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احوذ ببسبهی ،1سیذ احوذ رضب پیص بیي

2

1زاًكىسُ التهاز ٍ تَؾؼِ ،گطٍُ تطٍيذ ٍ آهَظـ وكاٍضظي ،زاًكگاُ تْطاى ،پطزيؽ وكاٍضظي ٍ هٌاتغ عثيؼي
2زاًكىسُ التهاز ٍ تَؾؼِ ،گطٍُ تطٍيذ ٍ آهَظـ وكاٍضظي ،زاًكگاُ تْطاى ،پطزيؽ وكاٍضظي ٍ هٌاتغ عثيؼي
ًَیسٌذُ هسئَل:
احوس تاؾاهي

چکیذُ
اهطٍظُ هغالؼِ ٍ قٌاذت ػَاهل هؤحط تط ػولوطز قغلي واضوٌاى يىي اظ تطًاهِّاي هْن
هسيطيت زض ترف والى قوطزُ هيقَز تا هسيطيت هٌاتغ اًؿاًي اظ ايي عطيك ػاهلّاي
هطتَط تِ آى اظ لثيل رصب ،آهَظـ ،پطٍضـ ٍ حفظ واضوٌاى ضا تِ قىل تْتطي تطًاهِ-
ضيعي ٍ ارطا وٌسّ .سف اظ پػٍّف حاضط تطضؾي تأحيط فطؾَزگي قغلي تط ػولوطز قغلي
واضقٌاؾاى ؾاظهاى رْاز وكاٍضظي اؾتاى وطزؾتاى تَز .راهؼِ آهاضي تحميك؛
واضقٌاؾاى ؾاظهاى رْاز وكاٍضظي اؾتاى وطزؾتاى تَزًس( .)N=449تا اؾتفازُ اظ رسٍل
وطرؿي ٍ هَضگاى تؼساز ً 220فط تِ ػٌَاى ًوًَِ تؼييي گطزيسً .وًَِگيطي تِ ضٍـ
عثمِ اي تا اًتؿاب هتٌاؾة نَضت گطفت .اتعاض انلي تحميك پطؾكٌاهِ تَز .ضٍايي آى تط
اؾاؼ ًظط چٌس تي اظ واضقٌاؾاى ؾاظهاى رْاز وكاٍضظي اؾتاى وطزؾتاى ٍ ظًزاى ٍ
اؾاتيس زاًكگاُ تطتيت هسضؼ تأييس گطزيس .تطاي تؼييي هيعاى پايايي ترفّاي هرتلف،
اظ ضطية آلفاي وطًٍثاخ اؾتفازُ قس ( 0/81تا  .)0/96زازُّا تا اؾتفازُ اظ ًطم افعا
 spsswin20تزعيِ ٍ تحليل قسًس .تا تَرِ تِ همياؼ هاظالن ،يافتِّاي تحميك ًكاى زاز
واضقٌاؾاى تحليل ػاعفي ،هؿد قرهيت ٍ هَفميت فطزي ضا زض ؾغح هتَؾظ تزطتِ
وطزُاًس .زض ؾغح  99زضنس اعويٌاى ضاتغِ هٌفي ٍ هؼٌازاض تيي ؾاظُّاي فطؾَزگي
قغلي (تحليل ػاعفي ،هؿد قرهيت ٍ هَفميت فطزي) ٍ ػولوطز قغلي ٍرَز زاقت.
ًتايذ تحليل ضگطؾيَى گام تِ گام ًكاى زاز زٍ ؾاظُ هؿد قرهيت ٍ واّف هَفميت
فطزي زض هزوَع  55زضنس اظ تغييطات ػولوطز قغلي ضا تثييي وطزًس.
کلوبت کلیذی :فطؾَزگي قغلي ،ػولوطز قغلي ،همياؼ فطؾَزگي قغلي هاظال.
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هقذهِ
ترف وكاٍضظي تِ زليل تطذَزاضي اظ ضقس هؿتوط ٍ پايساض التهازي ٍ ًمف حياتي زض تأهيي اهٌيت غصايي ٍ تَؾؼِ اقتغال
زض راهؼِ يىي اظ تؿتطّاي هٌاؾة رْت تَؾؼِ پايساض زض وكَض هيتاقس= ٍ <1زض عي ؾال  2004تا تَليس  14زضنس تَليس
ًاذالم زاذلي ،تيف اظ  20زضنس اقتغال 25 ،زضنس نازضات غيطًفتي ٍ تيف اظ  90زضنس هَاز ذام هَضز ًياظ نٌايغ زاذلي
وكَض يىي اظ تَاًوٌستطيي ترف ّاي التهازي وكَض تَز ٍ اظ هعيت ًؿثي لاتل تَرْي ًؿثت تِ ؾايط ترفّاي التهازي
تطذَضزاض اؾت= .<2تٌاتطايي تا زضن ٍ قٌاذت ظيطؾاذتّا ٍ ػَاهل آى ضطٍضي اؾت تطًاهِّاي هٌاؾثي تطاي گؿتطـ ووي
ٍ ويفي ػَاهل تأحيطگصاض تط تَليس هغلَب ايي ترف نَضت گيطز .هٌاتغ اًؿاًي ،فيعيىي ،ؾطهايِاي ٍ ًْازّا اظ رولِ ايي
ػَاهل تِ قواض هيآيٌس وِ ضوي زاقتي اضتثاط ًعزيه تا يىسيگط زض فطآيٌس تَليس ،تحت تأحيط يهؾطي ػَاهل تأحيط گصاض
زاذلي ٍ تييالوللي ًيع لطاض زاضًس= . <3هٌاتغ اًؿاًي زض ترف زٍلتي وكاٍضظي ٍظاضت رْاز وكاٍضظي تِ ػٌَاى يىي اظ ػَاهل
تأحيطگصاض زض تَليسٍ ،ظيفِ تطًاهِضيعي ٍ ارطاي ؾياؾتّاي ترف ضا تط ػْسُ زاضًس؛ ٍ تا تَرِ تِ تَاى اًسيكِاي آًْا ،ضوي
ايفاي ًمف تِ ػٌَاى ػاهل انلي ،ؾايط ػَاهل ضا ًيع تحت ًفَش ٍ وٌتطل ذَز لطاض زاضز .تٌاتطايي ضطٍضي اؾت ًؿثت تِ تأهيي
ٍ تطتيت هٌاتغ اًؿاًي فؼال ٍ پَيا السام هؤحطي نَضت پصيطز .هٌاتغ اًؿاًي ترف وكاٍضظي قاهل زٍ زؾتِ هيتاقٌس ،يىي
تْطُتطزاضاى ٍ وكاٍضظاى وِ تَليسوٌٌسگاى ترف هي تاقٌس ٍ زيگطي ًيطٍي اًؿاًي فؼال زض ؾغح ٍظاضتراًِ ٍ ؾاظهاىّاي
اؾتاًي وِ ٍظيفِ ؾياؾت گصاضي ٍ ارطايي ضا تط ػْسُ زاضًس .تٌاتطايي ًمف ؾاظهاى رْاز وكاٍضظي تِ ػٌَاى ًْازي هؤحط ٍ واضا
زض زؾتياتي تِ تَؾؼِ پايساض وكاٍضظي اًىاض ًاپصيط اؾت=ً .<4يطٍي اًؿاًي ،هْوتطيي ٍ تا اضظـتطيي ػاهل تيي ػَاهل ٍ هٌاتغ
هرتلف ؾاظهاى اؾت .تِ ػثاضت زيگط ،قالَزُ حطٍت ّط ؾاظهاًي ضا واضوٌاى آى زض لالة زاًف ،هْاضتّا ٍ اًگيعُّايكاى
تكىيل هيزٌّس .چطا وِ زض آيٌسُ ػاهل تطتطي ضلاتت تىٌَلَغ ي رسيس ًرَاّس تَز تلىِ تاتغ اتتىاض ػول ،ذالليت ،تؼْس ٍ
