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 چکیذٌ
ةػَ نضػاظ   ىْهيػاف ؼا ایػً پغیػغق در ةػیًزیػ ؛ای ةؼظػّردار اؿػث قٍاظث پغیغق فالت قغهی در ةیً ىْهياف از اُيیػث كیػ ق

 یقػغه ؽشیػةػؼ اٌگ ییك ىضحػّا یؿاظحار یفالت قغه ؼیجأددر پ كُف صاوؼ ُای قغهی ك ؿاظحار ؿازىاٌی كزّد دارد.  كی گی

 1397-1398کهیَ ىْهياف ىلٌِ ىحّؿٌَ قِؼ جِؼاف در ؿػاؿ جضنػیهی  ،ةؼرؿی قغق اؿث. زاىَْ آىاری ایً پ كُف ىْهياف

ٌفؼ ةَ ٍّّاف ٌيٌَّ اٌحعاب قػغٌغ. اًالّػات ىؼةػّط ةػَ ىحغیؼُػای  423ای جْغاد گیؼی ظّقَةا اؿحفادق از ٌيٌَّ ةاقٍغ کَىی

جضهیػم از ركایػی مػّری ك  دؿػث آىػغ.َ ة( 2008( ك اٌگیؽش قغهی ةکؼ )1992ُای فالت قغهی ىیهيً )جضلیق از پؼؿكٍاىَ

اًالّػات غ ك پایایی پؼؿكٍاىَ ةا وؼیب آنفػای کؼكٌتػاخ جاییػغ قػغ. ُا اؿحفادق قةؼای ؿٍسف ركایی پؼؿكٍاىَّاىهی جاییغی 

در ایً پ كُف ةا اؿحفادق از آىػار جّمػیفی )ىضاؿػتَ فؼاكاٌػی، درمػغ، جؼؿػیو ٌيػّدار، جػغكیً زػغكؿ ك اٌضػؼاؼ  آىغقةغؿث

 میكجضهَ یػجسؽ 22كیػؼایف  spss افػؽار ٌؼـاؿحاٌغارد( ك آىار اؿحٍتاًی )وؼیب ُيتـحگی، رگؼؿیّف گاـ ةَ گاـ( ةا اؿػحفادق از 

راةٌَ ةیً فالت قغهی ؿػاظحاری ك ىضحػّایی ةػا اٌگیػؽش قػغهی، در ؿػٌش ٌحایر وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّف ٌكاف داد  .قغٌغ

ٌحایر آزىّف رگؼؿیّف چٍغگاٌَ از ٌػّع گػاـ ةػَ گػاـ ٌكػاف داد فػالت قػغهی ةاقغ. دار ىیدر زِث ىٍفی ىٍْی 99/0اًيیٍاف 

زدگی قغهی ةیكػحؼ دُغ کَ ُؼ چَ فالتؼ ىٍفی ركی اٌگیؽش قغهی ىْهياف دارٌغ. ایً ٌحایر ٌكاف ىیؿاظحاری ك ىضحّایی جأدی

  ةاقغ اٌگیؽش قغهی ىْهياف  کيحؼ اؿث.
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 قذمٍم .1

: 2019، 1ُیػث) ُا ؿػازىافؿػؼىایۀ  ًیجؼ ىِو ٍّّاف ةَجکٍّنّژی، ؿؼىایۀ اٌـاٌی  زافؽكفركك پیكؼفث  قغف یزِاٌدر ّنؼ 

پػؼكرش در جيػاـ كاىؼكزق آىػّزش؛ ُيچٍیً ركد یى( ةكيار 23 :1395اةیهی، ك جٍِا ّاىم کـب ىؽیث ركاةحی پایغار ) (11

، فؼٍُگػی ك ؿیاؿػی ریؼكاةػم اٌکػار ازحيػاّی ،کكّرُا اُيیث ك ارزش زیادی دارد ك ٌلف آف در رقغ ك جّؿَْ اكحنادی

دؿػحیاةی ةػَ  زِػث ىْهياف ةایغك ةَ ظنّص جؼةیث ىْحلغٌغ کَ کارکٍاف آىّزقی ك ؿث. ةَ ایً دنیم ماصتٍُؼاف جْهیوا

 اٌـػاٌی ٌیػؼكی .(2013، 2)نیػث، ایػؼا ك راقػم، ُای ظاص داقحَ ةاقػٍغ ُا ك آىادگی اٌگیؽققغق ُای از پیف جْییً ُغؼ

 ك ةلػا ىّفلیػث، اصحياؿ گؼدد، ةؼظّردار ةاالجؼی ك ىٌهّب کیفیث از ؿؼىایَ ایً چَ ُؼ ث.ُاؿؿازىاف ؿؼىایَ ىِيحؼیً

یف از ُػؼ ّػاىهی، ةػَ ىّفلیث ُؼ ٌُاـ آىّزقػی ةػ (.14: 1391)ىیؼکيانی ك رالـ زادق، قغ ظّاُغ ةیكحؼ ؿازىاف ارجلای

 یزىػاٌ یآىّزق ُایاىغیةِتّد پ یةؼا ك کّقف جالش. ُؼ گٌَّ ای ىْهياف آف ٌُاـ ةـحگی داردُای صؼفَداٌف ك ىِارت

ُػا قایـػحگی از دیغگاق  ژاپٍػی (.222 :2018، 3پٍگ ك كٌگّ)جو ؼدیكؼار گ یآىّزقکَ ىْهو در کاٌّف ٌُاـ  ادؼةعف اؿث

قػی ّزجؼیً ّىّ ٌُػاـ آىجّاف گفث، ىْهو ىِوياف آف ةـحگی دارد، از ایً رك ىیُؼ ٌُاـ آىّزقی ةَ ىیؽاف قایـحگی ىْه

 (.8 :2019، 4کاجّس ك ىیحّ) ك ىْيار امهی ٌُاـ آىّزقی اؿث یادگیؼی -در فؼایٍغ یاددُی 

-فیة ؽقیُـحٍغ، ةا اٌگ كؼفثیدر ؿازىاف در صاؿ پ یىٍاؿت یقغه ؼیکَ در ىـ یُا ٌكاف دادق اؿث کارکٍاٌ پ كُف

-ُا کوآف ًیدر ة تثیةَ جؼؾ ؿازىاف ك ر میك جيا جؼٌغ یدارٌغ، راو یجؼفیة یك فؼاٌلك یّيهکؼد ٌلك کٍٍغ، یکار ى یجؼ

کارکٍاف  یقغه ؼیىـ ثیؼیىغ یادؼةعف ةؼا یُا صم راق افحًی یپُا ُيّارق در  ؿازىاف میدن ًی. ةَ ُيقّد یجؼ ىكاُغق ى

 یاىػغُایادؼگػػار ةػَ پ یاىهةػَ ٍّػّاف ّػ یقػغه ؼیکَ در چؼظَ ىـػ یاز ّّاىه یکی. (32 :2015، 5)ةال ك زّؿپ ُـحٍغ

فػالت (. 9 :2019، 6)فیهیػسؾ ك راپػؼ اؿػث یقغه یزدگ فالت غقیقغق اؿث، پغ ییقٍاؿا اٌگیؽق کاری کارکٍاف ك یؿازىاٌ

افػؼاد  .«کو اؿث اریفؼد ةـ یةؼا ٍغقیىؼاجب ؿازىاف در آ فؼد کَ اصحياؿ صؼکث در ؿهـهَ یقغه ؼیدر ىـ یا ٌلٌَ» یقغه

غ. كَیفَ ىػغیؼیث ىـػیؼ پیكػؼفث قػغهی ةؼكػؼاری ؿػازگاری ةا كركد ةَ دٌیای کار ك ؿازىاف ةَ دٌتاؿ رقغ ك جؼكی ُـحٍ

ای ؿازىاف از ؿّی دیگؼ ك جْییً ىـیؼ جؼكی قغهی ُؼ فؼد ُای ةانلّق افؼاد از یک ؿّ ك ٌیازُای صؼفَىیاف ٌیازُا، جّاٌایی

 :7،2014رد ك فّکػّةاقػغ )گػّداُا ةَ ایً ىلّنَ ىػیگؼ اُيیث كی ق آف ك نؽكـ جّزَ ؿازىافدر دكراف کاری اكؿث، کَ ةیاف

32). 

قػٌّغ کػَ  ةَ ٍّّاف ىٍتِ امهی جغییؼ، ظالكیث، یادگیؼی ك ٌّآكری در ٌُػؼ گؼفحػَ ىی کارکٍاف ك ةَ ظنّص ىْهياف

ٌُػؼات ك  کٍػافکٍٍغ. ةػا ایػً كزػّد ةـػیاری از کار ایفا ىی پؼكرشكآىّزش ایً ّّاىم ٌلف ىِيی را در ىّفلیث ؿازىاف
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، )داف نیػّت دُػغ، ٌگؼاٌٍػغ صانیکَ در ىّرد ةـیاری از ىّوّّاجی کَ در ؿازىاٌكاف رخ ىی کٍٍغ در ّلایغقاف را اةؼاز ٌيی

 (.15: 1،2009ژئّچٍگك  ككژاف

قؼایي کٌٍّی، پیكؼفث ك ارجلاء در ىـیؼ قغهی ةـیار ركاةحی ك دقّار گكػحَ اؿػث. در ٌحیسػَ ةـػیاری از کارکٍػاف 

ةاقػغ، پغیغق زغیغی ٌيػی 2زدگی ظّاٍُغ قغ. اگؼچَ فالت قغهیُای قغهی ظّد، دچار فالتیاةی ةَ ُغؼپیف از دؿث

ك )چادُػاری، رىىػاف  ُا در صاؿ گـحؼش اؿث، ةایغ ىّرد جّزػَ كػؼار گیػؼدرك کَ ةا ؿؼّحی فؽایٍغق در ؿازىافاىا از ایً

ای هَگؼاف ىـیؼُای قغهی، فالت قػغهی ةػَ ؿػؼّث جتػغیم ةػَ ىـػئ. ةَ ّلیغق ةـیاری از پ كُف(725 :2013، 3ریاض

ُا ك ىغیؼاف قغق اؿث ك ٌیاز ةَ ىغیؼیث مضیش ةؼای ازحٍػاب از ٌاروػایحی کارکٍػاف دارد. ةػَ دنیػم ةضؼاٌی ةؼای ؿازىاف

زدگػی قػغهی ةْػغی، فػالت جؼیً ىـائم ىؼةّط ةَ ىـیؼُای قغهی در دُػَُای ؿازىاٌی، یکی از ىِوجغییؼات در ىضیي

 (.13: 2010، 4ظّاُغ ةّد )ؿالىی

 ی ك قٍاظث كوْیث پغیغق فالت قػغهیكنغ دارد پغیغق فالت قغهی را ةیً ىْهياف ةؼرؿی ٌيایغ. ةؼرؿایً پ كُف 

ُای قغهی ك ةافث ؿازىاٌی  ای ةؼظّردار اؿث زیؼا ایً پغیغق در ةیً ىْهياف ةَ نضاظ كی گی در ةیً ىْهياف از اُيیث كی ق

کٍػغ.  ّع یاةغ ك فؼایٍغ ىػغیؼیث ىـػیؼ قػغهی را دقػّار جّاٌغ قیكپؼكرش ایؼاف ىیؿاظحار ُؼىی قکم ك ىحيؼکؽ آىّزش ك

ُای ةؼظّرد ىٍاؿػب ةػؼای جْػغیم ك  کٍغ راُکارُای ّيهی ك اؿحؼاج ی ةؼرؿی ادؼات فالت قغهی ةؼ اٌگیؽق کاری کيک ىی

