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چکيده:
ّذف اس پژٍّش حاضز بزرسی رابطِی ٍیژگیّای شغلی ٍ رفتار شْزًٍذی ساسهاًی با هیاًجیگزی
رضایت شغلی است .بِ هٌظَر رسیذى بِ ّذف تحقیق با استفادُ اس فزهوَ ووَوزاى تاوذاد ً 180فوز بوا
رٍش ًوًَِگیزی تصادفی طبقِای اًتخاب ٍ پزسشًاهِّای تحقیق را تکویل ًوَدًذ .دادُّای حاصلِ
با استفادُ اس الگَی هاادالت ساختاری تحلیل گزدیذً .تایج الگَی ًْایی باسًگزی شذُ ًشاى داد وِ 33
درصذ اس ٍردایی هتغیز رضایت شغلی تَسط هتغیزّای اّویت وار ٍ یکٌَاختی وار تبییي هیشَد .عالٍُ
بز آى  30درصذ اس ٍردایی رفتار شْزًٍذی ساسهاًی بِ ٍسیلِی اثوز هتوتقین هتغیزّوای خَدوارآهوذی
شغلی ،حاالت رٍحی هثبت ٍ رضایت شغلی ٍ اثز غیزهتتقین هتغیزّای اّویت وار ٍ یکٌوَاختی ووار بوا
هیاًجیگزی رضایت شغلی تبییي هیشَد .لذا پیشٌْاد هیشَد پژٍّش حاضز در سواسهاى پلویو ٍ بوِ
خصَص داًشگاُ علَم اًتظاهی اًجوام ٍ در صوَرت تکوزار ًتوایج بوِ هٌظوَر ارتقوای رفتوار شوْزًٍذی
ساسهاًی واروٌاى پلیو اس هتغیزّای اّویت وار ،یکٌَاختی وار ،خَدوارآهذی شغلی ،حاالت رٍحی هثبت
ٍ رضایت شغلی استفادُ شَد.

كليد واژهها:
ٍیژگیّای شغلی ،رضایت شغلی ،رفتار شْزًٍذی ساسهاًی ،حالت رٍحی هثبت ،خَدوارآهذی شغلی.
 .عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول

 .دكتري روانشناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان
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مقدمه:
هفَْم رفتبر ضْزًٍسی سبسهبًی 1ثزای اٍلیي ثبر تَسطف افطزازی ًریطز ثبرًطبرز ،)1938
ثبتوي ٍ ارگبى  ،)1983اسویت ٍ ّنكبراى  ٍ )1983ثعسّب ثِ غَرت هفػلتز تَسف ارگبى
 )1988زر ازثیبت رفتبر سبسهبًی هكزح گززیس.
هزٍری ثز ازثیبت ایي حَسُ ًطبى هیزّس كِ ثب ٍخَز تَخِ فشایٌسُ ثِ هَؾطَ رفتبرّطبی
ضْزًٍسی سبسهبًی زر ذػَظ اثعبز ایي هفَْم تَافق ٍخطَز ًطسارز .احتوطبپر ازكطبرثززتزیي ٍ
اذیزفتِضسُتزیي قجقِثٌسی هتعلق ثِ ارگبى  )1988است كِ رفتبر ضْزًٍسی سبسهبًی را ثِ 5
ثُعس ،ضبهل ًَ زٍستیٍ ،خساى كبری ،خَاىهززی ،فؿیلت هسًی ٍ ،2ازة ٍ ًشاكت تقسین ًوَز.
الگَی ٍیژگیّبی ضغلی 3هبًٌس ًرزیِی ّزسثزگ هعتقس است كِ كبركٌبى ٌّگبهی ثطزای
اًدبم زازى كبر اًگ یشُ زارًس كِ احسبس كٌٌس ضغلطبى ثب ارسش ثَزُ ٍ اس چگطًَگی مولرطزز
ذَز ثبسذَرز ثگیزًس؛ ٍلی ثز ذالف ًرزیِ ی ّزسثزگ كِ زر آى تَغیِی ذبغی ثزای ضغل
ارائِ ًویضَز زر ًرزیِی ٍیژگی ّبی ضغلی اثعبز كطبر را زر قزاحطی ضطغل هطس ًرطز طزار
هیزٌّس سعبزت .)1385 ،تئَری ذبغی كِ تزًز ٍ پرًس هجتٌی ثز اطیص ًیبسّطبی ضطغلی
ارائِ كززًس سٌگ ثٌبی چیشی را گذاضت كِ هیتَاى ثطِ ٍسطیلِی آى ٍیژگطیّطبی كطبر را
تعزیف كززُ ٍ ثِ راثكِی اًگیشش ،مولرزز ٍ رؾبیت ضغلی افزاز ای ثزز .ریچطبرز ّروطي ٍ
خَرج اٍلسّبم  )1976تَاًستٌس الگَی ٍیژگیّبی ضغلی را ارائِ ًوبیٌطس .ایطي ًرزیطِ ثیطبى
هیزارز كِ رؾبیت ضغلی ،اًگیطشش زرًٍطی ٍ مولرطزز را هطیتطَاى اس قزیطق اطٌح ٍیژگطی
ایصثیٌی كزز.
ثب تَخِ ثِ الگَی ٍیژگی ضغلی ّز ًَ كبر یب ضغل را هیتَاى ثز حست اٌح ثُعطس اغطلی
كبر ثِ ضزح سیز ثیبى كزز:
4

 -1گوناگونی در مهارت  :هیشاى یب زرخِای كِ كبر ثِ هْبرتّبی هرتلف ًیطبس زارز
ٍ كبرگز ثبیس چٌیي هْبرتّبیی را زاضتِ ثبضس.
1. Organizational Citizenship Behavior
2. Civic Virtue
3. Task Variables
4. Skill Diversity
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 -2هویت کار :1هیشاى یب زرخِای كِ ًَ كبر ثِ غَرت كبهل زارای َّیت هیضَز.
 -3اهمیت کار :2هیشاى یب زرخِای كِ كبر هیتَاًس ثز سًسگی سبیز افزاز اثز ثگذارز.
 -4استقالل کاری :3هیشاى یب زرخِای كِ كبرگز یب كبرهٌطس زارای اسطتقالی یطب آسازی
مول است ٍ هی تَاًس ثِ ٌّگبم اًدبم كبر ٍ تعییي هزاحل اًدبم كطبر اس اذتیطبرات ٍ
آسازی مول ثزذَرزار ضَز.
 -5بازخورد نتیجه :4هیشاى یب زرخِای كِ ًتیدِی حبغطل اس كبرّطبی اًدطبم ضطسُ ٍ
اقالمبت زر هَرز اثزثرطی مولرزز ثِ غَرت هستقین ثِ كطبرگز یطب كبرهٌطس زازُ
هیضَز.
الگَی ٍیژگی ّبی ضغلی اس ثسیبری خْبت هَرز تحقیق زار گزفتِ اسطتً .تیدطِ ثیططتز
تحقیقبت چبرچَة كلی تئَری را تأییس هیًوبیس یعٌی هدوَمِای اس ٍیژگیّبی ضغلی ٍخَز
زارًس ٍ ایي ٍیژگیّب ثز رفتبر اثز هیگذارًس)ٍ .لی زر هَرز ایيكِ كسام یط

