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 األطاه ظايساه، نسألطألت، لطوى حؿبثساضآل، و نسألطألت آلزاهككسى ثموچؿتبه، و ؾألؿتبه زاهكلبى وقت تنبن عمنآل يألبت عضو 1
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 چکیدُ

 قيطؾتبه پطوضـ و آنوظـ كبضكهبه وضآل ثيطى ثط زاهف نسألطألت و اهؿبهآل نهبثع تبثألط نسألطألت ضؾآليسف پػويف حبضط ثط

، جبنعى آنبضآل پػويف حبضط قبنم كبضكهبه آنوظـ و ؾتا زآل اظ هوع پألنبألكآلثطضكب-تونألفآلاأله تحقألق . ثبقس ظايساه نآل

هنوهى لألطآل تهـبزفآل ؾبزى و ثطاؾبؼ جسوم  هفط ثوز كى ثى ضوـ 130پطوضـ هبحألى ألك و زو قيطؾتبه ظايساه ثى تعساز 

 نهبثع نسألطألت اؾتبهساضز يبآل پطؾكهبنى اظ پػويف يبآل زازى آوضآل جنع هفط اهتربة قسهس، ثطاآل 97اؾتبهساضز نوضلبه تعساز 

 س،لطزأل اؾتفبزى( 1999) هألونه و كهطاز زاهف نسألطألت و( 1980) لمساؾنألت و يطؾآل وضآل ثيطى ؛(2002) وألم و ثوؾمآل اهؿبهآل

 و 854/0 ،926/0 نوضآل و نحتواألآل و ثطاآل پبألبألآل اظ آمفبآل كطوهجبخ اؾتفبزى كى ثطاثط ألآلضوا ضواألآل پطؾكهبنى يب اظ تعألأله اآلثط

كى  زاز هكبه يب زازى اظتحمألم حبنـم هتـبألج. اؾت قسى اؾتفبزى تحمألم ضلطؾألوه اظ فطضألبت آظنوه ثطاآل نحبؾجى قس، 933/0

( P<%5) نعهبزاضآل تبثألط ظايساه قيطؾتبه پطوضـ و آنوظـ كبضكهبه وضآل ثيطى ثط زاهف ألتنسألط و اهؿبهآل نهبثع نسألطألت

 ثألكتطأله اهؿبهآل نهبثع نسألطألت يبآل نومفى ثأله اظ و زاقت وضآل ثيطى ثط اهؿبهآل نهبثع نسألطألت ضا تبثألط ثألكتطأله ينچهأله. زاضهس

 .زاضز كبضكهبه وضآل ثيطى ثط حقوق نألعاه ضا تبثألط
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 همدهِ-1

زض  هؿبهآلا وآلهألط هقفو  ىجبأللب. ؾتا هكالو  زذط آليبآلألعضثطهبنىو  زيجطضا نهسظهألب ز،ذو توؾعىو  پألكطفت اآلثط نبهآلظؾب يط

 تػألكاؾتطا نسألطألت ؾبؾآلا فيس. ؾتا ضزاضثطذو اآل زىمعبا قوف ضعتجبو ا ينألتاظ ا هنبظؾب نمآلا نهبثع اهعهو ثى يبزيجطضا ألها

 زض ىعـهلألا بـثو  نتعيس ،نبيط هكهبضكب زجواظ و هقس نغنئهو  تضنأله عطألق اظ تػألكاتطـؾا تـقبثمأل قـذم ،بهآلـهؿا بثعـنه

 هساثتو هنبظؾب كى ألسآنآل ةحؿب ثى قبثتآلض نعألت ض،ع نحوـنهج بهآلـهؿا بثعـنه آلتػاتطـؾا نبهآلظ ؼ،ؾبا ألها ثط. نآلثبقس هنبظؾب

 قكمآل ثىضا  زذو آلنوذتىيبآب ـياظ آه طألعـؾو  زطـثلأل زبـأل قجباظ ض تط ؾطألع تب ثبقس قتىزا ضذتألبزض ا ضانبيط  هؿبهآلا نهبثع

ع ـهانوو  ةبـكنأل آلبـيضتبـني اآلطـث تـقبثض ض،كب وآلهألط زكنجو ثى طثحث نطثوزض  ،أللطز فعط. اظ ظزؾب عنمآل ثطثرفا

اظ  ضآلثؿألبزض  ،ألهاثهبثط. ؾتا زىثوآه  آلتقبضب هى ثطو  ضكب وآلهألط عطضى ثط تنطكع ثى ألفالط حتنبالًا ظاض،ثبض ز وهألط جبثجبألآل

 مـقبثاظ  تـقاهليس ة،بثع كنألبـنه كمـنك بـث ىـنقبثمزض  ثألطاسـت طألهـثبنطفىتاظ  ألكآل ،هسضا زاض ثألكتطأله نككم كى قطكتيبألآل

 (.1388 )جيبهلألطآل و نيط عمآل، ؾتا هنبظبـؾ مـذزا هبـكهضكب بيطتطألهـنو  طألهـت

 ت،الآنبقأله ههسزانآل يبهنبظؾب اهنسألط وظىنط. انآلكهس ظثب يبهنبظؾبضا زض  زذو آلجب ألجضثىتسآه،  نسألطألتو  هفزا نقومي

 هفزا ضوز،نآل ضثىقنب هنبظؾب يط نين ألآلزاضا هچىآوضز. آ ةثىحؿب هنبظؾب ألآلزاضا نمآلتطألها اههنآلتوضا  هؾبذتنبو  اتتجيألع

)اذواه  قس يساذو قجبض ثط وظآلپألط هيبألتو زض  هنبظؾب اآلثط قبثتآلض نعألت كؿت نوجت كى ؾتآه ا نحألح نسألطألتو  بهآلنظؾب

 (.1388 و جعفطآل،

 نعتقس( 1987) 1هتبألؿو. ثبقس نؤثط ين قبثتآلض نعألت هظطو اظ  زىكط تضنألهضا  كألفألت هسانآلتو هؿبهآلا نهبثع ثرف ثطا نسألطألت

 ئىو اضا ألبانع ق،حقو تعألأله ضزنوازاضآل زض  نؿئومألت قتهزا ألعهآل) هؿبهآلا نهبثع حسوا ؾهتآل بألفظو و يبآلملوا ثبألس كى زثو

 ألها ؼؾبا ثط. زقوآه  جبهكأله هوأله آلملوا ألكو  ؛ألبثهس تغألألط( هكهبضكب ثظضوا نألهىزض ظ زهثو نترهمو  فبيآلض تذسنب

ضا زض  زذو توجى ثألكتطو  كهس اضلصوا نفآل نسألطألت ثىضا  ازفطا نسألطألت نؿئومألت زاًنجس ثبألؿتآل هؿبهآلا نهبثع حسوا ى،ألسلبز

( 1992) 2هنبيب نكو  ألتضا هظط. اظ ظزؾب ينبيهل قطكت آلتػاؾتطا ثبضا  هنبظؾب هؿبهآلا نهبثع ؾألؿتن كى هنبألس فنعغو يآلضا

. زكط نبألعنت هكهبضكب حسوا نسألطألت ؾهتآل آليبضا اظ ضوـ هؿبهآلا نهبثع نسألطألتزض  تػألكاؾتطا فعبمألت عطألقاظ زو  اهنآلتو

 ألعهآل ؛قوهس نطتجظ نبهآلظؾب تػألكاؾتطا نسألطألت ألهسآفط ثب هؿبهآلا نهبثع نسألطألت آليبضوـ كى ؾتاأله ا ننؿتمع انقسا ،مألهاو

 نهبثع نرتمف آليبو ضوـ ظبألفزض و ثبألس. زون، زكط تمقآل هنبظؾب آلتػاؾتطا معنمضاؾتواظ ز ثركآلضا  هؿبهآلا نهبثع نؿبألم ثبألس

 هنبظؾب آليبظهألب ثب يبضوـ ألها كى قس نغنئهو  ألبفت ؾتز ضآللبظؾباظ  اآلجىزض ثى ،كن ؾتز ألب ألآلافعا ين هوعآل ثى هؿبهآلا

 (.1389 ،نكومنو  ثبنجطلط) هسزاض هآلاينذو

 پألفاظ  افيسا ثى هألم جيتزض  هؿبهآلا وآلهألطاظ  قبألؿتىو  نحألح زىؾتفبا اآلثط ؾألؿتنآل اهعهو ثى هؿبهآلا نهبثع نسألطألت

 اهعهو ثىضا  هؿبهآلا نهبثع( 2006) 3ألتو ضا ضزلطيب ك،يبمهجب ،هوئآل نثم ازآلفط. ازنآلقو عطألفت هنبظؾب ألكزض  ىقس تعألأله

