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چکیذٌ
زض ز٘یبی أطٚظ و ٝز٘یبی ؾبظٔبٖ ٞبؾت٘ ،یطٚی ا٘ؿب٘ی ثٖٛٙ ٝاٖ ثعضي تطیٗ  ٟٓٔ ٚتطیٗ ؾطٔبیٚ ٝ
زاضایی ؾبظٔبٖ ٔی تٛا٘س ٔ ٟٓتطیٗ ٔعیت ضلبثتی ضا ثطای ؾبظٔبٖ ثٛرٛز آٚضزٔ .سیطاٖ  ٚضٞجطاٖ ؾبظٔبٖ ٞب
ٔی تٛا٘ٙس ثب ثٛرٛز آٚضزٖ ٔٗٛٙیت 1زض ٔحیٍ ٞبی وبضی  ٚثٟطٌ ٜیطی اظ اثعاضٞبی غیط ٔبزی ،ثهیطت ٚ
تسثیط ٔٗهٔٛب٘ ٝزض ایٗ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ایٗ احؿبؼ ضا ایزبز وٙٙس و ٝوبضقبٖ ثب ٔٗٙب ٞ ٚسف زاض  ٚچبِف
ثطاٍ٘یع اؾت .ایٗ ٞب ظٔی ٝٙضقس  ٚپیكطفت ضا ثطای ؾبظٔبٖ ث ٝاضٔغبٖ ذٛاٞس آٚضزٕٞ .چٙیـــٗ ثب ثٛرٛز
آٚضزٖ ٔٗ ٛٙیت زض ٔحیٍ ٞبی وبضی ایٗ احؿبؼ ضا زض آ٘بٖ ایزـــبز ٔی قٛز و ٝذٛز ضا ًٖٛی اظ
ؾبظٔبٖ ٚ ٚاحــس وبضی احؿبؼ وٙٙس  ٚایٗ و ٝوبضوٙبٖ ثبیس زض ؾبظٔبٖ اظ ٕٞسیٍط حٕبیت وٙٙس  ٚذٛز
ضا ثب اٞساف ؾبظٔبٖ ٔ ٚأٔٛضیت ٞبی آٖ ٖزیـــٗ وٙٙس ٚ ،وبضوٙـــبٖ ثب ایٗ قطایٍ  ٚزض ایٗ ٔحیٍ ٞبی
وبضی زؾت ث ٝذاللیت  ٚاثتىبض ُٖٕ ظز ٚ ٜزض ثطاثط وٙف ٞبٚ ،اوٙف ٘كبٖ زاز ٚ ٜؾبظٔبٖ ضا زض ضؾیسٖ
ث ٝاٞس افف یبضی ذٛاٙٞس وطزٞ .سف ٔمبِ ٝحبيط ثطضؾی تأحیط ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثط ٔؤِفٞ ٝبی ضفتبض
قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی وبضوٙبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ٘ٛاحی پٙذ ٌب٘ ٝقٟط تجطیع اؾت .ثطای ایٗ ٔٛٓٙض ضفتبض
قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ثطاؾبؼ ٘ٓطی ٝاٚضٌبٖ  ٚثبتٕٗ 2زض پٙذ ثٗس؛ ٘ ٔٛزٚؾتیٚ ،رساٖ ،رٛإ٘طزی ،ازة ٚ
٘عاوت  ٚضفتبض ٔس٘ی ٛٙٗٔ ٚیت ٔحیٍ وبضی ثط اؾبؼ ٘ٓطیٔ ٝیّیٕٗ ٕٞ ٚىبضا٘ف 3تٗطیف  ٚزض ایٗ ضاؾتب
پٙذ فطيیـ ٝتٓٙیٓ قـس ٜاؾت ،ثطای آظٔ ٖٛایٗ فطيیٞ ٝب ،ز ٚپطؾكٙبٔ ٝقبُٔ پطؾكٙبٔٛٙٗٔ ٝیت
ٔحیٍ وبضی ثب  21ؾؤاَ  ٚپطؾكٙبٔ ٝضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ثب  30ؾؤاَ اؾتفبز ٜقس .پؽ اظ ؾٙزف
ضٚایی  ٚپبیبیی ،پطؾكٙبٔٞ ٝب زض اذتیبض ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی و ٝاظ وبضوٙبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ٘ٛاحی پٙذ ٌب٘ٝ
قٟط تجطیع ٔی ثبقس  ٚتٗساز آٖ ٞب ٘ 182فط اؾت ،لطاض زاز ٜقس .پؽ اظ رٕٕ آٚضی پطؾكٙبٔٞ ٝب،
اَالٖبت حبنّ ٝتّریم َ ٚجم ٝثٙسی قس ،ؾپؽ ثطای تزعی ٚ ٝتحّیُ زازٞ ٜبی رٕٕ آٚضی قس ٜاظ
* زوتطای ترههی ٔسیطیت زِٚتی  ٚاؾتبزیبض زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ثٙبة
Beikzad_jafar@yahooo.com
** زوتطای ٔسیطیت آٔٛظقی  ٚاؾتبز یبض زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ٔطاغS_yazdani2003@yahoo.com ٝ
*** زا٘كزٛی وبضقٙبؾی اضقس ٔسیطیت زِٚتی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ثٙبة
selnahamdollahi@yahoo.com
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ضٚـ ٞبی آٔبضی تٛنیفی  ٚاؾتٙجبَی (آظٔ ٖٛضٌطؾی ٖٛزٔ ٚتغیط )ٜاؾتفبزٌ ٜطزیــس٘ .تبیذ حبنُ اظ
آظٔ ٖٛفطيیٞ ٝب٘ ،كبٖ زٙٞس ٜتأئیس فطيیٞ ٝبی ا َٚچٟبضْ  ٚپٙزٓ  ٚضز فطيیٞ ٝبی ز ٚ ْٚؾ ْٛتحمیك
اؾت؛ ثٖ ٝجبضتی ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثط ٔؤِفٞ ٝبی ٘ ٔٛزٚؾتــی ،ازة ٔ ٚالحٓ ٚ ،ٝضفتبض ٔس٘ی ضفتبض
قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی وبضوٙبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ٘ٛاحی پٙذ ٌب٘ ٝقٟط تجطیع ٔؤحط اؾت  ٚثط ٔؤِفٞ ٝبی
ٚرساٖ  ٚرٛإ٘طزی ضفتبض ق ٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی وبضوٙبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ٘ٛاحی پٙذ ٌب٘ ٝقٟط تجطیع ٔؤحط
ٕ٘ی ثبقس.
ياشگبن کلیذیٛٙٗٔ :یت ٔحیٍ وبضی ،1ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ،2اَبٖت ؾبظٔب٘یٚ ،فبزاضی ؾبظٔب٘ی،
ٔكبضوت ؾبظٔب٘ی

مقذمٍ
زض ٘ٓبْ ثٛضٚوطاتیه تٕبْ تالـ ٔسیطاٖ زض رٟت وؿت وبضایی ثیكتط ثب حفّ ؾّؿّٔ ٝطاتت
ضؾٕی ٞطٔی ؾبظٔبٖ اؾت .ثٕٞ ٝیٗ رٟت ٔٙبؾجبت ؾُحی  ٚغیط لبثُ إَیٙبٖ ثیٗ افطاز
ٚرٛز زاضز .أب زض ٘ٓبْ اضظقی -ا٘ؿب٘ی  ٚزٔىطاتیه ٔٙبؾجبتی زضؾت  ٚلبثُ إَیٙبٖ زض ٔیبٖ
ٔطزْ ثٛرٛز ٔی آیس .زض چٙیٗ ٔحیُی ث ٝؾبظٔبٖ  ٚاًٖبی آٖ فطنت زازٔ ٜی قٛز و ٝتب حس
تٛاٖ پیف ض٘ٚس (ظاضٔ .)152 ،1383 ،ثط ایٗ اؾبؼ تٛر ٝث ٝقٟط٘ٚساٖ زض ٘ٓبْ اضظقی -ا٘ؿب٘ی
ض ٚث ٝافعایف اؾت.
قٟط٘ٚساٖ ثٖٛٙ ٝاٖ افطازی و ٝتكىیُ زٙٞس ٜارتٕبٖبت ثكطی ٞؿتٙسٞ ،ط چٙس زض ؾبَ ٞبی
٘ ٝچٙساٖ زٚض ٔٛضز ثی تٛرٟی  ٚثی ٟٔطی حبوٕبٖ ٔ ٚسیطاٖ ثٛز٘س؛ أب أطٚظ ٜوب٘ ٖٛتٛرٝ
 ٕٝٞوؿب٘ی ٞؿتٙس ؤ ٝی ذٛاٙٞس ث٘ ٝحٛی زض ظ٘سٌی ا٘ؿبٖ ٘مف زاقت ٝثبقٙس .ؾیبؾت
قٟط٘ٚساٖ اِٛٚیت اٞ َٚؿتٙس ،تب چٙسی لجُ ؾیبؾت ضایذ وكٛضٞبیی ثٛز وٍ٘ ٝب ٜذٛز ضا اظ
زض ٖٚثٛضٚوطاؾی زِٚتی ثط ٌطفت ٚ ٝث ٝثیط ٖٚپطزاذت ٝثٛز٘س (اِٛا٘ی  ٚزا٘بیی فطز.)295 ،1380،
او ٖٛٙو ٝإٞیت قٟط٘ٚساٖ ثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ ٔٙبثٕ ثؿیبض ٔ ٟٓؾبظٔبٖ زضن قس ٜاؾت ،ضفتبض
آٖ ٞب ٔی تٛا٘س ثؿیب ض ثب إٞیت تّمی قٛز .اظ ایٗ ضٚؾت ؤ ٝحممبٖ ظیبزی ث ٝتزعی ٚ ٝتحّیُ
ضفتبض قٟط٘ٚسی پطزاذت ٝا٘س.
ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ثطای اِٚیٗ ثبض تٛؾٍ اضٌبٖ  ٚثبتٕٗ زض اٚایُ زٔ 1980 ٝٞیالزی ثٝ
ز٘یبی ّٖٓ اضائٌ ٝطزیس .اضٌبٖ  ٚثبتٕٗ ٔٗتمس٘س و ٝضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ضفتبضی فطزی ٚ

