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 چکیذُ

هی ًَآٍضی سبظهبًی وبضوٌبى ضسوی ثیوبضستبى ثَفلی ضْط تْطاى ضاثغِ ثیي َّش اذاللی ٍ ّسف اظ پژٍّص حبضط تقییي 

 ضبهلخبهقِ آهبضی  ضٍش تحمیك ثِ لحبػ ّسف وبضثطزی ٍ اظ لحبػ ضیَُ اًدبم وبض تَغیفی اظ ًَؿ ّوجستگی است.ثبضس. 

ثب استفبزُ اظ  ،هی ثبضسًفط  181حدن ًوًَِ . ًفطاست 380 وِ تقساز آًْب 1394وبضوٌبى ضسوی ثیوبضستبى ثَفلی زض سبل 

اثعاض گطز آٍضی زازُ ّب پطسطٌبهِ استبًساضز َّش  .خسٍل هَضگبى ٍ ضٍش ًوًَِ گیطی تػبزفی عجمِ ای هحبسجِ ضسُ است

ضٍایی  گَیِ ای ًَآٍضی سبظهبًی هی ثبضس. 22ٍ پطسطٌبهِ هحمك سبذتِ گَیِ  40زاضای (  2005) یلواذاللی لٌیه ٍ 

ٍ  ثطای پطسطٌبهِ ًَآٍضی سبظهبًی (0/ 802ب استفبزُ اظ آلفبی وطًٍجبخ ثب ضطیت پبیبیی )پطسطٌبهِ ّب هحتَایی ٍ پبیبیی آى ث

هَضز تدعیِ تحلیل  SPSS زازُ ّب تَسظ ًطم افعاض. پطسطٌبهِ َّش اذاللی هَضز تبییس لطاض گطفتِ است ی( ثطا821/0) ضطیت

ثیي زضستىبضی ٍ ًَآٍضی ازاضی  ٍ (377/0) یّوجستگ ثیي زلسَظی ٍ ًَآٍضی فطایٌسی ثیطتطیي ضطیت یيّوچٌ .لطاض گطفت

زلسَظی ٍ  یيث زلسَظی ٍ ًَآٍضی فٌی، یيث زضستىبضی ٍ ًَآٍضی ازاضی، یيث ( ٍخَز زاضت.015/0) یّوجستگووتطیي ضطیت 

 .ثرطص ٍ ًَآٍضی ازاضی ضاثغِ هقٌبزاضٍخَز ًساضت یيث ،ًَاٍضی ازاضی

 

 ضسوی ثیوبضستبى وبضوٌبى ،، ًَآٍضی سبظهبًیَّش اذاللی :کلیذ ٍاصُ ّب
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 هقذهِ. 1

، ضلجب ٍ ، سبظهبًْب، هَسسبت ٍ ضطوتْب یه اهط ضطٍضی است چطاوِ خبهقِباهطٍظُ ذاللیت ًٍَآٍضی ٍ ایدبز زگطگًَی زض سبظهبًْ

سبیط ٍاحسّبی غٌقتی ّوِ زض حبل تغییط ٍ تحَل ّستٌس ٍ ّط سبظهبًی وِ ًرَاّس اظ ایي تغییط ٍ تحَالت تجقیت وٌس ٍ یب زض 

َى ٍ ثی حطوتی زض زًیبی اهطٍظ ًتیدِ ای خع . لصا ثبیس ایي ٍالقیت ضا پصیطفت وِ سى، هحىَم ثِ فٌبستذَز تحَل ایدبز ًوبیس

. زض ٍالـ لطى ثیستن ثِ ٍیژُ زٍ زِّ گصضتِ ضا هی تَاى سبلْبی پطضتبة گستطش ذاللیت ٍ ًَآٍضی ًبثَزی ثِ ّوطاُ ًساضز

سگی سبظهبى ثِ ، ثبظزُ ٍ تمَیت ضٍحیِ وبضوٌبى ضا هی تَاى ثقٌَاى زٍهیي فبهل اظ ظً، وبضایی، پس اًساظ. افعایص هٌبثـزاًست

، ّوبى ًَآٍضی )پصیطش تحَل( است وِ ثقٌَاى فبهل ثمبی سبظهبى ثِ حسبة آٍضز. فبهل اغلی ثطای تقییي اضظش سبظهبى

 (9: 1381،حسبة هی آیس )ضثیـ سبم ذبًیبى

ِ ثطذَضزاض ثبضٌس تب ٍهسیطاًی ًیبظهٌس ًسوِ اظ لسضت ٍاًسیطِ ّبی ًَآٍضاً وبضوٌبىسبظهبًْب ثیص اظ ّط ظهبى زیگطی ثِ  اهطٍظُ

ثبیس اظ  یطهس ،چٌیي ضطایغی ( زض8:1377آلبیی فیطبًی، ) ثتَاًٌس اّساف ٍاستطاتژیْبی سبظهبى ضا ثِ سطهٌعل همػَز ثطسبًٌس.

 .ًؾط اذاللی خَی سبلن ثطای وبضوٌبى زض سبظهبى ثِ ٍخَز اٍضز تب آًبى ثتَاًٌس ثب توبم تَاى ٍثْطُ ٍضی ّطچِ ثیطتط وبض وٌٌس

( َّش اذاللی ضبهل تَاًبیی زضن زضست اظ  2005،لٌیه ٍ ّوىبضاى) .ًیبظهٌس ٍخَز ضّجطی ثب َّش اذاللی ثبالست اهط یيا

هیتَاًس هطظ ثیي ًَؿ زٍستی ٍ ذَزپطستی ضا ذَة تَغیف  یطاظ ذالف ٍزاضتي افتمبزات اذاللی لَی ٍفول ثِ آًْب هی ثبضس،

التػبزی ٍ اختوبفی ٍاضتجبعبت آظاز ٍغبزلبًِ حمَق ضْط  ضفبُ ،عجیقتاذاللی ثِ هقٌبی تَخِ ثِ ظًسگی اًسبًی ٍ َّش وٌس.

 .(109:1390)هحوَزی ٍسیبزت،  .ًٍسی است

 

 لِبیبى هسأ. 2

، تغییط اضظ ٍ ًیع تغییط لیوت . تغییطات لیوت وبالّبی اسبسی، ضطایظ فسم اعویٌبى ثِ ول غٌبیـ حبون استزض ظًسگی اهطٍظ

ضٍثطٍ  آىثب "التػبزی هَخَز زض سطاسط زًیب اظ خولِ هَاضزی ّستٌس وِ سبظهبًْبی اهطٍظی زائوب سْبم ٍ ثِ عَض ولی تغییطات

. ثْطُ ثطزاضی اظ سٌ، ایي هربعطُ ّب ضا ثِ حسالل ثطسبً. یىی اظ ٍؽبیف سبظهبًْب ایي است وِ ثب ًَآٍضی زض هحػَالتّستٌس

. اًتربة ثْتطیي ایسُ ّب ثطای هحػَالت خسیس هطزم آى خبهقِ است، تَسقِ ٍ فطغتْبی هحػَل خسیسٍ ًَآٍضاًِ ًیبظهٌس تَلیس

. ایي اضظیبثی ایسُ ّبست "، وطف هٌبثـ هَخَز ٍ ثبلمَُ ایسُ ّب ٍ ًْبیتب، ضبهل زضن ًیبظ ثِ هحػَالتهطاحل اسبسی ایي فطایٌس

حػَل خسیس ٍ اًتربة ثْتطیي ایسُ ّب ثطای ، اضظیبثی ایسُ ّبی ه، ثطضسی ضاّجطزّبهطاحل ذَز ضبهل تأهل ثط اّساف ٍ اٍلَیتْب

اًغجبق ثب تغییطات ثِ هقٌبی ٍالقی آى است ٍ  فػط ،( اظ آًدبیی وِ فػط حبضط1 :1392لبسوی ًژاز، )تَسقِ ثیطتط هی ثبضس 

ییطات ّوگبهی ٍ ّوطاّی ثب ایي تغییطات اظ ذػَغیبت ثبضظ آى است ٍ اًسبى وًٌَی زضفػطی ظًسگی هیىٌس وِ هتبثط اظ ایي تغ

ًوبز ثیطًٍی ّط سبظهبى ضا ضفتبضّبی اذاللی آى اظ آًدب وِ  است تغییطاتی وِ ثِ ًَفی ثِ ضیطِ ٍ اغل افطاز ضخقت پیسا هیىٌس.

ی ًؾطی زض ایي ضاثغِ ثِ هٌؾَض ایدبز ضاُ جبًضىل هی زّسسمَط هقیبضّبی ضفتبضی پژٍّطگطاى ضا ثِ سوت خست ٍ خَی ه

فٌبیت ثِ هغبلت  ثب .( 1382:30ّس هط، ) .فتبضّب ثط عجك اغَل اضظضی سَق زازُ استحل هٌبست اخطایی زض خْت ثْجَز ض

وبض گیطی زض وٌبض ثِ لعٍم اضائِ ذسهبت ثط عجك اغَل اذاللی ٍ تقْس زض اًدبم ذسهت ثِ ًحَ احسي  تَاى اشفبى زاضت فَق هی

تَخِ ثِ اغَل  فسم ٍلصا .ًوبیس اهطی ثسیْی هی سبظهبًْبی زضهبًیتحمك اّساف ضیَُ ّبی ًَیي ٍ اّویت اًدبم وبض تیوی زض 

 سبظهبى ثِ هسئَلیت پصیطی ٍ تقْس وبضوٌبى ًسجت ثِ ٍؽبیف هحَلِ هَخت ذسبضات خجطاى ًبپصیطیاذاللی، فسم 

ووجَز ٍاضبضُ ضسُ فٌبیت ثِ هَاضز  ثب .است اًسبًی هطتجظ ٍزضهبًی وِ ثب سالهت خبهقِ هیطَزهرػَغبزضسبظهبًْبی ثْساضتی

وبضوٌبى  ضاثغِ ثیي َّش اذاللی ٍ ًَآٍضی سبظهبًی بل تقییيجزض ایي پژٍّص ثسًهحمك  ،ظهیٌِ فَقزض  بی اًدبم ضسُپژٍّطْ

 ثیوبضستبى ثَفلی هی ثبضس.ضسوی 

 

 ٍ هزٍر ادبیبت تحقیقاّویت ٍ ضزٍرت اًجبم  .3
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، اظ ایي ضٍ تضویي ٍ تساٍم حیبت ٍ ّستٌسثسٍى تطزیس سبظهبًْبی فػط حبضط ثب تحَالت ٍ تْسیسات گستطزُ ثیي الوللی ضٍثطٍ 

، ذلك ، اثساؿثمبی آًْب ًیبظهٌس یبفتي ضاُ حل ّب ٍ ضٍش ّبی خسیس همبثلِ ثب هطىالت است وِ اضتجبط ظیبزی ثب ًَآٍضی

. ثِ ّویي ذبعط زض چٌیي ضطایغی حیبت ٍ ثمبی سبظهبى ّب زض وطَض زض گطٍ ، فطایٌسّب ٍ ضٍش ّبی خسیس زاضزهحػَالت

حَل اسبسی زض ضطایغی است وِ افطاز ذالق ٍ ًَآٍض ضا ّط چِ ثیطتط پطٍضش زازُ ٍ فطٌّگ سٌتی ضا ثِ فطٌّگ وبضآفطیي ٍ ت

