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 بررسی تأثیر اخالق پولی بر میزان رضایت از درآمد
 

 سامانیانصاری حبیب ، دنیا شجیرات

29/50/19تاریخدریافت:

25/95/19تاریخپذیرشنهایی:

 چکیده
شدنویجهانطی.قرارگرفتهاستموردتوجهبیشترپولنسبتبهمردمرفتارونگرشدرموردهاپژوهشروزهام
دربلکهغرب،درتنهانهپول،بهنسبتمردمنگرشدرکومطالعهاقتصادی،بحرانظهوروکاربازاردرسریعتغییرات
)بودجه،حاضر،بررسیاثراتعواملمقیاساخالقپولیهدفپژوهش.رسدنظرمیهاالزموضروریبهفرهنگسایر
یاست.همبستگیازنوعفیتوصاست.پژوهشحاضر،ازدرآمدتیرضابرشاخص(انگیزهوموفقیت،عدالت،پلیدی

ایدرسالنفربهروشتصادفیطبقه225جامعهآماریپژوهشاستادانوکارمنداندانشگاهیزدهستندکهازمیانآنها
دادهشدندانتخاب9317 و بود اینبررسیپرسشنامه در مورداستفاده ابزار رویکردهایگردآوری. از استفاده با شده
بهرهمدل با جزئی مربعات حداقل روش پایه بر ساختاری معادالت نرمسازی از گیری PLSافزار موردSPSSو
عاملاتجزیه نتایجبررسینشانداد، باالپیشوتحلیلقرارگرفت. نمره با تغییراترضایتازدرآمدبینینگیزه کننده

کنندهرضایتبینیبندینیزپیشبرعاملانگیزهبانمرهباال،عاملبودجهکهبرایکارمندانعالوهاستاداناست؛درحالی
 ازدرآمدبود.



نگرشپولی؛مقیاساخالقپولی؛رضایتازدرآمد: کلیدواژه

                                                                                                                                                    

.ایرانیزد،دانشجویکارشناسیارشد،گروهاقتصاد،دانشکدهاقتصاد،مدیریتوحسابداری،دانشگاهیزد،.*
Donya.sh926@gmail.com 

.،نویسندهمسئول(.ایرانیزد،استادیار،گروهاقتصاد،دانشکدهاقتصاد،مدیریتوحسابداری،دانشگاهیزد(H.samani@yazd.ac.ir 

mailto:Donya.sh926@gmail.com
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 مقدمه
کنندونحوهاستفادهآنرابههایبهآنالقامیایاستکهافرادوجوامع،معانیویژهپیچیدهپول،نماد

ارزشاسهتیریگتجارتواندازهیبرایپولابزارکنند.ازنظرآداماسمیت،نیروهایاقتصادیدیکتهمی
،2یمهاواتزی)چهارریهدهههاخیطهآمهدهازتحقیقهاتدستبهشواهدیامابررس.(32-9،9133:30تی)اسم
یبههرکارکردهههاکهههپههولعههالوهدهههدمههینشههان(0،2599تانههگ؛4،2594ییویهه؛آ3،2593لی؛سهار2599
شناسهیاقتصهادیرواندرزمینهههمچنهیندارد.یخاصهیوروانهیاجتماعیآشکار،کارکردهایاقتصاد

دلیهلبههاحتمهاالا.ایهنعالقههکننهدمهی تعدادیازمطالعات،نگرشوباورهایمردمرادربارهپولبررسی
هایفردیدرنگرشنسبتبهپولممکناستمهمافزایشآگاهیمیانمحققانومدیراناستکهتفاوت

ییورفتهارجهوصهرفهوهمچنیندردرکبدهی، هایانگیزشیبرایکارمثال،درطراحینظامباشد.برای
انتظهارات،،افهرادسهطددرآمهدیبرخه،دههدیمرییغراتزیچهمهپول(.2552:775کننده)تانگ،مصرف

مهردمرا،.دسهتمزدکننهدیممیتنظسطددرآمدشانشیومصرفخودرابراساسافزاحاتی،ترجهاقهیسل
تیرضابهتریازدرکداشتنیبرا(.3،9197)هرزبرگکندیسرگردانم«یدستمزدبعدشیدنبالافزابه»

بههمهواردباتوجهه.(7،2555:2یفرد،غافلشود)رینهزوگرههارتپولرشازنگنبایدپژوهشگر،ازدرآمد
متفهاوت،تهیثیریپهولیههاپهولونگهرشتیمتفاوتازاهمیهابرداشت،گرفتجهینتتوانیمشدهگفته
.دداشتنخواهدرآمدازتیبررضایمتفاوت

یتازدرآمهداسهتکههههایاخهالقپهولیبهرمیهزانرضهامؤلفهتیثیرپژوهشحاضردرصددبررسی
گرفتههاسهت؛تحلیلهیکههدرآنرضهایتازدرقالبتحلیلرگرسیونوبهروشمعادالتساختاریانجام

،99،موفقیهت95،عدالت1،پلیدی9بندیهایمقیاساخالقپولی)بودجهعنوانمتغیرمالکومؤلفهدرآمدبه
.شدهاستبیندرنظرگرفتهعنوانمتغیرهایپیش(به92انگیزه

                                                                                                                                                    

1. Smith 

2. Charismawati 

3. Sahril 
4. Ayu 

5. Tang 

6. Herzberg 

7. Rynes & Gerhart 

8. Budget 

9. Evil 
10. Equity 

11. Success 

12. Motivator 
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
گذاراست.دراقتصاد،عملکردگذاردودراقتصاداثرنمایشمیانسانرفتارهایپولیمهمیازخودبه

