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 چکيدٌ
ةؼرؿی راةعَ ةیً جػِغ ؿازىاٌی و رُتؼی جضّنی ةا رفحار قِؼوٌغی ُغف از جضلیق صاضؼ، 

اؿالم ىغیؼان ىغارس ةّد. زاىػَ آىاری پژوُف کهیَ  اؿالم آةادغؼبؿازىاٌی ىغیؼان ىغارس 

ٌفؼ ةؼآورد  200( ٌفؼ ةّدٌغ کَ ةا اؿحفاده از فؼىّل کّکؼان ٌيٌَّ آىاری ةؼاةؼ  N=398) آةادغؼب

پؼؿكٍاىَ اؿحاٌغارد، پؼؿكٍاىَ جػِغ ؿازىاٌی آنً و ىی یؼ  3َ ىٍظّر زيع آوری داده ُا از قغ. ة

(، پؼؿكٍاىَ رُتؼی جضّنی 1991(، پؼؿكٍاىَ رفحار قِؼوٌغی پادؿاکف و ُيکاراٌف )1998)

(، اؿحفاده قغ. پایایی دروٌی پؼؿكٍاىَ ُای جػِغ ؿازىاٌی و رفحار قِؼوٌغی 1985ةؾ و اونیّ )

جػییً قغ.  93/0و  76/0و 85/0و رُتؼی جضّنی ةا اؿحفاده از آزىّن آنفای کؼوٌتاخ ةَ  ؿازىاٌی

مّرت ىیغاٌی ازؼا قغه اؿث. ةَ ىٍظّر جسؽیَ َ روش جضلیق جّمیفی از ٌّع ُيتـحگی ةّد کَ ة

و جضهیم داده ُا از قاظل ُای جّمیفی و ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن و رگؼؿیّن چٍغگاٌَ 

اؿيیؼٌّف ٌؼىال ةّدن داده ُا را ادتات کؼد و -حیسَ آزىّن کهّىّگؼوفاؿحفاده قغه اؿث. ٌ

( ٌحایر آزىّن P<%5ُيچٍیً ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن و رگؼؿیّن در ؿعش ىػٍاداری)

ُيتـحگی ٌكان داد کَ ةیً رفحار جضّنی و جػِغ ؿازىاٌی و رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی راةعَ ىذتث 

جضهیم رگؼؿیّن ٌكان داد کَ از ةیً ىّنفَ ُای جػِغ  و ىػٍاداری وزّد دارد و ُيچٍیً ٌحایر

ؿازىاٌی، جػِغ غاظفی كغرت ةیكحؼی ةؼای پیف ةیٍی رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی ىغیؼان دارد. 

جغییؼات در رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی، جّؿط دو ىحغیؼ رفحارُای آرىاٌی و ىالصظات فؼدی كاةم 

غ ایً رگؼؿیّن ةـیار ىػٍادار ةّده اؿث و جّضیش اؿث ُيچٍیً آٌانیؽ واریاٌؾ ٌكان ىی دُ

 صاکی از ایً اؿث کَ واكػًا راةعَ ظیهی ٌؽدیک ةیً ىحغیؼُا وزّد دارد.
 .، جػِغ ؿازىاٌی، رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌیگؼا   رُتؼی جضّل :ياشگان کليدي
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 2خداديستی، علی 1جًاد جُان

 داٌف آىّظحَ دکحؼای ةؼٌاىَ ریؽی درؿی، پؼدیؾ قِیغ رزایی ، داٌكگاه فؼٍُگیان، کؼىاٌكاه، ایؼان 1
 کارقٍاس ارقغ ةؼٌاىَ ریؽی درؿی، آىّزش و پؼورش اؿالم آةاد غؼب 2

 

 ٌّیـٍغه ىـئّل:يیم ٌام و ٌكاٌی ای
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 مقدمٍ         
صاضؼ،غنؼ  جغییؼ  و جضّالت  قغیغ و قحاةٍغه ٌام گؼفحَ  اؿث. ؿازىان  ُای ىعحهف از زيهَ ؿازىان  ُای آىّزش ٌیؽ در غنؼ 

ياٍُگ ىـیؼ جٍغةاد ایً جغییؼ كؼار گؼفحَ اٌغ. ایً ؿازىان ُا ةؼای دوام و ةلاء ٌاگؽیؼٌغظّد را ةا ایً  جغییؼ و جضّالت پؼقحاب وةی ؿاةلَ ُ

زات جغییؼات ؿعث افؽاری، ٌیؼوی اٌـاٌی و ٌؼم  افؽاری ظّد را ٌیؽ ةَ روز کٍٍغ.در ایً رُگػر ، جغییؼ در قیّه ُای ىغیؼیث ٌيایٍغ  و ةَ ىّا

و رُتؼی ؿازىان اىؼی ازحٍاب  ٌاپػیؼ اؿث،چؼا کَ قیّه ُای ؿٍحی ىغیؼیث و رُتؼی  در قؼایط  ىحضّل  پّیای اىؼوزی فاكغ ادؼةعكی 

ی اىؼوزی ٌیاز ةَ رُتؼاٌی دارٌغ کَ ةحّاٌٍغ ةَ ىغد ویژگی ُای  قعنیحی و زاذةَ اؿحذٍایی جّان ٌفّذ  ةاال و چكو الزم  ىی ةاقغ. ؿازىاٌِا

اٌغاز وؿیع، جػِغؿازىاٌی و قّر و صؼارت الزم  را ةا رفحار قِؼوٌغ ؿازىان ةؼای ٌِایث اؿحفاده از اؿحػغاد و جالقكان درزِث جضلق 

 ةَ ٌلم از ةؾ(. 1،1978ایٍگٌَّ رُتؼان، اىؼوزه رُتؼان جضّل آفؼیً ٌام گؼفحٍغ)ةؼٌؽُغفِای ؿازىاٌی ایساد ٌيایٍغ. 

 2000در ؿال  «2پّدؿاکّف»اُيیث دادن ةَ رفحارُای قِؼوٌغؿازىاٌی در زّاىع اىؼوزی  اىؼی آقکار ةَ ٌظؼ ىی رؿغ کَ  

رفحارُای  قِؼوٌغی  ؿازىاٌی  را در كانب ُفث دؿحَ جلـیو  ىی ىیالدی  دؿحَ ةٍغی ىفنهی  از ایً گٌَّ  رفحارُا  اٌسام  داده  اؿث کَ 

ٌيایغ ىاٌٍغ رفحارُای یاریگؼان، زّاٌيؼدی، ٌّآوری فؼدی،فضیهث ىغٌی، جػِغ  ؿازىاٌی کَ ةؼای ؿازىان  الزم اؿث. انتحَ ایً کَ رُتؼان 

جػِغ ٌيایٍغ کَ ظّد  و ؿازىان را ةا یک ٌظؼ واصغ ةتیٍٍغ و ةا چگٌَّ ةا پیؼوان ظّد ارجتاط ةؼكؼار کٍٍغ ودر آن ةَ  گٌَّ ای ایساد اٌگیؽه و 

یکغیگؼ ةؼای رؿیغن ةَ  اُغاف ؿازىاٌی و جضلق آیٍغه ای ةِحؼ ةؼای ؿازىان جالش  ٌيایٍغ، ةیف از ُؼ چیؽ ةَ آٌچَ آٌان در ىّرد رُتؼی  

 (.1377ؿازىاٌی جػؼیف و جتییً  ىی قّد )راةیٍؽ،  ىی اٌغیكٍغ ةـحگی دارد و ةؼصـب قعنیث و رُتؼ و کیفیث راةعَ ةیً رُتؼ و جػِغ

فؼدی، فضیهث ىغٌی، جػِغ ؿازىاٌی کَ ةؼای ؿازىان الزم اؿث انتحَ ایً کَ رُتؼان چگٌَّ ةا پیؼوان ظّد ارجتاط ةؼكؼار کٍٍغ و در 

یگؼ ةؼای رؿیغن ةَ اُغاف ؿازىاٌی وجضلق آن ةَ گٌَّ ای ایساد اٌگیؽه و جػِغ ٌيایٍغ کَ ظّد و ؿازىان را ةا یک ٌظؼ واصغ ةتیٍٍغ و ةا یکغ

آیٍغه ای ةِحؼ ةؼای ؿازىان جالش ٌيایٍغ، ةیف از ُؼچیؽ ةَ آٌچَ آٌان در ىّرد رُتؼی ىی اٌغیكٍغ ةـحگی دارد و ةؼ صـب قعنیث و 

 (.3،1377رُتؼ و کیفیث راةعَ ةیً رُتؼ و جػِغ ؿازىاٌی جػؼیف و جتییً ىی قّد )راةیٍؽ

ِو رفحار قِؼوٌغ ؿازىاٌی و رواٌكٍاؿی رفحار قِؼوٌغان ؿازىاٌی اؿحفاده از روش ُای رفحار ازحياغی و یکی از وظایف ةـیار ى

غاظفی ةؼای پاؿط ةَ ىّضّغات  ىعؼح قغه در رفحار قِؼوٌغان  ةؼای رواةط ةا ؿازىان ُا اؿث راٍُيایی ُا و رٍُيّدُا رفحار ازحياغی و 

عانػات اٌسام قغه در دَُ گػقحَ ةؼ روی رفحار قِؼوٌغان ؿازىان قکم گؼفحَ اؿث )زّدت و غاظفی ىعؼح قغه ةا یافحَ ُای جػغادی از ى

 (.2004، 4کارپٍحؼ

رفحار ازحياغی و جػِغ غاظفی یک اصـاس و ٌگؼش ىِو ةؼای رفحار قِؼوٌغان ؿازىان اؿث و افؽایف فكار ةؼای رؿیغن  ةَ 

ف رفحار قِؼوٌغان ؿازىاٌی داقحَ ةاقغ و اگؼ افؽایف فكارُای ازؼایی درؿازىان ازؼاُای رفحار قِؼوٌغی ةاال ىی جّاٌغ یک افؽایف در ضػ

