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Abstract 

Background: Motivation is one of the effective factors in increasing employees’ efficiency in an 

organization. One of the most common theories for assessment of motivation is Maslow's 

hierarchy of needs whose results can be used to increase organizational efficiency. This study 

aimed to determine the effects of motivational factors based on Maslow's hierarchy on increase of 

efficiency from the viewpoints of the staff of Shiraz University of Medical Sciences in 2014. 

Methods: This descriptive, cross-sectional study was conducted on 100 staff working at the 

central building of Shiraz University of Medical Sciences selected through stratified sampling and 

simple random sampling methods. The study data were collected using a questionnaire including 

the effective factors in increasing efficiency based on Maslow's hierarchy. The collected data were 

entered into the SPSS statistical software (v. 18.0) and analyzed using descriptive statistics, T-Test, 

and ANOVA. 

Results: The results showed that the highest and lowest mean scores were related to need for self-

actualization and need for prestige, respectively. Besides, no significant association was found 

between the effect of Maslow’s hierarchy of needs on increase of efficiency and demographic 

characteristics (P>0.05). 

Conclusions: According to the results, need for self-actualization followed by need for belonging, 

need for security, physiological needs, and need for prestige were priorities of effect on efficiency. 

Therefore, organizations’ managers and authorities are recommended to apply appropriate 

motivational factors based on these priorities and needs. 
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صدرا پشضکی علـــًم مجــــلٍ   

43 تا 33صفحات  ،1313 ، سمستان1 ضمارٌ ،3 ديرٌ  

11/10/13: دريافت تاريخ  01/11/13: پذيزش تاريخ   
 

 يخدمات پشضکی علًم داوطگاٌ ستادی کارکىان در کارايی افشايص بز اوگیشضی عًامل رابطٍ

 1313سال در سضیزا درماوی بُداضتی

 4، ػجبط ثزسگز3، عؼید حبجیبى دؽتىی*2، جَاد جَاى ًَلبثی1، ػزفبى خَارسهی1راهیي رٍاًگزد

 اعتبدیبر هدیزیت خدهبت ثْداؽتی ٍ درهبًی، داًؾىدُ هدیزیت ٍ اطالع رعبًی پشؽىی، داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽیزاس، ؽیزاس، ایزاى1
 زاس،یؽی پشؽى ػلَم داًؾگبُدُ هدیزیت ٍ اطالع رعبًی پشؽىی، وویتِ تحمیمبت داًؾجَیی داًؾى ثْداؽت، التصبد ارؽدی وبرؽٌبعی داًؾج2َ

 ىزایا زاس،یؽ
 ، اصفْبى، ایزاىارؽد التصبد ثْداؽت، داًؾگبُ ػلَم پشؽىی اصفْبى وبرؽٌبعی داًؾجَی3
 ، یشد، ایزاىداًؾجَی وبرؽٌبعی ارؽد رؽتِ ارسیبثی فٌبٍری عالهت داًؾگبُ ػلَم پشؽىی یشد4

 

 چکیدٌ

در ثزرعای اًگیاشػ،   ّاب   تزیي تئَری اًگیشػ یىی اس ػَاهل هَثز در افشایؼ وبرایی وبروٌبى در عبسهبى هی ثبؽد. یىی اس رایج مقدمٍ:

ایاي هطبلؼاِ ثاب ّاد       تَاى ثزای افشایؼ وبرایی در عبسهبى اعتفبدُ وازد.  ًظزیِ علغلِ هزاتت ًیبسّبی هبسلَ اعت وِ اس ًتبیج آى هی

ػَاهل اًگیشؽی ثز اعبط علغلِ هزاتت ًیبسّبی هبسلَ ثز افشایؼ وبرایی اس دید وبرهٌداى عتبدی داًؾاگبُ ػلاَم پشؽاىی     تؼییي راثطِ

 اًجبم گزفت. 1393ؽیزاس در عبل 

ًفز اس وبرهٌداى عتبدی داًؾگبُ ػلاَم پشؽاىی    100تحلیلی ثَد وِ ثز رٍی-هطبلؼِ حبضز یه ثزرعی همطؼی تَصیفی: مًاد ي ريش

ای هتٌبعت ثب حجن ٍ تصبدفی عبدُ اًجبم گزفت. اطالػبت ثب اعتفبدُ اس پزعؾٌبهِ ػَاهل اًگیشؽی هؤثز ثز افشایؼ  رٍػ طجمِ ؽیزاس ثب

ٍ آهبر تَصایفی ٍ   SPSS 18.0وبرایی ثز اعبط علغلِ هزاتت ًیبسّبی هبسلَ جوغ آٍری ؽد. ثزای تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّب اس ًزم افشار 

 اعتفبدُ ؽد. t-testٍANOVA آسهَى ّبی تحلیلی 

ًتبیج ًؾبى داد وِ ثیؾتزیي ٍ ووتزیي هیبًگیي ًوزُ تبثیز ًیبسّبی هَرد ثزرعی اس علغلِ هزاتت ًیبسّبی هابسلَ ثاز افاشایؼ     َا:يافتٍ

ی هاَرد  ّوچٌیي، ثیي هیابًگیي تابثیز ًیبسّاب    .وبرایی اس دید وبروٌبى هزثَط ثِ ًیبس ثِ خَدؽىَفبیی ٍ ًیبس ثِ لدر ٍ هٌشلت ثَدُ اعت

ری ٍجاَد  دا یچ یه اس اثؼبد ارتجبط آهبری هؼٌیثزرعی اس علغلِ هزاتت ًیبسّبی هبسلَ ثزافشایؼ وبرایی ثب هتغییزّبی دهَگزافیه در ّ

 (.<05/0Pًداؽت )

فیشیَلَصیاه،   اهٌیت، ًیبسّابی  ثِ ًیبس، تؼلك ثِ ًیبس : ثب تَجِ ثِ ایي وِ ثؼد ًیبس ثِ خَدؽىَفبیی در اٍلَیت اٍل ٍگیزی وتیجٍبحث ي 

گزدد هدیزاى ٍ هغائَنى عابسهبى ثاز اعابط ایاي       ّبی ثؼدی تأثیز ثز وبرایی لزار گزفتٌد؛ پیؾٌْبد هی هٌشلت در اٍلَیت ٍ لدر ثِ ًیبس

 ّبی افزاد، ػَاهل اًگیشؽی هتٌبعجی را ثِ وبر گیزًد. اٍلَیت ّب ٍ ًیبسّب ٍ خَاعت

 بی هبسلَاًگیشػ، وبرایی، علغلِ هزاتت ًیبسّ: کلیدی گانياص

                                                           
*
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 مقدمٍ

تزیي ًْبدّبی اجتوابػی ػصاز حبضاز ثاِ      ّب هْن عبسهبى

ِ   حغبة هی ای هاَثز    آیٌد وِ اس ثدٍ تَلد تبوٌَى ثاِ گًَا

اًاد. در ایاي هیابى     ّبی سًدگی ثؾز اثز گذاؽتِ ثز فؼبلیت

ّب ثِ ػٌَاى عزهبیِ عبسهبى ٍ ػَاهل تحمك اّادا    اًغبى

سیزا اًغابى   (.1ًد)ای دار ّبی عبسهبى جبیگبُ ٍیضُ ٍ ثزًبهِ

ٍ   اعت وِ هی ارادُ خاَد ٍعابیل را در    تَاًد طجاك هیال 

جْت درعت یب ًبدرعت ثِ وبر اًداسد ٍ یب ایٌىِ اعاتفبدُ  

ثاِ ّوایي جْات،     هٌبعت ٍ ثْیٌِ اس آى ثاِ ػوال آٍرد.  

