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ٍغیؼیث كرزقی یکی از ٍغیؼیحٔام زغیغم اؿث کْ از چّغ دْٓ پیف در داِكگآٔام ٍؿحتؼ زٔاِی ةْ ؾّٕاف یکی از گؼایكٔا ك . ةاقغ ٍی

ةغِی ك ؾًٕـ كرزقی در ؿعٕح ٍعحًك کارقّاؿی، کارقّاؿی ارقغ ك ٍوعؽ دکحؼم زایگاق كیژق ام ةؼام ظٕد یالحْ  جعنل ٓام رقحْ جؼةیث

اؿث. اٍؼكزق ِگؼش داِكگآی ك ؾًَی ةْ ایُ گؼایف دؿحاكردٓا ك یالحْ ٓام پژكٓكگؼاف ك ٍحعنناف ایُ رقحْ ٍی ةاقغ. ٍغیؼیث كرزقی 

کّحؼؿ لؿايیحٔام كرزقی اؿث ك كرزش ةْ ؾّٕاف پغیغق ازحَاؾی در اةؿاد ٍعحًك جادیؼ گػار اؿث. ةیاف ؿازٍاِغٓی، ةؼِاٍْ ریؽم، ٓغایث ك 

لًـمْ كزٕدم ٍغیؼیث در جؼةیث ةغِی ةیاِگؼ ایُ صویوث اؿث کْ ٍوٕيْ جؼةیث ةغِی ك كرزش ةْ ؾّٕاف یک جكکیالت گـحؼدق ك در ؾیُ صاؿ 

ح ٍعحًك دارد. پؾ ةّاةؼایُ كزٕد ٍغیؼاِی کارآٍغ ك ادؼ ةعف ةؼام ؿازٍأِا ك ةٕیژق پیچیغق ِیاز ةْ داقحُ ٍغیؼاف ٍآؼ ك کارآٍغ در ؿعٕ

 . ؿازٍأِام كرزقی اٍؼم ةغیٔی ك ازحّاب ِاپػیؼ اؿث

 .ٍغیؼیث، ةؼِاٍْ ریؽم، كرزش : واژگان کهیری
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 (SWOTدر ورزش ةا ةِسه ىٍری از ىرل ) ةسٌاىَ ریشی و ىریسیث اضحساجژیکاصّل ظسح ریشی، 

 ضحس رحیيی گسجان*

 کارقّاؿی ارقغ ٍغیؼیث كرزقی، گؼایف اؿحؼاجژیک، داِكگاق آیث اهلل آًٍی، كاصغ ؾًٕـ ك جضویوات آٍى ، ٍازِغراف، ایؼاف

E-mail: srahimi7168@gmail.com 

 

 کّجاه چکیره

ةایغ ةغاِغ اکّٕف دهیوان کسا هؼار گؼلحْ اؿث. پؾ از  یک لؼایّغ اؿث. ةؼام آِکْ ؿازٍاف ةغاِغ ةْ کسا ظٕآغ رلث ،ریؽم اؿحؼاجژیک جغكیُ ةؼِاٍْ

ظٕآغ ةاقغ را ةْ درؿحی جؿؼیك کؼدق ك چگِٕگی رؿیغف ةْ آف زایگاق را ٍكعل کّغ. ٍـحّغات صامى از ایُ لؼایّغ را ةؼِاٍْ  آف ةایغ آِچْ ٍی

ةْ  ِاٍْ ریؽم ك ٍغیؼیث رآتؼدم كرزش ٍی ةاقغ.در ظؼح ریؽم ةؼ SWOTصاضؼ، آقّایی ةا ٍغؿ  جضوین از ٓغؼ .ِاٍّغ رآتؼدم ؿازٍاف ٍی

راؿحا جضوین، در دِیام پیكؼلحْ اٍؼكز، جٕؿؿْ اهحنادم ك ازحَاؾی ك لؼّٓگی ةا ِیؼكٓام اِـاِی ؿايٌ ك کارآٍغ پیِٕغم ِاگــحّی دارد. در ایُ 

ٍی دٓغ. جسؼةْ کكٕرٓام ٍٕلن كپیكؼلحْ جؼةیث ةغِی ك كرزش زایگاق ٍؤدؼم در کكٕرٓام جٕؿؿْ یالحْ كدرصاؿ جٕؿؿْ ةْ ظٕد اظحناص 

در یک ِگاق ؾَین ك ازَايی، کارکؼدٓام كرزش ك جؼةیث ةغِی دریک ٍغؿ ازحَاؾی پیكؼلحْ  .كرزقی َِِْٕ ةارزم از ایُ كاهؿیث ٍی ةاقغ

ؿی ك در ؾیُ صاؿ كؿیـحَی قاٍى كرزش پایْ، كرزش َٓگاِی، كرزش ةإِاف، كرزش هٔؼٍاِی ك كرزش صؼلْ ام در ؿْ ٍمٕٔـ ؿادق ك اؿا

قٕد کْ ؾتارجّغ از: ؿالٍحی، دكؿحی ك قاداةی، ةْ ةیاف ؾًَی جسًی ٍتاِی زیـحی، ركاِی ك ازحَاؾی کْ ٓؼ اِـاف کارآٍغم  یکپارچْ ظالمْ ٍی

اقغ کْ ِؼاـ ةْ آِٔا ِیازٍّغ اؿث. ةْ ؾتارت دیگؼ، كرزش ك جؼةیث ةغِی پیكؼلحْ ةْ دِتاؿ پؼكرش اِـاف ٓایی ةا ایُ ؿْ كیژگی ةؼجؼ ٍی ة

ةغیُ ٍّؼٕر اِساـ ایُ  .ٍوغس زَٕٔرم اؿالٍی ایؼاف ِیؽ ةؼام جضون آغاؼ ك آرٍأِام ارزقَّغ ظٕیكؽ ةْ چّیُ اِـأِایی ِیازٍّغ اؿث

 جضوین از زایگاق كیژق ام در كرزش کكٕر ةؼظٕردار ٍی ةاقغ.

 

 SWOT، ٍغیؼیث، ةؼِاٍْ ریؽم رآتؼدم، كرزش : واژگان کهیری
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 ةسرضی راةعَ ةیً رفحار عِسوٌری ضازىاٌی ةا کیفیث درىات در اىاکً ورزعی داٌغگاه جتسیش

 2،ضِیال جّحیری 2، ىِری پاعائی  1ىِسداد ىحسم زاده

 اؿحاد ٍغیؼیث كرزقی داِكکغق ؾًٕـ جؼةیحی ك ركاف قّاؿی داِكگاق ٍضون اردةیًی -1

 یى،داِكگاق آزاد اؿالٍی،اردةیى ،ایؼافداِكسٕم دکحؼام ٍغیؼیث كرزقی،كاصغ اردة -2
E-mail: Mahdi.pashaie@yahoo.com 

 چکیره

ٓغؼ از ایُ جضوین ةؼرؿی راةعْ ةیُ کیمیث ظغٍات ةا رلحار قٔؼكِغم ؿازٍاِی در اٍاکُ كرزقی داِكگاق جتؼیؽ ٍی ةاقغ.ركش جضوین 

ِمؼ ، کارکّاف قاؾى داِكگاق جتؼیؽ ٍی ةاقّغ.ركش َِِْٕ ةؼدارم جضوین ةْ 600ةاقغ. زاٍؿْ آٍارم ٍٕرد ٍعايؿْ  جضًیًی ٍی -صاضؼجٕمیمی

ِمؼ جؿییُ گؼدیغ. ةؼام رؿیغف 234ِمؼ  600مٕرت جنادلی ؿادق ك در دؿحؼس ٍی ةاقغ. ك صسٌ َِِْٕ ةا اؿحمادق از زغكؿ ٍٕرگاف ةؼام جؿغاد

پؼؿكّاٍْ زٔث جسؽیْ ك جضًیى ٍٕرد اؿحمادق هؼار 234اٍؿْ آٍارم جٕزیؽ گؼددیغ کْ از ایُ جؿغادپؼؿكّاٍْ در ةیُ ز234ةْ ایُ صسٌ

ٓام ك ضؼیب َٓتـحگی اؿپیؼٍُ اؿحمادق قغ. یالحْ ٓام جضوین ِكاف داد کْ ةیُ ِٕع   گؼلث.زٔث جسؽیْ ك جضًیى لؼضیْ ٓا از آزٍٕف

ةعْ كزٕد دارد.ِحایر جضوین ِكاف داد کْ ، رضایث ققًی ةْ ظٕر ٍذتحی ةؼ ِٕع دكؿحی ةا کیمیث ظغٍات در اٍاکُ كرزقی داِكگاق جتؼیؽ را

غ را دكؿحی جأدیؼ دارد. ةّاةؼایُ پیكّٔاد ٍی قٕد کْ کَک ةْ َٓکاراف ك ٍعنٕما کارکّاف زغیغ ايٕركد کْ جسؼةْ کار کؼدف در ؿازٍاف را ِغارِ

ؿازٍاف در ةیُ ؿایؼ کارکّاف ِیؽ ركاج پیغا کّغ ك یک ِٕع صؾ ٍضتث ك ِٕع  ةا ٍیى ك رفتث ةیكحؼم اِساـ دّٓغ ةْ ظٕرم کْ ایُ ٍـأيْ در

 دكؿحی در ةیُ کارکّاف ؿازٍاف قکى گیؼد.

 

 کیمیث ارائْ ظغٍات، رلحارقٔؼكِغم ؿازٍاِی، كػیمْ قّاؿی، ِٕع دكؿحی،  زٕاَِؼدم  واژگان کهیری:
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 ُای ورزعی اضحان اردةیمحار ضیاضی ىریسان ُیئثارجتاط ُّش چٍر گاٌَ ةا رفحار عِسوٌری ضازىاٌی و رف

 3، احرپّرایساٌی2،دکحس نليان کغاورز 1دکحس غالىسضا عػتاٌی ةِار

 اؿحاد جَاـ داِكگاق پیاـ ِٕر-1

 داِكیار داِكگاق پیاـ ِٕر-2

 کارقّاس ارقغ داِكگاق پیاـ ِٕر-3

 چکیره

ٓام كرزقی اؿحاف اردةیى ةٕد. از يضاظ  اِی ك رلحار ؿیاؿی ٍغیؼاف ٓیئثٓغؼ جضوین صاضؼ ةؼرؿی ٕٓش چّغ گاِْ ةا رلحار قٔؼكِغم ؿازٍ

ةاقغ ك از يضاظ ركش گؼدآكرم اظالؾات ركش جضوین ٍٕرد ِؼؼ  ٓغؼ جضوین از ِٕع کارةؼدم، از يضاظ ِٕع ركش، جٕمیمی ك َٓتـحگی ٍی

ِمؼ ٍی ةاقغ.ةا اؿحمادق از لؼٍٕؿ  270ْ جؿغاد آِٔا ةؼاةؼ ٍیغاِی ةٕد. زاٍؿْ آٍارم قاٍى کًیْ ٍغیؼاف ٓیاجٔام كرزقی اؿحاف اردةیى اؿث ک

ِمؼ ةغؿث آٍغ. ركش ٍٕرد اؿحمادق ةؼام َِِْٕ گیؼم ركش جنادلی از ِٕع ؿادق اؿث. ةؼام  155کٕکؼاف جؿغاد َِِْٕ آٍارم ةازیکّاف ةؼاةؼ 

( ك ةؼام 1990ٍاِی از پؼؿكّاٍْ اؿحاِغارد پٕدؿاکك)(، رلحار قٔؼكِغم ؿاز1999ةؼرؿی اةؿاد ٕٓش چّغگاِْ از پؼؿكّاٍْ اؿحاِغارد گاردِؼ)

(ك ٍضون ؿاظحْ  دکحؼ جٕؿط آجف پٕرجغكیُ 2004ةؼرؿی رلحارؿیاؿی  جؼکیتی از پؼؿكّاٍْ ؿاراکٕؾ،اؿحیٍٕک کٕيی كٓیالرم کٕيؼم کٕت)

گؼؿیٕف اؿحمادق قغق اؿث. ِحایر جضوین ك ةؼام جضًیى لؼضیات از ضؼیب ر spssكٍٕردخ اؿحمادق قغق اؿث. ةؼام جضًیى اظالؾات از ِؼـ الؽار 

ِكاف ٍی دٓغ کْ ةیُ ٕٓش چّغ گاِْ ةا رلحار قٔؼكِغم ؿازٍاِی ك رلحار ؿیاؿی ٍغیؼاف ٓیأت ٓام كرزقی اؿحاف اردةیى ارجتاط ٍؿّا دار 

ازحَاؾی، ِمٕذ ةیُ قعنی، كزٕد دارد. ٍغیؼاف ٍی جٕاِّغ ةا إٍٓزش ٓام ؿازٍاِی ك جوٕیث جٕاِایی ٓام ادراکی کارکّاف، زیؼکی یا ٕٓش 

غم جٕاِایی ٓام ارجتاظی ك قتکْ ؿازم ك جٕاِایی اِحواؿ )اةالغ( ةؼداقث مادهاِْ )مَیَاِْ(، آِٔا را جوٕیث کؼدق ك در ِٔایث  رلحار قٔؼكِ

 ؿازٍاِی را ةٔتٕد ةعكّغ.

 

 اردةیى ٓام كرزقی، ٕٓش چّغ گاِْ، رلحار قٔؼكِغم ؿازٍاِی، رلحار ؿیاؿی، ٓیئث واژگان کهیری:
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 اضحان جِسان یورزع یپّعاك ُا انیىغحس یةس وفادار غات،یةسٌر و جته یذٍُ سیادس جصّ

 

  ضیيا عایلی ىغاٌهّ 

 کارقّاؿی ارقغ،ٍغیؼیث كرزقی،داِكگاق ايؽٓؼا جٔؼاف 

E-mail: shayeghisima@yahoo.com  

 چکیره

 

ٍی ةاقغ. ركش  1394در ؿاؿ جٔؼاف  اؿحاف كرزقی ٓام پٕقاؾ ٍكحؼیاف لادارمك ةؼ ةؼِغ كجتًیقات ذّٓی جنٕیؼ ٓغؼ امًی ایُ جضوین جادیؼ

اةؽار گؼدآكرم دادق  ِمؼ ةْ ؾّٕاف َِِْٕ اِحعاب قغِغ. 382جضوین در ایُ ٍعايؿْ جٕمیمی از ِٕع َٓتـحگی اِحعاب قغ. زاٍؿْ آٍارم ةْ جؿغاد 

ةٕد. ركش « 85/0 پایایی ةا»ٍكحؼیاف پؼؿكّاٍْ كلادارم ك «88/0 پایاییةا »پؼؿكّاٍْ اؿحاِغارد، قاٍى پؼؿكّاٍْ جنٕیؼ ذّٓی ةؼِغ 2ٓا، 

جک َِِْٕ ك رگؼؿیٕف ظعی  Tاؿَیؼِك،  -کٕيَٕگؼكؼ جسؽیْ ك جضًیى دادق ٓا، ةا اؿحمادق از آٍار جٕمیمی ك آٍار اؿحّتاظی)قاٍى: آزٍٕف

 ةؼِغ، از آگآی ةؼِغ، ةْ كلادارم)ةؼِغ ذّٓی ٕيمْ ٓام جنٕیؼاِساـ قغ. ِحایر جضوین ِكاف داد جَاٍی ٍ SPSS20 الؽار ؿادق( از ظؼین ِؼـ

 .جأدیؼ دارد ٍكحؼیاف كلادارم قغق( ةؼ ادراؾ کیمیث ك ةؼِغ جغاؾی

 

 كرزقی  ٓام ٍكحؼیاف، پٕقاؾ ةؼِغ،جتًیقات، كلادارم ذّٓی جنٕیؼ واژگان کهیری:
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 ان اردةیمُای جّضػَ ورزش ُيگاٌی در اضحجرویً اضحساجژی

 جػفس ةسكی ىلرم

 انِام عاُی

 

 چکیره

ك  ٍغیؼاف کًیْ ٓام جٕؿؿْ كرزش َٓگاِی اؿحاف اردةیى اِساـ گؼلحْ اؿث  زاٍؿْ آٍارم پژكٓف را   جضوین صاضؼ ةا ٓغؼ جغكیُ اؿحؼاجژم

ٓام جٕؿؿْ  ر زٔث جغكیُ اؿحؼاجژمٓا ك جٔغیغٓا دِواط ضؿك ك هٕت ك لؼمث ِاٍْدّٓغ. از پؼؿفکارقّاؿاف  ةعف كرزش اؿحاف جكکیى ٍی

( ٍی ةاقغ ك صاکی از فًتْ ضؿك ٓا ةؼ هٕت ٓا 09/2) 5/2كرزش َٓگاِی اؿحمادق قغق اؿث. ٍسَٕع َِؼات ٍاجؼیؾ ؾٕاٍى داظًی کَحؼ از 

( 61/2) 5/2از  اؿث، یؿّی كرزش َٓگاِی اؿحاف اردةیى از يضاظ ؾٕاٍى دركِی دارام ضؿك اؿث. ٍسَٕع َِؼات ٍاجؼیؾ ؾٕاٍى ظارزی ةیكحؼ

 جٕزْ ةاٍی ةاقغ ك صاکی از فًتْ لؼمث ٓا ةؼ جٔغیغٓا اؿث، یؿّی كرزش َٓگاِی اؿحاف اردةیى از يضاظ ؾٕاٍى ةیؼكِی دارام لؼمث ٍی ةاقغ 

 لِاصیْ در اؿحاف اردةیىَٓگاِی  كرزش کْ قغ كعلٍ (61/2) ظارزٖ ؾٕاٍى ارزیاةٖ ٍاجؼیؾ ك (09/2) داظًٖ ؾٕاٍى ارزیاةٖ ٍاجؼیؾ لَِؼق

WO جؼیُ رآتؼدٓام جٕؿؿْ كرزش َٓگاِی، ارجواء لؼّٓگ كرزش . ٌٍٔةؼد ةٔؼق جٕافیٍ ٍضالؼْ کاراِْ اؿحؼاجژل از يػا اؿث، گؼلحْ هؼار

َٓگاِی ك جضؼّؾ در اؿحاف، جٕؿؿْ کَی ك کیمی دؿحؼؿی ةْ لضا ك اٍکاِات كرزش َٓگاِی، جكٕین ك جؼفیب ٍؼدـ ةْ قؼکث در كرزش َٓگاِی 

 اقغ.ٍی ة

 

 اؿحؼاجژم كرزش، كرزش َٓگاِی، اؿحاف اردةیى.کهيات کهیری:  
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 ةسرضی جادیس  فٍاوری اظالغات ةس ىریسیث داٌظ در ضازىان ورزش و جّاٌان اضحان اردةیم

 غظیو اىیروار

 کارٍّغ، داِكگاق ٍضون اردةیًی
E-mail: azim_omidvar@yahoo.com 

 

 چکیره کّجاه

ةؼرؿی راةعة لّاكرم اظالؾات ك ٍغیؼیث داِف در ؿازٍاف كرزش ك زٕاِاف اؿحاف اردةیى  ةٕد. ركش جضوین پیَایكی ك از ٓغؼ از ایُ پژكٓف، 

ِمؼ ةٕدِغ. ةْ ؾًث ٍضغكد ةٕدف  112ِٕع َٓتـحگی اؿث. زاٍؿة آٍارم جضوین کًیة ٍغیؼاف ك کارکّاف ؿازٍاف كرزش ك زٕاِاف اؿحاف اردةیى  

(، ٍغیؼیث داِف 1389ف َِِْٕ ٍٕرد ةؼرؿی هؼار گؼلحّغ، اةؽار اِغازق گیؼم پؼؿكّاٍة لّاكرم اظالؾات لحضی)صسٌ زاٍؿْ کى زاٍؿْ ةؿّٕا

ةْ دؿث آٍغ. ركقٔام آٍار جٕمیمی ةْ ٍّؼٕر ظتوْ  0.86ك  0.81( دك ضؼیب اؾحتار آِٔا از ظؼین آيمام کؼكِتاخ ةْ جؼجیب 1384ؾـگؼم )

اؿَیؼِٕؼ، ضؼیب َٓتـحگی پیؼؿٕف، جضًیى  –دارٓا ك از آٍار اؿحّتاظی )آزٍٕف کًٍٕٕگؼكؼ ةّغم َِؼق ٓام ظاـ ك جؼؿیٌ زغاكؿ ك َِٕ

دٓغ کْ ةیُ ٍؤيمْ ٓام لّاكرم كاریاِؾ یکعؼلْ ك جضًیى رگؼؿیٕف چّغگاِْ( ةْ ٍّؼٕر ةؼرؿی لؼضیة جضوین اؿحمادق قغ. ِحایر ِكاف ٍی

(. َٓچّیُ ضؼایب p<0.05دارم كزٕد دارد)دةیى  َٓتـحگی ٍذتث ك ٍؿّیاظالؾات ك ٍغیؼیث داِف در ؿازٍاف كرزش ك زٕاِاف اؿحاف ار

رؿغ کّّغة ٍؿّادارم ةؼام ٍغیؼیث داِف ٓـحّغ. ةْ ِؼؼ ٍی -رگؼؿیٕف چّغگاِْ صاکی از آف اؿث کْ ٍؤيمْ ٓام لّاكرم اظالؾات پیكتیّی

جٕاِغ چؼظة کار ةا ایُ لّاكریٔا ةؼام کارکّاف ایُ ؿازٍاف ٍی ٓام ركز دِیا ك ایساد اٍکاف آقّایی كجسٔیؽ ؿازٍاف كرزش ك زٕاِاف ةْ لّاكرم

 ٓام ٍعحًك ؿازٍاف را جـٔیى کّغ.گؼدش داِف در ةعف

 .لّاكرم اظالؾات، ٍغیؼیث داِف، ؿازٍاف كرزش ك زٕاِاف ، کارکّافواژگان کهیری: 
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 اردةیم اضحان جّاٌان و ورزش کم ارهاد کارکٍان جیيی غيهکسد و ذٍُی ضالىث در گسا ىسةی ضازىاٌی ٌلظ ةسرضی

 4 ،غظیو اىیروار 3 ىالیی ىسیو،   *2 پّرپٍاُی ىحير،   1ایياٌشاده ىطػّد

 ؾضٕ ٓیئث ؾًَی داِكگاق ازاداؿالٍی كاصغ اردةیى -1
 داِكسٕم دکحؼم داِكگاق آزاداؿالٍی کؼج -2

 ؾضٕ ٓیئث ؾًَی داِكگاق آزاد اؿالٍی كاصغ اردةیى -3
 ق ٍضون اردةیًیکارٍّغ داِكگا -4

E-mail: mpoorpanahi@gmail.com 
 کّجاه چکیره

. ةٕد اردةیى اؿحاف زٕاِاف ك كرزش کى ادارق کارکّاف جیَی ؾًَکؼد ك ذّٓی ؿالٍث در گؼا ٍؼةی ؿازٍاِی ِوف ةؼرؿی جضوین ایُ کًی ٓغؼ

 آٍارم زاٍؿْ  جضوین ایُ در اؿث قغق اِساـ اِیٍیغ مٕرت ةْ ك ةٕدق ةؼدم کار ٓغؼ يضاظ ةْ اؿث َٓتـحگی ِٕع از ك جٕمیمی جضوین ركش

 کى زاٍؿْ صسٌ ةٕدف ٍضغكد ؾًث ةْ.  ةٕد ِمؼ 85 ٓا آف جؿغاد کْ قغ گؼلحْ ِؼؼ در اردةیى اؿحاف زٕاِاف ك كرزش کى ادارق  کارکّاف م کًیْ

 از ٓا دادق آكرم زَؽ  ةؼام. اؿث ةؼاةؼ َِِْٕ صسٌ ةا زاٍؿْ صسٌ ةّاةؼایُ گؼلحّغ، هؼار ةؼرؿی ٍٕرد ك اِحعاب َِِْٕ ةؿّٕاف ٍػکٕر زاٍؿْ

 ك گًغِتؼگ)ذّٓی ؿالٍث ك( ؿاظحْ ٍضون)کارکّاف جیَی ؾًَکؼد ك(  1392، َٓکاراف ك ٍٕفًی)ؿازٍاِی ٍؼةیگؼایی ٍیؽاف ِاٍْ پؼؿف

 آٍار ك( ٍؿیار اِضؼاؼ ك ٍیاِگیُ  لؼاكاِی زغاكؿ)جٕمیمی آٍار ركش از ٓا دادق جضًیى ك جسؽیْ ةؼام َٓچّیُ. قغ اؿحمادق( 1979ٓیًیؼ،

 ؾًَکؼد ك ذّٓی ؿالٍث در  ٍؼةیگؼا ؿازٍاِی راةعْ آف در کْ اؿث قغق اؿحمادق( چّغگاِْ رگؼؿیٕف ك پیؼؿٕف َٓتـحگی ضؼیب) اؿحّتاظی

 ؿازٍاِی ك ّافکارک جیَی ؾًَکؼد ةیُ کْ داد ِكاف ِحایر. گؼلث هؼار جضًیى ك جسؼیْ ٍٕرد SPSS19 الؽار ِؼـ از اؿحمادق ةا کارکّاف جیَی

 دارم ٍؿّی;(  0.352r)راةعْ ذّٓی ؿالٍث زـَاِی ةؿغ ك ٍؼةیگؼا ؿازٍاِی ةیُ( . p< 0.05)دارد كزٕد دارم ٍؿّی;(  0.314r)راةعْ ٍؼةیگؼا

 >p)دارد كزٕد دارم ٍؿّی ك ٍّمی راةعْ الـؼدگی ك ازحَاؾی ٓام کارکؼد در اظحالؿ اضعؼاب، ك ٍؼةیگؼا ؿازٍاِی ةیُ(. p< 0.05)دارد كزٕد

 .َِایغ ةیّی پیف را ٍؼةیگؼا ؿازٍاِی ٍیؽاف جٕاِـث درمغ 88 جتییُ ضؼیب ةا ذّٓی ؿالٍث اةؿاد َٓچّیُ(. 0.05

 

    .زٕاِاف ك كرزش کى ادارق جیَی، ؾًَکؼد ذّٓی، ؿالٍث گؼا، ٍؼةی ؿازٍاِی: واژگان کهیری
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 اردةیم اضحان ورزعی ُای عگاهةا ضازىاٌی غيهکسد ةا رفحاری ةازارگسایی ةیً راةعَ ةسرضی

 4 دیاوی غطکس پّر ىػصّىَ  3 ىالیی سیو،  ى 2 ایياٌشاده ىطػّد،   *1 پّرپٍاُی ىحير

 داِكسٕم دکحؼم داِكگاق آزاداؿالٍی کؼج -1

 ؾضٕ ٓیئث ؾًَی داِكگاق ازاداؿالٍی كاصغ اردةیى   -2
 ؾضٕ ٓیئث ؾًَی داِكگاق ازاد اؿالٍی كاصغ اردةیى -3
 ةیث ةغِی إٍٓزش ك پؼكرش ِاصیْ یک اردةیىدةیؼ جؼ -4

E-mail: mpoorpanahi@gmail.com 
 چکیره کّجاه

 رلحارم، دیغگاق. ةٕد اردةیى اؿحاف ةؽرگ ك ٍحٕؿط ٓام ةاقگاق ؿازٍاِی ؾًَکؼد ةا رلحارم ةازارگؼایی ةیُ راةعْ ةؼرؿی صاضؼ جضوین ٓغؼ

 ةاقگاق 98 جؿغاد ٍعايؿْ ٍٕرد آٍارم زاٍؿْ. دٓغ ٍی هؼار ٍعايؿْ ٍٕرد پاؿعگٕیی ك اتاظالؾ پعف اظالؾات، ایساد اةؿاد ِؼؼ از را ةازارگؼایی

 دریالحی ٓام پاؿط از اؿحمادق ةا رلحارم ةازارگؼایی ٍیؽاف. قغ اِحعاب َِِْٕ صسٌ ؾّٕاف ةْ ةاقگاق 75 جؿغاد کٕکؼاف لؼٍٕؿ از اؿحمادق ةا کْ ةٕد

 ؾًَکؼد پؼؿكّاٍْ ك گٕیْ 21 ةا( زاكرؿکی – کًٔی)  MARKOR اؿحاِغارد ك ٍؿؼكؼ  ٓام پؼؿكّاٍْ ةْ ٍػکٕر ٓام ةاقگاق ٍغیؼاف از

 آزٍٕف ؿازٍاِی، ؾًَکؼد ةا رلحارم ةازارگؼایی راةعْ ؿّسف ٍّؼٕر ةْ. اؿث قغق گیؼم اِغازق ٍحقیؼق جک جی آزٍٕف ك گٕیْ 19 ةا ؿازٍاف

 ٓام ةاقگاق در آف اةؿاد ك رلحارم  ٍیؽاف کْ دٓغ ٍی ِكاف آٍغق دؿث ةْ یرِحا. اؿث گؼلحْ هؼار اؿحمادق ٍٕرد چّغگاِْ رگؼؿیٕف ك  َٓتـحگی

 ٍی دارم ٍؿّی ك; ( 63/0r) ةاال ٍذتث ؿازٍاِی ؾًَکؼد ةا رلحارم ةازارگؼایی ارجتاط. دارد هؼار ٍعًٕةی صغ در ك ةٕدق ٍحٕؿط صغ از ةاالجؼ ٍػکٕر

 ةا; ( 32/0r)پاؿعگٕیی ك; ( 55/0r)اظالؾات ِكؼ ،; (64/0r)اظالؾات ایساد رم،رلحا ةازارگؼایی  اةؿاد ٍیاف در َٓچّیُ(. sig<05/0)ةاقغ

 (.sig<05/0)دارِغ دارم ٍؿّی ك ٍذتث راةعْ ؿازٍاِی ؾًَکؼد

 

 اردةیى. ةاقگاق ٓام كرزقی، اؿحاف ؿازٍاِی، ؾًَکؼد رلحارم، ةازارگؼایی: واژگان کهیری
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 ورزعکار جتسیش ةسرضی ا ٌگیشه ىغارکث ورزعی داٌظ آىّزان

 رحیو ٌجفی

 کارقّاس ارقغ ٍغیؼیث كرزقی داِكگاق جتؼیؽ

E-mail: Najafi_rahim@yahoo.com 

 

 چکیره

ف دظحؼ ك پـؼ ٓغؼ از پژكٓف صاضؼ ةؼرؿی اِگیؽق ٍكارکث كرزقی داِف إٍٓزاف كرزقکار جتؼیؽ ةٕد. زاٍؿْ آٍارم قاٍى کًیْ داِف إٍٓزا

( ٍی ةاقغ. صضٕر در ٍـاةوات كرزقی داِف 1396-1395قؼکث کّّغق در ٍـاةوات كرزقی اؿحاِی ك ةیُ ٍغرؿْ ام در ؿاؿ جضنیًی )

إٍٓزم ك صغاهى دك ؿاؿ ؿاةوْ كرزقی در رقحْ ظاص ك یک جا دك زًـْ جَؼیُ ٍّؼٌ در ٓمحْ ةْ ؾّٕاف ٍالؾ كرزقکارم در ِؼؼ گؼلحْ قغ. ةْ 

ِمؼ  675پؼؿكّاٍْ ةیُ قؼکث کّّغگاف در ٍـاةوات ٍعحًك جٕزیؽ جکَیى ك زَؽ آكرم قغ کْ دادق ٓام جؿغاد  850ر جؿغاد ایُ ٍّؼٕ

داِف إٍٓز دظحؼ  300داِف إٍٓز پـؼ ك  375)پؼؿكّاٍْ( كازغ قؼایط ةْ ؾّٕاف َِِْٕ جضوین ٍٕرد اؿحمادق هؼار گؼلث، در ایُ ٍعايؿْ جؿغاد 

 قؼکث داقحْ اِغ.

ٍوایـْ ام )پؾ ركیغادم( ةٕد. دادق ٓام ایُ پؽكٓف از ظؼین جٕزیؽ ك جکَیى پؼؿكّاٍْ ك اِگیؽق _اضؼ جٕمیمی ك از ِٕع ؾًیپژكٓف ص

(ةیُ َِِْٕ ٓام آٍارم ةْ دؿث آٍغ. اظالؾات ةْ دؿث آٍغق اةحغا ةْ مٕرت جٕمیمی در 1983گیى ك َٓکاراف )(PMQ)ٍكارکث كرزقی 

اؿَیؼِك )جؿییُ _، كةا اؿحمادق از آزٍٕف ٓام آٍارم کٕيَٕگؼكؼSPSSةْ كؿیًْ اؿحمادق از ِؼـ الؽار  زغاكؿ َِٕدار ٓا ؾّٕاف قغق ك ؿپؾ

ٍـحوى جسؽیْ ك جضًیى قغ. ِحایر جضوین ِكاف داد کْ ةیُ اِگیؽق ٍكارکث كرزقی داِف إٍٓزاف كرزقکار  Tِؼٍاؿ ةٕدف ٍحقیؼ ٓا( ك آزٍٕف 

گِْٕ ام کْ كرزقکاراف پـؼ از ٍكارکث كرزقی ةیكحؼم ةؼظٕردار ةٕدِغ، َٓچّیُ ةیُ اِگیؽق  دظحؼ ك پـؼ جماكت ك ٍؿّی دار كزٕد دارد ةْ

ٍكارکث كرزقی داِف إٍٓزاف كرزقکار رقحْ ٓام كرزقی اِمؼادم ك گؼكٓی ِیؽ جماكت ٍؿّی دار كزٕد داقث، ةگِْٕ ام کْ جماكت ٓا ةْ ِمؽ 

اد کْ ةیُ اِگیؽق ٍكارکث كرزقی داِف إٍٓزاف كرزقکار رقحْ ٓام جضنیًی كرزقکاراف رقحْ ٓام گؼكٓی ةٕد كدر ِٔایث ِحایر ِكاف د

 ّٓؼؿحاف جؼةیث ةغِی جماكت ٍؿّی دار كزٕد ِغاقث. 

 اِگیؽق كرزقی، داِف إٍٓزاف كرزقکار، رقحْ ٓام اِمؼادم، رقحْ ٓام گؼكٓی . کهیری:گان  واژ
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 یی در جِث ةِتّد فضاُای ورزعیارزیاةی اُيیث اىاکً و جاضیطات ورزعی و ارائَ راُکارُا

  2، عیّا ةیاٌی ضیص  *1ىسیو ىّىٍی

 داِكگاق ٍضون اردةیًی، داِكسٕم کارقّاؿی ارقغ ٍغیؼیث اٍاکُ ك جاؿیـات كرزقی -1

 داِكسٕم کارقّاؿی ارقغ ٍغیؼیث اٍاکُ ك جاؿیـات كرزقی، داِكگاق ٍضون اردةیًی -2
E-mail: maryammomenii95@gmail.com 

  چکیره

ا گـحؼش ركز الؽكف ؾًٕـ ك جقییؼ قیٕق زِغگی اِـاف ٓا از زِغگی پؼجضؼؾ ةْ ؿَث قیٕق زِغگی ٍاقیّی ك کٌ جضؼؾ، جٕزْ ةْ جؼةیث ةغِی ك ة

لؿايیث ٓام زـَاِی ةؼام کآف ؾٕارض ایُ ؿتک زغیغ زِغگی ةـیار ضؼكرم ٍی ةاقغ. یکی از ٍـائًی کْ َٕٓارق لؿايیث ٓام جؼةیث ةغِی 

ع هؼار ٍی دٓغ كضؿیث لضآا، اٍکاِات ك جسٔیؽات كرزقی ةٕدق اؿث. ةْ ظٕرم کْ در ةـیارم از اٍاکُ كرزقی امٕؿ ك را جضث ايكؿا

اؿحاِغاردٓام ایَّی ك ةٔغاقحی رؾایث ِكغق اؿث. در پژكٓف صاضؼ ةْ ارزیاةی آَیث اٍاکُ ك جاؿیـات كرزقی ك ارائْ رآکارٓایی در زٔث 

غق اؿث. ركش جضوین صاضؼ ةْ يضاظ ٍآیث جٕمیمی ةٕدق ك ةا اؿحمادق از ٍعايؿات کحاةعاِْ ام ك اؿّاد ك ةٔتٕد لضآام كرزقی پؼداظحْ ق

ٍغارؾ ؾًَی گؼدآكرم قغق اؿث.  ِحایر صاکی از آف ةٕد کْ ٍکاف یاةی درؿث ك رؾایث اؿحاِغاردٓا ك ٍوؼرات كرزقی در کارایی ایُ اٍاکُ 

ةضؼاف ك ظعؼ ك ةٔتٕد ایُ لضآا ٍی ةاقغ. يػا ٍغیؼاف ك ٍحٕيیاف كرزقی ةایغ ةؼام رؿیغف ةْ ٍٕدؼ ٍی ةاقغ ك صؼکحی در راؿحام ٍغیؼیث 

 آغاؼ ایَّی ةؼِاٍْ ریؽم ٓایی امٕيی را ٍغِؼؼ هؼار دّٓغ.

 رآکارٓا لؿايیث كرزقی، اٍاکُ كرزقی، اؿحاِغاردٓام كرزقی،: واژگان کهیری
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  ىلرىَ

ركز الؽكف لّاكرم پؼداظحُ ةْ لؿايیث ٓام زـَاِی کآف ك لؿايیث ٓام لکؼم ك اقحقاالت ذّٓی الؼاد الؽایف اٍؼكزق در قٔؼٓا ةا گـحؼش 

ك إِاع  2یالحْ اؿث. ؿعش پاییُ لؿايیث زـَی ةا ظعؼ الؽایف ةیَارم ٓام فیؼ كاگیؼدار از زًَْ؛ ةیَارم اِـغاد قؼایُ هًب، دیاةث ِٕع

جّف ٓام ؾنتی ك ةیَارم ٓام ركاِی ةـیارم اؿث. ةٔحؼیُ درٍاف ةؼام ایُ ٍـئًْ كرزش اؿث کْ ؿؼظاف ٓا َٓؼاق اؿث ك ٌٓ چّیُ ؾاٍى 

قایغ ٍاِّغ گػقحْ ِْ ةْ ؾّٕاف جمؼیش، ةًکْ در کّار ٍكکالت زِغگی در ؾنؼ مّؿث ك لّاكرم ةْ ٍذاةْ یک ِیاز ٍعؼح ٍی قٕد. ةؼام ةْ لؿى 

 (.1390ؼیُ اهغاٍات جٕؿؿْ ك گـحؼش ٍؼاکؽ كرزش اؿث)زٓؼق كِغیاف ك َٓکاراف، درآكردف ِیاز ةايوٕق اِـاف ةْ كرزش، یکی از ٌٍٔ ج

ةا جٕزْ ةْ ایّکْ اؿاؿی جؼیُ ٓغؼ كرزش ك جؼةیث ةغِی جٕؿؿْ كرزش َٓگاِی ةْ ٍّؼٕر ؿالٍث ركصی ك ؿالٍث زـَاِی اهكار ٍعحًك ٍؼدـ  

(. در ایُ 1386ةْ آف ٓا دؿحؼؿی داقحْ ةاقّغ)هّتؼ پٕر ِنؼجی،  اؿث، اٍاکُ كرزقی ةایغ ةْ گِْٕ ام ظؼاصی قِٕغ کْ ؾَٕـ ٍؼدـ ةحٕاِّغ

( ِكاف ٍی دٓغ کْ دؿحؼؿی ك کیمیث جـٔیالت جمؼیضی، پارؾ ٓا ك لضآام كرزقی در ٍیؽاف 2002ظنٕص ٍعايؿات ٓاٍپى ك َٓکاراف)

م کْ لؿايیث ةغِی زیادم دارِغ در ٍساكرت لؿايیث ةغِی ِوف ةْ ؿؽایی دارد. ایُ ٍضون ةْ ایُ ٍـئًْ جاکیغ داقحْ کْ آف دؿحْ از الؼاد

( ةْ ایُ ِحیسْ 2004ٍّؽيكاف اٍکاِات ةیكحؼم ِـتث ةْ آف دؿحْ کْ فیؼلؿاؿ ك ةی جضؼؾ ةٕدِغ داقحّغ. ٌٓ چّیُ کؼاٍپی ك َٓکاراف )

ؿحؼس ةٕدف جـٔیالت ةؼام رؿیغِغ کْ ٌٍٔ جؼیُ ٍاِؽ در پؼداظحُ ةْ كرزش در اكهات لؼافث ةی ؾالهگی اؿث. آف ٓا اؾالـ کؼدِغ کْ در د

 جكٕین ةْ قؼکث در لؿايیث ٓام زـَی ضؼكرم اؿث. 

ةْ ؾتارت دیگؼ ةا مّؿحی قغف زٕاٍؽ در ؾنؼ صاضؼ اِـاف ٓا از ظتیؿث ةکؼ ك دؿث ِعٕردق کْ اكيیُ ك هغیَی جؼیُ ٍکاف لؿايیث ٓام 

ٍغرف کٌ کٌ ظٕد را ةی ِیاز از ظتیؿث داِـحْ ك ٍکاف ٓام كرزقی اؿث لامًْ گؼلحْ ك ةا گـحؼش قٔؼِكیّی ك اؿحمادق از ٍاقیُ ك لّاكرم 

كرزقی را در داظى قٔؼ ٓا ك ةْ دكر از ظتیؿث ٍی ؿازِغ. ةْ ديیى ٍضغكدیث زٍیُ در قٔؼٓا در ؿاظث ایُ اٍاکُ ةایغ ةـیار دهث َِٕد ك در 

کارةؼم ٓام قٔؼم ك ... ٍٕرد جٕزْ هؼار گیؼد. زیؼا ٍکاف یاةی آف ٍؿیارٓایی ٌٓ چٕف دؿحؼؿی، ػؼلیث ك پحاِـیى جٕؿؿْ، ٌٓ زٕارم ةا ؿایؼ 

یکی از ٌٍٔ جؼیُ ٍكکالت قٔؼٓام کكٕر، اؿحوؼار ِاٍّاؿب لضآام كرزقی در ٍیاف ؿایؼ کارةؼم ٓام قٔؼم اؿث. ةْ ِضٕم کْ ةـیارم از 

ق کّّغ ك صى آف ٓا ةْ ةؼِاٍْ ریؽم ك الؼاد زاٍؿْ ةْ ؾًث ؾغـ دؿحؼؿی ةْ آف ٓا َِی جٕاِّغ از ٍکاف ٓام كرزقی ةْ مٕرت ٍعًٕب اؿحماد

 (.1381ٍغیؼیث در زٍیّْ ٍکاف  یاةی ك ؿاٍاف دٓی لضآام كرزقی ِیاز دارد)هادرم، 

 ىتاٌی ٌظسی

 فعالیت يرزضی

. ةا (Glanz etal, 2008)لؿايیث كرزقی رلحارم، چّغ ةؿغم ك پیچیغق اؿث کْ جضث جادیؼ ؾٕاٍى دركِی، لؼدم، ٍضیعی ك ؿیاؿی هؼار دارد

ایّکْ لؿايیث كرزقی یک ظیك گـحؼدق ام از رلحارٓا قاٍى لؿايیث ٓام صؼلْ ام، كػایك ظاِگی، لؿايیث ٓام صَى ك ِوًی، جَؼیّات كرزقی 

ك دیگؼ لؿايیث ٓام اكهات لؼافث را قاٍى ٍی قٕد. اظالؾات ةؼام ٍكعل کؼدف ِوف ٍضیط در جؼكیر إِاع ٍعحًك لؿايیث ٓام كرزقی 

ٍّعوی ةْ ِؼؼ ٍی رؿغ کْ ٍضیط جادیؼم ٍحماكت ركم ٍكارکث در إِاع ٍعحًك لؿايیث ٓام  (.Belanger etal, 2011)ِاکالی ٓـحّغ

م كرزقی دارد. زیؼا لؿايیث ٓام ٍعحًك ِیاز ةْ جاؿیـات ك اٍکاِات ظاص ك ٍحماكت دارِغ ك ٍساكرت ٍقایؼ ٍَکُ اؿث اٍکاِات کَحؼ یا ةیف جؼ

لؼآٌ کّغ. ةّاةؼایُ ةؼام درؾ ٍضیط لیؽیکی جضویوات ةیكحؼم ِیاز اؿث. لؿايیث ٓام كرزقی ٍی جٕاِغ  ةؼام جـٔیى إِاع لؿايیث ٓام كرزقی

لؿايیث ٓام كرزقی ؿازٍاف یالحْ ِیاز ةْ یک ٍؼةی ك (. hardy etal, 2014)ٌٓ ةْ مٕرت ؿازٍاف یالحْ ك ٌٓ ةْ مٕرت ؿازٍاف ِیالحْ ةاقّغ

. ٍكارکث در لؿايیث ٓام كرزقی ؿازٍاف یالحْ ٍذتث ةٕدق ك ةا ٍٔارت ٓام (Bengoechea, 2010)ؿاظحار دارد ك ٍـحًؽـ ٓؽیّْ اؿث

. (Brunet etal, 2013)اؿاؿی صؼکحی، آٍادگی زـَاِی، ؾؽت ِمؾ ك ارجتاط ٍّمی ةا چاهی، ؾالیٌ الـؼدگی در آیّغق ك ةیَارم َٓؼاق اؿث

 (.Haugen etal, 2014)د، افًب ةغكف ؿاظحار ك ةغكف هاؾغق ٓـحّغدر صايی کْ لؿايیث ٓام كرزقی ؿازٍاف ِیالحْ ِیاز ةْ ٍؼةی ِغار

 اماکه يرزضی
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ؾتارت اؿث از ٍکاِی ركةاز یا ؿؼپٕقیغق کْ دارام ٍضغكدق ٍكعنی ةٕدق ك ةؼام اِساـ صغاهى یک لؿايیث كرزقی اظحناص یالحْ اؿث. از ایُ 

زقگاق، ٍسَٕؾْ كرزقی یا یک هعؿْ زٍیّی کْ ٍٕرد اؿحمادق جیٌ ٓام رك لضآام كرزقی ٍی جٕاِغ یک ؿايُ، یک زٍیُ كرزقی، یک اؿحعؼ، كر

 َِِْٕ ام از اٍاکُ كرزقی را ِكاف ٍی دٓغ؛ 2ك  1(. جناكیؼ 1389ٍضى ةاقغ، اظالؽ قٕد)رضاِژاد، 

    
 َِِْٕ ام از لضام كرزقی ؿؼپٕقیغق -2قکى                  َِِْٕ ام از لضام كرزقی ركةاز -1قکى 

 َای اماکه يرزضیاستاوذارد

اٍؼكزق كرزش ةْ ؾّٕاف پغیغق ازحَاؾی، قیٕق زِغگی ةـیارم از ٍؼدـ زٔاف را ةْ ظؼؽ لیؽیکی، اهحنادم، إٍٓزقی، ؿیاؿی ك ازحَاؾی ٍحادؼ 

ٍی کّغ. ةا (. ةّاةؼایُ ٍی جٕاِیٌ ةگٕییٌ كرزش ك لؿايیث ٓام ةغِی ِوف ٍَٔی در ةؼهؼارم ك صمغ ؿالٍث الؼاد ایما 1388ؿاظحْ اؿث)فالٍی، 

ایُ صاؿ ِحایر جضویوات زیادم ِكاف ٍی دٓغ کْ لؿايیث ٓام كرزقی ةا كزٕد لٕایغ ةی قَارم کْ دارد، الؼاد ك كرزقکاراف را دچار آؿیب 

. ةْ  زـَاِی لؼاكاِی ٍی کّغ کْ از ٌٍٔ جؼیُ ؾٕاٍى ایُ آؿیب ٓا ؾغـ رؾایث اؿحاِغاردٓا ك امٕؿ ایَّی ك ةٔغاقحی در اٍاکُ كرزقی ٍی ةاقغ

 ظٕر کًی اؿحاِغارٓام الزـ در ظؼاصی اٍاکُ كرزقی ةْ قؼح زیؼ ٍی جٕاِغ ةاقغ؛

 ٍکاف یاةی اٍاکُ كرزقی ةؼا اؿاس ٍٕهؿیث زقؼالیایی 

 اِحعاب ٍنايش ؿاظحَاِی ٍواكـ ك ةا کیمیث 

 جسٔیؽ اٍاکُ كرزقی ةا دؿحگاق ٓام كرزقی اؿحاِغارد 

 ٍْسٔؽ ةٕدف لضآام كرزقی ةْ اجاؽ کَک ٓام اكيی 

 رؾایث كضؿیث ةٔغاقحی اٍاکُ كرزقی 

 ِنب جاةًٕٓام ظعؼ)در ٍٕاهؽ ِیاز( در اٍاکُ كرزقی 

 پؼٓیؽ از ةکار ةؼدف رِگ ٓا ك ٍٕاد ٍحّٕع در لضآام كرزقی 

 .دیٕارٓا ةایغ زاذب مغا ةاقّغ ك در ةؼاةؼ ضؼةات ؿّگیُ ةْ كیژق در ؿايُ ٓام لٕجتاؿ یا ... ٍواكـ ةاقّغ 

 ريش تحقیق

ضؼ ةْ يضاظ ٓغؼ جٕمیمی ةٕدق ك ةا اؿحمادق از ٍعايؿات کحاةعاِْ ام ك اؿّاد ك ٍغارؾ ؾًَی گؼدآكرم قغق اؿث جا کَکی ةؼام ركش جضوین صا

ارائْ آَیث كرزش ك اٍاکُ كرزقی ةاقغ ك در ایُ ٍوايْ ؿؿی قغق اؿث ةا اؿحمادق از پكحٕاِْ جئٕریک ك ِؼؼم آَیث لضآام كرزقی ٍٕرد 

 کّگاش هؼار گیؼد.

 ي وتیجٍ گیری تحث

 ٍغیؼاف كرزقی ك ةْ كیژق ٍـئٕالف صماػث ك ایَّی ةایغ از اؿحاِغارد ٓا در راؿحام ایَّی ٓؼ چْ ةیكحؼ كرزقگاق ٓا اؿحمادق کّّغ. چؼا کْ

ةٔتٕد رؾایث اؿحاِغاردٓا ك قاظل ٓام اٍّیحی در ٍغیؼیث ةضؼاف ك ٍغیؼیث ظعؼ صائؼ آَیث ٍی ةاقغ. ةّاةؼایُ پیكّٔادٓایی در راؿحام 

 اٍاکُ كرزقی ارائْ گؼدیغ کْ ؾتارت اِغ از:
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 يضاظ َِٕدف ٍٕهؿیث ك كضؿیث اهًیَی در جٕزیؽ لضآام كرزقی 

 .ةؼِاٍْ ریؽم ك ظؼاصی اٍاکُ كرزقی ةایغ ةْ گِْٕ ام ةاقغ کْ ٓؽیّْ ٓا ك ٍّاةؽ ٍنؼلی ةاالجؼیُ ةازدق را داقحْ ةاقّغ 

 ٍٕزٕد جعنیل ٍّاةؽ ٍايی در زٔث جسٔیؽ ٍکاف ٓام كرزقی 

  جتًیقات ٍٕدؼ ك ؿازِغق ٍحّاؿب ةا لضآام كرزقی 

 .ةؼِاٍْ ریؽاف ك جنَیٌ گیؼاف لضآام كرزقی در ٍکاف یاةی ایُ لضآا ةایغ کًیْ اؿحاِغاردٓام لضآام كرزقی را رؾایث کّّغ 

 كضؿیث ٍٕزٕد ایُ لضآا از  ٍحٕيیاف لضآام كرزقی ةْ ٍّؼٕر اصغاث لضآام كرزقی زغیغ هتى از ٓؼ گِْٕ اهغاـ، اةحغا ةایغ از

 يضاظ ٍیؽاف ؿؼاِْ، ِضٕق پؼاکّغگی ك قؼایط ٍضیعی ك ٍّعوْ ام اظالع صامى َِایّغ.

 جمؼیضی  -اٍاکُ كرزقی جا صغ اٍکاف در کّار کارةؼم ٓام ؿازگار ٌٓ چٕف ٍغارس، پارؾ ٓا، ٍضًْ ٓام ٍـکِٕی، لضآام لؼّٓگی

کارگآی ك ٍؼاکؽ دلؽ یا زَؽ آكرم  -درٍاِی، مّؿحی -ٌٓ چٕف کارةؼم ٓام ةٔغاقحیك ... اصغاث گؼدد ك از کارةؼم ٓام ِاؿازگار 

 زةايْ دكر ةاقّغ.

 .چّیُ ٍحٕيیاف لضآام كرزقی در جٕزیؽ کارةؼم ٓام كرزقی در ؿعش قٔؼ ؾغايث را رؾایث کّّغ ٌٓ 

 ىٍاةع

ّاةاد ك ٍوایـْ ةا اؿحاِغاردٓام ٍٕزٕد، پایاف ِاٍْ ، ةؼرؿی كضؿیث اٍاکُ ك جسٔیؽات كرزقی ٍغارس قٔؼؿحاف گ1389رضا ِژاد، ؾًی، .1

 کارقّاؿی ارقغ، داِكگاق پیاـ ِٕر.

، جؿییُ ك اكيٕیث ةّغم ٍؿیارٓام ٍکاف گؽیّی اؿحوؼار 1394زٓؼق كِغیاف، کؼیٌ. کؼیٌ، اؿغم، صـُ. اةؼآیَی، لؼقحْ. مَغم، ٍٔغم، .2

 .6، قَارق 7، ٍغیؼیث كرزقی دكرق (AHP)یى ؿًـًْ ٍؼاجتیاٍاکُ كرزقی زٔث جـاكم در دؿحؼؿی ةا اؿحمادق از ركش جضً

، ارزیاةی كضؿیث ةٔغاقحی ك ایَّی اؿحعؼٓام قّا در قٔؼ إٓاز ك ٍوایـْ ةا ةؼظی از اؿحاِغاردٓام ةیُ ايًًَی، پایاف 1388فالٍی، ؾًی ِوی، .3

 ِاٍْ کارقّاؿی ارقغ داِكگاق قٔیغ چَؼاف.

قٔؼم ك ٍکاف یاةی لضآام كرزقی در قٔؼ، ؿعّؼاِی اكيیُ ؿَیّار كرزش، ٍضیط زیـث ك جٕؿؿْ  ، جٕؿؿْ پایغار1381هادرم، ؾَؼاف، .4
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 چکیره

در ادارق کى كرزش ك زٕاِاف اؿحاف جٔؼاف ٍی ةاقغ. زاٍؿْ آٍارم ٓغؼ از اِساـ پژكٓف صاضؼ ةؼرؿی ارجتاط ةیُ ؿالٍث ؿازٍاِی ةا ادؼةعكی 

پژكٓف صاضؼ را کًیْ پؼؿّى ادارق کى كرزش ك زٕاِاف اؿحاف جٔؼاف جكکیى ٍی دّٓغ. در ایُ پژكٓف ةؼام زَؽ آكرم دادق ٓا از دك پؼؿكّاٍْ 

ؿٕاؿ در ٓكث  42ی ةاقغ ك پؼؿكّاٍْ ادؼةعكی ةا ةعف ٍ 11ؿٕاؿ جكکیى قغق ك دارام  50ؿالٍث ؿازٍاِی کْ ٍضون ؿاظحْ ةٕدق ك از 

ةؼام . ةْ دؿث آٍغ 90/0ك  94/0ةعف اؿحمادق قغ. دتات دركِی ٓؼ دك پؼؿكّاٍْ در یک ٍعايؿْ رآَّا ك ةا اؿحمادق از آيمام کؼكِتاخ ةْ جؼجیب 

پیؼؿٕف ك رگؼؿیٕف ظعی در ؿعش ٍؿّی جسؽیْ ك جضًیى یالحْ ٓام پژكٓف از آزٍٕف ٓام آٍارم کايَٕگؼاؼ اؿَیؼِٕؼ، ضؼیب َٓتـحگی 

اؿحمادق قغ. ِحایر پژكٓف ِكاف داد کْ ةیُ جَاٍی اةؿاد ؿالٍث ؿازٍاِی قاٍى ارجتاط، ٍكارکث، جؿٔغ، اؾحتار، ركصیْ،   P≤0.05دارم 

ٕد داقث ك در ِٔایث ةیُ اظالهیات، ؾًَکؼد، جؿییُ ٓغؼ، رٓتؼم صَایحی، کارایی ك ٍّاةؽ ةا ادؼةعكی ؿازٍاف ارجتاط ٍذتث ك ٍؿّی دارم كز

ؿالٍث ؿازٍاِی ةا ادؼةعكی راةعْ ٍذتث ك ٍؿّی دارم ٍكآغق قغ. َٓچّیُ ِحایر آزٍٕف رگؼؿیٕف ِكاف داد کْ اةؿاد رٓتؼم صَایحی، 

ٍث ؾًَکؼد ك جؿییُ ٓغؼ پیكتیّی کّّغق ٍّاؿتی ةؼام ادؼةعكی ؿازٍاف ٓـحّغ. در کى ِحایر پژكٓف از ایُ ٍٕضٕع صَایث کؼدِغ کْ ؿال

 .ؿازٍاِی ك اةؿاد آف ةْ ؾّٕاف یک پیكتیّی کّّغق هٕم جا صغ زیادم ادؼةعكی را جضث جأدیؼ ظٕد هؼار ٍی دّٓغ

 ؿالٍث، ؿالٍث ؿازٍاِی، ادؼةعكی  واژه ُای کهیری:
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 چکیره ةهٍر  

 ىلرىَ

کیمیث لؿايیث ٓا ةاؾخ جوغـ ادؼةعكی ك کارایی گكحْ اؿث. ةْ اٍؼكزق جٕزْ ةْ  .ٓغؼ امًی جَاـ ؿازٍأِا ارجوا ادؼةعكی ك کارایی اؿث

ظنٕص در ؿازٍاف ٓام كرزقی کْ دارام آغاؼ کیمی ةٕدق ك ؿٕددٓی زایگاق ٍَٔی را اققاؿ َِی کّغ، ادؼ ةعكی ؾاٍى ٌٍٔ ك رکُ اؿاؿی ك 

 (. 1در ظٕر جٕزْ اؿث )

دق از ٍّاةؽ ظاص ك ةغكف ٓغر دادف ٍّاةؽ ظٕد ك ةغكف لؼؿٕدق کؼدف ادؼةعكی ؿازٍاِی ؾتارت از ٍیؽاِی اؿث کْ یک ؿازٍاف ةا اؿحما

فیؼضؼكرم اؾضا ك زاٍؿْ ظٕد، آغالف را ةؼآكردق ٍی کّغ. در كاهؽ ادؼةعكی ؿازٍاِی، درزْ ِؽدیکی یک ؿازٍاف ةْ ٓغؼ ٓایف را ِكاف ٍی 

 (.2دٓغ )

در ٍٕارد ةضؼاِی ضَُ اِعتاؽ ك ؿازش ةا ٍضیط ٍحقیػؼ ك ٍواةًْ ةا ٓؼ ٓؼ ؿازٍاِی ةؼام ایّکْ ادؼةعف ةاقغ هتى از ٓؼ چیؽ ةایـػحی ةحٕاِغ 

ٔث ٍكکًی ةٔحؼیُ ٍّاةؽ ظٕد را ةْ کار گؼلحػْ ك ةػا ِیؼكٓام جٔغیغکّّغق ظارزی ةْ ظٕر ٍٕلویػث آٍیػؽم ةؼظػٕرد کؼدق ك ِیؼكم آِٔا را درز

آف را رقػغ ك جٕؿػؿْ دٓغ ك ةْ جؿتیؼم دیگؼ از ؿالٍحی ؿازٍاِی ٓغؼ امًی ؿازٍاف ٓغایث کّغ ك َٕٓارق ةا صمغ جٕاِایی ٓام ةوام ظٕد، 

ٍغؿ پیكّٔادم پارؿِٕؽ ِیؽ، در ٓؼ زٍاِی ؿیـػحٌ ازحَػاؾی ةؼام اداٍْ صیات ظٕد ك یا ةْ ؾتارجی ةػؼام جػأٍیُ  ةؼظٕردار ةاقغ. در پّر

ْ ٓػغؼ، اِـػساـ ك یگػاِگی، ك دكاـ )لؼّٓػگ ك ارزقٔا( ؿػالٍحی ك ادؼةعكی ظٕد ضؼكرم اؿث کْ چٔػار ٍكػکى اؿاؿػی یؿّػی اِعتاؽ، ِیى ة

 (. 3ظٕد را صى کّغ )

ؿالٍث ؿازٍاف چارچٕةی زٔث ٍمٕٔـ ؿازم زٕ ؾٍَٕی ؿازٍاف اؿث. ٍمٕٔـ ؿالٍحی ٍذتث جٕزْ را ةْ قؼایعی زًب ٍی کّغ کْ رقغ ك 

ی ةْ كضؿی لؼاجؼ از ادؼةعكی کٕجاق ٍغت ؿازٍاف داليث جٕؿؿْ ؿازٍاف را جـٔیى کؼدق ك یا ٍٕزب پٕیایی ؿازٍاف ٍی قٕد. ؿالٍث ؿازٍاِ

ةًکْ داقحْ ك ةْ ٍسَٕؾْ از ظنایل ؿازٍاِی ِـتحان پؼدكاـ اقارق ٍی کّغ. یک ؿازٍاف ؿايٌ ةْ ایُ ٍؿّا ِْ جّٔا در ٍضیط ظٕد پایغارم ٍی کّغ 

 (.4ـ را ةؼام ةوام ظٕد پیٕؿحْ ایساد کّغ ك گـحؼش دٓغ )در دراز ٍغت هادر اؿث ةْ اِغازق کالی ةا ٍضیط ظٕد ؿازگار قغق ك جٕاِایی ٓام الز

  در ایُ جضوین، ٍضون ةْ دِتاؿ ایُ اؿث کْ آیا ةیُ ؿالٍث ؿازٍاِی ك ادؼةعكی در ادارق کى كرزش ك زٕاِاف اؿحاف جٔؼاف راةعْ كزٕد دارد؟

 ريش ضىاسی تحقیق
زاٍؿْ ك َِِْٕ آٍارم ٍٕرد  .ع کارةؼدم اؿث ك ةْ قکى ٍیغاِی اِساـ قغةا جٕزْ ةْ ٍآیث پژكٓف ٍی جٕاف ةیاف َِٕد کْ پژكٓف صاضؼ از ِٕ

ِؼؼ در ایُ پژكٓف، قاٍى کًیْ پؼؿّى ادارق کى كرزش ك زٕاِاف اؿحاف جٔؼاف از ؿعٕح ةاالم ٍغیؼیحی جا پاییُ جؼیُ ؿعش ؿازٍاف ةْ جؿغاد 

  ِمؼ ٍی ةاقغ. َِِْٕ آٍارم در ایُ پژكٓف ةا زاٍؿْ آٍارم ةؼاةؼ اؿث. 70

در ایُ پژكٓف ةؼام زَؽ آكرم دادق ٓا از دك پؼؿكّاٍْ ةـحْ ةْ ٍویاس  اةؽار اِغازق گیؼم در ایُ پژكٓف از اةؽار پؼؿكّاٍْ اؿحمادق قغق اؿث.

 11ؿٕاؿ جكکیى قغق ك دارام  50يیکؼت اؿحمادق قغق اؿث. پؼؿكّاٍْ اكؿ پؼؿكّاٍْ ؿالٍث ؿازٍاِی ٍیتاقغ کْ ٍضون ؿاظحْ ةٕدق ك از 

ةْ دؿث آٍغ.  94/0ی ةاقغ کْ ةؼ اؿاس ٍغؿ ؿالٍث ؿازٍاِی الیغف ك کًیّگى ظؼاصی گؼدیغ کْ پایایی آف ةا اؿحمادق از آيمام کؼكِتاخ ةعف ٍ

ؿٕاؿ در ٓكث ةعف ٍی ةاقغ کْ پایایی آف ةا اؿحمادق از آيمام کؼكِتاخ  42( ةٕدق کْ دارام 1390پؼؿكّاٍْ دكـ، پؼؿكّاٍْ ادؼةعكی)ؾیغم،

ةؼام جسؽیْ كجضًیى از آزٍِٕٔام اؿَیؼِٕؼ ةؼام آزٍٕف ِؼٍاؿ ةٕدف جٕزیؽ دادق ٓا ك آزٍِٕٔام آٍارم ضؼیب َٓتـحگی  آٍغ. ةْ دؿث 90/0

 .اؿحمادق قغق اؿث  P≤0.05پیؼؿٕف ك رگؼؿیٕف ةؼام آزٍٕف لؼضیْ ٓام پژكٓف در ؿعش ٍؿّی دارم 

 یافتٍ َای تحقیق

ُ جَاٍی اةؿاد ؿالٍث ؿازٍاِی ةا ادؼةعكی ؿازٍاف ارجتاط ٍذتث ك ٍؿّی دارم كزٕد دارد ك ِحایر آزٍٕف ضؼیب َٓتـحگی پیؼؿٕف ِكاف داد ةی

(. َٓچّیُ پژكٓف ِكاف داد ةیُ 1ایُ ارجتاط در ةؼظی از اةؿاد ؿالٍث ؿازٍاِی ةـیار هٕم ك در ةؼظی دیگؼ ِـتحان هٕم ٍی ةاقغ)زغكؿ

 (.2االیی كزٕد دارد)زغكؿؿالٍث ؿازٍاِی ةا ادؼةعكی ؿازٍاف ارجتاط ٍذتث ك ٍـحویٌ ة

 ( ةؼرؿی ارجتاط ةیُ اةؿاد ؿالٍث ؿازٍاِی ةا ادؼةعكی ؿازٍاف1زغكؿ )

 سطح معىی داری اثرتخطی اتعاد سالمت سازماوی
 01/0* 78/0 رٓتؼم صَایحی

 01/0* 75/0 ةازقّاؿی ؾًَکؼد کارکّاف

 01/0* 72/0 ةٔتٕد اظالهیات

 01/0* 66/0 آگآی کارٍّغاف از ٍـیؼ ٓغؼ
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 01/0* 66/0 ةٔتٕد ك یا جٕؿؿْ کارایی کارٍّغاف

 01/0* 65/0 ارجتاط ٍـحَؼ ك دكظؼلْ در ةیُ جَاٍی کارٍّغاف

 01/0* 64/0 ٍكارکث َْٓ کارٍّغاف در جنَیٌ گیؼم

 01/0* 62/0 کارةؼد درؿث ٍّاةؽ

 01/0* 51/0 اؾحتار یا قٔؼت

 01/0* 51/0 جؿٔغ ك كلادارم کارٍّغاف

 01/0* 30/0 ركصیْ کارٍّغاف

 ( ةؼرؿی ارجتاط ةیُ ؿالٍث ؿازٍاِی ةا ادؼةعكی ؿازٍاف2زغكؿ ) 

 سطح معىی داری اثرتخطی 

 01/0* 86/0 سالمت سازماوی

 .ةغؿث آٍغق، اةؿاد ؿالٍث ؿازٍاِی هاةًیث پیف ةیّی ادؼةعف ؿازٍاِی را دارا ٓـحّغ F ، ٍكآغق ٍی قٕد ةا جٕزْ ة3َْٓاِعٕر کْ در زغكؿ 

 ( زغكؿ جضًیى كاریاِؾ ٍوایـْ كاهؿی ةا پیف ةیّی قغق3زغكؿ )                                         

 Sum of ادؼةعكی

Squares Df Mean Square F sig 

Regression 36/23 3 78/7 

62/65 *01/0 Residual 17/9 62 14/0 

Total 5332 65  

(، ِكاف ٍیغٓغ کْ اةؿاد ؿالٍث 0/71، ةؼام ٍحقیؼٓام پیف ةیّی کّّغق ادؼةعكی )4زغكؿ  َٓچّیُ ةا جٕزْ ةْ ضؼیب جؿییُ ةغؿث آٍغق در

 .كاریاِـٔا، ِاقی از ٍحقیؼ ٍـحوى یؿّی اةؿاد ؿالٍث ؿازٍاِی ٓـحّغ 0/71ؿازٍاِی پیف ةیّی کّّغق ظٕةی ةؼام ادؼةعكی ؿازٍاف ٓـحّغ، ك 

 

 ( جضًیى كاریاِؾ رگؼؿیٕف4زغكؿ )

 R R square Adjusted square 

 70/0 71/0 84/0 اثرتخطی

، ِیؽ ضؼایب ٍحقیؼٓام ٍٕرد اؿحمادق در پیف ةیّی ادؼةعكی آكردق قغق اؿث. ایُ ِحایر ِكاف ٍی دٓغکْ اةؿاد رٓتؼم، جؿییُ 5در زغكؿ 

 .ٓغؼ ك ؾًَکؼد ٍَٔحؼیُ اةؿاد در پیف ةیّی ادؼةعكی ؿازٍاف ٓـحّغ

 ; اثرتخطی 318/0+ )رَثری( 213/0+ )تعییه َذف( 279/0( + )عملکرد( 211/0)
 ( ضؼایب ٍحقیؼٓام ٍٕرد اؿحمادق در پیف ةیّی5زغكؿ )

 B Std. error t sig کایمٕز

 40/0  25/0 211/0 ضؼیب داةث

 01/0* 36/0 10/0 318/0 رٓتؼم

 01/0* 29/0 08/0 213/0 جؿییُ ٓغؼ

 01/0* 31/0 09/0 279/0 ؾًَکؼد

 تحث ي وتیجٍ گیری

اف داد کْ ةیُ ارجتاط ٍـحَؼ ك دكظؼلْ در جَاٍی کارٍّغاف ك ادؼةعكی ادارق کى كرزش ك زٕاِاف اؿحاف جٔؼاف راةعْ ٍذتث ك ِحایر پژكٓف ِك

 ٍؿّی دارم كزٕد دارد، ایُ ةغاف ٍؿّی اؿث کْ ةا الؽایف ارجتاظات ٍـحَؼ ك دك ظؼلْ در ةیُ جَاٍی کارکّاف ؿازٍاف، ادؼةعكی ؿازٍاِی ِیؽ

ا کآف ایُ ارجتاظات در ؿازٍاف، ادؼةعكی ؿازٍاِی ِیؽ کآف ٍی یاةغ. جضویوات اِغکی در راةعْ ةا ِحایر لٕؽ در داظى الؽایف ٍی یاةغ ك ة

در جضویوی ِكاف داد کْ ادؼةعكی در ؿازٍاِی ٍٕزب ةاال رلحُ ركصیْ َٓکارم ك ایساد  1385ظارج کكٕر مٕرت گؼلحْ اؿث. زآغ در ؿاؿ 

درجضویوی ةْ ةؼرؿی راةعْ ةیُ ِوكٔایی کْ  1389ک راةعْ دك ظؼلْ اؿث. جـًیَی ك لؼٓی ةٕزِساِی درؿاؿ ارجتاظات ةیكحؼ ٍیكٕد كایُ ی

راةعْ  ٍغیؼاف در ِؼاـ ادارم ایما ٍیکّّغ ةا ادؼةعكی ؿازٍاِی پؼداظحّغ ك ِحایر ِكاف داد ةیُ ادؼةعكی ؿازٍاف ك كػایك ارجتاظی ٍغیؼاف ادارم

ادؼةعكی  ِكاف داد کْ ارجتاط ك اِـساـ در ةیُ گؼكق ٓام کارم در ؿازٍأِا ةاؾخ ةاالرلحُ 2010م در ؿاؿ ؿٕ.  ٍذتث ك ٍؿّیغارم كزٕد دارد
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ِكاف دادِغ کْ ارجتاظات ٍؤدؼ ةؼ ادؼةعكی جأدیؼ ٍذتث دارد. ةّاةؼایُ ةا جٕزْ  2011ٍی قٕد؛ ك َٓچّیُ قیٔاف ك گؼیمحؾ در جضویوی در ؿاؿ 

ایی کْ در ایُ زٍیّْ مٕرت پػیؼلحْ اؿث ةْ ِؼؼٍی رؿغ ةٔتٕد ارجتاظات چْ در ةیُ کارٍّغاف ك چْ در ةْ ِحایر ایُ پژكٓف ك اکذؼ پژكٓكٔ

 .ةیُ رئیؾ ك ٍؼئٕس ٍٕزب الؽایف ادؼةعكی ؿازٍأِا ظٕآغ قغ

 مىاتع

ؼؿحأِام پـؼاِْ دكيحی ، ةؼرؿی راةعْ ةیُ ٍكارکث کارکّاف ك ؿالٍث ؿازٍاِی در دةی1387.ٍیؼکَايی، ؿیغٍضَغ، ًٍکی ِیا، ؾَاد، پائیؽ 1

 .4، لنًّاٍْ اِغیكٔٔام جازق در ؾًٕـ جؼةیحی، ؿاؿ ؿٕـ، قَارق87-86قٔؼ جٔؼاف، ؿاؿ 
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زؼایی، ركاةط ؾٍَٕی، لنًّاٍْ ؾًَی پژكٓكی رٓیالحی ِٕ در ٍغیؼیث إٍٓزقی، ؿاؿ ، ٍغیؼیث ٍّاةؽ اِـاِی، ادارم، ا1384.یٕؿمِٕغ، ؾتاس، 3
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 چکیره کّجاه

اؿث  1394-1395کارکّاف ِیؼكم اِحؼاٍی در ؿاؿ ٓغؼ پژكٓف صاضؼ ةؼرؿی راةعْ  ٍكارکث كرزقی ةا زاٍؿْ پػیؼم ك رلحار قٔؼكِغم در 

،جضوین از ِٕع جٕمیمی ةٕد كةْ قیٕق َٓتـحگی اِساـ گؼلحْ زاٍؿْ ایُ پژكٓف قاٍى کًیْ کارکّاف ِیؼكم اِحؼاٍی قٔؼؿحاف  ةّاب  اؿث کْ  

َِْٕ اؿحمادق قغق اؿث در ایُ جضوین از آٍار ِمؼ ةا اؿحمادق از لؼٍٕؿ کٕکؼاف ةْ ؾّٕاف صسٌ ِ 108ِمؼ ةٕدق کْ از ةیُ آِٔا 150جؿغاد آف ٓا 

جٕمیمی )لؼاكاِی كجٕزیؽ پؼاکّغگی( ،اؿحّتاظی)ضؼیب َٓتـحگی پیؼؿٕف ،جضًیى كاریاِؾ ،رگؼؿیٕف (اؿحمادق قغق اؿث. ِحایر جضوین ِكاف 

يمْ ٓام ٍكارکث كرزقی ةا زاٍؿْ ;(،ك در ةیُ P ،463/0rٍٕ ≥05/0داد ةیُ ٍكارکث كرزقی ةا زاٍؿْ پػیؼم راةعْ ٍؿّا دارم كزٕد دارد )

 P ≥05/0پػیؼم راةعْ ٍؿّا دارم كزٕد دارد ،كَٓچّیُ ِحایر ِكاف دادکْ ارجتاط ٍؿّا دارم ةیُ ٍكارکث كرزقی ةا رلحارقٔؼكِغم)

،531/0rِغم راةعْ ٍؿّا ;( كةیُ ٍٕيمْ ٓام ٍكارکث كرزقی ةا رلحار قٔؼكِغم راةعْ ٍؿّا دارم كزٕد دارد. كةیُ زاٍؿْ پػیؼم كرلحار قٔؼك

از ركم ٍحقیؼ پیف ةیُ ٍكارکث كرزقی ٍی جٕاف   842/0;(، كةؼاؿاس یالحْ ٓام پژكٓف جا صغكدم P ،395/0r ≥05/0دارم كزٕد دارد )

 رلحار قٔؼكِغم کارکّاف ِیؼكم اِحؼاٍی را پیف ةیّی کؼد 

  حؼاٍیٍكارکث كرزقی،زاٍؿْ پػیؼم ،رلحار قٔؼكِغم،کارکّاف ِیؼكم اِ .واژگان کهیری:
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 چکیره ةهٍر

 ىلرىَ

جقییؼ ك جضٕالت زٔاِی ٍوٕيْ ٓام زِغگی ٍؿامؼ، جؼةیث ةغِی ك كرزش را از ضؼكریاجی ؿاظث کْ دكرم از آف ازحّاب ِاپػیؼ ةْ ِؼؼ ٍی رؿغ.  

دارد. داقحُ زِغگی ؿايٌ كرزش از لؿايیث ٓام لؼافحی از ِٕع لؿاؿ اؿث کْ ِوكی جؿییُ کّّغق در صمغ ؿالٍث زـَی ك ركصی اِـاف ٓا 

ٍـحًؽـ جضؼؾ ك لؿايیث ٓام كرزقی اؿث اظالع الؼاد از جأدیؼات ٍعًٕب لؿايیث ٓام ةغِی ةؼ دؿحگاق ٓام ٍعحًك ةغف ٍٕزب قغق اؿث کْ 

 ( 1394گؼایف ةْ لؿايیث ٓام كرزقی الؽایف یاةغ)قمیؿی،ف؛ كَٓکاراف،

 روش جحلیق

َتـحگی ةٕدق کْ ةْ مٕرت پیَایكی  ازؼا قغق اؿث ك ركش گؼد آكرم  ایُ پژكٓف زؽ ركش ٓام ایُ جضوین ةا جٕزْ ةْ ِٕع ٍعايؿْ از ِٕع ٓ

 جضوین اؿّادم ،کحاةعاِْ ام ٍی ةاقغ

جكکیى ٍی دّٓغكةؼام جؿییُ N=108  کْ 1394-1395زاٍؿة آٍارم ایُ پژكٓف را کارکّاف ادارة ِیؼكم اِحؼاٍی قٔؼؿحاف ةّاب در ؿاؿ 

    .ِمؼاِحعاب گؼدیغق اؿث108َٓگُ ةٕدف از لؼٍٕؿ کٕکؼاف اؿحمادق قغق اؿث. كةا ركش َِِْٕ گیؼم جنادلی  صسٌ َِِْٕ آٍارم ةْ ظاظؼ

 :اةؽار اِغازق گیؼم

 PMQ ( 1983پؼؿكّاٍْ  ٍكارکث كرزقی کْ جٕؿط گیى : زٔث ٍكارکث کارکّاف ِیؼكم اِحؼاٍی  از پؼؿكّاٍْ ٍكارکث كرزقی گیى ) -1

ّاٍْ یک ٍویاس چّغ ةؿغم اؿث کْ زٔث اِغازق گیؼم ٍكارکث كرزقی کارکّاف ِیؼكم اِحؼاٍی ٍٕرد اؿحمادق اؿحمادق قغق اؿث ایُ پؼؿك

ؿٕاؿ  27هؼار ٍی گیؼد کْ ةا اةؿاد ٍٕلویث ،جعًیْ اِؼژم ،آٍادگی ، ،جمؼیش ،گؼكق گؼایی ،ؾٕاٍى ٍٕلویث ،ةٔتٕد ٍٔارت ،دكؿحیاةی ٍكحَى ةؼ

اؿث .)قمیؽ 1.2.3ٌٍٔ ِیـث ،جا اِغازق ام ٌٍٔ اؿث ، ظیًی ٌٍٔ اؿث كركش اٍحیاز گػارم ةْ جؼجیب اؿث كؿٕاؿ ٓا ،ؿْ گؽیّْ ام قاٍى امال

 ٍضاؿتْ گؼدیغ =α 804/0(ركایی ك پایایی ایُ پؼؿكّاٍْ از ضؼیب پایایی آيما کؼكِتاخ اؿحمادق قغ کْ ضؼیب 1385زادق،ـ،

(اؿحمادق قغق  1997رکّاف ِیؼكم اِحؼاٍی از پؼؿكّاٍْ زاٍؿْ پػیؼم) پؼؿكّاٍْ زاٍؿْ پػیؼم جٕؿط  جائٕرٍیّا: زٔث زاٍؿْ پػیؼم کا-2

اؿث ایُ پؼؿكّاٍْ یک ٍویاس چّغ ةؿغم اؿث کْ زٔث اِغازق گیؼم زاٍؿْ پػیؼم کارکّاف ِیؼكم اِحؼاٍی ٍٕرد اؿحمادق هؼار ٍی گیؼد 

  1.2.3.4ٌ ،کاٍال ٍٕالوٌ كركش اٍحیاز گػارم ةْ جؼجیب ؿٕاؿ اؿث كؿٕاؿ ٓا ،چٔار گؽیّْ ام از کاٍال ٍعايمٌ ،ٍعايمٌ ،ٍٕالو 16كٍكحَى ةؼ

  =α 773/0( ركایی كپایایی ایُ پؼؿكّاٍْ  از ضؼیب پایایی آيما کؼكِتاخ اؿحمادق قغ کْ ضؼیب 1393اؿحمادق قغق اؿث.)آزادق،س؛ كَٓکاراف ،

 ٍضاؿتْ گؼدیغ

( اؿحمادق  2002ِیؼكم اِحؼاٍی از پؼؿكّاٍْ رلحار قٔؼكِغم )  پؼؿكّاٍْ رلحار قٔؼكِغم جٕؿط پادؿاکٕؼ زٔث رلحار قٔؼكِغم کارکّاف-3

قغق اؿث ایُ پؼؿكّاٍْ یک ٍویاس چّغ ةؿغم اؿث کْ زٔث اِغازق گیؼم رلحار قٔؼكِغم کارکّاف ِیؼكم اِحؼاٍی ٍٕرد اؿحمادق هؼار ٍی 

وٌ ،کاٍال ٍٕالوٌ كركش اٍحیاز گػارم ةْ جؼجیب ؿٕاؿ اؿث كؿٕاؿ  ٓا چٔار گؽیّْ ام از کاٍال ٍعايمٌ ،ٍعايمٌ ،ٍٕال 26گیؼد كٍكحَى ةؼ

; 0α/ 828(  ركایی كپایایی ایُ پؼؿكّاٍْ از ضؼیب پایایی آيما کؼكِتاخ اؿحمادق قغ کْ ضؼیب 1388اؿث.)ِادم،ـ؛ كَٓکاراف ، 1.2.3.4

 ٍضاؿتْ گؼدیغ

 ٌحایج

 كم اِحؼاٍی در قٔؼؿحاف ةّاب راةعْ ٍؿّی دارم كزٕد دارد لؼضیْ اكؿ : ةیُ ٍكارکث كرزقی )كٍٕيمْ ٓام آف (ك زاٍؿْ پػیؼم درکارکّاف ِیؼ

لؼضیْ دكـ : ةیُ ٍكارکث كرزقی )كٍٕيمْ ٓام آف (ك رلحار قٔؼكِغم درکارکّاف ِیؼكم اِحؼاٍی درقٔؼؿحاف ةّاب راةعْ ٍؿّی دارم كزٕد 

 دارد.

