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Abstract
The purpose of the present research was to study
the prediction of compulsory and voluntary
organizational Citizenship behaviors through
perceived job insecurity and perceived job stress
among employees of a food factory in Isfahan.
The research population consisted of all the
mentioned factory employees, among which 163
were selected through the convenience sampling
method. The research instruments consisted of
perceived job insecurity (Frances and Barling,
2005), perceived job stress (Babakas, Yavas, and
Achille, 2009), organizational citizenship
Behaviors (Lee and Allen, 2002), and compulsory
organizational–citizenship behaviors) VigodaGadot, 2007). Data were analyzed using Pearson's
correlation coefficient and multiple regression
analysis (stepwise). The results showed that there
was a significant positive relationship (P<0.01)
between job insecurity perception and compulsory
citizenship behavior, and there is a significant
negative one between job insecurity perception
with voluntary citizenship behavior towards
individuals and organizations (P<0.01). Also,
there was a significant positive relationship
(P<0.01) between job stress perception with
compulsory citizenship behavior, and there was a
significant negative relationship with voluntary
citizenship behavior towards individuals and
organizations (P<0.01). Moreover, multiple
regression analysis results showed that job stress
perception could predict significantly compulsory
citizenship behavior and citizenship behavior
(toward individuals).job insecurity and job stress
were predictive variables of citizenship behavior
(toward organization). According to the findings,
it can be concluded that the employees have
voluntary organizational citizenship behaviors
under high job security and low job stress
perception and have compulsory citizenship
behaviors under high job insecurity perception
and high job stress.
Keywords: Compulsory
Organizational
Citizenship Behavior, Voluntary Organizational
Citizenship Behavior, Job Insecurity, Job Stress,
Food Industry
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هدف از پژوهه اضرژپ پژ ب نژ فتاضفهژضش رژنپه دش
سضزمض اجبژضفش ه افایش ز رپقژا ایفان ژضامن رژو ه
ایفان اساپس رو یف م ضن کضفکنضن قک کضفخض ه ش تول د
 جضمعه ش آمضفش پوهه رژضم.موای غذاق یف اصفنضن بوی
ک ه ش کضفکنضن کضفخض ه مذکوف بوی د کژه از م ژضن آن هژض
 فپ به ر وه ش یف یساپس بژه ننژوان نو ژه ا ا ژض361
 ابزاف هضش گپیآهفش یایه هض رضم پپسشنضمه ش ایفان.رد د
 پپسشنضمه،) 5002( ندم امن ت رو تپا س س ه بضفل نگ
،) 5007(  قژضهاس ه آرژ،ایفان اساپس رژو بضبضکژضس
)5005(  سضزمض ل ه آلن- پپسشنضمه فتاضفهضش رنپه دش
-  سضزمض اجبضفش هقگویا- ه پپسشنضمه فتاضفهضش رنپه دش
 قضتاژه هژض بژض اسژافضیه از فهر رژپق.) بوی5009( گضیهت
فگپس ون چندگض ه (به ر وه ش
هنبساگ پ پسون ه تح
گپیقد ه اضقج شضن یای که ب ن ایفان
گضم به گضم) تح
 فابطه مثبت ه،ضامن رو بض فتاضفهضش رنپه دش اجبضفش
بض فتاضف رنپه دش افایش (معطوف به اتپای ه سضزمضن) فابطه
 هنچن ن ب ن ایفان. ) هجوی یافیp<0/ 03( منف ه معنضیاف
 فابطه مثبت ه بژض،اساپس رو بض فتاضف رنپه دش اجبضفش
فتاضف رنپه دش افایش ( معطوف به اتژپای ه سژضزمضن) فابطژه
 اژضقج، نالهه بپ اقن. ) هجوی یافیp<0/ 03( منف ه معنضیاف
فگپسژ ون چندگض ژه شژضن یای کژه ایفان اسژاپس
تح
 پ ب ن کننده ش معنضیاف فتاضف رنپه دش اجبضفش ه، رو
فتاضف رژنپه دش افایش معطژوف بژه اتژپای ه ایفان ژضامن
بژ ن معنژضیاف فتاژضف
رو ه ایفان اساپس رژو پژ
 بژپ، بنژضبپاقن.رنپه دش افایش معطوف بژه سژضزمضن بوی ژد
اسضس قضتاه هضش پوهه م توان چن ن ا جه گ ژپش نژوی
که کضفکنضن یف رژپاق ایفان امن ژت رژو بژض ه ایفان
اساپس رو پضق ن اقژدام بژه فتاژضف رژنپه دش سژضزمض
افایش ه یف رژژپاق ایفان امن ژژت رژژو پژژضق ن ه ایفان
اساپس رو بض اقدام بژه فتاضفهژضش رژنپه دش اجبژضفش
.م کنند
 فتاضفهژژضش، فتاضفهژضش رژنپه دش سژضزمض اجبژضفش:کلیددواهههدا
 ایفان اسژژاپس،  ایفان ژژضامن رژژو،رژژنپه دش سژژضزمض افایش
 صنعتغذاق، رو

