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Abstract 

Among the factors influencing the formation of behavior, the role of "rationality and 

emotions" is of particular importance. The purpose of this study is to design a behavioral 

model based on divine rationality and emotion. The research method is developmental-

applied in terms of purpose and it is descriptive in terms of nature and method. The strategy 

of the research is qualitative and quantitative. In the qualitative stage, using the method of 

cyclical analysis process and using Delphi technique, the identified behaviors resulting 

from divine rationality and emotion were classified into four categories: transcendent, 

pleasing, distasteful, and inferior, and content validity of the model was confirmed by 

expert 14 people. The statistical population of the study includes 1477 employees of Shiraz 

Electricity Distribution Company, of which a sample of 313 people was randomly selected. 
Data were collected and analyzed using a questionnaire by SPSS-23 and PLS-3 software 

and structural equation modeling. The findings showed that the divine rationality of 

employees affects pleasing, distasteful, and inferior behaviors. On the other hand, the effect 

of employees 'divine rationality on transcendent behavior as well as employees' feelings on 

the four behaviors was not confirmed. After pathology, suggestions were made to 

strengthen the transcendent behavior of employees. 
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 5اسبر عقالنیت الهی و احس طراحی و تبیین مدل رفتاری مبتنی
 

 ، یاسر ساالریفرد سعید خواجه

 سنجر سالجقه

 65/80/0588تاریخ دریافت: 

 05/85/0580تاریخ پذیرش نهایی: 

 چکیده
ا  از اهمیذت  یذ    « ع النیذت   اساااااذا   »گیذر  رفاذارن ن ذ     در میان عوامل تأثیرگذذار رذر لذ ل   

نیت اههی   اساا  اات. ر ش تق ی  رر ع ال ررخوردار اات. هدف این پ  ه ن طراسی مدل رفاار  مبانی
كارررد    ازنظر ماهیت   ر شن توصیفی اات. راهبرد این تق یذ  كیفذی   كمذی     -ا  ازنظر هدفن تواعه

گیذر  از فذن دهفذین رفاارهذا       ا  تقلیل   را رهذر  رالد. در مرسله كیفی را ااافاد  از ر ش فرایند چرخهمی
رند    اساا ن ره چهار دااه: ماعاهین پاندید ن ناپاند   پَات طب هلد  ساصل از ع النیت اههی    لنااایی

نفر  0511آمار  تق ی  لامل  نفر از خبرگان آگا  ره موضوع تأیید لد. جامعه 05ر ایی مقاوایی مدل تواط 
آ ر     نفر  ره ر ش تصادفی اناخذا  لذد. جمذع    606از كاركنان لركت توزیع ررق لیراز اات كه نمونه 

اذاز      را ر ش مدل SPSS-23   PLS-3افزارها    ایله نرم ها را ااافاد  از پراشنامه   ره تقلیل داد  تجزیه

ها نشان داد ع النیت اههی كاركنان رر رفاارها  پاذندید ن ناپاذند   پَاذت    معادال  ااخاار  انجام لد. یافاه
ماعذاهی   همننذین اساااذا  كاركنذان رذر      دیگرن اثر ع النیت اههی كاركنان رر رفاذار   اثرگذار اات. ازاو 

لنااین پیشنهادهایی ررا  ت ویت رفاار ماعاهی كاركنان ارائذه   رفاارها  چهارگانه تأیید نشد كه پس از آایب
 لد. 

 

 .؛ مدل رفتاریعقل؛ عقالنیت الهی؛ احساس؛ رفتار: کلیدواژه

                                                                                                                                             

 .  اسد كرمان ااتمدیریت رفاار اازمانی دانشگا  آزاد ااالمی  م اهه ساضر ررگرفاه از رااهه دكار  رلاه. 0
 .دانشجو  دكار  مدیریت د های گرای  رفاار اازمانی دانشگا  آزاد ااالمی  اسد كرمانن كرمانن ایران 

نویاند  مائول( یار گر   فلافه   كالم ااالمی دانشگا  آزاد  اسد كرمانن كرمانن ایران. ااااد( yaser581@yahoo. com 

 . آزاد ااالمی  اسد كرمانن كرمانن ایران دانشیار گر   مدیریت دانشگا 
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 مقدمه
توان درجهت  ن جایگاهی ندالاه   هر رفاار را میرودن رفاار یافاه رفاارن اعا اد ره تصادفی در مطاهعه نظام

دیگذرن اناذان    (. ازاذو  6:0600ن 0پندارد )رارینزنیل ره هدفی دانات كه اناانن آن را ررا  خود اودمند می

رر تاللذی ااذت كذه راوانذد      در زندگی دائماً درسال تفایر رفاار خود   دیگران اات. این تفایر ریشار مبانی

ر رر ز رفاار را كشف نماید. این اقدام اناان ررمبنا  اطالعا  گذلاهن مشاهد ن لناختن عوامل تأثیرگذار ر

 (.1:06:4پذیرد )رضائیانن  ع النیت   ... صور  می

ع النیذت    »رالد كذه از رذین آنهذان د  مههفذه     دهی رفاار كاركنان تأثیرگذار میعوامل مخالفی رر ل ل

رذر   عذال   گوا  این مطلب اات كه  ناازمان امر ز  ر ند نظریه. ا  ررخوردار ااتاز اهمیت  ی  « اساا 

ررخذی نیذز   ها ن ذ  ااااذی دالذاه ااذت.     در فهم رفاار اازمانی   كاركرد اازماننیز اساااا  ع النیتن 

ی ینذاً  اساااذا   تذوان گفذتن   (. رنذارراینن مذی  6860::41ن 6اند)توتار اساااا  دانااهااا  هر رفاار  را 

كاب لناخت نابت رذه اساااذا  در    نره همین علتدارد.  هادر اازمان كاركنانر موف یت ن   زیاد  د

(. در مطاهعذا  علمذی اخیذرن    28:0605ا  خواهذد دالذت )مذراد    هم ذارانن      ی  رفاار اازمانی اهمیت 

شذد    جود رارطه ع ل   اساا  اثبا  لد ن اما تاكنون تعریف  اسد  یا مدهی ررا  توصیف آنهذا ارائذه ن  

اذاز  توصذیفی رفاذار از د  پدیذد       (. (. رنارراین هر اقدامی رذرا  مذدل  :00:680ن 6اات )گاراس   فین ل

 ع ل   اساا  از ارزش   جایگا  خاصی ررخودار خواهد رود.

اذاز  رفاذارن كذار آاذانی نیاذت.      دیگرن كشف ارتباط منط ذی رذین ماریرهذا  رفاذار    مذدل      ازاو 

اگر هدف علوم ریشذار رذه اذمت     كنند. یاد می« علوم ناموف » رهریت رفاار اازمانی علم مدیدهیلن از  همین ره

لذود. ایذن مشذ ل در علذوم رفاذار  ریشذار       كردن رفاار نیز كماذر مذی   اصالح رفاار پی  ر دن توفی ا  مدل

  « نی رفاذارری پی »دنبال  ماا یماً رذهرعد از چرایی رفاار اناانن  چراكه در این رلاه مق   خورد؛ چشم می ره

ها  توصیفی ن   زیررنذایی دارد؛ چراكذه از   پرداز ن مدل همننین در نظام نظریه .ااذت« كناذرل رفاذار ا »

تذرین مشذ ل در علذوم رفاذار ن عذدم       یارند. رنارراینن چاهشیها  تجویز  توهید   تواعه میآن طری  مدل

علم مدیریت رفاار اازمانی رذه تنااذب    (  00:06:4ها  توصیفی رفاار اات )عبداههی نیایانین  جود مدل

                                                                                                                                             

1. Robbins 

2. Totaro 

3. Garcés & Finkel 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garc%26%23x000e9%3Bs%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31024267
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Finkel%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31024267
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ااذت  « هذذا  توصذیفی رفاذار اناذان    مذدل»رذردار  از  تعریف   ماهیت خذود از نیازمنذدترین علذوم در رهذر 

 (. 0:08ن0)نادهر   تولمن

اساذا ن   این تق ی  درپی طراسی مدل رفاار  اات تا راوانذدن رذا ااذافاد  از د  ر عذد مهذم ع النیذت        

اهباذه الزم ااذت نذوع ع النیذتن رذا فرهنذی ااذالمی         اذاز  نمایذد.  رند    مذدل  ا  كاركنان را طب هرفااره

توانذد معنذا    همخوانی دالاه رالد؛ چراكه از دیدگا  ااالمن ع النیت صرفاً ارزار  رذا دیذدگا  بررذین نمذی    

 جامع ع النیت را دالاه رالد. 

رفاذار مافذا   مطلذو        دیگر مشاهد    ازاو  اپار   ظایف ره سجم زیاد رر ن این پ  ه  راتوجه

هذا  اخیذر در لذركت توزیذع رذرق      نامطلو  در كاركنان   همننین كاه  رفاارها  ایثارگرایانه در اذال 

رذر   رفاار  مبانذی مدل (. رنارراینن اهال كلی این پ  ه  عبار  اات از: 0588لیراز انجام لد )موهودیانن 

 توزیع ررق لیراز كدام اات؟ ع النیت اههی   اساا  در لركت

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 رفتار

انذد. از دیذدگا  آنذان    لنااان پیر  م اب رفاذارگرایین تعذاریف مخالفذی از رفاذار را ارائذه نمذود        ر ان

لنااذان   (. در تعذاریف ر ان 6804ن 6توان رفاار نامید )هوگذان  مشاهد  هر جاندار  را می هرگونه پااخ قارل

هذا    ااز  ااتن اما در تعاریف م اتذب لذناخاین هیجذان    مشاهد    كمی تأكید رر رفاارها  قارل رفاارگرا

 (. 2:06:2گیرد )عبد   رمزانن اعمال لناخای   تأثیر آنها رر رفاار ریشار مورد تأكید قرار می

 معنذوى    مذادىى  زندگى در اناان كه گیرىموضع   نمود اهعملن عملن ع س ترن هردر تعریفی جامع

 ع النى ها اهعملع س گفاارن كردارن نمودها   انواع همه رفاار از عامى مفهوم اات. این دهدن رفاار رر ز

