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 چکیدٌ

ُ ٔؤثش ثش ٔطبسوت پزیشی وبسوٙبٖ دس دا٘طٍبٜ آصاد اسالٔی استبٖ اسائٝ ٔذِی ثشای تجییٗ عٛأٞذف اص ا٘دبْ ایٗ تحمیك، 

٘فش ثٛد،  260ثٛد٘ذ وٝ تعذاد آٟ٘ب  1395خبٔعٝ آٔبسی تحمیك، وبسوٙبٖ دا٘طٍبٜ آصاد اسالٔی دس سبَ آرسثبیدبٖ غشثی ثٛد. 

ٌشدآٚسی اعالعبت پشسطٙبٔٝ ٘فش ثٝ دست آٔذ. اثضاس  155دسغذ  5تعذاد ٕ٘ٛ٘ٝ ثب استفبدٜ اص فشَٔٛ وٛوشاٖ دس سغح خغبی 

ثٝ  89/0٘فش اص اسبتیذ ٔشثٛعٝ تبییذ ضذ ٚ پبیبیی پشسطٙبٔٝ تٛسظ آِفبی وشٚ٘جبخ  7ٔحمك سبختٝ ثٛد. سٚایی پشسطٙبٔٝ تٛسظ 

دست أذ وٝ ٘طبٖ دٞٙذٜ پبیبیی ٔغّٛة پشسطٙبٔٝ ثٛد. دس سغح استٙجبعی ثشای سٙدص ٔیضاٖ اضتشان ٌزاسی دا٘ص دس ثیٗ 

ته ٌشٚٞی ٚ ثشای ضٙبسبیی عٛأُ ٔٛثش ثش تٛسعٝ ثٝ اضتشان ٌزاسی دا٘ص دس ثیٗ وبسوٙبٖ ٚاحذٞبی  tصٖٔٛ وبسوٙبٖ اص آ

دا٘طٍبٜ آصاد استبٖ آرسثبیدبٖ غشثی ثٝ ٔٙظٛس اسائٝ ٔذَ اص تحّیُ عبّٔی اوتطبفی ٚ تبئیذی ٚ خٟت اِٚٛیت ثٙذی عٛأُ ٔٛثش 

ٔطبسوت ٔیضاٖ  آصٖٔٛ فشیذٔٗ استفبدٜ ٌشدیذٜ است. ٘تبیح ٘طبٖ داد وٝ ثش تٛسعٝ ثٝ اضتشان ٌزاسی دا٘ص دس ثیٗ وبسوٙبٖ اص

ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح حبغُ اص  دس حذ ثبالتش اص ٔتٛسظ است. پزیشی وبسوٙبٖ ٚاحذٞبی دا٘طٍبٜ اصاد اسالٔی استبٖ آرسثبیدبٖ غشثی

دا٘طٍبٞی، عٛأُ فشٍٞٙی ثیطتشیٗ ٚ  ٔٛثش ثش ثش ٔطبسوت پزیشی وبسوٙبٖ ٚاحذٞبی چٟبس ٌب٘ٝآصٖٔٛ فشیذٔٗ، دس ثیٗ عٛأُ 

 عبُٔ سٚا٘ی وٕتشیٗ تبثیش سا ثش ٔطبسوت پزیشی وبسوٙبٖ ٚاحذٞبی دا٘طٍبٞی داسد.

 

 .ٔطبسوت پزیشی، عٛأُ فشٍٞٙی، عٛأُ سبصٔب٘ی، عٛأُ سٚا٘ی، عٛأُ فشدیَای کلیدی:  ياصٌ
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 مقدمٍ

ٞبی ا٘سب٘ی، ٔبِىیت ٚ ٔسئِٛیت تعشیف وشدٜ ا٘ذ. سبصٔبٖ غبحت ٘ظشاٖ دس ٔتٖٛ ٔختّف ٔذیشیتی، ٔطبسوت سا ایدبد ظشفیت 

ٞبیی وٝ اص خػٛغیبت آٟ٘ب، ٔطبسوت ٚ دسٌیشی ثبالی وبسوٙبٖ دس وبسٞب است، ثغٛس پیٛستٝ وبسوٙبٖ خٛد سا تٛإ٘ٙذ سبختٝ ٚ 

ٚ تٛا٘بیی الصْ ثشای  لبثّیت ٞبی آٟ٘ب سا دس تٕبٔی سغٛح سبصٔبٖ استمبء ٔی دٞذ ٚ دس ٘تیدٝ تٕبٔی افشاد سبصٔبٖ اص ٟٔبست

تػٕیٓ ٌیشی دس صٔیٙٝ وبس خٛد ثشخٛسداس ٔی ثبضٙذ ٚ دس ایٗ سبصٔبٖ ٞب ثٝ دِیُ دسیبفت اعالعبت اص اعضبی سبصٔبٖ، ویفیت 