.) یا شگضه آزای اسالم هااد اصفنضن (خوفاسگضن،  اساضیقضف گپهه فها شنضس صنعا ه سضزمض: وقسنده مسئول.3
alimahdad.am@gmail.com
.) یا شگضه آزای اسالم هااد اصفنضن (خوفاسگضن،  کضفرنضس افرد فها شنضس صنعا ه سضزمض.5
.) یا شگضه آزای اسالم هااد اصفنضن (خوفاسگضن،  کضفرنضس افرد فها شنضس صنعا ه سضزمض.1
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مقدمه
ر سضل ضن اخ پ ،به یل اهن ت ه رپهفت که نن کپی کضفکنضن بپاش موتق ت سضزمضن هض یاف د ،مژوفی
توجه پوههشگپان فها شنضس سضزمض قپاف گپتاه است ه یف اقن افتبضط ه بپاسضس ظپقه پژپیازش هژضش
ا جضم گپتاه ،ارکضل جدقدش از نن کپی (بپاش مثضل ،نن کپی رنپه دش ه نن کپی ا طبژضق ) افائژه رژده
است که از م ضن آ ضن م کپی تپا ق (رنپه دش سضزمض ) ب شاپقن توجه فا چه یف اوزه ظپش ه چژه
یف اوزه کضفبپیش به خوی ج ژ نژویه اسژت (منژدای .)3179 ،بژه نبژضفت  ،پوههشژگپان پ شژ ن یف
مطضلعضت خوی جنت بپفس فابطه بژ ن فتاضفهژضش رژو ه اثپب شژ سژضزمض  ،تقژ بژه فتاضفهژضش
هظ فهاش ه یفهن ق  ،3که یفرپح هظضقف فسن سضزمضن ب ژضن ه توسژ س سژام فسژن سژضزمضن،
افزقضب ه پضیار یایه م روی ،توجه مژ نوی ژد (منژدای ،)3179 ،اقژن یف اژضل اسژت کژه قکژ از
ماو پهضق که م توا د یف اتزاق نن کپی بن نهش سضزمضن هض ق پپ ف گ تژپش یارژاه بضرژد ،فتاژضف
هضش رنپه دش سضزمض ( 5تپا ق ) است که به یل مضه ت افایش ه یاهر بض ژه بژوین آن ،یف پژوهه
اضرپ از آن به ننوان فتاضف هضش رنپه دش افایش اسافضیه رده است .اقژن مقولژه بژه فتاضفهژضش تژپیش
ارضفه یافی که به صوفت یاهر بض ه ه افایش صوفت م پذقپ د ه کضفاق ه اثپ ب شژ سژضزمضن فا اتژزاق
1
م یهند؛ ه به روف مساق م ه صپقح ،از رپقا س سام فسژن پژضیار تشژوقا نژ رژو د (افگژضن ،
 .)3799افتوفن ،)5009( 5چن ن ب ضن م کند که فتاضف رنپه دش سژضزمض بژه ننژوان الگژوش ژوقن
فتاضف کضفکنضن یف سضزمضن ،امپهزه به ننوان فهقکپی مدفن مدقپقت ژوقن ژپهش ا سژض یف بسژ ضفش از
سضزمضنهض موفی اسافضیه قپاف گپتاه است .فتاضف رژنپه دش سژضزمض افایش ،فتاژضفش افزرژنند ه مف ژد
است که اتپای آن فا به صوفت یل واه ه یاهر بض ه از خوی بپهز م یهند (افگضن  .)3799 ،بضاقن هجوی ،بژپ
خالف گپر ماداهل یف اقژن خصژوک کژه بژه جنبژههژضش مثبژت فتاژضف رژنپه دش افایش پپیاخاژه
ردهاست ،اقن ااانضل ز هجوی یافی که اقنگو ه فتاضفهض از ا گ زهش یقگپش به هجژوی آقژد ،بژه رژوفش
که بپخ از آنهض کناپ یاهر بض ه ه قض کناپ خوی آغضزگپ بضرند .یف م ژضن اقژن ا گ ژزههژض ،مژ تژوان بژه
فتاضفهضش اساثنضفش سپپپساضن ه تشضف مدقپقت ارضفه نوی که بضنث م روی کضفکنضن یف کضفهضق غ ژپ
از هظضقف رو رضن (به اجبضف) مشضفکت نضقند (هقگویا-گضیهت.)5009 ،2
بنضبپاقن ،یف اضل که یف فتاضفهضش رنپه دش سضزمض افایش تپض بپ اقن است که تنژضم فتاضفهژضش
تپا ق کضفکنضن فقشه یف «م » آنهض یافی ،امض موافیش هم قضتت م رژوی کژه بپاسژضس یقژدگضههژضش
م ا ف به صوفت یقگپش تعپقف رده بضرد ه شض گپ اقن امپ بضرد که نوام اجبضفش بپاش ا جژضم قژ
1. In-Role
2. Organizational Citizenship Behavior
3. Organ
4. Erturk
5. Vigoda-Gadot
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ارضت قض فتاضفهضش تپا ق یف مح کضف هجوی یافی که به اقن فتاضفهژض ،فتاضفهژضش رژنپه دش سژضزمض
اجبضفش گفاه م روی (هقگویا-گضیهت .)5009 ،بپ اقن اسضس ه یف ایب ضت اخ ژپ مژدقپقت ،اقژن فتاضفهژض
بض ننوان «فتاضف رنپه دش اجبضفش »3مفنوم سضزش ردها ژد کژه سژا ن بژضف توسژ هقگژویا-گژضیهت
( ،5006به ق از رضرپش ،قوزبضر ه وفن زایه ،)3199 ،ب ضن رده اسژت .هقگژویا-گژضیهت (،)5009
ب ضن م کند که اگپ چه هایاف کپین بپخ اتپای بپاش ا جضم نن  ،بپاش انضقت از یقگپان ،به ظژپ ژو
یهساض ه م فسد؛ امض منکن است یف اقن رپاق  ،تنضقض از ظپ اننضل تشضف بپ قک تژپی بژپاش کنژک ه
انضقت از یقگپان هجوی یاراه بضرد ،م صوصضً اگپ بژپخالف افایه ه خواسژت تژپی بضرژد ه قژض کضفمنژد
تنضق به یخ ردن یف چن ن فتاضفش یف هه ه اهل دارژاه بضرژد .بپخژ از کضفکنژضن منکژن اسژت
تس م چن ن تشضفهضق رو د ،امض سضقپقن ،آن فا غ پقض و ه قض به ننوان سژو اسژافضیه ت قژ خواهنژد
کپی .از بپخ از کضفکنض هم که اقن تشضفهض فا به ر وهاش منف تفس پ مژ کننژد ،ا اظژضف مژ فهی کژه
هاکنش منف هم از جنبهش نن کپیش ه هم از لحضظ فها شژضن یهنژد .بنژضبپاقن ،یف اضلژت نژضیش،
از فتاضفهضش افایش است که به منظوف کنک بژه هنکژضفان قژض
فتاضف رنپه دش سضزمض رضم آن ب
5
سپپپساضن ا جضم م گ پی (بدهن ه چ گو ه تشضف خضفج ) ه رضم موافیش هنچون  )3ژو یهسژا ؛
فتاضفهضش قضفش یهنده به منظوفکنک به هنکضفان یف فابطه بض هظژضقف سژضزمض  )5 ،هظ فژه رنضسژ 1؛
ا جضم یاین ه ظضقف خوی یف بض تپ از سطوح موفی ا اظضف )1 ،توارع5؛ رضم اااپام به اقوق کضفکنژضن ه
اتپای )5 ،مپیا گ 2؛ رضم فتاضفهضش جوا نپیا ه )2 ،تض ت رنپه دش6؛ مشضفکت تژپی یف تعضل ژتهژضش
مپبوط به سضزمضن ،م بضرد (پویسضکوف ه هنکضفان ،)3770 ،9امض یف بپهز فتاضفهضش رژنپه دش سژضزمض
اجبضفش ،چن ن تع ن کننده هضق هجوی دافی.
قک از نوام که قژ تع ژ ن کننژدهاش یف بژپهز فتاضفهژضش رژنپه دش سژضزمض افایش توسژ
کضفکنضن یفسضزمضن یافی ،م زان ه یفجه ایفان امن ت /ضامن توس کضفکنضن است .پژوهه هژضش ا جژضم
رده توس محپاب ه گ نضفش ( ،)3175بنپام ( ،)3172فرضق من ه قپبژض پژضج ( ،)3176الژه ه
30
قپیش زایه ه خداق محنژویش ( ،)3179محنژد ،)5035( 9کژضفاهفیف ،)5035( 7یا ژ ه هنکژضفان

1. Compulsory Citizenship Behavior (CCB).
2. Altruism
3. Consciousness
4. Courtesy
5. Aportsmanship
6. Civic Virtue
7. Podsakoffo , Mackenzie, Pain & Bachrach
8. Muhammad
9. Karavardar
10. Danish, Humayon, Usmanshahid, Waqas
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( ،)5032اهان ه هنکضفان ،)5032( 3هوا گ ه چوش ،)5039( 5ل ن ه پ نگ ،)5030( 1شژضن یهنژدهش
تضث پایفان ندم امن ت رو بپفتاضفرنپه دش سضزمض افایش است .به یل تو پات بن ژضیقن یف بژضزاف
کضف ه سپنت زقضی تو پات سضزمض یف اغ کشوفهض ه پخ پژضق ن ارژاوضل یف کشژوفمضن ،ایفان نژدم
امن ت رو تبدق به قک نضم منم اساپسزاش رو بژپاش کضفکنژضن گشژاه اسژت .ربژا تعپقژف،
ایفان ندم امن ت رو فا تحت ننوان ضتوا یفن رده بپاش افظ تداهم مط و موقع ت کضفش کژه
یفمعپض تندقد است ،م توان یفن کپی (گپقننضلا ه فهز بالت ،3795،بژه قژ از تپههژضن ه منژدای،
 .)3176به نبضفت  ،اگپ تپیش ااسضس کند که یافاش رو منضسب است ه ارن نضن یاراه بضرد که تژض
پضقضن یهفان خدمت قض به مدت زمضن زقضیش ،یف آن رو به کضف ایامه خواهد یای ه از رژپف رژ ی قژض
نوام به منظوف اقفضش منضس ق هض ه هظضقف رو خوی ،موفیتندقد هاقع نژ رژوی ،یافاش ایفان
امن ت رو است ه یف غ پ اقن صوفت ،هرع ت ایفان ندم امن ت رو بپقپاف است .یف هاقژع ایفان
ندم امن ت رو  ،تندقد ایفان رژده ازیسژت یاین رژو اسژت (مژض و ،جژضقلپ ،تولژوا ن 5،ک نژو ن ه
مضک کنگضس .)5035 ،2یف مقضب  ،ایفان امن ت رو به ا اظضفات رژ ی از آقنژدهش رژو مط ژو
هنچون تپصتهضش افتقض یفکضففاهه یفرو مدت ،ز ارضفه یافی (یقوش ،ک ن کژ ه رژک.)3779 ،6
از اقن فه ،ایفان ندم امن ت رو به ننوان قک ااسضس ذهن امکژضن هجژوی خطژپ بژضلقوه یف مژوفی
ازیست یاین رو تع تعپقف م روی (یهقت5002 ،9؛ گپقننضلا ه فهز بالت.)5030 ،9
هنچن ن ،ه گپن ،اسوفن ه اقسضکن ( ،3777به ق از تپههضن ه مندای ،)3176 ،تعپقف یه بعژدش
از ایفان ضامن رو افاقه نویه ه آن فا به صژوفت ایفان ژضامن رژو کنژ (قعنژ  ،ارژطپا از
یست یاین خوی رو ) ه ایفان ضامن ک ف (قعن  ،ارطپا از یسژت یاین هجژوه منژم رژو کژه
رضم تپصتهضش رو  ،محاواش رو بپا گ زا نده ،تالر فقضبا ه اتزاق اقوق ه یسانزی) تعپقژف
نویها د .پوهه هض بپ فهش پ ضمدهضش ایفان ندم امن ت رو  ،به روف مداهم بژپ تژأث پات منفژ اقژن
نضم اساپسزاش کژضفش بژپ سژالمت فها ژ کضفکنژضن ارژضفه یافی (چنژگ ه چژن5009 ،7؛ اسژوفن ه
هنکضفان )5005 ،که م توا د پ ضمدهضش سضزمض چون ضخشنویش از رو  ،ااسضس منفژ سژبت بژه
کضفتپمض (ل سون ،سوکپه ،کوفهقسژض وس ه رژضئو ،)5032 ،30نن کژپی هظ فژه پژضق ن ،نژدم بژپهز فتاژضف
1. Awan, Tahir
2. Hwang, Choi
3. Lin, Peng
4. Mauno, Decuyper, Tolvanen
5. Kinnunen & Makikangas
6. Davy, Kinicki &Naswall
7. De Witte
8. Hellgren &Sverde & Isaksson
9. Cheng & Chan
10. Lysson, Sokro, Courvisonos& Shoo.
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ه ایفان اساپس رو

