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فطٌّگی ثب تَاًوٌسؾبظی هسيطاى هساضؼ اثتسايی ثطضؾی ضاثغِ َّـ

 قْطآهل

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف:

 3ٗا٥١ً ؿك٨جیك  2ریضا٥٣ کیا،  1رٚی٥ آ٤٦گؼ

 

 چکیسُ

٠غیؼاف ٠غارس اةحغایی ٗؼ٤٦گی ةا ج٨ا٤١٣غؿازم ةؼرؿی راة٥ٌ ٨٦شپژك٦ف صاوؼ ةا ٦غؼ 

یاةی ا٣حعاب ٥ْٝ ج٨می٘ی ١٦تـحگی از ٨٣ع ز٠ی٥٤ركش جضٛیٙ در ای٢ ٠ٌا .ا٣ساـ قغ ق٧ؼآ٠ٜ

٣٘ؼ از ٠غیؼاف ٠غارس اةحغایی ق٧ؼ آ٠ٜ ة٨دق ک٥  211آ٠ارم جضٛیٙ، ة٥ جْغاد زا٥ْ٠ .قغ

 136ام ك ةا اؿح٘ادق از زغكؿ کؼزـی ك ٨٠رگاف جْغاد گیؼم جنادٗی ًت٥ٛةؼاؿاس ركش ٥٣٨١٣

١٦تـحگی  ك ٦k-sا از آز٨٠ف ٜ دادقةؼام جسؽی٥ ك جضٞی .٣٘ؼ ة٥ ٨٤ّاف ٥٣٨١٣ ا٣حعاب قغ٣غ

پژك٦ف  ٦ام ٗؼوی٣٥حیس٥ پژك٦ف ةیا٣گؼ ای٢ ٠ٌٞب اؿث ک٥ ج١اـ  .پیؼؿ٨ف اؿح٘ادق گؼدیغ

ِ قغق اؿث ك ة٥ ّتارت دیگؼ ّا٠ٜ ٦ام را٦تؼدم، دا٣كی، ا٣گیؽقی، رٗحارم ةا ٨٠رد جاییغ كٚا

 .ج٨ا٤١٣غؿازم ٠غیؼاف ٠غارس اةحغایی ق٧ؼآ٠ٜ راة٥ٌ ٤ْ٠ادارم دارد

ضاّجطزی، زاًكی، اًگیعقی، ضفتبضی( ٍ ) یفطٌّگّبی َّـ ّبی کلیسی: هؤلفٍِاغُ

 تَاًوٌسؾبظی

 

 

                                                           
 Ahangar.r@gmail.comآ٨٠زگار، کارق٤اس ارقغ جك٨ٝ٨٤ژم آ٨٠زقی، .  1
 آ٨٠زگار، کارق٤اس ارقغ جضٛیٛات آ٨٠زقی.  2
 ٗارؿی ادةیاتزةاف ك ارق٤اس آ٨٠زگار، ک.  3
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 هقسهِ

 ٠ح٨٤ع کارم ٦ام ٠ضیي ةا زیادم ةـیار ارجتاط ک٥ اؿث ٨٦ش از ةغیِ ٨٣ّی ٗؼ٤٦گی ٨٦ش

 .دارد ٗؼ٤٦گی

 جْؼیٖ ٠عحٖٞ ٦ام ٠ضیي در ٦ا ج٨ا٣ایی ك ٦ا ٧٠ارت کارگیؼم ة٥ اؿحْغاد را ٗؼ٤٦گی ٨٦ش

 ک٥ د٦غ ٠ی رخ ٤٦گا٠ی جسارم ٦ام از كرقكـحگی ةـیارم ک٥ د٦غ ٠ی ٣كاف ٦ا آ٠ار .ک٤غ ٠ی

ؼاد  ٗؼ٤٦گ ٦ام در .#1387ای٤كـ٨ف،  ك ج٠٨اس٣غار٣غ $ درؿحی درؾ ٠عحٖٞ ٦ام ٗؼ٤٦گ از ٗا

 ك اصـاؿات از كؿیْی ًیٖ ٠ٞی ٗؼ٤٦گ یك دركف در ٦ا ٗؼ٤٦گ ظؼدق در صحی ك ٠عحٖٞ

 دیگؼ ظن٨میات ةـیارم ك ٦ا ؿیاؿث ٠٨ٚیث، در زةاف، ج٘اكت ک٥ ٣ض٨م ة٥ .دارد كز٨د ٨ّاًٖ

 ركاةي مضیش، ج٨ؿ٥ْ درؾ ٣ت٨دف م٨رت در ك ک٤غ ٨٧َر ةا٨ٛٝق جْارض ٤٠اةِ ٨٤ّاف ة٥ ج٨ا٣غ ٠ی

 گ٥٣٨ ای٢ ٠غیؼیث ك ٗؼ٤٦گی ٦ام ج٘اكت ادؼات ة٤اةؼای٢ .ؿازد ٨٠از٥ ٠ككٜ ةا را ٤٠اؿب کارم

 ٦ام ٗؼ٤٦گ ةی٢ ٦ام ج٘اكت ک٥ د٤٦غ ٠ی ٣كاف جضٛیٛات .ةاقغ ٠ی غقپیچی م٦ا ٥ٝ٨ٛ٠ از ج٨٤ّات

ةا ج٨ز٥ ة٥  ٦ا آفةاقیٟ ك ةؼام امالح  .ةاقغ ٠ی رٗحار ٨٣ع ک٤٤غق ٧٠ٟ جْیی٢ ٨ّا٠ٜ از یكی ٠ٞی

 ك "٨٦ق٤١غ ٥یؿؼ٠ا" ،"یا٣ـا٣ ٥یؿؼ٠ا"٢ی٤ّاك جضث ٥یؿؼ٠ا ٢یارزق٤١غجؼی ا٣ـا٣ ٤٠اةِای٤ك٥ 

 یامٞ ا٦غاؼ ك ماؿحؼاجژ مازؼا ك ٟیج٤ُ در ؽی٣ م٨٠دؼ ٣ٛف .٨دق ی٠ ١ٞٚغاد "مٗكؼ ییدارا"

ركا٣ك٤اؿی ؿاز٠ا٣ی،  ٣ُؼاف ماصبك  پؼدازاف ٥ی٣ُؼ .#1389 ،ماص١غ$ غی١٣ا ی٠ ٘ایا ؿاز٠اف

٨٠ْٚیحی  ٦ام كیژگیك ةی٢  دا٤٣غ ی٠م چ٤غةْغج٨ا٤١٣غؿازم ٤٠اةِ ا٣ـا٣ی را ٠٨٧٘٠ی پیچیغق ك 

اؿاس ای٢ ركیكؼد، ج٨ا٤١٣غؿازم  ةؼ .ا٣غ قغقج٘اكت ٚائٜ  ٦ا یژگیكك ادراؾ کارک٤اف ٣ـتث ة٥ ای٢ 

کارم ٣یـث ک٥ ٠غیؼاف ةایغ ةؼام کارک٤اف ا٣ساـ د٤٦غ، ةٞك٥ ًؼز جٞٛی ك ادراؾ کارک٤اف درةارق 

م الزـ را ٦ا ٗؼمثةـحؼ ك  ج٨ا٤٣غ ی٠، ٠غیؼاف صاؿ ٢یدرّ .٣ٛف ظ٨یف در قٕٜ ك ؿاز٠اف اؿث

 .#1386ّتغا٧ٞٝی، ک٤٤غ $٦ٟ ةؼام ج٨ا٤١٣غجؼ قغف کارک٤اف ٗؼا
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 ثیبى هؿإلِ

-٨٦ش .ا٣غقغق چ٤غ ٗؼ٤٦گی ؿاز٠ا٧٣ا از ةـیارم رٚاةث، پؼ ك ٠حالًٟ ٠ضیي ة٥ ج٨ز٥ ا٠ؼكزق ةا

 ة٥ چ٤غٗؼ٤٦گی ٦ام٨٠ْٚیث ةا ٤٠اؿب ٨٠از٧ة ةؼام ج٨ا٣غ٠ی ک٥ اؿث اةؽارم جؼی٢ ٧٠ٟٗؼ٤٦گی 

 ٗؼ٤٦گی، گ٣٨اگ٨ف ٦ام٠ؤ٥ّ٘ٝ مضیش ك ؿؼیِ درؾ ةا جا ک٤غ٠ی ک١ك ٨٦ش ای٢ .ق٨د گؼٗح٥ کار

ؼاد .گؼدد اةؼاز ٦ا آف از ةا ٦ؼیك ٠ح٤اؿب رٗحارم  ٚاةٜ ادؼ ٚادر٣غ ةاال ٗؼ٤٦گی ٨٦ش دارام ٗا

