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ثطضؾی ضاثؽِ ًكبغ ازاضی ثب تؼْس ؾبظهبًی زض هؼلوبى اثتسایی 

 قْطؾتبى لطٍُ

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف5

 کؼی١ی گ٤ٞازك  ّتاؿی ٗٛی٥ ا٠یؼ،  ,٠ؼادم ٠ؼوی٥

 

 چىیسُ
پژك٦ف صاوؼ ةا٦غؼ ٠ٌا٥ْٝ ةؼرؿی راة٥ٌ ٠یاف ٣كاط ادارم ةا ج٧ْػغ ؿػاز٠ا٣ی در ١ْٞ٠ػاف 

کػػؼد ا٣سػػاـ جضٛیػػٙ، ک١ػػی ةػػ٨دق ك ركش ركیگؼٗحػػ٥ اؿػػث(  ا٣ساـاةحػػغایی ق٧ؼؿػػحاف ٚػػؼكق 

اةحػغایی  زا٠ْػ٥ آ٠ػارم ایػ٢ جضٛیػٙ کٞیػ٥ ١ْٞ٠ػاف( اؿثپی١ایكی )٨٠رداؿح٘ادق ج٨می٘ی

مػ٨رت ؿؼقػ١ارم  ق٧ؼؿحاف ٚؼكق ة٨دق اؿث، ا٠ا ة٥ دٝیٜ در دؿحؼس ٣ت٨دف کػٜ زا٠ْػ٥ ة٥

گیؼم، ازقپؼؿك٤ا٥٠ ٨ّدت یاٗث( اةؽار ا٣غ +4 از ١ْٞ٠اف زف ك ٠ؼد ا٣حعا  ك در٧٣ایث٣٘ؼ  /4

در # اؿػث( +44,$ ٠یؼا٢ٝ ك  # ك ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی/4.,پؼؿك٤ا٥٠ ٠ضٛٙ ؿاظح٥ ٣كاط ادارم $

 #وػؼیب ١٦تـػحگی ك جضٞیػٜ رگؼؿػی٨فای٢ پژك٦ف از آ٠ار ج٨مػی٘ی ك آ٠ػار اؿػح٤تاًی $

ةػا  ٦ام ٣كػاط ادارم ک٥ ةػی٢ ٠ؤٝ٘ػ٥ د٦غ ٣كاف ٠ی ٦ام صامٜ از پژك٦فیاٗح٥ اؿح٘ادق قغ(

٦ا ٚػغرت جتیػی٢  ك ج١ػاـ ٠ؤٝ٘ػ٥ دارم كزػ٨د دارد ٌش ةاریی راة٥ٌ ٤ْ٠یدر ؿ ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی

 ا٣غ( یا ج٧ْغ در ؿاز٠اف را داقح٥ ٠ٛغارم از ٠حٕیؼ كاةـح٥

 ًكبغ ازاضی، تؼْس ؾبظهبًی، هؼلوبى اثتسایی، قْطؾتبى لطٍُّبی ولیسی:  ٍاغُ
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 همسهِ

ایغ، جٕییؼ، رٚاةث،  ث کؼدقركزق ٠ا ةا آف در ارجتاط ٦ـحیٟ دٚ ٥١٦ ,-ک٥ در ٚؼف  یک١ٞاج ة٥

ركز قغف ؿؼیِ اؿحا٣غارد٦ا ك ٠ْیار٦ا، ٣اا٤٠ی قٕٞی، ّغـ  ّغـ جض١ٜ ك متؼ، ٨ّض قغ ك ة٥

، ای٢ ٦ا آفا١ًی٤اف، ٗكار ركا٣ی ٣اقی از جؼس از ةیکار قغف، اؿحؼس، ّنتا٣یث ك ٣ُایؼ 

از ا٣غ(  ث کؼدق٣اظ٨اق كارد ز٣غگی ٠ا قغق اؿث ك زام ظ٨د را در ز٣غگی ٠ا جذتی ّتارت ظ٨اق

٦ایی ٦ـح٤غ ک٥ ةح٨ا٤٣غ  ٨ًر ٠غاكـ در زـحس٨م ركش ٦ا ة٥ ٣ض٨م ة٥ رك ٥١٦ ؿاز٠اف ی٢

٦ا ٣یؽ ٠ا٤٣غ دیگ  دار٣غ( ؿاز٠اف كر ك ةا٣كاط ٣گاق ٦ام کارم ظ٨د را قاد، ؿال٠ث، ة٧ؼق ٠ضیي

م ام ةؼام جعٞی٥ ٗكار٦ام ٠ازاد ةؼ جض١ٜ کارک٤اف ٣غاقح٥ ةاقغ چیؽ زكدپؽ چ٤ا٣چ٥ كؿی٥ٞ

٦ام ٠ح٘اكت ك ركاةي ٣ا٤٠اؿب ك ٣ا٠حْارؼ،  ٦ام ٠کؼر ك ةضؼاف ٣ع٨ا٦غ گػقث ک٥ ٔیتث

پاقیغگی ؿاز٠اف ظ٨ا٦غ قغ ةؼام  كرم ك درکٜ از٦ٟ ؿتب کا٦ف ؿ٨دآكرم ك ة٧ؼق

چ٤ی٢ پیكا٠غ٦ام ٣اگ٨ارم، كز٨د یک قیؼ ا١ًی٤اف در ؿاز٠اف وؼكرم  ی٢از ز٨ٞگیؼم 

ک٥ ٠ا٣ِ جؼؾ کار ك اقحیاؽ ك  زایی ک٤غ ك جا ای٘ا ٠ی اؿث ك ٣كاط ادارم دٚیٛان ١٦ی٢ ٣ٛف را

