جاهؼِقٌاؾي كاضتطزي
ؾال تيؿت ٍ پٌجن ،قواضُ پياپي ( ،)56قواضُ چْاضم ،ظهؿتاى 1393
تاضيد پصيطـ1393/12/14 :

تاضيد زضيافت1392/9/13 :
نم72-59

بزرسي تأثیز ًَش فزَىگي بز عملکزد شغلي کارکىان ساسمان بُشيستي
(مًرد مطالعٍ :کارکىان بُشيستي شُز اصفُان)
مىصًر حقیقتیان ،زاًكياض گطٍُ ػلَم اجتواػي زاًكگاُ آظاز اؾالهي ٍاحس زّاقاى
سعید صادقي ،زكتطاي ضٍاىقٌاؾي ؾاظهاى تْعيؿتي اؾتاى انفْاى



فاطمٍ شاٌچزاغي ،زاًكجَي كاضقٌاؾي اضقس جاهؼِقٌاؾي زاًكگاُ آظاز اؾالهي ٍاحس زّاقاى
چکیدٌ
َّـ فطٌّگي تِ تَاًايي ػولکطز هؤثط زض ضٍاتط هياى فطٌّگي ،تِ ذهَل زض فضاّاي قغلي اقاضُ هيكٌس .اّويت فاكتَض َّـ فطٌّگي زض
ؾاظهاى تْعيؿتي زض تٌَع هطاجؼاى ايي ؾاظهاى زض قْط هْاجطپصيط انفْاى اؾت؛ هطاجؼاًي كِ ًِ تٌْا قطايطً ،ياظّاا ٍ تَاًاايي آًْاا اظ ؾاايط
افطاز تا اًساظُاي هتفاٍت اؾت ،تلکِ تركي اظ آًْا هتؼلق تِ فطٌّگّاي قَهي ٍ هصّثي هتفاٍتي ًيع ّؿتٌس .پػٍّف حاضاط تاِ تطضؾاي تا ثيط
َّـ فطٌّگي تط ػولکطز قغلي كاضكٌاى ايي ؾاظهاى پطزاذتِ اؾت .قيَُ اًجام ايي تحقيق پيوايف ،اتعاض گطزآٍضي زازُّا پطؾكاٌاهِ ٍ حجان
ًوًَِ ً 193فط اظ كاضكٌاى ؾاظهاى تْعيؿتي تَزُ اؾتً .تايج تا اؾتفازُ اظ ًطمافعاضّاي  Amos ٍ SPSSتحليل قسُاًس .تاط هثٌااي يافتاِّاا تؼاس
فطاقٌاذتي َّـ فطٌّگي اظ ططيق تْثَز هسيطيت ضٍاتط ،تؼس قٌاذتي اظ ط طياق افاعايف احتاطام ًؿاثت تاِ ػٌاناط فطٌّگاي هطاجؼااى ،تؼاس
اًگيعقي اظ ططيق ايجاز اًگيعُ تطاي تطقطاضي ضٍاتط تيي فطٌّگي ٍ تؼس ضفتاضي تا تَؾؼِ ؾاظگاضي كاضكٌاى تاط ػولکاطز قاغلي تا ثيطي ه ثات
زاضز.
ياصٌَاي کلیديَّ :ـ فطٌّگي ،ػولکطز قغلي ،ؾاظهاى تْعيؿتي



ًَيؿٌسُ هؿؤٍل09133160621 :

Email: sadeghi_sa@yahoo.com

جاهؼِقٌاؾي كاضتطزي ،ؾال تيؿت ٍ پٌجن ،قواضُ پياپي ( ،)56قواضُ چْاضم ،ظهؿتاى 1393

60

مقدمٍ ي بیان مسألٍ

ٍ كازض هسيطيتي اضتثاطي ؾااظًسُ زاقاتِ تاقاٌس ،تلکاِ تتَاًٌاس

يکي اظ هْنتطيي تفاٍتّاي جاهؼاِ ؾاٌتي ٍ جاهؼاِ هاسضى،

هطاجؼاى ؾاظهاى ضا ًيع ضاضي ًگاُ زاضًس.

تفاٍت زض قيَُّاي پيًَس اػضاي جاهؼِ تا يکسيگط اؾت .تاط

َّـ فطٌّگي هفَْهي اؾت كِ زض حَظُ اضتثاطات تايي

هثٌاي آًچِ زٍضكين زض ًظطيِ ذَز زض حَظُ تقؿين كاض ػٌاَاى

فطٌّگي هططح قسُ ٍ زض پي تؿْيل تؼاهالت تيي فطٌّگي تاِ

هيكٌسّ ،وثؿتگي زض جَاهاغ ؾاٌتي تاط هثٌااي قاثاّت ٍ زض

ذهَل تؼاهالت ؾاظهاًي اؾتَّ .ـ فطٌّگي تطاي اٍلايي
1

2

جَاهغ هسضى تاط هثٌااي تفااٍت قاکل هايگياطزّ .وثؿاتگي

تاض تَؾط كطيؿتَفط اضلي ٍ ؾَى آًگ هططح قس .ايي هفَْم

هکاًيکي زض جايي ضٍاج زاضز كِ حاساقل تفااٍتّااي فاطزي

تِ تَاًايي ػولکطز هؤثط زض اضتثا ّاي تيي فطٌّگي اقاضُ هي-

ٍجااَز زاقااتِ تاقااس .هكرهااِ اناالي ايااي ًااَع ّوثؿااتگي

كٌسَّ .ـ فطٌّگي تَاًايي افطاز تطاي ضقس قرهي اظ ططياق

ّواًٌااسي ٍ اقااتطات اؾاات (تطٍهٌااس .)1388 ،ايااي ّواًٌااسي ٍ

تساٍم يازگيطي ٍ قٌاذت تْتط هياطا ّااي فطٌّگاي ،آزاب ٍ

اقتطات زض ؾايِ فطايٌس هسضى قسى ضًگ تاذتِ اؾت.

ضؾَم ٍ اضظـّاي گًَاگَى ٍ ضفتاض هؤثط تا افطازي تاا پيكايٌِ

جطياى گصاض اظ جاهؼِ ؾٌتي تِ جاهؼِ هاسضى ،ضيكاِّااي

فطٌّگي ٍ ازضات هتفاٍت اؾت .اضلي ٍ آًگ َّـ فطٌّگي ضا

قثاّت افطاز ضا كِ زض اقتطاتّاي زيٌي ،فطٌّگاي ٍ تااضيري

تِ ػٌَاى قاتليت فطز تطاي ؾاظگاضي هؤثط تا قالاةّااي ًاَيي

تَز ،تا حس ظيازي تحليل تطزُ اؾت .پيطٍ ايي تغييطً ،قفّاا ٍ

فطٌّگي تؼطيف هيكٌٌس ٍ ؾاذتاض َّـ فطٌّگي ضا تاِ اًاَاع

ضاتطِّا ًيع تغييط كطزُاًس .زض جاهؼِ اهاطٍظي قاکل اضتثاا ٍ

زيگااط ّااَـ ،اظ جولااِ ّااَـ ػاااطفي ٍ اجتواااػي هطتااَ

تؼاهل تا فطزي كِ تا ها اقتطات فطٌّگي ًساضز ،تؿياض هتفااٍت

هاايزاًٌااس

تا اؾتطاتػيّاي تطقطاضي اضتثا زض جَاهغ گصقتِ اؾاتّ .اط

ضاّثااطزي ّااَـ فطٌّگاا

جاهؼِاي تطاي تطًاهِضيعي زض جْت اّساف كَتاُ هست ٍ تلٌس

قٌاذت َّ ،4ـ فطٌّگ اًگيعق َّ ٍ 5ـ فطٌّگ ضفتاضى

هستف ًاگعيط اظ آى اؾت كِ قکلگيطي ضٍاتاط جسياس ضا تاِ

تطاي ؾٌجف َّـ فطٌّگي پيكٌْاز كطزُ اؾت.

گًَِاي كٌتطل كٌس كِ ّن زض ػطنِ ضٍاتط قرهاي ٍ ّان زض
ػطنِ ضٍاتط غيط قرهي تيكتطيي تْطُهٌسي ضا زاقتِ تاقس.

(& Ang, 2004

 .)Earleyآًااگ ( ،)2008چْاااض ػاهاال
فطاقااٌاذت ّ ،3ااَـ فطٌّگاا
6

ػولکطز قغلي هفَْهي پطكاضتطز زض اضتثا تا هحيطّااي
قغلي اؾت .هفَْم ػولکطز قغلي تِ ايي هَضَع هايپاطزاظز

زض قطايط كًٌَي كِ تٌاَع ٍ جْااًي ؾااظي تاِ ناَضت

كِ آيا يک فطز كاض ذَز ضا تِ ذَتي اًجام هيزّس يا ًاِ .اياي

فعايٌسُاي ضقس كطزُ اؾتَّ ،ـ فطٌّگي قاتليت هْوي تطاي

هفَْم قاذهي تؿياض هْن زض اضظياتي هَفقيت ؾاظهاًي اؾت.