1- Workplace Spirituality
)2- Organizational Citizenship Behavior(OCB
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زاَّٚجب٘ ٝاؾت ؤ ٝؿتمیٕبً ثٚ ٝؾیّ ٝؾیؿتٓ ٞبی ضؾٕی پبزاـ َطاحی ٘كس ،ٜأب ثب ایٗ ٚرٛز
ثبٖج اضتمبی احطثركی  ٚوبضایی ّٖٕىطز ؾبظٔبٖ ٔی قٛز (احٕسی.)2 ،1388 ،
قٟط٘ٚس ذٛة ؾبظٔب٘ی یه تفىط  ٚایس ٜاؾت  ٚآٖ ٔكتُٕ ثط ضفتبضٞبی ٔت ٔٛٙوبضوٙبٖ ٘ٓیط
پصیطـ  ٚثط ٖٟسٌ ٜطف تٗ ْٚبیف ٔ ٚؿئِٛیت ٞبی ايبفی ،پیطٚی اظ ٔمطضات  ٚضٚیٞ ٝبی
ؾبظٔبٖ ،حفّ  ٚتٛؾٗــٍ٘ ٝطـ ٔخجت ،قىیجبیــی ،تحُٕ ٘بضيبیتــی ٔ ٚكىالت زض ؾط وبض
ٔی ثبقس .ثط پبی ٚ ٝاؾبؼ تئٛضی ٞب ٓ٘ ٚطیٞ ٝبی ؾبظٔب٘ی ٔؿّٕبً ضفتبض قٟط٘ٚـــسی ؾبظٔب٘ی
ٔی تٛا٘س ث ٝؾبظٔبٖ زض تسا ْٚحیبت ذٛز  ٚضؾیسٖ ث ٝاٞساف ؾبظٔب٘ی وٕه وٙس .ثٗال ٜٚضغجت
 ٚتٕبیُ ث ٝضفتبض قٟط٘ٚسی ثّٖ ٝت ضلبثت ٞبی ضٚظافع ٖٚرٟب٘ی إٞیت ٚیػ ٜای زاضز (قبَطی،
.)12 ،1388
أطٚظ ٜثیكتط وبضوٙبٖ زض وبض ذٛز زِؿطزی  ٚزِعزٌی ضا تزطثٔ ٝی وٙٙس و ٝحبنُ وٛچه
ؾبظی ٞبٟٙٔ ،سؾی ٔزسز  ٚتٗسیُ  ٚیب ا ذطاد وبضوٙبٖ زض ز ٝٞاذیط اؾت .ضٚیبضٚیی ثب ایٗ
ٚالٗیت و ٝثط٘بٔٞ ٝبی تغییط  ٚثٟجٛز ثب ٔساذالتی اظ لجیُ ثبظ ٟٔٙسؾی ،وٛچه ؾبظی ٛٔ ٚاضزی
اظ ایٗ لجیُ ثب پبضازایٓ ٞبی ٔىب٘یىی ،ا٘تٓبضات  ٚذٛاؾتٞ ٝبی ؾبظٔبٖ ٞب ضا ثطآٚضزٕ٘ ٜی وٙٙس،
ؾبظٔبٖ ٞب ضا ثط آٖ زاقت ٝتب زض رؿت ٚرٛی ضاٜٞبی زیٍطی ثطای زؾتیبثی ثٔ ٝعیت ٞبی
ضلبثتی ثبقٙس (فطٍٙٞی  ٚضؾتٍبض.)2 ،1385 ،
ٖال ٜٚثط ایٗ أطٚظ ٜثٓ٘ ٝط ٔی ضؾس ،وبضوٙـــبٖ زض ٞط وزب و ٝفٗبِیت ٔی وٙٙس ،چیعی فطاتط
اظ پبزاـ ٞبی ٔبزی زض وبض رؿتزٔ ٛی وٙٙس .آ٘بٖ زض رؿتزٛی وبضی ثب ٔٗٙب ،أیس ثرف ٚ
ذٛا ؾتبض ٔتٗبزَ ؾبذتٗ ظ٘سٌی قبٖ ٞؿتٙس .ؾبظٔبٖ ٞب ثب وبضوٙب٘ی ضقس یبفت ٚ ٝثبِٙسٜای ضٚ
ث ٝضٞ ٚؿتٙس و ٝزض پی یبفتٗ وبضی ثب ٔٗٙب ٞ ٚسفٕٙس  ٚپطٚضـ ٔحیٍ ٞبی وبضی ،ثب چٙیٗ
ٚیػٌی ٞبیی ٞؿتٙسٛٙٗٔ .یت زض وبض ،تٛنیف وٙٙس ٜتزطث ٝوبضوٙب٘ی اؾت و ٝوبض قبٖ اضيبء
وٙٙس ،ٜثب ٔٗٙب ٞ ٚسف زاض اؾت ٓٞ .چٙیٗ تزطثٛٙٗٔ ٝیت زض وبض ،ثب افعایف ذاللیت ،نسالت،
اٖتٕبز  ٚتٟٗس زض وبض ٕٞطا ٜثب ثبال ضفتٗ احؿبؼ تىبُٔ قرهی وبضوٙبٖ پی٘ٛس ٔی ذٛضز
(ضؾتٍبض ٚ ٚاضث.)75 ،1387 ،
ٔٗٛٙیت زض ٔحیٍ وبض چبضچٛثی اظ اضظـ ٞبی ؾبظٔب٘ی اؾت٘ ،كب٘ ٝآٖٚ ،رٛز فطٍٙٞی اؾت
و ٝوبضوٙبٖ ضا ثَٛ ٝض فعایٙس ٜای اظ ٔیبٖ فطآیٙسٞبی وبضی فطاتط ٔی ثطز  ٚف ٟٓآٖ ٞب ضا اظ
اضتجبٌ ثب زیٍطاٖ ثٟجٛز ٔی ثركس ،ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝاحؿبؼ ِصت ضا تزطثٔ ٝی وٙٙس (وطا٘ىی ٚ
ٕٞىبضاٖ.)397 ،2003 ،
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ٕٞچٙیٗ ٔیتطٚف پطٚفؿٛض ٔسیطیتٛٙٗٔ ،یت ضا تٕبیُ ث ٝرؿتزٛی ٞسف ٟ٘بیی زض ظ٘سٌی ٚ
ظیؿتٗ ثطاؾبؼ ایٗ ٞسف تٗطیف ٔی وٙس (ٔبضویٛؼ ٕٞ ٚىبضاٖ.)9 ،2007 ،
ٚضٚز ٔٗٛٙیت زض ؾبظٔبٖ ث ٝوبضوٙبٖ ایٗ تٛا٘بیی ضا ٔی زٞس تب چكٓ ا٘ساظ یه پبضچ ٝتطی ضا
زض ظٔی ٝٙؾبظٔبٖ ،ذب٘ٛاز ٚ ٜربٔٗ ٝذٛیف ث ٝزؾت آٚض٘س (ضؾتٍبض ٚ ٚاضث.)75 ،1387 ،
بیبن مسألٍ
رٟب ٖ أطٚظ ز٘یبیی ؾطقبض اظ تحٛالت ،زٌطٌ٘ٛی ٞب  ٚپیچیسٌی ٞبی ثؿیبض اؾت٘ .یطٚی
ا٘ؿب٘ی ثٖٛٙ ٝاٖ ثعضي تطیٗ  ٟٓٔ ٚتطیٗ ؾطٔبی ٚ ٝزاضایی ؾبظٔبٖ ٔی تٛا٘س ٔ ٟٓتطیٗ ٔعیت
ضلبثتی ضا ثطای ؾبظٔبٖ زض چٙیٗ ز٘یبیی ثٛرٛز آٚضز  ٚاظ آ٘زبیی و ٝزٌطٌ٘ٛی ٚالٗی زض ربٔٗٝ
اظ َطیك زٌطٌ٘ ٛی زض ا٘سیكٞ ٝب  ٚثبٚضٞب  ٚضفتبضٞبی ٕٞیٗ ٔٙبثٕ ا٘ؿب٘ی ضخ ذٛاٞس زاز ٔ ٚمط
ایٗ زٌطٌ٘ٛی ،زض ٔساضؼ اؾتِ ،صا آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ثٖٛٙ ٝاٖ ٕٔٗبض تح َٛزض ربٔٗ ٝظٔب٘ــی
ٔی تٛا٘س ایٗ ٔ ٟٓضا ا٘زبْ زٞس و ٝثب زضن پیچیسٌی ٞب  ٚزٌطٌ٘ٛی ٞب ،تٟسیسات ضا ث ٝفطنت
تجسیُ وٙس.
پیكطف ت رٛإٔ تٛؾٗ ٝیبفتٔ ٝط ٖٛٞتٛر ٝث ٝآٔٛظـ  ٚپطٚضـ  ٚؾطٔبیٌ ٝصاضی زض آٖ اؾت.
ثب تٛر ٝث ٝإٞیت آٔٛظـ  ٚپطٚضـ زض ز٘یـبی أطٚظ ایٗ ؾبظٔـــبٖ ٔسیطیت  ٚوبضوٙب٘ــی ضا
ٔی َّجس و ٝثب زاقتٗ یه حؽ ٖٕیك ٔٗٙب ٔ ٚمهٛز زض وبض ٕٞ ٚجؿتٍی ٖٕیك وبضوٙبٖ ثب
یىسیٍط ثتٛا٘ٙس ؾبظٔبٖ ضا ث ٝحساوخط وبضایی  ٚاحطثركی ض ٖٕٛٙٞؾبظ٘س .زض چٙیٗ ؾبظٔبٖ ٞبیی
وبضوٙبٖ ؾٗی ذٛاٙٞس وطز و ٝزض فٗبِیت ٞبی ؾبظٔبٖ ٔكبضوت وطز ٚ ٜثٕٞ ٝىبضا٘كبٖ وٕه ٚ
ٕٞیبضی وٙٙس  ٚثطای ثٟجٛز ؾبظٔبٖ ٚ ٚاحس وبضی ذٛز پیكٟٙبزٞبی ٘ٛآٚضا٘ ٝاضائ ٝزٙٞس .ایٗ
چٙیٗ ؾبظٔبٖ ٞبیی زض ز٘یبی پطتالَٓ أطٚظی ٔی تٛا٘ٙس ثط ٔكىالت فبئك آیٙس.
زض ایٗ پػٞٚف ؾٗی قس ٜاؾت تأحیط ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثط ٔؤِفٞ ٝبی ضفتبض قٟط٘ٚسی
ؾبظٔب٘ی وبضوٙـــبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ٘ٛاحی پٙذ ٌب٘ ٝقٟط تجطیع ٔٛضز ُٔبِٗـــ ٝلطاض ٌیطز .ثٝ
َٛض وّی تحمیـــك حبيط زض پی پبؾرٍٛیی ث ٝایٗ ؾؤاَ اؾت وٛٙٗٔ ٝیت ٔحیٍ وبضی ثط
ٔؤِفٞ ٝبی ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی وبضوٙبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ٘ٛاحی پٙذ ٌب٘ ٝقٟط تجطیع چٝ
تأحیطی زاضز؟ ثطای ایٗ ٔٛٓٙضٔ ،ؤِفٞ ٝبی ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ثط اؾبؼ ٘ٓطی ٝاٚضٌبٖ ٚ
ثبتٕٗ ث ٝقطح ظیط:
 -1وًع ديستی :قبُٔ  ٔٛ٘ ٕٝٞالسأبت  ٚوٕه ٞبی زاَّٚجب٘ ٝوبضوٙبٖ ث ٝزیٍط اًٖبی
ؾبظٔبٖ زض ضاثُ ٝثب ٔكىالت ْٚ ٚبیف ٔطتجٍ اؾت.
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 -2وساکت (ادة ي مالحظٍ) :ارتٙبة اظ ٚاضز وطزٖ ذؿبضت ث ٝؾبظٔبٖ  ٚا٘سیكیسٖ ث ٝایٗ وٝ
چُٛض السأبت فطز ثط زیٍطاٖ تأحیط ٔی ٌصاضز.
 -3يجذان :ضفتبضی اذتیبضی اؾت و ٝفطاتط اظ اِعأبت تٗییٗ قس ٜثٚ ٝؾیّ ٝؾبظٔبٖ زض ٔحیٍ
وبض اؾت.
 -4جًاومردی :تٕبیُ ث ٝقىیجبیی زض ٔمبثُ ٔعاحٕت ٞبی ارتٙبة ٘بپصیط  ٚارحبف وبضی
ثس ٖٚایٗ و ٚ ٌّٝ ٝقىبیتی نٛضت ٌیطز.
 -5رفتبر مذوی :تٕبیُ ثٔ ٝكبضوت ٔ ٚؿؤِیت پصیطی ٚ ٚفبزاضی زض ظ٘سٌی ؾبظٔب٘ی ٘ ٚیع اضائٝ
تهٛیط ٔٙبؾت اظ ؾبظٔبٖ ٔی ثبقس (پٛالت.)1593-1592 ،2009 ،
ٛٙٗٔ ٚیت ٔحیٍ وبضی ثطاؾبؼ ٘ٓطیٔ ٝیّیٕٗ ٕٞ ٚىبضا٘ف تٗطیف قس ٜاؾت.
ُٔبِٗبت ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝتكٛیك  ٚتطغیت ٔٗٛٙیت زض ٔحیٍ وبض ٔی تٛا٘س ٔعایبی ظیبزی
زاقت ٝثبقسٔ ،عایبیی و ٝؾبظٔبٖ ثب ثٟطٌ ٜیطی اظ آٖ ٞب ث ٝثٟجٛز ثٟطٚ ٜضی  ٚافعایف ّٖٕىطز ٚ
ثٟجٛز قبذم ٞبی ٔبِی ذٛز ٔی پطزاظز .تحمیمبت ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝقطوت ٞبی ٔٗٛٙی 400
تب  500زضنس اظ زیٍط قطوت ٞبی ٔكبث ٝزض افعایف زضآٔس ذبِم ،ثٟجٛز ٘طخ ثبظٌكت ؾطٔبیٚ ٝ
افعایف ؾٟبْ زاضاٖ ثٟتط٘س (ٔمیٕی ٕٞ ٚىبضاٖ.)92-91 ،1386 ،
ٕٞچٙیٗ ٔحممبٖ ٔٗتمس٘س و ٝتكٛیك  ٚتطغیت ٔٗٛٙیت زض ٔحیٍ وبضی ٔی تٛا٘س ٔٙزط ثٝ
افعایف ذاللیت ،نسالت  ٚاٖتٕبز ،ذٛزقىٛفبیی فطزی ٚ ،تٟٗس  ٚزض ٘تیز ٝافعایف وبضایی
ؾبظٔبٖ ٌطزز .ایٗ ٘ىت ٝزض قىُ قٕبض٘ 1 ٜكبٖ زاز ٜقس ٜاؾت (وطیكٙبؤٛبض ٘ ٚه،2002 ،
.)162-156
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ضکل ٔ .1سَ «آظازی ٔٗٛٙی» فطزی ثطای ٔتحس وطزٖ  ٚتكٛیك  ٚتطغیت ٔٗٛٙیت زض ٘یطٚی وبض ٌ٘ٛبٌٖٛ

ؾبظٔبٖ
تٛٙٗٔ ٔٛٙیت
ا٘ٛأ زیٍط

زضٌ ٖٚطا

اٌعیؿتب٘ؿیبِیؿتی

پیبٔسٞب:
-1قٟٛز  ٚذاللیت
-2نسالت  ٚاٖتٕبز
-3ذٛزقىٛفبیی فطزی
-4تٟٗس

زیٙی

تكٛیك  ٚتطغیت زض
ؾُح فطزی

افعایف ّٖٕىطز ؾبظٔب٘ی
مىبغ :وطیكٙبؤٛبض ٘ ٚه.162 ،2002،
ٕٞچٙیٗ تكٛیك  ٚتطغیت ٔٗٛٙیت زض ٔحیٍ وبض ٔی تٛا٘س ث ٝاحط ثركی زض ؾبظٔبٖ ٞب ٔٙزط
قٛز .احطثركی إٞیت ظیبزی زض ؾبظٔبٖ ٞب زاضزٞ .بوٕٗ )1987( 1پیكٟٙبز یه ضٚیىطز انِٛی
ضا ثطای تزعی ٚ ٝتحّیُ احط ثركی تیٓ ٞب اضائ ٝزاز .ا ٚیه ٔسِی ضا اضائ ٝزاز و ٝفطو ٔی وطز
ضفتبض ٌطٞٚی ٖ ٚبّٔی و ٝثط احطثركی آٖ فكبض ٔی آٚضز ،ثبیس زضن  ٚقٙبؾبیی قٛز .ا ٚاٖتمبز
زاضز و ٝاحطثركی تیٕی ثب ؾٙزف ذطٚری یٗ ٙی تٛا٘بیی اًٖب ثطای وبض ثب یىسیٍط زض آیٙسٚ ٜ
فكبضی و ٝاًٖبی ٌطٔ ٜٚتحُٕ ٔی ق٘ٛس ،ثبیس ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٌیطزٔ .سِی وٞ ٝبوٕٗ ثطای

1- Hackman
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تأحیط ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی  ٚاحط ثركی تیٕی اضائ ٝزاز ،ٜزض قىُ قٕبض٘ 2 ٜكبٖ زاز ٜقس ٜاؾت
(ز٘یُ.)452 ،2010 ،
ضکل ٔ .2سَ تأحیط ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثط احط ثركی تیٕی

