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 چکیدٌ

ی زاضتِ ثبضٌس ٍ اظ سَی زیگط تَاًوٌسی اهطٍظُ سبظهبى ّب ثِ زًجبل افطازی ّستٌس کِ ثتَاًٌس ثِ غَضت گطٍّی فوکلطز هغلَث

ثطقطاضی اضتجبط ٍ تغجیق هستوط ثب افطاز اظ فطٌّگ ّبی هرتلف زض زضٍى سبظهبى ٍ هربعجیي ضا زاضا ثبضٌس . ثٌبثطایي الظم است 

هٌؾَض افطاز  کبضکٌبى ثب فطٌّگ ّبی هرتلف آضٌب ثبضٌس ٍ ثِ عَض هٌبست ثب افطاز سبیط فطٌّگ ّب اضتجبط ثطقطاض کٌٌس ثطای ایي

ًیبظ ثِ َّش فطٌّگی زاضًس ٍ زضٍاقـ َّش فطٌّگی کلیس هَفقیت زض زًیبی کًٌَی ٍ ضطط الظم ثِ هٌؾَض فولکطز هٌبست گطٍُ 

ّبی کبضی هیجبضٌس . اظ عطفی سطهبیِ اختوبفی ًیع ًقص ثسیبض هْوی زض سبظهبى ّب ٍ خبهقِ زاضز ٍ هیتَاًس ثستطی هٌبست ضا 

هبى ّب ایدبز کٌس. سبظهبى ، ثسٍى ضجکِ ی ضٍاثظ هتقبثل ثیي افضب  کِ تَام ثب افتوبز ، هحجت ٍ ثطای اثط ثرص ثَزى سبظ

زٍستی زض خْت حفؼ اضظش ّب ٍ ٌّدب ضّبی سبظهبًی است  اهکبى پصیط ًرَاّس ثَز سطهبیِ اختوبفی ضٍاثغی ست کِ اًسبى ثب 

ًَی ضجکِ ّبی کست ٍ کبض ٍ ضجکِ ّبی اضتجبعی ضرػی کِ کسبًی کِ هیطٌبسس ثطقطاض هیکٌس . یقٌی اًساظُ، کیفیت ٍ گًَبگ

اًسبى زض آى ًقص زاضز . زض ایي پژٍّص هحقق زض غسز است ضاثغِ ثیي َّش فطٌّگی ٍ سطهبیِ اختوبفی ثیي کبضکٌبى 

هدوَفِ ّبی فطٌّگی ٍاثستِ ثِ ضْطزاضی ضا ثطضسی ٍ هطرع کٌس ضٍش ایي  تحقیق اظ ًَؿ تَغیفی ّوجستگی است  . 

ًفط ّستٌس کِ ثِ غَضت  150ًفط اظ کبضکٌبى سطاّبی هحالت ٍ ذبًِ ّبی فطٌّگ هی ثبضٌس ٍ خبهقِ ًوًَِ  320ِ آهبضی خبهق

اتفبقی اًتربة ضسُ اًس ثطای خوـ آٍضی زازُ ّب اظ پطسطٌبهِ ّبی َّش فطٌّگی آًگ ٍ سطهبیِ ّبی اختوبفی ًبّبپیت 

طیت َّضی ّوجستگی پیطسَى زازُ ّب هَضز تحلیل قطاض گطفت . ثب تَخِ ٍگَضبل استٌفبزُ ضسُ است ٍ ثب استفبزُ اظ آظهَى ض

ثِ ایي تحقیق ًتیدِ گطفتین کِ ثیي َّش فطٌّگی ٍ سطهبیِ اختوبفی ثیي کبضکٌبى ضاثغِ هقٌب زاضی ٍخَز زاضز  ّوچٌیي ثیي 

 توبهی هَلفِ ّبی َّش فطٌّگی ثب سطهبیِ ّبی اختوبفی ّن ایي ضاثغِ هقٌب زاض هَخَز است .

 

 .َّش فطٌّگی،  سطهبیِ اختوبفی،  کبضکٌبى هدوَفِ ّبی فطٌّگیَبی کلیدی:  ياژٌ
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 بیبن مسئلٍ :

ثب تَخِ ثِ تٌَؿ فطٌّگی زض خَاهـ اهطٍظی ٍ هحیظ هتالعن ٍ پط ضقبثت زض ثسیبضی اظ سبظهبى ّب  ، هحیظ کبض اهطٍظ ًیبظ ثِ 

ٌس ثب سبیط فطٌّگ ّب اضتجبط ثطقطاض کٌٌس ثطای ایي هٌؾَض ًیبظ ثِ افطازی زاضز کِ ثب فطٌّگ ّبی  هرتلف آضٌب ثبضٌس ٍ ثتَاً

هیگطزز افطاز ثب َّش فطٌّگی ثبال خعء زاضایی ّبی اضظضوٌس سبظهبى  CQ یب    intelligence  culturalَّش فطٌّگی  

 ّستٌس ٍ ثِ ذػَظ  زض ظهبى ثحطاى ذَز ضا ثیطتط ًطبى هیسٌّس. 