(ػثاؾاؼليظازُ،

تطضؾي ػولکطز قغلي هَضَػي تؿياض تا اّويت تطاي هاسيطاى

 .)1387فطايٌس هْاجطت اظ ضٍؾتا تاِ قاْط ،ازاهاِ تحهايل زض

ٍ ّوچٌيي ،كاضكٌاى قلوساز هيقَزً .تيجِاي كِ اظ اياي گًَاِ

قْطّاي زيگط ٍ پيكطفتّاي تکٌَلَغيک زض ظهيٌاِ حوال ٍ

تطضؾيّا تِ زؾت هيآيس تطاي تهوينگيطي زض هَضز كاضكٌااى

ًقل ،افطاز جاهؼِ ضا زض اضتثا ٍ تؼاهال تاا افاطازي قاطاض زازُ

تؿياض هؤثط اؾت .اًساظُگيطي ػولکطز قغلي تطاي كاضكٌاى ًياع

اؾت كِ ًِ تٌْا قٌاذتي ًؿثت تِ آًْا ًساضًس ،تلکِ ًؿاثت تاِ

هاايتَاًااس تؿااياض هااؤثط تاقااس؛ تااِ ػٌااَاى ه ااال هاايتَاًااس زض

هسيطاى ،كاضكٌاى ٍ ؾاظهاىّا هحؿَب هايقاَز

ػٌانط فطٌّگي آًْا ًيع آقٌا ًيؿتٌس .چٌيي قاطايطي تؼاهال تاا
زيگطاى ،تِ ذهَل زض ظهيٌِّاي كاضي ٍ ؾاظهاًي ضا زقاَاض
هيًوايس .تطقطاضي اضتثاا ٍ تؼاهال ؾااظًسُ اظ اٍلَياتّااي
حَظُّااي قاغلي هحؿاَب هايقاَز .ياک ؾااظهاى ظهااًي
هيتَاًس اّسافف ضا هحقق ؾاظز كِ كاضكٌاى ًِ تٌْا تا يکاسيگط

1

Christopher Earley
Soon Ang
3
Metacognitive intelligence
4
Cognitive intelligence
5
Motivational intelligence
6
Behavioral intelligence
2

61

تطضؾي ت ثيط َّـ فطٌّگي تط ػولکطز قغلي كاضكٌاى ؾاظهاى تْعيؿتي ...

حَظُّايي ًظيط تكريم ًقا قَت ٍ فْن زقيق اظ اًتظااضات

ػولکطز قغلي كاضكٌاى ضا زض تط هايگياطز .تاِ ػلات تطضؾاي

هسيطاى هفيس تاقس.

زقيقتط ٍ ًيع تحليلّاي كاضتطزيتط هتغيطّاي ظهيٌاِاي هاًٌاس

َّـ فطٌّگي زاهٌِ جسيسي اظ َّـ اؾات كاِ اضتثاا

جٌؽ ،تحهيالت ٍ ؾاتقِ كاض ًيع زض تحليل ٍاضز قسُاًس.

تؿياض ظيازي تا هحيطّاي كاضي هتٌَع زاضزَّ .ـ فطٌّگي تِ
افطاز اجاظُ هيزّس تا تكريم زٌّس كِ زيگطاى چگًَاِ فکاط

مباوي وظزي

هيكٌٌس ٍ چگًَِ تِ الگَّاي ضفتاضي پاؾد هيزٌّس؛ زض ًتيجِ

هثحث َّـ يکي اظ تحاث اًگيعتاطيي هثاحاث ضٍاىقٌاؾاي

هَاًااغ اضتثاااطي تاايي فطٌّگااي ضا كاااّف ٍ تااِ افااطاز قااسضت

هؼانط اؾت .آظهَىّاي َّقي كِ زض اٍايل قطى تيؿاتن تْياِ

هسيطيت تٌَع فطٌّگي هيزّسَّ .ـ فطٌّگاي ظهيٌاِ اضتثاطاات

قس ٍ تِ جْاًياى ػطضاِ گطزياس ،اظ هْانتاطيي زؾاتاٍضزّاي

هؤثط زضٍى ؾاظهاًي ،تيي ؾاظهاًي ٍ ّوچٌيي ،اضتثا ؾااظًسُ تاا

ضقتِ ضٍاىقٌاؾي تِ قواض هيآيس (اؾکَئيلطٍ .)1372،اغُ َّـ

1

اضتاب ضجَع ضا فطاّن هيكٌس .اظ ايي جْاتّ ،اَـ فطٌّگاي

اظ لغتي التيي تِ هؼٌاي فْويسى 2گطفتِ قسُ اؾت .زض تؼطياف

قاذهي هْن زض تْثَز ػولکطز قغلي افطاز ٍ ًيع پيفتيٌي آى

ٍاغُ «َّـ» اتفاا ًظاط هيااى ضٍاىقٌاؾااى ٍجاَز ًاساضز ٍ

تِ قواض هيضٍز.

تؼاضيف هتؼسزي اظ َّـ آهسُ اؾتَّ .ـ يک تَاًايي شٌّي

ايي پػٍّف ؾؼي تط آى زاضز تا ت ثيط َّـ فطٌّگي ضا تط

تؿياض كلي اؾت كِ قاهل تَاًايي اؾتسالل ،تطًاهِضياعي ،حال

ػولکطز قاغلي كاضكٌااى ؾااظهاى تْعيؿاتي هاَضز تطضؾاي ٍ

هؿ لِ ،تفکط اًتعاػي ،فْن ايسُّاي پيچيسُ ،ياازگيطي ؾاطيغ ٍ

ؾٌجف قطاض زّس .اّويات تْثاَز ػولکاطز كاضكٌااى ؾااظهاى

يازگيطي اظ ططيق تجطتِ اؾت .تِ طاَض كلايّ ،اَـ ػثااضت

تْعيؿتي زض اّساف ٍ اٍلَيتّااي تؼطياف قاسُ تاطاي اياي

اؾت اظ ظطفيت فطز تاطاي تفکاط ،اؾاتسالل ٍ حال هؿا لِ تاِ

ؾاظهاى ًْفتِ اؾت .تْثَز كيفيت ظًاسگي افاطاز جاعٍ اّاساف

نَضت هَلس ٍ ؾاظًسُ (قليپَض.)1386 ،

انلي ٍ اٍلَيتّاي ايي ؾاظهاى اؾت .جوؼيت ّسف ؾاظهاى

ٌّگاهي كِ َّـ هطالؼِ هيقَز ،هٌظَض ضفتاض يا ػولکطز

تْعيؿتي يا ّواى افطاز تَاىذَاُ ،قطايطي ذال زاضًس كِ آًْا

َّقوٌساًِ اؾت .تٌاتطايي ،تِ جاي تفکط زض هَضز ّاَـ تاياس

ضا اظ زيگط افطاز هتوايع هيكٌس .تؼلق تِ فطٌّاگّااي هتفااٍت

ضفتاض َّقوٌساًِ ضا تحليل كطز .هثٌاي ضفتااض َّقاوٌساًِ تاياس

زض قْط هْاجطپاصيطيّ ،وچاَى انافْاى تاِ پيچياسگي اياي

ًَػي زاًف ٍ اطالػات زض كليتطيي هؼٌااي آى تاقاس كاِ تاِ

هَضَع هيافعايس؛ چطا كِ كاضكٌاى تْعيؿتي ًِ تٌْا تاا افاطازي

طَض ضؾوي يا غيطضؾوي كؿة قسُاًس .جٌثِّاي زيگط َّـ

ؾط ٍ كاض زاضًس كِ قطايطً ،ياظّا ،احؿاؾات ٍ تَاًاييّاقااى

ٍ ضفتاض َّقوٌساًِ قاهل ؾطػت زض ضؾايسى تاِ ضاُ حالّاا،

اظ ؾايط افطاز تا اًساظُاي هتفاٍت اؾت ،تلکِ تاِ احتواال ظيااز

پاؾدّا ٍ تَاًايي حل هؿ لِ اؾت

(.)Frankovsky, 2006

هتؼلق تِ فطٌّگّاي هتفاٍتي ًيع ّؿتٌس .ؾاظهاى تْعيؿتي تاِ

َّـ فطٌّگي ًَػي اظ ّاَـ اؾات كاِ زض اضتثاا تاا

كاضكٌاًي ًياظ زاضز كِ تتَاًٌس ايي قطايط پيچيسُ ضا زضت كٌٌاس

هحيطّاي چٌس فطٌّگي هططح هيقَزّ .واًٌس تؼاضيفي كاِ اظ

ٍ ػولکطزي ذالقاًِ جْت ضؾااًسى اياي ؾااظهاى تاِ ّاسف

َّـ اضائِ قسُ اؾتَّ ،ـ فطٌّگاي ًياع ًااظط تاط تَاًاايي

انلياـ؛ يؼٌي تْثَز كيفيت ظًسگي افطاز زاقتِ تاقٌس.

زضت اًؿاى اظ هَقؼيت ٍ تِ كاضگيطي اؾتطاتػيّاي هٌاؾة زض

تحقيق حاضط تِ تطضؾي تا ثيط ّاَـ فطٌّگاي كاضكٌااى

هَاجِْ اؾت .تَاًايي فطز تطاي تطثيق تا اضظـّا ،ؾاٌتّاا ٍ

تْعيؿتي تط ػولکطز قغلي آًْا هيپطزاظز .اّساف اياي تحقياق

آزاب ضؾَم هتفاٍت اظ آًچِ تِ آًْا ػازت كاطزُ اؾات ٍ كااض

هَقکافي ت ثيط ّط يک اظ اتؼاز ّاَـ فطٌّگاي؛ يؼٌاي چْااض
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كطزى زض يک هحيط هتفاٍت فطٌّگي هؼاطف ّاَـ فطٌّگاي
اؾت

اؾتطاتػي َّـ فطٌّگي اقاضُ تِ تَاًاايي فاطز زض تاِ تؼَياق

(ّازيظازُ هقسم ٍ حؿيٌي)1386 ،

اًساذتي قضاٍت زاضز .اياي ًاَع اظ ّاَـ فطٌّگاي هَجاة

َّـ فطٌّگاي هايتَاًاس قااهل فطٌّاگ هلاي ،قاَهي،

هاايقااَز كااِ فااطز زاًؿااتِّاااي فطٌّگااي ذااَز ضا زض جْاات

ؾاظهاًي ٍ ّوچٌيي اًَاع زيگط فطٌّگ تاقس .تِ جاي ايي كاِ

گطُگكايي اظ هكکالت فطٌّگي تِ كاض تٌسز.