 ک٤غ ا٣گیؽق ك ج٧ْغ را در کارک٤اف ایساد ٠ی

 ثیبى هؿئلِ

٦ا  ٦ام ٠عحٞ٘ی اؿث ک٥ ةػـیارم از ایػ٢ اؿحؼس ٠حثؿ٘ا٥٣ د٣یام ا٠ؼكز پؼ از اؿحؼس

رؿیغف ؿاز٠اف، ٠ضؼكـ قغف از پػاداش، دیؼ كز٨د جْارض در  اؿث ٠عػحل ٠ضػیي کػار

٦ایی از  ٠غیؼق ك رؤؿام ؿػاز٠اف ٥٣٨١٣ ّغاٝحی در ٠ضیي کار، ٗكار ٦یئث ؿػؼ کػار، ةیةػ٥ 

٠غیؼاف ةایغ  ٦ام ٠ضیي کار ٦ـح٤غ ك ةؼ کارایی ة٧ی٥٤ کارک٤اف ادؼ ٠ـحٛی١ی دارد ك اؿحؼس

ؿال٠ث ك ة٧غاقث  ج٨زػ٥ داقػح٥ ةاقػ٤غ کػ٥ ٠غیؼیث ادػؼةعف ةػغكف ج٨زػ٥ ك اّح١اد ة٥

جؼی٢  #( ازآ٣ساک٥ ٤٠اةِ ا٣ـا٣ی ةاارزش30.,ق٨د $ة٧غاقث ركا٣ی،  ٜ ١٣یركا٣ی کارک٤اف صام

ةایـحی  ٦ا آفق٣٨غ، صٍ٘ روایث  جؼی٢ ؿؼ٠ای٥ ٦ؼ ؿاز٠اف ٠ضـ٨  ٠ی ّا٠ٜ ج٨ٝیغ ك ٧٠ٟ

کار٦ام جضٛٙ ای٢  ٨٤ّاف یکی از ا٦غاؼ امٞی ؿاز٠اف در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د ک٥ یکی از راق ة٥

ك ادارم ٠ـحٛیٟ از روایث  ٣ی اؿث( ٣كاط ؿاز٠ا٣ی٦غؼ ١٦ا٣ا ٗؼا٦ٟ ٨١٣دف ٣كاط ؿاز٠ا
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گیؼد ك اگؼ ٣كاط ؿاز٠ا٣ی در كوْیث ٣ا٤٠اؿب  ٠ی ٣كثتکارک٤اف از ٠ضیي کار ؿاز٠اف 

ق٣٨غ ك ک١اةیف در ٦ؼ  ك ٠ایٜ ة٥ جؼؾ قٕٜ ٠ی ةاقغ کارک٤اف ج٧ْغ کارم رزـ را ٣غار٣غ

٥ قٕٜ ظ٨د ٣غار٣غ ك ة ك قٕٞی، اٗؼادم كز٨د دار٣غ ک٥ اصـاس ج٧ْغ ك كاةـحگی صؼ٥ٗ

#( ای٢ ٨٣ع ّغـ ج١ایٜ ة٥ ا٣ساـ كَایٖ .3.,٣یـث $گی١یاف، ةعف ٠ضیي کار ةؼام آ٣اف ٝػت

ةا رٔتث كا٣گتؽق ٤٠اؿب از ّغـ روایث ك ٣كاط ؿاز٠ا٣ی صاکٟ ةؼ آف ؿاز٠اف اؿث( 

جضٞیٜ رٗحگی ک١حؼ، ٗؼؿ٨دگی ّػاً٘ی ک١حؼ  د٦غ ک٥ اٗؼاد ةا٣كاط جضٛیٛات ٣كاف ٠ی

ة٦٨ٟ ك ک٤غ $دار٣غ ك اصح١اؿ ک١حؼم كز٨د دارد ک٥ قٕٜ ظ٨د را جؼؾ  ٔیتث ک١حؼم

#( ٣كاط ؿاز٠ا٣ی یکی از ٨ّا٠ٜ ةـیار ٧٠ٟ در ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی در ؿاز٠اف 2++-١٦کاراف،

٦ام آظؼ ٚؼف ةیـحٟ، ج٨ز٥ ة٥ اصـاؿات ٠ذتث ك ٣كاط ؿاز٠ا٣ی  اؿث( ركا٣ك٤اؿاف در ؿاؿ

در یک ةؼرؿی ةػػ٥ ایػ٢ ٣حیسػ٥ رؿیغ ک٥ جػػا  #433,آٔاز کؼد٣غ( كی٨٧٤كف $ در ؿاز٠اف را

٦ام كاةـح٥ ة٥ آف  قػاد٠ا٣ی ك ٥ٝ٨ٛ٠ ٦ام ٠ؼةػ٨ط ةػ٥ ٣كاط ك کػٜ پژك٦ف +41,ؿػاؿ 

 م٦ا پژك٦ف  پ +41,ة٨دق اؿث( از ؿاؿ  ٨٠رد -1ازز٥ٞ١ روایث، ٝػت ك اصـاؿات ٠ذتث 

یکی از ٨ّا٠ٜ ةـیار #( ٣كاط ؿاز٠ا٣ی ,++-٠ؼة٨ط ة٥ ٣كاط ؿاز٠ا٣ی اٗؽایف یاٗث $آرزیٜ،

زیؼا ای٢ ٣كاط ؿاز٠ا٣ی اؿث ک٥ در  اؿث٧٠ٟ در ج٨ؿ٥ْ اٚحنادم ك ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی 

ظن٨ص ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی در ؿاز٠اف را  ٦ا ةاّخ اٗؽایف ْٗاٝیث ك ٠یٜ ك رٔتث ك ة٥ ؿاز٠اف

#( ة٤اةؼای٢ یکی از را٦کار٦ام اؿحؼاجژیک ز٧ث ج٨ٗیٙ ,,+-ؿازد $مادٚی، ٗؼا٦ٟ ٠ی

ک ؿاز٠اف ٗؼا٦ٟ ٨١٣دف ٣كاط ؿاز٠ا٣ی ك روایح٤١غم ٣یؼكم ا٣ـا٣ی اؿث چ٨ف ة٤ٞغ٠غت ی

ظ٨د کارک٤اف ةا ج٧ْغ ةیكحؼم ٠ك٨ٕؿ ة٥ ْٗاٝیث ك ١٦چ٤ی٢  ةا ٗؼا٦ٟ ة٨دف ای٢ ّا٠ٜ ظ٨دة٥

