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تبریخ دریبفت مقبله1391/12/5 :
تبریخ پذیزش نهبیی مقبله1392/4/1 :
چکیده

ٞسف ٔغبِؼ ٝح بضط ،ثطضؾی ٔیعاٖ ٚخساٖ وبضی وبضوٙبٖ ازاضات زِٚتی قٟط تٟطاٖ  ٚیبؾٛج ٔ ٚغبِؼٝ
ػٛأُ ؾبظٔب٘ی ٔؤثط ثط آٖ اؾتٔ .غبِؼ ٝحبضط ثب اؾتٙبز ث٘ ٝظطیٞٝبی پبضؾ٘ٛع ،زٚضویٓ ،ؤ ،ٗٞٛبظِٚ ٛ
ٙٔٛٞع  ٚثب ٞسف پبؾرٍٛیی ث ٝایٗؤ ٝیعاٖ ٚخساٖ وبضی زض ثیٗ وبضوٙبٖ ازاضات زِٚتی ٔٛضز ٘ظط
(اؾتب٘ساضی ،فطٔب٘ساضی  ٚقٟطزاضی) زض چ ٝحسی اؾت  ٚػٛأُ ٔؤثط ثط ایٗ ٔم ِٝٛوسأٙس؟ ا٘دبْ ٌطفتٝ
اؾت .ثطای پبؾرٍٛیی ث ٝایٗ ؾٛأَ ،غبِؼٝای ثب ضٚـ تٛنیفی پیٕبیف  ٚثب اؾتفبز ٜاظ اثعاض پطؾكٙبٔٝ
ٔحمك ؾبذتٌٛ 78 ٝیٝای ثط ضٚی ٘ 386فط اظ وبضوٙبٖ و ٝث ٝضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ؾٕٟیٝای ا٘تربة قسٜا٘س
نٛضت ٌطفت .زض ایٗ ٔغبِؼ ،ٝضاثغٔ ٝتغیطٞبی ٔؿتمُ احؿبؼ ػساِت ؾبظٔب٘یٔ ،كبضوت ؾبظٔب٘ی ،فكبض
٘مف ،قفبفیت ٘مفٞبی ؾبظٔب٘ی  ٚپبیٍب ٜقغّی ثب ٔتغیط ٚاثؿتٚ ٝخساٖ وبضیٛٔ ،ضز ؾٙدف لطاض ٌطفت
وٟٓٔ ٝتطیٗ ٘تبیح ٔجیٗ آٖ اؾت ؤ ٝیعاٖ ٚخساٖ وبضی (زض ثبظ ٜیه تب پٙح)  ٚ 3/76زض حس ٔتٛؾظ ضٚ
ث ٝثبالؾتٓٞ .چٙیٗ ٚخساٖ وبضی وبضوٙبٖ زض یبؾٛج  ٚ 3/45زض تٟطاٖ  3/37ثٛز ٜاؾت .ػٛأُ اثطٌصاض
ثط پیفثیٙی ٚخساٖ وبضیی ثطحؿت اِٛٚیت ػجبضتٙس اظ :ػساِت ؾبظٔب٘ی ثب تأثیط ػّّی  0/887زض ٔطتج ٝا،َٚ
قفبفیت ٘مف ؾبظٔب٘ی ثب تأثیط ػّّی  0/411زض ٔطتج ٝز ،ْٚفكبض ٘مف ثب تأثیط ػّّی  -0/285زض ٔطتجٝ
ؾٔ ،ْٛكبضوت ؾبظٔب٘ی ثب تأثیط ػّّی 0/211زض ٔطتج ٝچٟبضْ  ٚپبیٍب ٜقغّی ثب تأثیط ػّّی 0/003زض ٔطتجٝ
آذط  ٚپٙدٓ لطاض زاضز.

 .1کارشىاسی ارشذ جامعٍشىاسی داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ تُران شمال.
 .2دکترای جامعٍشىاسی ي داوشیار داوشکذٌ علًم اجتماعی داوشگاٌ تُران.
 .3دکترای جامعٍشىاسی از داوشگاٌ میسًر َىذيستان ي مذرس داوشگاٌ فرَىگیان یاسًج.
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واشگاى کلیذیٚ :خساٖ وبضی ،تؼٟس ؾبظٔب٘ی ،ػساِت ؾبظٔب٘یٔ ،كبضوت ؾبظٔب٘ی ،پبیٍب ٜقغّی ،ازاضات
زِٚتی تٟطاٖ  ٚیبؾٛج.
طزح مسئله

ٔف ْٟٛوبض ٘ ٚمكی و ٝزض ظ٘سٌی اختٕبػی ا٘ؿبٖ  ٚحیبت ٔس٘ی ا ٚایفب ٔیوٙس ثط ٍٕٞبٖ ٚاضح اؾت.
حیبت ا٘ؿبٖ زض خبٔؼ ٝثب وبض ػدیٗ قس ٜاؾت ،ا٘ؿبٖ اظ ٕٞبٖ آغبظ تبضید ثب ث ٝوبضٌیطی ٛٞـ ،آٌبٞی ٚ
فؼبِیت پیچیسٔ ٜغعی ذٛز ،ث ٝاثعاضؾبظی پطزاذتٔ ٚ ٝبز ٚ ٜعجیؼت ضا ث ٝذسٔت ذٛز زض آٚضز ٜاؾت .وبض
ا٘ؿبٖ ٘ ٝفمظ ثب زا٘ف  ٚتدطث ٝا ٚزض آٔیرت ٝثّى ٝث ٝنٛضت أطی فطٍٙٞی  ٚاضظقی خٌّٜٛط قس ٜاؾت
(ٌیس٘ع.)517 :1384 ،
ؾبظٔبٖٞب ثب تٛؾُ ث ٝؾطٔبی ٚ ٝزؾت ٔبیٞٝب ث ٝثٟجٛز  ٚتٛؾؼ ٝزؾت ٔییبثٙس  ٚؾطٔبی ٝزض ؾبظٔبٖ
ث ٝزٔ ٚف ْٟٛؾطٔبیٔ ٝبزی  ٚا٘ؿب٘ی اؾت و ٝثؿیح ایٗ ز ،ٚاٞساف تٛؾؼ ٝؾبظٔب٘ی ضا تحمك ٔیثركس؛
أطٚظ ٜپٛیبیی ؾبظٔبٖٞب ٘ ٚظبْ ازاضی ث ٝتٟٙبیی ٔٛٙط ث ٝخسیس وطزٖ تىِٛٛٙغی ،تغییط ؾبذتبضٞب  ٚاضبفٝ
ٕ٘ٛزٖ ؾطٔبی٘ ٝیؿت؛ اٌطچ ٝایٗ ػٛأُ  ٓٞثدبی ذٛزٔٞ ٟٓؿتٙس ِٚی آٖچ ٝزضؾطپب ٍ٘ ٝزاقتٗ  ٚتؼبِی
ؾبظٔبٖٞب ٘ ٚظبْ ازاضی ٘مف ٔحٛضی زاقت ٚ ٝحطف ا َٚضا ٔیظ٘س ،ا٘ؿبٖ اؾت(ٌكتبؾت.)13 :1386 ،
٘یطٚی ا٘ؿب٘ی اظٟٔٓتطیٗ ػٛأّی اؾت و ٝاظعطیك ٔكبضوت زض تِٛیس٘ ،مف ثؿیبض ٕٟٔی ضا زض اضتمبی
ٚخساٖ وبضی ایفب ٔیوٙس .یىی اظ ٔٛضٛػبت ٕٟٔی و ٝأطٚظ ٜؾبظٔبٖٞب ثب آٖ ضٚثطٞ ٚؿتٙسٔ ،ؿئّٝ
چٍٍ٘ٛی ٚخساٖ وبضی اؾتٚ .خساٖ وبضی ،ػبّٔی اؾت و ٝثبػث ایدبز ٘ظٓ زض وبض  ٚاحؿبؼ ا٘دبْ
ٚظیف ٝزض افطاز ٔیقٛز؛ ث ٝػجبضتی وبضوٙبٖ ثب ٚخساٖ وبضی ثبال ،ؾرتتط وبض ٔیوٙٙس ،ثطای ؾبظٔبٖ
اضظـ لبئّٙس  ٚایطاز وٕتطی زض وبضقبٖ زیسٔ ٜیقٛز(ٔهوٙب.)11:2005 ،
ثطضؾیٞبی وبضقٙبؾبٖ ٔؿبئُ اختٕبػی ایطاٖ ٘كبٖ ٔیزٞس وٚ ٝخساٖ وبضی زض ایطاٖ زض ٔمبیؿه ٝثهب
خٛأغ پیكطفت ٝزض ؾغح پبییٗتطی لطاض زاضز  ٚایٗ زض حبِی اؾت زض خطیبٖ پیكطفت خبٔؼٚ ،ٝلٛف ثیكهتط
ث٘ ٝمف اؾتطاتػیه ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٍ٘ ٚطـٞبی آٖ ث ٝوبض تِٛیسیٔ ،فٟهٚ« ْٛخهساٖ وهبضی» اظ إٞیهت
فطایٙسی ثطذٛضزاض اؾت .ظٔب٘ی وٚ ٝخساٖ وبضی ٟ٘بزیٌ ٝٙطزز وبض ث ٝػٛٙاٖ یه اضظـ تّمی قسٕٞ ٚ ٜهٝ
افطاز زض ؾغٛح ٔرتّف وبض وطزٖ ضا ٔؿیط تٛؾؼٛٔ ٝظ ٖٚخبٔؼ ٝزا٘ؿت ٚ ٝاظ عطیك زضؾت وهبض وهطزٖ ثهٝ
تٛؾؼ ٝالتهبزی وٕه ٔیٕ٘بیٙس .تجییٗ تدطثی ٚخساٖ وبضیٓٞ ،چٙیٗ تدعیه ٚ ٝتحّیهُ اثؼهبز  ٚػٛأهُ
ؾبظٔب٘ی ٔؤثط ثط آٖ ٘مكی ٔ ٟٓزض ٌؿتطـ  ٚقٙبذت ػّٕی زض حٛظٜٞبی ٔرتّف ذهٛنبً خبٔؼٝقٙبؾهی
وبض ذٛاٞس زاقت(عبِجیبٖ.)4 :1382 ،
ثب تٛخ ٝث ٝایٗو ٝوبضوٙبٖ زِٚت ث ٝػٛٙاٖ ثركی ٕٟٔی اظ پیىط ٜاخطایی  ٚذسٔبت وكٛض ،اظ خبیٍهبٜ
ضفیؼی ثطذٛضزاض ٞؿتٙس  ٚزض ٚالغ ؾؼبزت ٛٔ ٚفمیت ٞطؾبظٔبٖ  ٚنٞ َٛط ٞسفی زض اثؼبز ٔرتّف ٔطٖٛٞ
ظحٕبت  ٚتالـ آٖٞبؾت ثٕٞ ٝیٗ ػّت زض ایٗ پػٞٚف ؾهؼی قهس ٜاؾهت ضٚاثهظ  ٚاثهطات ٔتغیطٞهبی
ؾبظٔب٘ی ٔٛضز ٘ظط ثط پسیسٚ ٜخساٖ وبضی تجییٗ ٌطزز.
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اهداف تحقیق