   عمذل    گفاذار  هرگونذه  لذود. چنان ذه  را لذامل مذی     ... اخایار  انع ااىن هاىهمه فعاهیت   عاطفى  

 نیذزن  صذلقى    جنگى رداعىن ادرىنایااىن س وقىن اقاصادىن هنرىن ا دینىن اخالقىن سركا    اناخا 

ترن رفاار هر فردن درجهذت  (. در تعریفی ر ان6:06:5  لفیعین لوند )رئیایمی مقاو  آدمى رفاارهاى

  (.:061::كاب هدفی اات كه ررااا  را ر فردن صوا  یا ناصوا  ررای  اودآ ر اات )رضاییانن 

                                                                                                                                             

1. Nadler& Tushman 

2. Hogan 
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هااذت. راذیار  از رفاارهذا  اناذان ررااذا        د یافاه رفاار ررااا  كشف ر ارط میذان پدیذ   مطاهعه نظام

گیذرد    كند. اما صرفاً اناان ررااا  ع النیت تصمیم نمذی صور  ع الیی رر ز پیدا می لناختن منط    ره

 ر  فذرد    اذازمانی      تواند ن   رازایی در عمل رد      نهایااً در رهر  رر ز اساااا  رجا   نارجا می

 (.666:0600پورن الد )قلیایجاد رضایت فرد دالاه ر

رذر اساذا  را    رفاارهذا  مبانذی     لد میفرض  نتیرا ع الن ت ارل رارطه کیهان اساااا  در  دهه  ررا

-كردند. امىا امر ز  را این ه ع النیت   اساذا  را م مذل ی ذدیگر مذی     اطح پایین   بیرمائوالنه تل ی می

 .(06:4:081ایم كه اسااااتمان اجاز  دهد )رضاییانن لود ما آن انداز  منط ی ها دانندن همننان گفاه می
 

 عقالنیتعقل و 

كه راان دات لذار   گونه اات؛ همان« زدن راان   گر  رازدالانن سبس   منع   مق م»معنا   ره« عذ ل»

ع ل ن ذی   »گوید:  (. خلیل نقو  می000:0505؛ فراهیذد ن :060::2فار ن  گویند )ارن« ع لت اهبعیر»را 

نیاتن رل ه جاهل ضد عاقل اات. عاقل كاذی ااذت    اواد   ریامعن جاهل در م ارل عاهم   ره. «جهل اات

)مطهذر ن    تقلیل دارد   جاهذل كاذی ااذت كذه ایذن قذدر  را نذدارد        كه از خودش فهم   قدر  تجزیه

066:0601.) 

یت علمی ع النیت در اازمان   م اتب مدیریای نیز از جایگا  خاصی ررخوردار اات. در م اب مدیر

دهذد  صذور  ایاذامین پااذخ رذه موقذع مذی       هذا رذه   ع الیی ااذت كذه رذه داد     ن كارگر یک عامل لبه0تیلور

نیز كه ره معمذار مذدیریت مشذهور رذودن اصذوهی را معرفذی كذرد كذه راتأكیذدرر           6(. فایول2::6:0ن 6)جرگن

 رذر   در ر ی ذرد مذاكس   (.606:6882ن 5دهند )هارتلیخِرَدگرایین رازدهی   كارایی اازمان را افزای  می

دنبال كاب رهارین ناایج از كمارین منارع مطرح لذد   ها رهعنوان زیر رنا  رور كراای در اازمان ع النیت ره

گرا   منط  فرایندگرا الار  نمودكه ا هذی   (. اایمون در موضوع ع النیت ره د  منط  نایجه2::0ن 4)دیپاد ا

گیر  كند   ااافاد  از هر د  منط  را در تصمیم فرایند كار تأكید میها   د می رر فعل   انفعاال  رر اااد 

                                                                                                                                             

1. Taylor 

2 Gergen 

3. Fayol 

4. Hartley 

5. Dipadova 
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عنوان منبع  (. ع النیت در نظریه مدرنیام نیز ره ع النیت فرد  ره6886ن 0داند )فردریناونع الیی الزم می

 منظذور  رذودن رفاذار كاركنذان رذه     (   رر فرضِ اصلیِ ع الیی2::0اصلی هدایت اناان تأكید دالاه )جرگنن 

بررذین   جوامذع ع النیذت در  طذوركلی   (. رذه 04:06:6ااز  ناذایج ااذاوار ااذت ) اعظذی   مقمذد ن       رهینه

ارذزار    ع النیت ارذزار  ااذت. ع النیذت    نیز زایید  اازمانی اات. رور كراای ع النیت صور  یا ارزار 

تنهذا ارتبذاط ارزارهذا رذا      یذت لود. رنذارراینن رذا ایذن نذوع ع الن    مق   میاهداف  راارزارها رین  صرفاً در رارطه

(. 4:6880نیان  خارج اات )قاامیسوز  ع النیت  ازاهداف  ارزیاری خود نمود  توان ارزیاری اهداف را می

اذعی در رفذع ایذن ن صذان داردن امذا كلیذت       « نگر ع الیت كُل»نمودن  ( را مطرح4::0)6هرچند ااان مارک

  یه دارد.ها  ع النیت در بر  ره ع النیت ارزار  ت نظریه
 

 دین و رابطه عقل

. ررخی رود  ااتموضوعا  موردرقث ترین  ن هموار  از مهم«دین»   «ع ل»  رارطه رین  ماهیت مفاهیم

نبودن ع ل   دین معا د رذود ن ررخذی ی ذی را باهذب   دیگذر  را مرلذو    ررخذی دیگذر رذه           پذیر ره جمع

(. 15:06:8از ماف ران ازجملذه فذاراری )رهذارن ادن    آمیز رین ع ل   دین معا دند. رایار   همزیاای مااهمت

(   لذهید مطهذر  رذه    604:06:2طباطبذایی )طباطبذایین    ( علّامذه 006:06:6خذوا ن   مالصدرا   بزاهی )خاه 

كنند نه ع ل   نه دین در بیا  دیگر  قذادر رذه ت امذل       رودن ع ل   دین معا د رود    تصریح می م مل

نذه درم ارذل   « ع ذل »اهلل جذواد  آملذین    (. از نگذا  آیذت  06:06:2  هم ذارن   نذ اد  اعاد  اناان نیات ) هی

« یمعرفذت دینذ  »رذود    داخذل در   « منبذع معرفذت  »رالد   ع ل   ن ل هر د  می« ن ل»ن رل ه در م ارل «دین»

 (.00:06:8هااند )جواد  آملین 
 

 2عقالنیت الهی

(. 45:0611اان تأكید دالت )خیذر ن  لد  رر مقد یت معرفت رشر    خطاپذیر  ع ذل ان ا راط ره

                                                                                                                                             

1. Frederichson 

2. Stenmark 

اهیذه ااذم    یبن مضذافن ااذم عذام   مضذاف    اات. در این نوع ترك« توضیقی»اهیه از نوع  تركیب مضاف   مضاف« ع النیت اههی»اصطالح . 6

دهد  را تش یل می« اضافه توضیقی»ن اام خاص   توضیقی از اام عام رود    «اههی»اام عام   « ع النیت»خاص اات. در ع النیت اههین 

هذا    ماعذدد در اذال  پذورفر در م ذاال     اهلل ن ی االاالم دكار  هی تواط سجت« ع النیت اههی»(. تق ی ا  ع النیت   56:0601)مدراین 

 طور مباوط ارائه لد  اات. ره 6808   06:4ن 06:5ن 0600
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گرفان توصذیف كذرد    دراصذطالحن رذر فهذم   ادراک اطذالق        زدن   مق م عالمه طباطبایین ع ل را گر 

 .(64:06:8دانذد )جذواد  آملذین    ترین نیذر  در  جذود اناذان مذی    نماید؛ همننین ایشانن ع ل را لریفمی

ن 0كنذد )ااذنلن   ما اعذد    قذانع  را اناذان  اااداللن یا خرد قدر  كه اات عملی ازطرفی عمل ع الیین آن

فذرد     )دانذایی  رالذد  می مافا   هیجانا    اساااا  را   اات تف ر ررمبنا  ااادالل معنان دراین (؛6886

دقیذ    اذازماندهین    مقااذبه  ها آن لیو   ایله هم فرایند  اات كه ره« ع النیت(. »06:0600هم ارانن 

 (.45:0611لود )خیر ن    انازاعین رر زندگی اجاماعی ساكم میهالامل قواعد   ر ش

تعریذف   توان آن را در اه اطح ره لرح ذیذل گاارد    موجهی دارد كه می ااالمن سوز  ع النیت در

ااذاثنایی اناذان   لذأن       سیذا    موقعیذت خذاص      . ع النیت در م یا  كلی كه لناخت فلاذفه 0كرد: 

. ع النیذت    6 لذود؛ اناذان رذا جهذان   رذا خذدا  ماعذال را لذامل مذی         م رارطهجالهت موهبت ع ل در تنظی

ع النیذت ارذزار     .6اناان   معمار  اخالقیا  ااذت؛   ع ل در تنظیم رارطه ها كه ریانگر لأن   مرتبه ارزش

معیشای جهت نیل رذه اقاصذاد  لذ وفا   تمذدنی      رینی ع ل در مقاابا  گیر    پی كه مهندای   انداز 

رذر   رند  فذوقن ع النیذت مبانذی    ره ت ایم (. راعنایت4:0600پور ازبد ن  لود )رسیمآراد   مرفه را یادآ ر می

( 0داند. در جد ل )دهیل ااالم آن را ناقص می همین هیبراهیام ف ط ره اطح اوم توجه دالاه   ره ها آموز 

 (.::0:6:06ای   هم ارانن ارعاد ع النیت ااالمی   هیبراهیامی را هم م ایاه لد  اات )نی

 
 . م ایاه ارعاد ع النیت ااالمی   هیبراهیامی0جد ل 

 ابعاد نگاه لیبرالیسمی نگاه اسالمی

 مصداق ع النیت اازمان اازمان

 نوع   اطح ع النیت ع النیت ارزار  ع النیت جامع

 هدف ع النیت كارایی ها كارایی   رلد اناان

 نا  ع النیتمب نابی    اقعی مطل    س ی ی

 نوع ع النیت ع ل خودرنیاد )مفهومی( ع ل قدای )ماصل ره  سی(

 نگرش ره اناان موجود  ماد  اههی خلیفه

 تع ل گیر  تع ل ارزار  در تصمیم گیر  تع ل ارزار    ارزلی در تصمیم

 
                                                                                                                                             

