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چکیذُ — تحَالت زًذگی اهرٍزُ تاعث تغییر در ضیَُ ارتثاطات

سازهاًی استفادُ ضذ .تر اساض تررسیّای تِ عول آهذُ از پصٍّص-

فردی ٍ سازهاًی ضذُ است .ضایعِ ًیسهاًٌذ دیگر هسایل سازهاى

ّای قثلی عَاهل هَثر تر ایجاد ضایعِ  5عاهل تعییي ضذُاست.

رًگ ٍ رٍی دیگری تِ خَد گرفتِ است .ضایعات سازهاًی ترای

ًتایج تحلیل دادُّای جوعآٍری ضذُ در ایي تحقیق ًطاى هیدّذ

هذیراى ّن سازًذُ ٍ هفیذٍگاّی هوکي است هخرب تاضذّ.ذف از

ایي عَاهل تِ ترتیة اٍلَیت عثارت از:عَاهل تیي فردی ٍگرٍّی،

ایي تحقیق هطالعِ ٍ تررسی ضایعِ سازهاًی ٍ اٍلَیت تٌذی عَاهل

عَاهل فردی ،عَاهل اطالعاتی ٍارتثاطی ،عَاهل ضغلی ٍعَاهل

هَثر تر آى است .جاهعِ آهاری ایي تحقیق کارکٌاى چٌذ ضرکت

تیرًٍی است.

دٍلتی هی تاضٌذ کِ تعذاد آًْا ً 0511فر هی تاضذ کِ از طریق جذٍل
هَرگاى ٍ تصَرت تصادفی سادُ تعذاد ً41فر تعٌَاى ًوًَِ آهاری
اًتخاب ضذًذ .ترای جوع آٍری اطالعات از پرسطٌاهِی ضایعات

ٍاشُّای کلیذی — ضایعِ ،گرٍُّای سازهاًی ،ضایعات سازهاى
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ّواى عَضی وِ زض خسٍل ()1هالحظِ هیضَز زض ایي تحمیك ،تا تَخِ

-0هقذهِ

تِ هالن ویسط 5 ،ػاهل زاضای همساض ٍیژُ تاالتط اظ یه تطای ػَاهـــل

ضایؼِ ساظهاًی یىی اظ ضگطزّای هسیطاى ضزُ تاالی ساظهاى
خْت پی تطزى تِ ٍضؼیت هَخَز هیثاضس.افطاز خاهؼِ تِ عَض ولی ٍ

هَثط تط ضایؼِ ساظهاًی استرطاج ضس .پس اظ چطذص ػاهلی تِ

واضوٌاى ساظهاى تِ عَض اذص ذثطی ضا هیپسٌسًس وِ تطای آًْا

ضٍش ٍضیواوس ،هتغیطّای هطتَط تِ ػَاهل هَثط تط ضایؼِ ساظهاًی

خصاتیت تیطتطی زاضتِ تاضس ،زض چٌیي ٌّگاهی ًِ تٌْا ووتط زست

Rotation Sums of Squared
Loadings
% of
Total Variance Cumulati
همساض
زضصس
ve %

تِ تدعیِ ٍ تحلیل ذثطی هیظًٌس ،تلىِ اضازُ ذَز ضا گاّی واهال تِ
زست زیگطاى هیسپاضًس .زض چٌیي ضطایغی ،ضایؼِ تطٍظ یافتِ ٍ تِ
سطػت گستطش هی یاتس .زض ٍضؼیت فؼلی ساظهاىّای آغطتِ ٍ
آوٌسُ اظ ضایؼاتی ّستٌس وِ زض حَظُّای هرتلف تطٍظ ٍ ضیَع پیسا

Compone
nt

زضصس تدوؼی

ٍاضیاًس

ٍیژُ

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

23.423

23.423

9.604

ػاهل اٍل

ػصط اهطٍظ ٍ ٍخَز ٍسایل اضتثاط خوؼی هداظی تطٍظ ضایؼِ ضًگ

39.747

16.323

6.693

ػاهل زٍم

زیگطی تِ ذَز گطفتِ است ٍ زض ساظهاًْای زٍلتی تِ ػلت ضطایظ ٍ

55.067

15.320

6.281

ػاهل سَم

خَ ذاصی وِ حاون است ایي ٍضؼیت پط ضًگتط هیثاضس .ایداز

65.686

10.619

4.354

ػاهل چْاضم

ضایؼِ ٍپرص آى اظ عطیك زًیای هداظی هطىالت ضایؼِ ضا چٌسیي

74.946

9.260

3.797

ػاهل پٌدن

هی وٌٌس .اغلة هسیطاى اظ ایي ٍضؼیت ًگطاى ّستٌس اها پیساوطزى

زض  5ػاهل عثمِ تٌسی ضسًس.

