
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 کارمندان در یشغل تیرضا با یسازمان تعهد و یجانیه هوش رابطه
1 

  19/6/90:تاریخ پذیزش هقالِ  16/5/90:تاریخ دریافت هقالِ
 *١ؾطي فبضه ٝؿق٤ززّتط 

 **ىط٣ت٠ ز٥يىط

 دهیچک

. ٕطىت ا١زبٛ ّبض٢ٝساٟ زض يقن٘ تيضضب ثب يؾبظٝبٟ تق٨س ٣ يربٟي٥ ٤٧ـ ضاثغ٦ ٟییتـ ٧سه ثب حبضط پػ٧٣ف
 اعالفبت يى٢ب٣ض ٣ ٕؿتطـ ؾبظٝبٟ اظ ّبض٢ٝس 105 قبٝ٘ ٦١٤ٞ١ ٕط٥٣. اؾت ي٧ٞجؿتٔ ٤١ؿ اظ حبضط، ًيحٌت عطح

 يقن٘ تيضضب ،(1998) قبت يربٟي٥ ٤٧ـ پطؾك٢ب٦ٝ ٦ٙي٣ؼ ث٦ ٣ ا١تربة يتهبزه ي ٥٣ـي ث٦ ٦ّ ث٤ز١س ضاٟيا
 ٦ٙي٣ؼ ث٦ حبن٘ ي٧ب زاز٥ .ٕطىت٢س ٍطاض ؾ٢زف ٤ٝضز ،(1990) ضي يٛ ٣ آ٠ٙ يؾبظٝبٟ تق٨س ٣( 1997) اؾپْت٤ض

 ز٧سيٛ ١كبٟ حبن٘ دي١تب. ٕطىت ٍطاض ٗيتح٘ ٤ٝضز يضيٝتل چ٢س ٣ٟيضٕطؼ ٣ ضؾ٤ٟ،يح ي٧ٞجؿتٔ ةيضط ي٧بآظ٤ٟٝ
 ٢ّسيٛ ٝكرم حبضط پػ٧٣ف يرب١ت ي٧ب اىت٦ي. زاضز ٣ر٤ز ضاثغ٦ يؾبظٝبٟ تق٨س ٣ يقن٘ تيضضب ،يربٟي٥ ٤٧ـ ٟية
 ثب اىطاز زض يقن٘ تيضضب ظاٟيٛ. زاضز ٝق٢بزاض تيب٣ت ٝتب٧٘ ٣ ٝزطز زاىطا زض يؾبظٝبٟ تق٨س ٣ يقن٘ تيضضب ٟية

 ؾبث٦َ ٝرتٚو ؾغ٤ح ٟية يؾبظٝبٟ تق٨س ٣ يقن٘ تيضضب ظاٟيٛ ٟيچ٠ ٧ٜ. اؾت ٝتيب٣ت التيتحم ٝرتٚو ؾغ٤ح
 .اؾت ٝتيب٣ت اقتنبٗ

 
  ّبض٢ٝساٟ ،يقن٘ تيضضب ،يؾبظٝبٟ تق٨س ،يربٟي٥ ٤٧ـ: یكليذ ّایٍاژُ
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  مقدمه

 ت٤ا٢١سي١ٜ ف٤ٞٛ، اٟٛي زض تكبٟيا٧ٜ ٣ اضظـ ضمٜي ف٘ ،يٗيتحم اؾتقساز آظ٤ٟٝ دي١تب اي ٤٧قج٨ط ،يزضؼ ي٧ب ١ٞط٥
 آٟ، ث٦ اؾت٢بز ثب ت٤اٟٛي ٦ّ اؾتي ٝي٤٨ٛي ربٟي٥ ٤٧ـ. قس ذ٤ا٧س ٤ٝىٌي ظ١سٓ زضي ّؽ چ٦ ٦ّ ٢٢ّسي ٟية ـيح ٍبعقب٦١

 يارتٞبؿ ضقس ٣ يىطز ،يارتٞبؿ يظ١سٓ زض يربٟي٥ ـ٤٧ .ّطز ٟییتت تي٤ٝىٌ ّؿت زض ضا اىطازي ٧ب تيب٣ت اظي اضيثؽ
 ٣ يارتٞبؿ ي٧بتيّيب ضيتأث تحت اًي٤ٍ ٧ب ؾبظٝبٟ ٣ يارتٞبؿ ي٧ب ٕط٥٣ يارتٞبؿ ضقس ياحطثرف. ثبقس ٛي ٝؤحط اىطاز

 ي٧بٕط٥٣ يافضب ٦ّ ٢٢ّسٛي اٟية ٧ب ٕط٥٣ يثرف احط زض ٝحََبٟ. ثبقس ٛي ٧ب آٟ ض٧جطاٟ ذه٤ل ث٦ ٣ ٧ب آٟ يافضب يربٟي٥
 اظ يتقساز ٟي٧ٞچ٠ ٣ ٢٢ّس ّبض ٕطيّسي ثب ٝؤحط ع٤ض ث٦ ثت٤ا٢١س ٦ّ زاض١س اظٟي ث٤زٟ، ٤ٝىٌ يثطا ٧ب، ؾبظٝبٟ ٣ يارتٞبؿ

(. 2004، ثط٣اٟ ٣ ظياؾت اظ ١َ٘ ث٦ ،2000 ؼ،يچطٟ) ١سي١ٞب ّؿت ضا يربٟي٥ ٤٧ـ ثب ٝطتجظ ي٧ب تيّيب
 پطؾ٢٘ يثطا ٢ٝبؾت يض٣اٟ ٣ يُيظيه طيقطا ربزيا ثب زاض١س يؾـ ّالٟ ي٧ب يٕصاض ٥يؾطٝب ثب ؿين٢ب نبحجبٟ

 ،ي٣ض ث٨ط٥ ـياىعا ، ٧ب آٟ ا٧ساه ٟيتط ٨ٜٝ تب ز٢٧س؛ ياضي ذ٤ز هي٣ؽب تط ًيزً ٣ ث٨تط ا١زبٛ زض ضا ٧ب آٟ ذ٤ز
 اظ ياضيثؽ ٦ّ چطا اؾت، يضط٣ض ٣ الظٛ يربٟي٥ ٤٧ـ ث٨ج٤ز ر٨ت ّبض طيٝح زض ٝساذ٦ٚ ٟيا ثط فال٥٣. ١سي١ت ةيآؼ

 ٙصا. ا١س يضط٣ض ٣ الظٛ يربٟي٥ ي٧ب تينالح ٣ ٧ب تيّيب ىبٍس ق١٤س يٛ ّبض يايزٟ ٣اضز ا٤٢ّٟ ٧ٜ ٦ّ ثعضٕؿبالٟ
 ي٧ب٥٣ـي ثب ؾ٦يَٝب زض يربٟي٥ ٤٧ـ يٝج٢ب ثط ّبض٢ّبٟ ١فيٕع ٣ يؾبظٝبٟ يض٧بيٝتل ثب اضتجبط زض يربٟي٥ ٤٧ـ ياةياضظ

. اؾت اٟيّبضىطٝب يثطا يضط٣ض ياٝط تط، يؾ٢ت
 ٣ا٢ّف ُي ن٤ضت ث٦ يقن٘ تيضضب. اؾت يقن٘ تيضضب يربٟي٥ ٤٧ـ ثب ٝطتجظ يقن٘ يض٧بيٝتل اظ يُي

 اٟية ت،ي٤ٍٝـ تي٣اٍـ ث٦ ٝؤحط پبؾد اي احؿبؼ ف٤٢اٟ ث٦ تيضضب زضُ. اؾت قس٥ هيتقط قن٘ ث٦ ز٥يسيح يربٟي٥
 ١س٥يا١ٜ ف٤٢اٟ ث٦ امٚت يقن٘ تيضضب فال٥٣ ث٦.زاضز ضاثغ٦ يربٟي٥ ٤٧ـ ثب ٝخجت ع٤ض ث٦ يقن٘ تيضضب ٦ّ ٢ّس يٛ

 ضا ٝخجت احؿبؾبت ٣ ذٌٚ ٝطتجبً ثبال يربٟي٥ ٤٧ـ ثب اىطاز. ق٤ز يٛ ٕطىت٦ ١ؾط زض ّبضـ زض ّبض٢ٝس يذ٤قجرت
 ٣ر٤ز يقن٘ تيضضب ٣ يربٟي٥ ٤٧ـ ٟية يٝق٢بزاض ٣ ٝخجت ضاثغ٦ ٦ّ ّطز ىطو ت٤اٟ يٛ ٟيث٢بثطا ٣ ٢٢ّس يٛ تزطث٦

(. 2003 ،يٝ٘ ّبض) زاضز
 اظ يُي. اؾت يّبض طيٝح زض ت٤ر٦ ٤ٝضز ٣ ٨ٜٝ يؾبذتبض٧ب اظ يُي ظٟي ٟيؾبظٝب تق٨س ،يقن٘ تيضضب ثط فال٥٣

 .ق١٤سيٛ ؾبظٝبٟ زض ١بٟياعٜ ٣ حجبت ربزيا ثبفج ٝتق٨س ّبض٢ّبٟ.اؾت ٝتق٨س ّبض٢ٝس ٝب١سٟ يثبً ٣ رصة ؾبظٝبٟ ا٧ساه
 يق٢بؼى٦ي٣ػ ٣ ي٣ىبزاض احؿبؼ ـياىعا ثبفج ٣ ؾبظز يٛ تقهت ثب ٣ پطق٤ض ضا ؾبظٝبٟ يافضب ،ي٤ٍ تق٨س ٟي٧ٞچ٠

 ثب ٤ٝار٦٨ ٢٧ٖبٛ زض ٦ّ ٍبزض١س ثبال، يربٟي٥ ٤٧ـ ثب اىطاز ٦ّ ییرب آٟ اظ ق٤ز يٛ ؾبظٝبٟ ث٦ ١ؿجت ٧بآٟ زض
 زض ٝكْالت ثب ٤ٝار٦٨ ٢٧ٖبٛ زض ٦ّ زا٢١س يٛ ٧ؿت٢س، ٟيذ٤قت ٟي٧ٞچ٠ ٣ ٢٢ّس ٥يتِ ح٘ ضا٥ يض٣ ثط ٝكْالت
 ر٦ي١ت زض. ثسا٢١س ؾبظٝبٟ تطُ ر٦ي١ت زض ٣ ذ٤ز زض ي١بّبٛ اؼاحؽ ٤١ؿ ٧ط ٝؿئ٤ٗ ضا ٝطث٤ع٦ ؾبظٝبٟ زي١جب ؾبظٝبٟ،

 ٧ب، ؾبظٝبٟ زض يربٟي٥ ٤٧ـ ٤ٝض٤ؿ ثط تٞطّع ٙصا(. 2003 ،يّبضٝ٘) ث٤ز ذ٤ا٢٧س ٝتق٨ستط ذ٤ز ؾبظٝبٟ ث٦ اىطاز ٟيا
 ٣ تق٨س ربزيا ثبفج ٣ ز٧س ّب٧ف ٝؤؾؿبت ٟية زض ضا يقن٘ ي٧ب يتي١بضضب ٣ ٝكْالت اظ ياضيثؽ ثت٤ا١س زيقب

.  ٕطزز ؾبظٝبٟ زض ٧ب آٟ ذسٝبت تٞطاضاؼ
 ثطزٟ ّبض ث٦ ٣ آٟ ّطزٟ اضاز٥ ٣ زٟيى٨ٜ رب١بت،ي٥ اثطاظ ٣ ياةياضظ ؿ،يؾط اىتيزض ییت٤ا١ب يربٟي٥ ٤٧ـ اظ ٢ٝؾ٤ض
 تزبضة يض٣ ثط يربٟي٥ ٤٧ـ ٦ّ ّطز ازفب ،(1998) ٠ٕٞٚ. اؾت افٞبٗ ٣ اىْبض تي٧سا يثطا يربٟي٥ اعالفبت

 ثطٍطاض اضتجبط ث٨تط ٦ّ ث٤ز ذ٤ا٢٧س ٍبزض ثبق٢س، زاقت٦ يا اىت٦ي ضقس يربٟي٥ ٤٧ـ ٦ّ يضازاه. زاضز ضيتأث يّبض طيٝح
 ٧ٞب٢٧ٔ ییت٤ا١ب ٦ّ ضؾس يٛ ١ؾط ث٦ ٕط،يز عطه اظ. ث٤ز ذ٤ا٢٧س يذ٤ة ٧ٞطا٧بٟ ٧ٜ يٕط٥٣ يّبض٧ب زض ٣ ٢٢ّس