ّب ثِ وبروٌابى اثاز ث اؼ ٍ وبرآهاد ًیابس       اهزٍسُ عبسهبى

  ٍ تَعاؼِ   دارًد تب ثتَاًٌد ثِ اّدا  خَد در جْات رؽاد 

ثٌبثزایي هدیزاى ثبید هَججبت  (.2ّوِ جبًجِ دعت یبثٌد)

اًگیشػ وبروٌبى در عاط  ثابنیی اس ػولىازد را فازاّن     

هدیز ثبید اطویٌبى پیدا وٌد وِ افازاد وابر    یؼٌی، ًوبیٌد

ؽاًَد ٍ عاْن    وٌٌد، ثطَر هاٌظن عازوبر حبضاز های     هی

 اى عابسهبى هادیز  .(3هثجتی اس رعابلت عابسهبى دارًاد )   

ٌد چاِ  ًد، هگز ایي وِ ثداًؽَ هَفكَاًد در ایي اهز ت ًوی

دارد ٍ  چیااشی اًغاابى را ثااِ تااالػ ٍ وَؽااؼ ٍا هاای    

ثٌبثزایي، اًگیشػ یىی اس ػَاهل هاَثز در  (. 4اًگیشد) ثزهی

 (.3ثبؽد) افشایؼ وبرایی وبروٌبى در عبسهبى هی

ٍاصُ اًگیااشػ در اصااطال  ثااِ هؼٌاابی پَیاابیی ٍ حزواات 

ای اعت وِ ثب احغابط   ًجیزُاعت. اًگیشػ یه فزایٌد س

ؽَد، عپظ  ًیبس یب احغبط ووجَد ٍ هحزٍهیت ؽزٍع هی

آٍرد ٍ هَجات تاٌؼ ٍ واٌؼ     خَاعت را ثاِ دًجابل های   

ؽَد وِ هحصَل آى، رفتبر ًیل ثِ ّد   ثغَی ّدفی هی

اعت. تَالی ایي فزایٌد هوىي اعت هٌجز ثِ ارضبی ًیابس  

زد ثاِ  ّب هَجت تؾَیك ٍ تحزیه فا  ؽَد. ثٌبثزایي اًگیشُ

ؽَد. اس ًظز عبسهبًی ًیش اًگیشُ  اًجبم یه وبر یب رفتبر هی

ػجبرت اعت اس ػبهل درًٍی وِ ثبػا  تغییاز در رفتابر ٍ    

ثاب  (. 5گزدد) حزوت در هغیز پیؾجزد اّدا  عبسهبًی هی

ی وااِ اس تَجااِ ثااِ ًظزیاابت ه تلاای ٍ تؼاابریی هتؼاادد

پضٍّابى ٍ هحممابى ٍجاَد     در پیؼ رٍی داًاؼ  اًگیشػ

ی ثزرعی اًگیشػ، ثبید اس ًظزیبتی اعتفبدُ ؽَد دارد، ثزا

 لبثال  وِ ثب تَجِ ثِ ؽزایط هحیطی جبهؼِ هَرد تحمیك،

تازیي تئاَری    تحلیل ٍ لبثل اعتفبدُ ثبؽد. یىای اس رایاج  

ّبی هَرد اعاتٌبد در ثزرعای اًگیاشػ، ًظزیاِ علغالِ      

   َ  Mazlow's hierarchy of)هزاتات ًیبسّابی هابسل

needs theory)  تاَاى ثازای    بیج آى های اعت وِ اس ًتا

اس ًمطاِ ًظاز    افشایؼ وبرایی در عابسهبى اعاتفبدُ وازد.   

دارد وِ ّز چٌد ّایچ   اًگیشػ ایي ًظزیِ چٌیي ثیبى هی

ؽَد، ٍلی ّز ًیبسی واِ   ًیبسی ثِ طَر وبهل ثزآٍردُ ًوی

ثِ طَر اعبعی ثزآٍردُ ؽدُ ثبؽاد، دیگاز ایجابد اًگیاشُ     

ل اًگیاشػ  وٌد. ثٌابثزایي چٌبًچاِ هادیزی ثاِ دًجاب      ًوی

وبروٌبى عبسهبى ثبؽد ثبید ثداًد واِ فازد هاَرد ًظاز در     

وجبی علغلِ هزاتت هبسلَ لزار دارد ٍ ثىَؽاید ًیبسّابی   

 (.6اٍ را در آى عط  یب فزاتز اس آى ثزاٍردُ عبسد )

ثزرعاای ًیبسّاابی  ( در 1387)وؾااتىبراى ٍ ّوىاابراى  

ؽاایزاس ثااز اعاابط ّابی   اًگیشؽای پزعااتبراى ثیوبرعااتبى 

ت ًیابس ّابی هابسلَ ًؾابى دادًاد واِ توابم        علغلِ هزات

دارای لاادرت اًگیشؽاای ثاابن  هاابسلَ ًیبسّاابی پااٌج گبًااِ

ّوچٌیي هؾ ص ؽاد واِ ًیابس ثاِ احتازام در       ّغتٌد.

پزعااتبراى، ثاابنتزیي اهتیاابس ٍ ًیاابس ثااِ خااَد ؽااىَفبیی، 

ّن چٌیي ػزؽی  (.7ووتزیي اهتیبس را وغت وزدُ اعت)

 تؼیایي ب ّاد   ای واِ ثا   ( در هطبلؼ1384ٍِ ّوىبراى )

در  هٌادی  رضبیت ٍ هبسلَ ًیبسّبی ه تلی عطَ  ارتجبط

اردثیل اًجبم ؽد، ثاِ   پشؽىی داًؾگبُ ػلَم ثیي وبروٌبى

 ٍ خَدؽاىَفبیی  ًیبسّابی ایي ًتیجِ دعت یبفتٌاد واِ   

 ثبنیی اٍلَیت اس ًیبسّب عبیز ثِ ًغجت خَیؼ ثِ احتزام

( ًیاش  2012) (Bayoumi) (. ثبیَهی8ثَدًد ) ثزخَردار

در ثزرعی ًیبسّبی ثیوبراى تحت ّوَدیبلیش ثب اعتفبدُ اس 

علغااالِ هزاتااات ًیبسّااابی هااابسلَ در ٍاحاااد دیااابلیش  

ّاابی داًؾااگبُ وبًاابل عااَدش ًؾاابى داد وااِ   ثیوبرعااتبى

%( ثاَد،  92ثیؾتزیي ًیبس ثیوبراى ًیبس ثِ اػتوبد ثِ ًفظ )

