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فهلٌبهِ ػلوي– پػٍّكي ضّيبفتي ًَ زض هسيطيت آهَظقي
زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس هطٍزقت
ؾبل پٌجن – قوبضُ – 2تبثؿتبى 93
نم 91 -108

رابطٍ بيه تًاومىدسازي ي کيفيت زودگي کاري با فرسًدگي شغلي در
کارکىان سازمان آمًزش ي پريرش
فتبح ًبظن ،*1تيٌب ػليعازُ ضًججط
تبضيد زضيبفت90/6/30 :

2

تبضيد پصيطـ91/3/24 :

چکيدٌ
ّسف اظ ايي پػٍّف ثطضؾي ضاثُِ ثيي تَاًوٌسؾبظي ٍ ويفيت ظًسگي وبضي ثب فطؾَزگي قغللي زض
وبضوٌبى ؾبظهبى آهَظـ ٍ پطٍضـ قْط تْطاى اؾت .جبهؼِ آهبضي ايي پغػٍّف ػجغبض اظ وليغِ وبضوٌغبى
ؾبظهبى آهَظـ ٍ پطٍضـ قْط تْطاى وِ زض ؾبل  2010زض ايي ؾبظهبى هكلَل ثِ ذسهت ّؿتٌس .تؼيغيي
حجن ثطاؾبؼ جسٍل هَضگبى اظ ً 1027فط وبضوٌبى ايي ؾبظهبى وِ ً 613فط هطز ٍ ً 414فغط ظى ثَزًغس ثغب
اؾتفبزُ اظ ضٍـ تهبزفي ؾبزُ اثتساز ً 260فط اًتربة قسًس وِ پؽ اظ وٌبض گصاقتي پطؾكٌبهِّبي ًغبلم
زض هجوَػِ تؼساز ً 250فط اظ وبضوٌبى ايي ؾبظهبى ثِ ػٌَاى ًوًَِ ثطاي پػٍّف حبيط اًتربة قسًس .پػٍُ
حبيط ثب تَجِ ثِ ّسف اظ ًَع هُبلؼب وبضثطزي ٍ اظ لحبِ قيَُ جوغ آٍضي زازُّب ٍ تحليغل آًْغب ضٍـ
هَضز اؾغتفبزُ ضٍـ تَنغيفي ٍ اظ ًغَع َغطحّغبي ّوجؿغتگي اؾغت .اثعاضّغبي اًغساظُگيغطي پطؾكغٌبهِ
ذهَنيب جوؼيت قٌبذتي آظهَزًيّب ٍ پطؾكٌبهِ تَاًوٌسؾبظي وبضوٌغبى ،پطؾكغٌبهِ ويفيغت ظًغسگي
وبضي ٍ پطؾكٌبهِ فطؾَزگي قللي هيثبقس وِ ضٍايي ٍ پبيبيي آى زض ايي پػٍّف ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ آلفبي
وطًٍجبخ ٍ ضٍـ تحليل ػبهلي اوتكبفي هَضز تبييس لطاض گطفت .ثطاي تجعيِ ٍ تحليل زازُّب اظ قغبذمّغبي
آهبض تَنيفي ٍ آهبض اؾتٌجبَي ثب ضٍـّبي آظهَى هبتطيؽ ّوجؿتگي اظ ًَع پيطؾغَى ٍ آظهغَى ضگطؾغيَى
ّوعهبى اؾتفبزُ قسً .تبيج پػٍّف ًكبى زاز وِ ثيي تَاًوٌسؾبظي وبضوٌغبى ٍ ويفيغت ظًغسگي وغبضي ثغب
فطؾَزگي قللي وبضوٌبى ضاثُِ هٌفي ٍ هؼٌبزاض ٍجَز زاضزّ .نچٌيي ثغيي اثؼغبز هرتلغي ويفيغت ظًغسگي
وبضي ٍ اثؼبز هرتلي تَاًوٌسؾبظي ثب اثؼبز هرتلي فطؾَزگي ضاثُِ هٌفي ٍجَز زاضز ٍلغي ثغيي هتليطّغبي
فطؾَزگي ػبَفي ٍ هؿد قرهيت ثب پطزاذت هٌهفبًِ حمَق ٍ ثيي هتليطّبي ضقس قرهيتي ٍ احؿغبؼ
اؾتمالل ضاثُِ هؼٌبزاضي ػليطغن هٌفي ثَزى آى هالحظِ ًكسّ .نچٌيي اثؼبز هرتلي تَاًوٌسؾبظي ٍ اثؼغبز
هرتلي ويفيت ظًسگي وبضي ثِ نَض جساگبًِ تَاًؿتٌس فطؾغَزگي قغللي وبضوٌغبى ضا زض جْغت هٌفغي
پيف ثيٌي وٌٌس.
 -1زاًكيبض زاًكگبُ آظاز اؾالهيٍ ،احس ضٍزّي ،گطٍُ ػلَم تطثيتي ،ضٍزّي .ايطاى
 -2وبضقٌبؼ اضقس ضقتِ ثطًبهِ ضيعي آهَظقي ،زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس ضٍزّي
*ًَ -يؿٌسُ هؿئَل همبلِ f-nazem@yahoo.com
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ياژٌَاي کليسي :تَاًوٌسؾبظي ،ويفيت ظًسگي وبضي ،فطؾَزگي قللي.

مقدمٍ
اهطٍظُ ؾبظهبىّب قبّس تلييطا ؾطيغ ٍ غيطلبثل پيفثيٌي زض هحغيٍ ّؿغتٌس .ضلبثغت فعايٌغسُ
جْبًي ،تَؾؼِ ٍ گؿتطـ تىٌَلَغي اَالػب ٍ تلييغطا زض ٍيػگغيّغبي جوؼيغت قغٌبذتي ًيغطٍي
اًؿبًي ٍ هكتطيبى زض للت تلييغطا لغطاض زاضًغس ( .) Lewis 2001, Knox 1997زض چٌغيي قغطايُي
هسيطاى فطنت چٌساًي ثطاي وٌتطل وبضوٌبى زض اذتيبض ًساضًس ٍ ثبيس ثيفتطيي ٍلغت ٍ ًيغطٍي ذغَز ضا
نطف قٌبؾبيي هحيٍ زاذلي ٍ ذبضجي ؾبظهبى وٌٌس ٍ ؾغبيط ٍظغبيي ضٍظهغطُ ضا ثغِ ػْغسُ وبضوٌغبى
ثگصاضًس .اظ ايي ضٍ ،اهطٍظُ هْوتطيي هٌجغ هعيت ضلبثتي زض ؾغبظهبىّغب ،وبضوٌغبى هتؼْغس ،ثطاًگيرتغِ ٍ
ٍظيفِقٌبؼ ّؿتٌس .تالـ زض جْت پػٍّف زض حَظُ هؿبئل قللي وبضوٌبى زض زِّّبي اذيغط ثغِ
ؾطػت افعايف يبفتِ اؾت ( .)Sale, 2008تحميمب ًكبى زازُ اؾت وغِ وبضوٌغبى ؾغَُح ثغبايي اظ
فطؾَزگي قللي ضا تجطثِ هيوٌٌس ( ٍ ،)Kash, 2000; Grunfeld, 2000ايي هؿغبلِ ًبقغي اظ پغبييي
ويفيغت ظًغسگي وغبضي ( ٍ )Lake, 1998يغؼي زض تَاًغبييّغبي وبضوٌغبى ثبقغس ). (Leiter, 1998
فطؾَزگي قللي ػجبض اؾت اظ آؾيتّبي ضٍاًي هطتجٍ ثب وبض وِ ثبػج هكىال ّيجغبًي ،وغبّف
هَفميت فطزي ٍ قرهيت ظزايي هيثبقغس ) .(Awa, 2010ػغسم تؼغبزل هيغبى تمبيغبّبي قغللي ٍ
هْبض ّبي قللي ،تفبٍ هيبى هٌبثغ ،اًتظبضا ٍ ٍالؼيب قللي ٍ اؾتطؼ قللي ثغِ ػٌغَاى ػَاهغل
انغلي زض فطؾغَزگي قغللي ثغِ حؿغبة هغيآيٌغس ).(Schaufeli, Buunk, 2003 ; Baker, 2004
پيبهسّبي فطؾَزگي قللي قبهل غيجت اظ وبض ،هطذهي اؾتؼالجيً ،مل ٍ اًتمبل قغللي ٍ آؾغيت-
ّبي جؿوبًي هيثبقس ( .(Huibers, 2000; Toppinen, 2005ؾبظهبى جْبًي ثْساقغت ( ،)2006زض
تؼطيي جبهؼي اظ ويفيت ظًسگي آى ضا ثِ ػٌَاى زضن فطز اظ ٍيؼيت وًٌَي اـ ثب تَجِ ثِ فطٌّگ
ٍ ًظبم اضظقي وِ زض آى ظًسگي هيوٌس ٍ اضتجبٌ ايي زضيبفّب ثغب اّغساف ،اًتظغبضا  ،اؾغتبًساضزّب ٍ
اٍلَيتّبي هَضز ًظط فطز تؼطيي هيوٌس (ثِ ًمغل اظ  .)Bowling & Zahava, 2004هفْغَم ويفيغت
ظًسگي وبضي زض انل زضثطزاضًسُ تئَضيّب ٍ اًسيكِّغبي ًًْغت ضٍاثغٍ اًؿغبًي زّغِّغبي ٍ1940
 1950هيالزي ٍ تالـّبي هطثٌَ ثِ غٌيؾبظي قلل هيثبقس وِ زض زّغِ  1970ٍ 1960هغيالزي
نَض گطفت (گيجؿَى .)2000 ،ويفيت ظًسگي وبضي ًكبى زٌّسُ تَجِ ثِ اثؼبز اًؿبًي وبض ٍ يغه
هؿئلِ جْبًي اؾت وغِ اظ زّغِ  1960هغيالزي تَجغِ ضٍظافعًٍغي ضا ثغِ ذغَز جلغت ًوغَزُ اؾغت
( .)Hunsaker, 1987تَاًوٌسؾبظي ثِ فطايٌسي اَالق هيقَز وِ َي آى هسيط ثغِ وبضوٌغبى ووغه
هيوٌس تب تَاًبيي اظم ضا ثطاي تهوينگيطي هؿتمل ثِ زؾت آٍضًس .ايي فطايٌس ًغِ تٌْغب زض ػولىغطز
افطاز ثلىِ زض قرهيت آًبى ًيع هؤحط اؾغت .هْوتغطيي هفْغَم تَاًوٌسؾغبظيٍ ،اگغصاضي اذتيغبض ثغِ
پبيييتطيي ؾَُح ؾبظهبى اؾت (اثُحي ٍ ػبثؽ)1386 ،
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زض زِّ اذيط تَجِ ثِ ويفيت ظًسگي وبضي ٍ ضيبيت قللي ضا اظ ػلل انلي ػولىطز ثباي وبضوٌبى ٍ
زض ًْبيت ثْطُ ٍضي هٌبؾت زض ؾبظهبى هيزاًٌغس (; Cascio, 1998; Cummings Koonmee, 2010
;Walker, 1992; Leopold, 2005) Lau & May, 1998; Dess, 2007; & Worley, 2005
; .Yorks, 2005; Wheelan & Hunger, 2006ويفيت ظًسگي وبضي يىي اظ هَيَػب اؾبؾي ًيطٍي
اًؿبًي ٍ ضقغس ٍ تَؾغؼِ ؾغبظهبىّغب ثكغوبض هغيضٍز (Leopold, Cummings and Worley, 2005

