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 چکیده

ساثطِ خَدپٌذاسُ ثب ػولىشد ضغلی ٍ سضبیت ضغلی هذیشاى هذاسس  پژٍّص حبضش ثب ّذف تؼییي

اًدبم گشدیذ. ایي پژٍّص اص ًظش ّذف وبسثشدی ٍ سٍش آى تَغیفی ٍ اص اثتذایی ضْش اغفْبى 

 833ثِ تؼذاد ی ضْش اغفْبى یهذیشاى هذاسس اثتذاع ّوجستگی وِ خبهؼِ آهبسی ضبهل ولیِ ًَ

ثب استفبدُ اص فشهَل حدن ًوًَِ وَوشاى ٍ سٍش ًوًَِ گیشی  ،اص ایي تؼذاد است وِ ًفش ثَدُ

ًفش ثشای ضشوت دس پژٍّص حبضش اًتخبة ضذًذ. دس پژٍّص حبضش خْت  262خَضِ ای تؼذاد 

(، ػولىشد ضغلی 1987اص ًوًَِ آهبسی اص سِ پشسطٌبهِ خَدپٌذاسُ ثه ) گشدآٍسی دادُ ّب

ًتبیح ایي پژٍّص ًطبى داد  ( استفبدُ ضذ.1967( ٍ سضبیت ضغلی هیٌی سَتب )1992پبتشسَى )

وِ ثیي خَد پٌذاسُ ٍ اثؼبد آى )تَاًبیی رٌّی، خزاثیت خسوبًی، هسبئل اخاللی، وفبیت وبسی، 

ٍخَد داسد. ی  ساثطِ هؼٌی داسٍ سضبیت ضغلی ضغلی هذیشاى هذاسس سٍاثط اختوبػی( ثب ػولىشد 

ثیي هتغیشّبی هَسد هطبلؼِ دس سگشسیَى ثْتشیي پیص ثیٌی وٌٌذُ ػولىشد ضغلی هذیشاى اص 

هذاسس دس گبم اٍل ثؼذ وفبیت وبسی ٍ دس گبم دٍم خزاثیت خسوبًی اص خَد پٌذاسُ ثَدُ است. اص 

سیَى ثْتشیي پیص ثیٌی وٌٌذُ سضبیت ضغلی هذیشاى ثیي هتغیشّبی هَسد هطبلؼِ دس سگش

هذاسس دس گبم اٍل ثؼذ وفبیت وبسی ٍ دس گبم دٍم خزاثیت خسوبًی اص خَد پٌذاسُ ثَدُ است. 

ی چٌیي ثیي ًوشات خَد پٌذاسُ، ػولىشد ضغلی ٍ سضبیت ضغلی ثش حست خٌسیت ٍ سبثمِ  ّن

هذسن تحػیلی تفبٍت هؼٌی داس خذهت ٍ ًوشات ػولىشد ضغلی ٍ سضبیت ضغلی ثش حست وبس ٍ

 ٍخَد داسد.

 .خَدپٌذاسُ، ػولىشد ضغلی، سضبیت ضغلی :کلوبت کلیدی

DOI(Digital Object Indentifier): 10.6084/m9.figshare.9923981      
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  2فدوی سبدات هحبوبه، 1سجبدی سید نرگس
 اغفْبى ٍاحذ ،اسالهی آصاد داًطگبُ ،آهَصضی تهذیشی ،اسضذ وبسضٌبسی 1
 اغفْبى ٍاحذ ،اسالهی آصاد داًطگبُ ،تشثیتی ػلَم گشٍُ ،استبدیبس 2
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 هقدهه
س طَل تبسیخ ثطشی ّوَاسُ هَسد تَخِ اًسبى ثَدُ ٍ فیلسَفبى، هتفىشاى ٍ ضبػشاى دس ایي ثبسُ ٍ هطبلؼِ آى د "خَد"هفَْم 

اص آغبص تَلذ تب پبیبى  "خَد"حمیمت دسایي است وِ لشاس داسد، چِ هَسد اتفبق ّوِ داًطوٌذاى  طیذُ ٍ ًگبضتِ اًذ. آىیثسیبس اًذ

 هی تَاى ٍ ًِ ًوَدسا تمسین  آى ایي وِوثشتی سا فشؼ وشد ٍ ًِ  آىهی تَاى دس  ػوش یه ٍاحذ ثَدُ ٍ ّست ٍ خَاّذ ثَد، ٍ ًِ

ٍحذت پیذا وشدُ ٍ ضىل هی   فشؼ وشد. ضخػیت ػجبست اص خػَغیبتی است وِ دس یه طشح ٍ یب ول ی آىثشا سا ییبتخضئ

ٌّذ)ضشیؼتوذاسی، ّب سفتبسّبی هتفبٍتی اص خَد ثشٍص هی د ّش یه اص اًسبى ٍگیشد. اًسبى هَخَدی هتفىش ٍ اختوبػی است 

گزاسد، یىی اص ایي ػَاهل هْن خَدپٌذاسُ طشص تلمّی ٍ تػَسی  ّب تأثیش هی (. ػَاهل هتؼذدی دس ضىل گیشی سفتبس آى1381

پٌذاضت لَی ٍ  پزیشی هسئَلیت پزیشی، سیسه :هثلی هیضاى اثشگزاسی ػَاهل ٍ است وِ فشد ًسجت ثِ خَد ٍ اطشافیبًص داسد

یبثی ثبثت، استَاس ٍ هؼوَالً  افشاد ثِ یه اسصش ی . ّوِگیشد ّب دس هذیشیت هَسد تَخِ لشاس هی آى ثش تؼْذ سبصهبًی ،هذیشاى

(. هفَْم خَد، ًمص 1389ذ )ثْشٍاى ٍ سؼیذی، ًًیبص داس ٍػبلی اص خَد، احتشام ثِ خَد، ػضّت ًفس یب احتشام ثِ دیگشاى توبیل 