الف) هذف کلی تحقیك

ؾٙدف ٔیعاٖ ٚخساٖ وبضی زض ثیٗ وبضوٙبٖ ازاضات زِٚتی قهٟط تٟهطاٖ  ٚیبؾهٛج  ٚثطضؾهی ػٛأهُ
ؾبظٔب٘ی ٔؤثط ثط آٖ.
ب) هذفهای اختصاصی تحقیك

ٔ .1غبِؼٛ٘ ٝع ٔكبضوت زض ؾبظٔبٖ  ٚتأثیط آٖ ثط ٚخساٖ وبضی.
 .2تجییٗ ػساِت ؾبظٔب٘ی زض ثیٗ خبٔؼٛٔ ٝضز ٔغبِؼ٘ ٚ ٝمف آٖ زض ٔیعاٖ ٚخساٖ وبضی.
 .3قٙبذت آٌبٞی وبضوٙبٖ اظ ٔیعاٖ فكبض ٘مف  ٚتأثیط آٖ ثط ٚخساٖ وبضی.
 .4تجییٗ ٔیعاٖ تأثیطٌصاضی ٔتغیطٞبی فطزی زض پسیسٚ ٜخساٖ وبضی.
 .5قٙبذت تأثیط پبیٍب ٜقغّی وبضوٙبٖ ثط ٔیعاٖ ٚخساٖ وبضی آ٘بٖ.
ٔ .6یعاٖ تأثیط ػٛأُ ٔ ٚؤِفٞ ٝبی زض٘ٚی  ٚثیط٘ٚی ؾبظٔب٘ی ثط ٚخساٖ وبضی.
تعزیف وجدان کبری

اِف) قىُ زض٘ٚی قس ٜػمبیس ،اضظـٞب ٙٞ ٚدبضٞب زض ٔٛضز وبض
ة) ٔدٕٛػ ٝویفیبت ضٚا٘ی  ٚاػتمبزی افطاز زض ٔحیظ وبض و ٝلبثُ تكسیس  ٚتضؼیف اؾت.
ج) زاقتٗ ٚفبزاضی  ٚاحؿبؼ ٔؿئِٛیت فطزی ،قغّی  ٚؾبظٔب٘ی
ز) ٌطایف ث ٝا٘دبْ نحیح وبض ٚ ٚظبیف قغّی ثس٘ ٖٚظبضت ٔؿتمیٓ.
 ٚ )ٚقىُ زض٘ٚی قس ٜفط ًٙٞخبٔؼ ٝزض ٔٛضز وبض(ٔؼیسفط.)16: 1377 ،
پیشینه تجزبی و نظزی تحقیق

ضاثغٚ ٝخساٖ وبضی ثب ٔدٕٛػٔ ٝتٛٙػی اظ ػٛأُ ؾبظٔب٘ی  ٚاختٕبػی ٔٛضز تٛخٔ ٝحممبٖ لطاض ٌطفتهٝ
اؾتٔ .طٚض پػٞٚفٞبی ٔطتجظ ثب ٚخساٖ وبضی  ٚتؼٟس ؾبظٔب٘ی٘ ،كبٖ زٙٞس ٜتٛخ ٚ ٝتأویس ٔحممهبٖ ثهط
ؾ٘ ٚ ٟٓمف ثطذی اظ ٔتغیطٞب ثٛز ٜاؾت و ٝایٗ ٔٔ ٟٓجیٗ إٞیت ٘ظطی  ٚپػٞٚكی ،چٙهیٗ ٔتغیطٞهبی
اؾت .ثط ایٗ اؾبؼٔ ،طٚض یبفتٞ ٝبی ٔطثٛط ث ٝایٗ زؾت ٝاظ تحمیمبت و ٝذٛز ٔؿتمیٓ یهب غیطٔؿهتمیٓ ثهب
ٔتغیطٞبی ٔٛضز ثحث زض تحمیك حبضط ٘یع اضتجبط زاض٘سٔ ،یتٛا٘س خٟتٌیطیٞبی ٘ظطی پػٞٚف زض حٛظٜ
ضفتبض ا٘ؿب٘ی  ٚث ٝعٛض ذبل تؼٟس ؾبظٔب٘ی ضا ٔكرم ٕ٘بیس.
حجیجی ( )1381تحمیمی ثب ػٛٙاٖ فط ًٙٞوبض ٚ ٚضؼیت آٖ زض ز ٚقطوت تِٛیسی  ٚنٙؼتی ث ٝا٘دهبْ
ضؾب٘س ٜاؾتٟٓٔ .تطیٗ ٘تبیح پػٞٚف ایٗ ثٛز و ٝفط ًٙٞوبض زض ٞط قطوت زض قطایظ ٔؿبٚی لهطاضزاز ٚ
أتیبظ  3/5اظ  5ضا ث ٝذٛز اذتهبل زاز ٜاؾت .عبِجیبٖ ( )1381تحمیمی ثب ػٛٙاٖ ٚخساٖ وهبضی  ٚػٛأهُ
اختٕبػی ٔؤثط ثط آٖ زض قطوت ّٔی نٙبیغ پتطٚقیٕی ا٘دبْ زاز ٜاؾتٔ .تغیطٞبی ٔ ٟٓتبثیطٌصاض ضا ٔهٛضز
ثطضؾی لطاض زاز٘ ٚ ٜتیدٌ ٝطفت ٝوٕٞ ٝجؿتٍی ٔثجت ٔ ٚؼٙهیزاضی ثهیٗ ؾهغح ٚخهساٖ وهبضی ثهب قهیٜٛ
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ٔسیطیت ٔكبضوتی  ٚتفٛیضی ،ػساِت ؾبظٔب٘ی ،تٙبؾت قغّی  ٚاحؿبؼ ضضبیت زض ٖٚؾبظٔب٘ی ٚخٛز زاضز.
چّجی ( ) 1377زض تحمیمی ثب ػٛٙاٖ ثطضؾی تدطثی (اذالق وبض زض ایطاٖ) و ٝزض ٔطوع پػٞٚف ٞبی ٚظاضت
فط ٚ ًٙٞاضقبز اؾالٔی ث ٝا٘دبْ ضؾیس ثٔ ٝغبِؼٟٓٔ ٝتطیٗ ٔتغیطٞبی خٕؼیتقٙبذتی پطزاذهت ٘ ٚتیدهٝ
ٌطفت و ٝاذالق وبض زض ثیٗ ظٖ ٞب ثیكتط اظ ٔطزٞب اؾت  ٚایٗو ٝؾٗ  ٚؾهبثم ٝذهسٔت ثهب تؼٟهس وهبضی
ضاثغٔ ٝج ٟٓزاضزٔ .س٘ی ( )1386پػٞٚكی ٔیسا٘ی ثب ػٛٙاٖ «آٔٛظـٞبی قغّی  ٚترههی ٘ ٚمهف آٖ زض
اضتمبء ٚخساٖ ثیٗ وبضوٙبٖ ذغٛط تِٛیس قطوت شٚة آ ٗٞانفٟبٖ» ثه ٝا٘دهبْ ضؾهب٘س ٜاؾهت .زض پبیهبٖ
٘تیدٌ ٝطفت و ٝآٔٛظـ قغّی ٔ ٚكبضوت زض أٛض ؾبظٔبٖ ثط اضتمبء ٚخهساٖ وهبضی ٔهؤثط اؾهتٚ .اتهیىٗ
( ) 1991زض تحمیمی و ٝزض زا٘كٍب ٜپٙؿّیٛا٘یب ثب ػٛٙاٖ ٔسیطیت ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی  ٚتؼٟس ؾبظٔب٘ی ا٘دبْ قس،ٜ
٘كبٖ ٔی زٞس ؤ ٝكبضوت ؾبظٔب٘ی وبضوٙبٖ  ٚپبیٍب ٜقغّی ثبال اظ ػٛأُ ٔؤثط ثط افعایف تؼٟس ؾهبظٔب٘ی
ثٛز ٜاؾت .ظ٘دب٘یظازٕٞ ٚ ٜىبضاٖ ( ) 1387زض پػٞٚكهی تحهت ػٙهٛاٖ ٔیهعاٖ تؼٟهس ؾهبظٔب٘ی وبضوٙهبٖ
زا٘كٍب ٜفطزٚؾی ٔكٟس  ٚػٛأُ اختٕبػی ٔؤثط ثطآٖ ثب اؾتفبز ٜاظ ٘ظطیبت ٙٔٛٞعٔ ،هبظِ ٚ ٛآزأهع٘ ،تیدهٝ
ٌطفت ؤ ٝیعاٖ ٚخساٖ وبضی وبضوٙبٖ (زض ثبظز ٜنفط تب نس)  ٚ 76زض حس ثبالؾت  ٚاظ ٔیهبٖ ٔتغیطٞهبی
ٔٛضز ثطضؾی ،ػساِت ؾبظٔب٘یٔ ،كبضوت  ٚفكبض ٘مف ثیكتطیٗ تأثیط ضا ثط ٔتغیط ٚخساٖ وهبضی زاقهتٝا٘هس.
آضٔیچُ ( )1988ضاثیٙؿ ٚ )1989( ٖٛضاِف (ٔ )1984ؼتمس٘س ؤ ٝكبضوت افطاز زض ؾبظٔبٖٞب ٚخساٖ وهبضی
ضا زض آٖ ؾبظٔبٖ غٙی  ٚثبضٚض ٔیؾبظز ٙٔ ٚدط ث ٝضضبیت فطز ٔیقٛز.
چبرچوة نظزی تحقیق

