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 1کارق٤اؿی ارقغ ٠غیؼیث دوٝحی گؼایف ٤٠اةِ ا٣ـا٣ی دا٣كگاه آزاد اؿال٠ی واصغ ةؼوزؼد.
 2کارق٤اؿی ارقغ صـاةغاری دا٣كگاه آزاد اؿال٠ی واصغ اراك.
 3کارق٤اؿی ارقغ صـاةغاری دا٣كگاه آزاد اؿال٠ی واصغ ةؼوزؼد.
ًبم ًَیسٌدُ هسئَل:
هعصَهِ کزهعلی

چکيدُ
ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ٠س ٥ّ٨١ای از ارزق٧ا ،اّحٛادات و اٝگ٦٨ای رٗحاری اؿث ک٨٦ ٥یث ٦ـح ٥ای
ؿاز٠ان را قک ٜداده و در قک ٜگیؼی رٗحار کارک٤ان ٛ٣ف ةـؽایی دارد .در ای ٢جضٛی ٙة٥
ةؼرؿی جأدیؼ ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ةؼ ٠غیؼیث کی٘یث ق٨ا٦غ صـاةؼؿی پؼداظح ٥قغه اؿث٣ .حایر
ةغؿث آ٠غه ٣كان ٠یغ٦غ:ةیٗ ٢ؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ةا کی٘یث ق٨ا٦غ صـاةؼؿی راةٌ٤ْ٠ ٥اداری
وز٨د دارد١٦ .چ٤ی ٢ةی٠ ٢ؤ٦ ٥٘ٝای ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی (٠كارکث ،اٌ٣تاٚپػیؼی ،ؿازگاری و
٠أ٨٠ریث) ةا کی٘یث ق٨ا٦غ صـاةؼؿی راةٌ٤ْ٠ ٥اداری یاٗث گؼدیغ و ٣حیس٣ ٥كان ٠یغ٦غ ،ک٥
٨٣ع و کی٘یث ق٨ا٦غ صـاةغاری از ای٠ ٢ؤ٦ ٥٘ٝا جأدیؼ ٠یپػیؼد.

ٍاصگبى کليديٗ :ؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ،کی٘یث ق٨ا٦غ صـاةؼؿی ٠ ،كارکث ،اٌ٣تاٚپػیؼی،
ؿازگاری.
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هقدهِ
ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ٠س ٥ّ٨١ای از ارزق٧ا ،اّحٛادات و اٝگ٦٨ای رٗحاری اؿث ک٨٦ ٥یث ٦ـح ٥ای ؿاز٠ان را قک ٜداده و در قک ٜگیؼی
رٗحار کارک٤ان ٛ٣ف ةـؽایی دارد .جْؼیٖ ٗؼ٤٦گؿاز٠ا٣ی در ٚاٝب ٠كعنی ا٠کانپػیؼ ٣یـث یْ٤ی جْؼی٘ی ک ٥ة٨ً٥ر ّام٨٠ ،رد پػیؼش
ةاقغ ،وز٨د ٣غارد (قؼیٖزاده .)1385 ،ةا ج١ام ای ٢وز٨د ریچارد ٨٠ریؾ ٗؼ٤٦گؿاز٠ا٣ی را اّحٛادات ٣ـتحاً داةث ارزش٦ا و ادراکات ٠كحؼك ک٥
ج٨ؿي اّىاء ؿاز٠ان صٍ٘ ٠یگؼدد ،جْؼیٖ ٠یک٤غ (٨٦گان و ک٨ج.)2013 ،٥
ؿاز٠ان٦ا ٠ ٟ٦ذ ٜا٣ـان٦ا قعنیث دار٣غ و ١٠ک ٢اؿث اٌْ٣اف ٣اپػیؼی یا ٔ ،ٌْٖ٤٠یؼدوؿحا ٥٣یا صا٠ی و ٨٣آور یا ٠ضاٍٗ کار ةاق٤غ
=اّحتاریان ،ا .<)1392( .جْاریٖ زیادی از ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ارائ ٥قغه اؿث ةُ٣ ٥ؼ ٠یرؿغ ٣کح ٥امٞی در ج١ام جْاریٖ ج١ؼکؽ ةؼ وز ٥ج١یؽ
ؿاز٠ان ٦ا از یکغیگؼ اؿث (از ٣گاه ةیؼون ة ٥ؿاز٠ان) ک ٥ای ٢ج١ایؽ ةؼ اؿاس ارزش٦ای ٠كحؼك پػیؼٗح ٥قغه ج٨ؿي اّىای درون ؿاز٠ان اؿث.
زاج و راةی٤ؽ ْ٠حٛغ٣غ جْؼی٘ی از ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ک٨٠ ٥رد ج٨اٗ ٙزْ١ی ٚؼار دارد ّتارت اؿث از ای٤کٗ :٥ؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ة ٥ؿیـح١ی از
ارزش٦ای ٠كحؼك ٠یان اّىا اقاره دارد ک ٥ؿاز٠ان را از ؿاز٠ان٦ای دیگؼ ٠ح١ایؽ ٠یک٤غٗ .ؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ٣یؽ ٠ا٤٣غ ٗؼ٤٦گ دارای جْاریٖ
٠ح٨٤ع و ٠حْغدی اؿث ک ٥ةؼظی از آ٧٣ا در زغول  1آورده قغه اؿث.
٠یج٨ان گ٘ث ک ٥١٦ ٥اٗؼادی ک ٥در ای ٢ز٠یٌ٠ ٥٤ا٨١٣ ٥ْٝدها٣غ ،ج٨اٗ ٙدار٣غ کٗ ٥ؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی،
کٞی اؿث ک ٥از ٠س٨١ع ازؽای آن ةیكحؼ اؿث.
جاریعچ ٥ؿاز٠ان را ْ٤٠کؾ ٠یک٤غ.
ةٌ٠ ٥ا ٥ْٝا٣ـانق٤اؿی ٠ا٤٣غ رؿ٨م و ٧٣اد٦ا ٠ؼة٨ط ٠یق٨د.
ج٨ؿي گؼو٦ی از اٗؼاد ک ٥یک ؿاز٠ان را جكکی ٜدادها٣غ قک ٜگؼٗح ٥اؿث.
صؼکث آن ک٤غ و ؿعث اؿث.
جٕییؼ آن ة ٥ؿعحی م٨رت ٠یگیؼد.
دٗث ْ٠حٛغ اؿث ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی دارای دو کارکؼد درو٣ی و ةیؼو٣ی اؿث و از دیغگاه دیگؼ ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی را دو ةْغ ةیؼو٣ی و درو٣ی
قک٠ ٜی د٤٦غ .زةان ٠كحؼك ،جْؼیٖ ٠ؼز گؼوه ،پاداق٧ا و ج٤تی٧ات و رواةي ٚغرت ؿتب ا٣ـسام درو٣ی ٠یگؼدد و ای ٢ا٣ـسام از ًؼی ٙاز١اع
در ٨٠رد رؿاٝث ؿاز٠ان ،ا٦غاف ،اةؽار و ُ٣ام ک٤حؼل ة ٥ؿازگاری ةیؼو٣ی ٠یا٣سا٠غ =راةی٤ؽ ،ا.پ.ا .زاج ،ت.<.)1389 ( .

بيبى هسألِ
ةـیاری از ماصتُ٤ؼان در ای٨٠ ٢رد اج٘اق ُ٣ؼ دار٣غ کٛ٠ ٥ن٨د از ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ؿیـح١ی از ْ٠ا٣ی و ٘٠ا٦ی٠ ٟكحؼك اؿث ک ٥اّىاء
٣ـتث ة ٥یک ؿاز٠ان دار٣غ و ١٦ی ٢ویژگی ٨٠زب ج٘کیک ؿاز٠ا٧٣ا از یکغیگؼ ٠یك٨د ؿاز٠ان ٠ا٤٣غ اٗؼاد یک زا ٥ْ٠دارای قعنیث ة٨ده ک٥
ای ٢قعنیث ١٦ان ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی اؿث پژو٦كگؼان در ز٠یٗ ٥٤ؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ْ٠حٛغ ٦ـح٤غ ک٣ ٥ـتث ٗؼ٤٦گ ة ٥ؿاز٠ان ٠ا٤٣غ ٣ـتث
قعنیث اؿث ةٗ ٥ؼد و اّحٛاد دار٣غ ک ٥ةؼای ایساد ةا٤ٝغگی در اٗؼاد زا ٥ْ٠ةایغ در ز٠ی ٥٤قعنیحی آ٧٣ا کاوش م٨رت گیؼد .ةؼ ای ٢اؿاس ةؼای
ایساد ةا٤ٝغگی ؿاز٠ا٣ی ک٤٠ ٥سؼ ة ٥ةا٤ٝغگی زا٠ ٥ْ٠ی گؼدد ةایغ در ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی جضٛی ٙق٨دٗ .ؼ٤٦گ ٔاٝب ةؼ ارزق٧ای امٞی ٠كحؼك
ةی ٢اّىاء ؿاز٠ان دالٝث دارد .ؿایؼ ارزق٧ا در ؿاز٠ان در ٚاٝب ظؼده ٗؼ٤٦گ ةیان ٠یك٨د(اؿحی٘ ٢راةی٤ؽ.)1387،1
ق٨ا٦غ ،اًالّاجی اؿث ک ٥ةؼای آز٨٠ن یک ٗؼض یا یک ادّا ٨٠رد اؿح٘اده ٚؼار ٠ی گیؼد .ادّای کٞی ک ٥در صـاةؼؿی آز٨٠ن ٠ی ق٨د
ای ٢اؿث ک ٥م٨رت ٦ای ٠اٝی ًت  ٙاؿحا٣غارد٦ای صـاةغاری ج٧ی ٥و ة٣ ٥ض٨ٌٞ٠ ٨ب ارائ ٥قغه اؿث .صـاةؼس ةؼظی از ق٨ا٦غ صـاةؼؿی را ةا
آز٨٠ن ؿ٨اة ٙصـاةغاری ٠ا٤٣غ جسؽی ٥و جضٞی ٜو ةؼرؿی ،ازؼای ٠سغد روش ٦ای ٨٠رد ّ ٜ١در ٗؼای٤غ گؽارقگؼی ٠اٝی و ٌ٠اةٛث ا٨٣اع
اًالّات ٠ؼجتي ةا ٨٠وّ٨ی واصغ کـب ٠ی ک٤غ.
ّال وه ةؼ ؿ٨اة ٙصـاةغاری ،صـاةؼس اًالّات دیگؼی را ة٨٤ّ ٥ان ق٨ا٦غ صـاةؼؿی گؼدآوری ٠ی ک٤غ قا ٜ٠م٨رجسٞـات ٦یأت ٠غیؼه،
جأییغی٦ ٥ای ةؼون ؿاز٠ا٣ی ،گؽارش ٦ای جضٞی ٜگؼان ،اًالّات ٛ٠ایـ ٥ای ٠ؼة٨ط ة ٥رٚتا ،دؿح٨را ٜ١ْٝک٤حؼل ٦ای داظٞی ،اًالّات صام ٜاز
ازؼای روش ٦ای صـاةؼؿ ی چ٨ن پؼس و ز٠ ،٨كا٦غه و وارؿی و اًالّات دیگؼی ک ٥ة ٥صـاةؼس ازازه ٠ی د٦غ ةا دالیٌٛ٤٠ ٜی ة٣ ٥حیس٥
گیؼی ٦ای الزم ةؼؿغ (اؿحا٣غارد صـاةؼؿی .)1385 ،

