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 چكیده 

       ٍ  اهشٍصُ دس ثیي هغبلؼبت هشثَط ثِ سابصهبى، هفْاَم ساتابس ضاْشًٍذی سابصهبًی تَخاِ هاذیشاى 

ُ  کِ تَخِ ثاِ آى های  هحققبى صیبدی سا ثِ خَد خلت کشدُ است؛ ساتبسّبیی  ّابی  تَاًاذ ییای اص سا

گش ًیشٍیی است کِ ااشد سا هلاضم   ّب ثبضذ. تؼْذ سبصهبًی ًیض ثیبىاسبسی دس ااضایص اثشثخطی سبصهبى

کٌذ تب دس سبصهبى ثوبًذ ٍ ثب تؼلق خبعش دس خْت تحقق اّذاف سبصهبًی ٍظابی  خاَد سا اًدابم    هی

ثیش آهَصش ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی ثش تؼْذ سبصهبًی کبسهٌاذاى  أدّذ. ّذف ایي پژٍّص ثشسسی ت

یابثی ثاِ ایاي ّاذف اص سٍش پاژٍّص      سبصهبى سابّی ٍ تفشیحی ضْشداسی کبضبى ثَد. خْت دست

ُ    -ًیوِ تدشثی اص ًَع پیص آصهَى اساتفبدُ ضاذُ اسات.  خبهؼاِ آهابسی       پس آصهَى ثاب گاشٍُ گاَا

ًفش  ثاِ ػٌاَاى     60تفشیحی ضْشداسی کبضبى ثَد کِپژٍّص ضبهل کلیِ کبسهٌذاى سبصهبى سابّی ٍ 

 ُ ِ   ّاب دٍ پشساص  ًوًَِ اًتخبة ضذًذ. اثضاس گاشدآٍسی داد گَیاِ   24ٍ  43ضابهل   ًبهاِ هحقاق سابخت

ًبهِ ثشاسبس ضاشیت آلفابی کشًٍجابه ثاِ     ثشاسبس عی  لییشت تْیِ ٍ تَصیغ گشدیذ. پبیبیی پشسص

دُ اص آهابس تَغایفی )دسغاذ، اشاٍاًای، هیابًگیي،      ّب ثاب اساتفب  ثشآٍسد ضذ. دادُ 87/0ٍ  95/0تشتیت 

( تحلیال گشدیاذ. دس ایاي    Fاًحشاف هؼیبس( ٍ استٌجبعی )تحلیل کٍَاسیبًس، آصهَى لاَیي، آصهاَى   

ثیش آهَصش ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی ثش پٌح ػبهل تؼْاذ ٌّدابسی، تؼْاذ ػابعفی، تؼْاذ      أپژٍّص ت

یداِ پاژٍّص ًطابى داد کاِ آهاَصش ساتابس       سبصهبًی، ٍ تؼْذ هذاٍم هَسد ثشسسای راشاس گشاات.  ًت   

ضْشًٍذی سبصهبًی ثش ااضایص تؼْذ ٌّدبسی ٍ تؼْاذ ػابعفی ٍ تؼْاذ سابصهبًی کبسهٌاذاى دس پاس       

 ثش ًجَدُ است.ؤآصهَى هؤثش ثَدُ است اهب ثش تؼْذ هذاٍم کبسهٌذاى ه

 

 تؼْذ ٌّدبسیساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی، تؼْذ سبصهبًی، تؼْذ ػبعفی، تؼْذ هذاٍم، ها: کلید واشه
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 مقدمه

الؼول ػبعفی ٍ رٌّی اشد ًسجت ثِ کبس است دس غَست ثبال ثَدى تؼْذ سبصهبًی، هقذاس خب کِ تؼْذ کبسی، ػیساص آى

سٍد ٍ اقذاى ایي ػبهل، ػذم سضبیت ضغلی، پبییي آهذى ٍخذاى کبسی، کٌذی کبس ٍ تَلیذ ٍ ربثلیت کبسآیی ااشاد ثبال هی

 (.2004، 2ٍ دس 1ٍ اختالل دس سالهت سٍاًی ااشاد سا دس پی داسد )چَهپَکبمّبی هیشس دس سبصهبى غیجت

ّب، ااضایص کبس هدبصی، تحلیل تؼْذ ثیي کبسهٌذاى ثب تَخِ ثِ تغییشات سبصهبًی سشیغ دس هحتَای خْبًی ٍ ادغبم سبصهبى

تَاًٌذ تؼْذ سبصهبًی ضیَُ هی ّب اص عشیق دٍ(. سبصهبى2004ٍ ّویبساى،  3ٍ کبساشهب ٍ سبصهبى خیلی هْن است )سٍسیَ

تَاًٌذ دسک کبسهٌذاى سا اص ػضَیت سبصهبًی ااضایص دٌّذ. دٍم ایي ّب هیضبى سا ااضایص دٌّذ. دس اثتذا سبصهبىکبسهٌذاى

ّب اسصش ربئل است ٍ ّب هَسد تَخِ کبساشهبیٌذ ٍ کبساشهب ثشای آىتَاًٌذ ثِ کبسهٌذاى ًطبى دٌّذ کِ آىّب هیکِ سبصهبى

ثبضذ. اص لحبػ ًظشی ثِ دلیل ایي کِ غحجت کشدى ساخغ ثِ چٌیي هَضَػی ّن اص لحبػ ًظشی ٍ ّن ػولی هْن هی ایي

( ثِ دلیل 2004ثبضذ )سٍسیَ ٍ ّویبساى، هویي است ثِ ثبصیبثی کشدى تحقیقبت کوک کٌذٍ اص لحبػ ػولی ّن هْن هی

