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 چکيده
 یها انمارستیکارکنان ب یبر عملکرد رفتار یتعلق خاطر کار ریتاث یبررس هدف اصلی تحقیق،

می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه  پارس آباد مغان

نفر  961حجم نمونه  باشد. مطابق فرمول کوکران،میپارس آباد مغان  یها مارستانیکارکنان ب

انتخاب گردید و پاسخ دهندگان با روش نمونه گیری تصادفی ساده گزینش شدند. برای جمع 

استفاده شد. روایی پرسشنامه با گرفتن مشاوره از اعضای هیأت  آوری اطالعات از ابزار پرسشنامه

  عملکرد رفتاری وتعلق خاطر کاری علمی متخصص در این زمینه تقویت و پایایی پرسشنامه 

ه ها جهت تجزیه و تحلیل داد با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. کارکنان

، تهیه نمودارها و جداول فراوانی استفاده گردید و برای آزمون از آمار توصیفی برای طبقه بندی

کولموگروف استفاده  –فرضیه ها، ابتدا جهت آگاهی از نرمال بودن متغیرها از آزمون اسمیرنوف 

شد،که مشاهده گردید متغیرها از توزیع نرمال برخوردارند و در این حالت با استفاده از آمار 

فرضیه های تحقیق پرداخته شد و از آزمون رگرسیون خطی استفاده  استنباطی به تجزیه و تحلیل

س آباد پار یها مارستانیکارکنان ب یبر عملکرد رفتار یتعلق خاطر کارشد. نتایج نشان داد که 

 .یر داردتاث مغان

 .عملکرد رفتاری ،تعلق خاطر کاری :يديکل واژگان
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  2 قادر وظيفه دميرچی ، 1 ملکییاسر 

 .دانشگاه آزاد اسالمی ، واحدگرمی ، گروه مدیریت، گرمی ، ایران 9
 .دانشگاه آزاد اسالمی ، واحدگرمی ، گروه مدیریت، گرمی ، ایران 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 قادر وظيفه دميرچی

 يبر عملکرد رفتار يتعلق خاطر کار ريتاث یبررس

 پارس آباد مغان يها مارستانيکارکنان ب
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 مقدمه
کارکنان بیمارستانها به منظور ایجاد تفاهم و همسویی و در جهت بهبود وضعیت کمی و کیفی مدیریت ارتباط سازنده و موثر بین مدیر و 

فکار او امور اجرایی بهتر و در نهایت سبب ارائه خدمات بیشتر و بهتر به بیماران خواهد شد. این امر، عالوه بر آنکه سبب مشروعیت سازمان در 

تی کنندگان از خدمات بهداششود، در عین حال، سبب استقبال بیشتر مشتریان و استفادهرستان میعمومی و به خصوص از منظر مشتریان بیما

 و پزشکی و گسترش پوشش آنان خواهد شد. این استقبال به نوبه خود سبب باال رفتن درآمد سازمان و بازدهی بیشتر آن به لحاظ اقتصادی و از

(. از این رو به نظر می رسد با افزایش تعلق 9811شود )سعیدی،داشت در سطح کشور میلحاظ مالی سبب توسعه تامین اجتماعی و شبکه به

ی م خاطر کاری میتوان عملکرد رفتاری افزایش داد . لذا در صورت اثبات این مسئله خدمات دهی به بیماران و مشتریان بیمارستانها بهبود پیدا

کند که در این زمینه تحقیقات گسترده ای صورت گیرد تا بتوان از نتایج . لذا اقتضا میکند و رونق فرهنگی و اجتماعی جامعه را فراهم می آورد

 دعملکر بر کاری خاطر تعلق که است سوال این به پاسخ دنبال به حاضر مقاله در شده مطرح مباحث به توجه با های الزم را کرد.آن استفاده

 دارد؟ تاثیری چه مغان آباد پارس های بیمارستان کارکنان رفتاری

 

 بيان مسئله -1
دهد های خاصی انجام میسازمان یک نهاد اجتماعی است که دارای هدف و نظامی است که به سبب داشتن یک ساختار آگاهانه فعالیت

