تبضيد زضيبفت92/3/19 :

تبضيد پصيطـ92/9/12:

پػٍّف حبضط ثب ّسف قٌبؾبيي تأثيط اثؼبز زٍضُّبي آهَظـ ضوي ذسهت ثط حل هؿبئل ؾبظهبًي اًدبم قس.
ايي تحميك ثب تَخِ ثِ ّسف اظ ًَع تحميمبت وبضثطزي ٍ اظ لحبػ گطزآٍضي زازُّب اظ ًَع تحميمبت تَنيفي
ثَز .خبهؼِ آهبضي تحميك قبهل  122هطٍج اؾتبى ايالم ثَز وِ ثِ نَضت ؾطقوبضي اًتربة قسًس .گطزآٍضي
زازُّب ثب اؾتفبزُ اظ في پيوبيف ٍ ثِ ووه اثعاض پطؾكٌبهِ اًدبم قسُ اؾت .ضٍايي هحتَايي اثعاض تحميك ضا پبًل
هترههبى گطٍُ تطٍيح ٍ تَؾؼِ ضٍؾتبيي زاًكگبُ ضاظي تأييس ًوَزًس .ثطاي ؾٌدف پبيبيي اثعاض تحميك اظ
ضطيت آلفبي وطًٍجبخ اؾتفبزُ قس وِ هيبًگيي آى ثطاي هتغيطّبي هغبلؼِ  0/82ثَز .هغبثك يبفتِّب هيبًگيي هتغيط
حل هؿبئل ؾبظهبًي ثِ ٍاؾغِ آهَظـّبي ضوي ذسهت  ٍ 3/72ثبالتط اظ حس هتَؾظ ثَز ،ثِ ػالٍُ هتغيطّبي
اضتمبي ؾغح زاًف ٍ هْبضت قغلي ،ضضبيت قغلي ٍ آقٌبيي ثب تبظُّبي ػلوي  59زضنس اظ تغييطات حل هؿبئل
ؾبظهبًي ضا تجييي ًوَزًس.
هطٍخبى ،آهَظـ ضوي ذسهت ،حل هؿبئل ؾبظهبًي.
ًَ يؿٌسُ هؿئَل هىبتجبتhamidpapzan@razi.ac.ir ،
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اهطٍظُ ضقس ٍ تَؾؼِ ؾطيغ ػلَم ٍ فٌَى زض توبهي