 ف ةّاب راةعْ كزٕد داردلؼضیْ ؿٕـ: ةیُ رلحار قٔؼكِغم ةا زاٍؿْ پػیؼم در کارکّاف ِیؼكم اِحؼاٍی قٔؼؿحا
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لؼضیْ چٔارـ : ٍكارکث كرزقی، زاٍؿْ پػیؼم، ؿُ كؿاةوْ ققًی ٍی جٕاِّغ رلحارم قٔؼكِغم در کارکّاف ِیؼكم اِحؼاٍی قٔؼؿحاف ةّاب 

 راپیف ةیّی َِایغ

 ا پیف ةیّی َِایغلؼضیْ پّسٌ: ٍٕيمْ ٓام ٍكارکث كرزقی ٍی جٕاِغ رلحار قٔؼكِغم در کارکّاف ِیؼكم اِحؼاٍی قٔؼؿحاف ةّاب ر

 ةحخ و ٌحیجَ گیسی

در ظی دْٓ ٓام اظیؼ ةاال رلحُ آگآی ٍؼدـ ِـتث ةْ لٕایغ كرزش در زِغگی آِاف ةاؾخ قغق جا جؿغاد الؼاد قؼکث کّّغق در كرزش 

حؼؿ كزف، ِكاط ك يػت ٓؼركزةیكحؼ قٕد ك ٍوٕية كرزش َٓگاِی را ةٕزٕد ةیاكرد. كرزش َٓگاِی  ةا اِگیؽق ٓام ٍعحًمی ٍاِّغ کـب ؿالٍحی، کّ

ك ِیؽ جؿاٍى ازحَاؾی ك ... از ؿٕم الؼاد اِساـ ٍی قٕد کْ ؾٕاٍى ٍحؿغدم در گؼایف ٍؼدـ ةْ كرزش َٓگاِی ك اؿحَؼار قؼکث در آف از ؿٕم 

رد ك َٓچّیُ ٍحٕيی ٍؼدـ كزٕد دارد.از آِسایی کْ  ِیؼكم اِحؼاٍی  دكٍیُ ِٔاد ازحَاؾی اؿث کْ كػیمْ زاٍؿْ پػیؼم الؼادزاٍؿْ را ةؼؾٔغق دا

 جأٍیُ اٍّیث ازحَاؾی كکآف آؿیب ٓام ازحَاؾی در زاٍؿْ ِیؽ ٓـث. ةّاةؼایُ ِیؼكم اِحؼاٍی  ِیؽ كزْ دیگؼم از ایُ ٍذًخ )ظإِادق، آؿیب

ؽایف پػیؼش ٓام ازحَاؾی ك پًیؾ( ةْ قَار ٍی ركد. ةّاةؼایُ َٓکارم دك ِٔاد ظإِادق ك پًیؾ در راؿحام زاٍؿْ پػیؼم مضیش الؼاد ك ال

 ازحَاؾی در زاٍؿْ ٍی جٕاِغ ِوف ٍَٔی در کآف آؿیب ٓام ازحَاؾی داقحْ ةاقغ

ٍكارکث  ٍیؽاف ةیُ آٍغق، ؾَى ةْ ةْ ةؼرؿی ٓام جٕزْ ةا چؼاکْ ٍی کّغ جأییغ را هتًی جضویوات یالحْ ٓام ِحایر صغكدم جا ِیؽ صاضؼ جضوین 

كرزش ٓام  در ٍكارکث ةْ ةیكحؼم کارکّاف ِیؼكم اِحؼاٍی ؾالهْ کْ ِضٕم ةْ زٕد داردك ٍؿّی دارم کارکّاف ِیؼكم اِحؼاٍی ةْ كرزش جماكت

 ةا ِؼؼیْ زاٍؿْ پػیؼم كرزش گؼیّغكرلؼٍی ةاقغ   َٓچّیُ ك گٕیًغ  ِؼؼیْ جأییغ كاهؽ در رزٍی دارِغ.کْ ایُ  یالحْ

ػیؼم درکارکّاف ِیؼكم اِحؼاٍی در قٔؼؿحاف ةّاب راةعْ یالحْ ٓام ایُ پژكٓف ِكاف داد ةیُ ٍكارکث كرزقی )كٍٕيمْ ٓام آف (ك زاٍؿْ پ -

 p;000/0اؿث كةا ؿعش ٍؿّادار =463/0rٍذتث كٍؿّی دارم كزٕد دارد ةّاةؼایُ ضؼیب َٓتـحگی ةیُ ٍكارکث كرزقی كزاٍؿْ پػیؼم 

(، لٕالدیاف كَٓکاراف 1390راف )( ،مغین صاجَی كَٓکا1393(، ؿغم كَٓکاراف )2013ٍؿّادارٍی ةاقغ. ك ةا جضویوات کاِغریک كَٓکاراف  )

 (َٓـٕ دارد .1996(، گیى ك َٓکاراف )2007( ،پاِاگٕجیؾ ك َٓکاراف )1388( ،ِادم كَٓکاراف)1388)

یالحْ ٓام ایُ پژكٓف ِكاف داد ةیُ ٍكارکث كرزقی )كٍٕيمْ ٓام آف (ك رلحار قٔؼكِغم درکارکّػاف ِیػؼكم اِحؼػاٍی در قٔؼؿػحاف ةّػاب  -

اؿػث كةػا ؿػعش  =531/0rدارم كزػٕد دارد ةّػاةؼایُ ضػؼیب َٓتـػحگی ةػیُ ٍكػارکث كرزقػی كرلحػار قػٔؼكِغم  راةعْ ٍذتػث ك ٍؿّػی

(،ٍسیػغم 1390(مػغین صػاجَی كَٓکػاراف )1394ٍؿّادارٍی ةاقغ. ك ةاِحایر جضویوات كةا جضویوات ةاهؼیاف لؼ كَٓکػاراف ) p;000/0ٍؿّادار

 (َٓـٕم دارد 1389(ٍسیغم )1996(،گیى كَٓکاراف )2077(، پاِاگٕجیؾ كَٓکاراف)2013(،کاِغریک )1389)

یالحْ ٓام پژكٓف ِكاف داد ةیُ رلحار قٔؼكِغم ةا زاٍؿْ پػیؼم در کارکّاف ِیؼكم اِحؼاٍی قٔؼؿحاف ةّاب  راةعْ ٍذتث كٍؿّی دارم كزٕد -

ٍؿّی دارٍی ةاقغ كةا جضویوات P;000/0ةیُ ایُ دك ٍحقیؼ كزٕد دارد كةاؿعش ٍؿّادارم r;395/0دارد ةعٕرم کْ ضؼیب َٓتـحگی ةؼاةؼ 

 (َٓـٕم دارد 1389(،ٍسیغم )1388(، ِادم كَٓکاراف)1393(، ؿغم كَٓکاراف)1394ةاهؼیاف لؼ كَٓکاراف )

یالحْ ٓام ایُ پژكٓف  ةْ پیف ةیّی ٍكارکث كرزقی ، زاٍؿْ پػیؼم ،ؿُ كؿاةوْ ققًی ةا رلحارم قػٔؼكِغم در کارکّػاف ِیػؼكم اِحؼػاٍی -

درمغ از رلحار قٔؼكِغم جٕؿط ٍحقیؼ ٓام پیف ةیُ جتیُ ٍی قٕد.  415/0پؼداظحْ اؿث ك ةا اؿحمادق از رگؼؿیٕف  چّغ گاِْ   قٔؼؿحاف ةّاب

كضػؼیب جؿیػیُ جؿػغیى قػغق ةؼاةػؼ  415/0ةغؿث آٍغق اؿث در ایػُ ٍؼصًػْ ٍیػؽاف ضػؼیب جؿیػیُ ةؼاةػؼ ةػا  644/0ك ٍیؽاف َٓتـحگی آف 

ؿث آٍغق ٍؿّی دار اؿث ایُ ٍعًب ةیاِگؼ ایُ اؿث کْ صغاهى یکی از ٍحقیؼ ٓام پیف ةیُ )ؿُ ،ؿاةوْ ةغ Fةغؿث آٍغق اؿث .ٍوغار 390/0ةا

ققًی ،ٍكارکث كرزقی ،زاٍؿْ پػیؼم (در پیف ةیّی ٍحقیؼ ٍالؾ )رلحار قٔؼكِغم (ٍؿّی دار اؿث .ةّاةؼایُ الزـ اؿث جک جک ٍحقیؼ ٓا ٍٕرد 

،  ٍؿًٕـ ٍی قٕد ٍحقیؼ پػیف ةػیُ βحار قٔؼكِغم ٍكعل قٕد ك َٓچّیُ ةا جٕزْ ةْ ضؼایب ةؼرؿی هؼار گیؼ جا ؿٌٔ آف ٓا در پیف ةیّی رل

ك ةػا ِحػایر جضویوػات ٍػارکٕئیؾ  (ةْ قکى ٍؿّا دارم رلحار قٔؼكِغم راجتییُ ٍی کّّغ.402/0(،زاٍؿْ پػیؼم)351/0ٍحقیؼ ٍكارکث كرزقی)

( 1388(،لٕالدیػاف كَٓکػاراف)1390(، مػغین صػاجَی كَٓکػاراف)1393(، ؿغم كَٓکػاراف )1394(،ةاهؼیاف لؼ ك َٓکاراف )2015كَٓکاراف)

 (ِآَـٕم دارد 2007(گیى ك َٓکاراف )2007(ك پاِاگٕجیؾ كَٓکاراف )2012،َٓـٕم دارد كةا جضویوات پؼِیؾ )
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ةّاب پؼداظحػْ قػغق  یالحْ ٓام ایُ پژكٓف ةْ پیف ةیّی ٍٕيمْ ٓام ٍكارکث كرزقی رلحارم قٔؼكِغم در کارکّاف ِیؼكم اِحؼاٍی قٔؼؿحاف

درمغ از رلحار قٔؼكِغم جٕؿط ٍحقیؼ ٓام پیف ةیُ جتیُ ٍی قٕد .ك ٍیؽاف َٓتـحگی  842/0اؿث ةّاةؼایُ ةا اؿحمادق از رگؼؿیٕف چّغ گاِْ 

ؿػث ةغؿػث آٍػغق ا758/0كضؼیب جؿییُ جؿغیى قػغق ةؼاةػؼ ةػا 842/0ةغؿث آٍغق اؿث در ایُ ٍؼصًْ ٍیؽاف ضؼیب جؿییُ ةؼاةؼ ةا  918/0آف 

ةغؿث آٍغق ٍؿّی دار اؿث ایُ ٍعًب ةیاِگؼ ایُ اؿث کْ صغاهى یکی از ٍحقیؼ ٓام پػیف ةػیُ )ٍٕلویػث ،جعًیػْ اِػؼژم  ،آٍػادگی  F.ٍوغار 

زـ ،جمؼیش ،گؼكق گؼایی ،ؾٕاٍى ٍٕلویث  ،ةٔتٕد ٍٔارت  ،دكؿث یاةی  (در پیف ةیّی ٍحقیؼ ٍالؾ )رلحار قٔؼكِغم (ٍؿّی دار اؿػث .ةّػاةؼایُ ال

 βک جک ٍحقیؼ ٓا ٍٕرد ةؼرؿی هؼار گیؼد جا ؿٌٔ آف ٓا در پیف ةیّی رلحار قٔؼكِغم  ٍكعل قٕد ك َٓچّػیُ ةػا جٕزػْ ةػْ ضػؼایب اؿث ج

ٍارکٕیئؾ . (ةْ قکى ٍؿّا دارم رلحار قٔؼكِغم را جتییُ ٍی کّّغ-456/0(،دكؿث یاةی )541/0ٍؿًٕـ ٍی قٕد ٍحقیؼ پیف ةیُ ،ٍحقیؼ جمؼیش )

گیػػى ك  (1388(،لٕالدیػػاف كَٓکػػاراف)1389(،ٍسیػػغم )1394(،ةاهؼیػػاف لؼكَٓکػػاراف )2013یک كَٓکػػاراف )(،کاِػػغر2015كَٓکػػاراف)

 (َٓـٕم دارد.2007َٓکاراف)

 ىٍاةع

(.جأدیؼ لؼؿٕدگی ققًی ةؼ رلحار قٔؼكِغم ؿازٍاِی کارکّاف ةا جأکیغ ةؼٍغؿ لُ زیٕ ك زیّک جـام :پژكٓكی 1393آزادق،س ؛كَٓکاراف  )-1

 در ك دریإِردم اؿحاف گیالف: لنًّاٍْ دیغگاقدر ادارق کى ةّا

(ارجتاط درؾ صَایث ؿازٍاِی ةا رلحار قٔؼكِغم ؿازٍاِی کارکّاف ادارة کى كرزش ك زٕاِاف اؿحاف 1392ایؼزی ِوّغر ، ر ؛كَٓکاراف  )-2

 81-96.ةَُٔ كاؿمّغ.مل.21ٍازِغراف. ٍعايؿات ٍغیؼیث كرزقی.قّارق 

جغكیُ قّاؿّاِْ كرزش در ِیؼكٓام اِحؼاٍی ك كیژگی ٓام آف )جؼةیث ةغِی ِؼاٍی(. لنًّاٍْ م ٍنتاح. ؿاؿ (. ضؼكرت ٓام 1381ةاهؼم ،ا. )-3

 . ؿایث ٍؼکؽ جضویوات کاٍپیٕجؼم ؾًٕـ  اؿالٍی 44یازدٌٓ. قَارق م 

4-Gerineski, s , and L. Brown (1992). Competition in physical education: An educational contraction. Journal of 

Physical Education Recreation and dance639(1):19-17 

5-Gill, D.L.; and D.A. Dzewaltowski (1996). “Competitive orientations among intercollegiate athletes: Is winning 

the only thing?” The Sport Psychologist, 2, 212-221 

6-Kondric, M., Sindik, J., Furjan-Mandic, G., & Schiefler, B. (2013). Participation motivation and student’s physical 

activity among sport students in three countries. Journal of sports science & medicine, 12(1), 10 
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 چکیره

ٓغؼ از پژكٓف صاضؼ ةؼرؿی اِگیؽق ٍكارکث كرزقی داِف إٍٓزاف كرزقکار جتؼیؽ ةٕد. زاٍؿْ آٍارم قاٍى کًیْ داِف إٍٓزاف دظحؼ ك پـؼ 

( ٍی ةاقغ. صضٕر در ٍـاةوات كرزقی داِف 1396-1395ث کّّغق در ٍـاةوات كرزقی اؿحاِی ك ةیُ ٍغرؿْ ام در ؿاؿ جضنیًی )قؼک

إٍٓزم ك صغاهى دك ؿاؿ ؿاةوْ كرزقی در رقحْ ظاص ك یک جا دك زًـْ جَؼیُ ٍّؼٌ در ٓمحْ ةْ ؾّٕاف ٍالؾ كرزقکارم در ِؼؼ گؼلحْ قغ. ةْ 

ِمؼ  675ّاٍْ ةیُ قؼکث کّّغگاف در ٍـاةوات ٍعحًك جٕزیؽ جکَیى ك زَؽ آكرم قغ کْ دادق ٓام جؿغاد پؼؿك 850ایُ ٍّؼٕر جؿغاد 

داِف إٍٓز دظحؼ  300داِف إٍٓز پـؼ ك  375)پؼؿكّاٍْ( كازغ قؼایط ةْ ؾّٕاف َِِْٕ جضوین ٍٕرد اؿحمادق هؼار گؼلث، در ایُ ٍعايؿْ جؿغاد 

 قؼکث داقحْ اِغ.

ٍوایـْ ام )پؾ ركیغادم( ةٕد. دادق ٓام ایُ پؽكٓف از ظؼین جٕزیؽ ك جکَیى پؼؿكّاٍْ ك اِگیؽق _ِٕع ؾًیپژكٓف صاضؼ جٕمیمی ك از 

(ةیُ َِِْٕ ٓام آٍارم ةْ دؿث آٍغ. اظالؾات ةْ دؿث آٍغق اةحغا ةْ مٕرت جٕمیمی در 1983گیى ك َٓکاراف )(PMQ)ٍكارکث كرزقی 

اؿَیؼِك )جؿییُ _، كةا اؿحمادق از آزٍٕف ٓام آٍارم کٕيَٕگؼكؼSPSSق از ِؼـ الؽار زغاكؿ َِٕدار ٓا ؾّٕاف قغق ك ؿپؾ ةْ كؿیًْ اؿحماد

ٍـحوى جسؽیْ ك جضًیى قغ. ِحایر جضوین ِكاف داد کْ ةیُ اِگیؽق ٍكارکث كرزقی داِف إٍٓزاف كرزقکار  Tِؼٍاؿ ةٕدف ٍحقیؼ ٓا( ك آزٍٕف 

کاراف پـؼ از ٍكارکث كرزقی ةیكحؼم ةؼظٕردار ةٕدِغ، َٓچّیُ ةیُ اِگیؽق دظحؼ ك پـؼ جماكت ك ٍؿّی دار كزٕد دارد ةْ گِْٕ ام کْ كرزق

ٍكارکث كرزقی داِف إٍٓزاف كرزقکار رقحْ ٓام كرزقی اِمؼادم ك گؼكٓی ِیؽ جماكت ٍؿّی دار كزٕد داقث، ةگِْٕ ام کْ جماكت ٓا ةْ ِمؽ 

ٍكارکث كرزقی داِف إٍٓزاف كرزقکار رقحْ ٓام جضنیًی  كرزقکاراف رقحْ ٓام گؼكٓی ةٕد كدر ِٔایث ِحایر ِكاف داد کْ ةیُ اِگیؽق

 ّٓؼؿحاف جؼةیث ةغِی جماكت ٍؿّی دار كزٕد ِغاقث. 

 اِگیؽق كرزقی، داِف إٍٓزاف كرزقکار، رقحْ ٓام اِمؼادم، رقحْ ٓام گؼكٓی کهیری:گان واژ
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 چکیره ةهٍر

 ىلرىَ 

ٍَٔحؼیُ ؾاٍى یادگیؼم یاد قغق اؿث. اِگیؽش را ٍی جٕاف ةْ ظٕرؿادق ةْ ؾّٕاف زٔث در ةـیارم از ِؼؼیْ ٓام یادگیؼم از اِگیؽش ةْ ؾّٕاف 

كقغت جالش لؼد جؿؼیك کؼد. ایُ اِگیؽش درجَاٍی لؿايیث ٓام اِـاِی ةْ چكٌ ٍی ظٕرد كيی ٍیؽاف ك ِٕع آف ةـحْ ةْ قؼایط ك الؼاد ٍحماكت 

ةؼام دؿحیاةی ةْ آغاؼ ظٕد ةؼ ظٕردارِغ ك ةؼظی دیگؼ لاهغ ایُ اِگیؽقّغ از آَیث  اؿث. يػا آگآی از ایّکْ چؼا ةؼظی الؼاد از اِگیؽش ةاالیی

ظامی ةؼظٕرداراؿث. ركاِكّاؿاف كرزقی گِْٕ ٓام ٍحؿغدم از اِگیؽش را ةا ٍمآیٌ ظامی ٍٕرد جٕزْ هؼار ٍی دّٓغ از زًَْ اِگیؽق پیكؼلث، 

پژٓف صاضؼ ةؼرؿی یکی از ٍتاصخ اِگیؽش ةا ؾّٕاف اِگیؽق ٍكارکث كرزقی اؿث. ایُ اِگیؽق رهاةث، اِگیؽق دركِی، اِگیؽق ةیؼكِی ك... ٍٕضٕع 

ِٕع ظاص از اِگیؽش ٍؼةٕط ةْ ةضخ جماكت ٓام لؼدم ةؼام قؼکث در لؿايیث ٓام كرزقی ٍی ةاقغ. زیؼا ةـحْ ةْ جماكجٔام لؼدم ك رقحْ ٓام 

زقی( از آَیث ظامی ةؼظٕردار اؿث. قّاظث ؾٕاًٍی َٓچٕف جماكت ٓام ٍعحًك كرزقی، ِٕع اِگیؽش الؼاد در دؿحیاةی ةْ آغاؼ )آغاؼ كر

 رقحْ ٓام كرزقی، ؿحی، زّـی ك لؼّٓگی ةْ ةؼِاٍْ ریؽم ٍٕدؼ زٔث رلؽ ِیاز ٓام آِاف کَک ظٕآغ کؼد. 

 روش عٍاضی

-1395ام در ؿاؿ جضنیًی ) زاٍؿْ آٍارم قاٍى کًیْ داِف إٍٓزاف دظحؼ ك پـؼ قؼکث کّّغق در ٍـاةوات كرزقی اؿحاِی ك ةیُ ٍغرؿْ

 375ِمؼ )پؼؿكّاٍْ( كازغ قؼایط ةْ ؾّٕاف َِِْٕ جضوین ٍٕرد اؿحمادق هؼار گؼلث، در ایُ ٍعايؿْ جؿغاد  675( ٍی ةاقغ. دادق ٓام جؿغاد 1396

( ةٕد. دادق ٓام ایُ ٍوایـْ ام )پؾ ركیغادم_داِف إٍٓز دظحؼ قؼکث داقحْ اِغ. پژكٓف صاضؼ جٕمیمی ك از ِٕع ؾًی 300داِف إٍٓز پـؼ ك 

(،ةیُ َِِْٕ ٓام آٍارم ةْ دؿث آٍغ. 1983گیى ك َٓکاراف )(PMQ)پژكٓف از ظؼین جٕزیؽ ك جکَیى پؼؿكّاٍْ ك اِگیؽق ٍكارکث كرزقی 

ز آزٍٕف ٓام ، كةا اؿحمادق اSPSSاظالؾات ةْ دؿث آٍغق اةحغا ةْ مٕرت جٕمیمی در زغاكؿ َِٕدار ٓا ؾّٕاف قغق ك ؿپؾ ةا اؿحمادق از ِؼـ الؽار 

 ٍـحوى جسؽیْ ك جضًیى قغ. Tاؿَیؼِك )جؿییُ ِؼٍاؿ ةٕدف ٍحقیؼ ٓا( ك آزٍٕف _آٍارم کٕيَٕگؼكؼ

 یافحَ ُا

 (PMQ. یافتٍ َای تًصیفی در پرسطىامٍ َای اوگیسٌ مطارکت يرزضی)1جذيل 

 پسر دختر ضاخص آماری

 اِضؼاؼ ٍؿیار ٍیاِگیُ اِضؼاؼ ٍؿیار ٍیاِگیُ متغیر

 31/0 85/4 31/0 10/4 مًفقیت

 29/0 52/4 28/0 60/4 جً گريَی

 19/0 25/4 36/0 23/4 آمادگی

 29/0 65/4 52/0 12/3 رَایی اورشی

 25/0 85/3 21/0 52/3 عًامل مًقعیتی

 21/0 42/4 25/0 08/4 تُثًد ي تًسعٍ مُارت

 17/0 22/4 39/0 02/4 ديست یاتی

 27/0 20/4 23/0 63/4 تفریح ي سرگرمی

ةْ ةؼجؼم ٍٕئًمْ ٓام ٍحماكت در ٓؼ دك زّؾ، ٍسَٕع ِحایر صاکی از ٍیاِگیُ ةاالجؼ َِؼات اِگیؽق ٍكارکث كرزش در داِف إٍٓزاف ك ةاجٕزْ 

 كرزقکاراف پـؼاؿث.

 تفايت اوگیسش داوص آمًزان يرزضکار دختر ي پسر در T: آزمًن 2جذيل 

 P-VALUE مطاَذٌ ضذٌ T میاوگیه متغیر

 986/0 31/2 پسر
 

085/0 

 22/2 دختر
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 جماكت ٓا ةیُ اِگیؽق ٍكارکث كرزقی داِف إٍٓزاف كرزش کار دظحؼ ك پـؼ ٍؿّی دار اؿث ةْ گِْٕ ام کْ داِف إٍٓزاف كرزقکار پـؼ از اِگیؽق

 .ٍكارکث كرزقی ةیكحؼم ةؼظٕردار اِغ

 تررسی تفايت اوگیسش رضتٍ َای يرزضی اوفرادی ي گريَیدرT: آزمًن 3جذيل 

 P-VALUE مطاَذٌ ضذٌ T میاوگیه متغیر

 550/0 12/4 اوفرادی
 

015/0 

 58/4 گريَی

جماكت ٓا ةیُ اِگیؽق ٍكارکث كرزقی داِف إٍٓزاف كرزقکار رقحْ ٓام كرزقی اِمؼادم ك گؼكٓی ٍؿّی دار اؿث ةْ گِْٕ ام کْ داِف إٍٓزاف 

 كرزقکار رقحْ ٓام كرزقی گؼكٓی از اِگیؽق ٍكارکث  كرزقی ةیكحؼم ةؼظٕردارِغ

 تفايت اوگیسش رضتٍ َای تحصیلی ترتیت تذوی ي غیر ترتیت تذویدرT: آزمًن 4جذيل 

 P-VALUE مطاَذٌ ضذٌ T میاوگیه متغیر

 652/0 05/3 ترتیت تذوی
 

102/0 

 02/3 غیر ترتیت تذوی

 ی ٍؿّی دار ِیـث. جماكت ٓا ةیُ اِگیؽق ٍكارکث كرزقی داِف إٍٓزاف كرزش کار رقحْ جضنیًی جؼةیث ةغِی ك فیؼ جؼةیث ةغِ

 ٌحیجَ گیسیةحخ و 

ِحایر ایُ جضوین ٍی جٕاِغ ةکارگیؼم ركش ٓام ٍعًٕب جؼ در زٔث قّاؿایی ِیاز ٓام اِگیؽقی داِف إٍٓزاف ك كرزقکاراف کَک َِایغ ك از 

ِحایر ایُ جضوین ٍی جٕاِغ ةا  ایُ ِحایر ٍی جٕاف در ؿازٍاِغٓی ك ظؼح لؿايیث ٓام كرزقی داِف إٍٓزاف ك كرزقکاراف ؿٕد ةؼد. ؾالكق ةؼ ایُ

رایْ اظالع رؿاِی ؿٕد ٍّغ ةْ ٍؼةیاف كرزقی زٍیّْ ٍـاؾغم را ةؼام الؽایف اِگیؽش كرزقکاراف ك داِف إٍٓزاف لؼآٌ ؿازد. ةا جٕزْ ةْ ِحایر ا

کث كرزقی  جماكت دارِغ قغق ةْ ِؼؼ ٍی رؿغ از آِسا کْ كرزقکاراف)رقحْ ٓام اِمؼادم ك گؼكٓی(در ؿٕگیؼم كرزقی ك اِگیؽق ٓام ٍكار

از ضؼكرم اؿث کْ ٍؼةیاف ایُ قؼایط ك كیژگی ٓام اِگیؽ قی ك ِیاز ٓام رلحارم كرزقکاراف را قّاؿایی کّّغ ك ةا در ِؼؼ گؼلحُ ایُ قؼایط ِت

اِگیؽق ٓام امًی گؼكق ٓام ركاِی اِگیؽقی ك رلحارم كرزقکاراف را ةْ قیٕق ٍٕدؼجؼم ةؼآكردق ؿازِغ. يػا ةْ ِؼؼ ٍی رؿغ ةْ ٍّؼٕر قّاؿایی 

ٓام ٍعحًك ؿّی زّـی ٍٔارجی، ةایـحی پژكٓف ٓام ٍحؿغدم اِساـ پػیؼد جا زٍیّْ ٓام ةؼِاٍْ ریؽم ٍعًٕب ك زٔث دٓی الؼاد ةْ لؿايیث 

 ٓام ةغِی ك كرزقی ك جٕؿؿْ كرزش َٓگاِی ك هٔؼٍاِی لؼآٌ آیغ.
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  چکیره

 اؿحاف زٕاِاف ك كرزش ادارات کارکّاف در ؿازٍاِی کارآیی ةا ٍغیؼیث ٓام ٍٔارت ك داِف ٍغیؼیث ةیُ طارجتا ٍعايؿْ صاضؼ جضوین ٓغؼ

 کارکّاف کًیْ آف آٍارم زاٍؿْ ك ةاقغ ٍی َٓتـحگی -جٕمیمی جضوین ركش ِؼؼ از ك کارةؼدم ٓغؼ ِؼؼ از جضوین ایُ. ةٕد فؼةی آذرةایساف

 اةؽار. قغِغ اِحعاب جنادلی مٕرت ةْ ك ؿؼقَارم قکى ةْ ِمؼ 139 َِِْٕ صسٌ .( =159N)  ةٕد فؼةی آذرةایساف اؿحاف زٕاِاف ك كرزش ادارق

 قؼر کارآیی پؼؿكّاٍة ك( 1385) اژدرم ٍغیؼیث ٓام ٍٔارت پؼؿكّاٍة ك( 2009 پاجؼیک،) داِف ٍغیؼیث پؼؿكّاٍْ ٓا دادق گیؼم اِغازق

 ضؼیب از اؿحمادق ةا ٓا پؼؿكّاٍْ پایایی. قغ جاییغ كرزقی ٍغیؼیث صٕزق در یٍُحعنن ك اؿاجیغ ظؼین از ٓا پؼؿكّاٍْ ركایی. ةٕد(  1982)

 ك (α;  91/0( )1385) اژدرم ٍغیؼیث ٓام ٍٔارت پؼؿكّاٍة ك (α;  93/0( )2009 پاجؼیک،) داِف ٍغیؼیث پؼؿكّاٍْ ةؼام کؼكِتاخ آيمام

 آٍار اِساـ ٍّؼٕر ةْ SPSS 16 الؽارم ِؼـ ةـحْ از ٓا، دادق ضًیىج ك جسؽیْ ةؼام. آٍغ دؿث ةْ (α;  88/0( )1982) قؼر کارآیی پؼؿكّاٍة

 اؿحمادق اؿَیؼِٕؼ -کًَٕگؼكؼ آزٍٕف از ٓا دادق جٕزیؽ ةٕدف ظتیؿی ةؼرؿی ةؼام اؿحّتاظی، آٍار ةعف در. قغ اؿحمادق اؿحّتاظی ك جٕمیمی

 ةیُ ارجتاط جؿییُ ةؼام اؿپیؼٍُ َٓتـحگی آزٍٕف راٍحؼیکِاپا آٍارم ركش از ، جضوین ٓام دادق ةٕدف ظتیؿی فیؼ قغف ٍضؼز از پؾ کْ. قغ

 ِكاف  ِحایر. قغ اؿحمادق فؼةی آذرةایساف اؿحاف زٕاِاف ك كرزش ادارات کارکّاف در ؿازٍاِی کارآیی ةا ٍغیؼیث ٓام ٍٔارت ك داِف ٍغیؼیث

 ٍؿّادارم راةعْ فؼةی آذرةایساف اؿحاف زٕاِاف ك رزشك ادارات کارکّاف در ؿازٍاِی کارآیی ةا داِف ٍغیؼیث اةؿاد ةیُ ارجتاط ظنٕص در داد

 راةعْ فؼةی آذرةایساف اؿحاف زٕاِاف ك كرزش ادارات کارکّاف در ؿازٍاِی کارآیی ةا ٍغیؼیث ٓام ٍٔارت اةؿاد ةیُ ك .( >Sig 05/0.) دارد كزٕد

 (.. >Sig 05/0.) دارد كزٕد ٍؿّادارم

 

 زٕاِاف ك كرزش ادارات کارکّاف ؿازٍاِی، کارآیی ٍغیؼیث، ٓام ٍٔارت داِف، ٍغیؼیث .:واژگان کهیری
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ایُ ةاقغ. ٍی م قٔؼؿحاف جتؼیؽام ةا ٍیؽاف ظالهیث دةیؼاف جؼةیث ةغِی ٍغارس ٍحٕؿعْجؿٔغ صؼلْ م ةیُٓغؼ پژكٓف صاضؼ ةؼرؿی راةعْ

م کًیْ م آٍارم جضوین،زاٍؿْ. اؿث از ِٕع َٓتـحگیپیَایكی  -جٕمیمی ٍآیث از ِٕع جضویواتجضوین از ِؼؼ ٓغؼ کارةؼدم ك از ِؼؼ 

م آٍارم ةؼ اؿاس اظالؾات م اكؿ ك دكـ قٔؼؿحاف جتؼیؽ اؿث. صسٌ زاٍؿْم دكرقدةیؼاف جؼةیث ةغِی ٍغارس دكيحی ك فیؼاِحماؾی ٍحٕؿعْ

ِمؼ  149رم پژكٓف ةؼاؿاس لؼٍٕؿ کٕکؼاف م آٍاِمؼ ةؼآكرد قغ. صسٌ َِِْٕ 241قؼهی م کى إٍٓزش ك پؼكرش اؿحاف آذرةایسافآٍارم ادارق

ٓا در جضوین صاضؼ، از ظؼین ٓا هؼار گؼلث. اةؽار گؼدآكرم دادقگیؼم جنادلی ؿادق در اظحیار آفٓا ةْ ركش َِِْٕةؼآكرد قغ، کْ پؼؿكّاٍْ

قّاظحی؛ ةعف دكـ، ؿ، اظالؾات زَؿیثةعف ةٕد. ةعف اك 3م ٍٕرد اؿحمادق قاٍى ةاقغ. پؼؿكّاٍٍْی ام ك ِیؽ پؼؿكّاٍٍْعايؿات کحاةعاِْ

م ظؼدق ٍویاس ك ةعف ؿٕـ، پؼؿكّاٍْ 3گٕیْ ك در هايب  21(، قاٍى 1993)یؼ ك اؿَیث ام آيُ، ٍیجؿٔغ صؼلْم اؿحاِغارد پؼؿكّاٍْ

جسؽیْ ك  ِاٍْ،پؼؿف آكرم اظالؾات از ظؼینٍؤيمْ؛؛ ةٕد.پؾ از زَؽ 4 ؿئٕاؿ در هايب 60)قاٍى ( 1979جٕرِؾ ) اؿحاِغارد ؿّسف ظالهیث

ك از آزٍٕف َٓتـحگی پیؼؿٕف ك اؿپیؼٍُ  ٓا ٍّؼٕر ةؼرؿی ِؼٍاؿ ةٕدف جٕزیؽ دادق ٓا ةا اؿحمادق از آزٍٕف کًَٕگؼكؼ ػ اؿَیؼِٕؼ ةْجضًیى دادق

یر صامى از آٍار چّیُ ِحایر صامًْ در هايب زغاكؿ جضًیًی ك َِٕدار گؽارش قغ.  ِحآام پژكٓف اؿحمادق قغ. ٌٓ ٍّؼٕر ةؼرؿی لؼضیْ ةْ

دارم كزٕد  م قٔؼؿحاف جتؼیؽ َٓتـحگی ٍؿّیةغِی ٍغارس ٍحٕؿعْ ام ةا ٍیؽاف ظالهیث دةیؼاف جؼةیث اؿحّتاظی ِكاف داد، ةیُ جؿٔغ صؼلْ

 ِغارد.

 جؼةیث ةغِی ،جؿٔغ صؼلْ ام، ظالهیث، دةیؼاف: واژگان کهیری
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کّّغگاف کاالٓام كرزقی قٔؼ اركٍیْ ةٕد. پژكٓف صاضؼ  گیؼم ٍنؼؼ ٓام جنَیٌ ام ةا ؿتک اط ٍنؼؼ رؿآِْغؼ ایُ پژكٓف، ةؼرؿی ارجت

 ؿاؿ18 ةاالم كرزقی کاالٓام ٍؼد ك زف کّّغگاف ٍنؼؼ کًیْ قاٍى آٍارم َٓتـحگی ةٕدق ك ةْ قیٕق ٍیغاِی اِساـ گؼلث. زاٍؿْ –جٕمیمی 

ٓام پژكٓف از پؼؿكّاٍْ ٍنؼؼ  اِحعاب قغِغ. ةؼام گؼدآكرم دادق 385رد صسٌ َِِْٕ صسٌ َِِْٕ ةؼ اؿاس لؼٍٕؿ ةؼآك ك  اركٍیْ قٔؼ

/ . اؿحمادق قغ. 83( ةا پایایی 1986/ . ك پؼؿكّاٍْ اؿحاِغارد ؿتک ٓام جنَیٌ گیؼم اؿپؼكيؽ ك کّغاؿ )87( ةا پایایی 1394ام )قسیؽ  رؿاِْ

 رگؼؿیٕف جضًیى ك پیؼؿٕف َٓتـحگٖ ضؼیب ٓام ك ةا اؿحمادق از آزٍٕف ٓام پژكٓف آكرم ةؼ اؿاس لؼضیْ ٓام جضوین پؾ از زَؽ دادق

ٓام  ؿتک ك ام  ٍنؼؼ رؿاِْ ةیُ ِحایر ِكاف داد کْ  .قغِغ كجضًیى جسؽیْ  = α/ 05دارم  در ؿعش ٍؿّی spss20الؽار  چّغگاِْ ك ِؼـ

ؿتک  ةا ام  ٍنؼؼ رؿاِْ  اٍا دارد؛ كزٕد ٍؿّادارم ك ٍذتث اةعْر دهث، ؿؼدرگٌ ك كلادار  گؼا،کٌ گیؼم کیمیث گؼا ،ةؼِغ گؼا، ٍغگؼا، يػت جنَیٌ

، ةؼ پایْ  صاضؼ پژكٓف آٍارم زاٍؿْ در کْ داد  ِكاف رگؼؿیِٕی چّغگاِْ  جضًیى ِحایر. ةاقغ ٍی ٍؿکٕس راةعْ گیؼم هیَث گؼا دارام جنَیٌ

گیؼم  ٓام جنَیٌ ا ك ةؼِغ گؼا ، ك ةؼ پایْ ٍغؿ ؿٕـ ؿتکگیؼم ٍغگؼ ٓام جنَیٌ دكـ ؿتک گیؼم ٍغگؼا ، ةؼ پایْ ٍغؿ ٍغؿ اكؿ  ؿتک جنَیٌ

 ام  قٔؼ اركٍیْ را دارِغ. ٍنؼؼ رؿاِْ ةیّی پیف جٕاِایی دارم ٍؿّی ظٕر ٍغگؼا ،ةؼِغ گؼا ك ؿؼدرگٌ ةْ

 كرزقی کاالم ، کّّغق ٍنؼؼ ، گیؼم جنَیٌ ؿتک ام، رؿاِْ ٍنؼؼ واژگان کهیری:
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 ٌی ةاٌّان عِس اردةیمغّاىم ىّدس ةس جّضػَ ورزش ُيگا

 نیرا فسض انَ زاده

 داِكسٕم دکحؼم ٍغیؼیث كرزقی، كاصغ جٔؼاف ٍؼکؽم، داِكگاق آزاد اؿالٍی

 چکیره

ٓغؼ از اِساـ ایُ جضوین ةؼرؿی ؾٕاٍى ٍٕدؼ ةؼ جٕؿؿْ كرزش َٓگاِی ةإِاف قٔؼ اردةیى ةٕد. ركش جضوین جٕمیمی کْ از ِٕع َٓتـحگی ةٕد. 

ِمؼ اِحعاب  384ةإِاف قؼکث کّّغق در كرزش َٓگاِی ةْ جؿغاد ِاٍضغكد ك َِِْٕ گیؼم ةْ مٕرت جنادلی ةْ جؿغاد  زاٍؿْ آٍارم ایُ جضوین

. قایـحگی 1گٕیْ ام ٍضون ؿاظحْ ؾٕاٍى ٍٕدؼ ةؼ جٕؿؿْ كرزش َٓگاِی کْ قاٍى ٍٕيمْ ٓام  37قغِغ اةؽار اِغازق گیؼم از پؼؿكّاٍْ 

. ةؼگؽارم ركیغادٓام كرزقی ٍی ةاقغ کْ ركایی، 5. ركاةط ؾٍَٕی ك رؿاِْ 4ئى ؾًَی ك إٍٓزقی . ٍـا3. ٍغیؼیث ةؼِاٍْ ریؽم 2ٍغیؼیث 

ةغؿث آٍغ. ِحایر ِكاف داد کْ  0.89ٍضحٕایی ك مٕرم پؼؿكّاٍْ ةْ جائیغ اؿاجیغ ٍغیؼیث كرزقی رؿیغق ك پایایی آف ةْ كؿیًْ آيمام کؼكِتاخ 

، ٍـائى ؾًَی ك إٍٓزقی، ركاةط ؾٍَٕی ك رؿاِْ، ةؼگؽارم ركیغادٓام كرزقی ةؼ جٕؿؿْ ؾٕاٍى ٓام قایـحگی ٍغیؼیث، ٍغیؼیث ةؼِاٍْ ریؽم

ؼِاٍْ كرزش َٓگاِی ةإِاف جادیؼ ٍذتث ك ٍؿّادارم دارِغ ك ةّاةؼایُ ٍی جٕاف ِحیسْ گؼلث کْ ةؼام جٕؿؿْ كرزش َٓگاِی ةإِاف ةایغ ٍغیؼیث ك ة

 م ؾَٕـ ٍؼدـ اظالع رؿاِی کؼد.ریؽم ك ٍؽایام گؼایف ةإِاف ةْ كرزش َٓگاِی را ةؼا

 ؾٕاٍى جٕؿؿْ، كرزش َٓگاِی، اردةیى.کهيات کهیری:
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 چکیره ةهٍر

 ىلرىَ

ا جؼةیث ةغِی یک پغیغق اِـاِی اؿث ك اةؽارم ٍٕدؼ ةؼام پؼكرش زـٌ ك ارجواء لؼّٓگ، جؼةیث ك اظالؽ اؿث ك ٍی جٕاِغ زٍیّْ ؿاز ٕٓیث ًٍی ٍ

(. ةْ جؿتیؼ ةـیارم از ماصتّؼؼاف، یکی از ٍكکالت ؾَغق زٕاٍؽ ةكؼم در هؼف کِّٕی کَتٕد جضؼؾ اؿث)قاق 1391ف، ةاقغ)زٍاِی ك َٓکارا

(. اؿحمادق از كؿایى ِوًیْ ٍاقیّی، پیكؼلث در لّاكرم ؿاظث كؿایى ظاِگی، لؼاگیؼ قغف رایاِْ ك إٍر ٍؼةٕط 1390ظَٔاؿب ك قَؾ ائی، 

ؿتب قغق اؿث کْ در ٍسَٕع زٍاف ةیكحؼم ةْ مٕرت ِكـحْ ك فیؼلؿاؿ مؼؼ گؼدد)ٍّؼَی ك َٓکاراف،  ةْ آف ك ةـیارم ٍٕارد ٍكاةْ دیگؼ

(. از آِسائی کْ پؼداظحُ امٕيی ةْ جؼةیث ةغِی ك كرزش از ِیازٓام الزـ ك ضؼكرم زِغگی اِـاف ٓا اؿث ك اِساـ ِغادف آف در ٓؼ هكؼ ك 1390

َارم ٓام دؿحگاق گؼدش ظٕف، جّمؾ ك اظحالالت ركاِی َٓؼاق اؿث، ةّاةؼایُ ٍی جٕاف ؿّی ةا ؾٕارض زاِتی چٕف چاهی، ضؿك ؾضالت، ةی

(. جٕزْ ةْ جؼةیث ةغِی ك كرزش یکی از ؾٕاٍى 1391ةْ ِوى از ٍوغس قؼؽ  1380گمث جؼةیث ةغِی زؽء زغا ِكغِی اِـاف ٓاؿث) اصَغم،

ف ةارز ایُ ؾاٍى جؼةیحی از دك زّتْ هاةى ةؼرؿی اؿث. زّتْ رقغ اةؿاد ٍٕدؼ در رقغ ك قکٕلایی اؿحؿغادٓا ك هاةًیث ٓام اِـاِی ٍی ةاقغ. ِو

 هٕام زـَاِی کْ ةْ ؾّٕاف اةؿاد امًی ك اِـاِی ةْ قَار ٍی ركد. زّتْ ؿايٌ ؿازم ك ةٔغاقحی از دیگؼ ِوف ٓام ارزِغق ایُ رقحْ در زاٍؿْ

ظنٕما ؿّیُ ةاال از ِیؼكٍّغم ك ؿالٍحی ك قاداةی ةؼظٕردار ٍی ٍی ةاقغ کْ ةا زٔث گیؼم مضیش، ؾَٕـ الؼاد زاٍؿْ را در ؿّیُ ٍعحًك ك 

(. يػا در ایُ پژكٓف ٍضون ةْ دِتاؿ پاؿط ةْ ایُ ؿٕاؿ اؿث کْ ؾٕاٍى ٍٕدؼ ةؼ جٕؿؿْ كرزش َٓگاِی 1390َِایغ )قاق ظَٔاؿتی ك َٓکاراف، 

 ةإِاف قٔؼ اردةیى کغاـ ٓـحّغ؟

 روش عٍاضی

يضاظ ٓغؼ کارةؼدم ٍی ةاقغ کْ زَؽ آكرم اظالؾات ك دادق ٓا ةْ قکى ٍیغاِی اِساـ قغق اؿث. ةا  زا ك جضًیًی -جٕمیمی صاضؼ، جضوین ركش

اد جٕزْ ةْ ِتٕدف ٍّتؽ ٍٕرد ِیاز ةؼام جؿییُ زاٍؿْ آٍارم يػا زاٍؿْ آٍارم ةْ جؿغاد ِاٍضغكد جؿییُ ك َِِْٕ گیؼم ةْ مٕرت جنادلی ةْ جؿغ

ات از پؼؿكّاٍْ ٍضون ؿاظحْ ؾٕاٍى جٕؿؿْ كرزش َٓگاِی اؿحمادق قغ. پؼؿكّاٍْ ؾٕاٍى جٕؿؿْ ِمؼ اِحعاب قغِغ ةؼام زَؽ آكرم اظالؾ 384

ؿٕاؿ، کْ قاٍى ٍٕيمْ ٓام قایـحگی ٍغیؼیث، ٍغیؼیث ك ةؼِاٍْ ریؽم، ٍـائى ؾًَی ك إٍٓزقی،ركاةط ؾٍَٕی ك  39كرزش َٓگاِی ةإِاف قاٍى 

 آٍار ةغؿث آٍغق از ركش دادق ٓام ةؼام جسؽیْ ك جضًیى  ةغؿث آٍغ. 0.92ام کؼكِتاخ رؿاِْ ةؼگؽارم ركیغاد كرزقی، کْ پایایی آف كؿیًْ آيم

اؿَیؼِك ك آزٍٕف دكزًَْ ام(  -)آزٍٕف کًَٕگؼاؼظیااِضؼاؼ اؿحاِغارد ( ك در ةعف اؿحّتك ٍیاِگیُ لؼاكاِی،درمغٓا،  زغاكؿ )جٕمیمی

 اؿحمادق قغ.

 یافحَ ُا

درمغ  22.3ك  29ؿاؿ ةا لؼاكاِی  40ايی  30درمغ ةیكحؼیُ ك ةیُ  45.4ك  59ؿ ةا لؼاكاِی ؿا 30ةؼاؿاس یالحْ ٓا ٍكآغق قغ کْ زیؼ 

 کَحؼیُ ؿُ پاؿعگٕیاف ٍی ةاقغ. 

 

 مًلفٍ َای عًامل مًثر تر تًسعٍ يرزش َمگاوی آزمًن ديجملٍ ای مرتًط تٍ  .2جذيل 

ؿػػػعش ٍؿّػػػی 

 (  Sig دارم)

اصحَػػػػػػػاؿ 

 آزٍٕف

اصحَػػػاؿ ٍكػػػآغق 

 قغق

  جؿغاد

 

0.000 

 

0.50 

  گؼكق اكؿ =>3 0 0.000

 گؼكق دكـ <3 130 1.00 قایـحگی ٍغیؼیث

 ٍسَٕع  130 1.00

ؿػػػعش ٍؿّػػػی 

 (  Sig دارم)

اصحَػػػػػػػاؿ 

 آزٍٕف

اصحَػػػاؿ ٍكػػػآغق 

 قغق

  جؿغاد

  گؼكق اكؿ =>3 0 0.000  
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 ٍغیؼیث ك ةؼِاٍْ ریؽم گؼكق دكـ <3 130 1.00 0.50 0.000

 ٍسَٕع  130 1.00

ٍؿّػػػی  ؿػػػعش

 (  Sig دارم)

اصحَػػػػػػػاؿ 

 آزٍٕف

اصحَػػػاؿ ٍكػػػآغق 

 قغق

  جؿغاد

 

0.000 

 

0.50 

  گؼكق اكؿ =>3 0 0.000

 گؼكق دكـ <3 130 1.00 ٍـائى ؾًَی ك إٍٓزقی  

 ٍسَٕع  130 1.00

ؿػػػعش ٍؿّػػػی 

 (  Sig دارم)

اصحَػػػػػػػاؿ 

 آزٍٕف

اصحَػػػاؿ ٍكػػػآغق 

 قغق

  جؿغاد

 

0.000 

 

0.50 

  گؼكق اكؿ =>3 0 0.000

 گؼكق دكـ <3 130 1.00 ركاةط ؾٍَٕی ك رؿاِْ

 ٍسَٕع  130 1.00

ؿػػػعش ٍؿّػػػی 

 (  Sig دارم)

اصحَػػػػػػػاؿ 

 آزٍٕف

اصحَػػػاؿ ٍكػػػآغق 

 قغق

  جؿغاد

 

0.000 

 

0.50 

  گؼكق اكؿ =>3 0 0.000

 گؼكق دكـ <3 130 1.00 ةؼگؽارم ركیغاد كرزقی

 ٍسَٕع  130 1.00

 
ی قٕد کْ ؾاٍى قایـحگی ٍغیؼیث، ٍغیؼیث ك ةؼِاٍْ ریؽم، ٍـائى ؾًَی ك إٍٓزقی، ركاةط ؾٍَٕی ك رؿاِْ ك ةؼاؿاس زغكؿ ةاال ٍكآغق ٍ

 ةؼگؽارم ركیغادٓام كرزقی ةؼ جٕؿؿْ كرزش َٓگاِی ةإِاف قْ اردةیى جادیؼ ٍؿّادارم دارد.

 ةحخ و ٌحیجَ گیسی

اف ةْ ٍٕارد ٓام زًٕگیؼم از جقییؼات ٍغاكـ ٍغیؼاف ٓیئث َٓگاِی، در ةضخ قایـحگی ٍغیؼیث ٍی جٕاف گمث کْ ٍـئٕالف كرزش َٓگاِی ةإِ

ؾغـ كزٕد اظحالؼ ك جؿارض در ةیُ ٍـئٕالف كرزش َٓگاِی ك كرزش قٔؼ اردةیى، ك...جٕزْ کّّغ کْ درِحیسْ ایُ ؾٕاٍى ٍی جٕاف قآغ جٕؿؿْ 

ِاٍْ ریؽم ٍی جٕاف گمث کْ ؾاٍى ٍغیؼیث ك ةؼِاٍْ در ةضخ ٍغیؼیث ك ةؼ كرزش َٓگاِی در ةعف ٓام ٍعحًك ك ؿّیُ ٍعحًك ةإِاف قغ.

ریؽم یکی از ؾٕاٍى ٍٕدؼ در جٕؿؿْ َٓگاِی ةإِاف قٔؼ اردةیى اؿث يػا ةؼام کـب ٍٕلویث در جٕؿؿْ كرزش َٓگاِی جقییؼات اؿاؿی در زٍیّْ 

در ةضخ ٍـائى  اب ِاپػیؼ ٍی ةاقغ.ٍغیؼیث ك جؿییُ ةؼِاٍْ ریؽم ٓام ٍّاؿب زٔث گـحؼش ك جٕؿؿْ كرزش َٓگاِی در قٔؼ اردةیى ازحّ

ٍؼةیاف ك ٍغیؼاف كرزش  گیؼم قیٕق ٓام جٕؿؿْ كرزش َٓگاِی، قکى ك ؾًٌ رقغ ةْ رك ركِغ ةْ جٕزْ ؾًَی ك إٍٓزقی ٍی جٕاف گمث کْ ةا

ك اؿحمادق از  ك جکّیکی ؾًَی ةازإٍٓزم ٓام کالس ةؼگؽارم ؿازِغ ٍسٔؽ ؾًٕـ ةْ ایُ را ظٕد ٍـحَؼ مٕرت ةْ ةایغ قٔؼ اردةیى ِیؽ َٓگاِی در

 در ةضخ ركاةط ؾٍَٕی ك رؿاِْ ٍی جٕاف گمث کْ ةا جٕزْ. کّغ کَک ٌٍٔ ایُ ةْ جٕاِغ ٍی کارقّاؿاف ك إٍٓزش ٓام ضَُ ظغٍث ةؼام ٍغیؼاف

كرزقی  ٓام ْةؼِاٍ پعف در را جٕزیؿی ؾغايث ةایغ ِیؽ ؿیَا ك مغا ٍـئٕالف آف، ك ركیغادٓام كرزش یک دادف زًٕق ٌٍٔ در رؿاِْ آَیث ةْ

در ةضخ ةؼگؽارم ركیغادٓام كرزقی ٍی جٕاف گمث کْ ٍـئٕالف ك ٍغیؼاف كرزش َٓگاِی ةإِاف قٔؼ  رؾایث کّّغ.  َٓگاِی ةیُ ٍؼداف ك ةإِاف

ی ك اردةیى ةا ةؼگؽارم ٍّؼٌ ًٍی ك ةیُ ايًًَی ركیغادٓام كرزقی در قٔؼ اردةیى، صضٕر ٍّؼٌ جیٌ ٓام ٍعحًك ردق ؿّی قٔؼ در ٍیادیُ ًٍ

 ةیُ ايًًَی، دؾٕت از جیٌ ٓام ؿایؼ کكٕر در قٔؼ ٍی جٕاف قآغ جٕؿؿْ ایُ رقحْ كرزقی ةٕد.

 ىٍاةع
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ةؼرؿی ؾًَکؼد جیٌ ًٍی ایؼاف در ةازم ٓام ايَپیک ك آؿیایی در ٍوایـْ ةا ؿایؼ (. 1391زٍاِی، جٕرج. ؾیغم، صـیُ. ؾـگؼم، ةَُٔ.) -1

 .كاصغ اؿالـ آةاد فؼب رهتام آؿیایی، ظؼح جضویواجی، داِكگاق آزاد،

ةؼرؿی ك ٍوایـْ کارایی ِـتی اؿحاف ٓا در ٍغیؼیث کالف كرزقی در ظٕؿ ةؼِاٍْ ؿٕـ (. 1390قاق ظَٔاؿتی، اؿَاؾیى. قَؾ ائی، ؿارا. ) -2

 .1390، جاةـحاف  10قَارق  پژكٓف در ؾًٕـ كرزقی، ك ؿاؿ ٓام اةحغ ایی ةؼِاٍْ چٔارـ

ؾٕاٍى ةازدارِغق ك جـٔیى کّّغق قؼکث در لؿايیث ٓام كرزقی کارکّاف ؿپاق پاؿغاراف اِوالب  ةؼرؿی(. 1391ٍوغس قؼؽ، ٍنعمی.) -3

 پایاف ِاٍْ کارقّاؿی ارقغ، داِكکغق جؼةیث ةغِی ك ؾًٕـ كرزقی، داِكگاق آزاد كاصغ جٔؼاف ٍؼکؽم. اؿالٍی قٔؼ جٔؼاف،

 اؿالٍی زَٕٔرم ةإِاف كرزش ك ةغِی جؼةیث جٕؿؿة ةؼ ٍؤدؼ ؾٕاٍى یُجؿی(. 1390ٍّؼَی، ٍؼیٌ؛ ؾًٌ، قٔؼاـ؛ قحاب ةٕقٔؼم، ؿیغق ِآیغ.) -4

 .168-151،مل10، قَارق ِكؼیْ ٍغیؼیث كرزقی، ایؼاف
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ژكٓف ٓام كررزقی اؿحاف کؼدؿحاف ةٕد. ایُ پٓام ٍغیؼیحی ٍغیؼاف ادارات كرزش ك زٕاِاف ك ٓیئثٓغؼ از اِساـ ایُ پژكٓف ٍوایـْ ٍٔارت

ِمؼ( ك َٓچّیُ رئیؾ ٓیئث  22ةْ ركش جٕمیمی پیَایكی اِساـ قغ. زاٍؿْ آٍارم پژكٓف قاٍى ٍغیؼاف ك ٍؿاكِاف ادارات كرزش ك زٕاِاف )

ِمؼ( اؿحاف کؼدؿحاف ةٕد. ركش َِِْٕ گیؼم در ٍٕرد ٍغیؼاف ادارات كرزش، ةا جٕزْ ةْ ٍضغكد ةٕدف آِٔا ةْ مٕرت کى  345ٓام كرزقی لؿاؿ )

ِمؼ ةا اؿحمادق از زغكؿ ٍٕرگاف ةْ مٕرت در دؿحؼس اِحعاب قغِغ. اةؽار پژكٓف،  181ك در ٍٕرد رئیؾ ٓام ٓیئث ٓام كرزقی، جؿغادقَار 

ركایی مٕرم ك ٍضحٕایی پؼؿكّاٍْ جٕؿط ٍحعننیُ ك پایام آف ةْ كؿیًْ آزٍٕف ( ةٕد. 1390پؼؿكّاٍْ ٍٔارت ٓام ٍغیؼیحی الكارم)

جضًیى دادق ٓا  جاییغ هؼار گؼلث. جسؽیْ ك جضًیى دادق ٓا ِیؽ ةا اؿحمادق از آزٍٕف جی ٍـحوى ك لؼیغٍُ اِساـ قغ. ٍٕرد 88/0کؼكِتاخ ةا ضؼیب 

ِكاف داد کْ ٍیؽاف ٓؼ ؿْ ٍٔارت ٍغیؼیحی، ٍغیؼاف ك ٍؿاكِاف ةا رئیؾ ٓام ٓیئث ٓام كرزقی جماكت ٍؿّادارم دارد. َٓچّیُ ِحایر آزٍٕف 

در ةیُ رئیؾ ٓام ٓیئث ٓام كرزقی ٍٔارت ٓام اِـاِی، لّی  كٍٔارجٔام اِـاِی، ادراکی ك لّی  ك ٍؿاكِاف افدر ةیُ ٍغیؼلؼیغٍُ ِكاف داد 

ةا جٕزْ ةْ یالحْ ٓا پیكّٔاد ٍی قٕد دكرق ٓام إٍٓزقی ةا ٓغؼ ارجوام ٍٔارت  ك ادراکی ةْ جؼجیب از رجتْ اكؿ، دكـ ك ؿٕـ ةؼظٕردار ٓـحّغ.

 دكرق ٓام إٍٓزقی ةا ٓغؼ ارجوام ٍٔارت ٓام لّی ةؼام رئیؾ ٓام ٓیئث ٓا كرزقی اؿحاف ةؼگؽار قٕد.ٓام ادراکی ٍغیؼاف ك ٍؿاكِاف ك 

 

 ٍٔارت ادراکی، ٍٔارت اِـاِی، ٍٔارت لّی، اؿحاف کؼدؿحافواژگان کهیری: 
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 چکیره ةهٍر

  ىلرىَ

ٓا در  آگاق ةْ امٕؿ ك لّٕف ٍغیؼیث هؼار گیؼِغ، ٍٕلویث ؿازٍافٓا، ٍغیؼاِی کارآٍغ، قایـحْ، ٍآؼ، ةا جسؼةْ ك کاٍالچّاِچْ در راس ؿازٍاف

آیغ ك ٓا ةْ صـاب ٍیجؼیُ پغیغق در زٕاٍؽ ك ؿازٍافرؿیغف ةْ آغاؼ ظٕد، جضَیُ ظٕآغ قغ. ةْ َٓیُ ديیى اؿث کْ اٍؼكزق ٍغیؼیث اؿاس

ٓام ٍؼةٕط ةْ ام ةؼام اِساـ كػایك ك لؿايیثٓام كیژقرت. ٍغیؼاف ةْ ٍٔا(2010ٍارجیّا، )قِٕغ ٍغیؼاف یک ؿؼٍایْ اؿحؼاجژیک ٍضـٕب ٍی

ك لّی ِیاز دارِغ.  در جضویوی ِكاف داد کْ ٍغیؼاف ةْ ؿْ ٍٔارت ك قایـحگی اؿاؿی ادراکی، اِـاِی راةؼت کاجؽققى ٍغیؼیث ِیاز دارِغ. 

ةا جٕزْ ةْ ٍتاِی ِؼؼم ك پیكیّْ پژكٓف ٍغیؼاف (. 1390الكارم، ٓام ٍغیؼ یا ٍغیؼاف آف ؿازٍاف ةـحگی دارد )ٍٕلویث ٓؼ ؿازٍاف ةْ ٍٔارت

اکی لٕهاِی ةْ جؼجیب ِیازٍّغ ٍٔارت ٓام ادراکی، اِـاِی ك لّی ٓـحّغ ك ٍغیؼاف جضحاِی ِیؽ ةْ جؼجیب ِیازٍّغ ٍٔارت ٓام لّی، اِـاِی ك ادر

ك ٍؿاكِیُ ادارات  ٍغیؼاف اؿث کْ آیا ٍٔارت ٓام ی ةاقغ ایُ(. ةا جٕزْ ةْ ایُ ٍعًب ؿٕايی کْ ٍٕرد ِؼؼ پژكٓكگؼ 1391ٍراةیّؽ، ٓـحّغ)

كرزش ك زٕاِاف اؿحاف کؼدؿحاف ةْ ؾّٕاف ٍغیؼاف لٕهاِی كرزش اؿحاف ةا ٍٔارت ٓام رئیؾ ٓام ٓیئث ٓام كرزقی اؿحاف ةْ ؾّٕاف ٍغیؼاف 

 ؿث یا ظیؼ؟اجضحاِی ٍحماكت 

 روش جحلیق

ِمؼ( ك  22آٍارم پژكٓف قاٍى ٍغیؼاف ك ٍؿاكِاف ادارات كرزش ك زٕاِاف )ایُ پژكٓف ةْ ركش جٕمیمی پیَایكی اِساـ قغق اؿث. زاٍؿْ 

ِمؼ( اؿحاف کؼدؿحاف ةٕد. ركش َِِْٕ گیؼم در ٍٕرد ٍغیؼاف ادارات كرزش، ةا جٕزْ ةْ ٍضغكد  345َٓچّیُ رئیؾ ٓیئث ٓام كرزقی لؿاؿ )

ِمؼ ةا اؿحمادق از زغكؿ ٍٕرگاف ةْ مٕرت در دؿحؼس اِحعاب  181ةٕدف آِٔا ةْ مٕرت کى قَار ك در ٍٕرد رئیؾ ٓام ٓیئث ٓا كرزقی، جؿغاد

( ةٕد. ركایی مٕرم ك ٍضحٕایی پؼؿكّاٍْ جٕؿط ٍحعننیُ ك پایام آف ةْ 1390قغِغ. اةؽار پژكٓف، پؼؿكّاٍْ ٍٔارت ٓام ٍغیؼیحی الكارم)

 اِساـ قغ. ك لؼیغٍُ ؽ ةا اؿحمادق از آزٍٕف جی ٍـحوىٍٕرد جاییغ هؼار گؼلث. جسؽیْ ك جضًیى دادق ٓا ِی 88/0ك ةا ضؼیب كؿیًْ آزٍٕف کؼكِتاخ 

 

 ٌحایج

ٍیؽاف ٓؼ ؿْ ٍٔارت ٍغیؼیحی، ٍغیؼاف ك ٍؿاكِاف ةا رئیؾ َٓاِعٕر کْ از زغكؿ قَارق یک ٍكعل اؿث، ِحایر آزٍٕف جی ٍـحوى ِكاف داد، 

ِحایر آزٍٕف لؼیغٍُ  قَارق دك ٍكعل اؿث،َٓاِعٕر کْ از زغكؿ  . َٓچّیُ(=001/0sig) ٓام ٓیئث ٓام كرزقی جماكت ٍؿّادارم دارد

در ةیُ رئیؾ ٓام ٓیئث ٓام كرزقی ٍٔارت ٓام اِـاِی، لّی ك ادراکی  كٍٔارجٔام اِـاِی، ادراکی ك لّی  ك ٍؿاكِاف در ةیُ ٍغیؼافِكاف داد 

 .(=001/0sig)ْ اكؿ، دكـ ك ؿٕـ ةؼظٕردار ٓـحّغ ك جماكت ایُ رجتْ ٓا ٍؿّادار ٍی ةاقغ ةْ جؼجیب از رجت

 ِحایر آزٍٕف جی ٍـحوى -1زغكؿ 

ٓام  ٔارت  ٍ

غیؼیحی  ٍ

ُٕی ـحوى آزٍٕف ي  جی ٍ

 F Sig      ٍارق آ

 t 

df Sig  اظحالؼ

گیُ ٍیِا  

جماكت 

ضؼاؼ  ِا

 ٍؿیار

ّاف  َی %95ؿعش اظ  

صغ 

 پاییُ

 صغ ةاال

ٔارت لّی ِا ٍ ةؼاةؼم لؼض  

 كاریِاؾ

708/3  056/0  774/5  201 001/0  522/0  090/0  343/0  700/0  

اِی ٔارت اـِ ِا ٍ 809/1ةؼاةؼم لؼض    180/0  034/4  201 001/0  352/0  087/0  180/0  525/0  
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 كاریِاؾ

ٔارت ادراکی ِا ٍ ةؼاةؼم كاریِاؾلؼض   585/0  445/0  176/4  201 001/0  360/0  086/0  190/0  530/0  

 ِحایر آزٍٕف لؼیغٍُ -2زغكؿ 

قیؼرجتْ ٍح ٍیاِگیُ رجتْ ٍٔارت ٓام ٍغیؼیحی گؼكق  sig کام اؿکٕار 

رئیؾ ٓام ٓیئث 

 ٓام كرزقی

99/1 ٍٔارت ٓام لّی  3 

825/0  

 

001/0 04/2 ٍٔارت ٓام اِـاِی   1 

97/1 ٍٔارت ٓام ادراکی  2 

ٍغیؼاف ك ٍؿاكِیُ 

ادارات كرزش ك 

 زٕاِاف

84/1 ٍٔارت ٓام لّی  3 

951/1  

 

001/0 23/2 ٍٔارت ٓام اِـاِی   1 

93/1 ٍٔارت ٓام ادراکی  2 

 

 ةحخ و ٌحیجَ گیسی

ٓؼ چّغ کْ ٍٔارت ٓام ٍغیؼیحی ٍغیؼاف ك ٍؿاكِاف ةا رئیؾ ٓام ٓیئث ٓام كرزقی جماكت ٍؿّادارم دارد. كيی در ؿعش ٍغیؼاف ك ٍؿاكِاف 

. ةا جٕزْ ةْ ایُ (1395)ِیک آییُ ك َٓکاراف،  ٍٔارت ادراکی زایگاق اكؿ را ِغارد کْ ایُ ٍٕرد در جضاد ةا پیكیّْ ك ٍتاِی ِؼؼم ٍی ةاقغ

ٍعًب پیكّٔاد ٍی قٕد دكرق ٓام إٍٓزقی ةا ٓغؼ ارجوام ٍٔارت ٓام ادراکی ٍغیؼاف ك ٍؿاكِاف ةؼگؽار قٕد. در ؿعش ٓیئث ٓام كرزقی ٌٓ 

ایُ ٍعًب ِیؽ  . ةا جٕزْ ةْ(1395)ِیک آییُ ك َٓکاراف،  ٍٔارت لّی اكيٕیث اكؿ را ِغارد ك ایُ ٍٕرد ٌٓ ةا ٍتاِی ِؼؼم ك پیكیّْ در جضاد اؿث

َٓچّیُ ةٔحؼ  كرزقی اؿحاف ةؼگؽار قٕد. مپیكّٔاد ٍی قٕد دكرق ٓام إٍٓزقی ةا ٓغؼ ارجوام ٍٔارت ٓام لّی ةؼام رئیؾ ٓام ٓیئث ٓا

اؿث هتى از ٍّنٕب کؼدف رئیؾ ٓام ٓیئث ٓام كرزقی از ٍیؽاف ٍٔارت لّی آِٔا ك هتى از ٍّنٕب کؼدف ٍغیؼاف ك ٍؿاكِاف ادارق ٓام كرزش 

زٕاِاف از ٍیؽاف ٍٔارت ادراکی آِٔا ةا اؿحمادق از اةؽار ٓام ٍّاؿب َٓاِّغ پؼؿكاٍْ ٍٕرد اؿحمادق در ایُ پژكٓف اظالع پیغا کؼد ك در ك 

 كاگػارم ٍـئٕيیث ةْ الؼاد، ٍیؽاف ٍٔارت ٓام ٍغیؼیحی آِٔا را در ِؼؼ گؼلث.
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ةٕد. پژكٓف صاضؼ از ِٕع َٓتـحگی ٕٓاداراف كلادارم ارجتاط ٍـئٕيیث ازحَاؾی ةاقگاق ٓام يیگ ةؼجؼ لٕجتاؿ  ةا اؾحَاد ك ٓغؼ از ایُ پژكٓف، 

 ٕٓادارف از آٍارم َِِْٕ ك ةٕدِغ 92-93ؿاؿ  در ةؼجؼ يیگ ٓام جیٌ ٕٓاداراف جَاـ آٍارم زاٍؿْةٕدق ك ةْ مٕرت ٍیغاِی اِساـ گؼلحْ اؿث. 

 زغكؿ ظتن َِِْٕ کؼدِغ، صسٌ ِمؼ قؼکث 9000ٍحٕؿط  ةعٕر ةازم ٓؼ در ایّکْ ةْ جٕزْ قغ. ةا اِحعاب كرزقی ٓام اؿحادیٕـ در صاضؼ

 ؿكّاٍْ اؿحاِغاردقغ. ةؼام زَؽ آكرم دادق ٓا از پؼ اؿحمادق (، ركش َِِْٕ گیؼم در دؿحؼس190گؼدیغ )ٓؼجیٌ  ةؼآكرد ِمؼ 380 ٍٕرگاف

( اؾحتار یاةی ك ركایی ٍضحٕایی ك ؿازق ایُ 1391( کْ در ایؼاف جٕؿط )ةعكّغق ،88/0(، ةا ضؼیب پایایی )2003ٍـئٕيیث ازحَاؾی )اؿحٕارت،

ؿكّاٍْ كلادارم پؼ ( ك76/0( ةا پایایی )2008اؿٕیُ ك کاٍپیحؽ،پؼؿكّاٍْ جٕؿط كم ٍٕرد جأییغ هؼار گؼلحْ ةٕد ك پؼؿكّاٍْ اؾحَاد ٕٓاداراف )

( اؿحمادق قغ. ةؼام جسؽیْ ك جضًیى دادق ٓا، ؾالكق ةؼ قاظل ٓام آٍارم جٕمیمی، از ركش ٓام آٍارم 85/0( ةا پایایی )2010يث،ٕٓاداراف )

د کْ ةیُ اةؿاد ٍـئٕيیث ازحَاؾی ةاقگاق ك اؾحَااؿَیؼكِك اؿحمادق قغ. ِحایر پژكٓف ِكاف داد  کًَٕگؼكؼضؼیب َٓتـحگی اؿپیؼٍُ، 

(. ك َٓچّیُ ارجتاط ةیُ اةؿاد ٍـئٕيیث پػیؼم ازحَاؾی ك كلادارم ٕٓاداراف  =001/0Pك  =r 38/0َٓتـحگی ٍذتث ك ٍؿّادارم كزٕد دارد )

 (. =001/0Pك   =32/0rٍذتث ك ٍؿّادار ةٕد )

 ٍـئٕيیث ازحَاؾی، اؾحَاد، كلادارم، يیگ ةؼجؼ، ٕٓادارافواژگان کهیری: 
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 ضػَ کيی و کیفی ورزش و جسةیث ةرٌی در ىرارس اضحان زٌجانىّاٌع جّ

 جتار ضیف پٍاُی عِتاٌی

 داِكگاق زِسافگؼكق ؾًٕـ كرزقی  اؿحادیار 
E-mail: jabar_021@yahoo.com 

 

 چکیره کّجاه

اِساـ ایُ پژكٓف  ٓغؼ از اِساـ ایُ پژكٓف ةؼرؿی ٍٕاِؽ جٕؿؿْ کَی ك کیمی كرزش ك جؼةیث ةغِی در ٍغارس اؿحاف زِساف ةٕد. ركش

ِمؼ از آِٔا ةا اؿحمادق از زغكؿ ٍٕرگاف ةْ مٕرت  242ٍؿًٌ كرزش اؿحاف زِساف ةٕد کْ  650جٕمیمی پیَایكی ةٕد. زاٍؿْ آٍارم پژكٓف قاٍى 

ٓام ٍؼجتط ةا جنادلی ةْ ؾّٕاف َِِْٕ پژكٓف اِحعاب قغِغ. اةؽار پژكٓف پؼؿكّاٍْ ام ٍضون ؿاظحْ ةٕد کْ ةا ٍعايؿْ ٍتاِی ِؼؼم ك پیكیّْ 

ِمؼ از اؿاجیغ ؾًٕـ كرزقی پؾ از ةضخ  12ٍٕاِؽ ك چايف ٓام كرزش داِف إٍٓزم ظؼاصی قغق ةٕد. ركایی مٕرم ك ٍضحٕایی پؼؿكّاٍْ ةٕؿیًْ 

ادق از پؼؿكّاٍْ در ةیُ َِِْٕ پژكٓف ةا اؿحم 30ك جتادؿ ِؼؼ ٍٕرد جاییغ هؼار گؼلث. پایام پؼؿكّاٍْ ِیؽ در یک ٍعايؿْ ٍوغٍاجی ك جٕزیؽ 

ٍٕرد جاییغ هؼار گؼلث. از آزٍٕف آٍارم لؼیغٍُ زٔث رجتْ ةّغم ٍٕاِؽ جٕؿؿْ کَی ك کیمی كرزش ك  93/0آزٍٕف آيمام کؼكِتاخ ك ةا ضؼیب 

جؼةیث ةغِی در ٍغارس اؿحاف زِساف اؿحمادق قغ. جضًیى دادق ٓا ِكاف داد ٍَٔحؼیُ ٍٕاِؽ جٕؿؿْ كرزش داِف إٍٓزم در اؿحاف زِساف ةْ 

داِف جسؼةی ٍؿًَاف كرزش ك جؼةیث ةغِی، ٍیؽاف ةٕدزْ كرزش ك جؼةیث ةغِی در ٍغارس، کَیث لضام كرزقی ٍغارس، دیغگاق ٍغیؼاف ك  جؼجیب

ٍؿًَاف ؿایؼ دركس ِـتث ةْ کالس كرزش ك جؼةیث ةغِی، داِف ِؼؼم ٍؿًَاف كرزش ك جؼةیث ةغِی، جسٔیؽات كرزقی ٍغارس ك کیمیث 

. جٕزْ ةْ ٍٕاِؽ ٍػکٕر ٍی جٕاِغ ةْ ٍغیؼاف، ٍؿًَاف كرزش ك کًیْ ٍـئٕالف در زٔث جٕؿؿْ کَی ك کیمی لضآام كرزقی ٍغارس ٍی ةاقغ

 كرزش ك جؼةیث ةغِی در ٍغارس اؿحاف زِساف کَک َِایغ.

 كرزش، جؼةیث ةغِی، ٍغارس، زِسافواژگان کهیری: 
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 چکیره ةهٍر

  ىلرىَ

ٍوعؽ ٓؼ ةْ ةیاف دیگؼ َْٓ الؼاد در  .يیث ٓام كرزقی ةؼام ؾَٕـ ٍؼدـ الزـ، ٍمیغ ك ارزقَّغ اؿثایُ كاهؿیث کاٍالن پػیؼلحْ قغق اؿث کْ لؿا

(. ةعف ةؽرگی از زاٍؿْ 1393)ظًسی،  اط ةاقّغكةایغ ةْ لؿايیحٔایی ةپؼدازِغ جا دارام زـٌ ؿايٌ ك ركصیْ ام قاد ك ةاِ غؿّی کْ ةاقّ

ؿاؿ را جكکیى ٍی دٓغ )ؿايّاٍْ آٍارم  21جا  6دٓغ کْ جوؼیتا ٍضغكدق ؿّی الؼاد درمغ( را داِف إٍٓزاف جكکیى ٍی  35/16کكٕرٍاف )

ك چّاِچْ ةحٕاف ایُ ظیى ؾؼیٌ زاٍؿْ را ةْ درؿحی در ٍـیؼ كرزش ك لؿايیث ةغِی ٍغیؼیث َِٕد، ٍی جٕاف ةْ ةٔتٕد زِغگی آجی ( 1394کكٕر، 

دركف ك ةیؼكف ٍضیط إٍٓزقی، در جکَیى لؼایّغم إٍٓزش ك پؼكرش آِٔا ٍمیغ  آِاف ِیؽ اٍیغكار ةٕد. قؼکث داِف إٍٓزاف در لؿايیحٔام كرزقی

را ةٕدق ك ةاؾخ پیكؼلث جضنیًی ك ؾوًی آِاف ظٕآغ قغ ك از ظؼؼ دیگؼ ِیؽ ٍی جٕاِغ زٍیّْ پیكؼلث دیگؼ ؿعٕح كرزش را لؼآٌ َِٕدق ك الؼاد 

مٕرت پػیؼد ك ؾٕاٍى ك ٍٕاِؽ پیف ركم ایُ ُ زٍیّْ پژكٓف ٓایی م اؿث کْ در ایةْ ؿٕم ؿتک زِغگی لؿاؿ ؿٕؽ َِایغ. ةّاةؼایُ ضؼكر

 .ش از كرزش ٍٕرد ةؼرؿی هؼار گیؼدؿع

 روش جحلیق

ِمؼ از آِٔا ةا اؿحمادق از  242ٍؿًٌ كرزش اؿحاف زِساف ةٕد کْ  650ركش اِساـ ایُ پژكٓف جٕمیمی پیَایكی ةٕد. زاٍؿْ آٍارم پژكٓف قاٍى 

ْ ؾّٕاف َِِْٕ پژكٓف اِحعاب قغِغ. اةؽار پژكٓف پؼؿكّاٍْ ام ٍضون ؿاظحْ ةٕد کْ ٍضون ةا ٍعايؿْ ٍتاِی زغكؿ ٍٕرگاف ةْ مٕرت جنادلی ة

ِمؼ از  10ِؼؼم ك پیكیّْ ٓام ٍؼجتط ةا ٍٕاِؽ ك چايف ٓام كرزش داِف إٍٓزم ظؼاصی کؼدق ةٕد. ركایی مٕرم ك ٍضحٕایی پؼؿكّاٍْ ةٕؿیًْ 

پؼؿكّاٍْ در ةیُ  30ؼؼ ٍٕرد جاییغ هؼار گؼلث. پایام پؼؿكّاٍْ ِیؽ در یک ٍعايؿْ ٍوغٍاجی ك جٕزیؽ اؿاجیغ ؾًٕـ كرزقی پؾ از ةضخ ك جتادؿ ِ

ٍٕرد جاییغ هؼار گؼلث. از آزٍٕف آٍارم لؼیغٍُ زٔث رجتْ ةّغم ٍٕاِؽ جٕؿؿْ  93/0َِِْٕ پژكٓف ةا اؿحمادق از آزٍٕف آيمام کؼكِتاخ ك ةا ضؼیب 

 غارس اؿحاف زِساف اؿحمادق قغ.کَی ك کیمی كرزش ك جؼةیث ةغِی در ٍ

 

 ٌحایج

 ٕر کْ ٍكعل اؿثَٓاِعاؿحاف زِساف در زغكؿ قَارق یک ِكاف دادق قغق اؿث.  جٕؿؿْ کَی ك کیمی كرزش ك جؼةیث ةغِی در ٍغارس ٍٕاِؽ

 (. >p 05/0جماكت رجتْ ٍٕاِؽ ٍؿّادار ٍی ةاقغ )
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 ةحخ و ٌحیجَ گیسی

ام ةؼظٕردار اؿث. ةْ ديیى داقحُ ةغِی در ةیُ دركس إٍٓزقگآی ةؼام رؿیغف ةْ آغاؼ ِؼاـ إٍٓزش ك پؼكرش از زایگاق كیژقجؼةیث درس

جٕاِغ ةْ ؾّٕاف إٍٓزاف ٍی ٍآیث ؾًَی ك كیژگی ٍّضنؼ ةْ لؼد آف ك َٓچّیُ ةْ ؾًث ؿازگار ةٕدف ةا ِیازٓام لعؼم ك جَایالت ذاجی داِف

(. إٍٓزش 1،2012چاکؼاةٕرجی ك َٓکاراف) ؼدیگ، جؼةیث ك جؼةیث ؾٍَٕی ٍٕرد اؿحمادق هؼار ر ٍٕدؼ زٔث رؿیغف ةْ آغاؼ جؿًیٌام ةـیاكؿیًْ

ٓام ازؼایی ك ؾًَی آف ةْ مٕرت امٕيی اِساـ  إٍٓزاف دارد ك چّاِچْ ةؼِاٍْ جٕزٔی ةؼ داِف جؼةیث ةغِی در ٍغارس ادؼات جؼةیحی ك پؼكرقی هاةى

إٍٓزاف ظٕآغ داقث  پػیؼم اظالؽ در داِف ؽایی در زٔث رقغ ك جکاٍى زـَی، ذّٓی، ازحَاؾی، ركاِی، جوٕیث ركصیْ ك قکىقٕد، جأدیؼ ةـ

ٍی جٕاِغ ةْ ٍغیؼاف، ٍؿًَاف كرزش ك کًیْ ٍـئٕالف در زٔث جٕؿؿْ  جٕزْ ةْ ٍٕاِؽ قّاؿایی قغق در ایُ پژكٓف(. 1390)کارگؼ لؼد ك ِادریاف، 

در ٍغارس اؿحاف زِساف کَک َِایغ ك قؼایط الزـ زٔث دؿحیاةی ةْ َْٓ ٍؽایام كرزش جؿًیٌ ك جؼةیحی را  ةیث ةغِیکَی ك کیمی كرزش ك جؼ

 کْ ٍضوواف ٍػکٕر ةْ آف اقارق کؼدق اِغ را لؼآٌ َِایغ.
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 چکیره کّجاه

ازحَاؾی  -غؼ جضوین صاضؼ ةؼرؿی راةعْ كضؿیث اهحنادمازحَاؾی ةا آٍادگی زـَاِی ٓ -ارجتاط جّگاجّگ ٍیاف كضؿیث اهحنادمةا جٕزْ ةْ 

اؿث. َٓتـحگی ك ةْ ركش ٍیغاِی اِساـ قغق -ةا ٍیؽاف لؿايیث ةغِی داِكسٕیاف داِكگاق آزاد ةسّٕرد ٍی ةاقغ. ایُ جضوین از ِٕع جٕمیمی

ام ك ةا اؿحمادق از زغكؿ ْ ركش ظتوْةٕدِغ. صسٌ َِِْٕ ة 93-92زاٍؿْ آٍارم قاٍى کًیْ داِكسٕیاف ٍوعؽ کارقّاؿی در ؿاؿ جضنیًی

 -ٓام ٍضون ؿاظحْ كضؿیث اهحنادمٓا قاٍى پؼؿكّاٍْ ٍكعنات لؼدم، پؼؿكّاٍْآكرم دادقکؼزـی ٍٕرگاف جؿییُ قغ. اةؽار زَؽ

وى، كاریاِؾ یک ك ٍـحجی  ٓا از ركش آٍار جٕمیمی ك اؿحّتاظی )ضؼیب َٓتـحگی پیؼؿٕف ك اؿپیؼٍُ،ازحَاؾی ةٕد. ةؼام جسؽیْ ك جضًیى دادق

جؼیُ پیف دارم جؿییُ قغ. آزٍٕف رگؼؿیٕف ٍیؽاف درآٍغ ظإِادق ةْ جّٔایی هٕمچّغ ٍحقیؼق ك رگؼؿیٕف چّغگاِْ( اؿحمادق ك ؿعش ٍؿّی

ٍیؽاف  جٕاِغ، ٍحقیؼ ٍالؾ یؿّیدٓغ کْ ٍحقیؼ ؿعش جضنیالت پغر ٌٓ ٍیةاقغ، ةؿالكق در گاـ دكـ، آزٍٕف رگؼؿیٕف ِكاف ٍیکّّغق ٍیةیّی

ازحَاؾی، ٍیؽاف درآٍغ ظإِادق، ؿعش جضنیالت كايغیُ ك ظتوْ اهحنادم  -ِحایر جضوین، ةیُ كضؿیث اهحنادم ةغِی را ِیؽ جتییُ َِایغ.لؿايیث

ٕیحؼیُ دار ِكاف داد. آزٍٕف رگؼؿیٕف چّغگاِْ، ٍیؽاف درآٍغ ك جضنیالت پغر را ةؿّٕاف هةا ٍیؽاف لؿايیث ةغِی داِكسٕیاف راةعْ ٍذتث ٍؿّی

 ؾٕاٍى ةؼام پیف ةیّی ٍیؽاف لؿايیث ةغِی داِكسٕیاف، جؿییُ کؼد.

 ازحَاؾی، ٍیؽاف لؿايیث ةغِی، داِكسٕیاف -كضؿیث اهحنادمکهیری: گان واژ
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 SWOTججشیَ و جحهیم اضحساجژیک، ظساحی و اٌحذاب اضحساجژی ةا رویکسد 

 2، ضپیره عتاٌی*1نیال ةیساىی

 اؿی ارقغ ٍغیؼیث ةازاریاةی كرزقی داِكگاق گیالفداِكسٕم کارقّ -1

 داِكسٕم دکحؼم ٍغیؼیث كرزقی داِكگاق گیالف -2

E-mail: Leila.beirami@yahoo.com 

 

 چکیره کّجاه 

ك   در ایُ پژكٓف از جکّیک جسؽیْ اؿث. SWOTیکؼد ٓغؼ از ٍعايؿْ صاضؼ جسؽیْ ك جضًیى اؿحؼاجژیک، ظؼاصی ك اِحعاب اؿحؼاجژم ةا رك

ٓام  جؼیُ قاظلةؼام دؿحیاةی ةْ ٓغؼ پژكٓف اؿحمادق قغق اؿث. ةْ ایُ جؼجیب کْ اةحغا ةا اؿحمادق از جکّیک ديمی ٌٍٔ ANPجضًیى 

ْ گؼدیغق اؿث. ةا جٕزْ ةْ ٓغؼ ٍعايؿْ قّاؿائی قغق اؿث. ؿپؾ ٍؿیارٓا ك زیؼٍؿیارٓام قّاؿائی قغق در هايب یک ٍغؿ جضًیى قتکْ ارائ

پژكٓف ِعـث ةؼاؿاس ٍؿیارٓا ك زیؼ ٍؿیارٓام قّاؿائی قغق ةْ ظؼاصی ٍغؿ ٍّاؿب جضًیى قتکْ در ِؼـ الؽار ؿٕپؼ دؿیژف اهغاـ قغق اؿث. 

، كرزقکاراف ك داكراف ٓاِمؼ، اؾٌ از رئیؾ ك ٍؿاكِاف ادارق كرزش ك زٕاِاف اؿحاف گیالف، رئیؾ ٓیئث ٓام قٔؼؿحاف 58َِِْٕ آٍارم جضوین 

ِحایر پژكٓف صاضؼ ِكاف داد کْ  اِغ کْ ةْ ؾًث ٍضغكد ةٕدف زاٍؿة آٍارم، ةْ مٕرت کى قَار اِحعاب قغق ةٕدِغ.ام اؿحاف گیالف ةٕدقِعتْ

اؿحؼاجژم ایساد يیگ دك ك ، از ةیكحؼیُ آَیث ةؼظٕردار اؿث. ةؿغ از آف، 0.385اؿحؼاجژم جٕؿؿْ ٍغیؼیث ةازاریاةی در دك ك ٍیغاِی ةا كزف ِؼٍاؿ 

 .ٓام ؿّی در درزْ دكـ ك اؿحؼاجژم جٕؿؿْ صَایث ك پكحیتاِی ٍّاةؽ اِـاِی دك ك ٍیغاِی در درزْ ؿٕـ اكيٕیث هؼار داردٍیغاِی در َْٓ ردق

 SWOTدك ك ٍیغاِی، جسؽیْ ك جضًیى اؿحؼاجژیک، ٍغؿ واژگان کهیری: 
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 رزش ُيگاٌی عِس زاُرانظساحی و جرویً اضحساجژی ُای جّضػَ و

 رضا دوضحکاىی

 داِكسٕم دکحؼم جعننی، ٍغیؼیث كرزقی ، آزاد ِسك آةاد.

E-mail: Doostkam94@gmail.com  

 

 

 چکیره

جقییؼ ك جضٕالت ٍضیعی کْ در صاؿ قحاب زیادم ةْ ظٕد گؼلحْ، جنَیَات ؿازٍاِی را ةـیار پیچیغق کؼدق اؿث؛ ةّاةؼایُ يؽكـ ةْ کارگیؼم 

زاٍؽ ةؼام ٍٕازْ قغف ةا ایُ ٍـائى ةیكحؼ از گػقحْ ًٍَٕس ٍی قٕد. ةؼِاٍْ ریؽم ؾًَیاجی یکی از ازؽام امًی ٍغیؼیث اؿحؼاجژیک  ةؼِاٍْ ام

اؿث. پژكٓف صاضؼ ةا ٓغؼ ظؼاصی ك جغكیُ ةؼِاٍْ م اؿحؼاجژیک جٕؿؿْ كرزش َٓگاِی در زآغاف ةٕد. زاٍؿْ آٍارم ایُ پژكٓف را اؿاجیغ 

 50ق، ٍؼةیاف جضنیى کؼدق، كرزقکاراف جضنیى کؼدق، لارغ ايحضنیالف ك داِكسٕیاف کارقّاؿی جؼةیث ةغِیکْ ٍسَٕع آف ٓا جؼةیث ةغِی داِكگا

ِمؼ ةٕدِغ کْ ةْ ؾًث ٍضغكدیث زاٍؿْ آٍارم، َِِْٕ ةْ مٕرت کى قَار اِحعاب قغ. اةؽار زَؽ آكرم دادق ٓا، پؼؿكّاٍْ ٍضون ؿاظحْ ةٕد کْ 

ؿٕاؿ در  32( جاییغ گؼدیغ. پؼؿكّاٍْ قاٍى 9/0اؿاجیغ ماصب ِؼؼ ك پایایی آف ةا اؿحمادق از ركش آيمام کؼكِتاخ ) ركایی آف جٕؿط چّغ جُ از

زٍیّْ ةؼرؿی ِواط هٕت، ضؿك، لؼمث ك جٔغیغٓام كرزش َٓگاِی قٔؼ زآغاف ةٕد. ةؼام جسؽیْ ك جضًیى دادق ٓا از آٍار جٕمیمی ك اؿحّتاظی 

ٍوٕيْ جٔیْ قغ کْ ؾتارجّغ از:  5ا ك آزٍٕف لؼیغٍُ اؿحمادق قغ ك چكٌ اِغاز كرزش َٓگاِی قٔؼ زآغاف در قاٍى آزٍٕف ٍوایـْ ٍیاِگیُ ٓ

ِوعْ  10ِوعْ ضؿك ك  6آغاؼ کًی، کَی، کیمی،ةًّغ ٍغت ك ٍإٍریث. ةؼظتن ِحایر پژكٓف، كرزش َٓگاِی قٔؼ زآغاف در ةؿغ دركِی دارام 

ٍٕرد لؼمث ٍی ةاقغ کْ زایگاق كرزش َٓگاِی قٔؼ زآغاف را در ٍغؿ ؿٕات، در ٍّعوْ  9جٔغیغ ك  ٍٕرد 7هٕت اؿث ك در ةؿغ ةیؼكِی دارام 

WT ،هؼار داد کْ ؿازٍاف را ٍستٕر ةْ گؼلحُ صايث جغالؿی ةْ ظٕد ٍی کّغ. در پایاف ةا جٕزْ ةْ ٍٕهؿیث هؼار گیؼم ایُ قٔؼ در ٍغؿ ؿٕات

 ٍی قٕد. اهغاـ ةْ جغكیّاؿحؼاجژم ٓام ٍحّاؿب ك هاةى ازؼا

 

 ةؼِاٍْ ریؽم اؿحؼاجژیک، كرزش َٓگاِی، ٍغیؼیث. واژگان کهیری:
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 ضازی اىاکً ورزعی عِس جتسیش ةسای اضحفاده جاٌتازان و ىػهّنیً ةسرضی وضػیث ىٍاضب

 2، ىِری ُيث جّ*1غهی ةسیظ  

 کارقّاس ارقغ ٍغیؼیث كرزقی داِكگاق جتؼیؽ-1

 اق اركٍیْکاقّاؿی ارقغ ٍغیؼیث كرزقی داِكگ-2

 چکیره

آكرم جضوین صاضؼ از ِؼؼ ٓغؼ، کارةؼدم، از ِؼؼ ركش جٕمیمی ك از ِٕع پیَایكی ةٕد کْ ةْ مٕرت ٍوعؿی اِساـ گؼلث؛ ك از ِؼؼ ِٕع زَؽ

 ٓام زاٍؿْ ٍٕرد ِؼؼ ةٕد ك ةْ ديیى ٍضغكدیثؿازم جَاٍی ؿايُٓا ٍیغاِی اؿث. ةا جٕزْ ةْ ٓغؼ پژكٓف کْ جٕمیك كضؿیث ٍّاؿبدادق

قغ؛ ةْ ؾّٕاف َِِْٕ جضوین در ِؼؼ گؼلحْ قغ. در ایُ جضوین گؼدآكرم ؿايُ كرزقی ٍی 39جؿغاد زاٍؿْ آٍارم، جَاـ زاٍؿْ آٍارم کْ قاٍى 

ٓام كرزقی ؿؼپٕقیغق ؿازم در ؿايُٓا ةْ قکى ٍیغاِی اِساـ قغق اؿث ك از چک يیـث ٍضون ؿاظحْ ةؼام ةؼرؿی كضؿیث ٍّاؿبدادق

ٓام زَؿیث قّاظحی َِِْٕ ٍٕرد ةؼرؿی قاٍى جاریط اصغاث، جاریط ٍؼٍث، ِٕع ٍايکیث، زّـیث، عف اكؿ ةْ جٕمیك كیژگیدر ة اؿحمادق قغ.