ؼاد .ةاق٤غ داقح٥ ظ٨د ٠ضن٨ؿ ج٨ؿ٥ْ ةؼ ج٨ز٧ی  ة٥ ق١ار ؿاز٠اف ارزق٤١غ دارایی٧ام زؽك ای٢ ٗا

 .#1،2004پیحؼؿ٨فد٤٦غ $٠ی٣كاف  ةیكحؼ را ظ٨د ةضؼاف، ز٠اف در ةعن٨ص ك آی٤غ٠ی

یكی دیگؼ از ٠٘ا٦ی١ی ک٥ در ٠غیؼیث ٠ْامؼ ة٥ ٨٠و٨ع ازح١اّی در ؿؼاؿؼ د٣یا جتغیٜ  

 ِیؿؼ ؼییجٕ صاؿ در ٨١٦ارق یؿاز٠ا٣ م٦ا يی٠ض .#1998 ،٨ٝ2جا٣ؽاؿث $ج٨ا٤١٣غؿازم  قغق اؿث،

 ؼاتییجٕ .اؿث ؼدقک ٨٠از٥ یاؿاؿ چاٝف ةا یا٣ـا٣ ٤٠اةِ ٨٤ّاف ة٥ را ١ْٞ٠اف ا٠ؼ ٢یا ک٥ ٦ـح٤غ

 ٠ـائٜ ةا ١ْٞ٠اف جا اؿث قغق ؿتب یازح١اّ ك یاؿیؿ ،یٗؼ٤٦گ ،ماٚحناد ،یكیجك٨ٝ٨٤ژ ِیؿؼ

 در ١ْٞ٠اف م٦ا چاٝف جؼی٢ ٧٠ٟ از یكی ک٥ ق٣٨غ ركةؼك ظ٨د رٗحار ٨٣ع ظن٨ص در مغجؼیزغ

 یا٣ا٣ـ ٤٠اةِ ةا٨ٛٝق م٦ا ثیَؼٗ ك یذ٤٦ ج٨اف ،مٗكؼ ٤٠اةِ از یکاٗ اؿح٘ادق ّغـ صاوؼ ّنؼ

 ٚادر ؼافی٠غ ك ق٨د ی١٣ ٥٤یة٧ اؿح٘ادق کارک٤اف ییج٨ا٣ا از ٦ا ؿاز٠اف أٞب در .اؿث ٨٠ز٨د

 ة٥ را کارک٤اف مج٨ا٤١٣غؿاز ثیؼی٠غ ك٤١غافیا٣غ .ؼ٣غیگ کار ة٥ را آ٣اف ةا٨ٛٝق م٦ا ثیَؼٗ ـح٤غی٣

 مغؿازج٨ا٤١٣ .ا٣غ ٨١٣دق ٠نؼؼ یا٣ـا٣ مؼكی٣ مة٧ـاز ك ١ّٞكؼد ةؼ ادؼگػار را٦تؼد كی ٨٤ّاف

 کا٠ٜ اؿح٘ادق آف از ک٥ یا٣ـا٣ ییج٨ا٣ا ؿؼچك٥١ از مةؼدار ة٧ؼق مةؼا را ام ةا٨ٛٝق م٦ا ثیَؼٗ

 را ظ٨د یادؼةعك کارک٤اف مج٨ا٤١٣غؿاز ٙیًؼ از .#1390 ،یرؿ٨ٝگػارد $ ی٠ اریاظح در ق٨د، ی١٣

 را ما٤١٣غؿازج٨ ،کارک٤اف اکذؼ ٤ك٥یا كز٨د ةا .ةاق٤غ گؼید م٨ًر ج٨ا٤٣غ ی٠ ك ک٤٤غ ی٠ ةؼاةؼ چ٤غ

                                                           
1Peterson 

2 Luthans.Fred 
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ْ مازؼا ا٠ا ق٨د، جسؼة٥ ك ازؼا غیةا ک٥ دا٤٣غ ی٠ ی٧٠ارج  ٣غرت ة٥ ثیؼی٠غ در ا٠ؼكزق آف یكٚا

 .#1،1998ٟیک ك كج٢$ ؼدیگ ی٠ م٨رت

ةا ج٨ا٤١٣غؿازم ٠غیؼاف  ٗؼ٤٦گی٨٦ش آیا " ای٢ اؿث ک٥ ٙیجضٛ یامٞ ٠ـئ٥ٞ ٖیج٨م ٢یا ةا

 ".٠غارس اةحغایی ق٧ؼآ٠ٜ راة٥ٌ دارد

 

 ویت تحقیقضطٍضت ٍ اّ

 ک٥ دا٣غ٠ی کؼدق، درؾ را ٗؼ٤٦گی صنار٦ام ةاالیی ةاقغ، ٗؼ٤٦گی ٨٦ش دارام ک٥ ا٠ؼكزق کـی

 ٣ض٨ق ج٨ا٣غ٠ی اؿاس، ای٢ ةؼ ك ک٤غ چارچ٨ب ة٤غم را دیگؼاف ك ٠ا رٗحار ج٨ا٤٣غ٠ی ١٦ی٢ صنار٦ا

 صـاس، ٨٠اِٚ در ٣یؽ ك ک٤غ جْیی٢ را ٠ح٘اكت ٨٠ْٚیث ٦ام در دادف ٣كاف ك كاک٤ف کؼدف ٗكؼ

 ٨٦ش .د٦غ کا٦ف ظ٨د ؿاز٠اف ا٦غاؼ ز٧ث در را صنار٦ا ك ة٤غ٦ا ك ای٢ ٚیغ جا اؿث ٦ٟ ٚادر

 .دارد ٗؼ٤٦گی ٠ح٨٤ع کارم ٠ضیي ةا زیادم ارجتاط ک٥ اؿث ٨٦ش از ةغیْی ٨٣ع ٗؼ٤٦گی

 ٠عحٖٞ م ٠ضی٧ٌا در ج٨ا٣ایی٧ا ك ٦ا ٧٠ارت ة٥ کارگیؼم اؿحْغاد ٗؼ٤٦گی را ٨٦ش پححؼؿ٨ف

 غیةا ثی٘یک ةا یقعن یز٣غگ كی ة٥ غفیرؿ مةؼا ة٤اةؼای٢ .#2004، 2اٝیایؼدا٣غ $ ٠ی

 .ق٣٨غ ؿاز٠اف کٜ یادؼةعك ك ییکارا ةاّخ جا دادق ٚؼار کارک٤اف اریاظح در را یی٦ا ٗؼمث

 ٤غیٗؼا در کارک٤اف کؼدف ٟیؿ٧ ك ٠كارکث ةا ج٨ا٣غ ی٠ ک٥ اؿث م٤غیٗؼا کارک٤اف مج٨ا٤١٣غؿاز

 ی٨٣ّ ا٣گؼی١٣ا مکار یز٣غگ ثی٘یک .آكرد ٗؼا٦ٟ را ی٤٠اؿت مکار یز٣غگ ثی٘یک مؼیگٟ یجن١

 ظ٨دگؼداف، ثی٠اٝك اصـاس آف اؿاس ةؼ ک٥ اؿث ثیؼی٠غ م٦ا ٨قیق ای ؿاز٠اف ٗؼ٤٦گ

 .#2001 ،3گؼافید ك ؾی٨ٝئک٤٤غ $ ی٠ ٣٘ؾ ّؽت ك ثی٠ـئ٨ٝ

 ك ییکارا ج٨ا٣غ ی٠ یآ٨٠زق ّى٨ كی ٨٤ّاف ة٥ یا٣ـا٣ ٤٠اةِ مج٨ا٤١٣غؿاز ک٥ ییزا آف از 

 ك غقیةعك ج٨ؿ٥ْ را پؼكرش ك آ٨٠زش ثی٧٣ا در ك ٠غارس مكر ة٧ؼق س٥ی٣ح در ك ٠غارس یادؼةعك