تهیخیراسهت.پول،بسیارروشناست.پولوسیلهمبادله،واحدشمارش،ذخیرهارزشووسیلهپرداختبها

ستایچیزدرآنقعیواوتثر.ستاهشتباا،ستاهفتهنلپودرفقطوتثراینکههرتصوعقیدهاسهمیتبه

لپوهستندهانشاخوواقعهاالپوشپذیرمهنگادممرآنچه.لپودخودرنهوجودآورد،بهنداتومیلپوکه

(.همچنیناقتصهاددانان9312:47)اسمیت،کننداریخریدلپوباننداتومیکهستاچیزهاییبلکه،نیست

داشهتهبیشهتریفایهدهبهیکاالههایفهردمعناستکههرچهاینبهپولسودمندیایحاشیهکاهش معتقدند

تغییرباعثدرآمدرسند.درواقع،افزایشمینظربهارزشمندتردوستی،وآزادیماننددیگرچیزهایباشد،

ردی،فههسهتند؛ماننهد:پیشهرفتقابلکنتهرلترکمکهشودمیاموریبهپولیهایموضوعازتوجهکانون

دنهتوامهیکههدیگهریردامهوویآزاد،تیامن،هایدوستی،کسبآرامشافزایشقدرت،گسترشحلقه

 .(949-9،9114:909هونوین)دستآوردباشدودرپیآنهارضایتبهازپولفردخواستهواقعی

 
 نگرش پولی

فتارآنهاارتبها داردراآنهانهفتهاستوبیشخصاتیپولدراخالقوخصوصبهنگرشافرادنسبت

تمهامتهوانپهولرامهیبههنسهبت،نگرشوروسکایگاسازنظر.(2،2552:709دی)تانگ،لوناآروکاسوسا

پولمالکیتوبهماهیتمربو اعتقاداتونیزآنهابهعاطفیپاسخوپولارزیابیبراینسبتااپایدار حاالت

فهر تعریهف،اینبراساسپول،تعریفکردوبهمربو رفتارخاصیازنوعبراینسبتااثابتاختیاراتو

عنصهرازبخشهیعنهواناسهت.بههشناختیورفتاریعاطفی،اجزایشاملپولبهنسبتنگرشکهشودمی

تهوانرامهیپولبهمربو هایموقعیتاضطرابوسوءظندربد،یاخوبعنوانبهپولارزشیابیعاطفی،

وبهدهیبهارابطههکهاری،محافظههواحتیها قهدرت،اعتبهار،منبععنوانبهولپشناختی،عنصردرنامبرد.

ههایدیگهرپهولماننهدجنبههرفتهاری،عنصهرکههدرشود.درحالیدیگراندرنظرگرفتهمیازگرفتنقر 

درزمینههخصهو بهپولبامرتبطاستثناییهایفرصتازاستفادهجویی،صرفهوریزیبرنامهمالی،کنترل

دیگرپول،موردنظهرهایاولویتپولنقدبهشکلوپولآوردندستبهبرایتالشدرآمد،کسبمکانا

                                                                                                                                                    

1. Veenhoven 

2. Tang, Luna-Arocas & Whiteside 
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زنهدگییدرجریهانمثابهبهیفرددیدگاهازپولاجتماعییمعنا.(911-9،2559:252وروسکای)گاساست

.(9313:49)لواسانیووثوقی، شودمینفساعتمادبهسببواستبخشآرامشوددهندهیامکهاست



 پیدایش مقیاس نگرش پولی

نگرشورفتارهایپولیتوسطیاماچیگیریاندازهسنجی،روانبرایتوسعهابزارهایهاپژوهشاولین

فرویهدنظریهپژوهشآنهااصولراخلقکردند،اساس3پولینگرش(انجامشدومقیاس9192)،2وتمپلر

دادوتوسهعهرا4باورهاورفتارههایپهولیمقیاس(9194)پسازیاماچیوتمپلر،فرنهامبود.نوفرویدیو

9112،9113،9110،همکهارانوتانگکردند)راایجاد0پولیاخالقمقیاسهمکارانوپسازاو،تانگ

ماننهد؛داردوجهودزییافتهنهایمختلفگسترش،نسخهمقیاساخالقپولیبرنسخهکوتاهعالوه.(9117و

میهان،درایهن.(2592)9تانگوسوتارسهویهوشپولاسیمقو(2553)7تانگوچیو3عشقبهپولاسیمق

یچهارعهاملمقیهاسو(9191)1نهتیگرشهاموفونتههعهاملسهههایدیگریهمبودند،مانندمقیاسمقیاس

،92رابهرتسوسهپولودایعهاملپنج(ونیزمقیاس9113)،99اوسیگرتنیمد(،9113)وهمکاران95ندرسنآ

،90کریلهو-گرازیناواسویچ94(ومقیاسلهستانیمنوپول93،2557)برگزپولنقدیبررس،مقیاس(9111)

ارائهه(کهبرایشهرایطکشهورلهسهتان2593گاسیاروسکا،)93یپرسشنامهنگرشپول(ونیز2559-2553)

مقیهاساخهالقپهولیگرفهت،قهرارمورداسهتفادهمنتشرشدهمطالعاتتعدادبیشتریندرشدند.مقیاسیکه

(.434-2593:432گاسیاروسکا،)بودآنبعدیواصالحاتتانگ

                                                                                                                                                    

1. Gasiorowska 
2 Yamauchi & Templer 

3. Money Attitude Scale (MAS) 

4. Money Belief and Behavior Scale (MBBS) 
5. Money Ethic Scale (MES) 

6. Love of Money (LOMS) 

7. Tang & Chiu 
8. Tang & Sutarso 

9. Gresham & Fontenot 

10. Andersen 

11. Saegert 

12. Roberts & Shepulveda 

13. Burgess 
14. Me and Money 

15. Grazyna Wasowicz-Kiryło 

16. Money attitude Questionnaire (MAQ) 
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 مقیاس اخالق پولی

9فیتزپاتریکوورونیمونتیاماچیوتمپلر،توسطپیشینابزارهایازانتقادبرمبنایتانگاولیهکارهای

ازاسهتفادهبهااخهالقپهولیرا ،مقیهاس(917-9112:252)تانهگ.انجامگرفهت(9194)فرنهامو(9172)

ریوسهاتانهگپهولیاخهالقاسیهمق،(235-9117:234)2کهرد.تانهگووایتسهایدایجهادتجربهیراهبرد

