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 چکیده
 درك ىػهو، ای صؼفَ جّؿػَ دؿحیاةی ةَ زِث در كغم اونیً

 از یکی. اؿث ىؤدؼ ىػهيان فػانیث کیفیث ةؼ کَ اؿث غّاىهی

 ةیً ىـحلیيی راةػَ کَ چؼا اؿث، ىػهيان رطایث غّاىم، ایً

 کَ کـاٌی و دارد وزّد آٌِا غيهکؼد ةا قغم از کارکٍان رطایث

 ایً در. دٍُغ ىی اٌسام ةِحؼ را ظّد کار ةاقٍغ، داقحَ رطایث

 ةؼ  ىغارس ىغیؼان ازحياغی ؿؼىایَ اةػاد ٌلف پژوُف،

 پژوُف. اؿث گؼفحَ كؼار ةؼرؿی ىّرد ىػهيان قغهی رطایث

 گؼدآوری ٌظؼ از و ةّده کارةؼدی ٌّع از ُغف ٌظؼ از صاطؼ،

 زاىػَ ةاقغ ىی( ُيتـحگی) جّصیفی جضلیلات ٌّع از ُا داده

 2ٌاصیَ پؼورش و آىّزش ؿازىان کارکٍان پژوُف، ایً آىاری

 گیؼی ٌيٌَّ ةؼای. ةاقٍغ ىی( ٌفؼ 327 جػغاد) کؼىاٌكاه اؿحان

 دؿحؼس در جصادفی گیؼی ٌيٌَّ روش از پژوُف ایً در

 ةّدن ىضغود دنیم ةَ ٌاىَ پؼؿف 177 جػغاد و قغه اؿحفاده

. قغ آوری زيع و جّزیع کّکؼان فؼىّل از اؿحفاده ةا زاىػَ

 اؿحفاده ٌاىَ پؼؿف از ٌیاز ىّرد ُای داده آوری زيع زِث

 قغه ىضاؿتَ 973/0 ىحغیؼُا کم کؼوٌتاخ آنفای. اؿث قغه

ورژن  SPSS افؽار ٌؼم از اؿحفاده ةا ُا داده جضهیم و جسؽیَ. اؿث

 ؿؼىایَ از ةػغ ؿَ جأدیؼ پژوُف، ایً در. اؿث قغه اٌسام 22

 قغهی رطایث ةؼ( ؿاظحاری و قٍاظحی ای، راةػَ ةػغ)ازحياغی 

 ُای فؼطیَ داد ٌكان ٌحایر و گؼفث كؼار ةؼرؿی ىّرد ىػهيان

 در کَ قغٌغ واكع پػیؼش ىّرد 05/0 ظػای ؿػش در پژوُف

 ةؼ ازحياغی ؿؼىایَ ؿاظحاری ةػغ را جأدیؼ ةیكحؼیً ىیان، ایً

 پیكٍِاد پایان در. اؿث داقحَ 937/0 ىیؽان ةَ قغهی رطایث

 و ازحياغی ؿؼىایَ قغهی، رطایث ؿػش ةِتّد زِث قّد ىی

 .گیؼٌغ كؼار ىغارس ىغیؼان جّزَ ىّرد اصؼ آنغٍ

 ؿؼىایَ ای راةػَ ةػغ ىػهيان، قغهی رطایث :های کلیدی واژه

 ازحياغی ؿؼىایَ قٍاظحی ةػغ ازحياغی،
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Abstract  
 

The first step towards developing a teacher's 

professional development is to understand the 

factors that affect the quality of the teacher’s 
activity. One of these factors is the job satisfaction 

of teachers as there is a direct relationship 

between employees’ satisfaction with their 
performance and those who are satisfied do their 

job better. In this study the role of different 
dimentions of social capital of school principals 

on job satisfaction of teachers has been studied. 

Concerning its objective, this study is an applied 
research and considering its data collection 

procedure, it is a descriptive research 

(correlational). The statistical population of this 
research consists of the employees of the 

education organization of district 2 of kermanshah 

province (327 people). 177 questionnaires were 
collected from the participants who were selected 

based on availability sampling procedure based on 

the Cochran formula. Cronbach’s alpha was 
calculated for the instrument (0.973). SPSS 

software version 22 were used to analyse the data. 

In this research, the effect of three dimensions of 
social capital (i. e. relational, cognitive, and 

structural dimentions) on the job satisfaction of 

teachers was investigated and the results showed 
that the hypotheses of the study were accepted at 

the significance level of 0.05. From among 

different dimension of social capital, the structural 
dimension had the highest level of impact on the 

job satisfaction of the participants (0.937). In the 

end, it is suggested that the managers of schools 
do their best to improve the level of job 

satisfaction, social capital and its elements. 
 
 

Keywords: Teachers’ Job Satisfaction, Relational 
Dimension of Social Capital, Cognitive 

Dimension of Social Capital 
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  مقدمه

اىؼوزه آىّزش و پؼورش ُيگاٌی ةَ غٍّان یکی از ارکان جّؿػَ پایغار قٍاظحَ قغه اؿث و ُؼ 

کكّری در زِان، ةعف ةؽرگی از درآىغ ىهی ظّد را ةؼای گـحؼش، ةِتّد و کارآیی آن اظحصاص 

ىّزش و پؼورش، رکً اؿاؿی زاىػَ اٌـاٌی اؿث و یکی از اُغاف اصهی آن، دُغ. در واكع آ ىی

ىلغم،  آىّزش کّدکان و ٌّزّاٌان جّؿع ىػهيان و ىغیؼان اؿث )ةای، ؿهیياٌی پؼورش و

ٌظؼان و ىحفکؼان ىـایم جؼةیحی ةؼ ایً ٌظؼٌغ کَ ىػهيان،  اغهب صاصب (.1396كِفؼظی،   غهیغوؿث

  راه ٌیـث اگؼ گفحَ ؤدؼ در زؼیان جػهیو و جؼةیث ُـحٍغ؛ ةٍاةؼایً ةیجؼیً غاىم ى جؼیً و ىِو ةؽرگ

دٍُغ. اونیً كغم در زِث  قّد قانّده و اؿاس یک ؿیـحو آىّزقی ىّفق را ىػهيان جكکیم ىی

داقحً ىػهياٌی ىّفق، درك غّاىهی اؿث کَ ةؼ کیفیث فػانیث آٌِا ىؤدؼ اؿث. یکی از ایً غّاىم، 

چؼا کَ راةػَ ىـحلیيی ةیً رطایث قغهی افؼاد ةا غيهکؼد آٌِا وزّد رطایث قغهی ىػهيان اؿث؛ 

دٍُغ. ةٍاةؼایً الزم اؿث آىّزش و  دارد و کـاٌی کَ رطایث داقحَ ةاقٍغ، کار ظّد را ةِحؼ اٌسام ىی

 (. 1396پؼورش ةَ ىّطّع رطایث ىػهيان، ةیف از پیف، جّزَ ٌكان دُغ )ةای و ُيکاران، 

ةؼای  1970قٍاس، اصػالح ؿؼىایَ ازحياغی را در دَُ  یّاٌالیث، زاىػَنّری، اكحصاددان و ا گهً

کار ةؼدٌغ. ؿؼىایَ ازحياغی از زيهَ ىفاُیو   جّصیف ىكکم جّؿػَ اكحصادی درون قِؼی ةَ

چٍغوزِی در غهّم ازحياغی اؿث کَ در اوایم كؼن ةیـحو ةَ صّرت غهيی و آکادىیک ىػؼح و از 