                                                           
1 Whetten, David A. & kim S. Cameron 
2Earley P.C & Mosakowfski 

3 Lewis D, Brazil K, Krueger P, Lohfeld L, Tjam E 
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 مةؼا را ما ٥٤یز٠ ك ٥یپا ج٨ا٣غ ی٠ ٨ٗؽ ٙیجضٛ س٥ی٣ح ق٨د، كاِٚ ٨٠دؼ آ٣اف ٨٦ش ٗؼ٤٦گی ةؼ

ِ ٨٠دؼ ك آكردق ٗؼا٦ٟ یآ٨٠زق ك ی١ّٞ اتی٣ُؼ گـحؼش  .#1382،یؼؿپاؿی٠ق٨د $ كٚا

 ١ْٞ٠اف مج٨ا٤١٣غؿاز ز٧ث در ك پؼكرش آ٨٠زش ة٥ ج٨ا٣غ ی٠ ٙیجضٛ ری٣حا مدکارةؼ ز٤ت٥ از 

 آكردف كز٨د ة٥ ،مکار ثیروا مةؼا ٨ٌٞ٠ب ٥٤یز٠ ة٧ت٨د ،ی٠كارکح ٗؼ٤٦گ سادیا ز٧ث در

 ١٦كاراف، ك ظ٨د ة٥ ٣ـتث ٠ذتث ٣گؼش سادیا ٦ا، ییج٨ا٣ا ك اؿحْغاد٦ا ییقك٨ٗا مةؼا ٦ا ٗؼمث

 ییج٨ا٣ا ج٨ا٤٣غ ی٠ ٦ا آف ک٥ اصـاس ٢یا ك ارزق٤١غ ك ارد ی٤ْ٠ یقٕٞ ا٦غاؼ کؼدف د٣تاؿ

 .ک٤غ ک١ك ةاق٤غ، داقح٥ یقٕٞ ری٣حا ةؼ مؼگػاریجأد

ٗؼ٤٦گی ةا ج٨ا٤١٣غؿازم ٠غیؼاف ٠غارس اةحغایی ةؼرؿی راة٥ٌ ٨٦ش درمغد ٠ضٛٙ ٢یة٤اةؼا

 .ةاقغی٠ق٧ؼآ٠ٜ 

 

 ازثیبت ٍ پیكیٌِ تحقیق

 فطٌّگی َّـؼطيف ت

 در ادؼةعف ٨ًر ة٥ كَی٥٘ ا٣ساـ ةؼام ٗؼد ج٨ا٣ایی را ؼ٤٦گیٗ ٨٦ش ٠ضٛٛاف از ةـیارم

 قایـحگی ٨٣ع یك را ٨٦ش از ٨٣ع ای٢ ام ّغق ک٤٤غ ٠ی ٠ْؼٗی ٗؼ٤٦گی ٠ح٘اكت ٦ام ٨٠ْٚیث

 ٧٠ارت از ٧ٗؼؿحی ك ٠ح٘كؼا٥٣ م٨رت ة٥ ١ّٜ ٗؼ٤٦گی، دا٣ف قا٠ٜ ک٥ دا٤٣غ ٠ی چ٤غ كز٧ی

 از ؿیـحٟ یك ٨٤ّاف ة٥ را ٗؼ٤٦گی ٨٦ش .#2004 ای٤كـ٨ف، ك ج٠٨اس$ ةاقغ ٠ی رٗحارم ٦ام

ِ در .کؼد٣غ جْؼیٖ جْا٠ٞی ٦ام ج٨ا٣ایی ؼاد ة٥ اؿث ک٥ َؼٗیحی ٗؼ٤٦گی ٨٦ش كٚا  د٦غ ٠ی ازازق ٗا

 ١ّٜ ٤٠اؿب ٨ًر ة٥ ك ةاق٤غ داقح٥ درؿحی ٧ٟٗ ك درؾ ٦ا ٗؼ٤٦گ گـحؼدق ًیٖ ةؼاةؼ در جا

ؼادم .ک٤٤غ  ٗیؽیكی صاالت ك ٨ّاًٖ اةؼاز در ةؼظ٨ردار٣غ ةاالجؼم ٗؼ٤٦گی ٨٦ش ؿٌش از ک٥ ٗا

ِ در .دار٣غ ةیكحؼم جـٞي  یكی ٗؼ٤٦گی ٦ام ز٠ی٥٤ ةا رٗحارم ا٣ٌتاؽ ك ج٘ـیؼ ك درؾ ج٨ا٣ایی كٚا

 .ةاقغ ٠ی ٧٠ٟ ةـیار ا١ٝٞٞی ةی٢ م ٦ا قؼکث قأٜ در اٗؼاد ام ةؼ اؿاؿان  ک٥ اؿث ٦ایی٧٠ارت از
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حناد در ؼاد ادؼةعف ٠غیؼیث ةؼام پػیؼ ا٠كاف ٦ام ركش ا٠ؼكزم، رقغ ة٥ رك ز٧ا٣ی ٚا  زیاد ةـیار ٗا

ؼاد ٗؼ٤٦گ ة٥ ةـحگی ٦ا ركش ای٢ از کغاـ ٦ؼ اؿح٘ادق از ک٥ ةاقغ ٠ی  كاِٚ در .دارد ٠ٌا٥ْٝ ٨٠رد ٗا

ؼاد رٗحار درؾ  ٦ا ٠غت ک٥ ٦ایی چاٝف از یكی دارد کار ٠ضیي ٗؼ٤٦گی دٚیٙ جكعیل ة٥ ٣یاز ٗا

 21 ٚؼف در ٠غیؼیث ز٠ی٥٤ در ٛیٛاتةضخ جض اؿث، ة٨دق ٦ام ةی٢ ا١ٝٞٞی ٠ٌؼحقؼکث ةؼام

 قایـحگی ٠یؽاف ةی٢ ٨ٚم ك ٠ذتث ارجتاط ٨٠رد در را ٠غارکی .اؿث ٠غیؼاف ٗؼ٤٦گی ٦ام ج٘اكت

ؼاد ؿاز٠ا٣ی ك ٗؼدم یادؼةعك ك ٗؼ٤٦گی ةی٢  د ة٥ اؿث ١٠ك٢ ٦ـح٤غ ةی٢ ٗؼ٤٦گی جسارت در ٗا

 ةا ك ٠غیؼاف پؼؿ٤ٜ ک٥ چؼا ق٣٨غ ی٠ اظحالالت دچار ظ٨د ١ّٞكؼد در ٗؼ٤٦گی جىاد٦ام ٝیٜ

ؼادم ٗیاوی، دار٣غ $ ام گـحؼدق ارجتاط ٦ـح٤غ جی ٠ح٘اك زةاف صحی ك ٗؼ٤٦گ ام دار ک٥ ٗا

1385#. 

 ر٦تؼم قكـث ك جأظیؼات ٔیؼالزـ، جْارض ؿازم، کٞیك٥ ة٥ ٤٠سؼ وْیٖ ٗؼ٤٦گی ٨٦ش 

ؼاد درؾ ك ٧ٟٗ ق ا٣غاز ة٥ ٣یؽ ٦ا گؼكق ك درؾ ٧ٟٗ .ق٨د ٠ی  ٨٠ٗٙ ٠غیؼاف ث؛اؿ ا١٦یحی ةا ٠ـئ٥ٞ ٗا

 .ةاق٤غ داقح٥ ؿازگارم ك ا٣ٌتاؽ ؿاز٠ا٣ی ك ٠ٞی ٠ح٨٤ع قٕٞی، ٦ام ٗؼ٤٦گ ةا ةایغ ک٥ ٠یغا٤٣غ

 ةؼام را ك ؿ٨دةعكی کارایی ا٠كاف ٗؼ٤٦گی ٦ام ج٘اكت ةؼاةؼ در ٠ا٦ؼا٥٣ ا١ْٜٝ ّكؾ ك ق٤اظث

 ک٥ اؿث ٣ُؼا٣ی ماصب ز٥ٞ١ از ا٣گ .#1383ز٨ادی٢،  ؿیغةعكغ $ ٠ی ة٧ت٨د ٦ا پؼكژق

 .کؼد پیك٧٤اد ٗؼ٤٦گی ٨٦ش جتیی٢ ةؼام را رٗحارم ك ا٣گیؽش دا٣كی، را٦تؼدم، ٠حٕیؼ٦ایی

 را٦تؼد ای٢ .ک٤غ ٠ی درؾ را ٗؼ٤٦گی ٠یاف جسؼةیات چگ٥٣٨ ٗؼد ک٥ ٤ْ٠اؿث ةغی٢ را٦تؼدم: 

