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 هاي روابط بين قزارداد رواني با تعهد ساسماني و رضايت ضغلي مدل

 گزايي نظزي پذيز و  نسبيت متغيزهاي جايگطت
 2، أيٗ ثطاظ٘س2ٜ، ظٞطا جٛازيب1ٖٔحسٗ ٌُ پطٚض

 چکيده
ي ٔٛضزي  پصيطي ٔتغيطٞب ٚ ثٝ صٛضت يه ٔغبِقٝ ايٗ پژٚٞص ثب ٞسف ثطضسي أىبٖ جبيٍطت

اظ جبٔقهٝ دٔهبضي ٔقّٕهبٖ ضهٟط     . ي ٚ سبظٔب٘ي ثٝ ٔطحّهٝ اجهطا زضدٔهس   ي ضٚا٘طٙبسي صٙقت زض حٛظٜ

ٝ ( ٔطز ٚ ظٖ)٘فط  532اصفٟبٖ،  ُ   ثب استفبزٜ اظ ٕ٘ٛ٘ه اِٛصهَٛ ثهطاي ضهطوت زض پهژٚٞص      ٌيهطي سهٟ

، ٔميبس (2005)ِيت ٚ ٕٞىبضاٖ  اثعاضٞبي پژٚٞص ضبُٔ پطسطٙبٔٝ لطاضزاز ضٚا٘ي ته. ا٘تربة ضس٘س

؛ ثب چٟبض ذطزٜ ٔميبس ٔٛسْٛ ثهٝ ضضهبيت اظ وهبض،    1998)ٕىبضاٖ ضضبيت ضغّي ٚايس ٚ ظٚاضاٖ ٚ ٞ

ضضبيت اظ حمٛق ٚ زستٕعز، ضضبيت اظ ٕٞىبضاٖ ٚ ضضبيت اظ سطپطست ٚ پطسطٙبٔٝ تقٟهس سهبظٔب٘ي   

ٞب، ثط ٔجٙهبي زٚ ٔهسَ پيطهٟٙبزي     ٞبي حبصُ اظ پطسطٙبٔٝ زازٜ. ثٛز٘س( 2002)وبتص  اسپيطٚ ٚ ٖٚ

ُ . سبذتبضي ٔٛضز تحّيُ لطاض ٌطفتسبظي ٔقبزِٝ  اِٚيٝ، اظ عطيك ٔسَ ٞهب   ضٛاٞس حبصُ اظ ايٗ تحّيه

فٙٛاٖ ٔتغيط پيبٔس ثهطاي لهطاضزاز ضٚا٘هي ٚ تقٟهس      حبوي اظ دٖ است وٝ تّمي وطزٖ ضضبيت ضغّي ثٝ

٘سجت ثٝ ايٙىٝ تقٟس سبظٔب٘ي ضا پيبٔس لطاضزاز ضٚا٘هي ٚ ضضهبيت   ( اي فٙٛاٖ ٔتغيط ٚاسغٝ ثٝ)سبظٔب٘ي 

عٛض ٘سجي، اظ  ايهٗ زيهسٌبٜ وهٝ ثسهيبضي اظ      ايٗ أط ثٝ. ٌٛ٘ٝ ثطتطي ٘ساضز يچضغّي زض ٘ؾط ثٍيطيٓ، ٞ

 .وٙس پصيط تّمي وطز، حٕبيت ٔي تٛاٖ جبيٍطت ٔتغيطٞب ضا زض فّْٛ ا٘سب٘ي ٔي

 

کلیدي ٌ َايياژ
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  . . . َاي ريابط بیه قزارداد رياوي با تعُد ساسماوي ي رضايت ضغلي مدل                                                  

 مقدمه

ٞب ٚ صٙبيـ، وبض ٚ فقبِيت ذٛز  ثط پبيٝ لطاضزازٞبي ٘ٛضتٝ ٚ ٘ب٘ٛضتٝ ٔطرصي ثب سبظٔبٖ ٞب ا٘سبٖ

يه ضىُ اظ لطاضزازٞبي ٘ب٘ٛضتٝ وٝ عي حسالُ زٚ زٞٝ اذيط ثسيبضي اظ . وٙٙس ضا ضطٚؿ ٔي

ٚيژٜ ضٚا٘طٙبسي صٙقتي ٚ سبظٔب٘ي ضا ثٝ ذٛز جّت ٕ٘ٛزٜ،  ي ضٚا٘طٙبسي، ثٝ ٘ؾطاٖ فطصٝ صبحت

تطيٗ ضىُ ذٛز،  لطاضزاز ضٚا٘ي ثٝ ِحبػ ٔبٞيت ٚ ٔفْٟٛ، زض سبزٜ. است 1ضزاز ضٚا٘يي لطا پسيسٜ

ثٙسي عطف ٔمبثُ ثٝ تقٟسات ذٛز  ٔجتٙي ثط ا٘تؾبضاتي است وٝ عطفيٗ يه تقبُٔ اظ تقٟس ٚ پبي

تٛاٖ ٌفت لطاضزاز ضٚا٘ي  ثط ايٗ اسبس ٔي(. 2007، 2پِٛٛ ثبتيستي، فطاوبضِٚي، فبسَٛ ٚ زي)زاض٘س 

. 2ٌٛ٘ٝ است ٚ  ايٗ پسيسٜ زاضاي ٔبٞيتي ٔمبثُ ثٝ ٔثُ. 1: زاضاي زٚ ٚيژٌي وّيسي استحسالُ 

ي اَّٚ ٞط وسي زض ضٚاثظ ٚ تقبٔالت ذٛز ثب زيٍطاٖ،  ثطاسبس ٔطرصٝ. ضيطٝ زض ثبٚضٞبي فطز زاضز

ٝ ايٗ ٕٞبٖ ٔبٞيت ٔمبثّٝ ث.  تقٟسات ٔتمبثُ ذٛز ٚ زيٍطاٖ زاضز زاضاي ا٘تؾبضات ٚ ثبٚضٞبي ٘سجت ثٝ

ضٚا٘ي  -ي شٞٙي ي ٔطرصٝ زْٚ، لطاضزاز ضٚا٘ي يه پسيسٜ أّب ثط پبيٝ. ٔثُ ٌٛ٘ٝ لطاضزاز ضٚا٘ي است

(. 2007ثبتيستي ٚ ٕٞىبضاٖ، )است وٝ زض افٕبق فطايٙسٞبي ضٙبذتي ٚ پطزاظش اعالفبت لطاض زاضز 

اظ اثقبز ٔغطح  يىي. ٌيطز ذٛز ٔي زض فيٗ حبَ لطاضزاز ضٚا٘ي اغّت ٔبٞيت زٌٚب٘ٝ ٚ يب زٚ ثُقسي ثٝ

ي تجبزِي لطاضزاز  زض جٙجٝ. است 4ي اضتجبعي ٚ ثُقس زيٍط جٙجٝ 3ي تجبزِي زض لطاضزاز ضٚا٘ي، جٙجٝ

ٞبيي وٝ فطز ا٘جبْ  ٞب ٚ وٛضص ضٚا٘ي فطز ا٘تؾبض زاضز تب عطف تقبُٔ، ثٝ عٛض جسي زض اظاي تالش

ٔست  ٔبٞيت التصبزي ٚ وٛتبٜ ايٗ ضىُ اظ لطاضزاز ضٚا٘ي. زٞس، ٚي ضا ٔٛضز لسضضٙبسي لطاض زٞس ٔي

