
︨︣د︋﹫︣: ﹝﹠︡س ︻︊︡ا﹜﹞﹫︡ ﹡﹆︣ه ﹋︀ر
﹝︡︣ دا︠﹙﹩: د﹋︐︣ ﹝︡ی ﹞︤ه ﹡︥اد

﹨﹫ـ︑ ️ــــــــ︣ــــ︣ـــــــــــــ﹥:
د﹋︐ـ︣ ︨﹫︡ ︾﹑﹝︣︲ــ︀ ا︨ــ﹑﹝﹩ / د﹋︐ـــ︣ ︧ـــ﹟ ︋﹙ـ︀ری 
ــ︡ ر︲︀ ︎﹢ر ︗︺﹀︣ ﹝﹞ ︣︐﹋ــ︤اد ﹁ــ︣ /  د︋ ﹩ــ ــ︣ ﹝︭︴﹀ د﹋︐ــ
ــ﹫ـ︺﹥ ــ﹞ــ︀︻﹫﹏ ︫ ــ︥اد / د﹋︐ــ︣ ا︨ ــ︡ی ﹞︤ه ﹡ــ ــ︣ ﹝ـ د﹋︐ــ
ـــــ﹟ ﹁﹫︱ــ﹩ ︧﹞ ︣ــ︀ن / د﹋︐ــ ــ︣ ︵︊﹫︊ــ ﹢ــ︣ ﹝﹠ــ د﹋︐ـــ
ــ︡ ﹝ــ︣ادی ﹝﹞ ︣︽︮ــ︣ ا ــ︡ی / د﹋︐ــ ــ︡ ﹝ــ︀︗ ــ︣ ﹞﹫ـ د﹋︐ــ
ــ︀ن / د﹋︐ــ︣﹁︀︵﹞ــ﹥ ﹝ــ︡ــ︤اده ︧ــ﹫﹟ ﹝︺﹞︀ر﹞﹑︾ ︣︐﹋د

د﹋︐︣ ﹝﹞︡ ﹡﹆﹩ زاده
﹜﹫ــــ︧ـــــــــــ️ داوران :

ــ︀ن ︋ــ︩ ︗ ــ︡ر ﹫ ︣ــ ــ︥اد / د﹋︐ ــ︤ه ﹡ ﹝ ــ︡ی ﹞ ︣ــ د﹋︐
ر﹫︧ــ﹩ ــ︀ن  ﹝﹠ـ ــ︡  ﹝﹞ ــ︣  د﹋︐  / ــ﹟  ︡﹛ـ︣ا﹫︠ ــ︀  ر︲ـ ــ︣  د﹋︐
ــ︣ه ﹋ـ︀ر ــ﹙﹞ــ︀ن ﹡﹆ ــ︣ ︨ ــ︣ / د﹋︐ ــ︡ ر﹡︖︊ـ ــ﹩ ﹝﹞ـ ــ︣ ︻﹙ د﹋︐
ــ︡ ر︲︀ ︋﹞ــــ︀﹡﹫︀ن ﹝﹞ ︣ــ︣ ا﹝﹫﹠﹫ـــ︀ن / د﹋︐ـــ ــ︣ ا﹝﹫ـــ د﹋︐ــ
ــــ﹠︺﹙ـ﹩ ︎ـــ﹢ر﹝﹠ــ︡ / د﹋︐ـــ︣ ︨﹫︡ ︻﹙ـ﹩ ︑ــ︀︗ــ︣ ︧ ︣د﹋︐ــ
ــ﹩ ︊﹫︊ ــ︣ث ــ︣ ﹋﹫ـ﹢﹝ ــ﹢ / د﹋︐ ــ️ ︗ ــ﹩ ︑︣︋﹫ ﹚︻︡﹝﹞ ︣ــ د﹋︐
ــ︀﹋ــ︤﹡ــ︡ ــ︀﹇︣ ︧﹫﹠ــ﹩ / د﹋︐ــ︣ ﹝ــ︡ی︠  ــ﹫ــ︡︋  د﹋︐ــ︨︣ 
︀ن ﹝﹞︡ی / د﹋︐ـــ︣ ︻︊ــ︡ا﹜ـ︀دی دا﹡︪︍﹢ر  ︠﹩﹚︻︡﹝﹞ ︣︐﹋د
ــ﹫︡ـ︀ن ︨ ــ﹩  ﹚︻ ــ﹫ــ︡  ︨ ــ︣  د﹋︐ ــ︡ی  /  زا﹨ ــ︀  ︲︣﹫﹚︻ ــ︣  د﹋︐
ــ︡ی ــ︡ ﹝ـــ︀︗ــ ــ︣ ﹞﹫ــ ــ︀ن / د﹋︐ـــ ــ︣ا ︾﹀﹢ر ــ︣ ﹝﹫︐ــ د﹋︐
د﹋︐ــ︣ ا︋ــ﹢ا﹜﹀︱ـ﹏ ﹝︪﹊﹫﹠﹩ / د﹋︐ـ︣ ︾﹑﹝︧﹫﹟ ﹝︺﹞︀رــ︀ن
ــ︥اد / د﹋︐︣﹝﹞﹢د ﹡︭﹫︣ی ا﹡︭︀ری د﹋︐︣﹝﹞︡ ︗﹢اد  ﹝︡ی ﹡
ــ︣ه ﹋︀ر / د﹋︐ــ︣ ﹝﹞ــ︡ ﹡﹆ـــ﹩ زاده ﹝﹠︡س ︻︊︡ا﹜﹞﹫ـ︡ ﹡﹆

﹩﹝︫︀﹨  ︡﹫︖﹞ ︡﹫ د﹋︐︨︣ 
︩︋ ︀ن︗ ﹩﹀︴︭﹞ :آرا ﹤﹀︮ ︣اح ︗﹙︡ و︵

٠ ٩ ١ ٩ ۴ ٨ ۵ ١ ۵ ٢ ٢

﹠︺️ اــ︣ان ــ﹍ــ︀ه ︻﹙﹛ و︮  ﹡︪ـ︀﹡﹩ د﹁︐ـ︣ ﹝︖﹙﹥: دا﹡︪
︧ــ︐﹩ ١۶٨۴۶١٣١١۴ ﹇︴︉ ︻﹙﹞﹩ ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ / ﹋︡︎ 
︑﹙﹀﹟ ﹝︧︐﹆﹫﹛: ٧٧۴٩١٢۴٣-٠٢١ / ︑﹙﹀﹟ دا︠﹙﹩: ٧٧٢۴٠۵۴٠-٣٢٢١
http://ceia.iust.ac.ir :وب ﹩﹡︀︪﹡ / ceia@iust.ac.ir :﹤﹞︀﹡︀︪ـ︀﹡﹩ را﹡

ا﹡︐︪︀ر ا﹟ ︫﹞︀ره ︋︀ ︫ ️︀﹝︣داری ﹇﹛ ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.

︉﹛︀︴﹞ ️︨︣﹁
٣ ︨ـــــ﹟ ︨ـــــ︣د︋﹫ــــــ︣

٩

٢۵

︣  ︋﹤﹫﹊︑ ︀ ︀︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩︋   ︎﹟﹢﹡ ــ﹠︖﹩ ا︮﹢ل ا︻︐︊︀ر︨ 
ا︠﹑ق ا︨﹑﹝﹩(در ﹝﹑ت ﹝︧﹊﹢﹡﹩)

ــ︪﹞ ︣︡ در  ــ︀︠️︫  ــ﹛ آ﹫﹠﹩ و︨  ︋︣ر︨ــ﹩ ︑︺︀﹝﹏ ﹝︣ا︨
︵︣ح ﹨︀ی ︑﹢︨︺﹥ ︫︣ی (﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝﹢ردی ﹝︣ا︨﹛ ︻︤اداری 
(︪︡﹞ ﹜︡﹇ ️﹁︀ ﹀︣ در︋  ا︀م ﹝︣م و︮ 

۴٣

ــ︡ار در︗︀ن  ︋﹫﹠﹩ ︀︎ ــ﹩ ا︗︐﹞︀ع ــ﹢ب ﹝﹀ـ﹢﹝ ︀ر
ا︨﹑﹝﹩ و ︨﹠️ ︫︨︣︀زی ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن

ــ︡ن در ــ﹩ ︫ ﹡︀︗ ــ﹩ و ــ﹥ ﹎︣ا ــ﹏ ﹝﹠︴﹆ ــ﹏ و ︑﹆︀︋ ﹞︀︺︑
﹝︺﹞ـــــــ︀ری ﹝︺ـــــــ︀︮ـــ︣

﹎﹢﹡﹥ ︫﹠︀︨﹩ ﹝﹀﹢﹝﹩ ورودی ﹝︧︀︗︡ در اــ︣ان
︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹇︨︡﹩

۵٩

٧٧

 ﹏﹫﹚︑ ︀  ︋️ ︡ا﹜ ︻ ﹩﹞﹑ ︀﹜︊︡ی ﹝﹀﹢م ︨ا ﹋ -﹩︀︱﹁ در ︑︣︗﹞︀ن ﹩︪﹢︎
︣ان ︑ ︣ ︪﹡﹑﹋ ﹤﹡︀ ﹎ ١١٢ ﹩در ﹡﹢ا ﹩︀︱﹁ ︣ا﹁﹫﹉ ︑︺︀دل ٢﹋︀ر︑﹢﹎

١٠٣

﹩﹚﹛ف ﹡︺﹞️ ا﹢︭︑ ︀  ︋﹤︗ا﹢﹞ ︣﹫ ︋︀ز︑︀ب︨ 
︀ه و﹜﹩ ︑﹀️ ︀﹡﹆︀﹨﹩ـ  ز︀ر︑﹍︀﹨﹩︫  در ﹝︺﹞︀رِی ﹝︖﹞﹢︻﹥︠ 

١٢١

١٣٩

︀︪﹍︀ه ﹨︀ی ﹝︴﹙﹢ب ﹫﹡ ﹩︣ا ﹠﹫︀دی در ︵ ﹙﹢ل︋   ︨،﹤︊︺﹋ ﹤﹡︀ ︠
︡ ﹝︴﹙﹢ب) ︗︀︧﹞ ﹩︣ا ﹢ل را﹨︊︣دی و را﹨﹊︀ر﹨︀ی ︻﹞﹙﹩ در ︵ (︮ا

ـــ︥و﹨︪﹩ ﹁︭﹙﹠ــ︀﹝﹥ ︻﹙﹞ـــ﹩ -︎ 
﹞︀ره اول - ز﹝︧︐︀ن ١٣٩٢ ︨︀ل اول -︫ 





︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︻﹙﹞﹩ ـ ︎︥و﹨︪﹩ / ︫﹞︀ره اول / ز﹝︧︐︀ن ١٣٩٢ / ︨︀ل اول ︎︥و﹨

︣ی  ︪﹞ ︣︡ در ︵︣ح ﹨︀ی ︑﹢︨︺﹥︫   ︫️︠︀ ︋︣ر︨﹩ ︑︺︀﹝﹏ ﹝︣ا︨﹛ آ﹫﹠﹩ و︨ 
(︪︡﹞ ﹜︡﹇ ️﹁︀︋ ︣م و ︮﹀︣ در﹞ ︀مردی ﹝︣ا︨﹛ ︻︤اداری ا﹢﹞ ﹤﹡﹢﹝﹡) 

﹊﹫ـــ︡ه:

ا︨﹞︀︻﹫﹏ ︫﹫︺﹥*
د﹋︐︣ای ︫︨︣︀زی، ا︨︐︀د دا﹡︪﹊︡ه ﹝︺﹞︀ری و ︫︨︣︀زی دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹛ و ︮﹠︺️ ا︣ان
**﹩﹡︀﹞︣﹇ ﹟﹞﹢﹨
︪︡﹞ ﹩︨︨︣︀زی دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو︫ ︣ان، ﹝︡رس ﹎︣وه︨︣︀زی دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹛ و︮﹠︺️ ا︫ ︎︥و﹨︪﹍︣ د﹋︐︣ی

﹎﹏ آ︨︀ ︾﹑﹝﹩*** 
﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ ︵︣ا︫ ﹩︣ی دا﹡︪﹍︀ه ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ (ره)

  *. es_shieh@iust.ac.ir         **. (ل﹢︧﹞ ︡ه﹠︧﹢﹡) hghahremani@iust.ac.ir               ***. Golasa_gh85@yahoo.com

ــ︣ی، ︋﹥ د﹡︊︀ل ︑︊﹫﹫﹟ ﹡﹢ه ︑︺︀﹝﹏ ﹝︣ا︨﹛ و ﹝﹠︀︨﹉ آ﹫﹠﹩ ︋﹥ و︥ه ﹝︣ا︨﹛ ﹝︢﹨︊﹩  ــ︐︀ی ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︱︀﹨︀ی ︫ ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ در را︨
 ﹩﹍﹡﹢﹍ ︿﹫︮﹢︑ ︒︋ ︣ی ا︨️. ﹝︧︀﹜﹥ ی ﹝﹢رد︫ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︋︀ ︨︀︠︐︀ر ﹋︀﹜︊︡ی ﹁︱︀ی ﹩︐﹢﹨ ﹏﹞︀︻ ︣م و ︮﹀︣ ︋﹥ ︻﹠﹢ان﹞ ︀ما
 ﹟﹫ ــ︣ی ︗︡︡ ا︨️. در ا﹟ را︨︐︀ ﹝﹢اردی ﹝︓﹏ و︗﹢د ار︑︊︀ط︋  ︀ ︵︣ح ﹨︀ی ︑﹢︨︺﹥︫  ــ︐﹥ و ﹝﹆︀︧ــ﹥ آن︋  ا﹟ ︑︺︀﹝﹏ در روز﹎︀ران ﹎︫︢
ــ︣ی ︋︣ای ا﹡︖︀م ﹝︣ا︨﹛ ﹝︢﹋﹢ر و  ــ︣ی، ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹢︔︣ ︋︣ ا﹡︐︀ب ﹉ ﹁︱︀ی ︫ ــ︀︠️ ︫︣ و ﹁︱︀ی ︫ ــ﹛ آ﹫﹠﹩ – ﹝︢﹨︊﹩ و ︨ ﹝︣ا︨
︀ز آ﹝﹢زی از  ــ︡ف،︋  ﹢ده ا︨ــ️. ﹨ ــ﹢ال︋  ــ︺﹥ ی ︗︡︡ ﹝﹢رد︨  ﹥ آ﹡︀ در ︵︣ح ﹨︀ی ︑﹢︨  ︋﹤︗﹢︑ ﹩﹍﹡﹢﹍ ا﹝﹏ و﹢︻ ﹟ــ️ ا ــ︤ان ا﹨﹞﹫ ﹫﹞
 ﹟ب ﹝︴︀﹜︺︀︑﹩ در ا﹢︀ر .️︣ی ا︨ــ  ︫﹤︺︨﹢︑ ︡︡︗ ︣ای ا︨︐﹀︀ده در ︵︣ح ﹨︀ی  ︋︣ــ ــ︀︠️︫  ــ﹛ آ﹫﹠﹩ و︨  ﹍﹢﹡﹍﹩ ︑︺︀﹝﹏ ﹝︣ا︨
ــ︡ه ا︨ــ️. ﹇︧ــ﹞️ ﹝︺﹠︀ داری از  ــ︐﹀︀ده︫  ــ︡ و در آن از ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹝﹢ردی و ︑︀︱﹁ ﹏﹫﹚﹩ ا︨ ︫︀ ︣ روش ︑﹢︮﹫﹀﹩ ﹝﹩︋   ︋﹩﹠︐︊﹞ ﹅﹫﹆︑
︋︀﹁️ ﹇︪﹞ ﹜︡︡ در ار︑︊︀ط ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع ︑﹆﹫﹅ در ا︀م ︻︤اداری ﹝︣م و ︮﹀︣ از ︵︣﹅ ︋︣ر︨﹩ ا︨﹠︀د، ﹝︪︀﹨︡ات، ﹝︀︭︊﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏ 
︡ه ا︨️ در ﹝﹢رد ﹝︧︀﹜﹥ ی ذ﹋︣   ︫﹩︺ ︨︡️ آ﹝︡ه︨  ︀ ︑﹙﹫﹏ ا︵﹑︻︀ت و آ﹝︀ر ︑﹢︮﹫﹀﹩︋  ︣ر︨ــ﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨ــ️ و︋  ــ﹠︀﹝﹥ ﹝﹢رد︋  ︪︨︣︎

︫︡ه، ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی ︫﹢د. 
﹢ده ا︨️   ︋﹩︀﹨︢ر﹎ ︣  ︋﹅︊︴﹠﹞ ︿﹚︐﹞ ︀ل ﹨︀ی ︀︡ار در ︵﹢ل︨   ︎ ً︀ ︊︣﹆︑ رت﹢  ︮﹤ ︋︣ر︨﹩ ﹨︀ ﹡︪︀ن داد ﹝︧﹫︣ ︣﹋️ د︨︐﹥ ﹨︀ی ︻︤اداری︋ 
 ﹩︡وده ﹨︧︐﹠︡ و ﹝﹢﹇︺﹫️ ︻﹠︀︮︣ ︫︀︬︠ ﹋︀﹜︊︡ی، ﹁︣﹨﹠﹍﹩- ﹝︢﹨︊﹩ و ︑︀ر﹞ ﹟ا﹡︊﹠︡ی و ︨︀︠️ ا︮﹙﹩ ︋︀﹁️ ا﹢︐︨از ا ﹩︤︗ ﹤﹋
 ︡︡︗ ︣ح ﹨︀ی︵ ︀ ︣ ﹝︧﹫︣ ︣﹋️ د︨︐﹥ ﹨︀ی ︻︤اداری ︀︤ ا﹨﹞﹫️ ا︨️. ︑︴︀︋﹅ ا﹟ ﹝﹢ارد ︋  ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻︀﹝﹙﹩ ︗️ د﹨﹠︡ه و ︑︀︔﹫︣﹎︢ار︋ 
﹫︪﹠︀دی  ︀ ﹝﹢ارد︎  ︣︑︣دد︑︣﹟ ﹝︧﹫︣﹨︀ی ︣﹋️ ︻︤اداران︋   ︎﹤︧︀﹆﹞ دارد. از ︀﹡آ ﹤  ︋﹩︗﹢︑ ﹜﹋ ــ︀ن از ــ︣ی ا﹞ ﹟︡وده ﹡︪ ﹝︭﹢ب︫ 
 ︀﹡︡ه ﹡︪︡ه ا﹡︡ و رد ︎︀ی آد ︡︡︗ در ︵︣ح ﹩﹝︡﹇ ﹩﹠﹫︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩- آ﹨︣﹫︧﹞ ﹟ا ﹤﹋ ️﹁︀︡وده ﹝﹩ ︑﹢ان در﹞ ︡︡︗ ﹩﹚﹫︭﹀︑ ︣ح︵
 ﹩﹠﹫آ ︣﹫︧﹞ ﹉ رت﹢  ︮﹤  ︋︣﹍︡ه ا︨️ ﹋﹥ د ﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ︻﹢ض︫  ︡ه ا︨️ و ا﹎︣ ﹨﹛ ︢ف ﹡︪︡ه، ﹋︀ر︋︣ی ﹨︀︫︀ن︋  ﹥ ﹋﹙﹩ ︢ف︫   ︋ ً︀ ︱︺︋
﹝︺﹠﹩ ﹡﹞﹩ ︫﹢﹡︡. ﹝﹀︀﹨﹫﹞﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان  ︗︤﹩ از ﹨﹠︨︡﹥ ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋︀﹁️ ﹝︢﹨︊﹩، ︨︀ل ﹨︀ در ︋︴﹟ ﹨﹠︨︡﹥ ﹋︀﹜︊︡ی آن ﹇︣ار دا︫︐﹥، 
 ﹜︡﹇  ️ ﹁︀ ︣ی︋  ﹥ ﹡︐︑ ︕︀﹆﹫﹅، در رو﹡︡ ︑﹫﹥ ︵︣ح ﹨︀ی ︑﹢︨︺﹥︫  ︡ه ا︨️. ︑﹢︗﹥︋  ︑️ ︑︀︔﹫︣ ﹡﹍︀ه ﹨︀ی ︑︣ا﹁﹫﹊﹩ و ﹋︀﹜︊︡ی ﹋﹛ ر﹡﹌︫ 

