«مطالعات جامعهشناسی»
سال یازدهم ،شماره چهل و دوم ،بهار 8931

ص ص 411-461

سٌجص هیضاى سضبیتهٌذی کبسکٌبى ضشکت تَصیغ ًیشٍی ثشق آرسثبیجبىضشلی
(اسائِ هذل اًذاصُگیشی)
ایرج بدر

1

2

سجاد مسگرزاده

3

خدیجه جعفری

4

محمد میرزاخانی

5

احد حاجی بلند

تبریخ دریبفت مقبلٍ:

3197/33/31

تبریخ پذیزش وُبیی مقبلٍ3198/1/22 :

چکیذٌ

ایٗ ٔغبِق ٝثب ٞذف ػٙدؾ ٔیضاٖ سضبیتٔٙذی اص ؿغُ دس ثیٗ وبسوٙبٖ ؿشوت تٛصیـ ٘یشٚی ثشق
آرسثبیدبٖؿشلی دس ػبَ 1394 2كٛست ٌشفت 6.دس ایٗ تحمیك ٘ 232فش اص وبسوٙبٖ ؿشوت ثشق ثب اػتفبد ٜاص
سٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی عجمٝای تلبدفی اص ثیٗ  8ؿٟشػتبٖ پش خٕقیت اػتبٖ آرسثبیدبٖؿشلی ا٘تخبة ؿذ .اثتذا
اثقبد ٔختّف ػٙدؾ سضبیتٔٙذی اص ؿغُ اص پیـی٘ ٝٙؾشی  ٚتدشثی ٔٛخٛد اػتخشاج  ٚدس لبِت  8ثقذ عجم-ٝ
ثٙذی ؿذ .ػپغ ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ اٍِٛی ٔقبدالت ػبختبسی ٔذَ ا٘ذاصٌٜیشی تحمیك عشاحی  ٚثب اػتفبد ٜاص
٘شْ افضاس ِیضسَ ٔٛسد ػٙدؾ لشاس ٌشفت٘ .تبیح ثشسػی ٘ـبٖ داد و٘ .1 :ٝیىٛیی ثشاصؽ ٔذَ ا٘ذاصٌٜیشی
تحمیك دس حذ ٔغّٛثی اػت  ٚسٚایی ػبصٜای ٔمیبع ا٘ذاصٌٜیشی تب حذ صیبدی تأییذ ؿذٓٞ .چٙیٗ ٘تبیح
ضشیت ٕٞجؼتٍی فبی (٘ )φـبٖ داد وٕٞ ٝجؼتٍی د ٚػٛیٔ ٝثجت ثیٗ اثقبد ٔختّف سضبیت اص ؿغُ ٚخٛد
داسدٍ٘ .2 .شؽ پبػخٍٛیبٖ ٘ؼجت ث ٝاثقبد سضبیتٔٙذی اصؿغُ ث ٝعٛس ٔیبٍ٘یٗ دسحذ ثبالیی اػت  ٚثیـتشیٗ
ٔیضاٖ سضبیت ث ٝتشتیت ٔشثٛط ث ٝاثقبد احؼبع افتخبس ( )84/7دسكذ  ٚآٔٛصؽ وبسوٙبٖ ( )74/8دسكذ
ٔیثبؿذٔ .3 .مبیؼ٘ ٝتبیح ؿٟشػتب٘ی ٘ـبٖ داد ؤ ٝیبٍ٘یٗ ٕ٘ش ٜسضبیتٔٙذی اص ؿغُ دس ثیٗ تٕبٔی
ؿٟشػتبٖٞبی ٔٛسد ٔغبِق ٝدس ػغح ثبالیی ٔیثبؿذ  ٚتفبٚت ٔیبٍ٘یٗ ٔـبٞذ ٜؿذ ٜدس ٔیضاٖ سضبیتٔٙذی اص
ؿغُ دس ثیٗ ؿٟشػتبٖٞبی ٔٛسد ٔغبِقٔ ٝقٙبداس اػت.
واضگاى کلیدی :ؿشوت تٛصیـ ٘یشٚی ثشق ،وبسوٙبٖ ،سضبیتٔٙذی اص ؿغُٔ ،میبع ا٘ذاصٌٜیشیِ ،یضسَ.
 .3هذیش سٍاثظ ػوَهی ضشکت تَصیغ ًیشٍی ثشق آرسثبیجبىضشلی.
 .2داًطجَی دکتشی جبهؼِضٌبسی داًطگبُ تجشیض (ًَیسٌذُ هسئَل).

E- mail: mesgarzadeh68@alumni.ut.ac.ir

 .1هذیش هشکض افکبسسٌجی داًطجَیبى ایشاى ضؼجِ آرسثبیجبىضشلی (سبصهبى جْبد داًطگبّی آرسثبیجبىضشلی)
 .4ػضَ ّیبت ػلوی پژٍّطکذُ تَسؼِ ٍ ثشًبهِسیضی (گشٍُ جبهؼِضٌبسی تَسؼِ).
 .5ػضَ ّیبت ػلوی پژٍّطکذُ تَسؼِ ٍ ثشًبهِسیضی ٍ هؼبٍى فشٌّگی سبصهبى جْبد داًطگبّی آرسثبیجبىضشلی.
 .6ایي همبلِ ثشگشفتِ اص عشح پژّطی سٌجص هیضاى سضبیتهٌذی کبسکٌبى ضشکت تَصیغ ًیشٍی ثشق آرسثبیجبىضشلی هیثبضذ کِ ثب
هطبسکت سبصهبى جْبد داًطگبّی آرسثبیجبىضشلی ٍ ضشکت تَصیغ ًیشٍی ثشق آرسثبیجبىضشلی دس سبل  3194اًجبم ضذُ است.

یا
مقذمٍ ي بیبن مسئلٍ

سضبیت ؿغّی یىی اص ف ٛأُ ثؼیبس ٔ ٟٓدس ٔٛفمیت ؿغّی اػت .سضبیت ؿغّی فبّٔی اػت و ٝثبفث
افضایؾ وبسائی ٘ ٚیض احؼبع سضبیت فشدی ٔیٌشددٞ .ش وبسفشٔب ثٛ٘ ٝفی دسكذد افضایؾ سضبیت ؿغّی
دس وبسوٙبٖ ٔٛػؼ ٝخٛد اػتٔ .حممیٗ سضبیت ؿغّی سا اص دیذٌبٜٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی تقشیف  ٚتٛخی ٝوشدٜا٘ذ.
اٌش ٔـبٚس ؿغّی  ٚحشفٝای ثتٛا٘ذ ثٔ ٝشاخق ٝوٙٙذٌبٖ وٕه وٙذ تب ؿغّی سا ثش ٌضیٙٙذ و ٝاص آٖ ساضی
ثبؿٙذ تب حذٚد صیبدی ثٞ ٝذف ٔـبٚس ٜؿغّی  ٚحشفٝای ٘بیُ آٔذ ٜاػتٌ .شٞٚی ٔقتمذ٘ذ سضبیت ؿغّی
ث ٝؿذت ثب فٛأُ سٚا٘ی استجبط داسد .ث ٝفجبست دیٍش ،ایٗ فذ ٜسضبیت ؿغّی سا دسدسخ ٝا َٚاص دیذٌبٜٞبی
سٚا٘ی  ٚخلٛكیبت فشدی تٛخیٔ ٝیٕ٘بیٙذ .فیـشٞٚب٘ب ،سضبیت ؿغّی سا فبُٔ سٚا٘ی لّٕذاد ٔیٕ٘بیٙذ ٚ
آٖ سا ٘ٛفی ػبصٌبسی فبعفی ثب ؿغُ  ٚؿشایظ اؿتغبَ ٔیاٍ٘بس٘ذ .یقٙی اٌش ؿغُ ٔٛسد ٘ؾش ِزات ٔغّٛة
سا ثشای فشد تبٔیٗ وٙذ دس ایٗ حبِت فشد اص ؿغّؾ ساضی اػت .دسٔمبثُ چٙبٖ چ ٝؿغُ ٔٛسد ٘ؾش سضبیت
ِ ٚزت ٔغّٛة سا ث ٝفشد ٘ذٞذ ،دس ایٗ حبِت فشد ؿشٚؿ ثٔ ٝزٔت ؿغُ ٔیٕ٘بیذ  ٚدسكذد تغییش آٖ ثش
ٔیآیذ(ثٟشٚص اػىٛئی.)91 :1381 ،
یىی اص فٕذٜتشیٗ  ٚؿبیذ خٙدبَ ثشاٍ٘یضتشیٗ ٔفبٞیٕی و ٝاص یه ػ ٛتالؽٞبی ٘ؾشی  ٚثٙیبدی
ثؼیبسی سا ث ٝخٛد ٔقغٛف ػبخت ٚ ٝاص دٌش ػ ٛدس تٕبٔی ػغٛح ٔذیشیت ٙٔ ٚبثـ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ػبصٔبٖٞب
إٞیت صیبدی پیذا وشد ،ٜسضبیت ؿغّی اػت .چشا و ٝسضبیت ؿغّی ،ثش ثؼیبسی اص ٔتغیشٞبی ػبصٔب٘ی،
تبثیش ٔیٌزاسدٔ .غبِقبت ٔتقذد ٘ـبٖ داد ٜاػت سضبیت ؿغّی اص فٛأُ ٔ ٟٓافضایؾ ثٟشٜٚسی ،دِؼٛصی
وبسوٙبٖ ٘ؼجت ث ٝػبصٔبٖ ،تقّك  ٚدِجؼتٍی آ٘بٖ ثٔ ٝحیظ وبس  ٚافضایؾ وٕیت  ٚویفیت وبس ،ثشلشاسی
سٚاثظ خٛة  ٚا٘ؼب٘ی دس ٔحُ وبس ،ایدبد استجبعبت كحیح ،ثبال ثشدٖ سٚحی ،ٝفـك  ٚفالل ٝث ٝوبس اػت
(خشاصی ٕٞ ٚىبساٖ .)88 :1392 ،دس ٔمبثُ ،فذْ سضبیت ؿغّی ثبفث وبٞؾ سٚحی ٝوبسوٙبٖ ٔیؿٛد وٝ
سٚحی ٝپبییٗ دس وبس ثؼیبس ٘بٔغّٛة اػتٔ .ذیشاٖ ٚؽیف ٝداس٘ذ و ٝفالئٓ سٚحی ٝپبئیٗ  ٚفذْ سضبیت
ؿغّی سا ث ٝعٛس ٔؼتٕش صیش ٘ؾش ثٍیش٘ذ  ٚدس اِٚیٗ فشكت الذأبت الصْ سا ا٘دبْ دٙٞذ(ٔمیٕی:1380،
.)387-390
ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝاؿبس ٜؿذ ،ثیؿه أشٚص ٜیىی اص چبِؾٞبی ٕٟٔی و ٝثٌٝ٘ٛ ٝای فضایٙذ ٜرٗٞ
ػشپشػتبٖ ٔ ٚذیشاٖ سا ث ٝخٛد ٔـغٕٛ٘ َٛد ٜاػت ،ا٘ذاصٌٜیشی ٔیضاٖ سضبیت ؿغّی اػت(غالٔی
فـبسوی .)242 :1390 ،سضبیت ؿغّی ث ٝفٛٙاٖ یه ٔتغیش ٔؼتمُ ثش ثؼیبسی اص خٙجٞٝبی سفتبس فشدی ٚ
فّٕىشد ػبصٔبٖ تبثیش ٔیٌزاسد  ٚث ٝایٗ ٔٙؾٛس ٘یض ٔٛسد تٛخ ٝوبسوٙبٖ ٔ ٚذیشاٖ دس ػبصٔبٖ اػت .دس
حمیمت وّیذ احیب  ٚاثمبی فىشی  ٚافتٕبد ث٘ ٝفغ ثبال ،سضبیت ؿغّی اػت .اٌش وبسوٙبٖ خضئی اص فشًٙٞ
خذٔبت لٛی ثٛد ٚ ٜاص حٕبیت ٔذیشیت ثشای اسائ ٝخذٔبت ثٔ ٝـتشیبٖ ثشخٛسداس ثبؿٙذ ،ایٗ وبسوٙبٖ ٘تبیح
ٔثجتتشی تدشث ٝوشد ،ٜاػتشع وٕتشی داؿت ٚ ٝسضبیت ثیـتشی خٛاٙٞذ داؿت .ؿبیذ حتی ث ٝعٛس فٕذٜ
ٔٛلقی و ٝوبسوٙبٖ فىش ٔیوٙٙذ و ٝخضئی اص فش ًٙٞخذٔبت لٛی ٔجتٙی ثش عشحٞبی اػتشاتظیه ویفیت
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یت
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گیر