1- Stephen Robbins
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فزضيبت پضٍّص
فزضيِ اصلی
ةیٗ ٢ؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ةا کی٘یث ق٨ا٦غ صـاةؼؿی راةٌ ٥وز٨د دارد.
ٗؼویٗ ٥ؼّی
-1ةی٠ ٢كارکث ةا کی٘یث ق٨ا٦غ صـاةؼؿی راةٌ٤ْ٠ ٥اداری وز٨د دارد.
 -2ةی ٢اٌ٣تاق پػیؼی ةاکی٘یث ق٨ا٦غ صـاةؼؿی راةٌ٤ْ٠ ٥اداری وز٨د دارد.
-3ةی ٢ؿازگاری و یکپارچگی ةا کی٘یث ق٨ا٦غ صـاةؼؿی راةٌ٤ْ٠ ٥اداری وز٨د دارد.
-4ةی٠ ٢ا٨٠ریث ةا کی٘یث ق٨ا٦غ صـاةؼؿی راةٌ٤ْ٠ ٥اداری وز٨د دارد.
ًَع رٍش پضٍّص
ای ٢پژو٦ف از ُ٣ؼ ٦غف پژو٦كی ،در دؿح ٥جضٛیٛات کارةؼدی اؿث .روش کار در ای ٢پژو٦ف ة ٥م٨رت ٠یغا٣ی ا٣سام ٠یگؼدد١٦ .چ٤ی٢
از ُ٣ؼ گؼدآوری داد٧٦ا ای ٢پژو٦ف ج٨می٘ی و از ٨٣ع ١٦تـحگی ظ٨ا٦غ ة٨د ،در ای٨٣ ٢ع پژو٦ف راةٌ٠ ٥یان ٠حٕیؼ٦ا ةؼ اؿاس ٦غف پژو٦ف
جضٞی٠ ٜیگؼدد.
جبهعِ آهبري ٍ حجن ًوًَِ
زا ٥ْ٠آ٠اری ای ٢پژو٦ف کٞی ٥صـاةغاران و صـاةؼؿان قأ ٜدرؿاز٠ا٧٣ا و ٠ؤؿـات صـاةؼؿی درق٧ؼ٦ای کؼ٠ا٣كاه ،ایالم ،کؼدؿحان و
١٦غان در ؿال  1393و ٠ 1394یتاقغ ک ٥ةا ج٨ز ٥ة ٥اًالّات ٨٠ز٨د؛ ای ٢اٗؼاد ٠كح ٜ١ةؼ ٘٣ 202ؼ ٠یتاق٤غ .ز٧ث ا٣حعاب صس ٥٣٨١٣ ٟاز
روش ٧٣٨١٣گیؼی ک٨کؼان اؿح٘اده قغه اؿث ک ٥ةا در ُ٣ؼ گؼٗح ٢صس ٟزا ٥ْ٠آ٠اری؛ ةؼاةؼ ةا ٠ 133یتاقغ.
رٍش تجشیِ ٍ تحليل دادّْب
ةؼای جسؽی ٥و جضٞی ٜداد٧٦ا از ٣ؼم اٗؽار  SPSSاؿح٘اده قغه اؿث .ک ٥ةا اؿح٘اده از ٣ؼ٠اٗؽار  SPSSدر دو ةعف آ٠ار ج٨می٘ی و آ٠ار
اؿح٤تاًی ،داد٧٦ا ٨٠رد جسؽی ٥و جضٞیٚ ٜؼار گؼٗح٤غ .ةعف آ٠ار ج٨می٘ی قا ٜ٠زغول ٨١٣دارٗ ،ؼاوا٣ی و درمغ اؿث .در ةعف آ٠ار اؿح٤تاًی از
آز٧٣٨٠ای وؼیب ١٦تـحگی پیؼؿ٨ن و رگؼؿی٨ن (ة ٥قی٦٨ی ١٦ؽ٠ان ) اؿح٘اده قغه اؿث .زیؼا ٦غف در ای ٢پژو٦ف ةؼرؿی راةٌٗ ٥ؼ٤٦گ
ؿاز٠ا٣ی و کی٘یث ق٨ا٦غ صـاةؼؿی ٠یتاقغ .ةؼای جْیی ٢ج٨زیِ زا ٥٣٨١٣ ٥ْ٠از آز٨٠ن ک٨١ٝ٨گؼوف -اؿ١یؼ٨٣ف اؿح٘اده قغ.
فزٌّگ سبسهبًی
جْؼیٖ ٗؼ٤٦گؿاز٠ا٣ی در ٚاٝب ٠كعنی ا٠کانپػیؼ ٣یـث یْ٤ی جْؼی٘ی ک ٥ة٨ً٥ر ّام٨٠ ،رد پػیؼش ةاقغ ،وز٨د ٣غارد (قؼیٖزاده،
 .)1385ةا ج١ام ای ٢وز٨د ریچارد ٨٠ریؾ ٗؼ٤٦گؿاز٠ا٣ی را اّحٛادات ٣ـتحاً داةث ارزش٦ا و ادراکات ٠كحؼك ک ٥ج٨ؿي اّىاء ؿاز٠ان صٍ٘
٠یگؼدد ،جْؼیٖ ٠یک٤غ (٨٦گان و ک٨ج.)2013 ،٥
ؿاز٠ان٦ا ٠ ٟ٦ذ ٜا٣ـان٦ا قعنیث دار٣غ و ١٠ک ٢اؿث اٌْ٣اف٣اپػیؼی یا ٔ ،ٌْٖ٤٠یؼدوؿحا ٥٣یا صا٠ی و ٨٣آور یا ٠ضاٍٗ کار ةاق٤غ
=اّحتاریان ،ا .<)1392( .جْاریٖ زیادی از ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ارائ ٥قغه اؿث ةُ٣ ٥ؼ ٠یرؿغ ٣کح ٥امٞی در ج١ام جْاریٖ ج١ؼکؽ ةؼ وز ٥ج١یؽ
ؿاز٠ان٦ا از یکغیگؼ اؿث (از ٣گاه ةیؼون ة ٥ؿاز٠ان) ک ٥ای ٢ج١ایؽ ةؼ اؿاس ارزش٦ای ٠كحؼك پػیؼٗح ٥قغه ج٨ؿي اّىای درون ؿاز٠ان اؿث.
زاج و راةی٤ؽ ْ٠حٛغ٣غ جْؼی٘ی از ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ک٨٠ ٥رد ج٨اٗ ٙزْ١ی ٚؼار دارد ّتارت اؿث از ای٤کٗ :٥ؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ة ٥ؿیـح١ی از
ارزش٦ای ٠كحؼك ٠یان اّىا اقاره دارد ک ٥ؿاز٠ان را از ؿاز٠ان٦ای دیگؼ ٠ح١ایؽ ٠یک٤غٗ .ؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ٣یؽ ٠ا٤٣غ ٗؼ٤٦گ دارای جْاریٖ
٠ح٨٤ع و ٠حْغدی اؿث ک ٥ةؼظی از آ٧٣ا در زغول  2آورده قغه اؿث.
٠یج٨ان گ٘ث ک ٥١٦ ٥اٗؼادی ک ٥در ای ٢ز٠یٌ٠ ٥٤ا٨١٣ ٥ْٝدها٣غ ،ج٨اٗ ٙدار٣غ کٗ ٥ؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی،
کٞی اؿث ک ٥از ٠س٨١ع ازؽای آن ةیكحؼ اؿث.
جاریعچ ٥ؿاز٠ان را ْ٤٠کؾ ٠یک٤غ.
ةٌ٠ ٥ا ٥ْٝا٣ـانق٤اؿی ٠ا٤٣غ رؿ٨م و ٧٣اد٦ا ٠ؼة٨ط ٠یق٨د.
ج٨ؿي گؼو٦ی از اٗؼاد ک ٥یک ؿاز٠ان را جكکی ٜدادها٣غ قک ٜگؼٗح ٥اؿث.
صؼکث آن ک٤غ و ؿعث اؿث.
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جٕییؼ آن ة ٥ؿعحی م٨رت ٠یگیؼد.
دٗث ْ٠حٛغ اؿث ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی دارای دو کارکؼد درو٣ی و ةیؼو٣ی اؿث و از دیغگاه دیگؼ ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی را دو ةْغ ةیؼو٣ی و درو٣ی
قک٠ ٜید٤٦غ .زةان ٠كحؼك ،جْؼیٖ ٠ؼز گؼوه ،پاداق٧ا و ج٤تی٧ات و رواةي ٚغرت ؿتب ا٣ـسام درو٣ی ٠یگؼدد و ای ٢ا٣ـسام از ًؼی ٙاز١اع
در ٨٠رد رؿاٝث ؿاز٠ان ،ا٦غاف ،اةؽار و ُ٣ام ک٤حؼل ة ٥ؿازگاری ةیؼو٣ی ٠یا٣سا٠غ =راةی٤ؽ ،ا.پ.ا .زاج ،ت.<.)1389 ( .
 ٠غل٦ای ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی٠غل٦ای ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ز٧ث ؿ٤سف و ا٣غازهگیؼی ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ان٦ا ًؼاصی گؼدیغه اؿث .کا٠ؼون و ک٨ئی ٢چ٧ار ٨٣ع ٗؼ٤٦گ
ؿاز٠ا٣ی ةاقگا٦ی ،کارآٗؼی٤ی (اد٨٦کؼاؿی) ،ةازاری و ؿٞـ٠ ٥ٞؼاجتی (ة٨روکؼاجیک) را ةا ج٨ز ٥ة ٥دو ةْغ ٠یؽان ج٨ز ٥ة٠ ٥ضیي داظ ٜیا ظارج و
٠یؽان جأکیغ ةؼ دتات یا جٕییؼ (اٌْ٣افپػیؼی) ْ٠ؼٗی کؼدها٣غ = .<. Cooke R.A. & Lafferty J. C. (1987).ک٨ك والٗؼجی و ٨٠ؿـ٥
ٟ٦اٗؽایی ا٣ـا٣ی ؿ٨٣ ٥ع ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی؛ ؿاز٣غه ،اْ٘٣اٝی/جغاْٗی و ج٧از١ی/جغاْٗی را ةا ج٨ز ٥ة ٥دو ةْغ ج٨ز ٥ة ٥کار یا ج٨ز ٥ة٣ ٥یؼوی ا٣ـا٣ی
و ٣یاز٦ای ا٣گیؽقی (روایث٤٠غی) و ٣یاز٦ای ة٧غاقحی (ای٤١ی)ْ٠ؼٗی کؼدها٣غ = <. Human Synergistics Ins. (2003).و = .
 .<Trompenaars, F. (2005).جؼا٠پ٤ارس چ٧ار ٨٣ع ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی را جضث ّ٨٤ان ٗؼ٤٦گ ٚتی٥ٞای (ظا٨٣ادهای) ،ة٨روکؼاجیک از ةاال ة٥
پایی( ٢ةؼج ای٘ ،)ٜپؼوژه و ٦غف ٠ض٨ر (٨٠قک ٦غایث ق٣٨غه) و گٞعا٥٣ای ْ٠ؼٗی ٠ی١٣ایغ = Slobodnik, A.J. and Slobodnik,
.<D.L.(2001).
جدٍل  -1تعبریف هتداٍل فزٌّگ سبسهبًی

