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  سرآغاز

ٍ  فٌشاٍسي ػظش ٍ دٍساى اهشٍص دًياي پيچيذُ اي اصداًش  ٍ  

فٌَى ٍ اتضاسّاي هختلفي است كِ داً  هذيشيت ًيض اص آى هزضا 

ًوي تاشذ. دسايي هياى ّشسٍصُ دسػشطشِ داًش  هشذيشيت ششاّذ     

فٌَى ًَيٌي ّستين كشِ ّشيشد دسشش       ٍ ،ّا هغالؼات، ًظشيِ

 ای مدیران  برداشتهای اخالق حرفه 

 درکسب وکارهای کوچک و متوسط

 

 *دكترعلیرضا امیركبیری، سهیال داروئیان

 ، واحدتهران مركسگروه مدیریت دانشگاه آزاداسالمي

 

 چکیده

 

فشاٍاًي دس ّشش   فٌَىٍ  سٍشْا ْا،سثکّشسٍصُ  تسياس صياد است ٍْاي تشش پشداصي ًظشيِ دسدًياي پيچيذُ اهشٍص كِ سشػت پيششفت اتذاػات ٍ زمینه:

ي اخ قشي ٍ  ْشا گشدد حفظ اطَل ٍ چاسچَت ّا هي ٍ پشسًگتشيي ػاهلي كِ تاػج حفظ كياى ٍكشاهت ايي سٍيِ هْوتشيي گشد، هي ػشطِ ػلوي ًواياى

ِ    ،ي هختلف است. دسّويي ساستاّا  ًظشيِاًساًي است كِ تاػج تقا ٍشثييي ػلَم ٍ  هشذيشاى دس  اي  ّذف ايي پژٍّ  تشسسي ادساكشات اخش ح حشفش

 كسة ٍكاسّاي كَچد ٍهتَسظ دس ًظش گشفتِ شذُ است.
 

ٍسي پيشيٌِ شحقيق ٍ پشسشٌاهِ تِ هشحلِ ارشا دسآهذُ است. راهؼشِ آهشاسي   آ رْت روغاي  ايي پژٍّ  تا استفادُ اص دٍ سٍ  كتاتخاًِ روش كار:

ًفش شؼييي گشديشذ كشِ    051كِ شؼذاد آًْا  ،چد ٍ هتَسظ دس شْشک طٌؼتي شوس آتاد شْشاى ششکيل دادًذپژٍّ  سا هذيشاى كسة ٍكاسّاي كَ

تا حذٍد تيسشت سشَال    هؼياسييايي ًوًَِ گيشي طَست پزيشفت. پشسشٌاهِ هَسد استفادُ يد پشسشٌاهِ  ،تا استفادُ اص سٍ  ًوًَِ گيشي خَشِ اي

 ي حاطل اص پشسشٌاهِ پژٍّ  تا استفادُ اص شحليل ٍاسياًس هَسد شزضيِ ٍ شحليل قشاس گشفت.اّ دسهَسد هتغيشّاي شحقيق است. ّوچٌيي دادُ
 

ِ        ّا اص هياى فشضيِ ها: یافته دس  هشذيشاى اي  ي هَسد سٌز  دس ايي شحقيق رض يد فشضشيِ كشِ شفشاٍت هؼٌشاداسي سا تشيي ادساكشات اخ قشي حشفش

ِ  اي  اكات اخ قي حشفِداد؛ تقيِ فشضيات يؼٌي شفاٍت ادسدست  تِ ي سٌيگشٍّْا كشاسي هشذيشاى،    هذيشاى تا سغح شحظي ت، شؼشذادكاسكٌاى، سشاتق

 ًَع فؼاليت كسة ٍكاس هَسدشاييذ قشاس ًگشفت. سغَح هذيشيت ٍ
 

ِ     سشاصهاًْا ات حاطشل ٍ شغشاتق تشا هٌششَسّاي     يگيشي اص سشٌز  فشضش   دس پاياى تا تْشُ گیری: نتیجه  ،ي هششاتِ ًٍظشيشات هَرشَد دسايشي صهيٌش

هذيشاى تياى گشديذ. تِ ايي اهيذ كِ ايي شحقيق ًٍتايذ حاطشل اصآى هَرشة    هتخظظاى ٍ ًظش گيشي اص تشاي تْثَد ايي ششايظ تا تْشُ ّاييدپيشٌْا

 ي ايشاى تاشذ.ساصهاًْااسشقاء سغح ادساكات ٍسػايت اطَل اخ قيات دس
  

 ػي، هٌشَساخ قيارتوا هسؤٍليت ،اي، كسة ٍكاسّاي كَچد ٍهتَسظ اخ ح حشفِ ها: كلید واشه

 

  

 
 

 چکیده

هذاس دس ساصهاًْا ٍ طٌايغ، كاسكشدّاي هتؼذدي داسًذ. يکي اص ايي كاسكشدّا، كاّ  فششاس ٍ ششٌ     اسصشْاي اخ قي ّوشاُ تا سّثشي اخ ح زمینه:

آّشي اطشفْاى هشَسد     ٍبهذاس تش شٌ  شغلي كاسكٌشاى شششكت سشْاهي ر    تش كاسكٌاى است. دس ايي پژٍّ  ًق  اسصشْاي اخ قي ٍ سّثشي اخ ح

 تشسسي قشاس گشفتِ است.
 

اًذ. ًوًَِ پژٍّ  تِ شؼشذاد   ًفش( ششکيل دادُ 7111)حذٍد  0888آّي دس پائيض  راهؼِ آهاسي پژٍّ  سا كاسكٌاى ششكت سْاهي رٍب روش كار:

سشؤالي   05تغيشّاي پژٍّ  شاهل پشسششٌاهِ  تاشذ. اتضاسّاي هَسد استفادُ دس سٌز  ه شظادفي هي -اي  گيشي عثقِ ًفش تا استفادُ اص ًوًَِ 885

____________________________________________________________________________________ 

 Darouian@yahoo.com شًٍيکي:ًشاًي الکت * وًيسىدٌ مسؤيل:
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رْت تْثَدػولکشد هشذيشيت   سد ساّکاسّاي شاصُ اي سا شا ّستٌذ

ِ    ساصهاًْا احشتخشي تيشتش ٍ  ّشا  فشاّن سشاصًذ.شواهي ايشي ػشطش

اطشَل اقتظشادي ٍ سياسشي داششتِ ٍ      سيششِ دس  ،اكخشش  ّا ٍحَصُ

اهشا   كٌٌشذ.  هشي  تيشتشرٌثِ سَدآٍسي ٍ هٌشافغ سشاصهاًي حشكشت   

ي اخيشش رٌثشِ ديگششي اص ٍفشايف     ّا حقيقت آى است كِ دسدِّ

يافتِ اسشت ٍآى،هسشٍَليت ارتوشاػي ٍ    ساصهاًي ًق  پشاّويتي 

: اخ قي ساصهاى است. اخش ح كشِ دس شؼشيشف ػثشاست اسشت اص     

 ًاپسٌذ تاشذ؛ شواهي طفات ًفساًي كِ هٌشاء كاسّاي پسٌذيذُ يا

چِ آى طفت تِ طشَست پايشذاس ٍ ساسشا تاششذ ٍچشِ ًاپايشذاس ٍ       

ي ّشا  (.هي شَاًذ ًق  پشاّويتي دس تْثَد سًٍذ فؼاليشت 0صٍدگزس)

 ايفا كٌذ. ساصهاى

هثحج اخ قيات ساصهاًي ٍ حشفِ اي اهشٍصُ ًق  پشاّويتي 

سا دس رْاى ٍحَصُ ساصهاى يافتِ است،تِ گًَِ اي كِ اخ قيات ٍ 

هثاحج هشتَط تِ آى ّوچَى ػذالت،اًظاف،شؼْذ ٍحقَح فششدي  

تٌشاتشايي هشذيشاى    ٍ ساصهاًي ًق  پشسًگ ٍ هْوي يافتشِ اسشت.  