﹢د.  ︫﹩︊﹨︢﹞ -﹩﹠﹫︀︨︊︀ت آ﹠﹞ ️﹢﹆︑ ︀د و︖ا ️︗ ︣︑ ︉︨︀﹠﹞ ﹩︀﹨ ﹤︮︣︻ ︣ی﹫﹎ ﹏﹊  ︫︉︊ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︨︡ 
︪︡﹞ ،︫︣ ️︠︀︨ ،︣ی︫ ︣ا︨﹛ ﹝︢﹨︊﹩، ﹁︱︀ی﹞ ،﹩﹠﹫واژه ﹨︀ی ﹋﹙﹫︡ی: ﹝︣ا︨﹛ و ﹝﹠︀︨﹉ آ

١٠٣



ــ︐﹍︀ه ا︻︐﹆︀دی ︋﹥ ︮﹢رت د︨︐﹥ ︗﹞︺﹩ در ︑﹢︮﹫︿  ــ﹛ و ﹝﹠︀︨ــ﹉ آ﹫﹠﹩ ﹎﹢﹡﹥ ای از ر﹁︐︀ر﹨︀ی ا﹡︧︀﹡﹩ ا︨️ ﹋﹥ ا︾﹙︉ ︋︀ ︠︀︨ ﹝︣ا︨
﹝﹆︨︡︀ت و ︋︀ ﹨︡ف ︑﹆﹢️ ا︻︐﹆︀دات و ا︋︣از ﹨﹢️ ﹎︣و﹨﹩ و در ﹡︀️ ا﹡︧︖︀م و ﹨﹞︊︧︐﹍﹩ ا﹁︣اد ︗︀﹝︺﹥ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د. ﹡﹞︀د﹨︀ 
ــ︊︀ت ﹝︺﹫︪ــ︐﹩ و ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹫︴﹩ ﹝﹢︗﹢د در ︋︀﹁️  ︨︀﹠﹞ ︣﹍ــ﹛ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︐︽﹫︣ی ︑︀︔﹫︣﹎︢ار در ﹋﹠︀ر د و آ﹫﹟ ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︣ا︨
ــ﹢د دارد. در وا﹇︹  ــ︡ و ︑︺︀﹝﹏ ︑︀ر﹩ ︋﹫﹟ آن ﹨︀ و︗ ــ﹠︐﹩ ا︻﹞︀ل ﹝﹩ ﹋﹠﹠ ︨ ︣ــ ــ︀︠︐︀ر ︫ ﹨︀ی ﹇︡﹞﹩، ﹡︷﹛ و ﹇︀︻︡ه ︠︀︮﹩ ︋︣ ︨
 ﹩﹍︐︧︊﹝﹨ ︦ ️﹢﹆︑ ︢ا︫︐﹥ و﹎ ︫︣ ﹟﹫﹠﹋︀ ︨︀︠︐︀ر ︫︣ ︨﹠︐﹩ ﹨﹞︣اه ﹡﹞︀د﹨︀ی ︋﹥ ︀دآور﹡︡ه ی ا ﹟﹞︀︨﹥، ا︔︣ی ︻﹞﹫﹅ ︋︨︣ 

و و︡ت را ︨︊︉ ﹝﹩ ︫﹢د.
ــ﹛ آ﹫﹠﹩ و ︨︀︠️ ︫︣ ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده در ︵︣ح ﹨︀ی ︗︡︡ ︑﹢︨︺﹥ ی ︫︣ی ا︨️ ﹋﹥ در  ــ︐﹥، ︫﹠︀︠️ ︑︺︀﹝﹏ ﹝︣ا︨ ︫﹢﹡ ﹟︡ف ا﹨
 ،﹤﹛︀﹆﹞ ﹟ردی ا﹢﹞ ﹤﹡﹢﹝﹡ در ︒︋ رد﹢﹞ ــ︀﹜﹥ ی ︀ر ﹢ب ︋︣ر︨ــ﹩ ︋︪ــ﹩ از ︋︀﹁️ ﹋︪﹞ ﹟︡ ︋﹥ آن ︎︣دا︠︐﹥ ︫︡ه ا︨️. ﹝︧
︑︊﹫﹫﹟ ﹍﹢﹡﹍﹩ ا﹟ ︑︺︀﹝﹏ در روز﹎︀ران ﹎︫︢︐﹥ و ︻︡م ︑﹢︗﹥ ﹋︀﹁﹩ و درس ﹡﹍︣﹁︐﹟ از ︑︺︀﹝﹏ ﹝︺﹠︀ دار ︋﹫﹟ ︋︀﹁️ ﹇︡﹛ ا︵︣اف ︣م  
︀ر﹎︀ه ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹡﹆︩ ا﹟ وا﹇︺﹫️ ﹝ ﹜﹫︀ت   ︋﹟ا︵︣اف ا ︡︡︗ ︣یــ ــ︺﹥︫  ــ﹛ ﹝︢﹨︊﹩ در ︵︣ح ﹨︀ی ︑﹢︨ ﹝︴︣ ر︲﹢ی و ﹝︣ا︨
ــ﹫︀ری از ﹡﹆︀ط ﹋︀﹡﹢﹡﹩  ﹝︢﹨︊﹩- ︠︀︵︣ه ای ا﹟ ︋︀﹁️ در  ــ︡ن و ﹋﹛ ر﹡﹍﹩  ︋︧ ︋︩ را در ︋︀﹁️ ﹡︀د︡ه ﹎︣﹁︐﹥ و ﹝﹢︗︉ ︋﹩ ﹝︺﹠︀ ︫
 ️﹢﹨ ﹩︊﹨︢﹞ - ﹩︻︀﹝︐︗︀ت ا﹫ ــ︡ن ــ︡ه ا︨️. وا﹇︺﹫︐﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹢︗︉ ︋﹩ رو﹡﹅ ︫ ــ︀زی ︫︣ی ︫ ︗︣︀ن ﹝︡ا︠﹑ت ﹡﹢︨
﹢د و ︻︡م ︦ ︑︺﹙﹅ ︋﹥ ﹝﹊︀ن ﹨︀ و ﹡﹆︀ط ﹋︀﹡﹢﹡﹩ ︋︀﹁️ را دا﹝﹟ ز﹡︡. در را︨︐︀ی ﹨︡ف ︵︣ح ︫︡ه،  د﹨﹠︡ه ی ا﹟ ﹁︱︀﹨︀ در آ﹠︡ه︫ 

︎︨︩︣ ﹨︀ی ذ﹏ ︋﹥ ذ﹨﹟ ﹝︐︊︀در ﹝﹩ ︫﹢د:
︣ی،   ︣ ا﹡︐︀ب ﹉ ﹁︱︀ی︫  ︣ی و︗﹢د دارد؟ - ﹥ ︻﹢ا﹝﹙﹩︋  ︣ و ﹁︱︀ی︫   ︫️︠︀ ﹫﹟ ﹝︣ا︨﹛ آ﹫﹠﹩ – ﹝︢﹨︊﹩ و︨  -آ︀ ار︑︊︀︵﹩︋ 
 ﹤﹢ ︀︫︡؟- ﹝﹫︤ان ا﹨﹞﹫️ ا﹟ ︻﹢ا﹝﹏ در ا﹟ ا﹡︐︀ب ﹍﹢﹡﹥ ا︨️؟- ا﹎︣ ︑︺︀﹝﹙﹩ دو︨  ︋︣ای ا﹡︖︀م ﹝︣ا︨﹛ ﹝︢﹋﹢ر ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ا︔︣ ﹎︢ار︋ 
 ﹤﹡﹢﹍ ︡وده﹞ ︡︡︗ م در ︵︣ح ﹨︀ی ︑﹢︨︺﹥ ی﹢﹀﹞ ﹟︀ه ا﹍︀︗ ،️ــ ︣ و︗﹢د دا︫︐﹥ ا︨ ــ︀︠️︫  ــ﹛ آ﹫﹟ – ﹝︢﹨︊﹩ و︨  ︋﹫﹟ ﹝︣ا︨

ا︨️ و ︀︋ ﹤﹡﹢﹍︡ ︋︀︫︡؟ 
︋︣ای ︋︧﹫︀ری از ﹝︣دم ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ︫﹊﹏ ﹝﹫︳ ا﹡︧︀ن ︨︀︠️ ﹝﹠︴︊﹅ ︋︀ ا︻︐﹆︀دات ﹝︺﹠﹢ی آن ﹨︀ ︋︀︫︡ ︋︣ای آن ﹨︀ ﹝︺﹠︀دار ا︨️ و 
 ﹩︴﹫﹞ ︩﹢ ﹫﹠﹩ و ﹁︣﹨﹠﹌︠  ︀ور﹨︀، آ︗ ،︀﹨ ﹟﹫︀ن︋  ︣ ا︨︀س︋  ﹫︀﹡﹩ د﹍︣ ا﹡︧︀ن︋  ﹢﹡︡. در︋  ︣آورده ﹝﹩︫  ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹝︐﹙︿ آن ﹨︀︋ 
﹥ آن ﹨︀ ︀ری ﹡﹞︀︡. ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️  ﹢ده،  او را در ︗️ و︮﹢ل︋   ︋︩︀﹨ ی ا︮﹢ل و ارزش ﹤﹠﹫ا﹡︡ ︲﹞﹟ آن ﹋﹥ آ﹢︐ ︀زد ﹋﹥︋  را ﹝﹩︨ 
 ︫︣ ️︠︀︨ و ﹝︢﹨︊﹩ ︻︀﹝﹙﹩ ﹝﹢︔︣ در ﹩︀ر︑ ﹤︪ی ر﹁︐︀ری ︋︀ ر﹢﹍﹛ا ﹉ ︣م و ︮﹀︣ ︋﹥ ︻﹠﹢ان﹞ ︀مو ﹝︢﹨︊﹩ ا ﹩﹠﹫آ ﹜︨︣ا﹞ ﹤﹋
︣ ا﹟ ر﹁︐︀ر در ︑︺︀﹝﹙﹩ دو︨﹢﹥ ︋︀ ︨︀︠️ و ﹁︱︀ی ︫︣ی ︋﹢ده و در ﹡︐﹫︖﹥، ا﹟ ︑︺︀﹝﹏  در ﹡﹆︩ ﹊﹩ از   ︋﹜﹋︀ ا︨️. ﹡︷﹛ و ا︮﹢ل

︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹢︔︣ ︋︣ ︨︀︠️ ︫︣ و ﹁︱︀ی ︫︣ی ︀︋︡ در رو﹡︡ ︑﹫﹥ و ︵︣ا﹩ ︵︣ح ﹨︀ی ︫︣ی در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د.

﹝﹆︡﹝ــ﹥:

١٠۴
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



١. روش ﹝︴︀﹜︺﹥:
︣ روش   ︋﹩﹠︐︊﹞ ﹅﹫﹆︑ ﹟ــ﹥ ی ا ــ﹢ب ﹝︴︀﹜︺︀︑﹩ در ز﹝﹫﹠ ︀ر
 ﹅﹫﹆︑ ــ﹥ ﹨︡ف ــ︐︀ی ︎︣دا︠︐﹟ ︋ ــ︡. در را︨ ︫︀︋ ﹩﹞ ﹩﹀﹫︮﹢︑
 ️︠︀ ــ﹛ آ﹫﹠﹩ و︨  ︀ز آ﹝﹢زی از ﹍﹢﹡﹍﹩ ︑︺︀﹝﹏ ﹝︣ا︨  ︋︣  ︋﹩﹠︊﹞
ــ︣ی از  ــ︺﹥ ︫ ︨﹢︑ ︡︡︗ ــ︐﹀︀ده در ︵︣ح ﹨︀ی ــ︣ ︋︣ای ا︨ ︫
ــ︡ه ا︨ــ️.  ــ︐﹀︀ده ︫ ــ﹥ ی ﹝﹢ردی و ︑︀︱﹁ ﹏﹫﹚﹩ ا︨ ︺﹛︀︴﹞
﹇︧ــ﹞️ ﹝︺﹠︀ داری از ︋︀﹁️ ﹇︡﹛ ﹝︪ــ︡ در ار︑︊︀ط ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع 
﹥ ︻﹠﹢ان وا︤︖︑ ︡﹥ و   ︋︣﹀ ︑﹆﹫﹅ در ا︀م ︻︤اداری ﹝︣م و︮ 
︑﹙﹫﹏ ﹝︴︀﹜︺﹥ ی ﹝﹢ردی از ︵︣﹅ ︋︣ر︨﹩ ا︨﹠︀د، ﹝︪︀﹨︡ات، 
﹝︀︭︊﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏ ︎︨︪︣﹠︀﹝﹥ ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️ و 
︋︀ ︑﹙﹫﹏ ا︵﹑︻︀ت و آ﹝︀ر ︑﹢︮﹫﹀﹩ ︋︨︡ــ️ آ﹝︡ه ︨︺﹩ ︫︡ه در 
﹢د. ︗︀﹝︺﹥ ی آ﹝︀ری  ︡ه، ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی︫  ــ︀﹜﹥ ی ذ﹋︫︣  ﹝﹢رد ﹝︧
ــ﹩ در ﹋﹏ ﹝ــ︡وده ︋︀﹁️  ــ︡ود ١۵٠ ﹋︀ر︋︣ی ﹝︢﹨︊  ﹅ــ ﹫﹆︑
ــ﹥ ︾﹫ــ︣︑︭ـــ︀د﹁﹩ ٢٠ در︮ـ︡ی  ﹡﹢﹝﹡ ﹉ ﹤﹋ ︡ــ ︫︀  ︋﹩﹞ ﹜︡﹇
 ﹤﹫﹊︑ ،﹤﹫﹠﹫︧ ️﹞︡﹇ ﹏﹞︀  ︫،︬︪﹞ ︋︣ا︨ـــ︀س ﹝︺﹫︀ر﹨ــ︀ی
ــ︐﹀︀ده از آن ︑﹢︨︳ ا﹡﹢اع ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن،   ،︡︖︧﹞ ︀︖﹛ ا︨
 ٣٠﹏﹞︀ ﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︣م ﹝︴︣ و ارزش ︑︀ر﹩ آن،︫   ︋﹩﹊︤د﹡
ــ︀﹨︡ه، ﹝︀︭︊﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏ ︎︨︪︣﹠︀﹝﹥  ﹋︀ر︋︣ی ﹝︢﹨︊﹩ ︋︣ای ﹝︪
︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹡︣م   ︋﹩﹍︐︧︊﹝﹨ ﹏﹫﹚︑ ﹉﹝﹋ ﹤ ــ︡ه ا﹡︡.︋  ا﹡︐︀ب︫ 
 ︣ ︣ر︨﹩ ﹨︀، ︻﹢ا﹝﹏ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹢︔︣︋   ︋︣︀ــ ا﹁︤ار آ﹝︀ری spss در ﹋﹠︀ر︨ 
︣ای ا﹡︖︀م ﹝︣ا︨﹛ ﹝︢﹨︊﹩ و ﹝﹫︤ان  ︣ی︋  ا﹡︐︀ب ﹉ ﹁︱︀ی︫ 
︑︀︔﹫︣﹎︢اری آن ﹨︀ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︎︀︨ــ﹡ ︣︋ ﹩﹢ه ی ︑︺︀﹝﹏ ﹝︣ا︨﹛ 

︡ه ا︨️.   ︫﹤︐﹁︣﹎ ﹤︖﹫︐﹡ ︣  ︫️︠︀ آ﹫﹠﹩ و ﹝︢﹨︊﹩ و︨ 
︣ی  ︀ ︵︣ح ﹨︀ی ︗︡︡ ﹝︭﹢ب︫  ︋︣ر︨﹩ ا︀︐﹡ ﹟︕ و ︑︴︀︋﹅ آن︋ 
 .︫︡︀  ︋﹩﹞ ﹜﹫﹨︀﹀﹞ ﹟︡ه ﹎︣﹁︐﹟ ا︀د﹡ ︣ ا﹞ ﹟︡وده ﹡﹫︤ ︑︀﹋﹫︡ی︋ 
 ️﹁︀ ــ﹥ ی ا︗︐﹞︀︻﹩︋  ــ﹩ از ﹨﹠︨︡ ︤︗  ــ﹥ ︻﹠﹢ان ــ﹩ ﹋﹥︋  ﹝﹫﹨︀﹀﹞