ؼاد ک٥ اؿث ٗؼای٤غ٦ایی ةیا٣گؼ  ز٠ا٣ی ا٠ؼ ای٢ .ةؼ٣غ ٠ی کار ة٥ ٗؼ٤٦گی دا٣ف درؾ ك کـب ةؼام ٗا

حغ ٠ی اج٘اؽ ؼاد ک٥ ٗا  .ک٤٤غ ٠ی ٚىاكت دیگؼاف ك ٗكؼم ظ٨د ٗؼای٤غ٦ام ٨٠رد در ٗا

 ٨٦ش دا٣كی ز٤ت٥ ك اؿث ٗؼ٤٦گی ٦ام ج٘اكت ك جكاة٧ات از ٗؼد درؾ دا٣كی: ةیا٣گؼ 

 ّٛایغ ازح١اّی، جْا٠ٜ ٤٦سار٦ام ٚا٣٨٣ی، ك اٚحنادم ٦ام ؿیـحٟ ق٤اظث ٠ا٤٣غ ٗؼ٤٦گی

 .ةاقغ ٠ی دیگؼ زةاف ك ق٤اظحی زیتایی م٦ا ارزش ٠ػ٦تی،

ؼادم ةا جْا٠ٜ ك دیگؼ ٦ام ٗؼ٤٦گ آز٨٠دف ةؼام را ٗؼد ّال٥ٚ ٠یؽاف :ا٣گیؽقی   ٗؼ٤٦گ از ٗا

ؼاد درك٣ی ارزش قا٠ٜ ا٣گیؽق ای٢ .د٦غ ٠ی ٣كاف ٠عحٖٞ ٦ام  ك ٗؼ٤٦گی چ٤غ جْا٠الت ةؼام ٗا
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 ة٥ ٠ٖعحٞ ٗؼ٤٦گی ٦ام ٨٠ْٚیثدر  جا د٦غ ٠ی را ا٠كاف ای٢ ٗؼد ة٥ ک٥ اؿث ٣٘ـی ة٥ اّح١اد

 .ک٤غ ١ّٜ ادؼةعف م٨رجی

 ةؼ در را ٔیؼکال٠ی ك کال٠ی رٗحار٦ام از دؿح٥ آف ةا ؿازگارم ةؼام ٗؼد ٚاةٞیث م:رٗحار

 .#1390زادق،  ّتاؿْٞی ك ٣ائیسی٦ـح٤غ $ ٤٠اؿب ٠عحٖٞ ٗؼ٤٦گ٧ام ةا ةؼظ٨رد ةؼام ک٥ گیؼد ٠ی

 یتَاًوٌسؾبظتؼطيف ٍ هفَْم 

٠غیؼیث  ا٣غرکاراف دؿثج٨ز٥ ةـیارم از ٠ضٛٛاف ك  1990د٥٦  ، درج٨ا٤١٣غؿازم کارک٤اف ٨٧٘٠ـ

ک٥ کارک٤اف ج٨ا٤١٣غ در ک٤حؼؿ ك ا٣ساـ  دار٣غ اّحٛاد 1ك كٝح٨٧س ة٨د ج٠٨اسرا ة٥ ظ٨د زٞب کؼدق 

، كَایٖ زغیغ را قؼكع ٦ا ٗؼمثدر پاؿط ة٥ ٠ـائٜ ك  ٦ا آف .م ةیكحؼم دار٣غؼیپػ ا٣ٌْاؼكَایٖ 

٣حیس٥، در ةؼظ٨رد ةا ٠ـائٜ ك ٠ككالت، ا٣گیؽش آ٣اف  رد .ؿاز٣غ ی٠ك ٨٠ا٣ِ را ةؼًؼؼ  ک٤٤غ ی٠

ؼاد ج٨ا٣ا در ؿ٨ٌح ةاالیی از روایث قٕٞی، ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی  .ق٨د ی٠ج٨ٛیث  قٕٞی ٚؼار  ك ١ّٞكؼدٗا

دریاٗح٤غ ک٥ کار٤٠غاف ج٨ا٤١٣غ دارام ةیؽارم ک١حؼم از قٕٜ ك ا٣حُارات ٠ذتث جؼ ك  ٦ا آف .دار٣غ

 .#2002، 2قٕٞی دار٣غ $قٞح٨فم ٦ا ثی٨٠ْٚاؿحٛا٠ث ةیكحؼم در 

م ة٥ ٨٤ّاف یك را٦كار ٣یؼكم ا٣ـا٣ی ةؼام ظٞٙ کارآ٠غم، ج٨ا٤١٣غؿاز ؼیاظم ٦ا ؿاؿدر 

ج٨ا٤١٣غؿازم  .ؼدیگ ی٠م ك ظك٨٤دم ةیكحؼ کارک٤اف در ٠ضیي کار ٨٠رد اؿح٘ادق ٚؼار كر ة٧ؼق

م ٦ا مؼیگٟ یجن١م ك ٠كارکث در ؼیپػ ثی٠ـئ٨ٝ، ، ا٣حعابیی اؿث ک٥ ةؼام اؿحٛالؿ٦ا ٗؼمث

ؼاد دادق  ؽایف  ة٥ .ق٨د ی٠ؿاز٠اف ة٥ ٗا م، از ًؼیٙ كر ة٧ؼق٨ًر کٞی ج٨ا٤١٣غؿازم ٠غیؼاف ةؼام ٗا

ك ركش ارزق٤١غم اؿث ک٥  ٚؼارگؼٗح٥ةاال ةؼدف ج٧ْغ ٣ـتث ة٥ ؿاز٠اف ك ةؼّكؾ ٨٠رد اؿح٘ادق 

 از .#1383گ١ی٤یاف،ک٤غ $ ی٠ةی٢ ک٤حؼؿ کا٠ٜ ٠غیؼیث ك آزادم ١ّٜ کارک٤اف ج٨ازف ةؼٚؼار 

ٙ دار٣غ ک٥ ٤ّنؼ امٞی كحیة .ج٨ا٤١٣غؿازم جْاریٖ زیادم ةیاف قغق اؿث ؼ ٨٣یـ٤غگاف ج٨ٗا

                                                           
1 Thomas & Velthouse 

2 Shelton, Samuel Terrance 
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رؿ٨ٝی، ٦اؿث $ آف٠ؼجتي ةا قٕٜ  ٦ام ْٗاٝیثج٨ا٤١٣غؿازم، دادف آزادم ١ّٜ ة٥ کارک٤اف در 

1385#. 

 قٌبذتی ضٍاىاثؼبز تَاًوٌسؾبظی 

٧ا اصـاس قایـحگی، ةٞك٥ اصـاس ی#: اٗؼاد ج٨ا٤١٣غ ٥٣ ج٤$ظ٨د ادؼةعك یـحگیقااصـاس 

م ٦ا چاٝفكَایٖ را ة٥ ٨ًر ٨٠دؼ ا٣ساـ دادق ك در ركیاركیی ةا  ج٨ا٤٣غ ی٠ك  ک٤٤غ ی٠ا١ًی٤اف 

 .ک٤٤غك رقغ  ا٨٠ز٣غی، ةزغیغ

م ةؼام ؼیپػ ثی٠ـئ٨ٝاز  ّتارت اؿث اصـاس داقح٢ صٙ ا٣حعاب#:$ مظ٨د٠عحاراصـاس  

ظ٨د "ای٢ امٌالح ة٥ ٨٤ّاف از .دق اؿثة٨ ٦ا آف٣حایسی ک٥ ٗؼد ٠ـتب ة٥ كز٨د آ٠غف 

صكایث از آف دار٣غ ک٥  قغق ا٣ساـ ٠ٌاْٝات .٣یؽ ؿع٢ ة٥ ٠یاف آ٠غق اؿث "مؼیگٟ یجن١

ازؽام درك٣ی ا٣گیؽش درك٣ی ة٥ صـاب  ،ةؼظ٨ردارم از صٙ ا٣حعاب ة٥ ١٦ؼاق اصـاس قایـحگی

ؼادم ک٥ اصـاس  .#٠1380ض١غم، $ ٤غیآ ی٠ اصح١اؿ ةـیار زیاد ، ة٥ ک٤٤غ ی٠ ج٨ا٤١٣غ ة٨دفٗا