;ً Yorks, 2005 .)2005كبى زاز وِ تَاًوٌسؾبظي وبضوٌبى ثط ضيبيت قللي آًْب هؤحط اؾغت يؼٌغي
ّطچِ تَاًوٌسؾبظي آًْب افعايف يبثس ،ضيبيت قللي وبضوٌبى ثيفتط ٍ ثِ ّوغبى ًؿغجت فطؾغَزگي
قللي وبّف هييبثسً ،)Kash, 2000(.يع ثِ ايي ًتيجِ زؾت يبفتٌس وِ ثطاي تَاًوٌغس وغطزى هٌغبثغ
اًؿبًي ثبيس اظ اثعاضّبي َطح تَاًوٌسؾبظي (تحميك ،تؼلين ٍ تطثيغت ،ثؿغيج ًيطٍّغب ،ؾغبظهبىزّغي،
حوبيغغغغت ،پبؾغغغغرگَيي ٍ اضائغغغغِ ذغغغغسهب هكغغغغبٍضُاي) اؾغغغغتفبزُ وغغغغطزّ .غغغغنچٌغغغغيي
( ،)Genaidy, 2005زض تحميك ذَز ثِ ايي ًتيجِ ضؾيس وِ ايجبز وبًبلّبي اضتجبَي پَيب ،حؿبثطؾي
زليك هبلي ،آهَظـ وبضوٌبى ٍ وٌتطل هٌبؾت هسيطيت اظ ػَاهل تأحيطگصاض ثط تَاًوٌسؾبظي وبضوٌغبى
اؾت.
تؼغغسازي اظ پػٍّكغغگطاى (Carayon & Schultz, 2003 Genaidy & Karwowski, 2003
 ،)Smith, 2000; klund, 2000; Lee and Lee, 2001هؼتمسًس پػٍّفّبي اًسوي زض ظهيٌِ ويفيغت
ظًسگي وبضي ٍ اضتجبٌ آى ثب ػولىطز قللي وبضوٌبى (ضيبيت يب فطؾَزگي) نغَض گطفتغِ اؾغت .اظ
َطفي زيگط آهَظـ ٍ پطٍضـ اظ هْوتطيي ًظبمّبي اًؿبًي ّؿتٌس وِ ػبهغل اًؿغبى زض آًْغب ثؿغيبض
لَي اؾت ،وبض آهَظـ ٍ پطٍضـ اًؿبى ؾبظي اؾت ٍ ؾالهت ٍ ثْساقت ضٍاًي فطاگيطاى وبض اؾبؾغي
هسضؾِ اؾتّ .ط جبهؼِ اي اظ آهَظـ ٍ پطٍضـ ذغَز اًتظغبض زاضز وغِ افغطاز ثغب قرهغيت هتؼغبزل،
ؾبظگبض ،ثب ػبَفِ ،هؿئَليت پصيط ٍ هٌُمي ثبض آٍضزً .ظبم آهَظقي ّط جبهؼِاي زض ضاؼ ؾغبيط ًظغبم
ّبؾت ٍ ،چطا وِ ضقس ٍ تطلي ؾبظهبى ّب ثَاؾُِ ضقغس ٍ تطلغي افغطازي اؾغت وغِ ًظغبم آهغَظـ ٍ
پطٍضـ هي زّس ٍ اگط زض ايي هيبى آهَظـ ٍ پطٍضـ زض ضأؼ ّوِ هؿغبئل جبهؼغِ ًجبقغس هغسيطيت
آهَظقي ثب ّوبى هٌُك جبيگبُ هْوي زض ثْؿغبظي ٍ تَؾغؼِ جبهؼغِ زاضز (هيطووغبلي ،)2003 ،لغصا
ّسف اظ اًجبم ايي پػٍّف ثطضؾي ضاثُِ ثيي تَاًوٌسؾبظي ٍ ويفيت ظًغسگي وغبضي ثغب فطؾغَزگي
قللي زض وبضوٌبى ؾبظهبى آهَظـ ٍ پطٍضـ قْط تْطاى اؾت.
ثب تَجِ ثِ هَاضز گفتِ قسُ ؾَالّبي ايي پػٍّف ػجبض اؾت اظ:
 .1آيب ثيي تَاًوٌس ؾبظي ٍ ويفيت ظًسگي وبضي ثب فطؾَزگي قللي ضاثُِ ٍجَز زاضز؟
 .2آيب ثيي اثؼبز هرتلي تَاًوٌسؾبظي ثب اثؼبز هرتلي فطؾَزگي قللي ضاثُِ ٍجَز زاضز؟
 .3آيب ثيي اثؼبز هرتلي ويفيت ظًسگي وبضي ثب فطؾَزگي قللي ضاثُِ ٍجَز زاضز؟
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 .4اثؼبز هرتلي تَاًوٌسؾبظي ثِ چِ اًساظُ هيتَاًٌغس فطؾغَزگي قغللي وبضوٌغبى ضا تجيغيي
وٌس؟
 .5اثؼبز هرتلي ويفيت ظًسگي وبضي ثِ چِ اًساظُ هيتَاًٌغس فطؾغَزگي قغللي وبضوٌغبى ضا
تجييي وٌس؟
ريش پژيَش
ايي پػٍّف ثب تَجِ ثِ ّسف اظ ًَع هُبلؼب وبضثطزي ٍ اظ لحبِ قغيَُ جوغغ آٍضي زازُّغب ٍ
تحليل آًْب ضٍـ هَضز اؾتفبزُ ضٍـ تَنيفي ٍ اظ ًَع َطحّبي ّوجؿتگي اؾت .چغَى ثغِ زًجغبل
ضاثُِ ثيي هتليطّب ثَزين اظ ايي ضٍـ اؾتفبزُ وطزين.
جامعٍ آماري ،ومًوٍ ي ريش ومًوٍ گيري
جبهؼِ آهبضي ايي پػٍّف ػجبض اظ توبهي وبضوٌبى ؾبظهبى آهَظـ ٍ پطٍضـ قْط تْطاى وغِ
زض ؾبل ( )2010زض ايي ؾبظهبى هكلَل ثِ ذسهت ّؿتٌس .ثطاي تؼييي حجن ًوًَِ ثطاؾبؼ جسٍل
هَضگبى اظ ً 1027فط وبضوٌبى ايي ؾبظهبى وِ ً 613فط هطز ٍ ً 414فط ظى ثَزًس .ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ
ًوًَِ گيطي تهبزفي ؾبزُ زض اثتسا ً 260فط ضا اًتربة وطزين وِ ثؼس اظ وٌغبض گصاقغتي پطؾكغٌبهِ-
ّبي ًبلم زض هجوَع تؼساز ً 250فط اظ وبضوٌبى ايي ؾبظهبى ثِ ػٌَاى ًوًَِ ايغي پغػٍّف اًترغبة
گطزيسًس.
ابسارَاي اودازٌ گيري
.1پرسطىامٍ تًاومىسسازي :زض ايغي پغػٍّف تَاًوٌسؾغبظي ثغب اؾغتفبزُ اظ ضٍـ تحليغل ػغبهلي
اوتكبفي اثعاض اظ ضٍايي ثطذَضزاضًس ٍ پبيبيي ثب اؾتفبزُ اظ ًوًَِ ً 250فطي هحبؾجِ قسُ وِ ثطاؾغبؼ
ًوًَِ وبضوٌبى ؾبظهبى آ .ح .قْط تْطاى اضائِ قسُ تَؾٍ پطؾكٌبهِ  20پطؾكي اؾتبًساضز اؾغرطيتع
زض َيي ليىط اضظيبثي گطزيس .ايي پطؾكٌبهِ زاضاي اثؼبز احؿبؼ قبيؿتگي ثب پطؾفّغبي (-7-2
 ، )17-12احؿبؼ اؾتمالل ثب پطؾفّبي ( ،)18-13-8-3احؿبؼ هَحط ثَزى ثب پطؾغفّغبي (-4
 ،)19-14-9احؿبؼ هؼٌي زاض ثَزى قلل ثب پطؾفّغبي ( ٍ )16-11-6-1احؿغبؼ اػتوغبز هيغبى
ّوىبضاى ثب پطؾفّبي ( )20-15-10-5هي ثبقس .زض ايي پػٍّف پبيبيي پطؾكغٌبهِ تَاًوٌسؾغبظي
وبضوٌبى ثب اؾتفبزُ اظ آلفبي وطًٍجبخ زض ًوًَِ ً 250فطي هحبؾجِ گطزيسً .تبيج آلفبي وطًٍجغبخ ايغي
پطؾكٌبهِ ٍ هميبؼّبي آى زض جسٍل  1آهسُ اؾت .هيعاى آلفبي وطًٍجبخ پطؾكٌبهِ ثِ نَض ولي
 0/84ثِ زؾت آهسُ اؾت.
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جسيل .1وتايج آلفاي کريوباخ ي ضاذص  K.M.Oتًاومىسسازي کارکىان
ضزيي

