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 چکيذه
 جّؿػَ ٍغیدرفؼا سَیدرٌح و یاٌـاٌ ىٍاةع جّؿػَ در یىِي ٌلف کَ ایپّ یحیؼیىغ یٌظاىِا از یکی

 ازیٌ کی و امم کی فیظّ ؿؼٌّقث در اٌـان ىكارکث اؿث یىكارکح ثیؼیىغ ٌظام دارد، یکه

 در ؿاز جضّل گؼشٌ َیپا ةؼ آىغ کار اریةـ اؿث یاةؽار یىكارکح ثیؼیىغ ٌظام .اؿث یفعؼ

 ؼیىـ در یاؿاؿ اریةـ یُا گام اٌغ جّاٌـحَ در آن یؼیگ ةکار ةا ؼانیىغ کَ یا گٌَّ ةَ ثیؼیىغ

 یُا یؼیگ ویجني در کارکٍان یىكارکح  یرفحارُا ٌلف یةؼرؿ.ُغف ایً جضلیق ةؼدارٌغ جّؿػَ

 ایًىی ةاقغ. تدر ةاٌک جّؿػَ مادرا یؿازىاٌ(  غيهکؼد ىانی)اىغُایپ ةؼ آن ؼیجاد و یحیؼیىغ

جضلیق ، از ٌظؼ ُغف، کارةؼدی و ةؼ اؿاس روش جضلیق جّمیفی و از ٌظؼ روش جسؽیَ وجضهیم  

زاىػة آىاری قاىم کهیَ کارکٍان ؿحادی ةاٌک جّؿػَ مادرات ىی ی ىی ةاقغ ، غهُا، از ٌّع  داده

ىاری اؿث کَ از زاىػَ ا.ٌيٌَّ آىاری قاىم ةعف کّچکی ٌفؼ ىی ةاقغ  638ةاقغ کَ جػغاد آٌِا 

  ٌفؼ جػییً قغه اؿث.روش 350وصسو ٌيٌَّ اٌحعاب قغه اٌغ روش  جنادفی كاةم دؿحؼس ةَ 

ىضحّائی و مّری   ةاقغ.روایی آن ةا روش گیؼی پؼؿكٍاىَ ىی گؼدآوری دادُِا ىیغاٌی و اةؽار اٌغازه

(جائیغ قغه 0.956در صغ كاةم كتّل جائیغ گؼدیغه اؿث و پایایی پؼؿكٍاىَ ،از ظؼیق آنفای کؼوٌتاخ)

اؿث.ةؼای زيع آوری داده ُا از پؼؿكٍاىَ اؿحاٌغارد قغه اؿحفاده قغه اؿث ،ةؼای  جسؽیَ وجضهیم 

 اظالغات، اةحغا ةَ ةؼرؿی كاةم كتّل ةّدن ىغل ٌظؼی از ظؼیق ٌؼم افؽار نیؽرل پؼداظحَ قغه اؿث و

ؿث،ٌحایر ٌكان ىی ؿپؾ جسؽیَ وجضهیم داده ُا ةَ کيک ضؼیب ىـیؼ وآزىّن جی ىكعل قغه ا

ةؼازش ىغل كاةم كتّل ىی ةاقغ،ٌحایر ٌكان  دُغ کَ ىغل ةؼای زاىػَ آىاری كاةم اؿحفاده و

 رفحار.دارد ؼیجأد یقغه ثیرضا ةؼ یحیؼیىغ یُا یؼیگ ویجني در کارکٍان یىكارکح رفحارىیغُغ.

 یىكارکح حاررف .دارد ؼیجأد یقغه یؼیدرگ ةؼ  یحیؼیىغ یُا یؼیگ ویجني در کارکٍان یىكارکح

 در کارکٍان یىكارکح رفحار.دارد ؼیجأد یؿازىاٌ جػِغ ةؼ یحیؼیىغ یُا یؼیگ ویجني در کارکٍان

 یىكارکح رفحار .دارد ؼیجأد(  یقغه غيهکؼد) یؿازىاٌ یاىغُایپ ةؼ یحیؼیىغ یُا یؼیگ ویجني

 .دارد ؼیجأد یىان غيهکؼد ةؼ یحیؼیىغ یُا یؼیگ ویجني در کارکٍان

 جػِغ ؿازىاٌی -غيهکؼد قغهی -درگیؼی قغهی -رفحار ىكارکحی کارکٍان :يذيکل واشگاى
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 2اکبر اهيني ههر، 1هوسي ابراهيوي خو

 داٌكسّی کارقٍاؿی ارقغ ىغیؼیث دونحی ، پیام ٌّر واصغ غؼب جِؼان 1
 ، داٌكگاه پیام ٌّر ایؼان جِؼاناؿحادیار گؼوه صـاةغاری  2
 

 ٌّیـٍغه ىـئّل:يیم ٌام و ٌكاٌی ای

 هوسي ابراهيوي خو

mohsen.ebrahimi22@yahoo.com 

 يها يريگ نيتصو در کارکناى تيهطارک  يرفتارها نقص يبررس

 يسازهان(هالي عولکرد)اهذهايپ بر آى ريتاث و يتیریهذ

 هطالعه هوردي بانك توسعه صادرات ایراى
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 هقذهه
رضایث قغهی و درگیؼی قغهی ٌیاز دارٌغ و در  ، ؿازىاٌی کارکٍان ةَ ىضؼك ُایی چّن ىكارکث ؿازىاٌِا ةؼای جضؼیک  اىؼوزه ىغیؼان

 یک جّزِی کَ دارد، كاةم ىؽایای ةَ جّزَ ةا ىكارکحی ىغیؼیث ىػحلغٌغ کَ ؼانپژوُكگ ایً زىیٍَ ةا چانكِای گٌّا گٌّی روةؼو ُـحٍغ. اکذؼ

ىحفاوجی ُـحٍغ و ةؼای   کارُای و ؿاز و ُا ةؼٌاىَ ُای ، اؿحؼاجژی دارای ىعحهف ُای ؿازىان. اؿث اىؼوز کار و کـب دٌیای در ىعهّب روش

 (.23، 2011وىٍیؼ،1اؿحفاده ىی کٍٍغ)داٌفىكارکحی  ظّد ازىغیؼیث ؿازىاٌی ؿاظحار در آىیؽ رویَ ُای ىّفلیث

ىغیؼیث ىكارکحی فهـفَ ٌّیٍی اؿث کَ ةاجاکیغ ةؼىكارکث کارکٍان دراداره اىّر ؿازىان ُا واغحلاد ةَ جػِغ و قان و ىٍؽنث ىٍاةع اٌـاٌی 

ؼی ىكارکحی قاىم ىكاوره ةا (.رُت2، 1395وُيکاران، اصيغی ةاالدُی)دؿحیاةی ةَ کیفیث ةؼجؼ زٌغگی کاری را ُغف ظّد كؼاردادُا ؿث 

ىغیؼیث ىكارکحی یک ٌگؼش زاىع  (.11،2010وُيکاران، 2زیؼدؿحان و ارزیاةی ٌظؼات و پیكٍِادات آٌان كتم از جنيیو گیؼی اؿث  )اؿياغیم

گؼوُی یاری دٍُغ و کَ آٌان را ةؼىی اٌگیؽد جا ةؼای دؿحیاةی ةَ ُغفِای  ةؼای زهب ىكارکث فؼدی و گؼوُی ةیً ىغیؼیث ارقغ و کارکٍان اؿث

ىكارکث پیف قؼط جّؿػَ و کهیغ گـحؼش آن در ؿازىاٌِا ؿث ،ىكارکث در (.4، 1394)یّؿفی وُيکاران،قٌّغ در ىـئّنیث کار قؼیک