 قّد. کاُف پیاىغُای ىٍفی ایً پغیغق ك در ٌِایث ةِتّد ّيهکؼد ك کیفیث زٌغگی کاری ىْهياف در ٌُؼ گؼفحَ 

اٌغ. فػالت قػغهی  ُا را رُا کؼدققاف، آفاٌغ، ایً جفکؼ را دارٌغ کَ کار فؼىایاف اٌی کَ فالت قغهی را جسؼةَ کؼدقکارکٍ

ةاقػغ  ای ةؼای ةـیاری از پیاىغُای کاری ٌاىٌهّب ىاٌٍغ کاُف روایث قغهی، اؿػحؼس ةػاال ك وػْم ّيهکػؼد ىی ىلغىَ

جػّاف در  قػٌّغ کػَ ٌيی كحؼی در دٌیػای کػار دچػار ایػً اصـػاس ىی(. اىؼكزق کارکٍاف ةی22: 2009،  5)اكٌگّری ك آگّال

زدگی قغهی یکی از ىٍاةِ امهی ایساد اؿحؼس در ىضػیي کػار  ىؼاجب ؿازىاف پیكؼفث کؼد. در چٍیً ىضیٌی فالت ؿهـهَ

ُػا كزػّد  فاٌغ کَ دیگؼ اىکػاف ارجلػا ك پیكػؼفث ةػؼای آ ای رؿیغق کٍٍغ ةَ ٌلٌَ آیغ. کارکٍاٌی کَ اصـاس ىی ةَ قيار ىی

ُػای اظیػؼ، فػالت قػغهی ك (. در ًػی ؿػاؿ17: 2014، 6دٍُغ )زاٌػگ ك جػک ٌغارد اٌگیؽق کار کؼدف ظّد را از دؿث ىی

چٍیً، ىغیؼاف، ةایغ جّزػَ ظامػی را ةػَ ادػؼات ىٍفػی ایػً ُا جتغیم قغق اؿث. ُوکارراَُ ةَ ىكکهی اؿاؿی در ؿازىاف

 (.  8: 2013، ضٌی، داقحَ ةاقٍغ )چادُاری، رىىاف ك ریاىّوّع ةؼ ركی ّيهکؼد کارکٍاف ك کارایی ؿازىا

جػّاف ای ٌُیػؼ آف را ىػیقٌّغ کَ در کيحػؼ صؼفػَای را ىحضيم ىیظّد فكارُای كی قُای قغهی ىْهياف در فْانیث

فىػای ریؽی ةؼای جغریؾ دركس ىحٍّع، صسو زیاد کار ك فكار زىاف، ارزقیاةی، ؿاظحار . ةؼٌاىَ(4 :1399)اةؼاُیيی،  یافث

آىّزقی، آیٍغق ىتِو قغهی، ةؼكؼاری اٌُتاط در کالس، كزّد فؼاگیؼاف دقّار، درآىغ ٌاکافی، جْارض ةا ُيکػاراف، قػؼایي 
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(، ُيؼاق ةا فكارُای ٌاقی از زٌغگی قعنی، ظاٌّادگی ك ازحيػاّی 6: 1،2016ٌاىـاّغ کاری ك فكار ةؼای ارجلاء )زاركیؾ

جّاٌغ ادؼات ٌاىٌهّةی ةؼ ركاةػي ىْهػو ةػا قػاگؼد، کیفیػث قّد. ُيچٍیً ىیىیایساد اصـاس فؼؿّدگی در آٌاف  ىٍسؼ ةَ

راىی در ُای ىکػؼر، جْػّیه قػغم، ٌػاآ( ك ىٍسؼ ةَ گؼیؽ از کار، ریتث17: 1398، یّؿفی) جغریؾ ك ایفای جِْغات داقحَ

يّىی ك افؽایف فالت قػغهی ایً پاییً آىغف ؿالىث ّ(. ةٍاةؼ9: 1397، گؼدد )کؼةاؿیىضیي کار، ٌااىٍی قغهی ك ةیکاری 

آىّزاف ك ؿیـحو آىّزقػی ازحياّی کَ ةؼ ىْهيیً دارد داٌف -ىْهياف ّالكق ةؼ جأدیؼات ىٍفی ركاٌی، فیؽیّنّژیکی ك ركاٌی

 را ٌیؽ جضث جأدیؼ كؼار ظّاُغ داد. 

 ؿث: ( دك پیكؼفث ّيغق دالیم اُيیث یافحً ك ىّرد جّزَ كؼار گؼفحً فالت قغهی ا1990) 2ةَ ّلیغق چاك

ك افػؼاد را  ُای ارجلػا را کػو کػؼدق  اٌغ. ایً جغییؼات فؼمػث ؿازی قغق ك کّچک  ُای ةازًؼاصی ( جْغاد زیادی از ؿازىاف1)

ىستّر ةَ ةاكی ىاٌغف در فالت قغهی کؼدق اؿث. ةٍاةؼایً زیاد قغف جْغاد کـاٌی کَ فؼمث ارجلا ٌعّاٍُغ داقػث اُيیػث 

 دُغ.  ُا را افؽایف ىی د ؿازىاف ةا آفةؼرؿی ایً ىّوّع ك جْییً ٌضّق ةؼظّر

ُای جّؿَْ ىـیؼ قػغهی ىلػغىات ك ٌحػایر فػالت قػغهی را جْیػیً کػؼدق اؿػث. ٌحػایر  ُای اظیؼ در پ كُف (پیكؼفث2)

 ُا ىحٍاكه ةّدق اؿث.  پ كُف

ؼفث در جلػا ك پیكػرؿػغ کػَ اصحيػاؿ ار ای ىی ُای ُؼىی قکم دیؼ یا زكد ىـیؼ قغهی افؼاد ةَ ٌلٌػَ در اکذؼ ؿازىاف

ؿػازی ىكػارم را  ُا در زىاف ةضؼاف، ةػازًؼاصی، کّچک از آٌسا کَ ؿازىاف (.301: 2017، 3)کیٍگ قّد صغاكم ىی ؿازىاف

قّد. کارکٍاف ةا ةَ زا   دٍُغ اصحياؿ پیكؼفث ك ارجلا در ؿازىاف ةاز ُو کيحؼ ىی صػؼ یا جْغاد کارکٍاف ظّد را کاُف ىی

ت ىغیغی ةغكف ایً کَ ّيهکؼدقاف کاُف پیغا کٍغ ةَ کار ظّد اداىػَ ةغٍُػغ ىاٌغف در یک پـث ىكاةَ ىيکً اؿث ىغ

 (.24: 2014، 4)زاٌگ ك جک

ةػاكـ ك  قػّد ّيهکػؼد، جِْػغ ك اٌگیػؽق افػؼاد وػْیم قػّد )اپم زدگی قغهی ةاّػخ ىی اکذؼ ىضللاف ىّافلٍغ کَ فالت

جػؼی در زىیٍػَ ةؼرؿػی ُای ةیف ةَ پ كُفپؼكرش كُایی در آىّزشکٍّف چٍیً پ كُف كنی جا (29: 2015اؿحّف،  فایً

ُػا را در ىْػؼض ةػَ داـ پغیغق فالت قغهی در ىیاف ىْهياف ٌیاز ُـث زیؼا ؿاظحار ىغارس ك ىاُیػث قػغهی ىْهيػاف آف

 (.11 :2010، 5دُغ )ىّجگّىؼی افحاداف در فالت قغهی كؼار ىی

 آف از ةِتّد اٌگیؽش قغهی ىْهيػاف زِث در جالش ك قّدىی کاُف اٌگیؽش قغهی ىْهياف ةاّخ کَ قٍاظث ّّاىهی

 ك اىکاٌػات ٌیؼك، رفحً ُغر ةَ از ك گاـ ةؼداقحَ ىّفلیث ىـیؼ در ظّد رؿانث اٌساـ در كپؼكرشجا آىّزش کؼد ظّاُغ کيک

 ةػؼ قغهی زدگیفالت ادؼ زىیٍَ در کَ پ كُكی آٌسایی از ةٍاةؼایً قّد. زهّگیؼی ؿازىاف ایً در افؼاد قارم ُایجّاٌيٍغی

 ییك ىضحػّا یؿػاظحار یفػالت قػغه ؼیجػأدؼ ةؼرؿی ُغؼ امهی پ كُف صاونػا  اؿث، ٌكغق ٌگیؽش قغهی ىْهياف اٌساـا

 یفػالت قػغه ایػآ دارد؟ جػادیؼ ىْهيػاف یقػغه ؽشیػاٌگ ركی یؿاظحار یفالت قغه ایآاؿث.  ىْهياف یقغه ؽشیاٌگ یرك
                                                             

1.  Jarvis 

2. Chao 
3 King, K. A. 
4. Jung & Tak 
5. Montgomery 
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 یش قػغهؽیػاٌگ یرك یؼیچػَ جػأد ییك ىضحػّا یؿػاظحار یقػغه فػالت دارد؟ ىْهياف جادیؼ یقغه ؽشیاٌگ ركی ییىضحّا

 ىْهياف دارٌغ؟

 

 ي پیؽیىٍ پصيَػ مباوی وظری .1-1

ف در فػالت قػغهی اىػؼی گؼ ایً ةاكر ةّد کَ ةَ ؿؼ ةػؼدای اكنیَ در ىّرد فالت قغهی ةیاٌُ جفکؼات ك ٌّقحَ ؼغلی:فالت 

ُػای ةْػغی  ؿػازٌغ كنػی پ كُف کمك کارکٍاٌی کَ در فالت قغهی ظّد ُـػحٍغ ىك (5 :1399ٌاىٌهّب اؿث )اةؼاُیيی، 

دُغ کَ کارکٍاٌی کَ در فالت قغهی ُـحٍغ ىيکً اؿث ُياف قِؼكٌغاف ىـحضکو ؿازىاف ةاقٍغ ك جٍِػا ةؼظػی  ٌكاف ىی

ةؼرؿی ادةیات فػالت کارراُػَ، ٌكػاف داد  (.26: 2010، 1جؼ از صغ اٌحُاری داقحَ ةاقٍغ )فهغىً ك كیحؽُا ّيهکؼد کواز آف

(. كاژق فالت ةَ اصـاس 6: 2014)نیث ك ُيکاراف،  کَ در ایً زىیٍَ كزّد دارد، دارای ىاُیث ىٍفی اؿثکَ اکذؼ جْاریفی 

: 2013قٍاظحی کارىٍغ درةارق جّكم پیكؼفث اك در کارراَُ اقارق دارد )چادُػاری، رىىػاف ك ریػاض، ٌاکاىی ك وْم ركاف

کَ دیگؼ، اصحياؿ ارجلا آٌاف ةـیار اٌغؾ ةّدق )اكریاك، اةگػیو  قٌّغ(. ةَ ةیاٌی دیگؼ، کارکٍاف، ٍُگاىی ةا فالت ىّازَ ىی17

(. فالت قػغهی 19: 2004، 3)کالرؾ ( ك یا ةَ ّتارجی دیگؼ، پیكؼفث در کارراَُ قغهی، ریؼىيکً ةاقغ2: 2013، 2ك اكیچّ

 :2013، 4ردف ك اؿػحؼنیجؼ قغهی را ةسػیؼد )ىػایهؽ، گػُّای ةیفافحغ کَ فؼد، دیگؼ ٌحّاٌغ ىـئّنیثٌیؽ، ٍُگاىی اجفاؽ ىی

79.) 