دانشهگاهاسهتادانازراند.آنهااطالعاتیروزکردگسترشدادهوبهاتیدرادبراپولههایمرتبطبنگرش

پهنجعاملاکتشافی،تحلیلازیکاستفادهباوکردهآوریجمعمتحدهاالتایشرقیجنوبدرواقعدولتی

تهرشهاملکردندودریکمقیاسکوتهاهشناساییرابندی،عدالت،موفقیت،انگیزه()پلیدی،بودجهعامل

تمدیریوکنترلریزی،برنامهاقتصادی،مالی،بهتصمیماتبندیمربو بودجهعامل.گویهارائهدادند90

ممکندوستیاست،اینکهپولبدیپولمفهومبهعاملپلیدی،مربو .پولاستازاستفادهدرجهتنحوه

جبهراننظهامدرعهدالتمشهکالتبههمربهو عامهلعهدالت.دههدافهزایشراغیراخالقیرفتارهایاست

دهند،العملنشاننمیبودواشارهداردبهاینکهافرادتنهابهمیزاندریافتیخویشعکسخدماتکارکنان

دهنهدهنشهاندهنهد.عامهلموفقیهتپهولی،بلکهبهچگونگیمدیریتآنتوسطسازمانواکنشنشهانمهی

برتیثیریاستکهپولمندیبهپولومبتنیعاملانگیزهبیانگرعالقهدرنهایت،استودستاوردیاموفقیت

اکنون،مقیاساخالقپولیتانهگهم.استنگیزهایکپولکندمیادعاگذاردوازنظررفتاریبرجایمی

ارجاععلمیداشتهاست.005مورداستفادهمحققاناستوتالحظهنگارشاینمتنحدود



 رضایت از درآمد

شهودماننههدراشهاملمههیکارکنهانخههدماتجبهرانهههایروشمختلهفدرآمهد،پرداختهییههااشهکال

ودسهتمزد(افهزایشمیهزانو3مزایها)غیرمسهتقیمههایخهتپردا،(حقوقودسهتمزد)مستقیمهایپرداخت

(.4،2553:222همکهارانوویلیهامز)شهودمهیاعمالکارکنانخدماتجبراننظامآنازطریقکهفرایندی

ازدرآمهدتیرضها.عواملمدیریتمنابعانسانیومعیارهایسازمانیاسهتنیترمهمرضایتازدرآمداز

پولاست.درآمد،عشهقینسبتیازاهمافراد،بلکهبراساسبرداشتشودینمنییبراساسدرآمدمطلقتع

                                                                                                                                                    

1. Wernimont & Fitzpatrick 
2. Whiteside 

3. Benefits 

4. Williams et al 
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ازدرآمهدعمهلافهرادتیرضهانیهیتعیمرجهعبهراکیهعنوانخودبهنوبهکهبهدهدیمشیبهپولراافزا

.(9،9113:394)پرفروالنگتونکندیم

بههنسهبتافهرادکلهیمنفهییهامثبهتاحساساتمیزانعنوانبهتوانمیراپرداختیمقدارازخشنودی

.پیامدهایرضایتازدرآمدبهدوبخشتقسهیم(9119:245  ،2لینومیچلی)نمودتعریفخویشدرآمد

شود:بخشاولشاملعواقبمتمرکزبرسازمانمانندتعهدسازمانیودرصهورتنارضهایتیخهروزازمی

شغلمانندرضهایتشهغلیوعملکهردشهغلیاسهت.سازماناست.بخشدومدرموردپیامدهایمتمرکزبر

وومولهدبودنفهردتیهخالق،یشهغلتیرضهاشیکههافهزادهدینشانمیشغلتیدرزمینهرضاهایبررس

کهارکردات،یازشکایبخشسازنهیزمتواندیازشغلمتیعدمرضاودهدیمشیراافزایکاریهازهیانگ

و،مصهدقرادوهمکهاران)مصهدقرادشهودمشهکالتگهریدیووربههرهکهاهش،یزگهیانگیبهز،یناچ

.(9393:23،همکاران



 پیشینه پژوهش
گیرینگرشورفتارهایپولیوتیثیراتآنبردرآمدفردیواجتماعیدرچنددهههبررسیواندازه

 اخیرموردتوجهقرارگرفتهاست.طبقجستجوهاینویسندگاناینمتن،تاکنونپژوهشیکههدرخصهو

موضوعاینپژوهشباشد،درایهرانانجهامنگرفتههاسهتوتنههاتعهدادمحهدودیمقالههوترجمههدربهاره

کهردنایهنحهوزهازتهررو،تحقیقحاضرسعیداردبهغنیهاینظریاینحوزهوجوددارد.ازایندیدگاه

پژوهشحاضردرخارزوشدهبهموضوعترینمطالعاتانجامتحقیقاتبپردازد.درادامه،بهمعرفینزدیک

شود.داخلکشورپرداختهمی



 مطالعات خارجی

شهدهو،درآمهدخهودگزارشیپهولاخهالقمقیهاس»یرابطههپژوهشهطهی،(2552تانگوهمکهاران)

رگرسهیونجینتهاکننهد.مهییبررسهییایاسپاناستاد952وییکایمرااستاد257انیمرا«ازدرآمدتیرضا

بههانمهرهبههاالیوتجربههکهارالتیبودجهه،تحصههعامهلجنسهیتمههرد،،نشهاندادمریکههاییانمونههبهرای

                                                                                                                                                    

1. Pfeffer & Langton 

2. Miceli & Lane 
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مهردبهودن،،یتجربههکهارییاینمونههاسهپانکههبهراییحهالدراسهت.درآمهدرضهایتازکننهدهینیبشیپ

 است.درآمدکنندهرضایتازبینیپیش،زهیانگتحصیالتو

وبزرگسهاالنینمونهتصهادفکیگرشبهپولدرن»ایتحتعنوان(،درمقاله2559)9بکروهگدرن

گیرینگرشنسبتاندازهاسیمقیرابااعتبارسنجشنگرشپول،«شناختیتیجمعیرهایبامتغیهمبستگ

دارایاسیهمقایهن.بررسهیکردنهدکاناداهایشهرازدریکینفر255شاملینمونهتصادفکبری بهپول

.انهدنامیهدهاضهطرابوجهوییصرفه-ریزی،برنامهاعتمادیبی-وییجصرفه،قدرتعاملچهاروعنصر45

قهدرت،ینسبتبهعاملاصهلیترنیینمراتپایکردهداراافرادسالمندوافرادتحصیلنشاندادکهنتایج

داشتند.ریزیدرعاملبرنامهونمراتباالتریاعتمادیواضطراببودندعاملبی

،طیپژوهشیرابطهمیاندرآمدورضایتازدرآمدنسبیرابادومتغیر(2594تانگولوناآروکاس)

دوستیواستانداردهایمقایسهدرآمدی)عدالتدرپرداخهتوتفهاوتدرفرهنهگ(،بررسهیمیانجیپول

سهازیاستاددانشگاهازامریکهاواسهپانیاازطریهقپرسشهنامهوبههروشمهدل399هارویکنند.بررسیمی