طبضکتْبی اختوبفی زض اضتجبط ٍ افتوبزی است کِ هدوَفِ ٌّدبضّبی هَخَز زض سیستن  سطهبیِ ّبی اختوبفی زض هدوَؿ ه 

ّبی اختوبفی ضا ضکل هیسٌّس  ٍ هَخت اضتقبء سغح ّوکبضی افضبی خبهقِ  ٍپبییي آهسى سغح ّعیٌِ ّبی هجبزالت ٍ 

 .(FUKUYAMA,2000,P17)اضتجبعبت هی ضَز 

،اضظش ّبی هطتطک  ٍ ضفتبضّبیی هیجبضس کِ افضبی ضجکِ ّبی اًسبًی ٍ ضٌبذت هتقبثل  سطهبیِ اختوبفی  ضبهل افتوبز،

ثب  .nikomaram , ashlaghi  &  kavousi 2000)اختوبفبت ضا ثِ ّن پیًَس هی زّس ٍ ّوکبضی ضا اهکبى پصیط هیسبظز )

ثغِ هَثطی ثیي َّش تَخِ ثِ ایي هَضَؿ ٍثِ هٌؾَض فولکطز هَثط گطٍّْبی کبضی ، هحقق زض غسز است ثطضسی ًوبیس کِ ضا

فطٌّگی ٍ سطهبیِ اختوبفی زض ثیي کبضکٌبى هدوَفِ ّبی فطٌّگی ٍاثستِ ثِ ضْطزاضی زض ضْط تْطاى، اظ خولِ سطاّبی 

هحالت ٍ ذبًِ ّبی فطٌّگ ٍ.... ٍخَز زاضز ٍ ایي ضاثغِ ثِ ضطط هثجت ثَزى تب چِ هیعاى هی تَاًس سجت اضتقبء فولکطز 

 ثْیٌِ اظ سطهبیِ ّبی هبلی ، فیعیکی ٍ اًسبًی زض زاذل هدوَفِ ّب ضَز. هدوَفِ ّبی فطٌّگی ٍ استفبزُ

 سَال تحقیق:

 آیب َّش فطٌّگی ٍ سطهبیِ اختوبفی ضاثغِ زاضًس؟

 

 اَداف:

ّسف اظ ایي تحقیق ثطضسی ضاثغِ َّش فطٌّگی ٍ سطهبیِ اختوبفی ثیي کبضکٌبى هدوَفِ ّبی فطٌّگی ٍاثستِ ثِ ضْطزاضی ٍ 

 ض فولکطز هَثط ٍ هغلَة کبضکٌبى ٍ ًَؿ اضتجبط زٍضى ضجکِ ای هیجبضس . ثطضسی ایي ضاثغِ ز

 فرضیبت: 

 َّش فطٌّگی ٍ سطهبیِ اختوبفی ضاثغِ هثجت ٍ هقٌب زاضی زاضًس. فرضیٍ اصلی : 

 : ثیي توبم هَلفِ ّبی َّش فطٌّگی ٍ سطهبیِ اختوبفی ضاثغِ هقٌب زاض ٍخَز زاضز .فرضیبت  فرعی

 بیبن  وظری:

گی ثِ هفَْم تَاًوٌسی فطزی ثطای فول زض هسیطیت اثط ثرص زض هدوَفِ ای  ثب فطٌّگ هتٌَؿ هیجبضس َّش فطٌّ 

Dengand Gibson,2010)) هفَْم َّش فطٌّگی اٍلیي ثب تَسظ اضلی ٍ اًگ هغطح  ضس آًْب َّش فطٌّگی ضا قبثلیت .

ثِ ایي الگَّب تقطیف کطزُ اًس . تَهبس ٍ ایٌکسَى  یبزگیطی الگَ ّبی خسیس زض تقبهالت فطٌّگی ٍ اضائِ پبسد ّبی ضفتبض غحیح

 َّش فطٌّگی ضا زض قبلت سِ هتغییط زاًص فطٌّگی ٍ هْبضت ّب ٍ هطاقجت ّبی  فطٌّگی هَضز ثطضسی قطاض هیسٌّس.
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اهب تَسظ ّبًی فبى  اظ زاًطگبُ ٍیطخیٌیبی غطثی ثطای ًرستیي ثبض هغطح ضس  1916سطهبیِ اختوبفی زض هقبلِ ای قجل اظ سبل 

هیالزی تَسظ خبکَة زض ثطًبهِ ضیعی ضْطی ثِ کبض ثطزُ ضس .سطهبیِ 1960ثب ٍخَز اّویت آى زض تحقیقبت اختوبفی تب سبل 

 اختوبفی یک فبهل هَفق است ٍ ًقص هْوی ضا زض ایدبز ثستطی هٌبست ثطای اثط ثرص ثَزى سبظهبى ّب ایدبز هیکٌس .

ی کِ هیطٌبسٌس ثطقطاض هیکٌس. اظ ًؾط ًبّبپیت ٍ گَضبل سطهبیِ ّبی اختوبفی سطهبیِ اختوبفی ضٍاثغی است کِ اًسبى ثب کسبً

 خوـ هٌبثـ ثبلفقل ٍثبلقَُ هَخَز زض سبظهبى ٍ ًطبت گطفتِ  اظ ضجکِ ضٍاثظ یک فطز یب ٍاحس اختوبفی هیجبضس.

