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ارتثاطات  َُیدر ض رییاهرٍزُ تاعث تغ یتحَالت زًذگ —چکیذُ 

سازهاى  لیهسا گرید سهاًٌذیً عِی. ضاضذُ است یٍ سازهاً یفرد

 یترا یسازهاً عاتیتِ خَد گرفتِ است. ضا یگرید یرًگ ٍ رٍ

هوکي است هخرب تاضذ.ّذف از  یذٍگاّین سازًذُ ٍ هفّ راىیهذ

عَاهل  یتٌذ تیاٍلٍَ  یسازهاً عِیضا یهطالعِ ٍ تررس قیتحق يیا

کارکٌاى چٌذ ضرکت  قیتحق يیا ی. جاهعِ آهاراستى آهَثر تر 

جذٍل  قیتاضذ کِ از طر یًفر ه 0511تاضٌذ کِ تعذاد آًْا  یدٍلتی ه

 یًفر تعٌَاى ًوًَِ آهار41سادُ تعذاد  یهَرگاى ٍ تصَرت تصادف

 عاتیضا یاطالعات از پرسطٌاهِ یجوع آٍر یاًتخاب ضذًذ. ترا

-تِ عول آهذُ از پصٍّص یّایاستفادُ ضذ. تر اساض تررس یهاًساز

 .استضذُ يییعاهل تع 5 عِیضا جادیعَاهل هَثر تر ا یقثل یّا

دّذ یًطاى ه قیتحق يیضذُ در ا یآٍرجوع یّادادُ لیتحل جیًتا

 ،یٍگرٍّ یفرد يیعثارت از:عَاهل ت تیاٍلَ ةیعَاهل تِ ترت يیا

ٍعَاهل  یضغل عَاهل ،یٍارتثاط یاطالعات عَاهل ،یعَاهل فرد

 است. یرًٍیت

سازهاى عاتیضا ،یسازهاً یّاگرٍُ عِ،یضا —ّای کلیذی ُ ٍاش
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 قذهِ ه-0

ی ساظهاى ضایؼِ ساظهاًی یىی اظ ضگطزّای هسیطاى ضزُ تاال

ٍ  یخْت پی تطزى تِ ٍضؼیت هَخَز هیثاضس.افطاز خاهؼِ تِ عَض ول

آًْا  یپسٌسًس وِ تطایضا ه یواضوٌاى ساظهاى تِ عَض اذص ذثط

ًِ تٌْا ووتط زست  یٌّگاه يیزاضتِ تاضس، زض چٌ یطتطیت تیخصات

واهال تِ  یتلىِ اضازُ ذَز ضا گاّ س،ظًٌیه یذثط لیٍ تحل ِیتِ تدع

ٍ تِ  افتِیتطٍظ  ؼِیضا ،یغیضطا يیسپاضًس. زض چٌیه ىگطایزست ز

آغطتِ ٍ  یّاساظهاى یفؼل تی. زض ٍضؼاتسی یسطػت گستطش ه

 سایپ َعیهرتلف تطٍظ ٍ ض یّاّستٌس وِ زض حَظُ یؼاتیآوٌسُ اظ ضا

ًگطاى ّستٌس اها پیساوطزى  تیٍضؼ يیاظ ا طاىیوٌٌس. اغلة هس یه

تا تَخِ تِ ایٌىِ زض  .است یه ضاّىاض خْت واّص آى اهطی سٌگیي

ػصط اهطٍظ ٍ ٍخَز ٍسایل اضتثاط خوؼی هداظی  تطٍظ ضایؼِ ضًگ 

زیگطی تِ ذَز گطفتِ است ٍ زض ساظهاًْای زٍلتی تِ ػلت ضطایظ ٍ 

تط هیثاضس. ایداز یت پط ضًگخَ ذاصی وِ حاون است ایي ٍضؼ

ت ضایؼِ ضا چٌسیي ضایؼِ ٍپرص آى اظ عطیك زًیای هداظی هطىال

 ط وطزُ استتطات

 رٍش پصٍّص _2

زض ایي تحمیك تِ هٌظَض ایي تحمیك اظ تؼس ّسف واضتطزی است.     

