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بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا و رفتار شهروندی کارکنان سازمان صنعت،معدن و 

 تجارت استان هرمسگان

 

 1خانم فریده امیری توسلی

 

 farideh.amiri92@gmail.comهذیریت دٍلتی گرایص هٌابع اًساًی .1

 

 

 چکیده

پاراداین ّای رّبری در رٍاًطٌاسی سازهاًی است کِ هَرد تحقیق گستتردُ ای رترار گرهتتِ    رّبری تحَل گرا  یکی از 

دّتذ.   است. رّبری تحَل گرا ، رضایت زیردستاى ٍ اعتواد آًاى بِ رّبری ٍ بِ عالٍُ تعْذ عاطفی آًتاى را اهتسایص هتی   

کٌٌتذ. از   هثبت را در سازهاى ایجتاد هتی  دٌّذ هجوَعِ ای از ًتایج  رّبراًی کِ رهتارّای تحَل گرا  را از خَد ًطاى هی

 ستازهاى  هَهقیتت  از دالیل یکی ضَد.ًوی حاصل هعوَلی کارکٌاى ّای تالش طریق از برجستِ سازهاًی سَیی، عولکرد

ًوایٌذ؛ یعٌی آًْا کارکٌتاًی   هی تالش خَد رسوی ٍظایف از هراتر دارًذ کِ کارکٌاًی آًْا کِ است ایي ضَدهی بسرگ ّای

دٌّذ. تحقیقات ًطاى دادُ بیي رّبتری تحتَل آهتریي ٍ رهتتار      تارّای ضْرًٍذی سازهاًی را از خَد برٍز هیدارًذکِ ره

رّبتری تحتَل گترا  ٍ رهتتار     پژٍّص حاضر با ّذف بررسی ارتبتاط بتیي   ضْرًٍذی سازهاًی ارتباط هثبتی ٍجَد دارد. 

بترای تحلیتل ایتي ادعتا بتا استتفادُ از        صَرت گرهتتِ استت. در ایتي راستتا دادُ ّتای هتَرد ًیتاز        ضْرًٍذی سازهاًی

سازهاى سازهاى صٌعت، هعذى ٍ از جاهعِ آهاری پژٍّص ) رهتار ضْرًٍذی سازهاًیٍ  چٌذ عاهلی رّبریّای  پرسطٌاهِ

تحلیل اطالعات با استفادُ از ضریب ّوبستگی پیرسَى حاکی از ایي است  ( جوع آٍری گردیذ.تجارت استاى ّرهسگاى 

رّبری تحَل گرا  ٍ رهتار ضْرًٍذی سازهاًی هعٌادار است. بعالٍُ تواهی هؤلفِ ّای رّبری تحتَل  کِ رابطِ بیي سبك 

گرا  با رهتار ضْرًٍذی سازهاًی رابطِ هعٌاداری دارًذ. ّوچٌیي تحلیل رگرسیَى چٌذ عتاهلی بیتاًگر ایتي استت کتِ از      

یطتریي تأثیر را در رهتار ضْرًٍذی ستازهاًی  هیاى هؤلفِ ّای رّبری تحَل گرا ، رهتار ّای آرهاًی ٍ هالحظات هردی ب

 دارًذ.

 

 رّبری تحَل گرا ، رّبری هبادلِ ای، رّبری عذم هذاخلِ گر، رهتار ضْرًٍذی سازهاًی کلید واژه ها:
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 مقذمٍ :

ٚ تىبپٛي ؾبظٔبٖ ٞب زض خٟت ثمب ٚ تٛؾعؿٝ ٚ پيكعط ت  طاٌيعط اٟ٘عب      زض ٔحيط ضلبثتي وؿت ٚ وبض أطٚظ، ؾٕسٜ ٍ٘طا٘ي

ٞبيي ٞؿتٙس  ٌيطي ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثؽ ٚ ؾطٔبيٝ ٌيطز. زض ضاؾتبي ايٗ ٞسف ذطيط، ٔسيطاٖ زض پي قٙبؾبيي ٚ ثٟطٜقىُ ٔي

ٝ  وٝ تحهيُ اٟ٘ب ٞعيٙٝ ٞعبي ٔعصوٛض ضا ثعٝ     ٞب ٚ ظحٕبت  طاٚا٘ي زاضز. پؽ پيطٚظ ايٗ ٔيساٖ ٔسيطا٘ي ٞؿتٙس وٝ ؾعطٔبي

ثٝ وبض ٌيط٘س. ؾٕسٜ ٔٙبثؽ ٞطؾبظٔب٘ي ٔتٛخٝ ٔٙبثؽ ا٘ؿعب٘ي، ٔعبِي ٚ   ٚضتطيٗ طُطق ٕٔىٗ  اثطثرف تطيٗ، وبضاتطيٗ ٚ ثٟطٜ

ٞبؾت، ظيطا ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي اؾت وعٝ ثعب     ٙي اٖ اؾت وٝ ٔؿّٕبً ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي تؿييٗ وٙٙس٠ ؾٕت ٚ ؾٛي زيٍط ؾطٔبيٝ

 انطالح اظ ثبض اِٚيٗ يثطا (1983اضٌبٖ) ٚ ضيعي، زيٍط ٔٙبثؽ ضا ثٝ ذسٔت ٌط تٝ اؾت. ثبتٕبٖ ٞبي ذٛز ٚ ثب ثط٘بٔٝ تٛا٘بيي

ؾٙٛاٖ السأبت ثركي اظ وبضوٙبٖ ثطاي ثٟجٛز ثٟطٜ ٚضي ٚ ٕٞجؿتٍي  ثٝ ضا اٖ ٚ وطز٘س اؾتفبزٜ 1ؾبظٔب٘ي قٟطٚ٘سي ض تبض

 . (Hodson,2006:70)زا٘ٙس وٝ ٚضاي اِعأبت ؾبظٔب٘ي اؾت ٚ ا٘ؿدبْ زض ٔحيط وبضي ٔي

ثط ض تبضٞبي ٔتٙٛؼ وبضوٙبٖ ٘ػيط، پصيطـ ٚ ثؿٟسٜ ٌعط تٗ  قٟطٚ٘س ذٛة ؾبظٔب٘ي يه تفىط ٚ ايسٜ اؾت ٚ اٖ ٔكتُٕ 

ٞبي اضب ي، پيطٚي اظ ٔمطضات ٚ ضٚيٝ ٞبي ؾبظٔبٖ، حفع ٚ تٛؾؿٝ ٍ٘طـ ٔثجت، قعىيجبيي ٚ تحٕعُ   ٔؿئِٛيت ٚغبيف ٚ

ٔب٘ي ٞب ٚ ٘ػطيٝ ٞبي ؾبظٔب٘ي ٔؿّٕبً ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظثبقس. ثط پبيٝ ٚ اؾبؼ تئٛضي ٘بضضبيتي ٚ ٔكىالت زض ؾطوبض ٔي

ؾّعت ضلبثعت ٞعبي ضٚظ ا ععٖٚ     ٝ ؾالٜٚ ضغجت ٚ تٕبيُ ثٝ ض تبض قٟطٚ٘سي ثٝ وٙس، ثثٝ ضلبثت ٚ ؾّٕىطز ؾبظٔبٖ وٕه ٔي

ٝ ثع  ؛خٟب٘ي، إٞيت ٘ٛاٚضي، ا٘ؿطبف پصيطي، ثٟطٜ ٚضي ٚ پبؾرٍٛيي ثٝ قطايط ثيطٚ٘عي پيٛؾعتٝ زض حعبَ ا ععايف اؾعت     

غبِجعبً ثعٝ   ( إِّّي  عسضاَ اوؿعسطؼ    پؿت ثيٗ)قطوت  2 ِسِوؽ قطوتؾٙٛاٖ ٔثبَ: ٚ بزاضي ٚ قٛض ٚاقتيبق وبضوٙبٖ زض 

ـ »ؾٙٛاٖ ؾٛأُ وّيسي شوط قسٜ اؾت، وٝ تؤثيطات چٙيٗ ؾٛأّي ثبقعس ٚ اضظـ   ٔعي  «غيط لبثُ ا٘ىبض ٚ غيط لبثُ قعٕبض

 ٜ قٛ٘س.  تب زض ٘جطز ؾّيٝ ضلجب ثط٘س وٙس ؾٛأُ ٚ بزاضي، قٛض ٚ اقتيبق زض ايٗ ٟ٘فتٝ اؾت وٝ ثٝ قطوت ٞب وٕه ٔي

زٞس وبضٔٙسا٘ي وٝ  طاتط اظ قغُ ٚ ٚغيفٝ ذٛز ؾُٕ وطزٜ ٚ ض تبض قٟطٚ٘سي ؾعبظٔب٘ي اظ   ٘تبيح تحميمبت اذيط ٘كبٖ ٔي

ٞٓ وبضي ثب ويفيت ؾعبِي ا٘دعبْ    وٝ ٞٓ ثٟطٜ ٚضي ثباليي زاض٘س ٚ زٞٙس ثٝ ٌطٜٚ وبضي ٚ ؾبظٔب٘ي تؿّك زاض٘س ذٛز ثطٚظ ٔي

 & Podsakoff)ؾععبظٔب٘ي زض ؾععطٛح پععبييٗ ثطذٛضزاض٘ععس    ٟطٚ٘سيوععٝ اظ ض تععبض قعع  وٙععب٘ي وبض زٞٙععس تععب  ٔععي

Mackenzie,1997:135). 

، يىي اظ تبظٜ تطيٗ ضٚيىطزٞبي ٔططح قسٜ ٘ؿجت ثٝ ضٞجطي اؾت وٝ تحميمعبت ٔطثعٛ    3تحَٛ ا طيٗ اظ ؾٛيي ضٞجطي

اظ ؾعٛي   وٝ اؾت،يىي اظ چبضچٛثٟبي ٘ػطي زض ز٘يب  ٌطا٘ػطيٝ ؾجه ضٞجطي تحَٛ ثٝ اٖ زض وكٛض اٍ٘كت قٕبض اؾت. 

ٞبي اذيط ٘يع تٛخٝ ظيبزي ثٝ اظٔٛزٖ اٍِعٛي ٘عٛيٗ ٔعسيطيتي    ( ٔططح قسٜ اؾت. زض ؾب1985َ) 5( ٚ ثؽ1978) 4ثط٘ع

زض  ثيف اظ يىهس پبيبٖ ٘بٔٝ ٚ تحميعك  1995تب  1990ٞبي وٝ تٟٙب زض طي ؾبَ طٛضيٝ ضٞجطي تحَٛ ٌطا قسٜ اؾت. ث

                                                           
1 - Organizational Citizenship Behavior 

2  FedEx (Federal Express) 

3 - Transformational Leadership 

4 - Burns  

5 - Bass 
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، ثيعبٖ وعطز وعٝ ضٞجعطاٖ     1990ضا ثطضؾي وطزٜ ا٘عس. ثعؽ زض ؾعبَ     ٌطا ، ٔفْٟٛ ضٞجطي تحَٛ ٞبي ٔرتّف ز٘يبزا٘كٍبٜ

، پيطٚاٖ ذٛز ضا ثٝ ؾٛي ؾّٕىطز ثعيف اظ ا٘تػعبض، ضٕٞٙعٖٛ    ٌطاٞبي ض تبضي ضٞجطي تحَٛ تٛا٘ٙس ثب اؾتفبزٜ اظ ٚيػٌي ٔي

 .(Humphreys & Einstein, 2003:2)وٙٙس

حَٛ ٌطا ثب تؿٟس وبضوٙبٖ، ؾطٛح پبييٗ اؾعتطؼ قعغّي، ضضعبيت قعغّي ٚ     ٕٞچٙيٗ تحميمبت ٘كبٖ زاز ثيٗ ضٞجطي ت

پيعطٚ ٚ ض تعبض قعٟطٚ٘سي ؾعبظٔب٘ي اضتجعب  ٔثجتعي ٚخعٛز زاضز         -ضضبيت اظ ضٞجط، ذالليت، ٞٛـ ؾبطفي، ٔجبزِٝ ضٞجعط 

(Bass,1985; Smit et al.,1983; Organ, 1988; Boyal & brison, 1988; Yukle, 1989;.) 

ٞبي اذيط زض ز٘يب ٚ ثب تٛخٝ ثٝ إٞيت ٔسيطيت تحعَٛ ٌعطا  ثعٝ ؾٙعٛاٖ ؾعجه      بت ا٘دبْ قسٜ زض ؾبَثب تٛخٝ ثٝ تحميم

ٔسيطيت ٔٛ ك زض ؾبظٔبٖ ٞبي أطٚظ ٚ ٘يع ثطضؾي ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ثعٝ ؾٙعٛاٖ يىعي اظ ؾٛأعُ ٟٔعٓ اثطثركعي       

٘دبْ ايٗ تحميك ؾعٙدف ؾعجه ضٞجعطي    ؾبظٔبٖ ٞب، تحميمبت ا٘سوي زض ايٗ ضاثطٝ زض ايطاٖ ا٘دبْ قسٜ اؾت. ٞسف اظ ا

تط اظ اٖ، پيسا وطزٖ زاليّي زاَ ثط ٚخعٛز ضاثطعٝ ثعيٗ ؾعجه ضٞجعطي تحعَٛ ا عطيٗ ٔعسيطاٖ ٚ ض تعبض          تحَٛ ٌطا ٚ ٟٔٓ

قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي وبضوٙبٖ اؾت. ثٝ ؾجبضت زيٍط، ايٗ پػٚٞف ثٝ ز٘جبَ پبؾد زازٖ ثٝ ايٗ ؾؤاَ اؾت وٝ ايب ثيٗ ؾجه 

 ٚ ض تبض قٟطٚ٘سي وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ  ٔٛضز ٔطبِؿٝ ضاثطٝ ٚخٛز زاضز؟ ضٞجطي تحَٛ ٌطا  ٔسيطاٖ

 

 مثاوي وظري ي پيطيىٍ تحقيق -2

 ضٞجطي ٌطا 

يىي اظ زغسغٝ ٞبي ؾبظٔبٖ ٞب ٚ پػٚٞكٍطاٖ زض چٟبض زٞٝ پيف، ضٞجطي ثٛزٜ اؾت ٚ تالـ قسٜ ايٗ پسيسٜ ضا ثعب يعه   

ؾطي اظ ٔؿيبضٞبي زا٘كٍبٞي ؾّٕي وٙٙس. يىي اظ خسيستطيٗ ضٚيىطزٞبيي وٝ ثطاي ٔطبِؿٝ ضٞجطي پسيس أسٜ اؾت، ٔسَ 

 ثبقس. ( ٔي1995)7ّيبتي قسٜ اظ ؾٛي ثؽ ٚ اِٚٚيٛ( ٚ ؾ1985ٕططاحي قسٜ تٛؾط ثؽ) 6ٔجبزِٝ اي  -ضٞجطي ٌطا 

انعطالحبت ضٞجعطي ٔجبزِعٝ اي ٚ     "ضٞجعطي "( اِٚيٗ وؿي ثٛز وٝ زض وتبة ذٛز ثب ٘بْ 1978)8خيٕع ٔه ٌطيٍٛض ثط٘ع

 & Dulewicz)ٞبي ٔسيطيت ؾبظٔب٘ي ثٝ وعبض ٌط تعٝ قعس    تحَٛ ا طيٗ ضا ثٝ وبض ثطز. ايٗ انطالحبت ثٝ ؾطؾت زض حٛظٜ

Higgs,2005:406). 