 وبفی هَافق هیجبضس.هحقق زض ایي پژٍّص ثب ًؾط اًگ زض تقطیف َّش فطٌّگی ٍ ًبّبپیت ٍ گَضبل زض تقطیف سطهبیِ اخت

 

 ادبیبت تحقیق:

، تَاًبیی تغجیق هستوط ثب افطازی اظ فطٌّگ ّبی هرتلف ٍ تَاًبیی ازاضُ اضتجبعبت ثیي  21زض هیبى هْبضت ّبی هَضز ًیبظ قطى 

فطٌّگی ّوطاُ ثب سطهبیِ ّبی اختوبفی اظ هفبّین ًَیٌی است کِ اهطٍظُ زض ثطضسی ّبی اقتػبزی ٍ اختوبفی خَاهـ هسضى 

هغطح ضسُ است .هحیظ کبض خْبًی، ًیبظ ثِ افطازی زاضز کِ ثِ فطٌّگ ّبی هرتلف آضٌب ثبضس ٍ ثتَاًٌس ثبافطاز سبیط فطٌّگ ّب 

اضتجبط هٌبست ثطقطاض کٌٌس ثطای ایي هٌؾَض افطاز ًیبظ ثِ َّش فطٌّگی زاضًس کِ زض ایي هیبى سطهبیِ اختوبفی فوستب هجتٌی  

ضٌبسبیی آى ثِ فٌَاى یک سطهبیِ چِ زض سغح هسیطیت کالى تَسقِ کطَض ّب ٍ چِ زض سغح ثط فَاهل فطٌّگی ٍ اختوبفی ٍ 

اختوبفی زض  –هسیطیت ثٌگبُ ّب ٍ سبظهبى ّب هیتَاًس ضٌبذت خسیسی اظ َّش فطٌّگی ٍ استفبزُ اظ سیستن ّبی اقتػبزی 

 ّسایت ثْتط سبظهبى ّب ضا فطاّن ًوبیس .

زض پیص ثیٌی هیعاى تقبهل اختوبفی کبضکٌبى هیجبضس .اضلی ٍ هَسب کَفسکی َّش َّش فطٌّگی یکی اظ هتغییط ّبی قَی  

 (Early&Misakowski,2004).فطٌّگی ضا ضبهل سِ خعء ضٌبذتی، ضفتبضی ٍ اًگیعضی هقطفی هیکٌس

ثطای سٌدص َّش فطٌّگی چْبض فبهل (Ang,Van Dyne, Kohand et al2007)اًگ، ٍى زایي، کِ ٍ ّوکبضاى 

ضٌبذتی ، ضٌبذتی، اًگیعضی ٍ ضفتبضی ضا پیطٌْبز هیکٌٌس . ثقس فطاضٌبذتی َّش فطٌّگی ثِ چگًَگی زضک ضاّجطزی فطا 

تدطثیبت هیبى فطٌّگی اضبضُ زاضز ضٌبذت َّش فطٌّگی ثیبًگط زضک فطز اظ تطبثْبت ٍ تفبٍت ّبی فطٌّگی است. اًگیعش 

قبهل ثب افطازی اظ فطٌّگ ّبی هرتلف زاضز ٍ ضفتبض َّش َّش فطٌّگی اضبضُ ثِ فالقِ فطز ثِ آظهَزى فطٌّگ ّبی زیگط ٍ ت

فطٌّگی ثیبًگط قبثلیت فطز ثطای سبظگبضی ثب ضفتبض ّبی کالهی ٍ غیط کالهی است  کِ ثطای ثطذَضز ثب فطٌّگ ّبی هرتلف 

ٍیژُ . اهطٍظُ ضبّس تغییط ٍ تحَالت سطیـ زض خَاهـ ، ثِ (Ghadampour , Mehradad & Jafari 2011)هٌبست ّستٌس 

پسیسُ خْبًی ضسى زض اثقبز هرتلف ّستین کِ ایي اهط ثبفث هی ضَز سبظهبى ّب ّوَاضُ ثِ زًجبل تحَل سبظهبًی ثبضٌس ٍ 

. زض ایي ضاستب ، هَضَؿ سطهبیِ ّبی اختوبفی ثِ فٌَاى (Marquardt,2002)خبهقِ ًیع ٍاضز هطحلِ خسیسی اظ تَسقِ گطزز 

بى ّب ٍ خبهقِ زاضز ٍ هیتَاًس ثستطی هٌبست ضا ثطای اثط ثرص ثَزى سبظهبى ایدبز یک فبهل هَفق ًقص ثسیبض  هْوی زض سبظه

 ًوبیس. 

سطهبیِ اختوبفی ضٍاثغی است کِ اًسبى ثب کسبًی کِ هیطٌبسس  ثطقطاض هی کٌس . یقٌی اًساظُ ، کیفیت ، گًَبگًَی ضجکِ ّبی 

 کست ٍ کبض ٍ ضجکِ ّبی اضتجبعی ضرػی کِ اًسبى زض آًْب ًقص زاضز.

