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ّّاىم ىّدؼ ةؼ جؼؾ ظغىث داكًهتاٌَ  یانگّ یٍّامؼ ك ىّنفَ ُا ییقٍاؿا

 یؼافا یارقغ مٍْث ظّدركؿاز یؼافىغ
 

 3زادق، داریّش غالـ*2، اصيغ كدادی1انَ گهكً اىیؼصـیٍیركح

 چکیدٌ

ُا ةیف از آف کَ ةَ جؼیً دارایی ؿازىاف اؿث ك ىّفلیث ؿازىافاىؼكزق ؿؼىایَ اٌـاٌی ةا ارزش
ُای ٌاىكِّد ٌُیؼ فکؼ ك اٌغیكَ کارکٍػاف ةػَ ی ىانی ك فیؽیکی ىؼةّط ةاقغ ةَ داراییُاقاظل

ظنّص ىغیؼاف ةـحگی دارد. کارکٍاف ك ىغیؼاف کارآىغ ك ةا جسؼةَ از ٌُؼ ّيهکػؼدی ٌـػتث ةػَ 
ُای فػؼاكاف ظػّد  ؿایؼ کارکٍاف ك ىػغیؼاف ىحيػایؽ ُـػحٍغ. ایػً افػؼاد ةػا جسػارن ك جّاٌيٍػغی

. پژكُف صاوؼ ةا ُغؼ قٍاؿػایی ُای ةْغی رُتؼاف ؿازىاف ظّاٍُغ ةّد ای ٌـمُایی ةؼ پحاٌـیم
ُای انگّی ّّاىم ىّدؼ ةؼ جؼؾ ظغىث داكًهتاٌَ ىغیؼاف ارقغ مٍْث ظّدركؿازی ٍّامؼ ك ىّنفَ

ایؼاف مّرت گؼفث. ایً پژكُف از ٌّع کیفی ةّد کَ از ركش جضهیم ىىيّف اؿحفادق قغ. زاىَْ 
گیؼی ُغفيٍغ ىغیؼاف ارقغ مٍایِ ظّدركؿازی ةّد کَ ةَ ركش ٌيٌَّ آىاری پژكُف صاوؼ قاىم

ٌفؼ ةؼای ىناصتَ اٌحعان گؼدیغ. اةؽار زيِ آكری 18اٌحعان قغٌغ ك جا رؿیغف ةَ ٌلٌَ اقتاع دادق 
ّاىم ةَ ٍّّاف ىىاىیً فؼاگیؼ یػا  5ُای پژكُف، جْغاد ىناصتَ ٌیيَ ؿاظحاریافحَ ةؼ اؿاس یافحَ

صػاکيیحی، ىػغیؼاف ةاسدؿػحی، كوػْیث ؿػازىاف، ّّاىػم ىػانی، ّّاىػم  امهی قاىم )ٌِادُای
ّاىم ةَ ٍّػّاف ىىػاىیً  52ّاىم ةَ ٍّّاف ىىاىیً ؿازىاف دق ك جْغاد  16ّيهکؼدی(، ك جْغاد 
 پایَ ىكعل گؼدیغ.
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 مقدمٍ

ت اغهب ؿازىاف ُا، غیتث ك جؼؾ قغم ىغیؼاف ك کارکٍاف قایـحَ ؿازىاف ىی یکی از ىْىال
ةاقغ. چؼاکَ کارکٍاٌی کَ در ؿازىاف اقحغاؿ داقحَ اٌغ ك در ًی ىغت زىاٌی کَ در ؿازىاف ىكغّؿ ةَ 
ظغىث ةّدق اٌغ ُؽیٍَ ُایی را ةؼ ؿازىاف كارد ٌيّدق اٌغ، نیکً پؾ از کـب جسؼةَ ةَ ىضه پیغا 

ىٍاؿب جؼ،  ؿازىاف را رُا ٌيّدق ك ةَ ؿؼاغ ؿازىاف ُای ركیب ك یا دیگؼ ؿازىاف ُا کؼدف فؼمحی 
ىی ركٌغ.ك ةَ ایً جؼجیب ؿازىاف از ٌیؼكی ةاجسؼةَ ظّد ىضؼكـ ىی گؼدد ك ةَ جغریر جا زىاف یافحً 
ٌیؼكی زغیغ ك ًی ؿانیاٌی کَ زِث کـب جسؼةَ ؿپؼی گؼدد، ةـیار زىاف ظّاُغ ةؼد. دسیم جؼؾ 

ىی جّاٌغ دسیم ىحْغد ك ىحفاكجی ةاقغ. کَ کارکٍاف یا ىغیؼاٌی کَ آف ؿازىاف را جؼؾ ىی  ظغىث،
ٌيایٍغ از آف ىضیي دنـؼد گؼدیغق اٌغ کَ ةَ ىضه یافحً فؼمحی ةِحؼ آٌسا را جؼؾ ٌيّدق اٌغ.جؼؾ 

ارش (. ةؼای ىذاؿ ًتق گؽ2020، 1جیفٍحانؼ-ُا ةـیار زیاد اؿث )ُارجٍؼ ظغىث کارکٍاف ةؼای ؿازىاف
درمغ  8/5جا  4/3ىضّر ةیً  (، ُؽیٍَ جؼؾ کار کارکٍاف در یک ؿازىاف داٌف2016) 2ژائّیاف ك ُّاف

ىیهیّف دسری،  500ةّدزَ کهی ّيهیاجی ؿازىاف جعيیً زدق قغق اؿث. ایً ُؽیٍَ در یک ةّدزَ 
 (.1390قّد )ىؼجىّی،  ىیهیّف دسر ىی 29جا  17جلؼیتا ىْادؿ 

ازىاف ُا ةا جؼکیتی از کارایی، کیفیث، اٌٌْاؼ پػػیؼی ك ٌػّ آكری جىػيیً ةلای اىؼكزق ؿ ةٍاةؼایً
( ؿؼىایَ اٌـاٌی را زؽئی 2019) 4(. ىارگیٍـّف2017، 3ىی قّد )ةِحّیی، ةّریّس، ٌؼگارد ك یؽداف پٍاق

از ؿؼىایَ ُای اؿاؿی ؿازىاف ىی داٌغ ك ىْحلغ اؿث ایً ؿؼىایَ ةا داقحً دك ظنّمػیث کيیػان ك 
یغ ةّدف، ىی جّاٌغ ىٍافِ كیژق ای را ةؼای ؿازىاف ةَ ارىغاف آكردق ك ىّزػب ةلػاو ك رقػغ غیؼ كاةم جله

ؿازىاف ىی قّد. ةَ ّتارت دیگؼ کارکٍاف ىٍتِ اؿحؼاجژیک کهیغی ُـحٍغ کَ ةػؼای ىّفلیػث ٌِػایی 
ؿازىاف صیاجی ىی ةاقٍغ. از ًؼؼ دیگؼ اىؼكزق ىغیؼاف در ٌلاط ىعحهف زِاف ةا ىاُیث در صاؿ جغییؼ 
کار دؿث ك پٍسَ ٌؼـ ىی کٍٍغ ك ةَ ٌیؼكُایی ٌیاز دارٌغ جا ایً قؼایي ىحغیػؼ ظػّد را ىٌٍتػق ٌيایٍػغ. 
ؿازىاٌِا ةَ ىٍُّر صفٍ ك ٌگِغاری از ٌیؼكُای قایـحَ ظّد، در آیٍغق ىستّر ظّاٍُغ ةّد ةؼٌاىَ ریؽی 

(. ةؼای ایً 2017، 5ك كك دكیلی ةؼای قٍاؿایی ك جكّیق ةَ ىّكِ آٌِا ةَ ّيم آكرٌغ )نی، نّیانکا، ركزؿ
کَ ؿازىاف ةَ ىؽیث ركاةحی پایغار در ىضنّؿ ك ةازار کار دؿث یاةغ، ٌیاز دارد کػَ کارکٍػاف ىحِْػغ ك 
ّسیً قغق ةا کار داقحَ ةاقٍغ. اظیؼا قؼکث ُای ةـیاری ةؼای ایٍکَ یک کارفؼىا ظّن ةاقٍغ ؿػْی 

صفٍ افؼاد ةا اؿػحْغاد ظّدقػاف را ةِحػؼ  کٍٍغ ةؼای ركاةث در کـب ك کار، فؼایٍغ زػن ك جّؿَْ كىی
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   39یؼافا یارقغ مٍْث ظّدركؿاز یؼافّّاىم ىّدؼ ةؼ جؼؾ ظغىث داكًهتاٌَ ىغ یانگّ یٍّامؼ ك ىّنفَ ُا ییقٍاؿا
  

( یکی از اُغاؼ امهی ةؼای ازؼای ةؼٌاىَ ُای گـػحؼدق در ةػازار 2020، 1کٍٍغ )چً، كاٌگ، ژك ك نیاف
(. صفٍ کارکٍاف ةا اؿحْغاد ىی جّاٌغ یػک ىٍتػِ 2016، 2کار ةـیار ركاةحی، صفٍ کارکٍاف اؿث )کّآیم
در جالش ةػؼای صفػٍ کارکٍػاف كزػّد دارد. در زِػاف  ىؽیث ةؼای ؿازىاف ةاقغ اىا چانف ُایی ٌیؽ