ٍ  4ثبضٌذ )هیتچلهؤثش ثشای ااضایص تؼْذ سبصهبًی هی ّبیّبی اخیش دسگیش پیذا کشدى ساُّب دس سبلایي کِ سبصهبى

 (.2001ّویبساى، 

داًذ کِ ثِ غَست ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی سا ثِ ػٌَاى ساتبسّبی اشدی ٍ اختیبسی هی 5اسگبى: ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی

دٌّذ. سبصهبى سا ااضایص هیاًذ ٍ دس هدوَع کبسآیی هستقین ٍ آضیبس ثِ ٍسیلِ سیستن سسوی پبداش سبصهبى تؼشی  ًطذُ

ثذیي هؼٌب کِ ایي ساتبس خضء ضشح ٍظبی  ضغلی ٍ یب ساتبسّبی ًقطی ًیست ٍ دس تؼْذ استخذاهی کبسهٌذاى رشاس  اختیبسی

(. ثب تَخِ ثِ ایي کِ 2006ٍ ّویبساى،  6ًگشاتِ است ٍ کَتبّی دس آى ّیچ گًَِ تٌجیْی سا ثِ دًجبل ًذاسد )پَدسیبف

ثش ثش آى ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی ٍ ػَاهل هؤّبی هذیشاى است، ضٌبخت وَاسُ ییی اص هسبئل ٍ دغذغِثخطی ّااضایص اثش

 (. 2005، 8ٍ اکسیي 7ثش ٍ هفیذی دس ایي هسیش ثِ ضوبس آیذ )هَسکَصیؤتَاًذ گبم ههی

ذُ است. هشٍسی ثش ثب ٍخَد ػالرِ اشاٍاى ثِ تحقیق ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی، ٌَّص اثؼبد آى ثِ عَس کبهل ضٌبختِ ًط

(. اهب ثِ 2006)پَدسیبف ٍ ّویبساى،  ادثیبت ایي هفَْم، حذٍد سی ًَع ساتبس هتفبٍت سا ثِ عَس ثبلقَُ ضٌبسبیی کشدُ است

 ّب سا دس ّفت عجقِ کلی خبی داد کِ ثِ ضشح صیش است:تَاى آىدلیل ّوپَضی صیبدی کِ ثیي ایي ساتبسّب ٍخَد داسد، هی

ًبپزی کبسی ثذٍى اػتشاؼ است )پَدسیبف ٍ ّویبساى حول ػَاسؼ ٍ هطیالت اختٌبةخَاًوشدی: ثِ هؼٌبی ت .1

ثبضذ سسذ ایي تؼشی  ًسجت ثِ ثشچسجی کِ ثشای آى ثِ کبس ثشدُ ضذُ است هحذٍدتش هی(، اهب ثِ ًظش هی2006

 (.2001ٍ ّویبساى،  9)هیٌضی

 ّبی داٍعلجبًِ ًسجت ثِ دیگشاى )ایثبس، غلح ٍ اهیذ ٍ سٍحیِ دادى( ٍ خلَگیشی ّبی کویی: ثِ هؼٌبی کوکساتبس .2

ّبی ّویبساى کِ (. هثل تدلیل اص هَرؼیت2006اص اتفبربت ٍ هطیالت کبسی )احتشام( است )اسگبى ٍ ّویبساى، 

 (.2006ّبی هثجت دس آیٌذُ ثِ دًجبل داسد )پَدسیبف ٍ ّویبساى، کبسیّبی هثجتی سا ثشای ّنتقَیت

                                                      
1. Chompookum      2. Dyer     

3. Rousseau       4. Mitchell    

5.Organ       6.Podsakoff 

7. Morkoczy      8. Xian      

9. Mackenzie 
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دّذ کِ دس ثشگیشًذُ ػالیق ٍ ضشاات ضْشًٍذی: هطبسکت هسئَالًِ ٍ ػالروٌذ ثَدى ثِ حیبت سبصهبى سا ًطبى هی .3

 (.2006سغَح ثبالیی اص تؼْذ ثِ سبصهبى است )پَدسیبف ٍ ّویبساى، 

ِ اشد حتی ّبی سبصهبى است کِ ثبػث پیشٍی غبدربًسبصی رَاًیي، هقشسات ٍ دستَسالؼولاعبػت: پزیشش ٍ دسًٍی .4

 (.2006گیشد )پَدسیبف ٍ ّویبساى، صهبًی است کِ ّیچ ًظبستی غَست ًوی

ٍابداسی: ٍابداسی ثِ هؼٌبی احسبس َّیت ٍ پیشٍی اص هذیش ٍ سبصهبى ثِ غَست کلی ٍ اشاتش ساتي اص ػالیق  .5

، 2ٍ خًَض 1( کِ ضبهل خذیت دس تجلیغبت ثِ ًفغ سبصهبى )خَسج2006گشٍّی ااشاد است )اسگبى ٍ ّویبساى، 

ّب، ٍ دابع اص آى دس هقبثل تْذیذّبی ثیشًٍی ٍ هتؼْذ هبًذى حتی تحت (، حوبیت اص سبصهبى دس هقبثل غشیج2001ِ

 (.2006ضشایظ هخبل  است )پَدسیبف ٍ ّویبساى، 

-ٍخذاى: ساتبسّبیی اشاتش اص ًیبصّبی ضغلی کِ ثِ حضَس، اعبػت رَاًیي ٍهقشسات، هشخػی گشاتي ٍ غیشُ ثش هی .6