ىغیؼیث ؿتب ىی قّد جا ىیؽان ٌظارت ةؼکارکٍان کاُف یاةغ و کارکٍان ظّد ةؼای افؽایف کارایی و ادؼةعكی ؿازىاٌی دنـّزی ٌكان دٍُغ و 

ـحگی ُای ظّد را ةؼُغفِای گؼوُی ةیافؽایٍغ و ةا اصـاس ٌظؼ ىذتث ٌـتث ةَ ظّد ةَ پغیغ آىغن فضای ؿازىاٌی دنپػیؼجؼ یاری رؿاٌٍغ.یکی دنت

 (.2، 1395، زهیهیانو )مّفیاؿث. رضایث قغهی  از ىحغیؼُایی کَ ىی جّاٌغ در جضلق اُغاف ؿازىان ٌلف اؿاؿی ایفا کٍغ جػِغ ؿازىاٌی و 

 

 هسالهبياى  .1
جػِغ ؿازىاٌی، پیٌّغ  (.474،2004وُيکاران،3)ىک ىّری ىضللان جػِغ ؿازىاٌی را ةَ غٍّان یک ىحغیؼ ىِو درفِو رفحار کارکٍان ىیغاٌٍغ

جالش زیاد ةؼای ؿازىان،  جيایم ةَ"، "كّی و پػیؼش اُغاف و ارزقِای ؿازىان، جػِغ غاظفی اغحلاد"افؼاد ةا ؿازىان اؿث کَ جّؿط ؿَ غاىم 

ةَ ظّری کَ وزّد جػِغ ؿازىاٌی  (.4،230،2005نیچ (ىكعل ىیكّد  "در ؿازىان، جػِغ جکهیفی ىیم كّی ةؼای ةاكیياٌغن"و  "ِغ ىـحيؼػج

ىضنّالت کیفیث  وری، ةِتّد و افؽایف ؿّدآوری ىؤؿـَ وکاُف جؼك ظغىث قغه و ةا جأدیؼةؼغيهکؼد کارکٍان ةاغخ افؽایف ةِؼه ةاغخ افؽایف

 (.618،2010وُيکاران، زیاءانغیً)گؼدد ظغىات ىیو

قغم و ىضیط کاری کَ پاداش دٍُغه، جاىیً کٍٍغه رضایث ظاظؼ و رضایث ةعف ، یا دنـؼد  کهیَ ویژگیِای ازرضایث قغهی غتارت اؿث 

ؿازىاٌی پیاىغُای  رضایث قغهی ةَ دنیم جأدیؼات ىِيی کَ ةؼ ؿایؼ ادراکات، رفحار و (.258،1387)غؽیؽی وُيکاران،کٍٍغه و ٌاراضی کٍٍغه اؿث

ةنّرت ىذتث رضایث قغهی كاةم ذکؼ اؿث کَ (.23، 2011وىٍیؼ،5)داٌف دارد ةَ قغت از ؿّی ىضللان غهّم رفحار ؿازىاٌی ىّرد جّزَ كؼار دارد

)زیً ىی دٍُغ ؿازىاٌی اؿث. کارکٍاٌی کَ از قغهكان ةنّرت کهی رضایث دارٌغ، ةا رفحار ىذتث غکؾ انػيم ٌكانُای غيهکؼدی ىؼجتط ةا رفحار 

 (.999، 6،2010انػاةغی 

 ادؼةعكی افؽایف ةَ کَ اؿث ىِيی ةػغ دیگؼی کَ درایً جضلیق ةَ آن پؼداظحَ قغه اؿث درگیؼی قغهی ىی ةاقغ ،درگیؼی قغهی ىحغیؼ

 عنیق زٌغگی و کار آىیعحً درُو و ظّد قغم و کاری ىضیط از کارکٍان ادراك ٌضّة قاىم قغهی درگیؼی. ىی کٍغ ؿازىان کيک

 (.1664، 2006، 7ُؼقفهغ)اؿث

 درگیؼی ؿعش ىٍظّر افؽایف ةَ.  یافث ظّاُغ افؽایف ٌیؽ آن ادؼةعكی ةاقغ، ؿازىان ةاالجؼ یک کارکٍان قغهی درگیؼی ؿعش ُؼچَ

 (118،  2004 ، 8ایالٌکّىاران) ةاقیو داقحَ زاٌتَ ه ُو و گؼایاٌَ ٌگاُی واكع آن ُای کٍٍغه جػییً ةَ ةایغ قغهی

 ةَ ٌیم زِث در ظّد ىِارت افؽایف ةَ کارکٍان جكّیق و ةِؼه وری افؽایف اٌـاٌی، ٌیؼوی ةانٍغگی ىٍظّر ةَ ىكارکحی ىغیؼیث سادای نؽوم

 ؿعش پاییٍحؼیً ةَ را جنيیو گیؼی و ُـحٍغ ظعؼکؼدن ةَ صاضؼ کَ اؿث ؿازىاٌِایی آن از ةؼجؼی ظنّص ایً در. ىیتاقغ ؿازىاٌی، اُغاف

 پژوُف ایً ةِتّد ةِؼه وری و غيهکؼد ؿازىاٌی در  در کارکٍان ىكارکث دادن اُيیث ةَ جّزَ ةا اؿاس ایً ةؼ یغٍُغ،ى ارزاع ىيکً ؿازىاٌی

                                                           
1  . Danish   &  Munir  .  
2 .  Ismail et al  
3  . Macmory et al  
4  .  Leach  
5  . Danish   &  Munir  .  
6 . Zeinabadi 
7 .Hirschfeld 
8  . Elankumaran  
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ؿازىاٌی (  دؿحاوردُای)پیاىغُا ةؼ آن جادیؼ و ىغیؼیحی ُای گیؼی جنيیو در کارکٍان ىكارکحی  رفحارُای ٌلف ةَ ةؼرؿی جا قغه آن ةؼ ؿػی

 قّد. پؼداظحَ

 جّاٌٍغ در قؼایط فػهی ةَ پیاىغُای ىكارکث ىٍسيهَ افؽایف جػِغ ىكکم ىّازَ ُـحٍغ کَ جا چَ صغ ىی ،ةا ایً ىـانَ  ؿازىاٌِااغهب 

ؿازىاٌی ىّضّغی اؿث کَ و پیاىغُای جػِغ ،ُای ىعحهف ىكارکث  قٍاظث زٍتَ  کارکٍان ةَ ؿازىان دؿث یاةٍغ. ةَ غتارجی دیگؼ، ودرگیؼی

رفحار ىكارکحی کارکٍان در جنيیو گیؼی قّد جأدیؼ  ةاقغ. ةَ ظّر ىكعل در ایً پژوُف جالش ىی دكیق ىیىـحهؽم ةؼرؿی غهيی و ىّقکافی 

ةـیاری از ىّرد ةؼرؿی كؼار گیؼد. و پیاىغُای ةاٌک جّؿػَ مادرات  جػِغ ؿازىاٌی،درگیؼی قغهی ىحغیؼُای رضایث قغهی  ُای ىغیؼیحی ةؼ

یاةی ةَ رقغ پایغار  و غيهکؼد ؿازىان ٌكان ىی دٍُغ. در ایً راؿحا فلغان یک چكو اٌغاز کَ جضلیلات اُيیث جػِغ و رضایث قغهی را در دؿح

کارکٍان،  و درگیؼی قغهی ةا جّزَ ةَ پاییً ةّدن جػِغرواةط ایً زؼیان جضلیلاجی را ةا یکغیگؼ جؼکیب ٌيایغ در ىغیؼیث ةَ چكو ىیعّرد. 