ىٌهّن، کارکٍاف ىّنغ جكّیق ىی قٌّغ کَ در ؿازىاف ةاكی ةياٌٍغ ك افؼادی کَ در ؿازىاف غیؼ ىّنػغ 
(. جضلیلات گـحؼدق ای 2018، 3کّئیٍگ-ُـحٍغ، جكّیق ىی قٌّغ کَ ؿازىاف را جؼؾ کٍٍغ )کّئیٍگ

ؾ ظغىث کارکٍاف را ةَ ظنّص در ؿٌش ؿازىاٌی ٌكػاف ىػی ارجتاط ةیً اكغاىات ىٍاةِ اٌـاٌی ك جؼ
 1990(. ىیؽاف افػؽایف جػؼؾ ظػغىث در ةـػیاری از کكػّرُا از اكاظػؼ 2016، 4دُغ )كیؼجؽ ك زؼزؼ

(. جؼؾ قغم پاییً ةَ ٍّّاف یک ؿؼىایَ در زٍگ ركاةحی دیغق ىی 2019، 5افؽایف یافحَ اؿث )جؼپیً
ىكکهی کَ ةایغ ىغیؼیث قّد ٌگؼیـحَ ىی قّد )نیّ، ژك، نی،  قّد ك ةَ جؼؾ قغم در صغ ةاس ةَ ٍّّاف

(. از دؿث دادف کارکٍاف یک ركیغاد ىعؼن اؿث. ؿازىاف ُا اغهب ةَ دٌتاؿ 2016، 6كاف، ژاٌگ ك کیّ
راق کارُای اةحکاری ةؼای کاُف جؼؾ ظغىث کارکٍاف ُـحٍغ کَ اغهب ةا ىّفلیث ٌـتی ُيؼاق اؿث 

جؼؾ ظغىث کارکٍاف ٌَ جٍِا ىعؼن اؿث ةهکَ ةـیار پؼ ُؽیٍَ اؿث  (.2018ك ُيکاراف،  7)زاكرؿکی
(. ّغـ جغاكـ ظغىث کارکٍاف ُؽیٍَ ُای ةاسیی را در اؿحلؼار ك آىّزش کارکٍاف در 2018، 8)ُؼیـّف

پی دارد. ُيچٍیً ةِؼق كری ؿازىاف کَ جضث جادیؼ جؼؾ ظغىث کارکٍاف اؿث )ؿػاٌگ ك ُيکػاراف، 
ت ُا اؿث کَ ةَ یک ىـانَ ىِو در ؿازىاف ُا جتغیم قػغق اؿػث ك (. ىّوّع جؼؾ ظغىث ىغ2006

(. 2001جيایم ةَ جؼؾ ؿازىاف ةَ ٍّّاف ّاىم ىِو ةؼای ّيهکؼد ؿازىاٌی قٍاظحَ قغق اؿث )نيتؼت،
جؼؾ ظغىث کارکٍاف ةَ ىٍْای جؼؾ داٌف ويٍی ك از دؿث دادف ؿؼىایَ ازحياّی اؿث )اكٌگػّری، 

ای ةَ ىٌانَْ ظؼكج  ژكُكگؼاف ىغیؼیث اؿحؼاجژیک ةَ ًّر فؽایٍغقدر ًّؿ ؿَ دَُ گػقحَ، پ (.2007
ىٍغی ةَ ظػؼكج  (. ایً ّالك2017َ، 9ُانـم، کیو ك کؼاكکیک-اٌغ )ىخ، اؿکات ىٍغ قغق ىغیؼاف ّالكَ

گػارٌػغ  قّد کَ ىغیؼاف ارقػغ ةػؼ ركی ّيهکػؼد قػؼکث جػمدیؼ ىی ىغیؼاف ارقغ از ىٌٍلی گؼفحَ ىی
ةاقغ، را  ظؼكج ىغیؼاف ارقغ ةؼای ّيهیات ؿازىاف ىعؼن ىیایً ادّا کَ،  ك (2016، 10)ُّآٌگ ك ىیائّ
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، 1جّاٌغ ةؼ جْغاد زیادی از ٌحایر ؿػازىاف ىاٌٍػغ ّيهکػؼد قػؼکث )پػائّف ك پیٍػؽارك جلّیث ٌيّدق ك ىی
( ك صحػی صیػات ؿػازىاف 2019، 2ُای ةازار ؿؼىایَ )اؿحیغ، اؿّایغر، کػیو ك نیػّ (، ّکؾ انْيم2019

ُا در ىّرد ظؼكج ىػغیؼاف ارقػغ  اگؼچَ جيؼکؽ امهی پژكُف ( جمدیؼ گػارد.2014، 3رىاف)ةؼىیؾ ك ىّ
(. ایػً جيؼکػؽ ةػؼ ركی 2013، 4جٍِا در ىّرد ظاص اظؼاج ةّدق اؿث )ىاٌٍغ گؼافیً، ةّیّی ك کػارپٍحؼ

اف پژكُكگؼ (2017، 5ةاقغ )نی اظؼاج ىغیؼاف ارقغ کَ ةَ ظؼكج غیؼداكًهتاٌَ ىغیؼاف ارقغ از ادارق ىی
اٌغ، ایً ٌػّع ظػؼكج  ٍُّز ٌّع دیگؼی از ظؼكج یٍْی ظؼكج داكًهتاٌَ ىغیؼاف ارقغ را ىغٌُؼ كؼار ٌغادق

قٌّغ )کيپم ك  افحغ کَ ىغیؼاف ارقغ ةَ ظّاؿث ك ارادق ظّد، از ىـئّنیث ظّد ظارج ىی زىاٌی اجفاؽ ىی
ارقغ جضث جمدیؼ اؿحؼس  کٍغ ىغیؼاف قّاُغ زیادی ُيچٍیً كزّد دارد کَ جمییغ ىی (.2017، 6کٌّیّف

کاری ُـحٍغ. ؿازىاف ةایغ ةیً جؼؾ ظغىث ىٌهّن ك ٌاىٌهّن جيایؽ كائم قػّد، زیػؼا جػؼؾ ظػغىث 
کارکٍاٌی کَ ّيهکؼد ىٍاؿتی دارٌغ ةؼای ؿازىاف یک وایَْ اؿث. در صانی کَ جؼؾ ظغىث کارکٍاٌی 

ٍُغ، در راؿحای ىٍافِ ؿازىاف ُای راُتؼدی ؿازىاف جٌتیق د جّاٌٍغ ظّد را ةا اُغاؼ ك ؿیاؿث کَ ٌيی
 (.1391اؿث )اصيغی ك كغرجیاف، 

در ىلاست ك ىٍاةِ ّهيی ّّاىم ىعحهفی كزّد دارد کَ ٌكاف ىی دُػغ چػؼا کارکٍػاف ؿػازىاف را 
جؼؾ ىی کٍٍغ ك ةضخ ُای زیادی در راةٌَ ةیً ّّاىم ىعحهف ك جؼؾ ظغىث كزّد دارد )افـار، قاق 

ىاةهی در ىٌانْاجف جيؼکؽ ةؼ راةٌَ روایث قػغهی ك جػؼؾ ظػغىث (. ةؼای ىذاؿ 2018، 7زِاف ك قاق
داقحَ اؿث. در ىٌانَْ دیگؼی راةٌَ ةیً روایث قغهی ك اؿحؼس ك جؼؾ ظغىث کارکٍاف ٌكػاف دادق 

(، در جضلیق ظّد جضػث 2015ك ُيکاراف ) 9ُارُارا(. 2016، 8قغق اؿث )قارىا، کٌّگ ك کیٍگ قات
ث کارکٍاف در مٍْث ٌفث ك گاز اىارات ىحضغق ّؼةی ةػَ ایػً ٍّّاف قٍاؿایی ّّاىم ٌیث جؼؾ ظغى

ُای فؼدی ك ّّاىػم ىضیٌػی ىحغیؼُػای  ٌحیسَ رؿیغ کَ جِْغ ؿازىاٌی، فاکحّرُای ؿازىاٌی، كیژگی
ةٍغی  (، پؽكُكی جضث ٍّّاف جتییً ك اكنّیث1396پیکاٌی ك ظٍیفؼ ). جمدیؼگػار ةؼ جؼؾ ظغىث ُـحٍغ

ُای كاگػػار قػغق قػؼکث ٌفػث ةػَ ةعػف  ف کهیػغی در قػؼکثّّاىم ىؤدؼ ةؼ جؼؾ ظغىث کارکٍا
، صاکی از آف ةّد کَ، اصـاس کار کؼدف ؿازی اُّاز( اٌساـ دادٌغ.  ظنّمی )ىّرد ىٌانَْ: قؼکث نّنَ

                                                 
1 - Păun & Pînzaru 
2 - Steed, Swider, Keem & Liu 
3 - Bermiss & Murmann 
4 - Graffin, Boivie & Carpenter 
5 - Lee 
6 - Cappelli & Conyon 
7 - Afsar, Shahjehan & Shah 
8 - Sharma, Kong & Kingshott 
9
 - Harhara 
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ُای کػاری در  ُای ؿؼپؼؿث در رجتَ دكـ، قػّؾ . كیژگیةؼظّردار اؿثةا ؿازىاف از اكنّیث ٌعـث 
ك اصـاؿات ك ّّاًف در قغم، از کيحؼیً اُيیث ِارـ اُيیث ُای قغم در رجتَ چ كیژگیرجتَ ؿّـ، 

