی ىی

 (.1393داٌف، چگٌّگی اٌحلال اظالؾات و داٌف در ؿعش کالن و ظؼد ةیً افؼاد و ؿازىاٌِاؿث )زاُغ، 

 داٌف از اؿحفاده و جـِیو داٌف قاىم:ظهق کغگػاري، زّاٌب ُيَ ةا کَ اؿث رقحَ اي ىیان جساري یک ىغل داٌف ىغیؼیث

 ؿازىاٌی زاري روقِاي ةا ُو و جکٍّنّژیکی اةؽارُاي ةا ُو داٌف، ىغیؼیث .دارد و کار ؿؼ قؼکث ةافث در وريٌّآ و یادگیؼي ارجلاء ةؼاي

 فؼایٍغُا، در داٌف کؼدن وارد جنيیو گیؼي، در داٌف ایً از اؿحفاده ، ظارزی ىٍاةؽ از ارزش ةا داٌف زغیغ،کـب داٌف قاىم جّنیغ

 ةعكِاي ؿایؼ داٌكتَ اٌحلال داٌف، رقغ جـِیم داده ُا، پایگاه و ٌؼم افؽارُا و ىغارك، اداؿٍ در اظالؾات کغگػاري ظغىات، و ىضنّالت

ىغیؼیث داٌف یؿٍی اؿحفاده ظالق، ىؤدؼ و  دارد ؿؼوکار داٌف ىغیؼیث ادؼگػاري و داٌكی دارایی ُاي اٌغازه گیؼي ٌِایث در ؿازىان و

ٌفؽ ىكحؼي و در ٌحیسَ ةَ ؿّد ؿازىان  ىغیؼیث داٌف اؿحفاده از جسؼةَ و داٌف کارآىغ از کهیَ داٌف ُا و اظالؾات در دؿحؼس ؿازىان ةَ 

فؼدي و زيؿی از ظؼیق فؼآیٍغ جّنیغ داٌف، جـِیو داٌف و ةکارگیؼي آن ةَ کيک فٍاوري ةَ ىٍؼّر دؿحیاةی ةَ اُغاف ؿازىان )ةلایی ٌیا، 

1390). 

ركایث ةا ؿازىان ُاي ُيحا، ُيچٍیً پاؿط ُاي ٌّآوراٌَ اي ةؼاي ىغیؼیث داٌف ةکارگیؼي ؿؼىایَ فکؼي ةؼاي جفّق ؿازىان در  

 ىغیؼیث .دارد را ٌلف ىِيحؼیً ظغىات، و جّنیغ فؼایٍغ ةِتّد در ىغیؼیث داٌفچانف ُاي زغیغ و اُؼىی ةؼاي ؾيم و یک ىیاٌسی اؿث 

 داقحً راؿحا ایً در .كؼار گیؼد ىعهّب روش و ىـیؼ در جّنیغ کَ ةاؾخ ىیكّد ُو و ٌلكغارد ىحٍّع و ىؼغّب جّنیغ کاالُاي در ُو داٌف

 ةؼاؿاس .ىیغُغ ٌكان را ارزش ةَ یادگیؼي جتغیم فؼایٍغ داٌف، -آفؼیٍی یادگیؼي ارزش ىارپیچ .اؿث جؼ ىِو آن ىغیؼیث و ىكحؼي از داٌف

 آن ظؼیق از و ةؼٌغ کار ةَ جّنیغ فؼایٍغ  در را ٌفدا ایً و کٍٍغ جتغیم داٌف ةَ را یادگیؼي ایً و ةگیؼٌغ یاد ةازار از ةایغ ىارپیچ، ؿازىاٌِا ایً

 زیادي صغود جا ؿازىان ىّفلیث اىؼوزه .داد كؼار ةؼررؿی ىّرد ىیحّان ٌیؽ جّنیغ ىٍؼؼ از را ٌّآوري ةؼ داٌف ىغیؼیث ارزش ٌيایٍغ ٌلف ظهق

 (2013 ، ُيکاران و ىییاةغ)نی جسهی ىضنّل جّنیغ و ٌّآوریِا در کَ ةَ داٌكاؿث جغییؼات از صامم یادگیؼي جتغیم جّاٌایی ةَ واةـحَ

 کَ آٌساجّنیغ  در ُو داٌف ىغیؼیث .دارد را ٌلف ىِيحؼیً ظغىات، و جّنیغ فؼایٍغ ةِتّد در ةی قک جّزَ ةَ ىغیؼیث داٌف

 ةَ  داٌف ىغیؼیث گٌّاگّن جّاٌيٍغؿازُاي و ُا زیؼؿاظث ىیان از از ظؼفی دارد اٌـاٌی ىاُیحی دیگؼ، اي زٍتَ ُؼ از ةیف داٌف ىغیؼیث

 ُاي ویژگی جأدیؼ قّد ىی جالش و قّد ىی پؼداظحَ داٌف ىغیؼیث اكغاىات جـِیم در ازحياؾی -اٌـاٌی ؾّاىم کٍٍغه جؿییً و صیاجی ٌلف

 اغهب ازیؼ .قّد جكؼیش اجکا كاةم و ىؿحتؼ اي گٌَّ ةَ داٌف ىغیؼیث ةؼ ازحياؾی ؿؼىایَ جأدیؼ ىغل كانب در گؼوُی ىیان و فؼدي ىیان رواةط

را  ُا اكغم ایً ادؼةعكی جّاٌٍغ ىی فؼدي ىیان پّیاي و ىؤدؼ جؿاىالت ایساد یا قٌّغ ىی اٌسام فؼدي ىیان جؿاىالت در داٌف ىغیؼیث اكغاىات

. ةؼداري از داٌف و جّنیغ داٌف زغیغ را فؼاُو کٍغ ىغیؼیث داٌف در ؿازىان جالش دارد جا ةا اقاؾَ داٌف مؼیش زىیٍَ ةِؼه.کٍٍغ جـِیم

ةؼداري و جّنیغداٌف زغیغ  ىٍؼّر ىغیؼیث داٌف، اقاؾَ داٌف مؼیش اؿحياصنم ىغیؼیث داٌف، ةِؼه»ةاره آورده اؿث:  در ایً 1زکی اؿّان

ُغف ىغیؼیث داٌف، جّنیغ داٌف مضیش اؿث کَ كادر ةَ ایساد فؼایٍغُاي مضیش در زىان و »ؿّزي آالرد ٌیؽ ةؼ ایً ةاور اؿث: « اؿث.

ٍؼّر ایساد ارزش درؿث ةاقغ. اغهب اوكات، داٌف مضیش، داٌف زغیغي اؿث کَ در اٌضنار ؿازىان ٌتّده و ةـیار قکم درؿث و ةَ ى

كیيث، کٍغ و غیؼكاةم اؿحضنال از ىٍاةؽ ظارزی ؿازىان اؿث. ةٍاةؼایً، ظهق داٌف، ةعف ضؼوري ازؼا و ُغایث ىغیؼیث داٌف در  گؼان

 اٌـان پیكؼفث ةؽرگحؼیً ىغیؼیث، قایغ وؾهو ؿازىان جئّریِاي از اؿحفاده ةا آٌِا ةعف ادؼ ؼیثىغی و اىؼوزي ؿازىاٌِاي نػا «ؿازىان اؿث.

 و فٍّی اٌگیؽ قگفث پیكؼفحِاي ُيحؼاز را ىؼةّظَ داٌف وقکم گیؼي ىغیؼیث پیكؼفث اُيیث نضاظ ُيیً ةَ .ةاقغ صاضؼ دركؼن

 ىغیؼیث،داٌف  اؿث کارافؼیٍی ٌاقی از ظالكیث و ٌّ آوري جكکیم در او ّانج از ٌاقی ظّد ةكؼ پیكؼفحِاي فٍّی زیؼا اٌغ داٌـحَ جکٍّنّژیکی

                                                           
1
 . Jacky Swan 
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 …و فؼٍُگی ؾهيی، ازحياؾی، اكحنادي، ي جّؿؿَ و ىّزتات کٍغ ىی جتغیم ؿؼىایَ ىهی یک ةَ را آن و آورده در وجسيهی جفٍٍی صانث از را

ؼىایة ازحياؾی و ىغیؼیث داٌف کَ در ایً جضلیق ىّرد جّزَ كؼار در ایً چارچّب اؿث کَ پؼداظحً ةَ ارجتاط ةیً ؿٌيایغ نػا  ىی فؼاُو را

 (.1391)ؾـگؼي و ُيکاران، اي ةؼظّردار اؿث گؼفحَ، از اُيیث ویژه

اٌـان ةَ ظّر یکی  از ؾّاىهی کَ در ایً ؿانِا اظیؼ ارجتاط جٍگاجٍگی ةا ىغیؼیث داٌف دارد  ؿؼىایَ ازحياؾی ىی ةاقغ چّن  

کٍغ، ادؼات ایً کٍكِاي ىحلاةم و ٌلف آٌِا جا صغي اؿث  ةا دیگؼان ٌیازُاي ظّد را ةؼظؼف ؿاظحَ و گػران اىّر ىیذاجی در جؿاىم و جلاةم 

ُا پؼداظحَ  قٍاؿان ةا ٌگؼقی کٍسکاواٌَ در زّاىؽ ةَ قٍاؿایی ایً کٍف ؿازد، اىا در ایً ىیان، زاىؿَ کَ صػف آن زٌغگی را غیؼ ىيکً ىی

ُاٌی  ، در ىلانَ اي جّؿط1916ازحياؾی كتم از ؿال امعالح ؿؼىایَ.اٌغ ٌاىیغه 2کَ آن را ؿؼىایَ ازحياؾیو ةَ ىسيّع ؾّاىهی پی ةؼدٌغ 