 را ةؼ روی قِؼوٌغ ؿازىان اٌسام دٍُغ ةاغخ ادراك و اصـاؿات ىٍفی كتم از کار در ؿازىان ُا رفحار قِؼوٌغان ؿازىان را افؽایف ىی دُغ و

ن کالؿیک فكار ازؼایی ةؼای قِؼوٌغان را اٌگیؽه ای ةؼای زهّگیؼی از ُيچٍیً ةؼ روی غيهکؼد قِؼوٌغان جادیؼ ىی گػارد ٌظؼیَ پؼدازا

و رفحار ىٍفی ىی داٌٍغ. ةا ایً صال ٌظؼیَ پؼدازان ىػامؼ، اگؼ افؽایف فكارُای ازؼایی را ةؼ روی قِؼوٌغ ؿازىان اٌسام دٍُغ ةاغخ ادراك 

، 5ٍیً ىغل فكارُای ازؼایی ؿازىان کٌّؼوی و ُيکاران اصـاؿات ىٍفی كتم از کار ةؼ روی رفحار قِؼوٌغان ؿازىان ىی قّد و ُيچ

( ةاورُایی  در ىّرد غّاكب ٌاقی از فكار ازؼایی ؿازىان کَ ةا ارزیاةی جِغیغ و جؼؿاٌغن رفحار قِؼوٌغان ؿازىان ُيؼاه اؿث را 2002)

( کاؿحً از ظّد 4روان قٍاظحی پاییً ) ( جػِغ3( ةی غغانحی ةَ ؿازىان ُا )2( اؿحؼس ُای قغهی )1پیكٍِاد ىی کٍغ کَ غتارجٍغ از )

  .( ٌگؼان کؼدن قِؼوٌغ ؿازىان7( از دؿث دادن غالكَ افؼاد ىِو  )6( داقحً یک آیٍغه ٌاىكعل )5ارزیاةی  )

ىیان ىغیؼان ؿازىان و ةا رفحار قِؼوٌغان ؿازىان اؿحّار اؿث ةَ ُغایث و  6رُتؼی جضّنی کَ ةؼ اؿاس رواةط غاظفی و قعنی

وان ةؼای غيهکؼد و رای اٌحظارات  و جّزَ فؼدی ةَ اصحیازات و کارُای پیؼو ةَ ىٍظّر ةِتّد کارایی او از ظؼیق  غهيی یا انِاىی اٌگیؽش پیؼ

 جّزَ دارد. 

رُتؼی جضّنی، رُتؼی انِاىی اؿث کَ ةؼ دیگؼان ادؼ ىی گػارد جا ةَ غيهکؼد فّق انػاده ، غانتاً  در غؼمَ جغییؼات ؿازىاٌی و در 

وؿیع دؿث یاةٍغ رُتؼی جضّنی كضایی از روش ةیٍی، قّر و اقحیاق، اغحياد، آرىان ظّاُی و جػِغ را در پیؼوان ةؼ ىی اٌگیؽد ىلیاس 

 پیؼوان را ةا کار ةیكحؼ و رضایث ةیكحؼ در زىان چانف ظیؽ ىی قّد.

                                                           
1 Burns 
2 podsukoff 
3 rabeenez 
4 Jowett & carpenter 
5  conroy et all 
6  Ate Fi & shksi 
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ِؼوٌغ ؿازىاٌی دةیؼان ىغارس ىحّؿعَ ىِيحؼیً ُغف ىا از اٌسام ایً پژوُف جادیؼ ؿتک رُتؼی جضّنی و جػِغ ؿازىاٌی ةؼ رفحار ق

 ىی ةاقغ. 1394-95دوم قِؼؿحان اؿالم آةادغؼب در ؿال جضنیهی

کهیغ درك رُتؼی جػاىهی  و جضّنی ةَ جهلی رُتؼ از ىاُیث اٌـاٌی پیؼوان و چگٌّگی ةؼكؼاری ارجتاط ةا آن ُا ةـحگی دارد. رُتؼ در 

َ آن ىضیط ؿازىاٌی را ةَ گٌَّ ای جضث جأدیؼ كؼار دُغ کَ اغضای ؿازىان وظایف ظّد اغيال رُتؼی ىی جّاٌغ روش ُایی ةؼگؽیٍغ کَ ةّؿیه

 (.1387را ةا ىّفلیث و از ظؼف دیگؼ ةَ ىحغیؼُای ىضیعی ؿازىان ةـحگی دارد )اؿهیيی و قاُيٍغی، 

رُتؼی ظّیف زىیٍَ ؿازىان ٌلف ىغیؼ و اغيال ىغیؼیحی او اُيیث اؿاؿی دارد، زیؼا ةعّر ىـحلیو ىی جّاٌغ ةا اؿحفاده از کـب 

 ُای ىحػِغ و پیكؼفحَ را فؼاُو ٌيایغ.

اٌغیكيٍغان غهّم ىغیؼیث از دیؼةاز ةَ ىعانػَ ی رفحار افؼاد درىضیط ُای کاری جّزَ کؼده اٌغ؛ اىا ةضذی کَ در دو دَُ ی اظیؼ 

َ ظّد زهب کؼده اؿث رفحار قِؼوٌغی ؿازىان ٌام ىعؼح قغه اؿث و غالوه ةؼ رفحارقٍاؿان،  جّزَ روان قٍاؿان و زاىػَ قٍاؿان زرا ٌیؽ ة

دارد. رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی، رفحاری اظحیاری و فؼا وظیفَ ای اؿث کَ در افؽایف غيهکؼد ادؼةعف ؿازىان ىّدؼ اؿث و ةعّر ىـحلیو یا 

م ىّدؼ ةؼ آن ىی جّاٌغ گام ىّدؼ غیؼىـحلیو ةّؿیهَ ؿیـحو پاداش رؿيی دغغغَ ُای ىغیؼان اؿث قٍاظث رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی و غّاى

 (.1393و ىفیغی در ایً ىـیؼ در ٌظؼ گؼفحَ قّد )ةِارنّ و ُيکاران، 

ىعانػَ ىاُیث و ىضحّای راةعَ ةیً رُتؼی جضّنی و جػِغ ؿازىاٌی ةا رفحار قِؼوٌغی و ُيچٍیً ٌلف آن کيک ظّاُغ کؼد ةَ ایً 

و جػِغ ؿازىاٌی ةا رفحار قِؼوٌغی ىذتث و ىّفق ةاقغ داٌف جّنیغ قغه ةَ  کَ چَ چیؽی ىی جّاٌغ ةاغخ یک راةعَ ةیً رُتؼی جضّنی

ظؼاصی اؿحؼاجژی ُایی ةؼای جّؿػَ ىّدؼ، صيایث و رواةط ىّفق رفحار قِؼوٌغی کيک ظّاُغ کؼد و ُيچٍیً  ةَ ىغیؼان ىغارس کيک 

كّت و ضػف ظّد را ةكٍاؿٍغ و ةؼای رؿیغن ةَ ةیكحؼیً ظّاُغ کؼد کَ از ٌضّه ی رفحار ظّد ةا قِؼوٌغان آگاُی یاةٍغ، جا ةحّاٌٍغ ٌلاط 

 رفحار ُياٍُگی جالش و کّقف ٌيایٍغ.

ةؼای ىغت زىان ىػیٍی ىفِّم رفحارُای ضغقِؼوٌغی اةحغا در ىضیط داٌكگاُی )روان قٍاؿی( ىعانػَ قغه و در زىیٍَ رفحار از آن 

غی ةؼ روی قِؼوٌغان جأدیؼ ىی گػارد و ایً کَ چگٌَّ آن ُا ةَ ایً ادؼات غفهث قغه اؿث، در ٌحیسَ ىا درةاره ایً کَ چگٌَّ رفحارضغقِؼوٌ

 واکٍف ٌكان ىی دٍُغ، داٌف کيی داریو.

چِارضؼورت ىعانػَ درایً ةاره غتارجٍغ از: اول، قیّع ىكکالت ىٍـّب ةَ فكارُای ازؼایی و ُیساٌات  ىٍفی در زىیٍَ کار  

و جػِغ ؿازىاٌی یک كهيؼو ىِو و ىضتّب ىّفلیث ةؼای ىغیؼان ىغارس دظحؼ و قِؼوٌغان کارکٍان ؿازىاٌِا. دوم ایٍکَ، رُتؼی جضّنی 

ؿازىان اؿث ؿّم: فلغان پژوُف درزىیٍَ جػِغ غاظفی در رفحار قِؼوٌغان در ىیان ایً ؿازىان ُا وزّد دارد. چِارم ایٍکَ یکی از امهی 

فؼاد ىِو ةعنّص ىغیؼان ىغارس و ؿازىاٌِا اؿث ةٍاةؼایً، ضؼوری اؿث کَ جؼیً ٌگؼاٌی رفحار قِؼوٌغان فكارُای ازؼایی و از دؿث دادن ا

 جأدیؼ راةعَ ةیً رُتؼی جضّنی و جػِغ ؿازىاٌی ةا رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی ةؼ روی فكارُای ازؼایی و ضغغاظفی قِؼوٌغان ةؼرؿی قّد.
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 1394-95جضنیهی

(، راةعَ ةیً رُتؼی جضّنی و جػِغ ؿازىاٌی را ىّرد ىعانػَ كؼار داد کَ ٌحیسَ جضلیق ةیاٌگؼ ایً ةّد کَ ؿتک رُتؼی 1377زانی، )

 زىاٌی در ؿازىان ىی قّد.جضّنی ةاغخ ایساد جػِغ ؿا
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(، در جضلیق ظّد ةا ُغف ىعانػَ کیفیث راةعَ ىیان رُتؼی جضّنی و جػِغ ؿازىاٌی ةا اؿحفاده از ؿَ ىلّنَ 1387قاكهی و ؿهیيی )

ی ىـحيؼ و ٍُساری روی رفحار قِؼوٌغان ؿازىان ةنّرت رواٌكٍاظحی اٌسام دادٌغ کَ ةَ ایً ٌحیسَ دؿث یافحٍغ کَ جػِغ غاظف -غاظفی

 ٌلف ىِيی در ىیاٌسی گؼی رُتؼی جضّنی و جػِغ ؿازىاٌی ؿازىان دارد.

