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ظٞطٜ زاٚز پٛض 

 زا٘كزٛي وبضقٙبؾي اضقس ٔسيطيت ارطايي زا٘كٍبٜ اظاز اؾالٔي ٘زف اثبز

 چکيدٌ

ايزبز شٞٙيت ٔكتطن زض ذهٛل اٞساف ٚ اؾتطاتػي ٞبي ؾبظٔبٖ ٘ٝ تٟٙب ٔٛرت ربضي ؾبظي اضظـ ٞب ٔي ٌطزز ثّىٝ ثؼٙٛاٖ اثعاض 

اؾت ٚ زض ظٔيٙٝ اضظـ ٞبي ؾبظٔب٘ي  ٘ٛايي ٚ ظثبٖ ٔكتطن ايزبز ٞٓ اظ رّٕٝ ؾبظٚوبضٞبي زضن ٔكتطن .تٛؾؼٝ ٔؼٙٛي ٘يع وبضثطز زاضز

ٕ٘بيٙس تب  ٔيفبي ٘مف اي  اظ افطاز اي ضؾب٘ي احط ثرف ٔزٕٛػٝ ٞبي اعالع زض ٘ظبْثبقس،  ٔيٖ ٚ وبضوٙبٖ ٔؿئِٛيت آٖ ثٝ ػٟسٜ ٕٞٝ ٔؿئٛال

ٚرٛز چبضچٛة .ثبقس ٔياظٔب٘ي ثطاي تحمك اٞساف ربز ٕٞىبضي ؼاي ايزبز شٞٙيت ٔكتطن اظ رّٕٝ ػٛأُ .ٌطززايزبز   شٞٙيت ٔكتطن

ٔكتُٕ ثط ٔسيطاٖ، وبضٔٙساٖ ٚ وبضقٙبؾبٖ ٚ اپطاتٛضاٖ  ٔرتّف ؾبظٔبٖ ٞبي انّي قطوت زض اليٝ ٞبي ٖ وٝ زغسغٝاي  شٞٙي ٔكتطن يؼٙي

ظ ٚرٛز چبضچٛة شٞٙي ٔكتطن وبضٞبي أطٚٚ  زض وؿت .ٞب ٚرٛز زاقتٝ ثبقس ٚاوٙف يىؿبٖ زض لجبَ آٖٔٙتمُ ٚ تمطيجبً  ٚ تؼٕيط وبضاٖ 

ٌيطي ٔيعاٖ زضن ٔكتطن اظ ٔٛضٛػبت  پػٚٞف حبضط ثب ٞسف ا٘ساظٜ. زاضز زض ٔعيت ضلبثتي  ٔيؾبظٔب٘ي ثٝ ػٙٛاٖ يه لبثّيت ٘مف ٔٝ

ربز ثط ٔجٙبي آٖ ظٔيٙٝ ٞبي تٛؾؼٝ ٔؼٙٛي ٚ ٕٞؿٛيي اضظـ ٞب ضا اي ثتٛاٖا٘زبْ ٌطفتٝ اؾت تب  1390انّي قطوت فٛالز ٔجبضوٝ زض ؾبَ 

٘فطي ثط  246ي  ٘فط، ٕ٘ٛ٘ٝ 650وبضاٖ ثٝ تؼساز اپطاتٛضاٖ ٚ تؼٕيطوبضٔٙساٖ، وبضقٙبؾبٖ ،  ٖ پػٚٞف اظ ربٔؼٝ آٔبضي ٔسيطاٖ،اي  زض .ٕ٘ٛز

ؾبظٔبٖ  ي تؼييٗ ٔيعاٖ زضن ٔكتطن اظ ٔٛضٛػبت انّي پطؾكٙبٔٝ. اؾبؼ رسَٚ ٔٛضٌبٖ ثٝ نٛضت تهبزفي ا٘تربة قسٜ اؾت

ثٝ تزعيٝ ٚ تحّيُ زازٜ ٞب پطزاذتٝ قس ٚ ٘تبيذ  T  ٚTukey  ٚAnova ٞبي آٚضي اعالػبت ثب  آظٖٔٛ ععطاحي ٌطزيس ٚ پؽ اظ رٓ

ٚ اظ . ثبقس ٔي "%01/76"ٖ اؾت وٝ ثٝ عٛض وّي زضن ٔكتطن وبضوٙبٖ فٛالز ٔجبضوٝ اظ ٔٛضٛػبت انّي قطوت اي  حبنُ ثيبٍ٘ط

.   ٜ ٌطفتٝ قسٜ اؾت٘تبيذ زض ربضي ؾبظي اضظـ ٞب ٚ ٕٞؿٛيي اٞساف ٚ اضظـ ٞب ثٟط

 

  ، اضظـ ٞب ثٟطٜ ٚضي ،شٞٙيت ٔكتطن، ٔسيطيت ٞعيٙٝ :واژگان کلیدی
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مقدمٍ  -1

ٔٙفطز ٔحهَٛ ثٝ عطف وؿت  ٞبي ثؿيبضي اظ ؾبظٔبٖ ٞب اظ ٘كبٖ .يه لبثّيت حيبتي اؾت ٚرٛز شٞٙيت ٔكتطن يب ٞٛيت ؾبظٔب٘ي،

ذٛاٞٙس ثب  ٔيآٚضز وٝ  ٔيي ثٝ اضٔغبٖ ٞبي ؾٛز فطاٚا٘ي ثطاي قطوتتحت ٘كبٖ إِپيه وبضوطزٖ  .ا٘س ؾبظٔبٖ حطوت وطزٜ ٞبي ٘كبٖ

 .وٙٙس ٔئتِٛيبٖ ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي ثٝ تؼييٗ ٚ قىُ زازٖ ثٝ شٞٙيت ٔكتطن يب ٘كبٖ ؾبظٔب٘ي وٕه  .تهٛيط ٔخجت إِپيه ضا ٕٞطاٞي وٙٙس

ذٛاٞٙس ؾبظٔبٖ تٛؾظ ثٟتطيٗ  ٔيٞب  ظٔيٙٝ آ٘چٝ آٖزض  زٞٙس، ٔيٖ وبض ضا اظ عطيك پسيسآٚضزٖ يه ٚفبق زض تيٓ ٔسيطيت ا٘زبْ اي  ٞب آٖ

ي ا٘زبْ ٞبي ٌصاضي ثطاي ارطاي ثط٘بٔٝ ٖ ٞٛيت ٚفبق حبنُ قس ؾطٔبيٝاي  ظٔب٘ي وٝ ٘ؿجت ثٝ .٘سٜ ثٝ آٖ قٙبذتٝ قٛزآي  ٔكتطيب٘ف زض

(. 35:1388،اِٚطيف) ٖ ٞٛيت ٚ شٞٙيت ثطاي ٔكتطيبٖ ٚ وبضوٙبٖ ثٝ ٚالؼيت ثپيٛ٘سزاي  قٛز وٝ ٔي

ـ وٕه قبيب٘ي ثٝ ٖ پػٜٚاي  ٚرٝ ثٝ ٔكرم ٘جٛزٖ ٔيعاٖ زضن ٔكتطن افطاز زض قطوت فٛالز ٔجبضوٝ ٘ؿجت ثٝ ٔٛضٛػبت انّي قطوتثب ت

 .قٛز ٔيربز يبزٌيطي ؾبظٔب٘ي اي  ٕ٘بيس وٝ ثبػج ٔيربز شٞٙيت ٔكتطن ٔيبٖ افطاز ؾبظٔبٖ اي  ضيعاٖ اؾتطاتػيه زض ؾبظٔبٖ رٟت ٔسيطاٖ ٚ ثط٘بٔٝ

