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 چکيدُ
کٍٍد. زىاٌی  کارکٍان در ىّفلیث شازىان و ةِره وري ةیظحر شازىان ٌلض ىِيی ایفا ىی

کَ کارکٍان از ىضیط کاري شازىان راضی ةاطٍد و داراي رضایث طغهی ةاطٍد، ٌيایٍد 

ةاغخ افزایض جّاٌيٍدي آٌِا خّاُد گردید. ةَ خاظر اُيیث ىّضّع جّاٌيٍدشازي 

ارکٍان در کارایی کارکٍان و ٌلض ةرزصحَ ىػٍّیث در ىضیط کاري و رضایث طغهی در ک

راةعَ ةیً ىػٍّیث در ىضیط کار، جّاٌيٍدشازي ةررشی ایً ىصئهَ، در ایً پژوُض ةَ 

ُا در طِر رواٌظٍاخحی کارکٍان و رضایث طغهی در ةیيَ ُاي خػّغی واةصحَ ةَ ةاٌک

ُا دف از ٌّع کارةردي و از ٌظر روش گردآوري دادهجِران پرداخحَ طد. جضلیق از ٌظر ُ

پیيایظی ةّد. زاىػَ آىاري طاىم کهیَ کارکٍان ةیيَ ُاي خػّغی در طِر جِران 

 206ٌفر ةّد و ٌيٌَّ آىاري ةا اشحفاده از فرىّل کّکران ةراةر  450ةّدٌد کَ جػداد آٌِا 

اده اٌحخاب طد. ةراي زيع گیري جػادفی شةَ دشث آىد. ٌيٌَّ ةا اشحفاده از روش ٌيٌَّ

ُا از آوري داده ُا از شَ پرشظٍاىَ اشحاٌدارد اشحفاده گردید. ةراي جسزیَ و جضهیم داده

افزار نیزرل اشحفاده طد و ٌحایر ةَ دشث آىده ٌظان جکٍیک ىػادالت شاخحاري و ٌرم

غهی دادٌد کَ ةیً ىػٍّیث در ىضیط کار، جّاٌيٍدشازي رواٌظٍاخحی کارکٍان و رضایث ط

 ُا در طِر جِران راةعَ ىػٍی داري وزّد دارد.در ةیيَ ُاي خػّغی واةصحَ ةَ ةاٌک

 ىػٍّیث در ىضیط کار، رضایث طغهی، جّاٌيٍدشازي کارکٍان :يديکل ٍاشگاى
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  2ٌّگاهِ ًجفی، 1سعيد صحت

 داٌظیار داٌظگاه غالىَ ظتاظتائی 1
 کارطٍاس ارطد ىدیریث ةازرگاٌی،گرایض ةیيَ،داٌظگاه آزاد اشالىی كزویً 2
 

 ٌام و ٌظاٌی ایيیم ٌّیصٍده ىصئّل:
 ٌّگاهِ ًجفی

najafihengameh@ymail.com 

تأثير هعٌَیت در هحيط کار ٍ تَاًوٌدسازي رٍاًطٌاختی بررسی 

ّا بر رضایت ضغلی کارکٌاى در بيوِ ّاي خصَصی ٍابستِ بِ باًک

 در ضْر تْراى
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 هقدهِ
اشث و صحی از  ىػٍّیث در ىضیط کار، از ىفاُیو زدیدي اشث کَ در شانیان اخیر در ادةیات ىدیریث و کصب و کار در غرب ظِّر کرده

طّد. دٌیاي غرب کَ در چِارغد شال گذطحَ شػی در زدایی اىّر دٌیّي و ىػٍّي داطحَ اشث، آن ةَ غٍّان یک پارادایو زدید ٌیز یاد ىی

 (1385)فرٍُگی و ُيکاران، ُاشث. اکٍّن در زصث و زّي یکپارچگی آن

جر گظحَ و طّد. ٌیازُاي چٍیً اٌصاٌی ىحػانیجػانی زّ ٌیز ىظاُده ىیال و هدر ٌگاه زدید ةَ اٌصان جأکید ةر اٌصان ایداز شّي دیگر 

ه ىػٍّیث در شازىان کَ اىروزه آُصحَ آُصحَ در صال رخٍَ کردن ژوا زصحسّي وي در زِث ارضاي ٌیازُاي شعّح ةاالجر ىػعّف خّاُد طد.

یافحً ُدف غایی در یک فرد ةراي زٌدگی کاري ةَ ىٍظّر  ودرةرگیرٌده جالش ةراي زصحسّ  ةاطد وکار اشث پاشخگّي ایً ٌیاز ىی در کصب و

ي ةركراري ارجتاط كّي ةیً فرد و ُيکاران و دیگر افرادي کَ ةَ ٌضّي در کار ةا وي ىظارکث دارٌد و ُيچٍیً شازگاري یا یگاٌگی ةیً ةاورُا

شازىاٌی چَ در كانب غلالٌیث اةزاري و چَ فراجر از آن ىعانػات  ُايُاي شازىاٌض اشث. اىروزه ورود ىػٍّیث در صّزهاشاشی یک فرد ةا ارزش

 ىٍاةع اٌصاٌی از گراٌَصيایث ُايشیاشث جدویً ةَ شازىان ىدیریث اُحيام ىصحهزم کارکٍان (. رضایث طغهی1984)فیهیپّ، ازحٍاب ٌاپذیر اشث

 و شازيةَ و آىّزش طغهی، پیظرفث و جّشػَ طغهی، اُيیث طغهی، ظراصی طغهی، اىٍیث درىاٌی، رفاُی، اىکاٌات ُيچّن اشث. اكداىاجی

 شازي کارکٍان گردد. -جّاٌد ىٍسر ةَ جّاٌيٍدکَ ىی كتیم ایً از ىّاردي
 

 هعٌَیت در هحيط کار
ٌظر و اٌدیظيٍدي ةر اشاس ٌظرگاه خّد ةَ جػریف آن پرداخحَ و جػاریف ىػٍّیث در ىضیط کار ةصیار ىحفاوت و ىخحهف اشث ُر غاصب "

ىػٍّیث در کار ةا  "( .93:1385)رشحگار،"رشدجػریف كاةم كتّل اکذریث اگر ٌگّییو غیر ىيکً، صداكم ةصیار ىظکم ةَ  ٌظر ىی رشیدن ةَ یک

جّان ةَ یک روح جیيی یا ُيتصحگی جیيی ىحفاوت اشث. جػریف ىػٍّیث در کار ىاٌٍد جػریف ىػٍّیث، ىظکم اشث. اوالً جػاریف ةصیارٌد، داٌیاً ٌيی

-جّاٌیو ةگّییو ىػٍّیث در ةٍگاه یا کارگاه یا شازىاٌی خاص، ىػٍّیث در کار اشث. ُيیًٌيیكتّل اکذریث دشث یافث. در ضيً ىا جػریف ىّرد 

(. ُر چٍد فلدان یک ىلیاس یا یک جػریف پذیرفحَ طده ىّرد كتّل 81:1385)رشحگار،"جّاٌیو دكیلاً ىػٍّیث در کار را جػریف کٍیوظّر ٌيی

حرش آن طده اشث، ونی کارةرد آن در شازىان غیر كاةم اٌکار اشث. از ایً رو الزم اشث ةراي جضلیلات جسرةی در ایً زىیٍَ ةَ اکذریث، ىاٌع گص

جػریف كاةم كتّنی دشث یافث. ةدیً جػریف ةررشی و ىعانػَ جػاریف گٌّاگّن در ایً زىیٍَ صائز اُيیث اشث. نذا در ایً كصيث ةَ ةرخی از 

 طّد:ار اطاره ىیجػاریف ىػٍّیث در ک

،ةَ ٌلم 1999)گیتٌّز، "ُاي غيیق در کار اشثىػٍّیث در کار در ةرگیرٌده ىفِّىی از اصصاس جياىیث، پیّشحگی در کار و درك ارزش -1

 (64:1387از ىّشّي،

ةراي زٌدگی کاري،  ( ىػٍّیث در کار، در ةرگیرٌده جالش ةراي زصحسّ و یافحً ُدف غایی در یک فرد1999ةَ ٌظر ىیحروف و دٌحّن ) -2

ةَ ىٍظّر ةركراري ارجتاط كّي ةیً فرد و ُيکاران و دیگر افرادي کَ ةَ ٌضّي در کارش ىظارکث دارٌد و ُيچٍیً شازگاري یا یگاٌگی ةیً 

 ةاطد.   ُاي شازىاٌض ىیةاورُاي اشاشی یک فرد ةا ارزش

واشعَ اٌسام کارُاي ةا ةَ و ةاطد کَ دروٌی و كاةم پرورش ىی ىػٍّیث در کار، درك و طٍاشایی ةػدي از زٌدگی کاري یک فرد اشث" -3

 (2000،137)اطيّس و دوچً،  "یاةدىػٍا در زٌدگی ازحياغی پرورش ىی

 "آوردىػٍّیث در کار، شفري ةَ شّي یکپارچگی و ىػٍّیث کَ ةراي افراد و شازىان کيال و پیّشحگی در ىضیط کار را فراُو ىی"-4