ػٌَاى ػبهل

آلفبي وطًجبخ

قبذم K.M.O

1
2
3
4
5

احؿبؼ قبيؿتگي
احؿبؼ اؾتمالل
احؿبؼ هَحط ثَزى
احؿبؼ هؼٌي زاض ثَزى قلل
احؿبؼ اػتوبز هيبى ّوىبضاى

0/82
0/78
0/83
0/80
0/81

0/76
0/85
0/71
0/81
0/77

0/84

0/77

ول پطؾكٌبهِ

ثب تَجِ ثِ ًتبيج آظهَى تحليل ػبهلي هيتَاى گفت اثعاض اظ ٍيػگي ضٍايي ثطذَضزاض اؾت ،ظيطا همغساض
قبذم  K.M.Oثباتط اظ ّ ٍ )0/77(0/6نچٌيي همساض قغبذم ثبضتلغت ( )540/76زض ؾغُ 0/01
هؼٌبزاض اؾتً .تبيج قبذم  K.M.Oهميبؼّبي پطؾكغٌبهِ تَاًوٌسؾغبظي وبضوٌغبى زض جغسٍل 1
آهسُ اؾت.
 .2کيفيت زوسگي کاري :پطؾكٌبهِ ويفيت ظًسگي وبضي يه پطؾكٌبهِ  28پطؾكغي زض هميغبؼ
فبنلِاي اؾت وِ زاضاي اثؼبز آهغَظـ يغوي ذغسهت ثغب پطؾغفّغبي ()27-28-33-34-42-48
هكغبضوت وبضوٌبى ثغب پطؾغفّغبي ( ،)32-31-22-21-41-43-44پطزاذغغت هٌهغفبًِ حمغَق ٍ
زؾتوعز ثب پطؾفّبي ( ،)23-24-29-30-37-38-39اهٌيت قللي وبضوٌبى ثب پطؾفّغبي (-47
 )26-34-35-36-40-35-46ؾٌجيسُ هيقَز .زض ايي پػٍّف پبيبيي پطؾكغٌبهِ ويفيغت ظًغسگي
وبضي ثب اؾتفبزُ اظ آلفبي وطًٍجبخ زض ًوًَِ ً 250فطي هحبؾجِ گطزيسً .تغبيج آلفغبي وطًٍجغبخ ايغي
پطؾكٌبهِ ٍ هميبؼّبي آى زض جسٍل  2آهسُ اؾت .هيعاى آلفبي وطًٍجبخ پطؾكٌبهِ ثِ نَض ولي
 0/90ثِ زؾت آهسُ اؾت.
جسيل .2وتايج آلفاي کريوباخ پرسطىامٍ کيفيت زوسگي کاري
ضزيي

ػٌَاى ػبهل

آلفبي وطًجبخ

قبذم K.M.O

1
2
3
4

آهَظـ يوي ذسهت
هكبضوت وبضوٌبى
پطزاذت هٌهفبًِ حمَق
اهٌيت قللي

0/86
0/87
0/89
0/86

0/93
0/90
0/86
0/90

0/90

0/84

ول پطؾكٌبهِ

ثب تَجِ ثِ ًتبيج آظهَى تحليل ػبهلي هيتَاى گفت اثعاض اظ ٍيػگي ضٍايي ثطذَضزاض اؾت ظيغطا همغساض
قبذم  K.M.Oثباتط اظ ّ ٍ )0/84(0/6نچٌيي همساض قغبذم ثبضتلغت ( )759/13زض ؾغُ 0/01
هؼٌبزاض اؾتً .تبيج قبذم  K.M.Oهميبؼّبي پطؾكٌبهِ ويفيت ظًسگي وبضي زض جسٍل  2آهغسُ
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اؾت.
 .3فرسًزگي ضغلي :فطؾَزگي قللي زض ايي پػٍّف تَؾغغٍ پطؾكٌبهِ  22پطؾكي هؿلف وِ
زاضاي اثؼغغبز فطؾغغَزگي ػغغبَفي ثغغب پطؾغغفّغغبي ( ،)61-68-64-62-56-54-51-50-49ضقغغس
قرهيتي ثب پطؾفّبي( ٍ )69-67-66-65-60-57-55-52هؿد قرهيت ثب پطؾغفّغبي (-53
 )70-63-59-58ؾٌجيسُ هيقَز .زض ايي پػٍّف پبيبيي پطؾكٌبهِ فطؾَزگي قللي ثب اؾغتفبزُ اظ
آلفبي وطًٍجبخ زض ًوًَِ ً 50فطي هحبؾجِ گطزيسً .تبيج آلفبي وطًٍجبخ ايي پطؾكٌبهِ ٍ هميبؼّبي
آى زض جسٍل  3آهسُ اؾت .هيعاى آلفبي وطًٍجبخ پطؾكٌبهِ ثِ نَض ولغي  0/83ثغِ زؾغت آهغسُ
اؾت.
جسيل .3وتايج آلفاي کريوباخ پرسطىامٍ فرسًزگي ضغلي
ضزيي

ػٌَاى ػبهل

آلفبي وطًجبخ

قبذم K.M.O

1
2
3

فطؾَزگي ػبَفي
ضقس قرهيتي
هؿد قرهيت

0/68
0/82
0/79

0/92
0/83
0/90

0/83

0/70

ول پطؾكٌبهِ

ثب تَجِ ثِ ًتبيج آظهَى تحليل ػبهلي هيتَاى گفت اثعاض اظ ٍيػگي ضٍايي ثطذَضزاض اؾت ظيغطا همغساض
قبذم  K.M.Oثباتط اظ ّ ٍ )0/70( 0/6نچٌيي همساض قبذم ثبضتلت ( )383/27زض ؾغُ 0/01
هؼٌبزاض اؾتً .تبيج قبذم  K.M.Oهميبؼّبي پطؾكغٌبهِ فطؾغَزگي قغللي زض جغسٍل  3آهغسُ
اؾت.
يافتٍَا
ثب تَجِ ثِ اَالػب حبنل اظ پطؾكٌبهِ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض ّ ٍ SPSSنچٌغيي اظ َطيغك
آهبضّبي اؾتٌجبَي ثِ ؾَاا ايي پػٍّف پبؾد هي زّين.
 . 1آيا بيه تًاومىسسازي ي کيفيت زوسگي کاري با فرسًزگي ضغلي رابطٍ يجًز زارز؟ جْت
پبؾد ثِ ايي پطؾف اظ هبتطيؽ ّوجؿتگي اؾتفبزُ قس ظيغطا ضٍاثغٍ زٍ هتليغط ثغب فطؾغَزگي هغَضز
آظهَى لطاض هيگيطزً .تبيج ثسؾت آهسُ زض جسٍل  5اضائِ قسُ اؾتّ ،وبىگًَِ وِ هالحظِ هيقغَز
ثيي هتليطّبي ويفيت ظًسگي وبضي ٍ تَاًوٌسؾبظي آًبى ضاثُِ هؿغتمين ٍ زض ؾغُ  0/01هؼٌغبزاض
اؾت يؼٌي ثب افعايف تَاًوٌسؾبظي ويفيت ظًسگي وبضوٌبى ًيع افغعايف هغييبثغس ٍ ثغيي هتليطّغبي
فطؾَزگي قللي ٍ تَاًوٌسؾبظي ضاثُِ هٌفي ٍ زض ؾُ  0/01هؼٌبزاض اؾت ،يؼٌي زض ٍالغ ّغط چغِ
تَاًوٌسؾبظي وبضوٌبى وبّف ،يبثس فطؾَزگي قللي زض وبضوٌبى افعايف هييبثس .اظ َطفي زيگط ثغيي
هتليطّبي فطؾَزگي قللي ٍ ويفيت ظًسگي وبضوٌبى ضاثُِ هٌفي ٍ زض ؾغُ  0/01هؼٌغبزاض اؾغت
يؼٌي ّط چِ ويفيت ظًسگي وبضوٌبى افعايف يبثس ،فطؾَزگي قللي پبييي هيآيس.
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جسيل  ،5ضرايب َمبستگي ميان تًاومىسسازي ،کيفيت زوسگي کارکىان ي فرسًزگي ضغلي
3

