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نقش واسطهاي احساس انرژي در پيوند بين استرس با
خالقيت،رفتارهاي مدني و رفتارهاي انحرافي
هحؿي گل پطٍض  ،ظّطا ٍاثمی
چکيده
ايي پػٍّف ثب ّسف ثطضؾی ًمف ٍاؾطِاي احؿبؼ اًطغي زض پيًَس هيبى اؾتطؼ ثب ذالليت،
ضفتبضّبي هسًی ـ ؾبظهبًی ٍ ضفتبضّبي اًحطافی ثِ هطحلـِ ارـطا زضآهـس .ربهعـِ آهـبضي پـػٍّف ضا
كبضكٌبى زٍ هجوَعِ صٌعتی ٍ تَليسي زض قْط اصفْبى تككيل زازًس كِ اظ ثيي آًْب ً 275فط ثـطاي
قطكت زض پػٍّف ثِ قيَُي تصـبزفی بجمـِاي ًوًَـِگيـطي قـسًس .اثعاضّـبي هـَضز اؾـتفبزُ زض
پػٍّف قبهل پطؾكٌبهِ احؿبؼ اًطغي اتَاتط ٍ كبضهلی ( ،)2009پطؾكٌبهِ اؾتطؼ قغلی اٍيبًـ
( ،)2009پطؾكٌبهِ ذالليت تبيطًی ٍ ّوكـبضاى ( ،)2009پطؾكـٌبهِ ضفتبضّـبي هـسًی -ؾـبظهبًی
ثربضي ٍ علی ( ٍ )2009پطؾكٌبهِ ضفتبضّبي اًحطافی ثٌـت ٍ ضاثيٌؿـَى ( )2000ثَزًـس .زازُّـبي
پػٍّف ،ثب اؾتفبزُ اظ ضطيت ّوجؿتگی پيطؾَى ٍ هـس ؾـبظي هعبزلـِ ؾـبذتبضي ) (SEMهـَضز
تحليل لطاض گطفتً .تبيج ثسؾت آهسُ ًكبى زاز .1 :ثيي احؿبؼ اًطغي ثب اؾتطؼ قغلی ٍ ضفتبضّـبي
اًحطافی ضاثطِ هٌفی ٍرَز زاضز .2 .احؿبؼ اًطغي ثب ضفتبضّبي هـسًی ـ ؾـبظهبًی ٍ ذالليـت زاضاي
ضاثطِ هثجت ثَزً .3 .تبيج حبصل اظ هس ؾبظي هعبزلِ ؾبذتبضي ًكبى زاز كِ احؿبؼ اًطغي ،هتغيط
ٍاؾطِاي كبهل زض ضاثطِ اؾتطؼ قغلی ثب ضفتبضّبي اًحطافی ،ضفتبضّبي هسًی ـ ؾبظهبًی ٍ ذالليـت
اؾت.
واشه هاي کلیدي
احؿبؼ اًطغي ،اؾتطؼ قغلی ،ضفتبضّبي اًحطافی ،ضفتبضّبي هسًی ـ ؾبظهبًی ،ذالليت.

 -1عضَ ّيبت علوی زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس ذَضاؾگبى ،اصفْبى ،ايطاى.
 -2كبضقٌبؼ اضقس ضٍاًكٌبؾی صٌعتی ٍ ؾبظهبًی زاًكگبُ آظاز اؾالهی ذَضاؾگبى ،اصفْبى ،ايطاى.
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مقدمه
ّط كؽ زض زًيبي كبض اظ ربًت عٌبصط هرتلف هَلعيتی ،ؾبظهبًی ٍ فطزي احببِ قسُ ٍ ثـطاي
اًجبم ٍظبيف ٍ هؿئَليت ّبي ذـَز فكـبضّبيی ثـب ؾـطَت هرتلفـی ضا تجطثـِ هـیكٌـس .اظ لحـب
ٍاغُقٌبؾی ٍ هعٌبيی ،ثِ هجوَعِ عَاهلی كِ ثط فطز فكبض ٍاضز هیكٌٌس ٍ ٍي ضا ثِ اقـكب هرتلـف
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ٍاهیزاضًس تب ثطاي همبثلِ ثب ايي فكبضّب اًطغي ضٍاًی ٍ فيعيكی ذَز ضا هصطف ًوبيس ،اؾتطؼ قـغلی
هیگَيٌس(اٍيبً  .)2009 ،2ؾب ّبؾت اًسيكوٌساى ٍ ًظطيِپطزاظاى عطصِ ضفتـبض زض ؾـبظهبى ّـب ٍ
هحيط ّبي كبض ثسًجب ثطضؾی هحتـَا ،پيكـبيٌسّب ٍ پيبهـسّبي اؾـتطؼ زض هحـيط كـبض ّؿـتٌس ٍ
كوبكبى تحميمبت ٍ ثطضؾیّب ازاهِ زاضز .زض يك همبيؿِ اروبلی اظ زاًف كًٌَی ثب زاًف زٍ تـب ؾـِ
زِّ گصقتِ ،ثب صطاحت هی تَاى گفت كِ زاًف اهطٍظيي گؿتطـ ٍ پيكطفت ثؿيبض چكن گيـطي ضا
ثطاي آگبُؾبظي ثكط اظ عٌبصط رعئی اؾتطؼآٍض ٍ ًحَُي همبثلِ ثب آًْب زاقتِ اؾت(ثبثبكبؼ ،يـبٍاؼ
ٍ آقيل .)2009 ،3ثطاؾبؼ ًظطيبت اهطٍظ كليِ عٌبصط اؾتطؼآٍض زض هحيطّـبي كـبض تحـت عٌـَاى
تمبضبّبي قغلی 4هططت ّؿتٌس .تمبضبّبي قـغلی گؿـتطُي عٌبصـط هطثـَب ثـِ اثْـبم ،تعـبض ٍ
گطاًجبضي ضا ّوـطاُ ثـب عٌبصـط اؾـتطؼآٍض ضٍاثـط ارتوـبعی ٍ كـبضي زض هحـيطّـبي كـبض پَقـف
هیزٌّس(ثبثبكبؼ ٍ ّوكبضاى .)2009 ،تمبضبّبي قـغلی كـِ عوـستبً ّوـبى عَاهـل اؾـتطؼ آٍض زض
هحيط كبض ّؿتٌس ،تجعبت هتعسز ٍ فطاٍاًی زاضًـس .اظ هيـبى ايـي تجعـبت گؿـتطزُ ٍ فـطاٍاى زض ايـي
پػٍّف ثط كبّف احؿبؼ اًـطغي ،5ذالليـت ،6ضفتبضّـبي هـسًی -ؾـبظهبًی ٍ 7افـعايف ضفتبضّـبي
اًحطافی 8هطبثك ثب ؾِ الگَي اضائِ قسُ زض قكل  1توطكع قسُ اؾت .ثطاؾبؼ آًچِ كِ زض ؾِ هـس
اضائِ قسُ زض قكل  1زض ًظط گطفتِ قسُ اؾـت ،زض گـبم اٍ اؾـتطؼ قـغلی ثبعـش كـبّف ؾـط
احؿبؼ اًطغي هی قَز ،ؾپؽ كبّف احؿبؼ اًطغي ثبعـش افـعايف ضفتبضّـبي اًحطافـی ٍ كـبّف
ذالليت ٍ ضفتبضّبي هسًی -ؾبظهبًی هیقـَز .احؿـبؼ اًـطغي زض ٍالـق ًمطـِ همبثـل ذؿـتگی ٍ
فطؾَزگی اؾت كِ بی آى فطز زض ذَز ًيطٍ ٍ تَاى اًجبم كبضّب ضا ّوطا ثب ؾـطظًسگی كـبضي تجطثـِ
هیكٌس (اتَاتط ٍ كبضهلی .)2009 ،9قَاّس پػٍّكی زض زؾتطؼ حـبكی اظ آى اؾـت كـِ تمبضـبّبي
قغلی ثعٌَاى عَاهل اؾتطؼآٍض كبضيّ ،وطاُ ثب عسم حوبيت ارتوـبعی زض هحـيط كـبض ثـب احؿـبؼ
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ذؿتگی ً ،مطِ همبثل احؿبؼ اًطغي هحؿَة هیقَز ،زاضاي ضاثطِ هثجت اؾت (گلپطٍض ٍ ازيجـی،
 .)1389زض هعٌبيی ٍاض تطٍ ،لتی فطز ثب عَاهل اؾتطؼآٍض ٍ هتعسزي هَارـِ هـیقـَز ،ثتـسضيج اظ
ؾط احؿبؼ اًطغي اـ كبؾتِ قسُ ٍ ثسيي تطتيت احؿبؼ ذؿتگی ٍ فكبض ضٍاًی ٍ فيعيَلَغيك ضا
تجطثِ هیكٌس (گلپطٍض ،پبزاـ ٍ آتفپَض.)1389 ،
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مدل 1-1
ضكل  :1مدل هاي وظري پصوهص از رابطه میان استرض ،احساض اورشي ،رفتارهاي اوحرافي ،رفتارهاي مدوي و خالقیت

