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چىیسٜ
٘یطٚی ا٘ؿب٘ی وبضآٔس  ٚحطفٝای ،قبذم ػٕس ٜثطتطی یه ؾبظٔبٖ ٘ؿجت ث ٝؾبظٔبٖٞبی زیٍط اؾت؛ چطاو٘ ،ٝیطٚی ا٘ؿب٘ی حطفٝای ٟٔٓتطیٗ ٔٙجغ ٞط
ؾبظٔب٘ی اؾتٞ .سف انّی پػٞٚف حبيط تؼییٗ تأثیط ثجبت ٔسیطیت ثط حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ اظ َطیك قبیؿتٝؾبالضی زض ازاضٜوُ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ
اؾتبٖ ایالْ اؾت ٕٝ٘ٛ٘ ،ثطآٚضز قس ٜثب اؾتفبز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ تؼساز ٘ 132فط اظ وبضوٙبٖ ازاضٔ ٜیث بقس .ضٚـ تحمیك حبيط اظ ٘ظط ٞسف وبضثطزی  ٚاظ
٘ظط قیٌ ٜٛطزآٚضی اَالػبت تٛنیفی  -پیٕبیكی اؾت ..ثطای ٌطزآٚضی اَالػبت اظ اثعاض پطؾكٙبٔ ٝحبٚی  29ؾؤاَ زض ذهٛل ثجبت ٔسیطیت ،قبیؿت-ٝ
ؾبالضی  ٚحطفٝایٌطایی اؾتفبز ٜقس .زض تأٔیٗ ضٚایی پطؾكٙبٔ ٝاظ ٘ظط اؾبتیس  ٚزض خٟت تؼییٗ پبیبیی پػٞٚف اظ ضٚـ آِفبی وط٘ٚجبخ ثٟطٌ ٜطفت ٝقس،
٘تبیح ثسؾت آٔس ٜاظ آِفبی وط٘ٚجبخ ٔیعاٖ  87زضنس ضا ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝپبیبیی لبثُ لجِٛی اؾتٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝزازٜٞب زاضای تٛظیغ ٘طٔبَ
ثٛز٘س ،اظ ضٚـ ضٌطؾی ٖٛچٙس ٔتغیط ٜزض تدعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞب اؾتفبز ٜقس .یبفتٞ ٝبی پػٞٚف حبوی اظ تأییس فطيی ٝانّی  ٚپٙح فطيی ٝفطػی تحمیك
ٔیثبقس٘ .تبیح ایٗ پػٞٚف ٘كبٖ زاز ،ثجبت ٔسیطیت اظ َطیك قبیؿتٝؾبالضی تأثیط لبثُ تٛخٟی ثط حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ زاضز.
کلمات کلیدی :ثجبت ٔسیطیت ،قبیؿتٝؾبالضی ،حطفٝایٌطایی ،ؾبظٔبٖٞبی آٔٛظقی
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ضٔٛظ ٔ ٟٓتٛؾؼ ٝخٛأغ پیكطفت ٝپبیجٙسی آٖٞب ث٘ ٝظبْ قبیؿت ٝؾبالضی
 ٚفطا ٓٞوطزٖ ظٔی ٝٙحبوٕیت قبیؿتٞٝب زض وّی ٝأٛض  ٚقئ ٖٛاختٕبػی
اؾت ] .[2زض ٚالغ حطوت ؾبظٔبٖٞب زض خٟت اؾتمطاض ٘ظبْ قبیؿت-ٝ
ؾبالضی اظ آ٘دب آغبظ ٔیقٛز و ٝتٛؾؼ ٝوكٛضٞب  ٚؾبظٔبٖٞب ثب ذاللیت ٚ
٘ٛآٚضی تٛؾؼٙٔ ٝبثغ ا٘ؿب٘ی ٔطتجٍ اؾت  ٚؾبظٔبٖٞبی ٔٛفك ؾبظٔبٖٞبیی
ٞؿتٙس و ٝثتٛا٘ٙس ثٟتطیٗ افطاز ضا ثب ثٟتطیٗ لبثّیتٞب  ٚقبیؿتٍیٞب خصة
ٕ٘بیٙس ،پطٚضـ زٙٞس  ٚاظ ذسٔبت آٖٞب زض ثٟتطیٗ پؿتٞبی ؾبظٔب٘ی
اؾتفبزٕ٘ ٜبیٙس= .<6اظ َطف زیٍط زض ػهط فطا نٙؼتی اظ یه ؾ ٛيطٚضت
حًٛض ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی حطفٝایٔ ،ترهم  ٚتٛؾؼ ٝیبفت ٝثطای ٞسایت ٚ
ضاٞجطی ؾبظٔبٖٞب ٕٞ ٚیٗ َٛض ؾبظٔب٘سٞی فؼبِیتٞبی ترههی ؾبظٔبٖ
ضا ٔكبٞسٔ ٜی وٙیٓ  ٚاظ ؾٛی زیٍط قبٞس وٕجٛز ػطي٘ ٝیطٚی ا٘ؿب٘ی
حطف ٝای  ٚتٛؾؼ ٝیبفتٞ ٝؿتیٓ .اظ ایٗ ضٔ ٚی تٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت وٝ
أطٚظ ٜضلبثت انّی زض ؾبظٔبٖٞب خصة ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی حطفٝای  ٚتالـ
ثطای تٛؾؼ ٚ ٝاضتمبء لبثّیتٞبی آ٘بٖ اؾت] .[30ا٘تربة ،حفظ  ٚاضتمبء
افطاز قبیؿت ٝاظ َطیك ٘ظبْ قبیؿت ٝؾبالضی  ٚثجبت ٔسیطیت أطی ٟٔٓ
زض ؾبظٔبٖٞب اؾت ،چطاو ٝاظ ائتالف ظٔبٖ ٞ ٚعی ٝٙخٌّٛیطی ٔیوٙس ٚ
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ٔتفىطاٖ ٘مُ ٝآغبظ ٞط ٌ ٝ٘ٛتح َٛزض ٔكىُتطیٗ فؼبِیت حیبتی ثكطی؛
یؼٙی تؼّیٓ  ٚتطثیت ضا ٔسیطیت آٖ شوط وطزٜا٘سٔ .سیطیت ٘ظبْ آٔٛظقی،
ٕٞب٘ٙس ثؿیبضی زیٍط اظ فؼبِیتٞبی ثكطی ،اظ لبثّیت تدطث ٝوطزٖ
ثطذٛضزاض اؾت  ٚثب ا٘جبقت تدطث ٝزض ایٗ حٛظ ٜزا٘ف ٔسیطیت آٔٛظقی
پسیس آٔس ٜاؾت؛ ثط ایٗ اؾبؼٔ ،یتٛاٖ ا٘تظبض زاقت و ٝاظ ؾٛیی افطازی
و ٝث ٝوبض ٔسیطیت زض آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ٌٕبضزٔ ٜیق٘ٛس ثب ٌصقت ظٔبٖ
تدبضثی ضا وؿت وٙٙس و ٝآ٘بٖ ضا ثطای اػٕبَ ثٟتط ٔسز ضؾب٘س .ایٗ ٍ٘ب ٜثٝ
ٔسیطیت و ٝزض لبِت ٘ظطی" ٝاوتؿبثی ثٛزٖ ٔسیطیت" لبثُ َطح اؾت،
٘ظطی ٝاوتؿبثی ثٛزٖ ٔسیطیت ثط ایٗ ٔٛيٛع تأویس ٔیوٙس و ٝتٛا٘بیی
ٔسیطیت زض ٚالغ ٘ٛػی وؿت زا٘ف اؾت ؤ ٝی تٛا٘س اظ تدطث ٝزیٍطاٖ ثب
تدطث ٝذٛز قرم ثسؾت آیس؛ ثٙبثطایٗٞ ،طٌبٔ ٜسیط فطنت یبثس ٔست
ظٔبٖ ثیكتطی ث ٝأط ٔسیطیت ثپطزاظز ،یؼٙی ثب ثجبت ثبقس ،تدبضة فطاٚاٖ-
تطی ضا وؿت ٔی وٙس و ٝا ٚضا زض ا٘دبْ زازٖ نحیحتط ٚظبیف ٔسیطیتی
وٕه ذٛاٞس وطز .ضؾبِت «ا َٚچ ٝوؿی اؾت؟ ؾپؽ چ ٝوبضی ؟» اظ
ضؾبِتٞبی ٔ ٟٓؾبظٔبٖ ٞبی ٔتؼبِی أطٚظی اؾت] .[15ثٙبثطایٗ اظ خّٕٝ
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ثٟطٚظ ضيبیی ٔٙف ٕٞ ٚىبضاٖ /ثطضؾی تأثیط ثجبت ٔسیطیت ثط حطفٝای ٌطایی وبضوٙبٖ ثب ضٚیىطز قبیؿتٝؾبالضی

ؾبظٔبٖ ثطای آٔٛظـ ٚی پطزاذت ٝاؾت ،ثٞ ٝسض ٔیضٚز  ٚاظ َطیك زیٍط
ضٚحیٝاـ تًؼیف ٔیٌطزز] .[9زض وتبة «ان َٛفٗ ازاض »ٜث ٝقطح وبُٔ
تط ٔٛيٛع پطزاذت ٚ ٝثیبٖ ٔیزاضز ثطای ایٙى ٝیه وبضٔٙس ثتٛا٘س ثب قغُ
خسیس ذٛز آقٙب قٛز  ٚآٖ ضا ثَ ٝطیك قبیؿتٝای ا٘دبْ زٞس ،ث ٝفطو
ایٙى ٝاؾتؼسازٞبی الظْ ثطای آٖ وبض ضا زاقت ٝثبقس ،ثبظ ٔ ٓٞستی ٚلت
الظْ اؾت .حبَ لجُ اظ ایٙى ٝایٗ وبضٔٙس ثب قغُ خسیس ذٛز آقٙب قٛز،
قغُ ا ٚضا تغییط زٙٞس ،چٙیٗ وبضٔٙسی فطنت ٘رٛاٞس یبفت و ٝوبض لجّی
ثطای ٔؤؾؿ ٝا٘دبْ زٞس  ٚاٌط ایٗ وبض چٙسیٗ ثبض تىطاض قٛز وبض ٔٛضز ٘ظط
ٞطٌع ا٘دبْ ٘رٛاٞس ٌطفتٔ .عایبی تثجیت ٔسیطیت -1 :3تؿٍّ ثیكتط ٔسیط
ثط اثؼبز ٔتفبٚت وبض ٔیؿط ٔیقٛز  -2أىبٖ ثط٘بٔٝضیعیٞبی زضاظ ٔست
ثطای ٔسیط فطأ ٓٞیقٛز - 3قٙبذت وبُٔ اظ ؾ ٝحّم ٝظٔب٘ی ٌصقت،ٝ
حبَ  ٚآیٙس ٜؾبظٔبٖ أىبٖ پصیط ٔیقٛز  -4قٙبذت  ٚخصة ٘یطٞٚبی
وبضآٔس  ٚاؾتفبز ٜثٟی ٝٙاظ أىب٘بت ٔٛخٛز  -5أىبٖ اضظقیبثی ٔیعاٖ
اثطثركی ثط٘بٔٞٝب زض خٟت ٚن َٛثٞ ٝسفٞبی ؾبظٔبٖ  -6تهٕیٓ ٌیطی
ثب اِٛٚیت زض خٟت ضفغ وبؾتیٞب أىبٖ پصیط ٔیقٛز چ ٖٛثطپبی ٝقٙبذت
نٛضت ٔیپصیطز  -7احؿبؼ أٙیت قغّی  ٚافعایف اػتٕبز ث٘ ٝفؽ
تمٛیت ٔیقٛز  -8نطف ٝخٛیی زض ٚلت ٞ ٚعیٞٝٙب ٕٞ -9بٍٙٞی ثیكتط
وبضوٙبٖ (فؼبِیت ٌطٞٚی) ثطای تحمك اٞساف  -10آقٙبیی ثیكتط ثب لٛا٘یٗ
ٔ ٚمطضات  -11افعایف ضٚحی ٝاضتجبَبت ا٘ؿب٘ی ٔسیط ثب ظیط ٔدٕٛػ.[4] ٝ

ٔٛخت وبضآٔسی ٞط چ ٝثیكتط ؾبظٔبٖ ٔی قٛز ،و ٝایٗ زٔ ٚف ْٟٛزض
وٙبض  ٓٞثٙبثط فطيی ٝپػٞٚف ٔی تٛا٘ٙس ث ٝترهم ٌطایی  ٚحطفٝای
وطزٖ ٞط چ ٝثیكتط وبضوٙبٖ وٕه وٙس ،ثٙبثطایٗ زض ایٗ پػٞٚف ث ٝز٘جبَ
ایٗ ٞؿتیٓ تبثیط ثجبت ٔسیطیت ضا ثط حطفٝایٌطایی 2وبضوٙبٖ اظ َطیك
٘ظبْ قبیؿتٝؾبالضی ثؿٙدیٓ.
-2چارچوب نظزی پژوهص