تنهابههدرآمهدساختاریانجامگرفت.نتایجمقایسهدوگروهنشانداد،رضایتازدرآمدنسبینهمعادالت

هابستگیداردکههممکهناسهتدردوستیفردوعدالتدرپرداختفردبستگیندارد،بلکهبهمیزانپول

هایمختلف،متفاوتباشد.فرهنگ

تیدرآمدورضانیبررابطهبیهایپولنگرشریتیث»ایتحتعنواندرمطالعه،(2590)وروسکایگاس

یذهنهیابیهودرآمهدخهانواروارزیدرآمدخالصشخصنینگرشنسبتبهپولرابررابطهبریتیث،«مالی

هاازطریقپرسشهنامهوبههروشدادهکند.گیریمیاندازهیذهنیورفاهاقتصادیمالتیعنوانرضاآن،به

جینتها .آوریشهدجمهعلهسهتاندردودانشهگاهازشهاغلیودانشجوکارمند499گیریتصادفیازنمونه

تیدرآمهدورضهانیازرابطهبیبخشی،نگرشپولیبعدعاطف،نشاندادیمراتبچندگانهسلسلهونیرگرس

نیرابطهبوکندمیلیرابطهراتعدنیپول(،ابندیوبودجهتیری)مدینگرشپولیاستوبعدابزاریمال

عامهلنیها کهمدرازیهامتیبودکههدارایترازافرادپولقویتیریمتمرکزبرمداریافرادبسیدوبرانیا

همچنینمدیریتپولبادرآمدرابطهنداشتوهمبستگیآنبارفاهاقتصادیذهنهیبسهیارضهعیفبودند.

.بود

                                                                                                                                                    

1. Baker & Hagedorn 
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هایشهناختی)یکیازمهارتذهنهینظرنیواسطهبکیعنوانبه(،ازیکنظریهدوگانه2599تانگ)

کننهدهوعشقبهپولواخهالقمصهرفبینیکنیم(شودبتوانیمرفتارطرفمقابلراپیشاستکهسببمی

سهبب،ذههنهیهنظراز شتریب عشقبهپول؛میستقمکند.درفرضیهکندودوفرضیهرابررسیمیاستفادهمی

شهودفهردسهببمهیذههنهیهنظر:میمسهتقیهرغدرفرضیه.شودمیکنندهاعتقاداتغیراخالقیمصرفبروز

.زنهدسرمیکنندهمصرفازاعتقاداتغیراخالقیرفتن،تیمحبوبدنبالکسبوبهراجذبکندتیمحبوب

،یتجنسازمنظرهاوتحلیل.تجزیهدستآمدی(بهنوجوانفرانسو731ازیازمنابعمختلف)نظرسنجهاداده

.پولازکهارووالهدین3.پولازوالدین2.پولازکار9آنها)توجیبیپولعتیمینمنبوپایهتحصیلیسن،

سهببمیطهورمسهتقبههذههنهیهنظر.دهدنشانمیرادیاکتشافاتجد.بدونپولازکارووالدین(،یک4

خودراتوجیبیامابراینوجوانانیکهپولاستنوجوانانیکنندهبرااعتقاداتغیراخالقیمصرفکیتحر

آورند.دستمیفقطازطریقکاربه



 مطالعات داخلی

واخالقهیبررسیرابطهجنسیت،سنورتبهحسابرسانبهاادراکدرراستاییپژوهش(،9313رستمی)

ارزیهابیبرای.دادانجامحسابرسانارشدوسرپرستانعضوجامعهحسابداراننفراز332رویاخالقپولی

بهرایو9112ومقیهاسپهولیتانهگ9195رسشهنامهموقعیهتاخالقهیفورسهیتپهژوهشازپهایهفرضی

بادونمونهمستقل،آزمونمنویتنی،فیشهروکروسهکالوالهیساسهتفاده  tهاازآزمونوتحلیلدادهتجزیه

داریوجهودنهدارد.یبینسن،جنسیتورتبهحسابرسیباادراکاخالقیرابطههمعنه،دادنشاننتایجشد.

دارییلیکنبارتبهحسابرسانرابطهمعن،ثیرجنسیتوسنقرارنگرفتهیگراییواقتضاگراییتحتترمانآ

لیکنبهاسهنحسابرسهان،داریوجودداشتهیدارد.بیناخالقپولیباجنسیتورتبهحسابرسانرابطهمعن

.داریوجودنداردیرابطهمعن

ماهیتاخالقپولیوادراکاخالقهیدانشهجویان»عنوان(،تحت9310نتایجمطالعهبرزگروعاطفی)

ههایاسهتانفهارسبهاروشنفرازدانشجویاندانشگاه370کهروییکنمونهتصادفیشامل«حسابداری

دههدشدهبود،نشانمیهاانجامآوریدادهپژوهشتوصیفیازنوعهمبستگیوابزارپرسشنامهجهتجمع

یانمستقلازاخالقپولیآنهااستوسهنومقطهعتحصهیلیبهااخهالقپهولیکهادراکاخالقیدانشجو

دارد.کهجنسیتبااخالقپولیارتبا حالیدر،ارتباطیندارد
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رابطههاخهالقپهولیوادراکاخالقهی»(،طهیپژوهشهیدیگهرتحهتعنهوان9310برزگروعاطفی)

نفهرازدانشهجویان430یهکنمونههتصهادفیروی،«دانشجویانحسابداریبهادرکاقهداماتتردیهدآمیز

آوریهایاستانفارسباروشپژوهشتوصیفیازنوعهمبستگیوابهزارپرسشهنامهجههتجمهعدانشگاه

دوستی(وادراکاخالقیدانشجویانداریبیناخالقپولی)پولنشاندادندکهرابطهمثبتومعنیها،داده

دوسهتیزیهادسهبببهروزرفتارههایغیراخالقهیدرمحهیطکهارپولکهایگونهحسابداریوجوددارد،به

شود.می

 

 ها و مدل پژوهشفرضیه

ههایاخهالقپهولیبهرمیهزانرضهایتازدرآمهداسهت.پژوهشحاضردرصهددبررسهیتهیثیرمؤلفهه

وکهایمراوان،یدرسههکشهورتهایاخهالقپهولبررسهی»(،طیمطالعهه2552طورکهتانگوفرنهام)همان

ههمبهااثرگهذاریمتقابهلکهموهمبسهتگیمسهتقلازابعاددارایدریافتندکهسازهاخالقپولی«سینگلا

ضعیفبینعواملاست.بنابراین،تهیثیرهریهکازپهنجمؤلفههمقیهاساخهالقپهولیدرقالهبپهنجفرضهیه