 اٗحغ ی٠ةؼ آ٣چ٥ ةؼام آ٣اف اج٘اؽ  ک٤٤غ ی٠ک٤حؼؿ کا٨٣ف ک٤حؼؿ درك٣ی دار٣غ، ی٤ْی اصـاس 

 .#2003، ٦1ا٣ـؼ ك ج٠٨اسدار٣غ $ک٤حؼؿ 

ةؼ ٣حایر  ج٨ا٣غ ی٠م اؿث ک٥ ٗؼد ا درز٥پػیؼش ٣حیس٥ قعنی#: ٨٠دؼ ة٨دف $اصـاس  

ای٢ اصـاس پػیؼٗح٢ ٣حیس٥ قعنی ة٥ ادراؾ ة٤اةؼ .ةگػاردرا٦تؼدم، ادارم ك ١ّٞیاجی قٕٜ ادؼ 

ؼاد ج٨ا٤١٣غ اّحٛاد ٣غار٣غ ک٥ ٨٠ا٣ِ ٠ضیي ةیؼك٣ی  .راة٥ٌ قٕٞی ٠ْؼكؼ اؿث آ٣اف را  ٦ام ْٗاٝیثٗا

 .#1381اكرّی یؽدا٣ی، کؼد $ک٤حؼؿ  ج٨اف ی٠، ةٞك٥ ةؼ ای٢ ةاكر٣غ ک٥ آف ٨٠ا٣ِ را ک٤٤غ ی٠ک٤حؼؿ 

ك ّال٥ٚ درك٣ی  ة٨دف ا٦غاؼ قٕٞی اارزشة٧٠ٟ ة٨دف#: ی٤ْی ة٨دف $ دار ی٤ْ٠اصـاس  

اؿث  رٗحار٦اك  ٦ا ارزشة٨دف ج٤اؿب ةی٢ اٝؽا٠ات کارم ك ةاكر٦ا،  دار ی٤ْ٠، قٕٜقعل ة٥ 

 .#2005، 2$زاؿك ك ةؼزـح٨ف

                                                           
1 Honcer & Thomas 
2 Jacek Hochwalder & Bergsten Brucefors 
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اّح١اد  .ا٤٠یث#: اّح١اد ة٥ ٤ْ٠ی داقح٢ اصـاس ا٤٠یث قعنی اؿثاّح١اد $اصـاس 

ؼاد ظ٨د را در یك ٨٠ْٚیث ١٦چ٤ی٢، ة٥ ٨ًر و٤١ی، دالٝث ةؼ ای٢ دارد ک٥  ٚؼار  ؼیپػ بیآؿٗا

ؼاد ج٨ا٤١٣غ ای١اف دار٣غ ک٥ در ٧٣ایث ٦یچ آؿیتی در ٣حیس٥ آف اّح١اد،  .د٤٦غ ی٠ در ٣حیس٥، ٗا

 .#1385ا٠ی٢ ك ر٠ىا٣ی،قغ $٠ح٨ز٥ آ٣اف ٣ع٨ا٦غ 

 

 پیكیٌِ تحقیق

 ٠غیؼاف ٗؼ٤٦گی ٨٦ش ةی٢ ک٥ رؿیغ٣غ ٣حیس٥ ای٢ ة٥ جضٛیٛی # در1392$ افی١٦ح ك ؿتضا٣ی

 ز٤ـیث، ١٦چ٤ی٢ .٣غارد كز٨د ٤ْ٠ادارم راة٥ٌ ٦یچ ٦ا آف امیٜ ر٦تؼم ؿتك ك ؿ٤١اف دا٣كگاق

 جادیؼم ٠غیؼاف امیٜ ر٦تؼم ؿتك ك ٨٦ش ٗؼ٤٦گی ةؼ ؿاز٠ا٣ی پـث ك جضنیالت ٠یؽاف ؿ٢،

 .٣غاقث

ٗؼ٤٦گی ةا ١ّٞكؼد کارک٤اف دا٣كگاق ٨ّٞـ کكاكرزم # ة٥ ةؼؿی راة٥ٌ ٨٦ش1391ؿ٨ٞ٘ا $ٚؼق 

٣حایر ٣كاف داد ک٥ ةی٢ ٨٦ش ٗؼ٤٦گی ق٤اظحی ك  .٤٠اةِ ًتیْی گؼگاف پؼداظح٥ اؿثك 

ٗؼ٤٦گی رٗحارم ةا ١ّٞكؼد ةغؿث آ٠غ ا٠ا ةی٢ ٨٦ش ا٣گیؽقی ةا ١ّٞكؼد کارک٤اف راة٥ٌ ٤ْ٠ادارم

 .کارک٤اف راة٥ٌ ٤ْ٠ادارم ٠كا٦غق ٣كغ

 ام كَی٥٘ د١ّٞكؼ ةؼ ٗؼ٤٦گی جادیؼ٨٦ش ٠یؽاف ةؼرؿی # در جضٛیٛی ة1391٥صاج١ی $

 ٝؼؿحاف ك ٠ؼکؽم ١٦غاف، اؿحاف اؿال٠ی آزاد ٦ام دا٣كگاق ٦ام کحاةعا٥٣ کحاةغاراف ك ٠غیؼاف

 ةْغ ك ٗؼ٤٦گی ٨٦ش ا٣گیؽش ةْغ ةا اؿحؼاجژم ةْغ ةی٢ دار ٤ْ٠ی از راة٥ٌ صاکی ٣حایر ك پؼداظح٥

 گیٗؼ٤٦ ٨٦ش گػارم جادیؼ گؼدیغ ١٦چ٤ی٢ ٠كعل اؿث؛ ٗؼ٤٦گی ٨٦ش رٗحار ةْغ ةا ا٣گیؽش

 .اؿث ٗؼ٤٦گی ٨٦ش رٗحار ك ا٣گیؽش دا٣ف، اةْاد از ةؼظاؿح٥ كَی٥٘ ةؼ١ّٞكؼد

ٗؼ٤٦گی ك ١ّٞكؼدم قٕٞی در جضٛیٛی ة٥ ةؼرؿی راة٥ٌ ٨٦ش #١٦2010كاراف $رز راداف ك 

ؼاد ظارزیام ک٥ در ٠اٝؽم ز٣غگی ٠ی ؼادم ک٥  ک٤٤غ ا٣ساـ داد٣غ ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغ٣غٗا ٗا
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ٗؼ٤٦گی ك ١٦چ٤ی٢ دریاٗح٤غ ةی٢ ٨٦ش ٦ا آف .، در ١ّٞكؼد ة٧حؼ٣غ٨ٚیحؼاؿث ٦ا آفٗؼ٤٦گی ٨٦ش

 .١ّٞكؼدم قٕٞی ارجتاط ٠ذتحی كز٨د دارد

 ٠یاف در ٗؼ٤٦گی ةی٢ ٠ػاکؼق ادؼةعكی ةؼ ٗؼ٤٦گی ٨٦ش جأدیؼ ةؼرؿی # ة2007٥ای١ام $

 ّا٠ٜ ٨٤ّاف ة٥ ٗؼ٤٦گی ٨٦ش آف در ک٥ اؿث پؼداظح٥ ٔؼةی آؿیام ك آ٠ؼیكایی ک٤٤غگاف ٠ػاکؼق

 ای٢ ٦ام اکحكاٗی جضٞیٜ ١٦چ٤ی٢ .اؿث قغق ٠ْؼٗی ٗؼ٤٦گی ةی٢ ٠ػاکؼق ادؼةعكی ٞیغمک

 ٣ـتث جؼم ٨ٚم ک٤٤غگی پیكگ٨یی ٚغرت ٗؼ٤٦گی ٨٦ش ا٣گیؽش ةْغ ک٥ د٦غ ٠ی ٣كاف جضٛیٙ

 .اؿث داقح٥ اةْاد ؿایؼ ة٥

ٗؼ٤٦گی ك ٨٠ٗٛیث در # در جضٛیٛی ة٥ ةؼرؿی راة٥ٌ ٨٦ش2005گیاکا٨ٝف $ ك ٣٨٠حاگٞیا٣ی

 ٝیـا٣ؾ دكرق دا٣كس٨م ك آ٠ؼیكایی قؼکث یك از کار٤٠غ ٥٣٨١٣112  یك از اؿح٘ادق تؼم ةار٦