عالٍُ ثط قَاّس پػٍّكی ،اظ بطيك ًظطيبت هططت زض عطصِ هٌبثق ،تمبضبّب ٍ عولكـطز قـغلی
(ًظيط ًظطيِ هٌبثق تمبضبّبي قغلی  عولكطز) ًيع ثرَثی هیتَاى ضاثطِ ثيي اؾتطؼ قغلی ثـب
احؿبؼ اًطغي ضا تجييي ًوَز .ثطاؾبؼ ًظطيبت هٌبثق -تمبضبّبي قغلیٍ ،لتی افطاز ثـب حبلـت عـسم
تٌبؾت هيبى هٌبثق زض زؾتطؼ ذَز ثطاي اًجبم ٍظبيف ٍ كبضّب ثـب تمبضـبّبي هعطـَف ثـِ كبضّـب ٍ
هؿئَليتْبي قغلیقبى هَارِ هیقًَس ،تحت فكبض لطاض هیگيطًس ٍ اظ ايي بطيك ؾط ًيطٍ ٍ تـَاى
كبضي آًْب زض لبلت احؿبؼ اًطغي تضعيف هیقـَز (ثبثبكـبؼ ٍ ّوكـبضاى .)2009 ،ثـسًجب كـبّف
ؾط احؿبؼ اًطغي ،ؾِ ضذساز ضفتبضي ،يعٌی ضفتبضّـبي اًحطافـی ،ضفتبضّـبي هـسًی -ؾـبظهبًی ٍ
ذالليت احتوب ٍلَعكبى زؾترَـ تغييط هیقَز.
ضفتبضّبي اًحطافی اظ لحب بجمِثٌسي ّبي كًٌَی اظ ظهطُ ضفتبضّبي هٌفی هحؿَة هیقـًَس
كِ زاضاي هكرصِّب يب هعيبضّبي اصلی ثِ ايي قكل ّؿتٌس .1 :ترطی اظ ٌّجبضّب ،ضؾـَم ٍ لَاعـس
هــَضز پــصيطـ ؾــبظهبى  .2عوــسي ٍ اضازي ثــَزى ّ .3وسفوٌــسي هجتٌــی ثــط تالفــیرــَيی ٍ يــب
آؾيتضؾبًی ثِ ؾبظهبى ٍ افطاز آى .بجيعی اؾت كِ ثؿيبضي اظ ضفتبضّب زض هحيط كبض ثركی اظ ايـي
هعيبضّب ضا پَقف هیزٌّس .ثِ ايي لحب اگط ضفتبضي ترطی اظ ٌّجبضّب ،ضؾـَم ٍ لَاعـس ثبقـس ،اهـب
عوسي ٍ آگبّبًِ ًجبقس ٍ آؾيت رسي ثِ ؾبظهبى ٍ افطاز ٍاضز ًكٌـس ،زض ظهـطُ ضفتبضّـبي اًحطافـی ٍ
ضستَليس تلمی ًویقَز(گلپطٍض ٍ ذبكؿبض .)1387 ،ثِ ّط حب بيف هتٌـَ ضفتبضّـبي ضسضؾـَم،
لَاعس ٍ ٌّجبضّبً ،ظيط زظزي اظ ؾبظهبى ٍ افطاز ،كنكبضي ٍ غيجت يب تأذيط عوسي ،آؾيت ثِ اهـَا ،
اثبثيِ ٍ تجْيعات افطاز ٍ ؾـبظهبى ،هصـطف هـَاز هرـسض ٍ يـب ّوـطاُ زاقـتي آى زض هحـيط كـبض ٍ
اؾتفبزُ ّبي قرصی اظ ٍؾبيل ٍ اهكبًبت ؾبظهبى ،اهطٍظُ ّوِ زض حيطـِ ضفتبضّـبي اًحطافـی بجمـِ
ثٌسي هیقًَس(گلپطٍض ٍ ذبكؿبض .)1387 ،ثطاؾبؼ قَاّس پػٍّكی هجؿَب ،اؾـتطؼ ٍ فطؾـَزگی
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(كِ ثِ قست بی آى فطز احؿبؼ اًطغياـ تٌع هیكٌـس) اظ ظهـطُ پيكـبيٌسّبي ؾلؿـلِ هطاتجـی
ضفتبضّبي اًحطافی هحؿَة هیقًَس(گلپطٍضً ،يطي ٍ هْساز .)1387 ،علت ايي كِ زض ايـي پـػٍّف
ثط احؿبؼ اًطغي ثعٌَاى هتغيط ٍاؾطِاي ثيي اؾـتطؼ ثـب ضفتبضّـبي اًحطافـی(ٍ ؾـپؽ ضفتبضّـبي
هسًی -ؾبظهبًی ٍ ذالليت) توطكع قسُ ،ثِ ايي ٍالعيت هطثَب هیقَز كِ زض ظهبى احؿبؼ اًـطغي،
افطاز حبالت عببفی هثجت(ًظيط ضضبيت ،قـبزهبًی ٍ هـَاضزي اظ ايـي زؾـت) ٍ ثـسًجب آى ثؿـط ٍ
گؿتطـ تَاًبيی قٌبذتی ثطاي تصـوينگيـطي ضفتـبضي ضا تجطثـِ هـیكٌٌـس(گـلپـطٍض ٍ ّوكـبضاى،
1389الف) .زض همبثل ٍلتی افطاز تحت اؾتطؼ كبضي لطاض هیگيطًس ،ثط اثط ايي كِ ثبيس ثطاي همبثلِ ثب
ايي اؾتطؼ اًطغي ضٍاًی ٍ فيعيكی لبثل تَرْی ضا صطف كٌٌس (اٍيبًـ  )2009 ،اظ ؾـط اًـطغي ٍ
ثسًجب آى حبالت عببفی هثجت آًْب كبؾتِ هیقَز ،لصا آهبزگی ثبالتطي ضا ثطاي توبيل ثِ ضفتبضّـبي
اًحطافی ثِ عٌَاى قكلی اظ ضفتبضّبي رجطاًی ٍ ثبظگكت زٌّسُي ٍضـعيت لجلـی ضاپيـسا هـیكٌٌـس
(گلپطٍض ٍ ّوكبضاىّ .)1387 ،وطاُ ثـب افـعايف احتوـب ٍلـَ ضفتبضّـبي اًحطافـی زض اثـط كـبّف
احؿبؼ اًطغي ،زٍ زؾتِ ضفتبضّبي هثجت قـبهل ضفتبضّـبي هـسًی -ؾـبظهبًی ٍ ذالليـت احتوـب
ٍلَعكبى كبّف هـیيبثـس (هـس  .)2-2 ٍ 1-2ضفتبضّـبي هـسًی -ؾـبظهبًی زض هحـيطّـبي كـبض،
ضفتبضّبي هثجت اضازي ٍ اذتيبضي ّؿتٌس كِ كبضكٌبى ثطاي اًجبم آًْب ّـي الـعام ٍ فكـبض ضؾـوی ٍ
ًظبمهٌسي ضا اظ بطف ؾبظهبى هحل كبض ذَز تجطثِ ًویكٌٌس ،چَى رعٍ قطت ٍظـبيف ٍ هؿـئَليت
ّبي افطاز ثطَض صطي ٍ ضٍقي ًيبهسُ اؾت .ثطاي ًوًَِ ّيچيك اظ كبضكٌبى زض هحيطّبي كـبضي ٍ
ؾبظهبًی العاهی ثط ايٌكِ ثِ ّوكبضي كِ غيجت ًوَزُ كوك كٌٌس يـب ثطًبهـِ كـبضي ذـَز ضا ثـب آًْـب
ّوبٌّ كٌٌس ،فطاتط اظ ٍظبيف ٍ هؿئَليت ّبي ذَز ثطاي ؾبظهبى كبض كٌٌس ٍ يب ّوكبضاى ضا زض ّط
قطايطی هَضز حوبيت كالهی ٍ ضفتبضي لطاض زٌّس ًساضًس .ثِ ايي رْت ايي ضفتبضّـب رـعٍ ضفتبضّـبي
