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 کارکنان  یبر سالمت سازمان رانیمد یدرک سازمانتاثیر  یبررس

 استان بوشهر یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م
 

 سیری  دهنه حبیبی زینب

 ایران بوشهر، اسالمی، آزاد دانشگاه بوشهر، واحد تربیتی، علوم کارشناس ارشد گروه

 

 چکیده

 یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیکارکنان اداره کل م یبر سالمت سازمان رانیمد یدرک سازمان ریتأث یبررس پژوهش این هدف

بوشهر  استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره کارکنان از نفر 171 پژوهش این آماری جامعه. است بوده استان بوشهر

 آماری نمونه عنوان به نفر 111 تصادفی ساده گیری نمونه روش از استفاده و با کوکران فرمول اساس بر آنها میان از که بود 1931در سال 

 گردآوری برای. است پیمایشی –توصیفی ها، داده آوری نحوه جمع نظر از و کاربردی هدف، لحاظ از تحقیق این نوع. شدند انتخاب پژوهش

 داده تحلیل و تجزیه در. گردید استفاده( 1331) لدمنیو ف یهو یسالمت سازمان و (5002) فرای یدرک سازمان پرسشنامه های از ها داده

 میراث کل اداره کارکنان یسالمت سازمان بر رانیمد یدرک سازمان که داد نشان ها یافته .شد استفاده رگرسیون تحلیل روش از ها

 سطح سازمان در رانیمد یدرک سازمان چقدر هر که معنا این به دارد، معناداری بوشهر تاثیر استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی،

 زیادی حد تا رانیمد یدرک سازمان ارتقای که داد نشان پژوهش کلی نتیجه شود. می بیشتر نیز کارکنان یسالمت سازمانسطح  ارتقاء یابد،

بنابراین پیشنهاد می  .نماید بوشهر کمک استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل ادارهکارکنان  یسالمت سازمان به تواند می

   د.نتعالی ببخشکارکنان را  یسالمت سازمان هر چه بیشترد که نراه هایی را جستجو کناین سازمان  شود مدیران

  .بوشهر استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره ی،سالمت سازمان ی،درک سازمان :کلیدی گان  واژه

 

 مقدمه

 یکار طیمح کیمطمئن باشند که  توانند یباشد، م رانیمد یها تیاگر بها دادن به کارمندان از اولوکه در تشریح ابعاد مساله باید گفت 

 ب،یترت نیدارند و به ا تیاهم تانینشان دهد که افراد برا تواند یم زیتشکر ساده ن کیبا  یمثبت، کارآمد و خالق خواهند داشت. حت

سازمان قدر آنها  کنند یکه احساس م یکرد. افراد دیخواه ادهیپ یبه راحت دیهست ورسازمان متص تیموفق یرا که برا یعملکرد و طرز فکر

عزت نفس مثبت هستند به طور بالقوه  یکه دارا یتر هستند. افراد نسبت به خودشان و نسبت به توان مشارکت در کارها مثبت داند، یرا م

 زین انیکارفرما انیبها دادن به کارمندان در م هدربار ییباورها نیچن(. 1930، پور میابراه) شوند یکارمندان شما محسوب م نیجزو بهتر

 شود؟ یم دهیکمرنگ د اریها بس از شرکت یاری. پس چرا بها دادن به کارمندان در بسستین جیگرچه عمل به آن چندان را کند یصدق م

اعتراف کرد که  دیاست و البته با توق قیض شود، یمساله ذکر م نیا یکه اغلب برا یلیاز دال یکی شود؟ یچرا کمتر به کارمندان بها داده م

 بشناسند و مورد توجه قرار دهند شتریکارمندان را ب ییکارآ خواهند یهم م انیبه زمان دارد. البته کارفرما ازیاز کارمندان واقعا ن یقدردان

 نی. با چنشود یم یتیحسادت و نارضا گر،یاز جانب کارمندان د تیکار آنها باعث بروز شکا نیموارد ا نیاما اغلب در ا(. 1931، الوانی)

موارد، بها دادن به کارمندان  از یاریببخشند! در بس شیکار را به لقا نیا یعطا زین انیکه کارفرما ستیچندان دور از ذهن ن ،ییها تجربه