 (3:2001، 1)گیتٌّز

-اشث و طاىم کار زذاب اشث کَ از ویژگی 3و غرفاٌی 2اي اشث کَ داراي اةػاد روصی، غاظفی، طٍاخحیىػٍّیث در کار، وضػیث ویژه -5

ُا، اغحلادات کاري فرد و کٍد، وُيصّیی ارزشُاي آن، اصصاس ىعهّب ةِروزي و اغحلاد ةَ اٌسام کار ىػٍاداري اشث کَ ُدف واالیی را دٌتال ىی

اي، و اصصاس ُيتصحگی کَ ُيان اصصاس ارجتاط ةا دیگران و اشحلالل ةا ایً ویژگی کَ ةا چیز ةاالجر از خّد، پیٌّد وارجتاط ىػٍّي یافحَاصصاس 

 (282-283:2006، 4)کیٍسرشکی واشکریپٍیک"ُدف ىظحرك اشث

                                                           
1  Gibbons                                                                                                                              
2 cognitive 
3 mystical 
4 kingerski & skrypnek 
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فردي، ارجتاط اط فرا فردي، ارجتاط درون( ىػحلد اشث کَ ىػٍّیث در کار، جالش در زِث پرورش صصاشیث ٌصتث ةَ ارجت1385رشحگار)-6

ةاطد. ایً جػریف در ةر گیرٌده ُيَ اةػاد فردي در زٌدگی کاري ةَ ىٍظّر ةانٍدگی در رشیدن ةَ جػانی اٌصاٌی ىیىیان فردي و ارجتاط ةرون

یٍَ ىػٍّیث در کار وشازىان، یافحَ اشث ( جػاریفی کَ در زى2000)5دیّید ةّژ "وزّدي اٌصان اشث یػٍی اةػاد زیصحی، ازحياغی، رواٌی وىػٍّي.

طٍاس)ظرفدار ىضیط زیصث( پصث ىدرن جػدیق ةٍدي کرده اشث کَ غتارجٍد از: اٌصاٌگرا، ةّمو اشحػاره ىرجتط ةا ىّضّع ظتلَپارادایو  6در 

 آىیز، ىدیر ىآب، ةٍیادگرا، پصث ىدرن طک گرا.

 

 سطَح هعٌَیت
اةصحَ ةَ ُو درةاره ىػٍّیث اطاره داطحَ اشث: اول ىػٍّیث ةَ ىٍزنَ جسرةَ یا غيم زٌده، دوم ةَ شَ شعش ىسزا اىا و 6وانحر پریصیپَ "

کيال  كداشث و اي کَ راه ةَُا و انگُّاي ىػٍّيراُتر آن اشث. یػٍی آن روشاي ةرخّاشحَ از ایً غيم کَ ةَ ٌّةَ خّد ىػٍّیث ةَ ىٍزنَ آىّزه

اي زدید جضّل یافحَ اشث )رشحگار، ُاي ىػٍّي، کَ اخیراً ةَ طیّهُا و آىّزهٌحلادي در ةاب جسرةَىٍد، جعتیلی و اةرد. شّم پژوُض ٌظامىی

جّان كهيرو ىػٍّیث را ةَ شَ شعش جلصیو کرد کَ غتارجٍد از: اول شعش روصی، دوم شعش دكث و ظرافث (. ویهتر ٌیز ىػحلد اشث ىی44:1385

ُاي ةظر ٌاىٍد و ویهتر ىػحلد اشث کَ ایً ةخض، طاىم کهیَ جسرةَىی 7اشث کَ آن را آجيً وشّم شعش غانی. ىاوراء ایً شعّح، شعش ٌِایی

 ( 62:1383)وشث ،"طّدىی

ىػٍّیث شازىاٌی اطاره دارد، "و  "ىػٍّیث فردي"( در جسزیَ و جضهیم شعّح ىػٍّیث ةَ  دو شعش اغهی جضث غٍّان 2002گیتٌّز)"

ري فردي ةَ شّي یکپارچَ شاخحً کار ةا زٌدگی ىػٍّي اشث، وىػٍّیث شازىاٌی در ىضیط کار یک ىػٍّیث فردي در ىضیط کار، یک راه و ىصی

-ُاي شازىاٌی ةراي ایساد ىػٍّیث فردي در ىضیط کار ةاطد، اىا زِثجّاٌد طاىم جالشراه و ىصیري شازىاٌی را ةَ شّي ىػٍّیث اشث کَ ىی

 ( 112-113:1386)غاةدي زػفري و رشحگار،"ٌی اشث کَ ةاید ىضلق طّدُاي شازىاگیري شازىاٌی آن ةَ شّي اُداف و جّاٌایی

ةاطد، ىػٍّیث در شعش فردي، شعش ةراي ىػٍّیث ارائَ دادٌد کَ شعّح فردي، گروُی و شازىاٌی ىی ( ٌیز ش2003َىیهیيً و ُيکاران )

ان و افرادي کَ ةَ ٌضّي در کار ىظارکث دارٌد و در جالش ةراي یافحً ىػٍا و ُدف در زٌدگی کاري، در شعش گروُی، ارجتاط كّي ةیً ُيکار

 ُاي شازىان اشث.شعش شازىاٌی، جٍاشب اغحلادات و ةاورُاي اغهی افراد و ارزش

       
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 2003سطَح هعٌَیت )هيليوي ٍ ّوکاراى،  -1ضکل

 

 ّاي هعٌَیت در هحيط کارهؤلفِ

اخالق، صلیلث، ةاور ةَ خدا یا ٌیرویی ةرجر، درشحکاري، وزدان، رادىردي وگذطث، اغحياد، ةخظض، ىِرةاٌی، ورود ىفاُیيی ُيچّن 

ُا و اكداىات اصصاشات، ىالصظَ، ىػٍازّیی در کار، ُيتصحگی ةا ُيکاران، جظّیق ُيکاران، اصصاس غهش و ُياٍُگی، ٌّغدوشحی، و... ةَ پژوُض

                                                           
5 Boje 
6 walter pricipe 
7 Atman 

 کار با هعٌا )در سطح فردي(

 نذت ةردن از کار -

 اٌرژي و روصیَ گرفحً از کار -

 اصصاس ىػٍا وُدف در کار -

احساض ّوبستگی)در سطح 

 گرٍّی(

 ةا ُيکاراناصصاس پیٌّد  -

 پظحیتاٌی کارکٍان از ُو -

 ىلػّد ىظحرك -

)در سطح  ّاّن سَیی ارزش

 سازهاًی(

 پیٌّد ةا اُداف شازىان -

 پیٌّد ةا ارزش ُاي شازىان -

 ٍاٌضصيایث شازىان از کارک -
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ظِّر پارادایو زدیدي دارٌد. ةَ غلیده ةصیاري از ىضللان، ایً پارادایو زدید ىضیط کار، کَ ةرگرفحَ از  ىدیریحی و کصب و کار ُيَ صکایث از

انػيهی ةَ پارادایو ةاطد، و در واكع غکسُاي طركی و غرةی ىیفیزیک کّاٌحّم، غهّم شایترٌحیک، ٌظریَ آطّب، غهّم طٍاخحی، ىذاُب و آییً

در جضلیق صاضر ىػٍّیث در ىضیط (. 1995؛ ةّنيً و دیم، 1997ةاطد )ةایترىً و ویحی، و ىػٍّیث ىیخظک و ىکاٌیصحی ىدرن اشث؛ پارادای

 ُاي شازىان شٍسیده طده اشث. کار ةا شَ ىؤنفَ، ىػٍادار ةّدن، ُيتصحگی و ُيصّیی ةا ارزش

 

 تَاًوٌدسازي رٍاًطٌاختی
، "جّاٌيٍد شازي: یک انگّي جضهیهی از اٌگیزش دروٌی طغمغٍاغر طٍاخحی "(، در ىلانَ خّد ةا غٍّان 2000جّىاس و ونحِّس )

اٌد. آٌان ةا داٌٍد و آن را ةَ غٍّان فرآیٍد افزایض اٌگیزش دروٌی اٌسام وظیفَ جػریف کردهرا ىفِّىی چٍد ةػدي ىی 8جّاٌيٍدشازي رواٌظٍاخحی

داٌٍد، ةهکَ آن را افزایض اٌگیزش دروٌی طغم یض اٌگیزش ٌيی(، ىفِّم جّاٌيٍدشازي را فلط افزا2008جکيیم انگّي اٌگیزطی کاٌگر و کاٌٍگّ )

دٍُد کَ، غالوه ةر خّد ُاي طٍاخحی اٌگیزش ارائَ ىیاي از صّزهجري از جّاٌيٍدشازي رواٌظٍاخحی ةَ غٍّان ىسيّغَداٌٍد و جػریف کاىمىی

طّد و ٌِایحا آٌان در انگّي خّد ةَ ةّدن را ٌیز طاىم ىی کارآىدي، شَ صّزه دیگر طٍاخحی، صق اٌحخاب )خّد ىخحاري، ىػٍادار ةّدن و ىؤدر