 (.2006)اسگبى ٍ ّویبساى،  گشدد

ّبیطبى ّب ٍ تَاًبییتَسؼِ خَد: تَسؼِ ضخػی ضبهل ساتبسّبی داٍعلجبًِ کبسکٌبى ثِ هٌظَس ثْجَد داًص، هْبست .7

ّبیی است کِ ثِ هٌظَس تَسؼِ داهٌِ ی خذیذ اص هْبستاست. ٍیژگی چٌیي ساتبسی ایي است کِ یبدگیشی هدوَػِ

 (.1994)پَدسیبف ٍ هیٌضی، گیشد هطبسکت دس سبصهبى اًدبم هی

تؼْذ سبصهبًی یک هفَْم چٌذ ثؼذی است کِ ثبػث چٌذیي ًتیدِ ضغلی هثجت ضبهل کبّص غیجت ٍ : تؼْذ سبصهبًی

ضَد. تؼْذ سبصهبًی ثِ (، ساتبس ضْشًٍذی، تالش کبسی ٍ ثْجَد ػولیشد ضغلی هی2005، 4ٍ دیک 3خبثدبیی )سییتب

تشیي تؼشی  اص تؼْذ ایي است کِ کٌذ. هؼوَلییک سبصهبى هخػَظ اضبسُ هی ًیشٍهٌذی َّیت ااشاد دس دسگیش ضذى دس

ثبضذ سا دس ًظش آى سا ثِ ػٌَاى ًگشضی کِ اًؼیبس احسبسبتی ّوبًٌذ دلجستگی ٍ َّیت ٍ ٍابداسی ًسجت ثِ اّذاف هی

 .ت ٍ ًبسضبیتی ضغلی ثبضذّبی کبسی، سشرتَاًذ ثبػث غیجت کبسهٌذاى، خبثِ خبیی، ایدبد ّضیٌِثگیشین کِ کوجَد آى هی

 ثِ هفبّین تؼْذ سبصهبًی دس صیش اضبسُ ضذُ است:

تؼْذ ػبعفی: ثِ هؼٌبی دلجستگی ّیدبًی ٍ احسبس َّیت ٍ دسگیشی کبسهٌذاى دس سبصهبى است کِ دس ایي ضیل اص 

 (. 1991، 5)هبیش« خَاٌّذ ثوبًٌذهی»هبًٌذ چَى تؼْذ کبسکٌبى دس سبصهبى ثبری هی

ّبی هتػَس ًبضی اص تشک سبصهبى است. یؼٌی توبیل اشد ثِ هبًذى دس سبصهبى ثیبًگش آى دس ثشداسًذُ ّضیٌِتؼْذ هذاٍم: 

ًیبص داسًذ کِ »هبًٌذ چَى تَاًذ اًدبم دّذ. کبسکٌبى دس سبصهبى هیاست کِ ٍی ثِ آى کبس احتیبج داسد ٍ کبس دیگشی ًوی

  (.2000، 7ٍ ثبسٍى 6)گشیٌجشگ« ثوبًٌذ

دّذ. تؼْذ ٌّدبسی ثِ احسبس الضام کبسهٌذ الضام ٍ احسبس تیلی  ثِ ثبری هبًذى دس سبصهبى سا ًطبى هیتؼْذ ٌّدبسی: 

کٌذ. کبسهٌذاى دس سبصهبى ضَد، اضبسُ هیثِ اداهِ کبس دس یک سبصهبى ثِ سجت اطبسی کِ اص سَی دیگشاى ثش اٍ ٍاسد هی

 (. 1994، 9َسگبىٍ ه 8)ّبًت« کٌٌذ کِ ثبیذ ثوبًٌذاحسبس هی»هبًٌذ چَى هی

                                                      
1. George      2. Jones      

3. Ricotta       4. Dick     

5. Meyer      6.Greenberg   

7. Baron       8. Hunt      

9. Morgan   
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ّبست کِ تَسظ هذیشاى دسک ضذُ است اهب ثب ثخطی سبصهبى هذتاّویت ٍ ضشٍست ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی ثشای اثش

ّبی سبصهبًی ایي حبل تحقیقبت اًدبم ضذُ دس هَسد ػَاهل خبغی کِ ثبػث ااضایص ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی دس هحیظ

دّذ کبسهٌذاًی کِ اشاتش اص ضغل ٍ ٍظیفِ خَد ػول کشدُ قیقبت اخیش ًطبى هیضًَذ، اًگطت ضوبسًذ. ًتبیح تحهتفبٍت هی

دٌّذ ثِ گشٍُ کبسی ٍ سبصهبًی تؼلق داسًذ ًسجت ثِ کبسگشاًی کِ اص ساتبس ٍ ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی اص خَد ثشٍص هی

دٌّذ. دس کیفیت ػبلی اًدبم هیٍسی ثبالیی داسًذ ٍ ّن کبسی ثب ضْشًٍذی سبصهبًی دس سغَح پبییي ثشخَسداسًذ ّن ثْشُ

 ضَد:ایي خب ثِ ثشخی اص تحقیقبت اًدبم ضذُ هشتجظ اضبسُ هی

ّبی هتقبثل گشٍُ کبسی سا ثش تؼْذ ػبعفی هَسد ثشسسی رشاس دادًذ. ًتبیح ًطبى کبسیثیش ّنأ( ت2001) 2ٍ سیچ 1ّفیٌش

ّبی هتقبثل چٌیي ّویبسیگزاسد ٍ ّنثیش هیأی تّبی اختوبػی گشٍُ ٍ یب ٍاحذ ثش تؼْذ ػبعفی ٍاحذ کبسکبسیداد کِ ّن