تػٕیٕبت ٚ اخشای آٟ٘ب ثبال ٔی ثبضٙذ. ٔطبسوت ثبالی وبسوٙبٖ دس فشایٙذٞبی سبصٔب٘ی استجبط لٛی سا ثب ضبخع ٞبی ٔختّف 

 (.1390ی اص خّٕٝ ثبصدٞی داسایی، ویفیت ٚ سضبیت ٔطتشی داسا ٔی ثبضذ )ٞبضٕی ٚ ٕٞىبساٖ، اثشثخطی سبصٔب٘

 ُیتحّ یخٛث ثٝ ٔطبسوت ٔفْٟٛ ٚ یٔعٙ تب ذیآ فشاٞٓ یٔمذٔبت وٝ داسد ضشٚست سبصٔبٖ هی دس ٔطبسوت یبثیوبٔ یثشا      

 ٕٞٝ وشدٖ آٔبدٜ یثشا یفشٍٞٙ یسبص ثستش ٚ یسبص ٙٝیصٔ سجت ٗیثذ آٚس٘ذ ثبٚس آٖ یسٛدثخط ٚ یدسست ثٝ افشاد ٚ ضٛد

 افشاد یرٞٙ یٟبیآٔبدٌ ثٝ یفشٍٞٙ یثستشسبص ساٜ اص آ٘ىٝ اص پس است ستٝیثب ش٘ذیٌ یٔ لشاس ٔطبسوت ٘ظبْ دسپشتٛ ىٝیوسب٘

 تیحٕب .ذیٌشدا٘ ٕٞشاٜ ٚ ٔعتمذ ٘ظبْ، ٗیا اص یجب٘یپطت ٚ تیحٕب یثشا سا ٝیثّٙذپب ٚ اسضذ شاٖیٔذ ذیثب آٍ٘ٝ ضذ، حبغُ یدستشس

 .(1378 ،یعٛس) داسد لشاس ٗی٘خست یضشٚستٟب ضٕبس دس سبصٔبٖ اسضذ شاٖیٔذ

٘ظبْ ٔطبسوت وٝ اص دیش ثبص ، ضشٚست ٔطبسوت وبسوٙبٖ دس سبصٔبٖ ٞبی أشٚصی ٔب٘ٙذ اوسیژٖ تبصٜ ثشای یه ٔٛخٛد ص٘ذٜ است

ٔدذدا احیب ضذ. حىٛٔتی وطٛسٞبی غشثی سیطٝ دس فشًٞٙ ٔب ٘یض داضتٝ است اص دٚیست سبَ پیص دس سٚ٘ذ تغییش ٘ظبْٞبی 

٘ظبْ ٔذیشیت ٔطبسوتی یىی اص ٘ظبْٞبی ٔذیشیتی پٛیبست وٝ ٘مص ٟٕٔی دس تٛسعٝ ٔٙبثع ا٘سب٘ی ٚ دس ٘تیدٝ دس فشآیٙذ تٛسعٝ 

ّٔی داسد. ایٗ ٘ظبْ ٔذیشیتی ثٝ عٙٛاٖ یه ٘ظبْ ٔغّٛة ٚ وبسآٔذ ٞٓ اص ِحبػ ٘ظشی ٚ ٞٓ اص ِحبػ عّٕی آصٖٔٛ ٞبی ٔٛفك 

د سا ٌزاس٘یذٜ است ٚ ٞٓ اوٖٙٛ دس وطٛس ٞبی پیطشفتٝ ٚ ٘یض وطٛسٞبی دسحبَ تٛسعٝ وبٔالً ٔٛسد استفبدٜ ثٛدٜ ٚ اص خبیٍبٜ خٛ

٘تبیح ٔحممبٖ ٔختّف ثٝ إٞیت ٘مص ٔطبسوت وبسوٙبٖ دس سبصٔبٖ اضبسٜ ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ. ثٝ عٛس ٔثبَ، ٔٙبسجی ثشخٛسداس است. 