گیؼم کؼدِغ؛ ؿازم را اِغازقٓا ك ؾّاكیُ چک يیـث کْ ٍّاؿبؿُ، ؿاةوْ ققًی، رقحْ جضنیًی ك . . .  ؿپؾ در ةعف دكـ ةْ جٕمیك ؿؤاؿ

ٓام كرزقی قٔؼ جتؼیؽ ةا ؿازم ؿايُٓام ٍٕرد ٍعايؿْ ِكاف داد؛ کْ كضؿیث ٍّاؿبؿازم کًیْ ؿايُّاؿبکًی كضؿیث ٍ ِحایر پؼداظحْ قغ.

-ٓام ٍّاؿبایُ ٍعايؿْ ةْ ٓغایث ةؼِاٍْجؼ از ٍحٕؿط ةٕدق ك از كضؿیث ٍعًٕةی ةؼظٕردار ِیـث. َٓچّیُ ( اٍحیاز در صغ پایی448/0ٍُیاِگیُ)

ك ٍـئٕالف  کّغ ك ٍغیؼافٓام اؿحاِغارد کَک ٍیٓا ك دؿحٕرايؿَىا جٕمیك كػایك ك لؼآٌ کؼدف ةؼِاٍْؿازم اٍاکُ كرزقی قٔؼ جتؼیؽ َٓؼاق ة

کارگیؼم آف، ؿازم اٍاکُ كرزقی ك ٍكکالت ِاقی از ؾغـ كزٕد آف آقّا ظٕآغ کؼد؛ جا ةحٕاِّغ ةا ةْكرزقی قٔؼ جتؼیؽ را ةا ركِغ ٍّاؿب

ؿازم لضآام كرزقی را ةْ صغاهى ؿًٕؿ ك زاِتاز ك ؿایؼ الؼاد لؼآٌ ك كضؿیث ٍّاؿبٍضیعی اٍُ ةؼام كرزقکاراف ك جَاقاچیاف ٍ

  جؼ کّّغ.اؿحاِغاردٓام ٍٕزٕد ِؽدیک

 

                                                                             ؿازم، اٍاکُ كرزقی ،زاِتازاف ك ٍؿًٕيیُ ، قٔؼ جتؼیؽ  ٍّاؿب واژگان  کهیری:
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 ةسرضی جحهیم رفحگی عغهی ىػهيان جسةیث ةرٌی عِس اُس

  *2غهی ةسیظ، 1ىِری ُيث جّ

 کاقّاؿی ارقغ ٍغیؼیث كرزقی داِكگاق اركٍیْ-1

 کارقّاس ارقغ ٍغیؼیث كرزقی داِكگاق جتؼیؽ-2

 
 چکیره

ةاقغ. ركش پژكٓف صاضؼ جٕمیمی ػ جضًیًی از گی ققًی ٍؿًَاف جؼةیث ةغِی قٔؼؿحاف آؼ ٍیجضوین ةؼرؿی كضؿیث جضًیى رلحایُ  ٓغؼ از 

پؼدازد؛ در زٍؼق جضویوات َٓتـحگی ِیؽ اٍا چٕف ةْ ةؼرؿی ارجتاط ةیُ ٍحقیؼٓام دٍٕگؼالیک ةا جضًیى رلحگی ققًی ِیؽ ٍی ِٕع ٍوعؿی اؿث

ةاقغ. کْ ِمؼ ٍی 52ةْ جؿغاد  1394اف جؼةیث ةغِی ٍؼد ك زف قٔؼؿحاف آؼ در ؿاؿزاٍؿْ آٍارم ایُ پژكٓف قاٍى جَاٍی ٍؿًَ گیؼد.هؼار ٍی

ٓام ِاهل جؿغاد ِٔایی ِاٍِْاٍْ ك صػؼ جؿغادم از پؼؿفةا اؿحمادق از ركش َِِْٕ گیؼم جَاـ قَارم ةٕدق ك ةْ ديیى ؾغـ ةؼگكث چّغ پؼؿف

ٍادق ك ؿْ  22ةاقغ. کْ قاٍى ( ٍی1981اٍْ اؿحاِغارد جضًیى رلحگی ققًی ٍـًف)ِٓا پؼؿفةاقغ. اةؽار گؼدآكرم دادقِمؼ ٍی 48َِِْٕ آٍارم 

ِاٍْ زیؼ ٍٕيمْ اؿث کْ ؾتارجّغ از: ظـحگی ؾاظمی، قعنیث زدایی ك لوغاف ٍٕلویث لؼدم، َٓچّیُ ركایی مٕرم ك ٍضحٕایی ایُ پؼؿف

ةْ دؿث آٍغ. ةؼام جسؽیْ ك جضًیى  752/0ق از ضؼیب آيمام کؼكِتاخجٕؿط چّغ جُ از اؿاجیغ ٍغیؼیث كرزقی ٍٕرد جاییغ ك پایایی آف ةا اؿحماد

 ٍـحوى اؿحمادق قغ. tام ك جک َِِْٕ tِحایر صامى از ایُ پژكٓف از آزٍٕف کًَٕگؼكؼ اؿَیؼِٕؼ، ضؼیب َٓتـحگی پیؼؿٕف ك آزٍٕف

ؼق پاییّی ٓـحّغ ةْ ایُ ٍؿّی کْ كضؿیث ظـحگی ِحایر ِكاف داد کْ ٍؿًَاف جؼةیث ةغِی قٔؼؿحاف آؼ در ٍٕيمْ ظـحگی ٓیساِی دارام َِ   

ٓام ٍـط قعنیث ك ؾغـ ٍٕلویث لؼدم دارام َِؼق ةاالیی ٓـحّغ؛ ةْ ایُ ٍؿّی کْ ٓا در كضؿیث ٍعًٕةی هؼار دارد. كيی در ٍٕيمْؾاظمی آف

ًیى رلحگی ققًی ٍؿًَاف جؼةیث ٍؿًَاف جؼةیث ةغِی قٔؼؿحاف آؼ در كضؿیث ِاٍعًٕةی ٓـحّغ. َٓچّیُ ةیُ ٍحقیؼٓام دٍٕگؼالیک ك جض

ةغِی ارجتاط ٍذتث ك ٍؿّادارم كزٕد ِغاقث. ِحایر ایُ جضوین ةْ ٍغیؼاف إٍٓزش ك پؼكرش قٔؼؿحاف آؼ ِكاف ٍی دٓغ کْ ةؼام پیكگیؼم از 

  ریؽم ك جَٔیغات الزـ ةْ ؾَى آكرِغ.ٓایی ةؼِاٍْلؼؿٕدگی ققًی ٍؿًَاف جؼةیث ةغِی در چْ زٍیّْ

 

 ةغِیجضًیى رلحگی، ٍـط قعنیث، ظـحگی ؾاظمی، ؾغـ ٍٕلویث لؼدم، ٍؿًَاف جؼةیثواژگان کهیری: 
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 جأدیس جتهیغات ةسٌر ورزعی آدیراس ةس جصيیو ةَ دسیر ورزعکاران و غیسورزعکاران 

 4، صفیَ اةساُیيی3، ىِحا اضکٍررٌژاد 2، فاظيَ غتروی  *1حّریَ دُلاٌپّری

 ریؽم كرزقی، داِكگاق اركٍیْؼم ٍغیؼیث ك ةؼِاٍْداِكسٕرم دکح -1

 اؿحادیار ٍغیؼیث كرزقی، داِكگاق جتؼیؽ -2

 قّاؿی كرزقی، داِكگاق جتؼیؽاؿحادیار ركاف -3

 کارقّاس ارقغ رلحار صؼکحی، داِكگاق جتؼیؽ -3
E-mail: h.dehghanpouri@gmail.com 

 

 چکیره کّجاه

ِغ كرزقی آدیغاس ةؼ جنَیٌ ةْ ظؼیغ كرزقکاراف ك فیؼكرزقکاراف اؿث. جضوین صاضؼ ٓغؼ پژكٓف صاضؼ ةؼرؿی جأدیؼ جتًیقات ةؼ

-ِمؼ  10ٍّغ ةْ ٍارؾ آدیغاس، كرزقکار ؾالهِْمؼ فیؼ 10ٍّغ، ِمؼ كرزقکار ؾالهْ 10ِمؼ از داِكسٕیاف ) 40م آٍارم کارةؼدم اؿث. َِِْٕ

ؿاظحْ ةٕد کْ م ٍضوناةؽار گؼدآكرم اظالؾات پؼؿكّاٍْغ ةْ ٍارؾ آدیغاس( ةٕد. ٍّؾالهْكرزقکار فیؼِمؼ فیؼ 10ٍّغ ك ؾالهْكرزقکار فیؼ

م ادؼ ؛ ك ةؼام پؼؿكّا972/0ٍْدیغگاق لؼد ِـتث ةْ ةؼِغ ٍٕرد ؾالهْ ةؼاةؼ م پؼؿكّاٍْپایایی آف، ةا اؿحمادق از ضؼیب آيمام کؼكِتاخ ةؼام 

از آٍار اؿحّتاظی  اِساـ گؼلث؛ spss19الؽار ٓا، ةا اؿحمادق از ِؼـجضًیى دادقكةْ دؿث آٍغ. جسؽیْ 969/0جتًیـ ةؼ جنَیٌ ةْ ظؼیغ ةؼاةؼ 

-یالحْٓام جضوین اؿحمادق قغ. ةؼام ةؼرؿی لؼضیْ زكزی tٓا ك از آزٍٕف ( زٔث آزٍٕف ِؼٍاؿ ةٕدف جٕزیؽ دادقk-sاؿَیؼِٕؼ ) -کًَٕگؼكؼ 

ٍّغ ك ٓام جتًیقاجی ك زٍاف پعف آگٔی جتًیقاجی در كرزقکار ؾالهْیقاجی، قیٕقکّّغگاف ةْ جتًیقات، كؿایى جتًجٕزْ ٍنؼؼٓا ِكاف داد، 

کّّغگاف دارم داقحّغ، اٍا جٕزْ ٍنؼؼ م جتًیقات الؽایف ٍؿّیم جتًیقات ِـتث ةْ هتى از ٍكآغقٍّغ در ةؿغ از ٍكآغقفیؼكرزقکار ؾالهْ

ٍّغ در هتى ك ٍّغ ك فیؼ كرزقکار فیؼؾالهْآگٔی جتًیقاجی در كرزقکار فیؼؾالهْ ٓام جتًیقاجی ك زٍاف پعفةْ جتًیقات، كؿایى جتًیقاجی، قیٕق

م داِف پایْ در کّّغق ك جٕؿؿْزاِتْ ك ةٔحؼ ِیازٓام ٍنؼؼم درؾ َْٓةا ایساد زٍیّْ دارم ِغاقث. م جتًیقات جماكت ٍؿّیةؿغ از ٍكآغق

اٍکاف جضون ك دؿحؼؿی ٓا جأدیؼ ةگػارد ك ار داد کْ در جنَیٌ ةْ ظؼیغ آفاظالؾاجی را در ذُٓ ٍكحؼم یا ٍعاظب هؼجٕاف ایُ صٕزق، ٍی

 کؼد. آغاؼ جتًیقاجی را در ةعف كرزش در کكٕر جـٔیى

 تبلیغات، بشًذ، تصوین بِ خشیذ، ٍسصضکاساىواژگان کهیری: 
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 چکیره ةهٍر

کّّغق جا صغ گیؼم ٍنؼؼ(. جنَی2011ٌك َٓکاراف،  2ث )زِيیٔاکّّغگاف اؿگیؼم ٍؼةٕط ةْ ظؼیغ ٍنؼؼٓغؼ ةازاریاةاف درؾ چگِٕگی جنَیٌ

م جأدیؼ جتًیقات ةؼ (. جضویوات ٍعحًمی در زٍی2012ّْك َٓکاراف،  3گیؼد )ِیالِـیجأدیؼ هؼار ٍیٓام هتى صالؼْ جضثزیادم جٕؿط جسؼةْ

اِغ، یک کًیپ جتًیقاجی ٍّاؿب، ٓا ِكاف دادقیر پژكٓف(؛ ِحا2011، 5، زٕؿی2011، 4یٕكاِیجنَیٌ ةْ ظؼیغ ٍكحؼیاف اِساـ گؼلحْ اؿث )گی

  (.2012، 6ؿازم کّغ )اُرزافٓام ةازاریاةی ظاص را ٍّاؿبکّّغق را درؾ ك پیاـٓام ظٕدآگاق ك ِاظٕدآگاق ٍنؼؼجٕاِغ اِغیكْةٔحؼ ٍی

گیؼم ةؼام ظؼیغ ٍكحؼیاف ِیؽ ةؼِغ كرزقی در جنَیٌ م جتًیقاتاٍا آیا كاهؿان ایُ ادؼگػارم در ةؼِغٓام كرزقی ٌٓ كزٕد دارد؟ ك آیا ٍكآغق

-ٍّغ ك فیؼؾالهٍْؤدؼ اؿث؟ ٓغؼ در ایُ پژكٓف ةؼرؿی ادؼگػارم جتًیقات ةؼِغ كرزقی ةؼ جنَیٌ ةْ ظؼیغ كرزقکاراف ك فیؼكرزقکاراف ؾالهْ

 ٍّغ ةْ ةؼِغ آدیغاس اؿث. 

 روش جحلیق

ةعف جكکیى قغق  3از ةاقغ. پؼؿكّاٍْ ام ك ِیؽ پؼؿكّاٍْ ٍیٓا، ٍعايؿات کحاةعاِْادقاةؽار گؼدآكرم دایُ جضوین از ِؼؼ ٓغؼ کارةؼدم اؿث. 

م دیغگاق لؼد ِـتث ةْ ةؼِغ ٍٕرد ؾالهْ ؿاظحْم ٍضونِاٍْپؼؿفقٕد. ةعف دكـ قّاظحی را قاٍى ٍیم زَؿیثاؿث. ةعف اكؿ پؼؿكّاٍْ

ٓام کّّغگاف ةْ جتًیقات، ؾاٍى كؿایى جتًیقاجی، ؾاٍى قیٕق)ٍیؽاف جٕزْ ٍنؼؼٍؤيمْ  4ؿئٕاؿ در هايب  26م جتًیقات، قاٍى هتى از ٍكآغق

ٍّغ ةْ م کًیپ جتًیقاجی ؾالهْقِٕغگاف، هتى از ٍكآغقدٓغ کْ آزٍٕفجتًیقاجی ك ؾاٍى زٍاف پعف آگٔی جتًیقاجی( ةٕد. ایُ ٍؼصًْ ِكاف ٍی

م کًیپ جتًیقاجی ةؼِغ كرزقی م ةؿغم ٍكآغقدیغاس را دارِغ یا ِْ؟ ٍؼصًْکْ آیا هنغ ظؼیغ ةا ٍارؾ آةؼِغ آدیغاس ٓـحّغ یا ِْ؟ ك ایُ

ٍؤيمْ )ٍیؽاف جٕزْ  4ؿئٕاؿ در هايب  26م ادؼ جتًیـ ةؼ جنَیٌ ةْ ظؼیغ قاٍى ؿاظحْم ٍضونِاٍْآدیغاس جٕؿط الؼاد ةٕد. ةعف ؿٕـ، پؼؿف

( ةٕد. ایُ ٍؼصًْ جؼزیش ةؼِغ ك تًیقاجی ك ؾاٍى زٍاف پعف آگٔی جتًیقاجیٓام جکّّغگاف ةْ جتًیقات، ؾاٍى كؿایى جتًیقاجی، ؾاٍى قیٕقٍنؼؼ

. ةؼام کـب اظَیّاف از ركایی دٓغم لیًٌ جتًیقاجی را از ظؼین پؼؿكّاٍْ ٍٕرد ةؼرؿی ك ارزیاةی هؼار ٍیجنَیٌ ةْ ظؼیغ، پؾ از ٍكآغق

عْ ةْ ؾّٕاف ٍؿیارم ةؼام اؾحتار پؼؿیغق قغ؛ پؾ از دریالث ك اؾَاؿ ِؼؼ در ایُ صیٓام ٍٕرد اؿحمادق، ِؼؼ اؿاجیغ ماصبٍضحٕایی پؼؿكّاٍْ

م ٍضاؿتْ قغ، ةؼام پؼؿكّاٍْ 7ِؼؼات ایكاف، از ركایی ٍضحٕا اظَیّاف صامى قغ. پایایی پؼؿكّاٍْ ِیؽ ةا اؿحمادق از ركش آيمام کؼكِتاخ

م آٍارم ةْ دؿث آٍغ. زاٍؿْ 969/0جتًیـ ةؼ جنَیٌ ةْ ظؼیغ ةؼاةؼ  م ادؼك ةؼام پؼؿكّاٍْ 972/0دیغگاق لؼد ِـتث ةْ ةؼِغ ٍٕرد ؾالهْ ةؼاةؼ 

م آٍارم اِحعاب قغق ةا جٕزْ ةْ َِِْٕةٕد. ٍّغاف ةْ ٍارؾ آدیغاس ؾالهٍّْغاف ك فیؼداِكسٕیاف داِكگاق جتؼیؽ قاٍى ؾالهْم جضوین، کًیْ

م آٍارم ةغكف جٕزْ م کًیپ جتًیقاجی ٓـث، َِِْٕاق ةا ٍكآغقم پژكٓف )در ٍتاِی ِؼؼم ٍؼةٕط ةْ ایُ ٍٕضٕع کْ، پؼؿكّاٍْ َٓؼپیكیّْ

-ؾالهِْمؼ كرزقکار فیؼ 10ٍّغ، م آٍارم، كرزقکار ؾالهِْمؼ از زاٍؿْ 10ِمؼ ةٕد.  40ِمؼ ِتٕد(؛ صغكد  50جؼ از م آٍارم ةیفةْ صسٌ زاٍؿْ

ٓا، ةا اؿحمادق از جضًیى دادقك جسؽیْ  .ٍّغ ةْ ٍارؾ آدیغاس ةٕدِغهِْمؼ فیؼكرزقکار فیؼؾال 10ٍّغ ك در ِٔایث ِمؼ فیؼكرزقکار ؾالهْ 10ٍّغ، 

ٓام پؼاکّغگی م قاظلٓام ظاـ، ظؼاصی زغكؿ، جٕزیؽ لؼاكاِی ك ٍضاؿتْةّغم َِؼقاز آٍار جٕمیمی ةؼام ظتوْ اِساـ گؼلث؛ 16spssالؽار ِؼـ

ٓام جضوین ةؼام ةؼرؿی لؼضیْ زكزی tٓا ك از آزٍٕف اؿ ةٕدف جٕزیؽ دادق( زٔث آزٍٕف ِؼk-sٍ) 8اؿَیؼِٕؼ -ك از آٍار اؿحّتاظی کًَٕگؼكؼ 

 اؿحمادق قغ.

 ٌحایج

هٌذ ٍ غیشٍسصضکاس ّاي تبلیغاتي ٍ صهاى پخص آگْي تبلیغاتي دس ٍسصضکاس ػالقِکٌٌذگاى بِ تبلیغات، ٍسایل تبلیغاتي، ضیَُتَجِ هصشفّا ًطاى داد، یافتِ

کٌٌذگاى بِ تبلیغات، ٍسایل تبلیغاتي، داسي داضتٌذ، اها تَجِ هصشف ي تبلیغات افضایص هؼٌيتبلیغات ًسبت بِ قبل اص هطاّذُي هٌذ دس بؼذ اص هطاّذُػالقِ

                                                           
2
 . Zeliha 

3
 . Nilanthi 

4
 . Giovanni 

5
 . José 

6
 . Orzan 

7
  .Cronbach's alpha 

8
  .One- Sample Kolmogrove- Smirnov Test 
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ي داس ي تبلیغات تفاٍت هؼٌيهٌذ دس قبل ٍ بؼذ اص هطاّذُهٌذ ٍ غیش ٍسصضکاس غیشػالقِّاي تبلیغاتي ٍ صهاى پخص آگْي تبلیغاتي دس ٍسصضکاس غیشػالقِضیَُ

  ًذاضت.

 ةحخ و ٌحیجَ گیسی

هٌظَس تَسؼِ ٍ گستشش آى دس فشد تشیي ٍ هؤثشتشیي ػٌاصشي کِ هَجب کاسا بَدى پیًَذ ٍسصش ٍ اقتصاد ضذُ است، هَضَع تبلیغ است کِ ایي اهش بِاص هْن
اي است کِ تحت تأثیش آى گًَِکاال ٍ یا خذهت، بِ ٍیژُ دس باصاسیابي ٍ فشٍشي اقتصاد، بِگیشد. ّواٌّگي ایي هفَْم دس ػشصِیا افکاس ػوَهي صَست هي

بٌابشایي (. 6831ّاي ضشطي تبذیل ضَد ٍ استؼذاد ٍ اهکاًات فشد سا بشاي خشیذ کاال یا خذهت افضایص دّذ )سجادي ٍ ّوکاساى، ّاي ػقالًي بِ ًگششًگشش
گیشي سا ًسبت بِ بایذ بتَاًین بْتشیي هَضغ ات ٍ استشاتژي تبلیغيدس تبلیغد، تَاى اظْاس کشّا هيّاي سایش پژٍّصبا تَجِ بِ ًتایج پژٍّص حاضش ٍ یافتِ

کٌٌذُ سا بِ طشص هٌاسب ٍ هؼقَلي هتقاػذ ساصین کِ چشا کاال یا خذهات هَسد تبلیغ اص دیگش کاالّا یا خذهات کٌٌذُ داضتِ باضین، بِ ایي هؼٌا کِ هصشفهصشف
جاًبِ ٍ بْتش ي دسك ّوِبا ایجاد صهیٌِبیٌي ٍ تحلیل کٌین ٍ کٌٌذُ ٍ یا هخاطب سا دس هَسد کاالي تبلیغي خَد پیصهطابِ بشتش است؛ بایذ بتَاًین تفکش هصشف

ّا تأثیش بگزاسد ٍ اطالػاتي سا دس رّي هطتشي یا هخاطب قشاس داد کِ دس تصوین بِ خشیذ آىتَاى ي داًص پایِ دس ایي حَصُ، هيکٌٌذُ ٍ تَسؼًِیاصّاي هصشف
 کشد. اهکاى تحقق ٍ دستشسي اّذاف تبلیغاتي سا دس بخص ٍسصش دس کطَس تسْیلًَِ، گایي
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 ه کّجاهچکیر

کّّغگاف ٍضنٕالت كرزقی اؿث. ركش  گیؼم ظؼیغ ٍنؼؼ ٓغؼ پژكٓف صاضؼ، ةؼرؿی ِوف ؾّامؼ آٍیعحْ ةازاریاةی كرزقی در جنَیٌ

کّّغگاف  ٓام ظؼیغاراف ك ٍنؼؼ قغق اؿث. چؼاکْ از ظؼین ةؼرؿی ِؼؼات ك دیغگاق مٕرت پیَایكی اِساـ جضًیًی اؿث کْ ةْ _پژكٓف جٕمیمی 

ِمؼ ةٕدق ةؼ اؿاس زغكؿ ٍٕرگاف ك ةْ ركش  377زاٍؿْ آٍارم ایُ پژكٓف قاٍى کًیْ كرزقکاراف اؿحاف کؼدؿحاف  مٕرت گؼلحْ اؿث.

( ةا ظیك پّر 1394ؿؤايی ٍضون ؿاظحْ ٍضؼـ زادق ك َٓکاراف ) 40گیؼم، پؼؿكّاٍْ  اِغ. اةؽار اِغازق قغق ام اِحعاب گیؼم جنادلی ظٕقْ َِِْٕ

ؾّنؼ ٍضنٕؿ، هیَث، جتًیقات، ٍکاف، کارکّاف،  7کٌ ك ظیًی کٌ( اؿث کْ ؾّامؼ جأدیؼگػار در ةازاریاةی را در  ام )ظیًی زیاد جا صغكدم، گؽیّْ

قغق اؿث. در ایُ  درمغ گؽارش 90قغق اؿث. ك پایایی آف از ظؼین ضؼیب آيمام کؼكِتاخ  ؿّسغ، اؿحمادق اٍکاِات، جسٔیؽات ك لؼآیّغ را ٍی

گیؼم  آٍغق از اةؽار اِغازق دؿث ٓام ةْ ٍّؼٕر جضًیى اؿحّتاظی دادق ك اؿحّتاظی اؿحمادق قغق اؿث ك ةْٓام آٍارم جٕمیمی  پژكٓف، از ركش

ٓا ك ةؼام  ٓا، آزٍٕف جی جک ٍحقیؼق ةؼام آزٍٕف لؼضیْ اؿَیؼِٕؼ ةؼام ةؼرؿی ِؼٍاؿ ةٕدف دادق –ٓام آٍارم: آزٍٕف کٕيَٕگؼكؼ  ركش

م جٕزیؽ، جؼكیر، هیَث ك  قغق اؿث. ِحایر ِكاف داد از دیغگاق الؼاد ٍٕردٍعايؿْ قغق چٔار ٍؤيمْ حْةّغم از آزٍٕف آٍارم لؼیغٍُ ةٔؼق گؼل اكيٕیث

 اِغ.  لؼكقّغگاف ٍضنٕالت كرزقی، ةیكحؼیُ ِوف را در ٍیؽاف جَایى ظؼیغ ٍضنٕالت كرزم داقحْ

 ر ظؼیغجنَیٌ گیؼم د، ةازاریاةی كرزقی، آٍیعحْ ةازاریاةی، رلحار ٍنؼؼ کّّغقواژگان کهیری: 
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  چکیره ةهٍر

  ىلرىَ

کّّغق کٕجاق ةٕد، جٕيیغکّّغق از ِیازٓا،  رك قغ ق اؿث. زٍاِی لامًْ جٕيیغکّّغق ك ٍنؼؼ ةا جضٕالت ةؾ قگؼلی ركةْ 21زٔاف در آؿحاِْ هؼف 

قغ اٍا در قؼایط اهحنادم کْ  س َِیکّّغق ٍعًؽ ةٕد ك ةْ كزٕد ةازاریاةی ك ٍغیؼیث ةازار ِیازم اصـا كرؿٕـ ٍنؼؼ ٓا، ؿالین، آداب ظٕاؿحْ

کّّغ ك در  کّّغ، زٔاِی جٕيیغ ٍی اِغ، زٔاِی لکؼ ٍی ٓام جسارم ظٕد کٕچک یالحْ ٓام ةؽرگ ٍؼزٓام ًٍی را ةؼام لؿايیث ةـیارم از قؼکث

کّّغق ةؼؿغ. ٍمٕٔـ  غکّّغق ةْ ٍنؼؼٓام ةازاریاةی زیادم ةایغ اِساـ قٕد جا کاال از جٕيی َِایّغ، لؿايیث ؿعش زٔاِی ٍضنٕالت ظٕد را جٕزیؽ ٍی

راةعْ آٍیعحْ ةازاریاةی ك  (.1390كکار در آیّغق کارایی ظٕد را از دؿث ظٕآّغ داد )جوی زادق، ٓام دیؼیُ کـب ایُ جضٕالت ایُ اؿث کْ ركش

ف آف ةـیار آؿاف اؿث. رؿايث كاهؿی کّّغق در ةازاریاةی پیچیغق ك رهاةحی لؿًی، کـب قٔؼت ك اؾحتار، ةـیار دقٕار ك از دؿث داد رلحار ٍنؼؼ

ٓاؿث. ٍضنٕؿ  ٓام ٍكحؼیاف ك ارائْ رآکارٓایی ةؼام جٕيیغ ٍضنٕالجی ٍحّاؿب ةا آف ِیازٓا ك ظٕاؿحْ كاصغٓام ةازاریاةی  درؾ ِیازٓا ك ظٕاؿحْ

ُ ٍضنٕؿ ةایغ در دؿحؼس ٍكحؼم هؼار گیؼد ٓام ظؼیغار ةاقغ. ای ةایغ ٍعاةن ةا ٍؽایام ٍٕرد اِحؼار ٍكحؼم ةاقغ. هیَث ةایغ ٍحّاؿب ةا جٕاِایی

کّّغگاف ةايوٕق از كزٕد چّیُ ٍضنٕيی ةاظتؼ قِٕغ. دركاهؽ  جا در ظؼیغ آف دچار ٍكکى ِكٕد ك درِٔایث جؼلیؿات الزـ اِساـ گیؼد جا ٍنؼؼ

کّحؼؿ زیادم دارد  عی کْ ؾٕاٍى فیؼهاةىکّحؼؿ در ٍضی ٍمٕٔـ آٍیعحْ ةازاریاةی، ٍـیؼ ؾًَکؼد ؿازٍاف را ةا اؿحمادق از یک ؿؼم ٍحقیؼٓام هاةى

( در ایُ زٍیّْ جضویوات اِغکی در ةعف ٍضنٕالت كرزقی مٕرت گؼلحْ اؿث زاليی 155:19979کّغ )ةّث، )ةازار ظارزی(، ٍكعل ٍی

م ك جأدیؼگػار اؿث. ( در جضوین ظٕد در ٍٕرد جأدیؼ ؾّامؼ آٍیعحْ ةازاریاةی ِكاف داد کْ جؼكیر لؼكش یکی از ؾاٍى کًیغ15:1392لؼآاِی )

( در جضویوكاف ةْ 10:1389( ةؼ جأدیؼ ؾٕاٍى کیمیث ك هیَث جأکیغ داقحّغ. کٕزق چیاف ك َٓکاراف )49:1394َٓچّیُ کكگؼك َٓکاراف )

يیگ ةؼجؼ ازِؼؼ  ٓایكاف ٍعًٕب ةٕدف ایُ ٍؤيمْ ٓار ك در پی در يیگ ةؼجؼ لٕجتاؿ ایؼاف پؼداظحّغ کْ یالحْ 7ٓام آٍیعحْ ةازاریاةی  ارزیاةی ٍؤيمْ

ام لٕجتاؿ در ٍوایـْ ةا کكٕرٓام ژاپُ ك کؼق  ِؼؼاف ِكاف داد اٍا در جضوین جّغِٕیؾ ك َٓکاراف در ٍٕرد ؾّنؼ هیَث در يیگ صؼلْ ماصب

( 1387کاراف )( ك ٍؿَارم ك 1387َٓٓا صاکی از اِـث ق ایُ ٍؤيمْ در زایگاق ٍعًٕةی هؼار ِغارد. ٍؿادم ) زّٕةی پؼداظحّغ کْ ِحایر ٍعايؿْ آف

یاف ِیؽ ةْ ةؼرؿی ؾٕاٍى آٍیعحْ ةازاریاةی پؼداظحّغ ك ٓؼدك ةؼٍٕدؼ ةٕدف ایُ ؾٕاٍى جأکیغ داقحّغ ك ٍؿادم ؾّنؼ هیَث را در کكٕر ِاٍعًٕب ة

ر جنَیٌ َِٕدق اؿث. ةا جٕزْ ةْ ٍعايؿات اِغؾ مٕرت گؼلحْ در ایُ زٍیّْ ك ضؼكرت ارجتاط ةا ٍكحؼیاف ك َٓچّیُ قّاؿایی ؾٕاٍى ٍؤدؼ د

ةاقّغ. يػا ةؼرؿی ؾٕاٍى ٍؤدؼ ةؼ جنَیٌ ظؼیغ كرزقکاراف در ظنٕص اِحعاب  ؾّٕاف ؾٕاٍى ٍٕلویث در ةازاریاةی ٍی کّّغگاف کْ ةْ ظؼیغ ٍنؼؼ

کّّغق در ةازار ٍكعل قٕد ك جٕيیغکّّغگاف ةا چكَی ةاز ٍضنٕيی را ؾؼضْ کّّغ کْ در جٕؿؿْ  کْ جَایالت ٍنؼؼ ظٕرم ٍضنٕالت كرزقی ةْ

ٓا ٍؤدؼ كاهؽ قٕد ةـیار ضؼكرم ك دارام آَیث اؿث؛ ةّاةؼایُ پژكٓف صاضؼ در زٔث یالحُ ِوف ؾّامؼ آٍیعحْ ةازاریاةی در  ازار آفة

 کّّغگاف ٍضنٕالت كرزقی، كرزقکاراف اؿحاف آذرةایساف فؼةی اؿث. گیؼم ظؼیغ ٍنؼؼ جنَیٌ

 روش جحلیق

مٕرت ٍیغاِی ازؼاقغق اؿث. زاٍؿْ آٍارم جضوین ایػُ  جضًیًی اؿث ك ةْ _جٕمیمی پژكٓف صاضؼ ازِؼؼ ٓغؼ، کارةؼدم اؿث ك ازيضاظ ركش 

اِغ.  قػغق ام اِحعاب گیؼم جنادلی ظٕقْ ِمؼ ةٕدق ةؼ اؿاس زغكؿ ٍٕرگاف ك ةْ ركش َِِْٕ 377پژكٓف قاٍى کًیْ كرزقکاراف اؿحاف کؼدؿحاف 

ام )ظیًی زیاد جا صغكدم، کٌ ك ظیًػی  ( ةا ظیك پّر گؽی1394َّْٓکاراف )ؿؤايی ٍضون ؿاظحْ ٍضؼـ زادق ك  40گیؼم، پؼؿكّاٍْ  اةؽار اِغازق

ؿػّسغ،  ؾّنؼ ٍضنٕؿ، هیَث، جتًیقات، ٍکاف، کارکّاف، اٍکاِات، جسٔیػؽات ك لؼآیّػغ را ٍی 7کٌ( اؿث کْ ؾّامؼ جأدیؼگػار در ةازاریاةی را در 

ٓػا از آزٍػٕف  ٍّؼٕر جضًیػى اؿػحّتاظی دادق قػغق اؿػث. ةػْ غ گؽارشدرمػ 90قغق اؿث؛ ك پایایی آف از ظؼین ضؼیب آيمام کؼكِتػاخ  اؿحمادق

                                                           
11.Katler 
12.Bent 
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ةّػغم از آزٍػٕف آٍػارم  ٓا ك ةػؼام اكيٕیث ٓا، آزٍٕف جی جک ٍحقیؼق ةؼام آزٍٕف لؼضػیْ اؿَیؼِٕؼ ةؼام ةؼرؿی ِؼٍاؿ ةٕدف دادق –کٕيَٕگؼكؼ 

 قغق اؿث. ةٔؼق گؼلحْ 16الؽار اس پی اس اس كرژف  لؼیغٍُ ةا کَک ِؼـ

 ٌحایج

درمغ آف را زف ٓا جكکیى دادق اِغ. یالحْ ٓام جضوین  44درمغ آف ٍؼدٓا ك  56ِمؼ ٍی ةاقغ کْ  377اد الؼاد قؼکث کّّغق در ایُ پژكٓف جؿغ

صاکی از آف اؿث کْ جَاٍی ٍحقییؼٓام ؾّامؼ آٍیعحْ ةازاریاةی در ایساد جَایى ةْ ظؼیغ ازٍضنٕالت كرزقی ِوف دارد. ةا جٕزْ ةْ آزٍٕف 

ةّغم ؾّامؼ آٍیعحْ ةازاریاةی ٍؤدؼ در ظؼیغ ٍضنٕالت كرزقی اؿحاف کؼدؿحاف ِكاف داد از دیغگاق  ایر صامًْ در ظنٕص اكيٕیثلؼیغٍُ، ِح

 .الؼاد ٍٕردٍعايؿْ ةْ جؼجیب اكيٕیث ؾّامؼ جٕزیؽ، هیَث، جؼكیر ، لؼكقّغگاف، لؼایّغ، کیمیث ك اٍکاِات هؼار دارِغ

 

 ةحخ و ٌحیجَ گیسی

جٕاف ِحیسْ گؼلث کْ از دیغگاق الؼاد ٍٕردٍعايؿْ  گؼلحْ اؿث، ٍی ك ٍعاةوث ِحایر آف ةا جضویواجی کْ در ایُ زٍیّْ اِساـ ٓام جضوین از یالحْ

م جٕزیؽ، جؼكیر، هیَث ك لؼكقّغگاف ٍضنٕالت كرزقی ةیكحؼیُ ِوف را در ٍیؽاف جَایى ةْ ظؼیغ از ٍضنٕالت كرزقی  قغق چٔار ٍؤيمْ

(، اهیي هقیوي 6831(، کطگش ٍ ّوکاساى )6836(، ساغش سفیؼي )3161(، تَهاس ٍ ّوکاساى )3168ٍ ّوکاساى )ّاي ٍیلسَى  یافتِداقحّغ؛ )

( ك در جضویواجی ٌٓ کْ جماكت كزٕد داقحْ اؿث اصحَاال (، ّوخَاًي داسد.6831(، هحشم صادُ ٍ ّوکاساى )6833(، کَصُ چیاى ٍ ّوکاساى )6833)

کّّغگاف  وْ ٍٕرد ِؼؼ ایُ اظحالؼ ةْ كزٕد آٍغق اؿث. ةّاةؼایُ ضَُ آِکْ جٕزْ جٕيیغکّّغگاف ك ؾؼضْةْ ديیى زاٍؿْ اِحعاب قغق ك یا ٍّع

ؾّٕاف اةؽارم ةؼام  اِغ ةْ قغق گؼدد کْ از ؾٕاٍى ٍؤدؼم کْ در ایُ جضوین ٍكعل کّیٌ، پیكّٔاد ٍی ٍضنٕالت كرزقی را ةْ ایُ ِحایر زًب ٍی

ٓام اضالی ةؼام آف دؿحْ از ؾٕاًٍی کْ  ةا جٕزیؽ ك جتًیقات ةاال اؿحمادق کؼدق ك از مؼؼ ٓؽیّْم ٍضنٕالت كرزقی  ةٔتٕد جٕيیغات ك ؾؼضْ

 .ٓا کٌ اؿث پؼٓیؽ کّّغ کّّغگاف ِغارِغ یا ادؼ آف جأدیؼم ةؼ جنَیٌ ظؼیغ ٍنؼؼ
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 در هؼف ةیـث ك یکٌ پیكؼلث لّاكرم ٍٕزب ٍی قٕد جا كهث اِـاف پیف از پیف آزاد گؼدد ك زٍاف ةیكحؼم را مؼؼ اكهات لؼافث ظٕد َِایغ.

گؼم ةْ ؾّٕاف یکی از ٍَٔحؼیُ مّایؽ جٕؿؿْ پایغار، لؼمث یؽرگ لؼّٓگی، ازحَاؾی ك اهحنادم ةؼام کالِكٔؼٓا از زًَْ قٔؼ اٍؼكزق گؼدق

اردةیى ةٕزٕد ٍی آكرد. ةؼاؿاس چّیُ كیژگی، اٍؼكزق گـحؼش لضآام ةاز زَؿی ك ایساد ٍؼاکؽ لؼافحی ك جمؼیضی ٍغرف یکی از آغاؼ ٌٍٔ 

ِكٔؼٓام زاٍؿْ در صٕزق گؽدقگؼم قٔؼم اؿث. جٕؿؿْ گؼدقگؼم قٔؼم ةا ارجوام اةؿاد کَی ك کیمی ةا صغاکذؼ ةؼِاٍْ ریؽاف ٍغیؼیث کال

ةازدق یکی از ٌٍٔ جؼیُ لؿايیث ٓام ؾَغق ٍغیؼیث ازؼایی قٔؼٓا در ؾنؼ صاضؼ ٍی ةاقغ. گؼدقگؼم ةْ ؾّٕاف یکی از ٍّاةؽ درآٍغ ك ایساد 

ؼام جٕؿؿْ اهحنادم ةاقغ.گؼدقگؼم ةعنٕص در زٍاِی کْ ؿٕد لؿايیث ٓام دیگؼ ةعف ٓام اقحقاؿ در ؿعش ٍضًی ٍی جٕاِغ رٓیالحی ة

یُ اهحنادم در صاؿ کآف ةاقغ، زایگؽیُ ٍّاؿتی ةؼام آِٔا ك رآتؼدم ةؼام جٕؿؿْ اؿث.ایُ ٍوايْ ةؼ جٕؿؿْ پایغار گؼدقگؼم جاکیغ دارد.در ا

ِْٕ ام اؿث کْ ضَُ پاؿط دادف ةْ ِیازٓام اهحنادم، ازحَاؾی، لؼّٓگی ك ضٕاةط دیغگاق جٕؿؿْ گؼدقگؼم ةا اؿحمادق از ٍّاةؽ ٍٕزٕد ةْ گ

هإِِی زاٍؿْ ك اِحؼارات گؼدقگؼاف ةحٕاف كصغت ك یکپارچگی، ٕٓیث لؼّٓگی، ؿالٍث ٍضیط زیـث،جؿادؿ اهحنادم ك رلاق ٍؼدـ ٍضًی را 

آف ك ٍٕاِؽ ك رآکارٓام ایساد مّؿث گؼدقگؼم پایغار ٍی  جأٍیُ کؼد.ایُ ٍوايْ ضَُ جضًیى كضؿیث مّؿث گؼدقگؼم ةْ ِوف،کارکؼدٓام

 پؼدازد.

 اكهات لؼافث، ةؼِاٍْ ریؽم، جٕؿؿْ پایغار، گؼدقگؼم قٔؼم: واژگان کهیری
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کٍٍرگان  ىصسف ىلایطَ ةسٌرُای ىحصّالت ورزعی ایسان در ركاةث ةا ةسٌرُای ىػسوف دارجی از دیرگاه

 ةی ىحصّالت ورزعی اضحان آذرةایجان غس

 ضػیره فحاح ىررس 

 کارقّاس ارقغ ٍغیؼیث كرزقی داِكگاق اركٍیْ

E-mail: saeedeh_fm9@yahoo.com 

 

 چکیره کّجاه

کّّغگاف ٍضنٕالت كرزقی  ٍنؼؼ ةؼِغٓام ٍضنٕالت كرزقی ایؼاف در رهاةث ةا ةؼِغٓام ٍؿؼكؼ زٔاِی از دیغگاق ٓغؼ پژكٓف صاضؼ، ٍوایـْ

قغق اؿث. چؼاکْ از ظؼین ةؼرؿی ِؼؼات ك  مٕرت پیَایكی اِساـ جضًیًی اؿث کْ ةْ _ژكٓف جٕمیمی اؿحاف آذرةایساف فؼةی اؿث. ركش پ

ِمؼ  400کّّغگاف مٕرت گؼلحْ اؿث. زاٍؿْ آٍارم ایُ پژكٓف قاٍى کًیْ كرزقکاراف اؿحاف آذرةایساف فؼةی   ٓام ظؼیغاراف ك ٍنؼؼ دیغگاق

ؿؤايی كیـی ك اکتؼم  36گیؼم، پؼؿكّاٍْ  اِغ. اةؽار اِغازق قغق ام اِحعاب نادلی ظٕقْگیؼم ج ةٕدق ةؼ اؿاس زغكؿ ٍٕرگاف ك ةْ ركش َِِْٕ

ةعف  کیمیث ةؼِغ، هیَث ةؼِغ، قٔؼت ةؼِغ، آگآی از ةؼِغ ك  5ام )ظیًی زیاد جا صغكدم، کٌ ك ظیًی کٌ( اؿث کْ  ( ةا ظیك پّر گؽی1393ّْ)

درمغ  90قغق اؿث. ك پایایی آف از ظؼین ضؼیب آيمام کؼكِتاخ  ّسغ، اؿحمادقؿ ظؼح ك زیتایی ةؼِغٓام كرزقی ك داظًی ك ظارزی را ٍی

ٓام  ٍّؼٕر جضًیى اؿحّتاظی دادق ٓام آٍارم جٕمیمی ك اؿحّتاظی اؿحمادق قغق اؿث ك ةْ قغق اؿث. در ایُ پژكٓف، از ركش گؽارش

ٓا، آزٍٕف جی جک ٍحقیؼق ةؼام  ٕؼ ةؼام ةؼرؿی ِؼٍاؿ ةٕدف دادقاؿَیؼِ –ٓام آٍارم: آزٍٕف کٕيَٕگؼكؼ  گیؼم ركش آٍغق از اةؽار اِغازق دؿث ةْ

قغق اؿث.  ةؼاؿاس ِحایر صامى از جضوین از الؼاد ٍعايؿْ قغق، ٍی جٕاف ِحیسْ گؼلث کْ در ةیكحؼ قاظل ٓام  ٓا ةٔؼق گؼلحْ آزٍٕف لؼضیْ

ِواط هٕت ةؼِغٓام ظارزی ك ايگٕةؼدارم از آف ٓا ةاجٕزْ ةْ ٍٕرد ةؼرؿی ةؼِغٓام ظارزی از كضؿیث ٍّاؿتحؼم ةؼظٕردار ةٕدِغ . ةّاةؼایُ ةایغ 

 ةؼاؿاس ِیاز ٍنؼؼ کّّغگاف در زٔث پیكؼلث ٍعًٕب ةؼِغٓام داظًی گاـ ةؼداریٌ

 

 کیمیث، هیَث، قٔؼت، آگآی از ةؼِغ، ظؼح ك زیتاییواژگان کهیری: 
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 جّضػَ آب درىاٌی و جّریطو درىاٌی ةسرضی غّاىم ىّدس ةس ارجلای جّریطو ةا ىرادهَ ظتیػث و جأکیر ةس

 4، ٌطسیً غشیشیان کًِ 3،  ىیسحطً ضیرغاىسی2، ىاریَ غاعّری *1 عيص غفاری

 قَؾ فمارم، داِكسٕم دکحؼم ٍغیؼیث كرزقی-1

 داِكسٕم دکحؼم ٍغیؼیث كرزقی، داِكگاق اركٍیٍْاریْ ؾاقٕرم، -2

 ٍیؼصـُ ؿیغؾاٍؼم، اؿحاد ٍغیؼیث كرزقی داِكگاق اركٍیْ-3

 ِـؼیُ ؾؽیؽیاف کُٔ، اؿحادیار ٍغیؼیث كرزقی داِكگاق ٍضون اردةیًی-4

E-mail: mariyehashouri@yahoo.com 

 

 چکیره کّجاه

ؿمؼ در ظتیؿث ك ٌٓ اهاٍث در آف ك ٍإِٔس قغف ةا آف در ؿاظحُ ركح اِـاف ةـیار جأدیؼگػارؿث . اٍؼكزق ةا مّؿحی قغف کكٕرٓا ك ةؼكز 

ِـاف ٓا، ةضخ جٕریـٌ درٍاِی یکی از ةعف ٓام رك ةْ رقغ مّؿث گؼدقگؼم در زٔاف ك ایؼاف ةْ قَار ٍی دردٓام ٍعحًك در ركح ك ةغف ا

ایؼاف از  آیغ، ةا ایُ كزٕد در کكٕرٍاف ایُ دفغفْ كزٕد دارد کْ آیا ایُ ةعف از جٕریـث درکكٕر ٍا ةْ قکٕلایی ٍی رؿغ یا لؼإٍش ٍی قٕد؟

کكٕر ةؼجؼ زٔاف اؿث كيی از ةازار جٕریـٌ ؿَٔی قاظل ِتؼدق اؿث  10ٕا ك ٍؿَارم ةاؿحاِی زؽء ِؼؼ زاذةْ ٓام گؼدقگؼم ،ظتیؿث، آب ك ٓ

ایُ در صايی اؿث کْ از جٕریـٌ درٍاِی ةْ ؾّٕاف مّؿث ؿٕـ زٔاف ِاٍتؼدق ٍی قٕد.ایُ ٍوايْ ؿؿی ةؼ آف دارد  جا ةا ركش جضًیى ٍضحٕا ك 

دق از زاذةْ ٓام ظتیؿی در زٔث ایساد لضآام ٍّاؿب از يضاظ ٍؿَارم ك ِكاف دادف ٍؤيمْ اؿحّاد ةْ ٍعايؿات کحاةعاِْ ام ةْ ِوف ٍٕدؼاؿحما

ٓغؼ از ایُ  ٓام درٍاِی در ایُ لضآا ك ةازجاب صؾ ٍکاف ك ایساد آراٍف در زٔث  زػب جٕریـث ك ةؼاِگیعحُ ؾؽـ ؿمؼ گؼدقگؼاف ةپؼدازد.

ؿث ، ٍؿَارم ك ظًن ايَاف ٓام قٔؼم ةؼزـحْ ةا اؿحمادق از زاذةْ ٓام ظتیؿی، در ةحٕاف ةا جًمین ّٓؼ، مّ ٍوايْ ارائْ رآکارٓایی اؿث کْ

 راؿحام صؾ ظاظؼق ك اٍّیث ك آراٍف ِؼؼگاق ٓام ديچـتی را ةؼام ٍـالؼیُ ایساد کّغ ك آف ٓا را ةؼا جأٍى ةیكحؼ در آف لضا دؾٕت کّغ .

 

 .جٕریـٌ درٍاِی، صؾ ٍکاف، آراٍف ، ايَاف واژگان کهیری:
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ارجتاط ةیً راُتسدُای ىریسیث جػارض ىریسان ةا غرانث ضازىاٌی از دیرگاه کارکٍان اداره کم ورزش و جّاٌان 

 اضحان اردةیم

 3، ىِراد ٌيازی  2، ایّب فسیری  *رضا ةذغی ىغِرنّ 

 داِكسٕم دکحؼم داِكگاق آزاد كاصغ ؾًٕـ ك جضویوات جٔؼاف -1

 كاصغ اردةیىداِكسٕم دکحؼم داِكگاق آزاد  -2

 داِكسٕم دکحؼم داِكگاق آزاد كاصغ اردةیى -3
E-mail: rbt.hebtt@yahoo.com 

 

 چکیره کّجاه :

اف ٓغؼ از ازؼام ایُ جضوین ةؼرؿی ارجتاط ةیُ رآتؼدٓام ٍغیؼیث جؿارض ٍغیؼاف ةا ؾغايث ؿازٍاِی از دیغگاق کارکّاف ادارق کى كرزش ك زٕاِ

ك ةْ مٕرت ٍیغاِی اِساـ قغق اؿث. در ایُ جضوین کًیْ کارکّاف ادارق کى  میمی ك از ِٕع َٓتـحگی اؿثاؿحاف اردةیى ةٕد. ركش جضوین، جٕ

(.  در ایُ پژكٓف از ؿْ پؼؿف =85N=nِمؼ ةٕد) 85كرزش ك زٕاِاف اؿحاف اردةیى ةؿّٕاف زاٍؿْ م آٍارم در ِؼؼ گؼلحْ قغ کْ جؿغاد آف ٓا 

( ةْ ؾّٕاف 1996( ك پؼؿف ِاٍْ رآتؼدٓام ٍغیؼیث جؿارض پٕجّاـ ك كیًـٕف  )1998ٍٕرٍُ ) ِاٍْ زَؿیث قّاؿی، ؾغايث ؿازٍاِی ِیٕٔؼ ك

ك ةؼام پؼؿكّاٍْ رآتؼدٓام ٍغیؼیث جؿارض  81/0اةؽار پژكٓف اؿحمادق قغق اؿث. ضؼیب آيمام کؼكِتاخ ةؼام پؼؿكّاٍْ ؾغايث ؿازٍاِی ةؼاةؼ 

 ةْ دؿث آٍغ. 79/0ةؼاةؼ 

ةیُ رآتؼد َٓکارم ةا ؾغايث ؿازٍاِی ك اةؿاد آف )ركیْ ام، جٕزیؿی ك ٍؼاكدق ام( ارجتاط ٍذتث ٍؿّادارم اؿث کْ  ِحایر یالحْ ٓا ةیاِگؼ ایُ

ْ ةْ ِحایر كزٕد دارد. ةیُ رآتؼد ٍنايضْ ةا ؾغايث ؿازٍاِی ك اةؿاد آف )ركیْ ام، جٕزیؿی ك ٍؼاكدق ام( ارجتاط ٍذتث ٍؿّادارم كزٕد دارد. ةا جٕز

 مث کْ جٕزْ ةْ رآتؼد ٍنايضْ ك َٓکارم ك اةؿاد آِٔا از ؿٕم ٍغیؼاف ٍی جٕاِغ ةاؾخ ایساد ؾغايث ؿازٍاِی گؼدد.جضوین ٍی جٕاف گ

 

 رآتؼدٓام ٍغیؼیث جؿارض، ؾغايث ؿازٍاِی، ادارق کى كرزش ك زٕاِاف ، رلحار ؿازٍاِی ، ٍغیؼ كرزقی .واژگان کهیری: 
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 ی ةا ىّفلیث عغهی در ةیً ىػهيیً جسةیث ةرٌی دوره ىحّضعَ اضحان اردةیمراةعَ ةیً وجران کاری و جّ ضازىاٌ

 ، زُسا ضپِسی 2  درضی دىیسچی ، ىِیً رحیيی *1رضا ةذغی ىغِرنّ

 داِكسٕم دکحؼم ٍغیؼیث كرزقی ، ؾًٕـ ك جضویوات جٔؼاف -1

 داِكسٕم دکحؼم ٍغیؼیث كرزقی ، داِكگاق آزاد كاصغ اردةیى -2

 ؼیث كرزقی ، داِكگاق آزاد كاصغ اردةیى. داِكسٕم دکحؼم ٍغی3
E-mail: rbt.hebtt@yahoo.com 

 

 چکیره 

ٓغؼ از اِساـ ایُ پژكٓف، ةؼرؿی ارجتاط ةیُ كزغاف کارم ك زٕ ؿازٍاِی ةا ٍٕلویث ققًی در ةیُ ٍؿًَیُ جؼةیث ةغِی دكرق ٍحٕؿعْ اؿحاف 

ت ٍیغاِی زَؽ آكرم گؼدیغ. زاٍؿْ آٍارم ایُ پژكٓف را کًیْ ٍؿًَیُ ایُ جضوین از ِٕع َٓتـحگی اؿث ك اظالؾات آف ةْ مٕراردةیى ةٕد. 

در ٍغارس ٍحٕؿعْ ایُ اؿحاف ٍكقٕؿ ةْ جغریؾ ك کْ جؿغاد آِٔا  1394 – 1395جؼةیث ةغِی دكرق ٍحٕؿعْ اؿحاف اردةیى کْ در ؿاؿ جضنیًی 

ؼ ٍؼد ةٕدِغ. ةؼام زَؽ آكرم دادق ٓام جضوین از پؼؿكّاٍْ ِم 215ِمؼ زف ك  110ِمؼ ةٕدِغ جكکیى ٍی دادِغ. از ایُ جؿغاد  325ظتن گؽارش 

( اؿحمادق قغ. یالحْ ٓام جضوین ِكاف داد کْ 2002م، زٕ ؿازٍاِی ك ٍٕلویث ققًی)ایّغر ةیحؽف ك لٕؿحؼ،رٓام كیژگی ٓام لؼدم، كزغاف کا

راةعْ ٍؿّی دارم كزٕد دارد.  P<0.01ك  r=0.422ةیُ كزغاف کارم ك ٍٕلویث ققًی ٍؿًَیُ كرزش دكرق ٍحٕؿعْ اؿحاف اردةیى در ؿعش 

راةعْ ٍؿّی دارم  P<0.05ك r=0.307در ؿعش   َٓچّیُ ةیُ زٕ ؿازٍاِی ك ٍٕلویث ققًی ٍؿًَیُ كرزش دكرق ٍحٕؿعْ اؿحاف اردةیى

 كزٕد دارد.

 كزغاف کارم،زٕ ؿازٍاِی،ٍٕلویث ققًی کهیری:واژگان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                    مذیریت ي تروامٍ ریسی يرزضیمذیریت ي تروامٍ ریسی يرزضی

  

  

 كیث ىریسان ادارات جسةیث ةرٌی و رؤضای ُیات ُای ورزعی اضحان ُيرانراةعَ فسٍُگ ضازىاٌی ةا ىیشان دال

  2، غالم رضا اةساُیيی  *1ىّضی غترانتاكی

 داِكسٕم دکحؼم ٍغیؼیث كرزقی ، داِكگاق آزاد كاصغ ؾًٕـ ك جضویوات جٔؼاف -1

 کارقّاس ارقغ جؼةیث ةغِی ، پیاـ ِٕر جٔؼاف . -2
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 چکیره کّجاه

اٍؼكزق قّاظث لؼّٓگ ؿازٍاِی ةؼام ٍغیؼاف آَیث صیاجی دارد چٕف لؼّٓگ یا زٕ صاکٌ ةؼ ؿازٍاف ٍتیُ قیٕق زِغگی ؿازٍاف اؿث . جضوین 

پؼدازد. ٓغؼ کًی ایُ جضوین ةؼرؿی راةعْ ةیُ ةؼظی ٍٕيمْ صاضؼ ةْ راةعْ لؼّٓگ ؿازٍاِی ةا ٍیؽاف ظالهیث ٍغیؼاف ادارات جؼةیث ةغِی ٍی 

ٓام لؼّٓگ ؿازٍاِی ةا ٍیؽاف ظالهیث ٍغیؼاف جؼةیث ةغِی در ؿازٍاف ٓام كرزقی ٍی ةاقغ. ِٕع ك ركش ایُ پژكٓف پیَایكی اؿث ك ؿؿی 

یث جؿییُ گؼدد .ةؼام جؿییُ َٓتـحگی قغق اؿث کْ در آف ٍٕيمْ ٓام دق گاِْ لؼّٓگ ؿازٍاِی جٕمیك قٕد كٍیؽاف َٓتـحگی آف ةا ظاله

ةیُ لؼّٓگ ؿازٍاِی ك ظالهیث از ضؼیب َٓتـحگی اؿپیؼٍُ اؿحمادق قغق ك ةؼام جؿییُ َٓتـحگی جک جک ؾٕاٍى لؼّٓگ ؿازٍاِی ةا 

ؼةیث ةغِی ِمؼ ٍی ةاقغ کْ ٍغیؼاف ج 84ظالهیث از ضؼیب َٓتـحگی اؿپؼٍُ كپیؼؿٕف اؿحمادق قغق اؿث .زاٍؿْ آٍارم ایُ جضوین ةؼاةؼ 

اؿحاف َٓغاف را جكکیى ٍی دّٓغ .اةؽار ٍٕرد اؿحمادق در ایُ جضوین ؾتارت اؿث از پؼؿكّاٍْ لؼّٓگ ؿازٍاِی اؿحیمُ پی راةیّؽ كپؼؿكّاٍْ 

ارد ظالهیث رِغ ؿیپ. یالحْ ٓام جضوین ِكاف داد ةیُ لؼّٓگ ك ظالهیث ٍغیؼاف ادارات جؼةیث ةغِی اؿحاف َٓغاف، راةعْ ٍؿّی دارم كزٕد ِغ

 .اٍا قاظل ٓام  صَایث ، اِـساـ ك پاداش ةا ظالهیث َٓتـحگی ٍذتث ك ٍؿّی دارم دارد .

  لؼّٓگ ؿازٍاِی ،ظالهیث ،ٍغیؼاف جؼةیث ةغِی واژه ُای کهیری :
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 چکیره ةهٍر : 

ٍاف ٍتیُ قیٕق زِغگی ؿازٍاف اؿث .در زٕ اٍؼكزق قّاظث لؼّٓگ ؿازٍاِی ةؼام ٍغیؼاف آَیث صیاجی دارد چٕف لؼّٓگ یا زٕ صاکٌ ةؼ ؿاز

ٍی  صاکٌ ةؼ ؿازٍاف کْ الؼاد در آف لؿايیث ٍی کّّغ جا ةحٕاِّغ ةْ آغاؼ ؿازٍاف زاٍؽ ؾَى ةپٕقاِّغ. ةْ َٓیُ ديیى داِكَّغاف ٍغیؼیث ةیاف

صاضؼ ةْ راةعْ لؼّٓگ ؿازٍاِی ةا  دارِغ کْ اؿاؿی جؼیُ كػیمْ ٍغیؼیث قکى دٓی ك ٓغایث ارزش ٓام اؿاؿی لؼّٓگ ؿازٍاِی اؿث . جضوین

ٍیؽاف ظالهیث ٍغیؼاف ادارات جؼةیث ةغِی ٍی پؼدازد. ٓغؼ کًی ایُ جضوین ةؼرؿی راةعْ ةیُ ةؼظی ٍٕيمْ ٓام لؼّٓگ ؿازٍاِی ةا ٍیؽاف 

ی ةا ظالهیث ٍی ظالهیث ٍغیؼاف جؼةیث ةغِی در ؿازٍاف ٓام كرزقی ٍی ةاقغ.ك آغاؼ كیژق آف ةؼرؿی جک جک ٍٕيمْ ٓام لؼّٓگ ؿازٍاِ

ةاقغ . ِٕع ك ركش ایُ پژكٓف پیَایكی اؿث ك ؿؿی قغق اؿث کْ در آف ٍٕيمْ ٓام دق گاِْ لؼّٓگ ؿازٍاِی جٕمیك قٕد كٍیؽاف َٓتـحگی 

آف ةا ظالهیث جؿییُ گؼدد .ةؼام جؿییُ َٓتـحگی ةیُ لؼّٓگ ؿازٍاِی ك ظالهیث از ضؼیب َٓتـحگی اؿپیؼٍُ اؿحمادق قغق ك ةؼام جؿییُ 

تـحگی جک جک ؾٕاٍى لؼّٓگ ؿازٍاِی ةا ظالهیث از ضؼیب َٓتـحگی اؿپؼٍُ كپیؼؿٕف اؿحمادق قغق اؿث .زاٍؿْ آٍارم ایُ جضوین ةؼاةؼ َٓ

ِمؼ ٍی ةاقغ کْ ٍغیؼاف جؼةیث ةغِی اؿحاف ٍازِغراف را جكکیى ٍی دّٓغ .اةؽار ٍٕرد اؿحمادق در ایُ جضوین ؾتارت اؿث از پؼؿكّاٍْ  84

ؿحیمُ پی راةیّؽ كپؼؿكّاٍْ ظالهیث رِغ ؿیپ. پؾ از جکَیى پؼؿكّاٍْ ٓا جٕؿط ٍغیؼاف،اظالؾات ٍٕرد جسؽیْ ك جضًیى هؼار لؼّٓگ ؿازٍاِی ا

ُ گؼلث . یالحْ ٓام جضوین ِكاف داد ةیُ لؼّٓگ ك ظالهیث ٍغیؼاف ادارات جؼةیث ةغِی اؿحاف ٍازِغراف، راةعْ ٍؿّی دارم كزٕد ِغارد. َٓچّی

اِی از هتیى: ِٕآكرم ،ریـک پػیؼم ، رٓتؼم ،کّحؼؿ ،ٕٓیث ، ؿازش ك ايگٕم ارجتاط ةا ظالهیث َٓتـحگی ٍذتث ك قاظل ٓام لؼّٓگ ؿازٍ

ٍؿّی دارم ِغارد .اٍا قاظل ٓام  صَایث ، اِـساـ ك پاداش ةا ظالهیث َٓتـحگی ٍذتث ك ٍؿّی دارم دارد .یالحْ ٓام جضوین ِكاف دادکْ 

 وْ کار ،زّـیث ،رقحْ جضنیًی،ؿعش جضنیالت( ةا لؼّٓگ ؿازٍاِی از ِؼؼ اٍارم ارجتاط كزٕد دارد .ةیُ كیژگی ٓام لؼدم ٍغیؼاف )ؿُ ،ؿاة

  ىلرىَ :

از آِسائی کْ لؼّٓگ ةْ ؾّٕاف لنى ٍكحؼؾ ك زٍیّْ ؿاز رلحار زٕاٍؽ ٍضحًك ةٕدق ك ٍؿیار ارزیاةی آِٔا ٍی ةاقغ ِوف ةـیار ٍَٔی را در 

ؼاؿث ك ایساد رقغ ك جؿايی ك ارجواء آف از ٍَٔحؼیُ كػایك دكيث ٍؼداف ٓؼ زاٍؿْ اؿث ) زؿمؼم ، هضاكت زٔاِی ایماء ٍی َِایغ ك صمغ كص

(  ك ةایغ در قکى گیؼم ؿاظحار آصاد زاٍؿْ کْ در دكراف کٕدکی اجماؽ ٍی الحغ ِوف ةّیادیُ ك اؿاؿی ایما َِایّغ ك در جؿًیٌ ك جؼةیث 1383

جا ةا جٕزْ ةْ ایساد یک ةـحؼ ٍّاؿب ِؼاـ ارزقی جٕؿط الؼاد کْ در ؿّیُ جَیؽ ك جكعیل در آف دكراف ٍَارؿث ك دهث الزـ ٍؿَٕؿ گؼدد 

کالی  اِساـ ٍی گیؼد دارام هٕاـ كدكاـ ةاقغ ك از جسَؽ ایُ دك زٍیّْ رلحار ٍّاؿب الؼاد قکى گیؼد ك ةْ جتؽ آف در ةؼهؼارم ارجتاظات از ةًٕغ

گـحؼدگی ارجتاظات، اظالؾات ٍٕرد ِیاز دریالث ك زاٍؿیث ك ٍاِؿیث آف ةاؾخ الؽایف جٕاف ك ( ك ةا جٕزْ ةْ  1384ةؼظٕر دار گؼدِغ) قساؾی ، 

جٕزْ  اِؼژم در الؼاد ك در ِٔایث ؿازٍاف ك زاٍؿْ گؼدد ك الؼاد از یک ِؼاـ ظٕد کّحؼيی ةٔؼق زٕیّغ ك آِچْ کْ در زٍیّْ لؼّٓگ الزـ اؿث ٍٕرد

جقییؼ در ِگؼش ك جقییؼ در رلحار لؼدم ك ِٔایحا جقییؼ در رلحار گؼكٓی یؿّی اجعاذ قیٕق ام در رلحار هؼار گیؼِغ َٓاِا جقییؼ در داِف کْ ٍّسؼ ةْ 

( . ةؼرؿی ٓا ك ٍعايؿات ِكاف ٍی دٓغ کْ ٍٕؿـات ك ادارات، لؼّٓگ ٓام ؿازٍاِی 1377کْ ٍٕرد پػیؼش گؼكق كاهؽ قٕد ٍی ةاقغ)آهایی، 

( . ٍا در  1374اِی از یک ةعف ةْ ةعف دیگؼ در َٓاف ؿازٍاف ٍحماكت ٍی ةاقغ)کاػَی ، ٍعحًمی دارِغ صحی  ةْ گِْٕ ام کْ لؼّٓگ ؿازٍ

ایُ پژكٓف ؿؿی داریٌ جا راةعْ ةیُ لؼّٓگ ؿازٍاِی ك ٍٕيمْ ٓام آف را ةا ظالهیث ٍوایـْ کّیٌ ك ٍكعل کّیٌ چْ راةعْ ةیُ ایُ  دك 

یُ ةؼظی ٍٕيمْ ٓام لؼّٓگ ؿازٍاِی ةا ٍیؽاف ظالهیث ٍغیؼاف جؼةیث ةغِی قاظل كزٕد دارد َٓچّیُ آغاؼ ٍا در ایُ جضوین ةؼرؿی راةعْ ة

 در ؿازٍاف ٓام كرزقی ٍی ةاقغ.ك آغاؼ كیژق جضوین ةؼرؿی جک جک ٍٕيمْ ٓام لؼّٓگ ؿازٍاِی ةا ظالهیث ٍی ةاقغ .

 

 روش جحلیق

اؿَیؼِٕؼ اؿحمادق قغق –ٓا از آزٍٕف کٕيَٕگؼاؼ َٓتـحگی کْ ةْ قکى پیَایكی ٍی ةاقغ. ةؼام ِؼٍاؿ ةٕدف ٍٕيمْ  –ایُ پژكٓف جٕمیمی 

اؿث . ةؼام جؿییُ َٓتـحگی ةیُ لؼّٓگ ؿازٍاِی ةا ظالهیث  ك َٓچّیُ ةؼام جؿییُ َٓتـحگی ةیُ جک جک  ٍٕيمْ ٓام لؼّٓگ ؿازٍاِی ةا 

 ظالهیث از ضؼیب َٓتـحگی اؿپیؼٍُ ك پیؼؿٕف اؿحمادق قغق اؿث .
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ف ٍغیؼاف جؼةیث ةغِی ك ٍؿاكِاف آِٔا در ادارق کى ك ادارات قٔؼؿحاف ٓام اؿحاف ٍازِغراف ك رؤؿام زاٍؿْ آٍارم ٍٕرد جضوین در ایُ پژكٓ

پؼؿكّاٍْ اهغاـ گؼدیغ کْ پؾ از کاٍى قغف ٍٕرد  84ٓئیث ٓام كرزقی اؿحاف ٍازِغراف ٍی ةاقغ . ةا ِٕزْ ةْ زاٍؿْ آٍارم ِـتث ةْ جٕزیؽ 

 .ةؼرؿی ك ارزقیاةی هؼار گؼلحّغ

ق گیؼرم : اةؽار ٍٕرد اؿحمادق در ایُ جضوین ؾتارت اؿث از پؼؿكّاٍْ لؼّٓگ ؿازٍاِی اؿحیمُ پی راةیّؽ كپؼؿكّاٍْ ظالهیث رِغ اةؽار اِغاز

 ؿیپ .

 ٍحقییؼ ٓام جضوین 

 ٍحقییؼ پیف ةیُ : ٍحقییؼ ٓام پیف ةیُ در ایُ جضوین لؼّٓگ ؿازٍاِی ، ؿعش جضنیالت ، ؿاةوْ ظغٍث ، ؿُ ك زّؾ ٍی ةاقغ کْ ٍضون

 ؿؿی دارد ارجتاط آِٔا را ةا ٍحقییؼ ٍالؾ ٍٕرد ةؼرؿی هؼار دٓغ .

ا ٍحقییؼ ٍالؾ : ٍحقییؼ ٍالؾ در ایُ جضوین ظالهیث ٍی ةاقغ کْ از ظؼین پؼؿكّاٍْ ٍٕرد ارزیاةی هؼار ٍی گیؼد ك ارجتاط ٍحقییؼ پیف ةیُ ة

 آف ٍٕرد ةؼرؿی هؼار ٍی گیؼد .

 

 

 

 

 ٌحایج

 ٓام كرزقی اؿحاف َٓغاف ةا ظالهیث ّٓگ ؿازٍاِی  ٍغیؼاف ادارات جؼةیث ةغِی ك ٓیات: ارجتاط ةیُ لؼ 1زغكؿ قَارق 

 ظالهیث آٍارق ٍحقیؼ

 لؼّٓگ ؿازٍاِی 

 112/0 ضؼیب َٓتـحگی اؿپیؼٍُ

 297/0 ؿعش ٍؿّادارم

 84 جؿغاد

دارم؛  لؼض جضوین رد ك لؼض ممؼ جاییغ ٍالصؼْ ٍی قٕد ةاجٕزْ ةْ ضؼایب َٓتـحگی اؿپیؼٍُ ك ؿعش ٍؿّا 1َٓاِعٕر کْ در زغكؿ قَارق  

ٓام كرزقی اؿحاف َٓغاف ةا ظالهیث آِاف ارجتاط ٍؿّی دار كزٕد  ٍی گؼدد. ةّاةؼایُ ةیُ لؼّٓگ ؿازٍاِی  ٍغیؼاف ادارات جؼةیث ةغِی ك ٓیات

 ِغارد. 

 ةا ظالهیثٓام كرزقی اؿحاف َٓغاف  : ارجتاط ةیُ پاداش ٍغیؼاف ادارات جؼةیث ةغِی ك ٓیات 2زغكؿ قَارق

 ظالهیث آٍارق ٍحقیؼ

 پاداش

 224/0 ضؼیب َٓتـحگی پیؼؿٕف

 039/0 ؿعش ٍؿّادارم

 84 جؿغاد

ٍالصؼْ ٍی قٕد ةاجٕزْ ةْ ضؼایب َٓتـحگی پیؼؿٕف  ك ؿعش ٍؿّادارم؛ لؼض ممؼ رد ك لؼض جضوین جاییغ  2َٓاِعٕر کْ در زغكؿ قَارق

ٓام كرزقی اؿحاف َٓغاف ةا ظالهیث آِاف ارجتاط ٍؿّی دار ك ٍـحویَی كزٕد  ةیث ةغِی ك ٓیاتٍی گؼدد. ةّاةؼایُ ةیُ پاداش ٍغیؼاف ادارات جؼ

 دارد. 
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 ةحخ و ٌحیجَ گیسی

 جضوین صاضؼ جضویوات هتًی ٍضون

 ةیُ لؼّٓگ ك ظالهیث ارجتاط ٍؿّا دارم كزٕد دارد . هٔؼٍاف جتؼیؽم

از ِؼؼ اك لؼّٓگ در زاٍؿْ ٍٕرد ِؼؼش در صغ ٍحٕؿط ك 

 در صغ پاییُ ٍی ةاقغ .  ظالهیث

ةیُ لؼّٓگ ك ظالهیث ارجتاط ٍؿّا دارم كزٕد 

ِغارد .لؼّٓگ ك ظالهیث در صغ ٍحٕؿط هؼار 

 دارِغ . 

ةیُ رٓیؼم ك ظالهیث ارجتاط ٍؿّا دارم كزٕد  ةیُ ؿتک رٓتؼم ةا ظالهیث ارجتاط ٍؿّا دارم كزٕد دارد .  ٓاقَیاف 

 ِغارد. 

لؼّٓگ ؿازٍاِی ةا   ةٔؼق كرم راةعْ  ةیُ ةؿضی از ٍٕيمْ ٓام ؾؽآةادم

 ٍؿّا دارم كزٕد دارد. 

ةیُ ةؿضی از ٍٕيمْ ٓام لؼّٓگ ؿازٍاِی ةا 

 ظالهیث ارجتاط ٍؿّا     دارم  كزٕد دارد 

ةیُ اِـساـ ك ظالهیث ارجتاط ٍؿّا دارم كزٕد  ةیُ رؿَیث ةا ظالهیث ارجتاط ٍؿّا دار ٍّمی كزٕد دارد .  پٕرآٍُ

 دارد .

ةیُ ؿیـحٌ پاداش ةا ظالهیث ارجتاط ٍؿّا دارم  یُ ٍیؽاف پاداش ةا ظالهیث ارجتاط ٍؿّا دارم كزٕد دارد. ة آقٕرم 

 كزٕد دارد . 

 

 ىٍاةع

 17-18(جؿؼیك ٓا ك ٍمٕٔـ لؼّٓگ ،ِكؼ آگْ ،چاپ اكؿ )كیؼاؿث دكـ(پائیؽ ص 1380آقٕرم ،د، ). 1

  26 – 22ك ؿازٍاف ٓا ،چاپ اكؿ ،جٔؼاف ،ِكؼ جؼٍْ ، ص (ظالهیث ك ِٕآكرم در اِـاف ٓا 1377. آهایی لیكاِی ،ت)2

 . 15(لؼّٓگ پیؼك ،لؼّٓگ پیكؼك ،قؼکث اِحكارات ؾًَی كلؼّٓگی،چاپ اكؿ جٔؼاف ص 1383. زؿمؼم ،ـ )3

 اف ( گؽارش ِٔایی ظؼح پژكٓكی ٍعايؿْ ك ةؼرؿی كضؽ ٍٕزٕد لؼّٓگ ؿازٍاِی ٍؼکؽ اظالؾات ك ٍغارؾ ؾًَی ایؼ1380) . پٕرآٍُ ، ب ،4

( ةؼرؿی ك جتییُ لؼّٓگ ؿازٍاِی اؾضایی ٓیات ؾًَی داِكکغق لّی كپؼدیؾ ؾًٕـ،ٍسًْ ؾًَی ك پژكٓكی 1384. قساؾی ،ـ . زیٕریار،ؼ ، )5

 .11لؼّٓگ ٍغیؼیث ؿاؿ ؿٕـ قَارق 

اف ِاٍْ کارقّاؿی ارقغ (راةعْ لؼّٓگ ؿازٍاِی ةا ةٔؼق كرم ٍغیؼاف جؼةیث ةغِی إٍٓزش ك پؼكرش ؿؼاؿؼ کكٕر .پای1379. ؾؽ آةادم ،ر )6

 داِكکغق جؼةیث ةغِی جٔؼاف 

(ارجتاط ةیُ لؼّٓگ ؿازٍاِی ك ظالهیث اؾضایی ٓیات ؾًَی گؼكق ٓام جؼةیث ةغِی  پایاف ِاٍْ کارقّاؿی ارقغك.ِكؼیْ 1384. جتؼیؽم ، ؽ ،  )7

 ؾًٕـ صؼکحی

لؼّٓگی ؿازٍاف .پایاف ِاٍْ کارقّاؿی ارقغ داِكگاق جؼةیث  (ظؼاصی ايگٕم ادؼ ةعكی ؿازٍاِی ةا جاکیغ ةؼ ٍؿیار ٓام1374. کاػَی ،ؾتاس)8

 ٍغرس .

 ( ةؼرؿی جادیؼ لؼّٓگ ؿازٍاِی ةؼ رضایث ققًی اؾضایی رؿَی ؿپاق پایاف ِاٍْ کارقّاؿی ارقغ داِكگاق جؼةیث ٍغرس .1378. ٓاقَیاف،ـ ، )9
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 ی عِسضحان گسىیُای ورزع ای در ةیً اغضای ُیئث ةسرضی راةعَ ةیً ُّش ىػٍّی و ادالق حسفَ

 3عِسام ىهکی،2 صيرةاعکّه اجیسنّ،1 غالىسضا اةساُیيی

 اردةیى. داِكگاق پیاـ ِٕر گؼٍی، داِكگاق جؼةیث ةغِی، گؼكق كرزقی، ٍغیؼیث ارقغ، کارقّاس داِكگاق، درس-1

 اردةیى. داِكگاق پیاـ ِٕر گؼٍی، داِكگاق جؼةیث ةغِی، گؼكق كرزقی، ٍغیؼیث ارقغ، کارقّاس داِكگاق، ٍغرس-2

 اردةیى ٍقاف، ؿٕار ةیًْ كاصغ داِكگاق پیاـ ِٕر صـاةغارم، گؼكق صـاةغارم، ارقغ، کارقّاس داِكگاق، ٍغرس-3

E-mail:Nazari1362mba@gmail.com 

 

 چکیره:

ٓا در الؼاد اؿث کْ از ٍعايؿات داظًی ك ظارزی در ایُ زٍیّْ  ث آفام، لٕایغ جوٕی ایُ پژكٓف در ٍٕرد جتییُ ٕٓش ٍؿّٕم ك اظالؽ صؼلْ 

ٓام كرزقی قٔؼؿحاف گؼٍی اؿث. ركش  ام اؾضام ٓیئث اؿحمادق قغق اؿث. ٓغؼ ایُ پژكٓف ةؼرؿی راةعْ ةیُ ٕٓش ٍؿّٕم ك اظالؽ صؼلْ

دّٓغ کْ ةؼ  ام كرزقی قٔؼؿحاف گؼٍی جكکیى ٍیٓ آٍارم ایُ پژكٓف را کًیْ اؾضام ٓیئث  ةاقغ. زاٍؿْ جضوین صاضؼ از ِٕع پیَایكی ٍی

ِمؼ ةْ دؿث آٍغ. اةؽار گؼدآكرم اظالؾات در ایُ جضوین پؼؿكّاٍْ ٕٓش ٍؿّٕم ك اظالؽ  185اؿاس لؼٍٕؿ کٕکؼاف جؿغاد َِِْٕ آٍارم 

ام راةعْ ٍـحویٌ  ك اظالؽ صؼلْ ام ةٕد. ِحایر ةا اؿحمادق از ركش ضؼیب َٓتـحگی پیؼؿٕف ِكاف دادِغ ةیُ اکذؼ ٍٕيمْ ٓام ٕٓش ٍؿّٕم صؼلْ

جٕاف ادؾا کؼد ؿازٍاف ةا آَیث دادف ةْ جوٕیث ٕٓش ٍؿّٕم کارکّاف ظٕد ك ةؼهؼارم كاصغٓایی زٔث جّؼیٌ ٍّكٕر  ك ٍؿّادارم كزٕد دارد. ٍی

 ٍاف ظٕد ةاقّغ.ٓام ةیكحؼم ةؼام ؿاز جٕاِّغ قآغ ٍٕلویث ام در ؿازٍاف ك کّحؼؿ ةؼ رؾایث ٍماد ایُ ٍّكٕرٓا، ٍی اظالؽ صؼلْ

 ام، ٓیئث ٓام كرزقی قٔؼؿحاف گؼٍی ٕٓش ٍؿّٕم، اظالؽ صؼلْ واژگان کهیری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Nazari1362mba@gmail.com


  

                                    مذیریت ي تروامٍ ریسی يرزضیمذیریت ي تروامٍ ریسی يرزضی

  

  

 ٌلظ جاذةَ ُای گسدعگسی ورزعی ةس جّضػَ فسصحِای کطب و کار اضحان اردةیم 

 ، ٌاعسرضایی 2، زُسا ٌّةذث رىضاٌی  *1صادق اغٍیا 

 ث رآتؼدم در ؿازٍأِا، داِكگاق آزاد كاصغ هؽكیُداِكسٕم دکحؼم، رقحْ ٍغیؼیث كرزقی ٍغیؼی -1

 ٓئیث ؾًَی داِكگاق آزاد كاصغ هؽكیُ، رقحْ جؼةیث ةغِی ك ؾًٕـ كرزقی  -2

 داِكسٕم دکحؼم، رقحْ ٍغیؼیث كرزقی ٍغیؼیث رآتؼدم در ؿازٍأِا، داِكگاق آزاد كاصغ هؽكیُ -3

E-mail: sadegh.aghnia@yahoo.com 

 

 چکیره

 . ایُةاقغٍی اردةیى اؿحاف کار ك کـب لؼمحٔام جٕؿؿْ ةؼ یكرزق گؼدقگؼم ٓام زاذةْ ِوف یةؼرؿ اضؼ ٓغؼ از پژكٓف ص

قاٍى گؼدقگؼاف داظًی پژكٓف  ُیا مزاٍؿْ آٍار. ةاقغ یٍ َٓتـحگی -یمیجٕم ركش، ِٕع يضاظ از م كکارةؼد ِٕع از پژكٓف کْ

گیُ قٔؼ ك ؿؼؾیُ کْ کإِِٔام ؾَغق گؼدقگؼم كرزقی در اؿحاف ةْ اِغ ك از قٔؼٓام اردةیى، ٍكکْ ةْ اؿحاف اردةیى ؿمؼ کؼدق

    ركِغ را ةؼام گؼدقگؼم كرزقی اِحعاب کؼدق اِغ ك َٓچّیُ کارکّاف ادارق ٍیؼاث لؼّٓگی، مّایؽ دؿحی ك گؼدقگؼم قَار ٍی

پؼؿكّاٍْ در ةیُ  100غادکْ ةْ جؿ .ٍی ةاقغَِِْٕ گیؼم در دؿحؼس ركش  ،مؼیَِِْٕ گ مركش ٍٕرد اؿحمادق ةؼاٍی ةاقغ. 