%( 38تزیي ًیابس ثازای ػؾاك ٍ تؼلاك )     درحبلی وِ پبییي
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تحمیك ّوچٌیي ًؾبى داد وِ ایاي ًیبسّاب   ثَد. ًتبیج ایي 

(. رٍثیي پیالی 9ثب طَل هدت دیبلیش افشایؼ یبفتِ اعت )

(Rubin Pillay) (2009ًِیاااااش در هطبلؼااااا ) ای در 

جٌَثی ًؾابى داد واِ پزعاتبراى ث اؼ دٍلتای       آفزیمبی

ثیؾتز ًبراضی اس حمَق خاَد ٍ هٌابثغ در دعاتزط آًْاب     

ٌْب اس سهیٌِ اجتوبػی )ًیبسّبی فیشیَلَصیه( ثَدًد. آًْب ت

)ًیبس اجتوبػی( وبر خَد راضی ثَدًد. اس طزفی پزعتبراى 

ث اااؼ خصَصااای تٌْاااب اس پزداخااات حماااَق )ًیااابس  

ّبی خَد )ًیبس ثاِ   ای فزصت فیشیَلَصیه( ٍ تَعؼِ حزفِ

 (.10خَدؽىَفبیی( ًبراضی ثَدًد )

ثب تَجِ ثِ تَضیحبت فاَق ٍ ًماؼ اًگیاشػ در وابرایی     

 ػَاهال  راثطاِ ثایي   تؼیایي ب ّد  ث ای هطبلؼِ، وبروٌبى

ثاز اعابط علغالِ هزاتات      وابرایی  افاشایؼ  ثز اًگیشؽی

عاتبدی داًؾاگبُ ػلاَم     وبرهٌاداى  ًیبسّبی هبسلَ اس دیاد 

اجزا گزدیاد تاب ثتاَاى ثاز      1393در عبل  پشؽىی ؽیزاس

ریشی هٌبعات ٍ   اعبط ًتبیج ثِ دعت آهدُ، در اهز ثزًبهِ

ٌاابى ٍ ّاان در جْاات افااشایؼ واابرایی ٍ تَاًوٌاادی وبرو

چٌیي در جْت تَعؼِ دعتیبثی ثِ اّدا  داًؾاگبُ گابم   

 .ثزداؽت

 

 مًاد ي ريش 

 اس ًاَع تحلیلای  -تَصایفی یاه هطبلؼاِ    پضٍّؼ حبضز،

 1100 جبهؼِ آهبری ایاي پاضٍّؼ ؽابهل   اعت. همطؼی 

داًؾاگبُ ػلاَم   ّابی   هؼبًٍات عاتبدی ؽاب ل در    هٌدوبر

ثز ّویي اعبط ثَدُ اعت.  1393پشؽىی ؽیزاس در عبل 

در ًظاز   ثاب ٍ تَجِ ثِ فزهَل تؼییي حجان ًوًَاِ سیاز    ب ث

ًوًَااِ ثاازای  α، 5/0 s=  ٍ1/0 d=، 92;05/0 گاازفتي

احتوابل  اًجبم ایي هطبلؼِ تؼییي گزدید وِ ثب تَجاِ ثاِ   

ًوًَاِ   100تؼاداد   ریشػ ٍ ػدم پبع گَیی ًوًَاِ ّاب،  

 .پزعؾٌبهِ تىویل گزدید 96وِ در ًْبیت  اًت بة ؽد

 

ِ رٍػ  صاَرت گیزی ثِ  ًوًَِرٍػ  هتٌبعات ثاب    ای طجما

ّز هؼبًٍات  ، ثدیي صَرت وِ حجن ٍ تصبدفی عبدُ ثَدُ

ثِ ػٌَاى یه طجمِ تؼییي ؽد ٍ عپظ ثِ ًغاجت تؼاداد   

ّبی ه تلای داًؾاگبُ، ًوًَاِ     وبروٌبى ؽب ل در هؼبًٍت

تؼییي ؽدُ جْت ّز هؼبًٍت ثب اعتفبدُ اس رٍػ تصبدفی 

  عبدُ اًت بة ٍ ثِ آًْب پزعؾٌبهِ دادُ ؽد.

آٍری اطالػاابت در ایااي پااضٍّؼ اس   دثااِ هٌظااَر گااز  

ای تحت ػٌاَاى پزعؾاٌبهِ ػَاهال اًگیشؽای      پزعؾٌبهِ

هؤثز ثز افشایؼ وبرایی ثز اعبط علغلِ هزاتات ًیبسّابی   

وِ رٍایی ٍ پبیابیی آى در هطبلؼابت    اعتفبدُ گزدیدهبسلَ 

لجلی هَرد تأیید لزار گزفتِ اعات، پبیابیی پزعؾاٌبهِ اس    

(ثازآٍرد ؽادُ ثاَد    78/0ی وزًٍجاب  ) طزیك آسهَى آلفاب 

ث ؼ  .ثَدث ؼ تؾىیل ؽدُ دٍ  ایي پزعؾٌبهِ اس(. 11)

عاَانتی در  اٍل ؽبهل اطالػبت دهَگزافیه فازد ؽابهل   

، هیشاى تحصایالت ٍ ٍضاؼیت تأّال    یتعي، جٌغ هَرد

 ثَددر ث ؼ دٍم وِ خَد ؽبهل پٌج لغوت  .ثَدوبرهٌد 

گیي تابثیز  هیابً ّب  وِ پبعخ ثِ آى ٍجَد داؽتعَال  41

ثز اعبط علغالِ هزاتات ًیبسّابی     ًیبسّبی هَرد ثزرعی

 ٍ لادر  تؼلاك،  ایوٌای،  فیشیَلَصیاه،  ًیبسّابی  اثؼبد)هبسلَ

اس وابرایی   ثاز افاشایؼ   ( ؽاىَفبیی  یب یبثی خَد ٍ هٌشلت

. عَانت لغوت اٍل درثبرُ دادوبروٌبى را ًؾبى هی دید 

ایی ثؼد ًیبسّبی فیشیَلَصیه ٍ تأثیز آى ثاز افاشایؼ وابر   

. در لغاوت دٍم واِ ثؼاد    ثَدَال ئع 8ؽبهل  ٍوبروٌبى 

ایوٌای ٍ تاأثیز آى ثاز افاشایؼ وابرایی وبروٌابى را های        

. لغوت عَم ؽابهل  ثَدعَال هطز  ؽدُ  8ًیش  ،دیعٌج

َانت هزثَط ثِ ثؼد ًیبس ثِ تؼلك ٍ تأثیز آى ثز افشایؼ ئع

 ،. در لغوت چْابرم ثَدعَال  8ؽبهل  ٍوبرایی وبروٌبى 

س ثِ لدر ٍ هٌشلت ٍ تاأثیز آى ثاز افاشایؼ وابرایی     ثؼد ًیب

لغوت  ،در ًْبیتٍ ؽد.  عَال عٌجیدُ هی 7 ثبوبروٌبى 

َانت هزثَط ثِ ثؼد ًیابس ثاِ خَدیابثی ٍ    ئپٌجن ؽبهل ع

 ٍ ؽابهل ؽىَفبیی ٍ تأثیز آى ثز افشایؼ وبرایی وبروٌابى  

ّبی عَانت لغوت دٍم پزعؾٌبهِ  پبعخ .ثَدَال ئع 10
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ای ثااَد ٍ  گشیٌااِ 5ثااِ صااَرت لیىاازت در ّوااِ اثؼاابد، 

ثِ صَرت یه )خیلای وان(، دٍ )وان(،    ّب  اهتیبسات پبعخ

عِ )هتَعط(، چْبر )سیبد(، پٌج )خیلی سیبد( ثاَد. ّواِ   

عئَانت پزعؾٌبهِ هثجت ثَدُ یؼٌی در ّواِ عائَانت    

یه ;خیلی ون )ووتازیي اهتیابس( ٍ پاٌج ;خیلای سیابد      

 )ثیؾتزیي اهتیبس( ثَد.

