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Abstract  

The purpose of this research was to study the 
relationship between spiritual intelligence and 

professional commitment of secodary school 

teachers in Qom in 2017-2018 academic years. 
The statistical population of this descriptive-

correlational research included all secodary school 

teachers in Qom in 2017-2018. 364 individuals 
were selected as sample using random sampling 

method. The data collection instruments were 

Smith's Spiritual Intelligence Questionnaire and 
Meyer & Allen’s Organizational Commitment 

Questionnaire. The results of the data analysis 

calculated by employing Spearman correlation 
test indicate that there is a high correlation 

between spiritual intelligence and professional 

commitment of the teachers. More specifically, 
the ten components of spiritual intelligence, i.e. 

attention to spiritual values, recognition of and 

belief in God's mercy, service spirit, the 
possession of meaningful relationship to work and 

life, transcendental goals, conscientiousness, deep 
self-awareness, the ability to align individual and 

organizational goals, use of spiritual resources to 

solve life problems, and system thinking, show 
the highest correlation with professional 

commitment, respectively. In addition, it is 

necessary to find practical solutions to apply 
spiritual intelligence in education as much as 

possible as vthere is a significant relationship 

between Spiritual intelligence and professional 
commitment of teachers. 
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 مقدمٍ

ِؼام إٍٓزقی از ؾّامؼ ٍعحًمی جكکیى قغه کْ در ةیُ ايُ ؾّامؼ، ٍؿًَان از ِوف و زايگاه 

ظٕر اؾٌ و ٍغرؿْ ةْ   ٓای ٍحماوجی ةْ ؿازٍان، ةْٓای جمکؼ و ٕٓشٓا ةا ؿتک ای ةؼظٕردارِغ. آن ويژه

إٍٓزان(  هادرِغ ةا جٕؿى ةْ َٓیُ ؿتک جمکؼ و ٕٓش، ٍكحؼيان )داِف قِٕغ وظٕر اظل، وارد ٍی

جٕاِغ ةؼ پیكؼلث جضنیًی  ٓا ٍی ظٕد را جضث جأدیؼ هؼار دّٓغ. ةغئی اؿث کْ ِٕع ِگؼش و رلحار آن

ظٕش جقییؼ هؼار دٓغ )ٍٕؿٕی و  إٍٓزان، الؽوده و از ايُ ظؼين، جضون آغاف إٍٓزقی را دؿث داِف

إٍٓزی روی داده اٍؼوزه جقییؼات ؾَیوی در ؿاظحار إٍٓزقی و زَؿیث داِف (.1390زاده، ظايب

ای ٍؿًَان، ةضؼان ةْ وزٕد آورده  ظٕری کْ ايُ اٍؼ در ؾًَکؼد و جؿٔغ صؼلْ اؿث؛ ةْ

پژوه و (؛ داِف1394ِژاد و اصَغيان ) ٓای ؿتضاِیگِْٕ کْ ِحاير پژوٓف (؛ َٓان1،2007اؿث)ٍٕن

(؛ کاٍؼون و 1393(؛ ِادری، ةوايی و ٍضَغپٕر )1388ؼيَی )(؛ ِیکّاٍی و ک1385لؼزاد )

اِغ اکذؼ کـاِی کْ زػب ٍؼاکؽ جؼةیث ٍؿًٌ  ( ِكان داده2000) 3(؛ و ؿٕگارِـکی2012)2ٓؼيـٕن

اِغ، امٕالً قايـحگی و جٕاِايی الزم ةؼای اصؼاز ققى ٍؿًَی را ِغارِغ؛ ةا ايُ لؼض کْ ٍؿًَان  قغه

ٓای  كحؼ، ةنیؼت کَحؼی دارِغ و ةا وزٕد ةؼظٕرداری از ٍٔارترفٌ داقحُ داِف ةیاٍؼوز ؾًی

رفٌ ةؼظٕرداری از ؿعش ةاالجؼی از ةٔغاقث، ؿالٍحی  ةؼِغ و ؾًیجغريؾ، يػت کَحؼی از جغريؾ ٍی

(. ةا چّیُ رويغادٓايی، ِوف ٍغيؼيث ٍّاةؽ اِـاِی در 1388کَحؼی دارِغ )ِیکّاٍی و کؼيَی، 

ٓا ةايـحی جغاةیؼی ةـیار ٍّؿعك و اؿحؼاجژيک  قٕد و آنٍی جؼ ؿازٍان، ةیف از پیف ؿّگیُ

ةیاِغيكّغ و ةْ ٍٕضٕع ٌٍٔ جؿادل در زِغگی ققًی و قعنی ٍؿًَان جٕزْ ظامی داقحْ ةاقّغ و 

قؼايط و ٍضیعی را لؼآٌ ؿازِغ جا ٍؿًَان از ظؼين کارکؼدن جؿايی ياةّغ و ةٔحؼ زِغگی کّّغ؛ ةؼای 

ِیازٍّغِغ،  4ؿًَان ةْ ٕٓقی ورای ٕٓش ٍّعوی و ٕٓش ؾاظمیايساد چّیُ ٍضیعی، ٍغيؼان و ٍ

ٓا ةحٕاِّغ ةؼ ٍضیط جأدیؼ  ٕٓقی کْ روی ٍؼزٓای زِغگی صؼکث کّغ ِْ در درون آن؛ يؿّی آن

ةیّی کّّغ، َٓچّیُ دارای جمکؼ ؿیـحَاجیک ةاقّغ و َْٓ چیؽ ةگػارِغ و جقییؼات را ايساد و پیف

را ةْ مٕرت يکپارچْ ٍكآغه َِايّغ و ةْ  -قعنی چْ زِغگی ققًی و چْ زِغگی-در زِغگی

ِام دارد ضاٍُ ؾًَکؼد  5ٓای ظٕد ةپؼدازِغ. ايُ ٕٓش کْ ٕٓش ٍؿّٕی ٓا و ػؼلیث پؼورش هاةًیث

(. جؿاريك ٍعحًمی از 1394مضیش ةٕده و هغرت جقییؼ زِغگی، زاٍؿْ و جاريط را دارد )ظٕرقیغی، 

کؼدن ٍؿّی، ٓغف ؿحوغِغ ٕٓش ٍؿّٕی، جٕاِايی پیغا( 2012ٍ) 6ٕٓش ٍؿّٕی ارائْ قغه اؿث. زوٓار

ٓا و  ٓای زِغگی دارد و جَاٍی لؿايیثو ارزش در زِغگی اؿث و راةعْ ٍـحویَی ةا جَاٍی زّتْ

زِغگی اِـان را ةْ يک ؾؼمْ ِاٍضغود ٍحنى َِٕده و وی را ةْ ؿٕی زِغگی ٍؿّادار رآَّايی 

                                                           
1. Moon 
2 . Cameron & Harrison 

3. Schugurensky 

4. emotional intelligence 
5. spiritual intelligence 

6. Zohar 
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 ْ ةْ وؿیًْ آن، ةْ ٍكکالت ٍؿّايی و ارزقیداِّغ کٓا ٕٓش ٍؿّٕی را ٕٓقی ٍی کّغ. آن ٍی

( ِیؽ ٍؿحوغ اؿث ٕٓش ٍؿّٕی، ؾتارت اؿث از 2008) 1کّیٌ. ؿیـک ٓا را صى ٍی پؼداظحْ و آن

ای کْ  گِْٕ قٕد، ةْ ٓای دروِی ظٕد، آگاه ٍی چْ ةیكحؼ از زّتْ ظٕدآگآی ؾَیوی کْ در آن، لؼد ٓؼ

ٓا، از لکؼ، ةغن و روح اؿث؛ ؿیـک ٍمآیٌ ارزش ای داِغ او جّٔا يک ةغن ِیـث، ةًکْ ٍسَٕؾْ ٍی

( ِیؽ 2009) 2داِغ. آٍؼام ٓای ٕٓش ٍؿّٕی ٍی ٓا، ظٕاص و ؿیـحٌ را ةْ ؾّٕان ٍؤيمْجسارب، ػؼلیث

ای کْ ٍٕزب ارجوای  گِْٕ داِغ، ةْ ٓای ٍؿّٕی ٍیکارگیؼی و ةؼوز ارزش ٕٓش ٍؿّٕی را جٕاِايی ةْ

)قاٍى ٕٓقیاری،  3قٕد. او ٍؿحوغ اؿث ظٕدآگآیلؼد  ؾًَکؼد روزاِْ و ؿالٍث زـَی و روصی

)ةْ ٍؿّای زِغگی کؼدن ةْ مٕرت روصاِی و داقحُ جٕکى و ؾكن  4دهث و آگآی لؼاؾواليی(، ٍحاِث

رلحُ از ظٕد و  )ةْ ٍؿّای لؼا 6ٓای روزاِْ(، جؿايی ٍؿّای درك لؿايیث ةْ) 5ؾكن ةْ زِغگی(، ٍؿّا

ةْ ٍؿّای زِغگی ةْ َٓؼاه کّسکاوی، پػيؼش و ) 7ياةی ثاصـاس اجنال ةا ٍؼدم و ظتیؿث(، صویو

کؼدن و جٕاضؽ داقحُ(،  ؾكن ةْ َْٓ ٍٕزٕدات(، ؿازش )ةْ ٍؿّای داقحُ جؿادل لکؼی، لؼوجّی

)ةْ ٍؿّای آزادی دروِی، جضؼيک قغن از درون و ِْ از ةیؼون( و داقحُ زؼأت،  8ٓغايث دروِی

( ِیؽ ٕٓش ٍؿّٕی را ةْ 2010) 9ٓـحّغ. کیّگ ظالهیث و قادٍاِی، از زًَْ اةؿاد ٕٓش ٍؿّٕی

ٓای فیؼٍادی و ٍحؿايی ٓـحی از هتیى  داِغ کْ ةؼ زّتْ ٓای ذّٓی ٍی ای از ػؼلیث ؾّٕان ٍسَٕؾْ

