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هٌطَر )کبرهٌذاى ثِ هٌظَر رػبیت ٍ تؼْذ ًسجت ثِ اخاللیبت  ضٌبسبیی ػَاهل هْن اًگیسضی

 در ادارات ترثیت ثذًی استبى اصفْبى ٍ ارزضْبی سبزهبًی( اخاللی
 

 2لبسن رحیوی - 1هْرداد افخوی

 

 چکیذُ

مىشدًع  )اسالقیدا   َضف ایه پژيَش شىاسایی عًامل مُم اوگیؼشی ماعمىضان بٍ مىظًع ععایت ي تعُدض وبد ت بدٍ    

خامعدٍ ممداعی پدژيَش م یدٍ ماعمىدضان      .بدًص   ي اعػشُای ساػماوی صع اصاعا  تغبیت بضوی استان اطفُان( اسالقی

وفغ اػ ایه ماعمىضان تشدنیل   202ومًوٍ ایه پژيَش عا .بًصوض 45-44بضوی استان اطفُان صع سال اصاعا  تغبیت 

اػ عيش ومًودٍ ییدغی تظداصای اوتشدان شدضوض يپدژيَش بدٍ عيش         می صاصوض مٍ اػ بیه خامعٍ مًعص وظغ با استفاصٌ

پس اػ اوتشان تظداصای ممذقدق   .ابؼاع مًعص استفاصٌ صع ایه پژيَش پغسشىامٍ مذقق ساستٍ بًص. پیمایشی اودام شض

ي بددٍ تًػیددس پغسشددىامٍ ي َمجىددیه  خمددس ميعی موُددا  پغصاستددٍ  تغبیددت بددضوی دیددًع یااتددٍ  ٌاصاع 22 صع تمددامی

وتایح ایه پژيَش وشان مدی صَدض مدٍ    .ٌ َا با استفاصٌ اػ عيش تذ یل ياعیاوس تدؼیٍ ي تذ یل شضوضسپس صاص.است

ي اعػشدُای سداػماوی   ( مىشًع اسالقدی )ععایت ي تعُض وب ت بٍ اسالقیا   عًامل مُم اوگیؼشی ماعمىضان بٍ مىظًع

ٍ ای يظیویداػ بدٍ اص  )دیطٍ اسالقی ي يخضاوی:مٍ ع اعتىض یمُمتغیه دیطٍ َای اوگیؼش اػ دقدً  ي  )دیطدٍ مدا ی   م(فد

صاشدته َمنداعان مىاسدب    )يدیطٍ امىیدت (بذبان ممضن صع ساػمان ممُم بًصن ماع)دیطٍ قضع  م(صستمؼص مىاسب

ماعتماص متقابل بیه اغص ي ساػمانمادباس امىیت شدل یمایىنٍ ادغص ادبداس مىدض صع سداػمان ددق بدٍ ددق صاع مدی          

 .است(عسض

ي اعػشدُای  ( مىشدًع اسالقدی  )اوگیؼشی م ععایت ي تعُض وب ت بٍ اسالقیدا   شىاسایی عًامل مُم  :کلیذ ٍاشُ ّب

    .ساػماوی 

                                                           
 كبرشنبس ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي  -1

  عضو هيئت علمي دانشگبه آزاد اسالمي واحد خوارسگبن -2
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 همذهِ

یعىی َغ مدس اوبداوی عا ادیدا    (ي مه ادیاَا انأوماادیا ا ىاس خمیعاً:)می اغمایض 22قغمن مغیم صع سًعٌ مائضٌ میٍ 

 .مىض موجىان است مٍ یًیا َمٍ ی اوباوُا عا ػوضٌ ومًصٌ است 

صاعای یل اوگیؼٌ ویبت ب نٍ عاتاع اي متأثغ اػ اوگیؼٌ َا ي ویاػَای یًوایًن است مٍ اي عا صع بغیغاتدٍ   َیچ اوباوی

اوگیؼٌ یعىی ًایداص دا تی عياوی صع سًص مٍ تذت تأثیغ من دا ت اغص میل ي اشدتیا  بدٍ اوددام مداعی عا مدی      . است

ا دضيصی پدیش بیىدی مىدیم ندٍ ودًي اوگیدؼٌ       بعىًان یل مضیغ بایض بتًاویم ت(.221مص2235ع اس ػاصیانم)یابضً

مدضیغان بایدض اػ ایده دقیقدت میداٌ شدًوض ي        .َایی بیشتغ اػ اوگیؼٌ َای صیگغ صع میدان ماعمىدضان مشدناعتغ اسدت    

مًشش ومایىض ساػماوُایی بًخًص ميعصوض مٍ بتًاوىض خً مىاسب بغای بدغاوگیشته ماعمىدان ي عا دی مغصوشدان صع     