ٔطبسوت ضغّی، تعٟذ عبعفی ٚ تعٟذ ٞٙدبسی سا تحت تبثیش لشاس ٔی دٞذ ٚ وٝ  ( ٘طبٖ داد1393تحمیك دسخطیذٜ ٚ وبظٕی )

دس ٟ٘بیت، ٔطبسوت ضغّی ثش سضبیت ضغّی ٚ عّٕىشد ضغّی تبثیشٌزاس است. ٔذیشاٖ ٔی تٛا٘ٙذ اص عشیك تٛخٝ ثٝ ٔطبسوت 

ذ وبسوٙبٖ ٚ ٕٞچٙیٗ ثبال ثشدٖ وبسوٙبٖ دس تػٕیٓ ٌیشی ٞب ٚ ثب استفبدٜ اص سیستٓ ٞبی تطٛیمی ٔٙبست، سعی دس افضایص تعٟ

ٔطبسوت وبسوٙبٖ دس ( ٘طبٖ داد وٝ 1393. ٕٞچٙیٗ ٘تبیح ثبِٛیی خبٔخب٘ٝ ٚ دیٍشاٖ )سضبیت ٚ عّٕىشد ضغّی وبسوٙبٖ ٕ٘بیٙذ

( ٘طبٖ داد 1389تبثیش داسد. ٘تبیح تحمیك ضٕس ٚ دیٍشاٖ ) تػٕیٓ ٌیشی ثش سضبیت ضغّی وبسوٙبٖ اداسٜ ٌبص استبٖ ٔبص٘ذساٖ

ثیطتشیٗ تأثیش ثش ٔطبسوت وبسی وبسوٙبٖ ثٝ عٙٛاٖ یه عبُٔ ویفی سا ٘طبٖ داد.  89/60ثب ٔیبٍ٘یٗ « ست تخػعلذ»وٝ 

ی ثعذی تأثیش ثش ٔطبسوت وبسی وبسوٙبٖ ثٝ تشتیت ثٝ لذست لب٘ٛ٘ی، ٔشخعیت، اخجبس ٚ پبداش اختػبظ داضت. ٔطبسوت  ستجٝ

ٞبی  ٞب اص ٘ظش آصٖٔٛ التش اص حذ ٔتٛسظ ثٛد. أب دس فشضیبت ایٗ تفبٚتای ثب داسای ٕ٘شٜ 99/62وبسی وبسوٙبٖ ٘یض ثب ٔیبٍ٘یٗ 

 داسی سا ٘طبٖ ٘ذاد. ی ٔعٙی فشؼ ساثغٝ

ٔطخع ثٛدٖ اٞذاف،  -2تجییٗ ٔسئِٛیتٟب، ٔحذٚدیتٟب ٚ ا٘تظبسات تٛسظ ٔذیش  -1پیص ٘یبصٞبی ٔذیشیت ٔطبسوتی عجبستٙذ اص: 

سبصٌبسی ٔذیشیت -5تعشیف فشایٙذ تػٕیٓ ٌیشی  -4مبَ اعالعبت ثٝ وبسوٙبٖ فشاٞٓ ثٛدٖ سٚش ٔٛثش ا٘ت -3اسصضٟب ٚ اِٚٛیتٟب 

اختٙبة اص ٔجبِغٝ ٌٛیی ٚ ٔذٌشایی  -9تعذیُ ضشایظ ٔحیغی سبصٔبٖ  -8ٔحُ وبس ثبثجبت ٚ احتشاْ  -7آٔٛصش ٔطبسوت -6

دبد خٛ ٔطبسوت (. ٕٞچٙیٗ عٛأُ ٔختّفی دس ای1378سجه سٞجشی )سٞٙٛسد،  -11ٔطخع سبختٗ سبختبس ٔطبسوت  -10

( ٘طبٖ داد وٝ سجه ٔذیشیت، خٛ سبصٔب٘ی ٚ تمٛیت 1386پزیشی وبسوٙبٖ ٔٛثش ٔی ثبضذ. ٘تبیح تحمیك خٛسضیذی ٚ دیٍشاٖ )

دسغذ اص ٔطبسوت وبسوٙبٖ سبصٔبٖ عمیذتی سیبسی استص خٕٟٛسی اسالٔی ایشاٖ دس فشآیٙذ تػٕیٓ  2/58اٍ٘یضش وبسوٙبٖ 

دس ثخص پیص صٔیٙٝ ای ٔٛاسدی ٕٞچٖٛ ( ٘طبٖ داد وٝ 1391خیبط ٔمذْ ٚ دیٍشاٖ ) ٌیشی سا تجییٗ وٙٙذ. ٘تبیح تحمیك

ٚخٛد ٍ٘شش ٔثجت ٔذیشاٖ ثٝ تٛا٘بییٟبی ثبِمٜٛ وبسوٙبٖ ٚ ٔطبسوت خٛیی ایطبٖ ٚ آٔبدٌی فىشی ٚ عّٕی ٔذیشیت ثشای تبٔیٗ 

خبٔع ٚ دس دستشس ٘ظبْ پیطٟٙبدٞب ٚ  دس ثخص عٛأُ دسٚ٘ذادی عشاحی ثب٘ه اعالعبتی ٞضیٙٝ ٞبی اخشای ٘ظبْ پیطٟٙبدٞب ٚ
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ٞذفٍزاسی ٔذیشیتی ضبخػٟبی وٕی ٚ ویفی ٘ظبْ پیطٟٙبدٞب ٚدس ثخص عٛأُ فشآیٙذی حٕبیت عّٕی ٚ ٕ٘بدیٗ ٔذیشیت اص 