( در پژوُف ظّد ةَ ةؼرؿی راةعَ رضایث قغهی، جػِغ ؿازىاٌی و درك غغانث ةا رفحار قِؼوٌغی 1389ؿتضاٌی ٌژاد و ُيکاران  )

ؿازىاٌی و غغانث رویَ ای را ةا رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی پؼداظحَ و دریافحَ کَ اگؼ ةعّر ُيؽىان  راةعَ ؿَ ىحغیؼ، رضایث قغهی، جػِغ 

ؿازىاٌی ةـٍسیو، جٍِا جػِغ ؿازىاٌی اؿث کَ ىی جّاٌغ ةَ غٍّان پیف ةیٍی کٍٍغه ىـحلیو، ةعف غيغه ای از رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی را 

 جتییً کٍغ.

ػحلغٌغ کَ ةیً رُتؼی جضّنی و جػِغ رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی کارکٍان و ؿؼپؼؿحان ى»( ةا پژوُف ظّد ةا غٍّان 1392صازهّ، )

 ؿازىاٌی ةؼای ىاٌغن در ؿازىان رواةط غاظفی ةیً آٌِا ةا ُو راةعَ ىػٍاداری دارد.

رفحارُای رُتؼی جضّنی و ىتادنَ ای در ؿازىان ُا ٌكان دادٌغ و ُيچٍیً ةیً »( در پژوُكی ةَ غٍّان 1393ةِارنّ و ُيکارن ) 

 قِؼوٌغی ؿازىاٌی کارکٍان راةعَ ىػٍاداری ىكاُغه ٌكغ.رفحارُای ىتادنَ ای رُتؼ و رفحار 

ىعانػَ اٌسام قغه اؿث ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ ةیً ٌگؼش ُای کاری از  55(  در یک فؼاجضهیم کَ ةؼ روی 1995ارگان و ریان )

 زيهَ رُتؼی جضّنی و جػِغ ؿازىاٌی راةعَ ىذتحی وزّد دارد.

فَ ُای جػِغ ؿازىاٌی، جػِغ غاظفی كّی جؼیً ارجتاط را ةا رفحارُای قِؼوٌغی ؿازىاٌی ( ةیان کؼد کَ از ةیً ىّن1997) 7ةّنّن

 دارد.

( در ةؼرؿی راةعَ ةیً ؿتک رُتؼی جضّنی و رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی ٌكان داد رفحارُای رُتؼی جضّنی آفؼیً 2000، )8پّدؿاکف

ػٍادار ىذتحی دارد و از ىیان رفحارُای رُتؼی جضّنی، دو ٌّع ایً رفحارُا ةا ُؼ پٍر ىّنفَ رفحارُای قِؼوٌغی ؿازىاٌی ىغل ارگان ارجتاط ى

 دارای راةعَ ىػٍادار ةا غٍامؼ پٍر گاٌَ رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی ىی ةاقٍغ کَ غتارجٍغ از:

 رفحار پاداش دُی اكحضادی کَ دارای ارجتاط ىٍفی اؿث. -

 .رفحار جٍتیِی غیؼاكحضاییی کَ دارای ارجتاط ىٍفی اؿث -

( ةیان کؼدٌغ کَ در ىیان ؿَ ةػغ جػِغ ؿازىاٌی اةحغا جػِغ غاظفی و ةػغ از آن جػِغ ٍُساری ةیكحؼیً ارجتاط 2002ىایؼ و ُيکاران )

 را ةا رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی دارد اىا جػِغ ىـحيؼ ُیچ ارجتاظی ٌغارد.

( ظی فؼاجضهیهی رازع ةَ پیكایٍغُا و ٌحایر جػِغ ؿازىاٌی ةیان کؼدٌغ  کَ ُؼ ؿَ قکم جػِغ ؿازىاٌی 2002) 9ىایؼ و ُيکاران

)جػِغ غاظفی، جػِغ ىـحيؼ، جػِغ ٍُساری(  ةنّرت ىٍفی یا غیتث و زاةسایی ارجتاط دارٌغ، اىا جػِغ غاظفی كّی جؼیً ارجتاط را ةا ٌحایر 

فحارُای قِؼوٌغی ؿازىاٌی( دارد. آن ُا ُيچٍیً ةیان ىی کٍٍغ کَ  جػِغ ٍُساری پیف ةیٍی  کاری ىذتث ُياٌٍغ )صضّر، غيهکؼد ور

کٍٍغه ىذتحی ةؼای رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی اؿث، اىا ٌـتث ةَ جػِغ غاظفی ارجتاط ضػیف جؼی دارد.  آن ُو ُيچٍیً ارجتاط ةیً جػِغ 

 ىـحيؼ و رفحارُای قِؼوٌغی ؿازىاٌی را ضػیف ىی داٌٍغ.

( ٌكان دادٌغ کَ جػِغ غاظفی ؿازىاٌی ةا اةػاد ایذار و اظاغث رفحار قِؼوٌغی 2002ظی یک ىعانػَ فؼاجضهیهی اورگان و ریان )در 

 ؿازىاٌی ارجتاط دارد.

ةؼرؿی راةعَ ىیان رُتؼی جضّنی و جػِغ ؿازىاٌی »( در ٌحایر پژوُف ظّد جضث غٍّان 2003، 11و پاةّل کاردوٌا 10رائّل )اگّىارزیٍّ

ٌكان ىی دُغ کَ ؿتک رُتؼی جضّنی ةَ کيک یک ىحغیؼ ىیاٌسی یػٍی جػِغ ؿازىاٌی و « حار قِؼوٌغی ؿازىاٌی ىّؿـات اروگّئَو رف

 ةنّرت غیؼىـحلیو روی رفحار قِؼوٌغ ؿازىاٌی کارکٍان جادیؼ ىی گػارد.

اد و رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی زیؼدؿحان ( در پژوُكی در ىلعع دکحؼا جادیؼ راةعَ ُّش غاظفی ىغیؼان ةؼ اغحي2004) 12ویکحّریا فهؼ

را ىّرد ةؼرؿی كؼار داد.  وی در پژوُف ظّد از ىغل ىایؼ و ؿانّوی در ُّش  غاظفی اؿحفاده کؼد کَ ٌحایر جضلیق صاکی از ایً ةّد 

ٌكان ىی دادٌغ و ُيچٍیً ىغیؼاٌی کَ ُّش غاظفی ةاالیی داقحٍغ دارای کارکٍاٌی ةّدٌغ کَ رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی ةاالیی را از ظّدقان 

 زیؼدؿحان ٌـتث ةَ ؿتک ىغیؼیث آٌِا اغحياد ةیف جؼی داقحٍغ.

                                                           
7 Bolon 
8  podsakoff 
9  meyer et al 
10  Raul lagomarsion 
11  pablo caraona 
12 Victoria refler 
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( ظی جضلیلی در ظنّص راةعَ ٌظؼیَ )ؿایغةث ةکؼ( و ىغل ؿَ ىّنفَ ای جػِغ ؿازىان ةیان کؼدٌغ کَ جػِغ 2004) 13پاول و ىایؼ

ٍساری ٌیؽ ةا رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی ضػیف جؼ اؿث آن ارجتاط غاظفی كّی جؼیً ارجتاط را ةا رفحارُای قِؼوٌغی ؿازىاٌی دارد. جػِغ ُ

 ةیً جػِغ ىغاوم ةا رفحارُای قِؼوٌغی ؿازىاٌی را ضػیف و صحی ىٍفی ىی داٌٍغ.

( ظی یک جضلیلی در راةعَ ةا زٍتَ ُای ىٍفی رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی ةیان کؼدٌغ کَ جضلیلات كتهی 2004پّنیٍّ و ُيکاران، )

تَ ُای ىذتث رفحارُای قِؼوٌغی ؿازىاٌی ةَ  ةضخ پؼداظحٍغ اىا رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی ىيکً اؿث ةَ دالیم ىٍفی زیؼ فلط در ىّرد زٍ

 مّرت ةگیؼد:

 رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی ىيکً اؿث در ٌحیسَ اٌگیؽه ُای ظغىث ةَ ظّد مّرت ةگیؼد. -

 ةا غيهکؼد ؿازىاٌی داقحَ ةاقغ. رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی ىيکً اؿث غیؼ ىؼجتط و صحی ارجتاط ىٍفی -

 رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی ىيکً اؿث ٌحایر ىٍفی ةؼای کارىٍغ داقحَ ةاقغ. -

( ظی فؼاجضهیهی ةا غٍّان کاٌّن ُای دنتـحگی در ؿازىان ُا ةیان کؼدٌغ کَ جػِغ ؿازىاٌی و ُّیث  ةا رضایث 2005ریکحاودیک )

 ةا درگیؼی قغهی و رفحارُای قِؼوٌغی ارجتاط كّی جؼی  دارد.قغهی، كنغ زاةَ زایی ، غیتث ارجتاط دارد اىا 

( ارجتاط رضایث قغهی، درك غغانث و جػِغ ؿازىاٌی را ةؼ رفحارُای قِؼوٌغی ؿازىاٌی ىّرد ةؼرؿی كؼار داد، 2005) 14آنّجیتی

 ٌحایر پژوُف او ٌكان داد کَ فلط جػِغ ؿازىاٌی ةا رفحارُای قِؼوٌغی ؿازىاٌی ارجتاط دارد.

( پیكایٍغُا و ٌحایر جػِغ ؿازىاٌی را در دو ةػغ جػِغ غاظفی و جػِغ ىغاوم ىّرد ةؼرؿی كؼار داد، ٌحایر ٌكان داد کَ 2005) 15واؿحی

 جػِغ غاظفی از ٌحایر کاری ىذتث ایساد ىی قّد و ُيچٍیً ٌحایر ىعهّةی را پیف ةیٍی ىی کٍغ و جػِغ ىغاوم جضث جادیؼ ٍُسارُای اؿث.