ضٞجطاٖ تحَٛ ا طيٗ ٘يبظٞب ٚ اٍ٘يعٜ ٞبي پيطٚاٖ ضا ثبال ثطزٜ ٚ ثبؾث تغييط ثطخؿعتٝ زض ا عطاز، ٌعطٜٚ ٞعب ٚ ؾعبظٔبٖ ٞعب       

قٛ٘س. ضٞجطاٖ ٔجبزِٝ اي ٘يبظٞبي  ؿّي ظيطزؾتبٖ ضا ٘كب٘ٝ ض تٝ ٚ تٛخٝ ظيبزي ثٝ تٟبتط زاض٘س )پبزاـ ثٝ اظاي ؾّٕىطز،  ٔي

 (Gardner & Stough, 2002:70).   ازٚ ؾتس ٞبي زٚ طط ٝحٕبيت زٚ خب٘جٝ ٚ ز

ثط٘ع تٛؾط ثؿيبضي اظ ٔحممبٖ ٚ تحت ؾٙبٚيٗ ٔرتّعف ٔعٛضز ثطضؾعي ٚ ٔطبِؿعٝ لعطاض ٌط تعٝ       ٌطا  ؾجه ضٞجطي تحَٛ

، 1988، ؾبقعىيٗ  1987، وب٘طت ٚ ِٛئيع 1987، وٍٛ٘ط ٚ وبٌ٘ٛٛ 1986، تي چي ٚ زاٚا٘ب 1985، ثٙيؽ 1985)ثؽ اؾت

ضا ثعسيٗ   ٌعطا  ثٝ طٛض وّي ايٗ تحميمبت، ض تبضٞب ٚ ٚيػٌي ٞعبي ضٞجعطاٖ تحعَٛ    (. 1997، ٞبٚؼ 1993ٚؼ قبٔيط ٚ ٞب

                                                           
6 - Transactional 

7 - Bass & Avolio 

8 - Mc Gregore Burns 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


          5931دی ماه              ملی مدیریت توسعهاولین همایش 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 4 

ذٍٛ٘طٔي ٚ ٕٞسِي، ٘يبظ ثٝ لسضت، ثالغت ٚ ٟٔبضت ثيبٖ ذٛة، ٞعٛـ ٚ تٛخعٝ ثعٝ زيٍعطاٖ. ايعٗ       ا٘س:نٛضت ثيبٖ وطزٜ 

تٛا٘ٙعس ثبٚضٞعب،    وٙٙعس، ٚ ٔعي   ٟس پيعطٚاٖ ضا وؿعت ٔعي   ثطاٍ٘يعا٘ٙس، تٛا٘بيي اِٟبْ ثركي زاض٘س، تؿ ضٞجطاٖ لبزض٘س پيطٚاٖ ضا

ظيطزؾعتبٖ ايدعبز    ايعٗ احؿعبؼ ضا زض   ٌعطا  ٞب ٚ اٞساف ا طاز ٚ ٞٙدبضٞبي ؾبظٔبٖ ضا تغييط زٞٙس. ضٞجطاٖ تحعَٛ  ٍ٘طـ

 وٙٙس وٝ ٔؿعبيُ ضا ثعٝ ضٚقعي خسيعس ثجيٙٙعس      قٛز ٚ ثٝ ا طاز وٕه ٔي وٙٙس وٝ ثٝ ا٘بٖ ثٝ ؾٙٛاٖ ا٘ؿبٖ ٍ٘طيؿتٝ ٔي ٔي

(Landrum et al.,2000:152). 

ثط اؾبؼ ٘ػطيٝ ضٞجطي تحَٛ ٌطا ، يه ضٞجط، ٘يبظٔٙس اؾعتفبزٜ اظ ثعبظيٍطاٖ زاذّعي خٟعت ا٘دعبْ ٚغعبيف الظْ ثعطاي         

ؾبظٔبٖ اؾت تب ثٝ اٞساف ٔطّٛثف زؾت يبثس. زض ايٗ ضاؾتب، ٞسف ضٞجطي تحَٛ ٌطا اٖ اؾت وٝ اطٕيٙعبٖ يبثعس ٔؿعيط    

وٙعس ٚ   بظيٍطاٖ زاذّي زضن قسٜ اؾت، ٔٛا٘ؽ ثبِمٜٛ زضٖٚ ؾيؿعتٓ ضا ثططعطف ٔعي   ضؾيسٖ ثٝ ٞسف، ثٝ ٚضٛح اظ ؾٛي ث

طٛض وٝ ثيبٖ ٌطزيعس،   ٕٞبٖ  .(Boenke,2003:5-6ٕ٘بيس) ثبظيٍطاٖ ضا زض ضؾيسٖ ثٝ اٞساف اظپيف تؿييٗ قسٜ تطغيت ٔي

ز ٚ وط سٜ ضا زض ؾطنٝ ؾيبؾت ٔططحضا اضائٝ ٕ٘ٛز. أب ٚي اثتسا ايٗ اي ٌطاٚ ضٞجطي تحَٛ  ائجبزِٝثط٘ع ايسٜ اِٚيٝ ضٞجطي 

اضائٝ زاز وٝ ثطاي  ضا ثَؽ ٔسِي اظ ضٞجطي ،1985پيطٚ تحميمبت ثط٘ع، زض ؾبَ . ؾسؽ ثبؼ اٖ ضا ٚاضز ؾطح ؾبظٔبٖ ٕ٘ٛز

وعطز. ثَعؽ ٚ اِٚيعٛ زض ؾعبَ      تدٛيع ٔعي ا طيٗ ضا  ٚ تحَٛ ٔجبزِٝ ايضٞجطي ٞبي ثجبت ٚ تحَٛ ؾبظٔب٘ي، ثٝ تطتيت  ٔٛلؿيت

ضا ٔكرم ٕ٘ٛزٜ ٚ حتي ايٗ ٔسَ ضا زض  ٔجبزِٝ اي ٚ ضٞجطي ٌطا  ايٗ ٔسَ ضا ٌؿتطـ زاز٘س ٚ اثؿبز ضٞجطي تحَٛ 1995

 .(Higgs,2003:276) ثٝ نٛضت ؾّٕيبتي زضاٚض٘س« 9٘بٔٝ چٙس ؾبّٔي ضٞجطي پطؾف»اي ثب ٘بْ  ٘بٔٝ غبِت پطؾف

بضوٙبٖ ٚ ؾبظٔبٖ، ضاثطٝ ٔثجتي ثب ظيطزؾتبٖ ثطلطاض زا٘س وٝ ثٝ ٔٙػٛض تمٛيت ؾّٕىطز و ثؽ، ضٞجط تحَٛ ٌطا  ضا وؿي ٔي

وٙس وٝ اظ ٘يبظٞبي قرهي  طاتط ض تٝ ٚ زض ضاؾتبي تٕبيالت ٌطٜٚ ٚ ؾعبظٔبٖ وعبض وٙٙعس.     وٙس، وبضوٙبٖ ضا تكٛيك ٔي ٔي

 & Burke)اٍ٘يعا٘ععس تععب ا٘چععٝ ضا زض تععٛاٖ زاض٘ععس ا٘دععبْ زٞٙععس  ضٞجععطاٖ تحععَٛ ا ععطيٗ ظيطزؾععتبٖ ذععٛز ضا ثععط ٔععي 

Collins,2001:244). 

زٞعس ٚ زض ٚالعؽ ضٞجعط، ٘يبظٞعبي      پيطٚ ضا تطخيح ٔعي -ضٞجط ٔجبزِٝ اي اظ ٘ػط ثَؽ وؿي اؾت وٝ ضاثطٝ زاز ٚ ؾتس ضٞجط

وٙس. ايٗ ضٞجط زض ذطط ٌطيعي ثٟتعط ؾٕعُ    پيطٚاٖ ضا زض اظاي ؾّٕىطز اٟ٘ب زض ثطاٚضزٜ وطزٖ ا٘تطبضات پبيٝ اي، ٔطتفؽ ٔي

زٞس. ؾٛٔيٗ ٔؤِفعٝ ايعٗ ٔعسَ ثعٝ ؾٙعٛاٖ       ٚ ثٝ اٟ٘ب اخبظٜ ضؾيسٖ ثٝ ٞس ٟب ضا ٔيزٞس  وطزٜ ٚ ثٝ ظيطزؾتبٖ اطٕيٙبٖ ٔي

زض ضٞجعطي اؾعت وعٝ ضاثطعٝ اي      "ثي ٔجبالت"قٛز وٝ ؾجىي  ، ذٛا٘سٜ ٔي11يب ؾسْ ٔساذّٝ ٌط 10 ضٞجطي غيط ٔجبزِٝ اي

ٙس، اظ لجَٛ ٔؿعئِٛيت  ٔٙفي ثيٗ ضٞجط ٚ ؾّٕىطز پيطٚ زض اٖ ثطلطاض اؾت. ايٗ ضٞجطاٖ ٍٞٙبٔي وٝ الظْ اؾت، غبيت ٞؿت

 .(Gardner & Stough, 2002:70)وٙٙس ٞبي وٕه اظ ؾٛي ظيطزؾتبٖ ضا پيٍيطي ٕ٘يظ٘ٙس ٚ زض ذٛاؾت ؾطثبظ ٔي

 

 مؤلفٍ َاي رَثري تحًل گرا  -3

ضٞجطي تحَٛ ٌطا  ثطاي ؾّٕي قسٖ ثٝ چٟبض ٔؤِفٝ يب ؾبُٔ وٝ ثٝ ؾٙٛاٖ ؾٙبنط تكىيُ زٞٙسٜ ايٗ ٘ػطيٝ ٘يع قعٙبذتٝ  

 ٘يبظ زاضز. ايٗ ؾٛأُ ؾجبضتٙساظ: قسٜ ا٘س

                                                           
9 - Multifactor Leadership Questionnaire 

10 - Non Transactional 

11 - Laissez Faire 
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زض ايٗ حبِت  طز، ذهٛنيبت ضٞجط وبضيعٔبتيه ضا زاضز؛  رفتارَاي آرماوي( : -َاي آرماوي )ييژگي 12وفًر آرماوي

وٙٙعس وعٝ    قٙبؾعٙس ٚ ؾعؿي ٔعي    ٔٛضز اؾتٕبز ٚ تحؿيٗ ظيطزؾتبٖ اؾت، ظيطزؾتبٖ اٚ ضا ثٝ ؾٙٛاٖ يه اٍِٛ ٚ ٔعسَ ٔعي  

 ضٔب٘ي قبُٔ ٚيػٌي ٞبي اضٔب٘ي ٚ ض تبضٞبي اضٔب٘ي اؾت.ٕٞب٘ٙس اٚ قٛ٘س. ٘فٛش ا

وٙس تب ثٝ ٞسف ٚ لبثُ زؾعتيبثي ثعٛزٖ اٖ ثعب تعالـ، ثعبٚض پيعسا        ضٞجط وبضوٙبٖ ضا تطغيت ٔي : 13اوگيسش الُام تخص

 وٙٙس. ايٗ ا طاز ٔؿٕٛالً ٘ؿجت ثٝ ايٙسٜ ٚ لبثُ زؾتطؼ ثٛزٖ اٞساف ذٛـ ثيٗ ٞؿتٙس.

وٙٙس وٝ زض حُ  اٍ٘يعز. ايٗ ضٞجطاٖ پيطٚا٘كبٖ ضا تكٛيك ٔي شٞٙي وبضوٙبٖ ضا ثط ٔيضٞجط ثٝ نٛضت  : 14ترغية رَىي

وٙٙس وٝ ٔكعىالت ضا اظ   ٔؿبئُ ذاللب٘ٝ ثطذٛضز وٙٙس ٚ  طٚو ثسيٟي ضا ٔٛضز ؾؤاَ لطاض زٞٙس. اٟ٘ب پيطٚاٖ ضا تطغيت ٔي

 س.ظٚايبي ٔرتّف ٔٛضز ثطضؾي لطاض زٞٙس ٚ  ٖٙٛ حُ ٔؿئّٝ ٘ٛاٚضا٘ٝ ضا پيبزٜ وٙٙ

وٙس. ايٗ ضٞجعطاٖ ٘يبظٞعبي ا عطاز ضا تكعريم      ضٞجط ٘يبظ ٞبي احؿبؾي ظيط زؾتبٖ ضا ثطاٚضزٜ ٔي : 15مالحظات فردي

ٞبيي وٝ ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ٞسف ٔكعرم الظْ زاض٘عس ضا پعطٚضـ زٞٙعس. ايعٗ      وٙٙس تب ٟٔبضت زٞٙس ٚ ثٝ اٟ٘ب وٕه ٔي ٔي

 .(Spector et al.,2004:18-19)، أٛظـ ٚ تؿّيٓ وٙٙسضٞجطاٖ ٕٔىٗ اؾت ظٔبٖ لبثُ ٔالحػٝ اي ضا نطف پطٚضـ زازٖ

 رَثري مثادلٍ اي 

ضٞجطي ٔجبزِٝ اي ؾجبضت اؾت اظ ضٞجطي ٔجتٙي ثط ٔجبزِٝ ثيٗ ضٞجط ٚ پيطٚ ثٝ طٛضي وٝ تٕبيالت  طزي طط يٗ تعؤٔيٗ  

ٔكعطٚ  ٚ  ٞعبي  ايٗ ؾجه ضٞجطي زض زٚ زؾتٝ ضٞجطي ٔجتٙي ثط پبزاـ .Yaghoobi & moghaddami,2009:129)(قٛز

 قٛز. ٔي ٔجتٙي ثط ٔسيطيت ثط ٔجٙبي اؾتثٙبء تمؿيٓ

  16َاي مطريطپاداش  

ايٗ ضٞجطاٖ ضاثطٝ ذٛز ثب ظيط زؾتب٘كبٖ ضا ثٝ نٛضت ٔدٕٛؾٝ اي اظ لطاضزازٞب، ٔؿبٔالت، يب يه ٔٛاظ٘عٝ ذعسٔت/پبزاـ   ”

اؾعتب٘ساضزٞب ضا ثعطاي ظيطزؾتب٘كعبٖ تٛضعيح     وٙٙس، ثٝ ٚضعٛح ايعٗ   ثيٙٙس. ايٗ ٔسيطاٖ اؾتب٘ساضزٞبي وبض ضا تؿييٗ ٔئي

زٞٙس وٝ اٌط ؾّٕىطز اٟ٘ب ضضبيت ثرف ثبقس، چعٝ پبزاقعي زضيب عت ذٛاٞٙعس      زٞٙس ٚ ايٗ اٌبٞي ضا ثٝ ظيطزؾتبٖ ٔي ٔي

ٌيط٘س، ؾٕٛٔبً يه لطاضزاز قفبٞي يب وتجي ثب ظيط زؾت ذعٛز ٔٙؿمعس    وطز. ٔسيطا٘ي وٝ ايٗ ؾجه ضٞجطي ضا زض پييف ٔي

ضٚز ٚ ثطاٚضزٜ قسٖ يب ٘كعسٖ ا٘تػعبضات چعٝ پيبٔعسٞبيي      يطزؾت ثٝ زضؾتي ثسا٘س وٝ اظ اٚ چٝ ا٘تػبضاتي ٔيوٙٙس تب ظ ٔي

ذٛاٞس زاقت. زض ايٗ حبِت ثٝ ظيطزؾتبٖ لَٛ پبزاـ زض ثطاثط ؾّٕىطز ٔثجعت ٚ يعب تٙجيعٝ زض ثطاثعط ؾّٕىعطز ٔٙفعي زازٜ       

 (.Burke & Collins, 2001:245قٛز ) ٔي

 

 17مذيريت تر مثىاي استثىاء   

پعبزاـ   اي اظ لطاضزازٞب، ٔؿبٔالت، يب ٔٛاظ٘عٝ ذعسٔت/   ايٗ ضٞجطاٖ ٞٓ ضاثطٝ ذٛز ثب ظيطزؾتب٘كبٖ ضا ثٝ نٛضت ٔدٕٛؾٝ

                                                           
12 - Idealized Influence 

13 - Inspirational Motivation 

14 - Intellectual Stimulation 

15 - Individual Consideration 

16 - Contingent Reward 

17 - Management-by- Exception 
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قٛز ايٗ اؾت وٝ ايٙبٖ ٔؿٕٛالً اظ لسضت پبزاـ/تٙجيٝ ظيطزؾتبٖ وعٝ ثعط    ثيٙٙس. أب تفبٚتي وٝ ثبحبِت لجُ ٔكبٞسٜ ٔي ٔي

وٙٙس. ايٗ ٔسيطاٖ ثط اؾبؼ ضتجٝ ذٛز زض ؾبذتبض ؾعبظٔب٘ي،   اؾتفبزٜ ٔي اٚض٘س ؾبظٔب٘ي ذٛز ثٝ زؾت ٔياؾبؼ اذتيبضات 

ٔتٕطوع ٞؿتٙس. ثٝ ؾجعبضت زيٍعط تٕطوعع ايعٗ      وٙٙس. اٟ٘ب ثط تكريم ذطبٞب ٚ اخطاي لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات اؾٕبَ لسضت ٔي