 هحیط دس  فشد هطبّذُ ٍ خسوبًی ٍ سٍاًی سضذ هَاصات پٌذاسُ ثِ خَدهْوی دس یىپبسچِ سبختي ػولىشد اًسبى داسد. دس ٍالغ 

گیشد )ضدبػی  هی ضىل ،داسد ٍخَد دیگشاى ٍ فشد وِ ثیي ّبیی ضجبّت ّب ٍ تفبٍت ًْبیت دس ٍ گسبالىثضس ثب ّوبًٌذسبصی وبس،

 اًتخبة ثب ًَػی ثِ وِ وبسش ثِ سجتً فشد ٍ خیبالت ثبٍسّب توبهی:  است اص دس اهَس وبسی ػجبست (. خَدپٌذاس1394ٍُ لشثبًی، 

است  (1959) ساخشص ی ًظشیِ دس ولیذی هفَْهی هفَْم خَدپٌذاسُ دس توبهی اثؼبد صًذگی فشد است. استجبط دس حشفِ اٍ ٍ ضغل

ٍاسد هجبحث سفتبس  ثشاًگیختِ است. اص سَی دیگش خَدپٌذاسُ هسئلِ ای است وِ دس هَسد ایي  هَضَع سا ثسیبسی تحمیمبتٍ 

 (.1393تبثیش گزاس ثبضذ )لؼلی سشاثی ٍ ّوىبساى،  افشاد دس سبصهبى هی تَاًذ ثش ػولىشد ضغلی ٍ ُ استضذهبًی سبص

ػولىشد ضغلی ًمص اػوبل ٍ سفتبس ّبی ضخع سا دس  یىی اص هتغیشّبی اسبسی دس سفتبسّبی سبصهبًی ػولىشد ضغلی است .

ػَاهل اسبسی دس ػولىشد ٍ ثْشُ یىی اص  دافشاتَاى ٍ توبیل   (.1999ٍ ّوىبساى،  1تحمك اّذاف سبصهبًی هی سٌدذ )ووجل

(. ایي ثذاى هؼٌی است وِ فشد تب چِ اًذاصُ ای تَاى )داًص، هْبست، تدشثِ ٍ  2،1964هحسَة هی ضًَذ )ٍسٍم آًبىٍسی 

  داسد ٍ اهَس صًذگی خَد سا وبسضبیستگی( اًدبم وبسّب سا داسد ٍ تب چِ اًذاصُ ای توبیل )اًگیضش، ػاللِ، تؼْذ ٍ اػتوبد( ثِ اًدبم 

تش، سبصهبًی است وِ دس یه دٍسُ صهبًی ثلٌذ هذت اص طشیك تَاًبیی ثبالسبصهبًی ثب ػولىشد ضغلی (. 1395)ضْیذاًی ٍ فذٍی، 

ثْجَد هستوش  ٍ ایدبد سبختبس هذیشیت یىپبسچِ ٍ ّذفوٌذ ٍ ثِ ایي تغییشات سشیغٍاوٌص   وبفی ٍ هٌبست ثب تغییشات ٍ اًطجبق

(. دس ایي هیبى هفَْم 1387)ػیسی خبًی،  هی سسٌذّبی ّن پبیِ خَد  ثِ ًتبیدی ثْتش اص سبصهبى افشاد ّبی اغلی َاًبییت

ثشای پیطشفت ثش ػولىشد ضغلی تبثیش هستمین داسد ٍ هی تَاًذ ثْشُ ٍسی سا افضایص  ،خَد  ّبی خَدپٌذاسُ ٍ ادسان فشداص تَاًبیی

 یخَد پٌذاسُ ػالٍُ ثش ػولىشد ضغلی، هی تَاًذ ثب سضبیت اص ضغلتحمیمبت ًطبى دادُ وِ (. 1393ذ )لؼلی سشاثی ٍ ّوىبساى، ّد

 ّن دس ساثطِ ثبضذ.

 سضبیت ضغلی ثِ استجبط ثیي خَاستِ ّبی سبصهبًی ٍ خَاستِ ّبی ضخػی اضبسُ داسد. ثِ ػجبست دیگش، سضبیت ضغلی سا هی

ت فشد داًست. سضبیت ضغلی صهبًی ثِ هیضاى هطلَة خَاّذ ثَد وِ ًسجت ثِ ضخػی ،تَاى هیضاى وبفی ٍ هٌبست ًمص سبصهبًی

، اًتظبسات سبصهبى ثب ًیبصّبی فشدی سبصهبى ثب خَاستِ ّب ٍ ػالیك فشدی تَافك ٍ تطبثك داضتِ ثبضٌذ. ػذم ّن خَاًی اًتظبسات

هَفمیت   ػَاهل هْن دیگش دس(. سضبیت ضغلی یىی اص 1388سضبیت طشفیي ایدبد هی وٌذ )ػاللِ ثٌذ،  دس صهیٌِ یهسبئلی سا 

ضغلی ٍ ػبهل افضایص وبسایی ٍ اثشثخطی فشد دس سبصهبى ٍ دس ًْبیت اثشثخطی ٍ وبسایی سبصهبى است. اص ًظش سبصهبًی، سطح 

تَاًذ ثِ  ثِ خزة ٍ ثمبی وبسوٌبى هی اًدبهذ ٍ هی خَ سبصهبًی ثسیبس هطلَة است وِ  ی ثبالی سضبیت ضغلی هٌؼىس وٌٌذُ

هٌذی  اص سَی دیگش، یىی اص حیطِ ّبیی وِ ثب ثحث سضبیت (.2011 3)ثه ٍ ّوىبساى ؼْذ سبصهبًی هٌدشضَدثْشُ ٍسی ٍ ت

 پذیذُ خَد پٌذاسُ ضغلی است.  ،ضغلی دس استجبط است

(  1393اهب ًتبیح تحمیمبت  وشیوی ٍ ّوىبساًص )، ساثطِ ثیي خَدپٌذاسُ ثب سضبیت ضغلی هحذٍد است ی تحمیمبت دس حَصُ