پژكٓف صاضؼ در دك  پؼؿكّاٍْ در ةیُ کارکّاف ادارق ٍیؼاث لؼّٓگی، مّایؽ دؿحی ك گؼدقگؼم جٕزیؽ قغق اؿث. 110گؼدقگؼاف ك 

ام ك اؿّادم ك در ةعف ؾًَی، ةْ ةعف ِؼؼم ك ؾًَی اِساـ قغق اؿث. در ةعف ِؼؼم، اظالؾات الزـ ةا اؿحمادق از ركش کحاةعاِْ

ؿٕايی  65اِغ گؼدآكرم دادق ٓا ةْ مٕرت پؼؿكّاٍْ ام ٍی ةاقغ ك ةؼام ؿّسف ٍحقیؼٓا از پؼؿكّاٍْ آكرم قغقغاِی زَؽقیٕق ٍی

از آزٍِٕٔام پاراٍحؼیک رگؼؿیٕف چّغ گاِْ  SPSSةا ظیك يیکؼت اؿحمادق قغق اؿث جسؽیْ كجضًیى دادق ٓا ةا اؿحمادق از ِؼـ الؽار 

)اؿحمادق از لّاكرٓام ِٕیُ در ةؼگؽارم ركیغادٓام كرزقی، ظٕب اکی از آف اؿث کْ ٍحقیؼٓام ك ِحایر پژكٓف ص اؿث قغق اؿحمادق

كزٕد اٍکاِات كرزقی در کًیْ اٍاکُ كرزقی، ةؼگؽارم ٍـاةوْ ٓام هٔؼٍاِی هارق ام ك زٔاِی ك  ةؼگؽار قغف ركیغادٓام كرزقی،

 ردةیى جادیؼ ٍذتث ٍؿّی دارم كزٕد دارد.ا اؿحافٍّاؿب ةٕدف ظتیؿث اردةیى( ةؼ جٕؿؿْ لؼمحٔام کـب ك کار 

 

  اردةیى اؿحاف ،کار ك کـب لؼمحٔام جٕؿؿْی، كرزق گؼدقگؼم ٓام زاذةْ واژگان کهیری:
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 ُای ورزعی عٍاضایی غّاىم ىؤدس ةس پزیسش فٍاوری اظالغات جّضط ىریسان ةاعگاه

 2. ضجاد حاجی زاده1ىحيّد ةٍی ىطٍی

 رزقیکارقّاس ارقغ ٍغیؼیث ك-1

 داِكسٕم دکحؼم ٍغیؼیث كرزقی -2

E-mail: mahmoud.banimasani@yahoo.com 

 
 

 چکیره

 

کارگیؼم آف ةا ٍواكٍث کارکّاف در ةؼاةؼ پػیؼش لّاكرم اظالؾات َٓؼاق  ٓام ذاجی لّاكرم اظالؾات در ةعف كرزش، ّٕٓز ةْرفٌ جَاـ ٍؽیث ةْ

ایُ  ةٕد. 1393ٓام كرزقی قٔؼ اممٔاف در ؿاؿ  اكرم اظالؾات جٕؿط ٍغیؼاف ةاقگاقاؿث. ٓغؼ ایُ ٍعايؿْ جضًیى ؾٕاٍى ٍؤدؼ ةؼ پػیؼش لّ

ِمؼ  211ٓام كرزقی قٔؼ اممٔاف ةٕدِغ کْ زَؿان جضًیًی ةٕد. زاٍؿْ آٍارم پژكٓف قاٍى کًیْ ٍغیؼاف ةاقگاق -پژكٓف از ِٕع جٕمیمی

ٓا پؼؿكّاٍْ ةٕد کْ ركایی ك پایایی آف ةْ ق کؼد. اةؽار گؼدآكرم دادقاِحعاب قغِغ ك ةا جٕزْ ةْ کٕچک ةٕدف زاٍؿْ، از ركش کى قَار اؿحماد

ِحایر جضوین ِكاف داد   ٓام جٕمیمی، آزٍٕف پیؼؿٕف ك ايگٕم ٍؿادالت ؿاظحارم جضًیى قغِغ.جائیغ رؿیغ. دادٓا پؾ از گؼدآكرم جٕؿط ركش

ؿٕٔيث اؿحمادق، ِگؼش ِـتث ةْ اؿحمادق، جَایى ةْ اؿحمادق ك  ةیُ ةؼداقث ذّٓی از ٍمیغ ةٕدف، ةؼداقث ذّٓی از ارجتاط ٍـحویٌ ك ٍذتحی

رؿغ  آٍغق ةْ ِؼؼ ٍی دؿث ةا جٕزْ ةْ ِحایر ةْ اؿحمادق از لّاكرم اظالؾات كزٕد دارد ك َٓچّیُ ايگٕم ٍٕردِؼؼ از ةؼازش ٍّاؿب ةؼظٕردار ةٕد.

م کارم ظٕد داقحْ ةاقغ ك اةؽار ك لّٕف ؾات ٍؼةٕط ةْ صٕزقةؼدارم کالی از اظالکْ ٍغیؼ كرزقی ٍٕلن در ایُ ؾنؼ، ٍغیؼم اؿث کْ ةٔؼق

 اؿحمادق از اظالؾات را ةكّاؿغ ك ةْ کار گیؼد.

 

 ٓام كرزقی، لّاكرم اظالؾات، ٍغؿ پػیؼش لّاكرم ةاقگاق کهیری: واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                    مذیریت ي تروامٍ ریسی يرزضیمذیریت ي تروامٍ ریسی يرزضی

  

  

 ُای آىّزعی ُا و جِریرات پیظ روی فػانیث ةسرضی فسصث

 2ضجاد حاجی زاده*1ىحيّد ةٍی ىطٍی

 کارقّاس ارقغ ٍغیؼیث كرزقی-1

 داِكسٕم دکحؼم ٍغیؼیث كرزقی -2

E-mail: mahmoud.banimasani@yahoo.com 

 چکیره 

اؿث. ٓغؼ کًی پژكٓف ةؼرؿی ٓام ازحَاؾی اززًَْ كرزش  در َْٓ صٕزق زایی ك رقغ ك جٕؿؿْ اقحقاؿ  جؼیُ ٍّتؽ ِٕآكرم، کارآلؼیّی  ٌٍٔ

ٓام اممٔاف ك  داِكگاق ةغِی ك ؾًٕـ كرزقی در ٓام إٍٓزقی داِكسٕیاف کارقّاؿی ارقغ رقحْ جؼةیث ثٓا ك جٔغیغٓام پیف ركم لؿايی لؼمث

 آزاد ظٕراؿگاف در صٕزق کارآلؼیّی ةٕد.  

دق اؿحما ٍضون ؿاظحْ ٓا از پؼؿكّاٍْ ٍّؼٕر گؼدآكرم دادق از ِٕع کارةؼدم ةٕدق ك ةؼام ازؼا از ركش پیَایكی اؿحمادق قغ. ةْجٕمیمی ك جضوین 

ِاٍْ از ظؼین ِؼؼات ٍحعنناف ك  کؼد. ركایی پؼؿف قغ کْ کارآلؼیّی را در چٔار ٍؤيمْ داِف، جٕاِف، ِگؼش ك ظالهیث کارآلؼیّی ارزیاةی ٍی

 ِمؼ از داِكسٕیاف کارقّاؿی ارقغ  603ةْ دؿث آٍغ. زاٍؿْ آٍارم  96/0کارقّاؿاف ك پایایی پؼؿكّاٍْ ِیؽ از ظؼین آيمام کؼكِتاخ ٍضاؿتْ ك 

ِمؼ ةؼآكرد گؼدیغ کْ ازظؼین َِِْٕ گیؼم  331ةٕدِغ. َِِْٕ آٍارم  1393ةغِی داِكگاق اممٔاف ك آزاد ظٕراؿگاف در ؿاؿ  ٓام جؼةیث داِكکغق

 اِحعاب قغِغ.  ؿٌٔ

کارآلؼیّی،  ٓام إٍٓزقی داِكسٕیاف ارقغ در ٓؼ چٔار ٍؤيمْ داِف کارآلؼیّی ، جٕاِف ٓام پیف ركم لؿايیث ِحایر پژكٓف ِكاف داد لؼمث

ةغِی در ایُ دك داِكگاق ةا  جٕاف گمث داِكسٕیاف ارقغ جؼةیث جؼ از صغ ٍحٕؿط اؿث. ةّاةؼایُ ٍی ِگؼش کارآلؼیّی ك ظالهیث کارآلؼیّی پاییُ

 اِغ.ِٕؾی جٔغیغ  زغم در صٕزق کارآلؼیّی ٍٕازْ

 

 ٓام كرزقی، لّاكرم اظالؾات، ٍغؿ پػیؼش لّاكرم ةاقگاق واژگان کهیری:
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 ةسرضی جادیس  فٍاوری اظالغات ةس غيهکسد ضازىاٌی کارکٍان ضازىان فسٍُگی ورزعی عِسداری اضحان اردةیم

3،ضیره زیٍب پسٌرك 2، ىٍصّرجتسی *1ىٍِاز ایياٌی
 

 . )گؼكق ٍغیؼیث كرزقی ،کارٍّغداِكگاق ٍضون اردةیًی ،اردةیى،ایؼاف(1

 اِكگاق آزاداؿالٍی كاصغاردةیى،اردةیى،ایؼاف(. داِكسٕم کارقّاؿی ارقغ )گؼكق ٍغیؼیث كرزقی،د2

 . ؿیغق زیّب پؼِغؾ )گؼكق زقؼالیا ،داِكگاق آزاداؿالٍی كاصغاردةیى،اردةیى،ایؼاف(3
  E-mail: Mansour.jabri@gmail.com 

 

 چکیره

ٔؼدارم اؿحاف اردةیى  ةٕد. ركش ٓغؼ از ایُ پژكٓف، ةؼرؿی راةعة لّاكرم اظالؾات ك ؾًَکؼد ؿازٍاِی کارکّاف در ؿازٍاف لؼّٓگی كرزقی ق

 112جضوین پیَایكی ك از ِٕع َٓتـحگی اؿث. زاٍؿة آٍارم جضوین کًیة ٍغیؼاف ك کارکّاف ؿازٍاف لؼّٓگی كرزقی قٔؼدارم اؿحاف اردةیى  

ؼؿكّاٍة لّاكرم اظالؾات ِمؼ ةٕدِغ. ةْ ؾًث ٍضغكد ةٕدف صسٌ زاٍؿْ کى زاٍؿْ ةؿّٕاف َِِْٕ ٍٕرد ةؼرؿی هؼار گؼلحّغ، اةؽار اِغازق گیؼم پ

ؿٕايی ٓؼؿی ك گًغاؿَیث اؿحمادق گؼدیغ. ضؼیب اؾحتار آِٔا از ظؼین آيمام کؼكِتاخ  42(، پؼؿكّاٍْ اؿحاِغارد ؾًَکؼد ؿازٍاِی 1389لحضی)

ك از آٍار اؿحّتاظی  ةْ دؿث آٍغ. ركقٔام آٍار جٕمیمی ةْ ٍّؼٕر ظتوْ ةّغم َِؼق ٓام ظاـ ك جؼؿیٌ زغاكؿ ك َِٕدارٓا 0.82ك  0.74ةْ جؼجیب 

اؿَیؼِٕؼ، ضؼیب َٓتـحگی پیؼؿٕف ك جضًیى رگؼؿیٕف چّغگاِْ( ةْ ٍّؼٕر ةؼرؿی لؼضیة جضوین اؿحمادق قغ. ِحایر  –)آزٍٕف کًٍٕٕگؼكؼ 

ث ك دٓغ کْ ةیُ ٍؤيمْ ٓام لّاكرم اظالؾات ك ؾًَکؼد ؿازٍاِی در ؿازٍاف لؼّٓگی كرزقی قٔؼدارم اؿحاف اردةیى  َٓتـحگی ٍذتِكاف ٍی

کّّغة  -. َٓچّیُ ضؼایب رگؼؿیٕف چّغگاِْ صاکی از آف اؿث کْ ٍؤيمْ ٓام لّاكرم اظالؾات پیكتیّی(p<0.05)دارم كزٕد داردٍؿّی

( ك ؿیـحٌ ٓام پكحیتاِی =r 0.42ٍؿّادارم ةؼام ؾًَکؼد ؿازٍاِی ٓـحّغ. َٓچّیُ ؿیـحٌ ٓام ؿیـحٌ ٓام قتکْ ةیكحؼیُ َٓتـحگی)

رؿغ جسٔیؽ ةاقگاق لؼّٓگی كرزقی قٔؼدارم ةْ (  ةا ؾًَکؼد ؿازٍاِی ةٕد. ةْ ِؼؼ ٍی=r 0.21یُ ٍیؽاف َٓتـحگی)ٍغیؼیث ارقغ دارام کَحؼ

 جٕاِغ ؾًَکؼد ؿازٍاِی را الؽایف دٓغ. ٓام ركز دِیا ك ایساد اٍکاف آقّایی ك کار ةا ایُ لّاكریٔا ةؼام کارکّاف ایُ ؿازٍاف ٍیلّاكرم

 ت، ؾًَکؼد ؿازٍاِی ، ؿازٍاف لؼّٓگی كرزقی قٔؼدارم ، کارکّاف.لّاكرم اظالؾا  کهیری: گانواژ
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 چکیره

 ٓغؼ از ایُ پژكٓف ةؼرؿی ارجتاط ٍیؽاف ِگؼش  ةْ كرزش ك اٍیغ ةْ آیّغق در داِكسٕیاف داِكگاق قٔؼکؼد ةٕد. ركش پژكٓف، جٕمیمی ك از ِٕع

ةا اؿحمادق از زغكؿ ٍٕرگاف ِمؼ ةٕد ك َِِْٕ آٍارم  8000َٓتـحگی اؿث. زاٍؿْ آٍارم پژكٓف قاٍى جَاٍی داِكسٕیاف داِكگاق قٔؼکؼد 

( 2005( ك پؼؿكّاٍْ اٍیغ ةْ آیّغق اقّایغر )1393گیؼم قاٍى پؼؿكّاٍْ ِگؼش  ةْ كرزش اصَغم ك ًٍکكآی ) ِمؼ ةٕدِغ. اةؽار اِغازق 367

ك  83/0ؼكِتاخ ةْ جؼجیب ٓا از ظؼین آيمام ک جُ از اؿاجیغ ٍغیؼیث كرزش جائیغ کؼدِغ ك پایایی پؼؿكّاٍْ 10ٓا را  . ركایی ایُ پؼؿكّاٍْةٕد

ٍـحوى، ضؼیب َٓتـحگی پیؼؿٕف ك رگؼؿیٕف ظعی اؿحمادق قغ. t ٓام ٓا از آٍار جٕمیمی ك آزٍٕف كجضًیى دادق ةؼآكرد قغ. ةؼام جسؽیْ 71/0

ِحایر آزٍٕف دارد. ٓام صامى از آزٍٕف َٓتـحگی ِكاف داد کْ ةیُ جَاٍی اةؿاد ِگؼش ةْ كرزش ك اٍیغ ةْ آیّغق راةعْ ٍؿّادارم ك زٕد  یالحْ

ةیّی اٍیغ ةْ آیّغق ٓـحّغ. ةا جٕزْ ةْ ِحایر  رگؼؿیٕف ِكاف داد ٍٕيمْ ٓام رقغ ازحَاؾی اصـاس ظٕب داقحُ  ك ؿالٍحی كازغ قؼایط پیف

داِكسٕیاف ةْ الزـ اؿث قؼایعی لؼآٌ گؼدد جا ةا ایساد ِگؼش ٍذتث ةْ كرزش در داِكسٕیاف ك ركم آكردف آف ٓا ةْ كرزش،  اٍیغ ةْ آیّغق در 

 ؾّٕاف یکی از ؾٕاٍى ٌٍٔ ؿالٍث ركاِی ك ایساد کّّغق جٕؿؿْ پایغار، جوٕیث گؼدد.

 

 ِگؼش ةْ كرزش، اٍیغ ةْ آیّغق، داِكسٕیاف، داِكگاق قٔؼکؼدواژگان کهیری: 

 ىلرىَ
قٕد. ٓؼ ِٕع  ى گؼدد، ةاؾخ جالش لؼد ٍیاٍیغ درةؼدارِغق جنٕرات ك جٕزْ الؼاد ةْ آیّغق اؿث ك ةا ایُ جنٕر کْ اصحَاؿ دارد ِحایر ٍذتث صام

(. در 2008کّغ )ٍک کًَّث ك چٕکّیٕؼ،  ِگؼ ك لؼایّغ ِگؼم آف را ٍّؿکؾ ٍی ٓام چّغةؿغم، پٕیایی، آیّغق ؿازم از اٍیغ، كیژگی ٍمٕٔـ

دّٓغ، در ٍوایـْ ةا کـاِی  اـ ٍی( گؽارش کؼدِغ، الؼادم کْ لؿايیث ةغِی را از ظؼین اةػؽار ك كؿػایى کَکػی اِسػ2002ایكیؽاکی ك َٓکاراف )

مٕرت ٍـػحویٌ  جٕاِغ ةْ قِٕغ اٍیغكارم کَحػؼم دارِػغ َٓچّیُ ةیاف کؼدِغ کْ لؿايیث ةغِی ٍی مٕرت زـَاِی درگیؼ لؿايیث ةغِی ٍی کْ ةْ

ةیّی کّّغق ٍؿغؿ ةاالجؼ، قاِؾ  ( گؽارش داد کْ ؿعٕح ةاالم اٍیغ در داِكسٕیاف داِكگاق پیف2006ةػؼ اٍیغ ةْ زِػغگی ادػؼ ةگػارد. اؿّایغر )

گػارد، ٍعايؿْ  کّغ ِگؼش ةؼ رلحار ادؼ ٍی قغق کْ ةیاف ٍی ریؽم ايحضنیًی ةٕدق اؿث. از ؿٕیی ةا جٕزْ ةْ جئٕرم رلحار ةؼِاٍْ ةاالجؼم ةؼام لارغ

ٍیؽاف ِگؼش  ةْ كرزش ك اٍیغ ةْ ٓام آجی لؼد ایُ پژكٓف ةْ ةؼرؿی ارجتاط  ِگؼش ةْ كرزش ةْ زٔث ِوف اصحَايی آف در رلحارٓام ك ِگؼش

 پؼدازد. آیّغق در داِكسٕیاف داِكگاق قٔؼکؼد ٍی

 روش جحلیق

مٕرت ٍیغاِی اِساـ گؼلث. زاٍؿْ آٍارم پژكٓف، کًیْ داِكسٕیاف داِكگاق دكيحی  َٓتـحگی اؿث، کْ ةْ_ركش ازؼام پژكٓف جٕمیمی

ٍـحوى،  t ٓام ٓا از آٍار جٕمیمی ك آزٍٕف ك جضًیى دادق یُ قغ. ةؼام جسؽیْ ِمؼ جؿی 367قٔؼکؼد ةٕد َِِٕغ آٍارم ةا جٕزْ ةْ زغكؿ ٍٕرگاف 

ٓا از پؼؿكّاٍْ ِگؼش ةْ كرزش اصَغم ك ًٍکكآی  آكرم دادق ٍّؼٕر زَؽ ضؼیب َٓتـحگی پیؼؿٕف ك رگؼؿیٕف ظعی اؿحمادق قغ. ةْ

جُ از ٍحعنناف ٍغیؼیث كرزش جٕزیؽ  10ٓا ةیُ  ایی، پؼؿكّاٍْ( اؿحمادق قغ. ةؼام جائیغ رك2005( ك پؼؿكّاٍْ اٍیغ ةْ آیّغق اقّایغر )1393)

 ك ةؼام پؼؿكّاٍْ اٍیغ ةْ آیّغق α;83/0قغ، ةؼام جؿییُ پایایی از آزٍٕف آيمام کؼكِتاخ اؿحمادق قغ کْ ةؼام پؼؿكّاٍْ ِگؼش ةْ كرزش 

71/0;α  .ٍضاؿتْ قغ 
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 ٌحایج

ِمؼ  320ِمؼ دکحؼم،  18ِمؼ کارقّاؿی ارقغ ك  157ِمؼ کارقّاؿی،  192زف، ِمؼ  177ِمؼ ٍؼد ك  190ظنٕمیات زَؿیث قّاظحی ِكاف داد 

ٍـحوى ِكاف داد کْ در ةیُ دظحؼاف ك پـؼاف در ٍٕرد ِگؼش ةْ كرزش جماكت  tِمؼ ٍحأٓى در جضوین صضٕر داقحّغ. ِحایر آزٍٕف  47ٍسؼد ك 

( كزٕد ِغارد. sig;078/0اٍیغ ةْ آیّغق  جماكت ٍؿّادارم ) ( )پـؼاف ِگؼش ٍذتث جؼم ةْ كرزش داقحّغ( ك در ٍٕردsig;03/0ٍؿّادار )

 ٓام ِگؼش ةْ كرزش ةا اٍیغ ةْ آیّغق راةعْ ٍؿّادارم دارِغ. َٓچّیُ ِحایر ِكاف داد جَاٍی قاظل

 : ضریة َمثستگی پیرسًن تیه وگرش تٍ يرزش ي اتعاد آن ي امیذ تٍ آیىذ1ٌجذيل 

 لؿايیث ةیؼكِی اصـاس ظٕب داقحُ رهاةث رقغ ازحَاؾی چايف آراٍف يػت ةعكی زػاةیث ػآؼم ؿالٍحی ِگؼش ةْ كرزش )کًی( 

 13/0 30/0 28/0 36/0 12/0 25/0 19/0 21/0 29/0 45/0 اٍیغ ةْ آیّغق
 

 ةیّی اٍیغ : ِحایر آزٍٕف رگؼؿیٕف ِكاف داد ٍحقیؼٓام، رقغ ازحَاؾی اصـاس ظٕب داقحُ  ك ؿالٍحی كازغ قؼایط پیف2ةا جٕزْ ةْ زغكؿ  

درمغ جقییؼات اٍیغ ةْ آیّغق را جتییُ  8درمغ  ك ؿالٍحی  12درمغ ك جّغرؿحی ك آٍادگی زـَاِی  15ةْ آیّغق ٓـحّغ. رقغ ازحَاؾی 

  .کّّغ ٍی

 تیىی امیذ تٍ آیىذٌ : وتایج حاصل از تحلیل رگرسیًن ترای پیص1جذيل 

 گام تٍ رگرسیًن گام
 ضریة معیاری ضرایة غیرمعیاری

T Sig 
B Sd.Er Beta 

 000/0 30/22  12/0 72/2 عرض از مثذأ

 001/0 26/3 15/0 057/0 18/0 رضذ اجتماعی

 005/0 22/3 12/0 042/0 15/0 اصـاس ظٕب داقحُ

 018/0 89/2 08/0 33/0 12/0 سالمتی

 گیسی ةحخ و ٌحیجَ

ال جسؼةْ ٓام گػقحْ ك قؼایط ك اٍکاِات ةیكحؼ كزٕد جماكت ٍؿّادار در ظنٕص ِگؼش ةْ كرزش ةیُ پـؼاف ك دظحؼاف ٍی جٕاف گمث اصحَا

ٍٕزٕد ةؼام كرزش پـؼاف ةاؾخ ایساد ایُ جماكت قغق اؿث. در ظنٕص اٍیغ ةْ آیّغق ةا جٕزْ ةْ كضؿیث ٍٕزٕد ك قؼایط اهحنادم ك ققًی 

حّغ. ةا جٕزْ ةْ ایُ کْ َٓیكْ صاؿ صاضؼ زّـیث ةاؾخ ایساد جماكت در اٍیغ ةْ آیّغق ِكغ ك ٓؼ دك زّؾ در ایُ ظنٕص ادراؾ یکـاِی داق

ؼ ٍكارکث در كرزش ةا چايكٔایی کْ ایساد ٍی کّغ ك جٕاِایی الؼاد ةؼام ٍواةًْ ةا ؿعحی ٓا ك ٍكکالت را در الؼاد جوٕیث ٍی کّغ ك در ةیكح

زش ك اٍیغ ةْ آیّغق در داِكسٕیاف ٍٕارد لؼد را ةْ داقحُ قؼایط ةٔحؼ در آیّغق اٍیغ كار ٍی کّغ ٍی جٕاِغ از دالیى اصحَايی راةعْ ِگؼش ةْ كر

ق ةاقغ. ةا جٕزْ ةْ ایّکْ داِكسٕیاف ك الؼاد زٕاف جضنیى کؼدق از زًَْ ؿؼٍایْ ٓام اِـاِی ٌٍٔ کكٕر ٍضـٕب ٍی قِٕغ ك  ِوف اٍیغ ةْ آیّغ

ف ةْ كرزش ك ایساد ِگؼش ٍذتث در پیكتؼد آغاؼ زاٍؿْ ك رؿیغف ةْ جٕؿؿْ پایغار الزـ اؿث قؼایعی لؼآٌ گؼدد جا داِكسٕیاف ةا ركم آكرد

 ةْ كرزش در آِٔا اٍیغ ةْ ایّغق در آِٔا جوٕیث گؼدد.
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 ُای کغّر و ارائَ اةشار ضٍجظارزیاةی جّضػَ یافحگی ورزش ةرىیٍحّن در اضحان
 

 2ٌژاد، رحیو رىضاٌی1*صادق وكار

 

  داِكسٕم کارقّاؿی ارقغ ٍغیؼیث كرزقی داِكگاق گیالف -1

 اؿحاد ٍغیؼیث كرزقی داِكگاق گیالف -2

 

 چکیره

ٓام کكٕر ك ؿّسف كضؽ ٍٕزٕد آف ةٕد. ركش جضوین از ِٕع جٕمیمی ٓغؼ از ایُ پژكٓف جغكیُ چارچٕب ارزیاةی جٕؿؿْ ةغٍیّحٕف در اؿحاف

كٕر ةٕد. َِِْٕ آٍارم ةْ مٕرت ةاقغ. زاٍؿْ آٍارم قاٍى ٍحعنناف، ٍغیؼاف، کارقّاؿاف ك ماصب ِؼؼاف صٕزق ةغٍیّحٕف کپیَایكی ٍی –

َِِْٕ گیؼم ٓغلَّغ ك دردؿحؼس اِحعاب ك ِؼؼظٕآی گؼدیغ. اةؽار پژكٓف پؼؿكّاٍْ ٍضون ؿاظحْ ةٕد. ركایی اةؽار از ظؼین ِؼؼ ٍحعنناف ك 

 ق گؼدیغ.اؿحماد GISك  spssٓام جٕمیمی در ٍضیط ِؼـ الؽارٓام آيمام کؼكِتاخ جأییغ گؼدیغ. زٔث جضًیى یالحْ ٓام از ركش

ٓام الزـ از ٍّؼؼٓام ٍعحًك جضًیًی جٕؿؿْ قاٍى: جضًیى رآتؼدم، جضًیى ؿیـحَی، جضًیى ةؼاؿاس ٍعايؿْ کحاةعاِْ ام ك پیَایكی چارچٕب

ام، جضًیى لؼآیّغم ارائْ ك جأییغ گؼدیغ. َٓچّیُ چارچٕب قّاؿایی قغق ةؼام ارزیاةی جٕؿؿْ ةغٍیّحٕف در اةؿاد ؿاظحارم، جضًیى ةؼِاٍْ

ٓام کكٕر ةْ جٕؿؿْ ةغٍیّحٕف ةّغم ك جاییغ گؼدیغ. ِحایر ِكاف داد کْ ةیُ اؿحافٍعحًك اٍکاِات، ٍّاةؽ اِـاِی، ٍّاةؽ ٍايی، ركیغاد ك ... دؿحْ

جٕاف گمث کْ در ةیُ اؿحاف ٓام کكٕر ةْ يضاظ جٕؿؿْ ةغٍیّحٕف ِاةؼاةؼم دارم كزٕد دارد.  ةْ ظٕر کًی ةؼاؿاس یالحْ ٍیجماكت ٍؿّی

 ٓام لغراؿیٕف ةغٍیّحٕف در آیّغق ةْ ؿَث کآف ِاةؼاةؼم ؿٕؽ دادق قِٕغ.دارم كزٕد دارد ك الزـ اؿث اؿحؼاجژم ؿّیٍ

 

 ٓا.: كرزش ةغٍیّحٕف، جٕؿؿْ ةغٍیّحٕف، ارزیاةی جٕؿؿْ، ةغٍیّحٕف اؿحافواژگان کهیری
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 ُای ورزعی عِس كشویً  لظ ةازاریاةی دادهی در وفاداری و ُّیث ةسٌر کارکٍان ىجيّغٌَ

 3،ٌسگص کاعی پش2،حطیً پّر ضهعان زرٌری *1زُسا كهی پّر پیٌٍّری

 .داِكسٕم کارقّاؿی ارقغ ةازاریاةی كرزقی، داِكگاق پیاـ ِٕر کؼج1

 اؿحادیار ٍغیؼیث كرزش، داِكگاق پیاـ ِٕر كاصغ کؼج .2

 .داِكسٕم کارقّاؿی ارقغ ةازاریاةی كرزقی، داِكگاق پیاـ ِٕر کؼج3

Email: zahra.gholi1360@gamil.com 

 چکیره

ٓغؼ از پژكٓف صاضؼ ةؼرؿی ِوف  ةازاریاةی داظًی در كلادارم ك ٕٓیث ةؼِغ کارکّاف ٍسَٕؾْ ٓام كرزقی قٔؼ هؽكیُ ةٕد. زاٍؿْ اٍارم 

مٕرت کى قَار اِحعاب ِمؼ از کارکّاف ٍسَٕؾْ ٓام كرزقی دكيحی ك ظنٕمی قٔؼ هؽكیُ جكکیى ٍی دّٓغ. کْ َِِْٕ ةْ  120پژكٓف را 

(، كلادارم ةؼِغؿآیُ ك 1995ٓام اؿحاِغارد ةازاریاةی داظًی لٕرٍُ ك ٍاِی ) پؼؿكّاٍْقغِغ. ةْ ٍّؼٕر گؼدآكرم امالؾات از پؼؿكّاٍْ ٓام 

ٕزق ٍغیؼیث كرزش اؿحمادق گؼدیغ کْ ةْ ٍّؼٕر ركایی پؼؿكّاٍْ ٓا از ِؼؼات اؿاجیغ در ص 1992( ك ٕٓیث ةؼِغٍیى ك آقمٕرد)  2011َٓکاراف)

ٓام آٍار  ةغؿث آٍغ. ةْ ٍّؼٕر جسؽیْ ك جضًیى از ركش 80/0ك81/0،  75/0اؿحمادق قغ ك پایام ِیؽ ةا اؿحمادق از آيمام کؼكِتاخ ةْ جؼجیب

.اس.اس جٕمیمی )ٍیاِگیُ، اِضؼاؼ ٍؿیار ك زغاكؿ( ك اؿحّتاظی )ضؼیب َٓتـحگی پیؼؿٕف كرگؼؿیٕف ؿادق( ةا اؿحمادق از ِؼـ الؽار اس.پی

اؿحمادق قغ. ِحایر پؽكٓف ِكاف داد، ةیُ ةازاریاةی داظًی ةا كلادارم ك ٕٓیث ةؼِغ ٍسَٕؾْ ٓام كرزقی قٔؼ هؽكیُ راةعْ ٍؿّادار  24ِـعْ 

 كزٕد دارد .

 ةازاریاةی داظًی،كلادارم ةؼِغ، ٕٓیث ةؼِغ، ٍسَٕؾْ ٓام كرزقیکهیری:ژگان وا
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 ضازی عِس کسج ُای ةرن ان و کیفیث درىات در ةاعگاهارجتاط ةیً جفکس اضحساجژیک ىریس

 3، غهیسضا اىیری2، ىحيررضا ىسادی*1ىحيرصادق ضػادت

 داِكسٕم کارقّاؿی ارقغ ٍغیؼیث كرزقی داِكگاق قٔؼکؼد.-1

 اؿحادیار گؼكق ؾًٕـ كرزقی داِكگاق قٔؼکؼد.-2

 اؿحادیار گؼكق ؾًٕـ كرزقی داِكگاق قٔؼکؼد.-3

Email:Mohammadsaadat1992@gmail.com 

 چکیره

ؿازم قٔؼ کؼج اؿث. ركش پژكٓف  ٓام ةغف ٓغؼ از ایُ پژكٓف ةؼرؿی ارجتاط ةیُ جمکؼ اؿحؼاجژیک ٍغیؼاف ك کیمیث ظغٍات در ةاقگاق

ٕـ ؿازم قٔؼ کؼج کْ ةْ ديیى ِاٍؿً ٓام ةغف جٕمیمی ك از ِٕع َٓتـحگی اؿث. زاٍؿْ آٍارم پژكٓف قاٍى کًیْ اؿحمادق کّّغگاف از ةاقگاق

 2008گیؼم قاٍى پؼؿكّاٍْ جمکؼ اؿحؼاجژیک گًغٍُ  ِمؼ در ِؼؼ گؼلحْ قغ. اةؽار اِغازق 280ةٕدف جؿغاد زاٍؿْ َِِْٕ ةا جٕزْ ةْ لؼٍٕؿ کٕکؼاف 

( ركایی پؼؿكّاٍْ جمکؼ اؿحؼاجژیک ةْ جائیغ 1392اؿث. اٍیّی ك َٓکاراف ) 2010لؼاِـی ك َٓکاراف ؿؼکٕاؿ  ك پؼؿكّاٍْ کیمیث ظغٍث

رٍضاِیاف ك َٓکاراف  /. گؽارش کؼدِغ.83ِؼؼاف ؾًٌ ٍغیؼیث رؿاِغِغ ك پایایی آف را ةا اؿحمادق از ركش آيمام کؼكِتاخ  یُ ك ماصبٍحعنن

/. 9( ركایی ایُ پؼؿكّاٍْ را ةْ جائیغ چّغیُ جُ از ٍحعننیُ رقحْ ٍغیؼیث رؿاِغِغ ك پایایی آف را ةا اؿحمادق از ركش آيمام کؼكِتاخ 1392)

ٍـحوى كضؼیب َٓتـحگی پیؼؿٕف ك رگؼؿیٕف ظعی اؿحمادق قغ. tٓام  ٓا از آٍار جٕمیمی ك آزٍٕف كجضًیى دادق دِغ. ةؼام جسؽیْگؽارش کؼ

ٓام  ٓا ِكاف داد کْ ةیُ جمکؼ اؿحؼاجژیک ك کیمیث ظغٍات َٓتـحگی ٍـحویٌ ك ٍؿّادارم كزٕد دارد. ِحایر رگؼؿیٕف ِكاف داد کْ ٍؤيمْ یالحْ

آٍغق الزـ اؿث قؼایعی لؼآٌ گؼدد جا ٍغیؼاف ةا  دؿث کّّغ. ةا جٕزْ ةْ ِحایر ةْ ار ك پاؿعگٕیی کیمیث ظغٍات را جتییُ ٍیؾّامؼ ؾیّی ك اؾحت

کّّغگاف را  ٓا قغق ك رضایث ٍؼازؿْ ةاال ةؼدف ؿعٕح جمکؼ اؿحؼاجژیک در ٍغیؼیث ظٕد ةاؾخ ةاال رلحُ ٍیؽاف کیمیث ظغٍات در ةاقگاق

 ازپیف زًب کّّغ. ةیف

 ؿازم، قٔؼ کؼج ٓام ةغف جمکؼ اؿحؼاجژیک، کیمیث ظغٍات، ةاقگاقگان کهیری: واژ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                    مذیریت ي تروامٍ ریسی يرزضیمذیریت ي تروامٍ ریسی يرزضی

  

  
 چکیره ةهٍر

 ىلرىَ
ٓا ك  دیگؼ، زٍاِی ٍضنٕؿ یا ظغٍث ةاکیمیث اؿث کْ ةا ظٕاؿحْ ؾتارت ظٕآغ، ِغارد. ةْ زؽ آِچْ ٍكحؼم كاهؿان ٍی کیمیث ٓیچ ٍؿّا ك ٍمٍٕٔی ةْ

 (.2004ؾّٕاف اِعتاؽ ةا ِیاز ٍكحؼم جؿؼیك قٕد )کؼؿتی،  ةاقغ، کیمیث ةایغ ةْ ِیازٓام ٍكحؼم اِعتاؽ داقحْ

ام کْ اٍؼكزق  گِْٕ ٍّغم ةْ کیمیث ظغٍات در مّؿث كرزش ِیؽ کكیغق قغق اؿث، ةْ ٓام اظیؼ ؾالهْ دٓغ کْ در ؿاؿ جضویوات ِكاف ٍی

 (.1389زٕادیُ، ظاًِؼم، اؿحؼم،  قٕد )ؿیغ ٓام ةازاریاةی كرزقی ٍضـٕب ٍی جؼیُ زّتْ کیمیث، یکی از ٌٍٔ

ؾّٕاف ٍكحؼیاف  داِّغ ك ٌٓ رضایث کارکّاف ةْ قِٕغ، ٌٓ رضایث ٍكحؼم ظارزی را ٌٍٔ ٍی ٓایی کْ ةا دیغگاق جمکؼ اؿحؼاجژیک ادارق ٍی ؿازٍاف 

 (.1387ٍؼجضٕم، ِؼَی، زؿمؼیاف، ٓا در ةؼاةؼ ٓؼ جقییؼ فیؼٍّحؼؼق آٍادگی الزـ رادارِغ ) گیؼِغ. ایُ ؿازٍاف داظًی ؿازٍاف را در ِؼؼ ٍی

جٕاِغ هٕاؾغ ةازم رهاةحی را ةازِٕیـی کؼدق  ٓام اةحکارم ك ِٕ کْ ٍی ( جمکؼ اؿحؼاجژیک ؾتارت اؿث از ظًن اؿحؼاجژم1998از دیغگاق ٓؼاکًیٕس )

ؿٕم یادگیؼم ؿؼیؽ از  ژیک ٍغیؼاف را ةْجمکؼ اؿحؼاججٕزٔی ٍحماكت از صاؿ ةاقغ.  ظٕر هاةى ام را جؼؿیٌ َِایغ کْ ةْ اِغاز آیّغق ةايوٕق ك چكٌ

اِغازٓایی ٍحَایؽ از رهتا را ةْ َٓؼاق دارد.  ظٕاِغ. ایُ قیٕق جمکؼ، چكٌ ٓام زغیغ لؼاٍی کارگیؼم ظالهیث ةؼام ظًن ارزش كکار ك ةْ ٍضیط کـب

اجژم ظًن ٍؽیث رهاةحی داِـحْ قٕد، جمکؼ ٓام ِٕآكراِْ ك ٍؽیث ةعكی را ؿتب قٕد. اگؼ کارکؼد اؿحؼ جٕاِغ اؿحؼاجژم اِغازٓایی کْ ٍی چكٌ

 (.1387ِاپػیؼ ظٕآغ ةٕد )فماریاف، اصَغم،  اؿحؼاجژیک ةؼام ةوا ك رقغ ؿازٍاف در ٍضیط پؼرهاةث اٍؼكز اٍؼم ازحّاب

 

 روش جحلیق

ٓام  غگاف ةْ ةاقگاقکّّ ایُ پژكٓف جٕمیمی از ِٕع َٓتـحگی اؿث کْ ةْ ركش ٍیغاِی ازؼا ظٕآغ قغ. زاٍؿْ آٍارم قاٍى کًیْ ٍؼازؿْ

گیؼم قاٍى  اةؽار اِغازقِمؼ در ِؼؼ گؼلحْ قغ.  280اِغ. َِِْٕ ةا جٕزْ ةْ لؼٍٕؿ کٕکؼاف  ؿازم کْ صغاهى قف ٍاق از ةاقگاق اؿحمادق کؼدق ةغف

ركایی  1392اؿث. اٍیّی ك َٓکاراف  1985ك پؼؿكّاٍْ کیمیث ظغٍث پاراؿٕرٍاف ك َٓکاراف  2008پؼؿكّاٍْ جمکؼ اؿحؼاجژیک گًغٍُ 

/. 83ِؼؼاف ؾًٌ ٍغیؼیث رؿاِغِغ ك پایایی آف را ةا اؿحمادق از ركش آيمام کؼكِتاخ  پؼؿكّاٍْ جمکؼ اؿحؼاجژیک ةْ جائیغ ٍحعننیُ ك ماصب

را ةا ( ركایی ایُ پؼؿكّاٍْ را ةْ جائیغ چّغیُ جُ از ٍحعننیُ رقحْ ٍغیؼیث رؿاِغِغ ك پایایی آف 1392رٍضاِیاف ك َٓکاراف ) گؽارش کؼدِغ.

 /. گؽارش کؼدِغ.9اؿحمادق از ركش آيمام کؼكِتاخ 

 ٌحایج

ِمؼ  2ِمؼ کارقّاؿی ارقغ ك  35ِمؼ کارقّاؿی ك  145ِمؼ دیپًٌ،  98ِمؼ زف،  80ِمؼ ٍؼد ك  200ظنٕمیات زَؿیث قّاظحی ِكاف داد 

 ِمؼ ٍحأٓى در جضوین صضٕر داقحّغ. 85ِمؼ ٍسؼد ك  195دکحؼم، 

 ٓام جمکؼ اؿحؼاجژیک ةاکیمیث ظغٍات راةعْ ٍؿّادارم داقحّغ. ر آزٍٕف َٓتـحگی پیؼؿٕف ِكاف داد، جَاٍی قاظل: ِحای1ةا جٕزْ ةْ زغكؿ  

 : ضریة َمثستگی پیرسًن تیه تفکر استراتصیک ي اتعاد آن ي کیفیت خذمات1جذيل 

 اصـاس یگاِگی ك َٓغيی اظَیّاف پاؿعگٕیی اؾحتار ؾّامؼ ؾیّی جمکؼ اؿحؼاجژیک 

 28/0 17/0 27/0 24/0 18/0 41/0 کیمیث ظغٍات

کّّغ. ؾّامؼ ؾیّی  ةیّی ٍی ِحایر رگؼؿیٕف ِكاف داد ٍحقیؼٓام ؾّامؼ ؾیّی ك اؾحتار ك پاؿعگٕیی کیمیث ظغٍات را پیف: 2ةا جٕزْ ةْ زغكؿ

 کّّغ. درمغ ك پاؿعگٕیی جقییؼات کیمیث ظغٍات را جتییُ ٍی 13درمغ ك اؾحتار  16

 تیىی امیذ تٍ آیىذٌ یل رگرسیًن ترای پیص: وتایج حاصل از تحل1جذيل 

 گام تٍ رگرسیًن گام
 ضریة معیاری ضرایة غیرمعیاری

T Sig 
B Sd.Er Beta 

 000/0 40/22  13/0 75/2 عرض از مثذأ



  

                                    مذیریت ي تروامٍ ریسی يرزضیمذیریت ي تروامٍ ریسی يرزضی

  

  
 001/0 30/3 16/0 058/0 20/0 عىاصر عیىی

 005/0 26/3 13/0 043/0 17/0 اؾحتار

 018/0 93/2 09/0 34/0 14/0 پاسخگًیی

 

 گیسی ةحخ و ٌحیجَ

ؿازم يؽكـ جٕزْ ٍغیؼاف ةْ ةٔتٕد  ٓام ةغف کّّغگاف ةْ ةاقگاق جٕاف ةیاف کؼد کْ ٍؼازؿْ آٍغق ٍی دؿث ةا جٕزْ ةْ ٍعايتی کْ ؾّٕاف قغ ك ِحایر ةْ

ف در راةعْ ٍـحویٌ هؼار مٕرت ٍـحَؼ ظٕآّّغ کْ جٕزْ ةْ ةٔتٕد ظغٍات ةا ركیکؼد جمکؼ اؿحؼاجژیک ٍغیؼا ٓا را ةْ کیمیث ظغٍات در ةاقگاق

ؿازم هؼار  ٓا ةغف مٕرت ٍّؼٌ ٍٕردجٕزْ ٍـئٕيیُ ةاقگاق ٓا ك جٔغیغات ٍضیعی ةْ گؼدد جمکؼ اؿحؼاجژیک ك قّاؿایی لؼمث دارد؛ پیكّٔاد ٍی

ةْ ٍٕضٕع جمکؼ  ٓام إٍٓزقی ك ِیؽ دؾٕت از ٍحعنناف ك کارقّاؿاف آقّا جٕاِّغ ةا قؼکث در کالس گیؼد. ٍغیؼاف ك ٍـئٕالف ایُ ٍؼاکؽ ٍی

ٓا ةایغ  ٓام جضث ٍغیؼیث ظٕد کَک ةَّایّغ؛ ةّاةؼایُ ٍغیؼاف ایُ ٍسَٕؾْ ِگؼم در ةاقگاق اؿحؼاجژیک ةْ جوٕیث هاةًیث قّاؿایی ٍـئًْ ك آیّغق

 ط دّٓغ.ةا ةاال ةؼدف ؿعش جمکؼ اؿحؼاجژیک در ٍغیؼیث ؿعٕح کیمیث ظغٍات را ةاالةؼدق جا ةحٕاِّغ ِیاز ٍكحؼیاف را ٓؼچْ ةٔحؼ پاؿ
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 ةسرضی ىّاٌع گسدعگسی ورزعی اضحان آذرةایجان عسكی

 *2،ىسیو دّش رفحار 1حطیٍی ىػصّىَ دکحس

 ، داِكگاق پیاـ ِٕر جٔؼافی.اؿحادیار ٍغیؼیث كرزق1

 .داِكسٕم کارقّاؿی ارقغ ٍغیؼیث اٍاکُ كرزقی، داِكگاق پیاـ ِٕر ،كاصغ قٔؼ رم2

Email: Maryam.khoshraftar1339@gmail.com 

 چکیره

 اؿحاف، كرزقی ظتؼق کارقّاؿاف را پژكٓف ٍٕرد اٍارم قؼهی ةٕد. زاٍؿْ آذرةایساف اؿحاف كرزقی گؼدقگؼم ٍٕاِؽ از پژكٓف ةؼرؿیٓغؼ 

 اِحعاب اٍارم زاٍؿْ از قَار جَاـ مٕرت ةْ َِِْٕ اؾضام کْ ةاقّغ ٍی ِمؼ 140 جؿغاد ةْ گؼدقگؼم ك لؼّٓگی ٍیؼاث ؿازٍاف کارقّاؿاف

 ایُ. گؼدیغ اؿحمادق ةٕد قغق ظؼاصی ٍّؼٕر ةغیُ کْ ام ؿاظحْ ٍضون پؼؿكّاٍْ از اظالؾات گؼداكرم ٍّؼٕر ةْ جضوین ایُ در. گؼدیغ

 جؿییُ ةؼام. گؼدیغ ظؼاصی يیکؼت ظیك ةؼاؿاس زیؼؿاظحی ٍٕاِؽ ك لؼّٓگی ٍٕاِؽ ٍغیؼیث، ةْ ٍؼةٕط ٍٕاِؽ ةؿغ 3 در ك ؿٕاؿ 20 ةا پؼؿكّاٍْ

 ٍیاِگیُ،) جٕمیمی آٍار ٓام گؼدیغ. ةْ ٍّؼٕر جسؽیْ ك جضًیى از ركش اؿحمادق كرزش ٍغیؼیث ؾًٌ فٍحعننا 10 ِؼؼات از پؼؿكّاٍْ ركایی

ِحایر پؽكٓف  .قغ اؿحمادق 22ةا اؿحمادق از ِؼـ الؽار اس.پی.اس.اس ِـعْ  (جضًیى ؾاًٍی ك لؼیغٍُ ) اؿحّتاظی ك( زغاكؿ ك ٍؿیار اِضؼاؼ

 صَى ؿیـحٌ در ضؿك ،.قؼهی آذرةایساف اؿحاف در كرزقی گؼدقگؼم جٕؿؿة ةؼام ؾًَی ك دهین مضیش، ریؽم ةؼِاٍْ لوغاف ، ِكاف داد، ٍٕاِؽ

 گؼدقگؼم ٍٕاِؽ ٍَٔحؼیُ ؾّٕاف ةْ قؼهی آذرةایساف اؿحاف درٍٕرد ؿٕء جتًیقات ك ٍّمی دیغگاق كزٕد ك اؿحاف ریًی ك ٕٓایی زٍیّی، ِوى ك

 ؼّٓگی در اكيٕیث اكؿ ٍٕاِؽ گؼدقگؼم ٍی ةاقّغ.گؼدِغ. ك ٍٕاِؽ ل ٍی ٍضـٕب قؼهی آذرةایساف اؿحاف كرزقی

 گؼدقگؼم، گؼدقگؼم كرزقی، ٍٕاِؽ گؼدقگؼم، ٍٕاِؽ لؼّٓگیکهیری:  واژ گان
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 ُای غهّم ورزعی ةازٌگسی در چارچّب ارزیاةی غيهکسد داٌغکره

  3، کاوه كیطٌّری2، فسُاد حیرری1صالح دضحّم

 گاق گیالف. داِكسٕم دکحؼم ٍغیؼیث كرزقی داِك1

 . داِكسٕم کارقّاؿی ارقغ ٍغیؼیث كرزقی داِكگاق کؼدؿحاف3ك 2 

 

 چکیره

 ةغِی ك ارائْ چارچٕب ٍّاؿب ةؼاؿاس ٍعايؿْ پیَایكی ةٕد.ٓام جؼةیثٓام ارزیاةی ؾًَکؼد داِكکغقٓغؼ از ایُ پژكٓف ةازِگؼم چارچٕب

( صٕزق جٕؿؿْ ؾًَی 79( ك ٍـحّغات ؾًَی ك ازؼایی )45ارقّاؿاف )آٍارم ٍكعنی از ک ٕٓیث فايب جضوین ِؼؼم ك کیمی ةٕد. ةْ َِِْٕ

ٍحّاؿب ةا چارچٕب جضًیى ٍمٍٕٔی پژكٓف ةٕد.  ام، ٍناصتْ ك پؼؿكّاٍْكرزش در کكٕر ٍؼازؿْ قغ. اةؽار پژكٓف قاٍى ركش کحاةعاِْ

 اؿث. ةّغم ؿیـحَی َٓؼاق ةا ارزیاةی جٕمیمی کیمی ك کَیٓام جضًیًی اؿحمادق قغق چارچٕب ركش

ةغِی ٍكحَى ةؼ دك امًی ك ِْ زیؼ صٕزق لؼؾی ةْ مٕرت؛ صٕزق ؾٍَٕی ٓام جؼةیثٓا ِكاف داد کْ چارچٕب ارزیاةی ؾًَکؼد داِكکغقیالحْ

ةاقغ. ةٕدِغ. ؾالكق ةؼایُ )ادارم، ٍايی، ؾَؼاِی، لؼّٓگی، ظغٍاجی ك ارجتاظی( ك صٕزق جعننی )إٍٓزقی، پژكٓكی، کارآلؼیّی ك كرزقی( ٍی

ةؼاؿاس  ةغِی ةْ مٕرت جعتیوی ةؼرؿی قغ.ٓام جؼةیثالؽارٓام ارزیاةی ؾًَکؼد ةؼام داِكکغقٓا، ٍؿیارٓا ك ِؼـةؼد إِاع ايگٕٓا، ٍویاسکار

ٓام جعننی ٓام كرزقی ك داِكگآی دارام زّتْةغِی ِـتث ةْ ؿایؼ ؿازٍافٓام جؼةیثجٕاف گمث کْ ارزیاةی ؾًَکؼد داِكکغقٓا ٍییالحْ

ةغِی ةکار گؼلحْ ٓام جؼةیثقٕد چارچٕب قّاؿایی قغق در داِكکغقةاقغ. ةّاةؼایُ پیكّٔاد ٍیقّاؿی جعننی ِیؽ ٍیةّاةؼایُ ركش ةٕدق ك

 قٕد.

 ةغِیٍغیؼیث ؾًَکؼد، ايگٕم ارزیاةی، قاظل ؾًَکؼد، ؿیـحٌ ؾًَکؼد، داِكکغق جؼةیث واژگان کهیری:
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 اضحان آذرةایجان عسكی ةسرضی چانظ ُای فسٍُگی در ورزش

 *2رفحار دّش ،ىسیو 1حطیٍی ىػصّىَ دکحس

 جٔؼاف ِٕر پیاـ داِكگاق ،یكرزق ٍغیؼیث اؿحادیار.1

 رم قٔؼ ،كاصغ ِٕر پیاـ داِكگاق كرزقی، اٍاکُ ٍغیؼیث ارقغ کارقّاؿی داِكسٕم.2

Email: Maryam.khoshraftar1339@gmail.com 

 چکیره:

ِمؼ قاٍى: کارقّاؿاف،  135ٓام لؼّٓگی در كرزش اؿحاف آذرةایساف قؼهی ةٕد. زاٍؿْ آٍارم پژكٓف    ٓغؼ از پژكٓف صاضؼ ةؼرؿی چايف

 ةٕدف ٍضغكد ؾًث ةْ ك جضوین آزٍٕدِیٔام اِحعاب در ٍضغكدیحٔام ٍٕزٕد ةْ جٕزْ ةا ٍغیؼاف، ماصب ِؼؼاف در صٕزق ٍغیؼیث كرزش، ةٕدِغ. يػا،

قغِغ. گؼدآكرم اظالؾات ةا اؿحمادق از پؼؿكّاٍْ اصَغ زادق ك  گؽیّف ةٕدف دؿحؼس در اؿاس ةؼ زاٍؿْ م آٍارم کى جضوین، ةْ آگاق الؼاد

جُ از ٍحعنناف ٍغیؼیث كرزش ك کارقّاؿاف ظتؼق در ایُ زٍیّْ رؿیغ ك پایام  10( مٕرت گؼلث. ركایی پؼؿكّاٍْ ةْ جاییغ 1393َٓکاراف)

( ةغؿث اٍغ. ةْ ٍّؼٕر جسؽیْ ك جضًیى دادق ٓا از آٍار جٕمیمی 79/0کؼكِتاخ ) ِمؼ ضؼیب آيما م 30ِیؽ در یک ٍعايؿْ ٍوغٍاجی ةؼ ركم 

 )ٍیاِگیُ ك اِضؼاؼ ٍؿیار( كآزٍٕف رجتْ ةّغم لؼیغٍُ اؿحمادق قغ. ِحایر جضوین ِكاف داد کْ ٍَٔحؼیُ لؼمث لؼّٓگی ةؼام كرزش ایذار ك از

ةؼام كرزش اؿحاف جضث جادیؼ هؼار گؼلحُ جَاقاگؼاف از رلحارٓام  زاف گػقحگی كرزقکاراف آذرةایساف قؼهی ك ٍَٔحؼیُ جٔغیغ لؼّٓگی

 ِاٍّاؿب كرزقکاراف ٍی ةاقغ.

 چايف ٓام لؼّٓگی، كرزش، آذرةایساف قؼهی، لؼمث، جٔغیغ واژگان کهیری:
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ُای                                                       اهةسرضی جادیس رضایث عغهی و کیفیث زٌرگی کاری ىسةیان ژیيٍاضحیک  ةس روی ضتک ىریسیث کالس در ةاعگ

 اضحان آذرةایجان غسةی

  2، ىحطً عیس ىحيرزاده  *1غهیسضا ونی پّر كسه ىّضی

 داِكسٕم رقحْ ٍغیؼیث كرزقی ، داِكگاق آزاد اؿالٍی كاصغ ٍیاِغكآب،ٍیاِغكآب، ایؼاف.-1

 اِغكآب،ٍیاِغكآب، ایؼاف.ٓیات ؾًَی ٍغؾٕ، داِكگاق آزاد اؿالٍی كاصغ ٍی-2
E-mail: Alirezavalipour2016@gmail.com 

 

 چکیره کّجاه

ٓام اؿحاف                                                       جضوین صاضؼ ةآغؼ ةؼرؿی جادیؼ رضایث ققًی ك کیمیث زِغگی کارم ٍؼةیاف ژیَّاؿحیک  ةؼ ركم ؿتک ٍغیؼیث کالس در ةاقگاق

َٓتـحگی ك کارةؼدم ك ةْ مٕرت ٍیغاِی اِساـ گؼلث. زاٍؿْ ایُ  -ف فؼةی اِساـ گؼلث . ایُ جضوین از ِؼؼ ركش جضوین جٕمیمیآذرةایسا

ِمؼ ةٕدِغ.در ایُ جضوین ةا َِِْٕ   211جؿغاد 1395جضوین قاٍى کًیْ ٍؼةیاف ژیَّاؿحیک اؿحاف آذرةایساف فؼةی ةٕد، کْ ةؼ اؿاس آٍار ؿاؿ 

ٓا  ظتوْ ام اِحعاب قغِغ.اةؽار گؼدآكرم دادق_ِمؼ ةْ ؾّٕاف َِِْٕ جؿییُ گؼدیغ ك ةؼ اؿاس َِِْٕ ةؼدارم جنادلی 137گیؼم کٕکؼاف جؿغاد 

(، رضایث ققًی پاكؿ دم 2006(، کیمیث زِغگی کارم كايحٕف)1997پؼؿكّاٍْ ٓام اؿحاِغارد ؿتک ٍغیؼیث کالس ٍک کٕرك ٍاؾ)

ظَیّاف ةیكحؼ ةْ جاییغ اؿحاد رآَّا رؿیغ ك پایایی آِٔا ِیؽ ةا ضؼیب آيمام کؼِتاخ ةْ جؼجیب (ةٕد کْ ركایی پؼؿكّاٍْ ةؼام ا1997اؿپکحٕر)

 –ٍضاؿتْ گؼدیغ. ِضٕق جٕزیؽ دادق ٓا ةا آزٍٕف کٕيَٕگؼكؼ 781/0ك رضایث ققًی   867/0ك کیمیث زِغگی کارم 850/0ؿتک ٍغیؼیث کالس 

دادق ٓا ةٕد. ِحایر رگؼؿیٕف ِكاف داد کْ ٍٕيمْ ٓام کیمیث زِغگی کارم ك رضایث اؿَیؼِك ةؼرؿی قغ کْ ِحایر ِكاف دّٓغق جٕزیؽ ِؼٍاؿ 

 ققًی راةعْ ظعی ةاؿتک ٍغیؼیث کالس ٍٕرد اؿحمادق ٍؼةیاف ژیَیّاؿحیک دارد.

 کیمیث زِغگی کارم، ؿتک ٍغیؼیث کالس،ژیَّاؿحیک ك رضایث ققًی.واژگان کهیری: 
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 چکیره ةهٍر

 ىلرىَ

ك إٍٓزش رقحْ ژیَّاؿحیک از ظؼین جؿاٍى در کالس جَؼیُ مٕرت ٍی گیؼد،ةّاةؼایُ ةایـحی ؾٕاٍى ٍؤدؼ ةؼ آف ةْ مٕرت لؼایّغ یادگیؼم 

 ؾًَی ةؼرؿی قٕد. یکی از ؾٕاٍى ٍؤدؼ، جسٔیؽ ٍؼةیاف ةْ ٍٔارجٔام کارآٍغ ٍغیؼیحی اؿث. ٍغیؼیث زاٍؽ کالس، ٍیؽاف لؿايیث لؼاگیؼاف را در

لؽایف ٍی دٓغ ك از ٓغر رلحُ زٍاف ةؼام رلؽ ٍكکالت رلحارم زًٕگیؼم ٍی کّغ. از ظؼؼ دیگؼ، اگؼ ؿازٍاف كرزش ك لؿايیحٔام ةؼِاٍْ جَؼیّی ا

ركصی  زٕاِاف ةعٕآغ ةْ آغاؼ ظٕد ةؼؿغ در درزْ اكؿ ةایغ ةْ دركِغاد امًی ظٕد یؿّی ٍؼةیاف كرزقی جٕزْ کّغ. ةّاةؼایُ جا زٍاِی کْ ِیازٓام

ِكٕد ٓؼگؽ ةعٕر کاٍى اصـاس رضایث ققًی ِعٕآّغ کؼد. َٓچّیُ جّٔا داقحُ رضایث ققًی ٍؼةیاف ةؼام ةؼآكردق ك ركاِی ٍؼةیاف ةؼآكردق 

کؼدف آغاؼ ؿازٍاِی کالی ِیـث ةًکْ ةایغ کیمیث زِغگی کارم آِٔا در ؿازٍاف الؽایف پیغا کّغ، جا در ؿایْ الؽایف رضایث ققًی ك ةٔتٕد 

ٕاِّغ از ةٔحؼیُ قیٕق ٍغیؼیث کالس جَؼیُ در زًـات ظٕد اؿحمادق کّّغ. ٍؼةیاف ةا ةکارگیؼم ركش کیمیث زِغگی کارم ٍؼةیاف كرزقی ةح

ٍغیؼیث ٍّاؿب کالس جَؼیُ ظٕد ٍی جٕاِّغ در پؼكرش ٍٔارجٔام ازحَاؾی، ظالهیث ٓا ك جٕاِایی ٓام لؼاگیؼاف ژیَّاؿحیک ِوف ٍَٔی 

 غق کّّغ .داقحْ ةاقّغ ك ٍكکالت کَحؼم در زًـات جَؼیُ ظٕد ٍكآ

(، در پژكٓكی کْ ةْ ٍّؼٕر ظؼاصی پؼكجکًی ةؼام ارزیاةی ؿتک ٓام ٍغیؼیث ٍؿًَاف ةؼ اؿاس ؿْ ؿتک 2012دیسیگیک ك اؿحٕزیًکٕكیک )

ا ٍغاظًْ گؼ، فیؼ ٍغاظًْ گؼ ك جؿاٍى گؼا اِساـ دادِغ، جأکیغ کؼدِغ کْ ٍغیؼیث کالس یکی از ٍَٔحؼیُ لاکحٕرٓام جغریؾ ادؼ ةعف اؿث ك پیغ

دف ؿتک جغریؾ ظاص ك پؾ از آف جالش ةؼام ةٔتٕد ادؼ ةعكی آف ةـیار آَیث دارد. ةا ِگؼش لٕؽ ك داِـحُ آَیث ٍؼةیاف در جغاكـ کؼ

لؿّايیث ك صؼکث رك ةْ رقغ ؿازٍاف كرزقی ، ةؼرؿی كضؿیث رضایث ققًی ك کیمیث زِغگی کارم ٍؼةیاف ژیَّاؿحیک در اةؿاد ٍعحًك از 

ٍی ةاقغ. يػا در ایُ جضوین جادیؼ رضایث ققًی ك کیمیث زِغگی کارم ٍؼةیاف كرزش ژیَّاؿحیک در اؿحاف آذرةایساف  ام ةؼظٕردار آَیث كیژق

 فؼةی ةؼرؿی قغ.

 روش جحلیق

پیَایكی ٍی ةاقغ. زاٍؿْ آٍارم را کًیْ ٍؼةیاف ژیَّاؿحیک دارام کارت  -پژكٓف از ِٕع کارةؼدم ك ةا جٕزْ ةْ ٍآیث ٍٕضٕع جٕمیمی 

گیؼم جنادلی ظتوْ ام  ِمؼةٕدِغ، ركش َِِْٕ 211در ؿعش اؿحاف آذرةایساف فؼةی جكکیى ٍی دادِغ کْ قاٍى  1،2،3ًٍی ك درزْ  ٍؼةیگؼم

 ِمؼ جؿییُ گؼدیغ. 137ةٕد کْ صسٌ َِِْٕ ةا اؿحمادق از لؼٍٕؿ کٕکؼاف 

ّاٍْ ٓام  اؿحمادق قغق در جضوین اؿحاِغارد ةٕد، ةؼام زَؽ آكرم اظالؾات ك ؿّسف ٍحقیؼٓام جضوین، از پؼؿكّاٍْ  اؿحمادق قغ. چٕف پؼؿك

( در پژكٓكّاٍْ ٍغیؼیث جاییغ قغق ةٕد. لًػا ةّا ةْ پیكّٔاد اؿحاد ٍضحؼـ رآَّا در ایُ پژكٓف 1392يػا ركایی آِٔا جٕؿط ٍویَی ك َٓکاراف)

ّاٍْ ٓا  ةؼام اظَیّاف ةیكحؼ از ظؼین ضؼیب آيمام ركایی مٕرم ةْ جاییغ ؿْ ِمؼ از اؿاجیغ رقحْ ٍغیؼیث هؼار گؼلث ك ضؼیب پایایی کًی پؼؿك

ةؼام جسؽیْ  . ٍضاؿتْ گؼدیغ 781/0ك رضایث ققًی  867/0، کیمیث زِغگی کارم  850/0کؼكِتاخ  ةؼام پؼؿكّاٍْ ؿتک ٍغیؼیث کالس 

 یغ.اؿحمادق گؼد SPSSكرگؼؿیٕف ةا اؿحمادق از ِؼـ الؽار   tكجضًیى از ركقٔام آٍار اؿحّتاظی قاٍى آزٍٕف 

 ٌحایج

ٍی ةاقغ کْ ایُ ٍیؽاف 348/0ِكاف ٍی دٓغ ٍیؽاف ضؼیب جؿییُ ٍضاؿتْ قغق ةؼام کیمیث زِغگی کارم ةؼاةؼ ةا  1َٓاِعٕر کْ ِحایر زغكؿ 

درمغ جقییؼات در ِضٕق ؿتک ٍغیؼیث کالس  جَؼیُ ٍؼةیاف ژیَّاؿحیک اؿحاف آذرةایساف فؼةی جضث جادیؼ 8/34ِكاف ٍی دٓغ کْ ٍیؽاف 

ٍی ةاقغ ك ایُ ٍیؽاف ِیؽ  418/0یث زِغگی کارم ٍی ةاقغ.َٓچّیُ ٍیؽاف ضؼیب جؿییُ ٍضاؿتْ قغق ةؼام رضایث ققًی ةؼاةؼ ةا ؾاٍى کیم

 درمغ جقییؼات ِضٕق ؿتک ٍغیؼیث کالس جَؼیُ ٍؼةیاف ژیَّاؿحیک جضث جادیؼ ؾاٍى رضایث ققًی ٍی ةاقغ. 8/41ِكاف ٍی دٓغکْ 

 ِْ در ٍغؿ رگؼؿیٕفِحایر ضؼایب َٓتـحگی چّغگا -1زغكؿ 
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ضؼیب َٓتـحگی  ٍحقیؼ

 چّغگاِْ

ضؼیب جؿییُ جنضیش قغق  ضؼیب جؿییُ

   

 اِضؼاؼ ٍؿیار

498/0 کیمیث زِغگی کارم  348/0  121/0  752/0  

456/0 رضایث ققًی  418/0  174/0  372/0  

 ةحخ و ٌحیجَ گیسی

ویٌ ظعی ةیُ کیمیث زِغگی کارم  ك رضایث ققًی ٍؼةیاف ژیَّاؿػحیک آزٍٕف لؼضیْ ةا اؿحمادق از آزٍٕف رگؼؿیٕف ظعی  ةیاِگؼ كزٕد ارجتاط ٍـح

ك ؿتک ٍغیؼیث کالس ٍی ةاقغ. ةّاةؼایُ ٍی جٕاف ِحیسْ گؼلث کْ رقغ ك الؽایف کیمیث زِغگی کارم ك رضایث ققًی ٍؼةیػاف ژیَّاؿػحیک ٍّسػؼ 

ؼةی ةْ ظٕر ٍعًٕب الؽایف پیغا کّغ ك کآف کیمیث زِغگی ٍی قٕد کْ ؿتک ٍغیؼیث کالس جَؼیُ ژیَّاؿحیک در ةاقگاق ٓام اؿحاف آذرةایساف ف

کارم ك رضایث ققًی ٍؼةیاف ژیَّاؿحیک ةاؾخ کآف ؿتک ٍغیؼیث کالس جَؼیُ ژیَّاؿحیک جٕؿط ٍؼةیاف ٍی قٕد. ةّاةؼایُ لؼضیْ ٓام جضویػن 

لؼآٌ اؿث ٍی جٕاِّغ ةْ ردق ٓػام ةػاالجؼ ةؼؿػّغ ، زیػؼا  ٍٕرد جاییغ هؼار ٍی گیؼد.ةؼام ٍؼةیاِی کْ زٍیّْ ةٔتٕد کیمیث زِغگی کارم  ك رضایث ققًی

الؼادم کْ دارام کیمیث زِغگی کارم ك رضایث ققًی ةٔحؼم درققى ةاقّغ ةْ ٍٕلویث دؿث ٍی یاةغ. ِحایر جضویوات دیسیگیػک ك اؿػحٕزیًکٕكیک 

ؿتک جغریؾ ظاص ك پؾ از آف جالش ةؼام ةٔتٕد ادػؼ (در یک راؿحا ٍی ةاقغ ِحایر جضویوات ایُ ٍضون ِكاف داد کْ کیمیث زِغگی ةؼ ركم 2012)

(در یک راؿحا ٍی ةاقغ ِحایر جضویوات ایُ ٍضون ِكاف داد کْ رضایث ققًی 1392َٓچّیُ ةا ِحایر جضویوات ةّغرم ) ةعكی آف ةـیار آَیث دارد.

 ةؼ ركم ؿتک جغریؾ ظاص ك پؾ از آف جالش ةؼام ةٔتٕد ادؼ ةعكی آف ةـیار آَیث دارد.
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 راةعَ حيایث ُای ضازىاٌی و جّاٌگیشعی در ةیً جیو ُای ىػهّنیً اضحان کسىان

 2، ىحطً جّکهی1غعیَ حطٍی

 ، داِكگاق آزاد اؿالٍی، كاصغ کؼٍاف، کؼٍاف، ایؼافٍغیؼیث كرزقیکارقّاؿی ارقغ، -1

 جؼةیث ةغِی، ٓیئث ؾًَی داِكگاق آزاد اؿالٍی ةسّٕرد، ةسّٕرد، ایؼاف دکحؼم ٍغیؼیث كرزقی، اؿحادیار گؼكق-2
E-mail: miladkaramoozian@yahoo.com 

 

 کّجاه چکیره

 کارةؼدمصاضؼ از ِؼؼ ٓغؼ  نیجضوٓغؼ پژكٓف صاضؼ راةعْ صَایث ٓام ؿازٍاِی ك زٕاِگیؽقی در ةیُ جیٌ ٓام ٍؿًٕيیُ اؿحاف کؼٍاف ةٕد. 

جیٌ ٓام زاٍؿْ آٍارم ایُ پژكٓف کًیْ کْ ةْ قکى ٍیغاِی اِساـ قغق اؿث.  اؿث َٓتـحگیازِٕع  ی كمیجٕم نیوجض کیاز ِؼؼ ركش ك  اؿث

ِمؼ جؿییُ قغ. از ةیُ  254ِمؼ ٍی ةاقغ کْ ةا اؿحمادق از زغكؿ ٍٕرگاف صسٌ َِِْٕ  750ةٕد کْ ظتن ةؼآكرد صغكد  ٍؿًٕيیُ اؿحاف کؼٍاف

ركش َِِْٕ گیؼم ةْ مٕرت قغِغ کْ قاٍى رلـّساف، ةٌ، ةالث، ؿیؼزاف ك زیؼلث اِحعاب قغِغ.  قٔؼؿحاف اِحعاب 5قٔؼٓام اؿحاف کؼٍاف 

ك  84/0ةا ضؼیب آيمام کؼكِتاخ ( 1986َٓکاراف ) ك آیؽِتؼگؼ قغق ادراؾ ؿازٍاِی صَایثةٕد. در ایُ جضوین از پؼؿكّاٍْ اؿحاِغارد ظٕقْ ام 

 اؿحّتاظی ك جٕمیمی آٍار ؿعش دك در ٓا دادق جضًیى ك جسؽیْاؿحمادق قغ.  77/0ةا پایایی  (1993)  ؿایمؼیؽ، دكدا ك چیی ؽقیزٕاِگپؼؿكّاٍْ 

 ؿعش ك در زغاكؿ ظؼاصی ك اؿحاِغارد اِضؼاؼ ٍیاِگیُ، لؼاكاِی، درمغ لؼاكاِی، آٍارم ٓام قاظل از جٕمیمی، آٍار ؿعش در. اؿث قغق اِساـ

 مٓا ٌیج زٕ ٍٔارجیةا  ؿازٍاِی مٓا ثیصَاةیُ غ. ِحایر جضوین ِكاف داد کْ، از آزٍٕف َٓتـحگی اؿپیؼٍُ اؿحمغق ق اؿحّتاظی، آٍار

ارجتاط اؿحاف کؼٍاف  ُیٍؿًٕي مٓا ٌیج زٕ ؾًَکؼدمةا  ؿازٍاِی مٓا ثیصَاةیُ ٍـحویٌ كزٕد دارد.  ارجتاط ٍؿّاداراؿحاف کؼٍاف  ُیٍؿًٕي

 ٍـحویٌ كزٕد دارد. ارجتاط ٍؿّاداراؿحاف کؼٍاف  ُیٍؿًٕي مٓا ٌیج زٕ اِگیؽقیةا  ؿازٍاِی مٓا ثیصَاةیُ ٍـحویٌ كزٕد دارد.  ٍؿّادار

 

 صَایث ٓام ؿازٍاِی، زٕاِگیؽقی، جیٌ ٓام ٍؿًٕيیُ، اؿحاف کؼٍاف: واژگان کهیری
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 ةسرضی راةعَ ةیً ةسدی ىؤنفَ ُای فسٍُگ ضازىاٌی ةا ىیشان دالكیث روضای ُیئث ُای ورزعی

 اضحان آذرةایجان عسكی 

 و ُاعيی داٌیعتٍ

 کارقّاؿی ارقغ جؼةیث ةغِی ك ؾًٕـ كرزقی، داِكگاق آزاد ًٍکاف

 

 

 چکیره

، ةؼرؿی راةعْ ةیُ ةؼظی ٍؤيمْ ٓام لؼّٓگ ؿازٍاِی ةا ٍیؽاف ظالهیث ركؿام ٓیئث ٓام كرزقی اؿحاف آذرةایساف قؼهی ٍی ایُ جضوینٓغؼ 

زْ ةْ ٍضغكدیث زاٍؿْ ٓغؼ ٍٕرد ةؼرؿی، ركؿام کًیْ ٓیئث ٓام كرزقی ِمؼٍی ةاقغ کْ ةا جٕ 48ةاقغ. زاٍؿْ آٍارم ایُ جضوین ةؼاةؼ 

ٓیئث( ةْ مٕرت دردؿحؼس ك فیؼ جنادلی ٓغلَّغ ةؼام ایُ اٍؼ اِحعاب گؼدیغِغ. اةؽار اِغازق گیؼم در ایُ 48ٍٕزٕد اؿحاف آذرةایساف قؼهی)

ظالهیث رِغ ؿیپ. ةؼام جؿییُ َٓتـحگی ةیُ لؼّٓگ  جضوین ؾتارت اؿث از پؼؿكّاٍْ لؼّٓگ ؿازٍاِی اؿحیمُ پی راةیّؽ ك پؼؿكّاٍْ

ؿازٍاِی ك ظالهیث از ضؼیب َٓتـحگی اؿپیؼٍُ اؿحمادق قغق ك ةؼام جؿییُ َٓتـحگی جک جک ؾٕاٍى لؼّٓگ ؿازٍاِی ةا ظالهیث از ضؼیب 

ٍٕرد جسؽیْ ك  SPSSْ ِؼـ الؽار َٓتـحگی اؿپؼٍُ ك پیؼؿٕف اؿحمادق قغق اؿث.. پؾ از جکَیى پؼؿكّاٍْ ٓا جٕؿط ركؿا، اظالؾات ةْ كؿیً

جضًیى هؼار گؼلث. یالحْ ٓام جضوین ِكاف داد ةیُ لؼّٓگ ؿازٍاِی ك ظالهیث ركؿام ٓیئث ٓام كرزقی اؿحاف آذرةایساف قؼهی ، راةعْ ٍؿّی 

گی ٍذتث ك ٍؿّی دارم دارم كزٕد ِغارد. اٍا قاظل ٓام لؼّٓگ ؿازٍاِی از هتیى : صَایث ؿازٍاِی ، اِـساـ ك پاداش ةا ظالهیث ، َٓتـح

 دارد. 

   لؼّٓگ ؿازٍاِی، ظالهیث، ركؿام ٓیئث ٓام كرزقی واژه ُای کهیری :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                    مذیریت ي تروامٍ ریسی يرزضیمذیریت ي تروامٍ ریسی يرزضی

  

  

ىعانػَ آىادگی کارىٍران ادارات کم ورزش و جّاٌان اضحان ُای اردةیم ، ُيران و زٌجان در پزیسش ىریسیث 

 کیفیث جاىع

  2، رضا ةذغی   *1زُسا کیّاٌی 

 حؼم ٍغیؼیث كرزقی ، داِكگاق آزاد كاصغ ؾًٕـ ك جضویوات جٔؼافداِكسٕم دک -1

 داِكسٕم دکحؼم ٍغیؼیث كرزقی ، داِكگاق آزاد كاصغ ؾًٕـ ك جضویوات جٔؼاف -2
E-mail:  rbt.hebtt@yahoo,com 

 

 چکیره کّجاه

اف ك اردةیى در پػیؼش ٍغیؼیث کیمیث ٓغؼ از پژكٓف صاضؼ ٍعايؿْ آٍادگی کارٍّغاف ادارات کى كرزش ك زٕاِاف اؿحاف ٓام َٓغاف، زِس

ِمؼ ٍؼد( قافى در ادارات کى كرزش ك زٕاِاف ایُ ؿْ اؿحاف  80ِمؼ زف ك  45ِمؼ از کارٍّغاف ) 125زاٍؽ ٍی ةاقغ. آزٍٕدِی ٓام پژكٓف را 

یؼیث کیمیث زاٍؽ ك ٓؼ ٍٕيمْ جكکیى دادِغ. ةؼام پاؿط گٕیی ةْ ؿٕاالت پژكٓف ، از اةؽار اِغازق گیؼم )پؼؿكّاٍْ( کْ قاٍى دق ٍٕيمْ ٍغ

/. ةؼ آكرد قغ ةؼام جٕمیك دادق ٓا 84قاٍى چٔار ؿٕاؿ ةٕد، اؿحمادق قغ. پؾ از ٍعايؿْ ٍوغٍاجی ضؼیب پایایی)آيمام کؼكِتاخ( پؼؿكّاٍْ اكيیْ 

ةؼام ٍوایـْ دك گؼكق، ك جضًیى ٍـحوى   tٓام ٍٕرد ٍعايؿْ از آزٍٕف از ركش ٓام آٍار جٕمیمی ك ةؼام جؿییُ ك ةؼرؿی اظحالؼ ٍیاِگیُ ٍحقیؼ

( اؿحمادق قغ. َٓچّیُ ةؼام ٍوایـْ آٍادگی پػیؼش ٍٕيمْ  ≥ 05/0pكاریاِؾ یک ؿٕیْ ةؼام ٍوایـْ ةیف از دك گؼكق، در ؿعش ٍؿّا دارم )

در ِٔایث ةؼ  از ؿٕم کارٍّغاف ادارات کى كرزش ك زٕاِاف اؿحاف ٓام ٍّحعب از آزٍٕف کؼكؿکاؿ كايیؾ اؿحمادق قغ.TQM ٓام ٍعحًك 

اؿاس یالحْ ٓام پژكٓف ضَُ پاؿعگٕیی ةْ ؿٕاالت پژكٓكی، هضاكت در ظنٕص ٍیؽاف آٍادگی کارٍّغاف ادارات کى كرزش ك زٕاِاف اؿحاف 

ك ٍٕيمْ ٓام آف در ؿْ ؿعش آٍادگی ةاال، آٍادگی ٍحٕؿط ك آٍادگی پاییُ مٕرت گؼلث. ةؼرؿی یالحْ  TQMٓام ٍّحعب ِـتث ةْ پػیؼش 

در ادارات کى كرزش ك  TQMةؼام پػیؼش  42/128داد کْ کارٍّغاف ادارات کى كرزش ك زٕاِاف اؿحاف ٓام ٍّحعب ةا ٍیاِگیُ  ٓا ِكاف 

 زٕاِاف اؿحاف ٓام ٍّحعب از آٍادگی ةاالیی ةؼظٕردارِغ. 

 کیمیث، ٍغیؼیث کیمیث زاٍؽ، آٍادگی پػیؼش، کارٍّغواژگان کهیری: 
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 چکیره کّجاه

تکْ ٓام ازحَاؾی اؿث کْ ةا ٍضٕریث اقحؼاؾ گػارم ؾکؾ، جٕاِـحْ ةْ ةـیارم ازپیكػتیّی ٓػا ٍتّػی اٍؼكزق ایّـحاگؼاـ یکی ازق

ةؼصؼکث قتکْ ٓام ازحَاؾی ةْ ؿَث ؿایحٔام ؾکؾ ٍضٕر، زاٍْ ؾَى ةپٕقاِغ. ٓؼچّغایّـحاگؼاـ ةؿّٕاف پغیغق ام ِٕػٕٔر ةػؼام 

گِٕاگٕف کارةؼاف ازآف ةاؾػخ  لؼكش کاالِتٕدق اؿث؛ اٍااؿحمادقاقحؼاؾ گػارم ؾکؾ كلیًَٔام کٕجاق ظؼاصی قغق كٓغؼ ازایساد آف 

قغق ةْ زایگآی ٌٍٔ ةؼام ٍؿؼلی ٍضنٕالت ةؼِغٓام گِٕاگٕف ةؼؿغ. لؼكقگاق ٓام كرزقی درایؼاف ةاٍؿؼلی کاالكظػغٍات كرزقػی 

َػایف ةگػارِػغ. پػژكٓف صاضػؼةْ درایّـحاگؼاـ جٕاِـحْ اِغ ازایُ ٍضیط ةْ ؾّٕاف كیحؼیُ ظٕد اؿحمادق کؼدق، ٍضنٕالت ظٕدرا ةْ ِ

ٍّؼٕرةؼرؿی اِگیؽق ظؼیغایّحؼِحی از راق قتکْ ازحَاؾی ایّـحاگؼاـ ةؼام ظؼیغٓام يػت ةاكر درقٔؼاركٍیْ ظؼح ریػؽم قػغ. درایػُ 

پژكٓف ؾٕاٍى اِگیؽقی ةؼام جؼفیب الؼاد ةْ ظؼیغ يػػت ةػاكر از راق مػمضات ایّـػحاگؼاـ درزاٍؿػْ دارِػغگاف مػمضْ ایّـػحاگؼاـ 

ركٍیْ ةؼرؿی قغ. ةْ ؾًث ِاٍضغكد ةٕدف زاٍؿْ آٍارم پژكٓف، جؿغاد َِِْٕ از راق لؼٍٕؿ ِـتث ٍؼةٕط ةػْ جؿػغاد َِِٕػْ زاٍؿػْ درا

ِمؼاِحعاب قغ. درایُ پژكٓف جؿییُ قغکْ چْ ؾٕاًٍی، ةا چْ ٍیؽاف آَیحی ةؼ اِگیػؽق ظؼیػغ  120ِاٍضغكد، ٍضاؿتْ كصسٌ َِِْٕ 

ٍؤدؼِغ. درایُ ٍوايْ دك ارزش يػت ةاكر درظؼیغ ازظؼین ایّـحاگؼاـ ةؼرؿی قغ. ةؼام زَؽ آكرم درایُ قتکْ ازحَاؾی درقٔؼاركٍیْ 

دادق ٓام ازپؼؿكّاٍْ اؿحمادق قغ. ضَّان ةؼام جأییغ یا ردلؼضیْ ٓا، ازآزٍٕف َٓتـحگی پیؼؿػٕف ك رگؼؿػیٕف اؿػحمادق قػغ. ِحػایر 

گؼاـ دراركٍیْ جضث جأدیؼٍازؼازٕیی کاكش كؾاٍػى ركاةػط ازحَػاؾی صامى ازپژكٓف ِكاف ٍیغٓغ، ظؼیغٓام يػت ةاكر از راق ایّـحا

اجماؽ ٍی الحغ. يػا لؼكقّغگاف ةاجؼفیب ایُ دكزّتْ درایساد ممضات ٍؿؼلی کاال كظػغٍات ظػٕد درایّـػحاگؼاـ ٍیحٕاِّػغ درلػؼكش 

 ٍضنٕالت كظغٍات اززّؾ يػت ةاكر ٍٕلن جؼ ؾَى کّّغ.

 

 حؼِحی، اِگیؽق ظؼیغ يػت ةاكر، ایّـحاگؼاـكاژگاف کًیغم: ظؼیغ ایّواژگان کهیری: 
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  چکیره ةهٍر

  ىلرىَ

اٍؼكز یکی از ٍضتٕب جؼیُ ركقٔام جسارت، ظؼیغ ایّحؼِحی در دِیام كب اؿث. قَا ٍیحٕاِیغ در زٍأِام گِٕػاگٕف، در ٓػؼ زٍػاف ك 

ظٕد را ؿاظحْ، کاالٓام ٍٕرد ِیػازش را در آف ارایػْ ٍکاف ایُ کار را اِساـ دٓیغ. ةْ ٍؿّام كاهؿی، ٓؼ کـی ٍیحٕاِغ ممضْ ایّحؼِحی 

ٍضون قغ. از آف زٍاف ٓؽاراف ٓؽار کـب ك کار ك جسار كارد ایُ دِیا قغٓاِغ.  1991دٓغ. جسارت ايکحؼكِیک ةْ قکى کِّٕی در ؿاؿ 

ؿّی قتکْ ٓام ازحَاؾی اقارق در ٍیاف اةؽارٓام ٍٕزٕد ةؼام ارجتاط ةا دِیام كب ٍی جٕاف ةْ یکی از زغیغجؼیُ ك ٍضتٕةحؼیُ آف؛ ی

کؼد. َٓاِعٕر کْ ٍی داِیٌ، لؼكش کاال ك ظغٍات درؿائام اظیؼ جقییػؼات زیػادم کػؼدق اؿػث. اِػٕاع ٍضنػٕالت را ٍیحػٕاف از راق 

ایّحؼِث ك لؼكقگاق ٓام ایّحؼِحی ظؼیغارم کؼد. در ایُ پژكٓف ؿؿی قغ جأدیؼ ؾٕاٍى يػت ةػاكر را ةػؼ رلحػار ٍنػؼؼ کّّػغگاف در 

غٓایی کْ از راق ایّـحاگؼاـ در اركٍیْ مٕرت ٍی پػیؼد، ٍعايؿْ قٕد. در ایُ ٍـیؼ ةؼام قّاؿایی ٍحقیؼٓایی ٍؼجتط ةا ارزقٔام ظؼی

ارائْ قغق ةٕد، اؿحمادق قغ. ایُ پژكٓف اِگیؽق ظؼیػغ را ةػْ دك ظتوػْ ( 2007يػت ةاكر از یک ظتوْ ةّغم کْ جٕؿط جٕ ك َٓکاراف )

اِگیؽق ظؼیغ يػت ةاكر دؿحْ ةّغم کؼدق اؿث. اِگیؽق ظؼیغ لایغق ةاكر ظٕاؿحْ ةؼام ارضام یک ِیاز اؿاؿػی  اِگیؽق ظؼیغ لایغق ةاكر ك

( ك در ٍواةى اِگیؽق ظؼیغ يػت ةاكر  یک كاکّف يػػت ةعػف را ةػؼام 1989یا اِساـ یک كػیمْ جؿؼیك ٍی قٕد)ٕٓيتؼگ ك َٓکاراف

م ازحَاؾی ك در دؿحؼس ةٕدف ایّحؼِث در ِـى زٕاف گؼایكػی ایسػاد قػغق ٍنؼؼ کّّغق ایساد ٍی کّّغ. اٍؼكزق ةا كزٕد قتکْ ٓا

کْ ةْ دِتاؿ آف الؼاد ةْ داقحُ ؿتک زِغگی ٍغرف، ٍعارج َِادیُ ك ظؼیغ ٍضنٕالت دارام ِاـ ك ِكاف جسػارم ةػؽرگ ك ٍؿػؼكؼ ك 

ضنٕؿ ك ةػْ دِتػاؿ آف رلحػار ٍنػؼؼ ٍضنٕالت ٍعاةن ةا ٍغ ٍكحاؽ ٓـحّغ. ةْ َٓیُ ديیى جادیؼ ارزش ٓام يػت ةاكر ةؼ اِحعاب ٍ

 کّّغق ةا آَیث اؿث.