قّاظث ظٕيكحُ، جمکؼ وزٕدی ؾَین و گـحؼش ٍؿّا ٍتحّی اؿث. او ٍؿحوغ اؿث ٕٓش ٍؿّٕی 

و گـحؼش  12، آگآی ٍحؿايی11یقعن ، ٍؿّاؿازی10دارای چٔار ٍؤيمْ جمکؼ اِحوادی وزٕدی

ٓا،  ای از جٕاِايی جٕان گمث ٕٓش ٍؿّٕی، ةیاِگؼ ٍسَٕؾْ ةاقغ. ةْ ظٕر کًی ٍی ٍی 13ظٕدآگآی

جٕاِغ ٓا در زِغگی قعنی و زِغگی کاری ٍی ٓا و ٍّاةؽ ٍؿّٕی اؿث کْ اؿحماده از آنػؼلیث

ؿّا و ٓغف در رويغادٓای پػيؼی و جٕاِايی صى ٍـئًْ، يالحُ ٍ ٍٕزب الؽايف ؿازگاری و اِعتاق

 (.1390زاده، زِغگی، صمغ ؿالٍث، آراٍف دروِی و ةیؼوِی، پٕيايی و قاداةی قٕد )ٍٕؿٕی و ظايب

ٓا ةْ  قِٕغ، جؿٔغ آن إٍٓزان هًَغاد ٍی کْ ٍؿًَان ةْ ؾّٕان ايگٕ و ؿؼٍكن داِف ةا جٕزْ ةْ ايُ

إٍٓزان ايساد اِگیؽش  در داِفٍكی رلحاری،  جٕاِغ ةْ ؾّٕان يک ظط ؿازٍان و آغاف ؿازٍان ٍی

جٕاِغ يکی از ؾٕاٍى ٍؤدؼ در جؿٔغ  ٓا را ةْ صؼکث و جکاپٕ وادارد؛ ٕٓش ٍؿّٕی ٍی َِٕده و آن

                                                           
1. Sisk 

2. Amram 
3. consciousness 

4. Grace 

5. meaning 
6. transcendence 

7. truth 

8. inner directedness 
9. King 

10. critical existential thinking 

11. personal meaning production 
12. transcendental awareness 

13. conscious state expansion 
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ای ٍؿًَان پیِٕغ ةعٕرد، ِیؼوی  ای ٍؿًَان ٍضـٕب قٕد. زٍاِی کْ ٕٓش ٍؿّٕی ةا جؿٔغ صؼلْ صؼلْ

جؼ، ةعف جٕاِّغ يضؼات يػت ر ٍیقٕد کْ الؼاد جوؼيتاً ةا ٓؽاران ؿاؾث کاهغرجَّغی صامى ٍی

جؼ و ٍؿّادارجؼی را جسؼةْ کّّغ. ؾالوه ةؼ ايُ، ٍؤؿـات إٍٓزقی، در صال صاضؼ ةؼای ٍٕازْٔ ٍحٕازن

کّّغ و ٓا و قؼايط پیچیغه، ةْ ٍؿًَاِی ِیاز دارِغ کْ ةْ ظٕر داوظًتاِْ و اظحیاری رلحار  ةا چايف

گِْٕ ٍؿًَان،  (؛ اي2007ُ، 1گادوت-ّّغ )ويگٕداةؼای ٍٕلویث ٍغرؿْ، از ٓیچ جالقی لؼوگػار ِک

ةغون قک، وزْ اٍحیاز ٍؤؿـات إٍٓزقی ادؼةعف از فیؼادؼةعف ٓـحّغ؛ زيؼا ٍغرؿْ را ٍٕظُ ظٕد 

داقحی ةؼای جضون آغاف ٍغرؿْ از ٓیچ کٕقكی دريـ  داِّغ و ةغون ٓیچ چكٌ ٍی

رقغ ٕٓش ٍؿّٕی در ٍضیط کاری، (. جٕزْ ةْ 2،2000و ةاکؼِيچ پادؿاکٕف، ٍکّؽی، پِیُ)ورزِغ َِی

قٕد؛ در ِحیسْ ٍؿًَان، جَام وزٕدقان را ةْ ؿازٍان ةْ يالحُ پاؿط چؼايی کار جٕؿط الؼاد ٍی ٍّسؼ

کّّغ و ؾًَکؼد ٍمیغجؼی ؾّٕان يک ٍإٍٔريث لؼض ٍی لوط يک ققى، ةًکْ ةْ آورِغ و کار را ٍِْی

جٕاِغ ٍّسؼ ةْ ٍؽايا و ٍّالؿی از  ی ٍیکّّغ کْ جوٕيث ٕٓش ٍؿّٕظٕآّغ داقث. ٍضووان ةیان ٍی

هتیى الؽايف ظالهیث، الؽايف مغاهث و اؾحَاد، الؽايف صؾ جکاٍى قعنی و الؽايف جؿٔغ 

 (.1385ای قٕد )لؼّٓگی، لحاصی و وادن،  صؼلْ

ای ِٕؾی واةـحگی ؾاظمی يا اصـاس  ای اؿث، جؿٔغ صؼلٍْحقیؼ ديگؼ پژوٓف، جؿٔغ صؼلْ

ای ةؼ ؾًَکؼد  (. جأدیؼ ٍذتث جؿٔغ صؼل2002ْ، 3يؼ )ٓؼؿکٕويچ و ٍیولاداری ةْ ؿازٍان اؿث 

ای کَحؼی ٓـحّغ،  ٓا، در ةـیاری از جضویوات جأيیغ قغه اؿث. الؼادی کْ دارای جؿٔغ صؼلْ ؿازٍان

ای، ؾاًٍی ٍؤدؼ  ٓا ةیكحؼ اؿث. از ظؼلی ظی جضویوات ٍحؿغد، جؿٔغ صؼلْ ظؼوج و فیتث از کار در آن

ای در ةیُ  ؼوی اِـاِی اؿث و الؽايف ةازده ؿازٍاِی در گؼو الؽايف جؿٔغ صؼلْةؼ رضايث ققًی ِی

جٕاِغ ةْ ؾّٕان يک قاظل زٔث جؿییُ ادؼةعكی  ِیؼوی اِـاِی اؿث؛ َٓچّیُ جؿٔغ ةاال ظٕد ٍی

ای را در  (، جؿٔغ صؼل1990ْ) 5يؼ (. آيُ و ٍی2000، 4کارکّان يک ؿازٍان ةاقغ )کٕيَُ و ةٕرٍُ

: ايُ ةؿغ قاٍى واةـحگی ؾاظمی کارکّان ةْ جؿییُ 6اِغ: ايك( جؿٔغ ؾاظمی َٕدهؿْ ةؿغ جؿؼيك ِ

 ٓای ؿازٍان ةا داقحُ اصـاس ٍذتث اؿث. کارکّان ةا ؿازٍان و درگیؼ قغن در لؿايیث ٕٓيث ةا

ظٕآّغ کْ در ؿازٍان ةَاِّغ؛ ب( جؿٔغ ٓا ٍی ٍاِّغ، زيؼا آنجؿٔغ ؾاظمی هٕی در ؿازٍان ةاهی ٍی

کارٍّغ در زِغگی ؿازٍان،  ِٔادن ةْ ؿازٍان اؿث وٍى جؿٔغی اؿث کْ ٍتحّی ةؼ ارزش: قا7ٍـحَؼ

ٍاِّغ چٕن ِیاز دارِغ کْ ةَاِّغ  ٍی ای، کارکّان در ؿازٍان قٕد. در ايُ ةؿغ از جؿٔغ صؼلْ ؿٔیٌ ٍی

: قاٍى اصـاؿات الؼاد، ٍتحّی ةؼ 8و دارای ولاداری ةاال در ؿازٍان ٓـحّغ؛ پ( جؿٔغ ّٓساری

                                                           
1. Vigoda-Gadot 

2. Podsakoff, MacKenzie, Paine, & Bachrach 

3.  Herscovich & Meyer 
4. Coleman   & Borman 

5.  Allen & Meyer 

6.  affective commitment 
7.  continued commitment 

8.  normative commitment 
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کّّغ اؿث. کارکّان ةا جؿٔغ ّٓساری هٕی ةْ ديیى ايُ کْ اصـاس ٍی رت ٍاِغن در ؿازٍانضؼو

کْ  ای ةْ ٍحقیؼٓايی واةـحْ اؿث ةَاِّغ، در ؿازٍان ظٕآّغ ٍاِغ. ارجوای جؿٔغ صؼلْ ةايغ در ؿازٍان

 ٓاؿث. ٕٓش ٍؿّٕی يکی از آن

دٓغ  ٕآغ ٍٕزٕد ِكان ٍیای در ؾًَکؼد ٍؿًَان، ق رفٌ آَیث و ِوف صـاس جؿٔغ صؼلْ ؾًی

ای جٕزْ قغه اؿث. در ٍیان ٍواالت و  جؼ ةْ جأدیؼ ٕٓش ٍؿّٕی ةؼ جؿٔغ صؼلْ کْ درٍغارس، کٌ

اِغ.  ای ٍؿًَان پؼداظحْ ٓا، جّٔا جؿغاد ٍضغودی ةْ ٍٕضٕع جأدیؼ ٕٓش ٍؿّٕی ةؼ جؿٔغ صؼلْ ِٕقحْ

ْ ٕٓش ٍؿّٕی و جؿٔغ راةع»( در پژوٓكی جضث ؾّٕان 1390پؼِغه، ايؽدی، ؾتادی و هّتؼی )

دريالحّغ کْ ةیُ ٕٓش ٍؿّٕی و اةؿاد آن ةا « ٓای ِؼاٍی ؿازٍاِی در ٍغيؼان پؼؿحاری ةیَارؿحان

( در پژوٓكی جٕمیمی جضًیًی، 1391آةی ) ِژاد و چؼخ اهلل جؿٔغ ؿازٍاِی راةعْ ٍذتث وزٕد دارد. اٍان

ضویوات هتًی ِكان دادِغ ةؼرؿی پیكايّغٓای ِٕروؿايکٕيٕژی ٍؿّٕيث و ٕٓش ٍؿّٕی، ٍعاةن ج

ةاقغ و در َْٓ ةْ مٕرت يکـان از يضاظ جسؼةْ اصحَاالً ٍؿّٕيث دارای اؿاؿی لعؼی و زيـحی ٍی

وزٕد دارد، اٍا ٕٓش ٍؿّٕی دارای اؿاس زيـحی و ژِحیکی اؿث و ةْ وؿیًْ ؾٕاٍى ٍضیعی، 

در پژوٓكی  (1391م )ٍوغ و رؿحْ جسؼيكی هؼةاِی، صویوی، ٍضَغؾًیقّاظحی و... هاةى جقییؼ اؿث. 