 .اخشای ٘ظبْ ٚ وبسضٙبسی ثٝ ٔٛلع پیطٟٙبدٞب ٚ اسائٝ ثبصخٛس ثٝ ٔٛلع ثٝ پیطٟٙبد دٞٙذٜ اضبسٜ ٕ٘ٛد

 ٚخٛد ی،سبصٔب٘ ٚ یفشد یٞذفٟب شتبیٔغ ،وبسوٙبٖ یسبصٔب٘ تعّك عذْسوت وبسوٙبٖ عجبستٙذ اص: ٕٞچٙیٗ ٔٛا٘ع عٕذٜ عذْ ٔطب  

 ٚخٛد عذْ، شاٖیٔذ ٚ وبسوٙبٖ یاصسٛ ٔطبسوت اص خغش ٚ ٓیث احسبس ،سبصٔبٖ دس یسٞجش ٚ یتیشیٔذ ٔختّف یٞب ٜٛیض

. تیشیٔذ ضعف، الصْ یآٔٛصضٟب وٕجٛد، سوتٔطب یثشا ٔٙبست یفشٍٞٙ ثستش دبدیا عذْ، وبسوٙبٖ بٖیٔ دس یوبسٌشٚٞ یخػّتٟب

 :اص عجبستٙذ وٝ است ضذٜ یٔعشف آٖ یاخشا ٔٛا٘ع ثش غّجٝ ٚ یٔطبسوت تیشیٔذ سٚاج یثشا ساٜ ٗیچٙذ

 ٚ ضاٖیٔ ٗییتع -3 بصی٘ ٔٛسد یٟٔبستٟب ٚ دا٘ص ثٝ وبسوٙبٖ وشدٖ ٔدٟض -2ی شیٌ ٓیتػٕ ٙذیفشا دس وبسوٙبٖ دادٖ دخبِت -1

 ثٝ ٍٕٞبٖ تٛخٝ وشدٖ ٔتٕشوض -5ی سبصٔب٘ ٚ یفشد یٞذفٟب دبدیا -4 سبصٔبٖ تیٔبٔٛس ثشاسبس سوٙبٖوب دخبِت ٚ بساتیاخت

 آٚسدٖ ٚخٛد ثٝ -7 سبصٔبٖ یٞذفٟب ثٝ ُی٘ دس وبسوٙبٖ ٔطبسوت یاثشثخط وشدٖ بٖیث -6 ٔستٕش ٚ ٔذاْٚ یدسثٟسبص ٔطبسوت

 .(1388،یصاسع) ثبال ثٝ ٗییپب تیشیٔذ

ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ داسای تیٓ ٞب ٚ ٌشٜٚ ٞبی وبسی دس سغح ٚسیعی ٔی ثبضذ، دس غٛست عذْ ٔطبسوت  دا٘طٍبٜ آصاد اسالٔی       

پزیشی وشدٖ آٟ٘ب، وبسوٙبٖ ثٝ ٔٙظٛس سفع تىّیف دس ایٗ وٕیتٝ ٞب ضشوت ٔی ٕ٘بیٙذ ٚ دس ٘تیدٝ ایٗ وٕیتٝ ٞب ٘تبیح ٔفیذی سا 

وبسوٙبٖ دا٘طٍبٜ تمٛیت ضٛد تب ثػٛست عبُٔ ٔٛثشی دس  ثٝ ٚخٛد ٘خٛاٞذ آٚسد. پس الصْ است اثتذا ٔطبسوت پزیشی دس

 ٔطبسوت پزیشی وبسوٙبٖ ضٙبسبیی ٌشدد وٝ تحمیك حبضش ثٝ ایٗ ٔٙظٛس إٞیت صیبدی داسد. 

     

 سًاالت تحقیق 

 است؟ یحذ چٝ دس یغشث دبٖیآرسثب استبٖ یاسالٔ آصاد دا٘طٍبٜ یٚاحذٞب وبسوٙبٖ یشیپز ٔطبسوت ضاٖیٔ .1

 وذأٙذ؟ یغشث دبٖیآرسثب استبٖ یاسالٔ آصاد دا٘طٍبٜ یٚاحذٞب وبسوٙبٖ یشیپز بسوتٔط ثش ٔٛثش عٛأُ .2

 است؟ چٍٛ٘ٝ یغشث دبٖیآرسثب استبٖ یاسالٔ آصاد دا٘طٍبٜ یٚاحذٞب وبسوٙبٖ یشیپز ٔطبسوت ثش ٔٛثش عٛأُ یثٙذ تیاِٚٛ. 3

