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 عْدًاهِ اصالت اثز ٍ ٍاگذاری حمَقت

 ضاثُٻ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی زض ٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی تزعیٻ ٸ تحٯی٭ ٶبٲٻ:ٖٷٹاٴ پبیبٴ

 ٦طد 

 زاٶیب٬ ذٯیٯی ضيبئی پٹض ٶبٰ زاٶكزٹ:

 9569172427قٳبضٺ زاٶكزٹیی:

 دکتز عْواسب عالبی اؾتبز ضاټٷٳب:

 

ی زاٶك٧سٺٲسیطیت ثبظض٪بٶی ٪طایف ثبظاضیبثی  یضقتٻ اضقسزاٶكزٹی ٦بضقٷبؾی زاٶیب٬ ذٯیٯی ضيبئی پٹضایٷزبٶت 

-ټبی اضایٻ قسٺ زض پبیبٴپػٸټف ٦ٻ ٱ٦ٷزاٶك٫بٺ ٚیبث اٮسیٵ رٳكیس ٦بقبٶی، ٪ٹاټی ٲی ٲٽٷسؾی نٷبیٕ ٸ ٲسیطیت 

٦ٷٱ چٷیٵ، ٪ٹاټی ٲی٦ٷٱ. ټٱاٶس ٸ زضؾتی ٲُبٮت ٶ٫بضـ ضا تبییس ٲیثب ٖٷٹاٴ یبز قسٺ، تٹؾٍ ذٹزٰ اٶزبٰ قسٺٶبٲٻ 

ت یب ٞطز زی٫طی زض ټیچ ٶبٲٻ تب٦ٷٹٴ ثطای زضیبٞت ټیچ ٶٹٔ ٲسض٤ یب اٲتیبظی تٹؾٍ ایٷزبٶ٦ٻ ٲُبٮت ٲٷسضد زض پبیبٴ

اٰ. ضا ثٻ َٹض ٦بٲ٭ ضٖبیت ٦طزٺزاٶك٫بٺ ٶبٲٻ قیٹٺ ٶ٫بضـ ٲهٹة اٶس ٸ زض ٶ٫بضـ ٲتٵ پبیبٴٶكسٺ یٻاضا ی زی٫طیرب

اٰ ٲكبټسٺ قٹز، ذٹز ضا اظ آحبض ح٣ی٣ی ٸ ح٣ٹ٢ی ٶبقی اظ زضیبٞت چٻ ضا ٦ٻ ٪ٹاټی ٦طزٺچٻ ټط ٸ٢ت ذالٜ آٴچٷبٴ

 ٪ٹٶٻ ازٖبیی ٶساضٰ.زاٶٱ ٸ ټیچاضقس ٲحطٸٰ ٲیٲسض٤ ٦بضقٷبؾی

 

ٶبٲٻ ٲتٗٯ١ ثٻ زاٶك٫بٺ ٚیبث اٮسیٵ رٳكیس ٦بقبٶی ٦ٯیٻ ٶتبیذ ٸ ح٣ٹ٠ حبن٭ اظ ایٵ پبیبٴ٦ٷٱ ٦ٻ یٵ، تبییس ٲیچٷټٱ

، تطرٳٻ ٸ یثطزاض اَالٖبت ثٻ زی٫طاٴ یب چبح ٸ ت٧خیط، ٶؿرٻ ی، ٸا٪صاضیٸ ٖٳٯ ی٪ٹٶٻ اؾتٟبزٺ اظ ٶتبیذ ٖٯٳ . ټطاؾت

ذص بٺ ٚیبث اٮسیٵ رٳكیس ٦بقبٶی ٲٳٷٹٔ اؾت. ٶ٣٭ ٲُبٮت ثب ش٦ط ٲزاٶك٫ب یٶبٲٻ ثسٸٴ ٲٹا٣ٞت ٦تجا٢تجبؼ اظ ایٵ پبیبٴ

              ثالٲبٶٕ اؾت.
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 چکیدُ

٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی  ثیٵ ضاثُٻ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی زض ثطضؾی پػٸټف حبيط ثب ټسٜ

ضٸـ پیٳبیف ٸ اثعاض  ضٸی٧طز ٦ٳی ٸ ثب  نٹضت ٪طٞتٻ اؾت. ثطای ضؾیسٴ ثٻ ټسٜ تح٣ی١ اظ ٦طد

ثب تٹرٻ ثٻ  اؾت. اؾتٟبزٺ قسٺ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ٸ ٲٹ٣ٞیت ؾبظٲبٶی ، ٦یٟیت ٦بضی اؾتبٶساضز پطؾف ٶبٲٻ

قیٹٺ  ثٻ٦بض٦ٷبٴ ٲٷ٣ُٻ ی٥، چٽبض، قف ٸ یبظزٺ قٽطزاضی قٽط ٦طد اظ ثیٵ  136ربٲٗٻ آٲبضی، تٗساز 

  .٢طاض ٪طٞتٷس ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٳٹٶٻ تح٣ی١ اٶتربة ٸ ٲٹضز ثطضؾیج١ ای ٲُٶٳٹٶٻ ٪یطی چٷس ٲطحٯٻ

ٶتبیذ تح٣ی١ ٲٹضز تزعیٻ ٸ تحٯی٭ ٢طاض ٪طٞت ٸ  spssاٞعاض ٶطٰ اؾتٟبزٺ اظ  ثب اَالٖبت ثٻ زؾت آٲسٺ 

ٲؿت٣یٱ ٸ ٲٗٷی زاضی  قٽطزاضی ٦طد ضاثُٻزض ؾبظٲبٶی ثب ثٯٹ٘  ی٦بض یظٶس٪ تیٟی٦ ٶكبٴ زاز ثیٵ

 یټب تیتٹؾٗٻ ٢بثٯ ،یٸ ثٽساقت ٳٵیا ی٦بض ٍیٲح ،یپطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞ زاضز ٸ ټٳچٷیٵ ثیٵ ٸرٹز

٢بٶٹٴ  ،یٸ اٶؿزبٰ ارتٳبٖ ی٧پبضچ٫ی ،یظٶس٪ ی٦ٯ یٲساٸٰ، ًٞب تیٞطنت ضقس ٸ اٲٷ ٵیتأٲ ،یاٶؿبٶ

ٲؿت٣یٱ ٸ ٲٗٷی زاضی  ی ضاثُٻؾبظٲبٶ ثٯٹ٘ثب  ی٦بض یظٶس٪ یارتٳبٖ یزض ؾبظٲبٴ ٸ ٸاثؿت٫ یی٪طا

 ی٦ٯ یٸ ًٞب یپطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞټبی ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی، زاضز. ٲٽٳتطیٵ پیف ثیٷی ٦ٷٷسٺ ٸرٹز

 ثبقس.ی ٲیظٶس٪

 

 ٸاغ٪بٴ ٦ٯیسی: ٦یٟیت ٦بضی، ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی، ٦بض٦ٷبٴ، قٽطزاضی ٦طد
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 بیاى هسألِ: -7-7

تٹاٴ ٣ٍٞ زض اٶجبقت حطٸت ٲبزی ٸ تزٽیع ثٻ آذطیٵ اٲ٧بٶبت ٞیعی٧ی ٸ اٲطٸظٺ تٹٞی١ ؾبظٲبٶٽب ضا ٶٳی

ټبی ٲبٮی ٞیعی٧ی ٸ اٶؿبٶی ثسٸٴ ؾطٲبیٻ ضتجبَی اضظیبثی ٦طز. ظیطا ؾطٲبیٻٞٷبٸضیٽبی اَالٖبتی ٸ ا

تٳبٖی ؾبظٲبٴ ټب ثحج رسیسی اؾت ٦ٻ زض زټٻ اذیط ارتٳبٖی ٞب٢س ٦بضایی ٲإحطٶس. ا٪ط چٻ ٸرٻ ار

تٹاٶیٱ ٲتٹرّٻ قٹیٱ ٦ٻ چطا ی٥ ؾبظٲبٴ یب ٲزٳٹٖٻ ثٻ اؾت ثب اؾتٟبزٺ اظ ایٵ ؾطٲبیٻ ٲیضٸٶ١ ٪طٞتٻ 

 (.57: 1390زؾت ٲٹ٣ٞیت حط٦ت ٲی ٦ٷس ٸ چطا ؾبظٲبٶی زض ٲؿیط ق٧ؿت ٢طاض زاضز )ٲ٣یٳی، 

ضؤیبی ٸیػٺ ضټجطی ٶیبظ زاضز. تب ثتٹاٶس ؾبظٲبٴ ضا ضټجطی ؾبظٲبٴ ثطای ٲٹ٣ٞیت ثٻ ٶٹٖی ٲسیطیت زاضای 

ٸ ټسایت ٦ٷس ٸ ٶٻ ایٷ٧ٻ تٷٽب ثٻ ټسایت اٲٹض زض زضٸٴ ؾبظٲبٴ ا٦تٟب ٦ٷس. ضټجط ثبیس ی٥ ضؤیب یب زیس٪بٺ 

اظ آٶچٻ ٦ٻ ٲی تٹاٴ اٶزبٰ زاز اضائٻ ٦طزٺ ٸ ثٻ ٦بض٦ٷبٴ احؿبؼ ضټجطی زټس، ټسٜ ٲكتط٤ ٸ ٲ٣هٹز یب 

٦ٻ زاضای زیس٪بٺ یب ضؤیب ټؿتٷس ایٵ آٲبز٪ی ضا زاضٶس تب آؾتیٵ ټبی ذٹز ضا ثبال  ضټجطاٶیٲ٣هس اٮ٣ب ٦ٷس. 

ظزٺ ٸ زض ټٳٻ ؾُٹح زض اٲٹض ٸ ٲؿبئ٭ قط٦ت ٶٳبیس. زض ی٥ ؾبظٲبٴ ٲٹ١ٞ ٲسیطاٴ ٸ ٦بض٦ٷبٴ ثٻ ٖٳ٭ 

بئ٭ ٪یطی نالح ٶٳی زاٶٷس ٦ٻ ثٻ ٖٳ١ ٲؿٶٽب پیف اظ اضائٻ ضاٺ ح٭ ٸ تهٳیٱٸ ٦بض تٹرٻ ٲی ٦ٷٷس، آ

تٹرٻ ٦ٷٷس. ؾبظٲبٴ ټبی ٲٹ١ٞ چٷیٵ قٗبضی زاضٶس: آٴ ضا اٶزبٰ زټیس، آٴ ضا ثیبظٲبییس، آٴ ضا زضؾت 

 (.98: ٦1390ٷیس )ا٬ زٞت، تطرٳٻ پبضؾبئیبٴ، 

ټبؾت. ثٻ ٖجبضت زی٫ط ٲٹ٣ٞیت ټط ٦كٹضی، زض نحٷٻ ا٢تهبز رٽبٶی، ٲٷٹٌ ثٻ ٲٹ٣ٞیت ؾبظٲبٴ

اضټبی تحٹ٬ ٸ ٲٹ٣ٞیت ؾبظٲبٶٽبؾت. ثب ٶ٫بٺ ٸيٗیت ثبظ ٲٹ٣ٞیت ٸ تحٹ٬ ټط ٦كٹض تحت تأحیط ٲؿت٣یٱ

بظٲبٶٽب زض ٲیعاٴ ٶجى ٲٹ٣ٞیت ا٢تهبزی ؾ 60تٹاٴ زضیبٞت زض زټٻ رٽبٶی زض چٷس زټٻ ٪صقتٻ ٲی

ٲیالزی ضٲع ٲٹ٣ٞیت ؾبظٲبٶی زض ٢یٳت ٦بال ثٹزٺ اؾت ٸ ی٥  70ظزٺ اؾت. زض زټٻ ی٦ٳی تٹٮیسات ٲ

ٶیع تٹاٴ پبؾر٫ٹیی ؾطیٕ ثٻ ٶیبظټبی  90اض ٪طٞت زض زټٻ زټٻ ثٗس ٦یٟیت ٲحهٹالت زض اٸٮٹیت ٢ط

اٶزبٲس. زض ٲُبٮٗٻ ی اؾت، ٦ٻ ثٻ ٲٹ٣ٞیت زض ثبظاض ٲیایٵ ٶٹآٸض 21ثبظاض ٲٹ٣ٞیت ضا ض٢ٱ ظز. اٲب زض ٢طٴ 

 ټب ٖجبضتٷس اظ:ای ثط اؾبؼ ی٥ ت٣ؿیٱ ثٷسی ٲتٟبٸت ٲٽتطیٵ ٖٹاٲ٭ ٲٹ٣ٞیت زض ؾبظٲبٴ
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تٹاٶبیی  -5ٸیػ٪ی ټبی ٲؿئٹالٴ  -4ؾبذتبض ؾبظٲبٶی  -3ظٲبٴ اؾتطاتػی ؾب -2ٞطټٷ٩ ؾبظٲبٶی -1

 (.25: ٦1391یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٦بض٦ٷبٴ ٸ ...)ٶهط انٟٽبٶی،  -7ٶ٫طـ ؾیؿتٳی  -6ټبی ؾبظٲبٴ 

 ثیكتطی ثٯٹ٘ ذٹیف، ٞطآیٷسټبی ت٧بٲ٭ تسضیزی زض تب ٦ٷٷس ٲی تالـ ټبؾبظٲبٴ اظ ثؿیبضی اٲطٸظٺ

 یٶ٣كٻ تب ثتٹاٶٷس آٸضزٺ اٶس ضٸی ثبٮٷس٪ی ټبی ٲس٬ ثٻ ټب ؾبظٲبٴ ایٵ اظ زضنس ظیبزی .ٶٳبیٷس پیسا

 (.68: 2007، 1)ح٧ٳیبٴ ٪طزاٶس ٲؿتٗس ٸ آٲبزٺ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی زض ضا ټب آٴ ٦ٻ ٶٳبیٷس َطاحی ضا ٲؿیطی

 .ثبقس ٲی ثبٮٙ ؾبذتبضټبی ٸ ٞطآیٷسټب ٶیبظٲٷس قٹز ٲحهٹ٬ ٸ ثٻ ٖٳ٭ تجسی٭ ؾبظٲبٴ  ثٯٹ٘ ایٷ٧ٻ ثطای

 الظٰ اؾت ثٷبثطایٵ ٪طزز. ٲی شټٷی تحٹالت آحبض قسٴ ربضی ٲبٶٕ ٶبٲٷبؾت ؾبذتبضټبی اٸ٢بت ٪بټی

 ٲی ٞطآیٷسی ثٯٹ٘ ثب ایزبز قٹز. ثٯٹ٘ ٸ تحٹ٬ ٲتٹاظٴ نٹضت ثٻ ٶیع ؾبظٲبٴ ٞطآیٷسټبی ٸ ؾبذتبضټب زض

 اٞعایف ضا ؾبظٲبٴ ؾبظ٪بضی ٢بثٯیت ٸ ٶٳٹز ٸ ؾبزٺ ضٸظ ثٻ چبث٥، ضا ٞطآیٷسټب ٸ ټب ضٸـ ؾبذتبضټب، تٹاٴ

ٶٳٹز )ؾٯُبٶی ٸ ثٽطاٲی ٶػاز  ایزبز ضا ؾبظٲبٶی ثٯٹ٘ ټبیتٹاٴ قبذمٲی ٞطآیٷسی ثٯٹ٘ اظ پؽ ،  زاز

 (.17: 1389رٹٶ٣بٶی، 

ای اؾت ٦ٻ اظ َطی١ اؾتبٶساضزؾبظی زض ثٻ ٦بض٪یطی ٲإٮٟٻ تٹاٴ ٪ٟتزض تٗطیٝ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ٲی 

ضا ٢بزض ٲی ؾبظز تب ثٻ حجبت ٸ ٲٹ٣ٞیت ٸ  زاٶف، ٲٽبضت، ت٧ٷی٥ ٸ ضٸقٽبی نحیح ٲسیطیتی ؾبظٲبٶٽب

 ثٯٹ٘ ټبی(. ؾبظٲبٶٽبیی ٦ٻ ٲس399٬: 1999ٸ ټٳ٧بضاٴ،  2)ثبٶتیؽ پیكی ٪طٞتٵ اظ ض٢جب زؾت یبثٷس

 ٸيٗیت ؾٳت ثٻ ضا ذٹز ٲؿیط یب ثطؾٷس ثیكتط ثٯٹ٘ ثٻ تب ټؿتٷس ٲٷس ٖال٢ٻ ثطٶسٲی ٦بض ثٻ ضا ؾبظٲبٶی

ٲٽیب ٲی ٦ٷس تب اظ َطی١ ذٹزاضظیبثی ٸ  ؾبظٲبٴ ثطای ضا رٗیٲط ٶ٣بٌ ؾبظٲبٶی ثٯٹ٘.  زټٷس ؾٹ٠ ٦بٲ٭

حتی اظ َطی١ اضظیبثبٴ ذبضد ؾبظٲبٶی، زض ثطاثط ضاټ٧بضټبی ثطتط ٲُبث١ ی٥ یب چٷس زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٸیػٺ 

 (.65: 1385اضظیبثی ٶٳبیس )ح٧یٳیبٴ، 

ی ضا ثیكتط ٶٳبیبٴ تٹاٶس يطٸضت تٹرٻ ثٻ ٲٹ٣ٞیت ؾبظٲبٶی ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی٧ی اظ ٖٹاٲٯی ٦ٻ اٲطٸظٺ ٲی

٦ٷس، ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٦بض٦ٷبٴ ؾبظٲبٴ ٸ ٮعٸٰ ث٧بض٪یطی آٴ رٽت ثٽجٹز ٖٳٯ٧طز ٸ ٲٹ٣ٞیت 

                                                 
1  - Hakimian 

2  - Bontis 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



   4 

٪صاض زض ٲٹ٣ٞیت ؾبظٲبٶی ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی زض ؾبظٲبٴ ؾت. ثٷبثطایٵ ی٧ی اظ ٖٹاٲ٭ تبحیطؾبظٲبٶی ثیكتط ا

 ټبی زٸٮتی ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٦بض٦ٷبٴ ٲی ثبقس.

ټبیی ٦ٻ ثٻ ٲٷٓٹض ٦یٟیت س ٲٹ٣ٞیت زض ټط ؾبظٲبٴ اؾت، تالـ٪ی ٦بضی، ٦ٯیاٲطٸظٺ، ٦یٟیت ظٶس

ظٶس٪ی ٦بضی نٹضت ٪طٞتٻ اؾت ٶتبیذ ٲخجتی ضا ٶٻ تٷٽب زض ظٲیٷٻ ثٽساقت ضٸاٶی ؾبظٲبٴ ثٯ٧ٻ زض 

 1(. ٦بؾ٧یٹ174: 2006ظٲیٷٻ ٲكبض٦ت ؾبظٲبٶی ٸ ثٽطٺ ٸضی ا٢تهبزی ثٻ اضٲٛبٴ آٸضزٺ اؾت )آ٦سض، 

٦بضی ضا ٲی تٹاٴ اظ زٸ ٲٷٓط ٶ٫طیؿت، اظ ی٥ ٲٷٓط ثٻ  اؾت ٦یٟیت ظٶس٦ی ٣س( ٲٗت36: 2005)

ټبی اضت٣ب اظ زضٸٴ، ضټجطی آظازٲٷف، ٸ ٸا٢ٗی زض ؾبظٲبٶٽب ٶٓیط ذُٳكی ٲزٳٹٖٻ قطایٍ ٖیٷی

ٲكبض٦ت ٦بض٦ٷبٴ ٸ ا٢ساٲبت ٸ قطایٍ ٦بض اٲٵ ٸ ٲُٯٹة اَال٠ ٲی قٹز ٸ اظٲٷٓط زی٫ط ثب ٶ٫طـ 

 ٖٷٹاٴ ی٥ اٶؿبٴ ٲؿبٸی ٞطو ٲیكٹز. ٲٷیت، تٹاٴ ضقس ٸ تٹؾٗٻ ثٻ٦بض٦ٷبٴ زض ٲٹضز احؿبؼ ا

( ثٽتط ٦طزٴ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ضا زض پطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞی ثطای حؿٵ 69:1989) 2قطٲٹټٹضٴ

اٶزبٰ ٦بض، ؾالٲت ٸ اٲٷیت ٸيٗیت ٦بض، ایزبز ٞطنتٽبی یبز٪یطی، ایزبز ٞطنتٽبی ضقس ٸ تط٢ی زض 

ٖی زض ؾبظٲبٴ، حٳبیت اظ ح٣ٹ٠ ٞطزی ٸ ٲجبټبت ثٻ ٶٟؽ ٦بض زض ٲؿیط حطٞٽبی، ی٧پبضچ٫ی ارتٳب

زض نٹضت پبییٵ ثٹزٴ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی، ٦بض٦ٷبٴ ثٻ قٛ٭ ذٹز ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ ٦بض  ؾبظٲبٴ ٲی زاٶس.

ٲٹ٢ّت ٶ٫بٺ ٲی ٦ٷٷس ٸ زض ثؿیبضی اظ ٲٹاضز ثٻ زٮی٭ ٖسٰ ضيبیت اظ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ذٹز، نطٞبً ٲی 

و ٦ٷٷس حتّی ا٪ط ٲٹ٢ٗیّت پبییٵ تطی ثبقس ٸ زض تالـ ټؿتٷس ٦ٻ زض اٸٮیٵ ذٹاټٷس ربی ذٹز ضا ٖٹ

ٞطنت، اظ ٲٹ٢ٗیّت ٦ٷٹٶی ثٻ ٲٹ٢ٗیتی ثٽتط ٸ ثبالتط زؾت پیسا ٦ٷٷس. ٮصا ٦ٳتط ٞطزی قٛ٭ ذٹز ضا آٴ 

َٹض ٦ٻ ثبیس رسّی تٯ٣ی ٲی ٦ٷس ٸ ایٵ اٲط زض ا٦خط ٦بض٦ٷبٴ ٖبزی ؾبظٲبٴ ٦ٻ زاضای قٛ٭ زٸّٰ زض 

ظٲبٴ، ثب زضآٲس ٶؿجتبً ظیبزتطی ټؿتٷس ٶٳٹز ثیكتطی پیسا ٲی ٦ٷس. ثسیٵ تطتیت زضنٹضت ذبضد اظ ؾب

پبییٵ ثٹزٴ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٲٹ٢ٗیّت ټب ٸ ٶ٣ف ټبی زضٸٴ ؾبظٲبٶی اظ حجبت الظٰ ٸ ٦بٞی ثطذٹضزاض 

                                                 
1
Cascio 

2
Schermenrhorn 
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ٖـسٰ حجبت حجبتی ٲی ٪طزز. زض ازاٲـــٻ، ایٵ ٞطایٷــــس ثب ٞطایٷس جٹزٺ ٸ ٲٹ٢ٗیت ټب زچبض ی٥ ٶٹٔ ثیٶ

 ز.ا٢تهبزی )اٞعایـف تـٹضٰ ٸ ٢یٳـت ټب( ٦ٻ تبحیـط ٢ٹی تطی ثط ضٞتبض ٦بض٦ٷبٴ زاضز تكسیس ٲی ٪طز

 ثط ایٵ اؾبؼ زض ایٵ تح٣ی١ زض پی زؾتیبثی ثٻ ایٵ ټسٜ یب پبؾر٫ٹیی ثٻ ایٵ ؾٹا٬ ټؿتیٱ ٦ٻ:

 دارد؟آیا بیي کیفیت سًدگی کاری با بلَغ ساسهاًی کارکٌاى ضْزداری کزج رابغِ ٍجَد 
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 اّویت ٍ ضزٍرت اًجام تحمیك: -7-2

ټبی ٲٹ١ٞ اٲطٸظی ثٻ َٹض ٞطایٷسٺ ای ثب قبذم ؾطٖت ٲكرم ٲی قٹٶس. آٶٽب ثٻ ٲكتطیبٴ ؾبظٲبٴ

٦ٷٷس ٸ ضاټجطزټب ضا ت رسیس ضا ؾطیٕ ثٻ ثبظاض ٸاضز ٲیثب ؾطٖت ثیكتطی پبؾد ٲی زټٷس، ٲحهٹال

ٲبٶٕ اظ ؾطٖت ٶٳی قٹز، چبٮف ثطای قط٦ت ټبی زټٷس. زض حبٮی ٦ٻ اٶساظٺ تط اظ ٢ج٭ تٛییط ٲیؾطیٕ

ثعض٨، ٖٳ٭ ٦طزٴ ٲبٶٷس قط٦تی ٦ٹچ٥ اؾت زض حبٮی ٦ٻ زؾتطؾی ثٻ ٲٷبثٕ ٪ؿتطزٺ ؾبظٲبٴ ټبی 

 ثعض٨ ضا حّٟ ٲی ٦ٷٷس.

تح٣ی١ حبيط زض ٶٓط زاضز ثب ی٥ ثطضؾی تزطثی ثٻ ی٥ تس٢ی١ ٖٯٳی زض ٲٹضز ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی 

یٵ ٲٹيٹٔ ضا ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ٸ ٲٹ٣ٞیت ؾبظٲبٶی ثؿٷزس. زض ٲٹضز زؾت ثعٶس تب ثتٹاٶس ضثٍ ٸ ٶؿت ا

٦یٟیت زټس؛ ٹز زاضز. چٷبٶ٧ٻ تح٣ی٣بت ٶكبٴ ٲیاټٳیت ٸ يطٸضت ایٵ ثطضؾی زالی٭ ٲتٷٹٖی ٸر

ظٶس٪ی ٦بضی اٲطٸظ ثٻ ی٥ ٲٹيٹٔ ارتٳبٖی ٖٳسٺ زض ؾطاؾط زٶیب ٲجس٬ قسٺ اؾت، زض حبٮی٧ٻ زض 

ٹز، زض ربٲٗٻ اٲطٸظ ثٽجٹز ظٶس٪ی ٦بضی ثٻ نٹضت ی٧ی اظ ٪صقتٻ ٣ٍٞ تب٦یس ثط ظٶس٪ی قرهی ث

تطیٵ اټساٜ ؾبظٲبٴ ٸ ٦بض٦ٷبٴ آٴ زض آٲسٺ اؾت. يطٸضت تٹرٻ ثٻ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٸ ثٽجٹز  ٲٽٱ

% ٖٳط ٲٟیس اٶؿبٴ زض ٲحیٍ ٦بض ؾپطی 65آٴ، ی٥ ٲٷ١ُ زاضز ٸ آٴ ټٱ ایٵ اؾت ٦ٻ 

( ثیبٶ٫ط آٴ اؾت ٦ٻ 22:1388ټٳ٧بضاٴ ) (. ٲُبٮٗٻ زض٪بټی ٸ1388قٹز)زض٪بټی ٸ ټٳ٧بضاٴ، ٲی

زضنس ٦بض٦ٷبٴ اظ ٦یٟیت  ظٶس٪ی ٦بضی ذٹز ٶبضايی ټؿتٷس. ایٵ زضحبٮی اؾت ٦ٻ ٖٳط اٶؿبٴ  5/74

زض رٽبٶی ٦ٻ ټط زٰ ثٻ ؾٹی ؾطٖت ٞعایٷسٺ ٸ تجٯیٙ ایٵ رٽبٶجیٷی اؾت ٦ٻ زض ٮحٓٻ ظٶس٪ی ٦ٵ. 

اټٳیت ٸاٞطی ثطذٹضزاض اؾت. ٦یٟیت  ظٲبٴ حب٬ ٸ ٦یٟیت ٖٳط ثی ثبظ٪كت اٶؿبٴ زض ایٵ ٸضَٻ اظ

ظٶس٪ی ٣ٍٞ آٴ رٷجٻ اظ ظٶس٪ی ٦ٻ ثٻ نٹضتی ذٯٹت ٪عیٷی ٸ قرهی ٶیؿت ایٵ ظٶس٪ی ا٦ٷٹٶی 

 ٪یطز اضتجبٌ زاضز.بٴ ظیبزی ٦ٻ زض ٲحیٍ ٦بض نٹضت ٲیاٶؿبٴ ٲسضٴ  ٲؿت٣یٳب ثب  نطٜ ظٲ

ٶ٣ف، ٲكبض٦ت زض  ٲكرهٻ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٲُٯٹة، قبٲ٭ اضتجبَبت ثبظ ٸ نبز٢بٶٻ، ٸيٹح 

تهٳیٱ ٪یطی، ٲحیٍ یبز٪یطی ٸ احؿبؼ ذٹة ثٹزٴ ت٥ ت٥ ٦بض٦ٷبٴ اؾت. ٦بٶٹٴ تٹرٻ ټط 

ؾبظٲبٴ ثبیس ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٦بض٦ٷبٴ آٴ ؾبظٲبٴ ثبقس. ٲسیطاٴ ؾبظٲبٴ اظ َطی١ حٳبیت ٸ 
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ٲؿتٳط  ټبی ت٣سیط اظ ٖٳٯ٧طز ٲُٯٹة ٦بض٦ٷبٴ، اؾت٣جب٬ اظ ذال٢یت ٸ ٶٹ آٸضی ټب، ٸ ایزبز یبز٪یطی

زض ٲحیٍ ٦بض ٸ اضایٻ ضٞتبضټبی ضټجطی احط ثرف، ٶٻ تٷٽب ثٻ ټٹیت ٲسیطیتی ذٹز زض ؾبظٲبٴ اٖتجبض 

٪طزٶس . اٲب  ثركٷس، ثٯ٧ٻ ټٳچٷیٵ ثبٖج زض٤ ثٽتط ٦بض٦ٷبٴ اظ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ذٹز ٲی احط ٲی

ضؾیسٴ ثٻ ا٪ط ؾبظٲبٴ ثٻ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٦بض٦ٷبٴ ذٹز ثٽبء ٶسټس ٲٳ٧ٵ اؾت، ؾبظٲبٴ زض 

 ثطٸض قٹز.     ٸساٜ ٸ احطثركی ثب ٲك٧الت اؾبؾی ضاټ

 ثب ٲٷبؾت ټبیآٶٽب اؾتطاتػی ثٻ تٹرٻ ثب ٸ زازٺ تكریم ضا ذٹیف يٗٝ ٸ ٢ٹت ٶ٣بٌ ثبیس ټبؾبظٲبٴ

 ضا ذٹز ټعیٷٻ ی ٸ ظٲبٴ ؾبظٲبٶٽب ٸ٢ت، اضقس ٲسیطاٴ ٶٳبیٷس. تسٸیٵ ؾبظٲبٴ ٸ ٲٹ٣ٞیت ,ثٯٹ٘ ؾُح

 اؾتطاتػی ٲُٯٹة ارطای ٖسٰ اظ آٶٽب ا٦خط حبٮی ٦ٻ زض ٦ٷٷس؛ٲی تطاتػی٥اؾ ثطٶبٲٻ ی تسٸیٵ نطٜ

ؾبظٲبٴ ٸ  ٲٹ٣ٞیت ٸ ؾبظٲبٶی ثٯٹ٘ ؾُح قٷبذت ٖسٰ ثٻ ٖٯت ٲٹيٹٔ ایٵ ٸ ٪ٹیٷسٲی ؾرٵ ټب

 ٲی ثبقس. ثب ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٦بض٦ٷبٴ ٸ اټٳیت آٴ ٲسیطاٴ ٶجٹزٴ ټٳچٷیٵ آقٷب

ثطز. قبیؿتٻ اؾت طحٯٻ ذٹزؾبظی ٸ ؾبظٶس٪ی ثٻ ؾط ٲیزض ٲثب زض ٶٓط ٪طٞتٵ ایٷ٧ٻ ربٲٗٻ ٦ٷٹٶی ٲب 

٦ٻ ثٻ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٸ ٲٹ٣ٞیت ٶیطٸی اٶؿبٶی ثرهٹل زض ؾبظٲبٴ ټبی زٸٮتی تٹرٽی ذبل 

ٲُٗٹٜ ٪طزز. ثٷبثطایٵ زض ٲطحٯٻ ٶرؿت ثبیس ثٻ قٷبذت ز٢ی١ اظ ذهٹنیبت ضٸاٶكٷبذتی ٦بض٦ٷبٴ 

ٞیتٽب اظ ٖٹاٲ٭ ٲٽٱ ؾبظٲبٶی ٸ قرهی زض ثٽطٺ ٸضی ثٻ ایٵ ؾبظٲبٴ ٲجبزضت ٸضظیس ٸ ثب تٹرٻ ثٻ ْط

 ٲب ثطای ضا ٦بثطزی–نٹضت ٖٯٳی اَالٔ یبٞت. ایٵ اٲط يطٸضت اٶزبٰ ثطذی اظ پػٸټكٽبی ثٷیبزی 

 ٸ ٲؿئٹالٴ آ٪بټی ٲٹرت ٶٹٔ ایٵ اظ ټبیپػٸټف اٶزبٰ ایٷ٧ٻ ذالنٻ. ؾبظزٲی ٲٹرٻ ٸ ضٸقٵ

ثطز. ٲٗٻ ثبال ٲیظٶس٪ی ٦بضی ٦بض٦ٷبٴ ضا زض رب ٻ ٦یٟیتث تٹرٻ ٲٗیبضټبی يطیت ٸ قسٺ ٲترههبٴ

، شذبئط اضظقٳٷس ایٵ ٦كٹض ټؿتٷس ٸ ؾطٶٹقت قٽطزاضیټبی زٸٮتی ثٻ ٸیػٺ ؾبظٲبٴ ٦بض٦ٷبٴ ؾبظٲبٴ

ظٶس٪ی ٦بضی  ٦یٟیتض زؾت آٶٽب اؾت. ثٷبثطایٵ ثطضؾی ازاضی ٸ ارطای زضؾت ٢ٹاٶیٵ ایٵ ربٲٗٻ ز

ټبی ثٽجٹز ٦بضایی ٸ  ٪طزز ٲ٧بٶیعٰ یت ؾبظٲبٶی ٲٹرت ٲیثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ٸ ٲٹ٣ٞآٶٽب ٸ ضاثُٻ آٴ ثب 

 اضظیبثی ٪طزیسٺ ٸ قیٹٺ اضت٣بء ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ٲٹضز ثحج ٢طاض ٪یطز. قٽطزاضی  احطثركی ؾبظٲبٴ
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 اّداف تحمیك: -7-9

 اصلی: اّداف  -7-9-7

 تجییٵ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی ٦طد ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی 

 اّداف فزعی: -7-9-2

 ٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی ٦طد ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی اذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞیپطزتجیٵ 

 ٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی ٦طد ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ٲحیٍ ٦بضی ایٳٵ ٸ ثٽساقتی تجییٵ 

 ٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی ٦طد ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ٢بٶٹٴ ٪طایی زض ؾبظٲبٴ ٦بض تجییٵ  

 ی تجییٵ ٸاثؿت٫ی ارتٳبٖی ظٶس٪ی ٦بضی ٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی ٦طد ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ

 تجییٵ ًٞبی ٦ٯی ظٶس٪ی ٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی ٦طد ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی 

 ٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی ٦طد ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی  ی٧پبضچ٫ی ٸ اٶؿزبٰ زض ؾبظٲبٴ ٦بضتجییٵ 

 ٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی ٦طد ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶیتٹؾٗٻ ٢بثٯیت ټبی اٶؿبٶی تجییٵ 

 ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی ٦طد ٸ تبٲیٵ ٞطنت ضقس ٸ اٲٷیت ٲساٸٰ تجییٵ 

 سَالت تحمیك: -7-4

 سَال اصلی: -7-4-7

 آیب ثیٵ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی ٦طد ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی اضتجبٌ ٲٗٷبزاضی ٸرٹز زاضز؟

 سَاالت فزعی: -7-4-2

٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی ٦طد ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی اضتجبٌ ٲٗٷبزاضی ٸرٹز  پطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞیآیب ثیٵ 

 زاضز؟

٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی ٦طد ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی اضتجبٌ ٲٗٷبزاضی ٸرٹز ایٳٵ ٸ ثٽساقتی  ٲحیٍ ٦بضیآیب 

 زاضز؟

٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی ٦طد ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی اضتجبٌ ٲٗٷبزاضی ٸرٹز ٢بٶٹٴ ٪طایی زض ؾبظٲبٴ ٦بض آیب ثیٵ 

 زاضز؟
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اضی آیب ثیٵ ٸاثؿت٫ی ارتٳبٖی ظٶس٪ی ٦بضی ٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی ٦طد ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی اضتجبٌ ٲٗٷبز

 ٸرٹز زاضز؟

 ٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی ٦طد ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی اضتجبٌ ٲٗٷبزاضی ٸرٹز زاضز؟ ًٞبی ٦ٯی ظٶس٪یآیب ثیٵ 

قٽطزاضی ٦طد ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی اضتجبٌ ٲٗٷبزاضی ٸرٹز  ی٧پبضچ٫ی ٸ اٶؿزبٰ زض ؾبظٲبٴ ٦بضآیب ثیٵ 

 زاضز؟

 اضتجبٌ ٲٗٷبزاضی ٸرٹز زاضز؟ ٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی ٦طد ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶیتٹؾٗٻ ٢بثٯیت ټبی اٶؿبٶی آیب 

٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی ٦طد ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی اضتجبٌ ٲٗٷبزاضی ٸرٹز  تأٲیٵ ضقس ٸ اٲٷیت ٲساٸٰآیب ثیٵ 

 زاضز؟

 

 للوزٍ تحمیك -7-5

 للوزٍ هَضَعی -7-5-7

ایٵ تح٣ی١ زض حٹظٺ ٲسیطیت ضٞتبض ؾبظٲبٶی اؾت ٦ٻ ثٻ ثطضؾی ضاثُٻ ثیٵ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ثب 

 پطزاظز.قٽطزاضی ٦طد ٲیثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی زض 

 للوزٍ هکاًی -7-5-2

 ثبقس.ٲ٧بٶی تح٣ی١ قٽطزاضی ټبی ٦طد ٲی ٢ٯٳطٸ

 للوزٍ سهاًی -7-5-9

 ٪طزز.اٶزبٰ ٲی 1396-1397تح٣ی١ زض ؾب٬ ایٵ 
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 تعزیف هفاّین کلیدی: -2-7

ثٻ ٲٗٷی تهٹض شټٷی ٸ ثطزاقت ٦بض٦ٷبٴ ؾبظٲبٴ اظ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی کیفیت سًدگی کاری:   

 (26:1390)ؾٯٳبٶی،  اؾت ذٹز ٦بض  ٲُٯٹثیت ٞیعی٧ی ٸ ضٸاٶی ٲحیٍ ٦بض ٸ قطایٍ

ٲٷٓٹض پطزاذت ٲؿبٸی ثطای ٦بض ٲؿبٸی ٸ ٶیع تٷبؾت پطزاذت ټب ثب پزداخت هٌصفاًِ ٍ کافی:

 (.42: 1386ؾپبؾی،  ٲٗیبضټبی ٦بض٦ٷبٴ ٸ تٷبؾت آٴ ثب زی٫ط اٶٹأ ٦بض ٲی ثبقس. )ٲیط

: ٲٷٓٹض ایزبز قطایٍ ٦بضی ایٳٵ اظ ٶٓط ٞیعی٧ی ٸ ٶیع تٗییٵ هحیظ کاری ایوي ٍ بْداضتی

 (.42: 1386ؾبٖبت ٦بض ٲٷ٣ُی اؾت. )ٲیط ؾپبؾی، 

ثٻ ٲٗٷبی ٞطاټٱ ٶٳٹزٴ ظٲیٷٻ ثٽجٹز تٹاٶبیی ټبی ٞطزی،  تأهیي فزصت رضد ٍ اهٌیت هداٍم:

ض٪یطی ٲٽبضت ټبی ٦ؿت قسٺ ٸ تأٲیٵ اٲٷیت زضآٲس ٸ ٞطنت ټبی پیكطٞت ٸ ٞطنت ټبی ثٻ ٦ب

 (.44: 1386اقتٛب٬ ٲی ثبقس. )ٲیط ؾپبؾی، 

ٲٷٓٹض، ٞطاټٱ ثٹزٴ ظٲیٷٻ آظاز٪بٴ ثیبٴ ٸ تسٸیٵ تطؼ اظ اٶت٣ب٬  لاًَى گزایی در ساسهاى کار:

 (.45: 1386ثبالتط ٸ ٶبٞص ثٹزٴ ؾٯُٻ ٢بٶٹٴ ٶؿجت ثٻ ؾٯُٻ اٶؿبٶی ٲی )ٲیط ؾپبؾی، 

 

 

ثٻ چ٫ٹٶ٫ی ثطزاقت )ازضا٤( ٦بض٦ٷبٴ زض ٲٹضز ٲؿئٹٮیت  اجتواعی سًدگی کاری: ٍابستگی

 (.45: 1386ارتٳبٖی ؾبظٲبٴ اقبضٺ زاضز)ٲیط ؾپبؾی، 

ایٵ ٲإٮٟٻ ثٻ ٢طاضی تٗبز٬ ثیٵ ظٶس٪ی ٦بضی ٸ زی٫ط ثرف ټبی ٦بض٦ٷبٴ ٦ٻ  فضای کلی سًدگی:

: 1386ٲی ثبقس )ٲیط ؾپبؾی، قبٲ٭ اٸ٢بت ٞطاٚت، تحهیالت ٸ ظٶس٪ی ذبٶٹاز٪ی ٲی قٹز ٲطثٹٌ 

46.) 

اٞطاز زض  ایٵ ٲٹيٹٔ قبٲ٭ حصٜ اضظـ حّٟ انبٮت ٲٷبٕٞ یکپارچگی ٍ اًسجام در ساسهاى کار:

٪یطی تیٱ ټب ٸ ٪طٸٺ ټبی ارتٳبٖی ٲی قٹز. ٖسٰ تٗهت ٶؿجت ثٻ ٶػاز ٸ ؾبظٲبٴ ٸ تكٹی١ ثٻ ق٧٭

ٴ ایسٺ ټب ٸ احؿبؾبتكبٴ زض ٢بٮت رٷؽ ٸ ایزبز حؽ ارتٳبٖی ثٹزٴ زض ؾبظٲبٴ ٸ آظازی اٞطاز زض ثیب

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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تك٧ی٭ ټبی نٷٟی ٸ ثٻ ٸرٹز آٸضزٴ ظٲیٷٻ ٲكبض٦ت ٧ٞطی ٸ ٖٳٯی قبٚٯیٵ زض ٸيٕ ٲ٣طضات 

 (.47: 1386)ٲیط ؾپبؾی،  ٦ٷسایزبز ی٥ پبضچ٫ی ؾبظٲبٶی ٦ٳ٥ ٲی ٲٹاضزی ټؿتٷس ٦ٻ ثٻ

 

٬ ٸ ذٹز ٦ٷتطٮی ت٣الثٻ ٞطاټٱ ثٹزٴ ٞطنت ټبیی چٹٴ اؾتٟبزٺ اظ اؾ تَسعِ لابیلیت ّای اًساًی:

ضیعی ثطای اَالٖبت ٲتٷبؾت ثب ٦بض ٸ ثطٶبٲٻ ٲٷس قسٴ اظ ٲٽبضت ٪ٹٶب٪ٹٴ، زؾتطؾی ثٻزض ٦بض، ثٽطٺ

 (.48: ٦1386بض٦ٷبٴ اقبضٺ زاضز )ٲیط ؾپبؾی، 

٦طزٴ ٸ ثٻ ٸرٹز آٸضزٴ اټساٜ ٖبٮی، اٲب ٢بث٭  یٗٷی زاقتٵ تٹاٶبیی ثط٢طاض 1ثٯٹ٘ بلَغ ساسهاًی:

٣یت، ٖال٢ٽٳٷسی ٸتٹاٶبیی پصیطـ ٲؿئٹٮیت ٸ آٲٹظـ یب تزطثٻ زض ی٥ حهٹ٬، اٶ٫یعـ ٦ؿت ٲٹٞ

 (. 132: 1387ٞطز یب ٪طٸٺ )ٲیط٦ٳبٮی، 

 

 

 هزٍری بز تحمیمات گذضتِ -2-2

 تحمیمات اًجام ضدُ دربارُ کیفیت سًدگی کاری  -2-2-7

قج٧ٻ ( پػٸټكی ثب ٖٷٹاٴ تأحیط ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ثط ٖٳٯ٧طز ٦بض٦ٷبٴ قبٚ٭ زض1395ضؾت٫بضی )

ٲیعاٴ  اٶزبٰ زازٺ. ٶتبیذ ٶكبٴ زازٺ اؾت ٦ٻ ثب اٞعایف ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی "ثٽساقت ٸ زضٲبٴ

ټبی ٲس٬ ٸاٮتٹٴ پطزاذت ٲٷهٟبٶٻ، تٹؾٗٻ ٢بثٯیتٽبی یبثس ٸ اظ ثیٵ ٲإٮٟٻٖٳٯ٧طز ٦بض٦ٷبٴ اٞعایف ٲی

تأحیط زاقتٻ ٸ اظ اٶؿبٶی، ی٧پبضچ٫ی ٸ اٶؿزبٰ، ٢بٶٹٴ ٪طایی ٸ ٸاثؿت٫ی ارتٳبٖی ثط ٖٳٯ٧طز ٦بض٦ٷبٴ 

 ٪طایی ثٹزٺ اؾت.ٹض ثیكتطیٵ تأحیط ٲطثٹٌ ثٻ ٢بٶٹٴثیٵ قبذهٽبی ٲإحط ٲص٦

 قٛٯی ټبی ټسٜ ثطضؾی اضتجبٌ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ثب اؾتطؼ ( ثب1394پػٸټف ٢ٯٗٻ ای )

 زض ٦بضی ظٶس٪ی ٦یٟیت ؾُح ٦ٻ زاز ٶكبٴ ٶتبیذ. ٪طزیس اٶزبٰ ټٳساٴ ؾیٷب ثٹٖٯی زاٶك٫بٺ ٦بض٦ٷبٴ

 ٦بض٦ٷبٴ تحهیالت ثب ٦بضی ظٶس٪ی ٦یٟیت ثیٵ ٸ ثٹز ٲتٹؾٍ حس زض پػٸټف ٹضزٲ ربٲٗٻ

                                                 
1
- Maturity 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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(0/001;P( ٸ ؾبث٣ٻ ٦بض آٶبٴ )0/04;P ټٳجؿت٫ی ٲٗٷبزاضی ٸرٹز زاقت. اٲب اضتجبٌ ٲٗٷبزاضی ثب )

رٷؽ، تبټ٭، ؾٵ ٸرٹز ٶساقت. يٳٷبً ثط اؾبؼ آظٲٹٴ ټٳجؿت٫ی پیطؾٹٴ، اضتجبٌ ٲٗٷبزاضی ثیٵ 

(. ثٻ ٖجبضتی ټط ٢سض ٦یٟیت P;0/004اؾتطؼ قٛٯی اٞطاز ثٻ زؾت آٲس )٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٸ 

 .ٶٳبیس ظٶس٪ی ٦بضی ٞطز ثیكتط قٹز، اؾتطؼ ٦ٳتطی ضا تزطثٻ ٲی

( ثب ټسٜ ثطضؾی ضاثُٻ ثیٵ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٸ ٲطاح٭ ٲؿیط قٛٯی 1392پػٸټف ٖجساٮٽی )

زټس؛ اظ ٲیبٴ  پػٸټف ٶكبٴ ٲی ټبی ایٵ٦بض٦ٷبٴ ؾبظٲبٴ شٸة آټٵ انٟٽبٴ اٶزبٰ قسٺ اؾت. یبٞتٻ

ی٧پبضچ٫ی ٸ اٶؿزبٰ ارتٳبٖی   ټبی ٸاثؿت٫ی ارتٳبٖی،ټكت ٲإٮٟٻ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی تٷٽب ٲإٮٟٻ

زاضی ثٹزٺ اؾت. ثٻ ٢بٶٹٶ٫طایی زض ؾبظٲبٴ ٸ ًٞبی ٦٭ ظٶس٪ی زاضای تٟبٸت ٲٗٷی  زض ؾبظٲبٴ ٦بض،

ٻ ٲؿیط قٛٯی ثٻ ٸاثؿت٫ی ٸ ی٧پبضچ٫ی ٸ ټب ثط ضٸی چٽبض ٲطحٯٖجبضت زی٫ط ثیكتطیٵ تأحیط ایٵ ٲإٮٟٻ

 ٢بٶٹٶ٫طایی زض ؾبظٲبٴ ٸ ًٞبی ٦٭ ظٶس٪ی تٗٯ١ زاقتٻ ٸ ث٣یٻ  اٶؿزبٰ ارتٳبٖی زض ؾبظٲبٴ ٦بض،

تٹاٴ ٪ٟت ٸيٗیت ٦یٟیت  ٲإٮٟٽٽب تأحیط چٷساٶی زض ٲطاح٭ چٽبض٪بٶٻ قٛٯی ٶساضز. ټٳچٷیٵ ٲی

 .ټٵ زض ؾُح ٲتٹؾٍ ٢طاض زاضزظٶس٪ی ٦بضی زض ټط ی٥ اظ ٲطاح٭ ٲؿیط قٛٯی ٦بض٦ٷبٴ شٸة آ

ضاثُٻ ثیٵ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٸ ٖٳٯ٧طز قٛٯی  "( تح٣ی٣ی ثب ٖٷٹاٴ 1392یعزاٶی ٸ ټٳ٧بضاٴ )

زټس ٦ٻ ثیٵ ٦یٟیت ظٶس٪ی اٶزبٰ زاز. ٶتبیذ ٶكبٴ ٲی "یطاظ ٦بض٦ٷبٴ ٖٳٯیبت ٦بض٦ٷبٴ پتطٸقیٳی ق

زاضز. یٗٷی ټط چٻ زض ایزبز ٶٓبٰ  ی ٲؿت٣یٱ ٸ ٲٗٷبزاض ٸرٹزٸضی ٶیطٸی اٶؿبٶی ضاثُٻ٦بضی ٸ ثٽطٺ

اټس زاقت ٸ ٸضی ؾبظٲبٴ تبحیط ٲؿت٣یٱ ذٹ٪صاضی ٦ٷیٱ، ثط ثٽطٺ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ؾطٲبیٻ

 ، ٸ ٸاثؿت٫ی ارتٳبٖی ثط  زټس پطزاذت ٲٷهٟبٶٻ، ی٧پبضچ٫ی ٸ اٶؿزبٰټٳچٷیٵ ٶتبیذ ٶكبٴ ٲی

ت٫ی ضا ثب ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٸضی ؾبظٲبٴ تبحیط ٲؿت٣یٱ زاضٶس ٸ ٶٹآٸضی ٦ٳتطیٵ يطیت ټٳجؿثٽطٺ

 اٶس.زاقتٻ

 ٸ ٦بضی ظٶس٪ی ٦یٟیت ثیٵ ی ضاثُٻ ثطضؾی "( زض ٲُبٮٗٻ ای ثب ټسٜ 1391ٶهطت پٷبٺ ٸ ټٳ٧بضاٴ )

 تٳبٰ ثیٵ ٦ٻ زاز ٶكبٴ ٶتبیذ. اؾت یبٞتٻ اٶزبٰ " ٶٟتی ټبیقط٦ت اظ ی٧ی زض اٶؿبٶی ٶیطٸی ٸضیثٽطٺ

  .زاضز ٸرٹز ضاثُٻ یاٶؿبٶ ٶیطٸی ٸضی ثٽطٺ ٸ ظٶس٪ی ٦یٟیت اثٗبز

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ثطضؾی ضاثُٻ ثیٵ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٸ اثٗبز  "ای ثب ټسٜ ( زض ٲُبٮٗٻ1391ٸٶسی ٸ اٲطائی )٢ال

اٶزبٰ قس.  "قٷبذتی تٹاٶٳٷسؾبظی، ثب ضٸی٧طز اؾالٲی زض ٲیبٴ اًٖبی ټیئت ٖٯٳی زاٶك٫بٺ اضٸٲیٻ 

ٞی، ٲحیٍ ٦بض ایٳٵ ٸ . ثیٵ پطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦ب1پؽ اظ ثطضؾی ٶتبیذ ٪ٹیبی آٴ اؾت ٦ٻ: 

ثٽساقتی، تبٲیٵ ٞطنت ضقس ٸ اٲٷیت ٲساٸٰ، ٢بٶٹٴ ٪طایی زض ؾبظٲبٴ ٦بض، ًٞبی ٦ٯی ظٶس٪ی، 

ی٧پبضچ٫ی ٸ اٶؿزبٰ ارتٳبٖی زض ؾبظٲبٴ ٸ تٹؾٗٻ ٢بثٯیتٽبی اٶؿبٶی ثب ٦٭ اثٗبز قٷبذتی 

ٸ اٲٷیت ٲساٸٰ، . ٲٹٮٟٻ ټبی تبٲیٵ ٞطنت ضقس 2تٹاٶٳٷسؾبظی، ضاثُٻ ٲخجت ٸ ٲٗٷب زاض ٸرٹز زاضز. 

ٲبٴ ٸ تٹؾٗٻ ٢بٶٹٴ ٪طایی زض ؾبظٲبٴ ٦بض، ًٞبی ٦ٯی ظٶس٪ی، ی٧پبضچ٫ی ٸ اٶؿزبٰ ارتٳبٖی زض ؾبظ

تٹاٶٷس ثٻ َٹض ٲخجت ٸ ٲٗٷبزاض، اثٗبز احؿبؼ قبیؿت٫ی، احؿبؼ ذٹزٲرتبضی، ٢بثٯیتٽبی اٶؿبٶی ٲی

 احؿبؼ ٲٹحط ثٹزٴ ٸ ٲٗٷبزاض ثٹزٴ ضا پیف ثیٷی ٦ٷٷس.

ثطضؾی ضاثُٻ ثیٵ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ثب  "ای ثب ٖٷٹاٴ ٗٻ( زض ٲُبٮ1391ٲٽسٸی ٸ پیٯتٵ )

اٶزبٰ ٪طٞت. ٶتبیذ ثسؾت آٲسٺ حب٦ی اظ آٴ اؾت  "تٹاٶٳٷسؾبظی ٦بض٦ٷبٴ زیٹاٴ ٲحبؾجبت ٦كٹض 

٦ٻ زض  55/0 ٦ٻ زض ایٵ پػٸټف يطیت ټٳجؿت٫ی ثیٵ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٸ تٹاٶٳٷسؾبظی ٦بض٦ٷبٴ

ټبی ٦یٟیت ٹٮٟٻ ًٞبی ٦ٯی ظٶس٪ی، ث٣یٻ ٲٹٮٟٻټٳچٷیٵ ثٻ ٚیط اظ ٲ ثبقس.ٲٗٷبزاض ٲی 05/0ؾُح 

اٶس. زض يٳٵ ٲیعاٴ ٦یٟیت ظٶس٪ی بظی ضاثُٻ ٲخجت ٸ ٲٗٷبزاضی زاقتٻظٶس٪ی ٦بضی ثب تٹاٶٳٷسؾ

 ٦بضی اظ ؾُح ٲتٹؾٍ پبییٵ تط ٸ ٲیعاٴ تٹاٶٳٷسؾبظی ٦بض٦ٷبٴ زض حس ٲتٹؾٍ ٲی ثبقس.

ثطضؾی ٸ تٗییٵ ضاثُٻ ٲیبٴ ٖٹاٲ٭ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٸ  "ای ثب ټسٜ ( زض ٲُبٮٗٻ1391ثٽطاٲی )

٦ٻ ربٲٗٻ آٲبضی قبٲ٭  "ضٞتبض قٽطٸٶسی ؾبظٲبٶی زض ثیٵ ٦بض٦ٷبٴ زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ پعق٧ی ٦بقبٴ 

اؾت. ٶكبٴ زاز  ٦1390ٯیٻ ٦بض٦ٷبٴ قبٚ٭ ٲٗبٸٶت ثٽساقتی زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ پعق٧ی ٦بقبٴ زض ؾب٬ 

ض قٽطٸٶسی ؾبظٲبٶی زض زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ پعق٧ی ٦بقبٴ ٦ٻ ٲیبٴ ٖٹاٲ٭ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٸ ضٞتب

ضاثُٻ ٲٗٷی زاض ٸ ٲخجتی ٸرٹز زاضز ٸ ثیكتطیٵ قست ضاثُٻ ٲیبٴ ٸاثؿت٫ی ارتٳبٖی ظٶس٪ی ٦بضی ٸ 

 ٦ٳتطیٵ قست ضاثُٻ ٲیبٴ ٢بٶٹٴ ٪طایی زض ؾبظٲبٴ ٸ ضٞتبض قٽطٸٶسی ؾبظٲبٶی ثٹزٺ اؾت.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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زض تٗٽس ؾبظٲبٶی ٦بض٦ٷبٴ  ٦بضی ظٶس٪ی ٦یٟیت ٶ٣ف (تح٣ی٣ی ثب ٖٷٹاٴ ٢1391هطی ٸ ټٳ٧بضاٴ)

ضا اٶزبٰ زازٶس. ایٵ تح٣ی١ ثٻ ثطضؾی ضاثُٻ ثیٵ ٲٹٮٟٻ ټبی ٦یٟیت ظٶس٪ی  زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ اٶتٓبٲی

تٓبٲی پطزاذت. ایٵ تح٣ی١ اظ ٶٹٔ تح٣ی٣بت ٦بضی ٸ تٗٽس ؾبظٲبٶی ٦بض٦ٷبٴ زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ اٶ

ك٧ی٭ زازٶس. ت 700ټٳجؿت٫ی ثٹزٺ ٸ ربٲٗٻ آٴ ضا ٦بض٦ٷبٴ زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ اٶتٓبٲی ثٻ تٗساز -تٹنیٟی

جؿت٫ی آٸضی زازٺ ټب اؾتٟبزٺ قس ٸ ضٸـ آٲبضی ٲٹضز اؾتٟبزٺ آظٲٹٴ ټٳاظ پطؾكٷبٲٻ رٽت رٳٕ

ټبی ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٸ تٗٽس ٻ٦ٻ ثیٵ ٲٹٮٟټبی تح٣ی١ ٶكبٴ زاز ٪كتبٸضی پیطؾٹٴ ثٹز. یبٞتٻ

ؾبظٲبٶی ضاثُٻ ٲٗٷبزاضی ٸرٹز زاضز. ټٱ چٷیٵ ٶتبیذ ثیبٶ٫ط ایٵ اٲط ثٹزٶس ٦ٻ ثیٵ ٸیػ٪ی ټبی ذٹز 

قٛ٭ ثب تٗٽس ؾبظٲبٶی ٦بض٦ٷبٴ ٸ ٶیع ثیٵ ٸیػ٪ی ټبی ٲحیٍ قٛ٭ ثب تٗٽس ؾبظٲبٶی ٦بض٦ٷبٴ ضاثُٻ 

ذٹز قٛ٭، ټبی ساضز. ټٳچٷیٵ اظ ثیٵ ٸیػ٪یبٸتی ٸرٹز ٶٸرٹز زاضز ٸ ثیٵ ایٵ زٸ زض قست ضاثُٻ تٟ

ټبی ٲحیٍ قٛ٭، ثطذٹضزاضی اظ اٲٷیت قٛٯی ثیكتطیٵ ضاثُٻ ضا ثب تٗٽس ثبظذٹضز ٸ اظ ثیٵ ٸیػ٪ی

 .ؾبظٲبٶی ٦بض٦ٷبٴ زاضٶس

ضؾی ضاثُٻ ٲتٛیطټبی رٳٗیت قٷبذتی، ټٹـ (.تح٣ی٣ی ثب ٖٷٹاٴ ثط1390ؾٳبٸاتیبٴ ٸ ٲؿبح)

ضا اٶزبٰ زازٶس. ایٵ تح٣ی١ ثٻ تٗییٵ ضاثُٻ ثیٵ  ٦بضی ظٶس٪ی ٦یٟیت ټیزبٶی ٸ اٶٹأ تٗٽس ؾبظٲبٶی ثب

٦بضی قٷبذتی، ټٹـ ټیزبٶی ٸ اٶٹأ تٗٽس ؾبظٲبٶی ثب ٲتٛیط ٦یٟیت ظٶس٪ی  ٲتٛیطټبی رٳٗیت

پطزاذت. ضٸـ تح٣ی١ تٹنیٟی، اظ ٶٹٔ ټٳجؿت٫ی ثٹز. ربٲٗٻ آٲبضی ایٵ تح٣ی١ ٦بض٦ٷبٴ ؾبظٲبٴ 

٪یطی -تٟطیحی قٽطزاضی انٟٽبٴ ٸ ٦تبثربٶٻ ٲط٦عی قٽطزاضی انٟٽبٴ ثٹزٶس. ضٸـ ٶٳٹٶٻ -ٞطټٷ٫ی

ټبی تح٣ی١ قبٲ٭ پطؾكٷبٲٻ ؾٷزف ٶٟط ثٹز. پطؾكٷبٲٻ 62ثٻ نٹضت تهبزٞی ؾبزٺ ٸ تٗساز ٶٳٹٶٻ

ټب ثب اؾتٟبزٺ اظ يطیت یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ،ټٹـ ټیزبٶی،ٸ ؾٻ ٶٹٔ تٗٽس ؾبظٲبٶی ثٹز. زازٺ٦

ټٳجؿت٫ی، تحٯی٭ ض٪طؾیٹٴ ٸ تحٯی٭ ٸاضیبٶؽ ثطضؾی قس. ٶتبیذ ٶكبٴ زاز ٦ٻ ثیٵ ٦یٟیت ظٶس٪ی 

ای ضاثُٻ ی پیٹؾت٫ی ٸ تٗٽس ؾبظٲبٶی ٲجبزٮٻ٦بضی ٸ تٗٽس ؾبظٲبٶی ټٳبٶٷسؾبظی قسٺ ٸ تٗٽس ؾبظٲبٶ

ٸرٹز زاضز. زض ایٵ پػٸټف ٲٗبزٮٻ ض٪طؾیٹٴ ثطای ٲتٛیط ٦یٟیت  p<01/0ٷبزاضی زض ؾُح ٲٗ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/900203/%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c--%d9%86%d9%82%d8%b4-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c?q=%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/900203/%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c--%d9%86%d9%82%d8%b4-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c?q=%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/891090/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%85%d8%aa%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c?q=%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/891090/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%85%d8%aa%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c?q=%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/891090/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%85%d8%aa%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c?q=%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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ټبی ٲرتٯٝ ؾی ٸا٢ٕ قس ٸ ٖسٰ تٟبٸت ثیٵ ٪طٸٺظٶس٪ی ٦بضی ثٻ ٖٷٹاٴ ٲتٛیط پیف ثیٵ ٲٹضز ثطض

 .ټبی رٳٗیت قٷبذتی زض اضتجبٌ ثب ٲتٛیط انٯی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٶكبٴ زازٺ قسٲتٛیط

ضی ثب تٗٽس ی ٲیبٴ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بتٗییٵ ضاثُٻ "ثطضؾی ثب ټسٜ  ( زض ی1390٥ٲیطرٟٗطی ) 

ٶكبٴ زاز ٦ٻ  " ٸضی زض ٦بض٦ٷبٴ زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ پعق٧ی قٽطؾتبٴ رٽطٰؾبظٲبٶی ٸ ٲیعاٴ ثٽطٺ

ٸضی ٦بض٦ٷبٴ ضی ثب تٗٽس ؾبظٲبٶی ٸ ٲیعاٴ ثٽطٺټٳجؿت٫ی ٲخجت ٸ ٲٗٷی زاضی ثیٵ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦ب

 ز زاضز.زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ پعق٧ی رٽطٰ ٸرٹ

٦ٻ   "اضتجبٌ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ثب ٖٳٯ٧طز قٛٯی"ثب ٖٷٹاٴ  ایزض ٲُبٮٗٻ (1390ٶٗیٳی ٸ ٶٓطی )

 1390ثط ضٸی ٶٳٹٶٻ ٲٷترت اظ ربٲٗٻ ٦بض٦ٷبٴ ٲطز ٲتبټ٭ قط٦ت ایس٦ٹپطؼ ایطاٴ ذٹزضٸ زض ؾب٬ 

ٲٗٷبزاض  اٶزبٰ ٪طٞت. ٶكبٴ زاز ٦ٻ ثٻ َٹض ٦ٯی ثیٵ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٸ ٖٳٯ٧طز قٛٯی ټٳجؿت٫ی

 ٸرٹز زاضز.

ثطضؾی ضاثُٻ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ثب ذكٷٹزی "ثب ټسٜ  ایزض ٲُبٮٗٻ (1390ضيبیی ٸ ضيبیی )

ټب ٸ ٦ٻ ثیٵ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی آظٲٹزٶیټب ٶكبٴ زاز اٶزبٰ ٪طٞت. تزعیٻ ٸ تحٯی٭ زازٺ "قٛٯی

ٶكبٴ زاز ٦ٻ  ذكٷٹزی قٛٯی آٶبٴ ضاثُٻ ٲخجت ٸ ٲٗٷبزاضی ٸرٹز زاضز. ٶتبیذ تحٯی٭ ض٪طؾیٹٴ

زضنس ذكٷٹزی قٛٯی ٦بض٦ٷبٴ ضا تجییٵ ٦ٷس ٸ اظ  44ټبی آٴ ٲی تٹاٶسیٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٸ ٲٹٮٟٻ٦

ثیٵ ٲٹٮٟٻ ټبی ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی، ٲٹٮٟٻ ٢بٶٹٶ٫طایی زض ؾبظٲبٴ ٲٷبؾت تطیٵ پیف ثیٷی ٦ٷٷسٺ 

تی زض ټبی زی٫ط پػٸټف حب٦ی اظ تٟبٸت ټبی رٷؿیٹزی قٛٯی ثٹزٺ اؾت. ټٳچٷیٵ یبٞتٻذكٷ

ټب ثٹز َٹضی ٦ٻ زض ټط زٸ ٲتٛیط ظٶبٴ اظ ٶس٪ی ٦بضی ٸ ذكٷٹزی قٛٯی آظٲٹزٶیٲیعاٴ ٦یٟیت ظ

 ٸيٗیت ٲُٯٹثتطی ثطذٹضزاض ثٹزٶس.