 (.23: 1386)غٍػحی،فرآیٍدُاي طٍاخحی جّزَ دارٌد 

رود پس از اٌحلال كدرت اٌسام دٍُد ٌگرٌد، اگر کارکٍان رفحاري را کَ اٌحظار ىیىعاةق ٌظریَ پردازاٌی کَ جّاٌيٍدشازي رواٌظٍاخحی را ىی

جّاٌٍد کٍٍد. در غیً صال ىدیران ىیث کَ كدرت ةَ آٌِا اٌحلال یافحَ آگاه ٌیصحٍد و یا اصصاس فلدان كدرت ىیارائَ ٌکٍٍد، یا از ایً صلیل

(، جّاٌيٍدشازي رواٌظٍاخحی ریظَ در ٌیازُاي اٌگیزطی 1988ةصحرُاي الزم ةراي جّاٌيٍد طدن کارکٍان را فراُو کٍٍد. ةَ ٌظر کاٌگر و کاٌٍگّ )

غيهی کَ ةحّاٌد ٌیاز ةَ خّد کارآىدي را در کارکٍان جلّیث کٍد، جّاٌيٍدشازي را در پی خّاُد داطث. کاٌگر و کاٌٍگّ  افراد دارد. ُر راُترد یا

، طایصحگی، داٌٍد کَ، طاىم چِار صّزه طٍاخحی یػٍی، اصصاس جأدیرگذاريجّاٌيٍدشازي رواٌظٍاخحی را فرآیٍد افزایض اٌگیزش درون طغهی ىی

 طّد و ایً اونیً ةاري اشث کَ ىفِّم جّاٌيٍدشازي رواٌظٍاخحی وارد ادةیات ىدیریث طده اشث.صق اٌحخاب ىی دار ةّدن واصصاس ىػٍی

طّد و ةَ ایٍکَ چگٌَّ ُاي رواٌظٍاخحی جػریف ىیاي از صانث، جّاٌيٍدشازي رواٌظٍاخحی ةَ غٍّان ىسيّغ1995َةَ ٌظر اشپریحزر در 

طّد کَ کٍٍد، و چَ ىلدار ٌلض و ٌفّذطان را در شازىان ةاور دارٌد، ىحيرکزاشث، و ةاغخ ىیىی کارکٍان درةاره کارطان فکر و جسرةَ کصب

 (.114: 2010، 9ٌفس و جيایم ةَ ىّفلیث داطحَ ةاطٍد )ژاٌگ و ةارجّلکارکٍان اصصاس اغحيادةَ

ٍد؛ در شازه ٌصتحی جّاٌيٍدشازي وكحی رخ کٍجّاٌيٍدشازي را ةَ غٍّان یک شازه ٌصتحی و اٌگیزطی جػریف ىی 1988 کاٌگر و کاٌٍگّ در

ةَ غٍّان شازه  .دُد کَ كدرت از فرادشث ةَ زیردشث اٌحلال یاةد و در ٌحیسَ زیردشحاٌی کَ صس ىانکیث و کٍحرل ةر کارطان را جسرةَ کٍٍدىی

ّاٌيٍد طٌّد، اصصاس اٌرژي زیاد و کٍحرل ةر اگرایً افراد ج. گرددطان ةر ىیاٌگیزطی جّاٌيٍدشازي ةَ ادراك کارکٍان ازكدرت اشحلالل و کٍحرل

 (. 107 :1988کاٌٍگّ،وکاٌگر).طّددر ایً صس كدرت خّدجػییٍی، خّد ارزطی و اغحلاد ةَ خّد کارآىدي جلّیث ىی .کٍٍدکارطان راپیدا ىی
 

 ّاي تَاًوٌد سازيهؤلفِ
ُا کَ در ىحّن غهيی کارةرد ةٍديیکی از ایً جلصیو. ي وزّد داردُاي ىحفاوجی از اةػاد جّاٌيٍدشازةٍديدرادةیات جّاٌيٍدشازي، جلصیو

 :کٍدةاطد کَ اةػاد جّاٌيٍدشازي را ةَ طرح زیر ةیان ىیفراوان دارد، جلصیو ةٍدي اشپریحزر ىی

ُيیث طغهظان را در صانث ىعهّب کارکٍان ا. گرددُا و رفحارُاي فردي ةر ىیةَ جٍاشب ةیً انزاىات طغم، ةاورُا، ارزش :ىػٍاداري -1

در ٌحیسَ ایً اصحيال وزّد دارد کَ . ةراي شازىان و خّدطان درك خّاٍُد کرد و جّزَ ةیظحري را ةَ کارطان ىػعّف خّاٍُد داطث

 .طان افحخار کٍٍدآٌِا ةَ خّةی کار کٍٍد و ةَ ىّفلیث

ُایض را ُا و ىِارتارت دیگر، یک کارىٍد جّاٌاییةَ غت .گرددُاي غيهکردي طغم ةرىیٌفس فرد در جّاٌاییةَ اغحيادةَ :طایصحگی -2

جّاٌٍد از ىٍاةع ىِیا طده جّشط شازىان ةراي کٍٍد کَ ىیکارکٍان ُيچٍیً ةاور ىی. کٍدةراي اٌسام طغم و ارجلاء غيهکردش ةاور ىی

 .اٌسام کارطان ةِره ةترٌد

کٍٍد کَ آزادي و اخحیار الزم در ایً صانث، کارکٍان اصصاس ىی در .گرددةَ کٍحرل ادراك طده کارىٍد ةَ کارش ةر ىی :خّد جػییٍی -3

 .ُاي ىخحهف را دارٌدگیري ةراي غيم در ىّكػیثجػيیو
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ُایض ةراي ٌفّذ ةر ٌحایر و پیاىدُاي ىِو درون شازىان جػریف ٌِایحاً اشپریحزر غاىم جأدیر را ةَ غٍّان اصصاس فرد درةاره جّاٌایی :جأدیر -4

در . طٌّد، اصصاس غدم جّاٌيٍدي خّاٍُد کردیگر، افراد اگر جظخیع ٌدٍُد کَ چلدر در شازىاٌظان ىِو جهلی ىیازظرف د. کٍدىی

: جّاٌد ةر ایً چِار ةػد ادر ةگذارد اطاره کردٌد، ایً ىحغیرُا غتارجٍد ازجّىاس و ونحِّس ةَ طض ىحغیر کهیدي کَ ىی 1990 شال

ىداخالت(. ةا جّزَ ةَ ىحغیرُاي پیظیً، جضلیلات  رفحارُا، ُاي جفصیري،شتک ةی کهی،ارزیا ارزیاةی وظایف، )رویدادُاي ىضیعی،

. کٍدزیادي کاٌّن کٍحرل، اصحرام ةَ خّد، دشحرشی ةَ اظالغات و پاداش را ةَ غٍّان ىحغیرُاي پیظیً جّاٌيٍدشازي ىػرفی ىی

ةّط ةَ غّاىم طٍاخحی فرد و ةرخی دیگر ىذم دشحرشی ةَ کٍد کَ ةرخی از ایً ىحغیرُا ىذم اصحرام ةَ خّد ىراشپریحزر اطاره ىی

جّاٌد جّشط جغییر در ىضیط در صيایث از ایً ٌظر، صس جّاٌيٍدشازي رواٌظٍاخحی ُو ىی. ةاطداظالغات ةا غّاىم خارزی ىرجتط ىی

 (. 195 :2010ژاٌگ و ةارجّل، ) کاري خارزی و ُو غّاىم رواٌی درون فرد، ارجلاء یاةد

(افرادجّاٌيٍد داراي صصی ةَ ٌام اغحياد ُصحٍد، ىعيئً ُصحٍد کَ ةا آٌان 1997اغحياد: از ٌظر اشپریحزر و ىیظرا) اطحًد اصصاس -5

ىٍػفاٌَ و یکصان رفحار خّاُد طد. ایً افراد اظيیٍان دارٌد کَ صحی در ىلام زیردشث ٌیز ٌحیسَ ٌِایی کارُایظان، ٌَ آشیب و زیان 

ىٍدي، طایصحگی، گظّدگی و گردد و ٌیز ةَ غالكَ. اغحياد ةَ رواةط ةیً فرادشحان و زیردشحان ةاز ىیکَ غدانث و اٌػاف خّاُد ةّد

 (. 6: 1391طّد )صصیٍی،اظيیٍان ةَ دیگران ىرةّط ىی

 

 ّاضرٍرت تَاًوٌدسازي کارکٌاى در سازهاى
ةا  ُاشازىان کَ كرار داده اشث. چرا ىدیران جّزَ کاٌّن در را کارکٍان زِاٌی، ىّضّع جّاٌيٍدشازي ركاةث افزایض و ىضیعی جغییرات

 روش جریًجّاٌيٍدشازي، شانو کٍٍد. و ركاةث داده وفق جغییرات را ةا خّد خّاٍُد جّاٌصث ةِحر ةا اٌگیزه، و کارکٍان جّاٌيٍد، ىحػِد، ىاُر داطحً

 طّد و صسىی در افراد ایساد ور، جػِد و خّداجکاییغر ىضاغف، اغحياد، اٌرژي صس روش ةا ایً اشث. كدرت در دیگر کارکٍان ٌيّدن شِیو

