فهلٌاهِ ٖلوی-پػٍّكی ٖلَم اجتواٖی زاًكگاُ آظاز اؾالهی ٍاحس قَقتط
ؾال زّن ،قواضُ ؾَم ،پیاپی ( ،)43پاییع 5491
تاضید پصیطـ91/6/8 :

تاضید زضیافت91/2/3 :
نم 84 – 511

بررسی عًامل مؤثر بر محیط متعالی کسب ي کار (مًرد مطالعٍ :ضرکت
بُرٌبرداری وفت ي گاز مسجدسلیمان)
فًاد مکًودی

*1

 -5اؾتازیاض گطٍُ هسیطیت زٍلتیٍ ،احس قَقتط ،زاًكگاُ آظاز اؾالهی ،قَقتط ،ایطاى

چکیدٌ
ایي پػٍّف تا ّسف تطضؾی َٖاهل هَثط تط هحییٍ هتٗیالی وؿیة ٍ ویاض زض قیطوت تْیطُ
تطزاضی ًفت ٍ گاظ هؿجسؾلیواى اًجیام قیسُ اؾیتو ضٍـ پیػٍّف حايیط تیط اؾیاؼ ّیسف،
واضتطزی ٍ تط حؿة ًحَُ گطزآٍضی زازُّا اظ ًَٔ تحمیمات تَنیفی تیِ قیواض هییآییس ٍ ،اظ
حیث اضتیاٌ تیي هتغیطّای تحمیك اظ ًَٔ ٖلی ٍ تِ ََض هكرم هثتٌیی تیط هیسلییاتی هٗیاز ت
ؾاذتاضی اؾتو جاهِٗ آهاضی ایي تحمیك ً 173فط اظ واضوٌاى قطوت تْطُ تطزاضی ًفیت ٍ گیاظ
هؿجسؾلیواى تَزًس وِ تیا اؾیتفازُ اظ ًوًَیِ گییطی ؾیازُ تهیازفی ٍ ضٍـ ویَوطاى ً 227فیط
اًتراب گطزیسًس ٍ اظ َطیك پطؾكٌاهِّای اؾتاًساضز وِ ضٍایی ٍ پایایی آًْا هحاؾثِ قس زازُّیا
گطز آٍضی گطزیسًسو ؾپؽ تا اؾتفازُ اظ ًطم افعاضّاضی آهیاضی ٍ زض ؾیُخ ذُیای آلفیای 1و1
ّوِ فطيیِ تِ آظهَى گصاقتِ قس وِ ّوِ فطيیِّا تاییس قسًس ٍ َٖاهل هَثط تیط هحییٍ هتٗیالی
قٌاؾایی قسو زض ًْایت پیكٌْازات واضتطزی اضائِ قسو
ياشٌَای کلیدی :هحیٍ هتٗالی ،جَ ؾاظهاًی،احتطام تِ واضوٌاى ،افتراض تِ واض زض ؾاظهاى،
ٖسالت زض ؾاظهاى.
* ًَیؿٌسُ هؿؤٍل