ارائ ٥د٤٦غه

جْؼیٖ

زاج و راةی٤ؽ ()1389

ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ة ٥ؿیـح١ی از ارزش٦ای ٠كحؼك ٠یان اّىا اقاره دارد ک ٥ؿاز٠ان را از ؿاز٠ان٦ای دیگؼ ٠ح١ایؽ
٠یک٤غ

ک٨ئی)1999( ٢

ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ّتارت اؿث از ارزش٦ای امٞی٘٠ ،ؼووات ،ج٘ـیؼ٦ا در رویکؼد٦ایی ک ٥ویژگی٦ای یک ؿاز٠ان را
٠كعل ٠یک٤غ و ةـحؼی اؿث ةٟ٦٥پی٨ؿح ٥ک ٥ازؽا ؿاز٠ان را ة٠ ٟ٦ ٥یچـتا٣غ

٦اٗـحغ ()1991

ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ةؼ٣ا٥٠ریؽی زْ١ی ذ٤٦ی ک ٥اٗؼاد یک ؿاز٠ان را از ؿاز٠ان٦ای دیگؼ ٠ح١ایؽ ک٤غ

٠كتکی ()1380

ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ادراکی اؿث ک ٥اٗؼاد از ؿاز٠ان ظ٨د دار٣غ و چیؽی اؿث ک ٥٣ ٥در ؿاز٠ان وز٨د دارد و  ٥٣در ٗؼد
و ویژگی٦ای ظامی ک ٥در یک ؿاز٠ان وز٨د دارد ١٣ایا٣گؼ ظن٨میات ٨١ْ٠ل و داةحی اؿث ک ٥ؿاز٠ان٦ا را از
یکغیگؼ ٠ح١ایؽ ٠یک٤غ

جؼیؾ و ةئؼ ()1993

ٗؼ٤٦گ٦ای ؿاز٠ا٣ی قا٨ٝده جاریعی دار٣غ ةغی٤ْ٠ ٢ی ک١٣ ٥یج٨ان راةٌ ٥ةیٗ ٢ؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی و جاریط را از  ٟ٦زغا
کؼد و ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ة٨ً٥ر ٣اگ٧ا٣ی و اج٘اٚی ة ٥وز٨د ١٣یآیغ

راةی٤ؽ ()1374

ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ،ؿیـح١ی از اؿح٤تاط ٠كحؼك اؿث ک ٥اّىاء ٣ـتث ة ٥یک ؿاز٠ان دار٣غ و ١٦ی ٢ویژگی ٨٠زب
ج٘کیک دو ؿاز٠ان از یکغیگؼ ٠یق٨د

کؼیؾ آرگؼیؾ

ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣یُ٣ ،ا٠ی ز٣غه اؿث ک ٥در ٚاٝب رٗحاری٠ ،ؼدم در ّ ٜ١از ظ٨د آقکار ٠یؿاز٣غ ،را٦ی ک ٥ةؼ آن پای٥
ة٨ً٥ر واْٚی ٠یا٣غیك٤غ و اصـاس ٠یک٤٤غ و قی٨های ک ٥ة٨ً٥ر واْٚی ةا  ٟ٦رٗحار ٠یک٤٤غ

اؿ٨ٞة٨د٣یک و اؿ٨ٞة٨د٣یک ةؼ اؿاس گ٥٣٨ق٤اؿی ؿیـح ٟو ارجتاًاتِ کا٣حؼ ،چ٧ار ٨٣ع ٗؼ٤٦گ قاٜ٠؛ ؿیـح ٟةاز ،ؿیـح ٟةـح١٦ ،٥ا٤٦گ
و جنادٗی را ْ٠ؼٗی ٠یک٤٤غ = .<Denison, D. (1990).ةؼظی دیگؼ از ماصبُ٣ؼان ةؼصـب دو ةْغ ٠یؽان ا٣ـسام (ک ٟیا زیاد) و ٠یؽان
زا٥ْ٠پػیؼی (ک ٟیا زیاد) چ٧ار ٨٣ع ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی گؼو٦ی (ّ٠٨١ی) ،ؿؼةازی (ازیؼی) ،جک٥جک ٥و قتک٥ای را ْ٠ؼٗی ٠ی١٣ای٤غ =راةی٤ؽ
اؿحی٘.<(1393)..٢
د٣یـ٨ن ٣یؽ چ٧ار ٨٣ع ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ٠أ٨٠ریحی ،جغاوم روی٠ ،٥كارکحی و اٌ٣تاقپػیؼی را ةؼصـب دو ةْغ جأکیغ اؿحؼاجژیک ةؼ ٠ضیي
داظ ٜیا ٠ضیي ظارج و کا٨٣ن ج٨ز ٥ة ٥دتات یا جٕییؼ (اٌْ٣افپػیؼی) ْ٠ؼٗی ٠ی١٣ای٤غ =.<. Handy, C. (19991).
٤٦غی چ٧ار ٨٣ع ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ةاقگا٦ی ،ای٘ای ٛ٣ف ،وَی٘ ٥گؼایی (کار٠غاری) و اماٝث وز٨د را ةا ة٧ؼهگیؼی از ؿ١ت٦ٜا و ٣كانِ٦ای
٠ؼة ٥ً٨و ظغایان اؿاًیؼی چ٧ارگا ٥٣ی٣٨ا٣ی ْ٠ؼٗی ٠ی١٣ای٤غ =.<Adair,J. (2003).
ؿٗ ٢٣٨یٞغ چ٧ار ٨٣ع ٗؼ٤٦گ ّٞ١ی ،ةاقگا٦ی ،جی١ی و ؿ٤گؼی را ْ٠ؼٗی ٠یک٤غٞ٦ .ؼیگ ٜو ١٦کاران چ٧ار ٨٣ع ٗؼ٤٦گ ة٨روکؼاجیک،
رٚاةحی٠ ،كارکحی و یادگیؼ٣غه را ْ٠ؼٗی ٠ی١٣ای٤غ .در ادا ٥٠ةؼ ةؼرؿی ةؼظی از ای٠ ٢غل٦ا پؼداظح٠ ٥یق٨د .ةا ج٨ز ٥ة ٥گـحؼدگی و جْغد
٠غل٦ای ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ظالم ٥ا٨٣اع ٠غل٦ای ٗؼ٤٦گی ؿاز٠ا٣ی ١٦ؼاه ةا قاظل٦ای ٗؼ٤٦گی در زغول  2ارائ٠ ٥یق٨د.
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٠غل

کا٠ؼون و
ک٨ئی٢
()1985

ک٨ك والٗؼجی
()1983

دی ٜو ک٤غی
()1988

ؿٗ ٢٣٨یٞغ
()1989

دا٣ی ٜد٣یـ٨ن
()1990

٤٦غی ()1981

٠غل ٠کْب دو
S

٨٣ع ٗؼ٤٦گ

قاظل٦ای ٗؼ٤٦گی

ّٛال٣ی

جأکیغ ةؼ ٦غف٦ای ؿاز٠ا٣ی ،ارجٛاء قاظل٦ای ّٞ١کؼد ،قایـح٥ؿاالری در ؿاز٠ان

ایغئ٨ٝ٨ژیک

پیگیؼی ا٦غاف کالن و رؿاٝحی ،جـٞي و ر٦تؼی ةؼ ظارج از ؿاز٠ان ،ارزش٠غاری ،ج٨ز ٥ة٣ ٥یاز٦ای
کارک٤ان ،ر٦تؼی کاریؽ٠ا ،جن١یٟگیؼی ٚىاوجی

ج٨اٗ ٙو ٠كارکث

جأکیغ ةؼ اج٘اق و ا٣ـسام گؼوه ،جْنب گؼو٦ی ،جن١یٟگیؼی ٠كارکحی ،ر٦تؼی ص١ایحی ٠غیؼان،
رواةي ؿا ٟٝکاری در ؿاز٠ان

ؿٞـ٠٥ٞؼاجتی

جأکیغ ةؼ ازؼای ٨ٚا٣ی ٢و ٠ن٨ةات٠ ،یؽان ک٤حؼل ٠ـحٛی ٟةؼ رٗحار دیگؼان ،جن١یٟگیؼی ٠ح١ؼکؽ و
ؿٞـ٠٥ٞؼاجتی ،ر٦تؼی ٠ضاُٗ٥کارا٥٣

ؿاز٣غه

٣ی ٜة٦ ٥غف ،ظ٨دک٤حؼٝی ،جك٨ی٦ٙای ا٣ـان٠غارا ،٥٣واةـحگی

اْ٘٣اٝی /جغاْٗی

جْارضپػیؼی ،ؿ٤ثگؼایی ،ؿٞـ٠٥ٞؼاجتی ،ازح٤اب

ج٧از١ی /جغاْٗی

جٛاة ،ٜاٚحغار ،رٚاةث ،ک١الًٞتی

ٗؼ٤٦گ کار و ةازی

زغیث در ا٣سام وَایٖ١٦ ،کاری گؼو٦ی اٗؼاد ،جأکیغ ةؼ زػاةیث قٕٞی ،ریـکپػیؼی ک،ٟ
ّکؾا ٜ١ْٝؿؼیِ ٣ـتث ة٠ ٥ضیي