ايعٗ ؾعجه ضٞجعطي ضا زض زٚ ٌٛ٘عٝ     .ٛة اؾعت ٔسيطاٖ ثط تكريم ذطب ٚ تبزيت وطزٖ ظيطزؾتبٖ ثٝ ذبطط ؾّٕىطز ٘بٔطّ

 (.Burke & Collins, 2001:245وٙٙس ) ٔي تمؿيٓ ثٙسي )ٔٙفؿُ(  ؿبَ ٚ غيط ؿبَ

18الف( مذيريت تر مثىاي استثىاء)فؼال(
 

وٙٙس، ثط وبض ظيط زؾتبٖ ٘ػبضت زاض٘س ٚ  ضٞجطاٖ ٔجبزِٝ اي وٝ ثط اؾبؼ ٔسيطيت ثط ٔجٙبي اؾتثٙبء ثٝ طٛض  ؿبَ ؾُٕ ٔي

وٙٙس. ضٞجط ثطاي تكريم ا٘حطاف اظ اؾعتب٘ساضزٞب ٚ پيعسا وعطزٖ اقعتجبٞبت ٚ ذطبٞعب       بْ وبضٞب اطٕيٙبٖ حبنُ ٔياظ ا٘د

 زٞٙس. ٚغبيف ضطٚضي ٚ الظْ ضا ا٘دبْ ٔي

19ب( مذيريت تر مثىاي استثىاء)مىفؼل(
 

ٕعبَ ضا زض ضاثطعٝ ثعب    ٞبي لضعبيي ٚ زيٍعط اؾ  وٙٙس، ٔدبظات ضٞجطا٘ي وٝ ٔسيطيت ثط ٔجٙبي اؾتثٙبء غيط  ؿبَ ضا ؾُٕ ٔي

ٌيط٘عس. ضٞجعطاٖ ثعٝ طعٛض غيعط  ؿعبَ ٔٙتػعط زيعسٖ          پبؾرٍٛيي ثٝ ا٘حطا بت ٚاضح اظ ؾّٕىطز اؾتب٘ساضز قسٜ ثٝ وبض ٔعي 

 زٞٙس. ا٘حطا بت، اقتجبٞبت ٚ ذطبٞب ٞؿتٙس ٚ تب ٚلتي اتفبلي ٘يفتبزٜ اؾت، ؾىؽ اِؿّٕي ٘كبٖ ٕ٘ي

 20رَثري ػذم مذاخلٍ گر

ٌط ؾسْ حضٛض ضٞجط يب اختٙبة اظ ضٞجطي وطزٖ اؾت وٝ زض ٚالؽ زض طيف ضٞجعطي، غيعط   ٔٙػٛض اظ ضٞجطي ؾسْ ٔساذّٝ 

ٝ  ايس. زض ٔمبثُ ضٞجطي ٔجبزِٝ تطيٗ ٘ٛؼ ضٞجطي ثٝ قٕبض ٔي ؿبَ اي اي، حبِت ؾسْ ٔساذّٝ ٌطي، حبِتي وبٔالً غيعط ٔجبزِع

 وٙس.ٚاٌصاض ٔي ٞب ضاوٙس ٚ ضٞجط اظ تهٕيٓ ٌيطي ذٛززاضي ٚ ٔؿئِٛيت ٚ ثي تفبٚت ضا ٕ٘بيبٖ ٔي

 رفتار ضُريوذي سازماوي

تحميمبت اِٚيٝ ٔططح ٌطزيس.  ( 1983ٕٞىبضاٖ ٚي زض ؾبَ )  اِٚيٗ ثبض تٛؾط  اضٌبٖ ٚ ٔفْٟٛ ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي

ٞعب ٚ يعب ض تبضٞعبيي ثعٛز وعٝ      تط ثعطاي قٙبؾعبيي ٔؿعئِٛيت   اي وٝ زض ظٔيٙٝ ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ا٘دبْ ٌط ت ثيف

ٗ    ٘بزيسٜ ٌط تٝ ٔي اٟ٘ب بظٔبٖ زاقتٙس، أب اغّتوبضوٙبٖ زض ؾ ٞعبي ؾعٙتي   وعٝ زض اضظيعبثي   قس. ايٗ ض تبضٞب ثعب ٚخعٛز ايع

ٌط تٙعس، أعب زض ثٟجعٛز     قس٘س ٚ يب حتي ٌبٞي اٚلبت ٔٛضز غفّعت لعطاض ٔعي    ٔي ؾّٕىطز قغّي ثٝ طٛض ٘بلم ا٘ساظٜ ٌيطي

ؾبظٔب٘ي ايٗ اؾٕبَ ضا وعٝ زض ٔحعُ وعبض اتفعبق      ٖحممبٔ (Bienstock et al., 2003:360). اثطثركي ؾبظٔب٘ي ٔؤثط ثٛز٘س

 وٙٙس:   ا تس، ايٗ ٌٛ٘ٝ تؿطيف ٔي ٔي

اي اظ ض تبضٞبي زاٚطّجب٘ٝ ٚ اذتيبضي وٝ ثركي اظ ٚغبيف ضؾٕي  طز ٔدٕٛؾٝ»ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ؾجبضت اؾت اظ 

 ,Appelbaum)« قعٛ٘س. ؾعبظٔبٖ ٔعي   ٞعبي ثط ٚغبيف ٚ ٘معف ؤ٘يؿتٙس، أب ثب ايٗ ٚخٛز تٛؾط ٚي ا٘دبْ ٚ ثبؾث ثٟجٛز ٔ

2004:19). 

( ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ضا ثٝ ؾٙٛاٖ ٔيُ ٚ اٍ٘يعٜ وبضوٙبٖ زض  طاتعط ض عتٗ اظ اِعأعبت    2002ثِٛيٙٛ، تطّ٘ي ٚ ثّٛزٌٛز)

ضؾٕي قغُ ثٝ ٔٙػٛض يبضي وطزٖ يىسيٍط، ٕٞؿٛ وطزٖ ٔٙب ؽ  طزي ثب ٔٙب ؽ ؾبظٔب٘ي ٚ زاقتٗ ؾاللٝ اي ٚالؿي ٘ؿعجت  

                                                           
18 - Management-by- Exception (Active) 

19 - Management-by- Exception (Passive) 

20 - Laissez Faire Leadership 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


          5931دی ماه              ملی مدیریت توسعهاولین همایش 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 7 

ا٘بٖ ثط ايٗ ؾميسٜ ٞؿتٙس وٝ ض تبضٞعبي قعٟطٚ٘سي ثعٝ طعٛض      .ٞبي وّي ؾبظٔبٖ تؿطيف وطزٜ ا٘سٞب ٚ ٔؤٔٛضيتؿبِيتثٝ  

وّي زاضاي زٚ ذهيهٝ ؾٕٛٔي ٞؿتٙس: اٚالً اٟ٘ب ثٝ طٛض ٔؿتميٓ لبثُ تمٛيت ٘يؿتٙس )ثٝ ؾٙٛاٖ ٔثبَ، ٘يبظي ٘يؿعت وعٝ   

اي ٞؿتٙس وٝ ؾعبظٔبٖ  ٞبي ٚيػٜ ٚ  ٛق اِؿبزٜاٟ٘ب ٘بقي اظ تالـ اٟ٘ب اظ خٙجٝ  ٙي ثركي اظ قغُ يه  طز ثبقٙس( ٚ ثب٘يبً

 .(Korkmaz&Arpacı,2009:1)ثٝ ٔٙػٛض زؾتيبثي ثٝ ٔٛ ميت، اظ وبضوٙب٘ف ا٘تػبض زاضز

ي  عطزي ٚ زاٚطّجب٘عٝ وعٝ ثبؾعث     ٞبض تبضضا ثٝ ؾٙٛاٖ  ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي، پٛزؾبوٛف ٚ ٔىيٙعي ٌبٖاٚض ٕٞچٙيٗ

ٖ   ٚؾيّٝ ؾيؿتٓ ٞبي ضؾٕيٝ ٔؿتميٕبً ثأب  ،قٛز وبضايي ؾّٕىطز ؾبظٔبٖ ٔياضتمبي اثط ثركي ٚ  ـ  ؾعبظٔبٖ ثعٝ ا  پعبزا

 .(Hall,2009:382)وٙٙس تؿطيف ٔي، زازٜ ٕ٘ي قٛز

 ثٙبثطايٗ ؾٙبنط وّيسي ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ؾجبضتٙس اظ : 

 يح ٌطزيسٜ اؾت؛٘ٛؾي ض تبض اؾت وٝ  طاتط اظ ا٘چٝ وٝ ثطاي وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ ثٝ طٛض ضؾٕي تكط 

 ثبقس؛ ٘ٛؾي اظ ض تبض اؾت وٝ ثٝ نٛضت اذتيبضي ٚ ثط اؾبؼ اضازٜ  طزي ٔي 

   ض تبضي اؾت وٝ ثٝ طٛض ٔؿتميٓ پبزاقي ثٝ ز٘جبَ ٘ساقتٝ ٚ يب اظ ططيك ؾبذتبض ضؾٕي ؾبظٔب٘ي ٔٛضز لسضزا٘ي لعطاض

 ٕ٘ي ٌيطز؛

   ٕ  Castro et)ّيعبت اٖ ذيّعي ٟٔعٓ اؾعت    ض تبضي اؾت وٝ ثطاي اثط ثركي ٚ وبضايي ؾّٕىطز ؾعبظٔبٖ ٚ ٔٛ ميعت ؾ

al.,2004:29). 

اظ ا٘ؿبٖ ثٝ ؾٙٛاٖ قٟطٚ٘س ؾبظٔب٘ي ا٘تػبضات ذبني ٚخٛز زاضز. ايٗ تٛلؽ ٚخٛز زاضز وعٝ  ثب تٛخٝ ثٝ تؿبضيف اضائٝ قسٜ، 

 ض تبض وبضٔٙس طٛضي ثبقس وٝ ثيف اظ اِعأبت ٘مف ٚ  طاتط اظ ٚغبيف ضؾٕي زض ذسٔت اٞساف ؾبظٔبٖ  ؿبِيعت وٙعس. ثعط   

٘تيدٝ ٌط تٝ ا٘س ض تبضٞعبي قعٟطٚ٘سي ٘ٛؾعبً اظ     ،ٞبي ٔحممبٖ اظ ض تبض قٟطٚ٘سي اظ خٟت ؾّٕي ٚ تئٛضيهٔجٙبي ثطضؾي

زٞٙس  تحميمبت پيكيٗ ٘كبٖ ٔي ،قٛ٘س. ثٙبثطايٗٞبي ٚغيفٝ اي ٚ ض تبضٞبي ضٞجطي ٘بقي ٔي ٚيػٌي ،قغّي ٍ٘طـ ٔثجت

ي وٝ ثٝ اٟ٘ب ٚغبيفي ٚاٌصاض ٌطزز وٝ ثٝ ذٛزي ذٛز ضضعبيت ثرعف   ٚ ٚلت ،ذٛز ضاضي ثبقٙس ا طاز احتٕبالً ٚلتي اظ قغُ

قعبٖ وعبض    ذيّعي ثعيف اظ اِعأعبت ضؾعٕي قعغّي     ، يب ٚلتي وٝ اٟ٘ب ضٞجطا٘ي حٕبيت وٙٙسٜ ٚ اِٟبْ ثرف زاض٘س ،ٞؿتٙس

ؾيبؾي ٚ  وبض ثطزٖ زيسٌبٜ تئٛضيىي ذٛز وٝ ٔجتٙي ثط  ّؿفٝٝ ثب ث 21ٌطاٞبْ. (Bolino & turnley,2003:61-62)وٙٙس ٔي

 وٙس وٝ ٔب ؾٝ ٘ٛؼ ض تبض قٟطٚ٘سي زاضيٓ: ٔططح ٔي ،تئٛضي ٔسضٖ ؾّْٛ ؾيبؾي ثٛز

  « ٔمطضات ٚ ضٚيٝ ٞعبي ؾعبظٔب٘ي ضا تٛنعيف     ،ايٗ ٚاغٜ ٔيُ وبضوٙبٖ ثٝ پصيطـ ٚ پيطٚي وطزٖ اظ لٛا٘يٗ؛ « اطبؾت

 وٙس.   ٔي

  « ضاٜ ٔٙعب ؽ ؾعبظٔب٘ي ٚ حٕبيعت ٚ ز عبؼ اظ     ؽ قرهي زض  ٔيُ وبضوٙبٖ ثٝ  ساوبضي ٚ لطثب٘ي وطزٖ ٔٙب ؛« ٚ بزاضي

 زٞس. ؾبظٔبٖ ضا تٛضيح ٔي

  « وٙعس. ٚاٖ زايٙعي   ٔيُ وبضوٙبٖ ثٝ زضٌيط قسٖ  ؿبَ زض ٕٞٝ اثؿبز ظ٘سٌي ؾعبظٔب٘ي ضا تٛنعيف ٔعي   ؛ « ٔكبضوت، 

 : ٔكبضوت ثٝ طٛض ٚالؿي ؾٝ قىُ زاضز ٘سزض وبض تدطثي ٘كبٖ زاز 22زايٗ ؾچ ٌطاٞبْ ٚ

ٞعبي  زضٌيط ثٛزٖ  ؿبَ وبضوٙبٖ زض أٛض قعطوت ٚ ٔكعبضوت زض  ؿبِيعت   ايٗ ثؿس اظ ٔكبضوت اِف( ٔكبضوت اختٕبؾي:  
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وٙس )ٔثُ حضٛض زض خّؿبت غيط اخجبضي ٚ ٔحتطْ قٕطزٖ ٔؿبئُ ؾعبظٔب٘ي ٚ پعب ثعٝ     اختٕبؾي زض ؾبظٔبٖ ضا تٛنيف ٔي

 پبي اٖ حطوت وطزٖ(.

ٛضي ٔعؤثط ٚ پعط ض٘عً زض ٔجبحعث ٚ خّؿعبت      ثعطاي حضع  وبضوٙبٖ  ٔيُثٝ ايٗ ثؿس اظ ٔكبضوت ة( ٔكبضوت حٕبيتي:  

تكٛيك وبضوٙبٖ ثعٝ ثيعبٖ اظازا٘عٝ ؾمبئسقعبٖ     ٕٞچٙيٗ اثساؼ ٚ  ،پيكٟٙبز زازٖ اظ ططيكثٟجٛز ؾبظٔبٖ  ثٝ ٔٙػٛض ؾبظٔب٘ي

 .پطزاظز ٔي

تٛنيف  ،ٔكبضوت وبضوٙبٖ ضا وٝ  طاتط اظ اؾتب٘ساضزٞبي ٔٛضز ٘يبظ وبضي اؾت ايٗ ثؿس، ج( ٔكبضوت ؾّٕي )ٚغيفٝ اي(: 

 بي ٟٔٓ ٚ ...(ططح ٞوبض وطزٖ تب زيط ٚلت ثطاي اتٕبْ  ،لجَٛ وطزٖ زاٚطّجب٘ٝ تىبِيف اضب ي )ثٝ ؾٙٛاٖ ٔثبَ وٙس ٔي

قٛز وٝ ٔحممبٖ ثطذي اظ اٟ٘ب ضا قٙبؾبيي وعطزٜ   اظ ا طاز ثٝ ؾٙٛاٖ قٟطٚ٘س ؾبظٔب٘ي ض تبضٞبي ذبني ٘بقي ٔي ثٙبثطايٗ 

ثطذعي زيٍعط اظ ض تبضٞعبي قعٟطٚ٘سي ٔعٛضز       ،اِجتٝ ٕٔىٗ اؾت زض تحميمبت زيٍعطي  زض ايٙدب ثٝ اٟ٘ب اقبضٜ ٌطزيس.ٚ ا٘س 

قٙبؾبيي لطاض ٌيط٘س ٚ ثٝ ؾاللٝ ٔٙساٖ ايٗ ٔٛضٛؼ اضائٝ ٌطزز. ٔب زض حبَ حبضط اظ ٕٞيٗ ض تبضٞبيي وٝ تب ثٝ حعبَ ٔعٛضز   

 .(Zareei et al., 2005:15)وٙيٓ ثحث ٔي، ٘ػط ٔحممبٖ ثٛزٜ اؾت

 وذي سازماويمؤلفٍ َاي رفتار ضُري

ٚ ثطضؾعي   ثبثب ٚخٛز ؾاللٝ  طاٚاٖ ثٝ تحميك ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي، ٞٙٛظ اثؿبز اٖ ثٝ طٛض وبُٔ قٙبذتٝ ٘كسٜ اؾت. 