عنوانیکسازهکلیتواناثرمقیاساخالقپولیرابهشودونمیجداگانهبررضایتازدرآمدسنجیدهمی

شوند:هایزیرمطرحمیبررسیکرد.لذافرضیه

داریبرمیزانرضایتازدرآمددارد..نوعکارکنان)استادیاکارمند(،تیثیرمعنی9

 داریبرمیزانرضایتازدرآمددارد.بدیمقیاساخالقپولی،تیثیرمعنیلفهؤ.م2

 داریبرمیزانرضایتازدرآمددارد.معنیموفقیتاخالقپولی،تیثیرلفهؤ.م3

 داریبرمیزانرضایتازدرآمددارد.بندیاخالقپولی،تیثیرمعنیبودجهلفهؤ.م4

 داریبرمیزانرضایتازدرآمددارد.عدالتاخالقپولی،تیثیرمعنیلفهؤ.م0

 درآمددارد.داریبرمیزانرضایتازانگیزهاخالقپولی،تیثیرمعنیلفهؤ.م3

.طراحیشد(9شکل)صورتبهپژوهشنظریمدل،شدههایتعریفبهفرضیهباتوجه



 روش پژوهش

یجامعهآماریاست.همبستگ-ازنوعتوصیفیروشحیثازویکاربرد،پژوهشحاضرازنظرهدف

طعزمهانیسهالنفردرمق990علمیوکارمنداندانشگاهیزدشاملیئتهاعضایمتشکلازتمامیپژوهش
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میانازای،بیناعضایجامعهتوزیعشدکهگیریتصادفیطبقهپرسشنامهبهروشنمونه355است.9317

مهردو33کارمند؛شامل10زنو97مردو959استاد؛شامل920)عدد225فقط،یبرگشتیهاپرسشنامه

.شداستفادهتشخیصدادهقابلزن(32



 
 

 ژوهش؛ اثر اخالق پولی بر میزان رضایت از درآمد. مدل نظری پ9شکل 



 ابزارهای پژوهش
رضایتیسؤال99پرسشنامهبرایسنجشمیزانرضایتازدرآمدازدرآمد: از رضایت پرسشنامه 

تهابسهیار9مخهالفم بسهیار)ایدرجهه0بامقیاسپاسخگوییلیکرت،(0919)پرداختهنمانوشواباز

(،0-9سهؤال(،مزایها)9-4سهؤالعامهلاسهت:سهطد)اینپرسشنامهدارایچهار.استفادهشد(0موافقم 

(،ضرایبپایاییپرسشنامهرابااسهتفادهاز9393(.ارشدی)93-99لسؤا(،مدیریت)1-92سؤالافزایش)

و13/5،13/5،71/5آلفایکرونباخبرایابعادسطدپرداختی،افزایش،مزایا،ساختار/مدیریتبههترتیهب

است.گزارشنموده92/5

مقیهاساخهالقپهولییسهؤال90برایسنجشاخهالقپهولی،ازپرسشهنامهپرسشنامه اخالق پولی:

(،0-3سؤال(،موفقیت)9-4سؤالعاملاست:بدی)،استفادهشدکهدارایپنج(9117)تانگووایتساید

(.90-94لسؤا(وانگیزه)99-93لسؤا(،عدالت)7-95سؤالبندی)بودجه

ههایهایآماریدردوسطدتوصهیفیواسهتنباطیوازآزمهونهاازروشوتحلیلدادهمنظورتجزیهبه

استفادهشد.«Pls2-Smart»و«SPSS22»هایآماریافزارنرمهابااستفادهازآماریمتناسببامقیاسداده
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وهمچنهینبهرایمقایسههمیهانگینیسازیمعادالتساختارمدلهایپژوهشازروشبرایآزمونفرضیه

هایاخالقپولیدرمیانکارکنان)اسهتادوکارمنهد(ازآزمهونتحلیهلواریهانسچنهدمتغیرهنمراتمؤلفه

گیریازآلفایکرونباخوپایاییمرکبجهتبررسیپایایی(استفادهشد.برایآزمودنمدلاندازه9)مانوا

گیهری(برایبررسهیآزمهونروایهیمهدلانهدازهAVEگرا)آمارهگیریوازآزمونرواییهممدلاندازه

.شدهاستاستفاده



 های پژوهش یافته

شهاملههایاخهالقپهولیورضهایتازدرآمهد()مؤلفهمربو بهمتغیرهایپژوهشیهایتوصیفیافته

(آمدهاست.2،چولگیوکشیدگیدرجدول)میانگین،انحرافمعیار


 (=n 222های پرسشنامه اخالق پولی ) گویه. توصیف آماری 2جدول 

 دامنه تغییرات کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین هاها/ عاملگویه

9-094/50-399/3373/5933/5 اخالق پولی

9-337/2944/5459/5554/50 بدی

9-0-920/3995/5594/5092/5 موفقیت

9-094/50-733/3747/5041/5 بندی بودجه

9-0-399/5-32/3933/5903/5 عدالت

9-0-299/5-701/3301/5347/5 انگیزه

9-529/3751/5557/5095/50 رضایت از درآمد

9-0-32/2939/5233/5049/5 سطح/ میزان

9-470/2314/5253/5045/50 مزایا

9-410/2753/5217/5240/50 افزایش

9-939/50-031/4924/9339/5 ساختار مدیریت

                                                                                                                                                    

1. Manova 
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ترازحدمتوسطکندکهپولکممیترینمیانگینبیاندهد؛عاملبدیباکم(نشانمی2نتایججدول)

دههدبیشهترافهرادحاضهردربندیبابیشترینمیانگیننشانمهیوعاملبودجهاحساساتمنفیرامنجرشده

ینمیانگیننمراتعواملموفقیت،عدالتوانگیزهنشانبندیپولخودهستند.همچننمونه،موافقبابودجه

ههاداننهدوبههعهدالتدرپرداخهتدهدبیشازنیمیازافرادنمونه،پولرانشانهموفقیتوانگیهزهمهیمی

کهباالترازحهدمتوسهطدهدرانشانمی529/3اعتقاددارند.نتایجبرایمیانگینرضایتازدرآمد،مقدار

(است؛یعنیبیشازنیمیازافرادنمونهازدرآمدخودرضایتدارندکهازرضهایتدر3رضی)میانگینف

شود.پرداختناشیمیساختارومدیریتعامل


 ها آزمون فرضیه
ههایاخهالقپهولیوسهپساثهرمؤلفهمتغیرمستقلیعنیبرایآزمونفرضیهاول،ابتدااثرنوعکارکنانبر