جضث ؾّٕان راةعْ ٕٓش ٍؿّٕی و جؿٔغ ؿازٍاِی در يک ؿازٍان دويحی دريالحّغ کْ ةیُ ٕٓش 

ٍؿّٕی و جؿٔغ ؿازٍاِی راةعْ ٍذتث وزٕد دارد و ةیكحؼيُ راةعْ ةیُ ٕٓش ٍؿّٕی و جؿٔغ ؾاظمی 

 ةٕده اؿث.

ای ٍٕرد ِؼؼ و رواةط اؿحٕار اؿث کْ ٍحقیؼٓ 1جَاٍی ٍعايؿات پژوٓكی ةؼ يک چارچٕب ٍمٍٕٔی

کّغ. ايُ چارچٕب، ِوكْ ذّٓی و ايگٕيی اؿث کْ پژوٓكگؼ ةؼ اؿاس آن، ٓا را ٍكعل ٍی ٍیان آن

کّغ)زٔاِی،  پؼدازی ٍی قِٕغ، ِؼؼيْدرةاره رواةط ةیُ ؾٕاًٍی کْ در ايساد ٍـئًْ، ٌٍٔ جكعیل داده

ٓای ٕٓش ٍؿّٕی زوٓار،  غلٓا و ٍ (. در ايُ پژوٓف، اةحغا جَاٍی جؿاريك، اةؿاد، ٍؤيم1393ْ

ويگًؽورث، آٍؼام و کیّگ ٍٕرد ٍعايؿْ و جسؽيْ و جضًیى هؼار گؼلحّغ و در ِٔايث، پؾ از اؾَال ِؼؼ 

ٓای ٕٓش ٍؿّٕی اؿحعؼاج قغِغ. چارچٕب ٍمٍٕٔی ايُ  ٍحعننان، ده ٍؤيمْ ةْ ؾّٕان ٍؤيمْ

ای ٍؿًَان اؿث، در  ٓای ٕٓش ٍؿّٕی و جؿٔغ صؼلْ دّٓغه رواةط ةیُ ٍؤيمْ پژوٓف کْ ِكان

 ٓا ارائْ قغه اؿث. ِكان داده قغه و در اداٍْ جؿاريك ؾًَیاجی آن (1)قکى

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. conceptual model 
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 چارچًب مفًُمی پضيَص( 1)ضکل 

 

قّاظث و ةاور ةْ رةٕةیث ظغاوِغ: ايُ ةؿغ، در واهؽ، ٍؼةٕط ةْ اصـاس ارجتاط ةا ظغا يا ٍّتؽ  .1

و ٓؼچْ در درون آن اؿث، جضث ٍغيؼيث اِؼژی ائی اؿث و ايُ کْ لؼد ةاور دارد کْ زٔان 

  ظغاوِغ اؿث.

ٍّغی از داِف ِؼؼی، آگآی ٕٓقیاراِْ، ٍٔارت ؿازگاری ايُ ةؿغ، قاٍى ةٔؼه ظؼدٍّغی ٍؿّٕی: .2

و ٍّاةؿی اؿث کْ ةؼای صى ٍـائى و درك ٍؿّای زِغگی و ؿازگاری ظؼدٍّغاِْ ذُٓ اِـان ةا 

ةّاب، ؿًیَی،  گیؼد )فتاری ؿحماده هؼار ٍیظاين و ٓـحی و دؿحیاةی ةْ آغاف ٍحؿايی ٍٕرد ا

 (.1386ٍوغم،  ؿًیَاِی و ِٕری

ای کْ  گِْٕ ٓای دروِی ظٕد، آگاه قٕد؛ ةْ ظٕدآگآی ؾَین: يؿّی لؼد ٓؼ چْ ةیكحؼ از زّتْ .3

روح اؿث و جٕاِايی قّاؿايی  ای از لکؼ، ةغن وةغاِغ او جّٔا يک ةغن ِیـث، ةًکْ ٍسَٕؾْ

 (.1393ديگؼان و زٔان ةا اؿحماده از ٕٓقیاری را دارد )زٔاِی،  ٓای ٍحؿايی ظٕيكحُ، زّتْ

داقحُ آغاف ٍحؿايی در کار و زِغگی: لؼاجؼ رلحُ از ظٕد و اصـاس اجنال ةا ٍؼدم و ظتیؿث کْ  .4

 (.2009ةاقغ )آٍؼام،  ِگؼ ٍی ای ؾواليی و کى قاٍى ارجتاط کاٍى، ٍحواةى و ٍـحویٌ ةْ قیٕه

ؿّٕی در زٔث صى ٍـائى زِغگی: ادراکی کًی ِـتث ةْ زِغگی اؿث جٕاِايی اؿحماده از ٍّاةؽ ٍ .5

جؼ، ٍؿّای زِغگی را قّاظحْ و راةعْ ٍیان جسؼةیات کّغ جا ةْ مٕرت ؾَین کْ ةْ الؼاد کَک ٍی

 (.1388و رويغادٓای زِغگی را درك کّّغ )ؿافؼواِی و فیٕر، 

و ظغٍث ةْ ديگؼان ةؼ اؿاس گؽاری: اِسام رلحارٓای داوظًتاِْ در ققى و زِغگی  روصیْ ظغٍث .6

 قٕد. ٓا ٍٕزب رضايث و قادی لؼد ٍی ِؼام ارزقی اؿث کْ اِسام آن

 اتعاد ًَش معىًی

 ضىاخت ي تاير تٍ رتًتیت خدايود 

 خزدمىدی معىًی 

 خًدآگاَی عمیق

 داضته اَداف متعالی 

تًاوایی استفادٌ اس مىاتع معىًی در جُت حل 

 مسائل سودگی

 ریگشا ريحیٍ خدمت

 َمسًساسی اَداف فزدی ي ساسماوی

 کاری يجدان

 تفکز سیستمی 

 َای معىًی تًجٍ تٍ ارسش

ای حرفهتعهد   
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ػؼلیث َٓـٕؿازی آغاف لؼدی و ؿازٍاِی: وهحی الؼاد از ظؼين اِسام دهین إٍر و ِیازٓای  .7

راؿحايی ةیُ الؼاد و ؿازٍان وزٕد  قان ِائى گؼدِغ، ٌٓ ای و قعنی ؿازٍاِی، ةْ آغاف صؼلْ

 (.1392)جٕکى، دارد 

رود  قٕد کْ از صغاهى ايؽاٍات ِوف، لؼاجؼ ٍی وزغان کاری: ةْ رلحارٓای اظحیاری گمحْ ٍی .8

 (.1393)زٔاِی،

ٓا و  جمکؼ ؿیـحَی: ديغگآی اؿث کْ ةاؾخ درك وزٕد اجضاد و راةعْ ٍحواةى ٍیان جماوت .9

 (.2009قٕد )آٍؼام،  ٓا ٍی جئٕری

کْ ٍٕزب ارجوای کارکؼد روزاِْ و ؿالٍث زـَی و ٓای ٍؿّٕی: جٕاِايی اؿث  جٕزْ ةْ ارزش

 (.1390زاده، قٕد )ٍٕؿٕی و ظايب روصی لؼد ٍی

ای  ةا جٕزْ ةْ آِچْ ةضخ قغ، پژوٓف صاضؼ درمغد اؿث کْ راةعْ ٕٓش ٍؿّٕی ةا جؿٔغ صؼلْ

ايُ اؿاس، لؼضیْ امًی و  ٍؿًَان دوره ٍحٕؿعْ إٍٓزش و پؼورش قٔؼ هٌ را ةؼرؿی َِايغ. ةؼ

 ی لؼؾی پژوٓف ةْ قؼح ذيى اؿث: ٓا لؼضیْ

 داری وزٕد دارد. ای ٍؿًَان، راةعْ ٍؿّا ةیُ ٕٓش ٍؿّٕی و جؿٔغ صؼلْ لؼضیْ امًی:

 ٓای لؼؾی:  لؼضیْ

 داری وزٕد دارد. ای ٍؿًَان، راةعْ ٍؿّا ةیُ قّاظث و ةاور ةْ رةٕةیث ظغاوِغ و جؿٔغ صؼلْ. 1

ای ٍؿًَان، راةعْ  ی رضای ظغا( و جؿٔغ صؼلْةعف ةْ کار و زِغگی )کار ةؼا ةیُ ارجتاط ٍؿّی. 2

 داری وزٕد دارد. ٍؿّا

 داری وزٕد دارد. ای ٍؿًَان، راةعْ ٍؿّا ةیُ ظٕدآگآی ؾَین و جؿٔغ صؼلْ. 3

 داری وزٕد دارد. ای ٍؿًَان، راةعْ ٍؿّا ةیُ داقحُ آغاف ٍحؿايی و جؿٔغ صؼلْ. 4

ای ٍؿًَان، راةعْ  ٍـائى زِغگی و جؿٔغ صؼلْ ةیُ جٕاِايی اؿحماده از ٍّاةؽ ٍؿّٕی در زٔث صى. 5

 داری وزٕد دارد. ٍؿّا

 داری وزٕد دارد. ای ٍؿًَان، راةعْ ٍؿّا گؽاری و جؿٔغ صؼلْ ةیُ روصیْ ظغٍث. 6

داری وزٕد  ای ٍؿًَان، راةعْ ٍؿّا یُ ػؼلیث َٓـٕؿازی آغاف لؼدی و ؿازٍاِی و جؿٔغ صؼلْ. ة7

 دارد. 