 ٣ يٕب٤ٙ) ثبقس ضاٟيٝس يثطا ت٤ر٦ ربٙت ٨ٝبضت ُي ٧ب، آٟ يض٣ ثط ضيتأث ٣ ّبض٢ّبٟ ضيؾب رب١بتي٥ ثب ذ٤ز ّطزٟ



 ٣ زاض١س يفبعو ضاثغ٦ ّبض٢ٝسا١كبٟ ثب ٦ّ يضاٟيٝس ٦ّ ا١س ز٥يضؼ ر٦ي١ت ٟيا ث٦ ٝحََبٟ زاًيرس(. 2005 ٧ْٞبضاٟ،
-يٛ ؾبظٝبٟ ي٧ب اضظـ ٣ ا٧ساه ثب قسٟ ؾبظٕبض يثطا ٧ب آٟ زض ظ٥يا١ٔ ربزيا ثبفج ز٢٧س، يٛ ١كبٟ ضا رب١بتكبٟي٥

 ق٤زيٛ ؾبظٝبٟ يٛيت يّبض٧ب زض ض٣اثظ تيهُي ثطزٟ ثبال ثبفج ّبض٢ٝساٟ ثب ضاٟيٝس اظ زؾت٦ ٟيا يفبعو ضاثغ٦ .ق١٤س
(. 2002 ت،ياؾٜ ٣ ىؿتط ١ٖؿت٤ٟ،ي٣ٗي)

 اظ ياضيثؽ زض تي٤ٝىٌ يثطا يربٟي٥ ٤٧ـ ي٧ب تيٍبث٘ ٦ّ ٟيا ر٦ٚٞ اظ ٝتقسز ٗيزال شّط ثب( 2000) ؼيچطٟ
 ق١٤س، يٛ ّبض يض٣ٟي ٣اضز ٦١يظٛ ٟيا زض الظٛ ي٧ب تيٍبث٘ زاقت٠ ثس٣ٟ يازيظ اىطاز ٦ّ ٟيا ٣ اؾت يضط٣ض ٝكبم٘

 زض ضاؾتب، ٟي٧ٜ زض. ثبقس يربٟي٥ ٤٧ـ ي٧ب تيٍبث٘ انالح ٣ ياةياضظ ْٝبٟ زيثب يّبض طيٝح ُي ٦ّ ٢ّس يٛ ازفب
 تيضضب قبٝ٘ يّبض طيٝح زض ت٤ر٦ ٤ٝضز ٣ ٨ٜٝ يؾبذتبض٧ب اظ يثطخ ث٦ ي١ؾط ٦ّ ٛيزاض ٍهس حبضط، پػ٧٣ف

(. 2004 ثطا٣ٟ، ٣ ظياؾت) ٛي١ساظية يربٟي٥ ٤٧ـ ثب اضتجبط زض ٟيؾبظٝب تق٨س ٣ يقن٘
 ث٨ط٥ ـياىع ثبفج ٣ اؾت يث٨تط ّبض٢ٝس ،ي٣ضاو ذ٤قحبٗ ّبض٢ٝس ُي ٦ّ اؾت ض٣ق٠ ٣ ٣اضح ّبٝالً ٝؿأ٦ٙ ٟيا
 اظ ياٝط٣ظ ّبض٢ٝساٟ ّطز١س، يٛ ١ٖب٥ زضآٝس ٢ٝجـ ُي ف٤٢اٟ ث٦ قنٚكبٟ ث٦ يٍج٘ ي٧ب ١ؿ٘ ٦ّ يحبٗ زض. ق٤ز يٛ ي٣ض

 ١ؿجت ٧ٞبٟ ث٦ ض٣ز، يٛ ثبال ّبض٢ّبٟ ش٠٧ زض يقن٘ تيضضب تيا٧ٜ ٦ّ ع٤ض ٧ٞبٟ. زاض١س يقتطية ت٤ٍقبت قنٚكبٟ
 زض زيرس يقن٘ ق٨٢بزيح ٍج٤ٗ اي يىق٘ قن٘ زض ٝب١سٟ يثبً ٝساضُ ف٤٢اٟ ث٦ ضا يقن٘ تيضضب ٧ب آٟ ٦ّ ٟيا احتٞبٗ

 طيٝح زض ت٤ر٦ ٤ٝضز ٣ ٨ٜٝ يؾبذتبض٧ب ث٦ ي١ؾط حبضط، پػ٧٣ف زض(. 1999 ،ي٤ٝضا) ض٣ز يٛ ثبال ٧ٜ ض١سيثٔ ١ؾط
 يٟية ـيح ُي ف٤٢اٟ ث٦ يربٟي٥ ٤٧ـ ٦ْ١يا ث٦ ت٤ر٦ ثب ٛيا١ساظ يٛ يؾبظٝبٟ تق٨س ٣ يقن٘ تيضضب قبٝ٘ يّبض

 ٤٧ـ ضاثغ٦ يثطضؼ حبضط پػ٧٣ف اظ ٧سه(.2006 ىبض٨١بٛ، ٣ زؼيپتط) اؾت يقن٘ تي٤ٝىٌ يثطا ي٤ٍ ٢٢ّس٥
. اؾت آ٨١ب ُيز٤ٕٝطاه ي٧بيغٓي٣ يثطخ ثب ٧ب ضییٝتل ٟيا ضاثغ٦ ٣ يقن٘ تيضضب ٣ يؾبظٝبٟ تق٨س ثب يربٟي٥

 ٟيا. ٢٢ّس ثطٍطاض اضتجبط ث٨تط ٍبزض١س زاض١س، يا اىت٦ي ضقس يربٟي٥ ٤٧ـ ٦ّ ياىطاز ٦ّ اؾت ٝقتَس( 1998) ٠ٕٞٚ
 اىطاز اظ زؾت٦ ٟيا قطىت٦يح يارتٞبؿ ي٧ب ٨ٝبضت ٧ٜ آٟ فٚت ٣ ث٤ز ذ٤ا٢٧س يذ٤ة ٧ٞطا٧بٟ يٕط٥٣ يّبض٧ب زض اىطاز
 ٤٧ـ يٝج٢ب ثط ّبض٢ّبٟ ١فيٕع ٦ّ ا١س زاز٥ ١كبٟ ٝغبٙق٦، ٟيچ٢س ٕط،يز عطه اظ(. 2005 ٧ْٞبضاٟ، ٣ يٕب٤ٙ) اؾت

 يُيت٠ْ زا١ف اي ٣ يق٢بذت ي٧ب ییت٤ا١ب ثط يقتطية اتْب اؾت ٠ْٞٝ ٦ّ تط يؾ٢ت ي٧ب ٥٣ـي ثب ؾ٦يَٝب زض يربٟي٥
(.     2004 ٣ثطا٣ٟ ظياؾت) ٢ّس يٛ ربزيا يثطتط ٣ ث٨تط دي١تب ثبق٢س، زاقت٦

 ثط فال٥٣. ثبقس زاقت٦ ٧ٞطا٥ ث٦ ضا ي٢ٝو ضىتبض ت٤ا٢١س يٛ يقن٘ يتي١بضضب ٣ ٝخجت ضىتبض ت٤ا١س يٛ يقن٘ تيضضب
 رب آٟ اظ(. 2006 ىبض٨١بٛ، ٣ زؼيپتط اظ ١َ٘ ث٦ ،1997اؾپْت٤ض،) ض٣ز يٛ قٞبض ث٦ يؾبظٝبٟ اتيفٞ٘ قبذم ُي ٟيا

 ث٦ ٟيث٢بثطا اؾت، قس٥ هيتقط قن٘ ث٦ ١ؿجت ز٥يسيح يربٟي٥ ٣ا٢ّف ُي ف٤٢اٟ ث٦ يقن٘ يتي١بضضب ٣ تيضضب ٦ّ
 يربٟي٥ ٤٧ـ ثب اىطاز ٦ّ ییرب آٟ اظ.اؾت اضتجبط زض يربٟي٥ ٤٧ـ ثب ٝخجت ع٤ض ث٦ يقن٘ تيضضب ٦ّ ضؾسيٛ ١ؾط

 احؿبؾبت ر٤ٚ ٣ ّطز٥ ٢ّتطٗ ضا ذ٤ز ٣ ٢٢ّس ٥يتِ ح٘ ضا٥ يض٣ ثط ّبض زض ٝكْالت ثب ٤ٝار٦٨ ٢٧ٖبٛ زض ٍبزض١س
 ذ٤ز زض ي١بّبٛ احؿبؼ ٤١ؿ ٧ط ٝؿئ٤ٗ ضا ٢٢ّس يٛ ّبض آٟ زض ٦ّ يؾبظٝبٟ اىطاز ٟيا ر٦،ي١ت زض ض١س،يثٔ ضا ٝرطة

 يربٟي٥ ٤٧ـ ثب اىطاز ٦ّ ضؾس يٛ ١ؾط ث٦ ٙصا(. 2003 ،يّبضٝ٘) ض١سٓي ي١ٜ تطُ ثط ٛيتهٜ يضاحت ث٦ ٣ زا٢١سي١ٜ
 ر٨ت زض تالـ ٧ط٦١٤ٕ اؾت آقْبض قس، شّط ٦ّ يٝغبٙت ث٦ ت٤ر٦ ثب. ثبق٢س زاقت٦ ذ٤ز ؾبظٝبٟ ث٦ يقتطية تق٨س

. اؾت ثطذ٤ضزاض ياٟيقب تيا٧ٜ اظ يؾبظٝبٟ تق٨س ٣ يقن٘ تيضضب ثب ٝطتجظ ف٤اٝ٘ ق٢بؾب١سٟ

پژٍّص  یُ ّایفزؼ

ضاثغ٦ ( ٖٝيب)ضاٟ ياعالفبت ا يزض ّبض٢ّبٟ ؾبظٝبٟ ٕؿتطـ ى٢ب٣ض يربٟي٣ ٤٧ـ ٥ يظاٟ تق٨س ؾبظٝبٟيٟ ٛية
. ز زاضزٝق٢بزاض ٣ر٤



ضاثغ٦ ( ٖٝيب)ضاٟ ياعالفبت ا يزض ّبض٢ّبٟ ؾبظٝبٟ ٕؿتطـ ى٢ب٣ض يربٟي٣ ٤٧ـ ٥ يت قن٘يظاٟ ضضبيٟ ٛية
. ٝق٢بزاض ٣ر٤ز زاضز

ضاثغ٦ ( ٖٝيب)ضاٟ ياعالفبت ا يزض ّبض٢ّبٟ ؾبظٝبٟ ٕؿتطـ ى٢ب٣ض يت قن٘ي٣ ضضب يظاٟ تق٨س ؾبظٝبٟيٟ ٛية
. ٝق٢بزاض ٣ر٤ز زاضز

 تيب٣ت ضاٟ،يا اعالفبت يى٢ب٣ض ٕؿتطـ ؾبظٝبٟ زض قبم٘ ٝتأ٧٘ ٣ ٝزطز ٢ّبّٟبض يقن٘ تيضضب ظاٟيٛ ٟية
. زاضز ٣ر٤ز ٝق٢بزاض
 تيب٣ت ضاٟ،يا اعالفبت يى٢ب٣ض ٕؿتطـ ؾبظٝبٟ زض قبم٘ ٝتأ٧٘ ٣ ٝزطز ّبض٢ّبٟ يؾبظٝبٟ تق٨س ظاٟيٛ ٟية
.  زاضز ٣ر٤ز ٝق٢بزاض
 اعالفبت يى٢ب٣ض ٕؿتطـ ؾبظٝبٟ زض قبم٘ الت،يتحم ٝرتٚو ؾغ٤ح ثب ّبض٢ّبٟ يقن٘ تيضضب ظاٟيٛ ٟية

.  زاضز ٣ر٤ز ٝق٢بزاض تيب٣ت ضاٟ،يا
 اعالفبت يى٢ب٣ض ٕؿتطـ ؾبظٝبٟ زض قبم٘ الت،يتحم ٝرتٚو ؾغ٤ح ثب ّبض٢ّبٟ يؾبظٝبٟ تق٨س ظاٟيٛ ٟية