: ىؼگ و زٌغگی قِؼُاي ةؽرگ آىؼیکایی 4از داٌكگاه ویؼزیٍیاي غؼةی ىعؼح قغ، اىا ٌعـحیً ةار در ادؼ کالؿیک زیً زاکّب 3فان

 (.1392ُيکاران، ( ةَ کار رفحَ اؿث )انّاٌی و 1961)

در  6، ةّردی5ّقٍاؿان فؼاٌـّي و آىؼیکایی چّن جّکّیم ةؼاي ٌعـحیً ةار از ؿّي زاىؿَ 1990ازحياؾی از ؿانِاي  ؿؼىایَ 

اٌغ. نّري  ازحياؾی ارائَ کؼده ( جؿاریف ىحؿغدي از ؿؼىایَ 1977)7(، نّري 1916پؼدازاٌی ُيچّن زاکّب ) زاىؿَ قٍاؿی ىعؼح قغ و ٌؼؼیَ

داٌغ کَ در ذات رواةط ظاٌّادگی و در ؿازىان ازحياؾی وزّد دارد و ةؼاي رقغ قٍاظحی یا  ؾی را ىسيّؾَ ىٍاةؿی ىیازحيا ؿؼىایَ (1977)

ةؼاي کّدکان و ٌّزّاٌان، در رقغ  جّاٌغ ىؽیث ىِيی ازحياؾی کّدك و زّان ؿّدىٍغ اؿث، ایً ىٍاةؽ ةؼاي افؼاد ىعحهف ىحفاوت اؿث و ىی

ازحياؾی ةؼون  ؿؼىایَ ازحياؾی درون گؼوُی )ىذم ظاٌّاده( و  ؿؼىایَ ازحياؾی دو وزَ یا دو ٌّع دارد:  قان ةاقغ ؿؼىایَ ؿؼىایَ اٌـاٌی

 (.2010، 8ُاي اؾحياد، ُيکاري، ُيغنی و اصـاس ىـئّنیث اؿث)کهيً ازحياؾی درون گؼوُی داراي ىكعنَ ؿؼىایَ گؼوُی. 

 پیچیغگی ىكاغم،کيیث ؾغم دنیم ةَ گػقحَ كؼون در.ُـث و هةّد اٌغیكيٍغان ؾٍایث و جّزَ ىّرد دیؼةاز از اٌـاٌی ٌیؼوي

 اٌـاٌی ٌیؼوي از اؿحفاده یافث کیفیث افؽایف ُا ىِارت پیچیغگی کَ ؿّ ایً ةَ مٍؿحی اٌلالب زىان از ةّد،اىا ىغٌؼؼ ةیكحؼ اٌـاٌی ٌیؼوي

 قغه ىلؼر روٌغ یک یا ؾيهیات ؿهـهَ ٍِا یکج ُؼگؽ کارُا اکذؼ ةاقغ زيؿیث فؽایٍغه ٌیازُاي زّاةگّي جا گؼفث كؼار ىغٌؼؼ ةیكحؼ

 (.1390ٌّاةی، ؿازٌغ) ىی ىؿٍی یا و ىِو وي ةؼاي قعل را کار غانتاً  کَ دارد وزّد ُو ازحياؾی رواةط ؿهـهَ یک ٌیـحٍغ،ةهکَ

 دیگؼ زىان ُؼ از جؼ پؼرٌگ را ازحياؾی ؿؼىایَ اؿاؿی ٌلف ةیـحو ؿغه پایاٌی دَُ در زاىؿَ ةؼ ىتحٍی ازحياؾی رفاه ىفِّم ظؼح

 ةّده ازحياؾی و گؼوُی ٍُسارُاي و جؿاىالت صامم ةهکَ ٌغارد، وزّد فیؽیکی مّرت ةَ ُا ؿؼىایَ ؿایؼ ظالف ةؼ ازحياؾی داد ؿؼىایَ ٌكان

 ایَؿؼىگؼدد ُا ؿازىان ؾيهیاجی ُاي ُؽیٍَ ٌیؽ و زاىؿَ اداره ُاي ُؽیٍَ ؿعش زغي آىغن پاییً ىّزب جّاٌغ ىی آن دیگؼافؽایف ظؼف از و

 ىیان رواةط کَ آیغ وزّد ىی ةَ ٍُگاىی ٌیؽ ازحياؾی ؿؼىایَ و دُغ ىی افؽایف را ُا آن جّاٌاییِاي و ىِارجِا افؼاد، ٌگؼش جغییؼ ةا اٌـاٌی

 ةؼ ىتحٍی ،فضاي رو ایً از دٍُغ اٌسام ظّد را وػیفَ و ٌلف راصحی ةَ ةحّاٌٍغ آٌان از کغام ُؼ کَ ةاقغ قغه دگؼگّن اي قیّه ةَ کارکٍان

در ایً اؿث  ازحياؾی ؿؼىایَقّد) ىی ؿازىان وري ةِؼه در ٌِایث و کارکٍان قغهی رضایث افؽایف ةاؾخ ُيکاري و مغاكث،اؾحياد جفاُو،

 چگٌَّ و .دارد ةیكحؼي جأدیؼ راةعَ ایً در آن اةؿاد از یک کغام و کٍغ جـِیم را داٌف ىغیؼیث اكغاىات جّاٌغ ىی ىیؽان چَ جا و چگٌَّ کَ 

)نیً  ؿاظث فؼاُو ؿازىان در داٌف ىغیؼیث اكغاىات اٌسام ةؼاي ىـاؾغجؼي قؼایط ؿازىان، در ازحياؾی ؿؼىایَ اةؿاد جّؿؿَ ةا انجّ ىی
9،2012.) 

 ؿؼىایَ ایً از ةِیٍَ اؿحفاده دٌتال ةَ کَ قغه جتغیم ُایی ؿازىان وػیفَ جؼیً ىِو ةَ داٌف ىغیؼیث ىضّري، داٌایی ؾنؼ در

 ٌیاز اي کٍٍغه جلّیث و ىٍاؿب قؼایط و ُا زىیٍَ ایساد ةَ ؿازىان در داٌف ىغیؼیث ُاي پؼوژه آىیؽ ىّفلیث ازؼاي .اٌغ ٌاىهيّس و ارزقيٍغ

ةؼایً اؿاس، جيام ؾّاىهی کَ ىكّّق ارجتاط ةیً فؼدي یا ىاٌؽ آن ةاقٍغ، ىّرد جّزَ ىغیؼیث داٌف اؿث. پػیؼه امهی ىغیؼیث داٌف،  دارد

ؿازىان، ةَ یاري کیفیث رواةط ىحلاةم ةیً اؾضاي ؿازىان اؿث کَ اؾحياد، ىضتث و دوؿحی در زِث صفغ ارزقِا  اؿحفادة ةِیٍَ از اىکاٌات

و آن را یکی از  ىی ةاقغ گـحؼش اؾحياد و قتکَ رواةط ةیً افؼاد  (1998)« ٌاُاپیث و گّقال»قکم دٍُغه آن اؿث.  و ٍُسارُاي ؿازىان

دٍُغة ظهق و جـِیو کٍٍغ. ةَ ٌؼؼ آٌِا، کیفیث ىٍاؿب ؿؼىایَ ازحياؾی ىّزّد در ؿازىان، یاري ی ىیكاةهیحِا و داراییِاي ىِو ؿازىاٌی جهل

در ؿازىان  ازحياؾی ُاي قتکَ وزّد و جؿِغ اؾحياد، وزّدداٌف در ؿازىان اؿث و ةَ ؾٍّان ىؽّیث ؿازىاٌی پایغار ةایغ ىّرد جأکیغ ةاقغ. 
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 ىی ٌكان (2005ؿاةاجیٍی ) ، جضلیلات دیگؼ ظؼف قّداز ىی اؾضا ّؿؿَ ىغیؼیث داٌفج ىّزب کَ ازؽاي ؿؼىایَ ازحياؾی ىی ةاقٍغ،

 ةا رمغ و دارٌغ کّقی ؿعث ةؼاي ةیكحؼي جيایم ، کارکٍان ةاقغ ُيکاري و اؾحياد صاوي و اؿحؼس از کارکٍان ظانی ةیً رواةط اگؼ کَ دٍُغ

 (.1390)صلیلحیان و ُيکاران،  دٍُغ ىی آٌِا ةَ کاري و کو اٌگاري ؿِم ي ازازه کيحؼ ُيکاران کار کؼدن

 و جـِیم را اٌحلال ایً کَ دارد افؼادي ةَ ةـحگی و ؿازىاٌِا افؼاد ةیً ظؼد و کالن ؿعش در داٌف و اظالؾات از ظؼفی اٌحلال

 ةَ ةّد، ظّاُغ ٌیؽ جادیؼگػار افؼاد اظالؾاجی ىتادالت ةؼ ةاقغ آن ىاٌؽ یا و فؼدي ةیً ارجتاط ىكّق کَ جيام ؾّاىهی ٌحیسَ در .کٍٍغ ىی جـؼیؽ

 چٍاٌچَ . اؿث گؼفحَ كؼار جاکیغ ىّرد داٌف ةؼد کار و گـحؼش افؼاد در ىیان ةؼاؾحياد ىتحٍی جؿاىالت و ارجتاظات اُيیث دنیم ُيیً

 ىی ةیكحؼ دُغ افؽایف ُاي ؿازىاٌی واصغ و گؼوُِا داظم در ظّیف، کارکٍان ىیان در را ادؼةعف جؿاىالت چَ ةیكحؼ ُؼ ةحّاٌغ ؿازىاٌی

 صامم اظيیٍان ؿازىاٌی داٌف ادؼةعف ىغیؼیث ٌحیسَ در و افؼاد ظّیف، ىیان اظالؾاجی ىتادالت ادؼةعكی ةَ ٌـتث جّاٌغ