 هستمین ٍ هؼٌی داسی ٍخَد داسد. ی آى است وِ ثیي خَدپٌذاسُ ٍ سضبیت ضغلی وبسوٌبى ساثطِحبوی اص 

ٍ هذیشاى ٍ هؼلوبى هذاسس ثِ ػٌَاى افشادی وِ هسئَلیت تؼلین ٍ تشثیت  سبصهبى آهَصش ٍ پشٍسش ثِ ػٌَاى ًظبهی حشفِ ای

ّبی ػوذُ آهَصش ٍ پشٍسش دس هذاسس غَست  . فؼبلیتًذثشخَسداس خبیگبُ ٍیژُ ای دس خبهؼِ،اصػْذُ داسًذ  ثشداًص آهَصاى سا 

هی گیشد ٍ تحمك اّذاف سبصهبى آهَصش ٍ پشٍسش ثِ هیضاى وبسایی ٍ اثشثخطی هذاسس هشثَط هی ضَد. صیشا هذاسس هحل 

اص چٌیي تشثیت ًسل آیٌذُ وطَس سا ثش ػْذُ داسًذ.  اًتمبل فشٌّگ ثطشی ثِ داًص آهَصاى ّستٌذ ٍ سضذ ضخػیت آًبى ٍ ّن
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2 .Vroom 
3 . Back, Lee & Abbott 



 95 -91، جلد اول، ص 9911، پاییز 91، شواره اسالهی انسانی علوم
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

دس هذاسس ثِ حسبة هی آیٌذ،  پیطشفت ٍ ثْجَد فشایٌذّبی هٌبست هلَاتشیي ٍ هؤثشتشیي ػ وِ هذیشاى یىی اص هْن خبیی آى

ثْشُ ٍسی  :ػولىشد آًبى دس هذاسس اص اّویت صیبدی ثشخَسداس است. صیشا ایي ػولىشد ثش ثسیبسی اص ثشًٍذاد ّبی هذسسِ هبًٌذ

، خاللیت ٍ سفتبس ضْشًٍذی داًص آهَصاى هَثش است. ػولىشد خَة  ، خَدثبٍسی  هذاسس، پیطشفت تحػیلی، سضذ ضخػیت

 .   ثبضذ وِ ثش سضبیت ضغلی آًْب تبثیش هثجت خَاّذ داضتضبى ّب اص خَد هی تَاًذ ًبضی اص خَدپٌذاسُ هثجت آى ،هذیشاى 

ِ ٍ ث هی ثبضذ ، هَسد تشدیذ است ّبی فشد پیطشفتػٌػش هستمل دس  ػبهل ٍ اهشٍصُ ایي ًظشیِ وِ استؼذاد ّش ضخع، تٌْب

 ،  (. اص طشف دیگش1391ضذُ است )هیىبئیلی ٍ ّوىبساى،  تبویذ ،فشد پیطشفتی خبی آى ثش خَدپٌذاسُ ٍ اثش آى ثش اًگیضُ 

 .  هْن است ثسیبس   اهَس آهَصضی ٍ پشٍسضی ی دس حَصُ افشاد چٌیي ػولىشد هسبئل ضخػیتی ٍ سٍاًی ٍ ّن

ّبی هٌبست هی تَاًٌذ صهیٌِ ّبی گستشش سضبیت  تیبسات لبًًَی ٍ ثب ثْشُ گیشی اص سٍشخِ ثِ  اتَخ هذیشاى آهَصضی ثب 

دس استمبء خبیگبُ ػلن آهَصی  ٍ ػولىشد ضغلی ٍ دس ًْبیت ثْشُ ٍسی هذسسِ سا فشاّن آٍسًذ. ػولىشد ایي هذیشاى آهَصضی  ضغلی

فؼبلیت ّبی هَخَد  ثْجَد ی ٍ ػولىشدی هذیشاى آهَصضی دسٍیژگی ّبی ضخػیت  ،تبثیش ثسیبس صیبدی داسد. ثذٍى ضه  هذسسِ

 وِ هی تَاًذ اص ػولىشد ٍ سضبیت ضغلی هَثش است.  ثب تَخِ ثِ خبیگبُ هْن هذیشاى آهَصضی دس ثْشُ ٍسی هذسسِدس هذسسِ 

غلی ٍ سضبیت ضغلی گَیی ثِ ایي سَال است وِ آیب ثیي خَد پٌذاسُ ثب ػولىشد ض ًطئت ثگیشد، ایي پژٍّص ثِ دًجبل پبسخ آًبى

 ی ضْش اغفْبى ساثطِ ٍخَد داسد؟یهذیشاى هذاسس اثتذا

 

 ادبیبت پژوهص 
 داًص ػولىشد تحػیلی ٍ تحػیلی ی خَدپٌذاسُ ثب هؼلن سفتبس اص ادسان ( دس تحمیمی ثِ ثشسسی ساثط1388ِ)فبًی ٍ خلیفِ )

 ػولىشد ٍ تحػیلی خَدپٌذاسُ ٍ هؼلن سفتبس اص دسانا ثیي وِ داد ًطبى ضیشاص پشداختٌذ. ًتبیح ضْش ساٌّوبیی ی دٍسُ آهَصاى

  ٍخَد داضت. هؼٌبداس ای ساثطِ هدوَع دس ، پبیِ ٍ خٌسیت تفىیه ثِ ًیض ٍ طَسولی ثِ تحػیلی

( دس تحمیمی ثِ ثشسسی استجبط خَد پٌذاسُ ٍ فشسَدگی تحػیلی ثب ػولىشد تحػیلی داًص آهَصاى 1391هیىبئیلی ٍ ّوىبساى )

 ثی آى )خستگی، صیشهمیبس ّبی ٍ فشسَدگی تحػیلی تحػیلی، خَدپٌذاسُ ثیي وِ داد ًطبى ّب دادُ تحلیلدختش پشداختٌذ. 