قٍاؿی قغ و اةحغا جّؿع زاکّةؽ، ةّردیّ، پاؿؼون و  و زاىػَ وارد ىحّن غهّم ؿیاؿی 1980ؿال 

نّری ىػؼح قغ، اىا ةػغُا جّؿع افؼادی چّن کهيً، ةارت، پاٌحام و پؼجؽ، ةـع داده قغ. کارةؼد 

رایر قغه  1990چَ کَ اىؼوزه ىغٌظؼ اؿث ةَ جغریر در دَُ  ىفِّم ؿؼىایَ ازحياغی ةَ صّرت آن

قٍاؿان کالؿیک، ادؼی از ایً ىفِّم ٌتاقغ؛ در  ـث کَ در آدار زاىػَاؿث، اىا ایً ةَ ىػٍای ایً ٌی

جّان ةَ زـحسّی ایً ىفِّم  وةؼ و دورکیو ىی قٍاؿاٌی چّن ىارکؾ آدار اٌغیكيٍغان و زاىػَ

پؼداظث؛ اٌغیكيٍغاٌی چّن ىارکؾ، اىیم دورکیو، وةؼ و پارؿٌّؽ ٌیؽ ةَ ىفاُیيی ُيچّن اطػؼار، 

اٌغ کَ ُؼ یک اةػادی از ىفِّم ؿؼىایَ ازحياغی  ياد ازحياغی جّزَ کؼدهُا و اغح ٌفع زيػی، ارزش

ای جّؿع  ، در ىلان1916َ(. اصػالح ؿؼىایَ ازحياغی كتم از ؿال 2013، 1گیؼٌغ )رم را در ةؼ ىی

، کحاةی در اىؼیکا ةَ 1961ُاٌی فان از داٌكگاه ویؼزیٍیای غؼةی ىػؼح قغ. اىا اونیً ةار در ؿال 

ٌام ژان ژاکّب ٌّقحَ قغ کَ اصػالح ؿؼىایَ ازحياغی را ةَ کار ةؼد و ىٍظّرش  وؿیهَ قعصی ةَ

جّاٌٍغ ةَ ظّةی  ُا ىی ُایی وزّد دارد کَ آن ُا و ظصهث ُای قِؼ، ویژگی  ٌكیً ایً ةّد کَ در صاقیَ

ُایی را جكکیم دٍُغ کَ ظّدقان ىـائم و ىكکالجكان را صم  ةا ُيغیگؼ ارجتاط ةؼكؼار کٍٍغ و گؼوه

فکؼی ظّدزّش و از  زا ىٍظّر از ؿؼىایَ ازحياغی، ٌّغی ُيکاری و ُو ایٍغ. در اصم، در آنٌي

(. در دو دَُ اظیؼ ىفِّم ؿؼىایَ 1999، 2ٌكیً ةّد )کؼیكٍا و قٍادر ُای ىضؼوم صاقیَ درون گؼوه

                                                           
1. Ram 

2 . Krishna & shrader 
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فحَ جؼیً ىفاُیو، ظِّر و ةؼوز یا ُا و اقکال گٌّاگّن ةَ غٍّان یکی از کاٌٌّی ازحياغی در زىیٍَ

گؼان، ىكاةَ چارچّب ىفِّىی و  اؿث، ُؼ چٍغ قّر و قّق زیادی در ةیً صاصب ٌظؼان و پژوُف

اؿث)اىاىلهی،  ُا و اٌحظارات گٌّاگٌّی را ٌیؽ داىً زده ُا، دیغگاه اةؽار جضهیهی ایساد کؼد، نیکً ٌگؼش

1390.) 

غی اؿث کَ ُای ازحيا غّر کهی ؿؼىایَ ازحياغی ىسيّغَ ٍُسارُای ىّزّد در ؿیـحو ةَ

ُای  ىّزب ارجلای ؿػش ُيکاری اغظای آن زاىػَ گؼدیغه و ىّزب پاییً آىغن ؿػش ُؽیٍَ

گؼدد، فّکّیاىا ؿؼىایَ ازحياغی را ةَ غٍّان جّاٌایی افؼاد ةؼای کار ةا یکغیگؼ  جتادالت و ارجتاغات ىی

ةاكؼی، صفؼیان و  کٍغ )ةَ ٌلم از ىضيغی، ُا جػؼیف ىی ُا و ؿازىان در زِث اُغاف غيّىی در گؼوه

 (.1395ةؼاززاٌی،  غهّی

رطایث قغهی ٌیؽ یکی از غّاىم ةـیار ىِو در ىّفلیث قغهی ُؼ فؼد اؿث و ىّزب افؽایف 

قّد. رطایث قغهی، ىفِّىی پیچیغه و چٍغةػغی اؿث کَ ةا  کارایی و اصـاس رطایث در فؼد ىی

قغهی، قؼط اؿاؿی صظّر و غّاىم زـياٌی، رواٌی و ازحياغی گٌّاگّن ارجتاط دارد. رطایث 

وری، جػِغ ةَ  ُيکاری فؼد ةا ؿازىان اؿث و ایً ةَ دنیم ٌلف ىِو رطایث قغهی در افؽایف ةِؼه

ُای زغیغ قغهی و افؽایف  ؿازىان، جظيیً ؿالىث فیؽیکی و رواٌی، جـؼیع در یادگیؼی ىِارت

کٍٍغ  اىم رواٌی كهيغاد ىی(. فیكؼ و ُاٌا رطایث قغهی را غ1397روصیة فؼد اؿث )ىحاٌی و کكاورز، 

آورٌغ، یػٍی اگؼ قغم  ـاب ىیو آن را ٌّغی ؿازگاری غاغفی ةا قغم و قؼایع اقحغال ةَ ص

اؿث؛ در ىلاةم، چٍاٌچَ قغم  ٌظؼ، نػت ىػهّب را ةؼای فؼد جأىیً کٍغ، فؼد از قغهف راطی ىّرد

کٍغ و درصغد جغییؼ  ىیٌظؼ، رطایث و نػت ىػهّب را ةَ فؼد ٌغُغ، فؼد قؼوع ةَ ىػىث قغم  ىّرد

رود و آدار آن در زٌغگی  ای اؿث کَ از ىؼز ؿازىان فؼاجؼ ىی آیغ. رطایث قغهی پغیغه ىی آن ةؼ

واؿػة کار کؼدن در یک قغم،  قّد. در کارکٍان ةَ ظصّصی فؼد ظارج از ؿازىان ٌیؽ ىكاُغه ىی

غ، ایً وطػیث ؿتب قّد؛ چٍاٌچَ افؼاد از قغم ظّد راطی ةاقٍ ُای ىحفاوجی ایساد ىی صانث

قّد ةا اٌگیؽه و غالكة ةیكحؼی ةَ وظایف ظّد ُيث گيارٌغ؛ و چٍاٌچَ کارکٍان از قغم ظّد  ىی

قّد غالكَ و جػِغ کيحؼی ةَ اٌسام وظایف ظّد داقحَ ةاقٍغ. رطایث در  ٌاراطی ةاقٍغ، ؿتب ىی

قغهی کارکٍان  ةعف اىٍیث ُا اؿحضکام قغم ىّزب ةؼوز ظالكیث در کار قغه و ٌِایحاً ظالكیث