 .(25: 1388ضبُ حسیٌی ٍ وبٍسی، )زٌّس ًَآٍض تغییط 

بی ، ثلىِ ایي هسئلِ زض ثرطْاّویت ذاللیت ٍ ًَآٍضی زض هَفمیت سبظهبى ّب هٌحػط ثِ ثرطْبی تَلیسی وطَض ًیست

ذسهبتی ٍ اظ خولِ زاًطگبّْب ٍ ٍاحسّبی تبثقِ وِ پطٍضش زٌّسُ هٌبثـ اًسبًی آیٌسُ ّستٌس غبزق ثَزُ ٍ اّویت ثیطتطی هی 

( لصا زض غَضتیىِ ایي سبظهبًْب ثتَاًٌس هَلفِ ّبی تأثیط گصاض ثط ًَآٍضی ٍتَسقِ آًطا زض اضائِ  51-90: 20031ٍاًگ، ). یبثس

ثِ تَسقِ ٍ ثبلٌسگی ذَز ثیص اظ پیص ازاهِ ذَاٌّس  "، لغقبآى ّب ضا زض سبظهبى ذَز ًْبزیٌِ ًوبیٌسذسهبت ضٌبسبیی ًوبیٌس ٍ 

 (.130: 1389، . )آلب زاٍز ٍ زیگطاىزاز

 ذطزُ ،الظهِ تَسقِ ٍ ضضس ّط خبهقِ زاضتي سبظهبًْبی سبلن است خبهقِ ضا اگط ثِ فٌَاى یه سیستن ولی زض ًؾط ثگیطین

ذَز زاضز وِ ٍؽبیفی ثط فْسُ زاضًس ٍ زض وٌبض ّن فقبلیت هیىٌٌس ٍ ّوگبم ثب ّن زض خْت تحمك اّساف سیستن ّبیی زضٍى 

ایي ضطط ثطلطاض ًجبضس ایي  چٌبًچِ .ّوبٌّگ فول وطزى ایي سبظهبًْب سبلن ثَزى آًْبست ضطط .سیستن ثعضگتط گبم ثطهیساضًس

فاللِ ) .م ٍؽبیف سبظهبًْبی زیگط خبهقِ اثط هٌفی ذَاٌّس گصاضتسبظهبًْب ًوی تَاًٌس ثِ ٍؽبیف ذَز فول وٌٌس حتی زض اًدب

ثِ َّش اذاللی یىی اظ هْوتطیي هَلفِ ّبیی است وِ ثِ هسیطاى ووه هیىٌس وِ وبضایی سبظهبى ضا  ( تَخِ 1385:47، ثٌس

َلس ًوی ضَین ثلىِ یبز افعایص زٌّس َّش اذاللی ثِ ایي حمیمت اضبضُ زاضز وِ هب ثِ غَضت شاتی اذاللی یب غیط اذاللی هت

ذَضز خبهقِ پصیطی ٍآهَظش است ٍ ّطگع  ثبظ ،، ضبهل اضتجبعبتگیطی ثطای ذَة ثَزى یبز ،هیگیطین وِ چگًَِ ذَة ثبضین

وِ هب ثطای اًدبم وبضّبی زضست ثِ آى ًیبظهٌسین ّوبى َّش اذاللی است وِ ثب استفبزُ اظ آى ثِ  آًچِ .پبیبى پصیط ًیست

، زض ّط ثرطی اظ ظًسگی ثِ ثْتطیي اعالفبت لبثل ساًِ ٍ زستیبثی ثِ ثْتطیي فول ذَة ًعزیه هیطَینیبزگیطی فول َّضوٌ

 ( 4-5: 1392، سفی للی) ضا ثِ حسالل هی ضسبًین ٍ ًسجت ثِ پیبهسّبی آى ذَش ثیي ّستین. ذغطات ،زستطسی هیطسین

ضُ چگًَگی ایٌىِ اغَل اًسبًی خْبى ضوَل هی : َّش اذاللی ثِ ؽطفیت شٌّی هب ثطای تػوین گیطی زضثبَّش اخالقی

. َّش اذاللی تَاًبیی تطریع زضست اظ ، اضبضُ هی وٌس، اّساف ٍ فقبلیتْبی ضرػی هبى ثِ وبض گطفتِ ضَزثبیست زض اضظضْب

بضس. ث ، ثرطص ٍ زلسَظی هی، هسئَلیت پصیطیاغَل خْبًی سبظگبض هیجبضس ٍ ضبهل چْبض ثقس زضستىبضی اضتجبُ است وِ ثب

 (2005)لٌیه ٍویل 

، ایي ثقس ، اًدبم وبض زضست ٍ گفتي حطف زضست زض توبم ظهبًْبثِ هقٌی ّوبٌّگی ثیي ثبٍضّب ٍ افوبل فطز: 2درستکبری 

 ، ٍفبی ثِ فْس هی ثبضس.، استمبهت ٍ پبفطبضی ثطای حك، ضاستگَییضبهل ثجبت فولىطز

. ایي ثقس ضبهل هسئَلیت پصیطی ثط اسبس ل ٍ پیبهسّبی آى استثِ هقٌی پصیطش هسئَلیت افوب: 3هسئَلیت پذیزی

 .(1393:12،فطز یهططٍحثبضس )، الطاض ثِ اضتجبّبت ٍ ضىستْب ٍ لجَل هسئَلیت ثطای ذسهت ثِ زیگطاى هی تػویوبت ضرػی

 (310- 2005:321 ثَضثب) احسبس اذاللی ثٌیبزیٌی است وِ زضن احسبسبت زیگطاى ضا ثطفطزاهىبى پصیط هیسبظز. :4دلسَسی

 (1389فویس، فبرسی  وطزى ٍ گصضت است. )فطٌّگ ففَ ،گٌبُ وسی ثرطَزى ،فغب ،زّص ،هقٌی ثصل هبل ثِ :5بخطص

. ، ذسهبت ٍ ضٍضْبی خسیس فولیبت تقطیف وطزًَآٍضی ضا هی تَاى فطایٌس اذص ایسُ ذالق ٍ تجسیل آى ثِ هحػَل :1ًَآٍری 

 ( 26: 1377آلبیی فیطبًی )

                                                           
1
. Wong 

2
. Integrity 

3
.Responsibility 

4
.Compassion 

5
.Forgiveness 



 هغبلقبت هسیطیت ٍ وبضآفطیٌی

153 -170، غفحبت 1396 ثْبض، 2/1، ضوبضُ 3زٍضُ   

351 
 

: فجبضت است اظ استفبزُ اظ اثعاض، سیستن، سیبست، ثطًبهِ فطایٌس، هحػَل یب ذسهبت خسیسی وِ هوىي است ًَآٍری سبسهبًی 

ضضَی ٍ اوجطی، ) .زض زاذل سبظهبى ایدبز ضسُ ثبضس یب اظ ثیطٍى سبظهبى ثطای سبظگبضی ٍ اًغجبق سبظهبى ذطیساضی ضسُ ثبضس

7:1392 ) 

یب هحیظ فوَهی سبظهبى  ثبظاض ،( فجبضت است اظ پصیطفتي یه فمیسُ یب ضفتبضی وِ ثطای غٌقت1998: )زفت، ًَآٍری سبسهبًی

 ( 1388:27تبظگی زاضز )ضبُ حسیٌی ٍ وبٍٍسی، 

 .( ًَآٍضی ضا هحػَلی تقطیف وطزُ اًس وِ خسیس تلمی هی ضَز1991،آیَاهَضا ٍ خگ) :ًَآٍری فٌی

 ( 1392:9)ضضَی ٍ اوجطی، 

هقطفی ضٍضْبی تَلیس خسیس ضٍضْبی هسیطیتی ًَ فٌبٍضیْبی خسیس وِ هیتَاًس ثطای ثْجَز فطایٌسّبی تَلیس  ًَآٍری فزایٌذی:

 (303- 2004:313،ٍاًگ ٍاهس) ٍ هسیطیت استفبزُ ضًَس.

ًَآٍضی ازاضی ایي است وِ تب چِ هیعاى هسیطاى ضطوت اظ سیستوْبی ًَیي هسیطیتی  (2010خیوع ٍسبًع، : )ًَآٍری اداری

 (.14:1393اسوبفیلی ) .، سیبستْب ٍ اضىبل سبظهبًی خسیس زض ازاضُ وطزى ضطوت استفبزُ هی وٌٌسِ ّبضٍی

اهیس است تب ثب  ٍهحممبىهَاضز فَق ٍ اّویت ٍخَز اذالق زض هطاوع زضهبًی ٍ آضٌبیی ثب زیسگبُ ّبی اًسیطوٌساى فٌبیت ثِ ثب 

 یصافعا ،اذاللی زض خْت ضضس هَلفِ ّبی ثَفلیوبضوٌبى ثیوبضستبى ثطضسی اضتجبط اثقبز َّش اذاللی ٍ ًَآٍضی سبظهبًی زض 

سبظهبى ثقٌَاى یه هطوع هْن زاًطگبّی وِ زض تَسقِ ٍ اضتمبء  اّساف آضهبًی آى تحمك خْتزض اًگیعُ ّب ٍ ثْجَز وبضتیوی

 .سالهت خبهقِ تبثیط گصاضاست گبم ثطزاضت

 

 پیطیٌِ ّبی داخلی ٍ خبرجی. 4

  ّوجستگی َّش اذاللی ٍ تقْس سبظهبًی وبضوٌبى هطاوع تَاى ثرطی سبظهبى ثْعیستی ضْط یعز تحمیمی تحت فٌَاى

ضس. ًتبیح ًطبى زاز وِ ثیي َّش اذاللی ٍ تقْس سبظهبًی زض وبضوٌبى هطاوع  ( اًدبم1393تَسظ زّمبًی ٍ ّوىبضاى زض سبل )

 .تَاى ثرطی ضْط یعز ّوجستگی هثجت ٍ هقٌبزاض ٍخَز زاضز

  تقییي ٍیژگی ّبی ضٍاًسٌدی آظهَى لضبٍت  "فٌَاىتحمیمی تحتMJT  سبل ٍ ضاثغِ آى ثب  11تب  8زاًص آهَظاى

ضْط وطج اًدبم ضس ٍ ًتبیح ًطبى زاز وِ همیبس لضبٍت اذاللی زاضای افتجبضٍ  ( زض1393سبل )زض  تَسظ ظًسیِ"َّش اذاللی

 .ضی زاضز وِ ثیبًگط ضٍایی ّوعهبى ایي همیبس استلضبٍت اذاللی ثب َّش اذاللی ضاثغِ هقٌب زا یيّوچٌ ضٍایی سبظُ ثَز.

  تحمیمی تحت فٌَاى ثطضسی ٍهمبیسِ ضاثغِ ثیي افتوبز ثِ ًفس ٍ هَلفِ ّبی زُ گبًِ َّش اذاللی هقلوبى زٍضُ اٍل

( اًدبم ضسوِ ًتبیح پعٍّص ًطبى 1393)سبل هتَسغِ آهَظش ٍ پطٍضش زض ضوبل ٍ خٌَة ضْط تْطاى تَسظ ًػطالْی زض 

ثبضسٍ ّطخِ افتوبز ثِ ًفس هقلوبى افعایص یبثس  ثیي افتوبز ثِ ًفس ٍ َّش اذاللی هقلوبى اضتجبط هستمیوی ثطلطاض هیزازوِ 

ثِ ًفس زض  افتوبز .افتوبز ثِ ًفس ثط َّش اذاللی هقلوبى تبثیط هثجت زاضز یيّوچٌ َّش اذاللی آًْب افعایص هی یبثس.