 روش جحلیق

مٕرت ٍیغاِی ازؼاقغق اؿث. زاٍؿْ آٍػارم جضویػن  َٓتـحگی اؿث ك ةْ _پژكٓف صاضؼ ازِؼؼ ٓغؼ، کارةؼدم اؿث ك ازيضاظ ركش جٕمیمی 

رم َِٕدق اِغ ك ةاجٕزْ ةْ ِاٍضغكد ةػٕدف زاٍؿػْ ةػؼ ایُ پژكٓف قاٍى الؼادیـث کْ از ظؼین ایّـحاگؼاـ يٕازـ ك کاالٓام كرزقی ظٕد را ظؼیغا

پؼؿكػّاٍْ در ایػُ پژكٓكػی از  گیؼم، پؼؿكػّاٍْ ِمؼ در قٔؼ اركٍیْ اِحعاب قغق اِغ. اةؽار اِغازق 120اؿاس ِـتث ٍؼةٕط ةْ زاٍؿْ ِاٍضغكد 

مادق قغق اؿث کْ قاٍى ؿْ ةعف اؿث: ةعف اؿح( 1999ك کؼگاِکار ك ككيیُ )( 2003پؼؿكّاٍْ ٓام ٍٕزٕد در پژكٓكٔام آرِٕيغ ك ریّٕيغز )

اكؿ قاٍى ؿؤائام ٍؼةٕط ةْ ٍكعنات پاؿط دّٓغق، قاٍى: زّـیث، ؿُ، ٍیؽاف جضنیالت ك إِاع ٍضنػٕالجی کػْ ةػْ قػکى ایّحؼِحػی از راق 

اؿط در هايب ظیػك ةػا ایّـحاگؼاـ ظؼیغارم ٍی کّّغ ةٕدق اؿث. ةعف دكـ ك ؿٕـ پؼؿكّاٍْ صاكم ؿؤائام ٍؼجتط ةا لؼضیات پژكٓف اؿث.پ

الػؽار اس پػی اس اس  ٓا از آزٍٕف آزٍٕف َٓتـحگی پیؼؿٕف ك رگؼؿیٕف ةا کَػک ِؼـ ٍّؼٕر جضًیى اؿحّتاظی دادق ام اؿث. ةْ ظیك پّر گؽیّْ

 قغق اؿث. ةٔؼق گؼلحْ 16كرژف 

 ٌحایج

زِاف ك ٍؼداف ةػْ ؿػؤائام امػًی پؼؿكػّاٍْ  درمغ دیگؼ  زف ةٕدِغ. ٍیاِگیُ پاؿط ٓام 65درمغ قؼکث کّّغگاف ٍؼد ك  35در ایُ پژكٓف 

 کارقّاؿػی ك درزْ دارام پاؿعگٕیاف درمغ 41اؿث.  3/63ك ٍیاِگیُ ِؼؼٓام زِاف  3/52جماكت چّغاِی ِغارد ك ٍیاِگیُ ِؼؼٓام ٍؼداف 

 هػؼار ًیجضنػی ایػُ ؿػعٕح در کّّػغگاف قػؼکث درمغ 66 ٍسَٕع در کْ ةٕدِغ ارقغ کارقّاؿی درزْ دارام پاؿعگٕیاف درمغ 12

  .داقحّغ

 ِحیسْ ازٍٕف ٍؿّی دارم ضؼیب َٓتـحگی لؼضیات ك ٍحقییؼ ٓا

 جاییغ 0.01 0.69 لؼضیْ اكؿ: ٍازؼازٕیی ، اِگیؽق يػت ةاكر
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 جاییغ 0.01 0.52 لؼضیْ دكـ: ركاةط ازحَاؾی ، اِگیؽق يػت ةاكر

 

:ةحخ و ٌحیجَ گیسی  

َاؾی ةؼٍضٕر اِگیؽق يػت زٕیاِْ ظؼیغ از قتکْ  ازحَاؾی ایّـحاگؼاـ جادیؼ ٍی گػارد. ِحایر پژكٓف ِكاف ٍی دٓغ ؾٕاٍى کاكش ك  ك ركاةط ازح

يػات ارضام ِمـاِی صامى از ٍازؼازٕیی، زـحسٕ ك کاكش ك کكك ّٓگاـ جؿاٍى ةا ایُ قتکْ ازحَاؾی ةْ ؾّٕاف اِگیػؽق يػػت زٕیاِػْ ظؼیػغ 

ةؼ ایُ ةاكرِغ کْ زـحسٕ در قتکْ ٓام ازحَػاؾی ٍاِّػغ ایّـػحاگؼاـ ٍٕزػب ٍضـٕب ٍی قٕد. در ارجتاط ةا ركاةط ازحَاؾی، ظؼیغاف اصحَايی 

از گـحؼش ركاةط ازحَاؾی قاف ٍی قٕد ك ةا گمحگٕ ك جتادؿ ِؼؼ ك ةؼهؼارم ارجتاط ةا یگغیگؼ ةْ گـحؼش ركاةط دكؿحی ةا یکغیگؼ ٍی پؼدازِغ ك 

. ةؼام ظؼیغاراف جتغیى ٍی قٕد.ةؼاِگیؽاِّغی کّّغ کْ ایُ ٍٕضٕع ةْ ؾاًٍی ایُ اةؽار ةْ ؾّٕاف کاِاؿ زغیغ جتادؿ اظالؾات ةؼام ظؼیغ اؿحمادق ٍ

ایّحؼِحی ٍی جٕاِغ ةْ زـحسٕ ك کاكش در ممضات ایّـحاگؼاـ ٍّسؼ قٕد ك ةْ ظٕر فیؼٍـحویٌ ةْ َٓاِعٕر کْ ِحایر ِكاف ٍی دٓغ جسؼةْ ظؼیغ 

غ ةاؾخ ایساد هنغ زـحسٕ ٍی قٕد کْ ةْ دِتاؿ آف هنغ ظؼیغ ایساد ٍی هنغ ظؼیغ ةؼِاٍْ ریؽم ِكغق ةیّساٍغ. ةْ ؾتارجی، يػت ٍٕزٕد در ظؼی

م قٕد. ةّاةؼایُ، ٍیحٕاف ادؾا کؼد ِحایر صامى از ٍعايؿْ اِگیؽق يػت زٕیاِْ ٍی جٕاِغ ةْ ؾّٕاف ٍؼزؿی ةؼام ظؼاصػی مػمضات ایّـػحاگؼاـ ةػؼا

ُ قتکْ ازحَاؾی ٍی جٕاف ٍضیط زايب ك ظٕقایّغم را لؼآٌ َِٕد جا ٍؿؼلی کاال ك ظغٍات ةاقغ. در كاهؽ، ةا ایساد ٍضیعی ؿؼگؼـ کّّغق در ای

 ةؼدق، ةؼام زـحسٕ ك ظؼیغ جؼفیب قِٕغ. ةیكحؼم ظؼیغاراف از ایُ ٍضیط يػت 

 ىٍاةع:

ركش جضویوی ةا ركیکؼدم ةْ پایاف ِاٍْ ِٕیـی، اِحكػارات ٍؼکػؽ جضویوػات ؾًَػی کكػٕر ةػا َٓکػارم کػإِف لؼّٓگػی (. 1388.ظاکی، غ. )1

 حكاراجی در ایث. اِ

 ركقٔام جضوین. جٔؼاف: اِحكارات ؿعُ، چاپ ؿٕـ.(. 1374. قؼیمی، ح . ك قؼیمی، ف .)2

ةؼرؿی جأدیؼ ارزقٔام يػت زٕیاِْ ةػؼ رلحػار ظؼیػغ ٍنػؼؼ کّّػغگاف. ٍسًػْ ٍادیؼیػث (. 1391صیغرزادق، کاٍتیؽ ك صـّی پارؿا، ائاـ. ). 3 

 ةازاریایی، ؾًٕـ جضویوات. 

4..Alba, J., Lynch, J., Weitz. B., Janiszewski,C. Lutz, R. Sawyer, A., & Wood, S. (7991). Interactive home shopping: 

consumer, retailer, and manufacture incentives to participate in electronic marketplaces. Journal of Marketing.  

5. Babin. B.J. William R.D. Mitch. G. (7991). Work and/or fun: measuring hedonic and utilitarian shopping value. 

Journal of Consumer Research. 02.  

 .6 Batra, R. Ahtola. O.T. (7997). Measuring the hedonic and utilitarian sources of customer attitudes. Marketing 
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  جادیس کیفیث راةعَ ةاعگاه ُای ةرٌطازی عِس اُّاز ةس جتهیغات دُان ةَ دُان جّضط ىغحسیان

 

 3، اىیً دعیتی2، صریلَ حیرری ٌژاد1*فاظيَ انطادات ىّضّی

 داِكسٕم کارقّاؿی ارقغ ٍغیؼیث كرزقی داِكگاق قٔیغ چَؼاف إٓاز،-1

 .اؿحاد گؼكق ٍغیؼیث كرزقی داِكکغق ؾًٕـ كرزقی داِكگاق قٔیغ چَؼاف إٓاز2

 . اؿحادیار گؼكق ٍغیؼیث كرزقی داِكکغق ؾًٕـ كرزقی داِكگاق قٔیغ چَؼاف إٓاز،3

 چکیره

ـیار  ٍٕرد جٕزْ هؼار گؼلحْ اؿث از ایُ ؿٕ  ٓغؼ پژكٓف صاضؼ ةؼرؿی جادیؼ کیمیث راةعْ ةؼجتًیقات دٓاف ةْ کیمیث راةعْ  اظیؼا در كرزش ة

دٓاف جٕؿط ٍكحؼیاف ةاقگاق ٓام ةغِـازم قٔؼإٓازةٕد. زاٍؿْ آٍارم قاٍى ٍكحؼیاف ٍؼد ةاقگآٔام ةغِـازم دارام ٍسٕز قٔؼ إٓاز ةْ 

ش جنادلی ظٕقْ ام در ٍّاظن ٓكث گاِْ قٔؼ إٓاز اِساـ قغ ك صسٌ َِِْٕ ةا جٕزْ ةْ زغكؿ ِمؼةٕد. َِِْٕ گیؼم ةْ رك =4000Nجؿغاد

( ةؼام ؿّسف 2008جؿییُ قغ. اةؽار زَؽ آكرم دادق ٓا قاٍى پؼؿكّاٍْ اؿحاِغاردکیٌ ) ( ِمؼ ك ةا رؾایث جّاؿب جعنینی=380nٍٕرگاف )

ِكاف داد جَاـ ٍٕيمْ ٓام  اؿحمادق قغ.یالحْ ٓا plsضًیى دادق ٓا از ركش اؿَارت کیمیث راةعْ ك جتًیقات دٓاف ةْ دٓاف ةٕد. ةؼام جسؽیْ ك ج

کْ ةْ جؼجیب مَیَث، جؿٔغ، ؾَى ٍحواةى، اؾحَاد،  )  t > 96/1کیمیث راةعْ  ةؼ جتًیقات دٓاف ةْ دٓاف جٕؿط ٍكحؼم جادیؼٍذتث دارد )

ٓا پیكّٔاد ٍی قٕد ةا اؿحمادق ازجکیّک ٓام  جضوین ةْ ٍـٕيیُ ةاقگاق رضایث راةعْ، ظٕد ارجتاظی ك ؾكن ٍٕدؼ ٓـحّغ.  ةا جٕزْ ةْ ِحایر

 کیمیث راةعْ ٍّسؼ ةْ جتًیقات دٓاف ةْ دٓاف ٍذتث ةؼام ةاقگاق ٓا گؼدِغ.

 جتًیقات دٓاف ةْ دٓاف، ةاقگاق، کیمیث راةعْ، ةغِـازم، ٍكحؼمواژگان کهیری :
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 کارةسد ٌّروفیرةک در ورزش

 *4، ىطػّد داراةی3،دکحس كاضو فحاح زاده 2، دکحس ىِسدادىحسم زاده  1یً غشیشیان کًِدکحس ٌطس

 اؿحادیار ٍغیؼیث كرزقی، داِكگاق ٍضون اردةیًی -1

 اؿحاد ٍغیؼیث كرزقی، داِكگاق ٍضون اردةیًی -2

 ٍحعنل ٍقؽ ك اؾناب، داِكگاق ؾًٕـ پؽقکی اردةیى -3

 داِكگاق ٍضون اردةیًی داِكسٕم کارقّاؿی ارقغ ٍغیؼیث كرزقی، -4
E-mail: masouddarabi72@gmail.com 

 

 چکیره کّجاه

( کْ ٍؿَٕال ِٕركلیغةک ِاٍیغق ٍی قٕد،جکّیکی EEGِٕركلیغةک قکى پیچیغق ام از ةازظٕرد زیـحی ٍی ةاقغ. ةازظٕرد ايکحؼكاِـمايٕ گؼالی)

ازةیّی ٍی کّغ ك ةْ ظٕر ٍسازم ةْ كرزقکار ةازظٕرد يضؼْ ام ٍؼةٕط ةْ اؿث کْ قاٍى راةط کاٍپیٕجؼ كٍقؽ ٍی ةاقغك لؿايیث ايکحؼیکی ٍقؽ را ة

ؽ لؿايیث ٍقؽم اش را ٍی دٓغ.ِٕركلیغةک ، قاٍى هؼارگیؼم ايکحؼكدٓا ةؼركم زَسَْ ةْ ٍّؼٕر کـب اظالؾاجی در راةعْ ةا لؿايیث ايکحؼیکی ٍق

ٍقؽ ظٕد را ةْ مٕرت دیغارم یا قّیغارم در یک صًوْ م  در آف ٍضى ٍی ةاقغ. درصیُ جَؼیُ كرزقکار ةؼظی از كیژگی ٓام ؾًَکؼدم

 ةازظٕردم آِی دریالث ٍی کّغ.در ٍؼصًْ ةؿغ، ٍقؽ یاد ٍی گیؼد ةؼظی از إٍاج ظٕد را جوٕیث ك ةؿضی را ؿؼکٕب کؼدق جا ةْ ٓغلی کْ دؿحگاق

. پژكٓف ٓام کّحؼؿ قغق اِغکی ِیؽ از ایُ یالحْ ةؼام اك جؿییُ کؼدق اؿث ةؼؿغ.ؾًَکؼد كرزقی ٍعًٕب ِحیسْ جَؼیّات زـَاِی ك ركاِی اؿث

ٓا صَایث ٍی کّّغ کْ ِٕركلیغةک ؾًَکؼد كرزقی را ةٔتٕد ٍی ةعكغ. ِٕركلیغةک لؼمث ٓایی را درزٍیّْ ٓام ٍعحًك ةؼام كرزقکاراف لؼآٌ 

رم، ةؼآِیٌ کْ ٍؼكرم ةْ ادةیات ِٕركلیغةک ٍی کّغ جا ةحٕاِّغ از آف ِٕركلیغةک ةؼام ارجوام ؾًَکؼد كرزقی اؿحمادق کّّغ. درایُ ٍوايْ ٍؼك

 داقحْ ك ِوف آف را دركرزش ةؼرؿی کّیٌ. 

 

 ، كرزش(EEGايکحؼكآِـمايٕ گؼالی)ِٕركلیغةک،  واژگان کهیری:
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 چکیره ةهٍر

  ىلرىَ

ؼیاف ظٕف در هـَث ٓام ٍعحًك ( ارجتاط ظامی ةا زؼیاف ظٕف هكؼم دارد ك از ایُ رك، ٍویاس ظٕةی از ؿعش زEEGايکحؼكاِـمايٕ گؼالی)

َِایّغق ةؼجؼم ةؼام قّاؿایی صاالت ٍقؽم اؿث کْ ةا ٍٕلویث ك قکـث در ٓؼ جکًیمی کْ ِیاز ةْ لؿاؿ ةٕدف آف EEG ٍقؽم ٍی ةاقغ.ةّاةؼایُ 

ی اؿث کْ قاٍى راةط ( کْ ٍؿَٕال ِٕركلیغةک ِاٍیغق ٍی قٕد،جکّیکEEGِٕاصی ٍقؽم دارد، ٍؼجتط ٍی ةاقغ. ةازظٕرد ايکحؼكاِـمايٕ گؼالی)

ش را کاٍپیٕجؼ كٍقؽ ٍی ةاقغك لؿايیث ايکحؼیکی ٍقؽ را ةازةیّی ٍی کّغ ك ةْ ظٕر ٍسازم ةْ كرزقکار ةازظٕرد يضؼْ ام ٍؼةٕط ةْ لؿايیث ٍقؽم ا

ؽ در آف ٍضى ٍی ٍی دٓغ.ِٕركلیغةک ، قاٍى هؼارگیؼم ايکحؼكدٓا ةؼركم زَسَْ ةْ ٍّؼٕر کـب اظالؾاجی در راةعْ ةا لؿايیث ايکحؼیکی ٍق

، ةؼام جؿییُ ایّکْ آیا EEGٍی ةاقغ کْ از ةیٕلیغةک1991در كرزش،پژكٓف يّغرز كَٓکاراف  EEGةاقغ. جّٔا ةؼرؿی کّحؼؿ قغق 

ِْ  داد كرزقکاراف ٍیحٕاِّغ الحؼاؽ ِیَکؼق را یاد ةگیؼِغ ك آیا ایُ ٍٕرد ةؼ ؾًَکؼد كرزقی ادؼ ٍی گػارد یا ظیؼ، ٍی ةاقغ. کْ ایُ پژكٓف ِكاف

ةا الؽایف ؾًَکؼد كرزقکار ٍؼجتط ةٕد. ؾًَکؼد ك پیكؼلث ةا  EEGةًکْ جقییؼات  ٍی جٕاِغ در كرزقکاراف ةاجَؼیُ جقییؼ دادق قٕد EEGجّٔا 

)صسحی ك رضا  در زٍاف کار ةا ازؼا کّّغگاف فیؼ كرزقکار گؽارش قغق اؿث2003ِیؽ جٕؿط ایگّؼ كگؼكزيیؼ در ؿاؿ EEG جَؼیُ

ركلیغةک قکى پیچیغق ام از ةازظٕرد زیـحی ٍی ةاقغ ك جَؼیّات ِٕركلیغةک یکی از کارةؼد ٓام ةـیار زايب ةازظٕردم (. 1393ِٕؿًعاِی،

زیـحی اؿث. کْ ایُ اٍؼ ٍـحًؽـ جؿغیى ك هاةى ٍكآغق کؼدف ةؼظی زّتْ ٓام إٍاج ٍقؽم لؼد ةا اؿحمادق از جسٔیؽات ظاص ٍی ةاقغ. ةؼظی 

در يب گیسگآی ِیَکؼق چپ در دكرق آٍادگی ةؼام ازؼام ٍٔارت ةْ مٕرت ٍؿّا دارم الؽایف ٍی  ٍٕج آيماٍضوواف ٍحٕزْ قغِغ کْ لؿايیث 

(ك جیؼاِغازم ةا 200511)ٍِٕاؿحؼا،  ( کْ ةا یالحْ ٓام ٍضوواف ركاف قّاؿی كرزقی در دكرق آٍادگی ةؼام ازؼام ضؼةْ گًك2000، 10)ٍٕرق یاةغ

 در ِحیسْ ٓغؼ از پژكٓف صاضؼ ةؼرؿی کارةؼد ِٕركلیغةک در كرزش ٍی ةاقغ. اقغ.(َٓـٕ ٍی ة2005كَٓکاراف،  12کَاف)ریَِٕغ

 روش جحلیق

 زٍیّْ ٍی ةاقغ.  درایُ ٍٕزٕد ٓام کحاب ك قاٍى: ٍواالت قغق اِساـ ٍعايؿات ةؼرؿی ظؼین از ام کحاةعاِْ ركش

 ٌحایج

ؼد در رقحْ ٓام ٍعحًك كرزقی ِكاف ٍی دٓغ، جنٕیؼ ةؼدارم ٍٕاج ٍقؽم ٍؼجتط ةا اكج ؾًَکاِحایر جضویوات ةا ٓغؼ جؿییُ آدار ايگٕیی  

ؾنتی ازازق ٍی دٓغ جا ٍضوواف ةْ جمـیؼ لؼایّغ ٓام ركاِی درٍقؽ درصاؿ پؼدازش اظالؾات کـب کّّغ، ةؼظالؼ ِؼؼ ؿّسی کْ ِیاز ةْ هضاكت 

دؿحگاق ٓام ةازاریاةی ؾنتی ٍی جٕاِغ ةْ كرزقکار ( ِحایر ِكاف داد اؿحمادق از 2011كَٓکاراف،  13پاؿط دّٓغگاف درٍٕرد قؼایط دارد)ریَُ

ةؼام ةْ دؿث آكردف کّحؼؿ کَک کؼدق  كَٓچّیُ ةْ ؾّٕاف یک ركش ةايوٕق ةؼام صَایث از لؼآیّغ یادگیؼم ك ةٔتٕد ؾًَکؼد در ظٕؿ إٍٓزش 

ٕزْ قغِغ کْ لؿايیث ٍٕج آيمادر يب ةؼظی ٍضوواف ٍح. (1393صسحی ك رضاؿًعاِی،) ٍٔارت ٓام قّاظحی ك ركاِی ٍٕرد اؿحمادق هؼار ةگیؼد

(کْ ةا یالحْ ٓام ٍضوواف ركاف 2000گیسگآی ِیَکؼق چپ در دكرق آٍادگی ةؼام ازؼام ٍٔارت ةْ مٕرت ٍؿّا دارم الؽایف ٍی یاةغ)ٍٕرق،

 (َٓـٕ ٍی ةاقغ.2005(ك جیؼاِغازم ةا کَاف)ریَِٕغ كَٓکاراف، 2005قّاؿی كرزقی در دكرق آٍادگی ةؼام ازؼام ضؼةْ گًك)ٍِٕاؿحؼا،

 ةحخ و ٌحیجَ گیسی

ماكت ةـحْ ةْ ٍآیث كرزش كزٕد ٍح  EEGدر ظٕؿ ؾًَکؼد ظٕب ك ضؿیك ك صحی ايگٕٓام  EEGقٕآغ ٍؿّادارم از جقییؼات در 

م (. پژكٓف ٓا1393ةؼام ةازگكث ةْ صايث اكيیْ از ؿّغرـ پؾ از ضؼةْ ٍقؽم آفاز قغق اؿث)صسحی ك رضاؿًعاِی، EEGدارد.اؿحمادق از 

کّحؼؿ قغق اِغکی ِیؽ از ایُ یالحْ ٓا صَایث ٍی کّّغ کْ ِٕركلیغةک ؾًَکؼد كرزقی را ةٔتٕد ٍی ةعكغ. ِٕركلیغةک لؼمث ٓایی را درزٍیّْ 

(ةْ ظٕر کًی 2005ٓام ٍعحًك ةؼام كرزقکاراف لؼآٌ ٍی کّغ جا ةحٕاِّغ از آف ِٕركلیغةک ةؼام ارجوام ؾًَکؼد كرزقی اؿحمادق کّّغ.)ٍِٕؼق، 

                                                           
10 .moore 

11 . Monastra 
12. Raymond 
13 . Reimann et al 
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حمادق از ِٕركلیغةک ةا ةٔتٕد در کّحؼؿ صؼکحی ؾايی كرزقکاراف ٍآؼ َٓؼاق ٍی ةاقغ ك جَؼیُ ةؼام الؽایف آيما در ِیَکؼق چپ ٍّسؼ ةْ اؿ

ارجوام ؾًَکؼد در كرزقکاراف جیؼاِغازم ٍی قٕد.ةْ ِؼؼ ٍی رؿغ ِٕرك لیغةک یک اةؽار ٍمیغم ةاقغ کْ ةٕؿیًْ آف ٍی جٕاف ؾالئَی ٍاِّغ 

 قغق، کآف ػؼلیث پؼدازش اظالؾات، الـؼدگی ك اضعؼاب كرزقکاراف را ةؿغازجَؼیُ ِٕركلیغةک کآف داد.  جَؼکؽجعؼیب

 ىٍاةع

 .372، ِكؼ داِژق ، اكؿ ،م، دكرق چّغ زًغع، رضا ؿًعاِی،ف ،صسحی، ركاف قّاؿی كرزش، 1393 . اؿحؼیک،ب، يیّغف،ـ،كیًـٕف،ر،1
2.Monastra VJ.( 2005). "Electroencephalographic biofeedback (neurotherapy) as a treatment for attention deficit 

hyperactivity disorder: Rationale and empirical foundation". Child AdolescPsychiatrClin N Am; 14(1), pp: 55-82. 

3.Moore NC.(2000) "A review of EEG biofeedback treatment of anxiety disorders".ClinElectroencephalogr ; 31(1), 

pp: 1-6. 

4.Raymond J, Sajid I, Parkinson LA, "et al. (2005)." Biofeedback and dance performance: a preliminary 
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  جادیس کیفیث راةعَ ةاعگاه ُای ةرٌطازی عِس اُّاز ةس ارزش ادراك عره جّضط ىغحسیان

 

 3، اىیً دعیتی2، صریلَ حیرری ٌژاد1*فاظيَ انطادات ىّضّی

 .داِكسٕم کارقّاؿی ارقغ ٍغیؼیث كرزقی داِكگاق قٔیغ چَؼاف إٓاز،*1

 .اؿحاد گؼكق ٍغیؼیث كرزقی داِكکغق ؾًٕـ كرزقی داِكگاق قٔیغ چَؼاف إٓاز2

 إٓاز،. اؿحادیار گؼكق ٍغیؼیث كرزقی داِكکغق ؾًٕـ كرزقی داِكگاق قٔیغ چَؼاف 3

 چکیره 

ٓغؼ از پژكٓف صاضؼ ةؼرؿی جادیؼ کیمیث راةعْ ةؼ ارزش ادراؾ قغق جٕؿط ٍكحؼیاف در . کیمیث راةعْ زؽء امًی ةازاریاةی راةعْ ٍّغ ٍی ةاقغ اٍؼكزق

ٕاز ةٕد. ركش جضوین جٕمیمی ك زاٍؿْ آٍارم جضوین قاٍى کًیْ ٍكحؼیاف زف كٍؼد  ةاقگآٔام ةغ ِـازم دارام ٍسٕز قٔؼ ةاقگاق ٓام ةغِـازم قٔؼٓا

ٕاز ةْ جؿغاد ( ةؼام 2008اةؽار زَؽ آكرم دادق ٓا قاٍى پؼؿكّاٍْ كیژگی ٓام زَؿیث قّاظحی، پؼؿكّاٍْ اؿحاِغاردکیٌ ) ِمؼةٕدِغ =4000Nٓا

ؿٕاؿ ةٕد.  18 ( ةؼام ؿّسف ارزش ادراؾ قغق قاٍى2010ؿّسف کیمیث راةعْ ك پؼؿكّاٍْ اؿحاِغاردارزش ادراؾ قغق  ازجاؿّگ چُ ك ٓی یٕٓا )

ؿی ضؼایب در جسؽیْ جضًیى دادق ٓا  ةؼام آزٍٕف لؼضیْ ٓا از ركش ٍؼةؿات زؽیی اؿحمادق قغ. پؾ از آزٍٕف ٍغؿ ك جاییغ ٍغؿ، آزٍٕف لؼضیْ ٓا ةا ةؼر

زش ادراؾ قغق جٕؿط ٍكحؼم ِكاف داد جَاـ ٍٕيمْ ٓام کیمیث راةعْ ةؼ ار ٍؿّادارم ك ةؼرؿی ضؼایب اؿحاِغارد قغق جضًیى ٍـیؼ اِساـ قغ. یالحْ ٓا

ةْ جؼجیب ، جؿٔغ، مَیَیث ، ؾَى ٍحواةى،  اؾحَاد،  ضایث راةعْ، ظٕد ارجتاظی ك ؾكن ةْ جؼ جیب کْ  )  t > 96/1جادیؼ ٍذتث ٍؿّادار دار دارد )

ٕاز دارد  .ةیكحؼیُ جادیؼ را ةؼ ارزش ادراؾ قغق جٕؿط ٍكحؼیاف ٍؼد ةغِـازم قٔؼ ٓا

 

 ؾ قغق، ةاقگاق ةغِـازم ،کیمیث راةعْ، ٍكحؼیافارزش ادرا: کهیری واژگان
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  جادیس ارزش ادراك عره جّضط ىغحسیان ةاعگاه ُای ةرٌطازی عِس اُّاز ةس جتهیغات دُان ةَ دُان

 3، اىیً دعیتی2، صریلَ حیرری ٌژاد1*فاظيَ انطادات ىّضّی

 غ چَؼاف إٓاز،.داِكسٕم کارقّاؿی ارقغ ٍغیؼیث كرزقی داِكگاق قٔی*1

 .اؿحاد گؼكق ٍغیؼیث كرزقی داِكکغق ؾًٕـ كرزقی داِكگاق قٔیغ چَؼاف إٓاز2

 . اؿحادیار گؼكق ٍغیؼیث كرزقی داِكکغق ؾًٕـ كرزقی داِكگاق قٔیغ چَؼاف إٓاز،3

 

 چکیره

اضؼ ةؼؿی جادیؼ ارزش ادراؾ قغق ةؼ ارزش ادراؾ قغق  ةْ ةؼرؿی رلحار ٓام ٍكحؼیاف ٍی پؼدازد از ایُ ؿٕ ٓغؼ پژكٓف ص  ایّکْةا جٕزْ 

جتًیقات دٓاف ةْ دٓاف جٕؿط ٍكحؼیاف ةاقگاق ٓام ةغِـازم قٔؼ إٓاز اؿث. زاٍؿْ آٍارم قاٍى ٍكحؼیاف زف كٍؼد ةاقگآٔام ةغِـازم 

ٕاز اِساـ قغ ك صسٌ َِِْٕ گیؼم ةْ ركش جنادلی ظٕقْ ام در ٍّاظن ٓكث گاِْ قٔؼ آ ِمؼةٕدِغ. =10000Nدارام ٍسٕز قٔؼ إٓاز ةْ جؿغاد

ةغیُ ٍّؼٕر از پؼؿكّاٍْ اؿحاِغار کیمیث راةعْ)کیٌ، جؿییُ قغ.  ( ِمؼ کْ ةا رؾایث جّاؿب جعنینی=373nَِِْٕ ةا جٕزْ ةْ زغكؿ ٍٕرگاف )

م ( اؿحمادق قغ. ةؼا2010( ك پؼؿكّاٍْ جتًیقات دٓاف ةْ دٓاف)چُ ك یٕٓاف، 2010( ك پؼؿكّاٍْ ارزش ادارؾ قغق)جاؿّگ چُ 2008

ِكاف داد جَاـ ٍٕيمْ ٓام ارزش  یالحْ ٓا جسؽیْ ك جضًیى دادق ٓا از ركش ٓام آٍار جٕمیمی ك ٍؿادالت ؿاظحارم اؿحمادق قغق اؿث

کْ ةْ جؼجیب درؾ ارزش  پٕؿ پؼداظحی جٕؿط  )  t > 96/1ادراؾ قغق  جادیؼ ٍذتحی ةؼ جتًیقات دٓاف ةْ دٓاف جٕؿط ٍكحؼم دارد )

ؽات، رلحار پؼؿّى،ك اصـاس ةْ ةاقگاق ةیكحؼیُ جادیؼ را  ةؼ جتًیقات دٓاف ةْ دٓاف دارِغ. ةا جٕزْ ةْ ِحایر ٍكحؼم، ؿؼكیؾ دٓی، جسٔی

ٓا پیكّٔاد ٍی قٕد ةْ  ةٔتٕد درؾ ارزش ٓام ٍكحؼیاف از ظغٍات دریالحی كدر ِٔایث  ٍّسؼ ةْ جتًیقات  جضوین ةْ ٍـٕيیُ ةاقگاق

 دٓاف ةْ دٓاف ٍذتث ةؼام ةاقگاق ٓا گؼدِغ.

 

 ارزش ادراؾ قغق، جتًیقات دٓاف ةْ دٓاف، ةاقگاق ةغِـازم، کیمیث راةعْ، ٍكحؼم: کهیری واژگان
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 راةعَ ویژگی ُای عغهی ةا رضایث عغهی کارکٍان اداره ورزش و جّاٌان اضحان اردةیم

 2، زُسا حاجی اٌشُایی 1نیرا فسض انَ زاده

ر ؿازٍاف ٓا ك ركیغادٓام كرزقی، گؼكق جؼةیث ةغِی ك ؾًٕـ كرزقی، كاصغ جٔؼاف ٍؼکؽم، داِكسٕم دکحؼم ٍغیؼیث رآتؼدم د-1

 داِكگاق آزاد اؿالٍی، جٔؼاف، ایؼاف

 اؿحادیار ٍغیؼیث كرزقی، گؼكق جؼةیث ةغِی ك ؾًٕـ كرزقی، كاصغ جٔؼاف ٍؼکؽم، داِكگاق آزاد اؿالٍی، جٔؼاف، ایؼاف-2

 چکیره 

راةعْ كیژگی ٓام ققًی ةا رضایث ققًی کارکّاف ادراق كرزش ك زٕاِاف اؿحاف اردةیى ةٕد. ركش جضوین ٓغؼ از اِساـ ایُ جضوین ةؼرؿی 

ِمؼ از کارکّاف ادارق كرزش ك زٕاِاف اؿحاف اردةیى جكکیى دادِغ کْ َِِْٕ گیؼم ةْ مٕرت  180َٓتـحگی ةٕد کْ زاٍؿْ آٍارم را –جٕمیمی 

گٕیْ ام كیژگی ٓام ققًی  15ِمؼ اِحعاب قغِغ. ةؼام گؼدآكرم دادق ٓا از پؼؿكّاٍْ 120 جنادلی ؿادق ك ةؼاؿاس زغكؿ ٍٕرگاف ةْ جؿغاد

( اؿحمادق قغ. ةؼام جسؽیْ ك جضًیى از آٍار جٕمیمی قاٍى 1996( ك پؼؿكّاٍْ رضایث ققًی ٓؼزةؼگ)داِث ك َٓکاراف،1975اكيغٓاـ) ك ٓاکَُ

ؼاؼ اؿَیؼِك زٔث جكعیل ِؼٍاؿ ةٕدف جٕزیؽ زاٍؿْ آٍارم ك چٕف جٕزیؽ آٍارم لؼاكاِی، ٍیاِگیُ، ٍیاِْ ك از آٍار اؿحّتاظی قاٍى کًَٕگ

ًی ك ِؼٍاؿ ةٕدف، از آٍار اؿحّتاظی پاراٍحؼیک پیؼؿٕف ةؼام جسؽیْ ك جضًیى لؼضیْ ٓا اؿحمادق قغ. یالحْ ٓا ِكاف دادِغ کْ ةیُ كیژگی ٓام قق

زٕاِاف اؿحاف اردةیى راةعْ ٍذتث ك ٍؿّادارم دارِغ ةّاةؼایُ ٍی جٕاف ِحیسْ ٓؼ یک از ٍٕيمْ ٓام آف ةا رضایث ققًی کارکّاف ادارق كرزش ك 

گؼلث کْ ٓؼ چْ ةیكحؼ ؿازٍاف ةْ كیژگی ٓام ققًی الؼاد جٕزْ ةیكحؼم داقحْ ةاقغ ك لؼمحی لؼآٌ کّغ کْ الؼاد اصـاس جؿٔغ ك پایتّغم 

 زٍاف ظٕآّغ داقث.ةیكحؼم ةْ ؿازٍاف ةکّّغ در ایّنٕرت ؾًَکؼد ةٔحؼ ك ٍمیغجؼم ةؼام ؿا

 

 كیژگی ٓام ققًی، رضایث ققًی، ادارق كرزش ك زٕاِاف، اردةیى واژگان کهیری:
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 ىلرىَ

 ِیازٍّغ کار اِساـ ةؼام از لؿايیحٔا جّٕؾی ةْ ققى کْ ققًی)ٍیؽاِی جّٕع ٍاِّغ كیژگیٔام ققى کْ کّغ ٍی ةیاف ققًی ٓام كیژگی ٍغؿ

ٍی گػارد(، ٍآیث ققى)ٍیؽاِی کْ قافى یک کار را ةْ ظٕر  جأدیؼ الؼاد ؿایؼ ققى ك زِغگی لؼدركم قىق کْ اؿث( آَیث ققى)ٍیؽاِی

کاٍى اِساـ ٍی دٓغ(، آزادم ؾَى در کار)ٍیؽاِی کْ ققى ةحٕاِغ ةْ ّٓگاـ ةؼِاٍْ ریؽم کار ك جؿییُ ركاؿ کار، ةْ لؼد آزادم، اؿحوالؿ ك 

 درةارق ك ركقُ ٍـحویٌ اظالؾات ظؼین از لؼد کارايیث ٓام کارم کْ ةؼام ةْ دؿث آكردف ِحایر اظحیار دٓغ( ك لیغةک یا ةازظٕرد)ٍوغار لؿ

 الؼاد اِگیؽقی ةايوٕق جٕاف کْ ٓؼچْ کّغ ٍی ةیاف ٍغؿ ایُ(. 2009)ریحؽ،دارِغ ارجتاط ققًی ك رضایث اِگیؽش اؿث( ةا الزـ اش ادؼةعكی

 ٌٍٔ ةـیار ؾٕاٍى از یکی ققًی رضایث(. 1393)ؾّتؼم ك َٓکاراف،اؿث ةاالجؼ الؼاد ققًی رضایث ك اِگیؽش هؼار ةگیؼد، ةاالجؼم ؿعش در

 جؿؼیك گِٕاگٕف ٓام دیغگاق از را ققًی رضایث ماصتّؼؼاف، .ةاقغ ٍی کارش ةْ ِـتث لؼد در ٍذتث ِگؼش ایساد ك کارآئی الؽایف در

 1930 دْٓ از ك قغ قؼكع 1930 دْٓ اكایى در ٓادٕرف ٍعايؿات ةا ققًی رضایث رؿَی ٍعايؿْ (.1394)ؾویًی ِژاد ك َٓکاراف، اِغ َِٕدق

 ركیکؼد اكيیْ ظؼلغاراف کْ کؼد پیغا آَیث ديیى ایُ ةْ ققًی رضایث امى در. گؼلث هؼار ةؼرؿی ك ٍعايؿْ ٍٕرد ققًی گـحؼدق رضایث

 از ةؿغ كَٓکاراِف ٓؼزةؼگ (.2014ؿَیث،اؿث)ا ؿٕدآكر کارگؼم ظٕقضاؿ، کارگؼ کْ کؼدف هاِؽ را ٍغیؼاف ك ماصتّؼؼاف اِـاِی، ركاةط

 کْ را دؿحْ ٍضؼکی دك ٓؼزةؼگ . اؿث کار ٍضى در اِگیؽش ایساد ؾاٍى ٍَٔحؼیُ ققى ظٕد کْ رؿیغِغ ِحیسْ ایُ ةْ ظٕد جضویوات اِساـ

)ٓؼزةؼگ ك دکؼ ٍعؼح )ؾٕاٍى ةٔغاقحی(صماػحی ؾٕاٍى ك ةؼاِگیؽاِّغق ؾٕاٍى ؾّٕاف جضث ٍی قغ ققًی رضایث ؾغـ یا رضایث ٍٕزب

 .(1959َٓکاراف،

 روش عٍاضی

زاٍؿْ اِساـ قغ. 1395ادارق كرزش ك زٕاِاف اؿحاف اردةیى در ؿاؿ در ةیُ کارکّاف  َٓتـحگی – جٕمیمی ٍعايؿْ مٕرت ةْ ٍعايؿْ ایُ

رت جنادلی ؿادق ك ِمؼ ٍی ةاقغ کْ َِِْٕ ةْ مٕ 180ةْ جؿغاد  1395آٍارم ایُ جضوین ةؼاؿاس ٍؼؾ آٍار ك اظالؾات آف ادارق در ؿاؿ 

 ك ٓاکَُ ِمؼ اِحعاب قغِغ. اةؽار اِغازق گیؼم ةا اؿحمادق از پؼؿكّاٍْ كیژگی ٓام ققًی 120ةؼاؿاس زغكؿ ٍٕرگاف ةْ جؿغاد 

ٍٕيمْ ٓام جّٕع ٍٔارت، ٕٓیث كػایك، آَیث كػایك، اؿحوالؿ ك ةازظٕرد ٍی ةاقغ ك َٓچّیُ ةؼام ؿّسف  5( کْ قاٍى 1975)اكيغٓاـ

 ٍـئٕيیث ك ٍٕلویث کـب قّاؿایی، پیكؼلث، کار، ِمؾ ةؿغ پّر دارام( کْ 1996از پؼؿكّاٍْ ٓؼزةؼگ)داِث ك َٓکاراف، رضایث ققًی

اِضؼاؼ اؿحاِغارد ( ك در ك ٍیاِگیُ لؼاكاِی،درمغٓا،  زغاكؿ )جٕمیمی آٍار ةغؿث آٍغق از ركش دادق ٓام ةؼام جسؽیْ ك جضًیى . ةاقغ ٍی

 ( اؿحمادق قغ.ضؼیب َٓتـحگی پیؼؿٕفاؿَیؼِك ك  -)آزٍٕف کًَٕگؼاؼظیاةعف اؿحّت

 یافحَ ُای جحلیق

ِمؼ را جكکیى دادِغ ك جٕزیؽ لؼاكاِی الؼاد َِِْٕ ةؼاؿاس ؿاةوْ ظغٍث کْ  22ِمؼ ك زِاف  98ةؼاؿاس یالحْ ٓام ایُ جضوین جؿغاد لؼاكاِی ٍؼد 

 .را جكکیى ٍی دادِغ 63ؿاؿ ةا لؼاكاِی  10ؼ از م ك ةیكح 45ؿاؿ ةا لؼاكاِی  10ايی  5، ةیُ  12ؿاؿ ةا لؼاكاِی  5زیؼ 

 . ِحایر جادیؼ كیژگی ٓام ققًی ك ٍٕيمْ ٓام آف ةؼ رضایث ققًی ِكاف دادق قغق اؿث.1در زغكؿ

 تاثیر يیصگی َای ضغلی ي مًلفٍ َای آن تر رضایت ضغلی مرتًط تٍ ضریة َمثستگی پیرسًنآزمًن  .1جذيل 

 جًاوان استان اردتیلرضایت ضغلی کارکىان ادارٌ يرزش ي  

 وتیجٍ آزمًن سطح معىادار ضریة َمثستگی فراياوی

 H1ك جاییغ  H0رد  0.000 0.776 120 يیصگی َای ضغلی

 H1ك جاییغ  H0رد  0.001 0.458 120 تىًع مُارت

 H1ك جاییغ  H0رد  0.004 0.652 120 ًَیت يظایف

 H1ك جاییغ  H0رد  0.005 0.714 120 اَمیت يظایف

 H1ك جاییغ  H0رد  0.000 0.502 120 قاللاست
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 H1ك جاییغ  H0رد  0.001 0.703 120 تازخًرد

 

ٓام جّٕع ٍٔارت، ٕٓیث كػایك، آَیث كػایك، اؿحوالؿ ك ةازظٕرد ةا رضایث ققًی کارکّاف ةؼاؿاس زغكؿ ةاال ٍكآغق ٍی قٕد کْ ؾاٍى 

 ادارم دارد.ٍؿّ ٍسحَؽ كرزقی قؼکث ًٍی گاز اؿحاف اردةیى راةعْ ٍذتث ك

 ةحخ و ٌحیجَ گیسی

 

ِحایر جضوین ِكاف داد کْ ةیُ كیژگی ٓیا ققًی ك ؾاٍى ٓام جٕع ٍٔارت، ٕٓیث كػایك، آَیث كػایك، اؿحوالؿ ك ةازظٕرد راةعْ ٍذتث ك 

(، ، 1393َٓکاراف ) ؼم كایُ ِحیسْ َٓـٕ ةا ِحایر جضویوات ؾّتٍؿّادارم ةا رضایث ققًی کارکّاف ادارق كرزش ك زٕاِاف اؿحاف اردةیى دارد. 

 ققى یک رضایث ققًی ٍی جٕاف گمث کْ اگؼ ةاجّٕع ٍٔارت  راةعْ ٍٕرددر  (، اؿث.2007( ، جیَٕجی )1392َٓکاراف ) اصَغزادق هناب ك

 ٍٕزب ك ٕدقَِ جًوی ٍؿّا ةا را ققى ایُ کارکّاف ةاقغ، ٍحّٕع ك ٍحؿغد ٓام ٍٔارت ك ٓا جٕاِایی ك اِگیؽم چايف ٓام لؿايیث اِساـ ٍـحًؽـ

 جؼِغ راضی ظٕد از ققى زٍاِی کارکّافقٕد. در ٍٕرد راةعْ ٕٓیث كػایك ةا رضایث ققًی ٍی جٕاف گمث کْ  ٍی ققًیكاف ظكّٕدم الؽایف

کّغ. در ٍٕرد راةعْ جادیؼ آَیث كػایك ةا رضایث ققًی ٍی  کَک ٍی کار قغف کاٍى ك گیؼم قکى ةْ کٕقكاف ك جالش کّّغ اصـاس کْ،

 آف کارش کْ ةاقغ آِاف ایُ ةؼداقث ك ةتؼِغ پی دیگؼاف کار یا زِغگی ةؼ ظٕد ققى جادیؼ ك آَیث ٍیؽاف ةْ کارکّاف، کْ زٍاِیکْ جٕاف گمث 

ٍی قٕد. در ٍٕرد راةعْ اؿحوالؿ ققًی  ةیكحؼ آِاف ققًی رضایث ك ِیؽ ةٕدف ةاٍؿّا اصـاس ِحیسْ در دارد، دیگؼاف رلاق ك آؿایف در ٍَٔی جادیؼ

 جؿییُ ك ةّغم زٍاف ریؽم، ةؼِاٍْ زٔث ك کّغ، ٍـئٕيیث اصـاس ظٕد پیاٍغٓام ققًی هتاؿ در لؼد كهحیققًی ٍی جٕاف گمث کْ  ةا رضایث

 اؿث ةؼظٕردار ةیكحؼم رضایث ققًی از ك کّغ ٍی جنٕر ظٕد ٓام جنَیٌ ك اةحکار کٕقف، ِحیسْ را پیاٍغٓا ةاقغ، داقحْ آزادم ؾَى کار هٕاؾغ

 از دهیوی ك ركقُ اظالؾات ك ؿؼپؼؿحاف قٕد آگاق کارش ِحایر از لؼد اگؼؼ ةازظٕرد کارم ةا رضایث ققًی ٍی جٕاف گمث کْ در ٍٕرد راةعْ جادی

 ٍی یاةغ. الؽایف ِیؽ كم رضایث ققًی دّٓغ، هؼار اظحیارش در كم ؾًَکؼد ادؼةعكی
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 جادیس چاةکی ادارات جسةیث ةرٌی اضحان کسىاٌغاه ةس جّضػَ درىات 

 2، ٌطسیً غشیشیان کًِ*1فِیيَ ىّىٍی فس

 ؾضٕ ٓیأت ؾًَی، داِكگاق پیاـ ِٕر-1

 ؾضٕ ٓیأت ؾًَی ، داِكگاق ٍضون اردةیًی -2

 چکیره

ٕؿؿْ ظغٍات ٍی ةاقغ. ةْ ایُ ٍّؼٕر از دك ٍحقیؼ چاةکی ٓغؼ از ایُ جضوین ةؼرؿی جادیؼ جادیؼ چاةکی ادارات جؼةیث ةغِی اؿحاف کؼٍاِكاق ةؼ ج

ؿازٍاف ك جٕؿؿْ ظغٍات، در زٔث جتییُ ایُ ٍمآیٌ اؿحمادق قغق اؿث کْ ٍحقیؼ چاةکی ؿازٍاف قاٍى جٕاَِّغؿازم کارکّاف ، جکّٕيٕژم 

کارکّاف ادارات ةٕدق کْ ةا اؿحمادق از  اظالؾات، لؼّٓگ ٍكحؼم ٍضٕر ك یادگیؼم ؿازٍاِی ٍی ةاقغ. زاٍؿْ آٍارم ایُ جضوین قاٍى جَاٍی

ِمؼ از آِٔا ةْ ؾّٕاف َِِْٕ اِحعاب قغِغ. ةا اؿحمادق از پؼؿكّاٍْ اؿحاِغارد دادق ٓام اكيیْ زَؽ آكرم قغِغ. ظؼح  50َِِْٕ گیؼم ٍٕرگاف جؿغاد 

ٍٕرد جسؽیْ ك جضًیى  spssف ظعی ك ِؼـ الؽار جضوین از ِٕع پیَایكی ك از ِؼؼ ٓغؼ کارةؼدم ةٕدق ك ةا اؿحمادق از ازٍٕف ٓام ضؼیب رگؼؿیٕ

هؼار گؼلث. ِحایر ِكاف داد کْ جٕاَِّغؿازم کارکّاف ادارات جؼةیث ةغِی اؿحاف کؼٍاِكاق ةؼ جٕؿؿْ ظغٍات ةْ ظٕر ٍذتث جأدیؼگػار اؿث. 

 غٍات ةْ ظٕر ٍذتث جأدیؼ دارد. َٓچّیُ ٍكعل قغ کْ ٍحقیؼٓام جکّٕيٕژم اظالؾات، لؼّٓگ ٍكحؼم ٍضٕر ك یادگیؼم ؿازٍاِی ةؼ جٕؿؿْ ظ

 

 چاةکی ؿازٍاف، جٕؿؿْ ظغٍات، جٕاَِّغؿازم کارکّاف، یادگیؼم ؿازٍاِی.  :کهیری واژگان
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 مقذمٍ

ةا جٕزْ ةْ ةالحی کْ در صاؿ صاضؼ ةؼ دِیام کـب ك کار ؿازٍاف ٓا صَکمؼٍاؿث، ؿازٍاف ٓا ِاگؽیؼ از اِساـ جقییؼاجی در ِگؼش، داِف، 

یر ٍٕرد اِحؼار ظٕد ٓـحّغ. ریكْ ك زادگاق چاةکی، ِاقی از جٕيیغ چاةکی اؿث ك جٕيیغ چاةک ٍمٍٕٔی اؿث کْ ظی ؿاؿ ٓام اركیکؼدٓا ك ِح

اظیؼ ؾٍَٕیث یالحْ ك ةْ ؾّٕاف اؿحؼاجژم ٍٕلن جٕؿط جٕيیغکّّغگاِی کْ ظٕدقاف را ةؼام الؽایف ؾًَکؼد هاةى ٍالصؼْ ام آٍادق ٍی کّّغ 

رت یکی از راق صى ٓام پیكّٔاد قغق ةـیار ٌٍٔ ةؼام جٕؿؿْ ك ارزش ٕةکی ٍی جٕاِغ ةْ ما(.چ1384ق اؿث )قٔایی ك رزب زادق، پػیؼلحْ قغ

کْ چاةکی گـحؼق كؿیؿی را درةؼ ٍی گیؼد لاکحٕرٓایی از چاةکی ؿازٍاف كزٕد دارِغ کْ ؿازٍاف را هادر ةْ پیكؼلث در  رهاةحی ةاقغ. از آِسایی

َِایغ. از زًَْ ایُ لاکحٕرٓا ٍی جٕاف ةْ جٕاَِّغؿازم کارکّاف ، جکّٕيٕژم اظالؾات، لؼّٓگ ٍكحؼم ٍضٕر ك یادگیؼم زٍیّْ ظغٍات ٍی 

ةّاةؼایُ ٍضون در ایُ جضوین ةؼ آف اؿث کْ جأدیؼ  ؿازٍاِی اقارق َِٕد. جٕؿؿْ ظغٍات ِیازٍّغ ةْ کارگیؼم ركیکؼدٓام زغیغ ٍغیؼیحی اؿث.

 ظغٍات در ادارات جؼةیث ةغِی اؿحاف کؼٍاِكاق ةـّسغ. چاةکی ؿازٍاف را ركم جٕؿؿْ

 ريش تحقیق

ِمؼ از آِٔا ةْ ؾّٕاف َِِْٕ اِحعاب  50زاٍؿْ آٍارم ایُ جضوین قاٍى جَاٍی کارکّاف ادارات ةٕدق کْ ةا اؿحمادق از َِِْٕ گیؼم ٍٕرگاف جؿغاد 

ِغ. ظؼح جضوین از ِٕع پیَایكی ك از ِؼؼ ٓغؼ کارةؼدم ةٕدق ك ةا قغِغ. ةا اؿحمادق از پؼؿكّاٍْ اؿحاِغارد دادق ٓام اكيیْ زَؽ آكرم قغ

 گیؼم ِٕع َِِْٕ از پژكٓف ایُ در گیؼم َِِْٕ ركش ٍٕرد جسؽیْ ك جضًیى هؼار گؼلث. spssك ِؼـ الؽار َٓتـحگی اؿحمادق از ازٍٕف ٓام ضؼیب 

 ؿپؾ ك قغق جؿییُ ٍحقیؼٓا از یک ٓؼ گیؼم اِغازق ٓام ٍٕيمْ اًٍیؾ كؿیًْ جضًیى ةْ اةحغا ٓا، دادق جضًیى ٍّؼٕر ةْ ةٕدق اؿث.  ؿادق جنادلی

 . قغق اؿث آزٍٕف َٓتـحگی ضؼایب ةؼ ٍتحّی ٍؿادالت ؿاظحارم آزٍٕف كؿیًْ ةْ جضوین ٓام لؼضیْ

 وتایج

 َٓتـحگی ركاةط  لؼضیات جضوین ِحایر .1 زغكؿ

 تحث ي وتیجٍ گیری

گؼچْ ةْ ؿؼؾث درگیؼ اؿحمادق از لّاكرم اظالؾات ك ٍنادین آف زٔث پاؿعگٕیی ةْ ِیازٓام ةازارٓام داظًی ك ظارزی ٍی ةاقّغ، اٍا ؿازٍأِا ا

را الزـ اؿث کْ جادیؼ اؿحمادق از ؿاظحارٓام ایُ لّاكرم را در چاةکی ؿازٍاف ٓا ك جٕاِایی جعتین ك پاؿعگٕیی آف ٓا ةْ ٍضیط پیؼإٍف ظٕد 

هؼار داد. چاةکی ؿازٍاف ةْ ٍمٕٔـ جٕاِایی ؿازٍاف در ایساد ٍضنٕالت ك ظغٍات در زٍاف کٕجاق، هاةًیث اظَیّاف ةاال ك ٓؽیّْ ك زٍاف  ٍٕرد ةؼرؿی

کٌ ٍی ةاقغ. ؿازٍاف ٓا ةؼام ِیى ةْ ٓغؼ چاةکی ِیاز ةْ جٕاَِّغؿازٓام چاةکی دارِغ کْ قَار ؾَغق ام از آف ٓا ٍـحویَا ةا ؿاظحارٓام 

ِحیر ایُ جضوین ِكاف دادِغ کْ چاةکی ادارات جؼةیث ةغِی اؿحاف کؼٍاِكاق ةؼ جٕؿؿْ ظغٍات جادیؼ ٍذتث ك  الؾات ٍؼجتط ٍی ةاقغ.لّاكرم اظ

ضؼیب  لؼضیْ ٓا

 ٍؿّادارم

 ِحیسْ آزٍٕف َٓتـحگی

 هٕم ك ٍـحویٌ 59/81 0001/0 ةغِی اؿحاف کؼٍاِكاق ةؼ جٕؿؿْ ظغٍات جادیؼ دارد. چاةکی ادارات جؼةیث

0001/0 جٕاَِّغؿازم کارکّاف ادارات جؼةیث ةغِی اؿحاف کؼٍاِكاق ةؼ جٕؿؿْ ظغٍات جادیؼ دارد.  هٕم ك ٍـحویٌ 91/90 

0001/0 د.جکّٕيٕژم اظالؾات ادارات جؼةیث ةغِی اؿحاف کؼٍاِكاق ةؼ جٕؿؿْ ظغٍات جادیؼ دار  هٕم ك ٍـحویٌ 20/85 

0001/0 لؼّٓگ ٍكحؼم ٍضٕر ادارات جؼةیث ةغِی اؿحاف کؼٍاِكاق ةؼ جٕؿؿْ ظغٍات جادیؼ دارد.  هٕم ك ٍـحویٌ 18/93 

0001/0 یادگیؼم ادارات جؼةیث ةغِی اؿحاف کؼٍاِكاق ةؼ جٕؿؿْ ظغٍات جادیؼ دارد.  هٕم ك ٍـحویٌ 33/88 
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( ِیؽ ٍٕرد جاییغ هؼار گؼلحْ اؿث. ؿازٍاف ٓام چاةک لؼاجؼ از اِعتاؽ ةا جقییؼات 2011ٍـحویٌ دارد کْ ایُ ٍـايْ در جضوین ايؽكةی ك دیگؼاف)

غ ك ٍحَایى ةْ اؿحمادق از لؼمث ٓام ةايوٕق در یک ٍضیط ٍحالظٌ ك کـب یک ٍٕهؿیث داةث ةْ ظاظؼ ِٕآكرم ٓا ك قایـحگی ٓام ٍی اِغیكّ

ظٕد ٓـحّغ.ؿازٍاف ٓام چاةک درةارق ارضام ِیازٓام ٍكحؼیاف ِیؽ ةْ گِْٕ ام دیگؼ ٍی اِغیكّغ.ایُ ؿازٍاف ٓا ٍؿحوغِغ کْ ظغٍاجكاف کاٍى 

 ؿازم ارزش ٓام دریالحی ٍكحؼیاف از ظغٍات ك یا ایساد ارزش الؽكدق ةؼام اِاف ؿؿی در فّی ؿازم ظغٍات ظٕد دارِغ.  ِیـث ك ةْ ٍّؼٕر فّی

 مىاتع

(، ةؼرؿی اةؿاد ارزیاةی چاةکی ؿازٍاِی در ؿازٍاف ٓام دكيحی ةا ركیکؼد لّاكرم اظالؾات، دكٍیُ 1384قٔایی،ةّٔاـ؛ رزب زادق، ؾًی) -1

 غیؼیث لّاكرم اظالؾات ك ارجتاظات، اؿمّغٍاق، ایؼاف.کّمؼاِؾ ةیُ ايًًَی ٍ

2- Alzoubi Abed Elkareem Haider, Firas Jamil Al-otoum & Abdel Karim Fawwaz Albatainh, (2011), “ Factors 

Associated Affecting Organization Agility On Product Development ” IJRRAS 9 (3) www.arpapress.com/ Volumes/ 

Vol9Issue3/ IJRRAS_9_3_20.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                    مذیریت ي تروامٍ ریسی يرزضیمذیریت ي تروامٍ ریسی يرزضی

  

  

 ریشی اضحساجژیکآةاد جِث ةسٌاىَ( ُیات فّجتال عِسضحان پارسSWOTُای )ُا و جِریرُا ،فسصثُا، ضػفةسرضی كّت

 2، ىحير جّاد فححی1اردالن آكایی

 داِكسٕم ارقغ ٍغیؼیث ةازاریاةی كرزقی، داِكگاق ٍضون اردةیًی -1

 سٕم ارقغ ٍغیؼیث ةازاریاةی كرزقی، داِكگاق ٍضون اردةیًیداِك -2

 چکیره:

  SWOTٍی ةاقغ. جضًیى  SWOTآةاد ةؼ اؿاس ٍغت  ٓام ٓیات لٕجتاؿ قٔؼؿحاف پاسٓا ك جٔغیغٓا، لؼمثٓا، ضؿكٓغؼ ايٕیث ةّغم هٕت

ت ك ضؿك ةْ دركف ؿازٍاف ك لؼمث ك جٔغیغ ٍؿَٕال اةؽارم کار آٍغ ةؼام قّاؿایی ٍضیط ك جٕاِایی ٓام دركِی یک ؿازٍاف اؿث. ٍآیث هٕ

 ٍضیعی اؿث. ایُ جضوین از ِٕع کحاةعاِْ ام ك ةؼرؿی ٍعايؿات اِساـ قغق ك از ظؼین ٍناصتْ ةا ٍغیؼاف ك کارقّاؿاف جؼةیث ةغِی لٔؼؿحی از

ز ِواط هٕت ٍی جٕاف ةْ كزٕد زٕاِاف ةا آكرم قغق اؿث. اآةاد زَؽٓام ٓیات لٕجتاؿ قٔؼؿحاف پارسٓا ك جٔغیغٓا، لؼمثٓا، ضؿكهٕت

ٓا ك کَیث ٍؼةیاف ك داكراف لٕجتاؿ اقارق کؼد. در پایاف اؿحؿغاد ك زَؿیث زٕاف ك از لؼمث ٓا ٍی جٕاف ةْ ارجتاط ظٕب ایُ ٓیات ةا ؿایؼ ٓیات

 م لٕجتاؿ ةْ ِحایر ٍعؼح قغق در پژكٓف صاضؼ جٕزْ کّّغ.قٕد ٍـٕالف كرزش ةؼام جٕؿؿْجٕمیْ ٍی

 

 ٓا، ٓیات لٕجتاؿ.ٓا، جٔغیغ: ِواط هٕت، ضؿك، لؼمث واژگان کهیری
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 ىلرىَ

در ؾنؼ صاضؼ كرزش لٕجتاؿ از یک ٍوٕيْ مؼؼ ركیغاد كرزقی ظارج ك ةْ ؾّٕاف اةؽارم رهاةحی ك جسارم اؿحمادق ٍی قٕد ةْ ظٕرم کْ ةـیارم 

اِغ ؿعش لٕجتاؿ ظٕد را ارجواء دّٓغ ك ةاٍیؽةاِی رهاةث ٓام یث ٓام ٍايی ك ؿیاؿی در جالش از کكٕر ٓا ةا ةؼِاٍْ ریؽم ٓام ةًّغ ٍغت،  صَا

ٓام كرزقی ظٕد را ةْ َٓگاف ِكاف دّٓغ. ةؼ ایُ اؿاس ٍٕلویث كرزش ٌٍٔ ؾالكق ةؼ ایساد قٕر ك ِكاط در ةیُ زٕاِاف ٍٕلویث ك جٕاَِّغم

 ٓام آف قٔؼ ك کكٕر اؿث.ٓا ك جٔغیغٓا، لؼمثٓا، ضؿكلٕجتاؿ در ٓؼ زایی ٍـحًؽـ قّاظث دهین هٕت

ٓام ٓام ةاهؼ پٕر ِكاف داد کْ رهاةث اكيیُ اِگیؽق قؼکث در كرزش لٕجتاؿ ةؼام كرزقکاراف ٍضـٕب ٍی قٕد. ِحایر پژكٓفِحایر پژكٓف 

ٓام كزٕد پحاِـیى ةیكحؼ ةؼام رقحْ اِغ از:ٓا ؾتارت ٓام قٔؼؿحافؾًیؽادق ةیاِگؼ ایُ اؿث کْ ةؼظی از ِواط هٕت، ضؿك، لؼمث ك جٔغیغ

ٓام ةؼجؼ، ٓا، کیمیث ضؿیك اٍاکُ ك جاؿیـات كرزقی، کَتٕد لضآام كرزقی، صضٕر ِمؼات ةؼجؼ قٔؼؿحاف در يیگكرزقی قٔؼؿحاف

 ٍضغكدیث ٍّاةؽ ٍايی ك اؿحمادق جَاـ كهث از اٍکاف كرزقی.

ٓا ِكاف داد ٓام آفٓا در كرزش را قّاؿایی کؼدِغ. ِحایر پژكٓفغیغکاپًیّا دیٕس ك کـحاس در پژكٓكی ِواط هٕت، ضؿك، لؼمث ك جٔ

ٓا  ك ؾغـ صَایث ازحَاؾی را ةْ  ؾّٕاف داقحُ اهحناد هٕم، اٍّیث ،زیؼ ؿاظث ؾايی ك دتات ؿیاؿی ةا ؾّٕاف ِواط هٕت ك ضؿك زیؼ ؿاظث

كاف دادِغ. َٓچّیُ جٔغیغٓا را جضَیى ٓؽیّْ، جعؼیب ٍضیط ٓام ٍیؽ ةاِی ِِواط ضؿك ك جٕؿؿْ كرزش ك ؿالٍث در زاٍؿْ را ةْ ؾّٕاف لؼمث

 ك ظعؼ ایساد ِا اٍّی ك زاةسا کؼدف ؿاکّاف ةیاف داقحّغ. 

-اِغ از : کَیث ٍّاؿب دكرقٓام لٕجتاؿ ایؼاف ؾتارتٓا ك جٔغیغٓا، لؼمثٓا، ضؿكٓام ٍٕؿٕم ٍٕیغ ایُ اؿث کْ ةؼظی از هٕتِحایر پژكٓف

 ٓا از لٕجتاؿ، جَاقاگؼاف زیاد ك آؿیب دیغگی در لٕجتاؿ. ٓام إٍٓزقی، صَایث رؿاِْ

 روش جحلیق:

 ام ك ةؼرؿی ٍعايؿات ك ٍناصتْ ةا ٍغیؼاف ك کارقّاؿاف جؼةیث ةغِی اؿث.آكرم از ِٕغ کحاةعاِْركش زَؽ

  

 ٌحایج جحلیق:

 ( ِواط هٕت ٓیات لٕجتاؿ قٔؼؿحاف پارس آةاد 1زغكؿ 

 كزٕد اؿحؿغادٓام لؼاكاف 1

 کث زٕاِاف در لٕجتاؿٍكار 2

 كزٕد ٍؼاکؽ اؿحؿغادیاةی   3

 ارجوام ِـتی ؿعش جضنیالت ٍؼةیاف 4

 كضؿیث ِـتحا هاةى هتٕؿ کـب ؾّٕاف در لٕجتاؿ اؿحاف 5

 ( ِواط ضؿك ٓیات لٕجتاؿ قٔؼؿحاف پارس آةاد2زغكؿ 

 ؾغـ جٕزیؽ اٍکاِات كرزقی 1

 ِآَآّگی در ةؼگؽارم ٍـاةوات 2

 از ٍحعنناف در ؿعش ٍغیؼیثؾغـ ةٔؼق گیؼم  3

 ٍكکالت ٍايی 4

 ؾغـ جٕزْ ةْ كرزش ٍغارس 5

 ٓام ٓیات لٕجتاؿ قٔؼؿحاف پارس آةاد( لؼمث3زغكؿ

 م لٕجتاؿاؾحتارات ٍّاؿب رقحْ 1

 كزٕد الؼاد جضنیى کؼدق در ایُ رقحْ 2

 گؼایف زٕاِاف ةْ لٕجتاؿ 3
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 کذؼت  زَؿیث زٕاف  4

 كزٕد ٍؼةیاف ٍسؼب 5

 ٓام ٓیات لٕجتاؿ قٔؼؿحاف پارس آةادجٔغیغ( 4زغكؿ

 کَتٕد چَُ لٕجتاؿ 1

 ضؿك ٍايی ظإِادق ٓا 2

 ؾغـ اهتاؿ ةعف ظنٕمی ةؼام ؿؼٍایْ گػارم در لٕجتاؿ 3

 الؽایف ٓؽیّْ ؿاظث اٍاکُ كرزقی 4

 الؽایف هیَث يٕازـ ك جسٔیؽات كرزقی 5

 گیسیةحخ و ٌحیجَ 

جٕؿؿْ لٕجتاؿ اؿحؿغاد ك ِیؼكم زٕاِی کْ كزٕد دارد را ٍقحٌّ ةكَارِغ ك ةا جٕزْ ةْ كرزش ٍغارس ك  دٓغ ٍـٕالف ةایغ ةؼامِحایر ِكاف ٍی

جعنیل ٍّاةؽ ِواط ضؿك را ؿاٍاف دّٓغ ك  ةْ ؾّٕاف لؼمث از ٍؼةیاف ٍسؼب اؿحمادق کّّغ ك ةا دؾٕت از ةعف ظنٕمی ةؼام ؿؼٍایْ گػارم 

رزقی را از ظؼین ةعف ظنٕمی ةؼظؼؼ کّّغ جا ةحٕاِّغ ِواط ضؿك را ةْ هٕت ك جٔغیغٓا را در لٕجتاؿ ٍٕزب جؼهی آف قِٕغ ك کَتٕد اٍاکُ ك

 ٓا  جتغیى کّّغ.ةْ لؼمث

 ىٍاةع:

 (، ةؼرؿی اِگیؽق ٓام قؼکث در كرزش، پایاف ِاٍْ ارقغ داِكگاق گیالف.1387ةاهؼ پٕر، ٍضَغ ٍٔغم، )-1

 ِكؼیْ ٍغیؼیث كرزقی. (، ةؼرؿی ؾٕاٍى قؼکث در كرزش،1391ؾًیؽادق، لؼزاد،)  -2

 (، ظؼاصی جٕؿؿْ كرزش اؿحاف یؽد، ِكؼیْ ٍغیؼیث كرزقی.1389فمؼاِی،ٍضـُ،) -3

 (، ِؼاـ زاٍؽ كرزش کكٕر، ِكؼیْ ٍغیؼیث كرزقی1391ٍٕؿٕم، صـُ،) -4
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ضحان دصّصی ا ةاعگاه ُای ورزعی در ةازاریاةی غيهکسد و ٌّآوری ةس داٌظ ىریسیث كاةهیث ةسرضی جأدیس

 کسىاٌغاه

 2، ٌطسیً غشیشیان کًِ*1فِیيَ ىّىٍی فس

 ؾضٕ ٓیأت ؾًَی، داِكگاق پیاـ ِٕر-1

 ؾضٕ ٓیأت ؾًَی ، داِكگاق ٍضون اردةیًی -2

 چکیره

 سفؿّ ك ارزیاةی ك ِیازٍّغ اؿث ؿازٍاف ٍٕلویث ؿّسف اةؽارٓام ٍَٔحؼیُ از یکی ٍٕلویث، ةٔتٕد ةْ دؿحیاةی کًیغ ةْ ؾّٕاف ؾًَکؼد ةازاریاةی

ةاقگاق ٓام كرزقی ظنٕمی اؿحاف  در ةازاریاةی ؾًَکؼد ك ِٕآكرم ةؼ داِف ٍغیؼیث هاةًیث ٓغؼ از ایُ پژكٓف ةؼرؿی جأدیؼ  .اؿث ٍغاكـ

 ةا کْ .ةاقّغ ٍی ِمؼ 185 جؿغاد ةْ ةاقگاق ٓام ظنٕمی كرزقی اؿحاف کؼٍاِكاق کارکّاف قاٍى پژكٓف ایُ آٍارم کؼٍاِكاق ةٕدق اؿث. زاٍؿْ

 ركش از آٍغق ةغؿث ٓام دادق جضًیى ك جسؽیْ ةؼام جضوین ایُ در .قغق اؿث جؿییُ ِمؼ 131 جؿغاد ةْ َِِْٕ صسٌ کٕکؼاف، لؼٍٕؿ از ؼمگی ةٔؼق

ك  زغاكؿ هايب در ٍحقیؼ ٓؼ SPSSالؽار ِؼـ از اؿحمادق ةا اةحغا در كاهؽ در .اؿث قغق اؿحمادق اؿحّتاظی ٓام آٍار ركش از ِیؽ ك جٕمیمی آٍار ٓام

 از آٍارم زاٍؿْ ةْ َِِْٕ از جؿَیٌ ِحایر ةؼام کى در ك ٓا لؼضیْ آزٍٕف ٓا، دادق جضًیى ك جسؽیْ زٔث ؿپؾ ك قغق جٕمیك آٍارم ٓام ظلقا

 قغق اؿث. اؿحمادق يیؽرؿ الؽار ِؼـ كؿیًْ ةْ ؿاظحارم ٍؿاديْ ؿازم ٍغؿ ركش

 .ِٕآكرم ؾًَکؼد ةازاریاةی، ؾًَکؼد داِف، ٍغیؼیث ٓام هاةًیث  :کهیری واژگان
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 ىلرىَ

 ةٔتٕد ةؼام کارةؼدم ٓام ةْ قیٕق را آف ك کؼدق کـب یا ك ظًن را زغیغ داِف کْ ٓـحّغ ٓایی ؿازٍاف اٍؼكزم، کاٍیاب ك ٍٕلن ٓام ؿازٍاف

 ايگٕ ك ؿؼٍكن جٕاِّغ ٍی رك ایُ زا ك ةؼِغ ٍی ةٔؼق ك ؾًَکؼدقاف ؿاظحار امالح ةؼام ظالؽ ك ِٕ ٓام قیٕق از ٓا آف کّّغ؛ ٍتغؿ ظٕد ٓام لؿايیث

 کار چٕف زغیغم ٍمآیٌ ك اِغ کؼدق آفاز را داِف ركِغ ةْ پیٕؿحُ ٍعحًك، ٓام قؼکث ك ٓا اظیؼ، ؿازٍاف ٓام ؿاؿ در. (2012ةاقّغ)راؿِٕا،

 ِٕع از ظتؼ كاژگاف ایُ کارگیؼم ةْ ةا دراکؼ، پیحؼ دّٓغ؛ ٍی ركِغ ایُ یالحُ قغت از ظتؼ داِف ٓام ؿازٍاف ك  داِف ٍغیؼیث داِكی، داِكکار،

 اِحؼار جٕاِّغ ٍی زٕاٍؿی آیّغق در ِؼؼیْ، ایُ اؿاس ةؼ دارد؛ ذُٓ صاکَیث هغرت ةازك، هغرت زام ةْ ٓا آف در کْ دٓغ ٍی ٓا ؿازٍاف از زغیغم

 ِیؼكم از اؿث هادر کْ یاةغ ٍی دؿث ٓایی جٕاَِّغم ةْ داِكی، ؿازٍاف ةاقّغ؛ ةؼظٕردار ةیكحؼم از داِف کْ ةاقّغ داقحْ پیكؼلث ك جٕؿؿْ

 ةیاةّغ، را ٌٍٔ اظالؾات کّغ ٍی کَک ٓا ؿازٍاف ةْ کْ اؿث لؼآیّغم داِف ٍغیؼیث(. 1392َٓکاراف، ك داِف ؿیغ (ةـازد ؾؼیٌ اِغؾ، هغرجی

 ضؼكرمگیؼم  جنَیٌ ك پٕیا إٍٓظحُ ٍكکالت، صى چٕف ٓایی ايیثلؽ ةؼام کْ اؿث كاضش ك کّّغ ٍّحكؼ ك گؽیّف، ؿازٍاِغٓی

 . (2012اؿث)اةٕايَسغ،

ةٕدق اؿث  ةاقگاق ٓام كرزقی ظنٕمی اؿحاف کؼٍاِكاق در ةازاریاةی ؾًَکؼد ك ِٕآكرم ةؼ داِف ٍغیؼیث هاةًیث ةؼرؿی جأدیؼٓغؼ از ایُ پژكٓف 

اق ٓام كرزقی ظنٕمی اؿحاف ةاقگ ةازاریاةی ؾًَکؼد ك ِٕآكرم ةؼ داِف ٍغیؼیث ٓام هاةًیثك ٍـايْ امًی ایُ جضوین ؾتارت اؿث از ایّکْ آیا 

 دارد؟ جأدیؼ کؼٍاِكاق

 روش جحلیق

 ٍعايؿْ یک از ٓا آكرم دادق زَؽ ٍّؼٕر ةْ .ةاقغ ٍی جٕمیمی ِٕع از ٓا دادق آكرم زَؽ يضاظ ةْ ك ةٕدق کارةؼدم آغاؼ، يضاظ ةْ جضوین ایُ

 پؼؿكّاٍْ از ،جضوین ایُ در ٓا دادق زَؽ آكرم زٔث .اؿث قغق اؿحمادق ةاقگاق ٓام كرزقی ظنٕمی اؿحاف کؼٍاِكاق کارکّاف قاٍى ٍیغاِی

 زاٍؿْ دادق اؿث هؼار گیؼم اِغازق ٍٕرد را جضوین ٍحقیؼٓام ةٕدق ك ةـحْ ؿٕاؿ 29 قاٍى کْ اؿث قغق اؿحمادق يیکؼت ظیك اؿاس ةؼ اؿحاِغارد

 ةْ َِِْٕ صسٌ کٕکؼاف، لؼٍٕؿ گیؼم از ةٔؼق ةا کْ .غةاقّ ٍی ِمؼ 185جؿغاد ةْ ةاقگاق ٓام كرزقی ظنٕمی اؿحاف کؼٍاِكاق کارکّافقاٍى  آٍارم

 ةٕدق اؿث.  ؿادق جنادلی گیؼم ِٕع َِِْٕ از پژكٓف ایُ در گیؼم َِِْٕ ركش .اؿث قغق جؿییُ ِمؼ131 جؿغاد

 كؿیًْ ةْ جضوین ٓام یْلؼض ؿپؾ ك قغق جؿییُ ٍحقیؼٓا از یک ٓؼ گیؼم اِغازق ٓام ٍٕيمْ ؾاًٍی كؿیًْ جضًیى ةْ اةحغا ٓا، دادق جضًیى ٍّؼٕر ةْ 

 . قغق اؿث آزٍٕف َٓتـحگی ضؼایب ةؼ ٍتحّی ٍؿادالت ؿاظحارم آزٍٕف

 ٌحایج

 ؿاظحارم ٍغؿ ٓام لؼضیْ ِحایر .1 زغكؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةؼآكرد  لؼضیْ ٓا

 اؿحاِغارد

 کَیث

t 

 ِحیسْ آزٍٕف

در ةاقگاق ٓام كرزقی ظنٕمی اؿحاف کؼٍاِكاق  ِٕآكرم ؾًَکؼد ةؼ داِف ٍغیؼیث ٓام هاةًیث

 .دارد ؼجأدی

 جاییغ 80/4 55/0

در ةاقگاق ٓام كرزقی ظنٕمی اؿحاف کؼٍاِكاق  ةازاریاةی ؾًَکؼد ةؼ داِف ٍغیؼیث ٓام هاةًیث

 .دارد جأدیؼ

 جاییغ 25/12 50/0

 جاییغ 10/11 49/0 .دارد جأدیؼ ةاقگاق ٓام كرزقی ظنٕمی اؿحاف کؼٍاِكاق در ةازاریاةی ؾًَکؼد ةؼ ِٕآكرم ؾًَکؼد

ةاقگاق ٓام كرزقی ظنٕمی اؿحاف  ؾًَکؼد ةازاریاةی ك ِٕآكرم ةؼ داِف غیؼیثٍ ٓام هاةًیث

 .دارد کؼٍاِكاق جأدیؼ

 جاییغ 2/1 42/0
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 ةحخ وٌحیجَ گیسی

 کْ ٓکارٓاییرا از یکی ٍّؼٕر ك ةغیُ ةٕدق ؾًَکؼد ةٔتٕد ِنیازٍّغ دائَا ظٕد ظعیؼ كػایك ك ٓا ٍـئٕيیث اِساـ در ٓا ؿازٍاف اٍؼكز رهاةحی دِیام در

 اِغ کؼدق درؾ ٍغیؼاف اٍؼكزق .اؿث ؿازٍاف در داِف ٍغیؼیث کؼد، را دِتاؿ ةازاریاةی ؾًَکؼد ك ؾًَکؼد ارجوام چٕف ِحایسی آف کارگیؼم ةْ ةا ةحٕاف

ٍٕلویث  ٍٕزب کْ كشلؼ هاةى ظغٍات ك کاالٓا هايب در زغیغ الکار کارةؼد ك جتغیى جٕؿؿْ، ایساد، . ٍغار اؿث داِف ِٕآكرم ٍٕلن، ِٕآكرم کْ

 ك اظالؾات از ةؼظٕردارم صاضؼ در ؾنؼ .قٕد ٍی ٍضـٕب داِف ِٕآكرم قٕد، ٍی زاٍؿْ جؼهی ك پیكؼلث ك ًٍث یک اهحناد اؾحتار ٓا، ؿازٍاف

 کـب، ةْ ٍّٕط ارتجس ك ةازارٓا در رهاةث جٕاف صحی ك قغق جتغیى ِٕآكر پٕیا ك ٓام ؿازٍاف در صیات اداٍْ ةؼام اؿحٕار ٍٕهؿیحی ةْ داِف ٍغیؼیث

 َِٕد ٍا، زاٍؿْ ك کار ٍضیط در ركز داِف ظٕآیٌ ٍی اگؼ .قٕد جًوی ؿؼٍایْ از زؽئی داِف کْ صغم جا .ؿازٍاِی اؿث داِف ركزآٍغم ك جٕؿؿْ

 را ٓا ِٕآكرم اِغ ْجٕاِـح کْ اؿث جٕاَِّغم ٍغیؼاف پؼداظحْ ك ؿاظحْ ٍـاؾغ ٍضیط ایُ . زغیغ ةاقغ ركِغٓام ٍـحؿغ ٍا کارم لضام ةایغ کّغ پیغا

 جٕزْ ٍٕرد کار ك کـب در ؾؼمْ گػقحْ دْٓ ظی داِف ٍغیؼیث امعالح ةعكّغ ارجوا را ظٕد ؿازٍاف ؾًَکؼد ك کؼدق ٍغیؼیث ظؼز مضیضی ةْ

 .اؿث گؼلحْ هؼار

 ىٍاةع

 ٍٕردم ةؼرؿی ِٕآكرم ك داِف - ٍغیؼیث ٓام اؿحؼاجژم ةیُ راةعْ ةؼرؿی .( 1392 ) .ؼ قؿار، ٍضسٕب ك ،.ـ زادق، صـُ ،.س داِف، ؿیغ -

 .34-44 مل ، 52 ش ٍغیؼیث، ٍّٔغؿی ٍآّاٍْ گیالف، اؿحاف داركیی مّایؽ

-Aboelmaged,Mohamed Gamal, (2012), Harvesting rganizational knowledge and innovation practices,An empirical 

examination of their effects on operations strategy, Business Process Management, Journal, Vol. 18 No. 5,pp 712-

734. 