( ةَ ةؼرؿی ارجتاط ةیً ویژگی ُای زيػیث قٍاظحی و در ٌظؼ گؼفحً رفحارُای قِؼوٌغی ؿازىاٌی ةَ 2006، )16ّیّواکٍـیان و وای

کارىٍغ  قؼکث چیٍی ٌكان داد کارىٍغان ىـً و زٌان ةَ اصحيال ظیهی  349غٍّان رفحارُای ٌلكی پؼداظحٍغ ظی یک  ٌظؼؿٍسی از 

 ٌلكی و یا قغهی در ٌظؼ ىی گیؼٌغ.ةیكحؼ رفحارُای قِؼوٌغی را ةَ غٍّان رفحارُای 

ةؼ اُيیث ٌلف ؿتک رُتؼی جضّنی در « رُتؼی جضّنی در ؿازىان ُای مٍػحی»( در جضلیق ةا غٍّان 2007) 17جّیگ و ُيکاران

 ةؼوز رفحارُای قِؼوٌغی ؿازىاٌی از زاٌب کارگؼان جاکیغ کؼدٌغ کَ راةعَ ىػٍادار ىذتحی دارد.

ضلیق ظّد ةا ُغف ةؼرؿی اُيیث راةعَ رُتؼی جضّنی و جػِغ ؿازىاٌی در قِؼوٌغان ؿازىان ( در ج2008) 18انيپیّ و ُيکاران 

 راةعَ ىذتث ىػٍاداری در آٌِا ادؼ گػار اؿث.

( در جضلیق ظّد ةا ُغف ةؼرؿی اُيیث راةعَ رُتؼی جضّنی و جػِغ ؿازىاٌی ردر قِؼوٌغان ؿازىان راةعَ 2008انيپیّ و ُيکاران )

 ِا ادؼ گػار اؿث.ىذتث ىػٍاداری در آٌ

 

 ريش تحقيق
ایً پژوُف از ٌّع جضلیلات ُيتـحگی اؿث.  ىـئهَ پژوُكی ىّكػی از ٌّع ُيتـحگی اؿث کَ پژوُكگؼ ةا اؿحفاده از یک گؼوه 

ىعانػات را آزىّدٌی دؿث کو درةاره دو ىحغیؼ،  ةغون آن کَ ُیچ یک از آٌِا دؿحکاری یا کٍحؼل قّد، اظالغاجی ةَ دؿث آورد.  ایً گٌَّ 

 ىی جّان ةؼای ىعهب ةکار ةؼد کَ آیا ىحغیؼُایی کَ ىّرد ىعانػَ كؼار ىی گیؼٌغ ةا ُو ارجتاط دارٌغ و در مّرجی کَ راةعَ ی کكف قّد ایً

از  ارجتاط ىذتث یا ىٍفی اؿث، و قغت و كغرت آن چَ اٌغازه اؿث. ىعانػات ُيتـحگی ىی جّاٌغ ذاجاً  جّمیفی یا اؿحٍتاظی ةاقغ و ُؼ یک

ىكعنَ ُای آىاری صامم از آن ُا قاظل غغد ةغؿث ىی دُغ کَ ٌكان دٍُغه كغرت ارجتاط ةیً ىحغیؼُای اٌغازه گیؼی قغه از ىسيّغَ 

ُای ىػیٍی از داده ُا اؿث.  ٌکحَ ىِو ایً اؿث کَ ىلنّد از گؼدآوری اظالغات در پژوُف ُای ُيتـحگی ُؼگؽ جضلیق درةاره یک راةعَ 

 ع ٌیـث.غهث و ىػهّنی كاظ

صسو ٌيٌَّ غتارجـث از گؽیٍف ةعكی از یک ىسيّغَ گؼوه یا زاىػَ ةاقغ. در ایً پژوُف ٌيٌَّ گیؼی  ةَ روش جنادفی ؿاده 

 مّرت گؼفحَ اؿث.

 420ةَ جػغاد 1394-95صسو ٌيٌَّ آىاری جضلیق جياىی دةیؼان ىغارس ىحّؿعَ دوم قِؼؿحان اؿالم آةادغؼب در ؿال جضنیهی

 ٌفؼ ةؼآورد قغه اؿث.  200سو ٌيٌَّ آىاری ةؼ اؿاس فؼىّل کّکؼان صغود ٌفؼ ىی ةاقغ کَ ص

                                                           
13  powell & meyer 
14 Alotaibi  
15 wasti 
16 wanxian & weiwa 
17 twigy et al 
18  olympjou et al 
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روش ٌيٌَّ گیؼی از ٌّع جنادفی ؿاده ىی ةاقغ غهث ایٍکَ از روش جنادفی ؿاده اؿحفاده کؼدم ایً اؿث کَ ةؼای ُؼ یک از اغضای 

از کم زاىػَ اقاره ىی کٍغ. ةعّر دكیق در روش زاىػَ اىکان ىـاوی ةؼای اٌحعاب قغن فؼاُو قّد.  ایً روش ٌیؽ ةؼ اٌحعاب واصغُا 

 جنادفی ؿاده ُؼ یک از اغضای زاىػَ قاٌؾ ىـاوی ةؼای اٌحعاب قغن دارٌغ.

 

 ابسار پصيَص
 ريایی ي پایایی ابسار اودازٌ گيري

لیلات اٌسام گؼفحَ در ایً پژوُف، ةؼای جػییً روایی پؼؿكٍاىَ جػِغ ؿازىاٌی و رفحار قِؼوٌغی، ةَ جؼغیب غهی رغو اؿحفاده در جض

جً ةّدٌغ ٌیؽ اؿحفاده قغ و ةا جّزَ ةَ ازياع   5در داظم، از دیغگاه ُای ىحعننان  اؿاجیغ داٌكگاُی و کارقٍاؿان ظتؼه کَ ةَ جػغاد 

ث ةا ٌظؼات ایً پؼؿكٍاىَ دارای روایی ىضحّایی ىی ةاقغ. ُيچٍیً ةؼای جػییً پایایی از روش آنفای کؼوٌتاخ اؿحفاده قغ کَ در ٌِای

%  كاةم پػیؼش  70جػیً قغ ةا جّزَ ةَ ایً کَ ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ ةیف از   76/0و  0/ 85اؿحفاده از ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ  ىػادل 

 اؿث. 

پؼؿكٍاىَ چٍغ غاىهی رُتؼی ٌیؽ پؼؿكٍاىَ اؿحاٌغاری اؿث کَ جّؿط ةؾ و آوونیّ ظؼاصی و در جضلیلات ىحػغدی ىّرد اؿحفاده 

ةا ایً وزّد ىّغهی ةؼای پایایی ةازآزىایی پؼؿكٍاىَ آزىٌّی را در دو ٌّةث ةؼ روی آزىّدٌی ُای یکـان ازؼا کؼد. ٌحیسَ  كؼار گؼفحَ اؿث

ةغؿث آىغه دارای ُيتـحگی ةّده و ٌكان دٍُغه پایایی ىٍاؿب ایً پؼؿكٍاىَ  ةّد. ةؼای جػییً دتات و ؿازگاری دروٌی و ةیٍاةیٍی ىحغیؼُا 

ن ُيـاٌی كاةهیث اغحياد پؼؿكٍاىَ چٍغغاىهی رُتؼی از فؼىّل آنفای کؼوٌتاخ اؿحفاده قغ کَ در ٌِایث ضؼیب آنفای و ةػتارت دیگؼ، ىیؽا

 %  ةَ دؿث آىغ پؾ ىی جّان ٌحیسَ گؼفث کَ پؼؿكٍاىَ چٍغ غاىهی رُتؼی ٌیؽ از پایایی ةاالیی ةؼظّردار اؿث. 93کؼوٌتاخ ىػادل 

 

 پرسطىامٍ رَبري تحًلی
( اؿحفاده قغ.  داده ُای ىؼةّط ةَ رُتؼی جضّنی 1985یؼی رُتؼی جضّنی از پؼؿكٍاىَ رُتؼی جضّنی ةؾ و آونیّ )ةؼای اٌغازه گ 

ؿئّال اؿث  36ةا اؿحفاده از پؼؿكٍاىَ چٍغ غاىهی رُتؼی کَ جّؿط ةؾ و آونیّ ظؼاصی قغه اؿث ةَ دؿث آىغ.  ایً پؼؿكٍاىَ قاىم 

ر گؽیٍَ ای و ةَ دو مّرت فؼم ىعنّص رُتؼان و فؼم ىعنّص پیؼوان  جٍظیو قغه اقث ظؼده ىلیاس اؿث در كاةم ىلیاس پٍ 4وقاىم 

کَ قیّه رُتؼی ةک فؼد را از دیغگاه ظّد و پیؼواٌف ىّرد ةؼرؿی كؼار ىی دُغ. صغود ىلیاس گّیَ ُا از )کاىالً ىّافق، ىّافق، ةی ٌظؼ، 

 ىعانف، کاىالً ىعانف اؿث. 

( کَ ٌفّذ آرىاٌی رُتؼی جضّنی را 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1ؿّال ىی ةاقغ )ؿّاالت  8س قاىم ٌفّذ آرىاٌی: ایً ظؼده ىلیا -انف

ٌكان ىی دُغ، کـب ٌيؼه ةاال در ایً كـيث صاکی از اغحياد،  جضـیً، انگّ و ىغل ةیً رُتؼی و زیؼدؿحان ٌفّذ آرىاٌی رُتؼی جضّنی 

 اؿث.

( کَ اٌگیؽش 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9ىی ةاقغ )ؿّاالت  ؿّال 9ایً ظؼده ىلیاس قاىم  اٌگیؽش انِام ةعف: -ب 

انِام ةعف رُتؼی جضّنی را ٌكان ىی دُغ،  کـب ٌيؼه ةاال در ایً كـيث صاکی از ایً اؿث کَ رُتؼ کارکٍان را ةَ جالش  و ةاور جؼغیب 

 گیؽش انِام ةعف رُتؼی جضّنی اؿث.ىی کٍغ کَ زیؼدؿحان )کارکٍان( ةَ آیٍغه و كاةم دؿحؼس ةّدن اُغاف ظّش ةیً اٌ

( کَ جؼغیب ذٍُی رُتؼی 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18ؿّال اؿث )ؿّاالت  8جؼغیب ذٍُی: ایً ظؼده ىلیاس قاىم  -ج 

کؼدن جضّنی را ٌكان ىی دُغ، کـب ٌيؼه ةاال در ایً كـيث صاکی از جكّیق زیؼدؿحان ةؼای صم ىكکالت و فٍّن ىـئهَ ٌّآوراٌَ را پیاده 

 جّؿط رُتؼان جؼغیب ذٍُی رُتؼی جضّنی اؿث.

