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راثغٔ ٝؼٙبزاری ٚخٛز زارزٕٞ .چٙیٗ ثیٗ ٛٞیت وبری وتبثساراٖ  ٚثبسذٛرز اختٕبػی آٟ٘ب ثز حست ٔیبٍ٘یٗ تفبٚت ٔؼٙبزاری
ٚخٛز زاضت.
وتایج :استمالَ سیبز وتبثساراٖ زر ضغّطبٖ ثٚ ٝاسغ ٝزازٖ حس ٔٛفمیت ث ٝآٟ٘ب زر غیبة ٘ظبرت ٔسأ ْٚسیزاٖ ثبػث افشایص
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ثیطتزی ث ٝذٛز  ٚثرص وبری آٖٞب ٔیثرطس ٘ ٚیش ٛٞیت وبری وتبثساراٖ ثب ثیطتزیٗ ٔیبٍ٘یٗ ثبالتزیٗ رتج ٚ ٝثبسذٛرز اختٕبػی
ثب وٕتزیٗ ٔیبٍ٘یٗ وٕتزیٗ رتج ٝرا ث ٝذٛز اذتػبظ زاز٘س.
کلیذياصٌَا :وتبثرب٘ٞٝبی ػّ ْٛپشضىی ایزاٖ ،وتبثساراٖٚ ،یژٌیٞبی خٕؼیتضٙبذتیٚ ،یژٌیٞبی ضغّی.

مقذمٍ ي تیان مسالٍ
سبسٔبٖ ٞبی أزٚس تٛاٖ اغّی  ٚلسرت رلبثتی ذٛز را اس ٘یزٚی ا٘سب٘ی ٔبٞز ٚ ٚاخس ضزایظ اذذ ٔیوٙٙس  ٚوبروٙبٖ ػاللٕٙس ٚ
زارای اٍ٘یش ،ٜسزٔبی ٝاغّی سبسٔبٖٞب ٔحسٛة ٔیض٘ٛس .زیسٌبٜٞبی ٔسیزیتی خسیس ثز ایٗ ٘ظز٘س و ٝسبسٔبٖٞب حتی زر غٛرت
ثزذٛرزاری اس ظزفیتٞبی ٔبزی  ٚأىب٘بت سرتافشاری فزاٚاٖ ،زر غٛرت ػسْ ثٟزٜٙٔسی اس ٘یزٚی ا٘سب٘ی ٔٙبست  ٚوبرآٔس،
تٛإ٘ٙسی السْ ثزای تِٛیس  ٚارای ٝذسٔبت زر سغح لبثُ رلبثت ثب سبسٔبٖٞبی ٔٛفك را ٘رٛاٙٞس زاضت.
1

ثٟزٜٚری ٘یزٚی ا٘سب٘ی زر سبسٔبٖٞب ث ٝػٛأُ سبسٔب٘ی ٔرتّفی ٚاثست ٝاست و ٝیىی اس آٟ٘ب عزاحی ضغّی است و ٝزر یه
تؼزیف خبٔغ ػجبرت است اس تؼییٗ  ٚزر وٙبر  ٓٞلزارزازٖ ٚظبیفی و ٝثػٛرت یه ٚاحس وبری ٔیتٛا٘س تٛسظ فززی ثب
ٟٔبرتٞبی ذبظ ا٘دبْ ٌیزز  ٚپبسرٍٛی ثرطی اس ٘یبس سبسٔبٖ ثبضس (ٔیزسپبسی .)1380،ث ٝػجبرت زیٍز یىی وززٖ ٔحتٛای
وبر(ٚظبیف ،رٚاثظ ،رفتبرٞب  ٚوبروززٞبٔ ،سئِٛیتٞب  ٚخجزاٖ ذسٔبت ث ٝغٛرت ٔبِی  ٚغیز ٔبِی)  ٚویفیت ٔٛرز ٘یبس خٟت
ا٘دبْ وبر(ٟٔبرتٞب ،تٛا٘بییٞب ،تدزث ٚ ٝزا٘ص) ثزای ٞز ضغُ ثٌٝ٘ٛ ٝای و٘ ٝیبسٞبی وبروٙبٖ  ٚسبسٔبٖ ثزآٚرز ٜضٛز (سیسخٛازیٗ،
 .)1378ثب استفبز ٜاس عزاحی ضغّی زر سبسٔبٖٞب ،ضغُٞبی سبسٔب٘ی اس ٚیژٌیٞبیی ثزذٛرزار ٔیض٘ٛس و ٝچبِص ثزاٍ٘یش ثٛز ٚ ٜثب
ٞسف زستیبثی ث ٝاٞساف سبسٔب٘ی عزاحی  ٚثز٘بٔ ٝریشی ٔیض٘ٛس .غبحجٙظزاٖ ٔؼتمس٘س وٞ ٝز چ ٝضغّی اس ٘ظز ٚیژٌیٞب غٙیتز
ثبضس ،وبروٙبٖ احسبس ثٟتزی ٘سجت ث ٝوبر ذٛز زار٘س  ٚثب اٍ٘یش ٜثبالتزی وبر ٔیوٙٙس (ػجبسپٛر (64 ،1382،؛ ثزػىس ،اٌز
وبروٙبٖ یه سبسٔبٖ تؼزیف زرست ٘ ٚظبْٔٙسی اس ضغُٞبی ذٛز ٘ساضت ٝثبضٙس ،سغح ٘برضبیتی ثیطتز ضس ٚ ٜذاللیت ث ٝوٕتزیٗ
حس ٕٔىٗ ٔیرسس.
پیصزرآٔس ٚیژٌیٞبی ضغّیٔ ،2غبِؼبت تز٘ز  ٚالر٘س 3ثٛز و ٝث ٝز٘جبَ آٖ ٘ظزی ٝذبغی ثز اسبس پیص ٘یبسٞبی ضغّی ٔغزح
ضس ٚ ٚیژٌیٞبی وبر ثٚ ٝسیّ ٝآٖ تؼزیف ضس فبس  ٚزیٍزاٖ ( .)Foss et al, 2009اٍِٛی ٚیژٌیٞبی ضغّی ٔب٘ٙس ٘ظزیٝ
ٞزسثزئ 4ؼتمس است و ٝوبروٙبٖ ٍٙٞبٔی ثزای ا٘دبْزازٖ وبر اٍ٘یش ٜزار٘س و ٝاحسبس وٙٙس ضغّطبٖ ثب ارسش ثٛز ٚ ٜاس چٍٍ٘ٛی
ػّٕىزز ذٛز ثبسذٛرز ثٍیز٘س؛ ِٚی ثزذالف ٘ظزیٞ ٝزسثزي و ٝزر آٖ تٛغی ٝذبغی ثزای ضغُ ارائٕ٘ ٝیضٛز زر ٘ظزیٝ
ٚیژٌیٞبی ضغّی اثؼبز ضغُ را زر عزاحی ضغُ ٔس٘ظز لزار ٔی زٙٞس (٘مُ زرغٛٙثزی. )1389 ،
ثز اسبس ٘ظزیٚ ٝیژٌیٞبی ضغّیٞ ،ز یه اس اثؼبز پٙحٌب٘ ٝوبر(ٌ٘ٛبٌ٘ٛی زر ٟٔبرت ،إٞیتٛٞ ،یت ،آسازی ػُٕ  ٚثبسذٛرز
اختٕبػی) ،ثبػث پیسایص یه حبِت رٚحی ثرػٛظ زر وبروٙبٖ ٔیٌززز و ٝایٗ حبِت ث٘ ٝتید ٝذبغی ٔٙدز ٔیضٛز .ث ٝػمیسٜ
ٞبوٕٗ  ٚاِسٞبْ ،ػٛأّی ٔب٘ٙس زا٘ص ٟٔ ٚبرت  ٚضست ٘یبس ث ٝرضس  ٚرضبیت اس ػٛأُ سٔیٝٙای ضغُ ٔب٘ٙس پززاذت أٙیت ضغّی
ٔیتٛا٘س زر پیبٔسٞبی ضغُ ٔٛثز ثبضس.