ةؼایً  .کيک کٍغ و پیاىغُای ؿازىاٌی جّاٌغ ةَ افؽایف جػِغ کارکٍان ُای ىكارکحی ىی ؼٌاىَجضلیق ةَ دٌتال ایً اؿث کَ جػییً کٍغ جا چَ صغ ة

 چَ جأدیؼی ىغیؼیحی ُای گیؼی جنيیو در کارکٍان ىكارکحی رفحارُای اؿاس در جضلیق صاضؼ ىضلق كنغ دارد ؿّال امهی جضلیق پاؿط دُغ:

 ةاٌک جّؿػَ مادارت دارد؟(دؿحاوردُای)پیاىغُا ةؼ

 

 ل تحقيق هذ. 2
فؼضتَ  ىّرد جسؽیَ و جضهیم كؼار  5در جضلیق ىػکّر ىغنی ةؼای جػییً جادیؼ ىحغیؼُای فؼضی جّؿػَ یافحَ و رواةط و جادیؼات در غانب 

درایً جضلیق رفحار ىكارکحی کارکٍان در جنيیو گیؼی ُای ىغیؼیحی ىحغیؼ ىـحلم و درگیؼی قغهی، رضایث قغهی، جػِغ ؿازىاٌی و گؼفحَ اٌغ.

 یاىغُای ؿازىاٌی)غيهکؼد قغهی( و غيهکؼد ىانی  ىحغیؼ واةـحَ ىضـّب ىی قٌّغ. پ

 
 هذل هفهوهي تحقيق -1ضکل 

 (2011وىٍیؼ)9داٌف ىٍتع : اكحتاس قغه از ىلانَ

 

کَ از ظؼیق آن اغضای ؿازىان غالكَ : یک ٌگؼش درةاره وفاداری کارىٍغان ةَ ؿازىان اؿث، و یک فؼایٍغ ىـحيؼی اؿث 10جػِغ ؿازىاٌی

جػِغ ؿازىاٌی ٌّغی صانث رواٌی اؿث کَ ةیاٌگؼ جيایم،   .(32، 1376ظّد را ةَ ؿازىان و ىّفلیث و کارایی پیّؿحَ آن ٌكان ىی دٍُغ )ىسیغی، 

 .(11،269،2009ٌیاز یا انؽام فؼدزِث اداىَ ظغىث در ؿازىان ىی ةاقغ)ىیكم وُيکاران

یؼی کارکٍان در جنيیو ُای )اؿحؼاجژیک/جاکحیکی(ؿازىان ةَ صـاب  ىی آیغ کَ ةَ مّرت)رؿيی/غیؼ ىكارکث : فؼآیٍغ درگ

 (.1378،18رؿيی(درقکم )ىـحلیو/غیؼ ىـحلیو( و ةا درزَ ،ؿعش و صغودىكعنی اجفاق ىی افحغ)رٍُّرد،

                                                           
9  . Danish   &  Munir  .  
10 .Organizational commitment 
11  . Michael et al 

 در کارکنان مشارکتی رفتار

 مدیریتی های گیری تصمیم

 درگیری شغلی

 تعهد سازمانی 

 پیامدهای سازمانی 

  )عملکرد شغلی(

 رضایت شغلی  

  عملکرد مالی  
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در  راةعَ ای ميیياٌَ و ىكارکث زّیاٌَکاىم اؿث و  ىكارکحی، اغحياد و اظيیٍان ىغیؼ ةَ زیؼدؿحان در صغ ؿتک :12رُتؼی ىكارکحی

)ةٍی رؿيی و غیؼ رؿيی ةا ُو درآىیعحَ اٌغ كا رکحی اؿث و گؼوُِایىةاقغ. در ایً ؿتک،جنيیو گیؼ یِا کاىال  جيام اىّر ةیً آٌِا ةؼكؼارىی

ن رُتؼان ُيکاری ٌؽدیکحؼی ةا (. ؿتک رُتؼی ىكارکحی غيّىاً ةَ غٍّان ؿتکی در ٌظؼ گؼفحَ ىی قّد کَ در آ33،1390ُاقيیان وُيکاران،

( ایً ایغه کَ ؿتک ىغیؼیث ىكارکحی اصحياالً 2006رافؼجی وگؼیفیً،(پیؼوان دارٌغ و جيام ؿعّح پیؼوان را در جنيیو گیؼی قؼکث ىی دٍُغ

یار قؼح و ةـط داده ( ىعؼح قغ و ىحػاكتاً جّؿط ىضللان ةـ1983) 13غيهکؼد زیؼدؿحان را جلّیث ىی کٍغ ةیف از ٌیو كؼن پیف جّؿط ةارٌارد

قغه اؿث .ؿتک ُای رُتؼی اٌـاٌی یا اٌـان گؼا در ةؼٌاىَ ریؽی و ازؼای فػانیث ُای ؿازىاٌی ىی جّاٌٍغ ىـحلیياً ةؼ رضایث قغهی جأدیؼ 

 (.2006ویارىضيغیان، 14ةگػارٌغ)راد

وضػیث  "( پكٍِاد قغه اؿث:  1976 ) 15جػؼیف رضایث قغهی کَ ةنّرت رایر ىّرد پػیؼش كؼار گؼفحَ اؿث جّؿط نّکغرضایث قغهی :

فاکحّری ُؼزةؼگ، دو در پی ٌظؼیَ ی  (2010،999)زیً انػاةغی ، "اصـاؿی نػت ةعف یا ىذتث ٌاقی از جضـیً قغم یا جسؼةَ ی قغهی فؼد

ز رضایث کَ کارىٍغ از ا یث قغهی دروٌی ) درزَ ایارویَ از زيهَ رض دوٍی و ةػٍّان ىفِّىی ةا غیىضللان رضایث قغهی را ةػٍّان یک ىفِّم 

ظّد قغم ىی گیؼد ( و رضایث قغهی ظارزی ) درزَ ایی از رضایث کَ کارىٍغ از قؼایط کاری، ؿیاؿث او پاداقی کَ ٌاىؼجتط ةا ظّد قغم 

 (.2005،524وچً، 16)چیّاٌغ ُـحٍغ دارد ( ةؼرؿی کؼده

ىؼجتط ةا کار کَ ةا كغرت، فغاکاری و زػب ٌيّد پیغا  کٍٍغه ودرگیؼی قغهی :درگیؼی قغهی غتارت اؿث یک صانث ذٍُی ىذتث، جاىیً

 (.2009، 17قٍاظحی فؼد ةا قغهف درگیؼ قغهی ٌام دارد)کاراجپُياٌٍغؿازی روان»کٍغةَ غتارت دیگؼ، ىی

 

 . پيطينه تحقيق 3        
ٌحایر  ؼیث غيّىی پؼداظحَ اٌغ.( ةَ  ةؼرؿی ٌلف ىغیؼیث ىكارکحی و رضایث قغهی در ىیان کارکٍان ىغی2014وُيکاران) 18پحـّواؿکا

جضلیق از جضهیم رگؼؿیّن چٍغگاٌَ ٌكان داد کَ راةعَ ىذتث ةیً ؿعّح قغهی  و رضایث گؽارش قغه جّؿط کارکٍان وزّد دارد. ةیً ؿتک 

غ کَ ارجتاظات ٌظارجی غالوه ةؼ ٌحایر جضلیلات ٌكان ىی دُ .ىغیؼیث ىكارکحی و فؼآیٍغُای ةؼٌاىَ ریؽی اؿحؼاجژیک ىكارکحی راةعَ  وزّد دارد

  .دارای ادؼ كاةم جّزِی ةؼؿعش رضایث قغهی گؽارش قغه جّؿط کارکٍان دارد

ٌكان  ُا یافحَپؼداظحَ اؿث.ةؼرؿی ارجتاظات ةیً ىكارکث کارىٍغ، ىغیؼیث ىكارکحی و غيهکؼد ؿازىان ( ةَ 2012)19واٌیچ چیً چای

ی یک ؿازىان دارد ةهکَ جأدیؼ ىذتث و  ؼ ىغیؼیث ىكارکحی و غيهکؼد زٌسیؼهىكارکث کارىٍغ ٌَ جٍِا جأدیؼ ىذتث و ىـحلیيی ة ىیغٍُغ.