خذٔبت  ٚحٕبیت ٔذیشیت ٔیثبؿٙذ ،دس ایٗ حبِت ٔـتشیبٖ ػغح ثبالیی اص ویفیت خذٔبت سا دسیبفت
ٔیوٙذ  ٚاحتٕبَ صیبد ثشای حفؼ ٔـتشیبٖ ٚخٛد خٛاٞذ داؿت .تحمیمبت اخیش ٓٞچٙیٗ ٘ـبٖ ٔیدٞذ،
ٔٛلقیو ٝوبسوٙبٖ احؼبع ٔیوٙٙذو ٝثب آٖٞب ٔٙلفب٘ ٝسفتبس ٔیؿٛد ،آٖٞب ٘یض ث ٝاحتٕبَ صیبد ثبٔـتشیبٖ
ٔٙلفب٘ ٝسفتبس خٛاٙٞذ وشد(خذایبسی فشد.)1388 ،
ؿشوت تٛصیـ ٘یشٚی ثشق آرسثبیدبٖؿشلی داسای تـىیالت ٔٙؼدٓ  ٚاص ٘ؾش تقذاد وبسوٙبٖ ؿبغُ دس
آٖ ،اص ؿشوتٞبی دِٚتی ٔ ٟٓث ٝحؼبة ٔی آیذ و ٝاص دیش ثبص دس ایشاٖ ث ٝفقبِیت  ٚاسائ ٝخذٔبت ٔیپشداصد.
ثٛٔ ٝاصات فقبِیت ؿشوتٞبی تٛصیـ ثشق ،ؿشوت تٛصیـ ٘یشٚی ثشق آرسثبیدبٖؿشلی ٘یض اص خّٕ ٝاِٚیٗ
ؿشوتٞبیی اػتو ٝفقبِیت خٛد سا آغبص ٕ٘ٛد ٜاػت .ایٗ ؿشوت اص ثذ ٚتأػیغ تبو ٖٛٙفقبِیتٞب ٚ
خذٔبت ؿبیبٖ تٛخٟی سا ثٔ ٝـتشویٗ خٛد اسائٕٛ٘ ٝد ٜاػت .اسائ ٝخذٔبت ٔٙبػت دس ایٗ ؿشوت دس ػبیٝ
وبسوٙبٖ ػختىٛؽ  ٚصحٕتىـی اػت و ٝدس آٖ ٔـغ َٛخذٔت ٔیثبؿٙذ .وبسوٙبٖ ؿشوت تٛصیـ ٘یشٚی
ثشق اػتبٖ آرسثبیدبٖؿشلی ،ػقی وشد ٜا٘ذ وٕٛٞ ٝاس ٜثب اسائ ٝخذٔبت ٔٙبػت  ٚثٛٔ ٝلـ ٔـتشیبٖ خٛد سا
ساضی ٍ٘ ٝداس٘ذ و ٝاص ایٗ عشیك فّٕىشد خٛد سا دس ثیٗ ػبیش ؿشوتٞبی تٛصیـ ثشق استمبء دٙٞذ .ثش
اػبع ٔغبِقبت ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛسضبیت ٔـتشیبٖ دس خبٔق ،ٝصٔب٘ی ٔیتٛا٘ذ پبیذاس ثٕب٘ذ و ٝوبسوٙبٖ ٘یض ساضی
ثبؿٙذ .ث ٝفجبست دیٍش سضبیت ٔـتشیبٖ دس ٌش ٚسضبیت وبسوٙبٖ ؿشوت تٛصیـ ٘یشٚی ثشق ٟ٘فت ٝاػت .اص
ایٗ ٘ؾش ؿشوت تٛصیـ ٘یشٚی ثشق اػتبٖ آرسثبیدبٖؿشلی ٕٛٞاس ٜدسكذد ثٛد ٜو٘ ٝیبصٞب  ٚخٛاػتٞٝبی ثٝ
حك  ٚلب٘٘ٛی وبسوٙبٖ خٛد سا ثشعشف ٕ٘بیذِٚ .ی ثب تٛخ ٝث ٝایٗ و٘ ٝیبصٞبی وبسوٙبٖ ثب تح َٛصٔبٖ ٚ
تغییش ؿشایظ خبٔق ،ٝدٌشٌٔ ٖٛیؿٛد  ٚؿشوت تٛصیـ ٘یشٚیثشق ٔدجٛس ٞؼتو ٝث ٝكٛست ػبال٘٘ ٝؼجت
ث ٝػٙدؾ  ٚپبیؾ سضبیتٔٙذی وبسوٙبٖ خٛد الذاْ ٕ٘بیذ.
ثش اػبع ٕٞیٗ ضشٚست  ٚإٞیت ٔؼبِ ،ٝدس ایٗ تحمیك ٞذف اكّی ػٙدؾ ٔیضاٖ سضبیتٔٙذی ٚ
اثقبد آٖ دس ثیٗ وبسوٙبٖ ؿشوت تٛصیـ ٘یشٚی ثشق اػتبٖ آرسثبیدبٖؿشلی  ٚتقییٗ ساثغ ٝثیٗ اثقبد آٖ
ٔیثبؿذ .ثٙبثشایٗ ثب تٛخ ٝث ٝآٖ چٔ ٝغشح ؿذ دس ایٗ ٔغبِق ٝدس كذد پبػخٍٛیی ث ٝد ٚػٛاَ اكّی
خٛاٞیٓ ثٛدٔ .1 :یضاٖ سضبیتٔٙذیوبسوٙبٖ ؿشوت تٛصیـ ٘یشٚی ثشق آرسثبیدبٖؿشلی دس استجبط ثب ٞشیه
اص اثقبد سضبیتٔٙذی تب چ ٝحذ اػت؟  .2 ٚآیب ثیٗ اثقبد سضبیتٔٙذیوبسوٙبٖ ساثغٔ ٝقٙی داسی ٚخٛد داسد
 ٚدس كٛست ٚخٛد ساثغٔ ٝیضاٖ  ٚؿذت ساثغ ٝدس چ ٝحذی اػت؟ ٓٞچٙیٗ ضٕٗ ػٙدؾ ٔیضاٖ سضبیت-
ٔٙذی اص ؿغُ ،تالؽ ٔیؿٛد تب ٔمیبع ا٘ذاصٌٜیشی سضبیت ؿغّی اص عشیك تحّیُ ػبصٜای اسائ ٝؿٛد.
پیشیىٍ وظزی تحقیق

ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت  ٚخبیٍب ٜسضبیت اص ؿغُ دس تٛػق ٚ ٝثٟشٜٚسی ػبصٔبٖ  ٚچٙذ ثقذی ثٛدٖ ٔٛضٛؿ،
ا٘ذیـٕٙذاٖ اختٕبفی  ٚالتلبدی  ٚسٚاٖؿٙبختی ث ٝد٘جبَ تجییٗ فٛأُ تأثیشٌزاس  ٚاسائٔ ٝذَٞبی فّی
اختٕبفی  ٚسٚاٖؿٙبختی ٔشتجظ ثب افضایؾ سضبیتٔٙذی دس ثیٗ وبسوٙبٖ ثٛدٜا٘ذ٘ .ؾشی٘ ٝمؾٌ ،شٜٞٚبی

یا

ری ٘فـ٘ ،ؾشی ٝتأثیش اختٕبفی٘ ،ؾشی ٝثشاثشی  ٚتؼبٚی٘ ،ؾشیٞ ٝذفٌزاسی٘ ،ؾشی٘ ٝیبصٞب  ٚغیش ٜفٕذٜ
٘ؾشیٞٝب  ٚتجییٗٞبی ٔٛخٛد دس استجبط ثب افضایؾ سضبیتٔٙذی دس ثیٗ وبسوٙبٖ ٔیثبؿٙذ وٞ ٝش د ٚخٙجٝ
اختٕبفی  ٚسٚا٘ی تأثیشٌزاس ثش سضبیتٔٙذی سا ٔٛسد ثشسػی لشاسدٜا٘ذ .دس ادأ ٝث ٝثشسػی ایٗ ٘ؾشیٞٝب
ٔیپشداصیٓ.
نظسیه نقص

دسایٗ ٘ؾشی ٝث ٝد ٚخٙج ٝاختٕبفی  ٚسٚا٘ی تٛخٔ ٝی ؿٛد .دسخٙج ٝاختٕبفی تبثیش فٛأّی ٘ؾیش ػبصٔبٖ
 ٚیب وبسٌبٞی  ٚؿشایظ ٔحیظ اؿتغبَ دس سضبیت ؿغّی ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٔیٌیشد .ایٗ فٛأُ ٕٞبٖ ؿشایظ
ثیش٘ٚی سضبیت ؿغّی سا ؿبُٔ ٔیؿٛد .خٙج ٝسٚا٘ی سضبیت ؿغّی ثیـتش ث ٝا٘تؾبسات  ٚتٛلقبت فشد ٔشثٛط
ٔیٌشدد .ث ٝفجبست دیٍش احؼبع فشد اص ٔٛلقیت ؿغّی  ٚفقبِیتٞبیؾ دس ا٘دبْ ٔؼئِٛیتٞبی ٔحٚ ِٝٛ
ایفبی ٘مؾ خبف ث ٝفٛٙاٖ فٙلشی اص افضبی خبٔقٔ ،ٝیضاٖ سضبیت فشد سا ٔـخق ٔیٕ٘بیذ .سضبیت
وّی ٘تیدٝای اػت و ٝفشد اص تشویت د ٚخٙج ٝاختٕبفی  ٚسٚا٘ی فبیذؽ ٔیٌشدد(ثٟشٚص اػىٛئی:1381 ،
.)109
نظسیه گسوههای ذینفع