ای ثب ٖٷٹاٴ ضاثُٻ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٸ ضيبیت قٛٯی زض ( زض ٲُبٮٗٻ1390حیسضی ضٞٗت )

از ٦ٻ پطؾتبضاٴ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی اٶزبٰ قس ٶتبیذ ٶكبٴ ز "پطؾتبضاٴ زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ پعق٧ی تٽطاٴ 

ټبی ٦یٟیت ٦ٷٷس. ټٳچٷیٵ ثیٵ ٲٹٮٟٻضا ٦ٳتط اظ حس ٲتٹؾٍ اضظیبثی ٲی ٸ ضيبیت قٛٯی ذٹز

ظٶس٪ی ٦بضی) ثٻ رع ٲٹٮٟٻ ًٞبی ٦ٯی ظٶس٪ی( ٸ ضيبیت قٛٯی ضاثُٻ ٲخجت ٸ ٲٗٷی زاضی ٸرٹز 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

  17 

ٲكبټسٺ ٶكس اٲب زض ظٲیٷٻ زاقت. زض ثیٵ ظٶبٴ ٸ ٲطزاٴ زض ظٲیٷٻ ضيبیت قٛٯی، تٟبٸت ٲٗٷبزاضی 

٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی، ظٶبٴ ایٵ ٲتٛیط ضا ثٽتط اضظیبثی ٦طزٶس. ٶتبیذ تحٯی٭ ض٪طؾیٹٴ ٪بٰ ثٻ ٪بٰ 

ټبی اٶؿبٶی، ٸاثؿت٫ی ارتٳبٖی، پطزاذت ثٻ تطتیت ٲتٛیطټبی تٹؾٗٻ ٢بثٯیت ثیبٶ٫ط ایٵ ثٹز ٦ٻ

پیف ثیٷی ٦ٷٷسٺ ٲیعاٴ ضيبیت ٲٷهٟبٶٻ، ٲحیٍ ایٳٵ ٸ ثٽساقتی، ٢بٶٹٴ ٪صاضی زض ؾبظٲبٴ، ثٽتطیٵ 

قٛٯی پطؾتبضاٴ اؾت. ثٷبثطایٵ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٸ ضيبیت قٛٯی زض پطؾتبضاٴ ٦ٳتط اظ حس 

ٲتٹؾٍ اؾت ٦ٻ ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس ا٢ساٲبت انالحی يطٸضی ثٹزٺ ٸ ثٻ ایٵ ٲٷٓٹض ضاټ٧بضټبیی اظ ٢جی٭ 

 زض ٲحیٍ ٦بض ٸ ایزبز ثٽجٹز ؾیؿتٱ پطزاذت ح٣ٹ٠ ٸ ٲعایب، حٳبیت ٸ پكتیجبٶی اظ پطؾتبضاٴ

  قٹز.ٲحیُی اٲٵ ٸ ثٽساقتی پیكٷٽبز ٲی

 تحمیمات اًجام ضدُ دربارُ بلَغ ساسهاًی در داخل کطَر -2-2-2

 ٲٗٯٳبٴ ثٯٹ٘ ٸ ٦بضی ظٶس٪ی ٦یٟیت ثب ٲٗٷٹی ټٹـ ضاثُٻ ثطضؾی ثٻ پػٸټكی زض (1394) اضزالٴ

 قیطاظ قٽط اثتسایی ٲٗٯٳبٴ ثٯٹ٘ ٸ ٲٗٷٹی ټٹـ ٲیعاٴ زاز، ٶكبٴ ٶتبیذ پطزاذت. قیطاظ قٽط اثتسایی

 ټٱ ثبقس. ٲی ثبال ثٻ ٲتٹؾٍ ؾُح زض ٶیع آٶبٴ ٦بضی ظٶس٪ی ٦یٟیت ٸ اؾت ثبالتط ٲتٹؾٍ ؾُح اظ

 ٸ زضٸٶی ټؿتٻ ثٻ ات٧ب ثب ٲٗٷٹی )ظٶس٪ی آٴ ټبیٲٹٮٟٻ ٸ ٲٗٷٹی ټٹـ ثیٵ زاز ٶكبٴ ټبیبٞتٻ چٷیٵ

 آٴ اثٗبز ٸ ٲٗٯٳبٴ ثٯٹ٘ ٸ آٴ اثٗبز ٸ ٦بضی ظٶس٪ی ٦یٟیت ثب ټؿتی( ؾطچكٳٻ ثب اضتجبٌ ٸ زض٤

 ات٧ب ثب ٲٗٷٹی )ظٶس٪ی آٴ ټبی ٲٹٮٟٻ ٸ ٲٗٷٹی ټٹـ چٷیٵ ټٱ زاضز. ٸرٹز ٲٗٷبزاضی ٸ ٲخجت ضاثُٻ

 ظٶس٪ی ٟیت٦ی ٲٗٷبزاض ٦ٷٷسٺ ثیٷی پیف ټؿتی( ؾطچكٳٻ ثب اضتجبٌ ٸ زض٤ ٸ زضٸٶی ټؿتٻ ثٻ

 ثبقٷس.ٲی ٲٗٯٳبٴ ثٯٹ٘ ٸ ٦بضی

ثٻ ایٵ ٶتیزٻ  "ٯٹ٘ ؾبظٲبٶیثطضؾی ؾج٥ ضټجطی ٸ ث"ی تحت  ٖٷٹاٴ ( زض تح٣ی1393٣ؾیسرٹازی )

 3/46زضنس، ثٯٹ٘ حسا٢٭ تب ٲتٹؾٍ  ٦8/49ٻ زض ثیٳبضؾتبٶٽبی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ، ثٯٹ٘ حسا٢٭  ضؾیس

زضنس اظ ٦٭ زضنس ٞطاٸاٶی ٲطثٹٌ ثٻ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ضا قبٲ٭  9/3زضنس ٸ ثٯٹ٘ ٲتٹؾٍ تب حسا٦خط 

ټبی ٹ٘ حسا٦خط نٟط اؾت. زض ٲیبٶ٫یٵ اٲتیبظ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی زض ٪طٸٺٲیكٹز ٸ ٞطاٸاٶی ٲطثٹٌ ثٻ ثٯ

ٲرتٯٝ ؾٷی ٸ ؾبث٣ٻ ٦بض ٦بض٦ٷبٴ اظ ٶٓط آٲبضی تٟبٸت ٲٗٷی زاضی ٸرٹز ٶساضز. ثیٵ زٸ ٲتٛیط ثٯٹ٘ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

  18 

ؾبظٲبٶی ٸ ؾُح تحهیالت ٦بض٦ٷبٴ اضتجبٌ ٲٗٷی زاضی ٸرٹز ٶساضز. اٲب ثیٵ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ٸ ضؾتٻ 

 بِ آٲبضی اضتجبٌ ٲٗٷی زاضی ٸرٹز زاضز. قٛٯی ٦بض٦ٷبٴ اظ ٮح

قٷبؾبیی ٶیبظټبی ؾُٹح ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ثط "( زض تح٣ی٣ی تحت ٖٷٹاٴ 1390پٹض ٸ ټٳ٧بضاٴ ) حبتٱ

ټبی زٸٮتی قٽط  بض٦ٷبٴ زض ثرف ٲساض٤ پعق٧ی ثیٳبضؾتبٴاؾبؼ ٲس٬ ثبٮٷس٪ی تٹاٶٳٷسی ٦

ٲس٬ قٷبؾبیی ٶیبظټبی ؾُٹح ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ثط اؾبؼ ٲس٬ ثبٮٷس٪ی  پػٸټف ایٵ زض "انٟٽبٴ

ٲس٬  اظ اؾتٟبزٺ اټٳیت .قس ارطا پعق٧ی ثطای اٸٮیٵ ثبض زض ثرف ٲساض٤ تٹاٶٳٷسی ٦بض٦ٷبٴ

 زض آٴ ثبٮٷس٪ی تٹاٶٳٷسی ٦بض٦ٷبٴ ٸٶ٣ف قٷبؾبیی ٶیبظټبی ؾُٹح ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ثط اؾبؼ ٲس٬

٦یٟی  ؾُح اضت٣بی ٲٷٓٹض ثٻ پعق٧ی ٲساض٤ ټبی٦بض٦ٷبٴ ثرف ٢بثٯیتٽبی ٸ ټبتٹاٶٳٷسی یتٹؾٗٻ

 ثیٳبضؾتبٴ ثٻ ایٵ ٶتیزٻ ضؾیسٶس  ٸ ثبقسظیبزی ٲی اضظـ زاضای ٸ ٸايح پعق٧ی اَالٖبت ٲسیطیت

قٷبؾبیی  زٸٰ ؾُح زض ثٯٹ٘ ؾُح ثبالتطیٵ زاضای 56 اظ 55 ٲیبٶ٫یٵ ٶٳطٺ ثب ٔ( ( ٲطیٱ ثٵ ٖیؿی

 ٸ ٦بقبٶی ټبیٶیبظټبی ؾُٹح ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ثط اؾبؼ ٲس٬ ثبٮٷس٪ی تٹاٶٳٷسی ٦بض٦ٷبٴ ٸ ثیٳبضؾتبٴ

 تٹاٶٳٷسی ٦بض٦ٷبٴ ٸ ٲٽبضت ٲیبٶ٫یٵ .زاضٶس ٢طاض ؾُح تطیٵزضپبییٵ 24 ٲیبٶ٫یٵ یٶٳطٺ ثب قطیٗتی

 یحٹظٺ زض ٸ ثبال ؾُح زض ٦بض٪عیٷی ی ٞطایٷسیٺحٹظ زض ټبثیٳبضؾتبٴ اٚٯت پعق٧ی ٲساض٤ ثرف

 زٸ ایٵ اٲتیبظ ؾُح ثٹزٴ ثٻ پبییٵ تٹرٻ ثب .زاضز ٢طاض پبییٷی ؾُح زض ٦بض ٲحیٍ ٸ ٸتٹؾٗٻ آٲٹظـ

 ثیكتطی تٳط٦ع ٸ تٹرٻ ٶٽب آ ضٸی ثط ٺ ټب حٹظ ایٵ يٗٝ ٶ٣بٌ ٸ اؾبؼ ٶیبظټب ثط ثبیس ٲسیطاٴ حٹظٺ،

 تٷٽب .زټٷس اٶزبٰ آٲٹظقی ثطٶبٲٻ ټبی ٸ ا٢ساٲبت انالحی ٗٯیٞ ٸيٗیت ثٽجٹز ثطای ٸ ثبقٷس زاقتٻ

 ذٹاټس ٞبیسٺ ثسٸٴ زضٖٳ٭ ٲٹرٹز، ٸيٕ انالح ثطای آٴ ٶتبیذ ٦بض٪یطی ثٻ ثسٸٴ ی٥ ٲس٬ ارطای

 ٸ ربٲٗیت زٮی٭ ثٻ ٲس٬ ایٵ اظ ٦ٻ اؾتٟبزٺ ٪ٟت ثتٹاٴ ٲس٬، ایٵ ارطای حؿٵ ظٲیٷٻ زض قبیس.ثٹز

 ټٳبټٷ٫ی، ٸ ٦بض٪عیٷی،اضتجبَبت ٢جی٭ اظ اٶؿبٶی ٲٷبثٕ ٲسیطیت یټب حٹظٺ اظ ٸثؿیبضی زاضز ٦ٻ ز٢تی

 ثبقس ٲی قبٲ٭ ضا پبزاـ ٸ ذسٲت رجطاٴ ٶٓبٰ ٸ ٸتٹؾٗٻ آٲٹظـ ٖٳٯ٧طز، ٲسیطیت ٦بض، ٲحیٍ

 ٸ ٲسیطیت ټبیٶٓبٰ ٸ ټب، ٞطایٷسټباؾبؼ  آٴ ثتٹاٶٷس ثط ٲسیطاٴ ٸ ٲؿئٹٮیٵ ٦بض٦ٷبٴ، قٹز ثبٖج ٲی

 زټٷس ثٽجٹز ٲؿتٳط َٹض ثٻ ٸ ٦ٷٷس ضیعیثطٶبٲٻ ٸ ا اضظیبثیض ذٹز اٶؿبٶی ٲٷبثٕ یتٹؾٗٻ
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http://webda.mui.ac.ir/index.php/مقالات-علمی/445-شناسایی-نیازهای-سطوح-بلوغ-سازمانی-بر-اساس-
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http://webda.mui.ac.ir/index.php/مقالات-علمی/445-شناسایی-نیازهای-سطوح-بلوغ-سازمانی-بر-اساس-
http://webda.mui.ac.ir/index.php/مقالات-علمی/445-شناسایی-نیازهای-سطوح-بلوغ-سازمانی-بر-اساس-
http://webda.mui.ac.ir/index.php/مقالات-علمی/445-شناسایی-نیازهای-سطوح-بلوغ-سازمانی-بر-اساس-
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تبحیط ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ثط ؾطآٲسی "( زض تح٣ی٣ی تحت ٖٷٹاٴ 1389ٶػاز رٹٶ٣بٶی )ؾٯُبٶی ٸ ثٽطاٲی

ثٻ ایٵ ٶتیزٻ ضؾیسٶس ٦ٻ ثطای ایٷ٧ٻ ؾبظٲبٴ زض ٲؿیط ؾطآٲسی  "ؾبظٲبٴ زض قط٦ت ٞٹالز ٲجبض٦ٻ

زټس، ٶیبظ اؾت ٦ٻ ضٸی ثٯٹ٘ زض ؾُح ٞطزی، ٞطآیٷسی ٸ ؾبظٲبٶی ٦بض  ٢طاض ٪یطز ٸ ثتٹاٶس آٴ ضا اضت٣ب

ٶٳبیس. ثط اؾبؼ ٲُبٮٗبت اٶزبٰ قسٺ زض ظٲیٷٻ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ٸ اثٗبز ٞطزی، ٞطآیٷسی ٸ ؾبظٲبٶی آٴ 

 ٲٹٮٟٻ ظیط ثٻ نٹضت ذالنٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ٶكبٶٻ ټب ٸ زؾتبٸضزټبی آٴ اقبضٺ ٶٳٹز:         8ٲی تٹاٴ ثٻ 

 -5تٗبٮی ٦بض٦ٷبٴ  -4ؾطآٲسی ٸ تٗبٮی ؾبظٲبٴ  -3اٞعایف ثٽطٺ ٸضی  -2ض ؾبظٲبٴ تٹؾٗٻ پبیسا-1

اٞعایف ٢بثٯیت ؾبظ٪بضی ؾبظٲبٴ.  -8چبث٧ی ؾبظٲبٴ  -7ٲعیت ض٢بثتی  -6تٗبٮی ٲكتطی ٲساضی 

%، ٲیعاٴ تبحیط 47.86ٶتبیذ حبن٭ ثیبٶ٫ط ایٵ اؾت ٦ٻ ٲیعاٴ تبحیط ثٯٹ٘ ٞطزی ثط ؾطآٲسی ؾبظٲبٴ 

 % ٲی ثبقس. 49.44% ٸ ٲیعاٴ تبحیط ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی 49.36ثٯٹ٘ ٞطآیٷسی 

ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی  ( زض تح٣ی٣ی تحت ٖٷٹاٴ ضاثُٻ ی ثیٵ ٞطټٷ٩ ؾبظٲبٶی ٸ1387حؿیٷی ٸ ټٳ٧بضاٴ )

 ٞطټٷ٩ ټبی ٸاثؿتٻ ثٻ زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ پعق٧ی انٟٽبٴ ثٻ ایٵ ٶتیزٻ ضؾیسٶس ٦ٻ٦بض٦ٷبٴ ثیٳبضؾتبٴ

 ،قٛٯی ضيبیت ٸ اٶ٫یعـ ؾبظٲبٶی، ٖٳٯ٧طز ٸ ٞطزی ضٞتبض یضاټجطزټب ٸ اټساٜ ضٸی تسٸیٵ ؾبظٲبٶی

 ٸ زاضز تأحیط ٚیطٺ ٦بض٦ٷبٴ ؾرت ٦ٹقی ٸ تٗٽس ٸ ٞسا٦بضی ٶٹآٸضی، ٸ ذال٢یت ؾبظٲبٶی، ضقس ٸ ثٯٹ٘

 ټٳچٷیٵ .ٶساضز ٸرٹز ٞطټٷ٩ ؾبظٲبٶی احط ٸ ٶ٣ف اظ زٸض ثٻ پسیسٺ ای ټیچ ؾبظٲبٴ زض ٦ٯی َٹض ثٻ

 ثطاثط ثیٳبضؾتبٴ ت٧ٟی٥ ثٻ ٦بض ٲحیٍ ټبی ٞطایٷسیحٹظٺ ت٧ٟی٥ ثٻ یؾبظٲبٶ ٶٳطٺ ثٯٹ٘ ٦٭ ٲیبٶ٫یٵ

 اظ اؾتٟبزٺ .ثبقسٲی ٲتٹؾٍ زضنس 45 یٗٷی آٴ ٶٳطٺ حسا٦خط ثٻ ٶؿجت اٲتیبظ ایٵ ٦ٻ اؾت 26 ثب

 .قٹزٲی ربضی ٞٗبٮیتٽبی ٸ ټبقٷبؾبیی يٗٝ زض ٦بض٦ٷبٴ ٸ ز٢ت ٲؿئٹالٴ اٞعایف ٲٹرت ٲس٬ ایٵ

تٷٽب  آٸضز،ٲی ٞطاټٱ ضا ٞطایٷسټب اضت٣بی ٸ ثٽجٹز ټبیظٲیٷٻ ،ضٲٷٓٹ ایٵ ثٻ بٞطایٷسټ ثطضٸی ز٢ی١ تٹرٻ

 .ثٹز ذٹاټس ٞبیسٺ ثسٸٴ ٖٳالً ٲٹرٹز، ٸيٕ انالح ثطای آٴ ٶتبیذ ٦بض٪یطی ثٻ ثسٸٴ ٲس٬ ی٥ ارطای

 ثٯٹ٘ ٲیعاٴ قطایٍ ٦بضی، ثٽجٹز ٸ ؾبظٲبٶی ٞطټٷ٩ اظ ټبییرٷجٻ تٛییط ثب تٹاٶٷسٲی ٲسیطاٴ ٮصا 

 زض ٸ ٶٳبیٷس ٦ٳ٥ ؾبظٲبٴ ثٽجٹز ٞطایٷسټبی ثٻ ٸ ثجطٶس ثبال ضا ذٹز ٦بض٦ٷبٴ قٛٯی ضيبیت ٸ ٶیؾبظٲب
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 ټط ثطای ٸ ټٱ )ٲسیطاٴ ٸ اٞطاز)٦بض٦ٷبٴ ثطای ٦ٻ ټٱ قٛٯی، ٶبضيبیتی اظ ٶبقی پیبٲسټبی اظ ٶتیزٻ

     .ٶٳبیٷس رٯٹ٪یطی اؾت، ثطزاض ٸټعیٷٻ آٲیع ٲربَطٺ ؾبظٲبٶی ٶٹٔ

  

 ًجام ضدُ دربارُ  کیفیت سًدگی کاری در خارج کطَر تحمیمات ا -2-2-9

( تح٣ی٣ی ثب ٖٷٹاٴ ثطضؾی ازضا٤ ٦بض٦ٷبٴ ٦بظیٷٹ اظ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی قبٴ ضا 2015)1ٸاٴ ٸ چٵ

ټبی تح٣ی١ ٶكبٴ زاز ٦بظیٷٹ زض ٦كٹض ٲب٦بئٹ ثٹز.یبٞتٻ 40اٶزبٰ زازٶس.ربٲٗٻ آٲبضی تح٣ی١ قبٲ٭ 

٦بضی ٸ ٲیعاٴ ث٧بض٪یطی اثٗبز ٞٷبٸضی اَالٖبت)ٞٵ اٞعاض،  ټبیټبی قٛٯی، ضٸاثٍ ٪طٸٺ٦ٻ ٸیػ٪ی

تطیٵ ٖٹاٲ٭ ٲٹحط ثط ازضا٤ ٦بض٦ٷبٴ اظ ٦یٟیت ظٶس٪ی ظٲبٴ اٞعاض ٸ اَالٖبت اٞعاض( ٲٽٱاٶؿبٴ اٞعاض، ؾب

 ٦بضی ټؿتٷس. 

( تح٣ی٣ی ثب ٖٷٹاٴ ثطضؾی تبحیط ٪طایف ؾبظٲبٴ ٸ ٦بض٦ٷبٶف ثٻ 2014ٸ ټٳ٧بضاٴ) 2ؾیٷ٫بپب٦سی 

تح٣ی١ قبٲ٭ تٳبٖی ضٸی ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بض٦ٷبٴ  ضا اٶزبٰ زازٶس.ربٲٗٻ آٲبضی ایٵ ٲؿئٹٮیت ار

ټبی تح٣ی١ ٶكبٴ زاز ٦ٻ ٪طایف ټبی ٲرتٯٝ ٦كٹض تبیٯٷس ثٹز.یبٞتٻقف قط٦ت ٲٷترت اظ ثرف

ٸ ضيبیت قط٦ت ٸ ٦بض٦ٷبٶف ثٻ ٲؿئٹٮیت ارتٳبٖی تبحیط ٲخجتی ضٸی ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی زاقتٻ 

 ای ضا تٗسی٭ ٲی ٦ٷسثُٻقٛٯی ٦بض٦ٷبٴ چٷیٵ ضا

ثطضؾی اضتجبٌ ٖساٮت ؾبظٲبٶی ٸ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی "ای ثب ټسٜ ( زض ٲُبٮٗٻ2013) 3ٲ٣یٳی

ٶٟط  اٶزبٰ قس ٶتبیذ ٶكبٴ زاز ٦ٻ ضاثُٻ ٲخجت ثیٵ ٖساٮت ؾبظٲبٶی ٸ  ٦264ٻ ثط ضٸی  "٦بض٦ٷبٴ 

ٻ ٖساٮت ؾبظٲبٶی ٶكبٴ زاز ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ضا ٶكبٴ زاز. ثٻ ٖالٸٺ تزعیٻ ٸ تحٯی٭ اثٗبز ؾٻ ٪بٶ

 (٦1391ٻ ایٵ اثٗبز ثب ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ضاثُٻ ٲخجت زاضٶس )ثٻ ٶ٣٭ اظ ٶهطت پٷبٺ، 

 ٖٳٯ٧طز  ٸ قٛٯی ضيبیت ثط ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی تبحیط ثطضؾی ثٻ تح٣ی٣ی (زض2009)4ټیٹٴ ربٶ٩

 ثط ظٶس٪ی ٦بضی٦یٟیت  تبحیط زض رٷؿیتی تٟبٸتٽبی ٦ٻ ٞطيیٻ ایٵ ٲُبٮٗٻ ایٵ زض .پطزاذت قٛٯی

                                                 
1
 Wan&Chan 

2 Singhapakdi 
3
 -Moghimi 

4
 Hyanjung 
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 ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی پبییٵ تبحیط ٦ٻ زاز ٶكبٴ ٶتبیذ .قس ثطضؾی ټٱ ٶٻ یب زاضز ٶ٣كی قٛٯی ضيبیت

 ټیچ تٟبٸت رٷؿیتی زاز ٶكبٴ ٶتبیذ ټٳچٷیٵ ٸ زاضز قٛٯی ٖٳٯ٧طز ٸ قٛٯی ضيبیت ضٸی ثط ٲٷٟی

 .ٶساضز قٛٯی ضيبیت ثط ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی تبحیط زض ٶ٣كی

  ارطایی ٲسیطاٴ ثیٵ زض قٛٯی ٖٳٯ٧طز ٸ ٦بضی ظٶس٪ی ٦یٟیت ضاثُٻ ثطضؾی (،ثٻ2005)1ٮٹؾی

تٗبز٬  قٛٯی، پیكطٞت قٛٯی، ضيبیت تح٣ی١ ایٵ زض .پطزاذت ؾٷ٫بپٹض ثط٠ ٸ اٮ٧تطٸٶی٥ نٷٗت

 پیكجیٵ ٦یٟیت ٲتٛییطټبی ثٻ ٖٷٹاٴ ؾبظٲبٶی، ٲطظټبی ٸ ،حس ؾبظٲبٶی ٢یٹز ٸ قٛٯی قطایٍ قٛٯی،

 ٦بضی حٳبیت ظٶس٪ی ٦یٟیت ثب پیكجیٵ ٲتٛییطټبی ثیٵ ضاثُٻ اظ ٶتبیذ .قس ثطضؾی ٦بضی ظٶس٪ی

قٷبذتٻ قس )ثٻ ٶ٣٭  قٛٯی ٖٳٯ٧طز زض ٲٗٷبزاضی پیكجیٵ ی٥ ٦بضی ظٶس٪ی ٦یٟیت ټٳچٷیٵ .٦طز

 (1390اظ ٶٗیٳی، 

اٶزبٰ زاز.  "ثٽجٹز ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٸ ثٽجٹز ٞطایٷس تٹٮیس"( پػٸټكی ثب ٖٷٹاٴ 2004) 2٪الؾط

بٴ زاز ٦ٻ َطاحی ٲزسز قٛ٭ ٸ ٲسیطیت ٲكبض٦تی اظ ٲٽٳتطیٵ ٖٹاٲ٭ ثٽجٹز ٶتیزٻ ایٵ تح٣ی١ ٶك

 ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٸ ثٻ زٶجب٬ آٴ ثٽجٹز ٖٳٯ٧طز ٸ ٞطایٷس تٹٮیس اؾت.

ٸیػ٪یٽبی ؾطقتی، ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٸ احطثركی "( پػٸټكی زضثبضټی 2003)3ضٸحٳٵ ٸ ٦بتع

ټبی ایٵ پػٸټف تٗییٵ اضتجبٌ ثیٵ ٸیػ٪ی اٶزبٰ زازٶس. ټسٜ اظ "اًٖبی ٪طٸټٽبی ٦بضی ذٹز٪طزاٴ

 ؾطقتی اًٖبی ی٥ ٪طٸٺ ٦بضی ذٹز٪طزاٴ، ٖٳٯ٧طز ٸ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی اًٖب ثٹز. ٶتیزٻ ٶكبٴ

َٯجی، ٲط٦ع ٦ٷتط٬ زضٸٶی ٸ ثیطٸٶی اظ ی٥ َطٜ ٸ ٦یٟیت زاز ٦ٻ ثیٵ حؽ ټٳجؿت٫ی، اؾت٣ال٬

زی٫ط ټٳجؿت٫ی ٸ اضتجبٌ ٸرٹز ټبی ٦بض ذٹز٪طزاٴ اظ َطٜ ظٶس٪ی ٦بضی ٸ ٖٳٯ٧طز اًٖبی ٪طٸٺ

 زاضز.

 

 

 
                                                 
1
 Lucy 

2
 -Glaser 

3
-Rothman and Katz 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

  22 

 تحمیمات اًجام ضدُ دربارُ بلَغ ساسهاًی در خارج اس کطَر -2-2-4

( زض پػٸټكی زض ٲٹضز ثٯٹ٘ ٲٗٯٳبٴ ٶكبٴ زاز ٲٗٯٳبٶی ٦ٻ اظ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ثبالیی 2017) 1ثبؾتی٥ 

ظٶس٪ی ثبالیی  ثطذٹضزاضٶس، اٞطازی ذٹزضټجط ټؿتٷس، ٦ٷتط٬ ٖٹاَٝ ذٹیف ضا زاضٶس ٸ اظ ٦یٟیت

 ثطذٹضزاضٶس. ټٳچٷیٵ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ٲٗٯٳبٴ ثبٖج ثٯٹ٘ ارتٳبٔ ٲی قٹز.

( زض پػٸټكی ثٻ ثطضؾی ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٸ ثٯٹ٘ ٦بض٦ٷبٴ ٸ ٞطؾٹز٪ی قٛٯی 2015) 2پطزاذتچی

پطزاذت. ٶتبیذ ٶكبٴ زاز ثیٵ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ثب ثٯٹ٘ ٦بض٦ٷبٴ ضاثُٻ ٲخجت  ٲٗٷی زاض ٸ ثیٵ 

 ضاثُٻ ٲٷٟی ٸ ٲٗٷی زاضی ٸرٹز زاضز. س٪ی ٦بضی ثب ٞطؾٹز٪ی قٛٯی٦یٟیت ظٶ

ٸاحس تزبضی ثٻ ( زض تح٣ی٣ی تحت ٖٷٹاٴ ثطضؾی تبحیط ؾطٲبیٻ ٧ٞطی ثط ٖٳٯ٧طز 2011) 3ظٸ ٸ ټبٴ

٦ٻ ضاثُٻ ثیٵ ؾطٲبیٻ ثٻ ٦بض ٪طٞتٻ قسٺ ٸ ؾطٲبیٻ ؾبذتبضی ثب ٦بضایی ٲٷٟی ٸ ایٵ ٶتیزٻ ضؾیسٶس 

بضایی ٲخجت اؾت ٸ ضاثُٻ ثیٵ ؾطٲبیٻ ثٻ ٦بض ٪طٞتٻ قسٺ ٸ ؾطٲبیٻ اٶؿبٶی ثب ضاثُٻ ؾطٲبیٻ اٶؿبٶی ثب ٦

 ٦بضایی ٲٗٷبزاض ٶجٹز.

 ثٯٹ٘ ٲس٬ اظ ؾتٟبزٺاثب  اٮ٧تطٸٶی٧ی زٸٮت ثٯٹ٘ ٲس٬ " ٖٷٹاٴ تحت ( تح٣ی٣ی2010) ٦4یٱ ٸ ٪طاٶت

 ؾُح بثیاضظی ثطای چبضچٹة ی٥ اضائٻ ذٹز ضا ټسٜ پػٸټف ایٵ اٶس.زازٺ اٶزبٰ "ی٧پبضچٻ ٢بثٯیت

ؾطٲبیٻ  ٲسیطیت ٲس٬ زٸ اؾبؼ ثط آٴ ٲٟٽٹٲی چبضچٹة اؾت ٦ٻ زازٺ ٢طاض اٮ٧تطٸٶی٥ زٸٮت ثٯٹ٘

 قبٲ٭ ٸضٸزی ٶبحیٻ 4 اظ پػٸټف ایٵ چبضچٹة .ثبقسٲی ی٧پبضچٻ ثٯٹ٘  ٢بثٯیت ٲس٬ ٧ٞطی ٸ ټبی

 ٲطحٯٻ 4 ٸ اَالٖبت( آٸضی ٞٵ ٪صاضی ؾطٲبیٻ ٸ اضتجبَی ؾطٲبیٻ ؾبذتبضی، ؾطٲبیٻ )ؾطٲبیٻ اٶؿبٶی،

 ایٵ ٦ٻ اؾت تك٧ی٭ قسٺ ٲؿتٳط( ثٽجٹز ٸ ی٧پبضچ٫ی تطا٦ٷف، تٗبٲ٭، ٸة، )حًٹض قبٲ٭ ثٯٹ٘

 .اٶسٺقس اضظیبثی ی٧پبضچٻ ثٯٹ٘ ٢بثٯیت ٲس٬ ٸ ٧ٞطی ؾطٲبیٻ ټبی ٲسیطیت ٲس٬ 2 ٸؾیٯٻ ثٻ ٶٹاحی

 ٸ طزٺ٦ ضٸقٵ اٮ٧تطٸٶی٥ زٸٮت ٲُبٮٗبت زض ٧ٞطی ضا ټبی ؾطٲبیٻ ٲسیطیت ٲٟبټیٱ تح٣ی١ ټبییبٞتٻ

ثٻ ایٵ  ٸ ٦ٷسٲی یبز ثٯٹ٘ ؾُح اضظیبثی ثطای ٲٟیس اثعاض ی٥ ثٻ ٖٷٹاٴ ی٧پبضچٻ ٢بثٯیت ثٯٹ٘ ٲس٬ اظ

                                                 
1 Bastick 
2 Pardakhtchi 
3
 - Zou and Huan 

4
 - Kim & Grant 
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-اؾتطاتػی اٸٮٹیت ثٷسی چ٫ٹٶ٫ی زض٤ ثٻ ضا ټبزٸٮت تٹاٶسٲی ٸضٸزی اضظیبثی ٖٹاٲ٭ ٶتیزٻ ضؾیس ٦ٻ

 ؾبظز . آ٪بٺ ٸ ٲٷبثٕ ټب

٦ٻ زض ؾبظٲبٴ ټبی  "ؾبظٲبٶی ثط ٦بضایی ؾبظٲبٴ تبحیط ثٯٹ٘"( زض  تح٣ی٣ی ثبٖٷٹاٴ 2010) ٦1ٹ٦بثبؼ

آٲٹظقی اٶزبٰ زاز، ثٻ ایٵ ٶتیزٻ ضؾیس ٦ٻ ٲس٬ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٴ زض ٦ٷتط٬ ظٲبٴ، ٦بټف ټعیٷٻ ټب ٸ 

 اٞعایف ٦بضایی ؾبظٲبٴ ٶ٣ف ٲٽٳی زاضز.

ثطضؾی ٖٳٯ٧طز ؾطٲبیٻ ٧ٞطی ٸ ضاثُٻ آٴ "(  زض تح٣ی٣ی تحت ٖٷٹاٴ 2009) ٦2یٹٶ٩ تیٷ٩ ٸ ٮیٵ

س ٦ٻ ؾطٲبیٻ ٧ٞطی ثٻ ٶپطزاذتٷس ثٻ ایٵ ٶتیزٻ  ضؾیس "طز ٲبٮی زض ٲیبٴ قط٦تٽبی ٲبٮعیثب ٖٳٯ٧

٪صاض اؾت ٸ  ثیٵ ارعای ؾطٲبیٻ ٧ٞطی ٸ ؾٹزآٸضی اض ٸ ٲخجتی ثط ضٸی ؾٹزآٸضی تبحیطَٹض ٲٗٷبز

 ضاثُٻ ٲٗٷبزاضی ٸرٹز زاضز.

زٻ ثٻ ایٵ ٶتی "ٳیثٯٹ٘ ٦بض٦ٷبٴ زض ؾبظٲبٶٽبی ضؾ"( زض تح٣ی٣ی تحت ٖٷٹاٴ  2004) 3ٸایتؿیت

٦ٻ ٖسٰ ضقس ٦بض٦ٷبٴ ثبٖج ٸاثؿت٫ی، ٖسٰ ٞٗبٮیت ٸ ٖسٰ ذال٢یت ٸ اثت٧بض زض آٶبٴ ٪طزیسٺ ٦ٻ ضؾیس 

   ذٹز ٲٹرت ٦بټف ٖٳٯ٧طز ٸ ثٽطټٹضی ٸ ٦ٷبضټ٫یطی اٞطاز ٲی٫طزز.

  ٲس٬ ٦بض٪یطی ثٻ اظ آٲسٺ زؾت ثٻ تزبضة "ٖٷٹاٴ  زض تح٣ی٣ی تحت (2003ٸ ټٳ٧َبضاٴ ) ٦4ٹتیع

 اٶؿتیتٹ تٹؾٍ ٶیبظټبی ؾُٹح ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ثط اؾبؼ ٲس٬ ثبٮٷس٪ی تٹاٶٳٷسی ٦بض٦ٷبٴ ٦ٻ قٷبؾبیی

 (  ثٻ ایٵ ٶتیزٻ ضؾیسٶس ٲعایبیSoftware engineering instituteیب  SEIاٞعاض )ٶطٰ ٲٽٷسؾی

قٷبؾبیی ٶیبظټبی ؾُٹح ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ثط اؾبؼ ٲس٬ ثبٮٷس٪ی تٹاٶٳٷسی  ٲس٬ ٦بض٪یطی ٦ٻ ثٻ 

 ضؾٷس، ثٻٲی ثٯٹ٘ زٸ ؾُح ثٻ ٦ٻ ټبیی ؾبظٲبٴ .زاضز آٲسٺ زؾت  ثٻ ثٯٹ٘ ؾُح ثٻ ؿت٫ی٦بض٦ٷبٴ ث

 ٪عاضـ ضا ٦بض٦ٷبٴ اذتیبضی قٛ٭ تٛییط ٸ ٦بټف ٦بض ٶیطٸی اذال٢ی انٹ٬ اٞعایف تٹرٽی ٢بث٭ َٹض

 ٦ٷٷس.  ٲی

 

                                                 
1

 - Kocabaş 
2
 - Kiong Ting and Lean 

3
-Whitsett 

4
-Curtis  
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بظٲبٶی قٹز ٦ٻ ایٵ ظٲیٷٻ اظ ٦یٟیت، زض ؾبذتبضټبی ؾثٻ تح٣ی٣بت اٶزبٰ قسٺ، ٲكبټسٺ ٲیثب تٹرٻ 

ای ثط ټٱ ٲٹحط ټؿتٷس. ثب ٖٷبیت ثٻ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٸ ای اثٗبزی اؾت ٦ٻ ثٻ نٹضت پیچیسٺزاض

تبحیطټبی آٴ ذهٹنب زض ثٯٹ٘ ٸ ٲٹ٣ٞیت ؾبظٲبٶی، تح٣ی١ حبيط زض ٶٓط زاضز ٦ٻ زض ٦ٷبض ازثیبت 

ی قٽطزاضی ٲٹرٹز زض ایٵ ظٲیٷٻ ثٻ قٽط ٦طد ٸ ی٧ی اظ ٲطا٦ع ٲٽٱ ٢سضت ثطٸ٦طاؾی زض ایٵ قٽط یٗٷ

تٳط٦ع ٦ٷس. ټطچٷس زض ازثیبت ٲٹرٹز ضاثُٻ تٷ٫بتٷ٩ ٸ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٸ ضاثُٻ اـ ثب ٲٹ٣ٞیت 

ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی تبییس قسٺ اؾت ٲب زض پی آٶیٱ ٦ٻ ایٵ ٲٹيٹٔ ضا ثٻ نٹضت تزطثی زض قٽطزاضی ٶیع 

 ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض زټیٱ.