. ا٘زبْ قس 1390زض قطوت فٛالز ٔجبضوٝ زض ؾبَ  "زضن ٔكتطن اظ ٔٛضٛػبت انّي قطوت"ليك حبضط ثب ػٙٛاٖ تؼييٗ ثطايٗ اؾبؼ تح

ا٘زبْ  "زاضٚيي وكٛض ٞبي قطوت :پصيطي ٘ٛآٚضي ٚ ا٘ؼغبف ظطفيت رصة زا٘ف، تجييٗ ضٚاثظ شٞٙيت ٔكتطن،"تحميمي تحت ػٙٛاٖ

پصيطي ٔٛضز  فيت رصة زا٘ف ثط ٘ٛآٚضي ٚ ا٘ؼغبفتأحيط ظط ٚ اظ ؾٛي زيٍطاحط شٞٙيت ٔكتطن ثط ظطفيت رصة زا٘ف قسٜ وٝ زض آٖ 

ثرف زيٍط ٘تبيذ ثيبٍ٘ط  .٘تبيذ حبنُ حبوي اظ تأحيط ٔؼٙبزاض شٞٙيت ٔكتطن ثط ظطفيت رصة زا٘ف اؾت .ثطضؾي لطاض ٌطفتٝ اؾت

. (1:1387حؿيٙي ٚ حبري پٛض،) ظطفيت رصة زا٘ف ثط زٚ ٔتغيط ٔصوٛض اؾت ٚرٛز تأحيط

مفًُم ذَىيت مطترک  -2-1

يبز ٌطفتٗ ثٝ ٔؼٙبي تمٛيت زا٘بيي، ثٝ . ثبقس وٝ ثٝ ٔؼٙبي قيبض ا٘ساذتٗ يب ز٘جبَ وطزٖ اؾت ٔي ""Leisي يبزٌيطي، وّٕٝ  ضيكٝ ٚاغٜ

 زآي ٔييبزٌيطي ٕٞيكٝ، زض عي ظٔبٖ ٚ زض ٔؿيط ظ٘سٌي ٚالؼي ثسؾت . آيس اؾت وٝ اظ پيٍيطي أٛض ثٝ زؾت ٔي اي وٕه تزطثٝ

 & Drew )يبزٌيطي لجُ اظ تغييط، تحَٛ ٚ ثٟجٛز ؾبظٔب٘ي اؾت : ٖ اؾت وٝاي  ٟٔٓ تطيٗ ٘ىتٝ .(40:1383ؾٙذ،)

Roger,2002:28). 

. تٛاٖ يبزٌيطي ضا ثٝ ؾٝ ؾغح فطزي، ٌطٚٞي ٚ ؾبظٔب٘ي تمؿيٓ وطز ٔي( فطزي، ٌطٚٞي ٚ ؾبظٔب٘ي)ثب تٛرٝ ثٝ ؾغٛح ٔرتّف ؾبظٔبٖ    

ٔأذٛشٜ تٛؾظ  ٞبي اضت ٞب، ثيٙف ٞب ٚ ثبٚضٞب، تحَٛ ٚ زٌطٌٛ٘ي زض زا٘ف فطزي، ٍ٘طـ ٞب ٚ اضظـيبزٌيطي فطزي، حبوي اظ تغييط ٔٝ

فطز اظ عطيك ٔغبِؼٝ ا٘فطازي، آٔٛظقي ٔجتٙي ثط فٗ آٚضي، يب ٔكبٞسٜ ٚ ضاٟٞبي زيٍط وؿت زا٘ف رسيس 

ؾبظٔب٘ي زا٘ؿت ٚ آٖ ضا ثٝ ٔخبثٝ ضاٜ تٛاٖ حس فبنُ يبزٌيطي فطزي ٚ  ٔييبزٌيطي ٌطٚٞي، ضا  .((Marqurdt,2002:15-17ثبقس ٔي

يبزٌيطي ٌطٚٞي ٕٞب٘ٙس پّي وٝ ا٘تمبَ زٞٙسٜ زا٘ف فطزي ثٝ زا٘ف . ٚ ٔؿيط ٚضٚزي زؾتيبثي ثٝ يبزٌيطي ؾبظٔب٘ي زض ٘ظط ٌطفت

ٜ ػٙٛاٖ يبزٌيطي ؾبظٔب٘ي ضا ة (.(Pawlowsky,2000:8ثبقس ٔيؾبظٔب٘ي، وٝ تٛؾظ تٕبْ افطاز لبثُ اؾتفبزٜ ٚ زؾتيبثي ذٛاٞس ثٛز، 

زٞس يب زا٘ف ٔٛرٛز زض ذٛز ضا ثبظؾبظي، انالح ٚ  ٔيؾبظز ٚ قىُ  ٔيفطآيٙسي وٝ اظ عطيك آٖ يه ؾبظٔبٖ زا٘ف رسيسي ضا زض ذٛز 

(. (Huysman,2000:135وٙٙس ٔيوٙس، تؼطيف  ٔئتٙبؾت ثب تغييطات ٔحيظ 

ثبيس ثٝ  ٘بذتي ٚ ؾبذتبض يبزٌيطي زض فطز،ثٝ ربي تالـ ثطاي قٙبذت فطآيٙسٞبي ـ زض ضٚيىطز ارتٕبػي يبزٌيطي ؾبظٔب٘ي،

ٖ حبِت تٛرٝ ثٝ پطزاظـ اي زض ٔكبضوت ٚ تفؿيط ضا ثطاي يبزٌيطي ٔؤحط فطاٞٓ وٙس، ٞبي ز٘جبَ يبفتٗ ػٙبنطي ثٛز وٝ ظٔيٙٝ

وٝ ظٔيٙٝ ٔٙبؾجي ثطاي تٛريٝ يبزٌيطي رٕؼي  -اعالػبت ٚ تؼسيُ ؾبذتبض قٙبذتي افطاز ثٝ فطآيٙسٞبي ٔكبضوت ٚ تفؿيط

. (Deffillippi & Ornstein,2003:275-279)قٛز ٔئجصَٚ  -وٙس ٔيائٝ اض
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يه ٘ىتٝ ثؿيبض ٟٔٓ ٚ ٌبٞي  .ثط يبزٌيطي ؾبظٔب٘ي زاقتٝ ثبقٙس ٔيتٛا٘ٙس تأحيط ٔٝ ٔيثؿتطٞبيي ٘بٔطئي ٚ ثؼضبً ٘بٔىكٛفي ٚرٛز زاض٘س وٝ 

ٖ فطآيٙسٞبي پيچيسٜ ٚ پٛيب ثط يبزٌيطي رٕؼي زض اي يطاٚلبت ٔغفَٛ ٔب٘سٜ زض حٛظٜ يبزٌيطي ؾبظٔب٘ي زض ؾبظٔبٖ ٘بزيسٜ ٌطفتٗ تأث

2ؾبذت ارتٕبػي ٚالؼيت"زض ٘ظطيٝ  1ثطٌط ٚ الوٕٗ .ؾبظٔب٘ي اؾتثؿتطٞبي 
وٙٙس وٝ قٙبذت أطي فطزي ٘يؿت ثّىٝ  ٔياؾتسالَ  "

ظثبٖ ٚ قٙبؾبيي زض  ارتٕبػي زض ظ٘سٌي ضٚظٔطٜ، ٞبي ثطٕٞىٙف ظ٘سٌي ضٚظٔطٜ، ٞبي ارتٕبػي اؾت وٝ اظ عطيك ٚالؼيت اي پسيسٜ

3شٞٙيت زضٖٚ رٟب٘ي"ايٗ ٘ظطيٝ قٙبذت ضا يه .ٌيطز ٔيظ٘سٌي ضٚظٔطٜ قىُ 
ثيٗ )وٙس وٝ زض يه فضبي ٞٓ شٞٙي ٔيتّمي  "