دس دیذٌبٔ ٜجتٙی ثش «ٌشٜٞٚبی ری٘فـ ٔتقذد» ػبصٔبٖ ث ٝكٛست ػیؼتٕی ث ٝتلٛس دس ٔیآیذ وٝ
ٌشٜٞٚبی ری٘فـ ٔختّف اص ٔقیبسٞبی ٔتفبٚتی اػتفبدٔ ٜیوٙٙذ .ایٗ دیذٌب ٜثؼیبس ٘ضدیه ث ٝدیذٌبٜ
٘ٛیؼٙذٌب٘ی چ ٖٛثبس٘بسد ،خٛسخی ٚ ٛویِ ٛاػت ،یقٙی وؼب٘یو ٝثٛٔ ٝضٛؿ تقییٗ ٔیضاٖ سضبیت ٔـبسوت
وٙٙذٌبٖ دس ػبصٔبٖ تٛخ ٝوشد٘ذ یب ایٗ و ٝساثغ ٝثیٗ ایدبد تقبدَ یب تٛاصٖ ثب ٔیضاٖ ٔـبسوت افشاد اص یه
ػ ٚ ،ٛاص ػٛی دیٍش ٔیضاٖ تـٛیك  ٚتشغیت ثٔ ٝـبسوت سا ث ٝفٛٙاٖ ٔؼبِ ٝاكّی ػبصٔبٖ ٔٛسد تٛخ ٝلشاس
داد٘ذ .دس ایٗ اٍِ( ٛث ٝعٛس ٚیظ ٜدس ٘ؾش ویِ )ٛاسصؽ ػبصٔبٖ ث ٝسٚؽ صیش تقییٗ ٔیؿٛد :تٛا٘بیی ػبصٔبٖ
دسحفؼ خٛد ،اص عشیك ػٛد سػب٘یذٖ ث ٝافشاد ا٘ؼب٘ی ثٔ ٝیضا٘ی و ٝآٖٞب سا تـٛیك ثٔ ٝـبسوت ٕٞ ٚىبسی
ٕ٘بیذ .دٔٚیٗ ثخؾ ثحث ٔضثٛس ثش اػبع ایٗ فشم لشاس داسد و ٝآٖ چ ٝدس ػبصٔبٖ ٔٛخت سضبیت ٔی-
ؿٛد ،ثبیذ ثش ٔجٙبی ٔقیبسی ٔغّٛة ثیٗ ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ تٛصیـ ٌشدد  ٚثذیٗ ٌ ٝ٘ٛا ٚاص ؿبخق ٔقشٚفی
و ٝساِض دس صٔی« ٝٙفذاِت اختٕبفی» اسائ ٝوشد ،اػتفبدٔ ٜیٕ٘بیذ .وبسثشد چٙیٗ ؿبخلی ثبفث ٔیؿٛد وٝ
ٔیضاٖ تبػف وؼب٘ی و ٝدس اثش ٔـبسوت وٕتشیٗ ثٟش ٜسا ثشدٜا٘ذ ،وبٞؾ یبثذ ،ثٙبثشایٗ ویِی ٔقیبس اثشثخـی
سا ثش ٔجٙبی ٔیضاٖ سضبیت ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ٔیٌزاسد(پبسػبئیبٖ.)684 :1381 ،
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نظسیه تأثیس اجتواعی

ػبال٘یه  ٚفیفٙش ٔقتمذ٘ذ و ٝافشاد اص عشیك ٔـبٞذاتؿبٖ دس ٔٛسد ػغح سضبیتٔٙذی دیٍش وبسوٙبٖ
ث٘ ٝتیدٔ ٝیسػٙذ و ٝچ ٝلذس سضبیت داس٘ذ .آٖٞب تلشیح ٔیوٙذ و ٝیه وبسٔٙذ ٔیضاٖ سضبیت خٛیؾ سا
كشفبً ثش اػبع ٍ٘ب ٜوشدٖ ث ٝفّٕىشد ػبیشوبسوٙبٖ ٘ ٚیض ثش اػبع ؿٙیذٖ ٌفتٞٝبی آٖٞب دس ٔٛسد ؿغُ-
ؿبٖ تقییٗ ٔیوٙٙذ .ایٗ ثذیٗ ٔقٙی اػت و ٝسضبیت ؿغّی فجبست اػت اص چٍٍ٘ٛی فىغاِقُٕٞبی ٞش
یه اص وبسٔٙذاٖ ٘ؼجت ث ٝؿغُؿبٖ ث ٝخبی ایٗ ؤ ٝشثٛط ث ٝخٛد ؿغُ ثبؿذ .دس یه ٔغبِق ٝو ٝتٛػظ
اٚسیُ وبِذ َٚكٛست ٌشفت .آٖٞب دسیبفتٙذ و ٝاؿبسٜٞبی اعالفبتی٘ ،ؾیش آٖ چ ٝو ٝوبسٔٙذاٖ ٘ؼجت ثٝ
ٔـبغُؿبٖ داس٘ذ ،تبثیش ثیـتشی ثش سضبیت ؿغّی خٛد داسد٘ ،ؼجت ثٔ ٝـخلبت ٔٛسد ٘ؾشی و ٝدس خٛد
ؿغُ ٚخٛد داسد .خالك٘ ٝؾشی ٝتأثیش اختٕبفی اصایٗ ٘ؾش خبِت اػتو ٝتـخیق ٔیدٞذ فٛأُ اختٕبفی
ث ٝفىغاِقُٕٞبی وبسوٙبٖ  ٚدس ٘تید ٝثش سضبیت ؿغّی آٖٞب تبثیش ٔیٌزاسد(ثٟشٚص اػىٛئی:1381 ،
.)112-113
نظسیه بسابسی یا تساوی

ث ٝعٛس وّی ٘ؾشی ٝتؼبٚی یب ثشاثشی دس ٔجحث اٍ٘یضؽ تٛػظ آدأض سا ٜتىبُٔ سا عی ٕ٘ٛد ٜاػت.
ٚی اص ثشسػیٞبی خٛد چٙیٗ ٘تیدٔ ٝیٌیشد و ٝفشد دس ثشاثش پبداؽ ٔٙلفب٘ٝای و ٝثشای ا٘دبْ وبسی
دسیبفت ٔیوٙذ ثشاٍ٘یختٔ ٝیؿٛد .ث ٝفجبست ػبدٜتش٘ ،ؾشی ٝتؼبٚی یب ثشاثشی سا ٔیتٛاٖ ثٔ ٝثبث ٝفمیذٚ ٜ
ثبٚس فشد دس ٔشتجظ ٕ٘ٛدٖ سفتبسی و٘ ٝؼجت ث ٝدیٍشاٖ افٕبَ ٔیوٙذ یب سفتبسی و ٝاص دیٍشاٖ دسیبفت
ٔیٕ٘بیذ دا٘ؼت .دس ٌزؿت٘ ٝؾشی ٝثشاثشی سا ٘ؾشیٔ ٝمبیؼ ٝاختٕبفی یب ٘ؾشی ٝثذ ٚ ٜثؼتبٖ ٘یض خٛا٘ذٜا٘ذ.
ثش ٔجٙبی ایٗ ٘ؾشی ،ٝافشاد اٍ٘یض ٜؿذیذی دس ثشلشاسی تقبدَ ٔیبٖ ٘تبیح وبس خٛد ثب ٟ٘بدٜٞبیؿبٖ دس آٖ
داس٘ذ .ایٗ ٘ؾشی ٝدیذٌبٜٞبی صیشا سا اسائٔ ٝیوٙذ( پبسػبئیبٖ.)523 :1381 ،
 .1ادسان فشد اص ٔیضاٖ ثشاثشی یب ٘بثشاثشی دس ٔحیظ وبسٟٓٔ ،تشیٗ اٍ٘یضٜای اػت و ٝث ٝا٘دبْ وبس ٚ
سضبیت خبعش ٔٙدش ٔیؿٛد.
 .2ادسان فشد اص ٔیضاٖ ثشاثشی ،حبكُ ٔمبیؼ ٝثیٗ ٘ؼجت ٟ٘بدٜٞبیؾ ثب ٘تبیح ث ٝدػت آٔذ ٜدس ثشاثش
ٟ٘بدٜٞب ٘ ٚتبیح ث ٝدػت آٚسد ٜدیٍشاٖ اػت .ثشای ٕٟ٘٘ ٝ٘ٛبدٜٞب فجبستٙذاص :تالؽ ،تدشث ٝوبس آٔٛصی،
ػبثم ٝوبسٟٔ ،بست ،تحلیالت ٛٔ ٚلقیت اختٕبفی  ٚاص ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٘تبیح ث ٝدػت آٔذٔ ،ٜضایبٛٔ ،لقیت
ؿغّی٘ ،ـبٖٞب  ... ٚسا ٔیتٛاٖ ٘بْ ثشد.
٘ .3بثشاثشی ٔٙـأ تٙؾ دس فشد اػت ٞش چ٘ ٝبثشاثشی ادسان ؿذ ٜثیـتش ثبؿذ اٍ٘یض ٜفشد دس وبٞؾ
تٙؾ ثیـتش خٛاٞذ ؿذ.
 .4اٌش پبداؽ ٔتٙبػت ث ٝفشد داد٘ ٜـٛد احؼبع ٘بثشاثشی خٛاٞذ وشد.
 .5اٌش وبسوٙبٖ ثیؾ اص حذ ٔقٕٔ َٛضد دسیبفت وٙٙذ ثیـتش وبس خٛاٙٞذ وشد  ٚاٌش دػتٕضد وٕتش اص حذ
ٔقٕ َٛپشداخت ٝؿٛد خٛة وبس ٘خٛاٙٞذ وشد.

یا

 .6اٌش ث ٝوبسوٙب٘ی و ٝلغقٝوبسی ٔیوٙٙذ ثیؾ اصحذ ٔقٕ َٛپشداخت ؿٛد ٔحلٛالت ثب ویفیت ثٟتش
تِٛیذ خٛاٙٞذ وشد  ٚاٌش وٕتش پشداخت ٌشددٔ ،حلٛالت ثب ویفیت پبییٗتش تِٛیذ ٔیٕ٘بیٙذ.
 .7احؼبع ٘بثشاثشی ٔٛخت افضایؾ غیجت اص وبس ٔیؿٛد.
 .8دس ؿشایظ ٚخٛد ٘بثشایشی ٞش فشد ٔیوٛؿذ تب ثب تالؽ وٕتش ٘تبیح ٔثجت ثیـتشی ث ٝدػت آٚسد.
نظسیه هدفگرازی

عجك ٘ؾشیٞ ٝذفٌزاسی ،اٌش ثشای ٞش ؿخلی ٞذفی تقییٗ ؿٛد ،افشاد خٟت ٘یُ ث ٝاٞذاف تقییٗ
ؿذ ٜثشاٍ٘یختٔ ٝیؿ٘ٛذ ،ثٙبثشایٗ فال ٜٚثش ٘یبصٞب ،خٛاػتٞٝب  ٚدیٍش ٔفبٞیٓ دس٘ٚی ٔحیظ ٘مؾ ثؼیبس
ٕٟٔی دس تقییٗ اٞذاف ٞ ٚذایت فّٕىشد افشاد داسد .دس ٚالـ ایٗ ٘ؾشی ٝثیبٖ ٔیداسد و ٝافشاد داسای ٞذف،
ثیـتش  ٚدلیكتش اص افشادی ثیٞذف تالؽ ٔیوٙٙذ  ٚافشاد ثب اٞذاف سلبثتیٔ ،جبسصٜعّجب٘٘ ،ٝؼجت ث ٝافشادی
و ٝداسای اٞذاف ػبد ٚ ٜػٞ ُٟؼتٙذ ،ثیـتش تالؽ  ٚفقبِیت ٔیوٙٙذ  ٚیب افشادی و ٝپزیشؽ ث ٝاٞذاف
داس٘ذ ٘ؼجت ث ٝافشادی و ٝدس ٔمبثُ اٞذاف ٔمبٔٚت ث ٝخشج ٔیدٙٞذ فقبَتش٘ذ(والیٗ ثشي-361 :1376 ،
.)359
نظسیه نیاشهای هسشبسگ