 ٨ًر ة٥ ٗؼ٤٦گی ةی٢ ٨٦ش ا٣ٌتاؽ ةؼام ٗؼد ج٨ا٣ایی ک٥ دریاٗح٤غ آف ًی ک٥ داد٣غ ا٣ساـ ام٠ٌا٥ْٝ

 ةؼ ٠ذتحی جأدیؼ ای٧٤ا دكم ٦ؼ ک٥ کؼد٣غ ك پیك٧٤اد اؿث ٠ؼجتي ٠غیؼیحی ج١ایالت جأدیؼ ةا ٠ذتحی

 .داقث ظ٨ا٦غ ر٦تؼم در ٨٠ٗٛیث

 

 اّساف تحقیق

 .ٗؼ٤٦گی ةا ج٨ا٤١٣غؿازم ٠غیؼاف ٠غارس اةحغایی ق٧ؼ آ٠ٜةؼرؿی راة٥ٌ ٨٦ش ّسف کلی:ا

 اّساف ٍيػُ:

 .ةؼرؿی راة٥ٌ ّا٠ٜ را٦تؼدم ةا ج٨ا٤١٣غؿازم ٠غیؼاف ٠غارس اةحغایی .1

 .ةا ج٨ا٤١٣غؿازم ٠غیؼاف ٠غارس اةحغایی ةؼرؿی راة٥ٌ ّا٠ٜ دا٣كی .2

 .ةا ج٨ا٤١٣غؿازم ٠غیؼاف ٠غارس اةحغایی رؿی راة٥ٌ ّا٠ٜ ا٣گیؽقیةؼ .3

 .ةؼرؿی راة٥ٌ ّا٠ٜ رٗحارم ةا ج٨ا٤١٣غؿازم ٠غیؼاف ٠غارس اةحغایی .4
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 ّبی تحقیقفطضیِ

 فطضیِ انلی:

 .ٗؼ٤٦گی ةا ج٨ا٤١٣غؿازم ١ْٞ٠اف دكرق اةحغایی ق٧ؼ آ٠ٜ راة٥ٌ ٤ْ٠ادارم دارد٨٦ش -
 ٍيػُ: ّبیفطضیِ

 .ةا ج٨ا٤١٣غؿازم ١ْٞ٠اف دكرق اةحغایی راة٥ٌ ٤ْ٠ادارم داردّا٠ٜ را٦تؼدم  1#

 .ّا٠ٜ دا٣كی ةا ج٨ا٤١٣غؿازم ١ْٞ٠اف دكرق اةحغایی راة٥ٌ ٤ْ٠ادارم دارد 2#

 .ّا٠ٜ ا٣گیؽقی ةا ج٨ا٤١٣غؿازم ١ْٞ٠اف دكرق اةحغایی راة٥ٌ ٤ْ٠ادارم دارد 3#

 .ردّا٠ٜ رٗحارم ةا ج٨ا٤١٣غؿازم ١ْٞ٠اف دكرق اةحغایی راة٥ٌ ٤ْ٠ادارم دا 4#

 ضٍـ تحقیق پػٍّف

، @یاةیز٠ی٥٤»، ٨٣ع @١٦تـحگی -ج٨می٘ی»از ٣ُؼ ركش @ کارةؼدم»پژك٦ف صاوؼ از ٣ُؼ ٦غؼ 

آ٠ارم در ای٢ جضٛیٙ در ةؼگیؼ٣غق ٠غیؼاف ةاقغ زا٠٥ْ٠ی@ ٠یغا٣ی»ك ٨٠ْٚیث @ ٠ٌْٛی»ز٠اف 

ام ك ةا گیؼم جنادٗی ًت٥ٛک٥ ةؼاؿاس ركش ٥٣٨١٣ .ةاقغ٠ی ٣٘ؼ 211جْغاد ٠غارس ق٧ؼآ٠ٜ 

آكرم اةؽار گؼد .ة٥ ٨٤ّاف ٥٣٨١٣ ا٣حعاب قغ٣غ ٣٘ؼ 136اؿح٘ادق از زغكؿ کؼزـی ك ٨٠رگاف جْغاد 

$جْغادؿ٨االت  #1992$ كؼای٠ ك حؽریاؿپؼ مج٨ا٤١٣غؿاز اؿحا٣غارد پؼؿك٤ا٥٠قا٠ٜ  ٦ادادق

 # $جْغاد2007آ٣گ ك ١٦كاراف $ ٗؼ٤٦گی٨٦ش اؿحا٣غارد پؼؿك٤ا٥٠، ةاقغ ٠ی# 20پؼؿك٤ا٥٠ 

 .ةاقغی# 20٠پؼؿك٤ا٥٠ؿ٨االت 
زیاد، زیاد، ام ٝیكؼت ةا ؿ٨ٌح پاؿط ظیٞیؿؤاالت پؼؿك٤ا٥٠ ةؼاؿاس ًیٖ پ٤ر گؽی٥٤ 

 5از  کٟظیٞی زیاد ة٥گػارم آف ة٥ جؼجیب ظیٞیکٟ جغكی٢ قغق اؿث ك ١٣ؼق٠ح٨ؿي، کٟ ك ظیٞی

 .ة٨دق اؿث 1جا 

 .١٦تـحگی پیؼؿ٨ف اؿح٘ادق گؼدیغوؼیب  ك k-s ٦ا از آز٨٠ف ةؼام جسؽی٥ ك جضٞیٜ دادق
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 ّبی تحقیقيبفتِ

 ّب ًتبيج ثطضؾی ًطهبل ثَزى تَظيغ هتغیط :1جسٍل 

 

در٣حیس٥ دٝیٞی ةؼ رد ای٢ ٗؼض  .# اؿث05/0ةیكحؼ از $ ةغؿث آ٠غق دارم ٤ْ٠یؿٌش  چ٨ف

٦ام ٨٠رد ة٤اةؼای٢ دادق .٨٠رد ٣ُؼ از ج٨زیِ ٣ؼ٠اؿ ة٥ دؿث آ٠غق اؿث، كز٨د ٣غارد م٘ؼ ک٥ ٥٣٨١٣

ٗؼ٤٦گی ةؼج٨ا٤١٣غؿازم ٨٦ش ةؼرؿی جأدیؼٝػا ةؼام  .ث آ٠غق اؿث٣ُؼ از یك زا٥ْ٠ ٣ؼ٠اؿ ة٥ دؿ

 .ک٤یٟ ٠غیؼاف ٠غارس اةحغایی از ١٦تـحگی پیؼؿ٨ف اؿح٘ادق ٠ی

ّا٠ٜ را٦تؼدم ةا ج٨ا٤١٣غؿازم ٠غیؼاف ٠غارس اةحغایی راة٥ٌ راة٥ٌ  فطضیِ اٍل:

 .٤ْ٠ادارم دارد

H0: r =0 

H1: r ≠ 0 

 

 

 

 

 

 ٔیؼ ٣ؼ٠اؿ/٣حیس٥ ٣ؼ٠اؿ ؿٌش ٤ْ٠ادارم ٠k-sٛغار آ٠ارق  ٠حٕیؼ

 ٣ؼ٠اؿ 053/0 805/1 ج٨ا٤١٣غؿازم

 ٣ؼ٠اؿ 067/0 903/0 را٦تؼدم

 ٣ؼ٠اؿ 0781/0 78/0 دا٣كی

 ؿ٣ؼ٠ا 069/0 63/1 رٗحارم

 ٣ؼ٠اؿ 083/0 845/0 ا٣گیؽقی

 ٣ؼ٠اؿ 0742/0 039/1 ٗؼ٤٦گی٨٦ش
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 ًتبيج ّوجؿتگی ػبهل ضاّجطزی ثب تَاًوٌسؾبظی هسيطاى :2جسٍل 

 

 

 

 

 

 

# از 722/0وؼیب ١٦تـحگی ٠ضاؿت٥ قغق $# sig;0 /002$ م٤ْ٠اداراز آ٣سایی ک٥ ؿٌش 

-درمغ ٠ی 95ٝػا ةا ؿٌش ا١ًی٤اف  .ةاقغ٠ی جؼ ک٨چك #α;"5$ةی٤ی قغق ٠ٛغار ظٌام پیف

ة٤اةؼای٢ ٣حیس٥  .ق٨د ی٠جأییغ  H1)$رد ك ٗؼوی٥ پژك٦ف  H0#$ج٨اف ٚىاكت ٨١٣د ک٥ ٗؼوی٥ 

 .گیؼیٟ ّا٠ٜ را٦تؼدم ةا ج٨ا٤١٣غؿازم ٠غیؼاف ٠غارس اةحغایی راة٥ٌ ٤ْ٠ادارم دارد٠ی

 .غارس اةحغایی راة٥ٌ ٤ْ٠ادارم داردّا٠ٜ دا٣كی ةا ج٨ا٤١٣غؿازم ٠غیؼاف ٠ فطضیِ زٍم:

H0: r =0 

H1: r ≠ 0 

 ًتبيج ّوجؿتگی ػبهل زاًكی ثب تَاًوٌسؾبظی هسيطاى :3جسٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج٨ا٤١٣غؿازم

 را٦تؼدم

 ٠ٛادیؼ ا٦ قاظل

 r# 722/0$ ؼؿ٨فیپوؼیب ١٦تـحگی 

 sig# 002/0$ مدارؿٌش ٤ْ٠ی

 ٥٣٨١٣N# 134 $جْغاد 

 

 

 ج٨ا٤١٣غؿازم

 دا٣كی

 ٠ٛادیؼ ٦ا قاظل

 r# 67/0$ ؼؿ٨فیپوؼیب ١٦تـحگی 

 sig# 000/0$ مدارؿٌش ٤ْ٠ی

 ٥٣٨١٣N# 134 $جْغاد 
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از  #67/0وؼیب ١٦تـحگی ٠ضاؿت٥ قغق $ #sig;000/0$ مار٤ْ٠ادؿٌش از آ٣سایی ک٥ 

-درمغ ٠ی 95ا١ًی٤اف  ؿٌشٝػا ةا  .ةاقغ٠ی جؼ ک٨چك #α";5$ةی٤ی قغق ٠ٛغار ظٌام پیف

-ة٤اةؼای٢ ٣حیس٥ ٠ی ق٨د ی٠جأییغ  H1)$ پژك٦فك ٗؼوی٥  رد H0#$ج٨اف ٚىاكت ٨١٣د ک٥ ٗؼوی٥ 

 .اةحغایی راة٥ٌ ٤ْ٠ادارم داردّا٠ٜ دا٣كی ةؼ ج٨ا٤١٣غؿازم ٠غیؼاف ٠غارس گیؼیٟ 

ّا٠ٜ ا٣گیؽقی ةا ج٨ا٤١٣غؿازم ٠غیؼاف ٠غارس اةحغایی راة٥ٌ ٤ْ٠ادارم  فطضیِ ؾَم:

 .دارد

H0: r =0 

H1: r ≠ 0 

 

 ًتبيج ّوجؿتگی ػبهل اًگیعقی ثب تَاًوٌسؾبظی هسيطاى :4ٍل جس 

 

از  #641/0وؼیب ١٦تـحگی ٠ضاؿت٥ قغق $ #sig;002/0$ ؿٌش ٤ْ٠ادارماز آ٣سایی ک٥ 

-درمغ ٠ی 95ا١ًی٤اف  ؿٌشٝػا ةا  .ةاقغ٠ی جؼ ک٨چك #α";5$ةی٤ی قغق ٠ٛغار ظٌام پیف

-ة٤اةؼای٢ ٣حیس٥ ٠ی .ق٨د ی٠جأییغ  H1)$ پژك٦فك ٗؼوی٥  رد H0#$ج٨اف ٚىاكت ٨١٣د ک٥ ٗؼوی٥ 

 .ّا٠ٜ ا٣گیؽقی ةا ج٨ا٤١٣غؿازم ٠غیؼاف ٠غارس اةحغایی راة٥ٌ ٤ْ٠ادارم داردگیؼیٟ 

ّا٠ٜ رٗحارم ةا ج٨ا٤١٣غؿازم ٠غیؼاف ٠غارس اةحغایی راة٥ٌ ٤ْ٠ادارم  فطضیِ چْبضم:

 .دارد

 

 

 ج٨ا٤١٣غؿازم

 ا٣گیؽقی 

 ٠ٛادیؼ ٦ا قاظل

 r# 641/0$ ؼؿ٨فیپوؼیب ١٦تـحگی 

 sig# 002/0$ مدارؿٌش ٤ْ٠ی

 ٥٣٨١٣N# 194 $جْغاد 
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H0: r =0 

H1: r ≠ 0 

 

 سؾبظی هسيطاىًتبيج ّوجؿتگی ػبهل ضفتبضی ثب تَاًوٌ :5جسٍل 

 

از  #86/0وؼیب ١٦تـحگی ٠ضاؿت٥ قغق $ #sig;001/0$ ؿٌش ٤ْ٠ادارماز آ٣سایی ک٥ 

-درمغ ٠ی 95ا١ًی٤اف  ؿٌشا ةا ٝػ .ةاقغ٠ی جؼ ک٨چك #α";5$ةی٤ی قغق ٠ٛغار ظٌام پیف

-ة٤اةؼای٢ ٣حیس٥ ٠ی .ق٨د ی٠جأییغ  H1)$ پژك٦فك ٗؼوی٥  رد H0#$ج٨اف ٚىاكت ٨١٣د ک٥ ٗؼوی٥ 

 .ّا٠ٜ را٦تؼدم ةا ج٨ا٤١٣غؿازم ٠غیؼاف ٠غارس اةحغایی راة٥ٌ ٤ْ٠ادارم داردگیؼیٟ 

ة٥ٌ ٗؼ٤٦گی ةا ج٨ا٤١٣غؿازم ٠غیؼاف ٠غارس اةحغایی ق٧ؼآ٠ٜ را٨٦ش فطضیِ انلی:

 .٤ْ٠ادارم دارد

H0: r =0 

H1: r ≠ 0 

 

 

 

 

 

 

 

 ج٨ا٤١٣غؿازم

 رٗحارم

 ٠ٛادیؼ ٦ا قاظل

 r# 86/0$ ؼؿ٨فیپوؼیب ١٦تـحگی 

 sig# 001/0$ مدارؿٌش ٤ْ٠ی

 ٥٣٨١٣N# 134 $جْغاد 
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 ًتبيج ّوجؿتگی َّـ فطّگی ثب تَاًوٌسؾبظی هسيطاى هساضؼ اثتسايی قْط آهل :6جسٍل 

 

از  #723/0وؼیب ١٦تـحگی ٠ضاؿت٥ قغق $ #sig;000/0$ ؿٌش ٤ْ٠ادارم٥ از آ٣سایی ک

-درمغ ٠ی 95ا١ًی٤اف  ؿٌشٝػا ةا  .ةاقغ٠ی جؼ ک٨چك #α";5$ةی٤ی قغق ٠ٛغار ظٌام پیف

-ة٤اةؼای٢ ٣حیس٥ ٠ی .ق٨د ی٠جأییغ  H1)$ پژك٦فك ٗؼوی٥  رد H0#$ج٨اف ٚىاكت ٨١٣د ک٥ ٗؼوی٥ 

 .٠غیؼاف ٠غارس اةحغایی ق٧ؼ آ٠ٜ راة٥ٌ ٤ْ٠ادارم داردٗؼ٤٦گی ةا ج٨ا٤١٣غؿازم ٨٦شگیؼیٟ 

 

 گیطیثحث ٍ ًتیجِ

ٗؼ٤٦گی ةا ج٨ا٤١٣غؿازم ٠غیؼاف ٠غارس اةحغایی ةی٢ ٨٦ش د٦غ٦ام جضٛیٙ ٣كاف ٠ییاٗح٥

٦ام ة٥ دؿث آ٠غق از ةؼرؿی ٦ؼ یك از ١٦چ٤ی٢ ةا ج٨ز٥ ة٥ یاٗح٥ .ق٧ؼآ٠ٜ راة٥ٌ ٤ْ٠ادارم دارد

ك رٗحارم راة٥ٌ  ٦ام را٦تؼدم، دا٣كی، ا٣گیؽقید٦غ ک٥ ٥٘ٝ٨٠كاف ٠یٗؼ٤٦گی ٦٣ام ٨٦ش٥٘ٝ٨٠

ة٤اةؼای٢ ٨٧٘٠ـ ٨٦ش ٗؼ٤٦گی درةؼدار٣غة ٨٣ّی ؿازگارم ك رٗحار صٜ ٠ـأ٥ٝ  .٤ْ٠ادارم دارد