اظ افطاز اًتظااض زاقاتِ تاقاين تاط تواام ٌّجاضّاا ،اضظـّاا ٍ

زاًف َّـ فطٌّگي (َّـ فطٌّگي قٌاذتي) :ايي تؼاس

قيَُّاي هَاجِْ تا فطٌّگّاي هتفاٍت تؿلط زاقاتِ تاقاٌس،

اظ َّـ فطٌّگي تِ زاًف فطز زض هاَضز فطٌّاگ ٍ ّوچٌايي

َّـ فطٌّگي هجوَػِ ٍ چكناًساظي كلي ضا تَؾؼِ هيزّس

ًقااف آى زض قااکل زّااي طااطظ فکااط ٍ ضفتاااض اقاااضُ زاضز

كِ تِ ضّثاطي اثاطترف تاط هٌتْاي قاَز .تطياًاسيؽ ()2006

(2010

 .)Livermore,ايي زاًف تيااًگط زضت فاطز اظ تكااتْات ٍ

تَاًايي تِ ت ذيط اًساذتي قضاٍت ضا تِ ػٌَاى ػٌهطي هْان اظ

تفاٍتّاي فطٌّگي اؾت ٍ زاًف ػوَهي ٍ ًقكِّاي شٌّي ٍ

َّـ فطٌّگي تَنيف هيكٌاس .ػَاهال ظياازي هاًٌاس فكااض

قٌاذتي فطز اظ فطٌّگّاي زيگاط ضا ًكااى هايزّاس

هَقؼيتي ٍ تجاضب ٍ قرهيتّاي فطزي ٍجاَز زاضز كاِ تاط

 .)Dyne, 2008جٌثِ زاًكي َّـ فطٌّگي هكاتول تاط قاٌاذت

ضفتاضّا ٍ افکاض يک فطز ت ثيط هيگصاضز .تٌاتطايي ،فطزي كاِ اظ

ؾيؿتنّاي اقتهازي ٍ قاًًَيٌّ ،جاضّااي تؼاهال اجتوااػي،

ًظط فطٌّگي تاَّـ اؾت ،كؿي اؾت كِ قضاٍتف ضا زض يک

ػقايس هصّثي ،اضظـّاي ظيثاييقٌاذتي ٍ ظتااى زيگاط اؾات.

تؼاهل هياى فطٌّگي تا ٍقتاي كاِ اطالػاات هٌاؾاة تيكاتطي

تِ ػثاضت زيگط ،تَاًايي قٌاذتي زضايي ظهيٌِ تِ تَاًاايي ياک

زضتاضُ گاطٍُ ّااي زيگاط تاِ زؾات آٍضز ،تاِ تا ذيط تيٌاساظز

فطز تطاي زضت قثاّتّا ٍ تفاٍتّا زض هياى فطٌّگّا هطتَ

(.)Triandis, 2006

هيقَز.

(

& Ang

آًگ ٍ زايي (َّ ،)2008ـ فطٌّگاي ضا اظ ططياق چْااض

اًگيعـ َّـ فطٌّگي (َّـ فطٌّگي اًگيعقي) :جٌثاِ

ػاهااال ضاّثاااطزي ّاااَـ فطٌّگا ا فطاقاااٌاذت ّ ،اااَـ

اًگيعقي َّـ فطٌّگي قاهل ػالقِ يک فاطز زض ياازگيطي ٍ

فطٌّگ قٌاذت َّ ،ـ فطٌّگ اًگيعقا ٍ ّاَـ فطٌّگا

ػول كاطزى زض قاطايط هيااى فطٌّگاي ،تجطتاِ كاطزى زيگاط

ضفتااضى تطضؾاي ٍ تحليال هايكٌاس ( .)Ang & Dyne, 2008اياي

فطٌّگّا ٍ تؼاهل تا افطاز اظ فطٌّگّاي هتفاٍت اؾت

ػَاهل تِ قطح ظيط ّؿتٌس:

 .)& Ang, 2003افطازي كِ َّـ فطٌّگي اًگيعقي تااليي زاضًس،

(

Early

اؾتطاتػي َّـ فطٌّگي (ّاَـ فطٌّگاي فطاقاٌاذتي):

زاضاي ضضايت زضًٍي تَزًُ ،ؿثت تِ تَاًاييّايكاى تطاي كااض

فطاقٌاذت تِ ػٌَاى قٌاذت ٍ يا كٌتطل يک فاطز زض قاطايطي

زض قطايط هتٌَع فطٌّگي اػتواز تِ ًفؽ زاضًاس .اياي جٌثاِ اظ

اؾت كِ تِ پطزاظـ اطالػات ػويقي هٌتْي هيقَز؛ فطايٌاسي

َّـ فطٌّگي قاهل ؾِ اًگيعاًٌسُ اتتاسايي هايقاَز :تطقاي،

كِ تط تَاًايي پطزاظـ اطالػات هتوطكاع هايقاَز ٍ زض ػايي

ضقس ٍ پيَؾتگي (هيل تِ تساٍم ٍ پيفتيٌيپاصيطي زض ظًاسگي

حال تط اًگيعـ ،اّساف ٍ احؿاؾات ٍ هحطتّااي ذااضجي

ّط كؽ) (ّ .)Early, Ang & Tan, 2006اَـ فطٌّگاي اًگيعقاي

افطاز ت كيس هيكٌس ( .)Early & Ang, 2003افطاز تايس قازض تاقٌس زض

تَاًايي فطزي تطاي ّسايت اًطغي تِ ؾوت ياازگيطي ٍ ػوال

پٌساضُقاى اًؼطافپصيط تاقٌس ٍ ػٌانط جسيس ضا تا آى تطكياة

كطزى زض قطايط هياى فطٌّگي ضا ًكاى هايزّاس ٍ تاِ ػٌاَاى

كٌٌسَّ .ـ فطٌّگي فطاقٌاذتي ،تَاًاايي شٌّاي تاطاي كؿاة

ؾائق فطز تطاي يازگيطي تيكتط ٍ كاض اثطترف زض قطايط هتٌَع

كطزى ٍ زضت زاًف فطٌّگاي ضا ًكااى هايزّاس ٍ تاِ ػٌاَاى

فطٌّگي ػول هيكٌس

(.)Ward & Fischer, 2008

آگاّي فطٌّگي فطز زض ٌّگام تؼاهالت تا افاطاز اظ ظهيٌاِّااي

ضفتاض َّـ فطٌّگي (َّـ فطٌّگي ضفتاضي) :ايي ضفتااض

.)Ward

قاتليت فطز تطاي ؾاظگاضي تا آى زؾاتِ اظ ضفتاضّااي كالهاي ٍ

فطٌّگاي هتفااٍت تؼطياف هايقاَز

(& Fischer, 2008
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تطضؾي ت ثيط َّـ فطٌّگي تط ػولکطز قغلي كاضكٌاى ؾاظهاى تْعيؿتي ...

غيطكالهي ضا زض تط هيگيطز كِ تطاي تطذاَضز تاا فطٌّاگّااي

كااٌفّاااى كاله ا ٍ غيطكاله ا زض هااطاٍزُ تااا افااطاز زاضاى

هرتلف هٌاؾة ّؿتٌس .ضفتاض ّاَـ فطٌّگاي هجوَػاِاي اظ

فطٌّگّاى هتفاٍت اؾت .فطز زاضاي َّـ فطٌّگاي ضفتااضي

پاؾاادّاااي ضفتاااضي هٌؼطفااي ضا قاااهل هاايقااَز كااِ زض

تِ فطاذَض ًياظ تِ ًحاَُ اضتثاا كالهاي (هاًٌاس آٌّاگ ناسا،

هَقؼيتّاي هرتلف تِ كاض هيآيٌس ٍ هتٌاؾة تاا ياک تؼاهال

لْجِ) ضا تغييط هيزّسٍ .ي هيعاى نحثتّاي ذَز ضا هتٌاؾة

ذااال يااا هَقؼياات ٍيااػُ اظ قاتلياات انااالح ٍ تؼااسيل

تا فطٌّگ هيعتاى تغييط هيزّس

تطذَضزاضًس .ضفتاض َّـ فطٌّگي قاتليت تِ ًواايف گصاقاتي

)Chandrasekar, 2007:338

( & Ang, Dyne, Koh, Templer, Tay

شکل  -1مدل وظزي

ػٌانط چْاضگاًِ َّـ فطٌّگي تِ ػٌاَاى ػَاهال افاعايف

كاهپل ػولکطز قغلي ضا ًَػي ضفتاض تؼطيف هيكٌس كِ فاطز

ػولکطز قغلي افطاز ٍ ّوچٌيي ،پيكثييّاايي تاطاي آى هطاطح

اظ ذَز ًكاى هيزّس .زض زياسگاُ اٍ ػولکاطز قاغلي اظ ًتيجاِ

هيقًَس (آلثاطت2005 ،؛ پاطازٍ2010 ،؛ تااي 2010؛ ٍى زضيال.)2011 ،

هتفاٍت اؾاتً .تاايج تٌْاا تطآيٌاس ػولکاطز افاطاز زض ؾااظهاى

ػولکطز قغلي هفَْهي پطكاضتطز زض حَظُ ضٍاىقٌاؾي ناٌؼتي

ًيؿتٌس ،تلکِ ػَاهل زيگاطي ًياع تاط آًْاا ت ثيطگصاضًاس .كاهپال

ٍ ؾاظهاًي ٍ زض اضتثاا تاا هحايطّااي قاغلي اؾات .هفْاَم

گطچِ ػولکطز ضا ًَػي ضفتاض هيزاًاسٍ ،لاي اياي ضفتااض ناطفا

ػولکطز قغلي تِ ايي هَضَع هيپطزاظز كِ آياا ياک فاطز كااض

ضفتاضّاااي قاتاال هكاااّسُ ًيؿاات ٍ هحهااَالت فکااطي هاًٌااس

ذَز ضا تِ ذَتي اًجام هيزّس يا ًِ .ايي هفَْم قاذم تؿاياض

پاؾدّاا ٍ ّوچٌايي ،تهاوينگياطيّاا ضا ًياع زض تطهايگياطز.