ظّاُغ ةّد. رطایث اكحصادی ىّزب دنگؼىی فؼد در کار قغه و اصـاس ةؼاةؼی در کارکٍان قکم 

کٍغ )اویاٌگ، ؿاٌگ، نی و  گیؼد؛ اصـاس ةؼاةؼی در ؿازىان، ٌلف ىؤدؼی در اىٍیث قغهی ایفا ىی ىی

 (.2015، 1پیٍگ

قّد. ىٍتع  ُا ىضـّب ىی اىؼوزه ؿؼىایَ ازحياغی ةَ غٍّان قایـحگی طؼوری ةؼای ؿازىان 

اؿث کَ ُو   ُای ازحياغی درون ؿازىان اؿث و دارایی ؿؼىایَ ازحياغی ؿازىاٌی ٌاقی از ویژگی

کٍغ. ؿؼىایَ ازحياغی ؿازىاٌی دارای دو  ةؼای ؿازىان و ُو ةؼای اغظای ؿازىان، ارزش ایساد ىی

                                                           
1. Ouyang, Sang, Li, & Peng 
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َ ازحياغی ؿازىاٌی وزّد زؽء اىکان ىكارکث و اغحياد اؿث و ةؼای ایٍکَ در ُؼ ةٍگاُی ؿؼىای

ُای کـب  داقحَ ةاقغ، ةایغ ٌـتحی از ایً دو زؽء در آن ةٍگاه ىّزّد ةاقغ. گـحؼدگی ةیكحؼ ىضیع

، 1ُا، قٍاظث ُيکاران را دقّار ٌيّده اؿث )ىؼنّ و کار، روٌغ زِاٌی قغن و ىسازی قغن ؿازىان

یؼیث و ىٍِغؿی ىسغد ىّزب از (. از ؿّی دیگؼ، اؿحفاده از فٍّن ىعحهف ةِتّد ؿازىان و ىغ2009

قّد.  ُای ارجتاغی و ةؼکٍار قغن یا ةازٌكـحَ قغن اغظای ةا جسؼةَ ؿازىان ىی ةیً رفحً قتکَ

ىٍغی از  ُای کارکٍان و ةِؼه ُيیً دنیم اؿحفاده از ؿاز و کارُایی ةؼای اغيیٍان از ایساد قتکَ ةَ

(. 1395چیان، و غؽیؽی،  ٌظؼی، ؿاغث )ُادوی، ُا طؼوری اؿث ؿؼىایَ ازحياغی ٌاقی از ایً قتکَ

گّیی را ةؼای ةلا و ىّفلیث  وری و پاؿط پػیؼی، ةِؼه ایً اىؼ طؼورت غيهکؼد اؿحؼاجژیک، اٌػػاف

ُا جغویً گؼدد جا  کٍغ. از ایٍؼو اؿحاٌغاردُای زغیغی ةایغ ةؼای ؿازىان  ُا ةیكحؼ ىی ؿازىان

ةؼای کارکٍان فؼاُو ٌيایغ جا ةحّاٌٍغ از ُای زِاٌی ةّده و زىیٍة ىٍاؿتی را  گّی چانف پاؿط

ُا ةایغ فؼاجؼ از  قٍاؿان جأکیغ دارٌغ کَ کارکٍان ؿازىان ُا ةؼظّردار ةاقٍغ. روان جؼیً ىِارت ىٍاؿب

وظایف رؿيی ظّد غيم کٍٍغ. ةا جّزَ ةَ جػاىم فؼاوان و رو در رو ةا ىكحؼی و ُيچٍیً ىاُیث 

(. اىؼوزه، 2003، 2یث ةیكحؼی دارد )دکؼ و یّؿالٌؼُای ظغىاجی اُي ظغىات، ایً ىفِّم در ةعف

ىضیع جساری، ةـیار پیچیغه قغه و از صانث ىضهی ةَ زِاٌی جتغیم قغه اؿث. فكار ىغاوم ةَ 

ُای غيهیاجی و ةِتّد پكحیتاٌی، ىؽیث ركاةحی ظّد را  گیؼد جا ةا کاُف ُؽیٍَ ىغیؼیث صّرت ىی

ةـیار آگاه ُـحٍغ و ةَ ىیؽان زیادی ةَ ىضصّل و  افؽایف دُغ؛ ىكحؼیان از افؽایف اؿحاٌغاردُا

ُا اٌحعاب و گؽیٍف کٍٍغ. در زِان جساری اىؼوز، ةیكحؼیً  ظغىات دؿحؼؿی دارٌغ جا از ىیان آن

ُای غیؼىهيّس اؿث. جّاٌایی ةؼای قٍاظث و ةؼآورد ىٍتع ایً ارزش  ارزش ؿازىاٌی ىتحٍی ةؼ دارایی

ىٍظّر جّاٌایی ةؼای ىغیؼیث ؿؼىایَ ازحياغی، ىا ٌیازىٍغ  ُا ىِو و صیاجی اؿث. ةَ ةؼای ؿازىان

غّر کهی، ىیؽان ؿؼىایَ  ُا در ؿازىان ُـحیو. ةَ قٍاظث ىٍكأ آن و چگٌّگی ایساد ایً دارایی

دٍُغه ىیؽان اغحياد افؼاد ةَ یکغیگؼ اؿث. ُيچٍیً وزّد ىیؽان  ای ٌكان ازحياغی ُؼ گؼوه یا زاىػَ

غّری کَ در ىّاكع  قّد، ةَ ُای ازحياغی ىی ی ىّزب جـِیم کٍفكاةم كتّنی از ؿؼىایَ ازحياغ

جؼیً ىٍتع صم ىكکالت و  جّان ةؼای صم ىكکالت از ؿؼىایَ ازحياغی ةَ غٍّان اصهی ةضؼاٌی ىی

رو قٍاؿایی غّاىم ىؤدؼ در جلّیث یا جظػیف ؿؼىایَ  اصالح فؼآیٍغُای ىّزّد ؿّد ةؼد. از ایً

اٌغ کَ  (. اىؼوزه کـب و کارُا دریافح1397َغوی و غؽیؽىضيغنّ، ازحياغی، اُيیث ةـؽایی دارد )ىِ

ةایـث جّزَ ةیكحؼی ٌـتث ةَ ىـائم ازحياغی از ظّد ٌكان دٍُغ. یکی از ىهؽوىات ىِو  ىی

ُا ةؼای ةلا در غصؼ زِاٌی ةّدن و دؿث یافحً ةَ ؿِو ةازار ةاال و ىؽیث ركاةحی و ةعصّص  قؼکث

ظصّص در   َ ةَ ؿؼىایَ ازحياغی در کـب و کارُاؿث، ةَصؼکث در زِث اكحصاد ركاةحی، جّز

ُای  کكّرُای در صال جّؿػَ، ٌیازىٍغ ایساد ةـحؼُای الزم از زيهَ افؽایف آگاُی، ةؼرؿی ىضؼك
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ُاؿث. ُؼ ؿازىاٌی غٍاصؼ دروٌی ظّد را ةا جّزَ ةَ ىضیع  الزم و ةؼغؼف کؼدن ىّاٌع و چانف

رو ؿٍسف و ارزیاةی غغم اغيیٍان  کٍغ؛ از ایً اٌحعاب ىی ُای ىٍاؿتی را ظارزی، جٍظیو و اؿحؼاجژی