 .ی ىغیؼیث ىكارکحی دارد واؿعَ ی یک ؿازىان ةَ غیؼىـحلیو فؼاواٌی ةؼ غيهکؼد زٌسیؼه

ن ىی پؼداظحَ اؿث.یافحَ ُا ٌكا«ةؼرؿی راةعَ ىكارکث در جنيیو گیؼی و رضایث قغهی در ةیً کارکٍان ؿازىان»ةَ  (2011)20ىٌّغی

ایً یافحَ ُا ُيچٍیً ٌكان ىی دُغ ارجتاط كّی  دُغ کَ یک ُيتـحگی ىذتث كّی ةیً رضایث قغهی و ىكارکث در جنيیو گیؼی وزّد دارد. 

ظؼاصی  ، ةیً ىكارکث در جنيیو گیؼی و رضایث قغهی در راةعَ ةا قؼایط کاری غيّىی ،پؼداظث و ارجلاء قغهی ،اؿحفاده از ىِارت ُا و جّاٌایی

 افؽایف ؿعش ىكارکث در جنيیو گیؼی ىّدؼ اؿث. و ةازظّرد کار وزّد دارد .ایً یافحَ ُا ٌكان ىی دُغ کَ ؿعش رضایث قغهی در  قغم

ىكارکحی ةؼ روی جػِغ قغهی وغيهکؼد قغهی پؼداظحَ اٌغ ،ٌحایر  ( ةَ ةؼرؿی جأدیؼ زٍـیث  وؿتک رُتؼی 2008وُيکاران ) 21افّالةی

یی کَ جضث ٌظؼ رُتؼان زن دىّکؼاجیک کار ىی کٍٍغ ىیاٌگیً اىحیاز ةاالجؼی درغيهکؼد قغهی ٌـتث ةَ زٌاٌی دارٌغ جضلیق ٌكان داده اؿث ىؼدُا

کَ جضث ٌظؼ رُتؼان زن ىـحتغ کار ىی کٍٍغ.ىؼداٌی کَ جضث ٌظارت رُتؼان زن ىـحتغ کار ىی کٍٍغ ىیاٌگیً اىحیاز ةاالجؼی در جػِغ قغهی 

 زن دىّکؼاجیک داقحٍغ.ٌـتث ةَ زٌان جضث ٌظارت رُتؼان 

                                                           
12 . participative leadership 
13 . Barnard 
14 . Rad & Yarmohammadian 
15 .Locke 
16 . Chiu & Chen 
17  .  Karatepe 
18  .  Petkovska et al  
19  . Vanichchinchai 
20  .  Muindi 
21  .  Afolabi  et al 
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راةعَ ىغیؼیث ىكارکحی ةا ادؼةعكی ؿازىاٌی )ىّرد کاوی داٌكگاه مٍػحی ٌّقیؼواٌی » (در جضلیق ظّد ةَ ةؼرؿی 1395ُيکاران ) فالح و

و جنيیو گیؼی(  پؼداظحَ اٌغ. ٌحایر صاکی از آن ةّد کَ ةیً ىغیؼیث ىكارکحی و ىؤنفَ ُای آن )ؿاظحار ٌظارت، ؿاظحار ارجتاظات، رُتؼی« ةاةم 

 و ادؼةعكی راةعَ ىذتث و ىػٍی داری وزّد دارد.

ةؼرؿی جأدیؼ ؿتک ىغیؼیحی ىكارکحی ةؼ جػِغ ؿازىاٌی و ؿعش ؿازگاری در قؼکث » ( جضلیلی ةا غٍّان 1395وزغاٌی و ُيکاران)

ان دادکَ ةیً ؿتک ىغیؼیحی ىكارکحی، جػِغ اٌسام داده اٌغ. ٌحایر صامم از جسؽیَ وجضهیم داده ُای زيع آوری قغه ٌك« پاالیف ٌفث قیؼاز 

 ؿازىاٌی و ؿعش ؿازگاری راةعَ ىػٍاداری وزّد دارد.

اٌسام داده اٌغ. روش « ةؼرؿی ٌلف ؿتک ىغیؼیث ىكارکحی درظالكیث کارکٍان » ( جضلیلی ةا غٍّان 1395اصيغی ةاالدُی و ُيکاران )

و جضهیم پژوُف ةا اؿحفاده ازازىّن ُيتـحگی پیؼؿّن ٌكان ىیغُغ، ةیً ىغیؼیث جضلیق جّمیفی ازٌّع ُيتـحگی اؿث . ٌحایر صامم ازجسؽیَ 

 ىكارکحی و ظالكیث راةعَ ىـحلیو و ىػٍادار وزّد دارد.

جادیؼ غّاىم ىغیؼیث ىكارکحی ةؼ افؽایف ةِؼه وری کارکٍان ؿحاد ؿازىان آىّزش فٍی » (جضلیلی ةا غٍّان 1394رٌستؼزاده و ىِغیؽاده ) 

اٌسام داده اٌغ. ةؼای جسؽیَ و جضهیم اظالغات در ایً پژوُف از دو روش آىار جّمیفی)ىیاٌگیً، اٌضؼاف ىػیار و زغاول( و پؾ « ّرو صؼفَ ای کك

ىـحلم، روش ُيتـحگی گكحاوری پیؼؿّن و رگؼؿیّن t از جٍظیو جّمیف داده ُا ةا اؿحفاده از آىار اؿحتاظی ةؼای آزىّن فؼضیَ ُا از آزىّن

ث. ٌحایر ٌكان داد کَ راةعَ ىػٍاداری ةیً غّاىم ىغیؼیث ىكارکحی و ةِؼه وری کارکٍان وزّد دارد )رٌستؼزاده و ىِغیؽاده، اؿحفاده قغه اؿ

1394). 

ةؼرؿی ادؼ ىغیؼیث ىكارکحی ةؼ غغانث ؿازىاٌی ، ةِؼه وری ، رضایث قغهی و ظالكیث کارکٍان در » (جضلیلی ةا غٍّان 1394زٌگٍَ وظيؼ )

اٌسام داده اٌغ. ٌحایر صامم از جضلیق ٌكان ىیغُغ کَ در درىاٌگاه ظاجو االٌتیاء ، ىغیؼیث «غهی آةاد کحّل الٌتیاء قِؼؿحاندرىاٌگاه ظاجو ا

 ىكارکحی ةؼ غغانث ؿازىاٌی ، ةِؼه وری، رضایث قغهی وظالكیث کارکٍان جأدیؼ دارد.

رکحی و غيهکؼد ؿازىاٌی از دیغگاه کارکٍان قؼکث پاالیف ةؼرؿی راةعَ ةیً ىغیؼیث ىكا» جضلیلی ةا غٍّان (1394مفؼی وُيکاران ) 

اٌسام داده اٌغ. داده ُا ةا اؿحفاده از روش ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن و ضؼیب رگؼؿیّن چٍغ ىحغیؼه جضهیم و ةؼرؿی قغٌغ. ٌحایر «گاز پارؿیان

رکٍان قؼکث گاز پارؿیان راةعَ ی ىػٍاداری وزّد دارد پژوُف ٌكان داد کَ ةیً جياىی اةػاد ىغیؼیث ىكارکحی و غيهکؼد ؿازىاٌی از دیغگاه کا

 و ةؼظی اةػاد ىغیؼیث ىكارکحی پیف ةیٍی کٍٍغه ی ىػٍادار غيهکؼد ؿازىاٌی کارکٍان قؼکث گاز ىی ةاقٍغ.