 

 هدل هفَْهی -2-9

ثطای ثٽجٹز قطایٍ، اظ پٹیبیی ٸيٗیت، ضٸاثٍ ب ٦ٷس تیٸیٵ چبضچٹة یب ٲس٬ ٲٟٽٹٲی ٦ٳ٥ ٲتس

ذبنی ضا ٲٹضز ثطضؾی ٸ آظٲٹٴ ٢طاض زټیٱ، ٲتٛیط ٲؿت٣٭ ایٵ تح٣ی١ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی اؾت ٸ 

ایٵ ٲتٛیط ثب تٹرٻ ثٻ ٲسٮی ٦ٻ ٞیٯیپٹ اضائٻ زازٺ اؾت ٲٹضز ؾٷزف ٢طاض ٲی ٪یطز. زض ازاٲٻ ٲٹٮٟٻ 

 ٣ٞیت ؾبظٲبٶی ٲٹضز ؾٷزف ٢طاض ذٹاټٷس ٪طٞت.ټبی ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ثب ثٯٹ٘ ٸ ٲٹ

قطیٝ ظازٺ  ثبقسٲی ظیط ٶٳٹزاض ثٻ قطح ایكبٴ زیس٪بٺ اظ ٦بضی ظٶس٪ی ٦یٟیت ارعای فلیپَ:  دیدگاُ

 (.8: 1388ٸ ذیط اٶسیف، 
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 : هدل هفَْهی رابغِ کیفیت سًدگی کاری ٍ بلَغ ساسهاًی)اردالى؛هحود رضا 7ٍهدل

(.7992ّوکاراى،  

 

 (QWLکاری) سًدگی کیفیت -2-4

 نسز ٦ٻ زض ٲسیطاٶی اظ ثؿیبضی تٹرٻ ٲٹضز اذیطاً ٦ٻ اؾت ٲتٛیطټبیی اظ ی٧ی ٦بضی ظٶس٪ی ٦یٟیت

 ٸ پیچیسٺ ٲؿئٯٽبی ٦بضی ظٶس٪ی ٦یٟیت اؾت ٪طٞتٻ ٢طاض ټؿتٷس، ذٹز اٶؿبٶی ٲٷبثٕ ٦یٟیت اضت٣بی

ٶیطی ٸ  زټ٣بٴ)ٲیجبقس قٛٯف اظ قرم ٦ٯی اضظیبثی ٞطاٸضزٺ ٸ اؾت ٦بضی ٲحیٍ ٲتیطټبی اظ ٲط٦ت

 (.2: 1387ټٳ٧بضاٴ، 

 پطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞی

 ٲحیٍ ٦بضی ایٳٵ ٸ ثٽساقتی

 ٢بٶٹٴ ٪طایی زض ؾبظٲبٴ ٦بض

س٪ی ٸاثؿت٫ی ارتٳبٖی ظٶ

 ٦بضی

 ًٞبی ٦ٯی ظٶس٪ی

ی٧پبضچ٫ی ٸ اٶؿزبٰ زض 

٦بضؾبظٲبٴ  

ټبی اٶؿبٶیتٹؾٗٻ ٢بثٯیت  

تبٲیٵ ٞطنت ضقس ٸ اٲٷیت 

 ٲساٸٰ

٦یٟت ظٶس٪ی ٦بضی 

 ٦بض٦ٷبٴ
 ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی
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 زاٶكٳٷساٴ ٸ نٷٗت قٷبؾبٴ ضٸاٴ اٲب ٶساضز سٸزٸح ٦بضی ظٶس٪ی ٦یٟیت اظ ضؾٳی تٗطیٝ ټیچ ٪طچٻ

 آٴ تٳط٦ع ٸ ٲی قٹز ٲطثٹٌ ٦بض٦ٷبٴ ضٞبٺ ثٻ ٦ٻ اٶس٪طٞتٻ ٶٓط زض ای ؾبظٺ ٖٷٹاٴ ثٻ آٶطا ٲسیطیت ٖٯٱ

 ظٶس٪ی ټبیحیُٻ زض ضيبیت ٦بض، اظ ضيبیت ثط ٦بض ٲ٧بٴ احط ؾبظٺ ایٵ سثبقٲی قٛٯی ضيبیت اظ ثبالتط

جٕ(. ٲٷ ټٳبٴ) ٪یطزٲی ثط زض ضا شټٷی ضٞبٺ ٸ قرهی ذٹقحبٮی ٦ٯی، ظٶس٪ی اظ ضيبیت ٚیط٦بضی،

 ٦ٻ پطزاذتٻ اٶس ٦بضی ظٶس٪ی ٦یٟیت ٲٟبټیٱ ثٻ ٲرتٯٟی ټبیزیس٪بٺ اظ پطزاظاٴ ٶٓطیٻ ٸ زاٶكٳٷساٴ

 :٪یطٶس ٲی ٢طاض ثحج ٲٹضز ټب٪بٺزیس ایٵ ثرف ایٵ زض

 ٸ زاٶٷس ٲی ؾبظٲبٴ زض ٦بض ٸا٢ٗی قطایٍ ٲزٳٹٖٻ ضا ٦بضی ظٶس٪ی ٦یٟیت(2003)ثٹزیٵ ٸ از٪بض

 ٲی ٶكبٴ ذبل ثٻ نٹضت ضا ذٹز ٦بض اظ ٦بض٦ٷبٴ احؿبؼ ٸ ٶ٫طـ ٦بضی ظٶس٪ی ٦یٟیت ٲٗت٣سٶس

 یٲ طی٦بض٦ٷبٴ تساح ٸ ؾٳت طییبز٪ی٦بضی اؾت ٦ٻ ثط  ٍیاظ ٲح یٗیٸ ٲكتٳ٭ ثط رٷجٻ ٸؾزټس 

 )ټٳبٴ ٲٷجٕ(.اضزص٪

 یټٷ/ ش یٸ ضٸاٶ یرؿٳی، ٧یعی٦بضی ٖجبضت اؾت اظ ازضا٤ ٦بض٦ٷبٴ اظ ثٽساقت ٞ یظٶس٪ تیٟی٦

 ٲت،الح٭ تٗبضو، اضتجبٌ، ؾ ،یٯٛٴ قبٲ٭ ٲكبض٦ت ٦بض٦ٷبٴ، تٹؾٗٻ قآ٦بض ٸ ٖٹاٲ٭  ٍیزض ٲح ذٹز

 (.306: 1995 ٹ،ی٦بؾ) عآٲیاٲٵ ٸ اٞتربض ٍیرجطاٴ ثطاثط ٸ ٲح یٯٛق تیاٲٷ

 :ٲٹضز اضائٻ ٶٳٹز ٵیضا زض ا طیظ ٝیتٗط ٧بیاٲط یظٶس٪ تیٟی٦ اٶزٳٵ

ٸ  زټسیاظ ؾبظٲبٴ ضخ ٲ یقٹز ٦ٻ زض ټط ؾُح ی٠ ٲالاَ یتی٦بضی ثٻ ټط ٞٗبٮ یظٶس٪ تیٟی٦ ثٽجٹز

 ٢یتط ٸ ٲٷعٮت ٸ ٞطاټٱ ٶٳٹزٴ اٲ٧بٴ ٰثبال ثطزٴ ٲ٣ب ١یؾبظٲبٴ اظ َط یاحطثرك فیٴ اٞعاآټسٜ اظ 

ټب ٻیت،اتحبزیطیٴ ؾٽبٲساضاٴ ؾبظٲبٴ، ٲسآ یاؾت ٦ٻ َ ٷسیی٦بضی ٞطا یظٶس٪ تیٟیثبقس ٦یٲ اٞطاز

-ثٽجٹز ٸ ٷسیٶٳب حیضا ثطای ذٹز تكط بتی٦ٷٷس، ٖٳٯ٦بض ٫طی٧سیٲٹظٶس چ٫ٹٶٻ ثٽتط ثب آیٸ ٦بض٦ٷبٴ ٲ

 یركحطثا ای اًٖبی ؾبظٲبٴ ٸط٦بضی ث یظٶس٪ تیٟیتب زٸ ټسٜ ثٽجٹز ٦ ٷسیضا اٖٳب٬ ٶٳب ٰټبی الظ

 (.400: 1994)ٞیٯیپٹ، بثسیَٹض ټٳعٲبٴ تح١٣  ټب ثٻ ٻیټب ٸ اتحبزقط٦ت

 بٲسټبییپ ػٺیاٮٳٗ٭ ٦بض٦ٷبٴ ٶؿجت ثٻ ٦بض ثٻ ٸ٦بضی اظ ٧ٖؽ یظٶس٪ تیٟیٲٗت٣س اؾت ٦ ٷ٫عی٦بٲ

 یظٶس٪ تیٟی٦ ٝیتٗط ٵیثب اؾتٟبزٺ اظ ا قٹز،ی حبن٭ ٲ یت ضٸحالٲٸ ؾ ٛٯیی قبٴ زض اضيآ ٞطزی
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 سیٞطز تب٦ بظټبییٶ ٕثٽجٹز ٦بض زض ضاؾتبی ضٞ یتزطثٻ ٦بضی ٸ چ٫ٹٶ٫ ،یرهق بٲسټبییثط پ ٦بضی

 ی٦بض ٲبٶٷس ٚٷ بلټبی ذ٦بضی ضا ثط حؿت ٞٷٹٴ ٸ ضٸـ یظٶس٪ تیٟی٦ كبٴیا ٵیټٱ چٷ زاضز

 .اٶس ٦طزٺ ٝیتٗط تیطیټبی ٦بض٦ٷبٴ ٲس تٻیټبی ٦بضی ذٹز٪طزاٴ ٸ ٦ٳ٪طٸٺ ،یٯٛق ؾبظی

 ،یٲٽٱ قره بظټبیی٦بض٦ٷبٴ زض اضيبی ٶ ییتٹاٶب عاٴیٲ ٦بضی یظٶس٪ تیٟیٲٗت٣س اؾت ٦ ٵیٟی٪ط

 زبزیثٻ ٲكبض٦ت زض ا ٝیتٗط ٵیاٶس ٦ٻ زض ااؾت ٦ٻ زض ؾبظٲبٴ ٦ؿت ٦طزٺ یبتیاؾتٟبزٺ اظ تزطث ثب

 .قسٺ اؾت سیاٞطاز قٹز، تب٦ بظټبیی٦ٻ ٲٷزط ثٻ اضيبی ٶ یُیٲح

 ٴ ټٳٻ اًٖبی ؾبظٲبٴآ ٯٻیاؾت ٦ٻ ثٻ ٸؾ ٷسیآی٦بضی ٞط یظٶس٪ تیٟیظٖٱ زٸالٴ ٸ قٹٮط ٦ ثٻ

 ثط ػٺیٸ ٦ٻ ثٻ ییټب ٱیقسٺ اؾت ثط تهٳ زبزیٲٷٓٹض ا ٵی٦ٻ ثطای ا یضاٺ ٲزبضی ثبظ ٸ ٲتٷبؾج اظ

 زٻ،ی٦ٷٷس ٸ زض ٶتیثٻ ٶحٹی زذبٮت ٲ صاضٶس٪یاحط ٲ ی٦بضقبٴ ثٻ َٹض ٦ٯ ٍیٸ ثط ٲح قبٴ ٭ٛق

 بثسی ی٦بټف ٲ كبٴیثطا اظ ٦بض یٶبق یقٹز ٸ ٞكبض ٖهجیٲ كتطیټب اظ ٦بض ثآٴ ٸ ذكٷٹزی  ٲكبض٦ت

 .اؾت تیطیٲس ٹٺیق بی یٞطټٷ٩ ؾبظٲبٶ ی٪ط ٶٹٖ بٴی٦بضی ٶٳب یظٶس٪ تیٟی٦ ٝیتٗط ٵیا زض

 

 اًٖبی ٸ ٦بض٦ٷبٴ آٴ، ارطای ضٸٶس زض ٦ٻ زاٶسٲی ٞطآیٷسی ضا ٦بضی ظٶس٪ی ٦یٟیت ضاثیٷع ټٳچٷیٵ

 ظٶس٪ی اظ ثركی ٷسٺزټ تك٧ی٭ ٦ٻ ٲكبٚ٭ َطاحی ثٻ ٲطثٹٌ ټبی٪یطیتهٳیٱ زض تٹاٶٷسٲی ؾبظٲبٴ

 ثبقٷس. زاقتٻ ٞٗب٬ ٲكبض٦ت اؾت، آٶبٴ ٦بضی

 ٦بضی قطایٍ نحیح، ٶٓبضتی زاقتٵ ٲٟٽٹٰ ثٻ ٦بضی ظٶس٪ی ٦یٟیت ٪ٟت تٹاٴٲی ٲزٳٹٔ زض

 ٪طاٶٻ، چبٮف ٦بضی ًٞبی ایزبز ټٳٻ، اظ تطٲٽٱ ٸ ٲُٯٹة ٲعایبی ٸ ح٣ٹ٠ پطزاذت ٲٷبؾت،

 (.17: 1384 ؾٯٳبٶی،)اؾت ٦ٷٷسٺ ٷب٢ٔا ٸ ٲكبض٦تی

 :ٶٳٹز تٗطیٝ ظیط نٹضت زٸ ثٻ تٹاٴ ٲی ضا ٦بضی ظٶس٪ی ٦یٟیت زی٫ط، ٶ٫بټی اظ

 ی٥ زض ٦بض ٢ٗی ٸا قطایٍ اظ ایٲزٳٹٖٻ اظ ٖجبضتؿت ٦بضی ظٶس٪ی ٦یٟیت اظ ٖیٷی تٗطیٝ

 ٪یطی،تهٳیٱ زض ٲكبض٦ت ایٳٷی، ٸ ثٽساقت ضٞبټی، اٲ٧بٶبت ٲعایب، ٸ ح٣ٹ٠ ٲیعاٴ ٲبٶٷس ؾبظٲبٴ

 (.224: 1375)ٲٳی ظازٺ، ٸ... ٲكبٚ٭ ثٹزٴ ٚٷی ٸ تٷٹٔ ؾبالضی، ٲطزٰ
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 ظٶس٪ی ٦یٟیت اظ اٸ تٯ٣ی َطظ ٸ ٞطز تهٹض اظ ٖجبضتؿت ٦بضی ظٶس٪ی ٦یٟیت اظ شټٷی تٗطیٝ

 ٞطټٷ٩ ثب اٞطاز اظ ٪طٸټی یب ٞطز ټط ثطای ٦بضی ظٶس٪ی ٦یٟیت زی٫ط، ٖجبضت ثٻ اذم. ثٻ َٹض ٦بضی

 ٦یٟیت ٦ٻ ٪ٟت تٹاٴٲی ٦ٯی تٗطیٝ ی٥ زض سثبقٲی ذبنی ٲٟٽٹٰ ٦ٷٷسٺ ٲٷ٧ٗؽ آٶبٴ تٯ٣ی َطظ ٸ

 ٸ ٞیعی٧ی ٲُٯٹثیت اظ ؾبظٲبٴ ی٥ ٦بض٦ٷبٴ ثطزاقت ٸ زض٤ ٸ شټٷی تهٹض ٲٗٷی ثٻ ٦بضی ظٶس٪ی

 ٲكتط٤ رٹاٲٕ اٚٯت زض قبذهٽب اظ ثطذی ثطزاقتٽب، زض تٟبٸت ثبٸرٹز اؾت ذٹز ٦بض ٲحیٍ ضٸاٶی

 ایٵ اظ ٲٹاضزی ٸ ثبظٶكؿت٫ی ثیٳٻ ضٞبټی، ذسٲبت ٲعایب، ٸ ح٣ٹ٠ ثٻ تٹاٴٲی رٳٯٻ آٴ اظ ٦ٻ ټؿتٷس

 ٦طزٺ ٲٗطٞی ٦بضی ظٶس٪ی ٦یٟیت ارعای ٖٷٹاٴ ثٻ ضا آٶٽب ٲتٗسزی زاٶكٳٷساٴ ٦ٻ ٦طز اقبضٺ ٢جی٭

 اٶس.

 انالحبت ٸ ساٲبت٢ا اظ ای ٲزٳٹٖٻ "٦بضی ظٶس٪ی ٦یٟیت": ٪ٟت تٹاٴٲی ذالنٻ ثٻ َٹض

 اٞعایف ٸ ٦بض٦ٷبٴ ؾبظی تٹٶب ،قٛ٭ ؾبظی ٚٷی ٦بض، قطایٍ ثٽجٹز َطی١ اظ ٦ٻ اؾت ٲؿتٳطی

)قطیٝ ظازٺ ٸ ؾبظزٲی ٲح١٣ ضا ربٲٗٻ ٸ ؾبظٲبٴ ٞطز، ٲٷبٕٞ آٶبٴ، ایحطٞٻ ٲٽبضتٽبی ٸ ثیٷف زاٶف،

 (.6: 1388ذیط اٶسیف، 

 ټكت ٸی ٦طز ٲُطح ضا ٦بضی ظٶس٪ی ٦یٟیت ضٸی٧طز ٦ٻ اؾت ٦ؿی ٶرؿتیٵ ثٻ ٖٷٹاٴ ٸاٮتٹٴ

 ٦ٻ ٲٽٳی ٶ٧تٻ زټسٲی طاض٢ تٹرٻ ٲٹضز ٦بضی ظٶس٪ی ٦یٟیت اضت٣بء ټسٜ ٖٷٹاٴ ثٻ ضا انٯی ٲتٛیط

 ٲتٛیطټب ایٵ زاضٶس، اضتجبٌ ی٧سی٫ط ثب ٲتٛیطټب ایٵ ټٳٻ ٦ٻ اؾت آٴ ٪یطز طاض٢ تٹرٻ ٲٹضز ثبیس

 (.16: 1384)ؾٯٳبٶی، اظ ٖجبضتٷس

 ثب ټبپطزاذت تٷبؾت ٶیع ٸ ٲؿبٸی ٦بض ثطای ٲؿبٸی پطزاذت ٦بٜ: ٲٷٓٹض ٸ ٲٷهٟبٶٻ پطزاذت-1

 ثبقس. ٲی ٦بض اٶٹأ زی٫ط ثب آٴ تٷبؾت ٸ ٦بض٦ٷبٴ ٲٗیبضټبی

 ؾبٖبت تٗییٵ ٶیع ٸ ٞیعی٧ی ٶٓط اظ ایٳٵ ٦بضی قطایٍ ایزبز ٲٷٓٹض: ثٽساقتی ٸ ایٳٵ ٦بضی ٲحیٍ-2

 اؾت. ٲٷ٣ُی ٦بض
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ٞطنت ٞطزی، ټبیتٹاٶبیی ثٽجٹز ظٲیٷٻ ٶٳٹزٴ ٞطاټٱ ٲٗٷبی ٲساٸٰ: ثٻ اٲٷیت ٸ ضقس ٞطنت تبٲیٵ -3

ٲی اقتٛب٬ ٸ زضآٲس اٲٷیت، تبٲیٵ ٸ قسٺ ٦ؿت ټبیٲٽبضت ٦بض٪یطی ثٻ ټبیٞطنت ٸ پیكطٞت ټبی

 ثبقس.

 ٲ٣بٰ اٶت٣بٰ اظ تطؼ ثسٸٴ ٸ ثیبٴآظازی  ظٲیٷٻ ٶٳٹزٴ ٞطاټٱ ٲٷٓٹض،: ٦بض ؾبظٲبٴ زض ٪طاییبٶٹٴ٢-4

 ثبقس. ٲی اٶؿبٶی ؾٯُٻ ثٻ ٶؿجت ٢بٶٹٴ ؾٯُٻ ثٹزٴ ٶبٞی ٸ ثبالتط

 ارتٳبٖی ٲؿئٹٮیت ٲٹضز زض ٦بض٦ٷبٴ( ازضا٤)ثطزاقت ٫ٹٶ٫یچ ٦بض: ثٻ ظٶس٪ی ارتٳبٖی ٸاثؿت٫ی -5

 زاضز اقبضٺ ؾبظٲبٴ

 ٦ٻ ٦بض٦ٷبٴ ټبی ثرف زی٫ط ٸ ٦بضی ظٶس٪ی ثیٵ تٗبز٬ طاضی٢ ثط ثٻ ٲٹٮٟٻ ایٵ: ظٶس٪ی ٦ٯی ًٞبی-6

 ثبقس. ٲی ٲطثٹٌ قٹز، ٲی ذبٶٹاز٪ی ظٶس٪ی ٞطاٚت تحهیالت ٸ بت٢اٸ قبٲ٭

 زض اٞطاز ٲٷبٕٞ انبٮت حّٟ اضظـ، حّٟ قبٲ٭ ٲٹيٹٔ ایٵ :٦بض ؾبظٲبٴ زض اٶؿزبٰ ٸ ی٧پبضچ٫ی-7

 قٹز. ٲی ارتٳبٖی ټبی٪طٸٺ ٸ ټب تیٱ ٪یطیق٧٭ ثٻ تكٹی١ ٸ ؾبظٲبٴ

 زض ذٹز٦ٷتطٮی ٸ اؾت٣ال٬ اظ اؾتٟبزٺ چٹٴ ټبیی ٞطنت ٶٳٹزٴ ٞطاټٱ: اٶؿبٶی ټبی بثٯیت٢ تٹؾٗٻ-8

 ثطای ضیعیثطٶبٲٻ ٸ ٦بض ثب ٲتٷبؾت اَالٖبت ثٻ زؾتطؾی ٪ٹٶب٪ٹٴ، ٲٽبضتٽبی اظ قسٴ ٲٷسثٽطٺ ٦بض،

 (.8: 1388قطیٝ ظازٺ ٸ ذیط اٶسیف، زاضز) اقبضٺ ٦بض٦ٷبٴ

٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٶ٣كی ٲإحط زض ثٯٹ٘ ٸ ٲٹ٣ٞیت ٦بض٦ٷبٴ  ٸ ټٳچٷیٵ ؾبظٲبٴ ثٻ َٹض ٦ٯی زاضز. 

ثٻ   بضی٦یٟیت ظٶس٪ی زاضای اثٗبز ٲرتٯٟی اؾت، ایٵ تح٣ی١ ثب اضائٻ ٸ ٲٗطٞی ٲتٛیط ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦

ایی زض ٶٽبزیٷٻ ؾبظی ٦یٟیت ٲإحط ثط ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ٸ ٲٹ٣ٞیت ؾبظٲبٶی ٶ٣ف ثؿعٖٷٹاٴ ٖبٲ٭ 

 قٹز.ؿترطد قسٺ اظ ٲس٬ تح٣ی١ اضائٻ ٲی٦ٷس. زض ظیط ٞطيیبت ٲ٦بضی ایٟب ٲیظٶس٪ی
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 :فزضیات تحمیك -2-5

 فزضیات اصلی: -2-5-7

ی ٦طد ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی اضتجبٌ ٲٗٷبزاضی ضؾس ثیٵ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضثٻ ٶٓط ٲی

 ٸرٹز زاضز.

 فزضیات فزعی: -2-5-2

٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی ٦طد ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی اضتجبٌ  پطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞیضؾس ثیٵ ثٻ ٶٓط ٲی

 ٲٗٷبزاضی ٸرٹز زاضز.

٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی ٦طد ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی اضتجبٌ ٲحیٍ ٦بضی ایٳٵ ٸ ثٽساقتی ضؾس ثیٵ ثٻ ٶٓط ٲی

 ٗٷبزاضی ٸرٹز زاضز.ٲ

٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی ٦طد ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی اضتجبٌ ٢بٶٹٴ ٪طایی زض ؾبظٲبٴ ٦بض ضؾس ثیٵ ثٻ ٶٓط ٲی

 ٲٗٷبزاضی ٸرٹز زاضز.

٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی ٦طد ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی اضتجبٌ ٸاثؿت٫ی ارتٳبٖی ظٶس٪ی ٦بضی ضؾس ثیٵ ثٻ ٶٓط ٲی

 ٲٗٷبزاضی ٸرٹز زاضز.

٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی ٦طد ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی اضتجبٌ ٲٗٷبزاضی  ٯی ظٶس٪یًٞبی ٦ضؾس ثیٵ ثٻ ٶٓط ٲی

 ٸرٹز زاضز.

٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی ٦طد ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ثی ی٧پبضچ٫ی ٸ اٶؿزبٰ زض ؾبظٲبٴ ٦بض ضؾس ثٻ ٶٓط ٲی

 اضتجبٌ ٲٗٷبزاضی ٸرٹز زاضز.

ٶی اضتجبٌ ٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی ٦طد ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲب ټبی اٶؿبٶیتٹؾٗٻ ٢بثٯیتضؾس ثیٵ ثٻ ٶٓط ٲی

 ٲٗٷبزاضی ٸرٹز زاضز.

٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی ٦طد ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی  اٲٷیت ٲساٸٰتبٲیٵ ٞطنت ضقس ٸ ضؾس ثیٵ ثٻ ٶٓط ٲی

 اضتجبٌ ٲٗٷبزاضی ٸرٹز زاضز.
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 فصل سَم:

 رٍش ضٌاسی تحمیك
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 همدهِ -9-7

ٲبضی ثٻ ثٹتٻ آظٲبیف زض ټٳٻ تح٣ی٣بت يطٸضی اؾت ٦ٻ ٲجبحج ٶٓطی ٲُطح قسٺ، زضٸٴ ربٲٗٻ آ

٪صاقتٻ قٹز تب نحت ٸ ؾ٣ٱ ٞطيیبتی ٦ٻ ثطآٲسٺ اظ چبضچٹة ٶٓطی پػٸټف ٲٹضز ٶٓط ٸ ٶكبٴ 

 زټٷسٺ اضتجبٌ ثیٵ ٲتٛیطټبی ٲؿت٣٭ ٸ ٸاثؿتٻ آٴ ټؿتٷس، تٗییٵ قٹز.

زض تح٣ی١ حبيط ٶیع ثب تٹرٻ ثٻ ٞطاټٱ آٲسٴ ٲجبٶی ٸ چبضچٹة ٶٓطی ٸ ټٳچٷیٵ َطح ٞطيیبتی ٦ٻ 

چبضچٹة تسٸیٵ یبٞتٻ، ا٦ٷٹٴ ټٷ٫بٰ آٴ اؾت ٦ٻ ثب ٖجٹض اظ ٲطحٯٻ ٶٓطی پػٸټف ثٻ  ثطاؾبؼ ټٳیٵ

ٲیساٴ تزطثٻ ٸ ٲكبټسٺ ٪بٰ ٶٽیٱ ٸ ثب ثطضؾی تزطثی ٪عاضٺ ټبی ٶٓطی، نحت ٸ ؾ٣ٱ ٞطيیٻ ټبی 

تح٣ی١ ضا زض ثطذٹضز ثب ٸا٢ٗیت ثیطٸٶی ٲٹضز ؾٷزف ٢طاض زټیٱ. ثٷبثطایٵ ثٻ ٲٗطٞی ضٸـ ٸ اثعاض 

تح٣ی١، قیٹٺ ٶٳٹٶٻ ٪یطی ٸ حزٱ آٴ، ٸاحس ٸ ؾُح تحٯی٭، ضٸـ آظٲٹٴ اٖتجبض ٸ  تح٣ی١، رٳٗیت

 .پبیبیی تح٣ی١، اثعاض ٸ ضٸـ ټبی رٳٕ آٸضی اَالٖبت اذتهبل زاضز

 

 تحمیك: رٍش ٍ ابشار  -9-2

ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ٸ  ثط ضٸی٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی اظ آٶزب ٦ٻ زض تح٣ی١ حبيط ٲب ٢هس زاضیٱ تأحیط 

ضا ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض زټیٱ ٸ ایٵ ٪ؿتطٺ اظ ربٲٗٻ آٲبضی  ض ٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی ٦طدٲٹ٣ٞیت ؾبظٲبٶی ز

ٲٷس تٹرٻ ثٻ پٽٷٻ ٸ ثبیس ٸ ثطای تح٣ی٣ی زض ٲ٣ُٕ ٦بضقٷبؾی اضقس ثؿیبض ظیبز اؾت، ثٷبثطایٵ ٶیبظ

زټیٱ ثبیس ٣ی ټٳچٹٴ پػٸټف حبيط ضا اٶزبٰ ٲیټبی ایٵ پػٸټف ټؿتیٱ. زض ٲٹا٢ٗی ٦ٻ تح٣یٶجبیس

اظ ٶٹٔ پیٳبیكی زاقت. ټبی تزطثی ٶیبظٲٷس ٦بض ٲیساٶی ٸ آٴ ټٱ ت ٦ٻ ثطای ٪طزاٸضی زازٺزاق تٹرٻ

ی َٯجس ٦ٻ ٲٗطٜ ټٳٻٹٴ ٞطيیبت اَالٖبتی ٪ؿتطزٺ ضا ٲیآٸضی اَالٖبت ثطای آظٲچطا٦ٻ، رٳٕ

 ربٲٗٻ آٲبضی ثبقس. 

« ی١ ٸ تٹؾٗٻتح٣»ٸ « ٦بضثطزی»، «ثٷیبزی»ټب ثٻ ؾٻ ٶٹٔ ٣ی٣بت ٖٯٳی ضا ثب تٹرٻ ثٻ ټسٜ آٴتح

(. تح٣ی٣بت زاٶك٫بټی ٲٗٳٹال ثب زٸ ٶٹٔ اٸ٬ ٦1385ٷٷس )ؾطٲس، ثبظض٪بٴ، حزبظی،ت٣ؿیٱ ٲی

تح٣ی٣بت )ثٷیبزی ٸ ٦بضثطزی( ؾطٸ٦بض زاضٶس. اٶ٫یعـ ټبی ا٢ساٰ ثٻ پػٸټف ثب ٶٹٔ پػٸټف زض اضتجبٌ 
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ٲُٗٹٜ ثٻ  زی ٸټؿتٷس، یٗٷی ایٷ٧ٻ آیب پػٸټف اظ ٶٹٔ ثٷیبزی یب ٶٓطی اؾت، یب پػٸټف ٦بضثط

ؾطٸ٦بض زاضز ٸ پػٸټف  ټبی ارطایی، پػٸټف ثٷیبزی ثب تٹٮیس زاٶف ثطای زض٤ ثیكتطؾیبؾت

(. پػٸټف حبيط اظ ٶٹٔ ٦بضثطزی اؾت 73: ٦1392بضثطزی ثب تٹٮیس زاٶف ثطای ا٢ساٰ ثٻ ٖٳ٭ )ثٯی٧ی،

يط حب ٸ ثٻ ٲٷٓٹض ثطضؾی ٲؿئٯٻ پیف ضٸ اظ ضٸـ ٦ٳی  اؾتٟبزٺ ٦طزٺ اؾت. َطح تح٣ی١ پػٸټف

ٶٹٔ ټٳجؿت٫ی اؾت ٸ ثطحؿت ټسٜ، ټب، تٹنیٟی )ٚیطآظٲبیكی( ٸ اظ ثطحؿت ٶحٹٺ ٪طزآٸضی زازٺ

٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ی٥ ٲٹٮٟٻ ثؿیبض ثب اټٳیت  تٹاٴ آٴ ضا زض ظٲطٺ تح٣ی٣بت ٦بضثطزی ٢طاض زاز.ٲی

ٟیت تٹاٶس اظ آٴ رٽت ٦بضثطزی ثبقس ٦ٻ ٦یٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی اؾت ایٵ ثطضؾی ٲیزض تجییٵ ٲٹ٣ٞیت 

ټبی اضظقٳٷسی ضا ثطای ؾی زض ظٲبٶی ٶعزی٥ ٦بٸیسٺ ٸ زازٺظٶس٪ی ٦بضی ضا زض حزٱ ٶٳٹٶٻ ٲٹضز ثطض

 ثٻ ٦بض٪یطی زض ؾُح ٲسیطیت ٲٷ٣ُٻ ای ٞطاټٱ ٶٳبیس.

زض ایٵ تح٣ی١ اظ ضٸـ پیٳبیف ٸ اثعاض پطؾكٷبٲٻ ثطای رٳٕ آٸضی اَالٖبت اؾتٟبزٺ قسٺ اؾت. 

آٴ رٽت ثٻ ٖٷٹاٴ ضٸـ تح٣ی١ ٲُبٮٗٻ حبيط اٶتربة قس  ضٸـ تح٣ی١ پیٳبیكی یب ظٲیٷٻ یبثی اظ

ټب ٸ ثبٸضټبی ٲطزٰ ضا زض ظٲیٷٻ ی٥ ٲٹيٹٔ ذبل اٶساظٺ ثٻ ٸؾیٯٻ آٴ ٲی تٹاٴ ٣ٖبیس، ٶ٫طـ٦ٻ 

تح٣ی١ پیٳبیكی احتٳبال ثٽتطیٵ ضٸـ ٲٹرٹز ثطای آٴ زؾتٻ اظ پػٸټٷس٪بٴ  ایٵ ٪یطی ٦طز.