 جسرةَ، ُا شالده از (پس1386:1داطث )زِاٌگیري،  خّاُد دٌتال ةِتّد غيهکرد را ةَ ٌِایث یافحَ، در افزایض شازىاٌی اىّر در زّییىظارکث

اٌصاٌی  ٌیروي از ةاید ٌياٌد، غلب ركاةث غرغَ در و اطدة پیظحاز خّد کاري و اىّر اكحػاد در ةخّاُد کَ اگر شازىاٌی رشید ٌحیسَ ایً ةَ دٌیا

 در وريةِره و اٌصاٌی دٍُد. ةیً شرىایَىی جظکیم را شازىان یک واكػی دروت اٌصاٌی، اشاس ىٍاةع ةاطد. ةرخّردار اٌگیزه و ةا ىحخػع، خالق

 خردورزي اشث و فرُیخحَ اٌصاٌی شرىایَ ق زِان، گردآوريىّف اكحػادي ُايةٍگاه ىِو ُايدغدغَ دارد. از ىصحلیو وزّد ايراةعَ ُاشازىان

 و اُداف ةافرٍُگ، اٌدیظَ ُاییاٌصان از ىرکب اشث ايىسيّغَ ىّفق شازىان ةاطٍد. یک ىرةّظَ ُايشازىان در جضّل ایساد ةَ کَ، كادر

  خّد ىدیریث اخحیار در شازىان افزونروز پیظرفثةَ  غظق ةا را خّد و داٌض شازىان، جسارب پذیرٌظام اٌػعاف در کار گروُی ةا  کَ ىظحرك

 ىٍاةع ةانلّه ُاياز جّاٌایی کرد. اشحفاده خّاُد ىانکیث اصصاس دُدىی کَ اٌسام ايوظیفَ و شازىان ةَ ٌصتث فرد ُر دُد. ةٍاةرایًكرار ىی

ىٍظّر  ةَ افراد ةانلّه ُايو جّاٌایی اشحػدادُا ىسيّغَوري فردي، شازىان از رود. ةا ةِرهىزیحی ةزرگ ةَ طيار ىی شازىاٌی، ُر ةراي اٌصاٌی

 فراُو شازىان پیظرفث زِث شازٌدگی، ىّزتات در طگرف و اشحػدادُاي ةانلّه ٌیروُاي درآوردن فػم ةَ و ةا کٍدىی اشحفاده شازىان پیظرفث

 ارجلاي و رطد، پیظرفث، طکّفایی راشحا ایً اشث. در رزشا ةا ىٍاةع ىدیریث ىؤدر ایً شازىان، ُايُدف ةَ دشحیاةی الزىَ طد. ةٍاةرایً خّاُد

 (35: 1388اشث )ٌػري،  گرفحَ كرار و کارطٍاشان ٌظرانغاصب جّزَ ىّرد کارکٍان غٍّان جّاٌيٍدشازي جضث کارکٍان ُايجّاٌيٍدي

 

 ًتایج حاصل از اجراي تَاًوٌدسازي کارکٌاى  
 ٌيّد: اطاره زیر ىّارد ةَ جّانُا، ىیٍان ةراي شازىاناز زيهَ ٌحایر صاغهَ از ازراي جّاٌيٍدشازي کارک

 ىظحري؛ رضایث جأىیً •

 ةازار؛ ٌیازُاي ةا ُيصّیی •

 ةازار؛ در شّد افزایض و غيهیاجی ُايُزیٍَ کاُض •

 وري؛ةِره وافزایض شازىان ىصحير در ةِتّد •

 فکري؛ ىٍاةع ةیظحر از زدید و اشحفاده اةحکارات خهق •

 کارکٍان؛ طغهی رضایث افزایض •

 در کارکٍان؛ و ىصئّنیث جػهق، ىظارکث اصصاس افزایض •
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 اخحیار؛ ةَ ازتار از جهلی ظرز جغییر •

 و شرپرشحان؛ ىدیران ةا کارکٍان ةِحر ارجتاط •

 (35: 1388)ٌػري،  گیريجػيیو فرایٍد کارایی افزایض •
 

 رضایت ضغلی
 در ىّفلیث ىیزان اشحػدادُا، ةا ىٍاشب کار ةا اشث کَ در شازىان خّد طغم زا فرد خاظر رضایث و رضایث اصصاس ٌّغی طغهی، رضایث

 (.1386ىیرکيانی،دارد )ارجتاط شازىاٌی  زّو ىّفق ُاي طغهی، جسرةَ پیظرفث اشحػدادُا، طکّفایی ىٍعلی، ٌیازُاي جأىیً طغم،

 ةَ کارکٍان ٌگرٌد. وكحیىی خّدرکا ةَ ُااصصاس آن ةا کٍانکار کَ اشث ٌاشازگار و شازگار ُاياصصاس از ايىسيّغَ طغهی، رضایث

 ُيراه ةَ خّد ةا شازٌد،ىی را طغهی اٌحظارُاي ُو، روي ةر کَ را ُاي گذطحَجسرةَ و آرزوُا ٌیازُا، ُا،خّاشث از ايىسيّغَ پیٌّدٌد،ىی شازىان

 .(1379اشحروم،  و آورد) دیّیسىی فراُو کار کَ ثاش ُاییپاداش ةا ٌّخاشحة کارکٍان جّكػات ارجتاط از ٌظاٌی کَ دارٌد

ىلػّد از رضایث طغهی ٌگرش کهی فرد درةاره کارش اشث. کصی کَ رضایث طغهی او در شعضی ةاال اشث، ٌصتث ةَ طغم یا کار خّد 

دارد. ٍُگاىی کَ درةاره ٌگرش ٌگرطی ىٍفی ٌصتث ةَ طغم و ةَ کار  ٌگرطی ىذتث دارد. کصی کَ از کار خّد راضی ٌیصث )رضایث طغهی ٌدارد(

را ةَ « ٌگرش»و « رضایث طغهی»چیزي زز رضایث طغهی آٌان ٌیصث. در واكع در ایً زىیٍَ ىػيّالً ایً دو  طّد غانتاً ىلػّدکارکٍان ةضخ ىی

کٍد و نذجی از کار خّد ىی(. ىیردریکٌّدي رضایث طغهی را اصصاس خرشٍدي و خظٍّدي کَ فرد 46: 2003ةرٌد) راةیٍز، زاي یکدیگر ةَ کار ىی

 .کٍد، جػریف کرده اشثةرد و در پی آن، ةَ طغم خّد دل گرىی و واةصحگی پیدا ىیکَ از آن ىی

ُا در جػریف دیگري رضایث طغهی صانحی ىعتّع، غاظفی و ىذتث صاغم از ارزیاةی طغم یا جسارب طغهی اشث، ىفِّىی داراي اةػاد، زٍتَ

جّان ةَ غفات کارگر و کارىٍد، ٌّع کار، ىضیط کار و رواةط ُا را در ٌظر گرفث. از زيهَ ایً غّاىم، ىیيّغَ آنو غّاىم گٌّاگّن کَ ةاید ىس

اى از اصصاشات و ةاورُاشث کَ افراد در ىّرد ىظاغم کٌٍّْ خّد ىسيّغَ« رضایث طغهْ(.»55: 1989اٌصاٌی کار اطاره ٌيّد )ُهریگم و وودىً،

رضایث . گرددغاىهْ کَ ىّزب افزایض کارایْ و ٌیز اصصاس رضایث فردى ىْ اىم ىِو در ىّفلیث طغهْ اشث؛رضایث طغهْ یکْ از غّ دارٌد

)ةروس، ةَ ٌلم از  طّدگیرد و پاداطْ کَ ةراى آن دریافث ىْاٌسام ىْ نّازم یک طغم، طرایعْ کَ درآن کار طغهْ یػٍْ دوشث داطحً طرایط و

 اٌگارٌد؛داٌٍد و آن را ٌّغْ شازگارى غاظفْ ةا طغم و طرایط اطحغال ىْیث طغهْ را غاىهْ دروٌْ ىْرضا 11ُاٌا و 10فیظر (. 1369زٌدي پّر، 

نذت ىعهّب  و رضایث ٌظر یػٍْ اگر طغم ىّرد ٌظر، نذت ىعهّب را ةراى فرد جأىیً کٍد، او از طغهض راضْ اشث. در ىلاةم، چٍاٌچَ طغم ىّرد

 (.1376)طفیع آةادي،  آیدىْ ٌياید و درغدد جغییر آن ةرىذىّث ىْ خّد کار از ٌدُد، درایً صانث، او ةَ فرد را

ىفِّىْ پیچیده و چٍدةػدى اشث و ةا غّاىم رواٌْ، زصياٌْ و ازحياغْ ارجتاط دارد. جٍِا یک غاىم « رضایث طغهْ» 12ُاپاك ةَ ٌظر

گردد کَ طاغم در نضظَ ىػیٍّْ از زىان، از طغهض طّد، ةهکَ جرکیب ىػیٍّْ از ىسيّغَ غّاىم گٌّاگّن شتب ىْىّزب رضایث طغهْ ٌيْ