 ست؟یچ یغشث دبٖیآرسثب استبٖ یسالٔا آصاد دا٘طٍبٜ یٚاحذٞب وبسوٙبٖ یشیپز ٔطبسوت ثش ٔٛثش عٛأُ ٔٙبست ٔذَ. 4

 

 ريش تحقیق

خبٔعٝ آٔبسی تحمیك، وبسوٙبٖ دا٘طٍبٜ آصاد ثبضذ. پیٕبیطی ٚ اص ٘ظش ٞذف وبسثشدی ٔی -سٚش تحمیك ایٗ پژٚٞص تٛغیفی

 155دسغذ  5فشَٔٛ وٛوشاٖ دس سغح خغبی  ٘فش ثٛد، تعذا ٕ٘ٛ٘ٝ ثب استفبدٜ اص 260ثٛد٘ذ وٝ تعذاد آٟ٘ب  1395اسالٔی دس سبَ 

٘فش اص اسبتیذ ٔشثٛعٝ تبییذ  7٘فش ثٝ دست آٔذ. اثضاس ٌشدآٚسی اعالعبت پشسطٙبٔٝ ٔحمك سبختٝ ثٛد. سٚایی پشسطٙبٔٝ تٛسظ 

 ثشای تدضیٝ ثٝ دست أذ وٝ ٘طبٖ دٞٙذٜ پبیبیی ٔغّٛة پشسطٙبٔٝ ثٛد. 89/0ضذ ٚ پبیبیی پشسطٙبٔٝ تٛسظ آِفبی وشٚ٘جبخ 

ته ٌشٚٞی ٚ ثشای  tاعالعبت دس سغح استٙجبعی ثشای سٙدص ٔیضاٖ اضتشان ٌزاسی دا٘ص دس ثیٗ وبسوٙبٖ اص آصٖٔٛ 

ضٙبسبیی عٛأُ ٔٛثش ثش تٛسعٝ ثٝ اضتشان ٌزاسی دا٘ص دس ثیٗ وبسوٙبٖ ٚاحذٞبی دا٘طٍبٜ آصاد استبٖ آرسثبیدبٖ غشثی ثٝ 

ی ٚ خٟت اِٚٛیت ثٙذی عٛأُ ٔٛثش ثش تٛسعٝ ثٝ اضتشان ٌزاسی دا٘ص دس ٔٙظٛس اسائٝ ٔذَ اص تحّیُ عبّٔی اوتطبفی ٚ تبئیذ

 ثیٗ وبسوٙبٖ اص آصٖٔٛ فشیذٔٗ استفبدٜ ٌشدیذٜ است.

 

 یافتٍ َا

 یافتٍ َای تًصیفی

دسغذ اص پبسخٍٛیبٖ فبغّٝ سٙی  20سبَ ثٝ ثبال،  40دسغذ  15دسغذ ٘یض صٖ ثٛدٜ ا٘ذ.  5/18دسغذ اص پبسخٍٛیبٖ ٔشد ٚ  5/81

دسغذ اص  82سبَ ٞستٙذ.  25دسغذ ٘یض تب  3سبَ ٚ  26-30دسغذ  5/35سبَ،  31-35دسغذ  5/26سبَ ثٛدٜ،  36-40ضبٖ 

دسغذ اص پبسخٍٛیبٖ دیپّٓ  25دسغذ ٘یض ٔدشد ثٛدٜ، ثٝ عٛس وّی ثیطتش پبسخٍٛیبٖ ٔتبُٞ ٔی ثبضٙذ.  18پبسخٍٛیبٖ ٔتبُٞ ٚ 

 ب٘س ٚ ثبالتش ٞستٙذ. دسغذ فٛق ِیس 5/29دسغذ ِیسب٘س ٚ  5/45ٚ فٛق دیپّٓ، 
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 یافتٍ َای استىباطی

 : ٔیضاٖ ٔطبسوت پزیشی وبسوٙبٖ ٚاحذٞبی دا٘طٍبٞی آصاد اسالٔی استبٖ آرسثبیدبٖ غشثی دس چٝ حذی است؟ 1سٛاَ 

 (: آٔبسٜ ٞبی تٛغیفی ٔشثٛط ثٝ ٔیضاٖ ٔطبسوت پزیشی دس ٚاحذٞبی دا٘طٍبٞی3خذَٚ ضٕبسٜ )

 عیبس خغبی ٔ ا٘حشاف ٔعیبس ٔیبٍ٘یٗ تعذاد 

 05696/0 89659/0 9259/1 155 ٔطبسوت پزیشی 

 

 ته ٌشٚٞی ثشای تعییٗ ٔیضاٖ ٔطبسوت پزیشی دس ٚاحذٞبی دا٘طٍبٞی t(: ٘تبیح آصٖٔٛ 4خذَٚ ضٕبسٜ )