ضضبيي .)1383 ،تمَيت قبيؿتگي ٍ وؿت زاًف،

ضقتِّب ٍ هَضَػبت ػلوي ثِ چكن هيذَضز .ايي

هْبضت ٍ تَاًبييّبي خسيس زض ضاؾتبي ثْجَز

قتبة ثِ عَض فعايٌسُاي زض زاًف وكبٍضظي ًيع

ػولىطز قغلي آىّب (هٌفطز ٍ ظهبًي،)1384 ،

ٍخَز زاقتِ ٍ هَخت تغييطات هساٍم زض ًيبظ

تمَيت اًگيعُ (زػبئي ٍ هطزاًٍِ ،)1377 ،

ؾبظهبىّب ٍ هؤؾؿبت وكبٍضظي ٍ اضثبة ضخَع آى

تَاًوٌسؾبظي افطاز هيقَز

& (Shahpasand

ّب قسُ ٍ ًيبظ ثِ آهَظـ وبضوٌبى ضا ًوبيبىتط

).Rajab Bigi, 2007

ؾبذتِ اؾت .آهَظـ وبضوٌبى ،تَؾؼِ زاًف،

ثطضؾي ؾيط تحَل ؾبظهبىّب زض هوبله تَؾؼِ

هْبضتّب ٍ تَاًوٌسيّبي آىّب ثطاي ثْجَز ػولىطز

يبفتِ ًكبى هيزّس وِ ضهع هَفميت ايي ؾبظهبىّب

قغلي زض ظهبى حبل ٍ آيٌسُ ثِ هٌظَض تحمك اّساف

تَخِ ٍيػُ ثِ تحهيالت ،ثبظآهَظي ٍ آهَظـّبي

ؾبظهبى اؾت ،ثٌبثطايي ثِ ضٍظ ًگِزاقتي زاًف ٍ

ترههي زض حيي وبض ثَزُ اؾت ،ثٌبثطايي زض لطى

اعالػبت وبضوٌبى تطٍيح اظ خولِ هطٍخبى هيتَاًس

ثيؿتن آهَظـ ضوي ذسهت زض ثؿيبضي اظ هوبله

اثعاضي ثطاي هَفميت فؼبليتّبي ؾبظهبى هحؿَة

تَؾؼِ يبفتِ قىل گطفت ٍ زض ًيوِ زٍم لطى ًيع

قَز (قؼجبًؼلي فوي ،)1383،لصا ؾبظهبىّب ثطاي

ًْبزيٌِ قس .زض ايطاى ًيع ّوبًٌس ثؿيبضي اظ هوبله

تدسيس حيبت ٍ ًَ آفطيٌي زض ثطاثط تحَالت ٍ

آهَظـ ضوي ذسهت ثِ نَضت اؾتبز – قبگطزي

ثْؿبظي هٌبثغ اًؿبًي ذَز السام ثِ اخطاي ثطًبهِ-

اظ گصقتِ ٍخَز زاقتِ ،اهب آهَظـ ضوي ذسهت

ّبيي هيوٌٌس .يىي اظ ايي الساهبت ،ثطًبهِضيعي،

ًيطٍي اًؿبًي ثِ قيَُ اهطٍظي ٍ ثِ نَضت

اخطا ٍ اضظقيبثي ثطًبهِّبي آهَظـ ضوي ذسهت

هَؾؿِاي تب اٍاؾظ زِّ  1310هغطح ًجَز .زض ؾبل

اؾت (ًبزضي ٍ ّوىبضاى .)1386 ،وِ ًَػي ؾطهبيِ-

 1340ثب تأؾيؽ قَضاي ػبلي ازاضي وكَض آهَظـ

گصاضي هفيس ٍ يه ػبهل وليسي ثطاي تَؾؼِ

ضوي ذسهت ٍ تطثيت ًيطٍي اًؿبًي ٍضؼيت

هحؿَة قسُ (ػيسي ٍ ّوىبضاىّ ٍ ،)1387 ،سف

ثْتطي پيسا ًوَز .زض ايي هيبى اظ خولِ ٍظاضت ذبًِ

اظ آى ايدبز هْبضتّبيي اؾت وِ فطز ثتَاًس ذَز ضا

ّبيي وِ همَلِ آهَظـ ضوي ذسهت وبضوٌبى ضا ثِ

ثطاي احطاظ هكبغل ثبالتط ٍ يب هؿئَليتّبي

عَض خسي هَضز تَخِ لطاض زازٍ ،ظاضت خْبز

ؾٌگييتط آهبزُ وٌس(ؾلغبًي ،)1384 ،ثِ ػالٍُ

وكبٍضظي ثَز .چطا وِ لسهت آهَظـ وبضوٌبى ثِ

آهَظـ ضوي ذسهت اظ هؤثطتطيي اثعاضّب ثطاي

لسهت ذَز ٍظاضتربًِ ثَزُ وِ الجتِ اظ زٍ زِّ ًيع

همبثلِ ثب تغييطات هحيغي ثَزُ ٍ ضبهي اضايِ هٌبؾت

تدبٍظ ًويوٌس (فتحي ٍاخبضگبُ.)1383 ،

ذسهبت ثِ ذهَل زض ؾبظهبىّبي ذسهبتي ٍ

ثب تَخِ ثِ ايي وِ هطٍج ثِ ػٌَاى يه ًيطٍي

زٍلتي اؾت ٍ چٌبًچِ هٌظن ٍ ّسفوٌس ٍ زض ضاؾتبي

آهَظقي هيتَاًس ّوىبضيّبي هْوي ثِ هٌظَض

ًيبظّبي ٍالؼي وبضوٌبى تسٍيي ٍ اخطا قَز ًِ ،تٌْب

تَليسات پبيساض ٍ تَؾؼِ ضٍؾتبيي زاقتِ ثبقس ،اظ

ػولىطز وبضوٌبى ٍ ؾبظهبى ضا ثبال هيثطز ،ثلىِ

ايي ضٍ ًيبظ حيبتي ثِ تؼساز ظيبزي اظ وبضوٌبى

هَخت افعايف ضضبيت وبضوٌبى (خوكيسيبى ٍ

آهَظـ زيسُ زض ثؿيبضي اظ وكَضّبي زض حبل

تأثير ابعاد دورههاي آموزش ضمن خدمت بر حل مسائل سازماني
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هغبلؼِ ذَز هجٌي ثط ثطضؾي ًظبم آهَظـ قغلي

ثط ضٍي وكَضّبي پطٍ ،هبلعيٌّ ،سٍضاؼً ،يدطيِ،

وبضوٌبى ٍ تأثيط آى ثط افعايف وبضايي ثِ ايي هغلت

ٌّس ٍ لَؾفَى آفطيمب اًدبم قس ،حبوي اظ ايي

اقبضُ ًوَزُاًس وِ آهَظـّبي قغلي هَخت

ٍالؼيت ثَز وِ فطاّن ًوَزى فطنتّبيي ثطاي

افعايف زاًف ،اضتمبي اعالػبت قغلي ٍ افعايف

آهَظـّبي ضوي ذسهت هطٍخبى الظم ٍ ضطٍضي

تَاًبييّبي وبضوٌبى قسُ اؾتّ ،وچٌيي ٍيليبم

اؾت) .)Crowder, 2010چٌبًچِ پيساؾت هٌبثغ

خيوع اظ زاًكگبُ ّبضٍاضز زض هغبلؼِ ذَز زضيبفت

اًؿبًي زض ثرف زٍلتي وكبٍضظي – ٍظاضت خْبز

وِ وبضوٌبى زض ؾبظهبىّب اظ  20تب  30زضنس اظ

وكبٍضظي – ثِ ػٌَاى يىي اظ ػَاهل تأثيطگصاض زض

تَاًبيي ذَز اؾتفبزُ هيوٌٌس .تحميمبت ٍي ًكبى

تَليسٍ ،ظيفِ ثطًبهِضيعي ٍ اخطاي ؾيبؾتّبي

زٌّسُ ايي ثَز وِ اگط وبضوٌبى آهَظـ زيسُ ٍ ثِ

ثرف ضا ثط ػْسُ زاضًس .ثِ ّويي هٌظَض ثطاي

عطظ قبيؿتِاي ًيع ثطاًگيرتِ قًَس  80تب  90زضنس

افعايف اثطثركي ؾبظهبى ،زٍضُّبي آهَظـ ضوي

اظ تَاًبييّب ٍ لبثليتّبي ذَز ضا ثطٍظ هيزٌّس

ذسهتي ثطاي وبضوٌبى زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت.

(ضئَفي ٍ تبضيريلَچبًيزضٍؼ.)1383 ،

تحميمبت اًدبم قسُ زض زاذل ٍ ذبضج ًيع تأثيطات

ثب اؾتٌبز ثِ ًتبيح تحميمبت ػلَي ٍ قطيؼتي

هثجت اًَاع ثطًبهِّبي آهَظـ ًيطٍي اًؿبًي اظ

( )1389وِ ثب ّسف ثطضؾي ضضبيت وبضوٌبى اظ

خولِ آهَظـّبي ضوي ذسهت ضا ثط وبضايي،

زٍضُّبي آهَظـ ضوي ذسهت الىتطًٍيىي

اػتوبز ثِ ًفؽ ،آگبّي ٍ هْبضت وبضوٌبى ًكبى هي-

عطاحي ٍ اخطا قس ،هكرم قس وِ ثيكتطيي

زّس ) .(Emamzade Ghasemi et al., 2004ثِ

هيبًگيي ضضبيت وبضوٌبى هطثَط ثِ همَلِ ضضبيت اظ

عَضي وِ زض تحميك ضئَفي ٍ تبضيري لَچبًي

ثطًبهِ ٍ ووتطيي آى هطثَط ثِ ضضبيت اظ هحتَاي

زضٍؼ (ً )1383يع هكرم قس وِ وبضوٌبى

زٍضُّبي آهَظقي ثَزُ اؾت.

آهَظـ زيسُ زض ثطلطاضي ضٍاثظ اًؿبًي ٍ ايدبز

زض پػٍّف آٌّچيبى ٍ ظَْضپطًٍسُ ( )1389ثب

هحيغي نويوي ًؿجت ثِ وبضوٌبى آهَظـ ًسيسُ

ػٌَاى ضاّىبضّبي اضتمبي اثطثركي زٍضُّبي

ػولىطز ثْتطي زاقتِ ٍ اثطثرفتط ّؿتٌسّ ،وچٌيي

آهَظقي زض ؾبظهبىّب وِ ثب  6ػٌهط انلي ثطًبهِ-

وبضوٌبى آهَظـ زيسُ زض ظهيٌِ اؾتمجبل اظ تغييطات

ّبي آهَظقي يؼٌي ًيبظؾٌدي ،هحتَاي هٌبثغ

ٍ ًَآٍضيّب زض ؾبظهبى ػولىطز ثْتطي زاضًس ،اظ

يبزگيطي ،هطثي ،ضٍـ ،قطايظ اخطا ٍ اضظقيبثي

عطفي وبضوٌبى آهَظـ زيسُ زض ظهيٌِ اػتوبز ثِ

ثطضؾي قس ،هكرم قس وِ زض ثيي ػٌبنط انلي

ًفؽ زض اًدبم اهَض ًؿجت ثِ وبضوٌبى آهَظـ ًسيسُ

يه زٍضُ آهَظقي ثِ تطتيت ضٍـ آهَظـ ٍ

اظ ػولىطز ثْتطي ثطذَضزاضًس ٍ ّوچٌيي وبضوٌبى

قطايظ اخطا اثطگصاضتط اظ ًيبظؾٌدي ،هحتَاي

آهَظـ زيسُ زض ظهيٌِ ضػبيت قطح ٍظبيف قغلي

يبزگيطي ،هطثي ٍ اضظقيبثي ّؿتٌس.