حاال لاابًًَی ٍ وغاات هجَسّاابی نسم، پااظ اس طاای هزا

ّبی ه تلای   هؼبًٍت ّب ثیي وبروٌبى ؽب ل درپزعؾٌبهِ

 تَضاایحبت واابفی ٍ نسم در هااَرد ًحااَُ ٍ  ؽااد تَسیااغ

ثازای  . گزدیاد اراداِ   ثاِ آًْاب  ّب  گَیی ثِ پزعؾٌبهِ پبعخ

تىویل پزعؾٌبهِ ّب، عِ رٍس ثِ وبروٌبى سهبى دادُ ؽاد  

ّابی ثدعات   دادُ آٍری ؽد ٍ ّب جوغپزعؾٌبهٍِ عپظ 

ثاِ   ؽادًد.  آهابری ٍارد ًزم افاشار   ،آهدُ ثِ هٌظَر تحلیل

اس ًازم   ،پضٍّؼ جوغ آٍری ؽدُّبی  هٌظَر تحلیل دادُ

ّبی تَصیفی )فزاٍاًای،   ٍ ؽبخص 18ًغ ِ  SPSS افشار

ّابی   درصد، هیبًگیي ٍ اًحازا  هؼیابر( ٍ ثزخای آسهاَى    

ثزای ثزرعای راثطاِ ثایي     t-testتحلیلی آهبری ّوچَى 

ِ  اس ثزرعای  هاَرد  ًیبسّابی  تابثیز  ًوزات یبًگیيه  علغال

 حغاات ثااز واابرایی افااشایؼ ثااز هاابسلَ ًیبسّاابی هزاتاات

ثازای ثزرعای    ANOVAٍ  جٌغیت ٍ ٍضاؼیت تأّال  

 اس ثزرعای  هاَرد  ًیبسّابی  تابثیز  ًوازات  راثطِ هیابًگیي 

 حغات  ثز وبرایی افشایؼ ثز هبسلَ ًیبسّبی هزاتت علغلِ

اعتفبدُ ؽد. عاط    عي، عط  تحصیالت ٍ عبثمِ وبری

 در ًظز گزفتِ ؽد. 05/0داری در ایي هطبلؼِ،  هؼٌی

 

 َا يافتٍ

در ثیي وبرهٌداى عتبدی داًؾگبُ هاَرد هطبلؼاِ، تؼاداد    

(، در گزٍُ عاٌی  %9/72) وبرهٌداى هَرد ثزرعی، هتأّل

-0%(، ثب عبثمِ وابری ووتاز اس دُ عابل )   4/60) 30-40

ثَدُ  %(5/62) وبرؽٌبعی  هدرن %( ٍ دارای8/45( )10

 (.1اًد )جدٍل 

ّابی پاضٍّؼ ًؾابى داد، ثیؾاتزیي ًیابس وبروٌابى        یبفتِ

( 95/40±67/6هزثَط ثِ ًیبس ثِ خَدیبثی یاب ؽاىَفبیی )  

ثَد ٍ ثؼد اس آى ثِ تزتیت ًیبس ثِ تؼلك، ًیابس ثاِ ایوٌای ٍ    

   ِ ّابی ایاي    ًیبس فیشیَلَصیه لزار گزفت. ثاز اعابط یبفتا

ِ لادر ٍ هٌشلات   پضٍّؼ ووتزیي ًیبس هزثَط ثاِ ًیابس ثا   

 (.2( ثَد )جدٍل 01/4±53/28)

دّد وِ  ًؾبى هی 3در جدٍل  t-testًتبیج آسهَى آهبری 

 هزاتت علغلِ اس ثزرعی هَرد ًیبسّبی هیبًگیي تبثیز

وبرایی در ثیي دٍ جٌظ، دٍ  افشایؼ ثز هبسلَ ًیبسّبی

ّبی عٌی، عط  تحصیالت ه تلی  ٍضؼیت تبّل، گزٍُ

یچ یه اس اثؼبد تفبٍت آهبری ٍ عَاثك وبری هتفبٍت در ّ

 .(<05/0P)هؼٌبداری ًداؽت 

: هؾ صبت دهَگزافیه وبرهٌداى عتبدی هَرد هطبلؼاِ  1جدٍل

 در داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽیزاس

 

 (درصد )تعداد متغیزَا

  جىسیت

 (5/49)47 سى

 (5/50)48 هزد

  يضعیت تأَل

 (1/27)26 هجزد

 (9/72)70 هتأّل

  سه

20-30 24(0/25) 

30-40 58(4/60) 

40-100 14(6/14) 

  سابقٍ کاری

0-10 44(8/45) 

11-20 42(8/43) 

21-30 10(4/10) 

  سطح تحصیالت

 (8/19)19 تز وبرداًی ٍ پبییي

 (5/62)60 وبرؽٌبعی

 (7/17)17 وبرؽٌبعی ارؽد ٍ دوتزی

 %(100)96 مجمًع
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  ؽیزاس پشؽىی ػلَم داًؾگبُ عتبدی وبرهٌداى دید اس وبرایی افشایؼثز  ِ هزاتت ًیبسّبی هبسلَهَرد ثزرعی اس علغلًیبسّبی تأثیز  ًوزات هیبًگیي: 2 جدٍل

 اوحزاف اس میاوگیه میاوگیه ابعاد سلسلٍ مزاتب ماسلً

63/32 ویاس فیشيًلًصيک  52/4  

08/33 ویاس ايمىی  24/5  

93/33 ویاس تعلق  95/5  

53/28 ویاس بٍ قدر ي مىشلت  01/4  

95/40 بی ي ضکًفايیویاس بٍ خًديا  67/6  

: هیبًگیي ًوزات تبثیز ًیبسّبی هَرد ثزرعی اس علغلِ هزاتت ًیبسّبی هبسلَ ثز افشایؼ وبرایی ثز حغت جٌغیت، ٍضؼیت تبّل، 3جدٍل 

1393عي، عط  تحصیالت ٍ عبثمِ وبری در وبرهٌداى عتبدی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽیزاس در عبل 