 5اسصش ٔٛسد آصٖٔٛ ;  

t سغح ٔعٙی  دسخٝ آصادی

 داسی

اختالف 

 ٔیبٍ٘یٗ

 حذ ثبال حذ پبییٗ

 99/2 21/3 104/3 000/0 154 418/57 ٔطبسوت پزیشی

 

ثٛدٜ ٚ ایٗ ٔمذاس اص ٔتٛسظ ایٗ  9259/1ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ ٔیبٍ٘یٗ ٔطبسوت پزیشی ثش اسبس پشسطٙبٔٝ ٞب ثذست آٔذٜ ثشاثش 

است، ٚ چٙب٘چٝ دس  tدس آسٖٔٛ  05/0ٔی ثبضذ وٛچىتش است ٚ ایٗ تفبٚت ثب تٛخٝ ثٝ سغح ٔعٙی داسی وٛچىتش اص  3ٔتغیش وٝ 

ثٛدٜ ٚ  000/0ته ٌشٚٞی  tٝ ٔی ٌشدد دس سغح ٔعٙی داسی دٚ دأٙٝ ای، سغح ٔعٙی داسی آصٖٔٛ ( ٔالحظ4خذَٚ ضٕبسٜ )

ٔی ثبضذ ٚ ایٗ  418/57ٔحبسجٝ ضذٜ وٝ  tوٛچه تش ثٛدٜ ٚ ٘یض ثب تٛخٝ ثٝ ٔمذاس  05/0ایٗ سغح اص حذالُ سغح ٔعٙی داسی 

 H1سد ٚ فشؼ  H0ثضسي تشٔی ثبضذ، پص فشؼ  247 ٚ دسخٝ آصادی 95/0دس سغح اعٕیٙبٖ  tٔمذاس ثحشا٘ی  9873/1ٔمذاس اص 

تبییذ ٔی ٌشدد. ثٙبثشایٗ ٔیبٍ٘یٗ خٛ اخاللی دس ٚاحذٞبی دا٘طٍبٞی آصاد اسالٔی استبٖ آرسثبیدبٖ غشثی ثبالتش اص حذ ٔتٛسظ 

 ٔی ثبضذ. 

 

 مدل مىاسب عًامل مشارکت پذیزی کارکىان

ٔطبسوت پزیشی  بسیٔم دس ٞب شیٔتغ اص هیٞش سٟٓ یٔعٙبداس ٚ لذست ٚآصٖٔٛ آٔذٜ ثذست یعبّٔ سبختبس ذیتبئ ٔٙظٛس ثٝ      

 .است ضذٜ اسائٝ ٕ٘ٛداسٞب دس وٝ ٌشفت ا٘دبْ یذییتأ یعبّٔ ُیتحّ ،دس ٚاحذٞبی دا٘طٍبٜ آصاد اسالٔی آرسثبیدبٖ غشثی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تحّیُ عبُٔ دسخٝ دْٚ ٔشثٛط ثٝ ِٔٛفٝ ٔذیشیتی 1ضىُ 
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 بُٔ دسخٝ دْٚ ٔشثٛط ثٝ ِٔٛفٝ فشدی: تحّیُ ع 2ضىُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تحّیُ عبُٔ دسخٝ دْٚ ٔشثٛط ثٝ ِٔٛفٝ ٞبی سبصٔب٘ی   3ضىُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تحّیُ عبُٔ دسخٝ دْٚ ٔشثٛط ثٝ ِٔٛفٝ ٞبی سٚا٘ی   4ضىُ 
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 : تحّیُ عبُٔ دسخٝ دْٚ ٔشثٛط ثٝ ِٔٛفٝ ٞبی فش5ًٙٞضىُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حّیُ عبُٔ دسخٝ دْٚ ٔشثٛط ثٝ ِٔٛفٝ ٞبی سبختبسی: ت6ضىُ 

 

 ٚاحذٞبی دا٘طٍبٜ آصاد اسالٔی استبٖ آرسثبیدبٖ غشثی: دسٔطبسوت پزیشی  ثش ٔٛثش ضطٍب٘ٝ عٛأُ ثٙذی اِٚٛیت

ٚاحذٞبی دا٘طٍبٜ آصاد اسالٔی استبٖ  دسٔطبسوت پزیشی  ثش ٔٛثش ٔٛثش چٟبسٌب٘ٝ عٛأُ ثٝ ٔشثٛط فشیذٔٗ آصٖٔٛ ٘تبیح   