اس ٍیژگطیّطبی

ضغلی ّستِ ی هزكشی را تطریل هی زّس تَافق ًرز كبهلی ٍخَز ًسارز .ثب تَخِ ثِ هسارک ٍ
ضَاّس هَخَز هی تَاى ًتبیح حبغل اس تحقیقبتی را كِ زر ایي سهیٌطِ اًدطبم ضطسُ اسطت ثطِ
غَرت سیز ذالغِ كزز:
 كسبًی كِ ثِ كبرّبیی ثب ٍیژگطیّطبی موطسُ هططغَلٌس احسطبس رؾطبیت ثیططتزی
هیكٌٌس؛ ثیطتز تحزی

هیضًَس؛ زارای اًگیشُی ثیطتزی ثَزُ ٍ زر هقبیسِ ثب كسبًی

كِ ثِ چٌیي كبرّبیی هطغَی ًیستٌس ثبسزّی ثبپتزی زارًس.
ٍ یژگیّبی ضغلی هَخت هیضًَس تب ضرع اس ًرز رٍاًی زر ثْتطزیي ٍؾطعیت طزار
گیزز؛ چٌیي رٍحیِای هیتَاًس ثز ثبسزّی اٍ اثز ثگذارز.
ٍ تی كِ هطبغل ثِ لحبل ٍیژگیّبی ضغلی ثبپ ثبضٌس هَخت هیضطَز افطزاز كبرضطبى را
ثبهعٌب احسبس كٌٌس؛ زر ایي غَرت بزر هیضًَس هسئَلیت را تدزثِ ًوَزُ ٍ اس ًتبیح ٍا عی
فعبلیت ّبی كبری ذَز آگبّی یبثٌس .زر ٍا ع ثسیبری اس اژٍّصّبی اًدطبمضطسُ ًططبى زازُ
1. Task Identity
2. Task Significance
3. Task Autonomy
4. Outcome Feedback
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است كِ ٍیژگی ّبی ضغلی ثب رؾبیت ضغلی راثكِ زارًس؛ زرغس سیبزی اس ٍرزایطی 1رؾطبیت
ضغلی تَسف ٍیژگیّبی ضغلی تجییي هیضَز اثزایي ،تزخوِ غؿٌفزی ٍ یشزاًی.)1382،
اگز چِ هكبلعِ ی رفتبر ضْزًٍسی سبسهبًی زر زاًطگبُ ّطب هَؾطَ خسیطسی اسطت ،اهطب
هترػػبى ثز ایي مقیسُاًس كِ رفتبر ضْزًٍسی سبسهبًی حَسُای ثسیبر غٌی ثزای اطژٍّص ٍ
تحقیق ثِ حسبة هی آیس .ثِ تعجیطزی ز یطقتطز هَاسًطِی هَخطَز زر اطژٍّصّطب حطبكی اس
ضربفّبیی زر ایي سهیٌِ است كِ اززاذتي ثِ آى ّب ثسیبر ارسضوٌس است .زر سبیّبی اذیز
ابزسرَف ٍ ّن كبراى  )2000زر ی

فزاتحلیل اس تحقیقبت هزثطَـ ثطِ  15سطبی اذیطز زر

سهیٌِ ی رفتبر ضْزًٍسی سبسهبًی هیشاى تأثیزگذاری تعسازی اس هتغیزّطب ثطز اثعطبز هرتلطف
رفتبر ضْزًٍسی سبسهبًی را تزسین ًوَزًطس .اس خولطِ هتغیزّطبیی كطِ ثطب رفتطبر ضطْزًٍسی
سبسهبًی راثكِ زاضتٌس هی تَاى ثِ هتغیزّبی هزتجف ثب كطبر ًریطز رؾطبیت زرًٍطی اس كطبر،2
یرٌَاذتی كبری ٍ ،3ثبسذَرز كبری اضبرُ ًوَز .اگز چِ ثِ اطژٍّصّطبی هزثطَـ ثطِ ارتجطبـ
هتغیزّبی ضغلی ٍ رفتبر ضْزًٍسی سبسهبًی تَخِ پسم ًطسُ استً ،تبیح فزاتحلیل ابزسرَف
ًطبى هی زّس كِ ثزرسی رٍاثف ایي هتغیزّب ثب رفتبر ضْزًٍسی سطبسهبًی ،حطَسُای سطَزهٌس
ثزای اژٍّص است.
ضربف زیگز زر فْن رفتبر ضْزًٍسی سبسهبًی ،تأثیز حبلت رٍحی هثجت 4اسطت .زر زّطِی
گذضتِ ثحثّبی سیبزی زر هَرز ثزتزی ضٌبذت ثز مبقفِ زر تعییي رفتبر ضْزًٍسی سطبسهبًی
غَرت گزفتِ است  .)Organ & Konovsky, 1989; Moorman, 1993زر حبلی كِ ابزسرَف ٍ
ّنكبراى  ٍ )2000ارگبى ٍ ریبى  )1995تأثیز هتغیزّبی ذبظ ضرػیتی ٍ هشاخی را ثز اثعبز
هرتلف رفتبر ضْزًٍسی سبسهبًی ،هَرز اًتقبز طزار زازُاًطس .یبفتطِّطبی خطَرج  )1991ثیطبى
هیكٌس كِ اژٍّصّبی جلی كِ ثِ ثزرسی ایي هتغیزّبی رٍحی ٍ هشاخی اززاذتِاًس هیتَاًٌطس
ثِ خبی اثزات حبلت هشاخی ثز رٍی اثزات ٍیژگی غفتی) توزكش ًوبیٌس .اثزات حطبلتی ،موَهطبر
ثِ تَغیف چگًَگی احسبس فزز زر لحرِی ذبغی اس سهبى هیاطززاسز؛ زر حطبلی كطِ اثطزات
ٍیژگی غفتی) ،موَهبر هٌعرسكٌٌسُی تفبٍتّبی ابیسار فزز زر قَی سهبى است.
1. Variance
2. Intrinsically Satisfaying Task
3. Task Rutinization
4. Positive Mood State
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مالٍُ ثز ایي ،خَرج  )1991ثیبى ًوَز كِ ثطیي حبلطت رٍحطی هثجطت زر كطبر ٍ توبیطل
كبركٌبى ثزای كو