ز٘جبَ لغـ  ٞبي التصبزي تجبزَ احتٕبالً پبثطجبست ِٚي ثٝ چطاوٝ تب ظٔبٖ ٘يبظ عطفيٗ ثٝ جٙجٝ. زاضز

أّب زض ثُقس اضتجبعي لطاضزاز ضٚا٘ي، ثٝ . ضٛز تجبزَ التصبزي، لطاضزاز ٘يع ٘مض ٚ اظ ٔيبٖ ثطزاضتٝ ٔي

تٛلـ ٞستٙس وٝ ثٝ اظاي تالش دٟ٘ب ثطاي ضاثغٝ ثطلطاض  ز٘جبَ تأٔيٗ ايٗ ا٘تؾبض ٚ عٛض جسي افطاز ثٝ

ايٗ ضىُ . ضسٜ ثب عطف ٔمبثُ، عطف ٔمبثُ ٘يع ثٝ ا٘ساظٜ ذٛز تالش ٕ٘بيس ٚ ايٗ ض اثغٝ ضا حفؼ وٙس

ضٛز  تط اظ لطاضزاز ضٚا٘ي تجبزِي ٍ٘طيستٝ ٔي اظ لطاضزاز ضٚا٘ي ٔبٞيت اجتٕبفي زاضز ٚ اغّت ثّٙسٔست

وٝ، لطاضزاز ضٚا٘ي زض ٞط ٔحيغي  فّيطغٓ ايٗ(. 2010، 5الٍ٘ي ضِٚسي ٚ زئتيبظثبَ، جب٘سٗ، ٖٚ ز)

ٞبي  ِٚي زض ٔحيظ ضٛز، ديس ٚ اظ إٞيت ثطذطٚزاض ٔي وٝ زٚ عطف عي دٖ زض اضتجبط ثبضٙس پسيس ٔي

اي است وٝ ثٝ  چطا وٝ ضطايظ ٔحيظ وبض ثٝ ٌٛ٘ٝ. اي ثطذٛضزاض است وبض، ايٗ ٔتغيط اظ إٞيت ٚيژٜ

                                                 
1 - Psychological contract 

2 - Battisti, Fraccaroli , Fasol & Depolo 

3 - Transactional 

4 - Relational 

5 - Matthijs Bal , Jansen , Van der velde & de Lange 
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، 1وب٘تي سب٘ٛ، زٚٔيٍٙٛئع ٚ ٌبضسيب)ٌيطز  ضوٙبٖ ٚ وبضفطٔبيبٖ لطاضزاز ضٚا٘ي ضىُ ٔيسبزٌي ثيٗ وب

ٌيطي ايٗ ٔتغيط، زض فضبي شٞٙي وبضوٙبٖ ٚ وبضفطٔبيبٖ، ثٝ ٔتغيطي تأثيطٌصاض ثط  ثب ضىُ(. 2007

اي ثسيبض ٔغطح وٝ تحت تأثيط  زٚ ٍ٘طش ضغّي ه حطفٝ. ضٛز ٞبي دٟ٘ب تجسيُ ٔي ضفتبضٞب ٚ ٍ٘طش

 .است 3ٚ تقٟس سبظٔب٘ي 2ٌيط٘س، ضضبيت ضغّي زاز ضٚا٘ي لطاض ٔيلطاض

 

 اي، تعُد متغیز پیامد يا يابستٍ رضايت ضغلي متغیز ياسطٍ: 1-1مدل 

 

 

 اي، رضايت ي ابعاد آن متغیز پیامد يا يابستٍ تعُد ساسماوي متغیز ياسطٍ: 1-2مدل 

 اي ي يابستٍ  پذيزي متغیزَاي ياسطٍ َاي ايلیٍ مفًُمي اس جايگطت مدل: 1ضكل 

 
 

                                                 
1 - Cantisano, Dominguez , Garcia 
2 - Job satisfaction 
3 - Organizational commitment  
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تٛاٖ ٌفت وٝ ايٗ ٔتغيط، يه ٔتغيط ضغُ ٔطجـ است وٝ  زض تقطيفي سبزٜ اظ ضضبيت ضغّي ٔي

وٙس وٝ ثطايص  ٚاسغٝ ضغّص تجطثٝ ٔي ٞب ٚ فتبضٞبي ٔثجتي ضا ثٝ ثطاسبس دٖ فطز فٛاعف، ضٙبذت

تٛاٖ ٌفت ضضبيت ضغّي، حبالت فبعفي ٔثجتي ضا ضبُٔ  تط ٔي ٔقٙبيي سبزٜ زض. ذٛضبيٙس است

زض (. 1387ٟٔساز، )وٙس  اش دٟ٘ب ضا تجطثٝ ٔي ٞب ٚ ٚؽبيف ضغّي ٚاسغٝ ا٘جبْ ٘مص ضٛز وٝ فطز ثٝ ٔي

ٞب  ي دٖ ذٛز ضا ثب اٞساف، اضظش ٔمبثُ تقٟس سبظٔب٘ي يه ٍ٘طش سبظٔبٖ ٔطجـ است وٝ فطز ثط پبيٝ

ي سبظٔبٖ ٕٞطاٜ ٕ٘ٛزٜ ٚ تالش ٚ وٛضص چطٍٕيطي ٘يع ثطاي حفؼ دٟ٘ب اظ ذٛز ٘طبٖ ٞب ٚ ثط٘بٔٝ

زض فيٗ حبَ ثٝ ثبٚض ثسيبضي اظ ا٘سيطٕٙساٖ ايٗ فطصٝ، فطز زاضاي تقٟس سبظٔب٘ي ثبال تٕبيُ . زٞس ٔي

ٞطحبَ ٞٓ  ثٝ(. 1385پطٚض ٚ فطيضي،  ٌُ)ي وبضي ذٛز ثب سبظٔبٖ ضا ٘يع زاضز  ثٝ ٔب٘سٖ ٚ حفؼ ضاثغٝ

. ٌيط٘س ضضبيت ضغّي ٚ ٞٓ تقٟس سبظٔب٘ي ٞط زٚ ثٝ اضىبَ ٔرتّف تحت تأثيط لطاضزاز ضٚا٘ي لطاض ٔي

تطيٗ، ثٙيبٖ ٘ؾطي وٝ لبثّيت ثباليي ثطاي تجييٗ چٍٍٛ٘ي پيٛ٘س يبفتٗ لطاضزاز ضٚا٘ي ثب  إٞيت ثب 

ُ ٔمبثّٝ ثٝ است، وٝ زض دٟ٘ب اص 1ٞبي ٔجبزِٝ اجتٕبفي ضضبيت ضغّي ٚ تقٟس سبظٔب٘ي زاضز، ٘ؾطيٝ

ثٙسي ٚ تقٟس سبظٔبٖ ثٝ تقٟسات ذٛز زض لجبَ  ٞب، پبي ثطاسبس ايٗ ٘ؾطيٝ. ظ٘س حطف اَّٚ ضا ٔي 2ٔثُ

. زٞس سبظي اصُ ٔمبثّٝ ثٝ ٔثُ، سغح تقٟس ٚ ضضبيت وبضوٙبٖ ضا تطفيـ ٔي وبضوٙبٖ، ثب فقبَ

ثب ضضبيت ( زاز ضٚا٘يٚ يب زض ٔمبثُ ٘مض لطاض)ي تحميمبت ظيبزي تبوٖٙٛ ثيٗ لطاضزاز ضٚا٘ي  ٌستطٜ