هتليط

1

2

تَاًوٌس ؾبظي()1
ويفيت ظًسگي وبضي()2
فطؾَزگي قللي()3

1
**0/57
**-0/31

1
**-0/21

1

*P<0/05 ، **P<0/01
 .2آيا بيه ابعاز مرتلف تًاومىسسازي با ابعاز مرتلف فرسًزگي ضغلي ،رابطٍ يجوًز زارز؟
جْت پبؾد ثِ ايي پطؾف اظ هبتطيؽ ّوجؿتگي اؾتفبزُ قس ظيطا ضٍاثٍ چٌس هتليط ثب يىسيگط هَضز
آظهَى لطاض هيگيطزً .تبيج ثسؾت آهسُ زض جسٍل  6اضائِ قسُ اؾتّ ،وبىگًَِ وِ هالحظِ هيقغَز
ثيي هتليطّبي فطؾَزگي ػبَفي ثب احؿبؼ قبيؿغتگي ،احؿغبؼ اؾغتمالل ،احؿغبؼ هغَحط ثغَزى،
احؿبؼ هؼٌيزاض ثَزى ،احؿبؼ اػتوغبز ضاثُغِ هٌفغي ٍ هؼىغَؼ ٍجغَز زاضز وغِ زض ؾغُ 0/01
هؼٌبزاض اؾت ػالٍُ ثط ايي ثيي هتليطّبي ضقس قرهيتي ثب احؿبؼ هَحط ثَزى ٍ احؿبؼ هؼٌغيزاض
ثَزى ،ضاثُِ هٌفي ٍ زض ؾُ  ٍ 0/01ثب احؿبؼ قبيؿتگي ٍ احؿبؼ اػتوبز هيبى ّوىغبضاى ضاثُغِ
هٌفي زض ؾُ  0/05هؼٌبزاض اؾت ٍلي ثيي هتليطّبي ضقس قرهغيتي ٍ احؿغبؼ اؾغتمالل ضاثُغِ
هؼٌبزاضي ػليطغن هٌفي ثَزى آى هالحظِ ًكس.
جسيل  ،6ضرايب َمبستگي ميان ابعاز مرتلف تًاومىس سازي ي ابعاز مرتلف فرسًزگي ضغلي
3

4

5

6

7

هتليط

1

2

احؿبؼ قبيؿتگي()1
احؿبؼ اؾتمالل()2
احؿبؼ هَحط ثَزى()3
احؿغغغبؼ هؼٌغغغي زاض
ثَزى()4
احؿبؼ اػتوبز()5
فطؾَزگي ػبَفي()6
ضقس قرهيتي()7

1
**0/64
**0/36
**0/64

1
**0/53
**0/56

1
**0/43

1

**0/37
**-0/25
*-0/15

**0/60
**-0/19
-0/12

**0/53
**-0/20
**-0/18

**0/55
**-0/32
**-0/19

1
**-0/21
*-0/14

1
**0/65

1

هؿد قرهيت()8

**-0/33

**-0/24

**-0/21

**-0/44

**-0/27

**0/78

**0/59

8

1

*P<0/05 ، **P<0/01
 .3آيا بيه ابعاز مرتلف کيفيت زوسگي کاري با فرسًزگي ضغلي رابطٍ يجوًز زارز؟ جْغت
پبؾد ثِ ايي پطؾف اظ هبتطيؽ ّوجؿتگي اؾتفبزُ قغس ظيطا ضٍاثغٍ چٌس هتلغيط ثغب يىسيغغگط هغَضز
آظهَى لطاض هيگيطزً .تبيج ثسؾت آهسُ زض جسٍل  7اضائِ قسُ اؾتّ ،وبىگًَِ وِ هالحظِ هيقغَز
ثيي هتليطّبي فطؾَزگي ػبَفي ثب آهَظـ يوي ذسهت ،هكبضوت وبضوٌبى ٍ اهٌيت قغللي ضاثُغِ
هٌفي ٍ هؼىَؼ ٍجَز زاضز وِ زض ؾُ  0/01هؼٌبزاض اؾت ػغالٍُ ثغط ايغي ثغيي هتليطّغبي ضقغس
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قرهيتي ثب هكبضوت وبضوٌبى ضاثُِ هٌفي ٍ زض ؾُ  ٍ 0/01ثب آهغَظـ يغوي ذغسهت ،پطزاذغت
هٌهفبًِ حمَق ٍ اهٌيت قللي ضاثُِ هٌفي زض ؾُ  0/05هؼٌبزاض اؾتّ .نچٌيي ثغيي هتليطّغبي
هؿد قرهيت ثب آهَظـ يوي ذسهت ،هكبضوت وبضوٌبى ٍ اهٌيت قللي ضاثُغِ هٌفغي ٍ هؼىغَؼ
ٍجَز زاضز وِ زض ؾُ  0/01هؼٌبزاض اؾتٍ ،لي ثيي هتليطّبي فطؾَزگي ػبَفي ٍ هؿد قرهيت
ثب پطزاذت هٌهفبًِ حمَق ضاثُِ هؼٌبزاضي هالحظِ ًكس.
جسيل  .7ضرايب َمبستگي ميان ابعاز مرتلف کيفيت زوسگي کاري ي ابعاز مرتلف فرسًزگي
ضغلي
هتليط

1

2

آهَظـ يوي ذسهت()1
هكبضوت وبضوٌبى()2
پطزاذت هٌهفبًِ حمَق()3
اهٌيت قللي()4
فطؾَزگي ػبَفي()5
ضقس قرهيتي()6

1
**0/80
**0/71
**0/82
**-0/24
*-0/20
**-0/22

1
**0/69
**0/73
**-0/21
**-0/17
**-0/21

مسد ضرصيت()7

4

3

1
**0/70
-0/09
*-0/13
-0/01

1
**-0/22
*-0/15
**-0/21

6

5

1
**0/65
**0/78

1
**0/59

7

1

*P<0/05 ، **P<0/01
 .4ابعاز مرتلف تًاومىسسازي بٍ چٍ اوسازٌ مي تًاوىس فرسًزگي ضغلي کارکىان را تبيويه
کىس؟ جْت پبؾد ثِ ايي پطؾف اظ اظ تىٌيه آهبضي ضگطؾيَى ّوعهبى ( )Enterاؾتفبزُ قسً .تغبيج
ثسؾت آهسُ زض جسٍل  7اضائِ قسُ اؾتّ .وبىََض وِ هالحظِ هيقَز ،همغساض يغطيت ّوجؿغتگي
چٌسگبًِ هحبؾجِ قسُ ثيي پٌج هتليط پيف ثيي ٍاضز قسُ ثِ هسل ٍ هتليطّبي هغالن ،ثطاثغط ،0/35
همساض يطيت تجييي ثطاثط ثب  0/12يؼٌي  0/12زضنس اظ تلييطا هتليط هغالن تَؾغٍ ايغي هتليطّغب
ٍاضز قسُ ثِ هسل تجييي هيگطزز.
جسيل ضمارٌ  :7ذالصٍ مسل رگرسيًن بر اساس متغيرَا
هسل