تَاًوٌسي ًيطٍي اًؿاًي ذَاّس تَز=ً . <5يطٍي اًؿاًي تِ ػٌَاى اضظقوٌستطيي ؾطهايِ ؾاظهاى زض زًياي نٌؼتي لطى حاضط ،تا
هؿائل ٍ هكىالت ػسيسُاي ضٍتطٍ هي تاقس .تٌاتطايي ،واضقٌاؾاى هسيطيت ٍ ضٍاًكٌاؾاى ؾاظهاًي تِ ػاهلّايي تَرِ وطزُاًس
وِ تط ػولوطز قغلي تأحيط هيگصاضًس= .<6ػولوطز قغلي يىي اظ هْوتطيي هتغيطّاي ٍاتؿتِ زض ضٍاًكٌاؾي نٌؼتي ٍ
ؾاظهاًي هيتاقس= .<4تٌاتطايي هيتَاى گفت اضظياتي ػولوطز قغلي ٍ قٌاؾايي ػَاهل هؤحط تط آى ٍظيفِاي ضطٍضي زض هؿيط
ًيل تِ اّساف ٍ هأهَضيتّاي ؾاظهاى هيتاقس .اييوِ واضوٌاى چِ احؿاؾي زض هَضز قغلقاى زاضًس ،تأحيط هْوي تط تْطٍُضي
آًْا زاضز .اگط واضوٌاى احؿاؼ وٌٌس قغل قاى هثْن اؾت ٍ ًتَاًٌس آيٌسُ ضٍقٌي تطاي هَلؼيتقاى تهَض وٌٌس ،هوىي اؾت
فطؾَزگي قغلي اتفاق تيفتس ٍ هٌزط تِ ػولوطز قغلي ضؼيف قَز= .<7زض هَضز ػولوطز قغلي زيسگاُّاي هرتلفي اضايِ
قسُ اؾت اها آىچِ زض ايي پػٍّف هَضز ًظط هي تاقس ،هزوَع ضفتاضّايي اؾت وِ زض اضتثاط تا قغل ،اظ واضقٌاؼ اًتظاض
هيضٍز اًزام زّس.
تطضؾي پيفًگاقتِّاي هَرَز ًكاى هيزّس ػَاهل هرتلفي تط ػولوطز قغلي تأحيطگصاض هيتاقٌس .يىي اظ ايي ػَاهل وِ زض
ؾالّاي اذيط تَرِ پػٍّكگطاى ٍ زؾتاًسضواضاى تْطُ ٍضي ًيطٍي اًؿاًي اظ رولِ ضٍاًكٌاؾاى ؾاظهاًي ٍ زاًكوٌساى ػلن
هسيطيت ضا تِ ذَز رلة وطزُ اؾت ،فطؾَزگي قغلي1هيتاقس .حزن زليك فطؾَزگي قغلي هكرم ًيؿت ،تا ايي حال تِ
زاهٌِ ٍؾيؼي اظ ًيطٍي واض ٍ ًيطٍي اًؿاًي نسهِ هيظًس= .<8پسيسُ فطؾَزگي قغلي تطاي اٍليي تاض زض زِّ ّفتاز تَؾظ
فطٍيس ًثطگط هغطح قس .اٍ ايي ٍاغُ ضا تِ هؼٌاي ػسم تَاًايي تطاي اًزام ػول هؤحط ٍ ًتيزِ حانل اظ اؾتطؼ قغلي زض
واضوٌاى ترف ذسهات اًؿاًي تَنيف وطز .ناحثٌظط اى ٍ پػٍّكگطاى ،تؼاضيف هتؼسزي ضا تطاي فطؾَزگي قغلي اضائِ زازُ-
اًس .اظ زيسگاُ پايٌؽ ٍ آضًٍؿَى فطؾَزگي قغلي ضا هيتَاى ّواى ًكاًِّاي ذؿتگي رؿواًي ٍ ّيزاًي زاًؿت وِ تِ زليل
تَؾؼِ گطايف ّاي هٌفي قغلي ٍ اظ زؾت زازى احؿاؼ ٍ ػاللِ ًؿثت تِ واض زض فطز تِ ٍرَز هيآيس= .<9زض تؼطيفي زيگط،
تياى قسُ اؾت وِ فطؾَزگي قغلي ًَػي ويفيت ضٍاًي يا پسيسُ ضٍاًي -ضفتاضي اؾت ٍ ظهاًي تطٍظ پيسا هيوٌس وِ ويفيت
ػولوطز قغلي فطز تٌعل وطزُ تاقس ٍ زض عَالًي هست تِ هطحلِ ايؿت تطؾس= .<10فطؾَزگي قغلي هٌزط تِ ايزاز ذَز
پٌساضُ هٌفيً ،گطـ هٌفي ًؿثت تِ قغل ٍ تيتفاٍتي زض ٌّگام تطلطاضي اضتثاط تا زيگطاى هيقَز= .<11تطاؾاؼ ًظطيِ
فطؾَزگي قغلي هاظالن ٍ ّوىاضاى فطؾَزگي قغلي اظ ؾِ هؤلفِ تحليل ػاعفي ،3هؿد قرهيت ٍ 4هَفميت فطزي5
تكىيل قسُ اؾت .تحليل ػاعفي زض ايي ًظطيِ اقاضُ تِ احؿاؼ ذؿتگي ٍ تحليل هٌاتغ ّيزاًي فطز تِ زليل واض تا افطاز،
واّف اًطغي ٍ احؿاؼ ترليِ ضٍحي هي تاقس .هؿد قرهيت تِ تؼس تيي فطزي فطؾَزگي قغلي اقاضُ زاضز ٍ تِ ٍاوٌفّاي
هٌفي ،ػية رَياًِ يا تؿياض غيط قرهي تِ ؾايط افطاز زض هحيظ واض اظ لثيل ٍاوٌف هٌفي ػاضي اظ احؿاؼ ٍ تَأم تا تي
اػتٌايي هفطط ًؿثت تِ ّوىاضاى ٍ هطارؼيي هي پطزاظز .هؤلفِ هَفميت فطزي ،تِ احؿاؼ واّف زض قايؿتگي ،تْطٍُضي ٍ
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واضآهسي فطز اقاضُ زاضز ٍ زض ٍالغ تياًگط ذَز اضظياتي فطز هيتاقس وِ زض ًْايت تِ واّف ػولوطز ٍ زيگط احطات هٌفي هٌزط
ذَاّس قس= .<12ايي زيسگاُ هؼياض ؾٌزف فطؾَزگي قغلي زض ايي پػٍّف تَزُ اؾت.
فطؾَزگي قغلي تِ ػٌَاى يه هؼضلّ ،عيٌِّاي ظيازي تطاي افطاز ،ؾاظهاىّا ٍ راهؼِ تِ تاض هيآٍضز .اّويت فطؾَزگي
قغلي تطاي افطاز ٍ هحيظ واض تِ پياهسّاي هْن آى تط هيگطزز .اغلة پياهسّاي فطؾَزگي قغلي تِ ػولوطز قغلي افطاز
هطتَط هيقَز .فطؾَزگي قغلي تا هيعاى ػولوطز افطاز ضاتغِ هؿتمين زاضز ،افطازي وِ زض هحيظ واض زچاض فطؾَزگي قغلي
هيقًَس ،احطتركي ٍ تْطٍُضي آىّا واّف هيياتس ٍ اظ عطيك ايزاز تؼاضو تا ّوىاضاى ٍ هرتل وطزى هحيظ واض تأحيط هٌفي
تط ضٍي ّوىاضاى ذَز زاضًس ٍ تاػج واّف ػولوطز فطزي هيقَز=.<12
ؾاػتچي هؼتمس اؾت زض عي هطاحل تطٍظ فطؾَزگي قغلي ،فطز اقتياق ٍ ػاللِ ذَز ضا ًؿثت تِ واضـ اظ زؾت هيزّس ٍ