( ثِ ثشسسی ساثغِ ّیدبًبت ثب ساتبسّبی کبسیذاٍعلجبًِ 2002) 4ٍ اَکس 3ثیشگزاس است. اسپیتَسأسبصهبًی ثش تؼْذسبصهبًی ت

)ساتبسّبی ضْشًٍذی سبصهبًی ٍ ساتبسّبی ضذ ضْشًٍذی( پشداختٌذ، ًتبیح ًطبى داد کِ ّیدبى ًقص هشکضی سا دس 

تَاى ساتبسّبی کبسی داٍعلجبًِ سا ااضایص ٍ کبّص داد. هبیش ٍ ّویبساى کبسی ّیدبى هیاتبسّبی داٍعلجبًِ داسد ٍ ثب دستس

( عی اشا تحلیلی ساخغ ثِ پیطبیٌذّب ٍ ًتبیح تؼْذ سبصهبًی ثیبى کشدًذ کِ ّش سِ ضیل تؼْذ سبصهبًی )تؼْذ ٌّدبسی، 2002)

تشیي استجبط سا ثب ًتبیح کبسی هثجت ت ٍ خبثدبیی استجبط داسًذ، اهب تؼْذ ػبعفی رَیػبعفی، هذاٍم( ثِ غَست هٌفی ثب غیج

ثیٌی کٌٌذُ هثجتی ّب ثیبى کشدًذ کِ تؼْذ ٌّدبسی پیصّوبًٌذ )حضَس، ػولیشد ٍ ساتبسّبی ضْشًٍذی سبصهبًی( داسد. آى

تشی داسد. ّوچٌیي استجبط ثیي تؼْذ هذاٍم ٍ ثشای ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی است، اهب ًسجت ثِ تؼْذ ػبعفی استجبط ضؼی 

( عی تحقیقی دس خػَظ ساثغِ ًظشیِ سبیذ ثت ثیش 2004ٍ هبیش ) 5داًٌذ. پبٍلساتبسّبی ضْشًٍذی سبصهبًی سا ضؼی  هی

تشیي استجبط سا ثب ساتبسّبی ضْشًٍذی سبصهبًی داسد. ای تؼْذ سبصهبًی ثیبى کشدًذ کِ تؼْذ ػبعفی رَیلفِؤٍ هذل سِ ه

ّبی ضْشًٍذی سبصهبًی ؼْذ ٌّدبسی ًیض ثب ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی استجبط داسد اهب ًسجت ثِ استجبط تؼْذ سبصهبًی ثب ساتبست

داًٌذ. سییتب ٍ دیک تش است. آًْب استجبط ثیي تؼْذ هذاٍم ثب ساتبسّبی ضْشًٍذی سبصهبًی سا ضؼی  ٍ حتی هٌفی هیضؼی 

ّب ثیبى کشدًذ کِ تؼْذ ٍ َّیت ثب سضبیت ضغلی، ّبی دلجستگی دس سبصهبىکبًَى( عی یک اشا تحلیلی تحت ػٌَاى 2005)

( 2005) 6آلَتیجی تش داسد.رػذ خبثِ خبیی ٍ غیجت استجبط داسد اهب ثب دسگیشی ضغلی ٍ ساتبسّبی ضْشًٍذی استجبط رَی

سد ثشسسی رشاس داد، ًتبیح استجبط سضبیت ضغلی، دسک ػذالت ٍ تؼْذ سبصهبًی سا ثش ساتبسّبی ضْشًٍذی سبصهبًی هَ

( پیطبیٌذّب ٍ ًتبیح 2005) 7پژٍّص اٍ ًطبى داد کِ اقظ تؼْذسبصهبًی ثب ساتبسّبی ضْشًٍذی سبصهبًی استجبط داسد. ٍاستی

تؼْذ سبصهبًی سا دس دٍ ثؼذ تؼْذػبعفی ٍ تؼْذ هذاٍم هَسد ثشسسی رشاس داد، ًتبیح ًطبى داد کِ تؼْذ ػبعفی اص ًتبیح کبسی 

( 1388ثیش ٌّدبسّب است. تَکلی ٍ ّویبساى )أکٌذ ٍ تؼْذ هذاٍم تحت تثیٌی هیضَد ٍ ًتبیح هغلَثی سا پیصبد هیهثجت اید

ثِ ایي ًتیدِ دست یبات کِ « ثیش ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی ثش ااضایص تؼْذسبصهبًیأثشسسی ت»دس پژٍّص خَد ثب ػٌَاى 

ثیش هؼٌبداسی ثش أثش ثَدُ، اهب تؤی، تؼْذػبعفی ٍ تؼْذٌّدبسی هآهَصش ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی ثش ااضایص تؼْذسبصهبً

 ااضایص تؼْذ هذاٍم ًذاسد. 

                                                      
1. Heffner      2. Retch      

3. Specter      4. Fox 

5. Powell      6. Alotaibi   

7.Vasty 
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 ّبی پژٍّص اشضیِ

تفشیحی ضْشداسی ضْش کبضبى -آهَصش ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی ثش ااضایص تؼْذسبصهبًی کبسهٌذاى سبصهبى سابّی -1

 ثش است. ؤه

 ثش است. ؤتفشیحی ضْشداسی ضْش کبضبى ه -تؼْذػبعفی سبصهبى سابّیآهَصش ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی ثش ااضایص  -2

تفشیحی ضْشداسی ضْش کبضبى  -آهَصش ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی ثش ااضایص تؼْذٌّدبسی کبسهٌذاى سبصهبى سابّی -3

 ثش است. ؤه

ْش کبضبى تفشیحی ضْشداسی ض -آهَصش ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی ثش ااضایص تؼْذ هذاٍم کبسهٌذاى سبصهبى سابّی -4