 داری وزٕد دارد. ای ٍؿًَان، راةعْ ٍؿّا صؼلْةیُ وزغان کاری و جؿٔغ . 8

 داری وزٕد دارد.  ای ٍؿًَان، راةعْ ٍؿّا ةیُ جمکؼ ؿیـحَی و جؿٔغ صؼلْ. 9

 داری وزٕد دارد. ای ٍؿًَان، راةعْ ٍؿّا ٓای ٍؿّٕی و جؿٔغ صؼلْ ةیُ جٕزْ ةْ ارزش. 10

 

 ضىاسی ريش

مٕرت  َٓتـحگی اؿث؛ ةغيُ -ٕمیمیروش پژوٓف صاضؼ ةا جٕزْ ةْ ٍآیث ٍٕضٕع و آغاف آن، ج

کْ پژوٓف صاضؼ درمغد اؿث جا ةا جٕزْ ةْ ٓغف جضوین، راةعْ ةیُ ٍحقیؼٓا را جضًیى َِايغ. 
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ٓای ٍحٕؿعْ اول و دوم قٔؼ هٌ )دوره اول قاٍى  زاٍؿْ آٍاری پژوٓف قاٍى کًیْ ٍؿًَان دوره

دٌٓ و دوازدٌٓ( در ؿال ٓای دٌٓ، يازٓمحٌ، ٓكحٌ و ٌِٔ و دوره دوم قاٍى پايْ ٓای پايْ

ِمؼ ةٕده اؿث. َِِْٕ آٍاری ايُ پژوٓف ةا  6384ٓا  ةاقغ کْ جؿغاد کى آن ٍی 1395-96جضنیًی

ای ٍحّاؿب ةا  گیؼی، ظتوْ ِمؼ ةؼآورد قغ. روش َِِْٕ 364اؿحماده از لؼٍٕل کٕکؼان ٍضاؿتْ و 

ْ قٔؼ هٌ، جؿغاد َِِْٕ اؿاس، ةؼ صـب درمغٓای زاٍؿْ ٍؿًَان دوره ٍحٕؿع ايُ ةاقغ. ةؼ صسٌ ٍی

ٓای ٍػکٕر از واصغٓای إٍٓزقی دوره  ٓؼ ظتوْ، ٍكعل و ؿپؾ ةْ قیٕه جنادلی، جؿغاد َِِْٕ

 (.1زغول ٍحٕؿعْ اِحعاب قغه اؿث )
 جامعٍ ي ومًوٍ آماری( 1)جديل

 ِٕاصی
 َِِْٕ آٍاری زاٍؿْ آٍاری

 زَؽ ٍؼد زن زَؽ ٍؼد زن

 78 37 41 1360 645 715 1ِاصیْ 

 104 53 51 1825 932 893 2ِاصیْ 

 96 48 48 1675 834 841 3ِاصیْ 

 86 39 47 1424 698 826 4ِاصیْ 

 364 177 187 6384 3109 3275 زَؽ

ٓا،  ٓا از دو پؼؿكّاٍْ اؿحماده قغ. يکی از ايُ پؼؿكّاٍْدر ايُ پژوٓف، زٔث گؼدآوری داده

ای يیکؼت  ؼ اؿاس ظیك پّر درزْگٕيْ ة 43(، ٍكحَى ةؼ 2005) 1پؼؿكّاٍْ ٕٓش ٍؿّٕی اؿَیث

ةعف ةْ کار و زِغگی، ظٕدآگآی ؾَین،  ةا اةؿاد قّاظث و ةاور ةْ رةٕةیث ظغاوِغ، ارجتاط ٍؿّی

گؽاری، ػؼلیث َٓـٕؿازی  داقحُ آغاف ٍحؿايی، جٕاِايی اؿحماده از ٍّاةؽ ٍؿّٕی، روصیْ ظغٍث

ٓای ٍؿّٕی، ةْ ؾّٕان  ارزش و جٕزْ ةْ آغاف لؼدی و ؿازٍاِی، وزغان کاری، جمکؼ ؿیـحَی

ای از  جؼآؼات ٕٓش ٍؿّٕی در ِؼؼ گؼلحْ قغِغ. َٓچّیُ ةؼای ؿّسف ٍحقیؼ جؿٔغ صؼلْ

ای  گٕيْ ةؼ اؿاس ظیك پّر درزْ 24( ٍكحَى ةؼ 1984پؼؿكّاٍْ جؿٔغ ؿازٍاِی ٍايؼ و آيُ )

 17ساِی )از ؿؤال ( و ٓی16 جا 9(، ٍـحَؼ )از ؿؤال 8جا  1ؿؤال يیکؼت در ؿْ ةؿغ جؿٔغ ؾاظمی )از 

ٓای پؼؿكّاٍْ کْ ةؼای ؿّسف ؿازه، ٍٕرد اؿحماده  ( اؿحماده قغ. از آِسايی کْ َْٓ گٕي24ْجا 

هؼار گؼلحْ اؿث، ةؼ اؿاس ٍعايؿات هتًی ةٕده و ِیؽ پؼؿكّاٍْ ٍػکٕر، جٕؿط جؿغادی از اؿاجیغ 

صامى کؼد. َٓچّیُ  جٕان از روايی ٍضحٕای آن، اظَیّان داِكگاه، ةؼرؿی و جأيیغ قغه اؿث، ٍی

جؼيُ روش ةؼرؿی پايايی، اؿحماده از َٓـاِی دروِی، ضؼيب آيمای کؼِتاخ اؿث. آيمای  ٍؿَٕل

قٕد. ةؼای ؿّسف پايايی پؼؿكّاٍْ، يک  کؼوِتاخ ةؼای ؿؤاالت ةا ظتوات چّغ ٍویاؿی اؿحماده ٍی

اٍؿْ ٍٕرد ِؼؼ، جٕزيؽ پؼؿكّاٍْ در ز 30جؿغاد مٕرت کْ اةحغا  آزٍٕن اِسام گؼلث. ةغيُ ٍؼصًْ پیف

ةؼای ٍضاؿتْ ضؼيب  SPSSالؽار  ٓا، ةا اؿحماده از ِؼم آوری گؼديغ و پؾ از وارد کؼدن داده و زَؽ

                                                           
1. Smith 
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و ةؼای  71/0پايايی از روش آيمای کؼوِتاخ اؿحماده قغ کْ ٍوغار آن ةؼای پؼؿكّاٍْ ٕٓش ٍؿّٕی 

ؿكّاٍْ را ةؼظٕردار از اؾحتار کالی جٕان پؼ دؿث آٍغ؛ ةّاةؼايُ ٍی ةْ 82/0ای  پؼؿكّاٍْ جؿٔغ صؼلْ

 داِـث.

آٍار جٕمیمی و آٍار اؿحّتاظی اؿحماده قغه    ٓا از روش در ايُ پژوٓف ةؼای جسؽيْ و جضًیى داده

ٓا اةحغا ِؼٍال ةٕدن جَاٍی ٍحقیؼٓا ٍٕرد آزٍٕن هؼار گؼلث و پؾ از  اؿث. در جسؽيْ و جضًیى داده

و جأيیغ ِؼٍال ةٕدن ٍحقیؼٓا، از لّٕن آٍار اؿحّتاظی ةا  اِسام آزٍٕن آٍاری کٕيَٕگؼاف اؿَیؼِٕف

ٓا، از  گیؼی داده ای ةٕدن ٍویاس اِغازه اؿحماده قغ. در ضَُ ةا جٕزْ ةْ رجتْ 95/0ؿعش اظَیّان 

 ٓا اؿحماده قغ. آزٍٕن َٓتـحگی اؿپیؼٍُ در جسؽيْ و جضًیى داده
 

 َا یافتٍ

، جٕزيؽ لؼاواِی و ؿعش جضنیالت (3)زغول ر ، جٕزيؽ لؼاواِی و درمغی زّـیث و د(2)در زغول

 پاؿط دّٓغگان ِكان داده قغه اؿث.
 تًسیع فزاياوی ي درصدی جىسیت (0)جديل 

 درمغ لؼاواِی زّـیث

 62/48 177 ٍػکؼ

 37/51 187 ٍِٕخ

 100 364 زَؽ

 

 ةاقّغ. درمغ، زن ٍی 37/51درمغ از پاؿط دّٓغگان پژوٓف، ٍؼد و  62/48، (2)ظتن زغول
 

 تًسیع فزاياوی ي سطح تحصیالت (3)يل جد

 درمغ لؼاواِی ِٕع ٍغرك

 81/11 43 کارداِی

 85/67 247 کارقّاؿی

 32/20 74 کارقّاؿی ارقغ

 100 364 زَؽ کى

 

درمغ از پاؿط دّٓغگان پژوٓف دارای ٍغرك کارداِی،  81/11دٓغ کْ  ِكان ٍی (3)زغول

 ةاقّغ. دارای ٍغرك کارقّاؿی ارقغ ٍی درمغ 32/20درمغ دارای ٍغرك کارقّاؿی و  85/67

 آزٍٕن لؼضیْ امًی پژوٓف

داری وزٕد دارد. ِحاير ةؼرؿی ايُ لؼضیْ در  ای ٍؿًَان، راةعْ ٍؿّا ةیُ ٕٓش ٍؿّٕی و جؿٔغ صؼلْ

 ارائْ قغه اؿث. (4)زغول 
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 محاسثات آماری آسمًن فزضیٍ اصلی (1)جديل

 821/0، ضؼيب َٓتـحگی اؿپیؼٍُ ةؼای ايُ دو ٍحقیؼ (4) در زغول SPSSةا جٕزْ ةْ ظؼوزی 

ةاقغ؛ يػا ٍیان ايُ دو  ٍی 05/0از جؼ  ( ٍكآغه قغه، کٕچکsigداری ) ةاقغ. ٍوغار ؾغد ٍؿّا ٍی

گِْٕ کْ از ٍوغار ضؼيب  داری وزٕد دارد. َٓان درمغ، راةعْ ٍؿّا 95ٍحقیؼ در ؿعش اظَیّان 

ؾتارت   گیؼد؛ ةْ قٕد، لؼضیْ ممؼ، رد و لؼضیْ جضوین، ٍٕرد جأيیغ هؼار ٍی َٓتـحگی ٍكآغه ٍی

داری وزٕد دارد و ةا الؽايف يا  و ٍؿّا ای ٍؿًَان، راةعْ ٍذتث ديگؼ ةیُ ٕٓش ٍؿّٕی و جؿٔغ صؼلْ