︴﹟ ﹨﹠︨︡﹥ ﹋︀﹜︊︡ی آن ﹇︣ار دا︫︐﹥ ا︨️.  ︀ل ﹨︀ در︋   ︨،﹩︊﹨︢﹞

﹅﹫﹆︑ ٢. ﹝︊︀﹡﹩ ﹡︷︣ی
︣ی ︣ و ﹁︱︀﹨︀ی︫   ︫︡︊﹛︀﹋ ︀  ︋﹩﹠﹫١. ︑︺︀﹝﹏ و ار︑︊︀ط ﹝︣ا︨﹛ آ ٢ـ 
ــ﹥ ای ﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩- ﹋︀﹜︊︡ی ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︣ا︨ــ︀س  ︻﹢﹝︖﹞ ︣ــ ︫
﹡﹫︀ز﹨︀، ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ و ر﹁︐︀ر﹨︀ی ︨︀﹋﹠﹫﹟ آن ︫﹊﹏ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. 
﹢د ﹁︺︀﹜﹫️ ﹋︣ده  ︣ا︨︀س ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹁︣دی و ﹎︣و﹨﹩︠  ــ︀ن ﹨︀︋  ا﹡︧
ــ︣ و  ــ﹢د را ︻︣︲﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ︫ ــ︀ی ر﹁︐︀ری ︠︀ص ︠ و ا﹜﹍﹢﹨
 ﹟︡︋ .︡﹠︐ــ ﹁︱︀﹨︀ی آن ︗︀﹍︀﹨﹩ ︋︣ای ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ا︑﹀︀﹇︀ت ﹨︧
﹥ ﹡﹢ه  ــ︡︡ی︋  ــ︐﹍﹩︫  ︧  ︋︀﹡︀ت آ﹫︮﹢︭ ــ︉ ﹁︱︀﹨︀ و︠  ﹫︑︣︑
 ﹟ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن دار﹡︡. ا﹜︊︐﹥ ا ﹁︺︀﹜﹫️ و ا﹜﹍﹢﹨︀ی ر﹁︐︀ری ا︨
 ﹉ ــ️، ︋﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ ﹁︱︀﹨︀ از ﹝﹢رد ﹉ ار︑︊︀ط دو︵︣﹁﹥ ا︨
 ﹉ ــ︀ و ا﹜﹍﹢﹨︀ی ر﹁︐︀ری ــ︀م ﹡﹞︀ی ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨ ــ﹢ آ﹫﹠﹥ ی ︑﹞ ︨
︗︀﹝︺﹥ ︋﹢ده و از ︨﹢ی د﹍︣ ︋︣ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ و ر﹁︐︀ر﹨︀ی ︨︀﹋﹠︀ن 
ــ︀ز﹎︀ری ︋﹫﹟ ﹁︱︀ و ﹋︀﹜︊︡ ︋︀  ــ︣ ز︀دی ﹝﹩ ﹎︢ار﹡︡. ﹝﹫︤ان ︨ ﹫︔︀︑
 ﹩﹝﹞ در آن ا︑﹀︀ق ﹝﹩ ا﹁︐︡، ﹝︺﹫︀ر ﹤﹋ ﹩︀﹨و ر﹁︐︀ر ︀﹨ ️﹫﹛︀︺﹁
 ﹤︺﹞︀︗ ﹉ ﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨ و ﹩︀﹡ا﹢︑ ،️﹞﹑︨ ︤ان﹫﹞ ﹩︋︀︋︣ای ارز
ــ︐︣ی ﹝﹠︀︨︉  ــ︡، در وا﹇︹ ا﹎︣ ︗︀﹝︺﹥ ﹇︀در ︋﹥ ا︖︀د ︋︧ ︫︀︋ ﹩﹞
︋︣ای ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ و ر﹁︐︀ر ﹨︀ی ︨︀﹋﹠︀ن ﹡︊︀︫︡، ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ اد︻︀ی 

︾﹠︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹋﹠︡ (︎︀﹋︤اد، ١٣٨۶: ٧۶).
︣ در  ــ  ︫️ ــ︀︠  ︨﹏﹞︀︻ ﹟︣︐﹝﹞ ــ﹢ان ﹠︻ ﹤ ــ︣ی︋  "﹁︱ــ︀ی︫ 
 ﹉︨︀﹠﹞ ،﹩﹠﹫آ ﹜ ︨︣ا ﹞ ︣ ــ︐ ︧  ︋﹟︣︐ ︣ان︋  ︀ن و ا︗ ل ︑︀ر﹢︵
ــ﹩،  ــ️" (︎︀ر︨ ﹢ده ︨ا ︀ و ﹝︀﹋﹞︀ت و ...︋  ﹨ ︩ ︀﹝﹡ ،︀ت﹀︣ــ ︪︑
ــ︀ ﹇﹢﹝﹩ از   ﹩︊﹨︢﹞ ،﹩﹠﹫ــ﹛ آ ــ﹩ ﹝︣ا︨ ــ﹥ ︻︊︀ر︑ ︋ .(۵١٣٧٩: ٩
﹠️ ﹨︀، ر︨﹢م، دا﹡︩ ﹨︀ و  ــ︀﹝﹏︨  ︵︣﹅ ا︗︐﹞︀︻﹩- ﹁︣﹨﹠﹍﹩︫ 
 ︡و︗﹢د ﹝﹩ آ ﹤ ︀︡ار︋  ــ﹥، ا︠﹑﹇﹫︀ت و ارزش ﹨︀ی︎  ︋︀ور﹨︀ی ︻︀﹝
ــ︣ی ا︨️ ﹋﹥ ︭︠ــ﹙️  و ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه ︻﹠︀︮︣ ︀︎︡ار ﹁︱︀ی ︫
ــ︡ی ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡  ﹥ ﹋﹠ـــ ــ︡ه و در ︵ـــ﹢ل ز﹝︀ن︋  ــ﹩ آن︫  ذا︑ــ

(︎︀ر︨﹩،١٣٨١: ۴۶).

١٠۵
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



 ️﹢﹨ ا︻︐﹆︀دات و ا︋︣از ️﹢﹆︑ ــ﹢م و︨﹫﹙﹥ ای ︋︣ای آداب و ر︨
﹎︣و﹨﹩ ا︨️ ﹋﹥ در ﹡︀️ ا﹡︧︖︀م و ﹨﹞︊︧︐﹍﹩ ا﹁︣اد ︗︀﹝︺﹥ را 
ــ︊︉ ﹝﹩ ︫﹢د و ﹁︱︀ی ︫︣ی ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻﹠︭︣ی از ︨︀︠️  ︨
ــ﹩- ﹁︣﹨﹠﹍﹩  ــ︳ ا︗︐﹞︀︻ ــ︡ه ا﹟ روا︋ ــ︣ در︋︣﹎﹫︣﹡ ــ﹩︫  ︀︱﹁
ــ﹩ ا︮﹙﹩ آن ︋﹫︀ن ز﹡︡﹎﹩  ﹎︥و و (١٣٧٢: ٢۵ ،﹩﹐﹢︑)️ا︨ــ
ــ﹟ ︑︀︔﹫︣﹎︢اری ︋︣ آن  ــ﹩ و ﹡﹞︀︩ ز﹡︡﹎﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩، ︲﹞ ︺﹝︗
ــ﹫﹀︀﹩،١٣٨۴: ٣۶). در وا﹇︹ در ︑︺︀﹝﹏  ﹨︀ ا︨️(ر﹁﹫︺﹫︀ن و ︨
︑︀ر﹩ ︋﹫﹟ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝︣ا︨﹛ آ﹫﹠﹩- ﹝︢﹨︊﹩ و ﹁︱︀ی ︫︣ی 

﹨︣ ﹋︡ام ︋︣ د﹍︣ی ا︔︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد (ا﹝﹫﹟ زاده،١٣٨۶: ١٣).
در ﹝︖﹞﹢ع ﹡︷︣﹥ ︎︣دازان، ︋︧﹫︀ری از ︾︣ب و ︫︣ق ︎﹫︣ا﹝﹢ن 
 ﹤︋ ︀﹨︣ــ ــ︀︠︐︀ر ﹋︀﹜︊︡ی ︫ ــ﹏ ︋﹫﹟ آ﹫﹟ ﹨︀ی ︗﹞︺﹩ و ︨ ﹞︀︺︑
ــ﹫︀ری ︋︣ ﹡﹆︩  ــ︡ ﹋﹥ ︋︧ ــ﹠︐﹩ ﹡︷︣ داده ا﹡ ــ︣﹨︀ی ︨ ــ︥ه ︫ و

ــ︣ی در ﹁︣ا﹨﹛ ﹡﹞﹢دن ︋︧︐︣ ﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای و﹇﹢ع  ﹁︱︀﹨︀ی ︫
ــ︡ و ﹝︺︐﹆︡﹡︡  ــ︡ن از آن ︑︀﹋﹫︡ دار﹡ ــ️ ﹨︀ ︲﹞﹟ ﹝︐︀︔︣ ︫ ﹫﹛︀︺﹁
ا﹟ ﹝︣ا︨﹛ در ا︖︀د ︦ ﹝︀﹡︡﹎︀ری و ︀︀︎﹩ ﹁︱︀ی ︫︣ی 
ــ︀﹙﹩ ﹨﹞︙﹢ن ︻﹞﹙﹊︣د،  ︧﹞ ﹤︋ ︀﹠︑ ﹤︗﹢︑ ︀﹨ دار﹡︡. آن ︩﹆﹡
ــ﹥ ﹝︣دم و  ︋ ﹩︗﹢︑ ﹩ــ ــ︀وری، ︋ ــ﹩ و ﹁﹠ ــ️، ︠︣د﹎︣ا ︋︡ا︫
ــ︐﹆﹫﹛ ︋︀  و︥﹎﹩ آن ﹨︀، ︠﹢دداری ︀︮︉ ﹡︷︣ان از ار︑︊︀ط ﹝︧
ــ︡ه ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠﹠︡، ﹡︀د︡ه  ︫ ﹩در ﹝﹠︀︵﹅ ︵︣ا ︡︀︋ ﹤﹋ ﹩﹞︣د﹞
ــ︀︠︐︀ر﹨︀ی  ــ︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹝︣دم و ︨ ــ﹠️ ﹨ ﹎︣﹁︐﹟ ا︮﹢ل و ︨
ــ︐﹥  ــ︣ ︋﹥ آن ﹨︀ وا︋︧ ــ﹩، ا﹇︐︭︀دی و ︨﹫︀︨ــ﹩ ﹋﹥ ︫ ا︗︐﹞︀︻
 ،﹅﹫﹆︑ ا︨️ را ﹡﹆︡ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︲﹞﹟ ﹝︴︀﹜︺︀ت ﹝︊︀﹡﹩ ﹡︷︣ی
ــ︣دازان در ا﹟ ︭︠ــ﹢ص در ︗︡ول ١  ︎ ﹤︣︷﹡ ﹩ــ آرای ︋︣︠

ــ︡ه ا︨ــ️. ︗﹞︹ آوری︫ 

﹡﹢ه ︑︺︀﹝﹏ ﹝︣ا︨﹛ آ﹫﹠﹩ و ︣︷﹡︫︣﹥ ︎︣داز

﹝﹀︀﹨﹫﹛ آ﹫﹠﹩ ︋﹥ د﹍︣ان از ︵︣﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝︣ا︨﹛ آ﹫﹠﹩ در ﹁︱︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹡︐﹆︀ل ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.﹎﹢ردن ﹋︀﹜﹟

ا︖︀د ︦ ﹝︀﹡︡﹎︀ری در ﹁︱︀﹨︀ی ︫︣ی از ︵︣﹅ ﹝︺﹠︀ و ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹝︣ا︨﹛ آ﹫﹠﹩ ر﹜︿

﹤︐﹫︨ ﹢﹚﹫﹞︀﹋︿﹚︐﹞ ﹜︨︤اری ﹝︣ا﹎︣︋ ﹅︣︵ آن از ﹩︀︀︎ ︀د ︻︣︮﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ و︖ا

︣︣﹋ ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ﹁︱︀﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹢︨﹫﹙﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی آداب و ر︨﹢م ا︗︐﹞︀︻﹩راب

︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی ︨︀︠︐︀ر ︫︣ و ︑︱﹞﹫﹟ ﹝︀﹡︡﹎︀ری آن از ︵︣﹅ ︻﹢ا﹝﹏ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︫︀﹝﹏ آداب ︗﹞︺﹩آ﹜︡و رو︨﹩

︭︣﹡ ﹟﹫︧ ︡﹫︨︀ن و ز﹝︀ن﹊﹞ ︿﹚︐﹞ ︹︵︀﹆﹞ در ﹩﹠﹫︀ر︋︣د ﹝﹀︀﹨﹫﹛ آ﹋ ﹅︣︵ ا﹡︐﹆︀ل آ﹝﹢زه ﹨︀ و ︑︺︀﹜﹫﹛ ︨﹠️ (﹝︢﹨︉) از

﹝︺︀︋︣ و ﹁︱︀﹨︀ی ︫︣ی ︋︧︐︣ و﹇﹢ع ﹝︣ا︨﹛ و آداب ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹝︢﹨︊﹩︨﹙︴︀ن زاده
︗︡ول ١. ︗﹞︹ ︋﹠︡ی ﹡︷︣︀ت ︑︺︡ادی از ا﹡︪︡﹞﹠︡ان در را︋︴﹥ ︋︀ ا﹨﹞﹫️ ︑︺︀﹝﹏ ﹝︣ا︨﹛ آ﹫﹠﹩ و ︫︣ (﹝︀︠︢: ︎︀ر︨﹩،١٣٧٩)

٣ ـ٢. ︑︊﹫﹫﹟ و ︑﹙﹫﹏ ﹝︣ا︨﹛ ﹝︢﹨︊﹩ ا︀م ﹝︣م و ︮﹀︣
︀ً ﹝︊﹛ را از ︵ ﹅︣︣﹋︀ت  ︐︊︧﹡ ︡︀﹆︻ ︣ا︨﹛ ﹝︢﹨︊﹩، ا︮﹢ل و﹞
 ︩︀﹝﹡ ︀ص ︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹝﹊︀ن ﹨︀ و ا︫﹫︀ء︠  ︡﹡﹩ و ا︾﹙︉︋   ︋﹜︷﹠﹞
 ﹩︀﹨︀د﹝﹡ ️︠︀  ︨︀ ﹝﹩ د﹨﹠︡ (﹝﹉ ﹜﹢﹜﹫﹟،١٣٨٣: ١٠) و ا︾﹙︉︋ 
ــ﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︑︣﹋﹫︊﹩ از ﹡﹞︀د﹨︀﹩ ﹋﹥ ر︪ــ﹥  ﹨﹞︣اه ا︨ــ️ ﹋
ــ﹑گ،١٣٧۵: ۶٧٨). از  ــ︡(︋﹫︐︦ و︎  ــ︀ی ﹝︐﹀︀و︑﹩ دار﹡︡ ︋︀︫ ﹨
 ︦ ️﹢﹆︑ ﹤︋ ــ﹩ ︑﹢ان ــ﹛ ﹝ ﹋︀ر﹋︣د﹨︀ی ﹝﹛ ا﹟ ﹡﹢ع از ﹝︣ا︨

ــ︐﹍﹩، ︑︣﹋﹫︉ ر﹁︐︀ر ﹁︣دی در ︨︀︠︐︀ر ﹎︣و﹨﹩ و ︑︺﹙﹅ ︋﹥  ︧︊﹝﹨
ــ︣وع ︲﹞﹫︣ ︎﹠︀ن  ــ﹥ ا︻︐﹆︀دی ︋︣آورد ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹝︪ ︋ ︀ ︀ن و﹊﹞
ــ﹫︣اب ﹋︣دن ︻︴︩ و︗﹢د︫﹠︀︨︀﹡﹥ ︻﹞﹫﹅ ا﹡︧︀ن   ︨ ︀ ــ︀ن و ا﹡︧
︀ ا﹝︣ ﹇︨︡﹩ ا︫︀ره ﹡﹞﹢د (ا﹝﹫﹟ زاده، ١٣٨۶:  ︣﹇︣اری ار︑︊︀ط︋  در︋ 
۶) و در ︗︀﹩ د﹍︣ ︻﹞﹙﹊︣د ︋︧﹫︀ری از ﹝︣ا︨﹛ ﹝︢﹨︊﹩، ︑﹠︷﹫﹛ 
︫﹫﹢ه ی ﹡﹍︣ش ﹉ ︗︀﹝︺﹥ از ﹝﹠︀︋︺︩ و ﹍﹢﹡﹍﹩ ﹋︀ر﹋︣د آن ﹨︀ 

︋﹫︀ن ︫︡ه ا︨️ (︋﹫︐︦ و ︎﹑گ، ١٣٧۵: ٧١١).

