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 چکیدٌ
و  ازحياؾی  ؿؼىایَ ٌلف ةؼرؿی صاضؼ، پژوُف از ُغف

 ىلعؽ ىؿهيان قادکاىی و کاري زٌغگی کیفیث در فؼٍُگی

 ٌّع از جّمیفی پژوُف، .اؿث جِؼان قِؼ ىٍعلَ ؿَ اةحغایی

 قاىم ٌفؼ، 390پژوُف ایً آىاري زاىؿَ .اؿث ُيتـحگی

 قِؼ و پؼورش آىّزش ؿَ ىٍعلَ اةحغایی عؽىل ىؿهيان کهیَ

 اؿث و ةا اي ظّقَ جنادفی گیؼي، ٌيٌَّ روش .اؿث جِؼان

 اٌحعاب ٌيٌَّ ؾٍّان ةَ ٌفؼ 194 کّکؼان، فؼىّل از اؿحفاده

 اؿحاٌغارد پؼؿكٍاىَ قاىم ُا داده آوري زيؽ اةؽار .قغٌغ

 پؼؿكٍاىَ ،(1998) گّقال و ٌاُاپیث ازحياؾی ؿؼىایَ

 اؿحاٌغارد پؼؿكٍاىَ ،(1997)ةّردیّ  ؼٍُگیف اؿحاٌغارد

 اؿحاٌغارد پؼؿكٍاىَ و(  1974)وانحّن  کاري زٌغگی کیفیث

 ُا ٌاىَ پؼؿف روایی. اؿث( 2002) و آرگیم ُیهؽ قادکاىی

 از اؿحفاده ةا ُو پایایی و گؼفحَ كؼار ىحعننان جأییغ ىّرد

 زا اؿحفاده ةا ُا داده. اؿث قغه ؿٍسیغه کؼوٌتاخ آنفاي ضؼیب

 رگؼؿیّن و آزىّن پیؼؿّن ُيتـحگی ،k-s ُاي ن آزىّ

 از صامم ٌحایر. گؼفحٍغ كؼار و جضهیم جسؽیَ ىّرد چٍغگاٌَ

 ةا فؼٍُگی و ازحياؾی  ؿؼىایَ ةیً کَ دادٌغ ٌكان ُا آزىّن

 ىؿٍادار، ي راةعَ ىؿهيان، قادکاىی و کاري زٌغگی کیفیث

؛ داد ٌكان پژوُف ٌحیسَ و دارد وزّد ىذتث و ىـحلیو

 کٍٍغه ةیٍی پیف ؾاىم ىِيحؼیً آن، و اةؿاد فؼٍُگی  ؿؼىایَ

 فؼٍُگی ؿؼىایَ واكؽ در. اؿث ىؿهيان از دیغگاه قادکاىی

 را ىؿهيان قادکاىی جّاٌـحَ ازحياؾی ؿؼىایَ از ةیكحؼ

 جأدیؼ جضث ىـحلیو ظّر ةَ جّاٌغ ىی قادي و کٍغ ةیٍی پیف

 گیؼد. كؼار فؼٍُگی ؾّاىم

 فؼٍُگی، کیفیث ؿؼىایَ ازحياؾی، یَؿؼىا :ای کلیدیَ ياژٌ

 قادکاىی ىؿهيان، کاري زٌغگی
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Abstract 
 

The purpose of this study was to investigate the 
role of social and cultural capital in the quality of 

work life and the happiness of elementary school 

teachers in the 3rd district of Tehran. This study is 
a descriptive-correlational research. The statistical 

population of this research includes all the teachers 

of the elementary school of district 3 of Tehran 
(N=390). The sampling method was cluster 

random sampling and according to Cochran 

formula, 194 subjects were selected as the sample. 
Data collection instruments included the Standard 

Social Capital Questionnaire (Nahapit & Ghoshal, 

1998), the Standard Cultural Questionnaire 
(Bourdieu, 1997), the Quality of Work Life 

Questionnaire (Walton, 1974), and the Standard 

Happiness Questionnaire (Hills & Argill, 2002). 
The validity of the questionnaires was approved by 

the experts and the reliability was calculated via 

Cronbach's alpha coefficient. It turned out that the 
data were analyzed using K-S, Pearson correlation 

and multiple regression tests. The results of the 

study showed that there was significant positive 
relationship between social and cultural capital and 

quality of work life and teachers' happiness. The 

results also showed that cultural capital and its 
components were the most important predictor of 

happiness from the viewpoint of teachers. In fact, 

cultural capital, in contrast to social capital, was a 
stronger predictor of the teachers’ happiness. 

Finally, it was found out that happiness can be 

directly influenced by cultural factors. 
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 مقدمٍ 

جؼي داقحَ ةاقغ،  اؿث و ُؼ چَ ایً ؿؼىایَ، کیفیث ىعهّب  جؼیً ؿؼىایَ ؿازىان ـاٌی، ىِوٌیؼوي اٌ

ُاي  (. یكی از ضؼورت1393ةیكحؼ ظّاُغ قغ )رضائیان،  ،اصحيال ىّفلیث، ةلا و ارجلاي ؿازىان

پؼورش، رغتث و جيایم ىؿهيان زِث اٌسام وػایف آىّزقی و پؼورقی   و  جضلق اُغاف آىّزش

و پؼورش وػیفَ دارد ؾّاىم جأدیؼگػار ةؼ کیفیث زٌغگی کاري ىؿهيان   یً اؿاس، آىّزشاؿث؛ ةؼ ا

زاٌتَ ایً ؾّاىم، اٌگیؽه و رغتث الزم ةؼاي جالش  در ُؼ دوره را جؿییً و ةا کٍحؼل دكیق و ُيَ

ىؿهيان در ؿعش ىعهّب را فؼاُو ٌيایغ. یكی از ؾّاىهی کَ در جضلق ایً اُغاف جّؿط ىؿهيان 

واژه قادکاىی (. 1390غ ىؤدؼ ةاقغ، ؾالوه ةؼ کیفیث زٌغگی کاري، قادکاىی اؿث )جّؿهی، جّاٌ ىی

ةیٍی  درةؼگیؼٌغه چٍغ ىفِّم ذٍُی ىذم ظكٍّدي، نػت و ظّقایٍغي اؿث، اىا ةَ ىؿٍاي ظّش

ُا و ٌغیغن ىككالت ظّد و دیگؼان ٌیـث )دیٍؼ، اویكی و  پایَ و ظّدفؼیتی، اٌكار واكؿیث ةی

کٍغ و  اش را داوري ىی اي اؿث کَ فؼد کیفیث کهی زٌغگی (. قادکاىی، ىیؽان درز2002َ، 1نّکاس

(. ةیكحؼ 2004، 2)آن، گارؿیا و زیيٍّ قّد ةَ ؾٍّان ُغف ٌِایی در زٌغگی در ٌؼؼ گؼفحَ ىی

ُاي افؼاد از ظّدقان و رضایث کهی  جضلیلات زغیغ  قادکاىی را ىحؼادف ةِؽیـحی ذٍُی و  ارزیاةی

(. رواةط ىذتث ةا دیگؼان، ُغفيٍغي در 2005، 3)ُاریؾ و الیحـی آورٌغ قيار ىی از زٌغگی ةَ

(. 2001، 4)آرگیم زٌغگی، رقغ قعنی، دوؿث داقحً دیگؼان و ظتیؿث از ازؽاء قادکاىی ُـحٍغ

وار،  ُا را ةٍغه داٌغ کَ اٌـان گؼا را یک آرىان پـث ىی ( قادکاىی نػت1998) 5آریـحّجم

ؿازد؛ از ٌؼؼ وي قادکاىی واكؿی ةا جسهی فضیهث یؿٍی ةا اٌسام دادن  ىی کٍٍغگان اىیال جؿلیب

(. اصـاؿات ىذتحی کَ ٌاقی از 2001، 6ٌلم از رایان و دیـی گؼدد )ةَاؾيال ارزقيٍغ صامم ىی

یكی از  (.2002، 7)ؿهیگيً ُا و ٌَ جّؿم ةَ ىیاٌتؼُا ةاقغ، امیم اؿث ُا و فضیهث اؾيال كاةهیث

ُاي ىحيادي، ىّضّع قادکاىی ةا جيؼکؽ  زٌغگی کاري، قادکاىی اؿث. ةؼاي ؿالُاي کیفیث ىؤنفَ

ُا ىاٌٍغ افـؼدگی، اضعؼاب و اظحالالت ظهلی  ُاي ٌاقاد و ىٍفی زٌغگی اٌـان ُا ةؼ زٍتَ پژوُف

کَ ىؿهيان از افؼاد جأدیؼگػار در ُؼ زاىؿَ  (. ةا جّزَ ةَ ای1983ً، 8ىّرد غفهث كؼار گؼفث )فّردایؾ

ىؿهياٌی کَ قادکاىی کيحؼي داقحَ ةاقٍغ ةَ دُغ  ُا ٌكان ىی قٌّغ، ٌحایر پژوُف ىیىضـّب 

ُيان ىیؽان، افـؼدگی ةیكحؼي را جسؼةَ ظّاٍُغ کؼد کَ ایً اىؼ ؿتب کاُف ؾيهكؼد ىؿهيان در 
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آىّزان ُو ارجتاط جٍگاجٍگی ةا  ُيچٍیً قادي داٌف(. 2009، 1قّد )ایپّگهّ و ؿاٌؼ ىیىضیط کار 

   (. 1397ؾيؼان و ؾاةغیٍی،  )مانضیّزقی و قادکاىی ىؿهيان دارد ىّكؿیث آى

کَ ةیً قادکاىی و کیفیث زٌغگی کاري راةعَ وزّد دارد؛ ةیً قادکاىی و ؿؼىایَ  ؾالوه ةؼ ایً

( و ةیً کیفیث زٌغگی کاري و 1395زاده و ؿعایی، زاده، اىاىؿهیزاده، صـیًؿِؼابازحياؾی )

کیفیث ( ُو راةعَ وزّد دارد. 1396ٌلاُی، قیؼزادکتؼیا و مغاكث، ؿؼىایَ ازحياؾی )ؾؼفاٌی ظا

اي اؿث از قؼایط واكؿی کار در یک ؿازىان قاىم پؼداظث ىٍنفاٌَ و کافی، زٌغگی کاري، ىسيّؾَ

گؼایی در ؿازىان، ُاي کاري ایيً و ةِغاقحی، جأىیً فؼمث رقغ و اىٍیث ىغاوم، كاٌّن ىضیط

اري، فضاي کهی زٌغگی، وصغت و اٌـسام ازحياؾی و جّؿؿَ ک واةـحگی ازحياؾی در زٌغگی

زٌغگی  کیفیث(. 1394ظالؿاز، ٌّراٌی ؿؿغانغیً و قاکؼي،   زاده ُاي اٌـاٌی اؿث )ُادي كاةهیث

کیفیث زٌغگی کاري  ٌّع اروپا، ةؼؾكؾ و رؿیغ آىؼیكا ىحضغه ایاالت ةَ قنث دَُ کاري ظی

 قغه اؿحفاده ىحٍّؾی ُاي ٌگؼش و ُا قیّه از واصغ، روش زاي  ةَ و اؿث ةّده جؼ پیچیغه

 ظّد ىّفلیث ةایـحی کَ ایً ىّازات ةَ ُا ؿازىان (. ىغیؼیث1383، جؼزيَ ىضيغزاده، 2اؿث)کاىیٍگؽ

 در کَ کـاٌی رضایث زهب راؿحاي در ةایـحی ةاقغ، ىی داقحَ ىغٌؼؼ ؾيهكؼد زىیٍَ در را ظّد

ٌژادپاریؽي، ةاةائی و  ُيكاران، جؼزيَ ایؼان و 3رن)قؼىؼُّ ةؼدارٌغ گام دٍُغ، ىی اٌسام کار ؿازىان،

( ىؿحلغ اؿث کَ کیفیث زٌغگی کاري از دیغگاه و ىٍؼؼ 2014) 4(. ٌیّاؿحؼام1389انهِی،  ؿتضان

جغریر ةا گػقث زىان، کیفیث زٌغگی  ةَ کارکٍان یؿٍی ىعهّةیث یا ؾغم ىعهّةیث ىضیط قغهی.