 است. ( آٔذ23ٜ-4) ضٕبسٜ خذَٚ رسثبیدبٖ غشثی، دسآ

 ٔطبسوت پزیشی ثش ٔٛثشچٟبسٌب٘ٝ  عٛأُ ثٝ ٔشثٛط ذٔٗیفش آصٖٔٛ حی٘تب: (5) ضٕبسٜ خذَٚ

 ٔمذاس ضشح

 248 تعذاد

 5 دسخٝ آصادی

 000/0 سغح ٔعٙی داسی 
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 ٔیبٍ٘یٗ ستجٝ عٛأُ سدیف

 63/2 عبُٔ فشٍٞٙی  1

 59/2 عبُٔ سبصٔب٘ی 2

 52/2 عبُٔ فشدی  3

 26/2 عبُٔ ٔذیشیتی  4

 19/2 عبُٔ سبختبسی   5

 12/2 عبُٔ سٚا٘ی   6

          

 پس. است 05/0فشیذٔٗ وٕتش اص  آصٖٔٛ یداس یٔعٙ سغح ٙىٝیا ُیدِ ثٝ ضٛد یٔ ٔالحظٝ( 5) ضٕبسٜ خذَٚ دس چٙب٘چٝ       

 عٛأُ ٗیث اص وٝ یثغٛس. اسدد ٚخٛد یداس یٔعٙ تفبٚت سٔطبسوت پزیشی د ثشضص ٌب٘ٝ  عٛأُ اص هیٞش شیتبث ضاٖیٔ ٗیث

ٚاحذٞبی دا٘طٍبٜ آصاد اسالٔی استبٖ  دسٔطبسوت پزیشی  ثش سا شیتبث ٗیوٕتشسٚا٘ی  عبُٔ ٚ فشٍٞٙی ثیطتشیٗ عبُٔ ،ضطٍب٘ٝ

 آرسثبیدبٖ غشثی داس٘ذ.

 بحث ي وتیجٍ گیزی

ثش ٔطبسوت پزیشی وبسوٙبٖ دس دا٘طٍبٜ آصاد اسالٔی استبٖ  اسائٝ ٔذِی ثشای تجییٗ عٛأُ ٔؤثشٞذف اص ا٘دبْ ایٗ تحمیك، 

ٔطبسوت پزیشی وبسوٙبٖ ٚاحذٞبٞی ٔیضاٖ ٘تبیح حبغُ اص تدضیٝ ٚ تحّیُ دادٜ ٞبی آٔبسی ٘طبٖ داد وٝ  آرسثبیدبٖ غشثی ثٛد.

ص پبیبیی ٔمیبس ٚ تحّیُ ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح حبغُ ا دس حذ ثبالتش اص ٔتٛسظ است. دا٘طٍبٜ اصاد اسالٔی استبٖ آرسثبیدبٖ غشثی

ٔطبسوت پزیشی وبسوٙبٖ ٚاحذٞبی دا٘طٍبٜ اصاد اسالٔی استبٖ عبُٔ اِٚیٝ ضٙبسبیی ضذٜ  50عبّٔی اوتطبفی ٚ تبئیذی اص 

عبُٔ ضٙبسبیی وٝ عجبستٙذ اص )حٕبیت ٞبی ٔذیشیتی، استشاتژی ٞبی سبصٔب٘ی، سجه سٞجشی ا٘سبٖ ٔذاس،  19آرسثبیدبٖ غشثی، 

ٔب٘ی، خٛدوبسآٔذی، تدشثٝ فشدی، پبداش ٞب ٚ ٔطٛق ٞب، ٔحیظ وبس، ٔستٙذ سبصی دا٘ص، فٙبٚسی اعالعبت، اعتٕبد، تعٟذ سبص

ٍ٘شش ٞٙدبسٞبی رٞٙی، تشس اص دست دادٖ اسصش ٞب، فشًٞٙ ٔطبسوتی، خٕع ٌشایی، پیچیذٌی، سسٕیت ٚ تٕشوض( ٚ دس ضص 

عٛأُ فشٍٞٙی ٚ عٛأُ سبختبسی دستٝ ثٙذی ٌشدیذ. ٚ  دستٝ؛ عٛأُ ٔذیشیتی، عٛأُ فشدی، عٛأُ سبصٔب٘ی، عٛأُ سٚا٘ی،

( ٕٞبٍٞٙی ٔی ثبضذ ثٙبثشایٗ ٔذیشاٖ ٚ ٔسئٛالٖ 1391( ٚ خیبط ٔمذْ ٚ دیٍشاٖ )1386ایٗ ثب یبفتٝ ٞبی خٛسضیذی ٚ دیٍشاٖ )

جش٘ذ ٚ اص ٔضایبی ریشثظ ثبیستی ثٝ ایٗ ٔٛاسد تٛخٝ ٚیژٜ ٘طبٖ دٞٙذ ٚ اص ایٗ عشیك ٔیضاٖ ٔطبسوت پزیشی وبسوٙبٖ سا ثبال ث

 حبغُ اص ٔطبسوت دادٖ وبسوٙبٖ دس أٛسات سبصٔب٘ی ثٟشٜ ثجش٘ذ.