ن نیروی انسانی آکند .به نتیجه رساندن وظایف سازمان ،به عهده نیروی انسانی آن سازمان نقش مهمی را ایفا می برای تحقق اهداف هر سازمان،

ها تا به شاید اولین مفهومی که از ابتدای پیدایش سازمان(. 21999لونچ و ری آلپ، سازمان و عملکرد این افراد، همان عملکرد سازمانی است )

ه توجیه وجود بقاء و ها مفهومی است که به تنهایی قادر بگیرد، مفهوم عملکرد سازمانی است. عملکرد سازمانامروز مورد توجه قرار گرفته و می

ها یک سازمان که یک نظام باشد چرا که همه عناصر و زیر مجموعهها همان عملکرد آنها میها است و اصوالً فلسفه سازمانحتی انحالل سازمان

باشد زیرا که برخی از از (. کمپل بر این باور است که در عملکرد، رفتار وجود دارد و باید از نتایج متمایز 9818سازند )خاکپور،یا سیستم می

ای و عملکرد رفتاری یا همان فنی نظران سازمانی عملکرد را به دو بعد عملکرد زمینهتوانند نتایج را از بین ببرند. صاحبها میعوامل سیستم

و  نیمت ی)زارع ایم یا نهم دادهعملکرد یعنی اندازه گیری نتایج و اینکه آیا کار را خوب انجا(. 9811و همکاران، نیری تقسیم کرده اند )وثوقی

(. بر اساس تعریف 9831نی،ی)یم (. عملکرد واژه ای است که هم مفهوم فعالیت برای انجام کار وهم نتیجه کار را یکجا در بردارد9811همکاران، 

 های شناختی،متأثر از گرایش عملکرد هم مفهوم رفتار کاری وهم مفهوم رسیدن به اهداف را در برمی گیرد. عملکرد و یادگیری انسان آخر،

عوامل متعدی در بروز عملکرد رفتاری بر اساس ادبیات موجود دخیل هستند. اما سوال این هاست. باورها و ارزش انتظارات، عاطفی و احساسات،

 در بروز عملکرد رفتاری دخیل است؟ تعلق خاطر کارکناناست به چه میزان وجود 

عالقه زیادی به موضوع تعلق خاطر کارکنان نشان داده شده است. بسیاری بر این عقیده هستند که تعلق در طی سال های اخیر توجه و 

خاطر کارکنان پیش بینی کننده نتایج کار کارکنان، موفقیت سازمانی و عملکرد مالی است. تعلق خاطرکاری به عنوان یک سازه مثبت دارای 

به عنوان اولین پژوهشگر حوزه تعلق خاطر، آن  8کان. (2111، 2ی و همکارانیسازمانی است )مسپتانسیل باالیی برای تبیین پیامدهای مطلوب 

 را استفاده ا ز تمام وجود خویش در ایفای نقش های کاری تعریف می کند. در تعلق خاطر افراد در ایفای نقش تمام ابعاد فیزیکی، شناختی و

منفک کردن خویش از نقش های کاری است. در فقدان تعلق خاطر افراد به ، ان تعلق خاطرکنند. فقدعاطفی خویش را بکار گرفته یا ابراز می

تعلق خاطر کاری را حاالت  6شاوفلی و بکر. (616، ص 9111طور فیزیکی، شناختی و عاطفی از نقش های کاری خویش منفک هستند )کان، 

. سرزندگی شودشاخص سرزندگی، فدایی شدن و مجذوب شدن متمایزمیکنند که توسط سه ذهنی مثبت، رضایت بخش و مرتبط با کار تعریف می

داری، شود. فدایی شدن به درگیر شدن شدید شخص با کار و تجربه حس معنیبا سطح باالیی از انرژی و تاب آوری ذهنی در حین کار متمایز می

شود که به موجب آن زمان به سرعت گذشته کار متمایز میاشتیاق و چالش اشاره دارد. مجذوب شدن، با تمرکز کامل و جذب شدن شادمانه در 