 از کارکٍان وري ةِؼه و ىٍغي رضایث ىاٌٍغ کار ؼوُیگ اقكال و رفث اٌفؼادي ىكاغم از کاري فؼاجؼ

 ىضیط و ىغیؼیحی ُاي ؿتک کار، زؼیان دؿحيؽد(، و صلّق پؼداظث دُی )ٌضّه پاداش ؿیـحو كتیم

(. کیفیث زٌغگی کاري یک ؿاظحار چٍغةؿغي اؿث کَ 1388، )ؿهياٌی ةؼگؼفث در ٌیؽ را کار فیؽیكی

زٌغگی، صؾ جؿهق ةَ گؼوه کاري، صؾ جؿهق ةَ ظّد و رضایث کهی از زٌغگی کاري و جؿانی کار و 

 ؾتارت کاري زٌغگی کیفیث(. 2003، 5گیؼد )ىّریً و ىّریً ةؼ ىی صؾ ارزقيٍغي و اصحؼام را در

 ؿالىث و قغهی ارضاي در آن فؼدي پیاىغُاي ویژه ةَ کار، ةَ ٌـتث کارکٍان انؿيم ؾكؾ از اؿث

 وؿیهَ ةَ کَ اؿث فؼایٍغي کاري، زٌغگی (. کیفیث1385 ةؼارپّر،  جؼزيَ  ،6روصی )کاىیٍگؽ و اورنی

 و قان قغم ةؼ ویژه ةَ کَ ُایی و ىحٍاؿب در جنيیو ةاز ارجتاظی ىساري راه از ؿازىان اؾضاي آن، ُيَ

از  ُا آن ظكٍّدي و ىكارکث ٌحیسَ، در و کٍٍغ ىی دظانث ٌضّي ةَ گػارد؛ ىی ادؼ کارقان ىضیط ةؼ

رؿغ ةَ ؾهث اُيیث  ٌؼؼ ىی یاةغ و ةَ ىی کاُف ةؼایكان کار از ٌاقی ؾنتی فكار و قّد ىی ةیكحؼ کار،

، جؼزيَ 7قّنؼ و ایً اىؼ و ىككالت ىؿهيان در ایً زىیٍَ، ةؼرؿی ةیكحؼ، ضؼوري اؿث )دوالن
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 فیؽیكی ةِغاقث از کارکٍان ادراك را کاري زٌغگی ( کیفیث1998) 1کاؿیّ (.1388ظّؿی و مائتی، 

 ةؼ ىكحيم و ارائَ کاؿیّ جّؿط زاىؽ انگّیی در کٍغ. ایً ىفِّم ىی جؿؼیف کار ىضیط در ظّد رواٌی و

 فنم و صم قغهی، ارجتاظات، پیكؼفث کارکٍان، ىكارکث اةؿاد در کارکٍان ٌیازُاي از زٍتَ ُكث

ةاقغ )ةَ  ىی قغهی افحعار و غؼور قغهی، دؿحيؽد، اىٍیث و کار، صلّق ةَ ىیم و آٌِا، اٌگیؽه ىككالت

  .(2017 ،2هیّل، آکیً، قیپهث، ُّاٌگ و واٌگُ ٌلم از

ُاي جأدیؼگػار در کیفیث زٌغگی کاري و قادکاىی ىؿهيان، ؿؼىایَ ازحياؾی و  یكی از ىؤنفَ

ازحياؾْ اؿث و قٍاؿایْ آن  -فؼٍُگی اؿث. ؿؼىایَ ازحياؾْ ُيّاره ىتحٍْ ةؼ ؾّاىم فؼٍُگْ 

داراى اُيیث اؿث؛ زیؼا ُيچّن  -ؼد چَ در ؿعش کالن و چَ در ؿعش ظ -ؾٍّان یک ؿؼىایَ  ةَ

، 3کٍٍغ )فّکّیاىا گػاري ىی ُا ةؼاى ٌیم ةَ ٌحایر ىعهّب روى آن ؿؼىایَ ىٍتؿْ اؿث کَ افؼاد و گؼوه

جّان صامم رواةط ىذتحی ؾتارت دیگؼ ؿؼىایَ ازحياؾی را ىی ةَ (.1390، جؼزيَ جّؿهی،3)فّکّیاىا

آیٍغ و زٌغگی وزّد ىی ياؾی ةَدر زاىؿَ و یا ىسيّؾَ ىٍاةؿی کَ در ذات رواةط ؿازىان ازح

(. ؿؼىایَ ازحياؾی، قیئی 1387، پّر ؾتغاهلل ؿازٌغ، اظالق کؼد )انّاٌی و جؼ ىی ازحياؾی را ىعهّب

اي از یک ؿاظث ُا زٍتَواصغ ٌیـث، ةهكَ اٌّاع رواةعی اؿث کَ دو ویژگی ىكحؼك دارٌغ: ُيَ آن

ونكاك و کٍٍغ )ار ُـحٍغ جـِیم ىیُاي افؼادي را کَ در درون ؿاظحازحياؾی ُـحٍغ و کٍف

جّان ةَ ؾٍّان ؿؼىایَ ازحياؾی را ةَ ؿادگی ىی (.1389پّیان،  ، جؼزيَ ظاکتاز و صـ4ًٌارایان

ُاي غیؼرؿيی جؿؼیف کؼد کَ کارکٍان ؿازىان در آن ؿِیو ىسيّؾَ ىؿیٍی از ٍُسارُا یا ارزش

ياؾی در ُية زّاىؽ وزّد دارد، اىا کَ ؿؼىایَ ازح (. در صانی1387، جؼزيَ متّري، 5ُـحٍغ)کهيً

. از دیغگاه کؼیكٍا و (1390جّؿهی،  جؼزية جّاٌغ ةَ ظؼق ىعحهف جّزیؽ گؼدد )فّکّیاىا،اىا ىی

جّان از ىٍؼؼ ةؿغ قٍاظحی و ةؿغ ؿاظحاري ىّرد ىعانؿَ كؼار  ( ؿؼىایَ ازحياؾی را ىی1999) 6قارد

ازحياؾی رؿيی و غیؼرؿيی، رواةط ُاي  جّان ةَ ؾضّیث در ؿازىانداد؛ در ةؿغ ؿاظحاري ىی

جّان ةَ جيایم ةَ ىكارکث، ىیم کيک ةَ دیگؼان، ازحياؾی اؾضا ةا یكغیگؼ و در ةؿغ قٍاظحی ُو ىی

ُا و ٍُسارُا، ىیؽان اؾحياد ازحياؾی ةَ دیگؼان،  جؿِغات و جيایم ةَ داقحً رواةط ازحياؾی ةا ارزش

ُاي ازحياؾی، ىُّتحی ظتیؿی ٌیـحٍغ، ةهكَ ةایغ ( قتك1985َاز ٌؼؼ ةّردیّ ) دیگؼان اقاره ٌيّد.

ُا و ىٍاةؽ پغیغ آورد، یاةی ةَ دیگؼ ؿؼىایَ ُاي ىٍعلی و ُغفيٍغ ةؼاي دؿثُا را ةا اٌسام کٍفآن

داٌغ. ؿؼىایَ از ٌؼؼ او ؿَ قكم ةٍیادي دارد: وي ؿؼىایَ ازحياؾی را یكی از اقكال ؿؼىایَ ىی

جّاٌغ ةَ قكم صلّق ىانكیث ٌِادیٍَ قّد؛ َ پّل اؿث و ىیکَ كاةم جتغیم ة« ؿؼىایَ اكحنادي»

قّد و ةَ قكم کیفیث کَ جضث ةؼظی از قؼایط ةَ ؿؼىایَ اكحنادي جتغیم ىی« ؿؼىایَ فؼٍُگی»

                                                           
1. Cascio 
2. Helliwel , Aknin , Shiplett , Huang & Wang 

3. Fokoyama 

4. Volkak & Narayan 
5. Kolman 

6. Krishna & Shared 
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کَ جضث ةؼظی از قؼایط ةَ ؿؼىایَ اكحنادي « ؿؼىایَ ازحياؾی»گؼدد؛ و آىّزقی ٌِادیٍَ ىی

اي کَ ؿؼىایَ ازحياؾی، زيؽ ىٍاةؽ واكؿی و ةانلّه ( ىؿحلغ اؿث1997گؼدد. ةّردیّ ) جتغیم ىی

اي ُاي ةادوام ٌاقی از رواةط ىحلاةم و یا ؾضّیث در یک گؼوه اؿث، قتكَاؿث کَ صامم از قتكَ

کٍغ و آٌِا را ىـحضق اؾحتار کَ ُؼ یک از اؾضاي ظّد را از پكحیتاٌی ؿؼىایَ زيؿی ةؼظّردار ىی

( ٍُسارُاي ازحياؾی را ةَ دو 1390) جّؿهی فّکّیاىا، جؼزيَ(. 1392ؿازد)ةَ ٌلم از جازتعف،  ىی

ٍُسارُاي غیؼىّنغ؛ ٍُسارُاي ىّنغ ٍُسارُاي ىّنغ ؿؼىایَ ازحياؾی و کٍغ: ةعف جلـیو ىی

قّد و اؿاؿًا قاىم ؿسایایی چّن ؿؼىایَ ازحياؾی ةَ ارجلاي ُيكاري ىیان اؾضاي گؼوه ىٍسؼ ىی