ًؿجت ثِ وبضوٌبى آهَظـ ًسيسُ زاضاي ػولىطز

ًتبيح حبنل اظ تحميك خوكيسيبى ٍ ضضبيي

ثْتطي ّؿتٌس .ذغيجي ٍ ّوىبضاى (ً )1381يع زض

( )1383گَاّي اؾت ثط ايي هَضَع وِ آهَظـ

تَؾؼِ ٍخَز زاضزً .تبيح هغبلؼِاي وِ تَؾظ فبئَ

ضوي ذسهتً ،يطٍي اًؿبًي ضا ثطاي ضؾيسى ثِ
. FAO

1

880

مجله پژوهصهاي ترويج و آموزش كطاورزي ،سال ضطم ،ضماره  ،3پاييس ( 8331پياپي)13

اّساف ٍ هأهَضيتّبي ؾبظهبى تمَيت هيًوبيس ،ثِ

زّس ،اثعاضّب ٍ ٍؾبيل ضطٍضي ثطاي اخطاي وبض ٍ

ػالٍُ هَخت افعايف هْبضتّبي قغلي ًيطٍي

ضٍـّبي اًدبم زازى اهَض هؿتلعم آى اؾت وِ فطز

اًؿبًي اػن اظ هسيطاى ٍ وبضوٌبى هيقَز ،حيغِ

زضثبضُ ًحَُ اخطاي ٍظبيف هحَلِ آهَظـّبيي ضا

زاًف ٍ هؼلَهبت هطثَط ثِ ٍظيفِ وبضوٌبى ضا

زضيبفت ًوبيس (زاًففطز ٍ ضقيسي ،)1390 ،اظ ايي

گؿتطـ زازُ ٍ ثط هْبضتّبي قغلي آىّب هي-

ضٍ ضطٍضت ايدبة هيًوبيس تب ثطًبهِضيعيّبي

افعايس .اظ ؾَي زيگط هكبضوت ًيطٍي اًؿبًي زض

الظم نَضت پصيطز .الظم ثِ شوط اؾت وِ ثطًبهِ-

اتربش تهوينّبي ؾبظهبًي ضضبيت قغلي آىّب ضا

ضيعي آهَظـ ضوي ذسهت ثب ًيبظؾٌدي آغبظ هي-

زض پي زاضز.

قَزً .يبظؾٌدي زض حميمت يىي اظ هطاحل هْن ٍ

ًتبيح هغبلؼِ ػيسي ٍ ّوىبضاى ( )1387زض

اؾبؾي ثطًبهِضيعي اؾت وِ ثب قٌبذت زليك

ذهَل ؾٌدف اثطثركي زٍضُّبي آهَظقي

ًيبظّبي آهَظـ هحَض اؾبؾي ثطًبهِّبي آهَظـ

حبوي اظ ايي ثَز وِ آهَظـ ضوي ذسهت اثعاضي

ضوي ذسهت ،هؼيي هيقَز ٍ ٍؾؼت ًيبظؾٌدي

ثطاي ضقس ٍ پيكطفت ؾطيغ وبضوٌبى ٍ ثبضٍض ًوَزى

تؼييي آى چيعي اؾت وِ ثبيس آهَذتِ قَز

احؿبؼّبيي اظ لجيل ذَزّسايتي ،هَفميت ٍ حتي

(ؾؼبزتوٌس ٍ ؾيٌبييفط .)1388 ،ثب ايي حبل ًتبيح

ذَزقىَفبيي زض وبضوٌبى ثَزُ ٍ ّسف ٍاضح ٍ

هغبلؼِ هٌفطز ٍ ظهبًي (ً )1384كبى هيزّس وِ ثب

ضٍقي آى ًيع پيكجطز اهَض زضٍى ٍ ثيطٍى اظ هحيظ

تَخِ ثِ اّويت ثطًبهِّبي ثْؿبظي ٍ آهَظـ

وبض هيثبقس .چٌبًچِ پيساؾت ّسف ًْبيي آهَظـ

ضوي ذسهت زض ؾبظهبى خْبز وكبٍضظي ػوالً ايي

وبضوٌبى اثطثركي ثيكتط ٍ ثْتط اؾت ،لصا ثِ هٌظَض

ثطًبهِّب هَضز تأويس ٍ تَخِ ًويثبقٌس .زض تأييس ايي

حطوت ثِ ؾَي ؾبذتبضّبي ذَة ٍ پيكطفت

هَضَع هيتَاى ثِ ايي هَضز اقبضُ ًوَز وِ زض

حطفِاي وبضوٌبى وِ اغلت ثِ نَضت اٍلَيتي زض

پطٍغُ آهَظـ ضوي ذسهتي وِ ثب ّوىبضي ازاضُ

ًظبمّبي هلي ؾطاؾط خْبى ٍخَز زاضز ،ثبيؿتي اظ

وكبٍضظي غٌب ،زاًكگبُ غٌب ٍ زاًكگبُ گلف 2وبًبزا

آهَظـّبي ضوي ذسهت حوبيتي ٍيػُ ثِ ػول

اًدبم قس ،هطٍخبى هكىالت ايي زٍضُّب ضا ايي-

آيس ) ،(Karagiorgi et al., 2008چطا وِ زض

گًَِ ػٌَاى ًوَزًس :ثطگعاضي ون زٍضُّبي آهَظـ

ثيكتط هَاضز افطاز زض ٌّگبم ٍضٍز ثِ ؾبظهبى،

ضوي ذسهت ،اضتجبط ضؼيف ثب هسيطاى تطٍيح،

آهَظـّبي ضؾوي ٍ ًظبمزاضي ضا اظ عطيك

ووجَز تدْيعات ٍٍؾبيل ًبوبفي ،پبييي ثَزى

زاًكگبُّب يب هؤؾؿبت آهَظـ ػوَهي پكت ؾط

پيكطفتّبي قغلي ٍ ًجَز قطح ٍظبيف

هيگصضاًٌس ،اهب ثِ ػلت ولي ثَزى ًَع آهَظـّب ٍ

قغلي( .(Bortei Doku, 2010زض حبلي وِ زض

ًيع هبّيت هكبغل وِ ًيبظهٌس ترهم ٍ ذجطگي

هغبلؼِاي وِ ثط ضٍي وكَضّبي اؾتطاليب ،ثلػيه،

ٍيػُاي اؾت زض ظهبى اقتغبل افطاز ًيبظهٌس گصضاًسى

زاًوبضن ،فٌالًس ،فطاًؿِ ،آلوبى ،يًَبى ،ايتبليبّ ،لٌس،

آهَظـّبي ذبني هيثبقٌس .ثِ ػجبضت زيگط

ًطٍغ ،پطتغبل ،ؾَئس ،ؾَئيؽ ٍ تطويِ اًدبم

ّوگبم ثب اؾترسام فطز زض ؾبظهبى هبّيت هكبغل ٍ

پصيطفت ،هكرم قس وِ ثِ هٌظَض افعايف

ٍظبيفي وِ فطز ثبيس زض قغل هَضز تهسي اًدبم
. Guelph

2
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اثطثركي زٍضُّبي آهَظـ ضوي ذسهت ٍخَز