اٌسام «انارزیاةی ٌلف ىغیؼیث ىكارکحی در افؽایف ادؼةعكی کارکٍان قؼکث ٌفث ةِؼ» (جضلیلی ةا غٍّان 1377رٌستؼزاده و ىِغیؽاده ) 

داده اؿث. ةؼای ایً ىٍظّر فؼضیَ ُائی در چِارچّب یک انگّی ٌظؼی کَ ىٍحر از ةؼرؿی ىحّن ادةیات ىغیؼیث ىكارکحی اؿث ةٍا گؼدیغ . ةؼ 

وزَ و ةا اةػاد ىعحهف ىكحيم ةؼ :ىكارکث کارکٍان در ُغف گػاری ،ىكارکث ةؼ جنيیو گیؼی ،  اؿاس ایً انگّ ىغیؼیث ىكارکحی در چِار

رکث در صم ىكکالت و ىكارکث در ایساد جغییؼات و جضّالت ىّرد جّزَ كؼار گؼفحَ اؿث .یافحَ ُای ایً پژوُف صاکی از آن اؿث کَ ىكا

 .ىغیؼیث ىكارکحی ىّزب افؽایف جػِغ ، کاُف ىلاوىث ىٍفی و افؽایف اٌگیؽش ةکار کارکٍان ىی ةاقغ 

 

 . فرضيه هاي تحقيق 4
 و گیؼی ُای ىغیؼیحی ةؼ رضایث قغهی جأدیؼ دارد.رفحار ىكارکحی کارکٍان در جنيی .1

 رفحار ىكارکحی کارکٍان در جنيیو گیؼی ُای ىغیؼیحی  ةؼ درگیؼی قغهی جأدیؼ دارد. .2

 رفحار ىكارکحی کارکٍان در جنيیو گیؼی ُای ىغیؼیحی ةؼ جػِغ ؿازىاٌی جأدیؼ دارد. .3

 ؿازىاٌی )غيهکؼد قغهی( جأدیؼ دارد. رفحار ىكارکحی کارکٍان در جنيیو گیؼی ُای ىغیؼیحی ةؼ پیاىغُای .4

 .دارد ؼیجأد ىانی غيهکؼد ةؼ یحیؼیىغ یُا یؼیگ ویجني در کارکٍان یىكارکح رفحار .5

 

 . هذف ها  5         
کارکٍان ةاٌک جّؿػَ مادارت  یقغه ثیةؼ رضا یحیؼیىغ یُا یؼیگ ویکارکٍان در جني یرفحار ىكارکح ؼیجأدجػییً  -

 .ایؼان

کارکٍان ةاٌک جّؿػَ مادارت  یقغه یؼیةؼ درگ یحیؼیىغ یُا یؼیگ ویکارکٍان در جني یىكارکحرفحار ؼیجأدجػییً  -

 .ایؼان
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کارکٍان ةاٌک جّؿػَ مادارت  یةؼ جػِغ ؿازىاٌ یحیؼیىغ یُا یؼیگ ویکارکٍان در جني یىكارکح رفحار ؼیجأدجػییً  -

 .ایؼان

،ةاٌک جّؿػَ مادارت  یؿازىاٌ دؿحاوردُایةؼ  یحیؼیىغ یُا یؼیگ ویکارکٍان در جني یىكارکح رفحار ؼیجأدجػییً  -

 .ایؼان

 .،ةاٌک جّؿػَ مادارت ایؼان ىانی غيهکؼدةؼ  یحیؼیىغ یُا یؼیگ ویکارکٍان در جني یىكارکح رفحار ؼیجأدجػییً  -

 

 روش تحقيق. 6
  روش زِث از پژوُف ًیا. ؿثا یؿازىاٌ ٍَیزى در یکارةؼد داٌف کی جّؿػَ آن ُغف کَ چؼا اؿث یکارةؼد ُغف غگاهید از پژوُف ًیا

 غلایغ ، ىّزّد راةعَ یا قؼایط ةَ و دُغ ىی كؼار میجضه و جسؽیَ ىّرد و فیجّم ُـث کَ را چَ آن هییجضه فییجّم قیجضل. ةاقغی ى  جّمیفی

 .اؿث یغه ٌّع از قیجضل ٌّع اززِث و دارد جّزَ گـحؼش صال در یروٌغُا یا ىكِّد آدار یزار یفؼایٍغُا ىحغاول،

 

 جاهعه آهاري و نوونه . 7      

.ٌيٌَّ آىاری قاىم ةعف ٌفؼ ىی ةاقغ  638زاىػة آىاری قاىم کهیَ کارکٍان ؿحادی ةاٌک جّؿػَ مادرات ىی ةاقغ کَ جػغاد آٌِا 

 جنادفی اؿحفاده قغ اؿث. از روش ٌيٌَّ آىاریو ةؼای اٌحعاب  ىی ةاقغ. ةاٌک جّؿػَ مادرات یؿحادز کارکٍان کّچکی ا

كاةم قيارش  را قاىم ىی قّد چّن جػغاد افؼاد زاىػَکارکٍان ؿحادی ةاٌک جّؿػَ مادرات  ضلیق زاىػَ آىاری ىضغود و کهیَدرایً ج

 . )فؼىّل کّکؼان( ؿث از فؼىّل زاىػَ ىضغود اؿحفاده قغه اؿثا
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 N638  ،ی; صسو زاىػَ آىار       n  ٌَّصسو ٌي ;  ، Z1.96درمغ ةؼاةؼ  95 ٍانی، کَ در ؿعش اظيٌؼىال واصغ اؿحاٌغارد ؼی; ىلغار ىحغ 

ةَ  اٌؾیصانث ىلغار وار ًیدرٌظؼ گؼفث. در ا 0.05جّان آن را یٌتاقغ ى اری;ىلغار ٌـتث مفث ىّزّد در زاىػَ اؿث. اگؼ در اظحp ةاقغ  یى

 رؿغ.  یصغاکذؼ ىلغار ظّد ى

qکَ فاكغ آن مفث در زاىػَ ُـحٍغ  ی; درمغ افؼادq =1-p)()0.5 ،  ) d ;( 05/0ىلغار اقحتاه ىساز) 
 

240
5/05/0.96.105/0638

96.15/05/0638
22

2





n

 
 

 ابسار تحقيق . 8
 وىٍیؼ22داٌف یجالیجضل از ىلانَ قیجضل ًیپؼؿكٍاىَ ا یظؼاص یةؼاةَ ىٍظّر گؼدآوری اظالغات از پؼؿكٍاىَ اؿحفاده گؼدیغه اؿث. 

،ةؼای ظؼاصی پؼؿكٍاىَ درگیؼی قغهی از ىلانَ جّىاس و از ىلانَ آنً و ىایؼ ةؼای جػِغ ؿازىاٌی اؿحفاده قغه اؿث غالوه ةؼ ایً  (2011)

اؿحفاده ( 1389ی و ُيکاران )اکؼاىی از ىلانَ حیؼیىغ یُا یؼیگ ویکارکٍان در جني یرفحار ىكارکح ( ةؼای ظؼاصی پؼؿكٍاى1992َُيکاران  )

ٍر كـيث ىـاوی جكکیم قغه و ىضلق ایً ظیف از پقغه اؿث .ىلیاس نیکؼت اؿحفاده  جضلیق از.ةؼای ؿٍسف پؼؿكٍاىَ ایً قغه اؿث

ىلیاؿی پٍر درزَ ای ةَ  ىحٍاؿب ةا ىّضّع جضلیق جػغادی گّیَ در اظحیار پاؿعگّ كؼار ىی دُغ جا گؼایف ظّد را درةاره آن ىكعل ٌيایغ.