افششضٍى  اهششَس سششاصهاًي خششَد تشششاي ايفششاي سششاصهاًْاٍكاسكٌششاى 

تشهؼياسّاي ساصهاًي ٍ قاًًَي ًياص تِ هزوَػِ اي اص سٌّوَدّاي 

اخ قي ٍ اسصشي داسًذ،كِ آًاى سا دس سفتاسّشا ٍاػوشال سشاصهاًي    

ياسي دٌّذ ٍ ًَػي ّواٌّگي ٍ ٍحذت سٍيِ دسحشكت تشِ سشَي   

شيَُ هغلَب دساخ ح ساصهاًي سا هيسشساصد. صيشا اهشٍصُ يکي اص 

ٍ يکششي اصػَاهششل هْششن  سشاصهاًْا يي هؼياسّششاي اسصيششاتي هْوتشش 

 تاشذ.  هي هثاحج ٍاطَل اخ قي ساصهاًْاهَفقيت 

 ٍ ٍ  تشش  تسشياس  شاكيشذ  تشا  ػ ٍُ تشچٌيي شششايغي   اخ قيشات 

 ٍ  دسديشي اسش م   تشَيژُ  سػايت اطَل اخ قي دسادياى گًَشاگَى 

اطشَل اخ قشي كشِ     تشش  شوشكشض  سسذكِ لضٍم سػايت ٍ هي ًظش تِ

تاشذ؛ تي  اصّويشِ  ساصهاًْاساٌّواي ػول هٌاسثي تشاي  تتَاًذ

ٍ  سشاصهاًْا گشدد. تٌاتشايي تا تشسسشي ايشي اطشَل دس    هي احساس

ششَاى سشؼي دسًْاديٌشِ سشاصي      هشي  ايشاى كسة ٍكاسّاي كشَس

اطَل اخ قي دسكسة ٍكاسّا ًوَدُ ٍتاػج ايزشاد يشد راهؼشِ    

اػشج يشد   كِ ت اخ قوذاس ٍ هقيذ تِ سػايت اطَل اخ قي ًوَد

 .ذشالوللي خَاّذ هضيت سقاتتي ٍ تشششي دسػشطِ رْاًي ٍ تيي

تا ايي ٍطف تِ تشخي شؼاسيف ػلوي اص هتغيشّاي هْشن ايشي   

 ،هٌشششَساخ قيات،اخ ح سششاصهاًي،اخ قيات: پششژٍّ  اصرولششِ،

ٍكسة ٍكاس كَچد ٍ اي  اخ ح حشفِ ،ساصهاًي اخ قيات هٌشَس

ِ  پشژٍّ  هتَسظ كِ اّويت كليذي دس ارشاي   اًشذ اششاسُ   داششت

شَد كِ هغشاتق   هي تِ سفتاسّايي اع ح :اخ قيات -0 .گشدد هي

اخ قي )هٌفؼت علثي،حقَح ٍػشذالت( تاششذ ٍ تشِ     الگَيتا سِ 

كاسگيشًذ، ِ افکاس ت دس ػذالت ساٍ حقَح  ،عَسخ طِ يؼٌي هٌفؼت

خشَ   : ّوچَى يػوَهاً تاػٌاٍيٌ ساصهاًْا تٌاتشايي اخ قيات دس

 حضشَس تشِ هَقشغ دسهحشل كشاس،      هششتشي،  تا ػْذ قَلي ٍ ٍفاي

ػشذم   حفشظ كشاهشت هششتشياى،    هششتشياى،  سشػت دساًزام كشاس 

(. 2ششَد)  هشي  شثليغات گوشاُ كٌٌذُ دستشاسُ هحظشَل ٍ...شؼشيشف   

ٍ  ْادستَسالؼول سسشوي اسشت كشِ دسآى اسصشش     :هٌشَساخ قيات

 دسديشي،  افششاد )دس سشاصهاى،   اخ قي اساسي هَسد اًتظاس اص قَاػذ

ِ ششَد ٍ   هشي  اًَادُ ٍ...( تِ طَست هشخض تيشاى دسخ طشَست   تش

قَاػذ دس تشاتش آًْا ٍ سايشيي قشاسگشفتشِ   اليحِ، )تشٍشَس(، پَستش

 هسششتقين ٍ هشششخض سفتاسّششاي افشششاد سا ّششذايت   عششَسِ ٍ تشش

 اخ ح ساصهاًي تِ سفتاسّايي اع ح اخ ح ساصهاًي، (.8كٌذ) هي

َ شَد كِ هغشاتق تاسشِ    هي حقشَح   شايشي، گ )هٌفؼشت  اخش ح  الگش

تاشٌذ، تِ عَس خ طِ يؼٌي هٌفؼت ٍ ػشذالت سادسهشَسد    ٍػذالت(

اخ قيشات، سشٌذي اسشت حشاٍي      (. هٌششَس 4افشاد تشِ كشاسگيشد)  

اسصشي كِ تشاي ّواٌّگي ٍ ٍحشذت سٍيشِ ٍ    -هؼياسّاي اخ قي

شَد ٍآًاى سادس سفتشاس   هي تيي كاسگضاساى ساصهاى شذٍيي سٍ  دس

 ي اسصششي سشاصهاى ّشذايت   ّشا  ٍػولکشدّايشاى تِ سَي آسهشاى 

  كٌذ. هي

 ّن ي هتفاٍشي دسساصهاى گشدْاديذگاّ هتفاٍشٌذ ٍ تااًساًْا 

سا تشِ اششتشاک ٍ يگشاًگي     تشاي آًکِ تتَاًين ايي شفاٍشْاآيٌذ،  هي

هثذل ساصين تِ سشهشق ٍ الگَيي ًياص داسين كِ آى سا اطشغ حاً  

اي، ِ اخش ح حشفش   (.5اخ قيات سشاصهاى ًشام ًْشادُ اًشذ)     هٌشَس

 سشاصهاًْا اخ قي كشِ شَسشظ    هؼياسّاياطَل ٍ  ػثاست است اص

تشاساس الگَّاي اخ قي شذٍيي شذُ ٍ شواهي اػضاي سشاصهاى  

تاششذ،   هشي  آًشاى  هلضم تِ سػايت ايي اطَل كشِ ّشذايتگش سفتشاس   

 .ّستٌذ

 عثق شؼشيف ٍصاست كاس ٍ: كسة ٍكاسّاي كَچد ٍ هتَسظ

 كاسخاًزشات،  ،ْااصشششكت )اػشن   كليِ كسة ٍكاسّا ارتواػي، اهَس

 تاصسگاًي، )شزاسي، اي هَسسات ٍ...( تا ّشًَع فؼاليت دسّش صهيٌِ

 شششي 511اص  خششذهاشي ٍ...( كششِ داساي كاسكٌششاى كوتششش طششٌؼتي،

 (.6كَچد قشاس داسًذ) كاسّاي هتَسظ ٍ تاشٌذ، رضء كسة ٍ هي
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دس صهيٌِ شحقيق حاضش ًيشض شحقيقشات تسشياس دس كششَسّاي     

ست كِ چٌذ هَسد اص آًْا تِ عَس خ طشِ  هختلف طَست گشفتِ ا

اصشحقيقشات  اي  ّشچٌذ تِ رْت شاصگي چٌيي صهيٌِ: شَد هي اشاسُ

ي صيشادي دسايشي صهيٌشِ    ْاتِ ٍيژُ دسايششاى هغالؼشات ٍ پژٍّشش   

رْشاًي  شحقيقات اًزشام ششذُ    اها تشخي اص ،طَست ًگشفتِ است

پژٍّششي كشِ دسسشال    : رْت ًگاس  ايي هقالِ، ػثاست اسشت اص 

داًشکذُ سٌت لَييس اًزام ششذُ اسشت،كِ تشسػايشت    دس0996

اللولششي پشداختششِ  تاصاسّششاي رْششاًي ٍ تششيي  ل اخ قششي دساطششَ

است.ًتيزِ آى سػايت اطَل اخ قي دسكشَسهيضتاى هحظشَالت  

خذهات تِ طَست دٍراًثِ  ٍخذهات ٍدسيافت كٌٌذُ هحظَالت ٍ

 (.7است )

ش دسكشَسششكيِ اًزام گشفتِ ٍ ت 0999پژٍّشي كِ دسسال 

ي ْاسٍي اخ ح كسة ٍكاس دسايي كشَساست.دسايي شحقيق شفاٍش

ًَع طشٌؼت ٍ   شحظي ت،رٌسيت، هياى ادساكات اخ قي ٍ سي،

اًذاصُ ششكت هَسدتشسسي قشاسگشفتِ است كِ ششاحيشات ّشش يشد    

هَسد سٌز  ٍ شفاٍت هياى آًْا دس ًتايذ ايي شحقيق آٍسدُ شذُ 

 (.8است)

