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 چکيذٌ
ُای ىلاةهَ ةا اؿحؼس ةا غيهکؼد قغهی  ةؼرؿی راةعَ ؿتکُغف از پژوُف صاضؼ 

ةّد. روش پژوُف جّمیفی از ٌّع ُيتـحگی ةّد. ٌيٌَّ  ظتؼٌگاران در زىان اٌحعاةات

گیؼی در دؿحؼس اٌحعاب  ٌفؼ از ظتؼٌگاران ةّد کَ ةَ مّرت ٌيٌَّ 134پژوُف قاىم 

ىلاةهَ ةا ُای  ؿتکغ از پؼؿكٍاىَ پؼؿكٍاىَ قغٌغ و ةَ اةؽارُای پژوُف کَ غتارت ةّدٌ

پاؿط دادٌغ.  (1992غيهکؼد قغهی پاجؼؿّن )( و پؼؿكٍاىَ 1997اؿحؼس اٌغرنؼ و پارکؼ )

ُای آىاری ضؼیب ُيتـحگی ؿاده پیؼؿّن و رگؼؿیّن ُا از روشةؼای جضهیم داده

ئهَ ىغار و ؿتک ىلاةهَ ةا اؿحؼس ىـةیً  اؿحفاده قغ. ٌحایر ٌكان داد کَ چٍغىحغیؼه

ظتؼٌگاران در زىان اٌحعاةات راةعَ ىذتث ىػٍادارای وزّد غيهکؼد قغهی ُیسان ىغار ةا 

ظتؼٌگاران در زىان اٌحعاةات راةعَ ىٍفی غيهکؼد قغهی دارد و ةیً ؿتک ازحٍاةی ةا 

ىػٍاداری وزّد دارد. ُيچٍیً ٌحایر رگؼؿیّن ٌكان داد کَ، ؿتک ازحٍاةی ةنّرت ىٍفی 

ظتؼٌگاران در غيهکؼد قغهی هَ ىغار و ُیسان ىغار ةنّرت ىذتث پیف ُای ىـئ و ؿتک

 ةاقٍغ.  زىان اٌحعاةات ىی
 ؿتک ىلاةهَ ةا اؿحؼس، غيهکؼد قغهی، ظتؼٌگاران.:  :ياشگان کليذي
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  وسریه مجتُذ زادٌ

 
 ٌّیـٍغه ىـئّل:ٌام 

  وسریه مجتُذ زادٌ

 

رابطٍ سبک مقابلٍ با استرض با عملکرد ضغلی خبروگاران در 

 زمان اوتخابات
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 مقذمٍ

اٌحعاةات ةا ىكکالت ؿازىاٌی و اداری در اٌسام اىّر ىؼةّظَ روةؼو ُـحٍغ و ةایغ گفث در زىان اٌحعاةات ظتؼٌگاران در زىان 

آٌان داقحَ ةاقغ کَ ایً ىـأنَ ةَ ةیكحؼ یا کيحؼقغن جالش آٌان  1ُای ىضیط ىی جّاٌغ ادؼ ىذتث و یا ادؼ ىٍفی ةؼ غيهکؼد قغهی ةنّرت

از زيهــَ ىكــاغهی اؿــث کــَ پیچیغگی ُــا و ویژگی ُای ظــاص دارد. ظتؼٌگاران از  (. ظتؼٌگاری1391ىٍسؼ ىی گؼدد )رؿحگاری، 

ٍٍــغ یــک ؿــّ ةایــغ در جــالش ةاقــٍغ جــا ةــؼای دریافــث ظتــؼ و اظالغــات ةــا الیَ ُــای ىعحهــف زاىػــَ ارجتــاط ةؼكــؼار ک

اظالغــات در پــی یافحــً ةِحؼیــً راه ارجتاظــی ةــا زاىػــَ دریافحــی ةاقــٍغ. در  و از ؿــّی دیگــؼ، ةــؼای ارؿــال اظتــار و 