رنپه دش سضزمض  ،تنضق به تپن کضف ه غ بت از کضف (اساضتنب ه کو گ )5030 ،فا به ی بژضل یارژاه
بضرد .بپ اقن اسضس ،یف پوهه هضش فهان رنضس کضف ه سضزمض  ،ایفان امن ت رو به ننوان قکژ از
ضزهضش اسضس کضفکنضن معپت رده است که بدهن تضم ن آن ،امکضن فس دن به سطوح بض تپ ضزهژضش
ا سض امکضن پذقپ واهد بوی (مندای.)3179 ،
بنضبپاقن ،به ظپ م فسد ایفان امن ت رو که از رپقا سضزمضن ه مدقپقت آن به کضفکنضن مناقژ
م روی ،منجپ به اقن م گپیی تض کضفکنضن یفبپابپ آن ،ه تننض نن کپی خوی فا بنبژوی ب شژند ،ب کژه بژه
زیست بز ند ه از سوش یقگپ ه یف هنگضم ایفان ضامن رو  ،بژض شژضن یاین
فتاضفهضش کضفش تپا ق
فتاضفهضش رنپه دش اجبضفش سع یف افظ امن ت از یست فتاه نضقند .یف اقن فاساض ،هقگژویا -گژضیهت
( ،)5009شضن یای که بپخ از سپپپساضن ،فتاضفش یف پ م گ پ د که م توا ژد بژه ننژوان فتاژضفش
اسابدایش (آرفوفث ،)3775 ،3ق ژدف مببض ژه (هژول ،فقنژپ ه کژوپپ ،)3777 ، 5تضژع ف کننژده (یاتژ ،
گض ساپ ،ه پضگون )5005 ،1ت ق روی ،که اقن فتاضفهضش تژوه ن آم ژز منکژن اسژت رژضم اسژافضیه از
کضفکنضن یف زمضنهض ه مکضنهضق که اه ن توا د بپاش کنک ه قض بپاش ا جضم ه ظژضقف کژه بژه ه رژوح،
خضفج از ا طهش رو فسن اه ه س سام پضیار فسن سضزمضن اسژت ،یفخواسژت سپپپسژت فا بژه
یل ایفان ندم امن ت فی نضقد .هنچن ن ،منکن است از اقنکه یف صوفت امانض از ا جژضم یفخواسژت
سپپپست ،یف آقنده یچضف نواق سو آن (مض ند اخپاج از کضف) روی ،ااسژضس تژپس کنژد ه یف ا جژه،
فتاضف توه ن آم ز سپپپساضن ،هنپاه بض تشضف اجانضن  ،کضفکنژضن فا هایاف بژه رژپکت یف فتاضفهژضش غ ژپ
افایش ه بدهن یفقضتت ه چ گو ه پضیار فسن م کند که هنژ ن امژپ سژب مژ رژوی کژه ا گ ژزهش
کضفکنضن بپاش افتقض سطح نن کپیش رضن کضه قضبد (هقگویا -گضیهت.)5009 ،
اتزهن بپ اقن ،بپاسژضس پژوهه بول نژو ه تپ ژ  ،)5005( 5بژ ن ایفان اسژاپس رژو ه فتاژضف
رنپه دش سضزمض افایش فابطهش منف هجوی یافی .به نبضفت م توان چن ن ب ضن نژوی کژه م ژزان ه
سطح ایفان اساپس رو  ،قژ تع ژ ن کننژدهاش یفبژپهز فتاضفهژضش رژنپه دش سژضزمض افایش ه
اجبضفش یافی .یفهاقع ،بضقد اذنضن یارت که فتاضفرنپه دش سضزمض افایش زمض بپهز م کنژد کژه تژپی
یفکضفخوی ب شاپ از سطح معنول ه رپهفش ایفان اساپس داراه بضرد (ر ضک ه هنکضفان.)5036،2
ایفان اساپس رو (تشضففها رو ) ،رضم کن ماقضب ب ن رپاق کضف ه هقوگ هضش تژپیش
رضغ است ،به گو ه اش که یفخواست هضش مح کضف ه تشضفهضش مپتب  ،ب شاپ از ان اسژت کژه تژپی
باوا د از نندهش ان هض بپاقد (فاس ه الانضقپ .)3197،یفمشضغ که بژض تقضرژضش رژو بژض ه کناژپل ه
1. Ashforth
2. Hoel, Rayner & Cooper
3. Duffy, Ganster& Pagon
4. Bolino & Turnley
5. Sheykhi, Tanabandeh, Reyhani
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اساقالل پضق ن هنپاه هساند ،تشضفهضش فها رو موج پدقداف ردن پپقشض فها ه جسن مژ
رو د ( ضکضئو .)50303،به نبضفت یقگپ ،تشضف فها رو ا جهش بژوین تنضسژ بژ ن تقضرژضش کژضفش
موجوی ه منضبع است که ان هض فا بپاهفیه م کند ،م بضرد .مح هژضش کژضفش پپاسژاپس ،سژپا جضم
منضبع نضرف فها کضفکنضن فا ت ه م کند ه یف رو مدت منکن است رژپهن بژپاش شژض گضن
تپسویگ رو بضرد (مندای .)3179 ،ایفان اساپس رو معنو ضر از ابنضم یف ق  ،تعژضفض یف
ق ه گپان بضفش ق م بضرد ،به روفش که تعضفض ق ه ابنضم ق ه گپان بضفش ق به صژوفت
منف ه معن یافش بض فتاضف رنپه دش سضزمض افایش یف افتبضط هساند ،به نالهه ،هروح ق ه آسژضن
سژضزش قژ بژه رژژوف مثبژت ه معنژ یافش بژض فتاژژضف رژنپه دش سژضزمض افایش یف افتبژضط هسژژاند
(پویسضکف ،مکنزش ،پ ن ه بضچپچ.)5000 ،
بنضبپاقن ،بپاسضس مپهفمبض ظپش پوههش  ،مژ تژوان چنژ ن ا جژه گ ژپش نژوی کژه کضفکنژضن
یفرپاق ایفان امن ت رو بژض ه ایفان اسژاپس رژو پژضق ن اقژدام بژه فتاضفرژنپه دش افایش ه
یفرپاق ایفان امن ت رو پضق ن ه ایفان اساپس رو بض اقدام به فتاضفهژضش رژنپه دش اجبژضفش
م کنند .از ان جض که یف بپفس هژضش صژوفت گپتاژه یفمنژضبع معابپن نژ هنچژون SID, Magiran,
 Google Saholar, Irandocه ........پوههش که به روفهنزمضن فابطهش م ضن ماو پ هضش مژوفی مطضلعژه
یف اقن پوهه فا موفی بپفس قپافیایه بضرد ،قضتت شژد ه بژه یل ژ اهن ژت پژپیاخان بژه فتاضفهژضش
رنپه دش اجبضفش به ننوان قک سضزهش تقپقبض جدقد یف مطضلعهش فتاضفکضفکنژضن ،رژپهفت ا جژضم اقژن
پوهه ااسضس گپیقد .بپاقن اسضس ،هدف پوهه اضرپ ،پضس گوق به اقژن سژوا ت اسژت کژه آقژض
ب ن ایفان ضامن رو ه ایفان اساپس رو بض فتاضفهضش رژنپه دش اجبژضفش ه افایش فابطژه هجژوی
یافی؟ ه توان پ ب ن کنندگ ایفان ضامن رو ه ایفان اساپس رو یف فتاضفهژضش رژنپه دش
اجبضفش ه افایش چه قدفاست؟
بپ اقن اسضس  ،تپر ه هضش پوهه به رپح زقپ تدهقن رد د:
تپر ه اهل :ب ن ایفان ضامن رو بض فتاضف رنپه دش اجبضفش فابطه هجوی یافی.
تپر ه یهم  :ب ن ایفان ضامن رو بض فتاضف رنپه دش افایش (معطوف به اتپای ه سژضزمضن) فابطژه
هجوی یافی.
تپر ه سوم  :ب ن ایفان اساپس رو بض فتاضف رنپه دش اجبضفش فابطه هجوی یافی.
تپر ه چنضفم  :ب ن ایفان اساپس رو بض فتاضف رنپه دش افایش (معطژوف بژه اتژپای ه سژضزمضن)
فابطه هجوی یافی.
تپر ه پنجم :ب ن ایفان ضامن رو ه ایفان اساپس رو بض فتاضف رنپه دش اجبژضفش فابطژهش
چندگض ه هجوی یافی.
1. Nakao
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تپر ه رشم :ب ن ایفان ضامن رو ه ایفان اساپس رو
به اتپای ه سضزمضن) فابطهش چندگض ه هجوی یافی.