اٌغ کَ، ىْيّالً افؼاد در ًی اٌغ ك ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغققٍاؿاف، جضلیلات ةـیاری را ةؼ ركی فالت قغهی اٌساـ دادقركاف

چٍیً، دیگؼ ىّوّّی ةؼای یادگیؼی قػغهی ُا جکؼاری قغق ك ُوؿاؿ، ةؼ قغم ىـهي قغق ك ؿسؾ، قغم ةؼای آف 3ىغت 

کٍٍغ )قؼیفیاف، ٍُگاىی کَ ایً ىّوّع اجفاؽ ةیفحغ، کارکٍاف اصـاس کـانث ك ٌاقایـحگی قغهی ىی كزّد ٌغاقحَ ةاقغ.

. ةؼظی از جضلیلات، جنغی قغم ةَ ىغت پٍر ؿاؿ ك ارجلا پػؾ از آف را فػالت کارراُػَ (3ص، 2013، 5پیؼایف ك رصیيی

قػّد )ىػایهؽ ك ىػیفػالت کارراُػَ ىضـػّب ؿػاؿ،  5جػا 3کَ ةٍا ةَ ٌُؼ ؿایؼیً، جنغی قغم ةػَ ىػغت صانی داٌـحَ، در

 (.43: 2013، ُيکاراف

 قّد ةَ مّرت زیؼ اؿث: ةَ ًّر ؿٍحی جْؼیفی کَ از فالت قغهی ارائَ ىی

ای از ىـیؼ قغهی فؼد کَ در آف اىکاف اٌحناب ّيّدی یػا ارجلػا در آیٍػغق ٌؽدیػک ىحنػّر ٌیـػث را فػالت قػغهی  ٌلٌَ»

 «.(13: 2015، 6ُارؿث ك ُيکارافگّیٍغ ) ىی

کكٍغ ك جْؼیػم ؿػٍحی از فػالت قػغهی را  دیغگاق ؿٍحی ةَ فالت قغهی را ةَ چانف ىی 1988فهغىً ك كیحؽ در ؿاؿ 

( ىغت زىاٌی کػَ فػؼد در ؿػيث 2اصحياؿ ارجلای فؼد، ) (1اكنیَ فالت قغهی را ةؼ اؿاس: )ُای  کٍٍغ. پ كُف ةازٌگؼی ىی

                                                             
1. Feldman, & Weitz 

2. Oriarewo, Agbim, & Owoicho 
3. Clark  
4. Miles, Gordon& Storlie  

5. Sharifian, Pirayesh, & Rahimi 
6 Hurst, S. C., Kungu, K.,& Flott, P. 
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-جْؼیم جٍِا ةَ پـػث فػؼد در ؿهـػهَ کؼدٌغ. در ایً ی فؼد جْؼیم ىی( ىغت زىاف ةیً ارجلاُا3فْهی ةَ ؿؼ ةؼدق اؿث ك )

ىيکػً اؿػث ةػغكف جغییػؼ ٍّػّاف  قغ. ُای فؼد در پـث در ٌُؼ گؼفحَ ٌيی قغ ك ىیؽاف ىـئّنیث ىؼاجب ؿازىاٌی ٌگاق ىی

هی ىػغیؼ از ُای ةیكحؼی ةؼ ِّغق ىغیؼ گػاقحَ قّد، در ّیً صاؿ اىکاف ایً ٌیؽ كزّد دارد کَ ؿيث قغ ىـئّنیث  ؿيث

ةَ ّلیػغق ایػً ٌّیـػٍغگاف زىػاٌی  (.42 :2016، 1)اؿچٍَُایف اوافَ ٌكّد ٌُؼ َاُؼی جغییؼ کٍغ كنی ةؼ دایؼق ىـئّنیث

اش افؽایف ةیاةغ ظیهی کػو ةاقػغ. ةػؼای ؿػٍسف  ُای کاری فؼد ةَ فالت قغهی رؿیغق اؿث کَ اصحياؿ ایً کَ ىـئّنیث

کٍٍػغ ك  گیؼد، جْغاد کارکٍاٌی کَ جضث ؿؼپؼؿحی كی کػار ىی حیار فؼد كؼار ىیای کَ در اظ ایً ىفِّـ زغیغ، ىیؽاف ةّدزَ

 (.22: 2010ُایی کَ ةؼای ىغیؼیث ةَ اك دادق قغق اؿث ةایغ ةؼرؿی قّد )فهغىً ك كیحؽ،  ىیؽاف دارایی

کٍػغ.  ىیرا ىٌػؼح « زٌػغگی»ك « ىضحّایی»، «ؿاظحاری»زدگی  ( ؿَ ٌّع فالت2016ةاركیک )  :زدگی ؼغلی اوًاع فالت

ُا، اصـاس ظـحگی قغهی كزّد ُای ظامی ایساد قغق ك در جياـ ایً ؿَ ٌّع از فالتُا، جّؿي ّاىمُؼ یک از ایً فالت

را ةػَ ایػً « زدگػی ؿػاظحاری فالت»( ّتػارت 2015) ُارؿث ك ُيکاراف(. 30: 2013دارد )قؼیفیاف، پیؼایف ك رصیيی، 

زدگػی ؿػاظحاری  رؿٍغ دچار فالت جؼیً ؿٌش ؿازىاٌی کَ در جّاف دارٌغ ىیزىاٌی کَ افؼاد ةَ ةاال»غ ٍکٍ مّرت جْؼیم ىی

ىؼاجب ؿاظحار ؿازىاٌی اؿث زیؼا ُؼ چػَ فػؼد  ُای ىّزّد در ؿهـهَ ٌاقی از ىضغكدیث« زدگی ؿاظحاری فالت«. »قّد ىی

ُای الزـ ةؼای رفػحً  جّاٌاییُا ك  ُای ىضغكدجؼی كزّد دارد ك یا فؼد ُيَ ىِارت ركد پـث ُای ةاالجؼ در ؿازىاف ىی ةَ ردق

 چادُػاری ك ُيکػارافدر ةؼظی ىّارد ٌیؽ امالً پـػث ةػاالجؼی كزػّد ٌػغارد.  (.30 :2019)پّرّؽت،  ةَ ردق ةْغی را ٌغارد

% در ایً ىّرد مادؽ اؿث زیؼا جلؼیتاً ُيَ در ىـیؼ ةاال رفحً در ؿهـهَ ىؼاجب ؿػازىاٌی در 99كاٌّف »غ: ٍگّی ( ىی2013)

ةا جّزَ ةَ ركٌغُای اظیؼ ازحياّی ك ةاال رفحً ؿٌش جضنیالت افؼاد )افػؽایف «. رؿٍغ د ةَ فالت قغهی ىیىـیؼ قغهی ظّ

رؿٍغ. ارهب افؼاد در ىیاٌػۀ زٌػغگی ظػّد ةػَ ایػً  جؼ ةَ فالت قغهی ىی انحضنیالف( افؼاد ةیكحؼی در ؿً پاییً  جْغاد فارغ

كری کارکٍػاف ك اصیػای ؿػِو  ك صاد اؿث. زِث صفػٍ ةِػؼقرؿٍغ، در ؿٍی کَ ىـائم امهی زٌغگی در زؼیاف ىؼصهَ ىی

در ٌگػاُی دیگػؼ، ایػً ٌػّع فػالت،  ُا ةایغ ةَ ىـئهَ فالت قػغهی جّزػَ کٍٍػغ. افؼاد در ظهق ارزش ةؼای ؿازىاف، ؿازىاف

 (.18: 2013داٌٍغ )قؼیفیاف، پیؼایف ك رصیيی، جِغیغی ةؼای کارکٍاٌی اؿث کَ ىّفلیث قغهی را داقحً دفحؼ ةؽرگ، ىی

کٍػغ ك دیگػؼ اىکػاف  ككحی فؼد ةَ قغم کاىالً جـػهي پیػغا ىی»اؿث کَ « زدگی ىضحّایی فالت»زدگی  ٌّع دیگؼ فالت

ای ةیكحؼ در ىْؼض ایً پغیغق كؼار دارٌغ،  (. ةا ایً کَ افؼاد صؼف20َ: 2016)ةاردكیک، « دُغ جؼ ٌغارد رخ ىییادگیؼی ةیف

اش جکػؼار  ىـػائم ُا ك ىـػئّنیث»ای را جسؼةػَ کٍػغ اگػؼ  ٍػیً پغیػغقدُغ کَ ُؼ کؾ ىيکً اؿث چ ةاردكیک ُكغار ىی

ىاٌٍػغ، ةؼظػی ٌیػؽ ةػا ایػً  چٍاف قایـػحَ ك راوػی ةػاكی ىیقٌّغ ُو زدگی ىضحّایی ىی کارکٍاٌی کَ دچار فالت«. قٌّغ

ٍٍغ زیؼا جنػّر کٍٍغ جا صؾ اىٍیث را در ظّد صفٍ ک آیٍغ ةَ ایً مّرت کَ در ةؼاةؼ جغییؼات ىلاكىث ىی ىّكْیث کٍار ىی

ُػای قّد کَ کارکٍاف، فاكغ ىِػارتةَ ةیاٌی دیگؼ، ایً ٌّع فالت ٍُگاىی ایساد ىی دارد. کٍٍغ جغییؼ، قکـث ةَ دٌتاؿ ىی

قػّد )قػؼیفیاف، ُای رقػغ ك یػادگیؼی ىكػعل ىػییاةٍغ. ایً ٌّع فالت ةا ظاجيَ فؼمثالزـ ةّدق ك در ٌحیسَ ارجلا ٌيی

 (.21: 2013پیؼایف ك رصیيی، 

                                                             
1 Schanne, L. C 
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ُػا ةػؼ  ُای اٌغکی در ىّرد آف اٌساـ گؼفحػَ اؿػث زیػؼا اکذػؼ پ كُف اؿث پ كُف« زدگی در زٌغگی فالت»، ٌّع ؿّـ

زدگػی در زٌػغگی، ایػً  فالت»( ىْحلػغ اؿػث 2016اٌغ. ةاردكیػک ) زدگی افؼاد در ىـیؼ قغهی ىحيؼکؽ قػغق ةؼرؿی فالت

زدگی در زٌػغگی اصـػاس ازتػار ةػؼای اٌسػاـ  فالت«. اصـاس اؿث کَ در ُیچ زىیٍَ زٌغگی روایحی صامم ٌعّاُغ قغ

قػٌّغ کػَ، ُا جِْغ دادق اؿث. کارکٍاف، ٍُگاىی ةا ایػً فػالت ىّازػَ ىػیکارُایی اؿث کَ فؼد در گػقحَ ةؼای اٌساـ آف

 (.5: 2013ُا جکؼاری ةاقغ )قؼیفیاف، پیؼایف ك رصیيی، كَایم قغهی یا زٌغگی قعنی ةؼای آف

چٍیً، فػالت کارراُػَ، جٍِػا اٌغ. ُواف، فالت را ةَ دك دؿحَ کارراَُ ك قغهی جلـیو کؼدقدر ٌگاُی دیگؼ، ةؼظی ىضلل

افحػغ کػَ، دیگػؼ فؼمػحی ةػؼای ارجلػا كزػّد . فالت کارراَُ ٍُگاىی اجفاؽ ىی(7: 2003)نی،  ةعكی از ىاُیث فالت اؿث

ؿث )ُياف(. فػالت قػغهی ٌیػؽ، ٍُگػاىی ٌغاقحَ ةاقغ. ارجلا، قاىم دریافث ىؽایا، افؽایف صلّؽ، کـب كغرت ك ىّكْیث ا

ُای زغیغ، ىیـؼ ٌتاقػغ. فػالت قػغهی، ىػاٌْی ةػؼای جّؿػَْ ُای یادگیؼی ك کـب ىِارتقّد کَ دیگؼ فؼمثایساد ىی