فط ًٙٞؾبظٔب٘ی
اثر بخشی تیمی

ویژگیهای سازمانی

کارایی تیمی

اعتماد

رضایت تیمی

خالقیت

تعارض تیمی

احترام

ٔٗٛٙیت

ٕٞچٙبٖ و ٝزض قىُ ٔكبٞسٔ ٜی قٛز ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثب ثٛرٛز آٚضزٖ  ٚافعایف
اٖتٕبز ،ذاللیت  ٚاحتطاْ ثبٖج افعایف احط ثركی تیٕی زض ؾبظٔبٖ ٔی قٛز .فط ًٙٞؾبظٔب٘ی
 ٓٞو ٝزائٕبً زض حبَ تغییط اؾت ٚ ،قبُٔ آزاة  ٚضؾ ْٛضؾٕی  ٚغیط ضؾٕی ،ذّك  ٚذٛی،
ِٟزٔ ٚ ٝزٕ ٖٝٛای اظ اضظـ ٞبیی اؾت و ٝتٛؾٍ وبضوٙبٖ تؿٟیٓ ٔی قٛز .ثبض٘ی 1فطًٙٞ
ؾبظٔب٘ی ضا ٔزٕ ٖٝٛاظ اضظـ ٞب ،اٖتمبزاتٔ ،فطٚيبت ٕ٘ ٚبزٞبیی و ٝث ٝنٛضتی ؤ ٝبٞیت
قطوت اؾت تٗطیف ٔی وٙسٛٙٗٔ .یت ٔحیٍ وبضی ثب پصیطـ فطٍٙٞی و ٝزض آٖ ث ٝپطٚضـ
وبضوٙبٖ احتطاْ ٌصاقتٔ ٝی قٛز ،تٛر ٝث ٝظٔیٞ ٝٙبی وبضی (َطح ضیعی ٔكبغُ) ٚ ،ثب وٕه
تیٓ ٞب ث ٝؾبذتٗ ربٔٗ ٝوٕه ٔی وٙسٕٞ .چٙیٗ ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثب ٖبُٔ فطًٙٞ
ؾبظٔب٘ی یه ٔحیٍ ٔٙحهط ث ٝفطز ُٔبثك ثب تٛا٘بیی ٔ ٚحُ وبض وبضوٙبٖ ثطای پطٚضـ
اؾتٗسازٞـــبی وبضوٙبٖ ایزبز ٔی وٙٙس ٚ .ؾبظٔبٖ ٞبیی وٛٙٗٔ ٝیـــت زض ٔحیٍ ٞبی وبضی
آٟ٘ب تكٛیك  ٚتطغیـــت ٔی قٛز ثب یه ٚیػٌی ٔٙحهـــط ث ٝفطز ث ٝاحطثركـــی تیٓ ٞب فكبض
ٔی آٚض٘س (ز٘یُ.)444 ،2010 ،
تك ٛیك  ٚتطغیت ٔٗٛٙیت زض ٔحیٍ وبض ضا ٔی تٛاٖ زض ز ٚؾُح فطزی  ٚؾبظٔب٘ی ثطضؾی وطز.
زض ؾُح ؾبظٔب٘ی ٌفتٔ ٝی قٛز وٛٙٗٔ ٝیت ثبیس زض وُ ؾبظٔبٖ اٖٕبَ قٛز  ٚؾبظٔبٖ ثٖٛٙ ٝاٖ
یه وُ ،ثبیس ٔٗٛٙی ثبقس .زض ؾُح فطزی ٘یع ثط تكٛیك  ٚتطغیت ٔٗٛٙیت فطزی افطاز تأویس
1- Barney
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ٔی قٛز .زض ایٗ حبِت ،ؾبظٔبٖ زیٍط زاضای یه ٌ٘ ٔٛطایف ٔكرم ٔٗٛٙی یب ٔصٞجی ذبل
٘یؿت ٚ ،زض ٖٛو ث ٝتكٛیك  ٚثطآٚضز ٜؾبذتٗ ٘یبظٞبی ٔٗٛٙی افطاز تٛرٔ ٝی قٛز .زض ایٗ
ؾُح فطو ثط ایٗ اؾت و ٝؾبظٔبٖ ٔزٕ ٖٝٛای اظ افطاز اؾت وٞ ٝط وساْ زاضای زیسٌبٛٙٗٔ ٜی
ٔتفبٚتی ٞؿتٙس  ٚضٞجطاٖ ؾبظٔبٖ ثب یس تٔ ٔٛٙصٞجی افطاز ضا زضن وٙٙس ،آٖ ضا ثپصیط٘س ٚ ،ظٔیٝٙ
قىٛفبیی ایٗ ت ٔٛٙضا فطا ٓٞؾبظ٘س .ثٙبثطایٗ ،زض ایٗ ؾُح تكٛیك  ٚتطٚیذ ٔٗٛٙیت زض ٔحیٍ
وبض ث ٝربی وُ ؾبظٔبٖ اظ افطاز قطٔ ٔٚی قٛزِ .صا زض ؾُح فطزی ٔٗٛٙیت ثب تكٛیك افطاز ثٝ
نحجت آظازا٘ ٝزضثبضٓ٘ ٜطیبت ٔٗٛٙی قبٖ  ٚوٕه ث ٝآٖ ٞب زض رٟت ٔطتجٍ ؾبذتٗ ایٗ
٘ٓطیبت ثب اضظـ ٞبی ؾبظٔبٖ ایزبز ٔی قٛز .ثط ٕٞیٗ اؾبؼ وطیكٙبؤٛبض ٘ ٚه (ٔ )2000سَ
آظازی ٔٗٛٙی فطزی ضا ثطای تمٛیت ٔٗٛٙیت زض ؾُح فطزی اضائ ٝوطز٘س و ٝزض قىُ قٕبض1 ٜ
٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت .زض ایٗ ٔسَ ٌطایف ٞبی ٔصٞجی ٔرتّف افطاز پصیطفت ٚ ٝتكٛیك ٔی قٛز
 ٚافطاز ٔی تٛا٘ٙس آظازا٘ ٝآٖ ٞب ضا اثطاظ وٙٙس .ثٖ ٝمیس ٜایٗ زٔ ٚحمك ،زض ؾبظٔب٘ی و ٝیه ذٍ
ٔكی زض رٟت آظازی ٔٗٛٙی ٚرٛز زاضز ،وبضوٙبٖ ٔی تٛا٘ٙس تٛا٘بیی ٞبی ثبِم ٜٛذٛز ضا قىٛفب
وٙٙس ٖ ٚال ٜٚثط ثٟجٛز ّٖٕىطز ،فًبی ٔحیٍ وؿت  ٚوبض ضا ٘یع زٚؾتب٘ ٝتط ؾبظ٘س (وطیكٙبؤٛبض
٘ ٚه.)162 ،2002 ،
اَمیت ي ضريرت مؼىًیت در محیط َبی کبری
ٔٗٛٙیت ث ٝا٘ؿبٖ ثیٙف رسیسی ٘ؿجت ث ٝذٛز ٔی زٞس  ٚثَٛ ٝض قٍفت اٍ٘یعی اٖتٕبز ثٝ
٘فؽ ضا ثبال ٔی ثطز  ٚثبٖج ٔی قٛز تب فطز زض وبضـ حجبت ثیكتطی زاقت ٝثبقس .اظ رّٕ ٝزالیُ
ا ٕٞیت  ٚيطٚضت ٔٗٛٙیت ث ٝذهٛل ٔٗٛٙیت زض ٔحیٍ ٞبی وبضی ٔی تٛاٖ ثٛٔ ٝاضز ظیط اقبضٜ
وطز:
ٚ . 1ضٚز ٔٗٛٙیت ث ٝؾبظٔبٖ ٔ ٚحیٍ ٞبی وبضی ث ٝوبضوٙبٖ ایٗ تٛا٘بیی  ٚلسضت ضا ٔی زٞس تب
چكٓ ا٘ساظ یه پبضچ ٝتطی ٘ؿجت ث ٝؾبظٔبٖ ،ذب٘ٛاز ٚ ٜربٔٗ ٝذٛیف ث ٝزؾت آٚض٘س (وبٚاً٘،
.)159 ،1999
 . 2أطٚظ ٜثٓ٘ ٝط ٔی ضؾس وبضوٙبٖ زض ٞط وزب و ٝفٗبِیت ٔی وٙٙس ،چیعی فطاتط اظ پبزاـ ٞبی
ٔبزی زض وبض رؿت ٚرٔ ٛی وٙٙس .آ٘بٖ زض رؿتزٛی وبضی ثب ٔٗٙب ،أیس ثرف  ٚذٛاؾتبض
ٔتٗبزَ ؾبذتٗ ظ٘سٌی قبٖ ٞؿتٙس (ویٙزطؾىی  ٚاؾىطیپٙه.)34 ،2001 ،
 .3پسیسٖ ٜسْ إَیٙبٖ زض ٔحیٍ ٞبی و٘ٛٙی ،ؾبظٔبٖ ٞب ضا ثط آٖ زاقت ٝاؾت تب اظ ٔٗٛٙیت ثٝ
ٖٛٙاٖ ٔٙجٗی ؾطقبض اظ ٔف ْٟٛپبیساضی ثٟط ٜثطز ٚ ٜتٙبلى ٔیبٖ ٘ٓٓ  ٚثی ٕ٘ٓی زض ؾبظٔبٖ
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ضا حُ  ٚفهُ ٕ٘بیٙس .ؾبظٔبٖ ٞب ثطای فٗبِیت ٔؿتٕط زض ٖطنٞ ٝبی ٔرتّف ٘یبظٔٙس ایزبز
تٗبزَ ثیٗ ز ٚحبِت تغییط  ٚحجبت ا٘س؛ ا ظ یه ؾ ٚ ٓٓ٘ ٛحجبت ؾبظٔبٖ ٞب ثب ٖمال٘یت (٘یٕىطٜ
چت) پی٘ٛس ٔی ذٛضز  ٚاظ ؾٛی زیٍط ثی ٕ٘ٓی  ٚتغییط ؾبظٔبٖ ٞب ثب ٔٗٛٙیت (٘یٕىط ٜضاؾت)
لبثُ تٛری ٝاؾت .ثٟطٚ ٜضی ثب تّفیك زٔ ٚمٖ ِٝٛمال٘یت ٛٙٗٔ ٚیت زض ؾبظٔبٖ ٞب ٔیؿط اؾت
(ٖبثسی رٗفطی  ٚضؾتٍبض.)103 ،1386 ،
 .4وبضوٙب ٖ ٛٞقٕٙس أطٚظی ،ؾبظٔبٖ ٞبیی ضا ثطای وبض ثط ٔیٌعیٙٙس و ٝث ٝآ٘بٖ زض یبفتٗ
ذٛیكتٗ وبُٔ ذٛز زض وبض وٕه ٕ٘بیسٔ .یتٛاٖ ٌفت و ٝوبضوٙبٖ زض ؾبظٔبٖ ث ٝز٘جبَ
چیعی ثیف اظ اضيبی ٘یبظٞبی ٔبزی ا٘س (ثطزِی  ٚوب٘ٚی.)453 ،2003 ،
زض ٔزٕ ٔٛإٞیــت  ٚيطٚضت ٔٗٛٙیت زض ٔحیٍ وبض آٖ چٙبٖ اؾت ؤ ٝیتٛا٘س ثطای
ؾبظٔبٖ ٞب ،ا٘ؿب٘یت  ٚثطای ارتٕبٔ ،فٗبِیت  ٚثطای ٔحیٍٔ ،ؿئِٛیت ضا ث ٝاضٔغبٖ آٚضز (يیبئی
ٕٞ ٚىبضاٖ.)68 ،1387 ،
اقٕؽ  ٚزٚچٗ ( ُّٖ ) 2000ضقس ٖاللٔ ٝطزْ ثٛٙٗٔ ٝیت زض ٔحیٍ وبض ث ٝذهٛل زض
ایبالت ٔتحس ٜضا چٙیٗ ثیبٖ ٔی وٙس:
 .1وٛچه ؾبظیٟٙٔ ،سؾی ٔزسز ٚ ،ذبتٕ ٝذسٔت زض زٞ ٝٞبی اذیط ثبٖج تغییط ٔحیٍ وبضی
آٔطیىب ث ٝؾٛی ٔحیٍ وبضی قس ٜو ٝزض آٖ ثی ٖساِتی زض زؾتٕعزٞب ٚرٛز زاضز  ٚایٗ ثبٖج
تًٗیف ضٚحی ٝوبضوٙبٖ قس ٚ ٜزض٘تیز ٝتجسیُ ٔحیٍ وبضث ٝیه ٔحیٍ وبض ٘بٔٙبؾت ثطای وبض
وطزٖ تجسیُ قٛز.
 .2ثطای ثیكتط ا فطاز ٔحیٍ وبضی ثبٖج پی٘ٛس ؾبظٌبض ثب زیٍط افطاز ٘ ٚیبظٞبی ا٘ؿب٘ی ٕٞ ٚچٙیٗ
ٔٙجٕ انّی ٕٞجؿتٍی ٕٞ ٚىبضی اؾت ٚ .ایٗ ثّٖ ٝت وبٞف ضٚاثٍ ذب٘ٛازٌیٔ ،طاوع ٔصٞجی،
ٌطٞ ٜٚبی ارتٕبٖی (ٔس٘ی)ٔ ،ی ثبقس.
 . 3حؽ وٙزىبٚی زضثبض ٜفطٞ ًٙٞبی نّح ر ٚ ٛفّؿفٞ ٝبی قطلی ،فّؿفٞ ٝبیی ٔب٘ٙس شٖ
ثٛزیؿٓ  ٚوٙفؿیٛؾیؿٓ ،و ٝتفىط  ٚتٕٗك ضا تكٛیك ٔی وٙٙس  ٚثط اضظـٞبی ٕٞچٖٛ
ٚفبزاضی ٌطٞٚی  ٚوكف ٔٗٛٙیت زض ٞط فٗبِیتی تأویس ٔی وٙٙس.
ٔ . 4ؿٗ قسٖ رٕٗیت ز٘یب ،تٛلف پیكطفت ٞب زض َ َٛظ٘سٌی ،ثالتىّیفی ٔ ٚطي ثبٖج تٕبیُ
ث ٝتفىط ثیكتط زضثبض ٜظ٘سٌی قس ٜاؾت.
 .5اف عایف فكبض ضلبثت رٟب٘ی ثبٖج قس ٜتب ضٞجطاٖ ؾبظٔب٘ی زضن وٙٙس و ٝذاللیت وبضوٙبٖ
ثبیس افعایف یبثس (اقٕؽ  ٚزٚچٗ.)135-134 ،2000 ،
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ثطذی زیٍط اظ تغییطات  ٚزالیُ تٛر ٝثٛٙٗٔ ٝیت ثسیٗ قطح اؾت:
ٚ -1ؾبیّی و ٝأطٚظ ٜزض اذتیبض ثكط لطاض ٌطفت ٝاؾت ،ثٞ ٝیچ ٚر ٝلبثُ لیبؼ ثب ٚؾبیّی و ٝزض
اذتیبض ثكط لسیٓ ثٛز ٜاؾت٘ ،یؿت .الظٔ ٝایٗ ؾرٗ ایٗ اؾت و ٝاٌط أطٚظ ٜا٘ؿبٖ لهس
ترطیت  ٚآظاض ضؾب٘سٖ ثٖٕٛٙٞ ٝبٖ ذٛز ضا زاقت ٝثبقس ،أىب٘بت ٚ ٚؾبیُ ایٗ يطض ضؾب٘سٖ
ثیف اظ ٞط ظٔبٖ زیٍطی ٔیؿط اؾت٘ .بٌفت ٝپیساؾت وٞ ٝط چ ٝایٗ ٚؾبیُ  ٚأىب٘بت يطض
ضؾبٖ ،ثیكتط زض اذتیبض ا٘ؿبٖ لطاض ٌیطز٘ ،یبظ ث٘ ٝیطٚی ٟٔبضوٙٙس ٜا٘ؿبٖ و ٝاظ ایٗ أىب٘بت
ؾٛء اؾتفبز٘ ٜىٙس ،ثیكتط اؾتٔ .ب أطٚظٔ ٜؿّحتط اظ ٌصقتٞ ٝؿتیٓ َ ٚجٗبً ث ٝوٙتطَ
ثیكتطی ٘یبظ زاضیٓ  ٚایٗ وٙتطَ ٕ٘یتٛا٘س ثیط٘ٚی ثبقس ،ثّى ٝوٙتطِی زض٘ٚی اؾت تب ثتٛا٘یٓ اظ
ایٗ أىب٘بت ٌؿتطز ٜثٟتط اؾتفبز ٜوٙیٓ.
 -2ا٘ؿبٖ أطٚظ ثب ٚرٛزی و ٝأىب٘بت ٚ ٚؾبئُ ثیكتطی ضا زض اذتیبض زاضز٘ ،بضيبیتیاـ ثیكتط
قس ٜاؾت .تٕسٖ ثطای ضيبیت ثیكتط ایزبز قس ٜاؾت؛ ِٚی ث ٝنٛضت ٘بآٌبٞب٘٘ ٚ ٝبذٛاؾتٔ ٝب
ضا ث ٝؾٛی ٘بضيبیتیٞبی ثیكتط ذٛاٞس ثطز .ایٗ ٘بضيبیتی ضا چٍ ٝ٘ٛثبیس رجطاٖ وطز؟ ایٗ
ٔٛي٘ ٔٛكبٖ ٔی زٞس و ٝثب ٚرٛز ٌؿتطـ أىب٘بت ،ا٘ؿبٖ ثٖٛ٘ ٝی زَ ظزٌی ضؾیس ٜاؾت.
ثٙبثطایٗ ثطای رجطاٖ ایٗ زَ ظزٌی ،ا٘ؿبٖ أطٚظ ،چبضٜای رع ُٖف تٛر ٝث ٝزض ٚ ٖٚیب ٖبِٓ
ا٘فؽ ٔ ٚؤِفٞٝبی أیسٚاض وٙٙس٘ ٜساضز.
 -3زض ٌ صقت ٝزیٗ ٔ ٚصٞت ،ثؿیبضی اظ وبضوطزٞبیی ضا ؤ ٝب أطٚظ ثیكتط اظ ٌصقت ٝث ٝآٖ
احتیبد زاضیٓ ،ثطآٚضزٔ ٜیؾبذت .أطٚظ ٜزیٗ ٔ ٚصٞت ثٖٛٙٝاٖ زیٗ ٔ ٚصٞت تبضیریٟ٘ ،بزیٝٙ
 ٚضؾٕی ،وٓ وٓ ؾیُط٘ ٚ ٜفٛش ذٛز ضا زض اشٞبٖ ٔطزْ اظ زؾت زاز ٜاؾتٖٛ .أُ ٔرتّفی
ثبٖج قس ٜو ٝأطٚظ ٜازیبٖ تبضیری وٕتط اظ ٌصقت ٝثط اشٞبٖ ؾیُط ٜزاقت ٝثبقٙس  ٚیىی اظ
ایٗ ٖٛأُ ایٗ اؾت و ،ٝلٛاْ ازیبٖ ث ٝتٗجس اؾت  ٚأطٚظٖ ٜمال٘یت ٔسضٖ تٗجسٌطیع اؾتٚ .
زالیّی اظ ایٗ لجیُ ثبٖج ثٚ ٝرٛز آٔسٖ تٛر ٝثٛٙٗٔ ٝیت زض وبض قس ٜاؾت (ٔٛؾٛی.)1389 ،
ٕٞچٙیٗ ثب تٛر ٝث ٝإٞیت ٘یط ٚی ا٘ؿب٘ی ُٔبِٗ ٝضفتبض افطاز زض ٔحیٍ ٞبی وبضی اظ إٞیت
ثیكتطی ثطذٛضزاض اؾت .أطٚظ ٜضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ٖال ٜٚثط ضفتبض قٙبؾبٖ ،تٛرٝ
ضٚا٘كٙبؾبٖ  ٚربٔٗ ٝقٙبؾبٖ ضا ٘یع ث ٝذٛز رّت وطز ٜاؾت .ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ثطای ٞط
ؾبظٔب٘ی ُّٔٛة اؾت ،چطا و ٝثب ٔتغیطٞبی ؾبظٔب٘ی ٕٟٔی ٕٞچ ٖٛضيبیت قغّی ٍٝ٘ ،زاضی
ؾیؿتٓ  ٚثٟطٚ ٜضی ؾبظٔب٘ی اضتجبٌ زاضز٘ .تبیذ ُٔبِٗبت ٘كبٖ ٔی زٞس ؤ ٝسیطاٖ ٔی تٛا٘ٙس
ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ضا ثب ایزبز یب ثٟجٛز ٔحیٍ وبضی ٔخجت پطٚضـ زٙٞس ،ث ٝربی آٖ وٝ
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ٔتٛؾُ ث ٝظٚض  ٚارجبض ق٘ٛس ،ث ٝفطآیٙسٞبی ا٘تربة یب اؾترساْ یب ربٔٗ ٝپصیطی اتىب وٙٙس تب ایٗ
ضفتبضٞب ضا ایزبز ٕ٘بیٙس (ٔمیٕی.)21 ،1384 ،
ضفتبضٞبیی زاَّٚجب٘ ٚ ٝاذتیبضی ثركی اظ ْٚبیف ضؾٕی فطز ٘یؿتٙس ،أب ثب ایٗ ٚرٛز تٛؾٍ
ٚی ا٘زبْ  ٚثبٖج ثٟجٛز ٔؤحط ْٚبیف ٘ ٚمف ٞبی ؾبظٔبٖ ٔی قٛز (اؾالٔی  ٚؾیبض،1386 ،
 .)57وبضوٙب٘ ی و ٝضفتبض قٟط٘ٚسی ثبالیی زض ؾبظٔبٖ زاض٘س ،وبضوٙب٘ی ٞؿتٙس و ٝثٕٞ ٝىبضا٘كبٖ
وٕه ٕٞ ٚیبضی ٔی وٙٙس ٚ ،تحُٕ ظیبزی زض ٔمبثُ ٔكىالت وبضی زاض٘س ٓ٘ ٚط  ٚاٖتمبزات
قبٖ ضا نبزلب٘ ٚ ٝثب حؿٗ ٘یـــت ثیبٖ وطز ٚ ٜزض فٗبِیـــت ٞبی ؾبظٔبٖ ٔكبضوت ٔی رٛیٙس،
 ٚؾٗی ٔی وٙٙس ثطا ی ثٟجٛز ویفیت ؾبظٔبٖ ٚ ٚاحس وبضی ذٛز پیكٟٙبزٞبی ٘ٛآٚضا٘ ٝاضائٝ
زٙٞس؛ ثٖ ٝجبضت زیٍط آٖ ٞب السأبت  ٚاٖٕبِی ضا ا٘زبْ ٔی زٙٞس و ٝاِعأی ٘جٛز ،ٜأب ثطای
ٕٞىبضاٖ  ٚزض ٟ٘بیت ثطای ؾبظٔبٖ ؾٛز ثرف ٞؿتٙس.
ٌطاٞبْ ثب ثىبض ثطزٖ زیسٌب ٜتئٛضیىی ذٛز ؤ ٝجتٙی ثط فّؿف ٝؾیبؾی  ٚتئٛضی ٔسضٖ ّْٖٛ
ؾیبؾی ثٛز ،ؾ ٔٛ٘ ٝضفتبض قٟط٘ٚسی ُٔطح ٔی وٙس:
 -1اطبػت سبزمبوی :1ایٗ ٚاغ ٜتٛنیف وٙٙس ٜضفتبضٞبیی اؾت و ٝيطٚضت ُّٛٔ ٚثیتكبٖ
قٙبؾبیی  ٚزض ؾبذتبض ٔٗمِٛی اظ ٘ٓٓ ٔ ٚمطضات پصیطفت ٝقس ٜا٘س .قبذمٞبی اَبٖت
ؾبظٔب٘ی ضفتبضٞبیی ٘ٓیط احتطاْ ث ٝلٛا٘یٗ ؾبظٔب٘ی ،ا٘زبْ ْٚبیف ثَٛ ٝض وبُٔ  ٚا٘زبْ زازٖ
ٔؿئِٛیت ٞب ثب تٛر ٝثٙٔ ٝبثٕ ؾبظٔب٘ی اؾت.
 -2يفبداری سبزمبوی : 2ایٗ ٚفبزاضی ث ٝؾبظٔبٖ ،اظ ٚفبزاضی ث ٝذٛز ،ؾبیط افطاز  ٚثرف ٞبی
ؾبظٔب٘ی ٔتفبٚت اؾت؛  ٚثیبٖ وٙٙسٔ ٜیعاٖ ٚفبزاضی وبضوٙبٖ زض ضاٙٔ ٜبفٕ ؾبظٔب٘ی  ٚحٕبیت
 ٚزفبٔ اظ ؾبظٔبٖ اؾت (ضأیٗ ٟٔط ٕٞ ٚىبضاٖ.)70 ،1388 ،
 -3مطبرکت سبزمبوی :ایٗ ٚاغٔ ٜیُ وبضوٙبٖ ث ٝزضٌیط قسٖ فٗبَ زض  ٕٝٞاثٗبز ظ٘سٌی
ؾبظٔب٘ی ضا تٛنیف ٔی وٙس .زض وبض تزطثی ٚاٖ زایٙیٌ ،طاٞبْ  ٚزایٗ ؾچ (٘ )1994كبٖ زازٜ
قس ٜؤ ٝكبضوت ثَٛ ٝض ٚالٗی ؾ ٝقىُ زاضز:
الف) مطبرکت اجتمبػی :زضٌیط ثٛزٖ فٗبَ وبضوٙبٖ ضا زض أــٛض قطوت ٔ ٚكبضوت زض
فٗبِیت ٞبی ارتٕبٖی ضا زض ؾبظٔبٖ تٛنیف ٔی وٙس (ٔخُ حًٛض زض رّؿبت غیط ارجبضی ٚ
ٔحتطْ قٕطزٖ ٔؿبئُ ؾبظٔب٘ی  ٚپب ث ٝپبی آٖ حطوت وطزٖ).