foadmakvandi@yahoo.com
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مقدمٍ ي بیان مسالٍ
پػٍّفّا ًكاى هیزٌّس وِ ؾیاؾیتْا ،تطًاهیِّیای ؾیاظهاىٍ ،يیٗیت هیالی ییا اضظـ ؾیْام
قطوت ّیچىسام ؾاظهاى ضا تِ هحیُی هٌاؾة تطای واضوطزى تثسیل ًویی وٌیس ،تلىیِ آًچیِ اظ
ؾاظهاى یه هحیٍ واض ایسُ آل ٍ هُلَب هیؾیاظز ،احؿیاؼ واضوٌیاى ًؿیثت تیِ هحییٍ ویاض
اؾتو قطایٍ هحیٍ واض تطای ایجاز ٍ ضقس احؿاؼ واضوٌیاى زض ؾیِ ٖاهیل ذالنیِ هییقیَز:
هسیطیت ،قغل ٍ ّوىاضاىو
هحیٍ ؾاظهاًی ّواًٌس َّای هَجَز زض یه اتاق اؾت ،هیا ًویی تیَاًین فًیای ؾیاظهاًی ضا
تثیٌین یا لوؽ وٌین ،اها آى ها ضا احاَِ وطزُ اؾت ٍ ّط چِ وِ اتفاق هیافتس ضا تحت تاثیط لیطاض
هیزّس ٍ ذَز ًیع اظ آًچِ وِ زض ؾاظهاى هییگیصضز ،تیاثیط هییپیصیطزو زض جیَ تیاظ ٍ هُلیَب،
واضوٌاى اظ ضيایت قغلی لاتل تیَجْی تطذَضزاضًیس ٍ اًگییعُ ویافی تیطای بلثیِ تیط هكیىالت
زاضًسو آًْا زاضای ًیطٍی هحطوِ ظم تطای تطتیة زازى واضّا ٍ حفّ تحیطن ؾیاظهاى ّؿیتٌسو
تِ ٖالٍُ واضوٌاى تِ ّوىاضی تا ؾاظهاى ذَز افتراض هیوٌٌیسو واضوٌیاى تیِ ذیَتی تیا یىیسیگط
ّوىاضی هی وٌٌس ٍ اهَض ؾاظهاى ضا توام ٍ ووال اًجام هیزٌّیسو فًیای هتٗیالی وؿیة ٍ ویاض
هطتٌَ تِ تٗییي ٍیػگیّای لاتل اًساظُ گیطی هحیٍ واض اؾت وِ تُیَض هؿیتمین ییا بیطهؿیتمین
تَؾٍ وؿاًی وِ زض ایي هحییٍ ویاض هییوٌٌیس زضن قیسُ اؾیت ٍ فیطو هییقیَز ویِ ضٍی
اًگیعـ ٍ ضفتاضقاى تاثیط هی گصاضزو ّوچٌیي تِ ٌَٖاى هٌثٗی هَثط ٍ تیاًفَش جْیت قیىل زّیی
ضفتاضٖولوی وٌسو فًای ؾاظهاًی ضا هی تَاى ًتیجیِ ضّثیطی هیسیط زاًؿیتو هیسیط هیؤثط هْیاضت
تؿعایی زض تطاًگیرتي واضوٌاى تا تطآٍضزُ ؾاذتي ًیاظّای ضٍاًی واضوٌاى ّوچَى تَفیكَلثیی،
لسضت ٍووو زاضزو تواهی ایي َٖاهل هَجة تْطُ ٍضی ٍ اثطتركی واضوٌاى ٍ زض ًْاییت افیعایف
تْطُ ٍضی ٍ اثطتركی ؾاظهاى هیقَز و هحیٍ هتٗیالی تیطای ویاض جیایی اؾیت ویِ واضوٌیاى تیِ
هسیطیت ؾاظهاى اٖتواز زاضًس ٍ تیِ ویاضی ویِ اًجیام هییزٌّیس افتریاض هییوٌٌیس ٍ اظ ضاتُیِ تیا
ّوىاضاى ذَز لصت هیتطًسو
یىی اظ هْوتطیي زبسبِ ّای هیسیطاى واضآهیس زض ؾیَُخ هرتلیگ ،چگیًَگی ایجیاز تؿیتط
هٌاؾة تطای َٖاهل اًؿاًی قابل زض توام حطفِّاؾت تا آًْا تا حؽ هؿیوَلیت پیصیطی ٍ تْٗیس
واهل تِ هؿائل زض جاهِٗ ٍ حطفِ ذَز واض وٌٌس ٍ ٖولىطز تْیٌِ زاقتِ تاقٌسو اها گیاُ واضوٌیاى
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زض ؾاظهاى اٖوال ٍ ضفتاضّایی ضا اظ ذَز تطٍظ هیزٌّس وِ ًِ تٌْا زض ایي جْت ًیؿت ،تلىِ هإً
زؾتیاتی ؾاظهاى تِ اّسافف هیقَزو تطای واّف اثطات ؾَء ضفتیاضّیای واضوٌیاى تاییس فًیای
ؾاظهاًی هٌاؾثی ذلك ًوَزو فًای ؾاظهاًی زضن واضوٌاى اظ هحیُی اؾت ویِ زض آى هكیغَل
تِ واض ّؿتٌس ،زض ٍالٕ ،زضن واضوٌاى تطزاقتی شٌّی ٍ احؿاؾی اؾت وِ اظ اضتثاَیات اًؿیاًی
قىل هی گیطز؛ اضتثاَات اًؿاًی وِ واضوٌاى تا هسیط ٍ تا ّوىیاضاى ذیَز زاضًیسو ظهیاًی ویِ تیا
واضوٌاى تِ نَضت ٖ از ًیِ ٍ هبثیت ضفتیاض قیَز آًْیا تیطای ًكیاى زازى ًگیطـ هبثیت تكیَیك
هیقًَس ٍ ایي اهط تاٖث اٖتواز آًْا تِ ضّثطی ٍ ؾاظهاى هییقَز(ٖثاؾیی ٍ حجتیی)5488 ،و زض
ٍالٕ ،واضوٌاى زض هحیُی وِ تیِ هٌیاتٕ ،اَالٖیات ٍ حواییت زؾتطؾیی زاقیتِ تاقیٌس ،فطنیت
یازگیطی پیسا هیوٌٌس ٍ ایي اهط تَاًوٌسی آًْا ضا افعایف هییزّیسو اییي احؿیاؼ هتٗیالی ،جیَ
ؾاظهاًی هتٗالی ذلك هی وٌس ٍ جَ ؾاظهاًی هتٗالی ًیع اثطتركی ٍ تْطُ ٍضی ؾاظهاى ضا افیعایف
هیزّسو هحیٍ هتٗالی تطای واض جایی اؾت وِ واضوٌاى تِ هسیطیت ؾاظهاى اٖتواز زاضًیس ٍ تیِ
واضی وِ اًجام هیزٌّس افتراض هیوٌٌس ٍ اظ ضاتُِ تا ّوىاضاى ذَز لیصت هییتطًیسو زض فًیایی
وِ تَضٍ وطاؾی چٌس ؾالِ حىوفطها گطزیسُ ٍ تىٌَلیَغی هاقییٌی جیایگعیي اًؿیاًْا گطزییسُ
هحیٍ ًیع تایس زؾترَـ تغییطات گطززواًؿاى ّویكِ ایي ضا زٍؾت زاقیتِ اؾیت ویِ تیا ٍی تیِ
نَضتی هالین ٍ هٌهفاًِ تطذَضز قَزٖ ،الٍُ تط ایي ،ذَاّاى آى تَزُ وِ تیا جیایی ویِ هوىیي
اؾت ًحَُ واضوطزًف تِ ذَزـ ٍاگیصاض قیَزوهحیٍ ویاض زض ؾیاظهاًْا اظ هَيیَٖات هْویی
اؾت وِ پیَؾتِ هُطخ ٍ تط اّویت ٍچگیًَگی ایجیاز هحیُیی هٌاؾیة ٍ ویاضا تیطای ًیطٍّیای
اًؿاًی تاویس هی قَز؛ یه هحیٍ ذَب ،هی تَاًس تط ضقس اضظـّای پطؾٌل ،افیعایف تیَاى ٍ
تْطُ ٍضی آًاى اثطگصاض تاقسواهطٍظ تا پیچیسُ تط قسى ؾاذتاض ٍ ٖولىیطز ؾیاظهاًْا ،ؾیاظهاًسّی
هحیٍ واض ٍ ایجاز هحیُی آضام ٍ تْطُ ٍض زض ؾاظهاًْا َیَضی ویِ هٌجیط تیِ فٗیال قیسى تیكیتط
ًیییطٍی اًؿییاًی ،قییازاتی آًْییا ،حییصف ذُییطات احتوییالی ،افییعایف ویفیییت زض وییاض  ،وییاّف
افؿییطزگیّ یا ،ضقییس ذییسهات هبثییت ٍ زض ًْایییت زؾییتیاتی تییِ تْییطُ ٍضی هییَضز ًٓییط قییَز ،اظ
زبسبِّای هسیطاى اجطایی ٍ ؾطپطؾتاى ؾاظهاًْا اؾتو
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مباوی وظری
هفَْم جَؾاظهاًی تطایي ٍالٗیت ز لت زاضز ویِ ضفتاضاًؿیاى زض ؾیاظهاى فمیٍ تیط اثطتٗاهیل
تاضٍیسازّای هؿتمین ٍ تالٍاؾُِ قىل ًوی گیطز تلىِ ّوچٌیي تحیت تییثیط تٗاهیل تیا ًیطٍّیای
ًاهحؿَؼ ٍ ًاپیسای ؾاظهاًی ًیع لطاض زاضزو تِ ََض ولی جَ ؾاظهاًی ازضاواتی اؾیت ویِ افیطاز
اظجٌثِّای گًَاگَى هحیٍ ؾاظهاى زاضًس (آضًٍعٍؾاٍیتعوی)2116 ،5و
ّالپیي ٍ وطافت ،)2111(2زض تٗطیگ جَ ؾاظهاًی هیگَیٌسٍ« :یػگیّای زضًٍی ویِ ییه
ؾاظهاى ضا اظ ؾاظهاى زیگط هتوایع ؾاذتِ ٍ ضٍی ضفتاض افطاز آى تیاثیط هییگیصاضز ،جیَ ؾیاظهاًی
ًاهیسُ هیقَزو ایي جََ ؾاظهاًی تِ ٍؾیلِ ازضاوات واضوٌاى ٍ تَ نیگّای آًاى اظ ٍیػگیّای
زضًٍی ؾاظهاى ؾٌجیسُ هیقَز» (تِ ًمل اظ فَ زًٍس)5486 ،و
تاهؿَى ،)2111(،4جََ ؾاظهاًی ٖثاضت اؾت اظ ضٍیىطزی وِ زض آى اًٖای ؾاظهاى هحییٍ
ٍ فًای اَطاف ذَز ضا تِ یه ضٍـ ًگطقی ٍ اضظـ هحَض هكاّسُ ٍ هكرم هیوٌسو
جَ ؾاظهاًی یىی اظ اتٗازی اؾت وِ زض ّط ٍاحیس ؾیاظهاًی ًكیاى زٌّیسُ فًیای اجتویاٖی