 (.6: 2013ٌگؼش ىذتث قغهی اؿث )قؼیفیاف، پیؼایف ك رصیيی، 

ا اٌّاع ىحفاكجی از فالت ىّازَ ةاقػٍغ. ةػؼای جّاٌٍغ ةجّاف گفث کَ، کارکٍاف داٌكی، ىیدر ىّرد کارکٍاف داٌكی ٌیؽ ىی

آیغ، کَ جّاٌایی ةؼای ؿٌّح ةاالجؼ قغهی ىّزّد ةّدق كنی ؿٌّح ةػاالجؼ قػغهی، ىذاؿ، فالت ؿازىاٌی، ٍُگاىی ةَ كزّد ىی

ای ُای رقغ صؼفػَچٍیً فؼمثةؼاٌگیؽ، ٌغاٌـحَ ك ُوچٍیً، ٍُگاىی کَ، کارکٍاف داٌكی، قغم را چانفظانی ٌتاقٍغ. ُو

ُػایی ةػؼای ارجلػا ىیـػؼ جّاف گفػث کػَ، فؼمػثای كزّد دارد. در ىّرد فالت ؿاظحاری ٌیؽ ىیىضغكد ةاقغ، فالت صؼفَ

کٍٍػغق ةغاٌٍػغ. فػالت زٌػغگی ٌیػؽ قّد کَ، کارکٍاف داٌكی، قغم را کـػمٌیـث. فالت ىضحّایی، ٌیؽ، ٍُگاىی ایساد ىی

غاٌٍغ. فالت ُيکاری ٌیؽ زىاٌی اؿث کػَ، کارکٍػاف داٌكػی اصـػاس ٍُگاىی اؿث کَ، کارکٍاف ظّد را در قغم، ٌاىّفق ة

اٌغ. صػاؿ ةیػاف ُای الزـ قغهی را جّؿَْ ٌغادقچٍیً، قایـحگیاٌغ ك ُيیاز قغهی را یاد ٌگؼفحَکٍٍغ کَ، ىّوّّات ىّرد ٌ

دُغ )اكریاك، اةگػیو ىیایً ىّوّع وؼكری اؿث کَ، فالت از ُؼ ٌّّی کَ ةاقغ، ّيهکؼد کارکٍاف داٌكی را جضث جأدیؼ كؼار 

 (.37: 2013ك اكیچّ، 

-ُا را در چِار گؼكق ًتلػَزدق، آفُای کارکٍاف فالت( ، ةا ةؼرؿی كاکٍف7: 1393، ةَ ٌلم از فیاوی،2008) 1گانِیٍا

 کٍغ:ةٍغی ىی

: کارکٍاٌی کَ ظّاؿحار ك ٌیازىٍغ ارجلا ك پیكؼفث ٌیـحٍغ ك ةؼای کػار، ةػَ ظػّدی ظػّد 2کارکٍاف ىنّف .1

 ش كائم ُـحٍغ.ارز

پػیؼٌػغ ك از ؿؼپؼؿػحاف ىـػحلیو ظػّد در : کارکٍاٌی کَ كاكْیث قؼایي ىّزّد را ىػی3کارکٍاف ؿازگار .2

ُایكػاف، جأکیػغ ةػؼ پیكػؼفث ك ًهتٍغ ك در فِؼؿػث ارزشزِث جْغیم اٌحُاراجكاف یاری ك صيایث ىی

 دٍُغ.ارجلاء را کاُف ىی

                                                             
1. Galhena  

2. Immune  

3. Adapter  
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اٌػغ، اٌکػار ك جْػغاد زدگی قػغقً كاكْیث را کَ دچار فالت: ایً دؿحَ از کارکٍاف ای1کارکٍاف اٌکارکٍٍغق .3

 كر ٌعّاٍُغ ةّد.دٍُغ، اىا در ىلایـَ ةا گػقحَ دیگؼ ةِؼقُای ظّد را افؽایف ىیؿاّات کاری ك جالش

کٍٍغ کَ ایػً : ایً دؿحَ از کارکٍاف ىكکالت را ٌاقی از کيتّدُای فؼدی جهلی ىی2ؿازکارکٍاف دركٌی .4

 قّد. ُا ىیكری آفّؽت ٌفؾ ك در ٌِایث کاُف ةِؼقاىؼ ىٍسؼ ةَ کاُف 

صهػَ زدگی ك زایگؽیٍی اؿث. چِار ىؼ ُای چؼظَ ّيؼ فالت کٍغ، ٌُؼیَ زدگی قغهی را جّزیَ ىی ای کَ فالت ٌُؼیَ : وظریٍ

ُا  ادگیؼٌػغقُػای ىػؼدق. ی ُا، قِؼكٌغاف ىـػحضکو ك چّب ُا، ؿحارق رؿیغق ُا، جازق یادگیؼٌغق ىـیؼ قغهی ىغیؼاف ّتارجٍغ از

ُا ةَ ؿؼّث در ىـیؼ قغهی پیكػؼفث  پحاٌـیم زیادی ةؼای پیكؼفث دارٌغ كنی ّيهکؼدقاف کيحؼ از اؿحاٌغارد اؿث. ؿحارق

کؼد ةـیار ظّةی دارٌغ. ّالكق ةؼ ایً پحاٌـیم زیادی ةؼای اداىَ پیكؼفث دارٌغ. قِؼكٌغاف، ّيهکؼدی در صغ هکٍٍغ ك ّي ىی

ُای ظكک کـاٌی ُـحٍغ کػَ ّيهکػؼدی کيحػؼ از صػغ  ُا کو اؿث. چّب پیكؼفث ةؼای آفكاةم كتّؿ دارٌغ كنی اصحياؿ 

ُا كزّد ٌغارد. جفاكت ةیً دك گؼكق آظؼ ایً اؿث کَ قِؼكٌغاف ىـحضکو در فالت اٌحُار دارٌغ ك اصحياؿ پیكؼفث ةؼای آف

ُارؿػث ك ك ادؼةعكػی ٌغارٌػغ )ةؼٌػغ  ؿػؼ ىیُای ىؼدق در فػالت ةػَ  حٍغ كنی چّبةؼٌغ كنی ادؼةعف ُـ قغهی ةَ ؿؼ ىی

قػٌّغ در ىؼصهػَ  ةؼ اؿاس دیغگاق چؼظَ ّيؼ در ىّرد ىـیؼ قغهی کـاٌی کَ جازق كارد ؿازىاف ىی (.23: 2015، ُيکاراف

کٍٍػغ.  قػٌّغ ك كاةهیػث پیكػؼفث را پیػغا ىی کٍٍغ ةَ ؿػحارق ةػغؿ ىی یادگیؼی ُـحٍغ. ككحی ةؼ قغم ظّد جـهي پیغا ىی

قػٌّغ ك در  ةؼد. ةَ جغریر از دكر ركاةث ةػؼای ارجلػا ةیػؼكف راٌػغق ىی ىؼصهَ یادگیؼی ةَ ؿحارق ىی ُا را از ّيهکؼد ظّب آف

قٌّغ. ؿً، ّغـ كزّد چػانف، ّػغـ كزػّد اٌگیػؽق یػا  رؿٍغ ك ةَ قِؼكٌغاف ىـحضکو جتغیم ىی ٌِایث ةَ فالت قغهی ىی

 (.6: 2015فایٍـحّف،  قّد کَ در ىؼصهَ چّب ىؼدق كؼار ةگیؼد )اپهتاـ ك جّزَ ةَ فؼد ةاّخ ىی

زدگی قػغهی  ىؼیکایی را ةؼرؿی کؼد ك دریافث فالتآانحضنیم از یک داٌكگاق  فارغ 1755ای  ( در ىٌان1990َْچاك )

ریؽی ىـػیؼ قػغهی َ ادؼی ىٍفی ةؼ پیاىغُای ىذتث کاری از زيهَ روایث دركٌی ك ةیؼكٌی، اصؼاز ُّیث ةا قػؼکث ك ةؼٌاىػ

: 1399اةؼاُیيػی، قغق راةٌَ ىٍفی ةا روایث قغهی ك روایث از ىـیؼ قغهی دارد ) ی ادراؾزدگی قغه فالت ای دارد. راةٌَ

)فـػحؼ، ، جيایػم ةػَ جػؼؾ ظػغىث (1396زردقحیاف، صـیٍی ك کؼیيی، ىٍْادار ةا ریتث )ای  زدگی قغهی راةٌَ (. فالت8

 ( دارد. 19: 1396، یّؿفیکارظاٌَك ّيهکؼد قغهی )( 2016، 3نٍیاؿ ك قـحؼی

ادؼات ىعؼةی را ةؼ ٌگؼش کارکٍاف دارد. فػالت، ىيکػً اؿػث ؿػتب کػاُف رفحػار قػِؼكٌغ ؿػازىاٌی قػّد  فالت،

(. فالت کارراَُ ادؼات ىٍفی را ةؼ ركی فػؼد ك ؿػازىاف دارد. ىْيػّالً فػالت ؿػاظحاری، 14: 2012)ُارؿث، کاٌگ ك فهّت، 

جػؼ، روػایث کػوجؼ، اٌگیػؼش زایی ةیفٌؼخ زاةَ جؼ، اؿحؼس ةاالجؼ،جؼ، ىكکالت ةیفؿتب ایساد ریتث قغهی، روایث کو

قّد. ةٍا ةَ ٌُؼ ؿایؼ ىضللاف، فالت کارراَُ ةَ مّرت ىذتث ةػا ٌگػؼش چٍیً جِْغ ؿازىاٌی پاییً ىیجؼ ك ُيقغهی پاییً

(. از دیػغگاق 20: 2013؛ قػؼیفیاف، پیػؼایف ك رصیيػی، 19: 2013جؼؾ ؿازىاٌی راةٌَ دارد )چادُاری، رىىاف ك ریػاض،

                                                             
1. Denier  

Internalizer 2 

3 . Foster, Lonial& Shastri 
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، ك ُيکػاراف دُػغ )فـػحؼجّاف گفث کَ، فالت، ّيهیات ؿازىاٌی را ةَ مّرت ىٍفی، جضث جػأدیؼ كػؼار ىػیىاٌی ٌیؽ ىیؿاز

2016 :17.) 