زِــان اىــؼوز، جيــام غٍامــؼ ایــً زؼیــان ارجتاظــی ُــؼ روز در صــال جضــّل اؿــث و ایــً جضــّالت روزافــؽون ةــؼ 

(. در ُؼ قغهی غيهکؼد قغهی یک ىـئهَ ىِو ىضـّب 1395ی دیٍاٌی و افكان، پیچیغگــی قــغم ظتؼٌگاران ىی افؽایــغ )دةیؼی ٌیا، رض

قّد، ایً اؿث کَ چؼا ةؼظی غيهکؼد و کارایی ةِحؼی ٌـتث ةَ  ای کَ در كانب یک ىـئهَ ىعؼح ىی ُا و دغغغَ در صلیلث، ٌگؼاٌیىی قّد. 

ةَ ىیؽان صنّل و غيهکؼد قغهی ٌی واةـحَ اؿث. ةَ غتارجی ُای قغهی، اُغاف و ىاىّریث ؿازىاةَ ٌیازىٍغیغيهکؼد قغهی  ةلیَ دارٌغ.

(. ةعّر کهی ةایغ 1390قّد ةؼىی گؼدد )ؿاغحچی،  ةازرؿی کَ ةَ ىّزب اقحغال فؼد در قغم، اغو از ظغىاجی، آىّزقی و جّنیغی کـب ىی

پاییً ةاقغ ؿازىان ٌيی غيهکؼد قغهی ةاقغ کَ ةا اةػاد گٌّاگٌّی ارجتاط دارد. اگؼ  ای ىی ظتؼٌگاران ؿازهغيهکؼد قغهی اذغان داقث کَ 

غيهکؼد افؼاد ةا جيؼکؽ ةؼ (. 2014، 2)دکٌّیکوری ةؼؿغ و در ٌِایث اٌحظارات جعننی ؿازىان ةؼآورده ٌيی قّد  جّاٌغ ةَ ادؼةعكی و ةِؼه

(. ةعّر کهی ةایغ اذغان داقث کَ غيهکؼد قغهی ةا اةػاد گٌّاگٌّی 1390ا افؽایف دٍُغ )ؿاغحچی،وری قغهی ر ظّد ىی جّاٌٍغ ةِؼهقغهی 

هکؼد ارجتاط دارد و ةایغ دیغ ظتؼٌگاران کَ در زىان اٌحعاةات اؿحؼس ُای فؼاواٌی داٌغ، ٌّع ؿتک ىلاةهَ ةا اؿحؼس آٌان ىی جّاٌغ ةؼ روٌغ غي

ُای  ای ىٍاؿب ىی جّاٌغ فؼد را در ةؼاةؼ اؿحؼس ُای ىلاةهَ ٌاپػیؼ ةّدن اؿحؼس، اؿحفاده از ؿتک قغهی آٌان جادیؼ ةگػارد. ةا جّزَ ةَ گؼیؽ

قغیغ ىضافظث کٍغ. ىِارت جّاٌایی ىلاةهَ ةا اؿحؼس و قٍاظث روش مضیش ةؼظّرد ةا جغییؼات اؿحؼس زا ایً اىکان را ةَ افؼاد ىی دُغ جا 

ُای مضیش و ةَ زای ظّد ةحّاٌٍغ فكار و اؿحؼس را  را ةكٍاؿٍغ و ةا اغيال و ىّضع گیؼی ىٍاةع اؿحؼس و ٌضّة جادیؼ آن را ةؼ زٌغگی ظّد

ٍُگاىی کَ افؼاد ةا ىكکم روةؼو ىی قٌّغ، واکٍف ُای ىعحهفی ٌكان (. 2015، 3ٌیکّلدر ظّد کاُف داده و آراىف ظّد را جأىیً کٍٍغ )

ری دارٌغ. گاُی اوكات ىيکً اؿث ةَ صم ىكکم ةیٍساىغ یا فؼد را از آن ىی دٍُغ کَ ایً واکٍف ُا زٍتَ ُیساٌی، قٍاظحی و گاُی رفحا

قیّه ُا غتارجٍغ از جالش ُای قٍاظحی و رفحاری ىـحيؼ ةؼای  دور کٍٍغ. ایً واکٍف ُا در كانب قیّه ُای ىلاةهَ، كاةم ةؼرؿی ُـحٍغ.