 ياةغ. ای ِیؽ الؽايف يا کآف ٍی کآف ٕٓش ٍؿّٕی، جؿٔغ صؼلْ

 ٓای لؼؾی پژوٓف: آزٍٕن لؼضیْ

داری وزٕد دارد.  ای ٍؿًَان، راةعْ ٍؿّا ةیُ قّاظث و ةاور ةْ رةٕةیث ظغاوِغ و جؿٔغ صؼلْ: 1 یْلؼض

 قغه اؿث.ارائْ  (5)ِحاير ةؼرؿی ايُ لؼضیْ در زغول 
 1فزضیٍ محاسثات آماری آسمًن  (5)جديل 

 

 731/0، ضؼيب َٓتـحگی اؿپیؼٍُ ةؼای ايُ دو ٍحقیؼ (5)زغول  در SPSSةا جٕزْ ةْ ظؼوزی 

ةاقغ؛ يػا ٍیان ايُ دو  ٍی 05/0جؼ از  ( ٍكآغه قغه، کٕچکsigداری )ةاقغ. ٍوغار ؾغد ٍؿّی ٍی

گِْٕ کْ از ٍوغار ضؼيب  داری وزٕد دارد. َٓان درمغ، راةعْ ٍؿّا 95ٍحقیؼ در ؿعش اظَیّان 

ؾتارت  گیؼد؛ ةْ ممؼ، رد و لؼضیْ جضوین، ٍٕرد جأيیغ هؼار ٍی قٕد، لؼضیْ َٓتـحگی ٍكآغه ٍی

داری وزٕد دارد و  ای ٍؿًَان، راةعْ ٍذتث ٍؿّا ديگؼ ةیُ قّاظث و ةاور ةْ رةٕةیث ظغا و جؿٔغ صؼلْ

 ياةغ. ای ِیؽ الؽايف يا کآف ٍی ةا الؽايف يا کآف قّاظث و ةاور ةْ رةٕةیث ظغا، جؿٔغ صؼلْ

ای ٍؿًَان،  ةعف ةْ کار و زِغگی )کار ةؼای رضای ظغا( و جؿٔغ صؼلْ ٍؿّی : ةیُ ارجتاط2لؼضیْ 

 ارائْ قغه اؿث. (6)داری وزٕد دارد. ِحاير ةؼرؿی ايُ لؼضیْ در زغول  راةعْ ٍؿّا
 

 

 ٓای آٍاریقاظل    

     ٍحقیؼٓا                  
 r اِضؼاف ٍؿیار ٍیاِگیُ لؼاواِی

ؿعش 

 داری ٍؿّا

 33/7 95/51 364 ٕٓش ٍؿّٕی
821/0 018/0 

 10/49 92/61 364 ای جؿٔغ صؼلْ

 ٓای آٍاریقاظل    

 ٍحقیؼٓا                      
 r اِضؼاف ٍؿیار ٍیاِگیُ لؼاواِی

ؿعش 

 داری ٍؿّا

 33/7 95/51 364 قّاظث و ةاور ةْ رةٕةیث ظغاوِغ
731/0 018/0 

 10/49 92/61 364 ای جؿٔغ صؼلْ
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 0فزضیٍ محاسثات آماری آسمًن  (6)جديل 

 

 621/0، ضؼيب َٓتـحگی اؿپیؼٍُ ةؼای ايُ دو ٍحقیؼ (6)در زغول  SPSSةا جٕزْ ةْ ظؼوزی 

يُ دو ةاقغ؛ يػا ٍیان ا ٍی 05/0جؼ از  ( ٍكآغه قغه، کٕچکsigداری ) ةاقغ. ٍوغار ؾغد ٍؿّا ٍی

گِْٕ کْ از ٍوغار ضؼيب  داری وزٕد دارد. َٓان درمغ، راةعْ ٍؿّا 95ٍحقیؼ در ؿعش اظَیّان 

گیؼد؛ ةْ ؾتارت  قٕد، لؼضیْ ممؼ، رد و لؼضیْ جضوین، ٍٕرد جأيیغ هؼار ٍی َٓتـحگی ٍكآغه ٍی

داری  ای ٍؿًَان، راةعْ ٍذتث و ٍؿّی ةعف ةْ کار و زِغگی و جؿٔغ صؼلْديگؼ ةیُ ارجتاط ٍؿّی

ای ِیؽ الؽايف يا کآف  ةعف ةْ کار و زِغگی، جؿٔغ صؼلْ وزٕد دارد و ةا الؽايف يا کآف ٍؿّی

 ياةغ. ٍی

داری وزٕد دارد. ِحاير ةؼرؿی  ای ٍؿًَان، راةعْ ٍؿّا : ةیُ ظٕدآگآی ؾَین و و جؿٔغ صؼل3ْلؼضیْ 

 ارائْ قغه اؿث. (7)ايُ لؼضیْ در زغول 
 3آماری آسمًن فزضیٍ محاسثات  (7)جديل 

 

 581/0، ضؼيب َٓتـحگی اؿپیؼٍُ ةؼای ايُ دو ٍحقیؼ (7)در زغول  SPSSةا جٕزْ ةْ ظؼوزی 

ةاقغ؛ يػا ةیُ ايُ دو ٍحقیؼ،  ٍی 05/0( ٍكآغه قغه، کٕچکحؼ از sigداری ) غ. ٍوغار ؾغد ٍؿّاةاق ٍی

گِْٕ کْ از ٍوغار ضؼيب َٓتـحگی  داری وزٕد دارد. َٓان درمغ، راةعْ ٍؿّا 95در ؿعش اظَیّان 

ةیُ  گیؼد؛ ةْ ؾتارت ديگؼ، قٕد، لؼضیْ ممؼ، رد و لؼضیْ جضوین، ٍٕرد جأيیغ هؼار ٍی ٍكآغه ٍی

ای ٍؿًَان، راةعْ ٍذتث و ٍؿّاداری وزٕد دارد و ةا الؽايف يا کآف  ظٕدآگآی ؾَین و جؿٔغ صؼلْ

 ياةغ. ای ِیؽ الؽايف يا کآف ٍی ظٕدآگآی ؾَین، جؿٔغ صؼلْ

داری وزٕد دارد. ِحاير  ای ٍؿًَان، راةعْ ٍؿّا : ةیُ داقحُ آغاف ٍحؿايی و جؿٔغ صؼل4ْلؼضیْ 

 ارائْ قغه اؿث. 8زغول  ةؼرؿی ايُ لؼضیْ در

 

 

 ٓای آٍاریقاظل     

  ٍحقیؼٓا
 r اِضؼاف ٍؿیار ٍیاِگیُ لؼاواِی

ؿعش 

 داری ٍؿّی

 33/7 95/51 364 ةعف ةْ کار و زِغگی ارجتاط ٍؿّی
621/0 018/0 

 10/49 92/61 364 ای جؿٔغ صؼلْ

 ٓای آٍاریقاظل     

  ٍحقیؼٓا
 r اِضؼاف ٍؿیار ٍیاِگیُ لؼاواِی

ؿعش 

 داری ٍؿّی

 33/7 95/51 364 ظٕدآگآی ؾَین
581/0 018/0 

 10/49 92/61 364 ای جؿٔغ صؼلْ
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 1محاسثات آماری آسمًن فزضیٍ  (8)جديل 
 

 618/0 گی اؿپیؼٍُ ةؼای ايُ دو ٍحقیؼ، ضؼيب َٓتـح(8)در زغول  SPSSةا جٕزْ ةْ ظؼوزی 

ةاقغ؛ يػا ةیُ ايُ دو ٍحقیؼ،  ٍی 05/0جؼ از  ( ٍكآغه قغه، کٕچکsigداری ) ةاقغ. ٍوغار ؾغد ٍؿّا ٍی

گِْٕ کْ از ٍوغار ضؼيب َٓتـحگی  داری وزٕد دارد. َٓان درمغ، راةعْ ٍؿّا 95در ؿعش اظَیّان 

گیؼد؛ ةْ ؾتارت ديگؼ ةیُ  ن، ٍٕرد جأيیغ هؼار ٍیقٕد، لؼضیْ ممؼ، رد و لؼضیْ جضوی ٍكآغه ٍی

داری وزٕد دارد و ةا الؽايف يا  ای ٍؿًَان، راةعْ ٍذتث ٍؿّا داقحُ آغاف ٍحؿايی و جؿٔغ صؼلْ

 ياةغ. ای ِیؽ الؽايف يا کآف ٍی کآف آغاف ٍحؿايی، جؿٔغ صؼلْ

ای ٍؿًَان،  غگی و جؿٔغ صؼلْ: ةیُ جٕاِايی اؿحماده از ٍّاةؽ ٍؿّٕی در زٔث صى ٍـائى ز5ِلؼضیْ 

 ارائْ قغه اؿث. 9داری وزٕد دارد. ِحاير ةؼرؿی ايُ لؼضیْ در زغول  راةعْ ٍؿّا
 5محاسثات آماری آسمًن فزضیٍ  (9)جديل 

 

 531/0، ضؼيب َٓتـحگی اؿپیؼٍُ ةؼای ايُ دو ٍحقیؼ (9)در زغول  SPSSةا جٕزْ ةْ ظؼوزی 

ةاقغ؛ يػا ةیُ ايُ دو ٍحقیؼ،  ٍی 05/0جؼ از  ( ٍكآغه قغه، کٕچکsigداری ) ةاقغ. ٍوغار ؾغد ٍؿّا ٍی

گِْٕ کْ از ٍوغار ضؼيب َٓتـحگی  داری وزٕد دارد. َٓان اةعْ ٍؿّادرمغ، ر 95در ؿعش اظَیّان 

گیؼد؛ ةْ ؾتارت ديگؼ ةیُ  قٕد، لؼضیْ ممؼ، رد و لؼضیْ جضوین، ٍٕرد جأيیغ هؼار ٍی ٍكآغه ٍی

ای ٍؿًَان، راةعْ ٍذتث و ٍؿّاداری وزٕد دارد و ةا  جٕاِايی اؿحماده از ٍّاةؽ ٍؿّٕی و جؿٔغ صؼلْ