زض ٔٙبثغ خبٔؼٝقٙبؾی ،ضٚاٖقٙبؾی اختٕبػی ٔ ٚسیطیتی ،غبِجبً ٚخساٖ وبضی زض زٔ ٚؼٙی ٔؿهتمُ  ٚزض
ػیٗ حبَ پیٛؾت ٝث ٝوبض ضفت ٝاؾت .اظ یه ثؼس ٚخساٖ وبضی ثٔ ٝؼٙبی تٕبیُ زض ٖٚفطز ث ٝفؼبِیهت ،وهبض،
فؼبِیت ،تِٛیس ،ؾرتوٛقی ،ضیؿهپصیطی  ٚضضبیت ؾطؾرتب٘ ٚ ٝث ٝعٛض وّی ٌطایف ٔثجت فطز ثه ٝوهبض
تؼطیف قس ٜاؾت  ٚاظ ثؼسی زیٍط ،فطٚ ٚ ًٙٞخساٖ وبضی ثٔ ٝؼٙی پبیثٙهسی افهطاز زض ٞهط ؾهبظٔبٖ ثهٝ
ٙٞدبضٞبی ٘مف اؾت.
ثب تٛخ ٝث ٝػٛأُ تأثیطٌصاض ثط ٚخساٖ وبضی ،ثطضؾی ٔٙبثغ خبٔؼٝقٙبذتی ٔ ٚسیطیتی ٘كبٖ ٔیزٞس وٝ
ایٗ ػٛأُ اظ ز ٚثؼس لبثُ تأُٔ ا٘س٘ :رؿت ػٛأّی و ٝاظ ثیط ٚ ٖٚلجُ اظ پیٛؾتٗ فهطز ثه ٝؾهبظٔبٖ وهبض،
فط ،ًٙٞاذالق ٚ ٚخساٖ وبضی ضا زض٘ٚی  ٚعی خطیبٖ خبٔؼٝپصیطی  ٚاختٕبػی قسٖ ثٚ ٝخهٛز ٔهیآٚضز.
ٔثُ ذب٘ٛازٔ ،ٜسضؾٔ ٚ ٝطاوع آٔٛظقی.
زؾت ٝز ْٚػٛأّی ٞؿتٙس و ٝثؼس اظ پیٛؾتٗ فطز ث ٝؾبظٔبٖ ثط ضفتبض ،اذالق ٚ ٚخهساٖ وهبضی ا ٚتهأثیط
ٔیٌصاض٘س .ایٗ ػٛأُ ضا ٔیتٛاٖ ػٛأُ ؾبظٔب٘ی ٔؤثط ثط ٚخساٖ وبضی ث ٝقٕبض ٔیآٚضز ٔحؿٙیتجطیهعی،
.)11 :1381
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زض ایٗ پػٞٚف اضتجبط ػٛأُ ؾبظٔب٘ی ٔؤثط ثط ٚخساٖ وبضی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت وه ٝػجبضتٙهس اظ:
ؾجه ٔسیطیت ،پبیٍب ٜقغّی ،ػساِت ؾبظٔب٘ی  ٚفكبض ٘مف.
ٔطٚضی ثط ٔجب٘ی ٘ظطی  ٚتئٛضیٞبی ٔطتجظ ثب ٚخساٖ  ٚاذالق وبض آقىبض ٔیؾبظز وه ٝایهٗ پسیهس ٜاظ
زیط ثبظ ٔٛضز تٛخ٘ ٚ ٝظط اٞبِی ػّ ْٛاختٕبػی  ٚا٘ؿب٘ی لطاض ٌطفت ٝاؾت.
ٟٔٓتطیٗ ػٛأُ تأثیطٌصاض ثط ٚخساٖ وبضی ػجبضتٙس اظ:
ػساِت ؾبظٔب٘ی (آزأع) وٙٔ ٝظٛض اظ آٖ ،ضفتبض یىؿبٖ  ٚػبزال٘ ٝثب وبضوٙبٖ  ٚزضیبفت پبزاـ ٔتٙبؾهت
ثب وبض  ٚوٛقف فطز ٔیثبقسٔ .كبضوت ؾبظٔب٘ی (٘ظطی ٝضٚاثظ ا٘ؿب٘ی ٘ ٚظطیبت ٔبضقبَ  ٚفهبی )ٛوه ٝثهٝ
ٔؼٙبی ٔكبضوت وبضوٙبٖ زض تهٕیٌٓیطیٞبی ؾبظٔبٖ اؾت.
ٔتغیط ثؼسی فكبض ٘مف (ٔبظِ )ٛو ٝثٔ ٝؼٙبی آظاز ٘جٛزٖ زض ٘ح ٜٛا٘دبْ وبض  ٚؾٍٙیٗ ثٛزٖ ٘مفٞهبی
ٔح ِٝٛث ٝفطز  ٚتؼسز ٙٞدبضٞبی وبضی اؾتٓٞ .چٙیٗ اثٟبْ ٘مف وبِیٙع وٙٔ ٝظهٛض اظ آٖ٘ ،هبٔؼیٗ ثهٛزٖ
ا٘تظبضات  ٚتؼ ٟسات ثطای وٙكٍطاٖ زض ثؿتط ضٚاثظ اختٕبػی  ٚثه ٝػجهبضتی ٘بٔكهرم ثهٛزٖ ٙٞدبضٞهبی
قغّی اؾت ٚ .آذطیٗ ٔتغیط پبیٍب ٜقغّی وبضوٙبٖ ازاضات زِٚت قٟط تٟطاٖ اؾت ؤ ٝیتٛا٘هس زض وهٙف-
ٞبی ؾبظٔب٘ی فطز ٔؤثط ثبقس  ٚزض ٘تیدٚ ٝخساٖ وبضی ضا وبٞف یب افعایف زٞس .زض ازأٔ ٝهیتهٛاٖ ثیهبٖ
و طز ثطاؾبؼ ٘ظطی ٝآزأع ،ث ٝعٛض وّی افطاز تٕبیُ زاض٘س و ٝث ٝنٛضت یىؿبٖ  ٚػبزال٘ ٝثب آ٘بٖ ضفتبض قٛز
 ٚپیٛؾت ٝث ٝز٘جبَ ٔمبیؿ ٝثیٗ ذٛز  ٚزیٍطاٖ ٞؿتٙس(ٔٛضٞس  ٚزیٍطی .)115 : 1374 ،ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝاٌهط
پبزاـٞبی اضائ ٝقس ٜاظ ؾٛی ؾبظٔبٖ اظ زیسٌب ٜوبضوٙبٖ ػبزال٘ ٚ ٝثطاثط ث ٝقٕبض آیهس آٖ ٌهب ٜذكهٛٙزی
ثیكتطی ٔیبٖ وبضوٙبٖ پسیس ٔیآیس ،ظیطا احؿبؼ ٔی وٙٙس وهٔ ٝتٙبؾهت ثهب وهبض  ٚوٛقهف ذهٛز پهبزاـ
زضیبفت ٔیوٙٙس ،زضغیط ایٗ نٛضت٘ ،بذكٛٙزی پسیساض ٔیقٛز .زض ٞهط حهبَٔ ،یهعاٖ ذكهٛٙزی فهطز ثهط
ٚخساٖ ثیكتط یب وٕتط ٚی اثط ٔیٌصاضز و ٝآٖ ٘یع ثط وٛقف  ٚؾطا٘دبْ وبضوطز  ٚػّٕىطز  ٚضفتبض أ ٚؤثط
اؾت ،ثٙبثطایٗ زیسٌب ٜوبضٔٙس ٘ؿجت ث ٝػساِت ؾبظٔب٘ی ٔٛخهٛز ٔهیتٛا٘هس زض ػّٕىهطز ا ٚاظ خّٕه ٝتؼٟهس
ؾبظٔب٘یاـ تأثیط زاقت ٝثبقس.
اظ زیسٌبٞ ٜطظثطي ،ؾبظٔبٖٞب زض نٛضتی ٔٛفك ٔیقٛز افطاز ضا ث ٝذٛثی خصة ٘ ٚیبظٞبی آ٘بٖ ضا اضضب
وٙٙس و ٝثتٛا٘ٙس اٚالً وبضی ث ٝآٖٞب ػطض ٝوٙٙس و ٝضضبیت آٖٞب ضا خّت وٙس ،ثب٘یهبً وهبض ضا ثهب تٛخه ٝثهٝ
چٍٍ٘ٛی اضضبی ٘یبظٞبی آ٘بٖ زض ٘ظط ثٍیط٘س؛ یؼٙی ؾبظٔبٖ ثط اؾبؼ تحمك ظطفیهت فىهطی وبضوٙهبٖ ٚ
قٙبذت اؾتؼسازٞبی ٚی ثبػث ایدبز ػالل ٝث ٝوبض ثطاؾبؼ عجیؼت آٖ  ٚاحؿبؼ ٔؿئِٛیتٞهبیی وه ٝزض
خطیبٖ وبض ؾبظٔبٖ ٔٛضز ٘ظط اؾتٔ ،یقٛز  ٚأىب٘بت حطفٝای ضا ثطای فطز فطأ ٓٞیؾبظزٞ .هٓچٙهیٗ اظ
زیسٌبٔ ٜبظِ ٚ ٛقبفط ،ثیتٛخٟی ث٘ ٝیبظٞبی وبضوٙبٖ  ٚوٛتبٞی زض فطإٛ٘ ٓٞزٖ ٔحیغی وه ٝپبؾهرٍٛی
ٟٔٓتطیٗ ٘یبظٞبی آ٘بٖ اظ خّٕ ٝاحتطاْ اختٕبػی ،فطنت قىٛفبیی  ٚپیكطفت ثبقهس ٞ ٚهٓچٙهیٗ فهطآٞ
٘ىطزٖ ٔحیغی و ٝزض آٖ ثتٛا٘ٙس تٕبْ اؾتؼساز ذٛز ضا پطٚضـ  ٚثطٚظ زٙٞس ،ث ٝافعایف ٘بوهبٔی وبضٔٙهساٖ
ذٛاٞس ا٘دبٔیس و٘ ٝتید ٝآٖ وبضوطز ضؼیفتط ،ضضبیت ؾبظٔب٘ی وٕتط  ٚتؼٟس پبییٗتط وبضوٙبٖ زض ؾهبظٔبٖ
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ذٛاٞس ثٛز .پیكٍیطی اظ چٙیٗ ٚضؼیتی زض ٌط ٚػسْ فكبض ٘مف  ٚایدبز فطنتٞبیی ثطای ا٘تمبَ ثیكتط زض
وبض اؾت(ٔبظِ .)91 :1372 ،ٛزیسٌبٞی زیٍط (ظ٘دب٘یظازٕٞ ٚ ٜىبضاٖ )1387 ،ثیبٖ ٔهیوٙهس وهٞ ٝهط چهٝ
اؾتمالَ زض وبض ثیكتط ثبقس فطز فكبض وٕتطی ضا ثط ذهٛز احؿهبؼ وهطز ٚ ٜتؼٟهسـ ٘ؿهجت ثه ٝؾهبظٔبٖ
افعایف ٔییبثس .ثطاؾبؼ زیسٌب ٜضٚاثظ ا٘ؿب٘ی ،فبیٔ ٚ َٛبضقبَ ٔؼتمس٘س ٔكبضوت ؾبظٔب٘ی ثبػث افهعایف
وطأت فطز ٔیقٛز  ٚاظ ایٗ عطیك احؿبؼ ٚ ٚفبق ؾبظٔب٘ی ضا افعٔ ٖٚیوٙس ،ایٗ احؿهبؼ ٔهیتٛا٘هس زض
٘ٛع ضفتبض ٔسیط ثب وبضوٙبٖ ذٛیف  ٚفطا ٓٞقسٖ ظٔی٘ ٝٙظبضت  ٚوٙتطَ زض ؾبظٔبٖ تأثیط زاقت ٝثبقهس  ٚزض
ٟ٘بیت ثبػث افعایف ٚخساٖ وبضی وبضوٙبٖ قٛز(چّجی.)169 :1385 ،
مدل نظزی تحقیق