ُای  ىضیػی دارای اُيیث اؿث. ُيچٍیً، ةا جّزَ ةَ اُيیث ؿؼىایَ ازحياغی و ُيـّیی اٌگیؽه

اغحلادی و ةكؼدوؿحاٌَ ةا ىٍافع کـب و کارُای کكّر، ةؼ آٌیو جا ٌلف اةػاد ؿؼىایَ ازحياغی 

 .ةؼرؿی كؼار دُیو ىغیؼان ةؼ رطایث قغهی ىػهيان را ىّرد

( ةَ ةؼرؿی ٌلف ىیؽان ؿؼىایَ ازحياغی و اكحصادی 1397زاده ) زِاٌگیؼی، اصيغرش و غتاس

ُای جضلیق ٌكان داد کَ ةیً  در رطایث از کار ىػهيان ىلػع ىحّؿػَ قِؼ اروىیَ پؼداظحٍغ. یافحَ

ٍادار در ؿػش دو ىحغیؼ ؿؼىایَ ازحياغی و رطایث از کار ىػهيان، جفاوت آىاری ىـحلیو و ىػ

ىحّؿػی وزّد دارد؛ پؾ در ٌحیسَ، ؿؼىایَ ازحياغی و ؿؼىایَ اكحصادی، زىیٍَ را ةؼای پیكؼفث و 

ای رطایث و ٌگؼش افؼاد ةَ قغم  چٍیً زىیٍَ ٌيایغ و در ظّدقکّفایی ةیكحؼ ىػهيان فؼاُو ىی

 .کٍغ و ىػهيان، ادراك ةِحؼی از ىػهيی ظّاٍُغ داقث ةِتّد پیغا ىی

( ةَ ةؼرؿی جأدیؼ ؿؼىایَ ازحياغی ةؼ غيهکؼد 1396فؼد و كهيتؼ ) صیيی، ؿهیيیةاورصاد، ر

ُای ىِؼ اكحصاد اؿحان ظّزؿحان از دیغگاه کارکٍان پؼداظحٍغ. ُغف اؿاؿی ایً پژوُف،  ةاٌک

ةؼرؿی جأدیؼ ؿؼىایَ ازحياغی ةؼ غيهکؼد ىانی در ةاٌک ىِؼ اكحصاد ةّد. ٌحایر ٌكان داد ؿؼىایَ 

غ ةَ کیفیث ظغىات و گؼایف ةَ ٌّآوری، جأدیؼ ىذتث و ىػٍاداری دارد؛ اىا ةؼ ازحياغی ةؼ جػِ

غيهکؼد ىانی، جأدیؼ ىػٍاداری ٌغارد؛ ُيچٍیً جػِغ ةَ کیفیث ظغىات و گؼایف ةَ ٌّآوری ةؼ 

 .غيهکؼد ىانی، جأدیؼ ىذتث و ىػٍاداری دارد

رطایث از کار ىػهيان  ( در پژوُف ظّد ةَ ةؼرؿی راةػَ ةیً ؿؼىایَ ازحياغی و1394اکتؼی )

قِؼؿحان فؼاقتٍغ پؼداظث. ٌحایر جضهیم آىاری ٌكان داد کَ ىیؽان ؿؼىایَ ازحياغی و ٌیؽ ىیؽان 

ةاقغ؛ ؿؼىایَ  رطایث از کار ىّزّد در ىغارس قِؼؿحان فؼاقتٍغ در ؿػش کفایث كاةم كتااّل ىی

ةاقغ؛ ؿؼىایَ  ؼد ىیجؼ رطایث ىػهيان زن ٌـتث ةَ ىػهيان ى کٍٍغه كّی ةیٍی ازحياغی، پیف

جؼ رطایث ىػهيان ةا ىغرك جضصیهی فّق دیپهو ٌـتث ةَ ىػهيان ةا  ةیٍی کٍٍغه كّی ازحياغی، پیف

جؼ رطایث ىػهيان غیؼةّىی  ةیٍی کٍٍغه كّی ةاقغ؛ ؿؼىایَ ازحياغی، پیف ؿایؼ ىغارك جضصیهی ىی

جؼ رطایث ىػهيان دوره  یةیٍی کٍٍغه كّ ةاقغ؛ و ؿؼىایَ ازحياغی، پیف ٌـتث ةَ ىػهيان ةّىی ىی

 ةاقغ. ُای جضصیهی ىی اةحغایی ٌـتث ةَ ىػهيان ؿایؼ دوره

( در پژوُف ظّد ةا غٍّان ةؼرؿی جأدیؼ ؿؼىایَ ازحياغی ةؼ غيهکؼد 1393دُلاٌان و ُؼٌغی )

ُای صاصم از فؼطیَ اول ایً پژوُف، جأدیؼ  ٌّآوراٌَ ةا جأکیغ ةؼ ٌلف ىیاٌسی اٌحلال داٌف، یافحَ

ةٍیان ایؼاٌی فػال در صّزه فٍاوری اغالغات را ةؼ اٌحلال  ُای داٌف زحياغی کارکٍان قؼکثؿؼىایَ ا

دُغ. وزّد ؿؼىایة ازحياغی كّی ىیان کارکٍان ؿتب جـِیم ارجتاغات  داٌف، ىّرد جأییغ كؼار ىی

 ُای ٌّةَ ظّد ؿتب اٌحلال داٌف و جسؼةَ  قّد کَ ایً اىؼ ةَ ىیان اغظا ىی ىتحٍی ةؼ اغحياد در

گؼدد. فؼطیَ دوم ایً  جیو ةَ یکغیگؼ و جـِیم فؼآیٍغ داٌف طيٍی ةَ داٌف آقکار ىی یاغظا
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ةٍیان ایؼاٌی  ُای داٌف پژوُف، جأدیؼ ؿؼىایَ ازحياغی کارکٍان را ةؼ ةؼوز غيهکؼد ٌّآوارٌَ در قؼکث

( ٌیؽ ةَ 1393زاده ) رؿاٌغ. غتغانيهکی، گّدرزی و ٌّری فػال در صّزه فٍاوری اغالغات ةَ ادتات ىی

ُای پژوُف ٌكان داد  ةؼرؿی راةػَ ؿؼىایَ ازحياغی و رطایث ىػهيان جؼةیث ةغٌی پؼداظحٍغ. یافحَ

داری وزّد دارد کَ ایً  ُا راةػَ ىػٍی ةیً ؿؼىایَ ازحياغی ىػهيان جؼةیث ةغٌی و رطایث از کار آن

غی ىػهيان، رطایث از کار جؼ، ةا افؽایف ؿؼىایَ ازحيا راةػَ، ىذتث و ىـحلیو اؿث؛ ةَ غتارت واطش

 .یاةغ آٌِا افؽایف ىی

( در پژوُكی ةَ ةؼرؿی راةػَ ةیً ؿؼىایَ ازحياغی ةا 1388ىػيارزاده، غػایی و اکتؼی )

ای و قٍاظحی ؿؼىایَ  غيهکؼد کارکٍان پؼداظحٍغ. ٌحایر ٌكان داد ُؼچَ اةػاد ؿاظحاری و راةػَ

یاةغ. ُيچٍیً کارکٍان در  کارکٍان ٌیؽ افؽایف ىیازحياغی کارکٍان افؽایف یاةغ، ةَ جتع آن غيهکؼد 

( 1390رطّاٌی و غغؼایی ) .ای ُـحٍغ ةػغ قٍاظحی ةَ صّرت ىػٍادار ةؼجؼ از ةػغ ؿاظحاری و راةػَ