 (.2010ةِات،(کٍغ

 داٌف ىغیؼیث ضؼورجِاي از کٍغ را جؼغیب جؿاىالت و ارجتاظات ٌّع ایً کَ ؿازىان در زّي و فؼٍُگ گـحؼش و ایساد ةٍاةؼایً

ٌلف ٌیؼوي اٌـاٌی کاراىغ و پؼاٌگیؽه ىـحلیو در وػایف ظعیؼ و پؼاُيیث ىٍاةؽ اٌـاٌی ادؼ ىی گػارد. ىٍاةؽ اٌـاٌی ؾيغه ئیکَ اؿث آٌسا

 از دؿحؼس، كاةم ىّزّد و ةانفؿم و ةانلّه ىٍاةؽ زيؽ ازحياؾی ؿؼىایَ و  و ؾاىم راُتؼدي ُؼ ةَ صـاب ىی آیغازحياؾی جؼیً ؿؼىایَ 

 ٌيایغ ةـیار کيک ُا ةَ ؿازىان ىی جّاٌغ کَ اؿث ؿازىاٌی ىِو ُاي دارایی و ُا كاةهیث از یکی و ازحياؾی واصغ یک یا فؼد یک رواةط ظؼیق

.ایً ؿؼىایَ ىحكکم از ؿَ زؽء ىٍاةؽ ٌِفحَ در ؿاظحار ازحياؾی، .کٍغ  ایساد پایغار ؿازىاٌی ؿازىاٌِاي دیگؼىؽیث ةا ىلایـَ در آٌِا ةؼاي و

 ةؼظّرداري َ ایً گٌَّ ىٍاةؽ ازحياؾی و اؿحفاده یا گؼدآوري ایً گٌَّ ىٍاةؽ ازحياؾی در کٍف ُاي ُغف ىٍغ اؿثكاةهیث دؿحؼؿی افؼاد ة

 رضایث و  زهب ةایغ ؿازىاٌی ُؼ در امهی اونّیث . اؿث ؿازىان ُؼ در ىّفلیث ؾّاىم ىِيحؼیً از زيهَ ، وفادار و آگاه ىحؿِغ، کارکٍاٌی از

 کار و کـب دادن از دؿث و رقغ ؾغم ، کارآیی دادن دؿث از ىؿٍاي ةَ ایً اىؼ، جضلق در ٌاکاىی .ةاقغ قایـحَ و ىحؿِغ صفغ کارکٍان

 زودي زتؼان ةَ را ىادي ُاي زیان جّاٌغ ىی ةيّكؽ، و جنيیيات مضیش اجعاذ و ظّد اؾيال و کؼدار ةا در ؿازىان، ىحؿِغ اٌـاٌی ٌیؼوي .اؿث

)نٍغري و  افؽایغ ىی ؿازىان ىادي ُاي ةؼ ؿؼىایَ و کٍغ ىی ایساد فایغه و دؼوت افؽوده، ان ارزشؿازى ةؼاي ُيّاره واكؽ، در .کٍغ جأىیً و

 (.2013ُيکاران،

ةا جّزَ ةَ  قّد. ُا، اظالؾات و داٌف زغیغي جّنیغ ىی ةَ دٌتال ةَ کارگیؼي داٌف و ىـحٍغؿازي ٌحایر صامم از آن داده

ةؼداري و کارةؼدي  یغ ؾهو و داٌف زغیغ، ٌلف ىغیؼیث داٌف در اقاؾَ داٌف و ةِؼهکكّر در زِث صيایث از جّن وزارت گػاري  ؿیاؿث

ُاي ٌِفحَ جيام  یاةغ کَ ةحّان داٌف ةٍاةؼایً، ظهق داٌف و جّنیغ ؾهو ٍُگاىی جضلق ىی .اي دارد انؿاده اُيیث فّق در اؿحاٌغاري ُا کؼدن آن

یاةغ کَ داٌف ةَ قکم  زاري ٌيّد. ایً ىِو ٍُگاىی جضلق ىی اؿحاٌغاریِا ةغٌَ  را در ؿعش ظؼد و کالن اؿحعؼاج و درىؼاکؽ  ؾٍامؼ داٌكی 

رؿغ کَ ةؼاي رؿیغن ةَ ُغف ىّرد ٌؼؼ  ةاقغ. انتحَ ةَ ٌؼؼ ىی ىعهّةی ىغیؼیث گؼدد. ایً ىغیؼیث اؾو از ىٍاةؽ اٌـاٌی، ؿازىاٌی و... ىی

ُاي فؼاواٌی از ایً  ىّرد جّزَ كؼار گیؼد؛ زیؼا کاؿحی اؿحاٌغارُايٌیؽ در  فداٌ ُا در کٍار جّزَ ویژه ةَ ىغیؼیث داٌف، ةایغ ىغیؼیث ؿازىان

 ةَ پْ دؿحیاةْ در جضلیق ایً اؿحاٌغارُا،  در داٌف ىغیؼیث جّؿؿَ افؼاد در ىیان جؿاىالت و ارجتاظات ةَ ىكکالت جّزَ نػا ةا ٌؼؼ وزّد دارد

ازؼاي  ، یکپارچَ و ُياٍُگ ارجتاظی قتکِِاي وزّد ؾغم مّرت در ةاقغ زیؼا ىْ راُتؼد ایً ىٍاؿب ازؼاى ةؼ ىّدؼ ؾّاىم از ةیكحؼ قٍاظث

 کَ ُا اؿحاٌغاري ازایٍؼو .قّد ىی اُغافف از اٌضؼاف ؿازىان ةاؾخ و قغه اظحالل اؿحاٌغاري  دچار  در اٌف د ىغیؼیث ؿیـحو فؼایٍغُاي

 و جـِیم ؾّاىم ُيچٍیً و ؿازىان جيام فؿانیحِاي در ظّد داٌكی ىٍاةؽ گـحؼش و جّؿؿَ ةَ ىهؽم اٌغ، ركاةحی ىؽیث صفغ ایساد یا ظّاُان

 ازحياؾْ ؿؼىایَ ٌیؽ و داٌف ىغیؼیث اةؿاد و جؿاریف جّزَ ةَ ةا راؿحا ُيیً در ..ُـحٍغ ؿؼىایَ ازحياؾی زيهَ از داٌكی ىٍاةؽ ایً جـؼیؽ

 و جّؿؿَ ؾهو و ةکارگیؼى کـب، در اؿحاٌغارُا  ٌلف ةَ ّزَج ةا ُيچٍیً و قّد ىْ افؼاد جاکیغ ىیان جؿاىالت و ارجتاظات ةؼ دو ُؼ در کَ

 ٌیؽ و داٌف ىغیؼیث و ازحياؾْ ىیان ؿؼىایَ ارجتاط چگٌّگْ جا قّد ىْ جالش اىؼ، ایً در ازحياؾْ ُاى کٍف و ارجتاظات ٌلف و داٌف

 داٌف کارةؼد و داٌف ظهق داٌف، اٌحلال ،داٌف ضتط و دتث داٌف، کـب داٌف، قاىم ىغیؼیث امهْ فؿانیث پٍر ةا ازحياؾْ ؿؼىایَ ارجتاط

 آن جّؿؿَ زِث راُکارُایْ و كؼار گیؼد آزىّن ىّرد ازحياؾْ ؿؼىایَ از داٌف ىغیؼیث ادؼپػیؼى ىیؽان و قّد ةؼرؿْ ةعف ُاي جاةؿَ در

اٌی  و جّؿؿَ ىغیؼیث داٌف راةعَ در ىلاةم ایً ؿّال کَ آیا  ةیً ؿؼىایَ ازحياؾی ؿازىةا جّزَ ةَ ىعانتی کَ ذکؼ قغ گؼدد ةٍاةؼایً  ارایَ

 .در ایً جضلیق ةا جّزَ ةَ اُيیث ایً ىّضّع ةغان پاؿط داده ىی قّد ةا جّزَ ةَ ىعانتی کَ ذکؼ قغ؟ وزّد دارد
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 رٍش
در ایً ٌّع جضلیق، ةَ ىعانؿة  ُيتـحگی  ىی ةاقغ -از ٌّع جّمیفی روش جضلیق در پژوُف صاضؼ، ةا جّزَ ةَ ىّضّع جضلیق

راةعَ ةیً ؿؼىایَ ازحياؾی ؿازىاٌی  و جّؿؿَ درةارة ٌّع و ىیؽان صاضؼ پژوُف  چّنقّد؛  ىّزّد ةیً دو ىحغیؼ یا دو پغیغه جّزَ ىیراةعة 

جّان از ایً ٌّع جضلیق ةَ صـاب  گیؼد، ىی را کَ ظی آن، ٌّع و ىیؽان ُيتـحگی ىػکّر، ىّرد ىعانؿَ كؼار ىیىغیؼیث داٌف کارکٍان 

ىی ةاقغ کَ ظتق آىار ةغؿث آىغه از کارقٍاؿی آىار و ؿازىان آب ىٍعلَ اي ىازٌغران ایً پژوُف، قاىم کارکٍان زاىؿَ آىاري آورد.