2- organizational loyalty

1- organizational obedience

72

فصلناهه علوی -پژوهشی تحقیقات هدیریت آهوزشی ،سال سوم ،شواره یکن ،پاییس0931

ة) مطبرکت حمبیتیٔ :یُ وبضوٙبٖ ث ٝثحج  ٚچبِف  ٚثطاٍ٘یع ثٛزٖ ثطای ثٟجٛز ؾبظٔبٖ ثٝ
ٚؾیّ ٝپیكٟٙبز زازٖ ،اثسأ  ٚتكٛیك زیٍط وبضوٙــبٖ ث ٝثیبٖ آظازاٖ٘ ٝمبئــسقبٖ ضا تٛنیــف
ٔی وٙس.
ج) مطبرکت ػملی (يظیفٍ ای)ٔ :كبضوت وبضوٙبٖ ضا و ٝافطاز فطاتط اظ اؾتب٘ساضزٞبی ٔٛضز
٘یبظ وبضی اؾت ،تٛنیف ٔی وٙس (ثٖٛٙ ٝاٖ ٔخبَ لج َٛوطزٖ زاَّٚجب٘ ٝتىبِیف ايبفی ،وبض
وطزٖ تب زیط ٚلت ثطای اتٕبْ پطٚغٞ ٜبی ٔ( )...ٚ ٟٓظاضٔ.)155 -154 ،1383 ،
رفتبر ضُريوذی سبزمبوی ي تأثیر آن بر اثربخطی ي کبرایی سبزمبن َب
ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی احطثركی ؾبظٔب٘ی ضا افعایف ٔی زٞسُٔ .بِٗبت تزطثی و ٝزض ایٗ
ظٔی ٝٙا٘زبْ قس( ٜثٛضٔٗ ٛٔ ٚتٚٛیسِ ،)1993 ،ٛاضٌبٖ  ٚوٛ٘ٛؾىی ( ،)1998پٛزؾبوف ٔ ٚه
وٙعی ( ،)1994رٛضد  ٚثٙتٟبٚؼ ( ٚ ،1991غیط )ٜيٕٗ تأییس ایٗ ُّٔت ،زالیُ ٔرتّفی ضا وٝ
ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ٕٔىٗ اؾت ثط احطثركی ؾبظٔب٘ی تأحیطٌصاض ثبقس ،چٙیٗ ثیبٖ ٔیوٙٙس:
 .1افعایف ثٟطٚ ٜضی ٔسیطیت  ٚوبضوٙبٖ؛
 . 2آظاز ٕ٘ٛزٖ ٔٙبثٕ ؾبظٔب٘ی ؤ ٝی تٛا٘س ثطای ٔمبنس ِٔٛستطی ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیط٘س؛
 .3وبٞف ٘یبظ ث ٝاذتهبل ٔٙبثٕ وٕیبة ثْٚ ٝبیفی و ٝنطفبً رٙج ٍٝ٘ ٝزاض٘سٌی زاض٘س؛
 .4وٕه ث ٝفٗبِیت ٞبی ٕٞب ًٙٞوٙٙسٌی  ٓٞزض زض ٓٞ ٚ ٖٚثیٗ ٌطٞ ٜٚبی وبضی؛
 .5تمٛیت تٛا٘بیی ؾبظٔبٖ ٞب ثطای رصة  ٍٝ٘ ٚزاضی وبضوٙبٖ وبضآٔس؛
 .6افعایف حجبت ّٖٕىطز ؾبظٔبٖ ٞب؛
 .7تٛإ٘ٙسؾبظی ؾبظٔبٖ ثطای اُ٘جبق ٔؤحطتط ثب تغییطات ٔحیُی (ٔمیٕی.)176 ،1385 ،
ٕٞچٙیٗ ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ٔی تٛا٘س ثب وبضایی ؾبظٔب٘ی اضتجبٌ زاقت ٝثبقس.
زالیّی ضا و ٝپٛزؾبوف ٔ ٚه وٙعی اضائ ٝزاز ٜا٘س ٖجبضتٙس اظ:
 -1وبضٌطا٘ی و ٝثٕٞ ٝىبضاٖ رسیس ذٛز وٕه ٔی وٙٙس تب ضا ٚ ٜچب ٜأٛض ضا یبز ثٍیط٘س  ٚثٝ
ؾطٖت ذٛز ضا ثب فطآیٙس رٟت ٌیطی  ٚارتٕبٖی قسٖ ٕٞب ًٙٞوطز ٚ ٜؾطیٗبً ث ٝیه وبضٔٙس
زاضای ثٟطٚ ٜضی ثیكتط ٔجسَ ٌطز٘س؛
 -2وبضوٙب٘ی و ٝثب وٕه ٕٞسیٍط ث ٝؾطپطؾتی ٔسیطاٖ وٕتط ٘یبظٔٙس قس ٚ ٜالرطْ ٚلت ٔسیطاٖ
ضا ثطای ضؾیسٌی ثْٚ ٝبیف زیٍط آظاز ٔی ٌصاض٘س؛
 -3وبضوٙب٘ی و ٝث ٝیىسیٍط ٍ٘طـ ٔخجتی زاض٘س ،ثب  ٓٞثیكتط ٕٞىبضی وطز ،ٜاظ تٗبضو ٞبی
ٔرطة ثب ؾبیط وبضوٙبٖ زٚضی ٔی وٙٙس؛
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 -4وبضٌطا٘ی و ٝآظازا٘ ٚ ٝزا َّٚجب٘ ٝزض غیط ؾبٖبت وبضی ثب ٕٞسیٍط ٔاللبت زاقت ،ٝثَٛ ٝض
ٔ ٓٓٙثب  ٓٞزض تٕبؼ ثٛز ،ٜرطیبٖ اضتجبٌ ؾبظٔب٘ی ضا ثٟجٛز ٔی ثركٙس؛
 -5ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ث ٝیه ٔحیٍ وبض ٔخجت ٔٙزط قس ،ٜث ٝاؾترساْ  ٚحفّ ثٟتطیٗ ٚ
وبضآٔستطیٗ وبضٔٙساٖ وٕه ٔی وٙٙس (ٖجبؾی  ٚحزتی.)87 ،1388 ،
پیطیىٍ تحقیقبت
زض ضاثُ ٝثب ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی  ٚضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی  ٚرٛا٘ت آٖ تحمیمبتی زض زاذُ
 ٚذبضد ا٘زبْ قس ٜاؾت و ٝث ٝقطح ظیط اؾت:
«ز٘یؽ»ٕٞ ٚ 1ىبضا٘ف ( )2004زض پػٞٚف  ٚتحمیمبتی و ٝا٘زبْ زاز ٜا٘س ،ثطای تٗطیف
ٔٗٛٙیت زض ٔحیــٍ وبض قبذم ٞبیی ضا ث ٝزؾت آٚضز٘س ،قبٔــُ -1 :ؾالٔت -2 ،قبزوبٔی،
 -3ذطزٛٔ -4 ،فمیت -5 ،ضيبیت ثبَٙی
قبذم ٞبی پٙذ ٌب٘ ٝفٛق زض آضأف ضٚا٘ی ،یى پبضچٍی زض تٛإ٘ٙسی ٞبی فطزی ،ذاللیت ٚ
قىٛفبیی یه فطز زض ٔحیٍ وبض ٔؤحط اؾت (ؾبغطٚا٘ی.)89 ،1388 ،
 ضاثُٛٙٗٔ ٝیت زض وبض  ٚتٛإ٘ٙسؾبظی وبضوٙبٖ (ُٔبِٗ ٝای زض قطوت ّٔی پبالیف  ٚپرففطآٚضزٞ ٜبی ٘فتی ایطاٖ) تٛؾٍ ؾیس ٔحٕس ٟٔسی ٔٛؾٛی زض لبِت پبیبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی
اضقس ث ٝضإٙٞبیی زوتط اثٛاِحؿٗ فمیٟی زض زا٘كٍب ٜپطزیؽ لٓ زض ؾبَ  1387ا٘زبْ قسٜ
اؾت .اظ اٞساف اؾبؾی ا٘زبْ ایٗ پػٞٚفُٔ ،بِٗ ٝای ٔیسا٘ی زض ذهٛل ضاثُٛٙٗٔ ٝیت زض
وبض  ٚتٛإ٘ٙسؾبظی وبضوٙبٖ اؾت .تزعی ٚ ٝتحّیُ زازٞ ٜبی آٔبضی حبنُ اظ ٕٝ٘ٛ٘ 251
آٔبضی اظ وبضوٙبٖ ؾتبز ٔطوعی قطوت ّٔی پبالیف  ٚپرف فطاٚضزٞ ٜبی ٘فتی ایطاٖ زض
تٟطاٖٕٞ ،جؿتٍی ٔٗٙبزاض ٔ ٚخجت ثب يطیت ٕٞجؿتٍی  ،0/735ثب ٖسز ٔٗٙبزاضی ٔ 0/000یبٖ
ٔٗٛٙیت زض وبض  ٚتٛإ٘ٙسی وبضوٙبٖ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝثیبٖ وٙٙس ٜایٗ ٔٛي ٔٛاؾت و ٝاظ
ٖٛأُ ٔٔ ٟٓطتجٍ ثب تٛإ٘ٙسی  ٚتٛإ٘ٙسؾبظی وبضوٙبٖٛٙٗٔ ،یت زض وبض ٔی ثبقس  ٚثبیس زض
ثحج تٛإ٘ٙسؾبظی وبضوٙبٖ تٛر ٝفطاٚا٘ی ث ٝآٖ قٛز.
 «ؾبؼ» 2زض ؾبَ  2000ثب ا٘زبْ یه ُٔبِٗ ٝویفی ،ؾٚ ٝیػٌی انّی ٔٗٛٙیت ضا زضٔحیٍوبض ثطقٕطز:
 .1تُبثك اضظـ ٞبی نبحت ؾبظٔبٖٔ ،سیطیت  ٚوبضوٙبٖ آٖ ثب یىسیٍط.