ايي تحميك زض ًظط زاضز وِ ثِ قٌبؾبيي تأثيط اثؼبز

اؾتبزاى هدطة اظ خولِ ضطٍضيبت هيثبقس ،چطا

زٍضُ ّبي آهَظـ ضوي ذسهت ثط حل هؿبئل

وِ هؼطفي ػمبيس ٍ ًظطات خسيسّ ،وچٌيي هْبضت-

ؾبظهبًي ثپطزاظز .ثِ هٌظَض زؾتيبثي ثِ ّسف ولي

ّبي ًَيي هؿتلعم ثْطُگيطي اظ ٍخَز هطثيبى

تحميك ،اّساف اذتهبني ثِ نَضت ظيط تسٍيي

وبضآظهَزُ اؾت

Richard & Daugherty,

قسُاًس:

) .)2010حبل ثب تَخِ ثِ ايي وِ تغييطات ؾطيغ ٍ

قٌبؾبيي تأثيط ضضبيت قغلي هطٍخبى وكبٍضظي ثط

ػويك ػلوي ؾجت قسُ اؾت وِ زاًف ٍ ػلَم

حل هؿبئل ؾبظهبًي آىّب؛ قٌبؾبيي تأثيط اضتمبي

خسيس ٍاضز هيساى ظًسگي قًَس ،ثِ ّويي زليل

ؾغح زاًف ٍ هْبضت قغلي هطٍخبى وكبٍضظي ثط

ؾبظهبىّب ًيع ضاّي خع هدْع ًوَزى وبضوٌبى ذَز

حل هؿبئل ؾبظهبًي آىّب؛ قٌبؾبيي تأثيط هيعاى

ثِ ؾالح ّوبٌّگي ثب زًيبي پيكطفتِ ضا ًساضًس ٍ ايي

آقٌبيي هطٍخبى وكبٍضظي ثب تبظُّبي ػلوي ثط حل

ثِ زؾت ًرَاّس آهس هگط آى وِ اظ آهَظـّبي

هؿبئل ؾبظهبًي آىّب؛ قٌبؾبيي تأثيط تَخِ ثِ انل

ضوي ذسهت ثِ هٌظَض اضتمبي ؾغح ػلوي وبضوٌبى

ًيبظؾٌدي اظ هطٍخبى ثط حل هؿبئل ؾبظهبًي آىّب؛

اؾتفبزُ قَز .زض ايي ضاؾتب ّط ؾبلِ ٍظاضت خْبز

قٌبؾبيي تأثيط تَخِ ثِ انل هكبضوت هطٍخبى زض

وكبٍضظي ًيع ٍلت ٍ ّعيٌِ ٌّگفتي ضا نطف

تْيِ ثطًبهِّبي آهَظقي ثط حل هؿبئل ؾبظهبًي آى

ثطگعاضي زٍضُّبي آهَظـ ضوي ذسهت وبضوٌبى

ّب؛ قٌبؾبيي تأثيط تَخِ ثِ انل اًگيعـ زض

ثِ اهيس اضتمبي ؾغح زاًف ٍ هْبضت ،ترهم ٍ

هطٍخبى ثط حل هؿبئل ؾبظهبًي آىّب؛ قٌبؾبيي

آقٌبيي آىّب ثب فٌَى ٍ تبظُّبي ػلوي ٍ زض ًْبيت

تأثيط تٌبؾت هحتَيبت زٍضُ ثط حل هؿبئل ؾبظهبًي

ثطاي اثطثرف ًوَزى ػولىطز ؾبظهبى هتجَع ذَز

هطٍخبى؛ قٌبؾبيي تأثيط ثْطُگيطي اظ ٍخَز

هيًوبيس .حبل ؾئَال اؾبؾي ايي پػٍّف ايي اؾت

آهَظقگطاى ٍ اؾبتيس هدطة ثط حل هؿبئل ؾبظهبًي

وِ آيب ثطگعاضي زٍضُّبي آهَظـ ضوي ذسهت ثط

هطٍخبى.

حل هؿبئل ؾبظهبًي هطٍخبى اثطگصاض اؾت؟

پػٍّف حبضط ثط هجٌبي ّسف وبضثطزي ٍ ثط هجٌبي

ثب تبظُّبي ػلوي ،تَخِ ثِ انل ًيبظؾٌدي اظ

ضٍـ تَنيفيّ -وجؿتگي هيثبقس .خبهؼِ آهبضي

هطٍخبى ،تَخِ ثِ انل هكبضوت هطٍخبى زض تْيِ

تحميك ضا  122هطٍج اؾتبى ايالم تكىيل زازُاًس .ثِ

ثطًبهِّبي آهَظقي ،تَخِ ثِ انل اًگيعـ زض

زليل هحسٍز ثَزى خبهؼِ آهبضي ثطاي گطزآٍضي

هطٍخبى ،تٌبؾت هحتَيبت زٍضُ ثب ًيبظّبي آهَظقي

زازُّب اظ ؾطقوبضي اؾتفبزُ قس .زض ايي تحميك اظ

هطٍخبى ٍ ثْطُگيطي اظ ٍخَز اؾتبزاى ٍ

ضٍـ پيوبيف ثب ووه اثعاض پطؾكٌبهِ ثِ هٌظَض

آهَظقگطاى هدطة ٍ وبضآظهَزُ اؾتفبزُ قسُ اؾت.

ؾٌدف هتغيطّبي حل هؿبئل ؾبظهبًي ،ضضبيت

هتغيطّبي ًبم ثطزُ زض لبلت عيف پٌح اضظقي

قغلي ،اضتمبي ؾغح زاًف ٍ هْبضت قغلي ،آقٌبيي

(ذيلي ظيبز;  ،5ظيبز;  ،4تب حسٍزي;  ،3ون; ،2
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ذيلي ون;  )1هَضز ؾٌدف ٍالغ قسُاًس .ضٍايي

تدعيِ ٍ تحليل زازُّب اظ آظهَىّبي همبيؿِ

هحتَايي اثعاض پػٍّف ضا پبًل هترههبى گطٍُ

هيبًگيي خبهؼِ ثب ػسز ثبثت ،ضطيت ّوجؿتگي

تطٍيح ٍ تَؾؼِ ضٍؾتبيي زاًكگبُ ضاظي تأييس

پيطؾَى ٍ ضگطؾيَى چٌسگبًِ ثْطُ گطفتِ قس .زض

ًوَزًس .ثطاي ؾٌدف پبيبيي اثعاض تحميك ًيع اظ

قىل  1چبضچَة هفَْهي هغبلؼِ تطؾين قسُ

ضطيت آلفبي وطًٍجبخ اؾتفبزُ قس وِ هيبًگيي آى

اؾت.