روش ٌيٌَّ گیؼي ةنّرت ظتلَ اي  ةّده و جؿغاد ٌيٌَّ ةؼاؿاس زغول ٌفؼ ىی ةاقغ . 250ةّدزَ ىغیؼیث جؿغاد کم کارکٍان قاغم ةؼاةؼ ةا 

ٌفؼ اٌحعاب قغه 148ؿییً صسو ٌيٌَّ از روي صسو زاىؿَ( مّرت گؼفحَ کَ ةؼ ایً اؿاس جؿغاد ىّرگان )ج -ٌيٌَّ گیؼي آىاري کؼزـی

وآىارجّمیفی واؿحٍتاظی اٌسام گؼفحَ اؿث.یؿٍی ةؿغ از زيؽ آوري  spssاٌغ ةؼاي جسؽیَ وجضهیم داده ُا جضلیق ةا اؿحفاده از ٌؼم افؽار 

اظالؾات را کغ گػاري وةؿغ از کغ گػاري داده وارد کاىپیّجؼ قغه وةا اؿحفاده از ٌؼم اظالؾات از ٌيٌَّ ي ىّرد ٌؼؼ ةَ وؿیهَ ي پؼؿكٍاىَ، 

از آىار جّمیفی ةؼاي جِیَ و جٍؼیو زغاول، ٌيّدار، فؼاواٌی، داده ُا در دو ؿعش جّمیفی واؿحٍتاظی جسؽیَ وجضهیم ىی قّد. spssافؽار

ازآىار اؿحتاظی ةَ ىٍؼّر جؿییً ىؿٍا دار ةّدن  ىی گؼددضلیق اؿحفاده درمغ فؼاواٌی وزِث جضهیم جّمیفی داده ُاي صامم از ازؼاي ج

 .ىی گؼدداؿحفاده  ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن و آزىّن رگؼؿیّنجضلیق از  فؼضیَ ُا

 

 اتسارپصٍّص
 ؾتارجٍغ از: اؿحفاده قغه اؿث پؼؿكٍاىَ ةَ ىٍؼّر گؼدآوري داده ُاي پژوُكی از دو

ةؿغ ؿاظحاري، ارجتاظی و قٍاظحی ىی ةاقغ کَ ُفث  3( داراي 1998)  ی ٌاُاپیث و گّقالؿؼىایَ ازحياؾ اؿحاٌغارد پؼؿكٍاىَ

و   گّیَ جٍؼیو قغه36ظؼده ىلیاس قتکَ ُا، اؾحياد، ُيکاري، فِو ىحلاةم، رواةط، ارزش ُا، جؿِغ را ىّرد ةؼرؿی كؼار ىی دُغ و در 

 ؿاظحَ قغه اؿث  (1و ظیهی ىعانفو;  2، ىعانفو; 3ٌؼؼي ٌغارم ; ،4;، ىّافلو5ةؼاؿاس ىلیاس پٍر گؽیٍَ اي نیکؼت )ظیهی ىّافلو ; 

یکی از روش ُاي آزىّن اؾحتار ؿاظحاري، ىلایـَ یافحَ ُاي پژوُف ةا ٌحایر پژوُف ُاي ىكاةَ اؿث اگؼ ٌحایر ةَ دؿث آىغه ةَ ُو 

اؿحفاده از رو ةا پؼؿكٍاىَ ایً  ( ضؼیب اؾحتار1390) ٌؽدیک ةاقغ، اؾحتار ؿاظحاري اةؽار اٌغازه گیؼي جائیغ ىی قّد. قاه ظانتی  وُيکاران

از ظؼیق ؿؼىایَ ازحياؾی (.درپژوُكی ضؼیب پایائی پؼؿكٍاىَ 1388ةغؿث آىغه و ُيچٍیً ةعحیارٌنؼآةادي ) 91/0 ضؼیب آنفاي کؼوٌتاخ

اؿحفاده آن در جضلیلات  ةا جّزَ ةَ ؿؼىایَ ازحياؾیةغؿث آىغه اؿث روایی ىضحّایی پؼؿف ٌاىَ  91/0ضؼیب آنفاي کؼوٌتاخ  

، کاىهی و 1389، ظغاداد1389، دیاٌی و ُيکاران1390، قاه ظانتی  وُيکاران 1391، ٌّاةعف  و ُيکاران1393ىعحهف)دُلاٌی و ُيکاران

 .( روایی ىضحّایی ىٍاؿتی ةؼ ظّردار اؿث . ایً جاکیغي ةؼاي اؿحفاده از ایً پؼؿف ٌاىَ ىی ةاقغ.1388، ٌنؼآةادي 1389ُيکاران 

ایً پؼؿكٍاىَ ةؼ اؿاس ىلیاس نیکؼت  ةاقغ و ؿّال ىی25داراي پؼؿكٍاىَ الوؿّن  ىغیؼیث داٌف ؿٍسف ُيچٍیً ةؼاي

روش ٌيؼه گػاري: داراي قف ظّرده  اٌغازه گیؼي قغه اؿث .ةاقغ( ىی5؛ کاىال ىّافلو؛4؛ىّافلو،3؛ ٌؼؼي ٌغارم،2؛ ىعانفو،1)کاىال ىعانفو،

روایی و  .ةاقغىیکارةؼد داٌف   -6اٌحكار داٌف -5ذظیؼه داٌف -4 ؿازىاٌغُی داٌف- 3زػب داٌف-2 داٌف افؼیٍی -1ةاقغ ىلیاس ىی

، یّؿفی و 1391پایایی ىضحّایی پؼؿف ٌاىَ ىغیؼیث داٌف ةا جّزَ ةَ اؿحفاده آن در جضلیلات ىعحهف )ؿاالزُی و ُيکاران

( از روایی ىضحّایی ىٍاؿتی 1385، ىٍحؼؼي و ُيکاران 1387ي ،ٌنیؼ1389،ةیغظحی و ُيکاران 1389،رؿحيی و ُيکاران 1391ُيکاران

 ةؼ ظّردار اؿث ایً جاکیغي ةؼاي اؿحفاده از ایً پؼؿف ٌاىَ ىی ةاقغ.

 

 یافتِ ّا 

   ٍ تَسعِ هدیریت داًص راتطِ ٍجَد دارد؟  ساختاريسَال اٍل: آیا تيي  تعد 

 
 سَال اٍل آهاري : تحليل1جدٍل

 ضاخص ّاي آهاري

 هتغيرّا
N مr 

هيساى 

 (αخطا )
Sig 

 ساختاريتعد 

 تَسعِ هدیریت داًص
148 652/0 05/0 000/0 

*55/5> P                           
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ىی ةاقغو ُيچٍیً ضؼیب ُيتـحگی  05/0(کّچکحؼاز ؿعش ظعاي Sig=0/00چّن ىلغارؿعش ىؿٍی داري)16ةاجّزَ ةَ زغول

و جّؿؿَ ىغیؼیث داٌف راةعَ ىذتث و ىؿٍادار وزّد   ؿاظحاريفث کَ ةیً ةؿغ % اظيیٍان ىی جّان ٌحیسَ گؼ95(،ةا652/0ىضاؿتَ قغه)

 ، جّؿؿَ ىغیؼیث داٌف ٌیؽ افؽایف ىی یاةغو ةانؿکؾ. ؿاظحاريدارد.ةَ ؾتارجی دیگؼ ةا افؽایف ةؿغ 

 

   ٍ تَسعِ هدیریت داًص راتطِ ٍجَد دارد؟ ارتثاطیسَال دٍم: آیا تيي  تعد 

 
 ٍمآهاري سَال د : تحليل2جدٍل

 ضاخص ّاي آهاري

 هتغيرّا
N مr 

هيساى 

 (αخطا )
Sig 

 ارتثاطیتعد 

 تَسعِ هدیریت داًص
148 766/0 05/0 000/0 

*55/5> P                           

 

ىی ةاقغو ُيچٍیً ضؼیب ُيتـحگی  05/0(کّچکحؼاز ؿعش ظعاي Sig=0/00چّن ىلغارؿعش ىؿٍی داري)  2ةاجّزَ ةَ زغول

و جّؿؿَ ىغیؼیث داٌف راةعَ ىذتث و ىؿٍادار وزّد  ارجتاظی% اظيیٍان ىی جّان ٌحیسَ گؼفث کَ ةیً ةؿغ 95،ةا(766/0ىضاؿتَ قغه)

 ، جّؿؿَ ىغیؼیث داٌف ٌیؽ افؽایف ىی یاةغو ةانؿکؾ. ارجتاظیدارد.ةَ ؾتارجی دیگؼ ةا افؽایف ةؿغ 

 

   ؟ٍ تَسعِ هدیریت داًص راتطِ ٍجَد دارد تعد ضٌاختیسَال سَم : آیا تيي  

 
 آهاري سَال سَم : تحليل3جدٍل

 ضاخص ّاي آهاري

 هتغيرّا
N مr 

هيساى 

 (αخطا )
Sig 

 تعد ضٌاختی

 تَسعِ هدیریت داًص
148 473/0 05/0 000/0 

*55/5> P                           

 

ب ُيتـحگی ىی ةاقغو ُيچٍیً ضؼی 05/0(کّچکحؼاز ؿعش ظعاي Sig=0/00چّن ىلغارؿعش ىؿٍی داري)3ةاجّزَ ةَ زغول

و جّؿؿَ ىغیؼیث داٌف راةعَ ىذتث و ىؿٍادار وزّد  ةؿغ قٍاظحی% اظيیٍان ىی جّان ٌحیسَ گؼفث کَ ةیً 95(،ةا473/0ىضاؿتَ قغه)

 ، جّؿؿَ ىغیؼیث داٌف ٌیؽ افؽایف ىی یاةغو ةانؿکؾ. ةؿغ قٍاظحیدارد.ةَ ؾتارجی دیگؼ ةا افؽایف 

 

ایِ اجتواعی سازهاًی در پيص تيٌی تَسعِ هدیریت داًص هتفاٍت ّا سره هَلفِ از یک سَال چْارم: آیا سْن ّر

 است؟

 
 :خالصِ ي تحليل رگرسيَى4جدٍل 

 

هدل 

1 

ّوثستگی 

 چٌدگاًِ

ضریة 

 تثييي

ضریة تثييي 

 تعدیل ضدُ
 تغيير F درجات آزادي

سطح هعٌی 

 داري

 000/0 24/106 3و143 684/0 690/0 831/0

 



93-43،ص5931،زمستان4ه،صماریعلمیپژوهشدرعلومرایانهمجلـه
ISSN: 2745-3673  

http://www.Rcsj.ir 

 
و ىسػور ضؼیب ُيتـحگی 831/0د ضؼیب ُيتـحگی چٍغگاٌَ ىیان ىحغیؼُا ةؼاةؼ ةَ ىكاُغه ىی قّ 4ُياٌگٌَّ کَ در زغول 

درمغ از واریاٌؾ جّؿؿَ ىغیؼیث داٌف ةا جّزَ ةَ ىؤنفَ ُاي ؿؼىایَ ازحياؾی  0/69ىی ةاقغ کَ صاکی از آن اؿث 690/0چٍغگاٌَ ةؼاةؼ ةا 

یاٌگؼ ىؿٍی دار ةّدن رگؼؿیّن ىی صامم از جضهیم واریاٌؾ ة fؿازىاٌی كاةم جتییً اؿث. ُيچٍیً ىلغار 

(.زِث جؿییً ؿِو ٌـتی ُؼیک از ىؤنفَ ُاي ؿؼىایَ ازحياؾی ؿازىاٌی در پیف ةیٍی جّؿؿَ ىغیؼیث 3Fوp،24/106;143<01/0ةاقغ)

 داٌف ضؼایب ةحاي رگؼؿیٌّی در زغول زیؼ گؽارش قغه اؿث. 