(. (Berger & Luckman,1976:123ٌيطز ٔيقىُ  (االشٞب٘ي

اٌط فطز ٘تٛا٘س قٙبذتي  .قٙبذت يه أط ٔيبٖ شٞٙي اؾت .شٞٙيت ٔكتطن اؾت ثٙبثطايٗ يىي اظ ػٙبنط ارتٕبػي ٚالؼيت،

(. (Ligorio et al,2005:359-360 قٛز ٔيقٙبذت ٔحؿٛة ٖ ضا وٝ زض شٞٗ ذٛز زاضز ثٝ زيٍطي ٔٙتمُ وٙس،

يؼٙي  ٖ ثبٚض٘س وٝ يبزٌيطي ؾبظٔب٘ي،اي ٞب ثط آٖ .زا٘ٙس ٔيفطاتط اظ تغييط زض زا٘ف ٚ ضفتبض  اي يبزٌيطي ؾبظٔب٘ي ضا پسيسٜ -4وٛضِي ٚ ٌيٛئيب

يبزٌيطي ؾبظٔب٘ي اتفبق  ٞط ٌبٜ ٔؼٙبي يه پسيسٜ ثٝ عٛض رٕؼي زض يه ؾبظٔبٖ تغييط پيسا وٙس،.اٞيٓ ٘عز اػضبي ؾبظٔبٖتغييط زض ٔف

  (.(Corley & Gioia,2003:629-630افتس ٔي

ربز ٚ تغييط زضن ٔكتطن ثيٗ اػضبي يه ٌطٜٚ وٝ تؼبُٔ ٚ اي يبزٌيطي زض ؾبظٔبٖ ثٝ ،عجك ٘ظطيٝ يبزٌيطي رٕؼي

 (.(rossley,1996:78 قٛز ٔيايٗ زضن ٔكتطن ثٝ ػٙٛاٖ شٞٙيت ٔكتطن ٔؼطفي  .ن زاض٘س ٚاثؿتٝ اؾتلسأبت ٔكتطا

زض زيسٌبٜ ارتٕبػي،  .ربز شٞٙيت ٔكتطن زضثبضٜ پسيسٜ ٔٛضز ٘ظط ثيٗ اػضبي ؾبظٔبٖ ذٛاٞس ثٛزاي  ثٙبثطايٗ ٔؿأِٝ انّي زض يبزٌيطي

زٞبي ٔكتطن ٚ تؼبُٔ ارتٕبػي افطاز ػبّٔي ٟٔٓ زض يبزٌيطي ؾبظٔب٘ي تّمي يبزٌيطي ؾبظٔب٘ي ٔحسٚز ثٝ شٞٗ افطاز ٘يؿت ثّىٝ فطآيٗ

(. (Elkjare,2003:42-46قٛز ٔي

چٖٛ يبزٌيطي فطآيٙسي اؾت وٝ زض  ثٝ ػجبضت زيٍط ثبيس يبزٌيطي ؾبظٔب٘ي ضا فطاتط اظ شٞٗ افطاز ٚ زض يه ثؿتط ارتٕبػي تحّيُ وطز،

تٛاٖ ٚرٛز ٔؼٙبي ٔكتطن ثيٗ اػضبي يه ربٔؼٝ زضثبضٜ يه پسيسٜ زا٘ؿت وٝ  ٔين ضا شٞٙيت ٔكتط. قٛز ٔيتؼبٔالت ثب زيٍطاٖ ا٘زبْ 

ايٗ تٛاظٖ  .ضؾٙس ٔياػضبي ؾبظٔبٖ اظ عطيك شٞٙيت ٔكتطن ثٝ ٘ٛػي تٛاظٖ قٙبذتي  .ٌيطز ٔيثٝ ٚاؾغٝ ضاثغٝ ثيٗ االشٞب٘ي قىُ 

ايٗ ؾٝ وبضوطز اظ عطيك تٙجيٝ ٞب ٚ تكٛيك  .زاظـ اعالػبتؾبظٔب٘سٞي ٚ تؿٟيُ پط ٞسايت،: ٜ وبضوطز ٟٔٓ زاضز وٝ ػجبضتٙس اظقٙبذتي ؼ

ٔجب٘ي قىُ ٌيطي يه ارتٕبع ػجبضتٙس اظ  وٙس ٔيٞب ٔٛرت ٞسايت ضفتبض اػضب قسٜ ٚ زض ٟ٘بيت ثٝ تؼييٗ ٞٛيت ارتٕبػي افطاز وٕه 

ثٙبثطايٗ ؾٝ ٌصضٌبٜ قىُ  .يٙسٌٛ ٔيٖ ػٛأُ ضا شٞٙيت ٔكتطن اي  ٔزٕٛع .ٞب ٚ ػمبيس ٔكتطن اضظـ ا٘ساظ ٔكبثٝ، چكٓ زضن ٔكتطن،

  .ٞؿتٙس ارتٕبػي ٚ احؿبؾي زٞٙسٜ شٞٙيت ٔكتطن فطآيٙسٞبي فىطي ٚ قٙبذتي،

ٚ ٔهٙٛػبتي اؾت وٝ ثٝ عٛض ٔكتطن ثٝ ٚؾيّٝ ( ا٘زبْ وبض ٞبي قيٜٛ) ايٗ رعء قبُٔ ٞٙزبضٞبي ضفتبضي (-ضفتبض ٔكتطن)ثؼس ارتٕبػي 

(. (Plaskoff,2003:172-175قٛز ٔياػضبي ؾبظٔبٖ اؾتفبزٜ 

 & Obstقٛز ٔيِك اػضب ضا ثٝ ؾبظٔبٖ قبُٔ ايٗ رعء احؿبؼ تغ (-احؿبؼ تؼّك)ثؼس ػبعفي

White,2004:692) .)

ايٗ زا٘ف قبُٔ آٌبٞي  .قٛز ٔيايٗ رعء ثٝ آٌبٞي ٚ زا٘ف اػضبي ؾبظٔبٖ اظ يه پسيسٜ ٔطثٛط  (-ثبٚض ٔكتطن)ثؼس فىطي ٚ قٙبذتي 

(. (Aker,2004:151ا نفبت آٖ ػبُٔ ٚ لضبٚت زضثبضٜ آٖ پسيسٜ اؾتاظ ٚرٛز پسيسٜ ٚ اػتمبز ثٝ ٚيػٌي ٞب ي

                                                
1 -Berger & Luckman 

2 -The social & construction of reality 

3 -Interworld 

4 -Corley & Gioia 
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ذٛاٞيٓ ثٟتطيٗ ٔكتطيبٖ  ٔياظ ٔسيطيت اضقس ثپطؾيس ؾٝ ٔٛضٛع ثطتطي وٝ  .تٛا٘س ثب تٕطيٙي ؾبزٜ ا٘ساظٜ ٌيطي قٛز ٔيچبضچٛة شٞٙي ٔكتطن 

ؾٝ ٌطٜٚ  ي وٝ زضٞبي ضا ثٝ نٛضت زضنسي اظ پبؾد ٔيتٛافك ػٕٛآٚضي وٙيس ٚ ٔيعاٖ  پبؾد ٞب ضا رٕغ چيؿت؟ ٘سٜ ٔب ضا ثب آٖ ٞب ثكٙبؾٙس،يآ  زض

قٛز  ٔيٖ أىبٖ فطاٞٓ اي ؾپؽ .ٞب اؾت ِي ثطاي تؼييٗ ؾٝ اِٚٛيت ثطتط آٌٖبْ ثؼسي زػٛت اظ ٔكتطيبٖ ال.ٌيطي وٙيس ثطتط ٚرٛز زاض٘س ا٘ساظٜ