و ُيکاران،  7اؿث )اؿپادا 6و ازحٍاب ىغار 5، ُیسان ىغار4ةؼآوردن ٌیازُای دروٌی و ةیؼوٌی کَ قاىم ؿَ روش غيغه ىی ةاقٍغ ىـئهَ ىغار

(. اکذؼ ظتؼٌگاران در یک قؼایط پؼ از اؿحؼس کار ىی کٍٍغ و ادراک ُای آٌان، ةـحَ ةَ ایً کَ یک ىّكػیث ىػیً را جا چَ صغ 2009

ُای ىلاةهَ  افؼاد ةا ىكکم رو ةَ رو ىی قٌّغ، روشای آٌان جادیؼ ةگػارد. ٍُگاىی کَ  اؿحؼس زا ادراک ىی کٍٍغ، ىی جّاٌغ ةؼ ظؼفیحِای ىلاةهَ

ُای قعنیث، رواةط ةیً فؼدی و  گؼدد. ٍُگاىی کَ ویژگی ُای پچیغه ةؼ ىی ةا اؿحؼس ىػيّالً ةَ چگٌّگی درک و ىغیؼیث ىّكػیث

ُا را ٌكان دٍُغ، ارٌغ جا ایً ویژگیپاراىحؼُای ىّكػیحی ةؼای ایساد یک روش كّی ىلاةهَ ةا اؿحؼس در کٍار ُو كؼار ىی گیؼٌغ، افؼاد جيایم د

اغحياد ةَ ٌفؾ ةیكحؼی داقحَ ةاقٍغ، ةتیٍٍغ کَ جا چَ اٌغازه ةؼ ىّكػیث ُای جٍف زا کٍحؼل دارٌغ و ُيچٍیً ىایم اٌغ جا پایغار و ىضکو 

در اٌحِا ةایغ ةیان ٌيّد کَ (. 1394ةاقٍغ و ةَ اصحيال زیاد اٌحظار دارٌغ در کارُایكان ىّفلیث ةیكحؼی داقحَ ةاقٍغ )ةاةائیان و رضایی، 

ای کَ در زىان اٌحعاةات دارٌغ، غيهکؼد قغهی آٌان ؿِو ةـؽایی در رؿف فضای اٌحعاةات دارٌغ و غّاىم ىؼجتط ةا  ظتؼٌگاران ةَ دنیم وظیفَ

َ ةیً ؿتک ىلاةهَ ةا اؿحؼس غيهکؼد قغهی آٌان، در ةِتّد کارایی آٌان و ةازده کيی و کیفی کار ىِو ىی ةاقغ. در پژوُف ُغف جػییً راةع

ةیً ؿتک ىلاةهَ ةا اؿحؼس ةا غيهکؼد قغهی ظتؼٌگاران در زىان اٌحعاةات ةا غيهکؼد قغهی ظتؼٌگاران اؿث و ایً ىـئهَ ىغٌظؼ اؿث کَ آیا 

 راةعَ وزّد دارد؟
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 ريش پصيَص
ُا و اىکاٌات ازؼایی ىّزّد زِث ىّضّع ىّرد ىعانػَ از روش پژوُف جّمیفی از  ، ىاُیث فؼضیَُا ةا جّزَ ةَ ُغفدر ایً پژوُف 

ةّد. ٌيٌَّ ایً  1396زاىػَ آىاری در پژوُف صاضؼ غتارت از کهیَ ظتؼٌگاران در زىان اٌحعاةات در ؿال ٌّع ُيتـحگی اؿحفاده قغ. 