 

 :خالصِ ضرایة رگرسيًَی چٌد گا5ًِجدٍل 

 هتغير
ارد ضریة تتاي استاًد

 ًطدُ

ضریة استاًدارد 

 تتا
t 

هقدار هعٌاداري 

 ًرهال

 041/0 067/2 - 277/7 عرض از هثدا

 032/0 171/2 14/0 303/0 ساختاريتعد 

 000/0 294/1 61/0 097/1 تعد ارتثاطی

 000/0 983/4 26/0 455/0 تعد ضٌاختی

 

از ىؤنفَ ُاي ؿؼىایَ ازحياؾی ؿازىاٌی در پیف ضؼایب رگؼؿیٌّی ارایَ قغه اؿث کَ ةیاٌگؼ ؿِو ٌـتی ُؼیک  5در زغول 

 )P ،294/1;t  ،61/0;β<05/0ةا ةیكحؼیً ىیؽان ةحا ) ةؿغ ارجتاظیةیٍی جّؿؿَ ىغیؼیث داٌف اؿث.  ٌحایر صاکی از آن اؿث کَ ىؤنفَ ي 

ؤنفَ ُاي ؿؼىایَ ازحياؾی ةیكحؼیً ؿِو را در پیف ةیٍی جّؿؿَ ىغیؼیث داٌف ةَ ظّد اظحناص داده اؿث. ةَ ةیاٌی دیگؼ از ىیان ى

 كغرت جادیؼ گػاري ةؼ جّؿؿَ ىغیؼیث داٌف را داقث. ةؿغ ارجتاطؿازىاٌی در ، فلط 
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 تحث ٍ ًتيجِ گيري

.ةَ ؾتارجی دیگؼ ةا افؽایف و جّؿؿَ ىغیؼیث داٌف راةعَ وزّد دارد  ؿاظحاريةیً  ةؿغ  ي ؿّال اول  جضلیق ٌكان داد کَ:ُا افحَی

( ٌحایر ةیاٌگؼ 1393، جّؿؿَ ىغیؼیث داٌف ٌیؽ افؽایف ىی یاةغو ةانؿکؾ.و ایً ٌحایر ةا ةؼرؿی ُاي ؾتغانيهکی و ُيکاران )  ؿاظحاريةؿغ 

 و ظالكیث ةؼ ىؿٍادار و ىذتث ادؼ داٌف ىغیؼیث و دارٌغ داٌف ىغیؼیث ةؼ ىؿٍادار و ىذتث ادؼ ازحياؾی ؿؼىایَ و ؿازىاٌی آن اؿث کَ فؼٍُگ

( ٌحایر ةیاٌگؼ 1390دارد.، در پژوُف ٌؿيحی و ُيکاران )  ىؿٍادار و ىذتث ادؼ ٌّآوري ةؼ ظالكیث داد ٌكان ٌحایر دیگؼ ؿّي از .دارد ٌّآوري

 ةیً کَ دُغ ىی نٌكا ٌحایر ُيچٍیً .دارد وزّد داري راةعَ ىؿٍی ازحياؾی ؿؼىایَ ىفِّم و جسؼةَ و داٌف جـِیو فؼآیٍغ آن اؿث کَ ةیً

 ؿحادي ةؿغ ةیً اىا دارد، وزّد داري ىؿٍی راةعَ ؿؼىایَ ازحياؾی ىفِّم ةا جسؼةَ و داٌف جـِیو فٍاوري و فؼٍُگی گؼوُی، فؼدي، اةؿاد

اٌگؼ ( ٌحایر ةی2014ویالٌّوا )  و ُيچٍیً در پژوُف.قّد ٌيی ىكاُغه داري ىؿٍی راةعَ ازحياؾی ؿؼىایَ ىفِّم ةا جسؼةَ و داٌف جـِیو

 و ازؼایی ُاي کاُف ُؽیٍَ و اظالؾات جغییؼ کٍحؼل اظالؾات، ادؼةعف جـِیو ةا ؿاظحاري  ویژه ةَ ازحياؾی ؿؼىایَ اةؿادآن اؿث کَ 

 ظّد ٌّةَ ةَ اىؼ ایً کَ کٍغ، ىی جؼغیب زغیغ ُاي داٌف جـِیو و ُيچٍیً ظهق و یکغیگؼ ةا ُيکاري و ىكارکث ةَ را افؼاد ىغیؼیحی،

 ؿؼىایة ؿاظحاري ؾّاىمگفث   جّان یى.در جتییً ایً یافحَ ةاقغ یىدر ُيـّ  ىیکٍغ. جـِیم را ؿازىان در داٌف ؼیثفؼایٍغُاي ىغی

 اٌحعاب قایـحَ افؼاد اؿث، ىكعل وػایف صیعَ کٍٍغ، ٌيی ىغاظهَ یکغیگؼ کار در کارکٍان ؿازىان ایً در و ىیاورد ّزّدة را ازحياؾی

 ظّر ةَ و دارد وزّد آٌِا در کاري ىعهّب ؿیـحو یک وزّد و انگّ ؾٍّان ةَ قایـحَ افؼاد دادن كؼار دارد، وزّد گٌّاگّن گؼوُِاي قغه،

 افؼاد و دارد وزّد ميیيی فضاي ؿازىان در کَ اؿث ایً دٍُغة ٌكان کَ ىّارد ایً .دارد وزّد ُا ؿازىان در ىٍاؿب فضاي یک کهی

 ویژگیِاي از و اؿث ىّفق ُاي ؿازىان ىهؽوىات از ازحياؾی ؿؼىایة ؿاظحاري ّاردى کَ ةَ جّنیغ داٌف ىیكّد دارٌغ كؼار رأس در قایـحَ

ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ةؿغ  .یاةغ جّؿؿَ ازحياؾی ؿؼىایة ؿاظحاري ویژگیِاي ؿازىاٌِا جياىی در اؿث ٌیاز و اؿث دٌیا ىّفق و ةؽرگ ُاي ؿازىان

ً افؼاد و یا واصغُاي ازحياؾی اقاره دارد . وزّه ىِو جضث ایً ةؿغ ؿاظحاري از ؿؼىایَ ازحياؾی ةَ پیکؼةٍغي غیؼقعنی پیٌّغُاي ةی

قاىم پیٌّغ قتکَ، جؼجیتات قتکَ، و دتات قتکَ ىی ةاقغ. پیٌّغ قتکَ در ةؼدارٌغه قیّه ُاي ظامی اؿث کَ اؾضاي واصغ ازحياؾی ةا 

نگّي ُاي پیٌّغ ىیان اؾضاي واصغُاي ازحياؾی اؿث یکغیگؼ ىؼجتط قغه اٌغ و ةا یکغیگؼ ُيکاري ىی کٍٍغ. جؼجیتات قتکَ جؿییً کٍٍغه ا

و قاىم ؿهـهَ ىؼاجب قتکَ، ىیؽان ارجتاط پػیؼي و جؼاکو قتکَ ىی ةاقغ. دتات قتکَ ٌیؽ ٌكان دٍُغه ایً اؿث کَ جا چَ اٌغازه قتکَ 

 کاري، ىعهّب ّد ؿیـحوایساد قغه ةؼاي یک ُغف ظاص ىيکً اؿث ةؼاي اُغاف دیگؼ اؿحفاده قّد. ایً ةؿغ ةَ ظّر کهی قاىم وز

ىعحهف اؿث. ٍُگاىی کَ در ؿازىان ؿیـحو ىعهّب کاري ةؼكؼار اؿث ةغیً  در اىّر افؼاد ىٍاؿب اٌحعاب کاري و ُاي جكکیم گؼوه

ىؿٍاؿث کَ چیغىان  گؼوه کاري ةَ درؿحی اٌسام قغه و اىّر ؿازىاٌی ةؼ اؿاس جعنل گؼوه ةٍغي قغه اؿث. زاگیؼي ُؼ یک از کارکٍان 

اٌی در گؼوه جعننی زىیٍَ آقٍایی آٌان ةا ویژگیِاي زىیٍَ کاري را فؼاُو آورده و آٌان را ةیف از پیف ٌـتث ةَ اىّر ىضّنَ آگاه ىی ؿازى

گؼداٌغ. از ایً رو ىی جّان اٌحؼار داقث کهیَ فؿانیحِاي ىؼجتط ةا قغم کَ در قؼح قغم ؿازىاٌی ىٍغرج اؿث کاىال آگاُاٌَ اٌحعاب و 

ؼدد. ضيً آن کَ آقٍایی کاىم کارکٍان ةا ٌضّه اٌسام کار ضيً ةؼظّرداري از ؿیـحو ىعهّب کاري آٌان را جكّیق ىی کٍغ ؿاىاٌغُی ىی گ