ٍ فشٍششٌذگاى دسكششَس   سشپشسشتاى  ،شحقيقي دسهياى هذيشاى

كشِ دس هيشاى    اًزام گشفتِ اسشت. 0999فشيقاي رٌَتي دس سالآ

اي هششذيشاى، سشپشسششتاى ٍ فشٍشششٌذگاى  ادساكششات اخشش ح حشفششِ

 ( . 9اطَل اخ قي يافتِ است ) ًظش يي سا اصْاشفاٍش

دس داًششکذُ تاصسگشاًي داًششگاُ     2112شحقيقي كِ دسسال 

داًششگاّي طشَست    ىاادتي اخ قي اسش دستاب اسصشْا استاهثَل

    ِ : گشفتِ است. ًتايزي كِ ٍي تِ آى دست يافتشِ ايشي اسشت كش

داًشکذُ تاصسگشاًي داًششگاُ اسشتاهثَل دس     اىادتاصًظش ًگش  اس

تاب هسائل اخ قي تِ شششية؛ شاهيي هٌافغ هالي دس قثشال ًوششُ،   

ي شحقيق،ًششاى دادى  ّشا  هغشَ  كشدى ًتايذ تشا شحشيشف دادُ  

ذ پشژٍّ  ػلوشي تششاي ششاهيي     هسافششْاي شخظشي، تشِ هاًٌش   

پشتيثاًي هالي اص داًشگاُ،شاهيي پشتيثاًي صياد تا شحشيشف اسشٌاد   

 ،گيششد  هشي  ٍهذاسک دس شحقيقاشي كِ تشا پششتيثاًي هشالي اًزشام    

استفادُ اصآحاس ديگشاى تذٍى اراصُ ٍ ركش هٌثغ ٍ تي  اصحذًششاى  

 ي هسششافششي كششِ تششا پشششتيثاًي داًشششگاُ اًزششامّششا دادى ّضيٌششِ

دٌّشذ كشِ دس ساس فْشسشت     هشي  ششکيل ، هَضَػاشي ساگيشد هي

 (.01هسائل اخ قي قشاس داسًذ)

 ٍ  ششٌاخت آفشات،   پژٍّشي ديگش، اًزام شذُ كِ تِ تشسسشي 

ي دٍلت ٍحکَهشت سا  ّا پايِ شَاًذ هي ٍ هَاًؼي است كِ ْاتيواسي

ٍ  هتضلضل ساصد ٍآحاسآى راهؼِ سا سشاصد)   هشي  تا تحشاى رذي سٍتشش

00.) 

اسائِ الگَيي رْت اخ قيشات سشاصهاى دس   شحقيقي كِ رْت 

داًشگاُ آصاداس هي طَست گشفتِ است ٍحاطل ًتشايذ آى اسائشِ   

تاشذ  هي ي دٍلتيساصهاًْاالگَيي دسرْت تْثَد ػولکشد اخ قي 

(02.) 

ّذف اطلي اصشحقيق حاضششْيِ پاسا هٌاسة تشاي  ،تٌاتشايي

شاى تشش  هشذي اي  ايي هسالِ است كِ آيا تيي ادساكات اخ ح حشفِ

حسششة هتغيشّششاي هختلفششي اصرولششِ سششي، ًششَع كسششة ٍكششاس ٍ 

دسآهذهاّاًِ ٍ سغح هذيشيت شفاٍت هؼٌاداسي ٍرَد داسد.چٌاًچشِ  

هخثت است هيضاى ٍ سْن ّشيد اصهتغيشّا چگًَِ ٍ تِ چِ  پاسا

ي دس هَسد هيضاى ّا هيضاى است. ايي شحقيق سؼي داسد شا تِ يافتِ

كسشة ٍكاسّشاي هتَسشظ     شٌاخت ٍ اداسكات اخ ح هشذيشاى دس 

ِ  ،ٍكَچششد دسايشششاى تشسششذ  ّششا شششا تتَاًششذ تشاسششاس ايششي يافتشش

 تْثَد ٍ اط ح ششايظ اسائِ دّذ. خظَصسا دس  ّاييپيشٌْاد

 

 كارريش 

اص ًَع شحقيقات تٌيشادي اسشت كشِ تشا اسشتفادُ اص       شحقيق حاضش

ي آى اص ّشا  آٍسي دادُ رْشت روشغ   اًزام گشفتِ ٍپيواي  سٍ  

 :گشديذُ است ي صيشاستفادُسٍشْا

ي اًزام ششذُ دسايشي صهيٌشِ هشَسد     كتة،هقاالت ٍ پژٍّشْا -0

 هغالؼِ ٍ تشسسي قشاسگشفت.

شَصيغ ٍ تشسسي پشسشٌاهِ هشتَط تِ ادساكشات اخش ح حشفشِ     -2

ي هتَسظ ّا ٍكاسخاًِ ّا اي. قلوشٍ پژٍّ  حاضش دسهياى ششكت

شْششاى اًزشام پزيشفتشِ     ٍكَچد دسشْشک طٌؼتي ششوس آتشاد  

 است.

ٍكاسخاًزشات   هذيشاى شششكتْا ِ آهاسي ايي پژٍّ  سا راهؼ

تْشاس ٍ   هتَسظ ٍكَچد دس شْشک طٌؼتي شوس آتاد شْشاى دس

ششششکيل دادُ اًششذ..رْت ًوًَششِ گيشششي يؼٌششي  0888صهسششتاى 

ِ   اشياء اص حَادث ٍ اًتخاب شؼذادي اصافشاد، ػٌشَاى   يد راهؼشِ تش

ِ   ( 02ًوايٌذُ آى راهؼشِ )  گيششي   دسشحقيشق حاضششاص سٍ  ًوًَش

كاسخاًشِ   611استفادُ شذُ است، كِ تا شَرِ تِ شؼذاد اي  َشِخ
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هَرششَد دسايششي شششْشک ٍهششذيشاى آًْششا اصفشهششَل ًوًَششِ گيشششي 

 استفادُ شذُ است.اي  خَشِ

ٍ تشاي  ًفش ًوًَِ سسيذين 05تشاساس سٍ  هَسد اشاسُ تِ  

تششاي   51تاال تشدى طحت ٍ دقت شحقيق،دسايي پژٍّ  اصػشذد 

آهشذُ ػشذد   دسشت   تِ (. صيشا ًو08ًَِسٌز  استفادُ شذُ است)

) شؼذادهشششذيشاى ( تشششَد )  8ٍػٌاطشّشخَششششِ ًيشششض تشاتشششش 05

هشحلِ تؼذ تِ رْت شؼييي آصهَى استق ل ) تِ  دس .(05×8=45

تاششذ   5دليل آًکِ حذاقل دسآصهَى استق ل تايستي شؼذاد ًفشات 

ايشي آصهشَى هَرشة     .( دس ًظشگشفتِ شذ 45×8=085تٌاتشايي) 

تشَد(.   دسطذ خَاّشذ 91وًَِ ٍحذاقل خغاي)حذٍدطحت شؼذاد ً

 ػشذد  051لزا شؼذاد پشسشٌاهِ شَصيشغ ششذُ تششاي دقشت تيششتش     

ِ        هي ٍ  ّشا  تاششذ. تشِ دليشل آًکشِ هتغيشهشَسد هغالؼشِ، دسكاسخاًش

تشا   تاششذ،  هشي  ي طشٌؼت هختلشف  ّا ي هتفاٍت دس شاخِْاششكت

تشِ طشَست شظشادفي سشادُ     خَششِ ٍ   ّش استفادُ اصحزن آًْا دس

كِ سٍ  هَسد استفادُ سٍ  ًوًَِ  شي اًزام گشفتِ استگي ًوًَِ

ي پشژٍّ  ًيشض   ّشا  تاشذ. اتضاس هي گيشي خَشِ اي دٍ هشحلِ اي

ػشذد تشَدُ    25االت پشس  ًاهِ ؤتاشؼذاد ساي  ٌاهِشسششاهل پ

است كشِ هقيشاس پاسشخگَيي آى تشا اسشتفادُ اص يشد هقيشاس        

گشديشذ.  ليکشت ) اصهَافق شا ّشگض( شؼيشيي  اي  )اسکيل( دُ شواسُ

% تَد كِ هيشضاى  85اص عشيق هحاسثات آهاسي  هيضاى پايايي ًيض

ٌاهِ ًيشض اص عشيشق   ٍايشي ايشي پشسشش   هيشضاى س  .قاتل قثَلي است

ٌاهِ ٍ طش حذيذ  پشسش 51شَصيغ اٍليِ ي اًزام شذُ ٍ ّا تشسسي

 دس سغح هٌاسثي قشاس داشت. هتخظظاى

ي حاطشل اص اتشضاس پشژٍّ  اصآصهشَى     ّشا  رْت شحليل دادُ 

تْشششُ گشفتششِ  SPSSسششکال ٍالششيس ٍ اسششتفادُ اصًشششم افششضاسكشٍ

ي ْا(. الثتِ تشِ دليشل ششاصگي چٌشيي شحقيقشي دسششْشك      04شذ.)