ٔتفبٚت ثٝ طٛض ثبِمٜٛ قٙبؾبيي قسٜ اؾت وٝ تحميمبت ٘كبٖ زاٜ ا٘عس   ايٗ ٔفْٟٛ، حسٚز ؾي ٘ٛؼ ض تبض ازثيبت زض وبٚـ

 Podsakoff et)تعٛاٖ اٟ٘عب ضا زض ٞفعت طجمعٝ وّعي خعبي زاز       ٛز زاضز ٚ ٔعي ي ظيعبزي ٚخع  ب٘ثيٗ ايعٗ ٔفعبٞيٓ ٕٞسٛقع   

al.,2000:516). 

قىُ ٟٕٔي اظ ض تبضٞبي قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي اؾت وٝ ؾٕالً ٔعٛضز تٛخعٝ ٞعط  عطزي وعٝ زض ايعٗ        :23كمكيرفتارَاي 

زاٚطّجب٘عٝ ٘ؿعجت ثعٝ زيٍعطاٖ     ٞبي ظٔيٙٝ وبض وطزٜ ٚالؽ قسٜ اؾت. اظ ِحبظ ٔفٟٛٔي ض تبضٞبي وٕىي، ثٝ ٔؿٙبي وٕه

 (Organ, 1990:96).اؾتاتفبلبت ٚ ٔكىالت وبضي )احتطاْ(  ٚلٛؼ ( ٚ خٌّٛيطي اظتكٛيكٚ  ٌطئيب٘دي، ٘ٛؼ زٚؾتي)

 ٙسٞؿتٔكىالت وبضي  ض تبضٞبي اذتيبضي اظ خب٘ت وبضٔٙساٖ ثطاي وٕه ثٝ ا طازي وٝ زضٌيط :وًع ديستي.   

 تط ا طاز ٌطٜٚ قعٛز.  ا تس وٝ تؿبضو ثبؾث خًٙ قرهي ثيٗ زٚ يب ثيف ٔيظٔب٘ي اتفبق  ٌطئيب٘دي:  گريمياوجي

وٙس وٝ تؿبضضبت ضا ثٝ ذبطط خٌّٛيطي اظ اثطٚضيعي  زاضز ٚ ثٝ اٟ٘ب وٕه ٔي ٌبْ ثط ٔي ثطاي ض ؽ تؿبضضبت ٌط طز ٔيب٘دي

 .(Podsakoff,1994:355)وٙبض ٌصاقتٝ ٚ ٔؿبئُ غيط قرهي ضا ٞٓ زض ٘ػط ثٍيط٘س

 ايدعبز  ٞعبي ٔثجتعي ضا ثعطاي    وٙٙسٜ اظ ٔٛ ميت ٞبي ٕٞىبضاٖ)چٝ وٛچه ٚ چٝ ثعضي( وٝ تمٛيت  تدّيُ : تطًيق

وٙس. ذٛة اؾعت وعٝ    زض ايٙسٜ  طاٞٓ ٔي ضا ايٗ ٕٞىبضي ٞب ثطٚظٕٞىبضي ٞبي ٔثجت ثٝ ز٘جبَ زاضز، ثٝ طٛضي وٝ أىبٖ 

وٙٙعس تعؤثيط    أب ٚلتي وٝ يه ٚ يب ثيكتط ٕٞىبضاٖ ثٝ اٖ تٛخٝ ٔعي  ،ٔسيطاٖ اظ وبضٞبي ذٛة ظيطزؾتبٖ ذٛز تمسيط وٙٙس

زٞٙس زضن وطزٜ ٚ اظ اٖ تمعسيط  زا٘ٙس وٝ ٕٞىبضاٖ اضظـ ا٘چٝ ضا وٝ اٟ٘ب ا٘دبْ ٔي ٔي ا طازثيكتطي زاضز. ثٝ زِيُ ايٙىٝ 

 اٚض٘س. ثٝ ؾُٕ ٔي

 : ٘سي ؾبظٔب٘ي اؾعت ثعٝ زِيعُ ايٙىعٝ     اٚضٌبٖ ثيبٖ وطزٜ اؾت وٝ احتطاْ يه قىُ ٔتٕبيعي اظ ض تبض قٟطٚ احترام

أعب احتعطاْ قعبُٔ اثؿعبزي اؾعت وعٝ اظ ايدعبز         ،وٙٙعس ثٝ وبٞف ٚ يب حُ ٔكىالت وٕه ٔي ثميٝ اثؿبز ض تبض قٟطٚ٘سي
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 (Organ,1990:96).وٙس ثيفتٙس خٌّٛيطي ٔي يوٝ اتفبل ٔكىالت، لجُ اظ ايٗ

٘ؿجت ثٝ ض تبضٞبي وٕه وٙٙسٜ تٛخعٝ ثؿعيبض   خٛإ٘طزي ٘ٛؾي اظ ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي اؾت وٝ  :24جًاومردي -1

( خٛإ٘طزي ضا ثٝ ؾٙٛاٖ تٕبيُ ثٝ تحُٕ قطايط ٘بضاحت وٙٙسٜ اختٙبة ٘بپصيط زض 1990تطي ثٝ اٖ قسٜ اؾت. اضٌبٖ )وٓ

وعٝ ٍٞٙعبٔي وعٝ ثعب      ٔطزْ ذٛة، ٔطزٔي ٞؿعتٙس ، ثطاي ٔثبَ ثٝ اؾتمبز ٔبوبض ثسٖٚ قىبيت ٚ اثطاظ ٘بضاحتي تؿطيف وطز. 

ثّىعٝ ثعب    ٘بضاحت ٘كسٜ ٚ قىبيت ٕ٘ي وٙٙعس، ضٚز ٘ٝ تٟٙب  وٙٙس ٚ وبضٞب ثط ٚ ك ٔطاز اٟ٘ب پيف ٕ٘ي كىُ پيسا ٔيزيٍطاٖ ٔ

ؾاليعك   قٛ٘س ٚ وٙٙس زِرٛض ٕ٘ي اٟ٘ب تٛخٝ ٕ٘ي ٞبيوٙٙس ٚ ٍٞٙبٔي وٝ زيٍطاٖ ثٝ پيكٟٙبز ٔثجت ثٝ اٟ٘ب ٍ٘بٜ ٔي ٍ٘طقي

ٞعععبي قرهعععي زيٍعععطاٖ اؾتعععطاو   سٜوٙٙعععس ٚ زض ٔمبثعععُ ايععع  ضا  عععساي ؾاليعععك ٌعععطٜٚ ٔعععي  قرهعععي ذعععٛز

 .(Mackenzie,2001:402)وٙٙس ٕ٘ي

قعٛز،   ( زض ٔٛضز ٔؿئِٛيت پعصيطي ٘بقعي ٔعي   1991ثؿس زيٍطي وٝ اظ ٔجبحث ٌطاٞبْ ) : 25رفتار يا فضيلت مذوي -2

قٙبؾبيي قٛز. ٘ػبضت ثط ٔحيط ثٝ ٔٙػٛض  ض تبض ٔس٘ي زض ؾبظٔبٖ اؾت. ض تبض ٔس٘ي اظ ؾاللٝ يب تؿٟس ثٝ ؾبظٔبٖ ٘بقي ٔي

 طنت ٞب ٚ تٟسيسٞب )زض ٘ػط ٌط تٗ تغييطات نٙؿت ثٝ ِحبظ تؤثيطات ثط ؾبظٔبٖ( حتي ثب ٞعيٙٝ ٞبي قرهي ٕ٘ٛ٘ٝ اي 

-اظ ايٗ ض تبضٞبؾت. پؽ ايٗ ض تبض ٔٙؿىؽ وٙٙسٜ قٙبذت  طز ٘ؿجت ثٝ ايٗ ٔٛضٛؼ اؾت وٝ اٚ خعئي اظ يه وُ ثعضي

اٚ ٘يع ثٝ ؾٙٛاٖ يعه ؾضعٛ ؾعبظٔبٖ ٔؿعئِٛيت ٞعبيي ضا زض لجعبَ       تط اؾت ٚ ٕٞچٖٛ قٟطٚ٘ساٖ ٔؿئَٛ زض لجبَ خبٔؿٝ، 

( 1991( ثٝ ؾٙٛاٖ ض تبض يب  ضيّت ٔس٘ي ٚ زض ٔطبِؿبت ٌطاٞبْ )1988ؾبظٔبٖ ثط ؾٟسٜ زاضز. ايٗ ثؿس زض ٔطبِؿبت اضٌبٖ)

 .ثٝ ؾٙٛاٖ ٔكبضوت ؾبظٔب٘ي زض ٘ػط ٌط تٝ قسٜ اؾت

٘ي وٝ تٛؾط چٙسيٗ ٔحمعك ٔكعرم ٌطزيعسٜ، اثتىعبضات     ثؿس زيٍطي اظ ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب :26اتتكارات فردي -3

ٞبي وّي ٔعٛضز ا٘تػعبض    طزي اؾت. ايٗ ٘ٛؼ اظ ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي، ض تبض  طا٘مكي اؾت وٝ ٔبٚضاء حسالُ ٘يبظٔٙسي

ي لطاض زاضز. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي اظ چٙيٗ ض تبض ٞبيي قبُٔ  ؿبِيت ٞبي ذاللب٘ٝ ٚ ططاحي ٞبي ٘ٛاٚضا٘ٝ ثطاي ثٟجٛز ٚغيفٝ قرهع 

(، ا٘دبْ ٔكتبلب٘ٝ ٚ زاٚطّجب٘ٝ  ؿبِيت ٞبي ٚغيفٝ اي ضا ثعٝ ؾٙعٛاٖ   1993ٚ يب ؾّٕىطز ؾبظٔب٘ي اؾت. ثٛضٔٗ ٚ ٔٛتٛٚيسِٛ)

 ثيبٖ وطزٜ ا٘س.ٔؤِفٝ ٞبي ايٗ ثُؿس 

 ٚ بزاضي ثٝ ٔؿٙبي احؿبؼ ٞٛيت ٚ پيطٚي اظ ٔسيطِؾبظٔبٖ ٚ ؾبظٔبٖ ثٝ نٛضت وّي، ٚ  طاتعط  : 27سازماوي يفاداري -4

حٕبيت اظ  ؾبظٔبٖ،قبُٔ خسيت زض تجّيغبت ثٝ ٘فؽ  ايٗ ثؿس (Organ et al., 2006).ثبقس يك ٌطٚٞي ا طاز ٔيض تٗ اظ ؾال

قعطايط   ٔتؿٟس ٔب٘عسٖ ثعٝ ؾعبظٔبٖ حتعي تحعت      ٞب، ٚ ز بؼ اظ اٖ زض ٔمبثُ تٟسيسٞبي ثيطٚ٘ي ٚ ؾبظٔبٖ زض ٔمبثُ غطيجٝ

 (.Podsakoff et al., 2000:518اؾت ) ٘بٔطّٛة

ٞب ٚ حمٛق ثٍيعطاٖ   ٍٞٙبٔي وٝ ثب ا٘تمبزات غطيجٝحتي زٞٙس.  ٚ ذٛثي ٘كبٖ ٔي ثٝ وبض طٔب احؿبٖ ثؿضي ا طاز ٘ؿجت -5

 Van Dyne)ٙسيٌٛ اي ٔثجت ؾرٗ ٔي وٙٙس ثٝ ٌٛ٘ٝ قٛ٘س. اظ ٔىب٘ي وٝ زض اٖ وبض ٔي ٚ ٔكتطيبٖ ثبِمٜٛ ايٙسٜ ٔٛاخٝ ٔي

et al., 1994). ( ٗٔ٘كبٖ زاز٘س وٝ ايٗ ٘ٛؼ ض 1995ثّيه ِي ٚ ٔٛض )    تبض ٔتٕبيع اظ ؾبيط ا٘ٛاؼ ض تعبض قعٟطٚ٘سي ؾعبظٔب٘ي

(، ٔفْٟٛ اقعبؾٝ ٚ ٌؿعتطـ حؿعٗ ٘يعت ٚ     1989اؾت. ٚ بزاضي ؾبظٔب٘ي زض ثطٌيط٘سٜ ٔفْٟٛ طط ساضي نبزلب٘ٝ ٌطاٞبْ )

                                                           
24 - Sportsmanship 

25 - Civil Virtue 

26 - Individual Initiative 
27 - Organizational Loyalty 
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( ٚ ٔفٟعْٛ طط عساضي، حٕبيعت ٚ ز عبؼ اظ اٞعساف ؾعبظٔب٘ي ثعٛضٔٗ ٚ ٔٛتٛٚيعسِٛ         1997حٕبيت اظ ؾبظٔبٖ خطج ٚ خٛ٘ع)

 ( اؾت.1993)

ايٗ ثؿس قبُٔ پصيطـ ٚ زضٚ٘ي ؾبظي لٛا٘يٗ، ٔمطضات ٚ زؾتٛض اِؿُٕ ٞبي ؾبظٔبٖ اؾت وعٝ   : 28سازماوي اطاػت -6

وٙس. ؾّت ايٙىٝ ايعٗ ثؿعس ضا خععء اثؿعبز      ثبؾث پيطٚي نبزلب٘ٝ  طز حتي ظٔب٘ي اؾت وٝ ٞيچ وؽ ٔكبٞسٜ ٚ ٘ػبضت ٕ٘ي

٘بٔعٝ   ضٚز وٝ لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات ٚ اييٗ ط وؿي ا٘تػبض ٔيض تبضٞبي قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي اٚضزٜ ا٘س ايٗ اؾت وٝ اٌط چٝ اظ ٞ

زٞٙس. ثٙبثطايٗ وبضٔٙسي وٝ زض  ٞب ضؾبيت وٙس. أب وبضٔٙساٖ ثٝ ضاحتي ايٗ وبض ضا ا٘دبْ ٕ٘يٞبي ؾبظٔب٘ي ضا زض ٕٞٝ ظٔبٖ

وٙعس ثعٝ    ت ٔعي وٙس ضؾبيوٝ ٞيچ وؽ اٚ ضا ٔكبٞسٜ ٕ٘ي ٞب، ٕٞٝ لٛا٘يٗ ٚ ٔمطاضت ؾبظٔب٘ي ضا حتي ٍٞٙبٔيتٕبٔي ظٔبٖ

 (.Podsakoff et al.,2000:518) ؾٙٛاٖ يه قٟطٚ٘س ذٛة تؿطيف قسٜ اؾت

ٞعبي قعغّي ٚ   قبُٔ  ؿبِيت ٞبي زاٚطّجب٘ٝ وبضٔٙساٖ ثطاي ا عايف ٔؿّٛٔبت، ٟٔعبضت ٞعب، تٛا٘عبيي    : 29تًسؼٍ خًد -7

ٚ٘   ٍٕٞبْ ثٛزٖ ثب اذطيٗ اطالؾبت زض ظٔيٙٝ ضقتٝ ترههي ذٛز ٔي سي ؾعبظٔب٘ي اظ ِحعبظ   ثبقس. ايٗ ثؿس اظ ض تعبض قعٟط

ثبقس ٚ قبُٔ ؾٝ ثؿس ٔكبضوت اختٕعبؾي، حٕعبيتي ٚ قعغّي     ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ٔتفبٚت ٔي ٔفٟٛٔي اظ زيٍط اثؿبز

 .(Van Dyne et  al., 1994).      اؾت

ٞبي ٔكبضوت اختٕبؾي: ثٝ ٔؿٙبي اطالؼ ضؾب٘ي تِٛيسات ٚ ذسٔبت ؾبظٔبٖ ٚ حضٛض  ؿبَ زض ثؿيبضي اظ خّؿبت ٌطٜٚ -

 ضؾب٘س. ؾبظٔبٖ ؾٛز ٔي ثيطٚ٘ي اؾت وٝ ثٝ

ذالق ثٝ ٕٞىبضاٖ، تكٛيك ٔسيطاٖ ثطاي ٍ٘ٝ زاقتٗ اطالؾبت ٔتٙبؾت ثعب زا٘عف   ٞبي ٔكبضوت حٕبيتي: اضائٝ پيكٟٙبز -