احؿاؼ وؿالت ٍ ذؿتگي هي وٌسّ .وچٌيي هوىي اؾت فطز توطوع الظم ضا تطاي اًزام زازى ٍظايف قغلي ًساقتِ تاقس.
ٍاضح اؾت وِ الظهِ زؾتياتي تِ ؾغَح تاالتط تْطُ ٍضي قغلي زاقتي ًيطٍي ٍ اًگيعُ الظم تطاي اًزام ٍظايف قغلي هيتاقس
اها زض ضًٍس فطؾَزگي قغلي ايي قطايظ اظ تيي هيضٍز ٍ فطز لازض تِ تهوينگيطي زضؾت تطاي اًزام ٍظاليف قغلي ذَز
ًيؿت .زض ايي قطايظ ؾغح ػولوطز قغلي فطز واّف هيياتس ٍ ّطچِ واض وؿل وٌٌسُتط تاقس احتوال افعايف غيثت فطز
تيكتط ذَاّس تَز .زض ايي قطايظ فطز زض هحيظ واض اظ ًظط فىطي فؼال ًيؿت ٍ نطفا حضَض فيعيىي زاضز .افطاز هثتال تِ
فطؾَزگي قغلي اًگيعُّاي اٍليِاي وِ زض تسٍ ٍضٍز تِ ؾاظهاى زاقتِاًس ضا اظ زؾت هيزٌّس ٍ ضفت ٍ آهسقاى تِ هحل واض،
تسٍى ّسف ٍ اظ ضٍي ارثاض نَضت هيگيطز .اضافِ تط ايي وكوىفّاي تيي فطزي ًيع هوىي اؾت ازاهِ واض ضا تطاي فطز
زقَاض وٌس ٍ زض هزوَع ّوِ ايي ػَاهل تاػج واّف ػولوطز قغلي فطز قًَس=.<12
پػٍّف ّايي زض چٌس ؾال گصقتِ زض هَضز پياهسّاي فطؾَزگي قغلي اًزام قسُ اؾت .ايي پػٍّفّا تِ تطضؾي فطؾَزگي
قغلي ٍ پياهسّاي آى تطاي فطز ٍ ؾاظهاى تأويس زاقتِاًس .يىي اظ ضايذتطيي پياهسّاي هٌفي فطؾَزگي قغلي ،واّف ػول-
وطز قغلي هي تاقس .عثك تحميمات اًزام قسُ اظ ًظط تزطتي ضاتغِ هٌفي تيي فطؾَزگي قغلي ٍ ػولوطز قغلي ٍرَز زاضز
ٍ ّوچٌيي پػٍّكگطاى اظ تيي اتؼاز ؾِگاًِ فطؾَزگي قغلي ،ضاتغِ تحليل ػاعفي ضا تا ػولوطز قغلي ؾٌزيسُاًس ٍ آًْا زض
ًْايت گعاضـ وطزُاًس تيي تحليل ػاعفي ٍ ػولوطز قغلي ّوثؿتگي هٌفي هؼٌازاض ٍرَز زاضز= .<13هَؼ زض عثمِتٌسي
ذَز زض هَضز ًتايذ فطؾَزگي قغلي تِ ؾِ همَلِ ،قاذمّاي رؿوي ،تغييطات ضفتاضي ٍ ػولوطز قغلي اقاضُ وطزُ اؾت.
اٍ زض تؼس ػول وطز قغلي ،فاوتَضّايي اظ لثيل واّف واضايي (نطف ظهاى ظياز تطاي اًزام واض ،تْطٍُضي پاييي) ،واّف ػاللِ
ًؿثت تِ واض ،واّف ظطفيت تطاي حفظ ػولوطز قغلي زض ؾغح احط ترف ٍ اًؼغافًاپصيطي فعايٌسُ فىطي يا تِ ػثاضت زيگط
تفىط تؿتِ ٍ غيط لاتل اًؼغاف ضا پياهس فطؾَزگي قغلي هيزاًس= .<12پياهسّاي فطؾَزگي قغلي تِ ػولوطز ٍ احط تركي
قغلي افطاز هطتَط هيقَز تِ ػثاضت زيگط ،فطؾَزگي قغلي تا هيعاى ػولوطز افطاز ضاتغِ هؿتمين زاضز ٍ افطازي وِ زچاض
فطؾَزگي قغلي هيقًَس احطتركي ٍ تْطٍُضي پاييٌي زاضًس= .<14تاضيؽ زض هغالؼِ ذَز تِ ايي ًتيزِ ضؾيس وِ افطازي وِ
زچاض فطؾَزگي قغلي قسُاًس ػولوطز قغلي ضؼيفي زاضًس=ً .<15تايذ هغالؼِاي وِ زض اؾتاى گلؿتاى زض هَضز ٍضؼيت
فطؾَزگي قغلي ٍ اضتثاط آى تا ػولوطز واضوٌاى تاًه اًزام قسً ،كاى زاز ػولوطز واضوٌاى تا تحليل ػاعفي ٍ هؿد
قرهيت ضاتغِ هٌفي ٍ هؼٌازاض زاضز .تِ ايي هؼٌا وِ تا واّف تحليل ػاعفي ٍ هؿد قرهيت هيعاى ػولوطز افعايف هي-
ياتسّ .وچٌيي ػولوطز واضوٌاى تا واّف هَفميت فطزي ضاتغِ هٌفي زاقت اها ايي ضاتغِ هؼٌازاض ًثَز= .<16يافتِّاي
هغالؼِ اي زيگط آقىاض ؾاذت ،اتؼاز فطؾَزگي قغلي (تحليل ػاعفي ،هؿد قرهيت ،واّف هَفميت فطزي) تا ًاتَاًي ػول-
وطز قغلي ضاتغِ هخثت ٍ هؼٌازاض زاضًس .تِ ػثاضت زيگط تيي فطؾَزگي قغلي ٍ ًاتَاًي ػولوطز قغلي ضاتغِ هخثت ٍ هؼٌازاض
ٍرَز زاضز ٍ ؾغح تاالي فطؾَزگي قغلي تِ ؾغح تاالي ًاتَاًي ػولوطز قغلي هٌزط هيقَز ٍ زض ًتيزِ افعايف هيعاى
تحليل ػاعفي ،هؿد قرهيت ٍ واّف هَفميت فطزي زض ًاتَاًي تيكتط ػولوطز قغلي ظاّط هيقَز= .<17هغالؼِ آيگازاى
زض هَضز ػَاهل تثييي وٌٌسُ فطؾَزگي قغلي واضوٌاى تطٍيذ زض تؼاًٍي ذسهات تطٍيزي اٍّايَ ًكاى زاز ،ػولوطز قغلي تا
ّيچ يه اظ اتؼاز فطؾَزگي قغلي ضاتغِ هؼٌازاض ًساضز=ً .<18تايذ هغالؼِاي زيگط ًكاى زاز ،تحليل ػاعفي ٍ هؿد قرهيت
تا ػول وطز قغلي ضاتغِ هخثت ٍ هؼٌازاض زاضًس ،زض حالي وِ ايي هغالؼِ لازض تِ ايزاز اضتثاط تيي واّف هَفميت قرهي ٍ
ػولوطز قغلي ًثَزً .تايذ تحليل ضگطؾيَى زض ايي هغالؼِ ًكاى زاز ،تحليل ػاعفي تيكتطيي تأحيط ضا زض تثيي ػولوطز
قغلي زاضز= .<19هغالؼِّاي زيگط تِ ضاتغِ هٌفي فطؾَزگي قغلي ٍ ػولوطز قغلي اقاضُ زاضًس=.<20
تط پايِ هغالؼِّاي اًزام قسُ الگَي هفَْهي پػٍّف زض قىل 1تطؾين گطزيس.
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تحليل ػاعفي