ثطاي هتغيطّبي هغبلؼِ  0/82هحبؾجِ قس .ثِ هٌظَض

قىل  -1اثؼبز هَثط ثط حل هؿبئل ؾبظهبًي

ثِ هٌظَض هكرم ًوَزى ٍضؼيت هتغيطّبي حل

زض ايي هغبلؼِ هؼبزل  60زضنس زض عيف  5اضظقي

هؿبئل ؾبظهبًي ،ضضبيت قغلي ،اضتمبي ؾغح زاًف

هيثبقس .چٌبًچِ اظ ًتبيح خسٍل قوبضُ  1ثطهي آيس

ٍ هْبضت قغلي ،آقٌبيي ثب تبظُّبي ػلوي ،تَخِ ثِ

هيبًگيي هتغيطّبي حل هؿبئل ؾبظهبًي ،ضضبيت

انل ًيبظؾٌدي ،تَخِ ثِ انل هكبضوت ،تَخِ ثِ

قغلي ،اضتمبي ؾغح زاًف ٍ هْبضت قغلي ٍ

انل اًگيعـ ،هٌبؾت ثَزى هحتَاي زٍضُ ٍ ثْطُ-

آقٌبيي ثب تبظُّبي ػلوي ثبالتط اظ حس هتَؾظ ()3/4

گيطي اظ ٍخَز اؾتبزاى وبضآظهَزُ ٍ هدطة اظ

ثطآٍضز قسُ اًس .ثِ ػجبضتي هيتَاى گفت وِ اخطاي

آظهَى همبيؿِ هيبًگيي خبهؼِ ثب ػسز ثبثت اؾتفبزُ

زٍضُّبي آهَظـ ضوي ذسهت ظهيٌِ ؾبظ حل

قس .ػسز ثبثت ثطاي ايي هتغيطّب  3/4فطو قسُ،

هؿبئل ؾبظهبًي ،ضضبيت قغلي ،اػتالي ؾغح

ثسيي نَضت وِ اگط هيبًگيي ّط وسام اظ هتغيطّب

زاًف ٍ هْبضت قغلي ٍ آقٌبيي هطٍخبى وكبٍضظي

 ٍ 3/4يب ثبالتط ثبقس ،هيتَاى ًتيدِ گطفت وِ

ثب فٌَى ٍ تبظُّبي ػلوي ثَزُ اؾت .زض حبلي وِ

ٍضؼيت هتغيطّبي ًبم ثطزُ زض هيبى هطٍخبى اؾتبى

هيبًگيي هتغيطّبي تَخِ ثِ انل ًيبظؾٌدي اظ

ايالم هثجت ثَزُ ،الظم ثِ شوط اؾت وِ هيبًگيي 3/4

هطٍخبى ،هكبضوت آىّب زض تْيِ ٍ تسٍيي ثطًبهِ-
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حضَض ثب ًكبط زض زٍضُّبي آهَظـ ضوي

ذسهت ،تٌبؾت هحتَاي زٍضُ ّبي آهَظـ ضوي ذسهت ثب ًيبظّبي آهَظقي هطٍخبى ٍ ًيع ثْطُگيطي اظ ٍخَز
اؾتبزاى هدطة ٍ وبضآظهَزُ پبيييتط اظ حس هتَؾظ هحبؾجِ قسُاًس.
خسٍل ً -1تبيح حبنل اظ آظهَى همبيؿِ هيبًگيي هتغيطّبي هغبلؼِ ثب ػسز ثبثت 3/4
هتغيطّب

هيبًگيي

اًحطاف

ذغبي هؼيبض

هؼيبض

هيبًگيي

t

df

S

حل هؿبئل ؾبظهبًي

3/72

0/63

0/05

5/58

121

0/000

ضضبيت قغلي

3/71

0/73

0/06

4/77

121

0/000

اضتمبي ؾغح زاًف ٍ هْبضت قغلي

3/73

0/7

0/06

5/22

121

0/000

آقٌبيي ثب تبظُّبي ػلوي

3/71

0/7

0/06

4/92

121

0/000

تَخِ ثِ انل ًيبظؾٌدي

2/85

0/79

0/07

-7/63

121

0/000

تَخِ ثِ انل هكبضوت

3/09

1

0/09

-3/3

121

0/001

تَخِ ثِ انل اًگيعـ

3/3

0/77

0/07

-1/37

121

0/1

هٌبؾت ثَزى هحتَاي زٍضُ

3/26

0/73

0/06

-2

121

0/04

ٍخَز اؾتبزاى وبضآظهَزُ ٍ هدطة

3/38

0/7

0/06

-0/29

121

0/7

حبل ثِ هٌظَض ثطضؾي ايي گوبًِ وِ آيب ثيي

ثِ ٍاؾغِ آهَظـّبي ضوي ذسهت زاضز ٍ پؽ اظ

هتغيطّبي هَضز هغبلؼِ ٍ حل هؿبئل ؾبظهبًي

آى هتغيطّبي ضضبيت قغلي ،آقٌبيي ثب تبظُّبي

اضتجبعي ٍخَز زاضز يب ًِ ،اظ تحليل ّوجؿتگي

ػلوي ،هٌبؾت ثَزى هحتَاي زٍضُ ،تَخِ ثِ انل

پيطؾَى اؾتفبزُ قس .چٌبًچِ اظ ًتبيح خسٍل قوبضُ

اًگيعـ ،ثْطُگيطي اظ ٍخَز اؾتبزاى هدطة ٍ

 2ثط هيآيس هتغيط اضتمبي ؾغح زاًف ٍ هْبضت

وبضآظهَزُ ،تَخِ ثِ انل هكبضوت زض تْيِ ٍ

قغلي ثبالتطيي ّوجؿتگي ضا ثب حل هؿبئل ؾبظهبًي

تسٍيي ثطًبهِ ٍ تَخِ ثِ انل ًيبظؾٌدي اظ هطٍخبى
لطاض زاضًس.
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خسٍل  -2قٌبؾبيي اضتجبط ثيي هتغيطّبي هغبلؼِ ٍ حل هؿبئل ؾبظهبًي
حل هؿبئل ؾبظهبًي
ؾغح هؼٌبزاضي
قست ّوجؿتگي
0/000
**0/67
0/000
**0/71
0/000
**0/65
0/003
**0/26
0/002
**0/276
0/000
**0/45
0/000
**0/49
0/002
**0/279

هتغيطّب
ضضبيت قغلي
اضتمبي ؾغح زاًف ٍ هْبضت قغلي
آقٌبيي ثب تبظُّبي ػلوي
تَخِ ثِ انل ًيبظؾٌدي
تَخِ ثِ انل هكبضوت
تَخِ ثِ انل اًگيعـ
هٌبؾت ثَزى هحتَاي زٍضُ
ٍخَز اؾتبزاى وبضآظهَزُ ٍ هدطة
**ّ :وجؿتگي ثيي زٍ هتغيط زض ؾغح  0/01زضنس هؼٌيزاض هيثبقس.