ټبی ثؿیبض ثعض٪ی انٯی ثطای تٹنیٝ رٳٗیت ټبی ارتٳبٖی اؾت ٦ٻ ٖال٢ٳٷس ثٻ رٳٕ آٸضی زازٺ

تٹاٴ ٪یطی احتٳبٮی ز٢ی١ ٲیټب ضا ٲكبټسٺ ٦طز. ثب ٶٳٹٶٻٷس ٦ٻ ٶٳی تٹاٴ ثٻ َٹض ٲؿت٣یٱ آٴټؿت

ی رٳٗیت ثعض٪تط ټبټب ٲٷ٧ٗؽ ٦ٷٷسٺ ٸیػ٪یټبی آٴپبؾر٫ٹیبٴ ضا ٞطاټٱ ٦طز ٦ٻ ٸیػ٪ی٪طٸټی اظ 

ټبیی اظ ټٳٻ زټٷس ٦ٻ ثب زازٺټبیی ثٻ زؾت ٲیزٺ، زاټبی اؾتبٶساضز قسٺ ز٢ی١ٶبٲٻثبقس ٸ پطؾف

 (53: 1388زټٷس قجبټت زاضٶس ) ثجی،پبؾر٫ٹیبٴ ثٻ زؾت ٲی

ٴ ثٻ ټب ثٻ ٲٷٓٹض ٲٗٷب زازٳبیف( ٖجبضت اؾت اظ ٲكبټسٺ پسیسٺیبثی )پیثٻ ثیبٴ زی٫ط تح٣ی١ ظٲیٷٻ

ٲكبټسٺ  -1اؾت: آٸضی قسٺ؛ ایٵ ضٸـ اظ زٸ ٲطحٯٻ تك٧ی٭ قسٺ رٷجٻ ټبی ٲرتٯٝ اَالٖبت رٳٕ

آٸضی اَالٖبت ٸ ٲٗٷی زازٴ ثٻ آٴ چٻ رٳٕ -2ټبی ٲٹضز پػٸټف زض ربٲٗٻ، ز٢ی١ ٸ ٶعزی٥ پبضاٲتط

٦ٻ ٲٹضز ٲكبټسٺ ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت. زض ٸا٢ٕ، ظٲیٷٻ یبثی ی٥ ٞطآیٷس پػٸټكی اؾت ٦ٻ ثٻ ٲٷٓٹض رٳٕ 
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٦ٷٷس یب چٻ ٦بضی ط ٲیٻ ٧ٞزاٶٷس، چٲٹيٹٖبت ٦ٻ ٪طٸټی اظ ٲطزٰ چٻ ٲی آٸضی اَالٖبت زضثبضٺ ایٵ

ٻ ایٵ اؾت ٦ٻ ٲطزٰ چٻ اَالٖبتی زض ظٲیٷ "زاٶٷسچٻ ٲی"س، ارطا ٲی قٹز. ٲٷٓٹض اظ زټٷاٶزبٰ ٲی

ټب ټب، اضظـایٵ اؾت ٦ٻ ٣ٖبیس، ٶ٫طـ "٧ط ٦طزٴٞ"اٶس ٸ ٲطاز اظ ی٥ ټسٜ یب ی٥ ٲٹيٹٔ پسیس آٸضزٺ

 (.137: 1374ٸ ثبٸضټبی ٲطزٰ چٻ ټؿتٷس)زالٸض،

ٲتٛیط  ٲبتطیؽ» 1زٳٹٖٻ ٲٷٓٱ ٸ ؾبذتٳٷسی اظ زازٺ ټبؾت ٦ٻ آٴ ضا زٸاؼٲكرهٻ پیٳبیف، ٲ

ٶبٲس. ثسیٵ ٲٗٷب ٦ٻ اَالٖبتی زضثبضٺ ٲتٛیطټب یب  ذهٹنیبت ی٧ؿبٴ، ٲی« ثطحؿت زازٺ ټبی ٲٹضزی

زضٶٽبیت ثٻ ی٥ ٲبتطیؽ زازٺ ټب زؾت ٦ٱ زٸ ٲٹضز )ٸ ٲٗٳٹال ذیٯی ثیف اظ ایٵ( رٳٕ آٸضی ٦طزٺ ٸ 

٦ٷیٱ یب ثب ضز ضا ثطحؿت ټط ٲتٛیط ٪طزآٸضی ٲیټبی ټطٲٹزی٫ط، نٟت یب ٸیػ٪یبضت ضؾیٱ. ثٻ ٖجٲی

ضؾیٱ. ثب ایٵ حب٬ تب ټب ٲیٳٹٖٻ ؾبذتٳٷس یب ٲؿتُیٯی اظ زازٺ٦ٷبض ټٱ ٪صاقتٵ ایٵ اَالٖبت، ثٻ ٲز

ضیٱ ٮعٸٲی ٶساضز ٦ٻ ٪طزآٸضی ربیی ٦ٻ ثتٹاٶیٱ ٸیػ٪ی ټطٲٹضز ضا ثطحؿت ټط ٲتٛیط ثٻ زؾت آٸ

ټبی ؾبذتٳٷس ؾبزٺ تطیٵ ضاٺ تٽیٻ ٲبتطیؽ زازٺ ؾبذتٳٷس ثبقس. اظ آٶزب ٦ٻ پطؾكٷبٲٻ ټب ذیٯیزازٺ

ضتب تٷٽب ت٧ٷی٥ زض ایٵ تطیٵ ت٧ٷی٥ ٲٹضز اؾتٟبزٺ زض تح٣ی١ پیٳبیف ٲی ثبقس، ٲب يطٸاؾت، ضایذ

 (.43: 1389ثبقس )زٸاؼ،ظٲیٷٻ ٶٳی

 جاهعِ آهاری تحمیك -9-9

٦بض٦ٷبٴ ٲٷ٣ُٻ ی٥، چٽبض، قف ٸ یبظزٺ ٲكتٳ٭ ثط ٦ٯیٻ  ربٲٗٻ آٲبضی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض ایٵ پػٸټف

 اؾت.قٽطزاضی قٽط ٦طد 

 

 حجن ًوًَِ -9-4

آٸضی ثركی اظ اٞطاز ٪طٸٺ اَالٖبت رٳٕ ی٧ی اظ قیٹٺ ټبی ٪طزآٸضی اَالٖبت ایٵ اؾت ٦ٻ تٷٽب اظ

اٶس. سٺسٺ ق٪طزز. ثٻ ٪ٹٶٻ ای ٦ٻ پبؾد ټب ٸ ذهٹنیبت آٴ ثبظتبة ٪طٸټی ثبقس ٦ٻ اظ ٲیبٴ آٴ ثط٪عی

٪یطی اًٖبی ٪طٸٺ اؾت. ان٭ اؾبؾی ٶٳٹٶٻتط اظ پیٳبیف تط ٸ آؾبٴثؿیبض اضظاٴ تط، ؾطیٕ ایٵ ٦بض
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ثطای زؾت یبثی ثٻ تٗساز ٸ حزٱ ٶٳٹٶٻ اٞطاز ٲٹضز ٲُبٮٗٻ اظ  (. 67: 1389ټٳیٵ ٶ٧تٻ اؾت )زٸاؼ، 

 ٞطٲٹ٬ ٦ٹ٦طاٴ اؾتٟبزٺ قسٺ اؾت.

N 3468( ; 12، 6، 4، ٦1بض٦ٷبٴ قٽطزاضی ٲٷ٣ُٻ : ربٲٗٻ آٲبضی )تٗساز 

P ; 50/0: احتٳب٬ ٸرٹز نٟت                                     

n                                               ; حزٱ ٶٳٹٶٻ :q ; 50/0: احتٳب٬ ٖسٰ ٸرٹز نٟت 

T ; 95زض ؾُح  96/1: يطیت اَٳیٷبٴ                       %d05/0ت احتٳبٮی ; : ز٢ 

  

 

 

 

 ٶٟط ذٹاټس ثٹز.262ثطاؾبؼ ٞطٲٹ٬ ٦ٹ٦طاٴ، زض ایٵ پػٸټف رٳٗیت ٶٳٹٶٻ ٲب 

 

 ضیَُ ًوًَِ گیزی -9-5

ثٷسی قسٺ ٪یطی َج٣ٻثٷسی قسٺ اؾت. ٶٳٹٶٻ٪یطی اظ ٶٹٔ تهبزٞی َج٣ٻضاټجطز ٲٹضز ٶٓط زض ٶٳٹٶٻ

-ٸز. ایٵ ٶٹٔ ٶٳٹٶٻضطٶٳٹٶٻ الظٰ ثبقس، ثٻ ٦بض ٲیضٸی٧طزی اؾت ٦ٻ ټط٪بٺ ثبظٶٳبیی ٲٷبؾت ی٥ ظی

سٺ اؾت؛ یٗٷی اظ ٦ٷس ٦ٻ ټط ٶٳٹٶٻ اظ ظیطٲزٳٹٖٻ ټٳ٫ٷی اظ رٳٗیت ثٻ زؾت آٲ٪یطی تًٳیٵ ٲی

 (.133-132: 1384ټبی ٲكبثٻ )زی ٸیٳط؛ آضزٸٲیٷی٥،رٳٗیتی ثب ٸیػ٪ی

ٶٳٹٶٻ  ای ٲُج١طحٯٻ٪یطی چٷس ٲاؾت ٦ٻ ثب اؾتٟبزٺ اظ ضٸـ ٶٳٹٶٻ ثط ایٵ پػٸټف ؾٗیایٵ زض

 ٲٷب١َت٧ٟی٥ ٲرتٯٝ ٸ ثب تٹرٻ ثٻ  ٲٷب١َزض  ٦بض٦ٷبٴ. ثسیٵ نٹضت ٦ٻ اثتسا تٗساز اٶتربة قٹز

ربٲٗٻ آٲبضی ٸ ضزٺ قٛٯی اظ ٦٭ رٳٗیت  ٲٷ٣ُٻثطآٸضز قٹز، ؾپؽ ثب تٹرٻ ثٻ ؾٽٱ رٳٗیت ټط 

 .ٶٳٹٶٻ اٶتربة قٹزتهبزٞی ثب قیٹٺ ایی  اٞطاز، 
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 ٍاحد تحلیل -9-6

٪یطز ٦ٻ ٲی تٹاٶس ربٲٗٻ، ٪طٸٺ یب ٞطز ثبقس. ٸاحسی اؾت ٦ٻ ٲٹضز ؾٷزف ٢طاض ٲی ٭ آٴٸاحس تحٯی

آٸضی قسٺ الظٰ زض ؾُح ٞطزی ٸ اظ اٞطاز رٳٕایٵ تح٣ی١ زض ؾُح ذطز ٸ ٞطز ثٹزٺ ٸ اَالٖبت 

 اؾت؛ ظیطا ثبیس ټط ٞطز ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪یطز.

 

 ابشار تحمیك -9-7

ټب قبٲ٭: پطؾكٷبٲٻ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی، قٹز. ایٵ پطؾكٷبٲٻتٟبزٺ ٲیؾزض ایٵ تح٣ی١ اظ اثعاض پطؾكٷبٲٻ ا

 پطؾكٷبٲٻ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٸ پطؾكٷبٲٻ ٲٹ٣ٞیت ؾبظٲبٶی ټؿتٷس.

. ایٵ پطؾكٷبٲٻ ٦ٷس یٲ: ایٵ پطؾكٷبٲٻ، ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ٞطز ضا زض ؾٻ قبذم اضظیبثی بلَغ ساسهاًی

ثٯٹ٘ ٞطایٷسی قبذم (، 8تب  1االت ثٯٹ٘ ٞطزی )ؾٹقبذم ٲٹٮٟٻ ٲی ثبقس.  3ؾٹا٬ ٸ 24زاضای 

(. ٶٳطٺ زټی ثط اؾبؼ ٲ٣یبؼ ٮی٧طت 24تب  17ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی )ؾٹاالت قبذم ( ٸ 16تب  9)ؾٹاالت

، 2ثب يطیت  "٦ٱ"، 3ثب يطیت  "ٲتٹؾٍ"، 4ثب يطیت  "ظیبز"، 5ثب يطیت  "ذیٯی ظیبز"پبؾد ټبی

 قٹٶس.ٲحبؾجٻ ٲی 1ثب يطیت  "ذیٯی ٦ٱ"ٸ 

ایٵ پطؾكٷبٲٻ، ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٞطز ضا زض ټكت قبذم اضظیبثی  :کیفیت سًدگی کاری 

ٲٹٮٟٻ ٲی  8ؾٹا٬ ٸ  30( ؾبذتٻ قس. ایٵ پطؾكٷبٲٻ زاضای ٦1998ٻ ثط اؾبؼ ٲس٬ ٸاٮتٹٴ ) ٦ٷس یٲ

 قبذم ٲحیٍ ٦بضی ایٳٵ ٸ ثٽساقتی(، 3تب  1)ؾٹاالت  قبذم پطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞیثبقس. 

ٲیٵ ٞطنت ضقس ٸ أقبذم ت(، 10تب  7)ؾٹاالت اٶؿبٶی یټب تیثٯقبذم تٹؾٗٻ ٢ب،  (6تب  4)ؾٹاالت 

قبذم (، 19تب  16)ؾٹاالت  (، قبذم ًٞبی ٦ٯی ٦بض ٸ ظٶس٪ی15تب  11)ؾٹاالت  اٲٷیت ٲساٸٰ

 ٪طایی زض ؾبظٲبٴقبذم ٢بٶٹٴ،  (23تب  20)ؾٹاالت  ی٧پبضچ٫ی ٸ اٶؿزبٰ ارتٳبٖی زض ؾبظٲبٴ

زټی ثط اؾبؼ (. ٶٳطٺ30تب  29)ؾٹاالت  ٶس٪ی ٦بضیقبذم ٶ٣ف ارتٳبٖی ظ(، 28تب  24)ؾٹاالت 

، 3ثب يطیت  "ٲتٹؾٍ"، 4ثب يطیت  "ظیبز"، 5ثب يطیت  "ذیٯی ظیبز"ټبیپبؾدٲ٣یبؼ ٮی٧طت 

 ٲحبؾجٻ ٲی قٹٶس. 1ثب يطیت  "ذیٯی ٦ٱ"، ٸ 2ثب يطیت  "٦ٱ"
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. ایٵ ٦ٷس یٲ: ایٵ پطؾكٷبٲٻ،ٲٹ٣ٞیت ؾبظٲبٶی ٞطز ضا زض ؾٻ قبذم اضظیبثی هَفمیت ساسهاًی

اٶُٗبٜ قبذم (، 6تب  1ؾطٖت )ؾٹاالت قبذم ٲٹٮٟٻ ٲی ثبقس.  3ؾٹا٬ ٸ 20پطؾكٷبٲٻ زاضای 

(. ٶٳطٺ زټی ثط اؾبؼ ٲ٣یبؼ ٮی٧طت 20تب  11اٶؿزبٰ )ؾٹاالت قبذم ( ٸ 10تب  7پصیطی )ؾٹاالت

، 2ثب يطیت  "٦ٱ"، 3ثب يطیت  "ٲتٹؾٍ"، 4ثب يطیت  "ظیبز"، 5ثب يطیت  "ذیٯی ظیبز"پبؾد ټبی

 ٲحبؾجٻ ٲی قٹٶس. 1ثب يطیت  "ذیٯی ٦ٱ"ٸ 

 

 رٍش تجشیِ تحلیل دادُ ّا -9-8

اٞعاض  ٪طزز. زض ایٵ ٶطٰٲٹضز پطزاظـ ٲی  spssټب ثب اؾتٟبزٺ اظ ثؿتٻ ٶطٰ اٞعاض زض ایٵ تح٣ی١ زازٺ

ثطحؿت ؾُٹح ؾٷزف ټط ی٥ اظ ٲتٛیطټب، چ٫ٹٶ٫ی ضٸاثٍ ثیٵ ٲتٛیطټب ٲٹضز ثطضؾی ٸ آظٲٹٴ ٢طاض 

 نٹضت ذٹاټس ٪طٞت.ټب زض زٸ ؾُح تٹنیٝ ٸ تجییٵ  زازٺ ٪یطز. تحٯی٭ ٲی

زض ؾُح تجییٵ ثٻ ثطضؾی ضٸاثٍ ذٹاټیٱ پطزاذت.  زض ؾُح تٹنیٝ، اثتسا ثٻ تٹنیٝ ٲتٛیطټبی 

ٲتٛیطټب پطزاذتٻ ٸ زض ٶٽبیت ثطای ؾٷزف احط ٦٭ ٲؿت٣٭ ٸاضز قسٺ زض ٲس٬ اظ تحٯی٭ ض٪طؾیٹٴ 

 قس. ذٹاټس اؾتٟبزٺ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

 

 

 

 

 

 

 چْارم:فصل 

 تحلیل یافتِ ّاتجشیِ ٍ  
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 همدهِ -4-7

ټب ثٻ  ټب اؾت. زض ٢ؿٳت تٹنیٝ زازٺ ټب ٸ تحٯی٭ زازٺ ایٵ ٞه٭ قبٲ٭ زٸ ٢ؿٳت ٖٳسٺ تٹنیٝ زازٺ

ټبی تٹنیٟی پطزاذتٻ قس. زض ٢ؿٳت تحٯی٭  تٹنیٝ ٲتٛیطټبی پػٸټف تٹؾٍ تٹظیٕ ٞطاٸاٶی ٸ آٲبضٺ

ټب، ٶطٲب٬ ثٹزٴ )تٹظیٕ  پطزاذتٻ قس. ٢ج٭ اظ آظٲٹٴ ٞطيیٻ ټبی تح٣ی١ ټب ثٻ ثطضؾی ٞطيیٻ زازٺ

ای ثطضؾی  اؾٳیطٶٹٜ ی٥ ٶٳٹٶٻ -َجیٗی زاقتٵ( ٲتٛیطټبی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ تٹؾٍ آظٲٹٴ ٦ٹٮٳٹ٪ٹضٸٜ

ټب ثط٢طاض ثٹز. ثطای ثطضؾی ٞطيیبت ثٻ زٮی٭ ٶطٲب٬ ثٹزٴ ٲتٛیطټبی ٲٹضز  قس. ٞطو ٶطٲب٬ ثطای ٲتٛیط

ټب اظ  ض٪طؾیٹٴ چٷس ٲتٛیطٺ اؾتٟبزٺ قس. ثطای تزعیٻ ٸ تحٯی٭ زازٺٸ بٮٗٻ اظ ټٳجؿت٫ی پیطؾٹٴ ٲُ

زض ٶٓط ٪طٞتٻ قس. الظٰ ثٻ ش٦ط  05/0اؾتٟبزٺ قس ٸ ؾُح ٲٗٷی زاضی  20ٸیطاؾت  spssاٞعاض   ٶطٰ

 پطؾكٷبٲٻ نٹضت ٪طٞتٻ اؾت.  136ټب زض ایٵ ٞه٭ ثط اؾبؼ  اؾت ٦ٻ تٳبٰ ثطضؾی

 

 

 ٍضعیت هتغیزّای تحمیك -4-2

 یت هتغیز کیفیت سًدگی کاریٍضع -4-2-7

٦یٟیت ټبی پطؾكٷبٲٻ ټبی ټٳٻ ؾٹا٬اظ َطی١ ٲحبؾجٻ رٳٕ ٶٳطٺ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٶٳطٺ ٲتٛیط 

، ٦ٱ، ٦ٱحبن٭ قسٺ اؾت ٸ ثطای تٹنیٝ ایٵ ٲتٛیط ٶٳطات آٴ ثٻ پٷذ ضزٺ ذیٯی ظٶس٪ی ٦بضی 

زضنس(  7/0ٶٟط ) 1 پبؾر٫ٹ ٲٹضز ثطضؾی، 136ت٣ؿیٱ ٪طزیس. اظ ثیٵ  ظیبزٸ ذیٯی  ظیبزٲتٹؾٍ، 

ٶٟط  34زضنس( ٲتٹؾٍ،  50ٶٟط ) 68زضنس( ٦ٱ،  1/19ٶٟط ) ٦26یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ضا ذیٯی ٦ٱ، 

 1-4اٶس )رسٸ٬ ظیبز ش٦ط ٦طزٺضا ذیٯی  ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضیزضنس(  1/5ٶٟط ) 7زضنس( ظیبز ٸ  25)

 (.2-4ٸ  1-4ٸ ٶٳٹزاض 
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 : تَسیع فزاٍاًی کیفیت سًدگی کاری7-4جدٍل 

 ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٞطاٸاٶی زضنس ٞطاٸاٶی نس ٞطاٸاٶی تزٳٗیزض

 ذیٯی ٦ٱ 1 7/0 7/0

 ٦ٱ 26 1/19 9/19

 ٲتٹؾٍ 68 0/50 9/69

 ظیبز 34 0/25 9/94

 ذیٯی ظیبز 7 1/5 0/100

 ٦٭ 136 0/100 -

 

 

 کیفیت سًدگی کاری: درصد فزاٍاًی 7-4ًوَدار 
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 دگی کاریکیفیت سً: هٌحٌی تَسیع عبیعی 2-4ًوَدار 
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 ّای آى:هتغیز کیفیت سًدگی کاری ٍ هَلفِ ًوزُ ّای  -4-2-2

 

 ّای آىتَصیفی کیفیت سًدگی کاری ٍ هَلفِ: آهارُ ّای  2-4جدٍل 

 ٲتٛیط

 آٲبضٺ
٦یٟیت ظٶس٪ی 

 ٦بضی

پطزاذت 

 ٲٷهٟبٶٻ

 ی٦بض ٍیٲح

 یٸ ثٽساقت ٳٵیا

 یټب تیتٹؾٗٻ ٢بثٯ

 یاٶؿبٶ

ٞطنت  ٵیتأٲ

 تیٲٷضقس ٸ ا

 ٲساٸٰ

 136136 136 136 136 تٗساز

 08/395/2 84/2 19/3 16/3 ٲیبٶ٫یٵ

 96/23 66/2 3 20/3 ٲیبٶٻ

 9/23/3 6/3 3 6/3 ٲس

 639/0804/0 043/1 023/1 807/0 اٶحطاٜ ٲٗیبض

 -484/0031/0 231/0 019/0 042/0 چٹٮ٫ی

 -214/0643/0 918/0- 826/0- 096/0 ٦كیس٪ی

 6/11 1 1 1 ٦ٳتطیٵ

 9/45 5 5 5 ثیكتطیٵ
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ّای آىتَصیفی کیفیت سًدگی کاری ٍ هَلفِ: آهارُ ّای  2-4اداهِ جدٍل 

 ٲتٛیط

 آٲبضٺ
 ی٦ٯ یًٞب

 یظٶس٪

ٸ اٶؿزبٰ  ی٧پبضچ٫ی

  یارتٳبٖ

 یی٢بٶٹٴ ٪طا

 زض ؾبظٲبٴ

 ٸاثؿت٫ی

 یظٶس٪ یارتٳبٖ

 ی٦بض

 136136 136 136 تٗساز

 98/222/3 05/3 19/3 ٲیبٶ٫یٵ

 325/3 3 50/3 ٲیبٶٻ

 32/3 3 5/3 ٲس

 790/0757/0 732/0 036/1 اٶحطاٜ ٲٗیبض

 -117/0158/0- 545/0 120/0 چٹٮ٫ی

 -389/0- 099/0 330/0-358/0 ٦كیس٪ی

 2/12/1 6/1 1 ٦ٳتطیٵ

 55 5 5 ثیكتطیٵ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 آى: ّایهَلفِ بزرسی تَسیع هتغیز کیفیت سًدگی کاری ٍ  -4-2-9

ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾت ٲیبٶ٫یٵ  3-4ای ټب  ٦ٻ زض ٶٳٹزاض رٗجٻحٯی٭ زازٺثب تٹرٻ ثٻ تزعیٻ ٸ ت

 (.3-4)ٶٳطٺ ثبالتط اظ ٲتٹؾٍ( ٲی ثبقس )ٶٳٹزاض  08/3ثطاثط ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ټٳؿبٴ قسٺ  ٲتٛیط 

 

 

 ّایهَلفِ ٍ ًوَدارجعبِ ای بزای همایسِ تَسیع هتغیز کیفیت سًدگی کاری -9-4ًوَدار

 آى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ٍضعیت هتغیز بلَغ ساسهاًی  -4-2-4

ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی اظ َطی١ ٲحبؾجٻ رٳٕ ٶٳطٺ ټبی ټٳٻ ؾٹا٬ ټبی پطؾكٷبٲٻ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ٶٳطٺ ٲتٛیط 

ٸ  ظیبز، ٲتٹؾٍ، ٦ٱ، ٦ٱحبن٭ قسٺ اؾت ٸ ثطای تٹنیٝ ایٵ ٲتٛیط ٶٳطات آٴ ثٻ پٷذ ضزٺ ذیٯی 

ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ضا زضنس(  4/4ٶٟط) 6ٲٹضز ثطضؾی،  پبؾر٫ٹ 136ت٣ؿیٱ ٪طزیس. اظ ثیٵ  ظیبزذیٯی 

زضنس( ظیبز ٸ  8/22ٶٟط ) 31زضنس( ٲتٹؾٍ،  9/52ٶٟط ) 72زضنس( ٦ٱ،  8/11ٶٟط ) 16ذیٯی ٦ٱ، 

 (.2-4ٸ  1-4ٸ ٶٳٹزاض  1-4اٶس )رسٸ٬ ظیبز ش٦ط ٦طزٺضا ذیٯی  ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶیزضنس(  1/8ٶٟط ) 11

 : تَسیع فزاٍاًی بلَغ ساسهاًی9-4جدٍل 

 ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ٞطاٸاٶی زضنس ٞطاٸاٶی نس ٞطاٸاٶی تزٳٗیزض

 ذیٯی ٦ٱ 6 4/4 4/4

 ٦ٱ 16 8/11 2/16

 ٲتٹؾٍ 72 9/52 1/69

 ظیبز 31 8/22 9/91

 ذیٯی ظیبز 11 1/8 0/100

 ٦٭ 136 0/100 -

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 بلَغ ساسهاًی: درصد فزاٍاًی 4-4ًوَدار 

 

 

 بلَغ ساسهاًی: هٌحٌی تَسیع عبیعی 5-4ًوَدار 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ّای آى:ّای هتغیز بلَغ ساسهاًی ٍ هؤلفِ ًوزُ -4-2-5

 ّای آىّای تَصیفی بلَغ ساسهاًی ٍ هَلفِ: آهارُ 4-4جدٍل 

 ٲتٛیط

 آٲبضٺ
 یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ یٷسیثٯٹ٘ ٞطا یثٯٹ٘ ٞطز ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی

 136136 136 136 تٗساز

12/308/309/3 18/3 ٲیبٶ٫یٵ

 06/312/312/325/3 ٲیبٶٻ

7/26/32/3 5/3 ٲس

696/0839/0887/0 689/0 اٶحطاٜ ٲٗیبض

076/0-009/0 186/0--03/0 چٹٮ٫ی

587/0548/0-425/0- 118/0 ٦كیس٪ی

2/111/1 3/1 ٦ٳتطیٵ

555 5 ثیكتطیٵ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

  48 

 

 ّای آى:َسیع هتغیز بلَغ ساسهاًی ٍ هَلفِبزرسی ت -4-2-6

ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾت ٲیبٶ٫یٵ  6-4ب  ٦ٻ زض ٶٳٹزاض رٗجٻ ای ټثب تٹرٻ ثٻ تزعیٻ ٸ تحٯی٭ زازٺ

 (.6-4ثبقس )ٶٳٹزاض )ٶٳطٺ ثبالتط اظ ٲتٹؾٍ( ٲی 12/3 ثطاثطثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ټٳؿبٴ قسٺ  ٲتٛیط 

 

 

 ّای آىٍ هَلفِ ًوَدارجعبِ ای بزای همایسِ تَسیع هتغیز بلَغ ساسهاًی -6-4ًوَدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 هتغیزّابزرسی فزض ًزهال بَدى  -4-9

 ّای آسهَى کلوَگزف اسویزًف بزای بزرسی فزض ًزهال بَدى بَدى هتغیزّاآهارُ -5-4جدٍل 

 ٲٗٷی زاضی آظٲٹٴ ٦ٯٳٹ٪طٜ اؾٳیطٶٝ ٲتٛیط

 180/0 097/1 ی٦بض یظٶس٪ تیٟی٦

 209/0 062/1 یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ

 

ٲی ثبقس  05/0ح ٦ٯٳٹ٪طٜ اؾٳیطٶٝ زض ٲتٛیطټب ثیكتط اظ ؾُثب تٹرٻ ثٻ ایٷ٧ٻ ٲٗٷی زاضی اظٲٹٴ 

تح٣ی١ زاضای تٹظیٕ ٶطٲب٬ تٹاٴ ٪ٟت ٲتٛیطټبی طيیٻ نٟط ضز ٶٳی قٹز زض ٶتیزٻ ٲیثٷبثطایٵ ٞ

اؾتٟبزٺ  ظ يطایت ټٳجؿت٫ی پیطؾٹٴ ټبی تح٣ی١ اٷبثطایٵ رٽت آظٲٹٴ ټٳجؿت٫ی ٞطيیٻټؿتٷس ث

 قسٺ اؾت.

   بزرسی فزضیِ اصلی تحمیك: -4-4

 .دارد ٍجَد ضْزداری کزج رابغِدر  یساسهاً با بلَغ یکار یسًدگ تیفیک بیي -4-4-7

H0  قٽطزاضی ٦طد ضاثُٻ ٸرٹز ٶساضززض  یثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ی٦بض یظٶس٪ تیٟی٦: ثیٵ. 

H1  قٽطزاضی ٦طد ضاثُٻ ٸرٹز زاضززض  یثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ی٦بض یظٶس٪ تیٟی٦: ثیٵ. 

 تیٟی٦ٲتٛیط زٸ  یت ټٳجؿت٫ی آظٲٹٴ پیطؾٹٴ ثیٵتحٯی٭ زازٺ ټب ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ يطتزعیٻ ٸ 

ٸ ٦ٹچ٧تط  ٦001/0ٳتط اظ  )ٲٗٷی زاضی( pٲ٣ساض ثب  ٸ 377/0ثطاثط ثٻ  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ٸ ی٦بض یظٶس٪

، ٮصا زض ایٵ ؾُح ٞطواست 05/0 اظ ؾُح ٲٗٷی زاضی
0Hقٹز ٸ زض یٗٷی ٖسٰ ٸرٹز ضاثُٻ ضز ٲی

اضی ٸرٹز زاضز. ضاثُٻ ٲٗٷی زقٽطزاضی ٦طد زض  یثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ی٦بض یظٶس٪ تیٟی٦ ٶتیزٻ ثیٵ

( ٲٹضز 10-4ایٵ ٲُٯت ثب تٹرٻ ثٻ ٶحٹٺ پطا٦ٷس٪ی ٶ٣بٌ ٸ ټٳچٷیٵ ذٍ ثطاظـ قسٺ زض ٶٳٹزاض )

تأییس اؾت. زض يٳٵ ٲخجت ثٹزٴ يطایت ټٳجؿت٫ی ٸ قیت ذٍ ثطاظـ قسٺ ٶكبٴ اظ ضاثُٻ ٲؿت٣یٱ 

ؾت ثٻ ( ا2R;178/0) 178/0ثیٵ ایٵ زٸ ٲتٛیط اؾت. ټٳچٷیٵ يطیت تٗییٵ ثیٵ زٸ ٲتٛیط ثطاثط 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

  52 

تجییٵ  ی٦بض یظٶس٪ تیٟی٦ثٻ ٸؾیٯٻ قٽطزاضی ٦طد زض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ زضنس تٛییطات 8/17ٖجبضتی 

 (10-4ٸ ٶٳٹزاض  8-4قٹز )رسٸ٬ ٲی

 یسًدگ تیفیکّای آسهَى ّوبستگی پیزسَى هزبَط بِ رابغِ بیي : آهار6ُ-4جدٍل 

 ضْزداری کزجدر  یبا بلَغ ساسهاً یکار

 سازمانی بلوغ متغير

 وجود پيرسون آزمون

 رابطه

 نوع

 کيفيت رابطه

 زندگی

 کاری

 ضريب

 همبستگي

 معني

 داري

 تعداد

377/0001/0136مستقيم دارد 

 

ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٲكبټسٺ  10-4ا٦ٷف تٹرٻ: ثب تٹرٻ ثٻ ٶحٹٺ پطا٦ٷس٪ی ٶ٣بٌ زض ٶٳٹزاض پط    

ٶیع اٞعایف ضی ٦طد قٽطزازض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ی،٦بض یظٶس٪ تیٟی٦قٹز ثب ثبال ضٞتٵ ٶٳطات ٲی

 ٦ٷس ٦ٻ ٶكبٴ اظ ٸرٹز ضاثُٻ ٲؿت٣یٱ ثیٵ ایٵ زٸ ٲتٛیط اؾت.پیسا ٲی

 

 ضْزداری کزجدر  یبا بلَغ ساسهاً یکار یسًدگ تیفیک: ًوَدار پزاکٌص بیي 7-4ًوَدار 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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   بزرسی فزضیِ ّای فزعی تحمیك: -4-5

 ٍجَد کزج رابغِ ضْزداریدر  یپزداخت هٌصفاًِ ٍ کافی با بلَغ ساسهاً بیي -4-5-7

 .دارد

H0  قٽطزاضی ٦طد ضاثُٻ ٸرٹز ٶساضززض  یپطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞی ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ: ثیٵ. 

H1  قٽطزاضی ٦طد ضاثُٻ ٸرٹز زاضززض  یپطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞی ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ: ثیٵ. 

پطزاذت  ٲتٛیطیت ټٳجؿت٫ی آظٲٹٴ پیطؾٹٴ ثیٵ زٸ زټس ٦ٻ يطتحٯی٭ زازٺ ټب ٶكبٴ ٲیتزعیٻ ٸ 

ٸ ٦ٹچ٧تط  ٦001/0ٳتط اظ  )ٲٗٷی زاضی( pٲ٣ساض ثب  ٸ 356/0ثطاثط  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ٸٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞی 

، ٮصا زض ایٵ ؾُح ٞطواؾت 05/0 اظ ؾُح ٲٗٷی زاضی
0H یٗٷی ٖسٰ ٸرٹز ضاثُٻ ضز ٲی قٹز ٸ زض

ی ٸرٹز زاضز. ضاثُٻ ٲٗٷی زاضقٽطزاضی ٦طد زض  یپطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞی ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ٶتیزٻ ثیٵ

( ٲٹضز 12-4ایٵ ٲُٯت ثب تٹرٻ ثٻ ٶحٹٺ پطا٦ٷس٪ی ٶ٣بٌ ٸ ټٳچٷیٵ ذٍ ثطاظـ قسٺ زض ٶٳٹزاض )

تأییس اؾت. زض يٳٵ ٲخجت ثٹزٴ يطایت ټٳجؿت٫ی ٸ قیت ذٍ ثطاظـ قسٺ ٶكبٴ اظ ضاثُٻ ٲؿت٣یٱ 

ثٻ  ( اؾت2R;128/0) 128/0ثیٵ ایٵ زٸ ٲتٛیط اؾت. ټٳچٷیٵ يطیت تٗییٵ ثیٵ زٸ ٲتٛیط ثطاثط 

پطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞی ثٻ ٸؾیٯٻ قٽطزاضی ٦طد زض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ زضنس تٛییطات 8/12ٖجبضتی 

 (12-4ٸ ٶٳٹزاض  10-4تجییٵ ٲی قٹز )رسٸ٬ 

پزداخت هٌصفاًِ ٍ کافی با بلَغ ّای آسهَى ّوبستگی پیزسَى هزبَط بِ رابغِ بیي : آهار7ُ-4جدٍل 

 ضْزداری کزجدر  یساسهاً

 یٶثٯٹ٘ ؾبظٲب ٲتٛیط

 پیطؾٹٴ آظٲٹٴ

ٸرٹز 

 ضاثُٻ
پطزاذت  ٶٹٔ ضاثُٻ

ٲٷهٟبٶٻ ٸ 

 ٦بٞی

يطیت 

 ټٳجؿت٫ی

ٲٗٷی 

 زاضی
 تٗساز

356/0001/0136ٲؿت٣یٱ زاضز 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٲكبټسٺ  12-4ا٦ٷف تٹرٻ: ثب تٹرٻ ثٻ ٶحٹٺ پطا٦ٷس٪ی ٶ٣بٌ زض ٶٳٹزاض پط    

ٶیع قٽطزاضی ٦طد زض  یٹ٘ ؾبظٲبٶثٯ ،پطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞیقٹز ثب ثبال ضٞتٵ ٶٳطات ٲی

٦ٷس ٦ٻ ٶكبٴ اظ ٸرٹز ضاثُٻ ٲؿت٣یٱ ثیٵ ایٵ زٸ ٲتٛیط اؾت.اٞعایف پیسا ٲی

 

ضْزداری در  یپزداخت هٌصفاًِ ٍ کافی با بلَغ ساسهاً: ًوَدار پزاکٌص بیي 8-4ًوَدار 

 کزج

 غِضْزداری کزج رابدر  یهحیظ کاری ایوي ٍ بْداضتی با بلَغ ساسهاً بیي -4-5-2

 .دارد ٍجَد

H0  قٽطزاضی ٦طد ضاثُٻ ٸرٹز ٶساضززض  یٲحیٍ ٦بضی ایٳٵ ٸ ثٽساقتی ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ: ثیٵ. 