کَ اىّر ىضّنَ را ةَ ةِحؼیً قیّه ةَ اٌسام ةؼؿاٌٍغ. ةغیِی اؿث در چٍیً ىضیط کاري  ایغه پؼدازي ةَ ىٍؼّر ةِیٍَ ٌيّدن ؿیـحو کاري 

 ی رؿغ.ٌؼؼىو جّؿؿَ ىغیؼیث داٌف ىٍعلی ةَ   ؿاظحاريةؿغ  نػا راةعَ ةیًىی یاةغ  ّؿؿَىغیؼیث داٌف جقکم گؼفحَ و 

و جّؿؿَ ىغیؼیث داٌف راةعَ وزّد دارد.ةَ ؾتارجی دیگؼ ةا افؽایف  ارجتاظیةیً  ةؿغ  ي ؿّال دوم  جضلیق ٌكان داد کَ:ُا افحَی

 ؿؼىایَ ىیؽان ةیً (1394و ایً ٌحایر ةا ةؼرؿی ُاي دیاٌی و ُيکاران )، جّؿؿَ ىغیؼیث داٌف ٌیؽ افؽایف ىی یاةغو ةانؿکؾ. ارجتاظیةؿغ 

 ةا را ارجتاط ةیكحؼیً ؿؼىایَ ازحياؾی داٌف، ىغیؼیث اةؿاد ىیان از .دارد وزّد ىؿٍادار و ىذتث راةعَ داٌف ازؼاي ىغیؼیث ىیؽان و ازحياؾی

ؿاظحاري  و اي، راةعَ قٍاظحی، اةؿاد ةیً ُيچٍیً، .اؿث داٌف ارائَ ةؿغ و ؿؼىایَ ازحياؾی ىیان ٌیؽ ارجتاط کيحؼیً و دارد داٌف جّنیغ ةُؿغ

 ؿؼىایَ اي راةعَ ةُؿغ ازحياؾی، ؿؼىایَ ىیان اةؿاد در و اؿث ةؼكؼار ىؿٍادار و ىذتث راةعَ داٌف ىغیؼیث ازؼاي ىیؽان ةا ازحياؾی ؿؼىایَ

 ؿؼىایَ اةؿاد( ةیاٌگؼ آن اؿث کَ 1391و ُيکاران )  ؾـگؼيپژوُف ، در دارد داٌف ازؼاي ىغیؼیث ىیؽان ةا را ارجتاط ةیكحؼیً ازحياؾی

( ٌحایر ةیاٌگؼ آن اؿث کَ 2012، در پژوُف ُاو و ُيکاران )  دارد ؿازىان در داٌف ىغیؼیث اكغاىات جـِیم ةؼ جّزِی كاةم جأدیؼ ازحياؾی

 .داقحَ اؿث ٌیؽ آقکار داٌف جـِیو ةَ جيایم ةؼ ذتحْى جادیؼ اىا داقحَ، ضيٍْ داٌف جـِیو ةَ جيایم ةؼ جادیؼ ىٍفْ ؿازىاٌْ پاداش

 آقکار و ضيٍْ داٌف جـِیو ةَ جيایم کارکٍان افؽایف ةؼ دارى ىؿٍْ ةعّر ازحياؾْ ؿؼىایَ کَ اؿث داده ٌكان جضلیق ٌحیسَ ُيچٍیً

 ؿازىان در اٌحلال داٌف و حياؾیاز ؿؼىایَ ( ٌحایر ةیاٌگؼ آن اؿث کَ ىیان2012و ُيچٍیً  در پژوُف کؼون و ُيکاران )  اؿث. داقحَ

 كاةم ىّزّد و ةانفؿم و ةانلّه ىٍاةؽ زيؽ ازحياؾی گفث ؿؼىایَ گفث جّان یى.در جتییً ایً یافحَ ةاقغ یىدارد ُيـّ  وزّد ىؿٍاداري ارجتاط

 ُا ةَ ؿازىان ىی جّاٌغ کَ ثاؿ ؿازىاٌی ىِو ُاي دارایی و ُا كاةهیث از یکی و ازحياؾی واصغ یک یا فؼد یک رواةط قتکَ ظؼیق از دؿحؼس،

کٍغ .ةَ ؾتارجی دیگؼ ؿؼىایَ  ایساد پایغار ؿازىاٌی ؿازىاٌِاي دیگؼىؽیث ةا ىلایـَ در آٌِا ةؼاي و ٌيایغ ةـیار کيک داٌف جـِیو و ظهق در

ؼوه ُا، ؿازىان ُا و ازحياؾی قتکَ اي از رواةط و پیٌّغُاي ىتحٍی ةؼ اؾحياد ازحياؾی ةیً فؼدي و ةیً گؼوُی و جؿاىالت افؼاد ةا گ
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ٌِادُاي ازحياؾی اؿث کَ كؼیً ُيتـحگی و اٌـسام ازحياؾی و ةؼظّرداري افؼاد و گؼوه ُا از صيایث ازحياؾی و اٌؼژي الزم ةؼاي جـِیم 

هیث کٍف ُا در زِث جضلق اُغاف فؼدي و زيؿی را فؼاُو ىی کٍغ.ایً ؿؼىایَ ىحكکم از ؿَ زؽء ىٍاةؽ ٌِفحَ در ؿاظحار ازحياؾی، كاة

دؿحؼؿی افؼاد ةَ ایً گٌَّ ىٍاةؽ ازحياؾی و اؿحفاده یا گؼدآوري ایً گٌَّ ىٍاةؽ ازحياؾی در کٍف ُاي ُغف ىٍغ اؿث. جّاٌایی ؿؼىایَ 

اؿث. در پؼجّ قکم گیؼي  جّنیغ داٌفازحياؾی در جـِیو و ظهق داٌف یکی از دالیم امهی پیاىغُاي ىضیط کاري ىّدؼ و کارا از زيهَ 

درون گؼوُی و ةؼون گؼوُی صامم از ؿؼىایَ ازحياؾی جیو ُاي  کاري ىتحٍی ةؼ اؾحياد در ؿازىان قکم گؼفحَ و اٌؼژي الزم رواةط پّیاي 

ةؼاي جـِیم کٍف ةیً آٌِا فؼاُو ىی گؼدد. قکم گیؼي جیيِاي داٌكی در ؿازىان  ةَ ؾٍّان پیاىغي از پیاىغُاي ؿؼىایَ ازحياؾی زىیٍَ 

در ؿازىان فؼاُو کؼده و کارکٍان ؿازىاٌی را جكّیق ىی کٍغ جا ىـائم ؿازىاٌی را ةَ قیّه اي ٌّ و زغیغ صم را ةؼاي ةؼوز ایغه پؼدازي 

ةؿغ  نػا راةعَ ةیًىی یاةغ  ىغیؼیث داٌف جّؿؿَکٍٍغ. از  ایً رو ىی جّان اٌحؼار داقث در پؼجّ افؽایف ؿؼىایَ ازحياؾی درون ؿازىاٌی 

 ی رؿغ.ٌؼؼىةَ  و جّؿؿَ ىغیؼیث داٌف ىٍعلی ارجتاظی

و جّؿؿَ ىغیؼیث داٌف راةعَ وزّد دارد.ةَ ؾتارجی دیگؼ ةا افؽایف  قٍاظحیةیً  ةؿغ  ي ؿّال ؿّم جضلیق ٌكان داد کَ:ُا افحَی

( ٌحایر ةیاٌگؼ 1391، جّؿؿَ ىغیؼیث داٌف ٌیؽ افؽایف ىی یاةغو ةانؿکؾ.و ایً ٌحایر ةا ةؼرؿی ُاي ىِغیان راد و ُيکاران )  قٍاظحیةؿغ 

ةؿغ افؽایف  ةا ( ٌحایر ةیاٌگؼ آن اؿث ک2015َدارد ، در پژوُف ىٍیٍگ )  داٌف ةؼ ىغیؼیث ازحياؾی ؿؼىایَ جأدیؼ ةّدن ن اؿث کَ ىؿٍادارآ

 چلغر ُؼ کَ ىیحّان گفث واكؽ در .قغ ظّاٍُغ ازؼایی ىؤدؼ ظّر ةَ ؿازىان در داٌف ىغیؼیث فؼایٍغُاي ؿازىاٌی، ازحياؾی ؿؼىایَ قٍاظحی

( 2010و ُيکاران)  اُاپیثٌدر پژوُف ُاي و ُيچٍیً ةّد.،  ىضّرجؼظّاٍُغ داٌف آٌِا رود، ةاالجؼ ازحياؾی ؿؼىایَ قٍاظحیةؿغ  ؿعش

 ةاالجؼ ؾيهکؼد کـب را آن ٌحیسَ ىغیؼیث  و ازحياؾْ ةا افؽایف ارجتاط ةیً ؿؼىایَ( ٌحایر ةیاٌگؼ آن اؿث کَ 2013و ُيکاران )  جیيّن،

تؿغ قٍاظحی ةَ آن دؿحَ از زٍتَ ُا کَ گفح جّان یى.در جتییً ایً یافحَ ةاقغ یىُيـّ  کَ ةا ٌحایر پژوُف اؿث کؼده ةیان ؿازىان جّؿط

ةازٌيایی ُا، جفاؿیؼ و ؿیـحو ىفِّىی ةَ اقحؼاك گػارده قغه ةیً اؾضاي گؼوه را فؼاُو ىی کٍغ، جّزَ داقحَ و وؿؿث ؿِیو قغن اؾضاي 

یک رویَ قٍاظحی ىكحؼك در ىیان اؾضا را ىٍؿکؾ ىی کٍغ .ُيچٍیً ایً ةؿغ ةَ ىٍاةؿی اقاره جیو پؼوژه در ادراکی ىكحؼك و گـحؼش 