 یوقت خاطر، نیچگونه به طور موثر به کارمندان بها بدهند، به هم دانند ی. افراد نمباشد یم تیاهم یعامل دارا نیاز چند یبیخاطر ترک به



 

 5 

است  یمهارت ،یدرک سازمانو  یقدردان افتیابراز و در (.1930 ن،ی)عابد شوند یرو م روبه یندیناخوشا اتیبا تجرب زنند یکار م نیدست به ا

به او  دهد، یانجام م یکار ارزشمند یهست. هر گاه کارمند یقدردان یبرا یا بهانه شهی. همرندیبه کار گ شتریب دیو کارمندان با رانیکه مد

کار را  نیو شخصا ا دیکن انیخود را ب یقدردان اقیو با اشت اتی. همواره صادقانه، با جزئدیکارش ارزش قائل هست یکه چقدر برا دییبگو

. اگر امکانش را دیا دهیکار مورد نظر را پسند زانیکه چه م  نیو ا دیکن یم یقدردان یلیو به چه دل یکه از چه کار دی. اشاره کندیانجام ده

 یبه بهبود کل دیکار مورد نظر باشد، بلکه با امهاد تیتنها به ن دیشما نبا قی. هدف تشودیریروش رو در رو را به کار گ لیمیا یبه جا د،یدار

شود.  نیتمر دیاست که با یمهارت ی. قددرانکند یرا کم م یچراکه ارزش قدردان د،یزیبپره یتصنع ی. از قدردانانجامدیب زیفرد ن یور بهره

 امیپ شیکه از پ دیاز هر کارمند بخواه امه،برن نی. در ادیده بیتان ترت کارمندان یاز همکاران برا یمخصوص قدردان یا برنامه دیتوان یم

 شیافزا گرانید قیتشو رفتنیپذ یانها را برا زهیو انگ انجامد یبه دل گرم شدن کارمندان م ییها نیتمر نیخود را آماده کند. چن یقدردان

 (.1931 ،ی)قنبر دهد یم

گیرد. از این  ، ادراک و یادگیری مورد تجزیه و تحلیل قرار میرفتار کارکنان سازمان در بعد فردی متاثر از عوامل چهارگانه نگرش، شخصیت

های  ای به داشتن سازمان رسد. توسعه و رشد هر جامعه رو آگهی از نگرش کارکنان، در زمینه کار و سازمان، برای مدیران ضروری به نظر می

هایی است که به عنوان خرده  ها و ارگان دارای سازمانای اگر به عنوان یک سیستم کلی نگریسته شود در درون خود   سالم است هر جامعه

ها در جهت تحقق اهداف  ها و همگام با آن سیستم وظایفی بر عهده دارند که باید توانایی این را داشته باشند که در کنار دیگر سیستم

های الزم و کافی یک سازمان سالم  تر گام بردارد. شرط همگام بودن و هماهنگ عمل کردن سازمان این است که از ویژگیگسیستم بزر

توانند به وظایف خود عمل کنند بلکه  های یک سازمان سالم برخوردار نباشند نه تنها نمی ها از ویژگی برخوردار باشد. چنانچه خرده سیستم

ی کارکنان بدانند  مههای دیگر جامعه اثر منفی خواهند گذاشت. سازمان زمانی از سالمت برخوردار است که ه در انجام وظایف سیستم

( زمانی سازمان سالم است که کارکنان احساس کنند کاری سودمند انجام 5015)1دیویس (.1939، رزادیشاهداف سازمان چیست )

آورد، دوست  یابند. آنان بیشتر کاری شوق انگیز را که خشنودی درونی فراهم می دهند و به احساس رشد و پرورش شخصی دست می می

خواهند که به  کنند. کارکنان می ذیرند. بسیاری از کارکنان مسئولیت و فرصت پیشرفت و کامیابی شغلی را جست و جو میپ دارند و می

              خواهند که ها گوش داده شود و با آنان چنان رفتار شود که گویی هر یک دارای ارزش وجودی فردی هستند. آنان می سخنان آن