ةاقغ، اىا ٍُسارُاي غیؼىّنغ ةؼظالف ٍُسارُاي ىّنغ زاٌتَ ىیمغاكث، اداي جؿِغات و ارجتاظات دو

ؿؼىایَ ازحياؾی، کيكی ةَ ارجلاي ُيكاري ىیان اؾضاي گؼوه ٌعّاُغ کؼد، پؾ ىيكً اؿث در 

اي، ؿؼىایَ ازحياؾی و اؾحياد ىحلاةم را ةتیٍیو، ونی ٍُسارُاي ازحياؾی كّي آن ُو از ٌّع زاىؿَ

اي کَ افؼاد صحی داقحَ ةاقغ، ىذم ؾغم اؾحياد ةَ دیگؼان. زاىؿَغیؼىّنغ ؿؼىایَ ازحياؾی وزّد 

ٌتایغ ةَ پغر و ىادر ظّد اؾحياد کٍٍغ، داراي یک ٍُسار غیؼىّنغ ؿؼىایَ ازحياؾی اؿث )فانک و 

 (. 1999، 1پاجؼیک کیم

انف. ؿؼىایَ ازحياؾی در جؿؼیفی دیگؼ در ؿَ ؿعش ىعؼح و ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفحَ اؿث: 

کٍغ جا ةچَ او را ةؼاي ىغجی ٌگَ دارد. ایً ىاٌٍغ ٍُگاىی کَ ىادري از دوؿحف جلاضا ىی ؿعش فؼدي:

داقث، ىادر راةعَ دوؿحی ٌاقی از ؿؼىایَ ازحياؾی ىیان ىادر و دوؿث اوؿث، کَ اگؼ وزّد ٌيی

(؛ ب. ؿعش گؼوُی: 1381صـیٍی،  ىستّر ةّد پؼؿحار ةچَ اؿحعغام کٍغ و ُؽیٍَ ةپؼدازد )قاه

آیغ، ایً وضؿیث ؿتب ازحياؾی کَ از رواةط ميیياٌَ و دوؿحاٌَ اؾضاي گؼوه صامم ىیؿؼىایَ 

ُاي ازؼایی پؼُؽیٍَ زهّگیؼي کٍغ و جياىی اؾضاي گؼوه ُاي زیاد و ضياٌثقغه جا از مؼف ُؽیٍَ

(؛ ج. ؿعش ازحياؾی: در ایً ؿعش ؿؼىایَ 1392از ؿؼىایَ ازحياؾی گؼوه ةِؼه گیؼٌغ )جازتعف، 

ُاي ازحياؾی و اؾحياد ىیان اؾضاي یک زاىؿَ از یک قِؼ گؼفحَ جا یک کكّر َ قتكَازحياؾی ة

اقاره دارد. ةا جّزَ ةَ پغیغه زِاٌی قغن و نؽوم ایساد ىٍاؿتات و ارجتاظات ىٍاؿب ةا دیگؼ کكّرُا 

(. در زىیٍَ ؿؼىایَ 1381صـیٍی،  جّان ؿعش فؼاىهی را ٌیؽ ةَ ؿعّح كتهی اضافَ ٌيّد )قاهىی

اؿث کَ جّؿط  2اي ار ال ار  ىغل ؿیُا  ُاي ىعحهفی وزّد دارد کَ یكی از ىغل اؾی، ىغلازحي

( ارائَ قغه و جّؿط ىضللان زیادي ىّرد اؿحفاده كؼار گؼفحَ اؿث. ایً 1999پاجؼیک ) فانک و کیم

انّاٌی و )دُغ ىغل، ؿؼىایَ ازحياؾی را در ؿَ ؿعش ظؼد، ىیاٌی و کالن ىّرد ةؼرؿی كؼار ىی

ُاي ىعحهف ؿؼىایَ  ةا رویكؼد ؿازىاٌی زٍتَ( 1998) 3ىغل ٌاُاپیث و گّقال (.1385لّي، ؿیغٌ

دُغ. ؾالوه ةؼ ؿؼىایَ اي و ؿاظحاري زاي ىیازحياؾی را در ؿَ ظتلَ ؿؼىایَ قٍاظحی، راةعَ

)رضادوؿث، ٌتّي و ازحياؾی، ؾّاىم رواٌی و فؼٍُگی ُو ةؼ اصـاس ٌكاط و قادکاىی ىؤدؼ اؿث 

                                                           
1. Falk & Kilpatric 
2. CRLRA 

3. Nahapit & Ghoshal 
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ُاي اظیؼ ةـیار ىّرد جّزَ  ؿؼىایَ فؼٍُگی از ىفاُیيی اؿث کَ در ؿال(. 1394مانضی، 

کَ  ( اونیً ةار ىفِّم ؿؼىایَ فؼٍُگی را ةؼاي جضهیم ای1997ً) 1اٌغیكيٍغان كؼارگؼفحَ اؿث. ةّردیّ

چگٌَّ فؼٍُگ و جضنیالت، جؿاىم دارٌغ و در ةازجّنیغ ازحياؾی ؿِیو ُـحٍغ، ةَ کارةؼد؛ از ٌؼؼ او 

قغه اؿث، ونی   مّرت ٌاةؼاةؼ در فضاي ازحياؾی جّزیؽ  َ فؼٍُگی ٌیؽ ىاٌٍغ ؿؼىایَ اكحنادي ةَؿؼىای

ایً جّزیؽ ٌاةؼاةؼ ؿؼىایَ فؼٍُگی، اٌؿكاس ٌاةؼاةؼي اكحنادي ٌیـث؛ ةهكَ اٌؿكاس اؿحؼاجژي جكعیل 

(. 1389فؼ و ؿپِؼ،  و جيایؽ یا ىتارزه ظتلاجی در یک فؼٍُگ اؿث )ةَ ٌلم از زاٌؿهیؽاده، ظّش

گؼدد و ىعانؿَ ؿؼىایَ  ةؼ ایً، جّنیغات فؼٍُگی ةا دیگؼ اةؿاد ؿاظحار ازحياؾی ىؼجتط ىی ؾالوه

(. ُيچٍیً 1390گیؼد )جّؿهی، فؼٍُگی در ارجتاط ةا ُؼ ٌّع ىعانؿَ ٌاةؼاةؼي ازحياؾی كؼار ىی

ىكحؼك ىیان ُا یا ٍُسارُاي غیؼرؿيی  اي از ارزش جّان ىسيّؾَ ؿؼىایَ ازحياؾی و فؼٍُگی را ىی

، جؼزيَ اٌسيً 2کٍٍغ )ُاٌحیٍگحّن و ُؼیـّن گؼوُی از افؼاد داٌـث کَ ةا ُيغیگؼ ُيكاري ىی

(.  ؿؼىایَ فؼٍُگی، زيؽ ٌیؼوُاي غیؼاكحنادي ىاٌٍغ زىیٍَ ظاٌّادگی، 1393جّؿؿَ ىغیؼیث ایؼان، 

و جيؼکؽ امهی  ُاي گٌّاگّن و جؿِغات ٌـتث ةَ جؿهیو و جؼةیث اؿث گػاري ظتلَ ازحياؾی، ؿؼىایَ

ؿؼىایَ فؼٍُگی ایً اؿث کَ فؼٍُگ از ظؼیق ؿیـحو آىّزقی کَ ةازجاب فؼٍُگ ظتلَ صاکو 

قّد و درٌِایث ىّزب ةازجّنیغ ُيان فؼٍُگ ظّاُغ قغ )جؼاؿتی،  یاةغ، جكّیق ىی اؿث، اٌحلال ىی

اظق وآدار ُا، ىٍ ُا، ىكان جّاٌغ ةَ قكم ةٍاُا، ىضم (. ؿؼىایَ فؼٍُگی ىی1392جؼزيَ فؼُادي، 

صال ؿؼىایَ فؼٍُگی ىضغود ةَ ىیؼاث  ُا و ىنٍّؾات ةاقغ؛ ةا ایً ُا، ىسـيَ ٍُؼي ىذم ٌلاقی

ُاي ػاُؼي ؿؼىایَ ىادي یا اٌـاٌی اؿث؛ یؿٍی  اي وازغ ُيان ویژگی فؼٍُگی ٌیـث، چٍیً ؿؼىایَ

ام ٌیاةغ، اؿحفاده ةاقغ و اگؼ دو اي از زىان، كاةم  ُيچّن ؿؼىایَ ىادي ىيكً اؿث ةؼاي دوره

جّاٌغ ظؼیغ و فؼوش قّد و داراي  (. ىؿيّالً ایً ٌّع ؿؼىایَ ىی1388جّاٌغ از ةیً ةؼود )روصاٌی،  ىی

جّان ةا اؿحفاده از اٌّاع ٌياگؼُا  گیؼي اؿث. ُيچٍیً ارزش فؼٍُگی آن را ىی اٌغازه ارزش ىانی كاةم

ر قكهی دیگؼ، ؿؼىایَ (. د1390ُاي ارزش فؼٍُگی جؿییً کؼد )مانضی و ؿپِؼٌیا، یا ضاةعَ

ُایی ةاقغ کَ در  ُا، اؾيال، ؾلایغ و ارزش مّرت ؿؼىایَ ىؿٍّي ةَ قكم ایغه جّاٌغ ةَ  فؼٍُگی ىی

یک گؼوه، ىكحؼك اؿث. ایً مّرت از ؿؼىایَ فؼٍُگی ةَ قكم آدار ٍُؼي از كتیم ىّؿیلی و 

جّزِی از ةیً ةؼود یا  دؼ ةیجّاٌغ ةؼ ا ادةیات ٌیؽ وزّد دارد کَ در زىؼه کاالُاي ؾيّىی اؿث کَ ىی

ىاُیث قغهی ظّد ةا  ىؿهيان ةَ واؿعَ(. 1388گػاري زغیغ افؽایف یاةغ )روصاٌی،  از ظؼیق ؿؼىایَ

آىّزان در  اي ىّازَ ُـحٍغ، ىككالجی ىاٌٍغ جؼاکو  ةاالجؼ از صغ اؿحاٌغارد داٌفىككالت ؾغیغه

و ٌاؾغانحی در پؼداظث ُياٍُگ  کالس درس، صلّق و ىؽایاي ٌاکافی، ىككالت ىؿیكحی فؼاوان

(. 1394کاوه، ُا قّد ) جّاٌغ ىٍسؼ ةَ کاُف کیفیث زٌغگی کاري و قادکاىی آن صلّق کَ ىی

جّاٌغ ىككالجی ىاٌٍغ افؽایف  ؿؼىایَ ازحياؾی و فؼٍُگی در ىغارس ٌیؽ ىیُيچٍیً کيتّد 

                                                           
1.  Bourdieu 

2.  Hantington & Harison 
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ایاٌَ در ىضم کار و ىٍؽل، آىّزان، کيتّد ىعانؿَ، کيتّد کحاةعاٌَ یا ر کاري ىؿهيان و داٌف اُيال