دارد کَ فؼاُو کٍٍغه ىؼاُؼ، جؿتیؼُا، جفـیؼُا و ؿیـحو ُاي ىكحؼك در ىیان گؼوه ُا اؿث. ىِيحؼیً زٍتَ ُاي ایً ةؿغ زةان ىكحؼك  و 

ضيً آن کَ  .اد ةا یکغیگؼ ارجتاط ةؼكؼار کؼده و اظالؾات را جتادل ىی کٍٍغصکایحِاي ىكحؼك اؿث.زةان اةؽاري اؿث کَ از آن ظؼیق افؼ

زةان ىكحؼك كاةهیث جؼکیب اظالؾات را افؽایف ىی دُغ؛ صکایث ُاي ىكحؼك ٌیؽ قاىم داؿحان ُا و اؿحؿاره ُایی اؿث کَ در یک زاىؿَ 

در ةؼگیؼٌغه ُغفِاي ىكحؼك و دیغگاه ىكحؼك  ىّزب صفغ ىسيّؾَ ُاي ىؿاٌی ىی قّد . در جلـیو ةٍغي دیگؼي ةؿغ راةعَ اي

اؿث.ُغف ىكحؼك ىیؽان درك و دیغگاه ىكحؼك اؾضاي واصغ ازحياؾی ٌـتث ةَ اُغاف و ٌحایر فؿانیحِاي گؼوه اؿث و فؼٍُگ ىكحؼك 

ىیان اؾضاء وزّد دارد جا در ٌیؽ در ةؼدارٌغه ىیؽان ٍُسارُاي رفحاري ىكحؼك در ىیان اؾضاء ىی ةاقغ. ةَ ؾٍّان ىذال جا چَ ىیؽان جيایم در 

فؿانیحِاي گؼوُی ؿازىان قؼکث کٍٍغ ٌكان دٍُغه ىیؽان فؼٍُگ ىكحؼك ىیان اؾضاء ىی ةاقغ.داؿحاٌِا و اؿحؿاره ُاي ؿازىاٌی ىـححؼ در 

ٌی ةَ اٌحلال را ىٍسؼ ىی گؼدد ةاؾخ ىی قّد کَ افؼاد در ؿاىاٌَ اي ؿازىا داٌفایً ةؿغ ،ُيچٍیً وزّد زةان ىكحؼك کَ كاةهیث جؼکیب 

جسارب ظّد از ظؼیق داؿحان گّیی  پؼداظحَ و قیّه ُاي ىحؿغد اٌسام کار را ةَ اقحؼاك گػارٌغ. از ایً رو ىی جّان اٌحؼار داقث افؽایف 

 ی رؿغ.ٌؼؼىو جّؿؿَ ىغیؼیث داٌف ىٍعلی ةَ  قٍاظحیةؿغ  نػا راةعَ ةیًگؼدد  جّنیغ داٌفؿؼىایَ قٍاظحی کارکٍان ىٍسؼ ةَ 

ُا ؿؼىایَ ازحياؾی ؿازىاٌی در پیف ةیٍی جّؿؿَ ىغیؼیث  ىّنفَ از یک ؿِو ُؼ ي ؿّال چِارم جضلیق ٌكان داد کَ:ُا افحَی

 ه ُاي گؼو در ازحياؾی ؿؼىایَ ( ٌحایر ةیاٌگؼ آن اؿث کَ وزّد1392داٌف ىحفاوت اؿث ایً ٌحایر ةا ةؼرؿی ُاي انّاٌی و ُيکاران ) 

( 1391ةّده اؿث ، در پژوُف ظهیهی و ُيکاران )  داٌف جادیؼگػار ىغیؼیث ٌؼم فؿانیث ُاي جّؿؿَ ایؼان، ةؼ پؼدازي داده قؼکث ؿازىاٌی

 آزىّن ٌحایر ةَ ؾالوه . دارد وزّد ىؿٍاداري و ىذتث راةعَ داٌف ىغیؼیث ةا ؿازىاٌی ازحياؾی ؿؼىایَ ةیًٌحایر ةیاٌگؼ آن اؿث کَ 

 ٌیؽ رگؼؿیّن جضهیم ٌحایر . دارد ىؿٍاداري و ىذتث ةعَ داٌف را ىغیؼیث ةا ؾیازحيا ؿؼىایَ ُاي ىؤنفَ جياىی کَ داد ٌكان ُيتـحگی

 ىؿیار پیكتیً، ىحغیؼُاي ؾٍّان ةَ ىحلاةم فِو و رواةط اؾحياد، ُا، قتکَ ةؿغ چِار ازحياؾی، ؿؼىایَ ُاي ىؤنفَ  ةیً از کَ ةّد آن از صاکی

 دنیم ةَ ُيکاري و قِا ارز جؿِغ، ُاي ه ىؤنف و دارٌغ را ( ىالك داٌف)ىحغیؼ ىغیؼیث جغییؼات جّضیش ةؼاي رگؼؿیّن ٌِایی ىؿادنَ ةَ ورود

 اةؿاد و ( ٌحایر ةیاٌگؼ آن اؿث ک2013َو ُيکاران)  قغٌغ، در پژوُف چّ صػف ىؿادنَ از داٌف ىغیؼیث ةیٍی پیف در ىؿٍادار ؿِو ٌغاقحً

 درٌؼؼ کهْ ةنّرت را ىغیؼیث داٌف ىفِّم ونْ گؼفحَ، ٌؼؼ در ِیوجـ اُغاف و ازحياؾْ اؾحياد ازحياؾْ، قتکَ قاىم را ؿؼىایَ ازحياؾْ

 اؾحياد اىا دارد، ؿازىاٌْ داٌف جـِیو ةا دارى ىؿٍْ جـِیو راةعَ اُغاف و ازحياؾْ قتکَ کَ اؿث داده ٌكان جضلیق ٌحیسَ .اٌغ گؼفحَ

( ٌحایر ةیاٌگؼ آن اؿث کَ 2010و ُيکاران )  و ُيچٍیً در پژوُف رانحّگی ٌغارد داٌف ؿازىاٌْ جـِیو ةؼ ىـحلیيْ جادیؼ ازحياؾْ

 ٌِایحاً  و دُی ىٍاؿب، پاداش ؿیـحو ظؼاصی فٍاوري، ةؼ ىتحٍی مؼفاً  ٌَ و ادؼةعف ؾاجی اظال وزّد ؿیـحو ُاي ىٍؿعف، ؿازىاٌی ؿاظحار

 ادؼةعف ارجتاظات و ىحلاةم ياداؾح ةؼ ىتحٍی ؿازىاٌی فؼٍُگ و ُيچٍیً  اؿث داٌف ىغیؼیث در اؿاؿی ؾّاىم زيهَ از افؼاد، اؾحياد زهب

ةؿغ  گفث جّان یى.در جتییً ایً یافحَ ةاقغ یىةاقغ ُيـّ  داقحَ ىعهّب ٌحیسَ جّاٌغ ٌيی فٍاوري ٌغُغ، كؼار صيایث ىّرد را ایً فؼایٍغ



93-43،ص5931،زمستان4ه،صماریعلمیپژوهشدرعلومرایانهمجلـه
ISSN: 2745-3673  

http://www.Rcsj.ir 

 
حياؾی اؾحياد، ٍُسارُا،) اي،  ٌكاٌگؼ رواةط قعنی ةیً افؼاد در ؿایَ جلاةالت  ىعحهف اؿث ىِيحؼیً زٍتَ ُاي ایً ةؿغ از ؿؼىایَ ازراةعَ

اٌحؼارات رفحاري ُـحٍغ کَ داراي ىؿاٌی ىكحؼك ةاقٍغ(، ةایـث ُا، )ٌكان دٍُغه یک جؿِغ ةؼاي اٌسام یک فؿانیث در آیٍغه اؿث(،ُّیث، 

اصـاس )فؼآیٍغي اؿث کَ افؼاد اصـاس ىی کٍٍغ ةا گؼوه یا فؼد دیگؼي ؾضّ یک ىسيّؾَ واصغ ُـحٍغ یؿٍی، فؼآیٍغي کَ ظی آن ٌّؾی 

جؿهق و ُيتـحگی قکم ىی گیؼد( ىی ةاقغ.وزّد ویژگیِاي ىـححؼ در ایً ةؿغ چّن ةایـحِا ةَ ؾٍّان جؿِغ فؼد ةَ قغم و فؿانیث ظّد و 

ُيچٍیً اصـاس ُّیث قغهی ىٍسؼ ةَ ایً ىی گؼدد کَ فؼد جيایم داقحَ ةاقغ قغم ظّد را ىحؿِغاٌَ و ةَ ةِحؼیً وزَ ؿازىاٌی اٌسام 

نث ٌیؼویی دروٌی ُغایحگؼ فؼد ٌتّده ةهکَ جؿِغ فؼد جؼغیب کٍٍغه او در فؿانیحِاي ؿازىاٌی اؿث. از ایً رو ٌیؼوي جؿِغ و دُغ. در ایً صا

 داٌفُّیث فؼد را ةَ اٌحعاب ةِحؼیً قیّه اٌسام کار جؼغیب و جكّیق ىی ٌيایغ. از ایً رو ىی جّان اٌحؼار داقث در ؿایَ چٍیً ویژگیِایی 

از ظؼیق ؿؼىایَ ؿاظحاري ىی جّان ایً  ىغیؼیث داٌفةؼاي اٌسام وػایف ىضّنَ افؽایف یاةغ.ةا جّزَ ةَ كغرت پیف ةیٍی و اةغاع روقِاي ٌّ 

ٌیازىٍغ جغییؼات در ؿاظحار ؿازىاٌی ةَ گٌَّ اي اؿث کَ ؿاظحار از ظالكیث و ایغه پؼدازي جّؿؿَ ىغیؼیث داٌف گٌَّ ٌحیسَ گیؼي ٌيّد کَ 