حاون تط آى ٍاحس اؾتو جَ ؾاظهاًی حاون تط یه ٍاحس هییتَاًیس زض هَفمییت آى ٍاحیس زض
ظهیٌِ ّای هرتلگ تاثیط گصاض تاقس(حوعُ لَیی ٍ ّوىیاضاى)5495 ،واظ َیطف زیگیط ،تحمیمیات
چْل ؾالِ گطٍج ًكاى هیزّس جَ ؾاظهاًی تیثیط تؿعایی تط ضفتاض واضوٌاى ٍ ٖولىطز ؾیاظهاًی
زاضزو ایي تطضؾیّا تیاًگط آى اؾت جَ هتٗالی ؾیاظهاى اظ ییه َیطف ّعیٌیِّیای جاتیِ جیایی
واضوٌاى ٍ هماٍهت آًاى زض تطاتط تغییط ضا واّف هیزّس ٍ اظ ؾَی زیگط هَجة تْثَز ویفییت
وا  ًَ ،آٍضی ٍ ضیؿه پصیطی هیقَز وِ ًتیجیِ ًْیایی اییي تییثیطات افیعایف ؾیَز آٍضی ٍ
ٍفازاضی هكتطیاى اؾتو تٌا تِ تحمیمات (گَلويّ ٍ 3وىاضاى ،)2115 ،همساض تیثیط جیَ ؾیاظهاًی
هتٗالی تط ؾَزآٍضی ؾاظهاى تِ هیعاى یه ؾَم اؾت ٍ زٍ ؾَم زیگیط هطتیٌَ تیِ هَلٗییتّیای
التهازی ٍ پَیاییّای ضلاتتی اؾتو ؾایط هُالٗات تیثیط جَ ؾاظهاًی زض اثطتركی ؾاظهاًی ضا تِ
ًحَ زیگطی تَيیخ زازُاًیسو تیِ ٌٖیَاى هبیال( ،ضٍضزؼ ٍ 1زیگیطاى ،)2115 ،اْْیاض هییوٌٌیس،
1 Aarons &Sawitzky
2 Hilipen and craft
3 Tompson
4 Goulman
5 Rourdes
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ظهاًی وِ تا واضوٌاى تِ نَضت ٖاز ًِ ٍ هبثت ضفتاض قَز آىّا تطای ًكیاى زازى ًگیطـ هبثیت
تكَیك هیقًَس ٍ اٖتواز آىّا تِ ضّثطی ٍ ؾیاظهاى افیعایف هیییاتیسو زض ٍالیٕ زض هحیُیی ویِ
واضوٌاى تِ هٌاتٕ ٍ اَالٖات ٍ حوایت زؾتطؾی زاقتِ تاقٌس ،فطنت فطاگیطی پییسا هییوٌٌیس ٍ
ایي تاٖث تَاًوٌسی آىّا هیقَز (آزًیه)2155 ،و
ًتایج پػٍّكی وِ ذاًن لیوي ( )،2114تط ضٍی یىهس قیطوت تطتیط تیا ههیاحثِ تیا ّیعاضاى
واضهٌس اًجام زاز ًكاى هی زّسَٖ ،اهل ایجاز وٌٌسُ جَ ؾاظهاًی هتٗیالی زض پیٌج هتغییط اٖتثیاض،
احتطامٖ ،سالت ،افتراض ٍ نویویت لطاض زاضزو ؾِ هتغییط اٍل تیط ضٍی ّین تییاًگط هفْیَم اٖتویاز
اؾتو زض ٍالٕ اٖتواز لَی واضوٌاى تِ ؾاظهاى ٍ هسیطیتٖ ،اهل انلی هحیٍ هتٗالی تیطای ویاض
تلمی هی قَزواظ ًٓط ٍی هحیٍ هتٗالی تیطای ویاض جیایی اؾیت ویِ  - 5واضوٌیاى تیِ هیسیطیت
ؾاظهاى اٖتواز زاضًسو  - 2تیِ ویاضی ویِ اًجیام هیی زٌّیس افتریاض هیی وٌٌیس ٍ  - 4اظ ضاتُیِ تیا
ّوىاضاى ذَز لصت هی تطًسو زض ٍالٕ احؿاؼ واضوٌاى ًؿثت تِ هحیٍ واض ضا هی تَاى تیِ اییي
ؾِ جٌثِ هَضز تَجِ لطاض زازو (ّویي اتٗاز ،اؾاؼ توایع تیٌوحیٍ واض هٗوَلی ٍ ذَب ٍ ،هحییٍ
واض هتٗالی یا ایسُ آل ضا تكىیل هی زّسوّط یه اظ  1هتغییط ٌَٖاًكیسُ ذیَز تیِ چٌیس قیاذم
تمؿین هیقًَس:
 -5اٖتثاض :ایي ٖاهل تیاًگط ًگطـ واضوٌاى زضتاضُ هسیطیت اؾت ٍ ؾِ تٗس اؾاؾی ظیط ضا زض
تط هی گیطزو
 اضتثاَات زٍ جاًثِ :اضتثاَات بیط ضؾوی ٍ زٍ جاًثیِ؛ تیِ اییي هفْیَم ویِ ّین هیسیطاى تیاواضوٌاى ٍّوىاضوٌاى تا هسیطاى تِ ََض بیط ضؾوی اضتثاٌ زاضًسو
 لاتلیت :تَاًایی هسیطیت زض ّواٌّگی هٌاتٕ ،احؿاؼ هؿوَلیت ،ذلك ٍ اضائِ چكن اًیساظیضٍقي اظ فٗالیتْای ؾیاظهاى ٍ تٌٓیین هؿییط زؾیتیاتی تیِ آى ٍ ٖولىیطز هیسیطیت تیِ ًیَٖی ویِ
واضوٌاى تِ نالحیت ٍ قایؿتگی اٍ اٖتواز زاقتِ تاقٌسو
 نسالت :لاتل اٖتواز تیَزى ،زضؾیتی ٍ ضفتیاض اذاللیی ،هیسیطیت زض َیَل ظهیاى زض وٌیاضاضتثاَات زٍ جاًثِ ٍ لاتلیت هسیطیتی ،تا ضفتاض نازلاًِ ٍ پایثٌسی تِ انَل اذاللیی ،واضوٌیاى ضا
تِ ذَز جلة هیوٌس (لیوي )2114و
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 -2احتطام :ایي هتغیط تیاًگط هیعاى احتطام هسیط تِ ًیاظّای ضٍحی ٍ قرهی واضوٌیاى اؾیتو
َٖاهل تٗییي وٌٌسُ ایي هتغیط ٖثاضتٌس اظ:
 حوایت :لسضزاًی هسیط اظ واضوٌاى ذَز ٍ ایجاز فطنتْا ٍ توْیساتی تطای ضقس ٍ پطٍضـآًاىو
 تكطیه هؿاٖی :جَیا قسى اظ ًٓطات ٍ زیسگاّْای واضوٌیاى ٍ زضگییط ویطزى آًیاى زضفٗالیتّای ؾاظهاىو
 تَجِ :هحتطم قوطزى ٖالئك تیه تیه افیطاز ،نیطفٌٓط اظ ًیاظّیای ویاضی ٍ قیغلی آًْیا(لیوي )2114و
ٖ -4سالتٖ :اهل ٖسالت ًیع تا ؾِ ٖاهل ظیط تٗطیگ هی قَز وِ جولگی تیِ ًحیَُ تطذیَضز
ٖاز ًِ ؾاظهاى تا الكاض هرتلگ ٍ پطّیع اظ تثٗیى ز لت زاضًس:
 تطاتطی :پطزاذت حمَق ٍ هعایای هٌاؾة ٍ ٖاز ًِ ٍ ًیع ًگاُ یىؿاى تِ ٖوَم واضوٌاى تیٌَِٖاى ًَٖی اظ ؾاظهاىو
 تی َطفی :تی َطفی زض تهویوْای هطتٌَ تِ گعیٌف ٍ اضتمای واضوٌاى ٖسم تثٗیى :اجتٌاب اظ ّط گًَِ تثٗیى ٍ اُٖای حیك اؾیتیٌاف تیِ واضوٌیاى ،یٌٗیی حیكتجسیس ًٓط ذَاّیسض تهویوْا(لیوي )2114و
 -3افتراضٖ :اهل افتراض تِ هفَْم احؿاؼ بطٍض یا هثاّات واضوٌاى تِ قیغل ٍ زؾیتاٍضزّای
گطٍّی ٍ ؾاظهاًی آًاى هطتٌَ اؾت ٍ تِ ٍؾیلِ َٖاهل ظیط تٗطیگ هی قَز:
 قغل فطزی :قغل هٌٗی ذانی تطای قابل زاقتِ تاقیس ٍ قیابل تتَاًیس زض اًجیام ٍْیفیِ،ذَز ضا هُطخ ٍقایؿتگیْای ذَز ضا آقىاض وٌسو
 زؾتاٍضزّای تیوی :واضوٌاى اظ هَلٗیتْای گطٍّی ٍ زؾیتاٍضزّای ویاضی افیطاز زض ؾیایطٍاحسّا احؿاؼ بطٍض وٌٌس ٍ تِ ذَز تثالٌسو
 اًگاضُ ؾاظهاى (تهیَیط شٌّیی واضوٌیاى اظ ؾیاظهاى) :واضوٌیاى تیا هثاّیات قیطوت ضا تیِزیگطاى هٗطفی ٍ تِ جایگاُ قطوت زض جاهِٗ افتراض وٌٌس (لیوي )2114و
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 -1نویویت :ایي ٖاهل تیاًگط احؿاؼ پصیطـ ٍ ٖاللِ هتماتیل ٍ ًییع احؿیاؼ ًٖیَیت زض
یه ذاًَازُ هكتطن زض ٍجَز واضوٌاى اؾت ٍ هی تَاى آى ضا تیا اؾیتفازُ اظ ؾیِ ٖاهیل تثیییي
وطز:
 ضفالت :تَاًایی زٍؾت تَزى یا زٍؾت قسى تا یىسیگط ،احؿاؼ هحطم تَزى تا زیگطاىو هطالثت ٍ حوایت اظ زیگطاى :جَ اجتواٖی زٍؾتاًِ ٍ ذَقایٌس زض ؾاظهاىو تٗلك :اح ؿاؼ تٗلك ٍ ٍاتؿیتگی تیِ ؾیاظهاى ،هاًٌیس احؿیاؼ پیًَیس ٍ یگیاًگی تیا اًٖیایذاًَازُ یا تین (لیوي )2114و
پیطیىٍ پصيَص
تطاتی احوس آتازی( ،)5488پػٍّكی تیا ٌٖیَاى" ضاتُیِ جیَ ؾیاظهاًی ٍ ٍجیساى ویاضی تیا
ٖولىطز قغلی "ضا زض تیي واضوٌاى شٍب آّي انفْاى اًجام زازًس َ.ثك ًتیایج اییي پیػٍّف،
جَ ّوىاضاًِ ٍ لاتلیت اتىا تِ ََض هؿتمین ٍ جَ ًَآٍضاًِ تِ ََض بیطهؿتمین ٖولىطز قیغلی ضا
پیف تیٌی هیوٌٌس.
ّاقوی قید قثاًی ،انالًپَض جَوٌساىًٗ ،اهی (َ )5489ی تحممیی ًكیاى زاًیس ویِ جیَ-