ػولوطز قغلي تيي
فطزي
ػولوطز قغلي ػوَهي

ػولوطز قغلي

هؿد قرهيت

فطؾَزگي
قغلي

هَفميت فطزي

ػولوطز قغلي فٌي

ضکل  -1هسل هفَْهي پػٍّف

رٍش پژٍّص
تحميك پيوايكي حاضط اظ ًَع تَنيفيّ -وثؿتگي اؾت .راهؼِ آهاضي تحميك قاهل واضقٌاؾاى ؾاظهاى رْاز وكاٍضظي
اؾتاى وطزؾتاى تِ تؼساز ً 449فط تَز .حزن ًوًَِ تا اؾتفازُ اظ رسٍل وطرؿي ٍ هَضگاى (ً 210 )1970فط تؼييي گطزيس اها
تطاي واّف ذغاي تحميك تِ ً 220فط افعايف يافت (رسٍل .)1ضٍـ ًوًَِگيطي عثمِاي تا اًتؿاب هتٌاؾة تَز .زازُّا ٍ
اعالػات هَضز ًظط تا اؾتفازُ اظ پطؾكٌاهِ گطزآٍضي قس .زض ايي تحميك تطاي ؾٌزف فطؾَزگي قغلي واضقٌاؾاى ؾاظهاى
رْاز وكاٍضظي اظ پطؾكٌاهِ فطؾَزگي قغلي هاظالن ٍ ّوىاضاى اؾتفازُ قس .ايي همياؼ زاضاي  22گَيِ اؾت ،وِ تطاي
اًساظُگيطي فطاٍاًي ٍ قست فطؾَزگي قغلي واضوٌاى حطفِّاي هرتلف ذسهات اًؿاًي تِ واض هيضٍز ٍ زاضاي اتؼاز ؾِگاًِ
تحليل ػاعفي ،هؿد قرهيت ٍ هَفميت فطزي اؾت 9 .گَيِ هطتَط تِ تطآٍضز تحليل ػاعفي 5 ،گَيِ هطتَط تِ تطآٍضز هؿد
قرهيت ٍ  8گَيِ هطتَط تِ تطآٍضز هَفميت فطزي هيتاقس .ايي پطؾكٌاهِ تط هثٌاي عيف ليىطت  7زضرِاي تط اؾاؼ
زؾتَضالؼول فطاٍاًي اظ نفط (ّطگع) تا ّ( 6ط ضٍظ) ٍ تط اؾاؼ زؾتَالؼول قست اظ نفط تا قف (تطاي قست ذيلي ظياز)
تٌظين قسُ اؾت .هزوَع ًوطُّ اي فطاٍاًي ٍ قست هط تَط تِ گعاضّاي ّط يه اظ اتؼاز فطؾَزگي قغلي تِ نَضت رساگاًِ
هحاؾثِ هي قَزّ .ط ؾِ تؼس اظ ًظط فطاٍاًي تِ اًَاع فطؾَزگي تاال ،فطؾَزگي هتَؾظ ٍ فطؾَزگي پاييي عثمِ تٌسي هيقًَس
=(<21رسٍل .)2قيَُ پاؾرگَيي آظهَزًيّا تِ ّط يه اظ ؾؤاالت پطؾكٌاهِ اظ زٍ ًَع زؾتَضالؼول فطاٍاًي ٍ قست پيطٍي
هي وٌس .زض زؾتَضالؼول فطاٍاًي ،تؼساز زفؼات ٍ زض زؾتَالؼول قست ،قست فطؾَزگي قغلي زض رٌثِّاي ؾِگاًِ وِ تَؾظ
فطز تزطتِ قسُ اؾت ،ؾٌزيسُ هي قَز .گعاضـ هاظالن ٍ ّوىاضاى ًكاى زاز ،پاؾد افطاز تط اؾاؼ قيَُ فطاٍاًي ٍ قست اظ
ّوثؿتگي تااليي تطذَزاض اؾت = .<22تا ايي حال واضتطز زؾتَض فطاٍاًي ضا پيكٌْاز وطزُاًس .زض ايي تحميك ًيع افطاز تِ تواهي
گَيِّاي پطؾكٌاهِ تط اؾاؼ زؾتَض فطاٍاًي پاؾد زازُاًس.
جذٍل -1تؼساز واضقٌاؾاى ؾاظهاى رْاز وكاٍضظي تِ تفىيه ّط قْطؾتاى
حجن ًوًَِ در

ًبم هرکس

تعذاد کبرضٌبسبى

حجن ًوًَِ

هسيطيت رْاز وكاٍضظي قْطؾتاى تاًِ

18

9

9

هسيطيت رْاز وكاٍضظي قْطؾتاى تيزاض

25

12

15

هسيطيت رْاز وكاٍضظي قْطؾتاى زّگالى

2

1

1

هسيطيت رْاز وكاٍضظي قْطؾتاى زيَاًسضُ

25

12

13

هسيطيت رْاز وكاٍضظي قْطؾتاى ؾطٍآتاز

15

7

8

هسيطيت رْاز وكاٍضظي قْطؾتاى ؾمع

40

19

19

هسيطيت رْاز وكاٍضظي قْطؾتاى ؾٌٌسد

39

18

18

هسيطيت رْاز وكاٍضظي قْطؾتاى لطٍُ

28

13

14

هسيطيت رْاز وكاٍضظي قْطؾتاى واهياضاى

29

14

14

هسيطيت رْاز وكاٍضظي قْطؾتاى هطيَاى

21

10

14

ؾاظهاى رْاز وكاٍضظي اؾتاى وطزؾتاى

206

95

95

جوع کل

449

210

220

عول
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جذٍل  -2عثمِ تٌسي ًوطات پاؾرگَياى تطاي اتؼاز تحليل ػاعفي ،هؿد قرهيت ٍ هَفميت فطزي تط اؾاؼ پطؾكٌاهِ
فطؾَزگي قغلي هاظالن ٍ ّوىاضاى
سطح فرسَدگی

تحلیل عبطفی

هسد ضخصیت

هَفقیت فردی

تاال

 27يا تاالتط

 13يا تاالتط

0 – 31

هتَؾظ

17 – 26

7 – 12

32 – 38

پاييي

0 – 16

0–6

 39يا تاالتط

تطاي ؾٌزف ػول وطز قغلي واضقٌاؾاى اظ پطؾكٌاهِ هحمك ؾاذتِ اؾتفازُ قس .ايي پطؾكٌاهِ زاضاي  43گَيِ زض لالة
عيف ليىطت  5گعيٌِاي (ّطگع ;  ،1تِ ًسضت;  ،2گاّي ;  ،3غالثا; ّ ،4ويكِ ;  )5هيتاقس .هَتٍَيسلَ ٍ ٍى اؾىاتط 9ػول-
وطز قغلي ضا تطهثٌاي ؾِ تؼس ػولوطز قغلي ػوَهي ،ػولوطز قغلي فٌي ٍ ػولوطز قغلي تيي فطزي اًساظُگيطي وطزُاًس
= .<23زض ايي تحميك ًيع ػولوطز قغلي تط هثٌاي ايي ؾِ هؤلفِ اًساظُگيطي قسُ اؾت ،اها گَيِّاي هطتَط تِ ّط هؤلفِ تط
اؾاؼ تطضؾي هٌاتغ پيكيي تْيِ قسُ اؾت.
تِ هٌظَض اًتراب هؤلفِّا ٍ گَيِّاي هٌاؾة وِ تتَاًس اّساف تحميك ضا تطآٍضزُ وٌس ،اظ ًمغِ ًظطات ناحةًظطاى ٍ هغلؼاى
وليسي ٍ هسيطاى ٍ واضقٌاؾاى وكاٍضظي زض ؾاظهاى رْاز وكاٍضظي اؾتاى وطزؾتاى ٍ ظًزاى ٍ ّوچٌيي اؾاتيس گطٍُ تطٍيذ
ٍ آهَظـ وكاٍضظي زاًكگ اُ تطتيت هسضؼ اؾتفازُ قس .رْت ؾٌزف هيعاى پايايي پطؾكٌاهِ هطحلِ پيف آظهَى اًزام قس.
زض ايي هطحلِ تؼساز  32پطؾكٌاهِ تَؾظ واضقٌاؾاى ؾاظهاى رْاز وكاٍضظي اؾتاى ظًزاى تىويل قس ٍ هيعاى آلفاي
وطًٍثاخ تطاي ّط يه اظ هؤلفِّاي هَضز تطضؾي هحاؾثِ گطزيسً .تايذ حانل زض رسٍل 3آٍضزُ قسُ اؾتّ .واى عَض وِ
هكاّسُ هيقَز ،همساض آلفاي وطًٍثاخ هطتَط تِ توام ترفّاي پطؾكٌاهِ تاالتط اظ هيعاى لاتل لثَل ( )0/7تَز ،وِ حاوي اظ
هٌاؾة تَزى اتعاض روغآٍضي اعالػات هيتاقس .زض ًْايت زازُّا تا اؾتفازُ ًطمافعاض  spsswin20تزعيِ ٍ تحليل گطزيس ٍ تطاي
تزعيِ ٍ تحليل زازُّا اظ آهاض تَنيفيّ ،وثؿتگي ٍ تحليل ضگطؾيَى اؾتفازُ قس.
جذٍل  -3تحليل پايايي هتغيطّاي هغالؼِ قسُ زض پػٍّف
هتغیر
فرسَدگی
ضغلی
عولکرد
ضغلی