های آنان دلسوزی می کند. سازمانی سالم است که آفریننده باشد و برای این ویژگی  اطمینان یابند سازمان به راستی برای نیازها و دشواری

( آزمایش و 9های تازه را گرامی بدارد  ( اندیشه5( دگرگونی را بپذیرد 1هایی برخوردار باشدکه عبارتند از:  یعنی آفرینندگی باید از ویژگی

( از کوشش مردمان قدردانی کند. از طرف دیگر، سازمانی که دارای جوی سالم است، سازمانی است که: 1شکست را جزیی از کامیابی بداند 

( دارای قابلیت انعطاف و خالقیت برای ایجاد تغییرات الزم بر حسب اطالعات به دست آمده 5ی اطالعات قابل اعتماد باشد.  ( در مبادله1

( حمایت داخلی، وجود داشته باشد و مبرا از ترس و تهدید باشد؛ زیرا که 1بت به اهداف سازمان یگانگی و تعهد داشته باشد. ( نس9باشد. 

دهد و به جای عالقه به کل نظام حفاظت از خود را تحریک    رساند، قابلیت انعطاف را کاهش تهدید، به ارتباط خوب و سالم آسیب می

 (.1913کند )ناظم،  می

نتایج  نشان داد که . یافته هاپرداخت رابطه معنویت در کار و سالمت سازمانی با کارآفرینی سازمانیبررسی به  ی( در پژوهش1931) یراز

عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی به ترتیب توسط معنویت در کار، توسعه و کارآیی، مشارکت در  0771حاصل از رگرسیون نشان داد که 

می تواند در بهبود         این سه زمینه دارای رابطه متقابل هستند، بنابراین توجه به این زمینه ها  .وری تبیین می شودتصمیم گیری و نوآ

 مدارس در یسازمان سالمت و رانیمد یرهبر سبک نیب رابطه یبررس به یپژوهش در( 1931) یرابر یشهاب. باشد کارآفرینی سازمانی موثر

 و یهو یسازمان سالمت ابعاد با را یمعنادار و مثبت رابطه کرتیل یرهبر مدل ابعاد یتمام داد نشان جینتا. پرداخت رجانیس شهر متوسطه

                                                 
1  - Davis 
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و اعتماد  یکار بر سالمت سازمان طیدر مح تیابعاد معنو نیب ی رابطه یبه بررس ی( در پژوهش1939) شیخلو .دهد یم نشان لدمنیف

مثبت  ی رابطه یو اعتماد سازمان یکار با سالمت سازمان طیدر مح تیابعاد معنو نیداد که ب ها نشان . شواهد حاصل از دادهپرداخت یسازمان

درصد از  93و  یاعتماد سازمان انسیدرصد از وار 22کار طیمح تینشان داد که معنو ونیرگرس جینتا نیوجود دارد. همچن یو معنادار

 یکنند و فرهنگ معنو ادهیکار پ طیرا در مح تیها ابعاد معنو سازمان رانیبهتر است مد نی. بنابراکند یم نییرا تب یسالمت سازمان انسیوار

سالمت  ،یکار طیدر مح تیبهبود ابعاد معنو قیاز طر توان ینشان داد که م قیتحق نیرا در سازمان شکل دهند. شواهد حاصل از ا یقو

 و یاجتماع سرمایهبر  آفرینان تحول یرهبر تأثیر سبک یبه بررس یپژوهشدر ( 5017) 5جون داد. شیرا افزا یاعتماد سازمان و یسازمان

 توسط گرا تحول یرهبر که داد نشان جینتا جنوبی پرداخت. کره یعموم بهداشت در یعموم بهداشت پرستاران یسازمان و یعمومسالمت 

 از کمتر ییابتدا معلمان یسازمان و یعموم سالمت و یاجتماع سرمایه و بود متوسط پراک سلطان، نتایک منطقه در مدرسه مدرسان

 مدرسه مدرسان. داشت یسازمان و یعموم سالمت و یاجتماع سرمایه و گرا تحول یرهبر سطح نیب یمعنادار ارتباط و بود یمندتیرضا