( کَ 36، 35، 34، 33، 32، 31، 30، 29، 28، 27، 26ؿّال ىی ةاقغ )ؿّاالت  11ىالصظات فؼدی: ایً ظؼده ىلیاس قاىم  -د

زیؼدؿحان جّؿط  ىالصظات فؼدی رُتؼی جضّنی را ٌكان ىی دُغ، کـب ٌيؼه ةاال در ایً كـيث صاکی از ىِارت ُای الزم و آىّزش جػهیو

 رُتؼان ىالصظات فؼدی رُتؼی جضّنی اؿث.

 

 پرسطىامٍ تعُد سازماوی

ةػغ جػِغ  3( اؿحفاده قغ جػِغ ؿازىاٌی کَ دارای 1998ةؼای اٌغازه گیؼی جػِغ ؿازىاٌی از پؼؿكٍاىَ جػِغ ؿازىاٌی آنً و ىی یؼ ) 

ؿّال اؿحاٌغارد ىی ةاقغ کَ  24غ پؼؿكٍاىَ جػِغ ؿازىاٌی کَ صاوی غاظفی، جػِغ ىـحيؼ، جػِغ ٍُساری و  دارای روایی و پایایی  ىی ةاق

جّؿط پژوُكگؼان  ىكِّر ةَ ٌام ُای ىی یؼ و آنً ظؼاصی قغه اؿث پؼؿكٍاىَ جػِغ ؿازىاٌی ةَ اةػاد جػِغ ؿازىاٌی اظحناص داده قغه 

ّال و در ؿَ ظؼده ىلیاس اؿحفاده قغه اؿث ؿ 8اؿث. ةؼای ُؼ یک از اةػاد جػِغ غاظفی، جػِغ ىـحيؼ، جػِغ ٍُساری در پؼؿكٍاىَ 
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ىلیاس پاؿعگّیی ُفث ارزقی نیکؼت ةؼای پاؿعگّیی ىضغود اؿث صغود ىلیاس از )کاىالً ىّافق، ىّافق، جاصغی ىّافق، ةی ٌظؼ، جا صغی 

 ىعانف، ىعانف، کاىالً ىعانف( اؿث.

 اةػاد آن در زیؼ قؼح داده قغه اؿث

( کَ جػِغ غاظفی 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1ؿّال ىی ةاقغ )ؿّاالت  12قاىم جػِغ غاظفی: ایً ظؼده ىلیاس  -انف

و جػِغ ؿازىاٌی ةَ ؿازىان را ٌكان ىی دُغ، کـب ٌيؼه ةاال در ایً كـيث صاکی از غالكَ، اصحؼام، جػییً ُّیث قغن و ىكارکث در ةعف 

 جػِغ ؿازىاٌی اؿث.

( کَ جػِغ ىـحيؼ جػِغ ؿازىاٌی را 18، 17، 16، 15، 14، 13ؿّال ىی ةاقغ )ؿّاالت  6ایً ظؼده ىلیاس قاىم  جػِغ ىـحيؼ: -ب

 ةَ ؿازىان ٌكان ىی دُغ، کـب ٌيؼه ةاال در ایً كـيث  صاکی از جيایم اغضاء اُيیث و ارزش ٌِادن رفحار قِؼوٌغی ةَ ؿازىان اؿث.

( کَ جػِغ ٍُساری و جػِغ ؿازىان 24، 23، 22، 21، 20، 19ؿّال ىی ةاقغ )ؿّاالت  6جػِغ ٍُساری: ایً ظؼده ىلیاس قاىم  -ج

 را ةَ ؿازىان  ٌكان ىی دُغ، کـب ٌيؼه ةاال در ایً كـيث صاکی از ٌگؼش و اصـاؿات قِؼوٌغان ىتٍی ةؼ ضؼورت ىاٌغن در ؿازىان اؿث.

 

 پرسطىامٍ رفتار ضُريودي سازماوی 
اؿحاٌغارد ىی ةاقغ کَ جّؿط پادؿاکف و ُيکاران ظؼاصی قغه  و در ( ایً پؼؿكٍاىَ یک پؼؿكٍاىَ 1992پادؿاکف و ُيکاراٌف ) 

ؿّال اؿث و در  24جضلیلات ىعحهف ىّرد اؿحفاده كؼار گؼفحَ اؿث. ةٍاةؼایً دارای روایی و پایایی كاةم كتّل ىی ةاقغ ایً پؼؿكٍاىَ دارای 

ای پاؿعگّیی اؿحفاده قغه اؿث از )کاىالً ىّافق، ىّافق، پٍر ظؼده ىلیاس اؿحفاده قغه اؿث و در ىلیاس پاؿعگّیی پٍر ارزقی نیکؼت ةؼ

 ةی ٌظؼ، ىعانف، کاىالً ىعانف( اؿث. 

 اةػاد آن در زیؼ قؼح داده قغه اؿث 

( کَ زّاٌيؼدی رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی را ٌكان 5، 4، 3، 2ؿّال ىی ةاقغ )ؿّاالت  4زّاٌيؼدی: ایً ظؼده ىلیاس قاىم  -انف 

در ایً كـيث صاکی از آن اؿث کَ قِؼوٌغان در ؿازىان  ٌـتث ةَ کارُای ُيغیگؼ و ىكکالت ُيغیگؼ اغحؼاض  ىی دُغ، کـب ٌيؼه ةاال

 ٌکٍٍغ و از کار یکغیگؼ قکایث و اةؼاز ٌاراصحی ٌغارٌغ کَ جّؿط زّاٌيؼدی رفحار قِؼوٌغی ؿازىان اؿث.

( کَ رفحار یا فضیهث ىغٌی رفحار قِؼوٌغی 8، 7، 6، 5 ؿّال ىی ةاقغ )ؿّاالت 4ایً ظؼده ىلیاس قاىم  رفحار یا فضیهث ىغٌی: -ب

ؿازىاٌی را ٌكان ىی دُغ، کـب ٌيؼه ةاال در ایً كـيث صاکی از ىـئّنیث ُای ؿازىان و ىكارکث ؿازىاٌی رفحار یا فضیهث ىغٌی ؿازىان 

 اؿث.

دوؿحی رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی را ( کَ ٌّع 12، 11، 10، 9ؿّال ىی ةاقغ )ؿّاالت  4ٌّع دوؿحی: ایً ظؼده ىلیاس قاىم  -ج 

ٌكان ىی دُغ، کـب ٌيؼه ةاال در ایً كـيث صاکی از آن اؿث کَ ميیيیث، ُيغنی، دنـّزی ىیان ُيکاران ؿازىاٌی ٌّع دوؿحی رفحار 

 قِؼوٌغی ؿازىاٌی اؿث.

( کَ ةػغ 18، 17، 16، 15، 14، 13ؿّال ىی ةاقغ )ؿّاالت  6ةػغ وظیفَ قٍاؿی )وزغان کاری(  ایً ظؼده ىلیاس قاىم  -د

وظیفَ قٍاؿی )وزغان کاری( رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی را ٌكان ىی دُغ، کـب ٌيؼه ةاال در ایً كـيث صاکی از جيایم اغضا کَ رفحارُای 

ٌغی ظامی را اٌسام ىی دٍُغ صحی در صانث ةیياری و ٌاجّاٌی ُو ةَ کار اداىَ ىی دٍُغ کَ ةػغ وظیفَ قٍاؿی )وزغان کاری( رفحار قِؼو

 ؿازىاٌی اؿث.

 

 ريش جمع آيري دادٌ َا
ىضلق ةؼای زيع آوری اظالغات ةنّرت ىیغاٌی اةحغا ىػؼفی ٌاىَ ُایی از داٌكگاه ةؼای ؿازىان ُا و ىغارس دریافث ٌيّده ام و  ةا 

ام جضلیق کيک گؼفحَ اؿث ىؼازػَ ةَ ؿازىان ُا وىغارس ىّرد ٌظؼ، درىضم رفحار ؿازىاٌی و ىغیؼان ىغارس صضّر داقحَ و از آٌِا در اٌس

ىضلق پؾ از ارائَ پؼؿكٍاىَ ةَ آزىّدٌی ُا، جّضیضات الزم در ظنّص ٌضّه جکيیم پؼؿكٍاىَ را داده، پؾ ةَ آٌِا وكث کافی داده جا 

م و زيع ةحّاٌٍغ ةَ ؿّاالت زّاب دٍُغ و ُؼ زایی کَ اةِاىی ةؼای آٌِا پیف ىی آىغ ىضلق ٌـتث ةَ رفع آٌِا اكغام ىی کؼد پؾ از جکيی

آوری پؼؿكٍاىَ ُا، ىضلق پؼؿكٍاىَ ُایی را کَ جکيیم ٌكغه و یا ٌاكل ةّدٌغ را از پؼؿكٍاىَ ُای جکيیم قغه ازؼا کؼده و ؿپؾ ةَ 

پؼؿكٍاىَ پؼداظحَ اؿث.  و ُيچٍیً ىضلق ةؼای زيع آوری اظالغات ةیكحؼ از روش کحاةعاٌَ ای ٌیؽ اؿحفاده کؼده  200جسؽیَ و جضهیم 

 اؿث.
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 َاي آماري )تجسیٍ ي تحليل دادٌ َا(ريش 
ةَ ىٍظّر ةؼرؿی و ىلایـَ جّمیفی داده ُا از روقِای آىار جّمیفی )ىیاٌگیً، اٌضؼاف اؿحاٌغارد، زغاول( و آىار اؿحٍتاظی از  

وقِای آىاری ، و رtآزىّن  ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن زِث جػییً ارجتاط ةیً ىحغیؼُا، در راؿحای ىلایـَ ةیً ىغیؼان ىغارس از آزىّن 

 اؿحفاده قغ. p<%5و در ؿعش ىػٍاداری  spssاؿيیؼٌّف رگؼؿیّن چٍغ گاٌَ گام ةَ گام در ٌؼم افؽار  -آزىّن کهّىّگؼوف

 

 یافتٍ َاي پصيَص

 یافتٍ َاي تًصيفی
اةؽارُای جسؽیَ آوری قغه از ٌيٌَّ آىاری را ةا اؿحفاده از ُای زيػیث قٍاظحی زيعدر جسؽیَ و جضهیم جّمیفی، پژوُكگؼ داده

دُغ کَ در ایً پژوُف، پژوُكگؼ ةَ کيک ىحغیؼُای زٍـیث، ؿً، ؿاةلَ کاری اكغام ةَ ایً کار  وجضهیم جّمیفی ىّرد ةؼرؿی كؼار ىی

 کؼده اؿث.