ثيٙف ٚ ) ً٘ ضا قىُ زٞيٓشٞٙي زاذّي ٚ ذبضري ٔكتطن ضا پبيف وٙيٓ ٚ اضظـ ٟ٘بيي فطٜ ٞبي وٝ زضرٝ چبضچٛة

(. 113:1385ٕٞىبضاٖ،

 ي ٘ظيط اػتمبز ٔتمبثُ،ٞبي تٛاٖ حبنُ پسيسٜ ٔيٞٛـ ارتٕبػي ضا  .ضٞجطاٖ ٘يبظٔٙس ٞٛـ ارتٕبػي ٞؿتٙس ثطاي تمٛيت زضن ٔكتطن،

زؾتبٚضزٞبي  ثٝ عٛض وّي .٘سٜ زا٘ؿتيآ  احؿبؼ ٞٛيت رٕؼي ٚ ٌطٚٞي ٚ احؿبؼ ٚرٛز تهٛيطي ٔكتطن اظ تؼبُٔ ارتٕبػي ٔتمبثُ،

تمٛيت  تمٛيت ٔؿئِٛيت ؾبظٔب٘ي، ايزبز ٕٞؿٛيي وبضوٙبٖ ثٝ ؾٕت چكٓ ا٘ساظ، ربز ٞٛيت ؾبظٔب٘ي پبيساض،اي تٛاٖ ٔيٞٛـ ارتٕبػي ضا 

(. 216:1389ؾّغب٘ي،) ربز قجىٝ ٔسيطيت زا٘ف زا٘ؿتاي  اػتٕبز ؾبظٔب٘ي ٚ

ؾبظٔبٖ ٌِٞٛٛطافيه ؾبظٔب٘ي اؾت وٝ زض آٖ  .وٙس ٔييه ٚرٛز زيسٌبٜ ٚ شٞٙيت ٔكتطن ؾبظٔبٖ ضا تجسيُ ثٝ ؾبظٔبٖ ٌِٞٛٛطاف

تٛا٘س ذٛز ضا ثٝ عٛض  ٔيثبقس ثٝ عطيمي وٝ ؾبظٔبٖ زاضاي تٛاٖ ذٛز ؾبظٔب٘سٞي ٌطزيسٜ ٚ  ٔيارعا ٔٙؼىؽ   ٔيوُ زض تٕب ٞبي ٚيػٌي

: تٛاٖ ثٝ قطح ظيط ثيبٖ ٕ٘ٛز ٔيانَٛ ؾبظٔبٖ ٌِٞٛٛطافيه ضا ثٝ عٛض وّي  .ٔؿتٕط ثبظ تِٛيس ٕ٘بيس

 اضظـ ٞب ٚ فطًٞٙ ٘سٜ،اي انُ ا٘ؼىبؼ وُ زض ارعا اظ عطيك چكٓ ا٘ساظ 

 انُ تٙٛع ضطٚضي اظ عطيك ؾبظٌبضي زضٖٚ ٚ ثطٖٚ ؾبظٔب٘ي 

 انُ حسالُ ٔكرهبت 

 (.39:1380ٚاضث،) انُ آٔٛذتٗ ٚ يبزٌيطي 

تٙس وٝ ٔي تٛا٘ٙس زض لبِت ؾيؿتٓ ٞبي پيچيسٜ ّٕٔٛ اظ ٚيػٌي ٞبيي ٞؽ.شٞٙيت ٔكتطن ٔٛرت زضن ؾغح پيچيسٌي ؾبظٔبٖ ٔي ٌطزز

اِٚيٗ ٚيػٌي چٙسٌبٍ٘ي اؾت وٝ ثٝ تؼساز ػٙبنط ٔتؼبُٔ اقبضٜ .ؾٝ ٚيػٌي،پيچيسٌي يه ٔحيظ ضا ٔكرم ٔي وٙٙس.اٍِٛ ػُٕ وٙٙس

تٙٛع اؾت ٚ ثٝ زضرٝ ٍٕٞٙي زاضز،زْٚ،ٚاثؿتٍي ٔتمبثُ اؾت وٝ ٔطثٛط ثٝ ضٚـ اتهبَ ٚ اضتجبط ايٗ ؾيؿتٓ ٞب ثٝ يىسيٍط اؾت،ؾْٛ،

(. 49:1390پبقبظازٜ،)ٌفتٝ ٔي قٛز  ػٙبنط

چيعي وٝ ايٗ لبثّيت ٞب ضا أىبٖ پصيط .چكٓ ا٘ساظٞبي ثّٙس پطٚاظا٘ٝ ضاٞجطزي ثٝ قست ثٝ لبثّيت ٞبي ؾبظٔب٘ي ثّٙسپطٚاظا٘ٝ ٔتىي ٞؿتٙس

ي ٞبي احؿبؾي اضظـ ٞبي ٔكتطن،ٚاثؿتً.ٔي ؾبظز تٛرٝ ٔؿتٕط ٚ ذبني اؾت وٝ ضٞجطاٖ ثٝ ايزبز ارتٕبػي ثب اٞساف ٔكتطن زاض٘س

ضٚيىطز ثّٙس پطٚاظا٘ٝ ثطاي .ٔٛرت ٔي قٛز ؾبظٔبٖ ٞب ثتٛا٘ٙس ثٝ ايٗ چكٓ ا٘ساظٞب زؾت يبثٙسلٛي ٚ ؾغح ثبالي اػتٕبز ٚ احتطاْ ٔتمبثُ 

: ايزبز زضن ٔكتطن زاضاي ٔحٛضٞبي ظيط اؾت

 اٞساف قطوت زض چبضچٛة چكٓ ا٘ساظ ٚ اضظـ ٞبي ٔكتطن قىُ ٔي ٌيط٘س. 

  ٔي ضٚز زض ضاؾتبي ٔٙبفغ قطوت ػُٕ وٙٙساظ وبضوٙبٖ ا٘تظبض. 

 وؿت ٚوبض ٚ ٚاحسٞبي ا٘ساظٜ ٌيطي ؾبظٔب٘ي ثٝ ضٚقٙي ثٝ ٞٓ ٔطتجظ ٞؿتٙس. 

 تٙٛع،ٔٙجؼي اظ ٔعيت ضلبثتي اؾت. 

 (.1390،82قطيفيبٖ حب٘ي،) ٞسف اثتىبضٞبي ارتٕبػي ايزبز رٟب٘ي ثٟتط ٚ ٔتحس ؾبذتٗ ؾبظٔبٖ ٚ ا٘طغي ثركيسٖ ثٝ آٖ اؾت 

زضن ٔكتطن قبُٔ ٔؼب٘ي ٔكتطوي اؾت وٝ اظ عطيك اضتجبط يب تزبضة ٔكتطن ايزبز ٔي ،(2002)1عجك ٘ظط ٔبوال

: ٔمِٛٝ ٔحتٛايي ثٝ قطح ظيط تكىيُ قسٜ اؾت 5زضن ٔكتطن .قٛز

                                                
1- makela 
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ضاٜ ٞبي فىط وطزٖ ٔكتطن -1

ضاٜ ٞبي ػُٕ وطزٖ ٔكتطن -2

زا٘ف ٔكتطن -3

اٞساف ٔكتطن -4

اػتٕبز -5

ضاٜ ٞبي ػُٕ وطزٖ ٔكتطن .،ظثبٖ،ٕ٘بزٞب،ٞٙزبضٞب ٚ اضظـ ٞبي ٔكتطن ٔي ثبقسٔفبٞيٓ ضاٜ ٞبي فىط وطزٖ ٔكتطن ٔكتُٕ ثط