، ّّاىم ىّدؼ ةؼ جؼؾ قغم در چِار دؿحَ 2010در ىلانَ ّهی قاق ك ُيکاراف در ؿاؿ  ةؼظّردار اؿث.
جلـیو قغق اٌغ کَ ّتارجٍغ از دىّگؼافیک، قعنی، ّّاىم فكار یا ّّاىم كاةم کٍحؼؿ کػَ آف ُػا در 

( ّّاىػم 2( ّّاىػم ؿػازىاٌی، 1ف را در ؿَ دؿحَ در ٌُؼ گؼفحَ اٌػغ: کٍحؼؿ ىغیؼ ؿازىاف اؿث کَ آ
( جِْغ ؿازىاٌی، در ٌُؼ گؼفحَ اؿث ك دؿحَ آظؼ را ّّاىم کككی  یا ّّاىم غیػؼ 3ٌگؼقی )رفحاری(، 

كاةم کٍحؼؿ کَ قاىم ّّاىهی کَ ةاّخ ىی قّد فؼد ةَ قغم زغیغی گؼایف پیغا کٍغ، اّالـ  گؼدیغق 
ّّاىم ىّدؼ ةؼ جؼؾ قغم را ةَ دك دؿػحَ جلـػیو کؼدٌػغ.  2005ُاىؼ در ؿاؿ اؿث. ُيچٍیً ةّث ك 

دؿحَ اكؿ ّّاىم كاةم کٍحؼؿ ، ةؼای ىذاؿ، پؼداظث ىٍنفاٌَ، روایث قغهی، صيایث از کارکٍاف، رفحار 
ىغیؼیث ةا کارکٍاف، ركصیَ ، اصحؼاـ ك اّحياد ةیً کارکٍاف ك دؿحَ دكـ ّّاىم غیػؼ كاةػم کٍحػؼؿ کػَ 

ىسيّّػَ  2008ك جلاوای ٌیؼكی کار در ةازار ىٌٍلَ ای ىی قّد. ىاٌکارز ٌیؽ در ؿػاؿ  قاىم ّؼوَ
ّّاىم، پیادق ؿازی اُغاؼ )ةهٍغ ىغت ك کّجاق ىغت(، فؼٍُگ ؿازىاٌی ك ارجتاًػات، ىضػیي کػاری ك 
ًؼاصی قغم، اؿحعغاـ ك جؼفیِ، ىكحؼی ىغاری، آىّزش را ةؼ جؼؾ ظغىث کارکٍاف ىّدؼ داٌـث. ىیً 

(ىحغیؼُای قػغهی، 2( ىحغیؼُای دىّگؼافیک 1ةا جّزَ ةَ ٌُؼات گػقحگاف، چِار دؿحَ 2007در ؿاؿ 
( ىحغیؼُای قعنی در ٌُؼ گؼفحَ اؿث. ُياف گٌَّ کَ ىالصَُ ىػی گػؼدد 4( ىحغیؼُای ؿازىاٌی، 3

 ّّاىم زیادی كزّد دارد کَ ةؼ جؼؾ ظغىث کارکٍاف ىّدؼٌغ. 
ِ ك ؿازىاٌِای ىعحهف ةٍّْاف ّّاىم جؼؾ ظغىث ىالصَُ ىی قّد کَ ّّاىم گٌّاگٌّی در مٍای

ىغیؼاف مّرت گؼفحَ اؿث ُيچٍیً در جضلیق فّؽ انػکؼ ّيّىا جفکیکی ةیً اٌّاع ىغیؼاف كزّد 
ٌغارد. مٍْث ظّدرك کكّر در دٌیای پیچیغق اىؼكز، ُؼ چَ ةیكحؼ پیچیغق ىی قّد ك ىحغیؼُای دظیم 

قٌّغ کَ ایً ظّد در گؼك جنيیو گیؼیِای  در آف جّؿي ىّزی از فٍّف ك جکٍّنّژی ُغایث ىی
ىغةؼاٌَ ىغیؼاف ارقغ آف ىی ةاقغ. ك ّيهکؼد ك جضّؿ ؿازىاف ُای ظّدرك ؿازی ةَ ًّر ّيغق ةَ 
ىٍاةِ ؿٍحی ٌُیؼ ؿؼىایَ، ىّاد ظاـ ةـحگی ٌغارد .ةهکَ ىغیؼاف جّاٌيٍغ ةَ ٍّّاٌی ىٍتْی وؼكری در 

اری ةؼای آف ةَ ُيؼاق دارٌغ.مٍْث ظّدركؿازی ایً مٍْث ىضـّن ىی قٌّغ .ك ىؽیث ركاةحی پایغ
یکی از مٍایِ امهی کكّر ىضـّن ىی قّد کَ در کكّر ةَ ؿيث جّنیغ ىضنّست داظهی ُـحٍغ. 
نػا ٌیاز اؿث ىغیؼاف ایً مٍْث ةَ ؿيث ةّىی ؿازی انگُّای ىغیؼیث ظّد پیف ركٌغ. جؼؾ ظغىث 

ا از ةیً رفحً ًؼصِا قغق ك ةاّخ ىی ىغیؼاف در قؼکحِای ظّدركیی مٍْث ظّدرك ةاّخ ىحّكف ی
قّد ًؼصِای جغكیً قغق ٌاكل ك ٌیيَ جياـ رُا قّد کَ ظّد ایً ةاّخ افؽایف ُؽیٍَ ُای زیادی 
ظّاُغ قغ ةَ ّتارجی جؼؾ ظغىث ىغیؼاف از مٍْث ةاّخ کاُف ةِؼق كری ٌیؼكی اٌـاٌی قغق ك 
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یً مٍْث ةا جنيیو گیؼیِای اقحتاق ةاّخ ایً ىی قّد کَ ةا كركد فؼد زغیغ ةغنیم ّغـ قٍاظث از ا
قٍاؿایی اؿیب زغی ةَ مٍْث ك افؼاد قاغم در آف را ةَ ُيؼاق داقحَ ةاقغ. نػا ایً جضلیق ةغٌتاؿ 

داكًهتاٌَ ىغیؼاف ارقغ مٍْث ظّدركؿازی  ٍّامؼ ك ىّنفَ ُای انگّی ّّاىم ىّدؼ ةؼ جؼؾ ظغىث
ٍّامؼ ك ىّنفَ ُای ىـانَ جضلیق اؿث کَ: ىی ةاقغ ك ةَ دٌتاؿ یافحً پاؿط ةؼای ؿّاؿ امهی ایؼاف 

 داكًهتاٌَ ىغیؼاف ارقغ مٍْث ظّدركؿازی ایؼاف کغاىٍغ؟ انگّی ّّاىم ىّدؼ ةؼ جؼؾ ظغىث

 ريش شىاسی
پژكُف ُای کیفی در ّهّـ ازحياّی از رقغی ؿؼقار ةؼظّردار اؿث. ةؼای کـب ٌحایر ىفیغ ك ةا 

رد ٌُؼ ةَ مّرت ركش ىٍغ جضهیم قٌّغ، اىا ىٍْی در پژكُف ُای کیفی، سزـ اؿث دادق ُای ىّ
ىحاؿفاٌَ اةؽارُای جضهیهی اٌغکی در ایً زىیٍَ كزّد دارد. یکی از فً ُای جضهیهی ىٍاؿب در پژكُف 
ُای کیفی، جضهیم ىىيّف اؿث. از جضهیم ىىيّف ىی جّاف ةَ ظّةی ةؼای جغكیً ك جضهیم قتکَ 

ُایی قتیَ جارٌيا )كن( ُـحٍغ کَ ةَ ًّر ظالمَ ىىاىیً اؿحفادق ٌيّد. قتکَ ُای ىىاىیً، ٌگارق 
(. ةَ ّلیغق ةّیاجؽیؾ 2001ىىاىً امهی ىؼجتي ةا دادق ُا را ٌكاف ىی دٍُغ )آجؼیغ ك اؿحیؼنیٍگ، 

( جضهیم ىىيّف ىی جّاٌغ پم ارجتاًی ىٍاؿتی ىیاف پژكُكگؼاف رقحَ ُای ىعحهف ایساد 1998)
راصث جؼ ةحّاٌٍغ ىكاُغق ُا ك یافحَ ُا ك جفاؿیؼ ظّد  ٌيایغ. ایً ركش ةَ پژكُكگؼاف کيک ىی کٍغ جا

را ةَ ؿاریؼیً ىٍحلم ٌيایٍغ. اگؼ پژكُكگؼی ةعّاُغ ٌحایر کار ظّد را ةَ گٌَّ ای كاةم فِو ةؼای 
دیگؼ پژكُكگؼاف در رقحَ ُای ىعحهف ك ةا زِث گیؼی ُای ىحفاكت ارائَ دُغ، جضهیم ىىيّف ىی 

فی ىعحهف ك ىیاف ٌُؼیَ پؼدازاف ك ىسؼیاف، ارجتاط ةؼكؼار ٌيایغ جّاف ةَ ظّةی ىیاف ركیکؼدُای فهـ
(. جضهیم ىىيّف، فؼآیٍغی اؿث کَ ىی جّاٌغ در ةیكحؼ ركش ُای کیفی ةَ کار ركد؛ 1390)قیط زادق، 

ُيچٍیً، ایً ركش اىکاف جتغیم اًالّات کیفی ةَ کيی را فؼاُو ىی کٍغ. جضهیم ىىيّف ركقی 
رش انگُّا ك ىىاىیً ىّزّد در دادق ُا اؿث. ایً ركش دادق را ةَ دادق ةؼای قٍاؿایی، جضهیم ك گؽا