سطهبیِ اختوبفی هدوَفِ ٌّدبض ّبی هَخَز زض سیستن ّبی اختوبفی ّستٌس کِ هَخت اضتقبء سغح ّوکبضی افضبی آى 

خبهقِ گطزیسُ ٍ ثبفث پبییي آهسى سغح ّعیٌِ ّبی هجبزالت  ٍ اضتجبعبت هیگطزز . کَّي ٍ پطٍسبک سطهبیِ ّبی اختوبفی ضا 
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فتبضّبیی هیساًٌس کِ افضبی ضجکِ ّبی اًسبًی ٍ اختوبفبت ضا ثْن پیًَس ٍ ض ضبهل افتوبز، ضٌبذت هتقبثل ، اضظش ّبی هطتطک

 (Nikomaram,ashaghikavousi2008).هیسٌّس ٍ ّوکبضی ضا اهکبى پصیط هی سبظز 

سطهبیِ ّبی اختوبفی ضا ثِ فٌَاى خوـ   (Nahapiet and ghoshal,Toloai 1998)اظ زیسگبُ سبظهبًی ًبّبپیت ٍ گَضبل 

بلقَُ هَخَز زض زضٍى ،قبثل زستطس ٍ ًبضی ضسُ اظ ضجکِ ضٍاثظ یک فطز یب ٍاحس اختوبفی تقطیف هیکٌٌس . هٌبثـ ثبلفقل ٍث

غبحت ًؾطاى اثقبز هرتلفی ثطای سطهبیِ اختوبفی شکط کطزُ اًس اظ خولِ اثقبز سیبسی ، فطٌّگی ٍ اختوبفی  ، افتوبز ضٍاثظ 

  (Rahmani and kavousi,2008). یت اختوبفیهتقبثل ، هطبضکت ، زاًص حطفِ ای ، اذالقیبت ٍ هسئَل

ثقس سبذتبضی اضبضُ ثط اضتجبط ّبی ثیي افطاز زاضز. ثقس ضٌبذتی ثِ هٌبثقی اضبضُ زاضز کِ فطاّن کٌٌسُ هؾبّط ، تقجیط ٍ تفسیطّب 

از ثب یگسیگط ٍ ًؾبم ّبی هقبًی هطتطک زض هیبى گطٍُ ّب ّستٌس ٍ ثقس ضاثغِ ای ًَفی ضٍاثظ ضرػی ضا تَغیف هیکٌس کِ افط

 .(Givrian andDindarfarkush,2011)ثربعط سبثقِ تقبهالت ذَز ثطقطاض هیکٌٌس  

تٌَؿ زض فطٌّگ کبضکٌبى یک هدوَفِ ثبفث تٌَؿ زض ًؾطات هیطَز . افطازی کِ اظ لحبػ فطٌّگی ثبّن هتفبٍت ّستٌس زیسگبُ 

 بًس یبفتي یک ایسُ ذَة ثیطتط ذَاّس ثَزّبی هتفبٍتی زاضًس ٍ ّط چِ زاهٌِ ایسُ ّب ثیطتط ٍ ٍسیـ تط ثبضس ض

Inkson.2008:234)  (Thomas& اظ لحبػ ًؾطی ًیطٍی کبض هتٌَؿ  ایسُ ّبی هرتلفی ضا ثطای هقبثلِ  ثب هطکالت .

گطٍُ ّبی هتٌَؿ ثْتط هیتَاًٌس ذَز ضا  (Knouse & Dansdy, 1999)سبظهبًی اضائِ زازُ ٍ کبض ثب کیفیت تطی اًدبم هیسّس . 

 Stahl et)یظ هحیظ ّبی پیچیسُ ٍفق زٌّس ٍ تٌَؿ ثبالی کبضکٌبى تَاًبیی سبظهبى ضا ثطای سبظگبض ضسى افعایص هیسّس ثب ضطا

al , 2007). 

َّش فطٌّگی زضک ؽبّط ٍ ثبعي افطاز اظ ًؾطی فکطی ٍ فولی است  ٍ ثبفث هیطَز کِ تفبٍت ّب ضا زضک کطزُ ٍ ضٍی آًْب 

 .(Plum et al 2007) ضا تحول کطزُ یب ًبزیسُ ثگیطین سطهبیِ گصاضی کٌین  ًِ ایٌکِ اًْب

 پیشیىٍ ی تحقیق :

پژٍّص ّبیی ثب فٌبٍیي هرتلف زض اضتجبط ثب هتغیط ّبی ایي هَضَؿ زض زاذل ٍ ذبضج اظ کطَض اًدبم ضس ُ کِ ثِ ثطذی اظ ًتبیح 

 آى اضبضُ هیگطزز . 

َّش فطٌّگی ثب فولکطز تحػیلی زاًطدَیبى فلَم پعضکی  غفبضی ، ذبًی  زض پژٍّطی ثب فٌَاى اضتجبط سطهبیِ اختوبفی ٍ

ًطبى زازًسکِ ّوجستگی هستقین ثیي فولکطز تحػیلی ثب سطهبیِ اختوبفی ٍ ذطزُ هقیبس ّبی َّش فطٌّگی ٍخَز زاضز ٍ 

 سطهبیِ اختوبفی ٍ َّش فطٌّگی ثبفث اضتقبی فولکطز تحػیلی زاًطدَیبى هی ضَز .