 .یىضتمام سطًح ویاػَا ایداص وما

بىابغایه  .اعتماصَا بٍ ایه است مٍ قًیتغیه ویاػ ااغاص تعییه مىىضٌ وًي عاتاع موُا صع  ذظا  ساص می باشض

با يخًصی مٍ . اصاعاك مضیغان اػ موجٍ معمًالً مُمتغیه ویاػ ااغاص بشماع می میض اػ اَمیت ساطی بغسًعصاع است 

م بض یل پیجیضیی ي غیغ قابل پیش بیىی بًصن عاتاع اوبانم ویغيی اوباوی اػ مُمتغیه عًامل تً یض بشماع می عيص

بٍ َمیه خُت الػم است مٍ خُت دظًل بٍ َضف مظمًع اوبان بغاوگیشتٍ  .مضیغیت بغ من مىتغل ممی صاعص

َماوطًع مٍ یفتٍ شضم اػ مودائینٍ اوگیؼاوىضٌ َا ببیاعوضم  ظا با تًخٍ بٍ شغایط ساص مذیط بایض عًامل  .شًص

یؼش عا شىاسایی مغصمًثغ بغاوگ امغيػٌ بُغٌ يعی باالتغم میفیت بغتغم امنان عقابت ي وًميعی باالتغ ي دیًع  .

مًثغ صع طذىٍ َای عقابت بیه ا م  ی اػ خم ٍ اَضاف ي سًاستٍ َای َغ ساػماوی است مٍ ویل بٍ ایه َضف بضين 

اوگیؼٌ (مىشًع اسالقی) ت بٍ اسالقیا  تعُض وب .تًخٍ بٍ خى ٍ َای عياوشىاستی ي اوگیؼشی ان متظًع وشًاَض بًص

اسالقیا  مًعص وظغ ساػمان مٍ صع مىشًع اسالقی ویؼ بٍ شنل عسمی طمغ شضٌ  ععایتصعيوی اغص وب ت بٍ 

.است می اشض  

 

اوگیؼش اػ تمام داال  صعيوی ي خُدت صَىدضٌ ای   .تذقق اَضاف ساػماوی ي اغصی ویاػ بٍ بغاوگیشته اوبان َا صاعص 

تشنیل شضٌ است م اوگیؼش بٍ عاتاع ااغاص م اع یدت  . عػيَا م تمایال  ي سائقٍ َا وامیضٌ می شًوض مٍ تذت عىًان م
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ي تذغك می بششض م بضين اوگیؼش َیچ عاتاع ساػمان یااتٍ ي َضامضاعی نٍ صع مذیط ماع یدا َدغ خدای صیگدغ اػ     

 (255م ص 2242م  1ميوؼ. )اغص بغيػ وشًاَض مغص

داطٍ بٍ اوگیؼٌ َای ماعمىدضان مدی تًاوىدض صع تذقدق اَدضاف اصاعا  تغبیدت       مضیغان تغبیت بضوی بٍ وذًٌ ا

َماوطًع مدٍ بیدان شدض صع اصاعا  تغبیدت     .بضوی سًص ي ااؼایش سطخ اثغ بششی ي باػصَی من یام بغصاعوض 

اعػش (ماعمىضان )بضوی اػ بیه تمام مىابس مٍ صع استیاع مضیغان تغبیت بضوی قغاع صاعص می شًص مىابس اوباوی 

مىشدًع  )وب ت بٍ اطًل اسالقدی   ماعمىضان یؼشگمضیغان می تًاوىض با مشىایی بٍ او.بیشتغ بٍ شماع می میىض 

 .ي اعػشُای ساػماویمباعث بُتغ اخغا شضن من صع ساػمان شًوض( اسالقی

نگدًوگی شدنل ییدغی م اددث اوگیؼشدی صع      « معمدای مدضیغیت   »صع مقا دٍ ای تذدت عىدًان    ( 2235)ع ائیان 

ظًُع اوگیؼش بٍ عىًان یل مً ًي بغخبتٍ ي اساسی صع ع م مدضیغیت صسدت   : ایىگًوٍ بیان می ومایض مضیغیت عا 

 :مم بٍ ص یل صاعص 

وشبت ایىنٍ اشاعَای ساعخی عيػ ااؼين صع عقابتُای م ی ي بیه ا م  دی م اي داي اقتظداصی م اختمداعی م اده       -2

ا بغای ااؼایش یا صست مم دفظ ي دس مًخدًص   ميعی ي مقغعا  صي تی طاد ىظغان مضیغیت عا ياصاع مغصٌ است ت

 .ساػماوی م اىًن ي ساػ ي ماعَای خضیضی عا ایداص یا اتشاط ومایض3« اثغ بششی »ي  2ماعایی