ثطاي ٔطٚضي )ا٘س  ٌعاضش ٕ٘ٛزٜ( ٚ زض ٔٛاضز ٘مص ضاثغٝ ٔٙفي)ضغّي ٚ تقٟس سبظٔب٘ي ضاثغٝ ٔثجت 

ٔطاجقٝ  2005، 4ٚ ٘بيتس ٚ وٙسي 2008، 3تٛا٘يس ثٝ، ٚاً٘، ظايٛ ٚ وًٛ٘ وبُٔ زض ايٗ حٛظٜ ٔي

سيبضي اظ تحميمبت يه ٘ىتٝ ٔحٛضي زض تحميمبتي وٝ اوٖٙٛ ٚجٛز زاضز ايٗ است وٝ زض ث(. وٙيس

ثيٗ لطاضزاز ضٚا٘ي ثب ضضبيت ضغّي ٚ تقٟس سبظٔب٘ي زض ٘ؾط ( اي ظ٘جيطٜ)سّسّٝ ضٚاثظ سبذتبضي 

ايٗ ضٚاثظ ثٝ ايٗ ضىُ ثٛزٜ وٝ زض سغح اَّٚ اثتسا لطاضزاز ضٚا٘ي ثبفث تأثيط ثط . ٌطفتٝ ضسٜ است

ت تأثيط لطاضزاز ضٚا٘ي، ثط يىي اظ زٚ ٔتغيط تقٟس سبظٔب٘ي يب ضضبيت ضغّي ضسٜ، سپس ٔتغيط تح

اٌط تقٟس اثتسا تحت تأثيط لطاضزاز ضٚاز٘ي زض ٘ؾط ٌطفتٝ ضسٜ، تقٟس ثط ضٚي )ضٚي ٔتغيط ثقسي 

ضضبيت تأثيطٌصاض ٔقطفي ضسٜ ٚ اٌط ضضبيت اثتسا تحت تأثيط لطاضزاز ضٚا٘ي زض ٘ؾط ٌطفتٝ ضسٜ 

ٞبي  ي پژٚٞص زض پيطيٙٝ ٞطحبَ ثٝ(. 2005٘بيتس ٚ وٙسي، )اثطٌصاض ٔقطفي ضسٜ است ( ثطفىس

زض ضٚيىطز اَّٚ . 1: صٛضت ٌطفتٝ ثط ضٚي ضضبيت ضغّي ٚ تقٟس سبظٔب٘ي، ضبٞس سٝ ضٚيىطز ٞستيٓ

زض ضٚيىطز زْٚ . 2تقٟس سبظٔب٘ي پيطبيٙس ضضبيت ضغّي زض اٍِٛٞبي چٙس سغحي ٔقطفي ضسٜ است، 

                                                 
1 - Social exchange theories 

2 - Rociprocal principle 

3 - Wang , Zhu & Cong 

4 - Knights & Kennedy 
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ٜ زض ضٚيىطز سْٛ تقٟس ٚ ثبالذط. 3ضضبيت ضغّي پيطبيٙس تقٟس سبظٔب٘ي زض ٘ؾط ٌطفتٝ ضسٜ است ٚ 

٘بيتس ٚ وٙسي، )فٙٛاٖ زٚ ٔتغيط ٕٞجستٝ ثب ٞٓ ٚ ٘ٝ پيطبيٙس ٚ پيبٔس ٔقطفي ضسٜ است  ضضبيت ثٝ

زض اتربش ٞط يه اظ ايٗ ضٚيىطزٞب، پژٚٞطٍطاٖ ٚ (. 2006، 1؛ ِٔٛىي، جبضأيّٛ ٚ ِٛوٙسض2005

زستطس ذٛز ، ثبالذطٜ يه  پطزاظاٖ ٌبٞي ثب سطزضٌٕي، ٘بٌعيط ثب تىيٝ ثط ثطذي ضٛاٞس زض ٘ؾطيٝ

ٞبي ضٚا٘طٙبسي  ي پژٚٞص ٚيژٜ زض حٛظٜ أّب ايٗ فطصٝ زض ايطاٖ ٚ ثٝ. ا٘س ضٚيىطز ضا زض پيص ٌطفتٝ

ِصا زا٘ص ٚ اعالفبت وٕي زض ايٗ ثبضٜ وٝ . است صٙقتي ٚ سبظٔب٘ي چٙساٖ ٔٛضز تٛجٝ لطاض ٍ٘طفتٝ

ي وطز يب ضضبيت ضا پيبٔس تقٟس؟ ٚجٛز ٞب ثبيس تقٟس ضا پيبٔس ضضبيت ٔقطف ثبالذطٜ زض ٔسَ دظٔبيي

زض پبسد ثٝ ايٗ سؤاَ عي يه سّسّٝ ضٚاثظ چٙسسغحي ٚ ثط پبيٝ زٚ ٔسَ اضائٝ ضسٜ زض ضىُ . زاضز

زض چٟبض سغح ضضبيت اظ وبض، ضضبيت اظ زستٕعز ٚ حمٛق، )، ثيٗ لطاضزاز ضٚا٘ي ثب ضضبيت ضغّي 1

-1زض ٔسَ . ٘ي ضٚاثغي ٔغطح ضسٜ استٚ تقٟس سبظٔب( ضضبيت اظ ٞقٕىبضاٖ ٚ ضضبيت اظ سطپطست

، چٙيٗ زض ٘ؾط ٌطفتٝ ضسٜ وٝ لطاضزاز ضٚا٘ي اثتسا ثط ضضبيت ضغّي ٚ سپس ضضبيت ضغّي ثط تقٟس 1

. جب ضسٜ است ، جبي تقٟس سبظٔب٘ي ٚ ضضبيت ضغّي جبث1ٝ-2أّب زض ٔسَ . ٌصاضز سبظٔب٘ي تأثيط ٔي

ٌيطز، سپس ايٗ تأثيط ضا زض  ز ضٚا٘ي لطاض ٔيثسيٗ صٛضت وٝ اثتسا تقٟس سبظٔب٘ي تحت تأثيط لطاضزا

فٙٛاٖ زٚ ٔسَ ضليت  ايٗ زٚ ٔسَ زض ايٗ پژٚٞص ثٝ. وٙس پبيبٖ ظ٘جيطٜ ثٝ ضضبيت ضغّي ٔٙتمُ ٔي

ٔٛضز ثطضسي لطاض ٌطفتٝ است تب ٔطرص ضٛز وٝ ديب يىي اظ ايٗ زٚ ٔسَ ثط زيٍطي اظ ِحبػ 

سئّٝ وٝ ٞسف اصّي ايٗ پژٚٞص ثٛزٜ، ٞبي ثطاظش ثطتطي زاضز يب ذيط؟ ضٚضٗ ضسٖ ايٗ ٔ ضبذص

 . ثٝ ٔحممبٖ ٚ پژٚٞطٍطاٖ ضٚا٘طٙبسي صٙقتي ٚ سبظٔب٘ي وٕه ضبيبٖ تٛجٟي ذٛاٞس وطز

 روش 

جبٔقٝ دٔبضي . است( سبظي ٔقبزِٝ سبذتبضي ٔسَ) ايٗ پژٚٞص اظ ٘ٛؿ ٔغبِقبت ٕٞجستٍي 

( ٘فط 3000زض حسٚز )پژٚٞص ضا ٔقّٕبٖ ظٖ ٚ ٔطز ثطذي اظ ٘ٛاحي دٔٛظش ٚ پطٚضش ضٟط اصفٟبٖ 