1. Snellen 
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(. 00:0660كلینذین  لود )ها  دنیا   آخر  ررااا  ع النیت اههی تعریف می در ااالم كلیه لایااگی

لذوند: ع النیذت ارزلذی   ع النیذت      ها  اخیرن ع النیت اههی ره د  داذاه ت اذیم مذی    رند  در ی ی از طب ه

هذا    ارزش لذناخت  كذه رذه   : ع ذل نظذر   لذود  خود ره اه رخذ  ت اذیم مذی   ن «ع النیت ارزلی»ا .  سرفه

ل ع ذ نظذر دارد     یلذ   عمها  اعا اد   گرای  ره ارزشكه ره  ن ع ل گرایشیالار  دارد یلاعا اد    عم

رخذ   نیذزن لذامل اذه    « كذارررد   یاا   ع النیت سرفه» دالهت دارد. یلها  عم اهازام ره ارزش كه ره یلعم

رند  ع النیت اههذی   دااه. (686:06:5پورفر   مواو  م دمن  )ن ین تجرره   قدر  تدریر ص: تخصلود می

 ( آمد  اات.0ل ل )در 
 

 
 

 (686:06:5پورفر   مواو  م دمن  اههی )ن ی رند  ع النیت . دااه0ل ل 

 

 احساسات

ر د كه این اهمیت اساا  تاجایی پی  می (.6860::41ن 0اساااا ن ااا  هر رفاار  اات )توتار 

اساذا   »رذا نگذا    ع النیذت ارذزار    كنذد.   ع ل را صرفاً ارزار  ررا  رایدن ره اساا    امیذال معرفذی مذی   

اسذاااا    عواطذذف ااذذتن ع ذذل ف ذذط       لودن ا  معا د رود: ع ل رردمی ارجاع داد  6ره هیذومن «ااالر

                                                                                                                                             

1. Totaro 

2. Hume 
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ها  خذاص مذا را یذار  راذاندن امذا خود ایذن اهذداف را   تواند در تعیین ارزارهایی ررا  رایدن ره هدفمی

 (.22:0611كنند )خیر ن كه ایذن اهذداف را تعیین می امیال هااندرل ه اساااا     نكندع ل تعیین نمی

هایی خاهی از اساااذا  نیاذاند   ن ذ  اساااذا  در موف یذت یذا عذدم موف یذت          ها نیز مقیطاازمان

لناخان اساااذا    رامیت جا  ره (. عاهمان مدیریت ره666:0602پورن  پولی نیات )قلی اازمان قارل چشم

گا  جدیذد اساااذا    كارگیر  درجهت اهداف اازمانن ره ان ار آن می پرداخاندن اما دید   لنااایی   ره

توجهی رر زندگی ر زمر  مذا دارنذدن امذا عمی ذاً      كه اساااا  تأثیر قارل داند. درساهی را م مل ع النیت می

مفذاهیم زیذاد  مذرتبط رذا  ا       . (546:6860ن 0پینید  هااند   درک آنهذا راذیار دلوارااذت )دان ذن كذر     

گیذذرد كذه ررخذذی از آنهذذا رذذا  جذذود  مذذیاساذا  در مقذذا را  اجامذذاعی   یذذا علمذذی مذورد ااذذافاد  قذذرار   

را ررخی نویاندگان داخلی رذا عنذوان   « سس»هایین مشارهاتی را هم دالاه   یا همپولانی دارند.  ا    تفا  

ررند كه الابا  اات. منظذور از سذسن همذان ساذی ااذت كذه سذوا  پنجگانذه دریافذت          كار می اساا  ره

نی فرد الار  دارد   نابت ره اساا  كه ره یک كن  خذاص  نیز ره سال   هوا  در « خُل »كنند.  ا    می

هذم نمذود ریر نذی    « عاطفذه (. »6::0ن 6تذر   پایذدارتر ااذت )فریذدا     دهذدن گاذارد    اكن  لدید  نشان می

 (. ررخی اعا اد دارند كه عاطفه یک مفهوم گاذارد  ااذت كذه   00:6868ن 6 خوات )چینی   چانی خل 

(. عاطفه هم ر ی رد تجرری مانند درد   رنج ن خشم   6::0ارد )فریدان هم ره خل    هم ره اساا  الار  د

گیذر    (. در لذ ل 6::0ن 5ا  رایار پینید  اات )ایذزارد   ا  « اساا »...   هم ر ی رد لناخای دارد؛ اما 

هذا  لذناخای    سركاذی   ایاذام   -ها  مخالفی ازجمله ایاام عصبین انگیزلذین ساذی   اساااا ن ایاام

لناخای در ارتباط ره یک لیءن لخص یذا   ا ن ساصل تعامل عوامل جامانی   ر اناسااا دخاهت دارند.

زدن تعذادل ر سذی لذخصن موجذب      هذم  رر ره یعنی عال   (.6886ن 4ر یداد اات )ال نیاین هارتل   دا 

ها  فذور    اساااا   اكن  .لود ریخاگی در چهر  فرد می هم فشار خونن افزای  ضرران قلب   ایجاد ره

ها  مقیطی هااندكه در آن زمان ر ند عاد  تف ر را ررهم زد    مقرک انجام كذار اساااذی    مقرک ره

طذوركلی لذیءن    تواند مشاریانن م ررا ن تجهیزا  اازمانی   ...   رذه  ها  مقیطی می لود. این مقرک می

                                                                                                                                             

1.  Duncan Kerr 

2. Frijda 

3. Ching & Chan 

4. Izard 

5. Ashkanasy, Hartel & Daus 

https://www.tandfonline.com/author/Kerr%2C+Alison+Duncan
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رین رخذ ِ مرذز     ت ترین   قدیمی هایی اات كه در در نی لامل پااخنیز « هیجان» لخص یا ر یداد رالند.

دیگذرن راذیار  از    عبذار   ره .دهد نشان می ماا یم جامانیاثرا   ردن ما كدگذار  لد    خود را درقاهب

 .گیر  كذرد  صور  كامالًلفاف   عینی انداز  ره جامانیها   توان ررااا  لاخص ها  هیجان را می نشانه

تذوان گفذت    مذی  6  هیجان 0ا   اساا طوركلی درخصوص تف ره. خشم تر  یا هایی مانند هیجان ازجمله

ر ند. نمونه آن هم كاا  راذیار   كار می جا  ی دیگر ره ها ره معنا  هر د   ا   نابااً ی اان اات   این  ا  

ااافاد  لد    اساا   در عنوان كاا  ازاات كه    5آناونیو داماایو« 6خرد اساااا »رامی   دانشگاهی 

  دارند. هیجان ها  داخلی كاا  عنوان فصل  همه
لذ  اساذا    مافا   ذكر لد  ااذت. ررخذی   ها تعداد اساااا  اناانازنظر دانشمندان علوم رفاار  

صذور  مشذاره      ها آنها را ره لمارند كه همه اناان نفر  را ررمی لاد ن تعجبن تر ن بمن خشم   جهانیِ

معا د ااذت كذه هیجانذا  ااااذی همنذون       2دكار (. 2::0ن  4 ) یز   كر پانزانو كنند مشارک تجرره می

هذا رذرا    (. تذالش :025)دكذار ن  لذوند  عش ن تعجبن تنفرن لاد ن بم   آرز  مبنا  همه اساااا  مذی 

 (.6::0ن 1نایجه ماند  اات )اكمن رند  اساااا  ره چند اساا  اصلی تاكنون ری معایجاد تواف  رر ار ج

 

 پیشینه تحقیق
 ( آمد  اات.6ها  مرتبط را تق ی  در جد ل ) خالصه ررخی پ  ه 

 
 ها  پیشین . خالصه پ  ه 6جد ل 

 منبع ها و نتایج یافته عنوان تحقیق

تبیین مدل ارزیاری ع النیت در 
 ااالمی رداازمان را ر ی 

مقور ن  گرایی   س  رند  ارعاد ع النیت لامل: س  لنااایی   طب ه
عداهت مقیطین اخالق مقور ن رفاارلهر ند اجاماعین عداهت 

ریز  راهبرد ن مشور ن امااکن كیفیتن مدیریت  اازمانین ررنامه
 دانایی   رهیافت علمی

 (::06نیای   هم اران)

                                                                                                                                             

1. Feeling 

2. Emotion 

3. The Wisdom in Feeling 

4. António Damásio 

5. Weiss & Cropanzano  

6. Decart 

7. Ekman 

https://motamem.org/%d8%a2%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86%db%8c%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88/
https://www.amazon.com/Wisdom-Feeling-Psychological-Processes-Intelligence/dp/1572307854
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رر ر ایا   ع النیت مبانی
 اهاالم علیهم معصومان

تمییز در اندیشهن اعادال در صفا    »ت ایم ع النیت در اه دااه 
 «عداهت در رفاار

 (06:0رسیمی   ساینی)

در جااجو  مدل رفاار  در 
 االخالق دعا  م ارم

ناپاندن م ارله »رند  رفاار    ترایم مدهی رفاارها را در طب ا   طب ه
 «تر ر پاندید ره مثل عادالنهن رفاار پاندید    رفاا

 (0605مردمین )

ایجاد چارچوری ررا  ارائه مدهی 
توصیفی   درک رهار  از رارطه 

 رین ع ل   اساا 

-ارائه یک چارچو  نظر  از منظر عمل رد    د گانگی هیجان
 لناخت

 (:680گاراس   فین ل)

تأثیر اساا  رر رفاار لخص 
 منط ی از دیدگا  علوم اعصا 

 ا  در رفاار فرد منط ی   ع الییتوجه اسااا تأثیر قارل
 0ای اونین هیو   هیو

(6805) 
رررای میزان ارزش ایگناهها  
اساا    ع النیت در هم ار  

 اازمانی
 ری  از اعاماد ره ع لن اساااا  ره هم ار  ریشار كمک می كند

 0هوینن راراچ   راند 
(6800) 

رررای میزان تأثیر سمایت 
 جاازمانی را در كاب هذ    رن

سمایت ماد  مرروط ره تجرره هذ    اضافه رار كار   ضعف 
 مدیریت عمل رد مرروط ره تجرره رنج اات.