ُایی غٍی ك جفنیهی جتغیم ىی کٍغ کَ فازُا ك گاـ ُای ركش جضهیم ىىيّف ىيکً اؿث ةا ةؼظی 
فازُای ركش پژكُف کیفی ىكاق ةاقغ یا ةَ ّتارت دیگؼ، ىٍضنؼ ةَ جضهیم ىىيّف ٌتاقغ؛ اىا ةَ 

 ( اؿث.1فاز ةَ قؼح زغكؿ ) 5رای ًّر کهی، جضهیم ىىيّف دا
 فاز 5جضهیم ىىيّف دارای  - 1زغكؿ قيارق 

 جّمیف فؼآیٍغ فاز

ٌّقحً داد ُا )در مّرت وؼكرت )قفاُی ةّدف(، ظّاٌغف ك دكةارق ظّاٌغف، دتث ایغق ُای  آقٍایی ةا دادق ُا
 اكنیَ

ر کم ىسيَّّ دادق، )ك در ٌِایث( کغگػاری كیژگی ُای ىّرد ٌُؼ دادق ةَ مّرت ىٍُو د ایساد کغُای اكنیَ
 جٌتیق ك ىؼجب کؼدف دادق ُا ةا ُؼ یک از کغُا
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جٌتیق دادف کغُا ةَ ىىاىیً ةانلّق ك زيِ آكری ُيَ دادق ُای ىؼجتي ةا ُؼ یک از ىىاىیً  زـحسّ ىىاىیً
 ةانلّق

( )در 1ُا )ؿٌش ( ك ىسيَّّ دادق 2ةؼرؿی ىىاىیً ةانلّق ةا کغُای اؿحعؼاج قغق )ؿٌش  ةازٌگؼی ىىاىیً
 ٌِایث( ایساد قتکَ جضهیهی ىىاىیً(

جْؼیف ك ٌاـ گػاری 
 ىىاىیً

جضهیم ىغاكـ زِث پاسیف كیژگی ُای ُؼ جو، ةیاف زاىِ ٌلم كّؿ ُا، جغكیً جْاریف ركقً 
 ك ٌاـ ُا ةؼای ُؼ یک از جو ُا

پایاٌی از اؿحعؼاج  آظؼیً فؼمیث ةؼای جضهیم، اٌحعان ٌيٌَّ ُای ركقً ك آقکار، جضهیم جغكیً گؽارش
 جضهیهی ىؼجتي ةا پؼؿف ُای پژكُف ك ادةیات ك جغكیً یک گؽارش داٌكگاُی از جضهیم

زاىَْ آىاری در ایً پژكُف، قاىم ىغیؼاف ارقغ مٍْث ظّدرك اؿث کَ از ؿّاةق ازؼایی 
ةّد کَ در  ةؼظّردار ةّدق ك ةَ امٌالح، ظتؼگاف آگاق ٌاـ دارٌغ. ىناصتَ ٌیيَ ؿاظحاریافحَ، ةغیً دنیم

ایً ركش ّالكق ةؼ اىکاف جتادؿ ٌُؼُا، ىی جّاف ةضخ درةارق ىّوّع را در دؿث یاةی ةَ اُغاؼ 
پژكُف ُغایث کؼد. ُيچٍیً، در ًّؿ فؼآیٍغ ىناصتَ اىکاف ىكاُغق اصـاؿات ك رؿیغف ةَ ةاكرُا ك 

ت ُغفيٍغ اّحلادات ىناصتَ قٌّغق درةارق ىّوّع پژكُف كزّد دارد. ركش ٌيٌَّ گیؼی ةَ مّر
اؿحفادق قغ. ةؼ ایً اؿاس از ظتؼگاف در صّزق مٍْث ظّدرك ك ماصب ٌُؼاف اًالّاجی دریافث قغق ك 

 ٌفؼ ٌيٌَّ ىّرد ٌُؼ در ایً زىیٍَ جکيیم قغ.  18جْغاد 

: پایایی ةَ ؿازگاری یافحَ ُای پژكُف اًالؽ ىی گؼدد. در پژكُف صاوؼ از پایایی پژيَش

 پایایی ىناصتَ ُا اؿحفادق قغق اؿث.  پایایی ةازآرىّف ةؼای ىضاؿتَ

: ةؼای افؽایف كاةهیث اّحياد یافحَ ُای پژكُف، پؼكجکم ىناصتَ قاىم قیّق ريایی پژيَش

قؼكع ىناصتَ، كركد ةَ ةضخ ك ؿیؼ پؼؿف ُا جغكیً ك در ًّؿ ىناصتَ ُا راٍُيای پژكُكگؼ در 
ؽ ٌیفحغ. از ؿّی دیگؼ، ةا ىكعل ىناصتَ ةّد جا پؼاکٍغق گّیی ك ٌّؿاف زیاد در ىناصتَ ُا اجفا

ٌيّدف ىضّرُای امهی ىناصتَ ك آزاد ةّدف پژكُكگؼ ةؼای ًؼح پؼؿف ُا ظّد در ُؼ ىضّر، ركایی 
پژكُف ٌیؽ صفٍ قغق اؿث. ىـحلم ةّدف پژكُكگؼ ٌـتث ةَ ىّوّع پژكُف ك صػؼ جْنب ك پیف 

اٌایی فؼد ك ىُفؼی، فؼض ُای غیؼ سزـ، ىِيحؼیً ٍّنؼ پایایی در پژكُف ُای کیفی اؿث )د
(. در ایً زِث ةا آگاُی ىـحيؼ، پژكُكگؼ ةؼای کٍار گػاقحً جْنتات، ؿْی در افؽایف كاةهیث 1387

اّحياد دادق ُای پژكُف گؼدیغ. ُيچٍیً، در ایً پژكُف ةا اؿحفادق از زاكیَ ةٍغی در اةؽار، اىکاف 
کَ اٌی اىؼ ىٍسؼ ةَ ةِتّد  ىؼكر جٌتیق دادق ُای ةَ دؿث آىغق از ىٍاةِ ىعحهف فؼاُو گؼدیغ

ٌفؼ از ىغیؼاف ارقغ مٍْث  18(. ٌُؼُای 2010اّحيادپػیؼی دادق ُا ىی قّد )کیٍگ ك ُّركکؾ، 
 ظّدرك ةؼ ىیؽاف اّحتار ایً پژكُف ظّاُغ افؽكد.
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 یافتٍ َا
در ایً پژكُف ركش ٌيٌَّ گیؼی، کیفی اؿث کَ ةَ ًّر ٌُؼی ةؼ اؿاس ىفاُیيی کَ در ظالؿ 

ُا ایساد قغق اٌغ، رقغ یافحَ اؿث. ةَ گٌَّ ای کَ ويً جفـیؼ ك جضهیم دادق ُا، کفایث جضهیم دادق 
صامم قغ. اةؽار امهی زيِ آكری اًالّات در ایً پژكُف ىناصتَ اؿث. پؼؿف ُای ىناصتَ 
درةارق قاظل ُای امهی ك ادؼگػار ىضیٌی ةَ ٍّّاف جؼؾ ظغىث داكًهتاٌَ ىٌؼح قغق  اؿث کَ از 

کغ ةاز را قاىم ىی قغ کَ ىناصتَ پیؼاىّف  9كُف ةَ دؿث آىغق اؿث ك در ىسيّع، ىتاٌی ٌُؼی پژ
ٌیؽ  آٌِا ًؼاصی گؼدیغ. ةا کغگػاری جّمیفی ىىاىیً پایَ ك ةا کغگػاری جفـیؼی ىىاىیً ؿازىاٌغق ك

ٌيٌَّ کغُای اؿحعؼاج قغق از  2ةا کغگػاری راةٌَ ای ىىاىیً فؼاگیؼ اؿحعؼاج قغٌغ زغكؿ قيارق 
 ٌكاٌغٍُغق ىىاىیً ةغؿث آىغق اؿث. 3اصتَ ُا  ك زغكؿ قيارق ىحً ىن

 
 . جديل ومًوٍ کدَای استخراج شدٌ ار مته مصاحبٍ َا2جديل 

 کد َای استخراج شدٌ ومًوٍ ای از مته مصاحبٍ

كنی ةا جّزَ ةَ قؼایٌی کَ داقحیو فكارُای کاری ةاس کَ از ؿّی ىسيَّّ 
هی ظّةی ُو کَ داقحیو اٌحُارات ك ُهغیٍگ كارد ىی قغ،ةا كزّد پیكؼفث ظی

جّكْاجی کَ دكؿحاف داقحٍغ ةیف ازصغ ةّدك دیغیو کَ ىا ظیهی ٌيیحٌّیو 
 اٌحُارات را پاؿعگّ ةاقیو، ظّدىاف جنيیو ةَ ظؼكج گؼفحیو

 فكارُای کاری
 اٌحُارات ةاس

ةهَ ىً ایً ّلیغق راق دارـ کَ ُياف كغر کَ قيا جّكِ ىـئّنیث از یک ىغیؼ 
ایغةَ اك اظحیار ةغُیغ.یٍْی اظحیار ك ىـئّنیث ةایغ ىحٍاؿب ةا ُو ةاقٍغ. داریغ، ة