 ثی یّب هتغیش سگشسیَى ًتبیح اسبس ثش .داسد ٍخَد ی هؼٌبداسی ساثطِ تحػیلی ػولىشد ثب تحػیلی( ًبوبسآهذی ٍ گیِ ػالل

 ثَدًذ تحػیلی ػولىشد ْبیٌثی یصپ تشیي ی لَ ثِ ػٌَاى تحػیلی خَدپٌذاسُ ٍ تحػیلی گیِ ػالل

( دس تحمیمی ثِ ثشسسی ساثطِ خَدپٌذاسُ ٍ سالهت سٍاى ثب سضبیت ضغلی هؼلوبى اثتذایی ضْشستبى 1393وشیوی ٍ ّوىبساى )

ثٌذس اهبم خویٌی پشداختٌذ. ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثذست آهذُ ثیي خَدپٌذاسُ ٍ سالهت سٍاى ثب سضبیت ضغلی ساثطِ هؼٌبداس هطبّذُ 

ًتبیح تحلیل سگشسیَى ًطبى داد وِ هتغیشّبی خَدپٌذاسُ ٍ سالهت سٍاى ثِ تشتیت پیص ثیٌی وٌٌذُ سضبیت ضغلی ضذ.

 هؼلوبى هی ثبضٌذ.

( دس تحمیمی ثِ ثشسسی ساثطِ ثیي َّش ّیدبًی، خَدپٌذاسُ ضغلی ٍ سضبیت ضغلی دس وبسوٌبى 1394ضدبػی ثَاًلَ ٍ لشثبًی )

 هؼٌبداس ساثطِ وبسوٌبى ضغلی خَدپٌذاسُ ٍ ّیدبًی َّش ختٌذ. ًتبیح ًطبى داد وِ ثیيضوبلی پشد خشاسبى ثْضیستی سبصهبى

 .ًذاضت ٍخَد هؼٌبداسی ساثطِ ّب آى ضغلی سضبیت ٍ وبسوٌبى خَدپٌذاسُ ضغلی ثیي دس ایي خبهؼِ آهبسی اهب . داسد ٍخَد

دس وبسوٌبى ضغلی  ػولىشد ثب اسُذپٌ خَد ٍ ضخػیتی ّبی ٍیژگی ساثطِ س تحمیمی ثِ ثشسسید( 1394ؼلی سشاثی ٍ ّوىبساى )ل

َدپٌذاسُ ٍ ثب ٍخذادى ثَدى اص ٍیژگی ّبی خضشلی پشداختٌذ. یبفتِ ّبی تحمیك ًطبى داد وِ  سثبیدبىرآ ًَساستبى پیبم داًطگبُ

 .ػولىشد ضغلی سا پیص ثیٌی وٌذ، ضخػیتی هی تَاًذ 

ثیي خَدپٌذاسی، سضبیت اص هذسسِ، خَاًذى ٍ ًوشُ ول دس تفبٍت هؼٌی داسی سا  خَد پژٍّص ( دس1979) 4َسسوب ٍ چپوي ث

 دختشاى ثیص اص پسشاى اص سفتبسّبی هؼلن هتبثش هی ضًَذ . ،دختشاى ٍ پسشاى گضاسش وشدُ ٍ هذػی ضذُ است وِ

 . است هَثش آهَصاى داًص ػولىشد ٍ دسخَدپٌذاسُ تحػیلی ّبی ٍ پبیِ خٌسیت وِ دادًذ ًطبى (1990)5هبسش

 ػولىشد ٍ خَدپٌذاسُ ثیي  ساثطِ دس تحػیلی اًگیضش ٍ خَدگشداًی  وِ دادًذ ًطبى پژٍّطی ( دس2011ساى )ٍ ّوىب 6گَای 

 ذ.ٌوٌ هی ثبصی سا هیبًدی ًمص تحػیلی

                                                           
1. Borsma, Chapman 
2. Marsh 
3. Guay 
4. Alfrey Hernande 

5. Uloma Doris 
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پٌذاسُ هثجت ٍ پزیشش خَد دس صًبى پشداخت. ًتبیح ًطبى د( دس تحمیمی ثِ ثشسسی چگًَگی استمبء خ2014َ) 4آلفشی ّشًبًذص

ایي تحمیك ثش سٍی صًبى اًدبم ضذُ است،   وِ یییگشاى ثش استمبء خَدپٌذاسُ هثجت ًمص اسبسی داسد. اص آًدبثبصخَسد د  داد وِ

 ًَع ثبصخَسد صًبى ثِ فشٌّگ آى خبهؼِ ٍاثستِ است. ، وِ  است هحمك ًتیدِ گشفتِ

پشسٌل  يیدس ث یغلض تیساثطِ ٍضَح ًمص، خَدپٌذاسُ ٍ سضب یثِ ثشسس یمی( دس تحم2016ٍ ّوىبساى ) 5سیاٍلوب دٍس

 يیث يیچٌ ٍ ّن یضغل تیخَدپٌذاسُ ٍ سضب يیث یًطبى داد وِ ساثطِ هثجت ٍ هؼٌبداس حیپشداختٌذ. ًتب ِیدشیدس ً یداًطگبّ

 ٍخَد داسد. یضغل تیٍضَح ًمص ثب سضب

 

 ل هفهوهی پژوهصهد

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پژٍّص هفَْهی هذل (1)ضکل 

 
 

 روش پژوهص
 وبسثشدی ٍ سٍش آى تَ غیفی ٍ اص ًَع ّوجستگی هی ثبضذ .خبهؼِ آهبسی دس ایي پژٍّص اص ًظش ّذف 

ًفش هی ثبضذ . ثشاسبسفشهَل حدن ًوًَِ  833پژٍّص حبضش ضبهل ولیِ هذیشاى اثتذایی ضْش اغفْبى است وِ ، تؼذاد آى ّب 