زيٍط ثطاي قطوت زض خّؿبت ؾبظٔبٖ، تٛنيٝ ثٝ ٕٞىبضاٖ ثطاي زاقتٗ اؾتمالَ ضأي ٚ تٛنيٝ ثعٝ   ضٚظ، تكٛيك وبضٔٙساٖ

 ٌطزز. ثبالتطي ا٘دبْ زٞس ضا قبُٔ ٔي ايٗ وٝ وبضـ ضا زض ؾطح ٔسيط ثطاي

ٔكبضوت قغّي: ثٝ ٔؿٙبي ا عايف اطالؾبت ثطاي ثٟجٛز ؾّٕىطز، ثط ؾٟسٜ ٌط تٗ ٚغبيف ٚ ٔؿئِٛيت ٞعبي اضعب ي زض    -

 .اؾتوبض ٚ ٕٞىبضي ثب زيٍطاٖ ثطاي ا٘دبْ تحميمبت 

 رَثري گرا ي رفتار ضُريوذي سازماوي

 اؾت ٚالؿيت ايٗ ثيبٍ٘ط ثطاٖ ٌصاض اثط ؾٛأُ ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ٚ ثيٗ اضتجب  ذهٛل زض ّيّيتح  طا ٞبي ثطضؾي

ٝ  اؾت ثٛزٜ تحميمبت تؤويس ٔٛضز ؾٛأُ ايٗ اظ چٟبض زؾتٝ وٝ وبضوٙعبٖ )ٕٞچعٖٛ ؛     عطزي  ٞعبي  ٚيػٌعي : اظ ؾجبضتٙعس  وع

قعغّي )ٕٞچعٖٛ ؛    ٞعبي  ضٞجعطي(، ٚيػٌعي  ضضبيت وبضوٙبٖ، تؿٟس ؾبظٔب٘ي، ازضان اظ ؾساِت ٚ ازضان اظ حٕبيعت ٌعطي   

ؾعبظٔب٘ي ) ٕٞچعٖٛ ؾيؿعتٓ پعبزاـ ٚ      ٞعبي  ثبظذٛضز قغّي، تىطاضي ثٛزٖ قغُ ٚ ضضبيت ٔٙسي زضٚ٘ي قغُ(، ٚيػٌي

 Nielsen)ضٞجطي )ٕٞچٖٛ ؛ ؾجه ضٞجطي تحَٛ ا طيٗ(  لسضزا٘ي ؾبظٔب٘ي ٚ ازضان اظ حٕبيت ٌطي ؾبظٔب٘ي(، ض تبضٞبي

et al., 2009:556). 

ض تبض  ٚ ٌطايكبت وبضوٙبٖ، ٞبي ثط ٍ٘طـ ؾٕستبً ٌط تٝ، نٛضت ٕٞىبضا٘ف ٚ اضٌبٖ تٛؾط وٝ حٛظٜ ايٗ زض اِٚيٝ تحميمبت

 اؾت، ٌط تٝ ا٘دبْ ٕٞىبضا٘ف ٚ پٛزؾبوٛف ثٛؾيّٝ وٝ ضٞجطي زض حٛظٜ ثؿسي تحميمبت اؾت. ثٛزٜ ٔتٕطوع ضٞجط حٕبيتي

 ٚيػٌعي  اثعطات . ا٘عس  زازٜ ٌؿتطـ ٔجبزِٝ اي ٚ تحَٛ ا طيٗ ضٞجطي ض تبضٞبي ٔرتّف ا٘ٛاؼ ضٞجطي ضا ثٝ ض تبضٞبي لّٕطٚ

                                                           
28 - Organizational Obedient 

29 - Self Development 
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 ٔرتّعف  تٛؾط نبحجٙػطاٖ وٝ قسٜ ٔططح ضٞجطي ٞبي خبيٍعيٗ ثٝ ٔطثٛ  ٞبي تئٛضي زض ؾٕستبً ؾبظٔب٘ي ٚ ٞبي قغّي

 .(Moghimi, 2006:15) اؾت ٌط تٝ لطاض ٔطبِؿٝ ٔٛضز

قعٛز.   ٞبي ؾبظٔب٘ي ٔعي  ( ثيبٖ ٕ٘ٛز وٝ ضٞجطي تحَٛ ا طيٗ ٔٙدط ثٝ ؾّٕىطزي  طاتط اظ ا٘تػبضات زض ٔحيط1985ثؽ)

تحميمبت ٘يع ثٝ طٛض تدطثي ثبثت وطز٘س وٝ اضتجب  ٔثجتي ٔبثيٗ ضٞجعطي تحعَٛ ٌعطا  ٚ ؾّٕىعطز ؾعبظٔب٘ي ٚخعٛز زاضز.       

وبضوٙبٖ، ؾطٛح پبييٗ اؾتطؼ قعغّي، ضضعبيت قعغّي ٚ    ٕٞچٙيٗ تحميمبت ٘كبٖ زاز وٝ ثيٗ ضٞجطي تحَٛ ٌطاثب تؿٟس 

 ضضعععبيت اظ ضٞجعععط، ذالليعععت، ٞعععٛـ ؾعععبطفي، ض تعععبض قعععٟطٚ٘سي ؾعععبظٔب٘ي اضتجعععب  ٔثجتعععي ٚخعععٛز زاضز.       

(Bass,1985; Organ,1988;Boyal & brison,1988) 

پيعطٚاٖ ذعٛز ثعٝ خعبي     ٞب ٚ اٞساف پيطٚاٖ ٘فٛش وعطزٜ ٚ تعؤثيط  عٛق اِؿعبزٜ اي زض     ضٞجطاٖ تحَٛ ٌطا  زض ثبٚضٞب، اضظـ

وٙٙعس. پيعطٚاٖ ايعٗ ضٞجعطاٖ ٘ؿعجت ثعٝ اٟ٘عب         ٌصاض٘س. اٟ٘ب اظ ططيك ٌفتبض ٚ وطزاضقبٖ وُ ؾبظٔبٖ ضا زچبض تحَٛ ٔي ٔي

وٙٙس. ٘فٛش ضٞجطاٖ تحَٛ ا طيٗ اظ ططيك وّٕبت، ٌفتٍٛ، ثيٙف ٚ اِٟبْ ثركي ثعٝ زيٍعطاٖ    احؿبؼ اؾتٕبز ٚ ٚ بزاضي ٔي

 (Moghali, 1383:96).اؾت 

وٙٙعس ٚ وبضوٙعبٖ    ٖ تحَٛ ضا  ا طاز خصاثي ٞؿتٙس وٝ ظيطزؾتبٖ قبٖ ضا ثٝ ِحبظ ؾبطفي ٚاحؿبؾي قٙبؾبيي ٔعي ضٞجطا

ٞبي  ٛق اِؿبزٜ )اضب ي( ٔجبزضت ذٛاٞٙس وطز وٝ اٟ٘ب ثعب ضٞجعطاٖ حٕعبيتي ٚ تحعَٛ     ٞب ٚ وٛقفظٔب٘ي ثٝ ا عايف تالـ

ٞس ٕٙس ٚ اضٔب٘ي ضا ثٝ قطوتي وٝ وبضوٙبٖ ضا ثعطاي اخعطاي   ا٘ساظ  ا طيٗ وبض ثىٙٙس. ثٝ ؾالٜٚ ايٗ ٌطٜٚ ضٞجطاٖ  يه چكٓ

 وٙٙس. اٚضز، اثالـ ٔي ٔٙسي ثٝ ؾبظٔبٖ ثيف اظ ا طاز وٙبض ٞٓ ٌطز ٔي أيع اظ ططيك تؤويس ٚ ؾاللٝ اٞساف ٔٛ ميت

عـ وٙٙس اغّت  طاتط اظ ٚغبيف ضؾٕي ثطاي ٔٙفؿت ضؾب٘سٖ ثعٝ ؾعبظٔبٖ اٍ٘يع    وبضوٙب٘ي وٝ ثطاي چٙيٗ ٔسيطاٖ  وبض ٔي

وٙٙس، زض ضٕٗ ٚلتي وٝ ضٞجطاٖ ضٚاثط ٘عزيه، نٕيٕب٘ٝ، حٕبيتي ٚ تٛؾؿٝ يب تٝ ضا پطٚضـ زٞٙس زض اٖ نٛضت  پيسا ٔي

وبضوٙبٖ ثطاي ثطٚظ ؾطح ثبالي اظ ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي تٕبيعُ ذٛاٞٙعس زاقعت. ثعٝ طعٛض وّعي ؾطپطؾعتب٘ي وعٝ ثعب          

قٛ٘س ٚ ٘يع ٍٞٙبٔي وٝ وبضوٙبٖ ؾطپطؾتب٘كبٖ  ٚ ثب اٟ٘ب زيط اقٙب  اٚض٘س وبضوٙب٘كبٖ پيٛ٘س ٚ ضٚاثط ضؿيفي ضا ثٝ ٚخٛز ٔي

 .(Zareei et al., 2005:59)قٛ٘س ضا ٘باٌبٜ ٚ ثي ٔطّؽ تّمي وٙٙس احتٕبالً وٕتط زض ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي زضٌيط ٔي

 

 پيطيىٍ پژيَص -4

ٝ ٔحممبٖ ٚ پػٚٞكٍطاٖ لعطاض ٌط تعٝ   ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي يىي اظ ٔتغيطٞبي اؾت وٝ زض چٙس زٞٝ اذيط ٔٛضز تٛخ

 ٌصاض٘س. زٞس ؾٛأُ ظيبزي ثط ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي تؤثيط ٔي اؾت. ٕٞچٙيٗ ٘تبيح تحميمبت ا٘دبْ قسٜ ٘كبٖ ٔي

ٝ »( زض پػٚٞكي ثب ؾٙٛاٖ 2001) 30چٗ ٚ ِي  بض « اي زض ؾعبظٔبٖ ٞعبي چيٙعي   ض تبض ٞبي ضٞجطي تحَٛ ا طيٗ ٚ ٔجبزِع

ٞبي  ضٞجطتحَٛ ٌطا ٚ ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي وبضوٙبٖ ضاثطٝ ٔؿٙبزاضي ٚخعٛز زاضز ٚ ٕٞچٙعيٗ   ٘كبٖ زاز٘س ثيٗ ض تبض 

 .(Chen & Fahr,2001)اي ضٞجط ٚ ض تبض قٟطٚ٘س ؾبظٔب٘ي وبضوٙبٖ ضاثطٝ ٔؿٙبزاضي ٔكبٞسٜ ٘كس ثيٗ ض تبضٞبي ٔجبزِٝ

31 عي چٗ
( ضاثطٝ ثيٗ ضٞجطي تحَٛ ا طيٗ ٚ تؿٟس ؾبظٔب٘ي ٚ ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ضا ٔٛضز ٔطبِؿٝ لطاض زاز 2006) 

وٝ ٘تيدٝ تحميك ثيبٍ٘ط ايٗ ثٛز وٝ ؾجه ضٞجطي تحَٛ ٌطا  ثبؾث ايدعبز تؿٟعس ؾعبظٔب٘ي ٚ ض تعبض قعٟطٚ٘سي ؾعبظٔب٘ي       

                                                           
30 - Chen & Fahr 

31 - Chen Fei 
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 .(Chen fei,2006)قٛز  ثبالي زض اؾضبي ؾبظٔبٖ ٔي

ثط إٞيت ٘مف ؾجه « ٞبي نٙؿتيضٞجطي تحَٛ ا طيٗ زض ؾبظٔبٖ»( زض تحميمي ثب ؾٙٛاٖ 2007ضاٖ)ٚ ٕٞىب 32تٛيً

 .(Twigg,2007)ضٞجطي تحَٛ ٌطا  زض ثطٚظ ض تبضٞبي قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي اظ خب٘ت وبضٌطاٖ تآويس وطز٘س

 تبض قعٟطٚ٘سي ؾعبظٔب٘ي   ( زض پػٚٞكي زض ٔمطؽ زوتطا تؤثيط ٞٛـ ؾبطفي ٔسيطاٖ ثط اؾتٕبز ٚ ض2004)33ٚيىتٛضيب ض ّط

ضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز. ٚي زض پػٚٞف ذٛز اظ ٔسَ ٔبيط ٚ ؾبِٛٚي زض ٞٛـ ؾبطفي اؾتفبزٜ وطز وعٝ ٘تعبيح    ظيطزؾتبٖ

تحميك حبوي اظ ايٗ ثٛز ٔسيطا٘ي وٝ ٞٛـ ؾبطفي ثبالي زاقتٙس زاضاي وبضوٙب٘ي ثٛز٘س وعٝ ض تعبض قعٟطٚ٘سي ؾعبظٔب٘ي     

 تعطي زاقعتٙس  ز٘س ٚ ٕٞچٙيٗ ظيطزؾتبٖ ٘ؿجت ثعٝ ؾعجه ٔعسيطيت اٟ٘عب اؾتٕعبز ثعيف      زا ثبالي ضا اظ ذٛزقبٖ ٘كبٖ ٔي

 (Victoria Refler, 2004). 

 ضٞجعطي  ( زض ثطضؾي ضاثطٝ ثيٗ ؾجه ٞبي ضٞجطي ٚ ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ٘كعبٖ زاز ض تبضٞعبي  2000پٛزؾبوٛف)

ٖ  اظ ٚ زاضز. ٔثجتعي  ٔؿٙعبزاض   ؾبظٔب٘ي ٔسَ اضٌبٖ اضتجعب  قٟطٚ٘سي ض تبضٞبي ٔؤِفٝ پٙح ٞط ثب ٌطا  تحَٛ  ض تبضٞعبي  ٔيعب

ٝ  ثبقعٙس  ض تعبض قعٟطٚ٘سي ؾعبظٔب٘ي ٔعي     ٌب٘ٝ پٙح ؾٙبنط ثب ٔؿٙبزاض زاضاي ضاثطٝ ض تبضٞب ايٗ ٘ٛؼ زٚ ٌطا، تؿبُٔ ضٞجطي  وع

ٝ  غيطالتضعبيي  تٙجيٟي ض تبض اؾت، ٔثجت اضتجب  زاضاي وٝ التضبيي زٞي پبزاـ ض تبض :اظ ؾجبضتٙس  ٔٙفعي  اضتجعب   زاضاي وع

 (.Podsakoff et al.,2000:518) . ثبقس ٔي

ٞبي خٕؿيت قٙبذتي ٚ زض ٘ػط ٌط تٗ ض تبضٞبي قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ثٝ ؾٙعٛاٖ ض تبضٞعبي   ثٝ ثطضؾي اضتجب  ثيٗ ٚيػٌي

ؿٗ ٚ ظ٘بٖ ثٝ احتٕبَ ذيّي ثيكتطي وبضٔٙساٖ ُٔ ٘كبٖ زازؾبظٔبٖ وبضٔٙس 136٘مكي پطزاذتٙس. طي يه ٘ػط ؾٙدي اظ 

 .ٌيط٘سقٟطٚ٘سي ضا ثٝ ؾٙٛاٖ ض تبضٞبي ٘مكي ٚ يب قغّي زض ٘ػط ٔيض تبضٞبي 

ٞبي ٔٙفي ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي، ثيبٖ وطز٘س وعٝ   خٙجٝ زض ضاثطٝ ثب( طي يه تحميمي  2004ٚ ٕٞىبضاٖ )  34ثِٛيٙٛ

ٟطٚ٘سي خٙجٝ ٞبي ٔثجت ض تبضٞبي قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ثٝ ثحعث پطزاذتٙعس. أعب ض تعبض قع      تحميمبت لجّي  مط زض ٔٛضز

 :ثٍيطز ؾبظٔب٘ي ٕٔىٗ اؾت ثٝ زاليُ ٔٙفي ظيط نٛضت

  .ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ٕٔىٗ اؾت زض ٘تيدٝ اٍ٘يعٜ ٞبي ذسٔت ثٝ ذٛز نٛضت ثٍيطز 

 ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ٕٔىٗ اؾت غيط ٔطتجط ٚ يب حتي اضتجب  ٔٙفي ثب ؾّٕىطز ؾبظٔب٘ي زاقتٝ ثبقس.   