ب فٌَاى ضاثغِ َّش فطٌّگی ثب سطهبیِ اختوبفی ٍ سطهبیِ فکطی افضبی ّیئت فلوی ثِ حیسضی ٍ هحوس خبًی زض پژٍّطی ث

ایي ًتیدِ ضسیسًس کِ ضاثغِ هقٌب زاضی ثیي ایي هتغییط ّب ٍخَز ًساضز ٍلیکي ثیي سطهبیِ اختوبفی ثب سطهبیِ فکطی ٍ اثقبز آى 

 ضاثغِ هقٌب زاضی هطبّسُ گطزیس .

یقی ثب فٌَاى تبثیط َّش فطٌّگی ثط اثط ثرطی گطٍّی ًتیدِ گطفتٌس کِ ثیي َّش فطٌّگی اثبشضی ،  افتجبضیبى ٍ ذبًی زض تحق

ٍ اثط ثرطی گطٍّی زض ضطکت فَالز هجبضکِ ضاثغِ هستقین ٍهقٌبزاضی ٍخَز زاضز اظ سَی زیگط ثیي اثقبز َّش فطٌّگی ضبهل 

 هستقیوی ٍخَز زاضز . استطاتژی ، زاًص  ، اًگیعش ٍ ضفتبض ثب اثط ثرطی گطٍّی ضاثغِ هقٌب زاض ٍ

زّوطزُ ثْطٍظ ، چبضی ، زّوطزُ قلقِ ًَ زض تحقیقی ثب فٌَاى ًقص َّش فطٌّگی ٍ سطهبیِ اختوبفی زض تَسقِ پبیساض ثِ ًقص 

 کبضثطزی هفبّین َّش فطٌّگی ٍ سطهبیِ اختوبفی زض تَسقِ پبیساض زست یبفتٌس .
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ٌگی ،َّش فبعفی ٍ سطهبیِ اختوبفی زض ثبًک ضفبُ ضاثغِ هقٌب غساقت کیص زض پژٍّطی ثب فٌَاى ثطضسی ضٍاثظ ثیي َّش فطّ

 زاضی ثیي  ایي هتغییط ّب ضا تبییس کطزًس .

قبسوی هسًی زض ثطضسی ضاثغِ َّش فطٌّگی ٍ سجک ّبی تػوین گیطی زض ثیي هسیطاى هساضس ضاٌّوبیی استبى قعٍیي ثِ ایي 

 ًتیدِ ضسیس کِ ثیي ایي هتغییط ّب ضاثغِ هثجت ٍ 

 ضی ٍخَز زاضز .هقٌب زا

ٍى زضیل زض پژٍّطی ثب ثطضضسی تَسقِ ٍ سٌدص کوی َّش فطٌّگی زض سغح سبظهبًی زضیبفت کِ َّش فطٌّگی ضاثغِ 

 هثجتی ثب اثط ثرطی سبظهبًی ٍ فولکطز سبظهبًی زاضز.

فوَهی ، سبظگبضی توپلط، تبی ٍ چٌسض اسکبض ًطبى زازًس کِ ضاثغِ هثجتی ثیي هَلفِ ّبی اًگیعضی َّش فطٌّگی ثب سبظگبضی 

 ثیي فطٌّگی ٍ سبظگبضی ضغلی ٍخَز زاضز .

ّوبًغَض کِ هطبّسُ هیطَز، زض ضاثغِ ثب هتغییط ّبی هغطح ضسُ زض ایي پژٍّص ، تحقیقبت هتقسزی غَضت گطفتِ است کِ 

 هیتَاًس ثِ هحقق زض یبفتي ًتیدِ ایي تحقیق کوک کٌس .

 ضريرت تحقیق:

ایي تحقیق ثِ ثطضسی ضاثغِ َّش فطٌّگی ٍ سطهبیِ اختوبفی ثیي کبضکٌبى هدوَفِ ّبی فطٌّگی ٍاثستِ ثِ ضْطزاضی هی 

پطزاظز. اظ آًدبیی کِ ایي هدوَفِ ّب هحیظ ّبی ثطای اخطای ثطًبهِ ّبی فطٌّگی ٍاختوبفی هی ثبضٌس . افتوبز ،اضتجبط ٍ 

ثطذَضزاض هیجبضس ثب تَخِ ثِ لعٍم اضتجبعبت ٍ تقبهالت هیبى افطاز ٍ ایدبز ٍ  هطبضکت اختوبفی ثیي کبضکٌبى اظ اّویت ثبالیی

قبثلیت سبظگبضی کبضکٌبى ثطای هَاخِْ ثب فطٌّگ ّبی هرتلف ٍ هحیظ ّبی هرتلف ٍ ثب تَخِ ثِ لعٍم ثِ ضٍظ ضسى ٍ ّوگبم 

 ثَزى ثبتغییطات هحیغی  اًدبم ایي پژٍّص ضطٍضی ثِ ًؾط ضسیس .