طٌؼتي سؼي شذ شا اطَل اخ قي هَسد ًياص دسايي صهيٌِ اص رولِ 

هحشهاًِ هاًذى ًام ٍػٌَاى پاسا دٌّذگاى، احتشام تِ شخظشيت  

 طشذاقت،  ت ٍآٍسي شذُ دس ًْايت دقش  ي روغّا آًاى ٍ دسد دادُ

 رذي ٍكاهل سػايت شَد. عَسِ ت

 

 َا يافتٍ

دّذ كِ هياًگيي اخ ح حشفشِ اي   هي ًشاى 0رذٍل شواسُ 

اسشت ٍ دس   ي ديگشكوتشش ْادس تخ  فلضات اساسي اص شوام تخش

 0اص ّوِ تاالششاست. ًتايذ آصهَى كشٍسکال ٍالشيس ساياًِ تخ  

ِ اي  دّذكِ تيي اخ ح حشفِ هي ًشاى 0دسرذٍل  ي ّشا  دس ششاخ

 طٌؼتي هؼشفي شذُ شفاٍت هؼٌاداسي ٍرَد ًذاسد.

 

 برحسب قلمري فعاليت َا كارخاوٍ :1جديل

 وًع فعاليت

 ) شاخٍ صىعت(

تعداد 

 َا كارخاوٍ
 مياوگيه

-كاي

 دي

درجٍ 

 آزادي

معىی 

 داري

 / فلضي هظٌَػات

194/

8 
7 824/1 

 /  فلضيغيشكاًي

 / پ ستيداستيد

 /  اساسي لضاتف

ٍاالتهاشيي

شزْيضات
 / 

 هَاد ٍهحظَالت

 شيوييايي
 / 

 كاهپيَشش
/

 

 /  سايش فؼاليتْا 

  هزوَع

 

دّذكِ هياًگيي سشثِ ادساک اخ ح حشفِ  هي ًشاى 2رذٍل  

اصآى ًيض  پس است ٍّا  سال كوتشاصسايشسدُ 81شا 25اي دسسي 

سال قشاسداسد. ًتايذ آصهَى كشٍسشکال   25 هياًگيي سٌي كوتشاص

ِ     هشي  ًشاى 2ٍاليس دسرذٍل  دس اي  دّذكشِ تشيي اخش ح حشفش

 ي طٌؼتي هؼشفي شذُ شفاٍت هؼٌاداسي ٍرَد داسد.ّا شاخِ

 

 سه مديران .2جديل شمارٌ

 مياوگيه تعداد سه
درجههٍ  دي-كاي

 آزادي

 معىی داري

 سال اص  كوتش
 

 /

 

082/08 4 111/1 

 تيي سالشا
 

 /

 

سالتيي شا
 

 /

 

 تيي سال شا
 

 /

 

سال تاالي 
 

 /

 

   هزوَع

دّشذ كشِ هيشاًگيي سشثشِ      هي ًشاى 8تاشَرِ تِ ايٌکِ رذٍل 

 ادساكات اخ ح حشفِ اي سغح ديپلن ًسشثت تشِ تقيشِ دسسشغح    
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 0. ًتايذ آصهَى كشٍسشکال ٍالشيس دسرشذٍل    ششي قشاسداسد پاييي

ِ    هي ًشاى ِ اي  دّذكِ تشيي اخش ح حشفش ي طشٌؼتي  ّشا  دس ششاخ

 ًذاسد. هؼشفي شذُ شفاٍت هؼٌاداسي ٍرَد

 تحصيالت مديران .3جديل 

 هياًگيي شؼذاد شحظي ت
دسرِ  دٍ-كاي

 آصادي

 هؼٌي داسي

ساٌّوايييااتتذايي
 

 /

 

711/0 2 428/1 
 ديپلن

 
/ 

 

 / كاسشٌاسي

   هزوَع

دّذكِ هياًگيي سشثِ سدُ هذيشكسة ٍكاس  هي ًشاى 4رذٍل 

آى هشذيش سدُ هيشاًي قششاس     اص پس است ٍ ّا تشاتش تيشتشاصسايشسدُ

ًتشايذ آصهشَى    ًْايت هالد ٍهذيش كسة ٍكاسقشاس داسد. دس داسد ٍ

دّذكشِ تشيي اخش ح     هشي  اىًشش  0كشٍسکال ٍالشيس دسرشذٍل   

 ي طٌؼتي هؼشفي شذُ شفاٍت هؼٌاداسي ٍرَدّا دس شاخِاي  حشفِ

 ًذاسد.

  

 سمت مديران .4جديل 

 مياوگيه تعداد سمت
-كههاي

 دي

درجٍ 

 آزادي

معىهههههی 

 داري

ٍكسة ٍكشاس  هالد

هذيش
 

 /

 

094/0 2 551/1 

سهذيشػالي كسة ٍكا
 

 /

 

 هذيشسدُ هياًي
 

 /

 

   هزوَع

ياتذ  هي ّشچِ ػوش فؼاليت افضاي  دّذكِ هي ًشاى 5رذٍل 

 ِ ًتشايذ آصهشَى    ياتشذ.  هشي  اي ًيشض افشضاي    ادساكات اخ ح حشفش

دّذكشِ تشيي اخش ح     هشي  ًششاى  0كشٍسکال ٍالشيس دسرشذٍل   

 ي طٌؼتي هؼشفي شذُ شفاٍت هؼٌاداسي ٍرَدّا دس شاخِاي  حشفِ

 ًذاسد.

 

 ب يكارعمر فعاليت كس .5جديل 

 هياًگيي شؼذاد ػوشفؼاليت
دسرِ  دٍ-كاي

 آصادي

 هؼٌي داسي

 سال كوتشاص
 

 /

 

985/4 8 177/1 

 سال شا  تيي 
 

 /

 

 سال شا  تيي 
 

 /

 

 سال تيشتشاص
 

 /

 

   هزوَع

دّذكِ هياًگيي ادساكات اخ قي دسكسة  هي ًشاى 6رذٍل 

است ٍپس اصآى كسة  ّا ي تاالي طذ ًفش تيشتشاصسايشسدٍُكاسّا

ٍكاسّاي تشيي پٌزشاُ ششا طشذ ًفشقششاس داسد ٍهيشاًگيي دسكسشة        

. ًتشايذ آصهشَى   تاششذ  هشي  تقيشِ كوتشش   اص ٍكاسّاي صيش تيست ًفش

دّذكشِ تشيي اخش ح     هشي  ًششاى  0كشٍسکال ٍالشيس دسرشذٍل   

ي طشٌؼتي هؼشفشي ششذُ شفشاٍت هؼٌشاداسي      ّا دس شاخِاي  حشفِ

 رَدًذاسد.ٍ

 

 تعداد افراد كسب يكار .6جديل

 مياوگيه تعداد تعداد افراد
-كههاي

 دي

درجٍ 

 آزادي

 معىی داري

ًفششاتيي
 

 /

 

798/0  8 615/1  

ًفششاتيي
 

 /

 

ًفششاتيي
 

 /

 

 ًفش تيشتشاص
 

 /

 

   هزوَع

 

 بحث

سؼي شذُ اسشت ششا    ،ِ ًتايذ حاطل اص شحقيق حاضشتاشَرِ ت

تا سٍيکشد شغثيقي)دسآهاسشَطيفي( تِ هقايسِ ًتايذ حاطل اصايشي  

شحقيق ٍ شحقيقي كِ تِ ػٌَاى يکي اص ًضديکتشيي شحقيقشات تشِ   

 تِ 2112دسسال « شاس ک ٍسًَش»ايي پژٍّ  است ٍ شَسظ 

   ِ هشذيشاى دسكسشة ٍكاسّشاي    اي  تشسسي ادساكشات اخش ح حشفش

ٍ   ه ِ  تَسظ ٍكَچد دسهٌغقشِ دسيشاي سشياُ  اًزشام ششذُ    ششكيش

 .پشداختِ شَد
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دسشحقيق شاس ک ٍ سًَش هشاّذُ شذُ است كشِ هشذيشاى    