دُیغ ك از اك ىـئّنیث ىی ظّاُیغ، از آٌسا  ككحی کَ قيا ةَ اك اظحیار ٌيی
کٍیغ.یٍْی ایً اظحیار را ٌيی دُیغ کَ اگؼ  قؼكع ةَ جضيیم فكار ةَ ىغیؼ ىی

کٍیغ کَ چؼا  اّحؼاض ىیٌیؼكیی را ىی ظّاُغزػن کٍیغ ك یا ةیؼكف کٍغ ك ةْغ 
كری پاییً ُـث. ایٍِا زؽك اةؽارُای دؿث  ایٍسا ةغ کار ىی قّد ك چؼا ةِؼق
 یک ىغیؼ ك سزىَ کار اك ُـحٍغ

 ّغـ جٍاؿب ىـئّنیث ك اظحیار

ُا كٌِادُایی کَ ةَ كّؿ  ُای دكنحی ّيّىًا كزارجعاٌَ .ةتیٍیغ ىا در قؼکث
ُـحٍغ كٌِادُای ةاسدؿحی ىْؼكؼ ٌِادُای صاکيیحی،  ةازرؿی كٌُارجی 

ظّدرك ُـحٍغ کارُایی کَ ظّدقاف درٌِاد ظّدقاف ك در كزارجعاٌَ ظّدقاف 
دٍُغ. ایً ةاّخ  جّاٌٍغ اٌساـ ةغٍُغ رادر قؼکث ظّدركؿازی اٌساـ ىی ٌيی

ىیكّد کَ جياـ ىـئّنیحِای آف کار ةؼگؼدف ىغیؼ ّاىم آٌكؼکث ةیفحغ ك فكار 
ةؼکٍاری ُا، دركؼاردادُا كصحی درةازپؼداظث  ؿٍگیٍی ىیآكرد. در اٌحناةات، در

 چک ُا.

 اٌحناةات ازتاری
 دظانث در ةؼکٍاری ُا

 دظانث در پؼداظث ُای ىانی
 دظانث در كؼاردُغُا

 



   45یؼافا یارقغ مٍْث ظّدركؿاز یؼافّّاىم ىّدؼ ةؼ جؼؾ ظغىث داكًهتاٌَ ىغ یانگّ یٍّامؼ ك ىّنفَ ُا ییقٍاؿا
  

 

 

 . جديل مضامیه )پایٍ، سازماودٌ ي فراگیر(3جديل 
 ىىاىیً پایَ          ىىاىیً ؿازىاٌغق   ىىاىیً فؼاگیؼ  

 ٌِادُای صاکيیحی

 در اىّر ىغیؼاف دظانث

 اٌحناةات ازتاری 

 درظّاؿث  زاةسایی ىغیؼاف

 ؿفارش ٌیؼك

 دظانث ازؼایی ك کاری

 دظانث در ظنّص پؼداظث ُای ىانی

 درظّاؿث پٍِاف کاری ك کحياف صلایق

 درظّاؿث کارُای غیؼ كاٌٌّی

 دظانث در صّزق پؼكژق ُا ك كؼاردادُا

 اّياؿ ٌفّذ در ازؼای پؼكژق ُا

 اّياؿ ٌفّذ در اٌْلاد كؼاردادُا

 اّياؿ ٌفّذ در ىضحّای كؼار دادُا 

ىغیؼاف قؼکث 

 ُای ةاس دؿحی

 كیژگی ُای فؼدی 

 جسؼةَ کو

 صؼفَ ای ٌتّدف

 افق ك كؿْث ٌگؼش ىضغكد 

 اٌحُارات ك درظّاؿث ُا

 درظّاؿحِای ىحىاد  ةا ىٍافِ ؿازىاف ك ؿِاىغاراف 

 كد ةازدقدرظّاؿث  ٌحایر ز

 اٌحُار چاپهّؿی از ىغیؼاف پاییً دؿحی

 ٌلف ىغیؼاف ةاس ؿؼی در ىـائم قؼکث

 ةی جّزِی ةَ جضّؿ

 ّغـ ُيکاری در صم ىكکالت

 ؿؼكّؿ ظّد ٌتّدف 

 ّغـ جفّیه اظحیارات

 رفحارُای ىغیؼاف ةاس دؿحی

 ّغـ اّحياد ةَ ىغیؼاف پاییً دؿحی

 جكکیم  گؼكُِای غیؼ رؿيی

 جؼس ىغیؼاف ةاسدؿحی از زایگؽیً قغف ىغیؼاف زیؼدؿث

 اةؽاری دیغف ) ٌگاق ىکاٌیکی(

 صفٍ قاف ك ىٍؽنث ىغیؼ )ىغیؼاف پاییً(

 ارزش كائم ٌكغف ةَ ٌُؼات

 ةی اصحؼاىی

 ةؼظّرد غیؼ صؼفَ ای 
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 ىىاىیً پایَ          ىىاىیً ؿازىاٌغق   ىىاىیً فؼاگیؼ  

 جتْیه ك ةی ّغانحی

 ةی ّغانحی در اٌّای اىحیازات ك پاداش ُا

 قایـحگی ُا ةی جّزِی ةَ

 ةؼظّرد جتْیه آىیؽ ك غیؼ صؼفَ ای

 كوْیث ؿازىاف

 ؿازگاری ك ُياٍُگی ةیً ىغیؼاف

 داقحً صاىی در قؼکث ةاس دؿحی جّؿي ةؼظی ىغیؼاف

 ّغـ جّاٌایی کار ةا ىغیؼاف قؼکحِای زیؼ ىسيَّّ

 ٌا ُياٍُگی ةا ىغیؼاف زغیغ

 قؼایي ؿازىاٌی

 زىاٌی ّغـ كتّؿ داقحً ؿیاؿث ُای ؿا

 ٌغاقحً ؿازگاری ركصی ةا ىضیي قؼکث

 ركزىؼگی ك یکٍّاظحی کار

 زّ ؿازىاٌی

 ٍُسارُای وْیف یادگیؼی

  ظالكیث ك ٌّآكری پاییً

  کار جیيی وْیف

 ّّاىم ىانی 

 رقغ ك پیكؼفث ىانی

 فؼمث آزاد ةؼای ىغیؼیث ىانی

 کـب درآىغ ةیكحؼ

 زـحسّی فؼمحِای زغیغىانی

 ؼاف ظغىث زت

 کو ةّدف پاداش

 کو ةّدف ىؽایا

 ّغـ کفایث صلّؽ

 ّّاىم ّيهکؼدی 

 اصـاس ىفیغ كىّدؼ ةّدف

 دیغق ٌكغف ّيهکؼد

ّغـ اىکػاف ىلاكىػث در ىلاةػم جضيیػم جنػيیيات از ًػؼؼ 

 ىغیؼاف قؼکحِای ةاس دؿحی

 ةی جّزِی ةَ جنيیيات اجعاذ قغق

 ت ك ازؼایی ٌكغف آف ُاّغـ ىّفلیث در دٌتاؿ کؼدف جنيیيا

 جنيیو گیؼی

ةی جّزِی ك اؿحفادق ٌکؼدف از ٌُؼا ت ةغٌَ در جنيیو گیؼیِػا 

 )در ؿٌّح ةاس(

زهّگیؼی از جنيیيات ظّن جّؿػي ىػغیؼاف قػؼکحِای ةػاس 

 دؿحی

 ةاز ظّاؿث ىؼازِ ةاس دؿحی در جنيیيات ظّن

 دظانث ىؼازِ ىعحهف در جنيیو گیؼیِا



   47یؼافا یارقغ مٍْث ظّدركؿاز یؼافّّاىم ىّدؼ ةؼ جؼؾ ظغىث داكًهتاٌَ ىغ یانگّ یٍّامؼ ك ىّنفَ ُا ییقٍاؿا
  

ّاىم ةَ ٍّّاف ىىيّف فؼاگیؼ ىكعل  5ةا جّزَ ةَ ةؼرؿی ك ٌحایر ةغؿث آىغق ةَ ًّر کهی 
گؼدیغ ّاىم اكؿ ٌِادُای صاکيیحی، ّاىم دكـ ىغیؼاف ةاسؿؼی، ّاىم ؿّـ كوْیث ؿازىاف، ّاىم 

 چِارـ ّّاىم ىانی، ّاىم پٍسو ّّاىم ّيهکؼدی ةّد.

 بحث ي وتیجٍ گیری
داكًهتاٌَ  َ ُای انگّی ّّاىم ىّدؼ ةؼ جؼؾ ظغىثپژكُف صاوؼ ةا ُغؼ قٍاؿایی ٍّامؼ ك ىّنف
جؼؾ ظغىث ك ظؼكج ىغیؼاف ارقغ یکی از ىِيحؼیً ىغیؼاف ارقغ مٍْث ظّدركؿازی ایؼاف اٌساـ قغ. 