    بيح ٔٙفععععي ثععععطاي وبضٔٙععععساٖ زاقععععتٝ ثبقععععس  ض تععععبض قععععٟطٚ٘سي ؾععععبظٔب٘ي ٕٔىععععٗ اؾععععت ٘تعععع 

.(Elahe tavakkoli,2007:46)  

ٕٞچٙيٗ زض پػٚٞكي وٝ ثٝ ثطضؾي ضاثطٝ ثيٗ ٔؿٙٛيت زض ٔحيط وبض ٚ ٘مف اٖ زض ثٟجعٛز ض تعبض قعٟطٚ٘سي ؾعبظٔب٘ي     

ٚ ض تعبض  پطزاذتٝ قس ٘تبيح ثيبٍ٘ط ايٗ ثٛز وٝ اضتجب  ٔثجت ٔيبٖ زٚ ٔتغيط انّي تحميك يؿٙي ٔؿٙٛيعت زض ٔحعيط وعبض    

 .(Farhangi,2006:29)قٛز  قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي تؤييس ٔي

 ارائٍ چارچًب مفًُمي تحقيق

ثطاي تسٚيٗ  طضيبت تحميك، ٞط پػٚٞكٍطي ٘يبظٔٙس ٔسِي ٔفٟٛٔي اؾت تب ثط اؾبؼ اٖ ضعٕٗ قٙبؾعبيي ٔتغيطٞعبي    

ط ايعٗ ٔجٙعب ثعب تٛخعٝ ٔؤِفعٝ ٞعبي        طضيبت ضٚاثط ثيٗ ايٗ ٔتغيطٞب ٚ تؿبضيف ٔفٟٛٔي ٚ ؾّٕيبتي اٟ٘ب ضا تجييٗ ٕ٘بيس. ثع 

                                                           
32 - Twigg 

33 - Victoria Refler 
34 - Bolino  
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ٞبي اضٔب٘ي ، ض تبضٞبي اضٔب٘ي، اٍ٘يعـ اِٟبْ ثرف، تطغيت شٞٙي ٚ ٔالحػعبت  عطزي( اضائعٝ    ضٞجطي تحَٛ ٌطا  )ٚيػٌي

قسٜ ثٝ ٚؾيّٝ ثؽ ٚ اِٚٚيٛ ٚ ٕٞچٙيٗ ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي وٝ ثط اؾعبؼ اٍِعٛي زا٘كعٕٙسا٘ي ٞعٓ چعٖٛ ثعبتٕٗ ٚ       

(، 1991(، ٚيّيعبٔع ٚ ا٘سضؾعٖٛ)  1990(، پٛزؾعبوٛف، ٔىٙععي ٚ ٔعٛضٔٗ)   1983بٖ ٚ ٘يعط) (، اؾعٕيت، اضٌع  1983اٚضٌبٖ)

(، ٚاٖ اؾععىٛتط ٚ 1995(، ٔععٛضٔٗ ٚ ثّىععي) 1994(، ٚاٖ زيععبْ ٌطاٞععبْ ٚ زيب٘ؿععچ)  1994ٔٛتٛٚيععسِٛ ٚ ٚاٖ اؾععىٛتط) 

ٗ   1998( ٚ ٚاٖ زيبٖ ٚ ِيسٗ)1997(،  بضح اضِي)1996ٔٛتٛٚيسِٛ) ٌطزيعسٜ ٔعسَ    (، وٝ ٔتٙبؾت ثب  طٞٙعً ايطا٘عي تعسٚي

 زٞيٓ. ٔفٟٛٔي تحميك ٚ  طضيبت اٖ ضا اضائٝ ٔي

 قٛز. حبَ ثب تٛخٝ ثٝ ٔسَ ٔفٟٛٔي پػٚٞف  طضيٝ ٞبي تحميك ثٝ نٛضت ظيط ثيبٖ ٔي

 ثيٗ ؾجه ضٞجطي تحَٛ ٌطا  ٚ ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي وبضوٙبٖ ضاثطٝ ٔثجت ٚ ٔؿٙبزاضي ٚخٛز زاضز. فرضيٍ اصلي:

ضاثطٝ، ؾجه ضٞجطي تحَٛ ٌطا  ٚ ٘مف اٖ زض ثٟجٛز ض تبض قٟطٚ٘سي ؾعبظٔب٘ي اثؿعبز ؾعجه    ٞٓ چٙيٗ ثطاي زضن ثٟتط 

 قٛز. ثٙبثطايٗ  طضيبت  طؾي ايٗ تحميك ؾجبضتٙساظ: ضٞجطي تحَٛ ٌطا  ثٝ نٛضت خساٌب٘ٝ ٘يع اظٖٔٛ ٔي

 ؛زاضزٚخٛز  ٔؿٙبزاضيضاثطٝ ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي وبضوٙبٖ ٚ ٞبي اضٔب٘ي ٚيػٌي ثيٗ :1فرضيٍ فرػي 

 ؛ٚخٛز زاضز ٔؿٙبزاضيضاثطٝ ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي وبضوٙبٖ ٚ ض تبض ٞبي اضٔب٘ي  ثيٗ :2فرضيٍ فرػي 

 ؛ٚخٛز زاضز ٔؿٙبزاضيضاثطٝ ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي وبضوٙبٖ ٚ اٍ٘يعـ اِٟبْ ثرف ثيٗ  :3فرضيٍ فرػي 

 ؛ٚخٛز زاضز ٔؿٙبزاضيطٝ ضاث ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي وبضوٙبٖٚ تطغيت شٞٙي ثيٗ  :4فرضيٍ فرػي 

 ٚخٛز زاضز. ٔؿٙبزاضيضاثطٝ ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي وبضوٙبٖ ٚ ٔالحػبت  طزي ثيٗ  :5فرضيٍ فرػي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: چارچًب مفًُمي تحقيق1ضكل )

 

 ريش تحقيق  -5

ايٗ تحميك ثب تٛخٝ ثٝ ٞسف اٖ وبضثطزي ثٛزٜ ٚ اظ ٘ػط چٍٍٛ٘ي ثٝ زؾت اٚضزٖ زازٞبي ٔٛضز ٘يبظ زض ظٔعطٜ تحميمعبت   

 تٛنيفي)غيط اظٔبيكي(، اظ ٘ٛؼ تحميك ٕٞجؿتٍي لطاض زاضز.

 اًگیسش الْام بخص

 ی آرهاًیارهتارّ

 ترغیب رٌّی

 هالحظات هردی

 ٍیژگیْای آرهاًی

 رهتار ضْرًٍذی سازهاًی

 
 گرارّبری تحَل 

 

 هتغیر ٍابستِ هتغیر هستقل
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 آماري ي ريش ومًوٍ گيريجامؼٍ 

خبٔؿٝ ٞسف ايٗ پػٚٞف، ؾطٛح ٔسيطيتي ٔرتّف ٚ ٞٓ چٙيٗ وبضٔٙعساٖ ؾعبظٔبٖ نعٙؿت ، ٔؿعسٖ ٚ تدعبضت اؾعتبٖ       

ثٝ ؾٙٛاٖ ؾبظٔبٖ ٞبي ٔٛ ك قعٙبذتٝ قعسٜ ثٛز٘عس تٛظيعؽ     ويفي  ٚ ٕيٞبي ويه ؾطي قبذم ثط اؾبؼ  ٞطٔعٌبٖ  وٝ

ظ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيطي ؾطقٕبضي اؾتفبزٜ ٌطزيس وٝ ثط اؾبؼ اٖ وّيٝ ٌطزيس. ثٝ زِيُ ٔحسٚز ثٛزٖ خبٔؿٝ أبضي ٔسيطاٖ ا

٘فط ثٛز٘س ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌط تٙس. ثٙبثطايٗ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ خبٔؿٝ أبضي ٔعسيطاٖ زض ايعٗ   42ٔسيطاٖ ؾبظٔبٖ ٞبي ٔطثٛطٝ وٝ 

بضي اظ وبضوٙعبٖ  پػٚٞف يىؿبٖ اؾت. أب ثطاي يب تٗ ض تبض ٞبي ٔطثٛ  ثٝ ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي وبضوٙعبٖ، ٕ٘ٛ٘عٝ أع   

قبغُ زض ٞط ٔسيطيت ثٝ طٛض تهبز ي ا٘تربة قس)ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيطي تهبز ي(. اظ ٞط ٔسيط ثب تٛخٝ ثٝ تؿعساز وبضوٙعبٖ حعسالُ    

زٚ ٘فط اظ ظيط زؾتبٖ ا٘تربة قس وٝ ثط اؾبؼ اٖ تؿساز وبضوٙب٘ي وٝ ثٝ پطؾكعٙبٔٝ ٞعبي ضٞجعطي ٌعطا ) عطْ ٔرهعٛل       

 ٘فط ثٛز.  136از٘س، پيطٚاٖ( ٚ ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي پبؾد ز

تٛظيؽ پطؾكٙبٔٝ ٞب ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ثٛز وٝ زض اثتسا پطؾكٙبٔٝ چٙس ؾبّٔي ضٞجطي ) طْ ٔرهٛل ضٞجطاٖ ٚ  طْ ٔرهعٛل  

پيطٚاٖ( ثيٗ ٔسيطاٖ ؾطٛح ٔرتّف ٚ وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ ٞعبي ٔعصوٛض تٛظيعؽ قعس، ؾعسؽ پطؾكعٙبٔٝ ض تعبض قعٟطٚ٘سي         

 ٚ ثط ايٗ اؾبؼ اطالؾبت الظْ خٕؽ اٚضي ٌطزيس.ؾبظٔب٘ي ثيٗ وبضوٙبٖ ٞط زٚ ؾبظٔبٖ تٛظيؽ قس 

 

 اتسارسىجص ي فىًن آماري

زازٜ ٞبي ٔطثٛ  ثٝ ضٞجطي تحَٛ ا طيٗ ثب اؾتفبزٜ اظ پطؾكٙبٔٝ چٙس ؾبّٔي ضٞجطي وعٝ تٛؾعط ثَعؽ ٚ ثعطاي اظٔعٖٛ      

)خٟت ثطضؾي ضاثطٝ ثعيٗ ؾعجه    36ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْ ا عاض أبضي ؾّْٛ اختٕبؾي 35 طضيٝ ٞب اثتسا اظ ٕٞجؿتٍي پيطؾٖٛ

قس. ؾسؽ ثطاي قٙبؾبيي ؾٛأعُ ضٞجعطي تحعَٛ ٌعطا      ضٞجطي تحَٛ ٌطا ٚ اثؿبز اٖ ثب ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي( اؾتفبزٜ

 ٔؤثط زض ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي اظ تحّيُ ضٌطؾيٖٛ چٙس ؾبّٔي ؾبزٜ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت.

 ريايي ي پايايي اتسار تحقيق

يٗ ضٚايي پطؾكٙبٔٝ ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي، ؾّي ضغٓ اؾتفبزٜ زض تحميمبت ا٘دبْ ٌط تعٝ زض  زض ايٗ پػٚٞف، ثطاي تؿي

ٞبي ٔترههبٖ، اؾبتيس زا٘كٍبٞي ٚ وبضقٙبؾبٖ ذجطٜ ٘يع اؾتفبزٜ قس ٚ ثب تٛخٝ ثٝ اخٕبؼ ٘ػعطات ايعٗ   زاذُ، اظ زيسٌبٜ

ٚـ اِفبي وطٚ٘جبخ اؾتفبزٜ قس وٝ زض ٟ٘بيت ثبقس. ٕٞچٙيٗ ثطاي تؿييٗ پبيبيي اظ ض پطؾكٙبٔٝ زاضاي ضٚايي ٔحتٛايي ٔي

% لبثعُ پعصيطـ اؾعت،    70% ثٝ زؾت أس. ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ وٝ ضطيت اِفعبي ثعيف اظ   872ضطيت اِفبي وطٚ٘جبخ ٔؿبزَ 

تٛاٖ ٘تيدٝ ٌط ت وٝ پطؾكٙبٔٝ ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي اظ پبيبيي ثباليي ثطذعٛضزاض اؾعت. پطؾكعٙبٔٝ چٙعس ؾعبّٔي       ٔي

بٔٝ اؾتب٘ساضزي اؾت وٝ تٛؾط ثَؽ ٚ اِٚٚيٛ ططاحعي ٚ زض تحميمعبت ٔتؿعسزي ٔعٛضز اؾعتفبزٜ لعطاض       ضٞجطي ٘يع پطؾكٙ

ٞعبي  ( ثطاي پبيبيي ثبظاظٔبيي پطؾكٙبٔٝ، اظٔٛ٘ي ضا زض زٚ ٘ٛثت ثط ضٚي اظٔعٛز٘ي 1382ٌط تٝ اؾت. ثب ايٗ ٚخٛز ٔٛغّي )

ٜ پبيبيي ٔٙبؾت ايعٗ پطؾكعٙبٔٝ ثعٛز. ثعطاي     يىؿبٖ اخطا وطز. ٘تيدٝ ثٝ زؾت أسٜ زاضاي ٕٞجؿتٍي ثٛزٜ ٚ ٘كبٖ زٞٙس

                                                           
35- Pearson Correlation Coefficient 

36 - Statistical Package for Social Sciences(SPSS) 
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تؿييٗ ثجبت ٚ ؾبظٌبضي زضٚ٘ي ٚ ثيٙبثيٙي ٔتغيطٞب ٚ ثؿجبضت ثٟتط، ٔيعاٖ ٕٞؿب٘ي ، لبثّيت اؾتٕبز پطؾكٙبٔٝ چٙس ؾبّٔي 

تعٛاٖ   % ثٝ زؾت أس. پؽ ٔي93ضٞجطي اظ  طَٔٛ اِفبي وطٚ٘جبخ اؾتفبزٜ قس وٝ زض ٟ٘بيت ضطيت اِفبي وطٚ٘جبخ ٔؿبزَ

 ٌط ت وٝ پطؾكٙبٔٝ چٙس ؾبّٔي ضٞجطي ٘يع اظ پبيبيي ثباليي ثطذٛضزاض اؾت.٘تيدٝ 

 

 يافتٍ َاي پژيَص  -6

ٝ  ٕٞجؿتٍي ضطيت ثٛزٖ زاض ٔؿٙي خسَٚ اظ ٕٞجؿتٍي ضطايت ثٛزٖ زاض ٔؿٙي ؾٙدف ثطاي  ثحطا٘عي  ٔمعبزيط  اٖ زض وع

 قس. اؾتفبزٜ اؾت، قسٜ ِحبظ 01/0ٚ  05/0اظازي  زضخٝ زض ضطيت ٕٞجؿتٍي

 (: ماتريس َمثستگي اتؼاد رَثري تحًل آفريه تا رفتار ضُريوذي سازماوي1)جذيل 

 اثععؿععبز
ضٞجطي 

 تحَٛ ٌطا

-ٚيػٌي

ٞبي 

 اضٔب٘ي

ض تبضٞبي 

 اضٔب٘ي

تطغيت 

 شٞٙي

اٍ٘يع

ـ اِٟبْ 

 ثرف

ٔالحػب

 ت  طزي

ض تبض 

قٟطٚ٘سي 

 ؾبظٔب٘ي

        عععع ضٞجطي تحَٛ ٌطا

      عععع 88/0** ٞبي اضٔب٘يٚيػٌي

 92/0** ض تبضٞبي اضٔب٘ي
**82/

0 
     عععع

 83/0** تطغيت شٞٙي
**66/

0 
    عععع 74/0**

 86/0** اٍ٘يعـ اِٟبْ ثرف
**87/

0 
**71/0 

**75/

0 
   عععع

 81/0** ٔالحػبت  طزي
**61/

0 
**77/0 

**68/

0 

**70/

0 
  عععع

 77/0** ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي
**53/

0 
**63/0 

**57/

0 

**59/

0 
 عععع 70/0**

 

ثيٗ ؾجه ضٞجطي تحَٛ ٌطا ٚ ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ضعطيت   ٌطزز، ٕٞبٖ طٛض وٝ زض خسَٚ قٕبضٜ يه ٔكبٞسٜ ٔي

% لبثُ لجَٛ اؾعت. ٕٞچٙعيٗ زض خعسَٚ ثعبال ضعطايت ٕٞجؿعتٍي       1اؾت وٝ زض ؾطح ذطبيي  77/0ٕٞجؿتٍي ثطاثط ثب 