ه ایفان اساپس رو

بض فتاژضف رژنپه دش افایش (معطژوف

روش پژوهش
فهر پوهه موفی اسافضیه از و پوهه هضش کن غ پآزمضقش ه از و هنبساگ م بضرد .هنچنژ ن،
فهر هضش آمضفش موفی اسافضیه یف اقن پوهه رپق هنبساگ پ پسون ه تح فگپسژ ون چندگض ژه
(به ر وهش گضم به گضم) است .جضمعهش آمضفش پوهه اضرپ رضم ک هش کضفکنضن قک کضفخض ژهش تول ژد
موای غذاق یف اصفنضن به تعدای  592فپ م بضرد که از جضمعهش آمضفش موفیارضفه ،بض توجه به جدهل اجم
نو ه به اجم جضمعهش آمضفش م چ ه جول  ،)5009( 3ه یفسطح ارن نضن آمضفش  72یفصد ،تعدای 361
فپ به ننوان نو ه تع ن ه از رپقا نو ه گ پش یف یساپس ا ا ض رد د.

ابزارپژوهش
پرسشنامه ادراک عدم امنیت شغلی :بپاش سنج ایفان ندم امن ت رو از پپسشنضمهش پنج سئوال
تپا س س ه بضفل نگ )5002( 5که یافاش مق ضس پضس گوق پنج یفجهاش (کضمال م ضلفم= 3تض کژضمال مژواتقم=
 )2اسافضیه گپیقد .بپاسضس گزافر ضمبپیگضن ،اقن پپسشنضمه یافاش انابضف بض ه آلفضش کپه بضخ  0/93م بضرد.
یف پوهه کا دق ( ،)3173اقن پپسشنضمه بپاش اهل ن بضف یف اقژپان ه پژس از تضق ژد فهاقژ محاژواق آن
توس صضا ظپان ،به رپقا فهر تپجنه ه بضز تپجنه ه از ا گ س به تضفسژ تپجنژه ه سژلس بژه زبژضن
ا گ س بپگپیا ده رد ه ا دن تفضهت هض اصالح ه موفی اسافضیه قپاف گپتت .بپ اسضس گژزافر ژضمبپیه پضقژضق
پپسشنضمه بض اسافضیه از فهر آلفضش کپه بضخ  0/95به یست آمد .هنچن ن ،پضقضق اقن پپسشنضمه بض اسژافضیه از
فهر آلفضش کپه بضخ یف پوهه تپههضن ه مندای (0/95 ،)3176گزافر ه یف پوهه اضرپ بض اسافضیه از آلفضش
کپه بضخ بپابپ بض  0/95بدست آمد.
پرسشنامه ادراک استرس شغلی :بپاش سنج ایفان اساپس رو  ،از پپسشنضمه ُژه سژوال
معپت رده توس بضبضکضس ،قضهاس ه آر  )5007( 3که سه اوزهش ابنضم ،تعضفض ه گپان بژضفش قژ
فا م سنجد ،اسافضیه گپیقد .هپ بعد یافاش  1پپس است ه به روفک یافاش  7پپس م بضرژد کژه
به هس هش مق ضس پنج یفجهاش ل کپت (هپگژز =  3تژض هن شژه =  )2سژنج ده مژ رژوی .بضبضکژضس ه
هنکضفان ( )5007فهاق سضزه ه پضقضق هنسژض یفه ژ (آلفژضش کپه بژضخ) اقژن پپسشژنضمه فا مسژاند
سضخاه ا د ،به تپت ب که آلفضش کپه بضخ  0/63تض  0/62فا بپاش اقن پپسشنضمه گژزافر نژویها ژد .گژ
1. Mitchell , Jolly
2. Francis , Barling

en
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پپهف ،ایقب ه مصضاب ( ،)3197اقن پپسشنضمه فا یف اقپان تپجنه ه افائه نوی د ه فهاق سژضزهش آن فا
از رپقا تح نضم اکاشضت ه چپخ از و ه افقنضکس موفی بپفس قژپاف یای ژد .بپاسژضس اژضقج
تح نضم گزافر رده توس گ پپهف ه هنکضفان ( ،)3197آلفضش کپه بضخ اسژاپس ک ژ  0/9 ،بژه
یست آمده است .آلفضش کپه بضخ به یست آمده یف پوهه اضرپ بپابپ بض  0/91م بضرد.
پرسشنامه رفتارهای شهروندی -سازمانی ارادی :بپاش سنج فتاضفهضش رژنپه دش -سژضزمض
افایش ،از پپسشنضمهش رض زیه سؤال معپت رده توس لژ ه آلژن )5005( 1کژه یه اژوزه ش فتاضفهژضش
رنپه دش-سضزمض معطوف به اتپای ه معطوف به سضزمضن فا موفی سنج قپاف م یهژد ،اسژافضیه گپیقژد.
از رض زیه سوال ،هپقک از فتاضفهضش رنپه دش -سضزمض معطوف به سژضزمضن ه معطژوف بژه اتژپای هشژت
سوال فا رضم م رو د .مق ضس پضس گوق اقن پپسشنضمه هفت گزقنهاش (هپگز= 3تض هن شه= )9است.
ل ه آلن ( )5005پضقضق اقن پپسشنضمه فا بپاش فتاضفهضش رنپه دش -سضزمض معطژوف بژه سژضزمضن ه
فتاضفهضش رنپه دش سضزمض معطوف به هنکضفان فا به تپت  ،بپابپ بض ( 0/99ه  )0/91گزافر نژویه ا ژد.
پپس ضمهش مذکوف بپاش اهل ن بضف یف اقپان توس مندای ( )5007به تضفس تپجنه هپضقژضق ان ازرپقژا
الفضش کپه بضخ  0/71گزافر یف پوهه هضش ماعدی یاخ موفی اسژافضیه قژپاف گپتاژه اسژت کژه هنگژ
موقد پضقضق بض ش اقن پپسشنضمه هساند .آلفضش کپه بضخ بژه یسژت آمژده یف پژوهه اضرژپ بژپاش فتاژضف
رنپه دش معطوف به اتپای بپابپ بض  0/96ه بپاش فتاضف رنپه دش معطوف به سضزمضن بپابپ  0/93م بضرد.
پرسشنامه رفتارهای شهروندی -سازمانی اجباری :بپاش سنج فتاضف رنپه دش سضزمض اجبژضفش
از پپسشنضمه  2سوال معپت رده توس هقگویا -گضیهت ( )5009که بپ مق ضس پنج گزقنهاش (کضمال مواتقم=
 2تض کضمال م ضلفم= )3پضسخ یایه م روی ،اسافضیه رد .آلفضش کپه بضخ اقن پپسشنضمه توسژ هقگژویا -گژضیهت
( )5009بپابپ  0/99محضسبه رده است .هنچن ن هش بض اسانضی به چند پوهه قب خوی ،فهاقژ سژضزه اقژن
مق ضس فا بپ اسضس تح تأق دش مط و گزافر نویه اسژت .یف اقژن پژوهه ژز آلفژضش کپه بژضخ 0/99
محضسبه رد .اقن پپس ضمه یف پوهه هضش ماعدی یاخ ه خضفج موفی اسافضیه قژپاف گپتاژه اسژت کژه
هنگ موقد انابضف ه پضقضق بض ش اقن ابزاف م بضرد .یف پوهه اضرپ آلفضش کپه بضخ به یست آمده بژپاش اقژن
پپسشنضمه بپابپ بض  0/92م بضرد.