سبزُّبی تطکیل دٌّذُ هتغیر

تعذاد گَیِ

ضریب پبیبیی آلفبی کرًٍببخ

تحليل ػاعفي
هؿد قرهيت
هَفميت فطزي

9
5
8

0/81

ػولوطز قغلي تيي فطزي
ػولوطز قغلي ػوَهي
ػولوطز قغلي فٌي

12
19
12

0/96

یبفتِّب
تط اؾاؼ يافتِّاي ايي پػٍّف اوخطيت پاؾرگَياى ً 176فط ( 80زضنس) هطز ٍ فمظ ً 44فط ( 20زضنس) ظى تَزًس78/2 .
زضنس (ً 172فط) پاؾرگَياى هتأّل ٍ  21/8زضنس (ً 48فط) هزطز تَزًس .هياًگيي ؾي پاؾرگَياى  40/96ؾال تَز ٍ
تيكتطيي فطاٍاًي ( 50/5زضنس) هطتَط تِ گطٍُ ؾٌي  40 –50ؾال تَزً .تايذ ًكاى زازًس؛ هياًگيي حمَق زضيافتي
واضقٌاؾاى ّ 679/600عاض تَهاى تَز .زازُّاي تِ زؾت آهسُ اظ پػٍّف ًكاى زازًس؛ تيكتطيي فطاٍاًي هطتَط تِ افطاز تا
تحهيالت ليؿاًؽ ( 62/7زضنس) اؾت ٍ ونتطيي ًيع هطتَط تِ افطاز فَقليؿاًؽ ( 17/3زضنس) اؾت .تط اؾاؼ يافتِّاي
پػٍّف هكرم قس ،هياًگيي پيكيٌِ ذسهت زض ؾاظهاى ٍ ّوچٌيي پيكيٌِ ذسهت زض پؿت فؼلي تِ تطتية 8/07 ٍ 16/5
ؾال تَزُ اؾت .زازُّاي تِ زؾت آهسُ اظ پػٍّف ًكاى زازًس 23/6 ،زضنس اظ پاؾرگَياى (ً 52فط) زض زاذل ؾاظهاى رْاز
وكاٍضظي زاضاي پيكيٌِ هسيطيت تَزًسّ .وچٌيي ،زض حال حاضط  15/9زضنس پاؾرگَياى زض ؾاظهاى هسيط يا ؾطپطؾت تَزًس.
اظ عطف زيگط فمظ  5/5زضنس آًْا زض ذاضد اظ ؾاظهاى زاضاي پيكيٌِ هسيطيت تَزًس ٍ زض حال حاضط  3/6زضنس آًْا زض ذاضد
اظ ؾاظهاى هسيط ٍ يا ؾطپطؾت تَزًس.
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تط اؾاؼ پطؾكٌاهِ فطؾَزگي هاظالن ٍ ّوىاضاى ( ،)1996فطؾَزگي قغلي زاضاي ؾِ هؤلفِ تحليل ػاعفي ،هؿد قرهيت
ٍ هَفميت فطزي هيتاقس (تِ ًمل اظ وطٍم .)2003 ،ضتثِتٌسي گَيِّاي هطتَط تِ تحليل ػاعفي زض رسٍل ً 4كاى زاز،
احؿاؼ واضقٌاؼ هثٌي تط ذؿتگي ضٍحي زض پاياى ضٍظ واضي ،اًزام واض تيف اظ حس زض قغل ،احؿاؼ ذؿتگي زض نثح
ٌّگام ضفتي تِ هحل واض ٍ احؿاؼ اييوِ واض ،تَاى ٍ ًيطٍي اٍ ضا گطفتِ اؾت تِ تطتية ضتثِ اٍل تا چْاضم ضا زاقتٌس.
جذٍل  -4ضتثِتٌسي گَيِّاي تحليل ػاعفي ()n=220
گَیِّبی تحلیل عبطفی

*هیبًگیي

زض پاياى يه ضٍظ واضي احؿاؼ هيوٌن اظ ًظط ضٍحي ذؿتِام

3/24

2/01

احؿاؼ هيوٌن وِ زض ايي قغل تيف اظ حس واض هيوٌن
نثح وِ تيساض هيقَم اظ ايٌىِ تايس تِ هحل واض تطٍم احؿاؼ
ذؿتگي هيوٌن
احؿاؼ هيوٌن اظ ًظط ضٍاًي واض تَاى ٍ ًيطٍي هي ضا گطفتِ
اؾت
ؾطٍ واض زاقتي هؿتمين تا اضتاب ضرَع فكاض ضٍاًي ظيازي تِ
هي تحويل هيوٌس
واض تا هطارؼيي تطاي توام ضٍظ ٍالؼا ؾرت ٍ عالت فطؾا اؾت
احؿاؼ هيوٌن قغلن اظ ًظط ضٍحي هطا فطؾَزُ وطزُ اؾت
قغلن تاػج قسُ وِ احؿاؼ پَچي ٍ تيَْزگي وٌن
احؿاؼ هيوٌن تِ آذط ذظ ضؾيسُام

3/32
2/91

2/17
2/21

0/65
0/75

2/66

2/09

0/78

4

2/56

2/08

0/81

5

2/48
2/64
1/61
1/36

2/04
2/18
1/90
1/80

0/82
0/83
1/18
1/32

6
7
8
9

رتبِ

اًحراف

ضریب

هعیبر

تغییرات
0/62

1
2
3

*ًىتِّ :طگع;0؛ چٌس تاض زضؾال;1؛ يىثاض زض هاُ;2؛ چٌس تاض زض هاُ;3؛ يىثاض زض ّفتِ;4؛ چٌس تاض زض ّفتِ;5؛ ّط ضٍظ;6
ضتثِتٌسي گَيِّاي هطتَط تِ هؿد قرهيت زض رسٍل ً 5يع ًكاى هيزّس زٍ گَيِ احؿاؼ واضقٌاؼ زض هَضز ايٌىِ
هطارؼِوٌٌسگاى تطاي تطذي هكىالتكاى اٍ ضا همهط هيزاًٌس ٍ تي تفاٍتي واضقٌاؼ ًؿثت تِ تطذي اظ هطارؼِوٌٌسگاى ،ضتثِ
اٍل ٍ زٍم ضا تِ ذَز اذتهال زازًس ٍ گَيِّاي ًگطاًي واضقٌاؼ زض هَضز ايٌىِ قغلف تاػج ؾٌگسلي اٍ قَز ٍ تيػاعفِ
قسى ًؿثت تِ زيگطاى تِ تطتية زض ضتثِّاي آذط لطاض زاضًس.
جذٍل  -5ضتثِ تٌسي گَيِّاي هؿد قرهيت ()n=220
گَیِّبی هسد ضخصیت

*هیبًگیي

احؿاؼ هيوٌن هطارؼِوٌٌسگاى تطاي تطذي اظ هكىالت ذَز ،هطا
همهط هيزاًٌس
احؿاؼ هيوٌن ًؿثت تِ تطذي اظ هطارؼِوٌٌسگاى تي ػاللِ ٍ
تيتفاٍت ّؿتن
ٍالؼا تطاين هْن ًيؿت تط ؾط تطذي اظ اضتابضرَع چِ هيآيس
اظ ظهاًي وِ تِ ايي قغل پطزاذتِامً ،ؿثت تِ زيگطاى تيػاعفِ
قسُام
اظ ايي ًگطاًن ايي قغل تاػج ؾٌگسلي هي قَز