 .دارد مثبتپرستاران  یسازمان و یعموم سالمت و یاجتماع سرمایه به توجه با شهیهم آن ها یرهبر عملکرد که کنند حاصل نانیاطم دیبا

 یم نشان مطالعه نیا. پرداخت یمالز در ییابتدا مدرسه معلمان یسازمان سالمت بر گرا تحول رهبران تأثیر یبررس( 5011) 9آروکیاسمی

 سالمت بهبود به تواند یم گرا تحول یرهبر و است یسازمان سالمت تیتقو یبرا کننده کمک عامل کی نیآفر تحول یرهبر که دهد

 تفاوت مرد و زن کارکنان حسب بر معلمان یسازمان سالمت و گرا تحول رهبران نیب. کند کمک شرکت یاجتماع هیسرما قیطر از یسازمان

 .ندارد وجود یمعنادار

 به را فراسازمانی نتایج و آثار هم و دارد فراسازمانی بسترهای هم یسازمانباید بیان نمود که درک  پژوهش ضرورت و تیاهمدر بحث 

 نقش سازمان از فراتر بلکه آفریند وری می بهره افزایش برای مساعد و نشاط با محیط تنها نه سازمان در ی. درک سازمانآورد می ارمغان

سالمت  بر موثری نقش مدیران یدرک سازمان اینکه به توجه با که گفت بایست می تحقیق این انجام چرایی مورد در. دارد جامعه در مؤثری

 دارد نظر در محقق اند دانسته کارکنان ارتقاء های شرط  پیش از سازمانها در را آن نقش مدیریتی حوزه متخصصان و دارد کارکنان یسازمان

 بوشهر استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره کارکنان یسالمت سازمان بر مدیران یدرک سازمان تاثیر بررسی موضوع

گردند، از این رو،  مند بهره خود کارکنان ارتقاء پیشبرد جهت در آن نتایج از مدیران تا درآورد اجرا به تر عملیاتی و کاربردی طور به را

 میراث کل اداره کارکنان یسالمت سازمان بر میزان چه به مدیران یدرک سازمان که است مطرح صورت این به پژوهش این در اصلی سؤال

 دارد؟ معناداری تاثیر بوشهر استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی،

 

 روش تحقیق

 شامل پژوهش این آماری جامعه. است بوده پیمایشی –توصیفی ها، داده آوری جمع نحوه نظر از و کاربردی هدف، لحاظ از تحقیق این نوع

واحد  رسمی آمار اساس بر. باشد می 1931 سال بوشهر در استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره کارکنان کل

 نفر( 97 ، زن191 مرد) 171 با برابر کارکنان کل تعداد بوشهر، استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل کارگزینی اداره

 با درصد 32 اطمینان سطح در نفر 171 آماری جامعه حجم با کوکران نمونه حجم برآورد فرمول از استفاده با تحقیق این در .باشد می

 با تحقیق این در که دارد، وجود مختلفی های روش نمونه، انتخاب برای. شد محاسبه نفر 111 برابر نمونه حجم درصد، 2 خطای احتمال

 . شد استفاده ساده تصادفی گیری نمونه روش از آماری جامعه پراکندگی و وسعت عدم به توجه

                                                 
1  - Jun 

2- Arokiasamy 
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پرسشنامه بر اساس  نیباشد. ا یم هیگو 1و همکاران مشتمل بر  یفرا یپرسشنامه درک سازمان(: 5002) یفرا یپرسشنامه درک سازمان

 یپرسشنامه توسط فرا نیا ییایباشد. پا ی( م2؛ کامال موافقم؛1؛موافقم،9؛ نه موافقم نه مخالف،5؛ مخالفم،1)کامال مخالفم، کرتیل اسیمق

پرسشنامه  ییایکرونباخ پا یهم با استفاده از آزمون پایایی سنج آلفا قیتحق نی/ بدست آمده است. در ا11کرونباخ  ی( با آزمون آلفا5002)

 بدست آمد. 17/0را محاسبه نمودیم که نتایج آن برای کل پرسشنامه 

تا  شهیاز )هم کرتیل یدرجه ا 2 اسیماده بر اساس مق 19 یپرسشنامه دارا نیا(: ۶۹۹۱) لدمنیو ف یهو یپرسشنامه سالمت سازمان