)مآل و زيهس نآل اضقط تأثألط تحتضا  هكهبضكب زعنمكطو  يبـهلط ،يبضفتبض كى نآلكههس تعطألف ؾألؿتنيبألآلو  فعبمألتيب ،ؾألبؾتيب

 (.4،2010ينكبضاه

 نهبثع تأنأله ،ؾألؿتن ألها فيس. ؾتا هنبظؾب آلئآليبزاضا قتطألهاضظ ثب اضألسپبو ازاضى  نسألطألت ،هؿبهآلا نهبثع نسألطألت ينچهأله

 (.2009 ،5)كوم نآلثبقس تػألكاؾتطو ا هيبألآل افيسا ثى ؾتألبثآلز جيتزض  هألتكبايسو  هنبظؾبزض  ههبآ حفظ ،هؿبهآلا

 ضا ؾبظنبهآل يط زض يسف طألهنينت ،ثيجوز اؾتطاتػآل ثط نجتهآل زألسلبى و فمؿفى ألك عهواه ثى وضآل ثيطى ،كهوهآل ضقبثت پط زهألبآل زض

 نسألطألت ضؾبمت كى عوضآل ثطلألطز. ثى زض ضا جبنعى يبآل ثرف كمألى يبآل فعبمألت اآل ظهجألطى ينچوه تواهس نآل و زيس نآل تككألم

 و آلغاهط، نواز، ؾطنبألى ،كبض هألطوآل چوه لوهبلوه انكبهبت و نهبثع اظ ثيألهى و نوثط اؾتفبزى ؾبظنبه يط نسألطاه انمآل يسف و

                                                           
1
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2
 - Wright and McMahan 

3
 --Noe, Hollenbeck, Gerhart and Wright 

4
 - Lee & et al 
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 -  Cole 
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 نجنوع اظ نهبؾجتط و ثيتط يطچى و نحألح اؾتفبزى و وضآل ثيطى ككوضيب زضكمألى كى اؾت قسى ؾجت انط األه ،ثبقس آلن اعالعبت

 جبنعى يط حألبت تساون كى ثطؾهس ثبوض األه ثى جوانع ينى و قوز تجسألم نمآل اوموألتآل ثى( ذسنبت و كبال اظ اعن) تومألس عوانم

 ثى ضا نهبثع ؾبألط تواهس نآل ثبقس وض ثيطى و تواهنهس و اهلألعى ثب اهؿبه األه لطا حبم هألؿت ننكه وضآل ثيطى نوضوع ثى توجى ثسوه

 نبهسلآل عقت و ضكوز لطهى و كهس وض ثيطى ضا ؾبظنبه هيبألتب و ؾبظز نحقق ضا وضآل ثيطى اهواع و كبضلألطز ثى نغموة و احؿه هحو

 (.1392، و ينكبضاهثألسذتآل  )انأله ثبقس نآل اهلألعى ثآل و نهفعم اهؿبهآل هألطوآل اضنغبه

 ينألتا مهجبزثى، ؾتا لطفتى ؾجقتاظ آه  حتآل اضزآلنوزازى و زض  اضقط عقعب تحتضا  تعالعبا وضآلفهب ثىؾطعت هفزا نسألطألت

 يبهنبظؾب ثألكتطزض  ؾتا ألبفتى هآلوفع پألفاظ  ثألف ز،ذو هكآلزا آلألآليبزاضا نسألطألت ثى يبهنبظؾب توجى ونمع ،هكآلزا آلألآليبزاضا

 حقط تب ثبقس زضقب ثبهألبًو  كهسوازاض  زذو ضآلكب آلهبألآليبو زا ضةتجب زهكط نؿتهس ثىضا  هكهبضكب الًاو كى ؾألؿتنآل اهفقس مألمزثى

 ظبألفو و هقفيب اآلجطا اآلثط ظنال هفزا ثى ؾتألبثآلز ،يسز اضقط هكهبضكب ضذتألبو زض ا كهس تهظألنضوظ  عمنآل تعالعبا ثبضا  نكبغم

 ألكزض  هفزا نسألطألت ـپصألطزض  ىتؿيألمكههس هقف هساآلتوننهبثع اهؿبهآل  لطچىا ؾسضنآل ثىهظط نككم اظيبآلهسا تب نرتمف

 (.1391 و ينكبضاه،أله آشض ضآلثس) ثبقس قتىزا هنبظؾب

 هفزا آللألطضثىكبو  ظآلؾبىذألطش ،نبهسيآلظؾب ،ألبثآلاضظ ،قهبؾبألآل اآلثط ألىيبألآلضو كى ؾتا ؾبذتألبفتى زآلألكطضو هفزا نسألطألت

 يبهنبظؾبزض  هفزا نسألطألت آللألطضثىكب آليبضيكبضا تعألألهزض  يسزنآل آلجب زذوضا زض  هنبظؾب افيسو ا يبظهألب تأنأله ضثىنهظو

 شتربو ا زلألط اضقط هفزا نسألطألت ؾألعو نهيزض زا هسانآلتو اآلثىلوهى نبهآلظؾب ظآلثيألهىؾب آلؾتبزض ضا نآلاقسا يط كى هسزكط نعالا

 اآلثطضا  زيجطو ضا وضآلبفه ،نبهآلظؾب فطيهل پبألي ثط هفزا نسألطألت آليباظ ضوـ آلنؤثط تطكألتو  هفزا نسألطألت نهبؾت زيجطضا

 (.1389 و وانف ظازى، آل)پألط آوضز هنغباض ثى هنبظؾب

اظ  تهيب نوفقألت قبثتآلض آلعطنىيبزض  ت،نسزض زضاظ هفزا نجتهآلثط آليبهنبظؾبزض  ضوأله. اظاؾتا ثؿتىوا ههؿبا ثى اضىينو هفزا

 اهنآلتو ضوألهزاضز. اظا آلكمألس هقف وضآل،ىثيط فيسو  ضنحو اهثىعهو ههؿبا نألهىظ أله. زض ازنآلقو نحقق قبألؿتى ضاهينكب عطألق

 ثب تب ؾتا ظنالو  زنآلقو ةنحؿو هفزا تومألس ألب زىؾتفبزض ا يوضآلثيط كهض نينتطأله هؿبهآلا نهبثع يوضآلثيط كى زكط عباز

 (.1389 و هجفآل، اظىفطا) زلألط اضقط اهنسألط ضكب ضؾتوزض ز يبآلألػو موألتاو

و نواهع و ضاى  س قهبذت زقألق نجبهآل هظطآل، جهجى يبآل عنمآل اؾتقطاض آهثكبضلألطآل نوفق نسألطألت زاهف زض ؾبظنبه يب هألبظنه 

، ؾألبؾآل و فهآل ثبقس. ثعس انمآل آه ، فطيهلآل، ؾبظنبهآل. نواهع و ضاى كبضيب ننكه اؾت زض حوظى يبآل اهؿبهآلكبضيبآل آهيب اؾت

نككم نواجى نآل قوهس. توجى ثى نهبثع اهؿبهآل  نهبثع اهؿبهآل اؾت كى الط ؾبظنبه يب آه ضا هبزألسى لألطهس، زض زؾتألبثآل ثى ايساف ثب

. نسألطألت زاهف زض واقع زض جؿتجوآل اقسانبتآل اؾت كى تأثألطـ زض تحقق ثركآل ضطوضآل اظ ثطهبنى يبآل نسألطألت زاهف اؾت

قألن ثط و ثى عوض نؿت نسألطألت زاهف حساكثط ثبقس. ثطذآل ثطضؾآل يب هكبه زازى كى نكوق يب و اقسانبت نهبثع اهؿبهآل ثطاهلألعاههسى

 (.1،2010)پبو و ظوپبهكبؼ اهتقبم زاهف ثأله ؾبظنبهآل نؤثط اؾت

نهجط قوز.  ؾغح كألفآل آنوظقآل فألتب ثى افعا نآل زيهسضا نس هظط قطاض  كألفألت آنوظقآلينواضى  ،هظبن آنوظقآل زض يط ككوضآل

توجى ثى نهبثع اهؿبهآل و ثيطى  و ضؾس آلثى هظط ن آلضطوض هظبن آنوظـ و پطوضـ آلو اهتكبض آه ثطا آلؾبظ طىألذمق زاهف، شذ هسألفطآ

ثهبثطاأله زض األه پػويف ثى ؛ ثبألس پألف اظ پألف نوضز توجى قطاض لألطز وضآل آهبه ثى عهواه ألك عبنم حألبتآل زض األجبز و ذمق زاهف