١٠۶
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



ــ﹛ ﹝︢﹨︊﹩  ــ﹢را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︮﹙﹩ ︑︣﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹝︣ا︨ وا﹇︺﹥ ︻︀︫
 ﹩ز﹡︡﹎﹩ ︫﹫︺﹫︀ن ︑︀︔﹫︣ ︋︧︤ا ︿﹚︐﹞ ︣م ︮﹀︣، ︋︣ ا︋︺︀د﹞ ︀ما
دا︫︐﹥ ا︨️، ا﹟ وا﹇︺﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا﹜﹍﹢﹩ ︋︣ای ز﹡︡﹎﹩ و ︑﹀﹊︣ 
 ﹤ ــ﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩︋  ــ︣ ا︠﹑﹇ ــ﹥ ز︧ــ︐﹟ از ﹡︷ ــ︀ب ﹍ــ﹢﹡ ــ در︋ 
︻﹠﹢ان ︻︀﹝﹏ و︡ت ︋﹫﹟ ا﹇︪︀ر ﹝︐﹙︿ ︻﹞﹏ ﹡﹞﹢ده ا︨️. در 
 ،﹩︺﹫ ﹫︺﹥ ﹡︪﹫﹟ ︋﹥ و︥ه در ا︣ان ︋︀ ︑﹀﹊︣ ︾︀﹜︉︫  ــ︣﹨︀ی︫  ︫
 ﹟﹫﹠ ﹩︐ ای ︵﹢﹐﹡﹩ دا︫︐﹥ و ﹤﹆︋︀ ︋︣﹎︤اری ﹝︣ا︨﹛ ︻︀︫﹢را︨ 
ــ︡ه ا︨ــ️ ﹋﹥ ︻︤اداری ︋︣ای ا﹝︀م ︧﹫﹟ (ع) ر︪﹥ در  ︋﹫︀ن ︫
ــ﹌ ا︣ا﹡﹩ دارد(ا﹝﹫﹟ زاده، ١٣٧٩: ۵٧)، ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥  ﹠﹨︣﹁
 ،﹩﹚﹞ ︿﹚︐﹞ ــ﹩ از ﹁︣﹨﹠﹌ ا﹇﹢ام ︻﹙﹫︣︾﹛ ︑︀︔﹫︣ ﹁︣﹨﹠﹌ ا︣ا﹡
ــ﹥ ︡︎︡ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︫︀﹝﹏ ﹡︧ــ️ ز︋︀ن ﹁︀ر︨﹩، دوم ︨﹠️  ︨
ــ﹢م ︋︤ر﹎︡ا︫️ ا﹝︀م ︧﹫﹟ (ع) در د﹨﹥ ﹡︧️ ﹝︀ه  ﹡﹢روز و ︨
ــ︡ی در ﹁︣﹨﹠﹌ ا︣ا﹡﹩ ︋﹫︀ن  ﹝ــ︣م ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻﹢ا﹝﹏ ﹨﹛ ︎﹫﹢﹡
ــ﹛  ــ︡ه ا︨ــ️(﹝﹫︓︀﹇﹫︀ن، ١٣٨٨: ١٧). ا﹎︤︗ ﹤︣﹫︀ت ﹝︣ا︨ ︫
ــ﹫︺﹥ از  ــ﹩ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︣م ﹡﹥ ︑﹠︀ در ︗﹢ا﹝︹ ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ︫ ︊﹨︢﹞
 ︫︣ ﹤︋ ︫︣ ︣ان، ﹋︪﹢ر﹨︀ی ︻︣︋﹩ و ﹨﹠︡، ︋﹙﹊﹥ ازدر ا ﹤﹚﹝︗
ــ﹟ زاده، ١٣٧٩:  ــ﹥ ﹝﹙﹥ ﹝︐﹀︀وت ا︨ــ️ (ا﹝﹫ ــ﹥︋  ﹚﹞ و ﹎︀ه از
۵٧)، ودر ﹡﹆︀ط ﹝︐﹙︿ ا︣ان ︑︖﹙﹫︀ت و ︗﹙﹢ه ﹨︀ و ︑﹀︧﹫︣﹨︀ی 
ــ︐﹥، ︻﹙﹫︣︾﹛  ﹝︐﹙︿ ﹁﹊︣ی، ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ﹋︀﹜︊︡ی ﹝︐﹠﹢︻﹩ دا︫
ــ﹢ده ا﹡︡ (﹡﹆﹩ زاده و  ــ︀ن ﹝︊﹫﹟ ﹡﹢︻﹩ و︡ت ︋ ︑﹠﹢ع و ا︠︐﹑﹁︪

ا﹝﹫﹟ زاده، ١٣٨٢: ١٢). 
︻﹠︀︮︣ ﹝︀دی و ︾﹫︣﹝︀دی ﹝﹢︔︣ و ا︨︀︨ــ﹩ ا﹟ ﹝︣ا︨﹛ ︻︊︀ر︑﹠︡ 
ــ︀ن ﹨︀ی ︎﹢︀)، ﹁︱︀﹨︀ی ا︧︐︀ و  ــ︐﹥ ﹨︀ی ︻︤ادار (ا﹡︧ از: د︨
 ،️﹋︣ ﹟ـ﹫ ــ︀ی ــ︤اداری، ﹡﹢ع ︣﹋️، آ﹫ـ﹟ ﹨ ــ︀ی ︻ـ ︎﹢ـ
ــ︀ن) و ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ﹝﹩ ︑﹢ان  ـــ﹛ ︻︤اداری (﹨﹞ ﹡﹞ـ︀د﹨︀ و ﹝︣ا︨
﹢د، ﹊﹩ ﹝︣ا︨﹛  ︩ ︻﹞︡ه ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩︫  ﹎﹀️ ﹝︣ا︨﹛ از دو︋ 
 ︣﹍ــ﹢د و د ﹢ا﹡︡ه ﹝﹩︫  ــ﹥ ﹡︀م ﹝︖﹙︦ ︀ ︗﹙︧ــ﹥︠  ــ︹ ﹋﹥ ︋ ﹝︖︑

د︨︐﹥ ﹨︀ی ︻︤اداری (ا﹝﹫﹟ زاده، ١٣٧٩: ۵٧). 
 ﹤ ــ️ از ﹡﹫︀ز︋  ︀﹊ ،ــ︀ آن ــ︀ت ﹝︣︑︊︳︋  ــ﹛ و ﹝﹢︲﹢︻ ــ︣ور ﹝︣ا︨ ﹞
ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی آن ﹨︀ در ︵﹢ل ︑︀ر ا︨ــ️ ﹋﹥  ︀ص و︫   ︠﹩︀﹨︀︱﹁

 ﹟ا ﹟︣︐﹝﹞ .️︨︡ه ا﹫︪ ﹥ آن ﹨︀︋  ﹝︺︀﹡﹩ ﹡﹞︀د﹟ و و︥ه ای︋ 
﹁︱︀﹨︀ ︻︊︀رت ا︨️ از ︧﹫﹠﹫﹥ ﹨︀ ﹋﹥ ﹋︀ر︋︣د آن ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹨﹞︀ن 
﹢د، ﹝︧﹫︣ ︣﹋️ و ﹡﹆︀ط ︻︴︿  ﹋﹥  ﹝︣ا︨﹛ ︑︖﹞︹ ︻︤اداری ﹝﹩︫ 
﹝﹏ و﹇﹢ع ا︑﹀︀﹇︀ت ︠︀ص و ﹝︣ا︨﹛ ︫︀︬︠ ︻︤اداری ﹝﹩ ︋︀︫︡ 

(﹡﹆﹩ زاده و ا﹝﹫﹟ زاده، ١٣٨٢: ١٩).
 ️﹋︣ ︀ن︀ ﹛ آ︾︀ز و︎  ︨︣ا ︤اری ﹝ ﹎︣  ︋﹏﹞ ان﹢﹠︻ ﹤  ︋︀ ــ﹫﹠﹫﹥ ﹨ ︧
︣ ا︀م ﹡﹫︤  ︀ــ ــ﹛ ︑︖﹞︹ ﹝︀ه ﹝︣م، در︨  ︨︣ا ︤ادار و ﹝ ــ︐﹥ ﹨︀ی ︻ د︨
︣ا﹡﹫︀ن  در ﹝﹫︀ن ا ﹩︗﹢︑ ︀ن︀ ﹨﹞﹢اره از ا﹨﹞﹫️، ارزش و ︑﹆︡س︫ 
︣ا﹋︤  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝  ︋︀ ــ︀ر آن ﹨ ︤ در ﹋﹠ ﹫﹡ ︀ ︀﹡﹆︀ه ﹨ ︀ و︠  ︀﹊︑ و ︡ ــ ︋︣︠﹢ردار﹡
 ﹟ا .︡﹠︐︧﹨ ﹩﹞﹑ ︣ ﹁︣﹨﹠﹌ ︨ا ︀﹜︊︡ی ﹝︊︐﹠﹩︋  ﹠︀﹨︀ی ﹋  ︋،﹩︊﹨︢﹞
︣ راه د︨︐﹥ ﹨︀ی   ︨︣  ︋﹤﹋ ︡ ﹠︐︧﹨ ︣ ︋︀ ︺﹞ ﹤﹊︊ ﹝﹊︀ن ﹨︀ ﹝﹀︭﹏ ﹨︀ی︫ 
︀﹜︊︡ی، ﹡﹆︀ط ﹝﹊︒ و از ﹡︷︣  ﹋ ︣ ︀﹡﹥ ﹨︀﹩ از ﹡︷ ﹥ ︻﹠﹢ان ﹡︪ ︤اداری︋  ︻
 ︡﹡﹢﹫ ︀ وا﹇︺﹥ ︻︀︫﹢را︎  ︡ ﹋﹥ ﹝︣دم را︋  ﹠︐︧﹨ ︬ ــ︀︠  ︫﹩︀︱﹁ ﹩︀﹠︺﹞
ــ︣ی ﹨﹞︙﹢ن   ︫︣ ︮︀﹠︻ ︡ ﹡﹢﹫  ︎︒︻︀  ︋︀ ️ آن ﹨ ﹝﹩ د﹨﹠︡ و ﹝﹢﹇︺﹫

﹢د (ا﹝﹫﹟ زاده، ١٣٧٩: ۶٣). ︣ا﹋︤ ﹝﹑ت ﹝﹩︫  ﹞
ــ︐﹥ ﹨︀ی ︻︤اداری ﹝︧﹫︣ی ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︀ ︵﹩  ــ﹫︣ ︣﹋️ د︨ ︧﹞
ــ﹢﹐ از ︣︐﹝﹞﹟ ﹡﹆︀ط  ــ﹫︀ری از ﹎︢ر ﹨︀ی ا︮﹙﹩، ﹝︺﹞ ﹋︣دن ︋︧
ــ︐︀ن، ﹝﹫︡ان ا︮﹙﹩، ﹝﹠︀زل  ﹨﹞︙﹢ن ﹝︧ــ︖︡، ز︀ر︑﹍︀ه، ﹎﹢ر︨
ــ﹫︣﹨︀ ︻﹙﹫︣︾﹛ ﹎︫︢ــ️ ز﹝︀ن  ــ︤ ﹝﹩ ﹎︢رد. ﹝︧ ــ︤ر﹎︀ن و ... ﹡﹫ ︋
ــ﹛  ﹥ ﹝︓︀︋﹥ ︻﹢ا﹝﹏ ﹨﹢︐﹩ ﹝︣ا︨ ﹢ده و︋  ︣﹇︣ار︋  ــ︀ن ︔︀︋️ و︋  ﹠︙﹝﹨
ــ︐﹠︡ (﹡﹆﹩ زاده و ا﹝﹫﹟  ︧﹨ ︬︪﹞ ︋︣ای ﹨﹞﹥ ﹝︣دم رو︫ــ﹟ و
︀ ا﹟ ﹝︧﹫︣ ﹨︀ ا︫︀ره  زاده، ١٣٨٢: ١٩). ︑﹀︀︨﹫︣ ﹇︣آ﹡﹩ در را︋︴﹥︋ 
﹥ ﹝︺﹠︀ی راه ﹝︺﹠﹢ی ا︨ــ️ ﹨﹛ راه  ــ︊﹫﹏" دارد ﹋﹥ ﹨﹛︋  ︋﹥ واژه "︨
 ︡﹠︐︧﹨ ︪︣ ︀︠︐﹥ د︨️︋   ︨﹤︣﹎ ︤﹫﹡ ﹩﹊︤﹫﹁ راه ﹨︀ی" ،﹩﹊︤﹫﹁
﹨﹞︀﹡﹠︡ راه ﹨︀ی ﹝︺﹠﹢ی ︋﹥ ︠︡او﹡︡ ﹡︧︊️ داده ﹝﹩ ︫﹢﹡︡"(ا﹝﹫﹟ 
 ︣﹫︧﹞ ﹟﹫ ︀︭︠﹩ در︋   ︫﹏﹞ ︤﹫﹡ ︿︴︻ زاده،١٣٧٩: ۶٣). ﹡﹆︀ط
︣﹋️ د︨︐﹥ ﹨︀ی ︻︤اداری ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹝︣ا︨﹛ و︥ه ای در آن 
 ︣﹍د ﹌﹠﹨︣﹁ ﹤ ︀ص ﹋﹥ از ﹁︣﹨﹠﹍﹩︋  ا︑﹀︀ق ﹝﹩ ا﹁︐︡، ﹝︣ا︨﹞﹩︠ 
﹝︐﹀︀وت ا︨️، ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︓︀ل ﹝︣ا︨﹛ ︵︊﹏ ز﹡﹩ ︀ ﹝︪︺﹏ ﹎︣دا﹡﹩ 

د︨︐﹥ ﹨︀ی ︻︤اداری ︻︣ا﹇﹩، ﹡﹏ ﹎︣دا﹡﹩ در ︤د و ... .

١٠٧
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



ــ︥ه ︵︊﹏ ز﹡﹩ در  ــ﹛ و ︑︭﹢︣ ١. ﹝︣ا︨
︪︡﹞ -﹤﹫﹠﹫︧ ﹏︋︀﹆﹞ ︀ی︱﹁

(﹝︀︠︢: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن، ز﹝︧︐︀ن١٣٨٩)

︑︭﹢︣ ٢. ︧﹫﹠﹫﹥ در ︤د
(١٣٨٨︤﹫︀︎ ،︀ر﹡︡﹎︀ن﹍﹡ :︢︠︀﹞)

ــ﹢ت ا﹝︀م  ــ︀د ︑︀︋ ︑︭﹢ـ︣ ٣. ﹡ــ﹏، ﹡﹞
︧﹫﹟ (ع) - ︤د

(﹝︀︠︢: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن، ز﹝︧︐︀ن١٣٨٩)

ــ︀ن، ﹁︱ــ︀، ﹋︀﹜︊︡  ــ﹛ در وا﹇︹ ﹡﹢︻﹩ ار︑︊︀ط ︋﹫﹟ ا﹡︧ ــ﹟ ﹝︣ا︨ ا
ــ︀﹡﹩ ﹝︴︣ح در  ــ︀ی آزاده و ارزش ﹨︀ی ا﹡︧ ــ︀ن ﹨ و ︑︀ر (ا﹡︧
︣﹇︣ار ﹝﹩ ﹡﹞︀︡ (ا﹝﹫﹟ زاده،١٣٧٩: ٢٣) و  ــ﹢را)︋  ــ﹥ ︻︀︫ ︨︀﹝
 ﹩︀︱﹁ ︀ز﹝︀ن  ︨︣ ﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از ︻﹢ا﹝﹏ ︑︀︔﹫︣﹎︢ار︋  در ﹡︐﹫︖﹥︋ 
 ︤︀ ︡﹡﹢ــ ﹝︖︐﹞︹ ﹨︀ی ز︧ــ︐﹩ ﹋﹥ از د︣︋︀ز در آن ︋︣︎︀ ﹝﹩ ︫

ا﹨﹞﹫️ ا︨️ (﹡﹆﹩ زاده و ا﹝﹫﹟ زاده، ١٣٨٢: ١٢).
﹫︀م  ︣ان ،︎  ا ﹩︐﹠ ︣﹨︀ی︨   ︫﹩﹝︡﹇ ︀ی﹨ ︩ ︨︣︀زی︋  ز︋︀ن︫ 
ــ﹩ د﹨﹠︡ و در وا﹇︹  ﹢د را ا﹡︐﹆︀ل ﹝ ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩- ﹝︢﹨︊﹩ دوره︠ 
ــ︉، ١٣٨٨: ٨۴-٨۵).  ﹫︊) ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹟ت ﹝︢﹨︊﹩ را ﹡﹞︀د﹐﹢﹆﹞
﹛ آ﹫﹠﹩ و ﹝︢﹨︊﹩ ا︀م ﹝︣م  ︨︣ا ︡︋﹟ ︑︣︑﹫︉ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ﹋﹥ ﹝
︀ ر︪﹥ ی ︑︀ر﹩ و ﹝︢﹨︊﹩  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ا﹜﹍﹢ی ر﹁︐︀ری︋   ︋︣﹀ و︮ 
︣ ا﹟ ر﹁︐︀ر   ︋﹜﹋︀ ل﹢ ️. ﹡︷﹛ و ︮ا ︣ ︨ا  ︫️︠︀ ︻︀﹝﹙﹩ ﹝﹢︔︣ در︨ 
︤ا﹝︀ت  ️. از ا﹜ ﹢ده ︨ا ︣ی︋  ︀︠️ و ﹁︱︀ی︫   ︨︀  ︋﹤﹢︨در ︑︺︀﹝﹙﹩ دو
 ︣﹫︔︀︑ ️﹁︀ ︀﹜︊︡ی︋  ﹋ -﹩︐﹫﹛︀ ︵︊﹫︺﹩-ا﹇﹙﹫﹞﹩، ا﹇︐︭︀دی-︨﹫︀︨﹩ و ﹁︺
 ︣ ــ﹥ ی ا︗︐﹞︀︻﹩ – ا︻︐﹆︀دی︋  ﹢د ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹨﹠︨︡ ︢︣﹁︐﹥ و︠   ︎﹩﹞
﹥ ﹝﹫︳ ﹝︺﹠︀ ﹝﹩ داده و از  ــ️.︋  ــ︐﹥ ︨ا ︫︢ا ︀﹁️ ا︔︣ ﹝﹩ ﹎ ا﹜﹍﹢ی︋ 
ــ﹥ در ﹡﹆︩ ﹊﹩ از  ــ️. ︑︺︀﹝﹙﹩ ﹋ ﹢ده ︨ا ︤ای ز︋︀ن ﹨﹢︐﹩ آن︋  ــ ا︗
 ﹏﹊  ︫﹜﹞ ﹜﹫﹨︀﹀﹞ از ﹩﹊ و ︣  ︫️︠︀  ︨︣ ︻﹢ا﹝﹏ ﹋﹙﹫︡ی ﹝﹢︔︣︋ 
︣ا﹩ ︵︣ح ﹨︀ی  ︀︡ در رو﹡︡ ︑﹫﹥ و ︵ ︣ی،︋  د﹨﹠︡ه ی ﹁︱︀ی︫ 
﹢د. ︭﹢ص در ﹝︡وده ﹨︀ی ﹝︢﹨︊﹩ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥︫   ︠﹤ ︫︣ی︋ 

 (︪︡﹞ ︣  ︫﹜︡﹇ ️﹁︀︋) ﹅﹫﹆︑ ﹩﹨︥و ٣. ﹝﹢رد︎ 
 ︪︡﹞︣  ︫﹩︀︱﹁ -︊︡ی﹛︀﹋ ️︠︀ ︣ رو﹡︨︡   ︋﹩١. ﹝︣ور ︑︀ر ٣ـ 