 تعبریف عملیبتی :

زٍ هتغییط ایي تحقیق  َّش فطٌّگی ٍ سطهبیِ اختوبفی هی ثبضس کِ تَسظ ًؾطیِ پطزاظاى ٍ هحققیي تقبضیف هتقبٍتی ثطای 

 آًْب ضسُ است زض ایي پژٍّص عجق تقطیف 

 ًَش فرَىگی: 

اظ َّش فطٌّگی ، ثطای سٌدص َّش فطٌّگی  (Ang,Van Dyne, Kohand et al2007)اًگ ،ٍى زایي ، کِ ٍ ّوکبضاى 

چْبض فبهل ضاّجطزی فطا ضٌبذتی ، ضٌبذتی ، اًگیعضی ٍ ضفتبضی پیطٌْبز هیطَز . ثقس فطاضٌبذتی َّش فطٌّگی ثِ چگًَگی 

زضک تدطثیبت هیبى فطٌّگی اضبضُ زاضز ضٌبذت َّش فطٌّگی ثیبًگط زضک فطز اظ تطبثْبت ٍ تفبٍت ّبی فطٌّگی است. 

فطٌّگ ّبی زیگط ٍ تقبهل ثب افطازی اظ فطٌّگ ّبی هرتلف زاضز ٍ ضفتبض  اًگیعش َّش فطٌّگی اضبضُ ثِ فالقِ فطز ثِ آظهَزى

َّش فطٌّگی ثیبًگط قبثلیت فطز ثطای سبظگبضی ثب ضفتبض ّبی کالهی ٍ غیط کالهی است  کِ ثطای ثطذَضز ثب فطٌّگ ّبی 

 .(Ghadampour , Mehradad & Jafari 2011)هرتلف هٌبست ّستٌس 
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 سرمبیٍ  اجتمبعی:

 (Nikomaram,ashaghikavousi2008) زض تحقیق ذَز سطهبیِ اختوبفی ضا ایٌگًَِ تقطیف کطزُ اًس:سطهبیِ اختوبفی

هدوَفِ ٌّدبض ّبی هَخَز زض سیستن ّبی اختوبفی ّستٌس کِ هَخت اضتقبء سغح ّوکبضی افضبی آى خبهقِ گطزیسُ ٍ 

ٍ پطٍسبک سطهبیِ ّبی اختوبفی ضا ضبهل افتوبز، ثبفث پبییي آهسى سغح ّعیٌِ ّبی هجبزالت  ٍ اضتجبعبت هیگطزز . کَّي 

ضٌبذت هتقبثل ، اضظش ّبی هطتطک ٍ ضفتبضّبیی هیساًٌس کِ افضبی ضجکِ ّبی اًسبًی ٍ اختوبفبت ضا ثْن پیًَس هیسٌّس ٍ 

 ّوکبضی ضا اهکبى پصیط هی سبظز. زض ایي پژٍّص هحقق اظ ایي تقبضیف استفبزُ کطزُ است .

 قلمري تحقیق :

 ضاثغِ َّش فطٌّگی ٍ سطهبیِ اختوبفی ثیي کبضکٌبى هدوَفِ ّبی فطٌّگی ٍاثستِ ثِ ضْطزاضیًعی: قلمري مًض

 هدوَفِ ّبی فطٌّگی ٍاثستِ ثِ ضْطزاضی ضْط تْطاىقلمري مکبوی: 

  1395ثْبض قلمري زمبوی: 

 

 ريش تحقیق:

ط زض ایي پژٍّص کبضکٌبى سطا ّبی ّوجستگی است. خبهقِ آهبضی هَضز ًؾ -ایي تحقیق یک  تحقیق اظ ًَؿ کوی ، تَغیفی 

 هیجبضس . 1395ضْط تْطاى  زض ثْبض سبل  14هحالت  زض هٌغقِ 

 ثطای تدعیِ ٍ تحلیل  زازُ ّبی آهبضی زض ایي پژٍّص آظهَى )ضطیت ّوجستگی پیطسَى ( استفبزُ ضسُ است.

 میبوگیه ي اوحراف معیبر ًَش فرَىگی ي مًلفٍ َبی آن -1جديل

 ف هقیبضاًحطا هیبًگیي هتغیط

 0.78 4.24 َّش فطٌّگی

 0.84 3.87 ضاّجطزی

 0.39 3.69 ضٌبذتی

 0.69 4.53 اًگیعضی

 0.40 4.18 ضاّجطزی

 4.53ٍ زض ثیي هَلفِ ّب ثبالتطیي هیبًگیي هتقلق ثِ هَلفِ اًگیعضی ثب  4.24ًطبى هی زّس کِ هیبًگیي َّش فطٌّگی  1خسٍل 

 است. 3.69ثب  ٍ کوتطیي هیبًگیي هتقلق ثِ هَلفِ ضٌبذتی
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 میبوگیه ي اوحراف معیبر سرمبیٍ اجتمبعی ي مًلفٍ َبی آن -2جديل