1. Job design
2. Job characteristics
3. Terner &Lawrence
4. Herzberg
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اس خّٕٚ ٝیژٌیٞبی ضغّی ٔٛرز ثحث زر ٔسَ ٞبوٕٗ  ٚاِسٞبْ ) ،(Hackman & Oldham, 1976آسازی ػُٕٛٞ ،1یت
وبری ٚ 2ثبسذٛرز اختٕبػی 3است .آسازی ػُٕٔ ،یشاٖ یب زرخ ٝای است و ٝوبرٌز یب وبرٔٙس زارای استمالَ یب آسازی ػُٕ است
ٔ ٚیتٛا٘س ثٍٙٞ ٝبْ ا٘دبْ وبر  ٚتؼییٗ ٔزاحُ وبر اس اذتیبرات  ٚآسازی ػُٕ ثزذٛرزار ثبضس (غٛٙثزی  ٚرضبیی .)1389،اٌز فزز اس
آسازی ػُٕ وبفی زر ضغُ ذٛز ثزذٛرزار ثبضس لبزر ذٛاٞس ثٛز تب ضغُ را ثز٘بٔٝریشی ٞ ٚسایت وٙس  ٚزر ٘تید ٝحس ٔسئِٛیت اٚ
ثزای ٘تبیح ٔزتجظ وبری افشایص ٔییبثس (Foss et al, 2009).
ٞبوٕٗ  ٚاِسٞبْ ) (Hackman & Oldham, 1976اظٟبر ٔی زار٘س وٛٞ ٝیت وبری خٙجٕٟٔ ٝی اس ضغُ است و ٝثٝ
سغح ثبالیی اس اٍ٘یش ٜزر٘ٚی ٔٙدز ٔیضٛز .زر ٛٞیت وبری ،سٔب٘ی و ٝفزز ٚظبیف ذٛز را ث ٝػٛٙاٖ ثرص وّی  ٚلبثُ تطریع
وبر زرن ٔیوٙٙس ،آٟ٘ب اس ضغُ ذٛز ٔؼٙبزاری ثیطتزی را ثززاضت ٔیوٙٙسٛٞ .یت وبریٔ ،یشاٖ یب زرخ ٝای است وٛ٘ ٝع وبر
زارای ٛٞیت وبُٔ ٔیضٛز .ثبسذٛرز اختٕبػیٔ ،ىب٘یشْ س ْٛزر ٚیژٌیٞبی ضغّی است؛ ٔیشاٖ یب زرخٝای و٘ ٝتید ٝحبغُ اس
وبرٞبی ا٘دبْضس ٚ ٜاعالػبت زر ٔٛرز اثزثرطی ػّٕىزز ث ٝغٛرت ٔستمیٓ ث ٝوبرٌز یب وبرٔٙس زازٔ ٜیضٛز (غٛٙثزی  ٚرضبیی،
 .) 1389اٌز وبرٔٙسی ثبسذٛرزی را ث ٝػٛٙاٖ ثرص عجیؼی ضغّص زریبفت وٙس٘ ،تبیح ٔثجت وبری را تدزثٔ ٝیوٙس  ٚسغح اٍ٘یش،ٜ
رضبیت  ٚػّٕىزز ٚی افشایص ٔییبثس (٘مُ زر .(Foss et al, 2009
تحمیمبت ٔتؼسزی زر سٔی ٝٙثزرسی راثغٚ ٝیژٌیٞبی ضغّی ثب ػٛأُ سبسٔب٘ی زیٍز(ٔثُ ،تؼٟس سبسٔب٘ی ،رضبیت ضغّی،
تٛإ٘ٙس سبسی ،رٞجزی ،رفتبر ضٟز٘ٚسی سبسٔب٘ی  ٚغیز )ٜا٘دبْ ضس ٜاست و ٝاس آٖ خّٕٔ ٝیتٛاٖ ث ٝپژٞٚصٞبی رحیٕی)1384( ،؛
ایشزی یشزاٖ آثبزی ٛ٘ ٚضٚ ٝر ()1390؛ ٔػغفٛی ()1388؛ غٛٙثزی  ٚرضبیی()1389؛ فزخی  ٚزیٍزاٖ ()1387؛  ٚ ٛٞزیٍزاٖ
)(Hu et al, 2009؛ فبس  ٚزیٍزاٖ ) (Foss et al,2009؛ ثزیٕبیز  ٚزیٍزاٖ ( (Brimeyer et al,2010؛ اسٙبیسر
( )Schneider,2003؛ وزیستیٗ  ٚزیٍزاٖ ( )Christian et al,2011اضبر ٜوززِٚ .ی ثزرسی ٚضؼیت ٚیژٌیٞبی ضغّی ٚ
تحّیُ ٚیژٌیٞبی خٕؼیتضٙبذتی 4زر پژٞٚصٞبی ا٘سوی ِٕجزت  ٚزیٍزاٖ()Lambert et al,2007؛ زخ ٚ ً٘ٛضبفّی( De
)Jonge & Schaufeli,1998؛ غٕس()Samad, 2006؛ سبزِز -اسٕیت  ٚزیٍزاٖ(ٛٔ )Sadler-Smidth et al,2003رز
تٛخ ٝثٛز ٜاست .ثزرسی ایٗ ٔغبِؼبت ٘یش ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝتب وٚ ٖٛٙضؼیت ٚیژٌیٞبی ضغّی وتبثساراٖ ثزحست ٚیژٌیٞبی
خٕؼیتضٙبذتی آٟ٘ب ٔٛرز ثزرسی لزار ٍ٘زفت ٝاستٚ .یژٌیٞبی خٕؼیتضٙبذتی ٔٛرز ثحث زر پژٞٚص حبضز ،خٙسیت ،سٗ،
ٚضؼیت تبٔ ،ُٞیشاٖ تحػیالت ،سبثم ٝوبری ،رضت ٝتحػیّی  ٚثرص ٔحُ ذسٔت است.
ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝإٞیت  ٚخبیٍبٚ ٜیژٌیٞبی ضغّی ث ٝػٛٙاٖ یىی اس ػٛأُ سبسٔب٘ی ٔٔ ٟٓیتٛا٘س ٔٛخت پیطزفت  ٚافشایص
ثٟزٜٚری  ٚػّٕىزز وتبثساراٖ زا٘طٍبٜٞبی ػّ ْٛپشضىی ثطٛز ٚ ،ثب زر ٘ظز ٌزفتٗ خبیٍبٚ ٜیژ ٜوتبثرب٘ٞٝبی زا٘طٍبٞی زر ارتمبی
آٔٛسش  ٚپژٞٚص زر سغح والٖ وطٛری ،ث٘ ٝظز ٔیرسس ثزرسی ایٗ ٔتغیز  ٚارتجبط آٖ ثب ٚیژٌیٞبی خٕؼیتضٙبذتی وتبثساراٖ
زا٘طٍبٜٞبی ػّ ْٛپشضىی ٘تبیح ارسضٕٙسی را حبغُ ٕ٘بیس و ٝزر عزاحی  ٚثز٘بٔٝریشی ضغّی وتبثساراٖ زا٘طٍبٜٞبی ػّ ْٛپشضىی
ٔٛثز ٚالغ ضٛز .اس ٕٞیٗ ر ٚپژٞٚص حبضز ث ٝثزرسی ٚضؼیت ٚیژٌیٞبی ضغّی  ٚتحّیُ ٚیژٌیٞبی خٕؼیتضٙبذتی وتبثساراٖ
1. Job autonomy
2. Job identity
3. Social feedback
4. Demographic anlysis
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زا٘طٍبٜٞب ی ػّ ْٛتٛا٘جرطی ،ػّ ْٛپشضىی ضٟیس ثٟطتی  ٚػّ ْٛپشضىی تٟزاٖ پززاذت ٝاستٔ .سأِ ٝاغّی پژٞٚص حبضز ایٗ است
و ٝآیب تفبٚت ٔؼٙیزاری ثیٗ ٚیژٌیٞبی ضغّی وتبثساراٖ وتبثرب٘ٞٝبی زا٘طٍبٜٞبی تبثؼٚ ٝسارت  ٚثٟساضت  ٚزرٔبٖ ٔستمز زر
تٟزاٖ ثز حست ٞز یه اس ٚیژٌیٞبی خٕؼیتضٙبذتی آٟ٘ب ٚخٛز زارز؟
سًال اصلی پضيَص
ٚ .1یژٌیٞبی ضغّی وتبثساراٖ وتبثرب٘ٞٝبی زا٘طٍبٜٞب ی تبثؼٚ ٝسارت  ٚثٟساضت  ٚزرٔبٖ ٔستمز زر تٟزاٖ ثز حست ٞز یه اس
ٚیژٌیٞبی خٕؼیتضٙبذتی ( خٙسیت ،سٗٚ ،ضؼیت تب ،ُٞرضت ٝتحػیّیٔ ،یشاٖ تحػیالت ،سبثم ٝوبری  ٚثرص ٔحُ
ذسٔت) آٟ٘ب چٍ ٝ٘ٛاست؟
فزضیٍ پضيَص
 .1ثیٗ اثؼبز ٚیژٌیٞبی ضغّی وتبثساراٖ وتبثرب٘ٞٝبی زا٘طٍبٜٞبی تبثؼٚ ٝسارت  ٚثٟساضت  ٚزرٔبٖ ٔستمز زر تٟزاٖ تفبٚت
ٔؼٙبزاری ٚخٛز زارز.
پیطیىٍ پضيَص
چٙبٖ و ٝپیطتز اضبر ٜضس ،تبو ٖٛٙپژٞٚطی ٘شزیه ثٛٔ ٝضٛع پژٞٚص حبضز زر ایزاٖ ا٘دبْ ٘طس ٜاست .پژٞٚصٞبیی و ٝزر
سیز ث ٝآٖٞب اضبرٔ ٜیضٛز تٟٙب ثرطی اس ٔتغیزٞبی ٔٛرز ٔغبِؼ ٝزر پژٞٚص حبضز یؼٙی فمظ ٚیژٌیٞبی ضغّی را ٔٛرز ثزرسی لزار
زازٜا٘س و ٝاس آٖ خّٕ٘ ٝمص  ٚتبثیز ٔسَ ٚیژٌیٞبی ضغّی رٚی رضبیت ضغّی زر ٔیبٖ وبروٙبٖ ثیٕبرستبٟ٘بی تحت پٛضص
زا٘طٍب ٜػّ ْٛپشضىی تٟزاٖ زر سبَ  1386ثٛز ٜاست و ٝتٛسظ فزخی  ٚزیٍزاٖ( )1386ا٘دبْ ضس ٜاست٘ .تبیح ایٗ پژٞٚص
٘طبٖ زاز و 69 ٝزرغس وبروٙبٖ زارای ٚیژٌیٞبی ضغّی پبییٗ 24 ،زرغس زارای ٚیژٌیٞبی ضغّی ٔتٛسظ  7 ٚزرغس زارای
ٚیژٌیٞبی ضغّی ثبال ثٛزٜا٘س .زر ٔیبٖ پٙح ٚیژٌی ضغّی(تٛٙع ضغّیٔ ،بٞیت ضغّی ،إٞیت ضغّی ،آسازی ػُٕ  ٚثبسذٛرز
اختٕبػی) تٟٙب ثبسذٛرز اختٕبػی وٕتزیٗ تبثیز را رٚی رضبیت وبروٙبٖ اس ضغّطبٖ زاضت ٝاست.
راثغ ٝثیٗ ازران اس ػٛأُ ٔحیظ وبر(٘مصٞبی ضغُٚ ،یژٌیٞبی ضغّی ،سجه ٘ظبرتی  ٚسبذتبر سبسٔب٘ی)  ٚسغح زرٌیزی
ضغّی اػضبی ٞیبت ػّٕی تٕبْٚلت ٘ ٚیٕٚٝلت ٚ 5احس زا٘طٍبٞی و ٝث ٝضىُ تػبزفی  ٚعجمٝای ا٘تربة ضس ٜثٛز٘س تٛسظ
ٔیزٞبضٕی  ٚپبضب ضزیفی( )1388ثزرسی ٌززیس٘ .تبیح حبوی اس آٖ ثٛز و ٝضزایت ٔزثٛط ثِٛٔ ٝفٞٝبی ٛٞیت تىّیف ،سجه
٘ظبرتی  ٚچبِص ضغّی ٍٕٞی ٔثجت ٔ ٚؼٙبزار ثٛز٘س .ث ٝسرٗ زیٍز ،اس ثیٗ  11ثؼس ٔحیظ وبر ،تٟٙب  3ثؼس ٛٞیت ضغّی ،سجه
٘ظبرتی  ٚچبِص ضغّی ثب زرٌیزی ضغّی اػضب ٞیبت ػّٕی ٕٞجستٍی ٔؼٙیزار زاضتٙس .ثٙبثزایٗ ثز اسبس ِٔٛفٞٝبی ٔحیظ وبر
ٔیتٛاٖ ٔسِی را ثزای پیصثیٙی زرٌیزی ضغّی زر ٘ظز ٌزفت.
غٛٙثزی  ٚرضبیی( )1389راثغٚ ٝیژٌیٞبی ضغّی  ٚرفتبر ضٟز٘ٚسی سبسٔب٘ی٘ :مص ٔیب٘دی رضبیت ضغّی را ٔٛرز ثزرسی
لزار زاز٘س .آ٘ ٟب ایٗ پژٞٚص را ثیٗ اػضبی ٞیبت ػّٕی  ٚوبروٙبٖ زا٘طٍب ٜآساز اسالٔی زسف َٛا٘دبْ زاز٘س و ٝتؼساز ٘ 180فز اس
آٟ٘ب ثب رٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی تػبزفی  ٚعجمٝای ا٘تربة ضس٘س .یبفتٞٝب ٘طبٖ زاز و 39 ٝزرغس اس ٚرزایی ٔتغیز رضبیت ضغّی تٛسظ
ٔتغیزٞبی إٞیت وبر  ٚیىٛٙاذتی وبر تجییٗ ٔیضٛز ،ػال ٜٚثز آٖ  90زرغس اس ٚرزایی رفتبر ضٟز٘ٚس سبسٔب٘ی ثٚ ٝسیّ ٝاثز ٔستمیٓ
ٔتغیزٞبی ذٛزوبرأسی ضغّی ،حبالت رٚحی ٔثجت  ٚرضبیت ضغّی  ٚاثز غیز ٔستمیٓ ٔتغیزٞبی إٞیت وبر  ٚیىٛٙاذتی وبر ثب
ٔیب٘دیٌزی رضبیت ضغّی تجییٗ ٔیضٛز.
ٚیژٌیٞبی ضغّی زثیزاٖ ٔ ٚسیزاٖ زثیزستبٟ٘بی زذتزا٘ ٝضٟز تٟزاٖ  ٚراثغ ٝآٖ ثب تٛإ٘ٙسسبسی تٛسظ ایشزی یشزاٖآثبزی ٚ
٘ٛضٚٝر( )1390ثزرسی ضس .یبفتٞٝبی تحمیك ٘طبٖ زاز و -1 :ٝثز اسبس تحّیُ ػبّٔیٚ ،یژٌیٞبی ضغّی ٔغزحضس ٜزر ٔسَ ٞبوٕٗ
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 ٚاِسٞبْ ،ث ٝز ٚػبُٔ لبثُ وبٞص ٞستٙس  -2پبسدٌٛیبٖٚ ،یژٌیٞبی ضغّی ٔغزحضس ٜزر ٔسَ یبزضس ٜرا ثزای ضغُ ٔؼّٕی زر
سغح ٘سجتب ثبالیی ارسیبثی ٕ٘ٛزٜا٘س -3.ثیٗ ٘ظزات ٔسیزاٖ ٔ ٚؼّٕبٖ زر ٔٛرز ٚیژٌیٞبی ضغُ ٔؼّٕی تفبٚت ٔؼٙبزاری ٚخٛز زارز.
ٔ -4ؼّٕبٖ ٔٛرز ٔغبِؼ ،ٝتٛإ٘ٙسی رٚاٖ ضٙبذتی ذٛز را زر سغح ثبالیی ارسیبثی ٕ٘ٛزٜا٘س  ٚثبالذز ،ٜثیٗ ٚیژٌیٞبی ضغّی ٔؼّٕی
 ٚتٛإ٘ٙسی رٚا٘طٙبذتی زثیزاٖ ،راثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙبزاری ٚخٛز زارز.
زر ذبرج اس ایزاٖ ٘یش پژٞٚصٞبیی زر سٔیٚ ٝٙیژٌیٞبی ضغّی ٚ ٚیژٌیٞبی خٕؼیتضٙبذتی ا٘دبْ ضس ٜاست و ٝزر سیز ثٝ
آٟ٘ب اضبرٔ ٜیضٛز:
یی ( )Yeh,1996زر پژٞٚطی ث ٝثزرسی ارتجبط ثیٗ اٍِٞٛبی ٔسیزیتی ٚ ٚیژٌیٞبی ضغّی ٔترػػبٖ تحمیك  ٚتٛسؼ ٝزر