 1-2ثبات هدیریت
ثجبت زضخٝای اظ فؼبِیت اؾت،و ٝتأویس ثط حفظ ٚيغ ٔٛخٛز زاضز].[28
ٚیػٌیٞبی ثجبت وبض ػجبضتٙس اظ :خٙؿیت ،تحهیالت ،تدطث ٝوبضی  ٚزا٘ف
حطف ٝای اؾت .ثجبت ٔیبٖ وبضوٙبٖ ثٛ٘ ٝث ٝذٛز زاضای ز ٚؾُح ثجبت
ٔسیطیتی  ٚثجبت وبضوٙبٖ ػّٕیبتی اؾت وٞ ٝط ز ٚثطاؾبؼ تؼساز ؾبَٞبی
اقتغبَ زض یه حٛظ ٜا٘ساظٌٜیطی ٔیق٘ٛس = ،<5ثجبت ٔسیطیتی زض ایٗ
پػٞٚفٔ ،ست ٔب٘سٖ ٔسیط زض ؾٕت ذٛز اَالق ٔیقٛز؛ ؤ ٝست ظٔبٖ
حسالُ چٟبض ؾبَ ثطای ثجبت ٔسیطیتی زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜاؾت .اظ ٔ-ٟٓ
تطیٗ ػٛأُ ٔؤثط ثط ثجبت حطف ،ٝضيبیت قغّی ،ؾبثمٝوبض ،حؽ ٚاحس
ٔتؼّك ث ٝوبض ،فطنتٞبی اضتمبء  ٚفكبض وبضی قٙبذت ٝقسٜا٘س] .[32زض
انُ َ 67طح تغییط ثٙیبزی ٘ظبْ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ،ثٔ ٝؿئّ ٝتثجیت
ٔسیطاٖ تٛخٕٛ٘ ٝز ٚ ٜثیبٖ ٔیوٙس و ٝآٔٛظـ  ٚپطٚضـ ٔٛظف اؾت ثب
ؾبظٔب٘سٞی  ٚثطلطاض وطزٖ قیٜٞٛبی اخطایی ٔٙبؾت زض خٟت قٙبؾبیی،
خصة ،آٔٛظـ ،تطثیتٍٝ٘ ،زاضی  ٚتثجیت ٔسیطاٖ زض ؾُٛح ٔرتّف تٛخٝ
ذبل ٔجص َٚزاضزٛٔ ٚ ،خجبت ضقس  ٕٝٞخب٘ج ٝضا ٔتٙبؾت ثب تحٛالت
ػّٕی  ٚفطٍٙٞی خبٔؼ ٝفطا ٓٞؾبظزًٔ .بفب ثب تأویس ثط ایٙى ،ٝتثجیت
ٔسیطیت ثبیس ٚخٔ ٝثجت ٔؿئٛالٖ لطاض ٌیطز ،ذبَط٘كبٖ ٔیؾبظز وٝ
تغییط ٔسیطاٖ ثبیس تٛأْ ثب اضظقیبثی ثط اؾبؼ يٛاثٍ زلیك  ٚاػالٖ قسٜ
لجّی ثبقسٚ .اٌصاضی ٔؿئِٛیت ث ٝافطاز قبیؿت٘ ٝجبیس ث٘ ٝحٛی نٛضت
ٌیطز و ٝث ٝثجبت ٔسیطیت ُِٕٚ ٝاضز وٙس ] .[12ثجبت ٔسیطیتی ٔٛخت
اثمبی تٛاٖ اتربش تهٕیٓٞبی آٌبٞب٘ ٝتٛؾٍ ٔسیطیت ٔیقٛز؛ چطا و ٝایٗ
تٛإ٘ٙسی ثط تدطث ٚ ٝزا٘ف ا٘جبقتٔ ٝسیطاٖ ٔجتٙی اؾت  ٚثجبت افطاز
حطفٝای زض نفٛف ػّٕیبتی ؾبظٔبٖ ٘یع قیٜٛای ثطای اضتمبی ؾطٔبیٝ
ا٘ؿب٘ی ؾبظٔبٖ اؾت [ .]5ثطایٗ اؾبؼ ثجبت ٔسیطیت ٔٛخت ٔیقٛز وٝ
ٔسیطاٖ احؿبؼ أٙیت وٙٙس  ٚایٗ احؿبؼ زض ٔسیطاٖ ثبػث ضيبیت ٚ
ذكٛٙزی قغّی ٔیٌطزز تب ثتٛا٘ٙس ثب فطاغت ذبَط ٘ؿجت ث ٝثط٘بٔ ٝضیعی-
ٞبی ٔیبٖ ٔست  ٚثّٙس ٔست و ٝتحمك آٖٞب ٞسف ؾبظٔبٖ اؾت٘ ،بیُ
آیٙس =« .<8فبی »َٛثجبت ضا ثٔ ٝؼٙبی ٔب٘سٖ زض یه قغُ ٔؼیٗ تؼطیف ٔی
وٙسِٚ ،ی زض ان َٛچٟبضزٌ ٜب٘ٔ ٝسیطیت ذٛز اظ انّی ث٘ ٝبْ «ثجبت» یبز
ٔی وٙس ٔ ٚؼتمس اؾت و ٝوبضٔٙس ثطای اُ٘جبق ذٛز ثب ٔحیٍ  ٚذٛاؾتٝ
ٞبی ؾبظٔبٖ ،ث ٝظٔبٖ ٘یبظ زاضز  ٚپؽ اظ تؿٍّ ثط وبض ث ٝثٟط ٜزٞی ٔی-
ضؾس .اٌط لجُ اظ ثٟط ٜزٞی وبض خبثٝخب قٛز ،اظ یه َطفٞ ،عیٞٝٙبیی وٝ
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قبیؿت ٝؾبالضی یب ٔطیتٛوطاؾی اظ زٚ ٚاغٔ ٜطیت ثٔ ٝؼٙبی قبیؿتٍی،
لبثّیت یب ؾعاٚاضی  ٚوطاؾی ثٔ ٝؼٙبی حىٔٛت یب ضٚـ ازاض ٜأٛض تكىیُ
قس ٜاؾت =  .<11قبیؿت ٝؾبالضی زض ِغت ثٔ ٝؼٙبی پیكط ٚثٛزٖ زض
ِیبلت  ٚقبیؿتٍیٞبؾت .أب زض انُالح ،قبیؿت ٝؾبالضی ػجبضت اؾت اظ
ا٘تربة ٔسیطاٖ قبیؿت ٝثطاؾبؼ تٛإ٘ٙسیٞبی ٔؼٛٙی ،ػّٕی  ٚفٙی،
اخطایی  ٚتدطث ٝوبضی] .[17قبیؿت ٝؾبالضی یه ؾیؿتٓ اظ زِٚت یب
ؾبظٔبٖ اؾت و ٝزضآٖ ٔؿئِٛیت ثطاؾبؼ اؾتؼساز  ٚتٛا٘بیی (قبیؿتٍی)
زازٔ ٜیقٛز  ٚا٘تهبة ثس ٖٚزض ٘ظط ٌطفتٗ اضتجبَبت ذب٘ٛازٌی ،أتیبظ
َجمبتی ،زٚؾتبٖٔ ،حجٛثیت ،ػٛأُ تؼییٗ وٙٙسٛٔ ٜلؼیت اختٕبػی  ٚیب
لسضت ؾیبؾی نٛضت ٔیٌیطز]ٕٞ .[29چٙیٗ قبیؿتٝؾبالضی ثٔ ٝفْٟٛ
ثٝوبضٌیطی ٔٙبؾتتطیٗ افطاز زض ٔٙبؾتتطیٗ خبیٍب ٜؾبظٔبٖ اؾت = .<14
قبیؿتٝؾبالضی ٕٞب٘ٙس زٔٛوطاؾی ٔیثبقس]ٔ .[31ؿّٕبً زضن ٔبٞیت ٚ
ٔفبٞیٓ قبیؿتٝؾبالضی٘ ،یبظ ث ٝثطضؾی اثؼبز انّی قبیؿتٝؾبالضی زاضز.
اثؼبز قبیؿتٝؾبالضی ث ٝز ٚزؾت ٝثیط٘ٚی  ٚزض٘ٚی تمؿیٓ ٔیق٘ٛس ،اثؼبز
ثیط٘ٚی قبیؿتٝؾبالضی قبُٔ ٔؤِفٞٝبی ػٛأُ فطٍٙٞی -اختٕبػی ،ػٛأُ
التهبزی ٚ ،ػٛأُ ؾیبؾی ،لب٘٘ٛی ٔیثبقس و٘ ٝظبْ قبیؿتٝؾبالضی زض
ؾبظٔبٖٞب ثیكتط تحت وٙف ػٛأُ زض٘ٚی ؾبظٔب٘ی اؾت چطاو ٝزض وٙتطَ
 ٚاذتیبض ؾبظٔبٖ ٔیثبقس ِٚی ػٛأُ ثیط٘ٚی ؾبظٔب٘ی َجك تؼطیف ٔحیٍ
ثیط٘ٚی ٔیتٛا٘س تأثیط غیط ٔؿتمیٓ ضا ثط قبیؿتٝؾبالضی ثٍصاض٘س؛ ثٙبثطایٗ،
3
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ٔدّٔ ٝسیطیت تٛؾؼ ٚ ٝتح67-77 )1398( 36َٛ

«ثیعیٙؽ» چٙس تفبٚت ثٙیبزی زاضز .یه «حطف »ٝػّٙبً اػالْ ٔیوٙس وٝ
زض پی یه ذیط ٙٔ ٚفؼت اختٕبػی اؾت  ٚث ٝیه ٞسف ٔ ٟٓاختٕبػی
ذسٔت ٔیوٙسٕٞ .چٙیٗ ،اػالْ ٔی وٙس و ٝاػًب «حطف »ٝثطاؾبؼ ضٚـ-
ٞبی ٔكرم ضفتبض ذٛاٙٞس وطز « ٚآییٗ ٘بٔٞٝبی اذاللی» یه حطف،ٝ
ایٗ ضٚـٞب ضا تؼییٗ ٔیوٙسٚ .یػٌی زیٍط حطف ٝآٖ اؾت و ٝزض ثطاثط
خبٔؼ ٚ ٝافطازی و ٝث ٝآ٘بٖ ذسٔت ٔیوٙسٔ ،ؿئِٛیتٞب ٚ ٚظبیف ٔكرم
قسٜای زاضزٚ .یػٌی ؾ« ْٛحطف »ٝاظ زٚ ٚیػٌی ٘رؿت ٘بقی ٔیقٛز ثٝ
ایٗ تطتیت و ٝیه حطف ٝحك زاضز ،اػًبء ذٛز ضا تطثیت وٙس ،آ٘بٖ ضا وٝ
نالحیت زاض٘س ،ث ٝػًٛیت زض حطف ٝثپصیطز ٚ ،زض ػیٗ حبَ( ،افطاز فبلس
نالحیت ضا تٙجی ٚ ٝاظ زض ٖٚحطف ٝاذطاج وٙس] .[19ثب تٛخ ٝثٌ ٝفتٞٝبی
قبیٗ ( ) 1972اػًبی یه حطف ٝثبیس قطایٍ ظیط ضا زاقت ٝثبقٙس تب ثٝ
ػٛٙاٖ یه حطف ٝقٙبذت ٝق٘ٛس:

زض ایٗ پػٞٚف اثؼبز زض٘ٚی قبیؿتٝؾبالضی ٔٛضز٘ظط پػٞٚكٍط ٔیثبقس ٚ
ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔی ٌیط٘س.
 ٘ظبْ خصة  ٚتأٔیٗ ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی :ایٗ ٘ظبْ ،قبُٔ فطآیٙسٞب ٘ ٚظبْٞبیفطػی ٔب٘ٙس ثط٘بٔٝضیعی ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی ،وبضٔٙس یبثی ٌ ٚعیٙف ٔیثبقس:
* ثط٘بٔٝضیعی ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی :پیفثیٙی ٔٙظٕی اؾت و ٝزض ٔٛضز ٔیعاٖ ٚ
٘ٛع ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی ٔٛضز ٘یبظ زض آیٙس٘ ٚ ٜح ٜٛتأٔیٗ آٖ ث ٝػُٕ ٔیآیس.
* وبضٔٙس یبثی :وبضٔٙس یبثی وبٚـ زض ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی  ٚوكف افطاز قبیؿتٝ
 ٚتطغیت آ٘بٖ ث ٝلجٔ َٛؿئِٛیت زض ؾبظٔبٖ تؼطیف وطزٜا٘س.
* ا٘تربة یب ٌعیٙفٌ :عیٙف ٔطحّٝای اؾت ثطای تكریم ٔ ٚمبیؿٝ
قطایٍ ٔتمبيیبٖ قغّی ثب قطایٍ احطاظ ٔكبغُ ،ثٙٔ ٝظٛض ا٘تربة ثٟتطیٗ
٘بٔعز اظ ٔیبٖ ٘بٔعزٞبی ٔٛضز ٘ظط ،ثطای تهسی قغُ ٔٛضز ٘یبظ ٔیثبقس.
 ٘ظبْ آٔٛظـ  ٚثٟؿبظی :افعایف  ٚوبضایی ؾبظٔبٖٞب زض ٌط ٚافعایفوبضایی ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی اؾت  ٚافعایف وبضایی ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی ث ٝآٔٛظـ،
تٛؾؼ ٝزا٘فٟٔ ،بضت ٚ ،ایدبز ضفتبضٞبی ُّٔٛة ثطای وبضوٙبٖ ٔٛفمیت
آٔیع ثؿتٍی زاضز.
 ٘ظبْ حفظ ٍٝ٘ ٚزاضی :اظ ٟٔٓتطیٗ ٔجبحثی و ٝزض ٘ظبْ حفظ -ٍٝ٘ ٚزاضی ُٔطح اؾتٔ ،سیطیت خجطاٖ ذسٔبتٔ ،عایب  ٚذسٔبت ضفبٞی ٚ
اضظقیبثی ػّٕىطز اؾت.
 ٘ظبْ ثىبضٌیطی ٔٛثط ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی :آثبض ٘ ٚتید ٝتالـٞبی ؾٌ ٝب٘ٝایو ٝزض خصة ،ثٟؿبظی ٍٟ٘ ٚساضی ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی ا٘دبْ ٔیٌیطیس ،ػٕستب زض
ثىبضٌیطی ٔٛثط ایٗ ٔٙجغ اؾتطاتػیه زض ؾبظٔبٖ ٔتدّی ٔیٌطزز .ایٗ
٘مف ضا ٟٔبضتٞبی ا٘ؿب٘ی  ٚیب زا٘ف ثىبضٌیطی ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی ٘یع ٘بٔیسٜا٘س
].[1






ا٘دبْ یه فطآیٙس آٔٛظـ  ٚپطٚضـ َٛال٘ی ثطای ث ٝزؾت
آٚضزٖ ٟٔبضتٞبی آٔٛظـ ػبِی و ٝأطٚظ ٜیه ٙٞدبض اؾت.
پبیجٙسی ث ٝیه وس یب ٔٙكٛض حبوٓ ثط فؼبِیتٞبی حطفٝای.
تجسیُ ثٔ ٝدٛظ یب ثجت ٘بْ اظ َطیك ث ٝضؾٕیت قٙبذتٗ ضؾٕی
زِٚت.
ٚاخس قطایٍ ثطای ػًٛیت زض یه ثسٖ حطفٝای.