ضٍاًكٌاذتی ّن تِ ََض هؿتمین ٍ ّن اظ َطییك اقیتیاق قیغلی تیا لهیس تیطن قیغل ٍ فمیٍ اظ
َطیكّای هحَضی ّن تِ ََض اقتیاق قغلی تا ٖولىیطز ٍْیفیِ ای ضاتُیِ زاضز ّ.وچٌییي ذیَز
اضظقیاتی هؿتمین ٍ ّن اظ َطیك اقتیاق قغلی تیا ٖولىیطز ٍْیفیِ ای ٍ فمیٍ اظ َطییك اقیتیاق
قغلی تا لهس تطن قغل ضاتُِ زاضز.

اؾسی ٍ تمَی(َ )5489ی تحمیمی ًكاى زازًس وِ تیي جَ ؾاظهاًی ًَآٍضاًِ ٍ تطاًگیرتگی
ٖمالًی ،اًگیعـ الْاهی ،هالحِٓ فطزی یٌٗی ضفتاض هَُٗف تِ ّوىاضاى ٍ ضفتاض ًَآٍضاًِ ضاتُیِ
هٌٗی زاض ٍجَز زاضز.

زضتحمیك وطؾپل ٍ ٌّؿي ( ،)2117جَ ًَآٍضی ضا تا  6تٗیس ّوثؿتگی،اؾیتمالل  ،چیالف ،
هٌاتٕ ،تاظتَزى ًَآٍضی ،تكَیك اضظیاتی وطزًسو
ؾَظاًا ( )2119زض تحمیك ذَز ًكاى زازز ویِ قییَُ ضّثیطی اظ ٖیَاهلی اؾیت ویِ تیط جیَ
ؾاظهاًی تاثیط هیگصاضزو ٍی ؾاظهاىّای هتفاٍتی ضا تطضؾی وطز وِ ضّثطاى ّطیه اظ آًْا تیِ
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قیَُ هتفاٍتی آهَظـ زیسُ تَزًسو تِ ََضیىِ ضّثطاى ؾاظهاًْا تِ زٍ گیطٍُ تمؿیین هییقیسًسو
گطٍُ اٍل ؾرتگیط تَزُ ٍ تط حفّ ًٓن تاویس زاقتٌس ٍ گطٍُ زٍم تط ایجاز جیَ بییط ضؾیوی ٍ
زازى پازاـ تاویس زاقتٌس ً.تیایج ًكیاى زاز ویِ واضوٌیاى گیطٍُ اٍل احؿیاؼ هییوطزًیس ویِ
ؾاظهاى بیط حاهی ٍ ویاهال ؾیاذتاضی تیَزٍُ ،لیی گیطٍُ زٍم ؾیاظهاى قیاى ضا زاضای ؾیاذتاض
هحسٍز هیزاًؿتٌس وِ ًَآٍضی ٍ ًَاًسیكی ضا تكَیك هیوٌسو
ضٍضزؼ ٍ زیگطاى ( )2151اْْاض هی وٌٌس ،ظهاًی وِ تا واضوٌاى تِ نَضت ٖاز ًِ ٍ هبثیت
ضفتاض قَز آًْا تطای ًكاى زازى ًگطـ هبثت تكَیك هیقًَس ٍ اٖتواز آًْا تِ ضّثطی ٍ ؾیاظهاى
افعایف هی یاتسو زض ٍالٕ زض هحیُی وِ واضوٌاى تِ هٌاتٕ ٍ اَالٖات ٍ حوایت زؾتطؾیی زاقیتِ
تاقٌس ،فطنت فطاگیطی پیسا هیوٌٌس ٍ ایي تاٖث تَاًوٌسی آًْا هیقَزو
ًتایج پػٍّكی وِ ذاًن لیوي ( )2114تط ضٍی یىهیس قیطوت تطتیط تیا ههیاحثِ تیا ّیعاضاى
واضهٌس اًجام زاز ًكاى هیزّسَٖ ،اهل ایجاز وٌٌسُ جَ ؾیاظهاًی هتٗیالی زض پیٌج هتغییط اٖتثیاض،
احتطامٖ ،سالت ،افتراض ٍ نویویت لطاض زاضزو ؾِ هتغییط اٍل تیط ضٍی ّین تییاًگط هفْیَم اٖتویاز
اؾتو زض ٍالٕ اٖتواز لَی واضوٌاى تِ ؾاظهاى ٍ هسیطیتٖ ،اهیل انیلی هحییٍ هتٗیالی تطایىیاض
تلمی هیقَز .اظ ًٓط ٍی هحیٍ هتٗالی تطای واض جایی اؾت وِ:واضوٌاى تیِ هیسیطیت ؾیاظهاى
اٖتواز زاضًس ،تِ واضی وْاًجام هییزٌّیس افتریاض هییویٌي ٍاظ ضاتُیِ تیا ّوىیاضاى ذیَز لیصت
هی تطًسو زض ٍالٕ احؿاؼ واضوٌاى ًؿثت تِ هحیٍ واض ضا هیتَاى تِ ایي ؾیِ جٌثیِ هیَضز تَجیِ
لطاض زازو (ّویي اتٗاز ،اؾاؼ توایع تیي هحیٍ واض هٗوَلی ٍ ذَب ٍ ،هحیٍ واض هتٗالی یا اییسُ
آل ضا تكىیل هیزّس.