سبسٔبٟ٘بی ترػػی تبیٛاٖ پززاذت٘ .تبیح ایٗ پژٞٚص ٘طبٖ زاز و ٝآسازی ػُٕٛٞ ،یت وبری ،تٛٙع وبری ،إٞیت وبری ٚ
ثبسذٛرز اختٕبػی حبغُ اس وبر ٔترػػبٖ ثب اٍِٞٛبی ٔسیزیتی آٟ٘ب ارتجبط ٔؼٙیزاری زار٘سٕٞ .چٙیٗ یبفتٞٝب حبوی اس آٖ ثٛز وٝ
ٛٞیت وبری  ٚآسازی ػُٕ ٔترػػبٖ ثب ٚضؼیت تب ُٞآٟ٘ب راثغٔ ٝؼٙبزار ٔ ٚؼىٛسی زار٘س یؼٙی ٞز چ ٝلسر آٟ٘ب زر ٚضؼیت تبُٞ
لزار ٌیز٘س اس آسازی ػُٕ ٛٞ ٚیت وبری وٕتزی ٘سجت ثٕٞ ٝىبراٖ ٔدزز ثزذٛرزار ٞستٙس ٘ ٚیش ثیٗ تٛٙع وبری  ٚسغح
تحػیالت ٘یش راثغٔ ٝؼٙبزاری ٔطبٞس ٜضس .سبیز یبفتٞٝبی پژٞٚص ٘طبٖ زاز و ٝثیٗ اثؼبز زیٍز ٚیژٌیٞبی ضغّی ٔثُ تؼبُٔ ثب
زیٍزاٖ  ٚخٙسیت ٘یش راثغٔ ٝؼٙبزاری ٔطبٞس ٜضس.
زخ ٚ ً٘ٛضبفّی ( )De Jonge&Schaufeli,1998زر پژٞٚطی ث ٝثزرسی ٚیژٌیٞبی ضغّی  ٚتٙسرستی وبروٙبٖ ثرص
ثٟساضت  ٚسالٔت ثیٕبرستبٟ٘بی ّٙٞس پززاذت .یبفتٞٝب ٘طبٖ زاز و ٝثیٗ تٙسرستی وبروٙبٖ ٚ ٚیژٌیٞبی ضغّی آٟ٘ب(آسازی ػُٕ،
تمبضبٞبی وبری ،حٕبیت ٞبی اختٕبػی) راثغٔ ٝؼٙبزاری ٚخٛز زارزٕٞ .چٙیٗ ٘تبیح ٘طبٖ زاز و ٝثیٗ خٙسیت  ٚآسازی ػُٕ
وبروٙبٖ راثغٔ ٝؼٙبزاری ٚخٛز زارز.
اسٙبیسر( )Schneider,2003زر پبیبٖ٘بٔ ٝذٛز ث ٝثزرسی تؼٟس سبسٔب٘ی ،رضبیت ضغّی ٚ ٚیژٌیٞبی ضغّی :ثزرسی ارتجبط
ٚیژٌیٞبی خٕؼیتضٙبذتی ا٘تربة ضس ٜپززاذت .ا ٚایٗ پژٞٚص را ثیٗ ٘ 200فز اس وبروٙبٖ سبسٔبٟ٘بی عجمٝثٙسیضس ٜغٙؼتی
آٔزیىب ا٘دبْ زاز .زر ایٗ پژٞٚص ٚیژٌیٞبی ضغّی ٚ ٚیژٌیٞبی خٕؼیتضٙبذتی ث ٝػٛٙاٖ ٔتغیزٞبی ٔستمُ زر ٘ظز ٌزفت ٝضس٘س.
٘تبیح پژٞٚص ٘طبٖ زاز و ٝاثؼبز تؼٟس سبسٔب٘ی  ٚرضبیت ضغّی ٞز وساْ خساٌب٘ ٝثب اثؼبز ٚیژٌیٞبی ضغّی(آسازی ػُٕٛٞ ،یت
وبری  ٚثبسذٛرز اختٕبػی) راثغٔ ٝؼٙبزاری زارز٘ ٚ .یش تؼبُٔ ثب زیٍزاٖ اس اثؼبز ٚیژٌیٞبی ضغّی ثب ٔیبٍ٘یٗ( )6/34اس زیسٌبٜ
وبروٙبٖ زر سغح ذیّی ذٛثی ارسیبثی ضسٜا٘س.
غٕس (ٔ )Samad,2006طبروت ٚیژٌیٞبی خٕؼیتضٙبذتیٚ :یژٌیٞبی ضغّی  ٚرضبیت ضغّی زر سٔی ٝٙتٕبیُ ثزای
تزن ذسٔت را ثزرسی وزز .ا ٚایٗ پژٞٚص را ثیٗ ٘ 292فز اس وبروٙبٖ ضزوت ارتجبط اس را ٜزٚر زر ٔبِشی ا٘دبْ زاز٘ .تبیح ٘طبٖ
زاز وٚ ٝیژٌیٞب ی ضغّی  ٚرضبیت ضغّی ثب تٕبیُ وبروٙبٖ ثزای تزن ذسٔت راثغٔ ٝؼٙبزار ٔ ٚؼىٛس زارز .سیزا ثب افشایص
ٚیژٌیٞبی ضغّی آٟ٘ب(آسازیٛٞ-یت وبری-إٞیت-تٛٙع وبری  ٚثبسذٛرز) سغح تٕبیُ وبروٙبٖ ثزای تزن ذسٔت وبٞص
ٔییبثسٕٞ .چٙیٗ ٘تبیح ٘طبٖ زاز و ٝسٗ ،سغح زرآٔس ٛٔ ٚلؼیت ضغّی ثب تٕبیُ وبروٙبٖ ثزای تزن ذسٔت راثغٔ ٝؼٙیزار ٚ
ٔؼىٛس زارز سیزا ثب افشایص سٗ ،سغح زرآٔس ٛٔ ٚلؼیت ضغّیٔ ،یشاٖ تٕبیُ وبروٙبٖ ثجزای تزن ذسٔت وبٞص ٔییبثس.
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ِٕجزت  ٚزیٍزاٖ ( )Lambert et al,2007ث ٝثزرسی تفبٚت ٞبی خٙسیتی وبروٙبٖ س٘ساٖ فٛق أٙیتی ایبِت ٔیسٚستزٖ
آٔزیىب پززاذتٙس .یبفتٞٝب ٘طبٖ زاز و ٝآسازی ػُٕ اس ٚیژٌیٞبی ضغّی ثب ػبُٔ خٙسیت راثغٔ ٝؼٙبزار ٔ ٚستمیٓ زارز  ٚوبروٙبٖ ٔزز
آسازی ػُٕ  ٚاذتیبرات ثیطتزی زر تػٕیٌٓیزی ٘سجت ث ٝوبروٙبٖ سٖ ثزذٛرزار ٞستٙسٕٞ .چٙیٗ ثیٗ سٗ ٛٔ ٚلؼیت ضغّی
وبروٙبٖ  ٚآسازی ػُٕ آٟ٘ب راثغٔ ٝؼٙبزار ٔطبٞس ٜضس أب ایٗ راثغ ٝزر ٔٛرز سٗ  ٚآسازی ػُٕ ٔؼىٛس ٙٔ ٚفی ثٛز  ٚثیبٍ٘ز آٖ
است و ٝثب وبروٙبٖ سٗ ثبال آسازی ػُٕ وٕتزی ٘سجت ث ٝوبروٙبٖ سٗ پبییٗ زار٘س .سبیز ٘تبیح ٘طبٖ زاز و ٝثیٗ ثبسذٛرز ٘ ٚژاز
وبروٙبٖ (سیب ٜیب سفیس) راثغٔ ٝؼٙبزار ٙٔ ٚفی ٚخٛز زارز یؼٙی وبروٙبٖ سیب ٜپٛست ث٘ ٝسجت وبروٙبٖ سفیس پٛست ثبسذٛرز وبری
وٕتزی اس اعزافیبٖ زر ٔحیظ وبری زریبفت ٔیوٙٙسٕٞ .چٙیٗ ثیٗ ٔیشاٖ تحػیالت وبروٙبٖ ٚ ٚیژٌیٞبی ضغّی آٟ٘ب راثغٝ
ٔؼٙبزاری ٔطبٞس٘ ٜطس.
ثزیٕبیز  ٚزیٍزاٖ( )Brimeyer et al, 2010زر پژٞٚطی ث ٝثزرسی ػبُٔ سٗٛٔ ،لؼیت ضغّیٙٔ ،بثغ وٙتزِی  ٚتؼٟس سبسٔب٘ی
پززاذتٙس ،ایٗ پژٞٚص زر ثیٗ ٘ 400فز اس وبروٙبٖ ضزوت ٞبی اتحبزی ٝای زر ایبِت ٔیسٚستزٖ آٔزیىب ا٘دبْ ضس .زر ایٗ پژٞٚص
راثغٔ ٝتغیز آسازی ػُٕ ٘یش ثب ٚیژٌیٞبی خٕؼیتضٙبذتی(سٗ،خٙسٔ ،یشاٖ تحػیالتٛٔ ،لؼیت ضغّی) ٔٛرز ثزرسی لزار ٌزفت.
٘تبیح ٘طبٖ زاز و ٝآسازی ػُٕ ثب ٔیشاٖ تحػیالت وبروٙبٖ راثغٔ ٝؼٙیزار ٔ ٚستمیٕی زارز یؼٙی ثب ثبال رفتٗ سغح تحػیالت
وبروٙبٖ ،آٟ٘ب اس آسازی ثیطتزی زر ا٘دبْ ٚظبیفطبٖ ثزذٛرزار ذٛاٙٞس ثٛز  ٚایٗ ٔتغیز ثب ٔیبٍ٘یٗ 2/40زر سغح ٘سجتب ٔتٛسغی
ارسیبثی ضس ٜاست.
اسالتزی  ٚزیٍزاٖ ( )Slattery et al,2010ث ٝثزرسی ارتجبط ثیٗ ٚیژٌیٞبی ضغّی ٍ٘ ٚزضی وبروٙبٖ سبسٔبٟ٘بی غٙؼتی
آٔزیىب پززاذتٙس٘ .تبیح پژٞٚص ٘طبٖ زاز و ٝاس ثیٗ ٚیژٌیٞبی ضغّی(آسازی ػُٕٛٞ ،یت وبری  ٚثبسذٛرز) تٟٙب ٛٞیت وبری
وبروٙبٖ ثب خٙسیت اس ٚیژٌیٞبی خٕؼیتضٙبذتی راثغٔ ٝؼٙیزار ٔ ٚستمیٓ زارز ٚ .سبیز ٚیژٌیٞبی خٕؼیتضٙبذتی (ٔیشاٖ
تحػیالت،سٗ) ثب اثؼبز ٚیژٌیٞبی ضغّی راثغٔ ٝؼٙبزاری ٘سار٘سٕٞ .چٙیٗ ٛٞیت وبری ثب ٔیبٍ٘یٗ  4/10اس زیسٌب ٜوبروٙبٖ زر
ٚضؼیت ذٛثی ارسیبثی ضس ٜاست ٚ .ثبسذٛرز ثب ٔیبٍ٘یٗ  2/84زر ٚضؼیت ٘سجتب ٔتٛسغی ارسیبثی ضس ٜاست.
زر یه خٕغثٙسی وّی اس ٔغبِؼبت ا٘دبْضسٔ ،ٜطبٞسٔ ٜیضٛز و ٝثیطتز تحمیمبت ا٘دبْضس ٜث ٝثزرسی ٔتغیز ٚیژٌیٞبی ضغّی
 ٚارتجبط آٖ ثب ػٛأُ زیٍز(رضبیت ،تؼٟس ،رفتبر ضٟز٘ٚسی  )...ٚپززاذتٝا٘س  ٚزر سٔیٚ ٝٙیژٌیٞبی خٕؼیتضٙبذتی  ٚارتجبط آٖ ثب
ٚیژٌیٞبی ضغّی ث ٝضىُ ٔستمُ تحمیمی ا٘دبْ ٘طس ٜاست  ٚتحمیمبت فٛق ث ٝثزرسی خساٌب٘ ٝایٗ زٔ ٚتغیز پززاذتٝا٘س؛  ٚزر
تحمیمبت ذبرخی ث ٝارتجبط ایٗ زٔ ٚتغیز زر حٛس ٜوتبثساری پززاذت٘ ٝطس ٜاست .اس ٕٞیٗ ر ،ٚثب تٛخ ٝث ٝوٕجٛز زا٘ستٞٝبی ٔفیس زر
ایٗ حٛس ،ٜاعالػبت ایٗ پژٞٚص ٔیتٛا٘س ٘تبیح ٔفیس  ٚوبرثززیتزی را ثزای حٛس ٜوتبثساری  ٚاعالعرسب٘ی فزإ٘ ٓٞبیس.
ريش پضيَص
رٚش پژٞٚص پیٕبیطی تحّیّی  ٚاثشار ٌززاٚری زازٜٞب ،ز ٚپزسطٙبٔٚ ٝیژٌیٞبی خٕؼیتضٙبذتی ٚ ٚیژٌیٞبی ضغّی است.
پزسطٙبٔٚ ٝیژٌیٞبی خٕؼیتضٙبذتی ؤ ٝحمك سبذت ٚ ٝاس  7سٛاَ تطىیُ ضس ٜاست و ٝث ٝتزتیت ٔزثٛط ث ٝخٙسیت ،سٗ،
ٚضؼیت تب ،ُٞرضت ٝتحػیّیٔ ،یشاٖ تحػیالت ،سبثم ٝوبری  ٚثرص ٔحُ ذسٔت است.پزسطٙبٔٚ ٝیژٌیٞبی ضغّی و ٝتٛسظ
ٞبوٕٗ  ٚاِسٞبْ ) (Hackman & Oldham, 1976تٟی ٝضس ٜاست ضبُٔ  11سٛاَ است و 4 ٝسٛاَ ث ٝآسازی ػُٕ 4 ،سٛاَ
ثٛٞ ٝیت وبری  3 ٚسٛاَ ث ٝثبسذٛرز اختٕبػی اذتػبظ زارز .پبسدٞب ضبُٔ پٙح ٌشی ٝٙثز اسبس ٔمیبس ِیىزت ث ٝتزتیت  1ثزای
وبٔال ٔربِف  2ثزای ٔربِف  3ثزای ٘ظزی ٘سارْ  4ثزای ٔٛافك  5 ٚثزای وبٔال ٔٛافك استٔ .یبٍ٘یٗ ِٛٔ 3فٕ٘ ،ٝزٚ ٠یژٌیٞبی
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ضغّی را ٔطرع ٔیوٙس .زر ارسیبثی سغٛح ٔیبٍ٘یٗٞبی ث ٝزست آٔس ٜاس ٔحبسجبت آٔبریٔ ،یبٍ٘یٗٞبی  1تب ٘ 1/50طبٍ٘ز سغح
ذیّی ضؼیف 1/51 ،تب  2ضؼیف 2/1 ،تب ٘ 2/50شزیه ث ٝضؼیف 2/51 ،تب ٘ 3شزیه ثٔ ٝتٛسظ 3/1 ،تب ٔ 3/50تٛسظ 3/51 ،تب 4
٘شزیه ث ٝذٛة 4/1 ،تب  4/50ذٛة 4/51 ،تب  5ذیّی ذٛة ٞستٙس.
ٞز چٙس و ٝرٚایی  ٚپبیبیی پزسطٙبٔٞٝب ی یبزضس ٜزر ٔغبِؼبت ذبرخی تأییس ضس ٜاست ،خٟت تأییس رٚایی غٛری ٔ ٚحتٛایی
٘سر ٝتزخٕ ٝضس ٠پزسطٙبٔٞٝب  ،اس ٘ظزات ثزذی ٔترػػبٖ وتبثساری  ٚرٚا٘طٙبسی استفبز ٜضس  ٚپس اس ثزرسی ٔترػػبٖ ،رٚایی
آٖٞب تأییس ٌززیس .پبیبیی پزسطٙبٔٚ ٝیژٌیٞبی ضغّی ثب اخزای یه ٔغبِؼٔ ٝمسٔبتی  ٚتٛسیغ پزسطٙبٔٞٝب ثیٗ ٘ 30فز اس اػضبی
خبٔؼ ،ٝثب آِفبی وز٘ٚجبخ  0/85تأییس ٌززیس .زر ایٗ تحمیك تٕبٔی وتبثساراٖ زا٘طٍبٜٞبی ػّ ْٛثٟشیستی  ٚتٛا٘جرطی تٟزاٖ ،ػّْٛ
پشضىی ضٟیس ثٟطتی  ٚػّ ْٛپشضىی تٟزاٖ و ٝحسالُ زارای ٔسرن زیپّٓ ٞستٙس ث ٝتؼساز ٘ 133فز خبٔؼ ٝآٔبری را تطىیُ ٔی
زٙٞسٌ .ززاٚری اعالػبت زر سبَ  1390ا٘دبْ ضس ٚ ٜفزضی ٝثب استفبز ٜاس آسٕٔٞ ٖٛجستٍی پیزسٛٔ ٖٛرز آسٔ ٖٛلزار ٌزفت ٝاست.
٘زْ افشار آٔبری ٔٛرز استفبز٘ ٜسر SPSS 16 ٝاست.
یافتٍَای پضيَص
اس ٔدٕٛع  133وتبثسار و ٝخبٔؼ ٝپژٞٚص را تطىیُ ٔیزاز٘س٘ 118 ،فز ث ٝپزسطٙبٔٞٝب پبسد زاز٘س ٘ ٚزخ پبسرٍٛیی 0/89
زرغس ثٛز .یبفتٞٝبی تٛغیفی پژٞٚص زر خسٙٔ 1 َٚؼىس ضس ٜاست.
جذيل  .1ضاخصَای میاوگیه ي اوحزاف معیار مًلفٍَای يیضگیَای ضغلی کتاتذاران
ردیف