 0تاموایلن ریای   پوهی
(6868) 

هذ    رنج كار در مركز مرجع 
 تخصصی كمک ها  اجاماعی

تجار  رنج مرروط ره اساا  عدم امنیت در رارطه را كار   سوادث 
ناخت تالش سرفه ا    عدم قدردانی اجاماعین عدم ل -خطر ر انی 

 از عمل رد اات.

 0مارتیس   هم اران
(6868) 

د گانگی هذ    رنج در 
ها  تقصیال  ت میلی  ررنامه

 اخاگیرانه در پرااار 

ها   لرایط ایجاد رنجن  عنوان پل ها  ایجاد لد  هذ  ره موقعیت
 دیوارها  ررنامه تقصیال  ت میلی در د  رعد ر ارط اازمانی  

 لرلی اات. –ر ارط اجاماعی 
 (6868) 0موریرا   رریاو

تقلیل رفاار ع الیی در ررارر رفاار 
 رر اساا  بیرع الیی   مبانی

د  ایاام تف ر اریع   تف ر آهااه را در رر ز رفاار معرفی كرد  كه 
ایاام یک: خاااگا  اسااای دالاهن لهود    ناآگانه رود ن را 

كند   ایاام د : ریشه در ع النیت  یتاللی ناچیز   اریع عمل م
 دالاهن ره تالش آگاهانهن اناخا    تمركز همرا  نیاز دارد

 (6800)0دنیل كانمن

رر اساا     تقلیل رفاار مبانی
 رر منط  مبانی

اااعار  فیل   فیل اوار : فیل رخ  اسااای   خودكار مرز   
هر لرایط  اوار رخ  منط ی   ع الیی مرز اات   كنارل فیل در فیل

 كار آاانی نیات.
 (6882)0هایت

اساا    اندیشه در كن  جمعی 
در مورد ماائل اجاماعی ره او  

 دیدگا  ایاامی

ررخالف نظریا  كن  كه ره ف ر   اساا  ر ی رد گاااهن 
م انی ی   ایااا دارندن این تق ی  در ر ی رد  بیرخطی   پویان 

 داند. افزای  تعامل را ررا  سل مش ال  الزم می
 (6860) 0اهدین   هیچ زین

                                                                                                                                             

1. Zeineddine & Leach 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Bou+Zeineddine%2C+Fouad
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Leach%2C+Colin+Wayne
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 از مدهی اساااا ؛   ع النیت
 نفس هویت   در نی ها  راز 

اساااا ن  ع النیت   درمورد جدید  تف ر نویاند  ضمن ارائه
 مقد د ع النیت در تنوع كرد  تا ادبام مدل در را خود هویت مفهوم

 دهد. توضیح را
 (6860) 0فن هیو

 ع النیتِ اساااا 
   دهد می نشان را عاطفی ع النیت اساااا ن صقیح تنظیمتوانایی 
 اات. عاطفی لدن بیرمنط ی دهند  نشان كار این انجام عدم

دان ن    آهیاون
 (6860)6كر

 

 چارچوب مفهومی مدل
رذین( درنظذر گرفاذه     عنوان ماریرها  ماا ل )پذی   در این پ  ه  ماریرها  ع النیت اههی   اساا  ره

ها  ع النیذت ارزلذی      ( را مههفه06:5پورفر   مواو  م دم ) رند  ن ی اههی ت ایم لد. در رقث ع النیت

هذا  ر انذی اناذان از دیذدگا       ا  مبنا  كار قرار گرفت. همننین در ر عد اساذا  نیذز از نظریذه نظذام    سرفه

 ن اهاذاذ    بضبی اینا رهر  گرفاه لد. در این نظریه ا  معا د رود كه منشأ رفاار اناان از اه نظام تدریر ارن

(. نویاذندگان رذا مراجعذه رذه هرانامذه   رذا درنظرگذرفان ماضذاد هذر          06:8::66گیرد )م یمذین  ارچشمه می

اساا ن ررا  نظام اهاذاذ ن د  مههفه هذ    رنج   ررا  نظام بضبین د  مههفه بضب   مقبت یا عش  را 

ا  هذا  ع النیذت ارزلذی   سرفذه    پراشذنامه درنظر گرفاند. ررا  لنااایی ع النیت اههذی در كاركنذانن از   

ااافاد  لد    ررا  تشخیص میزان لد  ماریرن ع النیت اههی در چارچو  ماتریای ره د  دااه عاقالنه   

هذ ن رنذجن بضذب   عشذ  مبنذا  تقلیذل قذرار گرفذت.         مههفه 5رند  لد. ررا  اساا  نیز  جاهالنه دااه

اار  ماناظر را هر مههفهن چهار ماریذر رفاذار  ماعذاهین پاذندید ن     ها  رفره لنااایی لاخص راتوجه همننین

عنذوان ماریرهذا   اراذاه )مذالک( درنظذر گرفاذه لذد. ایذن فراینذد لنااذایی              ناپاند   پات لنااایی   ره

 لذ ل رر ع النیت اههی   اساذا  مطذار  رذا     اازماندهی تواط خبرگان تأیید   ماتریس منط ی رفاار مبانی

 .( ل ل گرفت6)

همننین در مدل مفهومی ر ارط رین د  ماریر ع النیت اههی   اساا  را چهذار اذطح رفاذار  ماعذاهین     

( تراذیم لذد  كذه رذا ر ش سذداقل مررعذا  جزیذی معذادال          6) لذ ل پاندید ن ناپاند   پات مطذار  رذا   

 گیرد. ها  رعد مورد ارزیارین ررازش   آزمون قرار می ااخاار  در رخ 

                                                                                                                                             

1. Fen Liu 

2. Alison & Duncan Kerr 

https://www.tandfonline.com/author/Kerr%2C+Alison+Duncan
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 ر ارط منط ی ع النیت اههی   اساا  )منبع: نگارندگان( . ماتریس6ل ل 

 

 
 . چارچو  مفهومی مدل ا هیه6ل ل 
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  :رنارراینن اهاال  فرعی این پ  ه  عبارتند از

رر ع النیت اههی   اساا  در لركت توزیع نیر   رذرق لذیراز    ها  مدل رفاار  مبانی ارعاد   مههفه .0

 كدامند   اعابار آنها چگونه اات؟

رارطه ماریرها  ع النیت اههی   اساا  را رفاارها  ماعاهین پاندید ن ناپاذند   پاذت در كاركنذان    . 6

 لركت توزیع ررق لیراز چگونه اات؟

 

 شناسی پژوهش روش
ر ش اناخا  تق ی  ره ماهیذت موضذوع   اهذداف تق یذ ن راذاگی دارد. ایذن پذ  ه  ازهقذا  داد ن         

پ  ه  ساضذر  كارررد  اات. -ا   فی   ازهقا  هدفن تواعهكمین ازنظر ماهیت   ر شن توصی -كیفی

صور  كیفی انجام گرفاه اات. در این مرسله از ر ش اذه   در د  مرسله انجام لد  اات. مرسله نخات ره

ر د   اخیذراً   كار می ها  كیفی پ رر عد ره ( كه ررا  داد 0::0)0ا  تقلیل اارانااكو  ا  فرایند چرخه مرسله

-یافاهن ااافاد  لد  اات. مراسل این تقلیل عبار  از: گرد ( ره چهار مرسله تواعه0600) زاد تواط ترک

گیذر  ااذت    هان اازماندهی   تقلیل اطالعا    نهایااً تفایر   نایجذه آ ر  اطالعا ن ت لیل اسیاگرانه داد 

هذا  رفاذار  هذر     (. در مرسله ا ل لنااایی منارع اطالعا  مرتبط همرا  رذا لذاخص  068:0600زاد ن  )ترک

 نظریه انجام گرفاه اات. 

ی ی ها  رفاار ن الزم اات ماهیت ع النیت اههی   اساااا  ریشار  اكا   لود. ررا  یافان لاخص

دهند  اناان ره امت اهداف ع الیی یا اسااای اات. در فرهنذی ااذالمی    سركت« نیر  »این معیارها از 

اات؛  «اراد    میل»مرز جدایی اناان از سیوانن  ت. ازنظر مالصدراخوری تبیین لد  اا ره« اراد    میل»مرز 

فذرق میذل   اراد  ایذن ااذت كذه اگذر       . ااذت  «ماقرک راهمیذل »ن  هی سیوانن « ماقرک راالراد»زیرا اناان 

تنظذیم لذودن میذل نامیذد       «   هذذ    همن لذهو  »نیر   كش    جاذره   تالش   كول ن تقت رهبر  

عهد  رگیردن اراد  نذام دارد   موجذود    رر «ل عملیذع »تالش   كول    جذ  را  لود؛  هی اگر این می

(. رنذارراینن  0601::06)جذواد  آملذین   كند ماقرک راالراد  ااذت كه را رهبر  ع لن تالش   كول  می

رفاارهذا    آید   اساا  را نیر   میل. را این مرزرند  توان گفت: ع ل را نیر   اراد  ره سركت در می می

                                                                                                                                             

1. Sarantakos 
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رر ع النیت اههی   اساا  ره  كه رفاارها  مبانی صور  رند  كرد. ردین توان طب همافا   اناان را رهار می

. میذل كذمن   6رذر ع النیذت اههذی( زیذادن      طلبی( زیادن اراد  )مبانی . میل )ره هذ 0لوند:  چهاردااه ت ایم می

مثذال: رفاارهذا  خودخذواهین تجذا ز رذه       نذوان ع . میل كمن اراد  زیاد. رذه 5. میل زیادن اراد  كم 6اراد  كمن 

رر ع النیت اههی( كم ارزیذاری لذد    رذر     طلبی( زیاد   اراد  )مبانی س وق دیگران   ... دارا  میل )ره هذ 

طلبذی   رر ع النیت اههی زیاد   میذل رذه هذذ     ع سن رفاارها  ازخودگذلاگی   ایثارگرایانهن از اراد  مبانی

 گیرند.  كم نشئت می

آ ر  رذر ع النیذت اههذی   اساذا ن مرسلذه ا ل رذه گذرد        ره تشریح مرزرند  رین رفاارها  مبانی وجهرات

ترین نظریا  مذرتبط   علت مقد دیت م اههن صرفاً خالصه ررخی از مهم اطالعا  مرتبط پرداخاه لد  كه ره

 ( آمد  اات.6در جد ل )
 

 ها  مدل ههفهها  رفاار اازمانی مرتبط را م . خالصه ررخی نظریه6جد ل 

 منبع های رفتاری شاخص ها نظریه

 اایزن خودلیفاه فریب ارن جامعه رهبر  مخر 
تاند ن   

 (6801)0میشرا

 رهبر  زهرآگین

تارین ازكور  در ر     ن ریرودن قدر  خولگذرانی   تشنة طلبین جا 

 ماهین انقراف انقرافی رفاارها  گریزن توزن قانون كینه رداخالق

 ایاای   ...