 ظايساه نآل پطزاظألن. قيطؾتبه پطوضـ و آنوظـ كبضكهبه وضآل ثيطى ثط زاهف نسألطألت و اهؿبهآل نهبثع نسألطألت تبثألط آلثطضؾ

 

 ًظری پژٍّص ٌۀپیطی-2

 هدیریت هٌابغ اًساًی-2-1

نسألطألت نهبثع اهؿبهآل، عجبضت اؾت اظ زاهف، يهط و نيبضت تسوأله، توؾعى و ضايجطآل اجطاآل ثطهبنى يبألآل كى اظ عطألق آهيب هألطوآل 

طوآل اهؿبهآل نوضز هألبظ ثط عجق ايساف و ثطهبنى يبآل ؾبظنبه تبنأله و ضنه ثيجوز و پطوضـ تواهنهسآل يب و قبألؿتلآل يبآل هأل

ؾألؿتنآل زض نسألطألت نهبثع اهؿبهآل، نجنوعى  هلطـ اهؿبهآل، زض جيت حهوم حساكثط ايساف فطزآل و ؾبظنبهآل ضفتبض نآل قوز.
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اهلألعـ  وظبألف آه ضا ثى نوضت نجنوعى يبآل نطتجظ نتككم اظ ظألط ؾألؿتن يبآل ثى كبضلنبضآل، هليساضآل، آنوظـ و ثيؿبظآل و

ألؿتن كم ؾبظنبه فى انمآل ؾألؿتن نسألطألت نهبثع اهؿبهآل و زض هيبألت ؾو ججطاه ذسنت نآل هلطز كى زض ضاؾتبآل تحقق وظأل

 (.45: 1390نألط ؾپبؾآل،فعبمألت نآل كههس )

، تطثألت و پطوضـ هألطوآل اهؿبهآل ثى نهظوض هألم ثى ايساف ؾبظنبه تعطألف ، اؾترساننسألطألت نهبثع اهؿبهآل ضا قهبؾبألآل، اهتربة

افطازآل يؿتهس كى زض ؾغوح نرتمف ؾبظنبه نكغوم ثى كبضهس و نهظوض اظ اظ نهبثع اهؿبهآل ألك ؾبظنبه، تنبن  نهظوض كطزى اهس.

ؾبظنبه، تككألالت ثعضل ألب كوچكآل كى ثى قهس و هألتآل ذبل و ثطاآل هألم ثى ايسافآل نكرم ثى وجوز آنسى اؾت )ضوزلط هػاز و 

 .(121: 1388 كألب كجوضآل،

بثع اهؿبهآل عجبضت اؾت اظ قهبؾبألآل اينألت هألطوآل كبض ؾبظنبه نسألطألت ازاضى كبض كهبه و نه تعطألف زأللط اظ نسألطألت نهبثع اهؿبهآل:

ثى عهواه ألك عههط حألبتآل زض كؿت ايساف ؾبظنبهآل و اؾتفبزى چهس لبهى زض فعبمألت يب و كبضكطز يبآل نهبثع اهؿبهآل ثى لوهى اآل 

طألت نهبثع اهؿبهآل، ؾألبؾت اظ نسأل نقهوز كى ثى عوض نوثط و نههفبهى نهبفع فطزآل كبضكهبه، ؾبظنبه و جبنعى ضا تضنأله هنبألهس.

يب و اقسانبت نوضز هألبظ ثطاآل اجطاآل ثركآل اظ وظألفى نسألطألت اؾت كى ثى جهجى يبألآل اظ فعبمألت كبضكهبه ثؿتلآل زاضز، ثى وألػى 

ثطاآل كبضنهس ألبثآل، آنوظـ زازه ثى كبضكهبه، اضظألبثآل عنمكطز، زازه پبزاـ و األجبز نحألغآل ؾبمن و نههفبهى ثطاآل كبضكهبه 

 (.188: 1393ضبألآل كمألس ثطآل و زأللطاه، ؾبظنبه )ض

اظ آهجب كى وظبألف نسألطألت نهبثع اهؿبهآل قبنم: وظبألف جصة و لعألهف، آنوظـ و ثبمهسلآل، وحفظ و هليساضآل نآل ثبقس، مصا 

ى اؾتفبزى ثيألهى اظ اؾتعساز يب و تواهبألآل يبآل ثبمقوى هألطوآل اهؿبهآل نوجوز زض ؾبظنبه اظ عطألق عطاحآل ؾألؿتن نهبؾت نبههس قألو

، نيبضت آزمنه نآل لوألس آنوظـ و ثبمهسى ؾبظآل، پطزاذت ثط اؾبؼ عنمكطز، قبألؿتلآل آنوظـ نهبؾت انكبه پصألط ذوايس ثوز.

 (.1392 قألطاظآل،ثيطى وضآل ؾبظنبه ضا افعاألف زيس )تواهس  آلن فطزآل، هليساضآل هألطوآل اهؿبهآل،

ؿبهآل اؾتواض اؾت كى ثط نبيألت اؾتطاتػألك نهبثع اهؿبهآل نفيون نسألطألت اؾتطاتػألك نهبثع اهؿبهآل، ثط هقف نين نسألطألت نهبثع اه

( نسألطألت اؾتطاتػألك نهبثع اهؿبهآل 1992) قومط و ثط ألكپبضچى قسه اؾتطاتػآل نهبثع اهؿبهآل ثب اؾتطاتػآل ؾبظنبه تبكألس نآل كهس.

هألبظ يبآل اؾتطاتػألك تنبنآل فعبمألت يبآل نوثط ثط ضفتبض زض ثط اهلألرته آهيب ثى عطاحآل و اجطاآل  ضا چهأله تونألف كطزى اؾت:

( هألع نسألطألت اؾتطاتػألك نهبثع اهؿبهآل ضا املوآل ترهألم ثطهبنى ضألعآل قسى نهبثع اهؿبهآل و 1992) ضاألت و نك نبيبه ؾبظنبه.

، ضوقآل اؾتطاتػألك نهبثع اهؿبهآل ألطألتنس اهجبن فعبمألت يبآل نوضز هظط ثطاآل كنك ثى ؾبظنبه زض ضؾألسه ثى ايسافف نآل زاههس.

ألطآل زض ثبضى نقبنس و عطح يبآل ؾبظنبه كى ثى نؿبئمآل نبههس اقتغبم، كبضنهسألبثآل، آنوظـ، پبزاـ و اؾت ثطاآل تهنألن ل

زض واقع نسألطألت اؾتطاتػألك نهبثع اهؿبهآل ثى عوض كمآل ثى ضواثظ نألبه نسألطألت نهبثع  نسألطألت عنمكطز كبضكهبه نطثوط نآل قوهس

 (.1389 )آضنؿتطاهل، اهؿبهآل و نسألطألت اؾتطاتػألك ؾبظنبه نآل پطزاظز

 

 هدیریت داًص-2-2

 نين نوضوع ألك ثى و اؾــت كطزى پألسا ؾبظنبهيب زض اآل لؿــتطزى كبضثطز اذألط يبآل زضؾــبم كى اؾــت اآل واغى زاهف نسألطألت

 ثط كبض و كؿــت و تجبضت اظ آلبيبه و عمنآل جوانع ثألكتــط انــطوظى. اؾت قــسى تجسألم كبض و كؿــت حوظى زض حألبتآل و

 كههس حفظ ضا ذوز ضقبثتآل نعألت و نست ثمهس يبآل ثطتطآل ضقبثتآل يبآل عطنى زض تواههس نآل ؾــبظنبهيبألآل فقظ كى ثبوضهس األــه

 زاهف ذوزقــبه، نوجوز زاهف اظ ثيألهى و نحألح اؾــتفبزى ثط عبموى ثتواههس و ثبقــهس ثطذوضزاض ثطتطآل زاهف قسضت اظ كى

 ايساف و يب نأنوضألت األهكى ثط عبموى زاضهس وظألفــى انطوظآل ــبظنبهيبآلؾ نسألطاه. هنبألهس عطضى ضا آه و كههس تومألــس جسألسآل

 آه نحألح نسألطألت و زاهف تومألس ثب جع انط، األه و كههس نتعبمآل و حفظ ضا ؾبظنبهآل اضظقيبآل ثركــهس، تحقق ضا ؾــبظنبه

 .هنألجبقس پصألط انكبه

 توافق عسن األه. هساضز وجوز زاهف نسألطألت تعطألف ضوآل توافقآل كههــس نآل ثألبه (2001) 1توضثه و اضوهؿــوه كى ينبهغوض

 اظ نرتمفآل تعبضألف تبكهوه واقعألت، األه عمألطغن. اؾت زاهف ألعهآل تطكألت األه زون جعء زض اثيبن و پألچألسلآل اظ هبقآل ثألكتط
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 اظ ضجذب زاهف حتآل و ؾــبظنبه كبضكهبه زاهف لطفته اذتألبض زض زاهف نسألطألت كمآل عوض ثى. اؾــت قسى اضاألى زاهف نسألطألت