يطيت ّوجؿتگي چٌس گبًِ

يطيت تجييي

تؼسيل قسُ

ذُبي اؾتبًساضز ثطآٍضز

1

0/35

0/12

0/11

20/84

جسيل ضمارٌ  : 8وتايج محاسبٍ تحليل يارياوس يک راٍَ مربًط بٍ متغيرَاي پيص بيه
SS

d.f

MS

F

Sig

ضگطؾيَى
ذُب

15666/94
106038/93

5
244

3133/38
434/58

7/21

0/001

ول

121705/87

249

هٌجغ تلييطا
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ّوبىگًَِ وِ زض زٍل  8هالحظِ هيقَز  Fثسؾت آهسُ (  )7/21زض ؾُ  0/001هؼٌغبزاض اؾغت ٍ
ايي هُلت گَيبي آ ى اؾت وِ اٍا ضگطؾيَى هؼٌبزاض اؾت ٍ زٍم ايي وِ حسالل يىغي اظ هتليطّغبي
هؿتمل زض پيف ثيٌي هتليطّبي ٍاثؿتِ هَحط اؾت .ثطاي فْن ايي هُلت اظ آظهَى ٍ tاثؿتِ اؾتفبزُ
هيوٌينً .تبيج ايي ثطضؾي زض جسٍل قوبضُ  9آهسُ اؾت.
جسيل ضمارٌ  .9مربًط بٍ متغيرَاي پيص بيه
هتليطّبي آهَظقي

آظهَى t

ؾُ هؼٌبزاضي

همساض حبثت
احؿبؼ قبيؿتگي
احؿبؼ اؾتمالل
احؿبؼ هَحط ثَزى
احؿبؼ هؼٌي زاض ثَزى

12/270
-1/30
1/06
-1/29
-2/80

0/001
0/19
0/29
0/19
0/005

احساس اعتماز

-0/66

0/50

ثب تَجِ ثِ جسٍل  .9هيتَاى اشػبى زاقت وِ هتليطّبي پيف ثيي ٍاضز قسُ ثِ هغسل ٍ ًيغع همغساض
حبثت زض پيف ثيي هتليط هالن هَحط ّؿتٌس ٍ هتليط احؿبؼ هؼٌيزاض ثَزى زض ؾُ  0/01هؼٌبزاض
ّؿتٌس .لبثل شوط اؾت وِ ثيفتطيي ٍ ووتطيي هيعاى  tثِ تطتيت هطثغٌَ ثغِ هتليطّغبي احؿغبؼ
هؼٌيزاض ثَزى ٍ احؿبؼ اػتوبز ثب همبزيط -0/66ٍ -2/80هيثبقس .ثب ايي هؼٌبزاضي آيب ّوِ هتليطّغب
ًمف يىؿبًي زض پيف ثيٌي ٍ تبحيط زض تلييط هالن زاضًس؟ ثطاي فْن ايي هُلت ثِ يطايت ضگطؾيَى
 Beta ٍ Bهطاجؼِ هيوٌينً .تبيج ايي ثطضؾي زض جسٍل قوبضُ  10اضائِ قسُ اؾت:
جسيل ضمارٌ  .10ضرايب مسل پيص بيىي متغيرَاي مالک ،بر اساس متغيرَاي پيص بيه
هتليطّب
همساض حبثت
احؿبؼ قبيؿتگي
احؿبؼ اؾتمالل
احؿبؼ هَحط ثَزى
احؿبؼ هؼٌي زاض ثَزى
احؿبؼ اػتوبز

يطايت اؾتبًساضز ًكسُ
B
ذُبي اؾتبًساضز
105/33
-0/86
0/63
-0/64
-1/79
-0/32

8/58
0/66
0/60
0/49
0/64
0/48

يطايت اؾتبًساضز قسُ Beta
-0/116
0/09
-0/09
-0/24
-0/32

زض جسٍل  10همبزيط يطايت اؾتبًساضز ًكغسُ  Bثغطاي هتليطّغبي هرتلغي اظ  -0/09تغب  -0/32زض
ًَؾبى اؾت ،وِ ثيفتطيي همساض آى هطثٌَ ثِ هتليط احؿبؼ اػتوبز ٍ ووتطيي همساض ًيع هتؼلك ثغِ
هتليط احؿبؼ هَحط ثَزى هيثبقس .زض جسٍل قوبضُ  10همبزيط يطايت اؾغتبًساضز قغسُ  Betaثغطاي
هتليطّبي پيف ثيي ٍاضز قسُ ثِ هسل اظ  0/48تب  0/66زض ًَؾبى اؾت وغِ ثغِ تطتيغت هتؼلغك ثغِ
هتليط احؿبؼ اػتوبز ٍ احؿبؼ قبيؿتگي هيثبقس .ايي ًتيجِ گَيبي آى اؾت وِ هتليغط احؿغبؼ
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قبيؿتگي ثيفتطيي تبحيط ٍ هتليط احؿبؼ اػتوبز ووتطيي تبحيط ضا ثط ضٍي هتليط هالن يؼٌي هتليط
فطؾَزگي قللي زاضز.
 .5ابعاز مرتلف کيفيت زوسگي کاري بٍ چٍ اوسازٌ ميتًاوىس فرسًزگي ضغلي کارکىوان را
تبييه کىس؟ جْت پبؾد ثِ ايي پطؾف اظ تىٌيه آهبضي ضگطؾيَى ّوعهبى ( )Enterاؾغتفبزُ قغس.
ًتبيج ثسؾت آهسُ زض جسٍل قوبضُ  11اضائِ قسُ اؾتّ .وغبىَغَض وغِ هالحظغِ هغيقغَز ،همغساض
يطيت ّوجؿتگي چٌسگبًِ هحبؾجِ قسُ ثيي چْبض هتليط پيف ثيي ٍاضز قسُ ثِ هسل ٍ هتليطّغبي
هالن ،ثطاثط  ،./29همساض يطيت تجييي ثطاثط ثب  0/08يؼٌغي  0/08زضنغس اظ تلييغطا هتليغط هغالن
تَؾٍ ايي هتليطّب ٍاضز قسُ ثِ هسل تجييي هيگطزز.
جسيل ضمارٌ  :11ذالصٍ مسل رگرسيًن بر اساس متغيرَا
هسل

يطيت ّوجؿتگي چٌس گبًِ

يطيت تجييي

تؼسيل قسُ

ذُبي اؾتبًساضز ثطآٍضز

1

0/29

0/08

0/06

21/33

جسيل ضمارٌ  : 12وتايج محاسبٍ تحليل يارياوس يک راٍَ مربًط بٍ متغيرَاي پيص بيه
هٌجغ تلييطا
ضگطؾيَى

SS
10234/62

d.f
4

MS
2558/65

ذُب

111471/24

245

454/98

ول

121705/87

249

F
5/62

Sig
0/001

ّوبىگًَِ وِ زض جسٍل  12هالحظِ هيقَز  Fثسؾت آهسُ ( )5/62زض ؾُ  0/001هؼٌبزاض اؾغت
ٍ ايي هُلت گَيبي آى اؾت وِ اٍا ضگطؾيَى هؼٌبزاض اؾت ٍ زٍم ايي وِ حسالل يىي اظ هتليطّبي
هؿتمل زض پيف ثيٌي هتليطّبي ٍاثؿتِ هَحط اؾت .ثطاي فْن ايي هُلت اظ آظهَى ٍ tاثؿتِ اؾتفبزُ
هيوٌينً .تبيج ايي ثطضؾي زض جسٍل  13آهسُ اؾت.
جسيل ضمارٌ  .13مربًط بٍ متغيرَاي پيص بيه
هتليطّبي آهَظقي

آظهَى t

ؾُ هؼٌبزاضي

همساض حبثت
آهَظـ يوي ذسهت
هكبضوت وبضوٌبى
پطزاذت هٌهفبًِ حمَق
اهٌيت قللي

12/889
-1/95
-1/01
2/19
-0/65

0/001
0/05
0/31
0/03
0/51

ثب تَجِ ثِ جسٍل قوبضُ  13هيتَاى اشػبى زاقت وِ هتليطّبي پيف ثيي ٍاضز قسُ ثِ هغسل ٍ ًيغع
همساض حبثت زض پيف ثيي هتليط هالن هَحط ّؿتٌس ٍ هتليط پطزاذت هٌهفبًِ حمَق زض ؾغُ 0/01
هؼٌبزاض ّؿتٌس .لبثل شوط اؾت وِ ثيفتطيي ٍ ووتطيي هيعاى  tثغِ تطتيغت هطثغٌَ ثغِ هتليطّغبي
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پطزاذت هٌهفبًِ حمَق ٍ اهٌيت قللي ثب همبزيط -0/65 ٍ 2/19هيثبقس .ثب ايي هؼٌبزاضي آيغب ّوغِ
هتليطّب ًمف يىؿبًي زض پيف ثيٌي ٍ تبحيط زض تلييط هالن زاضًس؟ ثطاي فْن ايي هُلت ثِ يغطايت
ضگطؾيَى  Beta ٍ Bهطاجؼِ هيوٌينً .تبيج ايي ثطضؾي زض جسٍل قوبضُ  14اضائِ قسُ اؾت:
جسيل ضمارٌ  14ضرايب مسل پيص بيىي متغيرَاي مالک ،بر اساس متغيرَاي پيص بيه
هتليطّب
همساض حبثت
آهَظـ يوي ذسهت
هكبضوت وبضوٌبى
پطزاذت هٌهفبًِ حمَق
اهٌيت قللي