رردهذذی   

 (6885)0چذذاررونیو

 

 مباال  رهبر  ری
گیر ن  اگذار  كار  پذیر ن خوددار  از تصمیم عدم مائوهیت

 ره دیگران

 2گاردنر و استاف
(6886) 

 ا  مرا د  رهبر 

 ا ( )مبادهه

پذیر  رینی عالقه زیاد ره تهاتر عمل رد   پاداشن تمركز رر كارایی   پی 

 زجا  خالقیتن خطرگری رودن ره

ن 6رس   آ  هیو

(0::4) 

 اعاماد قارل رهبر 
خودآگاهین لفافیت در ر ارطن پردازش ماعادل اطالعا ن دیدگا  

 اخالقی در نی لد 

آ  هیو   

 (6884گاردنر)

                                                                                                                                             

1. Bradley & Charbonneau 

2. Gardner, L. & Stough, C.  

3. Bass & Avolio 
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 منبع های رفتاری شاخص ها نظریه

 رفاار هنجار 

 لناای از دید ر ان

دالان نگرش مثبت نابت ره خودن توانایی ررقرار  ر ارط مطلو ن 

 ی پذیرش دیگران   ...نفس مع ول   توانای دالان عز 
 (62:06:8)طباطبایین 

 رفاار هنجار 

 در ماون ااالمی

مدار  نیر مندن د راندی ن  دارا  اندیشه   گفاار منط ین در قانون

خون در ررخود را دیگران آرام   مالیمن پاكدامن    نگرن نرم آیند 

 توقعن امانادار   ... كم

 (62:06:8طباطبایی )

 

 (5::0رس   آ  هیو ) رخ ن نفوذ آرمانی مالسظه فرد ن تربیب ذهنین انگیز  اههام آفرین رهبر  تقول

 رهبر  خدماگزار
دادن ره افرادن تواعه افرادن ررقرار  ر ارط د ااانهن  ارزش

 گذالان رهبر    ... الاراک ره
 ( 0:11 ) 0هیف گرین

 نمرد    نزاكتد ااین  جدان كار ن جوا آدا  اجاماعین نوع رفاار لهر ند اازمانی
ا رگان   م نز  

(6882) 

 (0605كاهینز جیم ) ا  اراد  سرفه –تواضع فرد   رهبر  تراز پنج

 مدیریت جهاد 

ناپذیر   لوق ره كارن  عش ن ایمان   كار ررا  خدان جدیت خااگی

ها   موانعن لاا  همرا  را تدریرن رصیر     ها  رلند عبور از چاه  گام

 رر علم  ارله را دلمنن كار مبانیعدم بفلت از دلمنن م

)افاخار    هم ارانن 

20:06:1) 

رفاارها  انقرافی 

 منفی

قین الرفاارها  بیراخانقراف ماهین توهیدن ایاای   تهاجم لخصین 

تر ر لخصیتن ااافاد  از  اایل اازمان ررا  م اصد لخصین 

  ر    ... ها  ضدرهر تق یركردن دیگرانن رفاار

 (6884)6هیازكی

 رفاار انقرافی مثبت

ن رفاار لهر ند اازمانین رفاارها  مرتبط را مائوهیت خبرچینی مثبت

ها  سفظ  ها  نوآ رانهن هم ار  در ررنامه اجاماعین فعاهیت

زیات   ... ن انا اد از رفاار مدیر نالایات   یا نااازگار  را  مقیط

 مدیر ناالی 

 (01:8ن6نیر   میالی)

 

                                                                                                                                             

1. Greenleaf 

2. Litzky 

3. Nir & Missley 
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ااز  داد  ها رذا هذدف تبذدیل اطالعذا       ها نابت ره ی پارچه لیل اسیاگرانه داد در مرسله د من یعنی ت 

گیر  فراهم لد. در مرسله اازماندهی   تقلیذل اطالعذا  نیذز     ات ا ررا  نایجه خام   پراكند  ره مبنایی قارل

 ن هذا  ع النیذت اههذی   اساذا     ها  رفاار  از مبانی نظر    ماون علمی اسصا   ررااذا  مههفذه   لاخص

لد  تواط خبرگان آگا  ره موضوعن این  رند  ماناظر را هر مههفه انجام لد    پس از اصالسا  اعالم دااه

لود. تركیب خبرگانن از رین اااتید دانشگا    سوز    همننذین  ( ت میل می5اازماندهی ره ل ل جد ل )

نامه خبرگذی اذازماندهی   ررخی مدیران ارلد در لركت توزیع ررق لذیراز اناخذا  لذد    ازطریذ  پراشذ     

 لد  مورد تأیید قرار گرفت. طراسی
 

 رر ع النیت اههی   اساا  ها  ماریر رفاارها  مبانی ها   لاخص رند  ا هیه ارعادن مههفه . طب ه5جد ل 

 شاخص مؤلفه متغیر

 رفاار ماعاهی

 رنج عاقالنه اههی

 ترجیح منافع دیگران رر خود   ازخودگذلاگی

 لخصی تواضع   خودااز 

 خل  فرصت از تهدید   نو آ ر 

  ر لد  رهر  رفاار ره

 پذیرش اخای در را  اهداف ماعاهی

 عمل رد راال   اناظار  كم

 بضب عاقالنه اههی
 خطرپذیر    فااد   ظلم را م ارله

 اهنا  س    اهمال ریت ره ماعدیان را ررخورد

 رفاار
 پاندید 

 هذ  عاقالنه اههی

 ا    خودكنارلخودآگ

 هنجار    قانونمند

 عمل رد راال را اناظار  مانااب

 موجود ها  فرصت از مطلو    قانونی ااافاد 

 عش  عاقالنه اههی
 هم ار  مطلو  را دیگران

 رضایت   عالقه ره  ضع موجود

 رفاار
 ناپاند

 رنج جاهالنه

 هنجار  هدفی   ری ری

 عدم قانونمند 

 وز ا فرصت

 عمل رد پایین   اناظار  كم

 عدم تخصص   ناتوانی
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 شاخص مؤلفه متغیر

 رفاار

 ناپاند
 بضب جاهالنه

 ناپذیر    انز ا مشاركت

 پرخالگر    تند 

 رفاار پات

 هذ  جاهالنه

 خودررتررینین خودلیفاگی   ت بر

 دیگران رر خود منافع ترجیح

 زیاد اناظار    پایین عمل رد

 كم  ر  رهر 

 ها فرصت از گر  ااافاد  اوء

 عش  جاهالنه

 چاپلوای   تظاهر

 نفوذ   الری گرایین رارطه

 خیانت   ل نی پیمان

 

در مرسله پایانی تفایرن ااانباط   ااانااج از ناایج مرتبط را موضوع  ت رار چرخه فراینذد انجذام   ایذن    
 اتمام راید.  نفر از خبرگان ره 05أیید مراسل را فن دهفی   گرفان نظرا    ت

لد  تواذط خبرگذانن رذا ر ش ناذبت      گرفاهن انج  ر ایی مقاواییِ رررای رند  صور  طب ه پس از
ن ریانگر خبرگانی كذه پراشذنامه را تأییذد    neمورد رررای قرار گرفت. در این فرمولن  CVRاعابار مقاوا یا 

 .  رالد كل خبرگان می Nاند    نمود 

2

2

N

N
n

CVR
e



 
تر رالذد ر ایذی مقاذوایی آن     نزدیک 0آمد  ره  دات ا  اات كه هرچه عدد ره گونه فرمول این ر ش ره

پس از مقاابهن م دار نابت اعابار مقاوا ررا  ماریرها  ع النیت اههی   اساا  ره میزان .ریشار خواهد رود

زیذر مذورد    22/8:  در كذل رذه م ذدار     02/8:یزان   رفاارها  ماعاهین پاندید ن ناپاند   پات ره م 51/8:

  تأیید قرار گرفت.
 66 یرااذت   SPSSافزارها   ها از نرم تقلیل داد  صور  كمی ااتن ررا  تجزیه در مرسله د م كه ره

 افذذزار   نذذرم رذا ر ش كماذذرین مررعذذا  جزئذی   0اذذاز  معذادال  اذذاخاار   مذذدلهمننذین رذذا ااذافاد  از    و

                                                                                                                                             

1. Variance-Based Structural Equation Modeling 
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Smart PLS  نفذر  لذركت توزیذع     0511ااافاد  لد  اات. در این پ  ه  از جامعه آمذار    6 یراات

نفذر   682ا  را سجم  لودن نمونه منط ه   لهرااان اطراف آن می 65ررق لیرازكه لامل كالن لهر لیراز   

نفذر   606نفذرن تعذداد    408صذور  تصذادفی رذرا      تعیذین   پذس از اراذال پراشذنامه رذه      0را ر ش مورگذان 

ها  آمذار  ااذانباطی مذورد     لد  را ااافاد  از آزمون آ ر  ها را ت میل  درنهایت اطالعا  جمع پراشنامه

  تقلیل قرار گرفاند. تجزیه

گیر  قبل از تقلیل عاملی از معیذار كذایزرن میجذرن     ها   رررای صقت نمونه ررا  اطمینان از اعابار داد 

كنذد   هذر چ ذدر     هذا را مقااذبه مذی    گی داد ااافاد  لد  اات. این ر ش ضریب همباذا  6(KMO)اه ین 

KMO تر هااند. م دار  ها ررا  تقلیل منااب تر رالدن داد  رزرگKMO  هذا    رین صفر   یک اات   داد

دررذا  كیفیذت    KMOم ذدار   (ن4رذه داد  هذا  جذد ل )    ( ررا  تقلیل منااب هااند. راتوجذه 1/8راالتر از )

دار   رذه میذزان معنذی    قبذوهی ااذت   راتوجذه    ( اات كه م دار قارل006/8گیر  در این تق ی  ررارر را ) نمونه

( رود  كذه لذرایط الزم رذرا  انجذام تقلیذل عذاملی ررقذرار        84/8) (   كمار از888/8آزمون رارتلت ررارر را )

 اات.