 پآل زض ضا ؾبظنبه تط ثألف توؾعي و ضقس كى ثبقس، نآل ؾبظنبه زض نوجوز وظبألف اهجبن ثطاآل آه يهلبن ثى اهتكبض و ؾــبظنبه

 (.1393 ثبالزيآل و ينكبضاه، )احنسآل زاقت ذوايس

زضك وجو، اهتربة، ؾبظنبهسيآل، پبالألف و هنبألف اعالعبت اؾت ثى عطألقآل كى  نسألطألت زاهف فطاألهس ؾألؿتنبتألك جؿت

كبضكهبه زض ظنألهى ذبل ثيجوز و انالح قوز و ؾبظنبه، ثهألطت و زضك ثيتطآل اظ تجطثألبت ذوز كؿت كهس. فطاألهس نسألطألت 

لألطآل و نحبفظت زاضاألآل يوقآل اظ فطؾوزلآل و تجبيآل، ثى  ضألعآل اؾتطاتػألك، تهنألن زاهف، زض حم نؿئمى، ألبزلألطآل پوألب، ثطهبنى

 (.1390قوز )اعطاثآل و نوؾوآل،  صألطآل فعاألهسى و افعاألف يوـ ؾبظنبهآل نآلپ كهس و نهجط ثى اهعغبف ؾبظنبه كنك نآل

 

 ٍری بْرُ-2-3

 ضانبهآل ظيطؾب فيس نينتطألهز، ثيجو آلتػاؾتطا نجتهآل ثط ىألسلبز و فمؿفى ألك اهعهو ثىوضآل  ىثيط، كهوهآل قبثتض پط آلهألبزض ز

 ؾبمت نسألطألتض كى ضآلعو . ثىزثطلألطضا زض  عىجبن آليب ثرف كمألى آلفعبمألتيب اآل ىهجألطظ هينچو هساتو نآلو  يسز نآل تككألم

 غآلهطا، ازنو، ؾطنبألىض، كب وآلهألط هچواؾت،  هلوهبلو تنكبهباو  نهبثع اظثيألهى و نوثط  زىؾتفبا هنبظيط ؾب اهنمآل نسألطا فيسو 

اظ  تطنهبؾج و ثيتط چى يطو  نحألح زىؾتفبوضآل و ا ىثيط يبضككو كمألىزض كى ؾتا ىقس ؾجت نطا أله. اثبقس نآل تعالعباو 

 يط تحألب انتس كى ثطؾهس وضثب ألها ثى نعاجو ينىو  زقو تجسألم نمآل موألتآلاو ثى (تذسنبو كبالاظ  عناتومألس ) نماعو عنجنو

وضآل  ىثيط نقومى ثى توجىو  هألؿت نؿتثهآل ىقبعس ألهاظ ا هألع نب ضننكه هألؿت. ككووضآل  ىثيط عنوضو ثى توجى وهثس جبنعى

 (.1389، ضاهينكبآل و وضز هللا) آه زاضز توؾعىزض  اثؿع هقكآل

ؾبألط  ىكههس ينبيهلو  ضقعوشآل  اهعهو ثى نبهآلظؾب ؾبألطنهبثع فثطذال هؿبهآلا وآلهألط عبنم، تومألس نماعو هنألبزض  كى هجباظ آ 

 اآل ىألػو ىجبأللباظ  امص ثبقس نآل هنبظؾبوضآل  ىثيط كبيفو ألفافعزض ا نمآلا نيطا نينتطأله ينچهألهو  زقو نآل قهبذتى نماعو

 ههؿباكى  انآلألبثس چط آلينألت ثألكتطاذسنبتآل  آلنبهيبظؾب زضأله هقف اقت. زا ومنجصآه  ثى ذبنآل توجى ثبألس ى وزثو ضزاضثطذو

 (.1394)زاهكفطز و نفطآل،  ززنآللط نطثوعى تذسنب عطنىو  ضكب نحهى ظألكىتب

 ىثيط اعهواو  زلألط ضكب ثى ةنغمو و حؿهاهحو  ثىضا هس ؾبألط نهبثع اثبقس نألتووض  ىثيطو  هنهساتوو  ىهلألعا ثب ههؿباأله الط ا محب

ثبقس.  نآل ىهلألعاثآلو نهفعم  هؿبهآلا وآلهألط هنغباضعقتنبهسلآل و  زكوضلطهى و كهسوض  ىثيطضا  هنبظهيبألتب ؾبو  ظزنحقق ؾبضا  وضآل

و  تنوؾؿب زض آهؾت كى پبؾد امآل اؾو ؟ألف نآلألبثسافعا وآل وضآل ىثيط ألبو  زقو نآلوض  ىهؿبهآل ثيطا وآلهألط ألهكى چلوهىا نبا

 ثين قجألى، نماعوو يب ظأله هألباؾت الطچى ننكه . اؾتا هلوهبلو هكهبضكب آليبظهألبو هيب آؾبمت ضثى تهبؾت  نرتمف آلنبهيبظؾب

 (.1389، ضاهينكبوضزآل و  هللا) وضآل كبضكهبه ألكؿبه هألؿت قست و اوموموألت تأثألط آه يب ثط ثيطىنغنئهب  نبا ثبقهس

 كنألبثآل. ضوزنآل ضثكبآظاز  ألبو  وزهبنحس كمنى نقبثمزض  كى ؾتا زقتهبا ألب وزنحس كمنى ثى نعهآل ألكتطألهزهعزاضاآل  كنألبثآل كمنى

زض  كى نآلثبقهس نسألطألتو  نألهظ، ؾطنبألىض، كباظ  نتهوعآل آلهنوهىيبزآل، قتهبا نهبثع. ؾتاآل اجبنعى يط ؾبؾآلو ا ضآلنحو نؿأمى

اظ  نؿبئمآل ثب نعاجو تنبنآل، ؾتا ةكنألب و وزنحساآل جبنعى يط نهبثع كى هجب. اظ آنآلقوهس لطفتى ضكب ثى تذسنبو كباليب  تومألس

و  كهألن اضآلهليسو  آلثهسىجألط هنبظ عآلضا زض  كبال چلوهى، زتومألس قو كى اآلثطز، قو تومألس چلوهىز، قو تومألس چى: أله كىا قجألم

 (.1387)عواضآل و ينكبضاه، نآلثبقهس  جىانو، ألنآوض ينافطضا  ؾألؿتن قسض

 آلقكملألط ألبو  يؿتهس تجسألسهبپصألط نهبثعاظ  ضآلثؿألبو  ؾتا هنبظؾب ضذتألبزض ا وزآلنحس تنكبهبو ا نهبثع كى ألها ثى توجى ثب 

 يعألهى فنط ثى نهبثع ألها زهكط ينافط كى ضآلعو ثى، يؿتهس ةكنألب نهبثعاظ  ثعضآل ألبو  نآلعمجسضا  زآلألبظ آليبمؾب هيبآ زنجس

 وألهطاظ ا، ألسافعانآل نهبثع ألتوزنحس ثطضوظ  ثىضوظ ، تومألسو  فنهط ألفافعآه ا پآلو زض  جنعألت ألفافعا ينچهألهزاضز و  ظهألب زألبظ

، پصألطهنكبو ا نهغقآلضاى  تهيب ألهاثهبثط. هألؿت نألؿط يطلع نكبهبتآلو ا نهبثع چهأله ثط تكألى ثب وزهبنحس آليبظهألب آلضباض هنكبا

 ثى هساآلتونآه  ثى توجىو  ؾتا نؿتتطوضآل  ىثيط نؿئمىزض  هكتى ألهو ا نآلثبقس نهبثع قماحساظ  ىفبألسو  يآلظزثب كثطاحس كؿت

 (.1382)نألطهػاز، ثبقس زاضز  اضقطزض آه  هنبظؾب كى اآلجبنعىو  هنبظؾب زذو هفع
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 تنبنآل فيست، عالعبو ا غآلهطااز، نو، ؾطنبألىض، كب وآلهألط هچو هلوهبلو نهبثعاظ  نسضآكبو  نؤثط زىؾتفبو ا زثيجواآل ثط ـتال 

 (.1387)عواضآل و ينكبضاه، نآلثبقس  تآلذسنب تنؤؾؿبو  نهعتآل آلتومألس آلحسيبو وا زآلقتهبا آليبهنبظؾب اهنسألط

 