متغیهرکارکنهانبهرروابستهرضایتازدرآمدبررسیخواهدشهد.دربررسهیاثهرنهوعمتغیرمستقلبرمتغی
ههایاخهالقپهولیمستقلازآزمونتحلیلواریانسچندمتغیره)مانوا(جهتمقایسهمیانگیننمراتمؤلفهه

میهانداربودناثرنهوعکارکنهانومشهاهدهاخهتالفمعنهیدارمیانکارکناناستفادهشدتادرصورتمعنی
هایاخالقپولیبهررضهایتازدرآمهدبههتفکیهکگهروهاسهتادو،بررسیاثرمؤلفهگروهاستادوکارمند

هایآنیعنیبررسیهمبسهتگیکهافیبهینمتغیرههایفر قبلازاجرایآزمونمانوا،پیششود.کارمندانجام
وسهیلهآزمهونامکواریهانسبهه-نسوابستهازطریقآزمونکرویتبارتلت،تجهانسیهاهمگنهیمهاتریسواریها

وسهیلهبهودنتوزیهعنمهراتمتغیهروابسهتهبههوسیلهآزمونلوین،بررسینرمالباکس،بررسیهمگنیواریانسبه
لحها آمهاریبههبارتلهت-نتایجنشهانداد؛آمهارهآزمهونکرویهتگرفت.آزمونشاپیروویلکموردارزیابیقرار

دهندههمبستگیکافیبینمتغیرههایوابسهتهبهود.نتهایج(کهنشانp 39/92،5داراست)مجذورخیتقریبی معنی

،F 953/5متغیهر؛بهدی)0(وهمچنیننتهایجآزمهونلهویندرههرp 321/94،029/5)امباکس آزمونامباکس
379/5 p(موفقیههت،)333/9 F،252/5 pبودجههه،)(42/2بنههدی F،9/5 p(عههدالت،)920/5 F،724/5 p)و

کواریهانسوهمسهانی-ههایواریهانسفر یکسهانیمهاتریس(،نشاندادکهدوپیشF،390/5 p 930/5انگیزه)
است.نتهایجآزمهونشهاپیروویلکههرسههییدتیمتغیرهایپیوستهدرسطوحمتغیرمستقل،موردپراکندگیواریانس

هاست.یدادهبودکهبیانگرتوزیعطبیع(p>50/5دار)متغیروابستهغیرمعنی
دار(نشاندادکههاثهرگهروهمعنهی3مفروضاتآزمونمانوا،نتایجاینآزموندرجدول)ییدتیپساز

داروجوددارد.هایاخالقپولیدردوگروهاستادوکارمند،تفاوتمعنیلفهؤاست،درنتیجه،بینم
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 اخالق پولی . نتایج آزمون المبدای ویلکز در تحلیل واریانس چندمتغیره4جدول 

 داری سطح معنی درجه آزادی اثر درجه آزادی خطاF ارزش آزمون

939/5059/329405المبدایویلکز



داربیندوگروهدرعواملموفقیت،عدالتوانگیزهاست.دهندهتفاوتمعنی(،نشان4نتایججدول)


 های اخالق پولیلفهؤ. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره اثرات گروه بر م3جدول 

 داری معنیSs DfMsF متغیر وابسته منابع

گروه

57/9957/9054/9229/5بدی

579/19579/1752/925موفقیت

532/59532/5999/5731/5بندیبودجه

702/19702/1930/945عدالت

373/99373/9529/935انگیزه



داربهیندوگهروهدرعوامهلتفهاوتمعنهی(،0اخهالقپهولیدرجهدول)ههایلفهؤمقایسهمیانگیننمراتم

.کندموفقیت،عدالتوانگیزهراتیییدمی


 های اخالق پولیلفهؤ. مقایسه میانگین نمرات م5جدول 

 خطای استاندارد میانگین گروه متغیر وابسته

بدی
311/2570/5استاد

009/2597/5کارمند

موفقیت
132/2573/5استاد

342/3597/5کارمند

بندیبودجه
702/3537/5استاد

793/3577/5کارمند

عدالت
954/3573/5استاد

371/3593/5کارمند

انگیزه
233/3533/5استاد

337/3570/5کارمند
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خهالقپهولیههایالفههؤداردرمیهانگینمبهنتایجآزمونمانواووجوداخهتالفمعنهیبنابراین،باتوجه

 .شودهایپژوهشبهتفکیکگروهاستادوکارمندانجاممیکارکنان،بررسیهریکازفرضیه

 
 ها برای گروه استاد آزمون فرضیه

 


 

9های اخالق پولی بر میزان رضایت از درآمد. بررسی تأثیر مؤلفه2شکل 
 



طورکههدر:همهانPLSزارافهنتایجتحلیلمسیرمدلمفهومیپژوهشبراساسخروجیگرافیکهینهرم

تهرازمدلحذفشدهاست؛زیرادارایبارعاملیکم99و9،4،1(قابلمشاهدهاست،سؤاالت2شکل)

قبهول)بهاالترازدهدکهبارهایعاملیسؤاالتباقیماندهدرحهدقابهلبودند.مدلاجراشدهنشانمی4/5از

ههایاخهالقپهولیورضهایتازدرآمهدازبرایمؤلفههشدهدهدسؤاالتانتخاب(هستندکهنشانمی4/5

-tدهنهد.درادامهه،مقهادیردرستیموردسهنجشقهرارمهیاعتبارالزمبرخوردارندومتغیرهایپژوهشرابه

valueشدهاست.(ارائه3داریضرایبمسیردرشکل)استراپینگجهتمعنیبرحسبروشبوت

                                                                                                                                                    

1. Pay Sat: رضایتازدرآمد , Level: سطد , Benefit: مزایا , Raise: افزایش, Structure: ساختار 
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 داری ضرایب مسیر و بارهای عاملی مدل جهت معنی t-value. مقادیر 4شکل 



بهداربودنضرایبتیثیروبارهایعاملیاست.باتوجهدهندهمعنی(نشان13/9باالتراز)t-value مقادیر

شهودکههبهرایگهروهاسهتادفقهطعامهلانگیهزهدارایضهریب(،مشاهدهمهی3درشکل)t-valueمقادیر

شود.است.بنابراین،فقطفرضیهششمبرایگروهاستادتیییدمی50/5(درسطد13/9داریباالتراز)معنی

بینیتغییراترضایتازدرآمهداسهتادانتیثیرگهذاراسهت.توانگفتعاملانگیزهدرپیشاساس،میبراین