كززى ثِ زیگزاى راثكِ ٍخَز زارز .ثٌبثزایي ،مبقفِ 1احسبسطبت) ًقطص

هْوی را زر رفتبر ضْزًٍسی سبسهبًی ثبسی هی كٌس .هكبلعبت اذیز تأثیز حبلت رٍحی هثجطت
ثز رفتبر ضْزًٍسی سبسهبًی را ثِ اًساسُی كبفی هَرز اژٍّص زار ًسازُ است.
2

اژٍّصّبی اًدبم ضسُ زر رٍاىضٌبسی اختوبمی راثكِی ثطیي ذَزكبرآهطسی ضطغلی ٍ
رفتبر یبریگزاًِ 3را ثزرسی كززُ است؛ ًتیدِی ایي ثزرسی ایي است كِ افزازی كِ احسبس
هی كٌٌس كفبیت ثیطتزی زارًس ،زر اغلت هَارز توبیل ثیطتزی ًیش ثطِ كوط

كطززى زارًطس.

مالٍُ ثز ایي گشارش ضسُ است كِ كفبیت هوري است یری اس مَاهل اًگیشضی ثبضس كِ افزاز
را ثزای كو

ثِ زیگزاى تحت تأثیز زار هیزّس .ثٌبثزایي ،افطزازی كطِ ثطِ زیگطزاى كوط

هیكٌٌس احسبس رؾبیت زرًٍی ثیطتزی ٍ یطب ضطبزی حبغطل اس اًدطبم یط

كطبر ذطَة را

زریبفت هیكٌٌس  .)Hackman & Oldham, 1976ثِقَر هطبثِ ایي هكلت بثل زرک اسطت
كِ ازراک كبركٌبى اس كفبیت زر كبر ،هیتَاًس ثِ مٌَاى توبیل ثِ كو

زر هحیف كبر تفسطیز

ضَز؛ سیزا فزز تسلف ثیطتزی ثز كبر ذَز زارز.
ثب تَخِ ثِ ازثیبت تحقیق ،زر ایي اژٍّص فزؼ ضسُ است كِ هتغیزّبی «حبلت رٍحطی
هثجت» ٍ «ذَزكبرآهسی ضغلی» ثِقَر هستقین ثب رفتبر ضْزًٍسی سطبسهبًی ٍ «ٍیژگطیّطبی
ضغلی» استقالی كبری ،رؾبیت زرًٍی اس كبر ،اّویت كبر ٍ یرٌَاذتی كبر) ثِقَر غیزهستقین
 ثب هیبًدیگزی هتغیز رؾبیت ضغلی  -ثب رفتبر ضْزًٍسی سبسهبًی راثكِ زارًس.روش:
خبهعِ ی آهبری اژٍّص حبؾز اس ّوِی امؿبی ّیأت ملوطی ٍ كبركٌطبى زاًططگبُ آساز
اسالهی ٍاحس زسفَی زر سبی  1387ثِ تعساز ً 535فز ً 249فز مؿَ ّیطأت ملوطی ٍ 286
ًفز كبركٌبى زاًطگبُ) تطریل ضسُ است .ثب استفبزُ اس فزهَی كَكزاى تعساز ً 180فز ً 85فز
اس امؿبی ّیأت ملوی ٍ ً 95فز اس كبركٌبى) ثب رٍش ًوًَِگیزی تػبزفی قجقِای اًترطبة ٍ
ثِ ازسصًبهِّبی تحقیق ابسد زازًس.
1. Affection
2. Job Self-Efficacy
3. Helping Behavior
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مقياس رفتار شهروندی سازمانی:
ثزای اًساسُگیزی ایي هتغیز اس هقیبس رفتبر ضْزًٍسی سبسهبًی ابزسرَف ٍ هرٌطشی )1994
اسططتفبزُ ضططس .ایططي هقیططبس  19گَیططِ زارز كططِ امتجططبر ٍ ابیططبیی آى زر اططژٍّصّططبی هرتلططف
 )Mackenzie et al., 1993; Mackenzie et al., 1998; Podsakoff & Mackenzie, 1994ثطِ ضطرلی
هٌبست گشارش ضسُ است .زر اژٍّص حبؾز ابیطبیی ایطي هقیطبس ثطِ ٍسطیلِی ؾطزیت آلفطبی
كزاًجبخ 0/86 ،ثِ زست آهس.
مقياس خودكارآمدی شغلی:
ثزای اًساسُگیزی ایي هتغیز اس ذززُهقیبس ثبٍرّبی كفبیت فطززی 1ریگطس ٍ ًبیطت )1994
اسططتفبزُ ضططس .ایططي هقیططبس اس  10گَیططِ تطططریل ضططسُ اسططت .زر اططژٍّصّططبی جلططی
 )Schaubroeck et al., 2000; schaubroeck et al., 2001; Riggs & Knight, 1994ابیبیی هقیطبس
ثب ؾزیت آلفبی كزاًجبخ زر زاهٌِای اس  0/80تب  0/93گشارش ضطسُ اسطت .زر اطژٍّص حبؾطز
ؾزیت آلفبی كزاًجبخ هقیبس ذَزكبرآهسی ضغلی  0/89ثِ زست آهس.
مقياس ویژگیهای شغلی:
زر ایي اژٍّص ٍیژگیّبی ضغلی مجبرت ثَزًس اس :استقالی كبری ،اّویت كبری ،رؾبیت زرًٍطی
اس كبر ٍ یرٌَاذتی كبر .ثزای اًساسُگیزی استقالی كبری ٍ اّویت كبری اس ذززُهقیبسّطبی اسطتقالی
كطبری ٍ اّویطت كطبری اس ایوطبیص تططریع ضطغلی )Hackman & Oldham, 1975 and 1980
استفبزُ ضسّ .ز ذززُهقیبس ضبهل  3گَیطِ اسطتًٍ .طگ ٍ پ  )1999ؾطزایت آلفطبی ٍ 0/73
 0/78را ثِ تزتیت ثزای استقالی كبری ٍ اّویت كبری گشارش زازُاًس .زر اژٍّص حبؾطز ثطزای
استقالی كبری ؾزیت آلفبی  ٍ 0/71ثزای اّویت كبری ؾزیت آلفبی  0/73ثِ زست آهس.
ثزای اًساسُگیزی رؾبیت زرًٍی اس كبر ٍ یرٌَاذتی كبری اس ذززُهقیبسّبی ثبسثیٌی ضسُ
هقیبس رّجزی )Padsakoff et al., 1993 2استفبزُ ضسّ .ز ذززُهقیطبس اس  5گَیطِ تططریل
ضسُ است .ابزسرَف ٍ ّنكبراى ؾزایت آلفبی  0/87 ٍ 0/92را ثِ تزتیطت ثطزای رؾطبیت