 ؿحؼس اٌحعاب قغٌغ. ظتؼٌگار ةّد کَ ةؼ اؿاس ٌيٌَّ گیؼی در د 134پژوُف قاىم 

 

 ابسار پصيَص
ایً آزىّن ُو ةَ مّرت فؼدی و ُو گؼوُی ازؼا ىی قّد و زِث ؿٍسف ؿتک َاي مقابلٍ با استرض:  الف( پرسطىامٍ سبک

ان ( جِیَ قغه اؿث. ایً پؼؿكٍاىَ ؿَ ؿتک ىلاةهَ ىـئهَ ىغار، ُیس1997و جّؿط اٌغنؼ و پارکؼ ) ُای ىلاةهَ ةا فكار رواٌی ةکار ىی رود

 5ٌيؼه گػاری ایً آزىّن ةَ مّرت یک ظیف پٍر درزَ ای نیکؼت ىی ةاقغ و صغاکذؼ ٌيؼه ةؼای ُؼ ىلّنَ  ىغار و ازحٍاةی را ىی ؿٍسغ و

 (.1390غتارت ىی ةاقغ )زردوش، 20غتارت اؿث کَ ُؼ کغام از ؿتک ُا قاىم  60ٌيؼه ىی ةاقغ. ایً پؼؿكٍاىَ قاىم  1ٌيؼه و صغاكم 

، 83/0ٌیؽ ضؼیب پایایی پؼؿكٍاىَ ةَ روش آنفای کؼوٌتاخ ىضاؿتَ کؼد کَ ةَ جؼجیب ةؼای ؿتک ىلاةهَ ىـئهَ دار ( 1390در زردوش )

ةغؿث آىغ. ُيچٍیً روایی پؼؿكٍاىَ از ظؼیق ُيتـحَ کؼدن ةا پؼؿكٍاىَ  80/0و ؿتک ىلاةهَ ازحٍاةی  81/0ؿتک ىلاةهَ ُیسان ىغار 

در پژوُف صاضؼ ٌیؽ ةغؿث آىغ کَ ٌكان از روایی ةاالی پؼؿكٍاىَ دارد.  001/0در ؿعش  54/0جا  51/0ُای کٍار آىغن الزاروس ةیً  ؿتک

 ةغؿث آىغ. 80/0و ازحٍاةی  83/0، ُیسان ىغار 82/0ضؼیب پایایی پؼؿكٍاىَ ةا روش آنفای کؼوٌتاخ ةؼای ؿتک ىـئهَ ىغار 

 

( ةؼای ارزقیاةی از غيهکؼد کارکٍان ؿاظحَ قغه 1992ایً پؼؿكٍاىَ جّؿط دوٌانغ پاجؼؿّن ) ب( پرسطىامٍ عملکرد ضغلی:

ةاقغ کَ در ایً پژوُف از فؼم گؼوه غیؼىغیؼان اؿحفاده قغ. ایً اؿث کَ دارای دو فؼم ارزقیاةی گؼوه ىغیؼان و گؼوه کارکٍان غیؼىغیؼ ىی

تغیم قغه اؿث. ٌضّه ٌيؼه گػاری ( جؼزيَ و ةَ یک ىلیاس ارزیاةی کارکٍان از غيهکؼد ظّد ج1369پؼؿكٍاىَ جّؿط ارقغی و قکؼکً )

، ةَ 1381(. ٌػاىی و قکؼکً )1390ةاقغ )غهیؽاده، ( ىی0، ظیهی کو1، کو2، ىحّؿط3، زیاد4ایً ىلیاس ةؼ روی یک پیّؿحار )ظیهی زیاد

و  74/0جؼجیب ( ضؼیب پایایی پؼؿكٍاىَ غيهکؼد قغهی ظّد ارزقیاةی را ةا روش آنفای کؼوٌتاخ و روش جٍنیف ةَ 1390ٌلم از غهیؽاده، 

اٌغ. ُيچٍیً ؿٍسف روایی ایً پؼؿكٍاىَ را از ظؼیق ُيتـحَ ٌيّدن ةا ٌيؼات قایـحگی و ُيتـحَ ٌيّدن ةا گؽارش گؽارش داده 68/0