 
 گیر  . آزمون اعابار   صقت نمونه4جد ل 

 (KMOالکین ) -مایر -معیار کایرز 006/8

 كا  د  864/61806

 درجه آزاد  1014 آزمون كر یت رارهت

 دار   اطح معنی 888/8

 

رذرا  تهیذه ارذزار اذنج  درقاهذب       پ  ه ن پراشنامه ااذت.  این در موردنیاز ها  داد  ارزارگردآ ر 

مواذو  م ذدم   پذورفر     ین پراشنامه از منارع مخالفی ااافاد  لد. ررا  انج  ع النیت اههی از پراشنامه 

   5نذاكونزنی    (6808) 6هملیاذون  -ااذنیت   (ن ررا  انج  اساا  هذ  پراشذنامه 06:2)یاین(   06:5)

                                                                                                                                             

1. Morgan 

2. Kaiser-Meyer-Olkin 

3. Snaith-Hamilton 

4. Nakonezny 



 فرد و همکاران( خواجه) بر عقالنیت الهی و احساس و تبیین مدل رفتاری مبتنیطراحی 

59 

ن ررا  انج  عشذ  از  (6808)0ااناهز   هم ارانن ررا  انج  اساا  رنج پراشنامه (6808) هم اران

 ی  ا التذذذونج  رذذذرا  اذذذنج  بضذذذب   تنفذذذر از پراشذذذنامه   (0:00)6نری  ااذذذپر لذذذدیهاتفپراشذذذنامه 

ن   ررا  پراشنامه رفاارها  ماعاهین پاندید ن ناپاند   پاذتن پذس از اااقصذال ارعذادن     (6881)ن6هم اران

ااخاه طراسی   پس از اعمال اصالسا  الزم در ر ش دهفی  هان اهاال  را ر ش مق   ها   لاخص مههفه

  مورد تأیید خبرگان قرار گرفت.

 

 های پژوهش یافته
رالد. در ایذن پذ  ه  پایذایی   ر ایذی داد  هذا       گویه می 086مههفه    00ماریرن  2مدل پ  ه  لامل 

گیر  آن اات كه اگذر   لود. م صود از پایایی یک  ایله انداز  انج    اپس ره آزمون مدل پرداخاه می

خصیصه موردانج  را را همان  ایله )یا  ایله مشاره   قارذل م ایاذه رذا آن( تقذت لذرایط مشذاره د رذار         

(. ر ش هذا   0600::00سد مشارهن دقی    قارذل اعامذاد ااذت )اذنجر ن     اصل تا چهانداز  رگیریمن ناایج س

  اذپس   5ر ش ضریب آهفذا  كر نبذا    گوناگون ررا  مقاابه پایایی  جود دارد كه در این پ  ه  ارادا

 PLS-3افذزار   گیر  از نرم (. این اقدام را رهر  :55: 0606گیرد )ایفن مورد ااافاد  قرار می 4پایایی تركیبی

لذود   اسذراز  گیذر   انذداز   هذا   مذدل  پایذایی  تذا  رالذند 1/8ریشذار از   راید ها  لاخص این انجام لد    م ادیر

ن 1هیذر ( رالذند  1/8هذا رذی  از    تمذامی پراذ    عذاملی  رارها  چیز هر از قبل كه الزم اات(. 6800ن 2)كالین

  مدل هر رذار   تک ره تک سذف راید رالندن 1/8كمار از  عاملی رار دارا  هایی كه (. رنارراینن پرا 06:4

 ها  دارا  رار عاملی كم ره این لرح ارائه لد: مجدداً اجرا لود. نایجه سذف پرا 

پرا  تأیید لدند   در ماریر اساا ن از  04پرا  سذف    4پرا ن  66از ماریر ع النیت اههین از 

پرا ن یک مورد سذف    0ین از پرا  تأیید لد. از ماریر رفاار ماعاه 61مورد سذف    66پرا ن  :5

پراذ  تأییذد لذد. در     4پرا ن یک مورد سذف    2پرا  تأیید لدند. در ماریر رفاار پاندید  نیز از  1

                                                                                                                                             

1. Schulz & et al. 

2. Hatfield & Sprecher's 

3. Olatunji & et al. 

4. Cronbach’s Alpha 

5. Composite Reliability 

6. Kline 

7. Hair 
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پرا ن  0پرا  تأیید   راالخر  در ماریر رفاار پات از  4مورد سذف    6پرا ن  1ماریر رفاار ناپاند از 

ها  دارا  رار عاملی كم   ره سد  سذف گویه پس از. پرا  مورد تأیید قرار گرفت 1یک مورد سذف   

ها  آهفا  كر نبا    پایایی تركیبین پایایی مدل مورد تأیید قرار گرفاه   را اجذرا    نصا  رایدن لاخص

 ( قارل نمای  اات: 5مجدد اهگوریامن نمودار مدل ره ل ل نمودار )

 

 
 

 السا پس از اص PLS3 افزار . مدل اجرالد  در نرم5نمودار 
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 كذه  لذود  می ااافاد  0 ااز  ر ایی از گیر ن انداز  ها  مدل آمار  ر ایی ررا  رررای دیگرن ازطرف

  اریذانس  ماواذط  لذاخص  ازطریذ   همگذرا  ر ایی .اات ت ایم قارل 6  اگرا  6 ر ایی همگرا د  ره خود

5لد  اااخراج
 تركیبی پایایی از كمار نهمننی   رود  4/8از  ریشار راید این لاخص لود. م دار می رررای 

(CR )هذا  آهفذا  كر نبذا ن ضذریب پایذایی تركیبذی          لذاخص  1   2 در جذد ل (. 0:10ن 4نونذاهی ( رالد

 لد  مقاابه لد  اات. میانگین  اریانس اااخراج
 

 ها  آن پایایی ماریر عوامل مرتبط را رفاار   ارعاد   مههفه .2جد ل 

 ی ترکیبیضریب پایای آلفای کرونباخ مؤلفه ابعاد
میانگین واریانس 

 استخراجی

 ع النیت اههی
 266/8 41/8: 40/8: ارزلی

 105/8 41/8: 48/8: ا  سرفه

 اساا 

 4:0/8 08/8: 005/8 هذ 

 8/:42 020/8 000/8 رنج

 8/::2 86/8: 041/8 عش 

 426/8 1:5/8 201/8 بضب
 

 ها  آن اساا    ارعاد   مههفه رر ع النیت اههی   . پایایی ماریر رفاارها  مبانی1جد ل 

 مؤلفه ابعاد
آلفای 

 کرونباخ

ضریب پایایی 

 ترکیبی

میانگین واریانس 

 استخراجی

 رفاار ماعاهی
 481/8 061/8 115/8 رنج عاقالنه اههی

 060/8 06/8: 000/8 بضب عاقالنه اههی

 رفاار پاندید 
 262/8 8/:02 1:2/8 هذ  عاقالنه اههی

 888/0 888/0 888/0 عش  عاقالنه اههی

 رفاار ناپاند
 416/8 050/8 152/8 رنج جاهالنه

 004/8 0:0/8 116/8 بضب جاهالنه

 رفاار پَات
 264/8 018/8 088/8 هذ  جاهالنه

 246/8 050/8 8/:16 عش  جاهالنه

                                                                                                                                             

1. Construct Validity 

2. Convergent Validity 

3. Discriminant Validity 

4. Average Variance Extracted (AVE) 

5. Nunnally 
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   در این ر شن اعذداد ر  لود. می ااافاد  (0:00)0الركر فورنل ر ش از نیز  اگرا ر ایی رررای ررا 

لذد  هذر ماریذر مرتبذه د م   اذایر اذلول هذا  مذاتریس را          قطر ماتریسن جذر ماواط  اریذانس ااذاخراج  

دهند. ررا  اثبا  ر ایی  اگرا الزم ااذت اعذداد ر   قطذر مذاتریس از      همبااگی رین ماریرها را تش یل می

 ر ماریرها  مدلن تأیید لد.گرفاهن ر ایی  اگرا د ره رررای صور  اایر اعداد ماناظر رزرگار رالد. راتوجه

 

 شاخص نیکویی برازش

ایذن  ناایج اات.  GOFسداقل مجذ را  جزیی لاخص  فنترین لاخص ررازش مدل در  مهمی ی از 

   را فرمول زیر قارل مقاابه اات:  دلارداع  (6885) 6  هم اران لاخص تواط تننها  
GOF = √average (AVE) × average (R2) 

 

(   قذو  )رذاالتر از   62/8تذا   64/8(ن ماواط )64/8ضعیف )زیر ( اه م دار :688) 6 تزهس   هم اران

ره این ذه ضذریب نی ذویی رذرازش كلذی مذدل        مشخص كرد  كه راتوجه GOFررا  ارزیاری لاخص ( 62/8

(GOF ره میزان )تذوان رذه    مقاابه لدن رنارراینن نی ویی ررازش ره میزان ماواط تأییذد لذدن هذذا مذی     621/8

   فرضیه ها پرداخت.آزمون 
 

 آزمون سؤاالت تحقیق

 لود. ترتیب ریان لد    ناایج مرروط ره هر اهال ارائه می در این قامت اهاال  تق ی  ره

رر ع النیت اههی   اساا  در لركت توزیذع نیذر   رذرق     ها  مدل رفاار  مبانی . ارعاد   مههفه0اهال 

هذا  ماریرهذا  اصذلی     ن ارعذاد   مههفذه  گاارد مطاهعا   لیراز كدام   اعابار آن چگونه اات؟ پس از انجام