روش اجرا و تحلیل دادهها
پپسشنضمه هضش پوهه توس انضضش گپهه نو ه ،یف مح کضف خوی ه یف تضص ه زمض  52تژض  10یق قژه،
به صوفت خوی گزافریه پضسخ یای د .پژس از جنژع آهفش پپسشژنضمههژض ،یایه هژض بژض اسژافضیه از فهر
هنبساگ پ پسون ه فگپس ون چندگض ه به فهر گضم به گضم ه بض اسافضیه از پم اتژزاف  SPSSسژ ه 55
موفی تح قپاف گپتت .یف جنت فنضقت اصول اخالق یف پوهه هژضش هبسژاگ  ،توزقژع ه جنژع آهفش
پپسشنضمه هضش پوهه به صوفت ب ضم ،مواتقت ه تنضق ر ص تک تک انضضش نو ژه بژپاش رژپکت
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یف پوهه مد ظپ قپاف گپتت ه یایه هضش اضص از پپسشنضمههژضش پژوهه
فاساضش اهداف ه تپر ههضش پوهه موفی اسافضیه قپاف گپتت.

ه ایفان اساپس رو

بژض فازیافش کضمژ تقژ یف

یافتههای پژوهش
ازک انضضش نو ه 95 ،فپ (معضیل  52/1یفصد) یف گپهه تحص تض یقژل م 90 ،فژپ یف گژپهه تحصژ
توقیقل م ه ل سض س (معضیل  51یفصد) 33 ،فپ یف گپهه تحص توقل سض س (معژضیل  6/9یفصژد) ه 9
فپ (معضیل  5/7یفصد) بدهن انالم مدفن تحص  319 ،فژپ (معژضیل  95یفصژد) یافاش سژنت رژو
تن ه تول دش ه  56فپ (معضیل  32/7یفصد) بدهن انالم سژنت رژو  60 ،فژپ (معژضیل  16/9یفصژد)
یافاش سضبقه رو تض  2سضل 20 ،فپ (معضیل  10/9یفصد) یافاش سضبقه رو  6تض  30سژضل 55 ،فژپ (59
یفصد) یف گپهه سضبقه رو  33تض  32سضل ه  7فپ (معضیل  2/2یفصژد) بژدهن انژالم سژضبقه رژو ه 9
فپ (معضیل  5/1یفصد) یفگپهه اسا دام فسن  3 ،فپ یف گژپهه اسژا دام پ نژض (معژضیل  0/6یفصژد)،
 359فپ (معضیل  99/2یفصد)یف گپهه اسا دام قپافیایش ه  59فپ (معضیل  36/6یفصد) بدهن انژالم ژو
اسا دام قپافیاراند .م ض گ ن ،ا حپاف مع ضف ه رپاق هنبساگ م ضن ک ه ماو پهضش تحق ا یف جژدهل
 3شضن یایه رده ا د ه هنچن ن ،به منظوف بپفس مدل پ تپض پوهه از ر وه فگپس ون چندگض ژه
اسافضیه گپیقد که اضقج آن به رپح جدهل  1 ،5ه  5بدست آمدهاست.
جدول :9میان گین ،انحراف معیار و ماتریکس ضرایب همبستگی نمرات متغیرهای پژوهش
میانگین

انحراف معیار

اجباری

رفتارشهروندی

شغلی

ادراک ناامنی

شغلی

ادراک استرس

سازمان

رفتارشهروندی

فتاضفرنپه دش
افایش معطوف به
اتپای

33/13

84/19

**-4/35

ارادی معطوف به

فتاضفرنپه دش
افایش معطوف به
سضزمضن

28/81

8/29

**-4/32

افراد

ایفان اساپس
رو

82/18

0/89

**4/2

**-4/58

رفتارشهروندی

ایفان ضامن
رو

81/19

3/88

**-4/52

8

ارادی معطوف به

فتاضفرنپه دش
اجبضفش

9/81

3/40

8

8

**-4/01

**- 4/23

8

**-4/5

**-4/5

**4/33

P≤0/01

8
**
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چنضن که یف جدهل  3مشضهده م روی ،ایفان ضامن رو بض فتاضف رنپه دش اجبژضفش یافاش
هنبسژژاگ مثبژژت ه معنژژضیاف ( ،)p<0/03ایفان ژژضامن رژژو بژژض فتاضفهژژضش رژژنپه دش یافاش
هنبساگ منف ه معنضیاف ( ،)p<0/03ایفان اساپس رو بژض فتاژضف رژنپه دش اجبژضفش یافاش
هنبساگ مثبژت ه معنژضیاف ( ،)p<0/03ایفان اسژاپس رژو بژض فتاضفهژضش رژنپه دش یافاش
هنبساگ منف ه معنژضیاف ( )p<0/03ه ایفان اسژاپس رژو بژض فتاضفهژضش رژنپه دش یافاش
هنبساگ منف ه معنضیاف ( )p<0/03هجوی یافی .بنضبپاقن ،تپر ه هضش اهل تژض چنژضفم پژوهه
موفی تضق د قپاف گپتت.
جدول :0پیش بینی رفتار شهروندی اجباری از طریق ادراک ناامنی شغلی و ادراک استرس شغلی
مقدار ثابت
ردیف

و متغیرهای

SE

B

p

t

F

R

پیشبین
مقداف ثضبت

3

ایفان ضامن

5

رو
ایفان
اساپس
رو

1

6/59

3/95

-

1/66

0/003

0/31

0/09

0/31

3/99

0/06
0/236

0/15

0/56

0/02

6/63

0/566

**57/05

0/007

** p<0/03

چنضنکه یف جدهل 5مشضهده م رژوی ،از م ژضن ایفان ژضامن رژو
رو  ،تق ایفان اساپس رو

( ،)β =0/56 ،p<0/03پ

ه ایفان اسژاپس

ب ن کننده ش فتاضف رژنپه دش

اجبضفش بویه ه توا ساه است 56/6 ،یفصد از ه افقض س اقن ماو پ فا ت ب ژ ن نضقژد .بنژضبپاقن،
مبن بپ اقنکه ب ن ایفان ضامن رو

تپر ه ش پنجم پوهه

ه ایفان اساپس رو

بژض

فتاضف رنپه دش اجبضفش فابطه ش چندگض ه ش (معنضیاف) هجوی یافی ،بدقن صوفت تضق د م روی
که تق ایفان اساپس رو
تپر ه ش رشم پوهه

پ

ب ن کننده ش فتاضف رنپه دش اجبضفش است.

ز به یه تپر ه جزق تبدق رده است.