آفؼیٍی ؿؼىایَ ازحياغی ؿازىاٌی و اةػاد آن در گؼایف ةَ ٌّآوری ؿازىاٌی  ةَ ةؼرؿی چگٌّگی ٌلف

حایر پژوُف ٌكان داد اةػاد قٍاظحی و ؿاظحاری ؿؼىایَ ُای داٌف ةٍیان پؼداظحٍغ. ٌ در قؼکث

  .ةیٍی کٍٍغه ىٍاؿتی ةؼای گؼایف ةَ ٌّآوری در ؿازىان ةاقٍغ جّاٌٍغ پیف ازحياغی ٌيی

ُای  ( ةَ ةؼرؿی ٌلف ؿؼىایَ ازحياغی در غيهکؼد ؿازىاٌی پؼداظث. یافح1390َاىاىلهی )

د ؿازىان در ىغیؼیث قػب ةاٌک جسارت پژوُف او ٌكان داد کَ ةیً ؿؼىایَ ازحياغی و غيهکؼ

( در پژوُكی ةا 1390آةادی ) اصيغی و فیض .اؿحان كؽویً، راةػَ ىذتث )ىـحلیو( وزّد دارد

غٍّان ةؼرؿی ارجلای ؿؼىایَ ازحياغی ةؼ ةِتّد غيهکؼد ؿازىان پؼداظحٍغ. ٌحایر ایً پژوُف ٌكان 

(. ةیً ىیؽان اغحياد و ةِتّد ؿازىان راةػَ ىـحلیو وزّد دارد؛ ةٍاةؼایً افؽایف اغحياد افؼاد 1داد: 

قّد.  اُف اغحياد افؼاد ةاغخ کاُف ةِتّد ؿازىان ىیىّزب افؽایف ةِتّد ؿازىان و ةؼغکؾ، ک

جّان ةِتّد غيهکؼد ؿازىان را  جّان ٌحیسَ گؼفث، ةا جلّیث اغحياد افؼاد در ؿػّح ىعحهف ىی پؾ ىی

ُای رؿيی و ةِتّد ؿازىان، راةػَ غیؼىـحلیو وزّد دارد؛ ةٍاةؼایً  (. ةیً قتک2َافؽایف داد؛ 

ُای ىّزّد در  فؽایف ةِتّد ؿازىان و ةؼغکؾ طػفُای رؿيی افؼاد ىّزب ا جلّیث قتکَ

ُای رؿيی افؼاد  قّد؛ ةٍاةؼایً ةا جلّیث قتکَ ُای رؿيی افؼاد ةاغخ کاُف ةِتّد ؿازىان ىی قتکَ

جّان ةَ صّرت غیؼىـحلیو و از غؼیق ٍُسار اغحياد،  ُا ىی و از ةیً ٌلاط طػف ىّزّد در قتکَ

سارُای غيم و ةِتّد ؿازىان ُیچ راةػَ ىـحلیو و (. ةیً 3ٍُةِتّد ؿازىان را افؽایف داد؛ 

 غیؼىـحلیيی وزّد ٌغارد. 

ای ةا غٍّان ؿؼىایَ ازحياغی ؿازىاٌی و غيهکؼد ظغىات  ( در ىلان2007َدر ؿال ) 1اٌغریؽ

ُای دونحی پؼداظث.  غيّىی، ةَ ةؼرؿی جأدیؼ ؿؼىایَ ازحياغی در ةِتّد ارائَ ظغىات در ؿازىان

ةَ ةؼرؿی ُؼ ؿَ ةػغ ؿاظحاری، ارجتاغی و قٍاظحی در ؿازىان پؼداظث. اٌغریؽ در ایً پژوُف 

ُای صاصم از ایً پژوُف ٌكان داد کَ دو ةػغ ؿاظحاری و ارجتاغی ؿؼىایَ ازحياغی ةؼ  داده
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غيهکؼد جأدیؼ ىذتث داقحَ، اىا ةؼای ةػغ قٍاظحی جأدیؼ ىذتث یا ىٍفی یافث ٌكغ. اٌغریؽ در ایً 

زحياغی ؿازىاٌی ةَ ةؼرؿی ؿؼىایَ ازحياغی ظارزی ٌیؽ پؼداظث و ةَ ایً پژوُف غالوه ةؼ ؿؼىایَ ا

 ٌحیسَ رؿیغ کَ ةاال ةّدن ؿؼىایَ ازحياغی ظارزی ةؼ غيهکؼد جأدیؼ ىذتث دارد. 

پژوُف صاطؼ ٌیؽ ةؼ آن اؿث جا ٌلف اةػاد ؿؼىایَ ازحياغی ىغیؼان ةؼ رطایث قغهی ىػهيان را 

  كؼار دُغ:ُای زیؼ ىّرد ةؼرؿی  ةا آزىّن فؼطیَ

 .ای ؿؼىایَ ازحياغی ىغیؼان ةؼ رطایث قغهی ىػهيان، جأدیؼ ىذتث و ىػٍاداری دارد ةػغ راةػَ .1

 .قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياغی ىغیؼان ةؼ رطایث قغهی ىػهيان، جأدیؼ ىذتث و ىػٍاداری دارد  ةػغ .2

 .ىػٍاداری دارد .ةػغ ؿاظحاری ؿؼىایَ ازحياغی ىغیؼان ةؼ رطایث قغهی ىػهيان، جأدیؼ ىذتث و3

 

 ضناسی روش

پژوُف صاطؼ از ٌظؼ ُغف از ٌّع کارةؼدی ةّده و ةؼ اؿاس ىاُیث، روش اٌسام کار، ٌضّه ازؼا و 

ُای جّصیفی،  ةاقغ. از آٌسایی کَ در پژوُف ُای جّصیفی ىی ُا از ٌّع پژوُف گؼدآوری داده

گیؼد، پژوُف صاطؼ  ن كؼار ىیُای زاىػَ ىّرد ىػانػَ از غؼیق پیيایف ىّرد ةؼرؿی و آزىّ ویژگی

ةاقغ. ةا جّزَ ةَ ىػانب فّق و ىّطّع پژوُف، روش پژوُف از ٌظؼ ىٍػق ازؼا  از ٌّع پیيایكی ىی

ُا کیفی و از نضاظ  كیاؿی، از ٌظؼ زىان، ىلػػی اؿث. ُيچٍیً، روش پژوُف از ٌظؼ ٌّع داده

آىّزش و پؼورش  دو ارکٍان ٌاصیَزاىػَ آىاری ایً پژوُف، ک. افؽار، کيی اؿث اٌحلال داده ةَ ٌؼم

گیؼی  گیؼی در ایً پژوُف، از روش ٌيٌَّ ةاقغ. ةؼای ٌيٌَّ ٌفؼ( ىی 327اؿحان کؼىاٌكاه )جػغاد 

ٌاىَ ةَ دنیم ىضغود ةّدن زاىػَ ةا اؿحفاده  پؼؿف 177جصادفی در دؿحؼس اؿحفاده قغه و جػغاد 

 . آوری گؼدیغ از فؼىّل کّکؼان، جّزیع و زيع

ای و ىیغاٌی اؿحفاده  ُای کحاةعاٌَ ةی ةَ ٌحایر ىّرد ٌظؼ و اٌسام پژوُف از روشیا زِث دؿث