هذا رذا    رنذد  لذد    رعذد از تأییذد ر ایذی مقاذوا   اعابذار داد         تق ی  تواذط خبرگذان رذا ر ش دهفذی داذاه     

ها  تق ی  مورد تقلیل در آزمذون میذانگین نمونذه ماذا ل قذرار       ارعاد   مههفه نCVR   KMOها   لاخص

آمد  از ماریرها  ع النیذت اههذی   اساذا    همننذین رفاارهذا  ماعذاهین        اتد ره ناایج ره گرفت. راعنایت

دهی خبرگذان رذه    (ن میانگین نمر >50/5Sigدار  كلیه ماریرها ) پاندید ن ناپاند   پاتن ضمن تأیید معنی

                                                                                                                                             

1. Fornell-Larcker 

2. Tenenhaus & et al. 

3. Wetzels & et al.  
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سذد   لدن میزان سد رذاال    ره مثبت ( ریشار   راتوجه88/6امایاز  هی ر ن از م دار ثارت) 4ماریرها در طیف 

 ها از نظر خبرگان مورد تأیید قرار گرفت.  پایینن همه ارعاد   مههفه

. رارطه ماریرها  ع النیت اههی   اساا  كاركنان را رفاارها  ماعاهین پاندید ن ناپاند   پات 6 اهال

 ره لرح جذد ل  PLS-3افزار  لد  از نرم در كاركنان لركت توزیع ررق لیراز چگونه اات؟ ناایج اااخراج

 اات. ( 0)
 

  معلوهی ماریرها  تق ی  . آزمون رارطه علت0جد ل 

 تأیید/عدم تأیید T Sig فرضیه رابطه

 عدم تأیید 800/8 0/:18 رفاار ماعاهی ع النیت اههی

 تأیید 888/8 :/565 رفاار پاندید  ع النیت اههی

 تأیید 888/8 801/2 رفاار ناپاند ع النیت اههی

 تأیید 888/8 610/1 رفاار پات ع النیت اههی

 عدم تأیید 8/:60 2/8:: رفاار ماعاهی اساا 

 عدم تأیید 684/8 620/0 رفاار پاندید  اساا 

 عدم تأیید 0:0/8 681/0 رفاار ناپاند اساا 

 عدم تأیید 486/8 216/8 رفاار پات اساا 

 

ر رفاارها  پاذندید ن  دهد ع النیت اههی در كاركنان لركت توزیع ررق لیرازن ر اگرچه ناایج نشان می

ناپاند   پَاتن تأثیر دالاه ااتن اما تأثیر ع النیت اههی كاركنان رر رفاار ماعاهی   همننین تأثیر اساا  رر 

لدن علت تأییدنشذدن ایذن ر ارذطن     لود. ررا  مشخص رفاارها  ماعاهین پاندید ن ناپاند   پَات تأیید نمی

  نخبگذذان لذذركتن ایذذن ناذذایج مذذورد تقلیذذل قذذرار گرفاذذهن  الزم ااذذت رذذا مصذذاسبه از تعذذداد  از مذذدیران 

 لناای لد    پیشنهاداتی ارائه گردد. آایب

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
در طلیعه گام د م ان ال ن ن   كارگزاران د هت ااالمی   رفاار آنان ررا  رایدن ره جامعذه   تمذدن   

لذد  در ایذن را ن اگرچذه الزم رذود ن امذا كذافی        هها  رردالا لود. گامتر از گذلاه ارزیاری میمهم ااالمی

هذان ااذاوارتر از گذلذاه     اذاز  رذرا  س ومذت مهذد   )عذج(ن قذدم       منظور زمینه نیات   ضر ر  اات ره
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-)قلذذی ر    موف یذذت اذذازمان ارتبذذاط دارد رردالذاه لذذود. رفاذذار مذذدیران  كاركنذذان در اذذازمان رذا رهذذر   

رخ  اازمان در كاب اهذداف ماعذاهی    تواند یار  ها  رفاار  می(. رنارراینن انجام پ  ه 666:0600پور:

هذا مافذا   ااذت.     هایی در این زمینه انجام لد ن اما تق ی  ساضر از جهاتی رذا ایذن پذ  ه    رالد. پ  ه 

دنبذال كشذف    ( رذه 06:0(   رسیمذی   ساذینی )  ::06ها  پیشین ازجمله نیای   هم ذاران )  ررخی پ  ه 

ها  رفاذار پاذندید       ( مههفه0605اند. ررخی دیگر مانند مردمی ) دیدگا  ااالم رود  ها  ع النیت از مههفه

هذا  خذارجی ماننذد:     انذد. ررخذی از پذ  ه     االخالق اااخراج نمذود   تر)ماعاهی( را از دعا  م ارمپاندید 

نیت   اساذا   ااز  علمی از رارطه ع ال ره اااعار  (6882هایت )(   6800(نكانمن )6868موریرا   رریاو )

( ره ع النیت   اساذا   6860(   دان ن كر )6860(ن فن هیو )6860اهدین   هیچ ) پرداخاه؛ ررخی مانند: زین

(ن تاموایلن ریاذی   پذوهی   6868از جنبه ها  مقاوایی پرداخاه   رایار  نیز ازجمله: مارتیس   هم اران )

( ضذمن  :680(   گاراذس   فین ذل)  6805) (ن ای اذونین هیذو   هیذو   6800) (ن هوینن راراچ   رانذد 6868)

ها  اساا    ع ل   انج  تأثیرگذار  آنهان ره تالش ررا  ایجاد چذارچوری علمذی    رررای ر ارط مههفه

رذه د    تر رذه انذواع رفاارهذا راتوجذه    اند. جنبه نوآ ر  در این پ  ه  دالان نگا  د راندیشانه   جامع پرداخاه

ع الیذی  ره اهمیت تأثیر عامل مهم اساا  در رفاارها  ع الیی   بیذر  پدید  ع ل   اساا  اات. راعنایت

اساااین نویاندگان رذا ایجذاد یذک چذارچو  ماتریاذین      -گیر  رفاارها  ع الیی اناان   درنایجه ل ل

مههفذه:   0چهار اساا  مهم هذ ن رنجن عش    بضب را را میزان ع النیت اههی تركیب نمود    را پیدای  

ضب عاقالنهن هذ  عاقالنهن عش  عاقالنهن رنج جاهالنذهن بضذب جاهالنذهن هذذ  جاهالنذه        رنج عاقالنهن ب

انذد. در ایذن    عش  جاهالنهن ره معرفی چهار نوع رفاار: ماعاهین پاندید ن ناپاند   پات در اذازمان پرداخاذه  

ع النیذت  »اصطالح  ره ن ص دیدگا  ع النیت ارزار ن ره ع النیت را دیدگا  جامع ااالمی   را تق ی  راتوجه

یذاری     آمد  خصوصاً عدم تأیید چند رارطهن را هدف علذت  دات ره ناایج ره نگریااه لد  اات. راتوجه« اههی

ها   پیشذنهادهایی رذه لذرح زیذر     نفر از مدیران ارلد   نخبگان اازمانن تقلیل :لناای را مصاسبه را  آایب

 ارائه لد:

ا رفاارها  پاندید ن ناپاند   پات تأیید لذدن امذا رارطذه علّذی     اگرچه رارطه ع النیت اههی كاركنان ر -

اساا  را رفاارها  چهارگانه ماعاهین پاندید ن ناپاند   پَات در كاركنان لركت توزیع ررق لیراز 

گرفاهن مشخص لدن كار عاطفین ی ذی   صور  رررای در م اال  معابر   مصاسبهتأیید نشد. پس از 

گیر  رفاذار در كاركنذان اثرگذذار ااذت. كذار       اات كه در رر ز   ل ل ها  مهم اساااا از جنبه
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عاطفی الار  ره این دارد كه كاركنان راید اسااااتی را از خود رر ز دهند كه اازمان از آنهذا اناظذار   

(. لركت توزیع نیر   ررق لذیراز یذک لذركت فنذی ااذت   از      ::5:06دارد ) زیر    هم ارانن 

 اركردن اساااذذا  خذذود را نذذدارد. اتفاقذذاً در ابلذذب مشذذابل فنذذی رایذذد  كاركنذذان خذذود اناظذذار آلذذ

دیگذذرن  ازطذرف لذذد  كناذرل لذود تذذا از رذر ز سذذوادث خطرنذاک پیشذگیر  گذذردد.       اساااذا  رذه  

تذر   اراذاه    تذر اساااذی  مذردان  ره نابت كه در م اال  معابر علمی ثارت لد  ااتن زنان گونه همان

ررخوردارنذد )تبراذا   هم ذارن     ریشذار   نفس ره ات ا  از   تربطل جا  پرخالگرترن مردان   هااند

درصذد آنذان زن هاذاندن     4درصد از كاركنان این لركت مرد رود    تنها  4:ره این ه  (. راتوجه6880

توان گفت ماهیت توان اناظار مشاهد  رفاار مردانه   بیراسااای را از اازمان دالت. رنارراینن می می

كنذد رفاارهذا     دیگرن جنایت افراد ررا  اكثریت كاركنان ایجا  می   ازطرف ها  لرلی    ی گی

نمونذهن ایذن توجیذه     رراساا  رالدن رر منط    ع النیت اااوار لود. ررا  كاركنان ری  از آن ه مبانی

 تواند دقی اً ررع س رالد.ررا  پراااران ریمارااان می

لذوندگان كذاه     ماعاهی آنان تأییذد نشذد. ازنظذر مصذاسبه    رارطه علّی ع النیت اههی كاركنان را رفاار  -

هذا     ر در توزیذع پذاداش   ر   بیررهذر  لدن افذراد رهذر    ها ازجمله ررارر دید عداهت در اتخاذ تصمیم

دیگذرن   معنذا   لذود. رذه   ر در انجام رفاار ایثارگرایانه میكاركنان رهر  ها راعث كاه  انگیز اناصا 

رنذج  »ازپذی  رذه اذخای نینداخاذه تذا        رن خذود را رذی   لدن خود را افراد بیررهر  آنان را ی اان دید 

لذد  در اذازمانن از دیگذر عوامذل      را تجرره كنند. عدم قاطعیت در ررخذورد رذا مفاادكشذف   « عاقالنه

-كه در رخ  ر ش تق ی  نیز عنوان لدن از لذاخص  گونه اات. همان« بضب عاقالنه»كاه  مههفه 