 قطایٍ ٞعی ٝٙزض اػًبی ذسٔبت ].[22
ثَٛ ٝض ٔؼٕ َٛاظ اػًبی یه حطف ٝا٘تظبض ٔیضٚز و ٝضفتبضٞبی ذٛز ضا
تٙظیٓ وٙٙس ٔ ٚجتٙی ثط اؾتب٘ساضزٞبی حطفٝای  ٚاذاللی حطف ٝذٛز ػُٕ
وٙٙس .ضفتبض افطاز قبغُ زض حطف ٝتٛؾٍ اػًبی زیٍط ث ٝنٛضت ضؾٕی ٚ
غیط ضؾٕی وٙتطَ ٔیقٛز ،تب زض ضاؾتبی ٔٙبفغ خٕؼی ٕٞىبضاٖ ذٛز
فؼبِیت وٙٙس  ٚزض ػیٗ حبَ اؾتمالَ ترههی ٘یع زاقت ٝثبقٙس].[25
«وبضِٚیٗ یٛؾف ( »)2002زض ٔمبِٝای ظیط ػٛٙاٖ «حطفٝایٌطایی ،یه
ضٚیىطز ٔثجت اختٕبػی» ث ٝثطضؾی  ٚتأییس ٔدسز ٚیػٌیٞبی ٍ٘طقی
حطفٝایٌطایی «ضیچبضز ٞبَ  ٚؾٙعیه» پطزاذت ٝاؾت:
 ٔطخغ ثٛزٖ ؾبظٔبٖٞبی حطفٝای :اِٚیٗ ذهٛنیت ٍ٘طـ حطفٌٝطایی،ٔطخغ ثٛزٖ ؾبظٔبٖ حطفٝای اؾت .ایٗ ٚیػٌی قبُٔ تأثیط ضؾٕی اضظـ-
ٞبی ؾبظٔب٘ی  ٚتأثیط غیطضؾٕی ایسٜٞب ،اؾتب٘ساضزٞب  ٚلًبٚتٞب اؾت.
وبضٔٙساٖ زض ٞط قغُ یب ؾٕت ،ثب تأویس ثط ضٚی ضؾبِتٞب ،ثیٙفٞب،
اضظـٞب  ٚػمبیس ؾبظٔب٘ی  ٚثٟطٜثطزاضی اظ تیٓٞبی وبضی فطنت ثیكتطی
زض اؾتفبز ٜاظ ؾبظٔبٖ ٞب ،قغُٞب  ٚیب تیٓٞبی وبضی ث ٝػٛٙاٖ ٔطخغ ذٛز
زاض٘سٕٞ .چٙیٗ ،ایٗ ثؼس حطفٝایٌطایی ،زاضای تٕبیالت ٔثجت ث ٝؾٕت
تٛإ٘ٙسیٞبی فطزی (ٔثُ ذاللیت  ٚحطفٌ ٝطایی) ،لبثّیت تؼبّٔی (ٔثُ
ایدبز ٛٞیت اختٕبػیٔ ،سِؿبظی ،تیٓ ؾبظی)  ٚذٛز ٔسیطیتی زض اضظـٞب
ٙٞ ٚدبضٞبی ٌطٞٚی اؾت .ثٞ ٝطحبَ افطاز حطفٝای ،ؾبظٔبٖ ٌ ٚط ٜٚوبضی
ضا ث ٝػٛٙاٖ ٔطخغ ذٛیف پصیطفت ٚ ٝثب آٖ احؿبؼ ٛٞیت ٔیوٙٙس.
 اػتمبز ث ٝثبظتبة ذسٔت زض خبٔؼ :ٝایٗ ذهٛنیت تأویس ٔیوٙس وٝحطف ٝفط ز ،یه چیع الظْ  ٚؾٛزٔٙس ثطای خبٔؼ ٝاؾتٚ ،ايح اؾت و ٝایٗ
ذهٛنیت ،یىی اظ ػبِیتطیٗ اثؼبز حطفٝایٌطایی اؾت ظیطا زض ثطٌیط٘سٜ

 3-2حرفه ایگرایی
زض ٔٛضز ٔؼٙبی انُالحبت «حطف« ٚ »ٝحطفٝای» .اخٕبع ٘ظط وّی ٚخٛز
٘ساضز .تمطیجبً قبغالٖ ٞط قغّی ازػب ٔیوٙٙس و ٝحطفٝای ٞؿتٙس ٚ
تجّیغبت حبوی اظ آٖ اؾت و ٝقغُٞب (اظ ٔبقیٗ قٛیی ٌطفت ٝتب خطاحی
ٔغع  ٚاػهبة) ث ٝنٛضت حطفٝای ا٘دبْ ذٛاٙٞس قس .حتی زض ؾبذتبضٞبی
٘ظبٔی ،انُالح «اضتف حطفٝای» ِعٔٚبً ثٔ ٝؼٙبی حطفٝای ثٛزٖ اػًبی
ایٗ اضتف ٘یؿت ،أب ٔؼٕٛالً ث ٝافطاز تٕبْ ٚلتی و ٝثٝذبَط ذسٔت ثٝ
اضتف پ َٛزضیبفت ٔی وٙٙس ،اقبض ٜزاضز .حطف ،ٝقغّی اؾت و٘ ٝیبظٔٙس
زا٘ف ثطذی اظ ثرفٞبی آٔٛظقی  ٚػّٕی اؾتٔ .ف" ْٟٛحطف "ٝاغّت زض
٘ٛقتٞٝبی آٔطیىبیی -اٍّ٘یؿی و ٝثٙٔ ٝعِٝی َجمبت نبحت أتیبظ،
ٔمبالت ثبالٌ ،طٜٞٚبی قغّی پط زضآٔس اؾت ث ٝوبض ٔیضٚز = .<24زض ٘تیدٝ
تحمیك زض ظٔی ٝٙحطف ٚ ٝحطفٌٝطایی حبٚی ثحثٞبی ٔرتّفی اؾت .ثب
تغییط تؼطیف حطفٝای ،ث ٝؾبزٌی ٔیتٛا٘یٓ ػٙبنط ٔرتّفی ث ٝیه ضقتٝ
وبضی ٚاضز یب اظ آٖ ذبضج وٙیٓٔ .ثالً تٟٙب افؿطاٖ ٘ظبٔی ٔیتٛا٘ٙس حطفٝای
ثبقٙس یب ػىؽ آٖٞ ،ط وؽ و ٝزض اضتف وبض ٔیوٙسٔ ،یتٛا٘س حطفٝای
تّمی قٛز .ایٗ أط ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝقفبف ؾبظی ثطذی اظ اثٟبٔبت زض ایٗ
ظٔی ،ٝٙث ٝتؼطیف «حطفٝای» ثؿتٍی زاضز« .حطف »ٝثب «قغُ» یب

69

ثٟطٚظ ضيبیی ٔٙف ٕٞ ٚىبضاٖ /ثطضؾی تأثیط ثجبت ٔسیطیت ثط حطفٝای ٌطایی وبضوٙبٖ ثب ضٚیىطز قبیؿتٝؾبالضی

حؿبؼ ٔسیطیت ،ثطضؾی ثجبت قغّی ٔسیطاٖ ؾبظٔبٖٞبی آٔٛظقی وٝ
ٔتِٛیبٖ تطثیت ٘یطٚی ا٘ؿبٖ ٔتؼٟس ٔ ٚترهم خبٔؼٞ ٝؿتٙس ،اظ إٞیت
ٚیػ ٜای ثطذٛضزاض اؾت ،چطا و ٝثجبت ٔسیطیت ٔٛخت افعایف اثطثركی
ؾبظٔبٖ ٔی قٛز ،اِجت ٝزیسٌبٜٞبی ٔربِف ٘یع ٚخٛز زاضز و ٝخبثٝخبیی
ؾطیغ ٔسیطاٖ ضا ػبُٔ افعایف اثطثركی ٔیزا٘ٙس .یىی اظ قیٜٞٛبی
ثٟؿبظی وبضوٙبٖ  ٚتحىیٓ ضٚاثٍ ٌطٞٚی  ٚا٘ؿدبْ ثیكتط ثیٗ اػًبی
ٌط ،ٜٚثجبت ثیكتط ٔسیطاٖ  ٚخٌّٛیطی اظ ٘مُ  ٚا٘تمبَ ظیبز اػًبی ٌطٜٚ
ٔی ثبقس ] .[18ثُٛض وّی ٘ظبْ ازاضی ٞط حىٔٛت ٔجیٗ ٍ٘طـ زِٚت ثٝ
٘ح ٜٛازاضٔ ٚ ٜسیطیت وكٛض اؾت ٘ ٚمف ٘ظبْ ازاضی زض ؾبذتبضٞبی
التهبزی ،اختٕبػی ،ؾی بؾی  ٚفطٍٙٞی  ٚتأثیط آٖ زض تحمك اٞساف ٘ظبْ-
ٞبی والٖ خبٔؼ ٝث ٝا٘ساظٜای تؼییٗ وٙٙس ٜاؾت و ٝثس ٖٚزاقتٗ ٘ظبْ
ازاضی وبضآٔس  ٚاثط ثرف ،زؾتیبثی ث ٝاٞساف فٛق ػّٕی ٘یؿت ،اظ ایٗ ضٚ
وكٛضٞبی ٔرتّف ،انالح ٘ظبْ ازاضی  ٚثٟجٛز ٔسیطیت ذٛز ضا ث ٝػٛٙاٖ
پیف ٘یبظ انُ تٛؾؼ ٚ ٝیه ٞسف اؾبؾی پیٍیطی ٔی ٕ٘بیس] .[16زض
ایطاٖ ٘یع انالح ٘ظبْ ٔسیطیت وكٛض اظ خّٕ ٝذٛاؾتٞٝبی ثحك ٔطزْ اظ
حىٔٛت ٔ ٚؿئٛالٖ خبٔؼ ٝاؾت .ا٘تربة افطاز قبیؿت ٚ ٝثطذٛضزاض اظ
تٛإ٘ٙسی الظْ ثطای پؿتٞبی وّیسی  ٚحؿبؼ  ٚتٛخ ٝث ٝانُ قبیؿت-ٝ
ؾبالضی زض تٛظیغ لسضت  ٚتمؿیٓ ٚظبیف ٔ ٚؿئِٛیت ٞب ٔیبٖ ٘رجٍبٖ
خبٔؼ ،ٝافع ٖٚثط آ٘ى ٝزض ثجبت  ٚضقس  ٚپیكطفت ٔؤثط اؾت اظ ضٔٛظ
ٔٛفمیت ٔ ٚب٘سٌبضی ظٔبٔساضاٖ ث ٝحؿبة ٔیآیس] .[21چطاو ٝتسٚیٗ
اؾتطاتػی قبیؿتٝؾبالضی زض ؾبظٔبٖ ٞب ثبػث ضقس تىِٛٛٙغی ،ذّك
ٔعیتٞبی ضلبثتی ،تٛؾؼ ٝیبفتٍی  ٚایدبز تٛؾؼ ٝفطزی  ٚخٕؼی زض
ثؿتطی ث٘ ٝبْ قبیؿتٝؾبالضی ثطٚظ ٔی وٙس]٘ .[13یطٚی ا٘ؿب٘ی وبضآٔس ٚ
قبذم ػٕس ٜثطتطی یه ؾبظٔبٖ ٘ؿجت ث ٝؾبظٔبٖٞبی زیٍط اؾت چطا وٝ
٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٕٟٔتطیٗ ٔٙجغ ٞط ؾبظٔب٘ی اؾت .وبضوٙبٖ ٔترهمٚ ،فبزاض
 ٚؾبظٌبض ثب اضظـٞب  ٚاٞساف حطفٝای  ٚؾبظٔب٘ی زاضای اٍ٘یع ٜلٛی،
ٔتٕبیُ ٔ ٚتؼٟس ث ٝحفظ  ٚازأ ٝػًٛیت حطفٝای  ٚؾبظٔب٘ی ٔیثبقٙس ،اظ
٘یبظٞبی انّی  ٚثؿیبض يطٚضی ٞط ٟ٘بزی ٔیثبقس .ؾبظٔبٖ ث ٝوبضوٙب٘ی
٘یبظ زاضز و ٝفطاتط اظ قطح ٚظبیف ٔمطضٔ ٚ ٜؼٕ َٛذٛز ث ٝوبض  ٚفؼبِیت
ثپطزاظ٘س .وبضوٙب٘ی ؤ ٝبیُ ثبقٙس ،ثرٛاٙٞس  ٚثتٛا٘ٙس ثیف اظ ٔمساض
ٔؼٕ َٛثطای زؾتیبثی ث ٝاٞساف ؾبظٔب٘ی ث ٝا٘دبْ ٚظیف ٝثپطزاظ٘سٚ .خٛز
چٙیٗ ٘یطٚیی زض ٞط ٔدٕٛػٝای يٕٗ وبٞف غیجت ،تأذیط  ٚخبثٝخبیی
ثبػث افعایف چكٍٕیط ػّٕىطز ؾبظٔبٖ٘ ،كبٌ ضٚحی وبضوٙبٖ  ٚتدّی ٞط
چ ٝثٟتط اٞساف ٔتؼبِی ؾبظٔبٖ  ٚخبٔؼ ٝذٛاٞس قس و ٝخع ثب حطفٝای
قسٖ وبضوٙبٖ تحمك ٘رٛاٞس یبفت].[10وبضوٙبٖ حطفٝای اغّت ث ٝوؿب٘ی
ٌفتٔ ٝیقٛز و ٝآٔٛظـ  ٚتدبضة ٚیػٜای ثطای ا٘دبْ ٚظبیف قغّی ذٛز
وؿت وطزٜا٘س .ایٗ آٔٛظـٞب اغّت ثب ٌصضا٘سٖ تحهیالت زا٘كٍبٞی َ ٚی
زٚضٜٞبی آٔٛظقی ٔطتجٍ ثب قغُ وؿت= .<26ثب تٛخ ٝث ٝثحث ٟٔٓ
حطف ٝای ٌطایی وبضوٙبٖ ٔ ٚسیطاٖ ٔرهٛنبً زض ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ
ؤ ٝتِٛی تطثیت ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی خبٔؼٞ ٝؿتٙس يطٚضت ایٗ پػٞٚف زیسٜ
قس چطا و ٝزض پػٞٚفٞبی ثؿیبضی ثبثت قس ٜو ٝحطفٝایٌطایی  ٓٞتؼٟس