 تبییي هدل تحمیك حاضر-3

 هدیریت هٌابغ اًساًی هتغیر برای حاضر تحمیك هبٌای هدل-3-1

 قطاض نجهب نسألطألت نهبثع اهؿبهآل نتغألط ثطاآل( 2002) وألم و ثوؾمآل نسم نوضوع ثب نتهبؾت و تحقألق هظطآل نجبهآل ثطضؾآل ثب

 .پطزاظألن نآل حبضط تحقألق زض آه آليب نومفى تكطألح ثى ازانى زض كى لطفت

 ًحَُ اطالع رساًی

نهظوض اظ هحوى اعالع ضؾبهآل زض نسألطألت نهبثع اهؿبهآل اضائى تهوألط ضوقهآل اظ كن و كألف نهبثع اهؿبهآل ؾبظنبه و ازاضى انوض 

ثع اهؿبهآل زض ثى ضوظ ثطاآل اذص تهنألن يبآل نين نسألطألت نهب اجتنبعآل زض جيت ايساف ضايجطزآل ؾبظنبه نآل ثبقس كى اعالعبت

 (.1394نوفآل،  )ثبنساز اذتألبض نسألطاه نؿئوم ثلصاضز

 بیٌص در اّداف ٍ هماصد

 حساقم ثب اهؿبهآل هألطوآل تأنأله ؾبظنبه، زض نوجوز اهؿبهآل نهبثع اظ نغموة و ثيألهى اؾتفبزى نقبنس و ايساف زض نهظوض اظ ثألهف

 (.1387)عطثكبيآل،  اؾت اهؿبهآل نهبثع نسألطألت ايساف تنبنآل تحقق ثطاآل الظن يعألهى كطزه فطاين و يعألهى

 هَلؼیت کاری ثاًَیِ

 ثبثت وضآلفهب ألك اظ تجسألم ألهسافط زض ألسزتط ىپسألس ثط مكهتط معنبا اآلثط يبهنبظؾب ثبهوألى األه اؾت كى كبضآل نهظوض اظ نوقعألت

. ؾتا ألهسافط و ضفتبض مكهتط ثط تعطألف ألها زض تبكألس. كههس عبألتض ضا ظنال ضاتنقط كى يهساذو نآل هكهبضكب اظ و نآل كههس زىؾتفبا

 هكهبضكب كى قوهس نآل ثبعث ألآلضآكب ثط يبزؾتنعز ؾبذته ثط نجتهآل و قساض هؾطپطؾتب ؾألمىو ثى قألقز ضتهظب ثس نعهآل كى

 (.1388ظازى،  ضآلعبقوه و ألبض)حجب كههس ـتال ثروثآل

 ّوکاری در ٍاحد ّا

 اهؿبهآل نهبثع و ترههآل قسه واحس كألفألت حفظ و يعألهى كبيف ثطاآل كبضاألآل األجبز نهظوض ثى اضقس نسألطاه ثب نهظوض ينكبضآل

)يبقنآل  تغألألط زض ظطفألت يبآل ؾبظنبهآل اؾت األجبز ثطاآل آهيب تواهبألآل و تعيــس وألػى ثى كبضكهبه، نكبضكت يبآل زض جيت افعاألف

 (.1390ظاز،  و انأله

 هحَری هطتری

 ألعهآل نحوضآل نكتطآل .لوألهس نآل قوز نآل اضائى ألبهنكتط ثب زضؾت اضتجبط و پبألساضآل جيت زض كى ايسافآل و ثطهبنى كمألى ثى

 ضوـ ثب انط األه كى ثوز نكتطألبه نهسآل ضضبألت افعاألف ثطاآل تالـ زض ثبألس ينواضى ظنألهى األه زض و اؾت نكتطآل ثب حق ينألكى

 پصألط نكبها...  و نكتطألبه ثب نهظن و نساون اضتجبط نهبؾت، قألنت ينطاى ثى كألفألت ثب نحهوم ألك اضائى جنمى اظ نرتمفآل يبآل

 ثب ثتواه تب ثبقس پصألط انكبه نكتطألبه ثب نهغقآل و زضؾت اضتجبط هتألجى زض تواهس نآل نؿبئم األه تنبنآل ثى توجى. ثبقس نآل

 و پبألساضآل جيت زض ضا ضايكبضيب ثيتطأله ثتواه ينچهأله و هنوز اقسان يب آه نهسآل ضضبألت جيت زض ثتواه الظن اعتنبزؾبظآل

 (.1392)ؾألسنجألسآل،  ثؿت كبض ثى نكتطألبه وفبزاضآل

 تسْین اطالػات

ؾطقت و  )ضحنبه زاضز اقبضى كبضا و اآل اثطثرف قألوى ثى كبضكهبه ثب زاهف تؿيألن جيت ؾبظنبه تواهبألآل ثى اعالعبت تؿيألن

 (.1387افؿط،

 ّوکاری بیي ٍاحد ّا

 تؿيألن كبضكهبه، نألبه بطاضتج األجبز نوجت اهؿبهآل نهبثع آل توؾعى يبآل فعبمألت كى يب نألعاهآل واحس ثأله نهظوض اظ ينكبضآل

 (.1388)توهكى هػاز و زاوضآل،  قوز نآل لطويآل و تألنآل يبآل فعبمألت ملألطآل قك و ؾبظنبه زض و زاهف اعالعبت
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 حمَق

 لطزز نآل پطزاذت اقتهبزآل ثهلبى ألب نوؾؿى يط زض كبضكهبه يبآل فعبمألت ججطاه ثى كى اؾت اآل يعألهى پطزاذت حقوق اظ نهظوض

 .(1394)تطاثآل و ينكبضاه، 

 

 هدیریت داًص هتغیر برای حاضر تحمیك هبٌای هدل-3-2

 كى لطفت قطاض نسألطألت زاهف نجهب نتغألط ثطاآل (1999) هألونه و كهطاز نسم نوضوع ثب نتهبؾت و تحقألق هظطآل نجبهآل ثطضؾآل ثب

 .پطزاظألن نآل آه يبآل نومفى تكطألح ثى ازانى زض

 داًص خلك

 زاهف تؿرألط و ككف ،توؾعى قبنم و اؾت ؾألؿتن ثى جسألس زاهف وضوز ثب تجظنط كى اؾت يبألآل فعبمآل ثطلألطهسى زض نطحمى األه

 (.1389)حقألقت نهفطز و يوقألبض،  قوز نآل

 داًص ًگْداری ٍ حفظ

 نآل اقبضى كى عبنمآل نينتطأله ثى نبحجهظطاه ضاؾتب األه زض. كهس نآل نبهسلبض ؾألؿتن زض ضا زاهف كى يبألآل فعبمآل اظ اؾت عجبضت

 زهجبم ثى يب ؾبظنبه الط. زاهف هليساضآل و حفظ ثطاآل ؾبظنبه تواهبألآل اظ اؾت عجبضت آه و اؾت هبن آلؾبظنبه حبفظى كى كههس

 زأللطآل حبفظى اظ آهيب. كههس ثؿهسى ؾبظنبهآل حبفظى اظ اؾتفبزى و األجبز ثى تهيب هجبألس يؿتهس، نوثط زاهف نسألطألت ألك ثى زؾتألبثآل

 نوثط ظنبهآل نطفبً زاهف نسألطألت. اؾت هيفتى زاهف نرعه و نهجع تطألهنين حبفظى األه. كههس نآل ألبز 1فطزآل حبفظى عهواه تحت

 يوقألبض، و نهفطز حقألقت) كههس تقوألت ضا ألكسأللط و ثبقهس زاقتى وجوز ين كهبض زض ؾبظنبهآل حبفظى هوع زو األه كى ثوز ذوايس

1389.) 