هسًی -ؾبظهبًی ،زض لبلت ّبيی ًظيط يبضي ضؾبًی ًَ ،زٍؾتی ،رـَاًوطزي ٍ فضـبيل قـْطًٍسي زض
هحيط كبض هحؿَة هیقًَس (هْساز .)1387 ،ضفتبضّبي هسًی -ؾـبظهبًی ٍلتـی كبضكٌـبى احؿـبؼ
تَاًوٌسي(احؿبؼ اًطغي) ٍ هَضز حوبيت لطاض گطفتي هیكٌس ؾط قبى افعايف هیيبثس(گلپـطٍض ٍ
ضفيقظازُ .)1388 ،گلپطٍض ٍ ضفيقظازُ ( )1388زض ايطاى ًكبى زازُاًس كِ بی يك هـس ؾـبذتبضي
چٌس ؾطحی ،احؿبؼ تَاًوٌسي كِ ضاثطِ لبثل تَرْی ثـب احؿـبؼ اًـطغي زض افـطاز زاضز ،زض كٌـبض
حوبيت ضّجطي ٍ فطاّن ثَزى ظهيٌِ ضقس حطفِاي ،ثبعش تجطثِ حبالت عببفی هثجت (ًظيط ضضـبيت
ٍ تعْس) ٍ ؾپؽ ثبعش افعايف ؾط ضفتبضّبي هـسًی -ؾـبظهبًی هـیقـَز .ثـطايي اؾـبؼ ،زض ايـي
پػٍّف ثط پبيِ هس  ،1-2چٌيي فط قسُ كِ اؾتطؼ قغلی ؾط احؿـبؼ اًـطغي ٍ تَاًوٌـسي
كبضكٌبى ضا تضعيف هیًوبيس ٍ ثب تضعيف ؾط احؿـبؼ اًـطغي ،اظ توبيـل كبضكٌـبى ثـِ ضفتبضّـبي
هسًی -ؾبظهبًی كبؾتِ هیقَزّ .وعهبى ثب تضعيف احؿبؼ اًطغي ٍ ضفتبضّـبي هـسًی -ؾـبظهبًی اظ
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بطيك اؾتطؼ قغلی ،ضذساز ثعسي كبّف ؾط ذالليت اؾت (هس  .)1-3قَاّس هتمٌـی اهـطٍظُ
ٍرَز زاضز كِ ؾط ثبالي احؿبؼ اًطغي ،الظهِ زضگيط قسى كبضكٌبى زض فطايٌسّب ٍ ضفتبضّبي كبضي
ذاللبًِ اؾت(اتَاتط ٍ كبضهلی2009 ،؛ گلپطٍض ٍ ّوكـبضاى1389 ،الـف) .اتـَاتط ٍ كـبضهلی (،)2009
ًظطيبت هطثَب ثِ ًحَُ پيًَس يبفتي احؿبؼ اًطغي ثب ذالليت ضا زض حس لبثل تـَرْی اضائـِ ٍ هـطٍض
ًوَزُاًس .ثط پبيِ ًظطيبت هططت ايي عطصًِ ،ظيط ًظطيِ ثؿط ٍ گؿتطـ حـبالت عـببفی هثجـت زض
ذالليت ٍ ًظطيِ ًفَش فطايٌسّبي ارتوبعی زض تالـ ٍ كَقف كبضي ،احؿبؼ اًطغي ثب ثؿتط ؾـبظي
ارتوبعی ٍ قٌبذتی هطلَة ،ظهيٌِ ضا ثطاي زضگيط قسى كبضكٌبى زض اهَض ذاللبًِ فـطاّن هـیؾـبظز
(اتَاتط ٍ كبضهلی .)2009 ،ثط ّويي پبيِ بی ايي پػٍّف ثطاؾبؼ هس اضائِ قسُ زض قكل ( 1هـس
 ،)1-3چٌيي فط قسُ كِ پؽ اظ تضعيف احؿبؼ اًطغي اظ بطيـك اؾـتطؼ قـغلی ،ظهيٌـِ ثـطاي
كبّف ذالليت زض كبضكٌبى فطاّن هیقَز.
زض روق ثٌسي هجبًی ًظطي ٍ پػٍّكی هس ّبي ًظطي ايي پـػٍّف (قـكل  )1ثبيـس گفـت،
اؾتطؼ ّبي ًبقی اظ عَاهل هرتلف زض هحيط كبض ،ثب ٍازاقتي افطاز ثِ ّعيٌِ كطزى اظ اًطغي ضٍاًی ٍ
فيعيكی ذَز ،ؾط ًكبب ٍ اًطغي افطاز ضا كبّف زّس .ايي كبّف ؾـط ًكـبب ٍ اًـطغي زض يـك
ظًجيطُي ضٍ ثِ رلَ ،ظهيٌِ ضا ثطاي تمَيت توـبيالت ضفتـبضي هٌفـی (اًحطافـی) ٍ تضـعيف توـبيالت
ضفتبضي هثجت (ضفتبضّبي هسًی -ؾبظهبًی ٍ ذالليت) فطاّن هیؾبظز .ايي ضًٍـس ثـِ گًَـِاي رـسي
كبضايی فطزي ٍ ؾپؽ ؾبظهبًی ضا تضعيف هیؾبظز .ثٌبثطايي ّسف اصلی ايي پػٍّف ،ثطضؾی ضاثطـِ
اؾتطؼ قغلی ثب احؿبؼ اًطغي ،ضفتبضّبي اًحطافی ،ضفتبضّبي هسًی -ؾبظهبًی ٍ ذالليـت زض لبلـت
ؾِ هس اضائِ قسُ زض قكل  1هیثبقس .يبفتِّبي ايي پػٍّف ًمف اؾتطؼ قغلی ضا ثطاي احؿبؼ
اًطغي ٍ ؾپؽ ًمف احؿبؼ اًطغي ضا ثطاي ضفتبضّبي اًحطافی ،ضفتبضّبي هسًی -ؾبظهبًی ٍ ذالليت
ضٍقي ذَاّس ًوَز ٍ ثسيي بطيك زاًف هطثَب ثِ ايي حَظُ ضا زض ايطاى ثؿط ٍ گؿتطـ ذَاّس زاز.
روش
ايي پػٍّف اظ ظهطُ پػٍّف ّـبي ّوجؿـتگی اظ ًـَ تحليـل هـبتطيؽ كٍَاضيـبًؽ (ؾـطهس،
ثبظضگبى ٍ حجبظي )1376 ،اؾت .ربهعِ آهبضي پػٍّف ضا كبضكٌبى زٍ هجوَعِ صٌعتی ٍ تَليسي ثِ
تعساز ً 500فط زض ثْبض ٍ تبثؿتبى  1389زض قْط اصفْبى تككيل زازُاًس .اظ ايي زٍ هجوَعِ صٌعتی
ٍ تَليسيً 275 ،فط ثب ضعبيت ًؿجت كبضكٌبى ّط هجوَعِ ثِ كل كبضكٌبى زٍ هجوَعِ (هجوَعِ اٍ
ً 153فط ٍ هجوَعِ زٍم ً 347فط)ً 275 ،فط ثطاي قطكت زض پـػٍّف ثـِ قـيَُي تصـبزفی ؾـبزُ
اًتربة قسًس .قيَُ اًتربة ثِ ايي قكل ثَز كِ اظ بطيك فْطؾت اؾبهی كبضكٌبى ،قطكتكٌٌـسگبى
زض پػٍّف اًتربة قسًس .حجن ًوًَِ ً 275فط ًيع ثِ ايي زليل اًتربة قسًس كِ هطبلعـبت تحليـل
هس ؾبظي هعبزلِ ؾبذتبضي ًيبظهٌس ًوًَِّبيی ثب حجن ًؿـجتبً ثـعضا اؾـت (قـَهبذط ٍ لـَهكؽ،
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 .)1388اظ ً 256فطي كِ رٌؿيت ذَز ضا اعالم زاقتٌس (هعبز  93زضصس)ً 185 ،فط (هعبز 72/2