ٗؼ٤٦گ قؼط ةؼ
ؿاز٠ان

جأکیغ ةؼ ٧٠ارت٦ای ٗ٤ی ،ریـکپػیؼی زیادّ ،کؾا ٜ١ْٝک٤غ ٣ـتث ة٠ ٥ضیي

ٗؼ٤٦گ ٗؼای٤غی

ٗؼای٤غ٦ای اداری کارآ٠غ ،ریـکپػیؼی کّ ،ٟکؾا ٜ١ْٝک٤غ ٣ـتث ة٠ ٥ضیي ،جأکیغ ةؼ زؽئیات
ّٞ١یات و ّٞ١کؼد

ٗؼ٤٦گ ٠اک٨

ریـکپػیؼی زیادّ ،کؾا ٜ١ْٝؿؼیِ ٣ـتث ة٠ ٥ضیي ،جأکیغ ةؼ ارجٛاء ج٨ا٣ایی٦ای ٗؼدی ،جأکیغ ةؼ
٦غف

ّ١ٞی

زػب ٣یؼو٦ای ٠ـحْغ ز٨ان و دا٣كگا٦ی ،جأکیغ ةؼ یادگیؼی و پؼورش اؿحْغاد٦ا ،ج٨ٛیث قعنیث
ّ١ٞی و جعننی

ةاقگا٦ی

ج٨ز ٥ة ٥روصیات اٗؼاد٠ ،یؽان وٗاداری کارک٤ان ة ٥ؿاز٠ان ،ج٨ز ٥ة ٥ؿٞـ٠٥ٞؼاجب ؿاز٠ا٣ی ،ج٨ز ٥ة٥
ؿ ٢و ؿ٨٤ات ظغ٠ث اٗؼاد

جی١ی

جأکیغ ةؼ ٨٣آٗؼی٤ی ،جأکیغ ةؼ ریـکپػیؼی ،آزادی ّٜ١

ؿ٤گؼی

٣ت٨د ا٤٠یث ،قؼایي کاری ٠حؽٝؽل و ةیدتات

اٌْ٣افپػیؼ

جأکیغ ةؼ ٗؼای٤غ٦ای اداری  ،ٌْٖ٤٠واک٤ف ؿؼیِ و مضیش در ةؼاةؼ جض٨الت ٠ضیٌی ،ج٨ز ٥ة٥
٣یاز٦ای ٠كحؼیان

٠أ٨٠ریحی

ج٨ز ٥ة٣ ٥یاز٦ای ٠ضیي ظارزی ،جأکیغ ةؼ صٍ٘ ووْیث ْٗٞی ،ایساد دیغگاه ٠كحؼك در ؿاز٠ان،
جتیی ٢صؼکث ؿاز٠ان ة ٥وؿی٠ ٥ٞغیؼان

٠كارکحی

زٞب ٠كارکث و درگیؼی کارک٤ان در ا٨٠ر ،ج٨ز ٥ة ٥جض٨الت ٠ضیي ظارزی ،اٗؽایف صؾ
٠ـئٝ٨یث و ٠اٝکیث در اٗؼاد

٠تح٤ی ةؼ جغاوم

ج٨ز ٥ة ٥رو٣غ ا٣سام ا٨٠ر ؿاز٠ان ،جالش ةؼای صٍ٘ دتات٣ ،ت٨د ٠كارکث کارک٤ان ،جأکیغ ةؼ
ؿ٤ث٦ای ٠ؼؿ٨م

ٛ٣كی

جأکیغ ةؼ ؿاظحار ة٨روکؼاجیک ،جْؼیٖ دٚی ٙوَایٖ

وَی٘٥ای

جأکیغ ةؼ ْ٠یار٦ای ّٞ١کؼدی ،جالش ةـیار ةؼای جض ٙٛا٦غاف

ٚغرجی

وٗاداری ةیف از صغ ة ٥ماصتان ٚغرت در ؿاز٠ان ،صؼکث ةؼ اؿاس ٚا٨٣ن

قعنی

ص١ایث از اٗؼاد صؼٗ٥ای و جعننی ،وز٨د اؿحٛالل صؼٗ٥ای

قتک٥ای

زا٥ْ٠پػیؼی زیاد ،ا٣ـسام ؿاز٠ا٣ی کٗ ،ٟؼ٤٦گ در٦ای ةاز ،گ٘حگ٦٨ای ٔیؼرؿ١یّ ،غم ق٤اظث
درؿث ٠ـیؼ صؼکث ؿاز٠ان
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ٞ٦ؼیگ ٜو
ؿ٨ٞک٨م
()1994

ازیؼی

زا٥ْ٠پػیؼی ک ،ٟا٣ـسام ؿاز٠ا٣ی زیاد ،ر٦تؼی جك٨یٛیّ ،غم اقحیاق ةْٗ ٥اٝیث٦ای گؼو٦ی ،رواةي
کاری ظكک و ةـیار رؿ١ی ،جأکیغ ةؼ ٦غف

پؼاک٤غه

زا٥ْ٠پػیؼی ک ،ٟا٣ـسام ؿاز٠ا٣ی ک ،ٟرواةي ؿـث ؿاز٠ا٣ی ،رواج ةی٨٦یحی ؿاز٠ا٣ی

اقحؼاکی

زا٥ْ٠پػیؼی زیاد ،ا٣ـسام ؿاز٠ا٣ی زیاد ،رواةي صـ ٥٤قعنی و ؿاز٠ا٣ی ،دٗاع از ٤٠اِٗ ؿاز٠ان

ة٨روکؼاجیک

یکپارچگی داظٞی ک ،ٟج٨ان اٌ٣تاق ةا ٠ضیي ک ،ٟجٛیغ ظكک ة ٥ام٨ل ،زؽء٣گؼی ،جْا ٜ٠ک ٟةا
ؿایؼ ةعف٦ا ،کٟج٨ز٧ی ة ٥یادگیؼی

رٚاةحی

یکپارچگی داظٞی ک ،ٟج٨ان اٌ٣تاق ةا ٠ضیي زیاد ،رواةي ٚؼاردادی ةی ٢اٗؼاد ،وٗاداری ک٣ ٟـتث ة٥
ؿاز٠ان ،جأکیغ ةؼ ا٦غاف ک ،ٟةازار ٠ض٨ری

٠كارکحی

یکپارچگی داظٞی زیاد ،ج٨ان اٌ٣تاق ةا ٠ضیي ک ،ٟجْ٧غ قعنی زیادّ ،ال ٥ٚة ٥کار جی١ی،
زا٥ْ٠پػیؼی گـحؼده

یادگیؼ٣غه

یکپارچگی داظٞی زیاد ،ج٨ان اٌ٣تاق ةا ٠ضیي زیاد ،جؼٔیب ة ٥یادگیؼی ،جـٞي ؿاز٠ان ةؼ ٠ضیي،
٤٠ؽٝث ةاالی ا٣ـا٣ی ،آی٤غهگؼایی ج٨٤ع زیاد

ٗامٚ ٥ٞغرت

ٗامٚ ٥ٞغرت ةاال :پیؼوی ک٨رک٨را ٥٣از دؿح٨رات ،دؿح٨رات در ؿٌ٨ح ّٞ١یاجی ١٦ا٤٣غی کؼوی،٥
اًاّث ٠ضه از ٠اٗ٨ق٦ا در ؿٌ٨ح ّاٝی ؿاز٠ان ،ج١ؼکؽ ةاال ،ؿاظحار ة٤ٞغ٣ ،ـتث ؿؼپؼؿحان ةاال،
قؼایي اصؼاز قٕٞی پایی٢
ٗامٚ ٥ٞغرت پائی :٢ج١ؼکؽ پائی ،٢ؿاظحار ٠ـٌش٣ ،یؼو٦ای ا٣ـا٣ی دارای قؼایي اصؼاز قٕٞی ةاال

زِ١گؼایی/
ٗؼدگؼایی

ز٣ا٣گی٠ /ؼدا٣گی
٦اٗـحغ

ازح٤اب از ّغم
اً١ی٤ان

آی٤غه٣گؼی
(پ٨یایی کار
ک٨٘٤ؿی٨ؿی)

جؼا٠پ٤ارس

زِ١گؼایی :ص١ایث از اظالق کاری پؼوجـحان ،اةحکارات ٗؼدی وؿیِجؼ ،جؼٗیْات ٠تح٤ی ةؼ ارزش
ةازاری
ٗؼدگؼایی :ص١ایث ک١حؼ از اظالق کاری پؼوجـحان ،اةحکارات ٗؼدی ک ،ٟجؼٗیْات ٠تح٤ی ةؼ ؿیـحٟ
ارقغیث
ز٣ا٣گی :ارجتاًات ا٣ـا٣ی٠ ،ضیي پؼ٣كاط٠ ،ضیي کاری ةا اؿحؼس ک ،ٟج٘٨یه اظحیار ةیكحؼ ،آزادی
ةیكحؼ ةؼای کارک٤ان ،ج١ای ٜک١حؼ ة ٥کار٦ای ریـکی ،ا١٦یث زیاد
ة ٥ةٛای ٠ضیي
٠ؼد گؼایی :ج١ای ٜة ٥ج٨٧ر در کار٦ا ،ا١٦یث ة ٥رقغ اٚحنادی ةیكحؼی از ةٛای ٠ضیٌی ،اٗؼاد أٞب
در ظ٨د ٛ٣نی ١٣یةی٤٤غ ،ز٣ان ک١حؼ ٠كأ ٜؿٌ٨ح ّاٝی را اقٕال ٠یک٤٤غ ،اؿحؼس کاری در
٠ضیي کار ةاال اؿث.
اة٧امگؼیؽی ةاال :ؿاظحارد٦ی ْٗاٝیث ٦ای ؿاز٠ان زیاد٨ٚ ،ا٣ی٠ ٢کح٨ب ،ریـکپػیؼی پائی٠ ٢غیؼان،
جؼك ظغ٠ث ٣یؼوی کار ک ،ٟاة٧ام قٕٞی کارک٤ان ک ،ٟؿاظحار ایـحا ،رؿ١یث ةاال ،کارک٤ان ة٥
د٣تال ،اؿحعغام ٠اداما١ْٝؼ ،ا٤٠یث قٕٞی ،جْ٧غ ٤٦ساری ،جعنلگؼا
اة٧امگؼیؽی پائی :٢ؿاظحارد٦ی ْٗاٝیث٦ای ؿاز٠ا٣ی ک٨ٚ ،ٟا٣ی٠ ٢کح٨ب ٣اچیؽ ،جؼك ظغ٠ث
کارک٤ان زیاد٠ ،غیؼان زیاد ریـک ٠یک٤٤غ ،کارک٤ان دارای جض ٜ١اة٧ام
ةیكحؼی ٦ـح٤غ ،پاؿطگ٨یی ،جك٨ی ٙظالٚیث.
ز٧ثگیؼی ة٤ٞغ٠غت :دیغگاه دورا٣غیكا ٥٣از ؿؼ٠ای٥گػاری ،ج٨ز ٥ة٤٠ ٥اِٗ ة٤ٞغ٠غت ،ا١٦یث ة٥
پیكؼٗث در ز٧ث ا٦غاف آی٤غه
ز٧ثگیؼی ک٨جاه٠غت :ارزش٦ا ٣ـتث ة ٥گػقح ٥و صال ز٧ثیاةی ٠یق٣٨غ ،اصحؼام ة ٥ؿ٤ث،
ا١٦یث جک١ی ٜاٝؽا٠ات ازح١اّی ،ا١٦یث ة ٥ز٠ان و ٠کان ،ج١ؼکؽ ةؼ
٣حایر ؿ٨د ٗنٞی و ؿاال ،٥٣ارزیاةی را٣غ٠ان کار٤٠غان را ةؼ اؿاس پای ٥ؿال ة ٥ؿال