 ثش است.  ؤه

 

 ضناسي روش

 ثبضذ. پس آصهَى ثب گشٍُ گَاُ هی –سٍش تحقیق دس ایي پژٍّص ًیوِ تدشثی اص ًَع پیص آصهَى 

ًفش اص عشیق سٍش  60خبهؼِ آهبسی ایي پژٍّص ضبهل کبسهٌذاى سبصهبى سابّی ٍ تفشیحی ضْشداسی کبضبى ثَد کِ

 7ًفش گشٍُ آصهبیص ٍ  7ًفش گشٍُ گَاُ؛  23ًفش گشٍُ آصهبیص،  23گَاُ )گشٍُ آصهبیطی ٍ  4تػبدای اًتخبة ضذُ ٍ دس 

گشٍُ آصهبیص ٍ گَاُ رجل ٍ ثؼذ اص اًدبم هتغیش هستقل پیص آصهَى ٍ پس آصهَى اخشا  4ًفش گشٍُ گَاُ( رشاس گشاتٌذ. ثشای 

 گشدیذ.

 

 ابسار پصوهص 

 24گَیِ، ٍ تؼْذ سبصهبًی ثب  43ذی سبصهبًی ثب ًبهِ هحقق سبختِ )ساتبس ضْشًٍآٍسی اعالػبت دٍ پشسصثشای خوغ

ًبهِ ثشاسبس ضشیت آلفبی گَیِ( هغبثق ثب هقیبس لییشت تْیِ ٍ ثیي اػضبی گشٍُ ًوًَِ تَصیغ گشدیذ. پبیبیی پشسص

ّب ثب استفبدُ اص ثشآٍسد ضذ. دادُ 87/0ٍ 95/0ّبی ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی ٍ تؼْذسبصهبًی ثتشتیت ًبهِکشًٍجبه دس پشسص

( ٍ ثِ Fآهبس تَغیفی )دسغذ، اشاٍاًی، هیبًگیي، اًحشاف هؼیبس( ٍ آهبس استٌجبعی )تحلیل کٍَاسیبًس، آصهَى لَیي، آصهَى 

ّبی ّبی ثشگضاس ضذُ ثشای گشٍُ آصهبیطی ضص خلسِ ثَد دس حبلی کِ گشٍُتحلیل گشدیذ. خلسِ SPSSکوک ًشم ااضاس 

دًذ. ایي ثشًبهِ ثب استفبدُ اص هٌبثغ هؼتجش ػلوی ثشاسبس هذل ّیدبى هذاس اسپیتَس ٍ اَکس گَاُ ّیچ آهَصضی دسیبات ًیش

 ى هطبٍسُ ضغلی ٍ هذیشیت ساتبس سبصهبًی تْیِ ضذ. ب( ٍ ثب ًظش خَاّی هتخػػ2002)

 

 هایافته

آصهبیطی اٍل ٍ ثؼذ اص آى ًتبیح ّبی هشثَط ثِ گشٍُ ایي پژٍّص دس دٍ آصهبیص اًدبم گشاتِ کِ دس اثتذا ًتبیح یباتِ

 ّبی هشثَط ثِ گشٍُ آصهبیطی دٍم اسائِ ضذ. یباتِ

اشضیِ اٍل: آهَصش ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی ثش ااضایص تؼْذ سبصهبًی کبسهٌذاى سبصهبى سابّی ٍ تفشیحی ضْشداسی 

 ثش است.هؤ کبضبى
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 نتایج آزمون لوین مربوط به تعهد سازماني :1جدول 

 سغح هؼٌبداسی 2دسخِ آصادی 1آصادیدسخِ  F هشحلِ
 

 پس آصهَى

 پس آصهَى

622/0 

85/1 

1 

1 

44 

12 

43/0 

210/0 
 

 

تَاى اص آصهَى تحلیل ّب هؼٌبداس ًیست، ثٌبثشایي هیضَد تفبٍت ثیي ٍاسیبًسهطبّذُ هی 1 عَس کِ دس خذٍلّوبى

 اسائِ ضذُ است.  2کٍَاسیبًس استفبدُ کشد. ًتبیح ایي تحلیل دس خذٍل 

 

ثیر آموزش رفتار ضهروندي سازماني بر أخالصه نتایج تحلیل کواریانس مربوط به ت :2جدول 

 تعهدسازماني

 هشحلِ
هدوَػِ 

 هدزٍسات

دسخِ 

 آصادی

هیبًگیي 

 هدزٍسات
F 

 سغح

 هؼٌبداسی

هیضاى 

 تأثیش

تَاى  

 آهبسی
 تؼذاد

پیص 

 آصهَى
46/426 1 36/437 32/4 043/0 093/0 547/0 

23 

 068/0 004/0 687/0 162/0 68/24 1 68/14 پس آصهَى

 228/0 144/0 211/0 94/1 22/75 1 20/85 پیص آصهَى
7 

 614/0 365/0 031/0 07/5 87/271 1 97/293 پس آصهَى

 

ضَد دس آصهبیص اٍل تفبٍت ثیي دٍ گشٍُ آصهبیص ٍ گَاُ اص ًظش تؼْذ ( هطبّذُ هی2عَس کِ دس خذٍل )ّوبى

ضَد. دس آصهبیص دٍم تفبٍت ثیي دٍ گشٍُ آصهبیص یذ ًویأی(. ثٌبثشایي اشضیِ پژٍّص ت=699/0P) سبصهبًی هؼٌبداس ًیست

تَاى گفت کِ ضَد. پس هیییذ هیأ(. ثٌبثشایي اشضیِ پژٍّص ت=P 031/0ٍ گَاُ اص ًظش تؼْذسبصهبًی تفبٍت هؼٌبداس است )

 آهَصش ساتبس ضْشًٍذی ثش تؼْذسبصهبًی هَثش ثَدُ است. 