2- Saas

1- Dennis
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ٛٙٗٔ . 2یت قرهی ،ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝؾبظٔبٖ ظٔی ٝٙای ضا ثطای ضقس تزبضة ٔٗٛٙی وبضوٙبٖ
فطأ ٓٞی وٙس.
 . 3ؾبظٔبٖ زٞی ٔجتٙی ثط ضاثُ ،ٝثَٛ ٝضی و ٝؾبظٔبٖ ٔب٘ٙس یه ذب٘ٛاز ٜاحؿبؼ ٔی قٛز
(ؾبغطٚا٘ی.)89 ،1388 ،
 زض ُٔبِٗ ٝای و ٝزض ٔٛضز اضتجبٌ ٔیبٖ ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی  ٚویفیت ذسٔبت تٛؾٍ ثیٗاؾتٛن ٕٞ ٚىبضا٘ف زض ؾبَ  2003ا٘زبْ قس ،ٜفطيیٞ ٝبی ظیط ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت:
 اضتجبٌ ٔخجتی ٔیبٖ ازضان وبضوٙبٖ اظ حمٛق قٟط٘ٚسی قبٖ  ٚذٛز ٌعاضـ زٞی آ٘بٖ اظ ضفتبضقٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ٚرٛز زاضز.
 اضتجبٌ ٔخجتی ٔیبٖ ازضان وبضوٙبٖ اظ ارتٕبٖی قبٖ  ٚذٛز ٌعاضـ زٞی آ٘بٖ اظ ضفتبضقٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ٚرٛز زاضز.
 اضتجبٌ ٔخجتی ٔیبٖ ازضان وبضوٙبٖ اظ حمٛق ؾیبؾی قبٖ  ٚذٛز ٌعاضـ زٞی آ٘بٖ اظ ضفتبضقٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ٚرٛز زاضز.
 اضتجبٌ ٔخجتی ٔیبٖ ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی و ٝثٚ ٝؾیّ ٝوبضوٙبٖ قبٖ ٘كبٖ زازٔ ٜی قٛز ٚٔمساضی و ٝآ٘بٖ ذسٔبت ضا ُٔبثك ثب اؾتب٘ساضزٞب ٘ ٚیبظٔٙسی ٞبی ذسٔبتــی ؾبظٔبٖ تحٛیــُ
ٔی زٙٞسٚ ،رٛز زاضز.
 اضتجبٌ ٔخجتی ٔیبٖ ٔمساضی و ٝذسٔبت ؾبظٔبٖ ُٔبثك ثب ؾبظٔبٖ ٞب ٘ ٚیبظٔٙسی ٞبی ٔكتطیاضائٔ ٝی قٛز  ٚازضان ٔكتطیبٖ اظ ویفیت ذسٔبت ٚرٛز زاضز.
ایٗ تحمیك زض ٔیبٖ  49ضؾتٛضاٖ زض آٔطیىب  ٚزض ثیٗ ٘ 535فط اظ وبضوٙبٖ ذسٔبتی آٖ ٞب
ا٘زبْ قس ثب ٕٞجؿتٍی ثبالیی فطيیٞ ٝبی  5 ،4 ،1ضا تأییس وطز .فطيیٞ ٝبی ٘ 3 ،2یع ثب
ٕٞجؿتٍی وٕتطی تأییس قس ٜاؾت (حؿٙی وبذىی.)1385 ،
 زض ُٔبِٗ ٝزیٍطی زض ؾبَ  2003اضتجبٌ ٔیبٖ ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی  ٚویفیت ذسٔبتتٛؾٍ ٞی یٕٞ ٚ ٖٛىبضـ ثطضؾی قس .ایٗ ٔحممبٖ َی فطيیبتی اضتجبٌ ٔخجت ٔیبٖ ضيبیت
قغّی  ٚاٖتٕبز ضا ثطذی اظ اثٗبز ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی (٘ ٔٛزٚؾتی ،ضفتبض ٔس٘ی ٚ
رٛإ٘طزی) ضا ٘كبٖ زاز .ؾپؽ ثب اؾتفبز ٜاظ قبذم  SERVQUALثطای ؾٙزف ویفیت
ذسٔبت ،ضاثُٔ ٝیبٖ ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ضا ثب ویفیت ذسٔبت ٘كبٖ زاز٘س 95 .قطوت زض
ایٗ ُٔبِٗٛٔ ٝضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ٝا٘س  ٚاظ ٔ 567كتطی ثطای ؾٙزف ویفیت ذسٔبت ؾؤاَ
قس .زض ٔطاحُ ٔرتّف ٕٝ٘ٛ٘ ،ای اظ  201وبضٔٙس ذسٔبتی زض ثبظٞ ٜبی ؾٙی ٔرتّف زض ؾٝ
ٔطحّٛٔ ٝضز ُٔبِٗ ٝلطاض ٌطفت ٝا٘س ٟٓٔ .تطیٗ فطيی ٝایٗ ُٔبِٗ ٝو ٝثیبٖ ٔی وطز ازضان
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ٔكتطیبٖ اظ ویفیت ذسٔبت ثَٛ ٝض ٔخجتی ث ٝاثٗبز ٘ ٔٛزٚؾتی ،ضفتبض ٔس٘ی  ٚرٛإ٘طزی اظ
ضفتبض قٟط٘ٚسی ٚاثؿت ٝاؾت ،تأییس ٌطزیس (حؿٙی وبذىی.)1385 ،
 قٙبذت ٖٛأُ ضفتبض قٟط٘ٚسی  ٚثطضؾی اضتجبٌ آٖ ثب ّٖٕىطز ؾبظٔب٘ی تٛؾٍ ٘بنط تٛض ٜزضلبِت پبیبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقـس ث ٝضإٙٞبیی زوتط حؿٗ ظاضٖـی ٔتیٗ زض زا٘كٍب ٜتٟطاٖ-
پطزیؽ لٓ زض ؾبَ  1385ا٘زبْ قس ٜاؾت .ایٗ پػٞٚف ث ٝز٘جبَ قٙبؾبیی ٖٛأُ ٔؤحط ثط
ایزبز ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ٕٞ ٚچٙیٗ ثطضؾی اضتجبٌ ٔب ثیٗ قبذم ٞبی ضفتبض قٟط٘ٚسی
ّٕٖ ٚىطز ؾبظٔب٘ی ثٛز ٜاؾت ،زض ایٗ تحمیك ثطای قٙبؾبیی ٖٛأُ ٔؤحط ثط ضفتبض قٟط٘ٚسی
ؾبظٔب٘ی ثب وبٚـ زض ازثیبت ٔٛرٛز اظ اٍِٛی ث٘ ٝبْ اِجطات ٔٛضٔٗ ،اٚضٌبٖ٘ ،یٟف ،اؾٕیتٚ ،اٖ
ؾىبتطٔ ،بضن ؾی ٚاٖ  ٚ... ٚقف ٖبُٔ ثٖٛٙ ٝاٖ ٖبُٔ تأحیط ٌصاض ثط ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی
ثیٗ وبضوٙبٖ ٔ ٚسیطاٖ قٙبؾبیی قس و ٝایٗ قف قبذم ٖجبضتٙساظ :فساوبضیْٚ ،یفٝ
قٙبؾیٚ ،فبزاضی ،تٛر ،ٝتحُٕ پصیطی ،رٛإ٘طزی ،ایٗ قف ٖبُٔ زض ؾبظٔبٖ ٞبی ٔٛرٛز
ث ٝآظٌٔ ٖٛصاقت ٝقس تب ٚيٗیت آٖ ٞب اظ ِحبِ ٔیعاٖ ضفتبض قٟط٘ٚسی  ٚثطضؾی اضتجبٌ ایٗ
قبذم ٞب ثب ّٖٕىطز ؾبظٔبٖ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیطز.
ثط اؾبؼ آظٔ ٖٛضتج ٝای فطیسٔٗ زض ؾبظٔبٖ ٞبی ٔؤفك ٘ ٚبٔؤفك قبذم ْٚیف ٝقٙبؾی
وبضوٙبٖ ثیكتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ضتج ٚ ٝتحُٕ پصیطی  ٚوٕتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ضتج ٝث ٝزؾت آٔس ٜاؾت.
آظٔ٘ t ٖٛكبٖ زاز و ٝزض ایٗ ؾبظٔبٖ ٞب اظ ِحبِ قبذم ٞبی ا٘ؿب٘ی ضفتبض قٟط٘ٚسی یٗٙی
قبذم ٞبی فساوبضیٔ ،كبضوت (ٔس٘ی ،ارتٕبٖیْٚ ،یفٝای  ٚحٕبیتی)  ٚتٛر ٝتفبٚت
ٔٗٙبزاضی ٚرٛز ٘ساضز .أب ثِ ٝحبِ قبذم ٞبی ؾبظٔب٘ی ثیٗ ؾبظٔبٖ ٞبی ٔصوٛض اظ ِحبِ
ْٚیف ٝقٙبؾی ،رٛإ٘طزی ٚ ٚفبزاضی تفبٚت ٔٗٙب زاضی ٚرٛز زاضز.
 ثطضؾی اضتجبٌ ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ثبفط ًٙٞوبضآفطیٙی زض ؾبظٔبٖ ٞبی زِٚتی تٛؾٍزوتط ؾیس ٔحٕس ٔمیٕی زض ؾبَ  1385زض زا٘كٍب ٜتٟطاٖ -پطزیؽ لٓ زض لبِت َطح
تحمیمبتی ا٘زبْ قس ٜاؾت .زض ایٗ تحمیك ٖٛأُ تأحیط ٌصاض ثطضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ُٔطح
قس ٜاؾت وٖ ٝجبضتٙس اظ:
ٚ -1یػٌی ٞبی وبضوٙبٖٚ -2 ،یػٌی ٞبی قغّیٚ -3 ،یػٌی ٞبی ؾبظٔب٘ــیٚ -4 ،یػٌی ٞبی
ضٞجطی.
ٞسف تحمیك حبيط ثطضؾی ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ٔسیطاٖ  ٚوبضوٙبٖ ؾتبز ٔطوعی ٚظاضت
٘یط ٚثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ ؾب ظٔبٖ ٞبی زِٚتی ایطاٖ اؾت .ثطای زؾتیبثی ث ٝایٗ ٞسف ؾ ٝفطيیٝ
تٓٙیٓ قس ٜاؾت  ٚثطای آظٔ ٖٛایٗ فطيیٞ ٝب پطؾكٙبٔ ٝای َطاحی قس پؽ اظ ؾٙزف ضٚایی
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 ٚپبیبیی ،پطؾكٙبٔٞ ٝب زض اذتیبض ٔسیـــطاٖ ٚوبضوٙبٖ لطاض زاز ٜقس .پؽ اظ رٕٕ آٚضی
پطؾكٙبٔٞ ٝب ،اَالٖبت حبنّ ٝتّریم َ ٚجم ٝثٙسی قس .ؾپؽ ثطای تزعی ٚ ٝتحّیُ زازٞ ٜبی
رٕٕ آٚضی قس ٜاظ ضٚـ ٞبی آٔبضی تٛنیفی  ٚآٔبض اؾتٙجبَی اؾتفبز ٜقس٘ .تبیذ حبنُ ثیبٍ٘ط
آٖ اؾت و ٝاضتجبٌ لٛی ثیٗ ٔؤِفٞ ٝبی ؾبظٔب٘ی وبض آفطیٙب٘ ٚ ٝضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ٚرٛز
زاضز.
 ثطضؾی اضتجبٌ ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ثب ٖٛأُ قغّی زض ثیٗ اؾتبزاٖ  ٚوبضوٙبٖ زا٘كٍبٜانفٟبٖ تٛؾٍ ٔحٕس ضيب ٔبِىی زض لبِت پبیبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس ث ٝضإٙٞبیی زوتط ّٖی
قبئٕی زض زا٘كىس ّْٖٛ ٜازاضی  ٚالتهبز زضؾبَ  1387ا٘زبْ قس ٜاؾتٞ .سف انّی تحمیك
آٖ اؾت و ٝثب اؾتٗب٘ت اظٔسَ ٚیػٌیٞبی قغّی  ٚضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی٘ ،ح ٜٛتأحیط
ٚیػٌی ٞبی قغّی ثط ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی اؾتبزاٖ  ٚوبضوٙبٖ زا٘كٍب ٜانفٟبٖ ضا ٔٛضز
ُٔبِٗ ٚ ٝثطضؾی لطاض زٞسٞ .سف ٔصوٛض ثٚ ٝؾیّٔ ٝتغیطٞبیی چٖٙ ٖٛبنط پٙذ ٌب٘ٝ
ٚیػٌی ٞبی قغّی  ٚالؿبْ پٙذ ٌب٘ ٝضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض ٌطفت ٝاؾت.
ایٗ تحمیك ،پػٞٚف وبضثطزی ٚ ،اظ ٘ ٔٛتٛنیفی -پیٕبیكی اظ قبذٔ ٝیسا٘ی اؾت .ثطای ازثیبت
آٖ اظ ضٚـ تٛنیفی  ٚثطای تحّیُ  ٚاحجبت فطيیٞٝب اظ ضٚـ پیٕبیكی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
زازٜٞب ثب ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی اظ ربٔٗ ٝثعضي تط ثٚ ٝؾیّ ٝپطؾكٙبٔ ٝحبنُ قس ٜاؾت .زض ایٗ پػٞٚف
اظ ضٚـ ٞـبی آٔـبض تٛنیفی  ٚاؾتٙجبَی چ ٖٛآظٔ t ٖٛته ٕ٘ٝ٘ٛای  ٚيطیت ٕٞجؿتٍی
پیطؾ ٖٛثطای ثطضؾی اضتجبٌ ٔتغیطٞبی تحمیك ،آظٔ z ٖٛفیكط  ٚتفبٚت ز ٚيطیت ٕٞجؿتٍی
 ٚآظٔٔ ٖٛمبیؿ ٝزٔ ٚیبٍ٘یٗ ربٔٗ ٝثطای تفبٚت اضتجبٌ ٔتغیطٞب ثیٗ اؾتبزاٖ  ٚوبضوٙبٖ ٚ
آظٔ ٖٛوٌِٕٛٛٛضف -اؾٕیط٘ٛف رٟت ثطضؾی ٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظیٕ ربٔٗ ٝآٔبضی اؾتفبز ٜقسٜ
اؾت .تزعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞب ٘یع ثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْ افعاض آٔبضی  SPSSا٘زبْ قس ٜاؾت٘ .تبیذ
حبنُ اظ تحمیك حبوی اظ آٖ اؾت و ٝضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی تحت تأحیط ٚیػٌیٞبی قغّی
ٔیتٛا٘س ٟ٘بزی ٚ ٝٙتمٛیت قٛز.
 قٙبؾبیی ٖٛأُ ٔؤحط ثط تٛؾٗ ٝضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی  ٚاضائ ٝاٍِ ٛثطای قطوت ٘فت ایطاٖتٛؾٍ فطیس ٖٚاحٕسی زض لبِت ضؾبِ ٝزوتطی ث ٝضإٙٞبیی زوتط حؿٗ ظاضٖی ٔتیٗ زض
زا٘كٍب ٜتٟطاٖ زض ؾبَ  1388ا٘زبْ قس ٜاؾت .ایٗ تحمیك تالـ ٔی وٙس تب ثب قٙبؾبیی
ٖٛأُ ٔٛحط ثط تٛؾٗ ٝضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ظٔی ٝٙثطٚظ ایٗ ضفتبض ضا ثطای ثٟجٛز ّٖٕىطز
فطزی  ٚؾبظٔب٘ی فطإ٘ ٓٞبیس .زض ایٗ تحمیك ث ٝثطضؾی ٘مف پٙذ ٖبُٔ ٖٕس ٜؾجه ضٞجطی
ٔسیطاٖٚ ،یػٌی ٞبی قرهیتی وبضوٙبٖ ،ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی ،فط ًٙٞؾبظٔب٘ی ٖٛ ٚأُ اضظقی
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زض تٛؾٗ ٝضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی پطزاذت ٝقس ٜاؾت .ثطای ؾٙزف ٘مف ؾجه ضٞجطی
ٔسیطاٖ ثط تٛؾٗ ٝضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ،اظ ٘ٓطی ٝؾجه ٞبی ضٞجطی تح َٛآفطیٗ،
ٔجبزِ ٝای ٖ ٚسْ ٔساذٌّ ٝط اضائ ٝقس ٜتٛؾٍ ثؽ  ٚاِٚی ٛاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .رٟت تٗییٗ
٘مف ٚیػٌی ٞبی قرهیتی وبضوٙبٖ ثط تٛؾٗ ٝضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی اظ پٙذ ٚیػٌی ٟٔٓ
قرهیتی ( )BIG FIVEاضائ ٝقس ٜتٛؾٍ ٔبضتیٙع ثٟطٌ ٜطفت ٝقس ٜاؾت.
ثطای قٙبؾبیی ٘مف ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی ثط تٛؾٗ ٝضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ،اظ ز ٔٛ٘ ٚؾبذتبض
ؾبظٔب٘ی ٔىب٘یىی  ٚاضٌب٘یىی اضائ ٝقس ٜتٛؾٍ ضاثیٙع اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .رٟت ٔكرم وطزٖ
٘مف فط ًٙٞؾبظٔب٘ی ثط تٛؾٗ ٝضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ثطای اِٚیٗ ثبض اظ قف ثٗس ٟٔٓ
فط ًٙٞؾبظٔب٘ی اضائ ٝقس ٜتٛؾٍ ٞبفؿتس ثىبضٌیطی قس ٚ ٜزض ٟ٘بیت اظ زِٛٔ ٚفٖ ٟٓٔ ٝساِت
ؾبظٔب٘ی  ٚؾطٔبی ٝارتٕبٖی ثٖٛٙ ٝاٖ ٖٛأُ ٔ ٟٓاضظقی و ٝثط تٛؾٗ ٝضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی
ٔٛحط ٔی ثبقس ،اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .الظْ ث ٝشوط اؾت ا٘تربة ٖٛأُ فٛق ثط اؾبؼ ٘ٓط ذٛاٞی اظ
ذجطٌبٖ  ٚفطاٚا٘ی ثىبضٌیطی آٖ ٞب زض تحمیمبت اذیط ثٛز ٜاؾت .ایٗ تحمیك ثط حؿت ٞسف
وبضثطزی  ٚثط اؾبؼ قیٌ ٜٛطزآٚضی زازٞ ٜب تٛنیفی اظ ٘ ٔٛپیٕبیكی اؾت .رٟت ٔكرم
ٕ٘ٛزٖ ٔیعاٖ تبحیط ٖٛأُ پٙچ ٌب٘ ٝفٛق ثط تٛؾٗ ٝضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ،تٗساز ٘ 100فط اظ 6
ٔسیطیت زض ثرف ؾتبزی قطوت ّٔی ٘فت ایطاٖ ثٖٛٙ ٝاٖ حٛظٛٔ ٜضز ُٔبِٗ ٝا٘تربة قس.
اَالٖبت ٔٛضز ٘یبظ ایٗ تحمیك اظ ز ٚضٚـ ُٔبِٗ ٝوتبة ذٛا٘ی ٔ ٚیسا٘ی رٕٕ آٚضی قس ٜاؾت.
ثَٛ ٝضی و ٝرٟت تسٚیٗ ٔجب٘ی ٘ٓطی  ٚپیكی ٝٙتحمیك اظ ُٔبِٗبت وتبة ذٛا٘ی  ٚثطای
رٕٕ آٚضی اَالٖبت ٔطتجٍ ثب ٚيٗیت ٔٛرٛز ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ٘ ٚیع ؾجه ضٞجطی،
فط ًٙٞؾبظٔب٘ی ،ؾبذتبض ؾبظٔب٘یٚ ،یػٌی ٞبی قرهیتی وبضوٙبٖ ،ؾطٔبی ٝارتٕبٖی ٖ ٚساِت
ؾبظٔب٘ی اظ ضٚـ ٔیسا٘ی ؾٛز رؿتٝایٓ .اَالٖبت ٔٛضز ٘یبظ زض ثرف ٔیسا٘ی ثب اؾتفبز ٜاظ اثعاض
پطؾكٙبٔ ٝرٕٕ آٚضی قس ٜاؾت.
اظ آظٔٚ - ٗٔ ٖٛیتٙی ثطای ٔٗٙی زاضی تفبٚت ٖٛأُ پٙچ ٌب٘ ٝزٌ ٚط ٜٚاظ ٚاحسٞبی ٔٛضز
ثطضؾی ثٟط ٜثطز ٜایٓ .رٟت اضائ ٝاَالٖبت تىٕیّی اظ يطیت ٕٞجؿتٍی اؾپیطٔٗ ثطای تٗییٗ
ٔیعاٖ اضتجبٌ اثٗبز ٖٛأُ پٙذ ٌب٘ ٝثب اثٗبز قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت ٚ .زض ٟ٘بیت ثب
اؾتفبز ٜاظ آظٔٞ ٖٛبی فطیسٔٗ  ٚضٌطؾی ٖٛاِٛٚیت ٞط یه اظ ٖٛأُ پٙذ ٌب٘ ٝاظ ٘ٓط ٔیعاٖ تأحیط
ثطٚظ ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ٔكرم وطز ٜایٓ ٘ .تبیذ تحمیك ٘كبٖ ٔی زٞس وٚ ٝاحسٞبی
ٔٛضز ثطضؾی اظ ؾُح ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ٔتفبٚتی ثطذٛضزاض اؾت.
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ٞسف انّی تح میك حبيط ثطضؾی ٔیعاٖ تأحیط ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثط ٔؤِفٞ ٝبی ضفتبض
قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی وبضوٙبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ٘ٛاحی پٙذ ٌب٘ ٝقٟط تجطیع ٔی ثبقس.
ٞ ٚسف وبضثطزی تحمیك حبيط ٖجبضت اؾت اظ:
 .1اضظیبثی ٔیعاٖ ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی
 .2اضظیبثی ٔیعاٖ ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی
 .3ا ضائ ٝپیكٟٙبزٞبیی ثٛٓٙٔ ٝض اضتمبی ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی  ٚزض ٘تیز ٝثٟجٛز ضفتبض قٟط٘ٚسی
ؾبظٔب٘ی
فرضیٍ َبی تحقیق
ٛٙٗٔ -1یت ٔحیٍ وبضی ثط ثٗس ٘ ٔٛزٚؾتی ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی وبضوٙبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ
٘ٛاحی پٙذ ٌب٘ ٝقٟط تجطیع ٔؤحط اؾت.
ٛٙٗٔ -2یت ٔحیٍ وبضی ثط ثٗس ٚرساٖ ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی وبضوٙبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ
٘ٛاحی پٙذ ٌب٘ ٝقٟط تجطیع ٔؤحط اؾت.
ٛٙٗٔ -3یت ٔحیٍ وبضی ثط ثٗس رٛإ٘طزی ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی وبضوٙبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ
٘ٛاحی پٙذ ٌب٘ ٝقٟط تجطیع ٔؤحط اؾت.
ٛٙٗٔ -4یت ٔحیٍ وبضی ثط ثٗس ازة ٘ ٚعاوت ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی وبضوٙبٖ آٔٛظـ ٚ
پطٚضـ ٘ٛاحی پٙذ ٌب٘ ٝقٟط تجطیع ٔؤحط اؾت.
ٛٙٗٔ -5یت ٔحیٍ وبضی ثط ثٗس ضفتبضٔس٘ی ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی وبضوٙبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ
٘ٛاحی پٙذ ٌب٘ ٝقٟط تجطیع ٔؤحط اؾت.
ريش ضىبسی تحقیق
تحمیك حبيط اظ ٘ٓط ٞسف ،وبضثطزی  ٚاظ حیج ضٚـ ،تٛنیفی  ٚپیٕبیكی اؾت .ربٔٗ ٝآٔبضی
تحمیك حبيط وبضوٙبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ٘ٛاحی پٙذ ٌب٘ ٝقٟط تجطیع ٔی ثبقس .و ٝتٗساز آٖ ٞب
٘ 346فط اؾت .ثٛٓٙٔ ٝض ثطآٚضز حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ اؾتفبز ٜقس  ٚتٗساز ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی
٘ 182فط ثسؾت آٔس .ثٛٓٙٔ ٝض ا٘تربة ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی اظ ربٔٗ ٝآٔبضی اظ ضٚـ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی
تهبزفی َجم ٝای اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ثسیٗ تطتیت و ٝاثتسا ثطاؾبؼ ٘ٛاحی ،آٔٛظـ  ٚپطٚضـ
قٟط تجطیع ،ثَ 5 ٝجمَ ،ٝجم ٝثٙسی قس ٚ ٜؾپؽ ؾٞ ٟٓط ٘بحیٔ ٝكرم قس .رس َٚقٕبض1 ٜ
ؾٞ ٟٓط ٘بحی ٝزض ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی ضا ٘كبٖ ٔی زٞس.
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جذيل  ٕٝ٘ٛ٘ .1آٔبضی ث ٝتفىیه ؾٞ ٟٓط ٘بحی ٝزض ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی
ضزیف