امىدًن مدضیغان بدا    . صيمیه ص یل م تًخٍ عي بٍ عشض وب ت میان مىابس اوباوی ساػمان ي تًسعٍ ی ب ىضمض  اسدت   -2

ٌ       5ي مضیغیت 4«طغاح شلل» استفاصٌ اػ عاَ غصَایی نًن  ي دفدظ   بغم ىای َدضف وبد ت بدٍ پدغيعش م ایدداص اوگیدؼ

 . ویغيی ماع اثغ بشش صع تمام سطًح مُاعتی تًخٍ بیشتغی م ظيل صاشتٍ اوض 

عَیااتُدای مدضیغیتی   . ص یل سًم ایىنٍ صع صیضیاٌ مضیغان عم یاتی وب ت بٍ ماعمىان تلییغ مُمی عر صاصٌ است  -2

اع ماع ي نیؼی صع مىاع صیگغان ابؼاعَای تً یدض مدی پىضاشدتىض صع ددا ی مدٍ امدغيػٌ       وشبتیهم ماعیغصان عا تىُا ابؼ

 . عًامل متعضصی اػ خم ٍ نا شی بضين ماع م تًقیف ط  ی م پیشغات ي پًل مًعص استفاصٌ قغاع می ییغص

گی تذدت عىدًان ترًعیُدای امتذدان اػ صي سدًی     (  2005)ي َمناعان صع سدال   6هصع تذقیقی مٍ تًسط  ًما استف

مٍ میا اوگیؼش َا مُم َبتىض  طًع  یغات ینی اػ بذث َای مُم بغای اُمیدضن صعك ایىندٍ نگًودٍ    ( تقابل )

اعا یت بغ شغمت  طف ي مُغباوی اعػیابی می شًص ي صع ایه مقا ٍ بغعسی اغ یٍ َدای اوگیدؼش بغعسدی مدی شدًص      

                                                           
1 -Owenc 

2 - Efficiency 

3 -Effectiveness  

4 -Work redesign 

5 - management By objective  

6 - loka Estefen 
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دٍ بغای عاتاع اصعامی است بدٍ طدًع صقیدق    اوگیؼاوىضٌ یل اعا یت اعت اط با صعك  طف ي مُغباوی بٍ عىًان یل وتی

اغ یٍ َای من امتذان می شًص وتایح وشان می صَض صعك مث دت صع ایىندٍ صعخدٍ قدًی بدًصن ممدی صع پاسدز بدٍ         

اعا یت َای استغاتژی اوگیؼش ي اعا یت َای غیغ استغاتژی اوگیؼشی وشان می صَض ي َمدٍ وتدایح ددامی اػ یدغيٌ     

 .ػ عيابط صي سًیٍ ي مُم اىی استغاتژی اوگیؼش صاعیمبىضی ي سطخ ااغاص وشاوٍ مُمی ا

تذت عىًان اوگیدؼش پدًل ي ادتدغام یدل عيش     ( 2005)ي َمناعان صع سال  1صع تذقیقی مٍ تًسط مالعنىض غ

میفیت پاییه عا واشی اػ اعت اط ػیداص  . تغمیب شضٌ اػ مطا عا  عياوشىاسی با یىی غیغ پؼشنی تاوؼاویا طًع  یغات

سدطخ میداوی   )یه مشًعَا ي پاییه بًصن اوگیؼش ماعیغان می صاوبتىض عياوشىاسی با یىی غیغ پؼشنی میان صعممض پای

مغمؼ مغاق ت َای سالمتی صع ویمی اػ مشًعَای ماغیقایی َبت ایغ نٍ بیشدتغ ایده دا دت    ( اػ سالمت ماعیغان 

غای اخدغای سدًن موُدا مدی صاودض      عا صع عياوشىاسی با یىی اوتظاع می عيص ممتغ مبی دضيص اوتظاعا  ي اوگیؼٌ َا بد 

سیاسدت َدای   .اُمیضن نٍ اوگیؼشی بغای سالمت ماعیغان صع ماعشان اساسی َبت یل پایٍ تدغبی اغاَم مدغص .