. لذا با توجه به مباحث مطرح شده مقاله با هدف تعیین (211، ص 2116و منفک کردن خویش از کار برای فرد مشکل است )شاوفلی و بکر، 

 ه است.انجام گرفت پارس آباد مغان یها مارستانیکارکنان ب یبر عملکرد رفتاری تعلق خاطر کارتاثیر 

 

 فرضيه تحقيق-2
 تاثیر دارد. پارس آباد مغان یها مارستانیکارکنان ب یعملکرد رفتاری بر تعلق خاطر کار

                                                           
1 Llonch, J., & Rialp, J. 
2 Macey et al  
3 Kahn 
4 Schaufeli & Bakker 
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 تعاریف مفهومی و عملياتی متغيرهاي تحقيق -3

 تعلق خاطر کاري:ی تعریف مفهوم 3-1
توسط سه شاخص سرزندگی، فدایی شدن و شود که تعلق خاطر کاری به حاالت ذهنی مثبت، رضایت بخش و مرتبط با کار اطالق می

 (.211، ص 2116شود )شاوفلی و بکر، مجذوب شدن متمایزمی
 

 تعلق خاطر کاري:تعریف عملياتی  3-2
های هر یک در زیر ( استفاده شد. که ابعاد و شاخصه2116ای )شاوفلی و بکر، برای اندازه گیری تعلق خاطر کاری از پرسشنامه هفده گویه

 .آمده است
 

 (2002هاي تعلق خاطر کاري )شاوفلی و بکر، ابعاد و شاخص -1جدول 
 

 شاخص ابعاد

 سرزندگی

 احساس سرشار از انرژی در کار

 معنادار و هدفدار بودن کار

 احساس پرواز هنگام کار

 احساس قوی و شدید در کار

 مشتاق کار بودن

 مجذوب شدن

 فراموشی همه چیز هنگام کارها

 بودن کارهاالهام بخش 

 داشتن احساس خوب در صبح برای رفتن به سرکار

 احساس خوشبختی شدید هنگام کار

 افتخار به کار

 ور بودن در کارهاغوطه

 فدایی شدن

 دانستن طوالنی بودن کار

 چالشی بودن کارها

 انجام دادن کار وقتی که پیوسته و ادامه دار است

 ذهنیانعطاف پذیر بودن از لحاظ 

 مشکل بودن جدایی از کار

 استقامت در محل کارم حتی و قتی که کارها به خوبی انجام نشود

 

 تعریف مفهومی عملکرد رفتاري: 3-3
. کند تعریف را باشد مؤثر کارش در تا دهد انجام بایستی کارمند یک که رفتارهایی کندمی عملکرد تالش رویکرد عملکرد رفتاری : این

دهد می روزب خود از را رفتارها این کارمند کدام کند ارزیابی مدیر یک که اینست مستلزم که است شده تعریف رویکرد این در متنوعی هایتکنیک

 (.219، ص 2111، 1)نو و همکاران

 

 تعریف عملياتی عملکرد رفتاري:  3-2

ساخته  (2119، 6)فرس و فای است که از پرسشنامه ینمره ا زانیم یمنظور ازز عملکرد رفتار قیتحق نیدر ا ی؛منظور از عملکرد رفتار

 .دیآ یشده بدست م

قوق و ح افتیدر قبال در  ایکه در قبال قبول پست )شغل( و  یفیانجام وظا یفرد برا لیمؤلفه تما نیا یمفهوم فیتعر عملکرد در نقش :

 (.9811و همکاران، یضیف وهمکاران، به نقل از تی)کول کو فرد انجام دهد دیدستمزد با ای

                                                           
5 Noe, R.A, Hollenbeck, J. R, Gerhurt, B & Wright, P.M. 
6 Frese Michael, Fay Doris 
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 هیگو نیا ی. و تمامآوردیبدست م یاز پرسشنامه عملکرد رفتار یها هیاست که فرد در گو ینمره ا زانیبعد م نیمنظور از ا قیتحق نیا در