ای اؿحفاده قغ کَ  قغه اؿث. زِث جغویً ىتاٌی، جػاریف و ىفاُیو ٌظؼی از ىٍاةع کحاةعاٌَ

ای داٌكگاُی کكّر ةّده  ُا و ىٍاةع اغالغاجی و کحاةعاٌَ جؼیً ىٍتع، زـحسّ در ایٍحؼٌث، ةاٌک ىِو

ُای  آوری داده ُا، اؿحفاده از پؼؿكٍاىَ کحتی ةّده اؿث. ةؼای زيع آوری داده ةؽار زيعاؿث. و ا

ىّرد ٌیاز از روش ىیغاٌی در دو ةعف اؿحفاده قغه اؿث، ةعف اول پؼؿكٍاىَ ؿؤاالجی در ىّرد 

ةاقغ، و  ُای زٍـیث، ؿً، جضصیالت و ؿاةلَ کاری ىی دٍُغگان در زىیٍَ ظصّصیات غيّىی پاؿط

ةاقغ. ایً پؼؿكٍاىَ ةؼ اؿاس  ؿؤاالت ىؼةّط ةَ ؿٍسف ىحغیؼُای پژوُف ىی ةعف دوم،

پؼؿكٍاىَ ؿؼىایَ  .( جٍظیو قغه اؿث1998پؼؿكٍاىَ ؿؼىایَ ازحياغی ٌاُاپیث و گّقال )

ةاقغ کَ ُفث  ةػغ ؿاظحاری، ارجتاغی و قٍاظحی ىی 3( دارای 1998ازحياغی ٌاُاپیث و گّقال )

ُا، و جػِغ را ىّرد ةؼرؿی كؼار  ُيکاری، فِو ىحلاةم، رواةع، ارزش ُا، اغحياد، ظؼده ىلیاس قتکَ

، ٌظؼی 4، ىّافلو; 5ىّافلو ;  ای نیکؼت )ظیهی گّیَ ةؼ اؿاس ىلیاس پٍر گؽیٍَ 28دُغ و در  ىی
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ُای ىؼةّط ةَ ىحغیؼ  ( ؿاظحَ قغه اؿث. زِث گّی1َىعانفو;  و ظیهی 2، ىعانفو; 3ٌغارم ; 

 ( اؿحفاده قغه اؿث.1392ؿحاٌغارد )رطایی و ُيکاران، رطایث قغهی از پؼؿكٍاىَ ا

ُای  اؿيیؼٌف ةؼرؿی فؼطیَ ٌؼىال ةّدن داده -نيّگؼوفّدر ایً پژوُف از آزىّن ىػحتؼ ک

پژوُف اؿحفاده قغ و ةؼای ىضاؿتَ ُيتـحگی ةیً کهیَ ىحغیؼُای پژوُف )ةا جّزَ ةَ ٌؼىال ةّدن 

 قغ.ُا( از آزىّن ُيتـحگی پیؼؿّن اؿحفاده  داده
 

 ها یافته

اؿيیؼٌف اؿحفاده  -نيّگؼوفُّای پژوُف از آزىّن ىػحتؼ ک ةؼای ةؼرؿی فؼطیَ ٌؼىال ةّدن داده

آزىّن  ٌحایرةاقغ. ٌضّة داوری ةا جّزَ ةَ  ُا ٌؼىال ىی قغ کَ ٌحایر آن ٌكان داد جّزیع داده

جؼ  ىحغیؼُا ةؽرگةؼای کهیة  (sig) داری اؿيیؼٌف ةغیً صّرت اؿث کَ اگؼ ؿػش ىػٍی -نيّگؼوفّک

جّان از كظیة صغ ىؼکؽی،  ةاقغ؛ ُيچٍیً ىی ُا ٌؼىال ىی ( ةاقغ، جّزیع داده05/0از ؿػش آزىّن )

جّان جّزیع  ةاقغ ىی 30جؼ از  ٌؼىال ةّدن ىحغیؼُا را ؿٍسیغ. در ایً كظیَ ُؼگاه صسو ٌيٌَّ ةؽرگ

  .ُا را ٌؼىال در ٌظؼ گؼفث داده

ُا( از آزىّن  غیؼُای پژوُف )ةا جّزَ ةَ ٌؼىال ةّدن دادهةؼای ىضاؿتَ ُيتـحگی ةیً کهیَ ىح

 قّد. ُای پژوُف، ٌحایر آن در اداىَ ارائَ ىی ُيتـحگی پیؼؿّن اؿحفاده قغ کَ ةا جّزَ ةَ فؼطیَ
 

ای ؿؼىایَ ازحياغی ىغیؼان ةؼ رطایث قغهی ىػهيان، جأدیؼ ىذتث و  ( ةػغ راةػ1َفؼطیَ

 .ىػٍاداری دارد
 همبستگی نتایج آسمون (1)جدول

 رطایث قغهی ىحغیؼُا

ػَ
راة

غ 
ةػ

 
ی

ا
920/0 ُيتـحگی پیؼؿّن   

001/0 ؿػش ىػٍاداری  

 177 صسو ٌيٌَّ

 

ةاقغ، نػا  ىی 05/0و کيحؼ از  001/0ؿػش ىػٍاداری فؼطیَ ةؼاةؼ ( 1)ةا جّزَ ةَ ٌحایر زغول 

یؼان ةؼ رطایث قغهی ای ؿؼىایَ ازحياغی ىغ قّد. ةغیً ىػٍا کَ ةػغ راةػَ فؼطیَ پژوُف جأییغ ىی

ةاقغ؛  ىی 920/0تث و ىـحلیو ىػهيان، جأدیؼ ىذتث و ىػٍاداری دارد. ىیؽان ایً ارجتاط ىذ

درصغ  92ای ؿؼىایَ ازحياغی ةَ ىیؽان  ىػٍی کَ ةا جغییؼ یک واصغ )افؽایف( ةػغ راةػَ  ةغیً

 .یاةغ رطایث قغهی ىػهيان افؽایف ىی
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ی ىغیؼان ةؼ رطایث قغهی ىػهيان، جأدیؼ ىذتث و قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياغ  ( ةػغ2فؼطیَ

 .ىػٍاداری دارد
 نتایج آسمون همبستگی (2) جدول

 رطایث قغهی ىحغیؼُا

غ 
ةػ

ی
ظح

قٍا
814/0 ُيتـحگی پیؼؿّن   

001/0 ؿػش ىػٍاداری  

 177 صسو ٌيٌَّ

 

؛ نػا ةاقغ ىی 05/0و کيحؼ از  001/0ؿػش ىػٍاداری فؼطیَ ةؼاةؼ  ،(2) ةؼ اؿاس ٌحایر زغول

قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياغی ىغیؼان ةؼ رطایث قغهی   قّد؛ ةغیً ىػٍا کَ ةػغ فؼطیَ پژوُف جأییغ ىی

ةاقغ؛ ةغیً  ىی 814/0ىػهيان، جأدیؼ ىذتث و ىػٍاداری دارد. ىیؽان ایً ارجتاط ىذتث و ىـحلیو 

غ رطایث درص 81قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياغی ةَ ىیؽان   ىػٍی کَ ةا جغییؼ یک واصغ )افؽایف( ةػغ