٘ٛػی حؽ اظ ذٛز قیفتٍی اؾت  ٚحطفٌٝطایی ضا خبیٍعیٗ یه ضٚیىطز
ٔٙفیٔ ،ىب٘یىی زض یه قغُ  ٚوبضثطز زؾتٛضاِؼُٕٞب  ٚؾیبؾتٞبی
تدٛیعی زض آٖ ٔیوٙس .آ٘چ ٝزض ایٗ ثؼس اظ حطفٌٝطایی ث ٝػٛٙاٖ یه
ٚیػٌی ٍ٘طقی ثبضظ اؾت ،ایٕبٖ  ٚاػتمبز افطاز حطفٝای ث٘ ٝمف  ٚخبیٍبٜ
ذسٔبت اضای ٝقس ٜآٖٞب زض ؾُح خبٔؼ ٝاؾت.
 ایٕبٖ ث ٝذٛز وٙتطِی :زض ایٙدب ،ذٛز وٙتطِی ث« ٝحك وٙتطَ ٕٞتبیبٖ»اقبضٔ ٜیوٙس  ٚاػتمبز ث ٝایٗ اؾت و ٝذٛزیٞبی یه حطف ،ٝتٟٙب وؿب٘ی
ٞؿتٙس و ٝثطای لًبٚت زض ٔٛضز ػّٕىطز یه ٘فط زض ٕٞبٖ حطف ،ٝزا٘ف ٚ
قبیؿتٍی الظْ ضا زاض٘س .ثب تٛخ ٝث ٝتیٓٞبی وبضی ذٛز وٙتطَ أطٚظی ٚ
ٕٞچیٗ ثبظذٛض  360زضخٔ ،ٝسیطیت ثطٔجٙبی ٞسفٔ ،كبضوت وبضٔٙس ٚ
ثؿیبضی اظ وبضوطزٞبی زیٍطٔ ،یتٛاٖ ازػب وطز و ٝؾبظٔبٖٞبی أطٚظی،
ذٛز وٙتطِی ضا زض ثطاثط ضٚیىطزٞبی ؾٙتی ا٘تربة وطزٜا٘سٕٞ .چٙیٗ
فطنتٞبی حطفٌٝطایی ضا ثطای اوثط وبضٔٙساٖ ذٛز زض پؿتٞبی ٔرتّف ٚ
زض تٕبْ ؾُٛح تمٛیت ٔی وٙٙس .ػال ٜٚثط ایٗ ،ذٛز وٙتطِی ٘ ٚظبضت
زض٘ٚی ثبثت وطز ٜاؾت و ٝزض ایدبز ٙٞدبضٞبی ؾبظٔب٘ی پبیساض ٔٛفكتط
اؾت.
 خصاثیت حطف :ٝچٟبضٔیٗ ذهٛنیت ٍ٘طقی حطفٌٝطایی ،حؽ ٌیطاییضقتٝوبضی ،ث ٝإً٘بْ اظ ذٛز ٌصقتٍی  ٚایٕبٖ ث ٝاضظقٕٙس ثٛزٖ وبض ٚ
٘تبیح آٖ ( ٝ٘ ٚیه اثعاض ٚ ٚؾیّ ٝثطای زؾتیبثی ث ٝؾبیط پبزاـٞبی
ثیط٘ٚی) اؾتٛ٘ .قتٞٝبی ٔطث ٌٛث ٝاٍ٘یعـٞبی زض٘ٚی ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ
زاض٘سٌبٖ قغُٞب ثب اؾتفبز ٜاظ پبزاـٞبی ثیط٘ٚی ،زض٘ٚی  ٚیب ٞط ز ٚآٖ
تحطیه ٔی ق٘ٛس .ثٞ ٝطحبَ خصاثیت ٌ ٚیطایی حطف ٝثطای قبغّیٗ آٖ  ٚاظ
ذٛز ٌصقتٍی ث ٝذبَط ایٗ خصاثیت اظ ٚیػٌیٞبی ٔ ٟٓحطفٌٝطایی اؾت.
 اؾتمالَ ػُٕ زض وبض :اؾتمالَ ػُٕ ث ٝضٞبیی اظ فكبضٞبی ثیط٘ٚی زضٍٙٞبْ اتربش تهٕیٓٞبی وبضی اقبض ٜزاضز .ازثیبت ٔطث ٌٛثَ ٝطاحی وبض
«ٞبي ٔٗ  ٚاِٚسٞبْ (٘ ٚ »)196مف وبضٔٙس ٔ ٚكبضوت ا ٚاثط «ِیٗ ٚ
فّٛضوٛؾىی ( »)1992ثٚ ٝيٛح إٞیت اؾتمالَ ػُٕ زض ایدبز وبضٞبی
ؾٛزٔٙس  ٚزؾتیبثی ث٘ ٝتبیح ُّٔٛة فطزی  ٚؾبظٔب٘ی ضا ذبَط ٘كبٖ ٔی-
وٙس .زض ایٗ ٔجحث ،اؾتمالَ ػُٕ زض َطاحی فطآیٙسٞب  ٚضٚـٞبی
اختٕبػی وبض یىی ػٙبنط حطفٌٝطایی اؾت  ٚث ٝایٗ ٔؼٙبؾت و ٝزضنٛضت
یىؿبٖ ثٛزٖ ؾبیط ٔٛاضز ،ؾبظٔبٖٞب ث ٝلٛت ٞب  ٚلبثّیتٞبی وبضٔٙساٖ
ذٛز ایٕبٖ زاض٘س  ٚتٕبیُ زاض٘س تب ثطای وبضٔٙساٖ ذٛیف اؾتمالَ ػُٕ
ثیكتطی زض تهٕیٓ ٌیطی  ٚاػٕبَ ضٚـٞبی ذٛز ،فطا ٓٞوٙٙس ٔؿّٕبً ایٗ
أط ث ٝحطفٌٝطایی ٔٙدط ذٛاٞس قس].[33
 -3بیان مسأله

ثب ثٚ ٝخٛز آٔسٖ ؾبظٔبٖٞب  ٚيطٚضت ٔسیطیت آٖٞب ،ثحث قطایٍ احطاظ،
تغییط  ٚتؼٛیى ٔسیطاٖ خبیٍب ٜذبل ذٛز ضا پیسا وطز ٜاؾت .ث٘ ٝظط ٔی
ضؾس اٌط تغییطات  ٚتحٛالت ثط ٔجٙبی ان َٛاظ لجُ پیف ثیٙی قسٜای ثٙب
ثبقس ،ؾبظٔبٖ ٘رٛاٞس تٛا٘ؿت ث ٝاٞساف تؼییٗ قس ٜثطؾسٚ ،خٛز زیسٌب-ٜ
ٞبی ٔرتّف زض ایٗ ظٔیٌٛ ٝٙیبی ایٗ ٚالؼیت ٔیثبقس .ثب تٛخ ٝث٘ ٝمف
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وبضوٙبٖ ث ٝؾبظٔبٖ ضا ثبال ٔی ثطز] ٓٞ .[20ثبػث افعایف ػّٕىطز  ٚاثط
ثركی ؾبظٔبٖ  ٚضيبیت وبضوٙبٖ ٔیقٛز ،پؽ زض ایٗ پػٞٚف ث ٝز٘جبَ
ایٗ ٞؿتیٓ تأثیط ثجبت ٔسیطیت ضا زض وكٛضٔبٖ ؤ ٝست ٞبؾت زچبض ثی-
ثجبتی قس ٜضا اظ َطیك قبیؿتٝؾبالضی زض ؾبظٔبٖ ٞب ٔرهٛنبً زض قطایٍ
و٘ٛٙی و ٝالظٔ ٝضقس  ٚپیكطفت وكٛض اؾت ثط حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ
ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض ثسٞیٓ  ٚایٗ ؾؤاَ ضا َطح وطزیٓ و ٝآیب ثجبت ٔسیطیت
ثط حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ ثب ضٚیىطز قبیؿتٝؾبالضی تأثیط ٔثجت ٔ ٚؼٙی
زاضی زاضز؟ و ٝثجبت ٔسیطیت ٔتغیط ٔؿتمُ ،حطفٝایٌطایی ٔتغیط ٚاثؿتٝ

ًطام تکارگیزی هَثز

 ٚقبیؿتٝؾبالضی ٔتغیط ٔیب٘دی اؾت ،ایٗ پػٞٚف زض ازاض ٜوُ آٔٛظـ ٚ
پطٚضـ اؾتبٖ ایالْ ا٘دبْ ذٛاٞس قس.
 -4مدل مفهومی

اثؼبز قبیؿت ٝؾبالضی ثط اؾبؼ ٔسَ اثُحی  ٚػجس نجٛض ( ،)1389اثؼبز
ٔتغیط ثجبت ٔسیطیت ثطاؾبؼ ٔسَ  ٚ)2000( Langanاثؼبز حطف ٝای
ٌطایی ثط اؾبؼ ٔسَ یٛؾف ( )2002احهبء ٌطزیسٜا٘س.

ًظام آهَسش

ًظام جذب ٍ تأهیي

ًظام حفظ ٍ ًگْذاری

تْساسی

هٌاتع
ضایستِ ساالری
احساس َّیت تا حزفِ
تاستاب عوَهی خذهت
اعتقاد تِ خَدکٌتزلی

ثثات هذیزیت

حزفِای گزایی

دٍرُ سهاًی چْار سالِ

جذاتیت حزفِ
استقالل عول در کار

ضکل ( :)1هذل هفَْهی پژٍّص

 -5اهداف تحقیق

 -6فزضیههای پژوهص

 1-5هدف اصلی:

 --6فرضیه اصلی

 تؼییٗ ٔیعاٖ تأثیط ثجبت ٔسیطیت ثط حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ اظ َطیك٘ظبْ قبیؿتٝؾبالضی

 ثجبت ٔسیطیت ثب ضٚیىطز قبیؿتٝؾبالضی ثط حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ تأثیطٔؼٙی زاضی زاضز.

 2-5اهداف فرعی:

 2-6فرضیههای فرعی

 -تؼییٗ ٔیعاٖ تأثیط قبیؿتٝؾبالضی ثط حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ.

 قبیؿتٝؾبالضی ثط حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ تأثیط ٔؼٙی زاضی زاضز. ثجبت ٔسیطیت ثط حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ تأثیط ٔؼٙی زاضی زاضز. ٘ظبْ خصة  ٚتبٔیٗ ثط حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ تأثیط ٔؼٙی زاضی زاضز. ٘ظبْ آٔٛظـ  ٚثٟؿبظی ثط حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ تأثیط ٔؼٙی زاضیزاضز.
 ٘ظبْ حفظ ٍٝ٘ ٚزاضی ثط حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ تأثیط ٔؼٙی زاضی زاضز. ٘ظبْ ثىبضٌیطی ٔٛثط ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی ثط حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ تأثیط ٔؼٙیزاضی زاضز.

 تؼییٗ ٔیعاٖ تأثیط ثجبت ٔسیطیت ثط حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ. تؼییٗ ٔیعاٖ تأثیط ٘ظبْ خصة  ٚتبٔیٗ ثط حطفٝای ٌطایی وبضوٙبٖ. تؼییٗ ٔیعاٖ تأثیط ٘ظبْ آٔٛظـ  ٚثٟؿبظی ثط حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ. تؼییٗ ٔیعاٖ تأثیط ٘ظبْ حفظ ٍٝ٘ ٚزاضی ثط حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ. تؼییٗ ٔیعاٖ تبثیط ٘ظبْ ثىبضٌیطی ٔٛثط ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی ثط حطفٝایٌطاییوبضوٙبٖ.
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 -7روش تحقیق

جذٍل (ً :)1تبیج تأثیز ثببت هذیزیت بب رٍیکزد ضبیستِ سبالری بز حزفِای
گزایی کبرکٌبى

ثُٛض وّی ضٚـٞبی تحمیك زض ػّ ْٛضفتبضی ضا ٔیتٛاٖ ثب تٛخ ٝث ٝزٚ
ٔالن تمؿیٓ وطزٞ :سف تحمیك ٘ ٚحٌ ٜٛطزآٚضی زازٞ ٜب] .[7پػٞٚف
حبيط اظ ٘ظط ٞسف وبضثطزی  ٚاظ ٘ظط قیٌ ٜٛطزآٚضی اَالػبت تحمیك
تٛنیفی اظ ٘ٛع پیٕبیكی اؾت .خبٔؼ ٝآٔبضی وّی ٝوبضوٙبٖ ازاض ٜوُ
آٔٛظـ  ٚپطٚضـ اؾتبٖ ایالْ ث ٝتؼساز ٘ 200فط ٔیثبقسٕٞ .چٙیٗ ثطای
ا٘تربة ٕ٘ ٝ٘ٛاظ ٔیبٖ خبٔؼ ٝآٔبضی اظ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی تهبزفی ؾبز ٜاؾتفبزٜ
قس ٜاؾت  ٚتؼساز ٕ٘ ٝ٘ٛثطآٚضز قس ٜثطاثط ثب ٘ 132فط اظ وبضوٙبٖ ازاض ٜوُ
آٔٛظـ  ٚپطٚضـ اؾتبٖ ایالْ ثب اؾتفبز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ ٔیثبقس .زض
تأٔیٗ ضٚایی پطؾكٙبٔ ٝاظ ٘ظط اؾبتیس  ٚزض خٟت تؼییٗ پبیبیی اظ آِفبی
وط٘ٚجبخ ثٟطٌ ٜطفت ٝقس؛ و٘ ٝتبیح ثسؾت آٔس ٜاظ آٖ ٔیعاٖ  87زضنس ضا
٘كبٖ ٔیزٞس و ٝپبیبیی لبثُ لجِٛی اؾتٕٞ .چٙیٗ اظ ٘طْ افعاضspss 16
ثطای تدعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞب  ٚآظٔ ٖٛفطيیبت ثٟطٌ ٜطفتٔ ٝیقٛز ،زض
ٔطحّ ٝا٘ َٚطٔبَ ثٛزٖ زازٜٞب ثب اؾتفبز ٜاظ آظٔ ٖٛوٌّٕٛطٚف –
اؾٕیط٘ٛفٛٔ ،ضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ،ؾپؽ ثب تٛخ ٝث٘ ٝطٔبَ ثٛزٖ زازٜٞب
اظ ضٚـ ضٌطؾی ٖٛچٙس ٔتغیط ٜثطای تدعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞب ثٟطٌ ٜطفتٝ
ٔیقٛز.

Beta

Sig

T

0/005

2/891

0/037

2/111

0/161

0/000

6/151

0/468

خطای

ضزیة B

هَلفِ

0/343

0/991

هقذار ثاتت

0/083

0/176

ثثات هذیزیت

0/082

0/505

استاًذارد

رٍیکزد ضایستِ
ساالری

; 0/250Adjusted R Square
َجك یبفتٞٝبی خس٘ :)1(َٚتبیح ثسؾت آٔس ٜاظ تحّیُ زازٞ ٜب زض اضتجبٌ
ثب تأثیط ثجبت ٔسیطیت ثب ضٚیىطز قبیؿت ٝؾبالضی ثط حطفٝای ٌطایی
وبضوٙبٖ ازاض ٜوُ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ اؾتبٖ ایالْ ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝثب تٛخٝ
ث ٝيطیت ضٌطؾی٘ٛی اؾتب٘ساضز قس )B(ٜو ٝتحت ػٛٙاٖ يطیت ٔؿیط
اؾت ٔ ٚمساض تی ثسؾت آٔس ٜثطای ایٗ يطایت ،ایٗ ٔمساض زض ؾُح
(ٔ )sig<%50ؼٙبزاض ٔی ثبقس ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝفطيیٛٔ ٝضز
ُٔبِؼٛٔ ٝضز تأییس ٚالغ ٔی قٛزِ .صا ثجبت ٔسیطیت ثب ضٚیىطز قبیؿتٝ
ؾبالضی ثط حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ ازاض ٜوُ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ اؾتبٖ ایالْ
تبثیط ٔثجت ٔ ٚؼٙیزاضی ٚخٛز زاضز؛ ث ٝػجبضت زیٍط ،ثجبت ٔسیطیت
ٔٛخت ثبالضفتٗ قبیؿت ٝؾبالضی  ٚث ٝتجغ آٖ حطفٝای ٌطایی وبضوٙبٖ
ازاض ٜوُ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ اؾتبٖ ایالْ ٔی قٛز  ٚایٗ ٔسَ  %25زضنس
تغییطات ثجبت ٔسیطیت ثب ضٚیىطز قبیؿت ٝؾبالضی ثط حطفٝای ٌطایی
وبضوٙبٖ ازاض ٜوُ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ اؾتبٖ ایالْ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس.