ةٍغی از دالیم ةؼكز فػالت  ( ًتل2010َ، فهغىً ك كیحؽ )زِث درؾ ةِحؼ ىفِّـ فالت قغهی: زدگی ؼغلی مقذمات فالت

کَ ةؼ صـب ىٍتِ ةؼكز فالت قغهی، کارکٍاف در ّيهکؼد ك ٌگؼش ظّد جغییؼ  دُغ اٌغ. زغكؿ زیؼ ٌكاف ىی قغهی ارائَ کؼدق

    ُای ىغیؼیحی ىٍاؿب ةؼای ةؼظّرد فالت قغهی ٌیؽ ارائَ قغق اؿث. کٍٍغ. در ایً زغكؿ ركش ایساد ىی

 (2010)فلذمه ي يیتس،  : مىابغ ایجاد فالت ؼغلی، اثرات آن بر ػملکرد ي وگرغ ي اقذامات مذیریتی1جذيل 

اثررتات  ب ثررت ردلوررتد    منبثع ایجبد فالت ضغلی

 نگتش

 الذامبت مذیتیتی

 هبی فتد هب   توانبیی . مهبرت1

 نبکبرامذی سیستم انتخبة

 کدجود  موزش

 دتصور نبدرست در مورد ثبزخور

 ردلوتد ضعیف

 نگتش ضغلی ضعیف

 طتاحی مجذد سیستم انتخبة

 ثهجود  موزش

 ثهجود ارزیبثی ردلوتد   ثبزخور

 هبی فتدی یبزهب   ارزش. ن2

 نیبز کم ثه رضذ

 لنگتهبی مسیت ضغلی )امنیت   اختیبر(

هرربیی کرره خررود فررتد ثررتای خررود ایجرربد   محررذ یت

 کنذ می

 ردلوتد خوة

 هبی ضغلی خوة نگتش

دهی   ثت اسبس ررذ  کربهص در    ادامه پبداش

 ردلوتد

 سیستم اطالربت ضغلی

 . فمذاب انگیزه در نی3

 هب کدجود تنوع در مهبرت

 هویت نذاضتن  ظیفۀ کبری

 موثتنجودب  ظیفۀ کبری

ردلوررتد حررذالق   لبثررق  

 لجول

هبی ضغلی در حبل  نگتش

 افول

 تتکیت  ظبیف کبری

 تطویق  احذهبی کبری طجیعی

 مذارانه ایجبد ر اثط مطتتی

 افزایص مسئولیتهب ثه صورت ردودی

 هبی ثبزخور گطودب کبنبل

 هبی ثیت نی . فمذاب پبداش4

 کم، ارتمبی کمافزایص حموق 

 رذ  ثتاثتی در سیستم پبداش

 هبیی که التضبیی نیستنذ پبداش

 ردلوتد ضعیف

 هبی ضغلی ضعیف نگتش

 ثبزطتاحی سیستم حموق   دستدزد

 هبی ارتمب مطی ثبزطتاحی خط

تطویك کسربنی کره ثسریبر نبراضری هسرتنذ ثره       

 تتن خذمت

 . استتس   فتسودگی5

 فتدی در ضغق ر اثط ثین

 فتهنگ سبزمبنی

 ردلوتد ضعیف

 هبی ضغلی ضعیف نگتش

 چتخص ضغلی

 جلوگیتی از استتس

هربی مابلعرربتی     مروزش خرربر  از    فتصرت 
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 سبزمبب تضبد نمطی

 . رضذ کنذ سبزمبب6

 ضتایط ثیت نی کست   کبر

 سبزمبب« تذافعی»استتاتژی 

 هبی نبدرست پتسنلی ثینی پیص

ردلوتد خوة در کوتربه  

 مذت

 هبی ضغلی ضعیف نگتش

تتی در اختیبر کسبنی که ب منبثع ثیصلتار داد

 ردلوتد ثسیبر خوثی دارنذ

ارائرره مطرروق تررتن خررذمت ثرره افررتاد دارای  

 ردلوتد ضعیف

اكنیً ىؼصهَ در ةِتّد ىػغیؼیث اؿػحْغاد را جّزػَ ةػَ ةِتػّد اٌگیػؽش قػغهی در پ كُف ظّد ( 2019فهیسؾ ك راپؼ )

راةٌَ ةیً فالت قغهی ؿاظحاری ك ىضحػّایی  كُكی ٌكاف دادٌغ در پ( 2018)1فـحؼ، نٍیاؿ ك قـحؼی .اٌغکارکٍاف داٌـحَ

ٌحایر آزىػّف رگؼؿػیّف ةاقغ. ك دار ىیدرمغ در زِث ىذتث ىٍْی 99/0ةا فؼؿّدگی قغهی پؼؿحاراف، در ؿٌش اًيیٍاف 

 ( ٌكػاف2017کیٍػگ )ٌكاف داد فالت قغهی ؿاظحاری ك ىضحّایی جأدیؼ ىذتحی ركی فؼؿػّدگی قػغهی پؼؿػحاراف دارٌػغ. 

دالیػم  (2015)2اٌغ جّزَ ةَ ّّاىم ىؤدؼ ةؼ اٌگیؽش قغهی در ةِتّد قایـحگی جادیؼات ىذتحی دارد. اپهتاـ ك فایٍـػحّفدادق

( دالیػم 2( دالیم فؼدی قاىم ؿً، رجتػَ، کػاٌّف کٍحػؼؿ ةیؼكٌػی، )1کٍٍغ: ) ایساد فالت قغهی را ةَ ؿَ دؿث جلـیو ىی

ُای پیكػیً  ( دالیم ؿازىاٌی قاىم ىّفلیث3ار کار ىؼةّط ةَ ظاٌّادق ك )ظاٌّادگی قاىم ىكغّنیث قغهی ُيـؼ، ىیؽاف ة

( ٌكػاف دادٌػغ کػَ 2014در ؿازىاف، جيایم ةَ پیكؼفث، پـث ّيهیاجی، ارزیاةی ؿؼپؼؿث ك جِْغ ةَ کػار. زاٌػگ ك جػک )

اد اٌگیػؽق قػغهی ٌلػف ٌكػاف د  ُا دارد. جضهیػم ای ىٍفی ةا روایث قغهی ك جِْغ ؿازىاٌی آف قغق راةٌَ زدگی ادراؾ فالت

(، ٌكػاف داد کػَ 2013ك ُيکػاراف ) کٍػغ. پػ كُف چػادُیؼیزدگی ك جِْغ ؿازىاٌی را ةازی ىی ىیاٌسی ةیً راةٌَ فالت

گػارد. کارکٍاٌی کَ از فالت قغهی ؿػاظحاری رٌػر رؿیغف ةَ كوْیث فالت قغهی ادؼات ىٍفی ركی کارکٍاف ك ؿازىاف ىی

َ ك روایث کيحؼی از ؿؼپؼؿحاف دارٌغ، اٌگیؽق کيحؼی ةػؼای ىاٌػغف دارٌػغ، ىكػکالت ةؼٌغ ىْيّال ریتث ةیكحؼی داقحىی

(، 2010)3کٍٍغ، اؿحؼس قغهی زیادی داقحَ ك ٌػؼخ ظػؼكج از ظػغىث ةػاالیی دارٌػغ. ىػایهؽةِغاقحی ةیكحؼی را جسؼةَ ىی

ؽ كنػغ ظػؼكج ةػَ ظػغىث از اٌػغ ك ٌیػٌحیسَ گؼفث کَ کارکٍاٌی کَ  فالت قغهی دارٌغ ُيچٍیً ٌؼخ ریتث ةاالیی داقحَ

زدگی قػغهی جِْػغ  ( ٌحایر ٌكاف داد فالت2010در پ كُكی دیگؼ ؿالىی در ٌیسؼیَ ) ؿازىاف در ىیاف آٌِا ةاال ةّدق اؿث.

زدگی قغهی را ةؼ ؿػَ  ( جأدیؼ فالت2002دُغ. ٌاچتاگّر ك ریغؿ )ك روایث را کاُف ك جيایم ةَ جؼؾ ظغىث را افؽایف ىی

زدگی قػغهی  ( جِْغ ةؼرؿی کؼدٌغ ٌحایر ٌكاف داد ؿَ ةْغ ةا فالت3( ّيهکؼد قغهی ك )2ث قغهی، )( روای1پیاىغ قغهی )

( روػایث قػغهی ك 2( ىـػیؼ قػغهی، )1ای را ةؼ ؿَ ىحغیؼ روایث از ) ( ادؼ فالت صؼف2002َةَ قغت ىؼجتي ُـحٍغ. نی )

ای جأدیؼ ىٍْاداری ةؼ ایً پیاىغُای کػاری  فَزدگی صؼ گیؼد کَ فالت کٍغ ك ٌحیسَ ىی( جيایم ةَ جؼؾ ظغىث ةؼرؿی ىی3)

 دارد. 

                                                             
1 . Foster, Lonial& Shastri 
2 Apelbaum, S. H., & Finestone, D. 

3  - Miles 
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ةؼٌغ ك فالت قغهی جادیؼات ىٍفی زیػادی ةػؼ پیاىػغُای ( ٌكاف داد کَ ىْهياف از فالت قغهی رٌر ىی1399اةؼاُیيی )

 ةػا( 47/0) ییىضحّاراةٌَ ىحغیؼُای فالت قغهی (، در پ كُف ظّد ٌكاف داد کَ 1398یّؿفی )ىٍفی کاری ىْهياف دارد. 

 99، در ؿػٌش کارکٍػاف یقػغه یةػا فؼؿػّدگ( 44/0) ؿاظحاری ك راةٌَ ىحغیؼُای فالت قغهیکارکٍاف  یقغه یفؼؿّدگ

فؼؿّدگی قػغهی ةاقغ  كحؼیةفالت قغهی کارکٍاف چَ  ؼکَ ُ گؼفث سَیٌحدرمغ اًيیٍاف در زِث ىذتث ىٍْادار اؿث ك 

آزىّف وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّف ٌكاف داد کػَ (، 1397) در پ كُف فیاوی ك اةؼاُیيی ىـاّغجؼ اؿث.ٌاك  كحؼیةکارکٍاف 

فػالت ةػا  ىذتػثـػحگی ت( ةَ جؼجیب دارای ةػاالجؼیً وػؼیب ُي22/0)( ك فؼؿّدگی قغهی 29/0جؼؾ ظغىث )ىحغیؼُای 

جيایػم ةػَ ُيچٍیً ٌحایر آزىّف رگؼؿیّف ٌكاف داد کَ فالت قغهی جأدیؼ ىذتث ك ىٍْادری در  ةاقٍغ. ىیکحاةغاراف  قغهی

زدگی قػغهی ةػؼ جػؼؾ ( ٌكاف دادٌغ کَ فالت1396غىث ك فؼؿّدگی قغهی کحاةغاراف دارد. زرجكحیاف ك ُيکاراف )جؼؾ ظ

اٌساىػغ. ٌحػایر پػ كُف ىیؼکيػانی، ظغىث ك فؼؿّدگی قغهی کارکٍاف جآدیؼ ىذتحی دارد ك ةَ کػاُف اٌگیػؽش آٌِػا ىػی

داری ةػا پیاىػغُای کػاری ىٍفػی کارکٍػاف تث ك ىٍْی(، ٌكاف داد کَ فالت قغهی راةٌَ ىذ1396ةیگی )اةؼاُیيی ك ظهیم

(،  ٌكػاف داد کػَ فػالت 1393دُغ. ٌحػایر پػ كُف فیاوػی )دارد، اؿحؼس ك فؼؿّدگی را جلّیث ك اٌگیؽش را کاُف ىی

(، ةَ ایػً ٌحیسػَ رؿػیغ کػَ 1392صیغری )داری دارد. قغهی ةا پیاىغُای کاری ىذتث ك اٌگیؽق کاری راةٌَ ىٍفی ك ىٍْی

دگی قغهی ةا پیاىغُای کاری ىٍفی در ارجتاط اؿث. ةَ ًّری کَ فالت جيایم ةَ جؼؾ ظغىث ك اٌگیػؽق قػغهی  ةػَ زفالت

  ًّر ىذتث راةٌَ دارد.

ُای اٌساـ قغق درةارق فالت قػغهی کَ در ایؼاف پ كُف قّیو کَةا ىؼازَْ ةَ ادةیات ك جضلیلات اٌساـ قغق ىحّزَ ىی

 ُكی در ةیً ىْهياف اٌساـ ٌكغق اؿث.قيارٌغ ك جا کٍّف چٍیً پ كاٌغؾ

 پصيَػمذل مفًُمی . 2-1

. ّػالكق ةػؼ (44 :1393)فیاوی،اؿث  ؼیٌاپػ ارهب ازحٍاب یةَ فالت قغه غفیرؿ ىْهيافدر قغم  یؿاظحار ؿازىاٌ میدنةَ 

- کٍػغ جػا راق کيػک یىٍاةِ اٌـاٌ ؼافیارقغ ك ىغ ؼافیةَ ىغ جّاٌغیى ىْهياف ًیدر ة یزدگ فالت ّعیق ؽافیقٍاظث ى ًیا

، کكػّر ُـػحٍغ یٌُاـ آىّزق ؼقیزٌس یُا صهلَجؼیً ىِواز  ىْهياف اجعاذ کٍٍغ. غقیپغ ًیا میزِث جْغ یىٍاؿت یُا صم

 یکػار يیکػَ قػؼا یدر مػّرج (.7 :2015، )ىایهؽ ك ُيکارف کار ك ٌـم زّاف کكّر ىّدؼ اؿث یؼكیٌ ثیکَ در جؼة یٌُاى

ةػؼ ّيهکػؼد کػم ٌُػاـ  جّاٌٍػغ یٌُاـ آىّزش ىػ ؼقیزٌس امهی داقحَ ةاقٍغ ةَ ٍّّاف ةعف یُا ىٍاؿب ك ّيهکؼد ظّة آف

قػغهی  اٌگیػؽش چَ جػادیؼی ركی، ىـئهَ امهی پ كُف ایً اؿث کَ فالت قغهی ةٍاةؼایً ةاقٍغ. گػارادؼ آىّزقی ك زاىَْ

ٍػّف چٍػیً پ كُكػی در ةػیً ىْهيػاف جا کقّیو کَ ات ك جضلیلات اٌساـ قغق ىحّزَ ىیةا ىؼازَْ ةَ ادةی  ؟ىْهياف دارد

  اٌساـ ٌكغق اؿث.