 2اِٛصَٛ ٌيطي سُٟ ٘فط ثٝ ضيٜٛ ٕ٘ٛ٘ٝ 550اظ ايٗ جبٔقٝ دٔبضي . ا٘س تطىيُ زازٜ 1389زض ثٟبض 

ٌيطي  ٌيطي زض ٔٛاضزي وٝ اجطاي ٕ٘ٛ٘ٝ ي ٕ٘ٛ٘ٝ ايٗ ضيٜٛ. ثطاي ضطوت زض پژٚٞص ا٘تربة ضس٘س

زِيُ ايٙىٝ  ٘فط، ثٝ 550أّب تقساز (. 1381ٌبَ، ثٛضي، ٌبَ، )است  تصبزفي زضٛاض است، تٛصيٝ ضسٜ

( 1388ضٛٔبذط ٚ ِٛٔىس، )ٞبي ثعضي است  سبظي ٔقبزِٝ سبذتبضي ٔقٕٛالً ٘يبظٔٙس ٕ٘ٛ٘ٝ ٔسَ

پطسطٙبٔٝ  18ٞبي پژٚٞص،  پس اظ ثبظٌطت پطسطٙبٔٝ. فٙٛاٖ حجٓ ٕ٘ٛ٘ٝ زض ٘ؾط ٌطفتٝ ضس ثٝ

ٜ ٕ٘ٛ٘ٝ پژٚٞص ثٝ ِصا ٌطٚ. ٞب وٙبض ٌصاضتٝ ضس٘س ثسِيُ ٘بلص ثٛزٖ اظ تحّيُ( زضصس 2/3ٔقبزَ )

                                                 
1 - Mulki , Jaramillo & Locander 

2 - Convenience sampling 
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٘فط  256ٔطز ٚ ( زضصس 8/51ٔقبزَ )٘فط  276ي ٟ٘بيي،  ٘فط ٕ٘ٛ٘ٝ 532اظ . ٘فط تمّيُ يبفت 532

ٔقبزَ )٘فطي وٝ سٗ ذٛز ضا افالْ زاضتٙس،  503اظ ٘ؾط سٙي، اظ . ا٘س ظٖ ثٛزٜ( زضصس 2/48ٔقبزَ )

 4/58ٔقبزَ )٘فط  294سبَ ٚ  40زض ٌطٜٚ سٙي تب ( زضصس 6/41ٔقبزَ )٘فط  209، (زضصس 5/94

 8/61٘فط، ٔقبزَ  329)اظ ٘ؾط سبثمٝ ضغّي، اوثطيت . ا٘س سبَ ٚ ثبالتط ثٛزٜ 41زض ٌطٜٚ سٙي ( زضصس

٘فط وٝ  516اظ ٘ؾط تحصيالتي ٘يع، اظ . ا٘س سبَ ٚ ثبالتط ٚ ٔتأُٞ ثٛزٜ 16زاضاي سبثمٝ ضغّي ( زضصس

زاضاي ( زضصس 75ٔقبزَ )ط ٘ف 387( زضصس 9/96ٔقبزَ )ا٘س  تحصيالت ذٛز ضا افالْ زاضتٝ

اظ اثعاضٞبي ظيط ثطاي سٙجص ٔتغيطٞبي پژٚٞص استفبزٜ . ا٘س تحصيالت فٛق زيپّٓ ٚ ِيسب٘س ثٛزٜ

 .فُٕ دٔسٜ است ثٝ

 ابشارهاي پژوهص

ٞبي ضضبيت اظ وبض،  ثطاي سٙجص ضضبيت ضغّي زض حٛظٜ :َاي رضايت ضغلي پزسطىامٍ

 3ٞط ثُقس )سؤاَ  12ضضبيت اظ سطپطست، اظ  ضضبيت اظ حمٛق ٚ زستٕعز، ضضبيت اظ ٕٞىبضاٖ ٚ

افتجبضيبثي ( 1389)پطٚض ٚ ٘بزي  ٚ ٌُ( 1389)ظازٜ  پطٚض ٚ حسيٗ وٝ لجالً زض ايطاٖ تٛسظ ٌُ( سؤاَ

تب وبٔالً  1;وبٔالً ٔربِفٓ)اي ِيىطت  سؤاَ زض ٔميبس پٙج زضجٝ 12ايٗ . فُٕ دٔسٝ ضسٜ استفبزٜ ث

( دِفبي وطٚ٘جبخ)ٚ پبيبيي ( ٔحتٛايي، صٛضي ٚ سبظٜ)ضٚايي ا٘س ٚ ضٛاٞس  پبسد زازٜ ضسٜ( 7ٔٛافمٓ

سؤاَ زٚثبضٜ  12زض ايٗ پژٚٞص ٘يع ايٗ . لجّي دٟ٘ب زض ايطاٖ زض حس ثسيبض ٔٙبست ٚ ٔغّٛثي است

ثٝ تطتيجي وٝ ٘تبيج حبصُ اظ ايٗ ( تحّيُ فبّٔي اوتطبفي ٚ تأييسي)ٔٛضز تحّيُ فبّٔي لطاض ٌطفت 

زض ٘ؾط ( سؤاَ 12فبّٔي زض ٘ؾط ٌطفتٗ ايٗ  ٚ ٘ٝ ته)فبّٔي  4ٛز وٝ ٞب ٍٕٞي حبوي اظ دٖ ث تحّيُ

ثط ايٗ اسبس ٘يع دِفبي وطٚ٘جبخ ضضبيت اظ وبض، ضضبيت اظ حمٛق ٚ . ٌطفتٗ دٟ٘ب ٔٙغمي است

زستٕعز، ضضبيت اظ ٕٞىبضاٖ ٚ ضضبيت اظ سطپطست زض ايٗ پژٚٞص ٔحبسجٝ ٌطزيس وٝ ثٝ تطتيت 

اظ : يه ٕ٘ٛ٘ٝ سؤاَ ايٗ پطسطٙبٔٝ ثٝ ايٗ ضطح است. زست دٔسٝ ث 8/0ٚ  7/0، 85/0، 7/0ثطاثط ثب 

 .ضٛز ضاضي ٞستٓ ٔعايبيي وٝ زض سبظٔبٖ دٔٛظش ٚ پطٚضش ثٝ ٔٗ زازٜ ٔي

ِيت  سؤاَ ٔقطفي ضسٜ تٛسظ ته 3ثطاي سٙجص لطاضزاز ضٚا٘ي اظ  :پزسطىامٍ قزارداد رياوي

 ،است  زض ايطاٖ افتجبضيبثي ضسٜلجالً( 1389)ظازٜ  پطٚض ٚ حسيٗ وٝ تٛسظ ٌُ( 2005)ٚ ٕٞىبضاٖ 

تب  1;وبٔالً ٔربِفٓ)اي ِيىطت  زضجٝ ٔميبس پبسرٍٛيي ايٗ پطسطٙبٔٝ، پٙج. فُٕ دٔسٝ استفبزٜ ث

ٌيطز، ثطدٚضزٜ ضسٖ ا٘تؾبضات  ثٛزٜ ٚ د٘چٝ عي ايٗ سٝ پطسص ٔٛضز سٙجص لطاض ٔي( 7وبٔالً ٔٛافمٓ