ثب تٛخ ٝث ٝتحمیمبت ا٘دبْ قس ٚ ٜؾبثم ٝپػٞٚف  ٚپؽ اظ ثطضؾی ٘ظطیٞٝبی ٔٛخٛز ،اظتطویت ٘ظطی-ٝ
ٞبی ٔٛخٛز ضاخغ ثٚ ٝخساٖ وبضی ٔسَ تحّیّی تحمیك تٙظیٓ ٌطزیس.
 .1زض ایٗ ٔسَٚ ،خساٖ وبض تبثؼی اظ ػٛأُ  ٚقطایظ ظیط زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜاؾت.
 .2زض ایٗ ٔسَٓٞ ،چٙیٗ ضٚاثظ فطػیتط ٔیبٖ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ثب یىسیٍط ٕ٘بیف زاز ٜقس ٜاؾت.
اِف) فكبض ٘مف (ٔبظِ )ٛو ٝثٔ ٝؼٙبی آظاز ٘جٛزٖ زض ٘ح ٜٛا٘دبْ وبض  ٚؾٍٙیٗ ثٛزٖ ٘مفٞبی ٔح ِٝٛث ٝفطز  ٚتؼسز ٙٞدبضٞبی وبضی
اؾت.
ة) ٔكبضوت ؾبظٔب٘ی (٘ظطی ٝضٚاثظ ا٘ؿب٘ی ٘ ٚظطیبت ٔبضقبَ  ٚفبی )َٛو ٝثٔ ٝؼٙبی ٔكبضوت وبضوٙبٖ زض تهٕیٌٓیطیٞبی
ؾبظٔبٖ اؾت.
ج) ػسْ قفبفیت ٘مف ؾبظٔب٘ی وبِیٙع وٙٔ ٝظٛض اظ آٖ٘ ،بٔؼیٗ ثٛزٖ ا٘تظبضات  ٚتؼٟسات ثطای وٙكٍطاٖ زض ثؿتط ضٚاثظ اختٕبػی ٚ
ث ٝػجبضتی ٘بٔكرم ثٛزٖ ٙٞدبضٞبی قغّی اؾت.
ز) احؿبؼ ػساِت ؾبظٔب٘ی (آزأع) وٙٔ ٝظٛض اظ آٖ ،ضفتبض یىؿبٖ  ٚػبزال٘ ٝثب وبضوٙبٖ  ٚزضیبفت پبزاـ ٔتٙبؾت ثب وبض  ٚوٛقف
فطز ٔیثبقس.
ح) پبیٍب ٜقغّی و ٝقبُٔ ٚضؼیت اؾترسأیٔ ،طتج ٝقغّی  ٚؾبثم ٝوبضی  ٚاقتغبَ وبضوٙبٖ ٔیثبقس.
فشار وقش