1. Personal Efficacy Beliefs Scale
2. Revised Substitutes for Leadership Scale
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زرًٍی اس كبر ٍ یرٌَاذتی كبری گشارش ًوَزُ اًس .زر اژٍّص حبؾز ؾزایت آلفبی كزًٍجطبخ
ثزای رؾبیت زرًٍی اس كبر  ٍ 0/82ثزای یرٌَاذتی كبری  0/85ثِ زست آهس.
مقياس حالت روحی مثبت:1
ذططززُهقیططبس حبلططت رٍحططی هثجططت ثزگزفتططِ اس هقیططبس مبقفططِی ضططغلی 2ثزیططف ٍ
ّنكبراى  )1988است .ایي ذززُهقیبس زارای  6گَیِ است كطِ ؾطزیت آلفطبی آى تَسطف
خَرج -زر سبی  0/87 -1991ثِ زست آهس .زر ایي اژٍّص ؾزیت آلفبی كزًٍجبخ هقیبس
حبلت رٍحی هثجت  0/85است.
مقياس رضایت شغلی:3
4

ثططزای اًططساسُگیططزی رؾططبیت ضططغلی اس هقیططبس ذالغططِ ضططسُ رؾططبیت ضططغلی
 )Stanton et al., 2002استفبزُ ضس .ایي هقیبس اٌح ثُعس زارز كِ مجبرتٌطس اس :كطبر ثطز رٍی
ضغل فعلی ،زستوشز اززاذتی ،فزغتّبی ارتقبءً ،ربرتّ ٍ ،نكبراى .هقیبس ذالغِ ضطسُی
رؾبیت ضغلی ثزای ّز ثُعس اٌح گَیِ ٍ هدوَمبر ثیست ٍ اٌح گَیِ زارز .ابیبیی ایي هقیبس ثِ
ضططرلی هٌبسططت گططشارش ضططسُ اسططت  .)Stanton et al., 2002اططژٍّصّططبی ایطططیي
ّ )Parsons & Hulin, 1982; judge & Locke, 1993وجستگی هتقبثطل چططنگیطزی را ثطیي
ذززُهقیبسّبی اٌحگبًِی هقیبس ذالغِ ضسُی رؾبیت ضغلی گشارش ًوَزُاًس .زر اژٍّص
حبؾز هقسار ؾزیت آلفبی هقیبس ذالغِ ضسُی رؾبیت ضغلی  0/88ثِ زست آهس.
یافتهها:
فرضیههایپژوهش 

هتغیزّبی حبلت رٍحی هثجت ،ذَزكبرآهسی ضغلی ٍ رؾبیت ضغلی ثِقطَر هسطتقین ثطب
رفتبر ضْزًٍسی سبسهبًی راثكِ زارًس.

1. Positive Mood State
2. Job Affect Scale
3. Job Satisfaction
)4. Abridged Job Descriptive Index (AJDI
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هتغیزّبی استقالی كبری ،رؾبیت زرًٍی اس كبر ،اّویت كبر ٍ یرٌَاذتی كبر ثِقَر هستقین ثطب
رؾبیت ضغلی راثكِ زارًس.
هتغیزّبی استقالی كطبری ،رؾطبیت زرًٍطی اس كطبر ،اّویطت كطبر ٍ یرٌطَاذتی كطبر ثطِقطَر
غیزهستقین  -ثب هیبًدیگزی رؾبیت ضغلی  -ثب رفتبر ضْزًٍسی سبسهبًی راثكِ زارًس.
ضرل ضوبرُی  )1الگَی فزؾطی راثكطِی ثطیي هتغیزّطبی ضطغلی ،رؾطبیت ضطغلی ٍ رفتطبر
ضْزًٍسی سبسهبًی را ًطبى هیزّس.
حالتروحیمثبت

رفتارشهروندیسازمانی
خودکارآمدیشغلی

استقاللکاری
اهمیتکاری
رضایت شغلی
یکنواختیکاری
رضایتدرونیازکار

شکل شمارهي ( : )1الگوي فرضی رابطهي متغیرهاي شغلی ،رضایت شغلی و رفتار شهروندي سازمانی

ثِ هٌرَر آسهَى فزؾیِّطبی اطژٍّص ،زر گطبم اٍی ضطبذعّطبی تَغطیفی هتغیزّطبی
اژٍّص هحبسجِ ٍ سپس ثب استفبزُ اس الگَی هعبزپت سبذتبری ٍ 1ثب ثْزُگیزی اس ًزمافطشار
لیشری 2رٍاثف هتغیزّبی الگَ ،آسهَزُ ضس .زر خسٍی ضوبرُی  )1یبفتطِّطبی تَغطیفی ثطیي
هتغیزّبی اژٍّص؛ زر خسٍی ضوبرُی  )2ؾزایت ّوجسطتگی ثطیي هتغیزّطبی اطژٍّص؛ زر
)1. Structural Equational Modeling (SEM
2. LISREL
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خسٍی ضوبرُی  )3ؾزایت استبًسارز هتغیزّب ٍ زر ضرل ضطوبرُی  )2ؾطزایت اسطتبًسارز
ثزای اثزات هستقین ٍ غیزهستقین هتغیزّب ثز رفتبر ضْزًٍسی سبسهبًی ارائِ ضسُ است.
جديل ضمارٌی ( : )1یافتٍَای تًصیفی بیه متغیرَای پژيَص

متغیرهایپژوهش

میانگین

انحرافمعیار

رفتار شهزوندي
خودکارآمدي شغلي
استقالل کاري
اهميت کاري
يکنواختي کار
رضايت دروني اس کار
حالت روحي مثبت
رضايت شغلي

4/76
4/78
4/07
4/76
4/05
4/06
4/04
6/66

7/44
7/46
7/45
7/48
7/56
7/56
7/56
7/45

جديل ضمارٌی ( : )2ضرایب َمبستگی بیه متغیرَای پژيَص
رفتار شهروندی

خودکارآمدی شغلی

استقالل کاری

اهمیت کاری

7/684
7/750
7/660
7/646

ّوِی ّوجستگیّب زر سكح  p ≥ 0/01هعٌیزار ّستٌس.