دار ةّدٌغ. در پژوُف صاضؼ ٌیؽ ضؼیب پایایی ىػٍا P<01/0ةغؿث آوردٌغ کَ در ؿعش  43/0 و 36/0ةٍغی کارکٍان ةَ جؼجیب  درزَ

 ةغؿث آىغ.  86/0پؼؿكٍاىَ غيهکؼد قغهی ةا روش آنفای کؼوٌتاخ 

 

 الف( یافتٍ َا

 : مياوگيه ي اوحراف معيار سبک َاي مقابلٍ با استرض ي عملکرد ضغلی1جذيل 

 قاظل ُای آىاری                   

 ىحغیؼ             
 اٌضؼاف ىػیار ىیاٌگیً

 65/4 48/61 ىلاةهَ ةا اؿحؼس ىـئهَ ىغار

 06/6 19/57 ىلاةهَ ةا اؿحؼس ُیسان ىغار

 54/5 03/46 ىلاةهَ ةا اؿحؼس ازحٍاةی

 87/6 46/48 غيهکؼد قغهی

 
 : رابطٍ سبک َاي مقابلٍ با استرض با عملکرد ضغلی2جذيل 

 ىحغیؼ ىالک
 فؼؿّدگی قغهی

 ؿعش ىػٍاداری
 ضؼیب ُيتـحگی

 001/0 29/0 ةا اؿحؼس ىـئهَ ىغارىلاةهَ 

 001/0 31/0 ىلاةهَ ةا اؿحؼس ُیسان ىغار

 001/0 -58/0 ىلاةهَ ةا اؿحؼس ازحٍاةی
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ىكاُغه ىی گؼدد، ضؼیب ُيتـحگی ؿتک ىلاةهَ ةا اؿحؼس ىـئهَ ىغار و غيهکؼد قغهی ظتؼٌگاران ةؼاةؼ  2ُياٌعّر کَ در زغول 

29/0 ;r 31/0اؿحؼس ُیسان ىغار و غيهکؼد قغهی ظتؼٌگاران ةؼاةؼ ، ضؼیب ُيتـحگی ؿتک ىلاةهَ ةا ;r  َو ضؼیب ُيتـحگی ؿتک ىلاةه

ىػٍادار ىی ةاقغ. ةَ غتارت دیگؼ،  001/0ىی ةاقغ کَ کهیَ ضؼایب در ؿعش  r; -58/0ةا اؿحؼس ازحٍاةی و غيهکؼد قغهی ظتؼٌگاران ةؼاةؼ 

ؿتک ىلاةهَ ةا راةعَ ىذتث ىػٍادار وزّد دارد و ةیً يهکؼد قغهی ظتؼٌگاران ؿتک ىلاةهَ ةا اؿحؼس ىـئهَ ىغار و ُیسان ىغار ةا غةیً 

 راةعَ ىٍفی ىػٍاداری وزّد دارد.اؿحؼس ازحٍاةی ةا غيهکؼد قغهی ظتؼٌگاران 

 

 : وتایج آزمًن کلمًگريف ـ اسميروف در مًرد پيص فرض ورمال بًدن تًزیع ومرات3جذيل 

 ٌؼىال ةّدن جّزیع ٌيؼات
 یؼٌفکهيّگؼوف ـ اؿي

 ىػٍی داری آىاره

 20/0 16/0 ؿتک ىـئهَ ىغار

 17/0 11/0 ؿتک ُیسان ىغار

 20/0 10/0 ؿتک ازحٍاةی

 16/0 14/0 غيهکؼد قغهی

 

گؼدد. یػٍی  جأییغ ىیپژوُؾ گؼدد، فؼض مفؼ ةؼای ٌؼىال ةّدن جّزیع ٌيؼات در ىحغیؼُای  ىكاُغه ىی 3ُياٌگٌَّ کَ در زغول 