 

 جىسيت
 : يیصگی َاي ومًوٍ مًرد بررسی بر حسب جىسيت1جديل ضمارٌ 

 درمغ فؼاواٌی زٍـیث

 5/57 115 ىؼد

 5/42 85 زن

 

اٌغ. ةؼای درك و ىلایـَ ةِحؼ از  ( جكکیم داده5/42( و زٌان )%5/57جّزَ ةَ ٌحایر زغول فّق اکذؼیث ٌيٌَّ پژوُف را ىؼدان )%ةا 

                     ای زیؼ اؿحفاده قغه اؿث. ٌيّدار ىیهَ

 

 سه

ه اؿث کَ در زغول زیؼ ىیؽان فؼاواٌی ؿال جلـیو قغ 40ؿال و ةاالی  40ةعف افؼاد زیؼ  2در ایً پژوُف، ىحغیؼ ؿً کارکٍان ةَ 

 و درمغ فؼاواٌی ٌيٌَّ پژوُف ةا جّزَ ةَ ایً ىحغیؼ كاةم ىكاُغه اؿث.
 

 : تحليل تًصيفی بٍ کمک متغير سه2جديل ضمارٌ 

 درمغ فؼاواٌی فؼاواٌی ؿً

 78 156 ؿال 40زیؼ 

 22 44 ؿال 40ةاالی 

 

 40اٌغ و افؼاد ةاالی  ؿال ؿً جكکیم داده 40جؼ از  ( را افؼادی ةا کو78ةا جّزَ ةَ ٌحایر زغول فّق، اکذؼیث ٌيٌَّ پژوُف) %

 اٌغ. ةؼای درك و ىلایـَ ةِحؼ از ٌيّدار ىیهَ ای زیؼ اؿحفاده قغه اؿث.  ( ٌيٌَّ پژوُف را جكکیم داده22ؿال)%

 
 متغيرَاي پصيَص :مياوگيه ي اوحراف معيار 3جديل ضمارٌ 

 زغول :ىیاٌگیً و اٌضؼاف ىػیار ىحغیؼُای پژوُف

 ٌفّذ آرىاٌی  
اٌگیؽش 

 انِام ةعف

جؼغیب 

 ذٍُی

ىالصظات 

 فؼدی
 جػِغ غاظفی جػِغ ىـحيؼ جػِغ غاظفی

رفحار قِؼوٌغی 

 ؿازىاٌی

 جػغاد
 200 200 200 200 200 200 200 200 ىػحتؼ

 0 0 0 0 0 0 0 0 ةی پاؿط

 81.1 21.07 18.05 41.94 42.25 23.39 25.2 23.71 ىیاٌگیً
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 زغول :ىیاٌگیً و اٌضؼاف ىػیار ىحغیؼُای پژوُف

 ٌفّذ آرىاٌی  
اٌگیؽش 

 انِام ةعف

جؼغیب 

 ذٍُی

ىالصظات 

 فؼدی
 جػِغ غاظفی جػِغ ىـحيؼ جػِغ غاظفی

رفحار قِؼوٌغی 

 ؿازىاٌی

 جػغاد
 200 200 200 200 200 200 200 200 ىػحتؼ

 0 0 0 0 0 0 0 0 ةی پاؿط

 81.1 21.07 18.05 41.94 42.25 23.39 25.2 23.71 ىیاٌگیً

 18.45 7.64 5.92 9.28 6.88 5.314 6.85 4.96 اٌضؼاف ىػیار

 

ىیاٌگیً و اٌضؼاف ىػیار ىحغیؼُای پژوُف را ٌكان ىی دُغ ُياٌگٌَّ کَ ىكاُغه ىی قّد ىیاٌگیً ٌيؼات قِؼوٌغی  3زغول 

، 23.39، جؼغیب ذٍُی ، 42.25، ىالصظات فؼدی  41.94، جػِغ غاظفی ،  18.05، جػِغ ىـحيؼ،  21.07، جػِغ غاظفی ،  81.1ؿازىاٌی 

 ةغؿث آىغه اؿث.  23.71آرىاٌی ةا ىیاٌگیً و ٌفّذ  25.2اٌگیؽش انِام ةعف ، 

 

   َا :  آزمًن کًلمًگريف اسميروً جُت تعييه ورمال بًدن داد4ٌجديل  ضمارٌ 

                     ُا  :  آزىّن کّنيّگؼوف اؿيیؼٌّ زِث جػییً ٌؼىال ةّدن داده4زغول  قياره 

 جؼغیب ذٍُی اٌگیؽش انِام ةعف ٌفّذ آرىاٌی 
ىالصظات 

 فؼدی

جػِغ 

 غاظفی
 جػِغ ىـحيؼ

جػِغ 

 غاظفی

رفحار قِؼوٌغی 

 ؿازىاٌی

 200 200 200 200 200 200 200 200 جػغاد

 Z .955 1.294 1.121 1.367 1.308 1.156 .999 .787آىاره 

 566. 257. 138. 062. 048. 162. 063. 321. ؿعش ىػٍی داری

 

ةغؿث آىغه اؿث. ةٍاةؼایً ىی جّان گفث  05/0قّد در جيام ىحغیؼُا ؿعش ىػٍی داری ةیكحؼ از  ىكاُغه ىی 4ةا جّزَ ةَ زغول 

                     جيام ىحغیؼُا از وضػیث ٌؼىانی ةؼظّردارٌغ. 

ٌؼىال ةا جّزَ ةَ وضػیث   ةَ ىٍظّر ةؼرؿی راةعَ ةیً ىّنفَ ُای رُتؼی جضّنی و جػِغؿازىاٌی ةارفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی ىغیؼان

 ةّدن داده ُا  از آزىّن رگؼؿیّن چٍغگاٌَ ةَ قیّه ُيؽىان اؿحفاده گؼدیغ کَ ٌحایر در زغاول زیؼ ىكاُغه ىی گؼدد:

 

 : ىغل رگؼؿیّن 5زغول 

 ظعای اؿحاٌغارد جػغیم قغه Rىسػور  Rىسػور  R ىغل

1 .727a .529 .511 12.90 

a.ًجػِغ غاظفی ,جػِغ ىـحيؼ ,جؼغیب ,ٌفّذ آرىاٌی ,اٌگیؽش  ,ىالصظات ,جػِغ ٍُساری ,(داةث) :ىحغیؼُای پیف ةی 

 

 7/72ةغؿث آىغه اؿث کَ ایً ةغیً ىػٍاؿث کَ  727/0جػغیم قغه ةؼاةؼ ةا  Rىسػور ىكاُغه ىی قّد   5ُياٌعّر کَ در زغول 

درمغ از جغییؼات رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی جّؿط ىحغیؼُای جػِغٍُساری،  ىالصظات, اٌگیؽش , ٌفّذ آرىاٌی, جؼغیب, جػِغ ىـحيؼ, جػِغ 

ّن رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی جّؿط ىحغیؼُای دُغ کَ رگؼؿی ٌكان ىی ANOVAآزىّن  4- 4غاظفی كاةم پیف ةیٍی اؿث در زغول 

   ىػٍی دار  اؿث. P<01/0پیف ةیً در ؿعش 
                

 ANOVAآزىّن  6زغول 

 ؿعش ىػٍی داری F ىسػور ىیاٌگیً درزَ آزادی ىسيّع ىؼةػات ىغل

 000. 30.76 5120.177 7 35841.237 رگؼؿیّن 1
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   166.456 192 31959.558 ةاكی ىاٌغه

    199 67800.795 ىسيّع

 

 آىغه اؿث:  5-4، زغول ضؼایب ىحغیؼُای پیف ةیً در زغول  ANOVAةا جّزَ ةَ ىػٍی دار ةّدن آزىّن  

 

 زغول ضؼایب ىحغیؼُای پیف ةیً 7زغول 

 ىغل
 ضؼایب اؿحاٌغارد ضؼایب غیؼ اؿحاٌغارد

t 
ؿعش ىػٍی 

 ةحا ظعای اؿحاٌغارد B داری

1 

 004. 2.935-  8.729 25.619- داةث

 901. 125.- 007.- 206. 026.- ٌفّذ آرىاٌی

 171. 1.373 084. 166. 228. اٌگیؽش

 002. 3.171 212. 232. 737. جؼغیب

 000. 9.562 505. 142. 1.353 ىالصظات

 024. 2.271 211. 184. 418. جػِغ غاظفی

 051. 1.960- 172.- 273. 535.- جػِغ ىـحيؼ

 000. 5.818 377. 157. 914. جػِغ ٍُساری

 

و جػِغ   p<01/0فؼدی، جؼغیب ذٍُی و جػِغ ٍُساری در ؿعش   قّد ىحغیؼُای ىالصظات ىكاُغه ىی 7ُياٌعّر کَ در زغول 

                                         ةَ ظّر ىػٍی داری ىی جّاٌٍغ رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی را پیف ةیٍی کٍغ.  p<05/0غاظفی در ؿعش 

و رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی ةا جّزَ ةَ وضػیث ٌؼىال ةّدن داده ُا از  اٌگیؽش انِام ةعفةَ ىٍظّر ةؼرؿی راةعَ ةیً ویژگی ُای 