ما بٍ یدل عيش تغمیدب شدض     2003-2002تظمیم ییغی بغای میفیت مغاق ت سالمتی مٍ بُ ًص می بششض صع 

ىًي سطخ اوگیؼش می باشض مٍ صع عياوشىاسی با یىی تاوؼاویا اػ عًامل اثغ یظاع عيی اوگیؼش مٍ شامل ص ی ی بغای ت

بًص یل نُاعنًن مفًُمی اػ دیطٍ َای مذیطی ي صاس ی مٍ تداثیغ یدظاع عيی سدالمتی مداعیغان مدی باشدض عا       

 21صعممض پاییه وشان می صاص مٍ دیطٍ صاس ی بٍ پًل بغمی یشت ي دیطٍ مذیطی با ادتدغام مدٍ تذ یدل تاوؼاویدا ي     

 . یه واع ایتی عا اػ عًامل ماوىض پاصاش َای ما ی م ادتغام ياعت اط می صاوىض تذ یل پیش

 رٍش پصٍّص

خامعٍ مماعی پدژيَش شدامل م یدٍ ماعمىدضان اصاعا  تغبیدت بدضوی       . صع ایه پژيَش اػ عيش پیمایشی استفاصٌ شض

 202ًودٍ ایده پدژيَش عا    وم. وفغ بًصوض 122بًص مٍ بغ اساس یؼاعش اصاعٌ مل تغبیت بضوی استان استان اطفُان 

ومًودٍ َدا  بدا اسدتفاصٌ  اػ عيش ومًودٍ ییدغی       . وفغ اػ ماعمىضان اصاعا  بٍ وب ت َغ مضام اػ اصاعا  تشدنیل صاصودض  

 . تظاصای اوتشان شضوض

 اثسار پصٍّص

ایه مقیداس بدٍ مىظدًع شىاسدایی     . صع ایه پژيَش بغای خمس ميعی اطالعا  اػ پغسشىامٍ مذقق ساستٍ استفاصٌ شض

% 422پایدایی  ایده پغسشدىامٍ    . مل مُم اوگیؼشی ماعمىضان بٍ مىظًع اودام ماعممض يظایف شل ی اسدتفاصٌ شدض  عًا

 .بًصٌ ي َمجىیه عيایی پغسشىامٍ با استفاصٌ اػ وظغا   متشظظان عياوشىاسی استفاصٌ شضٌ است 

                                                           
1 - Clar chanler  
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 رٍش تجسیِ ٍ تحلیل دادُ ّب 

اؼاع ممداعی ي صع سدطخ ممداع تًطدیفی اػ میداوگیه ي اوذدغاف       تدؼیٍ ي تذ یل صاصٌ َای پژيَش با استفاصٌ اػ وغم ا

ي تذ یدل سًشدٍ ای بدغای سًشدٍ بىدضی        معیاع ي تدؼیٍ يتذ یل عیغسیًن ي صع سطخ استى اطی اػ تذ یل ياعیداوس 

 .استفاصٌ شض صاصٌ َا 

 یب فتِ ّبی پصٍّص

تذ یدل  )ع سطخ ممداع اسدتى اطی   ي ص( میاوگیه ي اوذغاف معیاع)صاصٌ َای داطل اػ پژيَش صع سطخ مماع تًطیفی 

مشداَضٌ مدی شدًص مغبدًط بدٍ       3تدا   2َمان طًعینٍ صع خدضايل شدماعٌ   .استفاصٌ شض( ياعیاوس ي وذ یل سًشٍ ای

ي دیطدٍ  مششظا  اغصی ماعمىضان می باشض يصع خضايل بعضی مغبًط بٍ ي دعیت سًشدٍ َدا ي عًامدل اوگیؼشدی      

 . باشض میَای اوگیؼشی 

 

 ماعمىضان خىبیتط بٍ ًمغب: 2خضيل شماعٌ 

 

 درصذ فراٍاًی جٌسیت

 32/2 212 هرد

 23/2 52 زى

 200 202 جوغ

 

 ماعمىضان وًي استشضاممغبًط بٍ :2خضيل شماعٌ 

 

 ماعمىضان ي عیت تأَل مغبًط بٍ:2خضيل شماعٌ 

 

 درصذ فراٍاًی ٍضؼیت تأّل

 23/4 22 هجرد

 42/2 222 هتأّل

 200 202 جوغ
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 ماعمىضانسه  يمغبًط بٍ وً:1خضيل شماعٌ 

 

 درصذ فراٍاًی سي

 22/1 22 سبل 81-62

 12/2 44 سبل 62-53

 22/3 22 سبل 52-44

 22/1 25 سبل ثِ ثبال 43

 200 202 جوغ

 

 

 اعمىضانمغبًط بٍ سمت م:5خضيل شماعٌ 

 

 درصذ فراٍاًی سوت

 1/ 4 هذیر

 24/4 24 (هسئَل)سرپرست

 33/2 252 کبرهٌذ

 200 202 جوغ

 

 

 درصذ فراٍاًی ًَع استخذام

 22/2 15 رسوی

 24/3 54 لراردادی

 22/5 24 پیوبًی

 25/2 32 غیرُ

 200 202 جوغ
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 مغبًط بٍ میؼان سىًا  سضمت:2خضيل شماعٌ 

 