 جّزیع ٌيؼات ىحغیؼُا جأییغ گؼدیغ.پیف فؼض ٌؼىال ةّدن 
 

 : پيص بيىی عملکرد ضغلی از ريي سبک َاي مقابلٍ با استرض4جذيل 

B  t p MR R ىحغیؼ پیف ةیً ىحغیؼ ىالک گام
2

 F p 

 001/0 36/218 51/0 72/0 001/0 77/5 -68/0 -75/0 ؿتک ازحٍاةی غيهکؼد قغهی اول

 غيهکؼد قغهی دوم
 ؿتک ازحٍاةی

 ىغارؿتک ُیسان 

74/0- 

68/0 

67/0- 

43/0 

36/4 

10/3 

001/0 

001/0 

67/0 
 

44/0 22/133 001/0 

 غيهکؼد قغهی ؿّم

 ؿتک ازحٍاةی

 ؿتک ُیسان ىغار

 ؿتک ىـئهَ ىغار

76/0- 

70/0 

41/0- 

66/0- 

41/0 

19/0- 

81/3 

31/2 

80/2- 

001/0 

001/0 

001/0 

 

61/0 

 

37/0 

 

09/93 

 

001/0 

 

( ةنّرت ; -66/0ظتق ٌحایر صامم از جضهیم رگؼؿیّن، ىحغیؼ ؿتک ازحٍاةی ةا ةحای )ىكاُغه ىی قّد،  4ُياٌعّر کَ در زغول 

را (  ةنّرت ىذتث غيهکؼد قغهی ظتؼٌگاران ; 19/0( و ىلاةهَ ىـئهَ ىغار ةا ةحای ); 41/0ىٍفی و ىحغیؼ ؿتک ُیسان ىغار ةا ةحای )

 37( اؿث. ضؼیب جػییً ٌكان ىی دُغ کَ RS;37/0( و ضؼیب جػییً آٌِا )MR;61/0ُيتـحگی چٍغگاٌَ )ةیٍی ىی کٍٍغ. ضؼیب پیف

 درمغ واریاٌؾ غيهکؼد قغهی ظتؼٌگاران ةّؿیهَ ىحغیؼُای ؿتک ىلاةهَ ةا اؿحؼس ازحٍاةی، ُیسان ىغار و ىـئهَ ىغار كاةم جتییً اؿث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 -16، ص 6991،بهار 9رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 گيري بحث ي وتيجٍ
ةا جّزَ ةَ ٌحایر جػییً ؿتک ىلاةهَ ةا اؿحؼس ةا غيهکؼد قغهی ظتؼٌگاران در زىان اٌحعاةات ةّد. ُغف ایً پژوُف ةؼرؿی راةعَ 

ؿتک ىلاةهَ راةعَ ىذتث ىػٍادار وزّد دارد و ةیً ؿتک ىلاةهَ ةا اؿحؼس ىـئهَ ىغار و ُیسان ىغار ةا غيهکؼد قغهی ظتؼٌگاران ةیً قغ کَ 

ىحغیؼ ؿتک ازحٍاةی ةنّرت ىٍفی و ىحغیؼ ؿتک ُیسان راةعَ ىٍفی ىػٍاداری وزّد دارد و ی ةا غيهکؼد قغهی ظتؼٌگاران ةا اؿحؼس ازحٍاة

ُای ةاةائیان و  دارٌغ. ٌحیسَ ةغؿث آىغه ةا پژوُفرا ىغار و ىلاةهَ ىـئهَ ىغار  ةنّرت ىذتث جّان پیف ةیٍی غيهکؼد قغهی ظتؼٌگاران 

( کَ ٌحیسَ 2014(، انغن و ُيکاران )2015ٍُغرؿّن )(، 2016(، زیٍگیسً و فیٍگ )1393ىؼداٌی )(، 1394(، غادنعاٌی )1394رضایی )

گؼفحٍغ ؿتک ىلاةهَ ازحٍاةی ةا غيهکؼد قغهی راةعَ ىٍفی ىػٍاداری دارد و ؿتک ىلاةهَ ىـئهَ ىغار و ُیسان ىغاری ةا غيهکؼد قغهی راةعَ 