ثِ هٌظَض هكرم ًوَزى تأثيط هتغيطّبي هغبلؼِ ثط

ثِ انل هكبضوت ،تَخِ ثِ انل اًگيعـ ،هٌبؾت

حل هؿبئل ؾبظهبًي اظ تىٌيه ضگطؾيَى چٌسگبًِ

ثَزى هحتَاي زٍضُ ٍ ثْطُگيطي اظ ٍخَز اؾتبزاى

اؾتفبزُ قس .زض گبم ًرؿت اثتسا هتغيطّبي ضضبيت

وبضآظهَزُ ٍ هدطة ٍاضز هؼبزلِ ضگطؾيًَي ثب هتغيط

قغلي ،اضتمبي ؾغح زاًف ٍ هْبضت قغلي ،آقٌبيي

حل هؿبئل ؾبظهبًي قسًس وِ ًتبيح آى زض خسٍل

ثب تبظُّبي ػلوي ،تَخِ ثِ انل ًيبظؾٌدي ،تَخِ

قوبضُ  3آٍضزُ قسُ اؾت.

خسٍل  -3ذالنِ ضگطؾيَى چٌسگبًِ ثِ هٌظَض قٌبؾبيي تأثيط هتغيطّبي هغبلؼِ ثط حل هؿبئل ؾبظهبًي
هتغيط ٍاثؿتِ

B

SD

Beta

t

Sig

ضطيت ثبثت

0/81

0/22

─

3/68

0/000

اضتمبي ؾغح زاًف ٍ

0/36

0/07

0/4

4/94

0/000

هتغيط هؿتمل

R2

0/6

AdR2

0/59

هْبضت قغلي
حل مسائل سازماني ضضبيت قغلي
آقٌبيي ثب تبظُّبي ػلوي

0/22

0/07

0/25

2/98

0/003

0/19

0/07

0/21

2/52

0/01

ثب اؾتٌبز ثِ ًتبيح ضگطؾيَى اظ هدوَع هتغيطّبي

زاًف ٍ هْبضت قغلي ثب ضطيت اؾتبًساضز ،0/4

اقبضُ قسُ وِ ٍاضز هؼبزلِ قسًس ،اضتمبي ؾغح

ضضبيت قغلي ثب ضطيت اؾتبًساضز  ٍ 0/25آقٌبيي

زاًف ٍ هْبضت قغلي (،)t ; 4/94 ٍ sig ; 0/000

ثب تبظُّبي ػلوي ثب ضطيت اؾتبًساضز  0/21ثط حل

ضضبيت قغلي (ٍ )t ; 2/98 ٍ sig ;0/003

هؿبئل ؾبظهبًي تأثيطگصاض ثَزُ ٍ  59زضنس اظ

آقٌبيي ثب تبظُّبي ػلوي ()t ; 2/52 ٍ sig ;0/01

تغييطات آى ضا تجييي ًوَزُاًس.

يه هسل لبثل اتىب ()F ; 60/13 ٍ sig ; 0/000
ضا تكىيل زازُاًسّ ،وچٌيي زلت زض ضطايت
اؾتبًساضز قسُ حبوي اظ ايي اؾت وِ اضتمبي ؾغح
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ضوي ذسهت ثط حل هؿبئل ؾبظهبًي ثَز وِ ًتبيح
اهطٍظُ تغييطات ؾطيغ ٍ ػويك ػلوي هَخت قسُ

ظيط ضا زض پي زاقت:

اؾت تب ّط اظ گبّي هغبلت ٍ ًظطيِّبي خسيسي

هيبًگيي هتغيط تَخِ ثِ انل ًيبظؾٌدي اظ هطٍخبى

ٍاضز هيساى ظًسگي قًَس ،لصا ثِ ًبچبض ثبيس ؾؼي زض

 ٍ 2/85پبيييتط اظ حس هتَؾظ ثطآٍضز قس ،لصا اظ

فطاگيطي ػلَم خسيس ًوَزّ ،وچٌيي تغييطات زًيبي

آًدبيي وِ ثطًبهِضيعي آهَظـ ضوي ذسهت ثب

هتحَل وًٌَي ؾجت زگطگًَيّبي ثؿيبضي زض

ًيبظؾٌدي آغبظ هيقَز ،هيتَاى چٌيي اشػبى ًوَز

ؾجهّب ٍ ضٍـّبي ؾبظهبًي قسُ اؾتّ .ط

وِ ون تَخْي ثِ انل ًيبظؾٌدي اظ هطٍخبى يىي

تغييطي ًيع وؿت زاًف ٍ هْبضتّبي خسيسي ضا

اظ وبؾتيّب يب ًمبط ضؼف زٍضُّبي آهَظـ ضوي

ضطٍضي هيًوبيس ،اظ ايي ضٍ تطثيت ًيطٍي اًؿبًي

ذسهت اخطا قسُ ثَزُ اؾت.

وبضآهس ًِ تٌْب الظم ثلىِ ضطٍضت پطّيعًبپصيطي

هيبًگيي هتغيط تَخِ ثِ انل هكبضوت هطٍخبى زض

زاضز .ؾبظهبى تطٍيح ًيع اظ ايي لبػسُ هؿتثٌي ًجَزُ

تْيِ ثطًبهِّبي آهَظقي  ٍ 3/09پبيييتط اظ حس

ٍ ًيبظ ثِ ٍخَز هطٍخبى وبضآظهَزُ زض آى ثؿيبض

هتَؾظ ثَز ،لصا هيتَاى اظ هكبضوت ون هطٍخبى زض

هيثبقس .ػالٍُ ثط ايي ثبيؿتي اشػبى

تْيِ ثطًبهِّبي آهَظـ ضوي ذسهت ثِ ػٌَاى

هحؿَؼ

زاقت وِ اهطٍظُ ووتط ؾبظهبًي لبزض اؾت تب ثسٍى

يىي زيگط اظ ًمبط ضؼف ايي ثطًبهِّب ًبم ثطز.