. زاضز ٣ر٤ز ٝق٢بزاض تيب٣ت ضاٟ،يا
 تيب٣ت ضاٟ،يا اعالفبت يضى٢ب٣ ٕؿتطـ ؾبظٝبٟ زض اقتنبٗ ؾبث٦َ ٝرتٚو ؾغ٤ح ثب يؾبظٝبٟ تق٨س ظاٟيٛ ٟية
. زاضز ٣ر٤ز ٝق٢بزاض
 ضات یجاىیُ َّش یسٌج خَد اسیهق -1

 ٟيا.ؾبذت٢س يربٟي٥ ٤٧ـ اظ( 1990) ضيٝب ٣ يؾب٤ٙ ي١ؾط ٝسٗ ثطاؾبؼ ضا ياؼيٌٝ( 1998) ٧ْٞبضاٟ ٣ قبت
: د ربٟي٥ ٛيت٢ؼ: ة ربٟي٥ اثطاظ ٣ ياةياضظ: اٙو:اؾت ضيظ ٤ٝاضز قبٝ٘ ٣ اؾت يا ٝبز٥ 33 اؼيٌٝ ُي پطؾك٢ب٦ٝ

 يٕب٤ٙ)ا١س قس٥ يث٢س زضر٦ ٝربٙو ّبٝالً  تب ٤ٝاىٌ ّبٝالً اظ ّطتٗي يا زضر٦ 5 اؼيٌٝ ثطاؾبؼ ٧ب تٜيآ.ربٟي٥ ّبضثطز
 ٧ْٞبضاٟ، ٣ يٕب٤ٙ) ّطز١س ٕعاضـ 87/0 ضا يزض٣ٟ ییايپب ةيضط ٧ْٞبضا١ف ٣ قبت(. 2005، ٧ْٞبضاٟ ٣

 ؾبٗ زض زيرب٣ ذؿط٣ ٢٨ٝبظ ت٤ؾظ يضاٟيا ٤١ر٤ا١بٟ زض قبت يربٟي٥ ٤٧ـ اؼيٌٝ ؾبظ٥ ییض٣ا ٣ افتجبض يثطضؼ(.2005
 ّطز٥ اؾتيبز٥ ّط١٣جبخ يآٙيب ةيضط اظ اؼ،يٌٝ افتجبض ٝحبؾج٦ ٢ٝؾ٤ض ث٦ ي٣. قس ا١زبٛ ٝسضؼ تيتطة زا١كٖب٥ زض 1381
 اؼيٌٝ يفبٝ٘ ٗيتح٘ ض٠ٞ زض(.  81/0) اؾت ثطذ٤ضزاض ییثبال افتجبض اظ قبت اؼيٌٝ ٦ّ ز٧س يٛ ١كبٟ ٧باىت٦ي. اؾت

 ،(0/78) ربٟي٥ ٛيت٢ؼ فبٝ٘ ؾ٦ ،يزض٣ٟ ي٧ٞجؿتٔ ٣ ؾبظ٥ ییض٣ا ٝحبؾج٦ ر٨ت يان٘ ي٧ب ٝؤٙي٦ ٗيتح٘ اظ اؾتيبز٥ ثب
(. 1381 ز،يرب٣ ذؿط٣) ز٧س يٛ ق٨٢بزيح ضا( 5/0) ربٟي٥ اظ يثطزاض ث٨ط٥ ٣( 67/0) ربٟي٥ ياةياضظ ٣ اثطاظ

( 1990 ر،ی یم ٍ آلي)یساسهاى تؼْذ پزسطٌاهِ-2
 پطؾك٢ب٦ٝ ٟيا. اؾت ٝربٙيٜ ّبٝالً تب ٤ٝاىَٜ ّبٝالً اظ ّطتٗي يا زضر٦ 5 اؼيٌٝ ٣ ٥ي٤ٕ 24قبٝ٘ ٥پطؾك٢بٛ ٟيا
 اؼيٌٝ ضيظ افتجبض ضي يٛ ٣ آ٠ٙ .ضزٓي يٛ ا١ساظ٥ ضا ي٢٧زبض تق٨س ٝؿتٞط، تق٨س ،يفبعو تق٨س: يؾبظٝبٟ تق٨س ثقس ؾ٦

 زاز ١كبٟ ٧ٜ ؾؤاٗ 24 يفبٝ٘ ٗيتح٘. ّطز١س ٕعاضـ 79/0 ضا ي٢٧زبض تق٨س ٣ 75/0 ٝؿتٞط تق٨س ،87/0 يفبعو تق٨س
 ١َ٘ ث٦ ،1990 ض،ي يٛ ٣ آ٠ٙ) ز٢٧س يٛ ٗيتكِ ضا ّ٘ ا١ؽي٣اض زضنس 4/15 ٣ 8/25 ،8/58 ةيتطت ث٦ فبٝ٘ ؾ٦ ٟيا ٦ّ
 ّط١٣جبخ يآٙيب ةيضط ًيعط اظ ضا اؼيٌٝ ٟيا يثطا ییايپب ةيضط( 1384) رقيطظاز٥ ٟي٧ٞچ٠(. 2004 ٝتج٤ال،-الّب اظ
 ٦ّ آ٣ضز١س زؾت ث٦ 91/0: يفبعو تق٨س ،70/0: ٝؿتٞط تق٨س ،73/0: ي٢٧زبض تق٨س ،84/0: يؾبظٝبٟ زتق٦:ةيتطت ث٦
. اؾت ثطذ٤ضزاض الظٛ ییايپب اظ پطؾك٢ب٦ٝ ٟيا ٦ّ اؾت ٟيا ا١ٖطية

 (  1999اسپکتَر) یضغل تیرضا آسهَى -3
 اؾت قس٥ ٥يت٦ ذ٤ز قن٘ ث٦ ١ؿجت ّبض٢ّبٟ ١ٖطـ ياةياضظ يثطا اؼيٌٝ ٣ر٦ 9 زض ٣ ؾؤاٗ 36 ثب آظ٤ٟٝ ٟيا

 ّ٘ ي٧ب ١ٞط٥ ٣ر٥٤ ٟيا ٝز٤ٞؿ ٣ ق١٤س يٛ ٝكرم آظ٤ٟٝ ٝبز٥ 4 ثب ٣ر٥٤ اظ ُي ٧ط(. 1383 ان٘، ميبضظاز٥)



 ٝربٙيٜ ّبٝالً تب ٤ٝاىَٜ ّبٝالً اظ يا زضر٦ 6 اؼيٌٝ ُي ّبضثطز ًيعط اظ يز٥ پبؾد ٥٣ـي. ز٢٧س يٛ ٗيتكِ ضا آظ٤ٟٝ
 ث٦ آظ٤ٟٝ ي٧ب ٝبز٥ اظ يٟٛي ثبًيتَط ٣ ا١س قس٥ يٕصاض ١ٞط٥ ي٢ٝو ٣ حجتٛ ر٨ت ز٣ ٧ط زض آظ٤ٟٝ ي٧ب ٝبز٥ ٣ اؾت

 اي اضتَب -2 ح٤ًَ -1: اظ فجبضت٢س آظ٤ٟٝ ٟيا ٕب٦١ ٦١ ٣ر٥٤(. 1999 ،ي٤ٝضا) ق١٤س يٛ يٕصاض ١ٞط٥ ٝق٤ْؼ ن٤ضت
 طيقطا ثب ياتيفٞ٘ ي٧ب ض٣ـ -6 ٝطث٤ع٦ ي٧ب پبزاـ -5 يقن٘ يايٝعا -4(. ضيٝس اي ؼيضئ) يؾطپطؾت -3 ؿيتطه
 تيضضب ّ٘ ١ٞط٥ ت٨٢ب حبضط، پػ٧٣ف زض(. 1997 ٤ٝٙط، ٣ ؼيپطا) اضتجبعبت -9 ّبض تيٝب٥ -8 ٧ْٞبضاٟ -7 يّبض

 ٧ط يثطا ٣ 92/0 ٣ر٥٤ تٞبٛ يثطا اؾپْت٤ض ت٤ؾظ قس٥ ٝحبؾج٦ يآٙيب ةيضطا اؾت، قس٥ ٕطىت٦ ١ؾط زض ىطز يقن٘
 قس٥ تطر٦ٞ 1381، ر٤ ضيخ ٣ يؼي١و ،ير٨ٞط ت٤ؾظ آظ٤ٟٝ ٟيا(.2005 ثط٣ئط،) اؾت 82/0 تب 6/0 ٣ر٥٤ اظ ُي

(.  1383، ان٘ ظاز٥ ميبض) اؾت

 رٍش

 ٢ٝؾ٤ض ث٦. ثبق٢س ٝی ضاٟيا اعالفبت يى٢ب٣ض ٣ ٕؿتطـ ؾبظٝبٟ ّبض٢ٝساٟ ّٚي٦ قبٝ٘ پػ٧٣ف آٝبضي ربٝق٦
 فبتاعال يى٢ب٣ض ٣ ٕؿتطـ ؾبظٝبٟ ّبض٢ٝساٟ ٝيبٟ اظ تهبزىی ٕيطي ٦١٤ٞ١ ض٣ـ ًيعط اظ ١ؾط ٤ٝضز ٦١٤ٞ١ ا١تربة

 ي٧ب پطؾك٢ب٦ٝ ٦ّ اؾت شّط ث٦ الظٛ. زاز١س پبؾد پطؾك٢ب٦ٝ ث٦ ٧ب يآظ٤ٝزٟ% 81 حس٣ز. قس١س ا١تربة ١يط 105 ضاٟيا
 ٣ٟيضٕطؼ ٣ ضؾ٤ٟ،يح ي٧ٞجؿتٔ ةيضط ي٧ب آظ٤ٟٝ ٦ٙي٣ؼ ث٦ حبن٘ ي٧ب زاز٥. قس١س ٕصاقت٦ ٢ّبض ٗيتح٘ اظ ١بٍم

. اؾت ي٧ٞجؿتٔ ٤١ؿ اظ حبضط، ًيتحٌ عطح. ٕطىت ٍطاض ٗيتح٘ ٤ٝضز يضيٝتل چ٢س

 ّا افتِی

 ٕؿتطـ ؾبظٝبٟ زضّبض٢ّبٟ يقن٘ تيضضب ٣ يربٟي٥ ٤٧ـ ،يؾبظٝبٟ تق٨س ظاٟيٛ ٟية :3 ٍ 2 ،1 یّا ُیفزؼ
. زاضز ٣ر٤ز ٝق٢بزاض ضاثغ٦( ٖٝيب) ضاٟيا اعالفبت يى٢ب٣ض

 یساسهاى تؼْذ ٍ یضغل تیرضا ،یجاىیُ َّش یفیتَظ یضاخػْا. 1 جذٍل

 ىیاًگیم تؼذاد ریهتغ
 فاًحزا

 استاًذارد
 ًِیشیب ًِیكن

 157 70 18/23 125/17 105 يربٟي٥ ٤٧ـ

 192 73 26/04 143/93 105 يقن٘ تيضضب

 101 40 12/61 73/77 105 يؾبظٝبٟ تق٨س

 40 8 7/30 26/72 105 يفبعو تق٨س

 35 8 5/82 23/56 105 ٝؿتٞط تق٨س

 36 8 5/59 23/21 105 ي٢٧زبض تق٨س

 
 1 رس٣ٗ زض يؾبظٝبٟ تق٨س ٣ يقن٘ تيضضب ،يربٟي٥ ٤٧ـ يض٧بيٝتل ٦١يـية ٣ ٦١يّٜ ٝقيبض، ا١حطاه ٟ،يا١ٔيٛ

.  اؾت قس٥ زاز٥ ـي١ٞب

 یساسهاى تؼْذ ،یضغل تیرضا ،یجاىیُ َّش ىیب یّوبستگ سیهاتز. 2 جذٍل

 یساسهاى تؼْذ یضغل تیرضا یجاىیُ َّش ریهتغ



  يربٟي٥ ٤٧ـ
**0/80 **0/56 

  0/80** يقن٘ تيضضب
**0/58 

  0/58** 0/56** يؾبظٝبٟ زتق٦
 0/01 ؾغح زض زاضي ٝق٠**

. ز٧سي ٛ ١كبٟ ضاي ؾبظٝبٟ تق٨س ٣ي قن٘ تيضضب ،يربٟي٥ ٤٧ـي ض٧بيٝتل ٟيةي ٧ٞجؿتٔ ؼيٝبتط 2 رس٣ٗ
 زاضيٝق٠ 0/01 ؾغح زضي ؾبظٝبٟ تق٨س ٣ي قن٘ تيضضب ،يربٟي٥ ٤٧ـ ضيٝتل ؾ٦ ٧ط ٟية آٝس٥ زؾت ث٦ي ٧بي ٧ٞجؿتٔ