٦ام ٠عحٖٞ ق٤اظحی، اظالٚی، ٦یسا٣ی، ةی٢ ٗؼدم ك اؿث ک٥ ةاالجؼی٢ ؿ٨ٌح رقغ را در صی٥ٌ

٦ام اًؼاٗف ك دؿحیاةی ة٥ یكپارچگی ٧ث ١٦ا٤٦گی ةا پغیغقق٨د ك ٗؼد را در زٔیؼق قا٠ٜ ٠ی

٦ام ٠عحٖٞ ج٨ز٥، جٕییؼ ةا ج١ؼی٢ ج٨اف ٠ی٨٦ش ٗؼ٤٦گی را  .١٣ایغدرك٣ی ك ةیؼك٣ی یارم ٠ی

ؽایف داد ٦یسا٣ات گؼچ٥ ٨٦ش ٗؼ٤٦گی ةا رقغ ق٤اظحی،  .ك ج٨ٛیث کؼدف رٗحار٦ام اظالٚی ٗا

ز٠ا٣ی ک٥  .ةؼاةؼ دا٣ـث ٦ا آفآف را ةا ٦یچ یك از  فج٨ا ١ی٦یسا٣ی یا اظالٚی ٠ؼجتي اؿث، كٝی ٣

 

 

 ج٨ا٤١٣غؿازم

 ٨٦ش ٗؼ٤٦گی

 ٠ٛادیؼ ٦ا قاظل

 r# 723/0$ ؼؿ٨فیپوؼیب ١٦تـحگی 

 sig# 000/0$ مدارؿٌش ٤ْ٠ی

 ٥٣٨١٣N# 134 $جْغاد 
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ٝػا  .ک٤٤غ٠ا٤٣غ، از رقغ ٗؼ٤٦گی ز٨ٞگیؼم ٠ی٨٠و٨ّات ٦یسا٣ی یا اظالٚی صٜ ٣كغق ةاٚی ٠ی

ة٥ ٨ًرم  .ج٨اف ٣حیس٥ گؼٗث ک٥ ج٨ا٤١٣غؿازم ةاّخ ة٧ت٨د ج٨ا٤١٣غؿازم ٠غیؼاف ظ٨ا٦غ قغ ی٠

 ٦ا آف .ق٨د٣یؽ ة٧حؼ ٠ی ٦ا آف٨٦ش ٗؼ٤٦گی  ج٨ا٤١٣غؿازم ٠غیؼاف ةاالجؼ ةاقغک٥ ٦ؼ ٚغر 

ک٥  ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٢ .٨ًرم دیگؼ ةاق٤غ ج٨ا٤٣غ یك ٠ ک٤٤غ یادؼةعكی ظ٨د را چ٤غ ةؼاةؼ ٠

از ؿؼچك٥١ ج٨ا٣ایی ا٣ـا٣ی ک٥ از آف  مةؼدار م را ةؼام ة٧ؼقاةا٨ٛٝق ٦ام یثج٨ا٤١٣غؿازم َؼٗ

ؼادایساد گػارد ك  یدر اظحیار ٠ ،ق٨د یاؿح٘ادق کا٠ٜ ١٣ اصـاس  ٦ا آفک٥  ک٤غ٠یكوْیحی ةؼام ٗا

 .ة٥ ا٦غاؼ ٗؼدم ك ؿاز٠ا٣ی دؿث یاة٤غ ج٨ا٤٣غ ی١٣ای٤غ ةؼ ؿؼ٨٣قث ظ٨دقاف ک٤حؼؿ دار٣غ ك ٠

 .ارجٛاء یاةغ ك ةاْٝكؾ ٦ا آفةایغ ؿٌش ج٨ا٤١٣غؿازم ٠غیؼاف را ارجٛاء داد جا ٨٦ش ٗؼ٤٦گی 
١ًی٤اف ك آرا٠ف ك ا٤٠یث قعنی در ز٧ث ة٥ كز٨د آكردف ا ق٨د آ٨٠زش كپؼكرشپیك٧٤اد ٠ی

ث ك  ٠غیؼاف ج٨ز٥ ةیكحؼم ٨ٌْ٠ؼ ١٣ایغ، ة٥ ٨ًرم ک٥ ٠غیؼاف در ٗىام ؿاز٠اف مغٚا

ةؼام رؿیغف  .م١ی١یث را در جْا٠الت ةا دیگؼاف درؾ کؼدق ك در ز٧ث دؿحیاةی ة٥ آف ةك٨ق٤غ

در ؿای٥  زیؼا .گؼك٦ی ةا کارک٤اف ٗؼا٦ٟ ق٨د ٦ام ْٗاٝیثة٥ ای٢ ٨ُ٤٠ر، ةایغ ز٠ی٥٤ ةؼام 

ؼاد ةا یكغیگؼ ة٥ جكؼیك ٠ـاّی پؼداظح٥ ك ركاةي دكؿحا٥٣ ٦ام ْٗاٝیث جؼم ظ٨ا٤٦غ  گؼك٦ی، ٗا

 .داقث
 

 هٌبثغ

 م٦ا پژك٦ف ا٣حكارات :مؿار .اكؿ چاپ ."یا٣ـا٣ ٤٠اةِ ثیؼی٠غ".#٠1389ـ٨ْد $ ،ماص١غ

 یٗؼ٤٦گ
، چاپ ج٧ؼاف ،، ٠ٌاْٝات ةازرگا٣ی"مج٨ا٤١٣غؿاز٣گؼقی ةؼ ".#1381$ غیص١ اكرّی یؽدا٣ی،

 .28-32اكؿ،
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 کـب ةؼام ا٣ـا٣ی ٦ام ٧٠ارت ٗؼ٤٦گی ٨٦ش #،1387کؼ $ ای٤كـ٨ف، - ؿی دی٨یغ ج٠٨اس،

 .ج٧ؼاف ٠یذاؽ ١٦كاراف، ا٣حكارات ٠یؼؿپاؿی، ٣امؼ ،ز٧ا٣ی کار ك

 .٨٣ر اـیپ دا٣كگاق ا٣حكارات: ج٧ؼاف .دكـ چاپ ."یا٣ـا٣ ٤٠اةِ ثیؼی٠غ".#1390روا $ ،یرؿ٨ٝ

 .ج٧ؼاف دا٣ف، ٣گاق ؿاز٠ا٣ی، رٗحار ٠غیؼیث #،1383$ روا، غؿی ز٨ادی٢، ؿیغ

ًالیی  غیکٞ :ج٨ا٤١٣غؿازم کارک٤اف".#1386$ ٟیّتغاٝؼصك ٨٣ق اةؼا٦یٟ،  ژفیة ّتغا٧ٞٝی،

 .كیؼایف ٣كؼ دكـ، ج٧ؼاف: چاپ ،"٠غیؼیث ٤٠اةِ ا٣ـا٣ی

 ٚؼف در ٠غیؼاف ٣یاز ٗؼ٤٦گی ٨٦ش" #،1385$ ٦غم، اص١غم، ٣ذار زاف - ٠ؼزاف ٗیاوی،

 43-172،41 ق١ارق جغةیؼ، ٠ا٤٦ا٥٠ ،"ج٨٤ع

ةؼرؿی راة٥ٌ ةی٢ آزادم ١ّٜ ك ج٧ْغ قٕٞی دةیؼاف ٠غارس ".#١٦1383كاراف $گ١ی٤یاف ك 

 .1 ق١ارق ، ؿاؿ ةیـحٟ،جْٞیٟ ك جؼةیث ٣ا٥٠ ٗنٜ، "٠ح٨ؿ٥ٌ ق٧ؼ ام٧٘اف

 ثیؼی٠غ ،" مکار یز٣غگ ثی٘یک ك ج٨ا٤١٣غؿازم ٠حٛاةٜ ؼیجأد".#٣1382امؼ $ ،یؼؿپاؿی٠

 .٠ٛاالت ٠س٥ّ٨١ ،یا٣ـا٣ ٤٠اةِ

 ةا ؿازگارم ٗؼ٤٦گی ٨٦ش" #،٤٠1390ن٨رق $ زادق، ّتاؿْٞی - ٠ض١غز٨اد ٣ائیسی،

 20-23مل ، 1ق١ارق  جغةیؼ، ٠ا٤٦ا٥٠ ،"٦ا ٣ا١٦گ٨ف
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