 .شوندیم یتا پنج نمره گذار کیها به صورت مثبت از 

حقوق  فتایدر قبال در  ایکه در قبال قبول پست )شغل( و  یفیانجام وظا یفرد برا لیمؤلفه تما نیا یمفهوم فیعملکرد در فرا نقش : تعر

 یضیوهمکاران، به نقل ازف تی)کول کو دهدیکه شخص به صورت داوطلبانه انجام م باشدیبلکه فراتر از آن م ستیدستمزد ن ایو 

  (.9811وهمکاران،

ها به  هیگو نیا ی. و تمامآوردیبدست م ی از پرسشنامه عملکرد رفتاری ها هیاست که فرد در گو ینمره ا زانیبعد م نیا یاتیعمل فیتعر

 .شوندیم یتا پنج نمره گذار کیصورت مثبت از 
 

 (2001 فاي، و فرس) يعملکرد رفتار : مدل عملياتی2جدول 
 

 مفهوم ابعاد شاخص

 است سطحی چه در سازمان در همکاران ارزشیابی-

 است سطحی چه در سازمان در مناسب پیگیری-

 است سطحی چه در سازمان در مناسب و خوب کار انجام-

 است سطحی چه در سازمان در کار بر مثبت تأثیر-

 است سطحی چه در سازمان در معقول شفافیت-

 است سطحی چه در سازمان در سازمانی برآیندهای و نتایج-

 است سطحی چه در سازمان در  عملکرد بهبود-

 ای وظیفه: نفش ررفتار د
 

 

 عملکرد رفتاری

 

 است سطحی چه در سازمان به( رجوع ارباب) مشتریان اعتماد-

 است سطحی چه در سازمان در همکاران با دانش و اطالعات تسهیم-

 است سطحی چه در سازمان در تیمی روح-

 است سطحی چه در سازمان به کارکنان وفاداری-

 است سطحی چه در سازمان در یکدلی-

 سطحی چه در سازمان در( همکاران)افراد مشکالت و هاصحبت به دادن گوش توانایی-

 است

 است سطحی چه در سازمان در شخصی هایارزش به وفاداری-

 است سطحی چه در سازمان در خانوادگی هایارزش-

 است سطحی چه در سازمان در(  رجوع ارباب) مهم مشتریان به بیشتر دسترسی-

 است سطحی چه در سازمان در(  رجوع ارباب) مشتریان به کمک برای بیشتر پتانسیل-

 

 

 

: شرفتار در فرا نق

 شهروندی

 

 

 

 مدل مفهومی تحقيق
 سنجش برای .دشویم دهینام یاست. که اصطالحاً مدل مفهوم ازیمورد ن یو نظر یعلم یو نظام مند، چارچوب یعلم قاتیانجام تحق یبرا

 بکر و فلیشاو پرسشنامه از کاری خاطر تعلق سنجش برای که ترتیب بدین. شد استفاده استاندارد هایپرسشنامه از تحقیق متغیرهای از یک هر

 استفاده شده است: ریز یاز مدل مفهوم تحقیق نیدر ا .گردید استفاده( 2119) فای و فرس پرسشنامه از رفتاری عملکرد ( و2116)
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 مدل مفهومی تحقيق ) محقق ساخته( -1نمودار 

 روش تحقيق -2

 آماري جامعه 2-1
 یجامعه آمار (.238، ص9812شود )خاکی،ای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند، گفته میجامعه به مجموعه

 باشد،ینفر م 812که آمار آنها طبق آمار بدست آمده  باشدیامام و ارس( م مارستانیپارس آباد )ب یمارستانهایکارکنان ب هیدر پژوهش حاضر کل

 .باشدینفر زن م 913نفر مرد و  961تعداد  نیکه از ا

 

 گيري نمونه روش و آماري نمونه 2-2

نمونه به بخشی از جامعه گفته می شود که معرف یا نماینده آن باشد که همه ویژگی های جامعه  را به طور خاص که از لحاظ موضوع 

(. برای تعیین تعداد نمونه از جدول مورگان استفاده شده است که تعداد آنها بر اساس جدول 9818پژوهش مهم است به تناسب دارا باشد )هومن،