ةی٤٤غ  ق٨د ك ٝؽك٠ی ة٥ جؼؾ ٠ضیي کار ١٣ی دكچ٤غاف ٠ی ٦ا آف٠یٜ ة٥ ٠ا٣غف در ؿاز٠اف در 

ق٨د زیؼ اج١اـ ْٗاٝیث ك  ٦ام آ٨٠زقی دكچ٤غاف ٠ی ؿاز٠افك ا١٦یث ای٢ ا٠ؼ ةعن٨ص ةؼام 

ك ج١اـ اٗؼاد  ٦ا را ٣یؼكم ا٣ـا٣ی ةؼ ٧ّغق دارد ٧٣اد ٠ؼد٠ی اؿث گؼدا٤٣غق امٞی ای٢ ؿاز٠اف

٨ًر ٠غاكـ ةا آف در ارجتاط ٦ـح٤غ ك ٣ٛف ةـیار ١٧٠ی  ک١اةیف در ٨ًؿ ز٣غگی ٨١٦ارق ة٥

٠غت ای٢  از ٨ّا٠ٜ ةـیار ٧٠ٟ در ٨٠ٗٛیث ٨ًر٣یک٤٤غ ة٤اةؼای٢ یکی  در ز٣غگی ٠ؼدـ ای٘ا ٠ی
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٦ا ایساد ٣كاط ؿاز٠ا٣ی ك ٠ضیٌی ٤٠اؿب ١٦ؼاق ةا روایث ةؼام ١ْٞ٠اف اؿث ك  ؿاز٠اف

یاةغ( ٝػا ای٢ پژك٦ف  جتِ ةا ایساد ك اٗؽایف ٣كاط ؿاز٠ا٣ی ج٧ْغ در کارک٤اف اٗؽایف ٠ی ة٥

٥٠ راة٥ٌ ةی٢ راة٥ٌ ٣كاط درمغداؿث ک٥ ةا اؿح٘ادق از ركش ١٦تـحگی ك اةؽار پؼؿك٤ا

ادارم ةا ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی در ١ْٞ٠اف اةحغایی ق٧ؼؿحاف ٚؼكق ةؼرؿی ١٣ایغ ك ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ٌاٝب 

 م٨رت زیؼ اؿث قغق ؿؤاؿ امٞی ک٥ ای٢ پژك٦ف در پی آف اؿث ة٥ ًؼح

 دارم كز٨د دارد؟ آیا ٣كاط ادارم ةا ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی در ١ْٞ٠اف اةحغایی ق٧ؼؿحاف ٚؼكق راة٥ٌ ٤ْ٠ی

 ضٍـ تحمیك

٦ا ج٨می٘ی از ٨٣ع پی١ایكی ك ١٦تـحگی اؿث( ةا ج٨ز٥  ركش جضٛیٙ ةؼ اؿاس گؼدآكرم دادق

ٗؼا٦ٟ کؼدف قؼایي ة٧حؼ در  ج٨ا٣غ در اجعاذ جن١ی١ات ةؼام ة٥ ای٤ک٥ ٣حایر ای٢ پژك٦ف ٠ی

ٚؼار گیؼد ٝػا ای٢  ارجٛام ٣كاط ك ؿال٠ث ك ة٧غاقث ركا٣ی کارک٤اف ك ١٦چ٤ی٢ ج٧ْغ آ٣اف

اةحغایی  زا٥ْ٠ آ٠ارم ای٢ جضٛیٙ کٞی٥ ١ْٞ٠اف ٦ام کارةؼدم اؿث( در ز٠ؼق پژك٦ف پژك٦ف

م٨رت ؿؼق١ارم  ق٧ؼؿحاف ٚؼكق ة٨دق اؿث، ا٠ا ة٥ دٝیٜ در دؿحؼس ٣ت٨دف کٜ زا٥ْ٠ ة٥

 پؼؿك٤ا٥٠ ٨ّدت یاٗث( +4 ١ْٞ٠اف زف ك ٠ؼد ا٣حعا  ك در٧٣ایث ٣٘ؼ از /4

بهِ ثَزُ قبهل هَاضز ظیط اثعاض گطزآٍضی زازُ ثطای پػٍّف حبظط، پطؾكٌ

 ثَزُ اؾت:

 ٦ام ٗؼدم5 ؿ٢، ز٤ؾ، ؿ٨٤ات ظغ٠ث ا5ٖٝ كیژگی

5 گیؼد یدر ةؼ٠ةْغ را  0 5 پؼؿك٤ا٥٠ ٣كاط ؿاز٠ا٣ی5 ای٢ پؼؿك٤ا٥٠ ٠ضٛٙ ؿاظح٥ اؿث ک٥ 

 ؿؤاؿ +.جْغاد  ٣كاط ٗؼدم، روایث از ز٣غگی، ا٤٠یث کارم، ّال٥ٚ ة٥ کار، ٤ْ٠ادارم کار ک٥

 ،/، زیاد5 ١٣ؼق 0ام ةا ًیٖ ٝیکؼت اؿث5 ظیٞی زیاد5 ١٣ؼق  ٧ارگؽی٥٤اؿث ك ای٢ ؿؤارت چ

 ,١٣ؼق ك ظیٞی ک5ٟ  -، ک5ٟ ١٣ؼق .٠ح٨ؿي5 ١٣ؼق 

را  ةْغ .# اؿث ک٥ +44,$ یؼ٠ج5 پؼؿك٤ا٥٠ ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی5 ای٢ پؼؿك٤ا٥٠ اؿحا٣غارد آ٢ٝ ك 

ك ای٢  اؿث ؿؤاؿ 0,جْغاد 5 ج٧ْغ ّاً٘ی، ج٧ْغ ٤٦سارم، ج٧ْغ ٠ـح١ؼ گیؼد یدر ةؼ٠

٠ح٨ؿي5 ١٣ؼق  ،/، زیاد5 ١٣ؼق 0ام ةا ًیٖ ٝیکؼت اؿث5 ظیٞی زیاد5 ١٣ؼق  ؿؤارت چ٧ارگؽی٥٤
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 ك ظیٞی ک5ٟ ١٣ؼق -، ک5ٟ ١٣ؼق .