 

دٍم: آهَصش ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی ثش تؼْذػبعفی کبسهٌذاى سبصهبى سابّی ٍ تفشیحی ضْشداسی کبضبى اشضیِ 

 ثش است. ؤه

 

 نتایج آزمون لوین مربوط به تعهد عاطفي :3جدول 

 سغح هؼٌبداسی 2دسخِ آصادی 1دسخِ  آصادی F هشحلِ

 58/0 44 1 693/0 پس آصهَى

 053/0 44 1 59/4 پس آصهَى
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تَاى اص آصهَى تحلیل ّب هؼٌبداس ًیست، ثٌبثشایي هیضَد تفبٍت ثیي ٍاسیبًسهطبّذُ هی 3کِ دس خذٍل عَس ّوبى

 اسائِ ضذُ است.  4کٍَاسیبًس استفبدُ کشد. ًتبیح ایي تحلیل دس خذٍل 

 
 ثیر آموزش رفتار ضهروندي سازماني بر تعهدعاطفيأخالصه نتایج تحلیل کواریانس مربوط به ت :4جدول 

 آصهَى
هدوَػِ 

 هدزٍسات

دسخِ 

 آصادی

هیبًگیي 

 هدزٍسات
F 

سغح 

 هؼٌبداسی
 تَاى آهبسی هیضاى تأثیش

 207/0 059/0 052/0 90/3 46/77 1 38/77 پیص آصهَى

 213/0 025/0 226/0 48/1 67/34 1 65/44 پس آصهَى

 967/0 652/0 001/0 43/22 88/38 1 78/49 پیص آصهَى

 988/0 721/0 000/0 16/37 12/49 1 13/45 پس آصهَى

 

حبکی اص ایي است کِ دس آصهبیص اٍل تفبٍت ثیي هیبًگیي پس آصهَى دس گشٍُ آصهبش ٍ گَاُ پس  4ًتبیح خذٍل 

-( هؼٌبداس ًجَدُ است ٍ ایي اشؼ سد هی=226/0Pاص کٌتشل ًوشات پیص آصهَى اص تحلیل کَاسیبًس اص ًظش تؼْذ ػبعفی )

(. ثٌبثشایي اشضیِ =000/0Pگشٍُ آصهبیص ٍ گَاُ اص ًظش تؼْذ ػبعفی هؼٌبداس است )ضَد. دس آصهبیص دٍم تفبٍت ثیي دٍ 

تَاى گفت کِ آهَصش ساتبس ضْشًٍذی ثش تؼْذ ػبعفی کبسهٌذاى سبصهبى سابّی ٍ تفشیحی ضَد. پس هییذ هیأیپژٍّص ت

 ثش ثَدُ است.ؤکبضبى ه

 

سهٌذاى سبصهبى سابّی ٍ تفشیحی ضْشداسی کبضبى اشضیِ سَم: آهَصش ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی ثش تؼْذ هذاٍم کب

 ثش است. هؤ

 

 نتایج آزمون لوین مربوط به تعهد مداوم :5جدول 

 سغح  هؼٌبداسی 2دسخِ آصادی 1دسخِ  آصادی F هشحلِ

 پس آصهَى

 پس آصهَى

52/4 

53/4 

1 

1 

44 

12 

501/0 

052/0 

 

تَاى اص آصهَى تحلیل هؼٌبداس ًیست، ثٌبثشایي هیّب ضَد تفبٍت ثیي ٍاسیبًسهطبّذُ هی 5عَس کِ دس خذٍل ّوبى

 کٍَاسیبًس استفبدُ کشد. 
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 ثیر آموزش رفتار ضهروندي سازماني بر تعهد مداومأخالصه نتایج تحلیل کواریانس مربوط به ت :6جدول 

 آصهَى
هدوَػِ 

 هدزٍسات

دسخِ 

 آصادی

هیبًگیي 

 هدزٍسات
F 

سغح 

 هؼٌبداسی
 تَاى آهبسی هیضاى تأثیش

 326/0 050/0 124/0 39/2 40/48 1 46/49 آصهَىپیص 

 832/0 157/0 005/0 77/8 47/162 1 49/150 پس آصهَى

 000/0 122/0 263/0 37/1 79/25 1 77/45 پیص آصهَى

 059/0 018/0 771/0 078/0 37/2 1 26/2 پس آصهَى

 

حبکی اص ایي است کِ دس آصهَى اٍل تفبٍت ثیي هیبًگیي پس آصهَى دس گشٍُ آصهبیص ٍ گَاُ پس اص  6ًتبیح خذٍل 

( هؼٌبداس ثَدُ است. ثٌبثشایي ایي اشضیِ تبئیذ =005/0Pکٌتشل ًوشات پیص آصهَى ثب تحلیل کَاسیبًس اص ًظش تؼْذ هذاٍم )

َاُ پس اص کٌتشل ًوشات پیص آصهَى اص ًظش تؼْذ هذاٍم ضَد. دس آصهَى دٍم تفبٍت ثیي هیبًگیي دٍ گشٍُ آصهبیص ٍ گهی

(. ًوشات پس آصهَى دس گشٍُ آصهبیص ًسجت ثِ پیص آصهَى تغییش ًیشدُ است. ثٌبثشایي ایي =771/0Pهؼٌبداس ًیست )

 تَاى گفت کِ آهَصش ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی ثش تؼْذ هذاٍم کبسهٌذاى سبصهبى سابّیضَد. پس هیاشضیِ پژٍّص سد هی