عذالت سازماوی

وجدان کاری

مشارکت سازماوی

پایگاٌ شغلی
شفافیت وقش سازماوی
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فزضیههبی تحقیق

ثط اؾبؼ ٔجب٘ی ٘ظطی ٔطٚض قسٔ ٚ ٜسَ ػّی ٚخساٖ وبضی ،فطضیبت ظیط خٟت آظٔ ٖٛتٙظیٓ ٌطزیس:
 . 1ثیٗ زضن ػساِت ؾبظٔب٘ی ٚ ٚخساٖ وبضی وبضوٙهبٖ ازاضات زِٚتهی قهٟط تٟهطاٖ  ٚیبؾهٛج اضتجهبط
ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.
 .2ثیٗ ٔكبضوت ؾبظٔب٘ی ٚ ٚخساٖ وبضی وبضوٙبٖ تحت ٔغبِؼ ،ٝضاثغٔ ٝؼٙبزاض ٚخٛز زاضز .یؼٙی ایٗوٝ
ٞط ا٘ساظ ٜوبضٔٙس زض تهٕیٓ ٌیطی زض أٛض ؾبظٔبٖ تٛؾظ ٔسیط ذهٛز ثیكهتط ٔكهبضوت زاز ٜقهٛزٚ ،خهساٖ
وبضی ٚی ثیكتط ٔیقٛز.
 .3ثیٗ فكبض ٘مف زض ٔیبٖ وبضوٙبٖ تحت ٔغبِؼٔ ٚ ٝیعاٖ ٚخساٖ وبضی آ٘هبٖ اضتجهبط ٔؼٙهبزاض ٚخهٛز
زاضز.
 .4ثیٗ پبیٍب ٜقغّی وبضوٙبٖ ازاضات زِٚتی ٚ ٚخساٖ وبضی زض ٔیبٖ آ٘بٖ ضاثغٔ ٝؼٙبزاض ٚخٛز زاضز.
 .5ثیٗ قفبفیت ٘مفٞبی ؾبظٔب٘ی ٚ ٚخساٖ وبض وبضوٙبٖ تحت ٔغبِؼ ٝضاثغٔ ٝؼٙبزاض ٚخٛز زاضز .یؼٙی
ٞط ا٘ساظ ٜزض ؾبظٔبٖ٘ ،مفٞبی ٔح ِٝٛزاضای ٚضٛح ثیكتطی ثبقٙس ٚخساٖ وبضی ثبالتط ٔیضٚز.
روش تحقیق

ضٚیىطز پػٞٚكی تحمیك حبضط تٛنیفی ٛ٘ ٚع ضٚـ تحمیك پیٕبیف اؾت .خبٔؼ ٝآٔبضی قبُٔ وّیهٝ
وبضوٙبٖ ازاضات زِٚتی (اؾتب٘ساضی ،فطٔب٘ساضی  ٚقٟطزاضی) قٟط تٟطاٖ  ٚیبؾٛج زض ؾبَ  1390اؾهت وهٝ
تؼساز آ٘بٖ ٘ 1210فط ٔی ثبقس  ٚثب اؾتفبز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ  ٚضطیت اعٕیٙهبٖ  %99حدهٓ ٕ٘٘ٛه386 ٝ
٘فط ث ٝزؾت آٔس .ایٗ تؼساز ث ٝضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ؾٕٟیٝای ا٘تربة قس٘س و ٝثطاؾبؼ تؼساز وبضوٙهبٖ ٞهط
ؾبظٔبٖ زضنس حدٓ ٕٕ٘ٞ ٝ٘ٛبٖ ؾبظٔبٖ ٔكرم ٌطزیس .اثعاض خٕغآٚضی زازٜٞهب یهه پطؾكهٙبٔٝای 78
ٌٛیٝای اؾت و ٝثط اؾبؼ پبیٞٝبی ٘ظطی ٓٞ ٚچٙیٗ اٞساف پػٞٚف ؾبذت ٝقهس  ٚخٟهت اػتجبضیهبثی ٚ
پبیبیی اظ ٔحبؾج ٝضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ اؾتفبزٌ ٜطزیس ؤ ٝمساض آِفبی ث ٝزؾت آٔس ٜثطاثهط اؾهت وه ٝثهب
 %82و ٝضطیت ٔٙبؾجی ثطای پبیبیی پطؾكٙبٔٔ ٝیثبقسٓٞ .چٙیٗ خٟت تدعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞهب ،اظ آٔهبض
تٛنیفی (ٔیبٍ٘یٗ ،فطاٚا٘ی ،ا٘حطاف ٔؼیبض)  ٚآٔبض ٜاؾتٙجبعی (ٕٞجؿتٍی ،آظٔ ٖٛتی  -تؿهتٞ ،هٓچٙهیٗ
تحّیُ ٔؿیط ٞطوساْ اظ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ خٟت تؼییٗ تطتیت تأثیط ثط ٔتغیط ٚاثؿت )ٝاؾتفبزٌ ٜطزیس.
یبفتههبی تحقیق

خصوصیات جوعیتضناختی پاسخگویاى

اظ ٘ظط خٙؿیت ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی ٔطثٛع ٝث ٝوبضوٙبٖ ٔطز ثب  62زضنس  ٚظ٘بٖ ثب فطاٚا٘ی  38زضنس
حضٛض وٕتطی ضا ث ٝذٛز اذتهبل زازٜا٘س ،زض ٔیبٖ پبؾرٍٛیبٖ ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی ؾٙی ٔطثٛط ث ٝفبنّٝ
ؾٙی 31-40ؾبَ ثب  41زضنس اؾت  ٚوٕتطیٗ فطاٚا٘ی ٔطثٛط ثٌ ٝط ٜٚؾٙی  51-60ؾبَ اؾت و5 ٝ
زضنس ضا ث ٝذٛز اذتهبل زاز ٜاؾت.
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ٓٞچٙیٗ تٛظیغ فطاٚا٘ی پبؾرٍٛیبٖ ث ٝتفىیه ؾبظٔبٖٞبی ٔٛضز ثطضؾی ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝاظ ثیٗ
 386پبؾرٍ 40/7 ،ٛزضنس (٘ )157فط اظ وبضٔٙساٖ اؾتب٘ساضی تٟطاٖ 40/7 ،زضنس (٘ )157فط اظ وبضٔٙساٖ
قٟطزاضی تٟطاٖ 13 ،زضنس (٘ 50فط) اظ وبضٔٙساٖ اؾتب٘ساضی یبؾٛج 5/8 ،زضنس (٘ 22فط) اظ وبضٔٙساٖ
قٟطزاضی یبؾٛج ٞؿتٙس.
اظ ٘ظط ٚضغ تحهیّی ،ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی زض ٔمغغ وبضقٙبؾی ثب  38زضنس  ٚوٕتطیٗ فطاٚا٘ی ٔطثٛط ثٝ
تحهیالت حٛظٚی ثب  1زضنس اؾت .تٛظیغ زض ٔمغغ وبضقٙبؾی اضقس ٘یع ثب  20زضنس ٘ؿجتبً ثبال ٔیثبقس.
ٓٞچٙیٗ ٔیبٍ٘یٗ ؾبثم ٝوبض زضثیٗ پبؾرٍٛیبٖ  9/8ؾبَ ثٛز ٜاؾت .وٕتطیٗ ؾبثم ٝوبض  1ؾبَ  ٚثیكتطیٗ
ؾبثم 30 ٝؾبَ اؾت .اظ ٘ظط ٚضؼیت اؾترسأی ،ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی ضا ٚضؼیت اؾترسأی لطاضزازی زاقتٝ
اؾت ( 55زضنس)  ٚوٕتطیٗ فطاٚا٘ی ٔطثٛط ث ٝاؾترساْ پیٕب٘ی ثب  10زضنس ثٛز ٜاؾتٓٞ .چٙیٗ تٛظیغ
فطاٚا٘ی پبؾرٍٛیبٖ ثطحؿت حمٛق زضیبفتی ث ٝایٗ تطتیت ثٛز ٜاؾت ،ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی زض ؾغح زضیبفتی
 400تب ٞ 600عاض تٔٛبٖ ثب  46زضنس ثٛز ٜاؾت  ٚوٕتطیٗ فطاٚا٘ی ٔطثٛط ث ٝحمٛق وٕتط اظ ٞ 400عاض
تٔٛبٖ ثب  4زضنس ٔیثبقس .پؿت ؾبظٔب٘ی وبضوٙبٖ ازاضات زض ٔكبغُ ٔرتّف زاضای پطاوٙسٌی اؾت و ٝاظ
ایٗ ٔیبٖ  61زضنس زض ؾغح وبضقٙبؾی ازاضات ثب ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی حضٛض زاقتٙس  31 ٚزضنس ثب وٕتطیٗ
فطاٚا٘ی زض أٛض ذسٔبتی ٔكغ َٛث ٝفؼبِیت ثٛزٜا٘س.
توصیف وجذاى کاری