 آزىّن ُيتـحگی پیؼؿّن اؿحفاده قغ کَ ٌحایر در زغول زیؼ ٌكان داده قغه اؿث:

 

و رفحار قِؼوٌغی ةعف انِام ضؼیب ُيتـحگی ةیً اٌگیؽش 8زغول   

ةعف انِام اٌگیؽش    رفحار قِؼوٌغ ؿازىاٌی 

 اٌگیؽش انِام ةعف

 *154. 1 ُيتـحگی پیؼؿّن

 030.  ؿعش ىػٍی داری

 200 200 جػغاد

 رفحار قِؼوٌغ ؿازىاٌی

 1 *154. ُيتـحگی پیؼؿّن

  030. ؿعش ىػٍی داری

 200 200 جػغاد

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

  P<05/0و رفحار قِؼوٌغ ؿازىاٌی ىذتث و  در ؿعش  اٌگیؽش انِام ةعفىالصظَ ىی قّد راةعَ ةیً  8ُياٌعّر کَ در زغول 

 ، رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی ةِتّد یافحَ اؿث و ةانػکؾ.  اٌگیؽش انِام ةعفىػٍی دار اؿث ةٍاةؼایً ىی جّان ٌحیسَ گؼفث ةا افؽایف 

 ىػٍادار راةعَ آةادغؼب اؿالم قِؼؿحان دوم ىحّؿعَ ىغارس ةیً جؼغیب ذٍُی ةا رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی دةیؼان فؼضیَ دوم(

 .دارد وزّد

ُا از آزىّن ُيتـحگی  ةَ ىٍظّر ةؼرؿی راةعَ ةیً جؼغیب ذٍُی و رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی ةا جّزَ ةَ وضػیث ٌؼىال ةّدن داده

                                    زغول زیؼ ٌكان داده قغه اؿث:پیؼؿّن اؿحفاده قغ کَ ٌحایر در 
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و رفحار قِؼوٌغی ذٍُی ضؼیب ُيتـحگی ةیً جؼغیب9زغول   

ذٍُی جؼغیب    رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی 

ذٍُی جؼغیب  

 **217. 1 ُيتـحگی پیؼؿّن

 002.  ؿعش ىػٍی داری

 200 200 جػغاد

 رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی

پیؼؿّن ُيتـحگی  .217** 1 

  002. ؿعش ىػٍی داری

 200 200 جػغاد

 

ىػٍی  p <01/0و رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی ىذتث و  در ؿعش  ذٍُی ىالصظَ ىی قّد راةعَ ةیً جؼغیب 9ُياٌعّر کَ در زغول 

 .ةِتّد یافحَ اؿث و ةانػکؾدار اؿث ةٍاةؼایً ىی جّان ٌحیسَ گؼفث ةا افؽایف اٌگیؽش انِام ةعف ، رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی 

 وزّد ىػٍادار راةعَ آةادغؼب اؿالم قِؼؿحان دوم ىحّؿعَ ىغارس دةیؼان ؿازىاٌی قِؼوٌغی رفحار ةا ىـحيؼ جػِغ فؼضیَ ؿّم( ةیً

 .دارد

ـحگی و رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی ةا جّزَ ةَ وضػیث ٌؼىال ةّدن داده ُا از آزىّن ُيت ىـحيؼ ةَ ىٍظّر ةؼرؿی راةعَ ةیً جػِغ

 پیؼؿّن اؿحفاده قغ کَ ٌحایر در زغول زیؼ ٌكان داده قغه اؿث:
 

ىـحيؼو رفحار قِؼوٌغی ضؼیب ُيتـحگی ةیً جػِغ 10زغول   

ىـحيؼ جػِغ    رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی 

ىـحيؼ جػِغ  

 *181. 1 ُيتـحگی پیؼؿّن

 010.  ؿعش ىػٍی داری

 200 200 جػغاد

 رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی

پیؼؿّنُيتـحگی   .181* 1 

  010. ؿعش ىػٍی داری

 200 200 جػغاد

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

ىػٍی دار   P<05/0ىـحيؼو رفحار قِؼوٌغ ؿازىاٌی ىذتث و  در ؿعش  ىالصظَ ىی قّد راةعَ ةیً جػِغ 10ُياٌعّر کَ در زغول 

 .ىـحيؼ، رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی ةِتّد یافحَ اؿث و ةانػکؾ گؼفث ةا افؽایف جػِغاؿث. ةٍاةؼایً ىی جّان ٌحیسَ 

 ىػٍادار راةعَ آةادغؼب اؿالم قِؼؿحان دوم ىحّؿعَ ىغارس دةیؼان ؿازىاٌی قِؼوٌغی رفحار ةا ٍُساری جػِغ فؼضیَ چِارم( ةیً

 .دارد وزّد

ُا از آزىّن ُيتـحگی  ؿازىاٌی ةا جّزَ ةَ وضػیث ٌؼىال ةّدن دادهو رفحار قِؼوٌغی  ٍُساری ةَ ىٍظّر ةؼرؿی راةعَ ةیً جػِغ

                     پیؼؿّن اؿحفاده قغ کَ ٌحایر در زغول زیؼ ٌكان داده قغه اؿث:
 

و رفحار قِؼوٌغی ٍُساری جػِغ ضؼیب ُيتـحگی ةیً  11زغول  

ٍُساری جػِغ    رفحار قِؼوٌغ ؿازىاٌی 

ٍُساری جػِغ  

 **604. 1 ُيتـحگی پیؼؿّن

 000.  ؿعش ىػٍی داری

 200 200 جػغاد

 رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی

 1 **604. ُيتـحگی پیؼؿّن

  000. ؿعش ىػٍی داری

 200 200 جػغاد

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ىػٍی دار   P<01/0رفحار قِؼوٌغ ؿازىاٌی ىذتث و  در ؿعش و  ٍُساری ىالصظَ ىی قّد راةعَ ةیً جػِغ 11ُياٌعّر کَ در زغول 

  ، ٌيؼه فؼد در رفحار قِؼوٌغ ؿازىاٌی افؽایف یافحَ اؿث و ةانػکؾ.  ٍُساری اؿث و ایً ٌكان ىیغُغ ةا افؽایف جػِغ

 

 وتيجٍ گيري
ىِيی در پیكؼفث ازحياغی  یک راةعَ کهیغی در صّزه ؿازىان راةعَ ةیً رُتؼی جضّنی و جػِغ ؿازىاٌی اؿث ایً راةعَ ٌلف

( در رواٌكٍاؿی رفحار قِؼوٌغی، یافحَ ُای ىعانػات ىحػغد، ٌكان ىی دُغ کَ رفحارُای 2011قِؼوٌغان ؿازىاٌی دارد)فیهیپ و ُيکاران،

کاُف ، اغحياد ةَ ٌفؾ و (19،2011آقکار قغه رُتؼی جضّنی و جػِغ ؿازىاٌی جّؿط ىغیؼان ةؼ رضایث و غيهکؼد قِؼوٌغان)ریيؼوجّن

( ادؼ ىی گػارد. ُيچٍیً رفحارُای ىغیؼان ىّدؼ ىی جّاٌغ ؿعش غيهکؼد قِؼوٌغان 1992، 20اؿحؼس ُای قِؼوٌغان ؿازىاٌی)کٍّ و ویهیاىؽ

 ؿازىان ىاٌٍغ جيایم ةَ ىاٌغن در ؿازىان و اصـاس جػِغ و نػت ةؼدن از کار در ؿازىان، پكحکار و اغحياد ةَ ٌفؾ آٌِا را جضث جادیؼ كؼار

(. در جضلیلات ىؼةّط ةَ رفحار قِؼوٌغی، از آن زا کَ جػِغ کاری، غکؾ انػيم غاظفی و ذٍُی فؼد ٌـتث ةَ کار 2011، 21ّرفی ىیهؽدُغ)ى

ن اؿث در مّرت ةاال ةّدن جػِغ ؿازىاٌی، ىلغار جّنیغ و كاةهیث کارایی افؼاد ةاال ىی رود و فلغان ایً غاىم، غغم رضایث قغهی، پاییً آىغ

(. ؿاگار و 2004، 22ٍغکاری و غیتث ُای ىکؼر در ؿازىان و اظحالل در ؿالىث رواٌی افؼاد را در پی دارد)چّىپّکّم و دیؼوزغان کاری، ک

( ةیان کؼدٌغ، کَ فكار رفحار ضغ قِؼوٌغی از ؿّی ىغیؼان ىيکً اؿث ٌـتث ةَ فكار رفحار ضغ قِؼوٌغی از ؿّی وانغیً 2009اؿحّةؼ)

ىؼ ىی جّاٌغ ٌكان دٍُغه ایً واكػیث ةاقغ کَ ىغیؼان ىغارس و ؿازىاٌِا ةیكحؼ از وانغیً جادیؼ ىـحلیو ةؼای قِؼوٌغان ىِيحؼ ةاقغ ایً ا

روی قِؼوٌغان دارٌغ ةٍاةؼایً قِؼوٌغان ىيکً اؿث روی ىّازَ ةا اٌحظارات و ىػیارُی غيهکؼدی ىغیؼاٌكان ةیكحؼ از وانغیٍكان جالش و 

 جيؼکؽ کٍٍغ.