 ياةغ. ی ِیؽ الؽايف يا کآف ٍی ا اِايی اؿحماده از ٍّاةؽ ٍؿّٕی، جؿٔغ صؼلْالؽايف يا کآف جٕ

داری وزٕد دارد. ِحاير  ای ٍؿًَان، راةعْ ٍؿّا گؽاری و جؿٔغ صؼلْ : ةیُ روصیْ ظغٍث6لؼضیْ 

 ارائْ قغه اؿث. (10) ةؼرؿی ايُ لؼضیْ در زغول
 6محاسثات آماری آسمًن فزضیٍ ( 17)جديل

 ٓای آٍاریقاظل

 ٍحقیؼٓا
 r اِضؼاف ٍؿیار ٍیاِگیُ لؼاواِی

ؿعش 

 داری ٍؿّی

 33/7 95/51 364 داقحُ آغاف ٍحؿايی
618/0 018/0 

 10/49 92/61 364 ای جؿٔغ صؼلْ

 ٓای آٍاریقاظل

 ٍحقیؼٓا
 ٍیاِگیُ لؼاواِی

اِضؼاف 

 ٍؿیار
r 

ؿعش 

 داری ٍؿّی

 33/7 95/51 364 اؿحماده از ٍّاةؽ ٍؿّٕی در زٔث صى ٍـائى زِغگی
531/0 018/0 

 10/49 92/61 364 ای جؿٔغ صؼلْ

 ریٓای آٍاقاظل     

  ٍحقیؼٓا
 r اِضؼاف ٍؿیار ٍیاِگیُ لؼاواِی

ؿعش 

 داری ٍؿّی

 33/7 95/51 364 گؽاری روصیْ ظغٍث
681/0 018/0 

 10/49 92/61 364 ای  جؿٔغ صؼلْ
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، ضؼيب َٓتـحگی اؿپیؼٍُ ةؼای ايُ دو ٍحقیؼ (10) در زغول SPSSةا جٕزْ ةْ ظؼوزی 

ةاقغ؛ يػا ةیُ ايُ  ٍی 05/0جؼ از  غه قغه، کٕچک( ٍكاsigٓداری ) ةاقغ. ٍوغار ؾغد ٍؿّا ٍی 681/0

گِْٕ کْ از ٍوغار ضؼيب  داری وزٕد دارد. َٓان درمغ، راةعْ ٍؿّا 95دو ٍحقیؼ، در ؿعش اظَیّان 

گیؼد؛ ةْ ؾتارت  قٕد، لؼضیْ ممؼ، رد و لؼضیْ جضوین، ٍٕرد جأيیغ هؼار ٍی َٓتـحگی، ٍكآغه ٍی

داری وزٕد دارد و ةا  ای ٍؿًَان، راةعْ ٍذتث ٍؿّی لْگؽاری و جؿٔغ صؼ ديگؼ، ةیُ روصیْ ظغٍث

 ياةغ. ای ِیؽ الؽايف يا کآف ٍی گؽاری، جؿٔغ صؼلْ الؽايف يا کآف روصیْ ظغٍث

داری  ای ٍؿًَان، راةعْ ٍؿّا : ةیُ ػؼلیث َٓـٕؿازی آغاف لؼدی و ؿازٍاِی و جؿٔغ صؼل7ْلؼضیْ 

 ارائْ قغه اؿث. (11) وزٕد دارد. ِحاير ةؼرؿی ايُ لؼضیْ در زغول
 7محاسثات آماری آسمًن فزضیٍ  (11)جديل 

 

، ضؼيب َٓتـحگی اؿپیؼٍُ ةؼای ايُ دو ٍحقیؼ (11)ول ، در زغSPSSةا جٕزْ ةْ ظؼوزی 

ةاقغ؛ يػا ةیُ ايُ دو  ٍی 05/0( ٍكآغه قغه، کٕچکحؼ از sigداری ) ةاقغ. ٍوغار ؾغد ٍؿّا ٍی 541/0

گِْٕ کْ از ٍوغار ضؼيب  داری وزٕد دارد. َٓان درمغ، راةعْ ٍؿّا 95ٍحقیؼ، در ؿعش اظَیّان 

گیؼد؛ ةْ ؾتارت  ؼ، رد و لؼضیْ جضوین، ٍٕرد جأيیغ هؼار ٍیقٕد، لؼضیْ مم َٓتـحگی ٍكآغه ٍی

داری وزٕد  ای ٍؿًَان، راةعْ ٍذتث ٍؿّا ديگؼ، ةیُ ػؼلیث َٓـٕؿازی آغاف لؼدی و جؿٔغ صؼلْ

 ای ِیؽ الؽايف يا کآف دارد و ةا الؽايف يا کآف ػؼلیث َٓـٕؿازی آغاف لؼدی، جؿٔغ صؼلْ

 ياةغ. ٍی

داری وزٕد دارد. ِحاير ةؼرؿی ايُ  ای ٍؿًَان، راةعْ ٍؿّا و جؿٔغ صؼلْ ةیُ وزغان کاری :8لؼضیْ 

 ارائْ قغه اؿث. (12) لؼضیْ در زغول
 8محاسثات آماری آسمًن فزضیٍ  (10)جديل 

 

، ضؼيب َٓتـحگی اؿپیؼٍُ ةؼای ايُ دو ٍحقیؼ (12)در زغول  SPSSةا جٕزْ ةْ ظؼوزی 

ةاقغ؛ يػا ةیُ ايُ  ٍی 05/0جؼ از  ( ٍكآغه قغه، کٕچکsigداری ) ةاقغ. ٍوغار ؾغد ٍؿّا ٍی 611/0

 ٓای آٍاریقاظل     

  ٍحقیؼٓا
 ٍیاِگیُ لؼاواِی

اِضؼاف 

 ٍؿیار
r 

ؿعش 

 داری ٍؿّی

 33/7 95/51 364 ػؼلیث َٓـٕؿازی آغاف لؼدی و ؿازٍاِی
541/0 018/0 

 10/49 92/61 364 ای  جؿٔغ صؼلْ

 ٓای آٍاریقاظل     

  ٍحقیؼٓا
 r اِضؼاف ٍؿیار ٍیاِگیُ لؼاواِی

ؿعش 

 داری ٍؿّی

 33/7 95/51 364 وزغان کاری
611/0 018/0 

 10/49 92/61 364 ای غ صؼلْجؿٔ
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گِْٕ کْ از ٍوغار ضؼيب  َٓانداری وزٕد دارد.  درمغ، راةعْ ٍؿّا 95دو ٍحقیؼ، در ؿعش اظَیّان 

گیؼد؛ ةْ ؾتارت  قٕد، لؼضیْ ممؼ، رد و لؼضیْ جضوین، ٍٕرد جأيیغ هؼار ٍی َٓتـحگی ٍكآغه ٍی

داری وزٕد دارد و ةا الؽايف يا  ای ٍؿًَان، راةعْ ٍذتث ٍؿّا ديگؼ، ةیُ وزغان کاری و جؿٔغ صؼلْ

 اةغ.ي ای ِیؽ الؽايف يا کآف ٍی کآف وزغان کاری، جؿٔغ صؼلْ

داری وزٕد دارد. ِحاير ةؼرؿی ايُ  ای ٍؿًَان، راةعْ ٍؿّا : ةیُ جمکؼ ؿیـحَی و جؿٔغ صؼل9ْلؼضیْ 

 ارائْ قغه اؿث. (13)لؼضیْ در زغول
 9فزضیٍ محاسثات آماری آسمًن  (13)جديل 

، ضؼيب َٓتـحگی اؿپیؼٍُ ةؼای ايُ دو ٍحقیؼ (13)در زغول  SPSSةا جٕزْ ةْ ظؼوزی 

ةاقغ؛ يػا ةیُ ايُ  ٍی 05/0جؼ از  ( ٍكآغه قغه، کٕچکsigداری ) ةاقغ. ٍوغار ؾغد ٍؿّا ٍی 528/0

گِْٕ کْ از ٍوغار ضؼيب  داری وزٕد دارد. َٓان راةعْ ٍؿّادرمغ،  95دو ٍحقیؼ در ؿعش اظَیّان 

گیؼد؛ ةْ ؾتارت  قٕد، لؼضیْ ممؼ، رد و لؼضیْ جضوین، ٍٕرد جأيیغ هؼار ٍی َٓتـحگی ٍكآغه ٍی

داری وزٕد دارد و ةا الؽايف  ای ٍؿًَان، راةعْ ٍذتث ٍؿّی ديگؼ، ةیُ جمکؼ ؿیـحَی و جؿٔغ صؼلْ

 ياةغ. ای ِیؽ الؽايف يا کآف ٍی لْيا کآف جمکؼ ؿیـحَی، جؿٔغ صؼ

داری وزٕد دارد.  ای ٍؿًَان، راةعْ ٍؿّا ٓای ٍؿّٕی و جؿٔغ صؼلْ : ةیُ جٕزْ ةْ ارزش10لؼضیْ 

 ارائْ قغه اؿث. (14) ِحاير ةؼرؿی ايُ لؼضیْ در زغول
 17فزضیٍ محاسثات آماری آسمًن  (11)جديل 

ضؼيب َٓتـحگی اؿپیؼٍُ ةؼای ايُ دو ٍحقیؼ ، (14)در زغول  SPSSةا جٕزْ ةْ ظؼوزی 

ةاقغ؛ يػا ةیُ ايُ  ٍی 05/0جؼ از  ( ٍكآغه قغه، کٕچکsigداری ) ةاقغ. ٍوغار ؾغد ٍؿّا ٍی 742/0

گِْٕ کْ از ٍوغار ضؼيب  داری وزٕد دارد. َٓان درمغ، راةعْ ٍؿّا 95دو ٍحقیؼ، در ؿعش اظَیّان 

گیؼد؛ ةْ ؾتارت  قٕد، لؼضیْ ممؼ، رد و لؼضیْ جضوین، ٍٕرد جأيیغ هؼار ٍی َٓتـحگی ٍكآغه ٍی

داری وزٕد دارد و ةا  ٍذتث ٍؿّا ای ٍؿًَان، راةعْ ٓای ٍؿّٕی و جؿٔغ صؼلْ ديگؼ، ةیُ جٕزْ ةْ ارزش