زضصس) هطز ٍ ً 71فط (هعبز  27/7زضصس) ظى ثَزًس .اظ ً 252فطي ًيع كِ تحصيالت ذَز ضا اعـالم
زاقتٌس (هعبز  91/6زضصس)ً 138 ،فط(هعبز  54/8زضصس) زاضاي تحصيالت تب زيـپلن ٍ ً 114فـط
(هعبز  41/4زضصس) زاضاي تحصيالت ثبالتط اظ زيپلن ثَزًسّ .وچٌيي اكثطيت اعضبي ًوًَِ (اظ 238
ًفطي كِ ٍضعيت تأّل ذَز ضا اعالم ًوَزًس) ضا افطاز هتأّل(ً 196فـط هعـبز  82/3زضصـس) زاضاي
ؾوت يب پؿت قغلی غيطهسيطيتی (ً 223فط اظ ً 240فطي كِ ؾوت قغلی ذـَز ضا اعـالم ًوَزًـس)
تككيل زازًس .هيبًگيي ؾٌی اعضبي ًوًَِ  36/94ؾب (ثب اًحـطاف هعيـبض  ،)8/37هيـبًگيي ؾـبثمِ
قغلی كلی آًْب  13/72ؾب (ثب اًحطاف هعيبض  7/1ؾب ) ٍ ؾبثمِ قغلی زض هجوَعِ كًٌَی10/85 ،
ؾب (ثب اًحطاف هعيبض  6/75ؾب ) ثَز .اظ اثعاضّبي ظيط ثطاي ؾـٌجف هتغيطّـبي پـػٍّف اؾـتفبزُ
ثعول آهس.
ابسارهاي پصوهص
 .1استرض ضغلي :ثطاي ؾٌجف اؾتطؼ قغلی اظ پطؾكٌبهِ پٌج ؾؤالی هعطفی قسُ تَؾط لوجطت
َّ،گبى ٍ گطيفيي )2007( 1كِ ثط هميبؼ ّفت زضرِاي (ّطگع; 1تب ّويكِ; )7پبؾد زازُ هیقَز
هیقـَز ٍ ؾـط كلـی فكـ بضّبي ٍاضز ثـط فـطز اظ بطيـك ٍظـبيف ٍ هؿـئَليت ّـبي قـغلیاـ ضا
اًساظُگيطي هیكٌس ،اؾتفبزُ ثِ عول آهس .لوجطت ٍ ّوكبضاى ( )2007آلفبي كطًٍجبخ  0/82ضا ثـطاي
ايي پطؾكٌبهِ گعاضـ ًوَزُاًس .زض ايي پػٍّف  5ؾؤا اؾتطؼ قغلی ّوطاُ ثب پطؾكٌبهِ احؿبؼ
اًطغي هَضز تحليل عبهلی اكتكبفی ،ثب چطذف اظ ًَ ٍاضيوبكؽ لطاض گطفـتً .تـبيج حبصـل اظ ايـي
تحليل ثِ بَض كبهالً لبثل تويعي ؾؤاالت اؾتطؼ قغلی ضا ثط يك عبهل ثب آلفبي كطًٍجـبخ  0/7لـطاض
زاز .يك ًوًَِ ؾؤا ايي پطؾكٌبهِ ثِ ايي قطت اؾت :اغلت اٍلـبت كبضّـب ٍ ٍظـبيف قـغلیام ،هـطا
ذؿتِ ٍ عصجی هیكٌس.
 .2رفتارهاي اوحرافي :ثطاي ؾٌجف ضفتبضّبي اًحطافی زض ايـي پـػٍّف اظ پطؾكـٌبهِ  15ؾـؤالی
ثٌت ٍ ضاثيٌؿَى )2000( 2كِ ضفتبضّبي اًحطافی هعطَف ثِ ؾبظهبى ٍ ّوكبضاى ضا هَضز ؾٌجف لطضا
لطضا هیزّس ٍ گلپطٍض ،عليوطزاًی ٍ آلبيی ( )1389لجالً آى ضا زض ايطاى ضٍايیؾٌجی ٍ پبيبئیؾـٌجی
ًوَزُاًس ،اؾتفبزُ ثِ عول آهس .ايي پطؾكٌبهِ زض ايي پػٍّف ثط هميبؼ ّفت زضرِاي (ّطگع; 1تب
ّويكِ; )7پبؾد زازُ قسُ ٍ اظ ضٍايی ٍ پبيبيی هطلَثی زض ايـطاى ثطذـَضزاض اؾـت ،ثـِ تطتيجـی كـِ
گلپطٍض ٍ ّوكبضاى (1389ة) ثب اؾتفبزُ اظ تحليل عبهلی اكتكبفی ،ضٍايی ؾبظُ آى ضا هؿتٌس ؾبذتِ
ٍ پبيبيی ثبالي  0/85ضا ثطاي آى گعاضـ ًوَزُاًس .تحليل عبهلی اكتكـبفی هجـسز زض ايـي پـػٍّف،
1 - Lambert , Hogan & Griffin
2 - Bennett & Bobinson
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اهكبى زض ًظط گطفتي  15ؾؤا ضا ثِ عٌَاى يـك عبهـل زض ايـي پـػٍّف هؿـتٌس ؾـبذت ٍ آلفـبي
كطًٍجبخ 0/92ضا ثسؾت زاز .يك ًوًَِ ؾؤا ايي پطؾكٌبهِ ثِ ايي قطت اؾتٍ :لتی ثسٍى ّوبٌّگی
لجلی ثط ؾط كبضم حبضط ًویقَم ،ثعس ثِ زضٍغ هیگَين ثيوبض ثَزم.
 .3رفتارهاي مدوي -سازماوي :ثطاي ؾٌجف ضفتبضّبي هـسًی -ؾـبظهبًی ،اظ پطؾكـٌبهِ  9ؾـؤالی
هعطفی قسُ تَؾط ثربضي ٍ علی )2009( 1كِ لجالً زض ايطاى تَؾـط گـلپـطٍض ٍ ّوكـبضاى ()1388
پبيبيیؾٌجی ٍ ضٍايیؾٌجی قسُ اؾتفبزُ ثِ عول آهس .ايي پطؾكٌبهِ ًيع زض ايي پػٍّف ثط هميبؼ
ّفتزضرِاي (ّطگع; 1تب ّويكِ; )7پبؾد زازُ قـسُ ٍ ضفتبضّـبي هـسًی ـ ؾـبظهبًی هعطـَف ثـِ
ؾبظهبى ٍ ّوكبضاى ضا ثِ صَضت يكجب هَضز ؾٌجف ٍ اًساظُگيطي لطاض هیزّس .گـلپـطٍضٍ ،كيلـی ٍ
آتف پَض ( )1388عالٍُ ثط هؿتٌس ؾبذتي ضٍايی ؾبظُ ايـي  9ؾـؤا ثـب اؾـتفبزُ اظ تحليـل عـبهلی
اكتكبفی ،آلفبي كطًٍجبخ  0/915ضا ثطاي ايي پطؾكٌبهِ گعاضـ ًوَزُاًـس .تحليـل عـبهلی اكتكـبفی
هجسز ثط ضٍي ايي پطؾكٌبهِ زض ايي پػٍّف ثب چطذف اظ ًَ ٍاضيوبكؽ ّوطاُ ثب ؾؤاالت ضفتبضّبي
اًحطافی ،ثصَضت كبهالً لبثل تويع 9 ،ؾؤا ايي پطؾكٌبهِ ضا ثط ضٍي يـك عبهـل هؿـتمل ثـب آلفـبي
كطًٍجبخ  0/8لطاض زاز .يك ًوًَِ ؾؤا ايي پطؾكٌبهِ ثِ ايي قطت اؾـت :ثـِ ّوكـبضاًی كـِ غبيـت
ّؿتٌس ،ثِ ّط بطيمی ثتَاًن كوك هیكٌن.
 .4خالقیت :ثطاي ؾٌجف ذالليت ،اظ پطؾكٌبهِ  9ؾؤالی تبيطًی ،فبضهط ٍ گـطائي )1999( 2كـِ زض