205/5(نشاندادهشد،ضریبتیثیرعاملانگیزهبهررضهایتازدرآمهدبرابهربها3طورکهدرشکل)همان

درصدازتغییراتمتغیررضایت20توانگفتحدوددیگر،میعبارتحاکیازتیثیرمثبتاست؛بهاستو

شود.ازدرآمدتوسطمؤلفهانگیزهاخالقپولیتبیینمی
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 گیریمدل اندازه


 گیری متغیرهای پژوهش، گروه استاد. بررسی مدل اندازه2جدول 

 متغیر/ عامل
آلفای 

 کرونباخ

 پایایی مرکب 

(p دلوین-)گلدشتاین 

روایی 

 همگرا
 وضعیت متغیر

قبولقابل120/5134/5443/5رضایتازدرآمد

قبولقابل977/5193/5733/5سطددرآمد

قبولقابل920/5990/5339/5مزایایدرآمد

قبولقابل719/5931/5320/5افزایشدرآمد

لقبوقابل922/5975/5029/5ساختار/مدیریتدرآمد

مقیاساخالقپولی

 قبولقابل451/5743/5357/5بدی

قبولقابل903/5132/5974/5موفقیت

قبولقابل413/5749/5413/5بندیبودجه

قبولقابل721/5331/5055/5عدالت

قبولقابل743/5992/5715/5انگیزه



اییترکیبیورواییهمگراکلیهمتغیرههای(حاکیازآناستکهآلفایکرونباخ،پای3نتایججدول)

ومقهدار7/5قبولآلفایکرونبهاخوپایهاییترکیبهی،حهداقلقبولیهستند.میزانقابلپژوهشدرحدقابل

بهباالست.05/5)رواییهمگرا(،AVEمناسببرای
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 ها برای گروه کارمند آزمون فرضیه




 

 ی بر میزان رضایت از درآمدهای اخالق پول. بررسی تأثیر مؤلفه3شکل 



طورکههدرهمهانPLS:افهزارنتایجتحلیلمسیرمدلمفهومیپژوهشبراساسخروجیگرافیکهینهرم

4/5تهرازازمدلحذفشدهاست؛زیرادارایبارعاملیکهم1و3(قابلمشاهدهاست؛سؤاالت4شکل)

(4/5قبهول)بهاالترازباقیمانهدهدرحهدقابهلدهدکهبارهایعاملیسهؤاالتبودند.مدلاجراشدهنشانمی

هایاخالقپولیورضایتازدرآمدازاعتبارالزمشدهبرایمؤلفهدهدسؤاالتانتخابهستندکهنشانمی

جههتt-valueدهند.درادامهه،مقهادیردرستیموردسنجشقرارمیبرخوردارندومتغیرهایپژوهشرابه

شدهاست.(ارائه0شکل)داریضرایبمسیردرمعنی
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 داری ضرایب مسیر و بارهای عاملی مدل جهت معنی t-value. مقادیر 2شکل 



برعاملانگیزه،شودکهبرایگروهکارمندان،عالوه(،مشاهدهمی3درشکل)t-valueبهمقادیرباتوجه

بهرهسهتند.بنهابراین،عهالوه50/5(درسهطد13/9داریباالتراز)بندینیزدارایضریبمعنیعاملبودجه

توانگفتعوامهلانگیهزهاساس،میشود.براینفرضیهششم،فرضیهچهارمنیزبرایگروهکارمندتیییدمی

(0کههدرشهکل)طهورگذارند.همهانبینیتغییراترضایتازدرآمدکارمندانتیثیربندیدرپیشوبودجه

استکهحاکیازتیثیرمثبهت307/5بررضایتازدرآمدبرابربانشاندادهشد،ضریبتیثیرعاملانگیزه

دیگهر،عبهارتاستکهحاکیازتهیثیرمنفهیاسهت؛بهه-941/5بندیبرابرونیزضریبتیثیرعاملبودجه

درصهدازتغییهراتمتغیهر7/30،1/94ترتیهب؛حهدودبنهدیبهههایانگیهزهوبودجههتوانگفتمؤلفهمی

کنند.آمدراتبیینمیرضایتازدر
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 گیریمدل اندازه

گیریدراینپژوهشازآلفایکرونباخوپایاییمرکبجهتبررسیپایاییبرایآزمودنمدلاندازه

شدهاستگیریاستفادهگیریوازآزمونرواییهمگراجهتبررسیآزمونرواییمدلاندازهمدلاندازه

کهنتایجآنبهشرحزیراست:


 گیری متغیرهای پژوهش، گروه کارمند. بررسی مدل اندازه2جدول 

 آلفای کرونباخ متغیر/ عامل
 پایایی مرکب

(p دلوین-)گلدشتاین 

روایی 

 همگرا
 وضعیت متغیر

قبولقابل121/5139/5433/5رضایتازدرآمد

قبولقابل973/5193/5720/5سطد

قبولقابل790/5934/5793/5مزایا

قبولقابل944/5993/5920/5افزایش

قبولقابل944/5990/5033/5ساختارمدیریت

مقیاساخالقپولی

 قبولقابل715/5959/5012/5بدی

قبولقابل914/5149/5159/5موفقیت

قبولقابل313/5925/5354/5بندیبودجه

قبولقابل791/5943/5343/5عدالت

قبولقابل739/5994/5712/5انگیزه



حاکیازآناستکهآلفهایکرونبهاخ،پایهاییترکیبهیوروایهیPLSافزارنتایججداولخروجینرم

قبولآلفایکرونباخوپایهاییترکیبهی،قبولیهستند.میزانقابلهمگراکلیهمتغیرهایپژوهشدرحدقابل

بهباالست.05/5ومقدارمناسببرایرواییهمگرا،7/5حداقل
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 بندی بحث و جمع
هایاخالقپولیبرمیزانرضایتازدرآمداست.نتایجآزمهونتیثیرمؤلفهیبررسهدفاینپژوهش،

داریفقهطبهرایداردکهایهنمعنهیازدرآمدبندیاثرمنفیبررضایتهانشاندادکهعاملبودجهفرضیه

مشهاهدهشهدکهه،ازدرآمدقویبارضایتآمد.درموردعاملانگیزه،اثرمثبتودستبهگروهکارمندان

یگر،نتایجنشاندادافرادیکهازدعبارتبهداریبرایهردوگروهاستادوکارمندوجودداشت.اینمعنی

نتهایجدرمهوردکارمنهداننشهانداد؛گیرنهد،ازدرآمدشهانرضهایتبیشهتریدارنهد.پول،بیشترانگیزهمی

بنهدیتهربهابودجههعبارتی،رضایتازدرآمهدپهایینرابطهعکسدارد.بهبندیبارضایتازدرآمدبودجه

تهوانگفهتترهمراهاستوافرادنگرانیبیشترینسبتبهامهورمهالیخهویشدارنهدیهامهیبیشترودقیق

کردنپولخوددارند،اغلهبازوضهعیتدرآمهدیخهویشهایبیشتریبرایخرزکارمندانیکهنگرانی

ناراضیهستند.