دس ایٗ سٚیىشد تبویذ ٞشصثشي ثش آٖ دػت ٝاص پبداؽٞبی ػبصٔبٖ اػتو ٝث ٝسضبیت ؿغّی ٘ ٚبسضبیی
ؿغّی ٔشثٛط ٔیؿٛد .ث٘ ٝؾش ٞشصثشي پبداؽٞب سا ٔیتٛاٖ ث ٝد ٚدػت ٝتمؼیٓ وشدٔ :حشنٞب  ٚفٛأُ
ػبِٓػبصی ٔحیظ ،و ٝث ٝتشتیت صیش فٛٙاٖ ٔیؿ٘ٛذ:
ٔحشنٞب .1 :پیـشفت  .2ثبصؿٙبػی ٔ .3ؼئِٛیت  .4تشفیـ.
فٛأُ ػبِٓػبصی ٔحیظ .1 :پبداؽ ٔبِی  .2كالحیت ػشپشػتی  .3ػیبػت ٔ ٚذیشیت  .4ؿشایظ وبس
 .5ایٕٙی.
ٞشصثشي چٙیٗ فٛٙاٖ وشد ٜاػت و ٝفٛأُ ثٟذاؿت ٔحیظ ثب ٘بسضبیتی ؿغّی ٔ ٚحشن ٞب ثب سضبیت
ؿغّی استجبط داؿتٝا٘ذ .ث ٝثیبٖ دلیكتش ،ا ٚدس ٘ؾشی ٝخٛد ٔیٌٛیذ :اٌش تٕبْ فٛأُ ثٟذاؿت ٔحیظ دس
حذی لبثُ لج َٛفشا ٓٞآیذ ،احؼبع وبسٔٙذ دس ٔٛسد وبسؽ حبِتی خٙثی ث ٝخٛد ٔیٌیشد ،ثٌٝ٘ٛ ٝای وٝ
ٌٛیب ٚخٛد ایٗ فٛأُ سا ا٘تؾبس داؿت ٝاػت .اِجت ٝاٌش ایٗ فٛأُ دس ػغحی غیش لبثُ لج َٛثبؿذ ٔٛخت
فذْ سضبیتوبسٔٙذ ٔیؿٛد .اصػٛی دیٍش ،اٌش ٔذیشیت ٚالقبً ٔبیُ اػت دس وبسٔٙذاٖ خٛد اٍ٘یضٞ ٚ ٜیدبٖ
ایدبد وٙذ ،ثبیذ اص ٔحشنٞب ثٟشٌ ٜیشد .ث ٝافتمبد ٞشصثشيٚ ،خٛد ٕٞیٗ فبُٔ اػت و ٝػغح سضبیت
ؿغّی وبسٔٙذاٖ سا ثبال ٔیثشد .اػبػب ٞشصثشي ٔیٌٛیذ تـٛیكٞب یب پیبٔذٞبی ٔشثٛط ث ٝفٛأُ ٔحیغی،
آٖ چ ٝسا ؤ ٝب ٘یبصٞبی پؼت ٔیخٛا٘یٓ اسضب ٔیوٙذ .اص ػٛی دیٍشٔ ،حشنٞب ٘یبصٞبی فبِی سا اسضب
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ٔیوٙٙذ  ٚایٗ ٘یبصٞبی فبِی ٞؼتٙذ و ٝث ٝافتمبد ٞشصثشي پیٛػت ٝدس ػبصٔبٖٞبی أشٚص اسضب ٘ـذ ٜثبلی
ٔیٔب٘ٙذ(ٔیچُ.)236-237 :1376 ،
نظسیه هسیس -هدف

٘ؾشیٔ ٝؼیش– ٞذف و ٝتٛػظ ساثشت ٞبٚع اسائ ٝؿذ ٔذَ التضبیی سٞجشی اػت و ٝفٙبكش وّیذی
سا اص ٔغبِقبت سٞجشی اٞٚبی ٚ ٛتئٛسی اٍ٘یضؽ التجبع ٕ٘ٛد ٜاػت .ایٗ ٘ؾشی ٝثٝخبی تٛخ ٝث ٝخلٛكیبت
سٞجش ث ٝایٗ ٔٛضٛؿ تبویذ داسد و ٝسٞجشی چٍٔ ٝ٘ٛیتٛا٘ذ سٚی دسن صیش دػت اص وبس خٛدٞ ،ذفٞبی
ؿخلی أ ٚ ٚؼیشٞبی ٔٙتٟی ثٞ ٝذف تبثیش ثٍزاسدٞ .بٚع ٔقتمذ اػت وٚ ٝلتی سٞجش لبدس ثبؿذ
وٕجٛدٞبیی و ٝدسٔحُ وبس ٘ؾیش اثٟبْٞبی ؿغّی  ٚیب چٍٍ٘ٛی دػتیبثی ث ٝپبداؽٞب سا سٚؿٗ ٕ٘بیذ ،صیش
دػتبٖ احتٕبالً اص سٞجش سضبیت خٛاٙٞذ داؿت .وبسوٙبٖ صٔب٘ی و ٝخٛدؿبٖ چٍٍ٘ٛی ا٘دبْ وبس سا ٔیدا٘ٙذ،
ث ٝسئیؼی ٘یبص ٘ذاس٘ذ و ٝث ٝآٖٞب ثٍٛیذ وبسی سا چٍ ٝ٘ٛا٘دبْ دٙٞذ .سفتبسٞبی ٘بٔشتجظ  ٚاضبفی سٞجش ثٝ
فّٕىشد وٕه ٕ٘یوٙذ  ٚحتی ٔیتٛا٘ذ ث ٝآٖ ِغٕٚ ٝاسد ػبصد٘ .ؾشیٔ ٝؼیشٞ -ذف تبویذ ثش ایٗ داسد وٝ
چٍ ٝ٘ٛسٞجشاٖ ٔیتٛا٘ٙذ ثب افضایؾ أىب٘بت دػتشػی ث ٝپبداؽ  ٚخبرثٞٝبی آٖ سا افضایؾ داد ٚ ٜثب
تمٛیت ا٘تؾبسات فشد و ٝوٛؿؾ  ٚوبس ا ٚث ٝپبداؽ ٔٙدش خٛاٞذ ؿذ ،دس وبسوٙبٖ خٛد اٍ٘یضؽ پذیذ آٚس٘ذ.
ث ٝفجبست دیٍش خجشاٖ ٘ٛالقوبسٔٙذاٖ  ٚیب ٔحیظ وبس ثٚ ٝػیّ ٝسٞجش ،تأثیشی ٔثجت ثش فّٕىشد  ٚسضبیت
خبعش وبسٔٙذاٖ خٛاٞذ داؿت ِٚی سٞجشی و ٝثشای ؿشح تىبِیف اص لجُ سٚؿٗ ،اتالف ٚلت ٔیوٙذ  ٚیب
صٔب٘ی و ٝوبسٔٙذاٖ تٛا٘بیی  ٚتدشثٛٔ ٝاخ ٟٝثب آٖ أٛس سا ثذ ٖٚایدبد اختالَ داس٘ذ ،خٛاٞذ دیذ و ٝسفتبس
ٞذایتٍش ثیفبیذ ٚ ٜحتی تٞٛیٗ  ... ٚخٛاٞذ ثٛد(ٔٛػیخب٘ی ٙٔ ٚـیصاد٘ ٜبئیٗ.)508-511 :1384 ،
نظسیه تجسبه هسوضكا و تسسی گسونبسگ

٘ؾشی« ٝتؼشی» و ٝاص ػٛی ٌش٘ٚجشي ٔغشح ؿذ ،ٜاص ثقذی دیٍش ث ٝثحث سضبیت ٔیپشداصد ٚ .ثش
اػبع ٘ؾشیٞ ٝشٚؿىب تدشث٘« ٝمؾ حیبتی دس سضبیت فشد اص یه پذیذ ٜداسد» .ث٘ ٝؾش ٚی چٙبٖ چ ٝفشد
دس دػتیبثی ثٞ ٝذف  ٚاسضبء احتیبخبت خٛد احؼبع سضبیت داؿت ٝثبؿذ ایٗ احؼبع سضبیت دس ٌزؿتٝ
دس حبفؾ ٝؿخق ثبلی ٔیٔب٘ٙذ  ٚآٖ چیضی سا و« ٝتدشثٔ »ٝی٘بٔیٓٔ ،یػبص٘ذ .ثذیٗ تشتیت و ٝتىشاس ٚ
تشاوٓ تدشثٕٞ ٝشا ٜثب احؼبع اسصؿی آٖ ثش سٚی ٌشایؾ  ٚاحؼبع سضبیت فشد تأثیش داسد .ث ٝفمیذٜ
ٔ٘ ٖٚٛیض ا٘تؾبس ٔـتشیبٖ  ٚسضبیت آ٘بٖ ٘یض تحت تأثیش تدشث ٝآٖٞب اص دیٍش ٔحلٛالت  ٚخذٔبت ؿشوت
٘یض لشاس داسد .ثٙبثشایٗ ایٗ ٘ؾشی ٝثیـتش ث ٝخٙج ٝسٚا٘ی  ٚادساوی اص سضبیتٔٙذی وبسوٙبٖ اؿبس ٜداسد(ٔ،ٖٚٛ
.)225 :1384