ٌگرد و در یک کالم، از اصصاس اى ىذتث ةَ آن ىْةَ گٌَّ ةردآن نذت ىْ از اصصاس رضایث کٍد و ةَ خّد ةگّید کَ از طغهض راضْ اشث و

 (.76: 1388)رصیيی، خّب و ىعهّةْ ٌصتث ةَ آن ةرخّردار اشث

 

 ّاي رضایت ضغلیهؤلفِ

ىخحهفی کَ در زىیٍَ غّاىم ىؤدر ةر رضایث طغهی وزّد دارد در ذیم ةَ ةرخی از ىِيحریً غّاىم جادیرگذار،  ُايةٍديجلصیوةا جّزَ ةَ 

 گردد:اطاره ىی

ةاطد. )نی و پرداخث صلّق: ٌحایر جضلیلات ىحػدد صاکی از آن اشث کَ صلّق و دشحيزد از غّاىم ىؤدر ةر رضایث طغهی افراد ىی

 (2003:176ُيکاران، 

ُاي خّد از فرغث ُا و جّاٌاییدٍُد کَ ةحّاٌٍد ةدان وشیهَ ةراي ةاال ةردن ىِارتُایی را جرزیش ىیارجلاي طغهی: ىػيّال کارکٍان طغم

 (46: 1382ىّزّد اشحفاده کٍٍد. )راةیٍز، 

                                                           
10 Fisher 
11 Hanna 
12 Hoppock 
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ایف خّد ُدایث طٌّد. رواةط ىدیر، ةا ٌظارت و شرپرشحی: ُيَ کارکٍان شازىان ةَ شرپرشحی ٌیاز دارٌد و اٌحظار دارٌد کَ در اٌسام وظ

 (105: 1381گیرد. )ىِداد، زیردشحان در زریان شرپرشحی طکم ىی

 دٍُد ٌیز ةر رضایث طغهی آٌان جأدیرگذار اشث. ٌّع کار: ٌّع کار و وظایفی کَ پرشٍم اٌسام ىی

 

 ارتباط بيي هتغيرّاي تحقيق
ُا و ظّري کَ صیات شازىان جا صدود زیادي ةصحگی ةَ ىِارت اٌصاٌی اشث، ةَ یکی از ىِيحریً شرىایَ و ارکان ُر شازىاٌی، شرىایَ

طّد. نذا آىّزش ىٍاةع ُا ةِیٍَ ةاطد، كاةهیث شازگاري شازىان ةا ىضیط ىحغیر ٌیز ةیظحر ىیُاي ىخحهف کارکٍان دارد و ُر چَ ایً ىِارتآگاُی

طّد کَ آٌان در ارجلاء شعش کارآیی و ادر ةخظی شازىان زایی دارد ةهکَ ةاغخ ىیُاي ویژه ٌلض ةَ شاٌصاٌی ٌَ جٍِا در ایساد داٌض و ىِارت

 (2007)اةعضی و ُيکاران، شِیو ةاطٍد و خّد را ةا فظارُاي ىحغیر ىضیعی وفق دٍُد. 

ٌّی، از اُيیث و رضایث طغهی در دٌیاي ىحغیر و ركاةحی کٍ جّاٌيٍدشازي رواٌظٍاخحیپرداخحً ةَ ىحغیرُایی ُيچّن ىػٍّیث شازىاٌی، 

ُاي ركیب، از ٌظر پحاٌصیم و غيهکرد و جّان از ةلیَ شازىاناي ةرخّردار اشث، زیرا در غّرت جّزَ خاص ةَ ایً ىحغیرُا در زِان کٌٍّی، ىیویژه

، ىػٍازّیی در ق، صلیلث، ةاور ةَ خدا، درشحکاري، وزدان، رادىردي، اغحياد، ةخظض، ىِرةاٌیالرضایث، پیظی گرفث. ورود ىفاُیيی چّن اخ

ُاي زدید در صّزه ىدیریث و شازىان، ُيَ صکایث از ظِّر کار، ُيتصحگی ةا ُيکاران، جظّیق کارکٍان، صس غهش و ٌّغدوشحی و ... ةَ پژوُض

دارٌد. ظتق طّاُد، كهيرو شازىان و ىدیریث ُو از نضاظ ٌظري و ُو از نضاظ غيهی، جضث جأدیر غّاىم  "ىػٍّیث در کار"ىحغیر زدیدي ةٍام 

 (226: 2003، 13. )زیصم و ُيکارانكدرجيٍد فراشاخحاري و فراشازىاٌی كرار دارٌد

اشاشی یػٍی ىاُیث طغم، کٍد. اشيیث پٍر ةػد رضایث طغهی، اٌػکاس ىذتث ٌگرش و اصصاس فرد اشث کَ ٌصتث ةَ طغم خّد اةراز ىی

جركی، شرپرشحان و ُيکاران در کار را ىِيحریً غّاىم ىؤدر در اصصاس افراد ٌصتث ةَ کارطان  ُاي پیظرفث وپرداخث صلّق و ىزایا، فرغث

 (383: 1999، 14. )اوطاكتيی و ُيکارانداٌٍدىی

افزایض ادر ةخظی شازىاٌی اشث. طّاُد جسرةی، راةعَ  ىٍدي ةَ ىػٍّیث ىضیط کاري،كَالجریً دنیم غجّان گفث کَ غيدهدر کم، ىی

شازىان، افزایض صس کاىیاةی طخػی، جػِد شازىاٌی، ٌگرش طغهی از كتیم رضایث طغهی و... ىذتث را ةیً ىضیط کاري ةا غداكث و اغحياد درون

ُا و ىؤشصات پیظرو، ةیض از دارد، غانب شازىان ةٍاةرایً ةا جّزَ ةَ اُيیث و پیاىدُاي ىفید و ىذتحی کَ ىػٍّیث در شازىان. دُدٌظان ىی

 (29: 1393)ىرزآةادي وُيکاران، .اٌداٌصاٌی خّیض ىػعّف داطحَ ىٍظّر ةِصازي ىٍاةع پیض جّزَ خّد را ةَ ارجلاء ىػٍّیث کارکٍان ةَ

اٌی یادگیرٌده و داراي ىضرك ةاطد کَ ةَ ىٍظّر ایساد شازىی ةراي جضّل شازىاٌی ىیيدر صلیلث، ٌظریَ رُتري ىػٍّي یک ٌظریَ غه

ُاي پیروان خّد در ىضیط ، ایً ٌظریَ ٌیز جّاٌایی رُتران را در ةَ کارگیري كاةهیثىػٍّيةا جّزَ ةَ ٌظریَ رُتري . دروٌی ةّزّد آىده اشث

گیزش دروٌی جّشػَ یافحَ اشث ٌظریَ رُتري ىػٍّي ةر اشاس ىدل اٌ. کٍدىحغیر اىروزي کاىال ُيصاز ٌيّده و ةَ رُتري از دیدي جازه ٌگاه ىی

. ةاطداٌداز، ایيان ةَ جضلق ُدف، غظق ةَ ٌّع دوشحی، ىػٍاداري در کار، غضّیث، جػِد شازىاٌی و ةازخّرد غيهکرد رُتر ىیکَ جرکیتی از چظو

ي و جّاٌيٍدشازي آٌان را ةاطد جا ىّزتات ةلاي ىػٍّنذا، ُدف رُتري ىػٍّي جّزَ ةَ ٌیازُاي اشاشی پیروان ىی( 2006، 15)فراي و ىاشرنی

 .فراُو آورد

جّاٌد از ظریق افزایض ىػٍادار ةّدن، طایصحگی و آزادي غيم ةاغخ کاُض فظار روصی یا جٍض طغهی ّاٌيٍدشازي ىیشّي دیگر ٌیز، ج از

 (1389ده و از ظرف دیگر رضایث طغهی کارٌان را ارجلا ةخظٍد. )گرزی، ط
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 هدل هفَْهی تحقيق -2ضکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدل هفَْهی تحقيق

 (2013(، ًاهاسيَیام ٍ ّوکاراى )2013(، گَپتا ٍ ّوکاراى )2015هٌبع:بليت ٍ ّوکاراى )

 

 ّاي تحقيقفرضيِ
H1: .ىػٍّیث در ىضیط کار ةر جّاٌيٍدشازي کارکٍان جأدیرگذار اشث 

H2.جّاٌيٍدشازي کارکٍان ةر رضایث طغهی کارکٍان جأدیرگذار اشث : 

H3 در ىضیط کار ةر رضایث طغهی کارکٍان جأدیرگذار اشث.: ىػٍّیث 

 

 رٍش ضٌاسی
طّد کَ جأدیر ىػٍّیث در ىضیط کار و ةٍدي جضلیلات از ٌظر ُدف یک جضلیق کارةردي ىضصّب ىیایً جضلیق ةراشاس دشحَ

ران را ىی شٍسد و از ٌظر ىاُیث جضلیق، از ُاي خػّغی واةصحَ ةَ ةاٌکِا در طِر جِجّاٌيٍدشازي رواٌظٍاخحی ةر رضایث طغهی کارکٍان در ةیيَ