 درصذ فراٍاًی هیساى سٌَات خذهت

 21/4 50 سبل 3کوتر از 

 22/2 31 سبل 3-81

 20/4 12 سبل 88-83

 23/4 22 سبل 83ثیطتر از 

 200 202 جوغ

 

 مغبًط بٍ تذظیال  ماعمىضان:3خضيل شماعٌ 

 

 درصذ فراٍاًی هیساى تحصیالت

 10/2 42 زیر دیپلن ٍ دیپلن

 22/4 14 فَق دیپلن

 22/1 21 لیسبًس

 1/ 4 فَق لیسبًس ٍثبالتر

 202 200 

 

. مدی شدًص   مشداَضٌ خضيل می باشض   Tسًشٍ سًم بؼعیتغ اػ  Tسًشٍ َا مششض شضٌ ي   T 4شماعٌ  صع خضيل 

 .میاوگیه ي اوذغاف معیاع ي تی َغ مضام اػ سًشٍ َا مششض شضٌ است

 

 سًشٍ َا Tمیاوگیه ي اوذغاف معیاع ي : 4خضيل شماعٌ

 

T خَضِ ّب هیبًگیي خَضِ ّب اًحراف هؼیبر خَضِ ّب خَ ضِ ّب 

 سًشٍ ايل 2544/2 04543/2 -291/1



 
 راهکارهای اصالحی وظام اداری با رویکرد مدیریت دولتی وىیه مجمىعه مقاالت همایش

 (اصفهان)داوشگاه آزاد اسالمی واحد خىراسگان

 

 8 

 سًشٍ صيم 3242/2 02121/2 -414/5

 سًشٍ سًم 1251/2 45220/0 323/2

 

صع قبمت اوتشان شماعٌ مٍ بغ اساس سیبتم  ینغ  بًصٌ تعضاص ااغاصی مٍ بٍ َغ شماعٌ پاسز   5صع خضيل شماعٌ 

 .عامل اوگیؼشی می باشض   4صاصٌ اوض مششض شضٌ است ي شماعٌ  عًامل بغ اساس َمان 

 

 

 

 امتیاػ بىضی عًامل اوگیؼشی بغ اساس اوتشان:5خضيل شماعٌ

 

اًتخبة تؼذاد ػذم اًتخبة َاهلضوبرُ ػ

 8ضوبرُ 

اًتخبة تؼذاد

 6ضوبرُ 

اًتخبة تؼذاد

 5ضوبرُ 

اًتخبة تؼذاد

 4ضوبرُ 

اًتخبة تؼذاد

 3ضوبرُ 

8 215 21 22 1 25 3 

6 220 1 5 23 3 5 

5 212 22 5 22 4 23 

4 214 0 22 4 2 23 

3 250 20 4 20 22 22 

2 222 5 1 2 22 22 

2 222 1 25 20 24 21 

1 205 22 3 20 21 22 

 

ععایت ي تعُض وب ت بٍ اسالقیا   مشاَضٌ می شًص عًامل مُم اوگیؼشی ماعمىضان بٍ مىظًع خضيلَماوطًع مٍ صع

 مىشًع )

اَمیت َغ مدضام اػ عًامدل اوگیؼشدی     20صع خضيل شماعٌ  .ي اعػشُای ساػماوی صع سًشٍ سًم قغاع صاعص(اسالقی

 .مًخًص صع سًشٍ سًم مشاَضٌ می شًص

 

 امتیاػ عًامل اوگیؼشی:20خضيل شماعٌ 

 هیبًگیي اهتیبزات ػَاهل اًگیسضی
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دیطٍ صستٍ  سًشٍ سًم قغاع صاعصمٍ بغ اساس نُاع امتیاػ َغ مضام اػ دیطٍ َای اوگیؼشی 22صع خضيل شماعٌ 

م دیطٍ (ویاػ بٍ اصای يظیفٍ)دیطٍ اسالقی ي يخضاوی:مُمتغیه دیطٍ َای اوگیؼشی مٍ ع اعتىض اػ.بىضی می شًص

صاشته )يدیطٍ امىیت(بذبان ممضن صع ساػمان ممُم بًصن ماع)مدیطٍ قضع  (مؼص مىاسبدقً  ي صست)ما ی

َمناعان مىاسب ماعتماص متقابل بیه اغص ي ساػمانمادباس امىیت شل یمایىنٍ اغص ادباس مىض صع ساػمان دق بٍ 

 .است(دق صاع می عسض

 :َا ع اعتىض اػ  اساس امتیاػ بىضی دیطٍ َا مبٍ تغتیب باالتغیه امتیاػ بغای دیطٍ بغ

  دیطٍ اسالقی ي يخضاوی -2

 ما یدیطٍ  -2

 امىیتدیطٍ  -2

 قضع دیطٍ  -1

 