خوغ آٍسی ضذ .دس ایي تحمیك اص پشسطٌبهِ  262(ًفش ثِ ػٌَاى ًوًَِ اهبسی دس ًظش گشفتِ ضذُ است ٍدس ًْبیت 263وَوشاى )

سٍش ًوًَِ گیشی خَضِ ای استفبدُ ضذُ است .ثِ ایي تشتیت وِ اص ثیي ًَاحی یه تب ضص آهَصش ٍ پشٍسش ضْش اغفْبى ، 

ثِ ٍسیلِ لشػِ وطی اًتخبة ضذًذ تب حدن ًوًَِ دس ایي پژٍّص سا پَضص دٌّذ .دس پژٍّص حبضش خْت گشد  5ٍ 4دٍ ًبحیِ 

(ٍ سضبیت ضغلی هیٌی 1992(، ػولىشد ضغلی پبتشسَى )1987ًوًَِ آهبسی اص سِ پشسطٌبهِ خَد پٌذاسُ ثه )آٍسی دادُ ّب اص 

( استفبدُ ضذُ است. تدضیِ ٍ تحلیل حبغل اص ایي پژٍّص ثب ثْشُ گیشی اص ًشم افضاس ثستِ آهبسی دس ػلَم 1967سَتب)

 ذ. ،دس دٍ سطح اص آهبس تَغیفی ٍ استٌجبطی اًدبم ض23اختوبػی،ًسخِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 تَاًبیی رٌّی 

 خسوبًی خزاثیت

 هسبئل اخاللی

 وفبیت وبسی

 سٍاثط اختوبػی

 خودپنداره

ػولىشد 

 ضغلی

 ضغلی سضبیت
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 نتبیج
 یبفتِ ّبی استٌجبطی تحمیك ثش اسبس فشضیبت تحمیك تٌظین ٍ ثِ آى پشداختِ ضذُ است.

 ی ضْش اغفْبى ساثطِ ٍخَد داسد.یثیي خَد پٌذاسُ ثب ػولىشد ضغلی ٍ سضبیت ضغلی هذیشاى هذاسس اثتذا فشضیِ اغلی:

صیش خشٍخی ًشم افضاس ایوَس ثشای ّذف  ضىلذُ است. دسثِ هٌظَس آصهَى ّذف  اص هذل سبصی هؼبدالت سبختبسی استفبدُ ض

 اسائِ هی گشدد. تحمیك ،

 هشثَط ثِ ّذف تحمیك 7ثشسسی هذل اغلی: 

 :ثبضذ هذل اغلی اسائِ ضذُ ثِ غَست صیش هی. ضَد  ّوبى طَس وِ اص خشٍخی ًشم افضاس ایوَس هطبّذُ هی

 

 
 تهذل اغلی تبثیش خَدپٌذاسُ ثش ػولىشد ضغلی ٍ سضبی(2)ضکل

 
 -وبیُ ی ثبضذ؟ ثشای پبسخ ثِ ایي پشسص ثبیستی آهبس سؤال اسبسی هطشح ضذُ ایي است وِ آیب ایي هذل؛ هذل هٌبسجی هی

ّبی اسصیبثی تٌبست ثشاصش هذل ّوشاُ  ضبخع ِ یهَسد ثشسسی لشاس گیشد.ولی دٍ ٍ سبیش هؼیبسّبی هٌبست ثَدى ثشاصش هذل

 ثبضذ. ثشاصش هٌبست هذل هی ُ یبى دٌّذاسائِ گشدیذُ ٍ ًط صیشّب دس  ثب همبدیش آى

 

 ثشسسی ضبخع ّبی هٌبست ثَدى هذل(1)جدول

 ًتیدِ گیشی همذاس ضبخع دس هذل هَسد ًظش همذاس استبًذاسد ضبخع ًبم ضبخع

 ثشاصش هذل هٌبست است 345/2 - ًسجت وبی دٍ ثِ دی .اف

 ثشاصش هذل هٌبست است 001/0 05/0ثیطتش اص  پی ٍلیَ

 ثشاصش هذل هٌبست است 94/0 9/0ش اص ثیطت خی.اف.آی

 ثشاصش هذل هٌبست است 88/0 9/0ثیطتش اص  آ.خی.اف.آی

 ثشاصش هذل هٌبست است 94/0 9/0ثیطتش اص  اى.اف.آی

 ثشاصش هذل هٌبست است 95/0 9/0ثیطتش اص  سی.اف.آی

 ثشاصش هذل هٌبست است 093/0 1/0ووتش اص  آس.ام.آس

 

                                                           
 

 
7- Basic Model 
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 ُ ثش ػولىشد ضغلی ٍ سضبیت ضغلیاثش هستمین خَدپٌذاس(2)جدول

 

اثش خَدپٌذاسُ ثش سضبیت  ُ یوِ ًطبى دٌّذصیشهذل، هذل هفَْهی  ی هشاحل طی ضذُ ثِ هٌظَس اسائِ ِ یثب تَخِ ثِ ولی

 گشدد. لی ٍ ػولىشد ضغلی تأییذ هیضغ

ثیي خَد پٌذاسُ ٍ اثؼبد آى )تَاًبیی رٌّی، خزاثیت خسوبًی، هسبئل اخاللی، وفبیت وبسی، سٍاثط اختوبػی( ثب  فرضیه اول:

 سس ساثطِ ٍخَد داسد.ػولىشد ضغلی هذیشاى هذا

 ضشیت ّوجستگی ثیي خَد پٌذاسُ ٍ اثؼبد آى ثب ػولىشد ضغلی هذیشاى هذاسس(3جدول )

 هتغیش هالن                                                      ػولىشد ضغلی هذیشاى هذاسس

 ضبخع آهبسی

 هتغیش پیص ثیي

 