تطاتط وطزُ است
 _2رٍش پصٍّص

جذٍل ( )0عَاهل استخراج ضذُ تا هقادیر ٍیصُ

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

-3یافتِ ّا

تؼییي هْوتطیي ػَاهل هؤثط تط ضایؼِ ساظهاًی ٍ ضاّىاضّای واّص آى
اظ تحلیل ػاهلی استفازُ ضس .خْت تؼییي اًسدام زضًٍی زازُّا تطای

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

تْطُگیطی اظ تىٌیه تحلیل ػاهلی اظ آظهَى  ٍ Kmoتاضتلت استفازُ

ػاهل هصوَض لطاض هی گیطًس ،ػثاضتٌس اظ:

گطزیس ٍ زض ایي ترص همساض  kmoتطاتط ً ٍ 0/72یع آهاضُ تاضتلت

عاهل اٍل ضاهل هتغیطّای ٍخَز گطٍُّای غیطضسوی ّوگٌی

تطای ػَاهل هَثط تط ضایؼِ ساظهاًی ًیع تطاتط تا  2/513تِ زست آهس.

گطٍُتحىین زٍستی تیي اػضای گطٍُ خلة تَخِ زض گطٍُ تاػث

تٌاتط ایي زازُّای هَخَز تطای تحلیل ػاهلی هٌاسة تطریص زازُ

ضٍاتظ سطز ٍ غیطزٍستاًِ تیي افطاز  -زضگیطی تیي افطاز ٍ -خَز

ضسًسخاهؼِ آهاضی پژٍّص ضا واضوٌاى هَسسِّا ٍ ضطوتّای تحت

اضتثاعات فاهیلی تاض ػاهلی ایي هتغیطّا ًطاى هیزّس وِ تواهی

ًظطضطوتتطقهٌغمِایتطىیلهیزّسوِضاهلً 500فط ّستٌسً.وًَِ-

آىّا تا ایي ػاهل ّوثستگی هثثت ٍ تاالیی زاضًس وِ تا تَخِ تِ

گیطی اظ عطیك ًوًَِگیطی تصازفی سازُ صَضت هی گیطز ٍ ایي ػسز

هتغیطّایی وِ زض ایي ػاهل لطاض گطفتِ اًس ،ػَاهل تیي فطزی گطٍّی

تط اساس خسٍل هَضگاى ً 40فط است.اتعاض گطزآٍضی زازُّا پطسطٌاهِ

تطای ایي ػاهل تطگعیسُ ضس .ایي ػاهل تا تَخِ تِ همساض ٍیژُ 9.604

است ن هطتول تط  41سَال است .تطای تطضسی پایایی پطسطٌاهِ اظ

وِ اظ تواهی ػاهل ّا تیطتط است تیص اظ  23.423زضصس اظول

ضٍش آلفای وطًٍثاخ استفازُ ضسُ وِ زضصس  0/969هی تاضس.

ٍاضیاًس ضا تثییي هی وٌس.
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عاهل دٍم ضاهل هتغیطّای ایستایی ضرصیت ٍ ػسم اػتواز تِ

عاهل پٌجن ضاهل هتغیط ّای ٍخَز تضاز تیي هطتطیاى ٍ

ًفس ًَ -ع ازضان فطز اظ ضٍیسازّای ساظهاًی ٍ -خَز ًگطش هٌفی

ساظهاى ٍ -خَز هطىالتی تیي ساظهاى تا سایط شی¬ًفؼاى  -ضْطت

تَسظ افطاز هرالف  -سازُ¬لَحی ٍ ظٍزتاٍضی فطز  -اضغطاب ٍ

ساظهاى زض ضْط  -ضضس یا ضوَز اختواػی تاض ػاهلی ایي هتغیطّا

ًگطاًی زض ایداز ضایؼِ  -تؼاضضات ػاعفی فطز  -پطگَیی ٍ

ًطاى هیسّس وِ تواهی آى ّا تا ایي اضتثاُّای ضایح ػاهل

گعافِ¬گَیی  -سغح تحصیالت فطز  -خٌسیت  -هطىالت ذاًَازگی

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

تاض ػاهلی ایي هتغیطّا ًطاى هیسّس وِ تواهی آى ّا تا ایي ػاهل

ػاهل لطاض گطفتِ اًسً ،ام ػَاهل تیطًٍی تطای ایي ػاهل تطگعیسُ ضس.

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

ایي ػاهل تا تَخِ تِ همساض ٍیژُ 3.797تیص اظ 9.260زضصس اظول

ػاهل لطاض گطفتِ اًسً ،ام ػَاهل فطزی تطای ایي ػاهل تطگعیسُ ضس.