 2/33 ثحسبة آهذى فرددر سبزهبى8

 2/24 ّوکبراى هٌبست 6

 2/22 اػتوبد هتمبثل ثیي فرد ٍ سبزهبى5

 2/43 ًیبز ثِ ادای ٍظیف4ِ

 2/22 حمَق ٍ دستوسد هٌبست3

 2/32 هْن ثَدى کبر 2

 2/25 اهٌیت ضغلی2

 2/5 بزهبى حك ثِ حك دار هی رسذدر س1

 23/22 جوغ
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 امتیاػ بىضی دیطٍ َای اوگیؼش:22خضيل شماعٌ 

 

 اهتیبزات حیطِ ّبی اًگیسضی حیطِ ّبی اًگیسضی

 2/43 حیطِ اخاللی ٍ ٍجذاًی -8

 2/3 حیطِ ًیبز هبدی -6

 2/25 حیطِ ًیبزّبی هؼٌَی -5

 2/23 طِ ًیبز ثِ اّویتحی -4

 

 

 ثحث ٍ ًتیجِ گیری

مىشدًع  )مل مُم اوگیؼشدی ماعمىدضان بدٍ  مىظدًع ععایدت ي تعُدض وبد ت بدٍ اسالقیدا           وتایح پژيَش وشان صاص عًا

 -2(بدٍ ادغص صع سداػمان اَمیدت صاصٌ شدًص     )بذبان ممضن صع سداػمان  -2:ي اعػشُای ساػماوی ع اعتىض اػ( اسالقی

ویاػ بدٍ اصای   -1 (بٍ اغص ي تًاومىضیُای اي اعتماص شًص)اعتماص متقابل بیه اغص ي ساػمان  -2 بصاشته َمناعان مىاس

يخدٍ شدل ی   )مُم بًصن مداع -2 دقً  ي صستمؼص مىاسب -5 (اغص صع مقابل ساػمان ادباس يظیفٍ می مىض)يظیفٍ 

مُمتغیه دیطٍ  اػ .ایىنٍ اغص ادباس مىض صع ساػمان دق بٍ دق صاع می عسض -4 ىیت شل یادباس ام-3 (مىاسب

دقددً  ي صسددتمؼص )م دیطددٍ مددا ی(ویدداػ بددٍ اصای يظیفددٍ)دیطددٍ اسالقددی ي يخددضاوی:َددای اوگیؼشددی مددٍ ع اعتىددض 

صاشدته َمنداعان مىاسدب ماعتمداص     )يدیطٍ امىیدت (بذبان ممضن صع ساػمان ممُم بًصن ماع)مدیطٍ قضع  (مىاسب

 .است(مىض صع ساػمان دق بٍ دق صاع می عسض متقابل بیه اغص ي ساػمانمادباس امىیت شل یمایىنٍ اغص ادباس

 م( 2005) 2پاعسدًن م( 2002) 1مداعخً یه  یااتٍ َای داطل اػ پژيَش ویؼ با وتایح پژيَش َای ق  دی َمجدًن   

 .َمبً می باشض( 2005) 4م مالع نىض  غ( 2004) 3س ًمىً ًپً

تشددشیض عًامددل مددًثغ تذددت عىددًان بغعسددی ي (2002)صع تذقیقددی مددٍ تًسددط مدداعخً یه ي َمندداعان صع سددال

اوگیؼش تذدت تداثیغ َدغ صي ودًيم مذغمُدای       .بغاوگیؼش ماعمىان صع يیتىام پغصاستٍ ي بٍ وتایح مشابٍ صست یااتىض

                                                           
1- Marjolein  

2 - Elizabet Parson  

3- Manolopoulos  

4 - Clar Chanler 
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ما ی ي غیغ ما ی قغاع می ییغص ي عًامل اط ی اوگیؼاوىضٌ صع خامعٍ مماعی تقضیغ ي قضعصاوی مضیغان اػموُدام اعت داط   

 .ي عًامل واع ایتیم مم بًصن صعممض ي شغایط سشت ماعی بًصبا َمغصیفان ي امىیت شل ی ي صعممض 

تذدت عىدًان بغعسدی اوگیدؼش ي ع دایت شدل ی ماعمىدان صع         (2005)صع سدال  صع تذقیقی مٍ تًسدط پاعسدًن  

وتایح تذقیق يی وشان صاص مٍ صي عامل يیژیی ي سظًطیا  شدلل ي عيابدط ششظدی صع     .اوگ بتان پغصاستٍ است

ًثغ است صع مًعص عامل ايل اػ ترًعی َغػبغه اسدتفاصٌ مغصودض مدٍ صع بذدث عًامدل      ع ایت ي واع ایتی ااغاص م