یکنواختی کار

7/665
7/670
7/766
7/776
7/756
7/566

7/848
7/774
7/726
7/627
7/472

7/856
7/827
7/480

رضایت درونی از کار

رفتار شهزوندي
خودکارآمدي شغلي
استقالل کاري
اهميت کاري
يکنواختي کار
رضايت دروني اس کار
حالت روحي مثبت
رضايت شغلي

7/784
7/764
7/757
7/847
7/846
7/876
7/457

7/876
7/407

حالت روحی مثبت

متغیرهایپژوهش

7/667
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اقالمبت خسٍی ضوبرُ ی ً )2طبى هی زّس كِ ّوِ هتغیزّبی هَرز اژٍّص ثطب رفتطبر
ضْزًٍسی سبسهبًی راثكِ ی هثجت هعٌی زاری زارًس .ثیطتزیي ّوجستگی ثیي یرٌَاذتی كبر
ٍ رفتبر ضْزًٍسی  ٍ ) r;0/958كوتزیي ّوجستگی ثیي رؾبیت ضغلی ٍ رفتبر ضطْزًٍسی
 )r;0/568استّ .نچٌیي ّوِی هتغیزّبی هَرز اژٍّص ثب رؾبیت ضغلی راثكِی هثجت
هعٌططی زاری زارًططس .ثیطططتزیي ّوجسططتگی ثططیي حبلططت رٍحططی هثجططت ٍ رؾططبیت ضططغلی
 ٍ ) r;0/730كوتزیي ّوجستگی ثیي رؾبیت ضغلی ٍ اسطتقالی كطبری  )r;0/402اسطت.
مالٍُ ثز آى ثیي ٍیژگی ّبی ضغلی استقالی كبری ،رؾبیت زرًٍی اس كطبر ،اّویطت كطبر ٍ
یرٌَاذتی كبر) ّوجستگی ّبی هتقبثل چطن گیزی ٍخَز زارز .ثیطتزیي ّن اَضی ثیي رؾبیت
زرًٍی اس كبر ٍ یرٌَاذتی كبر  ٍ ) r;0/963اس اس آى ،ثیي اّویطت كطبر ٍ اسطتقالی كطبر
 )r;0/959است.
ًتبیح الگَی هعبزپت سطبذتبری ،ثطِ هٌرطَر آسهطَى رٍاثطف هسطتقین ٍ غیطز هسطتقین
هتغیزّبی اژٍّص ٍ ثزرسی ثزاسش الگَی ضوبرُ ی  ) 1الگَی ًرزی اٍلیِ ثیي هتغیزّبی
اژٍّص) حبكی اس آى ثَز كِ الگَی هذكَر ًیبس ثِ اغالح ٍ ثبسًگزی زارز؛ سیزا هتغیزّبی
استقالی كبری ٍ رؾبیت زرًٍی اس كبر راثكِ ی هعٌی زاری ثب رؾبیت ضطغلی ًساضطتٌس .ثطِ
ّویي زلیل زٍ هتغیز هذكَر حذف ٍ ثزاسش الگَ زٍثبرُ هَرز ثزرسی زار گزفت .ؾزایت
هكزح ثزای ّز ی

اس هسیزّبی الگَ ثبسًگزی ضسُ زر خسٍی ضوبرُ ی  ٍ )2الگَی ًْبیی

ٍ ثبسًگزی ضسُ زر ضرل ضوبرُی  )2ارائِ ضسُ است.
جديل ضمارٌی ( : )3ضرایب استاودارد مسیرَای الگًی وُایی بازوگریضدٌ

ردیف 

0
2
6
4
4



حالت روحي مثبت← رفتار شهزوندي ساسماني
خودکارآمدي شغلي← رفتار شهزوندي ساسماني
رضايت شغلي ← رفتار شهزوندي ساسماني
اهميت کاري ← رضايت شغلي
يکنواختي کاري ← رضايت شغلي

ضریب
استاندارد β

7/55
7/40
7/27
7/60
7/74

ضریبt

≤p

7/42
02/84
5/67
6/22
7/52

7/70
7/70
7/70
7/70
7/70
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ضکل ضمارٌی ( : )2ضرایب استاودارد  βبرای مسیرَای الگًی وُایی بازوگریضدٌ

الگَی ًْبیی ثبسًگزیضسُ ًطبى هیزّس كِ  61زرغس ٍرزایی هتغیز رؾبیت ضغلی ،ثب ی
هبًسُ ٍ  39زرغس اس ٍرزایی هتغیز رؾبیت ضغلی تَسف هتغیزّبی اّویت كبری ٍ یرٌَاذتی
كبری تجییي هی ضَز .مالٍُ ثز آى  10زرغس اس ٍرزایی هتغیز رفتبر ضْزًٍسی سبسهبًی ،ثب ی
هبًسُ ٍ  90زرغس اس ٍرزایی رفتبر ضْزًٍسی سبسهبًی ثِ ٍسیلِ ی اثطز هسطتقین هتغیطزّطبی
ذَزكبرآهسی ضغلی ،حبپت رٍحی هثجت ٍ رؾبیت ضغلی ٍ اثز غیزهستقین هتغیزّبی اّویت
كبری ٍ یرٌَاذتی كبری ثب هیبًدیگزی رؾبیت ضغلی تجییي هی ضطَز .ؾطزایت اسطتبًسارز
هزثَـ ثِ اثز هستقین ٍ غیزهستقین ّز ی

β

اس هتغیزّبی الگَ ثز هتغیزّبی رؾبیت ضطغلی ٍ

رفتبر ضْزًٍسی سبسهبًی ثز رٍی ذكَـ الگَ ارائِ ضسُ است.
شاخصهای برازش الگوی نهایی بازنگری شده
ًزم افشار لیشری تعساز سیبزی ضبذع ثزاسًسگی ارائِ هیزّس؛ هْنتزیي آىّطب زر خطسٍی
ضوبرُی  )4ارائِ ضسُ است.
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جديل ضمارٌی ( : )4ضاخصَای برازش الگًی وُایی بازوگریضدٌ

مقدار 
077/46
7/726
7/754
7/67
7/76
7/760

شاخص 
شاخص بزاسش کاي دو
شاخص ريشهي ميانگين مجذور ماندهها ()RMR
شاخص ريشهي ميانگين مجذور ماندههاي استاندارد شده ()SRMR
شاخص خوبي بزاسندگي)(GFI
شاخص نزمشدهي بزاسندگي )(NFI
شاخص ريشهي خطاي ميانگين مجذورات تقزيب )(RMSEA
ضبذع ذَثی ثزاسًسگی ٍ ضبذع ًزمضسُ ی ثزاسًسگی ّز چِ ثِ ی