ةاطد. زیرا در ایً جضلیق ةٍدي جضلیلات جضلیلی از ٌّع پیيایظی ىیٌّع ُيتصحگی ةّده.ُيچٍیً ةراشاس روش جضلیق ایً پژوُض از ٌظر دشحَ

 آورده خّاٍُد طد. ُا را از شعش کیفی ةَ شعش کيی ُا کَ اةزار گردآوري اظالغات ُصحٍد دادهةا اشحفاده از پرشظٍاىَ

ُا در طِر جِران طاىم )ٌّیً، پارشیان، کارآفریً، شیٍا، دي، شاىان، واةصحَ ةَ ةاٌکُاي خػّغیزاىػَ آىاري طاىم کهیَ کارکٍان ةیيَ

گیري ىیظّد ا ٌيٌَُّاٌد از ُرکدام از طرکثطرکث ةیيَ خػّغی در طِر جِران اٌحخاب گردیده 8ةاطد. ةا جّزَ ةَ ایٍکَ جػداد پاشارگاد، ىا( ىی

ُاي خػّغی  واةصحَ ةَ ةاٌکِا در طِر ٌفر در کهیَ دفاجر ةیيَ 450طّد. ةا جّزَ ةَ ایٍکَ جػداد گیري جػادفی شاده اشحفاده ىیو از روش ٌيٌَّ

  گیري شاده اشحفاده گردید.گیري طده کَ از روش ٌيٌَّةاطٍد، اةحدا از کم زاىػَ ةا اشحفاده از فرىّل کّکران ٌيٌَّجِران ىظغّل ةَ کار ىی

                                         

 

 ىضاشتَ صسو ٌيٌَّ                                                 -1فرىّل     

                               

 

معىًیت در 

 محیط کار

احساس همسًیی با 

 های سازماویارزش

 احساس همبستگی

 احساس معىادار بًدن

تًاومىذ سازی 

 رياوشىاختی

 مؤثر بًدناحساس 

 شایستگیاحساس 

احساس داشته حق 

 اوتخاب

اعتماد به احساس 

 دیگران

 رضایت شغلی

 وًع کار

 سرپرست

 ارتقای شغلی

 پراخت حقًق

H3 

H2 

H1 
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در فرىّل فّق 
2

2

z 

درغد و ُيچٍیً 5ي درغد و اصحيال خعا 95ةا شعش اظيیٍان  
2  َةراشاس   جضلیلات ىظاةَ در ایً صّزه ة

(و ةا جّزَ ةَ ایٍکَ 1389و شید زّادیً و ُيکاران، 1386در ٌظر گرفحَ طدٌد )شید زّادیً و طيس،و  21.96جرجیب 
2  ةراةر ةا

20.5 

 ىدٌظر گرفحَ طد. ٌفر 206(. ةٍاةرایً ةا جّزَ ةَ فرىّل فّق جػداد ٌيٌَّ ىّرد ٌظر 1391طد)رضّاٌی،

آوري ُاي خّد را زيعآىاري داده َُا ةیً زاىػةاطٍد. کَ ةا پخض کردن ایً پرشظٍاىَاي ىیاةزار گردآوري اظالغات ةَ غّرت پرشظٍاىَ

 ي اشحاٌدارد اشحفاده طده اشث.کٍیو. در ایً جضلیق از شَ پرشظٍاىَىی

 

 پرسطٌاهِ هعٌَیت هحيط کار )هيليوي ٍ ّوکاراى(
ةاطد کَ در آن ةراي شٍسض ىػٍّیث ىضیط کار از شَ ىؤنفَ)ىػٍا دارةّدن کار،اصصاس گّیَ ىی 10پرشظٍاىَ داراي ایً 

 ُيتصحگی،ُيصّیی ةا ارزش ُاي شازىاٌی( اشحفاده طده اشث. 

 پرسطٌاهِ تَاًوٌدسازي رٍاًطٌاختی کارکٌاى اسپریتسر
ز ىؤنفَ ُاي)اصصاس طایصحگی،اصصاس ىؤدر ةّدن،اصصاس داطحً صق ةاطد کَ ةراي شٍسض آن اگّیَ ىی 12ایً پرشظٍاىَ داراي 

 اٌحخاب و اصصاس اغحياد ةَ دیگران(اشحفاده طده اشث.

 پرسطٌاهِ رضایت ضغلی پارسًَس
-ةاطد کَ ىؤنفَ ُاي آن غتارجٍد از )ٌّع کار،شرپرشث،رضایث طغهی و پرداخث صلّق( اشث.شعش اٌدازهگّیَ ىی 14ایً پرشظٍاىَ داراي 

ُاي کاىال ىخانفو، ىخانفو، ةاطد. شؤاالت پرشظٍاىَ  ةَ غّرت گزیٍَاي نیکرت ىیدرزَ 5اي و ةر اشاس ىلیاس ري پرشظٍاىَ ُا فاغهَگی

 جٍظیو طده اشث. 5جا  1ٌظري ٌدارم، ىّافلو وکاىال ىّافلو ةَ جرجیب از 

ید،ىحخػػان و خترگان و کصب پایایی كاةم كتّل ةا ضریب آنفاي در ٌِایث پرشظٍاىَ پس از جأیید روایی شؤاالت ةا ةِره گیري از ٌظر اشاج

 در ةیً ٌيٌَّ آىاري جّزیع گردید. 85/0کروٌتاخ 

ُاي زيػیث طٍاخحی ٌيٌَّ جضث ةررشی از آىار جّغیفی طاىم زداول فراواٌی و ٌيّدار فراواٌی در پژوُض صاضر، ةراي ةررشی ویژگی

 طّد. اشحفاده ىی

 

 یافتِ ّاي پصٍّص
 133درغد زن و  35ٌفر ىػادل  73ٌفر پاشخگّیان  206ی ىحغیر ُاي زيػیث طٍاخحی ایً پژوُض ٌظان ىی دُد کَ از ىسيّع ةررش 

 43ٌفر پاشخگّیان  206.ُيچٍیً از ىسيّع اٌددرغد ىسرد ةّده 34درغد ىحأُم و  66اٌد.از ایً ٌيٌَّ ٌیز درغد ىرد ةّده 65ٌفر ىػادل 

درغد 15اٌد.از ٌظر جضػیالت ٌیز شال ةّده 40درغد داراي شً ةاالي  23شال و  40جا  30درغد داراي شً ةیً  34شال،  30جا  20درغد ةیً 

 درغد داراي جضػیالت فّق نیصاٌس و ةاالجر ةّدٌد. 37درغد داراي جضػیالت کارطٍاشی و  48داراي جضػیالت دیپهو و فّق دیپهو، 

اشيیرٌّف -کهيّگروفةا اشحفاده از آزىّن هیم داده ُا در اةحدا ٌرىال ةّدن داده ُا پس از ةررشی ىحغیر ُاي زيػیث طٍاخحی ةراي جض

ىػٍّیث در ىضیط کارو جّاٌيٍدشازي رواٌظٍاخحی کارکٍان ةررضایث طغهی ةا اشحفاده از آزىّن ُيتصحگی  جأدیر ةررشیگیرد. ىّرد ارزیاةی كرار ىی

افزار نیزرل شازي جکٍیک ىػادالت شاخحاري ةا اشحفاده از ٌرمطّد. پیادهشّیَ اٌسام ىی)پیرشّن یا اشپیرىً( و جکٍیک ىػادالت شاخحاري دو 

 گیرد.غّرت ىی

 اشيیرٌّف صاکی از آن اشث کَ ىحغیرُاي جضلیق از جّزیع ٌرىال ةرخّردار ةّدٌد.-ٌحایر آزىّن کهيّگروف

طّد. ٌحایر آزىّن از آزىّن ُيتصحگی پیرشّن اشحفاده ىیةا جّزَ ةَ ٌرىال ةّدن ىظاُدات ةراي شٍسض راةعَ ُيتصحگی ةیً ىظاُدات 

 در اداىَ ٌظان داده طده اشث. 
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 ًتایج آزهَى ّوبستگی پيرسَى -1جدٍل

 ىػٍّیث رضایث جّاٌيٍدشازي ٌحایر آزىّن ىحغیر

 جّاٌيٍدشازي
 0.687 0.874 1.00 ضریب ُيتصحگی

 0.024 0.036 0 داريىلدار ىػٍی

 رضایث
 0.653 1.00 0.874 ضریب ُيتصحگی

 0.000 0 0.036 داريىلدار ىػٍی

 ىػٍّیث
 1.00 0.653 0.687 ضریب ُيتصحگی

 0 0.000 0.024 داريىلدار ىػٍی

 

ي، رضایث و ىػٍّیث وزّد دارد چرا کَ ىلدار جّاٌيٍدشازدٍُده ایً اىر ُصحٍد کَ راةعَ ىحلاةم ةیً ىحغیرُاي ٌحایر ةَ دشث آىده ٌظان

کّچکحر اشث و ایً اىر دالنث ةر ایً دارد کَ فرض غفر غدم وزّد راةعَ ةیً ىحغیرُا در  0.05ةراي شٍسض وزّد راةعَ از  داري آزىّنىػٍی

 طّد. % رد ىی95شعش اظيیٍان 

راةر ةا گیرد در زاىػَ ةُایی کَ پایَ جضهیم كرار ىیُا ىتٍی ةر ایٍکَ ىاجریس ُيتصحگیاز شّي دیگر ةراي اظيیٍان از ىٍاشب ةّدن داده

16غفر ٌیصث از آزىّن ةارجهث
 .ایواشحفاده کرده 

گیري و آزىّن ةارجهث ةراي ىٍاشب ةّدن ُيتصحگی ةیً ىظاُدات زِث اشحفاده از جضهیم ةراي کفایث ٌيٌَّ KMOىػیار  2زدول 

راي اٌسام جضهیم غاىهی کافی و داري آزىّن ةارجهث، جػداد ٌيٌَّ ة و ىػٍی KMOدُد. ةا جّزَ ةَ ىلدار ةاالي طاخع غاىهی را ٌظان ىی

 ُيتصحگی ةیً ىظاُدات ىٍاشب اشث.
 