یا
پیشیىٍ تجزبی تحقیق

دس استجبط ثب ِٔٛفٞٝبی ا٘ذاصٌٜیشی سضبیت ؿغّی دس وبسوٙبٖ غالٔی فـبسوی ٕٞ ٚىبساٖ(،)1390
ثش اػبع سٚؽ تحّیُ فبُٔ اوتـبفی ٘ـبٖ داد٘ذ و ٝسضبیت ؿغّی ؿبُٔ اثقبدی ٓٞچ ٖٛسضبیت اص
حمٛق  ٚپبداؽٔ ،ضایبٔ ،ذیشیت ،عجیقت وبس ،استجبعبت ،استمبی ٔمبْ ،ضٛاثظ  ٚؿشایظ وبسٕٞ ،ىبساٖ
ٔیثبؿذ .فّیضادٕٞ ٚ ٜىبساٖ( ،)1389دس تحمیك دیٍشی ثب فٛٙاٖ ،ػبخت  ٚافتجبسیبثی پشػـٙبٔ ٝسضبیت
ؿغّی ٘یشٚی ا٘تؾبٔی ،و ٝدس ثیٗ وبسوٙبٖ ٘بخب دس ػشاػش وـٛس  ٚثب اثضاس پشػـٙبٔ ٝا٘دبْ ٌشفت٘ ٝـبٖ
ٔیدٙٞذ و ،ٝثب اػتفبد ٜاص  45ػٛاَ ٔیتٛاٖ  15فبُٔ ثشای ػٙدؾ سضبیت ؿغّیوبسوٙبٖ تقشیف ٕ٘ٛد
و ٝفجبستٙذ اص :تٛػق ٝاستمبی ؿغّی ،استجبعبتػبصٔب٘ی ،تٛأٖٙذػبصی ،ایدبد فشكتٞبی یىؼبٖ
دسػبصٔبٖٔ ،ـبسوت ،سٞجشی ،فشكتٞبی یبدٌیشی  ٚدػتیبثی ث ٝاٞذاف ،لذسدا٘ی ،تجییٗ اٞذاف ٚ
اسصیبثیٞب ،آٔٛصؽ  ٚتٛػقٙٔ ٝبثـ ا٘ؼب٘ی ،تؼٟیالت  ٚخذٔبت ،حمٛق ٔ ٚضایب ،استجبط ثب ٕٞىبسأٖ ،ذیشیت
تغییش  ٚتح ،َٛؿشایظ ٔحیظوبسٓٞ .چٙیٗ اوجشیتجبس ٕٞ ٚىبساٖ( ،)1392الذاْ ث ٝتحّیُ فبّٔی تأییذی یب
ػبصٜای ٔذَ اػپىتٛس دس ثیٗ وبسوٙبٖ ثیٕبسػتب٘ی ؿٟشػتبٖ وشٔبٖ وشد٘ذ ٘ ٚتبیح ٘ـبٖ دادؤ ٝغبثك ثب
ایٗ ٔذَ سضبیت ؿغّی وبسوٙبٖ ؿبُٔ اثقبد پشداخت ،استمبء٘ ،ؾبستٕٞ ،ىبسأٖ ،بٞیت وبس  ٚسٚاثظ
ٔیثبؿذ.
٘تبیح تحمیمبت ٔشتجظ ثب فٛأُ تأثیشٌزاس ثش سضبیت ؿغّی ٘ـبٖ ٔیدٙٞذ و ٝسٞجشی ،تؼبٚی ،ؿشایظ
وبس ،أٙیت ؿغّی ،حمٛق ٔ ٚضایب ،فذاِت ػبصٔب٘ی  ٚفش ًٙٞػبصٔب٘ی ٟٔٓتشیٗ فٛأُ تقییٗ وٙٙذٜ
سضبیتٔٙذی وبسوٙبٖ ٔیثبؿذ .ثشای ٔثبَ ٘تبیح تحمیك خشاصی ٕٞ ٚىبساٖ(٘ ،)1392ـبٖ ٔیدٞذ و ٝثیٗ
سٞجشی خذٔتٍضاس ػبصٔبٖ  ٚسضبیت ؿغّیوبسوٙبٖ ٕٞجؼتٍی ٔثجت ٔقٙیداس ٚخٛد داسد .دس ثیٗ ِٔٛفٞٝبی
سٞجشی خذٔتٍضاس ػبصٔبِٖٛٔ ،ف ٝسٞجشی لٛیتشیٗ پیؾثیٙی وٙٙذ ٜسضبیت ؿغّی وبسوٙبٖ ثٛد ٜاػت.
ٓٞچٙیٗ ثش اػبع ٘تبیح ،ثیٗ ػٗ  ٚتحلیالت ٚ ٚیظٌیٞبی خذٔتٍضاس ػبصٔبٖ  ٚسضبیت ؿغّی وبسوٙبٖ
ساثغٔ ٝقٙیداسی ٚخٛد ٘ذاؿتٓٞ .چٙیٗ ٟٔذٚی  ٚاػذی( ،)1387دس ثشسػی خبٔقٝؿٙبختی فٛأُ اختٕبفی
ٔٛثش ثش سضبیت ؿغّی وبسوٙبٖ ؿشوت ساٜآ ٗٞؿبغُ دس تٟشاٖ ٘ـبٖ داد٘ذ وٟٓٔ ٝتشیٗ فبُٔ ٔٛثش ثش
سضبیت ؿغّی وبسوٙبٖ ساٜآٛ٘ ،ٗٞؿ ٔذیشیت حبوٓ ثش ؿشوت ٔیثبؿذ.
دس تحمیمبت ٔـبث٘ ٝیض ٘تبیح ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝأٙیت ؿغّی٘ ،ؾبست ٔ ٚذیشیت ،إٞیت دادٖ ثٝ
ؿخلیت  ٚافضایؾ حمٛق ٔ ٚضایب ثش فقبِیتٞبی وبسوٙبٖ ٔیتٛا٘ذ دس افضایؾ سضبیت ؿغّی ٘مؾ ٔٛثشی
داؿت ٝثبؿذ(ثشای ٔثبَ ٔشاخق ٝوٙیذ ث :ٝویب٘یبٖ  ٚؿٕغ لبس٘1392 ،ٝ؛ دا٘ؾ وٕٞ ٚ ٟٗىبساٖ  .)1392ثٝ
عٛس ٚیظ ٜدس استجبط ثب حمٛق ٘تبیح ثشسػی سحیٕی(٘ ،)1388ـبٖ ٔیدٞذ و ٝحمٛق ث ٝفٛٙاٖ فبُٔ تٙؾ
 ٓٞاص ٘ؾش ؿذت  ٓٞ ٚاص ٘ؾش تىشاس ثبالتشیٗ ٕ٘ش ٜسا ث ٝخٛد اختلبف ٔیدٞذ٘ .ذاؿتٗ ٚلت وبفی دس ثقذ
ؿذت ٔ ٚحیظ پش ػش  ٚكذا دس ثقذ تىشاس پبییٗتشیٗ ٕ٘ش ٜسا داسا ثٛد٘ذ .ثٙبثشایٗ ثش اػبع ٘تبیح ایٗ
تحمیك ،ثیٗ حمٛق ث ٝفٛأُ تٙؾ  ٚسضبیت ؿغّی وبسوٙبٖ ساثغٔ ٝقٙیداسی ٚخٛد داسد.

میز
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گیر

دس تحمیك دیٍشی ثب فٛٙاٖ ،ؿٙبخت تبثیشٌزاسی اثقبد فذاِت ػبصٔب٘ی ثش خٙجٞٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛسضبیت
ؿغّی  ٚػبصٔب٘ی ،و ٝدس ثیٗ ٘ 325فش اص وبسوٙبٖ ا٘دبْ یبفت ٝاػت٘ ،تبیح آٖ ٘ـبٖ داد و ،ٝتأثیش فذاِت
ػبصٔب٘ی ثش خٙجٞٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛسضبیت ؿغّی  ٚػبصٔب٘یٔ ،تفبٚت  ٚثب دسخبت ٌ٘ٛبٌ ٖٛثٛد ٜاػت .دس فیٗ
حبَ ٕٛٞاسٞ ٜش ٘ٛؿ احؼبع فذاِت ثش تقٟذ ػبصٔب٘ی ،سضبیت وّی ؿغّی (سضبیت اص وبس ،سضبیت اص
ػشپشػتبٖ ،سضبیت اص ٕٞىبساٖ ،سضبیت اص حمٛق  ٚدػتٕضد  ٚسضبیت اص تشفیـ)  ٚسضبیت اص ػشپشػتبٖ
تبثیش داؿت ٝاػت(ػیذخٛادیٗ ٕٞ ٚىبساٖ .)1387 ،دس استجبط ثب ساثغ ٝفش ًٙٞػبصٔب٘ی ثب سضبیت ؿغّی
٘تبیح ٔغبِق ٝػبالسی ٕٞ ٚىبساٖ(٘ ،)1392ـبٖ ٔیدٞذو ،ٝفش ًٙٞػبصٔب٘ی حبوٓ ثش وبسوٙبٖ ثیٕبسػتبٖ،
اص ِحبػ ٔشدػبالسی  ٚفبكّ ٝلذست دس ػغح ٔتٛػظ  ٚاص ِحبػ فشدٌشایی  ٚاختٙبة اص فذْ اعٕیٙبٖ دس
ػغح ثبالیی لشاس داسدٕٞ .جؼتٍی ثیٗ فش ًٙٞوبس  ٚػشپشػت دس ػغح ثبالیی لشاس داسد ٓٞ ٚچٙیٗ ٘تبیح
حبوی اص آٖ اػت و ،ٝساثغٔ ٝقىٛع ٔ ٚقٙیداسی ثیٗ فش ًٙٞػبصٔب٘ی  ٚسضبیت ؿغّی ٚخٛد داسد.
ٕٞبٖ عٛسو ٝدس ثشسػی پیـی٘ ٝٙؾشی  ٚتدشثی اؿبس ٜؿذ فٛأُ التلبدی  ٚاختٕبفی  ٚسٚاٖؿٙبختی
ٔتقذدی سا ٔیتٛاٖ دس استجبط ثب ػٙدؾ سضبیتٔٙذی ؿغّی ثشسػی وشد .ثب ایٗ ٚخٛد فٕذٜتشیٗ فٛأُ
سا ٔیتٛاٖ دس ٞـت ثقذ عجمٝثٙذی وشد .یقٙی سضبیتٔٙذی دس ثیٗ وبسوٙبٖ ؿشوت ثشق سا ٔیتٛاٖ اص
عشیك  8ثقذ ث ٝتشتیت صیش ا٘ذاصٌٜیشی وشد .1 :سضبیت اص ٔـبسوت  ٚتقبُٔ فقبَ  .2احؼبع افتخبس ثٝ
ػبصٔبٖ  .3سضبیت اص سٞجشی ٘ ٚحٔ ٜٛذسیت دس ػبصٔبٖ ٞ .4ذفٌزاسی  ٚسضبیت اص ٔذیشیت ؿبیؼتٍیٞب
 ٚفّٕىشد وبسوٙبٖ  .5سضبیت اص فّٕىشد ػبصٔبٖ دس استجبط ثب تٛػق ٝؿبیؼتٍیٞب  ٚآٔٛصؽ وبسوٙبٖ
 .6سضبیت اص استجبعبت اثشثخؾ  .7سضبیت اص ؿشایظ وبسی  .8سضبیت اص تٛػق ٚ ٝاستمبء ؿغّی .دس ادأ ٝثٝ
ثشسػی ٘ح ٜٛا٘ذاصٌٜیشی  ٚػبخت ٔمیبع سضبیتٔٙذی ؿغّی ثب تٛخ ٝثٔ ٝفبٞیٓ اػتخشاج ؿذ ٜاص
چٟبسچٛة ٘ؾشی ٔیپشداصیٓ.
ريش تحقیق

دس ٔغبِق ٝحبضش سٚؽ تحمیك پیٕبیؾ ٔیثبؿذ  ٚاثضاس ٌشدآٚسی دادٜٞب پشػـٙبٔ ٝاػت .ثٙبثشایٗ ،ثٝ
ٔٙؾٛس ثشسػی ٞذف اكّی تحمیك (ا٘ذاصٌٜیشی ٔیضاٖ سضبیت ؿغّی دس ثیٗ وبسوٙبٖ) اثتذا پشػـٙبٔٝای
ٔتـىُ اص  36ػٛاَ ثٙٔ ٝؾٛس ا٘ذاصٌٜیشی ٞـت ٔف ْٟٛاػتخشاج ؿذ ٜاص چٟبسچٛة ٘ؾشی عشاحی ؿذ
خذ .)1( َٚثشای ثشسػی سٚایی ػبصٜای ٔمیبع ا٘ذاصٌٜیشی اص سٚؽ تحّیُ فبُٔ تأییذی ( confirmatory
 )factor analysisاػتفبد ٜؿذ ٜاػت .ث ٝایٗ ٔقٙی و ٝایٗ ٔؼئّٛٔ ٝسد ثشسػی لشاس ٔیٌیشد و ٝآیب ٔمیبع
ا٘ذاصٌٜیشی ٔفبٞیٓ اػتخشاج ؿذ ٜاص پیـی٘ ٝٙؾشی  ٚتدشثی سا ث ٝدسػتی ا٘ذاصٌٜیشی  ٚثبصتِٛیذ ٔیوٙذ یب
٘ ٚ ٝث ٝعٛس وّی دلت  ٚسٚایی (ٔ )reliabilityمیبع ا٘ذاصٌٜیشی سضبیتٔٙذی وبسوٙبٖ تب چ ٝحذی اػت.
دس ٚالـ دس ٚحّ ٝا َٚث ٝد٘جبَ اسائ ٝیه ٔذَ ا٘ذاصٌٜیشی ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ اٍِٛی ٔقبدالت ػبختبسی