يطايت اؾتبًساضز ًكسُ
B
ذُبي اؾتبًساضز
84/94
-1/10
-0/45
0/57
-0/20

6/59
0/56
0/45
0/26
0/31

يطايت اؾتبًساضز قسُ Beta
-0/250
-0/111
0/205
-0/074

زض جسٍل قوبضُ  14همبزيط يطايت اؾتبًساضز ًكسُ  Bثطاي هتليطّبي هرتلغي اظ  -0/20تغب -1/10
زض ًَؾبى اؾت ،وِ ثيفتطيي همساض آى هطثٌَ ثِ هتليط آهَظـ يوي ذسهت ٍ اهٌيت قللي اؾت.
زض جسٍل قوبضُ 14همبزيط يطايت اؾتبًساضز قسُ  Betaثطاي هتليطّبي پيف ثيي ٍاضز قسُ ثِ هسل
اظ  0/07تب  0/20زض ًَؾبى اؾت وِ ثِ تطتيت هتؼلك اهٌيت قللي ٍ پطزاذت هٌهفبًِ حمغَق هغي-
ثبقس .ايي ًتيجِ گَيبي آى اؾت وِ هتليط پطزاذت هٌهفبًِ حمَق ثيفتطيي تبحيط ٍ هتليط اهٌيغت
قللي ووتطيي تبحيط ضا ثط ضٍي هتليط هالن يؼٌي هتليط فطؾَزگي قللي زاضز.
بحث ي وتيجٍ گيري
ثطضؾي ضاثُِ ثيي تَاًوٌسؾبظي ٍ ويفيت ظًسگي وبضي ثب فطؾَزگي قغللي وبضوٌغبى يىغي اظ
هحَضّبي ػوسُ ٍ اؾبؾي پػٍّف زض پٌِْ ػلن ػلَم تطثيتي ٍ ضٍاًكٌبؾي هغيثبقغس .پغػٍّفّغبي
تؼغسازي اظ پػٍّكغگطاى(Genaidy, 2005; Schultz 2003; Carayon & smith, 2000; Ekluand, ،
)ً 2000; Lee & lee, 2001كبى هيزّس وِ تَاًوٌسؾبظي ٍ ويفيت ظًغسگي وغبضي ثغب فطؾغَزگي
قللي وبضوٌبى ضاثُِ زاضًس .تَاًوٌسؾبظي هيتَاًس ثبػج افعايف ويفيغت ظًغسگي ٍ اظ َطفغي زيگغط
ثبػج وبّف فطؾَزگي قللي وبضوٌبى قَز .ثٌبثطايي اًتظبض هيضٍز وبضوٌبًي وِ اظ ويفيغت ثغباتطي
زض وبض ذَز ثطذَضزاض ثَزُ ٍ يب هسيطاى ثباتط ثِ آىّب تَاًبيي ثيفتطي زض اًجبم ٍظبيي ٍ وبضّب هي-
زٌّس زض همبيؿِ ثب وبضوٌبًي وِ ايي هكرهِّب ضا ًساضًغس اظ فطؾغَزگي قغللي وغنتغطي ثطذغَضزاض
ثبقٌس .ثب تَجِ ثِ اّويت هتليطّبي حبيط تبوٌَى تالقي زض جْت ثطضؾي ضاثُِ هيبى ايي هتليطّغب
زض وبضوٌبى آهَظـ پطٍضـ قْط تْطاى نَض ًگطفتِ اؾت ،ثِ ّويي زليل اًجغبم ايغي پغػٍّف زض
ايي زٍضُ ظهبًي ٍ ثب تَجِ ثِ چٌغيي ذاليغي ثؿغيبض هْغن ٍ زاضاي اّويغت اؾغت .ثغِ ّوغيي زليغل
پػٍّكگط ثط آى قس ثب هُبلؼِ ثيفتط پػٍّف تجطثي ضاثُِ تَاًوٌسؾبظي ٍ ويفيت ظًسگي وغبضي ثغب
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فطؾَزگي قللي وبضوٌبى ايي ذال ضا ججطاى وٌس .هُبلؼِ ًكغبى زاز اثؼغبز هرتلغي تَاًوٌسؾغبظي ٍ
ويفيت ظًسگي وبضي ثب فطؾَزگي قللي ضاثُِ هٌفي زاضًس.
ثب تَجِ ثِ ؾَاا پػٍّف ٍ يبفتِّب ًتبيج ثِ قطح ظيط هَضز ثحج لطاض هيگيطًس.
ّسف اؾبؾي ايي پػٍّف ثطضؾي ضاثُِ ثيي تَاًوٌسؾبظي ٍ ويفيت ظًسگي وبضي ثب فطؾَزگي
قللي زض وبضوٌبى ؾبظهبى آهَظـ ٍ پطٍضـ قْط تْطاى اؾت .زض ايي لؿوت ثب تَجِ ثِ پطؾفّبي
پػٍّفً ،تبيج هَضز ثحج لطاض ذَاٌّس گطفتً .تبيج ثسؾت آهسُ ًكبى زاز ثغيي هتليطّغبي ويفيغت
ظًسگي وبضي ٍ تَاًوٌسؾبظي آًبى ضاثُِ هؿتمين ٍ زض ؾُ  0/01هؼٌبزاض اؾغت يؼٌغي ثغب افغعايف
تَاًوٌسؾغبظي ويفيت ظًسگي وبضوٌبى ًيع افعايف هغييبثغس ٍ ثغيي هتليطّغبي فطؾغَزگي قغللي ٍ
تَاًوٌسؾبظي ضاثُِ هٌفغي ٍ زض ؾغُ  0/01هؼٌغبزاض اؾغت .يؼٌغي زض ٍالغغ ّطچغِ تَاًوٌسؾغبظي
وبضوٌبى وبّف يبثس فطؾَزگي قللي زض آًغبى افغعايف هغييبثغس .اظ َطفغي زيگغط ثغيي هتليطّغبي
فطؾَزگي قللي ٍ ويفيت ظًسگي وبضوٌبى ضاثُِ هٌفي ٍ زض ؾُ  0/01هؼٌبزاض اؾت .يؼٌي ّط چِ
ويفيت ظًسگي وبضوٌبى افعايف يبثس ،فطؾَزگي قللي ًيع پبييي هيآيسً .تبيج ايي پػٍّف ثغب ًتغبيج
پغػٍّفّغبي ;(Koonmee, 2010; Casiko, 1998; Cummings & Worley, 2005; Dess, 2007
)ّ Lau & May, 1998; Leopold, 2005; Yorks, 2005; Wheelan & Hunger, 2006وؿغَ ٍ زض
يه جْت هيثبقس .زض ذهَل تجييي ضاثُِ ثيي تَاًوٌسؾبظي ٍ ويفيت ظًسگي وبضي ثب فطؾغَزگي
قللي يَلَ ٍ وَثبؾب ( )1996هؼتمسًس وِ اگط فطز احؿبؼ وٌس وِ اظ َطف ّوىبضاى يب ؾطپطؾتبى
حوبيت هيقَز ،آًگبُ ػَاضو جؿوبًي هطثٌَ ثِ فكبض ضٍاًغي وبؾغتِ ٍ فطؾغَزگي قغللي وغبّف
هييبثس ٍ فطز قبزهبًي حبنلِ اظ حوبيتّب ضا تجطثِ هيوٌس .ػالٍُ ثط ايي اگط فغطزي ٍالؼغب احؿغبؼ
وٌس وِ ويفيت ظًسگي وبضي اٍ ثْجَز يبفتِ اؾت اػن اظ ايٌىِ ًتيجِ ػولىطز ذَزـ ثبقس يغب ًبقغي
اظ ؾيبؾتّبي ؾبظهبى زض جْت افعايف ثْطُ ٍضي ثبقس ايي هَيَع ثِ فطز ًيطٍي ثيفتغطي جْغت
اًجبم وبضـ هي ثركس ٍ ًتيجِ َجيؼي چٌيي فطايٌسي ايجبز ًيطٍي ظًغسگي ٍ جغَ فؼغبل زض زاذغل
گطٍُ يب ؾبظهبى اؾت ٍ زض ًْبيت هَجت افعايف ثْطُ ٍضي فطاتط اظ ًتبيج هغَضز اًتظغبض ثغب تَجغِ ثغِ
اؾتبًساضزّبي فيآٍضي يب تجْيعا قسُ ٍ ّويي هُلت ذَز هَجت اًگيعُ ثيفتط ثطاي وبض ثْتغط ٍ
زض ًتيجِ ويفيت ظًسگي وبضي ثْتطي هيقَز .تَاًوٌسؾبظي ثِ فطايٌسي اَالق هيقَز وِ َغي آى
هسيط ثِ وبضوٌبى ووه هيوٌس تب تَاًبيي اظم ضا ثطاي تهوينگيطي هؿغتمل ثغِ زؾغت آٍضًغس .ايغي