كسة ٍكاسّاي شاخِ هحظَالت غزايي ًسثت تِ سايش فؼاليتْشا  

هحظششَالت شششيويايي   شششاهل )سششٌگ خاک،چَب،پ سششتيد، 

ذ ٍ ٍهحظَالت ًساري( اص ادساكات اخ قي تشاالششي تشخَسداسًش  

ًسثت تِ سايش  ساياًِدسشحقيق حاضش ًيض هذيشاى كسة ٍكاسّاي 

اص  ٍ...( هحظَالت شيويايي، هاشيي آالت، )طٌايغ فلضي، تْافؼالي

 اًذ. ادساكات اخ قي تاالششي تشخَسداس تَدُ

دسشحقيق شاس ک ٍسًَش هشاّذُ شذُ اسشت كشِ ّشش چشِ      

قي ًيشض  سي هذيشاى تيشتش شذُ است شؼْذاخ قي ٍ ادساكات اخ 

دسهياى آًاى افضاي  يافتِ اسشت،دس شحقيشق حاضشش ًيشض، هششاتِ      

ّويي ًتيزِ حاطل شذُ ٍ هشاّذُ شذُ است كِ تا افضاي  سي 

 هذيشاى هيضاى ادساكات اخ قي دسآًاى افضاي  يافتِ است.

دسشحقيق شاس ک ٍسًَش هشاّذُ شذُ اسشت كشِ دس هيشاى    

ي ى هذيشاى كسشة ٍكاسّشاي هتَسشظ ٍكَچشد فشاسؽ التحظش      

)ديپلن،صيشديپلن ٍدكتششي( داساي   ّا داًشگاّي ًسثت تِ سايش سدُ

ِ    .اًشذ  ادساكات اخ قي تاالششي تَدُ ًيشض  اي  هششاتِ چٌشيي ًتيزش

آهذُ ٍ هشاّذُ شذُ است كشِ هشذيشاًي   دست  تِ دسشحقيق حاضش

ِ  تَدُ كاسشٌاسكِ داساي هذسک  )ديشپلن ٍصيشش    اًذ ًسثت تِ تقيش

 ي تاالششي تَدُ اًذ.داساي ادساكات اخ ق ديپلن(

دس شحقيق شاس ک ٍسًَش هششاّذُ ششذُ اسشت كشِ هشذيش/      

)هذيشػالي ٍ هشذيشهياًي(  ّا  هالد كسة ٍكاس ًسثت تِ سايش سدُ

 اطَل اخ قي سا تيشتش ٍ ّستٌذتاالششي  داساي ادساكات اخ قي

هشاّذُ  (4)رذٍل شحقيق حاضش اها دس دٌّذ. هي هَسد شَرِ قشاس

يؼٌشي،   ّشا  ح هياًي ًسشثت تشِ سشايش سدُ   سغ شذُ است كِ هذيش

هشذيشػالي كسشة ٍكشاس داساي ادساكشات اخ قشي       هذيش/ هالد ٍ

آى هذيش/ هالد ٍسپس هذيشسغح هيشاًي   پس اص تاالششي تَدُ ٍ

 ي تؼذي ادساكات اخ قي قشاس داسًذ.ّا دس سدُ

دسشحقيق شاس ک ٍسًَش هششاّذُ ششذُ اسشت كشِ ّشچشِ      

دس  2اتذ يد شحليشل سفتگشي  ي هي ػوشفؼاليت كسة ٍكاسافضاي 

ششَد.دسشحقيق حاضشش    هي هذيشاى ايزاداي  ادساكات اخ ح حشفِ

( ّشچشِ ػوشفؼاليشت   5ًيض هغاتق ٍ ّوسَ تا ايي شحقيق)رشذٍل 

سال( هيضاى ادساكات اخ قي كشاّ    05تيشتششذُ است)تاالي 

 يافتِ است.

اصًظششؼذاد كاسكٌاى دسشحقيق شاس ک ٍسًَش هشاّذُ ششذُ  

 011تشاالي  آى ٍكاسّايي كشِ شؼشذاد كاسكٌشاى    است كِ كسة 

اها دسشحقيق  ؛ًفشاست اص ادساكات اخ قي كوتشي تشخَسداس تَدًذ

(هشاّذُ ششذُ اسشت كشِ ّشچشِ شؼشذاد كاسكٌشاى       6حاضش)رذٍل

ياتذ ادساكات اخ قي ًيض دسكسشة ٍكاسّشا    هي كسة ٍكاسافضاي 

  افضاي  يافتِ است.

ششذُ شٌْشا يشد     تاشَرِ تِ ايٌکِ اصهياى ش  فشضيِ هغشح

شَاى تايد سٍيکشد شغثيقي چٌيي  هي فشضيِ هَسد شاييذ ٍاقغ شذ.

ًتيزِ گشفت كِ ايي شحقيق ٍ پشس  ًاهشِ آى تشِ دليشل آًکشِ     

ديگششي )ّوچشَى ششكيشِ ٍكششُ ٍ...(      دسكشَسّا ٍ رَاهغ آهاسي

هَسد سٌز  ٍاقغ شذُ است ٍ ًتايذ هخثتي سا ًيض دسپشي داششتِ   

د ايي فشضشيات ًشَع ًگشش  ٍ ًشَع     است؛ تٌاتشايي دليل ػوذُ س

شفکشات حاكن تش راهؼِ آهشاسي شحقيشق يؼٌشي ششْشک طشٌؼتي      

شوس آتاد) ٍشايذ تِ ًَػي كسشة ٍكاسّشاي هتَسشظ ٍكَچشد     

دسايششاى( اسشت كششِ ششٌاخت كششافي ٍ ادساكشات الصم سا دسهششَسد     

اخ قيات هذيشيت ًذاشتِ ٍ ػذم ٍرشَد هٌششَساخ قيات دسايشي    

الصم شَسظ هذيشاى ٍ  ٍآهَصشْايػذم شذٍيي هٌشَسّا شْشک ٍ 

طششٌؼتي، تاػششج ػششذم ٍرششَد   كْاياطششٌاف ٍ هششذيشيت شششْش 

اسشثاط)هخثششت يششا هٌفششي( هيششاى ادساكششات اخشش ح هششذيشيت      

 ٍشحظي ت،شؼذادكاسكٌاى، ًَع فؼاليت، سشغَح هشذيشيت ٍ ػوشش   

شٌْا هياى سي ٍ ادساكات اخ قي ساتغِ هؼٌا داسي  ٍ تَدُفؼاليت 

ششايذ تشِ دليشل سشَاتق ٍ شزشتيشات       ٍرَد داشت كِ ايي اهشًيض

 هذيشاى ٍ افضاي  سغح ادساكات اخ قي است.

رْت تْثَد ايي سًٍذ تِ تيشاى هؼايشة ػشذم ٍرشَد      ،تٌاتشايي

)كشِ حاطشل ًتشايذ شحقيشق حاضشش       ادساكات اخ قي دس ساصهاى

دس  ّايياست(، تَيژُ اصراًة هذيشاى ٍسشپس تشِ اسائشِ پيششٌْاد    

ايظ ٍ حشكت دسرْت ششذٍيي ٍ  ساستاي تْثَد ٍ پيششفت ايي شش

ًْاديٌِ ساصي ادساكات ٍاطَل اخ قي دسهياى كسشة ٍكاسّشاي   

 كَچد ٍ هتَسظ پشداختِ شذُ است.