- Rasona, p. (2012). Development of knowledge capital and innovation culture in Suurpelto during the Project 

Koulii. DEVELOPMENT AND LEARNING IN ORGANIZATIONS, vol26,no6,pp23-26. 
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داٌغگاه پیام ٌّر اضحان  داٌغجّیان ةیً ورزعی در ةازاریاةی ةس اجحياغی ُای عتکَ در جتهیغات جأدیس ةسرضی

 کسىاٌغاه

 2، ٌطیسیً غشیشیان کًِ*1اىیً راجی

 ؾضٕ ٓیأت ؾًَی، داِكگاق پیاـ ِٕر -1

 ؾضٕ ٓیأت ؾًَی، داِكگاق ٍضون اردةیًی -2

 چکیره

 اظالع کْ آِسایی اؿث. از قغق جتغیى زٔاف ك زاٍؿْ درؿعش ارجتاظی اةؽارٓام ٍَٔحؼیُ از یکی ؾّٕاف ةْ ٍسازم ازحَاؾی ٓام قتکْ اٍؼكزق

 كزٕد کیمیث ةا ك ظغٍات كرزقی ٍّاؿب ارایْ ك ٍؿؼلی ٍّؼٕر ةْ كرزقی ةازاریاةی در ازحَاؾی قتکْ ٓام در جتًیقات جادیؼ ٍیؽاف از دهیوی

پیاـ ِٕر اؿحاف  داِكگاق داِكسٕیاف ةیُ در ةؼ ةازاریاةی كرزقی ٓام ازحَاؾی قتکْ در جتًیقات ادیؼج ٍیؽاف ةؼرؿی ٓغؼ ةا ٍعايؿْ ایُ ِغارد

 ایُ در ك آٍارم اِحعاب زاٍؿْ از جنادلی ظٕر ةْ ِمؼ 100 جؿغاد ٍعايؿْ ایُ در .گؼلث اِساـ 1395 ؿاؿ جضنیًی ؿاؿ دكـ ِیٌ در کؼٍاِكاق

 در آٍارم جضًیى زٔث جکَیى از پؾ ك گؼلث هؼار آِٔا دراظحیار پایایی ك ركایی جاییغ از پؾ ؿاظحْ ٍضون پؼؿكّاٍْ ك کؼدِغ قؼکث ٍعايؿْ

 ةٔؼق ك آقّایی ٍّؼٕر ةْ ازحَاؾی ٓام قتکْ از ٓغلَّغ اؿحمادق کْ قغ ٍكعل ٓا دادق آٍارم جضًیى از پؾ .گؼدیغ كاردspss الؽار ِؼـ

از  جٕاف ٍی آِٔا از اؿحمادق ٍیؽاف ك ازحَاؾی ٓام قتکْ ةا آقّایی ٍیؽاف ةْ زْجٕ ةا .دارد هؼار ٍحٕؿعی ؿعش در ظغٍات كرزقی از گیؼم

 اؿحمادق كرزقی ةازاریاةی زٍیّْ در ٍغرف ك کارةؼدم ، ٓغلَّغ جتًیقات زٔث ٍّاؿب ةـیار ةـحؼ ؾّٕاف ةْ ازحَاؾی ٓام قتکْ ةايوٕق ػؼلیث

آف  دِتاؿ ةْ ك كرزش ؿعش ارجوام زٔث ازحَاؾی ٓام قتکْ ایُ از ارةؼدمک ك ٓغلَّغ لؼّٓگ اؿحمادق زٍیّْ ایُ در امٕيی کار ةا ك َِٕد

 .َِٕد ایساد الؼاد ،داِف ك ؿالٍحی آگآی الؽایف

 پیاـ ِٕر كرزقی، داِكگاق ةازاریاةی ازحَاؾی، ٓام قتکْ جتًیقات، کهیری: واژگان
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 ىلرىَ

 ةْ ٍكحؼکی ٍضٕر صٕؿ کارةؼاف ایّحؼِحی ٓا ؿایث كب ایُ ٓـحّغ.در ِحیایّحؼ ؿایحٔام كب از زغیغم ِـى ٍسازم ازحَاؾی ٓام قتکْ

 ، ازحَاؾی ٓام قتکْ كاهؽ در. (1389دّٓغ)ٍضَغ ٍٔغم ٍٕالیی، جكکیى ٍی را آِالیُ گؼكٓٔام ك قِٕغ ٍی زَؽ یکغیگؼ دكر ٍسازم مٕرت

 داِـث ایّحؼِث در قغق ارایْ ٓام ؿؼكیؾ گػارجؼیُ جادیؼ از یکی را آف جٕاف ٍی کْ أِاؿث ةیُ ارجتاط ك گؼكٓٔا ك الؼاد از ٍحكکى ام قتکْ

 ةْ دٓی قکى در هغرجَّغ ِیؼكیی ةْ ٓا قتکْ ایُ اٍؼكزق .اؿث کؼدق ایساد زٔاف کكٕرٓام ازحَاؾی درِؼاـ را قگؼلی جضٕؿ ظٕد ِٕةْ ةْ کْ

 قک ةی ك گػارد ٍی جادیؼ الؼاد ظؼیغ جنَیَات در ؼؾثؿ ةْ ك کؼدق جوٕیث را دٓاف ةْ ةازاریاةی دٓاف زیؼا اِغ قغق جتغیى جسارت ٓام زّتْ

 کار ك کـب ٓام ٍغؿ ايکحؼكِیکی ةازاریاةی دِیام در. دٓغ ٍی هؼار ٍكافى ماصتاف اظحیار در را زیادم ٓام لؼمث ٓا قتکْ درایُ جتًیقات

 جّٔا ِْ کْ ٓـحّغ ازحَاؾی ٓام قتکْ گؼایكات، آظؼیُ از یکی .ةاقّغ ٍی ػٕٔر درصاؿ ِیؽ زغیغم گؼایكات ك اِغ قغق ٍؿؼلی زغیغم

. ةاقغ ٍی ٓام ٍعحًك کَپاِی ك ٓا قؼکث آِالیُ جتًیقات دادف هؼار ةؼام ٍکاِی ةًکْ اِغ کؼدق زػب را کّّغق ةازدیغ کارةؼ ك زیادم جؿغاد

 ازحَاؾی، ٓام قتکْ از حمادقاؿ در گـحؼش ِٕاصی درصاؿ از یکی ك کؼدق ٍؼجتط ٓا ؾالهْ ٍعحًك إِاع َْٓ ةا را ٍؼدـ ازحَاؾی ٓام قتکْ

 کاالم یک كرزقیظغٍات  کْ اِسایی از. (1392)قیؼكاف،ةاقغ ٍی ظغٍاجی ك جٕيیغم قؼکث ٓام ك ؿازٍأِا ةا ٍؼجتط ٍٕضٕؾات ك ممضات

 چّیُ امةؼ جتًیقات ٓام ركش از یکی ك ةاقغ َٓؼاق داقحْ ةْ را ام كیژق ٓام ػؼالث ةایغ فآ ةؼام جتًیقات ةاقغ، ٍی ِاٍضـٕس ظغٍحی

 قتکْ دركرزقی  جتًیقات کْ اؿث رك ایُ از ك ةاقغ ٍی دیگؼاف رضایحَّغم ةْ اؾحَاد جاکیغ ةؼ ةا دٓاف ةْ دٓاف جتًیقات ، ِإًٍَؿی ظغٍات

 اریاةیةاز ةؼ ازحَاؾی ٓام قتکْ در جتًیقات جادیؼ جا ةؼآِیٌ جضوین ایُ در .کّغ ٍی پیغا زایگاق ةازاریاةی ِؼؼ از ظؼلغار پؼ ٓام ازحَاؾی

 ةْ آِٔا زػب در آف کارةؼد ك ٓام ازحَاؾی قتکْ ةْ ِـتث آیّغق ٍغیؼاف دیغگاق ةؼ ظؼین ایُ از جا َِاییٌ ةؼرؿی آِٔا در را كرزقی ظغٍات

 گؼدیٌ. كاهك كرزقی ظغٍات

 روش جحلیق

 رقحْ داِكسٕیاف آٍارم زاٍؿْ .لثپػیؼ اِساـ1395  ؿاؿ جضنیًی اكؿ ؿاؿ ِیٌ ظی در کْ ةاقغ ٍی جضًیًی جٕمیمی پژكٓف یک ٍعايؿْ ایُ

 پؼؿكّاٍْ. گؼلث هؼار اظحیارقاف در ك پؼؿكّاٍْ قغق اِحعاب ؿادق جنادلی مٕرت ةْ آِٔا ِمؼ 100 کْ ةٕدِغ پیاـ ِٕر اؿحاف کؼٍاِكاق داِكگاق

 ٓام قتکْ در ةیث جتًیقاتزػا، ازحَاؾی ٓام قتکْ ةا ٍعايؿْ)آقّایی ٍٕرد ٍؿیار 5 ٍٕرد در ؿٕاؿ17دارام  ك ؿاظحْ ٍضون ٍعايؿْ ایُ

 ركایی. ةاقغ دیگؼاف( ٍی ةْ ازحَاؾی ٓام قتکْ ظؼین از كرزقی اٍاکُ ٍؿؼلیكرزقی،  ظغٍات از اؿحمادقكرزقی،  اٍاکُ ةا آقّاییازحَاؾی، 

 از ةیُ ِمؼ اةحغا ی،پایای ةؼرؿی زٔث ك گؼدیغ جاییغ صٕزق ایُ اؿاجیغ ك ِؼؼاف ماصب از ِمؼ 15جٕؿط ةٕدق کْ مٕرم ركایی ِٕع از پؼؿكّاٍْ

اظالؾات . گؼلث هؼار جاییغ ٍٕرد ِیؽ آف پایایی مٕرت ةغیُ آٍغ. ك ةغؿث 95/0 آف کؼكِتاخ آيمام ٍیؽاف ك گؼلث هؼار جـث ٍٕرد داِكسٕیاف

 .قغ مادقاؿح ك ٓا دادق اکحكالی ؾاًٍی جضًیىاز ركش آٍارم  ك قغ كارد spssالؽار ِؼـ در آٍارم َِِْٕ از قغق جکَیى ٓام پؼؿكّاٍْ

 ٌحایج

 ِحایر .1 زغكؿ ٍغؿ ٓام لؼضیْ
 ؿاظحارم

 

 

 

 

 

 ِحیسْ آزٍٕف t کَیث ةؼآكرد اؿحاِغارد لؼضیْ ٓا

ةؼ  ازحَاؾی ٓام قتکْ در ادؼجتًیقات

 ازحَاؾی ٓام قتکْ ةا آقّایی

 جاییغ 98/6 57/0

 ازحَاؾی ةؼ ٓام قتکْ در ادؼجتًیقات

 ازحَاؾی ٓام قتکْ زػاةیث

 جاییغ 87/14 55/0

 ازحَاؾی ةؼ ٓام قتکْ در ادؼجتًیقات

 کُ كرزقیاٍا ةا آقّایی

 جاییغ 10/12 48/0

ةؼ  ازحَاؾی ٓام قتکْ در ادؼجتًیقات

 كرزقی ازاٍاکُ اؿحمادق

 جاییغ 3/2 40/0

ةؼ  ازحَاؾی ٓام قتکْ در ادؼجتًیقات

 دیگؼاف ةْ ٍؿؼلی

 جاییغ 23/11 39/0
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 ةحخ و ٌحیجَ گیسی

 گیؼم اِغازق ةْ ِاگؽیؼ إٍٓزقی ٍضوواف ظغٍات ةازاریاةی ةؼ ازحَاؾی ٓام قتکْ در جتًیقات جادیؼ ؿّیی ٍوايْ کًی ٓغؼ ةؼرؿی زٔث

 ظؼین از اٍاکُ كرزقی ةا آقّایی ٍیؽاف ،ازحَاؾی ٓام قتکْ در زػاةیث جتًیقات ٍیؽاف ازحَاؾی، ٓام قتکْ ةا آقّایی ٍیؽاف گا5ِْ ٍؿیارٓام

 ازحَاؾی ٓام قتکْ ازظؼین اٍاکُ كرزقیٍؿؼلی ٍیؽاف ك ازحَاؾی ٓام قتکْ در قغق ٍؿؼلی ٍاکُا از ٍیؽاف اؿحمادق ازحَاؾی، ٓام قتکْ

 ةايوٕق از ػؼلیث جٕاف ٍی آِٔا از اؿحمادق ٍیؽاف ك ازحَاؾی ٓام قتکْ ةا آقّایی ٍیؽاف ةْ جٕزْ ةا کْ کؼد ٍكعل ٓا دادق آٍارم جضًیى .ةٕدِغ

 کار ةا ك َِٕد اؿحمادق كرزقی ةازاریاةی زٍیّْ در ٍغرف ك کارةؼدم ، ٓغلَّغ جتًیقات زٔث بٍّاؿ ةـیار ةـحؼ ؾّٕاف ةْ ازحَاؾی ٓام قتکْ

 آگآی آف الؽایف دِتاؿ ةْ ك كرزش ؿعش ارجوام زٔث ازحَاؾی ٓام قتکْ ایُ از کارةؼدم ك ٓغلَّغ لؼّٓگ اؿحمادق زٍیّْ ایُ در امٕيی

 .َِٕد ایساد الؼاد ك ؿالٍحی داِف،

 ىٍاةع

 گؼداب. جکّٕيٕژیکی،ؿایث ٓام اةؽار از لؼاجؼ ازحَاؾی قتکْ ،1389 ،ٍٕالیی،ٍٔغم

 . www.fumblog.um.ac.irايکحؼكِیکی، ةازاریاةی در آف جادیؼ ك ازحَاؾی ٓام ،قتکْ 1392 ، ٍٔغم ، قیؼكاف جٕاِا
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حَ ةازاریاةی ىسجتط ةا عکم گیسی جصّیس ذٍُی ىغحسیان ةاعگاه ُای ورزعی ةسرضی ارجتاط ةیً ىّنفَ ُای آىیذ

 دصّصی اضحان کسىاٌغاه

 2، ٌطیسیً غشیشیان کًِ*1اىیً راجی

 ؾضٕ ٓیأت ؾًَی، داِكگاق پیاـ ِٕر -1  

 ؾضٕ ٓیأت ؾًَی، داِكگاق ٍضون اردةیًی -2

 چکیره

 رهاةث كگـحؼش ٍضنٕالت ك ظغٍات ةازاریاةی یالحُ آَیث ك ٍكحؼیاف ؿالین جّٕع ِیؽ ك کاال جٕزیؽ ك جٕيیغ ٓام صٕزق در لّاكرمةا گـحؼش 

 قکى ةا ٍؼجتط ةازاریاةی آٍیعحْ ٍٕيمْ ٓام ةیُ ارجتاط ةؼرؿی جضوین ایُ از ٓغؼ . اِغ قغق دگؼگٕف جٕزیؽ ك جٕيیغ ٓام قیٕق ةؼایارائْ ظغٍات،

ةاقگاق  ٍكحؼیاف پژكٓف، ایُ ةؼرؿی ٍٕرد آٍارم زاٍؿْ .ةاقغ کؼٍاِكاق ٍیظنٕمی اؿحاف كرزقی ةاقگاق ٓام  ٍكحؼیاف ذّٓی جنٕیؼ گیؼم

 کْ اؿث گؼدیغق اؿحمادق ٍٕرگاف گیؼم َِِْٕ زغكؿ از َِِْٕ صسٌ جؿییُ زٔث .ةاقّغ ٍی 1395 ظی ؿاؿ ٓام ظنٕمی اؿحاف کؼٍاِكاق در

 ك زغاكؿ از جضوین ایُ در َِِْٕ الؼاد قّاظحی زَؿیث یٔامجٕمیك كیژگ ةَّؼٕر .قغ.  گؼلحْ ِؼؼ در ِمؼ 250 َِِْٕ جؿغاد ٍٕمٕؼ زغكؿ ظتن

 آزٍٕف از ٓا دادق اؿحّتاظی جضًیى زٔث ك ٍغ ، ٍیاِْ ؛ ٍؿیار اِضؼاؼ ؛ ٍیاِگیُ جضوین از ٍحقیؼٓام جٕمیك ةَّؼٕر ، پؼاکّغگی َِٕدارٓام

 . اؿث ةٕدق لؼضیات جَاـ جاییغ از صاکی ِحایر SPSSر ؽاال ِؼـ از اؿحمادق ةا ٓا دادق جضًیى ك از جسؽیْ پؾ .قغ اؿحمادق اؿپیؼٍُ َٓتـحگی

 جنٕیؼ ذّٓی. کیمیث، ةا هیَث جّاؿب کیمیث، :کهیری واژگان

 ىلرىَ

 ؿیـحَاجیک ةؼِاٍْ ةایغ یک ةازاریاةی ٍغیؼاف ٓغؼ، ةازار یک اِحعاب از پؾ . اؿث ةازاریاةی ٍغیؼاف اؿاؿی لؿايیحٔام َِایاِگؼ ةازاریاةی آٍیعحْ

 جّٕع ِیؽ ك کاال جٕزیؽ ك جٕيیغ ٓام صٕزق در ةاگـحؼش لّاكرم. (2007؛ كاِیٕ دكيیُ(.کّّغ جغكیُ ةًّغٍغت ركاةط ایساد ك ٍكحؼیاف ةْ لؼكش ةؼام

 رهاةث كزٕد . اِغ قغق دگؼگٕف جٕزیؽ ك جٕيیغ ٓام قیٕق لؼكش، رهاةث ةؼام گـحؼش ك ٍضنٕالت ةازاریاةی یالحُ آَیث ك ٍكحؼیاف ؿالین

 اؿث اِکار ِكغِی ضؼكجی ةًکْ قٕد َِی هًَغاد ارزش یک دیگؼ ٍكحؼیٔا ةْ ةیكحؼ ظغٍات ارائْ اؿث صاکٌ زٔاف اٍؼكز هحنادکْ ةؼا قغیغم

 ذّٓی جنٕیؼ ایساد ك رضایث ةّاةؼایُ ایساد . اؿث ٍكحؼیاف صمغ ك زػب ةؼام ضؼكرم اةؽار یک ذّٓی جنٕیؼ ایساد. ( 2014 ؛ كٍارجیُ ةیؼيی(

 قتکْ( ٓام زِسیؼق ك ؿازٍأِا ةؼِغٓا، ٍضنٕالت، ٍذى ٍایًَکٔام ٍعحًك درةارق را، ظٕد ذُٓ در جناكیؼ ٍعحًك الؼاد..غٓـحّ ٍؼجتط لؼآیّغٓام

 ةؼآیّغ جٕاف ٍی را ؿازٍاِی ذّٓی جنٕیؼ . دارد ؿازٍاف ةؼ كةـؽایی ٍـحویٌ جادیؼ ، ِیؼكم اِـاِی ذّٓی جنٕیؼ ةّاةؼایُ.دّٓغ ٍی قکى ؿازٍأِا )ٓا

 کْ اؿث ٍٕضٕؾاجی کّّغق ٍّؿکؾ ذّٓی (. جنٕیؼ 2003 كَٓکاراف؛  يَیّک( داِـث ؿازٍاف ةا ٍؼجتط ك ةیؼكف دركف اِـأِام ذّٓی جناكیؼ

ك  زٕادیُ ؿیغ(.دٓغ ٍی جادیؼهؼار راجضث ؿازٍاف ؾًَیات از ٍكحؼم لیًحؼ،ادراکات ؾّٕاف ةْ ؿازٍاِی دارد، جنٕیؼ كزٕد ؿازٍاف از ٍكحؼم درذُٓ

 ذّٓی جنٕیؼ ایساد ك رضایث ایساد ةّاةؼایُ . اؿث ٍكحؼیاف صمغ ك زػب ةؼام ضؼكرم اةؽار یک ذّٓی جنٕیؼ ایساد ؼكزقاٍ 1384). کیَاؿی،

 ظامی ٍكحؼم ذُٓ در قؼکث ذّٓی اگؼ جنٕیؼ . کّغ ٍی ؾَى مالی یک ؾّٕاف ةْ ظغٍاجی قؼکث ذّٓی جنٕیؼ . ٓـحّغ ٍؼجتط لؼآیّغٓام

 . قٕد ٍی گؼلحْ ِادیغق ذّٓی، جنٕیؼ كؿیًْ ةْ ام اِغازق جا اصحَاال داقحْ ةاقغ، لؼآیّغ یا ِحیسْ ةا رجتاطا در ٍكحؼم ایُ کْ ٍكکالجی ةاقغ، ظٕب

 ةْ کیمی ٍكکالت صايحی چّیُ در . قٕد ٍی ٍّمی جنٕیؼذّٓی ك ٍعغكش، ِٔایحا ٍذتث ذّٓی دٓغ، جنٕیؼ ركم پیٕؿحْ مٕرت ةْ ٍكکالت اگؼ

 آیا کْ اؿث ٍعًب ایُ ةؼرؿی دِتاؿ ةْ پژكٓف ایُ در ٍضون. 2010 )؛ گؼكِؼز)ظٕآغقغ ادراؾ اؿث ؿیثدركاه کْ چیؽم آف از زیادةغجؼ اصحَاؿ
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 ٍکاِی ٍٕهؿیث ، جعمیك ةاقگاق ٓا((لؼكش جؼلیؽ ؾاٍى ، ٍٕزٕد ظغٍات ةاکیمیث هیَث جّاؿب ظغٍات ةاقگاق ٓا؛ کیمیث ٍـحوى ٍحقیؼٓام ةیُ

 داردیاظیؼ؟ كزٕد ارجتاظی ) كحؼیافٍ جنٕیؼذّٓی(جضوین ٍحقیؼكاةـحْ ةا ةاقگاق ٓا

 روش جحلیق

قغق  اِساـ ٍیغاِی ةنٕرت کْ اؿث اظالؾات پیَایكی ةٕدق گؼدآكرم ِضٕق ِؼؼ از ك کارةؼدم ٓغؼ ِؼؼ از جضوین ك ةٕدق َٓتـحگی ایُ جضوین

ةْ ةاقگاق ٓام ظنٕمی  1395 اؿؿ پژكٓف را ٍكحؼیاف ةاقگاق ٓام ظنٕمی اؿحاف کؼٍاِكاق کْ درظی ایُ ٍٕردةؼرؿی آٍارم زاٍؿْ . اؿث

 ٍٕمٕؼ زغكؿ ظتن کْ اؿث گؼدیغق اؿحمادق ٍٕرگاف گیؼم َِِْٕ اززغكؿ َِِْٕ صسٌ جؿییُ اؿحاف ٍؼازؿْ َِٕدق ةٕدِغ، جكکیى دادق اِغ. ةؼام

 ك ةازاریاةی آٍیعحْ ؿاظحْ ٍضون پؼؿكّاٍْ اةؽار ةا ك ٍیغاِی ركش از اؿحمادق ةا جضوین ٓام دادق . اؿث قغق گؼلحْ ِؼؼ در ِمؼ 250 َِِْٕ جؿغاد

 . قغ جٕزیؽ  ركایی ك پایایی جاییغ َِِْٕ آٍارم جضوین پؾ از  ةیُ ٍكحؼیاف جنٕیؼذّٓی

 ٌحایج

 ٍكحؼیاف ذّٓی جنٕیؼ گیؼم قکى ةا ةازاریاةی آٍیعحْ ٍٕيمْ ٓام ارجتاط ٍیؽاف ةؼرؿی ةؼام اؿپیؼٍُ َٓتـحگی ِحایر .1 زغكؿ

ضؼیب  راةعْ

 َٓتـحگی

ار ٍوغ جؿغاد

 ظعا

ؿعش 

 ٍؿّادارم

 جمـیؼ

 ذّٓی جنٕیؼ گیؼم كقکى کیمیث

 ٍكحؼیاف

 راةعْ ٍؿّادار ك ٍـحویٌ 001/0 05/0 250 45/0

001/0 05/0 250 51/0 ذّٓی جنٕیؼ ك ةاکیمیث هیَث جّاؿب  راةعْ ٍؿّادار ك ٍـحویٌ 

001/0 05/0 250 420/0 ذّٓی كجنٕیؼ لؼكش جؼلیؽ ؾاٍى  راةعْ ٍؿّادار ك ٍـحویٌ 

001/0 05/0 250 444/0 ٍكحؼیاف ذّٓی جنٕیؼ ك ٍکاِی ٕهؿیثٍ  راةعْ ٍؿّادار ك ٍـحویٌ 

 

 05/0ٍكحؼیاف در ؿعش  ذّٓی جنٕیؼ گیؼم قکى ك ةازاریاةی آٍیعحْ ٍٕيمْ ٓام جَاٍی راةعْ اؿث، ٍكآغق هاةى لٕؽ زغكؿ در کْ َٓاِعٕر

 ٍؿّادار اؿث.

 ةحخ و ٌحیجَ گیسی

 ظغٍات ك کاال ارائْ از کارم اؾٌ ٓام زٍیّْ کًیْ در دگؼگِٕی ةؼام کٕقف ك جالش جسارم ك اهحنادم ، ظغٍاجی ازٍافؿ ٓؼ ةؼام امًی پیاـ اٍؼكزق

 جؼلیؽ ركقٔام ةـحؼ از لؼكش ارجوام ك ٍكحؼم ٍغارم یا ٍكحؼیاف ةْ اصحؼاـ ؿعش ةؼدف ةاال ك ِوى ك صَى ؿیـحٌ جٕزیؽ ك آكرم زَؽ ٓام ركش

 راؿحام در يػا. ةاقغ ٍی جسارم ك اهحنادم ، ظغٍاجی ؿازٍاف ٓؼ اؿاس صؼکث ةازاریاةی ِٔایحا ك اؿث ةیكحؼ ؼمٍكح زػب ِٔایث در ك لؼكش در

 گؼدد: ٍی پیكّٔاد ةاقگاق ٍكحؼیاف ذُٓ در ٍّاؿب ذّٓی جنٕیؼ یک ارائْ كایساد ةا َٓـٕ ةاقگاق در جؼلیؿی ركقٔام ارجوام
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 صاالت ك ةاقگاق) ٍكحؼیاف امًی(ٍعاظتاف ةا ایّکارةایغ ةؼام ك کّغ زًب ظٕد ةْ را ٍعاظب ٕزْج ِاگاق ةْ ةایغ ةاقگاق كرزقی جتًیقاجی پیاـ1) 

 .ةٕد آقّا کاٍال ایكاف ذّٓی ك ركاِی

 ٍكحؼم اؾحَاد( قٕد ٍی ارائْ ایكاف ةْ کٌ کاؿحی ك ةا ةٔحؼیُ کیمیث ةغكفظغٍات  کْ قٕد دادق ظاظؼ اظَیّاف ف ةاقگاق كرزقیٍكحؼیا ة2ْ)

 . )قٕد زًب

 ٍسَٕؾْ ةْ ٓام ؿّگیّی ٓؽیّْ مٕرت ایُ در کْ زٍیُ ظؼیغ هیَث یا ك ةٔا ازارق جّاؿب(.ٓغؼ ةا ةاقگاق ٓام كرزقی ٍضى ةٕدف ٍحّاؿب (3

 )قٕد َِی جضَیى

 ةاقغ. ٍٕدؼ درآٍغ یا جضؿیك ك جوٕیث ةؼركم جٕاِغ ٍی کْ ةاقگاق ٓا ٍضى اِغازق ك زٔث ، ؿَث يضاظ از ٍضى جّاؿب ك ( َٓآّگی4

 اةعىٍ

 اكؿ. چاپ جٔؼاف، داِف، ِگاق اِحكارات ،  ظغٍات کیمیث ٍغیؼیث. (1384ـ.) کیَاؿی، ك . س زٕادیُ، ؿیغ-

-Beerli, A. & Martin, J. D. (2014). “A model of customer loyalty in the retail banking market”,European Journal of 

Marketing, 38 (1-2), pp. 253-275. 

-Devlin, J. & Ennew, C.(2007), Understanding competitive advantage in retail financial services, International 

Journal of Bank Marketing, Vol.15 No. 3, pp. 73-82. 

-Gronroos, C. (2010). “Adopting a Service Logic For Marketing”, Marketing Theory, 63, pp. 317-333. 

-Lemmink, J., Schuijf, A. & Streukens, S. (2003). “The role of corporate image and company 

employment image in explaining application intentions”, Journal of Economic Psychology, 24 (1), 

pp.1–15. 
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 )ىعانػَ ىّردی واحر ىهکان( یانارجتاط ةیً جصّیس ةرٌی ةا اٌگیشه ورزعی در داٌغجّ
 ضحس حطیً زاده2اىیس داٌا، 1
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 چکیره

زاٍؿْ پژكٓف صاضؼ را تًد.  كاصغ ًٍکافٓغؼ پژكٓف صاضؼ ةؼرؿی راةعْ ةیُ جنٕیؼ ةغِی ةا اِگیؽق كرزقی داِكسٕیاف داِكگاق آزاد اؿالٍی 

ِمؼ ٍی ةاقغ. َِِْٕ آٍارم  500داِكسٕیاف داِكگاق آزاد ًٍکاف جكکیى ٍی دّٓغ کْ جؿغاد آِٔا ةؼ اؿاس آٍار اؾالـ قغق از ؿٕم داِكگاق ةؼاةؼ ةا 

اِحعاب َِِْٕ ایُ پژكٓف، از ركش  ِمؼ از داِكسٕیاف ٍكقٕؿ ةْ جضنیى در داِكگاق آزاد ًٍکاف ٍی ةاقّغ کْ زٔث 204جضوین ٌٓ قاٍى 

ٓام پژكٓف از دك پؼؿكّاٍْ اؿحاِغارد جنٕیؼ ةغِی کف ك اؿحمادق قغ. در ایُ پژكٓف ةْ ٍّؼٕر گؼدآكرم دادق "ام جنادلیظتوْ"َِِْٕ گیؼم 

جضوین ِكاف داد کْ ةیُ  اؿحمادق قغق اؿث کْ ركایی پایایی آِٔا ٍكعل ك ٍؿًٕـ اؿث.  ِحایر SMS-18( ك اِگیؽق كرزقی 1983َٓکاراف )

دارم كزٕد دارد، َٓچّیُ ِحایر صاکی از آف اؿث  جنٕیؼ ةغِی ةا اِگیؽق كرزقی داِكسٕیاف داِكگاق آزاد اؿالٍی كاصغ ًٍکاف راةعْ ٍذتث ٍؿّی

دارم كزٕد  راةعْ ٍذتث ٍؿّیکْ ةیُ ارزیاةی لؼد از ةغف )از اةؿاد جنٕیؼ ةغِی( ةا اِگیؽق كرزقی داِكسٕیاف داِكگاق آزاد اؿالٍی كاصغ ًٍکاف 

د اؿالٍی دارد، ؾالكق ةؼ آف ِحایر ِكاف دّٓغق آف اؿث کْ ةیُ قّاظث لؼد از ةغف )از اةؿاد جنٕیؼ ةغِی( ةا اِگیؽق كرزقی داِكسٕیاف داِكگاق آزا

اِكسٕیاف داِكگاق آزاد اؿالٍی كاصغ دارم كزٕد دارد، ةیُ رلحار لؼد )از اةؿاد جنٕیؼ ةغِی( ةا اِگیؽق كرزقی د كاصغ ًٍکاف راةعْ ٍذتث ٍؿّی

دارم كزٕد دارد، ةیُ اصـاس ةیَارم )از اةؿاد جنٕیؼ ةغِی( ةا اِگیؽق كرزقی داِكسٕیاف داِكگاق آزاد اؿالٍی كاصغ  ًٍکاف راةعْ ٍذتث ٍؿّی

اِگیؽق كرزقی داِكسٕیاف داِكگاق آزاد  دارم كزٕد دارد. كيی ةیُ آگآی لؼد از ؿالٍحی ظٕد )از اةؿاد جنٕیؼ ةغِی( ةا ًٍکاف راةعْ ٍذتث ٍؿّی

دارم  ٍیؽاف اِگیؽق كرزقی داِكسٕیاف ةعٕر ٍؿّی َٓچّیُ ِحایر زاِتی پژكٓف ِكاف داد کْ دارم كزٕد ِغارد. اؿالٍی كاصغ ًٍکاف راةعْ ٍؿّی

ٓام ارزیاةی  ةاقغ. َٓچّیُ ٍیؽاف ٍٕيمْ دارم ةاالجؼ از صغ ٍحٕؿط ٍی ةاقغ ك ٍیؽاف جنٕیؼ ةغِی داِكسٕیاف ةعٕر ٍؿّی ةاالجؼ از صغ ٍحٕؿط ٍی

دارم ةاالجؼ از صغ ٍحٕؿط  لؼد از ةغف، قّاظث لؼد از ةغف، رلحار لؼد، آگآی لؼد از ؿالٍحی ظٕد ك اصـاس ةیَارم داِكسٕیاف ةعٕر ٍؿّی

 ةاقغ.  ٍی

 از ؿالٍحی ظٕد ك اصـاس ةیَارم، اِگیؽش كرزقی جنٕیؼ ةغِی، ارزیاةی لؼد از ةغف، قّاظث لؼد از ةغف، رلحار لؼد، آگآی لؼد واژگان کهیری:
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 دضحَ ةٍری فػانیث ُای درىاجی در رویرادُای ورزعی ةیً انيههی

 

 .ىػصّىَ آكازاده3.دکحسفسزاد ٌّةذث،2.ركیَ ةذغظ،1

 

 .داِكسٕم ارقغ ٍغیؼیث ةازاریاةی كرزقی داِكگاق ٍضون اردةیًی1

 .ؾضٕٓیئث ؾًَی داِكگاق ٍضون اردةیًی2

 .داِكسٕم ارقغ ٍغیؼیث ةازاریاةی كرزقی داِكگاق ٍضون اردةیًی3

 

 

 چکیره

  
اٍؼكزق ركیغادٓام كرزقی یکی اززػاب جؼیُ ركیغادٓایی اؿث کْ کكٕرٓا ةؼام ٍیؽةاِی آف درجالش ٓـحّغ كکَحؼکكٕرٓام درصاؿ جٕؿؿْ ایُ 

دم آف ٍکاف ازظؼین ظغٍات كٍضنٕالت گِٕاگِٕی ٍی قٕد كاهحناد ٍیؽةاِی ِنیتكاف ٍی قٕد.ٍیؽةاِی یک ركیغادةیُ ايًًَی ةاؾخ رقغاهحنا

آف ٍّعوْ راركِن ٍی ةعكغ.ٓؼؿاؿ ركیغادٓام كرزقی زیادم درِواط ٍعحًك زٔاف ةؼگؽار ٍی قٕد كالؼادةـیارم ٍاِّغؿیاؿحَغاراف،صاٍیاف 

ك زاٍؿْ ةْ ؿَث ركیغادكرزقی کكیغق ٍی قٕد كٓغؼ ٍايی،جًٕیؽیٕف،ركزِاٍْ ٓاك...ةْ ديیى زػاةیث كؿٕدآكردف ةٕدف كرزش درةیُ اهكارٍعحً

ٓام ظٕدراازظؼین كرزش ةغؿث ٍی آكرِغ ةْ ؾتارت دیگؼازآِسایی کْ كرزش ٍضتٕةیث زیادم درةیُ ؾَٕـ ٍؼدـ دارد جٕؿؿْ ازظؼین كرزش 

ایف اقحقاؿ ك...اقارق کؼد.كرزش ةـیارةاالؿث.ازجادیؼات ركیغادٓام كرزقی ةؼقٔؼكکكٕرٍیحٕاف ةْ ةٔتٕدزیؼؿاظث ٓا،الؽایف گؼدقگؼاف،الؽ

ةؽرگحؼیُ پغیغق زٔاف قّاظحْ ٍی قٕد کْ جادیؼآف ةؼَٓگاف ركقُ اؿث كَِیحٕاف ادؼات آف راِادیغق گؼلث چْ اززّتْ ٓام اهحنادم چْ 

یغادٓام لؼّٓگی كازحَاؾی كِیؽَِٕد رؿاِْ ام یک کكٕردرؿعش ةیُ ايًًَی یازٔاِی ةاؾخ زػب گؼدقگؼةیكحؼةْ آف ٍّعوْ ٍی قٕد.رك

كرزقی لؼمحی ةؼام کكٕرٓاؿث جا ةا لؼّٓگ ٍعحًك زٕاٍؽ آقّاقِٕغ كدركاهؽ ایّگِْٕ ركیغادٓا یک اٍؼمًش آٍیؽ ةیُ زٕاٍؽ اؿث.ظغٍاجی کْ 

درركیغادٓام كرزقی اِساـ ٍی قٕد دركاهؽ ٍیحٕاف گمث کْ لؼّٓگ كاهحنادآف زاٍؿْ ةْ صـاب ٍی آیغ.كٍیؽاف کیمیث ایُ ظغٍات كزْٔ 

داقحُ آف زاٍؿْ درِؼؼَٓگاف ٍی قٕد.ٓغؼ ازایُ پژكٓف صاضؼ اظالؾات درٍٕرد ظغٍات درركیغادٓام ةیُ ايًًَی كدؿحْ ةّغم ظٕب یاةغ

 آِٔاؿث.ركش جضوین ةْ مٕرت کیمی ةااؿحمادق از کحاةٔاكٍواالت ٍٕزٕددرایُ زٍیّْ ٍی ةاقغ.

 

 ظغٍات،كرزش،ركیغادٓام كرزقی،ركیغادٓام ةیُ ايًًَی.واژگان کهیری:
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 ىلرىَ

زٔاِی قغف ةاؾخ قغق  اؿث کْ زٔاف ٍاِّغدٓکغق زٔاِی پالؼاجؼاززٍاف كٍکاف گػاقحْ كجَاٍی کكٕرٓا ةؼام اِحواؿ لؼّٓگ زٕاٍؽ ظٕدجالش 

اةْ ٍی کّّغ.یکی ازایُ جالش ٓا درركیغادٓام ةیُ ايًًَی ٍیحٕاِغقکى ةگیؼد.كرزش یکی ازةٔحؼیُ ركیغادٓام اؿث کْ لؼّٓگ یک زٕاٍؽ ر

 دیگؼاف ٍؿؼلی ٍی کّغ.

کكٕرٓادرصٕزق كرزش ةؼام ةٔؼق ةؼدارم كِوف آلؼیّی دردٓکغق زٔاِی ازدكؾاٍى اؿحمادق ٍی کّّغ:یکی صضٕردرركیغادٓام ةیُ ايًًَی 

 (1393كدیگؼم اظػٍیؽةاِی كةؼگؽارم ركیغادٓام ةیُ ايًًَی کْ ٍٕرددكـ درٍوایـْ ةإٍرداكؿ ٌٍٔ جؼاؿث.)يوَاف کكاكرز.

ٓام ةؽرگ ةیُ ايًًَی ةْ ٍـاةواجی ٍاِّغ ةازیٔام ايَپیک  ،زاـ زٔاِی لٕجتاؿ،ةازیٔام آؿیایی،یِٕیٕرؿیادٓام داِكسٕیی،ايَپیک ركیغاد

ِؼاٍیاف ك...اظالؽ ٍی قٕد کْ دراف كرزقکاراف صؼلْ ام كِعتْ كرزقی کكٕرٓام ٍعحًك ةْ رهاةث ةایکغیگؼٍی پؼدازِغ)دكيؾ 

ٓام كرزقی ٍیحٕاِغ ةْ اهحنادآف کكٕرکَک قایاِی ةکّغ ٍذال ازظؼین زػب صاٍیاف ٍايی،رؿاِْ ٓا،زػب (.ٍیؽةاِی ركیغاد2008كَٓکاراف،

 گؼدقگؼك...

اٍؼكزق ركیغادٓام ةیُ ايًًَی زػاةی كزٕدداردکْ جٕزْ ٍؼدـ زٔاف راةْ ظٕدزًب ٍی کّغ.ةازیٔام ايَپیک ةؽرگحؼیُ ركیغادم اؿث کْ ةْ 

قٔؼدِیاگؼدٌٓ زَؽ ٍی کّغ.درزاـ جعحی ٍَٔاف ِٕازم جَاقاگؼاف ازكرزقکاراف ایايث ٍحضغق ةْ مٕرت مًش آٍیؽًٍحٔام ٍعحًك رادریک 

قغت گؼـ ةٕدكازجیٌ کكحی ایايث ٍحضغق ةْ گؼٍی كقادم اؿحوتاؿ قغدرایُ ٍـاةوات کكحی گیؼاف ِوف ظٕدراةْ ؾّٕاف ؿمیؼاف كرزقی 

 قغ. اصـاس کؼدِغ كایُ ةؼِاٍْ ازاِؿکاس رؿاِْ ام ةاالیی ةؼظٕردار

قٔؼٓام ةؽرگ دِیاةازغیث جالش ٓام ةازاریاةی قٔؼظٕدراةؼركیغادٓام ةؽرگ كرزقی ٍحَؼکؽ کؼدق اِغ.ةؼام ةؼگؽارم یک دكرق ٍـاةوات كرزقی 

ؽ ِیازةْ ةؼِاٍْ ریؽم دهین كزٍاف کالی اؿث.درةؼگؽارم ٓؼدكرق ٍـاةوات كرزقی ةاجٕزْ ةْ رقحْ كرزقی ،ركش ةؼگؽارم،اٍکاِات كجسٔیؽات،ٍّاة

 اِـاِی كٍايی ،جؿغادقؼکث کّّغگاف ٍی جٕاف ؿازٍاف ظاص كٍٕردِیازرا ظؼاصی َِٕد.

ةْ ظٕرصحٌ کـب ٍیؽةاِی  یک ركیغادةؽرگ كرزقی ةٕیژق زٔاِی ؿٕام کـب اؾحتاركیالحُ ٕٓیث زٔاِی زٍیّْ ٓام جٕؿؿْ قٔؼٓا،اصغاث 

ْ اهحنادم ازحَاؾی كلؼّٓگی ٍی گؼدد.آِچْ ٍـًٌ اؿث ٍیؽةاِی ٓام اٍاکُ كرزقی،زادق ٓا،ٓحى ٓا كِٔایحا ایسادارجتاظات ةیُ ايًًَی كجٕؿؿ

 درمغةْ کكٕرٓام درصاؿ جٕؿؿْ كاگػارٍی قٕد.5كرزقی ةؽرگ صغكد

اف اؿحؼايیاةااؿحمادق از قؼکث ٓاكٍحعنناف ،دارام ؿاةوْ درازؼام ركیغادٓام كرزقی اؿث.اززًَْ جٕاِایی ٓام کكٕراؿحؼايیا درایُ مّؿث ٍیحٕ

ٕف ازؼام زكُ ٓام اظححاٍیْ كالححاصیْ ،ٍغیؼیث ایَّی،اكرژاِؾ ٓا كؿیاؿحٔام ازؼایی ٍـاةوات ،ازؼام زیؼؿاظث ٓا، آٍادق ةْ ٍٕاردم چ

 ؿازم ةؼام ٍـاةوات قاٍى جؿَیؼات كجسٔیؽاٍکاِات ةْ ِضٕصـُ اؿث.

.إٍرجٕؿؿْ 4ٍؼلؼّٓگی.ا3.إٍٓزش2.ٍـاةوات1ٍضنٕالت كظغٍات درلغراؿیٕف كرزقی ایؼاف ةٔایُ قکى ظتوْ ةّغم قغق اؿث.

 .إٍرادارم كٍايی.8.ةازیکّاف ِعت7ْ.اردكٓام جیٌ ًٍی6.إٍرپژكٓكی كجضوتواجی5كجسٔیؽكِگٔغارم

(ةْ ایُ ِحیسْ رؿیغِغ اگؼجَاقاگؼاف ازجـٔیالجی َٓچٕف دردؿحؼس ةٕدف،پارکیّگ كمّغيی ٓارضایث 2010دردْٓ اظیؼٓاؿ كَٓکاراِف)

 قی صضٕرپیغاظٕآّغ کؼد.داقحْ ةاقّغاصحَاالٍسغدادرركیغادكرز

(ٍغيی از ٍحقییؼٓام ادؼگػارپؼةازدیغٍسغداز ركیغادٓام كرزقی ارایْ َِٕد كآِٔا ةْ دكدؿحْ ٍحقیؼٓام ٍذتث كٍحقیؼٓام ٍّمی 2002یاٍاگٕقی)

ِاٍْ ٓام جوـیٌ َِٕد.ٍحقیؼٓام ٍذتث قاٍى پاداش كازّاس،اٍّیث،جـٔیالت دؿحؼؿی آؿاف،ٍیؽةاِی ةااؿحمادق ازِیؼكٓام داكظًب ،ةؼ

ازحَاؾی،ظغٍات ٍّاؿب ةْ ظإِادق ٓا،ظغٍات ٍؼةٕط ةْ فػاكِٕقیغِی ٍی قٕد.ٍَحقیؼٓام ٍّمی پاؿعگٕیی ةی ادةاِْ کارکّاف،ِاٍّاؿب ةٕدف 

زٍاف ةؼگؽارم،ٍؼاؿٌ ٓام ظٕالِی ٍغت،ضؿك اظالع رؿاِی ةْ گؼدقگؼاف،دؿحكٕیی ٓام ِاٍّاؿب،ظغٍات ِاٍّاؿب درٓحى ٓحى 

 درةؼٍی گیؼد.ٓاكکَتٕدجتًیقات را

ّالؽ ِْ جّٔا گؼلحُ ٍیؽةاِی ركیغادٓادارام ٍؽایام لؼاكاِی اؿث ةًکْ درظٕاؿث ٍیؽةاِی ركیغادٓام ةؽرگ ةیُ ايًًَی كرزقی ِیؽدارام ادؼات كٍ

 (1393اؿث)يوَاف کكاكرز.

:ٍكارکث كؾالهْ ٍّغ  ٌٍٔ جؼیُ ِواط هٕت كضؿك ،لؼمث ٓاكجٔغیغٓام ٍٕدؼدرٍیؽةاِی ركیغادٓام ةؽرگ ةیُ ايًًَی ؾتارجّغاز

الؼادزاٍؿْ،كزٕداٍکاِات اهاٍحی ككرزقی ٍّاؿب،كزٕدٍّاةؽ اِـاِی إٍٓزش دیغق،داقحُ اٍکاِات جمؼیضی كاكهات لؼافث ٍّاؿب،صَى كِوى 

 ٍّاؿب،كزٕدهٕاِیُ صوٕهی كٍغِی كقٔؼكِغم ٍّاؿب،اؾحتارٍّاؿب ككضؿیث ٍايی ٍٕزٕددرکكٕراؿث.
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ٍعًٕب ةْ جَاقاگؼاف ٌٍٔ جؼیُ ؾاٍى ةؼام الؽایف جؿغادجَاقاگؼكکـب درآٍغاکذؼيیگ ٓاكةاقگاق ٓام ِحایر جضویوات ِكاف ٍی دٓغ ظغٍات 

صؼلْ ام ؿؼاؿؼدِیاؿث.كرزقگآٔام زیتاكزػاب یک ؾاٍى ٌٍٔ درزػب كرقکاراف گؽارش قغق كةاقگاق ٓاةؼام زػب جَاقاگؼةیكحؼ ةایغدارام 

 (.1395اراِی.كرزقکاق ٓام ٍسٔؽ ةااٍکاِات پیكؼلحْ ةاقّغ.)صَیغؿ

 آغاؼ ایُ جضوین ٍكعل َِٕدف ظغٍاجی اؿث کْ درركیغادٓام ةیُ ايًًَی اِساـ ٍیگیؼد كایّکْ ایُ ظغٍات کغاـ ٓآـحّغ.

 

 روش جحلیق

ق يْ درایُ جضوین اؿحمادركش جضوین ایُ پژكٓف ازِٕع جضًیى ٍضحٕایی ةا اؿحّادةؼکحاب ٓاك اؿّادٍٕزٕددرایُ زٍیّْ ٍی ةاقغكِیؽ ازٓكث ٍوا

 قغق اؿث.

 یافحَ ُا

 لؿايیث ٓام ظغٍاجی در ركیغادٓام كرزقی -زغكؿ
 ةؿغازٍـاةوْ صیُ ٍـاةوْ هتى ازٍـاةوْ ردیك

 لؿايیث ٓام ٍؼةٕط ةْ ةؼگؼداِغف ٍیَٔاِاف پػیؼش ٓا جؿییُ آغاؼ كٍعاظتاف 1

 ارزیاةی ةؼگؽارم ركیغاد ٍضى اهاٍث ٍّاؿب قّاؿایی كدؿحْ ةّغم کارٓا 2

  َٓآّگی درؿث کَیحْ ٓا ْ ٓام جعننیجكکیى کَیح 3

  ازؼام زكُ ٓاكلٕؽ ةؼِاٍْ كاگػارم كجؿؼیك اظحیارات كٍـٕيیث ٓا 4

  ٍغیؼیث ایَّی كاٍّیث ةؼِاٍْ ریؽم 5

  ةکارگیؼم ِیؼكٓام داكظًب ةٕدزْ ةّغم ةْ ظٕرجوؼیتی 6

  جـٔیالت دؿحؼؿی آؿاف إٍرَٓآّگی 7

  غِیظغٍات ٍؼةٕط ةْ فػاكِٕقی جتًیقات 8

  ةؼِاٍْ ٓام گؼدقگؼم ٍكعل کؼدف ركش ةؼگؽارم 9

  ةٔغاقحی كپؽقکی آٍادق ؿازم كزیتاؿازم ٍضى ٍـاةوْ 10

  جتًیقات إٍٓزش الؼادكکارکّاف 11

   ةٔتٕدظغٍات آژاِؾ ٓام گؼدقگؼم 12

   زػب اؿپاِـؼكةازاریاةی 13
 

 ةحخ وٌحیجَ گیسی

ارم اؿحمادق قغق ةْ دؿحْ ةّغم لؿايیث ٓام هتى ،صیُ كةؿغٍـاةوْ پؼداظحػْ قػغق اؿػث.ایُ درپژكٓف صاضؼکْ ازادةیات پیكیّْ جضوین ةـی

ِکحْ صائؽآَیث اؿث کْ درٍیؽةاِی یک ركیغادكرزقی ةـیارم ازلؿايیث ٓام ٌٍٔ ةایغهتى ازدرظٕاؿث ٍیؽةاِی اِساـ ةگیؼدكدرمػٕرت داقػحُ 

ةؽِّغةْ ایّگِْٕ ِتاقغکْ ةؿغاز گؼلحُ ٍیؽةاِی جَاٍی کارٓارااِساـ ةغّٓغچْ ازيضاظ قؼایط الزـ دؿث ةْ اهغاـ ةؼام ٍیؽةاِی آف ركیغاددرآف قٔؼ

زیتاؿازم چْ ازيضاظ اٍکاِات ٍٕزٕدك...ةْ گِْٕ ام کْ دراةحغایک اٍکاف ؿّسی داقحْ ةاقّغكدرمػٕرت ٍٕلویػث اهػغاـ َِایّػغ.ةضخ لؼّٓگػی 

حوى ٍی کّغ.ظغٍات ٍّاؿتی کػْ درظػٕؿ ٍـػاةوات ةؼگػؽار ٍػی قػٕد ؾاٍػى درٍیؽةاِی ركیغادةـیارٌٍٔ اؿث كَِایاِگؼلؼّٓگ آف زاٍؿْ راٍّ

ةـیارٍَٔی ةؼام ةؼگكث دكةارق الؼادةْ آف زاٍؿْ  اؿث.داقحُ اٍکاِػات پیكػؼلحْ،اٍّیث،ظغٍات ٍّاؿػب ةػْ ظػإِادق ٓا،ةؼظٕردكپاؿػعگٕیی 

یک قٔؼٍیحٕاِغ داقحْ ةاقػغ ٍیحػٕاِیٌ ةػْ جٕؿػؿْ اٍػاکُ ٍّاؿب ٍؼدـ كکارکّاف اززًَْ ایُ ؾٕاٍى ٓـحّغ.اززًَْ اٍحیازاجی کْ ٍیؽةاِی ةؼام 

كرزقی ٍّاؿب،زادق ٓا،ٓحى ٓا،كگؼدقگؼم اقارق کّیٌ.ةؼگؽارم یک ركیغادةیُ ايًًَی كزْٔ یک کكٕررادرةیُ ًٍحٔػام دیگؼظػٕب یاةغِكػاف 

غاهى ةؼؿػاِّغككزْٔ ٍذتػث راالػؽایف  ٍیغٓغ پؾ ٍغیؼاف ازؼاکّّغق ةایغلؿايیث ٓایی راکْ ةاؾخ ٍی قٕد كزْٔ ةغگػاقحْ قٕدراصػؼ یاةْ صػ

 دّٓغ.
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 ىٍاةع

(،جضًیى ؾاٍى ٓام هٕت كضؿك كجٔغیغكلؼمث ٓام اظػ ٍیؽةاِی ركیغاد 1392.کكاكرز،يوَاف،لؼآاِی،اةٕايمضى،رضایی،ٍؼجضی،ذکایی ،ٍتیُ،)1

 .2پژكٓكٔام کارةؼدم درٍغیؼیث كرزقی،ؿاؿ چٔارـ قَارق -ةؽرگ ةیُ ايًًَی كرزش درایؼاف 

 دم.13(، كرزش كدیپًَاؿی ؾٍَٕی ،1388،ؿیغاٍیؼ).صـیّی2

 (ٍغیؼیث ةازاریاةی كرزقی،ارقغ ٍغیؼیث ازؼایی،داِكگاق جٔؼاف.2012.ٍضؼـ زادق،ٍٔؼداد،جغكیُ ظالمْ کحاب،ظؼاؿاِی،صاٍغ)3

ف كرزقی، پژكٓف (،ِوف اةؿاد کیمیث ظغٍات گؼدقگؼم دررضایحَّغم گؼدقگؼا1390.کٕزق چیاف ،ٓاقٌ ،صتیب زادق،ٍٔغم،ّٓؼكرالكار،)4

 .2ٓام ٍغیؼیث كؾًٕـ صؼکحی ،قَارق 

(،ةؼرؿی ؾٕاٍى ٍٕدؼدرٍغیؼیث ایَّی اؿحادیٕـ ٓام لٕجتاؿ کكٕرازدیغگاق جَاقاگؼاف، ةازیکّاف كٍغیؼاف ازؼایی،رؿايْ 1380.رصیَی ،هاؿٌ،)5

 دکحؼم ،رقحْ جؼةیث ةغِی كؾًٕـ كرزقی،داِكگاق آزاد اؿال ٍی،كاصغؾًٕـ  ك جضویوات جٔؼاف.

(،ؾٕاٍى ٍٕدؼةؼرضایث گؼدقگؼاف درایؼاف،ةاِک لؿاالف ةازاریاةی ایؼاف. 1390.پٕرؿًیَاِی،ؾًی ،رقیغم،لؼزاد،)6

(http//www.marketingarticles.ir) 
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 غّاىم ىّدسةسجّضػَ جّریطو ورزعی 

 .ركیَ ةذغظ3حسفسزادٌّةذث،.دک2.ىػصّىَ آكازاده،1

 .داِكسٕم ارقغ ٍغیؼیث ةازاریاةی كرزقی داِكگاق ٍضون اردةیًی1

 .ؾضٕ ٓیئث ؾًَی داِكگاق ٍضون اردةیًی2

 .داِكسٕم ارقغ ٍغیؼیث ةازاریاةی كرزقی داِكگاق ٍضون اردةیًی3

 

 چکیره

قٕد. گؼدقگؼم قٕد کْ ةاؾخ اقحقاؿ ك درآٍغزایی ٍیٍیجؼیُ مّؿث در زٔاف ٍضـٕب گؼدقگؼم در صاؿ صاضؼ یکی از ؿؼیؿحؼیُ ك پؼركِن

آكرد. ٓام اهحنادم زیادم را ةْ ارٍقاف ٍیازيضاظ اهحنادم، لؼّٓگی، ؿیاؿی  ةؼام کكٕر ٍیؽاف ٌٍٔ   اؿث ك ٍؽیث زیادم را دارد. ك ٍؽیث

ام ةْ ةازم ركیغادٓام كرزقی ؾالهْ دارِغ. ؾغق کـی پٕقیغق ِیـث. جوؼیتان جَاٍی ٍؼدـ زٔاف ةْ كرزش كآَیث كرزش ِیؽ در زٔاف ةؼ ٓیچ

دّٓغ. ٍـئٕالف ك ٍغیؼاف از ٓؼ يضاظ ةْ زػب جٕریـث ك ركِن دادف ةْ گؼدقگؼم ٓا ؾالهْ ِكاف ٍیام ةْ جَاقا کؼدف ةازمکؼدف کؼدف ك ؾغق

قٕد. ایؼاف دارام ٍّاةؽ ى از آِاف ةیكحؼ ٍیكؿیًْ كرزش ةْ ؾّٕاف گؼدقگؼم كرزقی ٓـحّغ ك ؿاالِْ ٍیؽاف ایُ گؼدقگؼاف ك درآٍغٓام صامةْ

ركد. اٍا ٍحأؿماِْ ةْ ديیى ؾغـ لوغاف قّاظث ك ؾغـ ٍغیؼیث ك ؿٕد یک ةؼِاٍْ صامى جٕزْ ٓام ٍحؿغد ظتیؿی ك  اِـاِی ةْ قَار ٍیك زاذةْ

ی گؼدآكرم قغق اؿث. ركش جضوین ةْ زیادم ةْ ایُ صیعْ ِكغق اؿث. ایُ پژكٓف ةا ٓغؼ قّاظث ؾٕاٍى ٍٕدؼ ك جأدیؼگػار ةؼ جٕریـٌ كرزق

 ٓام ٍٕزٕد در ایُ زٍیّْ مٕرت گؼلحْ اؿث.ام ك ةا اؿحّاد ةؼ ٍواالت ك کحابمٕرت جضًیى ٍضحٕایی ةا اؿحمادق از ٍعايؿات کحاةعاِْ

 . كرزش جٕؿؿْ ،جٕریـٌ كرزقی،گؼدقکؼم،کهيات کهیری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                    مذیریت ي تروامٍ ریسی يرزضیمذیریت ي تروامٍ ریسی يرزضی

  

  
 ىلرىَ

درمغ از جٕيیغ ِاظايل داظًی را  2جا1درمغ رقغ دارد ك گؼدقگؼم كرزقی ةیُ  3/4اف زٔاف ؿايیاِْ جؿغاد گؼدقگؼ WTOةؼ اؿاس گؽارش 

ٓام گؼدقگؼم ةؼ پایْ كرزش در ٍوایـْ ةا دٓغ زػاةیثم گؼدقگؼم ِكاف ٍیٓام زغیغ در زٍیّْ(. در ِؼؼی1383ْقٕد )ّٓؼكر قاٍى ٍی

زادق(. گؼدقگؼم كرزقی مّؿحی ةْ ِـتث زغیغ ك از ؾی ك ؿیاؿی ةیكحؼم دارد )ٍضؼـٓام اهحنادم، ازحَآام لؼّٓگی، ٍؽیثدیگؼ زػاةیث

ریؽم ٍحؿغد در کكٕرٓام در صاؿ جٕؿؿْ جَؼکؽ دارد ك از ؾٕاٍى ٓام در صاؿ رقغ در مّؿث گؼدقگؼم اؿث کْ ةؼ پایْ ةؼِاٍْجؼیُ ةعفؿؼیؽ

 (.1387ركد )ٍؿیُ لؼد، ٍضَغرضا، ةازؿازم اهحنادم ك ازحَاؾی زٕاٍؽ قٔؼم ك ركؿحایی ةْ قَار ٍی

 دركِی ٓام جٕاَِّغم ك ٓا ػؼلیث ةایغ ةؼدارم کّّغ، ةٔؼق اصحَايی ٓام لؼمث از ك کؼدق ٍضیعی ٍواةًْ جٔغیغات ةا ةحٕاِّغ ایّکْ ةؼام ؿازٍأِا

 (.1386ادقَِایّغك)هیاٍی راد ٍضؼـ ز جؼٍیٌ را ٓام ظٕد کاؿحی ك ةؼدق ةاال را ظٕد هٕت ِواط جا را ةكّاؿّغ ظٕد

داِّغ )اممٔاِی، ِٕقیُ، ٓا ٍیزایی، رقغ ةعف ظنٕمی ك جٕؿؿْ زیؼؿاظثةـیارم از کكٕرٓا ایُ مّؿث پٕیا را ٍّتؽ امًی درآٍغ، اقحقاؿ

1389.) 

جؼیُ فّیٓام ظتیؿی الزـ کْ از زًَْ چّیُ داقحُ لؿايیثکكٕر ایؼاف ةا كزٕد دارا ةٕدف قؼایط زقؼالیایی، جاریعی ك لؼّٓگی كیژق ك ٌٓ

کكٕرٓام دِیاؿث ك جٕاف زػب گؼدقگؼ ةـیارم را دارد ك از ِؼؼ آب ك ٕٓایی ِیؽ ِـتث ةْ جَاٍی کكٕرٓام ٍّعوْ ك ةـیارم از کكٕرٓام 

ٓایی دارد. ٍحأؿماِْ جاکّٕف در زٍیّْ زػب گؼدقگؼ ةْ ظٕر ؾاـ ك گؼدقگؼم كرزقی ةْ ظٕر ظاص جٕلین چّغاِی ِغاقحْ اؿث زٔاف ٍؽیث

 (.1386اد ك ٍضؼـ زادق، )هیاٍی ر

ٓام گؼدقگؼم كرزقی اؿث. جضًیى ك ٓا ك جٕاَِّغمجٕاِغ مّؿث گؼدقگؼم کكٕر را جٕؿؿْ دٓغ قّاظث هاةًیثاز زًَْ ؾٕاٍى ٌٍٔ کْ ٍی

یث قِٕغ. کیمٓام ظتیؿی كرزقی ٓؼ ٍّعوْ اكيیُ گاـ ٌٍٔ در جٕؿؿْ ك ٍغیؼیث ٍوامغ گؼدقگؼم ٍضـٕب ٍیارزیاةی جٕاَِّغم ك زاذةْ

ظغٍات گؼدقگؼم كرزقی کْ قاٍى کیمیث دؿحؼؿی، کیمیث ٍسَٕؾْ كرزقی، کیمیث اهاٍحگاق ك کیمیث ٍـاةوْ اؿث از ؾٕاٍى ٍٕدؼ در 

 (.  1386گؼدقگؼم كرزقی اؿث )زیحًِٕی، 

یـات اهاٍحی، ؾغـ ارائْ ٓا ك كاصغٓام اهاٍحی، کَتٕد جأؿٓؽیّْ ةاالم ؿمؼ ةْ ایؼاف ، ضؿك در ؿیـحٌ صَى ك ِوى کكٕر، جقییؼ کارةؼم ٓحى

جؼیُ ٍٕاِؽ در جٕؿؿْ ظغٍات ٍّاؿب، ٍكکالت إٍٓزقی ك  جؼةیث ِیؼكم اِـاِی ٍٕرد ِیاز در ةعف گؼدقگؼم ك ٍكکى جتًیقات ةْ ؾّٕاف ٌٍٔ

ٕرجٔام (. در جٕؿؿْ گؼدقگؼم ؾٕاٍى زیادم دظیى ٓـحّغ در ٍّاةؽ ٍعحًك  ایُ ؾٕاٍى ةْ م1375ةاقغ )ِامؼم، مّؿث گؼدقگؼم کكٕر ٍی

ٍضیط ظتیؿی،  ؾٕاٍى زًب کّّغق ك ٍّاةؽ اؿاؿی ةؼام جٕؿؿْ گؼدقگؼم كرزقی را ٍٕاردم ٍاِّغ ، گِٕاگِٕی ذکؼ قغق اِغ. ٓیّگ ك ٓیگاـ

اٍکاِات كرزقی، صَى كِوى،زیؼؿاظث ٓا ك ظغٍات اظالع رؿاِی ٍی داِّغ کْ ةایـحی ةْ ظٕر َٓآّگ در جٕؿؿْ دراز ٍغت یک ٍّعوْ زٔث 

 ؼم كرزش ٍغ ِؼؼ هؼار گیؼد)ِٕةعث كَٓکاراف(ركِن گؼدقگ

اِغازٓا ك ٓام پؼظؼلغار در آف، كزٕد ٍّاػؼ ك چكٌدر ةعف گؼدقگؼم كرزقی دؿحؼؿی کكٕر ٍیؽةاف ةْ دریا ك ؿاصى، ٍحغاكؿ ةٕدف كرزش

ٓام گؼدقگؼم، رزقی ك آژاِؾٓام گؼدقگؼم، َٓکارم ٍٕؿـات كٓام دیغِی در کكٕر ٍیؽةاف، اِساـ ةازاریاةی ك ظغٍات ٍّاؿب آژاِؾٍکاف

كزٕد جمؼیضات ٍٕزٕد در قب در کكٕر ٍیؽةاف، قّاظث ِیازٓام گؼدقگؼاف ك ارضام آِٔا، زیتاؿازم ٍضى ةؼگؽارم ركیغادٓا ك ارائْ ظغٍات 

ركد قَار ٍی کّّغق گؼدقگؼاف كرزقی ةْجؼیُ ؾٕاٍى زًبام ظاص ةؼام ةازاریاةی ك زػب گؼدقگؼاف كرزقی ٌٍٔاؿحاِغارد، ایساد ٍٕؿـْ

مغ(  در 3/78ٓام ظتیؿی) ةا  کكٕر اؿپاِیا دریالحّغ کْ ؾاٍى زاذةْ در ةؼرؿی گؼدقگؼم كرزقی در ( 2005(. ٍیؼاِغا ك اِغكز )1383)ّٓؼكر، 

 مغ از آَیث ةیكحؼم در زػب گؼدقگؼاف كرزقی ةؼظٕردارِغ.  در 58/31ركم ةا  مغ ك گؼدش ك پیادق در 84/36،كرزقٔام آةی ةا 

،ظغٍات كرزقی 57/70،ظغٍات اظالع 07/65،جاؿیـات رلآی12/75،اٍکاِات كزیؼؿاظث ٓا07/70ٍى ِاقی از ٍّاةؽ ظتیؿی ةاةارؾاًٍیؾٕا

،ؿؼگؼٍی كلؿايیث ٓام 72/75،ٍیؼاث لؼّٓگی كگؼدقگؼم 56/78،ؾٕاٍى ٍؼةٕط ةْ جؼةیث ةغِی 75/56،صَى كِوى 01/76

 ْ كرزقی در جضویوی دراؿحاف اردةیى ٓـحّغ.)ِٕةعث كَٓکاراف(.،ؾٕاٍى جٕؿؿ42/77،ؾٕاٍى ةازدارِغق64/78جمؼیضی

 ٓا ٓـحّغ.ٓغؼ از ایُ جضوین ةؼرؿی ؾٕاٍى ٍٕدؼ در جٕؿؿْ جٕریـٌ كرزقی ك ایّکْ ایُ ؾٕاٍى ٍٕدؼ کغاـ 

 روش جحلیق

ةاقغكجؿغادٍواالت اؿحمادق قغق  ركش جضوین ایُ پژكٓف ازِٕع جضًیى ٍضحٕایی ةا اؿحّادةؼکحاب ٓاك اؿّاد ٍٕزٕد كٍواالت درایُ زٍیّْ ٍی

 درایُ جضوین قاٍى دق ٍوايْ ٍی ةاقغ.

 

 ُاٌحایج و یافحَ
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 ؾٕاٍى ٍٕدؼ ةؼجٕؿؿْ جٕریـٌ كرزقی-زغكؿ 

 ارایْ دّٓغگاف ِؼؼ ؾٕاٍى ٍٕدؼ ردیك

 (،ٓیّگ كٓیگاـ. 1392(، ،لؼزادِٕةعث،ٍٔؼدادٍضؼـ زادق،)2005ٍیؼاِغاكاِغكز) زاذةْ ٓام ظتیؿی 1

اةی كدؿحؼؿی ةْ دریا كرزقٔام  2

 ك ؿاصى

 (.1383(،ّٓؼكر،)2005ٍیؼاِغاكاِغكز،)

 (.1392(،ٓیّگ كٓیگاـ،لؼزادِٕةعث،ٍٔؼدادٍضؼـ زادق ،)1389ِٕقیُ اممٔاِی،) زیؼؿاظث ٓا 3

 (.1392(،،ٓیّگ كٓیگاـ،ِٕةعث،ٍضؼـ زادق ،)1375(،ِامؼم،)1386زیحًِٕی،) اٍکاِات اهاٍحی 4

 (.1392گ كٓیگاـ،ِٕةعث ،ٍضؼـ زادق، )(،ٓی1375ِّامؼم،) جتًیقات 5

 (،ٓیّگ كٓیگاـ.1383(،ّٓؼكر،)1387ٍؿیُ لؼد،) ةؼِاٍْ ریؽم كَٓآّگی 6

 (1386هیاٍی رادكٍضؼـ زادق،) اب كٕٓاكقؼایط زقؼالیایی 7

 (، ةاهؼصـیُ پٕر.1386(،،هیاٍی راد،ٍضؼـ زادق،)1383(،ّٓؼكر)1386زیحًِٕی) قّاظث هاةًیث ٓاكجٕاَِّغیٔا 8

 (.1392(،ِٕةعث،ٍضؼـ زادق،)1383(،،ٓیّگ كٓیگاـ،ّٓؼكر)1375(،ِامؼم)1386زیحًِٕی) کیمیث ظغٍات كرزقی 9

 (.1392(،ِٕةعث ،ٍضؼـ زادق ،)1386(،ٓیّگٕٓیگاـ،زیحًِٕی،)1375ِامؼم،) صَى كِوى 10

 (1392(،ِٕةعث،ٍضؼـ زادق،)1383ّٓؼكر، ) جمؼیضات قتاِْ كركزاِْ 11

 (.1383(،)،ّٓؼكر)1375ِامؼم ،) ادزیتاؿازم ٍضى ركیغ 12

 (.1383ّٓؼكر،) ةازاریاةی 13

 

 گیسی: ةحخ و ٌحیجَ

ٓام ظتیؿی ٓغؼ ٌٍٔ ایُ پژكٓف ةؼرؿی ؾٕاٍى ٍٕدؼ ك جأدیؼگػار در گؼدقگؼم كرزقی اؿث. گؼدقگؼم كرزقی اٍکاف اؿحمادق الؼاد از زاذةْ

قٕد. گؼدقگؼم كرزقی زایی ك الؽایف درآٍغ در کكٕر ٍیؽةاف ٍیاؾخ اقحقاؿکّغ ك ةك كرزقی ك فیؼ كرزقی را ةؼام گؼدقگؼاف لؼآٌ ٍی

ٓام ٍٕزٕد پؼداظث ك ٍحّاؿب آف ؾَى ٓا ك هاةًیثةؼدارم از آف ةایغ اكؿ ةْ قّاؿایی ك ارزیاةی جٕاَِّغممّؿحی اؿث کْ ةؼام ٍٕلویث در ةٔؼق

جٕاِغ ِاقی از ٓام ٍٕزٕد ةْ ةضخ گؼدقگؼم جٕزْ ظامی ِكغق اؿث ك آف ٍیٓام الزـ ك پحاِـیىدر کكٕر ٍا ةا كزٕد دارا ةٕدف هاةًیث.کؼد

ؾغـ قّاظث کالی از ٍؽایام ایُ مّؿث، ؾغـ كزٕد ٍحعنناف در ایُ زٍیّْ، کَتٕد یا ِول اظالؾات ةؼام ارائْ ةْ گؼدقگؼاف، ؾغـ درؾ داِف 

 ٓایی کْ دارد .ٓا ك پحاِـیىةا جٕزْ ةْ هایًیثةایغكاهؿی ٍّاةؽ گؼدقگؼم كرزقی ك ... ةاقغ.ایؼاف 

 ىٍاةع 

(.قّاؿایی جٕاَِّغم ٓام گؼدقگؼم كرزقی اؿحاف گًـحاف،پایاف ِاٍْ کارقّاؿی ارقغ رقحْ جؼةیث 1386.زیحًِٕی ،ؾتغايضَیغ، )1

 ةغِی،داِكگاق پیاـ ِٕرجٔؼاف.

رؿايْ دکحؼم جؼةیث ةغِی ،داِكگاق جؼةیث (،كضؿیث مّؿث گؼدقگؼم كرزقی كارایْ ايگٕم ٍّاؿب جٕؿؿْ آف،1387.ٍؿیُ لؼد، ٍضَغرضا،)2

 ٍؿًٌ جٔؼاف .

(،قّاؿایی ؾٕاٍى ٍٕدؼةؼجٕؿؿْ مّؿث جٕریـٌ ایؼاف كظؼاصی ايگٕةؼام گـحؼش زػب جٕریـث،کارقّاؿی 1375.ِامؼم،ؿیغٍضَٕد،)3

 ارقغ،داِكگاق جؼةیث ٍغرس.

 (،ارزیاةی ٍَٔحؼیُ قاظل ٍٕدؼدرجٕؿؿْ ةازاریاةی گؼدقی.1383.ّٓؼكر،)4

 (،راةعْ دیغگاق ٍغیؼاف كرزقی كٍغیؼاف گؼدقگؼم کكٕركؾٕاٍى كرزقی درایؼاف،لنى ِاٍْ ايَپیک.1386ٍی راد،ٍضؼـ زادق،).هیا5

 (،ِوف گؼدقگؼم كرزقی در اقحقاؿ كدر آٍغزایی ازدیغگاق گؼدقگؼاف كٍغیؼاف كذم ِمؿاف.1389.ّٓؼم،صتیب،)6
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ث زٔاِگؼدم كرزقی داظًی كظارزی كارایْ ٍغؿ ةؼِاٍْ ریؽم اؿحؼاجژیک در (، جضًیى ؾٕاٍى ٍٕدؼةؼجٕؿؿْ مّؿ1389.اممٔاِی ،ِٕقیُ،)7

  .83-73کكٕر،رؿايْ دکحؼم داِكگاق جٔؼاف ،ص

ؿحاف اردةیى ا ٍٕدؼ در جٕؿؿْ گؼدقگؼم كرزقیةؼرؿی ؾٕاٍى  .ِٕةعث ،لؼزاد،ٍضؼـ زادق،ٍٔؼداد، اٍیؼم ،ٍسحتی ،هؼق ظاِی ،صـُ، اقؼلی ِگار.8

   ائی.ك ارائْ  رآکارٓام ازؼ

9. Andrea & Miranda. 2005, “The role of sport tourism destination chosen by tourists visiting Spain". Journal of 

Sport Tourism 

 

10. Hench, T & Hingham, J., 2003, “Sport Tourism development”, channel view Publication. UK. 
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 ٌلظ فسٍُگ ضازىاٌی در ارزش ُای حکيساٌی انکحسوٌیک ادارات ورزش و جّاٌان اضحان ایالم

  3، ىسیو حاج اةساُیيی2، حطیً پّرضهعان زرٌری*1غهی احيری فسد

 داِكسٕم کارقّاؿی ارقغ ٍغیؼیث رؿاِْ كرزقی، داِكگاق پیاـ ِٕر.1

 .اؿحادیار ٍغیؼیث كرزش، داِكگاق پیاـ ِٕر2

 ارقغ جؼةیث ةغِی، داِكگاق پیاـ ِٕر .کارقّاس3

Email: Ahmadifardali@yahoo.com 

 چکیره

ٓغؼ از جضوین صاضؼ ةؼرؿی ِوف ِوف لؼّٓگ ؿازٍاِی در ارزش ام صکَؼاِی ايکحؼكِیک ادارت كرزش ك زٕاِاف اؿحاف ایالـ ةٕد. ركش 

جكکیى ٍی دٓغ. َِِْٕ ِیؽ ةْ 110زٕاِاف اؿحاف ایالـ ةْ جؿغاد َٓتـحگی ك زاٍؿْ اٍارم پژكٓف را کارکّاف ادارات كرزش  ك –جضوین جٕمیمی 

 ديیى ٍضغكد ةٕدف زاٍؿْ اٍارم ةْ مٕرت جَاـ قَار اِحعاب گؼدیغ. اةؽار گؼدآكرم اظالؾات پؼؿكّاٍْ ٓام لؼّٓگ ؿازٍاِی راةیّؽ كارزش ٓام

جا اؿاجیغ ٍغیؼیث كرزش اؿحمادق  10ك مٕرم از ِؼؼات  ( ةٕد. ةْ ٍّؼٕر جؿییُ ركایی ٍضحٕم1395صکَؼاِی ايکحؼكِیک زؿمؼم ك َٓکاراف )

ةغؿث آٍغ. ِحایر  75/0ك80/0ِمؼ از اؾضام َِِْٕ ةْ جؼجیب  ضؼیب آيمام کؼكِتاخ  30گؼدیغ ك پایایی ِیؽ در یک ٍعايؿْ ٍوغٍاجی ةؼ ركم 

م كزٕد دارد. َٓچّیُ ٍحقیؼ لؼّٓگ جضوین صاضؼ ِكاف داد ةیُ لؼّٓگ ؿازٍاِی ةا ارزش ٓام صکَؼاِی ايکحؼكِیک ارجتاط ٍؿّادار

 درمغ جقییؼات كاریاِؾ ٍحقیؼ ارزش ٓام صکَؼاِی ايکحؼكِیک را جتییُ ٍی َِایغ. 49ؿازٍاِی

 

 لؼّٓگ ؿازٍاِی، صکَؼاِی ايکحؼكِیک، اؿحاف ایالـکهیری: واژگان
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 و جّاٌان اضحان زٌجانلظ ُّش ىػٍّی ىریسان در  ةکارگیسی و جطِیو داٌظ در ادارات ورزش ٌ

 ضیره عیرا روٌلی

 داِكسٕم کارقّاؿی ارقغ ٍغیؼیث كرزش، داِكگاق آزاد اؿالٍی كاصغ جٔؼاف

 چکیره:

زِساف ةٕد.ركش  اؿحاف زٕاِاف ك كرزش ادارات در داِف جـٔیٌ ك ةکارگیؼم  در ٍغیؼاف ٍؿّٕم ٕٓش ٓغؼ از پژكٓف صاضؼ، ةؼرؿی ِوف

زِساف  ةٕد کْ َِِْٕ ةْ مٕرت کى  ِمؼ از کارکّاف ادارات كرزش ك زٕاِاف اؿحاف 110اٍؿْ اٍارم جضوین َٓتـحگی ةٕد ك  ز–جضوین جٕمیمی 

( ك ةکارگیؼم ك جـٔیٌ داِف ةّث 2011قَار از زاٍؿْ  اِحعاب گؼدیغ. ةْ ٍّؼٕر گؼدآكرم اظالؾات از پؼؿكّاٍْ ٓام ٕٓش ٍؿّٕم ٓیغةؼاِث )

جُ از  ٍحعننیُ ٍغیؼیث كرزش ك ةؼام جؿییُ پایام پؼؿكّاٍْ از 10كایی پؼؿكّاٍْ ٓا از ِؼؼات ( اؿحمادق قغ. ةْ ٍّؼٕر ر1999ك گاةؼیى )

آيمام کؼكِتاخ اؿحمادق گؼدیغ. ةْ ٍّؼٕر جسؽیْ ك جضًیى دادق ٓا از آٍار جٕمیمی ك آٍار اؿحّتاظی، آزٍٕف ٓام ضؼیب َٓتـحگی پیؼؿٕف ك 

ؿحمادق قغ. ِحایر جضوین ِكاف داد کْ ةیُ ٕٓش ٍؿّٕم ٍغیؼاف ةا دکارگیؼم ك جـٔیٌ داِف  ا 24ِـعْ  spssرگؼؿیٕف ةا اؿحمادق از ِؼـ الؽار 

ارجتاط ٍؿّادار ك ٍذتث كزٕد دارد. جٕمیْ ٍی قٕد ةْ ٍّؼٕر دؿحیاةی ك جـٔیٌ داِف در ادارات كرزش از آؼاـ ٓام ٍؿّٕیث  α;05/0در ؿعش 

 اؿحمادق قٕد.

 ف، جـٔیٌ داِفٕٓش ٍؿّٕم، ٍغیؼیث داِواژه ُای کهیری:
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 ةسرضی راةعَ ةیً کیفیث درىات ةا رفحار عِسوٌری ضازىاٌی در اىاکً ورزعی داٌغگاه جتسیش

 2،ضِیال جّحیری 2، ىِری پاعائی  1ىِسداد ىحسم زاده

 اؿحاد ٍغیؼیث كرزقی داِكکغق ؾًٕـ جؼةیحی ك ركاف قّاؿی داِكگاق ٍضون اردةیًی -1

 كرزقی،كاصغ اردةیى،داِكگاق آزاد اؿالٍی،اردةیى ،ایؼافداِكسٕم دکحؼام ٍغیؼیث  -2

E-mail: Mahdi.pashaie@yahoo.com 

 چکیره

ٓغؼ از ایُ جضوین ةؼرؿی راةعْ ةیُ کیمیث ظغٍات ةا رلحار قٔؼكِغم ؿازٍاِی در اٍاکُ كرزقی داِكگاق جتؼیؽ ٍی ةاقغ.ركش جضوین 

ِمؼ ، کارکّاف قاؾى داِكگاق جتؼیؽ ٍی ةاقّغ.ركش َِِْٕ ةؼدارم جضوین ةْ 600ؿْ جضًیًی ٍی ةاقغ. زاٍؿْ آٍارم ٍٕرد ٍعاي -صاضؼجٕمیمی

ك از پؼؿكّاٍْ ٍضون ؿاظحْ ِمؼ جؿییُ گؼدیغ. 234مٕرت جنادلی ؿادق ٍی ةاقغ. ك صسٌ َِِْٕ ةا اؿحمادق از زغكؿ ٍٕرگاف ةؼام جؿغاد

ضؼیب   .زٔث جسؽیْ ك جضًیى دادق ٓا آزٍٕف./. جؿیُ قغ 80کؼكِتاخ  کْ ركایی ك پایایی پؼؿكّاٍْ ةا اؿحمادق از ازٍٕف آيمام اؿحمادق قغ

َٓتـحگی اؿپیؼٍُ اؿحمادق قغ. یالحْ ٓام جضوین ِكاف داد کْ ةیُ کیمیث ظغٍات ك رلحار قٔؼكِغم در اٍاکُ كرزقی داِكگاق جتؼیؽ راةعْ 

ی جأدیؼ دارد. ةّاةؼایُ پیكّٔاد ٍی قٕد کْ کَک ةْ َٓکاراف ك كزٕد دارد.ِحایر جضوین ِكاف داد کْ ، رضایث ققًی ةْ ظٕر ٍذتحی ةؼ ِٕع دكؿح

ٍعنٕما کارکّاف زغیغ ايٕركد کْ جسؼةْ کار کؼدف در ؿازٍاف را ِغارِغ را ةا ٍیى ك رفتث ةیكحؼم اِساـ دّٓغ ةْ ظٕرم کْ ایُ ٍـأيْ در 

 در ةیُ کارکّاف ؿازٍاف قکى گیؼدؿازٍاف در ةیُ ؿایؼ کارکّاف ِیؽ ركاج پیغا کّغ ك یک ِٕع صؾ ٍضتث ك ِٕع دكؿحی 

 کیمیث ارائْ ظغٍات، رلحارقٔؼكِغم ؿازٍاِی، ِٕع دكؿحی، زٕاَِؼدم واژگان کهیری:
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 چکیره ةهٍر

 ىلرىَ 

 ظغٍاجی ٕراٍ ٓام از كیژگی یکی  اؿث. آِٔا ةاکیمیث ةْ ظغٍات ارائْ دظايث دارد، ؿازٍاف ٍكحؼیاف یث رضا در کْ ؾٕاًٍی یکی از ٍَٔحؼیُ

کْ  ظٕآغ َِی ك جٕاِغ َِی کّّغق ٍنؼؼ ٍٕارد، در افًب کْ اؿث آف ةیاِگؼ ظنٕمیث ایُ  .اؿث آف ارائْ دّٓغق از ظغٍث ِاپػیؼم جمکیک

 ةْ صغم ةْ ظغٍث ظٕد ك کّّغگاف ظغٍث ؾؼضْ ةؼظی ٍٕارد در صحی .کّغ زغا دریالث ظغٍات ایط قؼ ك كضؿیث آف، دّٓغق ارائْ از را ظغٍث

 ِیى ةْ زٔث کْ کّغ ٍی ایساب ظغٍات إٍر ٓام كیژگی يػا ایُ .ِیـث دیگؼم الؼاد از ظغٍث دریالث ةْ صاضؼ کْ ٍكحؼم ٓـحّغ یک ِؽد ٌٓ

 -1393َِٕد)ادارق کى جؼةیث ةغِی اؿحاف جتؼیؽ ك دلحؼ ةؼِاٍْ ریؽم ك جٕؿؿْ،  ِیؽ جٕزْ کارکّاف م ققى یث رضا ةْ ٍكحؼیاف، ٍّغم رضایث

ث ٍّاةؽ اِـاِی ةْ ٍؿّام درؾ آَیث ٍّاةؽ اِـاِی یک ؿازٍاف اؿث کْ ةْ ةؼجؼم ؿازٍاف، جٕزْ ةْ ٍكحؼم، کارآلؼیّی، ٍغیؼی. .(1389

 ؿازٍاف یک اِـاِی ِیؼكم ؿازٍاِغٓی ك  ةعكغ. در صویوث رقغ ك پؼكرش ك الؽایف ؿعش جٕاِائی ٓام کیمیث ك ِؼایؼ آف قکى ك ٍؿّا ٍی

 (. 1384.)اصـاِی ك قَـی پٕر، یغگاق ك ؿعش لکؼم ٍغیؼیث ٍّاةؽ اِـاِی ظالمْ قغق اؿثد در ؿازٍاف آغاؼ ةْ رؿیغف زٔث

 روش جحلیق 

جضًیًی ٍضـٕب ٍی  -ركش جضوین از يضاظ صٕزق جضویوات ازحَاؾی،جضوین جٕمیمی ك از ِؼؼ قیٕق ِگؼش ك پؼداظحُ ةْ ٍـايْ جٕمیمی

ِمؼکارکّاف قاؾى  600اِساـ قغق اؿث. زاٍؿْ آٍارم ٍٕرد ٍعايؿْ ایُ جضوین،  قٕد.ایُ جضوین از ِؼؼ گؼد آكرم دادق ٓا ةْ ركش  ٍیغاِی

ِمؼ جؿییُ گؼدیغك از پؼؿكّاٍْ ٍضون ؿاظحْ اؿحمادق قغ  234داِكگاق جتؼیؽ ٍی ةاقّغ.. ك صسٌ َِِْٕ ةا اؿحمادق از زغكؿ ٍٕرگاف ةؼام جؿغاد

ٓام ك ضؼیب   ./. جؿیُ قغ زٔث جسؽیْ ك جضًیى لؼضیْ ٓا از آزٍٕف80تاخ کْ ركایی ك پایایی پؼؿكّاٍْ ةا اؿحمادق از ازٍٕف آيمام کؼكِ

 ٍٕرد جسؽیْ كجضًیى هؼار گؼلث.  22spssاؿحمادق قغ. دادق ٓا ةا اؿحمادق از ِؼـ الؽار  اؿپیؼٍَُٓتـگی 

 

 

 ٌحایج 

حؼیاف راةعْ ٍؿّی دار ك ٍـحویَی كزٕد دارد ك ِحایر ایُ ٍعايؿْ ِكاف ٍی دٓغ کْ ةیُ زٕاَِؼدم کارکّاف ك کیمیث ارائْ ظغٍات از دیغگاق ٍك

ك از ؿٕم ِحایر  ایُ  .َٓچّیُ  ةیُ ِٕع دكؿحی کارکّاف ك کیمیث ارائْ ظغٍات از دیغگاق ٍكحؼیاف راةعْ ٍؿّی دار ك ٍـحویَی كزٕد دارد

ةیُ لضیًث ك َٓچّیُ ویَی كزٕد دارد،ٍعايؿْ ةیُ كػیمْ قّاؿی کارکّاف ك کیمیث ارائْ ظغٍات از دیغگاق ٍكحؼیاف راةعْ ٍؿّی دار ك ٍـح

ئْ ٍغِی کارکّاف ك کیمیث ارائْ ظغٍات از دیغگاق ٍكحؼیاف راةعْ ٍؿّی دار ك ٍـحویَی كزٕد داقث.ك ةیُ ادب ك ٍٔؼةاِی کارکّاف ك کیمیث ارا

 ظغٍات از دیغگاق ٍكحؼیاف راةعْ ٍؿّی دار ك ٍـحویَی كزٕد دارد

 ٌحیجَ گیسیةحخ و

( کْ کَحؼ از <001/0ٍی ةاقغ ك ةا جٕزْ ةْ ؿعش ٍؿّی دارم ) 392/0، داِكگاق جتؼیؽ یظغٍات در اٍاکُ كرزق ثیمیةا ک یِٕع دكؿح ُیة 

قٕد. یالحْ ٓام جاییغ ٍیداِكگاق جتؼیؽ  یظغٍات در اٍاکُ كرزق ثیمیةا ک یِٕع دكؿح ُیةدار اؿث، لؼضیْ صکٌ ٍتّی ةؼ ارجتاط ٍؿّی 05/0

 .َٓـٕ ةٕد)  1391ؿث هٔمؼظی ك اصَغم )ایُ پژكٓف ةا یالحْ ٓام ؾًیغك

( کْ کَحؼ از <001/0ٍی ةاقغ ك ةا جٕزْ ةْ ؿعش ٍؿّی دارم ) 429/0، داِكگاق جتؼیؽ یظغٍات در اٍاکُ كرزق ثیمیةا ک مكزغاف کار ُیة 

یالحْ ٓام  قٕد.جاییغ ٍیتؼیؽ داِكگاق ج یظغٍات در اٍاکُ كرزق ثیمیةا ک مكزغاف کار ُیةدار اؿث، لؼضیْ صکٌ ٍتّی ةؼ ارجتاط ٍؿّی 05/0

 ( َٓـٕ ةٕد.. 1392( ؿؿیغم )1391ایُ پژكٓف ةا یالحْ ٓام )

( کْ کَحؼ از <001/0ٍی ةاقغ ك ةا جٕزْ ةْ ؿعش ٍؿّی دارم ) 313/0، داِكگاق جتؼیؽ یظغٍات در اٍاکُ كرزق ثیمیِؽاکث ةا ک ایادب  ُیة 

قٕد. یالحْ ٓام جاییغ ٍیداِكگاق جتؼیؽ  یظغٍات در اٍاکُ كرزق ثیمیِؽاکث ةا ک ایادب  ُیةدار اؿث، لؼضیْ صکٌ ٍتّی ةؼ ارجتاط ٍؿّی 05/0

 ( َٓـٕ ةٕد 2011ایُ پژكٓف ةا یالحْ ٓام يی ك َٓکاراِف )



  

                                    مذیریت ي تروامٍ ریسی يرزضیمذیریت ي تروامٍ ریسی يرزضی

  

  
 ىٍاةع 
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 1389 -1393م اهحنادم، ازحَاؾی ك لؼّٓگی کكٕر. )
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and intention : A gender segmentation strategy . sport Management Review , 14(1) , 54 – 63. 
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 دس ةس جّضػَ گسدعگسی ٌاعی از ةسگشاری رویرادُای ورزعی ىهی در اضحان اصفِانةسرضی غّاىم ىّ

 2، حطیً پّرضهعان زرٌری*1ىحردَ عیخ ضیر اضالىی

 .داِكسٕم کارقّاؿی ارقغ ٍغیؼیث كرزش، داِكگاق پیاـ ِٕر1

 .اؿحادیار ٍغیؼیث كرزش، داِكگاق پیاـ ِٕر2

M.sheyseyedsalehi@yahoo.com 

 چکیره:

ژكٓف ؾتارت اؿث از ةؼرؿی ؾٕاٍى ٍٕدؼ ةؼ جٕؿؿْ گؼدقگؼم ِاقی از ةؼگؽارم ركیغادٓام كرزقی ًٍی در اؿحاف اممٔاف،  ةغیُ ٓغؼ ایُ پ

ٍغیؼ ك دؿث اِغرکار كرزش از ٓیئث ٓام كرزقی، ٍغیؼاف گؼدقگؼم ك کارقّاؿاف جؼةیث ةغِی إٍٓزش ك پؼكرش کْ ٍٕرد  120ٍّؼٕر جؿغاد 

ِغ اِحعاب قغِغ. یالحْ ٓام پژكٓف ِكاف داد کْ ةا ِگآی ةْ ٍٕهؿیث زقؼالیایی ك جٕزْ ةْ كضؽ آب ك ٕٓایی ك جأییغ ؿازٍاف ٓام ٍػکٕر ةٕد

اکٕيٕژیکی ٍّعوْ کْ ةـحؼ ةـیار ٍّاؿتی در زٔث جٕؿؿْ كرزش ؾٍَٕی ةْ كیژق كرزش ٓام ٍؼجتط ةا ٍضیط زیـث ٓـحّغ دارد، ٍی جٕاف 

ف اممٔاف ةْ ركقّی دریالث. ِحایر صاکی از آف اؿث کْ آَیث زاذةْ ٓام ظتیؿی ك هعب آَیث ك اؿحؿغاد مّؿث گؼدقگؼم را در اؿحا

كرزقی در زػب جٕریـٌ ك جٕؿؿْ گؼدقگؼم كرزقی اؿث کْ ایُ ؾٕاٍى در اؿحاف اممٔاف از آَیث لؼاكاِی ةؼظٕرداراِغ. ك در جٕؿؿْ 

زاذةْ ٓام ظتیؿی ك هعب كرزقی ةا جٕؿؿْ گؼدقگؼم ِاقی ارجتاط  گؼدقگؼم كرزقی ٍی جٕاِغ آَیث دك چّغاف داقحْ ةاقغ ك  َٓچّیُ ةیُ

 كزٕد دارد.