آهَظـ ٍ ثْجَز ًيطٍي اًؿبًي تَؾؼِ يبثس ،چطا وِ

هيبًگيي هتغيط تَخِ ثِ انل اًگيعـ  ٍ 3/3پبيييتط

هيتَاى اظ آهَظـ ثِ ػٌَاى يه اثعاض هسيطيتي

اظ حس هتَؾظ ثَز ،اظ ايي ضٍ ثب تَخِ ثِ هيبًگيي

اؾتفبزُ ًوَز ،هكطٍط ثط ايي وِ ثطًبهِّبي آهَظقي

پبيييتط اظ حس هتَؾظ هتغيط ًبم ثطزُ ،هيتَاى ون

ثِ عَض هفيس ٍ هَثط ثطاي تغييط ٍ انالح وبضوٌبى ٍ

تَخْي ثِ اؾتفبزُ ٍ ثْطُگيطي اظ ٍخَز ػَاهل

ثطاي زؾتيبثي ثِ ّسفّبي ؾبظهبًي عطحضيعي

اًگيعقي ثطاي هطٍخبى ضا ثِ ػٌَاى يىي زيگط اظ

قسُ ثبقس ،لصا ثطضؾي ٍ آگبّي اظ ًتبيح ٍ ثبظزُ

ًمبط ضؼف ثطًبهِّبي آهَظـ ضوي ذسهت ًبم

آهَظـ وبضوٌبى الظم ثَزُ ٍ ثب ايي ػول اؾت وِ

ثطز.

حلمِ آهَظـ تىويل هيقَز .زض حميمت اضظيبثي

هيبًگيي هتغيط تٌبؾت هحتَاي زٍضُ ثب ًيبظّبي

زٍضُّبي آهَظقي اظ يه ؾَ آييٌِاي فطاّن هي-

آهَظقي هطٍخبى  ٍ 3/26پبيييتط اظ حس هتَؾظ

آٍضز تب هسيطاى ٍ وبضوٌبى ؾبظهبى ،تهَيطي

ثطآٍضز قس .ثِ ػجبضت زيگط تٌبؾت ون هحتَاي

ضٍقيتط اظ چگًَگي ون ٍ ويف فؼبليتّبي

زٍضُّبي آهَظـ ضوي ذسهت ثب ًيبظّبي آهَظقي

آهَظقي ثِ زؾت آٍضًس ٍ اظ ؾَي زيگط ثطًبهِ-

هطٍخبى اظ خولِ هكىالت زٍضُّبي آهَظقي ًبم

ضيعاى ٍ وبزض آهَظقي ؾبظهبى ضا هدْع هيؾبظز تب

ثطزُ ثَزُ وِ ايي يبفتِ ثب يبفتِّبي ػلَي ٍ قطيؼتي

ًؿجت ثِ خٌجِّبي هثجت ٍ هٌفي ثطًبهِ آگبُ قسُ ٍ

( )1389هجٌي ثط ضضبيت ًساقتي وبضوٌبى اظ

اظ ايي ضاُ ثِ پطثبض ًوَزى ثطًبهِّب ٍ فؼبليتّبي

هحتَاي زٍضُّبي آهَظقي هغبثمت زاقت.

آهَظـ ًيطٍي اًؿبًي يبضي ضؾبًٌسّ .سف ايي

هيبًگيي هتغيط ثْطُگيطي اظ ٍخَز اؾتبزاى

پػٍّف قٌبؾبيي تأثيط اثؼبز زٍضُّبي آهَظـ

وبضآظهَزُ ٍ هدطة  ٍ 3/38پبيييتط اظ حس هتَؾظ
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ثطآٍضز قس .ثِ زيگط ؾري ثْطُگيطي ون اظ ٍخَز

ايي وِ وبضوٌبى آهَظـ زيسُ زاضاي ػولىطز ثْتطي

اؾتبزاى ثب تدطثِ اظ زيگط ًمبط ضؼف زٍضُّبي

ّؿتٌس ،هَافمت زاقت.

آهَظـ ضوي ذسهت اخطا قسُ ثَز وِ ايي يبفتِ ثب

هتغيطّبي اضتمبي ؾغح زاًف ٍ هْبضت قغلي،

يبفتِّبي )2010( Richard & Daugherty

ضضبيت قغلي ٍ آقٌبيي ثب تبظُّبي ػلوي ثِ تطتيت

هغبيطت زاقت.

زاضاي ثبالتطيي ّوجؿتگيّب ثب هتغيط حل هؿبئل

هيبًگيي هتغيط ضضبيت قغلي  ٍ 3/71ثبالتط اظ

ؾبظهبًي ثَزًس.

هتَؾظ هحبؾجِ قس .ثِ زيگط ؾري اخطاي زٍضُ-

اضتمبي ؾغح زاًف ٍ هْبضت قغلي ،ضضبيت قغلي

ّبي آهَظـ ضوي ذسهت اظ هَخجبت ضضبيت

ٍ آقٌبيي ثب تبظُّبي ػلوي ،هتغيطّبي تأثيطگصاض ثط

قغلي زض هيبى هطٍخبى ثَزُ اؾت وِ ايي يبفتِ ثب

حل هؿبئل ؾبظهبًي ثَزُ ٍ  59زضنس اظ تغييطات

يبفتِّبي خوكيسيبى ٍ ضضبيي (ّ )1383وؿَ ٍ

آى ضا تجييي ًوَزًس.

هَافك ثَز.

ثب اؾتٌبز ثِ يبفتِّب هيتَاى چٌيي ػٌَاى ًوَز وِ

هيبًگيي هتغيط اضتمبي ؾغح زاًف ٍ هْبضت قغلي

ًظط ثِ هيبًگيي ثبالتط اظ حس هتَؾظ هتغيط حل

 ٍ 3/73ثبالتط اظ هتَؾظ ثَز وِ ايي يبفتِ ثب يبفتِ-

هؿبئل ؾبظهبًي ،ؾبظهبى هتجَع زض ذهَل افعايف

ّبي ذغيجي ٍ ّوىبضاى ( ،)1381خوكيسيبى ٍ

وبضايي وبضوٌبى تب حس ثؿيبضي ثِ ّسف ذَيف

ضضبيي (Emamzade Ghasemi et al ٍ )1383

زؾت يبفتِ اؾت .افعٍى ثط ايي ػَاهلي چَى

) (2004هَافك ٍ ّوؿَ ثَز.

اضتمبي ؾغح زاًف ٍ هْبضت قغلي هطٍخبى،

هيبًگيي آقٌبيي ثب تبظُّبي ػلوي  ٍ 3/71ثبالتط اظ

افعايف ضضبيت قغلي آىّب ٍ ًيع آقٌبيي هطٍخبى

حس هتَؾظ ثَز ،لصا هيتَاى گفت وِ اظ ًظط

ثب تبظُّبي ػلوي اظ ػَاهل هَثط ثط حل هؿبئل

هطٍخبى اؾتبى ايالم ثطگعاضي زٍضُّبي آهَظـ

ؾبظهبًي ثَزُاًس .ايي هَضَع ضا هيتَاى اظ زٍ خٌجِ

ضوي ذسهت ايي تَاى ضا زاقتِ اؾت وِ هطٍخبى

هَضز ًظط لطاض زاز :اٍل ايي وِ ثطگعاضي زٍضُّبي

ضا ثب هجبحث ًَيي ٍ تبظُّبي ػلوي زض ضاؾتبي

آهَظـ ضوي ذسهت ثطاي هطٍخبى ٍ قطوت آىّب

قغل آىّب آقٌب ؾبظز.