زا٘ف ٔكتطن ثٝ ٞسف ٚ .يؼٙي تٛافك ثيٗ قطوب زض ٔٛضز ٘مف ٞب ٚ ٔؿئِٛيت ٞب،فطآيٙسٞبي ٔكتطن ٚ ضٚـ ٞبي ٔٛضز اؾتفبزٜ

اٞساف ٔكتطن قبُٔ ٞسف .ٔطثٛط ٔي قٛزٔحتٛاي تكطيه ٔؿبػي،يؼٙي آ٘چٝ ا٘زبْ ٔي زٞيٓ ٚ ايٗ وٝ چٍٛ٘ٝ ثبيس ا٘زبْ قٛز،

اػتٕبز ٔجتٙي ثط ثبٚضٞبيي اؾت وٝ قطوب اظ لبثّيت ٞب ٚ ٚيػٌي .ٞب ٚ ا٘تظبضات ٔكتطن ٚ ٘يع اٞساف ٚ ا٘تظبضات ذٛز قطوبؾت

 (.Jaatinen & Lavikka,2008:149) ٞبي يىسيٍط زاض٘س

  ٔسٜ اؾتآ 1ٕ٘ٛزاض قٕبضٜ چبضچٛة رسيس زضن ٔكتطن قبُٔ ارعا ظيط اؾت وٝ زض :

 ٖضاٜ ٞبي ٔكتطن فىط وطز 

 ٔحيظ ٔكتطن 

 اٞساف ٔكتطن 

 ٔسَ وؿت ٚ وبض ٔكتطن 

 ٔسَ ػّٕيبتي ٔكتطن 

 زا٘ف ٔكتطن 

 قبيؿتٍي ٞب ٚ ٔٙبثغ ٔكتطنJaatinen et al,2005:101-103).) 

     1

     1

     2

     2

         

-                     

-           

-           

-                    

-                 

-          

-                        

 
( (Jaatinen et al,2005:101-103چبضچٛة رسيس زضن ٔكتطن  -1ٕ٘ٛزاض
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: زضن ٔكتطن اظ ٔٛضٛػبت انّي زض ؾبظٔبٖ زؾتبٚضزٞبي ظيط ضا ثٝ ز٘جبَ زاضز ايزبز

 ٖايزبز ا٘ؿزبْ فىطي زض ٔزٕٛػٝ ؾبظٔب 

 ايزبز ؾيٙطغي زض فؼبِيت ٞب ٚ ا٘طغي ؾبظٔب٘ي 

 ٘عزيه قسٖ شٞٙيت ٞبي ٔسيطيت ٚ وبضوٙبٖ ٚ وبٞف ٔيعاٖ اذتالفبت وبضي 

  ٞبي والٖ قطوتايزبز ٕٞؿٛيي ثيٗ اٞساف فطزي،ٚاحسي ٚ اؾتطاتػي 

 ٚرٛز حٕبيت ٕٞٝ رب٘جٝ زض ؾبظٔبٖ اظ اٞساف ٚ ثط٘بٔٝ ٞب 

 حؿبؾيت وّي ؾبظٔبٖ ٘ؿجت ثٝ فطنت ٞب ٚ تٟسيسٞب 

 ٜرٌّٛيطي اظ زٚثبضٜ وبضي ٞب ٚ حصف فؼبِيت ٞبي فبلس اضظـ افعٚز 

 ٖتمٛيت ٕٞسِي ٚ ٕٞبٍٞٙي زض ثيٗ وبضوٙبٖ ؾبظٔب 

 ٖتٛؾؼٝ ؾغح ٔكبضوت وبضوٙب 

 ْا٘يتمٛيت اػتٕبز ؾبظ 

زضن ٔكتطن ظٔيٙٝ ٞبي ضٞجطي ٔؼٙٛي ضا زض ؾبظٔبٖ فطاٞٓ ٔي وٙس، زض ٔسَ ضٞجطي ٔؼٙٛي ٔأٔٛضيت ٚ اضظـ ٞب ثٝ ٕٞطاٜ ٔؼٙٛيت 

ٚاذالق حطفٝ اي قىُ ٔي ٌيطز حتي فطاتط اظ ايٗ ظ٘سٌي قرهي ٚ حطفٝ اي وبضوٙبٖ ٘يع ثط ٔجٙبي ٔؼٙٛيت قىُ ٔي ٌيط٘س، ضٞجطاٖ 

رال زازٜ، تؼٟس ػٕيمي زض آ٘بٖ ٚز ضا ٔؼٙٛي ٞٛيت اذاللي پيطٚاٖ خ

ثٛرٛز ٔي آٚض٘س ٚ ٔيبٖ ا٘ؼىبؼ اذاللي زضٚ٘ي ٚ ثيطٚ٘ي وبض زض ضٚاثظ ارتٕبػي وبضوٙبٖ پيٛ٘س ثطلطاض ٔي وٙٙس ثغٛض وّي ضٞجطي 

ٔؼٙٛي قبُٔ ػٙبنط ظيط اؾت  

 ايزبز اضظـ ٞبي ٔؼٙٛي ٔكتطن  -

 ايزبز چكٓ ا٘ساظ آيٙسٜ  -

 ايزبز ٔمبنس ٔكتطن -

 تٛإ٘ٙس وطزٖ ؾبيطيٗ  -

 ٘فٛش ٚ تأحيط ٌصاضي ثط زيٍطاٖ  -

 ثهيطت ٚ ثيٙف  -

 ذسٔت ٌصاضي  -

 ايزبز تحَٛ زض ذٛز ٚ زيٍطاٖ  -
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.  ٘كبٖ زاز 1ثغٛض وّي ٘حٜٛ وٕه زضن ٔكتطن ثٝ تٛؾؼٝ ٔؼٙٛي ٚ ربضي ؾبظي اضظـ ٞب ٚ اذالق حطفٝ اي ضا ٔي تٛاٖ زض اٍِٛي قٕبضٜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژيَصف اَدا  -3  

ٔجبضوٝ  زضن ٔكتطن وبضوٙبٖ قطوت فٛالز ٔجبضوٝ اظ ٔٛضٛػبت انّي قطوت  ٔيعاٖ تؼييٗ.1

اضاٖ وبضٔٙساٖ ٚ وبضقٙبؾبٖ ٚ اپطاتٛضاٖ ٚ تؼٕيط ن تؼييٗ زضرٝ إٞيت ٔٛضٛػبت انّي قطوت فٛالز ٔجبضوٝ اظ ٘ظط ٔسيطاٖ،. 2

سئًاالت پژيَص  -4

 ثبقس؟ ٔيزضن ٔكتطن وبضوٙبٖ قطوت فٛالز ٔجبضوٝ اظ ٔٛضٛػبت انّي قطوت ثٝ چٝ ٔيعاٖ . 1

وبضٔٙساٖ ٚ وبضقٙبؾبٖ ٚ اپطاتٛضاٖ ٚ تؼٕيط وبضاٖ ثٝ چٝ ٔيعاٖ  زضرٝ إٞيت ٔٛضٛػبت انّي قطوت فٛالز ٔجبضوٝ اظ ٘ظط ٔسيطاٖ،. 2

ثبقس؟  ٔي

 تحميكضٚـ  -5

 ايجاد دزک هطتسک

ضکل گيسي چِازچْب ُوسْ دز 

 هؤلفَ ُا 

 ازشش ُا  -
 هعٌْيت  -
 اخالق حسفَ اي  -
 دغدغَ ُاي اصلي  -
 استساتژي ُا  -

آزام

 ش 

اًسج
ام 
 فکسي

 تحْل
ذُي ّ 
احساسا

 ت

تقْيت 
خْدکٌتس

 لي

آشاد 
ساشي 
 اًسژي

ُْيت داز 
ضدى  

 کازکٌاى

جازي ساشي ّ يکپازچگي دز 
 ازشش ُاي ساشهاًي 

دستاّزدٍ
اي 

 ساشهاًي

دستاّزدُا
 ي فسدي

 
ّ
 
ة
س
ک
 
ك
ً
ّ
ز

ز
ا
ک

 