ًشزی تطز ثبضطٌس

الگَ اس ثزاسش ثْتزی ثزذَرزار است؛ ثبلعرس ضبذع ریطِی هیطبًگیي هدطذٍر هبًطسُّطب ،
ضبذع ریطِی هیبًگیي هدذٍر هبًسُّبی استبًسارز ضسُ ٍ ضبذع ریطِی ذكبی هیطبًگیي
هدذٍرات تقزیت ّز چِ كوتز ثبضٌس ،الگَ اس ثزاسش ثیطتزی ثزذَرزار است.
ثب تَخِ ثِ ضبذعّبی ثزاسًسگی الگَ هی تَاى گفت الگَی ًْبیی ثبسًگزی ضسُ اس ثزاسش
ًسجتبر هٌبسجی ثزذَرزار است؛ ثِ ذػَظ ثب تَخِ ثِ ایيكِ هقسار ضبذع ریطِی هیطبًگیي
هدذٍر هبًسُّب ثزاثز ثب  ٍ 0/023هقسار ضبذع ریطِی ذكبی هیطبًگیي هدطذٍرات تقزیطت
ثزاثز ثب  0/031است .ایي اس هقسار  0/05كِ ثزای الگَّبی زارای ثزاسًسگی هٌبست ایطٌْبز
ضسُ ابییيتز است.
زر هدوَ ثب مٌبیت ثِ ًتبیح ارائِ ضسُ زر خسٍی ضوبرُی  ٍ )2ضرل ضوبرُی ً )2تبیح
هزثَـ ثِ فزؾیِّبی اژٍّص ثِ ضزح سیز است:
فزؾیِی اٍی اژٍّص هجٌی ثز ایي كِ هتغیزّبی حبلت رٍحی هثجت ،ذَزكبرآهسی ضغلی
ٍ رؾبیت ضغلی ثِقَر هستقین ثب رفتبر ضْزًٍسی سبسهبًی راثكِ زارًطس هطَرز تأییطس طزار
گزفت.
فزؾیِی زٍم هجٌی ثز ایيكِ هتغیزّبی استقالی كبری ،رؾبیت زرًٍی اس كبر ،اّویت كبر
ٍ یرٌَاذتی كبر ثِقَر هستقین ثب رؾبیت ضغلی راثكِ زارًس ،هَرز ثبسًگزی زار گزفطت؛ ثطِ
ایي غَرت كِ هتغیزّبی استقالی كبری ٍ رؾبیت زرًٍی اس كبر ثِقَر هستقین ثطب رؾطبیت
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ضغلی راثكِی هعٌی زاری ًساضتِ ٍ لذا اس الگَ كٌبر گذاضتِ ضسًس؛ زر حطبلی كطِ هتغیزّطبی
اّویت كبر ٍ یرٌَاذتی كبر ثِقَر هستقین ثب رؾبیت ضغلی راثكِی هعٌیزار زاضتٌس؛ لذا ایي
سوت اس فزؾیِی زٍم هَرز تأییس زار گزفت.
فزؾیِی سَم هجٌی ثز ایيكِ هتغیزّبی استقالی كبری ،رؾبیت زرًٍطی اس كطبر ،اّویطت
كبر ٍ یرٌَاذتی كبر ثِقَر غیزهستقین  ٍ -ثب هیبًدیگزی رؾبیت ضغلی  -ثب رفتبر ضْزًٍسی
سبسهبًی راثكِ زارًس ،هَرز ثبسًگزی زار گزفت؛ ثِ ایي غَرت كِ هتغیزّبی استقالی كبری
ٍ رؾبیت زرًٍی اس كبر ثِ زلیل آىكِ ثِقَر هستقین ثب رؾبیت ضغلی راثكطِی هعٌطیزاری
ًساضتٌس ،ثِ غَرت غیزهستقین ًیش راثكِی هعٌیزاری ثب رفتبر ضْزًٍسی سبسهبًی ًساضطتِ ٍ
اس الگَ كٌبر گذاضتِ ضسًس؛ زر حبلی كِ هتغیزّطبی اّویطت كطبر ٍ یرٌطَاذتی كطبر ثطِقطَر
غیزهستقین  ٍ -ثب هیبًدیگزی رؾبیت ضغلی -ثب رفتبر ضْزًٍسی سبسهبًی راثكِی هعٌبزاری
زاضتٌس؛ لذا ایي سوت اس فزؾیِی سَم هَرز تأییس زار گزفت.
بحث و نتيجهگيری
زر ایي اژٍّص ثیي زٍ ٍیژگی ضغلی استقالی كبری ٍ رؾبیت زرًٍی اس كطبر ثطب رؾطبیت
ضغلی راثكِ ای هعٌبزار یبفطت ًططس .ایطي یبفتطِ ی اطژٍّص حبؾطز ،ثطب یبفتطِّطبی ایططیي
 )Bhuian & Mengue, 2002; Brown & Peterson, 1993; Fried & Ferris, 1987كِ حبكی
اس ایي است كِ هیشاى ثبپی استقالی زر ضغل -ثِ ٍاسكِی زازى تطَاى كسطت هَفقیطت ثطِ
افزاز زر غیبة ًربرت هساٍم سزازست -ثبمث افشایص رؾبیت ضغلی فزز هیگززز ،هتٌب ؽ
است .ثَیبى ٍ هٌگَک ً )2002یش ًطبى زازًس كِ افشایص هیشاى استقالی زر ضغل ،كبركٌبى
را ثز هی اًگیشاًس تب ثزای اًدبم كبرّبیطبى ثِ تطالش ثیططتزی زسطت ثشًٌطس .مطالٍُ ثطز آى
راثكِی ثیي رؾبیت زرًٍی اس كبر ٍ رؾبیت ضغلی ًیش هَرز حوبیت زار ًگزفت .ثطِ لحطبل
هفَْهی ایي ًتیدِ تعدت آٍر است؛ سیزا ثِ غَرت هٌكقطی اًدطبم كبرّطبی لطذتثرطص ثطب
احسبس رؾبیت كلی اس ضغل راثكِی هثجت زارز.
پسم ثِ تَؾیح است ّوجستگی زٍ هتغیز استقالی كبری ٍ رؾطبیت ضطغلی ٍ )r;0/402
ّوجستگی زٍ هتغیز رؾبیت زرًٍی اس كبر ٍ رؾبیت ضغلی  )0/518ثَز كِ ّز زٍ زر سكح
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 p ≥ 0/01هعٌیزار ّستٌس؛ اهب زلیل ایي كِ زر الگطَی هعطبزپت سطبذتبری ایطي زٍ هتغیطز
راثكِی هعٌب زاری ثب رؾبیت ضغلی اس ذَز ًطبى ًسازًس ایي ثَز كِ اثز اذتػبغطی آىّطب زر
حؿَر سبیز هتغیزّب ثِ ملت ّناَضبًی ثبپ ثب زیگز هتغیزّبی الگطَ) هعٌطبزار ًجطَز .اغطَپر
زستیبثی ثِ چٌیي یبفتِ ّبیی سهبًی كِ اس الگَی هعبزپت سبذتبری استفبزُ هیضطَز زٍر اس
اًتربر ًیست؛ سیزا رٍشّبی چٌس هتغیطزی ٍ اس خولطِ الگطَی هعطبزپت سطبذتبری اس اغطل
اهسبکگزی ایزٍی هی كٌٌس .هكبثق ایي اغل تالش هیضَز تب ثب استفبزُ اس حسا ل هتغیزّطب،
حساكثز سرت تجییي را ثِ زست آٍرز .ثِ ّویي زلیل ثب ٍخَز سبیز هتغیزّبی الگَ ،زٍ هتغیز
استقالی كبری ٍ رؾبیت زرًٍی اس كبر اثز هعٌبزاری زر ایصثیٌی رؾبیت ضغلی ًساضتِ ٍ لذا
اس الگَ كٌبر گذاضتِ ضسًس.
زر ایي اژٍّص راثكِی ثیي اّویت كبری ٍ رؾبیت ضغلی هَرز حوبیت زار گزفت .ی
خٌجِی اسبسی هعٌبزار ثَزى كبر ،احسبس ٍخَز مویق هعٌب ٍ هقػَز زر كبر است .ایي ثُعس اس
هعٌبزار ثَزى كبر ،هطرع هیكٌس كِ چگًَِ كبركٌبى زر كبر رٍسهطزُضطبى زر سطكح فطززی
تعبهل زارًس .هعٌبزار ثَزى كبر هطوَی ایي فزؼ است كِ ّز فززی اًگیشش زرًٍی ،توبیل ٍ
مالیقی ثزای هجبزرت ثِ اًدبم فعبلیتّبیی زارز كطِ هعٌطبی ثیططتزی ثطِ سًطسگی ذطَزش ٍ
زیگطزاى هطیثرططس .یبفتطِی حبؾطز ثطب اطژٍّصّطبی ایططیي