H1  قٽطزاضی ٦طد ضاثُٻ ٸرٹز زاضززض  یٲحیٍ ٦بضی ایٳٵ ٸ ثٽساقتی ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ: ثیٵ. 

حیٍ ٲٲتٛیط یت ټٳجؿت٫ی آظٲٹٴ پیطؾٹٴ ثیٵ زٸ تحٯی٭ زازٺ ټب ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ يطتزعیٻ ٸ 

ٸ  ٦001/0ٳتط اظ  )ٲٗٷی زاضی( pٲ٣ساض ثب  ٸ 305/0ثطاثط  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ٸ٦بضی ایٳٵ ٸ ثٽساقتی 

زض ایٵ ؾُح ٞطو ، ٮصااؾت 05/0 ٦ٹچ٧تط اظ ؾُح ٲٗٷی زاضی
0Hیٗٷی ٖسٰ ٸرٹز ضاثُٻ ضز ٲی-

 ضاثُٻ ٲٗٷیقٽطزاضی ٦طد زض  یٲحیٍ ٦بضی ایٳٵ ٸ ثٽساقتی ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ قٹز ٸ زض ٶتیزٻ ثیٵ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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زاضی ٸرٹز زاضز. ایٵ ٲُٯت ثب تٹرٻ ثٻ ٶحٹٺ پطا٦ٷس٪ی ٶ٣بٌ ٸ ټٳچٷیٵ ذٍ ثطاظـ قسٺ زض ٶٳٹزاض 

( ٲٹضز تأییس اؾت. زض يٳٵ ٲخجت ثٹزٴ يطایت ټٳجؿت٫ی ٸ قیت ذٍ ثطاظـ قسٺ ٶكبٴ اظ 4-13)

 079/0ضاثُٻ ٲؿت٣یٱ ثیٵ ایٵ زٸ ٲتٛیط اؾت. ټٳچٷیٵ يطیت تٗییٵ ثیٵ زٸ ٲتٛیط ثطاثط 

(079/0;2R)  ٲحیٍ ثٻ ٸؾیٯٻ قٽطزاضی ٦طد زض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ زضنس تٛییطات 9/7اؾت ثٻ ٖجبضتی

 (13-4ٸ ٶٳٹزاض  11-4تجییٵ ٲی قٹز )رسٸ٬ ٦بضی ایٳٵ ٸ ثٽساقتی 

 

هحیظ کاری ایوي ٍ بْداضتی با ّای آسهَى ّوبستگی پیزسَى هزبَط بِ رابغِ بیي : آهار8ُ-4جدٍل 

 ضْزداری کزجدر  یبلَغ ساسهاً

 یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ٲتٛیط

 پیطؾٹٴ آظٲٹٴ

ٸرٹز 

 ضاثُٻ
ٲحیٍ  ٶٹٔ ضاثُٻ

٦بضی ایٳٵ 

 ٸ ثٽساقتی

يطیت 

 ټٳجؿت٫ی

ٲٗٷی 

 زاضی
 تٗساز

305/0001/0136ٲؿت٣یٱ زاضز 

 

ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٲكبټسٺ ٲی  13-4تٹرٻ: ثب تٹرٻ ثٻ ٶحٹٺ پطا٦ٷس٪ی ٶ٣بٌ زض ٶٳٹزاض پطا٦ٷف     

ٶیع قٽطزاضی ٦طد زض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ،ٳٵ ٸ ثٽساقتیٲحیٍ ٦بضی ایقٹز ثب ثبال ضٞتٵ ٶٳطات 

 ٦ٷس ٦ٻ ٶكبٴ اظ ٸرٹز ضاثُٻ ٲؿت٣یٱ ثیٵ ایٵ زٸ ٲتٛیط اؾت.اٞعایف پیسا ٲی

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در  یهحیظ کاری ایوي ٍ بْداضتی با بلَغ ساسهاً: ًوَدار پزاکٌص بیي 9-4ًوَدار 

 ضْزداری کزج

 

 ضْزداری کزج رابغِدر  یاسهاًتاهیي فزصت رضد ٍ اهٌیت هداٍم با بلَغ س بیي -4-5-9

 .دارد ٍجَد

H0  قٽطزاضی ٦طد ضاثُٻ ٸرٹز ٶساضززض  یتبٲیٵ ٞطنت ضقس ٸ اٲٷیت ٲساٸٰ ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ: ثیٵ. 

H1  قٽطزاضی ٦طد ضاثُٻ ٸرٹز زاضززض  یتبٲیٵ ٞطنت ضقس ٸ اٲٷیت ٲساٸٰ ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ: ثیٵ. 

تبٲیٵ ٲتٛیط جؿت٫ی آظٲٹٴ پیطؾٹٴ ثیٵ زٸ یت ټٳزټس ٦ٻ يطټب ٶكبٴ ٲیتزعیٻ ٸ تحٯی٭ زازٺ

٦ٳتط اظ  )ٲٗٷی زاضی( pٲ٣ساض ثب  ٸ 233/0 با ثطاثط یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ٸٞطنت ضقس ٸ اٲٷیت ٲساٸٰ 

، ٮصا زض ایٵ ؾُح ٞطوټؿتٷس 05/0 ٸ ٦ٹچ٧تط اظ ؾُح ٲٗٷی زاضی 008/0ٸ  006/0
0H یٗٷی

زض  یاٲٷیت ٲساٸٰ ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ تبٲیٵ ٞطنت ضقس ٸ قٹز ٸ زض ٶتیزٻ ثیٵٖسٰ ٸرٹز ضاثُٻ ضز ٲی

ضاثُٻ ٲٗٷی زاضی ٸرٹز زاضز. ایٵ ٲُٯت ثب تٹرٻ ثٻ ٶحٹٺ پطا٦ٷس٪ی ٶ٣بٌ ٸ ټٳچٷیٵ قٽطزاضی ٦طد 

( ٲٹضز تأییس اؾت. زض يٳٵ ٲخجت ثٹزٴ يطایت ټٳجؿت٫ی ٸ 14-4ذٍ ثطاظـ قسٺ زض ٶٳٹزاض )

. ټٳچٷیٵ يطیت تٗییٵ ثیٵ قیت ذٍ ثطاظـ قسٺ ٶكبٴ اظ ضاثُٻ ٲؿت٣یٱ ثیٵ ایٵ زٸ ٲتٛیط اؾت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

  55 

قٽطزاضی زض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ زضنس تٛییطات 1/5( اؾت ثٻ ٖجبضتی 2R;051/0) 051/0زٸ ٲتٛیط ثطاثط 

 (14-4ٸ ٶٳٹزاض  12-4قٹز )رسٸ٬ تجییٵ ٲیتبٲیٵ ٞطنت ضقس ٸ اٲٷیت ٲساٸٰ ثٻ ٸؾیٯٻ ٦طد 

 

ي فزصت رضد ٍ اهٌیت هداٍم تاهیّای آسهَى ّوبستگی پیزسَى هزبَط بِ رابغِ بیي : آهار9ُ-4جدٍل 

 ضْزداری کزجدر  یبا بلَغ ساسهاً

 یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ٲتٛیط

 پیطؾٹٴ آظٲٹٴ

ٸرٹز 

 ضاثُٻ

ٶٹٔ 

 ضاثُٻ
تبٲیٵ 

ٞطنت ضقس 

ٸ اٲٷیت 

 ٲساٸٰ

يطیت 

 ټٳجؿت٫ی

ٲٗٷی 

 زاضی
 تٗساز

233/0006/0136ٲؿت٣یٱ زاضز 

 

ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٲكبټسٺ  14-4ٷف ٦تٹرٻ: ثب تٹرٻ ثٻ ٶحٹٺ پطا٦ٷس٪ی ٶ٣بٌ زض ٶٳٹزاض پطا    

قٽطزاضی ٦طد زض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ،تبٲیٵ ٞطنت ضقس ٸ اٲٷیت ٲساٸٰقٹز ثب ثبال ضٞتٵ ٶٳطات ٲی

 ٶیع اٞعایف پیسا ٲی ٦ٷس ٦ٻ ٶكبٴ اظ ٸرٹز ضاثُٻ ٲؿت٣یٱ ثیٵ ایٵ زٸ ٲتٛیط اؾت.

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در  یغ ساسهاًتاهیي فزصت رضد ٍ اهٌیت هداٍم با بلَ: ًوَدار پزاکٌص بیي 71-4ًوَدار 

 ضْزداری کزج

 

 .دارد ٍجَد ضْزداری کزج رابغِدر  یلاًًَگزایی در ساسهاى با بلَغ ساسهاً بیي  -4-5-4

H0  قٽطزاضی ٦طد ضاثُٻ ٸرٹز ٶساضززض  ی٢بٶٹٶ٫طایی زض ؾبظٲبٴ ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ: ثیٵ. 

H1  ٹز زاضزقٽطزاضی ٦طد ضاثُٻ ٸرزض  ی٢بٶٹٶ٫طایی زض ؾبظٲبٴ ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ: ثیٵ. 

٢بٶٹٶ٫طایی ٲتٛیط یت ټٳجؿت٫ی آظٲٹٴ پیطؾٹٴ ثیٵ زٸ زټس ٦ٻ يطتحٯی٭ زازٺ ټب ٶكبٴ ٲیتزعیٻ ٸ 

ٸ ٦ٹچ٧تط اظ  ٦002/0ٳتط اظ  )ٲٗٷی زاضی( pٲ٣ساض ثب  ٸ 261/0ثطاثط  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ٸزض ؾبظٲبٴ 

، ٮصا زض ایٵ ؾُح ٞطوټؿتٷس 05/0 ؾُح ٲٗٷی زاضی
0Hٹز ٸ زض قیٗٷی ٖسٰ ٸرٹز ضاثُٻ ضز ٲی

ضاثُٻ ٲٗٷی زاضی ٸرٹز زاضز. قٽطزاضی ٦طد زض  ی٢بٶٹٶ٫طایی زض ؾبظٲبٴ ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ٶتیزٻ ثیٵ

( ٲٹضز 15-4ایٵ ٲُٯت ثب تٹرٻ ثٻ ٶحٹٺ پطا٦ٷس٪ی ٶ٣بٌ ٸ ټٳچٷیٵ ذٍ ثطاظـ قسٺ زض ٶٳٹزاض )

ؿت٣یٱ تأییس اؾت. زض يٳٵ ٲخجت ثٹزٴ يطایت ټٳجؿت٫ی ٸ قیت ذٍ ثطاظـ قسٺ ٶكبٴ اظ ضاثُٻ ٲ

( اؾت ثٻ 2R;07/0) 07/0ثیٵ ایٵ زٸ ٲتٛیط اؾت. ټٳچٷیٵ يطیت تٗییٵ ثیٵ زٸ ٲتٛیط ثطاثط 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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تجییٵ ٢بٶٹٶ٫طایی زض ؾبظٲبٴ ثٻ ٸؾیٯٻ قٽطزاضی ٦طد زض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ زضنس تٛییطات 7ٖجبضتی 

 (15-4ٸ ٶٳٹزاض  13-4قٹز )رسٸ٬ ٲی

 

لاًًَگزایی در ساسهاى با بلَغ رابغِ بیي  ّای آسهَى ّوبستگی پیزسَى هزبَط بِ: آهار71ُ-4جدٍل 

 ضْزداری کزجدر  یساسهاً

 یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ٲتٛیط

 پیطؾٹٴ آظٲٹٴ

ٸرٹز 

 ضاثُٻ

ٶٹٔ 

٢بٶٹٶ٫طایی  ضاثُٻ

 زض ؾبظٲبٴ

يطیت 

 ټٳجؿت٫ی

ٲٗٷی 

 زاضی
 تٗساز

261/0002/0136ٲؿت٣یٱ زاضز 

 

ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٲكبټسٺ  15-4ف ٷتٹرٻ: ثب تٹرٻ ثٻ ٶحٹٺ پطا٦ٷس٪ی ٶ٣بٌ زض ٶٳٹزاض پطا٦    

ٶیع اٞعایف قٽطزاضی ٦طد زض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ،٢بٶٹٶ٫طایی زض ؾبظٲبٴقٹز ثب ثبال ضٞتٵ ٶٳطات ٲی

 ٦ٷس ٦ٻ ٶكبٴ اظ ٸرٹز ضاثُٻ ٲؿت٣یٱ ثیٵ ایٵ زٸ ٲتٛیط اؾت.پیسا ٲی

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اری ضْزددر  یلاًًَگزایی در ساسهاى با بلَغ ساسهاً: ًوَدار پزاکٌص بیي 77-4ًوَدار 

 کزج

 

 

 .دارد ٍجَد ضْزداری کزج رابغِدر  یٍابستگی اجتواعی سًدگی کاری با بلَغ ساسهاً بیي

H0  قٽطزاضی ٦طد ضاثُٻ ٸرٹز ٶساضززض  یٸاثؿت٫ی ارتٳبٖی ظٶس٪ی ٦بضی ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ: ثیٵ. 

H1  قٽطزاضی ٦طد ضاثُٻ ٸرٹز زاضززض  یٸاثؿت٫ی ارتٳبٖی ظٶس٪ی ٦بضی ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ: ثیٵ. 

ٸاثؿت٫ی ٲتٛیط یت ټٳجؿت٫ی آظٲٹٴ پیطؾٹٴ ثیٵ زٸ زټس ٦ٻ يطټب ٶكبٴ ٲیتحٯی٭ زازٺتزعیٻ ٸ 

ٸ  ٦004/0ٳتط اظ  )ٲٗٷی زاضی( pٲ٣ساض ثب  ٸ 246/0ثطاثط  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ٸارتٳبٖی ظٶس٪ی ٦بضی 

، ٮصا زض ایٵ ؾُح ٞطوټؿتٷس 05/0 ٦ٹچ٧تط اظ ؾُح ٲٗٷی زاضی
0H یٗٷی ٖسٰ ٸرٹز ضاثُٻ ضز

ضاثُٻ قٽطزاضی ٦طد زض  یٸاثؿت٫ی ارتٳبٖی ظٶس٪ی ٦بضی ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ز ٸ زض ٶتیزٻ ثیٵقٹٲی

ٲٗٷی زاضی ٸرٹز زاضز. ایٵ ٲُٯت ثب تٹرٻ ثٻ ٶحٹٺ پطا٦ٷس٪ی ٶ٣بٌ ٸ ټٳچٷیٵ ذٍ ثطاظـ قسٺ زض 

( ٲٹضز تأییس اؾت. زض يٳٵ ٲخجت ثٹزٴ يطایت ټٳجؿت٫ی ٸ قیت ذٍ ثطاظـ قسٺ 16-4ٶٳٹزاض )

 053/0ثُٻ ٲؿت٣یٱ ثیٵ ایٵ زٸ ٲتٛیط اؾت. ټٳچٷیٵ يطیت تٗییٵ ثیٵ زٸ ٲتٛیط ثطاثط ٶكبٴ اظ ضا

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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(053/0;2R اؾت ثٻ ٖجبضتی )ثٻ ٸؾیٯٻ قٽطزاضی ٦طد زض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ زضنس تٛییطات 3/5

 (.16-4ٸ ٶٳٹزاض  14-4تجییٵ ٲی قٹز )رسٸ٬ ٸاثؿت٫ی ارتٳبٖی ظٶس٪ی ٦بضی 

 

ٍابستگی اجتواعی سًدگی کاری با پیزسَى هزبَط بِ رابغِ بیي  ّای آسهَى ّوبستگی: آهار77ُ-4جدٍل 

 ضْزداری کزجدر  یبلَغ ساسهاً

 یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ٲتٛیط

 پیطؾٹٴ آظٲٹٴ

ٸرٹز 

 ضاثُٻ

ٶٹٔ 

 ضاثُٻ
ٸاثؿت٫ی 

ارتٳبٖی 

ظٶس٪ی 

 ٦بضی

يطیت 

 ټٳجؿت٫ی

ٲٗٷی 

 زاضی
 تٗساز

246/0004/0136ٲؿت٣یٱ زاضز 

 

ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٲكبټسٺ  16-4ا٦ٷف پطا٦ٷس٪ی ٶ٣بٌ زض ٶٳٹزاض پطتٹرٻ: ثب تٹرٻ ثٻ ٶحٹٺ     

قٽطزاضی ٦طد زض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ،ٸاثؿت٫ی ارتٳبٖی ظٶس٪ی ٦بضیقٹز ثب ثبال ضٞتٵ ٶٳطات ٲی

 ٶیع اٞعایف پیسا ٲی ٦ٷس ٦ٻ ٶكبٴ اظ ٸرٹز ضاثُٻ ٲؿت٣یٱ ثیٵ ایٵ زٸ ٲتٛیط اؾت.

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در  یتواعی سًدگی کاری با بلَغ ساسهاًٍابستگی اج: ًوَدار پزاکٌص بیي 72-4ًوَدار 

 ضْزداری کزج

 

 .دارد ٍجَد ضْزداری کزج رابغِدر  یفضای کلی سًدگی با بلَغ ساسهاً بیي -4-5-5

H0  قٽطزاضی ٦طد ضاثُٻ ٸرٹز ٶساضززض  یًٞبی ٦ٯی ظٶس٪ی ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ: ثیٵ. 

H1  ٸرٹز زاضز قٽطزاضی ٦طد ضاثُٻزض  یًٞبی ٦ٯی ظٶس٪ی ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ: ثیٵ. 

ًٞبی ٦ٯی ٲتٛیط یت ټٳجؿت٫ی آظٲٹٴ پیطؾٹٴ ثیٵ زٸ زټس ٦ٻ يطټب ٶكبٴ ٲیتحٯی٭ زازٺتزعیٻ ٸ 

ٸ  ٦001/0ٳتط اظ  )ٲٗٷی زاضی( pٲ٣ساض ثب  ٸ 433/0ٸ  368/0ثٻ تطتیت ثطاثط  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ٸظٶس٪ی 

، ٮصا زض ایٵ ؾُح ٞطوټؿتٷس 05/0 ٦ٹچ٧تط اظ ؾُح ٲٗٷی زاضی
0Hضاثُٻ ضز  یٗٷی ٖسٰ ٸرٹز

ضاثُٻ ٲٗٷی زاضی قٽطزاضی ٦طد زض  یًٞبی ٦ٯی ظٶس٪ی ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ قٹز ٸ زض ٶتیزٻ ثیٵٲی

-4ٸرٹز زاضز. ایٵ ٲُٯت ثب تٹرٻ ثٻ ٶحٹٺ پطا٦ٷس٪ی ٶ٣بٌ ٸ ټٳچٷیٵ ذٍ ثطاظـ قسٺ زض ٶٳٹزاض )

 ( ٲٹضز تأییس اؾت. زض يٳٵ ٲخجت ثٹزٴ يطایت ټٳجؿت٫ی ٸ قیت ذٍ ثطاظـ قسٺ ٶكبٴ اظ17

 187/0ضاثُٻ ٲؿت٣یٱ ثیٵ ایٵ زٸ ٲتٛیط اؾت. ټٳچٷیٵ يطیت تٗییٵ ثیٵ زٸ ٲتٛیط ثطاثط 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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(187/0;2R اؾت ثٻ ٖجبضتی )ًٞبی ثٻ ٸؾیٯٻ قٽطزاضی ٦طد زض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ زضنس تٛییطات 7/18

 (17-4ٸ ٶٳٹزاض  15-4تجییٵ ٲی قٹز )رسٸ٬ ٦ٯی ظٶس٪ی 

فضای کلی سًدگی با بلَغ بَط بِ رابغِ بیي ّای آسهَى ّوبستگی پیزسَى هز: آهار72ُ-4جدٍل 

 ضْزداری کزجدر  یساسهاً

 یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ٲتٛیط

 پیطؾٹٴ آظٲٹٴ

ٸرٹز 

 ضاثُٻ
 ٶٹٔ ضاثُٻ

ًٞبی ٦ٯی 

 ظٶس٪ی

يطیت 

 ټٳجؿت٫ی

ٲٗٷی 

 زاضی
 تٗساز

368/0001/0136ٲؿت٣یٱ زاضز 

 

ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٲكبټسٺ  17-4تٹرٻ: ثب تٹرٻ ثٻ ٶحٹٺ پطا٦ٷس٪ی ٶ٣بٌ زض ٶٳٹزاض پطا٦ٷف     

ٶیع اٞعایف پیسا قٽطزاضی ٦طد زض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ،ًٞبی ٦ٯی ظٶس٪یقٹز ثب ثبال ضٞتٵ ٶٳطات ٲی

٦ٷس ٦ٻ ٶكبٴ اظ ٸرٹز ضاثُٻ ٲؿت٣یٱ ثیٵ ایٵ زٸ ٲتٛیط اؾت.ٲی

 

 ضْزداری کزجدر  یفضای کلی سًدگی با بلَغ ساسهاً: ًوَدار پزاکٌص بیي 79-4ًوَدار 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ضْزداری کزج رابغِدر  ییکپارچگی ٍ اًسجام اجتواعی با بلَغ ساسهاً بیي -4-5-6

 .دارد ٍجَد

H0  قٽطزاضی ٦طد ضاثُٻ ٸرٹز ٶساضززض  یی٧پبضچ٫ی ٸ اٶؿزبٰ ارتٳبٖی ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ: ثیٵ. 

H1  ضاثُٻ ٸرٹز زاضز قٽطزاضی ٦طد زض یی٧پبضچ٫ی ٸ اٶؿزبٰ ارتٳبٖی ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ: ثیٵ. 

ی٧پبضچ٫ی ٲتٛیط یت ټٳجؿت٫ی آظٲٹٴ پیطؾٹٴ ثیٵ زٸ ټب ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ يطزٺاتحٯی٭ زتزعیٻ ٸ 

ٸ ٦ٹچ٧تط اظ  ٦02/0ٳتط اظ  )ٲٗٷی زاضی( pٲ٣ساض ثب  و 2/0ثطاثط  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ٸٸ اٶؿزبٰ ارتٳبٖی 

، ٮصا زض ایٵ ؾُح ٞطوټؿتٷس 05/0 ؾُح ٲٗٷی زاضی
0Hقٹز ٸ زض یٗٷی ٖسٰ ٸرٹز ضاثُٻ ضز ٲی

ضاثُٻ ٲٗٷی زاضی ٸرٹز قٽطزاضی ٦طد زض  یضچ٫ی ٸ اٶؿزبٰ ارتٳبٖی ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی٧پب ٶتیزٻ ثیٵ

( 18-4زاضز. ایٵ ٲُٯت ثب تٹرٻ ثٻ ٶحٹٺ پطا٦ٷس٪ی ٶ٣بٌ ٸ ټٳچٷیٵ ذٍ ثطاظـ قسٺ زض ٶٳٹزاض )

ٲٹضز تأییس اؾت. زض يٳٵ ٲخجت ثٹزٴ يطایت ټٳجؿت٫ی ٸ قیت ذٍ ثطاظـ قسٺ ٶكبٴ اظ ضاثُٻ 

( 2R;081/0) 081/0ٲتٛیط اؾت. ټٳچٷیٵ يطیت تٗییٵ ثیٵ زٸ ٲتٛیط ثطاثط ٲؿت٣یٱ ثیٵ ایٵ زٸ 

ی٧پبضچ٫ی ٸ اٶؿزبٰ ثٻ ٸؾیٯٻ قٽطزاضی ٦طد زض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ زضنس تٛییطات 1/8اؾت ثٻ ٖجبضتی 

 (18-4ٸ ٶٳٹزاض  16-4تجییٵ ٲی قٹز )رسٸ٬ ارتٳبٖی 

 

یکپارچگی ٍ اًسجام اجتواعی با یي ّای آسهَى ّوبستگی پیزسَى هزبَط بِ رابغِ ب: آهار79ُ-4جدٍل 

 کزج یدر استاًدار یبلَغ ساسهاً

 یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ٲتٛیط

 پیطؾٹٴ آظٲٹٴ

ٸرٹز 

 ضاثُٻ
ی٧پبضچ٫ی ٸ  ٶٹٔ ضاثُٻ

اٶؿزبٰ 

 ارتٳبٖی

يطیت 

 ټٳجؿت٫ی

ٲٗٷی 

 زاضی
 تٗساز

20/002/0136ٲؿت٣یٱ زاضز 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٲكبټسٺ  18-٦4ٷف اتٹرٻ: ثب تٹرٻ ثٻ ٶحٹٺ پطا٦ٷس٪ی ٶ٣بٌ زض ٶٳٹزاض پط    

ٶیع قٽطزاضی ٦طد زض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ،ی٧پبضچ٫ی ٸ اٶؿزبٰ ارتٳبٖیقٹز ثب ثبال ضٞتٵ ٶٳطات ٲی

 اٞعایف پیسا ٲی ٦ٷس ٦ٻ ٶكبٴ اظ ٸرٹز ضاثُٻ ٲؿت٣یٱ ثیٵ ایٵ زٸ ٲتٛیط اؾت.

 

 

در  یهاًیکپارچگی ٍ اًسجام اجتواعی با بلَغ ساس: ًوَدار پزاکٌص بیي 74-4ًوَدار 

 ضْزداری کزج

 

 

 ٍجَد ضْزداری کزج رابغِدر  یتَسعِ لابلیت ّای اًساًی با بلَغ ساسهاً بیي  -4-5-7

 .دارد

H0  قٽطزاضی ٦طد ضاثُٻ ٸرٹز ٶساضززض  یتٹؾٗٻ ٢بثٯیت ټبی اٶؿبٶی ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ: ثیٵ. 

H1  ٻ ٸرٹز زاضزقٽطزاضی ٦طد ضاثُزض  یتٹؾٗٻ ٢بثٯیت ټبی اٶؿبٶی ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ: ثیٵ. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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زټس ٦ٻ يطایت ټٳجؿت٫ی آظٲٹٴ پیطؾٹٴ ٸ اؾپیطٲٵ ثیٵ زٸ تزعیٻ ٸ تحٯی٭ زازٺ ټب ٶكبٴ ٲی

 pٲ٣ساض ثب  ٸ 373/0ٸ  313/0ثٻ تطتیت ثطاثط  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ٸتٹؾٗٻ ٢بثٯیت ټبی اٶؿبٶی ٲتٛیط 

ؾُح ، ٮصا زض ایٵ ټؿتٷس 05/0 ٸ ٦ٹچ٧تط اظ ؾُح ٲٗٷی زاضی ٦001/0ٳتط اظ  )ٲٗٷی زاضی(

ٞطو
0Hټبی اٶؿبٶی ثب ثٯٹ٘ تٹؾٗٻ ٢بثٯیت قٹز ٸ زض ٶتیزٻ ثیٵیٗٷی ٖسٰ ٸرٹز ضاثُٻ ضز ٲی

ضاثُٻ ٲٗٷی زاضی ٸرٹز زاضز. ایٵ ٲُٯت ثب تٹرٻ ثٻ ٶحٹٺ پطا٦ٷس٪ی ٶ٣بٌ قٽطزاضی ٦طد زض  یؾبظٲبٶ

( ٲٹضز تأییس اؾت. زض يٳٵ ٲخجت ثٹزٴ يطایت 19-4ٸ ټٳچٷیٵ ذٍ ثطاظـ قسٺ زض ٶٳٹزاض )

ت٫ی ٸ قیت ذٍ ثطاظـ قسٺ ٶكبٴ اظ ضاثُٻ ٲؿت٣یٱ ثیٵ ایٵ زٸ ٲتٛیط اؾت. ټٳچٷیٵ يطیت ټٳجؿ

 یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ زضنس تٛییطات 9/13( اؾت ثٻ ٖجبضتی 2R;139/0) 139/0تٗییٵ ثیٵ زٸ ٲتٛیط ثطاثط 

-4ٸ ٶٳٹزاض  17-4تجییٵ ٲی قٹز )رسٸ٬ تٹؾٗٻ ٢بثٯیت ټبی اٶؿبٶی ثٻ ٸؾیٯٻ قٽطزاضی ٦طد زض 

19) 

 

ّای اًساًی با بلَغ تَسعِ لابلیتّای آسهَى ّوبستگی پیزسَى هزبَط بِ رابغِ بیي : آهار74ُ-4 جدٍل

 ضْزداری کزجدر  یساسهاً

 یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ٲتٛیط

 پیطؾٹٴ آظٲٹٴ

ٸرٹز 

 ضاثُٻ
تٹؾٗٻ  ٶٹٔ ضاثُٻ

٢بثٯیت ټبی 

 اٶؿبٶی

يطیت 

 ټٳجؿت٫ی

ٲٗٷی 

 زاضی
 تٗساز

313/0001/0136ٲؿت٣یٱ زاضز 

 

-َٹض ٦ٻ ٲكبټسٺ ٲیټٳبٴ 19-4ا٦ٷف تٹرٻ: ثب تٹرٻ ثٻ ٶحٹٺ پطا٦ٷس٪ی ٶ٣بٌ زض ٶٳٹزاض پط    

ٶیع اٞعایف قٽطزاضی ٦طد زض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ،ټبی اٶؿبٶیتٹؾٗٻ ٢بثٯیتقٹز ثب ثبال ضٞتٵ ٶٳطات 

 ٦ٷس ٦ٻ ٶكبٴ اظ ٸرٹز ضاثُٻ ٲؿت٣یٱ ثیٵ ایٵ زٸ ٲتٛیط اؾت.پیسا ٲی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ضْزداری در  یّای اًساًی با بلَغ ساسهاًتَسعِ لابلیتپزاکٌص بیي : ًوَدار 75-4ًوَدار 

 کزج

 

 

ٸ  ٳٵیا ی٦بض ٍیٲحی، پطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞ) یکار یسًدگ تیفیکبیي ابعاد   -4-5-8

ی، ظٶس٪ ی٦ٯ یًٞب، ٲساٸٰ تیٞطنت ضقس ٸ اٲٷ ٵیتأٲټبی اٶؿبٶی،  تٹؾٗٻ ٢بثٯیت ی،ثٽساقت

پیف  ی(٦بض یظٶس٪ یارتٳبٖ یٸاثؿت٫ ٸ زض ؾبظٲبٴ یی٪طا ٢بٶٹٴ ی،ٸ اٶؿزبٰ ارتٳبٖ ی٧پبضچ٫ی

 قٽطزاضی ٦طد ټؿتٷس.زض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶثیٷی ٦ٷٷسٺ 

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3+ β4 X4 + β5 X5 + β6 X6+ β7 X7 + β8 X8 3 +  ε

  

 

اؾت، ٮصا  05/0زاض  ( ٦ٳتط اظ ؾُح ٲٗٷی001/0ٲحبؾجٻ قسٺ اظ آظٲٹٴ ) pٲ٣ساض  ثب تٹرٻ ثٻ ایٵ ٦ٻ 

زاض ٲی ثبقس، یٗٷی ثیٵ  قٹز ٸ زض ٶتیزٻ ٲس٬ ض٪طؾیٹٴ ذُی ٲٗٷی ضز ٲی H0زض ایٵ ؾُح، 

ٞطنت  ٵیتأٲ ،یاٶؿبٶ یټب تیتٹؾٗٻ ٢بثٯ ،یٸ ثٽساقت ٳٵیا ی٦بض ٍیٲح ،یپطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ٸ  زض ؾبظٲبٴ یی٪طا٢بٶٹٴ ،یٸ اٶؿزبٰ ارتٳبٖ ی٧پبضچ٫ی ،یظٶس٪ ی٦ٯ یٲساٸٰ، ًٞب تیضقس ٸ اٲٷ

زاضی ٸرٹز  قٽطزاضی ٦طد ضاثُٻ ذُی ٲٗٷیزض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ثبی ٦بض یظٶس٪ یارتٳبٖ یٸاثؿت٫

پطزاذت ثبقس ٦ٻ ٶكبٴ زټٷسٺ ٲیعاٴ ضاثُٻ ټٳعٲبٴ ٲی r;439/0زاضز. يطیت ټٳجؿت٫ی چٷس٪بٶٻ 

ٞطنت ضقس ٸ  ٵیتأٲ ،یاٶؿبٶ یټب تیتٹؾٗٻ ٢بثٯ ،یٸ ثٽساقت ٳٵیا ی٦بض ٍیٲح ،یٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞ

 یزض ؾبظٲبٴ ٸ ٸاثؿت٫ یی٢بٶٹٴ ٪طا ،یٸ اٶؿزبٰ ارتٳبٖ ی٧پبضچ٫ی ،یظٶس٪ ی٦ٯ یٲساٸٰ، ًٞب تیاٲٷ

قٽطزاضی ٦طد ٲی ثبقس ٸ ثب تٹرٻ ثٻ ایٷ٧ٻ ؾُح ٲٗٷی زض  یثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ی٦بض یظٶس٪ یارتٳبٖ

تٹرٻ  ثبقس. ثبزاض ٲیاؾت. ثٷبثطایٵ ایٵ ضاثُٻ ٲٗٷی α; 05/0ٸ ٦ٹچ٧تط اظ ؾُح  001/0زاضی ثطاثط 

ټبی ٸاضز قسٺ زض ثبقس، پؽ ٦ٯیٻ ٲتٛیطٲی 142/0(، ثطاثط ثب R2)تٗسی٭ قسٺ   R2adjثٻ ایٷ٧ٻ ٲ٣ساض  

 (.26-4)رسٸ٬ ٦ٷٷس ضا تجییٵ ٲیؾبظٲبٶی  ٸاضیبٶؽ ثٯٹ٘ 142/0ایٵ ٲس٬ 

 

 ٍیٲح ،یپطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞٲیعاٴ ضٸاثٍ چٷس٪بٶٻ  : تحلیل ٍاریاًس هدل رگزسیَى75-4جدٍل 

 ی٦ٯ یٲساٸٰ، ًٞب تیٞطنت ضقس ٸ اٲٷ ٵیتأٲ ،یاٶؿبٶ یټب تیتٹؾٗٻ ٢بثٯ ،یٸ ثٽساقت ٳٵیا ی٦بض

 ی٦بض یظٶس٪ یارتٳبٖ یزض ؾبظٲبٴ ٸ ٸاثؿت٫ یی٢بٶٹٴ ٪طا ،یٸ اٶؿزبٰ ارتٳبٖ ی٧پبضچ٫ی ،یظٶس٪

 قٽطزاضی ٦طدزض  یثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ

ٲٷجٕ 

 تٛییطات

ٲزٳٹٔ 

 ٲطثٗبت 
 زضرٻ آظازی

  ٲیبٶ٫یٵ

 ٲطثٗبت
R R2adj ٲ٣ساضF ٲ٣ساض p 

 03/898 8 29/7184 ض٪طؾیٹٴ

 30/237 127 11/30138 ثب٢ی ٲبٶسٺ 001/0 78/3 142/0 439/0

 - 135 40/37322 رٳٕ

 