 یسطح هؼٌبداس هدزٍس ضشیت ّوجستگی ضشیت ّوجستگی

 001/0 164/0 405/0** خَد پٌذاسُ

 001/0 139/0 373/0** تَاًبیی رٌّی

 001/0 145/0 382/0** خزاثیت خسوبًی

 001/0 078/0 280/0** هسبئل اخاللی

 001/0 150/0 388/0** وفبیت وبسی

 001/0 106/0 327/0** سٍاثط اختوبػی

                                                                                                                 01 /0>p 

( ًطبى هی دّذ ضشیت ّوجستگی ثیي خَد پٌذاسُ ٍ اثؼبد آى )تَاًبیی رٌّی، خزاثیت خسوبًی، هسبئل 3یبفتِ ّبی خذٍل )

 ضغلی هذیشاى هذاسس هؼٌی داس است.اخاللی، وفبیت وبسی، سٍاثط اختوبػی ( ثب ػولىشد 

ثیي خَد پٌذاسُ ٍ اثؼبد آى )تَاًبیی رٌّی، خزاثیت خسوبًی، هسبئل اخاللی، وفبیت وبسی، سٍاثط اختوبػی( ثب  :رضیه دومف 

 سضبیت ضغلی ساثطِ ٍخَد داسد.

 ضشیت ّوجستگی ثیي خَد پٌذاسُ ٍ اثؼبد آى ثب سضبیت ضغلی(4جدول )

 سضبیت ضغلی       هتغیش هالن                                               

 ضبخع آهبسی

 هتغیش پیص ثیي

 

 سطح هؼٌبداسی هدزٍس ضشیت ّوجستگی ضشیت ّوجستگی

 001/0 255/0 505/0** خَد پٌذاسُ

 001/0 134/0 367/0** تَاًبیی رٌّی

 002/0 190/0 436/0** خزاثیت خسوبًی

 001/0 173/0 416/0** هسبئل اخاللی

 001/0 263/0 513/0** وفبیت وبسی

 001/0 195/0 442/0** سٍاثط اختوبػی

  

                                                                                                                01 /0>p 

بًی، هسبئل ( ًطبى هی دّذ ضشیت ّوجستگی ثیي خَد پٌذاسُ ٍ اثؼبد آى )تَاًبیی رٌّی، خزاثیت خسو4یبفتِ ّبی خذٍل )

 اخاللی، وفبیت وبسی، سٍاثط اختوبػی( ثب سضبیت ضغلی هؼٌی داس است.
 
 
 
 

سطح هؼٌی  C.R ضشیت تبثیش ثشسسی اثش

 داسی

 ًتیدِ

 .خَدپٌذاسُ  ثش ػولىشد ضغلی تبثیشداسد *** 595/5 36/0 ػولىشد ضغلی –خَدپٌذاسُ 

 تبثیش داسد. خَدپٌذاسُ ثش سضبیت ضغلی *** 499/7 47/0 سضبیت ضغلی –خَدپٌذاسُ 
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 : اثؼبد خَد پٌذاسُ تَاى پیص ثیٌی ػولىشد ضغلی هذیشاى هذاسس سا داسد.فرضیه سوم

 خذٍل ضشیت ّوجستگی چٌذگبًِ هؤلفِ ّبی خَد پٌذاسُ ثب ػولىشد ضغلی هذیشاى هذاسس (5جدول )

 ضبخع آهبسی

 

 هالنهتغیش 

 هتغیش پیص ثیي

ضشیت 

ّوجستگی 

 چٌذگبًِ

هدزٍس ضشیت 

ّوجستگی 

 چٌذگبًِ

هدزٍس ضشیت 

ّوجستگی 

چٌذگبًِ تؼذیل 

 ضذُ

ضشیت 
F 

سطح 

 هؼٌبداسی

ی 
ضغل

د 
ىش

ول
ػ

س
ذاس

ى ه
یشا

هذ
 

 001/0 770/44 146/0 149/0 386/0 ثؼذ وفبیت وبسی گبم اٍل

گبم 

 دٍم

 ثؼذ وفبیت وبسی

 ثؼذ خزاثیت خسوبًی
421/0 177/0 171/0 344/27 001/0 

 
( ًطبى هی دّذ اص ثیي هتغیشّبی هَسد هطبلؼِ دس سگشسیَى ثْتشیي پیص ثیٌی وٌٌذُ 5ثِ طَسی وِ یبفتِ ّبی خذٍل )

ػولىشد ضغلی هذیشاى هذاسس دس گبم اٍل ثؼذ وفبیت وبسی ٍ دس گبم دٍم خزاثیت خسوبًی اص خَد پٌذاسُ ثَدُ است. ثش اسبس 

گبم ثِ گبم استجبط ثیي اثؼبد وفبیت وبسی ٍ خزاثیت خسوبًی اص خَد پٌذاسُ ثب ػولىشد ضغلی هذیشاى  ًتبیح تحلیل سگشسیَى

 هذاسس هؼٌبداس ثَدُ است. 

 : اثؼبد خَد پٌذاسُ تَاى پیص ثیٌی سضبیت ضغلی سا داسد.رضیه چهبرمف

 ى هذاسسخذٍل ضشیت ّوجستگی چٌذگبًِ هؤلفِ ّبی خَد پٌذاسُ ثب سضبیت ضغلی هذیشا (6جدول )

 ضبخع آهبسی

 

 هتغیش هالن

 هتغیش پیص ثیي

ضشیت 

ّوجستگی 

 چٌذگبًِ

هدزٍس ضشیت 

ّوجستگی 

 چٌذگبًِ

هدزٍس ضشیت 

ّوجستگی 

چٌذگبًِ تؼذیل 

 ضذُ

ضشیت 
F 

سطح 

 هؼٌبداسی

ی 
غل

 ض
ت

ضبی
س

س
ذاس

ى ه
یشا

هذ
 

 001/0 528/89 259/0 262/0 512/0 ثؼذ وفبیت وبسی گبم اٍل

گبم 

 دٍم

 ثؼذ وفبیت وبسی

 ذ خزاثیت خسوبًیثؼ
528/0 279/0 273/0 601/48 001/0 

 

ی ( ًطبى هی دّذ اص ثیي هتغیشّبی هَسد هطبلؼِ دس سگشسیَى ثْتشیي پیص ثیٌی وٌٌذُ  6ثِ طَسی وِ یبفتِ ّبی خذٍل )

ثش اسبس سضبیت ضغلی هذیشاى هذاسس دس گبم اٍل ثؼذ وفبیت وبسی ٍ دس گبم دٍم خزاثیت خسوبًی اص خَد پٌذاسُ ثَدُ است. 