ارجلاي ؿؼىایَ ازحياؾی و  ُاي فؼٍُگی ایساد کٍغ. ُا و ٌيایكگاه صضّر کيؼٌگ ىؿهيان در ىّزه

اي در روٌغ کاري  آٌِا ظّاُغ داقث و اگؼ ىؿهيی از ایً نضاظ  فؼٍُگی ىؿهيان، ٌلف ةـیار ؿازٌغه

م اٌؼژي و ةا صغاکذؼ جّان، ةِحؼیً ؾيهكؼد جّاٌغ ةا جيا در قؼایط ىٍاؿتی كؼار گؼفحَ ةاقغ، صلیلحاً ىی

را در کالس درس داقحَ ةاقغ. ُيّاره ایً ظالء یؿٍی ؾغم ىعانؿَ ةؼ روي ٌلف ؿؼىایَ ازحياؾی و 

وضّح دیغه قغه اؿث . ةٍاةؼایً  فؼٍُگی در کیفیث زٌغگی و قادکاىی ىؿهيان در ىعانؿات ىكاةَ ةَ

جّاٌغ در اةؿاد ىعحهف زٌغگی داقحَ ةاقغ،  ؼٍُگی ىیةا جّزَ ةَ ٌلف ىِيی کَ ؿؼىایَ ازحياؾی و ف

ىضلق در پژوُف صاضؼ ةَ دٌتال جؿییً ٌلف ؿؼىایَ ازحياؾی و فؼٍُگی در کیفیث زٌغگی کاري 

رو، پژوُف   و پؼورش قِؼ جِؼان اؿث. از ایً  و قادکاىی ىؿهيان ىلعؽ اةحغایی ىٍعلَ ؿَ آىّزش

 يایغ:ُاي زیؼ را ةؼرؿی ٌ صاضؼ درمغد اؿث فؼضیَ

. از دیغگاه ىؿهيان ىلعؽ اةحغایی، ةیً اةؿاد ؿرؼىایَ ازحيراؾی و فؼٍُگری ةرا کیفیرث زٌرغگی 1

 وزّد دارد.  کاري، راةعَ

  ، راةعرَةیً اةؿاد ؿؼىایَ ازحياؾی و فؼٍُگری ةرا قرادکاىیاز دیغگاه ىؿهيان ىلعؽ اةحغایی، . 2

 وزّد دارد.

ةیٍری  غیؼ کیفیث زٌغگی کاري را  جتییً و پریف. اةؿاد ؿؼىایَ ازحياؾی، ىیؽاٌی از واریاٌؾ ىح3

 کٍٍغ. ىی

ةیٍری  . اةؿاد ؿؼىایَ فؼٍُگی، ىیؽاٌی از واریاٌؾ ىحغیؼ کیفیث زٌغگی کراري را  جتیریً و پیف4

 کٍٍغ. ىی

 کٍٍغ.  ةیٍی ىی . اةؿاد ؿؼىایَ ازحياؾی، ىیؽاٌی از واریاٌؾ ىحغیؼ قادکاىی را  جتییً و پیف5

 کٍٍغ. ةیٍی ىی ، ىیؽاٌی از واریاٌؾ ىحغیؼ قادکاىی را  جتییً و پیف. اةؿاد ؿؼىایَ فؼٍُگی6

 

 ضىاسی ريش

. زاىؿَ آىاري پژوُف، کهیَ ىؿهيان ىلعؽ اةحغایی ةاقغ جّمیفی از ٌّع ُيتـحگی ىی ایً پژوُف،

گیؼي پژوُف صاضؼ، روش  روش ٌيٌَّ اؿث. 1397ٌفؼ در ىٍعلَ ؿَ جِؼان در ؿال  390ةا جؿغاد

مّرت کَ اةحغا ٌاصیَ ؿَ آىّزش و پؼورش جِؼان ةَ چِارظّقَ )ظّقَ  ةغیً اي ةّد. ظّقَجنادفی 

قيال، زٍّب، قؼق و غؼب( جلـیو قغ، ؿپؾ از ُؼ ظّقَ، چِار ىغرؿَ ةَ مّرت جنادفی، 

ةؼ ظتق فؼىّل ُا ةا جّزَ ةَ صسو ٌيٌَّ جّؿط ىؿهيان آن ىغرؿَ ازؼا قغ.  اٌحعاب و پؼؿف ٌاىَ

ُا، قاىم  آوري داده ُيچٍیً اةؽار زيؽ قغٌغ.ّان ٌيٌَّ اٌحعاب ٌفؼ ةَ ؾٍ 194کّکؼان 

ؿؤال و  17( در 1998ُاي اؿحاٌغارد ذیم ةّد: انف. ؿؼىایَ ازحياؾی ٌاُاپیث و گّقال ) ٌاىَ پؼؿف

، ؿؼىایَ ازحياؾی قٍاظحی، 17، 13، 11، 7، 6، 5، 3اي، ؿؤاالت  ؿَ ىؤنفَ ؿؼىایَ ازحياؾی راةعَ

ٌاىَ  ؛ ب. پؼؿف16، 15، 10، 9، 8و ؿؼىایَ ازحياؾی ؿاظحاري، ؿؤاالت  12، 14، 4، 2، 1ؿؤاالت 
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یافحَ ةا ؿؤاالت  ؿؤال و ؿَ قاظل ؿؼىایَ فؼٍُگی جؿيیو 22( در 1997ؿؼىایَ فؼٍُگی ةّردیّ )

، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7یافحَ ةا ؿؤاالت  ، ؿؼىایَ فؼٍُگی ؾیٍیث6، 5، 4، 3، 2، 1

ةؼاي ؿٍسف کیفیث  ؛ ج.22، 21، 20، 19، 18، 17گی ٌِادیٍَ قغه ةا ؿؤاالت و ؿؼىایَ فؼٍُ

(؛ و د. ةؼاي ؿٍسف قادکاىی از 1974ٌاىَ کیفیث زٌغگی کاري وانحّن ) زٌغگی کاري از پؼؿف

ُا ىّرد جأییغ  ٌاىَ روایی پؼؿف( اؿحفاده قغ. 2002ٌاىَ قادکاىی آکـفّرد ُیهؽ و آرگیم ) پؼؿف

        ف اؿيیؼٌّ-آزىّن کّنيّگؼوفةا اؿحفاده از  SPSSافؽار  ُا در ٌؼم فؼضیَ ىحعننان كؼار گؼفث.

(k-s،) ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن، ىّرد جسؽیَ و جضهیم كؼار گؼفحٍغ و ةؼاي و ُاي پاراىحؼیک  آزىّن

ةؼرؿی ؿِو جتییً ؿؼىایَ فؼٍُگی و ازحياؾی ةؼاي کیفیث زٌغگی کاري و قادکاىی از آزىّن 

ةؼاي ىضاؿتَ آنفاي کؼوٌتاخ، از چِار  .ُاي آن اؿحفاده قغ اٌَ ةا رؾایث ىفؼوضَرگؼؿیّن چٍغگ

ظّر ٌيٌَّ كؼار گؼفث و پؾ  ةَگّیان  پاؿطٌفؼ از  30پؼؿكٍاىَ در اظحیار  30ؿؤانی،  95ٌاىَ  پؼؿف

 ٌاىَ ؿؼىایَ ازحياؾی ضؼیب آنفاي کؼوٌتاخ پؼؿفگّیی، آنفاي کؼوٌتاخ آٌِا ىضاؿتَ قغ؛  از پاؿط

(، و 926/0ٌاىَ کیفیث زٌغگی کاري ) (، پؼؿف976/0ٌاىَ ؿؼىایَ فؼٍُگی ) (، پؼؿف953/0)

آنفاي کؼوٌتاخ کم، ةاالجؼ از  ُيچٍیً ضؼیب ( ىضاؿتَ گؼدیغ.918/0ٌاىَ ؿؼىایَ قادکاىی ) پؼؿف

 ةاقغ. قغ کَ ٌكاٌگؼ پایایی ةاالي پؼؿكٍاىَ ىی 70/0

 

 َا یافتٍ

اؿيیؼٌّف اؿحفاده قغ کَ ٌحایر آن در -آزىّن کّنيّگؼوفُا از  ةؼاي ةؼرؿی ٌؼىال ةّدن داده

 ارائَ قغه اؿث.  (1)زغول
 اسمیزوًف-وتیجٍ آسمًن کًلمًگزيف (1)جديل 

 
ؿؼىایَ 

 ازحياؾی

ؿؼىایَ 

 فؼٍُگی

کیفیث زٌغگی 

 کاري

قادکاىی 

 ىؿهيان

 194 194 194 194 جؿغاد

 208/1 597/1 205/1 577/1 (K-S)اؿيیؼوٌف-کّنيّگؼوف

 080/0 102/0 063/0 058/0 (sigٍاداري)ؿعش ىؿ

 

اؿيیؼٌّف در -داري آزىّن کّنيّگؼوف چّن ؿعش ىؿٍی، (1)ُاي زغول ةؼ اؿاس یافحَ

ىحغیؼُاي ؿؼىایَ ازحياؾی، ؿؼىایَ فؼٍُگی، کیفیث زٌغگی کاري، و قادگاىی ىؿهيان، ةاالجؼ از 

جّان از  ُا ىی ؿؤاالت یا فؼضیَُا را ٌؼىال فؼض کؼد و ةؼاي ةؼرؿی  جّان داده اؿث، پؾ ىی 05/0

 ُاي پاراىحؼیک اؿحفاده ٌيّد. آزىّن
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از دیغگاه ىؿهيان ىلعؽ اةحغایی، ةیً اةؿاد ؿرؼىایَ ازحيراؾی و فؼٍُگری ةرا کیفیرث  (1فؼضیَ 

 زٌغگی کاري، راةعَ وزّد دارد.