 .قغه اؿث داده 1اىحیاز   «کاىالً ىعانف»و2اىحیاز « ىعانف» 3اىحیاز « ٌظؼی ٌغارم »، 4اىحیاز « ىّافق»،  5اىحیاز«  کاىال ىّافق»مّرت 

پؼؿكٍاىَ اونیَ ةیً ظتؼگان و اؿاجیغ جّزیع گؼدیغه ةؼای ؿٍسف روایی از روایی مّری و ىضحّایی اؿحفاده قغ اؿث . ةغیً جؼجیب کَ 

ؼؿكٍاىَ . ُيچٍیً پ یی جغویً قغه اؿثپؼؿكٍاىَ ٌِاوامالح گؼدیغه وؿپؾ  یگٍگ قٍاؿای و ؿّاالت ىتِواؿث و پؾ ازارائَ ٌظؼات آٌِا 

                                                           
22  . Danish   &  Munir  .  
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پؼؿكٍاىَ  43 یکؼوٌتاخ ةؼا یکؼوٌتاخ اؿحفاده قغه اؿث،آنفا یاز آنفاةؼای ىضاؿتَ پایایی  . ٌفؼی آزىّن و جاییغ قغه اؿث 25جّؿط یک گؼوه 

  ق،یکَ ةؼ اؿاس امّل روش جضل ،ه اؿثغیىضاؿتَ گؼد 0/ 9652 صغود صاضؼپژوُف 

 ؼیُؼىحغ در زغول زیؼ جػغاد ؿّاالتؼؿكٍاىَ ازپایای ظّةی ةؼظّرداراؿث.ٌكان دٍُغه ان اؿث کَ پ قّد و یى یجهل یىلغار ىعهّة

 وآنفای کؼٌتاخ ةَ جفکیک ىحغیؼُا ٌكان داده قغه اؿث. 

 ضرایب الفاي کرونباخ -1جذول 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 روش تجسیه و تحليل داده ها . 9
اؿحفاده قغه اؿث.  23ت ؿاظحاری و ٌؼم افؽار نیؽرلدر ایً جضلیق ةؼای اٌسام ىضاؿتات آىاری از آىار اؿحٍتاظی و از روش ىغل یاةی ىػادال

ىػٍادار قٍاظحَ ىی 96/1ةیكحؼ از  t،  ةارُای غاىهی ةا ىلغار آىاره 95/0روش جضهیم ةَ ایً مّرت اؿث کَ ةا در ٌظؼ گؼفحً ؿعش اظيیٍان 

و ضؼایب جػییً یا ٌـتث واریاٌؾ  5/0ةیكحؼ از قٌّغ و گّیَ ُای ىؼةّط ةَ آٌِا در ىغل ةاكی ىی ىاٌٍغ. ُيچٍیً ىلادیؼ ةارُای غاىهی ةایغ 

Rجتییً قغه ةَ وؿیهَ ىحغیؼ ىکٍّن ) 
و ضؼایب جػییً ،  tةاقغ.در ایً جضلیق پؾ از ىضاؿتَ ةارُای غاىهی ، ىلادیؼ آىاره  3/0( ةایغ ةیكحؼ از  2

ٌیازی ةَ صػف ُیچ یک از گّیَ ُای پؼؿكٍاىَ  ىكعل گؼدیغ کَ جياىی گّیَ ُای پؼؿف ٌاىَ دارای ىلادیؼ ةارُای غاىهی ىػٍادار ةّده و 

ُای ةؼازٌغگی  ُا، ةؼای ىغل ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفحَ اؿث و ةَ ایً ىػٍی کَ اگؼ قاظل ٌيی ةاقغ. از ؿّیی ةؼازٌغگی ىٍاؿب ةّدن و کفایث داده

اٌغ. زغول زیؼ  ّد در ىغل، ىٍاؿب و کافی ةّدهگیؼی رواةط ىّز ُا ةؼای جسؽیَ و جضهیم و ٌحیسَ  ٌكان دٍُغه ةؼازٌغه ةّدن ىغل ةاقٍغ، داده

 دُغ و صاکی از ةؼازش ٌـتحاً ىٍاؿب ىغل اؿث . ُای ةؼازٌغگی ىغل جضلیق را ٌكان ىی  قاظل
 

 هاي برازنذگي ضاخص 2جذول

 24زػر ةؼآورد واریاٌؾ ظعای جلؼیب 
  09/0 

25قاظل ةؼازش ٍُسار قغه
  88/0 

26قاظل ةؼازش ٍُسار ٌكغه
  90/0 

 93/0 27ؼازش ىلایـَ ایقاظل ة

 62/0 28قاظل ٌیکّیی ةؼازش
29

58/0 قاظل ٌیکّیی ةؼازش امالح قغه   

P<0.05                             d.f=855 

 

                                                           
23. Lisrel 

24. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

25. Normed Fit Index (NFI) 

26. Non-Normed Fit Index (NNFI) 

27. Comp arative Fit Index (CFI) 

28. Goodness of fit index (GFI) 

29. Adjusted Goodness of fit index (AGFI)   

 انفای کؼٌتاخ قياره پؼؿف ىحغیؼ ىّرد ؿّال

1-10 یحیؼیىغ یُا یؼیگ ویجني در کارکٍان یىكارکح رفحار  856/0  

11-17 یقغه یؼیدرگ  832/0  

18-23 یقغه ثیرضا  772/0  

24-29 یؿازىاٌ جػِغ  830/0  

30-36 یؿازىاٌ یاىغُایپ  857/  

37-43 غيهکؼد ىانی   866/0  

956/0 43 زيع  



 6 -65، ص 6931، بهار 5ای کاربردی در مدیریت و حسابداری، صماره پژوهش ه
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 

 

ىػٍاداری  T پؾ ازاظيیٍان از ةؼازش ىغل ،ةَ آزىّدن فؼضیات ىغل جضلیق پؼداظحَ قغه اؿث.ةَ ایً جؼجیب کَ ةا اؿحفاده ازآزىّن  

 05/0یا ؿعش ظعای  95/0ىیان ىحغیؼُای ىکٍّن ىّرد ةؼرؿی كؼار ىی گیؼد . از آن زایی کَ در ایً جضلیق ؿعش اظيیٍان  ضؼایب ىـیؼ

ىػٍادار قٍاظحَ ىی قٌّغ و فؼضیَ پژوُكی ىؼجتط ةا آٌِا ىّرد جأییغ كؼار  ىی  96/1ةؽرگحؼ از  tىغٌظؼ اؿث ، ضؼایب ىـیؼ ىذتث ةا ىلغار آىاره 

افؽار نیؽرل ةَ دؿث آىغه اؿث. ةٍاةؼایً ةا  ُا اٌغازه پاراىحؼُای ىغل ةا اؿحفاده از ٌؼم ضؼ، پؾ از رؿو ىغل ةؼ اؿاس دادهدر پژوُف صا.گیؼد

قغه اؿث  و ضؼایب ىـیؼ ىكعل tدرٌيّدارُای زیؼ ىلغار اٌغ ُا ىّرد آزىّن كؼار گؼفحَ فؼضیَ   t( اؿحفاده از جـث  ا )ةحاؿحفاده از ضؼایب 

صامم از جسؽیَ و جضهیم داده ُا ، ٌحایر زیؼ را ةؼای فؼضیَ ُای جضلیق در پی  t.ٌحایر ةغؿث آىغه از ىغل ؿاظحاری و ضؼایب ىـیؼ و جـث 

  داقحَ اؿث .