 تحليل عاهلی KMOآزهَى بارتلت ٍ ضاخص  -2جدٍل

 KMO 795/0ضاخص 

 آزهَى بارتلت
 1026.302 آىاره آزىّن

 000/0 داريىلدار ىػٍی

 

هی ىدل در صانث جخيیً اشحاٌدارد ىیزان جأدیر ُر کدام از طّد. ةارُاي غاىدر اداىَ ةَ جضهیم غاىهی جأییدي ىحغیرُاي جضلیق پرداخحَ ىی

دُد. ةَ غتارت دیگر ةار غاىهی ٌظان دٍُده ىیزان ُا را در جّضیش و جتییً واریاٌس ٌيرات ىحغیر یا غاىم اغهی ٌظان ىیىحغیرُا و یا گّیَ

داري طد. در غّرجی کَ ىلدار آىاره آزىّن شٍسض ىػٍیةاُا( ىیُيتصحگی ُر ىحغیر ىظاُده طده )شّال پرشظٍاىَ( ةا ىحغیر ىکٍّن )غاىم

 .طّددار اشث و در غیر ایٍػّرت گّیَ صذف ىیةاالجر ةاطد، ٌظان دٍُده ایً اشث کَ گّیَ در ٌظر گرفحَ طده ىػٍی 1.96ىحغیر از 

 

                                                           
16 Bartlett Test 
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 تحليل عاهلی هتغيرّاي تحقيق )بار عاهلی در حالت استاًدارد( -3ضکل

 

 
 (tّاي تحقيق )هقدار آهارُ آزهَىغيرتحليل عاهلی هت -4ضکل

 

ُاي در ٌظر ةاالجر و ىلدار آىاره آزىّن گّیَ 0.5ُا از ٌحایر صاغم از ةرازش ىدل ٌظان دٍُده ایً ىعهب ُصحٍد کَ ىلدار ةارغاىهی گّیَ

ُا ٌیصث. ةراي د و ٌیازي ةَ صذف گّیَدار ُصحٍةاالجر اشث و ایً اىر دالنث ةر ایً دارد کَ گّیَ در ٌظر گرفحَ طده ىػٍی 1.96گرفحَ طده از 
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طّد. ُاي ٌیکّیی ةرازش اشحفاده ىیةررشی ایً ىِو کَ آیا ىدل ةرازش داده طده ةَ ىظاُدات از ىٍاشتث کافی ةرخّردار اشث یا خیر از طاخع

 ُاي ةرازش ىدل در اداىَ ٌظان داده طده اشث. طاخع

 

 گيريّاي برازش هدل اًدازُضاخص -3لجدٍ

 کاي دو/درزَ آزادي RMR AGFI GFI CFI RMSEA طاخع

 1.54 0.051 0.90 0.88 0.83 0.022 ىلدار

 

دٍُد و ةرخی دیگر را ٌظان ىیوضػیث ىٍاشتی  ُاانگّ ةرخی دُد کٌَظان ىیُاي ةرازش ىدل ىلدارُاي ةَ دشث آىده ةراي طاخع

جّان گفث ىدل از دٍُد، ىیُا ةرازش ىٍاشب را ٌظان ىیا کَ اغهب طاخعزدالنث ةر ایً دارٌد کَ ىدل از ةرازش ىعهّب ةرخّردار ٌیصث. از آن

 ةرازش ىٍاشب ةرخّردار اشث.

 طّد. در ایً ةخض ةَ ةرازش ىدل شاخحاري ةَ ىظاُدات در راشحاي ةررشی درشحی فرضیات پژوُض پرداخحَ ىی

 .: ىػٍّیث درىضیط کار ةر جّاٌيٍدشازي کارکٍان جأدیرگذار اشث1 فرضیَ

-ضریب ىصیر ةیً دو ىحغیر جّاٌيٍدشازي و ىػٍّیث، ٌظان 3دُد. در طکم راةعَ ىحلاةم جّاٌيٍدشازي و ىػٍّیث را ٌظان ىی 4و  3طکم 

ٌزدیکحر ةاطد، طدت راةعَ ةیظحر اشث. در غّرجی کَ ىلدار آىاره  1دٍُده ىیزان ُيتصحگی دو ىحغیر اشث و ُرچَ كدر ىعهق ایً ىلدار ةَ 

دار وزّد دارد و فرضیَ در ٌظر گرفحَ دٍُده ایً اشث کَ ةیً دو ىحغیر راةعَ ىػٍیةاالجر ةاطد، ٌظان 1.96ري راةعَ از داآزىّن شٍسض ىػٍی

 طّد. طده جأیید ىی

 

 
 بررسی تأثيرهعٌَیت بر تَاًوٌدسازي )ضرایب استاًدارد( - 5ضکل
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 (tبررسی تأثيرهعٌَیت بر تَاًوٌدسازي )آهارُ آزهَى  -6ضکل

 

 ّاداري آىًتایج حاصل از برآٍرد ضرایب ٍ هعٌی -3جدٍل

 ىػٍّیث جّاٌيٍدشازي ٌحایر آزىّن ىحغیر

 جّاٌيٍدشازي
 0.68 1.00 ىصیر ضریب

 t 0 8.10آىاره آزىّن 

 ىػٍّیث
 1.00 0.68 ضریب ىصیر

 t 8.10 0آىاره آزىّن 

 

ةزرگحر و ىلدار ضریب ىذتث اشث و  1.96ث، ىلدار آىاره آزىّن از دٍُد کَ در راةعَ جّاٌيٍدشازي و ىػٍّیٌحایر ةَ دشث آىده ٌظان ىی

ةراي ةررشی ایً ىِو کَ آیا ىدل ةرازش داده طده ةَ  .دار وزّد دارددُد کَ ةیً جّاٌيٍدشازي و ىػٍّیث راةعَ ىذتث و ىػٍیایً اىر ٌظان ىی

ُاي ةرازش ىدل در اداىَ ٌظان داده طّد. طاخعاشحفاده ىی ُاي ٌیکّیی ةرازشىظاُدات از ىٍاشتث کافی ةرخّردار اشث یا خیر از طاخع

 طده اشث. 

 

 گيريّاي برازش هدل اًدازُضاخص -4جدٍل

 کاي دو/درزَ آزادي RMR AGFI GFI CFI RMSEA طاخع

 1.16 0.028 0.91 0.90 0.87 0.011 ىلدار

 

دٍُد و ةرخی دیگر را ٌظان ىیوضػیث ىٍاشتی  ُانگّا ةرخی دُد کٌَظان ىیُاي ةرازش ىدل ىلدارُاي ةَ دشث آىده ةراي طاخع

جّان گفث ىدل از دٍُد، ىیُا ةرازش ىٍاشب را ٌظان ىیزا کَ اغهب طاخعدالنث ةر ایً دارٌد کَ ىدل از ةرازش ىعهّب ةرخّردار ٌیصث. از آن

 ةرازش ىٍاشب ةرخّردار اشث.

 : جّاٌيٍدشازي کارکٍان ةر رضایث جأدیرگذار اشث.2 فرضیَ
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 بررسی تأثير تَاًوٌدسازي بر رضایت )ضرایب استاًدارد( -7ضکل

 

 
 (t بررسی تأثير تَاًوٌدسازي بر رضایت )آهارُ آزهَى  -8ضکل

 

 ّاداري آىًتایج حاصل از برآٍرد ضرایب ٍ هعٌی  -5لجدٍ

 رضایث جّاٌيٍدشازي ٌحایر آزىّن ىحغیر

 جّاٌيٍدشازي
 0.86 1.00 ضریب ىصیر

 t 0 58.82آىاره آزىّن 

 رضایث
 1.00 0.86 ضریب ىصیر

 t 58.82 0آىاره آزىّن 
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ةزرگحر و ىلدار ضریب ىذتث اشث و  1.96دٍُد کَ در راةعَ جّاٌيٍدشازي و رضایث، ىلدار آىاره آزىّن از ٌحایر ةَ دشث آىده ٌظان ىی

 دار وزّد دارد. ٍیدُد کَ ةیً جّاٌيٍدشازي و رضایث راةعَ ىذتث و ىػایً اىر ٌظان ىی

 

 گيريّاي برازش هدل اًدازُضاخص -6جدٍل

 دو/درزَ آزاديکاي  RMR AGFI GFI CFI RMSEA طاخع

 1.106 0.022 0.93 0.91 0.89 0.009 ىلدار

 

گر دٍُد و ةرخی دیرا ٌظان ىیوضػیث ىٍاشتی  ُاانگّ ةرخی دُد کٌَظان ىیُاي ةرازش ىدل ىلدارُاي ةَ دشث آىده ةراي طاخع

جّان گفث ىدل از دٍُد، ىیُا ةرازش ىٍاشب را ٌظان ىیزا کَ اغهب طاخعدالنث ةر ایً دارٌد کَ ىدل از ةرازش ىعهّب ةرخّردار ٌیصث. از آن

 ةرازش ىٍاشب ةرخّردار اشث.