ىـایهی اؿث کَ ىی ةایـث ةَ آف جّزَ ٌيّد، زیؼا در مّرت ظػؼكج افػؼادی کػَ ىػی جّاٌٍػغ ةػؼای 
ىكکالت ةـیار زیادی ىی جّاٌغ ایساد ٌيایػغ. قػایغ  ؿازىاف ادؼةعكی ىٍاؿتی داقحَ ةاقٍغ، ىـایم ك

ةحّاف یکی از ىـایم ركز ك ىِو ؿازىاف ُا ك قؼکث ُا ةّیژق مٍْث ظّدرك داٌـػث، ظػؼكج ك جػؼؾ 
ظغىث ىغیؼاٌی اؿث کَ ةٍا ةَ دسیهی ؿازىاف را جؼؾ ك ةَ ؿازىاف ُای دیگؼ کّچ ىی کٍٍغ، نػا ىی 

کَ ةاّخ ىیكّد ىغیؼ آگاُاٌَ ك ةؼٌاىَ ریؽی قغق جنيیو ةػَ ةایـث ایً دسیم ك ّّاىم ك رفحارُایی 
ظؼكج از ؿازىاف ىی گیؼد را قٍاؿایی ك آف ُا را ةؼرؿی جا زىیٍَ ظؼكج ك جؼؾ ظغىث داكًهتاٌػَ ةػَ 
صغاكم ىيکً ةؼؿغ ظؼكج ىغیؼاف ُؽیٍَ ُای زیادی ةؼای ؿازىاف ةّزّد ظّاُغ آكرد. ةَ ًّر کهی ةا 

ّاىم ةَ ٍّّاف ىىػيّف فؼاگیػؼ ىكػعل گؼدیػغ ّاىػم اكؿ  5ث آىغق جّزَ ةَ ةؼرؿی ك ٌحایر ةغؿ
ٌِادُای صاکيیحی، ّاىم دكـ ىغیؼاف ةاسؿؼی، ّاىم ؿّـ كوْیث ؿػازىاف، ّاىػم چِػارـ ّّاىػم 

 ىانی، ّاىم پٍسو ّّاىم ّيهکؼدی ةّد.
کػَ  دظانث در اىّر ىػغیؼاف،ّاىم اكؿ ٌِادُای صاکيیحی قاىم ؿَ ىىيّف ىی ةاقغ کَ قاىم 

ىىيّف پایَ ةّدق )اٌحناةات ازتاری، درظّاؿحِای زاةسایی ىغیؼاف، ؿفارش ٌیؼك( ك ایً  3قاىم  ظّد
ٌكاف ىی دُغ کَ ةغنیم فكارُا ك دظانحِای ةیف از صغ ٌِادُا كصاکيیث ُػای ةاسدؿػحی اٌحنػاةات 

ی ازتاری ك جضيیهی مّرت گؼفحَ ك  جّمیَ افؼاد ةی جسؼةَ، ىغیؼاف ارقغ را ةػا ىكػکم زِػث ازػؼا
اُغاؼ ركةؼك ىی ؿازٌغ ك ایً ظّد دنیهی ةؼ جؼؾ ظغىث ك زاةسایی ىغیؼاف ارقغ ظّاُغ ةّد. ةاجّزَ ةَ 
ایٍکَ ایً ّاىم ٌلف ةـؽایی در جؼؾ ظغىث داكًهتاٌَ ىغیؼاف ارقغ داقحَ، نػا ىی ةایـث در ةؼررؿی 

ار گیؼٌػغ. ةػغیِی ّّاىم ىّدؼ ةؼ جؼؾ ظغىث داكًهتاٌَ ىغیؼاف ارقغ، در  درزَ ٌعـث ىّرد جّزَ كؼ
دظانث ازؼایی اؿث جّزَ ةَ  ایً ّاىم ٌؼخ جؼؾ ظغىث داكًهتاٌَ ىغیؼاف ارقغ را کاُف ظّاُغ داد. 

ىىيّف پایَ ةّد )دظانث در ظنّص پؼداظث ُای ىانی، درظّاؿػث پٍِػاف  3کَ ظّد قاىمك کاری 
نحِػای ةیسػا ك ةػی کاری ك کحياف صلایق، درظّاؿث کارُای غیؼ كاٌٌّی ( ك ایً ٌكاف ىی دُغ، دظا

ىّرد کَ ةیكحؼ ىٍافِ قعنی را ةَ ُيؼاق دارد جػا ىٍػافِ ؿػازىاٌی، ىّزػب ىّازِػَ ؿػازىاف ُػا ةػا  
ىكکالت ىانی ىی گؼدد نػا  ىی ةایـث دظانث ُای ازؼایی ك کاری ةَ صغاكم ىيکً کػاُف یاةػغ. 
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ٌفّذ در ازؼای پػؼكژق ىىيّف پایَ ةّدق)اّياؿ  3کَ ظّدقاىم دظانث در صّزق پؼكژق ُا ك كؼار دادُا 
ُا، اّياؿ ٌفّذ در اٌْلاد كؼار دادُا، اّياؿ ٌفّذ در ىضحّای كؼاردادُا( کَ ایً ٌكاف ىی دُغ در ةؼظی 
ىّارد اّياؿ ٌفّذ ٌَ جٍِا در صّزق ىانی ةّدق ةهکَ دظانث ٌِادُا در اّياؿ ٌفّذ در ازؼا ك اٌْلاد ك صحی 

کَ ُيّارق ىی ةایـث ایً اّياؿ ٌفّذُا کػاُف جػا ةْىی ىّارد ىضحّای كؼاردادُا مّرت ىی گیؼد، 
 ىغیؼاف ارقغ ةحّاٌٍغ آزاداٌَ جنيیو گؼفحَ ك ازؼا  ك ةَ اُغاؼ ؿازىاٌی ظّد ٌایم گؼدٌغ.

کَ ظّد ٌیؽ  كیژگی ُای فؼدیىىيّف ةّد:  6ّاىم دكـ ىغیؼاف قؼکث ُای ةاسدؿحی کَ قاىم 
ای ٌتّدف، افق ك كؿْث ٌگؼش دیغ( ىی ةاقػغ ىىيّف پایَ کَ ّتارجٍغ از )جسؼةَ کو، صؼفَ  3قاىم 

کَ ٌكاف ىی دُغ یکی از ّّاىم کَ ةؼ جؼؾ ظغىث ىغیؼاف جادیؼ دارد،  افق ك كؿْث دیغ ىغیؼاف ةاس 
دؿحی ىی ةاقغ جسؼةَ کو ىغیؼاف ىٍنّن، از ىّاردی اؿث کَ ىیحّاف ةَ آف اقػارق ٌيػّد.  از دیگػؼ  

ىاف،  ّغـ ةؼظّرد  صؼفَ ای ىغیؼاف ةاسدؿث اؿث کَ  ٌػَ ىّارد ىّدؼ ةؼ زغایی ىغیؼاف  ارقغ از ؿاز
جٍِا ككث کافی ةؼای صم ىـایم ٌيی گػارٌغ،  ةهکَ ةا رفحاری غهي ةاّخ رٌسف ىػغیؼاف ارقػغ ىػی 

اٌحُارات ك درظّاؿحِای ىغیؼاف ةاس دؿحی، کَ ظّد ٌیؽ قاىم )درظّاؿث ُای ىحىاد ةا ىٍافِ گؼدٌغ. 
اٌحُار چاپهّؿی از ىغیؼاف پاییً دؿحی( ىی ةاقػغ  -ٌحایر زكد ةازدق درظّاؿث –ؿازىاف ك ؿِاىغاراف 

کَ ایً ٌكاف ىی دُغ،  ُيّارق ىغیؼاف ةاسدؿحی  درظّاؿحَ ایی دارٌغ کَ  ةا ىٍافِ ؿِاىغاراف جىػاد 
داقحَ ك ىغیؼاف ارقغ ؿْی دارٌغ ایً جْارض را صغاكم ٌيّدق ك قؼایي را ةػؼای ىاٌػغف ك اداىػَ دادف 

. در ةؼظی ىّارد ىغیؼاف ةاسدؿحی اٌحُار دارٌغ، ىغیؼاف ارقغ در ىغت زىاف کّجاق ةَ ٌحػایر ىِیا ٌيایٍغ
ىٌهّن ةؼؿٍغ ك اٌحُار ٌحایر زكد ةازدق از ىغیؼاف ارقغ دارٌغ ایً اٌحُار ةاّخ ىی قّد فكار زیادی ةػؼ 

 .ٌيایغ ىغیؼاف ارقغ ایساد کؼدق ك ةـحؼ را ةؼای ظؼكج ك جؼؾ ظغىث داكًهتاٌَ ایكاف  ةیكحؼ
ىىػيّف پایػَ کػَ قػاىم )ةػی  4کَ ظّد قػاىم ٌلف ىغیؼاف ةاسؿؼی در صم ىـایم قؼکث، 

جّزِی ةَ جضّؿ، ّغـ ُيکاری در صم ىكکالت، ؿؼكّؿ ظّد ٌتّدف، ّغـ جفػّیه اظحیػارات( ىػی 
ةاقغ کَ ٌكاف ىی دُغ ىغیؼاف ةاسدؿحی ةغنیم ىكغهَ ذٍُی ك فکػؼی ُػیت جػّزِی ةػَ جضػّؿ در 

ك ٌَ جٍِا ةَ ٌُؼات ىغیؼاف ارقغ جّزَ ٌيی کٍٍغ،  ةهکَ ىّاردی کَ از ًػؼؼ ىػغیؼاف  ؿازىاف ٌغاقحَ
ارقغ زِث جغیؼ ك جضّؿ ىٌؼح ىیگؼدد را ٌادیغق گؼفحَ  ك ةاّخ کاُف اٌگیؽق ىغیؼاف ارقغ ىی گؼدد. 
ُيّارق ىیتایـث ةَ ًؼصِای ىغیؼاف ارقغ جّزَ کؼدق ك آٌِا را در صػم ىـػهَ ك ىكػکالت کيػک ك 