زِث ةؼرؿی ارجتاط ةیً اةؿاد ؿؼىایَ ازحياؾی و فؼٍُگی ةرا کیفیرث زٌرغگی کراري از ضرؼیب 

 ارائَ قغه اؿث.   2ُيتـحگی پیؼؿّن اؿحفاده قغ کَ ٌحایر آن در زغول 
 وتایج ضزیة َمثستگی پیزسًن تزای اتعاد سزمایٍ اجتماعی ي فزَىگی تا کیفیت سودگی کاری (2)جديل 

 (194)جؿغاد: 

 ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن

 کیفیث زٌغگی کاري

 ضؼیب ُيتـحگی
 ؿعش ىؿٍاداري 

 )دو داىٍَ(

 یَ ازحياؾیاةؿاد ؿؼىا

 001/0 640/0 ايؿؼىایَ ازحياؾی راةعَ

 001/0 624/0 ؿؼىایَ ازحياؾی قٍاظحی

 001/0 628/0 ؿؼىایَ ازحياؾی ؿاظحاري

 001/0 676/0 کمؿؼىایَ ازحياؾی 

 اةؿاد ؿؼىایَ فؼٍُگی

 001/0 456/0 ؿؼىایَ فؼٍُگی جؿيیو یافحَ

 001/0 406/0 ؿؼىایَ فؼٍُگی ؾیٍیث یافحَ

 001/0 491/0 ایَ فؼٍُگی ٌِادیٍَ قغهؿؼى

 001/0 474/0 ؿؼىایَ فؼٍُگی کم

      

اي و قّد کَ ضؼیب ُيتـحگی ةیً ؿؼىایَ ازحياؾی راةعَىكاُغه ىی (2) ةا جّزَ ةَ زغول

(؛ ةیً 624/0(؛ ةیً ؿؼىایَ ازحياؾی قٍاظحی و کیفیث زٌغگی کاري )640/0کیفیث زٌغگی کاري )

ةاقغ کَ ٌكان دٍُغه وزّد راةعَ   ( ىی628/0اري و کیفیث زٌغگی کاري )ؿؼىایَ ازحياؾی ؿاظح

ىذتث و ىـحلیو ةیً اةؿاد ىعحهف ؿؼىایَ ازحياؾی و کیفیث زٌغگی کاري اؿث. ُيچٍیً ضؼیب 

ةاقغ کَ ایً ضؼیب ٌیؽ  ىی 676/0ُيتـحگی ؿؼىایَ ازحياؾی کم و کیفیث زٌغگی کاري ةؼاةؼ ةا 

کَ در اةؿاد  ذتث و ىـحلیو ةیً ایً دو ىحغیؼ اؿث. ةا جّزَ ةَ ایًاي ى ٌكان دٍُغه وزّد راةعَ

(، ةٍاةؼایً >01/0Pاؿث ) 01/0داري کيحؼ از  ؿؼىایَ ازحياؾی و ؿؼىایَ ازحياؾی کم، ؿعش ىؿٍی

جّان گفث از دیغگاه ىؿهيان  درمغ اظيیٍان ىی 99دار ةّده و ةا دؿث آىغه ىؿٍی ُيتـحگی ةَ

اي، ؿؼىایَ ؼان، ةیً اةؿاد ؿؼىایَ ازحياؾی )اةؿاد ؿؼىایَ ازحياؾی راةعَىلعؽ اةحغایی ٌاصیَ ؿَ جِ

 ازحياؾی قٍاظحی و ؿؼىایَ ازحياؾی ؿاظحاري( و کیفیث زٌغگی کاري، راةعَ وزّد دارد. 

(؛ 456/0ُيچٍیً ضؼیب ُيتـحگی ةیً ؿؼىایَ فؼٍُگی جؿيیو یافحَ و کیفیث زٌغگی کاري )

(؛ ةیً ؿؼىایَ ؿؼىایَ فؼٍُگی 406/0و کیفیث زٌغگی کاري )ةیً ؿؼىایَ فؼٍُگی ؾیٍیث یافحَ 

ةاقغ کَ ٌكان دٍُغه وزّد راةعَ ىذتث و ىـحلیو   ( ىی491/0ٌِادیٍَ قغه و کیفیث زٌغگی کاري )
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ةیً اةؿاد ىعحهف ؿؼىایَ فؼٍُگی و کیفیث زٌغگی کاري اؿث. ُيچٍیً ضؼیب ُيتـحگی ؿؼىایَ 

ةاقغ کَ ایً ضؼیب ٌیؽ ٌكان دٍُغه وزّد  ىی 474/0ةا فؼٍُگی کم و کیفیث زٌغگی کاري ةؼاةؼ 

کَ در اةؿاد ؿؼىایَ فؼٍُگی و  اي ىذتث و ىـحلیو ةیً ایً دو ىحغیؼ اؿث. ةا جّزَ ةَ ایً راةعَ

دؿث  (، ةٍاةؼایً ُيتـحگی ةَ>01/0Pاؿث ) 01/0داري کيحؼ از  ؿؼىایَ فؼٍُگی کم، ؿعش ىؿٍی

جّان گفث از دیغگاه ىؿهيان ىلعؽ اةحغایی ٌاصیَ ؿَ  درمغ اظيیٍان ىی 99دار ةّده و ةا آىغه ىؿٍی

قِؼ جِؼان، ةیً اةؿاد ؿؼىایَ فؼٍُگی )ؿؼىایَ فؼٍُگی جؿيیو یافحَ، ؿؼىایَ فؼٍُگی ؾیٍیث یافحَ، 

 راةعَ وزّد دارد. و ؿؼىایَ فؼٍُگی ٌِادیٍَ قغه( و کیفیث زٌغگی کاري،

انتحَ الزم ةَ ذکؼ اؿث کَ ضؼیب ُيتـحگی ةیً اةؿاد ؿؼىایَ ازحياؾی و کیفیث زٌغگی کاري،  

 ٌـتث ةَ اةؿاد ؿؼىایَ فؼٍُگی و کیفیث زٌغگی کاري، ةیكحؼ اؿث. 

  

، ةیً اةؿاد ؿؼىایَ ازحيراؾی و فؼٍُگری ةرا قرادکاىیاز دیغگاه ىؿهيان ىلعؽ اةحغایی،  (2فؼضیَ

 زّد دارد.راةعَ و

زِث ةؼرؿی ارجتاط ةیً اةؿاد ؿؼىایَ ازحياؾی و فؼٍُگری ةرا قرادکاىی از ضرؼیب ُيتـرحگی 

 ارائَ قغه اؿث.   (3)پیؼؿّن اؿحفاده قغ کَ ٌحایر آن در زغول 
  ادکامیوتایج ضزیة َمثستگی پیزسًن تزای اتعاد سزمایٍ اجتماعی ي فزَىگی تا ض (3)جديل 

 (194)جؿغاد: 

 یؼؿّنضؼیب ُيتـحگی پ

 قادکاىی

 ضؼیب ُيتـحگی
 ؿعش ىؿٍاداري 

 )دو داىٍَ(

 اةؿاد ؿؼىایَ ازحياؾی

 001/0 428/0 ايؿؼىایَ ازحياؾی راةعَ

 001/0 498/0 ؿؼىایَ ازحياؾی قٍاظحی

 001/0 575/0 ؿؼىایَ ازحياؾی ؿاظحاري

 001/0 478/0 کمؿؼىایَ ازحياؾی 

 اةؿاد ؿؼىایَ فؼٍُگی

 001/0 562/0 و یافحَؿؼىایَ فؼٍُگی جؿيی

 001/0 345/0 ؿؼىایَ فؼٍُگی ؾیٍیث یافحَ

 001/0 373/0 ؿؼىایَ فؼٍُگی ٌِادیٍَ قغه

 001/0 505/0 ؿؼىایَ فؼٍُگی کم

  

اي و قّد کَ ضؼیب ُيتـحگی ةیً ؿؼىایَ ازحياؾی راةعَىكاُغه ىی (3) ةا جّزَ ةَ زغول

(؛ ةیً ؿؼىایَ ازحياؾی 498/0و قادکاىی ) (؛ ةیً ؿؼىایَ ازحياؾی قٍاظحی428/0قادکاىی )

ةاقغ کَ ٌكان دٍُغه وزّد راةعَ ىذتث و ىـحلیو ةیً اةؿاد   ( ىی575/0ؿاظحاري و قادکاىی )
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ىعحهف ؿؼىایَ ازحياؾی و قادکاىی اؿث. ُيچٍیً ضؼیب ُيتـحگی ؿؼىایَ ازحياؾی کم و 

اي ىذتث و ىـحلیو  وزّد راةعَ ةاقغ کَ ایً ضؼیب ٌیؽ ٌكان دٍُغه ىی 478/0قادکاىی ةؼاةؼ ةا 

کَ در اةؿاد ؿؼىایَ ازحياؾی و ؿؼىایَ ازحياؾی کم، ؿعش  ةیً ایً دو ىحغیؼ اؿث. ةا جّزَ ةَ ایً

 99دار ةّده و ةا دؿث آىغه ىؿٍی (، ةٍاةؼایً ُيتـحگی ةَ>01/0Pاؿث ) 01/0داري کيحؼ از  ىؿٍی

غایی ٌاصیَ ؿَ قِؼ جِؼان، ةیً اةؿاد جّان گفث از دیغگاه ىؿهيان ىلعؽ اةح درمغ اظيیٍان ىی

اي، ؿؼىایَ ازحياؾی قٍاظحی و ؿؼىایَ ازحياؾی ؿؼىایَ ازحياؾی )اةؿاد ؿؼىایَ ازحياؾی راةعَ

 ؿاظحاري( و قادکاىی، راةعَ وزّد دارد. 

(؛ ةیً ؿؼىایَ 562/0ُيچٍیً ضؼیب ُيتـحگی ةیً ؿؼىایَ فؼٍُگی جؿيیو یافحَ و قادکاىی )

(؛ ةیً ؿؼىایَ ؿؼىایَ فؼٍُگی ٌِادیٍَ قغه و 345/0َ و کیفیث زٌغگی کاري )فؼٍُگی ؾیٍیث یافح

ةاقغ کَ ٌكان دٍُغه وزّد راةعَ ىذتث و ىـحلیو ةیً اةؿاد ىعحهف ؿؼىایَ   ( ىی373/0قادکاىی )

فؼٍُگی و قادکاىی اؿث. ُيچٍیً ضؼیب ُيتـحگی ؿؼىایَ فؼٍُگی کم و قادکاىی ةؼاةؼ ةا 

اي ىذتث و ىـحلیو ةیً ایً دو ىحغیؼ  ؼیب ٌیؽ ٌكان دٍُغه وزّد راةعَةاقغ کَ ایً ض ىی 505/0

داري کيحؼ از  کَ در اةؿاد ؿؼىایَ فؼٍُگی و ؿؼىایَ فؼٍُگی کم، ؿعش ىؿٍی اؿث. ةا جّزَ ةَ ایً

درمغ اظيیٍان  99دار ةّده و ةا دؿث آىغه ىؿٍی (، ةٍاةؼایً ُيتـحگی ةَ>01/0Pاؿث ) 01/0

ىؿهيان ىلعؽ اةحغایی ٌاصیَ ؿَ قِؼ جِؼان، ةیً اةؿاد ؿؼىایَ فؼٍُگی  جّان گفث از دیغگاه ىی

)ؿؼىایَ فؼٍُگی جؿيیو یافحَ، ؿؼىایَ فؼٍُگی ؾیٍیث یافحَ، و ؿؼىایَ فؼٍُگی ٌِادیٍَ قغه( و 

 قادکاىی، راةعَ وزّد دارد.