 

 

 

 : ىغؿ ىفِّىی جضلیق1قکم 

 فالت ضغلی
 انگیزش ضغلی سبختبری

 محتوایی
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ُای زیػادی فػالت قػغهی اٌسػاـ قّیو کَ کَ در ایؼاف پ كُفةا ىؼازَْ ةَ ادةیات ك جضلیلات اٌساـ قغق ىحّزَ ىی

ّد گّیػای اُيیػث ىّوػّع رؿغ جا کٍّف چٍیً پ كُكی در ةیً ىْهياف اٌساـ ٌكغق اؿث کَ ایً ظٌكغق اؿث ك ةٍُؼ ىی

ةاقغ. ةَ ظنّص در زىیٍَ ىّوّع ایً پ كُف یٍْی ارجتاط ةیً فػالت قػغهی ةػا اٌگیػؽش قػغهی ىْهيػاف،  پػ كُف ىی

 افؽایغ.زاىْی جا کٍّف ةّی ق در ایؼاف مّرت ٌگؼفحَ اؿث ك ایً ةؼ وؼكرت اٌساـ جضلیق ىی

 پصيَػ طرح. 2

ُای ریؼ آزىایكػی ُا در زىؼق پ كُفُای گؼدآكری دادقاز ٌُؼ ركش ایً پ كُف از ٌُؼ ُغؼ کارةؼدی ك ريغ پصيَػ:

زاىَْ پ كُف صاوؼ قاىم جياىی ىْهياف ىحّؿٌَ قِؼ جِػؼاف در ؿػاؿ جضنػیهی ُيتـحگی اؿث.  -جّمیفی  از ٌّع

 296ك  ىػؼد 127) 423ای ةػَ صسػو ةّدٌغ، کَ ةا جّزَ ةَ ُغؼ پ كُف، ٌيٌّػَ فؼ(ٌ 6850)ةَ جْغاد  1398-1397

   .اٌحعاب قغ گیؼی کّکؼافؿحفادق از فؼىّؿ ٌيٌَّةا ا ایگیؼی ظّقَش ٌيٌَّآزىّدٌی ةَ رك (زف

ك پؼؿكػٍاىَ  اٌگیػؽش قػغهی پؼؿكٍاىَُا قاىم دك پؼؿكٍاىَ ةّد: ی دادقآكراةؽارُای زيِ َا:ابسارَای گردآيری دادٌ

از ازػؼای امػهی ای ةػّد. كتػم ر درزػَُػا ةػؼ اؿػاس ىلیػاس نیکػؼت پػٍفالت قغهی. پاؿعگّیی ةَ ؿؤاالت پؼؿكػٍاىَ

 ُای ركاٌـٍسی آف ىّرد ةؼرؿی كؼار گیؼد.ٌفؼ از ىْهياف ازؼا قغ جا كی گی 30ُا ركی پؼؿكٍاىَ

 َا َای ظىجػ آن متغیرَای پصيَػ ي مقیاض( 2) جذيل

 (.3)زغكؿقغ  جاییغآنفای کؼاٌتاخ  ةا اؿحفادق ازاةؽارُا  پایایی

 ىامٍَای مًجًد در پرظؽ  ( ضریب آلفای کريوباخ محاظبٍ ؼذٌ برای َریک از مًلف3ٍجذيل )

 ضریب آلفای کريوباخ   َای پرظؽىامٍ  مًلفٍ

 84/0 فالت ؼغلی

 79/0 فالت قغهی ؿاظحاری

 78/0 فالت قغهی ىضحّایی

 89/0 ؼغلی اوگیسٌ

ك  ركایػی مػّریىحعننػاف ةؼای ةؼرؿی ركایی اةؽارُا از ركایی ىضحّایی، مّری ك جضهیم ّػاىهی جاییػغی اؿػحفادق قػغ. 

 (.4)زغكؿ گؽارش قغق اؿث 4ٌحایر جضهیم ّاىهی جاییغی اةؽارُا در زغكؿ قيارق  ك  کؼدٌغ ٌاىَ را جأییغپؼؿف ىضحّایی

 َای پصيَػابسارَای برازغ ( ؼاخص4) جذيل

 پرظؽىامٍ تؼذاد ظًاالت طیف مىبغ ي ظال ظال

 اختاریؼغلی ظ  فالت 6 ایگؽیٍَ 5نیکؼت  (1992ىیهیيً  )

 ؼغلی محتًایی  فالت 6 ایگؽیٍَ 5نیکؼت  (1992ىیهیيً )

 اوگیسٌ کاری دريوی 5 ایگؽیٍَ 5نیکؼت  (2008ةکؼ ك آرٌّنغ )
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 برآيرد مؽخصٍ

 فالت ؼغلی اوگیسغ ؼغلی

) ٌـتث ىسػكر ظی ةَ درزَ آزادی
2
/df) 44/1 43/1 

 051/0 053/0 (RMSEA) زػر ةؼاكرد كاریاٌؾ ظٌای جلؼیب

 94/0 98/0 (GFI) قاظل ٌکّیی ةؼازش

 91/0 94/0 (AGFI) قاظل جْغیم قغق ٌکّیی ةؼازش

 98/0 1 (CFI) قاظل ةؼازٌغگی جٌتیلی

 95/0 99/0 (NFI) قاظل ٌؼـ قغق ةؼازٌغگی

ُػای آىػاری وػؼیب ُای جضهیػم جّمػیفی، ك آزىػّف ز ركشُا ا زِث جضهیم دادق اطالػات:تحلیل  َای تجسیٍ يريغ

 ك رگؼؿیّف چٍغگاٌَ از ٌّع گاـ ةَ گاـ اؿحفادق قغق اؿث. پیؼؿّف گیُيتـح

 َای پصيَػیافتٍ .3

ك اٌضؼاؼ اؿحاٌغارد ىحغیؼُػا ُای ىیاٌگیً پؼدازیو. قاظلُای جّمیفی ىحغیؼُای پ كُف ىیایً كـيث ةَ ارائَ قاظل

 (.5)زغكؿ  ةاقٍغدف جّزیِ ىیگؼ ٌؼىاؿ ةُّای چّنگی ك کكیغگی ٌكافُا ك قاظلگؼ پؼاکٍغگی ىٍاؿب دادقٌكاٌ

 َای تًصیفی متغیرَای پصيَػؼاخص( 5) جذيل 

پااااااییه  میاوگیه متغیر

 تریه ومرٌ

بااااالتریه 

 ومرٌ

اوحااارا  

 اظتاوذارد

چااًلگ

 ی

 N کؽیذگی

فااالت ؼااغلی  

 محتًایی

99/2 1 78/4 628/0 90/0 628/0 423 

فااالت ؼااغلی  

 ظاختاری

84/2 1 80/4 625/0 69/0 10/0 423 

295/0 99/0 20/4 13/1 91/2 ؼغلیاوگیسغ 

- 

026/0- 423 

 423 028/0 598/0 53/0 5 1 91/2 فالت کلی

اؿػث، ةٍػاةؼایً ةػؼای  اؿػيیؼٌّؼ ىٍْػادار ٌتػّدق-ُا در آزىّف کهيّگّرؼاز ًؼؼ دیگؼ، ةا جّزَ ةَ آٌکَ کسی جّزیِ دادق

  (.6زغكؿ ) اٌَ اؿحفادق قغُای ىّرد ٌُؼ از آزىّف ُيتـحگی پیؼؿّف ك رگؼؿیّف چٍغگةؼرؿی ارجتاط
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 ماتریط َمبعتگی متغیرَای پصيَػ ( 6) جذيل

 3 2 1 متغیر ؼمارٌ

   1 فالت ؿاظحاری 1

 فالت ىضحّایی 2
**68/0 1  

 اٌگیؽق قغهی 3
**61/0- **54/0- 1 

 *p<0.05, **p<0.0   

دار درمغ ىٍْػی 99/0ؿٌش اًيیٍاف  در قّد راةٌَ ةیً ُيَ ىحغیؼُای پ كُف، ًّر کَ در زغكؿ فّؽ ىكاُغق ىیُياف

ةَ فالت قغهی ؿاظحاری ك ىضحّایی ةا اٌگیؽش قغهی ىْهياف در زِػث ىٍفػی  دُغ راٌكاف ىی (6)ةاقغ. ٌحایر زغكؿ ىی

کػَ فػالت  ةؼای زّاب ایً ؿؤاؿدار اؿث ك ُؼ چَ فالت قغهی ةیكحؼ ةاقغ اٌگیؽش قغهی ىْهياف کيحؼ ظّاُغ ةّد. ىٍْی

کػَ در  اؿػحفادق قػغ.گاـ ةَگاـؼ اٌگیؽش قغهی ىْهياف دارد از آزىّف آىاری رگؼؿیّف چٍغگاٌَ از ٌّع قغهی چَ جأدیؼی ة

 غؿث آىغق ذکؼ قغق اؿث.ُای ةزیؼ ظالمَ آىارق

فػالت قػغهی ك در گػاـ دكـ  فػالت ؿػاظحاریدر گػاـ اكؿ  ك ىضحػّایی ةیٍی اٌگیؽش قغهی از فالت قغهیای پیفةؼ

 (.7زغكؿ ) . ایً دك ىحغیؼ ىٍْاداری ظّد را ًی دك گاـ صفٍ ٌيّدٌغكارد ىْادنَ قغٌغ ىضحّایی

فاالت ؼاغلی   خالصٍ وتایج تحلیل رگرظیًن گام بٍ گام  اوگیسغ ؼغلی مؼلمان بر حعب متغیرَای  (7)جذيل 

 ظاختاری ي محتًایی 

R R متغیرَای يارد ؼذٌ
2 

R
R خطای اظتاوذارد تؼذیل یافت2ٍ

2
Δ F 

 28/0 23/3 279/0 28/0 -53/0 فالت ظاختاری
***63/165 

 08/0 20/3 357/0 36/0 -60/0 فالت محتًایی
***46/35 

*** P<0.001 

درمػغ از  8کٍغ ك فالت ىضحّایی ةیٍی ىیات اٌگیؽش قغهی را پیفدرمغ از جغییؼ 28ةا جّزَ ةَ زغكؿ فّؽ فالت ؿاظحاری 

درمغ از جغییؼات اٌگیػؽش قػغهی  36ةیٍی ع كادر ةَ پیفیً ىحغیؼُا در ىسيّاکٍغ. ةیٍی ىییؼات اٌگیؽش قغهی را پیفجغی

  ىْهياف ُـحٍغ. 