اتعاد

مًلفٍ َا

1

ضغّٓ اخبسٔ ٜی زٞس تب زر ا٘دبْ وبر ث ٝرٚضی و ٝذٛزْ ٔی ذٛآٞ

آسازی ػُٕ

استمالَ وبفی زاضت ٝثبضٓ.

میاوگیه
3/74

اوحزاف
معیار
0/88

ٛٞیت وبری

ضغّٓ اخبسٔ ٜی زٞس تب ثزای ٔستمُ ثٛزٖ ث ٝاثتىبر ػُٕ زست ثش٘ٓ.

3/08

1/19

3

زر ضغّٓ تٛٙع سیبزی ٚخٛز زارز.

2/98

1/19

4

ضغّٓ اخبسٔ ٜی زٞس آسازی ػُٕ ثیطتزی زر تػٕیٓ ٌیزی زاضت ٝثبضٓ.

3/50

1/02

5

سٔی ٝٙای فزأ ٓٞی ضٛز و ٝوبری را و ٝضزٚع وزز ٜاْ تىٕیُ ٕ٘بیٓ.

4/05

0/60

6

سٔی ٝٙای فزأ ٓٞی ضٛز و ٝیه وبر را اس اثتسا تب ا٘تٟب ا٘دبْ ز.ٓٞ

3/96

0/76

7

سٔی ٝٙای فزأ ٓٞی ضٛز تب وبر ذٛز را ٔستمُ اس زیٍزاٖ ا٘دبْ ثسٓٞ

3/54

1/02

8

سٔی ٝٙای فزأ ٓٞی ضٛز و ٝوبری را تىٕیُ ٕ٘بیٓ و ٝضزٚع  ٚپبیبٖ

3/89

0/83

2

ٔطرػی زارز.
ثبسذٛرزاختٕبػی

9

سٔی ٝٙای فزأ ٓٞی ضٛز و ٝاس وبرْ لسرزا٘ی رسٕی ثطٛز

2/44

10

سٔی ٝٙای فزأ ٓٞی ضٛز تب ػّٕىزز وبریٓ اس سٛی زیٍزاٖ ارسیبثی ثطٛز.

3/05

1/10

11

ضغّٓ ث ٌٝ٘ٛ ٝای است و ٝثبسذٛرز رئیسٓ را زر ٔٛرز ػّٕىززْ ایدبز ٔی

3/44

1/00

3/43

0/59

وٙس.
ٚیژٌی ٞبی ضغّی

1/12

خس٘ 1 َٚطبٖ ٔیزٞس وٚ ٝضؼیت ٚیژٌیٞبی ضغّی وتبثساراٖ ثب ٔیبٍ٘یٗ  3/43زر حس ٔتٛسظ است.
زر خس 1 َٚضبذعٞبی ٔیبٍ٘یٗ  ٚا٘حزاف ٔؼیبر ٔتغیزٞبی ٚیژٌیٞبی ضغّی ث ٝغٛرت وّی آٚرز ٜضس ٜاست.
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جذيل .2ضاخصَای میاوگیه ي اوحزاف معیار يیضگیَای ضغلی

ضاخصَای آماری

میاوگیه

اوحزاف معیار

آسازی ػُٕ

3/33

0/87

ٛٞیت وبری

3/86

0/59

ثبسذٛرز اختٕبػی

2/98

0/84

ٚیژٌیٞبی ضغّی

3/43

0/59

متغیزَا ي اتعاد

ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزر خسٔ 2 َٚطبٞسٔ ٜیضٛزٛٞ ،یت وبری وتبثساراٖ زا٘طٍبٜٞبی تبثؼٚ ٝسارت ثٟساضت  ٚزرٔبٖ  ٚآٔٛسش
پشضىی ٔستمز زر تٟزاٖ ثب ٔیبٍ٘یٗ  3/86اس زیسٌب ٜآٟ٘ب زر سغح ٘سجتب ذٛثی ارسیبثی ضس ٜاست  ٚثبسذٛرز اختٕبػی حبغُ اس وبر
آٟ٘ب ثب ٔیبٍ٘یٗ  2/98زر سغح ٘سجتب ٔتٛسظ لزار زارز  ٚزر حبِت وّی ٚیژٌیٞبی ضغّی وتبثساراٖ ثب ٔیبٍ٘یٗ 3/43زر سغح ٔتٛسظ
ارسیبثی ضس ٜاست.
پاسخ سًال اساسی پضيَص
ٚ .1یژٌیٞبی ضغّی وتبثساراٖ وتبثرب٘ٞٝبی زا٘طٍبٜٞبی ٚسارت ثٟساضت  ٚزرٔبٖ  ٚآٔٛسش پشضىی ٔستمز زر ضٟز تٟزاٖ ثز
حست ٞز یه اس ٚیژٌیٞبی خٕؼیتضٙبذتی آٟ٘ب چٍ ٝ٘ٛاست؟
الف) جىسیت :خس 3 َٚضبذعٞبی ٔیبٍ٘یٗ  ٚا٘حزاف ٔؼیبر ِٔٛفٞٝبی ٚیژٌیٞبی ضغّی ثز حست خٙسیت وتبثساراٖ
زا٘طٍبٜٞبی تبثؼٚ ٝسارت ثٟساضت  ٚزرٔبٖ  ٚآٔٛسش پشضىی ٔستمز زر ضٟز تٟزاٖ را ارائٔ ٝیزٞس.
جذيل  .3ضاخصَای میاوگیه ي اوحزاف معیار مًلفٍَای يیضگیَای ضغلی تز حسة جىسیت ي وتایج آسمًن t

جىسیت

مزد

سن

Mean±S.D

Mean±S.D

آسازی ػُٕ

3/50±0/81

3/29±0/88

0/342

ٛٞیت وبری

3/87±0/37

3/86±0/63

0/945

ثبسذٛرزاختٕبػی

2/83±0/71

3/01±0/87

0/389

ٚیژٌیٞبی ضغّی

3/45±0/49

3/42±0/61

0/845

sig
مًلفٍَای
يیضگیَای ضغلی

خس 3 َٚضبذعٞبی ٔیبٍ٘یٗ  ٚا٘حزاف ٔؼیبر ِٔٛفٞٝبی ٚیژٌیٞبی ضغّی را ثز حست خٙسیت وتبثساراٖ زا٘طٍبٜٞبی
زا٘طٍبٜٞبی تبثؼٚ ٝسارت ثٟساضت  ٚزرٔبٖ  ٚآٔٛسش پشضىی ٔستمز زر ضٟز تٟزاٖ ٘ ٚتبیح آسٔ٘ t ٖٛطبٖ ٔیزٞسٛٞ .یت وبری
وتبثساراٖ ٔزز وتبثرب٘ٞٝبی زا٘طٍبٜٞبی تبثؼٚ ٝسارت ثٟساضت  ٚزرٔبٖ  ٚآٔٛسش پشضىی ٔستمز زر ضٟز تٟزاٖ ثب ٔیبٍ٘یٗ  3/87زر
سغح ٘سجتب ذٛثی است ٚ .ثبسذٛرز اختٕبػی آٟ٘ب ثب ٔیبٍ٘یٗ  2/83زر سغح ٘سجتب ٔتٛسظ ارسیبثی ضس ٜاست زر حبِت وّی
ٚیژٌیٞبی ضغّی وتبثساراٖ ٔزز ثب ٔیبٍ٘یٗ  3/45زر ٚضؼیت ٔتٛسغی لزار زارز.
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ٛٞیت وبری وتبثساراٖ سٖ وتبثرب٘ٞٝبی زا٘طٍبٜٞبی تبثؼٚ ٝسارت ثٟساضت  ٚزرٔبٖ  ٚآٔٛسش پشضىی ٔستمز زر ضٟز تٟزاٖ ثب
ٔیبٍ٘یٗ  3/86اس زیسٌب ٜآٟ٘ب زر سغح ٘سجتب ذٛثی ارسیبثی ضس ٜاست  ٚثبسذٛرز اختٕبػی آٟ٘ب ثب ٔیبٍ٘یٗ  3/01زر ٚضؼیت ٘سجتب
ٔتٛسغی است .زر حبِت وّی ٚیژٌیٞبی ضغّی وتبثساراٖ سٖ ثب ٔیبٍ٘یٗ  3/42زر سغح ٔتٛسغی استٕٞ .چٙیٗ وتبثساراٖ ٔزز ثب
ٔیبٍ٘یٗ 3/50آسازی ػُٕ ثیطتزی ٘سجت ث ٝوتبثساراٖ سٖ زار٘س  ٚثب ٔیبٍ٘یٗ ٛٞ 3/87یت وبری تؼزیف ضس ٜتزی ٘سجت ث ٝوتبثساراٖ
سٖ زار٘س  ٚثبسذٛرز اختٕبػی ثب ٔیبٍ٘یٗ  3/01زرثیٗ وتبثساراٖ سٖ ثیطتز اس وتبثساراٖ ٔزز است٘ ٚ .تید ٝآسٔ t ٖٛثیبٍ٘ز ایٗ است
ؤ ٝیبٍ٘یٗ ٞیچىساْ اس ِٔٛفٞٝبی ٚیژٌیٞبی ضغّی ثز حست خٙسیت وتبثساراٖ تفبٚت ٔؼٙیزاری ٘سارز(.)Sig= 0/845
ب) يضعیت تاَل :خس 4َٚضبذعٞبی ٔیبٍ٘یٗ  ٚا٘حزاف ٔؼیبر ِٔٛفٞٝبی ٚیژٌیٞبی ضغّی ثز حست ٚضؼیت تبُٞ
وتبثساراٖ زا٘طٍبٜٞبی تبثؼٚ ٝسارت ثٟساضت  ٚزرٔبٖ  ٚآٔٛسش پشضىی ٔستمز زر ضٟز تٟزاٖ را ارائٔ ٝیزٞس.
جذيل  .4ضاخصَای میاوگیه ي اوحزاف معیار مًلفٍَای يیضگیَای ضغلی تز حسة يضعیت تاَل ي وتایج آسمًن t
يضعیت تاَل