طي تحَٛ ٌطا ٚ ض تبض قٟطٚ٘سي ؾعبظٔب٘ي زض اٖ  ؾٛأُ ٔرتّف ٘يع اضايٝ قسٜ اؾت وٝ ٕٞجؿتٍي ٔؤِفٝ ٞبي ؾجه ضٞج

ٔكرم قسٜ اؾت. ا عٖٚ ثط اٖ، زض پػٚٞف حبضط، ثٝ ٔٙػٛض ثطضؾي ثيف تط ٚ زليك تط اضتجعب  ٔيعبٖ ؾعجه ضٞجعطي     

تحَٛ ٌطا ٚ ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي، ضاثطٝ ضٞجطي ٔجبزِٝ اي ٚ ضٞجطي ؾسْ ٔساذّٝ ٌط ٘يع ثب ض تبض قٟطٚ٘سي ؾعبظٔب٘ي  

 لطاض ٌط ت، وٝ ٘تبيح حبنُ زض خسَٚ قٕبضٜ زٚ اضائٝ قسٜ اؾت.ٔٛضز ثطضؾي 
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 (: ماتريس َمثستگي سثك َاي رَثري ي رفتار ضُريوذي سازماوي2جذيل )

 اتــؼــاد
رَثري تحًل 

 گرا

رَثري مثادلٍ 

 اي

رَثري ػذم مذاخلٍ 

 گر

رفتار ضُريوذي 

 سازماوي

    عععع ضٞجطي تحَٛ ٌطا

   عععع 31/0* ضٞجطي ٔجبزِٝ اي

ضٞجطي ؾسْ ٔساذّٝ 

 ٌط
  عععع -24/0 -40/0**

ض تبض قٟطٚ٘سي 

 ؾبظٔب٘ي
 عععع -27/0 29/0 77/0**

* Correlation is significant at the .05 level (2-tailed). 
** Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 

 

ثيٗ زٚ ٔتغيط ؾجه ضٞجعطي ٔجبزِعٝ    29/0ثب تٛخٝ ثٝ خسَٚ قٕبضٜ ؾٝ ٚ ثب زض ٘ػط ٌط تٗ ضطيت ٕٞجؿتٍي پيطؾٖٛ 

تٛاٖ ٘تيدٝ ٌط ت وٝ ثيٗ ايٗ زٚ ٔتغيط ضاثطٝ ٔؿٙبزاضي ٚخٛز ٘ساضز. ٕٞچٙيٗ ضطيت  اي ٚ ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ٔي

اؾت؛ يؿٙعي ايعٗ وعٝ     -27/0قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ثطاثط ثب ٕٞجؿتٍي ثيٗ زٚ ٔتغيط ؾجه ضٞجطي ؾسْ ٔساذّٝ ٌط ٚ ض تبض 

 ثيٗ زٚ ٔتغيط ضاثطٝ ٔؿٙبزاضي ٚخٛز ٘ساضز. 

ثطاي ثطضؾي تؤثيط اثؿبز چٟبض ٌب٘ٝ ضٞجطي تحَٛ ٌطا ثط ضٚي ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي اظ تحّيُ ضٌطؾيٖٛ چٙعس ؾعبّٔي   

ثٝ ضٚـ ٌبْ ثٝ ٌبْ ثٛزٜ اؾعت. زض ايعٗ ضٚـ   ٘يع اؾتفبزٜ قس. ٚضٚز ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ زض تحّيُ ضٌطؾيٖٛ چٙس ؾبّٔي 

ٌيطز ٚ چٙب٘چٝ ٔتغيط ٞب ٔؿيعبض   ٚضٚز ٔتغيط ٞبي ٔؿتمُ زض زؾت ٔحمك ٘جٛزٜ ٚ ثط اؾبؼ ضطيت ٕٞجؿتٍي نٛضت ٔي

. زض ٟ٘بيعت زٚ  (Sarmad,2001:93-94)قعٛ٘س ٚضٚز ضا وؿت وٙٙس زض تحّيُ ثبلي ٔب٘سٜ، زض غيط ايعٗ نعٛضت حعصف ٔعي    

ٞبي اضٔب٘ي ، تطغيعت شٞٙعي ٚ   ٘ي ٚ ٔالحػبت  طزي ٔؿيبض ٚضٚز ضا وؿت وطزٜ ٚ ؾٝ ٔتغيط ٚيػٌئتغيط ض تبض ٞبي اضٔب

 اٍ٘يعـ اِٟبْ ثرف اظ ٔؿبزِٝ ضٌطؾيٖٛ ذبضج قس٘س.

 

 (: وتايج رگرسيًن گام تٍ گام3جذيل )

مذ

 ل
ضرية َمثستگي چىذگاوٍ 

(R) 

ضرية تؼييه 

 
1 *687/0 436/0 

2 **686/0 451/0 

3 ***681/0 467/0 

 2R
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4 ***653/0 482/0 

 aٞبي اضٔعب٘ي، ض تعبض ٞعبي اضٔعب٘ي، تطغيعت شٞٙعي، اٍ٘يععـ اِٟعبْ ثرعف،          ثيٗ: ضطيت ثبثت، ٚيػٌي ٔتغيطٞبي پيف

 ٔالحػبت  طزي؛

b ثيٗ: ضطيت ثبثت، ض تبض ٞبي اضٔب٘ي، تطغيت شٞٙي، اٍ٘يعـ اِٟبْ ثرف، ٔالحػبت  طزي؛ ٔتغيطٞبي پيف 

c    ثيٗ: ضطيت ثبثت، ض تبض ٞبي اضٔب٘ي، تطغيت شٞٙي، ٔالحػبت  طزي؛ ٔتغيطٞبي پيف 

d    ثيٗ: ضطيت ثبثت، ض تبض ٞبي اضٔب٘ي، ٔالحػبت  طزي. ٔتغيطٞبي پيف 

 

 *3(: ضراية رگرسيًن ي تتا تراي مذل 4جذيل ضمارٌ )

 
ضراية 

 رگرسيًن
 داري سطح مؼىي t تتا

 000/0 735/4  372/0 ضطيت ثبثت

ض تبض ٞبي 

 اضٔب٘ي
134/0 416/0 462/2 035/0 

ٔالحػبت 

  طزي
146/0 356/0 823/1 071/0 

 ٔتغيط ٚاثؿتٝ: ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي *

 

قٛز اظ ثيٗ ؾٛأُ ٔرتّف ضٞجطي تحَٛ ٌعطا؛ ض تعبض ٞعبي اضٔعب٘ي ٚ      ٕٞبٖ طٛض وٝ اظ خسَٚ قٕبضٜ چٟبض اؾتٙجب  ٔي

 ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي زاض٘س.تطيٗ تؤثيط ضا ثط ٔالحػبت  طزي ثيف

 

 وتيجٍ گيري ي پيطىُادَا -7

زا٘ٙس. ثط ايٗ اؾبؼ زض ايٗ پػٚٞف ضاثطٝ ٔيبٖ پٙح ٔؤِفٝ  ثؽ ٚ اِٚٚيٛ ؾجه ضٞجطي تحَٛ ٌطا ضا زاضاي پٙح ٔؤِفٝ ٔي

ؤِفٝ، ضاثطعٝ  ؾجه ضٞجطي تحَٛ ٌطا ثب ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ثطضؾي قسٜ اؾت. اٖ ٌبٜ ثب تٛخٝ ثٝ ٔيبٍ٘يٗ ايٗ پٙح ٔ

ضٞجطي تحَٛ ٌطا  ثب ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي، ثٝ زؾت أسٜ اؾت. ٕٞچٙيٗ ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ زازٜ ٞبي ٔطثٛ  ثٝ ؾجه 

اي ٚ ؾجه ضٞجطي ؾسْ ٔساذّٝ ٌط ٘يع زض اذتيبض ثٛز ثٝ ثطضؾعي ضاثطعٝ ايعٗ زٚ ؾعجه ضٞجعطي ثعب ض تعبض        ضٞجطي ٔجبزِٝ

 قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ٘يع پطزاذتيٓ.

وٙس ؾجه ضٞجطي تحَٛ ا طيٗ ثب ض تعبض قعٟطٚ٘سي ؾعبظٔب٘ي ضاثطعٝ        ثب  طضيٝ اٞٓ ايٗ پػٚٞف، وٝ ثيبٖ ٔيزض اضتجب

(  P  ٚ77/0  ;r < 01/0ثبقعس)  اي لٛي ٔيبٖ ايٗ زٚ ٔتغيط ٔعي  ٔؿٙبزاضي زاضز، ٘تبيح ثٝ زؾت أسٜ حبوي اظ ٚخٛز ضاثطٝ

، 2005،وٛ٘عُ  2000، پٛزؾبوٛف 1999ٛف ٚ ٔىيٙعي پٛزؾبو1983وٝ ايٗ ٘تيدٝ ثب ٔطبِؿبت ؾبيط زا٘كٕٙساٖ )اضٌبٖ 

 ( ٘يع ٞٓ ذٛا٘ي زاضز.2008، ؾؿٍطي ٚ زيٍطاٖ 2008ؾٛالٖ 

تٛاٖ ٔالحػٝ وطز وٝ ٕٞٝ اثؿبز ضٞجطي ؾجه تحَٛ ٌعطا ضاثطعٝ ٔؿٙعبزاضي ثعب      اٌط ثٝ خسَٚ قٕبضٜ يه تٛخٝ قٛز ٔي
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ٔٛضز تؤييس لعطاض   99/0تٛاٖ ٌفت  طضيبت  طؾي تحميك زض ؾطح اطٕيٙبٖ  ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي زاض٘س. زض ٘تيدٝ ٔي

ضٞجطي تحَٛ ٌطاثب ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ٘يع ايعٗ ٘تيدعٝ   ٌيط٘س. اظ ٔمبيؿٝ ٘تبيح أبضي ثطاي ته ته ٔؤِفٝ ٞبي  ٔي

تٛاٖ ثب  تطي زاضز. زِيُ ايٗ ٔٛضٛؼ ضا ٔيثٝ زؾت أس وٝ ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ثب ٔؤِفٝ ٔالحػبت  طزي اضتجب  ثيف

ٝ ايعٗ  تٛخٝ ثٝ ازؾبي اضٌبٖ تٛضيح زاز وٝ ٔالحػبت  طزي ثبؾث ا عايف ضضبيت قغّي ٚ اؾتٕبز زض ظيطزؾتبٖ قعسٜ وع  

ثب تٛخٝ ثعٝ يب تعٝ ٞعبي  طؾعي      (.(Podsakoff et al.,1999:135 ايٗ زٚ  ثب ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ضاثطٝ ٔؿتميٓ زاضز 

تحميك )خسَٚ قٕبضٜ زٚ( ثيٗ ؾجه ضٞجطي ٔجبزِٝ اي ٚ ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ضاثطٝ ٔؿٙب زاضي ٚخٛز ٘عساضز ٚ ايعٗ   

( 2007( ٚ تٛيعً ٚ ٕٞىعبضاٖ )  2005(،وُٛ٘)2002(، پٛزؾبوٛف )2002)(، ٞبزؾٗ 1996أط ثب يب تٝ ٞبي پٛزؾبوٛف )

 ٕٞرٛا٘ي ٚ تدب٘ؽ الظْ ضا ٘ساقت.

اظ يب تٝ ٞبي  طؾي زيٍط ايٗ تحميك، ضاثطٝ ٔٙفي ثيٗ ؾجه ضٞجطي ؾسْ ٔساذّٝ ٌط ٚ ض تبض قعٟطٚ٘سي ؾعبظٔب٘ي ثعٛز.    

ايس ٚ حبِتي ثي تفبٚت زض ضٞجعطي ضا ٕ٘بيعبٖ    يثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ايٗ ؾجه ضٞجطي غيط  ؿبَ تطيٗ ٘ٛؼ ضٞجطي ثٝ قٕبض ٔ

 ضؾب٘س، ٘تيدٝ چٙساٖ زٚض اظ ا٘تػبض ٘جٛز. ؾبظز، وٝ ايٗ أط اٍ٘يعـ ٚ ضضبيت پيطٚاٖ ضا ثٝ حسالُ ٔٛخٛز ٔي ٔي

٘تبيح حبنُ اظ ضٌطؾيٖٛ ٌبْ ثٝ ٌبْ ٘كبٖ زاز وٝ زٚ ٔتغيط ض تبضٞبي اضٔب٘ي ٚ ٔالحػبت  طزي ثعٝ ؾٙعٛاٖ ٔتغيطٞعبي    

ٔؿيبض ٚضٚز ثٝ ٔؿبزِٝ ٟ٘بي ضٌطؾيٖٛ ثطاي تٛضيح تغييطات ض تبض قعٟطٚ٘سي ؾعبظٔب٘ي )ٔتغيعط ٔعالن( ضا زاضا     پيف ثيٗ، 

ٞؿتٙس. ٘تيدٝ حبنّٝ ثيبٍ٘ط ايٗ ٘ىتٝ اؾت وٝ زض ثيٗ ؾٛأُ ٔرتّف ؾجه ضٞجطي تحَٛ ٌطا، ٘فٛش اضٔب٘ي ٚ ٔالحػبت 

٘تيدٝ ثب يب تٝ ٞبي پٛزؾبوٛف ٚ ٔىيٙعي ٕٞرٛا٘ي زاضز،   طزي ثيكتطيٗ تؤثيط ضا زض ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي زاض٘س. ايٗ

ظيطا ثٝ ٌفتٝ ا٘بٖ ٔالحػبت  طزي ثب ضضبيت ظيطزؾتبٖ، اؾتٕبز ا٘بٖ ٘ؿجت ثٝ ٔسيط، ٚ بزاضي ثعٝ ؾعبظٔبٖ ٚ ض تعبض ٞعبي     

ٛخعٝ ثعٝ   ثعب ت  (.Podsakoff et al.,1996:290)خٛإ٘طزي ٚ ٚخساٖ وبض ضاثطٝ ٔثجت زاقتٝ ٚ ثب تؿبضو ضاثطٝ ٔٙفعي زاضز  

% تغييعطات زض ض تعبض   48ٔعسَ ٟ٘عبيي اؾعت وعٝ      4خسَٚ قٕبضٜ ؾٝ ، ؾتٖٛ ضطيت تؿييٗ حبوي اظ ايٗ اؾت وٝ ٔسَ 

قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي، تٛؾط زٚ ٔتغيط ض تبضٞبي اضٔب٘ي ٚ ٔالحػبت  طزي لبثُ تٛضعيح اؾعت. ٕٞچٙعيٗ ا٘عبِيع ٚاضيعب٘ؽ      

( ٚ حبوي اظ ايٗ اؾت وعٝ ٚالؿعبً ضاثطعٝ    01/0P<  ٚ17.127( ;2،33 )Fزٞس ايٗ ضٌطؾيٖٛ ثؿيبض ٔؿٙبزاض ثٛزٜ ) ٘كبٖ ٔي

  ذطي ثيٗ ٔتغيط ٞب ٚخٛز زاضز.

ثطاي اظٔٛزٖ ايٗ ضطايت ٚ ؾطح ٔؿٙي زاضي ٞطيعه اضائعٝ    tثب تٛخٝ ثٝ خسَٚ قٕبضٜ چٟبض ضطايت ضٌطؾيٖٛ ٚ اظٖٔٛ 

% ا٘حعطاف ٔؿيعبض زض   41بي اضٔعب٘ي،  قسٜ اؾت، ٚ ؾتٖٛ ثتب ٘يع ٘كبٍ٘ط ايٗ اؾت وٝ ثب تغييط يه ا٘حطاف ٔؿيبض زض ض تبضٞ

% ا٘حعطاف  35ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ضخ ذٛاٞس زاز، ٕٞچٙيٗ ثٝ اظاي تغييط يه ا٘حطاف ٔؿيعبض زض ٔالحػعبت  عطزي،    

 ٔؿيبض زض ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ضخ ذٛاٞس زاز.