 

 
 ي )هتغيرها وسواالت (هذل ساختار tریهقاد: 1نوودار

 

 

 
 : هقادیر ضریب هسير براي هذل ساختاري2نوودار 
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 هاي توصيفي پصوهصیافته. 10       
 .ٌكان داده قغه اؿث مادرات جّؿػَ ةاٌک یؿحاد کارکٍان، ىكعنات فؼدی 1در زغول 

 

 صادرات توسعه بانك يستاد کارکناىهطخصات فردي  -3جذول 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گّیان ةؼ صـب زٍـیث، جضنیالت، ؿاةلَ ظغىث ؛ ةَ اظحنار، ٌكان داده قغه اؿث، جّزیع فؼاواٌی پاؿط1در زغول قياره 

 

 ات تحقيقرضيف بررسي. 11       

 .دارد ؼیجأد یقغه ثیرضا ةؼ یحیؼیىغ یُا یؼیگ ویجني در کارکٍان یىكارکح رفحار اول :آزهوى فرضيه 

 

 tضرایب استانذارد و آهاره  نتایج -4جذول 

 tآىاره  ةؼآورد قغه ضؼایب ىـیؼ                      

 ویجني در کارکٍان یىكارکح رفحار

 یحیؼیىغ یُا یؼیگ

 5.58 0.94 یقغه ثیرضا          

 

ىی ةاقغ دار  ىػٍی ؿازد ىذتث و ةؼ اؿاس ٌحایر ، ارجتاط ةّؿیهَ داده ُا صيایث قغه اؿث و ىـیؼی کَ ایً دو ىحغیؼ را ةَ ُو ىؼةّط ىی

94.0,58.5درمغ ىػٍی دار اؿث( )5)در ؿعش ظعای  11  t ًیحیؼیىغ یُا یؼیگ ویجني در کارکٍان یىكارکح رفحارجآدیؼ (. ةٍاةؼای 

 .د و فؼضیَ ىضلق ىّرد جائیغ كؼار ىی گیؼدجّؿط داده ُا صيایث ىی قّ یقغه ثیرضا ةؼ

 

 

 

 درصذ فراواني هتغير

 8/78 ىؼد جنسيت

 2/22 زن

 

 

 سابقه خذهت

1- 5  7/16 

6- 10 5/24 

11- 15 4/31 

16- 20 5/19 

21- 25 9/4 

26- 30 3 

 5/2 دیپهو سطح تحصيالت

 5/12 فّق دیپهو

 8/58 نیـاٌؾ

 2/26 فّق نیـاٌؾ و ةاالجؼ
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 .دارد ؼیجأددرگیؼی قغهی  ةؼ یحیؼیىغ یُا یؼیگ ویجني در کارکٍان یىكارکح رفحار دوم :آزهوى فرضيه 

 

 tضرایب استانذارد و آهاره  نتایج -5جذول 

 tآىاره  ةؼآورد قغه ؼایبض ىـیؼ                      

 ویجني در کارکٍان یىكارکح رفحار

 یحیؼیىغ یُا یؼیگ

 7.65 0.64 یقغه درگیؼی          

 

ىی ةاقغ دار  ىػٍی ؿازد ىذتث و ةؼ اؿاس ٌحایر ، ارجتاط ةّؿیهَ داده ُا صيایث قغه اؿث و ىـیؼی کَ ایً دو ىحغیؼ را ةَ ُو ىؼةّط ىی

64.03,65.7ار اؿث( )درمغ ىػٍی د5)در ؿعش ظعای   t ًیحیؼیىغ یُا یؼیگ ویجني در کارکٍان یىكارکح رفحارجآدیؼ (. ةٍاةؼای 

 .د و فؼضیَ ىضلق ىّرد جائیغ كؼار ىی گیؼدجّؿط داده ُا صيایث ىی قّ یقغهدرگیؼی  ةؼ

 

 .دارد ؼیجأدٌی جػِغ ؿازىا ةؼ یحیؼیىغ یُا یؼیگ ویجني در کارکٍان یىكارکح رفحار سوم : آزهوى فرضيه

 

 tضرایب استانذارد و آهاره  نتایج -6جذول 

 tآىاره  ةؼآورد قغه ضؼایب ىـیؼ                      

 ویجني در کارکٍان یىكارکح رفحار

 یحیؼیىغ یُا یؼیگ

 12.63 0.93 جػِغ ؿازىاٌی          

 

ىی ةاقغ دار  ىػٍی ؿازد ىذتث و ایً دو ىحغیؼ را ةَ ُو ىؼةّط ىی ةؼ اؿاس ٌحایر ، ارجتاط ةّؿیهَ داده ُا صيایث قغه اؿث و ىـیؼی کَ

93.0,63.12درمغ ىػٍی دار اؿث( )5)در ؿعش ظعای  13  t ًیحیؼیىغ یُا یؼیگ ویجني در کارکٍان یىكارکح رفحارجآدیؼ (. ةٍاةؼای 

 .گیؼد د و فؼضیَ ىضلق ىّرد جائیغ كؼار ىیجّؿط داده ُا صيایث ىی قّجػِغ ؿازىاٌی  ةؼ

 

 .دارد ؼیجأد(  یقغه غيهکؼد) یؿازىاٌ یاىغُایپ ةؼ یحیؼیىغ یُا یؼیگ ویجني در کارکٍان یىكارکح رفحار چهارم : آزهوى فرضيه

 

 tضرایب استانذارد و آهاره  نتایج -7جذول 

ةؼآورد  ضؼایب ىـیؼ                      

 قغه

 tآىاره 

 ویجني در کارکٍان یىكارکح رفحار

 یحیؼیىغ یُا یؼیگ

 12.06 0.96 پیاىغُای ؿازىاٌی )غيهکؼد قغهی (        

 

ىی ةاقغ دار  ىػٍی ؿازد ىذتث و ةؼ اؿاس ٌحایر ، ارجتاط ةّؿیهَ داده ُا صيایث قغه اؿث و ىـیؼی کَ ایً دو ىحغیؼ را ةَ ُو ىؼةّط ىی

96.0,06.12درمغ ىػٍی دار اؿث( )5)در ؿعش ظعای  14  t ًیحیؼیىغ یُا یؼیگ ویجني در کارکٍان یىكارکح رفحاردیؼ جآ(. ةٍاةؼای 

 .د و فؼضیَ ىضلق ىّرد جائیغ كؼار ىی گیؼدجّؿط داده ُا صيایث ىی قّپیاىغُای ؿازىاٌی )غيهکؼد قغهی (  ةؼ
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 .دارد ؼیجأد ىانی غيهکؼد ةؼ یحیؼیىغ یُا یؼیگ ویجني در کارکٍان یىكارکح رفحار پنجن : آزهوى فرضيه

 

 tضرایب استانذارد و آهاره  تایجن -8جذول 

 tآىاره  ةؼآورد قغه ضؼایب ىـیؼ                      

 ویجني در کارکٍان یىكارکح رفحار

 یحیؼیىغ یُا یؼیگ

 5.67 0.57 یىان غيهکؼد          

 

ىی ةاقغ دار  ىػٍی ؿازد ىذتث و ط ىیةؼ اؿاس ٌحایر ، ارجتاط ةّؿیهَ داده ُا صيایث قغه اؿث و ىـیؼی کَ ایً دو ىحغیؼ را ةَ ُو ىؼةّ

57.0,67.5درمغ ىػٍی دار اؿث( )5)در ؿعش ظعای  15  t ًیحیؼیىغ یُا یؼیگ ویجني در کارکٍان یىكارکح رفحارجآدیؼ (. ةٍاةؼای 

 .د و فؼضیَ ىضلق ىّرد جائیغ كؼار ىی گیؼدجّؿط داده ُا صيایث ىی قّ ىانی غيهکؼد ةؼ
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 بحث و نتيجه گيري. 12       
(  غيهکؼدىانی)اىغُایپ ةؼ آن ؼیجاد و یحیؼیىغ یُا یؼیگ ویجني در کارکٍان یىكارکح  یرفحارُا ٌلف یةؼرؿُغف از ایً جضلیق 