 داًص تسْین یا اًتمال

 اهتقبم ثطاآل قسى اهتربة يبآل ضوـ. اؾت زاهف اضائى و پبالألف تفؿألط، ،تطجنى ،اضتجبط هظألط لوهبلوهآل ثؿألبض ضفتبضيبآل قبنم 

 يبآل عبنم و يب هظبن ثمكى قوز، هنآل اهجبن يب اهؿبه عطألق اظ تهيب زاهف اهتقبم. زاضز تبثألط ظنألهى األه ضوآل ثط ثؿألبض زاهف

 اهطغآل امنممآل ثأله نغبمعبت وؾؿىن زض ؾبظنبهآل ألبزلألطآل قبثمألت و فكطآل يبآل ؾطنبألى ثأله آل ضاثغى يؿتهس هألع زأللطآل ذوزكبض

 آه وؾألمى ثى كى فطآألهسآل ثى و لطزز نآل اعالق آه اهتكبض ألب زاهف اهتقبم ثى زاهف تؿيألن. زاضهس عيسى ثط ضا نألبهجآل هقف كى

 و نهفطز حقألقت) زاضز اقبضى ألبثس، نآل اهتقبم زأللط لطوى ثى لطوى ألك اظ و يب لطوى ثى اقربل اظ زأللط، فطزآل ثى فطزآل اظ زاهف

 (.1389 يوقألبض،

 داًص کارگیری بِ ٍ استفادُ

 يألچ ذوز زاهف اظ كى زاهكنهسآل. قـوز لطفتـى كـبض ثـى كـى ثوز ذوايس اضظقنهس ظنبهآل. هألؿت اضظقنهس ذوز ذوزآل ثى زاهف

 زض ثبألس ؾبظنبهآل زاهف عوضكمآل ثى. زاقت هروايس اضظقآل يألچ زأللـطاه، ثـطاآل وآل زاهـف قغعبً كهس، هنآل اآل اؾتفبزى لوهى

 جبآل زض ضا زاهـف نحألح قكم هتواهس ضاحتآل ثى ؾبظنبهآل الط. قوز لطفتى كبض ثى ؾبظنبه نحهوالت و فطآألهـسيب ذـسنبت، جيت

 ذالقألت و هوآوضآل كى ظنبهآل. قوز نواجى نـككم ثـب ذـوز ضقبثتآل يبآل نعألت حفظ زض اؾت ننكه هنبألس نكرم آه نهبؾت

 حقألقت) هنبألس قتبة ؾبظنبه اظ نهبؾت قكمآل زض زاهف زضؾت هوع ألبفته زض ثبألـس ظنبهؾـب اؾـت، انـطوظ جيبه زض پألطوظآل ضاى

 (.1389 يوقألبض، و نهفطز

 

 بْرُ ٍری هتغیر برای حاضر تحمیك هبٌای هدل-3-3

 اظ عوانم ثؿألبضآل. زاهؿت اجتنبعآل و فطيهلآل نبمآل، اقتهبزآل، ألك نتغألط ضا آه نألتواه كى اؾت ثعسآل چهس نفيونآل ثيطى وضآل

 هألطوآل يط ؾبظنبه نهجع نينتطأله كى آهجبألآل اظ. زاضهس هقف نتغألط األه زض تعألأله كبضكهبه، كبضآل هلطقيبآل تب لطفتى كهوموغآلت

                                                           
1
 - Individual Memory 
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 ؾبظنبه يط پألكطفت نوفقألت و و نألكوز نحؿوة ثيطى وضآل ثيجوز كمألسآل عوانم ألكآل اظ اهؿبهآل هألطوآل ثهبثطاأله اؾت، آه اهؿبهآل

 زض و زازى اهس اهجبن ضا نغبمعبتآل نحققبه كبضكهبه، ثيطى وضآل ثيتط نألعاه قهبذت ثطاآل. اضزنؿتقألن ز اضتجبط آه اهؿبهآل هألطوآل ثب

 ثيطى نتغألط اچألو ثطاآل نسم نوضوع ثب نتهبؾت و تحقألق هظطآل نجبهآل ثطضؾآل ثهبثطاأله ثب كطزى اهس عطاحآل اچألو ضا هيبألت نسم

 .ألنپطزاظ نآل آه يبآل نومفى تكطألح ثى ازانى زض كى لطفت قطاض وضآل نجهب

 (.1391)امواهآل و ينكبضاه،  زاضز اقبضى اهجبن كبض زض نيبضت و زاهف ثى كى 1تواهبألآل .1

 و امواهآل) زيس وقتآل اهجبن چى زض ضا كبضآل چى كى ثساهس ثبألس فطز ألعهآل زاضز، هقف اقبضى ازضاك ثى كى قهبذت ألب 2وضوح .2

 (.1391 ينكبضاه،

 (.1391 ينكبضاه، و امواهآل) اؾت هألبظنهس آه ثى وظبألف اهجبن ثطاآل فطز كى ؾبظنبهآل اؾت حنبألت آه اظ نهظوض كى 3كنك .3

 (.1391 ينكبضاه، و امواهآل) آنألع نوفقألت عوض ثى وظألفى اهجبن ثى نألم اؾت، ألعهآل قغمآل اهلألعـ ينبهب كى 4تنبألم .4

 (.1391 ينكبضاه، و امواهآل) ضؾنآل زوضى اآل هظبضت و ضوظاهى عنمكطز ثبظذوضز ألعهآل ،5اضظألبثآل .5

 (.1391 ينكبضاه، و امواهآل) زاضز اضتجبط اهؿبهآل هألطوآل ثب ضاثغى زض نسألط ثوزه تهنألنبت نعتجط و قبهوهآل ثى كى 6اعتجبض .6

 نآل قوز آهيب نبههس و قواهأله زومتآل ثبظاض، قطاألظ تغألألط ضقبثت، قبنم كى اؾت ذبضجآل آه عوانم اظ نهظوض كى 7كبض نحألظ .7

 (.1391 ينكبضاه، و امواهآل)
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 هفَْهی تحمیك هدل-4

 

 
 (1980) گلداسویت ٍ ؛ ّرسی(1999) ًیَهي ٍ ؛ کٌراد(2002) ٍیل ٍ بَسلی: ( هدل هفَْهی تحمیك هٌبغ1) ضکل

 

 پژٍّص ضٌاسی رٍش-5 

 األطظ ضوز،نآل ضثىقنب زآلثطضكب يفوپػ فيس هظط اظ. ؾتا ذتىزاپط نتغألطيب تونألف ثى هچو ،ؾتا تونألفآل حبضط يفوپػ ضوـ

 پألنبألكآل آليفيبوپػ نعألت نينتطأله ؾتا ىقس نهجبا پألنبألكآل ضوـ ثى كى زاضز زثطضكب ؾبظنبه آنوظـ و پطوضـ زض آه هتبألج

 ؾهجف ثطاآل (2002) وألم و اؾتبهساضز ثوؾمآلپطؾكهبنى اظ  ،حبضط يفوپػ زض تعالعبا زآوضآللط اضثعا .هيبؾتآ تعنألن قبثمألت

 اهؿبهآل؛ پطؾكهبنى هألطوآل ضآلو ثيطى ؾهجف ثطاآل (1980) لمساؾنألت و يطؾآل اؾتبهساضز اهؿبهآل؛ پطؾكهبنى نهبثع نسألطألت

 اآلپهجلعألهى ؼنقألب اظ بـيامؤـؾ هـألا هجفـؾ اآلثط. ؾتا زاهف نسألطألت ؾهجف ثطاآل( 1999) هألونه و كهطاز اؾتبهساضز

 اظ آلنهسىثيط ثب آللألط اظىهسا اضثعا ألآلضوا .زنآلقو زىنطـق آلطـلألاظىسـها آلبـيؼنقألب ألجتطألهضا اظ ألكآل كى قس زىؾتفبا تمألكط

و  854/0، 926/0پبألبألآل ثب اؾتفبزى اظ آمفبآل كطوهجبخ ثى تطتألت ثطاآل ؾى نتغألط ثطاثط  .ؾألسض تأألألس ثى ضايهنبه و اؾتبز ذجطلب

كبضكهبه آنوظـ و پطوضـ هبحألى  ،يفوپػ ألها ضآلنبآ جبنعينحبؾجى قس كى هكبه اظ پبألبألآل قبثم قجوم اثعاض تحقألق زاضز،  933/0

هنوهى  حجن آوضزه ثسؾت ثطاآل ثبقس نآل هفط 130 ثب ثطاثط آهيب تعسازكم ىك قسى لطفتى هظط زض ألك و زو قيطؾتبه ظايساه

 و تجعألى و قسى قألس هفط 97 نوضلبه، جسوم زض هفط 130 جبنعى ثطاآل هنوهى حجن قسى، اؾتفبزى نوضلبه اؾتبهساضز اظجسوم

جعألى و تحمألم زازى يب ثب ؾبزى ثوز ثطاآل ت فآلزتهب لطزألس ضوـ هنوهى لألطآل اهجبن هبنى پطؾف 97 ثطاؾبؼ اعالعبت تحمألم

 ثوزه هطنبم) پػويف نفطوضبت ثطضؾآل ثطاآل كومنولطوف-اؾنألطهف آظنوه اؾتهجبعآل آنبض اظ Spss v23اؾتفبزى اظ هطن افعاض 

 .اؾت لطزألسى اؾتفبزى فطضألبت آظنوه ثطاآل ضلطؾألوه تحمألم اظ و( نتغألطيب
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 پژٍّص یافتِ ّای-6

 آزهَى ًرهال بَدى دادُ ّا

 هنوزه ثطاآل نكرم كومنولطوف-اؾنألطهف آظنوه اظ اؾتفبزى ثب يب زازى هجوزه ألب ثوزه هطن فطو اثتسا تحقألق، اظ ثرف األه زض