 -8یافتههای پژوهص

 1-8آهار توصیفی
*یبفتٞٝبی حبنُ اظ تٛنیف زازٜٞبی ٔطتجٍ ثب اَالػبت پبی ٝثط حؿت
خٙؿیت ٘كبٖ زاز و 87/9 ٝزضنس پبؾرٍٛیبٖ ٔطزاٖ  12/1 ٚزضنس ضا
ظ٘بٖ تكىیُ ٔیزٙٞس.
*یبفتٞٝبی ٔطتجٍ ثب تحهیالت ٘كبٖ زاز  3زضنس پبؾدزٙٞسٌبٖ زیپّٓ،
 4/5زضنس فٛقزیپّٓ 56/9 ،زضنس ِیؿب٘ؽ 35/6 ،زضنس فٛقِیؿب٘ؽ ٚ
 0زضنس زوتطا ٔیثبقٙس.
*یبفتٞٝبی ٔطتجٍ ثب ؾبثم ٝوبضی ٘كبٖ زاز و 4/5 ٝزضنس پبؾدزٙٞسٌبٖ
تب  5ؾبَ 15/9،زضنس ثیٗ  6تب  10ؾبَ 9/1 ،زضنس ثیٗ  11تب  15ؾبَ،
 13/6زضنس ثیٗ  16تب  20ؾبَ 24/2 ،زضنس ثیٗ  21تب  25ؾبَ 32/6 ٚ
زضنس ثیكتط اظ  25ؾبَ ؾبثم ٝزاض٘س.
*یبفتٞٝبی ٔطتجٍ ثب ؾٗ وبضٔٙساٖ ٘كبٖ زاز و 0/8 ٝزضنس پبؾدٌٛیبٖ
ثیٗ  20تب  30ؾبَ 31/1،زضنس ثیٗ  31تب  40ؾبَ 66/6 ،زضنس ثیٗ 41
تب  50ؾبَ  1/5 ٚزضنس ثبالتط اظ  50ؾبَ ٔیثبقس.
*زض ٘تیدٔ ٝیتٛاٖ ٌفت ،ثیكتط پبؾدٌٛیبٖ اظ تحهیالت ،ؾبثم ٝوبضی ٚ

 1-9فرضیههای فرعی:
فطيی :)1(ٝقبیؿت ٝؾبالضی ثط حطفٝای ٌطایی وبضوٙبٖ ازاض ٜوُ آٔٛظـ ٚ
پطٚضـ اؾتبٖ ایالْ تأثیط ٔؼٙیزاضی زاضز.
جذٍل (ً :)2تبیج تأثیز ضبیستِ سبالری بز حزفِای گزایی کبرکٌبى
Sig

T

./000

6/851

./000

6/338

Beta

0/486

خطای

ضزیة

استاًذارد

B

0/225

1/541

هقذار ثاتت

0/083

0/525

ضایستِ ساالری

هَلفِ

; 0/230Adjusted R Square
َجك یبفتٞٝبی خس٘ :)2(َٚتبیح ثسؾت آٔس ٜاظ تحّیُ زازٞ ٜب زض اضتجبٌ
ثب تأثیط قبیؿت ٝؾبالضی ثط حطفٝای ٌطایی وبضوٙبٖ ازاض ٜوُ آٔٛظـ ٚ
پطٚضـ اؾتبٖ ایالْ ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝثب تٛخ ٝث ٝيطیت ضٌطؾی٘ٛی
اؾتب٘ساضز قس ) B(ٜو ٝتحت ػٛٙاٖ يطیت ٔؿیط اؾت ٔ ٚمساض تی ثسؾت
آٔس ٜثطای ایٗ يطایت ،ایٗ ٔمساض زض ؾُح (ٔ )0/000ؼٙبزاض ٔی ثبقس
ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝفطيیٛٔ ٝضز ُٔبِؼٛٔ ٝضز تأییس ٚالغ ٔی قٛز.
ِصا قبیؿت ٝؾبالضی ثط حطفٝای ٌطایی وبضوٙبٖ ازاض ٜوُ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ

تدطث ٝثبالیی زض پبؾد ث ٝؾؤاالت ثطذٛضزاض ثٛزٜا٘س.
 -9آمار استنباطی

فطيی :) 1(ٝثجبت ٔسیطیت ثب ضٚیىطز قبیؿت ٝؾبالضی ثط حطفٝای ٌطایی
وبضوٙبٖ ازاض ٜوُ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ اؾتبٖ ایالْ تأثیط ٔؼٙی زاضی زاضز.
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ٔدّٔ ٝسیطیت تٛؾؼ ٚ ٝتح67-77 )1398( 36َٛ

پطٚضـ اؾتبٖ ایالْ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس .فطيی٘ :)4( ٝظبْ آٔٛظـ  ٚثٟؿبظی
ثط حطف ٝای ٌطایی وبضوٙبٖ ازاض ٜوُ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ اؾتبٖ ایالْ تأثیط
ٔثجت ٔ ٚؼٙی زاضی زاضز.

اؾتبٖ ایالْ تبثیط ٔثجت ٔ ٚؼٙیزاضی ٚخٛز زاضز  ٚایٗ ٔسَ  0/230زضنس
اظ تأثیط قبیؿتٝؾبالضی ثط حطفٝای ٌطایی وبضوٙبٖ ازاض ٜوُ آٔٛظـ ٚ
پطٚضـ اؾتبٖ ایالْ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس.
فطيی :)2(ٝثجبت ٔسیطیت ثط حطفٝای ٌطایی وبضوٙبٖ ازاض ٜوُ آٔٛظـ ٚ
پطٚضـ اؾتبٖ ایالْ تأثیط ٔثجت ٔ ٚؼٙیزاضی زاضز

جذٍل (ً :)5تبیج تأثیز فزٌّگ سبسهبًی بز حزفِ ای گزایی کبرکٌبى

جذٍل (ً :)3تبیج تأثیز ثببت هذیزیت بز حزفِای گزایی کبرکٌبى
Sig

T

0/000

111/777

0/034

2/139

Beta

0/184

خطای

ضزیة

استاًذارد

B

./242

2/851

هقذار ثاتت

0/081

0/173

ثثات هذیزیت

هَلفِ

Sig
0/000

9/982

0/000

5/463

0/432

2/969

Sig

ضزیة B

هَلفِ

0/000

12/637

0/205

1/845

هقذار ثاتت

0/000

5/169

0/068

0/374

استاًذارد

0/252

0/093

0/276

ًظام آهَسش
ٍ تْساسی

جذٍل (ً :)6تبیج تأثیز ًظبم حفظ ٍ ًگْذاری بز حزفِای گزایی کبرکٌبى
T

خطای

0/281

2/118

هقذار ثاتت

; ./056Adjusted R Square
َجك یبفتٞ ٝبی خس٘ :)5( َٚتبیح ثسؾت آٔس ٜاظ تحّیُ زازٞ ٜب زض اضتجبٌ
ثب تأثیط ٘ظبْ آٔٛظـ  ٚثٟؿبظی ثط حطفٝای ٌطایی وبضوٙبٖ ازاض ٜوُ
آٔٛظـ  ٚپطٚضـ اؾتبٖ ایالْ ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝثب تٛخ ٝث ٝيطیت
ضٌطؾی٘ٛی اؾتب٘ساضز قس )B(ٜو ٝتحت ػٛٙاٖ يطیت ٔؿیط اؾت ٔ ٚمساض
تی ثسؾت آٔس ٜثطای ایٗ يطایت ،ایٗ ٔمساض زض ؾُح (ٔ )0/004ؼٙبزاض
ٔی ثبقس ،ثٙبثطایٗ ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝفطيیٛٔ ٝضز ُٔبِؼٛٔ ٝضز تأییس ٚالغ
ٔی قٛزِ .صا ٘ظبْ آٔٛظـ  ٚثٟؿبظی ثط حطفٝای ٌطایی وبضوٙبٖ ازاض ٜوُ
آٔٛظـ  ٚپطٚضـ اؾتبٖ ایالْ تبثیط ٔؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز  ٚایٗ ٔسَ
 0/056زضنس اظ تأثیط ٘ظبْ آٔٛظـ  ٚثٟؿبظی ثط حطفٝای ٌطایی وبضوٙبٖ
ازاض ٜوُ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ اؾتبٖ ایالْ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس .فطيی٘ :)5( ٝظبْ
حفظ  ٍٝ٘ ٚزاضی ثط حطف ٝای ٌطایی وبضوٙبٖ ازاض ٜوُ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ
اؾتبٖ ایالْ تأثیط ٔؼٙی زاضی زاضز.

جذٍل (ً :)4تبیج تأثیز ًظبم جذة ٍ تبهیي بز حزفِای گزایی کبرکٌبى
T

0/000

7/539

0/004

; 0/027Adjusted R Square
َجك یبفتٞٝبی خس٘ :)3(َٚتبیح ثسؾت آٔس ٜاظ تحّیُ زازٞ ٜب زض اضتجبٌ
ثب تأثیط ثجبت ٔسیطیت ثط حطفٝای ٌطایی وبضوٙبٖ ازاض ٜوُ آٔٛظـ ٚ
پطٚضـ اؾتبٖ ایالْ ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝثب تٛخ ٝث ٝيطیت ضٌطؾی٘ٛی
اؾتب٘ساضز قس ) B(ٜو ٝتحت ػٛٙاٖ يطیت ٔؿیط اؾت ٔ ٚمساض تی ثسؾت
آٔس ٜثطای ایٗ يطایت ،ایٗ ٔمساض زض ؾُح (ٔ )0/034ؼٙبزاض ٔی ثبقس،
ثٙبثطایٗ ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝفطيیٛٔ ٝضز ُٔبِؼٛٔ ٝضز تأییس ٚالغ ٔی قٛز.
ِصا ثجبت ٔسیطیت ثط حطفٝای ٌطایی وبضوٙبٖ ازاض ٜوُ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ
اؾتبٖ ایالْ تبثیط ٔثجت ٔ ٚؼٙیزاضی ٚخٛز زاضز  ٚایٗ ٔسَ  0/027زضنس
اظ تأثیط ثجبت ٔسیطیت ثط حطفٝای ٌطایی وبضوٙبٖ ازاض ٜوُ آٔٛظـ ٚ
پطٚضـ اؾتبٖ ایالْ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس .فطيی٘ :)3( ٝظبْ خصة  ٚتبٔیٗ ثط
حطف ٝای ٌطایی وبضوٙبٖ ازاض ٜوُ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ اؾتبٖ ایالْ تأثیط
ٔثجت ٔ ٚؼٙی زاضی زاضز.

Beta

Sig

T

Beta

خطای
استاًذارد

ضزیة B

هَلفِ

ًظام جذب

Beta

0/413

خطای

ضزیة B

هَلفِ

0/167

2/110

هقذار ثاتت

0/063

0/324

استاًذارد

ًظام حفظ ٍ
ًگِداری

; 0/164Adjusted R Square
َجك یبفتٞ ٝبی خس٘ :)6( َٚتبیح ثسؾت آٔس ٜاظ تحّیُ زازٞ ٜب زض اضتجبٌ
ثب تأثیط ٘ظبْ حفظ ٍٝ٘ ٚزاضی ثط حطفٝای ٌطایی وبضوٙبٖ ازاض ٜوُ آٔٛظـ
 ٚپطٚضـ اؾتبٖ ایالْ ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝثب تٛخ ٝث ٝيطیت ضٌطؾی٘ٛی
اؾتب٘ساضز قس ) B(ٜو ٝتحت ػٛٙاٖ يطیت ٔؿیط اؾت ٔ ٚمساض تی ثسؾت
آٔس ٜثطای ایٗ يطایت ،ایٗ ٔمساض زض ؾُح (ٔ )0/000ؼٙبزاض ٔی ثبقس
ثٙبثطایٗ ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝفطيیٛٔ ٝضز ُٔبِؼٛٔ ٝضز تأییس ٚالغ ٔی قٛز.
ِصا ٘ظبْ حفظ ٍٝ٘ ٚزاضی ثط حطفٝای ٌطایی وبضوٙبٖ ازاض ٜوُ آٔٛظـ ٚ
پطٚضـ اؾتبٖ ایالْ تبثیط ٔؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز  ٚایٗ ٔسَ  0/164زضنس
اظ تأثیط ٘ظبْ حفظ ٍٝ٘ ٚزاضی ثط حطفٝای ٌطایی وبضوٙبٖ ازاض ٜوُ آٔٛظـ
 ٚپطٚضـ اؾتبٖ ایالْ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس.

ٍ تاهیي

; 0/180Adjusted R Square
َجك یبفتٞ ٝبی خس٘ :)4( َٚتبیح ثسؾت آٔس ٜاظ تحّیُ زازٞ ٜب زض اضتجبٌ
ثب تأثیط ٘ظبْ خصة  ٚتبٔیٗ ثط حطفٝای ٌطایی وبضوٙبٖ ازاض ٜوُ آٔٛظـ ٚ
پطٚضـ اؾتبٖ ایالْ ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝثب تٛخ ٝث ٝيطیت ضٌطؾی٘ٛی
اؾتب٘ساضز قس ) B(ٜو ٝتحت ػٛٙاٖ يطیت ٔؿیط اؾت ٔ ٚمساض تی ثسؾت
آٔس ٜثطای ایٗ يطایت ،ایٗ ٔمساض زض ؾُح (ٔ )0/000ؼٙبزاض ٔی ثبقس،
ثٙبثطایٗ ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝفطيیٛٔ ٝضز ُٔبِؼٛٔ ٝضز تأییس ٚالغ ٔی قٛز.
ِصا ٘ظبْ خصة  ٚتبٔیٗ ثط حطفٝای ٌطایی وبضوٙبٖ ازاض ٜوُ آٔٛظـ ٚ
پطٚضـ اؾتبٖ ایالْ تبثیط ٔؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز  ٚایٗ ٔسَ  0/180زضنس
اظ تأثیط ٘ظبْ خصة  ٚتبٔیٗ ثط حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ ازاض ٜوُ آٔٛظـ ٚ
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ثٟطٚظ ضيبیی ٔٙف ٕٞ ٚىبضاٖ /ثطضؾی تأثیط ثجبت ٔسیطیت ثط حطفٝای ٌطایی وبضوٙبٖ ثب ضٚیىطز قبیؿتٝؾبالضی

زض  ٓٞقىؿتٗ غ َٛثطٚوطاؾی ؾبظٔبٖٞب  ٚتؿطیغ زض وبضایی  ٚاثطثركی
ؾبظٔبٖ ؤ ٝیتٛا٘س ثٛ٘ ٝث ٝذٛز ثٟطٜٚضی ؾبظٔبٖ ضا ثبال ثجطز.