 باشد. فر می باشد. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده مین 961مورگان 

 

 اطالعات و ابزار گردآوري روش  2-3 
 : است شرح بدین تحقیق این در اطالعات گردآوری یهاروش ینترمهم

 قاالت،م ای،کتابخانه منابع از موضوع، تحقیق ادبیات و نظری مبانی زمینه در اطالعات گردآوری جهت قسمت این در: ایکتابخانه مطالعات

 . است شده استفاده اینترنت از نیز و نیاز مورد یهاکتاب

سنجش متغیرهای تحقیق  برای پرسشنامه از تحلیل و تجزیه برای اطالعات و هاداده آوریجمع منظور به قسمت این در: میدانی تحقیقات

 . است گردیده استفاده در بین کارکنان بیمارستانهای پارس آباد

مورد سنجش قرار ( 2116) و بکر یشاوفل یتعلق خاطر کارکه از پرسشنامه در طیف پنج گزینه ای لیکرت  ی: پرسشنامهتعلق خاطر کار

 می گیرد.

 ( برگرفته شده است مورد سنجش قرار می گیرد.2119) فای، و فرسکه از مدل  استاندارداین و با پرسشنامه : یعملکرد رفتار

، برای تعیین روایی محتواییاز آنجایی که پرسشنامه ها استاندارد می باشند نیاز به روایی سنجی نبود، الکن برای اطمینان بیشتر؛ 

با بررسی و تغییرات انجام شده نفر از اساتید مجرب در زمینه مدیریت و روش تحقیق جهت بررسی محتوایی ارائه گردید که  8ها به پرسشنامه

 یید گردید.أها تیید قرار دادند و از این طریق روایی محتوایی پرسشنامهأسؤاالت تنظیم شده را مورد تکلیه آنها 

ها و های به دست آمده از این پرسشنامهپرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده 81بدین منظور یک نمونه اولیه شامل 

با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد و نتایج نشان دهندة آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از  افزار آماری میزان ضریب اعتمادبه کمک نرم

 باشد.قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی الزم برخوردار می
 

 آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي هر کدام از متغيرها -3جدول 
 

 ضریب آلفای کرونباخ متغیر

 133/1 تعلق خاطر کاری

 311/1 عملکرد رفتاری 

 

 مجذوب شدن

 فدایی شدن

 سرزندگی

 یتعلق خاطر کار

 عملکرد رفتاری
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 هاداده تحليل و تجزیه ابزار و هاروش 2-2
تجزیه و تحلیل توصیفی و تجزیه و تحلیل استنباطی بود. در  تجزیه و تحلیل استنباطی  شامل مورد نظر برای تجزیه و تحلیل وشهای ر

اسمیرنوف جهت تشخیص توزیع داده ها استفاده شد و با توجه  به نرمال بودن داده ها از رگرسیون خطی چندگانه  –ابتدا آزمون کولموگروف 

 انجام گرفته است.  SPSSاستفاده شد که این پردازش با استفاده  از  نرم افزار 

 

 تجزیه و تحليل استنباطی -5
 اسميرنف-آزمون کالموگروف 5-1

اده اسمیرنف استفاده شد. منطق استف-های تحقیق پرداخته شود، برای تک تک متغیرها از آزمون کالموگروفیهفرضقبل از آنکه به بررسی 

باشد که در صورت نرمال بودن از آزمون های پارامتریک )رگرسیون خطی( و در می هادادهاز این آزمون مشخص کردن وضعیت نرمال بودن 

ی بهره خط ونیرگرسشود. چون داده ها نرمال می باشد لذا از یک )رگرسیون غیرخطی( استفاده میپارامتراهای نصورت نرمال نبودن از آزمون

 آمده است. 1-6های این آزمون در جدول برده شده است. داده
 

 اسميرنف-نتایج آزمون کولموگروف -2جدول 
 

 عملکرد رفتاری تعلق خاطر کاری شاخص آماری

Z 196/9 111/1 

Sig 211/1 212/1 

 نرمال بوده و برای متغیرها آزمون پارامتری استفاده گردید. هادادهتوزیع  6مطابق با جدول 