سيشِ ٍرَد سفتاسّاي غيشاخ قي ًيض ػذم شفافيت سفتاسّاي 

ّشاي  هؼياسٍ  ْااخ قي، قشَاًيي هقششسات، سياسشتْا، خشظ هششي     

دس خظَص اًظاف  ػذم سػايت ػذل ٍ ،ساصهاًي است. ّوچٌيي

كٌذ.ػشذم ادساكشات    هشي  كاسكٌاى ًق  هْوي دسايشي صهيٌشِ ايفشا   

دسست ٍ كاهشل اخ قيشات دسهشاششة تشاالي سشاصهاى، ٍدسهيشاى       
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هتخظظيي ٍ هذيشاى ساصهاًْا ًيض يکي ديگششاص ايشي داليشل تشِ     

ٍ ّوچٌيي كن سًگ شذى ّش سٍصُ ًق  پشاّويت  ؛سٍد هي شواس

ى كِ اًشذک اًشذک تشِ    اخ قيات دس هياى شواهي ساصهاًْاي ايشا

دسٍى راهؼِ ًيض شسشي يافتِ يکي اصػوشذُ داليشل تشي اّويتشي     

 سٍد. شَرِ تِ اطَل اخ قيات تِ شواسهي

اخ قيشات ٍ قشاًًَگشايي،آهَص  تششاي     شْيِ ٍشٌظين هٌشَس

ٍ  شَسؼِ سفتاسّشاي اخ قشي ٍ قشاًًَي،    حوايشت اطشَل    سػايشت 

اخ قي شَسظ هذيشاى سدُ تاالي ساصهاًي، شٌاسايي هَقؼيتْشاي  

هٌاسة تشاي اسشکاب اػوشال خش ف قشاًَى ٍ اخش ح ٍ ًظشاست      

هَقؼيتْاي هزكَس، شٌاسايي افشاد هستؼذ تششاي اسشکشاب    كافي تش

اػوال خ ف ٍ غيشاخ قي ٍ آهَص  ٍ ًظاست تش فؼاليتْاي آًاى 

َيق كاسكٌشاًي كشِ قشاًَى ٍ اخش ح     شا اط ح سفتاسّايشاى، ششش 

كٌٌذ ٍ شذٍيي هٌشَساخ قي ٍيشژُ سشاصهاًي ٍ    هي سادسكاس سػايت

شَاًشذكود هشَحشي تششاي     هشي  ًْاديٌِ ساصي آى دسكل ساصهاى

سػايت اخ ح دس ساصهاًْا كِ الصهِ تقشاي سشاصهاًْاي اهششٍصي    

 است تاشذ.

تا شَرِ تِ ًتايذ حاطشل اص تشسسشي فشضشيات ايشي شحقيشق       

هؼِ آهاسي هَسد ًظش رْت تْثَد ششايظ ٍ افضاي  سفتاسّا ٍ دسرا

ي طشٌؼتي  ْاادساكات اخ قي دسايي راهؼِ ٍ حتي دسهياى شْشك

 : گشدد هي صيش اسائِّاي دسايشاى پيشٌْاد

اطشٌاف   ٍ ّا اشحاديِ ،ساصهاًْايي دسْاتخش ًْادّا ٍ ايزاد -

ٍ  رْت شذٍيي هٌشَس ًظشاست تشارششاي آى دسكسشة     اخ قيشات 

 .سّاي هشتَط ٍكا

شذٍيي هٌششَساخ قيات تشا اسشتفادُ اصاطشَل هششخض ٍ       -

 ي طٌؼتي.ّا هٌغثق تا ًَع فؼاليت شاخِ

 

 گيري وتيجٍ

شَاى چٌيي تياى كشد ًتايذ شحقيق حاضش  هي تِ عَسخ طِ، 

ي آهاسي تِ دليل ػذم شاييذ فشضيات اٍل، سشَم،  ْاپس اص تشسسي

هشذيشاى دس   چْاسم, پٌزن ٍششن ًششاى دٌّشذُ حشذاقل آگشاّي    

است. حشال آًکشِ دًيشاي    اي  كسة ٍكاسّا اص اطَل اخ ح حشفِ

اهشٍص تا سششػتي ششگشف دسرْشت اطشَل اخ قشي       كسة ٍكاس

حشكت ًوَدُ ٍ ايي اهشحتي تِ ػٌَاى يد هضيت سقاتتي دسسغح 

سغشن ٍرشَد شاكيشذات     يگشدد. دسكشَسها ػل هي تيي الوللي هغشح

ِ  هزّثي ٍ ديٌي دسايي صهيٌِ، ٍلضٍم ٍسٍد ي رْشاًي  ّشا  تِ ػشطش

 اّويت ٍ اٍلَيت اخ قيات تي  اص ّشش صهشاى ديگششي احسشاس    

 گشدد. هي

تاشَرِ تِ ًتايذ حاطل اصشحقيق هشاّذُ گشديذ كِ دسهيشاى   

ي هختلف طشٌؼت تاشَرشِ تشِ ًشَع ػولکششد ٍ فؼاليشت       ّا شاخِ

تششاي ّشش يشد اص     آًْا،هي ششَاى اطشَل هششخض ٍ سٍششٌي سا    

شَاًشذ تشا كوشد     هشي  ِ ايي اهشش ي طٌؼت شذٍيي ًوَد كّا شاخِ

هتخظظششاى ٍ هششذيشاى ٍ اطششٌاف ايششي طششٌايغ طششَست گيشششد.  

سٍد شا يشد چْشاسچَب هششخض ٍ سٍششٌي      هي ّوچٌيي اًتظاس

ي طششٌؼتي صيششش ْااصراًششة ٍصاست طششٌايغ ٍ هؼششادى كششِ شششْشك

اػش م گششدد ششا     ْاهزوَػِ آى ّستٌذ شذٍيي ٍ تشِ ايشي تخشش   

ٍ    آًْا تا استفادُ اصايي چْاسچَب ّشيد اص  تتَاًٌشذ يشد هٌششَس 

 الگَي هٌاسثي سا تشاي كسة ٍكاسّاي خَي  شذٍيي ًوايٌذ.

ٍ ، آهَص  كاسكٌاى هتٌاسة تشا  - فکششي   سشغح تلشَؽ   سشي 

  .آًاى

 .ٍكتة هشتَط تِ اخ قيات رضٍاتشَصيغ  -

اهشٍصُ حذٍد سشِ چْشاسم اصسشاصهاًْاي دٍلتشي، طشٌؼتي ٍ       

 ششاى، اكخشٍ  ُتاصسگاًي دسرْاى داساي هَاصيي سسوي اخ قي تَد

دٌّذ.اگشچِ شَاّذي ّن ٍرَد  هي آًْا سا تِ كاسكٌاى خَدآهَص 

ِ  هي داسد كِ ًشاى تٌاتشِ داليشل هتؼشذدي     ّشا  دّذ كِ ايي تشًاهش

ي غيشسسششوي، ػششذم آگششاّي ّششا فشٌّششگ راهؼششِ، گشششٍُ: هاًٌششذ

 ًثشَدُ اسشت ٍلشي    ٍغيشُ كاه ً هَحش ّا خَدهذيشاى اص ايي تشًاهِ

ي هشزكَس ًيشض چشِ    ْاچٌشيي آهَصشش  شَاى حذس صد كِ تذٍى  هي

 (.08هشک شي هوکي تَد تشاي ساصهاى پذيذ آيذ)

دس راهؼِ آهاسي شحقيق حاضشًيض هشاّذُ شذ كشِ تسشياسي    

ٍ اطَل اخ قي كشاه ً   لضٍم چٌيي آهَصشْاهذيشاى اص ٍرَد ٍ  اص

تي اع ع تَدُ ٍ اص لضٍم ٍ ضشٍست ارشا ٍ شَسؼِ آًْا ٍ فَايذ آى 

 تاشٌذ. هيخثش ٍ  ش ساصهاى تيتشاي هَفقيت تيشت

 ساصهاى اًَاع آهَصششْاي دس  تشاي شَسؼِ سفتاسّاي اخ قي 

 : گشدد هي صيش پيشٌْاد

   ٍ  الف( آهَص  دس رْت شٌاخت اّويشت ٍ ضششٍست ٍرشَد 

 سػايت اخ قيات دسساصهاى تشاي هذيشاى ٍكاسكٌاى ساصهاى.

ب( هؼشفششي ٍ سٍ  شششذٍيي هٌشششَساخ قيات تششِ هششذيشاى ٍ 

 هٌاتغ اًساًي ساصهاى.هتخظظاى 
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ٍ هشششک ت  د( آهششَص  تششِ هٌظَسششششخيض پيچيششذگيْا 

 سفتاسّاي غيشاخ قي.