ايطاى تَؾط گلپطٍض ٍ ّوكبضاى (1389الف) پبيبيیؾٌجی ٍ ضٍايیيبثی قسُ اؾتفبزُ ثـِ عوـل آهـس.
ايي پطؾكٌبهِ ًيع زض ايي پػٍّف ثط هميبؼ ّفت زضرِاي (ّطگع; 1تب ّويكِ; )7پبؾد زازُ قسُ
ٍ توبيالت قٌبذتی ٍ ضفتبضي ثطاي اؾتفبزُ اظ ذالليت زض اهَض ٍ ٍظبيف كبضي ضا هَضز ؾٌجف لـطاض
هیزّس .گلپطٍض ٍ ّوكبضاى (1389الف) ضٍايی ؾبظُ ايي پطؾكٌبهِ ضا ثب اؾـتفبزُ اظ تحليـل عـبهلی
اكتكبفی هؿتٌس ؾبذتِ ٍ آلفبي كطًٍجبخ  0/87ضا ثطاي ايي پطؾكـٌبهِ گـعاضـ ًوـَزُاًـس .زض ايـي
پػٍّف  9ؾؤا ايي پطؾكٌبهِ ّوطاُ ثب ؾؤاالت پطؾكٌبهِ ضفتبضّبي اًحطافـی ٍ ضفتبضّـبي هـسًی-
ؾبظهبًی هَضز تحليل عبهلی اكتكـبفی لـطاض گطفـتً .تيجـِ حبصـل اظ ايـي تحليـل 9 ،ؾـؤا ايـي
پطؾكٌبهِ ضا ثط عبهلی هؿتمل اظ ضفتبضّبي اًحطافی ٍ ضفتبضّبي هسًی -ؾبظهبًی ثـب آلفـبي كطًٍجـبخ
 0/88لطاض زاز .يك ًوًَِ ؾؤا ايي پطؾكٌبهِ ثِ ايي قطت اؾت :ثـطاي ٍؾـبيل ٍ اثعاضّـبيی كـِ زض
كبضم زض اذتيبض زاضم ،اؾتفبزُّبي رسيس پيسا هیكٌن.
 .5احساض اورشي در کار :ثطاي ؾٌجف احؿبؼ اًطغي زض كبض ،اظ پطؾكٌبهِ  8ؾؤالی هعطفی قسُ
تَؾط اتَاتط ٍ كبضهلی ( )2009كِ لجالً زض ايطاى تَؾط گلپـطٍض ٍ ّوكـبضاى (1389الـف) پبيـبئی ٍ
- Bukhari & Ali
- Tierney , Farmer & Graen
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ضٍايیؾٌجی قسُ اؾتفبزُ ثِ عول آهس .هميبؼ پبؾرگَيی ثـطاي ايـي پطؾكـٌبهِ زض ايـي پـػٍّف
ّفت زضرِاي (ّطگع; 1تب ّويكِ; )7اؾت .قَاّس هطثَب ثـِ ضٍايـی ٍ پبيـبيی ايـي پطؾكـٌبهِ زض
ايطاى ثِ زلت ثطضؾی قسُ اؾت .ايي قَاّس حـبكی اظ آى اؾـت كـِ پطؾكـٌبهِ احؿـبؼ اًـطغي اظ
قطايط هطلَثی ثطذَضزاض اؾت ،ثِ تطتيجی كِ آلفبي كطًٍجبخ گعاضـ قسُ ثـطاي آى  0/91هـیثبقـس
(گلپطٍض ٍ ّوكبضاى1389 ،الف) .زض ايي پػٍّف ؾؤاالت احؿبؼ اًطغي زض كـبض ّوـطاُ ثـب ؾـؤاالت
اؾتطؼ قغلی ثطَض ّوعهبى هَضز تحليل عبهلی لطاض گطفت .قَاّس حبصـل اظ ايـي تحليـل عـبهلی،
ثطَض زليك  8ؾؤا ايي پطؾكٌبهِ ضا ثط عبهلی هؿتمل ثب آلفبي كطًٍجبخ  0/94لطاض زاز .يـك ًوًَـِ
ؾؤا ايي پطؾكٌبهِ ثِ ايي قطت اؾت :اًطغي ثباليی ثطاي تكويل اهَض ٍ كبضّبين زض ذـَز احؿـبؼ
هیكٌن.
پطؾكٌبهِّبي پػٍّف زض هحل كبض اعضبي ًوًَِ ثـِ صـَضت ذـَزگعاضـزّـی ٍ زض فبصـلِ
ظهبًی  15تب  20زليمِ پبؾد زازُ قـسًس .زازُّـبي حبصـل اظ پطؾكـٌبهِّـبي پـػٍّف اظ بطيـك
هس ؾبظي هعبزلِ ؾـبذتبضي ٍ (SEM) 1ثـب اؾـتفبزُ اظ ًـطمافـعاض  2AMOSهـَضز تحليـل لـطاض
گطفتٌس.هس ؾبظي هعبزلِ ؾبذتبضي،يك قيَُ تحليل هسضى ّوجؿتگی ثط پبيِ تحليل هـبتطيؽ كـَ
ٍاضيبًؽ اؾت كِ بی آى ضٍاثط هيبى هتغيط ّب ثط اؾبؼ هسلْبي ًظطي ٍ پػٍّكی بی يك ؾلؿـلِ
ضٍاثط ظًجيطُ اي ،ثطَض ّوعهبى هَضز تحليل ٍ ثطضؾی لطاض هی گيطز.پؽ اظ روـق آٍضي ابـال عـبت
زض ايي ًَ تحليل هيعاى ثطاظـ هس ًظطي ٍ پيكٌْبزي ثب زازُ ّـبي روـق آٍضي قـسُ اظ بطيـك
قبذص ّبي ثطاظـ هَضز ثطضؾی لطاض هی گيطًس.ايي ضٍـ ًؿجت ثِ ضٍقْبي تحليل ّوجؿتگی كال
ؾـيك اظ تـَاى ٍ زلــت ثـبال تــطي زض ثطضؾـی ضٍاثــط چٌـس ؾــطحی ثـط ذــَضزاض اؾـت(قــَهبذط ٍ
لَهكؽ .)1388،زض اًجبم هس ؾـبظي هعبزلـِ ؾـبذتبضي،پيف فـط ّـبي ايـي ًـَ تحليـلً،ظيط
ربيگعيي ؾبظي زازُ ّبي هفمَز،ذطی ٍ ًطهب ثَزى ضاثطِ ٍ تَظيق هتغيط ّبً،وًَِ ثب حجن هكفی ٍ
فبصلِ اي ثَزى هميبؼ ّبي اًساظُ گيطي ّوگی هس ًظط لطاض گطفتِ اًس.
يافتهها
زض رسٍ  ،1هيبًگيي ،اًحطاف هعيبض ٍ ّوجؿتگی زضًٍی ثيي هتغيطّبي پـػٍّف اضائـِ قـسُ
اؾت.چٌبى كِ زض رسٍ  1هكبّسُ هی قَز،اؾتطؼ قغلی زاضاي هيبًگيي،3/36احؿـبؼ اًـطغي زض
كبض زاضاي هيبًگيي،4/69ضفتبضّبي اًحطافی زاضاي هيبًگيي،2/44ضفتـبض ّـبي هـسًی ؾـبظهبًی زاضاي
هيبًگيي ٍ 5/70ذالليت زاضاي هيبًگيي 4/56هی ثبقٌس.ثط اؾـبؼ هميـبؼ ّفـت زض رْـبي هـَضز
اؾتفبزُ زض پطؾكٌبهِ ّبي پػٍّف(ّطگع; 1تب ّويكِ; )7كِ هيبًگيي آى ثطاثط ثب 4هی ثبقـس ،هـی
)- Structure Equation Modeling(SEM
)- Analysis of Moment Structures(AMOS