ٖ     ثب ؾٙبيت ثٝ يب تٝ ٞبي تحميك، زض ضاؾتبي  طضيٝ اَٚ پيكٟٙبز ٔعي  ٘ؿعجت ثعٝ ٕٞىعبضي ٚ     قعٛز ثعٝ اؾضعبي ؾعبظٔب

ٔكبضوت ا تربض ٚ غطٚض اِمب وٙٙس. ٔسيطاٖ ثطاي ايدبز  طًٞٙ ٔكبضوت زض ؾبظٔبٖ ثبيس ؾٛأُ ثبظزاض٘سٜ اٖ ضا قٙبؾبيي ٚ 

 تٛاٖ ثٝ نٛضت ظيط زؾتٝ ثٙسي وطز: زض خٟت ض ؽ اٖ السأبت الظْ ضا ا٘دبْ زٞٙس. انٛالً ؾٛأُ ثبظزاض٘سٜ ضا ٔي

 ي زض ثيٗ وبضوٙبٖ؛عع  طًٞٙ  طزٌطايي ٚ ته ضٚ

 عع ثسثيٙي ظيطزؾتبٖ ٘ؿجت ثٝ اثط ثركي ٔسيطت ٔكبضوتي؛

 ؛X عع اؾتمبز ثطذي اظ ٔسيطاٖ ثٝ ٔفطٚضبت تئٛضي

 زا٘ٙس. عع ٚ ايٗ وٝ ٔسيطاٖ ٔكبضوت ضا ؾبُٔ تٟسيس ٚ تعِعَ لسضت ذٛز ٔي
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ؾعبظٔبٖ العساْ وٙٙعس. زض ايعٗ ظٔيٙعٝ      ثطاي اظ ثيٗ ثطزٖ ٔٛا٘ؽ ثبال، ٔسيطاٖ ثبيس ٘ؿجت ثٝ اؾتمطاض ٘ػعبْ پيكعٟٙبزٞب زض   

ٔسيطاٖ ؾؿي وٙٙس ٞط چٙس ٌبٜ خّؿبت غيط ضؾٕي ثيٗ وبضوٙعبٖ ٚ ٔعسيطاٖ ٚ ٘يعع خّؿعبت پطؾعف ٚ پبؾعد ٕ٘بيٙعس ٚ        

وبضوٙبٖ ضا اظ چٍٍٛ٘ي ؾّٕىطز ٚ اٞساف ؾبظٔبٖ ثٝ ٔٙػٛض پيكٍيطي اظ ٚلٛؼ ٞط ٌٛ٘ٝ ٔكىالت وبضي ٔطّؽ ؾعبظ٘س ٚ ثعٝ   

ثٟجٛز ضٚـ ٞب ٚ ٚغبيف ؾبظٔب٘ي إٞيت زٞٙس. اِجتٝ ٘جبيؿتي  مط يه ضٚـ يىٙٛاذت ضا زض پيكٟٙبز وبضوٙبٖ زض ٔٛضز 

اٟ٘ب ثٝ وبض ٌط ت، ثّىٝ ثبيسوّيٝ ضٚـ ٞبي ٔكبضوت ضا ثب تٛخٝ ثٝ ٚضؿيت ٔحيطي ؾبظٔبٖ ٔعٛضز اؾعتفبزٜ لعطاض زاز تعب     

 ٔكبضوت ثٝ نٛضت وبشة اؾتمطاض ٘يبثس.

ٔب٘ي، ٔسيطاٖ ؾبظٔبٖ نطف ٘ػط اظ تٕبيالت  طزي ذٛز ٚ زيٍعطاٖ ثعٝ ذعبطط    ٕٞچٙيٗ ثب تٛخٝ ثٝ ٔؤِفٝ ٚيػٌي ٞبي اض

قعٛز وعٝ    ؾبظٔبٖ ٚ ٕٞچٙيٗ  سا وطزٖ ٔٙب ؽ قرهي ثٝ ذبطط ٔٙب ؽ زيٍطاٖ ٚ ثطاي تمٛيت ايٗ ٚيػٌعي پيكعٟٙبز ٔعي   

 ٞبي  طز ٚ ؾبظٔبٖ اظ زيسٌبٜ اضظقي نٛضت پصيطز.تّفيك ٞسف

طاٖ اؾتٕبز ؾٕٛٔي ضا ٘ؿجت ثٝ اٞساف ؾبظٔبٖ ايدبز وٙٙعس. ثعطاي ا ععايف    قٛز ٔسي زض ضاؾتبي  طضيٝ زْٚ پيكٟٙبز ٔي

 اؾتٕبز ؾٕٛٔي السأبت ظيط ثؿيبض ٔؤثط اؾت:

 ٔسيطاٖ ثبيس ٘ؿجت ثٝ تؿٟسات ٚ ٚؾسٜ ٞبي ذٛز ؾرت پبيجٙس ثبقٙس؛ 

 ثبيس نسالت ذٛز ضا ثب ثطلطاضي اضتجب  ثبظ ثب وبضوٙبٖ ٘كبٖ زٞٙس؛ 

  ٗثٍٛيٙس، ثٝ ؾرٙبٖ وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ ثٝ طٛض خسي ٌٛـ زٞٙس؛ٔسيطاٖ ثبيس پيف اظ ا٘ىٝ ؾر 

 ثبيس ثٝ ططق ٔرتّف زض زؾتطؼ وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ ثبقٙس؛ 

 ٔسيطاٖ ثبيس ثٝ وبضوٙبٖ احتطاْ ٌصاقتٝ ٚ زض ا٘دبْ أٛض ٔٙهف ٚ ٔهط ثبقٙس؛ 

  ٖؾبظٔبٖ ٕٞىبضي ٕ٘بيٙعس  ٔسيطاٖ ثبيس پبؾرٍٛ ثبقٙس، اظ ؾطظ٘ف پطٞيع وٙٙس ٚ ثطاي وٕه ثٝ ض ؽ ٔكىالت وبضوٙب

 ٚ ضاٞىبض ثدٛيٙس. ٚ... .

زض اضتجب  ثب  طضيٝ ؾْٛ تحميك ٔسيطاٖ ثبيس ثٝ ؾبُٔ تطغيت شٞٙي ثٝ ؾٙعٛاٖ يعه ٔحعطن زض پيعطٚاٖ ثعطاي ثطضؾعي       

ٔدسز ٔفطٚضبت اؾبؾي ٚ ٔٛضز ؾؤاَ لطاض زازٖ اٟ٘ب ٚ ٚازاض وطزٖ پيطٚاٖ ثٝ ٍ٘طيؿتٗ ثعٝ ٔؿعبئُ اظ ظٚايعبي ٔرتّعف ٚ     

يٜٛ ٞبي خسيس، ٍ٘طيؿتٗ ثٝ چٍٍٛ٘ي ا٘دبْ ٚ تىٕيُ ٚغبيف، ثطضؾي ٔجب٘ي ٟٔٙسؾي ٔدسز ثعٝ ؾٙعٛاٖ يعه    پيكٟٙبز ق

 ضاٞىبض تٛخٝ وٙٙس.

زض ذهٛل  طضيٝ چٟبضْ ٔسيطاٖ ثبيس ا طاز ٔتفبٚت ضا زض ظيط چتط  ىعط ٚ ٘ػعط ٚاحعسي ٌعطز اٚض٘عس ٚ ا عطاز ذعالق ٚ        

ثبقس. اِٟعبْ   بضات  طزي زض ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ثؿيبض ٔؤثط ٔيوبضا طيٗ ضا پطٚضـ زٞٙس. ايٗ أط زض پطٚضـ ثؿس اثتى

ٚ اِمبي تهٛيط ذٛـ ثيٙب٘ٝ زضثبضٜ ايٙسٜ زض وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ ٔٙجؽ اٍ٘يعـ ٚ تحطيه وب ي ثطاي حطوت زض ٔؿيط ٞعسف  

 وٙس.   اٚضز وٝ پسيسٜ ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ضا زض ؾبظٔبٖ تؿٟيُ ٔي ٞبي ؾبظٔبٖ ضا پسيس ٔي

ثبقعس.   زض ٔيبٖ اثؿبز ضٞجطي تحَٛ ٌطا، ٔالحػبت  طزي زاضاي ثبالتطيٗ ضاثطٝ ثب ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ٔعي  ٕٞچٙيٗ

ايٗ أط ثسيٗ ٔؿٙي اؾت وٝ ٔسيطاٖ ثبيس وبضٔٙساٖ ذٛز ضا ٔٛضز ضإٞٙبيي، أٛظـ ٚ حٕبيت لطاض زازٜ ٚ تٛا٘بيي ٞبيكبٖ 

ٙسا٘ي وٝ زاضاي ؾطح تٛإ٘ٙسي  عطزي ثعباليي ٞؿعتٙس، احؿعبؼ     ضا زض يه  طايٙس ٔٙػٓ ضقس ٚ تٛؾؿٝ زٞٙس. ظيطا وبضٔ

وٙٙعس ٚ ؾعطيؽ تعط     تطي ٔيظ٘ٙس، زض وبضٞبيكبٖ احؿبؼ ٔؿئِٛيت ثيف تطي زاض٘س، ثٝ اثتىبض ثيكتط زؾت ٔيتؿّط ثيف

 ٌيط٘س. يبز ٔي

ٙٙعس. چعٖٛ  طايٙعس    ٚ زض ٟ٘بيت ؾبظٔبٖ ٞب ٚ ٔسيطاٖ زض خٟت ايدبز ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ثبيس ٌبْ ثٝ ٌبْ حطوعت و 
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ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي يه  طايٙس يه ضٚظٜ ٘يؿت وٝ ثتٛاٖ ٔب٘ٙس يه تىِٙٛٛغي خسيس اٖ ضا ثٝ ؾعطؾت ٚاضز ؾعبظٔبٖ   

 وطز، ثّىٝ يه  طايٙس ٔساْٚ ٚ ظٔبٖ ثط اؾت.

 وتايج تحقيق : 

ؾسْ ٔساذّٝ ٌط ثب ض تبض  اي ٚ ؾجه ضٞجطيوطز ثيٗ ؾجه ضٞجطي ٔجبزِٝ زض اضتجب  ثب ٘تبيح خٙجي پػٚٞف، وٝ ثيبٖ ٔي

قٛز ٔعسيطاٖ اضقعس ؾعبظٔبٖ ؾٕعالً ض تبضٞعبي       قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ضاثطٝ ٔؿٙبزاضي ٚخٛز ٘ساضز، ثسيٗ تطتيت پيكٟٙبز ٔي

تحَٛ ٌطا اظ ذٛز ثطٚظ زٞٙس ٚ ثٝ ؾٙٛاٖ ؾطٔكك ٚ اٍِٛ زض ايٗ ظٔيٙٝ ٔؿط ي قٛ٘س، تب ظٔيٙٝ اي ثعطاي ض تبضٞعبي تحعَٛ    

 ظٔبٖ ٘يع  طاٞٓ ٌطزز.ٌطا زض ؾطٛح پبييٗ تط ؾب

 

 پيطىُادات تر مثىاي يافتٍ َاي تحقيق:

وٛتبٜ ؾرٗ پيكٟٙبز ايٙؿت وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٔعايب ٚ ٘تبيح ٔطّٛة ٔتؿسز اؾٕبَ قعيٜٛ ٔعسيطيت تحعَٛ ثرهعٛل اظ      -1

ي ٘ػبْ ٘مطٝ ٘ػط ض تبض قٟطٚ٘سي  ٚ ثس٘جبَ اٖ ثٟطٜ ٚضي ؾبظٔبٖ ٔٛضز ٔطبِؿٝ ٔؿئِٛيٗ أط زض پي ثىبضٌيطي ٚ ضاٜ ا٘ساظ

ٔسيطيت تحَٛ زض ؾبظٔبٖ ٔٛضز ثحث  ثطايٙس. ايدبز ٌطٟٚٞبي وبضي ٔٙؿدٓ، ايدبز  يه ثط٘بٔعٝ ضيععي تغييعط ٚ تحعَٛ     

ٔٙبؾت ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٔبٞيت ٚ ضؾبِتٟبي ؾبظٔبٖ  ثطاي تىطيٓ  اضثبة ضخٛؼ ٚ زضٚالؽ قٟطٚ٘ساٖ   ٔٛضز ٔطبِؿعٝ پيكعٟٙبز   

 ٔي ٌطزز.  

ت ضؾيسٜ وٝ ٚخٛز تؿٟس وبضي ثبال ثبؾعث ضقعس ٚ ٔٛ ميعت ؾعبظٔبٖ ٔيٍعطزز  ٚ      اظ ِحبظ تئٛضيه ايٗ ٔطّت ثٝ اثجب -2

پكتيجبٖ اٞساف ذطز ٚ والٖ ٞط ؾبظٔب٘ي ٔحؿٛة ٔيكٛز. ِصا ثبيؿعتي ثعٝ ض تبضؾعبظٔب٘ي ثعٝ ؾٙعٛاٖ يعه ؾبٔعُ ثمعبي         

ٔطّعٛة   ؾبظٔب٘ي ٍ٘طيؿت وٝ تضٕيٗ وٙٙسٜ ضقس ٚ تؿبِي اؾت پيكٟٙبز ٔي قٛز ثب تٛخٝ  ثٝ تبئيعس ضاثطعٝ ٕٞجؿعتٍي   

ثيٗ ؾٛأُ ٔٛثط زض ٔسيطيت تحَٛ ٚ ض تبض ؾبظٔب٘ي زض ايٗ تحميك، تٛخٝ ذبني ثٝ ٞط يه اظ ايٗ ؾٛأُ ٕ٘ٛز ٚ اظ قيٜٛ 

 ٞبي ض تبض ٌطٚٞي ثٝ ٔٙػٛض ايدبز ٕٞجؿتٍي  ثيٗ وبضوٙبٖ  زض ؾبظٔبٖ ثؿُٕ ايس
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:مىاتغ  

خٍُٙ،خبٚزا٘ٝ  ،ا٘تكبضات"ٔسيطيت تحَٛثٟجٛز ٚ ثبظؾبظي ؾبظٔبٖ  "( ، 1392ثطٚٔٙس، ظٞطا،) -  

-105، 14قٕبضٜ  4،ؾبَ ؾهطٔسيطيت(. پػٚٞف تحّيّي زضظٔيٙٝ ٔسيطيت ض تبض ؾيبؾي زضؾبظٔبٖ، 1389ؾالخمٝ، ؾٙدط.) -

102 

 پتطٚ٘ت،(.ٔسيطيت ض تبض ؾيبؾي زض ؾبظٔبٖ، 1387وطيٕي، ؾّيطضب.)-

(، ثبظاضيبثي زضٚ٘ي، ٌبٔي زض خٟت ثٟجٛز 1389يعزا٘ي، حٕيسضضب) ؾيس خٛازيٗ، ؾيسضضب، ضايح، حٕعٜ، الب ٔيطي، ؾيس ؾّي ٚ -

ض تبضٞبي قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ٚويفيت ذسٔبت: تحميمي پيطأٖٛ قطوت ٌبظ تٟطاٖ ثعضي ٘كطيٝ ٔسضؼ ؾّْٛ ا٘ؿبٖ: پػٚٞكٟبي 

 .67-97، ل 14ٔسيطيت زض ايطاٖ، قٕبضٜ 

٘سي ؾبظٔب٘ي: ٌبٔي زيٍط زض خٟت ثٟجٛز ؾّٕىطز ؾبظٔبٖ زض (، ض تبض قٟط1386ٚحؿٙي، وبذىي، احٕس ٚ لّي پٛض، اضيٗ،)  -

 .118-145، ل 45لجبَ ٔكتطي،  هّٙبٔٝ پػٚٞكٟبي ثبظضٌب٘ي، قٕبض 

(، تؤثيط ض تبض قٟطٚ٘سي ؾبظٔب٘ي ثط ويفيت )ٔطبِؿٝ 1388٘دبت ، ؾيس أيط ضضب، وٛثط ٘كبٖ، ٔحٕس ضضب، ٚ ٔيطظازٜ، اوجط ) -

 .72-84، ذطزاز ٚ تيط، ل 38طاٖ(، ثطضؾيٟبي ثبظضٌب٘ي، قٕبضٜ ٔٛضزي: اغا٘ؽ ٞبي ٔؿب طتي قٟط تٟ

 (، اقىبَ ٚ چبِكٟب ٚ ٔؿط ي ٌٛ٘ٝ قٙبؾي ٞبي ؾٛء ض تبض ؾبظٔب٘ي. 1387احٕسي، ؾيس ؾّي اوجط، زٞٙٛي،  طيجب ) -
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