1

قاذم هْن ػولکطز تحت كٌتطل تَزى آى اظ جاًة فطز اؾت.

يکي اظ ضايجتطيي ًظطيِّا زض ظهيٌِ ػولکطز قغلي اؾت .كاهپل

ػولکطز قغلي هفَْهي چٌس تؼسي اؾات كاِ پػٍّكاگطاى

ػولکطز قغلي ضا هتغيطي زض ؾطح فطزي تؼطياف هايكٌاس .زض

تؿياضي تاكٌَى ؾؼي زض تؼطيف ٍ ؾٌجف آى زاقتِاًس .زض ايي

ٍاقغ ،ػولکطز قغلي تِ كاضي اقاضُ زاضز كِ يک فطز تِ تٌْاايي

هياى قاذمّاي اضائِ قسُ اظ ؾَي هحققاًيّ ،وچَى :كاهپل،

اًجام هايزّاس .ػولکاطز قاغلي تاا هفااّيوي هاًٌاس ػولکاطز

تَضهي ٍ 2هَتَيسلَ ٍ 3ضٍتاًسٍ ٍ 4ؾاكت 5اظ ؾايط قااذمّاا

ؾاظهاًي ٍ ياا ػولکاطز هلاي كاِ زض ؾاطَحي تااالتط تؼطياف

پصيطفتِ قسُتط اؾت .تؿياضي اظ پطؾكٌاهِّاايي كاِ تاا اهاطٍظ

هْوي زض اضظياتي هَفقيت ؾاظهاًي اؾتً .ظطياِ جااى كاهپال

هيقًَس ،هتفاٍت اؾت.

John Campbell
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تطاي ؾٌجف ػولکطز قغلي هؼطفي قسُاًس ،تاط پاياِ ًظطياات

زاضز .ايي هفَْم يکي اظ هفاّيوي اؾت كِ ػليضغان تَجْاات

ايي افطاز قطاض زاضًس .كاهپال ػولکاطز ضا هفْاَهي چٌاس تؼاسي

ظياز زض ػطنِ تييالولال زض اياطاى كوتاط هاَضز پاػٍّف قاطاض

هيزاًس كِ تا ّكت قاذم قاتل تحليل ٍ اضظياتي اؾات .اياي

گطفتِ اؾت .زض ايي تحقيق ؾؼي تط آى اؾات كاِ فطضايِّااي

قاااذمّااا ػثاضتٌااس اظ :ضفتاضّاااي ٍظيفااِ هحااَض ،ضفتاضّاااي

هططح قسُ زض ظيط تطضؾي ٍ ؾپؽ تحليل قًَس:

غيطٍظيفِاي ،اضتثاا ّااي ًَقاتاضي ٍ قافاّي ،تاالـً ،ظان،
كوک تِ ؾايط كاضكٌاى ،ضّثطي ٍ ٍظايف هسيطيتي

(

& Campbell

.)others, 1993

تْعيؿتي قْط انفْاى ت ثيط زاضز.
هؤلفِ اؾتطاتػي َّـ فطٌّگي تط ػولکطز قاغلي كاضكٌااى

تَضهي ٍ هَتَيسلَ ػولکاطز قاغلي ضا زض زٍ هقَلاِ ضفتاضّااي
ٍظيفِاي ٍ ضفتاضّاي ظهيٌِاي قطاض هيزٌّسً .اَع ظهيٌاِ اي قااهل
ضفتاضّاي قاْطًٍسي ٍ ضفتاضّااي ضاستَليس هايقاَز & )Borman
)1993: 71-98

َّـ فطٌّگي تاط ػولکاطز قاغلي كاضكٌااى ؾااظهاىّااي

 .Motowidlo,ضٍتاًااااسا ٍ ؾاااااكت زض ضّيااااافتي

ؾياؾتگصاضاًِ هتَجِ قسًس كِ هسيطاى تا تَجاِ تاِ ايٌکاِ توطكاع
ذَز ضا تط كسام ترف اظ ضفتاضّاي ٍظيفِاي ،ضفتاضّاي قاْطًٍسي
ٍ ضفتاضّاي ضستَليس قطاض زٌّس ،اظ ًظاط ؾاطَح ػولکاطز قاغلي

ؾاظهاىّاي تْعيؿتي قْط انفْاى ت ثيط زاضز.
هؤلفِ زاًف َّـ فطٌّگاي تاط ػولکاطز قاغلي كاضكٌااى
ؾاظهاىّاي تْعيؿتي قْط انفْاى ت ثيط زاضز.
هؤلفِ اًگيعـ َّـ فطٌّگي تط ػولکاطز قاغلي كاضكٌااى
ؾاظهاىّاي تْعيؿتي قْط انفْاى ت ثيط زاضز.
هؤلفِ ضفتاض ّاَـ فطٌّگاي تاط ػولکاطز قاغلي كاضكٌااى
ؾاظهاىّاي تْعيؿتي قْط انفْاى ت ثيط زاضز.

هتفاٍت ذَاٌّس تَز .ضٍتاًسا ٍ ؾاكت هؼتقس تَزًس اغلاة هاسيطاى

تيي ّاَـ فطٌّگاي ٍ ػولکاطز قاغلي كاضكٌااى تطاؾااؼ

تط ضفتاضّاي ٍظيفِ هحَض توطكع هايكٌٌاسٍ ،لاي گاطايف هؼواَل

هتغيطّاي جوؼيتقاٌاذتي (جاٌؽ ،ؾااتقِ كااض ،تحهايالت)

زيگااطي زض ايااي حااَظُ ًيافتٌااس

(2005

 .)Millward,زض حاااليكااِ

تفاٍت ٍجَز زاضز.

ػولکطز ٍظيفِاي اقاضُ تِ ضفتاضّايي زاضز كِ تاا اجثااض ّواطاُ
ّؿتٌس ،ضفتاضّاي قْطًٍسي ٍ ضس تَليس تركي اظ ًقف قغلي

ريششىاسي تحقیق

قلوساز ًويقًَس .ضفتاضّاي قاْطًٍسي تاِ ضفتاضّاايي اطاال

تطاي تطضؾي ت ثيط َّـ فطٌّگي تط ػولکاطز قاغلي ،ؾااظهاى

هيقَز كِ ؾااظهاى ضا زض جْات زؾاتياتي تاِ اّاسافف يااضي

تْعيؿااتي اًتراااب گطزيااس .تااط هثٌاااي اؾاؾااٌاهِ ايااي ؾاااظهاى

هيكٌس .ضفتاضّااي ضاس تَلياس ،ضفتاضّاايي ّؿاتٌس كاِ زض ضاُ

"حوايت ذاًَازُّاي تيؾطپطؾت ٍ ًياظهٌاس ٍ اضائاِ ذاسهات

ؾاظهاى تاطاي زؾاتياتي تاِ اّاسافف اذاتالل ايجااز هايكٌٌاس

هرتلف تِ كَزكاى ٍ تاساضت اهکاًاات پيكاگيطي ٍ زضهااًي ٍ

(.)Rotundo & Sackett, 2002:66-80

تَاًثركي حطفاِاي ٍ اجتوااػي هؼلاَالى جؿاوي ٍ ضٍاًاي ٍ

َّـ فطٌّگي ٍيػگيّا يا هْااضتّاايي اؾات كاِ افاطاز

تجسيس تطتيات هٌحطفااى اجتوااػي ٍ حوايات ٍ ًگْاساضي اظ

ٍاجس آى زض حساقل ظهاى ٍ تا كوتطيي تٌيسگي زض كٌف هتقاتال

كَزكاى ٍ اطفال تيؾطپطؾت ٍ هؼلَالى غيطقاتال تَاًثركاي ٍ

تا فطٌّگ غيط ذَزي ؾاظگاض هيقاًَس .اياي هفْاَم زض ظهيٌاِ

ؾالوٌساى ًياظهٌس ٍ آهَظـ ًيطٍي اًؿاًي ذسهات تْعيؿاتي ٍ

ػولکطز قغلي حائع اّويت تؿياض اؾت .ػولکطز قغلي تِ اياي

تَاًثركااي ٍ تاا هيي هَجثااات تكااَيق ،جلااة هكاااضكت ٍ

هَضَع اقاضُ هيكٌس كِ فطز زض ؾاظهاى تا چِ اًساظُ زض جْات

فؼاليتّاي گاطٍُّااي زاٍطلاة ٍ هؤؾؿاات غيطزٍلتاي" 1اظ

اّساف ؾاظهاى گام تطهي زاضز ٍ چقسض ؾاظهاى ضا زض ضؾيسى تِ

اّساف پايِاي ايي ؾاظهاى تاَزُ ٍ ّؿات .زض ظهيٌاِ هطاجؼااى

اّسافف ياضي هيكٌسَّ .ـ فطٌّگي زض جَاهغ چٌس فطٌّگاي

ؾاظهاى ،اّويت اًجام اياي پاػٍّف زض قاطايط ذاال اؾاتاى

اهطٍظي ت ثيطي تؿياض قاتل تَجِ تاط ػولکاطز قاغلي كاضكٌااى
http://behzisti.ir/
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تطضؾي ت ثيط َّـ فطٌّگي تط ػولکطز قغلي كاضكٌاى ؾاظهاى تْعيؿتي ...