ٚتی٥ٞای

جؼکیتی از ؿٞـ٠٥ٞؼاجب و ز٧ثگیؼی ٗؼدی ،قتک٥ؿازی٠ ،غیؼیث ق٨٧دی (ٗؼدی) ،اصحؼام ة٥
ٚغرت

ة٨روکؼاجیک و از ةاال
ة ٥پایی٢

جؼکیتی از وَی٘٥گؼایی و ؿٞـ٠٥ٞؼاجتی ،پایت٤غی ة ٥قؼح قٕ ،ٜجعنل
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پؼوژه و ٦غف ٠ض٨ر

جؼکیتی از وَی٘٥گؼایی و ةؼاةؼی ،اؿحؼاجژی ٠ض٨ر٠ ،غیؼیث وَی٘٥گؼاٞ١ّ ،کؼد کارا

گٞعا٥٣ای
٘٠ؼووات

٠ا٦یث و ًتیْث ا٣ـان ،رواةي ؿاز٠ان ةا ٠ضیٌف٠ ،ا٦یث صٛیٛث و واْٚیث٠ ،ا٦یث ز٠ان٠ ،ا٦یث
ْٗاٝیث و ّ ٜ١ا٣ـان٠ ،ا٦یث ارجتاًات ا٣ـا٣ی ،جٛارب در
ٛ٠اة ٜج٨٤ع