 ٍتحلیل تدعیِ

 داقث ٚؼار +/)+.در اٗؼاد ٥٣٨١٣ ةیكحؼی٢ ٗؼاكا٣ی در ًت٥ٛ ؿ٤ی 

 دق٨ ز٤ـیث5 در اٗؼاد ٥٣٨١٣ ةارجؼی٢ درمغ ك ٗؼاكا٣ی را ز٣اف قا٠ٜ ٠ی

 ؿاؿ ٚؼار داقث +,ؿاة٥ٛ ظغ٠ث5 در اٗؼاد ٥٣٨١٣ ةیكحؼی٢ ؿاة٥ٛ ظغ٠ث در زیؼ 

 کارق٤اؿی ٦ـح٤غ جضنیالت5 در اٗؼاد ٥٣٨١٣ ةیكحؼی٢ ٗؼاكا٣ی دار ام جضنیالت

 ٍ ٍاثؿتِ آهبض تَصیفی هتغیطّبی هؿتمل

٣كاط ادارم# ةا $در ةؼرؿی ق٤اؿایی ك جْیی٢ ٠یا٣گی٢ ك آ٠ار ج٨می٘ی ٠حٕیؼ٦ام ٠ـحٜٛ 

 ةْغازآفةارجؼی٢ ٠یا٣گی٢ ك  ٦ا اٗؼاد ٥٣٨١٣ ّال٥ٚ ة٥ کار ك ٤ْ٠ادارم ج٨ز٥ ة٥ جضٞیٜ دادق

٦ام ٠ح٨ؿي ة٥  ة٥ جؼجیب ٠یا٣گی٢ ٣كاط ٗؼدم ك روایث از ز٣غگی ا٤٠یث کارم ك در آظؼ

 ةار را دارا ة٨د٣غ(
 

 ّبی ًكبغ هیبًگیي ٍ اًحطاف اؾتبًساضز هؤلفِ

 ٠ْیار ؼا٣ضؼا ٠یا٣گی٢ آ٠ار ج٨می٘ی ٠حٕیؼ

 30/. -2/(. ٣كاط

 (03. -0/(. روایث

 --1. 0-1(. ٤ْ٠ادارم

 /2.. .10(. ّال٥ٚ

 .4/. 000(. ا٤٠یث

 (/0- 031(. ٣كاط کٜ

 

 هتغیطّبی ٍاثؿتِ

 ّبی تؼْس هؤلفِ

در ةؼرؿی ق٤اؿایی ك جْیی٢ ٠یا٣گی٢ ك آ٠ار ج٨می٘ی ٠حٕیؼ٦ام كاةـح٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ جضٞیٜ 
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 ٦ام ٠ح٨ؿي ة٥ ةار را دارا ة٨د٣غ ة٥ جؼجیب ٠یا٣گی٦٢ا در اٗؼاد ٥٣٨١٣  دادق

 
 ّبی تؼْس هیبًگیي ٍ اًحطاف اؾتبًساضز هؤلفِ

 ا٣ضؼاؼ اؿحا٣غارد ٠یا٣گی٢ آ٠ار ج٨می٘ی ٠حٕیؼ

 .//. 204(. ج٧ْغ ّاً٘ی

 /,-. +31(. ج٧ْغ ٤٦سارم

 .//. 204(. ج٧ْغ ٠ـح١ؼ

 /,-. +31(. ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی کٜ

 

 چ٨ف ٣حایر ة٥ ج٨ز٥ ةا٨٣ؼ ةؼام ةؼرؿی ٣ؼ٠اؿ ة٨دف ٠حٕیؼ٦ا ک٨١ٝ٨گؼكؼ اؿ١یؼ آز٨٠ف

 ای٢ در٣حیس٥ اؿث 0+*+ ظٌا ٠ٛغار از جؼ ةؽرگ ٦ا ٠ؤ٥٘ٝ ج١اـ ةؼام دارم ٤ْ٠ی ؿٌش ٠ٛغار

 .٦ـح٤غ ٣ؼ٠اؿ ج٨زیِ دارام ٠حٕیؼ٦ا

 كز٨د دارد دارم ٗؼوی٥ اكؿ5 ةی٢ ٠ؤ٥٘ٝ ٣كاط ٗؼدم ةا ج٧ْغ راة٥ٌ ٤ْ٠ی
 

 ظطیت ّوجؿتگی

 دم٣كاط ٗؼ 

 

 ج٧ْغ

 +*,14 وؼیب پیؼؿ٨ف

 +*+++ ؿٌش ٤ْ٠ادارم

 +4 جْغاد

 

 آف ٣حیس٥اؿث ك  +*0+ از جؼ ک٨چکدارم  ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣حایر زغكؿ ٨ٗؽ چ٨ف ؿٌش ٤ْ٠ی

ق٨د ی٤ْی ةی٢ دك ٠حٕیؼ ٣كاط  رد ك ٗؼوی٥ ٠ضٛٙ پػیؼٗح٥ ٠ی +H ٗؼوی٥ ک٥ اؿث ای٢

 ٗؼدم ك ج٧ْغ راة٥ٌ ٤ْ٠ادار ٨ٚم كز٨د دارد(

 (كز٨د دارد دارم ٥ دكـ5 ةی٢ ٠ؤ٥٘ٝ روایث از ز٣غگی ةا ج٧ْغ راة٥ٌ ٤ْ٠یٗؼوی
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 ظطیت ّوجؿتگی

 روایث 

 