٘تبیح تٛنیفی ٔتغیط ٚاثؿت٘ ٝكبٖ ٔیزٞسؤ ٝیعاٖ ٚخساٖ وبضی وبضوٙبٖ زض حس ٔتٛؾظ ض ٚث ٝثبالیی
لطاض زاضز )3/6( .زض ثبظ 1 ٜتب  .5ث ٝایٗ تطتیت و ٝزض ٔمبیؿ ٝاثؼبز ٔرتّف ٚخساٖ وبضی ٘تیدٌٝیطی ٔهی-
قٛز و ٝاوثط پبؾرٍٛیبٖ ٚخساٖ وبضی ذٛز ضا ٔتٛؾظ ض ٚث ٝثبال اثطاظ زاقتٝا٘س .زض ایٗ ٔیبٖ ثُؼس ػهبعفی
ٚخساٖ وبضی ثب ٔیبٍ٘یٗ  ،3/2ثُؼس ٙٞدبضی  ، 3/51ثُؼس ضفتبضی  ٚ 3/43ثُؼس ٔؿتٕط ٔ 3/36یثبقهس (زأٙهٝ
تغییطات ثیٗ  1اِی  5اؾت) .ثُؼس ٙٞدبضی ثبالتطیٗ ٔمساض ضا ث ٝذٛز اذتهبل زاز ٜاؾتٓٞ .چٙیٗ ٚخهساٖ
وبضی وبضوٙبٖ ازاضات زِٚتی زض قٟط یبؾٛج  ٚ 3/45زض قٟط تٟطاٖ  3/37ثٛز ٜاؾتٓٞ .چٙهیٗ یبفتهٞٝهب
٘كبٖ ٔیزٞس و %5 ٝاظ وبضوٙبٖٚ ،خساٖ وبضی ذٛز ضا وٓ %34 ،تب حسٚزی  %48 ٚثهب ثیكهتطیٗ فطاٚا٘هی
ٚخساٖ وبضی ذٛز ضا ظیبز ثیبٖ وطزٜا٘س.
جديل شمارٌ ( :)1تًزیع فرايوی میاوگیه متغیرَای مستقل
متغیر مستقل
عذالت سازماوی
فشار وقش
شفافیت وقش َای سازماوی
پایگاٌ شغلی
مشارکت سازماوی

میاوگیه
3/1
2/2
3/5
2/1
2/14
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ثب تٛخ ٝث ٝخس َٚقٕبض 1 ٜاظ ٔیبٖ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ،ث ٝتطتیت ػهساِت ؾهبظٔب٘ی ثهب ٔیهبٍ٘یٗ ٚ 3/1
پبیٍب ٜقغّی ثب  2/1ثیكتطیٗ  ٚوٕتطیٗ زضنس ضا ث ٝذٛز اذتهبل زازٜا٘س.
آسمون فزضیههب
جديل شمارٌ (َ :)2مبستگی بیه يجدان کاری ي عدالت سازماوی
متغیر مستقل

عذالت سازماوی

متغیر يابستٍ (يجذان کار)
تعذاد

ضریب َمبستگی پیرسًن

درجٍ معىاداری

309

0/0665

0/000

ٕٞبٖعٛض و ٝخس٘ َٚكبٖ ٔیزٞس ثیٗ ٚخساٖ وبضی  ٚػساِت ؾبظٔب٘ی ٕٞجؿتٍی ٔثجت  ٚثطاثط ثب
ٚ 0/0665خٛز زاضز .چٙبٖچ ٝزضخٔ ٝؼٙبزاضی ٘كبٖ ٔیزٞس ایٗ ٕٞجؿتٍی زضؾغح  99زضنس اعٕیٙبٖ
لبثُ لج َٛاؾت .یؼٙی ثب افعایف احؿبؼ ػساِت ؾبظٔب٘یٚ ،خساٖ وبضیی ٘یع افعایف ٔییبثس.
جديل شمارٌ (َ :)3مبستگی بیه يجدان کاری ي فشار وقش
متغیر مستقل

فشار وقش

متغیر يابستٍ (يجذان کار)
تعذاد

ضریب َمبستگی پیرسًن

درجٍ معىاداری

317

-0/402

0/000

ٕٞبٖعٛض و ٝخس٘ َٚكبٖ ٔیزٞس ثیٗ ٚخساٖ وبضی  ٚفكبض ٘مف ٕٞجؿتٍی ٔٙفی  ٚثطاثط ثب
ٚ -0/402خٛز زاضز .چٙبٖچ ٝزضخٔ ٝؼٙبزاضی ٘كبٖ ٔیزٞس ایٗ ٕٞجؿتٍی زض ؾغح  99زضنس اعٕیٙبٖ
لبثُ لج َٛاؾت .یؼٙی ثب افعایف فكبض ٘مف زض ثیٗ ؾبظٔبٖٞبی ٔٛضز ثطضؾیٚ ،خساٖ وبضی ٘یع وبٞف
ٔییبثس  ٚثب وبٞف فكبض ٘مف ٚخساٖ وبضی افعایف ٔییبثس.
جديل شمارٌ (َ :)4مبستگی بیه يجدان کاری ي شفافیت وقش سازماوی
متغیر مستقل

شفافیت وقش سازماوی

متغیر يابستٍ (يجذان کار)
تعذاد

ضریب َمبستگی پیرسًن

درجٍ معىاداری

321

0/560

0/000

ٕٞبٖعٛض و ٝخس٘ َٚكبٖ ٔیزٞس ثیٗ ٚخساٖ وبضی  ٚقفبفیت ٘مف ؾبظٔب٘ی ٕٞجؿتٍی ٔثجت ٚ
ثطاثط ثب ٚ 0/560خٛز زاضز .چٙبٖچ ٝزضخٔ ٝؼٙبزاضی ٘كبٖ ٔیزٞس ایٗ ٕٞجؿتٍی زض ؾغح  99زضنس
اعٕیٙبٖ لبثُ لج َٛاؾت .یؼٙی ثب افعایف قفبفیت زض٘مفٞبی ؾبظٔب٘یٚ ،خساٖوبضی ٘یع افعایف ٔییبثس.
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جديل شمارٌ (َ :)5مبستگی بیه يجدان کاری ي پایگاٌ شغلی
متغیر يابستٍ (يجذان کار)

متغیر مستقل

پایگاٌ شغلی

تعذاد

ضریب َمبستگی پیرسًن

درجٍ معىاداری

314

0/042

0/460

ٕٞبٖعٛض و ٝخس٘ َٚكبٖ ٔیزٞس ثیٗ ٚخساٖ وبضی  ٚپبیٍب ٜقغّی ٕٞجؿتٍی ضؼیف ٔ ٚثجت ثطاثط
ثب ٚ 0/042خٛز زاضز .ثب تٛخ ٝث ٝزضخٔ ٝؼٙبزاضی و ٝثطاثط ثب  0/460اؾت ،ایٗ ٕٞجؿتٍی ثِ ٝحبػ آٔبضی
ٔؼٙبزاض ٘یؿت  ٚلبثُ لجٕ٘ َٛیثبقس.
جديل شمارٌ (َ :)6مبستگی بیه يجدان کاری ي مشارکت سازماوی
متغیر يابستٍ (يجذان کار)

متغیر مستقل
تعذاد

ضریب َمبستگی پیرسًن

درجٍ معىاداری

316

0/433

0/000

مشارکت سازماوی

ٕٞبٖعٛض و ٝخس٘ َٚكبٖ ٔیزٞس ثیٗ ٚخساٖ وبضی ٔ ٚكبضوت ؾبظٔب٘ی ٕٞجؿتٍی ٔثجت  ٚثطاثط ثب
ٚ 0/433خٛز زاضز .چٙبٖچ ٝزضخٔ ٝؼٙبزاضی ٘كبٖ ٔیزٞس ایٗ ٕٞجؿتٍی زضؾغح  99زضنس اعٕیٙبٖ لبثُ
لج َٛاؾت .یؼٙی ثب افعایف ٔكبضوت ؾبظٔب٘یٚ ،خساٖ وبضی ٘یع افعایف ٔییبثس.
جديل شمارٌ ( T-Test :)7برای مقایسٍ میاوگیه يجدان کاری در کارمىدان شُرَای تُران ي یاسًج

يجذان کاری

تعذاد

میاوگیه

اوحراف استاوذارد

میاوگیه خطای اوحراف

تُران

249

3/3701

0/56814

0/03600

یاسًج

72

3/4540

0/49594

0/05845

٘تبیح آظٔ٘ T –Test ٖٛكبٖ ٔیزٞس و ٝثیٗ ٚخساٖ وبضی وبضٔٙساٖ زض قٟط تٟطاٖ  ٚیبؾٛج تفبٚت
ٚخٛز ٘ساضزٔ .یبٍ٘یٗ ٚخساٖ وبضی زض ثیٗ وبضٔٙساٖ قٟط تٟطاٖ ٔ ٚ 3/3701یبٍ٘یٗ ٚخساٖ وبضی زض ثیٗ
وبضٔٙساٖ قٟط یبؾٛج  3/4540اؾت( .زأ ٝٙتغییطات ثیٗ  1اِی  5اؾت)
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جديل شمارٌ ( T-Test :)8برای معىاداری تفايت میاوگیه يجدان کاری در بیه کارمىدان شُرَای تُران ي یاسًج
آزمًن  Tبرای برابری میاوگیهَا