 سسعت دز کاز 

کاز ُواٌُگ ّ 

 هٌسجن

 سْدآّزي

کاُص ُصيٌَ 

 ُا 

 ًگسش هثثت 

 لرت اش کاز 

تقْيت اًسژي 

 دز کاز

يت دّزي زضا

 اش کاز

ًحٍْ کوک دزک هطتسک تَ جازي ساشي ّ :  1الگْي ضوازٍ 

 يکپازچَ ساشي ازشش ُا 
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 ٚ اپطاتٛضاٖ ٚ تؼٕيطوبضاٖ وبضقٙبؾبٖ، وبضٔٙساٖ ٚ ٖ پػٚٞف اظ ربٔؼٝ آٔبضي ٔسيطاٖاي  زض. ثبقس ض اظ ٘ٛع پيٕبيكي ٔيپػٚٞف حبو   

پػٚٞف حبضط اظ زض . زض ٘ظط ٌطفتٝ قس ثط اؾبؼ رسَٚ ٔٛضٌبٖ ٘فط ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ 246 ٘فط، 650ثٝ تؼساز  قطوت فٛالز ٔجبضوٝ

ربز اي  پطؾكٙبٔٝ ثٝ ٔٙظٛض تؼييٗ زضرٝ إٞيت ٔٛضٛػبت قطوت ثٝ ٔٙظٛض .فبزٜ ٌطزيسٜ اؾتآٚضي اعالػبت اؾت پطؾكٙبٔٝ ثطاي رٕغ

ثبقس وٝ اظ وبضوٙبٖ  ٔئٛضٛع انّي ؾبظٔبٖ  14پطؾكٙبٔٝ حبٚي . شٞٙيت ٔكتطن زض قطوت فٛالز ٔجبضوٝ عطاحي ٌطزيسٜ اؾت

  .ي ٔكرم وٙٙسأتيبظ 10ٖ ٔٛضٛػبت ضا زض ؾبظٔبٖ زض يه عيف اي  ذٛاؾتٝ قسٜ زضرٝ إٞيت

:  ٔٛضٛع انّي زض ؾبظٔبٖ وٝ ٔٛضز پطؾف لطاض ٌطفتٝ ا٘س ػجبضتٙس اظ 14. اؾتفبزٜ قس ضٚايي پطؾكٙبٔٝ اظ ضٚايي ٔحتٛا ثطاي

فطٚـ ٔحهٛالت  (6ؾبذت زاذُ لغؼبت (ؾبظٔبٖ ٞبي تٛرٝ ثٝ اضظـ (4ثٟجٛز ٔؿتٕط  (3نطفٝ رٛيي ٚ ٔسيطيت ٞعيٙٝ  (2ؾبظي  ٔيثٛ (1

اعالع ضؾب٘ي ثٝ ( 10...تأٔيٗ ٔٛاز اِٚيٝ ٚ ( 9ٔٙي اي ٔؿبئُ ظيؿت ٔحيغي ٚ (EPS 8اضظـ ؾٟبْ قطوت ٚ ( 7اظ فطٚـ  رسيس ٚ ذسٔبت پؽ

ٞبي پطؾكٙبٔٝ اظ  ثطاي تزعيٝ ٚ تحّيُ زازٜ. تٛؾؼٝ قطوت ٞبي عطح( 14ٚفبزاضي ٔكتطيبٖ ( 13ثٟطٜ ٚضي( 12ضضبيت وبضوٙبٖ ( 11وبضوٙبٖ 

 .ثٝ زؾت آٔس 979/0ثطضؾي پبيبيي ٚ حجبت زضٚ٘ي تٛؾظ ضطيت آِفبي وطٚ٘جبخ . ازٜ قساؾتف T،Tukey ٚAnova ٞبي آظٖٔٛ

پژيَص  َبي يبفتٍ -6

ٔكرم ٔٛضٛػبت انّي ؾبظٔبٖ ثٝ عٛض وّي زض ٔيبٖ وبضوٙبٖ قطوت فٛالز ٔجبضوٝ  زضن ٔكتطن زضرٝ إٞيتٔيعاٖ ( 1)زض رسَٚ 

. قسٜ اؾت

اصلي سبزمبن بٍ طًر کلي در ميبن کبرکىبن ضرکت مًضًعبت درجٍ اَميت درک مطترک ميسان : 1جديل 

 فًالد مببرکٍ

ف
ضزي

 

 تؼساز ٔٛضٛػبت انّي ؾبظٔبٖ
(N) 

 ٔيبٍ٘يٗ
(Mean) 

 أتيبظ زضنسي 
 (100ٕ٘طٜ اظ )

 8/72 28/7 241 ؾبظي ٔيثٛ 1

 6/78 86/7 245 نطفٝ رٛيي ٚ ٔسيطيت ٞعيٙٝ 2

 5/76 65/7 243 ثٟجٛز ٔؿتٕط 3

 9/74 49/7 238 ٔبٖؾبظ ٞبي تٛرٝ ثٝ اضظـ 4

 6/71 16/7 239 ؾبذت زاذُ لغؼبت 5

فطٚـ ٔحهٛالت رسيس ٚ ذسٔبت  6
 پؽ اظ فطٚـ

231 15/7 5/71 

 EPS 240 65/7 5/76اضظـ ؾٟبْ قطوت ٚ  7

 0/83 30/8 241 ٔٙياي ٔؿبئُ ظيؿت ٔحيغي ٚ 8

 8/78 88/7 238 ...تأٔيٗ ٔٛاز اِٚيٝ ٚ  9

 8/74 48/7 240 اعالع ضؾب٘ي ثٝ وبضوٙبٖ 10

 6/77 76/7 241 ضضبيت وبضوٙبٖ 11
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 4/77 74/7 236 (ثغٛض وّي) ثٟطٜ ٚضي 12

 1/73 31/7 230 ٚفبزاضي ٔكتطيبٖ 13

 1/77 71/7 237 تٛؾؼٝ قطوت ٞبي عطح 14

  ٜثيكتطيٗ  "مىياي مسبئل زيست محيطي ي"اظ ٔٙظط وبضوٙبٖ قطوت فٛالز ٔجبضوٝ  ،(1)ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبيذ رسَٚ قٕبض

وٕتطيٗ ٔيعاٖ زضرٝ إٞيت ضا  "فريش محصًالت جديد ي خدمبت پس از فريش"ٚ  83%ظاٖ زضرٝ إٞيت ضا ثب ٔي

 .ثبقس ٔيزاضا  5/71%زض ثيٗ ٔٛضٛػبت انّي قطوت ثب 

کبرمىدان ي  درجٍ اَميت مًضًعبت اصلي سبزمبن از مىظر مديران، َبي مقبيسٍ ميبن ميبوگيه -6-1

بر اسبس آزمًن آوًيا  کبران ي بٍ صًرت کلياپراتًران ي تعمير ،کبرضىبسبن

 ،وبضٔٙساٖ ٚ وبضقٙبؾبٖ زضرٝ إٞيت ٔٛضٛػبت انّي ؾبظٔبٖ اظ ٔٙظط ٔسيطاٖ، ٞبي ٔمبيؿٝ ٔيبٖ ٔيبٍ٘يٗثٝ ( 2)زض رسَٚ 

. ثط اؾبؼ آظٖٔٛ آ٘ٛٚا پطزاذتٝ قسٜ اؾت اپطاتٛضاٖ ٚ تؼٕيط وبضاٖ ٚ ثٝ نٛضت وّي

 