ؼاي رقغ و ارجلاء آن فؼاُو آورد. در ؿاظحارُاي ؿازىاٌی ؿٍحی ىؿيّال افؼاد ةَ دتات ؿازىاٌی ؾادت کؼده از ُؼ صيایث کؼده  و زىیٍَ را ة

ٌّع جغییؼ و جضّل ؿازىاٌی ازحٍاب ىی پػیؼٌغ. در ٌلعَ ىلاةم در ؿاظحارُاي جضّنی قیّه ُاي یکٍّاظث اٌسام کار ىّزب ٌّؾی فؼؿّدگی 

ٌی را ةا ىعاظؼه روةؼو ىی ؿازد.  از ایً رو ىی جّان اٌحؼار داقث در پؼجّ جغییؼ ؿاظحار ؿازىاٌی ةَ ؿّي قغهی جهلی قغه و جّؿؿَ ىٍاةؽ اٌـا

 كادر ٌيایٍغ، ایساد ازحياؾی ؿؼىایة ةحّاٌٍغ ازحياؾی واصغُاي ؾٍّان ةَ ؿازىاٌِا اگؼ.افؽایف یاةغ.جّؿؿَ ىغیؼیث داٌف ؿاظحار ىكّق جغییؼ، 

 زّ ُياٌا کَ ازحياؾی ؿؼىایة ىّاُب از ٌیؽ زاىؿَ ؿازىاٌِا، ظؼیق از ؿؼىایَ ایً قٍاظث افؽایف ةا .قغ غظّاٍُ ةیكحؼ و ةِحؼ فؿانیث ةَ

 آن پؼجّ در و گؼفحَ قکم قِؼوٌغان و ؿازىاٌِا ةیً ازحياؾی ؿؼىایة قؼایط ایً در .قغ ظّاُغ ىٍغ ةِؼه اؿث، ؾيّىی اظيیٍان و اؾحياد

 ةَ جّاٌغ ىی کَ اؿث ؿازىاٌی ىِو ُاي دارایی و ُا كاةهیث از یکی ازحياؾی ؿؼىایة .قّد ىی دارةؼظّر اؾحياد ةؼ ىتحٍی رواةعی از زاىؿَ

ُا ؿؼىایَ ازحياؾی ؿازىاٌی  ىّنفَ از یک نػا جفاوت ؿِو ُؼ غکٍ ظهق ؿازىاٌی ىؽیث و ٌيایغ ةـیار کيک داٌف جـِیو و ظهق در ؿازىان

 اقاره آىغه ةغؿث ُاي جضلیق یافحَ اؿاس ةؼ کَ پیكٍِادُا از ةؼظی ةَ پایان غ دری رؿٌؼؼىدر پیف ةیٍی جّؿؿَ ىغیؼیث داٌف ىٍعلی ةَ 

 :گؼدد ىی

جیو ؿازي افؽایف ُّیث ؿازىاٌی در ؿعش ؿازىان ةَ گٌَّ اي کَ کارکٍان و ىغیؼان ؿازىان ظّد را ؾضّ   قّد ىی پیكٍِاد -

 یک ظاٌّاده ىكحؼك)ظاٌّاده اؿحاٌغاري( ةغاٌٍغ در ؿازىان ایساد قّد

 دوؿحاٌَ و رواةط ىغیؼان ؿازىان قاىم ىّارد جّؿؿَ و یکغیگؼ ةا ؿازىان اؾضاي ىیان ىحلاةم پػیؼش ىِارت قّد ىی پیكٍِاد-

 قایـحَ ةَ ةیكحؼ جّزَ جؿِغات، و ُا كّل ةَ کؼدن ةؼ ؾيم جأکیغ و مادكاٌَ رفحارُاي جكّیق یکغیگؼ، ىكکالت صم ةَ کيک کارکٍان جكّیق

 جلّیث قّد. و ؿازىاٌی ایساد جؿارضات ىؤدؼ ىغیؼیث و ؿازىان، در ىعؼب ؿیاؿی ةا رفحارُاي ظّردةؼ ؿازىان، در ؿاالري

 رواةط قاىم :گـحؼش ظؼح ریؽي و ةؼٌاىَ ریؽي ارجتاظات داظهی در صّزه ُاي ارجتاظات ىیان فؼديدر   قّد ىی پیكٍِاد -

و  ؿازىان ةَ ٌـتث جؿِغ اصـاس جلّیث یکغیگؼ، ةَ ىـاؾغت و ريُيکا ةَ جكّیق کارکٍان کارکٍان، ةیً غیؼرؿيی جؿاىالت و دوؿحاٌَ

 رواةط و گؼوُی کار جكّیق دیگؼان، ةا ظّد صفغ رواةط ةَ کارکٍان جكّیق ارجلاُا، و ُا اٌحـاب در کفایث و قایـحگی ةؼ جأکیغ ُيکاران،

 مّرت گیؼد. ؿازىاندر  .اؾحياد ةؼ ىتحٍی

 گـحؼش جؿاىالت و جیيی قاىم  ُی گؼو مّرت ةَ کارُا دادن اٌسام ظؼیق از ؿازىان در ُيکاري و  ارجتاط  قّد ىی پیكٍِاد-

 ىضتث و دوؿحاٌَ رواةط و غیؼرؿيی جؿاىالت ٌلف ةَ اُيیث دادن ؿعش، ُو واصغُاي و افؼاد ةیً ىـحلیو جؿاىم اىکان ایساد فؼدي، ةیً

 جّؿؿَ گؼدد و ایساد.کارکٍان ةَ ارجتاظی ُاي ىِارت آىّزش و فکؼي، ُو ةؼگؽاري زهـات کارکٍان، آىیؽ

 ةَ کيک ةؼاي قاىم ىّارد جكّیق کارکٍان ازحياؾی و ؾاظفی صيایث ؿازىان اؾضاي از آن ىغیؼان و ؿازىان قّد ىی پیكٍِاد-

 و داٌف جتادل ةَ کارکٍان جكّیق ىحلاةم، ىـاؾغت و ُيکاري فؼٍُگ ُيکاران، جّؿؿَ ىلاةم در ىـئّنیث اصـاس و یکغیگؼ ىكکالت صم

زيؿی در ةؼٌاىَ ریؽي ظّد  ؾيهکؼد ُاي و ارزیاةی گؼوُی، کار کارکٍان، ةیً اؾحياد صؾ جلّیث ىحلاةم، یادگیؼي و یکغیگؼ ةا جسارب ظّد

 نضاظ کٍٍغ.

 در را افؼاد قعنی اُغاف کَ ٌيایٍغ جالش و ةاقٍغ داقحَ كؼار ٌؼؼ ىغ را ؿازىان اُغاف ُيّاره ىغیؼان  قّد ىی پیكٍِاد -

 ؿازىان در ارزقِا آن قغن ٌِادیٍَ ةؼ و دٍُغ كؼار جأکیغ ىّرد را چٍغي ارزقِاي ُيّاره ىغیؼان ُيچٍیً .دٍُغ كؼار ؿازىان ُغافا راؿحاي

 ةاقغ داقحَ ةـؽایی جأدیؼ ىغیؼیث داٌف ةؼ جّاٌغ ىی ... و ؾغانث مغاكث، راؿحگّیی، چّن ارزقِایی .ورزٌغ جأکیغ

 پایتٍغ ةاقٍغ. ؿعث یکغیگؼ كتال در ظّد ُاي وؾغه و جؿِغات ةَ تثٌـ ؿازىانکارکٍان   قّد ىی پیكٍِاد -

 کٍٍغو ةکار گیؼٌغ. یکغیگؼ جؼکیب ةا وػایف اٌسام ةؼاي را ىٍاةؿكان دیگؼ و داٌف ، اظالؾات ؿازىان اؾضاي قّد ىی پیكٍِاد-

 اٌحلاد وزّد .ٌيایٍغ ةازگّ آٌان ةؼاي را ازٌغهؿ اٌحلاد ویژگیِا و ٌيایٍغ ؿازٌغه اٌحلاد ةَ را ؿازىان افؼاد قّد ىغیؼان ىی پیكٍِاد-

  گؼدد ىی ىٍسؼ ازحياؾی ؿؼىایة افؽایف ٌحیسَ ودر ُيکاري و جفاُو ةَ ؿازىان در ؿازٌغه
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 مّرت گیؼد. ؿازىاٌِاي ىعحهف در ةیكحؼ ٌيٌَّ صسو ىعانؿاجی ةا آجی پژوُكِاي در قّد ىی پیكٍِاد-

 اؿث و زىیٍَ ةَ ىؼةّط ىفِّم یک ازحياؾی ؿؼىایَ و داٌف ىغیؼیث ایٍکَ ةَ جّزَ ةا آجی پژوُكِاي در قّد ىی پیكٍِاد-

 ةَ ظّرکاىم و کؼده واکاوي را آن جّان ٌيی از پؼؿكٍاىَ اؿحفاده ةا و اؿث ؿازىاٌی زٍتَ جؼیً ٌاىهيّس کَ گفث ةحّان قایغ ُيچٍیً

 .دٍُغ كؼار ةؼرؿی ىّرد را ىفاُیو ایً آىیعحَ ةَ ویژه و کیفی روقِاي ةایغ ةا قٍاظث

 را ؿازىان یک در جضلیق اٌسام كنغ صاضؼ پژوُف ىّضّع ةا راةعَ در کَ ىضللیٍی ةَ آجی پژوُكِاي در قّد ىی پیكٍِاد -

 .دٍُغ ؿازىان اٌسام یک در داٌف ةؼاي ىغیؼیث زاىؽ ىغنی ارائَ كانب در را ظّد پژوُف دارٌغ
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