1
2

9
تَاى گفت اؾتطؼ ٍ ضفتبض ّبي اًحطافی كوتط اظ هيبًگيي هميبؼ ٍ زض همبثل احؿبؼ اًـطغي ،ضفتـبض
ّبي هسًی ٍ ؾبظهبًی ٍ ذال ليت ثبالتط اظ هيبًگيي هميبؼ ّؿتٌس.
جدول  :1میاوگیه ،اوحراف معیار و همبستگي درووي بیه متغیرهاي پصوهص
ضزيف

هتغيطّبي پػٍّف

هيبًگيي

اًحطاف هعيبض

2

1

3

1

اؾتطؼ قغلی

3/36

1/11

2

احؿبؼ اًطغي زض كبض

4/69

1/26

**

3

ضفتبضّبي اًحطافی

2/44

1/17

**

4

ضفتبضّبي هسًی ـ ؾبظهبًی

5/07

1/09

**

-0/34

0/56

5

ذالليت

4/56

1/02

**-0/29

**0/56

4

-0/59
0/38

**

-

-0/48
**

**

-0/68

-

**0/67** -0/43

<0/01** P

توبهی ّوجؿتگیّبي گعاضـ قسُ زض رسٍ  ،1زض ؾط  P<0/01هعٌبزاض ّؿتٌس .چٌبًكـِ
زض ايي رسٍ هكبّسُ هیقَز ،اؾتطؼ قغلی ثب ضفتبضّبي اًحطافی ضاثطِ هثجـتٍ ،لـی ثـب احؿـبؼ
اًطغي ،ضفتبضّبي هسًی ـ ؾبظهبًی ٍ ذالليت زاضاي ضاثطِ هٌفـی اؾـت .احؿـبؼ اًـطغي ،ضفتبضّـبي
هسًی ـ ؾبظهبًی ٍ ذالليت ًيع ثب ضفتبضّبي اًحطافی زاضاي ضاثطِ هٌفی هعٌبزاض ٍلی ثب يكسيگط زاضاي
ضاثطِ هثجت ٍ هعٌبزاض ّؿتٌس .زض رسٍ ٍ قكل ً 2تبيج حبصـل اظ هـس ؾـبظي هعبزلـِ ؾـبذتبضي
آٍضزُ قسُ اؾت.
جدول :2وتايج مدلسازي معادله ساختاري در باب رابطه استرض و احساض اورشي با رفتارهاي
اوحرافي ،رفتارهاي مدوي و خالقیت
رفتارهاي اوحرافي
ضزيف

CFI

GFI

IFI

RMSR

**
اؾتطؼ قغلی  احؿبؼ اًطغي زض كبض **0/05 -0/67
5/45 0/348 -0/59
احؿبؼ اًطغي  ضفتبضّبي اًحطافی )1( 0/227 -0/48** 0/049 -0/44

5/45

0/05 0/98 0/99 0/98

RMSEA

1

ضاثطِ هتغيطّب زض هس

b

SE

Β

R2

2

2
df

0/027

رفتارهاي مدوي ـ سازماوي

2

اؾتطؼ قغلی  احؿبؼ اًطغي زض كبض **0/05 -0/67

احؿبؼ اًطغي  ضفتبضّبي هسًی-ؾبظهبًی **0/48

0/04

**
0/123 0/348 -0/59
**)1( 0/314 0/56

0/123

1

1

1

0/007

0

خالقیت

3

**
اؾتطؼ قغلی  احؿبؼ اًطغي زض كبض **0/05 -0/67
0/917 0/348 -0/59
)1( 0/319
0/56 0/04 -0/45
احؿبؼ اًطغي  ذالليت

<0/05* P

<0/01** P

0/917

1

0/99

1

0/018

0
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چٌبًكِ زض رسٍ  2هكبّسُ هیقَز (زض ضزيف اٍ اظ ضزيفّبي  )3 ٍ 2 ٍ 1اؾـتطؼ قـغلی
ثب ضطيت ثتبي اؾتبًساضز  34/8 ،-0/59زضصس اظ ٍاضيبًؽ احؿـبؼ اًـطغي زض كـبض ضا تجيـيي ًوـَزُ
اؾت .ؾپؽ ثطاي ضفتبضّبي اًحطافی ،احؿبؼ اًطغي زض كبض ثب ضطيت ثتبي اؾـتبًساضز 22/7 ،-0/48
زضصس اظ ٍاضيبًؽ ايي ضفتبضّب ضا تجييي ًوَزُ اؾت .ثطاي ضفتبضّبي هسًی -ؾبظهبًی ،احؿبؼ اًـطغي
زض كبض ثب ضطيت ثتـبي اؾـتبًساضز  31/4 ،0/56زضصـس اظ ٍاضيـبًؽ ضفتبضّـبي هـسًی -ؾـبظهبًی ضا ٍ
ثبالذطُ احؿبؼ اًطغي زض كبض ثب ضطيت ثتبي اؾتبًساضز  31/9 ،0/56زضصـس اظ ٍاضيـبًؽ ذالليـت ضا
تجييي ًوَزُ اؾت .اهب اظ لحب قبذصّبي ثطاظـ ،ؾِ هس ثـِ تطتيـت تَضـي زازُ هـیقـًَس .اظ
لحب كوی ،ثطاي يك هس زاضاي ثطاظـ هطلَة ثب زازُّب ،ذیزٍ هس ثبيس غيطهعٌبزاض ( p<0/05يب
ً ،)P<0/01ؿجت ذیزٍ ثِ زضرِ آظازي كوتط اظ  2يب  ،3قبذص ثطاظـ تطجيمی ،(CFI) 1قبذص
ًيكَيی ثطاظـ ٍ (GFI) 2قبذص ثطاظـ افعايكی (IFI) 3ثعضگتط اظ  0/9يب  ،0/95ضيكـِ هيـبًگيي
5
هجصٍضات ثبليوبًسُ ّب (RMSR) 4كـَچكتط اظ  ٍ 0/05تمطيـت ضيكـِ هيـبًگيي هجـصٍضات ذطـب
) (RMSEAكَچكتط اظ  0/08ثبقس (هيطظ ،گبهؿت ٍ گَاضيٌَ .)2006 ،6ثط ايي اؾـبؼ چٌبًكـِ زض
رسٍ  2هكبّسُ هیقَز ،ثطاي هس اؾتطؼ  اًطغي  ضفتبضّبي اًحطافی ،ذیزٍ ثطاثط ثب 5/45
ٍ زض ؾط  P<0/01غيطهغٌبزاض اؾتٍ .لی ًؿجت ذیزٍ ثِ زضرِ آظازي ثطاثط ثب  5/45اؾـت كـِ اظ
حس  2يب  3ثبالتط اؾتّ ،IFI ٍ GFI ،CFI .وطاُ ثـب  RMSEA ٍ RMSRاظ ًمطـِ ًظـط ثـطـ
هعطفی قسُّ ،وگی ثطاي هس اؾتطؼ  اًطغي  ضفتبضّبي اًحطافی ،ثبالتط ّؿتٌس .لصا هـیتـَاى
گفت كِ هس اؾتطؼ  اًطغي  ضفتبضّـبي اًحطافـی زاضاي ثـطاظـ ًؿـجی هطلـَثی اؾـت .اهـب
قبذصّبي ثطاظـ ثطاي زٍ هس اؾتطؼ  اًطغي  ضفتبضّـبي هـسًی ٍ اؾـتطؼ  اًـطغي 
ذالليت ّوگی زض حس هطلَثی ّؿتٌس ،لصا ايي زٍ هس ًيع هَضز تأييس لطاض هیگيطًـس .زض قـكل 2
هسلْبي ؾبذتبضي ًْبيی اضائِ قسُاًس.

1

)- Comparative Fit Index (CFI
)- Goodness of Fit Index (GFI
3
)- Incremental Fit Index (IFI
4
)- Root Mean Squares of Residuals (RMSR
5
)- Root Mean Square of Error Appoximation (RMSEA
6
- Meyers , Gamst & Guarino
2
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()0/310

رفتارهاي
مدني

()0/303
**

0/95

0/32

خطا

احساس
انرژي

()0/315
**

-0/95

()0/303
**

استرس

خالقيت

0/95

0 /7

1/00

-0/95

1/00

خطا

خطا
()0/227

رفتارهاي
انحرافي

احساس
انرژي

**

خطا

()0/303
**

احساس
انرژي

-0/03

1/09

**

-0/95

استرس

1/00

خطا

خطا

ضكل  :2مدلهاي وهايي پصوهص در باب رابطه استرض ،احساض اورشي و پیامدهاي رفتاري بحث و
وتیجهگیري