احوسی (َ )2151ی تحمیمی تا ٌَٖاى تطضؾی اضتثاٌ تییي ضفتیاض هیسًی -ؾیاظهاًی ٍ َٖاهیل
زاذلی ٍ ذاضجی تیثیطگصاض تط آىً ،كاى زاز وِ َٖاهل ذاضجی هبل؛ فطٌّگ ٍ جیَ حیاون تیط
ؾاظهاى ٍ ٖسالت ؾاظهاًی تط اضتمای ضفتاض هسًی -ؾاظهاًی هؤثطًس ٍ زض ٖیي حال َٖاهل زاذلی
هبل؛ ٍیػگیْای قرهیتی واضوٌاى اظ جولِ ثثات ٖاَفی ،تطًٍگطاییٍ ،جیساى ٍ هُلَتییت تیط
اًجام ضفتاض هسًی -ؾاظهاًی زض ؾاظهاًْا تیثیط زاضز.
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مدل مفًُمی تحقیق
اعتباردادن به کارکنان
احترام به کارکنان

محیط متعالی

عدالت در کار
افتخار به کار در سازمان
صمیمیت بیه کارکنان

ضکل  -1مدل مفًُمی تحقیق با استفادٌ از لیمه ()2003

فرضیٍَای تحقیق
 -5اٖتثاض زازى تِ واضوٌاى تط هحیٍ هتٗالی وؿة ٍ واض قطوت تْیطُ تیطزاضی ًفیت ٍ گیاظ
هؿجسؾلیواى تاثیط هبثت ٍ هٌٗی زاضی زاضزو
 -2احتطام تِ واضوٌاى تط هحییٍ هتٗیالی وؿیة ٍ ویاض قیطوت تْیطُ تیطزاضی ًفیت ٍ گیاظ
هؿجسؾلیواى تاثیط هبثت ٍ هٌٗی زاضی زاضزو
ٖ -4ییسالت ؾییاظهاًی تییط هحیییٍ هتٗییالی وؿییة ٍوییاض قییطوت تْییطُ تییطزاضی ًفییت ٍ گییاظ
هؿجسؾلیواى تاثیط هبثت ٍ هٌٗی زاضی زاضزو
 -3افتراض ؾیاظهاًی ض تیط هحییٍ هتٗیالی وؿیة ٍ ویاض قیطوت تْیطُ تیطزاضی ًفیت ٍ گیاظ
هؿجسؾلیواى تاثیط هبثت ٍ هٌٗی زاضی زاضزو
 -1نویویت واضوٌاى تط هحییٍ هتٗیالی وؿیة ٍ ویاض قیطوت تْیطُ تیطزاضی ًفیت ٍ گیاظ
هؿجسؾلیواى تاثیط هبثت ٍ هٌٗی زاضی زاضزو
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ريش پصيَص
ضٍـ پػٍّف حايط اظ لحاِ ّیسف ویاضتطزی ٍ اظ ًیَٔ تَنییفی-پیوایكیی اؾیت ویِ اظ
َطیك هیساًی زازُّا جوٕ آٍضی قسو جاهِٗ آهیاضی پیػٍّف حايیط قیاهل ولییِ واضقٌاؾیاى،
ضٍؾا ٍ هسیطاى قابل زض قطوت تْطُ تطزاضی ًفت ٍ گاظ هؿجس ؾلیواى هیقَز وْتٗساز آىّا
ً 173فطهیثاقٌس ٍ تا اؾتفازُ اظ ضٍـ ًوًَِ گیطی تهیازفی ؾیازُ ٍ تطاؾیاؼ فطهیَل ویَوطاى ٍ
تٗسازً 258وًَِ هحاؾثِ گطزیسو جْیت جویٕ آٍضی زازُّیا اظپطؾكیٌاهِ هحمیك ؾیاذتِ جْیت
ؾٌجف َٖاهل هَثط تط هحیٍ هتٗالی وؿیة ٍ ویاض اؾیتفازُ قیس ویِ هكیتول تطقیاهل59ؾیَال
هی گطزیس ٍ َٖاهل هَثط تطهحیٍ هتٗالی وؿیة ٍ ویاضزض پیٌج تٗیس؛ اٖتثیاض زازى تیِ واضوٌیاى،
احتطام تِ واضوٌاىٖ ،یسالت زض هحییٍ ویاض ،افتریاض تیِ ؾیاظهاى ٍ نیویویت زض هحییٍ ویاض ضا
هی ؾٌجس ٍ گعیٌِ ّای ایي ؾَا ت تطاؾاؼ َیگ لیىطت تِ نَضت پٌج گعیٌِ ای َطاحی قیسو
ضٍایی تعاض تحمیك اظ َطیك ضٍایی نَضی ٍ ضٍایی ٖاهلی تایییسی ؾیٌجیسُ قیس ٍ پاییایی آى تیِ
ضٍـ آلفای وطًٍثاخ ؾٌجیسُ قس وِ پایایی ّوِ هَلفِّا تا ی /71و تیِ زؾیت آهیسو زازُّیای
گیطز آٍضی قیسُ اظ َطییك ًیطم افعاضّیای  ٍ LESRELٍ SPSSاظ تىٌییه آهیاضی هٗیاز ت
ؾاذتاضی ٍ تی تؿت ته ًوًَِای تْطُ گطفتِ قسو
تجسیٍ ي تحلیل دادٌَا
اتتسا جْت اضظیاتی هسل پیكٌْازی اظ ضٍـ هٗیاز ت ؾیاذتاضی ٍ ؾیپؽ تْوٌٓیَض تطضؾیی
فطيیِّای تحمیك اظ آظهَى تی ته ًوًَِ ای اؾتفازُ قسُ اؾتو
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ضکل  -2مدل وُایی مفًُمی عًامل مؤثر بر محیط متعالی کسب ي کار

ضکل  -3مدل وُایی مفًُمی عًامل مؤثر بر محیط متعالی کسب ي کار
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جديل  -1برازش الگًَای پیطىُادی با دادٌَا بر اساض ضاخصَای برازودگی
قاذم