 پصألطفتى اهجبن تحقألق يبآل اؾبؼ فطضألى ثط تحمألميب ؾپؽ. اؾت پصألطفتى اهجبن هبپبضانتطألك و پبضانتطألك آظنوهيبآل اظ اؾتفبزى

 .اؾت

 لوَگرٍفکَ-اسویرًف آزهَى از حاصل ًتایج :(1جدٍل )

 هتألجى هطنبم/ غألط هطنبم ثوزه توظألع Pنقساض  K-Sنقساض  nتعساز  نتغألط

 هطنبم 223/0 690/1 97 اهؿبهآل نهبثع نسألطألت

 هطنبم 268/0 652/1 97 زاهف نسألطألت

 هطنبم 629/0 073/2 97 وضآل ثيطى

 

ؿتهس. مصا ثطاآل ثطضؾآل ضواثظ ثأله ( نكبيسى نآل قوز كى نتغألط يبآل تحقألق اظ توظألع هطنبم ثطذوضزاض ي1) جسوم نغبثق

 زو يط زض هنطات توظألع ثى األهكى توجى ثب زأللط عجبضت ثى. كطز نتغألطيبآل تحقألق نآل تواه اظ آظنوه يبآل پبضانتطألك اؾتفبزى

پبضانتطألك نوضز  آظنوه كى هنبألألن اؾتفبزى نآل پبضانتطألك آنبض ضوقيبآل اظ ثبقس، نآل هطنبم آهيب نقألبؾيبآل ذطزى و نقألبؼ

 .ثبقس ثطاآل آظنوه فطضألبت تحمألم ضلطؾألوه نآل زىاؾتفب

 

 یافتِ ّای استٌباطی تحمیك-7

 فرضیات آزهَى

 .پطزاظألن نآل تحقألق فطضألبت تحمألمآل ثطضؾآل ثى ضلطؾألوه تحمألم آظنوه اظ اؾتفبزى ثب قؿنت األه زض

 فرضیِ اٍل آزهَى

 .زاضز نعهبزاضآل ظايساه تبثألط قيطؾتبه پطوضـ و آنوظـ كبضكهبه وضآل ثيطى ثط اهؿبهآل و نومفى يبآل آه نهبثع نسألطألت

 ٍری بْرُ بر اًساًی هٌابغ تاثیر هدیریت هٌظَر بِ چٌدگاًِ رگرسیَى ًتایج :(2) جدٍل

نتغألط پألف 

 ثأله

نتغألط 

 نالك

ضطألت ينجؿتلآل 

 چهسلبهى

ضطألت 

 تعألأله
 tآنبضى  ثتب نعهبزاضآل Fآنبضى 

ؾغح 

 نعهبزاضآل

نسألطألت نهبثع 

 اهؿبهآل

 ثيطى

 وضآل
0.867 0.752 387.833 0.000 0.867 19.693 0.000 

 

 (P<%5)ضوآل نسألطألت نهبثع اهؿبهآل زض ؾغح اظ ثيطى وضآل ثألهآل پألف ضلطؾألوه زيس، نآل هكبه (2) جسوم كى ينبهغوض

 اظ توجيآل قبثم ثرف كى زيس نآل ضطألت تعألأله هكبه نقساض ينچهأله،. ثبقس نآل 387.833 ثب ثطاثط F نقساض و اؾت زاض نعهآل

قوز ينچهأله ثب توجى ثى األهكى ضطألت ثتب نثجت  نآل ثألهآل پألف نسألطألت نهبثع اهؿبهآل توؾظ( زضنس 2/75) وضآلثيطى  واضألبهؽ

 پطوضـ و آنوظـ كبضكهبه وضآل ثيطى ثط اهؿبهآل نهبثع نسألطألتاؾت هكبه زيهسى تبثألط نثجت و نؿتقألن نآل ثبقس ثهبثطاأله 

 .زاضز (P<%5) نعهبزاضآل تبثألط ظايساه قيطؾتبه

 ٍری بْرُ بر اًساًی هٌابغ هدیریت ّای تاثیر هَلفِ هٌظَر بِ چٌدگاًِ رگرسیَى تایجً :(3) جدٍل

 نتغألط پألف ثأله
نتغألط 

 نالك

ضطألت ينجؿتلآل 

 چهسلبهى

ضطألت 

 تعألأله
 tآنبضى  ثتب نعهبزاضآل Fآنبضى 

ؾغح 

 نعهبزاضآل

 0.000 3.826 0.251 0.000 89.743 0.856 0.925 وضآل ثيطى هحوى اعالع ضؾبهآل
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ايساف و  ثألهف زض

 نقبنس
0.346 5.576 0.000 

نوقعألت كبضآل 

 ثبهوألى
0.133 2.318 0.022 

ينكبضآل زض واحس 

 يب
0.380 6.054 0.000 

 0.018 2.389 0.160 تؿيألن اعالعبت

 0.003 3.055 0.141 نكتطآل نحوض

ينكبضآل ثأله 

 واحسيب
0.299 4.290 0.000 

 0.000 6.329 0.449 حقوق

 

نسألطألت نهبثع اهؿبهآل زض  ضوآل نومفى يبآل اظ ثيطى وضآل ثألهآل پألف ضلطؾألوه زيس، نآل هكبه (3) جسوم كى ينبهغوض

 ثرف كى زيس نآل ضطألت تعألأله هكبه نقساض ينچهأله،. ثبقس نآل 89.743 ثب ثطاثط F نقساض و اؾت زاض نعهآل (P<%5)ؾغح

قوز ينچهأله ثب توجى  نآل ثألهآل پألف نومفى يبآل نسألطألت نهبثع اهؿبهآل توؾظ (زضنس 6/85) ثيطى وضآل واضألبهؽ اظ توجيآل قبثم

 ثيطى ثط اهؿبهآل نهبثع نسألطألت يبآل نومفىثى األهكى ضطألت ثتب نثجت اؾت هكبه زيهسى تبثألط نثجت و نؿتقألن نآل ثبقس ثهبثطاأله 

 .زاضز (P<%5) ظايساه نعهبزاضآل قيطؾتبه پطوضـ و آنوظـ كبضكهبه وضآل

 ٍمفرضیِ د آزهَى

 .زاضز ظايساه تبثألط قيطؾتبه پطوضـ و آنوظـ كبضكهبه وضآل ثيطى ثط زاهف نسألطألت

 

 ٍری بْرُ بر داًص تاثیر هدیریت هٌظَر بِ چٌدگاًِ رگرسیَى ًتایج :(4جدٍل)

نتغألط پألف 

 ثأله

نتغألط 

 نالك

ضطألت ينجؿتلآل 

 چهسلبهى

ضطألت 

 تعألأله
 tآنبضى  ثتب نعهبزاضآل Fآنبضى 

ؾغح 

 نعهبزاضآل

هبثع نسألطألت ن

 اهؿبهآل
 0.000 11.143 0.653 0.000 124.158 0.426 0.653 وضآل ثيطى

 

 اؾت زاض نعهآل (P<%5)ضوآل نسألطألت زاهف زض ؾغح اظ ثيطى وضآل ثألهآل پألف ضلطؾألوه زيس، نآل هكبه (4) جسوم كى ينبهغوض

 ثيطى وضآل واضألبهؽ اظ توجيآل قبثم ثرف كى زيس نآل ضطألت تعألأله هكبه نقساض ينچهأله،. ثبقس نآل 124.158 ثب ثطاثط F نقساض و

قوز، ينچهأله ثب توجى ثى األهكى ضطألت ثتب نثجت اؾت هكبه زيهسى تبثألط  نآل ثألهآل نسألطألت زاهف پألف توؾظ( زضنس 6/42)

 نعهبزاضآل تبثألط ظايساه قيطؾتبه پطوضـ و آنوظـ كبضكهبه وضآل ثيطى ثط زاهف نسألطألتنثجت و نؿتقألن نآل ثبقس، ثهبثطاأله 

(P<%5) زاضز. 