اؾتطؼ زض لبلت هجوَعِ عَاهل فكبضآٍض قـغلی ٍ كـبضي ،اًـطغي لبثـل تـَرْی ضا اظ ربًـت
كبضكٌبى زض اثعبز ضٍاًی ٍ فيعيَلَغيك بلت هیكٌس .زض هعٌبيی صطي تط ،اؾتطؼ ثب اعوب فكـبض ثـِ
افطاز زض هحيطّبي كبض احؿبؼ اًطغي افطاز ضا ثِ تحليل هیثطز .يبفتِّـبي حبصـل اظ ايـي پـػٍّف
(رسٍ ٍ قكل  )2ايي ضاثطِ ضا هَضز حوبيت لطاض زاز .ايي ثرف اظ يبفتـِّـبي پـػٍّف ثـب ًظـطات
هططت قسُ تَؾط گلپطٍض ٍ ّوكبضاى ( ٍ )1387ثبثبكبؼ ٍ ّوكبضاى (ّ )2009وؿَيی زاضز .ثـطايي
اؾبؼ زض ًتيجِگيطي اٍليِ هیتَاى گفت كِ اؾـتطؼ قـغلی اظ بطيـك تْسيـس افـطاز ،تَاًوٌـسي ٍ
احؿبؼ اًطغي آًْب ضا تضعيف هیًوبيس .اهب تجعـبت اؾـتطؼ ثـِ تضـعيف احؿـبؼ اًـطغي افـطاز زض
هحيطّبي كبض هحسٍز ًویقَز .ثطاؾبؼ هس اؾتطؼ  عسم تعبز  -رجطاى (گلپطٍض ٍ ّوكبضاى،
 ،)1387فكبضّبي اعوب قسُ ثط افطاز اظ بـطف ٍظـبيف ٍ هؿـئَليتْبي قـغلیقـبى ،عـسم تعـبز
ّيجبًی ،عببفی ،قٌبذتی ٍ ضفتبضي زض افـطاز پسيـس هـیآٍضز .ايـي عـسم تعـبز زض صـَضت تـساٍم
اؾتطؼ ،ثب تضعيف احؿبؼ ؾطظًسگی ٍ اًطغي زض افطاز آًْب ضا هؿـتعس تجطثـِ حـبالت هعطـَف ثـِ
ذؿتگی ٍ فطؾَزگی هی ًوبيس ٍ ثسًجب آى ثبعش تغييط ضذسازّبي ضفتبضي هٌفی ٍ هثجت هـیقـَز.
هجوَعِ ضفتبضّبي هٌفی هَضز توطكع زض ايي پـػٍّف ضفتبضّـبي اًحطافـی ثَزًـس .ثطاؾـبؼ قـَاّس
ًظطي ٍ پػٍّف كًٌَی ،ضفتبضّبي اًحطافی اغلت هبّيتی رجطاًی ٍ تالفیرَيبًِ ثِ ذَز هـیگيطًـس
(ثٌت ٍ ضاثيٌؿَى .)2000 ،يكی اظ هكبًيؿنّبيی كِ ثِ قست ايـي تالفـیرـَيی ٍ رجـطاى ضا فعـب
هیؾبظز ،اؾتطؼ ؾپؽ فطؾَزگی ٍ ثط پبيِ يبفتِّـبي حبصـل اظ ايـي پـػٍّف تضـعيف احؿـبؼ
ؾطظًسگی ٍ اًطغي اؾت .ثط پبيِ آًچِ كِ زض هس  2-1اضائِ قسٍ ،لتی افطاز زض اثـط اؾـتطؼ قـغلی
احؿبؼ ًوَزًس كِ ذؿتگی ثط آًْب فبئك آهسُ ٍ اًطغي ذَز ضا اظ زؾت ضفتـِ هـیثيٌٌـس ،ضفتبضّـبي

استرس
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ثبظگكتزٌّسُ ٍ رجطاًی ثطاي ثبظگكت اًطغي اظ زؾت ضفتِ زض آًْب فعب هیقَز .زض ايي عطصِ ،ثـط
پبيِ هس  2-1توبيل ثِ ضفتبضّبي اًحطافی افعايف هیيبثس .الجتِ ثبيس ثِ ايي ًكتِ تَرـِ زاقـت كـِ
ضاثطِ هيبى اؾتطؼ قغلی ثب احؿبؼ اًطغي هٌفی ٍ ضاثطِ احؿبؼ اًطغي ثب ضفتبضّـبي اًحطافـی ًيـع
هٌفی اؾت .ثب ضطة ايي زٍ عالهتً ،تيجِ عالهت هثجت ،يعٌی افعايف ضفتبضّبي اًحطافی اؾت .اهـب
هجوَعِ ضفتبضّبي زض زؾتطؼ فطز (يعٌی ضفتبضّبيی كِ زض ذعاًِ ضفتـبضي افـطاز ٍرـَز زاضًـس) ثـِ
ضفتبضّبي هٌفی (ًظيط ضفتبضّبي اًحطافی) هحسٍز ًوی قَز ،ثلكِ زض كٌبض ضفتبضّبي هٌفی ،ضفتبضّبي
هثجتً ،ظيط ضفتبضّبي هسًی -ؾبظهبًی ٍ ذالليت ًيع لطاض زاضًسّ .وعهبى ثب تضعيف احؿبؼ اًـطغي
زض اثط اؾتطؼ قغلی كِ هٌجط ثِ ضفتبضّبي اًحطافی هیقَز ،ؾـط ضفتبضّـبي هـسًی -ؾـبظهبًی ٍ
ذالليت الرطم كبؾتِ هیقَز .ايي ضاثطِ ًيع ثطاؾبؼ زٍ هس اضائِ قسُ زض قكل ( 2هـسلْبي 2-2
ٍ  )2-3هَضز تأييس لطاض گطفت .ثطاؾبؼ قَاّس پػٍّف كًٌَی (اتـَاتط ٍ كـبضهلی2009 ،؛ ثرـبضي ٍ
علی2009 ،؛ گلپطٍض ٍ ّوكبضاى ،)1388 ،ذالليت ٍ ضفتبضّبي هسًی ـ ؾبظهبًی ،هؿتلعم ٍرَز يك
فضبي ّيجبًی -عببفی هثجت ّؿتٌس .هٌطمی اؾت كِ زض صَضت تمَيت احؿبؼ اًطغي ايي فضبي
عببفیّ -يجبًی هثجت تمَيت ٍ زض صَضت تضعيف احؿبؼ اًطغي ،ايـي فضـبي ّيجـبًی -عـببفی
تضعيف هیقَز (اتَاتط ٍ كبضهلی .)2009 ،ثب تضعيف فضـبي عـببفیّ -يجـبًی هثجـت ،فطايٌـسّبي
قٌبذتی ثِ ربي ثؿط ٍ گؿتطـ ،ثب هحسٍزيت هَارِ هی قًَس ،لصا احتوب ٍلَ ضفتبضّبي هسًی-
ؾبظهبًی ٍ ذالليت ثِ بَض رسي تضعيف هیقَز .اظ چٌيي هٌظـطي زض ضاؾـتبي ثؿـط ٍ گؿـتطـ
زاًف كًٌَی زض ثبة پيًَسّبي هيبى اؾتطؼ  احؿبؼ اًطغي  ضفتبضّبي هثجـت ٍ هٌفـی ،الظم
اؾت يك ضًٍس پػٍّكی تَؾط هحممبى عاللِهٌس زًجب قَز .ايي ضًٍـس پػٍّكـی هعطـَف ثـِ ٍاضز
كطزى عببفِ حبلت هثجت ٍ هٌفـی زض هـس ّـبي اضائـِ قـسُ زض ايـي پـػٍّف ثعٌـَاى هتغيطّـبي
تعسيلگط اؾت .ضٍيكطز فضبؾبظي ّيجبًی -قٌبذتی كِ اظ آى بطيك ًحَُ پيًَس يبفتي ثيي اؾتطؼ
قغلی ثب احؿبؼ اًطغي ٍ ضفتبضّبي هثجت ٍ هٌفی تجييي هیقَز (گلپطٍض ٍ ّوكبضاى1387 ،؛ اتَاتط
ٍ كبضهلی )2009 ،ثب ٍاضز قسى عببفِ حبلت هثجت ٍ هٌفی هیتَاًس كبهلتط ٍ زليكتط قَز .زض عيي
حب هسلْبي اضائِ قسُ ثرَثی (هسلْبي قكل  )2ربيگكتپصيطي ضفتبضي ضا ثطاي ضفتبضّبي هثجـت
ٍ هٌفی هططت هیؾبظز كِ زض حَظُي كبضثطزيؾـبظي يبفتـِّـبي ايـي پـػٍّف اظ اّويـت ٍااليـی
ثطذَضزاض اؾت .ربيگكتپصيطي هَضز اقبضُ ثِ ايي صَضت اؾت كـِ ،اگـط گعيٌـِّـبي ضفتـبضي زض
زؾتطؼ ثطاي افطاز ضا زض يك عطصِ ظهبًی هكرص ،ثسٍى زذبلت آهَظـ ٍ تَاًوٌسؾبظي كبضكٌـبى،
ثبثت ٍ هكرص فط كٌين ،زض صَضت آهبزگی افطاز ثطاي اًجبم ضفتبضّـبي اًحطافـی زض اثـط كـبّف
احؿبؼ اًطغي ٍ فطؾَزگی ،ثسليل تضبز ظبّطي ضفتبضّبي هثجت ٍ هٌفی ثب يكيسگط (هثل ضفتبضّـبي
اًحطافی ثب ضفتبضّبي هسًی ـ ؾبظهبًی يب ذالليت ،ثربضي ٍ علیً ،)2009 ،بگعيط اظ ؾـط ضفتبضّـبي
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هسًی ـ ؾبظهبًی ٍ ذالليت كبؾتِ هیقَز .چطا كِ هعوَالً زض بَ يك زٍضُي ظهبًی هكرص اگـط
عَاهل زيگطي زذبلت ًٌوبيٌس ،ؾط اًطغي افطاز ثطاي ؾطهبيِگصاضي ضفتبضي هحـسٍز اؾـت .اظ ايـي
هٌظط ؾبظهبًْب ٍ صٌبيق هیثبيس ثب زذبلت زازى عَاهلی كِ هٌجط ثِ كـبّف ؾـط اؾـتطؼ قـغلی
كبضكٌبى هیقًَس (هثل زٍضُّبي آهَظـ كٌتط ٍ همبثلِ ثب اؾتطؼ) ،هـیتَاًٌـس ،اظ كـبّف ؾـط
احؿبؼ اًطغي كبضكٌبى رلَگيطي ثعول آٍضًس .ايي هساذلِ ّوطاُ ثب ثطلطاضي ًظبهْبي تمَيت ضفتبضي
ثطاي ضفتبضّبي هسًی ـ ؾبظهبًی ٍ ذالليت ،ثسٍى تطزيس اظ ؾط ضفتبضّبي اًحطافی ذَاّـس كبؾـت.
اهب زض پبيبى ثبيس ثطاي تعوينزّی ًتبيج ٍ تفؿيط يبفتِّب ثِ هحـسٍزيتّـبي پـػٍّف تَرـِ الظم ٍ
كبفی ثكَز .اٍليي هحسٍزيت ايٌكِ ،هسلْبي ايي پػٍّف ،عليطغن علّی تلمـی قـسى ،زاضاي هبّيـت
علت ٍ هعلَلی ٍالعی ًيؿتٌس ،ثلكِ عليت هططتًَ ،عی عليت اضتجببی اؾت .هحسٍزيت ثعسي ايٌكِ،
زازُّبي ايي پػٍّف ثصَضت همطعی ثسؾت آهسُ اؾت .يعٌی عليطغن اضتجبب پيكـبيٌسي -پيبهـسي
هططت زض هسلْبً ،ویتَاى آًْب ضا زض چكناًساظي بَلی تفؿيط ًوَز.