;William & Shiaw, 1999

 )Bachrach & jex, 2000سبسگبر استً .تبیح تحقیقبت ثیبىگز راثكِی ثیي اّویت كطبری ثطب
رؾبیت ضغلی است؛ سیزا كبركٌبى ٌّگبهی ثزای اًدبم زازى كبر اًگیشُ ذَاٌّطس زاضطت كطِ
احسبس كٌٌس كبرضبى ثب ارسش ٍ اس اّویت پسم ثزذَرزار است .هبزاهی كِ افطزاز احسطبس
كٌٌس كبری را كِ اًدبم هی زٌّس زارای اّویت است ٍ ًتطبیح هفیطسی زارز ،ثبمطث رؾطبیت
ضغلی آًبى هیگززز .)Gillbert, 2006
ّروي ٍ اٍلسّبم  )1976ثیبى هیكٌٌس كِ ٍیژگیّبی ضغلی ًریز اّویطت كطبری ثبمطث
حبپت رٍاى ضٌبذتی هثجت زر هقبثل ًتبیح كبری ٍ ضٌبذت ًتبیح ٍا عی كطبر هطی ضطَز؛ ایطي
ذَز زر ابیبى هٌدز ثِ افشایص اًگیشُ ی كبری ،مولرزز ضغلی ،رؾبیت ضغلی ٍ كبّص غیجت
ٍ ًقل ٍ اًتقبیّ ٍ ،نچٌیي تعبهل اختوبمی هثجت ثب ّنكبراى هیضَز.
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ّنچٌیي راثكِی یرٌَاذتی كبری ٍ رؾبیت ضغلی زر ایي اژٍّص هَرز حوبیت زار گزفطت.
الجتِ اژٍّصّبی جلی ًطبى زازُاًس كِ ثیي یرٌَاذتی كبر ٍ رؾبیت ضغلی راثكطِی هٌفطی ٍخطَز
زارز اثزایي ،تزخوِ غؿٌفزی ٍ یشزاًطی،)Staw et al., 1986; Podsakoff et al., 1993 )1382 ،
زر حبلی كِ ًتبیح اژٍّص حبؾز ًطبى زاز كِ ایي راثكِ هثجت است .هػبحجِّبی ایگیزاًطِ
ًطبى زاز كِ زر حبی حبؾز حدن ٍ تٌَ كبری اغلت كبركٌبى زر حس ثسطیبر سیطبزی اسطت؛
ایي ذَز ثبمث ذستگی ٍ مسم رؾبیت آىّب ضسُ است .ثٌبثزایي زر چٌیي ضطزایكی حدطن ٍ
تٌَ ضسیس كبری ٍ ٍخَز اًتربرات فزاٍاى ٍ گبُ ؾس ٍ ًقیؽ اس كبركٌبى ،ثبمث ضطسُ اسطت
كِ كبركٌبى فطبر رٍاًی سیبزی را هتحول ضسُ ٍ آرسٍی یرٌَاذتی كبر ٍ كبّص تٌَ ٍ حدن
كبری زاضتِ ثبضٌس .ثِ ّویي زلیل افزازی كِ زر مول ،كبرضبى اس تٌَ پسم ثزذَرزار ثطَزُ
است اثزاس ًبرؾبیتی ثیطتزی ًوَزُ ٍ ّویي اهز ثبمطث راثكطِ ی هثجطت یرٌطَاذتی كطبری ٍ
رؾبیت ضغلی ضسُ است.
راثكِ ی ثیي ذَزكبرآهسی ضغلی ٍ رفتبر ضْزًٍسی سبسهبًی ًیش زر اژٍّص حبؾز هَرز
حوبیت زار گزفت .زر ّویي هَؾَ  ،اٌز ٍ ّنكطبراى  )1997زر هكبلعطبت ذطَز ثطز رٍی
كبركٌبى ذسهبت ثیوبرستبى ثِ ایي ًتیدِ رسیسًس كِ هزكشیت ضطجرِ یرطی اس مَاهطل هْطن
تعییيكٌٌسُی رفتبر ضْزًٍسی است .ایي یبفتِّب ًطبى هیزّس كِ فززی كِ ثطِ ضطجرِّطبی
زاذل سبسهبى هتػل است ظزفیت ثبپتزی ثزای كو
ّطسار هی زٌّس كِ اثتربر فزز ثزای كو

ثِ زیگزاى زارز .ثب ٍخَز ایطي ،آىّطب

تب حطسٍزی ثطِ هیطشاى ترػطع فطزز زر كطبرش

ثستگی زارز .ثٌبثزایي زر ایي هكبلعِ ایي فزؾیِ كِ ذَزكبرآهسی ضغلی ثز ػس ٍ ًیت فطزز
ثزای كو

ثِ زیگزاى تأثیز زارز تسٍیي ٍ هَرز حوبیت زار گزفطت .تَؾطیح ایطي یبفتطِ را

هیتَاى اس رٍاىضٌبسبى اختوبمی كِ ثِ ثزرسی راثكِی ثیي بثلیطتّطب ٍ رفتطبر یطبریگزاًطِ
اززاذتِ ٍ ثیي ایي زٍ هتغیز ّوجستگی ثبپیی ثِ زست آٍرزُاًس حبغل ًوَز .سهبًی كِ افزاز
زر كبر ذَز احسبس ضبیستگی هیكٌٌس احتوبی ثیطتزی زارز كِ ثِ زیگزاى كو

كٌٌس.