تپر ه :3-6ب ن ایفان ضامن رو

ه ایفان اساپس رو

بژض فتاژضف رژنپه دش افایش

معطوف به اتپای فابطه ش چندگض ه (معنضیاف) هجوی یافی.
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جدول  :9پیشبینی رفتار شهروندی ارادی معطوف به افراد از طریق ادراک ناامنی شغلی و ادراک
استرس شغلی
مقدار ثابت و
ردیف

متغیرهای پیش-

SE

B

p

t

F

R

بین
15/09

6/72

-

5 /7

0/003

3

مقداف ثضبت

5

ایفان ضامن
رو

-0/25

0/59

-0/36

-3/727

0/025

1

ایفان اساپس
رو

-0/53

0/53

-0/36

-5

0/059

0/523

0/061

**2/19

** p<0/03

چنضنکه یف جدهل  1مشضهده م روی ،از ب ن ایفان ضامن رژو ه ایفان اسژاپس رژو ،
تق ایفان اساپس رو ( )β = -0/36 ،p<0/02پژ ب نژ کننژدهش فتاژضف رژنپه دش افایش
معطوف به اتپای بویه ه توا ساه است 6/1 ،یفصد از ه افقض س اقن ماو پ فا تب ن نضقند .بنضبپاقن،
تپر ه  3-6پوهه مبن بپ اقنکه ب ن ایفان ضامن رژو ه ایفان اسژاپس رژو بژض فتاژضف
رنپه دش معطوف به اتپای فابطهش چندگض ه (معنضیاف) هجوی یافی ،بدقن صوفت تضق د م روی کژه
تق ایفان اساپس رو پ ب ن کنندهش فتاضف رنپه دش معطوف به اتپای است.
فرضیه :0-6بین ادراک ناامنی شغلی و ادراک استرس شغلی با رفتار شهروندی ارادی معطوف
به سازمان رابطهی چندگانه (معنادار) وجود دارد.
جدول  :4پیش بینی رفتار شهروندی ارادی معطوف به سازمان از طریق ادراک ناامنی شغلی و ادراک
استرس شغلی
مقدار ثابت
ردیف

و
متغیرهای

B

t

SE

p

F

R

پیشبین
3

مقداف ثضبت

59/22

1/12

-

35/5

0/003

5

ایفان
ضامن
رو

-0/99

0/31

-0/16

-2/91

0/003

1

ایفان
اساپس
رو

-0/67

0/619
0 /3

-0/55

- 6 /7

0/506

**25/97

0/003

** p<0/03
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چنضنکه یف جدهل 5مشضهده م روی ،ایفان ژضامن رژو ( )β = -0/16 ،p<0/03ه ایفان
اساپس رو ( )β = -0/55 ،p<0/03پ ب نژ کننژدهش فتاژضف رژنپه دش افایش معطژوف بژه
سضزمضن بویه ه توا ساها د  50/6یفصد از ه افقض س اقن ماو پ فا تب ن نضقند .بنضبپاقن ،تپر ه -6
 5پوهه مبن بپ اقنکه ب ن ایفان ضامن رو ه ایفان اساپس رژو بژض فتاژضف رژنپه دش
معطوف به سضزمضن فابطهش چندگض ه (معنضیاف) هجوی یافی ،تضق د م روی.

بحث و نتیجهگیری
پوهه اضرپ بض هدف پ ب ن فتاضفهضش رنپه دش سضزمض اجبژضفش ه افایش از رپقژا ایفان
ضامن رو ه ایفان اساپس رو ا جضم رد .اضقج شضن یای که ب ن ایفان ضامن رژو بژض
فتاضفهضش رنپه دش اجبضفش ،فابطه مثبت ه بض فتاضف رنپه دش افایش (معطوف به اتپای ه سژضزمضن)
فابطه منف ه معنژضیاف ( )p<0/03هجژوی یافی .هنچنژ ن بژ ن ایفان اسژاپس رژو بژض فتاژضف
رنپه دش اجبضفش ،فابطه مثبت ه بض فتاضف رنپه دش افایش (معطژوف بژه اتژپای ه سژضزمضن) فابطژه
منف ه معنضیاف ( )p<0/03هجوی یافی .نالهه بپ اقن ،اضقج تح فگپس ون چندگض ژه شژضن یای
که ایفان اساپس رو  ،پ ب ن کنندهش معنضیاف فتاضف رنپه دش اجبضفش ه فتاژضف رژنپه دش
افایش معطوف به اتپای ه ایفان ضامن رو ه ایفان اساپس رو پژ بژ ن معنژضیاف فتاژضف
رنپه دش افایش معطوف به سضزمضن بوی د .قضتاه هضش اقن پوهه کژه بژپاش اهلژ ن بژضف یف اقژپان
ب ن کنندگ هنزمضن ایفان ضامن رژو ه ایفان اسژاپس رژو یف پژ ب نژ
ق پ
فتاضفهضش رنپه دش سضزمض اجبضفش ه افایش فا موفی مطضلعه قپاف یای ،شضن یهنده ق ه تژضث پ
ماو پ هضش پ ب ن یف پ ب ن ماو پ هضش مالن یف قک نو ه از سضزمضن هضش اقپا بوی که
تضث پ ماو پ هضش فها شنضخا بپ ماو پ هضش فتاضفش خضفج از مژپز هژضش جوپات ژضئ ه تپهنگژ فا
شضن یای .یف ایامه ،رنن افائه اضقج پوهه یف قضل تک تژک تپرژ ه هژض ،بژه هنسژوئ اژضقج
پوهه اضرپ بض قضتاه هضش سضقپ پوهه هضش ا جضم گپتاه پپیاخاه خواهد رد.
ا جهش بپفس تپر هش اهل پوهه مبن بژپ فابطژه بژ ن ایفان ژضامن رژو بژض فتاژضف
5
رنپه دش اجبضفش بض اضقج پوهه هضش هقگویا-گضیهت ( ،)5009ژاه ه هنکضفان ،)5035( 3بضمبژض
( ،)5036هوا گ ه چوش ( ،)5039هنسوق یافی .یف رپاق بژوی ثبژضت ه ایفان امن ژت رژو ،
مدقپان ه کضفتپمضقضن سع م کنند تشضف ب شاپش بژپ کضفکنژضن اننژضل نضقنژد ه فتاضفهژضق سژو
اسافضیه گپا ه یاراه بضرند .اقن فتاضفهض منکن است رضم گپتان اما ضز از کضفمند یف زمژضنهژض ه
1. Zhao,Peng & Chen
2. Bamba
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پ

ب ن فتاضفهضش رنپه دش سضزمض اجبضفش ه افایش از رپقا ایفان ضامن رو

ه ایفان اساپس رو

موقع تهضق بضرد که هش یف جضقگضه ست که از خواساههضش سپپپسژاضن (کنژک قژض ا جژضم ه
ظضقف که به روف فهرن تپاتپ از رپح رو فسن کضفمند قض س سام فسژن پژضیار سژضزمضن
هساند) سپپ چ نضقد .اا  ،مواقع که اقن تشضف خصنض ه ست ه بپخوفی ت زقک فا یف بژپ
ن گ پی؛ کضفکنضن منکن است هاقعض ب واهند که به اقن خواساههضش سپپپساضن اناپاض کنند،
امض به خضرپ تپس از اقنکه مبضیا یف اقن اقدام رکست ب وف د ه اقن خژوی منجژپ بژه بژپهز فتاژضف
خصنض ه یف آقنده از سوش هنضن مدقپ روی (ااانضل اخپاج از کضف) ،از اقن کژضف امانژض مژ کننژد.
بنضبپاقن ،اتپای به منظوف ج ظپ کضفتپمض ه سپپپساضن سع م کنند هپ کضفش ا جضم یهند؛ اا
اگپ یف رپح ه ظضقف فسن رضن بضرد تض از اقن رپقا باوا ند یف رپاق تندقد ه نژدم ارن نژضن،
فرضقت کضفتپمض فا ج نضقند ،خوی فا ماعند به کضف شضن یهند ه ااانضل بضق مض ژدن یف رژو
فا اتزاق یهند.
ا جهش بپفس تپر هش یهم اقن پوهه مبن بپ فابطه ب ن ایفان ضامن رژو بژض فتاژضف
رنپه دش افایش (معطوف به اتپای ه سضزمضن) بض اضقج پوهه هضش محپابژ ه گ نژضفش (،)3175
بنپام ه هنکضفان ( ،)3172لم ه هنکضفان ،)5032( 3پپهبسژت ه هنکژضفان ،)5039( 5هنسژوق
یافی .بنضبپاقن ،یف تب ن اقن قضتاه م توان چن ن گفت که اگپ تپیش ااسضس کند که یافاى رو
منضسبى است ه ارن نضن یاراه بضرد که تض پضقضن یهفان خدمت یف آن رو به کضف ایامژه خواهژد
یای ه از رپف ر ی قض نوام ى به جنت اقفضى منضس ق هض ه هظضقف رو ى خوی موفی تندقژد
ه اقع ن روی ،یافاى ایفان امن ت رو ى اسژت .یف چنژ ن رژپاقط تژپی ،بژض ارن نژضن خژضرپ
مانضس بض رپح هظضقف خوی فتاضف م کند ه سع م نضقد بض ا جژضم فتاضفهژضق تپاتژپ از هظژضقف
اص  ،تعند ه هتضیافش خوی فا ز ماقضبال به سضزمضن شضن یهد.
ا جه ش بپفس تپر ه ش سوم اقن پوهه مبن بپ فابطه بژ ن ایفان اسژاپس رژو بژض
فتاضف رنپه دش اجبضفش بض اضقج پوهه
یا