ك پكحیتاٌی ٌيایٍغ. ىحاؿفاٌَ ٌِادُای صکّىحی ك ىػغیؼاف ةاسدؿػحی ةػغنیم ّػغـ اّحيػاد ةػَ صيایث 
ىغیؼاف ارقغ ُیچگٌَّ اظحیاری ةَ اٌِا ٌغادق ك ةاّخ دنـؼدی ىغیؼاف ارقغ ىػی گػؼدد. ىػغیؼاف ةػاس 

 دؿحی ىی ةایـث ةسای جنيیو گیؼی ةؼای ىغیؼاف ارقغ،  ةَ آٌِا اظحیار جنيیو گیؼی دٍُغ.
ىىيّف پایَ )ّػغـ اّحيػاد ةػَ ىػغیؼاف  4، کَ ظّد قاىم ؿّـ،رفحارُای ىغیؼاف ةاسدؿحیّاىم 

پاییً دؿحی، جكکیم گؼكُِای غیؼ رؿيی، جؼس ىغیؼاف ةاسدؿحی از زایگؽیٍی ىغیؼاف زیػؼ دؿػث، 
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اةؽاری دیغف ك ٌکاق ىکاٌیکی( ىیتاقغ کَ ٌكاف ىی دُغ ىػغیؼاف ةاسدؿػحی ةػَ ىػغیؼاف ارقػغ دیػغ 
قحَ ك ُيّارق جؼس از زایگؽیً قغف ك ىٌؼح قغف ىغیؼاف ارقغ در زایگاُِای ةاسجؼ  را ىکاٌیکی دا

دارٌغ . نػا ىی ةایـث ٌگاق ارگاٌیک زایگؽیً ٌگاق ىکاٌیکی قغق ك امم قایـحَ ؿاسری را زایگؽیً 
ظػّد کَ  صفٍ ك قاف ىٍؽنث ىغیؼ،راةٌَ ىغاری ٌيّدق ك اّحياد ظّد را ةَ ىغیؼاف ارقغ افؽایف دٍُغ. 

ىىيّف پایَ )ارزش كایم قغف ةَ ٌُؼات، ةی اصحؼاىی،  ةؼظّرد غیؼ صؼفَ ای( کَ ٌكاف ىی  3قاىم 
دُغ ىغیؼاف ةاسدؿحی ُيّارق ىی ةایـث ةَ ٌُؼات ىغیؼاف ارقغ جّزَ کؼدق ك زىػاف ةیكػحؼی ةػؼای 

قػغ ةػّدق جّزَ ةَ  ٌُؼات ایكاف مؼؼ ٌيایٍغ. رفحار  ك ىٍف ىغیؼاف ةاس دؿحی انگػّی  ىػغیؼاف ار
ىىافا آٌکَ  ىغیؼاف ارقغ ىی ةایـث انگّی زیؼ ىسيَّّ ةاقٍغ ك ةا جّزَ ةَ ٌُػؼات ىػغیؼاف ارقػغ، 
ىّزب افؽایف ركصیَ  ك دنگؼىی ىغیؼاف ارقغ در ؿازىاف گؼدٌغ ك جّزَ ةَ ایً ّاىم ىّزب کػاُف 

يّف پایَ )ةی ىى 3کَ ظّد قاىم جتْیه ك ةی ّغانحی  ٌؼخ ظؼكج داكًهتاٌَ ىغیؼاف ارقغ ظّاُغ قغ.
ّغانحی در اٌّای اىحیازات ك پاداقِا، ةی جّزِی ةَ قایـحگی ُا، ةؼظّرد جتْیه اىیؽ ك غیؼ صؼفَ ای 

کَ ٌكاف ىی دُغ ىغیؼاف ةاسدؿحی ىی ةایـث از ةؼظّرد جتْػیه آىیػؽ ك  رفحارُػایی کػَ  ىی ةاقغ(
یـحگی ىغیؼاف ةسای جّزػَ ةاّخ کاُف اٌگیؽق ةیً ىغیؼاف ارقغ ىی گؼدد پؼُیؽ ٌيایٍغ. جّزَ ةَ قا

ةَ ؿایؼ ىّارد ىی جّاٌغ اٌگیؽق ىغیؼاف ارقغ را ٌیؽ افؽایف دادق ك ةاّخ دنگؼىی آٌػاف در ىضػیي کػار 
گؼدد. یکی از ىّاردی کَ ةاّخ جـؼی  آفث در دركف ؿازىاف قغق ایً اؿث کَ ىغیؼاف ةاسدؿحی ةیً 

َ ىی ٌيایٍػغ کػَ ىّزػب ةػؼكز ىـػائم ك ىغیؼاف ارقغ ظّد جتْیه كایم قغق ك ةا اٌاف رفحاری دكگاٌ
ةا جّزَ ةَ جضلیلات مّرت گؼفحػَ از ىضللػاف در  ىكکالت صاد ٌیؼكی اٌـاٌی در ؿازىاف ىی گؼدد.

ظنّص جؼؾ ظغىث ك ةؼرؿی ُا ك ٌحایر ةغؿث آىغق از ایً جضلیق کَ در ةاس ىكعل گؼدیغ ٌكاف 
ّاف ٌحیسَ گؼفث در یک ؿازىاف ّغانث ج ( ىْحلغ اؿث ةَ ًّر کهی زىاٌی ىی1980) 1نیٌّحاؿىی دُغ 

ُا ةَ صػغاكم ةؼؿػغ ك ُيچٍػیً ركش ُػای جػغكیً قػغق  فؼایٍغی كزّد دارد کَ زاٌتغاری در ركش
دُػغ کػَ ّػغانث  اظالكی ةاقٍغ ك از دكث ةاسیی ةؼظّردار ةاقٍغ. پژكُف ُای اٌساـ گؼفحَ ٌكاف ىی

ةَ ّتارت دیگؼ ُؼ چَ ّػغانث ؿػازىاٌی  ؿازىاٌی ةَ ًّر ىٍفی ةؼ جيایم ةَ جؼؾ قغم ادؼ ىی گػارد؛
کاُف پیغا کٍغ، جيایم ةَ جؼؾ قغم ك در ٌحیسَ جؼؾ قغم کارکٍاف افؽایف پیغا ىی کٍغ )پػؼایؾ ك 

( ّّاىػم قػغهی ك 2001) 3( ةَ ّّاىم قعنی، سىتؼت ك ُيکػاراف1993(. جث ك ىایؼ )1986، 2ىّنؼ
 (.1391ٌغ )ةَ ٌلم از ىِؼگاف ك ؿیغ کالنی، ( ةؼ ّّاىم ؿازىاٌی جمکیغ دار2002) 4ُارجؼ ك ُيکاراف

                                                 
1
 - Lowenthal 

2
 - Price & Muler 

3
 - Lambert et al. 

4
 - Harter et al. 
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ؿازگاری ك ُياٍُگی ةیً ّاىم چِارـ كوْیث ؿازىاف کَ قاىم ؿَ ىىيّف امهی اؿث: 
ىىيّف پایَ )داقحً صاىی در قؼکث ةاسدؿحی جّؿي ةؼظی ىغیؼاف،  3،  ةّدق کَ ظّد قاىم ىغیؼاف

ةا ىغیؼاف زغیغ( ىی ةاقغ کَ ٌكاف ّغـ جّاٌایی کار ةا ىغیؼاف قؼکحِای زیؼ ىسيَّّ، ٌاُياٍُگی 
ىی دُغ ُيّارق زىاٌی کَ ىغیؼاف ارقغ دارای صيایث ؿازىاٌی از ًؼؼ ىغیؼاف ةاسدؿحی ظّد ةاقٍغ، 
ٌَ جٍِا در اىّر ازؼایی ظّد ىّفق جؼٌغ،  ةهکَ ةَ اُغاؼ ؿازىاٌی ٌیؽ رؿیغق ك اصـاس جْهق ك 

یتایـث ةیً ىغیؼاف ارقغ کَ زغیغ ةَ چـتٍغگی قغهی ةیكحؼی در ؿازىاف ىی ٌيایٍغ. ُيّارق ى
ؿازىاف كارد ىی گؼدٌغ )ىغیؼاف ارقغ ُو ؿٌش( ُياٍُگی مّرت پػیؼفحَ. یکی از ىِيحؼیً كَایف 

 3کَ ظّد قاىم قؼایي ؿازىاٌی،  ىغیؼاف ةاس دؿحی ُياٍُگی ةیً ىغیؼاف ارقغ در ؿازىاف ىی ةاقغ.
ی، ٌغاقحً ؿازگاری ركصی ةا ىضیي قؼکث، ىىيّف پایَ ةّدق )ّغـ كتّؿ داقحً ؿیاؿث ُای ؿازىاٌ

ركزىؼگی ك یکٍّاظحی کار( ىی ةاقغ کَ ٌكاف ىی دُغ ُيّارق ىغیؼاف ةاسدؿحی ىی ةایـث قؼایٌی 
در ؿازىاف ایساد ٌيایٍغ کَ ىغیؼاف ارقغ دچار یکٍّاظحی ك ركزىؼگی ٌكٌّغ یکی از ّّاىم قکـث 