صعيوی تىًي ماعی سطخ مػاصی عمل ي استقالل ي مًقعیت بغای عشض ي تغقدی سدًص ي صع بذدث عًامدل سداعخیم      

 تدٍ  مُمتغیه عامل واع ایتی سطخ پاییه دقً  بدًص ا   .مذل ماعم امىیت شل یم ساعا  ماعی ي شغایط مُم بًصوض

 .شغایط سشت ماعی ي ساعا  ماعی ػیاص ویؼ صع صعخا  بعضی اَمیت قغاع صاشتىض

اعػیابی اوگیؼش ماعمىان صع بشش َدای عمدضٌ   »تذت عىًان (2004)صع سال  صع تذقیقی مٍ تًسط مىً ًپً ًس

ع طًع  یغات ایه ماع با اعػیابی عًامل مًخًص تذت نُاعنًبُدای ترًعیندٍ طدًع  یغادت ص       «صي تی یًوان

پغسشدىامٍ   151پغسشىامٍ ای مدٍ تًػیدس شدضٌ     2000ایه تذقیق پغسشىامٍ مىاس ی صع سٍ ساػمان اخغا شض مٍ اػ 

خمس ميعی ي تذت بغعسی ي تدؼیٍ ي تذ یل قغاع یغات با استفاصٌ اػ مماع تًطیفی پاصاشُای بیغيوی ي پاصاشدُای  

بششدُا بیشدتغ پاصاشدُای بیغيودی وبد ت بدٍ       صعيوی صع ایه بششُا مششض شض یااتٍ َا وشدان مدی صَدض مدٍ صع ایده      

پاصاشُای صعيوی يخًص صاعص ي بىابغایه پاصاشُای بیغيوی بیشتغ َمم مغت ط با باػصٌ ساػماوی بٍ وظغ می عسض َمجىیه 

 .یااتٍ َا وشان می صَض مٍ عامل تًاوایی اغصی ي يیژییُای ششظیتی با اوگیؼیش عم نغص ماعمىان مغت ط است

تذدت عىدًان اوگیدؼش پدًل ي ادتدغام یدل عيش       ( 2005)مالعنىض غ ي َمناعان صع سال  صع تذقیقی مٍ تًسط

میفیت پاییه عا واشی اػ اعت اط ػیداص  . تغمیب شضٌ اػ مطا عا  عياوشىاسی با یىی غیغ پؼشنی تاوؼاویا طًع  یغات

سدطخ میداوی   )یغ پؼشنی میان صعممض پاییه مشًعَا ي پاییه بًصن اوگیؼش ماعیغان می صاوبتىض عياوشىاسی با یىی غ

مغمؼ مغاق ت َای سالمتی صع ویمی اػ مشًعَای ماغیقایی َبت ایغ نٍ بیشدتغ ایده دا دت    ( اػ سالمت ماعیغان 

عا صع عياوشىاسی با یىی اوتظاع می عيص ممتغ مبی دضيص اوتظاعا  ي اوگیؼٌ َا بدغای اخدغای سدًن موُدا مدی صاودض       

سیاسدت َدای   .ماعشان اساسی َبت یل پایٍ تدغبی اغاَم مدغص  اُمیضن نٍ اوگیؼشی بغای سالمت ماعیغان صع.

ما بٍ یدل عيش تغمیدب شدض     2003-2002تظمیم ییغی بغای میفیت مغاق ت سالمتی مٍ بُ ًص می بششض صع 

اػ عًامل اثغ یظاع عيی اوگیؼش مٍ شامل ص ی ی بغای تىًي سطخ اوگیؼش می باشض مٍ صع عياوشىاسی با یىی تاوؼاویا 

ًن مفًُمی اػ دیطٍ َای مذیطی ي صاس ی مٍ تداثیغ یدظاع عيی سدالمتی مداعیغان مدی باشدض عا       بًص یل نُاعن
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 21صعممض پاییه وشان می صاص مٍ دیطٍ صاس ی بٍ پًل بغمی یشت ي دیطٍ مذیطی با ادتدغام مدٍ تذ یدل تاوؼاویدا ي     

 . وىض تذ یل پیشیه واع ایتی عا اػ عًامل ماوىض پاصاش َای ما ی م ادتغام ياعت اط می صا

 .َمبً می باشض( 2243)ي طا ذی ( 2242)ش با وتایح پژيَش َای مغاصی یااتٍ َای پژيََمجىیه 

صی  تذظدی ی  صع تذقیقی مٍ با عىًان عًامل مًثغ بغ اوگیؼش شل ی صبیغانم اػ صیضیاٌ صبیغان عاَىمایی تًسدط مدغا  