هضش هقگویا-گضیهت ( ،)5009ژاه ه هنکضفان (،)5035
1

ه هنکضفان ( ،)5032جض ک ه هنکضفان ( ،)5039هنسوق یافی .ایفان اساپس رو

م توا د به ننوان پضسخهضش ت زقک ه ااسضس مضژپتعپقف رژوی ه زمژض
الزامضت رو
به مضه ت ه ن

فخ مژ یهژد کژه

بض توا ضق هض ،منضبع قض ضزهضش کضفمندان مطضبقت داراه بضرد .بنضبپاقن ،بض توجژه
تشضفزاش فتاضفهضش رنپه دش اجبضفش ،پ ضمد فها

آن ،اقجضی تشضف ه اسژاپس،

بپاش اتپایش است که اقن فت اضفهض فا به روف اجبضفش ا جضم م یهند.

1-.Lam, Schuck, Smith, Farmer, Checkley
2. Probst, Gailey, Sergo Oopez
3. Janiak, Freeman, Berkman, Goldberg
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ا جه ش بپفس تپر ه ش چنضفم اقن پوهه

مبن بپ فابطه ب ن ایفان اساپس رژو

فتاضف رنپه دش افایش (معطوف به اتپای ه سضزمضن) بض اضقج پژوهه
کولوبنژژدش ( ،)3171ژژوفا
غ وفبضغبض

ه هنکژژضفان ،)5036( 3فرژژضق مژژن

هژضش فانژض
ه قپبژژض

5

بژض

خ ژ ه

پژژضج (،)3176
1

ه هنکضفان ( ،)3179کوپپ ه هنکژضفان ( ،)5035تضمبژض ه رژض کپ ( ،)5032هنسژو

م بضرد.
یف تب ن اقن قضتاه م توان چن ن ب ضن نوی که فتاضفهضش رنپه دش سژضزمض
فتاضفش افایش ه اخا ضفش است که هپچه اتپای یف محژ
( ضر از تشضفالزامضت رو
ب شاپش یف مح

کژضف اسژاپس هژضش ب په ژ ه یفه ژ

کناپ ه رفضت ت ب شاپ) کناپش فا تجپبژه نضقنژد ،آفامژ

خژضرپ

کضف خواهند یارت ه ااانضل اقنکه فتاضفهضق تپاهظ فه اش ،مشضفکا ه قضفش

فسضن به یقگپ هنکضفان ه به سضزمضن ،از خوی شضن یهند ،تزه
ا جه ش بپفس تپر ه ش پنجم اقن پوهه
رو

بژه ننژوان

ه ایفان اساپس رو

م قضبد.

مبن بپ فابطژه چندگض ژه بژ ن ایفان ژضامن
هژضش الن ژضفش ه

بض فتاضف رژنپه دش اجبژضفش بژض اژضقج پژوهه

هنکژژضفان ( ،)3176هقگژژویا-گژژضیهت ( ،)5009ژاه ه هنکژژضفان ( ،)5035هفبژژپش ه هنکژژضفان

5

( ،)5032لژ ن ه پ نژژگ ( ،)5030بژژوکا ه هنکژژضفان ،)5007( 2پژژضفن ه هنکژژضفان،)5039( 6
هنسوق یافی .ا جه بپفس اقن تپر ه ،شضن یای که ایفان اساپس رو
از ایفان ندم امن ت م بضرد .یل
که ایفان ضامن رو
ایفان اساپس رو
ایفان اساپس رو

اقن افتبضط فا م توان به اقن نضم بس ضف منم سبت یای

از منظپ سضخاضفش ،نضم

تشضف زا م بضرد ه قکژ از منناژپقن منژضبع

محسو م روی (مندای .)3179 ،بنضبپاقن ،پوهه
پ

پ

ب ن قوقاپش

اضرپ شضن یای کژه

بژ ن قژوقاپش اسژت کژه از رپقژا فتاژضف هژضش منفعژت ر بض ژه ه

سو اس افضیه گپاقض ه سپپپساضن مساق م ه تشضف مدقپقت ه هنکضفان بژپاش ارژاوضل کضفکنژضن یف
تعضل تهضق که آ ضن تنضق

به ا جضم آن داف د؛ اننضل م رو ی که نضم بسژ ضف منژم تشژضف زا

م بضرد ه یف ا جه ،کضفکنضن بپ مبنضش ایفان بض ش ایفان ض ام ن رو  ،به ضچژضف بژه چنژ ن
خواساه هضق تن یف م یهند.

1.Nourani Sadodin,Kohansal Daghian,Esmaily Hooshmand
2. Cooper,Sloan,Williams
3. Tambe,Shanker
4. Verbree,Horlings,Groen,Wegen
5. Bokti,Talib
6. Park,Lwaasa,Mizuno
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ا جه ش بپفس تپر ه ش  3-6اقن پوهه
ه ایفان اساپس رو

رو
فانض

خ

ه ایفان اساپس رو

مبن بژپ فابطژه چندگض ژه بژ ن ایفان ژضامن

بض فتاضف رنپه دش افایش معطوف به اتپای بض اضقج پژوهه

ه کولوبندش ( ،)3171وفا

ه هنکضفان ( ،)5036کوپپ ه هنکضفان ( ،)5035قه

3

ه هنکضفان ( ،)5039هنسو م بضرد .از اقن فه م توان چن ن ب ضن نوی که به یل
اسضس یف بضزاف کضف ه سپنت زقضی تو پات سضزمض
تبدق به نضم ا ساپس زاش رو

کشوفهض ،ایفان ندم امن ت رو

که ایفان اساپس رو

یف سطوح پژضق ن بضرژد ،اتژپای

ب شاپش فا به هقوه سبت بژه هنکژضفان ه اتژپای بژپهز مژ یهنژد.

بنضبپاقن ،کضفکنضن هپچه یف مح
الزامضت رو

یف اغ

تو ژپات

هم بپاش کضفکنضن ه هم سضزمضنهض گشاه است .اضقج تح

آمضفش اقن تپر ه شضن م یهد زمض
فتاضفهضش رنپه دش سضزمض

هژضش

کضف ،اساپس هضش ب په

ه یفه

کناپ ه رفضت ت ب شاپ) تجپبه نضقند؛ آفامژ

کناپش فا ( ضر از تشژضف

خژضرپ ب شژاپش یف محژ

کژضف

خواهند یارت ه ااانضل اقنکه فتاضفهضق تپا هظ فژه اش ،مشژضفکا ه قژضفش فسژضن بژه یقگژپ
هنکضفان ،از خوی شضن یهند؛ تزه

م قضبد.

