
 هعرفی ٍ ضٌبختِ عصجبًی ایراى خوعیت از تَخْی قبثل درصذ ایٌکِ ثِ تَخِ ثب(: 42)ضوبرُ گرٍّی هجبحثِ ًتبیح

 خْت راّکبرّبیی چِ ضوب ًظر ثِ ٍ چیست اختوبعی خطن از سطح ایي کٌترل در اختوبعی اىهذدکبر ًقص اًذ، ضذُ

 ؟داردٍخَد اختوبعی خطًَت از هیساى ایي کبّص

 یکسبًی ضرایط در هختلف افراد در کِ فطری ّبییُ پذیذّستٌذ، اختوبعی ٍ ّذفوٌذ زیستی رٌّی ّبی پذیذُ ّب ّیدبى

 از یکی خطن. است خطن ّیدبى دارد، هؤثری ٍ هْن ًقص افراد ّوِ زًذگی در کِ ًْبییّیدب از یکیکٌٌذ. هی ثرٍز

 خصَهت ٍ تٌیذگی ثب هرتجط ٍاکٌطی خطن. دارد خبصی خبیگبُ ّیدبًی ّبیِ هؤلف در کِ است اًسبى طجیعی ّبی ّیدبى

 ّب عذالتی ثی یب تْذیذّب تحقیرّب، یجْب،آس خیبلی، یب ٍاقعی ّبی ًبکبهی از گًَبگًَی هَقعیتْبی در گرفتي قرار ثب کِ است

 از طیفی تَاًذ هی رفتبری ٍاکٌطْبی ّوچٌیي. ضَد هی هٌتقل ثیرًٍی ّذف یك ثِ هعوَل طَر ثِ خطن.ضَد هی ثراًگیختِ

 ثِ تَاًذ هی ثبضذ، هخرة ٍ کٌترل از خبرج خطن ٍقتی،ثرگیرد در را رفتبری یب کالهی خطًَت بت خطن هٌطأاز اختٌبة

 ةدّ چٌذدر کِ دّذ هی ًطبى اطالعبت ٍ آهبر ثررسی،ضَد هٌدر زًذگی ،کلی کیفیت ٍ ی فرد یيث رٍاثط کبر، در هطکالتی

،ثب اًذ دادُ ًطبى اًسبًی رٍاثط در را خطن هخرة آثبر زیبدی یتدرث ضَاّذ ٍ است یبفتِ افسایص بضگریپرخ ٍ خطن اخیر،

ژٍّص هَسسِ گبلَح کِ هٌدر ثِ هعرفی هردم ایراى بر ًتبیح پتَخِ ثِ عَارض هٌفی، خبًَادگی ٍ اختوبعی خطن ٍ اًتط

 اىهذدکبر ًقص " ضذ پرسیذُ اختوبعی هذدکبراى از سئَال ایي ضذ؛ 7102در سبل  ردم خْبىثعٌَاى عصجبًی تریي ه

 خطًَت از هیساى ایي کبّص خْت راّکبرّبیی چِ ضوب ًظر ثِ ٍ چیست اختوبعی خطن از سطح ایي کٌترل در اختوبعی

 هذدکبراى ازخبهعِ ًفری091 خوع در سَال ایي هدبزی فضبی در پرسص؛ ایي پبسخ ثِ رسیذى ثرای "ٍخَددارد؟ اختوبعی

 ٍ ادارات در ضبغل اختوبعی هذدکبراى تحصیلی، هختلف هقبطع داًطدَیبى رضتِ، ایي اسبتیذ ضبهل کِ ایراى اختوبعی

اختوبعی ثرٍز ثِ رکر است کِ هذدکبراى اختوبعی اثتذا ثِ علل الزم  ..ضذ هطرح ًظراى صبحت سبیر ٍ هختلف سبزهبًْبی

در پبیبى  خطن در خبهعِ پرداختٌذ ٍ سپس ثِ ٍظبیف هذدکبراى اختوبعی در هذیریت ٍ تعذیل ایي هسبلِ اختوبعی پرداختٌذ.