X2

Df

X2/Df

GFI

AGFI

IFI

CFI

NFI

RMSEA

همساض

56/48

1

4/276

/91و

/97و

/96و

/96و

/96و

/1231و

ّواىگًَِ وِ زض جسٍل  5آهسُ اؾت ،تا تَجِ تِ قیاذمّیای تطاظًیسگی تیِ ٍییػُ ًؿیثت
هجصٍض وای تِ زضجِی آظازی تطاتط ( 4/276هیالن  2تیا  ،)1قیاذم ًیىیَیی تیطاظـ ()GFI
تطاتییط  ،1/91قییاذم ًیىییَیی تییطاظـ تٗییسیلیافتییِ ( )AGFIتطاتییط  ،1/97قییاذم تطاظًییسگی
همایؿِای ( )IFIتطاتط  ،1/96قیاذم تطاظًیسگی افعایكیی ( )CFIتطاتیط  ،1/96قیاذم تیطاظـ
ٌّجاض قسُ ( )NFIتطاتیط  ٍ 1/96ضیكیِ ذُیای تمطییة هییاًگیي هجیصٍضات ( )RMSEAتطاتیط
 1/1231اؾت وِ ًكاى هی زّس هسل ًْایی تسٍى ًیاظ تِ انالخ اظ تطاظًسگی هٌاؾیثی تطذیَضزاض
اؾتو ّوچٌیي ّوِی ضٍاتٍ هَجَز تیي هتغیطّا زض هسل زض ؾُخ  P>1/11هٌٗازاض هیتاقسو
جديل  -2وتایج ضرایب استاودارد عًامل مؤثر بر محیط متعالی کسب ي کار
عًامل کلی

َٖاهل هؤثط تط هحیٍ
هتٗالی وؿة ٍ واض

متغیر

ضریب استاودارد

عدد معىاداری

اٖتثاض زازى تِ واضوٌاى

1/97

59/76

احتطام تِ واضوٌاى

1/91

58/82

ٖسالت ؾاظهاًی

1/96

59/44

افتراض ؾاظهاًی

1/95

57/42

نویویت واضوٌاى

1/92

57/79

تا تَجِ تِ جسٍل  2هیتَاى هكاّسُ وطز وِ ّط یه اظ َٖاهل اٖتواز تِ واضوٌاى ،احتطام تِ
واضوٌاىٖ ،سالت ؾاظهاًی ،افتراض ؾاظهاًی ٍ نویویت واضوٌیاى هییتَاًیس ًمیف هٌٗیازاضی زض
تثییي هحیٍ هتٗالی وؿة ٍ واض قطوت زاقتِ تاقسو
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جديل -3وتایج آزمًن  tجُت تعییه يضعیت میاوگیه مؤلفٍَامًثر بر محیط متعالی
کسب ي کار
فطيیِ
تیثیطاٖتثاضزازى تِ واضوٌاى
تطهحیٍ هتٗالی وؿة ٍواض
تیثیط احتطام تِ واضوٌاى تط
هحیٍ هتٗالی وؿة ٍ واض
تیثیط ٖسالت ؾاظهاًی تط
هحیٍ هتٗالی وؿة ٍ واض
تیثیط افتراض ؾاظهاًی تط
هحیٍ هتٗالی وؿة ٍ واض
تیثیط نویویت واضوٌاى تط
هحیٍ هتٗالی وؿة ٍ واض

اًحطاف

آظازی

–P
همساض

ٍ همساض آظهَى

52/418

257

1/115

1/648

257

1/115

1/76

/14و

1/668
1/14
1/34

تٗساز

هیاًگیي

258

4/64

1/76

258

4/76

1/768

53/61

258

4/66

1/79

52/49

257

258

4/14

1/84

9/41

257

1/115

258

4/34

1/81

7/95

257

1/115

هٗیاض

آهاضُt

زضجِ

اذتالف هیاًگیي

چٌاًىِ زض جسٍل (ً )4كاى زازُ قسُ اؾت؛ هیاًگیي تیثیط َٖاهل هحیٍ هتٗالی وؿة ٍ واض
اظ ٖسز  4وِ حس ٍؾٍ اؾت فانلِ ظیازی زاضز وِ ًكاىزٌّسُ اذتالف ظیاز تیي هییاًگیي ًوًَیِ
ٍ همساض آظهَى اؾتّ ،وچٌیي تا تَجِ تِ هٌسضجات جسٍل -p ،همساض تِزؾت آهیسُ ،ویَچىتط

اظ ؾُخ ذُای   ;1/11هیی تاقیس؛ ّوچٌییي اذیتالف هییاًگیي ٍ همیساض آظهیَى ولییِ َٖاهیل
هٌاؾة تَزُ ٍ حسالل آًْا هطتٌَ تِ تاثیط نویویت تط هحیٍ هتٗالی ٍ 1/34حساوبط آًْا هطتٌَ
تِ تاثیط احتطام تط هحیٍ هتٗالی 1/76هیتاقس  ،تٌاتطایي هیتَاى ًتیجیِ گطفیت ویِ  :ولییِ هَلفیِ
پیكٌْازی تط هحیٍ هتٗالی وؿة ٍ واض تیثیط هٌٗازاضی زاضزو
وتیجٍ گیری
زض قطایٍ ضلاتتی اهطٍظ وِ ؾاظهاىّا زض تالـ تطای تْطُ گیطی حساوبطی اظ هٌیاتٕ هَجیَز
زض تحمك اّساف اؾتطاتػیه ذَز ّؿتٌسً ،یطٍی اًؿاًی ٍ ًحیَُ ٖولىیطز آى تیاثیط قیگطفی تیط
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هَفمیت ٍ یا قىؿت ،ؾَز زّی یا هتًطض قسى یه ؾاظهاى زاضزو َٖاهل هرتلفی زض اؾیتفازُ ٍ
تْطُ تطزاضی حساوبطی اظ تَاًایی واضوٌاى هُطخ گطزیسُ ٍ یىی اظ توَضیّای وِ ضٍظ تیِ ضٍظ
تیكتط هَضز تَجِ ؾاظهاىّای ٍ هسیطاى ؾاظهاًْا لطاض هییگییطز هثحیث هحییٍ ٍ جیَ ؾیاظهاًی
اؾتو جَ ؾاظهاًی هٌٗىؽ وٌٌسٓ ًگطـ واضوٌاى ،ؾثه هسیطیت ؾیاظهاى ٍ ّینچٌییي ًیَٖی
فًای ضٍاىقٌاذتی اؾت وِ افطاز زض آى واض هیوٌٌسو تفاٍت ؾاظهاىّیا هٌحهیطاً تیِ ٍيیٗیت
فیعیىی ؾاذتواى ،وویت ٍ ویفیت هٌاتٕ اًؿاًی ٍ هازی هَجَز زض آىّا هحسٍز ًویقیَزو ّیط
ؾاظهاى زاضای فطٌّگ ،آزاب ٍ ضؾَم ،اضظـّاٌّ ،جاضّا ٍ ضٍـّای ٖول هرهیَل ٍ ًؿیثتا
پایساضی اؾت وِ قیَُ ضفتاض آىّا ضا تط اؾاؼ ٍیػگیّا هیتَاى پیف تیٌی وطزو ًییطٍی اًؿیاًی
وِ اهطٍظُ اظ اى تِ ٌَٖاى ؾطهایِ اًؿاًییاز هیوٌٌس یىیی اظ هْوتیطیي ؾیطهایِّیای ّیط ؾیاظهاًی
اؾت وِ ویفیت اى هی تَاًس زض ضقس ٍتٗالی ؾیاظهاى ًمیف تؿیعایی زاقیتِ تاقیس ٍ تیا تَجیِ تیِ
پیچیسگیْای اى هثاحث هرتلگ زض اتٗاز ضفتاضی زض حال َْْض هیتاقسو تط ّویي اؾاؼ هحیُیی
وِ واضوٌاى زض آى هكغَل فٗالیت هیقًَس تایس تطذَضزاض اظ یه هحیٍ هتٗالی اًؿاًی تاقس تیا
واضوٌاى تتَاًٌس تا آؾَزگی ذیال ٍ فًای هٌاؾة اّساف ؾاظهاى ضا هحمك ؾاظًسو ًتایج تحمیك
ًكاى زاز وِ اٖتثاض زازى تِ واضوٌاى ،تطذَضز تَام تا احتطامٖ ،سالت ؾاظهاًی ،افتریاض ؾیاظهاًی،
نویویت هیاى واضوٌاى اظ َٖاهل هَثط ایجاز یه هتٗالی وؿة ٍ واض اؾتو
تط ّویي اؾاؼ تَنیِ هیقَز هسیطاى اضتثاَی زٍ جاًثِ تا واضوٌاى تطلطاض هیوٌٌس ٍ اظ اییي
َطیك اَالٖات ظم ضا زض اذتیاض آًاى لطاض هییزٌّیس ٍ نیالحیت ذیَز ضا تیِ واضوٌیاى اثثیات
هی وٌٌس ٍ تا ضفتاضّای اذاللی ٍ نیازلاًِ اٖتثیاض ذیَز زض افىیاض ٖویَهی ضا افیعایف هییزٌّیسو
ّوچٌیي هسیطاى اظ َطیك حك قٌاؾی ٍ لسضزاًی ،فطاّن آٍضزى قیطایٍ ٍ فطنیتْای ظم تیطای
ضقس واضوٌاى ،هساذلِ آًْا زض اهَض ،اؾتمثال اظ ایسُّیا ٍ ّوچٌییي حؿاؾییت ًؿیثت تیِ ٖالئیك
قرهی آًاى ،تَجِ ٍ احتطام تِ واضوٌاى ضا ًكاى هیزٌّس.