 

 آزمون فرضيه   5-2
 تاثیر دارد. پارس آباد مغان یها مارستانیکارکنان ب یبر عملکرد رفتار یتعلق خاطر کار

 برای تجزیه و تحلیل فرضیه فوق دو فرض آماری ارائه شد:

 تاثیر دارد. پارس آباد مغان یها مارستانیکارکنان ب یبر عملکرد رفتار یخاطر کارتعلق فرض محقق: 

 تاثیر ندارد. پارس آباد مغان یها مارستانیکارکنان ب یبر عملکرد رفتار یتعلق خاطر کارفرض صفر: 

برای نتیجه گیری در مورد تایید یا رد فرضیه فوق از روش تحلیل رگرسیون استفاده می شود. در فرضیه حاضر متغیر عملکرد رفتاری به 

ی به عنوان متغیر های مستقل می باشند و اگر ضریب حداقل یکی از متغیرهای مستقل معنی دار باشد باشد تعلق خاطر کارعنوان وابسته و 

تاری ی قادر به پیش بینی  عملکرد رفتعلق خاطر کاره آن متغیر تاثیر معنی داری بر متغیر وابسته دارد و نتیجه خواهد شد که نتیجه می شود ک

می باشند و در نتیجه تاثیر معنی داری بر عملکرد رفتاری دارند. نتایج تحلیل رگرسیون زمانی معتبر است که مفروضات )مفروضات رگرسیون 

باشد. از جمله مفروضاتی که در تحلیل رگرسیون مد نظر قرار می گیرد عبارتند از: نرمال بودن توزیع متغیر وابسته و خطا  کالسیک( آن برقرار

ها )تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط رگرسیون(، آزمون معنی داری کل رگرسیون )وجود رابطه خطی بین متغیر های 

 ته بودن خطاها ) استقالل خطا ها( .مستقل و وابسته(و ناهمبس

همانطور که گفته شد یکی از پیش فرض های  اصلی تحلیل رگرسیون خطی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته و نرمال بودن توزیع مانده 

 -زمون آزمون کولموگوروفنرمال می باشد و همچنین نتیجه آ یعملکرد رفتارنتیجه شد که متغیر وابسته  6ها )خطاها(می باشد. با توجه به جدول

می باشد نتیجه می  1011اسمیرنوف برای متغیر خطا نیز نرمال نشان داده شده است. با اینکه سطح معنی داری در آزمون نرمال بودن بزرگتر از 

 شود که متغیر خطا نیز نرمال می باشد و فرض نرمال بودن برقرار می باشد.

الل خطا ها یا ناهمبسته بودن خطا ها از یکدیگر است. به منظور بررسی استقالل خطا ها یکی دیگر از فرض های رگرسیون خطی، استق

  901می باشد. چنانچه آماره دوربین واتسون در بازه  6و 1از یکدیگر از آزمون دوربین واتسون استفاده می شود. مقادیر آماره دوربین واتسون بین 

می  16/9آماره دوربین واتسون برای مدل رگرسیونی برابرو  1رفته می شود. با توجه به جدول قرار گیرد عدم همبستگی بین خطاها پذی 201تا 

قرار می گیرد. بنابراین می توان گفت فرض استقالل خطاها در مدل رگرسیونی رد نمی  201تا  901باشد. که نتیجه می شود این  مقدار در بازه 

درصد  31و مقدار ضریب تعیین می توان گفت که حدود  1رقرار می باشد. با توجه به جدول شود و می توان گفت ناهمبسته بودن خطا ها نیز ب

 از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر های مستقل توجیه می شود.
 