H0ٲحبؾجٻ قسٺ زض آظٲٹٴ يطایت ٲس٬ ض٪طؾیٹٴ ،  pټٳچٷیٵ ثب تٹرٻ ثٻ ٲ٣ساض 
1 , H0

پطزاذت ) 5

ثطای  tقٹز، ثب تٹرٻ ثٻ ٲ٣ساض آٲبضٺ  ضز ٲی 05/0ی(، زض ؾُح ظٶس٪ ی٦ٯ یًٞب ی ٸٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ثب ٲٗٷی زاضی ٦ٳتط  105/2ٸ  012/2ی ثٻ تطتیت ثطاثط ظٶس٪ ی٦ٯ یٸ ًٞب یپطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞ

ی ظٶس٪ ی٦ٯ یٸ ًٞب یپطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞٲی ثبقٷس، پؽ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ثب تٹرٻ ثٻ  05/0اظ 

ثیٷی ثهٹضت ټٳعٲبٴ پیف یظٶس٪ ی٦ٯ یٸ ًٞب یٞپطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٲتٟبٸت ٲی ثبقس ثٷبثطایٵ 

 ،یاٶؿبٶ یټب تیتٹؾٗٻ ٢بثٯ ،یٸ ثٽساقت ٳٵیا ی٦بض ٍیٲحټبی ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ټؿتٷس، اٲب ٦ٷٷسٺ

زض ؾبظٲبٴ ٸ  یی٪طا٢بٶٹٴ ،یٸ اٶؿزبٰ ارتٳبٖ ی٧پبضچ٫یٲساٸٰ،  تیٞطنت ضقس ٸ اٲٷ ٵیتأٲ

ټبی ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ٶیؿتٷس. ٦ٷٷسٺ ثیٷیی ثهٹضت ټٳعٲبٴ پیف٦بض یظٶس٪ یارتٳبٖ یٸاثؿت٫

ټبی ثٯٹ٘ ثیٷی ٦ٷٷسٺتٹاٴ ٪ٟت ٦ٻ ٲٽٳتطیٵ پیفثسؾت آٲسٺ ٲی βثٷبثطایٵ ثطاؾبؼ ٲ٣ساض 

 (.27-4ثبقس )رسٸ٬ ی ٲیظٶس٪ ی٦ٯ یٸ ًٞب یپطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞؾبظٲبٶی، 

 ،یثٽساقت ٸ ٳٵیا ی٦بض ٍیٲح ،یپزداخت هٌصفاًِ ٍ کاف: ضزایب هدل رگزسیَى رٍابظ 76-4جدٍل 

ٸ  ی٧پبضچ٫ی ،یظٶس٪ ی٦ٯ یٲساٸٰ، ًٞب تیٞطنت ضقس ٸ اٲٷ ٵیتأٲ ،یاٶؿبٶ یټب تیتٹؾٗٻ ٢بثٯ

 زض یثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ی٦بض یظٶس٪ یارتٳبٖ یزض ؾبظٲبٴ ٸ ٸاثؿت٫ یی٪طا٢بٶٹٴ ،یاٶؿزبٰ ارتٳبٖ

 قٽطزاضی ٦طد

p ٲ٣ساض tٲ٣ساضβثطآٸضز اؾتبٶساضز ذُبی ٲٗیبض Bثطآٸضزٲتٛیط

 001/0 133/6 - 683/7 119/47 حبثت

 046/0 012/2 219/0 751/0 511/1 یپطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞ

ٸ  ٳٵیا ی٦بض ٍیٲح

 یثٽساقت
905/0 665/0 170/0 361/1 176/0 

 883/0 148/0 02/0 556/0 082/0 یاٶؿبٶ یټب تیتٹؾٗٻ ٢بثٯ

ٞطنت ضقس ٸ  ٵیتأٲ

 ٲساٸٰ تیاٲٷ
524/0 538/0 127/0 973/0 332/0 

 037/0 105/2 230/0 574/0 207/1 یظٶس٪ ی٦ٯ یًٞب

 770/0 293/0 027/0 498/0 146/0ٸ اٶؿزبٰ  ی٧پبضچ٫ی
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 یارتٳبٖ

 452/0 755/0 091/0 546/0 412/0 زض ؾبظٲبٴ  یی٢بٶٹٴ ٪طا

 یظٶس٪ یارتٳبٖ یٸاثؿت٫

 ی٦بض
641/0 922/0 08/0 695/0 488/0 

  اٖتجبض ٲس٬

٢طاض زاضز،  5/2تب  5/1( زض زاٲٷٻ D;  938/1ـ ٸاتؿٹٴ ) ثب تٹرٻ ثٻ ایٷ٧ٻ ٲ٣ساض آٲبضٺ زٸضثیٵ

ټبی  اٶس. ټٳچٷیٵ ثب تٹرٻ ثٻ ٖسٰ ضٸٶس ذبل زض ٶٳٹزاض ثب٢یٳبٶسٺ تٹاٴ ٪ٟت ذُبټب ٶبټٳجؿتٻ ٮصا ٲی

اؾتبٶساضز قسٺ زض ثطاثط ٲ٣بزیط ثطاظـ قسٺ اؾتبٶساضز، زٮیٯی ثط ٶب حبثت ثٹزٴ ٸاضیبٶؽ ذُبټب پیسا 

 (. 28-4ٶكسٺ اؾت )ٶٳٹزاض 

 

ټبی اؾتبٶساضز قسٺ زض ٲس٬  : پطا٦ٷف ثیٵ ٲ٣بزیط ثطاظـ قسٺ اؾتبٶساضز ٸ ثب٢یٳبٶسٺ16-4ٶٳٹزاض 

 ٵیتأٲ ،یاٶؿبٶ یټب تیتٹؾٗٻ ٢بثٯ ،یٸ ثٽساقت ٳٵیا ی٦بض ٍیٲح ،یپطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞض٪طؾیٹٴ 

زض  یی٪طا٢بٶٹٴ ،یٸ اٶؿزبٰ ارتٳبٖ ی٧پبضچ٫ی ،یظٶس٪ ی٦ٯ یٲساٸٰ، ًٞب تیٞطنت ضقس ٸ اٲٷ

 قٽطزاضی ٦طدزض  یثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ی٦بض یظٶس٪ یارتٳبٖ یؾبظٲبٴ ٸ ٸاثؿت٫
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 همدهِ -5-7

ٲٕ ای زض ثطاٸضزٴ اٶتٓبضات رٹاارتٳبٖبت ٦ٷٹٶی ٶ٣ف تٗییٵ ٦ٷٷسٺ ټب ثٻ ٖٷٹاٴ ض٦ٵ انٯیؾبظٲبٴ

ظ رٳٯٻ ٖٹاٲٯی آیس. ټٳچٷیٵ اټب ثٻ قٳبض ٲیٕ ثطای ؾبظٲبٴجتطیٵ ٲٷزاضٶس ٸ ٶیطٸی اٶؿبٶی ثب اضظـ

ټب ثبقس، ضز تٹرٻ ٲؿئٹالٴ ٸ ٲسیطاٴ ؾبظٲبٴټب ثؿیبض ٲٹحط اؾت ٸ ټٳٹاضٺ ثبیس ٲٹ٦ٻ زض ث٣بی ؾبظٲبٴ

ٷٽب ٲعیت ض٢بثتی ٖبٲ٭ ٶیطٸی اٶؿبٶی اؾت. ثؿیبضی اظ نبحت ٶٓطاٴ ٲٗت٣سٶس ٦ٻ ٲٷبثٕ اٶؿبٶی ت

س ثب ا٢ساٲبت ٲٷبؾت ٸ زضؾت ایٵ ٶیطٸی ثبٮ٣ٹٺ ضا ثٻ ٶیطٸی ثبٮٟٗ٭ تجسی٭ ټب ثبیټؿتٷس ٦ٻ ؾبظٲبٴ

ٸضی ٸ .اظ ایٵ ضٸ ثٻ ٲٷٓٹض اٞعایف ثٽطٺ٦طزٺ ٸ آٶبٴ ضا زض رٽت ؾبظٲبٴ اټساٜ ؾبظٲبٴ ټسایت ٦ٷٷس

یبثس. اټٳیت ای ٲیٷبٴ ٸ رٯت ضيبیت آٶٽب اټٳیت ٸیػٺټب تٹرٻ ثٻ ٶیبظټبی ٦بض٦ٲٹ٣ٞیت ؾبظٲبٴ

اظ ی٥ ؾٹ ثٻ زٮی٭ ٶ٣كی اؾت ٦ٻ ایٵ ؾبظٺ زض پیكطٞت ؾبظٲبٴ ٸ ٶیع ثٽساقت ٸ ضيبیت قٛٯی 

ؾالٲت ٶیطٸی ٦بض زاضز ٸ اظ ز٪ط ؾٹ، ثٻ ایٵ ٖٯت اؾت ٦ٻ ٖالٸٺ ثط تٗبضیٝ ٸ ٲٟٽٹٰ پطزاظی ټبی 

ٲتٗسز ٸ ٪بٺ پیچیسٺ، ٲح٭ تال٢ی ٸ ٶیع ؾبظٺ ٲكتط٤ ثؿیبضی اظ حٹظٺ ټبی ٖٯٳی ٲبٶٷس: ربٲٗٻ 

(. 1393؛یحیی ظازٺ،1381ی،ٲسیطیت ٸ حتی ا٢تهبز ٸ ؾیبؾت ثٹزٺ اؾت )ټٹٲٵ،قٷبؾی، ضٸاٶكٷبؾ

٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی  ثیٵ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی زضثٻ ثطضؾی ثط ټٳیٵ اؾبؼ پػٸټف 

 پطزاذتٻ اؾت. ٦طد

 

 گیزی بحث ٍ ًتیجِ -5-2

ی٭ ٸ يطٸضت زټس زض ٞه٭ اٸ٬ ثٻ َطح ٲؿئٯٻ، زال ثٷسی تح٣ی١ حبيط ٶكبٴ ٲی ټٳچٷبٴ ٦ٻ ٞه٭

قسٺ.زض  ټب ټؿتیٱ پطزاذتٻ تح٣ی١ ٸ ټٳچٷیٵ اټساٜ ٸ ؾٹاالتی ٦ٻ ثٻ زٶجب٬ زؾتیبثی ثٻ رٹاة آٴ

قسٺ اؾت ټٳچٷیٵ زض ایٵ ٞه٭ ثب  ٞه٭ زٸٰ ثٻ چبضچٹة ٶٓطی پػٸټف، پیكیٷٻ تح٣ی١، پطزاذتٻ

ٲب زض  ټبی تح٣ی١ ٦ٻقسٺ اؾت. زض پبیبٴ ایٵ ٞه٭ ٞطيیٻتٹرٻ ثٻ ٶٓطیٻ ټب ٲس٬ ٲٟٽٹٲی تطؾیٱ 

ایٵ پػٸټف ثٻ زٶجب٬ اظٲٹٴ اٴ ټب ټؿتیٱ اضائٻ قسٺ اؾت. زض ثرف پیكیٷٻ تح٣ی١ ثٻ ثطضؾی 

ثٻ زض زاذ٭ ٸ ذبضد ٦كٹض پطزاذتٻ قسٺ اؾت.  ٦یٟیت ٦بضی ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶیتح٣ی٣بتی ٦ٻ زض ظٲیٷٻ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

  71 

َٹض ٦ٯی زض ایٵ تح٣ی١ ؾٗی قسٺ اؾت ٦ٻ يٗٝ اؾبؾی ٦ٻ زض ٲُبٮٗبت ٪صقتٻ ٸرٹز زاقتٻ تب 

٪صاض ثط ٦یٟیت ٦بضی ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی زضٸٴ ؾبظٲبٶی  طَطٜ قٹز ٸ رٷجٻ ټبی ٲرتٯٝ تبحیطسٸزی ثح

 ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض ٪یطز.

ثب  حبيط تح٣ی١ ٲٟٽٹٲی ٲس٬ تح٣ی١، ٶٓطی چبضچٹة ٲجٷبی زض ثرف ٲطٸض چبضچٹة ٶٓطی ثط

تٹرٻ ثٻ ٲسٮی ٦ٻ ٲتٛیط ٲؿت٣٭ ایٵ تح٣ی١ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی اؾت ٸ ایٵ ٲتٛیط ثب تٹرٻ ثٻ ایٷ٧ٻ 

 ٞٹ٠ ٲتٛیطټبی ٲیبٴ تئٹضی٥ ضٸاثٍ ثیبٶ٫ط ٦ٻ ٦ٻ٪یطز. ضائٻ زازٺ اؾت ٲٹضز ؾٷزف ٢طاض ٲیٞیٯیپٹ ا

پػٸټف حبيط اظ ٲجبحج ٶٓطی ٲُطح قسٺ زض حٹظٺ ٦یٟیت ٦بضی ٸ تبحیط آٴ ثط ثٯٹ٘  .ثبقس ٲی

زض ٲجحج ؾبظٲبٶی ثطای تسٸیٵ ٲس٬ پػٸټكی ذٹز ثٽطٺ رؿتٻ اؾت. زض ٢ؿٳت ٲجبٶی ٶٓطی، 

اٶس ثطضؾی قسٺ اؾت. ؾپؽ ثٻ ذی اٶسیكٳٷساٴ اظ ایٵ ٶٽبز زاقتٻضيبیت قٛٯی تٗبضیٟی ضا ٦ٻ ثط

ٴ پطزاذتٻ قسٺ تب پؽ آټبی ٻ ټبی آٴ ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ٸ ٲٹٮٟٻثطضؾی ٸ تٗبضیٝ ٦یٟیت ٦بضی ٸ ٲٹٮٟ

ٲس٬ پػٸټكی  ضاظ ضٸقٵ قسٴ اثٗبز ٢ًیٻ ، ٶٓطیبت ٲُطح قسٺ ایٵ ظٲیٷٻ ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪یطز. ز

 -3ٲحیٍ ایٳٵ ٸ ثٽساقتی ٦بض٦ٷبٴ  -2پطزاذت ٲٷهٟبٶٻ  -1»ټبی ٦یٟیت ٦بضی  ٖجبضتٷس اظ: ٲتٛیط

ٸ اٶؿزبٰ ی٧پبضچ٫ی -6ظٶس٪ی ًٞبی ٦ٯی -5ٸاثؿت٫ی ارتٳبٖی ظٶس٪ی ٦بضی -٢4بٶٹٴ ٪طایی 

ط ټبی ثٻ ٖٷٹاٴ ٲتٛی «تبٲیٵ ٞطنت ضقس ٸ اٲٷیت ٲساٸٰ-8ټبی اٶؿبٶی تٹؾٗٻ ٢بثٯیت-7ؾبظٲبٶی 

ثٯٹ٘  -3ثٯٹ٘ ٞطایٷسی -2ثٯٹ٘ ٞطزی -1»٦ٻ ٖجبضتٷس اظ:  ټبی آٴٸ ٲٹٮٟٻ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶیٸ  ٲؿت٣٭

ټبی ٲؿت٣٭ ټب، ضاثُٻ ٲتٛیطٸ زض ثرف ٞطيییٻثٻ ٖٷٹاٴ ٲتٛیط ٸاثؿتٻ تطؾیٱ قسٺ اؾت.« ؾبظٲبٶی

ټبی یطٸ زض پبیبٴ ایٵ ٞه٭ ٲتٛټط ٦ساٰ ثٻ نٹضت رسا٪بٶٻ ثب ٲتٛیط ٸاثؿتٻ ٲكرم قسٺ اؾت. 

 ٲؿت٣٭ ٸ ٲتٛیط ٸاثؿتٻ تٗطیٝ ٶٓطی ٸ ٖٳٯیبتی قسٶس. 

قسٺ، زض ایٵ تح٣ی١  قٷبؾی پػٸټف اذتهبل یبٞت ٦ٻ ټٳچٷبٴ ٦ٻ ثیبٴ زض ٞه٭ ؾٹٰ ثٻ ضٸـ

 ٲتٛیط ٖٷٹاٴ ثٻ ضاثُٻ ثیٵ ٦یٟیت ٦بضیؾٗی قس، ثب ضٸی٧طز ٦ٳی ٸ ثب ضٸـ پیٳبیف ثٻ ثطضؾی 

 ٦یٟیت ٦بضی.چٹٴ زاضی ٦طد پطزاذتٻ قسٺ اؾتثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی زض ثیٵ ٦بض٦ٷبٴ قٽط ٸ ٲؿت٣٭

ټب ضا ثطای  ای اظ ت٧ٷی٥ تٹاٴ َیٝ ٪ؿتطزٺ پسیسٺ اؾت پیچیسٺ ٸ چٷس ثٗسی ٸ زض ایٵ ضٸـ ٲی
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ٲبضی زض ایٵ آضؾیسٴ ثٻ ؾإا٬ تح٣ی١ ث٧بض ٪طٞت. زض پػٸټف حبيط ٸاحس تحٯی٭ ٞطز اؾت. ربٲٗٻ 

ٴ ٲٷ٣ُٻ ی٥، چٽبض، قف ٸ یبظزٺ ٦بض٦ٷبٲكتٳ٭ ثط ٦ٯیٻ  حبيط تح٣ی١ آٲبضی پػٸټف ربٲٗة

 اؾت.قٽطزاضی قٽط ٦طد 

 زض اَالٖبت ٪طزآٸضی ضٸـ .اظ ٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضی ٦طد ټؿتٷسٶٟط  262آٲبضی ایٵ تح٣ی١  ربٲٗٻ

 spssٸاثعاض ت٧ٷی٥ پطؾكٷبٲٻ اؾتٟبزٺ قسٺ اؾت.زض ایٵ تح٣ی١ اظ ٶطٰ اٞعاض  ٲیساٶی حبيط تح٣ی١

تٹنیٟی ٸ اؾتٷجبَی اؾتٟبزٺ قسٺ اؾت.ټٳچٷیٵ رٽت  ټب زض زٸ ؾُحثطای تزعیٻ ٸ تحٯی٭ زازٺ

ټب ٸ ؾٹاالت پطؾكٷبٲٻ تٹؾٍ اؾبتیس ضاټٷٳب ٸ ٲكبٸض ٲٹضز ی ثٻ اٖتجبض ٲحتٹا یب نٹضی، ٪ٹیٻیبثزؾت

اضظیبثی ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت. زض ایٵ پػٸټف ثٻ ٲٷٓٹض اٶساظٺ ٪یطی پبیبیی اظ ضٸـ آٮٟبی ٦طٸٶجبخ 

 اؾتٟبزٺ قسٺ اؾت. 

ټب زض زٸ ثرف تٹنیٟی ٸ اؾتٷجبَی  ټبی پػٸټف قبٲ٭ تحٯی٭ یبٞتٻ حٯی٭ یبٞتٻت ٸ  ٞه٭ تزعیٻ

اظ  ټبی آٴٸ ٲٹٮٟٻ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضیٶٳطٺ ٲتٛیط  بی تٹنیٟی تح٣ی١ ثیبٶ٫ط ایٵ اؾت:ټ اؾت. یبٞتٻ

حبن٭ قسٺ اؾت ٸ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ټبی پطؾكٷبٲٻ ټبی ټٳٻ ؾٹا٬َطی١ ٲحبؾجٻ رٳٕ ٶٳطٺ

ت٣ؿیٱ  ظیبزٸ ذیٯی  ظیبز، ٲتٹؾٍ، ٦ٱ، ٦ٱیط ٶٳطات آٴ ثٻ پٷذ ضزٺ ذیٯی ثطای تٹنیٝ ایٵ ٲتٛ

 ٦26یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ضا ذیٯی ٦ٱ، زضنس(  7/0ٶٟط ) 1پبؾر٫ٹ ٲٹضز ثطضؾی،  136٪طزیس. اظ ثیٵ 

زضنس(  1/5ٶٟط ) 7زضنس( ظیبز ٸ  25ٶٟط ) 34زضنس( ٲتٹؾٍ،  50ٶٟط ) 68زضنس( ٦ٱ،  1/19ٶٟط )

اظ َطی١ ٲحبؾجٻ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ٶٳطٺ ٲتٛیط ټٳچٷیٵ .اٶسظیبز ش٦ط ٦طزٺذیٯی  ضا ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی

حبن٭ قسٺ اؾت ٸ ثطای تٹنیٝ ایٵ ٲتٛیط ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ټبی پطؾكٷبٲٻ ټبی ټٳٻ ؾٹا٬رٳٕ ٶٳطٺ

پبؾر٫ٹ  136ت٣ؿیٱ ٪طزیس. اظ ثیٵ  ظیبزٸ ذیٯی  ظیبز، ٲتٹؾٍ، ٦ٱ، ٦ٱٶٳطات آٴ ثٻ پٷذ ضزٺ ذیٯی 

ٶٟط  72زضنس( ٦ٱ،  8/11ٶٟط ) 16ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ضا ذیٯی ٦ٱ، زضنس(  4/4ٶٟط) 6ٲٹضز ثطضؾی، 

ضا ذیٯی  ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶیزضنس(  1/8ٶٟط ) 11زضنس( ظیبز ٸ  8/22ٶٟط ) 31زضنس( ٲتٹؾٍ،  9/52)

 ظیبز ش٦ط ٦طزٺ اٶس
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ٻ ٲبض اؾتٷجبَی ثٻ ثطضؾی ت٥ ت٥ ٲتٛیطټبی ٲؿت٣٭ تأحیط٪صاض احتٳبٮی ثط ٲتٛیط ٸاثؿتآزض ٢ؿٳت  

قسٺ اؾت. ثط ایٵ اؾبؼ، ثطای ثطضؾی اضتجبٌ ثیٵ ټط ی٥ اظ ٲتٛیطټبی ٲؿت٣٭ ثط ٲتٛیط   پطزاذتٻ

 اؾت. ټبی ٲطتجٍ ثٽطٺ ٪طٞتٻ قسٺ ٸاثؿتٻ آظٲٹٴ

ثٻ ٖٷٹاٴ ٞطيیٻ انٯی تح٣ی١ زض ٶٓط ٪طٞتٻ  ټبی آٴٸ ٲٹٮٟٻ ی٦بض یظٶس٪ تیٟی٦زض پػٸټف حبيط 

زض  یثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ی٦بض یظٶس٪ تیٟی٦ ثیٵٞطيیٻ انٯی تح٣ی١ ٖجبضت اؾت اظ:  قسٺ اؾت.

زټس ٦ٻ يطایت ټب ٶكبٴ ٲیتزعیٻ ٸ تحٯی٭ زازٺ .زاضز ٸرٹز ٲٗٷبزاضی قٽطزاضی ٦طد ضاثُٻ

ثب  ٸ 377/0ثطاثط  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ٸ ی٦بض یظٶس٪ تیٟی٦ٲتٛیط ټٳجؿت٫ی آظٲٹٴ پیطؾٹٴ ثیٵ زٸ 

، ٮصا زض ایٵ ټؿتٷس 05/0 ٷی زاضیٸ ٦ٹچ٧تط اظ ؾُح ٲٗ ٦001/0ٳتط اظ  )ٲٗٷی زاضی( pٲ٣ساض 

ؾُح ٞطو
0Hثب ثٯٹ٘  ی٦بض یظٶس٪ تیٟی٦ قٹز ٸ زض ٶتیزٻ ثیٵیٗٷی ٖسٰ ٸرٹز ضاثُٻ ضز ٲی

ضاثُٻ ٲٗٷی زاضی ٸرٹز زاضز. زض يٳٵ ٲخجت ثٹزٴ يطایت ټٳجؿت٫ی ٸ قٽطزاضی ٦طد زض  یؾبظٲبٶ

 قیت ذٍ ثطاظـ قسٺ ٶكبٴ اظ ضاثُٻ ٲؿت٣یٱ ثیٵ ایٵ زٸ ٲتٛیط اؾت.

 ٲٹٮٟٻ ټبی ٦یٟیت ٦بضی اؾت ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ٞطيیٻ ٲؿت٣٭ ی٧ی اظ  اذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞیپطز 

ثب ثٯٹ٘ ٦ٻ ثیٵ پطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞی ضؾس ٞتٻ قسٺ اؾت ثٻ ٖجبضتی ثٻ ٶٓط ٲیتح٣ی١ زض ٶٓط ٪ط

پطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ثب ثبال ضٞتٵ ثسیٵ ٲٗٷب ٦ٻ . ٸرٹز زاضز ٲٗٷبزاضی قٽطزاضی ٦طد ضاثُٻزض  یؾبظٲبٶ

ټب تزعیٻ ٸ تحٯی٭ زازٺ. ٦ٷسٶیع اٞعایف پیسا ٲیقٽطزاضی ٦طد ثیٵ ٦بض٦ٷبٴ زض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ،٦بٞی

ثٯٹ٘  ٸپطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞی ٲتٛیط زټس ٦ٻ يطایت ټٳجؿت٫ی آظٲٹٴ پیطؾٹٴ ثیٵ زٸ ٶكبٴ ٲی

 زاضیٸ ٦ٹچ٧تط اظ ؾُح ٲٗٷی  ٦001/0ٳتط اظ  )ٲٗٷی زاضی( pٲ٣ساض ثب  ٸ 356/0ثطاثط  یؾبظٲبٶ

، ٮصا زض ایٵ ؾُح ٞطوټؿتٷس 05/0
0Hقٹز ٸ زض ٶتیزٻ ثیٵیٗٷی ٖسٰ ٸرٹز ضاثُٻ ضز ٲی 

ضاثُٻ ٲٗٷی زاضی ٸرٹز زاضز. زض يٳٵ قٽطزاضی ٦طد زض  یپطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞی ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ

ٲخجت ثٹزٴ يطایت ټٳجؿت٫ی ٸ قیت ذٍ ثطاظـ قسٺ ٶكبٴ اظ ضاثُٻ ٲؿت٣یٱ ثیٵ ایٵ زٸ ٲتٛیط 

  اؾت.
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 ټبی ٦یٟیت ٦بضی اؾت ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ٞطيیٻ ٲؿت٣٭ ٲٹٮٟٻی٧ی اظ  ٲحیٍ ٦بضی ایٳٵ ٸ ثٽساقتی 

ٲحیٍ ٦بضی ایٳٵ ٸ ثٽساقتی ثب ثیٵ ٦ٻ ضؾس ٞتٻ قسٺ اؾت ثٻ ٖجبضتی ثٻ ٶٓط ٲیتح٣ی١ زض ٶٓط ٪ط

ایٳٷی ٲحیٍ  ثب اٞعایفثسیٵ ٲٗٷب ٦ٻ  .ٸرٹز زاضز ٲٗٷبزاضی قٽطزاضی ٦طد ضاثُٻزض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ

تزعیٻ ٸ تحٯی٭ زازٺ ټب . ٦ٷسٶیع اٞعایف پیسا ٲیقٽطزاضی ٦طد ثیٵ ٦بض٦ٷبٴ زض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ٦بض 

 ٸٲحیٍ ٦بضی ایٳٵ ٸ ثٽساقتی ٲتٛیط ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ يطایت ټٳجؿت٫ی آظٲٹٴ پیطؾٹٴ ثیٵ زٸ 

 ٸ ٦ٹچ٧تط اظ ؾُح ٲٗٷی ٦001/0ٳتط اظ  )ٲٗٷی زاضی( pٲ٣ساض ثب  ٸ 305/0ثطاثط  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ

، ٮصا زض ایٵ ؾُح ٞطوټؿتٷس 05/0 زاضی
0Hیٗٷی ٖسٰ ٸرٹز ضاثُٻ ضز ٲی قٹز ٸ زض ٶتیزٻ ثیٵ 

ضاثُٻ ٲٗٷی زاضی ٸرٹز زاضز. زض قٽطزاضی ٦طد زض  یٲحیٍ ٦بضی ایٳٵ ٸ ثٽساقتی ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ

يٳٵ ٲخجت ثٹزٴ يطایت ټٳجؿت٫ی ٸ قیت ذٍ ثطاظـ قسٺ ٶكبٴ اظ ضاثُٻ ٲؿت٣یٱ ثیٵ ایٵ زٸ 

 .ٲتٛیط اؾت

ٲٹٮٟٻ ټبی ٦یٟیت ٦بضی اؾت ٦ٻ ثٻ ی٧ی اظ تبٲیٵ ٞطنت ضقس ٸ اٲٷیت ٲساٸٰ  زض پػٸټف حبيط

تبٲیٵ ثیٵ ٦ٻ تح٣ی١ زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ اؾت ثٻ ٖجبضتی ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس  ٖٷٹاٴ ٞطيیٻ ٲؿت٣٭ 

ثسیٵ ٲٗٷب  ٸرٹز زاضزٲٗٷبزاضی قٽطزاضی ٦طد ضاثُٻ زض  یٞطنت ضقس ٸ اٲٷیت ٲساٸٰ ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ

ٶیع قٽطزاضی ٦طد ثیٵ ٦بض٦ٷبٴ زض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ،تبٲیٵ ٞطنت ضقس ٸ اٲٷیت ٲساٸٰ ثبال ضٞتٵثب ٻ ٦

تزعیٻ ٸ تحٯی٭ زازٺ ټب ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ يطایت ټٳجؿت٫ی آظٲٹٴ پیطؾٹٴ  .اٞعایف پیسا ٲی ٦ٷس

ٲٗٷی ) pٲ٣ساض ثب  ٸ 233/0ثطاثط  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ٸتبٲیٵ ٞطنت ضقس ٸ اٲٷیت ٲساٸٰ ٲتٛیط ثیٵ زٸ 

، ٮصا زض ایٵ ؾُح ټؿتٷس 05/0 ٸ ٦ٹچ٧تط اظ ؾُح ٲٗٷی زاضی ٦006/0ٳتط اظ  زاضی(

ٞطو
0Hتبٲیٵ ٞطنت ضقس ٸ اٲٷیت ٲساٸٰ ثب  یٗٷی ٖسٰ ٸرٹز ضاثُٻ ضز ٲی قٹز ٸ زض ٶتیزٻ ثیٵ

ضاثُٻ ٲٗٷی زاضی ٸرٹز زاضز. زض يٳٵ ٲخجت ثٹزٴ يطایت قٽطزاضی ٦طد زض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ

 اظـ قسٺ ٶكبٴ اظ ضاثُٻ ٲؿت٣یٱ ثیٵ ایٵ زٸ ٲتٛیط اؾت.ټٳجؿت٫ی ٸ قیت ذٍ ثط

ٲٹٮٟٻ ټبی ٦یٟیت ٦بضی اؾت ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ٞطيیٻ ی٧ی اظ ٢بٶٹٶ٫طایی زض ؾبظٲبٴ زض تح٣ی١ حبيط 

زض  ی٢بٶٹٶ٫طایی زض ؾبظٲبٴ ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶثیٵ تح٣ی١ زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ اؾت ثٻ ٖجبضتی  ٲؿت٣٭ 
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ثٯٹ٘  ؛٢بٶٹٶ٫طایی زض ؾبظٲبٴثب اٞعایف ثسیٵ ٲٗٷب ٦ٻ  زاضزٸرٹز ٲٗٷبزاضی قٽطزاضی ٦طد ضاثُٻ 

تزعیٻ ٸ تحٯی٭ زازٺ ټب ٶكبٴ ٲی  .ٶیع اٞعایف پیسا ٲی ٦ٷسقٽطزاضی ٦طد ثیٵ ٦بض٦ٷبٴ زض  یؾبظٲبٶ

ثطاثط  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ٸ٢بٶٹٶ٫طایی زض ؾبظٲبٴ ٲتٛیط زټس ٦ٻ يطایت ټٳجؿت٫ی آظٲٹٴ پیطؾٹٴ ثیٵ زٸ 

، ٮصا است 05/0 ٸ ٦ٹچ٧تط اظ ؾُح ٲٗٷی زاضی ٦002/0ٳتط اظ  ی زاضی()ٲٗٷ pٲ٣ساض ٸ ثب  261/0

زض ایٵ ؾُح ٞطو
0H٢بٶٹٶ٫طایی زض ؾبظٲبٴ ثب  یٗٷی ٖسٰ ٸرٹز ضاثُٻ ضز ٲی قٹز ٸ زض ٶتیزٻ ثیٵ

ضاثُٻ ٲٗٷی زاضی ٸرٹز زاضز. زض يٳٵ ٲخجت ثٹزٴ يطایت قٽطزاضی ٦طد زض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ

 اظ ضاثُٻ ٲؿت٣یٱ ثیٵ ایٵ زٸ ٲتٛیط اؾت.ټٳجؿت٫ی ٸ قیت ذٍ ثطاظـ قسٺ ٶكبٴ 

 ٲٹٮٟٻ ټبی ٦یٟیت ٦بضی اؾت ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ٞطيیٻ ٲؿت٣٭ ی٧ی اظ  ٸاثؿت٫ی ارتٳبٖی ظٶس٪ی ٦بضی

 ٸاثؿت٫ی ارتٳبٖی ظٶس٪ی ٦بضی٦ٻ ثیٵ تح٣ی١ زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ اؾت ثٻ ٖجبضتی ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس 

ٸاثؿت٫ی اٞعایف ثب ثسیٵ ٲٗٷب ٦ٻ . ز زاضزٸرٹ ٲٗٷبزاضی قٽطزاضی ٦طد ضاثُٻزض  یثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ

. ٶیع اٞعایف پیسا ٲی ٦ٷسقٽطزاضی ٦طد ثیٵ ٦بض٦ٷبٴ زض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ،ارتٳبٖی ظٶس٪ی ٦بضی

ٸاثؿت٫ی ٲتٛیط تزعیٻ ٸ تحٯی٭ زازٺ ټب ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ يطایت ټٳجؿت٫ی آظٲٹٴ پیطؾٹٴ ثیٵ زٸ 

٦ٳتط اظ  )ٲٗٷی زاضی( pٲ٣ساض ٸ ثب  246/0 ثٻ تطتیت ثطاثط یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ٸارتٳبٖی ظٶس٪ی ٦بضی 

، ٮصا زض ایٵ ؾُح ٞطواست 05/0 ٦ٹچ٧تط اظ ؾُح ٲٗٷی زاضی ٸ 004/0
0H یٗٷی ٖسٰ ٸرٹز

قٽطزاضی زض  یٸاثؿت٫ی ارتٳبٖی ظٶس٪ی ٦بضی ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ضاثُٻ ضز ٲی قٹز ٸ زض ٶتیزٻ ثیٵ

جؿت٫ی ٸ قیت ذٍ ثطاظـ قسٺ زض يٳٵ ٲخجت ثٹزٴ يطایت ټٳضاثُٻ ٲٗٷی زاضی ٸرٹز زاضز. ٦طد 

 ٶكبٴ اظ ضاثُٻ ٲؿت٣یٱ ثیٵ ایٵ زٸ ٲتٛیط اؾت.