یىسبى ثَزُ اهب تفبٍت ثیي َّش اذاللی هقلوبى ضوبل ضْط تْطاى ثب خٌَة  یجبتمط ،ضوبل ٍخٌَة ضْط تْطاى زض ثیي هقلوبى

هیبًگیي َّش اذاللی هقلوبى ضوبل ضْط تْطاى ثبالتط اظ َّش اذاللی هقلوبى خٌَة ضْط  یيّوچٌ .ضْط تْطاى هقٌب زاضاست

 تْطاى ثَز.

  زاًطدَیبى وبضضٌبسی تبیلٌسی ثِ ( زض تحمیمی تحت فٌَاى هغبلقِ ّطت ٍیژگی اذاللی ثٌیبزی زض  2011)ًگبهَن

، غطفِ . ایي ّطت ٍیژگی فجبضتٌس اظ سقی ٍ وَضصوطف ّطت ٍیژگی اسبسی اذاللی زاًطدَیبى وبضضٌبسی پطزاذتِ است

 (.1393:96هططٍحی فطز). ضتجِ ثٌسی ضسًس ، ثِ تطتیت اٍلَیت، ازة ٍ پبویعگی ٍحست، ًؾن ٍ اًضجبط، غسالتخَیی

                                                                                                                                                                                     
1
. Innovation 
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   ضّجطاى زض سبظهبًْب ثِ ایي ًتیدِ ضسیس وِ ضفبیت  پژٍّص ذَز زضثبضُ ی ذػَغیبت اذاللی ( زض 2006)هبًبالن

ٍ  ضْطت ،ٍ ًگْساضی افطاز سَز ،ثبالیی ضا زض سطتبسط فطٍش فولىطز ،ّوطاُ غبزق ثَزى ضّجط ثِ ،اغَلی ٍ اضظضْبی اذاللی

 بظهبى زاضز.فجبضتی تبثیط ثبالیی زض ثْطُ ٍضی س ثِ .ضضبیت هطتطی ایدبز هیىٌس

  ٍ ثط ضٍی ( عی تحمیمی ثب فٌَاى ضاثغِ ثیي سغح آگبّی ٍ ًَآٍضی سبظهبًی زض وبلح آلجطتب2009)ثالًچبضز ّطسی ،

افضبی ّیئت فلوی ثِ ایي ًتیدِ ضسیسًس وِ آگبّی وبضوٌبى هی تَاًس هَخت ًَآٍضی ثبالیی زض سبظهبى هی ضَز وِ آى ًیع 

 .هی ضَز سجت افعایص وبضایی ٍ فولىطز سبظهبى

 ( زض پژٍّص وِ ثِ ثطضسی ضاثغِ تٌَؿ اًدبم وبضّب ثب ًَآٍضی سیستن ذسهبت زض  2014الىسبًسض ًفب ٍ فلَضیبى ّبهل )

 .، زضیبفت ثیي اًدبم وبض ثب چٌسیي ضٍش ٍ ًَآٍضی اضتجبط هثجت ٍ هقٌبزاض ٍخَز زاضزضطوت تَلیسی تدْیعات سٌگیي اًدبم زاز

 تحمیك هسل هفَْهی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1393ًمل اظ هططٍحی فطز  ثِ ،2005لیٌه ٍ ویل، ) (1393، ثِ ًمل اظ اسوبفیلی 2010لَ ٍ خي، 

 

 : هذل هفَْهی1ضکل

 اّذاف تحقیق. 5

 .ْزتْزاى: ضٌبسبیی رابطِ بیي َّش اخالقی ٍ ًَآٍری سبسهبًی کبرکٌبى رسوی بیوبرستبى بَعلی ضّذف کلی

 فزعیاّذاف 

 .ًَآٍضی فٌی وبضوٌبى ضسوی ثیوبضستبى ثَفلی ضْط تْطاى ضٌبسبیی ضاثغِ ثیي زضستىبضی ٍ .1

 .ثیوبضستبى ثَفلی ضْط تْطاى ضٌبسبیی ضاثغِ ثیي زضستىبضی ٍ ًَاٍضی فطایٌسی وبضوٌبى ضسوی .2

 .ثَفلی ضْط تْطاىوبضوٌبى ضسوی ثیوبضستبى  ضٌبسبیی ضاثغِ ثیي زضستىبضی ٍ ًَآٍضی از اضی .3

 .ضٌبسبیی ضاثغِ ثیي هسئَلیت پصیطی ٍ ًَآٍضی فٌی وبضوٌبى ضسوی ثیوبضستبى ثَفلی ضْط تْطاى .4

 .ضٌبسبیی ضاثغِ ثیي هسئَلیت پصیطی ٍ ًَآٍضی فطایٌسی وبضوٌبى ضسوی ثیوبضستبى ثَفلی ضْط تْطاى .5

 .ضستبى ثَفلی ضْط تْطاىضٌبسبیی ضاثغِ ثیي هسئَلیت پصیطی ٍ ًَآٍضی ازاضی وبضوٌبى ضسوی ثیوب .6

 .وبضوٌبى ضسوی ثیوبضستبى ثَفلی ضْط تْطاى ضٌبسبیی ضاثغِ ثیي زلسَظی ٍ ًَآٍضی فٌی .7

 .ضٌبسبیی ضاثغِ ثیي زلسَظی ٍ ًَآٍضی فطایٌسی وبضوٌبى ضسوی ثیوبضستبى ثَفلی ضْط تْطاى .8

 .تْطاى ازاضی وبضوٌبى ضسوی ثیوبضستبى ثَفلی ضْط ضٌبسبیی ضاثغِ ثیي زلسَظی ًٍَآٍضی .9

 .ضٌبسبیی ضاثغِ ثیي ثرطص ًٍَآٍضی فٌی وبضوٌبى ثیوبضستبى ثَفلی ضْط تْطاى .10

 َّش اذاللی

 هسئَلیت پصیطی

 زضستىبضی

 زلسَظی

 ثرطص

 ًَآٍضی سبظهبًی

 فٌی

 ازاضی

 فطآیٌسی
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 .ضٌبسبیی ضاثغِ ثیي ثرطص ًٍَآٍضی فطایٌسی وبضوٌبى ثیوبضستبى ثَفلی ضْط تْطاى .11

 .ضٌبسبیی ضاثغِ ثیي ثرطص ًٍَآٍضی ازاضی وبضوٌبى ثیوبضستبى ثَفلی ضْط تْطاى .12

 

 فزضیِ ّبی تحقیق .6

: بیي َّش اخالقی ٍ ًَآٍری سبسهبًی کبرکٌبى رسوی بیوبرستبى بَعلی ضْز تْزاى، رابطِ ٍجَد یفزضیِ اصل

 .دارد

 فزضیِ ّبی فزعی

 ٍخَز زاضز. ضاثغِ ،ثیوبضستبى ثَفلی ضْط تْطاى ثیي زضستىبضی ٍ ًَآٍضی فٌی وبضوٌبى ضسوی .1

 تْطاى ضاثغِ ٍخَز زاضز.ثیي زضستىبضی ٍ ًَآٍضی فطایٌسی وبضوٌبى ضسوی ثیوبضستبى ثَفلی ضْط  .2

 ثیي زضستىبضی ٍ ًَآٍضی ازاضی وبضوٌبى ضسوی ثیوبضستبى ثَفلی ضْط تْطاى ضاثغِ ٍخَز زاضز. .3

 ٍخَز زاضز. ضاثغِ ،ثیي هسئَلیت پصیطی ٍ ًَآٍضی فٌی وبضوٌبى ضسوی ثیوبضستبى ثَفلی ضْط تْطاى .4

 .ٍخَز زاضز ضاثغِ ،لی ضْط تْطاىثیي هسئَلیت پصیطی ٍ ًَآٍضی فطایٌسی وبضوٌبى ضسوی ثیوبضستبى ثَف .5

 ازاضی وبضوٌبى ضسوی ثیوبضستبى ثَفلی ضْط تْطاى ضاثغِ ٍخَز زاضز. ثیي هسئَلیت پصیطی ٍ ًَآٍضی .6

 ثیي زلسَظی ٍ ًَآٍضی فٌی وبضوٌبى ضسوی ثیوبضستبى ثَفلی ضْط تْطاى ضاثغِ ٍخَز زاضز. .7

 لی ضْط تْطاى ضاثغِ ٍخَز زاضز.ثیي زلسَظی ٍ ًَآٍضی فطایٌسی وبضوٌبى ضسوی ثیوبضستبى ثَف .8

 ٍخَز زاضز. ضاثغِ ،ثیي زلسَظی ٍ ًَآٍضی ازاضی وبضوٌبى ضسوی ثیوبضستبى ثَفلی ضْط تْطاى .9

 ثیي ثرطص ًٍَآٍضی فٌی وبضوٌبى ضسوی ثیوبضستبى ثَفلی ضْط تْطاى ضاثغِ ٍخَز زاضز. .10

 اثغِ ٍخَز زاضز.ثیي ثرطص ٍ ًَآٍضی فطایٌسی وبضوٌبى ضسوی ثیوبضستبى ثَفلی ضْط تْطاى ض .11

 ثیي ثرطص ٍ ًَآٍضی ازاضی وبضوٌبى ضسوی ثیوبضستبى ثَفلی ضْط تْطاى ضاثغِ ٍخَز زاضز. .12

 

 رٍش تحقیق. 7

ثب تَخِ  ّوجستگی است–تَغیفی  گزدآٍری دادُ ّباست. اظ ًؾط ًحَُ  تحقیق کبربزدیپژٍّص حبضط ثط حست ّسف یه 

 ،پطزاظز آظهَى فطضیِ ّب یبپبسد ثِ سَالْبی هطثَط ثِ ٍضقیت فقلی هیخوـ آٍضی اعالفبت ثطای  ثِ ،ثِ ایٌىِ تحمیك حبضط

خبهقِ آهبضی زض ایي  .وٌس اظ ًَؿ ّوجستگی است است ٍچَى ضاثغِ ثیي زٍ هتغیط ضاثطضسی هی یفیتَغ ،تَاى گفت تحمیك یه

ثِ ًمل اظ هسئَل ) ًفط وبضوٌبى ضسوی 380هی ثبضس وِ تقساز آًبى  1394پژٍّص وبضوٌبى ثیوبضستبى ثَفلی زض سبل 

 .( هی ثبضس1وبضگعیٌی

تَخِ ثِ تقساز  ثب .تػبزفی عجمِ ای اًتربة ضسًس ًفط وِ ثب استفبزُ اظ خسٍل هَضگبى ٍ ضٍش ًوًَِ گیطی 181حدن ًوًَِ 

 افطاز ًوًَِ اًتربة ضس ٍ تقساز تقساز ،ول وبضهٌس هطز هی ثبضس ثِ ًسجت 170وبضهٌس ظى ٍ  210افطاز خبهقِ وِ ضبهل 

 ًفط زض ًؾط گطفتِ ضس. 81ًفط ٍ هطز  100وبضهٌساى ظى 

ٍ ایٌتطًت اظ پطسطٌبهِ استفبزُ  هدالت ،ًبهِ یبىپب ،ّب همبلِ ،زض ایي پژٍّص ثطای گطز آٍضی زازُ ّب فالٍُ ثط استفبزُ اظ وتبة

 ،زضستىبضی)ثقس یِ ٍ چْبض گَ 40 زاضای ( وِ 2005لٌیه ٍ ویل )استبًساضز اظ پطسطٌبهِ  یيا ،پطسطٌبهِ َّش اذاللی .ضس

 22پطسطٌبهِ هحمك سبذتِ وِ زاضی  یيا ،ًَآٍری سبسهبًی پزسطٌبهِ .هی ثبضسثرطص (  ٍ یزلسَظ ،پصیطی یتهسئَل

 هحتَایی، پزسطٌبهِ َّش اخالقی ییرٍا هی ثبضس. ظیطتَظیـ سَاالت ثیي هَلفِ ّب ثِ ضطح خسٍل  .هَلفِ هیجبضس 3گَیِ ٍ 

پبیبیی  پژٍّص ثْطاهی ٍ ّوىبضاى زض ،پزسطٌبهِ َّش اخالقی یبییپب .لطاض گطفت ضاٌّوبٍ ػػیيهتر وِ هَضز تبییساست 

 .(1391ثْطاهی ٍ ّوىبضاى،) .تبییس ضس 0/ 894ثب ضطیت  هحبسجِ ٍ آلفبی وطًٍجبخ ثب استفبزُ اظ فطهَلپطسطٌبهِ 

                                                           
1
 آلبی سلیوبًی 
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وطًٍجبخ هَضز تبییس ثب استفبزُ اظ آلفبی ٍاخطا ضس ی ًفط 30ًوًَِ  یه اثتسا پطسطٌبهِ ثیي ،پبیبیی پطسطٌبهِ ،زض پژٍّص حبضط

 لطاض گطفت.