حایر ىی جّان گفث ظتؼٌگاران  در زىان اٌحعاةات ةَ دنیم ٌّع رؿانث و ٌلكی کَ ةؼ غِغه ىػٍغار ىذتحی دارد، ُيـّیی دارد. در جتییً ٌ

اؿحؼس ٌاقی از کار ةؼ ظؼفیث رواٌی ىی جّان گفث دارٌغ، اؿحؼؿّرُای فؼدی و قغهی فؼاواٌی در ظّل زٌغگی کاری ظّد ادراک ىی کٍٍغ. 

ای ىٍاؿب ىی جّاٌٍغ  ُای ىلاةهَ ( ةیان قغ کَ ىکاٌیـو1393، ةَ ٌلم از ىؼداٌی، 1996و غيهکؼد قغهی آٌان ادؼ ىی گػارد. در ىغل کپٍؼ )

( ةیان 1394م از غادنعاٌی، ، ةَ ٌل1980ىیؽان غيهکؼد قغهی را جضث جادیؼ كؼار دٍُغ و غيهکؼد را ةِتّد و جػغیم دٍُغ. در ىغل چؼٌیؾ )

در فؼد ىی قّد. در ایً جضلیق ىكعل قغ   ظـحگی و کاُف غيهکؼد قغهیىی قّد کَ فكار رواٌی و ىٍتع جٍف )یا جٍیغگی( ةاغخ ایساد 

اغخ ىی راُتؼد ىحيؼکؽ ةؼ ىكکم ةکَ ةیً ؿتک ىـئهَ ىغار ةا غيهکؼد قغهی ظتؼٌگاران راةعَ ىذتث ىػٍاداری وزّد دارد. ىی جّان گفث 

ُای گٌّاگّن، ةَ  ُای ظّدآگاُی داقحَ و در ةؼظّرد ةا ىّكػیث گؼدد فؼد اصـاس کٍغ ةؼ روٌغ کاری ظّد کٍحؼل دارد، ٌـتث ةَ جّاٌایی

در زىان کاری اٌحعاةات   جٍظیو و ىغیؼیث مضیش غيهکؼد ظّد در قؼایط پؼ اؿحؼس ةپؼدازد و از ایً رو ةؼای صم ىكکالت و کاُف اؿحؼس

جؼیً روش  ریؽی مضیش و اؿحفاده از داٌف، اصـاؿات ىذتث اكغام ةَ ارزیاةی اونیَ و داٌّیَ درؿث و واكع ةیٍاٌَ ةؼای یافحً ىٍاؿبَ ةا ةؼٌاى

ىلاةهَ ةا یک رویغاد ظاص و صم ىـئهَ ٌيایٍغ و در ةؼظّرد ةا ىكکالت دچار رظّت ٌكّد. ةَ ُيیً دنیم ىی جّان گفث ىلاةهَ ةا اؿحؼس ةَ 

غيهکؼد ىغار ةا غيهکؼد قغهی ظتؼٌگاران راةعَ ىذتث ىػٍاداری دارد. ُيچٍیً ىكعل قغ، ةیً ؿتک ىلاةهَ ُیسان ىغار ةا قیّه ىـئهَ 

ای ىحيؼکؽ ةؼ ُیسان، ةَ دنیم جّزَ ةَ جغییؼ اصـاؿات و  راةعَ ىذتث ىػٍاداری وزّد دارد. ىی جّان ةیان ٌيّد کَ، ىلاةهَقغهی ظتؼٌگاران 

دُغ کَ اصـاؿاجكان ةیؼون ریعحَ قّد، و ةؼای کاُف جٍف ظّد در زىان  قّد جا ظتؼٌگاران ةَ ظّد ازازه ىیکٍحؼل اصـاؿات ؿتب ىی 