 ز٣ ٟية ي٧ٞجؿتٔ ٟيثبالتط. زاض١س يزاض يٝق٠ يذظ ضاثغ٦ ٕطيّسي ثب ضيٝتل ؾ٦ ٟيا ٓيز ثبضتؿ ث٦(. p<0/01) اؾت
 ٟيچ٠ ٧ٜ. اؾت ییثبال ي٧ٞجؿتٔ ٦ّ اؾت آٝس٥ زؾت ث٦ 8/0 ةيضط ثب يقن٘ تيضضب ثب يربٟي٥ ٤٧ـ ضيٝتل

 ا١س آٝس٥ زؾت ث٦ 0/58 ٣ 0/56 ثطاثط ةيتطت ث٦ يقن٘ تيضضب ٣ يربٟي٥ ٤٧ـ ثب يؾبظٝبٟ تق٨س ٟية ي٧ب ي٧ٞجؿتٔ
.  ق١٤س يٛ زییتأ 3 ٣ 2 ،1 ٥يىطو ؾ٦ ٧ط ةيتطت ٟيثس. ٧ؿت٢س ییثبال ١ؿجتب ي٧ب ي٧ٞجؿتٔ ٦ّ

 ،يفبعو تق٨س) يؾبظٝبٟ تق٨س ي٧ب ٝؤٙي٦ اظ( ٣اثؿت٦ ضيٝتل) يقن٘ تيضضب يٟية ـيح يثطا :ٍىیرگزس لیتحل
.  قس از٥اؾتو ٕبٛ ث٦ ٕبٛ ٣ٟيضٕطؼ ٗيتح٘ آظ٤ٟٝ اظ( ي٢٧زبض تق٨س ٝؿتٞط، تق٨س

( بيي پيص یهتغيزّا) یساسهاى تؼْذ یّا هَلفِ اس یضغل تیرضا بيٌي پيص یبزا ٍىیرگزس لیتحل. 3 جذٍل

 R2 ىیب شیپ یرّایهتغ گام
درجِ 
 آسادی

درجِ آسادی 
 خطا

F 
سطح 

 هؼٌاداری

 0/0001 **86/51 103 1 0/46 يفبعو تق٨س 1

2 
 ٣ي فبعو تق٨س

 ي٢٧زبض
0/49 2 102 48/46** 0/0001 

 0/01 ؾغح زض زاض ٝق٢ی**

 قس٥ ا١زبٛ ٕبٛ ز٣ زض ٗيتح٘ ٟيا. اؾت ز٥يٕطز ٢ٝسضد 3 رس٣ٗ زض ٕبٛ ث٦ ٕبٛ ٣ٟيضٕطؼ ٗيتح٘ دي١تب ذالن٦
, F (F;86/51 قسٟ زاض ٝق٢ی. اؾت قس٥ ٣اضز ٟية ـيح ضيٝتل ف٤٢اٟ ث٦ -يفبعو تق٨س ضيٝتل ت٨٢ب ا٣ٗ ٕبٛ زض. اؾت

df ;1, 103, p;0/0001<0/01 )ٟث٦. زاضز ٣ر٤ز ثي٠ پيف ٝتنيط ٣ ٣اثؿت٦ ٝتنيط ثي٠ ذغی ضاثغ٦ ٦ّ زز٥ ٝی ١كب 
 زض. اؾت ٝقتجط ضٕطؾي٤ٟ ث٢بثطای٠ اؾت، زاضي ٝق٢ی ٧ٞجؿتٖی زاضاي يفبعو تق٨س ثب يقن٘ تيضضب زیٖط فجبضت
R ى٤ً رس٣ٗ

R; 0/46َٝساض  . ١كبٟ ز٢٧س٥ تجيي٠ ٝتنيط ٣اثؿت٦ ثطحؿت ٝتنيط٧بي پيف ثي٠ اؾت  2
١كبٟ ٝی   2

زضنس اظ ٣اضیب١ؽ ٝتنيط ٣اثؿت٦ ضضبیت قنٚی اظ ٣اضیب١ؽ ٝتنيط پيف ثي٠ تق٨س فبعيی تجيي٠ ٝی  46ز ٦ّ حس٣ز ز٥
.  ق٤ز

 اؾت زاضي ٝق٠ Fزض ای٠ ٕبٛ ١يع . زض ٕبٛ ز٣ٛ تق٨س فبعيی ٣ ٢٧زبضي ث٦ ف٤٢اٟ ٝتنيط٧بي پيف ثي٠ ٣اضز قس٥ ا١س
(F;48/46 ,df ;2, 102, p;0/0001<0/01 )تق٨س ٟية ـيح يض٧بيٝتل ٟية يزاض يٝق٠ ي٧ٞجؿتٔ ضاثغ٦ ز٧س ٛي ١كبٟ ٦ّ 

R; 0/49 َٝساض. اؾت ٝقتجط ٣ٟيضٕطؼ ٣ زاضز ٣ر٤ز يقن٘ تيضضب ٝالُ ضيٝتل ثب ي٢٧زبض ٣ يفبعو
ز٧س ٦ّ حس٣ز ١كبٟ ٝی 2

. ق٤ززضنس اظ ٣اضیب١ؽ ٝتنيط ٣اثؿت٦ ضضبیت قنٚی اظ ٣اضیب١ؽ ٝتنيط٧بي پيف ثي٠ تق٨س فبعيی ٣ ٢٧زبضي تجيي٠ ٝی  49

ػٌاغز درٍى هؼادلِ بزای پيص بيٌي رضایت ضغلي . 3جذٍل 

 سطح هؼٌي داری Beta T خطای هؼيار B هتغيزّای هستقل  گام



 (پيص بيي)

 0/0001 11/07  7/18 79/50 حبثت 1

 0/0001 9/3 0/676 0/26 2/41 يفبعو تق٨س 

 0/0001 7/81  8/6 67/17 حبثت 2

 0/0001 7/1 0/77 0/29 2/05 يفبعو تق٨س 

 0/015 2/47 0/20 0/38 0/94 ي٢٧زبض تق٨س 

ثب ت٤ر٦ ث٦ افساز ث٦ . زض رس٣ٗ ى٤ً َٝساض حبثت ٣ ضطایت ضٕطؾي٤ٟ ثطاي ٝقبز٦ٙ ضٕطؾي٤ٟ ث٦ زؾت آٝس٥ اؾت
: زؾت آٝس٥ ٝقبز٦ٙ ضٕطؾي٤ٟ ث٦ ن٤ضت ظیط ٤١قت٦ ٝی ق٤ز

: 1ٕبٛ
(تق٨س فبعيی)×  2/41+  79/5; ٙی ضضبیت قل  

 :2ٕبٛ
( ي٢٧زبض تق٨س)×  0/94( + يفبعو تق٨س)×  2/05+  67/17;  يقن٘ تيضضب  

٣ ؾغ٤ح ٝق٢ی زاضي، ٧ٞجؿتٖی تٞبٛ ٝتنيط٧بي پيف ثي٠ تق٨س فبعيی ٣  t آٝبض٥ ث٦ ت٤ر٦ ثب ثبال، رس٣ٗ ٝغبثٌ
.  تق٨س ٢٧زبضي ثب ضضبیت قنٚی ٝق٢ی زاض اؾت

ىی اظ ضطیت ثتب ثطاي تق٨س ٢٧زبضي ١كبٟ ٝی ز٧س ٦ّ ضطیت ثتب ثطاي تق٨س فبط 2َٝبیؿ٦ ضطایت ثتب زض ٕبٛ 
.  ثعضٕتط اؾت زض ١تيز٦ تق٨س فبعيی ٤ٝحطتطی٠ فبٝ٘ زض تجيي٠ ضضبیت قنٚی اؾت

ٝخجت ث٤زٟ ضطایت ثتب ث٦ ای٠ ٝق٢ی اؾت ٦ّ ثب . ثطاي ٧ط ز٣ ٝؤٙي٦ فبعيی ٣ ٢٧زبضي ضطیت ثتب ٝخجت اؾت
.  اىعایف ای٠ ٝتنيط٧ب، ضضبیت قنٚی اىعایف ٝی یبثس

 ٧بياحی ١كس٥ ث٤ز، ٣ٙی اظ ر٦ٚٞ یبىت٦ح پػ٧٣ف حبضط ثطاي پبؾر٤ٖیی ث٦ ؾؤا٨ٙبي پػ٧٣كی ظیط عطثب ای٠ ٦ّ عط
 . ١بٝيط٣و ٝی ت٤اٟ ث٦ ٤ٝاضز ظیط اقبض٥ ّطز

ثي٠ ضضبیت قنٚی ّبض٢ّبٟ ٝزطز ٣ ٝتأ٧٘ قبم٘ زض ؾبظٝبٟ ٕؿتطـ ى٢ب٣ضي اعالفبت ایطاٟ، تيب٣ت  :4فزضيِ 
.  ٝق٢بزاض ٣ر٤ز زاضز

 

 هتأّل ٍ هجزد افزاد دری ضغل تیرضای بزرسی بزا هستقل گزٍُ دٍ tآسهَى ًتایج . 4جذٍل

 هياًگيي تؼذاد گزٍُ
اًحزاف 

 هؼيار

تفاٍت 
 ّاهياًگيي

 درجِ آسادی tهقذار 
 سطح 

 هؼٌي داری

 35/58 122/07 59 ٝزطز
20/82 3/22 103 0/002 

 29/07 142/8 46 ٝتأ٧٘

 ٣ ٝزطز ٕط٥٣ ز٣ يقن٘ تيضضب ٝيب١ٖي٨٢بي ٦ّ زاز ١كبٟ 4 رس٣ٗ زض ٢ٝسضد ٝؿتَ٘ ٕط٨٧٣بي t آظ٤ٟٝ دي١تب
-ٝی َٝبیؿ٦ ٝيب١ٖي٨٢ب ١كبٟ(. t;3/22 ,df;103 ,p;0/002<0/01) زاض١س 0/01 ؾغح زض يزاض يٝق٠ تيب٣ت ٝتأ٧٘

.  ز٧س ٦ّ ٝيب١ٖي٠ ضضبیت قنٚی زض ٝتأ٧ٚي٠ ث٦ ن٤ضت ٝق٢ی زاضي اظ ضضبیت قنٚی ٝزطزی٠ ثبالتط اؾت
ف٨س ؾبظٝب١ی ّبض٢ّبٟ ٝزطز ٣ ٝتأ٧٘ قبم٘ زض ؾبظٝبٟ ٕؿتطـ ى٢ب٣ضي اعالفبت ایطاٟ، تيب٣ت ثي٠ ت :5فزضيِ 

.  ٝق٢بزاض ٣ر٤ز زاضز



 هتأّل ٍ هجزد افزاد دری ساسهاى تؼْذی بزرسی بزا هستقل گزٍُ دٍ tًتایج آسهَى . 5جذٍل

 هياًگيي تؼذاد گزٍُ
اًحزاف 

 هؼيار

تفاٍت 
 هياًگيٌْا

 درجِ آسادی tهقذار 
ًي سطح هغ
 داری

 11/93 74/78 59 ٝزطز
7/24 2/40 103 0/018 

 17/51 82/1 46 ٝتأ٧٘

 ٣ ٝزطز ٕط٥٣ ز٣ يؾبظٝبٟ تق٨س ٝيب١ٖي٨٢بي ٦ّ زاز ١كبٟ 5 رس٣ٗ زض ٢ٝسضد ٝؿتَ٘ ٕط٨٧٣بي t آظ٤ٟٝ دي١تب
-٧ب ١كبٟ ٝیَٝبیؿ٦ ٝيب١ٖي٠(. t;2/40 ,df;103 ,p;0/018<0/05) زاض١س 0/05 ؾغح زض يزاض يٝق٠ تيب٣ت ٝتأ٧٘