 هَلفِ ّبی پزسطٌبهِ یبییپب :1 جذٍل

 ضطیت آلفبی وطًجبخ هَلفِ ّبی پطسطٌبهِ

 821/0 َّش اذاللی

 793/0 زضستىبضی

 700/0 هسئَلیت پصیطی

 720/0 زلسَظی

 763/0 ثرطص

 802/0 ًَآٍضی سبظهبًی

 777/0 ًَآٍضی فٌی

 716/0 ًَآٍضی فطآیٌسی

 860/0 ًَآٍضی ازضاوی

 

 ّب رٍش تجشیِ ٍ تحلیل دادُ. 8

ٍ  خساٍل ،ثرص آهبض تَغیفی اظ فطاٍاًی زض .هَضز تدعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفت spssزض ایي پژٍّص زازُ ّب تَسظ ًطم افعاض 

ثَزى زازُ ّب استفبزُ ضس ٍ تطریع ًطهبل اسویطًٍَف خْت –ًوَزاضّب ٍزض ثرص آهبض استٌجبعی اثتسا اظ آظهَى وَلوَگطٍف 

 .ثِ لحبػ ًطهبل ثَزى زازُ ّب ثطای آظهَى فطضیِ ّب اظ آظهَى ّوجستگی پیطسَى ٍ ضگطسیَى استفبزُ ضس

 

 َصیفیتآهبر . 8-1

 آهبر تَصیفی تحقیقتَسیع فزاٍاًی  :2 جذٍل

 سي ضبذع ٍضقیت تبّل ول

 هدطز هتبّل

81 

8/44 

50 

6/27 

31 

1/17 

 اٍاًیفط

 زضغس

 هطز

100 

2/55 

49 

1/27 

51 

2/28 

 فطاٍاًی

 زضغس

 ظى

181 

0/100 

99 

7/54 

82 

3/45 

 فطاٍاًی

 زضغس

 ول

 سي ضبذع سبثمِ ذسهت ول

 20-11ثیي  سبل 30- 21ثیي 

 سبل

ووتط اظ 

10 

 سبل
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81 

8/44 

18 

9/9 

26 

4/14 

37 

4/20 

 فطاٍاًی

 زضغس

 هطز

100 

2/55 

12 

6/6 

38 

0/21 

50 

6/27 

 فطاٍاًی

 زضغس

 ظى

181 

0/100 

30 

6/16 

64 

4/35 

87 

1/48 

 فطاٍاًی

 زضغس

 ول

 سي ضبذع سغح تحػیالت ول

فَق  زوتطا

 لیسبًس

لیسبً

 س

زیپلن ٍ 

فَق 

 زیپلن

  

81 

8/44 

7 

9/3 

13 

2/7 

29 

0/16 

32 

7/17 

 فطاٍاًی

 زضغس

 هطز

100 

2/55 

6 

3/3 

21 

6/11 

55 

4/30 

18 

9/9 

 فطاٍاًی

 ضغسز

 ظى

181 

100 

13 

2/7 

34 

8/18 

84 

4/46 

50 

6/27 

 فطاٍاًی

 زضغس

 ول

 سي ضبذع سي ول

 51ثبالتط اظ 

 سبل

 50-41ثیي 

 سبل

ثیي 

31-40 

 سبل

ووتط اظ 

30 

 سبل

  

81 

8/44 

8 

4/4 

20 

0/11 

27 

9/14 

26 

4/14 

 فطاٍاًی

 زضغس

 هطز

181 

0/100 

10 

5/5 

14 

8/18 

47 

9/40 

37 

8/34 

 فطاٍاًی

 زضغس

 ظى
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 ضبخص هزکشی ٍ پزاکٌذگی هتغیز ّب بزرسی. 8-2

 زبَط بِ تَصیف آهبری َّش اخالقی ٍ ابعبد آى: ه3 جذٍل

َّش 

 اذاللی

هسئَلیت  زلسَظی ثرطص

 پصیطی

پبضاهتط ّبی  زضستىبضی

 آهبضی

61/3  

63/3  

463/0  

279/0-  

113/0  

55/3  

57/3  

652/0  

646/0-  

049/0  

73/3 

75/3 

598/0 

442/0- 

100/0- 

50/3 

50/3 

622/0 

769/0- 

193/0 

66/3 

68/3 

553/0 

198/0- 

043/0- 

 هیبًگیي

 هیبًِ

اًحطاف 

 استبًساضز

 ودی

 وطیسگی

 

 ضبخص هزکشی ٍ پزاکٌذگی هتغیز ّب بزرسی. 8-3

 

 هزبَط بِ تَصیف آهبری ًَآٍری سبسهبًی ٍ ابعبد آى :4جذٍل 

ًَآٍضی 

 سبظهبًی

ًَآٍضی 

 ازاضی

ًَآٍضی 

 فطایٌسی

پبضاهتط ّبی  ًَآٍضی فٌی

 آهبضی

41/3  

41/3  

430/0  

508/0-  

080/0-  

27/3 

14/3 

739/0 

423/0- 

023/0 

48/3 

51/3 

742/0 

034/0- 

273/0- 

42/3 

44/3 

658/0 

689/0- 

196/0- 

 هیبًگیي

 هیبًِ

اًحطاف 

 استبًساضز

 ودی

 وطیسگی

 

 اسویزًَف جْت بزرسی ًزهبل بَدى دادُ ّب -هَى کَلوَگزٍفهزبَط بِ آس :5جذٍل

ًَآٍضی 

 سبظهبًی

ًَآٍضی 

 ازاضی

ًَآٍضی 

 فطایٌسی

ًَآٍضی 

 فٌی

 

613/0 

846/0 

13/1 

145/0 

28/1 

073/0 

19/1 

117/0 

 (Zآهبضُ )

 سغح هقٌبزاضی

 

 یبفتِ ّبی پضٍّص. 9

181 

0/100 

10 

5/5 

34 

8/18 

74 

9/40 

63 

8/34 

 فطاٍاًی

 زضغس

 ول
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 بیوبرستبى بَعلی ضْز تْزاى رابطِ ٍجَد دارد. بیي َّش اخالقی ٍ ًَآٍری سبسهبًی کبرکٌبى رسوی فزضیِ اصلی:

غسم  5زض سغح آلفبی  255/0هیعاى ضطیت ّوجستگی ثیي َّش اذاللی ٍ ًَآٍضی سبظهبًی ثطاثط ثب ًتبیح آظهَى ًطبى زاز 

تقییي هقٌبزاض است، یقٌی ّط چِ َّش اذاللی زض وبضوٌبى ثبالتط ثبضس ًَآٍضی سبظهبًی ثبالتط هی ضٍز. ّوچٌیي هیعاى ضطیت 

ٍ ثب تَخِ ثِ هیعاى ثتب  تَسظ َّش اذاللی تجییي هی ضَزاظ تغییطات حبغل اظ ًَآٍضی سبظهبًی  5/6ضگطسیَى ًطبى زاز 

افعایص هی یبثس وِ ایي  255/0ایٌگًَِ ثطآٍضز گطزیس، ثِ اظاء یه ٍاحس افعایص زض َّش اذاللی وبضوٌبى، ًَآٍضی سبظهبًی 

 ( هقٌبزاض است.t;52/3؛ 05/0>001/0;p) tوبل آهبضُ هیعاى پیص ثیٌی ّب ثب تَخِ ثِ احت

( زض پژٍّطی هجٌی ثط اضتجبط ثیي  1393زّمبًی )ّن ضاستب ثب ًتبیح ثسست آهسُ هی تَاى ثِ پژٍّص ّبی ظیط اضبضُ زاضت؛ 

لی هسیطاى ٍ ثط اضتجبط اثقبز َّش اذال ی( هجٌ 1393اثقبز َّش اذاللی ٍ تقْس سبظهبًی زض وبضوٌبى ثب پژٍّص هططٍحی فطز )

 ثب ،ثط اضتجبط هقٌبزاض اثقبز َّش اذاللی ٍهَفمیت سبظهبًی ی( هجٌ 2011سالهت سبظهبًی ثب تحمیك ضحیوی ٍ ّوىبضاى )

ثط  ی( هجٌ 1393ثرطی اظ پژٍّص خطخبًی ) ثب ،( هجٌی ثط اضتجبط َّش اذاللی ثب اثتىبضات فطزی 1392تحمیك سفی للی )

لسوتی اظ ًتبیح تحمیك زّمبى  ( ثب 1387) یویهم (، 1390تحمیك وطم زذت ) ثب ،ًَآٍضیتبثیط فطایٌس ّب ٍ استطاتژی ّب ثب 

 ( ٍ 2006)هَضالس تحمیك گبضسیب  ثب ،ثط تبثیط اذاللیبت ثط فولىطز سبظهبًْب یهجٌ ،(2002) یٌگثبضلتطًط ٍ  یكتحم (، 1390)

ًتیدِ فطضیِ  .ٌبى ثط ًَآٍضی ّوسَیی زاضزثط تبثیط هثجت ضبیستگی وبضو ی( هجٌ 2006)هبًبالن  ( ٍ 2009ضٍزًی والضوي )

تَخِ  ثب .ثب ًَآٍضی سبظهبًی ضاثغِ هثجت زاضز زض وبضوٌبى ثیوبضستبى ثَفلی فَق حبوی اظ آى است وِ هَلفِ ّبی َّش اذاللی

ثِ فٌَاى اّویت اغَل اذاللی زض سبظهبًْب هرػَغب زض سبظهبًْبی ثْساضتی ٍزضهبًی زض خْت ثطلطاضی حمَق ثیوبضاى ثِ لعٍم 

هٌطَض اذاللی سبظهبًْبی ثْساضتی هیتَاى اشفبى زاضت تبثیط اذاللیبت هیتَاًس ثب تَسقِ ًَآٍضی زض تحمك ّسف فَق ّوگبم 

فَاهل ضفتبضی وِ هطتول ثط ٍیژگی ّبی ضرػیتی وبضوٌبى ٍ هسیطاى هیجبضس  یطاظتبث ،تجییي ًَآٍضی ( زض1387) یویهم .ثبضس

 ًبم ثطز.