 : ىػٍّیث در ىضیط کار ةر رضایث طغهی کارکٍان جأدیرگذار اشث.3 فرضیَ

 

 دُد.ضایث را ٌظان ىیراةعَ ىحلاةم ىػٍّیث و ر  10 و 9طکم 

 

 
 بررسی تأثير هعٌَیت بر رضایت )ضرایب استاًدارد(  -9ضکل
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 ( tبررسی تأثير هعٌَیت بر رضایت )آهارُ آزهَى  -10ضکل

 

 در اداىَ ٌحایر صاغم از ةرازش ىدل ٌظان داده طده اشث. 
 

 ّاري آىداًتایج حاصل از برآٍرد ضرایب ٍ هعٌی  1 -4جدٍل

 رضایث ىػٍّیث ٌحایر آزىّن ىحغیر

 ىػٍّیث
 0.65 1.00 ضریب ىصیر

 t 0 28.38آىاره آزىّن 

 رضایث
 1.00 0.65 ضریب ىصیر

 t 28.38 0آىاره آزىّن 

 

شث و ایً اىر ةزرگحر و ىلدار ضریب ىذتث ا 1.96دٍُد کَ در راةعَ ىػٍّیث و رضایث، ىلدار آىاره آزىّن از ٌحایر ةَ دشث آىده ٌظان ىی

 دار وزّد دارد. دُد کَ ةیً ىػٍّیث و رضایث راةعَ ىذتث و ىػٍیٌظان ىی

 

 گيريّاي برازش هدل اًدازُضاخص 2 -4جدٍل

 کاي دو/درزَ آزادي RMR AGFI GFI CFI RMSEA طاخع

 1.65 0.056 0.90 0.89 0.86 0.032 ىلدار

 

 جّان گفث ىدل از ةرازش ىٍاشب ةرخّردار اشث.دٍُد، ىیُا ةرازش ىٍاشب را ٌظان ىیکَ اغهب طاخعزا در ایً زدول از آن 
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 ًتایج تحقيق بِ تفکيک فرضيِ ّا

زِث شٍسض و ةررشی درشحی فرضیَ ُاي جضلیق صاضر از جکٍیک ىػادالت شاخحاري ةِره ةردیو. ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ىلدار آىاره ُاي 

فرضیَ در ایً  3ةاطد و ةا در ٌظر گرفحً ضریب ىصیر ىذتث ، دنیهی ىتٍی ةر رد فرضیَ ُا وزّد ٌداطحَ در ٌحیسَ ُر ىی 1.96آزىّن جی ةاالي 

 جضلیق پذیرفحَ طد.

 

H
 : ىػٍّیث در ىضیط کار ةر جّاٌيٍدشازي کارکٍان جأدیرگذار اشث.1

حگی پرشٍم ةا کار، ىػٍادار ةّدن کار ىٍسر ةَ گردد، ىػٍّیث در ىضیط کار ُيچّن اصصاس ُيتصاز فرضیَ صاضر چٍیً اشحٍتاط ىی

گردد و ُاي جّاٌيٍدشازي اشث؛ ىیةِتّد و یا جلّیث ىّاردي ٌظیر اصصاس طایصحگی، اصصاس ىػٍادار ةّدن، اصصاس ىؤدر ةّدن و ... کَ از ىؤنفَ

 یا ةانػکس؛ چرا کَ راةعَ فّق یک راةعَ دوشّیَ اشث.

در جّاٌيٍدشازي و ىػٍّیث در ىضیط کار ٌلض رُتري ىػٍّي  "(، جضث غٍّان1387يکاران)ٌحایر صاضر ةا ٌحایر جضلیق ضیایی و ُ

در  و ىػٍّیث در ىضیط کار  ةیً رُتري ىػٍّيُيخّاٌی دارد. آٌان در جتییً ٌحایر جضلیق خّد چٍیً اظِار کردٌد:  "کارکٍان داٌظگاه جِران 

ٌحایر ةا یکدیگر ىعاةلث دارد؛ چرا کَ در ُر دو جضلیق ىضللان ةَ وزّد راةعَ زّد دارد. دار وداٌظگاه جِران و جّاٌيٍدشازي کارکٍان راةعَ ىػٍی

 اٌد.ىذتث و ىػٍادار ةیً ىػٍّیث در ىضیط کار و جّاٌيٍدشازي اطاره کرده

 

H
 : جّاٌيٍدشازي کارکٍان ةر رضایث طغهی کارکٍان جأدیرگذار اشث.2

طّد؛ ةدیً ىػٍا کَ ازي کارکٍان ىٍسر ةَ ایساد یا جلّیث رضایث طغهی در کارکٍان ىیگردد، جّاٌيٍدشاز فرضیَ صاضر چٍیً اشحٍتاط ىی

جّاٌد رضایث طغهی کارکٍان را ةراٌگیزد ویا ةانػکس؛ چرا ُاي جّاٌيٍدشازي اشث ىیداطحً صق اٌحخاب، اصصاس ىؤدر و ىػٍادار ةّدن کَ از ىؤنفَ

 کَ راةعَ فّق یک راةعَ دوشّیَ اشث.

راةعَ جّاٌيٍدشازي و صيایث شازىاٌی ادراك طده ةا رضایث طغهی  "(، جضث غٍّان1393ٌحایر جضلیق غضرایی و ُيکاران) ٌحایر صاضر ةا

حایر ضریب ُيتصحگی پیرشّن ُيخّاٌی دارد. چرا کَ آٌان در جتییً ٌحایر جضلیق خّد چٍیً اظِار داطحٍد: ٌ "دةیران جرةیث ةدٌی طِر ُيدان

-ی ادراك طده و جّاٌيٍدشازي کهی ةا رضایث طغهی راةعَ ىصحلیو و ىػٍی داري وزّد دارد. ُيچٍیً، ةیً ىؤنفٌَظان داد ةیً صيایث شازىاٌ

. ٌحایر ةا یکدیگر داري ةدشث آىدةا رضایث طغهی راةعَ ىػٍی(، و جأدیرگذاري( صق اٌحخاب)لالداري، طایصحگی، اشحل ىػٍی)ُاي جّاٌيٍدشازي 

 .اٌدةیً جّاٌيٍدشازي و رضایث طغهی اطاره داطحَةَ وزّد راةعَ ىذتث و ىػٍادار ىعاةلث دارد؛ چرا کَ ُر دو ىضلق 

 

H
 : ىػٍّیث در ىضیط کار ةر رضایث طغهی کارکٍان جأدیرگذار اشث.3

گردد، ىػٍّیث در ىضیط کار ىٍسر ةَ ایساد یا جلّیث رضایث طغهی در کارکٍان ىی طّد؛ ةدیً ىػٍا کَ از فرضیَ صاضر چٍیً اشحٍتاط ىی

جّاٌد ىٍسر ةَ ةراٌگیخحً رضایث طغهی کارکٍان گردد ویا ةانػکس؛ چرا ُاي شازىاٌی، اصصاس ُيتصحگی ةا کار ىیغدم جضاد و ُيصّیی ةا ارزش

 کَ راةعَ فّق یک راةعَ دوشّیَ اشث.

 

طغهی و رضایث طغهی  ىػٍّیث شازىاٌی در اشحرس ٌلض "(، جضث غٍّان1393ٌحایر صاضر ةا ٌحایر جضلیق آزادىرزآةادي و ُيکاران )

ُيخّاٌی دارد. چرا کَ آٌان در جتییً ٌحایر جضلیق خّد چٍیً  "کارکٍان اداري در یک ةیيارشحان ٌظاىی و ةررشی راُکارُاي ارجلاء ىػٍّیث آٌان

و افزایض رضایث طغهی  طغهی گیري از ىػٍّیث، ىیحّان ٌیروي کارکٍان را در زِث ارجلاء ىػٍّیث شازىاٌی و کاُض اشحرسةا ةِرهاظِار کردٌد، 

ر و آٌان ةصیر ٌيّد. ٌحایر ةا یکدیگر ىعاةلث دارد؛ چرا کَ در ُر دو جضلیق؛ ىضللان ةَ وزّد راةعَ ىذتث و ىػٍادار ةیً ىػٍّیث در ىضیط کا

 اٌد.رضایث طغهی اطاره داطحَ
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