ٲٹٮٟٻ ټبی ٦یٟیت ٦بضی اؾت ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ٞطيیٻ ی٧ی اظ  زض پػٸټف حبيط ًٞبی ٦ٯی ظٶس٪ی

ثب  ًٞبی ٦ٯی ظٶس٪ی٦ٻ ثیٵ تح٣ی١ زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ اؾت ثٻ ٖجبضتی ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس  ٲؿت٣٭ 

ًٞبی ٦ٯی ثبال ضٞتٵ ثب ثسیٵ ٲٗٷب ٦ٻ . ٸرٹز زاضز ٲٗٷبزاضی د ضاثُٻقٽطزاضی ٦طزض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ

تزعیٻ ٸ تحٯی٭ . ٶیع اٞعایف پیسا ٲی ٦ٷسقٽطزاضی ٦طد ثیٵ ٦بض٦ٷبٴ زض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ، ظٶس٪ی

ثٯٹ٘  ٸًٞبی ٦ٯی ظٶس٪ی ٲتٛیط زازٺ ټب ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ يطایت ټٳجؿت٫ی آظٲٹٴ پیطؾٹٴ ثیٵ زٸ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ٸ ٦ٹچ٧تط اظ ؾُح ٲٗٷی زاضی ٦001/0ٳتط اظ  )ٲٗٷی زاضی( pٲ٣ساض ثب  ٸ 368/0ثطاثط  یؾبظٲبٶ

، ٮصا زض ایٵ ؾُح ٞطواست 05/0
0Hًٞبی  یٗٷی ٖسٰ ٸرٹز ضاثُٻ ضز ٲی قٹز ٸ زض ٶتیزٻ ثیٵ

ضاثُٻ ٲٗٷی زاضی ٸرٹز زاضز. زض يٳٵ ٲخجت ثٹزٴ قٽطزاضی ٦طد زض  ی٦ٯی ظٶس٪ی ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ

 قسٺ ٶكبٴ اظ ضاثُٻ ٲؿت٣یٱ ثیٵ ایٵ زٸ ٲتٛیط اؾت.يطایت ټٳجؿت٫ی ٸ قیت ذٍ ثطاظـ 

ٲٹٮٟٻ ټبی ٦یٟیت ٦بضی اؾت ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ی٧ی اظ  زض تح٣ی١ حبيط ی٧پبضچ٫ی ٸ اٶؿزبٰ ارتٳبٖی

٦ٻ ثیٵ ی٧پبضچ٫ی ٸ تح٣ی١ زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ اؾت ثٻ ٖجبضتی ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس  ٞطيیٻ ٲؿت٣٭ 

ثسیٵ . ٸرٹز زاضز ٲٗٷبزاضی قٽطزاضی ٦طد ضاثُٻ ٴثیٵ ٦بض٦ٷبزض یثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ اٶؿزبٰ ارتٳبٖی

ٶیع قٽطزاضی ٦طد ثیٵ ٦بض٦ٷبٴ زض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ، ی٧پبضچ٫ی ٸ اٶؿزبٰ ارتٳبٖیاٞعایف ثب ٲٗٷب ٦ٻ 

تزعیٻ ٸ تحٯی٭ زازٺ ټب ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ يطایت ټٳجؿت٫ی آظٲٹٴ پیطؾٹٴ . اٞعایف پیسا ٲی ٦ٷس

 )ٲٗٷی زاضی( pٲ٣ساض ٸ ثب  2/0ثطاثط  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ٸی ی٧پبضچ٫ی ٸ اٶؿزبٰ ارتٳبٖٲتٛیط ثیٵ زٸ 

، ٮصا زض ایٵ ؾُح ٞطواست 05/0 ٸ ٦ٹچ٧تط اظ ؾُح ٲٗٷی زاضی ٦02/0ٳتط اظ 
0H ٰیٗٷی ٖس

قٽطزاضی زض  یی٧پبضچ٫ی ٸ اٶؿزبٰ ارتٳبٖی ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ ٸرٹز ضاثُٻ ضز ٲی قٹز ٸ زض ٶتیزٻ ثیٵ

ٲخجت ثٹزٴ يطایت ټٳجؿت٫ی ٸ قیت ذٍ ثطاظـ قسٺ ضاثُٻ ٲٗٷی زاضی ٸرٹز زاضز. زض يٳٵ ٦طد 

 ٶكبٴ اظ ضاثُٻ ٲؿت٣یٱ ثیٵ ایٵ زٸ ٲتٛیط اؾت.

 ٲٹٮٟٻ ټبی ٦یٟیت ٦بضی اؾت ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ٞطيیٻ ٲؿت٣٭ ی٧ی اظ تٹؾٗٻ ٢بثٯیت ټبی اٶؿبٶی 

ثیٵ زض یثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶتٹؾٗٻ ٢بثٯیت ټبی اٶؿبٶی ثیٵ تح٣ی١ زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ اؾت ثٻ ٖجبضتی 

تٹؾٗٻ ٢بثٯیت ټبی اٞعایف ثب ثسیٵ ٲٗٷب ٦ٻ . ٸرٹز زاضز ٲٗٷبزاضی قٽطزاضی ٦طد ضاثُٻ ض٦ٷبٴ٦ب

تزعیٻ ٸ تحٯی٭ زازٺ . ٶیع اٞعایف پیسا ٲی ٦ٷسقٽطزاضی ٦طد ثیٵ ٦بض٦ٷبٴ زض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶاٶؿبٶی؛ 

 ٸ تٹؾٗٻ ٢بثٯیت ټبی اٶؿبٶیٲتٛیط ټب ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ يطایت ټٳجؿت٫ی آظٲٹٴ پیطؾٹٴ ثیٵ زٸ 

ٸ ٦ٹچ٧تط اظ ؾُح ٲٗٷی  ٦001/0ٳتط اظ  )ٲٗٷی زاضی( pٲ٣ساض ٸ ثب  313/0ثطاثط  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ

، ٮصا زض ایٵ ؾُح ٞطواست 05/0 زاضی
0Hیٗٷی ٖسٰ ٸرٹز ضاثُٻ ضز ٲی قٹز ٸ زض ٶتیزٻ ثیٵ 

ضاثُٻ ٲٗٷی زاضی ٸرٹز زاضز. ایٵ قٽطزاضی ٦طد زض  یتٹؾٗٻ ٢بثٯیت ټبی اٶؿبٶی ثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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( ٲٹضز تأییس 19-4ت ثب تٹرٻ ثٻ ٶحٹٺ پطا٦ٷس٪ی ٶ٣بٌ ٸ ټٳچٷیٵ ذٍ ثطاظـ قسٺ زض ٶٳٹزاض )ٲُٯ

اؾت. زض يٳٵ ٲخجت ثٹزٴ يطایت ټٳجؿت٫ی ٸ قیت ذٍ ثطاظـ قسٺ ٶكبٴ اظ ضاثُٻ ٲؿت٣یٱ ثیٵ 

 ایٵ زٸ ٲتٛیط اؾت.

ٻ ثٻ ٲٹٮٟٻ ټبی ٦یٟیت ٦بضی اؾت ٦ی٧ی اظ زض پػٸټف حبيط تبٲیٵ ٞطنت ضقس ٸ اٲٷیت ٲساٸٰ 

ثیٵ تبٲیٵ ٞطنت  ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس تح٣ی١ زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ اؾت ثٻ ٖجبضتی ٖٷٹاٴ ٞطيیٻ ٲؿت٣٭ 

. ٸرٹز زاضز ٲٗٷبزاضی قٽطزاضی ٦طد ضاثُٻ ثیٵ ٦بض٦ٷبٴزض یثب ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶضقس ٸ اٲٷیت ٲساٸٰ 

ٷبٴ ثیٵ ٦بض٦زض  یثٯٹ٘ ؾبظٲبٶتبٲیٵ ٞطنت ضقس ٸ اٲٷیت ٲساٸٰ؛ ثبال ضٞتٵ ثب ثسیٵ ٲٗٷب ٦ٻ 

 . ٶیع اٞعایف پیسا ٲی ٦ٷسقٽطزاضی ٦طد 

ثیٷی احتٳب٬ ضيبیت قٛٯی اظ ت٧ٷی٥ ض٪طؾیٹٴ ذُی چٷس ٲتٛیطٺ اؾتٟبزٺ  ثٻ ٲٷٓٹض ثطضؾی ٸپیف

 ی٦بض ٍیٲحی، پطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞزض ٲس٬ اٸ٬، ٲتٛیطټبی ) آظٲٹٴ زض زٸ ٲس٬ ارطا قس.قس. 

ی، ظٶس٪ ی٦ٯ یًٞب، ٲساٸٰ تیطنت ضقس ٸ اٲٷٞ ٵیتأٲټبی اٶؿبٶی،  تٹؾٗٻ ٢بثٯیت ی،ٸ ثٽساقت ٳٵیا

َٹض  ( ثٻ(٦بض یظٶس٪ یارتٳبٖ یٸاثؿت٫ ٸ زض ؾبظٲبٴ یی٢بٶٹٴ ٪طا ی،ٸ اٶؿزبٰ ارتٳبٖ ی٧پبضچ٫ی

ٲحبؾجٻ قسٺ اظ آظٲٹٴ  pٲ٣ساض  ثب تٹرٻ ثٻ ایٵ ٦ٻ  ټٳعٲبٴ ٸاضز تحٯی٭ قس.ٶتبیذ ثیبٶ٫ط ایٵ اؾت

قٹز ٸ زض ٶتیزٻ ٲس٬  ضز ٲی H0زض ایٵ ؾُح،  اؾت، ٮصا 05/0زاض  ( ٦ٳتط اظ ؾُح ٲٗٷی001/0)

ٲحبؾجٻ قسٺ زض  pټٳچٷیٵ ثب تٹرٻ ثٻ ٲ٣ساض زض ٲس٬ زٸٰ  .زاض ٲی ثبقس ض٪طؾیٹٴ ذُی ٲٗٷی

H0آظٲٹٴ يطایت ٲس٬ ض٪طؾیٹٴ ، 
1 , H0

ی(، زض ظٶس٪ ی٦ٯ یًٞب ی ٸپطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞ) 5

ی ظٶس٪ ی٦ٯ یٸ ًٞب یزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞپطثطای  tقٹز، ثب تٹرٻ ثٻ ٲ٣ساض آٲبضٺ  ضز ٲی 05/0ؾُح 

ٲی ثبقٷس، پؽ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ثب تٹرٻ  05/0ثب ٲٗٷی زاضی ٦ٳتط اظ  105/2ٸ  012/2ثٻ تطتیت ثطاثط 

 یپطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞی ٲتٟبٸت ٲی ثبقس ثٷبثطایٵ ظٶس٪ ی٦ٯ یٸ ًٞب یپطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞثٻ 

 ی٦بض ٍیٲحسٺ ټبی ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ټؿتٷس، اٲب ثهٹضت ټٳعٲبٴ پیف ثیٷی ٦ٷٷ یظٶس٪ ی٦ٯ یٸ ًٞب

ٸ اٶؿزبٰ  ی٧پبضچ٫یٲساٸٰ،  تیٞطنت ضقس ٸ اٲٷ ٵیتأٲ ،یاٶؿبٶ یټب تیتٹؾٗٻ ٢بثٯ ،یٸ ثٽساقت ٳٵیا

ی ثهٹضت ټٳعٲبٴ پیف ثیٷی ٦بض یظٶس٪ یارتٳبٖ یزض ؾبظٲبٴ ٸ ٸاثؿت٫ یی٢بٶٹٴ ٪طا ،یارتٳبٖ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ثسؾت آٲسٺ ٲی تٹاٴ ٪ٟت ٦ٻ ٲٽٳتطیٵ  βبؼ ٲ٣ساض ٦ٷٷسٺ ټبی ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ٶیؿتٷس. ثٷبثطایٵ ثطاؾ

 . ی ٲی ثبقسظٶس٪ ی٦ٯ یٸ ًٞب یپطزاذت ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٦بٞپیف ثیٷی ٦ٷٷسٺ ټبی ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی، 

 

 پیطٌْادات تحمیك -5-9

 پیطٌْادات پژٍّطی-5-9-7

 ثطضؾی تبحیط ټط ی٥ اظ ٲتٛیط ټبی ثٻ نٹضت رسا٪بٶٻ ثط ضٸی ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی

 ٦یٟیت ٦بضی ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ثطضؾی ٶ٣ف ٲسیطیت ثط ضٸی

 ثطضؾی تبحیط ٞطټٷ٩ ؾبظٲبٶی ثط ضٸی ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی ٸ ٦یٟیت ٦بضی

 ثطضؾی رسا٪بٶٻ تبحیط ٲتٛیطټبی ظٲیٷٻ ای ثط ضٸی ٦یٟیت ٦بضی ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی

 ثطضؾی ٖٹاٲ٭ ثطٸٴ ؾبظٲبٶی ثط ضٸی ٦یٟیت ٦بضی ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی

 ت ٲُبٮٗٻ ٦یٟیت ٦بضی ٸ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶیاؾتٟبزٺ اظ ضٸـ ټبی ٲتٷٹٔ ٦یٟی ٸ تط٦یجی رٽ

 پیطٌْادات کاربزدی -5-9-2

ثب تٹرٻ ثٻ ٶ٣ف ٸ اټٳیت ٦یٟیت ٦بضی پیكٷٽبز ٲی قٹز ٲسیطاٴ ثٻ ایٵ ٲ٣ٹٮٻ تٹرٻ ثیكتطی زاقتٻ 

ثبقٷس ٸ زؾت ٦ٱ ټط زٸ ؾب٬ ی٥ ثبض ثٻ ؾٷزف ؾُح ٦یٟیت ٦بضی ذٹز پطزاذتٻ ٸ ثٻ ٲ٣بیؿٻ ی 

 ضٸٶس ایٵ ٲتٛیطټب ثپطزاظٶس.

ٻ ٲسیطاٴ پیكٷٽبز ٲی ٪طزز ثب تٹرٻ ثٻ ٶ٣ف ٲٹحط ٦یٟیت ٦بضی ثط ضٸی ٖٳٯ٧طز ؾبظٲبٴ ټبی  ثب ث

ٲسیطیت نحیح،اضظیبثی ٲ٧طض اظ ٖٳٯ٧طز ذٹز ٸ ٦بض٦ٷبٴ ؾبظٲبٴ ذٹز ضا ثطای زؾتیبثی ثٻ حسا٦خط 

 ضيبیت ٦بض٦ٷبٴ ٸ ثٽطٺ ٸضی، پیكطٞت ؾبظٲبٶی یبضی ضؾبٶٷس.

ضی زض پیكطٞت ؾبظٲبٶی پیكٷٽبز ٲی ٪طزز ٦ٻ ثب ثبال ثطزٴ ثب تٹرٻ ثٻ ٶ٣ف ٸ اټٳیت ٦یٟیت ٦ب

اٲٷیت قٛٯی زض ٞطټٷ٩ ؾبظٲبٶی ارطای ثطٶبٲٻ ټبی تكٹی٣ی ٸ تٹؾٗٻ ٲٽبضت ټبی قٛٯی ٦بض٦ٷبٴ 

 زض اٞعایف ٲیعاٴ ضيبیتٹ ٦بټف تٳبی٭ ثٻ تط٤ ذسٲت ٸ پیكطٞت ؾبظٲبٴ یبضی ضؾبٶٷس.
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 هحدٍدیت ّای پژٍّص -5-4

 ٲحسٸزیت ظٲبٶی 

 رٻٲحسٸزیت ثٹز

ٶتبیذ ایٵ پػٸټف ٲحسٸز ثٻ قٽطزاضی ٦طد ٲی ثبقس.ٮصا زض تٗٳیٱ ٶتبیذ حبن٭ ثٻ ؾبیط قٽطزاضی 

 ټب ثبیس احتیبٌ ٶٳٹز.

پعٸټف حبيط ٲحسٸز ثٻ قٽطزاضی ٦طد ٲی ثبقس ٸ ٮصا تٗٳیٱ ٶتبیذ اٴ ثٻ ؾبیط ؾبظٲبٴ ٸ ٶٽبزټب 

 ثبیس رٹاٶت احتیبٌ ضا ضٖبیت ٦طز.
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ثطضؾی ضاثُٻ ثیٵ اٶٹأ ٞطټٷ٩ ټبی ؾبظٲبٶی ثب ٲإٮٟٻ ټبی ٲٹ٣ٞیت "(، 1391ثٽعازی  ٪ٹزضی، ٞطاٶ٥). 4

 .44تب نٟحٻ  31(،اظ نٟحٻ40)ٲؿٯؿ٭1،قٳبضٺ 11ؾبظٲبٶی، ٶكطیٻ: ثیٳبضؾتبٴ، ثٽبض، زٸضٺ 
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 65، اظ نٟحٻ 10(، پبییع ،قٳبضٺ48،   )پیبپی "زاٶف حؿبثطؾی "٦بض٦ٷبٴ زیٹاٴ ٲحبؾجبت ٦كٹض، ٞهٯٷبٲٻ: 

 .81تب 
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 (،62) 17ٲٻ ٲُبٮٗبت ٲسیطیت ثٽجٹز ٸ تحٹ٬ ٞٹالز ٲجبض٦ٻ، ٞهٯٷب

 https://www.civilica.com/Paper-JR_JMSD-JR_JMSD-17-62_007.html 

 .(، ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٸ ثٽجٹز ضٞتبض ؾبظٲبٶی، تٽطاٴ: زاٶك٧سٺ ٲسیطیت1390ؾٯٳبٶی، زاٸٸز). 20
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(. اضتجبٌ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ثب ٢1394ٯٗٻ ای، ٖٯیطيب، ٲٽبرطاٴ، ثٽٷبظ، تٗزجی،ٲحٳٹز، ایٳٷی، ثٽعاز). 21

 66-60( :4) 13. ٲزٯٻ ٖٯٳی پػٸټبٴ: 92اؾتطؼ ټبی قٛٯی ٦بض٦ٷبٴ زاٶك٫بٺ ثٹٖٯی ؾیٷب ټٳساٴ زض ؾب٬ 

(ثطضؾی ضاثُٻ ثیٵ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی ٸ ٲطاح٭ ٲؿیط قٛٯی )٦بض٦ٷبٴ 1392ٖجساٮٽی، ثیػٴ، ثٽطاٲی، آشض)

، ثٽبض، نٟحٻ 12، قٳبضٺ 1392، زٸضٺ 2ؾٗٻ ٸ تحٹ٬:ٲ٣بٮٻ ؾبظٲبٴ شٸة آټٵ انٟٽبٴ(، ٞهبٶبٲٻ ٲسیطیت تٹ

13-20 . 

(.  ثطضؾی ضاثُٻ ی ٦یٟیت ظٶس٪ی ٢1389الٸٶسی، ح، ضربیی پٹض، ؼ، ٲٹٮٹی، ح ٸ قطیٝ، ؼ ٰ. ). 22
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 پیٹؾت

 پطؾكٷبٲٻ ثٯٹ٘ ؾبظٲبٶی

کن
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یل
خ

 

 کن
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خ
 

 پزسطٌاهِ بلَغ ساسهاًی

ف
دی

ر
 

عد
ب

 

   1 ٦بض٦ٷبٴ ؾبظٲبٴ اظ  ضقس ٸ تٗبٮی  ثطذٹضزاض ټؿتٷس.     
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
ی

طز
ٞ ٘

ٯٹ
ث

 

  

٦بض٦ٷبٴ ؾبظٲبٴ ثطای اضائٻ ذسٲبت ثٽتط ثٻ ٲكتطی       

 پیكٷٽبزات رسیس اضائٻ ٲی ٦ٷٷس.

2 

 3 ٦بض٦ٷبٴ ؾبظٲبٴ زاضای ٲٹ٣ٞیت ارتٳبٖی ټؿتٷس.     

٦بض٦ٷبٴ ؾبظٲبٴ زاضای ضقس ٣ٖٯی زض رٽت تح١٣ اټساٜ      

 .ؾبظٲبٴ ټؿتٷس

4 

٦بض٦ٷبٴ ؾبظٲبٴ اظ  ضٸاثٍ ٖبَٟی ٸ زٸؾتبٶٻ ثطذٹضزاض       

 ټؿتٷس.

5 

٦بض٦ٷبٴ ایٵ ؾبظٲبٴ اظ اٶ٫یعٺ الظٰ ثطای اٶزبٰ اٲٹض      

 ثطذٹضزاضٶس.  

6 

 7 ٦بض٦ٷبٴ ؾبظٲبٴ زاضای تٹاٶبیی حطٞٻ ای ٸ ترههی ټؿتٷس.     

اؾتٗسازټبی زض ایٵ ؾبظٲبٴ اٶزبٰ اٲٹض ٲحٹٮٻ ثب ق٧ٹٞب قسٴ      

 ٦بض٦ٷبٴ ٲح١٣ ٲی قٹز.

8 

 9 قطح ٸْبیٝ زض ؾبظٲبٴ ٸايح اؾت.     
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 ٘
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اضظیبثی ٞطایٷسټبی ازاضی زض ؾبظٲبٴ تٹؾٍ ٲؿئٹٮیٵ نٹضت      

 ٲی ٪یطز.

10 

 11 س.ٞطایٷسټبی ازاضی ؾبظٲبٴ زض ضاؾتبی تٛییطات ثٽجٹز ٲی یبث     
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 12 ثیٵ ٞطایٷسټبی ازاضی ؾبظٲبٴ  ټٳرٹاٶی ٸرٹز زاضز.       

 13 ٶٓبضت نحیح  زض ؾبظٲبٴ ٸرٹز زاضز .       

 14 ضيبیت اضثبة ضرٹٔ اظ ٦یٟیت ذسٲبت ٲطتجب اضظیبثی ٲی قٹز.      

ضٸا٬ ازاضی ٸ ثطٸ٦طاتی٥ زض ایٵ ؾبظٲبٴ ٲطتجب ٲٹضز اضظیبثی      

 ٢طاض ٲی ٪یطز.

15 

ؾیؿتٱ ازاضی پیچیسٺ تٹؾٍ ٲؿئٹٮیٵ ؾبظٲبٴ انالح ٲی      

 قٹز. 

16 

 17 تٹؾٗٻ ټٳٻ ربٶجٻ زض ؾبظٲبٴ ٸرٹز زاضز.     

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

ی
ٲبٶ

ؾبظ
 ٘

ٯٹ
ث

 

   

 18 زض ایٵ ؾبظٲبٴ ثٻ ٶیبظټبی ٲكتطی تٹرٻ ٲی قٹز     

 19 بی ٲكبثٻ ضا زاضز. ؾبظٲبٴ تٹاٶبیی ض٢بثت ٲٹ١ٞ ثب ؾبظٲبٶٽ     

 20 ضٕٞ ٶٹا٢م ؾیؿتٱ ازاضی ؾبظٲبٴ ثرٹثی نٹضت ٲی ٪یطز.     

 21 ٲٽبضت ټبی ٦بض٦ٷبٴ ثب ٸْبیٝ آٶٽب زض اضتجبٌ اؾت .       

 22 ؾبظٲبٴ تٹاٶبیی تُجی١ قطایٍ ثب تٹرٻ ثٻ تٛییطات ضا زاضز.     

ٛییطات آٲٹظـ يٳٵ ذسٲت زض ؾبظٲبٴ رٽت ټٳطاٺ قسٴ ثب ت     

 ازاضی ٸ ت٧ٷٹٮٹغی اؾت.

23 

 24 ؾبذتبض ؾبظٲبٶی ت٧بٲ٭  یبٞتٻ ٸ  ضٸ ثٻ ثٽجٹز اؾت.     
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 پطؾكٷبٲٻ ٦یٟیت ظٶس٪ی ٦بضی

 در ایي ساسهاى
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ٲ
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ٲ
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      . ح٣ٹ٠ زضیبٞتی ٲٵ ثب ٲٗیبضټبی ٲٹضز ٶٓطٰ ٲُبث٣ت زاضز.1

ٶٓبٰ پطزاذت ح٣ٹ٠ )ثب تٹرٻ ثٻ ٶٹٔ ٦بض( ثب پطزاذت ح٣ٹ٠ زض زی٫ط . 2

 ٲكبٚ٭ ؾبظٲبٴ ؾبظ٪بض اؾت

     

      . ح٣ٹ٠ ثٻ ٲٹ٢ٕ پطزاذت ٲی قٹز3

      . قطایٍ ٞیعی٧ی ٲحیٍ ٦بض ثٽساقتی اؾت4

      . ؾبٖبت ٦بضی ٖبزالٶٻ ٸ ٲٷبؾت زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ اؾت5

یعقی ثطای اضت٣بی ثٽساقت زض ٲحیٍ ٦بض ټبی آٲٹظقی ٸ اٶ٫ . اظ ثطٶبٲٻ6

 قٹز اؾتٟبزٺ ٲی

     

      . اٶزبٰ ٦بض ظٲیٷٻ َطاحی ٸ  ثطٶبٲٻ ضیعی ضا  ٞطاټٱ ٲی آٸضز 7

. زض اٶزبٰ ٞٗبٮیت ټبی قٛٯی ذٹز اظ آظازی ٖٳ٭ ٸ ذٹز ٪طزاٶی 8

 ثطذٹضزاضٰ

     

      . زض ٦بضٰ اٲ٧بٴ زؾتطؾی ثٻ اَالٖبت ٲطثٹٌ ثٻ قٛٯٱ ٸرٹز زاضز9

      . اظ ٶتبیذ ٦بضٰ زض رٽت انالح ٸ ثٽجٹز ضٸـ ٦بض ذٹز ٲُٯٕ ٲی قٹ10ٰ

. اٲ٧بٴ زؾتطؾی ثٻ اثعاض ٦بض ٲٷبؾت ثطای ثٽتط اٶزبٰ زازٴ ٦بضټب ٸرٹز 11

 زاضز

     

      . قٛٯٱ اٲ٧بٴ ضقس ْطٞیت ٸ تٹاٶبیی ټبی ثبٮ٣ٹٺ ضا ثطایٱ ٞطاټٱ ٲی ٦ٷس.12

      آٲٹذتٻ قسٺ ثطایٱ ٞطاټٱ ٲی ثبقس. اٲ٧بٴ ثبض٪یطی ٲٽبضت ټبی 13
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      . اٲٷیت قٛٯی ٸرٹز زاضز14

      . اٲٷیت زضیبٞت ح٣ٹ٠ ٸ ٲعایب تًٳیٵ قسٺ اؾت15

      . قٛٯٱ ٲبٶٕ اظ اٶزبٰ ٲؿئٹٮیت ټبی ذبٶٹاز٪ی اٰ ٲی قٹز.16

. قٛٯٱ ثٻ ٲٵ اربظٺ ٲی زټس ؾبیط ٶ٣ف ټبی ارتٳبٖی ذٹز ضا زض 17

 ضی( ایٟب ٦ٷٱ.ظٶس٪ی قرهی )ٚیط ٦ب

     

      . قٛٯٱ ٞطاٚت ٲٹضز ٶیبظ  ضا ثطایٱ ٞطاټٱ ٲی ٦ٷس.18

      . قٛٯٱ اٲ٧بٴ ازاٲٻ تحهی٭ ضا ثطایٱ ٞطاټٱ ٲی ٦ٷس19

      . ظٲیٷٻ اضت٣بی قٛٯی ثطای اٞطاز ؾبظٲبٴ ٞطاټٱ اؾت.20

      . ثٻ ټٳ٧بضاٴ ذٹز زض ؾبظٲبٴ اٖتٳبز زاضٰ.21

      حٳبیت ټٳ٧بضاٴ ٸ ضئیؽ  ٢طاض ٲی ٪یطٰ. . زض ٲٹ٢ٕ ٮعٸٰ ٲٹضز22

. زض تهٳیٳبتی ٦ٻ ٲطثٹٌ ثٻ قٛ٭ ٸ ٲحیٍ ٦بضٰ اؾت ٲكبض٦ت ٲی 23

 ٦ٷٱ

     

      . ٶحٹٺ ضٞتبض ٲسیطاٴ ثب ٦بض٦ٷبٴ ؾبظٲبٴ ٲٷهٟبٶٻ اؾت 24

. اٲ٧بٴ ثیبٴ آظازاٶٻ ٶٓطات ذٹز، ثسٸٴ تطؼ ٸ ٸاټٳٻ اظ ٲسیطاٴ ٸرٹز 25

 زاضز.

     

      ٥ آضاٲف ٶؿجی زض ٲحیٍ ٦بض ذٹز ثطذٹضزاضٰ.. اظ ی26

      . ی٥ ضٸـ ٲسٸٴ زض ټٷ٫بٰ ثیبٴ ق٧بیت ٸرٹز زاضز.27

      . ٦بضټب ثط اؾبؼ ؾٯؿٯٻ ٲطاتت ازاضی اٶزبٰ ٲی قٹز28

      . زض ٦بضٰ ٲٹ١ٞ ټؿتٱ.29

. اټٳیت ٸ ٸرٽٻ ؾبظٲبٶی ٦ٻ زض آٴ اقتٛب٬ زاضٰ، زض ٲیبٴ ؾبیط اٞطاز ٸ 30

 ٶٽب ٲخجت اؾتؾبظٲب

     

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

  91 

 

   
   

  
ٝ

زی
ض

 

 

٣ٱ پزسطٌاهِ هَفمیت ساسهاًی
ٹاٞ

آل ٲ
٦بٲ

 

٣ٱ
ٹاٞ

ٲ
 

ضٰ
سا

ی ٶ
ٓط

ٶ
 

ٟٱ
ربٮ

ٲ
 

ٟٱ
ربٮ

آل ٲ
٦بٲ

 

بٰ
ؿز
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      حؽ ټٳجؿت٫ی ثیٵ تٳبٰ ٦بض٦ٷبٴ ٸرٹز زاضز 1

تٳبٰ تالـ ٦بض٦ٷبٴ زض رٽت ٲی٭ ثٻ اټساٜ ؾبظٲبٴ  2

 ٲُٗٹٜ اؾت

     

ٰ زض رٽت ارطای ٦بض نٹضت زض ایٵ ؾبظٲبٴ ټٳبټٷ٫ی الظ 3

 ٲی ٪یطز

     

زض ایٵ ؾبظٲبٴ زض ت٣ؿیٱ ٸْبیٝ ٦بض٦ٷبٴ ان٭ ټٳبټٷ٫ی  4

 ضٖبیت قسٺ اؾت

     

      زض ایٵ ؾبظٲبٴ ٦بض ټب ثٻ نٹضت ٖبزالٶٻ ت٣ؿیٱ قسٺ اؾت 5

زض ایٵ ؾبظٲبٴ ٦بض٦ٷبٴ تٹاٶبیی ٦بض ٦طزٴ ثب ی٧سی٫ط ضا زاضا  6

 ټؿتٷس

     

ی
ٸض

ٹآ
ٶ

 

٦بض٦ٷبٴ ثٻ تالـ زض رٽت ٶٹآٸضی زض ؾبظٲبٴ  ٖال٢ٻ 7

 ٲُٗٹٜ ٲی ثبقس

     

٦بض٦ٷبٴ ایسٺ ټبی ٶٹ ثطای ثٽجٹز ٦بضټب زض ؾبظٲبٴ اضائٻ ٲی  8

 زټٷس

     

ی٥ رٹ آظٲبیف ) ثٻ آظٲبیف ٪صاقتٵ ایسٺ ټبی ٶٹ زض  9

 رٽت تٛییط ( زض ایٵ ؾبظٲبٴ ٚبٮت اؾت

     

ٹضز پكتیجبٶی ٢طاض ٲی ایسٺ ټبی ٶٹ ثطای ثٽجٹز ٦بضټب ٲ 10

 ٪یطز

     

 ٜ
ُب

اٶٗ

ی
یط

پص
 

 ثٻ ؾرتی زض ایٵ ؾبظٲبٴ تٛییطات اٶزبٰ ٲی پصیطز 11
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زض ایٵ ؾبظٲبٴ ی٥ ثطٶبٲٻ ٲؿتٳط ثطای ؾطٖت ثركی ٸ  12

 تٛییطات ٸرٹز زاضز

     

      زض ایٵ ؾبظٲبٴ ٲٷبٕٞ ٲكتطی زض اضرحیت ٢طاض زاضز 13

تٛییطات ٲبٶٕ تٛییط ٸ تحٹ٬ زض  ٞكبض ٸ ٶ٫طاٶی ٶبقی اظ 14

 ؾبظٲبٴ ٲی قٹز

     

زض ایٵ ؾبظٲبٴ اضائٻ ذسٲبت ثٻ ٲكتطی ثب اٶُٗبٜ پصیطی  15

 اٶزبٰ ٲی قٹز

     

ت
طٖ

ؾ
 

زض ایٵ ؾبظٲبٴ اضائٻ ذسٲبت ثٻ ٲكتطی زض حسا٢٭ ظٲبٴ  16

 ٲٳ٧ٵ اٶزبٰ ٲی قٹز

     

رٹٔ ضا زض ایٵ ؾبظٲبٴ اضتجبَبت زضٸٴ ؾبظٲبٶی ٦بض اضثبة ض 17

 تؿٽی٭ ٦طزٺ اؾت

     

زض ایٵ ؾبظٲبٴ ٲكتطی ٲی تٹاٶس ثٻ ؾٽٹٮت اَالٖبت الظٰ  18

 ضا زضیبٞت ٦ٷس

     

زض ایٵ ؾبظٲبٴ ٲكتطیبٴ ثٻ تهٳیٱ ٪یطٶس٪بٴ زؾتطؾی  19

 ٦بٲ٭ زاضٶس

     

زض ایٵ ؾبظٲبٴ پیكٷٽبزات ٸ ٶٓطات ٲكتطیبٴ زض اؾطٔ  20

 ٸ٢ت ثطضؾی ٸ ٲٹضز ٶٓط ٢طاض ٲی ٪یطز
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between 

quality of work life and organizational maturity among Karaj 

municipality employees. In order to achieve the research goal, a 

quantitative approach and a survey method and a standard questionnaire 

for quality of work, organizational maturity and organizational success 

have been used. Regarding the statistical society, 136 employees from the 

1st, 4th, 11th and 11th municipalities of Karaj city were selected by 

multi-stage sampling method as a sample of research. 

The obtained data were analyzed using spss software and the results of 

the research showed that there is a direct and significant relationship 

between quality of work life and organizational maturity in Karaj 

municipality, as well as between fair and adequate payment, safe working 

environment and Hygiene, development of human capabilities, providing 

opportunities for growth and sustained security, overall living space, 

social integration and social cohesion, organizational legality and social 

affiliation. Working life with organizational maturity has a direct and 

meaningful relationship. The most important predictors of organizational 

maturity are fair and adequate pay and overall living space. 

 

Keywords: Quality of work, Organizational maturity, Staff, Karaj 

Municipality 
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در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