فطايٌس ًِ تٌْب زض ػولىطز افطاز ثلىِ زض قرهيت آًبى ًيع هؤحط اؾت .هْوتطيي هفَْم تَاًوٌسؾبظي،
ٍاگصاضي اذتيبض ثِ پبيييتطيي ؾَُح ؾغبظهبى اؾغت .ثٌغبثطايي هغيتغَاى اًتظغبض زاقغت ثغب افغعايف
تَاًوٌسي وبضوٌبى زض ؾبظهبى ،ويفيت ظًسگي وبضي آًبى افعايف يبثس ،ظيطا ٍلتي وبضوٌغبى احؿغبؼ
وٌٌس هَضز تَجِ لطاض گطفتِاًس ٍ ثركي اظ اذتيبضا ثِ آًْب ٍاگصاض قسُ لصا ويفيت ظًسگي وغبضي زض
آًْب ثباتط ضفتِ ٍ ثِ َجغ فطؾَزگي قللي ون هيقَز .آلبيبض ثطاي تَاًوٌس ؾبظي قف قطٌ زض ًظط
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گطفتِ وِ ػجبض اؾت اظٍ -1 :حَق پصيطي (اهيي ثَزى) -2 ،اػتوبز -3 ،ؾيؿتن ثغطز -ثغطز تغَافمي،
 -4گطٍّبي ذَز گطزاىّ -5 ،وؿغَيي اؾغتطاتػي ؾغبذتبض ٍ ؾيؿغتنّغب -6 ،پبؾغرگَئي اظ َطيغك
ثبظذَضز  360زضجِ .اقفَضث زض تحميمب ذَز ثِ ايي ًتيجِ ضؾيس وِ احؿبؼ هؤحط ثَزى ًبقغي اظ
تَاًوٌسؾبظي ،ايي احؿبؼ ضا زض افطاز ثِ ٍجَز هي آٍضز وِ گَـ قٌَايي ثطاي قٌيسى ًظطقغبى زض
ؾبظهبى ٍجَز زاضز (اؾرطيتعض ،)1997 ،زض الگَي ثبٍى ٍ اٍلط زؾتطؾي ثِ اَالػب ًمف هْوغي زض
تهوينگيطي ايفبز وٌس وِ هَجت تَاًوٌسي هيگطزز (ثبٍى ٍاٍلطًَ )1992 ،ل ( )1991هسلي چْبض
ثؼسي ثطاي تَاًوٌسؾبظي اضائِ وطزُ اؾت وِ ثيبى هي زاضز :هب اظ تَاًوٌسؾبظي فطز يب گطٍّي اظ افغطاز
زض يه هَلؼيت هؼيي ٍلتي هيگَيين وِ تَاًبيي وبهل تهوينگيطي ،هؿئَليت وبهل اجطاي ّط ًَع
تهوين ،زؾتطؾي وبهل ثِ اثعاضّبي هغطتجٍ ثغب تهغوينگيغطي ٍ اجغطاي هؿغئَليت وبهغل پغصيطـ
پيبهسّبي ّط ًَع تهوين گطفتِ قسُ ضا زاضًس (اًغسضٍظ ٍ ّطقغل .)1997 ،ثغط ّوغيي اؾغبؼ ٍجغَز
چٌيي ضٍاثُي ثيي تَاًوٌسؾبظي وبضوٌبى ،ويفيت ظًسگي وبضي ٍ فطؾَزگي قللي وبهال َجيؼي ثغِ
ًظط هيضؾس .ايي ًتيجِ هيتَاًس ثِ هسيطاى ووه وٌس تب ثب افعايف تَاًوٌسي ٍ تفَيى اذتيبضا ثغِ
وبضوٌبى ثبػج وبّف فطؾَزگي قللي ٍ زض ًتيجِ افعايف ضيبيت قللي آًْب قًَس.
ًتبيج ثسؾت آهسُ ّنچٌيي ًكبى زاز ثيي هتليطّبي فطؾَزگي ػبَفي ثب احؿبؼ قبيؿغتگي،
احؿبؼ اؾتمالل ،احؿبؼ هَحط ثَزى ،احؿبؼ هؼٌغي زاض ثغَزى ،احؿغبؼ اػتوغبز ضاثُغِ هٌفغي ٍ
هؼىَؼ ٍجَز زاضز وِ زض ؾُ  0/01هؼٌبزاض اؾت ػالٍُ ثط ايي ثيي هتليطّبي ضقس قرهغيتي ثغب
احؿبؼ هَحط ثَزى ٍ احؿبؼ هؼٌي زاض ثَزى ،ضاثُِ هٌفي ٍ زض ؾُ  ٍ 0/01ثب احؿبؼ قبيؿتگي
ٍ احؿبؼ اػتوبز هيبى ّوىبضاى ضاثُِ هٌفي زض ؾُ  0/05هؼٌبزاض اؾت ٍلي ثيي هتليطّبي ضقغس
قرهيتي ٍ احؿبؼ اؾتمالل ضاثُِ هؼٌبزاضي ػليطغن هٌفي ثَزى آى هالحظِ ًكغسً .تغبيج ثسؾغت
آهسُ ثب ًتبيج پغػٍّف ّغبي پغَليتؽ ( ،)2005يَلغَ ٍ وَثبؾغب ( ،)1996گغطاى فلغس ٍ ّوىغبضاى
( )2000وف ٍ ّوىبضاى ( )2000له ( ، )1998ليتط ( ،)1998ؾغبل (ّ )2008وؿغَ ٍ ّوبٌّغگ
اؾت .اثؼبز هرتلي تَاًوٌسؾبظي قبهل احؿبؼ قبيؿتگي يؼٌي وبضوٌبى احؿبؼ وٌٌغس اذتيغبضاتي
وِ ثِ آًْب تفَيى قسُ قبيؿتگي اظم ضا زاضًس ،احؿبؼ اؾتمالل يؼٌي احؿبؼ اؾتمالل زض وبضّب ٍ
ٍظبيي هحَلِ ،احؿبؼ هَحط ثَزى يؼٌي احؿبؼ هفيغس ٍالغغ قغسى ٍ هغَحط ثغَزى ثغطاي ؾغبظهبى،
احؿبؼ هؼٌيزاض ثَزى قلل يؼٌي احؿبؼ ايي وِ قلل هَضز ًظط ٍالؼي ٍ هفيغس اؾغت ٍ احؿغبؼ
اػتوبز هيبى ّوىبضاى يؼٌي اػتوبز وبضوٌبى ثغِ يىغسيگط ،لغصا چٌغيي هَلفغِّغبي ثغب اثؼغبز هرتلغي
فطؾَزگي قللي زض تًبز ثَزُ ٍ ضاثُِ هٌفي هيبى آًْب زٍض اًتظبض ًيؿت .هيتَاى گفغت ثغب افغعايف
احؿبؼ قبيؿتگي ،احؿبؼ اؾتمالل ،احؿبؼ هَحط ثَزى ،احؿبؼ هؼٌيزاض ثَزى قغلل ٍ احؿغبؼ
اػتوبز هيبى ّوىبضاى فطؾَزگي ػبَفي ،هكىال ضقس قرهيتي ٍ هؿد قرهيت وبّف هييبثس.
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ػالٍُ ثط ايي ًتبيج ثسؾت آهسُ اظ پبؾد ثِ ايي پطؾف ًكغبى زاز ثغيي هتليطّغبي فطؾغَزگي
ػبَفي ثب آهَظـ يوي ذسهت ،هكبضوت وبضوٌبى ٍ اهٌيت قللي ضاثُِ هٌفي ٍ هؼىَؼ ٍجَز زاضز
وِ زض ؾُ  0/01هؼٌبزاض اؾت ػالٍُ ثط ايي ثيي هتليطّبي ضقس قرهيتي ثغب هكغبضوت وبضوٌغبى
ضاثُِ هٌفي ٍ زض ؾُ  ٍ 0/01ثب آهَظـ يوي ذسهت ،پطزاذت هٌهفبًِ حمغَق ٍ اهٌيغت قغللي
ضاثُِ هٌفي زض ؾُ  0/05هؼٌبزاض اؾتّ .نچٌيي ثيي هتليطّبي هؿد قرهيت ثب آهَظـ يغوي
ذسهت ،هكبضوت وبضوٌبى ٍ اهٌيت قللي ضاثُِ هٌفغي ٍ هؼىغَؼ ٍجغَز زاضز وغِ زض ؾغُ 0/01
هؼٌبزاض اؾت ٍلي ثيي هتليطّبي فطؾَزگي ػبَفي ٍ هؿد قرهغيت ثغب پطزاذغت هٌهغفبًِ حمغَق
ضاثُِ هؼٌبزاضي هالحظِ ًكس .اؾت .ايي يبفتِ ثب ًتغبيج ثسؾغت آهغسُ اظ پغػٍّفّغبي اًجغبم قغسُ
جٌيسي ٍ وبضٍؾىي ( )2003جٌيسي ٍ ّوىبضاى ( )2005اؾچَلع ٍ ّوىبضاى ( )2003وغبضايَى ٍ
اؾويت ( )2000اوَلٌس ( )2000لي ٍ لي ( )2001ليغط ٍ ّوىغبضاى ( )2009اؾغرطيتعض (،)1997
ثبٍى ٍاٍلط ( ،)1992اًسضٍظ ٍ ّطقل (ّ ،)1997وبٌّگ ّوؿَ ٍ ّن جْت اؾت .وبضل ٍ ويَظهيغت