مجزد

متاَل

Mean±S.D

Mean±S.D

آسازی ػُٕ

3/40±0/96

3/30±0/83

0/567

ٛٞیت وبری

3/80±0/41

3/88±0/64

0/493

ثبسذٛرزاختٕبػی

2/86±0/92

3/02±0/82

0/358

ٚیژٌیٞبی ضغّی

3/40±0/56

3/40±0/60

0/763

sig
مًلفٍَای
يیضگیَای ضغلی

خس 4 َٚضبذعٞبی ٔیبٍ٘یٗ  ٚا٘حزاف ٔؼیبر ِٔٛفٞٝبی ٚیژٌیٞبی ضغّی را ثز حست ٚضؼیت تب ُٞوتبثساراٖ زا٘طٍبٜٞبی
زا٘طٍبٜٞبی تبثؼٚ ٝسارت ثٟساضت  ٚزرٔبٖ  ٚآٔٛسش پشضىی ٔستمز زر ضٟز تٟزاٖ ٘ ٚتبیح آسٔ٘ t ٖٛطبٖ ٔیزٞس .وتبثساراٖ ٔدزز
زا٘طٍبٜٞبی زا٘طٍبٜٞبی تبثؼٚ ٝسارت ثٟساضت  ٚزرٔبٖ  ٚآٔٛسش پشضىی ٔستمز زر ضٟز تٟزاٖ ثب ٔیبٍ٘یٗ ٛٞ 3/80یت وبری ٘سجتب
ذٛثی زار٘س  ٚثب ٔیبٍ٘یٗ  2/86ثبسذٛرز اختٕبػی ٘سجتب ٔتٛسغی زار٘سٛٞ .یت وبری وتبثساراٖ ٔتب ُٞزا٘طٍبٜٞبی تبثؼٚ ٝسارت
ثٟساضت  ٚزرٔبٖ  ٚآٔٛسش پشضىی ٔستمز زر ضٟز تٟزاٖ ثب ٔیبٍ٘یٗ  3/88زر ٚضؼیت ٘سجتب ذٛثی لزار زارز ٘ ٚیش وتبثساراٖ ٔتب ُٞثب
ٔیبٍ٘یٗ  3/02ثبسذٛرز اختٕبػی ٔتٛسغی زار٘س  ٚزر حبِت وّی ٚیژٌیٞبی ضغّی وتبثساراٖ ٔدزز ٔ ٚتب ُٞثب ٔیبٍ٘یٗ  3/40زر
ٚضؼیت یىسبٖ لزار زارز .وتبثساراٖ ٔدزز ثب ٔیبٍ٘یٗ  3/80 ٚ 3/40ث ٝتزتیت آسازی ػُٕ ٛٞ ٚیت وبری ثیطتزی ٘سجت ثٝ
وتبثساراٖ ٔتب ُٞزار٘س  ٚثبسذٛرز اختٕبػی حبغُ اس وبر زر ثیٗ وتبثساراٖ ٔتب ُٞثب ٔیبٍ٘یٗ  3/02ثیطتز اس ثبسذٛرز اختٕبػی
وتبثساراٖ ٔدزز ٔیثبضس ٘ ٚتبیح آسٔ t ٖٛثیبٍ٘ز آٖ است ؤ ٝیبٍ٘یٗ ٞیچىساْ اس ِٔٛفٞٝبی ٚیژٌیٞبی ضغّی ثزحست ٚضؼیت
تب ُٞوتبثساراٖ تفبٚت ٔؼٙیزاری ٘سارز(.)Sig= 0/763
ج) سه :خس 5َٚضبذعٞبی ٔیبٍ٘یٗ  ٚا٘حزاف ٔؼیبر ِٔٛفٞٝبی ٚیژٌیٞبی ضغّی را ثز حست سٗ وتبثساراٖ زا٘طٍبٜٞبی
زا٘طٍبٜٞبی تبثؼٚ ٝسارت ثٟساضت  ٚزرٔبٖ  ٚآٔٛسش پشضىی ٔستمز زر ضٟز تٟزاٖ ٘ ٚتبیح آ٘بِیش ٚاریب٘س ٘طبٖ ٔیزٞس.
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جذيل  .5ضاخصَای میاوگیه ي اوحزاف معیار مًلفٍَای يیضگیَای ضغلی تز حسة سه ي وتایج آوالیش ياریاوس

رضتٍ تحصیلی

کتاتذاری

غیزکتاتذاری

مًلفٍَای

sig

يیضگیَای ضغلی

Mean±S.D

Mean±S.D

آسازی ػُٕ

3/86±0/90

3/29±0/66

0/836

ٛٞیت وبری

3/33±0/57

2/72±0/89

0/578

ثبسذٛرزاختٕبػی

2/93±0/86

2/68±0/85

0/298

ٚیژٌیٞبی ضغّی

3/61±0/60

3/52±0/56

0/616

خس٘ 5 َٚطبٖ ٔیزٞس وٛٞ ٝیت وبری اس ِٔٛفٞٝبی ٚیژٌیٞبی ضغّی زر ثیٗ وتبثساراٖ ثب فبغّ ٝسٙی  20-25ثب ٔیبٍ٘یٗ
 4/12زر ٚضؼیت ذٛة ر ٚث ٝثبالیی لزار زارز  ٚوتبثساراٖ ثب فبغّ ٝسٙی  20-25سبَ ثب ٔیبٍ٘یٗ  3/08ثبسذٛرز اختٕبػی ٔتٛسغی
زار٘س زر حبِت وّی وتبثساراٖ ثب فبغّ ٝسٙی  20-25سبَ ثب ٔیبٍ٘یٗ ٚ 3/63یژٌیٞبی ضغّی ٘سجتب ذٛثی زار٘س٘ ٚ .یش ٛٞیت وبری
وتبثساراٖ ثب فبغّ ٝسٙی  44-49سبَ ثب ٔیبٍ٘یٗ  3/83زر ٚضؼیت ٔتٛسظ ث ٝثبال لزار زارز  ٚثبسذٛرز اختٕبػی وتبثساراٖ ثب فبغّٝ
سٙی  44-49سبَ ثب ٔیبٍ٘یٗ  2/85زر ٚضؼیت ٘سجتب ٔتٛسغی لزار زارز زر حبِت وّی ٚیژٌیٞبی ضغّی وتبثساراٖ ثب فبغّ ٝسٙی
 44-49سبَ ثب ٔیبٍ٘یٗ  3/34زر ٚضؼیت ٔتٛسظ لزار زارز ٚ .آسازی ػُٕ وتبثساراٖ ثب ٌز ٜٚسٙی  <; 50ثب ٔیبٍ٘یٗ  3/50زر
ٚضؼیت ٔتٛسظ ث ٝثبال لزار زارز  ٚثبسذٛرز اختٕبػی وتبثساراٖ ثب ٌز ٜٚسٙی  <; 50ثب ٔیبٍ٘یٗ  2/76زر ٚضؼیت ٘سجتب ٔتٛسغی
لزار زارز  ٚزر حبِت وّی ٚیژٌیٞبی ضغّی وتبثساراٖ ثب ٌز ٜٚسٙی <; 50ثب ٔیبٍ٘یٗ  3/23زر ٚضؼیت ٔتٛسغی لزار زارز ٚ .ثب
تٛخ ٝث٘ ٝتبیح آ٘بِیش ٚاریب٘س ِٔٛفٞٝبی ٚیژٌیٞبی ضغّی وتبثساراٖ ثز حست سٗ تفبٚت ٔؼٙیزاری ٘سار٘س(.)Sig= 0/684
د) رضتٍ تحصیلی :خس 6 َٚضبذعٞبی ٔیبٍ٘یٗ  ٚا٘حزاف ٔؼیبر ِٔٛفٞٝبی ٚیژٌیٞبی ضغّی را ثز حست رضت ٝتحػیّی
وتبثساراٖ زا٘طٍبٜٞبی تبثؼٚ ٝسارت ثٟساضت  ٚزرٔبٖ  ٚآٔٛسش پشضىی ٔستمز زر ضٟز تٟزاٖ ٘ ٚتبیح آسٔ٘ t ٖٛطبٖ ٔیزٞس.
جذيل  .6ضاخصَای میاوگیه ي اوحزاف معیار مًلفٍَای يیضگیَای ضغلی تز حسة رضتٍ تحصیلی ي وتایج آسمًن t
سه
20-25

26-31

32-37

38-43

44-49

>;50
sig

مًلفٍَای
يیضگیَای

Mean±S.D

Mean±S.D

Mean±S.D

Mean±S.D

Mean±S.D

Mean±S.D

آسازی ػُٕ

3/49±0/42

3/49±0/77

3/24±0/90

3/26±0/98

3/21±1/02

3/50±0/67

0/751

ٛٞیت وبری

4/12±0/25

4/01±0/55

3/81±0/58

3/88±0/57

3/83±0/60

3/32±0/75

0/104

ثبسذٛرزاختٕبػی

3/08±0/78

2/95±0/88

2/96±0/87

3/21±0/82

2/85±0/87

2/76±0/71

0/822

ٚیژٌیٞبی ضغّی

3/63±0/23

3/53±0/51

3/36±0/62

3/47±0/69

3/34±0/66

3/23±0/52

0/684

ضغلی
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چٙبٖ و ٝزر خسٔ 6َٚطبٞسٔ ٜیضٛز ،آسازی ػُٕ وتبثساراٖ ثب رضت ٝتحػیّی وتبثساری ثب ٔیبٍ٘یٗ  3/86زر ٚضؼیت ٘سجتب
ذٛثی لزار زارز  ٚثبسذٛرز اختٕبػی آٟ٘ب ثب ٔیبٍ٘یٗ  2/93زر ٚضؼیت ٘سجتب ٔتٛسغی لزار زارز زرحبِت وّی ٚیژٌیٞبی ضغّی
وتبثساراٖ ثب رضت ٝتحػیّی وتبثساری ثب ٔیبٍ٘یٗ  3/61زر ٚضؼیت ثٟتزی لزار زارز ٘ ٚیش وتبثساراٖ ثب رضت ٝتحػیّی غیز وتبثساری ثب
ٔیبٍ٘یٗ  3/29آسازی ػُٕ ٔتٛسغی زار٘س  ٚوتبثساراٖ ثب رضت ٝتحػیّی غیز وتبثساری ثب ٔیبٍ٘یٗ  2/68ثبسذٛرز اختٕبػی زیس ٘سجتب
ٔتٛسغی زار٘س  ٚزر حبِت وّی وتبثساراٖ ثب رضت ٝتحػیّی غیزوتبثساری ثب ٔیبٍ٘یٗ  3/52اس ٚیژٌیٞبی ضغّی ٘سجتب ذٛثی
ثزذٛرزار ٞستٙس٘ ٚ .تبیح آسٔ٘ t ٖٛطبٖ ٔیزٞس وٞ ٝیچ وساْ اس ِٔٛفٞٝبی ٚیژٌیٞبی ضغّی ثز حست رضت ٝتحػیّی راثغٝ
ٔؼٙیزاری ٘سارز
ي) ساتقٍ کار :خس 7 َٚضبذعٞبی ٔیبٍ٘یٗ  ٚا٘حزاف ٔؼیبر ِٔٛفٞٝبی ٚیژٌیٞبی ضغّی را ثز حست سبثم ٝوبر وتبثساراٖ
زا٘طٍبٜٞبی تبثؼٚ ٝسارت ثٟساضت  ٚزرٔبٖ  ٚآٔٛسش پشضىی ٔستمز زر ضٟز تٟزاٖ ٘ ٚتبیح آ٘بِیش ٚاریب٘س ٘طبٖ ٔیزٞس.
جذيل  :7ضاخصَای میاوگیه ي اوحزاف معیار مًلفٍَای يیضگیَای ضغلی تز حسة ساتقٍ کار ي وتایج آوالیش ياریاوس

ساتقٍ کار
مًلفٍَای
يیضگیَای ضغلی

آسازی ػُٕ
ٛٞیت وبری
ثبسذٛرزاختٕبػی
ٚیژٌیٞبی ضغّی

<5

6-10

11-15

16-20

>21

Mean
±S.D

Mean
±S.D

Mean
±S.D

Mean
±S.D

تذين ساتقٍ
Sig

Mean
±S.D
3/43±
0/72
4/00±
0/36
2/60±
0/78
3/47±
0/35

3/42±
0/78
3/93±
0/53
3/00±
0/92
3/49±
0/56

3/20±
0/94
3/93±
0/52
3/17±
0/77
3/46±
0/60

2/93±
0/91
3/63±
0/75
2/93±
0/76
3/19±
0/67

3/52±
0/90
3/40±
0/76
2/70±
0/94
3/45±
0/71

Mean±
S.D
3/19±
0/35
3/53±
0/35
3/42±
0/94
3/26±
0/25

/162
0
/423
0
/407
0
/538
0

ٕٞب٘غٛرو ٝخس٘ 7 َٚطبٖ ٔیزٞس ،وتبثساراٖ ثب سبثم ٝوبری < 5سبَ ثب ٔیبٍ٘یٗ ٛٞ 4/00یت وبری ذٛة ر ٚث ٝثبالیی زار٘س  ٚثب
ٔیبٍ٘یٗ  2/60اس ثبسذٛرز اختٕبػی ٘سجتب ٔتٛسغی ثزذٛرزار ٞستٙس زر حبِت وّی وتبثساراٖ ثب سبثم ٝوبری < 5ثب ٔیبٍ٘یٗ  3/47اس
ٚیژٌیٞبی ضغّی ٔتٛسغی ثزذٛرزار ٞستٙس٘ ٚ .یش وتبثساراٖ ثب سبثم ٝوبری > 21سبَ ثب ٔیبٍ٘یٗ  3/52آسازی ػُٕ ٔتٛسظ ثٝ
ثبالیی زار٘س  ٚوتبثساراٖ ثب سبثم ٝوبری > 21سبَ ثب ٔیبٍ٘یٗ ٛٞ 3/40یت وبری ٘سجتب پبییٙی زر ٔمبیس ٝثب سبیز ٌزٜٞٚب زار٘س ٚ .زر
حبِت وّی وتبثساراٖ ثب سبثم ٝوبری > 21سبَ ثب ٔیبٍ٘یٗ ٚ 3/45یژٌیٞبی ضغّی ثٟتزی زار٘س ٘ ٚتبیح آ٘بِیش ٚاریب٘س ٘طبٖ ٔیزٞس
وٞ ٝیچىساْ اس ٚیژٌیٟبی ضغّی ثزحست سبثم ٝوبر تفبٚت ٔؼٙیزاری ٘سار٘س(.)Sig=0/538
ر) میشان تحصیالت :خس 8 َٚضبذعٞبی ٔیبٍ٘یٗ  ٚا٘حزاف ٔؼیبر ِٔٛفٞٝبی ٚیژٌیٞبی ضغّی را ثز حست ٔیشاٖ
تحػیالت وتبثساراٖ زا٘طٍبٜٞبی تبثؼٚ ٝسارت ثٟساضت  ٚزرٔبٖ  ٚآٔٛسش پشضىی ٔستمز زر ضٟز تٟزاٖ ٘ ٚتبیح آ٘بِیش ٚاریب٘س
٘طبٖ ٔیزٞس.
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جذيل  :8ضاخصَای میاوگیه ي اوحزاف معیار مًلفٍَای يیضگیَای ضغلی تز حسة میشان تحصیالت ي وتایج آوالیشياریاوس
تخص محل
خذمت