ارزش٦ا

ق٤اظث درؿث و ٣ادرؿث ةؼ اؿاس ٘٠ؼووات ،ا٣سام رٗحار ٤٠اؿبِ ٦ؼ ووْیث

١٣اد٦ا

ُ٠ا٦ؼ ٗیؽیکیُ٠ ،ا٦ؼ رٗحاریُ٠ ،ا٦ؼ کال٠ی

قای٢

هٌطأ ٍ چگًَگی ضکلگيزي فزٌّگسبسهبًی
یکی از ز٤ت٦٥ای پیچیغگی ٗؼ٤٦گؿاز٠ا٣ی ٣ض٨ه ایساد آن اؿث .چگ ٥٣٨دو ؿاز٠ان ةا ز٠ی٦٥٤ای ٠ضیٌی و ر٦تؼان ٠كاة ٥در ًی ؿاٝیان
ة٥گ٥٣٨ای ٠ح٘اوت ّ٠ ٜ١یک٤٤غ چؼا ةُ٣ ٥ؼ ٠یرؿغ ةْىی ازؽای ٗؼ٤٦گ ة٥دْٗات در ةؼاةؼ جٕییؼات پایغاری ٠یک٤٤غ و ةؼظی دیگؼ از ازؽاء
ةاوز٨دای٤ک٦ ٥غف ظاص و ٘٠یغی ٣غار٣غ ادا ٥٠صیات ٠ی د٤٦غ و چؼا گا٦ی ازؽاء ةا ج٨ز ٥ة ٥جالش ر٦تؼان و ةؼظی اٗؼاد گؼوه ةؼای ایساد جٕییؼ
در آن٦اةاز ٟ٦ة١٦ ٥ان قک ٜةاٚی ٠ی٠ا٤٣غ (روق٤ى١یؼ.)1392 ،
فزٌّگ سبسهبًی
٠س ٥ّ٨١ای از ارزق٧ا ،اّحٛادات و اٝگ٦٨ای رٗحاری اؿث ک٨٦ ٥یث ٦ـح ٥ای ؿاز٠ان را قک ٜداده و در قک ٜگیؼی رٗحار کارک٤ان ٛ٣ف
ةـؽایی دارد(د٣یـ٨ن.)2000،2
٠كارکث :ای ٢ویژگی ةا ؿ ٥قاظل ،ج٨ا٤١٣غ ؿازی ،جی ٟؿازی و ج٨ؿْ٥ء ٚاةٞیث ٦ا ا٣غازه گیؼی ٠ی ق٨د.ؿاز٠ان ٦ای ادؼ ةعف اٗؼادقان
را ج٨ا٤١٣غ ٠ی ؿاز٣غ ،ؿاز٠ان را ةؼ ٠ض٨ر جی٦ ٟای کاری جك کی٠ ٜی د٤٦غ و ٚاةٞیث ٦ای ٤٠اةِ ا٣ـا٣ی را در ٥١٦ء ؿٌ٨ح ج٨ؿْ٠ ٥ی د٤٦غ.جْ٧غ
در ةی ٢اٗؼاد ؿاز٠ان اٗؽایف ٠ی یاةغ و ظ٨د را ة٨٤ّ ٥ان پاره ای از پیکؼه ؿاز٠ان اصـاس ٠ی ک٤٤غ.اٗؼاد در ٥١٦ء ؿٌ٨ح اصـاس ٠ی ک٤٤غ ک٥
در جن١ی ٟگیؼی ٛ٣ف دار٣غ و ای ٢جن١ی١ات اؿث ک ٥ةؼ کارقان  ٠ؤدؼ اؿث و کار آ٧٣ا ٠ـحٛی١اً ةا ا٦غاف ؿاز٠ان پی٣٨غ دارد(روایی و
١٦کاران.)1394،
اًطببق پذیزي:
ای ٢ویژگی ةا ؿ ٥قاظل ایساد جٕییؼ٠ ،كحؼیگؼایی و یادگیؼی ؿاز٠ا٣ی ا٣غاز٦گیؼی ٠یك٣٨غ .ؿاز٠ان ٦ایی ک ٥ة ٥ظ٨ةی ٤٠ـس٦ ٟـح٤غ
ة ٥ؿعحی جٕییؼ ٠ی یاة٤غٝ .ػا یکپارچگی درو٣ی و اٌ٣تاٚپػیؼی ةیؼو٣ی را ٠یح٨ان ٠ؽیث و ةؼجؼی ؿاز٠ان ة ٥صـاب آورد .ؿاز٠ا٧٣ای ؿازگار ة٥
وؿی٠ ٥ٞكحؼیان ٦غایث ٠یك٣٨غ ،ریـکپػیؼ ٦ـح٤غ از اقحتاه ظ٨د پ٤غ ٠یگیؼ٣غ و َؼٗیث و جسؼة ٥ایساد جٕییؼ را دار٣غ .آ٧٣ا ة٨ً ٥ر ٠ـح١ؼ در
صال ة٧ت٨د ج٨ا٣ایی٧ای ؿاز٠ان در ز٧ث ارزش ٚائ ٜقغن ةؼای ٠كحؼیان ٦ـح٤غ .ای ٢ؿاز٠ا٧٣ا ٨١ْ٠الً رقغ ٗؼوش و اٗؽایف در ؿ ٟ٧ةازار را
جسؼة٠ ٥یک٤٤غ(روایی و ١٦کاران.)1394،
سبسگبري:
ای ٢ویژگی ةا ؿ ٥قاظل ارزق٧ای ة٤یادی ،ج٨اٗ ٙو ١٦ا٤٦گی و ا٣ـسام ا٣غاز٦گیؼی ٠یك٨د .جضٛیٛات ٣كان ٠یغ٦غ ک ٥ؿاز٠ا٧٣ایی ک٥
أٞب ادؼةعف ٦ـح ٤غ ةا دتات و یکپارچ ٥ة٨ده و رٗحار کارک٤ان از ارزق٧ای ة٤یادی ٣كات گؼٗح ٥اؿث .ر٦تؼان و پیؼوان در رؿیغن ة ٥ج٨اٗٙ
٧٠ارت یاٗح٧ا٣غ(صحی ز٠ا٣ی ک ٥دیغگاه ٠عا ٖٝیکغیگؼ را دار٣غ) و ْٗاٝیح٧ای ؿاز٠ا٣ی ة ٥ظ٨ةی ٠ا ٢٦و پی٨ؿح ٥قغه اؿث ؿاز٠ا٧٣ایی ةا چ٤ی٢
ویژگی٧ایی ،دارای ٗ ؼ٤٦گ ٨ٚی و ٠ح١ایؽ٣غ و ة٨ً ٥ر کاٗی ةؼ رٗحار کارک٤ان ٨٘٣ذ دار٣غ(روایی و ١٦کاران.)1394،
هأهَریت سبسهبًی:
ةیان گـحؼد٦ای از ز٧حگیؼی ؿاز٠ا٣ی اؿث٠ .غیؼان ةؼای ج٨ؿْ٧ی مضیش ٠أ٨٠ریث ؿاز٠ا٣ی ،ةایغ اًالّاجی را ک ٥در ً٨ل رو٣غ جضٞیٜ
٠ضیٌی ة ٥دؿث ٠یآیغ ،ة٨ً ٥ر کا ٜ٠جضٞی ٜک٤٤غ و ٨٠رد ج٨زٚ ٥ؼار د٤٦غ٨١ْ٠ .ال ً ٠أ٨٠ریث ؿاز٠ا٣ی ةؼای ٦ؼ ٠ؤؿـ ٥در ٚاٝب «قؼح
٠أ٨٠ریث» ،ظالم ،٥جْؼیٖ و جُ٤ی٠ ٟیك٨د(روایی و ١٦کاران)1394،
1- Denison
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حسببزسی
صـاةؼؿیٗ ،ؼآ ی٤غی اؿث  ُٟ٤٠و ةا ٚاّغه ،ز٧ث زْ١آوری و ارزیاةی ةی ًؼٗا ٥٣ق٨ا٦غ درةاره ادّا٦ای ٠ؼة٨ط ةْٗ ٥اٝیح٧ا و وٚایِ
اٚحنادی ،ة٨ُ٤٠ ٥ر جْیی ٢درز ٥اٌ٣تاق ای ٢ادّا٦ا (اَ٧ارات) ةا ْ٠یار٦ای از پیف جْیی ٢قغه و گؽارش ٣حایر ة ٥اٗؼاد ذی٠( ِ٘٤ـیؼ 3و دیگؼان
.)1992،
صـاةؼؿیٗ ،ؼای٤غ رؿیغگی ةی ًؼٗا ٥٣و ٨٠قکاٗا ٥٣اؿ٤اد و ٠غارك و دیگؼ ق٨ا٦غ پكح٨ا ٥٣م٨رج٧ای ٠اٝی اؿث ک ٥از داظ ٜیا ظارج واصغ
٨٠رد رؿیغگی گؼدآوری ٠یك٨د .ة٨ُ٤٠ ٥ر اً١ی٤ان یاٗح ٢از درؿحی گؽاره ٦ای مؼیش یا و٤١ی ٠غیؼیث و دؿحیاةی ة٠ ٥ت٤ایی ٨ْٛ٠ل ةؼای ارائ٥
ی ُ٣ؼ صؼٗ ٥ای درةاره ای ٢ک ٥م٨رج٧ای ٠اٝی ة٨ً ٥ر ٨ٌٞ٠ب ارائ ٥قغه و از ج١ام ز٤ت٦ ٥ای ةا ا١٦یث ،ةا ام٨ل پػیؼٗح ٥قغه صـاةغاری اٌ٣تاق
دارد .واژه صـاةؼؿی ة ٥روش ٦ای ظامی اقاره ٣غارد ةٞک ٥ة٨ً ٥ر و٤١ی ،دالٝث ةؼ ٦ؼ کاری ٠ی ک٤غ ک ٥صـاةؼس ةؼای ادتات یا رؿیغگی ة٥
یک ْ٠ا ،٥ٞ٠رؿیغگی ٠غارك ٠ؼة٨ط ة ٥یک ؿؼی ْ٠ا٠الت ،م٨رت ٦ای ٠اٝی یا م٨رجی صاوی یک یا چ٤غ ْ٠ا ٥ٞ٠ا٣سام ٠ی د٦غ .ةّ ٥تارت
رو ق ٢جؼ صـاةؼؿی ة ٥روش ٦ای ظامی گ٘ح٠ ٥ی ق٨د ک ٥صـاةؼؿان ّ٠٨١اً ةؼای کـب اًالّات الزم ز٧ث ارائُ٣ ٥ؼ صؼٗ ٥ای درةاره صـاب،
م٨رت یا م٨رت ٦ای ٠اٝی وؼوری جكعیل د٤٦غ (ارةاب ؿٞی١ا٣ی.)1379،
ٍاّد
صـاةؼس ٣یاز٤٠غ ق٨ا٦غی اؿث جا درةاره مضث گؽارقات و م٨رت ٦ای ٠اٝی ماصتکار اَ٧ارُ٣ؼ ١٣ایغ .در ای ٢صاٝث او ةا پیؼوی از یک
روش ؿیـح١اجیک و ةا ٚاّغه ،رٗحاری ٌٛ٤٠ی و ّاٚال ٥٣داقح ٥اؿث و درم٨رجی ک ٥وی ٣ح٨ا٣غ ٛ٠ادیؼ کاٗی و٤٠اؿب از ق٨ا٦غ گؼدآوری ١٣ایغ و
یا ٣ح٨ا٣غ ة ٥گ٧٣٨ای ٤٠اؿب و ٠ؤدؼ  ،آن ق٨ا٦غ را ارزیاةی ١٣ایغٔ ،یؼ ٌٛ٤٠ی رٗحار ٨١٣ده و ٚىاوت وی از اّحتار ةؼظ٨ردار ٣ع٨ا٦غ ة٨د (٠اجؽ و
قؼف.)1961، 4
اًَاع ضَاّد حسببزسی
ا٨٣اع ّ١غه ق٨ا٦غ صـاةؼؿی ک ٥ة٨٤ّ ٥ان ٠ت٤ای ٚىاوت صؼٗ ٥ای ج٨ؿي صـاةؼس گؼدآوری ٠ی ق٨دّ ،تارت اؿث از:
ق٨ا٦غ ّی٤ی
ق٨ا٦غ ٠ـح٤غ ( ٠ـح٤غات )
ق٨ا٦غ جضٞیٞی
ق٨ا٦غ ٠ضاؿتاجی
ق٨ا٦غ ق٘ا٦ی
جأییغی٦ ٥ای دریاٗحی
ق٨ا٦غ صام ٜاز ازؼای ٠سغد
ق٨ا٦غ صام ٜاز وارؿی دارایی٧ای داةث ٠ك٨٧د
ق٨ا٦غ ٣اقی از ٠كا٦غه ،ق٨ا٦غ ّی٤ی اؿث٠ .كا٦غه ،ق٨ا٦غی را در ظن٨ص ّٞ١کؼد یک ٗؼای٤غ یا روشٗ ،ؼا٠ ٟ٦ی ک٤غ ا٠ا ة ٥دٝیٜ
٠ضغود ة٨دن آن ة ٌِٛ٠ ٥ز٠ا٣ی ٠كا٦غه و ادؼ اصح١اٝی آن ةؼ چگ٣٨گی ازؼای ٗؼای٤غ یا روش ٨٠ردُ٣ؼ( در ز٠ان ٠كا٦غه) ،ةا ٠ضغودیث ١٦ؼاه
اؿث( اؿحا٣غارد٦ای صـاةؼؿی .)1385 ،ق٨ا٦غ جضٞیٞی ق٨ا٦غی آن دؿح ٥از ق٨ا٦غ اؿث ک ٥از ةؼرؿی ٦ای جضٞیٞی ةغؿث ٠ی آیغ .ةؼرؿی
٦ای جضٞیٞیٛ٠ ،ایـ ٥اٚالم و ٣ـتث ٦ای ٠اٝیٌ٠ ،ا ٥ْٝو ةؼرؿی رو٣غ٦ا و رواةي ٤ْ٠ادار ٨٠ز٨د ةی ٢اًالّات اّ ٟاز ٠اٝی و ٔیؼ ٠اٝی و ارزیاةی
٨٣ؿا٣ات ٠كا٦غه قغه ةؼ اؿاس ٣حایر ٨٠رد ا٣حُار ة٨ُ٤٠ ٥ر پی ز٨یی اٚال٠ی از م٨رت ٦ای ٠اٝی ک ٥ةُ٣ ٥ؼ ٠ی رؿغ جضث جأدیؼ اقحتاه و یا
جضؼیٖ اؿث.
ةؼرؿی ٦ای جضٞیٞی اؿاؿاً از چ٧ار ٠ؼص ٥ٞجكکی٠ ٜی ق٣٨غ :
 -1ةؼآورد ٠ا٣غه ( ٣حایر٨٠ ) 5رد ا٣حُار از یک صـاب
ٛ٠ -2ایـ٠ ٥ا٣غه واْٚی صـاب ةا ٠ا٣غه ٨٠رد ا٣حُار( جْیی٨٣ ٢ؿا٣ات )
 -3جْیی٠ ٢ت ٓٞج٘اوت ٠ا٣غه واْٚی صـاب از ٠ا٣غه ٨٠رد ا٣حُار
 -4پی ز٨یی ٨٣ؿا٣ات ّ١غه
1- Masseir
1- Matz and honor
2- the results
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ةؼرؿی ٦ای جضٞیٞی در ٠ؼص ٥ٞةؼ٣ا ٥٠ریؽی صـاةؼؿی ،صـاةؼؿان را در کـب ق٤اظث از ْٗاٝیث واصغ ٨٠رد رؿیغگی و جكعیل اٚالم
٣یاز٤٠غ پی ز٨یی و یاری ٠ی رؿا٣غ .در ٠ؼص ٥ٞةؼرؿی ٧٣ایی صـاةؼؿی ،ة ٥ارزیاةی صـاةؼس از ٨ْٛ٠ل ة٨دن ٣حایر کٞی صام ٜاز رؿیغگی ٦ا و
٣ض٨ه ارائ ٥م٨رت ٦ای ٠اٝی ک١ک ٠ی ک٤غ .در ةؼرؿی جضٞیٞی صـاةؼس در زـحس٨ی رواةي و قؼایٌی ٔیؼ ّادی اؿث ک٠ ٥ـحٞؽم رؿیغگی
ج٘نیٞی  ٟٞٚیا اٚال٠ی از م٨رت ٦ای ٠اٝی ق٨د (٠ـؼی و ٤٦ـ.)2008 ،٢
ق٨ا٦غ ٠ضاؿتاجی در ةؼگیؼ٣غه ق٨ا٦غی اؿث ک ٥صـاةؼس از ًؼی٠ ٙضاؿت٠ ٥سغد کـب ٠ی ک٤غ٠ .ضاؿت٠ ٥سغد ّتارت اؿث از ک٤حؼل
مضث و ٠ضاؿتات ریاوی ٨٠ز٨د در ؿ٨اة ٙو ٠غ ارك٠ .ضاؿت٠ ٥سغد ٠ی ج٨ا٣غ ةا اؿح٘اده از ٗ٤اوری اًالّات٠ ،ذال دریاٗث پؼو٣غه ٦ای
اٝکحؼو٣یکی واصغ ٨٠رد رؿیغگی و اؿح٘اده از جک٤یک٧ای صـاةؼؿی ة ٥ک١ک رایا ٥٣ةؼای ک٤حؼل مضث ٠ضاؿتات پؼو٣غه ٦ا ازؼا ق٨د
(اؿحا٣غارد٦ای صـاةؼؿی.)1385 ،
ق٨ا٦غ ق٘ا٦ی درةؼگیؼ٣غه ق٨ا٦غی اؿث ک ٥از پؼس و ز٦٨ای صـاةؼس ةغؿث ٠ی آیغ .پؼس و ز ٨ة٤ْ٠ ٥ای ز٨یا قغن اًالّات از
اقعاص درون ؿاز٠ا٣ی یا ةؼون ؿاز٠ا٣ی اؿث .پؼس و ز ٨روقی اؿث ک ٥ة٨ً ٥ر گـحؼد٦ای در صـاةؼؿی اؿح٘اده ٠ی ق٨د و أٞب ٠کٜ١
ازؼای ؿایؼ روش ٦ای صـاةؼؿی اؿث .ارزیاةی پاؿط ٦ای صام ٜاز پؼس و ز ،٨زؽء ال ی٘٤ک ٗؼای٤غ پؼس و ز ٨اؿث ( ١٦ان ٤٠تِ).
ق٨ا٦غ صام ٜاز ازؼای ٠سغد قا ٜ٠ق٨ا٦غی اؿث ک ٥صـاةؼس از ازؼای روش ٦ا یا ک٤حؼل ٦ای ٨٠رد اؿح٘اده در ؿیـح ٟک٤حؼل
داظٞی واصغ ٨٠رد رؿیغگی ة ٥م٨رت ٠ـح ٜٛکـب ٠ی ک٤غ .ازؼای ٠سغد یا ة ٥م٨رت دؿحی یا ةا جک٤یک٧ای صـاةؼؿی ة ٥ک١ک رایا ٥٣ا٣سام
٠ی ق٨د٠ ،ا٤٣غ ازؼای ٠سغد جسؽی ٥ؿ٤ی صـاب ٦ای دریاٗح٤ی (١٦ان ٤٠تِ ).
وارؿی دارایی ٦ای داةث ٠ك٨٧د ،قا٠ ٜ٠كا٦غه ّی٤ی آ٧٣ا ؿث .وارؿی دارایی ٦ای ٠ك٨٧د ٠ی ج٨ا٣غ ق٨ا٦غ صـاةؼؿی ٚاة ٜاّح١ادی را
درةاره وز٨د آ٧٣ا ٗؼا ٟ٦ک٤غ ،ا٠ا ٝؽو٠اً ١٣ی ج٨ا٣غ در ٨٠رد ص٨ٛق ٠اٝکا ٥٣و جْ٧غات واصغ ٨٠رد رؿیغگی یا ارزش آن دارایی ٦ا ،ق٨ا٦غ صـاةؼؿی
ٗؼا ٟ٦ک٤غ.
وارؿی اٚالم ٨٠ز٨دی ٨٠اد و کاال ٨١ْ٠الً ١٦ؽ٠ان ةا ٠كا٦غه ق١ارش آ٧٣ا ا٣سام ٠ی ق٨د( ١٦ان ٤٠تِ).
٠غل ٠٨٧٘٠ی پژو٦ف
٠غل پژو٦ف در ةؼگیؼ٣غه ٘٠ا٦ی ،ٟاةْاد٠ ،ؤ ٥٘ٝو قاظن٧ای ٨٠رد ُ٣ؼ در پژو٦ف اؿث .ارجتاط ةی ٢اةْاد و ٘٠ا٦ی ٟک ٥در ٗؼوی٧٧ا
٠كعل قغ٦ا٣غ ،در ٠غل جضٞیٞی آ٠غه اؿث١٦ .چ٤ی١٦ ٢تـحگی و ارجتاط ةی٘٠ ٢ا٦ی ٟو اةْاد 6در ای٠ ٢غل ة ٥ظ٨ةی روق ٢گؼدیغه اؿث.
بعد مشارکت