دٍُػغ کػَ فػالت قػغهی ؿػاظحاری ّد، ٌحػایر جضهیػم كاریػاٌؾ ٌكػاف ىػیقػىكاُغق ىی (57)ُياٌٌّر کَ در زغكؿ 

(F=165/63, P<0.001( ك فالت ىضحّایی )F=35/46, P<0.001ادؼ ىٍْی  ).داری ةؼ اٌگیؽش قغهی ىْهياف دارٌغ  
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ضرایب حاصل از تحلیل رگرظیًن گام بٍ گام اوگیسغ ؼغلی مؼلمان بر حعب فالت ؼغلی ظااختاری  ( 8) جذيل

 ي  محتًایی

مرتبااااٍ 

يريد 

 متغیرَا

خطای  B متغیر پیػ بیه

 مؼیار

β t   ظااااط

مؼىاااای 

 داری

 ػذد ثابت

A 

53/0 03/0 36/0 فالت قغهی ؿاظحاری گام ايل

- 

30/19 001/0 447/12 

45/0 03/0 31/0 ت قغهی ؿاظحاریفال گام ديم

- 

23/16 001/0 22/8 

 001/0 02/7 -24/0 01/0 08/0 فالت قغهی ىضحّایی

** P<0.001 

ك فػالت قػغهی =t= 16/23) 450/ - (β ; قػّد فػالت قػغهی ؿػاظحاریاُغق ىػیىك (8)ًّر کَ در زغكؿ قيارق ُياف

 ةؼ ركی اٌگیؽش قغهی ىْهياف دارٌغ.  داریجأدیؼ ىٍفی ك ىٍْی=t= 7/02)24/0-  (β ; ىضحّایی 

 گیریبحث ي وتیجٍ .4

، جّاف یافػث )کؼةاؿػیای ٌُیؼ آف را ىیقٌّغ کَ در کيحؼ صؼفَای قغهی ظّد فكارُای را ىحضيم ىیُىْهياف در فْانیث

 ىْهيػی ُػای اىػؼكزی ك قػغمُای ؿازىافپؼكرش ك كی گیكظحار ُؼىی ك ىحيؼکؽ ؿازىاف آىّزش(، ك ةا جّزَ ةَ ؿا1398

کی ك ، کَ ّػالكق ةػؼ جػأدیؼات ىٍفػی ركاٌػی، فیؽیّنػّژی(1399)اةؼاُیيی،  اؿث ؼیٌاپػ ارهب ازحٍاب یةَ فالت قغه غفیرؿ

کَ فالت قػغهی، اٌگیػؽق زاییاز آفدُغ. زقی را ٌیؽ جضث جأدیؼ كؼار ىیآىّزاف ك ؿیـحو آىّازحياّی کَ دارد داٌف-ركاٌی

جضث جأدیؼ كؼار دادق ك ىٍسؼ ةػَ اصـػاس افـػؼدگی ك قکـػث کارکٍػاف در ىـػیؼ  ك ّيهکؼد ك روایث قغهی کارکٍاف را

ُػا ك ىػغیؼاف قػغق اؿػث ك ٌیػاز ةػَ ىػغیؼیث ای ةضؼاٌی ةؼای ؿازىافقّد، ةَ ؿؼّث جتغیم ةَ ىـئهَپیكؼفث قغهی ىی

ةیً فالت قػغهی  جادیؼی ُغؼ ایً پ كُف قٍاؿایةٍاةؼایً  .(2018، 1)كیال مضیش ةؼای ازحٍاب از ٌاروایحی کارکٍاف دارد

دُغ کَ راةٌَ ةیً فػالت قػغهی ؿػاظحاری ك فػالت ٌحایر ٌكاف ىی .ةّداٌگیؽش قغهی ىْهياف  ركیؿاظحاری ك ىضحّایی 

دار اؿػث، یٍْػی ُػؼ چػَ فػالت قػغهی در زِث ىٍفػی ىٍْػی 99/0قغهی ىضحّایی ةا اٌگیؽش قغهی در ؿٌش اًيیٍاف 

غهی ىْهياف کيحؼ اؿث. ُيچٍیً ٌحایر جضهیم رگؼؿیّف چٍغگاٌػَ ٌكػاف داد ؿاظحاری ك ىضحّایی ةیكحؼ ةاقغ اٌگیؽش ق

درمػغ از جغییػؼات  8کٍػغ ك فػالت ىضحػّایی ةیٍػی ىػیغ از جغییؼات اٌگیؽش قغهی را پػیفدرم 20فالت ؿاظحاری کَ 

یػؽش قػغهی ییػؼات اٌگدرمػغ از جغ 28ةیٍػی یً ىحغیؼُا در ىسيّع كادر ةَ پػیفاکٍغ. غهی را پیف ةیٍی ىیاٌگیؽش ق

زردقحیاف ك ُيکػاراف  (،1396(، ىیؼکيانی ك ُيکاراف )1399اةؼاُیيی ) ُایٌحایر ایً پ كُف ةا پ كُف ىْهياف ُـحٍغ.

                                                             
1
 Vila 
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ك  ادُػػاری(، چ2016فـػػحؼ ك ُيکػػاراف )(، 2019) (، فهیػػسؾ ك راپػػؼ1393ك فیاوػػی )( 1396یّؿػػفی )(، کارظاٌػػ1396َ)

 ةاقغ. ُيـّ ك ُيعّاف ىی( 2010ك ؿالىی ) (2013) قؼیفیاف ك ُيکاراف  ،(2013) ُيکاراف

 ُػای الزـ ةػؼای رقػغ ك جّؿػَْ کارراُػَ ظػّد را ٌغارٌػغىْيّالً، کارکٍاٌی کَ ةا فالت قغهی ىّازَ ُـػحٍغ، فؼمػث

کاٍُػغ ك ةػَ ىیػؽاف ُای ظّد ىػیاٌغ، از ىیؽاف جالشکارکٍاٌی کَ ةا فالت قغهی ىّازَ قغق(. 35 :2019)فیهیسؾ ك راپؼ، 

ُػا ةػاكری ةػَ قٌّغ. ایً ىّوػّع ةػَ دنیػم آف اؿػث کػَ، آفقاف، اٌگیعحَ ىیؼای اٌساـ کارُایی فؼاجؼ از كَایمجؼی ةکو

قػٌّغ، . افؼادی کَ دچػار فػالت قػغهی ىػی(8، ص2012)ُارؿث، کاٌگ ك فهّت،  كغرداٌی ك پاداش ایً ٌّع کارُا، ٌغارٌغ

ؼی ُـحٍغ. در ٌگاُی دیگؼ، کارکٍػاٌی کػَ فػالت کارراُػَ را جقاف اٌغؾ ةاقغ، دارای روایث ةیفٍُگاىی کَ اةِاـ قغهی

اٌغ. ایً ىّوّع ؿتب از دؿػث دادف ركصیػَ ُا را رُا کؼدققاف، آفاٌغ کَ کارفؼىایافاٌغ، ةَ ایً ىّوّع رؿیغقکؼدق جسؼةَ

دُػغ. در یؼ كػؼار ىػی(. گاُی اككات ٌیؽ، فالت كفاداری کارکٍاف را ةَ مّرت ىٍفی جضث جػأد14: 2003)نی،  قّدُا ىیآف

ةػؼداری، دؿػث ةؽٌٍػغ اٌغ، ىيکً اؿث، ةَ اكغاىاجی ریؼ اظالكی ىاٌٍػغ کػالقةؼظی ىّارد، کارکٍاٌی کَ ةا فالت ىّازَ قغق

جّاٌػغ اٌگیػؽش ىْهيػاف را کػاُف دُػغ ك جػأدیؼ ىٍفػی ركی ( ك در ٌحیسَ فالت قغهی ىػی23: 2016، ك ُيکاراف  )فـحؼ

 اٌگیؽش ىْهياف داقحَ ةاقغ.

اٌغ کَ، درّنؼ صاوؼ، فالت، یک ىاٌِ اٌگیؽش قغهی ةؼای کارکٍاف (، ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغق2013ؼیفیاف ك ُيکاراف )ق

اٌػغ ك ةػَ ای ةیً فالت ك ٌحایر آف ةؼرؿی کػؼدقرا ةَ ٍّّاف ىحغیؼ كاؿٌَ اٌگیؽق دركٌی قغهی(، 2008اؿث. زٌّگ ك جاؾ )

مّرت ىٍفی )ىْکّس( ةا روایث قغهی ك جِْػغ ؿػازىاٌی راةٌػَ دارد.  اٌغ کَ فالت قغهی درؾ قغق، ةَایً ٌحیسَ رؿیغق

گیػؼد ك  جؼی ةؼای ىـیؼ قغهی ظػّد در ٌُػؼ ىی ةیٍاٌَ ةَ اّحلاد ایً ىضللاف کـی کَ اٌگیؽق قغهی زیادی دارد اُغاؼ كاكِ

ك جِْػغ قػغهی  زذگػی، روػایثقّد در قؼایي فػالت جؼی دارد کَ ةاّخ ىیدر قؼایي ىضیٌی ىٍفی اّحياد ةَ ٌفؾ ةیف

ةؼٌػغ، دارای قاف نػت ىیقغم ز( ٌیؽ ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغق اؿث کَ کارکٍاٌی کَ ا2008ةکؼ ) جؼی از ظّد ٌكاف دُغ.ةیف

ؽق دركٌػی قػغهی ُـػحٍغ، در ىلایـػَ ةػا ؿػایؼ چٍیً، کارکٍاٌی کػَ دارای اٌگیػیث دركٌی قغهی ةاالجؼی ُـحٍغ. ُيروا

 غ.زدق، كوْیث ةِحؼی دارٌکارکٍاف فالت

ی کػاری آف در اٌگیػؽش قػغهی ةٌّر کهی پ كُف صاوؼ ؿِو ىِيی در فِو ٌلف ىحغیؼُای فالت قغهی ك پیاىػغُا

 ّاىػم ىِيحؼیً ( ىْهياف1396ةٍا ةَ گفحَ ىیؼکيانی ك ُيکاراف )غ ك جهّیضات کارةؼدی ىِيی دارد. کٍىْهياف فؼاُو ىی

 اًيیٍػاف کػَ ُـػحٍغ ىـػئّؿ ٌفـػَفػی ُادكنث ك ـحٍغُ کٍٍغىی دریافث آىّزافداٌف کَ آىّزقی کیفیث جْییً در

 کكػّر، جّؿػَْ ٌِایػث در ك ازحيػاع ىػغارس، آىّزاف،داٌف ىّفلیث ةؼای .دارٌغ ىٌهّب ّيهکؼدی ىْهياف کٍٍغ صامم

 فؼزٌػغاف زاٌتػَ ُيَ رقغ ةؼ آف جادیؼ ك ىْهيی قغم اُيیث اؿاس اؿث. ةؼ ىِو ةـیار ىْهياف قغهی اٌگیؽش ك روایث

 رؿغىی ٌُؼ ةَ وؼكری پؼكرشكآىّزش ىكارم در كی ق ةَ قغم ُؼ در اٌگیؽق ٌلف ةَ جّزَ ةا ك فؼدا ؿازافآیٍغق ك اىؼكز

در رقغ  ك ىسيّع کارکٍاف آف، كپؼكرشآىّزشآییو. ةؼ ىّاٌِ رفِ مغد در ك قٍاؿایی را کارکٍاف اٌگیؽق کاٍُغق ّّاىم کَ

ّزػّد آكردف قػؼایي دارد. ة ازاف آف ٌلػف ةـػیار صـػاس ك ةٍیػادیًؿػكجؼةیث ك پؼكرش آیٍغقك جّؿَْ ُؼ کكّر ك جْهیو

آرىاٌی فؼٍُگی کَ زىیٍَ جفکؼ ك پ كُف در آف فؼاُو قّد ك فؼآیٍغ یاددُی ك یادگیؼی ةَ ًػّر ىٌهػّب مػّرت پػػیؼد، 
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ٌغگی قػغهی ُا را در زای قاداب ك كّی ةؼظّردار ةاقٍغ ك صغاكم ىكکالت ك ؿعحیکٍاف از ركصیَرـحهؽـ آف اؿث کَ کاى

ایً دارد ةٍػاةؼ در کاُف اٌگیؽش قػغهی ىْهيػاف داریىٍْیدُغ کَ فالت قغهی ٌحایر ٌكاف ىی ك ازحياّی داقحَ ةاقٍغ.