مذیزیت

مزجع

اماوت

فُزستىًیسی

سفارش

سایز

Mean±S.D

Mean±S.D

Mean±S.D

Mean±S.D

Mean±S.D

Mean±S.D

sig
مًلفٍَای
يیضگیَای ضغلی
0/529

آسازی ػُٕ

3/28±1/23

3/23±0/96

3/54±0/70

3/14±0/81

3/35±0/76

3/56±0/73

ٛٞیت وبری

3/69±0/83

3/83±0/55

3/97±0/47

4/07±0/54

4/00±0/14

3/81±0/51

ثبسذٛرزاختٕبػی

3/03±0/67

3/14±0/97

3/01±0/80

2/66±0/83

2/93±1/15

2/30±0/76

0/836

ٚیژٌیٞبی ضغّی

3/30±0/82

3/42±0/70

3/55±0/49

3/42±0/50

3/40±0/22

3/51±0/56

0/536

0/011

ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزر خسٔ 8 َٚطبٞسٔ ٜیضٛز وتبثساراٖ ٔمغغ زوتزا ثب ٔیبٍ٘یٗ  3/93ٚ 4/00ث ٝتزتیت اس آسازی ػُٕ ٛٞ ٚیت
وبری ذٛثی ثزذٛرزار ٞستٙس.زر حبِت وّی وتبثساراٖ ٔمغغ زوتزی ثب ٔیبٍ٘یٗ  3/81اس ٚیژٌیٞبی ضغّی ٘سجتب ذٛثی ثزذٛرزار
ٞستٙس وتبثساراٖ ٔمغغ وبرضٙبسی ثب ٔیبٍ٘یٗ  2/91 ٚ 3/15ث ٝتزتیت اس آسازی ػُٕ  ٚثبسذٛرز اختٕبػی ٔتٛسغی ثزذٛرزار ٞستٙس
 ٚزر حبِت وّی وتبثساراٖ ٔمغغ وبرضٙبسی ثب ٔیبٍ٘یٗ ٚ 3/38یژٌیٞبی ضغّی ٔتٛسظ ث ٝثبالیی زار٘س٘ ٚ .تبیح آ٘بِیش ٚاریب٘س ٘طبٖ
ٔیزٞس و ٝثیٗ ٞیچىساْ اس ٚیژٌیٞبی ضغّی ثز حست ٔمغغ تحػیّی تفبٚت ٔؼٙیزاری ٚخٛز ٘سارز.
س) تخص محل خذمت :خس 9 َٚضبذعٞبی ٔیبٍ٘یٗ  ٚا٘حزاف ٔؼیبر ِٔٛفٞٝبی ٚیژٌیٞبی ضغّی را ثز حست ثرص
ٔحُ ذسٔت وتبثساراٖ زا٘طٍبٜٞبی تبثؼٚ ٝسارت ثٟساضت  ٚزرٔبٖ  ٚآٔٛسش پشضىی ٔستمز زر ضٟز تٟزاٖ ٘ ٚتبیح آ٘بِیشٚاریب٘س
٘طبٖ ٔیزٞس.
جذيل : 9ضاخصَای میاوگیه ي اوحزاف معیار مًلفٍَای يیضگیَای ضغلی تز حسة تخص محل خذمت ي وتایج آوالیش ياریاوس
میشان تحصیالت

دیپلم

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی
ارشد

دکترا

Mean±S.D

Mean±S.D

Mean±S.D

Mean±S.D

Mean±S.D

sig
مًلفٍَای
يیضگیَای ضغلی
آسازی ػُٕ

3/25±0/88

3/26±0/86

3/15±0/84

3/43±0/92

4/00±0/35

0/417

ٛٞیت وبری

3/46±0/99

3/92±0/58

3/70±0/49

3/87±0/65

3/93±0/31

0/481

ثبسذٛرزاختٕبػی

2/95±0/73

3/02±0/79

2/91±0/91

3/20±0/83

3/41±0/56

0/830

ٚیژٌیٞبی ضغّی

3/24±0/76

3/44±0/64

3/38±0/57

3/48±0/59

3/81±0/28

0/566

خس٘ 9 َٚطبٖ ٔیزٞس وٛٞ ٝیت وبری وتبثساراٖ ثرص فٟزستٛٙیسی ثب ٔیبٍ٘یٗ  4/07زر ٚضؼیت ذٛثی لزار زارز  ٚثب ٔیبٍ٘یٗ
 2/66اس ثبسذٛرزاختٕبػی ٘سجتب ٔتٛسغی ثزذٛرزار ٞستٙس  ٚزر حبِت وّی وتبثساراٖ ثرص فٟزستٛٙیسی ثب ٔیبٍ٘یٗ  3/42اس
ٚیژٌیٞبی ضغّی ثٟتزی ثزذٛرزار ٞستٙس٘ ٚ .یش وتبثساراٖ ضبغُ زر سبیز ثرص ٞبی وتبثرب٘ ٝثب ٔیبٍ٘یٗ  3/56آسازی ػُٕ ٘سجتب
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ذٛثی زار٘س  ٚوتبثساراٖ ضبغُ زر سبیز ثرص ٞبی زیٍز وتبثرب٘ ٝثب ٔیبٍ٘یٗ  2/30اس ثبسذٛرز اختٕبػی ٘سجتب ضؼیفی ثزذٛرزار
ٞستٙس  ٚزر حبِت وّی وتبثساراٖ ضبغُ زر سبیز ثرص ٞبی وتبثرب٘ ٝثب ٔیبٍ٘یٗ  3/51اس ٚیژٌیٞبی ضغّی ثٟتزی ثزذٛرزار ٞستٙس.
٘ ٚتبیح آ٘بِیش ٚاریب٘س ثیبٍ٘ز آٖ است و ٝاس ِٔٛفٞٝبی ٚیژٌیٞبی ضغّی فمظ ٔیبٍ٘یٗ ٛٞیت وبری وتبثساراٖ ثز حست ٔحُ
ثرص ذسٔت تفبٚت ٔؼٙیزار ٔ ٚثجتی زارز( ٚ .)Sig= 0/011زر حبِت وّی ثیٗ ٚیژٌیٞبی ضغّی وتبثساراٖ ثز حست ثرص ٔحُ
ذسٔت تفبٚت ٔؼٙیزاری ٚخٛز ٘سارز(.)Sig= 0/536
آسمًن فزضیٍ پضيَص
 .1ثیٗ اثؼبز ٚیژٌیٞبی ضغّی وتبثساراٖ وتبثرب٘ٞٝبی زا٘طٍبٜٞبی تبثؼٚ ٝسارت ثٟساضت  ٚزرٔبٖ ٔستمز زر تٟزاٖ تفبٚت
ٔؼٙبزاری ٚخٛز زارز.
ثزای ثزرسی فزضی ٝپژٞٚص اس آسٔ ٖٛتحّیُ ٚاریب٘س ثیٗ رتجٝای استفبز ٜضس ٜاست.
جذيل  .10ضاخصَای آماری مًلفٍَای يیضگیَای ضغلی کتاتذاران
ضاخص

میاوگیه

اوحزاف استاوذارد

آسازی ػُٕ

3/33

0/87

ٛٞیت وبری

3/87

0/59

ثبسذٛرز اختٕبػی

2/98

0/85

مًلفٍ

خس 10 َٚحبوی اس آٖ است ؤ ٝیبٍ٘یٗ ٛٞیت وبری زر ثیٗ افزاز ثیطتز اس سبیز ِٔٛفٞٝبی ٚیژٌیٞبی ضغّی است.
ثٙٔ ٝظٛر رٚضٗ ضسٖ تزتیت إٞیت  ٚاِٛٚیت ِٔٛفٞٝب زر ثیٗ افزاز ،اس آسٔ ٖٛتحّیُ ٚاریب٘س اس عزیك رتج( ٝآسٔ ٖٛرتج ٝای
فزیسٔٗ )1استفبز ٜضس و٘ ٝتید ٝآٖ زر خس 11 َٚآٔس ٜاست.
جذيل  .11وتیجٍ حاصل اس اجزای آسمًن تحلیل ياریاوس اس طزیق رتثٍ( رتثٍ ای فزیذ مه) تٍ تفکیك مًلفٍَا در تیه کتاتذاران
ضاخص
رتثٍ میاوگیه تعذاد
مًلفٍَا