هذیشاى  ًتبیح تحلیل سگشسیَى گبم ثِ گبم استجبط ثیي اثؼبد وفبیت وبسی ٍ خزاثیت خسوبًی اص خَد پٌذاسُ ثب سضبیت ضغلی

 هذاسس هؼٌبداس ثَدُ است.

گَیبى دس خَد پٌذاسُ، ػولىشد ضغلی ٍ سضبیت ضغلی ثب تَخِ ثِ هتغیشّبی دهَگشافیه  ثیي ًوشات پبسخ: فرضیه پنجن

 ( تفبٍت ٍخَد داسد.هیضاى تحػیالت ،وبسمِ سبث )خٌسیت،
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تحلیل ٍاسیبًس چٌذساِّ ًوشات خَد پٌذاسُ، ػولىشد ضغلی ٍ سضبیت ضغلی ثب تَخِ ثِ هتغیشّبی دهَگشافیه  (7)دولج

 ( التیتحػ ضاىی)خٌسیت، سبثمِ وبس، ه

هدوَع  هتغیش هٌجغ

 هدزٍسات

دسخِ 

 آصادی

هیبًگیي 

 هدزٍسات

F  سطح هؼٌی

 سیدا

 خَد پٌذاسُ خٌسیت

 ػولىشد ضغلی

 سضبیت ضغلی

919/2 

551/0 

383/2 

1 

1 

1 

919/2 

551/0 

383/2 

246/51 

533/66 

217/91 

001/0 

001/0 

001/0 

هذسن 

 تحػیلی

 خَد پٌذاسُ

 ػولىشد ضغلی

 سضبیت ضغلی

004/0 

054/0 

271/0 

1 

1 

1 

004/0 

054/0 

271/0 

070/0 

528/6 

386/10 

792/0 

011/0 

001/0 

 خَد پٌذاسُ ِ خذهتسبثم

 ػولىشد ضغلی

 سضبیت ضغلی

542/0 

144/0 

227/0 

1 

1 

1 

542/0 

144/0 

227/0 

522/9 

365/17 

685/8 

002/0 

001/0 

004/0 

 
ًطبى هی دّذ  وِ ثیي ًوشات خَد پٌذاسُ، ػولىشد ضغلی ٍ سضبیت ضغلی ثش حست خٌسیت ٍ  (7) ًتبیح هٌذسج دس خذٍل

 تفبٍت هؼٌی داس ٍخَد داسد. تتحػیال هیضاىسضبیت ضغلی ثش حست ٍ ًوشات ػولىشد ضغلی ٍ  وبسسبثمِ 

 ٍت ثیي گشٍُ ّب سا ًطبى هی دّذ. تفب(  9 )ٍ( 8)آصهَى صٍخی اسائِ ضذُ دس خذاٍل  

 آصهَى صٍخی همبیسِ هیبًگیي ًوشات خَد پٌذاسُ، ػولىشد ضغلی ٍ سضبیت ضغلی ثش حست خٌسیت(8جدول )

 ساًحشاف هؼیب هیبًگیي خٌسیت هتغیش

 12/0 91/3 هشد خَدپٌذاسُ

 31/0 12/4 صى

 17/0 63/3 هشد ػولىشد ضغلی

 15/0 83/3 صى

 09/0 85/3 هشد سضبیت ضغلی

 09/0 94/3 صى

 

خٌسیت ٍ ًطبى هی دّذ ثیي ًوشات خَد پٌذاسُ، ػولىشد ضغلی ٍ سضبیت ضغلی هذیشاى هذاسس ثب  (8)ًتبیح هٌذسج دس خذٍل 

 .ی ٍخَد داسد فبٍت هؼٌی داست ،هشد ٍ صى ثَدى افشاد

 تتحػیال هیضاى آصهَى صٍخی همبیسِ هیبًگیي ًوشات خَد پٌذاسُ، ػولىشد ضغلی ٍ سضبیت ضغلی ثش حست(9جدول )

 اًحشاف هؼیبس هیبًگیي هذسن تحػیلی هتغیش

 10/0 88/3 لیسبًس ػولىشد ضغلی

 10/0 90/3 فَق لیسبًس

 21/0 69/3 لیسبًس سضبیت ضغلی

 17/0 75/3 ًسفَق لیسب

 

ثب  اثتذاییًطبى هی دّذ ثیي ًوشات خَد پٌذاسُ، ػولىشد ضغلی ٍ سضبیت ضغلی هذیشاى هذاسس  (9)ًتبیح هٌذسج دس خذٍل

 ی ٍخَد داسد.، ثب هذسن فَق لیسبًس تفبٍت هؼٌی داسهذاسس اثتذایی هذیشاى ٍ هذسن تحػیلی لیسبًس
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 وبسخَد پٌذاسُ، ػولىشد ضغلی ٍ سضبیت ضغلی ثش حست سبثمِ  آصهَى صٍخی همبیسِ هیبًگیي ًوشات(11جدول )

 اًحشاف هؼیبس هیبًگیي سبثمِ خذهت هتغیش

 24/0 99/3 سبل 20تب  11 خَدپٌذاسُ

 31/0 10/4 سبل 20ثبالی 

 11/0 89/3 سبل 20تب  11 ػولىشد ضغلی

 06/0 93/3 سبل 20ثبالی 

 20/0 72/3 سبل 20تب  11 سضبیت ضغلی

 14/0 77/3 سبل 20ثبالی 

 