 ياةغ. ای ِیؽ الؽايف يا کآف ٍی ٓای ٍؿّٕی، جؿٔغ صؼلْ الؽايف يا کآف جٕزْ ةْ ارزش

 ٓای آٍاریقاظل     

  ٍحقیؼٓا
 r اِضؼاف ٍؿیار ٍیاِگیُ لؼاواِی

ؿعش 

 داری ٍؿّی

 33/7 95/51 364 جمکؼ ؿیـحَی
528/0 018/0 

 10/49 92/61 364 ای جؿٔغ صؼلْ

 ٓای آٍاریقاظل     

  ٍحقیؼٓا
 r ِضؼاف ٍؿیارا ٍیاِگیُ لؼاواِی

ؿعش 

 داری ٍؿّی

 33/7 95/51 364 ٓای ٍؿّٕی جٕزْ ةْ ارزش
742/0 018/0 

 10/49 92/61 364 ای جؿٔغ صؼلْ
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 :ای ٍؿًَان جؼجیب ارجتاط اةؿاد ٕٓش ٍؿّٕی ةا جؿٔغ صؼلْ

ای  ، ةؼ اؿاس ضؼيب َٓتـحگی، جؼجیب ارجتاط اةؿاد ٕٓش ٍؿّٕی ةا جؿٔغ صؼلْ(15)در زغول 

 ن داده قغه اؿث.  ٍؿًَان، ِكا
 ای معلمان تزتیة ارتثاط اتعاد ًَش معىًی تا تعُد حزفٍ( 15) جديل

 ضؼيب َٓتـحگی اةؿاد

 742/0 ٓای ٍؿّٕی جٕزْ ةْ ارزش

 731/0 قّاظث و ةاور ةْ رةٕةیث ظغاوِغ

 681/0 گؽاری روصیْ ظغٍث

 621/0 ةعف ةْ کار و زِغگی ارجتاط ٍؿّی

 618/0 داقحُ آغاف ٍحؿايی

 611/0 زغان کاریو

 581/0 ظٕدآگآی ؾَین

 541/0 ػؼلیث َٓـٕؿازی آغاف لؼدی و ؿازٍاِی

 531/0 اؿحماده از ٍّاةؽ ٍؿّٕی در زٔث صى ٍـائى زِغگی

 528/0 جمکؼ ؿیـحَی
 

ٓا کْ از ظؼين آزٍٕن َٓتـحگی اؿپیؼٍُ ٍضاؿتْ  ، ِحاير جضًیى داده(15) ةؼ اؿاس زغول

ای ٍؿًَان، َٓتـحگی ةااليی وزٕد دارد؛  یُ ٕٓش ٍؿّٕی و جؿٔغ صؼلْقغه، صاکی از آن اؿث کْ ة

ٓای ٍؿّٕی، قّاظث و ةاور ةْ  جؼجیب جٕزْ ةْ ارزش گاِْ ٕٓش ٍؿّٕی، ةْ ظٕری کْ در ةیُ اةؿاد ده ةْ

ةعف ةْ کار و زِغگی، داقحُ آغاف ٍحؿايی،  گؽاری، ارجتاط ٍؿّی رةٕةیث ظغاوِغ، روصیْ ظغٍث

آی ؾَین، ػؼلیث َٓـٕؿازی آغاف لؼدی و ؿازٍاِی، اؿحماده از ٍّاةؽ کاری، ظٕدآگ وزغان

ای  و جمکؼ ؿیـحَی دارای ةیكحؼيُ َٓتـحگی ةا جؿٔغ صؼلْ ٍؿّٕی در زٔث صى ٍـائى زِغگی،

 ٍؿًَان ٓـحّغ.

 

 گیزیي وتیجٍ تحث

غ جٕزْ ةْ آزٍٕن لؼضیْ امًی پژوٓف و جأيیغ آن، ٍكعل گؼديغ کْ ةیُ ٕٓش ٍؿّٕی و جؿٔةا 

گِْٕ جتییُ کؼد کْ  جٕان ايُ داری وزٕد دارد. وزٕد ايُ راةعْ را ٍی ای ٍؿًَان، راةعْ ٍؿّا صؼلْ

دٓغ، از ٕٓقی ورای  وهحی لؼدی در جَام إٍر زِغگی ظٕيف کْ هـَحی از آن را ؿازٍان جكکیى ٍی

کّغ  ؿی ٍیدٓغ و ؿ ٕٓش ؾوًی و ؾاظمی اؿحماده کّغ، ةا لكار رواِی کَحؼی، کار ةٔحؼی اِسام ٍی

ٍؿّی کْ  ايُ ةاقغ؛ ةْ ِـتث ةْ ؿازٍان ٍحؿٔغجؼ قٕد، چّیُ قعنی دارای ديغگاه وؿیؿی ٍی

جنٕيؼ ؾؼیَی از ظٕد و زٔان و ةْ دِتال آن، از ٓغف و زايگاه ظٕد در زٔان دارد. دارا ةٕدن ٕٓش 

ؼالف ٓـث، چْ اظ جؼی را از آن ٓای قادجؼ و روقُ دٓغ جا زّتْ ٍؿّٕی ةْ قعل ايُ اٍکان را ٍی
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(، پؼِغه و 1391آةی ) چؼخِژاد و  اهلل ٓای اٍان درك َِايغ. ِحاير ايُ پژوٓف ةا پژوٓف

( در ظنٕص وزٕد راةعْ ةیُ ٕٓش ٍؿّٕی و رضايث ققًی، 2008و ؿیـک ) (1390)َٓکاران

 ظٕاِی دارد. ٌٓ

ٕةیث جٕزْ ةْ آزٍٕن لؼضیْ اول و جأيیغ آن، ٍكعل گؼديغ کْ ةیُ قّاظث و ةاور ةْ رةةا 

گِْٕ  جٕان ايُ داری وزٕد دارد. وزٕد ايُ راةعْ را ٍی ٍؿًَان، راةعْ ٍؿّا ای ظغاوِغ و جؿٔغ صؼلْ

جتییُ کؼد کْ وهحی ٍؿًٌ در ؿازٍان، ِـتث ةْ ظغاوِغ، قّاظث و ةاور داقحْ ةاقغ، صضٕر ظغاوِغ 

ای از وزٕد  کّغ. در واهؽ، در ِؼؼ چّیُ قعنی، َْٓ چیؽ زًٕه را در زِغگی و کارش اصـاس ٍی

کّغ ِـتث  داِغ و ؿؿی ٍی ای از ظغا ٍی ظغاوِغ اؿث؛ يؿّی کار، ٍضیط کار و ؿازٍان ظٕد را زًٕه

 ٓا ٍحؿٔغ ةاقغ. ةْ جَاٍی آن

ةعف ةْ کار و  جٕزْ ةْ آزٍٕن لؼضیْ دوم و جأيیغ آن، ٍكعل قغ کْ ةیُ ارجتاط ٍؿّیةا 

داری وزٕد دارد. وزٕد ايُ راةعْ  اةعْ ٍؿّاای ٍؿًَان، ر زِغگی )کار ةؼای رضای ظغا( و جؿٔغ صؼلْ

 ةعكی کار و زِغگی )کار ةؼای رضای ظغا( ةاور گِْٕ جتییُ کؼد کْ وهحی ٍؿًٌ ةْ ٍؿّی جٕان ايُ را ٍی

کّغ کار را  جٕاِغ در ٍٕاهؽ ِااٍیغکّّغه، ٍؿّايی ؾَین در آن ةیاةغ و َٓیكْ ؿؿی ٍی داقحْ ةاقغ، ٍی

کّغ؛ چّیُ لؼدی جالش  در ةیكحؼ ٍٕاهؽ، آراٍف ظٕد را صمغ ٍیةؼای رضای ظغاوِغ اِسام دٓغ و 

کّغ،  کّغ کْ وػايك ظٕد را ةْ درؿحی اِسام دٓغ و ِـتث ةْ ٍغرؿْ و ٍکاِی کْ در آن کار ٍی ٍی

 جؿٔغ ةیكحؼی داقحْ ةاقغ.

جٕزْ ةْ آزٍٕن لؼضیْ ؿٕم و جأيیغ آن، ٍكعل قغ کْ ةیُ ظٕدآگآی ؾَین و جؿٔغ ةا 

گِْٕ جتییُ کؼد کْ  جٕان ايُ داری وزٕد دارد. وزٕد ايُ راةعْ را ٍی ، راةعْ ٍؿّاای ٍؿًَان صؼلْ

ٓايی از  کّغ و زّتْ ظٕةی درك ٍی وهحی ٍؿًٌ، ظٕدآگآی ؾَین داقحْ ةاقغ، اصـاؿات ظٕد را ةْ

دٓغ؛ از ِواط هٕت و ضؿك ظٕدش  اش ٓـحّغ، جكعیل ٍی جؼ از زـٌ لیؽيکی وزٕدش را کْ ؾَین

ٓا دارد؛ چّیُ قعنی ِـتث ةْ ظٕدش جـًط ةیكحؼی  و ؿؿی در زٔث جوٕيث آنآگآی داقحْ 

 قٕد. کّغ و ِـتث ةْ َٓکاران، ققى و صؼلْ ظٕد ٍحؿٔغجؼ ٍی دارد، ةّاةؼايُ اصـاس ٍـئٕيیث ٍی

ةا جٕزْ ةْ آزٍٕن لؼضیْ چٔارم و جأيیغ آن، ٍكعل گؼديغ کْ ةیُ داقحُ آغاف ٍحؿايی و 

گِْٕ جتییُ کؼد  جٕان ايُ داری وزٕد دارد. وزٕد ايُ راةعْ را ٍی عْ ٍؿّاای ٍؿًَان، راة جؿٔغ صؼلْ

کْ وهحی ٍؿًٌ دارای آغاف ٍحؿايی در کار و زِغگی ةاقغ، صحی اگؼ ةْ ٍّالؽ ٍادی ظٕيف دؿث 

داِغ، چّیُ قعنی ةا ايُ ديغگاه، ٍعَئًّا  ِیاةغ، ظغٍث ةْ ديگؼان را از آغاف ةؼجؼ ظٕدش ٍی