هسیطاى اظ َطیك ضٖایت ٖسالت زض پطزاذتّا ،ضفتاض تا واضوٌیاى تیِ ٌٖیَاى اًٖیای زائویی
ذاًَازُ ؾاظهاىٖ ،سالت زض اؾترسام ٍ اضتماٖ ،سم تثٗیى ٍ لائل قسى حك تجسیس ًٓیط ذیَاّی
تطای واضوٌاًی وِ هتْن ،هترلگ یا ًاواضآهیس قیٌاذتِ قیسُاًیس ،اًهیاف ٍ تیی َطفیی ذیَز ضا
آقىاض هیوٌٌس.
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هسیطاى واض واضوٌاى ضا هٌٗی زاض ٍ اضظـ آفطیي هیوٌٌسو واضّیا ٍ تیالـّیای گطٍّیی ضا
تكَیك ٍ تؿْیل وطزُ ٍ قطایُی فطاّن هییوٌٌیس ویِ واضوٌیاى اظ ویاض ٍ ًٖیَیت زض ؾیاظهاى
احؿاؼ افتریاض وٌٌیس ٍ اظ َطییك نیویویت ٍ ّویسلی ٍ ایجیاز فًیایی زٍؾیتاًِ ،زض واضوٌیاى
احؿاؼ ّوطاّی ٍ ٍفازاضی ایجاز هیوٌٌیسو زضًْاییت اجتٌیاب هیسیطاى اظ ّیط گًَیِ تثٗییى ٍ
اُٖای حك اؾتیٌاف تِ واضوٌاى ،یٌٗی حك تجسیس ًٓیط ذیَاّی زض تهیوینّاٍتطًاهیِ ضییعی زض
ؾاظهاى زض ضاؾتای ایجاز احؿاؼ بطٍض ییا هثاّاتىاضوٌیاى تیِ قیغل ٍ زؾیتاٍضزّای گطٍّیی ٍ
ؾاظهاًی آًاىو
مىابع
 -5اؾسی ،پطٍا ،تمَی ،ؾیس هحوس هْسی ( )5489تطضؾی ًمف ٍاؾُِ ای جیَ ًَآٍضاًیِ زض
ضاتُِ تیي ؾثه ضّثیطی تثیسیلی تیا ضفتیاض ًَآٍضاًیِ واضوٌیاى ییه قیطوت نیٌٗتی زض
ذَظؾتاى ،هجوَِٖ هما ت زٍهیي وٌگطُ زٍ ؾا ًِ ضٍاًكٌاؾی نٌٗتی ٍ ؾاظهاًی ایطاى،
زاًكگاُ آظاز اؾالهی ٍاحس انفْاى ذَضاؾگاىو
 -2تطاتی احوسآتازیّ ،اجطو ()5489و ضاتُِ تیي جَ ؾیاظهاًی ٍ ٍجیساى ویاضی تیا ٖولىیطز
قغلی ،فهلٌاهِ ضٍاى قٌاؾی واضتطزی ،ؾال چْاضم ،قواضُ (61-85 :5 ،)54و
 -4حاجی تیگی ،لیال ( ،)5488تطضؾی ضاتُِ تیي ضفتاض قْطًٍسی ؾاظهاًی ٍ ویفییت ذیسهات
هطاوع هراتطات قْط تثطیع ،پاییاى ًاهیِ واضقٌاؾیی اضقیس ،زاًكیىسُ تحهییالت تىویلیی
زاًكگاُ آظاز اؾالهی ٍاحس تٌابو
 -3حؿٌی واذىی ،احوس ٍ ،للیپَض ،آضیي ،)5486(،ضفتاض قْطًٍسی ؾاظهاًی :گیاهی زیگیط
زض جْت تْثَز ٖولىطز ؾاظهاى زض لثال هكتطی ،فهلٌاهِ پػٍّكٌاهِ تاظضگاًی ،قواضُ،31
نم531-551و
 -1حوعُ لَییً،ازییاو قیْالیی ،جیَازو ٌّیطی ،حثییةو افكیاضی ،ههیُفیو ()5495و ًمیف ٍ
واضوطزّای تَؾِٗ فطٌّیگ ٍجَؾیاظهاًی زضتْٗسؾیاظهاًی واضهٌیساى ازاضُ ویل تطتییت
تسًی اؾتاى ّوساى وهجلِ ٖلوی ٍ پعٍّكی پػٍّفّای هٗانط زض هسیطیت ٍضظقی: )3( ،
84-96و