وقص واسطهاي احساض اورشي در پیوود بیه استرض با. . .

منابع
.1
.2

.3

.4
.5
.6

.7

.8

.9

.10

ؾطهس،ظّطُ ،.ثبظضگبى ،عجبؼ ٍ ،.حجبظي ،الِْ .)1376( .ضٍقْبي تحميك زض علَم ضفتبضي.
چبح اٍ  ،تْطاىً :كط آگِ.
قَهبذط ،ضًسا  ،اي ٍ ،.لَهكؽ ،ضيچبضز ،ری .)1388( .همسهِاي ثط هس ؾبظي هعبزلِ
ؾبذتبضي .تطروِ ٍحيس لبؾوی .چبح اٍ  ،تْطاى :اًتكبضات ربهعِقٌبؾبى( .ؾب ًكط
اثط ثِ ظثبى اصلی.)2004 ،
گلپطٍض ،هحؿي ٍ ،.ازيجی ،ظّطاً .)1389( .مف تعسيلكٌٌسُ كٌتط ٍ حوبيت قغلی زض
ضاثطِ تمبضبّبي قغلی ثب اًگيعـ زضًٍیّ .وبيف هٌطمِاي ضاّكبضّبي اصالحی ًظبم
ازاضي ،اصفْبى ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ذَضاؾگبى 16 ،اضزيجْكت هبُ .1389
گلپطٍض ،هحؿي ،.پبزاـ ،فطيجب ٍ ،.آتفپَض ،حويس .)1389( .هس تمَيت احؿبؼ اًطغي،
تَاًوٌسي ٍ ذالليت كبضكٌبى اظ بطيك ضّجطي اذاللی .ؾالهت كبض ايطاى.4-11 ،)3(7 ،
گلپطٍض ،هحؿي ٍ ،.ذبكؿبض ،ؾطٍضُ .)1387( .ضفتبضّبي ضستَليس اظ زيسگبُ ؾطپطؾتبى ٍ
هسيطاى صٌبيق ٍ ؾبظهبًْب .فصلٌبهِ اذالق زض علَم ٍ فٌبٍضي.6-17 ،)4ٍ3( 3 ،
گلپطٍض ،هحؿي ٍ ،.ضفيقظازُ ،پَضاًسذت .)1388( .الگَي اضتمبء ضفتبضّبي قْطًٍسي
ؾبظهبًی اظ بطيك ًگطـّبي قغلی ،ضقس حطفِاي ،حوبيت ضّجطي ٍ تَاًوٌسؾبظي.
فصلٌبهِ ثصيطت.27-46 ،)44( 16 ،
گلپطٍض ،هحؿي ،.عليوطزاًی ،ؾويِ ٍ ،.آلبيی ،اصغطً .)1389( .مف هؤلفِّبي رَ
اذاللی ؾبظهبى ثط ضفتبضّبي اًحطافی ٍ ضفتبضّبي هسًی ـ ؾبظهبًی :ثطذی پبضازٍكؿْب ٍ
پيفثيٌیّب .زٍهيي كٌگطُ زٍؾبالًِ ضٍاًكٌبؾی صٌعتی ٍ ؾبظهبًی ايطاى ،اصفْبى،
زاًكگبُ آظاز اؾالهی ذَضاؾگبى 4 ٍ 3 ،اؾفٌسهبُ .1389
گل پطٍض،هحؿيً،.يطي،قيطيي،.هْساز،علی.)1387(.ضاثطِ اؾتطؼ،فط ؾَزگی ّيجبًی ٍ
ضفتبض ّبي اًحطافی ؾبظهبًی زض قطكت ؾْبهی شٍة آّي،قَاّسي ثطاي هس اؾتطؼ-
فطؾَزگی(عسم تعبز )-رجطاى.فصلٌبهِ يبفتِ ّبي ًَ زض ضٍاى قٌبؾی.19-34،)8(2،
گلپطٍض ،هحؿيٍ ،.كيلیً ،فيؿِ ،.آتفپَض ،حويس .)1388( .ضاثطِ هؤلفِّبي ؾجك
ضّجطي تحَ گطا ثب عولكطز قغلی ،ضفتبضّبي هسًی ـ ؾبظهبًی ٍ تعْس عببفی .اٍليي
ّوبيف هلی يبفتِّبي ًَيي زض ضٍاًكٌبؾی ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس اَّاظ20 ،
اؾفٌسهبُ .1388
هْساز ،علی .)1387( .ضٍاًكٌبؾی صٌعتی ٍ ؾبظهبًی .چبح قكن ،اصفْبى؛ اًتكبضات
رٌگل.

15
11. Atwater, L., & Carmeli, A. (2009). Leader-member exchange,
feeling of energy, and involvement in creative work. The
Leadership Quarterly, 20(3), 264-275.
12. Babakas, E., Yavas, U., & Ashill, N.J. (2009). The role of
customer orientation as a moderator of the job-demandperformance relationship: A surface-level trait perspective.
Journal of Retailing, 85(41), 480-492.
13. Bennett, R.J., & Robinson, S.L. (2000). Development of a
measure of workplace deviance. Journal of Applied Psychology,
85(3), 349-360.
14. Bukhari, Z.U., & Ali, U. (2009). Relationship between
organizational citizenship behavior and counterproductive work
behavior in the geographical context of Pakistan. International
Journal of Business and Management, 4(1), 85-92.
15. Lambert, E.G., Hogan, N.L., & Griffin, M.L. (2007). The impact
of distributive and procedural justice on correctional staff job
stress, job satisfaction, and organizational commitment. Journal
of Criminal Justice, 35(6), 644-656.
16. Meyers, L.S., Gamst, G., & Guarrino, A.J. (2006). Applied
multivariate research: design and interpretation. Thausand Oaks,
London: SAGE publications.
17. Ouyang, Y. (2009). The mediating effects of job stress and job
involvement under job instability: Banking service personnel of
Taiwan as an example. Journal of Money, Investment and
Banking,11(1), 16-26.
18. Tierney, P., Farmer, S.M., & Graen, G.B. (1999). An examination
of leadership and employee creativity: The relevance of traits and
relationship. Personnel Psychology, 52(3), 591-620.

وقص واسطهاي احساض اورشي در پیوود بیه استرض با. . .