کبرمىدان ي  درجٍ اَميت مًضًعبت اصلي سبزمبن از مىظر مديران، َبي مقبيسٍ ميبن ميبوگيه: 2جديل 

 اپراتًران ي تعمير کبران ي بٍ صًرت کلي بر اسبس آزمًن آوًيا ،کبرضىبسبن

 

ف
ضزي

 

وبضٔٙساٖ ٚ  ٔسيطاٖ ٔٛضٛػبت انّي ؾبظٔبٖ
 وبضقٙبؾبٖ

اپطاتٛضاٖ ٚ 
 تؼٕيط وبضاٖ

ثٝ نٛضت 
 وّي

 28/7 61/6 48/7 64/7 ؾبظي ٔيثٛ 1

 86/7 02/7 06/8 29/8 ٜ رٛيي ٚ ٔسيطيت ٞعيٙٝنطف 2

 65/7 84/6 8 92/7 ثٟجٛز ٔؿتٕط 3

 49/7 09/7 61/7 64/7 ؾبظٔبٖ ٞبي تٛرٝ ثٝ اضظـ 4

 16/7 76/6 26/7 34/7 ؾبذت زاذُ لغؼبت 5

فطٚـ ٔحهٛالت رسيس ٚ  6
 ذسٔبت پؽ اظ فطٚـ

02/7 39/7 7 15/7 

 EPS 85/7 86/7 12/7 65/7اضظـ ؾٟبْ قطوت ٚ  7

 30/8 39/7 17/8 27/9 ٔٙياي ٔؿبئُ ظيؿت ٔحيغي ٚ 8

 88/7 12/7 8 37/8 ...تأٔيٗ ٔٛاز اِٚيٝ ٚ  9

 48/7 26/7 49/7 63/7 اعالع ضؾب٘ي ثٝ وبضوٙبٖ 10

 76/7 17/7 10/8 88/7 ضضبيت وبضوٙبٖ 11
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 74/7 15/7 02/8 97/7 (ثغٛض وّي) ثٟطٜ ٚضي 12

 31/7 12/7 36/7 39/7 ٚفبزاضي ٔكتطيبٖ 13

 71/7 95/6 66/7 43/8 تٛؾؼٝ قطوت ٞبي عطح 14

 

آظٖٔٛ ثطاثطي  ،پطزاذتٝ قس ثط اؾبؼ ٘ٛع قغُ وبضوٙبٖ ضٛػبت انّي قطوتٔٛ ٞبي ثط اؾبؼ آظٖٔٛ آ٘ٛٚا ثٝ ٔمبيؿٝ ٔيبٖ ٔيبٍ٘يٗ

تأٔيٗ "،"ثٟجٛز ٔؿتٕط"،"ٞعيٙٝ رٛيي ٚ ٔسيطيت نطفٝ"ٔٛضٛػبت انّي ؾبظٔبٖ ثٝ رع   ٔيتٕب ٞب ثط اؾبؼ آظٖٔٛ آ٘ٛٚا ، زض ٔيبٍ٘يٗ

ٖ ٔٛاضز پؽ آظٖٔٛ تٛوي اي  زٞس زض ٘تيزٝ زض ٔيضا ٘كبٖ  05/0زضرٝ ٔؼٙبزاضي ثعضٌتط اظ  "تٛؾؼٝ قطوت ٞبي عطح"ٚ  "...ٔٛاز اِٚيٝ ٚ

: ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفت وٝ ٘تبيذ آٖ ثٝ قطح ظيط اؾت

 وتيجٍ گيري تحليل بحث ي -7

نٛضت  1390زض قطوت فٛالز ٔجبضوٝ زض ؾبَ زضن ٔكتطن اظ ٔٛضٛػبت انّي ؾبظٔبٖ  ايٗ تحميك زض ذهٛل تؼييٗ ٔيعاٖ

وٝ زغسغٝ انّي تيٓ ٔسيطيت اضقس ؾبظٔبٖ ثٛز ا٘تربة ٚ ٔجٙبي پطؾف ثطاي ا٘ساظٜ ٌيطي  ٔٛضٛع انّي 14ٖ پػٚٞف اي زض. پصيطفت

اظ ٔٙظط وبضوٙبٖ قطوت فٛالز ٔجبضوٝ زضرٝ  (1)ثط اؾبؼ ٘تبيذ ثٝ زؾت آٔسٜ عجك رسَٚ قٕبضٜ . ٔيعاٖ زضن ٔكتطن لطاض ٌطفت

: ثبقس ٔيإٞيت ٞط يه اظ ٔٛضٛػبت انّي ثٝ قطح ظيط 

: ؾبظٔبٖ ٞبي تٛرٝ ثٝ اضظـ (4*  5/76: %ثٟجٛز ٔؿتٕط (3*  6/78: %ي ٚ ٔسيطيت ٞعيٙٝنطفٝ رٛي (2*  8/72: %ؾبظي ٔيثٛ (1

اضظـ ؾٟبْ قطوت ( 7*  5/71: %ٚ ذسٔبت پؽ اظ فطٚـ ٔحهٛالت رسيسفطٚـ  (6*  6/71: %ؾبذت زاذُ لغؼبت (5*   %9/74

 ٚEPS% :5/76  *8) ٚ 8/74: %اعالع ضؾب٘ي ثٝ وبضوٙبٖ( 10* 8/78: %...تأٔيٗ ٔٛاز اِٚيٝ ٚ ( 9* 83: %ٔٙياي ٔؿبئُ ظيؿت ٔحيغي 

: تٛؾؼٝ قطوت ٞبي عطح( 14*  1/73: %ٚفبزاضي ٔكتطيبٖ( 13*  4/77: %ثٟطٜ ٚضي( 12*  6/77: %ضضبيت وبضوٙبٖ( 11* 

%1/77. 

ثيكتطيٗ زضرٝ إٞيت ضا ثب  "ٔٙياي ٔؿبئُ ظيؿت ٔحيغي ٚ"ثط اؾبؼ ٘تبيذ ثٝ زؾت آٔسٜ اظ ٘ظط وبضوٙبٖ قطوت فٛالز ٔجبضوٝ 

زض ٘تيزٝ  .ثبقٙس ٔيزاضا  5/71%وٕتطيٗ ٔيعاٖ زضرٝ إٞيت ضا ثب  "فطٚـ ٔحهٛالت رسيس ٚ ذسٔبت پؽ اظ فطٚـ "ٚ  %83

يؿتي ثيكتطيٗ تٕطوع ذٛز ضا ثط ٔٛضٛػبتي ٔؼغٛف ٕ٘بيس وٝ ثيكتطيٗ ٔيعاٖ زضرٝ إٞيت ضا اظ ٔٙظط قطوت فٛالز ٔجبضوٝ ثب

ٔسيطاٖ،وبضٔٙساٖ ٚ )ؾٝ ٔٛضٛع وٝ زض ٞط اليٝ ؾبظٔب٘ي( 2)ثب اؾتفبزٜ اظ ٘تبيذ ثٝ زؾت آٔسٜ اظ رسَٚ .ثبقٙس ٔيوبضوٙبٖ زاضا 

ٚ نطفٝ  ثطذٛضزاض٘س قبُٔ ٔؿبئُ ظيؿت ٔحيغي ٚ ايٕٙي،تأٔيٗ ٔٛاز اِٚيٝ ياِٚٛيت ثيكتطاظ  (وبضقٙبؾبٖ ٚ اپطاتٛضاٖ ٚ تؼٕيط وبضاٖ

رٛيي ٚ ٔسيطيت ٞعيٙٝ ٚ ٔٛضٛػبت زاضاي اِٚٛيت ثطتط اظ زيسٌبٜ ٔسيطاٖ قبُٔ ٔؿبئُ ظيؿت ٔحيغي ٚ ايٕٙي،تأٔيٗ ٔٛاز اِٚيٝ ٚ 