 ج٧ْغ

 +*,/0 وؼیب پیؼؿاف

 +*-++ ؿٌش ٤ْ٠ادارم

 +4 جْغاد
 

 آف ٣حیس٥اؿث ك  +*0+ از جؼ ک٨چکدارم  ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣حایر زغكؿ ٨ٗؽ چ٨ف ؿٌش ٤ْ٠ی

ق٨د ی٤ْی ةی٢ دك ٠حٕیؼ روایث ك  ٙ پػیؼٗح٥ ٠یرد ك ٗؼوی٥ ٠ضٛ +H ٗؼوی٥ ک٥ اؿث ای٢

 راة٥ٌ ٤ْ٠ادار ٨ٚم كز٨د دارد( ج٧ْغ

 دارم كز٨د دارد ٗؼوی٥ ؿ٨ـ5 ةی٢ ٠ؤ٥٘ٝ ٤ْ٠ا ةا ج٧ْغ راة٥ٌ ٤ْ٠ی
 

 ظطیت ّوجؿتگی

 ٤ْ٠ادارم 

 

 ج٧ْغ

 +*,/1 وؼیب پیؼؿ٨ف

 +*.++ ؿٌش ٤ْ٠ادارم

 +4 جْغاد

 

 آف ٣حیس٥اؿث ك  +*0+ از جؼ ک٨چکدارم  ٤یةا ج٨ز٥ ة٥ ٣حایر زغكؿ ٨ٗؽ چ٨ف ؿٌش ٠ْ

ق٨د ی٤ْی ةی٢ دك ٠حٕیؼ ٤ْ٠ادارم ك  رد ك ٗؼوی٥ ٠ضٛٙ پػیؼٗح٥ ٠ی +H ٗؼوی٥ ک٥ اؿث ای٢

 ج٧ْغ راة٥ٌ ٤ْ٠ادار ٨ٚم كز٨د دارد(

 كز٨د دارد دارم ٗؼوی٥ چ٧ارـ5 ةی٢ ٠ؤ٥٘ٝ ّال٥ٚ ة٥ کار ةا ج٧ْغ راة٥ٌ ٤ْ٠ی
 

 ظطیت ّوجؿتگی

 ّال٥ٚ 

 

 ج٧ْغ

 +*40. پیؼؿ٨فوؼیب 

 +*+++ ؿٌش ٤ْ٠ادارم

 +4 جْغاد
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 آف ٣حیس٥اؿث ك  +*0+ از جؼ ک٨چکدارم  ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣حایر زغكؿ ٨ٗؽ چ٨ف ؿٌش ٤ْ٠ی

ق٨د ی٤ْی ةی٢ دك ٠حٕیؼ ّال٥ٚ ة٥  رد ك ٗؼوی٥ ٠ضٛٙ پػیؼٗح٥ ٠ی +H ٗؼوی٥ ک٥ اؿث ای٢

 کار ك ج٧ْغ راة٥ٌ ٤ْ٠ادار ٨ٚم كز٨د دارد(

 كز٨د دارد دارم ؤ٥٘ٝ ا٤٠یث ةا ج٧ْغ راة٥ٌ ٤ْ٠یٗؼوی٥ پ٤س5ٟ ةی٢ ٠
 

 ظطیت ّوجؿتگی

 ا٤٠یث 

 

 ج٧ْغ

 +*.-/ وؼیب پیؼؿ٨ف

 +*,++ ؿٌش ٤ْ٠ادارم

 +4 جْغاد

 

 آف ٣حیس٥اؿث ك  +*0+ از جؼ ک٨چکدارم  ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣حایر زغكؿ ٨ٗؽ چ٨ف ؿٌش ٤ْ٠ی

ا٤٠یث ةا ةی٢ دك ٠حٕیؼ ق٨د ی٤ْی  رد ك ٗؼوی٥ ٠ضٛٙ پػیؼٗح٥ ٠ی +H ٗؼوی٥ ک٥ اؿث ای٢

 راة٥ٌ ٤ْ٠ادار ٨ٚم كز٨د دارد(ج٧ْغ 

 كز٨د دارد دارم راة٥ٌ ٤ْ٠ی ةا ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی ١ْٞ٠اف ٗؼوی٥ امٞی5 ةی٢ ٣كاط ادارم
 

 ظطیت ّوجؿتگی

 ٣كاط 

 

 ج٧ْغ

 +*,/0 وؼیب پیؼؿ٨ف

 +*+++ ؿٌش ٤ْ٠ادارم

 +4 جْغاد

 

 ای٢ آف ٣حیس٥اؿث ك  +*0+ جؼ از ٨چکدارم ک ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣حایر زغكؿ ٨ٗؽ چ٨ف ؿٌش ٤ْ٠ی

ق٨د ی٤ْی ةی٢ دك ٠حٕیؼ ٣كاط ادارم ك ج٧ْغ  رد ك ٗؼوی٥ ٠ضٛٙ پػیؼٗح٥ ٠ی +H ٗؼوی٥ ک٥ اؿث

 راة٥ٌ درمغ 44 ؿٌش در ق٨د ٠ی ٠كا٦غق ک٥ گ٥٣٨ راة٥ٌ ٤ْ٠ادار ٨ٚم كز٨د دارد( ١٦اف
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 م٨رت ة٥ جثدیؼ ٠یؽاف یةؼرؿ ةی٢ دك ٠حٕیؼ ٣كاط ؿاز٠ا٣ی ك ج٧ْغ كز٨د دارد( ز٧ث دارم ٤ْ٠ی

 .اؿث قغق پؼداظح٥ آف ة٥ ادا٥٠ در گؼٗث ک٥ ٚؼار جضٞیٜ ٨٠رد ٠غؿ رگؼؿی٨ف ةؼازش

 

 ثطاظـ هسل ضگطؾیًَی

وؼیب 

 ١٦تـحگی

ا٣ضؼاؼ ٠ْیار  قغق جْغیٜ جْیی٢ وؼیب جْیی٢ وؼیب

 ظٌا

 كاجـ٨ف دكرةی٢

0/,*+ -/,*+ .,.*+ /,-1*+ ,)43. 