گؼدقگؼم،گؼدقگؼم كرزقی، ؾٕاٍى ؿٕؽ دّٓغق، ؾٕاٍى زًب کّّغق، ؾٕاٍى ةازدارِغق، هعب كرزقی، زاذةْ ٓام ظتیؿی،  کهیری: واژگان

 اؿحاف اممٔاف
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ةا دةیسان غیس جسةیث ةرٌی ىرارس ددحساٌَ ىلعع  ىلایطَ ىیشان عادکاىی وضالىث رواٌی دةیسان جسةیث ةرٌی

 ىحّضعَ عِسضحان ُای آةادان و دسىغِس 

2رعیری ، ىیػاد 2پّر جاةسی ، فسیال 1ٌلی غهی  

ِٕر، ایؼاف پیاـ كرزقی، داِكگاق كؾًٕـ ةغِی جؼةیث ٍؼةی،گؼكق -1  

ِٕر، ایؼاف پیاـ كرزقی، داِكگاق كؾًٕـ ةغِی جؼةیث کارقّاس-2  
miaad.rashidi733@gmail.com 

 چکیره
ةغِی ةا دةیؼاف فیؼ جؼةیث ةغِی ٍغارس دظحؼاِْ ٍوعؽ ٍحٕؿعْ اكؿ قٔؼؿحاف ٓام آةاداف ك  دةیؼاف جؼةیث قادکاٍی ٍوایـْ جضوین ایُ از ٓغؼ

 صسٌ کْ ةٕدق ِمؼ 120 زاٍؿْ جضوین .ٍی ةاقغ ٍوایـْ ام – یمیجٕم ركش ِؼؼ از ك کارةؼدم ٓغؼ ِؼؼ از جضوین ركش .ٍی ةاقغظؼٍكٔؼ

 از اؿحمادق ةا کْ ٍی ةاقغ پؼؿكّاٍْ اةؽار جضوین .ٍی قِٕغ دةیؼاف جؼةیث ةغِی ك فیؼ جؼةیث ةغِی جوـیٌ گؼكق دك ةْ کْ ةٕدِغ ِمؼ 92 َِِْٕ

 لوغاف ك ٍذتث ٓیساف زؽءاؿاؿی ؿْ از پؼؿكّاٍْ ایُ .گؼلث هؼار ؿّسف ٍٕرد (OHT) آکـمٕرد ك ؿالٍث ركاِی قادکاٍی پؼؿكّاٍْ

دةیؼاف فیؼ جؼةیث  از دردةیؼاف جؼةیث ةغِی ةیف ٍذتث ٓیساف کْ داد ِكاف پژكٓف ِحایر .ٍی قغ جكکیى از زِغگی رضایث ك ٍّمی ٓیساف

دةیؼاف جؼةیث  گؼكق دك ةیُ کْ اؿث ایُ از صاکی جضویوات ِیؽ ٍّمی ٓیساف لوغاف لؼضیْ آزٍٕف ( ِحیسp=0/0000/05ْةغِی ٍی ةاقغ )

ٍی ةاقغ  دةیؼاف فیؼ جؼةیث ةغِی از ةیف دةیؼاف جؼةیث ةغِی در ٍّمی ٓیساف لوغاف یؿّی .دارد كزٕد آٍارم فیؼجؼةیث ةغِی جماكت ةغِی ك

(p=0/0000/05زؽء ) کْ ؼةٕط ٍی قغٍ فیؼجؼةیث ةغِی دةیؼاف جؼةیث ةغِی ك دكگؼكق ةیُ زِغگی از ٍّغم رضایث ٍیؽاف ةْ ٍعايؿات ؿٕـ 

 ٍوایـْ ظاجَْ ( درp=0/0000/05داقحّغ. ) فیؼكرزقکار الؼاد ةْ ِـتث ةیكحؼم رضایحَّغم كرزقکار الؼاد آٍغق دؿث ةْ آٍار ظتن

 )ثاؿ ٍؿّی دار ك ٍذتث 05/0ةیُ دةیؼاف جؼةیث ةغِی از دةیؼاف فیؼ جؼةیث ةغِی در ركاِی ؿالٍث ك قادکاٍی کى ٍیاِگیُ

p=0/0000/0560/5 ;T)  ةؼظٕردارِغ ةاالیی قادکاٍی از دةیؼاف فیؼ جؼةیث ةغِی ِـتث ةْ دةیؼاف جؼةیث ةغِی کْ گمث ٍی جٕاف یؿّی. 

 

 .قادکاٍی ك ؿالٍث ركاِی دةیؼاف جؼةیث ةغِی، دةیؼاف فیؼ جؼةیث ةغِی، : کهیری واژُِای
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 ُسةرٌی عِسضحان ا ةسرضی وضػیث جحهیم رفحگی عغهی ىػهيان جسةیث

 2، غهی ةسیظ*1ىِری ُيث جّ

 کارقّاس ارقغ ٍغیؼیث جؼةیث ةغِی ك ؾًٕـ كرزقی، داِكگاق اركٍیْ -1
 کارقّاس ارقغ جؼةیث ةغِی ك ؾًٕـ كرزقی، داِكگاق جتؼیؽ -2

 
 

 چکیره

ضوین قاٍى جَاٍی ةغِی قٔؼؿحاف آؼ ٍی ةاقغ. زاٍؿْ آٍارم ایُ ج ٓغؼ از ایُ پژكٓف ةؼرؿی كضؿیث جضًیى رلحگی ققًی ٍؿًَاف جؼةیث

گیؼم جَاـ قَارم ةٕدق ك ةْ  ِمؼ ٍی ةاقغ کْ ةا اؿحمادق از ركش َِِْٕ 52ةْ جؿغاد  1394ةغِی ٍؼد ك زف قٔؼؿحاف آؼ در ؿاؿ  ٍؿًَاف جؼةیث

ف صاضؼ ِمؼ ٍی ةاقغ. ركش پژكٓ 48ٓام ِاهل جؿغاد ِٔایی َِِْٕ آٍارم  ِاٍْ ِاٍْ ك صػؼ جؿغادم از پؼؿف ديیى ؾغـ ةؼگكث چّغ پؼؿف

پؼدازد؛ در زٍؼق  جضًیًی از ِٕع ٍوعؿی اؿث. اٍا چٕف ةْ ةؼرؿی ارجتاط ةیُ ٍحقیؼٓام دٍٕگؼالیک ةا جضًیى رلحگی ققًی ِیؽ ٍی -جٕمیمی

 جضویوات َٓتـحگی ِیؽ هؼار ٍی گیؼد. 

اِغ  ادق ك ؿْ زیؼ ٍؤيمْ اؿث کْ ؾتارتٍ 22( ٍی ةاقغ؛ کْ قاٍى 1981ٓا پؼؿكّاٍْ اؿحاِغارد جضًیى رلحگی ققًی ٍـًف ) اةؽار گؼدآكرم دادق

از: ظـحگی ؾاظمی، قعنیث زدایی ك لوغاف ٍٕلویث لؼدم. َٓچّیُ ركایی مٕرم ك ٍضحٕایی ایُ پؼؿكّاٍْ جٕؿط چّغ جُ از اؿاجیغ ٍغیؼیث 

ك جضًیى ِحایر صامى از ایُ   ةْ دؿث آٍغ. ةؼام جسؽیْ 0.752كرزقی ٍٕرد جأییغ ك پایایی آف ِیؽ ةا اؿحمادق از آزٍٕف ضؼیب آيمام کؼكِتاخ 

 ٍـحوى اؿحمادق قغ.  tام ك  جک َِِْٕ tپژكٓف از آزٍٕف کًَٕگؼكؼ اؿَیؼِٕؼ، ضؼیب َٓتـحگی پیؼؿٕف ك آزٍٕف 

ِحاج ِكاف داد کْ ٍؿًَاف جؼةیث ةغِی قٔؼؿحاف آؼ در ٍٕيمْ ظـحگی ٓیساِی دارام َِؼق پاییّی ٓـحّغ ةْ ایُ ٍؿّی کْ كضؿیث ظـحگی 

ا در كضؿیث ٍعًٕةی هؼار دارد. كيی در ٍٕيمْ ٓام ٍـط قعنیث ك ؾغـ ٍٕلویث لؼدم دارام َِؼق ةاالیی ٓـحّغ؛ ةْ ایُ ٍؿّی کْ ؾاظمی آِٔ

ٍؿًَاف جؼةیث ةغِی قٔؼؿحاف آؼ در كضؿیث ِاٍعًٕةی ٓـحّغ. َٓچّیُ ةیُ ٍحقیؼٓام دٍٕگؼالیک ك جضًیى رلحگی ققًی ٍؿًَاف جؼةیث 

رم كزٕد ِغاقث. در ضَُ ةیُ جضًیى رلحگی ققًی ٍؿًَاف زف ك ٍؼد جماكت ٍؿّادارم كزٕد ِغاقث. ةا جٕزْ ةْ ةغِی ارجتاط ٍذتث ك ٍؿّادا

ایّکْ ةیكحؼیُ ٍوغار جضًیى رلحگی ققًی در ایُ ٍؿًَاف در ةؿغ لوغاف ٍٕلویث لؼدم ك ٍـط قعنیث ةٕد، پیكّٔاد ٍی قٕد ةؼِاٍْ ٓایی 

 ؼ در ٍـط قعنیث ٍؿًَاف جؼةیث ةغِی در ِؼؼ گؼلحْ قٕد.ةؼام ارجواء ٍٕلویث لؼدم ك رلؽ ؾٕاٍى ٍٕد
 

 جضًیى رلحگی، ٍـط قعنیث، ظـحگی ؾاظمی، ؾغـ ٍٕلویث لؼدم، ٍؿًَاف جؼةیث ةغِی واژگان کهیری:
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 ظساحی و جرویً اضحساجژی فٍاوری اظالغات اداره کم ورزش و جّاٌان اضحان دساضان رضّی

 4، غهی كٍاویشچی3، ىحطً جسکی 2، جّاد ضاكی  *1ىحيررضا اضياغیم زاده كٍرُاری

 اؿحادیار داِكگاق آزاد اؿالٍی كاصغ ٍكٔغ -1

 ٍٕؿـْ إٍٓزش ؾايی ظؼدگؼایاف ٍعٔؼ ٍكٔغ -2

 داِكگاق آزاد اؿالٍی كاصغ ٍكٔغ -4ك3
Reza_ismaeelzadeh@yahoo.com 

 چکیره کّجاه

الؾات، در ادارق کى كرزش ك زٕاِاف اؿحاف ظؼاؿاف رضٕم ك ظؼاصی ٍوغٍْ ك ٓغؼ: ٓغؼ جضوین صاضؼ ةؼرؿی كضؿیث ٍٕزٕد لّاكرم اظ

 اؿحؼاجژم ٓام پیكّٔادم ةؼام جٕؿؿْ ایُ لّاكرم ٍی ةاقغ. 

ِمؼ از  78پیَایكی ك در ةؿغ ٓغؼ از ِٕع جضویوات کارةؼدم اؿث. زاٍؿْ آٍارم جضوین را  –ركش قّاؿی: ایُ جضوین از ِٕع جضویوات جٕمیمی 

 68ف ادارق کى كرزش ك زٕاِاف اؿحاف جكکیى ٍی دادِغ کْ ةْ ركش َِِْٕ گیؼم جَاـ قَار ٍٕرد ةؼرؿی هؼار گؼلحّغ ك کارکّاف ك کارقّاؿا

گٕیْ ام لّاكرم اظالؾات ةٕدق کْ ركایی آف ٍٕرد جاییغ اؿاجیغ  53پؼؿكّاٍْ کاٍى زَؽ آكرم گؼدیغ. اةؽار ایُ جضوین قاٍى پؼؿكّاٍْ 

ٍضاؿتْ گؼدیغ. زٔث جسؽیْ ك جضًیى دادق ٓا از آزٍٕف ٓام آٍارم  89/0ی آف ةْ ركش آيمام کؼكِتاخ ٍغیؼیث كرزقی هؼار گؼلث ك پایای

 اؿحمادق گؼدیغ.  SWOTلؼیغٍُ، ٍاجؼیؾ ارزیاةی ؾٕاٍى دركِی ك ةیؼكِی ك ٍاجؼیؾ 

هؼار   WOرضٕم در ٍٕهؿیث رآتؼدم یالحْ ٓا: یالحْ ٓا صاکی از آف ةٕد کْ ةعف لّاكرم اظالؾات ادارق کى كرزش ك زٕاِاف اؿحاف ظؼاؿاف 

 ةؼام ةعف لّاكرم اظالؾات پیكّٔاد گؼدیغ.  WT اؿحؼاجژم 2ك  WOاؿحؼاجژم  ST ،6اؿحؼاجژم  SO ،3اؿحؼاجژم  3داقحْ ك َٓچّیُ 

ّغ ٍغت ةؼام ةعف ِحیسْ گیؼم: در اِحٔا پیكّٔاد ٍی گؼدد ادارق کى كرزش ك زٕاِاف اؿحاف ظؼاؿاف رضٕم اهغاٍاجی از زًَْ ةؼِاٍْ ریؽم ةً

 لّاكرم اظالؾات، زػب اؾحتارات ٍايی ةؼام ایُ كاصغ، ةکارگیؼم کارکّاف آقّا ةْ لّاكرم، جٕؿؿْ زیؼؿاظث ٓا ك ِیازٓام ِؼـ الؽارم ك ؿعث

 .الؽارم لّاكرم اظالؾات را در دؿحٕر کار ظٕد هؼار دادق ك از ایُ ظؼین در جٕؿؿْ ایُ ةعف از ؿازٍاف اهغاـ َِایغ

 

 SWOTلّاكرم اظالؾات، ٍٕهؿیث رآتؼدم، اؿحؼاجژم، جسؽیْ ك جضًیى کهیری: واژگان 
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 حهیم وضػیث ورزش ُيگاٌی در داٌغگاه اروىیَ از نحاظ ضذث افشاریج

 3، فسُاد ٌظسی2، ىِسان آذریان ضّضِاب1*رةاب یراهلل زاده

 کارقّاس ارقغ ٍغیؼیث كرزقی ك ٍؼةی داِكگاق مّؿحی ؿّٔغ جتؼیؽ.-1

 داِكسٕم دکحؼم ٍغیؼیث كرزقی داِكگاق اركٍیْ -3ك2

E-mail: n_yadollahzade@yahoo.com 

 چکیره کّجاه

ةاقغ، ةْ ةؼِاٍْ ریؽاف کَک ظٕآغ کؼد جا ةا اجعاذ جغاةیؼ ٍّاؿب ةْ رلؽ قّاظث ؾٕاًٍی کْ ٍاِؿی ةؼام جٕؿؿْ كرزش َٓگاِی در داِكگاق ٍی

ٍوعؿی ك از ِٕع  ةٕد. ایُ پژكٓف ث كرزش َٓگاِی در داِكگاق اركٍیْ از يضاظ ؿعث الؽارمةؼرؿی كضؿیٓغؼ پژكٓف صاضؼ . ٍٕاِؽ ةپؼدازِغ

زاٍؿْ آٍارم جضوین قاٍى کًیْ داِكسٕیاف، اؾضام ٓیئث ؾًَی ك کارکّاف داِكگاق جضًیًی ك ركش گؼدآكرم اظالؾات ٍیغاِی ةٕد.  –جٕمیمی

ِمؼ کارکّاف  125ِمؼ اؾضام ٓیئث ؾًَی، 110ةاقغ)ِمؼ ٍی 480َِِْٕ جضوین  ٍٕرگاف،-ةؼ اؿاس زغكؿ کؼزـی ةٕدق ك َِِْٕ جضوین اركٍیْ

( ةٕد کْ α/.;89ةا پایایی ) ٍضون ؿاظحْ پؼؿكّآٍْا، زَؽ آكرم دادق .ام اِحعاب قغِغگیؼم ظتوِْمؼ داِكسٕیاف( کْ ةؼ اؿاس َِِْٕ 245ك

 spss22ٓا از آزٍٕف لؼیغٍُ ك َٓچّیُ ِؼـ الؽار جسؽیْ ك جضًیى دادقةؼام زٔث جؿییُ ركایی پؼؿكّاٍْ، از ركایی ٍضحٕایی اؿحمادق قغ. 

جؼیُ ٍاِؽ در ةؿغ ؿعث الؽارم كرزش َٓگاِی داِكگاق اركٍیْ، در ِؼؼ گؼلحُ ؿاؾات اِغؾ امًیٓام پژكٓف ِكاف داد کْ یالحْ اؿحمادق قغ.

ٍٕارد دیگؼ کْ ةْ ؾّٕاف امًی جؼیُ گؼ ِحایر جضوین ایُ ةٕد کْ . از دیةاقغةؼام كرزش َٓگاِی در اٍاکُ ك لضآام كرزقی ایُ داِكگاق ٍی

ٍٕاِؽ ؿعث الؽارم ةؼام جٕؿؿْ كرزش َٓگاِی داِكگاق اركٍیْ ٓـحّغ ؾغـ ِؼارت کالی ةؼ ظؼاصی اٍاکُ، کیمیث پاییُ آِٔا، اظحنامی ِتٕدف 

ٓام ٍؼةٕط ةْ ریؽمادارق جؼةیث ةغِی داِكگاق ةایغ در ةؼِاٍْةؼ ایُ اؿاس . اٍاکُ ك ؾغـ جٕزْ ةْ ِیازٓام اؿحمادق کّّغگاف در ظؼاصی آِٔاؿث

ٓام لٕؽ ةؼِاٍْ را ةؼ اؿاس ایُ اٍاکُ ك لضآام كرزقی داِكگاق ةْ زٍاف آزاد ك لؼافث از کار اؿاجیغ، کارکّاف ك داِكسٕیاف جٕزْ کّّغ ك ةؼِاٍْ

 ؿاؾات جّؼیٌ َِایّغ.

 الؽارم، داِكگاق اركٍیْكرزش َٓگاِی، اٍاکُ كرزقی، ؿعث  واژگان کهیری:
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 کیره ةهٍرچ

 ىلرىَ

 ةـؽایی ؿٌٔ الؼاد ركزاِْ زِغگی از ةؼِاٍْ ةعكی ؾّٕاف ةْ جٕاِغ کْ ٍی ٍؤدؼ صاؿ ؾیُ در ك ٍمؼح ك ٓؽیّْ کٌ اةؽار یک ؾّٕاف ةْ َٓگاِی  كرزش

 ةْ جقییؼات ؿاظحارم جٕزْةا اٍا  (.1384ی ك َٓکاراف، ظاک آلؼیّف)ةاقغ  داقحْ ٓا آف ازحَاؾی ك ركاِی زـَاِی، ؿالٍحی ؿعش ارجواء در

، (1383ك َٓکاراف،  ؾَاد زادقجؼیُ آِٔا الؽایف جواضا ةؼام إٍٓزش ؾايی، الؽایف قَار داِكسٕیاف)إٍٓزش ؾايی ایؼاف، کْ ٌٍٔ مٕرت گؼلحْ در

-ٓام لٕؽ ةؼِاٍْ كرزش داِكگاق، ضؼكرت جٕؿؿة ةؼِاٍْدر ةؼِاٍْ ٓام اكؿ جا چٔارـ جٕؿؿْ ك ِیاز آف ٓا ةؼام لؿايیث ٓام لٕؽ ةؼِاٍْ اؿث

لؿايیث ةغِی ك قؼکث در ةؼِاٍْ ٓام كرزش َٓگاِی داِكگاق ٍی جٕاِغ ؿٌٔ ةـؽایی در ارجوا  قٕد.ٓا)كرزش َٓگاِی( ةیف از پیف اصـاس ٍی

  (.2016ك َٓکاراف،  ةًیکؿعش ؿالٍث زـَاِی، ركاِی ك ازحَاؾی زاٍؿْ داِكگآی داقحْ ةاقغ)

(، اقارق کؼد کْ در پژكٓكی 1392جٕاف ةْ جضوین رٍضاِیاف ك َٓکاراف)از جضویواجی کْ در زٍیّْ كرزش َٓگاِی در داِكگاق مٕرت گؼلحْ ٍی

ؼام صضٕر ةیكحؼ ةْ ةؼرؿی کیمیث ظغٍات اٍاکُ كرزقی داِكگاق گیالف پؼداظحّغ ك ةْ ایُ ِحیسْ رؿیغِغ کْ ٍـئٕيیُ داِكگاق ةایغ ة

رٍضاِیاف ك )ٓام كرزقی داِكگاق، ةْ ةٔتٕد کیمیث ظغٍات اٍاکُ كرزقی داِكگاق در َٓة اةؿاد آف جٕزْ زغم داقحْ ةاقّغ ؼِاٍْداِكسٕیاف در ة

اؾالـ « كضؿیث كرزش داِكگآی ك ٍٕاِؽ جٕؿؿْ آف» ( در پژكٓكی جضث ؾّٕاف  1996)  ك َٓکاراف َٓچّیُ لؼف کى (.1392َٓکاراف، 

ٓا را ِْ جّٔا از زٔث اٍکاِات ك جسٔیؽات، ةًکْ از ِؼؼ کَیث ك كسٕ در کكٕرٓام زٔاف، كضؿیث كرزش داِكگاقکؼدِغ، ةا الؽایف چكَگیؼ داِ

 کیمیث ازؼام ةؼِاٍْ ٓا ةا اقکاؿ ٍٕازْ ؿاظحْ اؿث ك ِیؽ اؾالـ کؼدِغ ةْ ٍّؼٕر صمغ آٍادگی زـَاِی داِكسٕیاف، كرزش َٓگاِی ةایغ جوٕیث

 (.1996لؼف کى ك َٓکاراف، ٓا ةؼام داِكسٕیاف ٍؿَٕيی، ٍحٕؿط ك هٔؼٍاف ةؼِاٍْ ریؽم قٕد)گؼدد ك ةؼِاٍْ ٓام كرزقی داِكگاق

ةْ ةاقغ. الؽارم ك اٍاکُ كرزقی ٍّاؿب ٍیٓام اؿاؿی، ؾٕاٍى ؿعثكيی ةایغ گمث کْ ةؼام پؼداظحُ داِكگآیاف ةْ كرزش ِیاز ةْ زیؼ ؿاظث

قٕد ك ةْ دِتاؿ پاؿط ةْ ؿعث الؽارم كرزش َٓگاِی در داِكگاق اركٍیْ پؼداظحْ ٍیَٓیُ ٍّؼٕر در ایُ پژكٓف ةْ ةؼرؿی ٍٕاِؽ ك ٍكکالت 

 ةاقّغ؟جؼیُ ٍٕاِؽ ؿعث الؽارم كرزش َٓگاِی داِكگاق اركٍیْ ٍیایُ ؿٕاؿ ٓـحیٌ کْ چْ ٍٕاِؿی ةْ ؾّٕاف ٌٍٔ

 روش جحلیق

داِكسٕیاف، اؾضام  کًیْ جضوین قاٍى آٍارم زاٍؿْةٕد. جضًیًی ك ركش گؼدآكرم اظالؾات ٍیغاِی  –ٍوعؿی ك از ِٕع جٕمیمی   ایُ پژكٓف

ِمؼ اؾضام 110ةاقغ)ِمؼ ٍی 480َِِْٕ جضوین  ٍٕرگاف،-ةؼ اؿاس زغكؿ کؼزـی ةٕدق ك َِِْٕ جضوین اركٍیْٓیئث ؾًَی ك کارکّاف داِكگاق 

ٍضون  پؼؿكّآٍْا، زَؽ آكرم دادق .قغِغام اِحعاب گیؼم ظتوِْمؼ داِكسٕیاف( کْ ةؼ اؿاس َِِْٕ 245ِمؼ کارکّاف ك 125ٓیئث ؾًَی، 

ٓا از آزٍٕف لؼیغٍُ ك ةؼام جسؽیْ ك جضًیى دادققغ.  زٔث جؿییُ ركایی پؼؿكّاٍْ، از ركایی ٍضحٕایی اؿحمادقةٕد کْ ( α/.;89ةا پایایی ) ؿاظحْ

 اؿحمادق قغ.  spss22َٓچّیُ ِؼـ الؽار 

 ٌحایج

 دٓغ کْ ٓؼ چوغر ایُ ٍیاِگیُ ةؽرگحؼ ةاقغ، آَیث آف ٍحقیؼ ةیكحؼ اؿث.م ٓؼ ٍحقیؼ را ِكاف ٍیٍیاِگیُ رجتْ 1زغكؿ 

 ٓام ٍٕاِؽ ٍٕزٕد در ةعف ؿعث الؽارم:  ٍیاِگیُ رجت1ْزغكؿ

  رجتْ ٓا

 ٓاٍیاِگیُ رجتْ  ٍحقیؼ

 54/4 ؾغـ جٕزْ ةْ ِیازٓام داِكسٕیاف ك اؿاجیغ ك کارکّاف در ظؼاصی ك ؿاظث اٍاکُ كرزقی

 41/4 زاِتی در ظؼاصی اٍاکُ كرزقیؾغـ جٕزْ ةْ ؾٕاٍى 

 71/4 ؾغـ ِؼارت کالی ةؼ ركم ظؼاصی، ؿاظث ك جسٔیؽات اٍاکُ كرزقی 
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 63/4 کیمیث پاییُ كؿایى ك جسٔیؽات كرزقی داِكگاق

 56/4 آهایاف در داِكگاق ك ظأَِا ةؼام اظحنامی كرزقی لضآام ك اٍاکُ كزٕد ؾغـ

 72/4 كرزقی داِكگاقکٌ ةٕدف ؿاؾات لٕؽ ةؼِاٍْ در لضا ٓام 

 29/4 ؾغـ جٕزْ ةْ اؿحاِغارٓام جؿییُ قغق ةؼام ظؼاصی ك جسٔیؽات اٍاکُ كرزقی

 13/4 داِكگاق ةا ٍؼازؿْ کّّغگاف اِغرکاراف اٍاکُ كرزقی ةؼظٕرد ِاٍّاؿب دؿث

 

 ةحخ و ٌحیجَ گیسی

رم كرزش َٓگاِی داِكگاق اركٍیْ، در ِؼؼ گؼلحُ ؿاؾات اِغؾ جؼیُ ٍاِؽ در ةؿغ ؿعث الؽاجٕاف گمث کْ امًیةا جٕزْ ةْ ِحایر ةغؿث آٍغق ٍی

( کْ 1392ةاقغ کْ ایُ ِحیسْ ةا یالحْ ٓام پژكٓف رٍضاِیاف ك َٓکاراف)ةؼام كرزش َٓگاِی در اٍاکُ ك لضآام كرزقی ایُ داِكگاق ٍی

 ٕاِی دارد)رٍضاِیاف(. ةاقغ، َٓعٓا کٌ ٍیلضآام كرزقی داِكگاقاٍاکُ ك ؿاؾات لٕؽ ةؼِاٍْ در ِحیسْ گؼلحّغ 

ٍٕارد دیگؼ کْ ةْ ؾّٕاف امًی جؼیُ ٍٕاِؽ ؿعث الؽارم ةؼام جٕؿؿْ كرزش َٓگاِی داِكگاق اركٍیْ ٓـحّغ ؾغـ ِؼارت کالی ةؼ ظؼاصی اٍاکُ، 

لؼف ٓام پژكٓف الحْکیمیث پاییُ آِٔا، اظحنامی ِتٕدف اٍاکُ ك ؾغـ جٕزْ ةْ ِیازٓام اؿحمادق کّّغگاف در ظؼاصی آِٔاؿث کْ ایُ ِحایر ةا ی

ٓام ٍؼةٕط ةْ اٍاکُ ك لضآام ریؽمدر ةؼِاٍْ داِكگاقجؼةیث ةغِی  ققٕد اداراپیكّٔاد ٍیةؼ ایُ اؿاس  ؿازگار اؿث. (1996)ك َٓکاراف کى

اؿاس ایُ ؿاؾات جّؼیٌ ٓام لٕؽ ةؼِاٍْ را ةؼ ك ةؼِاٍْ كرزقی داِكگاق ةْ زٍاف آزاد ك لؼافث از کار اؿاجیغ، کارکّاف ك داِكسٕیاف جٕزْ کّّغ

جٕاف ركزٓام جؿعیى، ؿاؾات اةحغایی ركز ك هتى از قؼكع ؿاؾث ادارم ك َِایّغ. َٓچّیُ ةؼام ةیكحؼ قغف ؿاؾات اظحنامی ةْ لٕؽ ةؼِاٍْ ٍی

 .ٓام پایاِی قب را ةْ ؿاؾات لٕؽ ةؼِاٍْ اٍاکُ ك لضآام كرزقی اضالْ کؼدؿاؾث

 ىٍاةع

ٓیأت ؾًَی، ٍؼةیاف، كرزقکاراف ك ٍغیؼاف در ٍٕرد چگِٕگی  ٍوایـة دیغگآٔام اؾضام ،1384،  ا م اٍؼمؼ، ؼ جّغِٕیؾ ا، ظاکی آلؼیّف

  .22-1 لم. 5كرزش، زًغ اكؿ، قَارة  ِكؼیة ؾًٕـ صؼکحی ك ِی،جٕؿؿة كرزش َٓگا

ّی ةؼ ٍغؿ ؿِؼكکٕاؿ )ٍعايؿة ٓا ٍتح ةؼرؿی کیمیث ظغٍات اٍاکُ كرزقی داِكگاق، 1392رٍضاِیاف ر، لؼزی ر، ظٕقّٕیؾ ؼ، داِف داِی ؾ، 

 .83 -65، ص 1، قَارق2(، ٍغیؼیث ك جٕؿؿْ كرزش، دكرقٍٕردم: داِكگاق گیالف

، ِوف داِكگاق ٓا در زٔاف در صاؿ جضٕؿ،  اكيیُ َٓایف داِكسٕیی زٔاِی قغف ك اهحناد، 1383ؾَاد زادق ـ، ةعحیارم ص، دؿ اِگیؽاف س، 

 ٍؼدادٍاق، کؼٍاِكاق، داِكگاق رازم.

Frenkl R, Attila S, Arcangelo C, 1996, Deprivation feelings, anxiety, and commitment to various forms of physical 

activity: A cross-sectional study on the Internet.Psychologia, 39, 223-230. 

 

Blake H, Stanulewicz N, Mcgill F, 2016, Predictors of physical activity and barriers to exercise in nursing and 

medical students,  Journal of Advanced Nursing, DOI:10.1111/jan.13181. 
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 ٌغگاه اروىیَةسرضی وضػیث ٌظارت، ارزیاةی و کٍحسل ةس ورزش ُيگاٌی دا

 3، ىِسان آذریان ضّضِاب2، فسُاد ٌظسی*1رةاب یراهلل زاده

 کارقّاس ارقغ ٍغیؼیث كرزقی ك ٍؼةی داِكگاق مّؿحی ؿّٔغ جتؼیؽ.-1

 داِكسٕم دکحؼم ٍغیؼیث كرزقی داِكگاق اركٍیْ -3ك2

E-mail: n_yadollahzade@yahoo.com  
 چکیره کّجاه

در ي  از لؼایّغٓام ٍغیؼیحی ِوف ةؼزـحْ ام در کَک ةْ جضون آغاؼ ك ٍإٍٔریث ٓام ؿازٍاف داردِؼاـ ٍغیؼیث ك ارزیاةی ةْ ؾّٕاف یکی 

ةؼرؿی ٓغؼ پژكٓف صاضؼ ایُ ِوف ةؼزـحْ جؼ اؿث.  ام در ةعف كرزشظنٕص جٕؿؿْ اٍاکُ ك جاؿیـات كرزقی ك ؿایؼ ةؼِاٍْ ٓام جٕؿؿْ

جضًیًی ك ركش گؼدآكرم  –ٍوعؿی ك از ِٕع جٕمیمی ةٕد. ایُ پژكٓف ركٍیْكضؿیث ِؼارت، ارزیاةی ك کّحؼؿ ةؼ كرزش َٓگاِی داِكگاق ا

ةؼ اؿاس  ةٕدق ك َِِْٕ جضوین اركٍیْزاٍؿْ آٍارم جضوین قاٍى کًیْ داِكسٕیاف، اؾضام ٓیئث ؾًَی ك کارکّاف داِكگاق اظالؾات ٍیغاِی ةٕد. 

ِمؼ داِكسٕیاف( کْ ةؼ اؿاس  245ِمؼ کارکّاف ك 125ؾًَی،  ِمؼ اؾضام ٓیئث110ةاقغ)ِمؼ ٍی 480َِِْٕ جضوین  ٍٕرگاف،-زغكؿ کؼزـی

( ةٕد کْ زٔث جؿییُ ركایی پؼؿكّاٍْ، از α/.;89ةا پایایی ) ٍضون ؿاظحْ پؼؿكّآٍْا، زَؽ آكرم دادق .ام اِحعاب قغِغگیؼم ظتوَِِْْٕ

ٓام پژكٓف ِكاف یالحْ اؿحمادق قغ. spss22ُ ِؼـ الؽار ٓا از آزٍٕف لؼیغٍُ ك َٓچّیةؼام جسؽیْ ك جضًیى دادقركایی ٍضحٕایی اؿحمادق قغ. 

ةاقغ ك ؾغـ ٓام كرزقی ٍیٓا ك ةؼِاٍْجؼیُ ٍاِؽ در ِؼارت ك ارزیاةی كرزش َٓگاِی داِكگاق اركٍیْ، ؾغـ کمایث ِاػؼاف در لؿايیثداد کْ ٌٍٔ

ی ٍغیؼاف، ؾغـ كزٕد لؼّٓگ ةازرؿی ك ؾغـ اؿحاِغاردؿازم اٍاکُ ٓا، ؾغـ كزٕد اةؽار ٍّاؿب ةؼام ایُ اٍؼ، ةی جٕزِٔؼارت ةؼ ِضٕق اِساـ ةؼِاٍْ

 َِایغ.ٓام كرزش َٓگاِی داِكگاق را ظًب ٍیكرزقی داِكگاق در اكيٕیث ٓام ةؿغم هؼار دارِغ کْ يؽكـ کّحؼؿ لؿايیث

 كرزش َٓگاِی، ِؼارت، ارزیاةی، کّحؼؿ، داِكگاق اركٍیْ واژگان کهیری:
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 ىلرىَ

ام از ایُ رؿايث را ةْ ؾٔغق دارد ك در ام ٍعؼح ٓـحّغ ك كرزش داِكگآی گٕقْٓا ةْ ؾّٕاف ٍؼاکؽ جٕؿؿْ ٍّاةؽ اِـاِی در ٓؼ زاٍؿْداِكگاق

ةْ ؾّٕاف  گآیكرزش داِك(. 1382جٕؿؿْ ك رقغ داِكگآیاف اؾٌ از داِكسٕیاف، اؿاجیغ ك کارکّاف داِكگاق ِوف ٍٕدؼم دارد) کٕزق چیاف، 

را در  گآیافٍضیط ك لؼمث ٍّاؿب، کًیْ داِك ٓام الزـ ك ایساددر پی آف اؿث کْ ةا لؼآٌ آكردف زٍیّْ ،ّغ جؿًیٌ ك جؼةیثةعكی از لؼآی

ٓایی ةؼام جوٕیث زـٌ َٓگاـ ةا پؼكرش ركح جاٍیُ آِاف، ةؼِاٍْ ٓام جمؼیضی ك رهاةحی ؿايٌ هؼار دٓغ ك ةا پاؿعگٕیی ةْ ِیازٓام اؿاؿیٍٕهؿیث

 ِؼارت ك کّحؼيیةْ چّیُ الؼادم ِیازٍّغ كزٕد ةاالظل كرزش َٓگاِی ٍعحًك  ةّاةؼایُ ارائْ ظغٍات كرزقی(. 1390َٓکاراف، )صَیغم ك  کّغ

جٕاف از جضویواجی کْ در ایُ زٍیّْ مٕرت گؼلحْ ٍی ةاقغ.ارزیاةی دهین از ٍیؽاف ٍٕلویث در ایُ زٍیّْ ٍیك ِیؽ  گآیٍكعل ةؼام كرزش داِك

-(، اقارق کؼد کْ در پژكٓكی ةْ ظؼاصی ٍغؿ ِؼارت ك ارزیاةی جؼةیث ةغِی ك كرزش لٕؽ ةؼِاٍْ داِكگاق1388ك کكحی دار) ةْ جضوین ظايب پٕر

ك ٓا پؼداظحّغ ك ةْ ایُ ِحیسْ رؿیغِغ کْ ارزیاةی كرزش داِكگآٔا ةا اؿحمادق از چک يیـث ٓا ك ٍغؿ ٓام اؿحاِغارد مٕرت گیؼد) ظايب پٕر 

( ظی پژكٓكی ةْ ارزیاةی كرزش داِكگآی ةا اؿحمادق از کارت اٍحیازم ٍحٕازف پؼداظحّغ 2008یُ جإِس ك َٓکاراف )َٓچّ (.1388کكحی دار، 

امالح ك ةْ ایُ ِحیسْ رؿیغِغ کْ كرزش داِكگآی از يضاظ جٕزْ ةْ ِیازٓام اؿحمادق کّّغگاف ك ِیؽ از يضاظ ٍايی دارام اقکاؿ ةٕدق ك ِیاز ةْ 

 (.2008 دارد)جإِس ك َٓکاراف،

گػرد اٍا ٓیچ گِْٕ ِؼارجی ةؼ لؼایّغٓام جٕؿؿْ كرزش داِكگآی ةْ مٕرت ٓا در کكٕر ٍا ٍیةا كزٕد ایّکْ ِیٌ هؼف از لؿايیث كرزقی داِكگاق

ـ دار ك ٓام ِؼآا، ِیاز ةْ ةؼِاٍْکَی مٕرت ِگؼلحْ اؿث. َٓچّیُ ةْ ٍّؼٕر آگآی از ادؼ ةعكی ك ةٔؼق كر ةٕدف كرزش َٓگاِی در داِكگاق

هاؾغق ٍّغ ِؼارت، کّحؼؿ ك ارزیاةی اؿث ةْ َٓیُ ٍّؼٕر در ایُ پژكٓف ةْ دِتاؿ جؿییُ كضؿیث ِؼارت ك کّحؼؿ ةؼ كرزش َٓگاِی داِكگاق 

اركٍیْ ٓـحیٌ جا ةحٕاِیٌ ةْ ایُ ؿٕاؿ پاؿط دٓیٌ کْ چْ ٍكکالت ك ٍضغكدیث ٓایی در ایُ صیعْ ِؼارت، کّحؼؿ ك ارزیاةی ةؼ كرزش َٓگاِی 

 ِكگاق اركٍیْ صاکٌ اؿث؟دا

داِكسٕیاف،  کًیْ جضوین قاٍى آٍارم زاٍؿْةاقغ. ركش گؼدآكرم اظالؾات ٍیغاِی اؿث. جضًیًی ٍی –ایُ پژكٓف از ِٕع جسؼةی روش جحلیق

ِمؼ 110قغ)ةاِمؼ ٍی 480َِِْٕ جضوین  ٍٕرگاف،-ةؼ اؿاس زغكؿ کؼزـی ةٕدق ك َِِْٕ جضوین اركٍیْاؾضام ٓیئث ؾًَی ك کارکّاف داِكگاق 

 پؼؿكّآٍْا، زَؽ آكرم دادق .ام اِحعاب قغِغگیؼم ظتوِْمؼ داِكسٕیاف( کْ ةؼ اؿاس َِِْٕ 245ِمؼ کارکّاف ك 125اؾضام ٓیئث ؾًَی، 

آزٍٕف ٓا از ةؼام جسؽیْ ك جضًیى دادققغ.  زٔث جؿییُ ركایی پؼؿكّاٍْ، از ركایی ٍضحٕایی اؿحمادقةٕد کْ ( α/.;89ةا پایایی ) ٍضون ؿاظحْ

 اؿحمادق قغ.  spss22لؼیغٍُ ك َٓچّیُ ِؼـ الؽار 

 ةاقغ:در كرزش َٓگاِی داِكگاق اركٍیْ ةغیُ قؼح ٍی  ِؼارت، ارزیاةی ك کّحؼؿٓام ةغؿث آٍغق ٍكکالت ٍٕزٕد در ةعف ةؼ اؿاس یالحْ ٌحایج

 ِی داِكگاقَٓگا ِؼارت، ارزیاةی ك کّحؼؿ در كرزش : ِحایر رجتْ ةّغم ٍٕاِؽ ٍٕزٕد در ةعف1زغكؿ 

 ٍیاِگیُ رجتْ    ٓادر ةعف ِؼارت، ارزیاةی ك کّحؼؿ ٍٕاِؽ ك ٍضغكدیث

 48/3 ؾغـ كزٕد اةؽار ٍّاؿب ةؼام ارزیاةی ؾًَکؼد ٍغیؼ جؼةیث ةغِی داِكگاق

 60/3 ؾغـ ِؼارت ك ارزیاةی ةؼ ِضٕق ازؼام ةؼِاٍْ ٓام كرزش َٓگاِی داِكگاق 

 40/3 ٓاؿث ك ِْ ٍچ گیؼم(ةغِی داِكگاق) کْ ةازرؿی ةیاف کاؿحیؾغـ كزٕد لؼّٓگ ةازرؿی در ادارق جؼةیث 

 76/3 ٓام كرزقی داِكگاق ؾغـ کمایث ِاػؼاف در صٕزق ِؼارت ةؼ ازؼام ةؼِاٍْ

 35/3 ؾغـ اؿحاِغارؿازم اٍاکُ ك جسٔیؽات ك ایـحگآٔام كرزقی داِكگاق

 42/3 اِكگاقةی جٕزٔی ٍغیؼاف ةْ ارزیاةی ك کّحؼؿ ٍؼةیاف ك ٍحعنناف كرزش د

 ةحخ و ٌحیجَ گیسی

ٓام ٓا ك ةؼِاٍْجؼیُ ٍاِؽ در ِؼارت ك ارزیاةی كرزش َٓگاِی داِكگاق اركٍیْ، ؾغـ کمایث ِاػؼاف در لؿايیثٌٍٔٓام ةغؿث آٍغق ةؼ اؿاس یالحْ

ٍغیؼاف، ؾغـ كزٕد لؼّٓگ ةازرؿی ك  ٓا، ؾغـ كزٕد اةؽار ٍّاؿب ةؼام ایُ اٍؼ، ةی جٕزٔیةاقغ ك ؾغـ ِؼارت ةؼ ِضٕق اِساـ ةؼِاٍْكرزقی ٍی
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-ٓام كرزش َٓگاِی داِكگاق را ظًب ٍیؾغـ اؿحاِغاردؿازم اٍاکُ كرزقی داِكگاق در اكيٕیث ٓام ةؿغم هؼار دارِغ کْ يؽكـ کّحؼؿ لؿايیث

( ك جإِس ك 1388حی دار)ٓام ظايب پٕر ك کكَِایغ، ضَُ ایّکْ ةؼ کیمیث ایُ کّحؼؿ ك ِؼارت ِیؽ ةایغ جاکیغ قٕد. ایُ ِحایر ةا یالحْ

 ( َٓعٕاِی دارد.2008َٓکاراف)

 ىٍاةع

، ظؼاصی ٍغؿ ِؼارت ك ارزیاةی جؼةیث ةغِی ك كرزش لٕؽ ةؼِاٍْ داِكگاق ٓا، پژكٓف در ؾًٕـ كرزقی، 1388ظايب پٕر ـ، کكحی دار ـ، 

 .32-13، مل 24قَارق

ق ٓام کكٕر از دیغگاق ٍـئٕيیُ اِسَُ ٓا، داِكسٕیاف ك ٍؼةیاف ، ارزیاةی ؾًَکؼد اِسَُ ٓام كرزقی ٍّحعب داِكگا1382کٕزق چیاف ق، 

 داِكگاق ٓام جٔؼاف ك ماصتّؼؼاف، قكَیُ َٓایف ًٍی جؼةیث ةغِی ك ؾًٕـ كرزقی، داِكگاق اممٔاف.

ايؿات ، ٍعكرزش داِكسٕیی زَٕٔرم اؿالٍی ایؼاف: چكَاِغاز ك رآتؼدٓام جٕؿؿْ، 1390صَیغم ـ،، ح اکتؼم یؽدم ع، ، ائیـ َیغمص

 .36-13، مل 12ٍغیؼیث كرزقی، قَارق

Thanos K, Andreas K, Panayiotis A, 2008, Applying  the  Balanced  Scorecard  Strategic Evaluation Method  to  a  

University  Athletic  Department, International Journal Sport Management ,vol 4, num2. Pp: 101-112. 
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جادیس ىریسیث زىان در غيهکسد ضازىاٌی کارکٍان ىػاوٌث جسةیث ةرٌی و ضالىث اداره کم آىّزش و پسورش اضحان 

 ُيران

 3، ىحير رىضاٌذاٌی2، حطیً  پّرضهعان زرٌری*1غهی ىّالیی 

 داِكسٕم کارقّاؿی ارقغ ٍغیؼیث رؿاِْ ٓام كرزقی، داِكگاق پیاـ ِٕر، كاصغ کؼج.1

 ر ٍغیؼیث كرزش، داِكگاق پیاـ ِٕر، كاصغ کؼج.اؿحادیا2

 . داِكسٕم کارقّاؿی ارقغ ٍغیؼیث رؿاِْ ٓام كرزقی، داِكگاق پیاـ ِٕر، كاصغ کؼج3

 چکیره:

ٓغؼ از ایُ پژكٓف، ةؼرؿی  جادیؼ ٍغیؼیث زٍاف در ؾًَکؼد ؿازٍاِی کارکّاف ٍؿاكِث جؼةیث ةغِی ك ؿالٍث ادارق کى إٍٓزش ك پؼكرش اؿحاف 

ِمؼ از ؿازٍاِی کارکّاف ٍؿاكِث جؼةیث ةغِی ك ؿالٍث ادارق کى  72َٓتـحگی ةٕد.  زاٍؿْ اٍارم پژكٓف را  -ٕد. ركش جضوین جٕمیمیَٓغاف ة

(. ك 1990ٓام اؿحاِغارد ٍغیؼیث زٍاف کالَُ ) پؼؿكّاٍْإٍٓزش ك پؼكرش اؿحاف َٓغاف جكکیى ٍی دّٓغ. ةْ ٍّؼٕر گؼدآكرم امالؾات از 

جُ از اؿاجیغ در صٕزق  10اؿحمادق گؼدیغ کْ ةْ ٍّؼٕر ركایی مٕرم ك ٍضحٕایی  پؼؿكّاٍْ ٓا از ِؼؼات ی ك گًغاؿَیث ؾًَکؼد ؿازٍاِی ٓؼؿ

ٓام  .ةغؿث آٍغ. ةْ ٍّؼٕر جسؽیْ ك جضًیى از ركش 88/0ك77/0ٍغیؼیث كرزش اؿحمادق قغ ك پایام ِیؽ ةا اؿحمادق از آيمام کؼكِتاخ ةْ جؼجیب 

ِضؼاؼ ٍؿیار ك زغاكؿ( ك اؿحّتاظی )ضؼیب َٓتـحگی پیؼؿٕف، رگؼؿیٕف ؿادق ك آزٍٕف جی جک َِِْٕ ام( ةا اؿحمادق آٍار جٕمیمی )ٍیاِگیُ، ا

اؿحمادق قغ. ِحایر پؽكٓف ِكاف داد، ةیُ ٍغیؼیث زٍاف  ةا ؾًَکؼد ؿازٍاِی راةعْ ٍؿّادار كزٕد دارد.  22از ِؼـ الؽار اس.پی.اس.اس ِـعْ 

 ز جقییؼات كاریاِؾ ٍحقیؼ ؾًَکؼد ؿازٍاِی را جتییُ ٍی کّغ.درمغ ا 61َٓچّیُ ٍغیؼیث زٍاف

 

 ٍغیؼیث زٍاف، ؾًَکؼد ؿازٍاِی، ٍؿاكِث جؼةیث ةغِی  واژگان کهیری:
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 ىلایطَ راةعَ ایيٍی فضاُای ورزعی ةا آضیب دیرگی داٌظ آىّزان 

 3  درضی دىیسچی ، ىِیً رحیيی2، رضّل ارعادی فسد 1زُسا ضپِسی 
 ٍغیؼیث كرزقی داِكگاق آزاد اؿالٍی كاصغ اردةیى داِكسٕم -1

 داِكسٕم ٍغیؼیث كرزقی داِكگاق آزاد اؿالٍی كاصغ اردةیى -2

 داِكسٕم ٍغیؼیث كرزقی داِكگاق آزاد اؿالٍی كاصغ اردةیى -3
E-mail: rasulershadifard@yahoo.com 

 چکیره

اف آؿیب دیغگی داِف إٍٓزاف ٍغارس قٔؼؿحاف اردةیى ةٕد. زاٍؿْ ٓغؼ پژكٓف صاضؼ ارجتاط ةیُ كضؿیث ایَّی لضآام كرزقی ةا ٍیؽ

گیؼم ظٕقْ ام جنادلی ةْ ؾّٕاف  ٍغرؿْ ةنٕرت َِِْٕ 182ٍغرؿْ ةٕد کْ جؿغاد  589آٍارم قاٍى کى ٍغارس قٔؼؿحاف اردةیى ةْ جؿغاد 

آكرم  ؼـ آؿیب دیغگی اؿحمادق قغ. پؾ از زَؽَِِْٕ آٍارم اِحعاب قغِغ. ةؼام زَؽ آكرم دادق ٓا از چک يیـث ایَّی لضآام كرزقی ك ل

دك ِكاف داد کْ ةیُ ایَّی ایُ  ٓا قغ. ِحایر آزٍٕف ظی ٓا، ةا اؿحمادق از ركقٔام آٍارم جٕمیمی ك اؿحّتاظی اهغاـ ةْ جسؽیْ ك جضًیى دادق دادق

ٓام ایَّی ك ؾٕاٍى دظیى در  ُ ٍٕيمْدارم كزٕد دارد. در ةؼرؿی ارجتاط ةی إٍٓزاف راةعْ ٍؿّی دیغگی داِف ٍغارس ك ٍیؽاف آؿیب

دیغگی، ِحایر ِكاف داد کْ از ةیُ پّر ٍٕيمْ ٍؼةٕط ةْ ایَّی لضآام كرزقی جّٔا دك ٍٕيمْ ایَّی زٍیُ كرزقی ك ایَّی صؼیَٔا ةا  آؿیب

ايعنٕص  ام ایَّی ٍغارس ؾًیٓ چْ ةیكحؼ جٕزْ زغم ةْ ٍٕيمْ إٍٓزاف ارجتاط ٍؿّی دار داقحّغ. ایُ اٍؼ ضؼكرت ٓؼ دیغگی داِف ٍیؽاف آؿیب

 دٓغ. دك ٍٕيمْ زٍیُ كرزقی ك صؼیَٔا را ةیف از پیف ِكاف ٍی

 :ایَّی، لضآام كرزقی، آؿیب دیغگیواژگان کهیری

 ىلرىَ 

ٍٕریؾ ك  .یاةغ. در جضویوات زیادم ةؼ جأدیؼ ٍذتث لؿايیث ةغِی اقارق قغق اؿث كرزش ك لؿايیث ةغِی ٓؼ ركز آَیث ةیكحؼم ٍی

ّیؾ ك یاِغ)ٍک گ ٍواالت ٍحؿغدم ةؼ آدار ٍّمی ؾغـ لؿايیحتغِی جأکیغ کؼدقك ( 2015، 2005ك َٓکاراف)14(ك دیكَاف1997َٓکاراف)

قٕد ك هاةًیث اِساـ جکايیك ركزاِْ زِغگی را  َٓچّیُ لؿايیث ةغِی ؿتب کآف اضعؼاب ك الـؼدگی ٍی(.2015گیّیؾ،  ، ٍک2004، 15گلٕئ

 .إٍٓزقی ِیؽ آَیث ةـؽایی داقحْ ك ادؼ ةـیار ٍذتحی ةؼ یادگیؼم دارد ٓام دٓغ. كرزش در ٍضیط الؽایف ٍی

ركز گـحؼش ٍییاةّغ. در ٍضیعٔام إٍٓزقگآی ٍاِّغ ٍغارس ك داِكگآٔا ِیؽ  ةْ ةاجٕزْ ةْ َٓیُ لٕایغ ٍٕرد اِحؼار، لؿايیحٔام كرزقی ركز

ٓاؿث کْ ٓؼ ؿايْ جؿغاد زیادم از  ِاپػیؼ ایُ ةؼِاٍْ پغیغة ازحّابجٕؿؿة كرزش ركِن دارد. ةا ایُ َْٓ، كهٕع صٕادث ٍعحًك ك ةؼكز ظعؼٓا، 

قٕد. ةْ  ٓام ؿازٍأِا ك ةاقگآٔام كرزقی الؽكدق ٍی قِٕغ ك ٍیًیاردٓا دالر ةؼ ٓؽیّْ كرزقکاراف ك جَاقاچیاف در ؿعش زٔاف ةا آِٔا ٍٕازْ ٍی

 (.1392، 16)لؼد لؿايیحٔام كرزش جمؼیضی جًوی قغق اؿثؾّٕاف یکی از ٍٕاِؽ صضٕر الؼاد در  ِضٕم کْ گآی در ِؽد ٍضوواف ةْ

 روش جحلیق 

اِساـ  یغاِیةٕدق ك ةْ مٕرت ٍ َٓتـحگی-یمیجٕم یواتركش پژكٓف از إِاع جضو یغگاقك از د مکارةؼد یواتپژكٓف از يضاظ ٓغؼ از جضو یُا

آكرم  آكرم قغ. زَؽ يیـث ك لؼـ ٍػکٕر زَؽ ظؼین چکٓا از  دادق. قغق اؿثاؿحمادق  چک يیـثاز  ٓا دادقةؼام زَؽ آكرم  ك در آفقغق 

                                                           
14

 Dishman et al 
15

 McGinnis & Foege 
16

Fried 



  

                                    مذیریت ي تروامٍ ریسی يرزضیمذیریت ي تروامٍ ریسی يرزضی

  

  
ٓا،ظی ٍؼازؿْ ةْ ایَّغارس ٍٕضٕع ك آغاؼ جضوین ةؼام ٍغیؼاف ك ٍؼةیاف جؼةیث  ٓا ِیؽ ةغیُ مٕرت ةٕد کْ ةؿغ از ٍكعل قغف َِِْٕ دادق

رائْ گؼدیغجا پاؿعگٕیی ك جکَیى ٓاك اظالؾات جٕزیٔی در راةعْ ةا ٍٕضٕع جضوین ا يیـث ةغِی ایُ ٍغارس جكؼیش ك ِضٕق جکَیى چک

ٓا را پؾ از جکَیى در ِؽد ظٕد ِگاق داقحْ جا زَؽ آكرم ِٔایی جٕؿط  يیـث ٓاةغكف اةٔاـ ةاقغ ك از ٍغیؼاف درظٕاؿث گؼدیغ کْ چک يیـث چک

پؼؿكّاٍْ ِاهل ك  10اد پؼؿكّاٍْ ك جؿغ 19ٓا َِٕد کْ ةا ریؽش  يیـث ٍضون اِساـ گیؼد. ٍضون ةا ٍؼازؿْ صضٕرم اهغاـ ةْ زَؽ آكرم چک

 ةاقغ. ٍٕرد ٍی153ٓا ك لؼٍٔام کاٍى، يیـث پؼؿكّاٍْ ةغؿث آٍغ. ةّاةؼایُ چک 153ٍعغكش، جؿغاد 

 ٌحایج

ةایغ ةیف از پیف ةْ ایَّی لضآام كرزقی ٍغارس اةحغایی جٕزْ قٕد چؼا کْ داِف إٍٓزاف درایُ ؿُ از زّب ك زٕش ةیكحؼم ةؼظٕردارِغ ك 

ؿاؿ  9جا  5( اؾالـ ٍی دارد کْ ظعؼات ك آؿیب ٓا ةیكحؼ ةْ ؿّیُ 2000دیغگی در آِٔا ةیكحؼ اؿث. َٓچّیُ پٕزِؽ )درِحیسْ اٍکاف آؿیب 

ٍؼةٕط ٍی قٕد کْ ایُ کٕدکاف ةیكحؼ در ٍؿؼض آؿیب ٓام ٍٕزٕد در ٍغارس هؼار دارِغ. ةؼام آزٍٕف راةعْ ةیُ كضؿیث ایَّی ٍغارس ك 

لؼاكاِی ك درمغ  1( Crosstabulationدك( اؿحمادق قغ. زغكؿ ٍحواظؽ ) آٍارم ٍؼةؽ کام )ظی إٍٓزاف از ركش دیغگی داِف ٍیؽاف آؿیب

 دٓغ. ٓام ٍحقیؼٓام كضؿیث ایَّی )ٍعًٕب ك ِاٍعًٕب( ِكاف ٍی إٍٓزاف ةؼصـب ردق دیغگی داِف كضؿیث آؿیب

 یت ایمىیَای متغیرَای يضع آمًزان ترحسة ردٌ دیذگی داوص فراياوی ي درصذ يضعیت آسیة  1جذيل 

 يضعیت ایمىی

 يضعیت آسیة

 زیاد کٌ

 درمغ لؼاكاِی درمغ لؼاكاِی

78/65 25 مطلًب  13 22/34  

78/54 63 وامطلًب  52 22/45  

 

 ةحخ و ةسرضی

إٍٓزاف دیغگی داِف کام ةؼام ةؼرؿی راةعْ كضؿیث ایَّی ةا آؿیب آزٍٕف ٍؼةؽ 2زغكؿ   

 
 درزْ آزادم ٍوغار

 ؿعش 

 ٍؿّی دارم

پیؼؿٕفٍؼةؽ کام   416/1  1 234/0  

ٍی ةاقغ  p=234/0ك ؿعش ٍؿّی دارم  416/1کام ةؼاةؼ ةا  ٍالصؼْ ٍی گؼدد کْ ٍیؽاف ٍؼةؽ 2ةؼ اؿاس اظالؾات ةغؿث آٍغق از زغكؿ قَارق 

ؼیٌ ةیُ ایَّی گیؼد ك ِحیسْ ٍی گی ةیكحؼ اؿث، ةّاةؼایُ لؼضیْ ممؼ جاییغ قغق ك لؼضیْ جضوین رد  لؼار ٍی 05/0ك چٕف ؿعش ٍؿّی دارم از 

 دار كزٕد ِغارد. إٍٓزاف راةعْ ٍؿّی دیغگی داِف لضآام كرزقی ٍغارس ك ٍیؽاف آؿیب
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. ایُ ؾاٍى غاردِراةعْ كزٕد  إٍٓزاف داِف یغگید بیآؿ ؽافیك ٍ ىیٍغارس قٔؼؿحاف اردة یكرزق ی داظى زٍیُ ك ؿعٕح لضآامَّیاةیُ 

دف زٍیُ، ؿّگؼیؽق ِتٕدف ؿعش زٍیُ، پـث ك ةًّغ ِتٕدف زٍیُ، ِنب ةٕدف ٍیًْ ٓام ٍٕاردم ٍاِّغ ماؼ ةٕدف زٍیُ، لاهغ درز ك قکاؼ ةٕ

 إٍٓزاف ةٕد.  دیغگی داِف دار آٍارم ةیُ ایُ ؾاٍى ك ٍیؽاف آؿیب ٓا ِكاِگؼ ؾغـ كزٕد راةعْ ٍؿّی داظى زٍیُ ك ... را قاٍى ٍی قٕد. یالحْ

 ىٍاةع 

اؿحاِغاردؿازل لٔؼؿث ةازةیّٖ )ؿیآْ كارؿٖ( ایَّٖ لضآال كرزقٖ (. 1393. )كردم، جوی ارهاٍی، قیؼازق ك ػٔیؼیاف، هاؿٌ ك اهلل -1

 .2-8، مل 4، قَارق لنًّاٍْ ةٔغاقث ك ایَّٖ کار. ٍغارس

ٓام پـؼاِْ دكيحی ك  (. ةؼرؿی ك ٍوایـْ اٍکاِات، ةٕدزْ ك ِیؼكم اِـاِی جؼةیث ةغِی در دةیؼؿحاف1377الحعارم، ؿیغزتؼئیى. ) -2

  کؼج. پایاف ِاٍْ کارقّاؿی ارقغ چاپ ِكغق، داِكگاق اممٔاف. فیؼاِحماؾی قٔؼؿحاف

 (. ٍتاِی صوٕؽ كرزقگاق. اِحكارات کَیحْ ًٍی ايَپیک.1374آهایی ِیا، صـیُ. ) -3

(. ةؼرؿی اٍکاِات كرزقی ك ٍّاةؽ اِـاِی ٍغارس ٍحٕؿعْ پـؼاِْ قٔؼؿحاف جايف ك قّاظث ٍكکالت ك جّگّآام 1379ةاليی، قیؼزاد. ) -4

 ِاٍْ کارقّاؿی ارقغ چاپ ِكغق، داِكگاق جٔؼاف. آف. پایاف

1- Abernethy, L., Mac Auley, D. (2003). “Impact of school sports injury”.(Short report).British Journal of 

Sports Medicine. 

2- Arriaza,R., Leyes,M.(2005). Injury profile in competitive karate:perspective analysis of three consecutive 

world karate championships.Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy: 13,603-607. 

3- Bahr, R. and Engebretsen, L. (2009). Handbook of Sports Medicine and Science:Sports Injury 

Prevention. Wiley & Sons, Ltd., Publication.  
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ٓغؼ پژكٓف صاضؼ ارجتاط ةیُ كضؿیث ایَّی زٍیُ كرزقی ةا ٍیؽاف آؿیب دیغگی داِف إٍٓزاف ٍغارس قٔؼؿحاف اردةیى ةٕد. زاٍؿْ آٍارم 

گیؼم ظٕقْ ام جنادلی ةْ ؾّٕاف َِِْٕ  ٍغرؿْ ةنٕرت َِِْٕ 182جؿغاد ٍغرؿْ ةٕد کْ  589قاٍى کى ٍغارس قٔؼؿحاف اردةیى ةْ جؿغاد 

ٓا،  آكرم دادق آٍارم اِحعاب قغِغ. ةؼام زَؽ آكرم دادق ٓا از چک يیـث ایَّی لضآام كرزقی ك لؼـ آؿیب دیغگی اؿحمادق قغ. پؾ از زَؽ

ٓام ایَّی ك  دك ِكاف داد کْ ةیُ ٍٕيمْ ٓا قغ. ِحایر آزٍٕف ظی ادقةا اؿحمادق از ركقٔام آٍارم جٕمیمی ك اؿحّتاظی اهغاـ ةْ جسؽیْ ك جضًیى د

دارم كزٕد دارد. ك ةا ٍیؽاف  دیغگی راةعْ ٍؿّی دیغگی، ِحایر ِكاف داد کْ ةیُ ایَّی زٍیُ كرزقی ك آؿیب ؾٕاٍى دظیى در آؿیب

ايعنٕص ٍٕيمْ  ٓام ایَّی ٍغارس ؾًی زغم ةْ ٍٕيمْ چْ ةیكحؼ جٕزْ إٍٓزاف ارجتاط ٍؿّی دار داقحّغ. ایُ اٍؼ ضؼكرت ٓؼ دیغگی داِف آؿیب

دٓغ چؼا کْ اگؼ ٍضغكدق زٍیُ ٓام كرزقی كقعل قٕد ك صغكد لؿايیث رؿَی ةا ظعٕط ؾالٍث  زٍیُ كرزقی كرا ةیف از پیف ِكاف ٍی

 آؿیب را ةْ صغاهى ٍَکُ ةؼؿاِغ . گػارم گؼدد ٍی جٕاِغ ٍیؽاف

 إٍٓزافزٍیُ كرزقی ، داِف ایَّی،  واژگان کهیری:
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 ىلرىَ

ٍیًیٕف یٕرك ةؼآكرد قغق اؿث. ازایُ رك ٓؽیّْ ٓال ٍايٖ ِاقٖ از آؿیب ٓال  150ةْ ظٕر کًٖ ٓؽیّْ ةیَْ آؿیب ٓال كرزقٖ ٍغارس ةیف از 

ٓا،  اقگاق(، َٓیكْ ٍـأيْ ؿاز اؿث ك ةاؾخ رِسف ٍغیؼاف ٍغارس ك ة2006كرزقلکْ ةْ ؾًى ٍعحًمٖ ایساد ٍٖ قِٕغ )ٍک ٓیٕ ك ِیکالس، 

ر ٍؼةیاف ك ةٕیژق كرزقکاراف ٍٖ قٕد ك َٓچّیُ ةْ ديیى ؾوب الحادف كرزقکاراف ازجَؼیُ ٓا،گاق صحٖ آِاف از لؿايیث ٓا ك كرزش هٔؼٍاِٖ کّا

دٓغ  إٍٓزاف در كرزقٔام ٍغارس رخ ٍی کّّغ کْ ِیَی از مغٍات داِف (ةیاف ٍی2003آةؼِحی ك ٍک اكيی )  (.2008ٍٖ کكّغ )آریازا ك يییؾ، 

درمغ كايغیُ ظتوات اهحنادم  94(. در پیَایكی در اؿحؼايیا 1386ك ؾاٍى ٍَٔی ةؼام هعؽ راةعة آِٔا ةا كرزش ةٕدق اؿث )لارؿی ك َٓکاراف، 

اِغ کْ ایَّی، ٍَٔحؼیُ ؾًث اِحعاب ٍکاف ةازم ةؼام  ازحَاؾی ٍعحًك ًٍتٕرف، درةارة ٍکاف ةازم لؼزِغاِكاف ك ؾًث اِحعاب آف گمحْ

ِكاف ةٕدق اؿث. در اٍاکُ ةیؼكف از ٍّؽؿ، ؾٕاًٍی ٍاِّغ صضٕر ةیگاِگاف، رلحٕآٍغ الؼاد قؼكر ك جؼدد ِادرؿث ظٕدركٓا ك ٍٕجٕرٓا از لؼزِغا

ةؼكز چّیُ صٕاددی ِْ جّٔا ةْ يضاظ اِـاِی ك اظالهی ديعؼاش اؿث، ةًکْ ؿتب جؼس  ٍَٔحؼیُ ٍٕاِؽ لضآام ٍّاؿب ةؼام ةازم کٕدکاف اؿث. 

ٓام ٍـئٕيیث صوٕهی ةؼام ٍغیؼاف ك ٍؼةیاف كرزش را  قٕد. َٓچّیُ زٍیُ كايغیُ آِٔا( ك ٍَاِؿث از ٍكارکث آِٔا در كرزقٔا ٍیزٕاِاف )یا 

 (. 1374ِیا،  لؼآٌ ٍیـازد ك صحی ٍَکُ اؿث ةْ ٍضکٍٕیث آِٔا در ٍضاکٌ هضایی ٍّسؼ قٕد )آهایی

 روش جحلیق

َٓتـحگی ةٕدق ك ةْ مٕرت ٍیغاِی اِساـ -ز دیغگاق ركش پژكٓف از إِاع جضویوات جٕمیمیایُ پژكٓف از يضاظ ٓغؼ از جضویوات کارةؼدم ك ا

ٓا از چک يیـث اؿحمادق قغق اؿث. زاٍؿْ آٍارم ایُ پژكٓف را کًیْ ٍغارس دكيحی ك فیؼ دكيحی ِاصیْ یک  قغق ك در آف ةؼام زَؽ آكرم دادق

ٍغرؿْ  265گیؼم کٕکؼاف ةؼاةؼ  َِِْٕ آٍارم ةا جٕزْ ةْ لؼٍٕؿ ٍَِِْٕغرؿْ(. صسٌ  589دّٓغ ) ك دك قٔؼؿحاف اردةیى  جكکیى ٍی

ٓا ٍكعل قغ کْ ةؼظی از كاصغٓام إٍٓزقی ةؼام دك یا ؿْ ٍوعؽ  آكرم دادق ةاقغ.الزـ ةْ ذکؼ اؿث کْ در ٍؼازؿْ ةْ ایُ ٍغارس ةؼام زَؽ ٍی

آكرم  ٓا صػؼ ك جّٔا ٍغارؿی ةؼام زَؽ ،ایُ ٍغارس از يیـث َِِْٕگیؼِغ. ةْ ٍّؼٕر زًٕگیؼم از اظحالط آٍارم ك ٍغرؿْ ٍٕرد اؿحمادق هؼار ٍی

يیـحٔا  ٍٕرد گؼدیغ ك چک 182زّـیحی ةٕدِغ. ایُ اٍؼ ةاؾخ کآف جؿغاد َِِْٕ ٍعايؿْ ةْ  ٍوعؿی ك جک ٓا ٍغِؼؼ هؼار گؼلحّغ کْ جک دادق

  ام جنادلی جٕزیؽ قغ. ةنٕرت ظٕقْ

 ٌحایج

ِعٕر کْ در ةاال ذکؼ قغ جؿغاد آؿیتٔام كرزقی اجماؽ الحادق در ٍغارس ٍٕرد ٍعايؿْ در یکـاؿ در ةضخ آؿیتٔام كرزقی ایُ ٍغارس َٓا

جٕزیؽ پؼاکّغگی آؿیتٔام كرزقی در ٍغارس ٍٕرد ٍعايؿْ را ةْ جمکیک ؾاٍى دظیى در 7-4گػقحْ ٍؿیار جضًیًٔام آٍارم هؼار گؼلث. زغكؿ 

 دٓغ.  آؿیب ِكاف ٍی

داظى زٍیُ ك  ٓام ٍحقیؼٓام كضؿیث ایَّی إٍٓزاف ةؼصـب ردق دیغگی داِف ی ك درمغ كضؿیث آؿیبلؼاكاِ 1زغكؿ ٍحواظؽ :   1 جذيل

  دٓغ. ؿعٕح )ٍعًٕب ك ِاٍعًٕب( ِكاف ٍی

  كضؿیث ایَّی

  كضؿیث آؿیب

  زیاد  کٌ

  درمغ  لؼاكاِی  درمغ  لؼاكاِی
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  0/42  21  58./  29  ٍعًٕب

  4/47  45  6/52  50  ِاٍعًٕب

ك ؿعش  195/0، ةؼاةؼ ةا 1دك اِساـ قغق ٍالصؼْ ٍی گؼدد کْ ٍیؽاف ٍؼةؽ کام ٍؼةٕظْ ةا درزْ آزادم  ةغؿث آٍغق در ك ٍعاةن آزٍٕف ظیِحایر 

قٕد. ةؿتارت ةٔحؼ ِحیسْ ایُ آزٍٕف  ةاقغ ایُ لؼضیْ جاییغ ٍی ٍی 05/0ةیكحؼ از  pةاقغ ك ةا جٕزْ ةْ ایّکْ ٍوغار  ٍی =659/0pٍؿّی دارم

 دارم كزٕد ِغارد. دیغگی راةعْ ٍؿّی کْ ةیُ ایَّی زٍیُ كرزقی ك آؿیبِكاف داد 

 ةحخ و ةسرضی

درمغ از ٍغارس قٔؼؿحاف ٓام اؿحاف جٔؼاف کْ دارام ؿايُ یا اجاؽ كرزش ٓـحّغ از زّؾ  76/ 8ِٕع پٕقف کك اجاؽ یا ؿايُ كرزش صغكد 

غف ةؼام داِف إٍٓزاف در صیُ لؿايیث ٓام كرزقی كزٕد دارد. ةؿالكق ٍٕزائیک ةٕدق کْ اٍکاف ؿؼظٕردف ك الحادف ك ةْ دِتاؿ آف آؿیب دی

لؿايیث در ركم ؿعضی کْ از ٍٕزائیک پٕقاِغق قغق ةاؾخ ایساد ؿؼكمغا ك ةًّغ قغف گؼد ك ظاؾ قغق کْ ٍی جٕاِغ ٍكکالت زیادم را ةؼام 

الصؼْ ام از آؿیب ٓا ةْ ؾًث الحادف ك زٍیُ ظٕردف ( ِكاف داد کْ درمغ ِـتحان هاةى 1380ٍداِف إٍٓزاف لؼآٌ آكرد. ِحایر فمٕرم )

( ةاالجؼیُ ضؼیب ایَّی را در ةیُ ؾٕاٍى ایَّی لضآام كرزقی دارد ك آف را صغ 1386كرزقکاراف اؿث.ضَُ ایّکْ ایُ ؾاٍى درجضوین لارؿی )

دار آف ةا  ؼفٌ ؾغـ كزٕد راةعْ ٍؿّیٍعًٕب اؾالـ کؼدق اؿث. ةْ ٓؼصاؿ ةا جٕزْ ةْ پاییُ ةٕدف ایَّی داظى زٍیُ در ایُ جضویوؿًی

رؿغ کْ ایُ ؾاٍى ةعٕر ةايوٕق ٍی جٕاِغ آةـحُ آؿیب ٓا ك مغٍاجی ةؼام داِف  إٍٓزاف ك ِحایر جضویوات هتًی ةْ ِؼؼ ٍی دیغگی داِف آؿیب

رؿغ ؾٕاٍى دیگؼم كزٕد  زاف ةّؼؼ ٍیإٍٓ دیغگی داِف دار ایُ ٍٕيمْ ایَّی ةا آؿیب إٍٓزاف ك كرزقکاراف قٕد. در راةعْ ةا ؾغـ كزٕد راةعْ ٍؿّی

جٕاف ةْ ؾغـ جٕزْ ةؼظی از ٍؼةیاف  إٍٓزاف ِوف ةازم کّّغ. از زًَْ ایُ ٍٕارد ٍی دیغگی داِف جٕاِّغ در کّار ایَّی زٍیُ در آؿیب دارِغ کْ ٍی

دٓغ کْ  ق از ایُ ٍغارس ِیؽ ِكاف ٍیإٍٓزاف هتى از جَؼیّات كرزقی اقارق َِٕد. ةؿالكق اظالؾات ةغؿث آٍغ كرزش ٍغارس ةْ گؼـ کؼدف داِف

دیغگی  قٕد ٍیؽاف آؿیب ؾًیؼفٌ پاییُ ةٕدف ایَّی زٍیُ ایُ ٍغارس ةا جٕزْ ةْ ایّکْ در ةـیارم از زِگٔام كرزش لؿايیث ظامی اِساـ َِی

ى ةاال ةٕدف صسٌ جَؼیّات یاةغ. ةايؿکؾ ٍغارؿی كزٕد دارِغ کْ ایَّی زٍیُ در آِٔا ٍعًٕب اؿث در صايیکْ ةغيی ٌٓ ةْ جتؽ آف کآف ٍی

 دیغگی ِیؽ در آِٔا ةاال اؿث.  كرزقی در ایُ ٍغارس آٍار آؿیب
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إٍٓزاف ٍغارس رآَّایی قٔؼؿحاف قیؼاز، ٍسًْ  (. ةؼرؿی ةؼكز ؾًى صٕادث در داِف1385اٍیؼزادق، لؼیغ ك ظتاظتایی، ؿیغصَیغرضا. ) -1 

  .1قَارق  14داِكگاق ؾًٕـ پؽقکی کؼٍاف، دكرق 

(. ةؼرؿی اٍکاِات كرزقی ك ٍّاةؽ اِـاِی ٍغارس ٍحٕؿعْ پـؼاِْ قٔؼؿحاف جايف ك قّاظث ٍكکالت ك جّگّآام آف. 1379ةاليی، قیؼزاد. ) -2

  پایاف ِاٍْ کارقّاؿی ارقغ چاپ ِكغق، داِكگاق جٔؼاف.

(. جٕمیك ك ٍوایـْ ٍغیؼیث ایَّی در 1387صَُ. )صـّی، اؿغاهلل )ٍتیُ( ك َٓحی ِژاد، ٍٔؼؾًی ك ِٕرةعف، ٍٕٔش ك ٍٔغم پٕر، ؾتغايؼ -3

  .8کالس ٓام جؼةیث ةغِی ٍغارس دكرق رآَّایی قٔؼ إٓاز. پژكٓف ِاٍْ ؾًٕـ كرزقی، قَارق 
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-32، مل 2جؼةیث ةغِی ٍغارس پـؼاِْ ٍوعؽ رآَّایی ك ٍحٕؿعْ قٔؼ اركٍیْ. پژكٓف در ؾًٕـ زیـحی ك لؿًیث ةغِی، قَارق ؿاؾات درس 

22 . 

  قّاؿی كرزقی. اِحكارات صحَی. چاپ قكٌ. كیؼایف دكـ. (. آؿیب1393ٍضَغ ) صـیّی، ؿیغ -5
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 چکیره

 از صاضؼ پژكٓف. ةٕد ىیاردة قٔؼ( ٍّؼٕرق  چّغ مؿائّا)  غقیؿؼپٕق یكرزق  مؿائّا ةٔغاقث ك  یَّیا ثیكضؿ یةؼرؿ پژكٓف، ُیا  ٓغؼ

. قغ اِساـ یكرزق اٍاکُ در ٍضون مصضٕر م ٍكآغق ك پؼؿكّاٍْ نیظؼ از کْ ةٕد یكیَایپ ػ یمیجٕم ركش ِؼؼ از ك مکارةؼد ٓغؼ، ِؼؼ

 اؿحاف زٕاِاف ك كرزش کى م ادارق آٍار اؿاس ةؼ آِٔا جؿغاد کْ ةٕد ىیاردة قٔؼ یزقكر اٍاکُ مْ یکً  قاٍى نیجضو ُیا مآٍار َِِْٕ ك  زاٍؿْ

 در کْ. قغ اؿحمادق ؿاظحْ  ٍضون ـثیي چک از صاضؼ نیجضو اظالؾات مآكر زَؽ مةؼا. ةٕد غقیؿؼپٕق ؿايُ 68 ،(1394) ؿاؿ در ىیاردة

 ؿکٕٓا، ك افیجَاقاچ گاقیزا ،یكرزق يٕازـ ك ؽاتیجسٔ ـات،یأؿج ك ؿاظحَاف ،یةٔغاقح اٍکاِات ةعف 6 هايب در ؿٕاؿ 81 قاٍى ٍسَٕع

  زٔث قغ ةؼرؿی یكرزق ثیؼیٍغ ٍحعنل اؿاجیغ جٕؿط ٍضحٕایی ك مٕرم ركایی. ةٕد ُیزٍ ظعٕط ك ٓا ٌیصؼ یَّیا ك ُیزٍ اةؿاد ك یظؼاص

 . قغ اؿحمادق یمیجٕم آٍار مٓا  ركش از  ٓا دادق ىیجضً  ك ْیجسؽ

 ؼیؿا ةْ ِتـث مةٔحؼ طیقؼا مدارا ،(درمغ 71/91) افیجَاقاچ گاقیزا ك ٓا پٕقف ؿکٕٓا، ُیاِگیٍ ظٕر ةْ کْ داد ِكاف نیجضو مٓا الحْی

 قكٔا پٕ ك ـاتیجاؿ ،( درمغ 07/78) ظعٕط ك َٔایصؼ ،(درمغ 82) ُیزٍ اةؿاد ك یظؼاص ،( درمغ23/90) ؽاتیجسٔ ُیَٓچّ ةٕدِغ ٓا ٍٕيمْ

 نیجضو  مٓا الحْی ٍسَٕع در. داقحّغ هؼار مةؿغ مٓا  ردق در یَّیا ِؼؼ از ،( درمغ88/58) ةٔغاقث مٓا  ٍٕيمْ ك(  درمغ14/76) يٕازـ ك

 .ٓـحّغ یٍّاؿت ثیكضؿ مدارا ٍٕزٕد مٓا  اؿحاِغارد ةْ ِتـث ىیاردة قٔؼ یكرزق اٍاکُ کْ داد ِكاف

 

  یةٔغاقح يٕازـ ك ؽاتیجسٔ ،یكرزق اٍاکُ ،یَّیا  واژگان کهیری:
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 دساضان جٍّةی آىّزش و پسورش  یةرٌ یثجسة یساندر دة یىٍاةع اٌطاٌ یسیثةا ىر یراةعَ فسٍُگ ضازىاٌ یةسرض

 4، حجث انَ ضیاوعی3، حطیً ضاکی2، حيیر ٌجاری*1صریلَ حجحی

ٍؼةی داِكگاق پیاـ ِٕر، جٔؼاف، ایؼاف. -1  

، ایؼاف.لؼدكسداِكسٕم داِكگاق پیاـ ِٕر،  -2  

ی ك ؾًٕـ كرزقی، داِكگاق ةٕؾًی ؿیّا، َٓغاف، ایؼاف.ةغِ ثیجؼةغ لیؽیٕيٕژم كرزقی، داِكکغق کارقّاس ارق -3  

ی ك ؾًٕـ كرزقی، جٔؼاف، ایؼاف.ةغِ ثیجؼةم كرزقی، پژكٓكکغق ظب كرزقی، پژكٓكگاق ٕيٕژیؽیلداِكسٕم دکحؼام جعننی  -4  

Email: sedigheh_hojaty@yahoo.com 

 

 کّجاه چکیره

پژكٓف صاضؼ ةْ ةؼرؿی راةعْ لؼّٓگ ؿازٍاِی ةا ٍغیؼیث ٍّاةؽ اِـاِی در دةیؼاف جؼةیث ةغِی ادارق إٍٓزش ك پؼكرش ظؼاؿاف زّٕةی ٍی 

 یؼافاز دةِمؼ 45جؿغاد کًیْ کارکّاف ادارق إٍٓزش ك پؼكرش در ظؼاؿاف زّٕةی ٍی ةاقغ کْ زاٍؿْ ٍٕرد ِؼؼ پژكٓف صاضؼ ٍحكکى از پؼدازد. 

ِمؼ، آیـک  14ِمؼ،ةكؼكیْ  7ِمؼ ، ؿْ هًؿْ  9 ِمؼ، ةیؼصّغ 8قٔؼؿحاف لؼدكس ظؼاؿاف زّٕةی کْ ةْ جؼجیب  ادارق إٍٓزش ك پؼكرش یةغِ یثجؼة

ی ٍّاةؽ اِـاِ یؼیثٍغیـٕف ك دِ یلؼّٓگ ؿازٍاِِمؼ  ةؿّٕاف َِِْٕ اِحعاب قغِغ. زٔث گؼدآكرم اظالؾات از پؼؿكّاٍْ ٓام  5ِمؼ ك ؿؼایاف  2

ةیُ ٍٕرد جسؽیْ ك جضًیى هؼار گؼلث. ِحایر پژكٓف صاکی از ایُ اؿث کْ  spssاؿحمادق قغ. ك اظالؾات پؾ از گؼدآكرم جٕؿط ِؼـ الؽار 

غیؼیث ٍّاةؽ لؼّٓگ ؿازٍاِی ك ٍغیؼیث ٍّاةؽ اِـاِی در ادارق إٍٓزش ك پؼكرش راةعْ ٍذتث كزٕد دارد ك ةا الؽایف لؼّٓگ ؿازٍاِی َِؼق کى ٍ

 اِـاِی الؽایف ك ةا کآف لؼّٓگ ؿازٍاِی َِؼق کى ٍغیؼیث ٍّاةؽ اِـاِی کآف ٍی یاةغ. 