یا

( )SEMیب ٔذَٞبی ػبختبس وٛاسیب٘غ ٞؼتیٓ .تٛخ ٝدؿت ٝثبؿیذ و ٝدس ٔذَ ا٘ذاصٌٜیشی تبثـ ػبختبسی
ٚخٛد ٘ذاسد  ٚاص عشیك ساثغ ٝسیبضی ٔ 1حبػجٔ ٝیؿٛد:
1( X=λx+ ξ+δ
ایٗ ساثغ ٝدسٚالـ ٘ـبٖ دٙٞذ ٜسٌشػیٔ ٖٛتغیشٞبی ٔـبٞذ ٜؿذ )x( ٜثش سٚی ٔفبٞیٓ ٔٛسد ػٙدؾ
(ٔ )ξیثبؿذ .دس ایٗ ٔقبدِ ٝسیبضی ضشیت الٔجذا ٘ )λx( xـبٖ دٙٞذٔ ٜبتشیغ وٛاسیب٘غ ثیٗ ξ ٚ x
ٔیثبؿذ .ثٙبثشایٗ ساثغ ٝثیٗ ٔتغیشٞبی ٔـبٞذ ٜؿذ ٜثب ٔفبٞیٓ ٔٛسد ػٙدؾ ثشاثش اػت ثب وٛاسیب٘غ ثیٗ
ٔتغیشٞبی ٔـبٞذ ٜؿذ ٜثب ٔفبٞیٓ ٔٛسد ػٙدؾ ثقال ٜٚخغبی ا٘ذاصٌٜیشی ٔتغیشٞبی ٔـبٞذ ٜؿذ ٜو ٝثب
فالٔت دِتب (٘ )δـبٖ داد ٜؿذ ٜاػت(ثشای ٔغبِق ٝثیـتش ٔشاخق ٝوٙیذ ث :ٝلبضی عجبعجبیی .)1377 ،پغ
اص ثشسػی ٔذَ ا٘ذاصٌٜیشی تحمیك ٔیضاٖ سضبیت ؿغّی دس ثیٗ وبسوٙبٖ ا٘ذاصٌٜیشی ٔیؿٛد ٚ .دس ٟ٘بیت
ساثغ ٝثیٗ اثقبد سضبیتٔٙذی اص ؿغُ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔیٌیشد .ثؼت ٝآٔبسی ٔٛسد اػتفبد ٜدس ایٗ ٔغبِقٝ
٘شْ افضاس ِیضسَ ٔ 8/7یثبؿذ .خبٔق ٝآٔبسی دس تحمیك حبضش وّی ٝوبسوٙبٖ ؿشوت تٛصیـ ثشق اػتبٖ
آرسثبیدبٖؿشلی دس ٞفت ؿٟشػتبٖ ٔٛسد ٔغبِق ٝاٞش ،ثٙبة ،ػشاة ،ؿجؼتشٔ ،شاغٔ ،ٝش٘ذٔ ،یب٘ ٚ ٝػتبد
تجشیض ٔیثبؿذ و٘ 232 ٝفش اص وبسوٙبٖ ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبسی  ٚثب اػتفبد ٜاص فشٔ َٛثشآٚسد ٕ٘ ٝ٘ٛوٛوشاٖ
 ٚسٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی تلبدفی ا٘تخبة ؿذ ٜاػتٚ .احذ تدضی ٚ ٝتحّیُ آٔبسی وبسوٙبٖ ؿشوت تٛصیـ ثشق
آرسثبیدبٖ ؿشلی ٔیثبؿٙذ و ٝدس ایٗ تحمیك تحت فٛٙاٖ پبػخٍ ٛدس ٘ؾش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت.
جذيل شمبرٌ ( :)1متغیزَبی عملیبتی کىىذٌ ابعبد رضبیتمىذی اس شغل
گَیِ

هفَْم

تب چِ حذ اص هجوَع حمَق ٍ هضایبیی کِ دسیبفت هیکٌیذ ،سضبیت داسیذ؟
آیب اص پشداخت ثِ هَلغ حمَق ٍ هضایب سضبیت داسیذ؟
یکی اص ػَاهل هَفمیت ّش ضشکت یب سبصهبًی ثْب دادى ثِ ًظشات ٍ پیطٌْبدات ّوکبساى ّست ،آیب دس ایي ضشکت ثِ
ًکتِ ًظشات ضوب اّویت دادُ هیضَد؟
دس صَست هثجت ثَدى پبسخ لغفب ثفشهبییذ ًکتِ ًظشات ّوکبساى چِ لذس دس تصویوبت تأثیشگزاس ّست؟

ثبضذ؟
آیب کویتِّب دس تصوینگیشیْب تأثیشگزاس ّستٌذ؟
تب چِ حذی اص ًحَُ اسایِ ٍامّب هبًٌذ ٍام ضشٍسی ،هسکي ،اصدٍاج ٍ  ...سضبیت داسیذ؟
اص هیضاى سشػت دس اًجبم دسخَاستّبی کبسکٌبى ٍ سفغ ًیبص آىّب چِ لذس سضبیت داسیذ؟
حفبظت ٍ ًگْذاسی اص تأسیسبت ثشق ٍ تالش دسجْت جلَگیشی اص صذهِ صدى دیگشاى ثِ آى هَجت تذاٍم جشیبى ثشق
هیضَد ،دس صَست هطبّذُ تخلف ٍ یب ًمص دس سیستن ثشق چِ لذس آهبدُایذ آى سا ثِ هشاجغ ریصالح اعالع دّیذ؟
آیب دس هَالؼی کِ ضشکت دچبس هطکل هیضَد ،سؼی هیکٌیذ دس حذ تَاى خَد کوک حبل هسئَالى ٍ ضشکت ثبضیذ؟

هطبسکت ٍ تؼبهل فؼبل

آیب احسبس هیکٌیذ کِ ضغل ضوب دس خَس ضأى ٍ جبیگبُ ػلوی ضوب هیثبضذ؟
دس صَست هثجت ثَدى پبسخ ثفشهبییذ تب چِ حذ ٍظبیف ،اختیبسات ٍ اهکبًبت هَجَد هتٌبست ثب اّذاف ضغلی ضوب هی-

میز

یت

یع نیر

یجا

گیر
احسبس افتخبس

اص ایي کِ دس ضشکت ثشق کبس هیکٌن احسبس افتخبس هیکٌن.

اص ایي کِ دیگشاى هي سا ثِ ػٌَاى کبسهٌذ ایي ضشکت هیضٌبسٌذ احسبس خَثی داسم.
آیب سٍحیِ سّجشی دس ضشکت ثشق ٍجَد داسد؟

سّجشی ٍ ًحَُ هذسیت دس سبصهبى

دس صَست هثجت ثَدى پبسخ ثفشهبییذ اص ػولکشد ساّجشی ػوَهی ضشکت چِ لذس سضبیت داسیذ؟
چِ لذس اص ػولکشد هذیش ٍاحذ یب لسوت هشثَعِتبى دس صهیٌِ ّذایت ٍاحذ دس هسیش دستیبثی ثِ اّذاف تؼشیف ضذُ
سضبیت داسیذ؟
آیب دس ضشکت ضوب اسصش ٍ اّذافی تؼشیف ضذُ ٍجَد داسد؟
دسصَست هثجت ثَدى ثفشهبییذ ایي اسصش ٍ اّذاف سبصهبًی تب چِحذی ثب اّذاف ٍ اسصشّبی فشدی ضوب اًغجبق داسد؟
ضشکت ضوب دس ًیل ثِ اّذاف خَد تب چِ حذ هَفك ثَدُ است؟
آیب ثشای صحجت دس هَسد هسبئل ضخصی ثب هذیشتبى ٍلت هطخصی ٍجَد داسد ؟

تب چِ حذ اص اّذاف ضغلی ٍ ًحَُ اسصیبثی ػولکشد خَد ساضی ّستیذ؟
ٍلتی دس استجبط ثب کبس خَد تالش فَقالؼبدُ هیکٌیذ ،چِ لذس اص ضوب لذسداًی هیضَد؟
تب چِ حذ اص اسصیبثی ػولکشد کبسکٌبى دس ضشکت ثشق سضبیت داسیذ؟

ٍ ػولکشد کبسکٌبى

دس صَست هثجت ثَدى پبسخ ثفشهبییذ آیب ایي جلسبت ثش ػولکشد سبصهبى تأثیشی داسد؟

ّذفگزاسی ٍ هذسیت ضبیستگیّب

آیب دس ضشکت ضوب سبالًِ جلسبتی دس هَسد اّذاف سبصهبى ٍ ّذایت ضبیستگیّب تطکیل هیضَد؟

آیب تبکٌَى ثِ دٍسُّبی آهَصضی اػضام ضذُایذ؟

سویٌبسّب ،کٌفشاًسّب دٍسُّبی سضذ ٍ استمبء ٍ  )...اص سَی ضشکت ثشای ضوب فشاّن ضذُ است؟
دس صَست هثجت ثَدى پبسخ ثفشهبییذ کیفیت ایي گًَِ آهَصشّب تب چِ حذ هٌبست ثَدُ است؟

دس صَست هثجت ثَدى ثفشهبییذ ایي استجبط چِ لذس دس سفغ هطکل ضوب اثشثخص ثَدُ است؟

استجبعبت اثشثخص

آیب ضوب ثب هذیشاى ثبالدستی ضشکت ثِ ساحتی دس استجبط ّستیذ؟

تَسؼِ ضبیستگیّب ٍ آهَصش کبسکٌبى

تب چِ حذ اهکبى دستیبثی ثِ آهَصشّبی جذیذ ٍ حشفِای دس استجبط ثب ًیبصّبی ضغلیتبى (ّوبًٌذ ضشکت دس

اص ّوکبسی ٍ استجبعبت سبصًذُ ثیي ّوکبساى ضشکت چِ لذس سضبیت داسیذ؟

هیضاى استشس ٍ اضغشاة ًبضی اص ضشایظ کبس ٍ هحیظ دس ضشکت چِ لذس است؟

ضشایظ کبسی

اص ٍضؼیت ایوٌی ٍ ثْذاضت هحیظ کبس خَد چِ لذس احسبس سضبیت هیکٌیذ؟

یا
تب چِ حذ ثِ اهٌیت ضغلی خَد دس ضشکت اعویٌبى داسیذ؟
سضبیت اص تسْیالت ٍسصضی ،سیبحتی -صیبستی ،خذهبت ثیوِای ٍ سبیش اهکبًبت
ضشکت تب چِ حذ صهیٌِ الصم سا ثشای استمبء ضغلی کبسکٌبى ثشق فشاّن هیکٌذ؟
دس ضشکت ضوب دس صهیٌِ (تشفیغ ضغلی ،اسائِ آهَصشّبی هشتجظ کبسی ٍ تَصیغ سبیش اهکبًبت) فشصتّبی ثشاثش ّوِ
کبسکٌبى ٍجَد داسد؟