 

ك وؼیب جْیی٢  اؿث +*,/0 ةا ةؼاةؼ كاةـح٥ حٕیؼ٠ ك ٠ـحٜٛ ٠حٕیؼ٦ام ةی٢ ١٦تـحگی

درمغ جٕییؼات ج٧ْغ در ؿاز٠اف را  /-ای٢ اؿث ک٥  د٤٦غق ٣كاف آ٠غق اؿث ك دؿث ة٥ +*,/-

 از ٝػا گیؼد ١٣ی ٣ُؼ در را آزادم درز٥ ٠ٛغار ای٢ چ٨ف ک٤غ ةؼ اؿاس ٤ْ٠ادارم جتیی٢ ٠ی

 ةاةؼاةؼ  آز٨٠ف ای٢ در ٦ٟ آف ک٥ ق٨د اؿح٘ادق ٠ی ای٢ ٨ُ٤٠ر ةؼام قغق جْغیٜ جْیی٢ وؼیب

 0(-جا  0(, اؿحا٣غارد در ٗام٥ٞ كاجـ٨ف دكرةی٢ آ٠ارق ٠ٛغار ای٤ک٥ ة٥ ج٨ز٥ ةا اؿث( درمغ ,.

٦ایی ک٥  گیؼیٟ( ةا ج٨ز٥ ة٥ قاظل ٦ا را ٣حیس٥ ٠ی ٚؼار دارد در٣حیس٥ اؿحٛالؿ ةاٚی١ا٣غق

 رگؼؿی٨ف ة٨دف دار ٤ْ٠ی زیؼ زغكؿ در ٨٤ّاف قغ ٠غؿ از ک٘ایث رزـ ةؼظ٨ردار اؿث(

 قغق اؿث( ٠ضاؿت٥ F آز٨٠ف كؿی٥ٞ ة٥
 

 )آًبلیع ٍاضیبًؽ( خْت هؼٌبزاضی ضگطؾیَىFآظهَى 

 ٠س٨١ع ٠ؼةْات ٠غؿ
درز٥ 

 آزادم

٠یا٣گی٢ ٠س٨١ع 

 ٠ؼةْات
F Sig. 

, 

 b+++. /-0.2, .3.. , 03,., رگؼؿی٨ف

   3,-. 34 --4./- ةاٚی١ا٣غق

    +4 +2+.0. کٜ

 

 از ٣كاف +*+++ ةؼاةؼقغق ةؼام ای٢ آ٠ارق  دارم ٠ضاؿت٥ ٨ؽ ؿٌش ٤ْ٠یةا ج٨ز٥ ة٥ زغكؿ ٗ

 دارد +*44 ؿٌش در رگؼؿی٨ف دار ة٨دف ٤ْ٠ی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 |203 
 

 

 ٍ تؼْس زض ؾبظهبى ضگطؾیًَی ًكبغ ؾبظهبًی ظطایت ثَزى هؼٌبزاض :11-4 خسٍل

 

 زغكؿ در ک٥ اؿث رگؼؿی٨ف جضٞیٜ امٞی ٦ـح٥ رگؼؿی٣٨ی ٠ْاد٥ٝ در كاردقغق ٠حٕیؼ

 ة٥ ٣كغق اؿحا٣غارد بوؼای ؿح٨ف از اؿح٘ادق ةا ج٨اف ٠ی را رگؼؿی٣٨ی ٠ْاد٥ٝ .اؿث آ٠غق ٨ٗؽ

 5کؼد ٠ضاؿت٥ زیؼ قؼح

 ٣كاط +*-2/&,-2(,ج٧ْغ6

قغق ٠حٕیؼ  ج٨اف گ٘ث ةا ارجٛات یک كاصغ از ٦ؼ ٠حٕیؼ ٠ـحٜٛ ة٥ ٠یؽاف وؼیب ٨٣قح٥ ٠ی

 كاصغ +*2/ ؿاز٠ا٣یكاصغ ٣كاط  یک ارجٛام ةا ّتارجی ة٥ یا .کؼد ظ٨ا٦غ كاةـح٥ ارجٛات پیغا

 ا٦غ کؼد، در٣حیس٥ ارجتاط ٠ذتث دار٣غ٠ْیار ج٧ْغ ارجٛات پیغا ظ٨ ا٣ضؼاؼ

 گیطی ًتیدِ

 .اؿث ٚؼارگؼٗح٥ ٨٠ردج٨ز٥ جاک٨٤ف ک١حؼ ک٥ اؿث ق٤اؿی ركاف زغیغ ٨٧٘٠ـ یک ٣كاط

 از ةاكز٨دای٢ ةـیارم .اؿث دق٨ار رؿغ، ٠ی ٣ُؼ ة٥ ؿادق ک٥ آف رٟٔ ّٞی ٣كاط ٨٧٘٠ـ جْؼیٖ

 اؿاؿی ٤ّنؼ ؿ٥ صاكم ک٥ اؿث ٦یساف ٠ذتث یک ٣كاط ک٥ ا٣غ ّٛیغق ة٥ ای٢ ق٤اؿاف ركاف

 ك قاد ةا٣كاط آدـ جؼ دٚیٙ جْتیؼ #-3.,اٝیاؿی،$ اؿث ز٣غگی از ك روایث ظؼؿ٤غم ٝػت،

 ك راوی اكٚات اکذؼ در دا٣یان ةؼد، ٝػت ٠ی ظ٨د ٦ام ْٗاٝیث ج١اـ از جٛؼیتان اكرن ک٥ اؿث کـی

Coefficients
a
 

 ٠غؿ
 وؼایب اؿحا٣غارد ٣كغق

وؼایب 

 .t Sig اؿحا٣غاردقغق

B Std. Error Beta 

, 

 +++. 12/.-,  /./. ,-2., ٠ٛغار داةث

+*-2/ ٣كاط ؿاز٠ا٣ی  .+13 ./3+ ,/.0-3 .+++ 

a. Dependent Variable: ج٧ْغ 
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 ٣یؽ اظیؼان  اف،ةؼ ّالكق .اؿث راوی ظ٨یف ز٣غگی ٗؼآی٤غ از ك داٝذان  رؿغ ٠ی ٣ُؼ ة٥ ظؼؿ٤غ