ى آواّص  یٍ ضاّىاضّا یساظهاً ؼِیثط تط ضاؤتؼییي هْوتطیي ػَاهل ه

ّا تطای  اظ تحلیل ػاهلی استفازُ ضس. خْت تؼییي اًسدام زضًٍی زازُ

اضتلت استفازُ ٍ ت Kmoگیطی اظ تىٌیه تحلیل ػاهلی اظ آظهَى  تْطُ

ٍ ًیع آهاضُ تاضتلت  72/0تطاتط    kmoگطزیس ٍ زض ایي ترص همساض 

تِ زست آهس.  513/2ًیع تطاتط تا   یساظهاً ؼِیتطای ػَاهل هَثط تط ضا

ّای هَخَز تطای تحلیل ػاهلی هٌاسة تطریص زازُ تٌاتط ایي زازُ

ّای تحت ّا ٍ ضطوتخاهؼِ آهاضی پژٍّص ضا واضوٌاى هَسسِضسًس

-ًفط ّستٌس.ًوًَِ 500ضاهل وِ زّسهی تطىیل ایهٌغمِ تطق ًظطضطوت

گیطی تصازفی سازُ صَضت هی گیطز ٍ ایي ػسز گیطی اظ عطیك ًوًَِ

ّا پطسطٌاهِ ًفط است.اتعاض گطزآٍضی زازُ 40تط اساس خسٍل هَضگاى 

پطسطٌاهِ اظ  ییایپا یتطضس یتطاسَال است . 41است ن هطتول تط 

  هی تاضس. 969/0وِ زضصس خ استفازُ ضسُ وطًٍثا یضٍش آلفا

ضَز زض ایي تحمیك، تا تَخِ هالحظِ هی(1)ّواى عَضی وِ زض خسٍل 

 لـــػاهل زاضای همساض ٍیژُ تاالتط اظ یه تطای ػَاه 5تِ هالن ویسط، 

س اظ چطذص ػاهلی تِ پ .طاج ضساستر  یساظهاً ؼِیهَثط تط ضا

  یساظهاً ؼِیَثط تط ضا، هتغیطّای هطتَط تِ ػَاهل هضٍش ٍضیواوس

 ػاهل عثمِ تٌسی ضسًس. 5زض 

    ( عَاهل استخراج ضذُ تا هقادیر ٍیص0ُجذٍل )

  یافتِ ّا -3

 5، هتغیطّایی وِ زض ّطیه اظ زض ًْایت تط اساس ًتایح خسٍل

 :ػاهل هصوَض لطاض هی گیطًس، ػثاضتٌس اظ

 یّوگٌ یطضسویغ ّای ٍخَز گطٍُ یّاطیضاهل هتغ عاهل اٍل

گطٍُ خلة تَخِ زض گطٍُ تاػث  یاػضا يیت یزٍست نیتحى گطٍُ

ٍخَز  -افطاز  يیت یطیزضگ -افطاز  يیت طزٍستاًِیضٍاتظ سطز ٍ غ

زّس وِ تواهی تاض ػاهلی ایي هتغیطّا ًطاى هی  یلیاضتثاعات فاه

هثثت ٍ تاالیی زاضًس وِ تا تَخِ تِ  یّا تا ایي ػاهل ّوثستگآى

  یگطٍّ یفطز يیض گطفتِ اًس، ػَاهل تهتغیطّایی وِ زض ایي ػاهل لطا

  9.604 ژُیػاهل تا تَخِ تِ همساض ٍ يیتطای ایي ػاهل تطگعیسُ ضس. ا

زضصس اظول   23.423اظ   صیاست  ت طتطیػاهل ّا ت یوِ اظ تواه

  .وٌس یه يییضا تث اًسیٍاض

Compone

nt 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

اض همس

 ٍیژُ 

% of 

Variance 

زضصس 

 ٍاضیاًس

Cumulati

ve % 

 زضصس تدوؼی

 23.423 23.423 9.604 ػاهل اٍل

 39.747 16.323 6.693 ػاهل زٍم

 55.067 15.320 6.281 ػاهل سَم

 65.686 10.619 4.354 ػاهل چْاضم

 74.946 9.260 3.797 ػاهل پٌدن



     
 