محاسثٍ فزیذ مه تحزاوی جذيل درسطح اطمیىان فزیذ مه
ضذٌ

آسادی معىاداری

%99
آسازی ػُٕ

1/89

ٛٞیت وبری

2/61

ثبسذٛرز اختٕبػی

1/51
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78/35

درجٍ

سطح

9/ 2

%95
5/ 9

2

0/001

1. Friedman Test
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٘تبیح خس٘ 11 َٚطبٍ٘ز آٖ است و ٝآسٔ ٖٛفزیس ٔٗ ٔحبسج ٝضس )78/35(ٜاس آسٔ ٖٛفزیسٔٗ ثحزا٘ی خس َٚزر سغح
ذغبپذیزی  %1ثشرٌتز استِ ،ذا ثب اعٕیٙبٖ ٔ %99ی تٛاٖ ٘تیدٌ ٝزفت و ٝثیٗ اثؼبز ٚیژٌیٞبی ضغّی زرثیٗ وتبثساراٖ تفبٚت
ٔؼٙبزاری ٚخٛز زارز .ثب ٔمبیسٔ ٝیبٍ٘یٗ ٕ٘زات ایٗ ِٔٛفٞٝبٔ ،ؤیس آٖ است و ٝثبالتزیٗ رتج ٝثٛٞ ٝیت وبری ( ٚ )2/61پبییٗ تزیٗ
رتج ٝث ٝثبسذٛرز اختٕبػی ( )1/51اذتػبظ یبفت ٝاست ثٙبثزایٗ فزضی ٝپژٞٚص ٔجٙی ثز ٚخٛز تفبٚت ٔؼٙبزار ثیٗ اثؼبز ٚیژٌیٞبی
ضغّی زر ثیٗ وتبثساراٖ تبییس ٔیضٛز.
تحث ي وتیجٍ گیزی
یبفتٞٝب زر ٔٛرز ٚضؼیت ٚیژٌیٞبی ضغّی  ٚاثؼبز آٖ ثیٗ وتبثساراٖ زا٘طٍبٜٞبی تبثؼٚ ٝسارت ثٟساضت ،زرٔبٖ  ٚآٔٛسش
پشضىی ٔستمز زر تٟزاٖ ٘طبٖ زاز وٛٞ ٝیت وبری وتبثساراٖ زر ٚضؼیت ٘سجتب ذٛثی لزار زارز ٕٞچٙیٗ آسازی ػُٕ زر سغح
ٔتٛسظ  ٚثبسذٛرز اختٕبػی زر سغح ٘سجتب ٔتٛسغی ارسیبثی ضس ٜاستٕٞ .چٙیٗ ٔطبٞس ٜضس وٚ ٝیژٌیٞبی ضغّی وتبثساراٖ
زا٘طٍبٜٞب ی ػّ ْٛثٟشیستی،ػّ ْٛپشضىی ضٟیس ثٟطتی  ٚػّ ْٛپشضىی تٟزاٖ اس زیسٌب ٜآٖٞب زر سغح ٔتٛسغی لزار زارز .ایٗ
یبفتٞٝب ثب ٘تبیح پژٞٚص فزخی  ٚزیٍزاٖ( ٚ )1378اسالتزی  ٚزیٍزاٖ( ٚ )Slattery et al,2010زخ ٚ ً٘ٛضبفّی( De Jonge
 )& Schaufeli, 1998تب حسٚزی سبسٌبر است .أب ثب پژٞٚصٞبی یی ( ،)Yeh, 1996یشزاٖآثبزی ٛ٘ ٚضٚٝر (،)1390
ٔیزٞبضٕی  ٚپبضب ضزیفی ( ٚ )1389غٛٙثزی  ٚرضبیی (ٕٞ )1389رٛا٘ی ٘سارز ٘ ٚتبیح پژٞٚصٞبی فٛق ٘طبٖ زاز وٚ ٝضؼیت
ٚیژٌیٞبی ضغّی  ٚاثؼبز آٖ زر ضزوت ٞبی ترػػی تبیٛاٖ ،زثیزستبٟ٘بی زذتزا٘ ٝضٟز تٟزاٖ ،زا٘طٍب ٜآساز اسالٔی زرفٚ َٛ
ٚاحسٞبی زا٘طٍبٞی زا٘طٍب ٜآساز اسالٔی ثبالتز اس حس ٔتٛسظ  ٚزر حس ذٛثی ارسیبثی ضس ٜاست .ثبال ثٛزٖ ٛٞیت وبری وتبثساراٖ
را ٔیتٛاٖ چٙیٗ تفسیز وزز و ٝاحسبس ٚخٛز ػٕیك ٔؼٙب ٔ ٚمػٛز زر وبر فزز ٔیشاٖ ثبسزٞی ا ٚرا افشایص ٔیزٞس  ٚوبروٙبٖ زر
وبرٞبی رٚسٔزٜضبٖ زر سغح فززی تؼبُٔ ثیطتزی ذٛاٙٞس زاضت .اٌز سغح ثبسذٛرز اختٕبػی حبغُ اس وبر وبروٙبٖ پبییٗ ثبضس
ثٔ ٝؼٙبی ػسْ ارتجبط وبفی وبروٙبٖ ثب ٕٞىبراٖ ٔ ٚسیزاٖ ذٛز زر زریبفت اعالػبت غحیح زر ٔٛرز ٘ح ٜٛػّٕىزز وبری  ٚخٛ
حبوٓ ثز ٔحیظ وبری آٟ٘ب است و ٝتٛاْ ثب ٔمزرات  ٚرسٕیت است .زر ٘تید ٝآٟ٘ب اٍ٘یش ٜوبفی ثزای وبروززٖ ٔٛثز  ٚثب ویفیت را
٘رٛاٙٞس زاضت  ٚتالش وٕتزی ثزای زستیبثی ث ٝاٞساف ضغّی  ٚسبسٔب٘ی ذٛاٙٞس وززٔ .تٛسظ ثٛزٖ ٚیژٌیٞبی ضغّی را ٔیتٛاٖ
ایٙغٛر تفسیز وزز و ٝوبروٙب٘ی و ٝثٚ ٝظبیفی ثب ٚیژٌیٞبی ضغّی ثبال ٔطغِٙٛس احسبس رضبیت ثیطتزی ٔیوٙٙس؛ ثیطتز تحزیه
ٔیض٘ٛس ،زارای اٍ٘یش ٜثیطتزی ثٛز ٚ ٜزر ٔمبیس ٝثب وبرٔٙسا٘ی وٚ ٝظبیفطبٖ اس ٚیژٌیٞبی ضغّی ثبالیی ثزذٛرزار ٘یست ثبسزٞی
ثبالتزی زار٘سٞ .ز چٙس و ٝسغح ٚیژٌیٞبی ضغّی وتبثساراٖ زا٘طٍبٜٞبی تبثؼٚ ٝسارت ثٟساضت  ٚزرٔبٖ  ٚآٔٛسش پشضىی ٔستمز
زر ضٟز تٟزاٖ زر ٔمبیس ٝثب ثزذی پژٞٚصٞبی یبزضس ٜضزایظ ٔٙبست تزی زارز ،أب ث٘ ٝظز ٔیرسس خٟت زستیبثی ث ٝسغح ٔغّٛة
زر ایٗ سٔی ،ٝٙالسْ است ثب استفبز ٜاس فٔ ٖٛٙسیزیت ٔٙبثغ ا٘سب٘ی زر وتبثرب٘ٞٝبٚ ،ضؼیت ضغّی وتبثساراٖ اس ٘ظز اثؼبز آسازی ػُٕ،
ٛٞیت وبری  ٚثبسذٛرز اختٕبػی ارتمب یبثس.
یبفتٞٝبی پژٞٚص زر پبسد ث ٝسٛاَ اسبسی پژٞٚص ٔجٙی ثز تؼییٗ ٚضؼیت ٚیژٌیٞبی ضغّی وتبثساراٖ زا٘طٍبٜٞبی تبثؼٝ
ٚسارت ثٟساضت  ٚزرٔبٖ  ٚآٔٛسش پشضىی ٔستمز زر ضٟز تٟزاٖ ثز حست خٙسیت آٟ٘ب حبوی اس آٖ است و ٝثبسذٛرز اختٕبػی
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وتبثساراٖ ٔزز زر ٚضؼیت ٘سجتب ٔتٛسغی لزار زارز  ٚوتبثساراٖ سٖ ثبسذٛرز اختٕبػی حبغُ اس وبر ذٛز را زر ٚضؼیت ٔتٛسظ
ارسیبثی وززٜا٘س  ٚزر حبِت وّی ثیٗ ٚیژٌیٞبی ضغّی  ٚخٙسیت وتبثساراٖ راثغٔ ٝؼٙبزار ٔ ٚستمیٕی ٚخٛز ٘سارز.
ٕٞچٙیٗ یبفتٞٝبی پژٞٚص ٘طبٖ زاز وٛٞ ٝیت وبری اس اثؼبز ٚیژٌیٞبی ضغّی زر ثیٗ وتبثساراٖ ٔتبٔ ٚ ُٞدزز زر ٚضؼیت
٘سجتب ذٛثی لزار زارز ٚ ٚیژٌیٞب ی ضغّی آٟ٘ب زر سغح ٔتٛسغی ارسیبثی ضس ٜاست  ٚزر حبِت وّی ثیٗ ٚیژٌیٞبی ضغّی ٚ
ٚضؼیت تب ُٞوتبثساراٖ راثغٔ ٝؼٙبزاری ٔطبٞس٘ ٜطس .ایٗ یبفت ٝثب ٘تبیح پژٞٚصٞبی غٕس ( )Samad, 2006سبسٌبر است .سیزا
٘تبیح ایٗ پژٞٚص ٘طبٖ زاز وٚ ٝیژٌیٞب ی ضغّی وبروٙبٖ ضزوت ارتجبط اس را ٜزٚر زر ٔبِشی ثب ٚضؼیت تب ُٞآٟ٘ب راثغٔ ٝؼٙبزار
ٔٚستمیٓ ٘سارزٕٞ .چٙیٗ ٘تبیح ایٗ پژٞٚص ثب یبفتٞٝبی یی (٘ )Yeh,1996بسبسٌبر است .سیزا یبفتٞٝبی ایٗ پژٞٚص ٘طبٖ زاز وٝ
ٛٞیت وبری اس اثؼبز ٚیژٌیٞب ی ضغّی زر ثیٗ وبروٙبٖ تحمیك  ٚتٛسؼ ٝضزوت ٞبی تبیٛاٖ ثب ٚضؼیت تب ُٞآٟ٘ب راثغٔ ٝؼٙبزار ٚ
ٔؼىٛس زارز .یؼٙی وبروٙبٖ ٔتب ُٞوبرذٛز را تؼزیفضسٜتز ارسیبثی ٔیوٙٙس  ٚضغُ آٟ٘ب ٔؼٙبزاری ثیطتزی زارز  ٚثزػىس
وبروٙبٖ ٔدزز اس ٛٞیت وبری پبییٗ تزی ٘سجت ث ٝوبروٙبٖ ٔتب ُٞثزذٛرزار ٞستٙس .افشایص سغح ٛٞیت وبری زر ثیٗ وبروٙبٖ
ٔتب ُٞث ٝآٟ٘ب اٍ٘یش ٜفؼبِیت ثیطتز  ٚتػٕیٌٓیزی ثٟتزی را ٔیزٞس  ٚاٍ٘یش ٜذٛاٙٞس زاضت و ٝاحسبس وٙٙس وبرضبٖ ثب ارسش  ٚاس
إٞیت السْ ثزذٛرزار است.
ثز اسبس زیٍز یبفتٞٝبی پژٞٚص زر ازأ ٝپبسد ث ٝسٛاَ اسبسی پژٞٚص ٔجٙی ثز تؼییٗ ٚضؼیت ٚیژٌیٞبی ضغّی وتبثساراٖ ثز
حست ٚیژٌیٞبی خٕؼیتضٙبذتی آٟ٘ب ،یبفتٞٝب ٘طبٖ زاز وٚ ٝیژٌیٞبی ضغّی وتبثساراٖ ثب فبغّ ٝسٙی 20-25سبَ زر سغح ٘سجتب
ذٛثی ارسیبثی ضس ٜاست  ٚوتبثساراٖ ثبالی  50سبَ ث٘ ٝسجت سبیز ٌزٜٞٚب اس ٚیژٌیٞبی ضغّی ضؼیف تزی ثزذٛرزار ٞستٙس ٚ
اثؼبز ایٗ ٚیژٌیٞب زر سغح پبییٗتزی لزار زارزٕٞ .چٙیٗ ٘تبیح ٘طبٖ زاز و ٝثیٗ ٚیژٌیٞبی ضغّی ٔ ٚتغیز سٗ اس ٚیژٌیٞبی
خٕؼیتضٙبذتی ٞیچ ٘ٛع راثغٔ ٝؼٙبزار ٔ ٚستمیٕی ٚخٛز ٘سارز .ثٙبثزایٗ ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞٝبی پژٞٚص حبضز ػبُٔ سٗ ٘یش ٔب٘ٙس
خٙسیت ٚ ٚضؼیت تب٘ ُٞمص تؼییٗ وٙٙسٜای زر ضؼف  ٚلٛت ٚیژٌیٞبی ضغّی  ٚاثؼبز آٖ ٘سارز .ایٗ یبفت ٝثب ٘تبیح پژٞٚص
ثزیٕبیز  ٚزیٍزاٖ ( ٚ (Brimeyer et al, 2010اسالتزی  ٚزیٍزاٖ ( )Slattery et al,2010تب حسٚزی ٔغبثمت زارز سیزا
یبفتٞٝبی ایٗ پژٞٚص ٘طبٖ زاز و ٝثیٗ ٔتغیز سٗ  ٚاثؼبز ٚیژٌیٞبی ضغّی ارتجبط ٔؼٙبزاری ٔطبٞس٘ ٜطس ٘ ٚتبیح ایٗ ثرص ثب
یبفتٞٝبی زخ ٚ ً٘ٛضبفّی( )De Jonge & Schaufeli,1998تب حسٚزی ٕٞرٛا٘ی زارز سیزا زر ایٗ پژٞٚص ثیٗ سٗ افزاز ٚ
ٚیژٌیٞبی ضغّی آٟ٘ب راثغٔ ٝؼٙبزار ٔ ٚستمیٕی ٔطبٞس ٜضس  ٚافزازی و ٝسٗ ثبالیی زار٘س اس اذتیبرات ثیطتزی زر تػٕیٌٓیزی
ثزذٛرزار٘س  ٚا٘تظبرات ثیطتزی اس ضغُ ذٛز زار٘س  ٚزر ٟ٘بیت رضبیت ضغّی آٟ٘ب زر سغح ثبالیی است .سبیز یبفتٞٝب ٘طبٖ زاز وٝ
آسازی ػُٕ وتبثسارا٘ی و ٝرضت ٝتحػیّی آٟ٘ب وتبثساری ثٛز ٜزر ٔمبیس ٝثب وبروٙبٖ ثب تحػیالت غیز وتبثساری زر ٚضؼیت ٘سجتب
ذٛثی لزار زارز ٘ ٚیش ٛٞیت وبری تؼزیفضسٜتز ٔ ٚؼٙبزار تزی ٘سجت ث ٝوبروٙبٖ غیز وتبثسار زار٘س .ثب ایٗ حبَ ،زر ٔدٕٛع