غیؼاف ارقغ دچار ةی اٌگیؽگی ؿازىاٌی قّد ؿازىاف ؿکّت ؿازىاٌی ُـث کَ زىاٌی ةّزّد ىی آیغ ى
ةٍاةؼایً ىی ةایـث در ؿازىاف قؼایٌی را ةّزّد اكرد کَ ُيَ ىغیؼاف ةّیژق کارکٍاف اٌگیؽق ةیكحؼی 
ةؼای کار ك اداىَ کار داقحَ ةاقٍغ ىغیؼاف ةاسدؿحی ىی جّاٌٍغ ةا جْؼیف کؼدف اُغاؼ ةَ ركز ك پاؿط 

کَ ظّد زّ ؿازىاٌی،  ا ةؼای ىغیؼاف ك کارکٍاف ایساد ٌيایٍغ.ظّاؿحً از ىغیؼاف ارقغ ایً قؼایي ر
ىىيّف )ٍُسارُای وْیف یادگیؼی، ظالكیث ك ٌّاكری پاییً، کار جیيی وْیف( ىی ةاقغ  3قاىم 

کَ ٌكاف ىی دُغ ُيّارق ىغیؼاف ةاسدؿحی ىی ةایـث زّ ك قؼایي ىٍاؿتی را در ؿازىاف ایساد کؼدق 
ظالكیث ك ٌّآكری ةیكحؼ ةؼای ىغیؼاف ارقغ فؼاُو ٌيایٍغ ةَ ّتارجی  ك ةـحؼ را ةؼای ةؼكز ك ارایَ

ىغیؼاف ُيّارق ىی ةایـث قؼایي یادگیؼی در ؿازىاف را ایساد کؼدق ك ركصیَ کار جیيی ك ىكارکحی را 
رقغ ك ّّاىم ىانی قاىم دك ىىيّف امهی اؿث:  .در ةیً ىغیؼاف ارقغ ك ُيَ کارکٍاف افؽایف دٍُغ

ىىيّف پایَ ىی ةاقغ )فؼمث آزاد ةؼای ىغیؼیث ىانی، کـب  3ق کَ ظّد قاىم ةّدپیكؼفث ىانی 
درآىغ ةیكحؼ، زـحسّی فؼمحِای زغیغ ىانی( کَ ٌكاف ىی دُغ یکی از ىِيحؼیً ىـایهی کَ ةاّخ 
ىی قّد ىغیؼاف کّچ ك ؿازىاف را جؼؾ ٌيایٍغ ٌغاقحً صؾ پیكؼفث در ؿازىاف ىی ةاقغ ك ةَ دنیم 

ك کـب جسؼةَ ةِحؼ ك ةیكحؼ ؿازىاف را جؼؾ ىی ٌيایٍغ ُيّارق ىغیؼاف ىی  زـحسّ فؼمحِای زغیغ
ةایـث ةـحؼ رقغ ك جّؿَْ را ةؼای ىغیؼاف ارقغ ایساد کؼدق جا آٌِا ةحّاٌٍغ اٌگیؽق ةیكحؼی ةؼای ىاٌغف 

)کو ةّدف پاداش، کو  ىىيّف پایَ ىی ةاقغ 3ةّدق کَ ظّد قاىم زتؼاف ظغىات  داقحَ ةاقٍغ کٍٍغ.
کَ ٌكاف ىی دُغ یکی از ّّاىهی کَ ىغیؼاف ارقغ ةاّخ جؼؾ  ایا، ّغـ کفایث صلّؽ(ةّدف ىؽ

ىی جّاٌغ در اىؼ ظؼكج ك  کو ةّدف پاداش ك کو ةّدف ىؽایا  ك ّغـ کفایث صلّؽظغىحكاف ىی گؼدد، 
 جؼؾ ظغىث ٌلف ةـؽایی داقحَ ةاقغ.
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ةّدق کَ ظّد قاىم  فاصـاس ىفیغ ك ىّدؼ ةّدّاىم پٍسو، ّيهکؼدی کَ قاىم دك ىىيّف اؿث: 
)دیغق ٌكغف ّيهکؼد، ةی جّزِی ةَ جنيیيات اجعاذ قغق، ّغـ ىّفلیػث در  ىىيّف پایَ ىی ةاقغ 4

دٌتاؿ کؼدف جنيیيات ك ازؼایی ٌكغف آٌِا، ّغـ اىکاف ىلاكىث در ىلاةم جضيیم جنيیيات ازًػؼؼ 
یؼاف ارقػغ دچػار ةػی ىغیؼاف ةاسدؿحی( کَ ایً ٌكاف ىی دُغ یکی از ىّاردی کَ ةاّخ ىی قّد ىغ

اٌگیؽگی قٌّغ، دیغق ٌكغف ّيهکؼد اٌاف اؿث کَ ظّد یکی از ىِيحؼیً ىـػایم اؿػث. ُيػّارق ةػی 
جّزِی ةَ جنيیيات اجعاذ قغق ىغیؼاف ارقغ ك ّغـ ىّفلیث در دٌتػاؿ کػؼدف جنػيیيات ك ازؼایػی 

یـػث ىػغیؼاف ٌكغف آٌِا ةاّخ کاُف ةِؼق كری ك اٌگیؽق ىغیؼاف ارقػغ ىػی ةاقػغ ةٍػاةؼایً ىػی ةا
ةاسدؿحی   ةَ جنيیو درؿث ك ىٍاؿب ىغیؼاف ارقغ اصحؼاـ گػاقحَ ك ىلاكىث در ظنّص ازؼای اٌِا 

ةّدق جنيیو گیؼی،  ٌغاقحَ ةاقٍغ ىگؼ دنیم ك جّزیَ ىٌٍلی ةؼای ّغـ ازؼای جنيیيات داقحَ ةاقٍغ.
نػيیو گیػؼی ُػا در )ةی جّزِی ك اؿحفادق ٌکؼدف از ٌُؼات ةغٌَ در جىىيّف پایَ  4کَ ظّد قاىم 

ؿٌّح ةاس، زهّگیؼی از جنيیيات ظػّن جّؿػي ىػغیؼاف قػؼکحِا ةاسدؿػحی، ةػاز ظّاؿػث ىؼازػِ 
کَ ٌكاف ىی دُغ، یکی از ىـػایم  ةاسدؿحی در جنيیيات ظّن، دظانث ىؼازِ در جنيیو گیؼی ُا(

. جنػيیو ىِو در ُؼ ؿازىاٌی ةّیژق مٍْث ظّدرك جنيیو گیؼی در آف صّزق ك ىلٌِ زىاٌی ىی ةاقغ
درؿث ك ةَ ىّكِ ىغیؼاف ةـیار ىِو ك صیاجی ةؼای آف ؿازىاف ىی ةاقغ ُيّارق ىغیؼاٌی کَ دارای كّق 
جسؽیَ جضهیم ىـایم ك كغرت جنيیو گیؼی ةّدق ك ةَ جضّؿ ك پیكتؼد اُغاؼ ؿازىاٌی جّزَ ىی کٍٍغ، 

زِػث صفػٍ ك ةؼای ؿازىاف ارزقيٍغ ىی ةاقٍغ. ةَ ُيػیً زِػث ىػغیؼاف ةاسدؿػحی ىیتایـػث ةػَ 
ٌگِغاقث ایً ىغیؼاف،  راق را ةؼای ایٍگٌَّ ىغیؼاف ُيّار جا آٌِا ةحّاٌٍغ ةا جنيیو گیؼی درؿػث ك ةػا 
كغرت ُؼ چَ ةیكحؼ ؿازىاف را ةَ اُغاؼ ظّد ةؼؿاٌٍغ. ىحاؿفاٌَ در اکذؼ ؿازىاٌِا ةّیژق  مٍْث ظّدرك 

غیؼاف ارقغ اصـػاس ىفیػغ ةػّدف ك ةا ٌغادف اظحیار ك ىـئّنیث ةَ ىغیؼاف ارقغ ةاّخ ایً ىی قّد، ى
ىّدؼ ةّدف ٌغاقحَ ةاقٍغ ك ایً غیؼ ىفیغ ةّدف جادیؼ ةَ ؿؽایی در ظؼكج ك جؼؾ ظغىث ىػغیؼاف ارقػغ 

 ظّاُغ داقث. 
پیكٍِاد ةَ ؿازىاٌِای صاکيیحی  ةا جّزَ ةَ ایٍکَ دظانث ٌِادُػای صػاکيیحی  در اىػّر ىػغیؼاف،  

كؼاردادُا در ةعف دكنحی ك ظنّمی ٌلف ىِو ك ةَ ؿػؽایی اىّر ازؼایی کاری، در اىّر پؼكژق ُا  ك 
در جؼؾ ظغىث ىغیؼاف ارقغ دارٌغ،  نػا پیكٍِاد ىی گؼدد ىـػّنیً اىػؼ جيِیػغات سزـ ةػؼای ّػغـ 
دظانث ىغیؼاف ؿازىاف ىحتّع ظّد در اىّر ىغیؼاف، اىّر ازؼایی، اىّر كؼاردادُا را ىِیا ٌيّدق ك وػيً 

ی صاکيیحی ؿْی ٌيایٍغ ٌُارت را زایگؽیً دظانث ٌيایٍغ. ةؼای ایػً کاُف  کهی دظانث ُا،  ٌِادُا
ىٍُّر ىی جّاف جغكیً ؿیاؿحِای قفاؼ ك ركقً ك جنّیب ك ازؼایی ٌيّدف آٌِا را پیكٍِاد ٌيّد جػا 

 ةسای دظانث ٌُارت درؿث مّرت گیؼد.
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