 
 

 

 

3  

 

یفیت و بهره ورییازدهمین همایش ملی ک  

1931اسفند ماه سال  11  

ٍ ػسم اػتواز تِ  تیضرص ییستایا یّاطیضاهل هتغ عاهل دٍم

 یٍخَز ًگطش هٌف - یساظهاً یسازّایًَع ازضان فطز اظ ضٍ -ًفس 

اضغطاب ٍ  -فطز  یٍ ظٍزتاٍض لَحی¬سازُ -تَسظ  افطاز هرالف 

ٍ  ییپطگَ -فطز  یتؼاضضات ػاعف - ؼِیضا دازیزض ا یًگطاً

 یهطىالت ذاًَازگ - تخٌسی -سغح تحصیالت فطز  - گَیی¬گعافِ

یطّا ًطاى هیسّس وِ تواهی آى ّا تا ایي ػاهل تاض ػاهلی ایي هتغ

ّوثستگی هثثت ٍ تاالیی زاضًس وِ تا تَخِ تِ هتغیطّایی وِ زض ایي 

تطای ایي ػاهل تطگعیسُ ضس.  یػاهل لطاض گطفتِ اًس، ًام ػَاهل فطز

زضصس  16.323اظ   صیت  6.693 ژُیػاهل تا تَخِ تِ همساض ٍ يیا

 .وٌس یه يییضا تث اًسیاظول ٍاض

 هیًثَز  - یفمساى اعالػات واف یّا طیضاهل هتغ سَم اهلع

  يیت یًثَز ضاتغِ واف -ذثط  تیاّو - یضسو یضثىِ ذثطضساً

اتْام زض  -زض ساظهاى  طٌْازاتیًثَز ًظام پ -ٍ واضوٌاى  طاىیهس

 یتطا یستویػسم ٍخَز س -اعالػات  یتاظگ -اذثاض هٌتطط ضسُ 

ػسم ٍخَز  - یتراشا واتیاػالم توَلغ ٍزضست ذثطّا ٍ تصو

زض ساظهاى تاض ػاهلی ایي هتغیطّا ًطاى  یالسام اصالح ستنیس

هیسّس وِ تواهی آى ّا تا ایي ػاهل ّوثستگی هثثت ٍ تاالیی زاضًس 

وِ تا تَخِ تِ هتغیطّایی وِ زض ایي ػاهل لطاض گطفتِ اًس، ًام ػَاهل 

َخِ تِ ػاهل تا ت يیتطای ایي ػاهل تطگعیسُ ضس. ا  یاضتثاع یاتاعالػ

 یه يییضا تث اًسیزضصس اظول ٍاض15.320اظ  صیت 6.281 ژُیهمساض ٍ

 وٌس.