الظْ ثٝ شوط . پطٚضش زض لجبَ دٟ٘ب زاضز ٚ ثبٚضٞبي ٔقّٕبٖ اظ تقٟساتي است وٝ سبظٔبٖ دٔٛظش ٚ

ثب استفبزٜ اظ افقبَ ٔٙفي ( 1389)ظازٜ  پطٚض ٚ حسيٗ پطسص افتجبضيبثي ضسٜ تٛسظ ٌُ 3است وٝ 

است، ِٚي زض ايٗ پژٚٞص، ثب استفبزٜ اظ افقبَ ٔثجت،  ٘مص لطاضزاز ضٚا٘ي ضا ٔٛضز سٙجص لطاض زازٜ
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ٞطحبَ ضٛاٞس ضٚايي ٚ پبيبيي ٝ ث. است يط يبفتٝٔضٕٖٛ سؤاالت ثٝ سٛي سٙجص لطاضزاز ضٚا٘ي تغي

ثب استفبزٜ اظ تحّيُ فبّٔي )ايٗ سٝ سؤاَ زض زاذُ ايطاٖ اظ ِحبػ ضٚايي صٛضي، ٔحتٛايي ٚ سبظٜ 

زض ايٗ پژٚٞص تحّيُ فبّٔي اوتطبفي سٝ سؤاَ ضا ثط ضٚي . ثبضس ٔستٙس ٚ ٔغّٛة ٔي( اوتطبفي

: ه ٕ٘ٛ٘ٝ سؤاَ ايٗ پطسطٙبٔٝ ثٝ ايٗ ضطح استي. لطاض زاز 77/0يه فبُٔ ثب دِفبي وطٚ٘جبخ 

 .سبظز سبظٔبٖ دٔٛظش ٚ پطٚضش تقٟساتي وٝ ٘سجت ثٝ ٔٗ زاضز ضا ثطدٚضزٜ ٔي

سؤاَ ٔقطفي ضسٜ تٛسظ  3ثطاي سٙجص تقٟس سبظٔب٘ي ٘يع اظ  :پزسطىامٍ تعُد ساسماوي

افتجبضيبثي ٚ دٔبزٜ  لجالً زض ايطاٖ( 1389)ظازٜ  پطٚض ٚ حسيٗ وٝ تٛسظ ٌُ( 2002)وبتص  اسپيطٚ ٖٚ

وبٔالً )اي ِيىطت  ايٗ پطسطٙبٔٝ ٘يع ثط ٔميبس پٙج زضجٝ. فُٕ دٔسٝ است استفبزٜ ث اجطا ضسٜ

د٘چٝ اظ عطيك ايٗ سٝ سؤاَ ٔٛضز سٙجص لطاض . ضٛز پبسد زازٜ ٔي( 7تب وبٔالً ٔٛافمٓ 1;ٔربِفٓ

ضغٓ وٓ  فّي. ش استٌيطز، ٕٞب٘ٙسسبظي ٚ تقٟس وّي ٔقّٕبٖ ٘سجت ثٝ سبظٔبٖ دٔٛظش ٚ پطٚض ٔي

ٚ پبيبيي ( ضٚايي صٛضي، ٔحتٛايي ٚ سبظٜ)ثٛزٖ تقساز سؤاالت ايٗ پطسطٙبٔٝ، اظ ِحبػ ضٚايي 

ثٝ . اظ ضطايظ ثسيبض ٔغّٛة ٚ ٔٙبسجي ثطاي سٙجص تقٟس سبظٔب٘ي ثطذٛضزاض است( ٕٞسب٘ي زضٚ٘ي)

ي ايٗ سٝ سؤاَ ٚ دِفبي ثٝ ثبال ضا ثطا 75/0ثبضٞبي فبّٔي ( 1389)ظازٜ  پطٚض ٚ حسيٗ تطتيجي وٝ ٌُ

تحّيُ فبّٔي اوتطبفي ٚ تأييسي زض ايٗ پژٚٞص زٚثبضٜ . ا٘س ضا ثطاي دٖ ٌعاضش ٕ٘ٛزٜ 77/0وطٚ٘جبخ 

 72/0دِفبي وطٚ٘جبخ ايٗ سٝ سؤاَ زض ايٗ پژٚٞص . ضٚايي سبظٜ ايٗ سٝ سؤاَ ضا ٔستٙس سبذت

ٝ ثٝ زيٍط ٔطزْ ثٍٛيٓ فضٛي اظ ايٙى: يه ٕ٘ٛ٘ٝ سؤاَ ايٗ پطسطٙبٔٝ ثٝ ايٗ ضطح است. زست دٔسٝ ث

 .وٙٓ اظ سبظٔبٖ دٔٛظش ٚ پطٚضش ٞستٓ، احسبس غطٚض ٔي

زليمٝ تٛسظ  4تب  2زض فبصّٝ ظٔب٘ي ( سؤاَ 15زض ٔجٕٛؿ )ٞبي پژٚٞص  وّيٝ پطسطٙبٔٝ

ٞبي وٓ سؤاَ ثٝ ايٗ  ٞب ٚ پطسطٙبٔٝ الظْ ثٝ شوط است وٝ ا٘تربة ٔميبس. ا٘س ضسٜ  ٔقّٕبٖ پبسد زازٜ

پبسرٍٛيي . وٙٙسٜ زض پژٚٞص ثب ضغجت ثيطتطي ثٝ سؤاالت پبسد زٞٙس ٔقّٕبٖ ضطوتزِيُ ثٛزٜ تب 

ٞبي پژٚٞص ثب استفبزٜ اظ ضطيت  ٞبي حبصُ اظ پطسطٙبٔٝ زازٜ. زٞي ثٛزٜ است ٘يع ذٛزٌعاضش

ٔٛضز تحّيُ لطاض  1سبظي ٔقبزِٝ سبذتبضي اي ٚ ٔسَ ٕٞجستٍي پيطسٖٛ، تحّيُ ضٌطسيٖٛ ٚاسغٝ

2افعاض ٞب ثب استفبزٜ اظ زٚ ٘طْ ايٗ تحّيُ. ا٘س ٌطفتٝ
SPSS ٚ3

AMOS ٜاست ا٘جبْ ضس. 

 

 

                                                 
1 - Structure Equation Modeling 

2 - Statistical Package for Social Sciences 

3 - A Moment Structures Analysis 
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 ها يافته

 .، ٔيبٍ٘يٗ، ا٘حطاف ٔقيبض ٚ ٕٞجستٍي زضٚ٘ي ثيٗ ٔتغيطٞبي پژٚٞص اضائٝ ضسٜ است1زض جسَٚ 

 میاوگیه، اوحزاف معیار ي َمبستگي دريوي بیه متغیزَاي پژيَص: 1جديل 

 5 4 3 2 1 اوحزاف معیار میاوگیه متغیزَاي پژيَص رديف

     - 91/0 68/3 ضضبيت اظ وبض 1

    - 57/0** 93/0 5/3 تقٟس سبظٔب٘ي 2

   - 42/0** 17/0** 99/0 68/2 لطاضزاز ضٚا٘ي 3

  - 73/0** 33/0** 051/0 65/0 44/2 ضضبيت اظ حمٛق ٚ زستٕعز 4

 - 19/0** 3/0** 45/0** 41/0** 74/0 22/3 ضضبيت اظ ٕٞىبضاٖ 5

 45/0** 61/0** 64/0** 45/0** 17/0** 83/0 99/2 ضضبيت اظ سطپطست 6

 ** P<01/0 

ٔقٙبزاض  >01/0Pي ضٚاثظ ثيٗ ٔتغيطٞب زض سغح  ضٛز، وّيٝ ٔطبٞسٜ ٔي 1چٙب٘ىٝ زض جسَٚ 

. ثبضس ٕ٘ي( <05/0P)جع ضاثغٝ ضضبيت ضغّي ثب ضضبيت اظ حمٛق ٚ زستٕعز وٝ ٔقٙبزاض  است، ثٝ