1/92

1/81

1/64

1/93

1/17

1/40
1/24

1/86
1/70

1/32
1/36

3
4

1/08

1/58

1/46

5

رتبِ

اًحراف

ضریب

هعیبر

تغییرات
0/94

1
2

*ًىتِّ :طگع;0؛ چٌس تاض زضؾال;1؛ يىثاض زض هاُ;2؛ چٌس تاض زض هاُ;3؛ يىثاض زض ّفتِ;4؛ چٌس تاض زض ّفتِ;5؛ ّط ضٍظ;6
ًتايذ رسٍل  6وِ تِ ضتثِتٌسي گَيِ ّاي هطتَط تِ واّف هَفميت فطزي پطزاذتِ اؾت ،تياًگط آى اؾت وِ ؾِ گَيِ زضن
احؿاؾات ٍ هكىالت اضتاب ضرَع ،اًزام واضّاي اضظقوٌس زض قغل ٍ احؿاؼ ذَقحالي ٍ قازهاًي پؽ اظ اضتثاط تا اضتاب
ضرَع اظ عطف واضقٌاؾاى تِ تطتية ضتثِ اٍل تا ؾَم ضا زاقتٌس .زض هماتل ،زٍ گَيِ احؿاؼ ؾطقاض تَزى اظ اًطغي ٍ ًيطٍ ٍ
تأحيط هخثت تط ظًسگي هطارؼاى اظ عطيك فؼاليتّاي واضي پايييتطيي ضتثِ ضا تِ ذَز اذتهال زازًس .تا تَرِ تِ ايٌىِ

علوم اسالهی انسانی ،شواره  ،81تابستاى  ،8931جلد چهارم ،ص 813 -821
ISSN: 2538-3671

http://www.johi.ir

اهتياظزّي گَيِّا زض ايي تؼس تطػىؽ تحليل ػاعفي ٍ هؿد قرهيت هيتاقس ،تٌاتطايي گَيِّاي زاضاي ضتثِ يه تا ؾِ تِ
ػسم هَفميت واضقٌاؼ زض آى ظهيٌِ اقاضُ زاضز .تٌاتطايي هيتَاى گفت واضقٌاؾاى احؿاؼ هيوٌٌس زض ظهيٌِ زضن
احؿاؾات وكاٍضظاى ٍ ّوسلي تا آًاى ،اًزام واضّاي اضظقوٌس زض قغل ذَز ٍ احؿاؼ قازهاًي ٍ ًكاط پؽ اظ اضتثاط واضي تا
وكاٍضظاى ،هَفميت چٌساًي ًساقتِاًس.
جذٍل -6ضتثِ تٌسي گَيِّاي هطتَط تِ واّف هَفميت فطزي ()n=220
گَیِّبی کبّص هَفقیت فردی

*هیبًگیي

تِ آؾاًي هيتَاًن احؿاؾات اضتاب ضرَع ضا زضن وٌن
زض ايي قغل واضّاي پط اضظـ ظيازي اًزام زازُام
پؽ اظ اضتثاط واضي ًعزيه تا هطارؼاى احؿاؼ ًكاط ٍ
قازهاًي هيوٌن
احؿاؼ هيوٌن تِ ضاحتي هيتَاًن تا هكىالت هطارؼِوٌٌسگاى
وٌاض تياين
تِ آؾاًي هيتَاًن فضاي آضام تركي تطاي هطارؼاًن فطاّن وٌن
زض حيغِ قغلي ذَز تا هكىالت ػاعفي ٍ ضٍاًي تا آضاهف تؿياض
تطذَضز هيوٌن
احؿاؼ هيوٌن اظ عطيك واضي وِ اًزام هيزّن تط ظًسگي
هطارؼاًن تأحيط هخثت هيگصاضم
احؿاؼ هيوٌن ؾطقاض اظ ًيطٍ ٍ اًطغي ّؿتن

4/47
4/11
4/10

1/82
1/75
1/77

4/17

1/83

0/44

4/11
4/07

1/84
1/88

0/45
0/46

5
6

3/94

1/95

0/49

7

3/93

2/00

0/50

8

رتبِ

اًحراف

ضریب

هعیبر

تغییرات
0/40
0/42
0/43

1
2
3
4

*ًىتِّ :طگع;6؛ چٌس تاض زضؾال;5؛ يىثاض زض هاُ;4؛ چٌس تاض زض هاُ;3؛ يىثاض زض ّفتِ;2؛ چٌس تاض زض ّفتِ;1؛ ّط ضٍظ;0
ّواىعَض وِ پيكتط گفتِ قس ،ػولوطز قغلي تط اؾاؼ ؾِ هؤلفِ ػولوطز قغلي تيي فطزي ،ػولوطز قغلي ػوَهي ٍ
ػولوطز قغلي فٌي ؾٌزيسُ قسُ اؾت .ضتثِتٌسي هؤلفِّاي ػولوطز قغلي ًكاى زاز ،ػولوطز قغلي ػوَهي زض ضتثِ اٍل،
ػولوطز قغلي تيي فطزي زض ضتثِ زٍم ٍ ػولوطز قغلي فٌي زض ضتثِ ؾَم لطاض گطفت (رسٍل  .)7ايي ًتايذ تِ ايي هؼٌي
اؾت وِ ضفتاضّاي قغلي هطتثظ تا ػولو طز قغلي فٌي زض واضقٌاؾاى زض ؾغح پاييٌي لطاض زاضز .تِ ػثاضت زيگط ،آًْا ووتط
تِ زًثال تِ واضگيطي ضٍـّا ٍ تىٌيهّاي ترههي زض اًزام ٍظايف قغلي ،اؾتفازُ اظ ًطمافعاضّاي ترههي ،تِ ضٍظ ضؾاًي
هْاضت ّاي قغلي ،هغالؼِ وتة ٍ ًكطيات هطتثظ تا قغل ٍّ ...ؿتٌس .اها ضفتاضّاي قغلي هَضز اًتظاض هطتثظ تا ػولوطز
قغلي ػوَهي اظ لثيل الٍَيت زازى هٌافغ ؾاظهاى تِ هٌافغ قرهي ،اًزام نحيح ٍظايف زض ًثَز هافَق ،حضَض تِ هَلغ ٍ
هطتة زض هحل واضّ ،وىاضي تا ؾايط ٍاحسّاي ؾاظهاى ٍ ...ضا زض حس تااليي اًزام هيزٌّس .تِ ػثاضت زيگط ،هْاضت ازضاوي
تااليي زاضًس.
جذٍل  -7ضتثِ تٌسي هؤلفِّاي ػولىطز قغلي ()n;220
هؤلفِّبی عولکرد

*هیبًگیي

اًحراف هعیبر

ضریب تغییرات

رتبِ

ضغلی
ػولوطز قغلي
ػوَهي
ػولوطز قغلي تيي
فطزي
ػولوطز قغلي فٌي

3/116

0/353

0/113

1

3/732

0/876

0/234

2

3/304

0/825

0/249

3
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*همياؼ عيف :اظ ّطگع; 1تا ّويكِ;5
تِ هٌظَض تؼييي هيعاى فطؾَزگي قغلي اظ آهاضُّاي فطاٍاًي ،زضنس ،هياًگيي ٍ اًحطاف هؼياض اؾتفازُ قس .ؾپؽ هياًگيي
هزوَع ًوطات فطؾَزگي زض ّط تؼس تا همياؼ هاظالن ٍ ّوىاضاى ( )1996همايؿِ ٍ تط ايي اؾاؼ ؾغح فطؾَزگي قغلي
واضقٌاؾاى تؼييي گطزيس.
تا تَرِ تِ يافتِّاي رسٍل  ،8تحليل ػاعفي تيكتط پاؾرگَياى ( 40/9زضنس) زض ؾغح تاال تَز .زض تؼس هؿد قرهيت
اوخطيت آًْا ( 54/5زضنس) زاضاي هؿد قرهيت پاييي ٍ  26/8زضنس هؿد قرهيت تااليي زاقتٌس .زض اضتثاط تا هَفميت
فطزي 45/9 ،زضنس هَفميت فطزي تاال ٍ  34/5زضنس هَفميت فطزي پاييٌي زاقتٌس .همايؿِ هياًگيي يافتِّا تا همياؼ
هاظالن ٍ ّوىاضاى ( )1996حاوي اظ آى اؾت وِ هيعاى فطؾَزگي پاؾرگَياى زض ّط ؾِ تؼس تحليل ػاعفي ،هؿد قرهيت
ٍ هَفميت فطزي زض ؾغح هتَؾظ هيتاقس.
جذٍل -8تؼييي ؾغح فطؾَزگي پاؾرگَياى زض اتؼاز ؾِ گاًِ تحليل ػاعفي ،هؿد قرهيت ٍ هَفميت فطزي
()n=220
ابعبد فرسَدگی ضغلی
تحلیل عبطفی