انفْاى ًْفتِ اؾت .انفْاى هقهس هْاجطت اقَاهي ّوچَى لط

ؾٌجف ػولکطز قغلي كاضكٌاى تْعيؿتي تَز .ؾؤالّاي هطتَ

ٍ تطت اؾت .ػالٍُ تط ايي ،گطٍُّاي قَهي ٍ هصّثي هتٌاَع ٍ

تِ ؾٌجف َّـ فطٌّگي تطگطفتِ اظ پطؾكاٌاهِ پيكاٌْاز قاسُ
1

هتؼسزيّ ،وچَى :گطجيّا ،اضهٌيّا ،يَْزيّا ٍ ػطبّاا ًياع

تَؾط هطكع ؾاٌجف ّاَـ فطٌّگاي زض آهطيکاا اؾات .اياي

اظ ؾالياى پيكيي زض انفْاى ؾاكي قسُاًس .چٌيي تٌاَػي هؤياس

پطؾكٌاهِ حاٍي  25گَيِ تا طياف ليکاطت اؾات كاِ ّاَـ

اّويت َّـ فطٌّگي زض ؾاظهاًي اؾت كاِ اٍلَيات ذاَز ضا

فطٌّگي ضا زض چْاض هؤلفاِ اؾاتطاتػي ّاَـ فطٌّگاي ،زاًاف

ايجاز ظهيٌِ تْثَزي تطاي ّوِ هطزم هايزاًاس .اظ ؾاَي زيگاط،

َّـ فطٌّگي ،اًگيعـ َّـ فطٌّگي ٍ ضفتاض َّـ فطٌّگي

جلة هكاضكتّاي هطزهي تطاي كوک تِ ؾاظهاى تْعيؿاتي تاط

هَضز ؾٌجف قطاض هيزّسّ .واىگًَاِ كاِ قاثال شكاط گطزياس،

اّويت ايي هَضَع هيافعايس.

هترههاى حاَظُ ػولکاطز قاغلي ّوچاَى :كاهپال ،تاَضهي،

جاهؼِ آهاضي پػٍّف حاضط قاهل كليِ كاضكٌااى ضؾاوي ٍ

هَتَيسلَ ،ضٍتاًسٍ ٍ ؾاكت اتؼاز ٍ قااذمّااي هتؼاسزي ضا

قطاض زازي ؾاظهاى تْعيؿتي قْطؾتاى انفْاى تَز كِ تؼساز آًْا

تطاي ؾٌجف آى هطاطح ًواَزُاًاس .ػاالٍُ تاط اياي ،تؼاسازي

ً 390فط اؾت .جاسٍل  1چگاًَگي تَظياغ جاهؼاِ آهااضي ضا

پطؾكٌاهِ اؾتاًساضز تطاي ؾٌجف ػولکطز قغلي ٍجَز زاضز كِ

تطاؾاؼ اؾتفازُ هحل اقتغال ًكاى هي زّس .

اظ ايي هياى ،پطؾكٌاهِ ػولکطز قاغلي پاتطؾاَى ٍ 2پطؾكاٌاهِ
ػولکطز قغلي زٍتيٌؿکي ٍ هاتؿاَى 3تؿاياض هاَضز اؾاتفازُ ٍ

جديل -1تًسيع فزاياوي جامعٍ آماري

قاتل تَجِ ّؿتٌس .تا ايي حال ،تطذي اظ هَاضز هطاطح قاسُ زض

محل اشتغال

جامعٍ آماري

ايي پطؾكٌاهِّا تا قطايط جاهؼِ اياطاى ّوراَاًي ًساضًاس .تاِ

هجتوغّا

60

هطاكع اضقاز ٍ ّسايت

27

ّويي ػلتًَ ،يؿٌسگاى تا تکيِ تط اتؼاز ٍ قاذمّااي هطاطح
قسُ تَؾط هترههاى ٍ ّوچٌيي ،تا ًگاّي تِ پطؾكاٌاهِّااي

هطكع اٍضغاًؽ اجتواػي ٍ طال

66

ؾتاز ٍ قْطؾتاى

237

اؾتاًساضز ،پطؾكٌاهِاي هحقق ؾاذتِ تا  16گَيِ ططاحي كطزًس

هجوَع

390

كِ ؾٌجف ػولکاطز قاغلي ضا زض چْااض تؼاس ٍظيفاِقٌاؾاي،
زغسغااِ پيكااطفت ،اضتثااا ّاااي زضٍى ؾاااظهاًي ٍ اضتثااا تااا

زض ايي پػٍّف تطاي تؼييي حجن ًوًَاِ آهااضي اظ جاسٍل

هطاجؼاى اهکاىپصيط هيؾاظز.

كطجيؽ ٍ هَضگاى اؾتفازُ قس .تطاؾاؼ هحاؾثات ايي جاسٍل

هؿ لِاي كِ هحقق پاؽ اظ تاسٍيي پطؾكاٌاهِ تاا آى ضٍتاِ

تطاي جاهؼِ آهاضي تا حجنً 390فطً ،وًَِاي تطاتط تاا ً 193فاط

ضٍؾت ،اػتثاض پطؾكٌاهِ اؾت .اظ آًجا كِ اػتثااض زض تحقيقاات

كفايت هيكٌس .تا تَجِ تِ ايي كِ كاضكٌاى ضؾاوي ٍ قاطاض زازي

كوّي اظ اّويت ذاني تطذَضزاض اؾت ،اٍال تاطاي ضؾايسى تاِ

زض ؾاظهاى تْعيؿتي قْطؾتاى انفْاى زض ترافّااي ؾاتاز ٍ

اػتثاض ؾاظُ اظ تحقيقات اًجام قسُ هكاتِ ٍ پاياِّااي ًظاطي ٍ

ازاضُ تْعيؿتي قْطؾتاى ،هجتواغّاا ،هطاكاع اضقااز ٍ ّاسايت،

پطؾكٌاهِّاي اؾتاًساضز اظ پيف هَجَز اؾاتفازُ قاس؛ ثاًياا زض

هطكااع اٍضغاًااؽ اجتواااػي ٍ طااال  ،هتفاااٍت تااَزُ ،اظ ضٍـ

ضاتطِ تا هَضَع تحقيقّ ،وِ ؾؤالّايي كِ تِ شّي هيضؾايس ٍ

ًوًَِگيطي تهازفي طثقِاي هتٌاؾة تا جاهؼاِ آهااضي اؾاتفازُ

ّوِ آًچِ اظ ططيق هطالؼات ًظطي تِ زؾت آهس ،زض هرعًاي اظ

قس.

گَيِّا گطز آهس .آًگاُ زض جطياى آظهَى هقسهاتي ٍ تا تَجِ تاِ
زض تحقيق حاضط تطاي گطزآٍضي زازُّا اظ اتاعاض پطؾكاٌاهِ

اؾتفازُ گطزيس .پطؾكٌاهِ هصكَض قاهل ؾِ ترف تطاي ؾاٌجف
هتغيطّاااي ظهيٌااِاي ،ؾااٌجف ّااَـ فطٌّگااي ٍ زض ًْاياات،

1

Cultural Intelligence center in the USA :
http://www.culturalq.com/
2
Paterson
3
Dubinsky and Mattson
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تَهيؾاظي ؾؤالّاي ٍ ًياع ّوثؿاتگي تؼاسازي اظ ؾاؤالّاا،

تيكتطيي جوؼيت پاؾارگَياى ضا افاطازي تاا ؾااتقِ كااضي

ًوًَِاي اظ گَيِّا كِ هؼطف كل گَيِّاي قاتل طاطح تاَز ،زض

تيكتط اظ  20ؾال تكکيل هيزٌّسً .يطٍّاي جسياس زض ؾااظهاى

پطؾكٌاهِ ًْايي گطز آهس تا اػتثاض ًوًَِاي تِ زؾات آياس؛ ثال اا

تْعيؿتي كِ هيتَاًٌس ًَيسترف تغييطات ه ثت ،تاِ ذهاَل

تطاي اػتثاض نَضي ،ؾؤاالت ططاحي قسُ تَؾط زٍ تي اؾااتيس

زض حَظُ َّـ فطٌّگاي تاقاٌس ،كوتاطيي زضناس ضا تاِ ذاَز

ضقتِ هسيطيت ،يکي اظ هاسيطاى ؾااظهاى تْعيؿاتي ٍ زٍ تاي اظ

اذتهال زازُاًس.

كاضهٌساى ؾطح تاالي ؾاظهاى تْعيؿتي تطضؾي قاس .پطؾكاٌاهِ
ًْااايي پااؽ اظ حااصف ٍ انااالح پاااضُاي اظ ػثاااضات هااثْن ٍ

جديل -4تًسيع فزاياوي بز حسب سابقٍ کار

ًاه ًَؼ تْيِ قس .تطاي ؾٌجف هيعاى قاتليت اػتواز پطؾكاٌاهِ

سابقٍ کار

فزاياوي

درصد

ًيع ضطية آلفاي كطًٍثاخ تطاي پطؾكاٌاهِ هحاؾاثِ قاس .اياي

ظيط  10ؾال

53

2784

 20-10ؾال

66

3481

تاالتط اظ  20ؾال

74

3883

جوغ

193

100

هحاؾثات اظ ططيق ًطم افعاض  SPSSتِ زؾت آهس كِ ضطاية آى
زض جسٍل ظيط قاتل هكااّسُ اؾات .زازُّااي اياي پاػٍّف اظ
ططيق زٍ ًطم افعاض  Amos ٍ SPSSتحليل ٍ تفؿيط قس.