فمساى ، یضغل تیفمساى اهٌ یّا طیضاهل هتغ عاهل چْارم

 يیت اػتوازی¬یٍخَز ت -واضوٌاى  يیتضاز ت - یضغل تیضضا

هساػس تَزى فطٌّگ  - طاىیواضوٌاى ٍ هس يیتضاز ت -واضوٌاى 

 -)اضتماء ٍتٌعل  یپطسٌل طاتییتغ - ػسم هطاضوت واضوٌاى -ساظهاى 

لائل  ضیتثؼ -واضوٌاى  یػسم آگاّ --زض اًدام اهَض هحَلِ  طیتأذ

تاض ػاهلی ایي هتغیطّا ًطاى هیسّس وِ  طػازالًِیضسى ٍ  ضفتاض غ

تواهی آى ّا تا ایي ػاهل ّوثستگی هثثت ٍ تاالیی زاضًس وِ تا تَخِ 

تطای  یاًس، ًام ػَاهل ضغلتِ هتغیطّایی وِ زض ایي ػاهل لطاض گطفتِ 

 صیت4.354 ژُیػاهل تا تَخِ تِ همساض ٍ يیایي ػاهل تطگعیسُ ضس. ا

 وٌس یه يییضا تث اًسیزضصس اظول ٍاض10.619اظ  

ٍ  اىیهطتط يیٍخَز تضاز ت یّا طیضاهل هتغ پٌجن عاهل

ضْطت  - ًفؼاى¬یش طیساظهاى تا سا  يیت یٍخَز هطىالت -ساظهاى 

تاض ػاهلی ایي هتغیطّا  یضوَز اختواػ ای ضضس -ساظهاى زض ضْط 

ػاهل  ّای ضایح اضتثاًُطاى هیسّس وِ تواهی آى ّا تا ایي 

ّوثستگی هثثت ٍ تاالیی زاضًس وِ تا تَخِ تِ هتغیطّایی وِ زض ایي 

تطای ایي ػاهل تطگعیسُ ضس.  یطًٍیػاهل لطاض گطفتِ اًس، ًام ػَاهل ت

زضصس اظول 9.260اظ   صیت3.797 ژُیػاهل تا تَخِ تِ همساض ٍ يیا

 وٌس یه يییضا تث اًسیٍاض

 ؼِیػَاهل فَق تط تط ضا ِیحاصلِ ول حیتا تَخِ تِ ًتا تیًْا زض

ػثاضت اظ:ػَاهل  تیاٍلَ ةیتِ تطت وِ گصاض ّستٌسطیتاث یساظهاً

 ،یٍاضتثاع یػَاهل اعالػات ،یػَاهل فطز ،یٍگطٍّ یفطز يیت

 است. یطًٍیٍػَاهل ت یػَاهل ضغل

 هٌاتع_5

ای، احوس. ضایؼِ ضاذص تطیي تحطاى حیایی ایلِی [1]

اختواػی)ضاػِ، اًَاع ضایؼِ ٍ هسیطیت ضایؼِ(، ضٍاتظ 

  1386،ذطزازهاُ ،51ػوَهی،ضواضُ

ضحواًی،خؼفط؛ ًصطآتازی،ػلی تالط.  هسیط هَفك، اًتطاضات لَح  [2]

 .1379هحفَػ،

گل پطست، لٌثط. ضاٌّسُ ،حثیثِ .هسیطیت ضایؼِ زض ساظهاى  [3]

-http://alzahra ّا.

khalkhal.kowsarblog.ir/?p=180080&more=1&

c=1&tb=1&pb=1 

هسیطیت ضفتاض ساظهاًی )زض ػصط  ًژاز پاضیعی، هْسی. ایطاى [4]

 خْاًی ضسى(. ًطط هسیطاى. تْطاى

حسٌی همسم،اتَالفضل.تطضسی ًمص ضایؼِ زض ساظهاى،پایي ًاهِ  [5]

واضضٌاسی اضضس،زاًطىسُ هؼاضف اسالهی ٍ هسیطیت زاًطگاُ 

 1379صازق)ع(، اهام

ضایؼات ساظهاًی ٍ تطضسی.تالطظازُ،هحوس..تطزتاض،غالهطضا [6]

ضاّْای وٌتطل آى.ّفتویي وٌفطاًس تیي الوللی هسیطیت. 

1388. 



     
 

 
 

 

 

4  

 

یفیت و بهره ورییازدهمین همایش ملی ک  

1931اسفند ماه سال  11  

[7] Snoor, Rohani. Suleiman, Iranzadeh. 

IDENTIFY FACTORS CONTRIBUTING TO 

THE CREATION AND DISSEMINATION 

OF RUMOR IN PUBLIC ORGANIZATIONS 

CASE STUDY: WEST AZERBAIJAN 

PROVINCE CENTERS PAYAME NOOR 

UNIVERSITY. Indian Journal of 

Fundamental and Applied Life Sciences 

.www.cibtech.org/sp.ed/jls/2015/01/jls.htm 
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هطاید،هطین. ضضا ترص، حسیي. هؤهي، سویطا سازات.  [8]

َیت تٌسی ػَاهل هؤثط تط ایداز ٍ اًتطاضضایؼِ زض تطضسی ٍ اٍل

تْطاى. چْاضهیي وٌفطاًس تیي الوللی 12ضْطزاضی هٌغمِ 

-هسیطیت ٍ حساتساضی ٍ اٍلیي وٌفطاًس واضآفطیٌی ًٍَآٍضی

 1394ّای تاظ. تْطاى.