ٚیژٌیٞب ی ضغّی ٞز زٌ ٚز ٜٚزر سغح ٔغّٛثی لزار زارز  ٚثیٗ رضت ٝتحػیّی اس ٚیژٌیٞبی خٕؼیتضٙبذتی ثب ٚیژٌیٞبی ضغّی
 ٚاثؼبز آٖ راثغٔ ٝؼٙبزاری ٔطبٞس٘ ٜطس.
ٚضؼیت ٚیژٌیٞبی ضغّی ثز حست سبثم ٝوبر وتبثساراٖ زا٘طٍبٜٞبی ػّ ْٛتٛا٘جرطی ،ػّ ْٛپشضىی ضٟیس ثٟطتی  ٚػّْٛ
پشضىی تٟزاٖ ٘طبٖ زاز وٛٞ ٝیت وبری وتبثساراٖ ثب سبثم ٝوبری وٕتز اس  5سبَ زر ٔمبیس ٝثب وتبثساراٖ ثب سبثم ٝوبری ثیطتز زر
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ٚضؼیت ثٟتزی لزار زارز  ٚایٗ ٘طبٖ زٙٞس ٜآٖ است و ٝوتبثساراٖ ثب ٚخٛز سبثم ٝوبری پبییٗ ،تؼزیف ثٟتز  ٚزلیكتزی اس وبر ذٛز
زار٘س  ٚآٖ را ٔؼٙبزارتز اس سبیز ٌزٜٞٚب ٔییبثٙس ٕٞ ٚیٗ أز ٔٛخت ٕٞىبری ثیطتز آٟ٘ب زر تػٕیٌٓیزیٞبی ٌزٞٚی ٔیضٛز ٚ
احسبس تٛإ٘ٙسی آٟ٘ب را ث ٝعٛر چطٍٕیزی ثبال ٔیثززٕٞ .چٙیٗ یبفتٞٝبی پژٞٚص ٘طبٖ زاز و ٝثیٗ سبثم ٝوبروتبثساراٖ ٞ ٚیچ یه
اس اثؼبز ٚیژٌیٞبی ضغّی آٟ٘ب راثغٔ ٝؼٙبزاری ٚخٛز ٘سارز .ایٗ یبفت ٝثب ٘تبیح پژٞٚص ثزیٕبیز  ٚزیٍزاٖ ( (Brimeyer et al,
٘ 2010بسبسٌبر است سیزا زر ایٗ پژٞٚص ثیٗ آسازی ػُٕ اس ٚیژٌیٞبی ضغّی وبروٙبٖ  ٚسبثم ٝذسٔت آٟ٘ب راثغٔ ٝثجت ٚ
ٔؼٙبزاری ٔطبٞس ٜضس  ٚوبروٙبٖ زارای سبثم ٝثبال آسازی ػُٕ ثبال  ٚاذتیبرات ثیطتزی زر ا٘دبْ ٚظبیف ٔح ِٝٛزاضتٙس.
یبفتٞٝب ٘طبٖ زاز وٚ ٝضؼیت ٚیژٌیٞبی ضغّی وتبثساراٖ زا٘طٍبٜٞبی ػّ ْٛتٛا٘جرطی ،ػّ ْٛپشضىی ضٟیس ثٟطتی  ٚػّْٛ
پشضىی تٟزاٖ ثز حست ٔیشاٖ تحػیالت ،زر ثیٗ وتبثساراٖ ٔمغغ زوتزی زر ٚضؼیت ٘سجتب ذٛثی لزار زارز  ٚایٗ ٔسبِ٘ ٝطبٖ
ٔیزٞس و ٝوتبثساراٖ زوتزی اس ٚیژٌیٞبی ضغّی لٛی تزی ٘سجت ث ٝوتبثساراٖ ثب ٔسارن تحػیّی زیٍز ثزذٛرزار ٞستٙس ٚ
استمالَ  ٚآسازی ثیطتزی زر ٔمبیس ٝثب وتبثساراٖ زارای تحػیالت زیپّٓ زار٘س ٕٞ ٚیٗ ػبُٔ اذتیبرات آٟ٘ب را ثزای تػٕیٌٓیزی ٚ
ا٘دبْ ٚظبیف ثبال ٔیثززٕٞ .چٙیٗ یبفتٞٝب ٘طبٖ زاز و ٝثیٗ ٔتغیز ٔیشاٖ تحػیالت ٚ ٚیژٌیٞبی ضغّی وتبثساراٖ راثغٔ ٝؼٙبزاری
ٚخٛز ٘سارز .ایٗ ٘تبیح ثب یبفتٞٝبی پژٞٚصٞبی ِٕجزت  ٚزیٍزاٖ ( ،)Lambert et al, 2007ثزیٕبیز  ٚزیٍزاٖ ( (Brimeyer
 ٚ et al, 2010اسالتزی  ٚزیٍزاٖ (ٕٞ )Slattery et al, 2010رٛا٘ی ٘سارز ،سیزا ٘تبیح ایٗ پژٞٚصٞب ٚخٛز راثغٔ ٝؼٙیزار
ثیٗ آسازی ػُٕ اس اثؼبز ٚیژٌیٞبی ضغّی ٔ ٚیشاٖ تحػیالت را ٘طبٖ زاز.
زر پبسد ث ٝثرص آذز سٛاَ پژٞٚص ٔجٙی ثز چٍٍ٘ٛی ٚضؼیت ٚیژٌیٞبی ضغّی وتبثسراٖ ثز حست ثرص ٔحُ ذسٔت
آٟ٘ب ،یبفتٞٝب ٘طبٖ زاز و ٝوبروٙبٖ ضبغُ زر ثرص فٟزستٛٙیسی اس ٛٞیت وبری لٛیتزی زر ٔمبیس ٝثب وتبثساراٖ ضبغُ زر
ثرصٞبی زیٍز ثزذٛرزار ٞستٙس  ٚوتبثساراٖ ثرص ٔسیزیت زر ٔمبیس ٝثب سبیز ثرص ٞب ثبسذٛرز ثیطتزی ٘سجت ث ٝوبر ذٛز اس
اعزافیبٖ زریبفت ٔیوٙٙس  ٚوبروٙبٖ ثرص أب٘ت زر ٔمبیس ٝثب سبیز ثرصٞب ٚیژٌیٞبی ضغّی لٛیتزی زار٘س٘ .تبیح پژٞٚص ٘طبٖ
زاز و ٝاس ثیٗ اثؼبز ٚیژٌیٞبی ضغّی تٟٙب ثیٗ ٛٞیت وبری وتبثساراٖ ثب ثرص ٔحُ ذسٔت آٟ٘ب راثغٔ ٝؼٙبزار ٔ ٚستمیٓ ٚخٛز زارز.
ث٘ ٝظز ٔیرسس ثب ث ٝوبرٌیزی زرست  ٚترػػی وتبثساراٖ زر ثرصٞبی ٔرتّف وتبثرب٘ٛٞ ٝیت وبری آٟ٘ب ٘یش افشایص ٔییبثس ٚ
سغح ٔؼٙبزاری ضغُ آٟ٘ب ثبال ٔیرٚز  ٚزر ٘تید ٝلبزر ذٛاٙٞس ثٛز ثب اٍ٘یش ٜزر٘ٚی ،تٕبیُ  ٚػالل ٝثزای ا٘دبْ فؼبِیتٞبیی را زاضتٝ
ثبضٙس ؤ ٝؼٙبی ثیطتزی ث ٝذٛز  ٚثرص وبری آٖٞب ٔیثرطس .ث٘ ٝظز ٔیرسس ٔحُ ذسٔت ،پیصثیٙیوٙٙس ٜذٛثی ثزای ٛٞیت
وبری وتبثساراٖ ثبضسٞ .سفٕٙس ٔ ٚؼٙبزار ثٛزٖ وبر ،تؼزیف ٔطرع اس اثتسا تب ا٘تٟبی وبر ٔ ٚطرعثٛزٖ وبر ٔحَٛضس ٜثٝ
وتبثساراٖ  ٚا٘دبْ وبرٞب ث ٝغٛرت ٔستمُ ث ٝآٟ٘ب وٕه ذٛاٞس وزز تب زر ثرصٞبی ٔرتّف وتبثرب٘ٚ ٝظبیف ذٛز را ثب اٍ٘یشٜ
ثیطتزی ا٘دبْ ثسٙٞس  ٚاس ایٗ عزیك ػّٕىزز  ٚثٟزٜٚری آٟ٘ب افشایص یبثس.
٘تبیح آسٔ ٖٛفزضی ٝپژٞٚص ٔجٙی ثز ٚخٛز تفبٚت ٔؼٙبزار ثیٗ اثؼبز ٚیژٌیٞبی ضغّی ٘طبٖ زاز و ٝاس ثیٗ اثؼبز ٚیژٌیٞبی
ضغّی ثیٗ ٛٞیت وبری  ٚثبسذٛرز اختٕبػی وتبثساراٖ تفبٚت ٔؼٙبزار ٚخٛز زارز  ٚفزضی ٝپژٞٚص تبییس ٔیضٛز .ایٗ یبفت ٝثب ٘تبیح
پژٞٚصٞبی فبس  ٚزیٍزاٖ (ٕٞ ،)Foss et al, 2009رٛا٘ی زارز سیزا ٘تبیح ایٗ پژٞٚص ٘طبٖ زاز ؤ ٝیبٍ٘یٗ ٛٞیت وبری زر
ثیٗ وبروٙبٖ ضزوت چٙس ّٔیتی زر إِٓبٖ ثیطتز اس ثبسذٛرز اختٕبػی حبغُ اس وبر آٟ٘ب استٕٞ .چٙیٗ ایٗ یبفت ٝثب پژٞٚص غٕس
(٘ )Samad, 2006بسبسٌبر است سیزا ٘تبیح پژٞٚصٞبی ا٘ ٚطبٖ زاز ٔیبٍ٘یٗ ٛٞیت وبری وبروٙبٖ ضزوت ٞبی ٔبِشیبیی اس
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ٔیبٍ٘یٗ ثبسذٛرز اختٕبػی آٟ٘ب وٕتز است .اٌز ٚظبیف وبروٙبٖ سبسٔبٟ٘ب اس ٛٞیت  ٚتؼزیف ٔطرػی ثزذٛرزار ثبضٙس زر ٘تیدٝ
آٟ٘ب ٚظبیفطبٖ را ثب زلت  ٚاٍ٘یش ٜثیطتزی ا٘دبْ ٔی زٙٞس ٘ ٚسجت ثٚ ٝاوٙص اعزافیبٖ زر ٔمبثُ ػّٕىزز وبریطبٖ ٍ٘زش ٔثجتی
ذٛاٙٞس زاضت ِذا ثٙٔ ٝظٛر ثبال ثززٖ ثبسذٛرز اختٕبػی حبغُ اس وبر زر ٔحیظ ٞبی وبری ٔسئِٛیٗ ٔیتٛا٘ٙس ضغُٞب را ثٌٝ٘ٛٝای
عزاحی  ٚثز٘بٔ ٝریشی ٕ٘بیٙس و ٓٞ ٝاس ٛٞیت ٔ ٚبٞیت ٔطرػی ثزذٛرزار ثبضٙس  ٓٞ ٚاٍ٘یش ٜاعزافیبٖ را زر خٟت ا٘تمبز ٚ ٚاوٙص
٘سجت ث ٝػّٕىززٞبی وبری ثبال ثجزز.
پیطىُادَای پضيَص
 .1ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞٝبی تحمیك ،سغح آسازی ػُٕ وتبثساراٖ زا٘طٍبٜٞبی تبثؼٚ ٝسارت ثٟساضت  ٚزرٔبٖ  ٚآٔٛسش پشضىی ٔستمز
زر ضٟز تٟزاٖ اس زیسٌب ٜآٟ٘ب ٔتٛسظ ارسیبثی ضس ٜاست .پیطٟٙبز ٔیضٛز وتبثساراٖ زر ذاللیت ٞبی فززی  ٚسبسٔب٘ی زر
ٔحیظ وبر حضٛر ثیطتزی زاضت ٝثبضٙسٕٞ .چٙیٗ اس ٘ظزات آٖٞب زر تػٕیٌٓیزیٞبی سبسٔب٘ی استفبز ٜضٛز  ٚثٙٔ ٝظٛر
افشایص سغح آسازی ػُٕ ،عزاحی ضغّی وتبثساراٖ ثٌٝ٘ٛ ٝای ثبضس و ٝوتبثساراٖ ،احسبس استمالَ ثیطتزی زر اخزای
ٚظبیف وبری ذٛز زاضت ٝثبضٙس.
 .2یبفتٞٝبی تحمیك ٘طبٖ زاز وٚ ٝضؼیت ثبسذٛرز اختٕبػی حبغُ اس وبر اس زیسٌب ٜوتبثساراٖ زا٘طٍبٜٞبی تبثؼٚ ٝسارت
ثٟساضت  ٚزرٔبٖ  ٚآٔٛسش پشضىی ٔستمز زر ضٟز تٟزاٖ زر سغح ٘شزیه ثٔ ٝتٛسظ ارسیبثی ضس ٜاست .السْ است ٔسئِٛیٗ
وتبثرب٘ٞٝب  ،ػّٕىزز وبری وتبثساراٖ را ٔٛرز تٛخ ٝلزار ثسٙٞس  ٚثٙٔ ٝظٛر افشایص سغح ثبسذٛرز اختٕبػی حبغُ اس وبر
وتبثساراٖ اس رٚش ٞبی تطٛیمی  ٚپبزاشٞبی سبسٔب٘ی ث٘ ٝحٔ ٛمتضی استفبزٕ٘ ٜبیٙس.
 .3ثب تٛخ ٝث ٝراثغٔ ٝؼٙیزار ٔ ٚثجت ٛٞیت وبری ثب ثرص ٔحُ ذسٔت وتبثساراٖ ،السْ است وتبثرب٘ٞٝبی ٔٛرز ٔغبِؼ ،ٝثب
تؼزیف زرست ٞ ٚسفٕٙس ٚظبیف وبری وتبثساراٖ ثز اسبس ٔحُ ذسٔتطبٖ ٚظبیف ٔطرػی را ث ٝآٟ٘ب ٔحٕ٘ َٛبیٙس تب
وتبثساراٖ ثٟتز ثتٛا٘ٙس وبر ذٛز را اس اثتسا تب ا٘تٟب ٔتٙبست ثب ٔحُ ذسٔت ذٛز ا٘دبْ زٙٞس تب ٔیشاٖ إٞیت وبر  ٚرضبیت ضغّی
اٟ٘ب ثبال ٔیرٚز.
 .4ثب تٛخ ٝثٔ ٝتٛسظثٛزٖ ٚضؼیت ٚیژٌیٞبی ضغّی وتبثساراٖ زا٘طٍبٜٞبی تبثؼٚ ٝسارت ثٟساضت  ٚزرٔبٖ  ٚآٔٛسش پشضىی
ٔستمز زر ضٟز تٟزاٖ ،السْ است ٔسئِٛیٗ وتبثرب٘ٞٝب ٘سجت ث ٝعزاحی  ٚثز٘بٔ ٝریشی ضغّی وتبثساراٖ ثیطتز تٛخٕ٘ ٝبیٙس تب
وتبثساراٖ احسبس ثٟتزی ٘سجت ث ٝوبر ذٛز زاضت ٝثبضٙس  ٚثب اٍ٘یش ٜثبالتزی وبر وٙٙس.
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، ٘مص ٔیب٘دی رضبیت ضغّی:٘سی سبسٔب٘یٚزٟ رفتبر ضٚ بی ضغّیٞیژٌیٚ ٝ راثغ.)1389( ػّی ٔحٕس، ٔحٕس؛ رضبیی،ثزیٛٙغ
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