تيكتطيي كاضكٌاى ؾاظهاى تْعيؿتي ؾطح تحهيالتي زض حس
جديل  -2ضزايب آلفاي کزيوباخ بزاي متغیزَاي پزسشىامٍ
آلفاي کزيوباخ

متغیز
َّـ فطٌّگي فطاقٌاذتي
َّـ فطٌّگيقٌاذتي
َّـ فطٌّگي اًگيعقي
َّـ فطٌّگي ضفتاضي
ٍظيفِقٌاؾي
زغسغِ پيكطفت
اضتثا ّاي زضٍى ؾاظهاًي
اضتثا تا هطاجؼاى

0886
0877
0878
0887
0870
0888
0887
0885

ليؿاًؽ ٍ تاالتط اظ آى زاضًس كِ هيتَاًس هؿيط ؾاظهاى ضا زض ضاُ
تَاًوٌس ؾاظي كاضكٌاى اظ ططيق َّـ فطٌّگي ّوَاضتط ًوايس.
جديل -5تًسيع فزاياوي بز حسب تحصیالت
تحصیالت

فزاياوي

درصد

زيپلن

28

1485

فَ زيپلن

38

1986

ليؿاًؽ

79

4089

48

2488

193

100

فَ ليؿااًؽ
ٍ تاالتط

تجشيٍ ي تحلیل يافتٍَا

جوغ

تحلیل تًصیفي دادٌَا
تط هثٌاي زازُّاي تِ زؾت آهسُ  44زضنس اظ پاؾرگَياى ظى ٍ
 56زضنس هطز ّؿتٌس.
جديل -3تًسيع فزاياوي بز حسب جىس
جىس

فزاياوي

درصد

ظى
هطز
جوغ

85
108
193

44
56
100

تحلیل استىباطي
پػٍّف حاضط زاضاي قف (يک فطضيِ انالي ٍ پاٌج فطضايِ
فطػي) فطضايِ اؾات كاِ تاط هثٌااي ًاَع هتغياطّااي زضگياط،
آظهَىّاي آهاضي هتٌاؾة تا آًْا اؾتفازُ قسُ اؾت.
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تطضؾي ت ثيط َّـ فطٌّگي تط ػولکطز قغلي كاضكٌاى ؾاظهاى تْعيؿتي ...

جديل  - 6وتايج آسمًن لًيه فزض َمگىي يارياوسَا مؤلفٍَاي ًَش فزَىگي ي عملکزد اجتماعي شغلي کارکىان بزاساس متغیزَاي جمعیتشىاختي
(جىسیت ،تحصیالت ،سابقٍ کار)
متغیز

F

متغیز يابستٍ

جٌؿيت

تحهيالت

ؾاتقِ كاض

dF1

Sig

dF2

زاًف

0/36

1

166

0/55

ضفتاض

0/52

1

166

0/47

اؾتطاتػي

0/001

1

166

0/99

اًگيعـ

0/45

1

166

0/50

ػولکطز اجتواػي قغلي

0/01

1

166

0/91

زاًف

0/94

3

171

0/42

ضفتاض

1/29

3

171

0/28

اؾتطاتػي

1/17

3

171

0/32

اًگيعـ

1/72

3

171

0/16

ػولکطز اجتواػي قغلي

0/78

3

171

0/50

زاًف

2/91

2

164

0/07

ضفتاض

1/81

2

164

0/24

اؾتطاتػي

1/11

2

164

0/33

اًگيعـ

1/52

2

164

0/28

ػولکطز اجتواػي قغلي

1/11

2

164

0/33

 Fهكاّسُ قسُ تطاي آظهاَى لاَيي زض ؾاطح P  %5

ػولکطز قغلي كاضكٌاى تطاؾااؼ هتغيطّااي جوؼياتقاٌاذتي
(جٌؿيت ،ؾاتقِ كاض ،تحهيالت) پصيطفتِ هيقَز.

تفاٍت هؼٌازاضي ضا ًكاى ًويزّس .تٌاتطايي ،فطو نفط يؼٌاي
فطو تطاتاطي ٍاضيااًؽّااي هؤلفاِّااي ّاَـ فطٌّگاي ٍ

جديل  -7آسمًن فزضیٍَاي تحقیق
متغیز ()Variable

وماد

ضزيب

مقدار ()Value

معىاداري ()sig

آسمًن فزضیٍ

َّـ فطٌّگي فطاقٌاذتي

كٌسال

c

c

08525

08000

تاييس فطضيِ

َّـ فطٌّگي قٌاذتي

كٌسال

b

b

08196

08011

ت ييس فطضيِ

َّـ فطٌّگي اًگيعقي

كٌسال

b

b

08244

08000

ت ييس فطضيِ

َّـ فطٌّگي ضفتاضي

كٌسال

b

b

08246

08000

تاييس فطضيِ

تط هثٌاي آظهَىّااي آهااضي اًجاام قاسُ ّاَـ فطٌّگاي

قاذمّا ،هتغيطّا ٍ فطضيات تحقيق تا اؾاتفازُ اظ ًاطمافاعاض

فطاقٌاذتيَّ ،ـ فطٌّگي قٌاذتيَّ ،ـ فطٌّگي اًگيعقاي

 ٍ AMOSاظ ططيق هسل هؼازلِ ؾاذتاضي ًيع تطضؾي قسُاًاس.

ٍ َّـ فطٌّگي ضفتاضي هتغيطّايي اثطگصاض تط ػولکطز قاغلي

ًتايج حانل اظ هسل هؼازلِ ؾاذتاضي تِ قطاض ظيط اؾت.

ّؿتٌس.
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شکل  -2مدل معادلٍ ساختاري

هتغيط ػولکطز قغلي تاا اؾاتفازُ اظ چْااض هؼاطف هاَضز

قٌاذتي ،اًگيعقاي ٍ ضفتااضي) تاط ػولکاطز قاغلي كاضكٌااى

ؾٌجف قطاض گطفتِ اؾت .ضطاية تثيايي كاِ هجاصٍض تاضّااي

اثطگصاضًس .هقساض  Pكوتط اظ  0805حاكي اظ ايي اؾت كِ هياعاى

ػاهلي اؾت تياًگط آى اؾت كِ ّط كسام اظ ايي هؼطفّا تا چِ

ت ثيط ايي هتغيطّا تط ػولکطز قغلي تا نافط اذتالفاي هؼٌاازاض

اًساظُ تثييي كٌٌاسُ قاکاف زيجيتاالي ّؿاتٌس .زض اياي هيااى،

زاضز.

ٍظيفِقٌاؾي ٍ اضتثا ّاي زضٍى ؾاظهاًي تيكتطيي ؾْن ضا زض
ؾاذتي ػولکطز قاغلي زاقاتِاًاس .ؾاْن زغسغاِ پيكاطفت ٍ
اضتثا تا هطاجؼاى گطچِ اظ زٍ هؼطف زيگط كوتط اؾتٍ ،لي تِ
ّيچ ػٌَاى قاتل اغواو ًيؿت.
جديل  -8ضزايب تبییه گًيٍَاي متغیزَاي پىُان در مدل
معزف

ضزايب تبییه

ٍظيفِقٌاؾي

0860

اضتثا ّاي زضٍى ؾاظهاًي

0871

زغسغِ پيكطفت

0823

اضتثا تا هطاجؼاى

0825

جديل  -9آسمًن فزضیٍَاي تحقیق با استفادٌ اس وزم افشار

Amos

آسمًن

متغیز ()Variable

P

َّـ فطٌّگي فطاقٌاذتي

08000

ت ييس فطضيِ

َّـ فطٌّگي قٌاذتي

08000

ت ييس فطضيِ

َّـ فطٌّگي اًگيعقي

08004

ت ييس فطضيِ

َّـ فطٌّگي ضفتاضي

08000

ت ييس فطضيِ

فزضیٍ

هؼياضّاي تطاظـ هسل هفطٍو كِ زض جسٍل ظياط قاتال
هكاّسُاًسّ ،وگي زض حس قاتل قثاَل ّؿاتٌس .تٌااتطايي ،هاسل
تطؾين قسُ هسلي اؾت كِ تا حسي هيتَاًس زازُّا ضا تا هاسل

فطضيِّاي تحقيق تطاي افعايف اػتثاض تاا اؾاتفاز اظ هاسل

ًظطي تطثيق زّس .تِ ؾري زيگط ،قاتل قثَل تاَزى هؼياضّااي

هؼازلِ ؾاذتاضي ًيع تطضؾي قسًسً .تايج تِ زؾت آهسُ اظ اياي

تطاظـ حاكي اظ آى اؾت كِ زازُّاي تجطتي اياي تحقياق تاا

ططيق ًيع تا آظهَى فطضيِّا زض  spssكاهال اًطثا زاقات .تاط

حسي هيتَاًس تا ًظطيِّا پَقف زازُ قَز.

ايااي اؾاااؼ اتؼاااز چْاضگاًااِ ّااَـ فطٌّگااي (فطاقااٌاذتي،
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تطضؾي ت ثيط َّـ فطٌّگي تط ػولکطز قغلي كاضكٌاى ؾاظهاى تْعيؿتي ...