 

 بیوبرستبى بَعلی ضْز تْزاى رابطِ ٍجَد دارد. یي درستکبری ٍ ًَآٍری فٌی کبرکٌبى رسویاٍل: بفزعی  فزضیِ

غسم  5زض سغح آلفبی  377/0وبضوٌبى ثطاثط ثب  زضستىبضی ٍ ًَآٍضی فٌیبیي  هیعاى ضطیت ّوجستگیًتبیح آظهَى ًطبى زاز 

ثبالتط هی ضٍز. ّوچٌیي هیعاى ضطیت تقییي  هقٌبزاض است، یقٌی ّط چِ زضستىبضی زض وبضوٌبى ثبالتط ثبضس ًَآٍضی فٌی

ثب تَخِ ثِ هیعاى ثتب ایٌگًَِ  ؛ ٍتَسظ زضستىبضی تجییي هی ضَزاظ تغییطات حبغل اظ ًَآٍضی فٌی  2/14ضگطسیَى ًطبى زاز 

ص ثیٌی افعایص هی یبثس وِ ایي هیعاى پی 377/0ثطآٍضز گطزیس، ثِ اظاء یه ٍاحس افعایص زض زضستىبضی وبضوٌبى، ًَآٍضی فٌی 

 ( هقٌبزاض است.t;44/5؛ 05/0>001/0;p) tّب ثب تَخِ ثِ احتوبل آهبضُ 

ثط اضتجبط َّش اذاللی ٍ هَفمیت ضغلی  ی( هجٌ 2011یبفتِ ّبی ایي فطضیِ ثب لسوتی اظ پژٍّص ضحیوی ٍ ّوىبضاى )

 ،ووه وٌٌسُ ٍ اثتىبضات فطزیثط تبثیط َّش اذاللی ثطضفتبضّبی  ی( هجٌ 1392تحمیك سفی للی ) ًتبیح اظ ثرطیثب  ،وبضوٌبى

 1391) یثْطاهثرطی اظ پژٍّص  ثب ثط تبثیط فبهل ضفتبضی ثط ًَآٍضی سبظهبًی، ی( هج1393ٌ) یخطخبًثرطی اظ ًتبیح تحمیك  ثب

 (،2002) یٌگثبضلٍ  تطًط (،2009) والضوي (، 1387تحمیك همیوی ) ثب ،ثط ٍضقیت ذَة هَلفِ زضستىبضی زض وبضوٌبى ی( هجٌ

ثیطتطیي  . زض ایي پژٍّص( هجٌی ثط تبثیط اذاللیبت ثط فولىطز ثْیٌِ سبظهبًْب ّوسَیی زاضز2006) هبًبالن (،2011) ًگبهَن

فول وطزى هجتٌی ثط اغَل ٍ اضظضْب ٍ زضستىبضی  ٍ یآگبّ .ضطیت ّوجستگی ثیي زضستىبضی ٍ ًَاٍضی فٌی هی ثبضس

آگبّی ًرستیي گبم زض ضاُ فول ثب ثجبت ٍ هٌسدن است  .خعءضبذػْبی اضظضوٌس زض اًدبم ذسهبت ثِ گًَِ ای پَیب ضٌبذتِ ضس

 (2005لٌیه ٍ ّوىبضاى ثبضس )ٍ ثِ تجـ آى اعویٌبى ٍ ضفبفیت زض هَضز آًچِ وِ زض حیغِ اذالق است ثب اّویت هی 

 

دٍم: بیي درستکبری ٍ ًَآٍری فزایٌذی کبرکٌبى رسوی بیوبرستبى بَعلی ضْز تْزاى رابطِ ٍجَد  فزعی فزضیِ

زض سغح آلفبی  268/0ثطاثط ثب  زضستىبضی ٍ ًَآٍضی فطایٌسی وبضوٌبىهیعاى ضطیت ّوجستگی ثیي تبیح آظهَى ًطبى زاز ً دارد.

غسم هقٌبزاض است یقٌی ّط چِ زضستىبضی زض وبضوٌبى ثبالتط ثبضس ًَآٍضی فطایٌسی ثبالتط هی ضٍز. ّوچٌیي هیعاى ضطیت  5
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ثب تَخِ ثِ هیعاى ثتب  ؛ ٍتَسظ زضستىبضی تجییي هی ضَزاظ ًَآٍضی فطایٌسی  اظ تغییطات حبغل 2/7تقییي ضگطسیَى ًطبى زاز 

افعایص هی یبثس وِ ایي هیعاى  268/0ایٌگًَِ ثطآٍضز گطزیس، ثِ اظاء یه ٍاحس افعایص زض زضستىبضی وبضوٌبى، ًَآٍضی فطایٌسی 

 ت.( هقٌبزاض اسt;72/3؛ 05/0>001/0;p) tپیص ثیٌی ّب ثب تَخِ ثِ احتوبل آهبضُ 
ثب  ثط تبثیط هَلفِ ّبی َّش اذاللی ثطاثتىبضات فطزی ی( هجٌ 1392ًتیدِ ایي فطضیِ ثب ثرطی اظ ًتبیح تحمیك سفی للی )

ثط ضاثغِ هثجت  ی( هج1392ٌ)زذت ثط تبثیط فَاهل ضفتبضی ثط ًَآٍضی ثب ثرطی اظ تحمیك وطم  ی( هجٌ 1393)تحمیك خطخبًی 

ثط ضاثغِ هثجت غسالت ثب سطهبیِ  ی( هجٌ 1390ك ٍلی ذبًی )میثرطی اظ ًتبیح تح ثب ،اذالق ٍ اثط ثرطی سبظهبًی هسیطاى

ٍ  تطًط (، 1387تحمیك ) ثب ،ثط ضاثغِ اثقبز سطهبیِ اختوبفی ثب ًَآٍضی سبظهبًی ی( هجٌ 1393تحمیك اسوبفیلی ) ثب ،اختوبفی

( هجٌی ثط 2014)ّبهل ثط تبثیط اذاللیبت ثط فولىطز سبظهبًْب ٍ ًتبیح تحمیك ًفب ٍ  ی( هج2006ٌ) ( هبًبالن 2002ثبضلیٌگ )

ثِ تَخِ ثِ اذالق ٍ زضستىبضی گفت  یتَاىه .ضاثغِ تٌَؿ اًدبم وبضّب ثِ چٌسیي ضٍش ثب ًَاٍضی سبظهبًی ّوسَیی زاضتِ است

بل آًْب پیَستِ ثب اضظضْب ٍ فمبیسضبى ّوبٌّگ ثبضس ٍ فٌبٍضیْبی خسیس ضا ثط عجك ٍؽیفِ اًسبًی وبضوٌبى لسضت هیسّس وِ افو

 .زض ذسهت ثِ هطاخقیي ٍ ثیوبضاى ثىبض گیطًس

 

 سَم: بیي درستکبری ٍ ًَآٍری اداری کبرکٌبى رسوی بیوبرستبى بَعلی ضْز تْزاى رابطِ ٍجَد دارد.فزعی  فزضیِ

ًطبى زاز هیعاى ضطیت ّوجستگی ثیي ایي زٍ هتغیط ثطاثط ثب  ستىبضی ٍ ًَآٍضی ازاضی وبضوٌبىزضًتبیح ضطیت ّوجستگی ثیي 

 یقٌی ضاثغِ ثیي ایي زٍ هتغیط زض وبضوٌبى ثیوبضستبى ثَفلی ضقیف ثطآٍضز گطزیس. غسم هقٌبزاض ًیست 5زض سغح آلفبی  015/0

ثط هغلَة ًجَزى ضبذع ّبی َّش اذاللی زض  ی( هجٌ 1392ایي پژٍّص ثب لسوتی اظ ًتبیح تحمیك ضفقتی ٍ ّوىبضاى )

ثط لسضت تجییي سطهبیِ اختوبفی تَسظ ثقس غسالت ثِ غَضت  ی( هجٌ 1390ٍلی ذبًی )ثرطی اظ ًتبیح تحمیك ثب  زاًطدَیبى،

 زض .. ًتیدِ ایٌىِ زضستىبضی لسضت تجییي ًَآٍضی ازاضی زض ثیي وبضوٌبى ثیوبضستبى ثَفلی ضا ًساضزضقیف ّوسَیی زاضتِ است

ایي ضاستب اگط هسیطاى زض ضیَ ّبی هسیطیت ثبظ ًگطی وطزُ ٍ زض اخطای ضیَ ُ ّبی خسیس هسیطیت سبظهبى ّوگبم ثَزى ثب 

وبضوٌبى ضا لحبػ وٌٌس ٍ ثقٌَاى ضّجطی تحَل افطیي زض حوبیت وبضوٌبى اّتوبم ٍضظًس هیتَاًٌس ثط تقْس افطاز ٍ وبضوطزّبی 

ایي هَضز اضبضُ ضس ثِ (  2005ّوىبضاى )ٍ هَلط ٍ  ( 1978) یوطوبزضًؾطیِ سیگل ٍ  ثبضٌس.آًْب هَثط  هجتٌی ثط اغَل اذاللی

 .هیتَاًس زض ذاللیت ٍ ًَآٍضی هَثط ثبضسوِ تبهیي هٌبثـ ًَآٍضی ٍ حوبیت هسیطاى 

 

چْبرم: بیي هسئَلیت پذیزی ٍ ًَآٍری فٌی کبرکٌبى رسوی بیوبرستبى بَعلی ضْز تْزاى رابطِ فزعی  فزضیِ

ضطیت ّوجستگی هطثَط ثِ ضاثغِ ثیي هسئَلیت پصیطی ٍ ًَآٍضی فٌی وبضوٌبى ًطبى زاز هیعاى ضطیت ّوجستگی  دارد. ٍجَد

غسم هقٌبزاض است، زض ًٌتیدِ هی تَاى گفت ّط چِ هسئَلیت پصیطی زض  5زض سغح آلفبی  251/0ثیي ایي زٍ هتغیط ثطاثط ثب 

اظ تغییطات حبغل اظ  3/6ّوچٌیي هیعاى ضطیت تقییي ضگطسیَى ًطبى زاز  وبضوٌبى ثبالتط ثبضس ًَآٍضی فٌی ثبالتط هی ضٍز.

ثب تَخِ ثِ هیعاى ثتب ایٌگًَِ ثطآٍضز گطزیس، ثِ اظاء یه ٍاحس افعایص زض  ؛ ٍتَسظ هسئَلیت پصیطی تجییي هی ضَزًَآٍضی فٌی 

 tّب ثب تَخِ ثِ احتوبل آهبضُ  افعایص هی یبثس وِ ایي هیعاى پیص ثیٌی 251/0هسئَلیت پصیطی وبضوٌبى، ًَآٍضی فٌی 

(05/0>001/0;p 46/3؛;t.هقٌبزاض است ) 

ثط ضاثغِ هثجت َّش اذاللی ٍ تقْس  ی( هجتٌ 1393ًتبیح ثسست آهسُ زض ایي فطضیِ ثب ًتبیح تحمیك زّمبًی ٍ ّوىبضاى )

 ثرطی اظ تحمیك ثب ،غلیثط ضاثغِ َّش اذاللی ٍ هَفمیت ض ی( هجت2011ٌثرطی اظ تحمیك ضحیوی ٍ ّوىبضاى ) ثب ،سبظهبًی

ثط تبثیط فبهل ضفتبضی ثط  ی( هجتٌ 1393تحمیك خط خبًی ) ثب ،بم ذسهبتدثط تبثیط اذاللیبت ثط اً ی( هجتٌ 1392سفی للی )

ثط تجییي سطهبیِ اختوبفی تَسظ ثقس هسئَلیت پصیطی، ثب یبفتِ ّبی  ی( هجتٌ 1390یبفتِ ّبی پژٍّص ٍلی ذبًی ) ثب ،ًَآٍضی

تحمیك همیوی  ثب ،ثط ٍضقیت ذَة زض ثقس هسئَلیت پصیطی ثِ فٌَاى یه ضبذع اذاللی ی( هجت1391ٌى )ثْطاهی ٍ ّوىبضا

 .ّوسَیی زاضتِ استهجٌی زض تبثیط اذالق زض فولىطز سبظهبًْب  (2009)والضوي  یضٍزً (، 2002) یٌگٍثبضل تطًط (، 1387)
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 رابطِ ،رسوی بیوبرستبى بَعلی ضْز تْزاى پٌجن: بیي هسئَلیت پذیزی ٍ ًَآٍری فزایٌذی کبرکٌبىفزعی  فزضیِ

 280/0ضطیت ّوجستگی ثیي هسئَلیت پصیطی ٍ ًَآٍضی فطایٌسی ًطبى زاز هیعاى ضاثغِ ثیي ایي زٍ هتغیط ثطاثط ثب  ٍجَد دارد.