 .دٔسٜ است 2سبظي ٔقبزِٝ سبذتبضي زض زٚ ٔسَ اضائٝ ضسٜ زض ضىُ  ٘تبيج حبصُ اظ ٔسَ

 

 

 2-1مدل 

 

 

 

 

رضايت از 
حقىق و 
 دستمسد

**646/0 

رضايت از 

 همكاران

رضايت از 

 سرپرست

 رضايت از 

 كــار

 قرارداد 

 روانـي

 161/0** تعهد سازماني

**243/0 

**314/0 

**066/0- 

**363/0 

**464/0 

**122/0 

**212/0 

**324/0 
**151/0 
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 2-2مدل 

 ي پیامد اي پذيزي متغیزَاي ياسطٍ گطت َاي وُايي ي اصالح ضدٌ اس جاي مدل: 2ضكل 

فٙٛاٖ يه ٔتغيط ٍ٘طش والٖ يب  سبظٔب٘ي ثٝ ضٛز، تقٟس ٔطبٞسٜ ٔي 2-1چٙب٘ىٝ زض ٔسَ 

. فٙٛاٖ ٔتغيطٞبي ذطز ٔطجـ، تأثيطات لبثُ تٛجٟي پصيطفتٝ است سبظٔبٖ ٔطجـ، اظ اثقبز ضضبيت ثٝ

است، ثٝ تطتيجي وٝ  جبيٍبٜ ٔتغيط تقٟس سبظٔب٘ي ثب اثقبز ضضبيت ضغّي تغييط ٕ٘ٛزٜ 2-2أّب زض ٔسَ 

. است اي ٔغطح ضسٜ فٙٛاٖ ٔتغيط ٚاسغٝ بٔس ٚ ٔتغيط تقٟس ثٝفٙٛاٖ ٔتغيط پي اوٖٙٛ ٔتغيط ضضبيت، ثٝ

فٙٛاٖ ٔتغيطٞبي ٍ٘طضي ذطز ٔطجـ اظ ٔتغيط والٖ يب سبظٔبٖ  زض ايٗ ضطايظ ٘يع، اثقبز ضضبيت ثٝ

زض جسَٚ  2-2ٚ  2-1ٞبي  ٞبي ثطاظش ٔسَ ضبذص. ا٘س ٔطجـ تقٟس اثطات لبثُ تٛجٟي ضا پصيطفتٝ

زٚ ثٝ زضجٝ دظازي،  اضائٝ ضسٜ، ٘سجت ذي 2اعالفبتي وٝ زض جسَٚ ثطاسبس . است اضائٝ ضسٜ 2ضٕبضٜ 

ضيطٝ ٔيبٍ٘يٗ ٔجصٚضات ثبليٕب٘سٜ، ضبذص ٘يىٛيي ثطاظش، ضبذص ثطاظش ٞٙجبضي، ضبذص ثطاظش 

٘سجي، تمطيت ضيطٝ ٔيبٍ٘يٗ ٔجصٚضات  ذغب، ٔالن اعالفبت دوبئيه ٚ ضبذص تٛوط ه ِٛئيس زض 

تٛاٖ ٌفت زٚ  ثٝ ايٗ ِحبػ ٔي. ثسيبض ثٝ ٞٓ ٘عزيه ٞستٙس يب ثب ٞٓ ٔسبٚي يب 2-2ٚ  2-1زٚ ٔسَ 

زٚ ٚ زض ضبذص  أّب زض ٔمساض دٔبضٜ ذي. ٞب ثطتطي ٘سجت ثٝ يىسيٍط ٘ساض٘س ٔسَ اظ ِحبػ ايٗ ضبذص

است،  2-2زٚ ٔسَ  تط اظ ذي ثعضي 2-1زٚ ٔسَ  ذي. ٞبيي زاض٘س ثطاظش ٔمتصس زٚ ٔسَ ثب ٞٓ تفبٚت

تفبٚت زض . است 2-2ثٟتط اظ ايٗ ضبذص ثطاي ٔسَ  2-1صس ٔسَ ِٚي زض ٔمبثُ ضبذص ثطاظش ٔمت

. است 1ثطاثط ثب ( 3-2)ٚ تفبٚت زض زضجبت دظازي دٟ٘ب  56/2، ثطاثط ثب 2-2ثب ٔسَ  2-1زٚ ٔسَ  ذي

دٖ ضا  تط ثبضس تب ثتٛاٖ ثعضي 05/0، ثطاي سغح 84/3زٚ ثبيس اظ ٔمساض ثحطا٘ي  ، ذي1زض زضجٝ دظازي 

. زٚ ٘يع ثب يىسيٍط تفبٚت ٔقٙبزاضي ٘ساض٘س ظ ايٗ ٘ؾط ٞٓ زٚ ٔسَ اظ ِحبػ ذيا. ٔقٙبزاض تّمي وطز

زٞس وٝ اظ ِحبػ دٔبضي زٚ ٔسَ چٙساٖ ثطتطي چطٍٕيطي ٘سجت ثٝ  ٞطحبَ ايٗ ضٛاٞس ٘طبٖ ٔي ثٝ

پصيطي وٝ ثٝ ِحبػ دٔبضي  ٌطت أّب اظ ِحبػ ٘ؾطي ٚ وبضثطزٞبي پژٚٞطي ايٗ جبي. يىسيٍط ٘ساض٘س

، زاضاي تّٛيحبتي است وٝ زض (ثطاسبس ٘تبيج حبصُ اظ ٔمبيسٝ زٚ ٔسَ)زازٜ ضس  پصيط ٘طبٖ أىبٖ

 .ٌيطي ضاجـ ثٝ دٖ صحجت ذٛاٞس ضس ثرص ثحث ٚ ٘تيجٝ

رضايت از 
حقىق و 
 دستمسد

ز رضايت ا

 همكاران

رضايت از 

 سرپرست

 رضايت از 

 كــار

تعهد 

 سازماني

 قرارداد 

 رواني
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 2-2ي  2-1ضاخصُاي بزاسش دي مدل : 2جديل

 2-2مدل  2-1مدل  َاي بزاسش ي وقطٍ بزش مطلًب آوُا ضاخص رديف

 19/9 ** (2)63/6(3)** (2)ذي زٚ ٔسَ  1

 df2 2/df2 06/3 31/3/زضجٝ دظازي / ذي زٚ  2

 05/0RMSR< 01/0 01/0 (RMSR) 1ضيطٝ ٔيبٍ٘يٗ ٔجصٚضات ثبليٕب٘سٜ 3

 95/0GFI> 99/0 99/0   (GFI) 2ضبذص ٘يىٛيي ثطاظش 4

 5/0PGFI> 44/0 09/0   3ضبذص ثطاظش ٔمصس 5

 95/0NFI> 99/0 99/0   (NFI)  4ضبذص ثطاظش ٞٙجبضي 6

 95/0RFI> 97/0 96/0   (RFI) 5ضبذص ثطاظش ٘سجي 7

8 
  (RMSEA) 6تمطيت ضيطٝ ٔيبٍ٘يٗ ٔجصٚضات ذغب

  08/0RMSEA 
062/0 066/0 

 AIC0 19/45 63/44   (AIC) 7ٔالن اعالفبت دوبئيه 9

 TLI1 97/0 97/0  (TLI) 8ضبذص تٛوط ِٛئيس 10

* P>50/5  ** P>50/5  

 گيزي بحث و نتيجه

اظ پيٛ٘س ٔيبٖ لطاضزاز ضٚا٘ي ثب ضضبيت ضغّي ٚ ( 1جسَٚ )زست دٔسٜ زض ايٗ پژٚٞص  ٘تبيج ثٝ