. گرفت قرار تحلیل ٍ تدسیِ هَرد(  7112) ٍالًذهي گریٌْبین کیفی هحتَای تحلیل رٍش از استفبدُ ثب گرٍّی هجبحثِ ًتبیح

 اصلی هفبّین  گرٍُ دٍ در تحلیل ٍ تدسیِ فرآیٌذ طی در کذّب ایي. گردیذ استخراج اٍلیِ کذّبی ّب پبسخ تحلیل ٍ تدسیِ ثب

 گرفتٌذ قرار ریل ضرح ثِ فرعی هفبّین ٍ

 



 خذٍل هفبّین ٍ زیر طجقبت استخراج ضذُ

  هفبّین فرعی               هفبّین اصلی

 

 علل اختوبعی ثرٍز خطن

  افراد ًیبز سطح ثب خبهعِ رفبّی اهکبًبت ًجَدى هتٌبست

  خبهعِ در ثسیبر طجقبتی ضکبف ٍ اقتصبدی هطکالت -

 در هخذر هَاد هصرف ثیکبری، فقر، هبًٌذ اختوبعی ّبی آسیت ٍخَد -

  خبهعِ

  خبهعِ در اختوبعی عذالت سطح ثَدى کورًگ-

 خبهعِ در اختوبعی ٍ سیبسی،اقتصبدی گفتوبى کبفی فضبی ًجَد-

  خبهعِ در اختوبعی سرهبیِ ثَدى کورًگ-

 کالى سطح در ّب هذیریت سَء ٍ ّب ،تجیعض اختوبعی ّبی ًبثراثری-

  خبهعِ

  خبهعِ سطح در آهَزضی ٍ فرٌّگی فقر-

  خبهعِ سیبسی ٍ اختوبعی اقتصبدی، ّبی سیتن عولکرد ضعف-

 خبًَارّب سرپرستبى ثر هضبعف فطبر ٍ افراد ضغلی اهٌیت عذم-

  اختوبعی ّبی ضجکِ از ًبایوي ٍ گستردُ استفبدُ-

  خبهعِ در اختوبعی رفبُ ثَدى کورًگ-

 ّب رسبًِ ضعیف عولکرد-

  خبهعِ خرد ٍ هیبًی ، کالى سطح در سَیِ یک ّبی ریسی ثرًبهِ-

 خبهعِ در ضبداثی ٍ اختوبعی ًطبط پبییي سطح -

  

 

 

ًقص هذدکبراى اختوبعی 

در هذیریت خطن 

 اختوبعی 

 هرخع گرٍُ از استفبدُ ثب خبهعِ افراد ثِ رسبًی آگبّی -

 ارائِ خذهبت تخصصی ثِ خبًَادُ ّب  -

 حسبس سبزی افراد خبهعِ ًسجت ثِ ایي هسئلِ اختوبعی -

 تذٍیي پرٍتکل ّبی آهَزضی در ایي راثطِ ثرای توبم افراد خبهعِ-

ٍ علل  ًسجت ثِ ایي هسبلِ اختوبعیهذیراى عبلی حسبس سبزی  -

 )تلٌگر اختوبعی(اختوبعی آى

ٍ  ،حل تضبد ٍ اختالفآهَزش هْبرت ّبی هبًٌذ تبة آٍری، حل هسئلِ-

 لف آهَزضی ثب استفبدُ از راّْبی هخت هذیریت خطن ثِ افراد خبهعِ 

 تالش در خْت تعذیل هطکالت افراد خبهعِ  -

تالش در خْت ارتقبء سرهبیِ اختوبعی، رفبُ اختوبعی ٍ عذالت  -

 اختوبعی در خبهعِ 

 یریت ٍ پیطگیری از آسیت ّبی اختوبعی در خبهعِتالش در خْت هذ -

 لِئتالش در خْت ثسیح هٌبثع هَخَد در خبهعِ ثرای هذیریت ایي هس-

 خبهعِ  ثِ افرادّبی هٌبست تخلیِ ّیدبى  تالش در خْت آهَزش ضیَُ-

 ایدبد فرٌّگ ثِ رسویت ضٌبختي ّوذیگر ٍ احترام ثِ حقَق ّوذیگر -

 تالش ثرای ایدبد هذارای اختوبعی در خبهعِ ثیي افراد -

 

 

 اختوبعی هذدکبری ارضذ کبرضٌبس خفتبى؛ پرٍاًِ: ارزیبثی ٍ تحلیل گردآٍری، 