 ؛اؿث اٗـؼدگی ك اوٌؼا  ٗٛغاف ٤ّنؼ آف ا٣غ ك اٗؽكدق ٣كاط ٦یساف ة٥ چ٧ار٠ی ٤ّنؼ

 دارد، ٝب ة٥ ٝتع٤غ ةا٣كاط ٨١ْ٠رن  آدـ ک٥ گؼٗث ٣حیس٥ ج٨اف ٠ی جْؼیٖ ای٢ از ة٤اةؼای٢

 د٧ٝؼق، ٔن٥، ك ٟٔ$ ٤٠٘ی ٦یسا٣ات در گؼدا  ٣غرت یا ة٥ ك ک١حؼ اؿث آراـ آدـ دركف د٣یام

ةا ج٨ز٥ ة٥ ا١٦یث ٠ـئ٥ٞ ٣كاط در ای٢ ركزگاراف، یکی از  .ق٨د ٠ی گؼٗحار ةضؼاف# ٠یغم ك٣اا

٦ایی ک٥ ظیٞی ٨٠ردج٨ز٥ ٚؼارگؼٗح٥ اؿث ةضخ ٣كاط ؿاز٠ا٣ی اؿث زیؼا در ج١اـ  ةضخ

 ك ؛#.3.,ق٨د $ا٨ٝا٣ی، جؼی٢ دارام یک ؿاز٠اف ٠ضـ٨  ٠ی ٦ا ٤٠اةِ ا٣ـا٣ی ٧٠ٟ ؿاز٠اف

گیؼد(  ٦ا را ةؼ ٧ّغق ٠ی ا٦غاؼ ؿاز٠اف ای٢ دارام ج١اـ ٠ـئ٨ٝیث ةؼام ادؼةعكی ك رؿیغف ة٥

ك٣اظ٨اق  ٦ا ةا آف ظ٨اق ٦ایی اؿث ک٥ ج١اـ ا٣ـاف جؼی٢ ؿاز٠اف كپؼكرش ٣یؽ یکی از ٧٠ٟ آ٨٠زش

جؼی٢  ک٥ اقارق قغ ٣یؼكم ا٣ـا٣ی ٠ك٨ٕؿ در ای٢ ؿاز٠اف ٧٠ٟ ٨ًر ١٦افدر ارجتاط ٦ـح٤غ ك 

ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ اکذؼ اٗؼاد ةیف از دكؿ٨ـ  دار٣غ( ٧ّغق رک٢ رقغ ك ج٨ؿ٥ْ ای٢ قاظل را ةؼ

ک٤غ ك ای٤ک٥ ز٨ صاکٟ در ٠ضیي کار ٠ـحٛی١ان  كٚث ركزا٥٣ ظ٨د را در ٠ضیي کار ؿپؼم ٠ی

گػارد ك ١٦چ٤ی٢ ٗكار٦ایی ک٥ کارک٤اف در ٨ًؿ ركز  ٠ی جثدیؼركم زـٟ ك ركح کارک٤اف 

ك ةا٣كاط ة٨دف در ز٣غگی ٥١٦  ا١٦یث قاد ة٨دف ق٣٨غ، جضث قؼایي ٠ح٘اكت ٠حض١ٜ ٠ی

اٗؼاد دكچ٤غاف قغق ك وؼكرت پؼداظح٢ ة٥ ٥ٝ٨ٛ٠ ٣كاط از چ٤غ ز٧ث ا١٦یث دارد اكؿ آ٣ک٥ 

ج٨ا٣غ در دیگؼاف ٣یؽ ایساد ا٠یغ  یک ٗؼد ٠ی ٣كاط ا٠ؼم ٠ـؼم اؿث ی٤ْی قادم ك ٣كاط

را ة٥  ٦ام ٗؼد ظؼدق ٗؼ٤٦گ ایساد ق٨د دیگؼ آ٣ک٥ ای٢ ٣كاط كاةـحگی م٨رت یک ک٤غ ك ة٥

ؿازد( اٗؼادم ک٥ دارام ٣كاط ٦ـح٤غ ةیكحؼ  پػیؼجؼ ٠ی ک٤غ كز٣غگی را دؿ ٠ضیي ةیكحؼ ٠ی

گیؼ٣غ، ركصی٥ ٠كارکحی ةیكحؼم دار٣غ ك از  جؼ جن١یٟ ٠ی ک٤٤غ، آؿاف اصـاس ج٧ْغ ٠ی

#( ةؼّکؾ 0++-ا٣گیؽش ةیكحؼم دار٣غ $ّاةغم، در یک ؿاز٠اف ٦ـح٤غ ٦ا آفاٗؼادم ک٥ ةا 

اصـاس كٗادارم ك ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی کٟ ك ٠ح١ایٜ ة٥  ٣كاط ؿاز٠ا٣ی ٣غار٣غ ک٥ ٣یؼكم ا٣ـا٣ی

ک٤غ، ةٞک٥ در ایساد  ج٧٤ا ظ٨د در ز٧ث ٣یٜ ة٥ ا٦غاؼ ؿاز٠اف صؼکث ١٣ی جؼؾ ؿاز٠اف، ٥٣

 اؿثج٨ز٧ی ٣ـتث ة٥ ٠ـا ٜ ك ٠كکالت ؿاز٠اف در ةی٢ دیگؼ ١٦کاراف ٠ؤدؼ  ٗؼ٤٦گ ةی
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ی٢ ٣یؼكم ا٣ـا٣ی ٠كحاٚا٥٣ ة٥ ْٗاٝیث ةپؼدازد ك ک٥ ا ة٤اةؼای٢ ةؼام ای٢ ؛#31.,صـی٤یاف،$