.  ز٧س ٦ّ ٝيب١ٖي٠ تق٨س ؾبظٝب١ی زض ٝتأ٧ٚي٠ ث٦ ن٤ضت ٝق٢ی زاضي اظ تق٨س ؾبظٝب١ی ٝزطزی٠ ثبالتط اؾت
ثي٠ ضضبیت قنٚی ّبض٢ّبٟ ثب ؾغ٤ح ٝرتٚو تحهيالت، قبم٘ زض ؾبظٝبٟ ٕؿتطـ ى٢ب٣ضي اعالفبت  :6فزضيِ 

.  ایطاٟ، تيب٣ت ٝق٢بزاض ٣ر٤ز زاضز

ار رضایت ضغلي در سطَح هختلف تحػيالت هياًگيي ٍ اًحزاف هؼي. 6جذٍل 

 استاًذارد اًحزاف ىیاًگیم تؼذاد تحػيالت

 16/89 127/86 14 ى٤ً زیپٜٚ

 25/82 141/43 68 ٙيؿب١ؽ

 22/68 161/13 23 ى٤ً ٙيؿب١ؽ ٣ ثبالتط

 ي٧باىت٦ي ٝغبثٌ. ز٧سي ٛ ١كبٟ التيتحم ٝرتٚو ؾغ٤ح زض ضاي قن٘ تيضضب اضيٝـ ا١حطاه ٣ ٟيا١ٛٔي ى٤ً رس٣ٗ
 ٕط٥٣ زضي قن٘ تيضضب ٟيتط ٟییپب ٣ ثبالتط ٣ ؾب١ؽٗي ى٤ً ٕط٥٣ زضي قن٘ تيضضب ٟيثبالتط رس٣ٗ ٟيا زض ٢ٝسضد

 آظ٤ٟٝ زض التيتحم ٝرتٚو ؾغ٤ح زضي قن٘ تيضضب ٟيا١ٔيٛ تيب٣تي زاضي ٝق٠. ق٤زي ٛ ٝكب٧س٥ پٜٚيز ى٤ً
. ق٤زي ٛي ثطضؼ عطى٦ ُي ا١ؽي٣اض ٗيتح٘

 

 التیتحع هختلف سطَح دری ضغل تیرضای بزرس بزای طزفِ کی ٍاریاًس تحليل آسهَى جیًتا. 7جذٍل

 پزاش هٌبغ هتغيز
 هجوَع

 هجذٍرات

 درجِ
 یآساد

 ىیاًگیم
 هجذٍرات

F 
  سطح

یداری هؼي  

 ضضبیت قنٚی

 0/001 9/27 5423/79 2 10847/57 ثي٠ ٕط٧٣ی

   585/21 102 59690/9 زض٣ٟ ٕط٧٣ی

ّ٘ 70538/5 104    

 ذالن٦ ٦ّ قس اؾتيبز٥ عطى٦ ُي ا١ؽي٣اض ٗيتح٘ اظ التيتحم ٝرتٚو ؾغ٤ح زضي قن٘ تيضضب ثطضؾی ثطاي
 ٝرتٚو ؾغ٤ح ٟيزضةي قن٘ تيضضب ٦ّ زاز ١كبٟ ٗيتح٘ ٟيا دي١تب. اؾت قس٥ آ٣ضز٥ 7 رس٣ٗ زض آٟ ١تبیذ

F=9/27 ,df. )زاضزي زاضي ٝق٠ تيب٣ت التيتحم =2, 102 ,  p=0/001<0/01 .)

رای هقایسِ دٍبِ دٍی رضایت ضغلي بيي سطَح هختلف تحػيالت ًتایج آسهَى ضفِ ب. 8جذٍل 

 یداری هؼي سطح استاًذاردی خطا (I-J) ًْایاًگیم تفاٍت (J)گزٍُ  (I)گزٍُ 

 0/166 7/1 -13/57 ٙيؿب١ؽ ى٤ً زیپٜٚ



 0/001 8/2 -33/27** ى٤ً ٙيؿب١ؽ ٣ ثبالتط 

 0/004 5/83 -19/70** ثبالتط ٣ ؾب١ؽٗي ى٤ً ٙيؿب١ؽ

 0/01 ؾغح زض زاض ٝق٢ی **

 آٟ دي١تب ٦ّ قس ا١زبٛ قي٦ي ةيتقٌ آظ٤ٟٝ ثب ،يقن٘ تيضضب ١ؾط اظي ٗيتحم ٝرتٚو ؾغ٤حي ز٣ ث٦ ز٣ ؾ٦يَٝب
 ٕط٥٣ ز٣ اظ( p<0/01)ي زاضي ٝق٠ ن٤ضت ث٦ ؾب١ؽٗي ى٤ً ٕط٥٣ زضي قن٘ تيضضب ٦ّ ز٢٧سي ٛ ١كبٟ 8 رس٣ٗ زض

.  ١ساض١س يزاض يٝق٠ تيب٣ت يقن٘ تيضضب ١ؾط اظ ؾب١ؽٗي ٣ ٛپ٘يز ى٤ً ٕط٥٣ ز٣ اٝب اؾت ثبالتط ؾب١ؽٗي ٣ پٜٚيز ى٤ً
 اعالفبت يى٢ب٣ض ٕؿتطـ ؾبظٝبٟ زض اقتنبٗ ؾبث٦َ ٝرتٚو ؾغ٤ح ثب ّبض٢ّبٟ يقن٘ تيضضب ٟية :7 ُیفزؼ

.  زاضز ٣ر٤ز ٝق٢بزاض تيب٣ت ضاٟ،يا

 اضتغال سابقِ هختلف سطَح در یضغل تیرضا اریهغ اًحزاف ٍ ىیاًگیم. 9 جذٍل

 ىیاًگیم تؼذاد الاضتغ سابقِ
 اًحزاف

 استاًذارد

 23/92 138/57 63 ؾبٗ 1 – 5

 31/79 143/19 21 ؾبٗ 6 – 10

 20/61 157/64 14 ؾبٗ 11 – 15

 13/92 167/00 7 ثبال ث٦ ؾبٗ 16
 

-اىت٦ي ٝغبثٌ. ز٧سي ٛ ١كبٟ اقتنبٗ ؾبث٦َ ٝرتٚو ؾغ٤ح زض ضاي قن٘ تيضضب اضيٝـ ا١حطاه ٣ ٟيا١ٔيٛ 9 رس٣ٗ

 ؾبث٦َ قسٟ ّٜ ثب ٣ ق٤زي ٛ ٝكب٧س٥ ثبال ث٦ ؾبٗ 16 ٕط٥٣ زضي قن٘ تيضضب ٟيثبالتط رس٣ٗ ٟيا زض ٢ٝسضد ي٧ب
 زض ّبض ؾبث٦َ ٝرتٚو ؾغ٤ح زضي قن٘ تيضضب ٟيا١ٔيٛ تيب٣تي زاضي ٝق٠. اثسي يٛ ّب٧ف ظٟيي قن٘ تيضضب ّبض،

. ق٤زي ٛي ثطضؼ عطى٦ ُي ا١ؽي٣اض ٗيتح٘ آظ٤ٟٝ

 اضتغال سابقِ هختلف سطَح دری ضغل تیرضای بزرس بزای طزفِ کی یاًسٍار تحليل آسهَى جیًتا. 01 جذٍل

 پزاش هٌبغ هتغيز
 هجوَع

 هجذٍرات

 درجِ
 یآساد

 ىیاًگیم
 هجذٍرات

F 
ی هؼي سطح
یدار  

 ضضبیت قنٚی

 0/0006 4/42 2726/17 3 8178/65 ثي٠ ٕط٧٣ی

   617/43 101 62359/8 زض٣ٟ ٕط٧٣ی

ّ٘ 70538/5 104    

 ٦ّ قس اؾتيبز٥ عطى٦ ُي ا١ؽي٣اض ٗيتح٘ اظ اقتنبٗ ؾبث٦َ ٝرتٚو ؾغ٤ح زضي قن٘ تيضضب ثطضؾی ثطاي
 ٝرتٚو ؾغ٤ح ٟيزضةي قن٘ تيضضب ٦ّ زاز ١كبٟ ٗيتح٘ ٟيا دي١تب. اؾت قس٥ آ٣ضز٥ 10 رس٣ٗ زض آٟ ١تبیذ ذالن٦

F=4/42 ,df. )زاضزي زاضي ٝق٠ تيب٣ت اقتنبٗ ؾبث٦َ =3, 101 ,  p=0/0006<0/01 .)

یج آسهَى ضفِ بزای هقایسِ دٍبِ دٍی رضایت ضغلي بيي سطَح هختلف سابقِ اضتغال ًتا. 11جذٍل 

 یداری هؼي سطح استاًذاردی خطا (I-J) ًْایاًگیم تفاٍت (J)گزٍُ  (I)گزٍُ 

 0/909 6/26 -4/62 ؾبٗ 6 – 10 ؾبٗ 1 – 5

 0/087 7/34 -19/07 ؾبٗ 11 – 15 



 0/047 9/89 -28/43* ثبال ث٦ ؾبٗ 16 

 0/42 8/57 -14/43 ؾبٗ 11 – 15 ؾبٗ 6 – 10

 0/19 10/54 -23/8 ثبال ث٦ ؾبٗ 16 

 0/88 11/51 -9/36 ثبال ث٦ ؾبٗ 16 ؾبٗ 1 – 5

 0/05 ؾغح زض زاض ٝق٢ی *

 دي١تب ٦ّ قس ا١زبٛ قي٦ي ةيتقٌ آظ٤ٟٝ ثب ،يقن٘ تيضضب ١ؾط اظ اقتنبٗ ؾبث٦َ ٝرتٚو ؾغ٤حي ز٣ ث٦ ز٣ ؾ٦يَٝب
 اظ( p<0/05)ي زاضي ٝق٠ ن٤ضت ث٦ ثبال ث٦ ؾبٗ 16 ٕط٥٣ زضي قن٘ تيضضب ٦ّ ٢٧سزي ٛ ١كبٟ 11رس٣ٗ زض آٟ

.  ؾتٟي زاض يٝق٠ ز٣ ث٦ ز٣ ن٤ضت ث٦ ٕطيز يٕط٨٧٣ب تيب٣ت اٝب. اؾت ثبالتط ؾبٗ 5 تب 1 ّبض ؾبث٦َ ثب ٕط٥٣
 فبتاعال يى٢ب٣ض ٕؿتطـ ؾبظٝبٟ زض قبم٘ الت،يتحم ٝرتٚو ؾغ٤ح ثب ّبض٢ّبٟ يؾبظٝبٟ تق٨س ٟية :8 ُیفزؼ

.  زاضز ٣ر٤ز ٝق٢بزاض تيب٣ت ضاٟ،يا

 التیتحع هختلف سطَح در یساسهاى تؼْذ اریهغ اًحزاف ٍ ىیاًگیم. 12 جذٍل

 استاًذارد اًحزاف ىیاًگیم تؼذاد التیتحع

 13/1 74/00 14 پٜٚيز ى٤ً

 12/35 72/75 68 ؾب١ؽٗي

 13/18 76/65 23 ثبالتط ٣ ؾب١ؽٗي ى٤ً

 ي٧باىت٦ي ٝغبثٌ. ز٧س يٛ ١كبٟ التيتحم ٝرتٚو ؾغ٤ح زض ضا يؾبظٝبٟ تق٨س اضيٝـ ا١حطاه ٣ ٟيا١ٛٔي 12 رس٣ٗ
 ٕط٥٣ زض يؾبظٝبٟ تق٨س ٟيتط ٟییپب ٣ ثبالتط ٣ ؾب١ؽٗي ى٤ً ٕط٥٣ زض يؾبظٝبٟ تق٨س ٟيثبالتط رس٣ٗ ٟيا زض ٢ٝسضد

 ٗيتح٘ آظ٤ٟٝ زض التيتحم ٝرتٚو ؾغ٤ح زض يؾبظٝبٟ تق٨س ٟيا١ٔيٛ تيب٣ت يزاض يٝق٠. ق٤ز يٛ ٝكب٧س٥ ؾب١ؽٗي
. ق٤ز يٛ يثطضؼ عطى٦ ُي ا١ؽي٣اض

 التیتحع هختلف سطَح در یساسهاى تؼْذ یبزرس بزای طزفِ کی ٍاریاًس تحليل آسهَى جیًتا. 13 جذٍل