ةا ىّكػیث ُای اؿحؼس زا، ٌیاز ةَ صيایث غاظفی ةیكحؼی ةَ ویژه از زاٌب ىغیؼان ظّد دارٌغ. صيایث قِؼوٌغان ؿازىاٌی در ىلاةهَ 

غاظفی، ىی جّاٌغ ةَ ؿادگی ةا در ٌظؼ گؼفحً اصـاؿات قِؼوٌغان، ةا گّش دادن و جالش ةؼای درك جسؼةَ کار و ىاٌغن در ؿازىان و ٌیؽ 

ِاٌی و غیؼىٍحظؼه، ایً اىؼ کَ ىغیؼ كادر ةاقغ اصـاؿات قعنی ظّد را کٍحؼل کٍغ، جكّیق قِؼوٌغان اٌسام قّد، ةعنّص در قؼایط ٌاگ

ىِو اؿث چؼا کَ قِؼوٌغان ةَ صانث غاظفی ىغیؼان ظّد صـاس ُـحٍغ. یافحَ ُای ایً پژوُف ةؼ ٌلف ىِو ىغیؼان، رُتؼی جضّنی، 

اکیغ ىی کٍغ و ٌیؽ ىّیغ ایً اؿث کَ ایً ارجتاط ُيچٍیً جػِغ ؿازىاٌی، رفحار قِؼوٌغی دو زاٌتَ ةیً ىغیؼان و قِؼوٌغان ؿازىاٌی ج

جفاوت ىكاُغه قغه ةیً ادراکات قِؼوٌغان در ىّرد کیفیث راةعَ رُتؼی جضّنی و جػِغ ؿازىاٌی و رفحارقِؼوٌغی و ىغیؼان ىغارس ٌكان 

ن ظّد در ؿازىان، ةِو واةـحَ و ٌؽدیک داده قغه اؿث کَ قِؼوٌغان ؿازىاٌی ىيکً اؿث رواةط ظّد ةا ىغیؼاٌكان را ةَ اٌغازه ُيحایا

ؼان ٌتیٍٍغ، ةٍاةؼایً ىغیؼان در ؿازىاٌِا ىی جّاٌٍغ ةؼ جّؿػَ رواةط ظّب ةا ُؼ یک از قِؼوٌغان ظّد ةنّرت زغاگاٌَ ةَ ُيان اٌغازه کَ ىغی

ميیيی و ىّفلیث ةیكحؼ در  ىغارس در قِؼوٌغان اٌفؼادی اٌسام ىی دٍُغ، جيؼکؽ کٍٍغ ایً اىؼ ىی جّاٌغ ةَ جؼویر یک زّ ىٍاؿب و

 ؿازىان کيک کٍغ و در پایان آزىّدٌی ُایی کَ در رفحار قِؼوٌغی قؼکث داقحٍغ ٌحایر زیؼ ةغؿث آىغ.

 

 وتایج تحقيق
 ٌحایر جضلیق ٌكان داده کَ:

اةعَ ىػٍادار ةیً ىّنفَ اٌگیؽش انِام ةعف ةا رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی دةیؼان ىغارس ىحّؿعَ دوم قِؼؿحان اؿالم آةادغؼب ر-1

 وزّد دارد.

ةیً ىّنفَ جؼغیب ذٍُی ةا رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی دةیؼان ىغارس ىحّؿعَ دوم قِؼؿحان اؿالم آةادغؼب راةعَ ىػٍادار وزّد -2

 دارد.

ةیً ىّنفَ جػِغ ىـحيؼ ةا رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی دةیؼان ىغارس ىحّؿعَ دوم قِؼؿحان اؿالم آةادغؼب راةعَ ىػٍادار وزّد -3

 دارد.

ةیً ىّنفَ جػِغ ٍُساری ةا رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی دةیؼان ىغارس ىحّؿعَ دوم قِؼؿحان اؿالم آةادغؼب راةعَ ىػٍادار وزّد -4

 دارد.

 

                                                           
19 Riemer & Toon 
20 Kenow & Williams 
21 Marphy-Mills 
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 وتایج تحليل رگرسيًوی:
ٌی( ةؼ ىغل رگؼؿیّن در صانث جعيیً اؿحاٌغارد ىّرد ةضخ كؼار گؼفث. ىیؼان جادیؼ ىحغیؼُای ىـحلم جضلیق)رفحار قِؼوٌغ ؿازىا

ىحغیؼ واةـحَ جضلیق)رُتؼی جضّنی، جػِغ ؿازىاٌی( ٌكان داد کَ ةیً رُتؼی جضّنی ةا رفحار قِؼوٌغی راةعَ ىذتث ىػٍادار وزّد دارد و 

 Amosُيچٍیً ةیً جػِغ ؿازىاٌی ةا رفحار قِؼوٌغی راةعَ ىذتث وزّد دارد ةَ غالوه در ایً جضلیق ةَ دنیم ىغل گؼافیکی ةِحؼ ٌؼم افؽار 

 ةغؿث آىغه اؿث. 1-5از ایً ٌؼم افؽار ةؼای ةؼرؿی ىٍاؿب ىغل اؿحفاده قغ کَ صامم آن در قکم
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 بحث ي وتيجٍ گيري
 راةعة ىغیؼان قِؼوٌغی ؿازىاٌی رفحار ةا ؿازىاٌی جػِغ ةیً کَ داد ٌكان پژوُف ایً فؼضیَ ُای جضهیم و جسؽیَ از صامم ٌحایر

 داقحَ كؼار ؿازىاٌی جػِغ از ةاالجؼی ؿعش در اگؼکارکٍان کَ اؿث آن ىػٍی ةَ ایً .دارد ( وزّدr;529/0وP<05/0ىػٍاداری) و ىذتث

 و جای ،( 2002 ) ُيکاران و ىایؼ ،( 1388 ) جّکهی پژوُف ٌحایر ةا یافحَ ایً .ةّد ظّاُغ ةاالجؼ ٌیؽ آٌان ؿازىاٌی قِؼوٌغی رفحار ةاقٍغ،

 .دارد ُيعّاٌی ( 2011 ) ُيکاران و ىّگّؿحی و ( 2011 ) نیّ و کًُّ ،( 2010 ) یاٌگ ،( 2006ُيکاران و گاجام ،(2007 ) کیٌّگ

 درةؼدارد ؿازىان ةؼای را زیادی ىٍافع افؼاد، ؿازىاٌی جػِغ کَ داقحٍغ اظِار ( 2006) ) ُيکاران گاجام و راؿحا ایً در

ةا رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی راةعَ ىػٍاداری دارد، ٌحایر ةَ  اٌگیؽش انِام ةعفکٍغ  ایً پژوُف، کَ ةیان ىی یکدر ارجتاط ةا فؼضیَ 

پّدؿاکّف و 1983ةاقغ کَ ایً ٌحیسَ ةا ىعانػات ؿایؼ داٌكيٍغان )ارگان  ای كّی ىیان ایً دو ىحغیؼ ىی دؿث آىغه صاکی از وزّد راةعَ

 ( ٌیؽ ُو ظّاٌی دارد2008، غـگؼی و دیگؼان 2008، ؿّالن 2005،کٌّم 2000، پّدؿاکّف 1999ىکیٍؽی 

 جضلیلات ٌحایر ةا کَ داقث ىػٍاداری وزّد و ىذتث راةعة ىػهيان ؿازىاٌی قِؼوٌغی رفحار ةاجؼغیب ذٍُی  ةیًدر فؼضیَ دوم 

 ُيعّاٌی ( 2011 ) آٌحٌّیا ( و2008اوىای) و کّرؿاد2006 ) ُيکاران و ؿاىّئم (،( 2006 ) گاجام ،( 2002 ) ىایؼ ،( 1388 ) جّکهی

  .دارد ؿازىاٌی قِؼوٌغی رفحار ةیٍی پیف ةؼای ةیكحؼی كغرت ذٍُی جؼغیب کَ داد ٌكان رگؼؿیّن جضهیم ٌحایر ظؼفی از .دارد

 1388 ) جّکهی پژوُف ٌحایر ةا کَ ىػٍاداریّزّدداقث و ىذتث راةعة ؿازىاٌی قِؼوٌغی رفحار ةا جػِغ ىـحيؼ ةیًدر فؼضیَ ؿّم 

 راؿحا ایً در .دارد ُيعّاٌی ( 2011 ) آٌحٌّیا و ( 2006)ُيکاران و ؿاىّئم ،( 2006 ) گاجام ،( 2003 ) کاٌگؼو ،( 2002 ) یؼ ىی ،(

  رؿیغٌغ ٌحیسَ ایً ةَ پژوُكی در ( 2004 ) یؼ ىی و پاول

 قِؼوٌغی ةارفحار ىـحيؼ جػِغ راةعة ةَ ٌـتث اىا دارد، وزّد ىػٍاداری راةعة ؿازىاٌی قِؼوٌغی رفحار ةا ىـحيؼ جػِغ ةیً کَ

 ٌيیغاٌٍغ زیؼا ىیياٌٍغ، ىحػِغ و وفادار ؿازىان اظالكیتَ جػِغ و قٍاؿی وظیفَ صؾ پایة ةؼ افؼاد ٍُساری جػِغ در .اؿث ضػیفحؼ ؿازىاٌی

 .داقث ظّاٍُغ درىّردی كضاوجی چَ ؿازىان جؼك از پؾ ُيکاراٌف و ىغیؼ

 ) جّکهی پژوُف ٌحایر ةا کَ داقث ىػٍاداریّزّد و ىذتث راةعة ؿازىاٌی قِؼوٌغی رفحار ةا جػِغ ٍُساری ةیًدر فؼضیَ چِارم 

 ) آٌحٌّیا و ( 2004 ) پاول ،( 2003 ) کاٌگؼ (2002 ) یؼ ىی جضلیلات ٌحایر ةا اىا دارد ُيعّاٌی ( 1387 ) اظالق ىهک و ( 1388

 را ؿازىاٌی قِؼوٌغی رفحار ةا رجػِغ ٍُساری  راةعة غغم گؼفحَ کكّراٌسام از ظارج در کَ جضلیلاجی ٌحایر کَ آٌسا از .اؿث ىغایؼ ( 2011

 ةاةث از ٌگؼاٌی ُیچ و درىی آیٍغ ؿازىان اؿحعغام ةَ انػيؼ ىادام مّرت ةَ افؼاد اغهب درایؼان کَ ةاقغ ایً دنیم ةَ قایغ .ىیکٍٍغ جأییغ

 ةَ ؿازىان اؿحيؼاری جػِغ ىّزب دیگؼ ظؼف از و فؼد قغهی اىٍیث ىّزب ظؼفی از انػيؼ ىادام اؿحعغام .ٌغارٌغ ازؿازىان اظؼاج یا جؼك

 .قّد ىی
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