جههتی،اخالقهریغیرفتارههاسهبببهروزامهرممکهناسهتنیه.ابودزهیانگ،پولهردوگروه،یبرا

،یعهدالتخهارج،یعدالتداخلجادیبهاازینرانیمدشود.درآمدشیافزایعنیهدفخودرسیدنفردبه

ک،یهاشپرداخهتشهودتهرازشایسهتگیبهفردیکهمدارند،اگریقویپولیهااستیسویحقوقفرد

یاخالقریغیوممکناستبهنامعدالتسرقتکندورفتارهاشودمیدراوایجادیعدالتیازبیحسقو

.ازاوسرزند

مطابقهتدارد.نتهایجمطالعهه،(2552وتانهگ)(9119)نتایجپژوهشبانتایجمطالعاتمیچلهیولهین

کردندتاانگیزهبیشتریپیدامیآنانشد،پیشنهادافرادبهپولیهایپاداشکهزمانیمیچلیولیننشانداد،

آوردنهد.دسهتمهیبیفزایندودرپیآنرضایتبیشتریازدرآمدخهودبههخودکاریهایتالشمیزانبر

اسهتدرآمهدکننهدهرضهایتازبینهیپهیش،زهیهانگعاملنشاندادییاینمونهاسپاننتایجمطالعهتانگبرای

.بودکنندهبینیپیشبودجه،عاملمریکاییانمونهکهبراییدرحال

شناسیکارکنهان،روابهطتواندپیامدهایمهمیرابرایمحققانومتخصصانرواننتایجاینمطالعهمی

وشهناختکارکنانمثال،درجهتباالبردنانگیزهسازمانیومدیرانجامعهارائهکند.برایوروابطانسانی

کارکنانیوربهرهشیکاروافزایهانهیمندبهکاهشهزسراسرجهانعالقهدررانیمد،عواملمؤثربرآن

.بمانندباقیجهانیقادرخواهندبوددربازاررقابتکارآمدیهاناسازمتنهامیان،ودراینهستندشانوسود

شهودهادمهیبهاهمیتموضوعوفقدانتحقیقاتکافیدراینزمینهدرداخلکشور،پیشنرو،باتوجهازاین
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بهمسائلاقتصادیآنصورتیکشورباتوجههاناسازمتریدراینزمینهدریعوسهاییبررسوهاپژوهش

گیرد.

(،مهدیریتپهول،رابطههبهیندرآمهدورضهایتمهالیراتعهدیل2590بهمطالعهگاسیاروسهکا)باتوجه

شهودومنجهربههایجهادواقعیهتمهیتهرازکند.مشارکتبیشتردرمدیریتپول،منجهربههدرکدقیهقمی

شهود،ازمشهاورانمهالیوشود.بنابراین،پیشهنهادمهیهایعینیوذهنیفردمیهمبستگیقویبینسرمایه

شان،هابرایبهبودرضایتازوضعیتمالیهاییبرایکمکبهافرادوخانوادهمربیانجهتآموزشبرنامه

آنتبعترازقبل،احساسنارضایتیازوضعیتمالیوبهینسبی،کماستفادهشودتاهنگاممقایسهدرآمدها

احساسنارضایتیازدرآمدکنند.

یقویمعلولورابطهعلتبنابراین،،بودشدهیآورمنبعجمعکیزمانوازکیمادریمقطعیهاداده

اسهتفادهشهود.عمختلهفازمنهابیفهیکومنهدههدف،یطهولیازدادهههاشودپیشنهادمیکند.ینمجادیا

وهههاشههغلبههرایراپههژوهشجینتهها،پههولیشناسههدرکروانشیافههزاشههودجهههتپیشههنهادمههیهمچنههین

ایمختلفدیگرگسترشداد.هفرهنگ
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طراحیوآزمودنالگوییازپیشایندهاوپیامهدهایانگیهزششهغلیدرکارکنهان،(9393ارشدی،نسرین)

،دانشهگاهشههیدشناسای  ناماه دکتارای روان  پایاان ،منطقهاهواز-نوبخیزجشرکتملیمناطقنفت

 چمراناهواز.

بادرکیحسابدارانیدانشجویوادراکاخالقی(،رابطهاخالقپول9310مرجان)،یبرزگر،الههوعاطف

.997-92:923(2)،یفصلنامه اخالق در علوم و فناور ،زیآماقداماتتردد

:نقههشیحسههابدارانیدانشههجویوادراکاخالقههیاخههالقپههولتیهه(،ماه9310)رجههانم،یالههههوعههاطفبرزگههر،

 .057-023:(23)4،یو حسابرس یحسابدار یها یفصلنامه بررس ،یفردیهایژگیو

،سنورتبهه(تی)جنسیفردیهایژگیباویوادراکاخالقی،رابطهاخالقپول(9313)محسن،یرستم

و  یحساابدار  نیناو  یهاا  پاژوهش  یکنفارانس ملا  ،یاتحسابرسهسسهؤحسابرسانتحتاستخدامم

.کنفرانسرخانهیکرز،دب،در هزاره سوم تیریمد

،معنایاجتماعیپولازدیدگاهزنهانمتیههلشههرکهرز،(9313وثوقی،منصور)ومدنیلواسانی،شایسته

-39:پژوهشهی-علمهی9شماره-،دورهچهارم9313،بهاروتابستانشناسی ایران های انسان پژوهش

47. 

یفراوانهعیتوزی(،بررس9393محمدرضا)،یعیشفوزهرا،یطاهرسه؛ینف،یتوکلمحمد؛یمصدقراد،عل

اصفهان:دانشهگاه،یقاات یطار  تحق شههراصهفهان،یدانشگاهیهانامارستیکارکنانبیشغلتیرضا

 .05423شماره،یاصفهان،معاونتپژوهشیعلومپزشک

حرفهه،تههران:کیهپرزادیشهترجمهه،تیدام اسام آ یهاا  شاه یو اند یزندگ(،9312)سلجکرا،نینستیو
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