 اًحطاف هقیبض هیبًگیي هتغیط

 9.34 103.259 سطهبیِ اختوبفی

 3.41 15.38 افتوبز

 2.57 12.41 ضجکِ ّب

 2.04 11.74 ّوکبضی

 3.06 13.55 ضٍاثظ

 2.01 9.23 اضظش ّب

 3.85 13.61 فْن هتقبثل

 2.85 12.39 تقْس

ٍ زض ثیي هَلفِ ّب ثبالتطیي هیبًگیي هتقلق ثِ هَلفِ افتوبز ثب  103.259ًطبى هی زّس کِ هیبًگیي سطهبیِ اختوبفی 2خسٍل 

 است. 9.23ٍ کوتطیي هیبًگیي هتقلق ثِ هَلفِ اضظش ّب ثب  15.38

 َمبستگی ًَش فرَىگی ي سرمبیٍ اجتمبعی -3جديل 

سطهبیِ  هتغیط

 اختوبفی

کِ ضج افتوبز

 ّب

فْن  اضظش ّب ضٍاثظ ّوکبضی

 هتقبثل

 تقْس

 249/0 376/0 504/0 379/0 328/0 396/0 249/0 376/0 ّوجستگی َّش فطٌّگی

سغح 

 هقٌبزاضی
001/0 038/0 001/0 006/0 001/0 001/0  001/0 038/0 

 425/0 559/0 431/0 458/0 369/0 392/0 425/0 559/0 ّوجستگی ضاّجطزی

سغح 

 هقٌبزاضی
001/0  001/0  001/0 002/0 001/0  001/0  001/0  001/0  

 256/0 486/0 510/0 366/0 400/0 401/0 274/0 299/0 ّوجستگی ضٌبذتی

سغح 

 هقٌبزاضی
011/0 048/0 001/0 005/0 007/0 002/0  001/0 028/0 

 458/0 369/0 392/0 415/0 543/0 471/0 441/0 367/0 ّوجستگی اًگیعضی
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سغح 

 زاضیهقٌب
031/0 004/0 016/0 001/0 010/0  001/0 002/0 001/0  

 230/0 400/0 304/0 437/0 538/0 422/0 460/0 371/0 ّوجستگی ضفتبضی

سغح 

 هقٌبزاضی
002/0 001/0  001/0  001/0  001/0  031/0 004/0 016/0 

بزاضی ٍخَز زاضز. ّوچٌیي ثیي توبهی هَلفِ ًطبى هی زّس کِ ثیي َّش فطٌّگی ٍ سطهبیِ اختوبفی ضاثغِ هقٌ 3ًتبیح خسٍل 

 ّبی َّش فطٌّگی ثب سطهبیِ اختوبفی ضاثغِ هقٌبزاض ٍخَز زاضز.

 

 پرسشىبمٍ 

عطاحی ضسُ  است 2004سَالی کِ تَسظ آًگ ٍ ّوکبضاى زض سبل  20ثطای اًدبم ایي پژٍّص اظ پطسطٌبهِ َّش فطٌّگی 

( زاًص 76/0ی کطًٍجبخ ثطای ّط فبهل فجبضت است اظ : ضاّجطز یب ضٌبذت )استفبزُ ضسُ است. کِ زاضای چْبض فبهل است ٍ آلفب

 (83/0(ضفتبضی )76/0(اًگیعضی )84/0یب ضٌبذت )

 

ثسست آهسُ است . هقساض آلفب ثطای چْبض فبهل ًیع  ثِ تفکیک 85/0فجبضت پطسطٌبهِ  20زض ایي تحقیق آلفبی کطًٍجبخ ثطای 

 هحبسجِ ضسُ است  کِ فجبضتٌس اظ :

 68/0فجبضت (:4هل ضاّجطزی َّش فطٌّگی ).فب1

 /.86فجبضت(:6.فبهل زاًطی َّش فطٌّگی )2

 76/0فجبضت(:5. فبهل اًگیعضی َّش ّیدبًی )3

 70/0فجبضت(5.فبهل ضفتبضی َّش ّیدبًی)4

 ٍ ّوچٌیي خْت ثطضسی سطهبیِ اختوبفی اظ پطسص ًبهِ سطهبیِ اختوبفی ًب ّبپیت ٍ گَضضبل 

(Nahapit&Ghoshal,1998) ( ضا هَضز سٌدص اًساظُ 7گَیِ( ٍ ضاثغِ ای )3استفبزُ ضسُ است کِ اثقبز ضٌبذتی)ِگَی

گیطی قطاض هی زّس . پطسص ًبهِ زض قبلت سَاالت ثستِ پبسد ثب هقیبس پٌح زضخِ ای لیکطت )ذیلی هَافقن،هَافقن ،ًؾطی 

پطسص ًبهِ زض اذتیبض تقسازی اظ غبحت ًؾطاى  ًساضم ،هربلفن ٍکبهال هربلفن (عطاحی ضسُ است . ثطای تقییي ضٍایی هحتَایی،

ٍ هترػػبى هسیطیت ٍ فلَم تطثیتی قطاض گطفت ٍ ضٍایی هحتَای پطسص ًبهِ هَضز تبییس قطاض گطفت .ضطیت پبیبًی پطسطٌبهِ 

(ثِ 88/0(ٍ ضاثغِ ای)80/0(،سبذتبضی )76/0( ٍ اثقبز آى ثِ تطتیت ضٌبذتی )87/0سطهبیِ اختوبفی ثط حست آلفبی کطًٍجبخ )