٘بْ ٘بحیٝ

تٗساز وبضوٙبٖ

ؾٞ ٟٓط یه اظ ٘ٛاحی زض ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی

1
2
3
4
5
رٕٕ

٘بحی1 ٝ
٘بحی2 ٝ
٘بحی3 ٝ
٘بحی4 ٝ
٘بحی5 ٝ

71
60
70
75
70
346

37
32
37
39
37
182

اثعاض ؾٙزف زض ایٗ تحمیك پطؾكٙبٔ ٝاؾتب٘ساضز ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ٔیّیٕٗ ٚ
ٕٞىبضا٘ف اؾت  ٚپطؾكٙبٔ ٝاؾتب٘ساضز ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی اٚضٌبٖ  ٚثبتٕٗ ٔی ثبقس.
پطؾكٙبٔٛٙٗٔ ٝیت ٔحیٍ وبضی ٔكتُٕ ثط  21ؾؤاَ اؾت وٖ ٝجبضتٙس اظ وبض ٔٗٙبزاض (زض
ؾُح فطزی) (ؾؤاالت  ،)1-6احؿبؼ ٕٞجؿتٍـــی (زض ؾُح ٌطٞٚی) (ٕٞ ،)7-13ؿٛیی ثب
اضظـ ٞبی ؾبظٔبٖ (زض ؾُح ؾبظٔب٘ی) ( ٚ )14-21پطؾكٙبٔ ٝضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ٔكتُٕ
ثط  30ؾؤاَ وٖ ٝجبضتٙس اظ ٘ ٔٛزٚؾتی (ؾؤاالت ٚ ،)1-4رساٖ ( ،)5-16رٛإ٘طزی (،)17-23
ازة ٘ ٚعاوت ( ،)24-27ضفتبض ٔس٘ی( .)28-30ثب اؾتفبز ٜاظ ٘ٓطیبت اؾتبزاٖ ٔسیطیت ٚ
وبضقٙبؾبٖ شی ضثٍ ضٚایی نٛضی آٖ ث ٝتأئیس ضؾیس .ثطای ثطآٚضز پبیبیی پطؾكٙبٔ ،ٝاظ ضٚـ
آِفبی وط٘ٚجبخ اؾتفبز ٜوطزیٓ ،ثطاؾبؼ ایٗ ضٚـ ثب یه ُٔبِٗٔ ٝمسٔبتی ضٚی  35وبضٔٙس
ربٔٗٛٔ ٝضز ثطضؾی  ٚثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْ افعاض آٔبضی ٔ SPSSیعاٖ پبیبیی پطؾكٙبٔٞ ٝبی
ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی  ٚضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ث ٝتطتیت  0/845ٚ 0/891ثسؾت آٔس.
ثٛٓٙٔ ٝض تزعیــ  ٚ ٝتحّیُ زازٞ ٜبی ثسؾـت آٔس ٜاظ پطؾكٙبٔـٞ ٝبی رٕٕ آٚضی قس ٜاظ
ضٚـ ٞبی آٔبضی تٛنیفی  ٚاؾتٙجبَی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ثسیٗ تطتیت ثطای تٛنیف پبؾد ٞبی
زاز ٜقس ٜث ٝؾؤاالت پطؾكٙبٔٞ ٝبی تحمیـــك حبيط اظ رسٞ َٚبی تٛظیٕ فطاٚا٘ی  ٚزضنس
پبؾد ٞبی ٔطث ٌٛثٞ ٝط یه اظ ؾؤاالت ؾٛز رؿت ٝایٓ .ثطای ٘كبٖ زازٖ زازٞ ٜبی آٔبضی
ؾؤاالت ٖٕٔٛی ث ٝنٛضت ٔزؿٓ ،اظ ٕ٘ٛزاضٞبی ؾت٘ٛی ثٟط ٜثطز ٜایٓ  ٚزض ؾُح اؾتٙجبَی
ثطای آظٔ ٖٛفطيیٞ ٝب اظ آظٔ ٖٛضٌطؾی ٖٛزٔ ٚتغیط ٜاؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
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یبفتٍ َب ي وتبیج تحقیق
ثٛٓٙٔ ٝض تزعی ٚ ٝتحّیُ زازٞ ٜبی ثسؾت آٔس ٜاظ پطؾكٙبٔٞ ٝبی رٕٕ آٚضی قــس ،ٜاظ
ضٚـ ٞبی آٔبضی تٛنیفی  ٚاؾتٙجبَی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .زض رس َٚقٕبض 3 ٚ 2ٜآٔبضٞ ٜبی
تٛنیفی ٔطث ٌٛثٔ ٝتغیطٞبی تحمیك آٔس ٜاؾت  ٚزض ؾُح اؾتٙجبَی ثطای آظٔ ٖٛفطيیٞ ٝب،
آظٔ ٖٛضٌطؾی ٖٛزٔ ٚتغیطٛٔ ٜضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت (رسٞ َٚبی قٕبض.)7 ،6 ،5 ،4 ٜ
ٛٙٗٔ -1یت ٔحیٍ وبضی ثط ثٗس ٘ ٔٛزٚؾتی ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی وبضوٙبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ
٘ٛاحی پٙذ ٌب٘ ٝقٟط تجطیع ٔؤحط اؾت.
ٛٙٗٔ . 2یت ٔحیٍ وبضی ثط ثٗس ٚرساٖ ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی وبضوٙبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ
٘ٛاحی پٙذ ٌب٘ ٝقٟط تجطیع ٔؤحط ٘یؿت.
ٛٙٗٔ .3یت ٔحیٍ وبضی ثط ثٗس رٛإ٘طزی ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی وبضوٙبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ
٘ٛاحی پٙذ ٌب٘ ٝقٟط تجطیع ٔؤحط ٘یؿت.
ٛٙٗٔ . 4یت ٔحیٍ وبضی ثط ثٗس ازة ٘ ٚعاوت ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی وبضوٙبٖ آٔٛظـ ٚ
پطٚضـ ٘ٛاحی پٙذ ٌب٘ ٝقٟط تجطیع ٔؤحط اؾت.
ٛٙٗٔ .5یت ٔحیٍ وبضی ثط ثٗس ضفتبض ٔس٘ی ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی وبضوٙبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ
٘ٛاحی پٙذ ٌب٘ ٝقٟط تجطیع ٔؤحط اؾت.
جذيل  . 2آٔبضٞ ٜبی تٛنیفی ٔطث ٌٛثٔ ٝتغیطٞبی تحمیك
ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی

قبذم

182
0
87/20

تٗساز
ثس ٖٚپبؾد
ٔیبٍ٘یٗ

ثط اؾبؼ رس َٚقٕبض ،2 ٜفطاٚا٘ی  ٚزضنس تٛظیٕ پبؾد ٞبی زاز ٜقس ٜث ٝؾؤاالت ایٗ ٔتغیط،
ٔیبٍ٘یٗ ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی وبضوٙبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ٘ٛاحی پٙذ ٌب٘ ٝقٟط تجطیع87/20،
اؾت.
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جذيل  .3آٔبضٞ ٜبی تٛنیفی ٔطث ٌٛثٔ ٝتغیطٞبی تحمیك
ضفتبض ٔس٘ی

ازة ٘ ٚعاوت

رٛإ٘طزی

ٚرساٖ

٘ ٔٛزٚؾتی

182
0
12/69
13
15
2/28
5/2
10
5
15

182
0
16/40
17
16
2/39
5/74
10
10
20

182
0
21/58
21
21
2/56
6/56
13
15
28

182
0
41/31
42
42
3/79
14/41
25
27
52

182
0
18/59
19
20
1/62
2/64
11
9
20

تٗساز
ثس ٖٚپبؾد
ٔیبٍ٘یٗ
ٔیب٘ٝ
ٔس
ا٘حطاف ٔٗیبض
ٚاضیب٘ؽ
ضتجٝ
حسالُ
حساوخط

ثط اؾبؼ رس َٚقٕبض ، 3 ٜفطاٚا٘ی  ٚزضنس تٛظیٕ پبؾد ٞبی زاز ٜقس ٜث ٝؾؤاالت ایٗ ٔتغیط
ٔیبٍ٘یٗ ٞط یه اظ اثٗبز ٘ ٔٛزٚؾتیٚ ،رساٖ ،رٛإ٘طزی ،ازة ٘ ٚعاوت  ٚضفتبض ٔس٘ی ث ٝتطتیت
 12/69 ،16/40 ،21/58 ،41/31 ،18/59اؾت.
جذيل  .4آظٔ rٖٛپیطؾ ٖٛثطای تٗییٗ ٕٞجؿتٍی ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثب ٔؤِفٞ ٝبی ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی

N

وبضوٙبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ٘ٛاحی پٙذ ٌب٘ ٝقٟط تجطیع
Correlations
Pearson
ٔتغیط ٕٞجؿت ٝثب
)Sig)1-tailed
Correlation
ٔؤِفٞ ٝبی ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی

182

0/009

0/175

182
182

0/099
0/371

0/096
0/025

182

0/000

0/274

182

0/000

0/473

ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثب ثٗس ٘ٔٛ
زٚؾتی
ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثب ثٗس ٚرساٖ
ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثب ثٗس
رٛإ٘طزی
ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثب ثٗس ازة ٚ
٘عاوت
ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثب ثٗس ضفتبض
ٔس٘ی

α ;0/05
فطيی1 ٝ
فطيی2 ٝ
فطيی3 ٝ
فطيی4 ٝ
فطيی5 ٝ
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رس َٚقٕبض 4 ٜذالن٘ ٝتبیذ حبنُ اظ آظٔ ٖٛفطيیٞٝبی  5 ،4 ،1ضا ٘كبٖ ٔیزٞس ،ثطای ٞط
یه اظ فطيیٞٝبی تحمیك زض ؾُح ٔٗٙیزاضی یه زأٝٙای ،ؾُح ٔٗٙیزاضی آظٔ r ٖٛپیطؾٖٛ
اظ حسالُ ؾُح ٔٗٙیزاضی ( )0/05وٛچه تط ٔیثبقس ٘ ٚیع ثب تٛر ٝثٔ ٝمساض ٔ rحبؾج ٝقسٜ
ثطای ٞط یه اظ فطيیٞٝب و ٝاظ ٔمساض ثحطا٘ی پیطؾ ٖٛثب زضر ٝآظازی  181ؤ 0/138 ٝیثبقس،
ثعضي تط اؾت ،ضاثُٙٗٔ ٝی زاضی ثیٗ ٞط یه اظ ٔتغیط ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثب ٔؤِفٞ ٝبی ٘ٔٛ
زٚؾتی ،ازة ٘ ٚعاوت  ٚضفتبض ٔس٘ی ٚرٛز زاضزِ .صا فطو  1Hتأئیس  ٚفطو  0Hضز ٔی قٛز.
پؽ ٔی تٛاٖ ٌفت ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثط ٔؤِفٞ ٝبی ٘ ٔٛزٚؾتی ،ازة ٔ ٚالحٓ ٚ ٝضفتبض
ٔس٘ی ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ٔؤحط ٔی ثبقس.
ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝزض رس َٚقٕبضٔ 4 ٜكبٞسٔ ٜی قــٛز ،ذالن٘ ٝتبیذ حبنُ اظ آظٖٔٛ
فطيیٞٝبی ٘ 3 ،2یع ٘كبٖ ٔیزٞس ،و ٝثطای ٞط یه اظ فطيیٞٝبی تحمیك زض ؾُح ٔٗٙیزاضی
یه زأ ٝٙای ،ؾُح ٔٗٙیزاضی آظٔ r ٖٛپیطؾ ٖٛاظ حسالُ ؾُح ٔٗٙیزاضی ( )0/05ثعضي
تط اؾت ٘ ٚیع ثب تٛر ٝثٔ ٝمساض ٔ rحبؾج ٝقس ٜثطای ٞط یه اظ فطيیٞٝب و ٝاظ ٔمساض ثحطا٘ی
پیطؾ ٖٛثب زضر ٝآظازی  181ؤ 0/138 ٝیثبقس ،وٛچه تط اؾت ،ضاثُٙٗٔ ٝیزاضی ثیٗ ٞط
یه اظ ٔتغیط ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثب ٔؤِفٞ ٝبی ٚرسا ٖ  ٚرٛإ٘طزی ٚرٛز ٘ساضزِ .صا فطو 0H
تأئیس  ٚفطو  1Hضز ٔی قٛز .پؽ ٔی تٛاٖ ٌفت ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثط ٔؤِفٞ ٝبی ٚرساٖ ٚ
رٛإ٘طزی ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ٔؤحط ٘یؿت.
ثٙبثطایٗ فطيی ٝا ٚ َٚچٟبضْ  ٚپٙزٓ تأئیس قس ،یٗٙی ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثط ٔؤِفٞ ٝبی ٘ٔٛ
زٚؾتی ،ازة ٘ ٚعا وت  ٚضفتبض ٔس٘ی ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی وبضوٙبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ٔؤحط
اؾت .فطيی ٝز ٚ ْٚؾ ْٛضز قس ٘ ٚكبٖ زاز وٛٙٗٔ ٝیت ٔحیٍ وبضی ثط ٔؤِفٞ ٝبی ٚرساٖ ٚ
رٛإ٘طزی ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی وبضوٙبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ٔؤحط ٘یؿت.
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جذيل  .5تحّیُ ٚاضیب٘ؽ فطيیٞ ٝبی ٔطث ٌٛثٔ ٝسَ ضٌطؾی٘ٛی تبحیط ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثط ٔؤِفٞ ٝبی ضفتبض
٘تیز ٝآظٖٔٛ

قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی وبضوٙبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ٘ٛاحی پٙذ ٌب٘ ٝقٟط تجطیع
2
R
F
R
يطیت
ذُبی
ؾُح
ٔٗٙی
زاضی

0H

ضز فطو
ضز فطو 1H
ضز فطو 1H
ضز فطو 0H
ضز فطو 0H

0/018
0/198
0/742
0/000
0/000

اؾتب٘ساضز

تكریم
تٗسیُ قسٜ

يطیت
تكریم

1/605
3/789
2/569
2/311
2/014

0/025
0/004
-0/005
0/070
0/220

0/031
0/009
0/001
0/075
0/224

5/212
1/940
0/965
14/076
51/471

0/175
0/096
0/025
0/274
0/473

α ;0/01

فطيی1 ٝ
فطيی2ٝ
فطيی3 ٝ
فطيی4 ٝ
فطيی5 ٝ

ثطای آظٔ ٖٛتبحیط ٞط ٔتغیط ٔؿتمُ ثط ٔتغیط ٚاثؿت ٝایٗ فطيیٞٝب اظ آظٔ ٖٛضٌطؾی ٖٛاؾتفبزٜ
قس ٜاؾت .رس َٚقٕبض٘ 5 ٜتبیذ ایٗ تحّیُ ضا ٘كبٖ ٔیزٞس .ثب تٛر ٝث ٝيطیت تكریم 2Rوٝ
ٖجبضت اظ ٘ؿجت تغییطات تٛيیح زاز ٜقس ٜتٛؾٍ ٔتغیط  xث ٝتغییطات وُ اؾتٔ .ی تٛاٖ ثیبٖ
وطز و ٝث ٝتطتیت حسٚز  22 ٚ 7 ،3زضنس تغییطات ٔؤِفٞ ٝبی ٘ ٔٛزٚؾتی ،ازة ٘ ٚعاوت ٚ
ضفتبض ٔس٘ی تٛؾٍ تغییطات ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی تجییٗ ٔی ٌطزز.
جذيل  .6يطایت پبضأتط فطيیٞ ٝبی ٔطث ٌٛثٛٙٗٔ ٝیت ٔحیٍ وبضی  ٚتأحیط آٖ ثط ٔؤِفٞ ٝبی ضفتبض قٟط٘ٚسی
ؾبظٔب٘ی وبضوٙبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ٘ٛاحی پٙذ ٌب٘ ٝقٟط تجطیع
٘تیز ٝآظٖٔٛ

ضز فطو
ضز فطو 1H
ضز فطو 1H
ضز فطو
ضز فطو

ؾُح ٔٗٙی
زاضی

ٔ Tحبؾجٝ
قسٜ

 βقیت
ذٍ

ٖٛٙاٖ ٔتغیط

0/018
0/198
0/742
0/000
0/000

2/385
1/292
0/330
3/816
7/206

0/024
0/030
0/005
0/054
0/090

ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثب ثٗس ٘ ٔٛزٚؾتی
ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثب ثٗس ٚرساٖ
ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثب ثٗس رٛإ٘طزی
ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثب ثٗس ازة ٘ ٚعاوت
ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثب ثٗس ضفتبض ٔس٘ی
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جذيل  .7ضاثُ ٝضیبيی تبحیط ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثط ٔؤِفٞ ٝبی ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی
رابطٍ ریبضی

متغیرَبی مستقل
ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثب ثٗس ٘ ٔٛزٚؾتی