 .یاةغ قغهی ىػهيان افؽایف ىی
 

( ةػغ ؿاظحاری ؿؼىایَ ازحياغی ىغیؼان ةؼ رطایث قغهی ىػهيان، جأدیؼ ىذتث و 3فؼطیَ

 .ىػٍاداری دارد
 نتایج آسمون همبستگی (3)جدول 

 رطایث قغهی ىحغیؼُا

غ 
ةػ

ی
حار

اظ
ؿ

937/0 ُيتـحگی پیؼؿّن   

001/0 ؿػش ىػٍاداری  

 177 صسو ٌيٌَّ

 

ةاقغ؛ نػا  ىی 05/0و کيحؼ از  001/0، ؿػش ىػٍاداری فؼطیَ ةؼاةؼ (3)َ ةَ ٌحایر زغولةا جّز

قّد؛ ةغیً ىػٍا کَ ةػغ ؿاظحاری ؿؼىایَ ازحياغی ىغیؼان ةؼ رطایث  فؼطیَ پژوُف جأییغ ىی

ةاقغ؛  ىی 937/0قغهی ىػهيان، جأدیؼ ىذتث و ىػٍاداری دارد. ىیؽان ایً ارجتاط ىذتث و ىـحلیو 

درصغ  93ی کَ ةا جغییؼ یک واصغ )افؽایف( ةػغ ؿاظحاری ؿؼىایَ ازحياغی ةَ ىیؽان ةغیً ىػٍ

 .یاةغ رطایث قغهی ىػهيان افؽایف ىی
 

 گیزیبحث و نتیجه

ای ؿؼىایَ ازحياغی ىغیؼان ةؼ رطایث  ٌحایر ةؼرؿی فؼطیَ اول پژوُف ىتٍی ةؼ جأدیؼ ةػغ راةػَ

(، 1388حایر پژوُف ىػيارزاده و ُيکاران )قغهی ىػهيان، جأییغ قغ. ٌحیسَ ایً فؼطیَ ةا ٌ

ای و  ُيـّیی دارد. در پژوُف ىػيارزاده و ُيکاران، ٌحایر ٌكان داد ُؼ چَ اةػاد ؿاظحاری و راةػَ
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یاةغ.  قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياغی کارکٍان افؽایف یاةغ، ةَ جتع آن، غيهکؼد کارکٍان ٌیؽ افؽایف ىی

قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياغی ىغیؼان ةؼ رطایث قغهی   ةؼرؿی فؼطیَ دوم پژوُف ٌكان داد کَ ةػغ

( ُيـّیی دارد.  1394ىػهيان، جأدیؼ ىذتث و ىػٍاداری دارد. ٌحیسَ ایً فؼطیَ ةا ٌحایر اکتؼی )

ُيچٍیً ٌحایر ةؼرؿی فؼطیَ ؿّم پژوُف ٌكان داد کَ ةػغ ؿاظحاری ؿؼىایَ ازحياغی ىغیؼان ةؼ 

ی دارد. ٌحیسَ ایً فؼطیَ ةا ٌحایر پژوُف غتغانيهکی و رطایث قغهی ىػهيان، جأدیؼ ىذتث و ىػٍادار

 ( ُيـّیی دارد. 1393ُيکاران )

جّاٌغ زىیٍَ را ةؼای  ُای ازحياغی، فؼٍُگی و اكحصادی ىٍاؿب ىی ةَ غّر کهی وزّد ؿؼىایَ

ُای ىٍاؿب از چٍیً  ریؽی قّد ةا ةؼٌاىَ افؽایف جػاىالت ىػهيان فؼاُو ٌيایغ، ةٍاةؼایً پیكٍِاد ىی

ُای ازحياغی در ةیً  جّان ةَ ایساد قتکَ ُایی اؿحفاده قّد. از زيهَ چٍیً راُکارُایی ىی صثفؼ

ُای دوؿحی غیؼرؿيی،  جّاٌٍغ ةا جكّیق و جؼغیب ىػهيان ةَ گؼوه ىػهيان اقاره ٌيّد. ىـؤالن ىی

 .زىیٍَ گؼدش اٌّاع ؿؼىایَ را در ةیً آٌِا فؼاُو آورٌغ

ىػهيان از قغهكان در صغ ىحّؿػی كؼار دارد، ایً اىؼ  ةؼ اؿاس ٌحایر جضلیق صاطؼ، رطایث

جّاٌغ کارآىغی و کارایی آىّزش و پؼورش را جضث جأدیؼ كؼار دُغ؛ نػا ىـئّالن ایً ٌِاد و  ىی

جؼی ةَ ایً اىؼ ىتػول ٌيایٍغ. ةؼ اؿاس ٌحایر  ُای ازحياغی آن ةایغ جّزَ ةیف ظصّص ةعف ةَ

 قّد: پژوُف، پیكٍِادُای ذیم ارائَ ىی

ُای آىّزقی و  ؿازی در جغییؼ ٌگؼش ىغیؼان ٌـتث ةَ جّاٌيٍغی ىػهيان در فػانیث فؼٍُگ -

 اغحياد ةَ آٌِا؛

جؼ ىیان ىغیؼان و ىػهيان و ٌیؽ اغحياد ةَ ىػهيان  ؿازی در زِث ایساد اغحياد ةیف فؼٍُگ -

  ٌيٌَّ؛

ارجتاغات گؼوُی  ُای ةاز و قفاف و فؼاُو کؼدن ةـحؼی پایغار و آزاد در ةؼكؼاری ارجتاط -

 آىّزان ُيؼاه ةا قفافیث اغالغات؛ ىػهيان و داٌف

ُای آىّزش و پؼورش در راؿحای جّؿػَ  ةٍغی ىغیؼان ةَ كّاغغ ؿازىاٌی و اصّل و ارزش پای -

 اغحياد؛

صغاكث ىغیؼان و ىػهيان در رفحار و اغحياد ةَ ُيغیگؼ از غؼیق در ىیان گػاقحً اغالغات  -

  ّر؛ىِو و ىػهع قغن از اى

ای ؿانو و ؿازٌغه از غؼیق درك اصـاؿات  ٌِادیٍَ کؼدن فؼٍُگ ٌلغ ىػهيان ةَ قیّه -

 یکغیگؼ؛

  ُای الزم ةَ ىػهيان در زِث ایساد ارجتاط جػاىهی و ةَ دور از جػارض؛ ارائَ آىّزش -

 ُای ارجتاغی و فٍّن ىػاکؼات ةیً ىغیؼان و ىػهيان؛ آىّزش جکٍیک -

در زِث جـِیم گفحگّی ىكحؼك ىیان ىغیؼان ةا ىػهيان و در ٌحیسَ ایساد ؿاز و کار ىٍاؿب  -

 یاةی ةَ فِو و ارجتاط ةیكحؼ ٌـتث ةَ ىضیع آىّزقی؛ دؿث
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ُای ازحياغی ةا زةان و ىػاٌی ىكحؼك و ُيچٍیً جّؿػَ  گیؼی ىػهيان از ایٍحؼٌث و قتکَ ةِؼه -

اُیو در ىیان ىػهيان و ُا و جكکالت آىّزقی کَ ىّزب ایساد زةاٌی ىكحؼك و درك ىف اٌسيً

 داٌف آىّزان قّد؛

ُای صم ىـأنَ از غؼیق ىكارکث و  صم ُای جیيی و راه ایساد رغتث در ىػهيان زِث فػانیث -

 ُيکاری در اىّر ىعحهف آىّزقی؛

جـِیم در دؿحیاةی ةَ اغالغات در ىّرد ارزیاةی غيهکؼد ىػهيان، از غؼیق ىلایـَ ٌحایر ىّرد  -