 

یریً و اةؿاد ؿؼىایَ ازحياؾی، ىیؽاٌی از واریاٌؾ ىحغیرؼ کیفیرث زٌرغگی کراري را  جت (3فؼضیَ 

 کٍٍغ. ةیٍی ىی پیف

آىغه  (4)از ضؼیب رگؼؿیّن چٍغگاٌَ اؿحفاده قغ کَ ٌحایر آن در زغول  3زِث ةؼرؿی فؼضیَ

 اؿث. 
 ضزایة رگزسیًن چىدگاوٍ اتعاد سزمایٍ اجتماعی ي متغیز کیفیت سودگی کاری (4)جديل

 ىغل
 ضؼیب اؿحاٌغارد ٌكغه

ضؼیب 

 t قغهاؿحاٌغارد
 ؿعش ىؿٍاداري 

(sig) 
B ةحا ٌضؼاف ىؿیارا 

 0001/0 039/3 - 102/0 321/0 داةث

 027/0 228/2 146/0 109/0 242/0 ايؿؼىایَ ازحياؾی راةعَ

 001/0 319/4 289/0 099/0 427/0 ؿؼىایَ ازحياؾی قٍاظحی

 001/0 553/4 311/0 084/0 382/0 ؿؼىایَ ازحياؾی ؿاظحاري



      0931زهستاى  ( / 01)پیاپی  4شواره  سوم/سال  ای هعلن/ فصلناهة توسعة حرفه                        86  

اي، ازحياؾی )اةؿاد ؿؼىایَ ازحياؾی راةعَ ، ضؼیب جأدیؼ اةؿاد ؿؼىایَ(4)ةؼاؿاس زغول   

ؿؼىایَ ازحياؾی قٍاظحی و ؿؼىایَ ازحياؾی ؿاظحاري( ةؼ ىحغیؼ کیفیث زٌغگی کاري ةَ جؼجیب 

ةاقغ.  ىی 348/0ُا ةؼ کیفیث زٌغگی کاري ٌیؽ در کم  و ضؼیب جؿییً آن 311/0و  289/0، 146/0

اي، ؿؼىایَ ازحياؾی قٍاظحی و ازحياؾی راةعَ ایً ةغان ىؿٍاؿث کَ اةؿاد ؿؼىایَ ازحياؾی )ؿؼىایَ

درمغ از واریاٌؾ ىحغیؼ کیفیث زٌغگی کاري را جتییً و پیف  8/34ؿؼىایَ ازحياؾی ؿاظحاري( 

 کٍٍغ.  ةیٍی ىی
 

اةؿاد ؿؼىایَ فؼٍُگی، ىیؽاٌی از واریراٌؾ ىحغیرؼ کیفیرث زٌرغگی کراري را  جتیریً و  (4فؼضیَ 

 کٍٍغ. ةیٍی ىی پیف

آىغه  (5)از ضؼیب رگؼؿیّن چٍغگاٌَ اؿحفاده قغ کَ ٌحایر آن در زغول  4یَزِث ةؼرؿی فؼض

 اؿث.
 ضزایة رگزسیًن چىدگاوٍ اتعاد سزمایٍ فزَىگی ي متغیز کیفیت سودگی کاری (5)جديل 

 ىغل
 ضؼیب اؿحاٌغارد ٌكغه

ضؼیب 

 t اؿحاٌغاردقغه
 ىؿٍاداري  ؿعش

(sig) 
B ةحا اٌضؼاف ىؿیار 

 040/0 627/2 - 110/0 289/0 داةث

 001/0 294/3 234/0 087/0 287/0 ؿؼىایَ فؼٍُگی جؿيیو یافحَ

 001/0 096/5 381/0 087/0 445/0 ؿؼىایَ فؼٍُگی ؾیٍیث یافحَ

 042/0 046/2 129/0 104/0 213/0 ؿؼىایَ فؼٍُگی ٌِادیٍَ قغه

 

يیو یافحَ، ، ضؼیب جأدیؼ اةؿاد ؿؼىایَ فؼٍُگی )اةؿاد ؿؼىایَ فؼٍُگی جؿ(5)ةؼاؿاس زغول 

یافحَ و ؿؼىایَ فؼٍُگی ٌِادیٍَ قغه( ةؼ ىحغیؼ کیفیث زٌغگی کاري ةَ  ؿؼىایَ فؼٍُگی ؾیٍیث

 382/0ُا ةؼ کیفیث زٌغگی کاري ٌیؽ در کم  و ضؼیب جؿییً آن  129/0و  381/0، 234/0جؼجیب 

حَ، ؿؼىایَ ةاقغ. ایً ةغان ىؿٍاؿث کَ اةؿاد ؿؼىایَ فؼٍُگی )اةؿاد ؿؼىایَ فؼٍُگی جؿيیو یاف ىی

درمغ از واریاٌؾ ىحغیؼ کیفیث زٌغگی  2/38فؼٍُگی ؾیٍیث یافحَ و ؿؼىایَ فؼٍُگی ٌِادیٍَ قغه( 

 کٍٍغ.  ةیٍی ىی کاري را  جتییً و پیف

 

ةیٍری  اةؿاد ؿؼىایَ ازحياؾی، ىیؽاٌری از واریراٌؾ ىحغیرؼ قرادکاىی را  جتیریً و پیف (5فؼضیَ 

 کٍٍغ.  ىی

آىغه  (6)ؼؿیّن چٍغگاٌَ اؿحفاده قغ کَ ٌحایر آن در زغول از ضؼیب رگ 5زِث ةؼرؿی فؼضیَ

 اؿث.
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 ضزایة رگزسیًن چىدگاوٍ اتعاد سزمایٍ اجتماعی ي متغیز ضادکامی (6)جديل 

 ىغل
 ضؼیب اؿحاٌغارد ٌكغه

ضؼیب 

 t اؿحاٌغاردقغه
ىؿٍاداري  ؿعش

(sig) 
B ةحا اٌضؼاف ىؿیار 

 001/0 049/4 - 141/0 571/0 داةث

 001/0 778/6 197/0 027/0 183/0 ايحياؾی راةعَؿؼىایَ از

 001/0 557/5 383/0 116/0 624/0 ؿؼىایَ ازحياؾی قٍاظحی

 006/0 796/2 198/0 098/0 274/0 ؿؼىایَ ازحياؾی ؿاظحاري
 

اي، ؿؼىایَ دیؼ اةؿاد ؿؼىایَ ازحياؾی )اةؿاد ؿؼىایَ ازحياؾی راةعَأ، ضؼیب ج(6)ةؼاؿاس زغول

و  383/0، 197/0و ؿؼىایَ ازحياؾی ؿاظحاري( ةؼ ىحغیؼ قادکاىی ةَ جؼجیب ازحياؾی قٍاظحی 

ةاقغ. ایً ةغان ىؿٍاؿث کَ اةؿاد  ىی 304/0ُا ةؼ قادکاىی ٌیؽ در کم  و ضؼیب جؿییً آن 198/0

اي، ؿؼىایَ ازحياؾی قٍاظحی و ؿؼىایَ ازحياؾی ؿؼىایَ ازحياؾی )اةؿاد ؿؼىایَ ازحياؾی راةعَ

 کٍٍغ.  ةیٍی ىی غ از واریاٌؾ ىحغیؼ قادکاىی را  جتییً و پیفدرم 4/30ؿاظحاري( 

 

ةیٍری  اةؿاد ؿؼىایَ فؼٍُگری، ىیؽاٌری از واریراٌؾ ىحغیرؼ قرادکاىی را  جتیریً و پیف (6فؼضیَ 

 کٍٍغ. ىی
 ضزایة رگزسیًن چىدگاوٍ اتعاد سزمایٍ فزَىگی ي متغیز ضادکامی (7)جديل 

 ىغل
 ضؼیب اؿحاٌغارد ٌكغه

ضؼیب 

 t قغهاؿحاٌغارد
ىؿٍاداري  ؿعش

(sig) 
B ةحا اٌضؼاف ىؿیار 

 008/0 673/2 - 455/0 215/1 داةث

 036/0 109/2 147/0 097/0 204/0 ؿؼىایَ فؼٍُگی جؿيیو یافحَ

 003/0 052/3 224/0 097/0 296/0 ؿؼىایَ فؼٍُگی ؾیٍیث یافحَ

 001/0 824/6 423/0 116/0 789/0 ؿؼىایَ فؼٍُگی ٌِادیٍَ قغه

 

یافحَ،  دیؼ اةؿاد ؿؼىایَ فؼٍُگی )اةؿاد ؿؼىایَ فؼٍُگی جؿيیوأ، ضؼیب ج(7)ؿاس زغول ةؼا

، 147/0قغه( ةؼ ىحغیؼ قادکاىی ةَ جؼجیب  یافحَ و ؿؼىایَ فؼٍُگی ٌِادیٍَ ؿؼىایَ فؼٍُگی ؾیٍیث

ةاقغ. ایً ةغان ىؿٍاؿث  ىی 407/0ُا ةؼ قادکاىی ٌیؽ در کم  و ضؼیب جؿییً آن 423/0و   224/0

اةؿاد ؿؼىایَ فؼٍُگی )اةؿاد ؿؼىایَ فؼٍُگی جؿيیو یافحَ، ؿؼىایَ فؼٍُگی ؾیٍیث یافحَ و ؿؼىایَ کَ 

 کٍٍغ. ةیٍی ىی درمغ از واریاٌؾ ىحغیؼ قادکاىی را جتییً و پیف 7/40فؼٍُگی ٌِادیٍَ قغه( 
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 گیزی  تحث ي وتیجٍ

گی کاري و قادکاىی ةؼرؿی ٌلف ؿؼىایَ ازحياؾی و فؼٍُگی در کیفیث زٌغ ،ُغف از ایً پژوُف

ىؿهيان ىلعؽ اةحغایی ىٍعلَ ؿَ آىّزش و پؼورش قِؼ جِؼان و روش جضلیق، جّمیفی از ٌّع 

ُيتـحگی ةّد. ٌحایر ٌكان داد ؿؼىایَ ازحياؾی و فؼٍُگی ةا کیفیث زٌغگی کاري و قادکاىی 

ف صاضؼ ةا ٌحایر پژوُ  راةعَ دارد. ىلعؽ اةحغایی ىٍعلَ ؿَ آىّزش و پؼورش قِؼ جِؼانىؿهيان 

(؛  1397)ؾيؼان و ؾاةغیٍی (؛ مانضی1396ث)ظاٌلاُی، قیؼزادکتؼیا و مغاك ُاي ؾؼفاٌی ٌحایر پژوُف

زاده، زاده، صـیًؿِؼاب(؛ و 2005و کؼٌؾ ) نیؾ (؛2017ُهیّل، آکیً، قیپهث، ُّاٌگ و واٌگ )

یؼىـحلیو از ؿؼىایَ ازحياؾی ةَ مّرت ىـحلیو یا غ ُيـّ اؿث.( 1395زاده و ؿعایی )اىاىؿهی

ُا، ارجتاظات، جؿِغات، اؾحياد و ُيكاري ةؼ روي کیفیث زٌغگی کاري و قادکاىی  ظؼیق ارزش

کٍغ؛ و ةَ دٌتال  گػارد. ؿؼىایَ ازحياؾی ٌلف ىِيی در آىّزش و پؼورش ایفرررا ىی ىؿهيان ادؼ ىی

ان را ةَ دٌتال اؾحياد، ٍُسارُا، ىكارکث و قتكَ کیفیث ةاالي زٌغگی کاري و قادکاىی ىؿهي آن، 

جّان ةا افؽایف ؿؼىایَ فؼٍُگی  قادي ةا ؿؼىایَ فؼٍُگی ٌیؽ راةعَ دارد کَ ىیظّاُغ داقث. 