د( آهَص  تِ هٌظَس يادگيشي ًحَُ استفادُ ٍ تشِ كاستسشتي   

 ي اخ قي ٍ قاًًَي ٍ شيَُ حل هشک ت هشتَط.ْاچْاسچَت

ي اخ قي ٍ قاًًَي ّا ر( آهَص  تِ هٌظَس تِ كاسگيشي سٍيِ

 ًساًي.دسهذيشيت هٌاتغ ا

ايي آهَصشْا تايذتا شفْين ٍشاكيذ تشهٌشَساخ قيات ٍ قَاًيي  

شْيششِ ٍشششذٍيي شششفاف سفتاسّششاي غيشاخ قششي ٍ غيشقششاًًَي     

اصًظشساصهاى ٍ هذيشيت اًزام پزيشد .ّذف ديگشايي آهَصشْا تايذ 

ششَيق هذيشاى، سشپشسشتاى ٍكاسكٌشاى تشِ سػايشت اخ قيشات ٍ      

ي كاسكٌاى ساصهاى ٍ راهؼِ تِ قاًَى تاشثييي ًتايذ هغلَب آى تشا

 راي هزثَسكشدى آًاى تِ سػايت اخ ح تاشذ.

ي هساػذ تششاي  ّا ساُ ديگش آهَص  تِ كاسكٌاى،ايزاد صهيٌِ 

حذاقل شذى شَاى اًزام اػوال غيشاخ قشي اسشت، ٍرَدقشَاًيي    

لْشي   شفاف،ٍرَدفشٌّگ ّوثستگي، شاكيذ تشدستَسات هزّثي ٍ

ياهذّاي غيشاخ قي تشاي شحقق دسايي صهيٌِ ٍ ًواي  احشات ٍ پ

 ايي هٌظَس هفيذ خَاّذتَد.

ٍ تششاالخشُ هششذيشاى ساهششي شششَاى آهششَص  داد شششا ًحششَُ تششِ  

ّاي اخ قي سا دس هذيشيت هٌاتغ اًساًي تياهَصًشذ  هؼياسكاسگيشي 

شفاٍشْشاي   ي هؼوشَل گزششتِ ػوشل ًکٌٌشذ.    ّشا  شا تشاساس شيَُ

كِ اخ قيات  اكاسكٌاًي س اخ قي ٍفشٌّگي سا تشٌاسٌذ ٍ فشدي،

 ٍليتْاي خششَي  سػايششتؤقششَاًيي سا دساًزششام ٍفششايف ٍ هسشش ٍ

 آًاى حوايت كٌٌذ. اص ششَيق ٍ كٌٌذ، هي

تايشذ هشذيشاى ٍ تشَيژُ هشذيشاى سدُ تشاالي       دسايي آهَصشْا 

 خَاستِ شَدكِ آًاى تا سػايت اخ ح تشاي ديگشاى الگَ ساصهاًي

اي ٌّزشاس،  شَاًشذ دس ًْاديٌشِ كششدى سفتاسّش     هي تاشٌذ.ايي ػول

 سػايششت اخ قيششات ٍ سػايششت قششَاًيي شششاحيش تسششضايي دسكسششة ٍ

كاسّششاي كَچششد ٍ هتَسششظ كششِ هششذيشاى دائوششاً تاكاسكٌششاى     

 سشٍكاسداسًذ، هفيذ ٍاقغ شَد.

 ،ي ٍيشژُ آهَصششي  ْاٍ تشگشضاسي ك سش   تشگضاسي ّوايششْا  

ايشي   دس رشضٍات ي هَفق دسايي صهيٌشِ ٍ شَصيشغ   ساصهاًْاهؼشفي 

شَاًذ تِ  هي دستَسات ٍ اطَل اخ ح اس هي تشكيذ أتا ش ّا صهيٌِ

قشاس گيشد.  ساصهاًْاهَسد استفادُ  ػٌَاى يد ساّکاس هٌاسة ديگش

ي اخ قي دسسشغح رْشاى ٍ   ّا آهَص  الگَّا ٍ ًظشيِ هؼشفي ٍ

شَسظ هتخظظيي  شغثيق آى تاششايظ ساصهاًي ٍ فشٌّگي ايشاى،

ٍ طششاحة ًظشششاى ًيششض تششِ ػٌششَاى يششد ساٌّوششا رْششت شششذٍيي 

 هٌشَساخ قيات هَسد استفادُ قشاسگيشد.

 شْيِ ٍشذٍيي هٌشَساخ قيات هٌاسة ساصهاى . -

 ششَيق كاسكٌاى تشاي سػايت اطَل اخ قي ساصهاى . -

تششيي اقشذاهات الصم تششاي    سسذ كِ يکشي اصهْو  هي تِ ًظش 

سػايت اخ قيات ٍ قاًَى دسساصهاًْا،شذٍيي  ًظامايزاد ٍ استقشاس 

يات ٍ قاًًَگشايي است.ايي هٌششَس، تايسشتي   هٌشَس سػايت اخ ق

ي ساصهاًي ٍ اطشَل رْشاًي ششذٍيي    ْاًياصّا ٍ فؼاليت هتٌاسة تا

ايي هٌششَس، سشَگٌذًاهِ ٍ ياقشاًَى تايشذ دقيقشاً اًتظشاسات        گشدد.

شششيي   رضئشي  ساصهاى ٍ هذيشيت سا اصكاسكٌاى دسخظشَص )حتشي  

اطَل( سػايت اخ قيات ٍ قشاًًَگشايي هششخض كٌشذ ٍ دس تشذٍ     

ايشي هٌششَس    استخذام ًيشٍي اًساًي هفادآى تِ اع ع ٍي تشسذ.

 هششذيشاى، )كاسكٌششاى، هؼشششع ديششذ ػوششَم تايسششتي ّوششَاسُ دس

 قشاسگيشد. تاصديذ كٌٌذگاى ٍ...( هشتشياى،

تايستي اصًيشٍي اًساًي ساصهاى خَاسشتِ ششَد كشِ دسشوشام     

 ي شغلي ٍحشفِ اي خَدكشاه ً تشِ هفشاد آى ػوشل كٌشذ.     ْافؼاليت

تايشذ هشَسد    كٌٌشذ،  هي فَح ػول ي ّن كِ تِ هفاد هٌشَسكاسكٌاً

ششَيق ساصهاى ٍ هذيشيت قشاس گيشًذ .ّوچٌيي ػذم تِ كاستستي 

هفاد هٌشَس اخ قيات ٍ قاًًَگشايي تايذ هَرة اقذاهات اط حي 

 كاسكٌاى ٍحتي شٌثيِ آًاى تاشذ.

ششَيق ٍ اسائِ پادا  تِ كاسكٌشاًي كشِ اطشَل اخ قشي سا      

ايشي   شَاًذ هَرة اًگيض  تيششتش  هي ًوايٌذ هي يتدسساصهاى سػا

كاسكٌاى ٍ ّوچٌيي ششَيق سايش كاسكٌاى رْت سػايشت تْتشش ٍ   

 تيشتش ايي اطَل گشدد.

ي ّشا  سدُسشپشسشتاى سشاصهاى دسشوشام     آهَص  هذيشاى ٍ -

 .هذيشيتي 

اطشَل   ْا ٍهسشؤٍليت سٍشي كشدى كاهشل   شفاف ساصي ٍ - 

 .اخ قي ساصهاى 

ساصهاًْاي اهشٍص تاسشػت تشاٍسًکشدًي   دًياي كسة ٍكاس ٍ 

آهَص  ٍ ًْاديٌِ ساصي آًْا  ي اخ قي ًٍظاهْادسرْت استقشاس 

ّسششتٌذ، صيشششا كششِ ساُ حششل تسششياسي اصهشششک ت اقتظششادي ٍ   

سَدگشايي ساصهاًْا دسشوشكض تشسٍي ّويي اهش ٍ تشقشاسي اطشَل  
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اخ قي دسساصهاى ًْفتِ است. تٌاتشايي پي  اص تياى ّشساُ حل ٍ 

َيژُ دسكسشة  استقشاس اخ قيات دسّشساصهاًي تش يشٌْادي تشاي پ

ٍكاسّاي هتَسشظ ٍكَچشد دسايششاى ركششايي ًکتشِ الصم اسشت       

ٍليي ؤايي هْن هحقق ًوي ياتذ هگش تا حوايت ٍ ّوکاسي هس،كِ

دٍلتي،اطٌاف ٍ هذيشاى اسششذ ٍ طشاحثاى كسشة ٍكشاس اسشت ٍ      

ي اخيشش  هْوتشاصّوِ شغييش فشٌّگ راهؼِ كِ هتاسشفاًِ دسسشالْا  

سًٍذ چٌذاى هخثتي سا دسرْت اخ قيات ٍ اطَل اخ ح سشاصهاًي  

ٍ  ّشا  تخش   ّشا،  تشًذاشتِ است؛ صيشا تذٍى ّوکشاسي ايشي گششٍُ   

چِ  ارتواػي ٍ شحقق اطَل اخ قي چِ دسسغح فشدي، ّا هحيظ

 تَد. پزيش ًخَاّذ ساصهاًي اهکاى

اّويت تِ اطَل اخ قي تشِ ػٌشَاى يشد هضيشت      شَرِ ٍ -

ٍ    يت تقشا سقاتتي رْش  ي ّشا  ساّکشاس  سشاصهاى دسششذٍيي اّشذاف 

 ساصهاى.