يزاضي ٝق٠ ؾغح F ٝزص٣ضات ٟيا١ٔيٛ يآظاز زضر٦ ٝزص٣ضات ٝز٤ٞؿ پطاـ ٢ٝجـ هتغيز  

تق٨س 
 ؾبظٝب١ی

 0/44 0/82 131/27 2 262/55 ثي٠ ٕط٧٣ی

   195/51 102 16269/97 زض٣ٟ ٕط٧٣ی

ّ٘ 16532/51 104    

 ذالن٦ ٦ّ قس اؾتيبز٥ عطى٦ ُي ا١ؽي٣اض ٗيتح٘ اظ التيتحم ٝرتٚو ؾغ٤ح زضي ؾبظٝبٟ تق٨س ثطضؾی ثطاي
 ٝرتٚو ؾغ٤ح ٟيزضةي ؾبظٝبٟ تق٨س ٦ّ زاز ١كبٟ ٗيتح٘ ٟيا دي١تب. اؾت قس٥ آ٣ضز٥ 13 رس٣ٗ زض آٟ ١تبیذ

F;0/82 ,df. )١ساضزي زاضي ٟٝـ تيب٣ت التيتحم ;2, 102 ,  p=0/44>0/05 .)
ثي٠ تق٨س ؾبظٝب١ی ّبض٢ّبٟ ثب ؾغ٤ح ٝرتٚو ؾبث٦َ اقتنبٗ زض ؾبظٝبٟ ٕؿتطـ ى٢ب٣ضي اعالفبت  :9فزضيِ 

.  ایطاٟ، تيب٣ت ٝق٢بزاض ٣ر٤ز زاضز

هياًگيي ٍ اًحزاف هؼيار تؼْذ ساسهاًي در سطَح هختلف سابقِ اضتغال . 14جذٍل 

 اؾتب١ساضز ا١حطاه ٟيا١ٔيٛ تقساز تنبٗؾبث٦َ اـ

 12/61 70/92 63 ؾبٗ 1 – 5



 13/48 75/52 21 ؾبٗ 6 – 10

 9/93 79/5 14 ؾبٗ 11 – 15

 5/28 82/71 7 ثبال ث٦ ؾبٗ 16

 ي٧باىت٦ي ٝغبثٌ. ز٧سي ٛ ١كبٟ اقتنبٗ ؾبث٦َ ٝرتٚو ؾغ٤ح زض ضاي ؾبظٝبٟ تق٨س اضيٝـ ا١حطاه ٣ ٟيا١ٛٔي 14 رس٣ٗ
 اقتنبٗ، ؾبث٦َ قسٟ ّٜ ثب ٣ ق٤زي ٛ ٝكب٧س٥ ثبال ث٦ ؾبٗ 16 ٕط٥٣ زضي ؾبظٝبٟ تق٨س ٟيثبالتط رس٣ٗ ٟيا زض ٢ٝسضد

 آظ٤ٟٝ زض ّبض ؾبث٦َ ٝرتٚو ؾغ٤ح زضي ؾبظٝبٟ تق٨س ٟيا١ٔيٛ تيب٣تي زاضي ٝق٠. اثسي يٛ ّب٧ف ظٟيي ؾبظٝبٟ تق٨س
. ق٤زي ٛي ثطضؼ عطى٦ ُي ا١ؽي٣اض ٗيتح٘

 اضتغال سابقِ هختلف سطَح دری ساسهاى تؼْذی بزرس بزای طزفِ کی ٍاریاًس یلتحل آسهَى جیًتا. 15 جذٍل

 پطاـ ٢ٝجـ هتغيز
 ٝز٤ٞؿ

 ٝزص٣ضات
 يآظاز زضر٦

 ٟيا١ٔيٛ
 ٝزص٣ضات

F 
ي ٝق٠ ؾغح
يزاض  

 تق٨س ؾبظٝب١ی

 0/02 3/59 531/92 3 1595/74 ثي٠ ٕط٧٣ی

   147/88 101 14936/7 زض٣ٟ ٕط٧٣ی

ّ٘ 16532/51 104    

 ذالن٦ ٦ّ قس اؾتيبز٥ عطى٦ ُي ا١ؽي٣اض ٗيتح٘ اظ اقتنبٗ ؾبث٦َ ٝرتٚو ؾغ٤ح زضي ؾبظٝبٟ تق٨س ضضؾیة ثطاي
 ؾبث٦َ ٝرتٚو ؾغ٤ح ٟيزضةي ؾبظٝبٟ تق٨س ٦ّ زاز ١كبٟ ٗيتح٘ ٟيا دي١تب. اؾت قس٥ آ٣ضز٥ 15 رس٣ٗ زض آٟ ١تبیذ

F=3/59 ,df. )زاضزي زاضي ٝق٠ تيب٣ت اقتنبٗ =3, 101 ,  p=0/02<0/05 .)

ًتایج آسهَى ضفِ بزای هقایسِ دٍبِ دٍی تؼْذ ساسهاًي بيي سطَح هختلف سابقِ اضتغال . 16ٍل جذ

 يزاضي ٝق٠ ؾغح اؾتب١ساضزي ذغب (I-J) ٨١بيا١ٔيٛ تيب٣ت (J)ٕط٥٣  (I)ٕط٥٣ 

 0/524 3/06 -4/6 ؾبٗ 6 – 10 ؾبٗ 1 – 5

 0/134 3/59 -8/58 ؾب 11 – 15 

 0/122 4/84 -11/79 ثبال ث٦ ؾبٗ 16 

 0/826 4/19 -3/98 ؾبٗ 11 – 15 ؾبٗ 6 – 10

 0/609 5/31 -7/19 ثبال ث٦ ؾبٗ 16 

 0/955 5/63 -3/21 ثبال ث٦ ؾبٗ 16 ؾبٗ 1 – 5

 0/05 ؾغح زض زاض ٝق٢ی*

 دي١تب ٦ّ قس ا١زبٛ قي٦ي ةيتقٌ آظ٤ٟٝ ثب ،يؾبظٝبٟ تق٨س ١ؾط اظ اقتنبٗ ؾبث٦َ ٝرتٚو ؾغ٤حي ز٣ ث٦ ز٣ ؾ٦يَٝب
 اقتنبٗ ؾبث٦َ ثبي ٕط٨٧٣ب زض ز٣ ث٦ ز٣ ن٤ضت ث٦ي ؾبظٝبٟ تق٨سي ٨١بيا١ٔيٛ ٟية ٦ّ ز٢٧سي ٛ ١كبٟ 16 رس٣ٗ زض آٟ

 ي١بـ ا١ؽي٣اض ٗيتح٘ آظ٤ٟٝ زض قس٥ ٝكب٧س٥ تيب٣ت ر٦يزض١ت ٣( p>0/05) ١ساضز ٣ر٤زي زاضي ٝق٠ تيب٣ت ٝرتٚو،
.  اؾت ث٤ز٥ يّ٘ ي٧ب ؾ٦يَٝب اظ

  بحث

 دي١تب. ث٤ز ّبض٢ٝساٟ زض يقن٘ تيضضب ثب يؾبظٝبٟ تق٨س ٣ يربٟي٥ ٤٧ـ ضاثغ٦ ٟییتـ حبضط پػ٧٣ف اظ ٧سه



 ٣ ثبقس يٛ ٝق٢بزاض 01/0 ؾغح زض يربٟي٥ ٤٧ـ ٣ يؾبظٝبٟ تق٨س ظاٟيٛ ٟية ضاثغ٦ ٦ّ ز٧س يٛ ١كبٟ حبضط پػ٧٣ف
. قسثب يٛ ٧ٞؿ٤( 2003) يّبضٝ٘ ٣( 2006) ىبض٨١بٛ ٣ زؼيپتط پػ٧٣ف دي١تب ثب اىت٦ي ٟيا. ٕطزز يٛ زییتأ ا٣ٗ ٥يىطو

 يربٟي٥ ٤٧ـ ثب اىطاز. زاضز ٝق٢بزاض ٣ ٝخجت ضاثغ٦ يؾبظٝبٟ تق٨س ثب يربٟي٥ ٤٧ـ ٦ّ قس زاز٥ ١كبٟ پػ٧٣ك٨ب ٟيا زض
 ٧ط زض ّطزٟ ّبض. ٢٢ّس ٥يتِ ح٘ ضا٥ يض٣ ثط ٗ،يزٗ يرب ث٦ ٦ّ ؾبظز يٛ ٍبزض ضا آ٨١ب ٦ّ يغٓي٣. ٧ؿت٢س ٟية ذ٤ـ

 ،يربٟي٥ ثب٤٧ـ اىطاز. ق٤ز ٢ٝزط ي١بّبٛ احؿبؼ ث٦ اؾت ٠ْٞٝ ٦ّ ٢ّس يٛ ٗيتحٜ ضا يٝكْالت ،يؾبظٝبٟ طيقطا
 ،يّبضٝ٘ اظ ١َ٘ ث٦ ،1999 آثطا٧بٛ،) ثسا٢١س ذ٤ز زض ي١بّبٛ احؿبؼ ٤١ؿ ٧ط ٝؿئ٤ٗ ضا ٝطث٤ع٦ ؾبظٝبٟ زي١جب ٦ّ زا٢١سيٛ

 ٧ٜ ةيتطت ٧ٞبٟ ث٦ ز٢٧س، ٍطاض ٝخجت ياحؿبؼ يحبٙت٨ب زض ضا ذ٤زقبٟ يذ٤ة ث٦ ٍبزض١س ٦ّ ع٤ض ٧ٞبٟ آ٨١ب(. 2003
 ضا ي١بّبٛ احؿبؼ تب ٢٢ّس اؾتيبز٥ ؾبظٕبضا٦١ ٥٣ـي ث٦ آ٨١ب اظ اي ٣ ٢٢ّس ظيپط٥ ٝرطة احؿبؾبت اظ چ٦١٤ٖ ٦ّ ٍبزض١س

(. 2003 ،يّبضٝ٘) ز٢٧س ّب٧ف ذ٤ز زض
 ٟية ضاثغ٦ ، 80/0 آٝس٥ زؾت ث٦ ضؾ٤ٟيح ي٧ٞجؿتٔ ةيضط ث٦ ت٤ر٦ ثب: ٦ّ ز٧س يٛ ١كبٟ حبضط پػ٧٣ف دي١تب

 اىت٦ي ٟيا(. p<0/01)  ٕطزز يٛ زییتأ ز٣ٛ ٥يىطو ٣ ثبقس يٛ ٝخجت ٣ ٝق٢بزاض يربٟي٥ ٣ـ٥ ٣ يقن٘ تيضضب ظاٟيٛ
 يربٟي٥ ٤٧ـ زازٟ ـياىعا ٦ّ ٕطىت ر٦ي١ت( 1384) تطّبق١٤س اٝب اؾت، ٧ٞؿ٤( 2003) يّبضٝ٘ پػ٧٣ف دي١تب ثب

 ث٦ يقن٘ تيضضب ٦ّ ٢ّس يٛ اٟية(  2003 يّبضٝ٘ اظ ١َ٘ ث٦ 1969) الُ. ١ساضز يضيتبث آ٨١ب يقن٘ تيضضب ثط ّبض٢ّبٟ
 زض ّبض٢ٝس يذ٤قجرت ١س٥ي١ٞب ف٤٢اٟ ث٦ امٚت ،يقن٘ تيضضب فال٥٣ ث٦  زاضز ضاثغ٦ يربٟي٥ ٤٧ـ ثب يٝخجت ع٤ض

 ٟيث٢بثطا. ٢٢ّس يٛ تزطث٦ ضا يٝخجت احؿبؾبت ٣ ذٌٚ ٝطتجب ثبال، يربٟي٥ ٤٧ـ ثب اىطاز. ق٤ز يٛ ٕطىت٦ ١ؾط زض ّبضـ
 يٛ تزطث٦ يٟيذكٞٔ ٣ ياىؿطزٓ ،يزياٛ ١ب احؿبؼ ٝطتجب ٦ّ ياىطاز ثب ؾ٦يَٝب زض ضا تيضضب اظ يثبالتط ؾغ٤ح آ٨١ب

. ز٢٧س يٛ ١كبٟ ٢٢ّس،
 ٣ زاض ٝق٢ب يقن٘ تيضضب ٣ يؾبظٝبٟ تق٨س ٟية ضاثغ٦ ،58/0 آٝس٥ زؾت ث٦ ضؾ٤ٟيح ي٧ٞجؿتٔ ةيضط ث٦ ت٤ر٦ ثب
 ال٤ٙپب پػ٧٣ف دي١تب زيٝؤ اىت٦،ي ٟيا. ّطزز يٛ زییتأ ١بٟياعٜ زضنس 99 ثب ؾ٤ٛ ٥يىطو ٣( p<0/01) ثبقس يٛ ٝخجت