ویاسَای  

 فیشيًلًصيک

ویاسَای مزبًط  ايمىیویاسَای 

 بٍ تعلق

ویاس بٍ قدر ي 

 مىشلت

ویاس بٍ خًديابی 

 يا ضکًفايی

 جىسیت

 هزد

 سى

  P-valueهمدار 

 

27/33 (53/4) 

97/31(50/4) 

37/0 

 

44/33(74/4) 

64/32(73/5) 

39/0 

 

93/33(63/6) 

83/33(28/5) 

33/0 

 

76/28(07/4) 

40/28(98/3) 

41/0 

 

31/41(81/7) 

79/40(32/5) 

07/0 

 يضعیت تاَل

 هجزد

 هتبّل

 P-valueهمدار 

 

53/33(29/4) 

30/32(59/4) 

37/0 

 

00/33(00/6) 

11/33(98/4) 

92/0 

 

03/35(05/6) 

52/33(90/5) 

77/0 

 

92/28(46/3) 

39/28(21/4) 

16/0 

 

19/41(83/5) 

87/40(99/6) 

59/0 

 َای سىی گزيٌ

30-20 

40-31 

100-41 

 P-valueهمدار 

 

29/32(96/4) 

77/32(71/4) 

64/32(87/2) 

90/0 

 

91/30(58/6) 

74/33(83/4) 

07/34(17/3) 

06/0 

 

29/33(60/7) 

12/34(78/5) 

28/34(97/2) 

82/0 

 

54/28(05/4) 

43/28(15/4) 

92/28(60/3) 

92/0 

 

50/40(31/6) 

94/40(27/7) 

78/41(66/4) 

85/0 

 سطح تحصیالت

 تز وبرداًی ٍ پبییي

 وبرؽٌبعی

 وبرؽٌبعی ارؽد ٍ دوتزی

 P-valueهمدار 

 

94/31(52/5) 

70/32(40/4) 

17/33(86/3) 

71/0 

 

15/32(12/7) 

10/33(51/4) 

05/34(40/5) 

55/0 

 

00/33(18/6) 

21/34(76/5) 

00/34(56/6) 

74/0 

 

50/28(54/4) 

58/28(18/4) 

41/28(87/2) 

98/0 

 

05/38(76/9) 

36/41(50/5) 

76/42(60/5) 

07/0 

 سابقٍ کاری

10-0 

20-11 

30-21 

 P-valueهمدار 

 

04/33(57/4) 

00/32(48/4) 

50/33(55/4)  

46/0 

 

25/33(10/5 

76/32(43/5) 

70/33(49/5) 

84/0 

 

31/35(41/4) 

78/32(85/6) 

70/32(99/6) 

11/0 

 

11/29(64/3) 

92/27(50/4) 

55/28(16/3) 

39/0 

 

22/42(87/4) 

16/40(17/8) 

70/38(96/5) 

19/0 
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 بحث

اى تابثیز ارضابی   وبرهٌد یبفتِ ّبی پضٍّؼ ًؾبى داد وِ

ثز افشایؼ وبرایی را ثیؾتز اس عابیز   ثِ خَد ؽىَفبیی ًیبس

ٍ پظ اس آى ثِ تزتیت، ًیبس ثاِ تؼلاك ،    ًیبسّب داًغتِ اًد.

ثِ ایوٌی ٍ ًیبس ّبی فیشیَلَصیه در رتجِ ّبی ثؼدی  ًیبس

 ووتازیي  هطبلؼاِ،  هاَرد  دیاد وبروٌابى   اسلزار داؽاتٌد.  

 گاذارد،  های  تابثیز  یوابرای  افاشایؼ  ثز وِ ًوزُ هیبًگیي

در ّوایي راثطاِ،    ثاَد.  هٌشلات  ٍ لادر  ثِ ًیبس ثِ هزثَط

 ( ًؾابى داد واِ در  1390) هحودی ًتبیج پضٍّؼ جوبل

ِ  اثؼابد  ثیي  یاب  تؼلاك ٍ خَدیابثی   اثؼابد  هابسلَ،  ی ًظزیا

ًیابس ثاِ    ٍ داؽاتٌد  وبرایی ثز را تأثیز ثیؾتزیي ؽىَفبیی

بی ثؼدی در اٍلَیت ّ لدر ٍ هٌشلت، ایوٌی ٍ فیشیَلَصیه

( وِ تٌْب در هَرد تاأثیز  11لزار داؽتٌد ) وبرایی ثز تأثیز

خَدؽىَفبیی ثز وابرایی، ثاب ًتابیج پاضٍّؼ حبضاز ّان       

( در ایي سهیٌِ ثیبى وازدُ  1389) خَاًی دارد. حغیٌیبى

 اعت وِ اٍلَیت ًیبسّبی اًگیشؽی پٌج گبًِ در وبروٌابى 

 ىاظ ػ ثاز  وبهل طَر ثِ ًبجب اًتظبهی ػلَم داًؾگبُ پبیَر

ِ  اعابط  ثاز  ثبؽاد.  هى هبسلَ ًیبسّبی علغلِ هثل   یبفتا

 پابیَر  وبروٌابى  وال  ًیبسّاب   اٍلَیات  هطبلؼِ، ایي ّبی

ِ  اًتظابهى  ػلاَم  داًؾگبُ  .1: اس ثَدًاد  ػجابرت  تزتیات  ثا

. 5 ٍ ایوٌاى  . 4 اجتوابػى، . 3احتازام،   .2 خَدؽىَفبیى،

( وِ ًتبیج ایي هطبلؼِ تٌْب در هَرد ًیبس 12فیشیَلَصیىى)