 زست آهس کِ ًطبًِ پبیبًی ٍ قبثلیت افتوبز اثعاض پژٍّص هی ثبضس

 جبمعٍ آمبری 

 ًفط اظ کبضکٌبى هدوَفِ ّبی فطٌّگی ٍاثستِ ثِ ضْطزاضی هیجبضس.  320خبهقِ آهبضی ضبهل 
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 ومًوٍ آمبری 

 ًفطی ثِ غَضت تػبزفی اًتربة ضسُ است .150کِ اظ ایي ًفطات ًوًَِ اهبضی 

 

 وتیجٍ گیری :

هیبًگیي  1سبل ثَزًس عجق خسٍل 30ًفطاظ کبضکٌبى سطاّبی هحلِ ٍ ذبًِ فطٌّگ ثب هیبًگیي سٌی  150ًَِ آهبضی ضبهل ًو

ٍ کوتطیي هیبًگیي هتقلق ثِ  53,4ٍ زض ثیي هَلفِ ّب ثبالتطیي هیبًگیي هتقلق ثِ هَلفِ ی اًگیعضی ثب 24,4َّش فطٌّگی 

ٍ زض ثیي هَلفِ ّب ثبالتطیي هیبًگیي هتقلق 259,103یي سطهبیِ اختوبفی هیبًگ 2است . عجق خسٍل  69,3هَلفِ ضٌبذتی ثب 

ًطبى هیسّس کِ ثیي  3است .  خسٍل ضوبضُ  23,9ٍ کوتطیي هیبًگیي هتقلق ثِ  هَلفِ اضظش ّب ثب  38,15ثِ هَلفِ افتوبز ثب 

پژٍّص سغح هقٌبزاضی هَلفِ ّبی توبهی هَلفِ ّبی َّش فطٌّگی ثب سطهبیِ اختوبفی ضاثغِ هقٌب زاضی ٍخَز زاضز زض ایي 

ضٌبذتی ٍ ضفتبضی َّش فطٌّگی ثب توبهی هَلفِ ّبی سطهبیِ اختوبفی افن اظ افتوبز ، ضجکِ ّب ، –ضاّجطزی –اًگیعضی 

ّوکبضی ، ضٍاثظ ، اضظش ّب ، فْن هتقبثل ٍ تقْس سٌدیسُ ضسُ است . ًتبیح ایي پژٍّص ًطبى هیسّس کِ افطاز ثب زاضتي َّش 

قبزض ثِ یبزگیطی فطٌّگ ّبی خسیس ثَزُ ٍ اظ آضٌبیی ٍ ضٍثطٍ ضسى ثب فطٌّگ ّبی خسیس لصت هیجطًس ٍ ثب  فطٌّگی ثبال

تطریع چگًَگی تفکط ٍ ضفتبض زیگطاى هیتَاًٌس پبسد ّبی هٌبست ثِ زیگطاى زازُ ٍ تَاًبیی هسیطیت تٌَؿ فطٌّگی ضا زض افطاز 

قبز هرتلف  سطهبیِ اختوبفی هثل اضتجبط  ٍ افتوبز ، ّوکبضی ٍ تقْس ٍ فْن ایدبز هیکٌٌس.  ٍ ایي َّش فطٌّگی ثب هَلفِ ّب ٍ اث

هتقبثل کِ اظ هَلفِ ّبی اغلی ضجکِ سبظی ٍ ضٍاثظ زضٍى گطٍّی ثطای فولکطز ثْتط ٍ هَثط تط سبظهبى ّب هیجبضٌس اضتجبط 

ص سطهبیِ اختوبفی  ثیي کبضکٌبى هثجتی زاضًس . پیطٌْبز  هیطَز ثطًبهِ ّبیی ثطای تَسقِ ی َّش فطٌّگی ٍ حفؼ ٍ افعای

تسٍیي گطزز  تب زاًص ، هْبضت ٍضبیستگی ّبی کبضکٌبى ضا افعایص زّس . ٍ ّوچٌیي ثب افعایص تقبهالت ، ضٍاثظ هیبى فطزی ٍ 

گطٍّی ٍ خَ تَام ثب افتوبز ،  تططیک هسبفی ثیي پطسٌل هدوَفِ ّبی فطٌّگی ضا کِ ثب تٌَؿ فطٌّگی ظیبز ضٍثطٍ هیجبضٌس.  

ایص زازُ ٍ ثبفث فولکطز هَثط تط ٍ اثط ثرطی  ثْتط ٍ ثیطتط گطٍّْبی کبضی ضًَس . ّط چِ اثط ثرطی گطٍُ ّبیی کِ زاضای افع

تٌَؿ فطٌّگی ّستٌس ثیطتط ثبضس سبظگبضی آًْب ًسجت ثِ ضفتبض ّب ٍ ٌّدبض ّبی هرتلفت افضب  ثیطتط است. پیطٌْبز هی ضَز  

 ؾط  خٌسیت ٍ سغح سَاز تفکیک ضسُ اًس ثِ غَضت ضیع تط ٍ ثب زقت ثیطتط اًدبم ضَز.ایي پژٍ ّص ثطای خبهقِ آهبضی کِ اظ ً
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