تا  1 یسوال ها ینهاد یگانگیهفت بعد ) یدارا ی. پرسشنامه سالمت سازمانردیگ یبه آن تعلق م 2تا  1نمره  بیکه به ترت ی باشدهرگز( م

تا  59 یمنابع سوال ها یبانی، پشت55تا  11 یسوال ها ی، ساخت ده17تا  19 های سوال ی، مالحظه گر15تا  1 یاه سوال ری، نفوذ مد7

 نیکه نمرات پرسشنامه ب یدهد. در صورت یرا مورد سنجش قرار م 19تا  97 های سوال یعلم دیو تأک 91تا  51 های سوال هی، روح57

 زانیباشد، م 195تا  11 نیکه نمرات پرسشنامه ب یباشد. در صورت یم فین جامعه ضعیدر ا یسالمت سازمان زانیباشد، م 11تا  11

 ییروا باشد. یخوب م اریبس یسالمت سازمان زانیباشد، م 195 یکه نمرات باال یتباشد. در صور یم یدر سطح متوسط یسالمت سازمان

 یپرسشنامه سالمت سازمان ییایپا گزارش شد. 13/0 نبی شیاعتبار پ قیاز طر( 1331) لدمنیو ف یتوسط هو یپرسشنامه سالمت سازمان

 گزارش شد. 11/0کرونباخ  یآلفا بیضر قیاز طر( 1331) لدمنیو ف یتوسط هو

 

 یافته ها

 بر سالمت سازمانی  رانیدرک سازمانی مدخالصه مدل تاثیر  ۶جدول 
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تنظیم شده
 

 خطای برآورد

95۹/0 ۶01/0 ۶/0 ۶1/1 

 

 بر سالمت سازمانی  رانیدرک سازمانی مدنتایج تحلیل واریانس تاثیر  5جدول 

 مدل
مجموع 

 مربعات
df 

میانگین 

 مربعات
F سطح معنی داری 

۱1/151 رگرسیون  ۶ ۱1/151  

۶۱/۶1  000۶/0 0۱/۱05۶ باقیمانده   ۶۶1 1۱/2۶  

11/۱11۹ کل  ۶۶1 - 

 

استان  یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیسالمت سازمانی کارکنان اداره کل م و رانیدرک سازمانی مدنتایج رگرسیون ساده بین 

 یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیبر سالمت سازمانی کارکنان اداره کل م رانیدرک سازمانی مدمندرج در جداول فوق نشان می دهد که بوشهر 

R= 101/0( تاثیر معناداری دارد. با توجه به مقدار  >0001/0Pدر سطح ) =F 11/11استان بوشهر یو گردشگر
2

نیز می توان گفت که  

استان بوشهر  یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیسالمت سازمانی کارکنان اداره کل م درصد از واریانس 1/10 رانیدرک سازمانی مد

 را توضیح می دهد.

 



 

 2 

 ضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده    9جدول 

 مدل

ضریب  ضریب استاندارد نشده

استاندارد 

 Betaشده 

t سطح معنی داری 

B 
خطای 

 استاندارد

19/۶1۹ مقدار ثابت  1۶/1  - ۶۱/50  000۶/0  

۶9/۶ رانیدرک سازمانی مد  90۶/0  95۹/0  1۱/9  00۶/0  

 

بر سالمت سازمانی کارکنان اداره کل  رانیدرک سازمانی مدنتایج ضریب رگرسیون استاندارد شده مندرج در جدول فوق نشان می دهد که 

( دارد به این معنا که هر چقدر  >0001/0Pاثر مثبت و معنی داری در سطح )استان بوشهر  یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم

 شود ، سالمت سازمانی کارکنان نیز بیشتر می شود. قوی تر رانیدرک سازمانی مد

 بحث و نتیجه گیری

بر سالمت سازمانی کارکنان  رانیدرک سازمانی مد که  داده نشان جینتا که شد استفاده ونیرگرس لیتحل از هیفرض نیا به ییپاسخگو جهت