 / 98فهلٌاهِ ٖلوی-پػٍّكی ٖلَم اجتواٖی ،ؾال زّن ،قواضُ ؾَم ،پیاپی ( ،)43پاییع 5491

 -6زضاًی ،ووال ٍ بالهٗلی لَاؾاًی ،هؿَٗز ( ،)5489ضاتُیِ ضيیایت قیغلیٖ ،یعت ًفیؽ ٍ
ؾالهت ضٍاًی :یه هُالِٗ هَضزی اظ هطتیاى هطوع پییف زتؿیتاًی زاًكیگاُ تْیطاى ،هجلیِ
ضٍاى قٌاؾی ٍ ٖلَم تطتیتی ،زٍضُ جسیس ،ؾال ،1قواضُ،5نم98-76و
 -7زضٍیف ،حؿیي ( )5486تطضؾیی َٖاهیل هیَثط تیط ضيیایت قیغلی واضوٌیاى (ضٍیىیطزی
تحلیلی -پػٍّكی) ،فطٌّگ هسیطیت،ؾال پٌجن،قواضُ،56نم531-557و
 -8ضاتیٌع ،اؾتیفي پی ( ،)5493هسیطیت ضفتیاض ؾیاظهاًی جلیس اٍل ضفتیاض فیطزی ،تطجویِٖ،لی
پاضؾائیاى ٍ ؾیس هحوس اٖطاتی ،تْطاى،هؤؾؿیِ هُالٗیات ٍ پیػٍّفّیای تاظضگاًی،چیاج
اٍلو
 -9ضجة تیگی ،هجتثی ،هجیس اهیٌیی ٍ تاهیساز پطتیَی ٍ ًاّییس لٌثیطظازُ ٖلویساضی (،)5481
ؾٌجف ضيایت قغلی هٌاتٕ اًؿاًی زض ترف زٍلتی ٍ َٖاهل هَثط تط آى ،فهلٌاهِ هیسضؼ
ٖلَم اًؿاًی،زٍضُ،51قواضُ ،5نم 529-555و
 -51ظاضٔ ،حویییس (ً ،)5484مییف ضفتییاض قییْطًٍسی ؾییاظهاًی زض ٖولىییطز ؾییاظهاى ،فطٌّییگ
هسیطیت ،ؾال زٍم ،قواضُ ،6نم 569-515و
 -55ظاضٖیییهتیییي ،حؿیییي؛ جٌییسلی ،بالهطيییا؛ تییَضًُ ،انییط ( ،)5481قییٌاذت َٖاهییل ضفتییاض
قیْطًٍسی ؾیاظهاًی ٍ تطضؾیی اضتثیاٌ آى تییا ٖولىیطز ؾیاظهاًی،فطٌّگ هیسیطیت ،ؾییال
چْاضم ،قواضُ ،52نم 64-45و
 -52ؾاٖتچی ،هحوَز ( ،)5488ضٍاًكٌاؾیی ویاضتطزی تیطای هیسیطاىٍ ،ییطایف ،تْطاى،چیاج
قكنو
 -54قطهطَّضى ،جاى آض ٍّاًت ،جیویع جیی ٍ اظتیَضى ،ضیچیاضز اى ( ،)5478هیسیطیت ضفتیاض
ؾاظهاًی ،هْسی ،ایطاًػاز پاضیعی ٍ هحوسٖلی ،تاتایی ظولیىی ٍ هحوسٖلی ،ؾثحاى الْی،
وطج  ،هؤؾؿِ تحمیمات ٍ آهَظـ هسیطیت ،چاج اٍلو
ٖ -53ثاؾییی ،هحوییس ٍ حجتییی ،هحوییسو()5488و ضفتییاض قییْطًٍسی ؾییاظهاًی گییاهی زض جْییت
افعایف واضایی ؾاظهاًْا ،هاٌّاهِ واض ٍ جاهِٗ ،قواضُ ،517-516نم 94-84و
ٖ -51ثاؾی ،هحوس ٍ حجتی ،هحوس ( )5488ضفتاض قْطًٍسی ؾاظهاًی گاهی زض جْت افعایف
واضایی ؾاظهاًْا ،هاٌّاهِ واض ٍ جاهِٗ ،قواضُ ،517-516نم 94-84و
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 -56فطٌّگیٖ،لی اوثط؛ فتاحی ،هْسی؛ ٍ ٍاثك ،تْاضُ ( ،)5481هٌَٗیت زض هحیٍ واض ٍ ًمیف
آى زض تْثَز ضفتاض قْطًٍسی ؾاظهاًی ،فطٌّگ هسیطیت ،ؾال چْیاضم ،قیواضُ ،54نیم
46-1و
 -57فَ زًٍییس ،ذسیجییِ ()5486و تطضؾییی ضاتُییِ جییَ ؾییاظهاًی تییا ؾییالهت ضٍاًییی واضوٌییاى
تیواضؾتاىّای زٍلتی قْطؾتاىّای ایالمو هجلِ ٖلوی زاًكگاُ ٖلیَم پعقیىی اییالم ،زٍضُ
 ،51قواضُ 33-11 :5و
 -58وجثییاف ،هحوییس تییالط ٍ پَضوییاْنَ ،ییاّطُ ( ،)5483تطضؾییی زیییسگاّْای واضوٌییاى ٍ
ؾطپطؾتاى قطوت هلی ًفت ایطاى :تٗییي َٖاهل اًگیعقی ٍ ضاتُیِ آى تیا ضيیایت قیغلی،
تاظُّای ٖلَم قٌاذتی ،ؾال ،7قواضُ  ،5نم 74-67و
 -59لیوي ،ا هیو ()2114و ذلك هحیُی هتٗالی تیطای ویاضوطزى :زضؾیْایی اظ یىهیس قیطوت
تطتط ،گعیسُ هما ت ؾی ٍ پٌجویي ّوایف تیي الوللی هٌاتٕ اًؿاًی هطویع هیسیطیت اضٍپیا
ًٍیع -ایتالیا ،تطجوِ؛ هحوسٖلی تاتایی ظولیىی ٍ تْعاز اتَالٗالئی
 -21همیوی،هحوس (،)5481تطضؾی اضتثاٌ ضفتاض قْطًٍسی ؾیاظهاًی ٍ فطٌّیگ ویاضآفطیٌی زض
ؾاظهاًْای زٍلتی ،فطٌّگ هسیطیت ،ؾال چْاضم ،قواضُ ،54نم592-575و
 -25هَضّس /گطیفیي ( ،)5481ضفتاض ؾاظهاًی ،الَاًی ٍ هٗواض ظازُ ،تْیطاى اًتكیاضات هطٍاضییس،
چاج پٌجنو
ًٗ -22اهیٖ ،ثیسالعّطا ٍ قیىطوي ،حؿییي ( ،)5481تطضؾیی ضاتُیِ ؾیازُ ٍ چٌسگاًیِ ٖیسالت
ؾاظهاًی تا ضفتاض هسًی ؾاظهاًی زض واضوٌاى ییه ؾیاظهاى نیٌٗتی زض قیْط اّیَاظ ،هجلیِ
ٖلَم تطتیتی ٍ ضٍاًكٌاؾی،زٍضُ ،4ؾال،54نم92-79و
ّ -24اقیوی قیید قیثاًی ،ؾییس اؾیواٖیل ،انیالًپَض جَوٌیساى ،هحویسًٗ ،یاهیٖ ،ثیسالعّطا
()5489و ًمف هیاًجی اقتیاق قیغلی زض ضاتُیِ جیَ ضٍاى قیٌاذتی ٍ ذَزاضظقییاتیّیای
هحَضی تا ٖولىطز ٍْیفِ ای ٍ لهس تطن قغل ،هجلِ هكاٍضُ قیغلی ٍ ؾیاظهاًی ،ؾیال
چْاضم ،قواضُ 54-42 :55و
 -23الَاًی ،ؾیس هْسی ( )5481هسیطیت ٖوَهی ،تْطاىً ،كط ًی ،چاج 26و
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