تَسؼِ ٍ استمبء ضغلی

ضشایظ استمبی ضغلی ثشای کبسکٌبى ضشکت ثشق فشاّن ّست؟

یبفتٍَبی تحقیق

خذ َٚدٓٞ ٚ ٚچٙیٗ ؿىُ یه ٘تبیح ٔذَ ا٘ذاصٌٜیشی تحمیك سا ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ ِیضسَ ٘ـبٖ
ٔیدٞذٞ .شچٙذ ؤ ٝمذاس  x2ثشآٚسد ٜؿذٔ ٜقٙیداس ٔیثبؿذ أب دیٍش ؿبخقٞبی ٔغّك ٔشتجظ ثب ٘یىٛیی
ثشاصؽ ٔذَ ثؼیبس ٘ضدیه ث ٝحذ ٔغّٛة ٔیثبؿٙذ .ثشای ٔثبَ ٔمذاس ؿبخق ٔدزٚس ٔیبٍ٘یٗ خغبی ثشآٚسد
ؿذ )Root Mean Square Error of Approximation( RMSEA ٜثشاثش ثب ٔ 0/067یثبؿذ .ایٗ ٔمذاس دس
ٚالـ تفبضُ ثیٗ فٙبكش ٔبتشیغ ٔـبٞذ ٜؿذ ٜدس ٌش ٚ ٕٝ٘ٛ٘ ٜٚفٙبكش ٔبتشیغٞبی ثشآٚسد یب پیؾثیٙی
ؿذ ٜثب فشم دسػتی ٔذَ ٔٛسد ٘ؾش سا ٘ـبٖ ٔیدٞذٞ .ش چٙذ و ٝدأٔ ٝٙغّٛة ایٗ ؿبخق ثیٗ  0تب
ٔ 0/05یثبؿذ  ٚكفش ثٛدٖ ایٗ ٔمذاس ٘ـبٖ دٙٞذ تغبثك وبُٔ ٔذَ ثشآٚسد ٜؿذ ٜثب دادٜٞبی ٔـبٞذٜ
ؿذ ٜاػت أب ٔمبدیش ثیٗ  0/05تب  ٓٞ 0/08لبثُ پزیشؽ ٔیثبؿذ .دس استجبط ثب ؿبخقٞبی ٘ؼجی ٘یىٛی
ثشاصؽ (٘ )NFI, CFIیض ٘تبیح ٘ـبٖ ٔیدٞذؤ ٝمبدیش ثشآٚسد ؿذ ٜدس ٔذَ دس دأٔ ٝٙغّٛة لشاس ٔیٌیش٘ذ.
ثٙبثشایٗ ،ثب ٔمبیؼ ٝؿبخقٞبی ٔختّف ٘یىٛیی ثشاصؽ ٔذَ ،دس یه خٕـثٙذیوّی ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝشفت
ؤ ٝذَ ا٘ذاصٌٜیشی ثشآٚسد ؿذ ٜتب حذ ٔغّٛثی ٔٙبػت یب ث ٝاكغالح ٔ fitیثبؿذ؛ ث ٝایٗ ٔقٙی ؤ ٝذَ
ا٘ذاصٌٜیشی ٔزوٛس تب حذ ٘ؼجتبً ٔغّٛثی ٔتٙبػت ثب دادٜٞبی ٔـبٞذ ٜؿذ ٜاػت.
جذيل ( :)2شبخصَبی ویکًیی بزاسش مذل اوذاسٌگیزی تحقیق
ضبخصّبی ًیکَیی ثشاصش

همذاس ثِ دست آهذُ

داهٌِ لبثل لجَل

ضبخصّبی هغلك
RMSEA

060.0

0600 -0600

GFI

0600

06.0-06.0

AGFI

0600

0600-06.0

ضبخصّبی ًسجی
NFI

06.0

06.0-06.0

CFI

06..

06.0 -06.0

هٌجغSchermelleh-Engel, Karin & Moosbrugger, H (2003) :

میز

یت

یع نیر

یجا

گیر

ٕٞبٖ عٛس و ٝدس ؿىُ یه ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد ٔذَ تحمیك اص ٔ 8ذَ ا٘ذاصٌٜیشی تـىیُ ؿذ ٜاػت
و ٝاؿىبَ دایشٔ ٜفبٞیٓ تحمیك سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ  ٚاؿىبَ ٔؼتغیُ ثیبٍ٘ش ٔتغیشٞبی فّٕیبتی وٙٙذٜ
ٔفبٞیٓ تحمیك ٞؼتٙذ .ثب تٛخ ٝثٔ ٝذَ ،ضشایت الٔجذا ٔ( λمبدیشی و ٝساثغ ٝثیٗ دایشٜٞب ٔ ٚؼتغیُٞب سا
٘ـبٖ ٔیٙٞذ) دس ٞش ٔ 8ذَ ا٘ذاصٌٜیشی ٔقٙیداس ٔیثبؿٙذ ( .)t>2ث ٝایٗ ٔقٙی وٌٛ ٝیٞٝبی فّٕیبتی
وٙٙذٔ ٜفبٞیٓ تحمیك تب حذ ٔغّٛثی ٔفبٞیٓ تحمیك سا ث ٝدسػتی ا٘ذاصٌٜیشی ٔیوٙٙذ  ٚدس ٘تید ٝسٚایی
ػبصٜای ٔمیبع ا٘ذاصٌٜیشی تأییذ ٔیؿٛدٓٞ .چٙیٗ دس ایٗ ٔذَ تٕبٔی ضشایت فبی ٔ( φمبدیشی وٝ
ساثغ ٝثیٗ دایشٜٞب یب ٕٞبٖ ٔفبٞیٓ ٔذَ سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ) ث ٝخض دس استجبط ثب ساثغٔ ٝف ْٟٛاحؼبع افتخبس
ثب تٛػق ٝآٔٛصؽ  ٚؿبیؼتٍیٞب (ٔ )t=1/20قٙیداس ٞؼتٙذ ( .)t>2ث ٝایٗ ٔقٙی و ٝث ٝخض ساثغ ٝاحؼبع
افتخبس ثب تٛػق ٝآٔٛصؽ  ٚؿبیؼتٍیٞب تٕبٔی اثقبد سضبیتٔٙذی اص ؿغُ داسای ٕٞجؼتٍی د ٚػٛیٔ ٝثجت
ثب یىذیٍش ٔیثبؿٙذ.

شکل شمبرٌ ( :)1مذل اوذاسٌگیزی تحقیق

یا

هیصاى زضایتهندی اش ضغل

پغ اص ثشسػی سٚایی ػبصٜای ٔمیبع ا٘ذاصٌٜیشی  ٚساثغ ٝثیٗ اثقبد سضبیت اص ؿغُ ث ٝثشسػی ٔیضاٖ
سضبیتٔٙذی اص ؿغُ دسثیٗ پبػخٍٛیبٖ ثش اػبع ٔمیبع ا٘ذاصٌٜیشی ٔیپشداصیٓ .خذٕٛ٘ ٚ )3( َٚداس ()1
ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ش ٜپبػخٍٛیبٖ (دسثبص ٜكفش تب كذ) سا دس استجبط ثب ٞشیه اص اثقبد سضبیتٔٙذی اص ؿغُ سا ٘ـبٖ
ٔیدٞذ.
جذيل شمبرٌ ( :)3وتبیج تًصیفی متغیزَبی ابعبد رضبیتمىذی اس شغل
انحزاف استانذارد

میانگین

حذاکثز

حذاقل

تعذاد

70600

0060

0.60.

00600

000

مطارکت

متغیز

70600

0060

700

00600

000

احساس افتخار

7.600

0060

700

076.0

000

رهبزی و مذریت

7067.

.06.0

700

0600

000

هذف گذاری

7.6.0

0060

700

0600

000

آموسش

076.

.0600

700

0600

000

ارتباط اثزبخص

70600

.0600

700

70600

000

ضزایط کاری

0060.

00600

700

0600

000

ارتقاء ضغلی

90
80
70
60
40
30

20

میانگین ب در ذ

50

10
0

ارتقاء

ضزایط

ارتباط اثز

هذف

مطارکت رهبزی و

ضغلی

کاری

بخص

گذاری

مذریت

آموسش

احساس
افتخار

ومًدار شمبرٌ ( :)1مقبیسٍ ومزٌ ابعبد رضبیتمىذی اس شغل در بیه پبسخگًیبن

ٕٞبٖ عٛس و ٝدس ٕ٘ٛداس (ٔ )1ـبٞذٔ ٜیؿٛد ٍ٘شؽ پبػخٍٛیبٖ ٘ؼجت ث ٝتٕبٔی اثقبد سضبیتٔٙذی
اص ؿغُ ث ٝعٛس ٔیبٍ٘یٗ دس حذ ثبالیی ٔیثبؿذ  ٚدس ایٗ ثیٗ ثیـتشیٗ ٔیضاٖ سضبیت ث ٝتشتیت ٔشثٛط ثٝ
اثقبد احؼبع افتخبس ( )84/7دسكذ  ٚآٔٛصؽ ( )74/8دسكذ ٔیثبؿذٓٞ .چٙیٗ خذٕٛ٘ ٚ )4( َٚداس ()2

میز

یع نیر

یت

گیر

یجا

ٔیبٍ٘یٗ سضبیتٔٙذی وُ (و ٝاص عشیك خٕـ اثقبد سضبیتٔٙذی اص ؿغُ ٔحبػج ٚ ٝثش اػبع تقذاد ٌٛیٝ
ٞش یه اص اثقبد ٚصٖدٞی ؿذ ٜاػت) سا ثش اػبع ؿٟشػتبٖٞبی ٔٛسد ٔغبِق٘ ٝـبٖ ٔیدٞذ.
جذيل شمبرٌ ( :)4میبوگیه رضبیتمىذی اس شغل بٍ تفکیک شُزستبن
اًحشاف استبًذاسد

تؼذاد

هیبًگیي

ضْشستبى

706.0

00

.0600

ضبستز

7760

00

00600

مزنذ

77670

07

00600

سزاب

70600

00

.06.0

مزاغ

060.

70

.0

بناب

70600

00

00

تبزیش

70600

0.

006.0

میان

7760.

00

..60

اهز

706.0

000

076.0

کل

100
90

80
70

50
40
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60

30
20
10
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مزاغ

بناب
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اهز

تبزیش

مزنذ

سزاب

میان

ومًدار شمبرٌ ( :)2میبوگیه رضبیتمىذی کل بٍ تفکیک شُزستبن

ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ث ٝدػت آٔذٔ ٜیبٍ٘یٗ وُ سضبیتٔٙذی اص ؿغُ دس ػغح ثبالیی ( )71/92دسكذ
ٔیثبؿذٔ .مبیؼ٘ ٝتبیح ؿٟشػتب٘ی ٘یض ٘ـبٖ ٔیدٞذ ؤ ٝیبٍ٘یٗ ٕ٘ش ٜسضبیتٔٙذی اص ؿغُ دس ثیٗ تٕبٔی
ؿٟشػتبٖٞبی ٔٛسد ٔغبِق ٝثبال ٔیثبؿذ و ٝدس ایٗ ثیٗ ؿٟشػتبٖ ٔیب٘ ٝثبالتشیٗ ٕ٘ش )78/68( ٜدسكذ ٚ
ؿٟشػتبٖ ٔشاغ ٝپبییٗتشیٗ ٕ٘ش )67/65( ٜدسكذ سا ث ٝخٛد اختلبف دادٜا٘ذ .دس ٟ٘بیت ٘تبیح آصٖٔٛ
تحّیُ ٚاسیب٘غ یه عشف٘ )F( ٝـبٖ داد و ٝتفبٚت ٔیبٍ٘یٗ ٔـبٞذ ٜؿذ ٜدس ٔیضاٖ سضبیتٔٙذی اص ؿغُ

یا

دس ثیٗ ؿٟشػتبٖٞبی ٔٛسد ٔغبِق ٝدسػغح ٔقٙیداسی ٔ 0/95قٙبداس ٔیثبؿذ (.) Sig=0/000 // F=4/15
الصْ ث ٝروش اػت و ٝثیٗ ػٗ ،خٙؼیت ،تحلیالت ٛ٘ ٚؿ ٔٙضَ ثب ٔیضاٖ سضبیتٔٙذی  ٚاثقبد آٖ ساثغٝ
ٔقٙیداسی ٚخٛد ٘ذاسد.
بحث ي وتیجٍگیزی