آزمًن لًن برای برابری ياریاوسَا

يجذان کاری

فرض برابری ياریاوسَا

F

Sig

T

df

Sig

Mean
Difference

Std. Error
Deference

0/342

0/559

-1/134

319

0/258

-0/08387

0/07398

-1/222

129/762

0/224

-0/08387

0/06865

فرض وابرابری ياریاوسَا

اظ آٖخب و ٝزضخٔ ٝؼٙبزاضی آظٔ ِٖٛ ٖٛثطاثط  0/559اؾت ِصا فطو ثطاثطی ٚاضیب٘ؽٞب پصیطفتٕ٘ ٝی-
ٌطززِ .صا اظ ؾغط ز ْٚخس َٚظیط اؾتفبزٔ ٜیٌطززٕٞ .بٖعٛض و ٝزضخس َٚظیط ٘یع ٔكبٞسٔ ٜیٌطزز تفبٚت
زض ٔیبٍ٘یٗ ٚخساٖ وبضی وبضٔٙساٖ قٟطٞبی تٟطاٖ  ٚیبؾٛج پصیطفتٕ٘ ٝیٌطزز .یؼٙی ٞط چٙس ٔیبٍ٘یٗ
ٚخساٖ وبضیی زض ثیٗ وبضٔٙساٖ قٟط یبؾٛج ا٘سوی ثیكتط اظ ٔیبٍ٘یٗ ٚخساٖ وبضی وبضٔٙساٖ قٟط تٟطاٖ
اؾت ،أب ایٗ تفبٚت ثِ ٝحبػ آٔبضی ٔؼٙبزاض ٘یؿت.
جديل شمارٌ (َ :)9مبستگیَای چىدگاوٍ میان متغیرَای مستقل با متغیر يابستٍ
مذل

َمبستگی

ضریب تعییه

ضریب تعییه تعذیل شذٌ

تخمیه خطای استاوذارد

1

0/703

0/494

0/485

0/55156

ٔتغیط ٚاثؿتٚ ٝخساٖ وبضی
ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ :ػساِت ؾبظٔب٘ی ،قفبفیت ٘مفٞبی ؾبظٔب٘ی ،فكبض٘مفٔ ،كبضوت ؾبظٔب٘ی ،پبیٍبٜ
قغّی.
تحلیل رگزسیونی چندگبنه وجدان کبری

خٟت ٚاضؾی فطضی ٝانّی (تأثیط ٕٞعٔبٖ  ٚتطویجی ٔتغیطٞهبی ٔؿهتمُ ثهط ٚخهساٖ وهبضی) اظ ضٚـ
ضٌطؾی ٖٛچٙسٌب٘ ٝاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .اظ آٖخب و ٝتحّیُ ضٌطؾی ٖٛزض ؾغح فبنهّٝای اظ لبثّیهت اػتٕهبز
ثیكتطی ثطذٛضزاض اؾتِ ،صا تٕبٔی ٔتغیّطٞب زض ؾغح ؾٙدف فبنّٝای ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفتٙس.
ٕٞبٖعٛض و ٝخس َٚقٕبض٘ )7( ٜكبٖ ٔیزٞسٔ ،یعاٖ ٕٞجؿتٍی ٔتغیّطٞبی ٔؿتمُ ثب ٔتغیّط ٚاثؿتٝ
(ٚخساٖ وبضی) ثطاثط ثب  0/703اؾت وٕٞ ٝجؿتٍی لٛیٔ ،ثجت  ٚثبالیی ضا ٘كبٖ ٔیزٞس.
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ضطیت تؼییٗ تؼسیُ قس ٜثطاثط ثب 0/485اؾت .ایٗ ضطیت ٘كبٍ٘ط ایٗ اؾت و 0/485 ٝزضنس اظ
ٚاضیب٘ؽ ٚخساٖ وبضی وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖٞبی ٔٛضز ثطضؾی ،تٛؾظ ٔتغیّطٞبی ٔؿتمُ پػٞٚف (ػساِت
ؾبظٔب٘ی ،قفبفیت ٘مفٞبی ؾبظٔب٘ی ،فكبض ٘مفٔ ،كبضوت ؾبظٔب٘ی  ٚپبیٍب ٜقغّی) تجییٗ ٔیٌطزز.
ثٙبثطایٗ 0/505اظ ٔیعاٖ ٔتغیّط ٚخساٖ وبضی ثب ٔتغیّطٞبیی تجییٗ ٔیٌطزز و ٝزض پػٞٚف ثساٖ پطزاذتٝ
٘كس ٜاؾت.
جديل شمارٌ ( :)11جديل معىاداری رگرسیًن
مجمًع مربعات

درجٍ آزادی

مربع میاوگیه

آزمًن F

درجٍ معىاداری

رگرسیًن

85/182

5

17/036

56/001

0/000

باقیماوذٌ

87/310

287

0/304

جمع

172/491

292

ٔتغیط ٚاثؿتٚ ٝخساٖ وبضی
ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ :ػساِت ؾبظٔب٘ی ،قفبفیت ٘مفٞبی ؾبظٔب٘ی ،فكبض ٘مفٔ ،كبضوت ؾبظٔب٘ی،
پبیٍب ٜقغّی
عجك خس َٚقٕبض ٜقٕبضٔ )8( ٜؼٙبزاض ثٛزٖ ضٌطؾی ٖٛثٚ ٝؾیّٔ F ٝحبؾج ٝقس ٜاؾت ،و ٝزضؾغح 99
زضنس ( ٔ )Sig;0/000ؼٙبزاض اؾت.
جديل شمارٌ ( :)11پیشبیىی متغیر مستقل از ريی متغیر يابستٍ
وام متغیر

ضرایب غیراستاوذارد
B

Std/Error

Beta

مقذارt

سطح معىاداری

(عذد ثابت)

1/876

0/288

-

8/229

0/000

مشارکت سازماوی

0/194

0/042

0/211

4/616

0/000

فشار وقش

-0/161

0/035

-0/203

-4/620

0/000

شفافیت وقش سازماوی

0/249

0/042

0/275

5/953

0/000

عذالت سازماوی

0/235

0/030

0/368

7/864

0/000

پایگاٌ شغلی

-0/023

0/042

-0/023

-0/538

0/591

ٔتغیط ٚاثؿتٚ :ٝخساٖ وبضی
پیفثیٙی ٔتغیّط ٚاثؿت ٝثٚ ٝؾیّٔ ٝتغیّطٞبی ٔؿتمُ
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خس َٚقٕبض )9(ٜأىبٖ پیفثیٙی ٔتغیّطٚاثؿت ٝضا اظ ضٚی ٔتغیّطٞبی ٔؿتمُ ٕٔىٗ ٔیؾبظز .زضنٛضتی
ؤ ٝمساض ػسزی ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ثطاثط ثب نفط ثبقسٔ ،مساضػسزی ٔتغیط ٚاثؿت ٝثطاثط ثب  1/876ذٛاٞس ثٛز.
زض ایٗ خسٔ َٚمساض ضطیت اؾتب٘ساضز ثتبی ته ته ٔتغیطٞب ثطآٚضز ٚ ٜزض ؾت ٖٛآذط ؾغح ٔؼٙبزاضی
آٖٞب آٚضز ٜقس ٜاؾتٕٞ .بٖعٛض ؤ ٝمساض ؾغح ٔؼٙبزاضی ٘كبٖ ٔیزٞس ،تٕبْ ٔتغیطٞبی ٔٛضز ثطضؾی ثٝ
خع پبیٍب ٜقغّی تٛاٖ پیفثیٙیوٙٙسٌی ٔتغیط ٚاثؿتٚ( ٝخساٖ وبضی) ضا زض ؾغح اعٕیٙبٖ  99زضنس زاض٘س.
زض ٔٛضز إٞیت ٘ ٚمف ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ زض پیكٍٛیی ٔؼبزِ ٝضٌطؾی٘ٛی ثبیس اظ ٔمبزیط ثتب اؾتفبزٜ
ٕ٘ٛز .ثطاؾبؼ ٔمبزیط اؾتب٘ساضثتب ٔیتٛاٖ لضبٚت ٕ٘ٛز ٔتغیطػساِت ؾبظٔب٘ی ثیكتطیٗ ؾ ٟٓضا زض پیكٍٛیی
ٔتغیط ٚاثؿت ٝاظ ضٚی ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ زاضز  ٚث ٝتطتیت ٔتغیط قفبفیت ٘مفٞبی ؾبظٔب٘یٔ ،كبضوت
ؾبظٔب٘ی ،فكبض ٘مف  ٚپبیٍب ٜقغّی ث ٝتطتیت ثیكتطیٗ تب وٕتطیٗ لسضت پیفثیٙی وٙٙسٌی ٚخساٖ وبضی
ضا زاض٘س.
اظ ثیٗ ٔتغیطٞبی تأثیطٌصاض ثط ٚخساٖ وبضیٔ ،تغیط ػساِت ؾبظٔب٘ی ثب ضطیت ثتبی  ./368ثیكتطیٗ
تأثیط ضا زاقتٝا٘سٓٞ .چٙیٗ ٔتغیط پبیٍب ٜقغّی وٕتطیٗ تأثیط ضا ثب ضطیت ثتبی  -./023زاقت ٝاؾت.
خٟت تؼییٗ تأثیطات ٔؿتمیٓ ٚغیطٔؿتمیٓ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ثط ٔتغیط تبثغ اظ تحّیُ ٔؿیط اؾتفبزٜ
قس ٜاؾت.
عدالت
سازماوی