ي هَفشق تشِ ػٌشَاى    ساصهاًْااهشٍصُ اخ قيات دس تسياسي اص

اّذاف آى ساصهاى دسشوام هشاحل شذٍيي شؼيشيي   هْوتشيييکي اص

تشذيي شششيشة اطشَل     گيشد شا هي ساصهاى هَسد شَرِ قشاسساّکاس 

تشِ تْتششيي    ٍٍاّذاف سشاصهاًي ششذُ    ّا اخ قي رضئي اص تشًاهِ

 ًْاديٌِ گشدد. ساصهاًْاشکل دس

شَرِ سٍصافضٍى خشيذاساى ٍ هشتشياى كسة ٍكاس تِ حفشظ ٍ   

سػايت اطَل اخ قي ٍشاحيش هسشتقين آى تشهَفقيشت ٍ هقثَليشت    

تيشتش ايشي اطشَل تشِ    چِ ساصهاًْا تاػج شذُ است شا سػايت ّش

ػٌَاى يد هضيت سقاتتي ٍ ػاهلي رْت هَفقيت ساصهاًْا ٍحتي 

 يداهِ حيات آًْا هَسد شَرِ قششاس گيششد . تٌشاتشايي رْشت تقشا     ا

كسة ٍكاسّا تَيژُ دسػشطِ تيي الوللي لشضٍم ششذٍيي ٍ ًْاديٌشِ    

گشدد ٍ شحقشق ايشي هْشن طشَست      هي ساصي ايي اطَل احساس

ايشي اطشَل تشِ ػٌشَاى تخششي       گيشد هگش تا ٍسٍد ٍ استقشاس ًوي

 ٍ ّويشگي ساصهاى. ساّثشدياصاّذاف 

 استخذام كاسكٌاى ادساكات اخ قي پي  اص سٌز  سغح -

ّضيٌِ  )تَيژُ دسكسة ٍكاسّايي كِ شؼذادكاسكٌاى صيادي داشتِ ٍ

 تَد( . آهَص  دسآًْا تيشتشخَاّذ

) تشِ   هشاسكت كاسكٌاى ساصهاى دسشذٍيي هٌشَساخ قيات -

 .(هتَسظ ٍيژُ دسكسة ٍكاسّاي كَچد ٍ

 ضيٌ ،ي رشزب ٍگش  ّشا  ًظشام شَاًٌشذتا اطش ح    هي ساصهاًْا 

افشادي سا كِ دس دٍساى صًشذگي ارتوشاػي ٍ كشاسي خَدسشاتقِ ٍ     

      ِ اًشذ تشِ    شوايل تيششتشي تشِ سػايشت اخ قيشات ٍ قشَاًيي داششت

استخذام دسآٍسًذ. تَيژُ تشاي شظشذي هششاغل كليشذي سشاصهاى     

شَرِ تِ ايي اهشضشٍسي است. چشاكشِ ايشي افششاد قادسًشذ هشَاسد      

شششخيض دادُ ٍ تشذٍى    هشتَط تِ سفتاسّاي غيشاخ قي سا تْتشش 

ي تشاالشش تشِ اًزشام ٍفشايف ٍ     ّشا  ًظاست هسشتقين هشذيشاى سدُ  

 تپشداصًذ. قاًًَي خَد ْاي اخ قي ٍهسؤٍليت

دسكسة ٍكاسّاي هتَسظ ٍكَچشد ًيشض تشِ دليشل اسشثشاط       

شٌگاشٌگ هذيشاى ٍ كاسكٌاى اًتخشاب ٍ اًتظشاب چٌشيي     ًضديد ٍ

تِ تاششذ  شَاًذ ًق  هْوي دس هَفقيشت سشاصهاى داشش    هي افشادي

 دسايشي سشاصهاًْا تسشياس تشِ چششن      سسشوي  تَيژُ آًکِ سٍاتظ غيش

شَاًذ تِ ػٌَاى يد ػاهل هَفقيت دسرْت  هي خَسد ٍ ايي اهش هي

 شحقق اطَل اخ قي تشاي ساصهاى تِ حساب آيذ.

ٍكاسّشاي   هشاسكت ٍ ًظشخَاّي اصكاسكٌاى تشَيژُ دسكسشة   

 شَاًشذ يشد ساُ حشل هٌاسشة رْشت ششذٍيي هٌششَس        هي كَچد

 ،ساصي ايي اطَل دسسشاصهاًْا گششدد   اخ قيات ساصهاًي ٍ ًْاديٌِ

صيشا دس ايي طَست افشاد ٍكاسكٌاى ساصهاى اًگيضُ تيشتشي تششاي  

 سػايت ٍ ارشاي ايي اطَل خَاٌّذداشت.

 شحقيق  ّايٍپيشٌْاد ْاهحذٍديت 

ششديذي ًيست كِ هتغيشّاي فشاٍاًي ّوچَى فشٌّشگ،   -0

ارتوشاػي ٍشششايظ اقتظشادي ٍ    ششايظ خاًَادگي، هحشيظ، سفشاُ   

ٍغيشُ دس ادساكات اخ قي شاحيشداسد. اهشا دششَاسي كو شي     سياسي

كشدى ايي هتغيشّا ٍ تشسسي راهغ آًْشا تاػشج ششذُ كشِ دسايشي      

 هغالؼِ قشاسگيشد. پژٍّ  شٌْاشاحيش پٌذ هتغيش هَسد

تِ دليل شاصگي ٍ ًَ تَدى هَضَع ايي شحقيشق دسايششاى    -2

ايي  ٍ اًذک تَدُ سسي ٍحتي الشيي تسياسهٌاتغ هَرَد تِ صتاى فا

 آٍسي اع ػشات،  ي صيشادي دسروشغ  ّا هحذٍديت اهشهَرة ايزاد

 شذٍيي ايي پژٍّ  گشديذُ است. شْيِ ٍ

تششِ دليششل آًکششِ شششاكٌَى چٌششيي پژٍّشششي دسسششغح     -8

رلة ّوکاسي هذيشاى  ي شْشک طَست ًگشفتِ است،ّا كاسخاًِ

گششاّي  ٍ سدشششَا كاسخاًششِ رْششت روششغ آٍسي اع ػششات تسششياس

تٌاتشايي هحقق تششاي رلشة ّوکشاسي آًشاى      تاشذ. هي غيشهوکي

 صيادي گشديذُ است. ّضيٌِ تسياس تِ طشف ٍقت ٍ هزثَس
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 ٍ ػذم اعويٌاى تِ افشاد ششاصُ ٍاسد »شسلظ ٍرَد فشٌّگ  -4

ي ايي ْااص هحذٍديت يکي ديگشّا  دسهياى كاسخاًِ« پشس  كٌٌذُ

 تاشذ. هي شحقيق

گشدد ايي شحقيق تِ رْت ششاصگي   يه ّواًگًَِ كِ هشاّذُ 

شَاًذ تِ ػٌشَاى تٌيشادي رْشت اًزشام      هي ايشاى ًَ تَدى آى دس ٍ

هشذيشيتي   ي اخ قيات ساصهاًي ٍّا ي آشي دسشوام صهيٌِْاپژٍّش

 تاشذ.

شَاى هَضشَػات صيشش سا تششاي هحققشاى      هي اها تِ عَس ٍيژُ

 گشاهي آيٌذُ كِ ػ قوٌذ تِ فؼاليت دسايشي صهيٌشِ ّسشتٌذ تيشاى    

 : ًوَد

اخ قششي ٍ ادساكششات اخ قششي هششذيشاى  اطششَلتشسسششي  -0

 ٍكاسكٌاى ساصهاًْاي دٍلتي.

تشسسي ٍ شٌاسايي ادساكات اخ قي كاسكٌشاى ٍ هشذيشاى    -2

 ششكتْا ٍ ساصهاًْاي خظَطي دسايشاى.

 

 نامه واشه

 Kruskal-Wallis .1 كشٍسکال ٍاسيس 

 Erosion .2 شحليل سفتگي
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