( تاثیر معناداری دارد. با توجه به  >0001/0Pدر سطح ) =F 11/11 استان بوشهر یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م

R= 101/0مقدار 
2

 راثیسالمت سازمانی کارکنان اداره کل م درصد از واریانس 1/10 رانیدرک سازمانی مدنیز می توان گفت که  

درک را توضیح می دهد. نتایج ضریب رگرسیون استاندارد شده نشان می دهد که استان بوشهر  یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ

اثر مثبت و معنی داری در استان بوشهر  یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیبر سالمت سازمانی کارکنان اداره کل م رانیسازمانی مد

 شود، سالمت سازمانی کارکنان نیز بیشتر می شود. ترقوی  رانیدرک سازمانی مد( دارد به این معنا که هر چقدر  >0001/0Pسطح )

 جون ،(1911) نسب یتق ،(1939) خلویش ،(1939) یمحمد ،(1939) فر یتیهدا ،(1939) فر نیزر مشابه با این یافته ها در تحقیقات

 فرا یبسترها هم رانیمد یسازمان درک که فوق نشان می دهد فرضیهبررسی و تبیین  به دست آمده است. (5011) یاسمیآروک و (5017)

 با طیمح تنها نه سازمان در رانیمدکارکنان توسط  یسازمان درک جیترو. آورد یم ارمغان به را یسازمان فرا جینتا و آثار هم و دارد یسازمان

 و یفرد بعد در ها انسان یکل طور به. دارد جامعه در یمؤثر نقش سازمان از فراتر بلکه ندیآفر یم یور بهره شیافزا یبرا مساعد و نشاط

 یوقت افراد نیهم است ممکن. دهد یم شکل را آنها رفتار و گفتار پندار، که هستند یاخالق و یمعنو خاص یها یژگیو  یدارا یتیشخص

 یژگیو نیا که بزند سر یفرد بعد از یمتفاوت رفتار و گفتار پندار، که شود موجب یعوامل رندیگ یم قرار یسازمان پست و گاهیجا کی در

 بروز موجب توسط مدیر سازماندرک کردن کارکنان  یطرف از. بگذارد ریتاث سازمان یاثربخش و ییکارا زانیم یرو بر یانسان یها

 به توجه و است آن یانسان هیسرما سازمان، هیسرما نیارزشمندتر و نیمهمتر نکهیا به توجه با. گرددمی  سازمان سطح در مثبت یامدهایپ

 به دیبا رانیمد که است یمهم امر کارکنان، یسازمان درک یبرا تالش دارد، ریتأث سازمانها یابیکام ای شکست روند بر گرانبها هیسرما نیا

 .دهد ارتقاء را کارکنان یسازمان سالمت یادیز حد تا تواند یم رانیمد در یسازمان درک نیبنابرا ،باشند داشته توجه آن
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Abstract 

The purpose of this study was The effect of Organizational understanding of managers on 

organizational health of the Bureau of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of Bushehr 

Province. The statistical population of this study was 171 employees of the General Directorate of 

Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of Bushehr Province in 1396, among which based on 

Cochran's formula and using simple random sampling, 118 subjects were selected as the statistical 

sample. The type of this research is in terms of purpose, applied and in terms of data collection, 

descriptive-survey. For data collection, Faye's organizational understanding questionnaire (2005) and 

organizational health questionnaire Hui and Feldman (1996) were used. Regression analysis was used 

to analyze the data. Findings showed that organizational understanding of managers on organizational 

health of employees of the Bureau of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of Bushehr province 

has a significant effect, meaning that as organizational understanding of managers at the level of the 

organization improves, the level of organizational health of employees will also be increased. . The 

overall result of the research showed that promoting organizational understanding of managers can 

greatly contribute to the organizational health of the staff of the Directorate of Cultural Heritage, 

Handicrafts and Tourism of Bushehr province. Therefore, it is recommended that the managers of this 

organization look for ways to enhance the organizational health of the staff. 

Keywords: Organizational Perception, Organizational Health, Cultural Heritage, Handicrafts and 

Tourism of Bushehr Province. 

 