فطيی٘ :) 6( ٝظبْ ثىبضٌیطی ٔٛثط ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی ثط حطف ٝای ٌطایی وبضوٙبٖ
ازاض ٜوُ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ اؾتبٖ ایالْ تأثیط ٔؼٙی زاضی زاضز.

 2 -11نتیجه آزهون فرضیه فرعی اول:

جذٍل (ً :)7تبیج تأثیز ًظبم بکبرگیزی هَثز هٌببغ اًسبًی بز حزفِای گزایی

ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞٝبی فطيی ٝفطػی ا َٚتحمیك ٔیتٛاٖ ٌفت ،ثب تٛخ ٝثٝ
يطیت ضٌطؾی٘ٛی اؾتب٘ساضز قس )B( ٜو ٝتحت ػٛٙاٖ يطیت ٔؿیط اؾت ٚ
ٔ مساض تی ثسؾت آٔس ٜثطای ایٗ يطایت ،ایٗ ٔمساض زض ؾُح ()0/000
ٔؼٙبزاض ٔیثبقس؛ ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت ،قبیؿتٝؾبالضی ثط حطفٝایٌطایی
وبضوٙبٖ تأثیط ٔؼٙبزاض ٔ ٚثجت زاضز ،زض ٘تید ٝفطيی ٝفطػی ا َٚپػٞٚف
ٔؼٙبزاض ٔیثبقس  ٚتأییس ٔیقٛز .اٌطچ ٝزض ٌصقت ٝتحمیمبتی و ٝزلیمبً ثٝ
ثطضؾی ضاثُ ٝثیٗ قبیؿتٝؾبالضی  ٚحطفٝایٌطایی ٚخٛز ٘ساقت ٝأب
ُٔبِؼبت ؾٖٛؾٗ (ٔ )2002ؤیس چٙیٗ ضاثُٝای ٔیتٛا٘س ثبقس .قبیؿت-ٝ
ؾبالضی یه ؾیؿتٓ اظ زِٚت یب ؾبظٔبٖ اؾت و ٝزض آٖ ا٘تهبة نٛضت
ٔیٌیطز ٔ ٚؿئِٛیت ثطاؾبؼ اؾتؼساز  ٚتٛا٘بیی (قبیؿتٍی) ،ثس ٖٚزض ٘ظط
ٌطفتٗ ٔؼیبضٞبی اذتهبنی (اضتجبَبت ذب٘ٛازٌی ،أتیبظ َجمبتی ،زٚؾتبٖ
ٔ ٚحجٛثیت) زض ا٘تربة افطاز زازٔ ٜیقٛز؛ چطاؤ ٝؼیبضٞبی اذتهبنی
ثبػث وٓوبضی ،غیجت ،اظ ثیٗ ضفتٗ ذاللیت  ٚاؾتؼساز ،وبٞف وبضایی ٚ
اثطثركی ٘ ٚبضيبیتی قغّی وبضوٙبٖ ٔیقٛز .ثطای ٕ٘٘ ٝ٘ٛبضيبیتی
وبضوٙبٖ ثبػث وبٞف خصاثیت حطفٔ ٝیقٛز و ٝیىی اظ اثؼبز حطفٝای-
ٌطایی اؾت ،و٘ ٝظبْ حفظ ٍٟ٘ ٚساضی ٔیتٛا٘س ضيبیت وبضوٙبٖ ضا ثبال
ثجطز  ٚخصاثیت قغّی ضا اضتمبء ثركس .پؽ اؾتفبز ٜاظ قبیؿتٝؾبالضی
ثبػث افعایف حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ ٔیقٛز؛ چطاو٘ ،ٝظبْ قبیؿت-ٝ
ؾبالضی ثب تٛخ ٝث ٝؾبذتبض ؾبظٔب٘ی ضٚقٗ ،قفبفٔ ،تٙبؾت  ٚتفٛیى
اذتیبضات ث ٝنٛضت ُٔٙمی ٕٞ ٚچٙیٗ ٚخٛز فط ٚ ًٙٞثبٚض ثٔ ٝؼیبضٞبی
قبیؿت ٝؾبالضا٘ٚ ٚ ٝخٛز ٘ظبْ خصة و ٝثٟتطیٗ افطاز ٚاخس قطایٍ ث ٝزٚض
اظ ٔؼیبضٞبی اذتهبنی ٔتٙبؾت ثب ؾبظٔبٖ ضا ا٘تربة ٔیوٙس وَ ٝی
فطایٙس آٔٛظـ ٔؤثطثرف ذٛز  ٚحفظ  ٚاضتمبء افطاز زض پؿتٞبی ؾبظٔب٘ی
ٔٙبؾت ،ظٔی ٝٙضا ثطای وبضوٙبٖ ٔترهم ،زا٘كی ٔ ٚتؼٟس فطأ ٓٞیوٙس
و ٝثٛ٘ ٝث ٝذٛز ظٔی ٝٙضا ثطای اضتمبء حطفٝایٌطایی ٞطچ ٝثیكتط وبضوٙبٖ
ثبال ٔیثطز ،چطاو ٝاظ ٔؼیبضٞبی یه فطز حطفٝای ٚخٛز زا٘فٟٔ ،بضت ٚ
تؼٟس ا ٚزض حطفٔ ٝیثبقس.
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َجك یبفتٞ ٝبی خس٘ :)7( َٚتبیح ثسؾت آٔس ٜاظ تحّیُ زازٞ ٜب زض اضتجبٌ
ثب تأثیط ٘ظبْ ثىبضٌیطی ٔٛثط ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی ثط حطفٌٝطایی وبضوٙبٖ ازاض ٜوُ
آٔٛظـ  ٚپطٚضـ اؾتبٖ ایالْٔ ،ی تٛاٖ ٌفت و ٝثب تٛخ ٝث ٝيطیت
ضٌطؾی٘ٛی اؾتب٘ساضز قس )B(ٜو ٝتحت ػٛٙاٖ يطیت ٔؿیط اؾت ٔ ٚمساض
تی ثسؾت آٔس ٜثطای ایٗ يطایت ،ایٗ ٔمساض زض ؾُح (ٔ )0/003ؼٙبزاض
ٔی ثبقس؛ ثٙبثطایٗ ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝفطيیٛٔ ٝضز ُٔبِؼٛٔ ٝضز تأییس ٚالغ
ٔی قٛزِ .صا ٘ظبْ ثىبضٌیطی ٔٛثط ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی ثط حطفٝای ٌطایی وبضوٙبٖ
ازاض ٜوُ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ اؾتبٖ ایالْ تبثیط ٔؼٙی زاضی زاضز  ٚایٗ ٔسَ
 0/119زضنس اظ تأثیط ٘ظبْ ثىبضٌیطی ٔٛثط ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی ثط حطفٝای ٌطایی
وبضوٙبٖ ازاض ٜوُ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ اؾتبٖ ایالْ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس.
 -11بزرسی نتایج فزضیههای تحقیق و بحث درباره آنها

 1-11نتیجه آزهون فرضیه اصلی:
ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞٝبی فطيی ٝانّی تحمیك ٔیتٛاٖ ٌفت ،ثب تٛخ ٝث ٝيطیت
ضٌطؾی٘ٛی اؾتب٘ساضز قس )B( ٜو ٝتحت ػٛٙاٖ يطیت ٔؿیط اؾت ٔ ٚمساض
تی ثسؾت آٔس ٜثطای ایٗ يطایت ،ایٗ ٔمساض زض ؾُح ()Sig>0/050
ٔؼٙبزاض ٔیثبقس؛ ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت ،ثجبت ٔسیطیت ثب ضٚیىطز قبیؿت-ٝ
ؾبالضی ثط حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ تأثیط ٔؼٙبزاض ٔ ٚثجت زاضز ،زض ٘تیدٝ
فطيی ٝانّی پػٞٚف ٔؼٙبزاض ٔیثبقس  ٚتأییس ٔیقٛز .ثط ایٗ اؾبؼ ٔی-
تٛاٖ ا٘تظبض زاقت قبیؿتٝؾبالضی زض ؾبظٔبٖ ٔطث َٝٛزض تؿٟیُ ض٘ٚس
تأثیط ثجبت ٔسیطیت ثط حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ تأثیطٌصاض ثٛز ،ٜچطا وٝ
ثجبت ٔسیطیت ٔٛخت ثبال ضفتٗ قبیؿتٝؾبالضی  ٚث ٝتجغ آٖ حطفٝایٌطایی
وبضوٙبٖ ٔیقٛز .ثب اؾتمطاض ٘ظبْ قبیؿتٝؾبالضی  ٚا٘تربة افطاز ٚاخس
نالحیت  ٚقبیؿتٔ ٝطتجٍ ثب ٔمبنس  ٚاٞساف ؾبظٔبٖ  ٚزض وٙبض آٖ ثجبت
ٔسیطیتی و٘ ٝمف ٕٟٔی ضا زض ا٘تمبَ تدطث ٝث ٝوبضوٙبٖ زاضز  ٚاظ َطفی
٘مكی ضا ؤ ٝسیطیت ثب تدطث ٝزض ا٘تربة ضٚیٞٝب  ٚفطآیٙسٞبی ٔٙبؾت
ؾبظٔب٘ی  ٚثٟطٌٜیطی ٞطچ ٝثٟتط اظ ٘ظبْ قبیؿتٝؾبالضی زاضزٔ ،یتٛا٘س
ظٔی ٝٙضا ثطای حطفٝایتط وطزٖ وبضوٙبٖ ٟٔیب ؾبظز .و٘ ٝتید ٝآٖ ٔیتٛا٘س

 3-11نتیجه آزهون فرضیه فرعی دوم:
ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞٝبی فطيی ٝفطػی ز ْٚتحمیك ٔیتٛاٖ ٌفت ،ثب تٛخ ٝثٝ
يطیت ضٌطؾی٘ٛی اؾتب٘ساضز قس )B( ٜو ٝتحت ػٛٙاٖ يطیت ٔؿیط اؾت ٚ
ٔمساض تی ثسؾت آٔس ٜثطای ایٗ يطایت ،ایٗ ٔمساض زض ؾُح (ٔ )%34ؼٙب-
زاض ٔیثبقس؛ ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت ،ثجبت ٔسیطیت ثط حطفٝایٌطایی
وبضوٙبٖ تأثیط ٔؼٙبزاض ٔ ٚثجت زاضز ،زض ٘تید ٝفطيی ٝفطػی زٔ ْٚؼٙبزاض ٚ
تأییس ٔیقٛز .وبضوٙبٖ حطفٝای ٘یبظ ث ٝثجبت زض قغُ  ٚحطف ٝذٛز زاض٘س ٚ
ثبیس اظ تغییط  ٚتح َٛوبضوٙبٖ اختٙبة وطز ،ظیطا ایدبز  ٚتمٛیت ترهم
وبضوٙبٖ ٘یبظ ث ٝظٔبٖ زاضز .زض ٘تید ٝثجبت آٖٞب تدطث،ٝزا٘ف ٟٔ ٚبضت
آٖٞب ضا زض ظٔی ٝٙوبضی ذٛز ضا ثبال ٔیثطز ،و ٝذٛز ایٗٞب اظ اِعاْٞبی
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تی ثسؾت آٔس ٜثطای ایٗ يطایت ،ایٗ ٔمساض زض ؾُح (ٔ )0/004ؼٙبزاض
ٔیثبقس؛ ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت٘ ،ظبْ آٔٛظـ  ٚثٟؿبظی ثط حطفٝایٌطایی
وبضوٙبٖ تأثیط ٔؼٙبزاضی زاضز ،زض ٘تید ٝفطيی ٝفطػی چٟبضْ تأییس ٔی-
قٛز٘ .تبیح ایٗ ثرف اظ تحمیك ثب یبفتٞٝبی تحمیمبت ویٓثبَ(ٚ )1992
ؾبضخی (ٕٞ )1995رٛا٘ی زاقت٘ .ظبْ آٔٛظقی قبیؿتٔ ٝیتٛا٘س ثبػث
ترهم  ٚافعایف زا٘ف ٟٔ ٚبضتٞبی وبضوٙبٖ قٛز و ٝایٗ ذٛز ثركی اظ
حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ ٔیثبقس ،اظ َطفی ثبال ضفتٗ ترهم  ٚزا٘ف
وبضوٙبٖ ٔیتٛا٘س اػتٕبز ٔسیط ثبتدطث ٝضا ث ٝوبضوٙبٖ ذٛز زض ٔح َٛوطزٖ
ٚظبیف ث ٝآٖٞب ضا ثبال ثجطز و٘ ٝتید ٝآٖ اؾتمالَ وبضی ثیكتط وبضوٙبٖ ضا
زض ثط زاقت ٝثبقسٕٞ .چٙیٗ یه فطز آٔٛظـ زیس ٜزض ؾبظٔبٖ ثب آٌبٞی ٚ
زا٘كی و ٝاظ قغُ ثسؾت ٔیآٚضز ،ثیكتط ػاللٙٔٝس ث ٝقغُ ذٛز ٔیقٛز
٘ ٚتید ٝآٖ خصاثیت حطف ٝو ٝثركی اظ حطفٝایٌطایی ٔیثبقس ضا ثبال ٔی-
ثطز .ضؾیسٖ ث ٝاٞساف ؾبظٔبٖ ثؿتٍی ث ٝتٛا٘بیی وبضوٙبٖ زض ا٘دبْ ٚظبیف
ٔح ٚ ِٝٛاُ٘جبق ثب ٔحیٍ ٔتغیط زاضز .اخطای آٔٛظـ  ٚثٟؿبظی ٘یطٚی
ا٘ؿب٘ی ؾجت ٔیقٛز تب افطاز ثتٛا٘ٙس ٔتٙبؾت ثب تغییطات ؾبظٔب٘ی ٚ
ٔحیٍ ،ثَٛ ٝض ٔؤثط فؼبِیت ذٛز ضا ازأ ٝزٙٞس  ٚثط وبضایی ذٛز ثیفعایٙس.
اظ َطفی اظ ٕٟٔتطیٗ ذهیه ٝؾبظٔبٟ٘بی أطٚظی تغییط  ٚتحٔ َٛیثبقس،
زضچٙیٗ قطایٍ ٔحیُی پیچیسٔ ٚ ٜتٛٙع ثب تحٛالت ؾطیغ ،اٌط ٘تٛا٘یٓ
ٔتٙبؾت ثب ایٗ تغییطات ،ؾبظٔبٖٔ ،سیطاٖ  ٚوبضوٙبٖ ضا ٍٕٞبْ ؾبظیٓ،
لطثب٘ی آٖ ذٛاٞیٓ قسِ .صا ٘یبظ ث ٝیبزٌیطی ؾبظٔب٘ی أطٚظ ٜث ٝذٛثی زض
تٕبٔی ؾُٛح ؾبظٔبٖ ثبثت قس ٜاؾت .ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝتحمیمبت ا٘دبْ
ٌطفت ،ٝاضتجبٌ ٔثجت ثیٗ ؾطٔبیٌ ٝصاضی ثط آٔٛظـ زض ثٟطٜٚضی ؾبظٔب٘ی
ضا ٘كبٖ زاز ٜاؾت  .زض ایٗ ضاؾتب الظْ اؾت و ٝفطآیٙسٙٔ ،بثغ  ٚالسأبت
الظْ آٔٛظقی زض ؾبظٔبٖ قٙبؾبیی  ٚزض یه ٔسَ ػّٕی قبیؿت ٝثط٘بٔ-ٝ
ضیعی قٛز؛ چطا و ٝآٔٛظـ  ٚثٟؿبظی وبضوٙبٖ السأی ضاٞجطزی اؾت وٝ
زض ؾُح فطزی ثبػث اضظقٕٙسی  ٚضيبیت ٔٙسی فطز  ٚزض ؾُح ؾبظٔب٘ی
ثبػث ثٟجٛز  ٚتٛؾؼ ٝؾبظٔبٖ ٔیقٛز .ثب تٛخ ٝتبثیط ٔثجت ثیٗ ٘ظبْ
آٔٛظـ  ٚثٟؿبظی وبضوٙبٖ ثب حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖٞ ،طچ ٝؾبظٔبٖ اظ
یه ثط٘بٔ ٝآٔٛظقی قبیؿتٔ ٚ ٝتٙبؾت اؾتفبز ٜوٙس ؾُح حطفٝایٌطایی
وبضوٙبٖ ذٛز ضا ثبال ثطز ٜاؾت.

حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ ٔیثبقٙس ،اظ َطفی ثجبت ٔسیطاٖ ٔیتٛا٘س ثبػث
ثجبت وبضوٙبٖ قٛز؛ چطاو ٝخبثدبیی  ٚتؼٛیى ٔسیطاٖ ثط َجك ٘ظطیٝ
خبثدبیی ٔسیطاٖ ثبػث ثی٘ظٕی  ٚتغییط ضٚیٞٝب زض ؾبظٔبٖ  ٚثٛ٘ ٝث ٝذٛز
تؼٛیى  ٚخبثدبیی وبضوٙبٖ ٘یع ٔیقٛز ،زض نٛضتی ؤ ٝسیط ثب ثجبت ثب
قٙبذت  ٚآٌبٞی و ٝاظ وبضوٙبٖ ذٛز زاضز ػال ٜٚثط ثجبتی و ٝزض وبضوٙبٖ
ذٛز ثٚ ٝخٛز ٔیآٚضز ،زض ؾبظٔبٖ ثبػث ا٘تمبَ تدطثیبت ذٛز ث ٝوبضوٙبٖ
 ٚظیطزؾتبٖ ذٛز ٘یع ٔیقٛز ،و ٝثٛ٘ ٝث ٝذٛز حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ ضا
ثبال ٔیثطز و ٝایٗ ذٛز ٔیتٛا٘س ثط افعایف زا٘ف وبضوٙبٖ زأٗ ثع٘س.
ثجبت ٔسیطاٖ ثبػث اػتٕبز ٔتمبثُ ثیٗ وبضوٙبٖ ٔ ٚسیطاٖ ذٛاٞس قس وٝ
ٔیتٛا٘س ثبػث اؾتمالَ وبضی وبضوٙبٖ قٛز و ٝزض ٘تید ٝاػتٕبز ثٚ ٝخٛز
آٔس ٜاؾت ٚ ،اظ َطف زیٍط ثجبت ٔیتٛا٘س ثبػث احؿبؼ ٛٞیت پیسا وطزٖ
ٞطچ ٝثیكتط وبضوٙبٖ ثب قغُ قٛز و ٝثٔ ٝطٚض ظٔبٖ اظ َطیك ثجبت ٔؼٙی
پیسا ٔیوٙس  ٕٝٞ ٚایٗٞب خعئی اظ اثؼبز حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ ٔیثبقس.

٘ 4-10تید ٝآظٔ ٖٛفطيی ٝفطػی ؾ:ْٛ
ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞٝبی فطيی ٝفطػی ؾٔ ْٛیتٛاٖ ٌفت ،ثب تٛخ ٝث ٝيطیت
ضٌطؾی٘ٛی اؾتب٘ساضز قس )B( ٜو ٝتحت ػٛٙاٖ يطیت ٔؿیط اؾت ٔ ٚمساض
تی ثسؾت آٔس ٜثطای ایٗ يطایت ،ایٗ ٔمساض زض ؾُح (ٔ )0/000ؼٙبزاض
ٔیثبقس؛ ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت٘ ،ظبْ خصة  ٚتبٔیٗ ثط حطفٝایٌطایی
وبضوٙبٖ تأثیط ٔؼٙبزاضی زاضز ،زض ٘تید ٝفطيی ٝفطػی ؾ ْٛتأییس ٔیقٛز.
تحمیمبت ٔطتجُی و ٝضاثُ ٝثیٗ ٘ظبْ خصة  ٚتبٔیٗ  ٚحطفٝایٌطایی ضا
ثؿٙدس یبفت ٘كس .ا٘تربة ٌ ٚعیٙف ٘یطٞٚبی ا٘ؿب٘ی اظ ثیٗ ٘یطٞٚبیی وٝ
ثب السأبتی تٛؾٍ ٘یطٚیبةٞب ثَ ٝطف ؾبظٔبٖ خصة قسٜا٘س أطی ثؿیبض
ٔ ٚ ٟٓحیبتی ثطای ؾبظٔبٖ تّمی ٔیٌطزز  ٚزض آیٙس ٜؾبظٔبٖ  ٚچٍٍ٘ٛی
٘یُ ث ٝاٞساف آٖ تبثیط ٔؿتمیٓ زاضز ،ثسیٟی اؾت ٞطچٔ ٝیعاٖ ٔتمبيیبٖ
قغّی زض ؾبظٔبٖ ثبالتط ثبقس احتٕبَ ٌعیٙف ٘یطٞٚبی ثٟتط افعایف
ذٛاٞس یبفت  ٚچٙب٘چ ٝؾبظٔبٖٞب ٘تٛا٘ٙس ثب ؾیبؾتٞب  ٚذٍ ٔكیٞبی
ذٛز٘ ،یطٞٚبی ا٘ؿب٘ی ٔترهم ٔ ٚتؼٟس ثیكتطی ضا خصة ٕ٘بیٙس ثٝ
ٕٞبٖ ٔیعاٖ ا٘تربة ٌ ٚعیٙف آ٘بٖ ٔحسٚزتط ذٛاٞس قس .اٌط ؾبظٔب٘ی
فبلس ثط٘بٔ ٝخصة  ٚثىبضٌٕبضی ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی پطٚضـ یبفتٔ ٝتٙبؾت ثب
اِعأبت وؿت  ٚوبض و٘ٛٙی ثبقس ،اثط ثركی  ٚوبضآیی ثط٘بٔٞٝب  ٚؾیبؾت-
ٞبی ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی ؾبظٔبٖ ُِٕٞٝبی خجطاٖ ٘بپصیطی ذٛاٞس زیس .آٌٖٝ٘ٛ
و ٝثطذی نبحت ٘ظطاٖ تبویس زاض٘س حتی آٔٛظـ ذٛة ،خجطاٖ خصة ٚ
اؾترساْ غٍّ ضا ٘رٛاٞس وطزٞ .طچٙس تحمیمبت ٘كبٖ زاز ٜاؾت و ٝاخطای
یه فطآیٙس خصة  ٚثىبضٌٕبضی اثطثرف اضتجبٌ ٔؿتمیٕی ثب ػّٕىطز
ؾبظٔبٖ زاضز .ثٙبثطایٗ ازاض ٜوُ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ زض فطآیٙس ٘ظبْ خصة ٚ
ٌعیٙف وبضوٙبٖ ثبیس زلت فطاٚا٘ی زاقت ٝثبقس چطاو ٝػال ٜٚثط افعایف
ػّٕىطز ؾبظٔبٖ ،ثبػث افعایف ؾُح حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ ٔیقٛز.

 6 -11نتیجه آزهون فرعی پنجن:
ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞٝبی فطيی ٝفطػی پٙدٓ ٔیتٛاٖ ٌفت ،ثب تٛخ ٝث ٝيطیت
ضٌطؾی٘ٛی اؾتب٘ساضز قس )B( ٜو ٝتحت ػٛٙاٖ يطیت ٔؿیط اؾت ٔ ٚمساض
تی ثسؾت آٔس ٜثطای ایٗ يطایت ،ایٗ ٔمساض زض ؾُح (ٔ )0/000ؼٙبزاض
ٔیثبقس؛ ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت٘ ،ظبْ حفظ ٍٝ٘ ٚزاضی ثط حطفٝایٌطایی
وبضوٙبٖ تأثیط ٔؼٙبزاضی زاضز ،زض ٘تید ٝفطيی ٝفطػی پٙدٓ ٔؼٙبزاض ٚ
تأییس ٔیقٛز .اٌطچ ٝزض ٌصقت ٝتحمیمبتی و ٝزلیمب ث ٝثطضؾی ضاثُ ٝثیٗ
٘ظبْ حفظ ٍٝ٘ ٚزاضی  ٚحطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ ٚخٛز ٘ساقت ،ٝأب
ُٔبِؼبت ٔٛقط( ٚ )1975ا٘دٕٗ تٛؾؼٔ ٚ ٝسیطیت ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی ثّغبضؾتبٖ
(ٔ )2010یتٛا٘س تبییسی ثط ٚخٛز چٙیٗ ضاثُٝای ثبقس .ضلبثت ؾبظٔبٖ ٞب

 5 -11نتیجه آزهون فرضیه فرعی چهارم:
ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞٝبی فطيی ٝفطػی چٟبضْ ٔیتٛاٖ ٌفت ،ثب تٛخ ٝث ٝيطیت
ضٌطؾی٘ٛی اؾتب٘ساضز قس )B( ٜو ٝتحت ػٛٙاٖ يطیت ٔؿیط اؾت ٔ ٚمساض
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ثٟطٚظ ضيبیی ٔٙف ٕٞ ٚىبضاٖ /ثطضؾی تأثیط ثجبت ٔسیطیت ثط حطفٝای ٌطایی وبضوٙبٖ ثب ضٚیىطز قبیؿتٝؾبالضی

ا٘تٟب ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ثسؾت آٔس ٜثبیس ٌفت ،ثجبت ٔسیطیت زض نٛضتی
ثیكتطیٗ تبثیط ضا ثط حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ زاضز و ٝقبیؿت ٝؾبالضی زض
ؾبظٔبٖ ثطلطاض ثبقس ،ثٙبثطایٗ ٚخٛز ثجبت ٔسیطیت  ٚقبیؿتٝؾبالضی زض
وٙبض  ٓٞحطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ ضا ثبال ٔیثطز.

زض وؿت ؾٛز ثیكتط  ٚؾ ٟٓثبظاض  ... ٚذالنٕ٘ ٝیقٛز .ثّى ٕٝٞ ٝایٗ
ٔٛاضز ٔؼّ َٛیه ػبُٔ ٔ ٟٓتط یؼٙی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی قبیؿت ٝاؾت  ٚایٗ
٘ىت ٝای اؾت و ٝؾبظٔبٖ ٞب ثٝآٖ پی ثطزٜا٘س  ٚزض خصة ٘یطٞٚب ضلبثت ٔی
وٙٙس  ٚؾؼی زاض٘س و ٝآٟ٘ب ضا ٍ٘ ٝزاقتٔ ٚ ٝب٘غ اظ تطن ذسٔتقبٖ ق٘ٛس.
٘ظبْ حفظ ٍٟ٘ ٚساضی ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی ثبػث ٔی قٛز زض زضاظ ٔست ٌطزـ
٘یطٚی ا٘ؿب٘ی وٓ قس ٚ ٜثٟطٚ ٜضی ؾبظٔبٖ ايبفٌ ٝطزز .چ ٝثؿب زض
ؾبظٔب٘ی ثب ثٟتطیٗ قیٞ ٜٛبی اؾترسأی قبیؿت ٝتطیٗ افطاز ثطٌعیس ٚ ٜثٝ
ذسٔت آٖ ؾبظٔبٖ زضآٔس ٜثبقٙس (٘ظبْ خصة) ،ؾپؽ ثب ضٚـ ٞبی
ٔرتّف اضظیبثی  ٚآٔٛظـ (٘ظبْ ثٟؿبظی) ٔٛخجبت افعایف ثیكتط ٟٔبضت ٚ
زا٘ف ایٗ وبضوٙبٖ فطا ٓٞقس ٜثبقسِ ،یىٗ چٙب٘چ ٝزض َ َٛذسٔت اظ آٟ٘ب
ث٘ ٝح ٜٛذٛة ُّٛٔ ٚة ٍٟ٘ساضی ٘كٛز یب زض ؾبظٔبٖ ٞبی زیٍط خبشثٝ
ٞبی ثیكتط  ٚثٟتط ثبقس ،ثبػث ٔی ٌطزز آٖ افطاز ثٚ ٝیػ ٜافطاز ذجط ٜثٝ
ضاحتی ؾبظٔبٖ ٔعثٛض ضا تطن وطز ٚ ٜخصة آٖ ؾبظٔبٖٞب ق٘ٛس  ٚزض
٘تید ٝظحٕبت ،تالـ ٞب ٞ ٚعیٞ ٝٙبی ٔطث ٌٛث ٝاؾترساْ  ،تطثیت ٚ
تدٟیع ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی  ٚؾطٔبیٌ ٝصاضی ضٚی افطاز ثٞ ٝسض ٔی ضٚز .ث ٝایٗ
ذبَط اؾت و ٝفطآیٙس حفظ ٍٟ٘ ٚساضی ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی إٞیت ذبنی پیسا
ٔی وٙس .ثب تٛخ ٝث ٝتبثیط ٔثجت ٘ظبْ حفظ ٍٟ٘ ٚساض ی وبضوٙبٖ ثط حطف-ٝ
ایٌطایی وبضوٙبٖٔ ،یتٛاٖ ثبإٞیت زازٖ ٞطچ ٝثیكتط ث ٝایٗ ٘ظبْ ؾُح
حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ ضا ثبال ثطز.