بعد سازگاری
کیفیت شواهد حسابرسی

فرهنگ سازمانی
بعد انطباق پذیری

بعد مأموریت
٠غل پژو٦ف -2-2ةؼ اؿاس ٠غل د٣یـ٨ن()2000
در ای٠ ٢غل ةؼای ٠حٕیؼ٦ای پیكتی٠(٢ـح )ٜٛاز ُ٣ؼی ٥آٚای د٣یـ٨ن( ،)2000ک ٥قا ٜ٠چ٧ار ةْغ؛ ٠كارکث ،ؿازگاری ،اٌ٣تاٚپػیؼی و
٠أ٨٠ریث ٠یتاقغ ،اؿح٘اده قغه اؿث ک ٥د٣یـ٨ن ْ٠حٛغ٣غ کٗ ٥ؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی دارای ٠كعنات ذی ٜاؿث٠ :س ٥ّ٨١ای از ارزق٧ا ،اّحٛادات و
اٝگ٦٨ای رٗحاری اؿث ک٨٦ ٥یث ٦ـح٧ا ی ؿاز٠ان را قک ٜداده و در قک ٜگیؼی رٗحار کارک٤ان ٛ٣ف ةـؽایی دارد .ک ٥دٝی ٜاؿح٘اده از ای ٢ة٥
ظاًؼ جازگی و ٚاةٞیث کارةؼدی زیاد آن ٠یتاقغ ک٨٠ ٥رد اؿح٘اده ٚؼار گؼٗح ٥اؿث.

1- dimension
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کی٘یث ق٨ا٦غةٚ ٥اةٞیث اً١ی٤ان یا ٚاةٞیث اجکای ق٨ا٦غ صـاةؼؿی ٠ؼجتي اؿث و٨٠وّ٨ی اؿث ٣ـتی .ق٨ا٦غی ٚاةٞیث اً١ی٤ان دار٣غ
کْ٠ ٥حتؼ و٠ؼة٨ط ةاق٤غٚ .اةٞیث اً١ی٤ان ا٨٣اع ٠عح ٖٞق٨ا٦غ ١٠ک ٢اؿث ٣ـتث ة ٥یکغیگؼ ةـیار ٠ح٘اوت ةاق٤غ .ک ٥دٝی ٜاؿح٘اده از ای٠ ٢غل
ة ٥ظاًؼ ٚاةٞیح٧ای کارةؼدی زیاد و زاْ٠حؼ ة٨دن ٣ـتث ة ٥ؿایؼ ٠غ٧ٝای دیگؼ کی٘یث ق٨ا٦غ صـاةؼؿی ٠یتاقغ.
آسهَى فزضيبت
آز٨٠ن ک٨١ٝ٨گؼوف -اؿ١یؼ ٖ٣ز٧ث جْیی٣ ٢ؼ٠ال ة٨دن داد٧٦ا:
 :H0ج٨زیِ داده٦ای ٠ؼة٨ط ة٦ ٥ؼ یک از ٠حٕیؼ٦ا ٣ؼ٠ال اؿث.
 :H1ج٨زیِ داده٦ای ٠ؼة٨ط ة٦ ٥ؼ یک از ٠حٕیؼ٦ا ٣ؼ٠ال ٣یـث.
جدٍل ضوبرُ (ً )3تبیج آسهَى کَلوَگزٍف -اسويزًف ()zجْت تعييي ًزهبل بَدى دادّْب

٠حٕیؼ٦ا

ٛ٠ادیؼ
٠یا٣گی٢

ا٣ضؼاف ْ٠یار

٣ؼخ ارجٛاء

٣ؼخ اجالف

ٛ٠غار آ٠اره
آز٨٠ن Z

ؿٌش ٤ْ٠اداری
()Sig

ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی

85/010

./768

./267

-/282

3/252

./081

کی٘یث ق٨ا٦غ صـاةؼؿی

233/89

3/035

./065

-./098

1/135

./152

ًتيجِ آسهَى فزضيِ اصلی:
 :H0ةیٗ ٢ؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ةا کی٘یث ق٨ا٦غ صـاةؼؿی راةٌ ٥وز٨د ٣غارد.
 :H1ةیٗ ٢ؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ةا کی٘یث ق٨ا٦غ صـاةؼؿی راةٌ ٥وز٨د دارد.
جدٍل (ً ) 4تيجِ آسهَى فزضيِ اصلی (رابطِ بيي فزٌّگ سبسهبًی بب کيفيت ضَاّد حسببزسی)

وؼیب ١٦تـحگی

ٛ٠غار

ؿٌش ٤ْ٠ی داری

ؿٌش ظٌا

٠حٕیؼ ٠ـحٕٜ

٠حٕیؼ واةـح٥

٣حیس ٥آز٨٠ن

پیؼؿ٨ن

./094

./028

%05

ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی

کی٘یث ق٨ا٦غ صـاةؼؿی

پػیؼش H1

ٛ٠غار ةضؼا٣ی ةؼای ٗؼوی٨ٗ ٥ق ةؼاةؼ  ./028یا ١٦ان ؿٌش ٤ْ٠یداری در ُ٣ؼ گؼٗح ٥قغه ةؼای آز٨٠ن ة٨ؿی٠ SPSS ٥ٞیةاقغ.ةا ج٨ز ٥ة٥
زغولٛ٠ ،4غار اّحتار آز٨٠ن ةؼای ٗؼوی ٥امٞی جضٛی ٙةؼاةؼ  0/028واز  0/05ک١حؼ ٠یةاقغ ،در ٣حیسٗ ٥ؼض  H1در ؿٌش ظٌای  %5جأییغ
٠یق٨د و ٠یج٨ان گ٘ ث ةیٗ ٢ؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ةا کی٘یث ق٨ا٦غ صـاةؼؿی راةٌ ٥وز٨د دارد ،ک ٥صاکی از جأییغ ٗؼوی ٥اؿث.
ًتيجِ آسهَى فزضيبت فزعی
جدٍل (ً )5تيجِ آسهَى فزضيِ فزعی اٍل (رابطِ بيي هطبرکت بب کيفيت ضَاّد حسببزسی)

وؼیب
١٦تـحگی

ٛ٠غار

ؿٌش
٤ْ٠یغاری

ؿٌش ظٌا

٠حٕیؼ ٠ـحٕٜ

٠حٕیؼ واةـح٥

٣حیس ٥آز٨٠ن

پیؼؿ٨ن

./050

./041

%05

٠كارکث

کی٘یث ق٨ا٦غ
صـاةؼؿی

پػیؼش H1

پیؼؿ٨ن

./101

./025

%05

اٌ٣تاٚپػیؼی

کی٘یث ق٨ا٦غ
صـاةؼؿی

پػیؼش H1

پیؼؿ٨ن

./807

./033

%05

ؿازگاری و
یکپارچگی

کی٘یث ق٨ا٦غ
صـاةؼؿی

پػیؼش H1

پیؼؿ٨ن

./721

./031

%05

٠أ٨٠ریث

کی٘یث ق٨ا٦غ
صـاةؼؿی

پػیؼش H1
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بزاسش هدل رگزسيَى
جدٍل (ً ) 6تبیج آسهَى رگزسيَى درببرُ رابطِ هتغيزّبي فزٌّگ سبسهبًی ٍ کيفيت ضَاّد حسببزسی

روش ورود ٠حٕیؼ٦ا (١٦ؽ٠ان)