ٞبي  زست دٔسٜ، لطاضزاز ضٚا٘ي زض سغح ٕٞجستٍي ثطاسبس ٘تبيج ثٝ. تقٟس سبظٔب٘ي حٕبيت ٕ٘ٛز

ٚ زستٕعز ٚ ضضبيت اظ سطپطست ٘سجت ثٝ ضاثغٝ ثب سبزٜ، ٕٞجستٍي ثبالتطي ضا ثب ضضبيت اظ حمٛق 

زست دٔسٜ ثيٗ  ٞطحبَ ضٚاثظ ٔثجت ثٝ ثٝ. ضضبيت اظ وبض، ضضبيت اظ ٕٞىبضاٖ ٚ تقٟس سبظٔب٘ي زاضت

ٞبي ٌعاضش ضسٜ تٛسظ ٘بيتس ٚ وٙسي  لطاضزاز ضٚا٘ي ثب ضضبيت ضغّي ٚ تقٟس سبظٔب٘ي ثب يبفتٝ

ٞبي ٔجبزِٝ   ثّي ثٛزٖ لطاضزاز ضٚا٘ي، ثط ٔجٙبي ٘ؾطيٝظيطثٙبي تجبزِي ه تمب. ٕٞسٛيي زاضز( 2005)

اجتٕبفي، لبزض ثٝ تٛضيح ايٗ ٔسئّٝ است وٝ چٍٛ٘ٝ لطاضزاز ضٚا٘ي ثب ضضبيت ضغّي ٚ تقٟس سبظٔب٘ي 

تٛاٖ ٌفت وٝ ٚلتي وبضوٙبٖ احسبس وٙٙس، ا٘تؾبضات دٟ٘ب اظ  زض ٍ٘بٞي سبزٜ ٔي. يبثس پيٛ٘س ٔي

تقٟساتص زض لجبَ وبضوٙبٖ ثطدٚضزٜ ضسٜ، ثطاسبس اصُ ٔمبثّٝ ثٝ ثٙسي سبظٔبٖ ثٝ  سبظٔبٖ، ثب پبي
                                                 

1 - Root Mean Square of Residual 

2 - Goodness of Fit Index 

3 - Parsimonious Goodness of Fit 

4 - Normative Fit Index 

5 - Relative Fit Index 

6 - Root Mean Square Error of Approximation 

7 - Akaike Information Criterion 

8 - Tuker-Lwies Index 
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أّب . ضٛ٘س تط ٔي ٔثُ، ثٝ سبظٔبٖ ٔحُ وبض ذٛز ٔتقٟستط ٚ اظ اثقبز ٔرتّف ضغُ ٚ وبض ذٛز ضاضي

فالٜٚ ثط ضٚاثظ سبزٜ، ٔيبٖ لطاضزاز ضٚا٘ي ثب ضضبيت ضغّي ٚ تقٟس سبظٔب٘ي، زٚ ٔسَ ٘يع زض ايٗ 

اي ثطاي ضاثغٝ لطاضزاز ضٚا٘ي  ثبض ضضبيت ضغّي ٚ اثقبز دٖ ٔتغيط ٚاسغٝ پژٚٞص وٝ عي ٞط يه، يه

اي ضاثغٝ ثيٗ لطاضزاز ضٚا٘ي  ٚ يه ثبض تقٟس سبظٔب٘ي ٔتغيط ٚاسغٝ( 1-1ٔسَ )ثب تقٟس سبظٔب٘ي ثٛز٘س 

سبظي ٔقبزِٝ سبذتبضي ايٗ زٚ  زض سغح ٔسَ. ٔغطح ٌطزيس( 1-2ٔسَ )ثب ضضبيت ضغّي ٚ اثقبز دٖ 

ٞبي ثطاظش ثيٗ  سي لطاض ٌطفت ٚ ٔطرص ٌطزيس وٝ اذتالف جسي زض سغح ضبذصٔسَ ٔٛضز ثطض

تٛاٖ ٌفت ٔسَ لطاضزاز ضٚا٘ي  ٞبي ثطاظش، ٔي ثٙبثطايٗ زض سغح ضبذص. ايٗ زٚ ٔسَ ٚجٛز ٘ساضز

  ضضبيت ضغّي تقٟس سبظٔب٘ي  ٘سجت ثٝ ٔسَ لطاضزاز ضٚا٘ي  تقٟس سبظٔب٘ي  ضضبيت

 2-1زض فيٗ حبَ  تٛجٝ ثٝ ثطذي جعئيبت ٔغطح زض زٚ ٔسَ . ساض٘سضغّي ثب يىسيٍط تفبٚت ظيبزي ٘

. وٙس تط ٔي پصيطي ضضبيت ضغّي ٚ تقٟس سبظٔب٘ي ضا ثطاي يىسيٍط ضٚضٗ ٌطت ٘يع ٔسئّٝ جبي 2-2ٚ 

زضصس اظ ٚاضيب٘س تقٟس سبظٔب٘ي اظ عطيك اثقبز ضضبيت ضغّي ٚ  2/48، زض ٟ٘بيت 2-1زض ٔسَ 

، ضضبيت اظ سطپطست 2-2أّب زض ٔسَ . است پبيب٘ي ٔسَ تجييٗ ضسٜ فٙٛاٖ ٔتغيط لطاضزاز ضٚا٘ي، ثٝ

زضصس اظ ٚاضيب٘س دٖ اظ عطيك تقٟس  6/54ثطاسبس ٘تبيج اضائٝ ضسٜ، ٔتغيط پبيب٘ي ٔسَ است وٝ 

ضضبيت اظ وبض، ضضبيت اظ حمٛق ٚ زستٕعز ٚ ضضبيت اظ )سبظٔب٘ي ٚ اثقبز زيٍط ضضبيت ضغّي 

ضسس وٝ زض ٘ؾط ٌطفتٗ ضضبيت ضغّي زض اثقبز  ٘ؾط ٔي جٟت ثٝ ثٝ ايٗ. تجييٗ ضسٜ است( ٕٞىبضاٖ

زض فيٗ حبَ . فٙٛاٖ پيبٔس تقٟس سبظٔب٘ي ٕٔىٗ است تٛا٘بيي تجييٗ ثبالتطي ضا پسيس دٚضز جعئي ثٝ

وبض، )لطاضزاز ضٚا٘ي ثٝ عٛض فطاٌيطي ثط اثقبز ضضبيت اظ ضغُ ٚ وبض  2-2ٚ  2-1زض ٞط زٚ ٔسَ 

ثبٚض پژٚٞطٍطاٖ ايٗ پژٚٞص ثط ايٗ است وٝ . تأثيط زاضتٝ است( زستٕعز، ٕٞىبضاٖ ٚ سطپطست