︀ ﹝︣ا︨﹛ آ﹫﹠﹩ و ﹝︢﹨︊﹩ در ار︑︊︀ط︋ 
 ︣︴﹞ ــ︣م  ﹤︻﹢﹝︖﹞ ️︤﹋︣﹞ ﹤ــ ︋ ︪︡ــ﹞ ︣ــ ︫ ﹜︡﹇ ️﹁︀︋
 ﹩︀︱﹁ ︣︐ــ ر︲ــ﹢ی ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹊ــ﹩ از ︣︐︋﹟ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی ︋︧
ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی  ﹥ ︻﹙️ ﹝︊﹠︀ی︫  ــ﹛ آ﹫﹠﹩ و ﹝︢﹨︊﹩︋  ︋︣﹎︤اری ﹝︣ا︨
ــ︀ (ع) در ﹇︣ن ﹡﹛ ﹨︖︣ی  ــ︀دت ︱︣ت ا﹝︀م ر︲  ︫﹤ آن ﹋﹥︋ 
﹇﹞︣ی در رو︨︐︀﹩ ︋﹥ ﹡︀م ︨﹠︀︋︀د (﹋﹥ ︋︺︡ ﹨︀ ︋﹥ ﹝︪︡ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی 
﹢د، ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار  ︀دت ︑︽﹫﹫︣ ﹡︀م ︀﹁️) ﹝︣︋﹢ط ﹝﹩︫   ︫﹏﹞
﹎︣﹁︐﹥ ا︨ــ️. ︣م ﹝︴︣ ر︲﹢ی (ع) ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹨︧︐﹥ ﹝︣﹋︤ی 
﹢رت ﹋﹢﹥ ﹨︀ و   ︮﹤ ــ︣ را︋  ــ︪﹞ ︣︡، ﹎︧︐︣ش ﹝︡وده︫  ︫
ــ︣ ︠︐﹛ ﹝﹩ ︫﹢د ︋︀︻︒  ــ︣وع و ︋﹥ ︭︀ر ︫ ﹝︺︀︋︣ی ﹋﹥ از آن ︫
︫︡ه ا︨ــ️(︠﹫︣آ︋︀دی،١٣٧۶: ٩۶) و از ︵︣﹁﹩ د﹍︣ ︋︣ا︨︀س 
 ︫︣ ﹩﹝︡﹇ ︀ن﹫﹛﹢︐﹞ ــ︀﹋﹠︀ن و ︨ ︀︋ ﹤︊︀︭﹞ ︀ت ﹝﹫︡ا﹡﹩ و︺﹛︀︴﹞
ــ١︡ از د︣︋︀ز ︑︀﹋﹠﹢ن ﹝﹆︭︡ ︣﹋️ د︨︐﹥ ﹨︀ی ︻︤اداری در  ︪﹞
︀دت ا﹝︀م ر︲︀(ع))︋﹢ده ا︨️.  ﹀︣ (︋﹢︥ه ا︀م︫  ا︀م ﹝︣م و︮ 
﹠︀︨︀﹩ ︻﹢ا﹝﹏ و ︻﹠︀︮︣  ︀﹜︺﹥ ی دوره ﹨︀ی ︑︀ر﹞ ﹩︐﹙︿ و︫  ︴﹞
︣ دوره  ﹨ ︀ ︀﹜︊︡ی، ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹝︣︑︊︳︋  ﹋ ︿﹚︐﹞ ︬︠︀︫
︀﹜︺︀ت  ︴﹞ ︕︀︐﹡ در ﹋﹠︀ر ︡ ﹊﹏ ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡  ︫﹜︡﹇ ️ ﹁︀ ﹋﹥ در ﹝︡وده︋ 
﹥ ا﹞ ﹟︡وده و ︑︀︔﹫︣   ︋﹤︗﹢︑ ️ ︡ا﹡﹩ و ﹝﹢﹎ ،︀﹨ ﹤︊︀︭︀ی ا﹨﹞﹫ ﹫﹞
.️ ︣ ︨ا ﹀ ﹛ آ﹫﹠﹩ و ﹝︢﹨︊﹩ ﹝︣م و︮  ︨︣ا ︀︠︐︀ر ﹝ ︣ در︨  ︮︀﹠︻ ﹟ا

١٠٨
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



ــ︀︠️  ︨ ﹩ــ﹟ ار︑︊︀ط، ︋︀ ﹝︣ور ︑︀ر رو︫ــ﹟ ﹡﹞﹢دن ا ️︗ در
﹠︡ی و   ︋︹﹝︗ ︣ ︋︀﹁️ و ﹝︴︀﹜︺﹥ ی ﹝︣ا︨﹛ آ﹫﹠﹩ و ﹝︢﹨︊﹩ ︻﹑وه︋ 
︣ در دوره ﹨︀ی ﹝︐﹙︿، ﹝﹢﹇︺﹫️ ﹝︧﹫︣ د︨︐﹥   ︫️︠︀  ︨﹏﹫﹚︑
 ﹤ ﹙﹢ی اول︋  ﹀﹢﹥ و︎  ︣ در دوره ی︮   ︫️︠︀ ﹨︀ی ︻︤اداری و︨ 

 ︣ ﹢د ︑︀﹋﹫︡ی ا︨️︋   ︠︀﹨ ﹤︪﹆﹡ ﹟︡ه ا︨️. ا  ︫﹤رت ﹡﹆︪﹥ ارا﹢︮
︀︠︐︀ر  ︀︬︠ ﹋︀﹜︊︡ی، ︻﹞﹙﹊︣دی و ار︑︊︀︵﹩ در︨  ا﹨﹞﹫️ ︻﹠︀︫︮︣ 

﹢﹥ ی آن ﹨︀. ︣﹋️ د︨︐﹥ ﹨︀ی ︻︤اداری و ار︑︊︀ط دو︨ 

﹩د︨︐︨︣﹩ و ار︑︊︀︵﹩︻﹠︀︮︣ ︫︀︬︠ ︻﹞﹙﹊︣دی︻﹠︀︮︣ ︫︀︬︠ ﹋︀﹜︊︡یدوره ︑︀ر ︬︠︀︫ ︣︮︀﹠︻

﹤﹢﹀︫︮︣ ︋︀زار، ﹝︧︖︡دو ﹡﹫﹞﹥ ︫︡ن ︋︀زار ،﹩︐﹞﹢﹊ ︀︋︀ن، ︋︀زارارگ ﹝︢﹨︊﹩ و﹫︠ ﹟﹫︀︎-ر ︋︀﹐︠﹫︀︋︀ن﹢﹞

﹤︣ا﹁︪︀ر︫ ارگدروازه و ︋︀روی ﹩﹞︀︷﹡ ﹤﹚﹞︀︋︀ن، ︋︀زار﹫︠ ﹟﹫︀︎-ر ︋︀﹐︠﹫︀︋︀ن﹢﹞

﹤︨︣اب﹇︀︗︀ر ﹤ارگ︋︀زار ﹤﹚﹞ ،︀ر︋︀غ ︋﹥ ︨︫︣﹢ر﹝︡ر︨﹥ و ︋︀زار ا︑︭︀ل

︠﹫︀︋︀ن ارگ و ︧︠︣وی﹝﹫︡ان ︫︡ا-﹝︖﹞﹢︻﹥ ︣م، را︨︐﹥ ارگ﹁﹙﹊﹥ و ︠﹫︀︋︀ن︎﹙﹢ی اول

︠﹫︀︋︀ن ﹨︀ی ﹝︐︺︡دراه آ﹨﹟، دا﹡︪﹍︀ه، ︋︀زار ﹁︣ش، ︎︀رکراه آ﹨﹟، دا﹡︪﹍︀ه︎﹙﹢ی دوم

︣︮︀﹠︻ ﹟︣︐﹝﹞ از ﹩︠︣︋ ﹩︀︨︀﹠︫ و ︿﹚︐﹞ ﹩در دوره ﹨︀ی ︑︀ر ︪︡﹞ و ︨︀︠︐︀ر ️︠︀︨ ﹏﹫﹚︑ ︡ول ٢. ︗﹞︹ ︋﹠︡ی︗
﹝︀︠︢: ︎︣دازش ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن ︋︣ا︨︀س ا︨﹠︀د و ﹝﹠︀︋︹ ﹝﹢︗﹢د

﹤﹢﹀ ــ︐﹥ ﹨︀ی ︻︤اداری در دوره︮  ــ﹫︣ ︣﹋️ د︨ ︣﹝︪ــ︡ و ﹝﹢﹇︺﹫️ ﹝︧ ــ︀︠️︫   ︨.۴ ︣﹢︭︑

١٠٩
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



︑︭﹢︪﹞︫︣ ️︠︀︨ .۵ ︣︡ و ﹝﹢﹇︺﹫️ ﹝︧﹫︣ ︣﹋️ د︨︐﹥ ﹨︀ی ︻︤اداری در دوره ︎﹙﹢ی اول

 ︪︡﹞ ﹜︡﹇ ️﹁︀ ٢. ︑︊﹫﹫﹟ ﹝︣ا︨﹛ ︻︤اداری ا﹝︀م ︧﹫﹟ (ع) در︋  ٣ـ 
در ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹍﹢﹡﹍﹩ ﹝︣ا︨﹛ ︻︤اداری ا︀م 
 ﹤﹞︀﹡ ︩︨︣  ︎﹏﹫﹝﹊︑ ﹅︣︵ از ︪︡﹞ ﹜︡﹇ ️﹁︀ ﹀︣ در︋  ﹝︣م و︮ 
︀ ﹨︡ف   ︋︳︊︑︣﹞ ﹤︐︧ ︀ز و︋  ﹢ا﹐ت︋  ای ﹝︐︪﹊﹏ از ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از︨ 
 ﹤﹡﹢﹝﹡ ﹜︖ .︡﹡ــ︡ه ا ــ︀﹨︡ه و ﹝︀︭︊﹥ ︗﹞︹ آوری︫  ــ﹥، ﹝︪ ﹛︀﹆﹞
 ٣٠﹩﹠︺ ــ﹩ ٢٠ در︮︡ی ــ︡ه  ﹉  ﹡﹞﹢﹡﹥ ︾﹫︣ ︑︭︀د﹁ ︋︣ر︨ــ﹩︫ 
 ﹩︀︨︀﹠  ﹤﹫﹊︑ ،﹤﹫﹠﹫︧︀ ﹝︧︖︡ از ︡ود ١۵٠ ﹋︀ر︋︣ی ﹝︢﹨︊﹩︫ 
︀﹋﹠﹫﹟ ﹝﹑ت ﹝︡وده،   ︨.︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹜︡﹇ ️﹁︀ ︫︡ه در ﹝︡وده︋ 
 ﹢﹍︨︀  ︎﹟﹫︊︵︀﹞ ︡︗︀︧﹞ و ︀︀﹊︑ ،︀﹨ ﹤﹫﹠﹫︧ ﹩﹛﹢︐﹞ ︀ ︡ار︨︣ا

﹢ده ا﹡︡.  ︋﹤﹞︀﹠︪︨︣ ﹢ا﹐ت︎   ︨﹤︋

︋︣ا︨︀س ︋︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︗︹ ٢︪︡﹞ ︫︣ و︗﹢د ٣٨ در︮︡ 
ــ︀ی ﹝︢﹨︊﹩ در ﹝ــ︡وده ︡ ﹁︀︮ــ﹏ ︋︀﹐︠﹫︀︋︀ن  ــ︣ی ﹨ از ﹋︀︋
﹫︀︋︀ن ︑︣ان(ا﹝︀م  ﹞︀ل،︠   ︫️︗ ــ﹫︣ازی ﹁︺﹙﹩) در (︠﹫︀︋︀ن︫ 
ــ︣ق، ﹝ــ︡وده ︋︀زار  ــ︀زار ر︲︀ در ︫ ــ﹩)و ﹝︡وده ︋ ــ︀ ﹁︺﹙ ر︲
ــ︐﹠︡ ﹋﹥ ︋︣  ــ︀ن آزادی در ︾︣ب  ﹨︧ ــ﹢ب و ︠﹫︀︋ ــ﹢ر در ︗﹠ ︫︨︣
﹫︣ا﹝﹢ن ︣م  ﹠︡ی ︵︣ح ︑﹢︨︺﹥ ﹝︭﹢ب ︋︀﹁️︎  ا︨ــ︀س ︑﹆︧﹫﹛︋ 
 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹉ ︡وده ﹝﹠︴︊﹅ ︋︣ ﹇︴︀ع﹞ ﹜︷︻ا ️﹝︧﹇ ︣︴﹞
ــ﹫﹠﹫﹥ ﹨︀ و ︑﹊︀︀ی ︫︀︬︠ در آن،  ︧ ︣ا﹋﹛ ︋︀﹐ی︑ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋
﹝︴︀﹜︺︀ت ﹝﹫︡ا﹡﹩ در ا﹞ ﹟︡وده ا﹡︖︀م ︫︡ه ا︨️ (︫﹊﹏۶).

١١٠
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



ــ﹉  ــ︀ع ــ️ ﹇︴ ــ﹩ و ﹝﹢﹇︺﹫ ــ︥ه ﹝︴︀﹜︺︀︑ ــ︡وده و﹞  .۶ ︣ـ﹢︭︑

 ،﹤﹞︀﹠︪︨︣ ︨︡️ آ﹝︡ه از ︑﹊﹞﹫﹏ ٣٠︎  ︀س ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا︵﹑︻︀ت︋  ︣ ︨ا ︋
: ️ ﹥ د︨️ داده ︨ا ﹡︐︀︕ ذ﹏ را︋ 

ــ︀ل ﹨︀ی ﹝︐﹞︀دی از  ︤اداری در ︵﹢ل︨  ــ ــ︐﹥ ﹨︀ی ︻ ٧٧ در︮︡ د︨
﹥ ﹝﹆︭︡ ﹋﹥ ︣م ﹝︴︣ ر︲﹢ی  ︀︋️ ︣﹋️ ﹡﹞﹢ده و︋  ــ﹫︣﹨︀ی ︔ ︧﹞

︀︫︡ ﹝﹩ ر︨﹠︡. (︫﹊﹏ ٨) (ع)  ﹝﹩︋ 
 ﹏﹞ ،︀﹨ ﹤﹞︀﹠ــ ــ︡ه در ︎︨︪︣ ــ﹛ ︫ ︋︣ا︨ــ︀س ﹋︣و﹋﹩ ﹨︀ی ر︨
 ﹏﹡ ،﹩﹡ــ﹛ ﹨︀ی ︠︀ص ﹨﹞︙﹢ن ﹝︪ــ︺﹏ ﹎︣دا ︋︣﹎︤اری ﹝︣ا︨
ــ﹫﹠﹥ ز﹡﹩ و ز﹡︖﹫︣ز﹡﹩ ︋﹥ ︵﹢ر د︨︐﹥ ︗﹞︺﹩ و ︋︡ون  ﹎︣دا﹡﹩، ︨
 ﹅︊︴﹠﹞ ،︫︡︀ ــ﹛ ﹝﹩︋  ︣﹋️ و ... ﹋﹥ ﹨﹞︀ن ﹡﹆︴﹥ ︻︴︿ ﹝︣ا︨
ــ﹥ و در ار︑︊︀ط  ﹚﹞ ️﹁︀ ــ︀ط ﹎︣ه ای و ﹝﹀︀︮ــ﹏ ﹋︀﹜︊︡ی︋  ــ︣ ﹡﹆ ︋
ــ︀︬︠ ﹡︪︀﹡﹥ ای و ﹨﹢︐﹩ ا︨ــ️. ﹡﹆︀︵﹩ ﹨﹞︙﹢ن  ︋︀ ﹡﹆︀ط ︫

ــ﹍︀ه ︀ر︋︀غ، ورودی  ﹠︙﹥ ︱ــ︣ت ر︲︀  (ع)، ﹝﹫︡ا﹡ ﹝ــ﹏︎ 
︣م ﹝︴︣ ر︲﹢ی (ع) و ... . (︫﹊﹏ ٧)

ــ﹠︀﹝﹥ ﹨︀،  ︪︨︣ ــ﹩ ﹋︣و﹋﹩ ﹨︀ی ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︑﹞︀م︎  ﹡ ﹜﹨︣ ــ︀س︋  ︣ ︨ا ︋
️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ﹇﹞﹩،  ی آ ﹤﹢﹋ ،︀ر︋︀غ ی ﹤﹢﹋ ﹤﹚﹝︗ از ︀ ﹨︣﹫︧﹞ ﹩︱︺︋
︀﹜﹥ در ا︀م   ︨︣ ︡ و ﹨ ﹠︫︀  ︋﹩﹞ ︣ ︣︑︣دد︑ ︫︣﹢ر و ...︎  ︀زار︨   ︋،﹤︖﹠  ︎﹤﹢﹋
﹥ ︣م ﹋﹥ ﹝﹆︭︡  ️ و ر︨﹫︡ن︋  ﹋︣ ︣ای ﹫︪︐︣ی︋  ︤اداری د︨︐﹥ ﹨︀ی︋  ︻
 ︀﹨︣﹫︧﹞ ﹟و از ︵︣﹁﹩ ا ︡ ︀ ︻︊﹢ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠ ️ از آن ﹨ ــ ــ﹛ ︨ا ︨︣ا ﹞ ﹩︀﹡
 ︪︡﹞ ︣   ︫﹩︀︱﹁ -︊︡ی﹛︀ ﹋ ️ ︠︀  ︨﹩︀ر︑ ︡ ️ رو﹡ ︠︀﹠ ︀س︫  ︨︣ا ︋
 ️︠︀  ︨﹩﹚ ︀ ﹨﹞︀ن ﹝︧﹫︣﹨︀ی ︮ا ﹨ ﹤︊︀︭﹞ از ﹏︮︀ ︕︀︐﹡ در ا﹡︴︊︀ق
 ︩﹆﹡ ︣ ︡ ﹋﹥ ︻﹑وه︋  ــ﹠ ︫︀  ︋﹩﹞ ︡ ︪ــ﹞ ﹜︡﹇ ️ ﹁︀ ــ︐﹢ا﹡︊﹠︡ی︋  و ︨ا
︣︠﹢ردار ﹨︧︐﹠︡. (︫﹊﹏٨)  ︋︬ ︠︀  ︫﹩︐﹢﹨ از ﹩︀︗ ﹤︋︀ د︨︐︨︣﹩ و ︗

١١١
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



ــ﹩ ــ﹥ در ﹝ــ︡وده ﹝︴︀﹜︺︀︑ ︊︀︭﹞ ︀︮ــ﹏ از ︕ــ ︀︐﹡ ️ــ ︑︭﹢ـ︣ ٧.  ﹝﹢﹇︺﹫
﹅﹫﹆︑ ︣ا︨ــ︀س ﹝︴︀﹜︺︀ت ︣دازش ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن︋   ︎:︢︠︀﹞

ــ﹫︣ ︣﹋️ ︻︤اداران ︧﹞ ﹟︣︑ و ︎︣︑︣دد ﹉ ︡وده ﹇︴︀ع﹞ ٨.  ﹝﹢﹇︺﹫️ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︴︀﹜︺︀︑﹩ در ︣﹢︭︑
﹅﹫﹆︑ ︣ا︨ــ︀س ﹝︴︀﹜︺︀ت ︣دازش ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن︋   ︎:︢︠︀﹞