 -11نتیجه گیزی

 ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝثجبت ٔسیطیت اظ َطیك قبیؿتٝؾبالضی ثط حطفٝای-ٌطایی وبضوٙبٖ تبثیط ٔؼٙبزاض زاضز ،اظ َطفی ٔ ٟٓتطیٗ ػبُٔ پیف ثیٙی
وٙٙس ٜحطفٝایٌطایی ،قبیؿتٝؾبالضی ٔیثبقس .تٛنیٔ ٝیقٛز ایٗ
ؾبظٔبٖ ثب حفظ ثجبت زض ٔسیطیت  ٚتٛخ ٚ ٝتمٛیت ٘ظبْ قبیؿتٝؾبالضی،
حطفٝایٌطایی ضا زض وبضوٙبٖ تمٛیت  ٚاضتمبء ثركٙس تب ثتٛا٘ٙس اٞساف ٚ
اؾتطاتػیٞبی ؾبظٔبٖ ضا ثسؾت آٚض٘س.
 ثب تٛخ ٝث ٝتبییس قسٖ تبثیط ٔؼٙبزاض ثجبت ٔسیطیت ثط حطفٝایٌطاییوبضوٙبٖ ،پیكٟٙبز ٔیٌطزز ؾبظٔبٖ ٔطث َٝٛزض خٟت ٍ٘ ٝزاقتٗ ٔسیطاٖ
قبیؿت ٝثٔ ٝست حسالُ چٟبض ؾبَ زض ؾبظٔبٖ ،تالـ ذٛز ضا ثىبض ٌیطز،
چطاو٘ ٝظبْ حطف ٝایٌطایی زض فًبی ٔسیطیتی ثبثجبت ٔیتٛا٘س ضقس یبثس،
اظ ایٗ ض ٚؾبظٔبٖ ثبیس ثب ایدبز ٔكٛقٞبی ٔبزی ٔ ٚؼٛٙی  ٚپطٞیع اظ
ؾیبؾی وبضی زض ؾّؿّٔ ٝطاتت ٔسیطیتی ٕٞ ٚچٙیٗ ایدبز فًبی وبضی
ٔٙبؾت ثیٗ ٔسیطیت  ٚوبضوٙبٖ  ٚتالـ ثطای اظ ثیٗ ثطزٖ فط ًٙٞتغییط
ٔسیطاٖ و ٝث ٝفط ًٙٞغبِت ؾبظٔبٖٞب تجسیُ قس ٜاؾت  ٚاؾتفبز ٜاظ
ٔسیطاٖ ثٔٛی  ٚثٟجٛز ویفیت ظ٘سٌی وبضی ٔسیطاٖ ظٔی ٝٙضا ثطای ثجبت
ٞطچ ٝثیكتط ٔسیطاٖ فطا ٓٞآٚضز.
 ثب تٛخ ٝث ٝتبییس قسٖ تبثیط ٔؼٙبزاض تٕبٔی اثؼبز قبیؿتٝؾبالضی ثطحطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ ،پیكٟٙبز ٔیٌطزز ؾبظٔبٖ ٔطث َٝٛزض خٟت حفظ
 ٚاضتمبء چٟبض ثؼس قبیؿتٝؾبالضی ٟ٘بیت تالـ ضا زاقت ٝثبقس؛ چطاو ٝثب
ٚخٛز ایٗ اثؼبز ؾبظٔبٖ ٔیتٛا٘س ؾُح حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ ضا ثبال ثجطز.
اظ ایٗ ض ٚؾبظٔبٖ ثبیس ثؿتط ضا ثطای فط ًٙٞقبیؿتٝؾبالضی  ٚپطٞیع اظ
ذٛیكب٘ٚسؾبالضی  ٚاؾتفبز ٜاظ افطاز تحهیُ وطز ٚ ٜثبتدطث ٝزض پؿتٞبی
ؾبظٔب٘ی ٔطتجٍ ٕٞ ٚچٙیٗ تطغیت وبضوٙبٖ ث ٝتحمیك  ٚپػٞٚف زض ظٔیٝٙ
تحهیّی  ٚقغّی ذٛز ،ظٔی ٝٙضا ثطای ضقس ٘ظبْ قبیؿتٝؾبالضی فطآٞ
آٚضز.
 ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞٝبی تحمیك و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس اظ ثیٗ اثؼبز قبیؿتٝؾبالضی ثؼس ٘ظبْ خصة  ٚتبٔیٗ ثب زاقتٗ ثبالتطیٗ يطیت ثتب ،ثیكتطیٗ
تبثیط ضا ثط حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ زاضز ،پیكٟٙبز ٔیٌطزز ؾبظٔبٖ ٔطثَٝٛ
تٛخ ٝثیكتطی ث ٝایٗ ثؼس اظ ثیٗ اثؼبز زیٍط ضا زاقت ٝثبقس؛ یؼٙی ثب
اؾتفبز ٜاظ ثط٘بٔٝضیعیٞبی زلیك پطؾّٙی ثرهٛل زض ضاثُ ٝثب ٘یبظ ؾٙدی
ؾبظٔبٖ ث ٝافطاز  ٚاؾتفبز ٜاظ آظٖٔٞٛبی ػّٕی ٔتٙبؾت ثب قغُ  ٚضػبیت
اؾتب٘ساضزٞبی الظٍْٙٞ ،بْ خصة افطاز ٔٛضز ٘یبظ ثسٔ ٖٚساذٌّ ٝطیٞبی
تجؼیى آٔیع ،ظٔی ٝٙثطای تحمك ٞطچ ٝثیكتط ایٗ ثؼس اظ اثؼبز قبیؿتٝ
ؾبالضی ضا فطا ٓٞآٚض٘س.

 7 -11نتیجه آزهون فرعی ششن:
ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞٝبی فطيی ٝفطػی چٟبضْ ٔیتٛاٖ ٌفت ،ثب تٛخ ٝث ٝيطیت
ضٌطؾی٘ٛی اؾتب٘ساضز قس )B( ٜو ٝتحت ػٛٙاٖ يطیت ٔؿیط اؾت ٔ ٚمساض
تی ثسؾت آٔس ٜثطای ایٗ يطایت ،ایٗ ٔمساض زض ؾُح (ٔ )0/003ؼٙبزاض
ٔیثبقس؛ ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت٘ ،ظبْ ثىبضٌیطی ٔٛثط ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی ثط
حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ تأثیط ٔؼٙبزاضی زاضز ،زض ٘تید ٝفطيی ٝفطػی قكٓ
تأییس ٔیقٛز .زضیه ؾبظٔبٖ ٔسضٖ  ٚأطٚظی ،ؾبذتبض  ٚؾُح وبضوٙبٖ ثٝ
قىّی اؾت و ٝؾبظٔبٖ ضا ٔدجٛض ٔی وٙس اظ ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی ث ٝقىّی
ا٘ؼُبف پصیطتط اؾتفبز ٜوٙس ٔ ٚیعاٖ ا٘ؼُبف پصیطی ٞط ضٚظ افعایف یبثس.
ٞطچٙس ٚخٛز ؾبذتبضٞبی افمی ٔ ٚؿُح ؾجت قس ٜاؾت و ٝفطنتٞبی
افطاز ثطای تطفیغ وبٞف یبثس ،أب فطنتٞبی افطاز ثطای حطوتٞبی خب٘جی
ٌ ٚؿتطـ ٔؿئِٛیتٞب  ٚضقس ٟٔبضتٟب افعایف یبفت ٝاؾت .زض حبَ حبيط
ٞط ضٚظ ٜؾبظٔبٟ٘بی ثیكتطی احؿبؼ ٔی وٙٙس و ٝث٘ ٝظبْ وبضآٔسی ثطای
ثط٘بٔ ٝضیعی  ٚحٕبیت اظ حطوت  ٚخبثٝخبیی افطاز زض زاذُ ؾبظٔبٖ ٘یبظ
زاض٘س .ثسیٗ ٔٙظٛض ؾبظٔبٖٞب ثبیس اظ ٘ظبْ ثط٘بٔٝضیعی قغّی زض تٕبْ
ؾُٛح ،خب٘كیٗ پطٚضی ،ا٘تهبة یب خبیٍعیٙی افطاز  ٚلطاض ٌطفتٗ افطاز زض
ؾٕتٞبیی و ٝقبیؿتٍی الظْ آٖ ضا زاض٘س ٔ ٚی تٛا٘ٙس ث ٝثٟتطیٗ ٚخٝ
ٞسفٞبی فطزی  ٚؾبظٔب٘ی ضا ثطآٚضز ٜوٙٙس حٕبیت وبفی ضا ث ٝػُٕ
آٚض٘س .ثب تٛخ ٝتبثیط ٔثجت ثیٗ ٘ظبْ ثىبضٌیطی ٔٛثط ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی ثب حطف-ٝ
ایٌطایی وبضوٙبٖٞ ،طچ ٝؾبظٔبٖ ٔطث َٝٛزض ایٗ ٘ظبْ تٛخ ٝثیكتطی ضا
زاقت ٝثبقس ،ؾُح حطفٝایٌطایی وبضوٙبٖ ذٛز ضا ثبالتط ثطز ٜاؾت .زض
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ٔدّٔ ٝسیطیت تٛؾؼ ٚ ٝتح67-77 )1398( 36َٛ

منابع و ماخذ
[]1
[]2

[]16

اتطحی ،سیذ حسیي ،)1392( ،هذیزیت هٌببغ اًسبًی اس تئَری تب ػول،
ًطز فَساى ،چاج اٍلٍ ،یزایص سَم ،ظ.319-321 ،

هذیزاى ،دفتز تْثَد هذیزیت ٍ ارسیاتی عولکزد ساسهاى هذیزیت ٍ تزًاهِ-

اتیلی ،خذایار( ،تیزهاُ  ،)1384ضزٍرت بحث درببرُ تَسؼِ ضبیستِ

ریشی کطَر.

سبالری در سبسهبى ّب ،جْاد داًطگاّی داًطکذُ رٍاًطٌاسی ٍ علَم تزتیتی

[]17

داًطگاُ تْزاى ،پیطگفتار هجوَعِ هقاالت ًخستیي ّوایص ضایستِ ساالری
[]18

اتطحی ،سیذ حسیي ،عثذ صثَر ،فزیذٍى ،)1389( ،ضبیستِسبالری ،آساد
[]19

تْطتی ،علی ،)1374(،ثببت ٍ ضبیستگی در هذیزیت ،فصلٌاهِ هذیزیت در
[]20

داًایی فزد ،حسي ،فیضی ،اعظن ،احوذیّ ،اًیِ ،)1395( ،پیبهذّبی ثببت
[]21

ضاًشدّن ،ضوارُ .2
درگاّی ،حسیي ،فالحپسٌذ ،هحوذحسي ،حیذری قزُ تالغّ ،ادی( ،پاییش
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ضوارُ .23
دالٍر ،علی ،)1386( ،هببًی ًظزی ٍ ػولی پژٍّص در ػلَم اًسبًی ٍ
اجتوبػی ،اًتطارات سوت،تْزاى.
[]8

رفیعیٍ ،حیذ ،اهیزتاش ،علیهحوذ ،تٌذًَیس ،فزیذٍى ،)1394( ،هقبیسِ
ػولکزد کبرکٌبى ادارات دارای ثببت ٍ بذٍى ثببت هذیزیت کطَر،
فصلٌاهِ رّیافتی ًَ در هذیزیت آهَسضی ،سال ضطن ،ضوارُ .4

[]9
[]10

رضائیاى ،علی ،)1386( ،اصَل هذیزیت ،اًتطارات سوت ،قن.
ساسگار ًژاد ،هحوذاهیي( ،آتاى ً ،)1382قص آهَسشّبی فٌی ٍ حزفِای
در تَسؼِ هٌببغ اًسبًی ،هجوَعِ هقاالت اٍلیي ّوایص تَسعِ هٌاتع اًساًی
در کطَر ،چاج اٍل.

[]11

ضاٌَّضی ،هجتثی ،دادخَاُ ،هیتزا ،)1396 ( ،هَاًغ تحقق ضبیستِسبالری
در سبسهبىّبی دٍلتی ضْز ضیزاس اس دیذگبُ کبرضٌبسبى استبًذاری
فبرس ،هجلِ جاهعِ ضٌاسی کارتزدی .دٍرُ  ،28ضوارُ .3

[]12

ضَرای تغییز تٌیادی ًظام آهَسش ٍ پزٍرش .)1367( ،طزح کلیبت ًظبم
آهَسش ٍ پزٍرش جوَْری اسالهی ایزاى.

[]13

طثاطثایی،سیذ احوذ ،اًصاری رًاًی ،قاسن( ،تیزهاُ  ،)1384ضبیستِ سبالری
ٍ تَسؼِ ضبیستگی در چطن اًذاس بزًبهِ تَسؼِ ،هجوَعِ هقاالت ًخستیي
ّوایص ضایستِ ساالری در ساسهاى ّا ،جْاد داًطگاّی داًطکذُ
رٍاًطٌاسی ٍهذیزیت داًطگاُ تْزاى.

[]41

عارفًژاد ،هحسي ،)1396(،ضٌبسبیی ٍ اٍلَیت بٌذی هؤلفِّبی
ضبیستگیّبی هذیزاى هذارس بب تبکیذ بز هذیزیت اسالهی ،فصلٌاهِ
هذیزیت هذرسِ .دٍرُ پٌجن ،ضوارُ اٍل.172 -151:

[]15

ٍیژُ ًبهِ ضبیستِسبالری رهش تَسؼِ ،ػذالت ٍ رفبُ( ،آتاى ،)1384هاٌّاهِ
اقتصاد ایزاى ،ش  ،81ظ.9 ،

 ،)1389ارائِی هذل ضبیستگی در تَسؼِی هٌببغ اًسبًی ،راّثزد یاس،
[]7

هَالییً ،اصز ،)1385( ،حزفِایگزایی ٍ تؼْذ کبرکٌبى ،پایاى ًاهِ دکتزا،
داًطگاُ عالهِ طثاطثایی.

هذیزیتی در سبسهبىّبی دٍلتی ایزاى ،فصلٌاهِ هذیزیت ًظاهی ،سال
[]6

هیز ضوسی ،حسیٌف ( ،)1381تأهل در سًذگی دکتز هیز ضوسی ٍ حزفِ-
ایگزایی اٍ در ػزصِ پشضکیً ،طزیِ دارٍ ٍ درهاى ،ضوارُ .207

آهَسش ٍ پزٍرش ،ضوارُ چْار ،ظ.74 ،
[]5

هیز سپاسیً ،اصز ،)1385( ،هذیزیت استزاتژیک هٌببغ اًسبًی ٍ رٍابط
کبر ،هؤسسِ اًتطارات هیزٍ ،یزایص جذیذ ،چاج اٍل ،تْزاى.

هْز،تْزاى.
[]4

هیز هحوّذی ،سیذهحوّذ ،)1392( ،هفبّین کلیذی ًظبم اداری .تْزاى:
اًتطارات ًگاُ داًص ،چاج اٍل ،ظ.125 ،

در ساسهاىّاً ،طز ضیَُ ،چاج اٍل ،تْزاى.
[]3

گشارش( ،تْار ً ،)1382گبّی اجوبلی بِ هَضَع اًتخبة ،اًتصبة ٍ تغییز

کالیٌش ،جین ،پَراس ،جزی ،)1380( ،سبختي بزای هبًذى ،تزجوِ فضلاهلل
اهیٌیً ،طز افزا ،تْزاى.
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