 

http://www.joas.ir/


 799 -771، ص 7991، بهار  9پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 : نتایج رگرسيون چند متغيره5جدول 
 

 T معنی داری F Tمعنی داری  F ضریب تعیین R دوربین واتسون متغیرها پیشبین

 مقدار ثابت

16/9 193/1 66/1 116/913 111/1 

111/99 11/1 

 111/1 911/6 سرزندگی

 111/1 191/1 مجذوب شدن

 111/1 12/3 فدایی شدن

 

( بدست آمده برای آن مربوط به آزمون قطعیت وجود رابطه خطی 10111( و سطح معنی داری )116/913فیشر ) Fآزمون  1 در جدول

 ز)آزمون معنی داری کل رگرسیون( بین متغیر های مستقل و متغیر وابسته می باشد . با توجه به اینکه سطح معنی داری این آزمون نیز کمتر ا

 طی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته عملکرد رفتاری وجود دارد و کل مدل معنی دار می باشد.می باشد می توان گفت که رابطه خ 11.1

با توجه به اینکه مفروضات رگرسیون خطی برقرار می باشد در ادامه به بررسی معنی داری ضرایب رگرسیونی و آزمون فرضیه ذکر شده  

و مقدار تی  111/1با سطح معنی داری  91/6ی سرزندگو مقدار تی  111/1معنی داری با سطح   111/99مقدار ثابت  Tاست. با توجه به مقدار 

می باشد.  همانطور که مشاهده  111/1با سطح معنی داری  12/3 شدن ییفداو مقدار تی  111/1با سطح معنی داری  191/1 مجذوب شدن

می باشد. لذا نتیجه گرفته می می شود که این متغیرها  1011ر از می شود سطح معنی داری بدست آمده از رگرسون چندگانه برای متغیر ها کمت

 »ی( تاثیر معنی داری در پیش بینی عملکرد رفتاری دارند. بنابراین با توجه به مطالب گفته شده می توان گفت  فرضیه تعلق خاطر کار) ابعاد 

 درصد مورد تایید قرار می گیرد. 11اطمینان با « .دارد وجود معناداری عملکرد رفتاری تاثیر ی برتعلق خاطر کار
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 نتيجه گيري
ای ینهگز 1در طیف لیکرت  مورد نظر بود که مفاهیم بیمارستانهای پارس آبادعملکرد رفتاری  کارکنان  برتعلق خاطر کاری در تحقیق اثر 

 مورد اندازه گیری واقع گردید.

نفر به  961دادند که تعداد نمونه ما بر اساس فرمول کوکران تشکیل می پارس آباد مغان یها مارستانیبجامعه آماری این تحقیق را کلیه 

 پرسشنامه قابل تحلیل برگشت داده شد. 961گیری تصادفی ساده توزیع شد  که در نهایت دست آمد که با روش نمونه

ز اساتید گروه مدیریت تقویت گردید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای ها با مشاوره سه نفر اپرسشنامه

ها از آمار توصیفی برای تهیه جداول فراوانی و نمودارها استفاده گردید. سپس با استفاده از آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل داده

 افزار آماری اس پی اس اس استفاده گردید.ته شد. برای بررسی تاثیر تعلق خاطر کاری  بر عملکرد رفتاری از نرمهای تحقیق پرداخداده

به شکل نرمال نشان  آماری متغیرهای تحقیق را توزیع وضعیت ،P > 11/1داری سطح معنی با اسمیرنوف ـف وگرولموکنتایج آزمون 

وزیع مشاهدات این مطالعه مورد تایید قرار گرفته و زمینه برای انجام آزمون های آماری استنباطی دهد. بنابراین آزمون فرض نرمال بودن تمی

  فراهم است.

برای نتیجه گیری در مورد تایید یا رد فرضیه فوق از روش تحلیل رگرسیون استفاده می شود. در فرضیه حاضر متغیر عملکرد رفتاری به 

اسمیرنوف برای متغیر خطا نیز  -ی به عنوان متغیر های مستقل می باشند و نتیجه آزمون آزمون کولموگوروفتعلق خاطر کارعنوان وابسته و 

 201تا  901می باشد. که نتیجه می شود این  مقدار در بازه  16/9نرمال نشان داده شده است. آماره دوربین واتسون برای مدل رگرسیونی برابرو 

گفت فرض استقالل خطاها در مدل رگرسیونی رد نمی شود و می توان گفت ناهمبسته بودن خطا ها نیز برقرار  قرار می گیرد. بنابراین می توان

 می باشد. 