Method=inter
./111

وؼیب جْیی٢

./268

وؼیب جْیی ٢جْغی ٜیاٗح٥

./245

ظٌای ْ٠یار

./775

ؿٌش ٤ْ٠یغاری

./000

وؼیب ١٦تـحگی چ٤غگا٥٣

وؼیب اؿحا٣غاردقغه

وؼیب اؿحا٣غاردقغه

T

ؿٌش ٤ْ٠اداری
.000

٠حٕییؼ ()constant

B
90/365

Std.error
5/566

Beta
-

16/235

٠كارکث

1.76 E -02

.038

.041

.463

.048

اٌ٣تاٚپػیؼی

5.29 E -02

.050

.094

1/064

.029

ؿازگاری و یکپارچگی

9.42 E -02

.049

.017

.190

.033

٠أ٨٠ریث

1.22 E -02

.073

.015

.167

.018

در ای٠ ٢ؼص٠ ٥ٞحٕیؼ٦ای ٠ـح ٜٛو ٠حٕیؼ واةـح ٥وارد ْ٠اد ٥ٝرگؼؿی٨ن گؼدیغ٣غ .ةؼ ًت ٙاًالّات ةغؿث آ٠غه ،وؼیب ١٦تـحگی
چ٤غگا ٥٣ةؼاةؼ ةا  ،R;0/111وؼیب جْیی ٢ةؼاةؼ ةا  ./268ووؼیب جْیی ٢جْغی ٜیاٗح ٥ةؼاةؼ ةا ٠ ./245ضاؿت ٥گؼدیغه اؿث و از ًؼٗی دیگؼ ٛ٠غار
ظٌای ْ٠یار ةؼاةؼ ةا  ./775و ؿٌش ٤ْ٠یداری آن  ٟ٦ةؼاةؼ ةا ٠ sig;./000یتاقغٝ .ػا ةا ٠كا٦غه وؼیب جْیی٠ ٢یج٨ان اَ٧ار کؼد ،ک٠ ٥حٕیؼ٦ای
٠ػک٨ر ة ٥ج٧٤ایی  26درمغ جٕییؼات در ٠حٕیؼ واةـح ٥را جتیی٨١٣ ٢ده اؿث.
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ًتيجِ گيزي
کی٘یث ق٨ا٦غ صـاةؼؿی جضث جأدیؼ ّ ٜٞو ّ٨ا٠ ٜ٠عح٘ٞی ٚؼار دارد ،ک ٥در ای ٢ةیٛ٣ ٢ف ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی از ا١٦یث ویژ٦ای ةؼظ٨ردار
اؿث .در ای ٢جضٛی ٙة ٥ةؼرؿی راةٌ ٥ةیٗ ٢ؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ة ا کی٘یث ق٨ا٦غ صـاةؼؿی پؼداظح ٥قغه اؿث .یاٗح٦ ٥ای ةغؿث آ٠غه در دو ةعف
آ٠ار ج٨می٘ی و اؿح٤تاًی ٨٠رد ج٘ـیؼ و جضٞیٚ ٜؼار گؼٗح٧ا٣غ .ةعف اول جضٞی ٜج٨می٘ی ٠یتاقغ٣ .حایر صام ٜاز جسؽی ٥و جضٞی ٜیاٗح٧٧ای
ةعف ج٨می٘ی ٣كان ٠یغ٦غ :رقح ٥جضنیٞی اکذؼیث پاؿعگ٨یان ( )%73/7صـاةغاری ٠یتاقغ .از ُ٣ؼ  ٌِٛ٠جضنیٞی ،ةیكحؼ پاؿعگ٨یان دارای
جضنیالت کارق٤اؿی ارقغ (٦ )%63/9ـح٤غ .از ُ٣ؼ ٠یؽان ؿ٨اة ٙصـاةؼؿی ( )%69/9دارای ؿاة ٥ٛصـاةؼؿی زیؼ  10ؿال و از ُ٣ؼ ٨٣ع ْٗاٝیث
 ٟ٦جْغاد ٚاة ٜج٨ز٧ی از آ٣ان ( )%57/1در ٠ؤؿـات صـاةؼؿی ٠كٕ٨ل ْٗاٝیث ٠یتاق٤غ.
در ةعف دوم جسؽی ٥و جضٞی ٜداد٧٦اٗ ،ؼویات جضٛی٨٠ ٙرد جسؽی ٥و جضٞیٚ ٜؼار گؼٗح٧ا٣غ ،ک ٥در ایٚ ٢ـ١ث در ک٤ار ٠ؼوری ةؼ یاٗح٦٥ای
اؿح٤تاًی جضٛی ،ٙة ٥ةضخ پیؼا٨٠ن ٣حایر آن ٠یپؼدازی:ٟ
آسهَى فزضيِ اصلی تحقيك
ٗؼوی ٥امٞی جضٛی ٙةا ای٨٤ّ ٢ان ک ٥ةیٗ ٢ؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی ةا کی٘یث ق٨ا٦غ صـاةؼؿی راةٌ ٥وز٨د دارد» جأییغ گؼدیغ .ة ٥گ٧٣٨ای ک٥
٣حایر صام ٜاز ١٦تـحگی آز٨٠ن ةا ؿٌش ٤ْ٠اداری  sig ;./028از ؿٌش ٤ْ٠اداری 0/05ک٨چکجؼ اؿث٣ ،كان از ٤ْ٠اداری راةٌ ٥دارد و ٗؼوی٥
جأییغ ٠یگؼدد٣ .حایر صام ٜاز آز٨٠ن ایٗ ٢ؼوی ٥ةا ٣حایر جضٛیٛی ک ٥ج٨ؿي ٨٤٠ریان و ةعحایی (١٦ )1386ع٨ا٣ی دارد .ای٠ ٢ضٛٛی ٢در پژو٦ف
ظ٨د ٠غل د٣یـ٨ن را در ؿاز٠ان ٠غیؼیث مْ٤حی ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار داد٣غ٣ .حایر صام ٜاز ای ٢پژو٦ف ٣كان داد ،ک ٥ؿاز٠ان ٠غیؼیث مْ٤حی در
٦ؼ چ٧ار ةْغ درگیؼ قغن در کار ،اٌ٣تاٚپػیؼی ،ؿازگاری و رؿاٝث در صغ ٠ح٨ؿي و ةاالجؼ از ٠ح٨ؿي ٚؼار دارد١٦ .چ٤ی ٢گیٞـپی و ١٦کاران
( ) 2008در جضٛیٛی ،ارجتاط ةیٗ ٢ؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی و روایث ٠كحؼی در مْ٤ث ؿاظح١ا٣ـازی و ٗؼوق٤غگان اج٠٨تی ٜرا ؿ٤سیغ٦ا٣غ٣ .حایر ای٢
جضٛیٛات ٣كان ٠یغ٦غ ،ةیكحؼی ٢ا٠حیاز در مْ٤ث ؿاظح١ا٣ـازی در ةْغ درگیؼ قغن در کار و ةْغ رؿاٝث صام ٜقغه اؿث و ک١حؼی ٢ا٠حیاز در
ةْغ اٌ٣تاٚپػیؼی ةغؿث آ٠غه اؿث١٦ .چ٤ی ٢در راةٌ ٥ةا ٗؼوق٤غگان اج٠٨تی ،ٜةیكحؼی ٢ا٠حیاز در ةْغ ؿازگاری و ک١حؼی ٢ا٠حیاز در ةْغ
اٌ٣تاٚپػیؼی صام ٜقغه اؿث .یی١ٞاز و ارگان ( ) 2008جأدیؼ اةْاد ٠غل ٗؼ٤٦گ ؿاز٠ا٣ی د٣یـ٨ن را ةؼ ّٞ١کؼد ؿاز٠ا٧٣ا ٨٠رد ٌ٠اٚ ٥ْٝؼار داد٣غ.
در ای ٢جضٛی٠ ٙكعل قغ ،ک ٥ةؼای ةْغ اٌ٣تاٚپػیؼی 7ةیكحؼی ٢ا٠حیاز و ةْغ ؿازگاری ک١حؼی ٢ا٠حیاز ة ٥دؿث آ٠غه اؿث١٦ .چ٤ی ٢از ٣حایر
ای ٢جضٛی ٙةؼ ٠یآیغ ،ک ٥ةْغ رؿاٝث ةیكحؼی ٢جأدیؼ را ةؼ اٗؽایف ّٞ١کؼد قؼکح٧ای جٝ٨یغی دارد١٦ .چ٤ی ٢ج٨ا٣ایی قؼکث در جٝ٨یغ ٠ضن٨الت
زغیغ ة ٥قغت جضث جادیؼ اةْاد اٌ٣تاٚپػیؼی و ؿازگاری ٠یتاقغ.
آسهَى فزضيِ فزعی اٍل
ٗؼویٗ ٥ؼّی اول ک ٥راةٌ ٥ةی٠ ٢كارکث ةا کی٘یث ق٨ا٦غ صـاةؼؿی را ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار ٠یغ٦غ ،جأییغ گؼدیغ٣ .حایر صام ٜاز ١٦تـحگی
آز٨٠ن ةیا٣گؼ آن اؿث ،ک ٥ةا ؿٌش ٤ْ٠اداری  sig ;./041ک ٥از ؿٌش ٤ْ٠اداری 0/05ک٨چکجؼ اؿثٗ ،ؼوی ٥جأییغ ٠یك٨د.
آسهَى فزضيِ فزعی دٍم
٣حایر آز٨٠ن ٗؼویٗ ٥ؼّی دوم ةا ای٨٤ّ ٢ان ک ٥ةی ٢اٌ٣تاٚپػیؼی ةا کی٘یث ق٨ا٦غ صـاةؼؿی راةٌ ٥وز٨د دارد ،جأییغ گؼدیغ٣ .حایر صامٜ
از ١٦تـحگی آز٨٠ن ٣كان ٠یغ٦غ ،ک ٥ةا ؿٌش ٤ْ٠اداری  sig;./025ک ٥از ؿٌش ٤ْ٠اداری 0/05ک٨چکجؼ اؿث٣ ،كان از ٤ْ٠اداری راةٌ ٥دارد و
صاکی از جأییغ ٗؼوی٠ ٥یتاقغ.
آسهَى فزضيِ فزعی سَم
٣حایر صام ٜاز آز٨٠ن ٗؼویٗ ٥ؼّی ؿ٨م ک ٥راةٌ ٥ةی ٢ؿازگاری ةا کی٘یث ق٨ا٦غ صـاةؼؿی را ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار ٠یغ٦غ ،جأییغ گؼدیغ.
٣حایر صام ٜاز ١٦تـحگی آز٨٠ن ةا ؿٌش ٤ْ٠اداری  sig ;./033ک ٥از ؿٌش ٤ْ٠ادار  0/05ک٨چکجؼ اؿث٣ ،كان از ٤ْ٠اداری راةٌ ٥دارد و ٣كان
٠یغ٦غٗ ،ؼوی ٥جأییغ قغه اؿث.
آسهَى فزضيِ فزعی چْبرم
٣حایر صام ٜاز آز٨٠ن ٗؼویٗ ٥ؼّی چ٧ارم ةا ای٨٤ّ ٢ان ک ٥ةی٠ ٢أ٨٠ریث ةا کی٘یث ق٨ا٦غ صـاةؼؿی راةٌ ٥وز٨د دارد؟ جأییغ گؼدیغ.
٣حایر صام ٜاز ١٦تـحگی آز٨٠ن ةا ؿٌش ٤ْ٠اداری  sig ;./031ک ٥از ؿٌش ٤ْ٠ادار  0/05ک٨چکجؼ اؿث٣ ،كان از ٤ْ٠اداری راةٌ ٥دارد و
ٗؼوی٨٠ ٥رد جأییغ ٚؼار گؼٗث.
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