جديل  -11معیارَاي بزاسش مدل ي تفسیز بزاسش قابل قبًل
معیار بزاسش مدل
ًيکَيي تطاظـ ()GFI
ًيکااَيي تااطاظـ انااالح قااسُ
()AGFI
ضيكااِ هياااًگيي هطتؼااات ذطاااي
تطآٍضز ()RMSEA
تَكط لَئيؽ ()TLI
قاااذم تااطاظـ ٌّجاااض قااسُ
()NFI
كاي اؾکَئط ًؿثي ()CMIN/DF
قاااذم تااطاظـ ٌّجاااض قااسُ
هقتهس ()PNFI
قاذم تاطاظـ تطثيقاي هقتهاس
()PCFI

مقدار حاصل در
مدل مفزيض
08968
08911
0807
08912
08921
18875

سطح قابل قبًل

تفسیز

( 0ػسم تاطاظـ) تاا 1

هقساض ًعزيک تاِ  0/95هاٌؼکؽ كٌٌاسُ

(تطاظـ كاهل)

يک تطاظـ هطلَب اؾت.

( 0ػسم تاطاظـ) تاا 1

هقساض ًعزيک تاِ  0/95هاٌؼکؽ كٌٌاسُ

(تطاظـ كاهل)

يک تطاظـ هطلَب اؾت.
هقساض تايي  0/05تاا  0808ياک تاطاظـ

كَچکتط اظ 0/05

ذَب ضا ًكاى هيزّس.

( 0ػسم تاطاظـ) تاا 1

هقساض ًعزيک تاِ  0/95هاٌؼکؽ كٌٌاسُ

(تطاظـ كاهل)

يک تطاظـ هطلَب اؾت.

( 0ػسم تاطاظـ) تاا 1

هقساض ًعزيک تاِ  0/95هاٌؼکؽ كٌٌاسُ

(تطاظـ كاهل)

يک تطاظـ هطلَب اؾت.

 1تا 5

هقساض تيي  1تا  5يک تاطاظـ ذاَب ضا
ًكاى هيزّس.

يضعیت
پذيزش
قاتل قثَل
قاتل قثَل
قاتل قثَل
قاتل قثَل
قاتل قثَل
قاتل قثَل

08427

تاالتط اظ  0/50يا 0/60

قاتل قثَل

08445

تاالتط اظ  0/50يا 0/60

قاتل قثَل

بحث ي وتیجٍگیزي

اهطٍظُ تؿياضي اظ افطاز زض هکاىّايي غياط اظ هحال تَلسقااى

زض جاهؼِ اهطٍظ اياطاى تؿااّل ٍ تؿااهح اظ اّويات فطاٍاًاي

ظًسگي هيكٌٌس ٍ ايي زض حالي اؾت كِ تا چٌس زِّ قثل افاطاز

تطذَضزاض اؾت؛ ظيطا ّوگٌي هَجَز زض گصقتِ جاي ذاَز ضا

زض طَل ظًسگي ذَز ٍ تا ظهاى هطگ زض هحلاِاي هكارم اظ

تِ ًاّوگٌي ٍ قثاّت جاي ذَز ضا تِ تفااٍت زازُ اؾات .زض

يک قْط يا ضٍؾتا ضٍظگاض هيگصضاًسًس.

نحثت اظ ًاّوگٌي ّويي تؽ كِ هحلِّا قکل قسين ذَز ضا

تغييط قکل جاهؼِ ،تغييط زض ضٍاتط افطاز جاهؼِ ضا ًياع تاِ

اظ زؾت زازُاًس ٍ زض اططاف ها افطازي هتؼلق تِ فطٌّاگّااي

ّوطاُ زاضز .تؼاهالت قرهي ٍ غيط قرهاي افاطاز زض ؾاايِ

گًَاگَى ظًسگي هيكٌٌس .اياي ًااّوگٌي ٍ تفااٍت ضيكاِ زض

زگطگًَيّاي جاهؼِ تغييط كطزُاًاس .قاايس يکاي اظ ٍاالتاطيي

گصاض جاهؼِ اظ ٍضؼيت ؾٌتي تِ هسضى زاضز.

اّساف يک جاهؼِ ،تغييط ٍضؼيت اظ ضٍاتاط ٍ تؼااهالت غياط

فطايٌس پيكطٍي تِ ؾَي جاهؼِاي هسضى زض ايطاى فطايٌسي

ؾاظًسُ تِ ؾاظًسُ اؾت.

ًؿثتا ًَپسيس اؾت ٍ هيتَاى چٌيي ًتيجِ گيطي كطز كاِ لاعٍم

ّسف انلي ايي پػٍّف ،زضيافت ايي ًکتِ تاَز كاِ آياا

تطقطاضي اضتثا تا افطازي اظ فطٌّگّاي هرتلف ًيع پسياسُاي

َّـ فطٌّگي هيتَاًس تط ػولکطز قغلي كاضكٌاى هؤثط تاقاس.

چٌساى كٌِْ ًيؿت .زض گصقتِ ،افطاز ًاگعيط اظ تؼاهال تاا افاطاز

تا هطالؼات ًظطي ٍ ّوچٌيي ،پيوايكي كِ زض ذهاَل تا ثيط

هتؼلق تاِ ؾاايط فطٌّاگّاا ًثَزًاس ،چطاكاِ اغلاة زض ظهيٌاِ

َّـ فطٌّگي تط ػولکطز قاغلي كاضكٌااى ؾااظهاى تْعيؿاتي

فطٌّگياي كِ زض آى تِ زًيا آهسُ تَزًس ،ظًسگي هيكطزًاس .زض

نَضت گطفت هكرم قاس كاِ زض حاَظُ ضٍاتاط ؾااظهاًي،

جاهؼِ اهطٍظي تؼلق هحلي تا حس ظيازي ضًاگ تاذتاِ اؾات.

َّـ فطٌّگي يکي اظ فاكتَضّايي اؾت كِ هيتَاًاس تا ثيطي

جاهؼِقٌاؾي كاضتطزي ،ؾال تيؿت ٍ پٌجن ،قواضُ پياپي ( ،)56قواضُ چْاضم ،ظهؿتاى 1393
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تؿياض هطلَب تط تْثَز ػولکاطز كاضكٌااى ؾااظهاى تاِ ّواطاُ

فطآيٌسّاي فکطي ذَز ٍ زيگطاى قضاٍت هٌطقاي ٍ ػااضي اظ

زاقتِ تاقس.

تؼهة زاقتِ تاقٌس ٍ تجطتياات هيااى فطٌّگاي ضا تاِ ذاَتي

َّـ فطٌّگي قسضت ٍ اػتثاض قضااٍت فاطز ضا افاعايف

زضت كٌٌس ،آًگاُ هيتَاى اًتظاض زاقت كِ ضفتاضّايي ،اظ قثيال:

هيزّس كِ ايي فطآيٌس هيتَاًس ػولکطز فطز ضا تْثَز تثركاس ٍ

ضػايت اًضثا ٍ هقطضات ازاضي ،احؿاؼ هؿؤٍليت زض هقاتل

هَجة گطزز تا تهويوات ٍي ًتايج ؾَز تركي تطاي ؾاظهاى

اضتاب ضجَع ،تالـ تطاي ضفاغ هكاکالت هطاجؼااى ،پاصيطـ

ٍ جاهؼااِ تااِ زًثااال زاقااتِ تاقااس؛ چٌاًکااِ پااطازٍ ( )2006زض

اقتثاّات ،احتطام ٍ اضظـ قائل قسى تطاي ّوکاضاى تاظُ كااض،

هطالؼات ذَز ًكاى زاز كِ ّاَـ فطٌّگاي هَجاة اضظيااتي

ٍ تطقطاضي اضتثا هؤثط تاا ّوکااضاى ٍ اضتااب ضجاَع زض تايي

اطويٌاى ترف زض فاطز ذَاّاس قاس ٍ افاطازي كاِ اظ ّاَـ

كاضكٌاى تِ ٍجَز آيس .فطو ت ييس اؾاتطاتػي ّاَـ فطٌّگاي

فطٌّگي تاالتطي تطذَضزاض تَزًس ،اضظياتي قاى اظ هَقؼيتّاي

تط ػولکطز قغلي زض تحليلّاي آهاضي ت ييس قسُ اؾت.

تجاضي ٍ فطٌّگي تْتط تَزُ ٍ اثطتركي تيكتطي ضا زاقاتِاًاس.

ًتايج تاِ زؾات آهاسُ زض هاَضز ضاتطاِ ّاَـ فطٌّگاي

ّوچٌيي ،تاي (ً )2010يع َّـ فطٌّگي ضا هتغياطي هْان زض

قٌاذتي ٍ ػولکطز قاغلي كاضكٌااى ازاضُ تْعيؿاتي قْطؾاتاى

ػولکطز قغلي هٌاؾة گعاضـ هيكٌاس .اٍ زض هطالؼاات ذاَز

انفْاى ًكاى زاز كِ تيي زاًاف ّاَـ فطٌّگاي تاا ػولکاطز

ًكاااى زاز كااِ كاضكٌاااًي كااِ اظ ّااَـ فطٌّگااي تاااالتطي

قغلي كاضكٌاى ّوثؿتگي ه ثات ٍ هؼٌاازاضي ٍجاَز زاضز .تاِ

تطذَضزاضًاس ،ؾااظگاضي تيكاتطي تاا قاطايط ؾااظهاى زاقااتِ،

ػثاضت زيگط،تَاًايي اؾتفازُ اظ اضظـّااي فطٌّگاي افاطاز زض

ػولکطز توطاتة تْتطي ضا اضائاِ هايزٌّاس كاِ اياي ػولکاطز

تؼاهالت تِ ػلت آقٌايي تا آًْا ،احتطام تِ ًَع پَقف ٍ ظاّط

هَجة ضقس ٍ تؼالي ؾاظهاى ذَاّس قسّ .وچٌييٍ ،ى زضيال

هااطزم فطٌّااگّاااي هرتلااف ،احتااطام تااِ ظتاااى ٍ گااَيف

(ً )2011يااع ّااَـ فطٌّگااي ضا ػاااهلي زض جْاات اثطتركااي

فطٌّگّاي زيگط ٍ تطزاقاتّااي ناحيح اظ ضفتاضّااي غياط

تيكتط ٍ تْثَز ػولکطز ٍ كاضايي افطاز گاعاضـ هايزّاس ٍ آى

كالهي فطٌّگّاي زيگط زض تيي كاضكٌاى هَجة هايقاَز كاِ

هتغيط هْوي زض ضاؾتاي ضقس ٍ تؼالي ؾاظهاىّا هيزاًس كِ تايس

آًْا يک ػولکطز قغلي هٌاؾاة زض تؼاهال تاا زيگاطاى زاقاتِ

هَضز تَجِ قطاض گياطز .آلثاطت (ً )2005ياع زض ًظطياِ ّاَـ

تاقٌس ٍ زض اضتاب ضجَع ضضايت تٍِجَز آٍضًس.