خَدؽىَفبیی ثب ًتبیج پضٍّؼ حبضز ّن خَاًی دارد. اهاب  

( 1387) ّوىبراى ٍ ثز اعبط ًتبیج هطبلؼِ ی وؾتىبراى

 هٌت ات  آهَسؽای  ّابی  ثیوبرعتبى پزعتبراى وِ ثز رٍی

صَرت گزفتِ هؾا ص ؽاد    ؽیزاس پشؽىی ػلَم داًؾگبُ

ِ  ًیابس  ٍ اهتیبس ثبنتزیي پزعتبراى، در تزاماح ثِ ًیبس وِ  ثا

(. 7اعات)  وازدُ  وغت را اهتیبس ووتزیي ؽىَفبیی، خَد

وِ ثاب ًتابیج پاضٍّؼ حبضاز ّان خاَاًی ًادارد. ًتابیج         

( ثاب ػٌاَاى علغالِ هزاتات     Lesterای وِ لغتز) هطبلؼِ

ًیبسّبی هبسلَ ٍ عالهت رٍاًی در داًؾگبُ ریچبرد در ثیي 

بًظ اًجابم داد ًؾابى داد واِ    داًؾجَی دٍرُ لیغا  166

اٍلَیت ًیبسّب ثب تَجِ ثِ هیابًگیي ًوازُ علغالِ هزاتات     

ًیبس ثاِ لادر ٍ هٌشلات،     -1ثبؽد:  ًیبسّب ثِ صَرت سیز هی

ًیاابس  -4ًیاابس ثااِ خَدؽااىَفبیی،  -3ًیاابس ثااِ تؼلااك،  -2

(وِ ثب ًتابیج پاضٍّؼ   13ًیبس ایوٌی ) -5فیشیَلَصیه، ٍ 

ِ  ایي زایث دلیل حبضز ّن خَاًی ًدارد. یه ِ  ًیابس  وا  ثا

 گزفتِ لزار وبرهٌداى دید اس اٍل اٍلَیت در خَدؽىَفبیی

ِ  عابسهبى  هدیزاى ٍ عبسهبى ووتز تَجِ تَاًد هی اعت  ثا

 ثااِ اهاازٍسی ّاابی عاابسهبى در. ثبؽااد ًیاابس ایااي ارضاابی

ِ  ووتز وبروٌبى خَدؽىَفبیی ًیبسّبی  ٍ ؽاَد  های  تَجا

 خَیؾاتي  ٍ ؽ صایت  رؽاد  های تَاًاد هابًغ    اهز ّویي

در وبروٌابى اس یىغاَ ٍ    خدهت تؼْد احغبط ٍ عیؽٌب

وبّؼ وبرایی آًْاب ٍ عابسهبى اس عاَی دیگاز ؽاَد. در      

ًتیجِ تَجِ ثِ ایي ًیبس ٍ ارضبی آى ثِ ػٌاَاى یاه ًیابس    

وِ در عبسهبى ّب ووتز ثِ آى تَجِ ؽدُ اعت هی تَاًاد  

تبثیز سیبدی در افشایؼ وبرایی داؽتِ ثبؽد. ًیبس ثِ تؼلاك  

رهٌاداى درآى حواَر دارًاد ٍ ارتجابط     ثب گزٍّای واِ وب  

وبرهٌداى ثب عبیز ّوىبراى ٍ افزاد هازتجط اعات ٍ ؽابید    

یىی اس دنیل اٍلَیت آى اس دید وبرهٌداى هَرد هطبلؼاِ،  

هبّیت وبری وبرهٌداى عتبدی ثبؽد وِ وبر آًْب ثاِ ّان   

هزتجط هی ثبؽد ٍ ایي هغئلِ در هَرد وبروٌابًی واِ در   

یؾتز هؾاَْد اعات ٍ حاظ    یه هؼبًٍت وبر هی وٌٌد، ث

تؼلك ثِ گزٍُ ٍ ؽٌبخت ٍ راثطاِ هحجات آهیاش ثاب عابیز      

ّوىبراى هی تَاًد هَجت یه ّودلی، عزػت ٍ ارتجابط  

 دیگاز،  عاَی  خَة ؽَد ٍ ثبػ  افشایؼ وبرایی گزدد. اس

ِ  ًوزُ هیبًگیي ووتزیي هطبلؼِ، هَرد وبروٌبى دید اس  وا

ِ  بسًی ثِ هزثَط گذارد، هی تبثیز وبرایی افشایؼ ثز  لادر  ثا

ِ      دلیال  ؽبید ثَد. هٌشلت ٍ آًْاب   ایاي اهاز ایاي ثبؽاد وا

هؼتمدًد صزفب ثب رػبیت احتزام ٍ اػتجبروبروٌابى، وابرایی   

 افشایؼ ً َاّد یبفت.

واِ   یز ًتبیج ثِ دعت آهدُ اس پضٍّؼ حبضز ًؾبى دادعب

 ؽایزاس،  پشؽاىی  ػلاَم  داًؾگبُ عتبدی وبرهٌداى دید اس

ِ  اس زرعای ث هاَرد  ًیبسّابی  تبثیز هیبًگیي  هزاتات  علغال
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 ّیچ در جٌظ دٍ ثیي در وبرایی هبسلَ ثزافشایؼ ًیبسّبی

ِ  هؼٌابداری  آهابری  تفابٍت  اثؼبد اس یه اعات. در   ًداؽات

پضٍّؼ جَسفیي ایفیدلی ٍ ّوىابراى   ّویي راثطِ ًتبیج

ًؾبى داد وِ ثیي درن وبرهٌاداى اس   ( در ًیجزی2012ِ)

وبرهٌاداى   اثؼبد علغلِ هزاتت ًیبسّبی هبسلَ ثب جٌغایت 

(. واِ ثاب ًتابیج    14راثطِ آهبری هؼٌبداری ٍجَد ًادارد ) 

پضٍّؼ حبضز ّن خَاًی دارد. ّوچٌیي، ًتبیج پاضٍّؼ  

ِ  ّاب   ًیابس  ثیي( ًؾبى داد وِ اس 1389اهیزی)  پٌجگبًا

 آى جاٌظ  ثب اًتظبهی ػلَم داًؾگبُ ػلوی ّیئت اػوبی

 در اهب دارد ٍجَد هؼٌبداری ّب در ثؼد فیشیَلَصیه راثطِ

 ّاب   ًیابس  ثاب  ػلواى  ّیئات  اػوب  جٌغیت ثیي ثطِرا

راثطِ هؼٌبداری  خَدؽىَفبیى ٍ احتزام اجتوبػى، ایوٌى،

( وِ ًتبیج ایي هطبلؼاِ در هاَرد ػادم    15) ٍجَد ًداؽت

 ایوٌاى،  ّاب   ٍجَد ارتجبط آهابری هؼٌای دار ثایي ًیابس    

خَدؽىَفبیى ثب جٌغیت افازاد هاَرد    ٍ احتزام اجتوبػى،

 ٍّؼ حبضز ّن خَاًی دارد. اهب ًتابیج هطبلؼِ، ثب ًتبیج پض

 داد ًؾابى  (1390) ّوىابراى  ٍ هحوادی  جوبل پضٍّؼ

 تأثیز هَرد در ثزرعی هَرد وبروٌبى ّبی دیدگبُ ثیي وِ

 جٌغایت آًْاب   ثاب  وبروٌبى وبرایی ثز هبسلَ ی ًظزیِ اثؼبد

ِ ( 11)دارد  ٍجَد هؼٌبداری راثطِ  پاضٍّؼ  ًتابیج  ثاب  وا

ًتاابیج پااضٍّؼ  ّوچٌاایي، .ًاادارد خااَاًی ّاان حبضااز

 پابیَر  وِ در ثیي وبروٌبى( 1389) ّوىبراى ٍ حغیٌیبى

ِ    اًتظبهى ػلَم داًؾگبُ  ثایي  اًجبم گزفات ًؾابى داد وا

ُ  سى ٍ هازد  پبیَر وبروٌبى ًیبسّب  عطَ   ػلاَم  داًؾاگب

واِ ثاب ًتابیج     (12دارد) ٍجاَد  هؼٌبدار  تفبٍت اًتظبهى

پضٍّؼ حبضز ّن خَاًی ًدارد وِ هوىي اعت ًبؽای اس  

 فبٍت ثَدى هحیط پضٍّؼ ثبؽد.هت

 وبرهٌاداى  دیاد  داد وِ اس ًؾبى ّن چٌیي پضٍّؼ حبضز

 تاابثیز هیاابًگیي ؽاایزاس پشؽااىی ػلااَم داًؾااگبُ عااتبدی

َ  ًیبسّبی هزاتت علغلِ اس ثزرعی هَرد ًیبسّبی  ثاز  هابسل

 ثزرعای  هَرد هتأّل ٍ هجزد افزاد ثیي در وبرایی افشایؼ

ِ  داریهؼٌاب  آهابری  تفابٍت  اثؼابد  اس یاه  ّیچ در  ًداؽات

اعاات. در ّواایي راثطااِ ًتاابیج پااضٍّؼ احودًٍااد ٍ    

ِ  پاٌج  ًؾبى داد وِ ثایي ًیبسّابی  ( 1386ّوىبراى)  گبًا

تأّال وبروٌابى در ّایچ یاه اس      ٍضاؼت  ٍ ًبجب وبروٌبى

( واِ ثاب ًتاابیج   16اثؼابد راثطاِ هؼٌای دار ٍجاَد ًادارد)     

 جوابل  ًتابیج پاضٍّؼ  پضٍّؼ حبضز ّان خاَاًی دارد.   