ٍاضیاًس ضا تثییي هی وٌس

ایي ػاهل تا تَخِ تِ همساض ٍیژُ  6.693تیص اظ  16.323زضصس
زض ًْایت تا تَخِ تِ ًتایح حاصلِ ولیِ ػَاهل فَق تط تط ضایؼِ

اظول ٍاضیاًس ضا تثییي هی وٌس.

ساظهاًی تاثیطگصاض ّستٌس وِ تِ تطتیة اٍلَیت ػثاضت اظ:ػَاهل

عاهل سَم ضاهل هتغیط ّای فمساى اعالػات وافی ً -ثَز یه

تیي فطزی ٍگطٍّی ،ػَاهل فطزی ،ػَاهل اعالػاتی ٍاضتثاعی،

ضثىِ ذثطضساًی ضسوی  -اّویت ذثط ً -ثَز ضاتغِ وافی تیي

ػَاهل ضغلی ٍػَاهل تیطًٍی است.

هسیطاى ٍ واضوٌاى ً -ثَز ًظام پیطٌْازات زض ساظهاى  -اتْام زض

_5هٌاتع

اذثاض هٌتطط ضسُ  -تاظگی اعالػات  -ػسم ٍخَز سیستوی تطای
[]1

اػالم توَلغ ٍزضست ذثطّا ٍ تصویوات اتراشی  -ػسم ٍخَز

یحیایی ایلِای ،احوس .ضایؼِ ضاذص تطیي تحطاى

سیستن السام اصالحی زض ساظهاى تاض ػاهلی ایي هتغیطّا ًطاى

اختواػی(ضاػِ ،اًَاع ضایؼِ ٍ هسیطیت ضایؼِ) ،ضٍاتظ

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

ػوَهی،ضواضُ،51ذطزازهاُ 1386،

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

[]2

اعالػاتی اضتثاعی تطای ایي ػاهل تطگعیسُ ضس .ایي ػاهل تا تَخِ تِ

ضحواًی،خؼفط؛ ًصطآتازی،ػلی تالط .هسیط هَفك ،اًتطاضات لَح
هحفَػ.1379،

همساض ٍیژُ  6.281تیص اظ 15.320زضصس اظول ٍاضیاًس ضا تثییي هی

[]3

وٌس.

گل پطست ،لٌثط .ضاٌّسُ ،حثیثِ .هسیطیت ضایؼِ زض ساظهاى
ّاhttp://alzahra-.
&khalkhal.kowsarblog.ir/?p=180080&more=1
c=1&tb=1&pb=1

عاهل چْارم ضاهل هتغیط ّای فمساى اهٌیت ضغلی ،فمساى
ضضایت ضغلی  -تضاز تیي واضوٌاى ٍ -خَز تی¬اػتوازی تیي

[]4

واضوٌاى  -تضاز تیي واضوٌاى ٍ هسیطاى  -هساػس تَزى فطٌّگ

ایطاىًژاز پاضیعی ،هْسی .هسیطیت ضفتاض ساظهاًی (زض ػصط
خْاًی ضسى)ً .طط هسیطاى .تْطاى

ساظهاى  -ػسم هطاضوت واضوٌاى  -تغییطات پطسٌلی (اضتماء ٍتٌعل -

[]5

تأذیط زض اًدام اهَض هحَلِ  --ػسم آگاّی واضوٌاى  -تثؼیض لائل

حسٌی همسم،اتَالفضل.تطضسی ًمص ضایؼِ زض ساظهاى،پایي ًاهِ
واضضٌاسی اضضس،زاًطىسُ هؼاضف اسالهی ٍ هسیطیت زاًطگاُ

ضسى ٍ ضفتاض غیطػازالًِ تاض ػاهلی ایي هتغیطّا ًطاى هیسّس وِ

اهام صازق(ع)1379،

تواهی آى ّا تا ایي ػاهل ّوثستگی هثثت ٍ تاالیی زاضًس وِ تا تَخِ
[]6

تِ هتغیطّایی وِ زض ایي ػاهل لطاض گطفتِ اًسً ،ام ػَاهل ضغلی تطای

تطزتاض،غالهطضا.تالطظازُ،هحوس..تطضسیضایؼات

ساظهاًی

ٍ

ضاّْای وٌتطل آىّ.فتویي وٌفطاًس تیي الوللی هسیطیت.

ایي ػاهل تطگعیسُ ضس .ایي ػاهل تا تَخِ تِ همساض ٍیژُ 4.354تیص

.1388

اظ 10.619زضصس اظول ٍاضیاًس ضا تثییي هی وٌس
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