پيطبيٙسي ه پيبٔسي ثٛزٖ ٔتغيطٞبيي ٘ؾيط ضضبيت ضغّي ٚ تقٟس سبظٔب٘ي ثطاي يىسيٍط اظ ايسٜ 

ثٝ ايٗ ٔقٙي وٝ چٝ ا٘تمبَ اثط . پصيطي ٔتغيطٞبي ٍ٘طضي ثطاي يىسيٍط ثبيس پيطٚي وٙس ٌطت جبي

ٔحمك زض پيص ٌطفتٝ ضٛز، ثٝ ِحبػ دٔبضي تغييط ٚ  تفبٚت  ٍ٘طش سبظٔب٘ي ثٝ ٍ٘طش فطزي تٛسظ

اي زض فطصٝ  ٞبي ضغّي ٚ حطفٝ وٝ زض فُٕ ٍ٘طش چطا. ديس ٚجٛز ٕ٘ي چٙسا٘ي زض تجييٗ ٘تبيج ثٝ

ٞبي ثبظذٛضزي  زائٓ يىسيٍط ضا تحت تأثيط لطاض  ٞب ٔب٘ٙس حّمٝ ٞبي پطزاظش ضٙبذتي زض ا٘سبٖ ٘ؾبْ

. ٌيطز ذٛثي ٔٛضز حٕبيت لطاض ٔي اضائٝ ضسٜ ثٝ 2-2ٚ  2-1زض زٚ ٔسَ  ايٗ ازفب ثب د٘چٝ وٝ. زٞٙس ٔي

ٌطايي  ضسس وٝ ضٚيىطزي ٔٛسْٛ ثٝ ٘سجيت ٘ؾط ٔي پصيطي ٔتغيطٞبي ٍ٘طضي، ثٝ ٌطت فالٜٚ ثط جبي

زض ٟ٘بيت ثتٛا٘س پژٚٞطٍطاٖ ٚ ٔحممبٖ فطصٝ ضٚا٘طٙبسي صٙقتي ٚ سبظٔب٘ي ضا اظ سطزضٌٕي  1٘ؾطي

فٙٛاٖ يه ٔتغيط پيبٔس يب پيطبيٙس ثطاي زيٍطي ضٞبيي  اي ثٝ ي ه حطفٝتّمي وطزٖ يه ٍ٘طش ضغّ

ٌطا زض ٘ؾط ٌطفتٝ ضسٜ وٝ عي دٖ ثطاسبس  ٌطايي ٘ؾطي، ثٝ ايٗ زِيُ ٘سجيت ضٚيىطز ٘سجيت. ثرطس
                                                 

1 - Theoretical relativism 
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  . . . َاي ريابط بیه قزارداد رياوي با تعُد ساسماوي ي رضايت ضغلي مدل                                                  

ٌيطز،  ضٚيىطز ٘ؾطي ٚ پژٚٞطي وٝ ٞط ٔحمك يب پژٚٞطٍط زض ضٚ٘س پژٚٞص ذٛز زض پيص ٔي

ِصا . ٚ ضضبيت ضا ثطاي زيٍطي پيطبيٙس يب پيبٔس زض ٘ؾط ثٍيطزتٛا٘س ٔتغيطٞبيي ٘ؾيط تقٟس  ٔي

پيطٟٙبز پژٚٞطٍطاٖ ايٗ پژٚٞص ثٝ پژٚٞطٍطاٖ ايٗ است وٝ ٚلتي ٔتغيطٞبي ٔغطح پيطبيٙس يب 

٘ؾيط فٛأُ ضرصيتي، )وٙٙس، ٔبٞيت فطزي  ٞبيي وٝ ثطضسي ٔي ثيٗ اصّي زض ٔسَ پيص

ضسس وٝ ضضبيت ضا  ٘ؾط ٔي تط ثٝ زاض٘س، ٔقمَٛ( تضٙبذتي، ازضان فطزي ٚ ٔٛاضزي اظ ايٗ زس جٕقيت

ثيٗ دٟ٘ب زض ٔسَ،  أّب ٚلتي ٔتغيطٞبي پيص. فٙٛاٖ يه ٍ٘طش ذطزتط پيطبيٙس تقٟس زض ٘ؾط ثٍيط٘س ثٝ

ثٙؾط  تط است، ٔقمَٛ( ٞبي ضٞجطي، جٛ، فطًٞٙ، سبذتبض ٚ ٔٛاضزي اظ ايٗ زست سجه)ٔٛلقيتي 

ٙٙس ٚ ثسيٗ تطتيت تقٟس ضا پيطبيٙس ضضبيت زض ٘ؾط ضا ز٘جبَ و  فطز ضسس وٝ ٔسَ سبظٔبٖ  ٔي

يقٙي تطريص فطزي يب ٔٛلقيتي ثٛزٖ دٟ٘ب ٔجٟٓ )ثٍيط٘س، أب زض ٔٛالقي وٝ ٔتغيطٞب، ٔبٞيتي ٔجٟٓ 

پصيطي ايٗ زٚ ٔتغيط، ثطاسبس د٘چٝ زض ايٗ  ٌطت ثب ِحبػ  وطزٖ أىبٖ جبيٌيط٘س،  ذٛز ٔي ثٝ( است

٘ؾطي ٚ پژٚٞطي زض زستطس ذٛز، يىي اظ ٔتغيطٞب ضا ثطاي  زست دٔس، ثطاسبس ذطز پژٚٞص ٞٓ ثٝ

ٌطايي  تٛا٘ٙس ضٚيىطز ٘سجيت ٔٙس ٔي ٞطحبَ پژٚٞطٍطاٖ فاللٝ ثٝ. زيٍطي پيطبيٙس زض ٘ؾط ثٍيط٘س

ٔٙس صحت ٚ  ٞبي دٖ ضا ثطضسي ٕ٘بيٙس ٚ ثٝ زيٍط ٔحممبٖ ٚ ا٘سيطٕٙساٖ فاللٝ ثيٙي ٘ؾطي ٚ پيص

پبيبٖ ٘يع الظْ است ثٝ ايٗ ٔحسٚزيت زض ايٗ پژٚٞص تٛجٝ زض . سمٓ ايٗ ضٚيىطز ضا ٘طبٖ ثسٞٙس

ٞبي ٔجتٙي ثط ٔبتطيس وٛٚاضيب٘س  ٞبي ٟ٘بيي اضائٝ ضسٜ زض ايٗ پژٚٞص، ٔسَ ضٛز وٝ ٔسَ

 .ٞستٙس، ِصا ثطزاضت فّت ٚ ٔقِّٛي اظ دٟ٘ب چٙساٖ ٔٙغمي ٘يست( ٕٞجستٍي)
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 منابع
سبظي ٔقبزِٝ  اي ثط ٔسَ ٔمسٔٝ(. 1388). ، ٚ ِٛٔىس، ضيچبضز، جي.ضٛٔبذط، ض٘ساَ، اي .1

سبَ . )ضٙبسبٖ ا٘تطبضات جبٔقٝ: چبح اَّٚ، تٟطاٖ. تطجٕٝ ٚحيس لبسٕي. سبذتبضي

 (.2004ا٘تطبض اثط ثٝ ظثبٖ اصّي 

ضٚضٟبي تحميك وٕي ٚ ويفي (. 1382. )، ٚ ٌبَ، جٛيس.، ثٛضي، ٚاِتط.ٌبَ، ٔطزيت .2
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