١١٢
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



︤اداری ️ د︨︐﹥ ﹨︀ی ︻ ﹋︣ ︣ ︣ ا﹡︐︀ب ﹝︧﹫  ︋︣ ۴.  ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹢︔
︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن آن  ﹥ ﹨︡ف ︨ا  ︋﹤︗﹢︑ ︀  ︋︀︱﹁ ﹉ ــ︐︣ از ︪﹫ ︐﹀︀ده︋  ︨ا
ــ︡  ︫︀ ــ︐﹥︋  ︣ آن د﹐﹏ ﹎﹢﹡︀﹎﹢﹡﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ د︫ا ــ︣︋  ــ︀ی ﹝﹢︔ و ﹡﹫︣و﹨
︀︋﹩ و  ارز ︿﹚︐﹞ ــ︀س روش ﹨︀ی ︨︣ا  ︋﹤﹋ (٣٠ :Dobbins٢٠٠٧)
 ﹩︀︨︀﹠ ︨︣︀زی ﹝﹩ ︑﹢ان ا﹟ ︻﹙️ ﹨︀ را︫  ︨﹠︖︩ ﹝﹫︳ در︫ 
 ️﹫﹀﹫﹋ ﹩︋︀ ︣ی و ︻﹢ا﹝﹏ ارز ︐﹀︀ده از ﹉ ﹁︱︀ی︫  ﹋︣د. د﹐﹏ ︨ا
︣ر︨﹩ ﹨︧︐﹠︡   ︋﹏︋︀ ﹫︣و﹡﹩ ﹇ ︀﹜︉ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︻﹢ا﹝﹏ درو﹡﹩ و︋  آن در ﹇
 ﹏︋︀ ﹇ ️﹫﹝﹋ ﹤﹋ ︩︖﹠ ︀س ﹡﹢ه︨  ︨︣ا ﹋﹥ ﹨︣ ﹉ از ا﹟ دو ﹎︣وه︋ 
 ﹤ ︡ازه ﹎﹫︣ی︋  ︀︋﹏ ا﹡ ﹇︣﹫︾ ️﹫﹀﹫﹋ ﹉ رت﹢  ︮﹤  ︋︀ ︫︡︀ ︡ازه ﹎﹫︣ی︋  ا﹡

.٣︡ ︡ه ا﹡ دو ﹎︣وه ﹋﹫﹀﹩ و ﹋﹞﹩ ︑﹆︧﹫﹛︫ 
︨︪︣﹠︀﹝﹥ ﹨︀، ا︵﹑︻︀ت  ︨︡️ آ﹝︡ه از ︑﹊﹞﹫﹏︎  ︀س ا︵﹑︻︀ت︋  ︨︣ا  ︋
 ️ ︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︗︹ ﹝︪ــ︡ و ︋︣د︫ا و︲︹ ﹝﹢︗﹢د ︀︮﹏ از ︋
 ﹤︻﹢﹝︖﹞ ﹩﹍﹡﹢﹍ ︤ان و ﹫﹞ ﹩︑︀︺﹛︀ ــ﹩ در ﹝︡وده ﹝︴ ︡ا﹡ ﹨︀ی ﹝﹫
﹥ ︻﹠﹢ان ﹁︱︀ی ︻︊﹢ر د︨︐﹥   ︋﹤﹋ ﹩︀﹨︀︱﹁ از ﹉︣﹨ ا﹝﹏ ﹁﹢ق در﹢︻
︡ه ا﹡︡.   ︫︬ ︪﹞ ﹉﹫﹊﹀︑ ﹤ ﹢د﹡︡،︋  ︡ه︋   ︫﹩︀︨︀﹠ ︤اداری︫  ﹨︀ی ︻

ــ﹠︀﹩، ﹡︷︀رت  ــ﹩ (﹨﹢️، رو︫ ــ︣ی ︻﹢ا﹝﹏ ﹋﹫﹀ ︡ازه ﹎﹫ ــ ︣ای ا﹡ ︋
︉ د︨︐︨︣ــ﹩)، ﹝︺︀دل  ︣ا︑ ــ﹙﹥ ﹝ ــ﹩، ︨﹙︧ ا︗︐﹞︀︻﹩، ﹡﹢ع د︨︐︨︣
︣ای ﹝︓︀ل ︻︀﹝﹏   ︋،️ ــ︡ه ︨ا  ︫︿︣︺︑ ﹩﹝﹋ ︡ار ﹆﹞ ﹉ ️ ﹫﹀﹫﹋ ︣﹨
﹥ و︗﹢د ﹋︀ر︋︣ی ﹨︀ی ﹁︺︀ل در ︑﹞︀م روز   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹡︷︀رت ا︗︐﹞︀︻﹩︋ 
︀س ﹋﹛/ ز︀د/ ﹝︐﹢︨︳  ︨︣ا  ︋ ︀ و وا︡ ﹨︀ی ﹝︧﹊﹢﹡﹩ در ﹜︊﹥ ﹝︧﹫︣﹨
 ﹩﹍︐︧︊﹝﹨ ﹏﹫﹚︑ ︀ده از روش﹀︐ ︀ ︨ا  ︋︦ ︍ ️ و︨  ︡ه ︨ا ︋︣ر︨﹩︫ 
︣ و  ︀د﹆﹞ ﹟ا ﹟﹫  ︋﹤︴ ︤ار SPSS، ر︋ا ــ︳ ﹡︣م ا﹁ ﹫﹞ در ،(Correlation)
︡ه  ︣ر︨﹩︫   ︋︡ ︤اداری ﹋﹥ از آن ﹁︱︀ ︻︊﹢ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠ ︡اد د︨︐﹥ ﹨︀ی ︻ ︺︑
 ️︑  در ︗︡ول ٣  و ﹡﹞﹢دار١ ﹏﹫﹚︑ ﹟از ا ﹏︮︀ ︕︀︐﹡ .️ــ ︨ا
︀︋﹏ ذ﹋︣  ︡ه ا﹡︡.﹇ ﹠︡ی︫  ﹫︨︣﹢ن ︗﹞︹︋   ︎﹩﹍︐︧︊﹝﹨ ︉ ︣︲ ان﹢﹠︻
︤ان ︑︀︔﹫︣  ﹫﹞ ︡ ︫︀  ︋︣ ︐﹊︤د﹡ ﹉ ︡د︻ ﹤  ︋﹤︣﹨ ︉ ︣︲ ﹟ا ﹤﹋ ️ ︨ا
︣ و ﹨﹞︊︧︐﹍﹩ ﹝︧︐﹆﹫﹛  ︐︪﹫ ︤اداری︋  ــ︐﹥ ﹨︀ی ︻ ︻︀﹝﹏ در ︑︣دد د︨
︡ ﹨﹞︊︧︐﹍﹩ ﹋﹞︐︣ی دارد و در  ︫︀  ︋︣ ︐﹊︤د﹡ ︣ ﹀  ︮﹤  ︋﹤︣﹨ و ️ ︨ا

.️ ︡ ﹨﹞︊︧︐﹍﹩  ﹝︺﹊﹢س ︨ا ︫︀ ﹡︀️ ا﹎︣ ﹝﹠﹀﹩︋ 

︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹢︔︣  ︋︣ ارز︀︋﹩ و ︨﹠︖︩ ﹋﹫﹀﹫️ ﹞ ﹉︡وده
︤ان  ﹫﹞ ︣ ︢اری ︻︀﹝﹏︋  ﹎︣﹫︔︀ ︤ان ︑ ﹫﹞
︤اداری ︑︣دد د︨︐﹥ ﹨︀ی ︻

︻﹢ا﹝﹏ درو﹡﹩

د︨︐︨︣﹩ و ︫︊﹊﹥ ﹝︺︀︋︣﹝︪︭﹥ ﹨︀ی ﹋﹞﹩ 

٠٫٨٧٨﹡﹢ع د︨︐︨︣﹩:︎﹫︀ده،︨﹢اره

٠٫۶٨٣︨﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ راه
٠٫٧۴٨-︻︣ض ﹝︧﹫۴︣

٠٫٩۵۶︑﹠︀︨︊︀ت ﹁︱︀﹩ (﹝︭﹢ر️)﹁︣م ﹋︀﹜︊︡ی

﹝︪︭﹥ ﹨︀ی ﹋﹫﹀﹩

٠٫٩۵۶﹁︱︀ی ︋︀ز و ︗﹞︺﹩﹁︺︀﹜﹫️

٠٫۵۶١ز﹝︀ن ﹁︺︀﹜﹫️ ﹋︀ر︋︣ی ﹨︀  ︻﹞﹙﹊︣د

*۵︑﹠﹢ع ﹋︀ر︋︣ی ﹨︀

٠٫۶٨٣رو︫﹠︀﹩ا﹝﹠﹫️

٠٫٩۶٨﹡︷︀رت ا︗︐﹞︀︻﹩

٠٫٨۵۴﹨﹢️ ︑︀ر﹢﹨﹩︊﹨︢﹞ -﹩️ و ﹝︺﹠︀

︗︡ول ٣. ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹢︔︣ ︋︣ ارز︀︋﹩ و ︨﹠︖︩ ﹋﹫﹀﹫️ ﹝︡وده و ﹝﹫︤ان ︑︀︔﹫︣﹎︢اری ︻﹢ا﹝﹏
(SPSS ﹏﹫﹚︑ و ︎︣دازش ﹨︀ی ﹝﹆︀﹜﹥ ︋︣ا︨︀س,Gehl,٢٠٠ ٢٠٠٧۴،Carmona  ا﹡︧︀ری،١٣٨٧ و ﹎﹙﹊︀ر،١٣٨۴و﹢﹛︣وی ا︾ :︢︠︀﹞)

١١٣
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



︣﹫︧﹞ ﹉ ︤ان ︑︣دد ︻︤اداران از﹫﹞ ︣︋ ︿﹚︐﹞ ﹏﹞دار ١. ﹝﹫︤ان ︑︀︔﹫︣ ︻﹢ا﹢﹝﹡
﹅﹫﹆︑ ︕︀︐﹡ ︎︣دازش ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن ︋︣ا︨︀س:︢︠︀﹞

︻﹢ا﹝﹏ ︋﹫︣و﹡﹩

︐﹢ان ا︨︐﹢ا﹡︊﹠︡ی ﹨﹢︐﹩- ︑︀ر︪﹞﹩︐﹢﹨-﹩︀﹠︺﹞ ﹩︭﹥ ﹨︀ی ﹋﹫﹀﹩ ︀﹩ ﹋﹥ در ︨ا ــ﹫︣﹨ از ﹝︧
︀ ﹝﹙﹥ ︗︀ی دار﹡︡  ︣  ︋﹠︡ی︫ 

(︋︀زار ︨︫︣﹢ر، ﹋﹢ ﹤︀ر︋︀غ) 
﹫︪︐︣ی  ︤اداری︋  ــ︐﹥ ︻ ︡اد د︨ ︺︑

︻︊﹢ر ﹝﹩ ﹋﹠︡.

ا︨︐﹢ا﹡︊﹠︡ی ︻﹞﹙﹊︣دی︻﹞﹙﹊︣د

ا︨︐﹢ا﹡︊﹠︡ی ﹋︀﹜︊︡ی﹋︀﹜︊︡ی﹝︪︭﹥ ﹨︀ی ﹋﹞﹩

﹩︑︀︺﹛︀ ﹫︪﹠︀دی ﹝︡وده ﹝︴ ︣ر︨﹩ ︵︣ح ︑﹢︨︺﹥︎  ︑  .۵﹙﹫﹏ و︋ 
︣ ﹝︪︡، ︑︀﹋﹠﹢ن ︵︣ح ﹨︀ی و︥ه ای ﹨﹞︙﹢ن ︵︣ح ︑﹀︭﹫﹙﹩ ﹝︭﹢ب ﹡﹢︨︀زی  ︀ص ﹁︣﹨﹠﹍﹩ – ﹝︢﹨︊﹩︫  ﹥ ا﹨﹞﹫️ و ﹝﹢﹇︺﹫️︠   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︋
︣ ﹝︪︡ (﹝︡وده ٨٠٠ ﹨﹊︐︀ری)    ︫︤ ︣ا﹝﹢ن ︣م ﹝︴︣ (﹝︡وده ٣٠٠ ﹨﹊︐︀ری)، ︵︣ح ︑﹀︭﹫﹙﹩ ﹝︭﹢ب ﹝︣﹋ ﹫ ︣ی︎   ︫️﹁︀ ︧︀زی︋  و︋ 
︣ ا﹝︀م ر︲︀ (ع)  ︴﹞ ︣م ︣ا﹝﹢ن ﹝︖﹞﹢︻﹥ ی ﹫ ︣ی︎   ︫️ ﹁︀ ︧︀زی︋  ︣ای ﹡﹢︨︀زی و︋  ︣وژه ︲﹙︹ ﹇︊﹙﹥︋   ︎،︡︡︗ ︀دی﹠︪﹫ و ﹡﹫︤ ︵︣ح ﹨︀ی︎ 
︣ ا﹝︀م ر︲︀  ︴﹞ ︣م ︀ر﹎︀ه ︣ا﹝﹢ن︋  ﹫  ︎️ ﹁︀ ︤ا︩ ا﹞﹠﹩ و ز︊︀︨︀زی︋  ︊﹢د ﹋︀را﹩، ا﹁ ︀︫﹠︡ ﹋﹥ ﹨︡ف ﹋﹙﹩ آن ﹨︀︋  ︣ا ﹝﹩︋  ︑﹫﹥ و در د︨️ ا︗
﹢ل ﹝︺﹞︀ری  ﹫﹠﹥ ی ︮ا  ︋️ ️ ﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د و ﹋︀ر︋︧ ﹁︀ ︀ ︑﹢ل ﹋﹫﹀﹩︋  ︣ی︋  ︤ا︩ ا﹨﹞﹫️ و ﹡﹆︩ ︣م ﹝︴︣ در ﹡︷︀م︫  ︐︀ی ا﹁ (ع) در ر︨ا

.️ ︡ار ︨ا ︀ در ︗️ ا︖︀د ︑︺︀د﹜﹩︎ 
︪﹞ ︣︡  ﹝﹩ ︑﹢ان  ــ﹠︀دی ︵︣ح ︑﹀︭﹫﹙﹩ ﹝︭﹢ب ﹝︣﹋︫︤  ︪﹫ ︀ ﹝﹢ر﹨ـــ︀ی︎  ︤اداران︋  ︻ ️﹋︣ ــ﹫︣﹨︀ی ︧﹞ ﹟︣︑︣دد︑︣ از ﹝﹆︀︧ــ﹥︎ 
 ﹟︡ه ا﹡︡. ا ︣ر﹡﹌ ︑︣ از ا︋︺︀د ا︗︐﹞︀︻﹩- ﹨﹢︐﹩ و ا﹜﹍﹢﹨︀ی ر﹁︐︀ری د︡ه︫  ﹫︪﹠︀دی، ﹝︴︀﹜︺︀ت ︑︣ا﹁﹫﹊﹩ و ﹋︀﹜︊︡ی︎  در︀﹁️ ﹋﹥ در ︵︣ح︎ 
︡ه ا︨️ و ا﹎︣ ﹨﹛ ︢ف ﹡︪︡ه  ﹥ ﹋﹙﹩ ︢ف︫   ︋﹩︐ ً︀ ︱︺  ︋︀﹡︀ی آ ﹝︧﹫︣﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ آ︡﹇ ﹩﹠﹫﹞﹩ در ︵︣ح ︗︡︡ د︡ه ﹡︪︡ه ا﹡︡ و رد︎ 
﹋︀ر︋︣ی ﹨︀ی آن ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ︻﹢ض ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ د﹍︣ ︋﹥ ︮﹢رت ﹉ ﹝︧﹫︣ آ﹫﹠﹩ ﹝︺﹠﹩ ﹡﹞﹩ ︫﹢د. ﹡﹆︀ط ︻︴︿ و در وا﹇︹ ﹎︣ه ﹨︀ی 
 .︡اره را در ا﹋︓︣ آن ﹨︀ د﹢ ﹫︀ده و︨  ︀ ﹎︣ه ﹨︀ی ار︑︊︀︵﹩ و د︨︐︨︣﹩ ﹨﹞︍﹢︫︀﹡﹩ ﹡︡ار﹡︡ و ﹝﹩ ︑﹢ان ︑︡ا︠﹏︎  ﹁︺︀﹜﹫︐﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن از ﹁︱︀︋ 
﹢رت ﹝﹠︀︨︉ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ﹡︪︡ه و در ﹡︐﹫︖﹥ ︵︣ح   ︮﹤ ــ﹛ ﹝︢﹨︊﹩ در ︵︣ح ︑﹀︭﹫﹙﹩ ﹝︭﹢ب︋  ــ︀︠︐︀ر ﹨︀ی ︣﹋︐﹩ ﹝︣ا︨ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩︨ 

﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡.  ︋﹤﹡︀﹍﹫  ︋️﹁︀  ︋﹟﹋ ﹩︻︀﹝︐︗ا -﹩﹍﹠﹨︣﹁ ﹜﹫﹨︀﹀﹞ ︀ ﹝︭﹢ب︋ 

١١۴
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



︑︭﹢︣  ٩.  ﹝﹢﹇︺﹫️ ﹡︐︑ ︕︀﹆﹫﹅ در و︲︹ ﹝﹢︗﹢د

︑︭﹢︣ ١٠.  ︵︣ح ︑﹀︭﹫﹙﹩ ﹝︭﹢ب ﹝︡وده
(﹝︀︠︢: ﹎︤ارش ﹝﹠︨︡﹫﹟ ﹝︪︀ور ︵︀ش، دی ﹝︀ه ١٣٨۵: ١٢١)

 ︣︴﹞ ︣م ا︵︣اف ︡︡︗ ︣ی ــ︀﹙﹩ ﹋﹥ ﹡︐﹫︖﹥ ا﹟ ︻︡م ︑﹢︗﹥ در ︵︣ح ﹨︀ی ︑﹢︨︺﹥︫  ــ︀﹩ د﹇﹫﹅ ︑︣ ﹝︪ــ﹊﹑ت و ﹝︧ ︨︀﹠  ︫️︗ در
︡ه ا﹡︡ و ﹝︀︧﹏ در   ︫﹩﹡ ﹜﹨︣ ︥وژ﹨︩︋   ︎︕︀︐﹡ از ﹏︮︀ ﹤︀دی ﹝︭﹢ب و ﹡﹆︪ــ﹠︪﹫ ــ﹊﹏ ١١ ﹡﹆︪ــ﹥ ︵︣ح︎  ــ﹠︡ در︫  ︫︀ ر︲﹢ی ﹝﹩︋ 