ىٍُػّر صػم  ُػایی را ةػَُا، ةایػغ اؿػحؼاج یکاُف فالت قغهی آٌاف وؼكری اؿث. ةا جّزَ ةَ ایً ٌحایر ٌاىٌهّب، ؿازىاف

 زدگی، ةؼگؽیٍٍغ.ىكکالت فالت

ی اٌسػاـ دُػغ، زىیٍػَ درؿػح ةَفػؼدی ك ازحيػاّی ك رؿانث را ظّد ىتٍی ةؼ جّؿػَْ ثیىأىّراـ آىّزقی ةحّاٌغ اگؼ ٌُ

ةٍػی، )ظٍیفػؼ، اةؼاُیيػی، ٌػادری قّد یىىـاّغی ٌیؽ ةؼای رقغ فؼٍُگی، اكحنادی، ؿیاؿی ك ازحياّی در زاىَْ فؼاُو 

 ك ُـػحٍغ کٍٍػغىی دریافث آىّزافداٌف کَ آىّزقی کیفیث جْییً در ّاىم ىِيحؼیً ىْهياف(. 1398فیاوی ك رصيحی، 

)فالصػی،  دارٌػغ ىٌهػّب ّيهکػؼدی قػاف جػّاف صغ در ىْهياف کٍٍغ صامم اًيیٍاف کَ ُـحٍغ ىـئّؿ ٌفـَفی ُادكنث

 اٌگیػؽش  ك روػایث کكّر، زاٌتَُيَ جّؿَْ ٌِایث در ك ازحياع ،ىغارس ،آىّزافىْهياف، داٌف ىّفلیث ةؼای (16 :1388

 ؿػازافآیٍػغق ك اىػؼكز فؼزٌػغاف زاٌتَُيَ رقغ ةؼ آف جادیؼ ك ىْهيی قغم اُيیث اؿاس اؿث. ةؼ ىِو ةـیار ْهيافى قغهی

 ىْهيػاف اٌگیؽق کاٍُغق ّّاىم کَ رؿغىی ٌُؼ ةَ وؼكری ىْهيی قغم در كی ق ةَ قغم ُؼ در اٌگیؽق ٌلف ةَ جّزَ ةا ك فؼدا

ؿػازاف آف كجؼةیث ك پػؼكرش آیٍػغقر ك جْهیوهو، در رقغ ك جّؿَْ ُؼ کكّآییو. ىْةؼ ىّاٌِ رفِ مغد در ك کؼدق قٍاؿایی را

 ٌلف ةـیار صـاس ك ةٍیادیً دارد.

 جّاف پیكٍِادُای ازؼایی را در ایً زىیٍَ ىٌؼح کؼد:چٍیً ىیُي

 زدگػی قػغهی ای ٌـتث ةَ ؿٍسف ك ةؼرؿی كوْیث فػالتةار ك ةَ مّرت دكرقؿازىاف ةایغ ُؼ چٍغ ككث یک

ُػای ىلاةهػَ ك جْػغیم ایػً پغیػغق غؿث آىغق ةَ ةؼرؿػی ّهػم، راقاكغاـ کٍغ ك ةؼ اؿاس ٌحایر ة دکارکٍاف ظّ

 ةسؼدازد؛

 کاُف اةِاـ در ىّرد كوْیث ىـیؼ قغهی؛ 

 زدق؛ایساد اٌگیؽق در ىْهياف فالت 

 ُای زایگؽیً ارجلاء، در مّرت ىِیا ٌتّدف قؼایي ارجلاء؛ایساد راق 

 یٍغُای اٌساـ کار؛ًؼاصی ىسغد ىكارم ك ةازجْؼیم فؼا 

 ُای افلی ك ًؼاصی ىسغد ىكارم از زيهَ ىّاردی ُـحٍغ کَ ؿازی ىكارم، چؼظف قغهی، اىکاف اٌحلاؿرٍی

 ةایغ جّؿي ؿازىاف ىّرد جّزَ كؼار گیؼٌغ؛

 ُػای اٌگیؽقػی ك ؿػازی ؿیـػحوریؽی ىـیؼ قغهی کارکٍاف ك پیػادقُای زغیغ، ًؼاصی ك ةؼٌاىًَؼاصی ٌلف

 پاداش ىٍاؿب؛

 ُای زغیغ؛ ىّاٌِ صؼکث افلی ك ةَ ؿيث پاییً ك کيک ةَ کارکٍاف در زِث آىادگی ةؼای چانف صػؼ 

 ُای ؿازىاٌی؛گیؼیافؽایف ىكارکث ىْهياف در جنيیو 

 ؛در ؿازىاف افحَیّيهکؼد ؿازىاف یاةیٌُاـ ارز کی یةؼكؼار 

  ٌ؛یؼیپػدر زِث اٌٌْاؼ یامالح ؿاظحار ؿازىا 
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 ؛یركاةي ّيّى ـحویرجتاط ةا ىْهياف ك ةِتّد ؿکارآىغ ا یُااؿحفادق از ركش 

 ىْهياف یُاغقیُا ك ااز ًؼح یك ازحياّ یىان یُاثیصيا. 

 ُای ایً جضلیق، پیكٍِادُایی را ةؼای ىضللاف آجی در ٌُؼ گؼفث ىاٌٍغ:جّاف ةؼ اؿاس یافحَکَ ىیصاؿ آف

 ًادؼ فالت ةؼ ركی ؿایؼ ادؼات ىذتث ك ىٍفی قغهی؛ در ٌُؼ گؼفح 

 ُای پػیؼفحَ در زىیٍَ فالت قغهی، ادؼات ك ّّاىم ىؤدؼ ةؼ آف در ؿازىافُای داظهی مّرتکَ پ كُفزاییفاز آ

دٍُغق ّغـ جّزَ ةَ ایً پغیغق ىِو ك جأدیؼگػار ةؼ زٌػغگی کػاری ىْهيػاف اؿػث، ایؼاٌی ةـیار اٌغؾ اؿث ك ٌكاف

زّاٌب آف در جضلیلات آجی ىّرد جّزػَ كػؼار  جؼ پغیغق فالت قغهی، ةا در ٌُؼ گؼفحً ؿایؼالزـ اؿث ةؼرؿی ةیف

 گیؼد؛

 جؼی را در ایً راةٌَ؛ةؼرؿی ىحغیؼُای ىیاٌسی ىحٍّع 

 قٍاؿایی ّّاىم فؼٍُگی ك ازحياّی ایسادکٍٍغق فالت؛ 

 ُای آجی.اٌساـ ىٌانْات ًّنی درةارق فالت قغهی ٌیؽ جّؿي ىضللاف در پ كُف 

  مىابغ

 .  12-34، مل 7، قيارق 8ةِار، دكرق ای، فصلىامٍ تًظؼٍ حرفٍ ،»ؿازىاٌی ةا فالت قغهی ىْهيافراةٌَ صيایث «(. 1399اةؼاُیيی، مانش )

 .یمٍْح ثیؼیجِؼاف: اٌحكارات ىغ ؛هیوً یکردَایبر ري ذیبا تاک یمىابغ اوعاو تیریمذ(. 1395) اریظغا ،یهیاة

واماٍ کارؼىاظای ارؼاذ،    پایاان  .کارکٍػاف ةاٌػک رفػاق ُای قغهی(. ةؼرؿی پغیغق فالت قغهی ك جأدیؼ آف ةؼ ٌگؼش1392صیغری، مغؼ )

 داوؽکذٌ مذیریت داوؽگاٌ تُران.

 ؼافیىػغ یـحگیقا ییقٍاؿا«(. 1398ىؼزاف ك رصيحی، ىضيغصـیً )ةیانغیً؛ فیاوی، ةیةٍی، ٌاُیغ؛ اةؼاُیيی، مالحظٍیفؼ، صـیً؛ ٌادری

  . 1-20، مل 1، قيارق 7ةِار، دكرق  فصلىامٍ مذیریت مذرظٍ، ،»یاةیىغارس زِث اؿحفادق در کاٌّف ارز

زدگی قغهی ةػؼ جيایػم ةػَ جػؼؾ ظػغىث دةیػؼاف جؼةیػث ةػغٌی اؿػحاف ادؼ فالت«(. 1396زردقحیاف، مغؼ؛ صـیٍی، ىؼیو ك کؼیيی، زّاد )

   .61-69، مل 3، قيارق 4زىـحاف، دكرق مطالؼات رفتار ظازماوی در يرزغ،  ،»کؼىاٌكاق

 اٌحكارات آگاق.جِؼاف:  َای تحقیق در ػلًم رفتاری.ريغ(؛ 1391صسازی، انَِ )ؿؼىغ، زُؼق؛ ةازرگاف، ّتاس ك 

گريٌ مذیریت طرح پصيَؽی،  .كپؼكرشةؼرؿی زایگاق اٌحعاب ك جؼةیث ىْهو در ؿاظحار جكکیالجی كزارت آىّزش(. 1388فالصی، کیّىؼث )

 .يپريرغي ویريی اوعاتی پصيَؽگاٌ مطالؼات آمًزغ

فصلىامٍ ػلاًم   ،»زدگی قغهی ةؼ جِْغ ّاًفی ك دنتـحگی ةَ کار در ىیاف کحاةغاراف داٌكگاُی کكػّرجأدیؼ فالت« (.1393فیاوی، ىؼزاف )

   .139-156، مل 32، قيارق 8پاییؽ، دكرق مذیریت ایران، 

ةِػار، دكرق ت رياوی، فصلىامٍ اصًل بُذاؼ ،»قیّع ىٍاةِ اؿحؼس در اؿحاداف داٌكگاق آزاد اؿالىی كاصغ ُيغاف«(. 1398کؼةاؿی، ىٍی ق )

 .  25-32، مل 1، قيارق 37

ةػَ جػؼؾ ظػغىث،  میػةػا جيا یراةٌَ فالت قغه«(. 1396ةیگی، کياؿ ك فحضی، ادریؾ )ىیؼکيانی، ؿیغ ىضيغ؛ اةؼاُیيی، مالح انغیً؛ ظهیم

  .23-42، مل 3، قيارق 5جاةـحاف، دكرق مجلٍ مذیریت تًظؼٍ ي تحًل،  ،»کارکٍاف یقغه یك فؼؿّدگ یاؿحؼس قغه
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-ةؼرؿی راةٌَ ةیً جِْغ ؿازىاٌی ك جيایم ةَ جؼؾ ظغىث ىْهياف ىغارس ىٌٍلَ آىػّزش«(. 1391) زادق، صسثك رالـ غىضيغیؿ ،یؼکيانیى

 .127-143، مل 1، قيارق 6، ةِار، دكرق یآمًزؼ تیریي مذ یفصلىامٍ رَبر ،»كپؼكرش دؿحگؼداف

وامٍ کارؼىاظی ارؼذ، رؼاتٍ داوؽاگاٌ آزاد اظاالمی    پایان .کارکٍػاف یقغه یگةا فؼؿّد ّّاىم ىّدؼ (. قٍاؿایی1398یّؿفی، ىضيغ )
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