ضٍز. غسم هقٌبزاض است، یقٌی ّط چِ هسئَلیت پصیطی زض وبضوٌبى ثبالتط ثبضس ًَآٍضی فطایٌسی ثبالتط هی  5زض سغح آلفبی 

تَسظ هسئَلیت پصیطی اظ تغییطات حبغل اظ ًَآٍضی فطایٌسی  8/7وِ  ّوچٌیي هیعاى ضطیت تقییي ضگطسیَى ثیبًگط ایي ثَز

تَاى گفت ثِ اظاء یه ٍاحس افعایص زض هسئَلیت پصیطی وبضوٌبى، ًَآٍضی فطایٌسی  ٍ ثب تَخِ ثِ هیعاى ثتب هیتجییي هی ضَز؛ 

 ( هقٌبزاض است.t;89/3؛ 05/0>001/0;p) tیعاى پیص ثیٌی ّب ثب تَخِ ثِ احتوبل آهبضُ افعایص هی یبثس وِ ایي ه 280/0

( 2011) یویضحتحمیك  ثب ،ثط ضاثغِ َّش اذاللی ٍ تقْس سبظهبًی ی( هجتٌ 1393ًتبیح ایي فطضیِ ثب ًتبیح پژٍّص زّمبًی )

ًتبیح  ثب ،طهبیِ اختوبفی تَسظ هسئَلیت پصیطیثط لسضت تجییي س ی( هجت1390ٌذبًی ) یٍل ،اذالق ثط هَفمیت ثط تبثیط یهجتٌ

 یطی( ًػ2006هَضالس ) یبگبضس (،2006) بًبالنه (،2009والضوي ) یضٍزً (،2002ٍ ثبضلیٌگ ) تطًط (، 1387تحمیك همیوی )

( ّوچٌیي ثب ثرطی اظ تحمیك ًفب ٍ فلَضیبى 2001تحمیك ثي الٍسَى ) ثب ،ثط ٍخَز ضبیستگی اذاللی ثط ًَآٍضی ی( هجٌ 1392)

ثط ضاثغِ ًَآٍضی ثب تٌَؿ اًدبم وبض وِ هٌغجك ثط ًَ آٍضی فطایٌسی زض تحمیك حبضط هی ثبضس است ٍ ّوسَیی  ی( هجٌ 2014)

 زاضز

 

ضطن: بیي هسئَلیت پذیزی ٍ ًَآٍری اداری کبرکٌبى رسوی بیوبرستبى بَعلی ضْز تْزاى رابطِ فزعی  فزضیِ

غسم  5زض سغح آلفبی  206/0ثطاثط ثب  ٍ ًَآٍضی ازاضی وبضوٌبى هسئَلیت پصیطیهیعاى ضطیت ّوجستگی ثیي  ٍجَد دارد.

هقٌبزاض است، یقٌی ّط چِ هسئَلیت پصیطی زض وبضوٌبى ثبالتط ثبضس ًَآٍضی ازاضی ثبالتط هی ضٍز. ّوچٌیي هیعاى ضطیت تقییي 

ثب تَخِ ثِ هیعاى ثتب  ؛ ٍتَسظ هسئَلیت پصیطی تجییي هی ضَزاظ تغییطات حبغل اظ ًَآٍضی ازاضی  2/4ضگطسیَى ًطبى زاز 

افعایص هی یبثس وِ ایي هیعاى پیص  280/0ثِ اظاء یه ٍاحس افعایص زض هسئَلیت پصیطی وبضوٌبى، ًَآٍضی ازاضی  تَاى گفت هی

 ( هقٌبزاض است.t;81/2؛ 05/0>001/0;p) tثیٌی ّب ثب تَخِ ثِ احتوبل آهبضُ 

 یكتحم ،ثط اّویت هسیطیت استطاتژی ّب ی( هج2005ٌ)استَوس ٍ  ًتبیح ثسست اهسُ زض ایي فطضیِ ثب ًتبیح تحمیك ٍیلسَى

( 2006)هَضالس هغبلقبت گبضسیب  ثب ،آگبّی افضبی ّیئت فلوی ٍ ًَآٍضی سبظهبًی ثطضاثغِ ی( هجٌ 2009ّطسی ثالًچبضز )

هجٌی ثط ضفبیت  (2002ٍ ثبضلیٌگ ) تطًط (،2006تحمیك هبًبالن ) ثب ،ثط تبثیط استطاتژی ثط فولىطز سبظهبًی ٍ ًَآٍضی یهجٌ

ثط تبثیط فبهل سبثمِ  ی( هج1392ٌپژٍّص ًػیطی ٍ ّوىبضاى ) ثب ،اغَل اذاللی تَسظ ضّجطاى ٍ تبثیط ثط ثْطُ ٍضی سبظهبى

 .ثط ٍخَز ضاثغِ هثجت ثیي اذالق ٍ اثط ثرطی سبظهبًی ّوسَیی زاضز ی( هج1390ٌتحمیك وطم زذت ) ثب ،هسیطیت ثط ًَآٍضی
 

 لسَسی ٍ ًَآٍری فٌی کبرکٌبى رسوی بیوبرستبى بَعلی ضْز تْزاى رابطِ ٍجَد دارد.ّفتن: بیي دفزعی  فزضیِ

ًتبیح ضطیت ّوجستگی ثیي زلسَظی ٍ ًَآٍضی فٌی وبضوٌبى ًطبى زاز هیعاى ضطیت ّوجستگی ثیي ایي زٍ هتغیط ثطاثط ثب 

 ثطآٍضز گطزیس. ضقیف ثیوبضستبى ثَفلی غسم هقٌبزاض ًیست یقٌی ضاثغِ ثیي ایي زٍ هتغیط زض وبضوٌبى 5زض سغح آلفبی  096/0

ثط هغلَة ًجَزى ایي ضبذع زض خبهقِ آهبضی هَضز هغبلقِ آى  ی( هج1392ًٌتبیح ایي فطضیِ ثب ًتبیح ضفقتی ٍ ّوىبضاى )

 ،ثط ٍخَز ووتطیي اضتجبط ثیي زلسَظی ٍ ضّجطی تیوی ی( هج1388ٌتحمیك هرتبضی پَض ٍ وبؽوی ) ثرطی اظ ًتبیح ثب ،پژٍّص

ثرطی اظ  ثب ،ثط ضقیف ثَزى ضبذع ّبی َّش اذاللی هقلوبى خٌَة ضْط تْطاى ی( هج1393ٌطی اظ تحمیك ًػطالْی )ثر ثب

ثط اٍلَیت  ی( هج1390ٌثب تحمیك ٍلی ذبًی ) یيّوچٌ ،فبهل هحیغی ثط ًَآٍضی ثط تبثیط ون ی( هجٌ 1393تحمیك خطخبًی )

ثقس زلسَظی زض وبض  پبییي ثَزىثط  ی( هج1391ٌثْطاهی ) یكتحم ،پبییي ثقس زلسَظی زض تجییي سطهبیِ اختوبفی زض سبظهبى

 .زاضز ییّوسَ ،ثط ٍخَز ووتطیي ضطیت ّوجستگی ثیي فقبل ثَزى ٍ ًَآٍضی ی( هج1394ٌتحمیك حك زٍست ) ثب ،وٌبى

بئل ضفبّی ٍ وِ هحممبى هیگَیٌس فَاهلی هبًٌس حوبیت سبظهبًی ٍ افغبی پبزاش زض ثطاثط فولىطز ثطتط ٍ تَخِ ثِ هس ّوبًغَض

ٍ وبیوط  یگلس .خْت اًدبم ذسهبت ثْیٌِ ثط اًگیرتِ وٌس ( زضزلسَظی ٍ ّوسلیثقس )اًگیعُ ّبی آًبى هیتَاًس زض ضضس ایي 

 .اًساظُ گیطی ٍ سٌدص ًَآٍضی، اذتػبظ ٍ تبهیي هٌبثـ ٍ اهىبًبت وبفی ضا پیطٌْبز هیسّس ی( ثطا1978)
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ذی کبرکٌبى رسوی بیوبرستبى بَعلی ضْز تْزاى رابطِ ٍجَد ّطتن: بیي دلسَسی ٍ ًَآٍری فزایٌ فزعی فزضیِ

هیعاى ضطیت ّوجستگی ثیي زلسَظی ٍ ًَآٍضی فطایٌسی وبضوٌبى ًطبى زاز هیعاى ضطیت ّوجستگی ثیي ایي زٍ هتغیط  دارد.

ایٌسی ثبالتط هی غسم هقٌبزاض است، یقٌی ّط چِ زلسَظی زض وبضوٌبى ثبالتط ثبضس ًَآٍضی فط 5زض سغح آلفبی  348/0ثطاثط ثب 

تَسظ زلسَظی تجییي هی اظ تغییطات حبغل اظ ًَآٍضی فطایٌسی  1/12ضٍز. ّوچٌیي هیعاى ضطیت تقییي ضگطسیَى ًطبى زاز 

 280/0ٍ ثب تَخِ ثِ هیعاى ثتب ایٌگًَِ ثطآٍضز گطزیس، ثِ اظاء یه ٍاحس افعایص زض زلسَظی وبضوٌبى، ًَآٍضی فطایٌسی ضَز 

 ( هقٌبزاض است.t;96/4؛ 05/0>001/0;p) tهیعاى پیص ثیٌی ّب ثب تَخِ ثِ احتوبل آهبضُ افعایص هی یبثس وِ ایي 

 ن( ًگبهَ 2006) هبًبالن (، 2002) یٌگثبضلٍ  تطًط (، 1387) یویهم (،2011)ّوىبضاى ًتبیح ثسست آهسُ ثب ًتبیح ضحیوی ٍ 

ثب ثرطی اظ ًتبیح تحمیك ثي  یيّوچٌ ،ز سبظهبىاذالق ثط فولىط ثط تبثیط هثجت ی( هجٌ 2009ٍ ضٍزًی والضوي ) ثَضثب (،2011)

ایي فطضیِ هستسلل  یدًِت .ًَآٍضی فطایٌسی ّوسَیی زاضتِ است ثط تبثیط اًدبم وبض ثِ چٌسیي ضٍش ثط ی( هجٌ 2001السَى )

اهَضی ضا  ثػَضت فقبالًِ آًبى .ثط استمجبل وبضوٌبى ثیوبضستبى ثَفلی اظ ضٍضْب ٍ فطایٌسّبی اًدبم ذسهبت ثِ ضىل ًَیي است