زض زٍضُّبي ًبم ثطزُ هَخت افعايف زاًف ٍ

هيبًگيي هتغيط حل هؿبئل ؾبظهبًي  ٍ 3/72ثبالتط اظ

هْبضت ،ضضبيت قغلي ٍ آقٌبيي آىّب ثب تحَالت

هتَؾظ ثَز ،لصا هيتَاى چٌيي اظْبض زاقت وِ

پيطاهًَي قسُ ٍ زٍم ايي وِ افعايف زاًف ٍ

آهَظـ ضوي ذسهت هَخت ػولىطز ثْتط وبضوٌبى

هْبضت ،ضضبيت ٍ آگبّي هطٍخبى ؾجت قسُ تب آى

يب ثِ ػجبضتي اًدبم زضؾت هؿبئل ؾبظهبًي قسُ

ّب اهَض ؾبظهبًي ذَز ضا ثِ قىل ثْتطي اًدبم

اؾت وِ ايي يبفتِ ثب يبفتِّبي

Emamzade

زٌّس ،لصا هيتَاى زٍضُّبي ثطگعاض قسُ ضا هَثط

)Ghasemi et al. (2004هجٌي ثط تأثيط آهَظـ

اضظيبثي ًوَز ٍ ػٌَاى زاقت وِ ضؼف زض همَلِ-

ضوي ذسهت ثط وبضايي وبضوٌبى ٍ ًيع يبفتِّبي

ّبي ون تَخْي ثِ انل ًيبظؾٌدي اظ هطٍخبى،

ضئَفي ٍ تبضيري لَچبًي زضٍؼ ( )1383هجٌي ثط

هكبضوت زازى ون آىّب زض تْيِ ثطًبهِ ،ون تَخْي
ثِ ػَاهل اًگيعقي ،تٌبؾت ون هحتَاي زٍضُ ثب
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ًيبظّبي آهَظقي هطٍخبى ٍ ثْطُگيطي ون اظ ٍخَز

ؾبظهبىّاب .اًسيكاِّابي ًاَيي تطثيتاي .زٍضُ ،6

اؾتبزاى ثب تدطثِ ًيع هبًغ اظ ػولىطز هٌبؾت

قوبضُ  ،1نفحِ .95 -126

هطٍخبى ًجَزُاًس وِ ايي يبفتِ ثب يبفتِّبي آٌّچيبى

.2خوكيسيبى ،م ٍ ،.ضضبيي .الف .)1383( .آهَظـ

ٍ ظَْضپطًٍسُ ( )1389هجٌي ثط اٍلَيت ضٍـ ٍ

ضوي ذسهت ٍ آثبض آى ثط افعايف وابضايي ًياطٍي

قطايظ اخطا ثط ًيبظؾٌدي ،هحتَاي يبزگيطي ،هطثي

اًؿبًي زض ثرف زٍلتي .فهالٌبهِ پػٍّكاي ػلاَم

ٍ اضظقيبثي هَافك ٍ ّوؿَ ثَز .ثب ايي حبل ًوي-

اًؿبًي زاًكگبُ انفْبى .قوبضُ  ،9نفحِ .75 -84

تَاى ايي ًمبط ضؼف ضا اظ ًظط زٍض زاقت چطا وِ
ّط وسام اظ هَاضز ًبم ثطزُ ٍ تَخِ ثِ آىّب چِ ثؿب

.3ذغيجي ،ا ،.ػؿگطي ،لً ،.بزضي ،ح ٍ ،.وفبـ ،ع.

هَخت ػولىطز ثْتط هطٍخبى ٍ ؾبظهبى قَز.

( .)1381ثطضؾي ًظابم آهاَظـ قاغلي وبضوٌابى ٍ
تااأثيط آى ثااط افااعايف واابضايي زض زاًكااگبُ ػلااَم

پعقاااااىي ظًدااااابى .لبثااااال زؾاااااتطؼ زض:
ثب تَخِ ثِ آًچِ گصقت ،پيكٌْبز هيقَز:
ًيبظؾٌدي اظ هطٍخبى ًِ زض حس ؾري وِ

http://hromo.molume.gov-ir
.4زاًااففااطز ،ن ٍ ،.ضقاايسي ش .)1390( .ثطضؾااي

زض ػول ثبيؿتي اظ ًيبظّبي ٍالؼي ايي لكط

ويفيت هطاوع آهَظـ ضوي ذاسهت زاًكاگبُ آظاز

پطتالـ آگبُ قسُ ٍ زض ضاؾتبي ضفغ آىّب وَقيس.

اؾااالهي (هغبلؼااِ هااَضزي ٍاحااسّبي هٌغمااِ زُ

 -هكبضوت زازى هطٍخبى زض ثطًبهِضيعي ،اخطا ٍ

زاًكااگبُ آظاز اؾااالهي .فهاالٌبهِ هااسيطيت .ؾاابل

-

اضظقيبثي اظ زٍضُّبي آهَظـ ضوي ذسهت.
 -ثْطُگيطي اظ ٍخَز ػَاهل اًگيعاًٌسُ ثِ هٌظَض

ّكتن ،قوبضُ  ،22نفحِ .36 -50

.5زػبئي ،ح ٍ ،.هطزاًِ ،ن .)1377( .ثْؿبظي هٌابثغ

تكَيك هطٍخبى ثطاي حضَض ثب ًكبط ٍ ثِ زٍض

اًؿبًي .هكْس :زاًكگبُ فطزٍؾي هكْس.

اظ ضفغ تىليف زض زٍضُّبي هعثَض ،اًگيعاًٌسُ-

.7ضئَفي ،م ٍ ،.تبضيري لَچبًي زضٍؼ ،ا.)1383( .

ّبيي چَى تطفيغ ٍ اضتمبي هَلؼيت قغلي ٍ

تأثيط آهَظـ ضاوي ذاسهت ثاط هياعاى وابضايي ٍ

حمَلي.

ثْااطٍُضي هااسيطاى ٍ وبضوٌاابى هااساضؼ .هغبلؼاابت

 ضػبيت اؾتبًساضزّبي الظم ثطاي تْيِ ثطًبهِّبيآهَظقي.
 ثْطُگيطي اظ ٍخَز اؾتبزاى ٍ آهَظقگطاى ثبتدطثِ ٍ زاضاي اذالق حطفِاي.

تطثيت ٍ ضٍاىقٌبؾي ،5 )1( .نفحِ .67 -79
.8ؾؼبزتوٌس ،ظ ٍ ،.ؾيٌبييفط ،اً .)1388( .يبظؾٌدي
زٍضُّبي آهاَظـ ضاوي ذاسهت زثياطاى ازثيابت
فبضؾااي اظ زيااسگبُ هااسيطاى ،وبضقٌبؾاابى ٍ زثيااطاى
زٍضُّبي ضاٌّوابيي قْطؾاتبى اياصُ زض ؾابل -88
 .78فهلٌبهِ ضّجطي ٍ هسيطيت آهَظـ .ؾبل ؾَم،
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