 ػی؛اٌحظار ةا ٌحایر واك

 جالش ىغیؼان درزِث ةؼكؼاری ارجتاط ةیكحؼ ةا ىػهيان؛ -

 ای و جعصصی ةؼای ىػهيان؛ ُای صؼفَ جـِیم ارجتاغات ىغیؼان و جّؿػَ جكکم -

 ىٍظّر ىتادنَ اغالغات؛ ةؼكؼاری ارجتاط ىیان ىغیؼان و ىػهيان ةَ -

 یکغیگؼ. ُای ىػهيان در زِث اٌسام وظایف ةَ کيک جؼکیب و جـِیو اغالغات و ایغه -
 

 منابع 

(. ةؼرؿی ارجلاء ؿؼىایَ ازحياغی ةؼ ةِتّد غيهکؼد 1390آةادی، صّریَ. ) اکتؼ؛ و فیض اصيغی، ؿیغ غهی

 .35-88(، 6)3، ىغیؼیث دونحیُای ؿحادی قِؼداری جِؼان(.  ىّردی: ؿازىان  ؿازىان )ٌيٌَّ

ی ىػهيان قِؼؿحان فؼاقتٍغ. (. ةؼرؿی راةػَ ةیً ؿؼىایَ ازحياغی و رطایث قغه1394اکتؼی، فاغيَ. )

پؼدازان  اؿحاٌتّل، قؼکث ىغیؼان ایغه -، جؼکیَ انيههی ىغیؼیث، اكحصاد و غهّم اٌـاٌی کٍفؼاٌؾ ةیً

 https://www.civilica.com/Paper-ICMEH01-ICMEH01_805.htmlپایحعث ایهیا، 

ىّردی: ىغیؼیث قػب ةاٌک  (. ٌلف ؿؼىایَ ازحياغی در غيهکؼد ؿازىاٌی )ىػانػ1390َاىاىلهی، فاغيَ. )

 . 59-67(،7)3، فصهٍاىَ ىغیؼیث جّؿػَ و جضّلجسارت اؿحان كؽویً(. 

(. ةؼرؿی جأدیؼ ؿؼىایَ 1396فؼد، غادنَ؛ و كهيتؼ، ىضيغصـیً. ) انَ؛ ؿهیيی ةاورصاد، ةهلیؾ؛ رصیيی، فؼج

ٍاىَ غهيی پژوُكی فصهُای ىِؼ اكحصاد اؿحان ظّزؿحان از دیغگاه کارکٍان.  ازحياغی ةؼ غيهکؼد ةاٌک
 .211-242(، 3)11، جّؿػَ ازحياغی

(. ىػانػَ ادؼ رطایث قغهی و صيایث 1396ىلغم، رطا؛ و غهیغوؿث كِفؼظی، اةؼاُیو. ) ةای، ٌاصؼ؛ ؿهیياٌی

ؿازىاٌی درك قغه ةؼ کیفیث ظغىات ارائَ قغه جّؿع کارکٍان ادارات ورزش و زّاٌان اؿحان گهـحان. 

  .31-40(، 16)4، ار ؿازىاٌی در ورزشٌكؼیَ ىػانػات ىغیؼیث رفح

(. ةؼرؿی ٌلف ىیؽان ؿؼىایَ ازحياغی و 1397زاده، ىؼیو. ) زِاٌگیؼی، اردالن؛ اصيغرش، رقیغ؛ و غتاس

فصهٍاىَ غهيی اكحصادی در رطایث قغهی ىػهيان )ىػانػَ ىّردی: ىػهيان ىلػع ىحّؿػَ قِؼ اروىیَ(. 
 .1-30(، 40)12، پژوُكی غهّم ازحياغی

(. ةؼرؿی جأدیؼ ؿؼىایَ ازحياغی ةؼ غيهکؼد ٌّآوراٌَ: ةا جأکیغ ةؼ 1393ان، صاىغ؛ و ُؼٌغی، غػاءانَ. )دُلاٌ

 .1-22(، 1)3ٌكؼیَ ىغیؼیث ٌّآوری، ٌلف ىیاٌسی اٌحلال داٌف. 
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آفؼیٍی ؿؼىایَ ازحياغی ؿازىاٌی در گؼایف ةَ ٌّآوری  (. ٌلف1390رطّاٌی، ىِؼان؛ و غغؼایی، ىضيغجلی. )

ُای ىـحلؼ در پارك غهو و فٍاوری داٌكگاه  ُای داٌف ةٍیان )ىّرد ىػانػَ: قؼکث ر قؼکثؿازىاٌی د

 . 28-53(، 6)3، ٌاىَ ىغیؼیث جضّل پژوُفجِؼان(. 

(. ةؼرؿی راةػَ ؿؼىایَ ازحياغی و رطایث از 1393زاده، غهی. ) غتغانيهکی، صـیً؛ گّدرزی، ىضيّد؛ و ٌّری

          (،1)1 فصهٍاىَ ىغیؼیث ؿؼىایَ ازحياغی،: اؿحان ُيغان(. کار ىػهيان جؼةیث ةغٌی )ىّرد ىػانػَ

80- 65. 

(. ةؼرؿی ارجتاط ةیً ؿؼىایَ ازحياغی ؿازىاٌی و وزغان کاری در ةیً 1397ىحاٌی، ىِؼداد؛ و کكاورز، غهی. )

 . 83-98(، 40)12. فصهٍاىَ غهّم ازحياغیکارکٍان ةاٌک ىـکً قِؼ جِؼان. 

(. جتییً ٌلف 1395آزاده. ) ةؼاززاٌی، ؿیغه انـادات؛ صفؼیان، ؿارا؛ و غهّی ىژگانىضيغی، زیؼان؛ ةاكؼی، 

  .229-249(، 1)6، ُای ىغیؼیث ىٍاةع اٌـاٌی پژوُفپارجی ةازی در رطایث و غيهکؼد قغهی کارکٍان. 

غيهکؼد (. ةؼرؿی ٌلف ؿؼىایَ ازحياغی ةؼ ةِتّد 1388ىػيارزاده، غالىؼطا؛ غػایی، ىضيغ؛ و اکتؼی، اصيغ. )

 .15-9، )پیف قياره ؿّم(، فصهٍاىَ ىغیؼیث جّؿػَ و جضّلکارکٍان. 

(. جضهیم غّاىم کالن ىؤدؼ ةؼ فؼایٍغ اٌتاقث ؿؼىایَ 1397ىِغوی، اةّانلاؿو؛ و غؽیؽىضيغنّ، صيیغ. )

 .5-42(، 93)25، ٌكؼیَ ىسهؾ و راُتؼدازحياغی در ایؼان. 

(. ارجتاط ةیً فؼٍُگ یادگیؼی 1395صیغ و غؽیؽی، ةِادر. )ُادوی، ؿیغه فؼیغه؛ ٌظؼی، قِؼام؛ ؿاغحچیان، و

کارقٍاؿان  ؿازىاٌی، اٌگیؽه ةؼای یادگیؼی، رطایث از کار، جػِغ ؿازىاٌی و کیفیث ظغىات داظهی در

 .89-97(، 12)3،  ٌكؼیَ ىػانػات ىغیؼیث رفحار ؿازىاٌی در ورزشُای غهّم ورزقی.  داٌكکغه
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