ًؾط  ثِ .ایي ضبذع ثِ فٌَاى ّوسلی ًبم ثطز ( اظ2005) ثَضثب .اًدبم هیسٌّس وِ زیگطاى ضا زاٍعلجبًِ هَضز حوبیت لطاض هیسٌّس

 .ٍ ثْجَز فولىطز ضَزبی ًَیي اًدبم وبض هیتَاًس ثبفث سَْلت زض اًدبم ذسهبت ّ هیطسس ضیَ ُ
 

 ٍجَد دارد. رابطِ ،کبرکٌبى رسوی بیوبرستبى بَعلی ضْز تْزاىًْن: بیي دلسَسی ٍ ًَآٍری اداری  فزعی فزضیِ

ًتبیح ضطیت ّوجستگی ثیي زلسَظی ٍ ًَآٍضی ازاضی وبضوٌبى ًطبى زاز هیعاى ضطیت ّوجستگی ثیي ایي زٍ هتغیط ثطاثط ثب 

 ضقیف ثطآٍضز گطزیس. غسم هقٌبزاض ًیست یقٌی ضاثغِ ثیي ایي زٍ هتغیط زض وبضوٌبى ثیوبضستبى ثَفلی 5زض سغح آلفبی  019/0

تحمیك  ثب ،ثط ٍخَز ووتطیي اضتجبط ثیي زلسَظی ٍ ضّجطی ی( هج1388ًٌتبیح ثسست اهسُ ثب ًتبیح هرتبضی پَض ٍ وبؽوی )

ثط ٍخَز ضطیت پبییي هَلفِ ّبی َّش اذاللی زض خبهقِ آهبضی  ی( هجٌ 1390ذبًی ) یٍل (،1393) ی( ًٍػطالْ 1392ضفقتی )

( هجٌی ثط ضطیت 1394ًژاز )فجبس  یكتحم ،ثط ضتجِ پبییي هَلفِ زلسَظی ی( هج1391ٌْطاهی )ثرطی اظ پژٍّص ث ثب ،هعثَض

ثط ٍخَز پبزاش ٍ تبثیط ثط ًَآٍضی  ی( هج1389ٌثرطی اظ ًتبیح پژٍّص آلب زاٍز ) ثب ،پبییي ّوجستگی ثیي هٌبثـ هبلی ٍ ًَآٍضی

خَی تَام ثب ّوىبضی زض سبظهبى  طاز سبظهبى ٍ تطَیك آًبى. زض ایي ضاثغِ الظم است هسیطاى اظ عطیك تقبهل ثب افّوسَیی زاضز

 یطاىهس .ثَخَزآٍضًس ٍ ثب حوبیتْب ٍ تَخِ ثِ ًیبظّبی اختوبفی ٍ هبزی آًبى ظهیٌِ ّبی ضضس ٍ تىبپَیی وبضوٌبى ضا ثَخَز آٍضًس

زُ تب زیس گبُ خبهـ تطی ضا زض ی ّبی سبظهبًی ثبیس تَاى وبضوٌبى ضا زض تسٍیي استطاتژی تمَیت وطژاضضس ٌّگبم عطاحی استطات

ثب تحسیي ٍ ضٌبذت هطَلْبی هقٌب زاض وبضوٌبى هی  یطاىهس .(1392:143هَضز هسیط آتی سبظهبى اضائِ زٌّس )سقیسا اضزوبًی، 

 .ثبفث تمَیت ایي ثقس زض خْت تحمك اّساف سبظهبى ثػَضت ثْیٌِ گطزًس تَاًٌس

 

 بى رسوی بیوبرستبى بَعلی ضْز تْزاى رابطِ ٍجَد دارد.: بیي بخطص ًٍَآٍری فٌی کبرکٌدّنفزعی  فزضیِ

هیعاى ضطیت ّوجستگی ثیي ثرطص ٍ ًَآٍضی فٌی وبضوٌبى ًطبى زاز هیعاى ضطیت ّوجستگی ثیي ایي زٍ هتغیط ثطاثط ثب 

ّوچٌیي  غسم هقٌبزاض است، یقٌی ّط چِ ثرطص زض وبضوٌبى ثبالتط ثبضس ًَآٍضی فٌی ثبالتط هی ضٍز. 5زض سغح آلفبی  265/0

ٍ ثب تَخِ ثِ هیعاى تَسظ ثرطص تجییي هی ضَز اظ تغییطات حبغل اظ ًَآٍضی فٌی  7هیعاى ضطیت تقییي ضگطسیَى ًطبى زاز 

افعایص هی یبثس وِ ایي هیعاى پیص ثیٌی ّب  265/0تَاى گفت ثِ اظاء یه ٍاحس افعایص زض ثرطص وبضوٌبى، ًَآٍضی فٌی  ثتب هی

 ( هقٌبزاض است.t;68/3؛ 05/0>001/0;p) tثب تَخِ ثِ احتوبل آهبضُ 

(  1393ثرطی اظ تحمیك خطخبًی ) ثب (،1392للی ) یسف (،2011یبفتِ ّبی ایي فطضیِ ثب ًتبیح پژٍّص ضحیوی ٍ ّوىبضاى )

ًگبهَن  ( ٍ 2002ٍ ثبضلیٌگ ) تطًط (، 1394) ،تحمیك حك زٍست ثب (،1387تحمیك همیوی ) ( ثب1390تحمیك وطم زذت ) ثب

 ثب ،ثط اضتجبط اذالق ثط وبضایی ٍ فولىطز سبظهبى ی( هجٌ 2006) هبًبالن (، 2009والضوي ) یضٍزً (، 2005)ثَضثب  ( ٍ 2011)

ثِ ًؾط هیطسس وبضوٌبى ثیوبضستبى زاضز  ییّوسَ ،ثط ٍخَز ٍضقیت ذیلی ذَة هَلفِ ثرطص ی( هجٌ 1391تحمیك ثْطاهی )
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ٍ سبیطیي  ّوىبضاى ،اضتجبط ثب سبیط افضبی خبهقِ افن اظ ثیوبضاىزض ضاثغِ ثب ثرطص اضتجبّبت ذَز ٍزیگطاى ثط ایي ثبٍضًس وِ زض 

آل فوطاى ) .آیبت لطاى ًیع ثِ عَض هىطضثِ هْطثبًی تَغیِ گطزیسُ زض .ثط ففَ ٍ گصضت ثطای اضتجبط ٍ ذسهت ثْتط تبویس زاضًس

159 ) 

ضْز تْزاى رابطِ ٍجَد بیي بخطص ٍ ًَآٍری فزایٌذی کبرکٌبى رسوی بیوبرستبى بَعلی  یبسدّن: فزعی فزضیِ

هیعاى ضطیت ّوجستگی ثیي ثرطص ٍ ًَآٍضی فطایٌسی وبضوٌبى ًطبى زاز هیعاى ضطیت ّوجستگی ثیي ایي زٍ هتغیط  دارد.

ّط چِ ثرطص زض وبضوٌبى ثبالتط ثبضس ًَآٍضی فطایٌسی ثبالتط هی  یقٌی غسم هقٌبزاض است، 5زض سغح آلفبی  226/0ثطاثط ثب 

 ضٍز.

ٍ ثب تَسظ ثرطص تجییي هی ضَز اظ تغییطات حبغل اظ ًَآٍضی فطایٌسی  1/5ت تقییي ضگطسیَى ًطبى زاز ّوچٌیي هیعاى ضطی

افعایص هی یبثس  226/0ایٌگًَِ ثطآٍضز گطزیس، ثِ اظاء یه ٍاحس افعایص زض ثرطص وبضوٌبى، ًَآٍضی فطایٌسی  تَخِ ثِ هیعاى ثتب

 .( هقٌبزاض استt;10/3؛ 05/0>001/0;p) t وِ ایي هیعاى پیص ثیٌی ّب ثب تَخِ ثِ احتوبل آهبضُ

 یبگبضس (، 2009والضوي ) یضٍزً (، 2005) ثَضثب (،2011) ًگبهَن (، 2002تطًط ٍ ثبضلیٌگ ) ًتبیح ایي فطضیِ ثب ًتبیح تحمیك

ثب  یيّوچٌ ،ثط ضاثغِ اذالق ٍ اثقبز آى ثب وبضایی سبظهبى ی( هجٌ 2009ٍ ثالًچبضز ) ی( ّطس 2011) یوی( ضح 2006هَضالس )

ثطتبثیط  ی( هج1392ٌللی ) یسف ،ثط تبثیط ظیبز هَلفِ ثرطص ثط سالهت سبظهبًی ی( هج1393ٌثرطی اظ تحمیك هططٍحی فطز )

 .زاضتِ است ییّوسَ ،ثط ٍخَز غفبت ثبضظ اذاللی زض وبضوٌبى ی( هجٌ 1391ثرطی اظ تحمیك ثْطاهی ) ثب ،اذالق ثط اثتىبضات

 

ری اداری کبرکٌبى رسوی بیوبرستبى بَعلی ضْز تْزاى رابطِ ٍجَد دٍاسدّن: بیي بخطص ٍ ًَآٍفزعی  فزضیِ

ًتبیح ضطیت ّوجستگی ثیي ثرطص ٍ ًَآٍضی ازاضی وبضوٌبى ًطبى زاز هیعاى ضطیت ّوجستگی ثیي ایي زٍ هتغیط ثطاثط  دارد.

ثَفلی ضقیف ثطآٍضز  غسم هقٌبزاض ًیست یقٌی ضاثغِ ثیي ایي زٍ هتغیط زض وبضوٌبى ثیوبضستبى 5زض سغح آلفبی  069/0ثب 

 گطزیس.

تحمیك هططٍحی فطز  ثب ،ثط هغلَة ًجَزى ثقس ثرطص ی( هجٌ 1392ًتبیح ثسست آهسُ ثب ًتبیح پژٍّص ضفقتی ٍ ّوىبضاى )

ثط ضتجِ پبییي  ی( هجٌ 1393اظ تحمیك خطخبًی ) یثرط ،ثط فسم ضاثغِ هقٌب زاض سبثمِ هسیطیت ثب َّش اذاللی ی( هجٌ 1393)

 ثب ،ثط لسضت تجییي هَلفِ ثرطص ثب سطهبیِ اختوبفی ی( هجٌ 1390ًَآٍضی ٍ ّوچٌیي تحمیك ٍلی ذبًی ) تبثیط استطاتژی ثط

ثط تفبٍت هسیطیت ذاللیت ٍ ًَ آٍضی ٍ فطاّن اٍضزى ظهیٌِ ّبیی ثطا ی ضضس ًَ  ی( هجٌ 2005تحمیك ٍیلسَى ٍ استَوس )

 آٍضی ّوسَیی زاضز

 

 ی بز ًتبیج تحقیقتٌپیطٌْبدّبی هب. 10

 هتَى ثبال اضائِ گطزیس پیطٌْبزات ظیط لبثل تجییي هی ثبضس. وِ زضَخِ ثِ ًتبیح حبغل اظ پژٍّص حبضطثب ت

اظ عطیك اهتیبظ زّی ی وبضوٌبى تجییي آى زض فقبلیتْبی ٍثِ فٌَاى هَلفِ ثطتطلیت پصیطی ئَگعیٌِ هس ثِپیطٌْبز هیطَز -1

 .آًبى ضًَس ٍ اضتمب ثبفث تطَیك زض اضظضیبثیثیطتط

ٍ تَسقِ ٍ ًَآٍضیْبی  زض وٌبض ترػیع هٌبثـ هبلی ثطای تحمیك ثِ ًیبظّبی اختوبفی ٍ هبزی وبضوٌبى ز هیطَزپیطٌْب -2

 .ْیعات زض خْت ثْجَز ذسهبت ثطای گیطًسگبى ذسهت ٍ ضضبیت ثیوبضاى تَخِ ثیطتطی گطززذسهبتی ٍ تد

هسیطا ى ٍ هسئَلیي  اضتمبء زاضزتَغیِ هی ضَز تَاًبیی اوتسبثی ثَزُ ٍ لبثلیت یًَف ،اظ آًدبیی وِ تَخِ ثِ َّش اذاللی -3

ثب آهَظش هستوط ّوطاُ ثب آهَظش ثبلیٌی زض خْت اضتمبی سغح َّش اذاللی وبضوٌبى گبم ثطزاضًس ٍ اظ  ثیوبضستبى ثَفلی

ی ٍ زض آیٌسُ ثبیس ثِ حفؼ سغح هغلَة آهَظش َّش اذالل لصا .ضّیبفتْبیی ًؾیط تطَیك ضفتبض هجتٌی ثط اذالق ثْطُ گیطًس

 حتی تَسقِ آى تَخِ ًوَز.