اؿتغبَ اص خّٕٔ ٝؼبئّی اػت وٕٛٞ ٝاس ٜر ٗٞا٘ؼبٖٞب ،دِٚتٞب ّٔ ٚتٞب سا ث ٝخٛد ٔـغ َٛداؿتٝ
اػتٞ .شچٙذ ؿغُ  ٚحشف ٝث ٝؽبٞش ،ث ٝثقذالتلبدیٔ -قیـتی ا٘ؼبٖٞب ٔشثٛط ٔیؿٛدِٚ ،ی ثب ثقذ فشدی،
خب٘ٛادٌی ،اختٕبفی ،ػیبػی  ٚفشٍٙٞی آ٘بٖ ٘یض استجبعی تٍٙبت ًٙداسد .سضبیت ؿغّی حٛصٜای اػت وٝ
دس آٖ دیذٌبٜٞبی سٚاٖؿٙبختی اختٕبفی ،خبٔقٝؿٙبختی ،التلبدی ،فّ ْٛػیبػی  ٚتشثیتی ٞشیه ث ٝػٟٓ
خٛد دس آٖ ػخٗ ٌفتٝا٘ذ .أشٚص ٜدس ٞش وـٛسیٞ ،ضاساٖ ٞضاس ؿغُ  ٚحشفٚ ٝخٛد داسد و ٝافشاد ث ٝآٖ
اؿتغبَ داؿت ٚ ٝاص ایٗ عشیك ،ث ٝص٘ذٌی خٛد ادأٔ ٝیدٙٞذ .آٖ چٕٛٞ ٝاسٛٔ ٜسد تٛخ ٝسٚاٖؿٙبػبٖ ٚ
ا٘ذیـٕٙذاٖ فّ ْٛاختٕبفی ثٛد ٜسضبیت ؿغّی افشاد  ٚآثبس ایٗ سضبیت دس سٚحی ٝآٖٞب  ٚثبصدٞی وبسؿبٖ
ٔیثبؿذ .اٌش وؼی ث ٝؿغُ خٛد فاللٙٔٝذ ثبؿذ ،خاللیت  ٚاػتقذاد ٚی دس صٔی ٝٙوبسیاؽ ؿىٛفب خٛاٞذ
ؿذ ٞ ٚشٌض دچبس خؼتٍی  ٚافؼشدٌی ٘خٛاٞذ ؿذ .ث ٝفىغ ،اٌش وؼی اص حشفٝاؽ ساضی ٘جبؿذٓٞ ،
خٛدؽ دچبس افؼشدٌی  ٚػشخٛسدٌی ٔیؿٛد  ٓٞ ٚوبسؽ ثی٘تید ٝخٛاٞذ ثٛد  ٚاص ایٗ سٍٞزس ،خبٔق٘ ٝیض
دچبس آػیت خٛاٞذ ؿذ .ثٙبثشایٗ ،سضبیت ؿغّی یىی اص فٛأُ ٔ ٟٓدس ٔٛفمیت ؿغّی اػت؛ فبّٔی وٝ
ٔٛخت افضایؾ وبسایی ٘ ٚیض احؼبع سضبیت فشدی ٔیٌشدد.
ثٙٔ ٝؾٛس دػتیبثی ثٞ ٝذف اكّی تحمیك (ػٙدؾ ٔیضاٖ سضبیتٔٙذی اص ؿغُ) اثتذا ٔمیبػی ثشای
ا٘ذاصٌٜیشی اسائ ٝؿذ  ٚدس ایٗ ٔمیبع تالؽ ؿذ تب تٕبٔی اثقبد تأثیشٌزاس ثش سضبیت ؿغّی ٔذ٘ؾش لشاس
ٌیشد٘ .تبیح ثشسػی سٚایی ػبصٜای ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ ِیضسَ ٘ـبٖ داد ؤ ٝمیبع ا٘ذاصٌٜیشی اص سٚایی
ٔغّٛثی ثشای ػٙدؾ سضبیتٔٙذی ثشخٛسداس اػت ٔ ٚیتٛاٖ ایٗ ٔمیبع سا ث ٝفٛٙاٖ ٚػیّ ٝا٘ذاصٌٜیشی
سضبیتٔٙذی اص ؿغُ ث ٝوبس ثشد ٘ ٚتبیح آٖ تب حذ صیبدی لبثُ تقٕیٓ ث ٝخبٔق ٝآٔبسی اػت .ػپغ ثب
اػتفبد ٜاص ایٗ ٔمیبع ٔیضاٖ سضبیتٔٙذی دس ثیٗ پبػخٍٛیبٖ ٔٛسد ػٙدؾ لشاس ٌشفت ٘ ٚتبیح حبوی اص
آٖ اػت وٍ٘ ٝشؽ پبػخٍٛیبٖ ٘ؼجت ث ٝاثقبد سضبیتٔٙذی اص ؿغُ ث ٝعٛس ٔیبٍ٘یٗ دس حذ ثبالیی اػت
 ٚثیـتشیٗ ٔیضاٖ سضبیت ث ٝتشتیت ٔشثٛط ث ٝاثقبد احؼبع افتخبس ( )84/7دسكذ  ٚآٔٛصؽ وبسوٙبٖ
( )74/8دسكذ ٔیثبؿذٓٞ .چٙیٗٔ ،یبٍ٘یٗ ٕ٘ش ٜوُ سضبیتٔٙذی اص ؿغُ دس ػغح ثبال ( )71/92دسكذ
اػت ٔ ٚمبیؼ٘ ٝتبیح ؿٟشػتب٘ی ٘ـبٖ داد ؤ ٝیبٍ٘یٗ ٕ٘ش ٜسضبیتٔٙذی اص ؿغُ دس ثیٗ تٕبٔی
ؿٟشػتبٖٞبی ٔٛسد ٔغبِق ٝدس ػغح ثبالیی ٔیثبؿذ  ٚتفبٚت ٔیبٍ٘یٗ ٔـبٞذ ٜؿذ ٜدس ٔیضاٖ سضبیت-
ٔٙذی اص ؿغُ دس ثیٗ ؿٟشػتبٖٞبی ٔٛسد ٔغبِقٔ ٝقٙبداس اػتٔ .مبیؼ ٝایٗ ٘تبیح ثب ٔغبِق ٝپیـیٗ و ٝثب
ٕٞیٗ فٛٙاٖ دس ػبَ  1391ا٘دبْ ؿذ ٜاػت ٘ـبٖ ٔیدٞذؤ ٝیضاٖ سضبیت اص اثقبد ٔتخّف سضبیتٔٙذی

میز

یت

یع نیر

یجا

گیر

تب حذ صیبدی ٔـبث ٝثب ٘تبیح ٔغبِق ٝحبضش اػت ٍ٘ ٚشؽ پبػخٍٛیبٖ ٘ؼجت ث ٝتٕبٔی اثقبد سضبیت اص
ؿغُ دس ػغح ثبالیی اػت  ٚثقذ احؼبع افتخبس ثیـتشیٗ ٔیضاٖ سضبیتٔٙذی سا ث ٝخٛد اختلبف دادٜ
اػت (ایشاٖ٘ظادٔ ،یشصاخب٘ی ،خقفشی  ٚثلیشی.)1391 ،
٘ىت ٟٓٔ ٝدیٍش دس استجبط ثب ٘تبیح تحمیك ایٗ اػت و ٝتٕبٔی اثقبد سضبیتٔٙذی اص ؿغُ و ٝدس ایٗ
ٔغبِقٛٔ ٝسد ػٙدؾ لشاس ٌشفت داسای ٕٞجؼتٍی ٔتمبثُ ٔثجت ثب یىذیٍش ٞؼتٙذ  ٚتٟٙب ثیٗ احؼبع
افتخبس  ٚآٔٛصؽ ساثغٔ ٝقٙبدا سی ٚخٛد ٘ذاسد ایٗ ٘تبیح تب حذ صیبدی ٔغبثك ثب پیـی٘ ٝٙؾشی اػت و ٝدس
ایٗ ٔغبِق ٝاسئ ٝؿذ .ثٙبثشایٗ اص ٔٙؾش ٔؼئّ ٝا٘ذاصٌٜیشیٔ ،یتٛاٖ تٕبٔی اثقبد ٔٛسد ػٙدؾ دس ایٗ ٔغبِقٝ
سا خٕـثٙذی وشد  ٚؿبخق وّی سضبیتٔٙذی اص ؿغُ سا اسائ ٝوشد .ایٗ یبفتٔ ٝغبثك ثب یبفتٞٝبی پیـیٗ
اص خّٕ٘ ٝتبیح غالٔی فـبسوی ٕٞ ٚىبساٖ( ،)1390فّیضادٕٞ ٚ ٜىبساٖ( ٚ ،)1389ثٚ ٝیظ ٜاوجشیتجبس ٚ
ٕٞىبساٖ(ٔ ،)1392یثبؿذ٘ .ىت ٝدیٍشی و ٝاػتٙتبج ٔیؿٛد ایٗ اػت و ٝدس ثشسػی سضبیتٔٙذی اص ؿغُ
 ٚاسائ ٝؿبخق ٔٙبػت اص آٖ ٘جبیذ تٟٙب ث ٝیه ثقذ تٛخ ٝداؿت  ٚاص تأثیش ٔتمبثُ اثقبد ٔختّف ایٗ ٔٛضٛؿ
غبفُ ؿذ .فٛأُ ٔبِی ،سٚاٖؿٙبختی ،اختٕبفی ٔ ٚحیغی ثبیذ ث ٝكٛست یه ٔدٕٛف ٝدس ا٘ذاصٌٜیشی ٚ
ثشسػی ٔیضاٖ سضبیتٔٙذی اص ؿغُ ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ثٍیش٘ذ .ایٗ ٘تبیح تب حذ صیبدی ٔغبثك ثب پیـیٝٙ
تدشثی  ٚثٚ ٝیظ ٜیبفتٞٝبی ویب٘یبٖ  ٚؿٕغ لبس٘ ،)1392(ٝدا٘ؾوٕٞ ٚ ٟٗىبساٖ( ،)1392خشاصی ٚ
ٕٞىبساٖ( ٚ ،)1392سحیٕی(ٔ ،)1388یثبؿذ.
دس ٟ٘بیت ٔیتٛاٖ ٌفت و ،ٝسضبیت ؿغّی یقٙی دٚػت داؿتٗ ؿشایظ ِٛ ٚاصْ یه ؿغُ ،ؿشایغی وٝ
دسآٖ وبس ا٘دبْ ٔیٌیشد  ٚپبداؿی و ٝثشای آٖ دسیبفت ٔیؿٛدٔ .شٚسی ثش پیـی٘ ٝٙؾشی  ٚتدشثی دس ایٗ
ٔغبِق٘ ٝیض ٌٛیبی ایٗ ادفبػت .سضبیت اص ٔـبسوت  ٚتقبُٔ فقبَ ،احؼبع افتخبس ث ٝػبصٔبٖ ،سضبیت اص
سٞجشی ٘ ٚحٔ ٜٛذسیت دس ػبصٔبٖٞ ،ذفٌزاسی  ٚسضبیت اص ٔذیشیت ؿبیؼتٍیٞب  ٚفّٕىشد وبسوٙبٖ،
سضبیت اص فّٕىشد ػبصٔبٖ دس استجبط ثب تٛػق ٝؿبیؼتٍیٞب  ٚآٔٛصؽ وبسوٙبٖ ،سضبیت اص استجبعبت
اثشثخؾ ،سضبیت اص ؿشایظ وبسی  ٚدس ٟ٘بیت سضبیت اص تٛػق ٚ ٝاستمبء ؿغّی ٟٔٓتشیٗ اثقبد سضبیت
ؿغّی ٞؼتٙذ و ٝدس اوثش ٔغبِقبت ٔشثٛط ث ٝایٗ سؿت ٝث ٝآٖٞب اؿبس ٜؿذ ٜاػتٔ .غبِق ٝحبضش ثش ایٗ
تالؿی ثٛد تب ٚضقیتی اص ٔیضاٖ سضبیتٔٙذی اص اؿتغبَ سا ثش اػبع ٕٞیٗ فٛأُ دس ثیٗ وبسوٙبٖ ؿشوت
تٛصیـ ٘یشٚی ثشق آرسثبیدبٖ اسائ ٝدٞذ.
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