ػ صیدضیاٌ صبیدغان عاَىمدایی وادیدٍ صي     یااتٍ َای پژيَشی َای اػ من است مدٍ ا  (2242)وادیٍ صي سىىضج صع سال 

سىىضج عًامل مًاقیتم قضعصاویم عشض ي پیشغات مًخب اوگیؼش موان شدضٌ ي بدٍ عىدًان عًامدل اوگیؼشدی مدًعص       

تائیض قغاع یغاتٍ اوض اما عًامل امىیت شل یم عيابطم سغپغستی ي دقدً  ي پداصاش تداثیغی صع اوگیدؼش شدل ی مودان       

تی عمل مغصٌ اوض بىابغایه می تًان یفت مٍ ترًعی َغػبغه صع عًامدل اوگیؼشدی   وضاشتٍ ي بٍ عىًان عًامل بُضاش

ي بُضاشتی صع ایه خامعٍ مماعی مًعص تائیض قغاع یغاتٍ است پس اػ عت ٍ بىضی عًامدل اوگیؼشدی بغاسداس میداوگیه     

تیدب صع اي ًیدت   وظاع  مًثغتغ می صاوىض اما صبیغان ػن صع قضع صاویم دقً  ي پداصاش ي عشدض ي پیشدغاتم عا بدٍ تغ    

قضعصاوی ي مًاقیت صع ماعم عا مُمتغ می صاوىض اما صبیدغان شداغل صع   » صبیغان شاغل صع مضاعس عاصی  .قغاع صاصٌ اوض

اػ وظدغ صبیدغان بدا سدابقٍ      .عا مُمتدغ ق مدضاص مدی مىىدض    » سغپغستیم عيابطم دقً  ي پاصاش « مضاعس ساص عًامل

مًاقیدت صع  « ایداص اوگیؼش مًثغتغوض اما صبیغان با سابقٍ عًامل صع» دقً  ي پاصاش ي قضعصاوی« سضمت مم عًامل

مًثغتغودض امدا   » عيابط ي امىیدت شدل ی  « عا مًثغتغ می صاوىض اػ وظغ صبیغان صیپ م ي اً  صیپ م» ماع ي عشض ي پیشغات

 .عا مًثغتغ می صاوىض «اَمیت شللم قضعصاوی ي مًاقیت صع ماع« صبیغان  یباوس ي اً   یباوس عًامل

تذت عىًان بغعسی عًامدل مُدم اوگیؼشدی ي تداثیغ من بغعم ندغص      ( 2243)ع تذقیقی مٍ تًسط طا ذی صع سالص

ماعمىان شغمت سُامی طين مَه م وتایح وشان صاص مٍ مُمتغیه عًامل ساػی اػ وظغ ماعمىان بٍ تغتیدب اي ًیدت   

ط صعماوگاٌ ساػمان اعائٍ مدی شدًص ي   تًعَای مبااغتی ي تفغیذیم بغوامٍ َایی ماوىض بیمٍ ي سضما  صعماوی مٍ تًس

میؼان ماع اودام شضٌم  (ي مُمتغیه عًامل معىًی میؼان میاَی اػ وتایح ماع) پاصاشُای متىاسب ي م تىی بغ عم نغص

وًي استشضام اغصم میؼان امىیت شل یم میؼان عالقدٍ ادغص بدٍ شدل ش ي      ...میفیت ماع اودام شضٌم ع ایت مشتغی ي

غص صع شل ش می باشض ي وتیدٍ بضست ممضٌ مٍ عًامل ماصی ي معىًی بغ عم نغص ماعمىان میؼان ادباس مًاقیت ا

 .ایه ػمان مًثغ بًصٌ است
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 هٌبثغ

بغعسی عًامل مُم اوگیؼشی ي تاثیغ من بغ عم نغص ماعمىان شغمت سدُامی طين مَده    (.2243)طا ذیم سمیٍ 

داًطگگبُ آزاد اسگالهی ٍاحگذ    ش مدا یم  م پایان وامٍ ماعشىاسی اعشدض مدضیغیت صي تدی یدغای    2243صع سال 

 .خَراسگبى

پایان وامدٍ  .عًمل مًثغ بغ اوگیؼش شل ی صبیغان اػ صیضیاٌ صبیغان عاَىمایی وادیٍ صي سىىضج(.2242)مغاصی مساالع

 .داًطگبُ ارٍهیِ.ماعشىاسی اعشض

 .اوتشاعا  مًیغ:متُغان  هذیریت ثر سبهبًْبی ًب آرام(.2235.)م.ع اس ػاصیان مس

صاوشدگاٌ تُغانمصاوشدنضٌ   :متُدغان 22ي22ممد دٍ صاودش مضیغیتمشدماعٌ    هؼوبی هذیریت(2235.)ن ميع اییا
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