کٍغ، اصـاؿات ظّد را کٍحؼل کٍغ و نػا در قؼایط اؿحؼس زا ةؼای کٍحؼل ٌاراصحی و پؼیكاٌی ُیساٌی، راُتؼُای  پؼ اجِاب اٌحعاةات ؿػی 

ظتؼٌگاران ىی قّد و ةؼ رقغ غيهکؼد صيایث در قغم( ؿتب افؼایف راٌغىان غيهکؼدقغهی  ُیسان ىغار )ىذم ةیان اصـاؿات و زـحسّی

قغهی جادیؼ ىذتحی دارد. در ٌحیسَ ىی جّان گفث ةیً راُتؼد ُیسان ىغار ةا غيهکؼد قغهی ظتؼٌگاران در زىان اٌحعاةات راةعَ ىذتث 

هَ ةا اؿحؼس ازحٍاةی ةا غيهکؼد قغهی ظتؼٌگاران راةعَ ىٍفی ىػٍاداری وزّد دارد. اىا در پژوُف صاضؼ ىكعل قغ، ةیً ؿتک ىلاة

ُای  ؿتک ىلاةهَ ازحٍاب ىغار ةَ دنیم ایٍکَ ىـحهؽم اٌکار یا کّچک قيؼدن ىّكػیثىػٍاداری وزّد دارد. ىی جّان اقاره ٌيّد کَ 

قّد و ةَ ُيیً ةا صانث اٌفػال و ٌگؼش  ُای یک ةضؼان یا پیاىغُای آن در افؼاد ىی زاؿث، ؿتب اٌکار یا ةَ صغاكم رؿاٌغن آؿیب جٍف

پؼدازی کٍغ و ةؼای ىلاةهَ ةا ىكکم دؿث ةَ ُیچ کاری ٌؽٌغ  ُای جغییؼ وضػیث ظیال درىاٌغگی ُيؼاه اؿث و ةاغخ ىی گؼدد فؼد درةاره راه

در ىغت ظّالٌی ىّزب جٍف و  و وزّد ُؼ ٌّع ىكکهی را اٌکار کٍغ و اىیغوار ةاقغ کَ ظّد ةَ ظّد ىكکم صم و فنم قّد، نػا ایً راُکار

فؼد ىی قّد و یک راُتؼد ٌاکارآىغ اؿث کَ از ةیٍف ضػیف و غغم كضاوت ظّب ٌاقی ىی قّد در  فؼؿّدگی ٌاراصحی ةیكحؼ و ظـحگی و

و ةا ظـحگی زـياٌی، غيّىی، ذٍُی و کاُف غيهکؼد قغهی در ظتؼٌگاران در زىان اٌحعاةات راةعَ ىٍفی دارد  ٌحیسَ راُتؼد ازحٍاةی ةا

افؽایف ؿتک ىلاةهَ ازحٍاةی، ىیؽان غيهکؼد قغهی ظتؼٌگاران در زىان اٌحعاةات کاُف پیغا ىی کٍغ. ىضغویث ایً جضلیق غغم قؼایط 

ُا از  پیكٍِاد ىی گؼدد، ةا اؿحفاده از ٌحایر و ىكعل قغن ارجتاطاٌحعاب ٌيٌَّ ةَ قکم جنادفی ةَ دنیم ىاُیث قغهی ظتؼٌگاران ةّد. 

 اٌكٍاؿان در زِث اؿحفاده ىٍاؿب از ؿتک ىٍاؿب ىلاةهَ ةا اؿحؼس در زِث ارجلای غيهکؼد قغهی اؿحفاده کٍٍغ. پیكٍِادىكاوران و رو

ُایی در زىیٍَ قٍاؿایی ىلاةهَ ةا اؿحؼس و آىّزش ىّازَِ ةا قؼایط اؿحؼس زا ةَ دنیم ارجتاظی کَ ةا غيهکؼد قغهی  ىی قّد کَ کارگاه

 غيهکؼد ةِحؼ ةؼكؼار قّد.دارد ةؼای ظتؼٌگاران در زِث 
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