هسد ضخصیت

هَفقیت فردی

سطح فرسَدگی ضغلی

فراٍاًی

درصذ

فرٍاًی

درصذ

فراٍاًی

درصذ

تاال
هتَؾظ
پاييي

90
54
76

40/9
24/5
34/5

59
41
120

26/8
18/6
54/5

101
43
76

45/9
19/5
34/5

روغ

220

100/0

220

100/0

220

100/0

هياًگيي

22/83

7/30

32/94

اًحطاف هؼياض

12/16

6/68

9/75

ًىتِ :تحليل ػاعفي ; 0 -16 :پاييي؛  ; 17 -26هتَؾظ؛ تيكتط  ; 27تاال
هؿد قرهيت ; 0-6 :پاييي؛ ; 7 -12هتَؾظ؛ تيكتط اظ  ;13تاال
هَفميت فطزي :تيكتط اظ  ; 39پاييي؛  ;32 -38هتَؾظ؛  ;0 -31تاال
رابطِ بیي فرسَدگی ضغلی ٍ عولکرد ضغلی
تِ هٌظَض تطضؾي ضاتغِ تيي هتغيطّاي تحميك اظ ضطية ّوثؿتگي پيطؾَى اؾتفازُ قسً .تايذ ّوثؿتگي پيطؾَى زض رسٍل
 9تياى هيوٌس ،اتؼاز ؾِ گاًِ فطؾَزگي قغلي ،تحليل ػاعفي ،هؿد قرهيت ٍ واّف هَفميت فطزي تا ػولوطز قغلي ٍ
اتؼاز آى قاهل ػولوطز قغلي تيي فطزي ،ػولوطز قغلي ػوَهي ٍ ػولوطز قغلي فٌي زض ؾغح يه زضنس ذغا زاضاي
ضاتغِ هٌفي ٍ هؼٌازاض هيتاقٌسّ .وچٌيي ،فطؾَزگي قغلي تا ػولوطز قغلي تيي فطزي ٍ ػولوطز قغلي ػوَهي زض ؾغح
يه زضنس ذغا ضاتغِ هٌفي ٍ هؼٌازاض زاضز .تِ عَض ولي ،فطؾَزگي قغلي تا ػولوطز قغلي زض ؾغح يه زضنس ذغا ضاتغِ
هٌفي ٍ هؼٌازاض زاضز ٍ تا افعايف فطؾَزگي قغلي ،ػولوطز قغلي واّف هيياتس.
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جذٍل  -9ضاتغِ تيي فطؾَزگي قغلي ٍ ػولىطز قغلي ()n=220
ابعبد فرسَدگی ضغلی

عولکر
د

تحلیل عبطفی

ضغلی

r
ػولوطز
قغلي تيي
فطزي
ػولوطز
قغلي
ػوَهي
ػولوطز
قغلي فٌي
ػولوطز
قغلي ول

**

کبّص هَفقیت

هسد ضخصیت
r

P

فردی
r

p

p

-0/426

0/000

**

-0/576

0/000

**-0/410

0/000

**-0/623

0/000

**-0/563

**-0/326

0/000

**-0/475

0/000

**-0/515

0/000

**-0/428

0/000

**-0/623

0/000

**-0/612

0/000

P 0/01

فرسَدگی ضغلی کل
p

r

**

-0/602

0/000

0/000

**-0/216

-0/125

0/065

**-0/200

0/003

**

P 0/05

**

-0/186

0/006

0/001

*

تِ هٌظَض قٌاذت تأحيط ؾاظُّاي فطؾَزگي قغلي زض تثييي ػولوطز قغلي واضقٌاؾاى اظ تحليل ضگطؾيَى گام تِ گام
اؾتفازُ قس .تا تَرِ تِ ضاتغِ هؼٌازاضي وِ تيي ؾاظُّاي فطؾَزگي قغلي ٍ ػولوطز قغلي ٍرَز زاقت .ايي ؾاظُّا ٍاضز
تحليل ضگطؾيَى قسًس .تؼس اظ عي زٍ گام ؾاظُّاي هؿد قرهيت ٍ واّف هَفميت فطزي ٍاضز هؼازلِ ضگطؾيَى قسًس وِ
ايي زٍ ؾاظُ زض هزوَع  55زضنس اظ تغييطات ػولوطز قغلي ضا تثييي وطزًس .هؼازلِ ضگطؾيَى زض ؾغح ذغاي يه زضنس
هؼٌازاض قس .هؼازلِ اؾتاًساض قسُ ػولوطز قغلي تِ نَضت ظيط اؾت:
Y= 2/978 -0/056x1 + 0/031 x2
جذٍل  -11ضگطؾيَى چٌسگاًِ گام تِ گام هطتَط تِ ػولىطز قغلي
هتغیرّبی
هستقل
ػسز حاتت
()Constant
هؿد قرهيت
()x1
واّف هَفميت
فطزي ()x2
Sig=0/000