ا جه ش بپفس تپر ه ش  5-6اقن پوهه
ه ایفان اساپس رو

رو

مبن بژپ فابطژه چندگض ژه بژ ن ایفان ژضامن

بض فتاضف رنپه دش افایش معطوف به سژضزمضن ،بژض اژضقج پژوهه

هضش محپاب ه گ نضفش ( ،)3175لم ه هنکضفان ( ،)5032وفا

ه هنکضفان ( ،)5036پ کژول ه

هنکضفان ،)5039( 5هنسو م بضرد .اضقج اقن تپر ه شضن یای که هپیه ماو ژپ ایفان ژضامن
ه ایفان اساپس رو

رو

پ

ب ن کننده معنژضیاف فتاژضف رژنپه دش افایش معطژوف بژه

سضزمضن هساند .به نبضفت  ،هنگضم که کضفکنضن ایفان ضامن رژو

ه ایفان اسژاپس رژو

بض ق فا ایفان م کنند ،فتاضف هضش رنپه دش معطوف به سضزمضن پضق ن تپش از خوی بپهز مژ
یهند.
یف تب ن اقن قضتاه م اوان چن ن ب ضن نوی که اگپ سضزمضن هژض باوا نژد رژپاقط فا اقجژضی
نضقند که کضفکنضن بض آفام

خضرپ ه به یهف از تندقدهض ه اساپس هضش رژو

تعضل ژت نضقنژد،

اقن ااانضل هجوی یافیکه کضفکنضن خوی فا سبت به سضزمضن ،ماعندتپ ه هتژضیافتپ بب ننژد ه یف
پضسخ به چن ن رپاقط  ،فتاضفهژضش رژنپه دش معطژوف بژه سژضزمضن فا از خژوی شژضن یهنژد.

1.Ye, Hu, Ni, Jiang,Jiang
2.Graham
3.Organ
4.Piccoli,Setti,Filippi,Argentero,Bellotto
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بنضبپاقن ،یف چن ن رپاقط  ،تپی سع م نضقد بض ا ج ضم فتاضفهضق تپاتپ از هظضقف اص  ،تعنژد
ه هتضیافش خوی فا ز ماقضبال به سضزمضن شضن یهد.
هض ،تحق ا اضرپ یافاش محدهیقت هضق است که م توان به ا جضم آن

هنچون سضقپ پوهه

یف بژ ن کضفکنژضن قژک کضفخض ژژه ش تول ژد مژوای غژذاق یف اصژژفنضن ارژضفه نژوی کژه بضقژژد یف
تعن م پذقپش قضتاه هض به یقگپ سضزمضن هض محاضط بوی ه فهر پوهه

از و هنبساگ بویه که

ن توان اسژانبضط ن ژ از اژضقج نژوی .محژدهیقت اسژافضیه از ابزافهژضش خویسژنج  ،فهر
نو هگ پش یف یساپس (سن الوصول) ه مپی بوین تنضم انضضش نو ه از یقگپ محژدهیقتهژضش
پوهه
پوهه

اضرپ م بضرند .بپ اقن ا سضس ،به یقگژپ پوههشژگپان توصژ ه مژ گژپیی تژض بژض ا جژضم
هضق مشضبه پوهه

اضرپ یف یقگپ صنضقع ه سضزمضن هض ،ن

هنچون خویفه سضزش ،تو ی ه  ....سضزمضن هضش خدمضت  ،یفمض

ال صوک صنضقع بژزف

ه بض به کضف گ پش فهر نو ژه

گ پش تصضیت ه بض اضوف ز ضن به ننوان نو ه اقدام ه به مقضقسه اضقج بلپیاز د .بژض توجژه بژه
اضقج پوهه

اضرپ مبن بپ تضث پ ایفان ضامن رو

ه ایفان اساپس رو

بژپ فتاژضف هژضش

رنپه دش افایش ه اجبضفش به مدقپان سضزمضن موفی مطضلعه به روف خضک ه سضقپ سضزمضن هژض بژه
روف نضم پ شننضی م گپیی که بض تپاهم سضزش رپاق مح
رنضسضق تشضفزاهضش رو

ه سضزمض

کض فش نژضفش از اسژاپس از رپقژا

ه اقدامضت مداخ ه اش زم یف جنت کضه

تشضفزا ه هنچن ن تپاهم سضزش مح ط که کضفکنضن ایفان امن ت رو
افایش ه کضه

زم فا بپاش بپهز فتاضف هضش رنپه دش سضزمض

یاراه بضرند ،زم نژه

فتاضف هضش رژنپه دش سژضزمض

اجبضفش تپاهم نضقند .بدقن است اسافضیه از خدمضت فها شنضسضن سضزمض
توا د کنک رضقض

چن ن نوام

یف اقن افتبضط ،مژ

به مدقپان سضزمضن هض بننضقد.

منابع
بژض فتاضفس ضسژ بژض قژ

م ژض ج

بنپام ح ،یاساض م ،پوفام ن ز .)3172( .فابطه ش امن ت رو
فتاضفرنپه دش سضزمض (مطضلعه موفیش  ،کضفکنضن ه زافت ن وم ،تحق قضت ه تنضهفش) ،تص نضمه.

فاس ف ،آلانضقپ ا .) 3197( .اساپس رو  ،تپجنه ش غالمپرض خواجه پوف ،چضپ یهم ،تنژپان ،ا اشژضفات
بضزتض .

م ،کولوبندش  .)3171( .بپفس افتبضط بژ ن انضقژت سژضزمض ایفان رژده ،نوامژ
فانض خ
اساپس زا ه فتاضف رنپه دش سضزمض کضفکنضن رپکت تپاهفیه هضش سوز اقپان  ،پضقضن ضمه کضفرنضس
افرد ،یا شگضه آزای اسالم  ،ه ااد تنپان مپکزش  ،یا شکده مدقپقت.
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بض

 ،قپبض پضج  .)3176( .تضث پنوام اساپس زاش رو بض فتاضفرنپه دش سضزمض
فرضق من
ق م ض ج انضقت سضزمض ایفان رده ،تص نضمه ن ن  ،مطضلعضت مدقپقت (بنبویهتحول) ،یهفه
 ،56رنضفه ، 96صی .60-52
رضرپش ن ،قوزبضر

 ،وفن زایه ف .)3199( .فتاضف رنپه دش اجبضفش یف سضزمضن ،مج ژه تژدب پ،

رنضفه  ،535ک .63 -29
تپههضن ن ،مندای  .) 3176( .تضث پ سبک فهبپش مشضفکا بپ ایفان امن ت رژو
پضقداف تو ی آقپقک اصفنضن  :قژ
هپوهه

کضفکنژضن کضفخض ژه

م ژض ج گپا ژه ش سژالمت فهان رژنضخا محژ

کژضف ،یا ژ

یف فهان رنضس کضفبپیش  ،سضل هجدهم ،رنضفه ( ،1پ ضپ  ،)67صی.15-52

غ وفبضغبض م ،پوف گ  ،هور ضفه ،سپهف م .)3179( .بپفس تضث پ اساپس رو بپ فتاژضف رژنپه دش
ق انضقت سضزمض  ،تص نضمه مدقپقت پپسژاضفش ،سژضل هفژام ،یهفه
سضزمض پپساضفان ،تح
هفام ،رنضفه اهل.
گ پپهف م ،ایقب ز ،مصضاب م.ف ،) 3197( .پ و د م ضن تقضرضهضش رو
ق
سضزمض

منضبع رو

بض تپسویگ رو  :گضه بپ

از یقدگضه قک مدل تعضم گپا .یهمژ ن کنگژپه ش م ژ فهان رنضسژ صژنعا ه

اقپان ،یا شگضه ازای اسالم اصفنضن ،اقپان 7 ،ه  30اسفندمضه .3197

بض فتاضف رنپه دش سضزمض

کضفکنضن

محپاب ج ،گ نضفش م .)3175( .بپفس افتبضط ب ن امن ت رو
یائن ه موقت یف یا شگضه ن وم پزرک قزهقن ،مج ه مدقپقت توسعه ه تحول.60-57 ،53 ،
مندای  .) 3179( .فهان رنضس صنعا هسضزمض  ،چضپ س زیهم ،تنپان ،ا اشضفات جنگ .
ک ا دق

ر .)3173( .انابضفقضب ابزاف سنج

فابطهش آن بض ندم امن ت رو

فتاضفهضش رد تول د از رپقا یایه هژضش آفرژ وش ه

ه سالمت فهان رنضخا مح

کضف یف م ضن کضفکنضن کضفخض جژضت

سنگبپش رنپساضن محالت  ،پضقضن ضمه کضفرنضس افرد ،یا شژکده فهان رنضسژ ه ن ژوم تپب اژ ،
یا شگضه آزای اسالم هااد اصفنضن (خوفاسگضن).
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