ؾاظهاًي ،تِ َّـ فطٌّگي تَجِ زاضز ٍ آى ضا تطاي تؼااهالت

يافتِّا زض ذهَ ل ضاتطِ تيي اًگيعـ َّـ فطٌّگي ٍ

هفيس ٍ ت ثيطگصاض ٍ اًجام ٍظايف قغلي تِ ًحَ هطلَب ،تؿياض

ػولکااطز قااغلي كاضكٌاااى ازاضُ تْعيؿااتي قْطؾااتاى اناافْاى

هْن ٍ ضطٍضي هؼطفاي هايكٌاس ٍ ّاَـ فطٌّگاي ضا الظهاِ

ّوثؿتگي ه ثت ٍ هؼٌازاضي ًكاى هيزّس ،تاِ ػثااضت زيگاط،

ّااَـ ؾاااظهاًي ٍ تااِ زًثااال آى هَفقياات ؾاااظهاى هاايزاًااس.

تطذَضزاضي اظ يک اًگيعـ زضًٍاي تاطاي تؼاهال ٍ تطقاطاضي

تٌاتطاييً ،تايج پػٍّف حاضط تا پػٍّفّاي هاصكَض زض ياک

ضٍاتط تا زيگطاى ٍ تؼاهل ه ثت ٍ هؤثط تا افطاز اظ فطٌّگّااي

ضاؾتا قطاض زاضًس ٍ يافتِّاي پاػٍّف ضا زض هاَضز ّوثؿاتگي

هرتلف ايي احتوال ضا تِ ٍجَز هيآٍضز كِ كاضكٌاى تتَاًٌس زض

ه ثت َّـ فطٌّگي ٍ ػولکطز قغلي ت ييس هيكٌٌس.

اًجام اهَض قغلي تا يک تطًاهِضيعي هٌطقي ٍ هسيطيت ضٍاتاط

ّااسف زٍم پااػٍّف ،تطضؾااي تاا ثيط اؾااتطاتػي ّااَـ

هفيس ٍ هؤثط تا زيگطاى ،يک ػولکطز هطلَب ضا زض ؾاظهاى تاط

فطٌّگي يا ّواى َّـ فطٌّگي فطاقٌاذتي تط ػولکطز قاغلي

جاي تگصاضًس .تٌااتطايي ،اًگياعـ ّاَـ فطٌّگاي هايتَاًاس

تَز .اؾتطاتػي َّـ فطٌّگي ًاظط تط تَاًايي فطز زض هاسيطيت

هَجة تْثَز ػولکطز قغلي قَز ٍ ايي هَضَػي اؾت كِ زض

ضٍاتط تيي فطٌّگي اؾت .تاِ ػثااضت زيگاط ،زض ناَضتي كاِ

هطالؼات ٍى زضيال ( ،)2011تااي ( ،)2010حؿايٌي ًؿاة ٍ

كاضكٌاى ازاضُ تْعيؿتي تِ ايي تَاًايي زؾت ياتٌس كِ زض هاَضز

قاازضي ( ،)1390پاَض نااز  ،حؿايٌي ،اهياطي ٍ ذَقااثرت

تطضؾي ت ثيط َّـ فطٌّگي تط ػولکطز قغلي كاضكٌاى ؾاظهاى تْعيؿتي ...

( ٍ )1391اتطظي ،اػتثاضياى ٍ ذاًي ( )1389ت ييس قسُ اؾت.
ًتايج حانلِ زض ذهَل ضاتطِ تيي ضفتاض َّـ فطٌّگي
تا ػولکطز قغلي كاضكٌااى ازاضُ تْعيؿاتي قْطؾاتاى انافْاى
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كيَاى.
تْطاهااي تطٍهٌااس ،هطضاايِ .)1388( .ضّااائي اظ اغااَا ،تْااطاى:
اًتكاضات كليسض.

ًكاى زاز كِ تايي ضفتااض ّاَـ فطٌّگاي تاا ػولکاطز قاغلي

پَضناز ً ،انط؛ حؿيٌي ،تيوَض؛ اهيطي ،هَؾي ٍ ذَقاثرت،

كاضكٌاى ّوثؿتگي ه ثت ٍ هؼٌازاضي ٍجَز زاز .ضفتااض ّاَـ

هيطظاػلااي« .)1391( .تطضؾااي ضاتطااِ تاايي ّااَـ

فطٌّگي كِ هَجة ؾاظگاضي زض ضفتاضّاي كالهي ٍ غيطكالهي

فطٌّگااي ٍ ػولکااطز ٍظيفااِاي هااسيطاى ضاّااَض»

فطز هيقَز .زض ايي قطايط فطز تِ ايي تَاًاايي ذَاّاس ضؾايس

فهلٌاهِ هطالؼات پػٍّكي ضاَّض ،ؾال اٍل ،زٍضُ

كِ زض ّط قطايط ٍ هَقؼيتي تا افطاز گًَااگَى ٍ فطٌّاگّااي

 ،1ـ ،2ل .70-55

هرتلف ،ذَز ضا ؾاظگاض كٌس ٍ تاِضاحتاي تاا زيگاطاى اضتثاا

حؿيٌيًؿة ،زاٍٍز؛ قازضيٍ ،ضيا« .)1390( .تطضؾي ضاتطِ تيي

ًوايس .تط ّويي اؾاؼ ،ايي تؼاهالت ٍ ؾاظگاضي تا هَقؼيتّا

َّـ فطٌّگي تاا تْاطٍُضي هاسيطاى زض هاساضؼ

ٍ قطايط هرتلف هَجة هيقَز كِ فاطز تاطاي اهاَض قاغلي

قاّس اؾتاى آشضتايجاى غطتي» ػلَم تطتيتاي ،ؾاال

ذَز يک تطًاهِضيعي ٍ ؾاظهاًسّي هٌطقي ٍ هٌطثق تا قاطايط

چْاضم ،ـ  ،13ل .44-27

ٍ هَقؼيت زض ؾاظهاى زاقتِ تاقس ٍ تِ تْتاطيي ًحاَ ٍظاايف
قغلي ضا اًجام زّس.
يافتااِّااا زض ظهيٌااِ هقايؿااِ ّااَـ فطٌّگااي ٍ ػولکااطز
اجتواػي قغلي كاضكٌاى تطاؾاؼ هتغيطّااي جوؼياتقاٌاذتي
جٌؽ ،ؾااتقِ كااض ٍ تحهايالت تفااٍت هؼٌاازاضي ضا ًكااى
ًويزّس .تِ ػثاضت زيگط ،هيعاى َّـ فطٌّگي كاضكٌاى هطز ٍ

ػثاؼ ػليظازُ ،هٌهَضُ .)1387( .تطضؾي ت ثيط َّـ فطٌّگي
تط اًگيعُ تَفيق طلثي هسيطاى ،پاياىًاهِ كاضقٌاؾي
اضقااس ،زاًكااگاُ آظز اؾااالهي ٍاحااس ػلااَم ٍ
تحقيقات.
قليپَض ،آضيي .)1386( .هسيطيت ضفتاض ؾاظهاًي (ضفتاض فطزي)،
تْطاى :اًتكاضات ؾوت.

ظى ،تا ؾٌَات ذسهتي ياک تاا  30ؾاال ٍ ؾاطَح تحهايلي

ّازيظازُ هقسم ،اكطم ٍ حؿيٌي ،اتَالحؿاي .)1386( .تطضؾاي

زيپلن ،فَ زيپلن ،ليؿااًؽ ٍ ،فاَ ليؿااًؽ ازاضُ تْعيؿاتي

ضاتطِ تيي ّاَـ فطٌّگاي ٍ اثطترضاي گطٍّاي،

قْطؾتاى انفْاى زض ظهيٌِ اؾتطاتػي ّاَـ فطٌّگاي ،زاًاف

هطكع ًَؾااظي ٍ تحاَل ازاضي ،تْاطاى :زاًكاکسُ

ّااَـ فطٌّگااي ،اًگيااعـ ّااَـ فطٌّگااي ٍ ضفتاااض ّااَـ

هسيطيت ٍ حؿاتساضي زاًكگاُ قْيس تْكتي.

فطٌّگااي يکؿاااى تااَزُ ٍ ّوچٌاايي ،زض ػولکااطز قااغلي ًيااع
ػولکطز يکؿاًي زاقتِاًس.
مىابع
اتطظي ،هْسي؛ اػتثاضياى ،اكثاط .ذااًي ،اػظان« .)1389( .تا ثيط
َّـ فطٌّگي تط اثطتركي گطٍّي (هَضز هطالؼِ:

قااطكت فااَالز هثاضكااِ اناافْاى)» پااػٍّفًاهااِ
هسيطيت تحَل ،ؾال زٍم ،قواضُ چْااض ،ل -25
.41
اؾکَئيلطً ،ازض .)1372( .هاّيت ٍ ؾاذتاض َّـ ،تْطاىً :كاط
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