ٍ الجط هؼتمسًس اظ آًجب وِ ويفيت ظًسگي ثب فطؾَزگي قللي ضاثُِ زاضز ،لصا ثْجَز ويفيت ظًغسگي
وبضي وبضوٌبى هيتَاًس ثبػج وبّف فطؾَزگي قللي زض آًغبى قغَز .احغطا افغعايف ٍ يغب آهغَظـ
ويفيت ظًسگي وبضي ػجبض اؾت اظ  -1ثْجغَز ػولىغطز -2 ،ثغِ ضٍظ وغطزى هْغبض ّغبي وبضوٌغبى،
 -3اضتمبء قبيؿتگي قللي -4 ،حل هؿئلِ -5 ،ؾبظگبضي وبضوٌبى ثب قطايٍ جسيغس (اؾغتَى)2005،
آهَظـ وبضوٌبى هٌجط ثِ افعايف ضيبيت قللي ،افعايف احؿبؼ زاضائي ٍ هٌفؼتّب ٍ تؼْس وبضوٌبى
زض ؾبظهبى هيقَز( .ثَقبضز ٍ زيگطاى .)1994،ثط َجك ًظط ّسى آهَظـ ٍلتي زضؾت اًجبم هي-
قَز وِ اػتوبز ٍ قبيؿتگي ضا ثْجَز ثركس (اؾتَى .)2005،ثٌب ثط ايي زازُّغب تؼيغيي هغيوٌغس وغِ
آهَظـ يغه هتليغط هؿغتمل اؾغت وغِ فطؾغَزگي قغللي وبضوٌغبى ضا وغبّف هغيزّغس (ثؿغي ٍ
ّوىبضاى.)2000،
ًتبيج ّنچٌيي ًكبى زاز وِ اثؼبز هرتلي تَاًوٌسؾبظي هيتَاًٌغس  0/12اظ هتليغط فطؾغَزگي
قللي وبضوٌبى ضا تجييي وٌٌس .ايي ًتيجِ ثب ًتبيج ثسؾت آهغسُ اظ پغػٍّفّغبي پغَليتؽ (،)2005
يَلَ ٍ وَثبؾب ( ،)1996گطاى فلس ٍ ّوىغبضاى ( )2000وغف ٍ ّوىغبضاى ( )2000لغه (،)1998
ليتط( ،)1998ؾبل(ّ )2008وؿَ ٍ ّوبٌّغگ اؾغت .قغبيجطٍن ٍ فيٌغه ( )1998ثغِ ايغي ًتيجغِ
ضؾيسًس وِ وٌتطل ثط وبضهٌساى ّط چٌس ًتبيج ػولىطز ضا ثبا هيثطز ٍلي ّوعهبى فكبض وغبضي ضا ًيغع
ثبا هيثطز .اهب حوبيت اجتوبػي يوي ايٌىِ ػولىطز ضا ثبا هيثطز فكبض وبضي ضا ًيع وبّف هيزّغس
آًْب ًيع زضيبفتٌس وِ حوبيت اجتوبػي اظ وبضهٌساى هيتَاًس پيفثيٌغي وٌٌغسُ هيغعاى فكغبض قغللي
ثبقس .هْوتطيي زؾتبٍضز افعايف تَاًوٌسؾبظي ثْجَز َطظ تلمي وبضوٌبى اظ وبض ٍ ؾبظهبى ٍ يب وبّف
فطؾَزگي قللي هيثبقس .ثِ ََضي وِ ثب افعايف تَاًوٌسؾبظي هيعاى غيجغت وغبّف هغييبثغس .ثغط
ّويي اؾبؼ ثيي ايجبز تَاًوٌسؾبظي هُلَة ٍ وبّف حَازث قللي غيجغت ٍ تغطن وغبض ٍ اًتمغبل
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ضاثُِ هؿتمين ٍجَز زاضز ٍ وبضفطهبيبى اگط ذَاّبى وبّف حَازث ،غيجت ٍ تطنوبض ٍ غيطُ ّؿغتٌس
هيتَاًٌس اظ َطيك ثىبضگيطي ضٍـّبي ثْجَز تَاًوٌسي وبضوٌبى ايي هْن ضا اًجبم زٌّس .ايغي ًتغبيج
هيتَاًس الگَي ثطاي زؾت اًسضوبضاى آهَظـ ٍ پطٍضـ ثبقس تغب ثغب افغعايف تَاًوٌسؾغبظي وبضوٌغبى
آهَظـ ٍ پطٍضـ ،ثِ وبّف فطؾَزگي قللي ٍ يب ػسم ضيبيت قللي زض آًبى ووه وٌٌس ،ظيطا ايغي
زٍ هتليط ثب يىسيگط ضاثُِ هٌفي زاقتِ ٍ تَاًوٌسؾبظي هيتَاًس فطؾَزگي ضا ثِ نغَض هٌفغي پغيف-
ثيٌي وٌس.
ػالٍُ ثط ايي ًتبيج ايي پػٍّف ّنچٌيي ًكبى زاز وِ اثؼبز هرتلي ويفيت ظًغسگي وغبضي هغي-
تَاًٌس  0/08اظ هتليط فطؾَزگي قللي وبضوٌبى ضا تجييي وٌٌس .ايغي ًتيجغِ ثغب ًتغبيج ثسؾغت آهغسُ اظ
پػٍّفّبي جٌيسي ٍ وبضٍؾىي ( )2003جٌيسي ٍ ّوىغبضا  )2005(،اؾغچَلع ٍ ّوىغبضاى ()2003
وبضايَى ٍ اؾويت ( )2000اوَلٌس ( )2000لغي ٍ لغي ( )2001ليغط ٍ ّوىغبضاى ( )2009اؾغرطيتعض
( ،)1997ثبٍى ٍاٍلط (  ،)1992اًسضٍظ ٍ ّطقل (ّ ،)1997وبٌّگ ّوؿَ ٍ ّن جْت اؾغتّ .وغبى-
گًَِ وِ هيزاًين پبييي ثَزى ويفيت ظًسگي وبضي ثبػج هكىال هرتلي اظ جولِ جؿوي ٍ ضٍاًغي ٍ
زض ًْبيت ايجبز فطؾَزگي قللي هيقَز .ثطاؾبؼ ايي پػٍّفّب وبضوٌبًي وِ زاضاي ؾغُ پغبييٌي اظ
تٌيسگي ّؿتٌس هَلؼيت حطفِ اي ،اضيبي ذَز زٍؾتساضي ٍ افغعايف ؾغُ اضظقغي آًْغب ضا زض پغي
ذَاّس زاقت ٍ لصا ؾسي حوبيتي زض ثطاثط ؾطذَضزگيّب يب ًبوبهيّبي ٍاثؿغتِ ثغِ فؼبليغتّبيكغبى
ثَجَز هيآٍضز .وبضوٌبًي وِ ثِ قس تٌيسُاًس ٍ ضٍظهطُ ثب لسض ؾلؿلِ هطاتجي هسيطاى ؾَُح ثغباتط
زضگيطًس ٍ ّويي اهط ثِ افعايف ؾطذَضزگيّبي آًْب هٌجط هيقَز ٍ يه احؿغبؼ ًغبتَاًي زض آًْغب ضا
گؿتطـ هيزّس .لصا اثؼبز ويفيت ظًسگي هيتَاًس فطؾَزگي قغللي ضا زض وبضوٌغبى ثغِ نغَض هٌفغي
پيف ثيٌي وٌس.
پيشىُادات
ثب تَجِّ ثِ گؿتطُي ًظطي هَجَز ٍ هيتَاى گفت :ثِ پػٍّكگطاى زيگط تَنغيِ هغيقغَز ثغِ
ثطضؾي ضاثُِ هيبى ايي هتليطّب زض همبَغ ؾبظهبىّبي زيگط زض وكَض ًيع ثرطزاظًس .ثغِ پػٍّكغگطاى
زيگط پيكٌْبز هيگطزز ثِ ثطضؾي ضاثُِ ٍ يب هيعاى ايغي هتليطّغب ثغب تَجغِ ثغِ هجٌغبي اػتغغمبزي ٍ
فغطٌّگي وكَضهبى زض اؾتبىّبي هرتلي ثرطزاظًس .ثِ پػٍّكگطاى زيگط پيكٌْبز هيگطزز ًؿجت ثِ
آؾيتقٌبؾي تَاًوٌسؾبظي ٍ ويفيت ظًسگي وبضي زض هُبلؼب ذَز السام ًوبيٌغس .ثْتغط هؿغئَاى
هرتلي ازاضي ثِ وبضوٌبى ؾطاؾط وكَض اظ َطيك ضؾبًِّبي گطٍّي ؾرٌطاًي ثب وبضگبُّغب زض جْغت
وبّف فطؾَزگي قللي السام وٌٌس .پيكٌْبز هيقغَز هغسيطاى ٍ ؾيبؾغتّغبي هرتلغي آهغَظـ ٍ
پطٍضـ قْط تْطاى ّوگي زض جْت ايجبز ضيبيت قللي وبضوٌبى تالـ وٌٌس.
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