 ثش ًجَدُ است.هؤ ٍ تفشیحی ضْشداسی کبضبى

 

اشضیِ چْبسم: آهَصش ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی ثش تؼْذ ٌّدبسی کبسهٌذاى سبصهبى سابّی ٍ تفشیحی ضْشداسی 

 ثش است.ؤکبضبى ه

 

 نتایج آزمون لوین مربوط به تعهد هنجاري :7جدول 

 سغح هؼٌبداسی 2دسخِ آصادی 1دسخِ آصادی F هشحلِ
 

 پس آصهَى

 پس آصهَى

238/0 

046/0 

1 

1 

44 

12 

632/0 

826/0  

 

تَاى اص آصهَى تحلیل ّب هؼٌبداس ًیست، ثٌبثشایي هیضَد تفبٍت ثیي ٍاسیبًسهطبّذُ هی 7عَس کِ دس خذٍل ّوبى

 کَاسیبًس استفبدُ کشد. 
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تعهد ثیر آموزش رفتار ضهروندي سازماني بر أخالصه نتایج تحلیل کواریانس مربوط به ت :8جدول 

 هنجاري

 آصهَى
هدوَػِ 

 هدزٍسات

دسخِ 

 آصادی

هیبًگیي 

 هدزٍسات
F 

سغح 

 هؼٌبداسی

هیضاى 

 تبثیش
 تَاى آهبسی

 881/0 182/0 003/0 9/10 79/301 1 79/222 پیص آصهَى

 062/0 003/0 739/0 112 222/2 1 208/2 پس آصهَى

 05/0 000/0 955/0 002/0 015/0 1 026/0 پیص آصهَى

 917/0 541/0 004/0 02/13 89/97 1 88/97 پس آصهَى

 

ضَد دس آصهبیص اٍل تفبٍت ثیي دٍ گشٍُ آصهبیص ٍ گَاُ اص ًظش تؼْذ ( هطبّذُ هی8عَس کِ دس خذٍل )ّوبى

ضَد. اهب دس آصهبیص دٍم ًوشات آصهَى دس گشٍُ یذ هیأی(.ثٌبثشایي اشضیِ پژٍّص ت= 739/0Pٌّدبسی هؼٌبداس است )

تَاى گفت آهَصش ساتبس ضَد. پس هی( ٍ ایي اشضیِ سد هی=004/0Pپیص آصهَى تغییش ًیشدُ است )آصهبیص ًسجت ثِ 

 ثش ًجَدُ است.ؤضْشًٍذی سبصهبًی ثش تؼْذ ٌّدبسی کبسهٌذاى سبصهبى سابّی ٍ تفشیحی ضْشداسی کبضبى ه

 

 بحث و نتیجه گیري

ًتبیح آصهبیص اٍل ایي پژٍّص، آهَصش ساتبس دس ایي پژٍّص چْبس اشضیِ هغشح ٍ هَسد اسصیبثی رشاس گشات. عجق 

ثش ًجَدُ است. ٍلی عجق ًتیدِ آصهبیص دٍم ؤسبصهبًی ه( ثش ااضایص تؼْذ=699/0Pضْشًٍذی سبصهبًی دس پس آصهَى )

سبصهبًی کبسهٌذاى سبصهبى سابّی ٍ تفشیحی ( ثش ااضایص تؼْذ=P 031/0آهَصش ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی دس پس آصهَى)

خب کِ تؼْذ ( ّوخَاًی داسد. اص آى2005کبضبى هَثش ثَدُ است. ایي ًتیدِ ثب ًتبیح پژٍّص سییتب ٍ دیک )ضْشداسی ضْش 

ّبی اػوبل رذست هذیشاى، سجک سّجشی، ٍیژگی ّبی سٍحی ٍ سٍاًی سبصهبًی هویي است دس اثش ػَاهلی هبًٌذ ضیَُ

ت خَد سا ثِ غَست هغلَة اص کبسکٌبى خَد اػوبل کٌذ تب کبسکٌبى ٍ ... تغییش کٌذ، سبصهبى ثبیذ ثب تَخِ ثِ تغییشات، حوبی

 اص عشیق ثتَاًذ کبسکٌبًی هتؼْذ ٍ پبیجٌذ ثِ سبصهبى داضتِ ثبضذ. 

ًتبیح اشضیِ دٍم پژٍّص ًطبى داد کِ آهَصش ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی ثش ااضایص تؼْذػبعفی کبسهٌذاى سبصهبى 

ثش ثَدُ است. عجق ًتبیح آصهبیص اٍل ایي پژٍّص، آهَصش ساتبس ضْشًٍذی ؤسابّی ٍ تفشیحی ضْشداسی ضْش کبضبى ه

ثش ًجَدُ است. ٍلی عجق ًتیدِ آصهبیص دٍم آهَصش ساتبس ؤ( ثش ااضایص تؼْذ ػبعفی ه=626/0P)سبصهبًی دس پس آصهَى 

ح آصهبیص گشٍُ دٍم ثش ثَدُ است. دس ًتیدِ ًتبیؤ( ثش ااضایص تؼْذ ػبعفی ه=000/0Pضْشًٍذی سبصهبًی دس پس آصهَى )

(، ٍاستی 2001) (، ّفیٌش ٍ سیچ2002(، هبیش ٍ ّویبساى )2004ّبی پبٍل ٍ هبیش )ثشتش است. ایي ًتبیح ثب ًتبیح پژٍّصؤه