- 1 /224

فشار
وقش

1/241

/368

1/246

1
1/213
يجدان
کاری

1/211

مشارکت
سازماوی

1/125

1/275

1/232
-1/123

پایگاٌ
شغلی

شفافیت
وقشَای
سازماوی

ومًدار شمارٌ ( : )2ومًدار تحلیل مسیر
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ثطاؾبؼ ٕ٘ٛزاض قٕبضٔ )2( ٜیتٛاٖ ضطیت تبثیطات ػّّی ٔؿتمیٓ  ٚغیطٔؿتمیٓ ضا ٔحبؾجٕٛ٘ ٝز ،و ٝزض
ظیط ثیبٖ ٔیٌطزز.
الف) هتغیر عذالت سازهانی

اثط ٔؿتمیٓ 0/368 :اثط غیطٔؿتمیٓٔ 0/246 ×0/211 ;0/0519 :دٕٛع تبثیطات ػّّی ; 0/887
ب) هتغیر ضفافیت نقص سازهانی

اثطٔؿتمیٓ 0/275 :اثطغیطٔؿتمیٓ 0/240 ×0/368 ;0/088 :اثطغیطٔؿتمیٓ0/232 ×0/211 ;0/048 :
ٔدٕٛع تبثیطات ػّّی ; 0/411
ج) هتغیر فطار نقص

اثطٔؿتمیٓ -0/203 :اثطغیطٔؿتمیٓٔ -0/224 ×0/368 ; -0/082 :دٕٛع تبثیطات ػّّی ; -0/285
د) هتغیر هطارکت سازهانی

اثط ٔؿتمیٓٔ 0/211 :دٕٛع تبثیطات ػّّی ; 0/211
هـ) هتغیر پایگاه ضغلی

اثط ٔؿتمیٓ -0/023 :اثط غیطٔؿتمیٓٔ 0/125 ×0/211 ; 0/026 :دٕٛع تبثیطات ػّّی ; 0/003
جديل شمارٌ ( :)12تاثیر متغیرَای مستقل بر متغیر يجدان کاری
متغیرَای مستقل

مجمًع اثرات علّی

ايلًیت

عذالت سازماوی

0/887

اول

شفافیت وقش سازماوی

0/411

دوم

فشار وقش

-0/285

سوم

مشارکت سازماوی

0/211

چهارم

پایگاٌ شغلی

0/003

پنجم

ٕٞبٖعٛض و ٝخس َٚقٕبضٕٛ٘ ٚ )10( ٜزاض قٕبض٘ )2( ٜكبٖ ٔیزٞس ،ػٛأُ اثطٌصاض ثطپیفثیٙی ٚخساٖ
وبضی ثطحؿت اِٛٚیت ػجبضتٙساظ :ػساِت ؾبظٔب٘ی ثب تأثیطػّّی  0/887زض ٔطتج ٝا ،َٚقفبفیت ٘مف ؾبظٔب٘ی
ثب تأثیط ػّّی  0/411زض ٔطتج ٝز ،ْٚفكبض ٘مف ثب تأثیط ػّّی  -0/285زض ٔطتج ٝؾٔ ،ْٛكبضوت ؾبظٔب٘ی ثب
تأثیط ػّّی  0/211زض ٔطتج ٝچٟبضْ ،پبیٍب ٜقغّی ثب تأثیط ػّّی  0/003زض ٔطتج ٝآذط  ٚپٙدٓ لطاض زاضز.
خالصه و نتیجهگیزی

٘تبیح ثطٌطفت ٝاظ آظٔ ٖٛفطضیبت زض ثیٗ وبضوٙبٖ ازاضات (اؾتب٘ساضی ،فطٔب٘ساضی  ٚقٟطزاضی تٟطاٖ ٚ
یبؾٛج) ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝثطاؾبؼ ٘ظطی( ٝثٛچ )َٛاٌط ٔسیطاٖ ایٗ ازاضات ضٚاثظ نٕیٕب٘ٝتطی ثب وبضوٙبٖ
ذٛیف زاقت ٝثبقٙس ،ثطاؾبؼ ٘ظطی( ٝقبفط ٔ ٚبظِٚ )ٛظبیف ٔح ِٝٛث ٝآ٘بٖ ٔكرم ثبقس  ٚفكبض ظیبزی ضا
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احؿبؼ ٘ىٙٙس ٘ ٚظطی( ٝفبیٔ ٚ َٛبضقبَ) زض ضاؾتبی ا٘دبْ آٖ ٚظبیف ،ؾبظٔبٖ قطایظ ٔحیغی ٔٙبؾجی ضا
ثطای وبضوٙبٖ فطا ٓٞوٙس ٓٞ ٚچٙیٗ وبضوٙبٖ زض تهٕیٌٓیطیٞبی ؾبظٔبٖ ٔكبضوت زاز ٜق٘ٛس ،زض وٙف
وبضوٙبٖ اظ خّٕ ٝافعایف اثؼبز ٔرتّف ٚخساٖ وبضی آ٘بٖ تأثیطٌصاض اؾت .ثطذالف آٖچ ٝزض ضٚیىطزٞبی
ؾٙتی ٔسیطیت ٚوبض ٔكبٞسٔ ٜیقٛز ،ػٛأُ  ٚػٙبنطٔبزی زضٔمبیؿ ٝثب زضن ػساِت ؾبظٔب٘یٕٞ ،جؿتٍی
وٕتطی ثب ٚخساٖ وبضی زاقت ٝاؾت .ثط ایٗ اؾبؼ تٛظیغ ػبزال٘ٔ ٝؿئِٛیتٞب ،پؿتٞب  ٚقبیؿتٝؾبالضی
ثٔ ٝؼٙی ٚالؼی آٖ زض اضتمأ ٚخساٖ وبضی تأثیط ثیكتطی زاضز.
٘ىت ٝلبثُ تٛخ ٝایٗ اؾت و ٝپبیٍب ٜقغّی وٕتطیٗ تأثیط ضا ثط افعایف ٚخساٖ وبضی زاقت ٝاؾت.
زض ایٗ ضاؾتب ٓٞچٙیٗ ظ٘دب٘یظاز )1388( ٜالً٘ ( )1978حجیجی  ٚخؼفطی ( )1380عبِجیبٖ ()1382
ٔس٘ی  ٚظاٞسی ( )1384ؾبضٚذب٘ی ( ،)1381آزأع ویٚ ٚ ًٙؾتی ( )1997یٛؾف ( )2002ایط٘ٚیً ٚ
وّٕٗ (ٔ ،)2003بظِٓٞ ٚ )1990( ٛچٙیٗ ٘تبیح حبنُ اظ تحمیمبت زا٘كٍب ٜپٙؿیّٛا٘یب ٘كبٖ ٔیزٞس وٝ
زضن ػساِت ؾبظٔب٘ی تٛؾظ وبضوٙبٖٔ ،كبضوت زازٖ وبضوٙبٖ ازاضات زض تهٕیٌٓیطیٞبی ؾبظٔب٘ی،
قفبفیت ٘مف ؾبظٔب٘ی  ٚػسْ فكبض ٘مف اظ ػٛأُ ٔؤثط ثط افعایف ٚخساٖ وبضی ثٛز ٜاؾت.
ٔغبِؼ ٝاضٌبٖٞبی ٔٚ ٟٓؾط٘ٛقتؾبظی چ ٖٛاؾتب٘ساضی ٚقٟطزاضی  ٚاؾتٙبز ث٘ ٝتبیح آٖ ایٗ پیكٟٙبز
ضا ث ٝشٔ ٗٞتجبزض ٔیؾبظز و ٝتٛخ ٝث ٝػٛأُ ؾبظٔب٘ی تٛؾظ ٔسیطاٖ  ٚثط٘بٔٝضیعاٖ ؾبظٔب٘ی ٔیتٛا٘س تٛاٖ
ؾبظٔبٖ ضا افعایف زٞس  ٚیبضی زٙٞس ٜؾبظٔبٖ زض ضؾیسٖ ث ٝاٞساف ٔٛضز ٘ظط ثبقس.
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