ُا افؽایف یاةغ. ُيچٍیً ةا افؽایف ؿؼىایَ فؼٍُگی ىؿهيان،  ىؿهيان اٌحؼار داقث قادکاىی آن

جّاٌغ ةؼاي  ىییاةغ و ایً ٌیؽ  ُا در ىغرؿَ و کالس افؽایف ىی کیفیث زٌغگی کاري و ةازده آن

ىٍغي از ؿؼىایَ  ىیؽان ةِؼهزیؼا  آىّزان ٌحایر ةـیار ظّةی داقحَ ةاقغ؛ آىّزش و پؼورش و داٌف

ةاقغ؛ ةَ  فؼٍُگی در زاىؿَ، ٌّع رفحار زاىؿَ را ىكعل ٌيّده و وزّد آن، ٌكان از جّؿؿَ زاىؿَ ىی

قّد. ؿؼىایَ  و پؼورش ىیجتؽ آن، ةؼظّرداري ىؿهيان از ایً ٌّع ؿؼىایَ، ىٍسؼ ةَ جّؿؿَ آىّزش 

ُا ٌلف دارد و ىّزب رقغ فكؼي و پّیایی آىّزش و پؼورش  فؼٍُگی در ةازجّنیغ ؿایؼ ؿؼىایَ

قّد. ةؼؾكؾ، فلغان ؿؼىایَ فؼٍُگی و یا پاییً ةّدن ىیؽان آن، ىٍسؼ ةَ ٌاکارآىغي ىؿهيان و  ىی

ُف ٌكان داد اةؿاد ٌحایر پژو قّد. ُيچٍیً کاُف کیفیث زٌغگی کاري و قادکاىی ىؿهيان ىی

اي، ؿؼىایَ ازحياؾی قٍاظحی و ؿؼىایَ ازحياؾی ؿؼىایَ ازحياؾی )ؿؼىایَ ازحياؾی راةعَ

درمغ از واریاٌؾ ىحغیؼ  4/30درمغ از واریاٌؾ ىحغیؼ کیفیث زٌغگی کاري و  8/34ؿاظحاري( 

ان ىلعؽ اةحغایی جّان اٌحؼار داقث ىؿهي ؾتارت دیگؼ، ىی کٍٍغ؛ ةَ ةیٍی ىی قادکاىی را جتییً و پیف

اي، ؿؼىایَ ازحياؾی قٍاظحی و ؿؼىایَ ازحياؾی ؿاظحاري ةاال، از ةا داقحً ؿؼىایَ ازحياؾی راةعَ

کیفیث زٌغگی کاري و قادکاىی ةیكحؼي ةؼظّردار ةاقٍغ. اةؿاد ؿؼىایَ فؼٍُگی )ؿؼىایَ فؼٍُگی 

درمغ از واریاٌؾ   2/38ه( جؿيیو یافحَ، ؿؼىایَ فؼٍُگی ؾیٍیث یافحَ و ؿؼىایَ فؼٍُگی ٌِادیٍَ قغ

ةیٍی  درمغ از واریاٌؾ ىحغیؼ قادکاىی را  جتییً و پیف 7/40ىحغیؼ کیفیث زٌغگی کاري و 

جّان گفث جغییؼات ؿعش ؿؼىایَ فؼٍُگی ىؿهيان در آىّزش و پؼورش،  در ىسيّع ىی کٍٍغ. ىی

یگؼ، ةّردیرّ در از ؿّي دگػارد.  جأدیؼ قگؼفی ةؼ ؿعش کیفیث زٌغگی کاري و قادکاىی آٌِا ىی

کٍرغ کرَ ؿرؼىایَ فؼٍُگری فؼاجرؼ از ؿرؼىایَ ازحيراؾی و اكحرنادي كرؼار  ٌؼؼیرَ ظرّد ةیان ىی

ةّردیّ فؼٍُگ را ىاٌٍغ ٌّؾی  جّاٌغ ؾاىهی ةؼاي اٌتاقث ؿرؼىایَ اكحرنادي قرّد. گیرؼد و ىی ىری
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كحؼ از ؿؼىایَ فؼٍُگی ظّد ىایَ ُرا ةیر گیؼد. در ایرً ةرازار، اٌرـان اكحناد یا ةازار در ٌؼؼ ىی

گػارٌغ جا ؿؼىایَ اكحنادي. ایً ؿؼىایَ ةیكحؼ از ظاؿرحگاه ظتلرَ ازحياؾی ىؼدم و جسارب  ىی

کٍٍغ و آن را ةؼاي  قران را زيؽ ىی ُا ؿرؼىایَ گیؼد. در ایً ةازار، اٌـان قان ؿؼچكيَ ىی آىّزقی

در یاةغ؛  ُا ٌیؽ افؽایف ىی ، کیفیث زٌغگی آنکٍٍرغ و در ٌحیسَ قان ُؽیٍَ ىی ةِتّد زایگاه ازحياؾی

واكؽ، ىؿهيی کَ وضؿیث ةِحؼي در ؿؼىایَ فؼٍُگی جؿيیو یافحَ دارد، قادکاىی ةیكحؼي ٌیؽ ظّاُغ 

ُا ٌیؽ افؽایف  ةٍاةؼایً ةا افؽایف ؿؼىایَ فؼٍُگی جؿيیو یافحَ ىؿهيان، ىیؽان قادکاىی آن ؛داقث

کارکؼد آىّزقی و پؼورقی ظّةی در ىغارس و کالس درس یاةغ و ةا افؽایف قادکاىی، ىؿهيان  ىی

جّاٌغ ةاؾخ افؽایف ؾالكَ کاري ىؿهيان، افؽایف رضایث ظاظؼ  ظّاٍُغ داقث و ایً ؾيم ىی

آىّزان، و افؽایف کیفیث ظغىات در ىغارس قّد. در ىّرد راةعَ ؿؼىایَ فؼٍُگی ؾیٍیث یافحَ  داٌف

ُاي درؿی و غیؼ درؿی،  ُؼ چلغر ىؿهيان از کحابجّان ةیان ٌيّد کَ  ىؿهيان ةا قادکاىی، ىی

ٌاىَ و ىعانب آىّزقی، اظالع ةیكحؼي داقحَ ةاقٍغ و در آىّزش ظّد از آٌِا ةیكحؼ ةِؼه ةؼٌغ،  نغث

جّاٌغ در ُيَ اةؿاد کالس و  ىغیؼیث  قادکاىی ةیكحؼي ظّاٍُغ داقث و ایً قادکاىی ُو ىی

ؼ از اةؿاد ؿؼىایَ فؼٍُگی، ةؿغ ٌِادیٍَ قغه ؿؼىایَ یكی دیگ داري جأدیؼ ىذتحی داقحَ ةاقغ. کالس

کَ ةا قادکاىی ىؿهيان راةعَ دارد؛ در واكؽ ةا جّزَ ةَ ایً  ىغارك و ىغارج آىّزقی( اؿثفؼٍُگی )

گٌَّ ةیان کؼد کَ ُؼ چلغر ىؿهيان ىغارك ؾهيی ةاالجؼي داقحَ ةاقٍغ، قادکاىی  جّان ایً راةعَ ىی

جّاٌغ  ر ایً زىیٍَ ىـائم دیگؼي ىذم ىـأنَ اكحنادي ُو ىیةیكحؼي ظّاٍُغ داقث. انتحَ د

کٍٍغ و ایً  جأدیؼگػار ةاقغ، زیؼا ىؿهياٌی کَ ىغارك ؾهيی ةاالجؼي دارٌغ، صلّق ةیكحؼي دریافث ىی

جّاٌغ در قادکاىی ىؿهيان جادیؼگػار ةاقغ. از ظؼف دیگؼ، ىؿهياٌی کَ ىغارك ةاالي  افؽایف صلّق ىی

جّاٌٍغ قادکاىی ةیكحؼي را در ظّد  ؼد ٌـتحاً ظّةی در کالس درس دارٌغ، ىیؾهيی دارٌغ، چّن ؾيهك

ىضغود ةّدن پژوُف ةَ ىؿهيان ىلعؽ اةحغایی ىٍعلَ ؿَ آىّزش و پؼورش قِؼ  اصـاس کٍٍغ.

دٍُغگان ىاٌٍغ  قٍاظحی پاؿط و ؾغم ةؼرؿی ىحغیؼُاي روان 1396-97جِؼان در ؿال جضنیهی 

ةا جّزَ ةَ ٌحایر ایً ُاي ایً پژوُف ةّد.  و اكحنادي از ىضغودیثُّش، اؿحؿغاد و ظتلَ ازحياؾی 

 قّد: پیكٍِاد ىیجضلیق 

ُا، جِیَ  ُا، ُيایف ُایی از زيهَ ةؼگؽاري کارگاه وزارت آىّزش و پؼورش ةا ظؼاصی اؿحؼاجژي -

کحاب و صيایث از ىغارك ؾهيی ىؿهيان، ؿؼىایَ ازحياؾی، ؿؼىایَ فؼٍُگی، کیفیث زٌغگی 

 ادکاىی آٌِا را افؽایف دُغ.کاري و ق

ُاي ىٍاؿب ىاٌٍغ اؾحيادؿازي ةیً کارکٍان، ىكارکث و گـحؼده  کارگیؼي روش ىؿهيان ةا ةَ -

ُاي فؼٍُگی در  ُاي زاىؿَ ظّد و افؽایف ُيكاري ُا ىیان کارکٍان، کارةؼد ارزش کؼدن قتكَ

ی کاري و قادکاىی زِث افؽایف ؿؼىایَ ازحياؾی و فؼٍُگی، در ٌِایث ةَ جضلق کیفیث زٌغگ

 دؿث یاةٍغ.
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آىّزان در  ىـؤونیً آىّزش و پؼورش کكّر ةا افؽایف صلّق و ىؽایا، کاُف جؼاکو داٌف -

کالس درس، افؽایف ىٍؽنث و زایگاه ازحياؾی ىؿهيان در زاىؿَ، کیفیث زٌغگی کاري ىؿهيان 

 را افؽایف دٍُغ.