دیادگبُ   ثایي  وِ ( ًؾبى داد1390) ّوىبراى ٍ هحودی

ِ  ّبی وبروٌبى هَرد ثزرعی در هَرد تأثیز اثؼبد  ی ًظزیا

 راثطِ ٍضؼیت تأّل وبرهٌداى ثز وبرایی وبروٌبى ثب هبسلَ

 ّان  حبضز پضٍّؼ ًتبیج ثب وِ (11دارد) ٍجَد هؼٌبداری

 .ًدارد خَاًی

 اس دید وبروٌبى هَرد ثزرعای در ایاي هطبلؼاِ، هیابًگیي    

ِ  اس ثزرعای  هاَرد  ًیبسّبی تبثیز  ًیبسّابی  هزاتات  علغال

 ه تلای  عاٌی  ّبی گزٍُ ثیي در وبرایی افشایؼ ثز هبسلَ

ِ  هؼٌابداری  آهابری  تفابٍت  اثؼابد  اس یاه  ّیچ در  ًداؽات

 ٍ هحوادی  ًتبیج پاضٍّؼ جوابل   راثطِ ّویي اعت. در

ثاایي دیاادگبُ ّاابی   وااِ ًؾاابى داد (1390ّوىاابراى )

َ  ی ظزیًِ وبروٌبى هَرد ثزرعی در هَرد تأثیز اثؼبد  هابسل

ِ  ثز وبرایی وبروٌبى ثاب عاي وبرهٌاداى     هؼٌابداری  راثطا

 خاَاًی  ّان  حبضز پضٍّؼ ًتبیج ثب وِ (11ًدارد ) ٍجَد

 ًیش (1387) ّوىبراى ٍ وؾتىبراى هطبلؼِ ی ًتبیج .دارد

وِ فمط ثیي اثؼبد فیشیَلَصیه، ًیبس ثِ ػؾاك ٍ   داد ًؾبى

هؼٌای  هحجت ٍ ًیبس ثِ احتزام ثب گزٍُ ّبی عاٌی راثطاِ   

دار ٍجَد دارد ٍ ثیي اثؼبد ًیبس ثِ اهٌیت ٍ خَدؽاىَفبیی  

( واِ  7داری ٍجَد ًادارد ) ثب گزٍُ ّبی عٌی راثطِ هؼٌی

ًتاابیج ایااي هطبلؼااِ تٌْااب در هااَرد ًیاابس ثااِ اهٌیاات ٍ   

خَدؽىَفبیی ثب ًتبیج پاضٍّؼ حبضاز ّان خاَاًی دارد.     

 ّوىاابراى ٍ  لغااتز وااِ ای هطبلؼااِ ّوچٌاایي، ًتاابیج 

 عاالهت  ٍ هبسلَ ًیبسّبی هزاتت علغلِ اىػٌَ ثب( 1983)

 واِ ثایي   داد ًؾبى دادًد اًجبم ریچبرد داًؾگبُ در رٍاًی

عاي آًْاب راثطاِ آهابری      ٍ ًیبسّابی داًؾاجَیبى   اٍلَیت

( وِ ثب ًتابیج پاضٍّؼ حبضاز    13هؼٌبداری ٍجَد ًدارد )

 ّن خَاًی دارد.  
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ِ  حبضز ًؾابى  پضٍّؼ ثِ ػالٍُ اس دیاد وبروٌابى    داد وا

 اس ثزرعای  هاَرد  ًیبسّابی  تابثیز  ی، هیابًگیي هَرد ثزرع

 ثایي  در وابرایی  افاشایؼ  ثز هبسلَ ًیبسّبی هزاتت علغلِ

 تفابٍت  اثؼابد  اس یاه  ّایچ  در تحصایلی  ه تلی عطَ 

ِ  هؼٌبداری آهبری  اعات. در ّوایي راثطاِ ًتابیج     ًداؽات

( در ًیجزیِ 2012پضٍّؼ جَسفیي ایفیدلی ٍ ّوىبراى )

اس اثؼبد علغالِ هزاتات   ًؾبى داد وِ ثیي درن وبرهٌداى 

ًیبسّبی هبسلَ ثب تحصیالت آًْب راثطاِ آهابری هؼٌابداری    

( وِ ثب ًتبیج پضٍّؼ حبضز ّان خاَاًی   14ٍجَد ًدارد )

 ٍ هحودی دارد. اهب در ّویي راثطِ ًتبیج پضٍّؼ جوبل

ثاب   هبسلَ ًظزیِ اثؼبد وِ ثیي ( ًؾبى داد1390) ّوىبراى

َد دارد عطَ  ه تلای تحصایلی راثطاِ هؼٌابداری ٍجا     

( وِ ثب ًتبیج پضٍّؼ حبضاز ّان خاَاًی ًادارد واِ      11)

هوىي اعت ثِ دلیل هتفبٍت ثَدى ًوًَِ ثبؽاد، سیازا در   

ایي هطبلؼِ تٌْاب وبروٌابى عاتبدی هاَرد هطبلؼاِ لازار       

 گزفتِ اًد.  

ِ  حبضاز ًؾابى   پاضٍّؼ  ّبی دیگاز  یبفتِ اس دیاد   داد وا

 هاَرد  ًیبسّابی  تابثیز  وبروٌبى هاَرد ثزرعای، هیابًگیي   

 وابرایی  افشایؼ ثز هبسلَ ًیبسّبی هزاتت علغلِ اس رعیثز

 اس یاه  ّیچ در ه تلی وبری ّبی عبثمِ ثب افزاد ثیي در

ِ  هؼٌابداری  آهبری تفبٍت اثؼبد  ّوایي  در .اعات  ًداؽات

 ثیي وِ اس داد ًؾبى( 1389)اهیزی  پضٍّؼ ًتبیج راثطِ،

ُ  ػلوای  ّیئات  اػوابی  پٌجگبًِ ّب  ًیبس  ػلاَم  داًؾاگب

 ثب ثیي ًیبس ثِ خَدؽىَفبیی ٍ ًیبس ثِ اهٌیتاًتظبهی فمط 

ِ  ّب آى ی وبر عبثمِ دارد ٍ ثایي   ٍجاَد  هؼٌابداری  راثطا

ًیبسّبی فیشیَلَصیه، ًیبس ثِ احتزام ٍ ًیبسّبی اجتوابػی  

 وِ (15ثب عبثمِ وبر اػوبء راثطِ هؼٌب داری ٍجَد ًدارد )