تشیي استجبط سا ثب ساتبسّبی ضْشًٍذی سبصهبًی داسد. تؼلق ٍ ثبضذ کِ ًطبى دادًذ تؼْذػبعفی رَی( ّوسَ هی2005)

تش ثِ سبصهبى ًطبى ضَد تب آًبى خَد سا هتؼْذآٍسًذ هَخت هیاٍلیي سٍص کبسی ضبى ثِ سبصهبى هیدلجستگی کِ کبسکٌبى دس 

تش سا ثب کٌذ تب کبسکٌبى تؼْذ ثیصتشی سا تقجل کٌٌذ. ایي اشایٌذ هبًٌذ چشخِ تقَیت اٍلیِ ػول هیدٌّذ ٍ هسئَلیت ثیص

گشدد کِ هذیشاى ٍ کبسکٌبى شدى تؼْذ ػبعفی پیطٌْبد هیتالش ٍ خذیت ٍااش تَخیِ کٌٌذ. ثشای ایي هٌظَس ٍ خْت ثبال ث
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خَی سا اشاّن سبصًذ تب ًگشش هثجت ٍ رَی کبسکٌبى خذیذ ثِ سبصهبى دس ثذٍ ٍسٍد ثِ سبصهبى تغییش ًیٌذ ٍ کبسکٌبى دس 

 چٌبى ثب ػالرِ ثِ سبصهبى کبسّب سا ثِ ًحَ احسي اًدبم دٌّذ. اداهِ خذهت ّن

( ثش =005/0Pضیِ سَم ایي پژٍّص، آهَصش ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی دس پس آصهَى )عجق ًتبیح آصهبیص اٍل دس اش

ثش ثَدُ است. ٍلی عجق ًتیدِ آصهبیص دٍم آهَصش ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی دس پس آصهَى ؤااضایص تؼْذ هذاٍم ه

(771/0P=ثش ااضایص تؼْذ هذاٍم ه )( ٍ تَکلی 2002ویبساى )ثش ًجَدُ است. ًتبیح ایي پژٍّص ثب ًتبیح پژٍّص هبیش ٍ ّؤ

ثبضذ کِ ًطبى دادًذ استجبط ثیي تؼْذ هذاٍم ٍ ساتبسّبی ضْشًٍذی سبصهبى ضؼی  است. اشضیِ چْبسم ( ّوسَ هی1388)

پژٍّص ًطبى داد کِ آهَصش ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی ثش ااضایص تؼْذ هذاٍم کبسهٌذاى سبصهبى سابّی ٍ تفشیحی ضْشداسی 

  ثش ثَدُ است.ؤضْش کبضبى ه

( ثش =739/0Pعجق ًتبیح آصهبیص اٍل اشضیِ چْبسم ایي پژٍّص، آهَصش ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی دس پس آصهَى )

ثش ًجَدُ است. ٍلی عجق ًتیدِ آصهبیص دٍم آهَصش ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی دس پس آصهَى ؤااضایص تؼْذ ٌّدبسی ه

(004/0P=ه )(، تَکلی ٍ 2002(، هبیش ٍ ّویبساى )2004بٍل ٍ هبیش )ثش ثَدُ است. ًتبیح ایي پژٍّص ثب ًتبیح پژٍّص پؤ

ثبضذ اهب ًسجت ثِ ساتبس ثیٌی کٌٌذُ هثجتی ثشای ساتبس ضْشًٍذی هیخَاًی داسد. تؼْذٌّدبسی پیص( ّن1388ّویبساى )

ثب ساتبسّبی تشی داسد. تؼْذٌّدبسی ثب ساتبس ضْشًٍذی استجبط داسد اهب ًسجت ثِ استجبط تؼْذسبصهبًی ػبعفی استجبط ضؼی 

تش خَاّذ ضذ. تش ثبضذ تؼْذٌّدبسی آًبى ثیصّبی ساتبس ضْشًٍذی ثیصتش است. ّشچِ آهَصشضْشًٍذی سبصهبًی ضؼی 

عَس داًٌذ، آًبى ایي ػقیذُ سا ایيای اص تؼْذٌّدبسی کبسکٌبى ًسجت ثِ سبصهبى هیهذیشاى ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی سا ًطبًِ

ای است کِ خضء ضشح ٍظبی  ااشاد ًذی سبصهبًی دس ثشگیشًذُ ساتبسّبی سبصًذُ ٍ داٍعلجبًِکٌٌذ کِ ساتبس ضْشٍتَخیِ هی

دٌّذُ تؼْذٌّدبسی ااشاد ثِ سبصهبى است. ٍرتی کبسکٌبى داسای ػولیشد ضغلی ٍ ساتبس ضْشًٍذ سبصهبًی ثبضذ اهب ًطبىًوی

 ی ٍ سبصهبًی ثبالیی است. کٌذ کِ اشد داسای تؼْذ ٌّدبسثبالیی ثبضٌذ هذیش ایي عَس استٌجبط هی

ثِ عَس کلی آهَصش ساتبس ضْشًٍذی سبصهبًی ثش ااضایص تؼْذ ٌّدبسی ٍ تؼْذ ػبعفی ٍ تؼْذ سبصهبًی کبسهٌاذاى دس  

ّب ثبیاذ تَخاِ ثیطاتشی ثاِ ایاي      ثش ًجَدُ است. لزا هذیشاى سبصهبىؤثش ثَدُ است اهب ثش تؼْذ هذاٍم کبسهٌذاى هؤپس آصهَى ه

 ّب ضًَذ.ٍ اص عشیق اشایٌذّبی اًگیضضی هٌبست ثبػث تقَیت ایي ًَع اص ساتبسّب دس سبصهبى قص داضتِاتبسّبی اشاتش اص ًس
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