اًتربر راثكِی ثیي حبلت رٍحی هثجت ٍ رفتبر ضْزًٍسی سبسهبًی كِ زر اژٍّص حبؾطز
تأییس ضس ًتیدِ كبر اًسیطوٌساًی ثَز كِ ازمب هیكٌٌس مبقفِ یری اس ثرصّبی خساییًباطذیز
كبر است؛ مٌػزی است كِ ثز ثسیبری اس اثعبز رفتبر ضْزًٍسی سطبسهبًی تطأثیز هطیگطذارز.
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ثِ قَر ذبظ ،احتوبی زارز كِ حبلطت رٍحطی هثجطت -ثطِ ایطي زلیطل كطِ ثبمطث گسطتزش
هحسٍزُ ّبی تعزیف ضسُ زر زاذل ضزح ضغل افزاز هیضَز -ثز رفتبر ضطْزًٍسی سطبسهبًی
تأثیز گذارز  .ثِ مجبرت زیگز ،كبركٌبًی كِ اس حبلطت رٍحطی هثجطت ثزذَرزارًطس اس آهطبزگی
ثیطتزی ثزای تفسیز ضزح ضطغل ذطَز زر خْطت اًدطبم رفتبرّطبی یطبریگزاًطِ زاٍقلجبًطِ
ثزذَرزارًس؛ آى ّب ثب رؾبیت كبهل ٍ ،ت ٍ كوط ّطبی ذطَز را ثطِ ایطي ّطسف اذتػطبظ
هیزٌّس .تأییس ایي فزؾیِ ثب یبفتِّبی هحققبى جلی  )Bachrach & Jex, 2000هجٌی ثز ٍخَز
راثكِ ی ملّی ثیي حبلت رٍحی هثجت ٍ رفتبر ضْزًٍسی سبسهبًی هٌكجطق اسطت .ایطي ًتیدطِ
ًطبى هیزّس كِ رفتبر ضْزًٍسی سبسهبًی ّن هتطأثز اس مَاهطل ارازی هبًٌطس ذَزكبرآهطسی
ضغلی ٍ ّن مَاهل غیز ارازی هبًٌس حبلت رٍحی هثجت است.
زر ذػَظ راثكِی ثیي رؾبیت ضغلی ٍ رفتطبر ضطْزًٍسی سطبسهبًی هجبحطث ثسطیبری
هكزح ضسُ است .رؾبیت ضغلی ثِ مٌَاى حبلت مبقفی ذَضبیٌس ًبضی اس ارسیبثی كبر تعزیف
هیضَز  .)Judge & Locke, 1993ایي تعزیف ثسیبر ٍسیع است؛ ثِقَری كِ ّن ٍیژگیّبی
هزثَـ ثِ ذَز ضغل زستوشز ،ارتقبء ٍّ ٍ )...ن هحیف كبر را زر ثز هیگیزز .اس آىخبیی كطِ
رفتبر ضْزًٍسی سبسهبًی زر اغل اس ایي امتقبز ثِ زست آهس كِ رؾطبیت ضطغلی ثطز رفتطبر
كبری -كِ هبّیتبر فزاتز اس ًقص است -تأثیز هیگذارز ،تب حسٍزی هیتَاى زرک كزز كِ ایي
زٍ سبسُ ثِ گًَِای خساییًباذیز ثِ یرسیگز ایَستِاًس ً .)Organ, 1988تبیح ایي اژٍّص ًیش
ًطبى زاز كِ ثیي رؾبیت ضغلی ٍ رفتبر ضْزًٍسی سبسهبًی ّوجستگی هعٌیزاری ٍخَز زارز.
هؿبهیي ؾوٌی ایي یبفتِّب ثزای زاًطگبُّب ٍ سبسهبىّب اس خولِ سبسهبى الیس ٍ زاًطگبُ
ملَم اًتربهی ًیش ارسضوٌس است .امتقبز ثز ایي است كِ رؾبیت ضغلی ثطب رفتطبر ضطْزًٍسی
راثكِی هثجت زارز .زٍ ًرزیِی سیزثٌبیی اطتیجبى ایي هَؾَ مجبرتٌس اسً« :رزیطِی تجطبزی
اختوبمی» ٍ «ًرزیِی زارزاز رٍاىضٌبذتی» .زر ّز زٍی ایي ًرزیِّب ابیِی راثكِ ثز اسبس
«اغل هقبثلِ ثِ هثل» زار زارز .ی

كبرهٌس راؾی ،رفتبر ضْزًٍسی سبسهبًی ذَز را هتَخطِ

كسبًی هیكٌس كِ ثِ اٍ ًفع رسبًسُاًس  .)Bateman & Organ, 1983اس ًگبُ ًرزیِی هجبزلِی
اختوبمی ،كبركٌبًی كِ ثِ لحبل ضٌبذتی اس كبرضبى راؾیاًس تالش هیكٌٌس تب رؾبیت ذَز را
ثِ غَرت رفتبرّبی زاٍقلجبًِ ًسجت ثِ سبسهبى ٍ كبركٌبى سبسهبى ًطبى زٌّطس؛ ثطِ مٌطَاى
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ًیزٍی الیس اس یری اس سوتّبی كبر ذَز كبرّ ،نكبراى ،سزازست) رؾبیت

زاضتِ ثبضس ،فزؼ ثز ایي است كِ ٍی ایي رؾبیت را اس قزیق كو

ثِ زیگزاى زر هسبئل ٍ

هطرالت كبری ٍ یب آگبُ كززى زیگزاى اس هطرالت ٍ چبلصّبی كبری ایص رًٍ ،ططبى زازُ
ٍ خجزاى ًوبیس .اس زیسگبُ سبسهبًی ًیش هسیزیت هیتَاًس ثزای تأهیي رؾبیت كبركٌبى اس كطبر،
ّنكبراى ٍ سزازستی ا ساهبتی اًدبم زازُ ٍ اس ایي قزیطق هیطشاى رفتطبر ضطْزًٍسی آىّطب را
ارتقبء زّس.
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