ج٧ْغ قٕٞی ةار ك ٠یٜ رزـ ةؼام ٠ا٣غف در ؿاز٠اف را داقح٥ ةاقغ ك در آظؼ از آ٣حؼكپی 

# ك -4.,$ ٗا٣یق٨د ك ةا جضٛیٛات  ؿاز٠اف ز٨ٞگیؼم ک٤٤غ ٠ـئ٥ٞ ٣كاط ؿاز٠ا٣ی ١٣ایاف ٠ی

 كزیؼم# 443,$ ٨ٗردیؾك  #+,+-$ ١٦کاراف# کؼ٣ؽك -4.,$ ی٨ْٛةی# ك -,+-$ ةؼكز٤ی

 #( ١٦ع٨ا٣ی دارد34.,$ پؼج٨ ٔیؼ٠ـحٛیٟ ةا جضٛیٙ ٨ًر ة٥ ك #-4.,$

 

 هٌبثغ

 .صـی٢ ا٠اـ دا٣كگاق .٠كاكر پیاـ ٣كؼی٥ (٣كاط ك قادم ق٤اؿی ركاف #-3.,$ م٧٠غ اٝیاؿی

 (,. ش

 .٣ی ٣كؼ پا٣ؽد٦ٟ، ج٧ؼاف5 چاپ ٠٨١ّی( ٠غیؼیث ((.3.,) ٧٠غم( ؿیغ ا٨ٝا٣ی،

 #www.maghale.net(online available#( 30.,کار $ی در ٠ضیي ة٧غاقث ركا٣

 وغ رٗحار٦ام ك قٕٜ در ٠ا٣غف ة٥ ٠یٜ ةا ؿاز٠ا٣ی ٗكارزا٦ام راة٥ٌ #34.,٠ضـ٢ $پؼج٨، 

٣ا٥٠ کارق٤اؿی ارقغ  ( پایافآٔازؼم گاز ك ٣٘ث ةؼدارم ة٧ؼق قؼکث ج٨ٝیغ کارک٤اف

 كاصغظ٨رؿگاف( ام٧٘اف

ؿاز٠ا٣ی ٠ؤدؼ ةؼ ارجٛام ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی کارک٤اف  ٜ دركف#( ٨ّا31٠.,صـی٤یاف، ق٧ا٠ث $

 ، ؿاؿ ٧٣ٟ، ق١ارق دكـ(ا٣حُا٠ی ٗن٤ٞا٥٠ دا٣ف٦ام ج٧ؼاف ةؽرگ(  کال٣حؼم

 رٗحارم-ق٤اظحی ركش ادؼةعكی م ٠ٛایـ٥ #(30.,پؼی٨ش $ ٠یؼزا ی، ك اص١غ ّاةغم،

 زافآ٨٠ دا٣ف قادم ٠یؽاف اٗؽایف در ازح١اّی ٦ام آ٨٠زش ٧٠ارت ركش ك ٨ٗردایؾ

 ،(/ .)- جؼةیحی، ٨٣ی٢ ا٣غیك٥ .ام٧٘اف ٦ام دةیؼؿحاف

١ّٜ ك ج٧ْغ قٕٞی دةیؼاف ٠غارس  آزادم#( ةؼرؿی راة٥ٌ ةی٢ .3.,$ ی٥٧كزگی١ی٤یاف، 

 (/,، ق١ارق ٠ـٞـٜ ,ةیـحٟ، ق١ارق  ق٧ؼ ام٧٘اف، ٗن٤ٞا٥٠ جْٞیٟ ك جؼةیث، ؿاؿ

اة٥ٌ ةی٢ ٨٤ْ٠یث # ةؼرؿی ر-4.,ز٦ؼا $ی٨ْٛةی، ٨٣ر ٠ض١غ؛ رٚیتی، ٨٧٠ش؛ ٧ٌ٠ؼم، 

ؿاز٠ا٣ی ك ٣كاط کارک٤اف ٠ٌا٥ْٝ ٨٠ردم در ؿحاد ٗؼ٠ا٣غ٦ی ٣یؼكم ا٣حُا٠ی گٞـحاف، 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

206 | 
 
 

 #(-$-٠س٥ٞ ًب ا٣حُا٠ی،

# ةؼرؿی راة٥ٌ ز٨ؿاز٠ا٣ی ةا قاد٠ا٣ی ك ؿؼز٣غگی ,4.,كزیؼم، ٠ژدق ك ام٧٘ا٣ی، ١٦ا( $

 (-ق١ارق  1اؿاجیغ دا٣كگاق اٝؽ٦ؼا( ا٣غیك٥ ٨٣ی٢ جؼةیحی دكرق 

 (# ٣كاط ازح١اّی ك ؿال٠ث ركاف34.,$ ج٧ؼافغاقث ك ركاف ٠ؼکؽ ة٧غاقث قؼؽ كاصغ ة٧

 ؿایث دا٣كگاق ٨ّٞـ پؽقکی ك در٠ا٣ی ق٧یغ ة٧كحی(

Argyle, M(-++,). Personality, self – esteem and demographic predictions 

of happiness and)))depression) In H.Cheng & A. Farnham (Eds.),The 

Psychology of happiness 
Boehm.K.J & Lyubomirsky(-++2) Does happiness promote career 

Success, Journal )))of career assessment, vol.,1,no.,,pp. ,+,(,,1  

Fordyce, M. W(,443). A Review of Reserach on The Happiness 

Measures; A Sixty Second Index of Happiness and Mental Health, 

Social Indicators Research, -+, pp .00-.3,, 

Kerns,ch.d,Kenneth, Ko(-+,+) Exploring happiness and performance at 

work. Journal of )))Organizational Leadership & Business.(-). 

Meyer, J. and Allen,N.J. (,44,),‖ Three Component of organizational 

Commitment‖, Human Resource Manangement Review, Vol.,, No. 2. 

Sadeqi R. (-+,,). Joy of the uran, Islam and Proph-et Muhammad and 

infallible ord ulture at )))the University; ,,: ,1--3. Persian 
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