 

 پیطٌْادّا ٍ گیری ًتیجِ-8

 قيطؾتبه پطوضـ و آنوظـ كبضكهبه وضآل ثيطى ثط زاهف نسألطألت و اهؿبهآل نهبثع تبثألط نسألطألت ثطضؾآل يسف ثب پػويف األه

 ثيطى ثط اهؿبهآل و نسألطألت زاهف نهبثع نسألطألت كى زاز هكبه يب زازى تحمألم و تجعألى اظ حبنم هتبألج اؾت؛ پصألطفتى ظايساه اهجبن
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ينچهأله ثألكتطأله تبثألط ضا نسألطألت نهبثع  .زاضز (P<%5) نعهبزاضآل تبثألط ظايساه قيطؾتبه پطوضـ و آنوظـ كبضكهبه وضآل

اهؿبهآل ثط ثيطى وضآل زاقت ثسأله نعهآل كى ثب نسألطألت نحألح نهبثع اهؿبهآل نآل تواه ثيطى وضآل ضا افعاألف زاز و اظ ثأله نومفى يبآل 

 ثط ثيطى وضآل كبضكهبه زاضز. نسألطألت نهبثع اهؿبهآل ثألكتطأله تبثألط ضا نألعاه حقوق

 :ززلط نآل ئىاضا ألمش حقط ثى تآلزاپألكهيب تحقألق هتبألج ثى توجى ثب

 آلـيولط ضبـك و آلـألاعلطـجن لـفطيه وضـپط ثب كههس ؾعآل كى ؾتا ألها ضكب اآلثتسا زض هنبظؾب اآلثط ئىاضاقبثم زاتپألكهيب 

 .سـهاضثلص أثألطـت زوـذ ضآلكب ألهسافط ثط يبآه عطألق اظ تب ثبقهس قتىزا آلثألكتط هفزا تؿيألن هنبظؾب هكهبضكب كى كههس ضآلبـك

 اآلثط ثبقس ذوثآل ضاى ؾتا ننكه هنبظؾب اآلثط نهتؿت جتنبعآلا و ألهتطهتآلا آلقجكىيب اظ زىتفبـؾپألكهيبز نآل قوز ثب ا 

 هنبظؾب ثب و لطألكسأل ثأله هكهبضكب زعتنبا تب ألكسأللط ثب يبآه ثألكتط تعبنم و ينچهأله و هنبظبـؾ سـألهافط ثب هكهبضكب زهكط لألطزض

 .زوـق اضثطقط

 زض بـيآه زازه كتضبـنك ينچهأله و هكهبضكب اظ ضذوظثب لطفته ثب هسانآلتو هؿبهآلا نهبثع نسألطألت حسوا قوز نآل پألكهيبز 

 حسزواذو و تنباقسا ثى هؿجت ضا يبآه ضبألتض ىغألط و قغم حآلاعط ز،عنمكط ألبثآلاضظ زاـ،پب ؾألؿتن اظ نـعا زوـذ تنباسـقا

 .سـثجطه بالـث هؿبهآلا نهبثع

 

 هٌابغ

 نومف. هكط :تيطاه .املويب ،ألبتهظط ،ألفتعبض :آلهأل( كبضآفط1381) نحنوز ،آلبهألزاض احنسپوض .1

كبضكهبه  تألزاهف و ضاثغي آه ثب ذالق تألطأل( اؾتقطاض نس1393) آلنحنس عم ،آلعطث ألآلطظاألن ؛آلنيس سألؾ ،آلثبال زي آلاحنس .2

 هين، زوضى ،37هبجب، قنبضى آلنهبثع اهؿبه آلجألتطو آلهمهبنى عمناؾتبه نبظهسضاه(، ف آلاهتظبن آلهبجب )نوضز نغبمعى: فطنبهسي

 .48 تب 29 نم

 .16 ضيقنب ،تسثألط نبيهبنى. "يبهنبظؾبزض  هفزا نسألطألت هبكبنآل"( 1388) .نهغفآل آل،جعفط. هپألنب اه،ذوا .3

زاهف زض زاهكلبى  تألطألنس آلاجطا عاهألو ن آل( ضاثغى اقسانبت نهبثع اهؿبه1391اهللا ) تألحج ،ألآل؛ زعبهألضوحبهآل، حؿ افرنآل .4

 .1، قنبضى.2 ؾبم ،آلو اعالع ضؾبه آلنكيس، نجمى پػويكهبنى كتبثساض آلفطزوؾ

 نهعتآل ىهكلبزا ضاتهتكبا اه،تيط. "(ظآلؾبزىپألبو  آللألطاظىهسا ،يبمنس ،نفبيألن) هفزا نسألطألت"( 1389) ؼعجب اظى،فطا .5

 زون. حچب ،نألطكجألطا

 ،ثآلاعطا نحنس ؾألسو  هؾألبضپب عمآل تطجنى ض؛ثبآ ا،جطا ،ألهوتس: ؿبهآلها نهبثع آلتػاؾتطا ،(1389ألمه)ا نكومن ؛پألتط ثبنجطلط .6

 .فطيهلآل آليب يفوپػ فتطز اه،تيط ن،ؾو حچب

و  هفزا نسألطألت اآلجعا ثأله ثغيضا لطؾألوهآلض تحمألم( 1391) عمآل ض،ألنبهپو؛ انألطحؿه آل،ؾألسعبنط؛ ةألعقو ،ألهآشض ضآلثس .7

 .50- 35، نم 15 ضيقنب ،قآلوضظ نسألطألت ،هؿبهآلا نهبثع زعنمكط

اقسانبت ضايجطزآل نسألطألت نهبثع اهؿبهآل و عنمكطز هوآوضآل: ثب تبكألس ثط هقف  (1389نجتجآل؛ ضهججطآل، نطألن) ثطونهس، .8

 .54تب  41، نم 24 قنبضى ،6 نسألطألت زاهف، توؾعى اهؿبهآل پمألؽ، زوضى

 نعمو ىهكلبزا عمنآل نجمي "؟لطفت ضثىكبضا  هفزا نسألطألت اهنآلتو چلوهى"( 1389) .ؾعألس ظازى،نف. واكألىظ آل،پألط .9

 .38 ضىقنب ،ألهوقع پعقكآل

 تـقاهليسو  ظـحف طـث نؤثط نماعو آلسـثه تـموألو ا بألآلـقهبؾ(، 1388)هلـيوق طـنألا ،نيطعمآل. عمآل آل،جيبهلألط .10

 .37-56، ل 29 ضىقنب ،يكتن مؾب ،جتنبعآلو ا هؿبهآلا نعمو يكهبنىوپػ،سـؾبن هنبظبـؾ مـنتره هبـكهضكب

نهبثع  تألطألاقسانبت نس طأل( تبث1394ثؿتبه آثبز، نحجوة ) آل؛ وجوزآلنجتج سى،أل؛ جيبهسآلذبمم، عم آلضزاوز؛ ؾبال ب،ألزاوزه .11

 هألكهفطاهؽ ث ح،ألزاهف نط نألو تؿي آلزاهف ضنه نأل: هقف تواهنهسؾبظ تؿيآلازاضك قسى ثط عنمكطز ؾبظنبه آلاهؿبه

 .طاألو ترتألپطزاظ پب سىألا طاهألسنوؾؿى ن ،آلزث-انبضات ،آلو عمون اهؿبه تألطألنس آلامنمم
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 آلهألزض ثيجوز كبضآفط آلنهبثع اهؿبه تألطأل( ثطضؾآل و تجألأله هقف نس1390عجبؼ ظازى، حؿه ) ؛آلنألط عم ،آلهقو ؾألس .12

 .19هبجب، ؾبم پهجن، قنبضى  آلفهمهبنى نهبثع اهؿبه ،آلؾبظنبه

 توؾعى سألهآفط زعنمكطزض  هفزا نسألطألت هقف( 1390) هيقبز نحنس ،كآلزثهب؛ ا... تعع ظازى، آلنغطا ؛نألطا ه،نبهألب .13

 ىهككسزا ت،عالعبا وضآلفهب نسألطألت ز،ألع هؾتبا اضفعا نهط نهعت SME آلقطكتيب هنواپألط يكآلوپػ جسألس منحهو

 .150 تب 133 نم، 8 ضىقنب، 3زوضى  اه،تيط ىهكلبزا نسألطألت
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Abstract 

The purpose of the present study is to investigate the effect of Human Resources Management and Knowledge 

management on the productivity of the employees of the Department of Education in Zahedan. This research is 

descriptive-practical and of survey type. The statistical population of the present study includes the employees of 

the Department of Education in districts 1 and 2 of Zahedan who were 130 subjects and 97 subjects were 

selected through simple random sampling and based on Morgan standardized table. Busli and Will's standardized 

questionnaires of Human Resources Management (2002); Hersy and Goldsmith's productivity questionnaire 

(1980) and Conrad and Newman's knowledge management questionnaires (1999) were used. Facial and content 

validity were used for determining the validity of the questionnaires and Cronbach's alpha was used for 

determining the dependability of the questionnaire which was calculated respectively as 0/926, 0/854 and 0/933. 

Regression analysis was used for hypothesis testing. The results obtained from data analysis showed that Human 

Resources Management and Knowledge Management have a significant effect on the productivity of the 

employees of the Department of Education (P<%5). Also, the highest degree of effect belonged to Human 

Resources Management and from among the components of Human Resources Management, the amount of 

salary had the utmost effect on employees' productivity. 
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