 يثبٍط ،(1379)ییضضب ،(2000) ّطؾْبيؼ ،(2006) ىبض٨١بٛ ٣ زؼيپتط ،(2000) ٧بضا ،(2000 ٧بضا اظ ١َ٘ ث٦ ،1997)
 ت٤اٟيٛ ضا فٚت. قس زییتأ يؾبظٝبٟ تق٨س ٣ يقن٘ تيضضب اٟٛي ضاثغ٦ آ٨١ب پػ٧٣ف زض ٦ّ اؾت( 1382) يضثبٟ ٣( 1379)
 ـياىعا ثبفج ةيتطت ٧ٞبٟ ث٦ ثبقس، زاقت٦ فال٦ٍ آٟ ث٦ ٣ ثبقس تط يضاو قنٚف اظ يىطز چ٦ ٧ط ٦ّ ّطز ٟییتت ٦١٤ٕ ٟيا

 زاقت٦ ذ٤ز ؾبظٝبٟ ث٦ ١ؿجت يقتطية تق٨س يىطز چ٦ ٧ط. قس ذ٤ا٧س ؾبظٝبٟ ث٦ ي٣ ذسٝت اؾتٞطاض ٣ يؾبظٝبٟ تق٨س
.  قس ذ٤ا٧س قتطية ٧ٜ قنٚف اظ ي٣ تيضضب ر٦ي١ت زض ٣ ّطز ذ٤ا٧س ياةيّبٛ ٣ تيا٠ٝ تقٌٚ، احؿبؼ قتطية ثبقس،
(. p<0/01) اؾت ٝزطز اىطاز اظ ثبالتط ٝتب٧٘ اىطاز زض يقن٘ تيضضب ٟيا١ٔيٛ: ٦ّ زاز ١كبٟ حبضط پػ٧٣ف دي١تب
 زض( 2006) ؾتبيپط ٣ تبيّبثط پػ٧٣ف دي١تب ثب ر٦ي١ت ٟيا. ق٤ز يٛ زییتأ ١بٟياعٜ زضنس 99 ثب چ٨بضٛ ٥يىطو ٟيث٢بثطا

 ٧ٜ ٢ٚ٧س زض ٣ تط١س، يضاو ذ٤ز قن٘ اظ ٝتب٧٘ اىطاز زا١ٞبضُ ّك٤ض زض ٦ّ زاز ١كبٟ پػ٧٣ك٨ب. اؾت ٧ٞؿ٤ ٦١يظٛ ٟيا
 ىطز(. 2006 ؾتبيپط ٣ تبيّبثط) زاقت٢س ّٞتط يقن٘ تيضضب ٟ،يضيؾب ث٦ ١ؿجت ث٤ز١س، ١ْطز٥ اظز٣اد ٧طٕع ٦ّ ياىطاز

 اظز٣اد. زاضز ٧ٜ يقتطية يقن٘ تيضضب ٣ اؾت ّٞتط ا٣ ییربثزب زاضز، يّٞتط ثتيك ٝزطز، ثب ؾ٦يَٝب زض ٝتب٧٘
 ثب ٣ تيا٧ٜ ثب ظيس ُي يٍغـ يقن٘ زاقت٠ ٦ّ ثبقس ٗيزٗ ٟي٧ٜ ث٦ زيقب ٣ ق٤ز يٛ ىطز تيٝؿئ٤ٗ ـياىعا ثبفج
 . زيآ يٛ حؿبة ث٦ اضظـ
(. p<0/01) اؾت ٝزطز اىطاز اظ ثبالتط ٝتب٧٘ اىطاز زض يؾبظٝبٟ تق٨س ٟيا١ٔيٛ: ٦ّ زاز قبٟ حبضط پػ٧٣ف دي١تب
 ٦١يظٛ ٟيا زض( 1994) ؾطُي ٣ ثطا٣اٟ پػ٧٣ف دي١تب ثب اىت٦ي ٟيا. ٕطزز يٛ زییتأ ١بٟياعٜ زضنس99 ثب رٜپ٠ ٥يىطو
 ثبفج اظز٣اد ٦ّ ییآ١زب اظ ٟيث٢بثطا. ٢ّس يٛ زايح اضتجبط ٝؿتٞط تق٨س ثب يٝبٗ ٗيٝؿب ٗيزٗ ث٦ اظز٣اد. اؾت ٧ٞؿ٤

 حؿبة ث٦ اىطاز ٟيا يثطا اضظـ ثب ٣ تيا٧ٜ ثب ظيس ُي يٍغـ قن٘ زاقت٠ ر٦ي١ت زض ق٤ز، يٛ ىطز تيٝؿئ٤ٗ ـياىعا



. زاقت ذ٤ا٢٧س ؾبظٝبٟ زض ذ٤ز تيىقبٗ اؾتٞطاض ٣ ٝب١سٟ يثبً ث٦ ٗيتٞب اىطاز ٟيا ر٦ي١ت زض ٣ آٝس ذ٤ا٧س
 ٝق٢بزاض تيب٣ت التيتحم ٝرتٚو ؾغ٤ح ثب اىطاز زض يقن٘ تيضضب ظاٟيٛ ٟية: ٦ّ زاز ١كبٟ حبضط پػ٧٣ف دي١تب
 اىطاز زض يقن٘ تيضضب ٟيا١ٔيٛ ٟي٧ٞچ٠. ق٤ز يٛ زییتأ( p<0/01)  ١بٟياعٜ زضنس 99 ثب پ٢زٜ ٥يىطو ٣ زاضز ٣ر٤ز
 ٦١يظٛ ٟيا زض( 2006) ؾتبيپط ٣ تبيّبثط ٍبتيتحٌ دي١تب ثب اىت٦ي ٟيا. اؾت پٜٚيز ى٤ً ٣ ؾب١ؽٗي اظ ثبالتط ؾب١ؽٗي ى٤ً

 اٟي٧ٞتب ث٦ ١ؿجت ّطز٥، ٗيتحم ر٤اٟ ّبض٢ّبٟ ،يٗيتحم يىطنت٨ب ث٤زٟ ىطا٧ٜ ر٦ي١ت زض ضاياخ. ثبقس يٛ ٧ٞؿ٤
 ا٣ زضآٝس ١ؿجت ٧ٞبٟ ث٦ ثبقس، ثبالتط ىطز التيتحم چ٦ ٧ط ٕطيز عطه اظ. تط١س يضاو قنٚكبٟ اظ ذ٤ز، تطٝؿ٠

. ث٤ز ذ٤ا٧س تط يضاو ذ٤ز قن٘ اظ ١ؿجت ٧ٞبٟ ث٦ ٣ زاقت ذ٤ا٧س قتطية يقن٘ اضتَبء يىطنت٨ب ٣ ث٤ز ذ٤ا٧س قتطية
 التيتحم ٝرتٚو ؾغ٤ح ثب اىطاز اٟيٛ يؾبظٝبٟ تق٨س ظاٟيٛ زض ٝق٢بزاض تيب٣ت :٦ّ زاز ١كبٟ حبضط پػ٧٣ف دي١تب
 ،(2004) ٝتج٤ال – الّب ي٧ب پػ٧٣ف دي١تب ثب ى٤ً ر٦ي١ت. ق٤ز يٛ ضز ١بٟياعٜ زضنس 95 ثب 8 ٥يىطو ٣ ١ساضز ٣ر٤ز
 ؾغح ٣ يؾبظٝبٟ تق٨س اٟيٛ ٝق٢بزاض ضاثغ٦ ٣ر٤ز فسٛ. ثبقس يٛ ٧ٞؿ٤( 1384) رقيطظاز٥ ٣( 1379) ییضضب

 قتطية اؾت ٠ْٞٝ زاض١س، التيتحم ٣ يآ٤ٝظـ يثبال ؾغ٤ح ٦ّ ياىطاز ٦ّ ق٤ز ٟییتت ٦١٤ٖ١يا ت٤ا١س يٛ التيتحم
 ضا قبٟي٨ٝبضت٨ب آ٨١ب ضايظ ١ؾط، ٤ٝضز ؾبظٝبٟ ث٦ تب ثبقس زاقت٦ يزٙجؿتٔ ٢٢ّس يٛ ّبض آٟ زض ٦ّ يا حطى٦ ٣ قن٘ ث٦

(. 2004 ٝتج٤ال – ْٙب اظ ١َ٘ ث٦ ، 1997 ٧ْٞبضاٟ ٣ ١ٔيض٣يا) زا٢١س يٛ قنٚكبٟ زض يضيّبضٓ ث٦ ٍبث٘
 تيب٣ت يؾبظٝبٟ تق٨س ظاٟيٛ ١ؾط اظ اقتنبٗ ؾبث٦َ ٝرتٚو ؾغ٤ح ثب اىطاز ٟية: ٦ّ زاز ١كبٟ حبضط پػ٧٣ف دي١تب

 ٟيا. اثسي يٛ ـياىعا ّبض٢ّبٟ يؾبظٝبٟ تق٨س ٟيا١ٔيٛ اقتنبٗ، ؾبث٦َ ـياىعا ثب ٦ّ ن٤ضت ٟيا ث٦ زاضز، ٣ر٤ز يٝق٢بزاض
 ٗيزٗ. ثبقس يٛ ٧ٞؿ٤ ٦١يظٛ ٟيا زض( 1381) يحؿ٤ٚ٢ئ يٝبٟيا ٣( 1994) ؾطُي ٣ ثطا٣ٟ قس٥ ا١زبٛ پػ٧٣ف دي١تب ثب دي١تب

 تطُ ن٤ضت زض ضايظ ق٤ز، يٛ قتطية تق٨س ثبفج ؾبظٝبٟ، زض اىطاز قتطية ؾبث٦َ ؾبظٝبٟ، زض ىطز ي٧ب يٕصاض ٥يؾطٝب
 يىطنت٨ب اثس،ي يٛ ـياىعا ؾبظٝبٟ زض ذسٝت ؾبث٦َ ٣ ؾ٠ ي٣ٍت. ق٤ز يٛ اضظـ ية اي ؾ٤ذت ىطز ٥يؾطٝب ؾبظٝبٟ

 زيرس ّبض٢ٝساٟ اظ قتطية يٗيخ ثبالتط، يّبض ٝطاح٘ زض ّبض٢ٝساٟ ٟيث٢بثطا. ق٤ز يٛ ٝحس٣ز ىطز يثطا يٟيٕعيرب يقن٘
 تي٤ٍٝـ ث٦ ياةيزؾت ذبعط ث٦ ؾبظٝبٟ تطُ اي ّبض ٝح٘ ضییتل ث٦ ٣ زاقت٦ ٍطاض ؾبظٝبٟ زض حجبت ٣ قسٟ ٝؿتَط ر٨ت زض

 زتطيقس اظٟي ، ؾبظٝبٟ ث٦ يضىتبض ٣ يازيث٠ ي٧بي٣ؾتٔيح ٗيزٗ ث٦ ، آ٨١ب يؾبظٝبٟ تق٨س ؾغ٤ح ٙصا. ٢ٝس١س فال٦ٍ ّٞتط ث٨تط
. اؾت ثطذ٤ضزاض يقتطية حجبت اظ ، ٟيٕعيرب يقن٘ يىطنت٨ب اىت٠ي ١س٥يىعا ٝكْالت ٣ حجبت ث٦

 تيب٣ت اقتنبٗ ؾبث٦َ ٝرتٚو ٣حؾظ ثب اىطاز يقن٘ تيضضب ظاٟيٛ ٟية: ٦ّ زاز ١كبٟ حبؽط پػ٧٣ف دي١تب
 ٧بضا ٝغبٙقبت دي١تب ثب ٧ب اىت٦ي ٟيا. ق٤ز يٛ زییتأ ١بٟياعٜ زضنس 99 ثب ًيتحٌ ٥يىطو ٟيث٢بثطا. زاضز ٣ر٤ز يٝق٢بزاض