 .لؼّٓگ ؿازٍاِی، ٍغیؼیث ٍّاةؽ اِـاِی، لؼّٓگ ؿازٍاِی دِیـٕف، إٍٓزش ك پؼكرش: واژگان کهیری
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 چکیره ةهٍر

 ىلرىَ

ؾاٍى  لؼّٓگةضخ  ك ٍّاةؽ اِـاِی اؿث زام ةْك ؾًَکؼد ٍغیؼیث ارقغ ِحیسْ جؼکیب مضیش ك ؾّٕاف رکُ امًی ازحَاؾات ٓـحّغ  ٓا ةْ ؿازٍاف

ؿیـحَی از  ؿازٍاِی لؼّٓگ. (1383)ماِؿی،  گػارد ةاقغ ك ةؼ ؾًَکؼد ٍغیؼیث جأدیؼ ٍی ٍغیؼیحی ٍی ٓام ركیْ کّّغق جؿییٍَُٔی اؿث کْ 

ٓا از یکغیگؼ  ام کْ ایُ كیژگی ٍٕزب جمکیک ؿازٍاف گِْٕ كازغ آف ٓـحّغ، ةْاؿحّتاط یا ِؼاـ ٍؿّایی ٍكحؼکی اؿث کْ اؾضام یک ؿازٍاف 

ؿازٍاِی  گػارد، لؼّٓگ ؿازٍاِی ةؼ جَاـ اةؿاد ؿازٍاف ٍی (. يؽكـ جٕزْ ةْ لؼّٓگ ةْ ؾًث جأدیؼم کْ لؼّٓگ1383آهازاِی ك کسٕرم، قٕد. ) ٍی

(. يػا 1993 ،آرٍـحؼاِگجٕاف ةايوٕق ةْ ظاظؼ جأدیؼم اؿث کْ لؼّٓگ ةؼ رلحار دارد )جٕاِغ ؿازٍاف را ةْ زًٕ راِغ ك یا از صؼکث ةازدارد ك ایُ  ٍی

ةّاةؼایُ در ایُ ٍعايؿْ ؿؿی قغق ٓایَاف را ٍعايؿْ کّیٌ ةایغ ةْ ةؼرؿی لؼّٓگ ةپؼدازیٌ.  اگؼ ةعٕآیٌ ؾًى ٍٕلویث ك ؾغـ ٍٕلویث ؿازٍاف

 ؾّٕاف یکی از لاکحٕرٓام ٌٍٔ ٓؼ ؿازٍاِی پؼداظحْ قٕد. اِـاِی ةْؿازٍاِی ةؼ ركم ٍغیؼیث ٍّاةؽ  اؿث ةْ ةؼرؿی جأدیؼ لؼّٓگ

 

 روش جحلیق

ٓام  مٕرت جنادلی اِحعاب قغِغ ك ؿپؾ پؼؿكّاٍْ كپؼكرش ظؼاؿاف زّٕةی ةْ م ادارق إٍٓزش ؿايْ 30-50ةغِی  از دةیؼاف جؼةیث ِمؼ 45جؿغاد 

ٓام ةّیادیُ، جٕالن، اِـساـ ك  ٓا، ارزش م هاةًیث گؼایی، جٕؿؿْ م، جیٌیـٕف )دارام دكازدق ةؿغ: جٕاَِّغؿازؿازٍاِی دِ پؼؿكّاٍْ لؼّٓگ

ی )دارام ٍّاةؽ اِـاِ یؼیثٍغاِغاز( ك  ٍغارم، یادگیؼم ؿازٍاِی، ِیث ك زٔث اؿحؼاجژیک، آغاؼ ك ٍوامغ، چكٌ َٓآّگی، ایساد جقییؼ، ٍكحؼم

ّاةؽ اِـاِی، ِگٔغارم ٍّاةؽ اِـاِی( جٕؿط آِاف جکَیى گؼدیغ )مادهی، کارگیؼم ٍّاةؽ اِـاِی، ةٔـازم ٍ چٔار ةؿغ: زػب ِیؼكم اِـاِی، ةْ

 اِساـ قغ. 18ِـعْ  SPSSالؽار  ی پیؼؿٕف ك ةا اؿحمادق از ِؼـَٓتـحگ یبضؼك جٕؿط آٍار اؿحّتاظی  ٓا در (. ؿپؾ جضًیى دادق1391

 ٌحایج

کارگیؼم ٍّاةؽ اِـاِی،  ٍّاةؽ اِـاِی، زػب ِیؼكم اِـاِی، ةْ ؿازٍاِی ةا َِؼات ٍغیؼیث ٓام ایُ پژكٓف ِكاف داد کْ َِؼات لؼّٓگ یالحْ

 (.1( )زغكؿ p<05/0دارم دارد ) دارم ٍّاةؽ اِـاِی َٓتـحگی ٍؿّی ةٔـازم ٍّاةؽ اِـاِی، ك ِگْ

 

 پژكٓف ك ِحایر آٍارم ٓام ٍٕرد ( یالح1ْزغكؿ )

 ؿازٍاِی لؼّٓگ   

 pٍوغار  rٍوغار  اِضؼاؼ اؿحاِغارد ٍیاِگیُ 

 - - 17/18 77/189 ؿازٍاِی م کى لؼّٓگ َِؼق

م کى ٍغیؼیث ٍّاةؽ  َِؼق

 اِـاِی
11/90 13/17 

**43/0 01/0>p 

 p<05/0 30/0* 05/3 57/12 م زػب ِیؼكم اِـاِی ٍؤيمْ

کارگیؼم ٍّاةؽ  م ةْ ٍؤيمْ

 اِـاِی
24/13 45/3 

*31/0 05/0>p 

 p<05/0 37/0* 27/7 28/33 م ةٔـازم ٍّاةؽ اِـاِی ٍؤيمْ

دارم ٍّاةؽ  م ِگْ ؤيمٍْ

 اِـاِی
31 8/7 

*35/0 05/0>p 

 گیسی ٌحیجَةحخ و 

رك  ؿازٍاِی جأدیؼ ٍذتحی ةؼ ؾًَکؼد ؿازٍاف دارد. ازایُ قٕد. لؼّٓگ ؾّٕاف یک زؽء ٌٍٔ در پیکؼق یک ؿازٍاف ٍضـٕب ٍی ؿازٍاِی ةْ لؼّٓگ

ؿازٍاِی اززًَْ ٍتاصخ  . ٍعايؿْ لؼّٓگ(1393ؿاٍاِی، کؼٍی،  )ةاةائیاف، ؿازٍاِی ٍّاؿب اؿث قؼط ٍٕلویث در ٓؼ ؿازٍاف داقحُ لؼّٓگ
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ٓایی  کّغ. ٍضوواف ؾویغق دارِغ کْ الؽایف جّٕع لؼّٓگی، چايف ٍَٔی اؿث کْ اٍؼكزق ةعف ٍَٔی از جٕزْ ماصب ِؼؼات را ةْ ظٕد زًب ٍی

ٓا  زغیغ ةؼام ٍغیؼیث ِیؼكم اِـاِی اؿحمادق کّّغ. ؿازٍافؿازد جا از رآتؼدٓام  ٓا را ٍستٕر ٍی کّغ ك ةـیارم از آف را ةؼام ؿازٍاف ایساد ٍی

ٓام اظیؼ لؼّٓگ ٍٕزٕد در ةیُ  ةّاةؼایُ در ؿاؿ ؛ٓام رآتؼدم ٍؤدؼ ٍغیؼیث ٍّاةؽ اِـاِی هاةًیث کارکّاف را الؽایف دّٓغ جٕاِّغ از راق ركیْ ٍی

 (.1983ؼیچ، )ٓیؼش ك اؿَیکارکّاف ؿازٍاف ٍٕردجٕزْ ةـیارم از ٍضوواف هؼار گؼلحْ اؿث 

كیژق در هًَؼك ك ةايّغگی ؿازٍاِی ك رلحار  جازگی در داِف ٍغیؼیث ك ةْ ام دراز دارد كيی ٍٕضٕؾی اؿث کْ ةْ ؿازٍاِی ةاآِکْ پیكیّْ لؼّٓگ

گؼدد )قکارم،  كرم ؿازٍاف ٍضـٕب ٍی جؼیُ ؾٕاٍى ٍؤدؼ در ةٔؼق ؾّٕاف یکی از ٌٍٔ جٕاِغ ةْ ؿازٍاِی راق یالحْ اؿث ك اگؼ ةْ آف جٕزْ قٕد ٍی

1381). 

كپؼكرش راةعْ ٍذتث كزٕد دارد ك ةا الؽایف  ؿازٍاِی ك ٍغیؼیث ٍّاةؽ اِـاِی در ادارق إٍٓزش ِحایر پژكٓف صاکی از ایُ اؿث کْ ةیُ لؼّٓگ

 اةغ.ی ؿازٍاِی َِؼق کى ٍغیؼیث ٍّاةؽ اِـاِی کآف ٍی ؿازٍاِی َِؼق کى ٍغیؼیث ٍّاةؽ اِـاِی الؽایف ك ةا کآف لؼّٓگ لؼّٓگ

 ىٍاةع

 .153 -154، ٍغیؼیث رلحار ؿازٍاِی، ٍمآیٌ ِؼؼیات ك کارةؼدٓا، چايٕس، داِكگاق آزاد ص 1383آهازاِی، صـیّؿًی، کسٕرم، داككد،  .1

ٍإٍٔریحی  ٓام قعنیحی ةا ؾًَکؼد ققًی کارکّاف رؿحْ ٓامی ةؼرؿی راةعة كیژگ( . 1393، ذةیش ايْ )یکؼٍ ؛یٕؿكی، ؿاٍاِ ی؛ؾً، ةاةائیاف .2

 . 37قَارق ، ؿاؿ ٌِٔ، جؼكیسی-ِكؼیة ؾًَی، لنًّاٍْ ٍّاةؽ اِـاِی ِازا، ِازا

 رؿايْ دکحؼم.« ةؼرؿی راةعْ لؼّٓگ ؿازٍاِی ك ادؼ ةعكی کـب رٓتؼم اؿحاف ظؼاؿاف»، 1381قکارم، فالٍؿتاس،  .3

اٍة کارقّاؿی ارقغ، داِكگاق ؾًٕـ جٔؼاف ةؽرگ. پایاف ِ رإٓر ؼافیةا ؾًَکؼد ٍغ ساِییراةعة ٕٓش ٓ یةؼرؿ. ( 1391) ٍضَغمادؽ، یماده .4

 اِحؼاٍی اٍیُ. 

 . 145قَارق ، ؿاؿ ٓسغٌٓ، ٍآّاٍْ جغةیؼ، ٍغیؼیث ٍّاةؽ اِـاِی در ؾؼمْ زٔاِی( . 1383) ٍٔغم، ماِؿی .5

6. Armstrong, M. 1993. A handbook of personnel management practice. 4th ed. London: Kogan Page . 

7. Hirsh and smircich, L(1983) Leadership: The management of meaning. Journal of Applied Behavioral 

science.114-112 
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 جحهیم ٌلظ رضاٌَ در جّضػَ ورزش ةاٌّان

 ، 2، رضّل ارعادی فسد1ىِریَ عیذی ىّضی
 داِكسٕم دکحؼام زاٍؿْ قّاؿی كرزقی داِكگاق آزاد اؿالٍی كاصغ جٔؼاف زّٕب -1

 داِكسٕم دکحؼام ٍغیؼیث كرزقی داِكگاق آزاد اؿالٍی كاصغ اردةیى -2
E-mail: m.sheykhimosa@gmail.com 

 چکیره

درمغ از الؼاد زاٍؿْ صاضؼ را زِاف جكکیى ٍی دّٓغ کْ ِیاز دارِغ ةْ كرزش گؼایف پیغا کؼدق ك در زِغگی ركزٍؼق ةْ كرزش ةپؼدازِغ  50هؼیب 

گؼم ايگٕ ٓام رایر اِؿکاس اظتار ك پعف ةؼِاٍْ ٓام كرزقی زِاف در زٔث صى ایُ ٍؿضالت کارؿاز ظٕآغ .ةؼرؿی ك در مٕرت يؽكـ ةازِ

ز ةٕد.كرزش ِْ جّٔا اؾحَاد ةْ ِمؾ را در لؼد جوٕیث ٍی کّغ ةًکْ ِگؼش زاٍؿْ را ِـتث ةْ زِاف دگؼگٕف ٍی ؿازد . ِگؼقی کْ جا چّغم پیف ا

ؼض ٍی کؼدِغ.ةعٕر ظالمْ كرزش ِوف ٍَٔی را در ؿالٍث زـٌ ، ركح ك زِغگی لؼدم ك ازحَاؾی زِاف ایُ زِاف را ةْ ؾّٕاف الؼادم كاةـحْ ل

 ایماد ٍی کّغ کْ ةْ جتؽ آف در لؼایّغ جٕؿؿْ لؼّٓگی ك ازحَاؾی زاٍؿْ گاـ ةؼ ٍی دارد ك در ایُ لؼایّغ رؿاِْ ٓام  زَؿی ك ظنٕما كرزقی

در زٔث اقاؾْ لؼّٓگ كرزش در ٍیاف زاٍؿْ ٍٕرد ٓغؼ ك زػب ك ٓغایث آِاف ةْ كرزش ٍی جٕاِّغ ةا ةؼِاٍْ ریؽم ٓام ةًّغ ٍغت ظٕد  

 ،رؿايث ظٕد را ةْ اِساـ ةؼؿاِّغ.

 رؿاِْ ٓام زَؿی ، زاٍؿْ ٍٕرد ٓغؼ ،زاٍؿْ زِاف ،لغراؿیٕف زِاف واژگان کهیری:
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 کّجاه چکیره

لؿاؿ در ایُ  مٓا ةارٓا جٕؿط ؿازٍاف ٍنارؼ اِـاِی پغیغ آٍغق، از زًَْ ٍـائًی ٓـحّغ کْ زیـث ٍضیعی کْ در ِحیسْ جٕيیغات ك مٓا یآيٕدگ

جقییؼ  ظٕد ماؿحؼاجژ هؼار داد جا لكار  جضثرا ِیؽ  اةافیةازار رد ٍضیط زیـثٓا درٍٕیاِغ. ِگؼاِ جٔغیغم ةؼام ةكؼ قّاظحْ قغق زٍیّْ ةْ ؾّٕاف

ر اؾحتا ٍٕردر د ٍكؼكح اظالؾات ارائْ ةازاریاةاف ةؼام اؿحؼاجژم ةٔحؼیُ اؿحمادق کّّغ. از ایُ ركؿتؽ  یاةیةْ ِاـ ةازار یاةیةازار ماؿحؼاجژ ك از دادق

م آیّغق ٍضیط زیـث را دارِغ ةّاةؼایُ ةْ ؿَث ظؼیغ  دفغفْلی ٍنؼؼ کّّغگاف ٌٓ . از ظؼثاؿ ٍكحؼیاف ةْ ٍضنٕالجكاف ٍضیعی زیـث

 یكرزق افیٍكحؼ غیؿتؽ ةؼ هنغ ظؼ یاةیةازار ِوفؼ َٓیُ اؿاس ایُ جضوین ة ادؼات ٍّمی ةؼ ٍضیط را دارد. ُیجؼ کٌکْ  ركِغ یٍٍضنٕالجی 

ةؼام زَؽ آكرم ؼام آف پیَایكی ك ةْ يضاظ ٓغؼ کارةؼدم ٍی ةاقغ جضوین صاضؼ از ِٕع جٕمیمی ك ركش از .کّغ یٍجٔؼاف را ةؼرؿی  قٔؼ

 ُیِٕع ك قغت راةعْ ة ُییجؿ مةؼا ؼؿٕفیپ یَٓتـحگةؼام جسؽیْ ك جضًیى دادق ٓا از آزٍٕف ، قغ ( اؿحمادق1392پؼؿكّاٍْ لالح)دادق ٓا از 

ِحایر  اؿحمادق قغ.SPSS21  ةا ةکارگیؼم ِؼـ الؽار  ْك رگؼؿیٕف ظعی ةؼام جؿییُ ٍؿادي Anovaم ٓا آزٍٕفك ِؼٍاؿ( ؽی)در جٕز ؼٓایٍحق

م جتًیقاجی ٓا اـیپ، درج م رازؽ ةْ ٍؽایام ظؼیغ ؿتؽ  ا صؼلْاظالع رؿاِی در يضؼْ ظؼیغ ةْ كؿیًْ لؼكقّغگاف کْ ؾٕاًٍی از هتیى داد ِكاف 

ةؼ هنغ  دهین ك ؿعث گیؼاِْ مٕرت ةْم داظًی ٓا مؽیٍَك ضؼكرت اؿحمادق از  ظالهاِْ ك ٍؼجتط ةا ظؼیغ ؿتؽ ةؼ ركم ةـحْ ةّغم ٍضنٕالت

 .ظؼیغ ٍكحؼیاف كرزقی ِوف ةـؽایی دارد

 ةازاریاةی ؿتؽ، هنغ ظؼیغ، ٍكحؼیاف كرزقی: واژگان کهیری
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 چکیره ةهٍر

  ىلرىَ

لؿاؿ در ایُ  مٓا ارٓا جٕؿط ؿازٍافة ٍنارؼ اِـاِی پغیغ آٍغق، از زًَْ ٍـائًی ٓـحّغ کْ زیـث ٍضیعی کْ در ِحیسْ جٕيیغات ك مٓا یآيٕدگ

کآف ادؼات  الزـ را زٔث مٓا اهغاٍاجی، گاـ مؼیمّایؽ ةا ةْ کار گ اِغ. در ایُ ٍیاف ةؼظی از جٔغیغم ةؼام ةكؼ قّاظحْ قغق زٍیّْ ةْ ؾّٕاف

 ٍضیط زیـث دكؿحاِْ اؿث، یؿّی؛ جٕؿؿْ اِغ. از زًَْ ایُ اهغاٍات ةازاریاةی ؿتؽ یا ةاقّغ ةؼداقحْ داقحْ جٕاِّغ یِٔایی کْ ةؼ ٍضیط زیـث ٍ

ر ٓا ةْ ٍّؼٕر جٕؿؿْ پایغا ازحَاؾی قؼکث پػیؼم زیـث ٍضیعی/ ثیِوف ٍـئٕي مؼیکارگ ةْ ةازاریاةی، ةا مٓا ثیزیـث ٍضیعی ك ظتیؿی لؿاي

ةْ ِاـ  یاةیةازار ماؿحؼاجژ ك از جقییؼ دادق ظٕد ماؿحؼاجژ هؼار داد جا لكار  جضثرا ِیؽ  اةافیةازار ٓا درٍٕرد ٍضیط زیـثیِگؼاِ ایُ(. 2011 ، )کیٕ

 هٕاِیُا ة کْ ٍضیعی زیـث پاؿعگٕیی ةؼاةؼر د کّّغگاف ٍنؼؼ مٓا دفغفْ ٍیاف ایُر د .(2015اؿحمادق کّّغ )اقؼاهی ك ظیؼم، ؿتؽ  یاةیةازار

 لكار هؼار دادق جضث دكؿحاِْ زیـث ٍضیط مآ ةؼِاٍْ سادیك ا ظؼاصیر ٍّؼٕ ةْ رآا  قؼکث رقغ ةْ رك جؿغاد قغق،ا راؿح ٌٓؽ ِی ٍضیعی زیـث

% الؼاد ٍؿحوغ ةٕدِغ کْ در ةؼاةؼ  84ِحایر ِكاف داد کْ اِساـ قغ در کكٕر اؿحؼايیا  1994در ؿاؿ کْ ظی ٍعايؿاجی  (.2001كگیى، ٍیُاؿث )

ِیؽ ظی  1989. در ؿاؿ اِغ کؼدقالح ٍضیط ٍـئٕيّغ، ایُ الؼاد ةیاف کؼدِغ کْ رلحارقاف را کْ قاٍى ظؼیغ اؿث ةْ ظاظؼ ٍـائى ٍضیعی ام

 ةٔحؼیُ اِغ. ةّاةؼایُ دادقرا جقیؼ  ظؼیغقافةْ ظاظؼ ٍـائى ٍضیعی  فدّٓغگا % پاؿط 49ٍعايؿاجی کْ در آٍؼیکا اِساـ گؼلث ِحایر ِكاف داد کْ 

. از (2006 ،ك آپٕالزا ٓارجَُث )اؿ ٍكحؼیاف ةْ ٍضنٕالجكاف ٍضیعی زیـثر اؾحتا ٍٕردر د ٍكؼكح اظالؾات ارائْ ةازاریاةاف ةؼام اؿحؼاجژم

ادؼات ٍّمی ةؼ ٍضیط  ُیجؼ کٌکْ  ركِغ یٍم آیّغق ٍضیط زیـث را دارِغ ةّاةؼایُ ةْ ؿَث ظؼیغ ٍضنٕالجی  دفغفْظؼلی ٍنؼؼ کّّغگاف ٌٓ 

 .غکّ یٍجٔؼاف را ةؼرؿی  قٔؼ یكرزق افیٍكحؼ غیؿتؽ ةؼ هنغ ظؼ یاةیةازار ِوفرا دارد. ةؼ َٓیُ اؿاس ایُ جضوین 

 روش جحلیق

جضوین صاضؼ از ِٕع جٕمیمی ك ركش ازؼام آف پیَایكی ك ةْ يضاظ ٓغؼ کارةؼدم ٍی ةاقغ کْ ةْ قیٕق ٍیغاِی ةٕدق ك ةااؿحمادق از پؼؿكّاٍْ 

حعاب قغِغ. ام ةْ ؾّٕاف َِِْٕ آِام كرزقی ةْ مٕرت جنادلی ظٕقِْمؼ از ٍكحؼیاف لؼكقگاق 357 ةا اؿحمادق از ركش ٍِٕؼك اِساـ گؼلحْ اؿث.

ةْ دؿث آٍغق اؿث ك 89/0قغ. پایایی ایُ اةؽار  ةا اؿحمادق از آزٍٕف آيمام کؼِتاخ  ( اؿحمادق1392پؼؿكّاٍْ لالح)ةؼام زَؽ آكرم دادق ٓا از 

ِٕع ك قغت  ُییجؿ مةؼا ؼؿٕفیپ یَٓتـحگةؼام جسؽیْ ك جضًیى دادق ٓا از آزٍٕف  ركایی آف ِیؽ جٕؿط اؿاجیغ ٍغیؼیث ٍٕرد جاییغ هؼار گؼلث.

 اؿحمادق قغ.SPSS21  ةا ةکارگیؼم ِؼـ الؽار  ك رگؼؿیٕف ظعی ةؼام جؿییُ ٍؿاديْ Anovaم ٓا آزٍٕفك ِؼٍاؿ( ؽی)در جٕز ؼٓایٍحق ُیراةعْ ة

 ٌحایج

 ینٕالت كرزقٍض)م رازؽ ةْ ٍؽایام ظؼیغ ؿتؽ  ا صؼلْاظالع رؿاِی در يضؼْ ظؼیغ ةْ كؿیًْ لؼكقّغگاف کْ ؾٕاًٍی از هتیى داد ِحایر ِكاف 

م داظًی ٓا مؽیٍَضؼكرت اؿحمادق از ، (ؿتؽ م جتًیقاجی ظالهاِْ ك ٍؼجتط ةا ظؼیغ ؿتؽ ةؼ ركم ةـحْ ةّغم ٍضنٕالت) جتًیـٓا اـیپ(، درج ؿتؽ

 قؼکث ةؼام آقّایی ةیكحؼ ةا ثیؿا كبم دكؿث دار ٍضیط زیـث در ٓا گؼكق( ك جكکیى ٍضنٕالت ؿتؽدهین ك ؿعث گیؼاِْ)کیمیث  مٕرت ةْ

 ٍضنٕالت قؼکث ك ایساد لؼّٓگ ظؼیغ ؿتؽ ك ِٔادیّْ کؼدف آف در ٍكحؼیاف ةؼ هنغ ظؼیغ ٍكحؼیاف كرزقی ِوف ةـؽایی دارد.

 ةحخ و ٌحیجَ گیسی

ٍضنٕالت  کّّغگاف ٍنؼؼجٕزْ ةْ ایّکْ چْ  لاکحٕرٓام در اِحعاب ٍضنٕالت كرزقی ؿتؽ جٕؿط كرزقکاراف ِوف دارد ٌٍٔ ٍی ةاقغ. چؼاکْ 

ام داقحْ  ٍالصؼْ ةى در ٍیاف آِٔا رقغ هاِیؽ ٓام زیـث ٍضیعی آگآی اِغ كقغق صـاسِـتث ةْ ٍـائى زیـث ٍضیعی هتى ؼ از ةیكح كرزقی

 اؿث ؿتؽ قغق کاالٓام ؿَث ةْ ٍكحؼیاف آكردف ركم ةْ ٍّسؼ گػقحْ کْ ةْ ِـتث الؼاد ٍضیعی زیـث داِف ؿعش . زٔث الؽایفاؿث

ةْ ركز رؿاِی  جٕاِغ یٍ اهغاٍات ایُ. دّٓغ اِساـ ٍضیعی زاٍؿْ زیـث لؼّٓگ ك داِف ارجوام زٔث اهغاٍاجی ف،ةازاریاةاف ؿازٍا قٕد یٍ پیكّٔاد

 جٕؿط ٍسغد کارةؼد هاةًیث کْ ییٓا مةّغةـحْ  از م ِٕیُ در كاصغ جٕيیغ ك ةـحْ ةّغم، اؿحمادقٓا ركشدر زٍیّْ جکّٕيٕژم ك  R&Dكاصغ 

قؼکث ةؼام  ثیؿا كبم دكؿث دار ٍضیط زیـث در ٓا گؼكقةاقّغ ك جكکیى  داقحْ را کّّغق ٍنؼؼ آف جٕؿط م اؿحمادق یا ك کّّغق جٕيیغ

 قٕد ةازار ةٔحؼم ةؼام آیّغقٍٕزب ٍیآقّایی ةیكحؼ ةا ٍضنٕالت قؼکث ك ایساد لؼّٓگ ظؼیغ ؿتؽ ك ِٔادیّْ کؼدف آف در ٍكحؼیاف ةاقغ، کْ 
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ةاف ك صاٍیاف ٍضیط زیـث کْ در چؼظْ جٕيیغ ك ٍنؼؼ ٍضنٕالت كرزقی ؿتؽ دظیى ةازاریاةؼد ةیكحؼ  ٍضنٕالت رهٌ ظٕردق ك ةْ پیفایُ 

 .صؼکث کّّغؿتؽ  كرزقی جٕيیغ ٍضنٕالت صمغ ٍضیط زیـث ك ةْ ؿَثکّغ جا ٓـحّغ کَک ٍی
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 ی ورزعکاران رعحَ ُای اٌفسادی ایساٌیدر جاىػَ (TOPS2) 2آزىّن راُتسدُای غيهکسدی  روایی
 4، غهی كٍاویشچی3، ىحطً جسکی 2د ضاكی ، جّا *1ىحيررضا اضياغیم زاده كٍرُاری

 اؿحادیار داِكگاق آزاد اؿالٍی كاصغ ٍكٔغ -1
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 کّجاه چکیره

ةاقغ. آزٍٕف رآتؼدٓام ٍی (TOPS2)ی، آزٍٕف رآتؼدٓام ؾًَکؼدم قّاظحم ؿّسف رآتؼدٓام ركافیکی از اةؽارٓام ةـیار ٌٍٔ در زٍیّْ

ٓا جٕؿط كرزقکاراف در صیُ رهاةث م رآتؼدم آفٓام ركاف قّاظحی ك اؿحمادقٓا ك جکّیکام از ٍٔارتم گـحؼدقةؼام ارزیاةی داٍّْ ؾًَکؼدم

ٓغؼ از ایُ پژكٓف، ةؼرؿی ركایی آزٍٕف (. 1) ظؼاصی قغق اؿث قّاظحی درگیؼ در رهاةث ك جَؼیُجؼیُ ؾٕاٍى ركافٌٍٔةْ ؾّٕاف  ك جَؼیُ

در ظٕؿ ؿايیاف ٍعحًك ك در ِواط ٍعحًك زٔاف  TOPSٓام اِمؼادم ایؼاِی ةٕد. م كرزقکاراف رقحْدر زاٍؿْ (TOPS2)رآتؼدٓام ؾًَکؼدم 

(. در ایُ پژكٓف از 2جکاٍى در آف ایساد قغق اؿث )ؿّسی ٍسغد هؼار گؼلحْ ك جقییؼاجی ًٍؽكـ ةْ هنغ یاةی ك پایاییٍٕرد ةازةیّی، ركایی

گٕیْ یؿّی  68(. آزٍٕف ٍسَٕؾان دارام 3ؾاٍى ةؼام رهاةث ةٕد، اؿحمادق گؼدیغ ) 9ؾاٍى ةؼام جَؼیُ ك  8م آزٍٕف کْ در هايب زغیغجؼیُ ِـعْ

م م ازؼا درآٍغ. از زاٍؿْقّاؿاف زیؼةط ةْ ٍؼصًْگٕیْ ةٕد کْ پؾ از جؼزَْ جٕؿط ٍحعننیُ ٍؼجتط ك جانییغ از زاِب کار 4ةْ ازام ٓؼ ؾاٍى 

ام(، آزٍٕف ٍؽةٕر را جکَیى َِٕدِغ. ایُ مٕرت جنادلی )ظٕقِْمؼ ةْ ؾّٕاف َِِْٕ ةْ 197ٓام اِمؼادم، جؿغاد كرزقکاراف ایؼاِی لؿاؿ در رقحْ

کؼدِغ. ةؼام م كرزقی اِمؼادم لؿايیث ٍیرقحْ 13قٔؼ ایؼاف ةٕدِغ کْ در  9( از 90/29± 89/6كرزقکاراف زف ك ٍؼد )ٍیاِگیُ ؿّی/ؿاؿ: 

ٓام جضًیى ؾاًٍی جاییغم، اؿحمادق قغ. ِحایر ٍغؿ Lisrelالؽار ٓام ایُ آزٍٕف از ركش جضًیى ؾاًٍی جاییغم ةا اؿحمادق از ِؼـةؼآكرد ركایی گٕیْ

گٕیْ  68ؾاٍى ك  17دؿث آٍغ ك آزٍٕف ٍػکٕر ةا ةْ ٓا ك در ؿعش ؾٕاٍى آزٍٕفدر ؿعش گٕیْ TOPS2ةؼازش هاةى هتٕيی ةؼام ؿاظحار ٍکّٕف 

 در دك ةعف جَؼیُ ك رهاةث ٍٕرد جاییغ هؼار گؼلث. 

 

 ٓام اِمؼادم.، رهاةث، جَؼیُ، كرزقکاراف رقحْ(TOPS2) 2ركایی، آزٍٕف رآتؼدٓام ؾًَکؼدم: واژگان کهیری
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 ذرةایجان عسكی )ىعانػَ ىّردی:ىٍعلَ ارضتاران(ججشیَ و جحهیم ٌلاط كّت و ضػف جّریطو ورزعی اضحان آ

 2، احير ىِریشاده  *1وحیر ىِریشاده

 کارقّاس ارقغ ٍغیؼیث كرزقی، ٍغرس داِكگاق آزاد اؿالٍی -1

 داِكسٕم دکحؼم ةؼِاٍْ ریؽم قٔؼم -2

E-mail: Vahidmehdizadeh90@yahoo.com 

 

 کّجاه چکیره

 ٓام اؿحؼاجژم از یکی ةْ ك گیؼد ٍی مٕرت كرزش جَاقام یا جمؼیش پایْ ةؼ ك رؿَی فیؼ ای رؿَی مٕرت ةْ کْ اؿث ؿمؼم كرزقی گؼدقگؼم

 کالی اٍا ،الزـ قؼط ٓا زاذةْ ایُ.  ؿثا قغق جتغیى کكٕرٓا اکذؼ ةؼام ٓا ؿاظث زیؼ جٕؿؿْ ك اقحقاؿ ،درآٍغ زٔث اهحنادم ك جسارم ٌٍٔ

اگؼ چْ ةـیارم از ٍّاظن گؼدقگؼم از زًَْ ٍّعوْ  .گیؼد ركِن ام زاٍؿْ در مّؿث ایُ جا ؛ةاقغ ةایغ ٓا زاذةْ کّار در ِیؽ دیگؼم ؾٕاٍى ،ِیـحّغ

ةْ ٓام گؼدقگؼم اگؼ ارس ةاراف از دیؼ ةاز ٍٕرد جٕزْ گؼدقگؼاف ةٕدق ك ةؼام ةـیارم، زاذةْ ٓام آِٔا قّاظحْ قغق اؿث اٍا ةٔؼق ةؼدارم از جٕاَِّغم ٓا كزاذ

ٍّسؼ ةْ ِاةٕدم ایُ هاةًیث ٓا ٍیگؼدد. در ٍوايْ صاضؼ کٕقف قغق ةا ٓغؼ ؿازٍاِغٓی مّؿث گؼدقگؼم در ٍّعوْ ةغكف قّاظث  ك ةؼِاٍْ مٕرت پػیؼد ، 

ْ ك ؿپؾ ارس ةاراف، اةحغا ِواط هٕت ك ضؿك کْ از دركف ٍّكا ٍی گیؼد َٓؼاق ةا لؼمث ٓا ك جٔغیغ ٓام ةیؼكِی ٍٕرد ةؼرؿی كجسؽیْ جضًیى هؼار گؼلح

جضًیًی ةا اؿحمادق -پژكٓف صاػؼ ةا ركش جٕمیمیةٔؼق ةؼدارم از لٕت ٓا، لؼمث ٓا،کآف ضؿك ٓا ك جٔغیغات ارائْ گؼدد.  پیكّٔادات اؿاؿی ةْ ٍّؼٕر

ةا اؿحمادق از گؼدقگؼم كرزقی پؼداظحْ ٍّعوْ ،( ةْ ارائْ اؿحؼاجژم ٓا كرآتؼٓام ٍٕدؼ در جٕؿؿْ SWOTازٍغؿ ةؼِاٍْ ریؽم اؿحؼاجژیک )

ِحیسْ ٍی جٕاف ةا قّاظث جٕأِام ٍضیعی گؼدقگؼم در ٍّعوْ ارس ةاراف ةیف از پیف ةْ رقغ ك جٕؿؿْ  کَک َِٕد.   ِكاف دادSWOTجضًیى اؿث.

ٍّعوْ ارس  در مّؿث ایُ جٕؿؿْ ةْ ٍّاؿب ٓام اؿحؼاجژم جغكیُ ةا جٕاف ٍی كرزقی کًی جضوین ِكاف داد کْ ةا قّاقایی صٕزق ٓام جٕریـٌ

 .َِٕد کَک ةاراف

 

 ریـٌ كرزقی، ِواط ضؿك ك هٕت، ٍّعوْ ارؿتاراف.جٕ: واژگان کهیری
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 ةسرضی داٌظ ایيٍی ىسةیان ورزعی وانیتال اضحان آذرةایجان غسةی

1احطً ىحيری اٌگّت
4، ىِسان آذریان ضّضِاب3، ىانک احيری2ىیس ىحير کاعف،   

.داِكسٕم کارقّاؿی ارقغ ٍغیؼیث كرزقی داِكگاق اركٍی1ْ  

یث كرزقی داِكگاق اركٍیْ. اؿحاد ٍغیؼ2   

. اؿحادیار رلحار صؼکحی داِكگاق آزاد اؿالٍی كاصغ اركٍی3ْ  

. داِكسٕم دکّؼم ٍغیؼیث كرزقی داِكگاق اركٍی4ْ   

E-mail: mohammadi.ahsan@yahoo.com 
 

چکیره کّجاه   

كرزقی از داِف الزـ در زٍیّْ پیكگیؼم از ایَّی كؾغـ ایَّی ةؽرگحؼیُ ِگؼاِی ٍؼدـ قؼکث کّّغق در كرزش اؿث ك در مٕرجی کْ ٍؼةیاف 

  ایُ پژكٓف قٕد.آؿیب ٓا ك ِیؽ اهغاٍات اكيیْ در زٍاف كهٕع صٕادث را داقحْ ةاقّغ از ایساد ةـیارم از ٍكکالت ةؼام كرزقکاراف زًٕگیؼم ٍی

ٍؼةیاف ركیغادٓام كايیتاؿ جضث  کًیْ جضوین قاٍى آٍارم زاٍؿْجضًیًی ك ركش گؼدآكرم اظالؾات ٍیغاِی ةٕد.  –ٍوعؿی ك از ِٕع جٕمیمی 

-ِمؼ ٍی 89ةْ مٕرت جَاـ قَار ك َِِْٕ جضوینقغ ِؼارت ادارق کى كرزش ك زٕاِاف اؿحاف آذرةایساف فؼةی ةٕد کْ ةْ مٕرت رؿَی ةؼگؽار ٍی

قغ.  از ركایی ٍضحٕایی اؿحمادقزٔث جؿییُ ركایی پؼؿكّاٍْ، ةٕد کْ ( α/.;88ةا پایایی ) ٍضون ؿاظحْ پؼؿكّآٍْا، ةاقغ. زَؽ آكرم دادق

اؿحمادق قغ. یالحْ ٓام ایُ پژكٓف ِكاف داد کْ ٍؼةیاف  spss22ك َٓچّیُ ِؼـ الؽار  ام جک َِِْٕ tٓا از آزٍٕف ةؼام جسؽیْ ك جضًیى دادق

 كايیتاؿ اؿحاف آذرةایساف فؼةی از داِف ایَّی ٍّاؿتی ةؼظٕردار ٓـحّغ.

 آذرةایساف فؼةی كايیتاؿ، داِف ایَّی، ٍؼةیاف، ان کهیری:ژگوا

 چکیره ةهٍر

  ىلرىَ:

، كيی ةایغ گمث کْ قؼکث کّّغگاف در كرزش ك دٓغ ایی ِاپػیؼ از زِغگاِی ركزٍؼق اِـاف را جكکیى ٍیغی زئزّتف، صؼکث ك كرزش زؽ

اف در ٍٕازْٔ ةا چّیُ ك آٍادگی ٍؼةی كرزقیلؿايیث ٓام كرزقی َٕٓارق در ٍؿؼض ةؼكز صٕادث كرزقی ٍی ةاقّغ، اصحَاؿ كهٕع مغٍات 

كرزقکاراف َٓػٕارق یکی از دفػغفْ ٓام امًی ٍغیؼاف كرزقی ةٕد اؿث )اِغرؿٕف ك  در ةیُةاقگآی  در ؿاؾات ك ظارج از ؿاؾاتصٕاددی 

ٍؼةی، کَک  م ٍعحًك، گؼكٓی کْ ةا آف ٓا کار ٍی کّّغ اؾٌ از ٍؿًٌ،در لؿايیث ٓا كرزقکارافةؼام جأٍیُ اٍّیث ك ؿالٍحی  (.2002َٓکاراف، 

اف جؼةیث ٍؿًَ ٍؼةی ك... ةایغ إٍٓزش ٓام الزـ ایَّی ك ةٔغاقث را دیغق ك جٕاِایی اؿحمادق از آف را ةؼام ٍٕهؿیث ٓام اضعؼارم داقحْ ةاقّغ.

درزْ اكؿ ةؼام  ؛ آف ٓا ةایغ درغّةؼظٕردار ةاقدر ٍٕازْٔ ةا صٕادث ك آؿیب ٓام كرزقی ةایغ از جٕاِایی ك داِف ةاالیی ةغِی ك ٍؼةیاف كرزقی 

)کیّحیکؾ ارائْ کَک ٓام اكيیْ إٍٓزش دیغق ك در درزْ ةؿغ ةایغ ةحٕاِّغ پاؿط ٓام مضیش را در ٍٕهؿیث آؿیب ةؼام لؼد ٍنغكـ ةْ کار گیؼِغ

 (.1991ك پیحمٕر،

( اقارق کؼد کْ ایَّی در 1388از جضویواجی کْ در زٍیّْ ایَّی ك  داِف ٍؼةیاف در  زٍاف كهٕع صٕادث مٕرت گؼلحْ ٍیحٕاف ةْ جضوین صـّی)

كرزش كايیتاؿ ٍغارس اؿحاف ٍؼکؽم را در ؿعش پاییُ گؽارش َِٕد، َٓچّیُ ةیاف کؼد زٍیُ ٓام كرزقی در ٍغارس از کك پٕش ِاٍّاؿب 

ِْ ك پـؼاِْ ةؼظٕر دار ةٕدق ك ِیؽ ٍؼةیاف ایُ ٍغارس از داِف ایَّی ٍّاؿتی ةؼظٕردار ٓـحّغ ك ةیُ ایَّی كرزش كايیتاؿ در ٍغارس دظحؼا

( در ةؼرؿػی آگآػی ٓا ك ِیػازٓام الزـ ةؼام پیكػگیؼم ك 2006) كاِگ ك ٓاِگ(. َٓچّیُ 1388جماكت ٍؿّی دار ٍكآغق ِکؼد)صـّی، 
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 زَؿیحی ٍـحؿغ آؿیب ٓام كرزقیرا  داِف إٍٓزاف دةیؼؿحاِی ك ّٓؼؿحاِی ك داِكسٕیافٍغیؼیث آؿیب ٓام كرزقی در دةیؼؿحاف ٓام جایٕاف 

ةّاةؼایُ ةا جٕزْ ةْ ِوف ٓام اؿاؿی ٍؼةیاف، كرزقکاراف ك (. 2006کؼدق ك داِف آف ٓا را در ایُ زٍیّْ کالی َِی داِّغ)كاِگ ك ٓاِگ،  ؾّٕاف

قٕد ایُ اؿث کْ آگآی ٍؼةیاف كايیتاؿ قٔؼؿحاف اركٍیْ در ةؼظٕرد ةا ٍٕهؿیث ٓام اضعؼارم  ٍـئٕيیُ اٍاکُ كرزقی ؿٕايی کْ ٍعؼح ٍی

 چگِْٕ اؿث؟

  وش جحلیق:ر

ٍؼةیاف ركیغادٓام  کًیْ جضوین قاٍى آٍارم زاٍؿْجضًیًی ك ركش گؼدآكرم اظالؾات ٍیغاِی ةٕد.  –ٍوعؿی ك از ِٕع جٕمیمی   ایُ پژكٓف

ةْ مٕرت جَاـ  ك َِِْٕ جضوینقغ كايیتاؿ جضث ِؼارت ادارق کى كرزش ك زٕاِاف اؿحاف آذرةایساف فؼةی ةٕد کْ ةْ مٕرت رؿَی ةؼگؽار ٍی

زٔث جؿییُ ركایی پؼؿكّاٍْ، از ركایی ٍضحٕایی ةٕد کْ ( α/.;88ةا پایایی ) ٍضون ؿاظحْ پؼؿكّآٍْا، ةاقغ. زَؽ آكرم دادقِمؼ ٍی 89ارقَ

 . اؿحمادق قغ spss22ك َٓچّیُ ِؼـ الؽار  ام جک َِِْٕ tٓا از آزٍٕف ةؼام جسؽیْ ك جضًیى دادققغ.  اؿحمادق

 ٌحایج: 

 جک َِِْٕ ام داِف ایَّی ٍؼةیاف كايیتاؿ اركٍیْ t. ِحایر آزٍٕف 1زغكؿ

 قاظل      

 ٍحقیؼ

 ٍؿّادارم درزْ آزادم tٍوغار  اِضؼاؼ ٍؿیار ٍیاِگیُ جؿغاد

 363/0 001/0 91/0 23/1 11/3 89 داِف ٍؼةیاف

ك اِضؼاؼ ٍؿیار  11/3ی، ةا ٍیاِگیُ ةضخ ك ِحیسْ گیؼم: ةؼ اؿاس یالحْ ٓام صامى از ایُ پؽكٓف داِف ٍؼةیاف كايیتاؿ اؿحاف آذرةایساف فؼة 

در صغ ٍعًٕةی هؼار دارد اٍا ةا ٍیاِگیُ زاٍؿْ از يضاظ آٍارم جماكت ٍؿّادارم  ةٕدق ك 363/0ك ٍؿّادارم آف  91/0ةؼاةؼ  tكزٕد دارد،  23/1

 د.( َٓعٕاِی ِغار2006) كاِگ ك ٓاِگ( َٓعٕاِی دارد ك ةا ِحایر 1388ِغارد. ایُ یالحْ ةا ِحایر صـّی )

 ىٍاةع:

 ًٍػی َٓػایف (. جٕمیك ك ٍوایـْ ٍغیؼیث ایَّی در كرزش كايیتاؿ در ٍغارس دكرق ٍحٕؿعْ اؿحاف ٍؼکؽم. دكٍػی1388ُصـّی، ٍتیُ. )-1

 كايیتاؿ. داِكگاق اراؾ. ؾًَی جٕؿؿْ

2- Andersen JC, Ronald W, et al (2002). Position statement: emergency planning in Athletics. Journal of athletic 

training national athletic trainer's association 

 3-Kinetics, H. pettifor, B. (1991). Physical education methods for classrom teachers. Pediatrics. Sep; 36(3):312-315 

 4-Wang, K.M., Huang, Y.C. (2006). Knowledge and Needs for Prevention and management of sports injury among 

High/vocational school students in Taiwan. International Journal of sport and Health science, 4: 286-297 
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ىعانػَ کیفیث درىات آىّزعی داٌغکره جسةیث ةرٌی داٌغگاه اروىیَ از دیرگاه داٌغجّیان کارعٍاضی و کارعٍاضی ارعر و 

 دکحسی

 4، رضّل دیاظی3، ضجاد ىحيری اٌگّت2ىِسان آذریان ضّضِاب، 1حطً ىحيری اٌگّتا

 . داِكسٕم ارقغ ٍغیؼیث كرزقی داِكگاق اركٍی1ْ

 داِكسٕم دکحؼم ٍغیؼیث كرزقی داِكگاق اركٍیْ .2

 داِكسٕم کارقّاؿی ٍغیؼیث كرزقی داِكگاق قٔیغ ٍغِی آذرةایساف. 3

 الف. کارقّاؿی ٍغیؼیث كرزقی داِكگاق گی4

mohammadi.ahsan@yahoo.com 
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 اؿث  ، ةا اؿحمادق از ٍغؿ ؿِؼكکٕاؿاركٍیْجؼةیث ةغِی داِكگاق  قکیمیث ظغٍات إٍٓزقی داِكکغ ْٓغؼ از پژكٓف صاضؼ، ٍعايؿ ٍوغٍْ:

ةؼ  اؿث کْاركٍیْ جؼةیث ةغِی داِكگاق  قداِكکغ،کارقّاؿی ارقغ ك دکحؼم  ارقّاؿیآٍارم جضوین قاٍى داِكسٕیاف ک ْزاٍؿ ركش قّاؿی:

اةؽار پژكٓف، ةؼام ؿّسف ادراؾ ك اِحؼار  آٍارم اِحعاب قغِغ. ِْمؼ از آِٔا ةْ مٕرت جنادلی، ةْ ؾّٕاف َِِٕ 185 ٍٕرگاف، اؿاس زغكؿ

( ةْ ركش ؿؼكکٕاؿ جٔیْ کؼدق ةٕد ك پؾ از اؾَاؿ 1384) یْ کتؼیایداِكسٕیاف از کیمیث ظغٍات إٍٓزقی از پؼؿكّاٍْ ام اؿحمادق قغ ک

ةؼام  ِؼؼات، از ر كایی ٍضحٕایی اظَیّاف صامى قغ ك پایایی آپؼؿكّاٍْ ِیؽ ةا اؿحمادق از آيمام کؼكِتاخ ٍضاؿتْ ك ٍوغار ضؼیب آيمام کؼكِتاخ

اؿحمادق  LSDا ك آزٍٕف جؿویتی كٍـحوى، إِٓ tزكزی،   tٓام آٍارمةؼام جسؽیْ ك جضًیى دادق ٓا از آزٍٕف (ةْ دؿث آٍغ. a=0/87پؼؿكّاٍْ )

 قغق اؿث.

 ِحایر پژكٓف ِكاف ٍیغٓغ در پّر ةُؿغ کیمیث ظغٍات إٍٓزقی )جضَیُ، پاؿط گٕیی، ٌٓ ديی، اظَیّاف، ًٍَٕس( ةیُ كضؽ ٍٕزٕد ك ِحایر:

 كضؽ ٍعًٕب قکاؼ ٍؿّیغار ك ٍّمی كزٕد دارد.

 قکاؼ کیمیث ٍؼةٕط ةْ ةُؿغ جضَیُ ك کَحؼیُ آف ٍؼةٕط ةْ ةُؿغ ًٍَٕس اؿث. ةؼرؿی ؾٕاٍى زَؿیث قّاظحیةیكحؼیُ  ةضخ ك ِحیسْ گیؼم:

دارم کَحؼ از داِكسٕیاف ٍؼد اؿث، َٓچّیُ قکاؼ  دٓغ قکاؼ کیمیث ظغٍات إٍٓزقی در داِكسٕیاف زف، ةْ مٕرت ٍؿّیِیؽ ِكاف ٍی

مٕرت ٍؿّیغارم ةیف از داِكسٕیاف ؿاؿ دكـ ك ؿٕـ اؿث. ٍوایـة قکاؼ کیمیث ظغٍات گؽارش قغق در داِكسٕیاف ؿاؿ چٔارـ، ةْ  کیمیث

 .ر ؾتارت ٓام پؼؿكّاٍْ، ِکات ارزقَّغم ةؼام جؿییُ اؿحؼاجژیٔام ةٔتٕد کیمیث در ةؼ داردد ظغٍات

 کیمیث، ظغٍات إٍٓزقی، داِكکغق جؼةیث ةغِی داِكگاق اركٍیْ کهیری: گانواژ
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 چکیره ةهٍر

م گػقحْ، جقییؼات اهحنادم، ازحَاؾی، ؿؼؾث گـحؼش اظالؾات، جقییؼات لّاكرم ٓا ك زٔاِی قغف اهحناد از یک ؿٕ ك  دك دْٓ در ىلرىَ:

جّاؿب ِغاقحُ ٍضحٕام ةؼِاٍْ ٓام إٍٓزقی ةا ِیاز ٓام زاٍؿْ ك ٍعًٕب ِتٕدف ؿعش داِف ك ٍٔارت ٓام اکحـاةی داِف إٍٓظحگاف داِكگاق ٓا 

إٍٓزش ؾايی را كارد دكراف زغیغم کؼدق اؿث کْ رهاةث ك کیمیث از كیژگی ٓام امًی اف اؿث ؿَاكم ك َٓکاراف  از ؿٕم دیگؼ، ِؼاـ ٓام

(ٍؼكزق، افًب داِكگاق ٓا، ةا اؿحمادق از اؿحؼاجژم ٓایی چٕف جضَیُ کیمیث جالش دارِغ گٕم ؿتوث را از دیگؼ داِكگاق ٓا ةؼیاةّغ. 1387)

چّغ ةؿغم کْ افًب، جؿؼیك آف جاةؽ ٍسَٕؾْ ام از ؾٕاٍى ك قؼایط ازحَاؾی، اهحنادم، لؼّٓگی ك  کیمیث، ٍمٍٕٔی اؿث پیچیغق، پٕیا ك

کؼدِغ، كيی ِگؼش ٓام زغیغ، کیمیث را ظٕاؿحْ ٍـحؼم  ؿیاؿی اؿث.ِگؼش ٓام ؿّحی، كیژگی ٓام کاال یا ظغٍث را کیمیث هًَغاد ٍی

 (2003کّّغ.اؿکٕجث ك َٓکاراف) جؿؼیك ٍی

( در 1386زٍیّْ ٍعايؿْ کیمیث ظغٍات إٍٓزقی در ٍؤؿـات إٍٓزقی مٕرت گؼلحْ ٍیحٕاف ةْ جضوین زكار ك َٓکاراف) از جضویواجی کْ در

ةؼرؿی کیمیث ظغٍات ٍؼاکؽ إٍٓزقی داِكگاق ٓام پیاـ ِٕر اؿحاف ٓام آذرةایساف قؼهی ك فؼةی دریالحّغ کْ داِكسٕیاف از کیمیث صغٍات 

( در ٍعايؽ کیمیث ظغٍات إٍٓزقی داِكکغق جؼةیث ةغِی داِكگاق 1390َٓچّیُ ظعیتی ك َٓکاراف) ٍؼاکؽ إٍٓزقی پیاـ ِٕر راضی ِیـحّغ.

جٔؼاف از دیغگاق داِكسٕیاف جؼةیث ةغِی دریالحّغ کْ در پّر ةؿغ کیمیث ظغٍات إٍٓزقی) جضَیُ، پاؿط گٕیی، ٌٓ ديی، اظَیّاف، ًٍَٕس( 

ضَُ ةؼرؿی كضؿیث ٍٕزٕد، دیغگاق داِكسٕیاف  ٕد دارد .ةّاةؼایُ در جضوین صاضؼةیُ كضؽ ٍٕزٕد ك كضؽ ٍعًٕب قکاؼ ٍؿّی دار ك ٍّمی كز

 در ارجتاط ةا ایّکْ، کْ ایا ةیُ كضؽ ٍٕزٕد ك ٍعًٕب کیمیث ظغٍات إٍزقی در داِكکغق جؼةیث ةغِی داِكگاق اركٍیْ، از دیغگاق داِكسٕیاف

 کارقّاؿی، کارقّاؿی ارقغ ك دکحؼم جماكت ٍؿّی دارم كزٕد دارد؟

 روش عٍاضی:

جضوین صاضؼ از ِؼؼ ٓغؼ، کارةؼدم ك از ِؼؼ ركش، جٕمیمی اؿث. زَؽ آكرم اظالؾات ةْ مٕرت ٍیغاِی ك از ظؼین پؼؿكّاٍْ اِساـ قغق  

ةؼ اؿاس  اؿث کْاركٍیْ جؼةیث ةغِی داِكگاق  قداِكکغ،کارقّاؿی ارقغ ك دکحؼم  آٍارم جضوین قاٍى داِكسٕیاف کارقّاؿی ْزاٍؿاؿث. 

اةؽار پژكٓف، ةؼام ؿّسف ادراؾ ك اِحؼار داِكسٕیاف  آٍارم اِحعاب قغِغ. ِْمؼ از آِٔا ةْ مٕرت جنادلی، ةْ ؾّٕاف َِِٕ 185 ٕرگاف،ٍ زغكؿ

( ةْ ركش ؿؼكکٕاؿ جٔیْ کؼدق ةٕد ك پؾ از اؾَاؿ ِؼؼات، از ر كایی 1384) یاز کیمیث ظغٍات إٍٓزقی از پؼؿكّاٍْ ام اؿحمادق قغ کْ کتؼیای

ظَیّاف صامى قغ ك پایایی آپؼؿكّاٍْ ِیؽ ةا اؿحمادق از آيمام کؼكِتاخ ٍضاؿتْ ك ٍوغار ضؼیب آيمام کؼكِتاخ ةؼام پؼؿكّاٍْ ٍضحٕایی ا

(a=0/87 .ةْ دؿث آٍغ)ةؼام جسؽیْ ك جضًیى دادق ٓا از آزٍٕف ٓام آٍارمt   ،زكزیt ِٕا ك آزٍٕف جؿویتی كٍـحوى، آLSD .اؿحمادق قغق اؿث 

 ف ِكاف ٍیغٓغ در پّر ةُؿغ کیمیث ظغٍات إٍٓزقی )جضَیُ، پاؿط گٕیی، ٌٓ ديی، اظَیّاف، ًٍَٕس( ةیُ كضؽ ٍٕزٕد كِحایر پژكٓ ٌحایج:

 كضؽ ٍعًٕب قکاؼ ٍؿّیغار ك ٍّمی كزٕد دارد.

  ةحخ و ٌحیجَ گیسی:

دٓغ ِیؽ ِكاف ٍی قّاظحی ةیكحؼیُ قکاؼ کیمیث ٍؼةٕط ةْ ةُؿغ جضَیُ ك کَحؼیُ آف ٍؼةٕط ةْ ةُؿغ ًٍَٕس اؿث. ةؼرؿی ؾٕاٍى زَؿیث

ظغٍات گؽارش  دارم کَحؼ از داِكسٕیاف ٍؼد اؿث، َٓچّیُ قکاؼ کیمیث قکاؼ کیمیث ظغٍات إٍٓزقی در داِكسٕیاف زف، ةْ مٕرت ٍؿّی

م ر ؾتارت ٓاد قغق در داِكسٕیاف ؿاؿ چٔارـ، ةْ مٕرت ٍؿّیغارم ةیف از داِكسٕیاف ؿاؿ دكـ ك ؿٕـ اؿث. ٍوایـة قکاؼ کیمیث ظغٍات

( ك جضوین ظعیتی 1387ایُ یالحْ ٓا ةا جضوین زكار ك َٓکاراف ) .پؼؿكّاٍْ، ِکات ارزقَّغم ةؼام جؿییُ اؿحؼاجژیٔام ةٔتٕد کیمیث در ةؼ دارد

 ( َٓعٕاِی دارد.1390ك َٓکاراف )

 ىٍاةع:

إٍٓزقی ؾايی: ٍٕرد إٍٓزش ؾايی  (. ٍكارم ٍغارم ك کارةؼد آف در ِؼاـ1387ؿَاكم، صَیغق، رضایی ٍوغـ، کٕركش، ةؼادراف، ٍـؿٕد،)

 143-121کكاكرزم در اؿحاف ظٕزؿحّاف. پژكٓف ك ةؼِاٍْ ریؽم در إٍٓزش ؾايی،
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داِكگاق جٔؼاف از دیغگاق  (ٍعايؿْ کیمیث ظغٍات إٍٓزقی داِكکغق جؼةیث ةغِی1390ظعیتی، اٍیُ، ؿسادم، ِنؼايْ، ؿیك پّآی، زتار، )

 1390. ةٔار 9دكرق ؿٕـ، قَارق .ٓكی ٍعايؿات ٍغیؼیث كرزقی، داِكسٕیاف کارقّاؿی، لنًّاٍْ ؾًَی ك پژ

(. ةؼرؿی دیغگاق داِكسٕیاف ارقغ در ٍٕرد ٍّاةؽ اِـاِی، ٍادم، ٍغیؼیحی ك إٍزقی داِكکغق ٓام 1387ؿسادم، ِنؼايْ، لالصی، ؾًی امقؼ، )

 ی داِكگاق جٔؼافجؼةیث ةغِی داِكگاق ٓام دكيحی قٔؼ جٔؼاف، گؽارش ظؼح پژكٓكی، داِكکغق جؼةیث ةغِ

(. ارزقیاةی کیمیث ظغٍات ٍؼاکؽ إٍٓزقی داِكگاق پیاـ ِٕر اؿحاف ٓام 1386زكار، جوی، ٍضَغرضا، ؾـگؼیاف، ٍنعمی، جادرم، ؾؽت ايْ، )

 .90: 46آذرةایساف قؼهی ك فؼةی از دیغگاق داِكسٕیاف. پژكٓف ك ةؼِاٍْ ریؽم در إٍزش ؾايی، 

(. قکاؼ کیمیث ظغٍات إٍٓزقی داِكگاق ؾًٕـ پؽقکی زآغاف: دیغگاق داِكسٕیاف از كضؿیث ٍٕزٕد ك 1384کتؼیایی، ؾًی، ركدةارم، ٍـؿٕد، )

 .10: 5ٍعًٕب. إٍٓزش در ؾًٕـ پؽقکی. 

 

Escotet, M.A., Florida, A.K., Cappon,P., Enrigue, L. (2003). Quality of higher education, meeting of higher 

education partners Pari 
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 اردةیم عِسضحان یک ٌاحیَ ةرٌی جسةیث دةیسان ضازىاٌی ةانٍرگی ةا جٍّع ىریسیث ةیً ارجتاط

 2ىیحسا نػم فام   ، 1دىیسچی درضی  رحیيی ىِیً

 كرزقی داِكگاق آزاد اؿالٍی كاصغ اردةیى ركیغادٓام ك ٓا ؿازٍاف در رآتؼدم ٍغیؼیث داِكسٕم دکحؼم -1

 ِكسٕم کارقّاؿی ارقغ ٍغیؼیث ةازاریاةی كرزقی داِكگاق آزاد اؿالٍی كاصغ اردةیىدا -2
E-mail: rahimi.mahin@yahoo.com  

 

 چکیذٌ

- جٕمیمی ِٕع از صاضؼ فپژكٓ.  ةاقغ ٍی ةغِی جؼةیث دةیؼاف ؿازٍاِی ةايّغگی ةا جّٕع ٍغیؼیث ةیُ ارجتاط ةؼرؿی جضوین ایُ امًی ٓغؼ

 ةْ ٍكقٕؿ 1395 ؿاؿ در کْ دّٓغ ٍی جكکیى اردةیى قٔؼؿحاف یک ِاصیْ  ةغِی جؼةیث دةیؼاف کًیْ را آف آٍارم زاٍؿْ ك اؿث َٓتـحگی

 َِِْٕ اؾحتار، الؽایف ٍّؼٕر ةْ ك آٍغ ةغؿث ِمؼ 105 کٕکؼاف لؼٍٕؿ از اؿحمادق ةا  َِِْٕ صسٌ.  ةاقغ ٍی  ِمؼ 144 آِٔا جؿغاد ك ةٕدق جغریؾ

جنادلی  گیؼم َِِْٕ ركش از اؿحمادق ةا  ٓا ظتوْ در ك ام ظتوْ گیؼم َِِْٕ ركش  ةْ َِِْٕ كاصغٓام ك قغ دادق الؽایف ِمؼ 112 ةْ گیؼم

 بٍض ؿازٍاِی ةايّغگی پؼؿكّاٍْ ك( 2007) كیًیاٍیى جّٕع ٍغیؼیث پؼؿكّاٍْ دك قاٍى اظالؾات اكرم زَؽ اةؽار. گؼدیغِغ اِحعاب ؿادق

 از آِٔا پایایی جؿییُ ةؼام ك جائیغ اؿاجیغ ك ٍحعنناف ِؼؼ ةْ جٕزْ ةا جضوین اةؽارٓام ٍضحٕایی ركایی. ةاقغ ٍی( 1392) َٓکاراف ك زادگاف

 ةؼام. آٍغ دؿث ةْ 79/0 ؿازٍاِی ةايّغگی ك 88/0 جّٕع ٍغیؼیث ٓام  پؼؿكّاٍْ ةؼام پایایی ضؼیب کْ گؼدیغ  اؿحماق کؼكِتاخ آيمام ركش

 اؿحمادق SPSS21  الؽار ِؼـ ةکارگیؼم ةا   ANOVA آزٍٕف ك ٍـحوى جـث T ، پیؼؿٕف َٓتـحگی ضؼیب آزٍِٕٔام از ٓا دادق جضًیى ك یْجسؽ

 ؿاةوْ ك ؿُ ةیُ َٓچّیُ( . p ≤ 01/0)كزٕد دارد  ٍؿّادارم ك ٍذتث راةعْ ؿازٍاِی ةايّغگی ةا جّٕع ٍغیؼیث ةیُ کْ داد ِكاف ِحایر. گؼدیغ

 زّـیث، ةْ جٕزْ ةا ةغِی جؼةیث دةیؼاف ؿازٍاِی ةايّغگی ٍیاِگیُ ةیُ. داقث كزٕد ٍؿّادارم ك ٍذتث ارجتاط دةیؼاف ؿازٍاِی ّغگیةاي ةا کار

  (.p ≥ 05/0)ِغاقث كزٕد ٍؿّادارم جماكت جضنیالت ك جآى

 ةغِی، اردةیى جؼةیث دةیؼ ؿازٍاِی، ةايّغگی جّٕع، ٍغیؼیث ياشگان کلیذی:
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 مقذمٍ 

 ك ةتعكغ زاٍؿْ ةْ ظامی قاداةی جٕاِغ ٍی ةغِی ك زـَی رقغ ةْ جٕزْ کّار در ؾًٌ ةْ جٕزْ کْ دٓغ ٍی ِكاف ؿايٌ ةغف در ايٌؿ ؾوى قؿار

 پؼكرش راق از ٓا ؿازٍاف ةايّغگی ك رقغ ةاقغ. ایُ ظٕاؿحْ ٍی ةْ رؿیغف در ٍٕدؼم ؾاٍى ةغِی جؼةیث دةیؼاف ةايّغگی ؿازٍاِی ةیُ، ایُ در

 ةايّغگی ك ةٔتٕد ٍضیعی، ؿؼیؽ جضٕالت ك جقییؼ(. 1382 ظٕؿی،)پؼدازِغ ٍی کار ةْ ؿؼٍایْ گؼاِتٔاجؼیُ ؾّٕاف ةْ ؿازٍاف در کْ اؿث ٍؼدٍاِی

 ِوف جٕاِغ ٍی دةیؼاف ؿازٍاِی ةايّغگی در کْ ؾٕاًٍی از یکی (.2012 ، راةیّؽ) ؿازد ٍی ِاپػیؼ ازحّاب گِٕاگٕف ٓام ٍٕهؿیث در را ؿازٍاِی

    قّاظحی زَؿیث جّٕع اؿاس ةؼ ك ٍغارس در کار ِیؼكم جّٕع از گیؼم ةٔؼق ةا جّٕع ٍغیؼیث. اؿث جّٕع ٍغیؼیث ةاقغ ْداقح ؿازِغق ك ٍؤدؼ

 ك ةاقغ ٍی رزٕع ارةاب یا ٍكحؼیاف ك کارکّاف َٓکاراف، ٍیاف ركاةط ةؼ ِاػؼ جّٕع ٍغیؼیث َِایغ، جوٕیث را ٍٕزٕد اؿحؿغادٓام جٕاِغ ٍی

ام ةؼ ركم جماكت ٓام ٍیاف الؼاد دارد،  قّاظث ك اؿحوتاؿ از جّٕع ِیاز ةْ چكٌ اِغاز گـحؼدق .دٓغ ٍی هؼار ِؼؼ ٍغ را اِـاِی ركاةط گـحؼش

ك جسؼةیات ٍػٓب اةؿاد جّٕع قاٍى ؿُ، ؿعش جضنیالت، اظالؽ، زّـیث، درآٍغ،ظنٕمیات لؼدم، هٍٕیث، جٕاِایی ٓام لیؽیکی ك ذّٓی، ِژاد، 

درٍضیعی کْ امٕؿ ٍغیؼیث جّٕع رؾایث ٍی قٕد، لؼمث ٓام ٍـاكم ةؼام َْٓ ایساد ٍی قٕد ( . 2007،َٓکارافکارم ٍی ةاقغ )لٕجیِٕؾ ك 

ةغِی  جؼةیث دةیؼاف ؿازٍاِی ةايّغگی ةا جّٕع ٍغیؼیث ةیُ ارجتاط ةؼرؿی ٓغؼ ةا جضوین ایُ قغق یاد ٍٕارد . ةّاةؼ(2005)ةٕگؼت ك كيٕةؼگ،

  .اؿث قغق اِساـ

 ريش تحقیق

 دّٓغ ٍی جكکیى اردةیى قٔؼؿحاف یک ِاصیْ  ةغِی جؼةیث دةیؼاف کًیْ را آف آٍارم زاٍؿْ ك اؿث َٓتـحگی - جٕمیمی عِٕ از صاضؼ پژكٓف

 ةْ ك آٍغ ةغؿث ِمؼ 105 کٕکؼاف لؼٍٕؿ از اؿحمادق ةا  َِِْٕ صسٌ.  ةاقغ ٍی ِمؼ 144 آِٔا جؿغاد ك ةٕدق جغریؾ ةْ ٍكقٕؿ 1395 ؿاؿ در کْ

 ظتوْ در ك ام ظتوْ گیؼم َِِْٕ ركش  ةْ َِِْٕ كاصغٓام ك قغ دادق الؽایف(  ظاٌِ 49 ك آها 63)ِمؼ 112 ةْ گیؼم َِِْٕ اؾحتار الؽایف ٍّؼٕر

 كیًیاٍیى جّٕع ٍغیؼیث پؼؿكّاٍْ دك قاٍى اظالؾات كرمآ زَؽ اةؽار. گؼدیغِغ اِحعاب ؿادق جنادلی گیؼم َِِْٕ ركش از اؿحمادق ةا  ٓا

 پؼؿكّاٍْك  ٍٕيمْ ٓكث در جّٕع ٍغیؼیث پؼؿكّاٍْ. ةاقغ ٍی( 1392) َٓکاراف ك زادگاف ٍضب اِیؿازٍ ةايّغگی پؼؿكّاٍْ ك( 2007)

 ةايّغگی ٍٕيمْ ةؼام 12 جا 7 ،(لؼدم ةؿغ) لؼد یک ؾّٕاف ةْ ةايّغگی ٍٕيمْ ةؼام 6 جا 1 ؿٕاؿ از کْ ةاقغ ٍی ٍٕيمْ ؿْ دارام ؿازٍاِی ةايّغگی

 ركایی . اؿث قغق گمحْ ِؼؼ در( إٍٓزقی ةؿغ) ٍغرس یک ؾّٕاف ةْ ةايّغگی ٍٕيمْ ةؼام 18 جا 13 ،(ام صؼلْ ةؿغ) ٍحعنل یک ؾّٕاف ةْ

 ضؼیب کْ گؼدیغ  اؿحماق کؼكِتاخ آيمام ركش از آِٔا پایایی جؿییُ ةؼام ك جائیغ اؿاجیغ ك ٍحعنناف ِؼؼ ةْ جٕزْ ةا جضوین اةؽارٓام ٍضحٕایی

 ضؼیب آزٍِٕٔام از ٓا دادق جضًیى ك جسؽیْ ةؼام. آٍغ دؿث ةْ 79/0 ؿازٍاِی يّغگیةا ك 88/0 جّٕع ٍغیؼیث ٓام  پؼؿكّاٍْ ةؼام پایایی

 .گؼدیغ اؿحمادق SPSS21  الؽار ِؼـ ةکارگیؼم ةا   ANOVA آزٍٕف ك ٍـحوى جـث T ، پیؼؿٕف َٓتـحگی

 وتایج

 ٍحقیؼ دك ایُ ةیُ دارمٍؿّا ك ٍذتث راةعْ ك ةٕدق924/0 ؿازٍاِی ةايّغگی کى َِؼق ةا جّٕع ٍغیؼیث ةیُ َٓتـحگی ضؼیب 1 زغكؿ ةْ جٕزْ ةا

 ٍؿًَاف ؿازٍاِی ةايّغگی إٍٓزقی ك ام صؼلْ لؼدم،ةا ٓؼ یک از اةؿاد  جّٕع ٍغیؼیث ةیُ َٓتـحگی ضؼیب. َٓچّیُ (p;  001/0)دارد كزٕد

از ِؼؼ آٍارم ٍؿّی دار  ؿازٍاِی گیةايّغ ك ٓؼ یک از ؿْ ةؿغ جّٕع ٍغیؼیثةٕدق ك راةعْ ةیُ  892/0ك  844/0،  858/0ةْ جؼجیب  ةغِی جؼةیث

ِحایر َٓچّیُ ِكاف داد کْ ةیُ ٍیاِگیُ ةايّغگی ؿازٍاِی دةیؼاف جؼةیث ةغِی زف ك ٍؼد جماكت ٍؿّی دارم كزٕد  (.p ≤ 01/0)اؿث 

     ِغاقث كزٕد ارمٍؿّاد جماكتِیؽ  جضنیالت ك جآى ةْ جٕزْ ةا ةغِی جؼةیث دةیؼاف ؿازٍاِی ةايّغگی ٍیاِگیُ ةیُ ك (p;  083/0)ِغارد

(05/0 ≤ p.) 
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 ای ي تعذ آمًزضی( : ضریة َمثستگی تیه مذیریت تىًع تا تالىذگی سازماوی )تعذ فردی، تعذ حرفٍ 1جذيل 

 تعذاد داری سطح معىی َمثستگی متغیر ياتستٍ متغیر مستقل

 ٍغیؼیث جّٕع

 112 001/0 **924/0 ةايّغگی ؿازٍاِی

 112 001/0 **858/0 ةؿغ لؼدم

 112 001/0 **844/0 ام ةؿغ صؼلْ

 112 001/0 **892/0 ةؿغ إٍٓزقی

 

 تحث ي تررسی

 ٓیئث اؾضام ؿازٍاِی ةايّغگی ك جّٕع ٍغیؼیث ةیُ را دارم ٍؿّا راةعْ کْ( 1393) َٓکاراف ك ةٔار قؿتاِی یالحْ ٓام ةا ٍعايؿْ صاضؼ ِحایر

 جّٕع ٍغیؼیث ٓام ( کْ ةیاف داقحّغ ، ةؼِا1389ٍْك ةا ِحایر رضائیاف ك هاؿَی) ٕدِغة کؼدق گؽارش کكٕر ؿؼاؿؼ داِكگآٔام ةغِی جؼةیث ؾًَی

 . دارد ، ٍعاةوث قٕد ٍی اِـاِی ِیؼكم ةايّغگی ك ققًی رضایث ركصیْ، ةٔتٕد کارم، گؼكٓٔام كرم ةٔؼق الؽایف اؿحؼس، ك جؿارض کآف ةاؾخ

 آَیث ةا ك ٍذتث ؿازٍاِی)جأدیؼ رلحار ٓام ٍؤيمْ از زیادم جؿغاد ةا جّٕع ٍغیؼیث ذتثٍ جأدیؼات ةؼ ٍعحًك ٍتّی جضویوات ِحایر گؼلحُ ِؼؼ در ةا

 ،(1389 هاؿَی،) ؿازٍاِی ،جؿٔغ( 2008 ٍٕرم، ك ؿیغ) ارقغ ٍغیؼیث جیٌ ةٔتٕد ،(2010 لیّگ، ك دكٓؼجی) ؿازٍاِی پیاٍغٓام ك گؼكق لؼد، ةؼ

 ةايّغگی ةْ جٕاِّغ ٍی  ةتؼِغ، زیادم ةٔؼق جّٕع ٍغیؼیث از ٍغارس در دةیؼاف چْ ٓؼ رؿغ ٍی ِؼؼ ةْ (،(1388 ؾغيی،) ؿازٍاِی آلؼیّی داِف

 .ٍٕدؼم َِایّغ ك جضون آغاؼ ؿازٍاِی کَک ٍغارس ؿازٍاِی

 مىاتع 

 ةغِی جؼةیث ؾًَی ٓیات ؿازٍاِی اؾضام ةايّغگی در جّٕع ٍغیؼیث (، ِوف1393صَیغم ـ) ؾؼلاِی ف، ـ، ِیکٕلؼ غ ،  ةٔار قؿتاِی .1

 .127-138، مل 2 قَارة ؿٕـ، كرزقی، ؿاؿ ٍغیؼیث در کارةؼدم ٓام کكٕر، پژكٓف ؿؼاؿؼ ٓام داِكگاق

 .ریؽم ةؼِاٍْ ك ٍغیؼیث پژكٓف ك إٍٓزش ؾايی ٍٕؿـْ: جٔؼاف. ؿازٍاِی ةايّغگی ،(1382. )ؾًی ٍضَغ ظٕؿی، .2

 لنًّاٍْ ایؼاف، ؾايی إٍٓزش در ؿازٍاِی ؼیّیآل داِف ك کار ِیؼكم جّٕع ٍغیؼیث ، راةعْ( 1388)  آذرم، ِیاز کیٍٕؼث ك لؼیتا ؾغيی، .3

 .115  134 مل ،3 قَارق دكـ، ؿاؿ ایؼاف، ؾايی إٍٓزش. اِسَُ

 دکحؼم، داِكگاق رؿايْ ،(ٍٕردم ٍعايؿْ) ایؼاف در ؿازٍاِی جؿٔغ ةؼ جّٕع ٍغیؼیث جأدیؼ ٍغؿ جتییُ ك ظؼاصی ، ( 1389)  ٍضَغ، هاؿَی، .4

 .ةٔكحی قٔیغ

 قَارق دكيحی، ٍغیؼیث ٍاِغاز چف ِكؼیْ. اِـاِی ِیؼكم كرم ةٔؼق ك جّٕع ٍغیؼیث ةیُ راةعْ ةؼرؿی ،(1389) ، ـ هاؿَی،. ع رضائیاف، .2

 .72-89 مل ،4

6. Bogaert, S., & Vloeberghs, D.  (2005).  “Differentiated   and   Individualized Personnel Management:    Diversity    

Management    in    Belgium”,European Management Journal, 23(4), 483-493. 

7. Doherty Alison; Fink Janet; Inglis Sue and Pastore Donna, (2010), "Understanding a Culture of Diversity through 

Frameworks of Power and Change Sport Management Review",13(4),368–381. 

8. Futunes, T., & Mykletun, Reidar J. (2007).Why diversity management fails”, Hospitality management, 26(9), 74-99. 

9. Robbins, T.L., Crino, M.D., Fredendall, L.D. (2012), an integrative model of the empowerment process, Human 

Resource management Vol. 12 N.1. 419-443. 

10. Syed, Jawad; Murray; Peter A., (2008), “A cultural feminist approach towards managing diversity in top 

management teams Equal Opportunities International” Patrington, Vol. 27, Iss. 5; p. 413. 
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  ةرٌی جسةیث دةیسان کاری وجران ةا جتادنی و جتریهی رُتسی ضتک راةعَ

*2ىِیً رحیيی دىیسچی درضی ،  1 زُسا ضپِسی
 

 كرزقی داِكگاق آزاد اؿالٍی كاصغ اردةیى ركیغادٓام ك ٓا ؿازٍاف در رآتؼدم ٍغیؼیث ؼمداِكسٕم دکح -1

 كرزقی داِكگاق آزاد اؿالٍی كاصغ اردةیى ركیغادٓام ك ٓا ؿازٍاف در رآتؼدم ٍغیؼیث داِكسٕم دکحؼم -2
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 چکیذٌ

 . ةٕد اردةیى قٔؼؿحاف یک ِاصیْ ةغِی جؼةیث دةیؼاف کارم ٍغیؼاف ةا كزغاف جتاديی ك جتغیًی رٓتؼم ةؼرؿی راةعْ ؿتک صاضؼ پژكٓف از ٓغؼ

 ٍكقٕؿ 1395 ؿاؿ در کْ اردةیى قٔؼؿحاف یک ِاصیْ  ةغِی جؼةیث ٍغیؼاف ٍغارس ك دةیؼاف کًیْ َٓتـحگی-  جٕمیمی ِٕع از در یک پژكٓف

ك ةْ َٓیُ جؿغاد  آٍغ ةغؿث ِمؼ 105 کٕکؼاف لؼٍٕؿ از اؿحمادق ةا ةؼام ٍؿًَاف َِِْٕ صسٌ. اِحعاب قغِغ آٍارم زاٍؿْ ْ ؾّٕافة کار ةٕدِغ ةْ

 َِِْٕ ركش از اؿحمادق ةا  ٓا ظتوْ در ك ام ظتوْ گیؼم َِِْٕ ركش  ةْ َِِْٕ ِیؽ از زاٍؿْ ٍغیؼاف ةْ ؾّٕاف َِِْٕ اِحعاب گؼدیغ كاصغٓام

 ٍغیؼاف اظحیار در کْ ةاس قغق اؿحاِغارد چّغؾاًٍی رٓتؼم پؼؿكّاٍْ دك از ٓا دادق آكرم زَؽ ةؼام گؼدیغِغ . اِحعاب دقجنادلی ؿا گیؼم

 اةؽارٓام ٍضحٕایی ركایی. گؼدیغ ، اؿحمادق اؿث گؽیّْ 4 ةا ؿٕاؿ 55 صاكم کْ ؿًعاِی ایؼج دةیؼاف کارم كزغاف جؿییُ پؼؿكّاٍْ ك گؼلث هؼار

 جائیغ ٍٕرد پؼؿكّاٍْ دك ٓؼ کْ قغ  اؿحمادق کؼكِتاخ آيمام ركش از آِٔا پایایی جؿییُ ةؼام ك جائیغ اؿاجیغ ك ٍحعنناف ؼؼِ ةْ جٕزْ ةا جضوین

 داد ِكاف ِحایر. گؼدیغ اؿحمادق SPSS21  الؽار ِؼـ ةکارگیؼم ةا   پیؼؿٕف َٓتـحگی ضؼیب آزٍٕف از ٓا دادق جضًیى ك جسؽیْ ةؼام. گؼلث هؼار

 ؿتک ةیُ ارجتاط ك ( p ≤ 05/0)دارد  كزٕد ٍؿّادارم ك ٍذتث راةعْ ٍؿًَاف کارم كزغاف ةا جتاديی ك جتغیًی رٓتؼم ٓام تکؿ دك ٓؼ ةیُ کْ

 کارم ٍی ةاقغ. كزغاف ةا جتاديی رٓتؼم هٕم جؼ از ارجتاط ؿتک کارم كزغاف ةا رٓتؼم جتغیًی
 

 یىکارم، دةیؼاف جؼةیث ةغِی، اردة ؿتک رٓتؼم، كزغاف کلیذی: ياشگان
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 مقذمٍ 

 دارد اِـأِا رلحار ك ؾًَکؼد ةؼ اِگیؽ قگمث جادیؼ رٓتؼم پغیغق ك قٕد ٍی ٍؼةٕط آف رٓتؼم ةْ زیادم صغكد جا ٓا ؿازٍاف قکـث ك ٍٕلویث

 کارال ِیؽ ك دٓغ اِساـ ؿازٍاف در را ٓغؼ ةْ ٍؿعٕؼ رلحارٓام ؿؼم یک کّغ ٍی ٍحؿٔغ را لؼد کْ اؿث ِیؼكیی کارم كزغاف .( 2001)يیٕكف، 

 ٍی کار جؼ ةاالؿعث کارم كزغاف ةا کارکّاف(. 2001ٍیؼكٓؼؿکٕیچ،)  ؿازد َٓگؼا ؿازِغق رلحار یک دٓی قکى ةؼام را ٍحماكت ٓام ؿًیوْ ك

 ٓام كارزش آغاؼ ةاال کارم كزغاف ةا الؼاد (.2005 کّا، ٍک)قٕد ٍی دیغق کارقاف در کَحؼم ایؼاد ك ٓـحّغ هائى ارزش ؿازٍاف ةؼام ، کّّغ

 ظٕاِغق کاریؽٍا زٕاٍؽ در کْ الؼادم . (2008َٓکاراف، ك پاال)کّّغ ٍی جالش آِٔا ةْ رؿیغف ةؼام ك داِّغ ٍی ظٕد ارزقٔام ك آغاؼ را زٍافؿا

 ةا ك اِگیؽِغ ٍی ةؼ را پیؼكاف اصـاؿات رٓتؼاف گِْٕ ایُ ٓـحّغ دارا را( گؼا جضٕؿ) جتغیًی رٓتؼاف ممات کْ ٓـحّغ لؼَّٓغم الؼاد قِٕغ ٍی

 چٔارچٕب در ةیكحؼ کْ ٓـحّغ ٍغیؼاِی( گؽار ظغٍث) جتاديی رٓتؼاف. قِٕغ ٍی جقییؼ ایساد ةاؾخ ٓا، ٍَکُ فیؼ ةْ اؾحواد ةْ صاٍیاف جؼفیب

 اِحؼار ٍٕرد ؿعٕح ازام در را آِاف ِیازٓام کٕقّغ ٍی ظٕد، پیؼكاف ٓام ظٕاؿحْ ةْ آحَاـ آِٔا ضَُ کّّغ، ٍی ؾَى جّتیٔی ك جكٕیوی ِؼاـ

 ِحایر .(2006آكرِغ)ةاركف،  ٍی دؿث ةْ ٍضـٕس ٓام پاداش ةؼاةؼ در را زیؼدؿحاف َٓؼآی گؽار، ظغٍث رٓتؼاف. کّّغ ةؼآكردق کارم، دؾًَکؼ

 ؿتک ةیُ . دارد كزٕد ٍؿّادارم راةعْ ٍغیؼاف کارم كزغاف ةا  جتاديی ك جتغیًی رٓتؼم ؿتک ةیُ داد ِكاف( 1388)ٍؼادم ك ؿؿیغیاف پژكٓف

ك جٍٕاس ك  2001دارد)گٕدكیُ ك َٓکاراف،  كزٕد دارماٍؿّ ك ٍذتث ارجتاط کارکّافکارم كزغاف ك  ؿازٍاِی جؿٔغات ٍیؽاف ةا جتغیًی رٓتؼم

 ٍؿّی راةعْ ؿازٍاِی جؿٔغ ةا جتاديی رٓتؼم ؿتک ةیُ ایّکْ كزٕد اؾالـ کؼدِغ کْ ةا ( درپژكٓكی2001گٕدكیُ ك َٓکاراف)(. 2000َٓکاراف،

 جؿییُ صاضؼ پژكٓف از . ٓغؼ اؿث جؼ هٕم جتاديی رٓتؼم ةْ ِـتث ؿازٍاِی جؿٔغ اةؿاد ةا جتغیًی ؿتک ةیُ رجتاطا كيی دارد كزٕد دارم

 .ةاقغ ٍی اردةیى قٔؼؿحاف ِاصیْ یک ٍغارس ةغِی جؼةیث دةیؼاف کارام كزغاف ةا ٍغارس ٍغیؼاف جتاديی ك جتغیًی رٓتؼم ؿتک راةعْ

 ريش تحقیق

 ٍكقٕؿ 1395 ؿاؿ در کْ اردةیى قٔؼؿحاف یک ِاصیْ  ةغِی جؼةیث دةیؼاف ك ٍغارس ٍغیؼاف کًیْ َٓتـحگی - جٕمیمی ِٕع از پژكٓف یک در

 جؿغاد َٓیُ ةْ ك آٍغ ةغؿث ِمؼ 105 کٕکؼاف لؼٍٕؿ از اؿحمادق ةا ٍؿًَاف ةؼام َِِْٕ صسٌ. قغِغ اِحعاب آٍارم زاٍؿْ ؾّٕاف ةْ ةٕدِغ کار ةْ

 َِِْٕ ركش از اؿحمادق ةا  ٓا ظتوْ در ك ام ظتوْ گیؼم َِِْٕ ركش  ةْ َِِْٕ كاصغٓام  گؼدیغ اِحعاب َِِْٕ ؾّٕاف ةْ ٍغیؼاف زاٍؿْ از ِیؽ

 ٍغیؼاف اظحیار در کْ ةاس قغق اؿحاِغارد چّغؾاًٍی رٓتؼم پؼؿكّاٍْ دك از ٓا دادق آكرم زَؽ ةؼام.  گؼدیغِغ اِحعاب ؿادق جنادلی گیؼم

 اةؽارٓام ٍضحٕایی ركایی. گؼدیغ اؿحمادق ، اؿث گؽیّْ 4 ةا ؿٕاؿ 55 صاكم کْ ؿًعاِی ایؼج ةیؼافد کارم كزغاف جؿییُ پؼؿكّاٍْ ك گؼلث هؼار

 جائیغ ٍٕرد پؼؿكّاٍْ دك ٓؼ کْ قغ  اؿحمادق کؼكِتاخ آيمام ركش از آِٔا پایایی جؿییُ ةؼام ك جائیغ اؿاجیغ ك ٍحعنناف ِؼؼ ةْ جٕزْ ةا جضوین

 .گؼدیغ اؿحمادق SPSS21  الؽار ِؼـ ةکارگیؼم ةا   پیؼؿٕف َٓتـحگی ضؼیب آزٍٕف از آ دادق جضًیى ك جسؽیْ ةؼام. گؼلث هؼار

 وتایج

دارم ف جؼةیث ةغِی َٓتـحگی ٍذتث ك ٍؿّاجتغیًی ٍغیؼاف ةا كزغاف کارم دةیؼا رٓتؼمةیُ ؿتک کْ ِكاف داد  1ِحایر ةا جٕزْ ةْ زغكؿ 

(005/0  ;p 43/0 ك  ;r) جؼةیث ةغِی َٓتـحگی ٍذتث ك  ةا كزغاف کارم دةیؼافِیؽ جتاديی ٍغیؼاف  ؼمرٓتةیُ ؿتک . َٓچّیُ كزٕد دارد

 ةا جتاديی رٓتؼم ؿتک راةعْهٕم جؼ از  کارم كزغاف ةا رٓتؼم جتغیًی ؿتک ارجتاط ايتحْ (.r;  23/0 ك p = 02/0) داقثكزٕد  مدارٍؿّا

 ٍكآغق ِكغ. ّادارمٍؿ ارجتاط کارم كزغاف ةا دةیؼاف ؿُ ك ظغٍث ؿاةوْ ةیُ .ةٕدکارم  كزغاف
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 تحث ي تررسی

 ك ٍذتث ارجتاط ، اردةیى قٔؼؿحافِاصیْ یک  ةغِی جؼةیث دةیؼاف کارم كزغاف ك ٍغیؼاف جتغیًی رٓتؼم ؿتک ةیُ کْ داد ِكاف پژكٓف ِحایر

 ٍی الؽایف ِیؽ آِٔا ةؼرؿی جضث ةغِی جؼةیث دةیؼاف کارم كزغاف یاةغ الؽایف ٍغیؼاف جتغیًی رٓتؼم ؿتک ٓؼچْ یؿّی. دارد كزٕد دار ٍؿّی

 ةْ جٕزْ ةا َٓچّیُ. دارد َٓعٕاِی( 2000)َٓکاراف، ك جٍٕاس ك (2001) َٓکاراف، ك گٕدكیُ ك( 1385) ِیکٕلؼ ٍعايؿات ةا ٓا یالحْ ایُ یاةغ

 در ائاٍی ك ٍؿّٕم ٓام اِگیؽق اِغازق ةْ اؿث جتاديی ٍغیؼاف ٓام كیژگی زؽك کْ( پاداش ك جؼلیؽ) ٍادم ٓام اِگیؽق قایغ پژكٓف، ِحایر

 ٍی ةغِی جؼةیث دةیؼاف کارم كزغاف ةا ٍغیؼاف جتاديی ٍغیؼیث ؿتک ضؿیك انِـتح ك ٍذتث راةعْ ةْ جٕزْ ةا اٍا ِتاقغ، ٍٕدؼ جتغیًی رٓتؼاف

 ةا ٌٍٔ ایُ کْ اؿث داقحْ ٍذتث جادیؼ ةغِی جؼةیث دةیؼاف کارم كزغاف الؽایف در ِیؽ پاداش ك جؼلیؽ ٍاِّغ ٍادم ٓام اِگیؽق گمث جٕاف

 ٓام اِگیؽق جادیؼات ةا ٍوایـْ در جادیؼات ایُ اگؼچْ. دارد عٕاِیَٓ( 1388)ٍؼادم ك ؿؿیغیافك ( 1389) َٓکاراف ك گؼگؼم مضؼإِرد  پژكٓف

 .اؿث هٕیحؼ جتغیًی ٍغیؼیث ادؼ ك اؿث کَحؼ ِـتحا ٍؿّٕم

 

 مىاتع 
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