ی  ثیي ًوشات خَد پٌذاسُ، ػولىشد ضغلی ٍ سضبیت ضغلی هذیشاى هذاسس ثب سبثمِ ًطبى هی دّذ (10)ًتبیح هٌذسج دس خذٍل

 سبل،  تفبٍت هؼٌی داس است. 20ی ثبالسبثمِ ی خذهت سبل ٍ  20تب  11 وبس

 

 نتیجه گیری 
ٍ تبثیش خَدپٌذاسُ ثش ػولىشد  499/7( ٍ همذاس تی 47/0ب ضشیت تبثیش )ًتبیح تبییذ وشد وِ تبثیش خَدپٌذاسُ ثش سضبیت ضغلی ث

(، 1388هثجت ٍ هؼٌی داس ٍ هَسد تأییذ است. ًتبیح تحمیك فبًی ٍ خلیفِ ) 595/5ٍ همذاس تی  36/0ضغلی ثب ضشیت تبثیش 

یي خَدپٌذاسُ ٍ ػولىشد ضغلی ( ثِ استجبط هثجت ٍ هؼٌی داسی ث1394(، لؼلی سشاثی ٍ ّوىبساى )1391هیىبئیلی ٍ ّوىبساى )

(  ثِ ٍخَد 1979(، ثَسسوب ٍ چپوي )1394(، ضدبػی ثَاًلَ ٍ لشثبًی )1393ٍ ًتبیح حبغل اص تحمیمبت وشیوی ٍ ّوىبساى )

استجبط هثجت ٍ هؼٌی داس ثیي خَدپٌذاسُ ثب سضبیت ضغلی اضبسُ داسد، ٍلی تحمیمی وِ ثِ طَس ّوضهبى ثِ اثش خَدپٌذاسُ ثش دٍ 

 ولىشد ضغلی ٍ سضبیت ضغلی ثپشداصد یبفت ًطذ.هتغیش ػ

ضىل  ٍ وشدُ پیذا ٍحذت ول یب ٍ طشح یه دس وِ است خػَغیبتی اص ٌذػجبست دس تجییي ایي فشؼ هی تَاى گفت ضخػیت

 هتؼذدی ػَاهل ٍدٌّذ  ثشٍص هی خَد اص هتفبٍتی سفتبسّبی ّب اًسبى اص یه ّشٍ است ٍ اختوبػی هتفىش هَخَدی اًسبى گیشد. هی

 ثِ ًسجت فشد  وِ است تػَسی ٍ تلمّی طشص یب خَدپٌذاسُ هْن ػَاهل ایي اص یىی گزاسد، تأثیش هی ّب آى سفتبس دس ضىل گیشی

 تؼْذ ثش سا هذیشاى لَی پٌذاضت سیسه پزیشی، هسئَلیت پزیشی، هثل یػَاهل اثشگزاسی هیضاى وِ داسد، ٍ اطشافیبًص خَد

 ثِ احتشام خَد، اص ػبلی هؼوَالً ٍ استَاس ثبثت، اسصضیبثی یه ثِ افشاد ّوِ دٌّذ. س هیلشا تَخِ هَسد دس هذیشیت ّب آى سبصهبًی

 داسد.  ًیبص یب توبیل دیگشاى ثِ یب احتشام ًفس ػضّت خَد،

وٌذ ٍ ایي  ی صیبدی تػَس اٍ سا دسثبسُ هحیط خَد تؼییي هیتب اًذاصُ  ّش فشد اص ضخػیت خَد ُ یپٌذاسخَد طَس خالغِِ ث

هی تَاًذ اص خولِ ػَاهل   وٌذ. ػَاهل فشدی ٍ اص خولِ ٍیژگی ّبی ضخػیتی افشاد سفتبسّبی اٍ سا طشح سیضی هیػول، ًَع 

 ثبضذ. ػولىشد هٌبست دس سبصهبى ًیض سضبیت ضغلی سا ثِ دًجبل خَاّذ داضت. آًبىتبثیشگزاس ثش ػولىشد 

پیطٌْبد هی  ٍ سضبیت ضغلی  اثؼبد آى ثب ػولىشد ضغلی هجٌی ثش ٍخَد ساثطِ ثیي خَدپٌذاسُ ٍثِ دست آهذُ ثب تَخِ ثِ ًتبیح 

 : گشدد

 تش ٍ ثِ سٍص تش اّویت دٌّذ هذیشاى ثِ داضتي هؼلَهبت ثیص. 

 .خلك ٍ خَی هذیشاى دس ثشخَسد ثب وبسوٌبًطبى هیبًِ سٍ ثبضذ 

 .ٍضغ ظبّشی هذیشاى دس حذ هطلَة ثبضذ 

 ، ثپشداصًذ. هذیشاى ثِ تمَیت ٍ پشٍسش في ثیبى دس خَد 

 اثیت ّبی ظبّشی هذیشاى حفظ ٍ تمَیت ضَد.خز 

 .هذیشاى ظبّشی آساستِ ٍ پبویضُ داضتِ ثبضٌذ 

 تىشین اسثبة سخَع( .ًوبیٌذ سفتبس هْشثبًی ثب هذیشاى ثب اسثبة سخَػبى خَد( 

 اص هذیشاى سخت وَش دس پست هذیشیت استفبدُ گشدد. 

 .هذیشاى دس وبسّبی خَد استمالل داضتِ ثبضٌذ 

 توبػیتمَیت تؼبهالت اخ 

 ذداضتِ ثبضٌ ٍ خَدپٌذاسُ هثجتٍ اًگیضُ ی فشاٍاى  ًگششی وِ گضیٌص هٌبست افشاد.  

 ٍ خَدپٌذاسُ ثشای ّوِ ی افشاد ٍ هذیشاى. اسی والس ّبی خَد ضٌبسیضثشگ
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