 ةاقغ. جؼ از ؿايؼ آغاف ٍی حؿٔغجؼ اؿث و ةؼای او رضايث ظغاوِغ، ٌٍِٔـتث ةْ ققى ظٕد ٍ

ةا جٕزْ ةْ آزٍٕن لؼضیْ پّسٌ و جأيیغ آن، ٍكعل قغ کْ ةیُ جٕاِايی اؿحماده از ٍّاةؽ ٍؿّٕی 

داری وزٕد دارد. وزٕد ايُ راةعْ را  ای ٍؿًَان، راةعْ ٍؿّا در زٔث صى ٍـائى زِغگی و جؿٔغ صؼلْ

ْ جتییُ کؼد کْ وهحی ٍؿًٌ دارای جٕاِايی اؿحماده از ٍّاةؽ ٍؿّٕی در زٔث صى گِٕ جٕان ايُ ٍی

اش اؿحماده  ٓای روزاِْ ٓايف در ٓغايث لؿايیث ٍـائى زِغگی ةاقغ، از ةاورٓا، ّٓسارٓا و ارزش
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ٓا را در صى  کّغ؛ چّیُ لؼدی، ايُ پیام ظٕد ةٔحؼ درك ٍی  ٓای ٍؿّٕی را در زِغگی کّغ و پیام ٍی

 ای ظٕد جؿٔغ ةیكحؼی دارد. اش ةْ کار ةؼده و ةْ دِتال آن، در زِغگی لؼدی و صؼلْ ِغگیٍـائى ز

گؽاری و جؿٔغ  ةا جٕزْ ةْ آزٍٕن لؼضیْ قكٌ و جأيیغ آن، ٍكعل قغ کْ ةیُ روصیْ ظغٍث

گِْٕ جتییُ کؼد کْ  جٕان ايُ داری وزٕد دارد. وزٕد ايُ راةعْ را ٍی ای ٍؿًَان، راةعْ ٍؿّا صؼلْ

کْ ةْ ديگؼان  کؼدن ديگؼان ؿٔیٌ اؿث و از ايُ گؽاری اؿث، در قاد ؿًٌ دارای روصیْ ظغٍثوهحی ٍ

قٕد و ِیؽ چّیُ  ةؼد؛ ايُ ويژگی ةاؾخ الؽايف جؿٔغ او ِـتث ةْ ؿازٍان ٍی کّغ، يػت ٍی ظغٍث ٍی

 ظٕآغ. لؼدی َٓیكْ ظیؼ و ظٕةی ديگؼان را در زِغگی ٍی

آن، ٍكعل گؼديغ کْ ةیُ ػؼلیث َٓـٕؿازی آغاف  جٕزْ ةْ آزٍٕن لؼضیْ ٓمحٌ و جأيیغةا 

جٕان  داری وزٕد دارد. وزٕد ايُ راةعْ را ٍی ای ٍؿًَان، راةعْ ٍؿّا لؼدی و ؿازٍاِی و جؿٔغ صؼلْ

گِْٕ جتییُ کؼد کْ وهحی ٍؿًٌ دارای ػؼلیث َٓـٕؿازی آغاف لؼدی و ؿازٍاِی اؿث، ؿؿی  ايُ

د جؿادل ايساد کّغ؛ ةا ايُ جؿادل در آغاف، جؿٔغ لؼد کّغ ةیُ آغاف زِغگی و آغاف کاری ظٕ ٍی

 قٕد. ِـتث ةْ ؿازٍان ةیكحؼ ٍی

ای  جٕزْ ةْ آزٍٕن لؼضیْ ٓكحٌ و جأيیغ آن، ٍكعل قغ کْ ةیُ وزغان کاری و جؿٔغ صؼلْةا 

گِْٕ جتییُ کؼد کْ وهحی ٍؿًٌ  جٕان ايُ داری وزٕد دارد. وزٕد ايُ راةعْ را ٍی ٍؿًَان، راةعْ ٍؿّا

رای وزغان کاری ةاقغ ةا ٍیى و اظحیار ظٕد در اِسام کارٓا، ةیف از وػايك جؿییُ قغه، َٓث دا

ای، از جؿٔغ ةااليی ةؼظٕردار  گَارد؛ ٍؿَٕالً چّیُ قعنی در اِسام مضیش کارٓا و آغاف صؼلْ ٍی

 اؿث.

ی ا جٕزْ ةْ آزٍٕن لؼضیْ ٌِٔ و جأيیغ آن، ٍكعل قغ کْ ةیُ جمکؼ ؿیـحَی و جؿٔغ صؼلْةا

گِْٕ جتییُ کؼد کْ وهحی ٍؿًٌ  جٕان ايُ داری وزٕد دارد. وزٕد ايُ راةعْ را ٍی ٍؿًَان، راةعْ ٍؿّا

اش را ٍٕرد  کّغ کْ در زِغگی، جَام اةؿاد ٍادی، روصی و رواِی دارای جمکؼ ؿیـحَی اؿث، جالش ٍی

ظامی دارد،  کْ ةْ اةؿاد روصی و رواِی ظٕد جٕزْ جٕزْ هؼار دٓغ؛ چّیُ قعنی ةاجٕزْ ةْ ايُ

 ياةغ. جؿٔغش ِـتث ةْ ققى و صؼلْ ظٕد الؽايف ٍی

ٓای ٍؿّٕی و  جٕزْ ةْ آزٍٕن لؼضیْ دٌٓ و جأيیغ آن، ٍكعل گؼديغ کْ ةیُ جٕزْ ةْ ارزشةا 

گِْٕ جتییُ کؼد  جٕان ايُ داری وزٕد دارد. وزٕد ايُ راةعْ را ٍی ای ٍؿًَان، راةعْ ٍؿّا جؿٔغ صؼلْ

کّغ، جٕکى ةْ ظغاوِغ را در زِغگی و کارش َٕٓاره  ٍؿّٕی جٕزْ ٍی ٓای کْ وهحی لؼدی ةْ ارزش

گیؼد و در  ٓايف ٍٕرد جٕزْ و پاداش ظغاوِغ هؼار ٍی دٓغ و ةاور دارد کْ جالش ٍٕرد جٕزْ هؼار ٍی

کّغ؛ چّیُ  اش اؿحماده ٍی ٓای ةؽرگان ديُ و امٕل و ٍتاِی اؾحوادی زِغگی و کار از رآَّايی

إٍٓزان ٓؼچْ  ٓای ةؽرگان، جؿٔغش را ِـتث ةْ ٍغرؿْ و داِف حُ رآَّايیٍؿًَی ةا در ِؼؼ گؼل

 دٓغ. ةیكحؼ الؽايف ٍی

 جٕان پیكّٔادٓای ذيى را ٍعؼح َِٕد: ٓای پژوٓف ٍی جٕزْ ةْ يالحْ ةا

 ٓا ٓای ٍؼجتط ةؼای قّاظث ةیكحؼ ظغاوِغ در ؿازٍان ٓا و يا إٍٓزش دايؼ َِٕدن کارگاه -
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 ّؼٕر ِٔاديّْ َِٕدن ٍؿّٕيات در ؿازٍانجغويُ ٍّكٕر ٍؿّٕی ةْ ٍ -

 يضاظ َِٕدن ٍیؽان ٕٓش ٍؿّٕی الؼاد در لؼايّغ اؿحعغام و ارجوا -

کْ جٕزْ ةْ  ٓای ٍؿّٕی )ةا جٕزْ ةْ ايُ ٓايی ةْ ٍّؼٕر آقّايی ٍؿًَان ةا ارزش ةؼگؽاری کارگاه -

ی ةا جؿٔغ ٓای ٍؿّٕی ةْ ؾّٕان يکی از اةؿاد ٕٓش ٍؿّٕی، دارای ةیكحؼيُ َٓتـحگ ارزش

 ای اؿث( صؼلْ

کارگیؼی ٓؼ چْ ةیكحؼ ٕٓش ٍؿّٕی ةا جٕزْ ةْ ٍؿّادار ةٕدن  يالحُ رآکارٓای ؾًَی ةؼای ةْ -

 ای ٍؿًَان راةعْ ةیُ ٕٓش ٍؿّٕی و جؿٔغ صؼلْ

 ٓای ؿازٍان گػاری جٕزْ ةْ آغاف لؼدی و آغاف ؿازٍاِی در ٓغف -

 جًویُ اصـاس ٍذتث در ؿازٍان -

 ف و جقییؼ ِگاه ٍؿًَان ةْ زِغگی لؼدی و ؿازٍاِی ظٕدالؽايف ؿعش ةیّ -

ٓا ةؼای اِحعاب و دؿحیاةی ةْ ايُ آغاف در  جؿؼيك آغاف ٍحؿايی ةؼای ٍؿًَان و کَک ةْ آن -

  زِغگی

َٓچّیُ از آِسايی کْ ٍمٕٔم ٕٓش ٍؿّٕی اظیؼاً در ؾًٌ ؿازٍان و ٍغيؼيث ٍعؼح قغه اؿث، 

 گؼدد: ی پیكّٔاد ٍیٓای پژوٓك ٍٕارد زيؼ ةْ ؾّٕان صٕزه

ةّغی و جغويُ ِؼؼيْ  ؿازی، ظتوْ واکاوی ٍمٍٕٔی ٕٓش ٍؿّٕی، جالش در زٔث ٍمٕٔم -

 جؼيُ ِیازٓای پژوٓكی آيّغه اؿث. ٍّؼٕر اِـسام دادن ةْ ادةیات ِؼؼی ٍمٕٔم از اؿاؿی ةْ

ٓای ؿّسف ديگؼ و ٍوايـْ آن ةا ِحاير پژوٓف  کارگیؼی ٍویاس ؿّسف ٕٓش ٍؿّٕی يا ةْ -

 ضؼصا

 جتییُ داليى ِحاير پژوٓف صاضؼ از ظؼين جؿَین و ةازآزٍايی پژوٓف -

 ای ةاال ؿّسف ٍیؽان ٕٓش ٍؿّٕی ٍؿًَان دارای جؿٔغ صؼلْ -
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