( بدست آمده برای آن مربوط به آزمون قطعیت وجود رابطه خطی )آزمون معنی 10111( و سطح معنی داری )116/913فیشر ) Fآزمون 

می باشد  11.1و متغیر وابسته می باشد . با توجه به اینکه سطح معنی داری این آزمون نیز کمتر از داری کل رگرسیون( بین متغیر های مستقل 

 می توان گفت که رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته عملکرد رفتاری وجود دارد و کل مدل معنی دار می باشد.

 111/1با سطح معنی داری  91/6ی سرزندگو مقدار تی  111/1ی داری با سطح معن  111/99مقدار ثابت  Tهمچنین با توجه به مقدار 

می باشد.  همانطور که  111/1با سطح معنی داری  12/3 شدن ییفداو مقدار تی  111/1با سطح معنی داری  191/1 مجذوب شدنو مقدار تی 

می باشد. لذا نتیجه گرفته می می شود که  1011ز مشاهده می شود سطح معنی داری بدست آمده از رگرسون چندگانه برای متغیر ها کمتر ا

ی( تاثیر معنی داری در پیش بینی عملکرد رفتاری دارند. بنابراین با توجه به مطالب گفته شده می توان گفت  تعلق خاطر کاراین متغیرها ) ابعاد 

 درصد مورد تایید قرار می گیرد. 11با اطمینان « .دارد وجود معناداری عملکرد رفتاری تاثیر ی برتعلق خاطر کار» فرضیه 
 

 پيشنهادات
 گردد.بنابر فرضیه تحقیق مبنی بر وجود تاثیر تعلق خاطر کاری بر عملکرد اخالقی پیشنهاداتی به شرح زیر مطرح می

 برای کارکنان بیمارستان معنادار شود. احساس سرشار از انرژی در کار -

 کنند. ور بودن در کارهاغوطهکارکنان را در کارها  -

 تقویت شود. مارستانیبدر بین کارکنان  معنادار و هدفدار بودن کار -

 معنادار شود. مارستانیببرای کارکنان  احساس پرواز هنگام کار -

 تقویت شود. مارستانیبدر بین کارکنان  احساس قوی و شدید در کار -

 تقویت شود. مارستانیبدر بین کارکنان مشتاق کار بودن  -

 معنادار شود. مارستانیببرای کارکنان  هنگام کارهافراموشی همه چیز  -

 معنادار شود. مارستانیببرای کارکنان  الهام بخش بودن کارها -

 تقویت شود. مارستانیبدر بین کارکنان داشتن احساس خوب در صبح برای رفتن به سرکار  -

 تقویت شود. مارستانیبدر بین کارکنان  احساس خوشبختی شدید هنگام کار -

 بوچود آید. مارستانیبدر بین کارکنان  به کارافتخار  -

 برسد. مارستانیببه اطالع کارکنان  طوالنی بودن کار -

 برای کارکنان بیمارستان معنی شود. چالشی بودن کارها -

  مطلوب باشد. مارستانیببرای کارکنان  انجام دادن کار وقتی که پیوسته و ادامه دار است -

 .کارها به خوبی انجام نشود استقامت در محل کارم حتی و قتی که -
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 منابع و مراجع
 همدان شهر مدارس مدیران( ایزمینه و ای وظیفه)شغلی عملکرد و شخصیتی هایویژگی رابطه بررسی( 9818.)ع خاکپور، [9]

 .بهشتی شهید دانشگاه ارشد کارشناسی ،18-12 تحصیلی سال در

. سازمانی عملکرد با ان ارتباط بررسی و سازمانی شهروندی رفتار عوامل شناخت.  9811. ن توره ، غ ح،جندقی متین زارعی [2]

 89-66صص11 ،بهار دوازده شماره. چهارم سال مدیریت فرهنگ

 اسماعیلفیصی، محمد ترجمه ،سازمانی رفتار مدیریت ،(9811.)م ویزن، و ای جفری لیپاین، ای؛ جیسون کویت، کول [8]
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