ىتحٍی ةؼ ُيكاري، جؿِغ، اؾحياد و آىّزان ةایغ  ٌّع رواةط ةیً ىؿهيان ةا یكغیگؼ و داٌف -

 ميیيیث ةاقغ جا ةحّاٌٍغ ةؼ کیفیث کاري یكغیگؼ جأدیؼ ىذتحی داقحَ ةاقٍغ.

ُاي ازحياؾی )دونحی و غیؼ دونحی( و رواةط ازحياؾی ةا  ىؿهيان ةا ؾضّیث در ؿازىان -

 ُاي ىعحهف، دوؿحان و وانغیً، کیفیث زٌغگی کاري ظّدقان را ارجلا دٍُغ. اٌسيً

جّان ةؼظّرداري  ُاي فؼٍُگی ىفیغ ىی ُا و کحاب ُاي فؼٍُگی، جِیَ زؽوه ا ةؼگؽاري دروهة -

ُاي فؼٍُگی( را افؽایف داد جا کیفیث زٌغگی کاري  یافحَ )دارایی ىؿهيان از ؿؼىایَ فؼٍُگی ؾیٍیث

 ُا ٌیؽ افؽایف یاةغ.  آن

جّان کیفیث  ( ىیقغه ؿؼىایَ فؼٍُگی ٌِادیٍَةا ارجلاي ىغارك ؾهيی و آىّزقی ىؿهيان ) -

 زٌغگی کاري آٌِا را افؽایف داد.

ُاي ازحياؾی ىؿهيان ىلعؽ اةحغایی  ىـؤونیً آىّزش و پؼورش کكّر ةا افؽایف اٌّاع ؿؼىایَ -

 جّاٌٍغ قادکاىی ىؿهيان را افؽایف دٍُغ. ىی

رواةط ُاي ىعحهف، ٌّع و کیفیث  جّان ةا ةؼگؽاري دوره اي ىی ةؼاؿاس ؿؼىایَ ازحياؾی راةعَ -

 آىّزان را افؽایف داد جا از ایً ظؼیق، قادکاىی آٌِا افؽایف یاةغ. ةیً ىؿهيان و داٌف

 

 مىاتع

 ىعانؿات فنهٍاىَ ُا. ٌؼؼیَ و ىفاُیو ازحياؾی، (. ؿؼىای1385َىیؼؾهی. ) ؿیغىِغي؛ ؿیغٌلّي، انّاٌی،

 .26-3(، 34 - 33)4 ،ىغیؼیث

. پیام ؿازىاٌی کارآفؼیٍی در ازحياؾی ؿؼىایَ (. ٌلف1387ىٌّا. ) پّر، انّاٌی، ؿیغىِغي؛ و ؾتغاهلل
 .26-5(، 27)7،ىغیؼیث

 . جِؼان: ٌكؼ قیؼازه.ؿؼىایَ ازحياؾی، اؾحياد، دىّکؼاؿی و جّؿؿَ(. 1392جازتعف، کیان. )

 ، جؼزيَ کاػو فؼُادي، جِؼان: ٌكؼ ٌی.اكحناد و فؼٍُگ(.  1392جؼاؿتی، دیّیغ. )

 . جِؼان: ؿيث.ُاي زاىؿَ قٍاؿی ؼیٌَؼ(. 1390جّؿهی، غالىؿتاس. )

فنهٍاىَ (. در زـحسّي ؿؼىایَ فؼٍُگی. 1389فؼ، غالىؼضا؛ و ؿپِؼ، ىِغي. ) زاٌؿهیؽاده، صیغر؛ ظّش
 .238-217(، 20)6، اٌسيً ایؼاٌی ىعانؿات فؼٍُگی و ارجتاظات

، جؼزيَ ىضيغؾهی ٌیىغیؼیث اىّر کارکٍان و ىٍاةؽ اٌـا(. 1388اس. ) ال؛  و قّنؼ، راٌغال دوالن، قیيّن

 ریؽي.  ظّؿی و ىضيغ مائتی. جِؼان: ىؤؿـَ ؾانی آىّزش و پژوُف ىغیؼیث و ةؼٌاىَ

(. ةؼرؿی جأدیؼ ؾّاىم ازحياؾی و رواٌی ةؼ 1394رضادوؿث، کؼیو؛ ٌتّي، ؾتغانضـیً؛ و مانضی، ٌسيَ. )

 .22-1(، 3)26، زاىؿَ قٍاؿی کارةؼدياصـاس ٌكاط. 
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  .ؿيث جِؼان: ىغیؼیث. و ؿازىان یٌىتا(. 1393ؾهی. ) رضائیان،

 .35-7(،  53)18 فنهٍاىَ راُتؼد،(. درآىغي ةؼ ٌؼؼیَ ؿؼىایَ فؼٍُگی.  1388روصاٌی، صـً. )

 جِؼان: داٌكگاه جِؼان. . کیفیث زٌغگی کاري و ةِتّد رفحار ؿازىاٌی (.1388ؿهياٌی، داود. ) 

(. ؿؼىایَ و قادي؛ 1395صـیً؛ و ؿعایی، ایّب. )زاده، زاده، ؿیغؿؿیغ؛ اىاىؿهیزاده، ىِؼان؛ صـیًؿِؼاب 

ىعانؿَ: قِؼوٌغان   پژوُكی در ةاب ارجتاط ىیان ؿؼىایَ ازحياؾی و فؼٍُگی ةا اصـاس قادي )ىّرد

 . 123-156(، 28)7ریؽي رفاه و جّؿؿَ ازحياؾی،  ةؼٌاىَقِؼؿحان آران و ةیغگم(.  

ُاي اؾحتار گؼدقی  ىایَ ازحياؾی در ؾيهكؼد اٌسيًىعانؿَ و ةؼرؿی جأدیؼ ؿؼ(. 1381صـیٍی، ىاُؼو. ) قاه
ٌاىَ چاپ ٌكغه کارقٍاؿی ارقغ زاىؿَ قٍاؿی، داٌكگاه آزاد واصغ ؾهّم و جضلیلات  . پایانزٌان در جِؼان

 جِؼان. 

جؼزيَ ىِغي  ،(. ىغیؼیث رفحار ؿازىاٌی1389)آر؛ ُاٌث، زیيؽزی؛ و ازةّرن، ریچاردان.  قؼىؼُّرن، زان

جِؼان: ىؤؿـَ جضلیلات و آىّزش  . انهِی ةاةایی و ىضيغؾهی ؿتضان ،  ىضيغؾهی یؽيٌژاد پار ایؼان
 ىغیؼیث.

گیؼي ؿؼىایَ فؼٍُگی ةؼاؿاس ٌؼؼیَ ةّردیّ در ایؼان.  (. اٌغازه1390مانضی، رضا؛ و ؿپِؼٌیا، رزیحا. )

 . 42-9(، 71)6، جؼةیحی پژوُكٍاىَ

ةؼرؿی راةعَ ةیً قادکاىی ةا ىّفلیث جضنیهی . (1397، ىیيٍث. ) و ؾاةغیٍی اةؼاُیو؛ ؾيؼان، مانضی

ىعانؿات  فنهٍاىَ ریؽي آىّزقی. آىّزان در فضاُاي آىّزقی اؿحان ىازٌغران ةا جأکیغ ةؼ ٌلف ةؼٌاىَ داٌف
 .145-121(، 13)7 ،ریؽي آىّزقی ةؼٌاىَ

(. ارجتاط ُّش ىؿٍّي و ؿؼىایَ 1396نّىَ؛ قیؼزادکتؼیا، ةِارك؛ و مغاكث، ىؼیو. )ظاٌلاُی، ىؿ ؾؼفاٌی 

، فنهٍاىَ ىغیؼیث ؿالىثزٌغگی کاري کارکٍان داٌكگاه آزاد واصغ پؽقكی جِؼان.  ازحياؾی ةا کیفیث

20(7 ،)51-40. 

 زاىؿَ جِؼان:. هیجّؿ ؾتاس جؼزيَ غالم، صفغ آن و ازحياؾی ؿؼىایَ ةؼرؿی(. 1390فؼاٌـیؾ. ) فّکّیاىا،

 ایؼاٌیان.

، جؼزيَ ؾتاس ىضيغزاده. جِؼان: ىؼکؽ ؾهيی داٌكگاه آزاد جّؿؿَ ؿازىان و جضّل(. 1383کاىیٍگؽ، جّىاس. )

 اؿالىی.

کّروش ةؼارپّر. جِؼان:   ، جؼزيَجضّل و جّؿؿَ ؿازىان(. 1385کاىیٍگؽ، جّىاس؛ و اورنی، کؼیـحّفؼ. )

 فؼازاٌغیف ؿتؽ.

ُاي آىّزقی در فؼایٍغ  گیؼي از رؿاٌَ (. ةؼرؿی ىیؽان، اُغاف، ىؼاصم و ىّاٌؽ ةِؼه1394کاوه، زُؼا. )

، ُاي آىّزش و یادگیؼي ىسهَ پژوُفیادگیؼي از دیغگاه ىؿهيان دوره اةحغایی قِؼ جِؼان.  -یاددُی

22(7 ،)149-162. 

 ، جؼزيَ ىٍّچِؼ متّري. جِؼان: ٌی.ةٍیادُاي ٌؼؼیَ ازحياؾی(. 1387کهيً، زیيؽ. )

http://www.noormags.com/view/fa/magazine/399
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/399
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ُاي  (. ةؼرؿی راةعَ ىؤنف1394َؿؿغانغیً، قِال؛ و قاکؼي، ىضيغجلی. ) ٌّراٌی ؛ظالؿاز، زُؼا  زاده ُادي

 .56-67(، 1)21، فنهٍاىَ صیاتکیفیث زٌغگی کاري و رضایث قغهی ىاىاُا.  

، جؼزيَ اٌسيً جّؿؿَ ىغیؼیث ایؼان. اُيیث فؼٍُگ(. 1393ُاٌحیٍگحّن، ؿاىّئم؛ و ُؼیـّن، الرٌؾ. )

 ؼان: اىیؼکتیؼ.جِ

ؿؼىایَ ازحياؾی و جتؿات آن ةؼاي ٌؼؼیَ جّؿؿَ، پژوُف و ؿیاؿث (. 1389ونكاك، ىایكم؛ و ٌارایان، دیپا. )
 پّیان. جِؼان: قیؼازه. ، جؼزيَ افكیً ظاکتاز و صـًدر ؾؼمَ ازحياؾی، اؾحياد و جّؿؿَ
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