︡ه ا﹡︡.  ︫︬︪﹞ ﹏﹫︭﹀︑ ﹤ ﹢د︋  ﹝﹢﹇︺﹫️ د﹇﹫﹅︠ 

١١۵
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



︑︭﹢︣ ١١. ﹝︧﹫︣﹨︀ی ︣﹋️ د︨︐﹥ ﹨︀ی ︻︤اداری در ﹝︡وده ﹇︴︀ع ١ از ︵︣ح ︎﹫︪﹠︀دی ﹝︭﹢ب ﹝︡وده و ︑﹙﹫﹏ ﹝︪﹊﹑ت
﹅﹫﹆︑ ︕︀︐﹡ ︎︣دازش ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن ︋︣ا︨︀س :︢︠︀﹞

ــ︡ه در ︑﹙﹫﹏ ﹁﹢ق ﹝﹢﹇︺﹫️   ︫﹩︀ــ ︨︀﹠ ــ︀﹜﹥ ی︫  ︧﹞ ﹟︣︐﹝﹞
﹫︪﹠︀دی ر﹁️ وآ﹝︡  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝﹢ر ا︮﹙﹩︎  ــ︐︀ن︋  ︀ر︨ ــ﹫︫︣  ︧﹞
ــ﹢اره ︎﹫︣ا﹝﹢ن ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︣م ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ در را︨︐︀ی ا︡اث  ︨
ــ﹫︀ری از ︋﹠︀﹨︀ ︑︣︉ ︫︡ه و ﹝︧﹫︣ ︣﹋️ د︨︐﹥  ︧︋ ︣﹫︧﹞ ﹟ا
ــ︀ی ︻︤داری ﹋﹥ در ︀ل ︀︲︣ ︋︀ او﹜﹢ ️︣﹋️ ︎﹫︀ده ا︨ــ️  ﹨
﹢د را از د︨️ ﹝﹩ د﹨︡. در︗﹥ ا﹨﹞﹫️   ︠﹩﹍︐︨﹢﹫ ــ︡ه و︎   ︫︹︴﹇
﹫︪︐︣ و ︖﹛ ر﹁️ و آ﹝︡ ا﹁︤ون  ﹥ د﹜﹫﹏ ︻︣ض︋  ︀ر︨︐︀ن︋   ︫︣﹫︧﹞
 ﹉ ــ﹥ ︻﹠﹢ان ــ︣دی ﹋﹢ ﹤︀ر︋︀غ را ︋ ــ︣ ﹋︀﹨︩ ﹡﹆︩ ︻﹞﹙﹊ ︑
︣وژه ﹨︀ی  ــ︐﹥ و ا︡اث︎  ︡﹡︊︀ل دا︫ ــ﹫︣ ︑︀ر﹩- ﹝︢﹨︊﹩ را︋  ︧﹞
 ︣﹍د .︡﹠﹋ ﹩﹞ ︪︡︡︑ ع را﹢︲﹢﹞ ﹟︀ری-ا﹇︀﹝︐﹩-اداری ﹡﹫︤ ا︖︑
 -﹩ــ︀﹡﹥ ای ︑︀ر ﹝﹢︲ــ﹢ع ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣، ︻︡م ا﹡︴︊︀ق ﹎︣ه ﹨︀ی ﹡︪
﹝︢﹨︊﹩ ︋︀ ﹎︣ه ﹨︀ی ︎﹫︪﹠︀دی ︵︣ح ﹝︭﹢ب ا︨️ ﹋﹥ در ﹡︐﹫︖﹥ 

ــ︀ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹋﹥ ﹡﹆︴﹥   ﹩︊﹨︢﹞ – ﹩ــ︀ ارزش ︑︀ر ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی︋  ︪﹡
 ︡︡︗ ﹩﹚︮︀ر ا︐︠︀ ︻︴﹀﹩ در ﹝︧﹫︣ ︣﹋️ ︻︤اداران ﹨︧︐﹠︡ از︨ 
 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ روز ﹡﹆︩ آن ﹨︀ ﹋﹞︣﹡﹌ ︑︣︠  ︋︀﹁️ دور ﹝︀﹡︡ه و روز︋ 
 ︡︡︗ ان ﹎﹀️ دور از ا﹡︐︷︀ر ﹡﹫︧ــ️ ﹋﹥ ︨︀︠︐︀ر﹢︑ ﹩﹞ ️︀﹡ در
ــ﹢م ﹋﹙﹫︡ی ︑︺︀﹝﹏  ﹀﹞ ﹤︋ ﹩︗﹢︑ ﹜﹋ ︣ح در︵ ﹟︀دی ا﹠ــ ︪﹫︎
 ﹟︐﹁︣﹎ ︡︀د﹡ ︀ ︉︣︑ ︀ ــ﹛ آ﹫﹠﹩ ︑︀رــ﹩ آن و︋  ︀ ﹝︣ا︨  ︋️﹁︀︋
︀︬︠ ︑︀ر﹩- ﹝︢﹨︊﹩ ﹝︺﹠︀دار  ︗︀﹍︀ه ︑︺︡ادی از ﹋︀﹡﹢ن ﹨︀ی︫ 
 ️﹋︣ ا︗︊︀ری ﹩︀︖︋︀︗ ︣ا︨﹛، ﹝﹢︗︉ ︑︽﹫﹫︣ و﹞ ﹟ا ︀ در را︋︴﹥︋ 
︡ه  ︀︵︣ه و  آ﹫﹠﹩ آن︫   ︠︣ ــ﹫︣﹨︀ی︎  ــ︐﹥ ﹨︀ و ﹝︧ ︻︤اداران از را︨
 ️﹢﹨ ﹩︊﹨︢﹞ -﹩﹍﹠﹨︣﹁ ــ︀︠︐︀ر ︨ ﹤︋ ︣︢︎︀﹡ و ︲︣︋﹥ ای ︗︊︣ان

︋︩ و ﹝︺﹠︀ د﹨﹠︡ه آن وارد ﹋﹠︡.

١١۶
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



۶. ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی
︀︡اری و ﹝︀﹡︡﹎︀ری ﹁︱︀﹨︀ی  ــ︣ و ︎  ︫ ﹩︀︱﹁ ︣ی ︨︀ز﹝︀ن﹫﹎ ﹏﹊ ــ﹛ و ﹝﹠︀︨ــ﹉ آ﹫﹠﹩ و ﹝︢﹨︊﹩ از ︗﹞﹙﹥ ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹛ در︫  ﹝︣ا︨
︫︣ی ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡. ︋﹥ ︵﹢ر ︠︀ص ﹝︣ا︨﹛ ︻︤اداری ﹝︣م و ︮﹀︣ در را︋︴﹥ ︋︀ ︨︀︠︐︀ر ︫︣ ︨﹠︐﹩ ا︣ا﹡﹩ دارای ا﹨﹞﹫️ و︥ه ا︨️. 
ــ﹛ ﹝︢﹨︊﹩،  ︀ ﹝︣ا︨ ــ﹠︀د و ﹝︡ارک و ﹝︴︀﹜︺︀ت ﹝﹫︡ا﹡﹩ در را︋︴﹥︋  ︣ ا︨ــ︀س ﹝︴︀﹜︺︀ت ا︨ ــ︀︠️ ﹝︡وده ﹝︴︀﹜︺︀︑﹩︋   ︨﹏﹫﹚︑ و ﹟﹫﹫︊︑
﹥ ا﹟ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ در رو﹡︡  ــ﹛ را ﹝︪ــ︬ ﹡﹞﹢د. ︑﹢︗﹥︋  ︣ای ا﹟ ﹡﹢ع از ﹝︣ا︨ ــ﹫︣︋  ︧﹞ ﹉ ︀ب︐﹡ا ︣ ﹡︐︀︖﹩ در ﹇︀﹜︉ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ﹝﹢︔︣︋ 
ــ︊︀ت و روا︋︳ ︋﹫︣و﹡﹩ و  ︨︀﹠﹞ ️﹢﹆︑ ︀د و︖︫ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی ︻︣︮﹥ ای ︋︣ای ا ️︗ ︣یــ ــ︀﹝︀﹡︡﹨﹩ ﹁︱︀﹨︀ی ︫ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ︨
﹝﹊︀ن ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹎︣وه ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ︋︀ ︠﹢ا︨️ ﹨︀ و ︻﹑﹅ ﹝︐﹀︀وت ﹎︣د ﹨﹛ ︗﹞︹ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ ︑︀ ﹨﹠︖︀ر﹨︀ و ارزش ﹨︀ی ︠﹢د را در آن 

︋﹥ ﹡﹞︀︩ ﹎︢ار﹡︡، ا﹨﹞﹫️ دارد.
 ︕︀︐﹡ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋ د︨︐﹥ ﹨︀ ا︨️ و ️﹋︣ ﹝︣ا︨﹛ ︑︖﹞︹ و ︩︋ ︋︣ا︨︀س ﹝︴︀﹜︺︀ت ا﹡︖︀م ︫︡ه، ︨︀︠︐︀ر ﹝︣ا︨﹛ ︻︤اداری ︫︀﹝﹏ دو
︑﹙﹫﹏ ﹨﹞︊︧︐﹍﹩ ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ﹡︐︀︖﹩ در ار︑︊︀ط ︋︀ ︻﹢ا﹝﹏ درو﹡﹩ و ︋﹫︣و﹡﹩ ا︔︣ ﹎︢ار ︋︣ ︋︩ ﹨︀ی دو﹎︀﹡﹥ ﹝︣ا︨﹛ ︻︤اداری د︨️ 
 ﹤ ︀ ︵︣ح ﹝︭﹢ب ﹝︡وده، ﹜︤وم ︑﹢︗﹥︋  ︨︣︀زی ﹝︀﹝﹡ ﹩﹞ ︬︪︡. ﹇﹫︀س ا﹟ ﹝﹢ارد︋   ︫︀ ︀﹁️ ﹋﹥ ﹡﹊︀ت ︀︤ ا﹨﹞﹫︐﹩ را ﹝︣︑︊︳︋ 

 .︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ︬︪﹞ ︣ی را︫ ﹤︺︨﹢︑ ︣ح︵ ﹤﹫︑ را در ﹩︊﹨︢﹞ - ﹩﹠﹫︀دار ︋︀﹁️ ︋︀ ﹝︣ا︨﹛ آ﹠︺﹞ ﹏﹞︀︺︑
﹡﹊︀ت ︀︤ ا﹨﹞﹫️ در را︋︴﹥ ︋︀ ︻﹢ا﹝﹏ ﹁︱︑ ﹩︀﹙﹫﹏ ︫︡ه و ︋︩ ︑︖﹞︹ ﹝︣ا︨﹛ ︻︤اداری ︻︊︀ر︑﹠︡ از :

ــــ︀︗︡،  ــ﹫﹠﹫﹥ ﹨︀، ﹝︧ ︧ ،︀︀﹊︑ ،(ع) ﹟﹫﹞﹢︭︺﹞ ︣م ﹤﹚﹝︗ از ﹩︐﹢﹨ ︀ط ﹋︀﹡﹢﹡﹩ و﹆﹡ ︣ــ ــ︀︠︐︀ر︫  ١. در︨ 
ا﹝︀﹝︤اده ﹨︀، ︋︀زار و ... ﹝﹏ ︑︖﹞︹ ︻︤داران و ︋︣﹎︤اری ﹝︣ا︨﹛ ︑︖﹞︹ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡.

︣ای ︑︖﹞︹ ︻︤ادارن در ﹡﹆︴﹥ ای از ﹝︧﹫︣ ﹨︧︐﹠︡.  ︋︀︱﹁ ﹉ ︀ب︐﹡و ﹝︢﹨︊﹩ از ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹢︔︣ در ا ﹩︀ر︑ ️﹢﹨ و ︬︠︀ ٢. ﹁︣م ﹋︀﹜︊︡ی︫ 
: ️﹁︀ ️︨د ︣ز ︕︀︐﹡ ﹤︋ د︨︐﹥ ﹨︀ی ︻︤ادارای ﹡﹫︤ ﹝﹩ ︑﹢ان ️﹋︣ ︀︋ ﹤︴︋در را

ــ﹫︣﹨︀﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ در  ︧﹞ ︣  ︋﹅︊︴﹠﹞ ︿﹚︐﹞ ــ︀ل ﹨︀ی ︀︡ار در ︵﹢ل︨   ︎ ً︀ ︊︣﹆︑ رت﹢  ︮﹤ ــ︐﹥ ﹨︀ی ︻︤اداری︋  ــ﹫︣ ︣﹋️ د︨ ︧﹞ .١
ا︨︐﹢ا﹡︊﹠︡ی و ︨︀︠️ ا︮﹙﹩ ︋︀﹁️ ︗︀ی دار﹡︡ و ︑﹢︨︺﹥ و ﹎︧︐︣ش ︫︣ در ︵﹢ل ز﹝︀ن در ا︵︣اف آن وا﹇︹ ︫︡ه ا︨️، از ا﹟ رو 

.︫︡︀︋ ﹟﹋ ︀ی﹨ ️ ︑︖﹫︤ آن ﹨︀ ︋︀ د︨︐︀ورد ﹨︀ی ز﹡︡﹎﹩ ︗︡︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹢﹎ ︨︀︎﹩ ︋﹥ ا﹫︀ء ﹫︮ و ا︮﹢﹜﹩ ︋︀﹁
 ﹤ ﹥ ︻︣ض ﹝︧﹫︣︋  ︡ون ︑﹢︗﹥︋  ︡﹇ ︣﹛ را ﹡︪︀ن داده و در ︵﹩ ز﹝︀ن︋  ﹫︀ده در ﹡︷︀م︫   ︎️﹋︣ ︣﹫ــ ︧﹞ ﹟︣︑ ﹜﹞ ــ﹫︣ ︻︤اداری ︧﹞ .٢

﹝﹠︷﹢ر ا﹡︊︀︫️ ︠︀︵︣ا︑︩، ︑︀ ︡ ا﹝﹊︀ن ﹀︶ ︫︡ه ا︨️.
﹥ ﹝﹊︀ن، و︡ت   ︋﹅﹚︺︑ ︦  ︡ ﹠﹡︀ ︀ ﹋﹥ ︻﹢ا﹝﹙﹩ ﹝ ﹨ ︣   ︫︩   ︋️﹢﹨ و ﹜﹞ ︀ی﹨︀︱﹁ ︀ ︤اداری در ار︑︊︀ط︋  ٣. ﹝︧﹫︣ ︣﹋️ د︨︐﹥ ﹨︀ی ︻
︡ ﹝﹩ ︑﹢ان  ︪﹞ ﹜︡﹇ ️ ﹁︀ ︀ در︋  ﹨︀︱﹁ ﹟آ﹝︡ه ا﹡︡. از ︗﹞﹙﹥ ا ︡︡ ︡ه︎  ﹆︀ و ا﹫︀ی آن ﹨︀︫   ︋︉︊ ︣ات ︗﹞︺﹩︨  ︵︀ ︡اوم︠  ا︗︐﹞︀︻﹩، ﹨﹢️ و ︑
︀ره ﹋︣د. ︀ه و ... ︫ا ︡ و ﹞︀م︫  ︖︧﹞ ،︀﹫﹀︖﹡ و ︀ ﹫﹡︀ ︣ا︔﹩ ﹁︣و︫ ﹠︖﹥، ︧﹫﹠﹫﹥ ﹨︀ی ︑︀ر﹩ و ﹝﹫  ︎﹤﹢﹋ ︣ت ر︲︀(ع) در︱ ﹤︖﹠  ︎﹏﹞ ﹤︋
️ در ︑﹫﹥ ی ︵︣ح ﹨︀ی  ︡ه در ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝﹢ردی، ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀ ︣ر︨﹩ ﹡︷︣︀ت و ︑﹙﹫﹏ ﹨︀ی ا﹡︖︀م︫  ﹥ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ا︑ ﹟﹆﹫﹅ در︋   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︋

﹥ ﹝﹢ارد ذ﹏ ︑﹢︗﹥ ﹋︣د:  ︋︡︀ ﹛ آ﹫﹠﹩ و ﹝︢﹨︊﹩︋  ︨︣ا ﹞ ﹏﹞︀︺︑ ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︣ی︋   ︫﹤︺︨﹢︑
ــ︀﹜﹫︀ن ﹝︐﹞︀دی ﹝﹩ ︀︋︡ ﹡﹊︐﹥ ای ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥ در رو﹡︡ ︑﹫﹥ ︵︣ح ﹨︀ی  ــ︐﹥ ﹨︀ی ︻︤اداری در ︵﹢ل ︨ ــ﹫︣ ︣﹋️ د︨ ١. ︀︎︡اری ﹝︧
 ️︗ در ︡︀︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹏﹆﹡ و ﹏﹝ ︀ی﹨ ﹤﹡︀︀︎ ︡اثد، ا﹢︗﹢﹞ ︹︲و ︣︋︀︺﹞ ︰︣︺︑ ،︡︡︗ ︀دی﹠ــ ــ︣ی ︋︀︫︡، ﹝︧﹫︣﹨︀ی ︎﹫︪ ︫
﹀︶ ︎﹫﹢︨︐﹍﹩ ا﹟ ﹝︧﹫︣﹨︀ ︋︀︫︡ و ︐﹩ ﹝︧﹫︣﹨︀ی ﹎︧︧︐﹥ را ﹝︐︭﹏ ︋﹥ ﹨﹛ ﹡﹞﹢ده و در ﹡ ️︀﹉ ︫︊﹊﹥ ﹝﹠︧︖﹛ از ﹝︧﹫︣﹨︀ی 

︑︣دد د︨︐﹥ ﹨︀ی ︻︤اداری ︫﹊﹏ ﹎﹫︣د. ا﹟ ︫︊﹊﹥ ﹝﹠︧︖﹛ در وا﹇︹ ﹉ ︗︤ ا︮﹙﹩ ا︨︐﹢ا﹡︊﹠︡ی ﹝︡وده ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