 ،2006 ُ،يّبضٛ ٣ ٤١ث٘ اظ ١َ٘ ث٦ ،2002) ٝطتٚط ٣( 2006 ُ،يّبضٛ ٣ ٤١ث٘ اظ ١َ٘ ث٦ ،2001) ٤ٙؼيّبؾت ٣( 2000)
 اثسي يٛ ّب٧ف اقتنبٗ ؾبٗ ٟيا٣ٗ ع٤ٗ زض ىطز يقن٘ تيضضب ؾغح. اؾت ٧ٞؿ٤ ٦١يظٛ ٟيا زض (1994 ّؿط ٣ ثطا٣ٟ

 ؾغح ٦ّ ؾت٢سٟي ٍبزض زيرس ّبض٢ّبٟ ٦ّ ز٢٧س يٛ ١كبٟ دي١تب ٟيا. ٢ّس يٛ زايح ـياىعا ثقس ؾبٗ 3 ع٤ٗ زض ؾپؽ ٣
 ي٣ٍت اٝب اؾت، زيرس اٟيضىطٝبّب ثب ییآق٢ب فسٛ ٣ آ٨١ب ي١ؿت ٓي تزطث٦ ية ٧ٜ اٟ فٚت ٣ ٢٢ّس ٟییتـ ضا ذ٤ز يقن٘

 ـياىعا ثب ٟيث٢بثطا. اثسييٛ ـياىعا ٧ٜ آ١بٟ يقن٘ تيضضب ؾغح ض٣ز، يٛ ثبالتط قبٟ ییآق٢ب ٣ آ٨١ب تزطث٦ ظاٟيٛ ٦ّ
 ٝطث٤ع٦، ؾبظٝبٟ زض ىطز يا١طغ ٣ ٣ٍت يٕصاض ٥يؾطٝب تزطث٦، ظاٟيٛ ـياىعا ٗيزٗ ث٦ ؾبظٝبٟ، زض ىطز اقتنبٗ ؾبث٦َ

 ضيؾب ثب يقتطية ض٣اثظ ٢ّس، يٛ احؿبؼ ؾبظٝبٟ ذب٤١از٥ اظ يفض٤ ضا ذ٤ز ٧ب ؾبث٦َ ّٜ اظ قتطية ؾبث٦َ ثب ىطز
 ٧بضا،. )ث٤ز ذ٤ا٢٧س تط يضاو ذ٤ز قن٘ اظ ر٦ي١ت زض ٣ زاقت ذ٤ا٧س يقتطية ؿيتطه يىطنت٨ب ٣ زاضز ؾبظٝبٟ يافضب
2000  .)
 ض٥يٝتل چ٢س ٣ٟيضٕطؼ اظ حبن٘ ديتٟب. زاضز ضاثغ٦ يقن٘ تيضضب ثب قتطية ُي ّساٛ يؾبظٝبٟ تق٨س ي٧ب ٤ٝٙي٦ اظ
 تيضضب يٟية ـيح ٍسضت ي٢٧زبض ٣ يفبعو تق٨س ز٣ ٧ط ،يؾبظٝبٟ تق٨س ٤ٝٙي٦ ؾ٦ اٟيٛ زض: ٦ّ اؾت آٟ اظ يحبُ



 ٦ّ ثبقس يٛ 67/0 يقن٘ تيضضب ٣ يفبعو يؾبظٝبٟ تق٨س يض٧بيٝتل ٟية  ي٧ٞجؿتٔ ةيضط َٝساض. زاض١س ضا يقن٘
 ي٢٧زبض يؾبظٝبٟ تق٨س ز٣ٛ ٕبٛ زض.  ٢ّس يٛ يٟية ـيح ضا(  يقن٘ تيضضب) ٝالُ ضییٝتل  ضاتییتل اظ% 46 َٝساض ٟيا

 ٟيا. ٢٢ّس يٛ ٟيتجت ضا ٝالُ ضییٝتل ضاتییتل اظ 49/0 ثب ضییٝتل ز٣ ٧ط ٣ زاضز يقن٘ تيضضب ثب يٝق٢بزاض ضاثغ٦ ٧ٜ
 زاز ١كبٟ يپػ٧٣ف يط ٧ٜ( 1379) ییضضب. اؾت( 1382) يضثبٟ ٣( 1379) ییضضب ي٧ب پػ٧٣ف دي١تب زيٝؤ ٧باىت٦ي
 يفبعو تق٨س ٦ّ ٕطىت ر٦ي١ت ٧ٜ( 1382) يضثبٟ. اؾت تطي٤ٍ يؾبظٝبٟ تق٨س ي٢٧زبض ثقس ثب يقن٘ تيضضب ضاثغ٦ ٦ّ
 هيضـ ٝؿتٞط تق٨س ٤ٝضز زض ضاثغ٦ ٟيا اٝب. زاضز يقن٘ تيضضب ثب يؾبظٝبٟ تق٨س ثقس ؾ٦ ٟية ضا ي٧ٞجؿتٔ ٟيقتطية

 يفبعو ٗيزال ث٦ ث٦ْٚ ،يٝبز ٗيزال ث٦ ٦١ اىطاز، اّخط ٟيث٢بثطا. اؾت ازاضٝق٠ ٣ ٝت٤ؾظ ي٢٧زبض تق٨س ٤ٝضز زض ٣ اؾت
. ٢٢ّس يٛ زايح تق٨س ٣ يزٙجؿتٔ ذ٤ز ؾبظٝبٟ ث٦ ٢ّس، يٛ ربزيا ٝخجت احؿبؾبت آ٨١ب يثطا ؾبظٝبٟ ٦ّ يا زضر٦ ٝخ٘

 زضر٦ ثبقس، قت٦زا فال٦ٍ آٟ ث٦ ٣ ثبقس تط يضاو ٢ّس يٛ ّبض آٟ زض ٦ّ يؾبظٝبٟ اظ يىطز چ٦ ٧ط ةيتطت ٟي٧ٜ ث٦
. ٢ّس يٛ زايح ـياىعا ؾبظٝبٟ آٟ ث٦ ظٟي ي٣ يفبعو تق٨س

 ضٌْادّایپ

 ي٧بيؾتٔيت ٧ب ٣ قبي١ف ّبض٢ّبٟ زض ؾبظٝب٨١ب، ٍبث٘يث٦ ٢٧ٖبٛ ٕع يآت يق٤ز ٦ّ زض پػ٧٣ف ٧ب يق٨٢بز ٛيح
 ثبال، فْٞٚطز ٣ يّبضآٝس ثب ّبض٢ّبٟ ١فيٕع يٝال٨ّب اظ يُي ف٤٢اٟ ث٦ يربٟي٥ ٤٧ـ زض ٤ٝر٤ز يربٟي٥ – يارتٞبؿ

 ق٨٢بزيح زاضز، يقن٘ تيضضب ٣ يؾبظٝبٟ تق٨س ثب ٝق٢بزاض ضاثغ٦ يقن٘ ؾغح ٦ْ١يا ث٦ ت٤ر٦ ثب. ضزٓي ٍطاض اؾتيبز٥ ٤ٝضز
 قبٝ٘ ت٤ا٢١س يٛ ٧بپبزاـ ٟيا. ثجط١س ثبال ضا اىطاز يؾبظٝبٟ تق٨س زاض١س، ثبال ٝكبم٘ ٦ّ یی٧ب پبزاـ زازٟ ثب ٦ّ ق٤زيٛ

 زض حبضط پػ٧٣ف تْطاض .ثبقس ّبض زض اؾتَالٗ ٣ اضياذت ثب ٧ٞطا٥ تيٝؿئ٤ٗ ٣ ٧ب يضٓي ٛيتهٜ زض ٝكبضّت احتطاٛ،
 يثطضؼ ٤ٝضز ٤ّچِ ٦١٤ٞ١. ثطز يٛ ثبال ضا دي١تب يضيپص ٛيتقٜ اْٝبٟ ثعضٓ، ي٧ب تيرٞـ ٣ ازاضات ٣ ؾبظٝب٨١ب ضيؾب
 زاز٥ ّب٧ف ضا آٝس٥ زؾت ث٦ دي١تب يضيپص ٛيتقٜ اْٝبٟ ؾبظٝبٟ، ُي زض ت٨٢ب پػ٧٣ف ٟيا ا١زبٛ ٣ حبضط پػ٧٣ف زض

. اؾت پػ٧٣ف ٟيا ي٧ب تيٝحس٣ز اظ ٣ اؾت
 



 منابع

  ٝقٚٞبٟ ٣ ضاٟي١س يٕب١ٔية ظاٟيٛ ٣ يؾبظٝبٟ تق٨س ضاثغ٦ يثطضؼ ،(1381) یهْذ ،یيحسٌلَ یهاىیا -
. اٟت٨ط ییعجبعجب فال٦ٝ زا١كٖب٥ ،يآ٤ٝظـ تيضيٝس اضقس، يّبضق٢بؼ ١ب٦ٝ اٟيپب ١َس٥، ق٨طؾتبٟ ییضا٢٧ٞب ٝساضؼ

 ٣ ياؾالٛ اضقبز ٣ ىط٢٧ٔ ٣ظاضت ّبض٢ّبٟ يؾبظٝبٟ تق٨س ثط ٝؤحط ف٤اٝ٘ يثطضؼ ،(1381) فاطوِ ،یبزّاى -
 ٣ ف٤ٚٛ ٣احس ياؾالٛ آظاز زا١كٖب٥ ،يا١ؿبٟ ٢ٝبثـ تيضيٝس ضقت٦ اضقس، يّبضق٢بؼ ١ب٦ٝ اٟيپب ث٨بضؾتبٟ، ؾبذتٞبٟ

 .ت٨طاٟ ٍبتيتحٌ
 ٣ ي١يت ي٧ب ىطا٣ضز٥ ـيپبال يٝ٘ قطّت ّبض٢ّبٟ يؾبظٝبٟ تق٨س ظاٟيٛ يثطضؼ ،(1384) میهز جؼفزسادُ، -
 زا١كٖب٥ ،يآ٤ٝظـ تيضيٝس ضقت٦ اضقس، يّبضق٢بؼ ١ب٦ٝ اٟيپب آ١بٟ، ُيز٤ٕٝطاه ي٧ب يغٓي٣ يثطخ ثب آٟ ضاثغ٦
. ت٨طاٟ ٍبتيتحٌ ٣ ف٤ٚٛ ٣احس ياؾالٛ آظاز

 ٤١ر٤ا١بٟ، زض قبت ٟيربي٥ ٤٧ـ اؼيٌٝ ؾبظ٥ ییض٣ا ٣ افتجبض يثطضؼ ،(1381) هٌْاس د،یجاٍ خسزٍ -
. ٝسضؼ تيتطة زا١كٖب٥ ،يض٣ا١ك٢بؼ ضقت٦ اضقس، يّبضق٢بؼ ١ب٦ٝ اٟيپب

 زا١كٖب٥ زض يّبض٢ّب١أ٤ٝظـ يؾبظٝبٟ تق٨س ثط ٝؤحط ف٤اٝ٘ اظ يةيتطُ ییا٤ٖٙ ٥يت٦ ،(1382) سّزا ،یرباى -
 ١ب٦ٝ اٟيپب ،81-82 يٗيتحم ؾبٗ زض آ١بٟ فْٞٚطز يهُي تح٤ٗ ضقس ٢ٝؾ٤ض ث٦ ٝطّع ت٨طاٟ ٣احس ياؾالٛ آظاز

. ت٨طاٟ ٍبتيتحٌ ٣ ف٤ٚٛ ٣احس ياؾالٛ آظاز زا١كٖب٥ ،يآ٤ٝظـ تيضيٝس ضقت٦ اضقس، يّبضق٢بؼ
 ث٨ساقت ؾبظٝبٟ ّبض٢ّبٟ ٟية زض يؾبظٝبٟ تق٨س ثب يقن٘ تيضضب ضاثغ٦ يثطضؼ ،(1379) هظاّز ،یيرضا -

. اني٨بٟ زا١كٖب٥ اضقس، يّبضق٢بؼ ١ب٦ٝ اٟيپب ١يت، ن٢قت زضٝبٟ ٣
 ٣ ییض٣ ؾرت ،يقن٘ يىطؾ٤زٓ قطىت،يح ث٦ اظٟي ٟية ضاثغ٦ يثطضؼ ،(1383) سّزا اغل، سادُغفار -
 ت،يقرم يض٣ا١ك٢بؼ ضقت٦ اضقس، يّبضق٢بؼ ١ب٦ٝ اٟيپب ت٨طاٟ، ییاثتسا َٝبعـ ظٟ ضاٟيزة زض يقن٘ تيضضب
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