B

Beta

T

Sig

2/978

---

21/713

0/000

-/056

-0/457

-9/261

0/000

0/031

0/435

8/826

0/000

F= 132/645

R2 Ad = 54/6

R2= 55/0

R= 0/742
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بحث ٍ ًتیجِگیری
ّسف انلي ايي پػٍّف؛ تطضؾي ضاتغِ فطؾَزگي قغلي ٍ ػولوطز قغلي زض هياى واضقٌاؾاى ؾاظهاى رْاز وكاٍضظي اؾتاى
وطزؾتاى تَزّ .واىعَض وِ يافتِّاي تحميك ًكاى زازًس؛ يىي اظ ػاهلّاي هؤحط تط ػولوطز قغلي واضقٌاؾاى ؾاظهاى رْاز
وكاٍضظي ،فطؾَزگي قغلي هيتاقس .تٌاتطايي زضن ضاتغِ فطؾَزگي قغلي ٍ ػولوطز قغلي ؾثة افعايف ػولوطز قغلي
واضوٌاى هيقَز ٍ هي تَاى آى ضا ضاّثطزي تالمَُ تطاي افعايف واضايي ٍ احطتركي ؾاظهاى تِ حؿاب آٍضز .زض ازاهِ تطذي اظ
ًتايذ پػٍّف تطضؾي قسُ اؾت.
تا تَرِ تِ همياؼ فطؾَزگي قغلي هاظالن ٍ ّوىاضاى ( ،)1996واضقٌاؾاى ؾاظهاى رْاز وكاٍضظي اؾتاى وطزؾتاى
فطؾَزگي قغلي ضا زض اتؼاز ؾِگاًِ تحليل ػاعفي ،هؿد قرهيت ٍ هَفميت فطزي زض ؾغح هتَؾظ تزطتِ وطزُاًس .ايي
ًتيزِ تا يافتِ ّاي هغالؼِ آشضتطظيي وِ ًكاى زاز هيعاى فطؾَزگي قغلي تزطتِ قسُ زض اتؼاز ؾِ گاًِ تحليل ػاعفي ،هؿد
قرهيت ٍ هَفميت فطزي تَؾظ هسيطاى ٍ واضوٌاى حَظُ ؾتازي ٍظاضت رْاز وكاٍضظي زض ؾغح پاييٌي هيتاقسّ ،ورَاًي
ًساضز=ً .<24تيزِ پػٍّف ًكاى زاز ،تيي تحليل ػاعفي ٍ ػولوطز قغلي ضاتغِ هٌفي ٍ هؼٌازاضي زض ؾغح يه زضنس ٍرَز
زاضز .ايي يافتِ تا ًتيزِ هغالؼِ ّالثؿلثي ٍ ّوىاضاى=،<13گطري ٍ ّوىاضاى= ٍ <25اقتطي ٍ ّوىاضاى=ّ <26ورَاًي زاضز.
اها ًتيزِّاي هغالؼِ ػثساهلل ٍ يَى= ٍ <19ايگازاى= <18تأييس وٌٌسُي ايي لضيِ ًيؿتٌسً .تيزِّاي حانل اظ آظهَى
ّوثؿتگي پيطؾَى ًكاى زاز ،ضاتغِ هٌفي ٍ هؼٌازاضي زض ؾغح يه زضنس تيي هؿد قرهيت ٍ ػولوطز قغلي ٍرَز زاضز.
ايي ًتيزِ تا ًتايذ هغالؼِ گطري ٍ ٍظيطي= ٍ <25اقتطي ٍ ّوىاضاى=ّ <26وؿَ هيتاقس اها زض تأييس يافتِّاي هغالؼِّاي
ػثساهلل ٍ يَى= ٍ <19ايگازاى=ً <18ويتاقسّ .وچٌيي ًتيزِ ايي پػٍّف ًكاى زاز ،احؿاؼ واّف هَفميت فطزي تا ػول-
وطز قغلي زض ؾغح يه زضنس زاضاي ضاتغِ هٌفي ٍ هؼٌازاضي تَز .يافتِّاي هغالؼِ گطري ٍ ٍظيطي= ٍ <25اقتطي ٍ
ّوىاضاى= <26تأييس وٌٌسُي ايي لضيِ اؾت .اها يافتِّاي هغالؼِ ػثساهلل ٍ يَى= ٍ <19ايگازاى= <18وِ ًكاى زازًس ،واّف
هَفميت فطزي تا ػولوطز قغلي ضاتغِ ًساضزّ ،وؿَ تا يافتِّاي ايي پػٍّف ًويتاقٌس .تِ عَض ولي ًتيزِ ايي هغالؼِ ًكاى
زاز فطؾَزگي قغلي تا ػولوطز قغلي زاضاي ضاتغِ هٌفي ٍ هؼٌازاض زض ؾغح يه زضنس هيتاقس ٍ تا افعايف فطؾَزگي
قغلي ،ػولوطز قغلي واّف هيياتس .يافتِّاي هغالؼِ لي ٍ اقفَضث  ،تاضيؽ= ،<6اقتطي ٍ ّوىاضاى= ٍ <26روالي ٍ
ّوىاضاى= <14تأييس وٌٌسُ ايي لضيِ هيتاقس.
تا تَرِ تِ اييوِ زض پػٍّف حاضط تيي توام اتؼاز فطؾَزگي قغلي ٍ ػولوطز قغلي ّوثؿتگي هٌفي ٍ هؼٌازاض هكاّسُ قس،
تطاي واّف فطؾَزگي قغلي واضقٌاؾاى ٍ افعايف ػولوطز قغلي آًْا پيكٌْازّاي ظيط زازُ هيقًَس:
 -1تا تَرِ تِ ايٌىِ تحليل ػاعفي واضقٌاؾاى زض ؾغح هتَؾظ هيتاقس ٍ ًعزيه تِ ًيوي ( 40/9زضنس) اظ واضقٌاؾاى اظ
تحليل ػاعفي تاال ضًذ هي تطًس ٍ اظ عطف زيگط ٍرَز ضاتغِ هٌفي ٍ هؼٌازاض تيي تحليل ػاعفي ٍ ػولوطز قغلي ،پيكٌْاز
هيقَز قطايغي فطاّن گطزز وِ هْاضتّاي واضقٌاؾاى زض ظهيٌِ وٌتطل هَلؼيتّا افعايف ياتس ٍ آهَظـّايي زض ظهيٌِ
واّف ٍ اظ تيي تطزى اؾتطؼ ّاي هحيظ واض تِ آًْا اضائِ قَز .اگط واضقٌاؼ ًتَاًس تط هَلؼيت هطتَط تِ قغل ذَز وٌتطل
زاقتِ تاقس فكاض ضٍاًي ظيازي ضا هتحول ذَاّس قس ٍ تا تحليل هٌاتغ ّيزاًي فطز ظهيٌِ فطؾَزگي قغلي ٍ زض ًتيزِ
واّف ػولوطز قغلي فطاّن هيگطزز.
 -2تا تَرِ تِ ايٌىِ احؿاؼ واضقٌاؾاى زض هَضز هَفميتقاى زض ؾغح هتَؾظ هيتاقس ،پيكٌْاز هيگطزز فطنتّايي تطاي
قىل گيطي ٍ تَؾؼِ تاٍضّاي ذَزواضآهسي واضقٌاؾاى فطاّن گطزز .تطاي هخال هسيط هيتَاًس تا زازى هؿؤليتّاي وَچه تِ
واضقٌاؾاى زض قطٍع واض ٍ ؾپؽ پيف ضفتي تا گامّاي وَچه تِ ؾوت هؿؤليتّاي تيكتط ٍ ظيط ًظط گطفتي هَفميت آًْا ٍ
زازى تاظذَضز تِ واضقٌاؾاى زض هَضز هَفميت قاى ،احؿاؼ ذَز واضآهسي ٍ هَفميت ضا زض آًْا تمَيت وٌس ٍ ّوچٌيي
پيكٌْاز هيگطزز تِ واضقٌاؾاى واضآفطيي ٍ وَقا فطنتي تطاي ًكاى زازى تَاًاييّاي ذَز زازُ قَز .واّف اًتظاضات
وكاٍضظاى ،هسيطاى ٍ ّوىاضاى اظ واضقٌاؼ ًيع هيتَاًس ،هؤحط تاقس.
 -3تا تَرِ تِ ايٌىِ تيي هؿد قرهيت ٍ ػول وطز قغلي ضاتغِ هٌفي ٍ هؼٌازاض ٍرَز زاقت ٍ اظ عطف زيگط افطازي وِ
زچاض هؿد قرهيت هيقًَس ًؿثت تِ ّوىاضاى ٍ زضيافت وٌٌسگاى ذسهات تيػاللِ ٍ تيتفاٍت ّؿتٌس ٍ ًؿثت تِ آًْا
ًگطـ هٌفي زاضًس ،احتواال چطذف قغلي ٍ تمَيت ًظام پيكٌْازّا زض ؾاظهاى هيتَاًس زض واّف هؿد قرهيت هؤحط ٍالغ
گطزز .تٌاتطايي تَرِ تِ ًظطات ضاّثطزي ٍ ؾاظًسُ واضقٌاؾاى زضاًزام ٍظايف قغلي ضوي افعايف احؿاؼ هكاضوتي
واضقٌاؾاى ،ظهيٌِ ضا تطاي تياى آظازاًِ پيكٌْازّا فطاّن هيوٌس ٍ تا افعايف احؿاؼ ضضايت ٍ ذكٌَزي هيتَاًس تِ واّف
ًگطـ هٌفي واضقٌاؼ تِ ػَاهل ؾاظهاًي ووه وٌس ٍ تا واّف هؿد قرهيت ؾثة ػولوطز تاالتط اٍ گطزز.
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 -4تا تَرِ تِ ايٌىِ فطؾَزگي قغلي تا ػولوطز قغلي ضاتغِ هٌفي ٍ هؼٌازاض زاضز ،پيكٌْاز هيقَز ضوي قٌاؾايي ػَاهل
هؤحط زض ايزاز فطؾَزگي قغليً ،ؿثت تِ حصف ٍ يا واّف آى ػَاهل السام قَز.
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