يت وبضوٙبٖ ،نطفٝ رٛيي ٚ اعالع عطح ٞبي تٛؾؼٝ قطوت ٚ اظ زيسٌبٜ وبضٔٙساٖ ٚ اپطاتٛضوبضاٖ ٔؿبئُ ظيؿت ٔحيغي،ضضب

شٞٙيت ٚ زضن ٔكتطن ٔٛرت ٔي قٛز وٝ ٞط ػضٛ ؾبظٔبٖ ذبنيت وُ ؾبظٔبٖ ضا پيسا وٙس ٚ ٔيعاٖ حؿبؾيت .ٖزضؾب٘ي ٔي ثبـ

زض ايٗ اليٝ ؾبظٔب٘ي اظ .زض ايزبز شٞٙيت ٚ زضن ٔكتطن ٔسيطاٖ ٔيب٘ي ٘مف ثطرؿتٝ اي زاض٘س.ٚ يىپبضچٍي ؾبظٔبٖ ضا افعايف زٞس

اذص ٚ ثٝ ظثبٖ لبثُ فٟٓ ثطاي اليٝ ٞبي ػّٕيبتي ٘يبظ اؾت وٝ اؾتطاتػي ٞب،ؾيبؾت ٞب ٚ زغسغٝ ٞبي تيٓ ٔسيطيت اضقس  يه عطف

اذص ٚ ثٝ ظثبٖ تجييٗ ٚ تفٟيٓ ٌطزز ٚ اظ عطف زيٍط ٔؿبئُ فٙي، ٔكىالت،تٍٙٙبٞب ٚ ٔحسٚزيت ٞبي ارطايي ضا اظ اليٝ ٞبي ارطايي 

ظٔب٘ي وٝ اظ عطيك تٛضيح ٚ .٘س تب اظ ايٗ عطيك ا٘ؿزبْ ؾبظٔب٘ي،فطٍٞٙي ٚ شٞٙيتي ايزبز ٌطززلبثُ فٟٓ ثطاي اليٝ ٔسيطيتي ثيبٖ ن

زض ٘تيزٝ ؾبظٔبٖ ثب ثٟطٜ ٚضي تجييٗ اؾتطاتػي،رّؿبت ٚ ضؾب٘ٝ ٞب زضن ٔكتطن ايزبز قس ؾبظٔبٖ زاضاي لبثّيت ا٘ؿزبْ قسٜ ٚ 
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ٔٛرت ٔي قٛز تب افطاز اظ زيسٌبٜ ٞبي ٔرتّف ثٝ زضن ٔكتطن ضٚي ٔٛضٛػبت انّي قطوت .ػّٕيبت ذٛز ضا ز٘جبَ ٔي وٙس

ثٟجٛز ؾجه ضٞجطي،وبٞف ضبيؼبت،وبٞف .ثٝ حُ آٖ ثپطزاظ٘س ٚ  پيكجطز اٞساف وٕه وٙٙس ٚ ضيكٝ ٔؿبئُ ضا چٙس ثؼسي ثطضؾي

حٛازث وبضي،ضضبيت قغّي،قطيه قسٖ زض زا٘ف ٚ تزبضة ٕٞسيٍط اظ زؾتبٚضزٞبي ٚرٛز زضن ٔكتطن زض اليٝ ٞبي 

٘ي ارتٙبة ٘بپصيط اؾت،ظيطا ثرف ٞبي پكتيجب٘ي ٔؿئَٛ ثيكتط اٚلبت اذتالف ثيٗ ثرف ٞبي ارطايي ٚ پكتيجب.تؾبظٔب٘ي اؼ

ثؿيبضي اظ .اؾتب٘ساضز ؾبظي فطآيٙسٞبٚ ٚظبيف ٞؿتٙس ٚ ثرف ٞبي ارطايي ثبيس ٘يبظٞبي ته ته ٔكتطي ٞب ضا ثطآٚضزٜ ؾبظ٘س

ٔب ايٗ وبض ثرف ٔيب٘ي ايزبز ٔي وٙٙس تب زضن ٔكتطن ايزبز قٛز اِي ؾبظٔبٖ ٞب ثطاي حُ ايٗ ٔكىُ يه ثرف ٕٞبٍٞٙي يب ثٝ لٛ

ضاٜ حُ احط ثرف تط تٛاٖ .اذتالف ثرف ٔيب٘ي،ارطايي ٚ پكتيجب٘ي اؾتيه ٔكىُ زيٍط ثٝ ٔكىالت ؾبظٔبٖ اضبفٝ ٔي وٙس ٚ آٖ 

ٚضٛػبت ٚ اؾتطاتػي ٞبي آٖ اؾت وٝ ذٛزقبٖ ٘مف ٕٞبٍٞٙي ضا ا٘زبْ زٞٙس ٚ ضٚي ْافعايي وبضوٙبٖ زض ايزبز زضن ٔكتطن 

يىي اظ ؾبظ ٚ وبضٞبي ايزبز زضن ٔكتطن زاقتٗ ٞسف ٞبي .قطوت تٛافك ٕ٘بيٙس ٚ اظ آٖ ثٝ نٛضت ٕٞٝ رب٘جٝ حٕبيت وٙٙس

. ثعضي تط ٚ ثطلطاضي تؼبُٔ زائٕي اؾت

 مىببع فبرسي

افكيٗ  ٔؿؼٛز ثيٙف،)  (.ضىبخت عميق تعبمل افراد ي کسب ي کبر)مىببع اوسبوي َبي ضبيستگي (.1388).زيٛ اِٚطيف،

. ا٘تكبضات ؾطآٔس :تٟطاٖ (.زثيطي

 (.افكيٗ زثيطي ٚ ضضب لطايي پٛض ٔؿؼٛز ثيٙف،) .طرح ارزش آفريىي مىببع اوسبوي (.1385) .ثطٚن ثب٘ه ٚيٗ، .زيٛ اِٚطيف،

. ا٘كبضات آٞبض :تٟطاٖ

 ٞبي قطوت :ٚ ا٘ؼغبف پصيطي ٘ٛآٚضي ٘ف،ظطفيت رصة زا تجييٗ ضٚاثظ شٞٙيت ٔكتطن، (.1387.)حبري پٛض ثٟٕٗ، .ٔحٕٛز حؿيٙي،

. 35،1387ظٔؿتبٖ، ،4قٕبضٜ  ،12زٚضٜ  .فصلىبمٍ مدرس علًم اوسبوي .زاضٚيي وكٛض

مجلٍ گسيدٌ (.پبقب ظازٜ.)آٔٛظٜ ٞبيي ثطاي وٙبض آٔسٖ ثب پيچيسٌي(.1390.)ضتيب،ٌب٘سض.ؾبضٌٛت،ٌٛوؿٝ

. 1390،آشض،124،قٕبض6ٜزٚضٜ.مديريت

. ا٘تكبضات اضوبٖ :انفٟبٖ .اوسبوي َبي رش سرمبيٍپري (.1389.)ايطد ؾّغب٘ي،

حؿيٗ اوجطي ٚ  ػّيٙمي ٔكبيري،) .يبدگيرودٌ َبي تغيير پبيدار در سبزمبن َبي چبلص :رقص تغيير (.1383.)پيتطاْ ؾٙذ،

. ا٘كبضات آتٙب :تٟطاٖ (.ٔؿؼٛز ؾّغب٘ي

. 1390،آشض،24اضٜ ،ق4ٓزٚضٜ.مجلٍ گسيدٌ مديريت.ضٞجط ثّٙس پطٚاظ(.1390.)قطيفيبٖ حب٘ي،ٔطيٓ
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