لذد    ازخودگذلاگی   ایثارن خلذ  فرصذت   نذوآ ر ن رفاذار رذه     »توان:  هین میها  رفاارها  ماعا

 رن اخا ولی در را  اهداف ماعاهین عمل رد رذاال   اناظذارا  كذمن م ارلذه رذا ظلذم   همننذین        رهر 

ها نیذاز  توان نام ررد كه لركتن دقی اً در این لاخص می« اهمال   س  اهنا  ررخورد را ماعدیان ره ریت

 یت دارد. ره ت و

 لود: چند پیشنهاد ارائه می لوندگانن رند  نظرا  مصاسبه آمد    جمع عمل ها  رهره رررای راتوجه

تواند نگا  افذراد را در اذازمان اصذالح     ر میها درجهت ارت ا  افراد رهر . رازنگر  در لیو  اناصا 0

رنظرگذرفان مالسظذاتی ازجملذه:    اذاالر  رذا د   نمود    رفاار ماعاهی را گاارش دهد. افزای  لایااه

 628هذا    ایجذاد لذفافیت در ماذیر لذرلی كاركنذانن ارزیذاری       هذان كار  در اناصا  پرهیز از ایاای
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 تواند ره ت ویت فرهنی رفاار ماعاهی منجر لود.  درجهن ت دیر   ت ریم افراد لایااه   ... می

ظذار زیذاد  از اذازمان ندارنذدن امذا الزم      ناپذیر خودن انا . اگرچه افراد ماعاهین درم ارل تالش خااگی6

 اات ررا  تواعه فرهنی رفاار ماعاهین میزان پاداش تخصیصی را ره عمل رد كاركنان  ارااه كرد. 

ا  تواند انگیز  . افزای  ارتباط صمیمانه   اسارام مدیران ارلد را كاركنانن خصوصاً افراد پرتالش می6

 ررا  تالش اایرین رالد. 

اذاز  اذازمان   افذزای  انگیذز  در كاركنذان       تواند ره اذاهم  قاطع را فااد   افراد خاطین می. ررخورد 5

 ااهم منجر لود. 

تواند در  خصوص در ایر  رزرگان دین   لهدا  دفاع م د ن می . معرفی اهگوها  رفاار  ماعاهی ره4

تذوان از م اذب    ر اخص میطو ت ویت رفاارها  ماعاهی   ایثارگرایانه مهثر  اقع لود. در این رخ  ره

د ر  « هذذذ    عشذذ  عاقالنذذه»تواناذت   كذذه مذذی قااذذم اذلیمانی یذذاد كذذرد كذذه در زمذانی   لذهید سذذاج 

هذا    را تجرره كندن ررا  آاای  دیگذرانن اذخای  « پاندید »رازنشااگی را اناخا    آرام ِ رفاار 

هذا   را در م ارذل ت فیذر   « بضذب عاقالنذه  »را ررگزید   را جهاد را داع ن « رنج عاقالنه»فراا    طاقت

لذود   درنهایذت مشذااقانه جذام لذهاد  را      « ماعذاهی »نظیر  از رفاار  نمای  گذالت تا اهگو  كم ره

 اركشد.

لذودن آزمذذون ع النیذذت اههذی   اساذذا  رذذین كاركنذان جدیذذداهور د رذذا هذذدف    درپایذانن پیشذذنهاد مذذی 

ها  آیند  اثذرا    لود در پ  ه  یشنهاد میریز  اصالح رفاار انجام لود. همننین پ لناای   ررنامه آایب

 رر ع النیت اههی   اساا  مود مطاهعه قرار گیرد. ها  رهبر  رر رفاارها  چهارگانه مبانی انواع ابک
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 منابع
 :تهذران ن لغتنامهه (ن 0611اكبذر؛ لذهید ن اذیدجعفر   معذینن مقمذد )      اسمد  گیو ن سان؛ دهخذدان علذی  

  .ااه چاپ   اناشارا  دانشگا هم

ن اذال  پژوهشهی دانشهگاه  هم    -فصهلنامه علمهی  (ن ع ذل   دیذن ار دیذدگا  فذارارین     06:8رهارن ادن زكریا )

 .:0-:2همن لمار  چهارم: د رازد

ا  تقلیلن ر لی ررا  گردآ ر ن تقلیل   ااانااج  (ن ر ش پ  ه  فرایند چرخه0600زاد ن جعفر ) ترک

شناسی  پژوهشی روش-فصلنامه علمیها  كیفی پ رر عد در مایر تواعه دان  مدیریت ااذالمین   از داد 

 .056 -066: 20ن لمار  04ن االعلوم انسانی

 ن قم: دفار نشر معارف.ای از منزلت عقل در هندسه معرفت دینی گزیده(ن 06:8بداهلل )جواد  آملین ع

(ن رارطذه ع ذل   دیذن از دیذدگا  بزاهذی   الذارا  آن در ترریذت دینذی ررااذا           06:6خذوا ن علذی )   خاه 

ال ن اهای علم و دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگرایانه بزاهین  را رها  ایمان

 .068-000: 06:6پنجمن لمار  د من پاییز   زمااان 

ن تهذران: دانشذگا  عالمذه    نامذه پایذان ن «بررسی تئوریک عقالنیت در مهدیریت دینهی  »(ن 0611خیر ن رهرام )

 طباطبایی.

ن ترجمذه علذی پاراذیان   اذیدمقمد اعرارذین تهذران: دفاذر        مبهانی رفتهار سهازمانی   (ن 0600رارینزن ااایفن )

 هنگی.ها  فر پ  ه 

 ن تهران: اناشارا  فردا.عقالنیت(ن 0600پور ازبد ن سان) رسیم

رذر ر ایذا  معصذومین     هذا  ع النیذت مبانذی   (ن تقلیل ارعاد   مههفه06:0رسیمین اساان   ساینین قردین )

ن رهذار   تاراذاان   60ن لذمار   00ن اال پژوهشی اسالم و علوم اجتماعی-دوفصلنامه علمیاهاالمن  علیهم

06:0 :2:-00. 

 ن تهران: اناشارا  علم   اد . مدیریت رفتار سازمانی (ن:061رضاییانن علی )

ن تهران: اازمان مطاهعه   تذد ین كاذب علذوم اناذانی     مبانی مدیریت رفتار سازمانی(ن 06:4رضاییانن علی )

 ها )امت(. دانشگا 

دومین کنفهرانس ملهی و    ن«مدیریت رفاار در پرتو آیا  قرآن»(ن 06:5رئیاین مهد    لفیعین معصومه )

 .06:5خرداد  66ن های نوین در علوم انسانیالمللی پژوهش اولین کنفرانس بین

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1064/انتشارات-موسسه-چاپ-و-انتشارات-دانشگاه-تهران/
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 قذم: داراهابلیذ    نخسروشهاهی  سهیدهادی  کوشش به اسالمی های بررسی (ن06:2مقمدساذین )  طباطبایین

 چاپ ا ل. ااالمین

 مذدل توصذیفی   عنوان یک اناان ره ریز گ مدل ارهام در تبیین قرآنی تقلیلی(ن 06:4عبداههی نیایانین علی )

 .68-01: 6ن لمار 5ن د ر پژوهشی تعامل انسان و اطالعات -فصلنامه علمی ناز رفاار اناان

 ن قم: داراه اب اهعلمیه.معجم مقایس اللغه(ن :060فار  ) رن فار ن اسمد

 ن قم: نشر ااو .6ن جالعینق(ن 0505اسمد ) رن فراهید ن خلیل

ن تهران: اازمان مطاهعه   تد ین كاذب علذوم   مدیریت رفتار سازمانی )رفتار فردی((ن 0600پورن آرین ) قلی

 ها )امت(ن مركز تق ی    تواعه علوم اناانی. اناانی دانشگا 

 (ن تهران: هورمزد.06:0ن ترجمه نرمه رضو  )تفکر سریع و آهسته(ن 6800كانمنن دنیل )

 .د م چاپ چاپارن اناشارا  تهران: نجمله تا واج از (،0601فاطمه ) نیمدرا

مجلهه دانشهکده علهوم    االخذالقن   (ن در جااجو  مذدل رفاذار  در دعذا  م ذارم    0605مردمین ارواه اام )

 .44-33سال چهاردهم: ن 28ن اال چهاردهمن لمار  انسانی

در مصاسبه را رئذیس كمیاذه انضذباط كذار      شناسی مشکالت رفتاری کارکنان آسیب(ن 0588موهودیانن علی )

 (.04/6/0588كت توزیع ررق لیراز )مصاسبه مور  لر

(ن گزین  مدیران   كاركنان ازمنظر ااالم را ر ی رد 06:5اهلل   مواو  م دمن ایدمقمد ) پورفرن  هی ن ی

ن فصهلنامه مهدیریت فرهنها سهازمانی    ااالر ن  عنوان كالن لاخص لایااه ره مههفة ع النیت اههی ره

 .662 – 686: 06:4ن رهار 05د ر  

 .اناشارا  ااو  :قم نپژوهشی پیرامون تدبر در  رآن(ن 0611) هللا پورفرن  هی ن ی

تبیین مدل ارزیذاری ع النیذت در   (ن ::06ا... ) پورفرن  هی نیاین عبداهقاین؛ آذرن عادل؛ م بلن عبا    ن ی

 .605-001: ::ن رهار6ن لمار 05ن د ر توسعه اجتماعیفصلنامه ااالمین  اازمان را ر ی رد

ماهنامه اجتماعی، ا تصادی، (ن تأملی در مفهوم ع النیت در اذازمانن  06:6 اعظین رضا   مقمد ن سامد )

 .006-04: 06:6ن تیرما  040ن لمار  علمی و فرهنگی کار و جامعه

هذا  لذرل      (ن  اكذا   اثذر  ی گذی   ::06رضذا )  پور میبد ن علذی   زیر ن اهمیرا؛ ذاكر ن مرضیه   رجبی

فصهلنامه  گر  كار عذاطفی در پراذااران ریماراذاان لذریعای ااذاان اصذفهانن        یانجیااار  لرلی را م

 .00-0: 0 ن لمار 08ن جلدبهداشت و ایمنی کار
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