X1

ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثب ثٗس ٚرساٖ

X1

Y=38/672+0/030

ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثب ثٗس رٛإ٘طزی

X1

Y=21/121+0/005

ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثب ثٗس ازة ٘ ٚعاوت

X1

Y=11/647+0/054

ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثب ثٗس ضفتبض ٔس٘ی

X1

Y=4/872+1/090

Y=16/528+0/024

رسَٞٚبی قٕبض 7ٚ 6ٜيطایت پبضأتط  ٚضاثُ ٝضیبيی ثیٗ ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ٔ ٚؤِفٞ ٝبی
ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ضا ٘كبٖ ٔی زٞس .ایٗ ضٚاثٍ ٔیعاٖ تغییط زض ٔتغیط ٔؤِفٞ ٝبی ضفتبض
قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ث ٝاظای تغییط زض ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ضا تٗییٗ ٔی وٙٙس.
وتیجٍ گیری
رس َٚقٕبض 4 ٜذالن٘ ٝتبیذ حبنُ اظ آظٔ ٖٛفطيیٞٝبی  5 ،4 ،1ضا ٘كبٖ ٔیزٞس ،ثطای ٞط
یه اظ فطيیٞٝبی تحمیك زض ؾُح ٔٗٙیزاضی یه زأٝٙای ،ؾُح ٔٗٙیزاضی آظٔ r ٖٛپیطؾٖٛ
اظ حسالُ ؾُح ٔٗٙیزاضی ( )0/05وٛچه تط اؾت ٘ ٚیع ثب تٛر ٝثٔ ٝمساض ٔ rحبؾج ٝقس ٜثطای
ٞط یه اظ فطيیٞٝب و ٝاظ ٔمساض ثحطا٘ی پیطؾ ٖٛثب زضر ٝآظازی  181ؤ 0/138 ٝیثبقس ،ثعضي
تط اؾت ،ضاثُٙٗٔ ٝی زاضی ثیٗ ٔتغیط ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثب ٔؤِفٞ ٝبی ٘ ٔٛزٚؾتی ،ازة ٚ
٘عاوت  ٚضفتبض ٔس٘ی ٚرٛز زاضز .پؽ ٔی تٛاٖ ٌفت ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثط ٔؤِفٞ ٝبی ٘ٔٛ
زٚؾتی ،ازة ٔ ٚالحٓ ٚ ٝضفتبض ٔس٘ی ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ٔؤحط اؾت.
ثطای آظٔ ٖٛتبحیط ٞط ٔتغیط ٔؿتمُ ثط ٔتغیط ٚاثؿت ٝایٗ فطيیٞٝب اظ آظٔ ٖٛضٌطؾی ٖٛاؾتفبزٜ
قس ٜاؾت٘ .تبیذ حبنُ اظ رس َٚقٕبض٘ 5 ٜكبٖ ٔیزٞس و ٝث ٝتطتیت حسٚز  22 ٚ 7 ،3زضنس
تغییطات ٔؤِفٞ ٝبی ٘ ٔٛزٚؾتی ،ازة ٘ ٚعاوت  ٚضفتبض ٔس٘ی تٛؾٍ تغییطات ٔٗٛٙیت ٔحیٍ
وبضی تجییٗ ٔی ٌطزز.
رسٞ َٚبی قٕبض 7 ٚ 6 ٜيطایت پبضأتط  ٚضاثُ ٝضیبيی ثیٗ ٔٗٛٙیــــت ٔحیٍ وبضی ٚ
ٔؤِفٞ ٝبی ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ضا ٘كبٖ ٔی زٞس .ایٗ ضٚاثٍ ٔیعاٖ تغییط زض ٔؤِفٞ ٝبی
ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ث ٝاظای تغییط زض ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ضا تٗییٗ ٔی وٙس ،ثسیٗ تطتیت
و ٝیه ٚاحس افعایف زض ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ث ٝتطتیت ثبٖج ٚ0/090 ٚ 0/054 ،0/024احس
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افعایف زض ثٗس ٘ ٔٛزٚؾتی ،ازة ٘ ٚعاوت  ٚضفتبض ٔس٘ی وبضوٙبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ٘ٛاحی پٙذ
ٌب٘ ٝقٟط تجطیع ٔی قٛز.
ازثیبت تحمیك ٘یع ثیبٍ٘ط تبحیط ٌصاضی ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثط ٔؤِفٞ ٝبی ضفتبض قٟط٘ٚسی
ؾبظٔب٘ی اؾت .ثٖ ٝجبضتی ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثط ٔؤِفٞ ٝبی ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ٔٛحط
اؾتٔ .سیطاٖ  ٚضٞجطاٖ ؾبظٔبٖ ٞب ٔی تٛا٘ٙس ثب ث ٛرٛز آٚضزٖ ٔٗٛٙیت زض ٔحیٍ ٞبی وبضی ٚ
ثٟطٌ ٜیطی اظ اثعاضٞبی غیط ٔبزی ،ثهیطت  ٚتسثیط ٔٗهٔٛب٘ ٝزض ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ،ایٗ احؿبؼ ضا
زض آ٘بٖ ثٛرٛز آٚض٘س و ٝوبضقبٖ ثب ٔٗٙب ٞ ٚسف زاض  ٚچبِف ثطاٍ٘یع اؾت  ٚایٗ ٞب ظٔی ٝٙضقس ٚ
پیكطفت ضا ثطای ؾبظٔـــبٖ ث ٝاضٔغبٖ ذٛاٞس آٚضزٕٞ .چٙیــٗ ثب ثٛرٛز آٚضزٖ ٔٗٛٙیت زض
ٔحیٍ ٞبی وبضی ایٗ احؿبؼ ضا زض آ٘بٖ ثٛرٛز آٚض٘س و ٝذٛز ضا ًٖٛی اظ ؾبظٔبٖ ٚ ٚاحس
وبضی احؿبؼ وٙٙس  ٚایٗ و ٝوبضوٙبٖ ثبیس زض ؾبظٔبٖ اظ ٕٞسیٍط حٕبیت وٙٙس  ٚذٛز ضا ثب
اٞساف ؾبظٔبٖ ٔ ٚأٔٛضیت ٞبی آٖ ٖزیٗ وٙٙس ٚ ،وبضوٙبٖ ثب ایٗ قطایٍ  ٚزض ایٗ ٔحیٍ ٞبی
وبضی ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ضا اظ ذٛز ثطٚظ ذٛاٙٞس زاز .وبضوٙبٖ زض چٙیٗ ؾبظٔبٖ ٞبیی
زؾت ث ٝذاللیت  ٚاثتىبض ُٖٕ ظز ٚ ٜزض ثطاثط وٙف ٞبٚ ،اوٙف ٘كبٖ زاز ٚ ٜؾبظٔبٖ ضا زض
ضؾیسٖ ث ٝاٞسافف یبضی ذٛاٙٞس وطز.
٘تبیذ ُٔبِٗبت پیكیٗ ٘یع ٘كبٖ ٔی زٞس ؤ ٝسیـــطاٖ ٔی تٛا٘ٙس ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ضا
ثب ایزبز یب ثٟجٛز ٔحیٍ وبضی ٔخجت پطٚضـ زٙٞس .زض پػٞٚكی و ٝتٛؾٍ ٔه وطٔیه ا٘زبْ
قس ٔكرم قس وٛٙٗٔ ٝیت ثط ضفتبض ٔسیط زض ٔحیٍ وبض تأحیط ٌصاض اؾت  ٚضاثُٙٗٔ ٝی زاضی
ثیٗ آٖ ٞب ٚرٛز زاضزٕٞ .چٙیٗ زض تحمیمبت ٔیّیٕٗ ٕٞ ٚىبضا٘فٔ 1كرم قس ٜوٛٙٗٔ ٝیت
زض ٔحیٍ وبض ،اظ ٖٛأُ ایزبز وٙٙسٍ٘ ٜطـ ٞبی قغّی اظ لجیُ ضيبیت قغّی ،تٟٗس ؾبظٔب٘ی،
ٔكبضوت قغّی ،وبٞف ٘یبت ذطٚد اظ ذسٔت ٔی ثبقس .اظ ؾٛی زیٍط زض تحمیمبت ٔرتّف
حبثت قس ٜاؾت وٍ٘ ٝطـ ٔخجت ث ٝقغُ ٖالل ٚ ٝتٕبیُ وبضٔٙس ضا ثطای ا٘زبْ ضفتبض قٟط٘ٚسی
افعایف ٔی زٞس .وبضوٙب٘ی و ٝاظ قغُ ذٛز ضيبیت زاض٘س  ٚاظ ا٘زبْ آٖ ِصت ٔی ثط٘س  ٚزض وبض
ذٛز احؿبؼ ٔٗٙب ٔی وٙٙس ،تٕبیُ ثیكتطی ث ٝا٘زبْ ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی زاض٘سٕٞ .چٙیٗ
زض تحمیمی و ٝتٛؾٍ ٚاضث ٕٞ ٚىبضا٘ف نٛضت ٌطفت ،حبثت قس و ٝضاثُٔ ٝخجت ٙٗٔ ٚی زاضی
ث یٗ اضتجبٌ فطا فطزی (ثٗس ٔٗٛٙی وبضوٙبٖ) ٔ ٚؤِفٞ ٝبی ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ٕٞب٘ٙس ٘ٔٛ
زٚؾتیٚ ،رساٖ وبضیٌ ،صقت ،ایخبضٚ ،رساٖ وبضی  ٚرٛإ٘طزی ٚرٛز زاضز.

1- Milliman et al
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پیطىُبدَبی ػملی
ثب تٛر ٝث ٝایٗ و٘ ٝتبیذ تحمیك ٘كبٖ ٔی زٞس ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثط ٔؤِفٞ ٝبی ٘ٔٛ
زٚؾتی ،ازة  ٔ ٚالحٓ ٚ ،ٝضفتبض ٔس٘ی ضفتبض قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی وبضوٙبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ
٘ٛاحی پٙذ ٌب٘ ٝقٟط تجطیع تأحیط زاضز ٚ .اظ آ٘زبیی وٞ ٝط چ ٝوبضوٙبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ٘ٛاحی
پٙذ ٌب٘ ٝقٟط تجطیع زاضای ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی ثبالیی ثبقٙس ،ضفتبض قٟط٘ٚسی ثبالیی ضا اظ ذٛز
٘كبٖ ذٛاٙٞس زاز .ثٙبثطایٗ پیكٟٙبزٞبی ظیط زض رٟت افعایف ٔٗٛٙیت ٔحیٍ وبضی زض ٔیبٖ
وبضوٙبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ٘ٛاحی پٙذ ٌب٘ ٝقٟط تجطیع ،اضائٔ ٝی قٛز:
 ثٛرٛز آٚضزٖ  ٚتمٛیت ایٗ احؿبؼ و ٝوبضوٙبٖ اظ ا٘زبْ وبضقبٖ ِصت ثجط٘س ثب السأبتی اظلجیُ چطذف قغّی  ٚغٙی ؾبظی قغّی ،ثطآٚضز ٜؾبذتٗ ذٛاؾتٞ ٝب  ٚا٘تٓبضات افطاز،
ثىبضٌیطی ضٚـ ٞبی رسیس ا٘زبْ وبض.
 تمٛیت حؽ ٔ ٟٓثٛزٖ وبض زض ظ٘سٌی ثٛرٛز آٚضزٖ یه ٔحیٍ وبضی ٔٙبؾت ٔ ٚتٙبؾت ؾبذتٗ افطاز ثب وبضقبٖ َٛضی و ٝوبضوٙبٖثطای ضفتٗ ث ٝؾطوبض ِحٓ ٝقٕبضی ثىٙٙس  ٚاظ ا٘زبْ آٖ ِصت ثجط٘س.
 ثٛرٛز آٚضزٖ  ٚتمٛیت یه حؽ ٖٕیك ٔٗٙب ٔ ٚمهٛز زض وبض اضظقٕٙسی ٕٞىبضی ٌطٞٚی اظ َطیك تكٛیك وطزٖ افطاز ثٌ ٝفتٍ ٚ ٛاضتجبَبت ٔخجت ثبٕٞىبضاٖ ،تكٛیك وبضوٙبٖ ثطای اؾتفبز ٜاظ تزطثٞ ٝبی ذٛة ٕٞسیٍط ،تأویس  ٚتٛر ٝؾبظٔبٖ
٘ؿجت ثٕٞ ٝجؿتٍی وبضوٙــبٖ ،اِٛٚیت زازٖ ثٙٔ ٝبفٕ ٕٞىــبضی ارتٕبٖــی زض ثطاثط ٔٙبفٕ
فطزی
 ثٛرٛز آٚضزٖ رٛی ٔٙبؾت زض ؾبظٔبٖ َٛضی و ٝوبضوٙبٖ ذٛزقبٖ ضا ًٖٛی اظ ؾبظٔبٖ ٚٚاحس وبضی احؿبؼ وٙٙس اظ َطیك ٔٙهفب٘ ٝوطزٖ ْٚبیف ٔح ِٝٛث ٝافطاز ،زازٖ آظازی ث ٝافطاز
زض ثیبٖ آضاء ٖ ٚمبیسقبٖ ،نبزلب٘ ٝضفتبض وطزٖ ٔسیطاٖ  ٚؾطپطؾتبٖ ثب وبضوٙبٖ.
 ٘ٓط ؾٙزی اظ وبضوٙبٖ زضثبض ٜاضظـ ٞبی ؾبظٔبٖ اظ َطیك زازٖ آظازی زض ثیبٖ آضاء ٖٚمبیـــ س ،ثطٌعاضی رّؿبتی ثب حًٛض وبضوٙبٖ زض ؾبظٔبٖ  ٚتكٛیك آ٘بٖ ث ٝثحج ٌ ٚفتٍٛ
زضثبض ٜاضظـ ٞبی ؾبظٔبٖ.
 ٖسْ ٚرٛز تجٗیى زض ؾبظٔبٖ ٘ؿجت ث ٝوبضوٙبٖ اظ َطیك ٘ٓبْ ثٙسی  ٚثطلطاضی ٖساِت زضآٔٛظـ ،اؾترساْ ،تٗسیُ ،ؾیؿتٓ اضتمبء  ٚتطفیٕ  ٚحمٛق  ٚزؾتٕعز.
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 ٕٞؿ ٛلطاض زازٖ اٞساف وبضوٙبٖ ثب اٞساف ؾبظٔبٖ اظ َطیك تجییٗ ٚايح ضؾبِت  ٚچكٓ ا٘ساظؾبظٔبٖ ثطای وبضوٙبٖ ،ثطٌعاضی رّؿبت زٚض ٜای ثطای ایزبز ٕٞؿٛیی ثیٗ اٞساف ؾبظٔبٖ ثب
وبضوٙبٖ ،اضائ ٝاَالٖبت ثطای تهٕیٕبت ٌطفت ٝقس.ٜ
 تٛر ٚ ٝتأویس ثط ؾالٔت  ٚقطایٍ ظ٘سٌی وبضوٙبٖ اظ َطیك ظٔبٖ ثٙسی وبض  ٚحزٓ وبضی ،ثَٝٛضی و ٝوبضوٙبٖ فطنت وبفی ثطای حًٛض زض وٙبض ذب٘ٛاز ٚ ٜاؾتطاحت ضا زاقت ٝثبقٙس،
زازٖ حمٛق ٔ ٚعایـــبی وبفی ثطای تأٔیــٗ ٘یبظٞـــبی ٔبزی  ٚتٛر ٝث٘ ٝیبظٞبی ٔٗٙـــٛی
وبضوٙبٖ.
 تٛر ٝؾبظٔبٖ ٘ؿجت ث ٝوبض ضٚحی ٝز ٚ ٜا٘طغی ثرف :ثب تٛر ٝث ٔٛ٘ ٝوبض  ٚفٗبِیت ،فطنت ٚاذتیبض ثیكتطی ثطای ٔكبضوت زازٖ وبضوٙبٖ زض تهٕیٕبت حٛظ ٜوبضی زاز ٜقٛز ،ثٛرٛز
آٚضزٖ ضٚاثٍ نٕیٕب٘ ٝزض ا٘زبْ وبض ثب یىسیٍط ،ثطآٚضز ٜؾبذتٗ ٘یبظٞبی ٔبزی ٛٙٗٔ ٚی
وبضوٙبٖ ،اٖتٕبز ٔسیطاٖ ث ٝافطاز  ٚزازٖ اذتیبض وبفی ثطای تهٕیٓ ٌیطی.
مىببغ
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 ٖجبؾیٔ،حٕس  ٚحزتیٔ ،حٕس ،)1388( .رفتبر ضُريوذی سبزمبوی گبمی در جُتافسایص کبرایی سبزمبن َب ،وبض  ٚربٔٗ .ٝقٕبض .107-106 ٜفطٚضزیٗ  ٚاضزیجٟكت .نم
.93-83
 فطٍٙٞیّٖ ،ی اوجط  ٚضؾتٍبضٖ ،جبؼ ّٖی ،)1385( ،ارائٍ ي تبییه مذل اوگیسضی مبتىیبر مؼىًیت کبرکىبنٔ ،بٙٞبٔ ٝزا٘كٛض ضفتبض ،قٕبض ،20 ٜزی ،نم .24-1
 ٔبِىیٔ ،حٕسضيب ،)1387( .بررسی ارتببط رفتبر ضُريوذی سبزمبوی بب ػًامل ضغلیدر داوطگبٌ اصفُبن ،پبیبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس .انفٟبٖ.
 ٔمیٕی ،ؾیس ٔحٕس ،)1384( .رفتبر ضُريوذی سبزمبوی از تئًری تب ػمل ،فهّٙبٔٝفطٔ ًٙٞسیطیت ،قٕبض ٜیبظز ،ٓٞظٔؿتبٖ ،نم .48-19
 ٔمیٕی ،ؾیس ٔحٕس ،)1385( .بررسی ارتببط رفتبر ضُريوذی سبزمبوی ي فرَىگکبرآفریىی در سبزمبن َبی ديلتی ،فهّٙبٔ ٝفطٔ ًٙٞسیطیت ،قٕبض ٜؾیعز ،ٓٞتبثؿتبٖ،
نم.192-171
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 مؼىًیت سبزمبوی ي،)1386( .ٗ حؿ، اؾالٔیٚ ٗ أیط حؿی،جطٞ ضٚ  ؾیس ٔحٕس، ٔمیٕیَ ؾب،ضیٚبٙ فٚ ّْٖٛ  اذالق زضٝٔبّٙ فه،)تأثیر آن در خالقیت کبرکىبن (ريیکرد تطبیقی
.99-89  نم،4 ٚ 3 ٜ قٕبض.ْٚز
 رابطٍ مؼىًیت در کبر ي تًاومىذ سبزی کبرکىبن،)1387( .سیٟٔ  ؾیس ٔحٕس،یٛؾٛٔ ٝٔ پبیبٖ ٘ب،(مطبلؼٍ در ضرکت ملی پبالیص ي پخص فرآيردٌ َبی وفتی ایران
.ٓ پطزیؽ ل-ٖطاٟ ت،بؾی اضقسٙوبضق
. وجطی، ضفٗتی آقتیب٘یٚ ٝ ؾٕی، ظضاٖت وبضٚ  ٖجبؼ ّٖی، ضؾتٍبضٚ  ؾیس حبٔس،اضثٚ  صذا ي سیمبی: رابطٍ ارتببط فرافردی ي رفتبر ضُريوذی (مطبلؼٍ مًردی،)1388(
 نم،ٖ ظٔؿتبٚ  پبییع،3 ٜ قٕبض،1 ٜضٚ ز،ِتیٚ ٔسیطیت زٝ ٘كطی.)جمًُری اسالمی ایران
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