ایي هطبلؼِ فمط در هَرد ًیبسّبی فیشیَلَصیه، ًیبس  ًتبیج

 ّان  حتزام ٍ ًیبسّابی اجتوابػی ثاب پاضٍّؼ حبضاز     ثِ ا

 ٍ وؾااتىبراى  پااضٍّؼ ًتاابیج دارد. ّوچٌاایي، خااَاًی

ًؾبى داد وِ اس ثایي ًیبسّابی علغالِ     (1387) ّوىبراى

هزاتت هبسلَ ثیي ًیبس ثِ احتزام ٍ ًیبس ثِ ػؾاك ٍ هحجات   

(. 7ثب عبثمِ وبری افزاد راثطِ آهبری هؼٌبدار ٍجاَد دارد ) 

در هَرد ػدم ٍجَد راثطِ آهبری هؼٌای   ًتبیج ایي هطبلؼِ

دار ثیي ًیبسّبی خَدؽاىَفبیی، ایوٌای ٍ فیشیَلَصیاه ٍ    

عبثمِ وبری افزاد هَرد هطبلؼِ  ثب ًتابیج پاضٍّؼ حبضاز    

 ٍ هحواادی جواابل پااضٍّؼ هطبثماات دارد. اهااب ًتاابیج 

َ  ی ًظزیِ اثؼبد ثیي وِ داد ًؾبى( 1390) ّوىبراى  هابسل

( 11)دارد ٍجَد هؼٌبداری راثطِ عبثمِ وبری وبرهٌداى ثب

ًادارد واِ هوىاي     خاَاًی  ّن حبضز پضٍّؼ ًتبیج ثب وِ

 اعت ثِ دلیل تفبٍت در ًوًَِ ثبؽد.

ّوىبری ثزخای  اس جولِ هحدٍدیت ّبی پضٍّؼ وبّؼ 

ثزای تىویل پزعؾٌبهِ ّب ثاَد واِ در ایاي     اس وبرهٌداى

سهیٌِ عؼی ؽد تب اس طزیك عزپزعتبى ٍ هادیزاى ث اؼ   

 زاد جلت ؽَد.ّب ّوىبری ایي اف

در راعتبی تَجاِ ثاِ ایاي اٍلَیات ّاب ٍ ًیبسّاب در سیاز        

پیؾٌْبداتی در هَرد تَجِ ٍ ارضبی ّز ًیابس آٍردُ ؽادُ   

 ثزای فزصت هدیزاى عبسهبى هی تَاًٌد ثب ایجبد -1اعت: 

ِ  هؾاغَل  وبروٌبى  ثازای ؽازوت در   وابر در عابسهبى   ثا

ثاِ آًْاب ثازای     دادى اجابسُ  ٍ عابسهبًی  گیزیْابی  تصوین

 وابری، هؾابروت   پیؾزفت ثزای جدید ٍعبیل اس تفبدُاع

 فزصات  عبختي فزاّن ؽغلی، اهَر طزاحی در افزاد دادى

افزاد ثب اجازای ثزًبهاِ ّابیی هبًٌاد      ؽ صیت رؽد ثزای

تماادیز اس طااز  ٍ ایاادُ ّاابی ًااَ در وبرهٌااداى ٍ دادى   

تغْیالت ٍ اهىبًابت وابفی ٍ هٌبعات ثاِ وبرهٌاداى در      

سهیٌِ خَدؽاىَفبیی   دارًد،سهیٌِ ای وِ در آى ت صص 

تَاًٌااد ثااب  هاایهاادیزاى  -2وبرهٌااداى را فاازاّن عاابسًد. 

ّبی وابری   ثزگشاری ٍ اجزای ثزًبهِ ّبیی هبًٌد هبهَریت

گزٍّی ثزای وبرهٌداى یاه ث اؼ ثاب ّاد  آؽاٌبیی ٍ      

ؽٌبخت ثیؾتز آًْب اس هْبرت ّب ٍ تَاًبیی ّبی یىادیگز ٍ  

در ثایي  ایجبد حظ ّن گازٍُ ثاَدى ٍ راثطاِ صاویوبًِ     

ّب، دادى تغْیالت ثِ وبرهٌداى ثزای عفزّبی گزٍّی  آى

ّبی دٍعتبًِ ثاب ّاد  ؽاٌبخت     تفزیحی، ثزگشاری جلغِ

ػمبید ٍ هْبرت ّبی وبرهٌداى ٍ رفغ هؾىالت وبرهٌداى، 
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تؾااَیك وبرهٌااداى ثاازای تؾااىیل گاازٍُ ّاابی ٍرسؽاای، 

گذاؽتي ثزًبهِ ّبی تفزیحای ثازای آًْاب ٍ ًیاش تؾاَیك      

در ّبی ه تلای،   ثزای ؽزوت در فؼبلیتوبرهٌداى جدید 

هدیزاى ثبید اس  -3. جْت ارضبی ًیبس ثِ تؼلك گبم ثزدارًد

طزیك الداهبتی چَى اًؼمبد لزاردادّبی وابری ثلٌدهادت   

ِ  اس فزاّن آٍردى اهىابى اعاتفبدُ  تز،  ثبسًؾغاتگی   ٍ ثیوا

ؽزایطی را ثِ ٍجَد آٍرًاد واِ وبرهٌاداى     ثزای آًْب ٍ ...

در هَرد  -4. ثیؾتزی داؽتِ ثبؽٌداحغبط اهٌیت ؽغلی 

تاَاى هاَاردی هبًٌاد     ارضبی ًیبسّبی فیشیَلَصیه ًیش هی

دادى حمَق هٌبعت، ایجبد هحیط وبری هٌبعات، تَجاِ   

 ثِ رفبُ وبرهٌداى ٍ اعتزاحت وبرهٌداى را پیؾٌْبد داد.

 

 گیزی وتیجٍ

 هاَرد  ًیبسّابی  تاأثیز  ًوزات ثب تَجِ ثِ ایي وِ هیبًگیي

 وابرایی  افشایؼ ثز هبسلَ ًیبسّبی هزاتت علغلِ اس ثزرعی

وبرهٌداى عتبدی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽیزاس ثاِ   دید اس

 ًیابس  -2خَدؽىَفبیی  ثِ ًیبس -1تزتیت ػجبرت ثَدًد اس: 

 -5فیشیَلَصیاه   ّبی ًیبس -4اهٌیت   ثِ ًیبس -3تؼلك  ثِ

هٌشلات ؛ پیؾاٌْبد های گازدد هادیزاى ٍ       ٍ لادر  ثِ ًیبس

اعابط ایاي اٍلَیات ّاب ٍ ًیبسّاب ٍ      هغئَنى عبسهبى ثز 

خَاعت ّبی افزاد، ػَاهل اًگیشؽای هٌبعات را ثاِ وابر     

 گیزًد.  
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