ثْجَز ٍ ًَآٍضیْبی ًَیي ذسهبتی خْت استرسام ٍ گعیٌص  پیطٌْبز هیطَز وِ هسئَلیي ثیوبضستبى زض هَاظات تَخِ ثِ -4

 وبضوٌبًی ثب هقلَهبت ٍ هتقْس ثِ اغَل اذاللی اّتوبم ٍضظًس
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ثیطتط ثب  ،اًی ّب یب ثبظزیس ّبی هستمینپیطٌْبز هی ضَز وِ هسیطاى ٍ هسئَلیي ثیوبضستبى اظ عطیك ّوبیص ّب ٍ سرٌط -5

خْت  ٍ افعایص ضٍحیِ وبض تیوی زض ثیي وبضوٌبىوبضوٌبى ٍ ثْجَز ضٍاثظ ثیي آًْبافتوبز ثبفث  اهطایي  .وبضوٌبى زض اضتجبط ثبضٌس

 .اّساف سبظهبى هی ضَزتحمك 

ثِ وبضوٌبى ٍ ایدبز فضبی افتوبز ٍ حوبیت ثِ هسیطاى تَغیِ هی ضَز ثب ایدبز چطن اًساظی ضٍضي اظ آیٌسُ ٍ ًگطضی اًسبًی  -6

 .ٍ ضٍاثظ گطٍّی ثِ سوت ضّجطی تیوی هتوبیل ضًَس

پیطٌْبز هی ضَزهسیطاى ثب اًتربة ٍ هقطفی وبضوٌبى ضبیستِ ثبفث تمَیت فولىطز وبضوٌبى هجتٌی ثط اضظضْبی اذاللی - 7

 ضًَس

 

 پیطٌْبدّبیی بِ دیگز هحققبى. 11

است وِ ثطای  یطٌْبزاتیپ ،ّطگطاى ثطای تىویل زاًص ٍ ازاهِ تحمیمبت هحممیي لجلی ًیبظ زاضًسهسلوب یىی اظ هٌبثقی وِ پژٍ

تَاى ثِ هَاضز شیل اضبضُ  یه تحمیمبت آتی اضائِ هیطَز وِ هیتَاًس زض فطایٌس ثسظ ٍ تقوین ًتبیح تحمیمبت آیٌسُ هَثط ثبضس.

 .ًوَز

پیطٌْبز هی ضَز هَضَؿ تحمیك زض زیگط ثیوبضستبًْب  اًدبم ضسُ است ایي تحمیك تٌْب زض ثیي وبضوٌبى ثیوبضستبى ثَفلی -1

 .ًیع اًدبم ضَز افن اظ زٍلتی یب ذػَغی ٍ یب هطاوع ٍ سبظهبًْبی زیگط

 پیطٌْبز هی ضَز فَاهل تضقیف وٌٌسُ هَلفِ ّبی َّش اذاللی زض سبظهبًْب هَضز هغبلقِ لطاض گیطز -2

 .ًَآٍضی سبظهبًی ثب هتغیطّبی زیگط ًیع هَضز هغبلقِ لطاض گیطز پیطٌْبز هیطَز وِ َّش اذاللی ٍ -3

 .پیطٌْبز هی ضَز ٍضقیت َّش اذاللی زض ثیي وبضوٌبى ثیوبضستبى ثَ فلی ثِ غَضت یه پژٍّص خسیس ثطضسی گطزز- 4

طاز هستقس ٍ ثب اذالق فبهلی زض خْت تطثیت اف ٍ فطٌّگ سبظهبًی تَخِ ثِ آهَظُ ّبی زیٌی ٍ هٌغجك ثب اضظضْبی اختوبفی- 5 

 .ذَاّس ثَز هیتَاًس ثِ فٌَاى یه هَضَؿ پژٍّطی زض ّط سبظهبًی هَضز ثطضسی لطاض گیطز

ّوىبضی فَاهل ذَز ًیع ثب  ثط ،لَاًیي ازاضی ثطای تَظیـ پطسطٌبهِ ّب سبظهبى فالٍُ ثط تبویس ثِ ضفبیت پیطٌْبز هیطَز زض -6

َاًس فبهلی ثطای ثْجَز وبض سبظهبًْب هحسَة ضَز هحممبى هیتَاًٌساّویت ایي پژٍّطگط تبویس ٍضظًس اًدبم پژٍّطْب هی ت

 .هَضَؿ ضا ثِ فٌَاى یه هَضَؿ پژٍّطی هَضز هغبلقِ لطاض ثسٌّس

 

 هحذٍدیتْبی تحقیق. 12

 ٍ یب هطغلِ فسم افتوبز اظ هحطهبًِ ثَزى پبسرْبثقضی اظ وبضوٌبى خْت تىویل پطسطٌبهِ ّب ثقلت ًبهغلَة  ّوىبضی -1

 فطاٍاى

 ووجَز هٌبثـ وتبثربًِ ای زض ضاثغِ ثب َّش اذاللی -2

 فسم ٍخَز پیطیٌِ تحمیك زض ظهیٌِ هغبلقِ ایي زٍ هتغیط ثب ّن -3

 .تَخِ ثیص اظ اًساظُ ثِ ثَضٍوطاسی ّبی ازاضی خْت تبییس ٍ تَظیـ پطسطٌبهِ ّب -4

 ثب تَخِ ثِ ٍسقت ثیوبضستبى ٍ تقساز ظیبز پطسٌل خسیسایي تحمیك فمظ زض ثیي وبضوٌبى ضسوی ثیوبضستبى اًدبم ضسُ لصا  -1

 .تقوین زازثیوبضستبى ًتبیح پژٍّص ضا ًوی تَاى ثِ ول وبضوٌبى  االسترسام

تبثیط گصاض ثبضس ًؾیط تفىیف وبضوٌبى ثط اسبس ترػع ٍ خبیگبُ ّط زٍ هتغیط فسم وٌتطل ثطذی هتغیط ّبی وِ هی تَاًس ثط  -2

 ضغلی ضبى.
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 هٌببع

در هذیراى هذارس  اعتثار ٍ رٍایی پرسطٌاهِ سثک رّثری ٍ راتطِ آى تا ًَآٍری سازهاًی یتررس (. 1392)سَزاى اهاهی پَر  .1
 داًطکذُ رٍاًطٌاسی ٍ علَم اجتواعی داًطگاُ آزاد ٍاحذ تْراى هرکسیًاهِ کارضٌاسی ارضذ  یاىپا استاى کْگیلَیِ ٍ تَیراحوذ.

. داًطکذُ . تررسی راتطِ تیي سرهایِ اجتواعی ٍ ًَآٍری سازهاًی در تیي کارکٌاى تیوارستاى تْراهی( 1393)، ًَضیي اسواعیلی .2
 .هذیریت داًطگاُ ازاد اسالهی تْراى

 اتجذ ؛تْراى .اٍل چاج .( ًظریِ سازهاى ٍ هذیریت 1394) یهْذ ،ًقی ٍ اسواعیل تثار هحوذ ،ایواًی .3

 166 ضوارُ .تذتیر هاٌّاهِ .َّش عاطفی تر اثر تخطی هذیراى یرتاث (. 1384) هًَا ،یهَهٌ .علی هحوذ ،تاتایی .4

 : ًطر رضذ( تْراى1390فیرٍز کاٍسی ) ترجوِ .َّش اخالقی پرٍرش (.2005) یکلِه تَرتا، .5

راتطِ تیي تلَغ سازهاًی تا ًَآٍری سازهاًی در تیي کارکٌاى داًطگاُ جاهع علوی کارتردی  یتررس (.1394) یِّاً ،حق دٍست .6
 علَم ٍ تحقیقات دهاًٍذ. ٍاحذ .آزاد اسالهی داًطگاُ .ًاهِ کارضٌاسی ارضذ یاىپا .اى هرکسیسازه

 تازتاب ؛تْراى .تحقیق تا رٍیکردی تِ پایاى ًاهِ ًَیسی رٍش (. 1390) غالهرضا ،خاکی .7

کارآفریٌی سازهاًی در  پژٍّطی پیراهَى عَاهل هَثر تر ًَآٍری ٍ ". ( 1391) اتَالقاسن ،یسٍعرتیَىکاهث ، رضا ٍ طالثی،دّقاى .8
 2-33: 6پژٍّطی پیاٍرد سالهت ( دٍرُ ). هجلِ پژٍّطی داًطکذُ پیراپسضکی داًطگاُ تْراى "داًطگاّْای علَم پسضکی کطَر 

 .(1394)، ٍحیذ ، سیذ حثیة الِ ٍ راضذی، کَاری، هحوذ علی. حسیٌی، اصغر. هکارم، هحوذ هحسيدّقاًی فیرٍز آتادی .9
. . هجلِ هذیریت ارتقای سالهتَّش اخالقی ٍ تعْذ سازهاًی کارکٌاى هراکس تَاًثخطی سازهاى تْسیستی ضْر یسد ّوثستگی

 .40-47صفحِ  2ضوارُ  4دٍرُ 

 ؛ اًتطارات داًطگاُ تْراى. تْراى. چاج دٍم. ًظام ًَآٍری( 1392)، هرتضی ، سیذ هصطفی ٍ اکثریرضَی .10
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Abstract 

 
The aim of this study is to determine the relationship between moral intelligence and organizational innovation 

of official employees of Bu Ali Hospital in Tehran. The research method is applied objectivly, and in terms of 

method is descriptive and correlational. The study population included 380 official employees of Bu-Ali 

Hospital in 2015. The sample size is 181 people, using Morgan table and stratified random sampling method is 

calculated. To gather the data, moral intelligence questionnaire of Lynk and Kiel (2005) is used with 40 items 

and 22- item questionnaire of organizational innovation. Content validity and its reliability using Cronbach's 

alpha with reliability coefficient (0.802) for questionnaire of organizational innovation and coefficient (0.821) 

for moral intelligence questionnaire have been approved. Data was analyzed by SPSS software. Also there was 

the highest correlation coefficient (0.377) between compassion and process innovation and the lowest correlation 

coefficient (0.015) between honesty and administrative innovation. There was'nt significant relationship between 

honesty and administrative innovation, between compassion and technological innovation, between compassion 

and administrative innovation, between forgiveness and administrative innovation. 
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