١١٧
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



٢. ﹝﹢﹇︺﹫️ ︻﹠︀︮︣ ︫︀︬︠ ﹋︀﹜︊︡ی، ﹁︣﹨﹠﹍﹩-﹝︢﹨︊﹩ و ︑︀ر﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻︀﹝﹙﹩ ︗️ د﹨﹠︡ه و ︑︀︔﹫︣﹎︢ار ︋︣ ﹝︧﹫︣ ︣﹋️ د︨︐﹥ 
︭﹫️ و  ــ︡ ﹋﹥︫  ︫︀ ﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای︋   ︋︡︀  ︋﹜︡﹇ ️﹁︀ ــ︀︬︠ ︗︡︡ در︋  ــ︀﹡﹥ ﹨︀ و ︻﹠︀︫︮︣  ﹨︀ی ︻︤اداری ︀︤ ا﹨﹞﹫️ ا︨ــ️. ا︖︀د ﹡︪

.︡﹠﹋ ️﹢﹆︑ را ︫︠︡﹥ دار ﹡﹊︣ده و در ︨︀︠︐︀ر ﹝﹢︗﹢د ︗︀ی ﹎﹫︣د و آن را ﹩﹝︡﹇ ︣︮︀﹠︻ ️﹫﹝﹨ا
ــ︐﹥ ﹨︀ی ︻︤اداری ﹝﹀︭﹙﹩ ︋︣ای ︋︣﹎︤اری ﹝︣ا︨﹛  ــ﹫︣ ︣﹋️ د︨ ــ︀︬︠ و ﹁︱︀﹨︀ی ︋︀ز ﹝﹢︗﹢د در ﹝︧ ٣. ﹢زه ︎﹫︣ا﹝﹢﹡﹩ ︻﹠︀︮︣ ︫
و︥ه آ﹫﹠﹩ و ﹝︢﹨︊﹩ ﹨﹞︙﹢ن ﹡﹏ ﹎︣دا﹡﹩، ﹝︪︺﹏ ﹎︣دا﹡﹩، ز﹡︖﹫︣ز﹡﹩ و ... ا︨️. ا︖︀د ﹎︪﹢د﹎﹩ ﹨︀ی ︗︡︡ و ︀ ا︖︀د ︋﹠︀ در 

﹁︱︀﹨︀ی ︋︀ز ﹝﹢︗﹢د ︀︋︡ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹟ ﹡﹢ع از ر﹁︐︀ر﹨︀ ︫﹊﹏ ︋﹍﹫︣د ︑︀ ︋﹥ ︨︀︠︐︀ر ﹝︣ا︨﹛ ﹜︴﹞﹥ ﹡︤﹡︡. 
﹫︀ده، ا﹝﹠﹫️ آن و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ر︻︀️ ︑﹠︀︨︊︀ت و ﹝﹆﹫︀س ا﹡︧︀﹡﹩   ︎️﹋︣ ︣ ﹫︀ده در ﹝︣ا︨﹛ ︻︤اداری ︑﹢︗﹥ و ︑︀﹋﹫︡︋   ︎️ر﹢﹞ ︣ا︨︀س  ︋.۴
.︡﹠︫︀ ︣ای ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی آ﹫﹠﹩ و ﹝︢﹨︊﹩ ﹝﹩︋   ︋︀︱﹁ ﹉ دن﹢  ︋︉︨︀﹠︐﹞ ︣ ︣ی از ︻﹢ا﹝﹏ ︑︀︔﹫︣ ﹎︢ار︋  در ﹝︧﹫︣﹨︀ و ﹁︱︀﹨︀ی︫ 

︀ز﹝︀ن ﹋︀﹜︊︡ی-   ︨﹩در ︵︣ا ︣﹀ ــ﹢﹎﹢اری ﹝︣م و︮  ︀ور﹨︀ی ﹡﹀︐﹥ در︨  ﹢︥ه ارزش ﹨︀ و︋   ︋﹩﹠﹫ــ﹛ و ﹝﹠︀︨ــ﹉ آ ﹥ ﹝︣ا︨ ︻︡م ︑﹢︗﹥︋ 
﹁︱﹞ ﹩︀﹫︳ ﹨︀ی ﹝︢﹨︊﹩ ︋﹥ ﹝︺﹠﹩ ︻︡م ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︨︣﹝︀﹥ ﹨︀ی ﹨﹢︐﹩ و ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ی ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩- ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹝︣دم ︗︀﹝︺﹥ ︋﹢ده 

و ﹁︱︀﹨︀ی ︋﹩ ﹨﹢️، ﹡︀﹝︐﹠︀︨︉ و ︠︀﹜﹩ از ︠︀︵︣ه و ︱﹢ر ﹝︣دم ﹡︐﹫︖﹥ ا﹠﹍﹢﹡﹥ ︵︣ح ﹨︀ ا︨️.

١١٨
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



١. ا﹟ ﹝︴︀﹜︉ ﹡︐︀︕ ︋︣ر︨﹩ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝﹢ردی ٢٠ در︮︡ی از ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹋︀ر︋︣ی ﹨︀ی ﹝︢﹨︊﹩ ︋︀﹁️ ﹇ ︣﹫︧﹞ ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹜︡︣﹋️ د︨︐﹥ ﹨︀ی 
︻︤اداری را در ﹎︫︢︐﹥ و ︀ل ︑﹀︧﹫︣ و ﹝︪︬ ﹋︣ده ا﹡︡.

.︫︡︀ ️ ﹝﹠︊︹ ا﹟ آ﹝︀ر ﹝﹩︋  ︡ه ︨ا  ︫︡ ︀ل ١٣٨۵ ︑﹢﹜﹫ ︀﹡﹩ (GIS) ﹋﹥ در︨  ︀﹍︀ه داده ﹨︀ی ﹝﹊ ﹢رت︎   ︮﹤  ︋︡ ︪﹞ ︣  ︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀ت︫   ︋.٢
﹢ات  ﹥ روش︨   ︋︳﹫﹞ ︩︖﹠ ︣ ا︨︀س ﹝︡ل ﹨︀ی︨  ــ﹢ا﹐ت آن︋   ︨﹤  ︋︨︀ ︣ا︨ــ︀س ﹨︡ف ﹝﹆︀﹜﹥ و در را︨︐︀ی︎   ︋﹩︊﹫﹋︣︑ ︳﹫﹞ ︩︖﹠ــ ٣. ﹝︡ل︨ 
 ️﹫﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣وژه ارز ︀ر︗﹩ ﹋﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ ارز︀︋﹩ ﹁︱︀ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹋︣ده ا﹡︡(Gehl ٢٠٠٧) ﹨﹞︙﹢ن︎  ︑﹢︨︳ ﹋︣﹝﹢﹡︀، ﹫︦ و ﹝︀︑﹫﹟ و ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی دا︠﹙﹩ و︠ 
﹥ ا﹨︡اف ا︨︐︣ا︑︥﹉ ا︗︐﹞︀︻﹩  ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ﹝﹫︴﹩ در ︗️ د︨︐﹫︀︋﹩︋  ︣وژه ارز︀︋﹩ ا﹨︡اف︋  ︣ای ﹝︪︀ر﹋️ و ا﹡︖︀م ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀،︎  ︀ر︗﹩︋   ︠︳﹫﹞
︀﹝﹏ : د︨︐︨︣﹩ و  ︣ا︨︀س ︻﹢ا﹝﹏ درو﹡﹩ ﹋﹞﹩︫  ﹢︨﹫﹙﹥ ا﹟ ﹝︡ل ﹝﹫︳ ﹝﹢رد ﹝︴︀﹜︺﹥︋  ︡ه ا︨️.︋   ︫﹟︡و︑ ،North Warwickshire ﹤﹆︴﹠﹞ رای﹢ در︫ 
︀﹝﹏ ﹝︺﹠﹢﹨-﹩︀︐﹩ و  ﹫︣و﹡﹩ ﹋﹫﹀﹩︫  ︫︊﹊﹥ ﹝︺︀︋︣، ﹁︣م ﹋︀﹜︊︡ی، ︻﹢ا﹝﹏ درو﹡﹩ ﹋﹫﹆﹩ ﹨﹞︙﹢ن: ﹁︺︀﹜﹫️، ︻﹞﹙﹊︣د، ا﹝﹠﹫️، ﹨﹢️ و ﹝︺﹠︀،  و ︻﹢ا﹝﹏︋ 

︡ه ا︨️.  ︫﹩︋︀د︨︐﹥ ︻︤اداری ارز ️﹋︣ ︀ ﹫︣و﹡﹩ ﹋﹞﹩ ﹋︀﹜︊︡ی در را︋︴﹥︋  ︻﹞﹙﹊︣د و ︻︀﹝﹏︋ 
ــ﹫﹠﹥ ی ︑︀ر﹩ و  ︪﹫ ︀︡ ︻﹠﹢ان ﹋︣د، ﹝︺︀︋︣ی ﹋﹥ دارای︎  ــ︐﹥ ﹨︀ی ︻︤داری︋  ــ﹫︣ و ﹝﹫︤ان ︑︣دد د︨ ۴. در ︑﹢︲﹫ را︋︴﹥ ی  ﹝︺﹊﹢س ︻︣ض ﹝︧
︻﹠︀︮︣ ﹝︢﹨︊﹩ ﹨︧︐﹠︡ ︋﹫︪︐︣ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ د︨︐﹥ ﹨︀ی ︻︤اداری ︋﹢د﹡︡. ا﹟ ﹝︺︀︋︣ ︋﹥ وا︨︴﹥ ی ﹇︡﹝️ ︫︀ن دارای ︻︣ض ﹋﹞︐︣ی ﹨︧︐﹠︡. ﹜︢ا 

در ︑﹙﹫﹏ ﹨︀ی آ﹝︀ری ︲︣︉ ﹨﹞︊︧︐﹍﹩ ﹝﹠﹀﹩ ︫︡ه ا︨️. 
︀ ﹋︀ر︋︣ی  ــ﹫︣﹨︀ی︋  ــ︡ه از ﹝︧ ︣ا︨ــ︀س ا︵﹑︻︀ت ︗﹞︹ آوری︫  ︣ر︨ــ﹩ ﹡︊﹢ده و﹜﹩︋   ︋﹏︋︀﹇ ﹏﹫﹚︑ ع﹢﹡ ﹟︀ر، در ا﹫︺﹞ ﹟دن ا﹢  ︋﹩﹀﹫﹋ ﹏﹫﹛︡  ︋.۵

﹝︐﹙︳ ︑︖︀ری/ ا﹇︀﹝︐﹩/ ﹝︧﹊﹢﹡﹩، ︑︺︡اد د︨︐﹥ ﹨︀ی ︻︤اداری ︋﹫︪︐︣ی ︻︊﹢ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.

:️︫﹢﹡ ﹩︎

ــ﹞︀ره ٣٢,   ︫،︀︊ــ﹠︐﹩», ﹝︖﹙﹥ ﹨﹠︣﹨︀ی ز  ︨︣ــ ﹠︡ی︫  ﹫﹊︣ه︋   ︎︣ ــ︐︀ن ١٣٨۶) «︋︀ز︫﹠︀︨ــ﹩ ا︔︣ آ﹫﹟ ﹨︀ی ︗﹞︺﹩︋  ــ︣ام (ز﹝︧  ــ﹟ زاده,︋  ١. ا﹝﹫
︮﹀︀ت۵-١٣.

٢. ا﹝﹫﹟ زاده، ︋﹠︀ز (١٣٧٩) «︧﹫﹠﹫﹥ ﹨︀ و ︑﹊︀︀ ︋﹫︀﹡﹩ از ﹨﹢︫ ️︣﹨︀ی ا︣ا﹡﹩»، ﹝︖﹙﹥ ﹨﹠︣﹨︀ی ز︊︀، ︫﹞︀ره ﹀︮ ،۶︀ت ۶۶-۵۵.
﹠︀︨﹩ ﹁︣﹨﹠﹍﹩، ︀پ اول، ا﹡︐︪︀رات ︻﹙﹞﹩. ﹑گ،﹇︣د(١٣٧۵ )ا﹡︧︀ن︫  ﹫︐︦،دا﹡﹫﹏ و︎   ︋.٣

ــ﹍︀ه ︑︣ان،دا﹡︪﹊︡ه  ــ︀﹜﹥ د﹋︐︣ی،دا﹡︪ ــ︣ی, ﹫︀ت ﹝︡﹡﹩ –﹡﹫︣و﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ و﹁︣﹨﹠﹍﹩, ر︨ ۴. ︎︀ر︨ــ﹩, ﹞﹫︡ر︲︀ (﹝︣ ١٣٧٩) ﹁︱︀ی ︫
︨︣︀زی. ﹨﹠︣﹨︀ی ز︊︀،﹎︣وه︫ 

﹀︀ت۴١-۴٩. ﹞︀ره ١١,︮   ︫،︀︊︣ی», ﹝︖﹙﹥ ﹨﹠︣﹨︀ی ز ــــــــــــــــ (ز﹝︧︐︀ن١٣٨١) «﹝︐﹢ای ﹁︱︀﹨︀ی︫  ۵.ـ 
﹫︡ی، ︀پ دوم، ︑︣ان. ︣ی، ا﹡︐︪︀رات︫  ︀﹋︤اد، ︗︊﹡︀︩(١٣٨۶) ﹝︊︀﹡﹩ ﹡︷︣ی و ﹁︣آ﹠︡ ︵︣ا﹩ ﹁︱︀ی︫   ︎.۶

٧. ︎︀﹋︤اد، ︗︊﹡︀︩ (١٣٨٨) ︨﹫︣ ا﹡︪︡﹥ ﹨︀ در ︫︨︣︀زی (٣)، از ﹁︱︀ ︑︀ ﹝﹊︀ن، ا﹡︐︪︀رات ︫﹫︡ی، ︑︣ان.
﹫︀م، ︑︣ان. ︣﹨︀،ا﹡︐︪︀رات︎   ︫﹜︡﹇ ️﹁︀ ︧︀زی و ﹡﹢︨︀زی︋  ﹢ر ︺﹀︣، ﹝﹞︡ر︲︀ (١٣٨٨) ﹝︊︀﹡﹩︋   ︎.٨

 ,︀︊ــ﹠︐﹩», ﹝︖﹙﹥ ﹨﹠︣﹨︀ی ز ــ︣﹨︀ی ︨ ــ︀︠︐︀ر ﹋︀﹜︊︡ی ︫ ٩. ︊﹫︉, ﹁︣ح (︀︎﹫١٣٨٨︤) «رو﹊︣دی ︑﹙﹫﹙﹩ ︋﹥ ︑︺︀﹝﹏ ︋﹫﹟ آ﹫﹟ ﹨︀ی ︗﹞︺﹩ و ︨
﹀︀ت١٧٧-١٢٧. ︫﹞︀ره٣٩,︮ 

︀︋ـ︹: ﹝﹠ــــ
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︣﹨︀ی ا︣ان، ﹡︪︣ ﹡﹫﹊︀. ﹫︣آ︋︀دی، ﹝︧︺﹢د (١٣٧۶)︫   ︠.١٠
﹞︀ره٢٣،   ︫،︀︊︀ی ز﹨︣﹠﹨ ﹤﹚︖﹞ ،«﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣ی؛︋︀ز﹡﹍︣ی و ارز ﹫﹀︀﹩، ﹝︧︀، (︀︎﹫١٣٨۴︤) «﹁︱︀﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩︫  ١١. ر﹁﹫︺﹫︀ن، ﹝︖︐︊﹩،︨ 

.۴٣-٢۵﹤﹀︮
﹞︀ره ٣۵.  ︫,︀︊︣ان"، ﹨﹠︣﹨︀ی ز︑ ︤ی دا﹡︪﹍︀ه﹋︣﹞ ︦︣د  ︎﹤︻﹢﹝︖﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز" (١٣٨٧ ︤﹫︀︎) .﹜︣﹞ ،ا﹡︧︀ری﹢﹛١٢. ︾︣وی ا

١٣. ﹎︣وه ﹝︣︡﹞ ﹟﹫︨︡﹠️ ︵︣ح ا︨﹢ه (دی ﹝︀ه ١٣٨۵) ﹎︤ارش ︑︖︤﹥ و ︑﹙﹫﹏ و ︑︡و﹟ ︋︣﹡︀﹝﹥ ی ﹝︡ا︠﹙﹥.
ــ﹫︡ ︧ــ﹫﹟  ︀ص)، ︑︣︗﹞﹥ د﹋︐︨︣  ﹠︖︀ه ﹝﹢رد︠  ﹫︩ از︎   ︋︀ ــ﹩، رو﹥ ﹨︀ و ︵︣ح ﹨︀ ﹨﹞︣اه︋  ︨︀﹠ ــ︣ی (﹎﹢﹡﹥︫   ︫﹩١۴. ﹜﹠﹌، ︗︀ن(١٣٨٧) ︵︣ا

،﹩﹠︣︋︀پ دوم، ا﹡︐︪︀رات دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان.
١۵. ﹝﹉ ﹜﹢﹜﹫﹟، ش. (︋︀ر١٣٨٣) د﹟،﹝︣ا︨﹛ ﹝︢﹨︊﹩ و ﹁︣﹨﹠﹌،︑︣︗﹞﹥: ا﹁︧︀﹡﹥ ﹡︖︀ر︀ن، ﹡︪︣ ر︨︩،ا﹨﹢از.

﹀︀ت ١۶-١٩. ﹞︀ره۶٣،︮  ︣ی»، ﹝︖﹙﹥ آ︋︀دی،︫  ١۶. ﹝﹫︓︀﹇﹫︀ن، ︾﹑﹝︣︲︀ (︑︀︋︧︐︀ن ١٣٨٨) «︑︀﹝﹙﹩ در ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹁︱︀ی︫ 
١٧. ﹡﹆﹩ زاده, ﹝﹞︡ (︑︀︋︧︐︀ن١٣٨١) «︑︀︔﹫︣﹝︺﹞︀ری و ︫︣ ︋︣ ارزش ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩», ﹝︖﹙﹥ ﹨﹠︣﹨︀ی ز︊︀, ︫﹞︀ره ١١, ︮﹀︀ت ٧۶-۶٢.

١٨. ﹡﹆﹩ زاده، ﹝﹞︡ و ا﹝﹫﹟ زاده، ︋︣ام (︑︀︋︧︐︀ن ١٣٨٢) «﹝︣ا︨﹛ ﹝︣م و ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی ︨︀ز﹝︀ن ﹁︱︀﹩ رو︨︐︀﹨︀ی ︋︣زرود»، ﹝︖﹙﹥ ﹝︧﹊﹟ 
و ا﹡﹆﹑ب، ︫﹞︀ره ١٠٢، ︮﹀︀ت ١٢-٢٩.
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