 مىابع

ثشسسی ٔیضاٖ  (1393)ثیٙبییبٖ سفیذ، عیجٝ ؛ سلیٝ ،عجبس؛ صاسعی خبٔخب٘ٝ ،عضت اهلل؛ صساعی خبٔخب٘ٝ،ثبِٛیی خبٔخب٘ٝ -1

وٙفشا٘س ثیٗ إِّّی حسبثذاسی ٚ  تبٖ ٔبص٘ذساٖ،تبثیش ٔطبسوت وبسوٙبٖ دس تػٕیٓ ٌیشی ثش سضبیت ضغّی وبسوٙبٖ اداسٜ ٌبص اس

 .ٔذیشیت، تٟشاٖ، ٔٛسسٝ ٕٞبیطٍشاٖ ٟٔش اضشاق، ٔشوض ٕٞبیطٟبی دا٘طٍبٜ تٟشاٖ

عٛأُ ٔٛثش ثش ٔطبسوت وبسوٙبٖ دس فشآیٙذ تػٕیٓ ٌیشی (  1386)عّی  ،وٙعب٘ی  ؛ٟٔذی ،دٚایی  ؛عجبس ،خٛسضیذی -2

 .115-136، غع 26ضٕبسٜ ، ٔذیشیت ٘ظبٔی، یشاٖاسبصٔبٖ عمیذتی سیبسی استص خٕٟٛسی اسالٔی 

ضٙبسبیی عٛأُ ٔٛثش ثش افضایص ٔطبسوت وبسوٙبٖ دس ( 1391)عّیشضب  ،ٔمتذایی ؛عشلیبٖ، ٔحسٗ ؛خیبط ٔمذْ، سعیذ -3

بیص ٚ چٟبسٔیٗ خطٙٛاسٜ ّٔی ، دٚٔیٗ ٕٞ٘ظبْ پیطٟٙبدٞبی اداسٜ آٔبسالتػبدی ثب٘ه ٔشوضی ایشاٖ ثب ثٟشٜ ٌیشی اص سٚش دِفی

 ٘ظبْ پیطٟٙبدٞب.

سضبیت ٚ عّٕىشد ضغّی وبسوٙبٖ دس  تبثیش ٔطبسوت ضغّی ٚ تعٟذ سبصٔب٘ی ثش( 1393) عّی ،وبظٕی؛ حبٔذ ،دسخطیذٜ -4

-101، غع 3، ضٕبسٜ 25، دٚسٜ خبٔعٝ ضٙبسی وبسثشدی، غٙعت ٞتّذاسی ضٟش ٔطٟذ ثب استفبدٜ اص ٔذَ ٔعبدالت سبختبسی

89. 
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، 5 ضٕبسٜ ی، سبَ اَٚ، دٚسٜ اَٚ، اداس تحَٛٔذیشیت ٔطبسوتی دس ثخص دِٚتی، فػّٙبٔٝ  ،(1388). ٗیحس ،یصاسع -6

 .55-41غع 

ٚ ی ثیٗ ٔیضاٖ ٔطبسوت وبسی وبسوٙبٖ  ( ثشسسی ساثغ1389ٝضٕس، اسذاِٝ؛ سٕٛعی، ساحّٝ؛ پٛسسیبحی، حجیجٝ )  -7

، ٚیژٜ ٘بٔٝ )ٕٞت 7دٚسٜ  ٞبی دِٚتی ضٟش اغفٟبٖ، ٔذیشیت اعالعبت سالٔت،                  ی لذست ٔذیشاٖ دس ثیٕبسستبٖ ٌب٘ٝ ٔٙبثع پٙح

 .575-585ٔضبعف، وبس ٔضبعف(، غع 

 ی.دِٚت تیشیٔذ ٔشوضآٔٛصشتٟشاٖ،  بسات،یاخت سپشدٖ یاخشا خٛ، ٔطبسوت تیشیٔذ ،(1378)ی. ٔحٕذعّ ،یعٛس -8

 ضطٕیٗ ،ٚسی ثٟشٜ افضایص ٚ ا٘سب٘ی ٔٙبثع تٛسعٝ دس پیطٟٙبدٞب ٘ظبْ ٘مص (،1390دیٍشاٖ. ) ٚ ٔحسٗ سیذ ،ٕیٞبض -9

 .تٟشاٖ ،تٟشاٖ دا٘طٍبٜ ٔذیشیت دا٘طىذٜ دا٘طٍبٞی خٟبد ،پیطٟٙبدٞب ٘ظبْ إِّّی ثیٗ وٙفشا٘س