 ةؼ یحیؼیىغ یُا یؼیگ ویجني در کارکٍان یىكارکح رفحارٌكان داد کَ   ولٌحایر جسؽیَ و جضهیم فؼضیَ اةّد.  مادرات جّؿػَ ةاٌکی ؿازىاٌ

 ادراك ةاٌک ، در ىكارکحی فضای وزّد دیگؼ، ةیان ةَ.افؽایف ظّاُغ یافث ىكارکث کارکٍان رضایث قغهی ةغیً ىػٍا ةا  دارد ؼیجأد یقغه ثیرضا

 ةؼ گیؼی جنيیو ىِای ٌظا ظؼاصی اُيیث ُا، یافحَ ایً  .ىی کٍغ جكغیغ را آٌان رضایث قغهی  در اصحؼام و صيایث از ةؼظّرداری از کارکٍان

ُيچّن  ىی کٍغ و ایً ةا یافحَ ُای دیگؼ ىضللان  یادآوری را ؿازىاٌِای ظغىات چّن ةاٌکِا ُای ىضیط در ىكارکحی انگُّای ىتٍای

 ُياٍُگ ىی ةاقغ ( 1394زٌگٍَ وظيؼ )( ،2011)31( ،ىٌّغی2014وُيکاران) 30پحـّواؿکا

ةغیً . دارد ؼیجأددرگیؼی قغهی  ةؼ یحیؼیىغ یُا یؼیگ ویجني در کارکٍان یكارکحى رفحارٌكان داد کَ  دومٌحایر جسؽیَ و جضهیم فؼضیَ 

ةا جّزَ ةَ ایٍکَ در گػقحَ . قغهی کارکٍان افؽایف ظّاُغ یافث درگیؼی یحیؼیىغ یُا یؼیگ ویجني در کارکٍان یىكارکح رفحار ىػٍا ةا

قغهی کارکٍان ىغیؼان و  اقحیاق و درگیؼیر ٌِاةث ةا جّزَ ةَ اُيیث د. جضلیلات ىكاةِی اٌسام ٌگؼفحَ اؿث پؾ كیاؿی ٌيی جّان اٌسام داد

قغهی کارکٍان را  درگیؼیرا در ؿازىان ةؼكؼار ٌيایٍغ و از ایً ظؼیق ىّزتات افؽایف  ىكارکثةایـحی ٌظام  ةاٌک جّؿػَ مادرات ىـئّنیً 

 .فؼاُو ٌيایٍغ

ةغیً . دارد ؼیجأدجػِغ قغهی  ةؼ یحیؼیىغ یُا یؼیگ ویجني در کارکٍان یىكارکح رفحارٌكان داد کَ  ؿّمٌحایر جسؽیَ و جضهیم فؼضیَ 

ىكارکث ، ُيفکؼی و ٌظؼظّاُی از  . قغهی کارکٍان افؽایف ظّاُغ یافثجػِغ  ی،حیؼیىغ یُا یؼیگ ویجني در کارکٍان یىكارکح رفحار ىػٍا ةا

دادن کارکٍان در جنيیو گیؼی ُای ؿازىان  ىكارکث .وزَ ظّاُغ گؼدیغکارکٍان ىّزب جسيیع افکار و جّاٌایی ُا و اٌسام کهیَ اىّر ةَ ةِحؼیً 

ؿازىان اؿث. جنيیو گیؼی ىكارکحی، ىلاوىث در ةؼاةؼ  کاری ىّدؼ و ىفیغ در زِث جػِغ ؿازىاٌی کارکٍان و رؿیغن ُؼچَ ةیكحؼ ةَ ُغفِای

را  ىكارکث در جنيیو گیؼی ةایـحی ٌظامةاٌک جّؿػَ مادرات ً ةٍاةؼایً ىغیؼان و ىـئّنی .جغییؼ را کاُف و ؿعش فكار رواٌی را کو ىی ٌيایغ 

(  2008وُيکاران ) 32افّالةی ٌحایر ةا ٌحایر جضلیلات.افؽایف دٍُغکارکٍان را  جػِغ و وفاداریدر ؿازىان ةؼكؼار ٌيایٍغ و از ایً ظؼیق ىّزتات 

 ُيـّ اؿث. (1377رٌستؼزاده و ىِغیؽاده ) و( 1395وزغاٌی و ُيکاران)،

 غيهکؼد) یؿازىاٌ یاىغُایپ ةؼ یحیؼیىغ یُا یؼیگ ویجني در کارکٍان یىكارکح رفحارٌكان داد کَ چِارم  ر جسؽیَ و جضهیم فؼضیَ ٌحای

ىی قّد ةٍاةؼایً ىغیؼان و  ادؼةعكیکارکٍان کَ ةاغخ ةِتّد فؼایٍغُای ؿازىاٌی و غيهکؼد قغهی ةا جّزَ ةَ اُيیث .  دارد ؼیجأد(  یقغه

کارکٍان را فؼاُو  غيهکؼد قغهیرا در ؿازىان ةؼكؼار ٌيایٍغ و از ایً ظؼیق ىّزتات افؽایف  ىكارکحیةایـحی ٌظام ؿػَ مادرات ةاٌک جّىـئّنیً 

 یى غایپ ارجلاء ُا آن یقغه ثیرضا و دارٌغ ظّد قغم ةَ جؼی ىذتث ٌگاه غيّىاً كٌّغیى داده ىكارکث یِا، ؼیگ ویجني در کَ یکارکٍاٌ .ٌيایٍغ

 دُغ یى ازازه ُا آن ةَ ىكارکث، ًیا چّن اؿث كحؼیة دارٌغ ىكارکث یِا ؼیگ ویجني در کٍٍغ یى اصـاس کَ یکارکٍاٌ در یزىاٌؿا جػِغ. کٍغ

 آٌِا، یدُ قکم در کَ ییؽُایچ ةَ ٌـتث افؼاد. اؿث قغه كائم ارزش ُا آن ةؼای ؿازىان کٍٍغ اصـاس و ةگػارٌغ ؼیجأد ؿازىان ةَ یدُ قکم در

 .دارٌغ جػِغ و ثیارض اؿث ٌلف داقحَ

ٌحایر  .دارد ؼیجأد یؿازىاٌ جػِغ ةؼ یحیؼیىغ یُا یؼیگ ویجني در کارکٍان یىكارکح رفحارٌكان داد کَ  ؿّمٌحایر جسؽیَ و جضهیم فؼضیَ 

 ( ُيـّ اؿث2012)33و واٌیچ چیً چای (1394زٌگٍَ وظيؼ )، (1394مفؼی وُيکاران )  ةا ٌحایر جضلیلات

ةغیً . دارد ؼیجأدغيهکؼد ىانی  ةؼ یحیؼیىغ یُا یؼیگ ویجني در کارکٍان یىكارکح رفحارٌكان داد کَ  پٍسوَ ٌحایر جسؽیَ و جضهیم فؼضی

ىغیؼان و  کَ ىی قّد  َیجّم. افؽایف ظّاُغ یافث غيهکؼد ىانی ؿازىان ی ،حیؼیىغ یُا یؼیگ ویجني در کارکٍان یىكارکح رفحار ىػٍا ةا

 یى ىؼةّط آٌِا کار ةَ کَ یاىّر در اكم صغ و یىلحض یروقِا ةَ را آٌِا ظّد کارکٍان یةعك ادؼ فیاافؽ یةؼا ةاٌک جّؿػَ مادرات ىـئّنیً 

 ىّرد کارکٍان یةعك ادؼ فیافؽا ةؼ آٌِارا ادؼ پژوُف کَ را ییاكحضا طیقؼا ُيّاره ىكارکث ٍغیفؼا کؼدن ادؼةعف یةؼا و دٍُغ ىكارکث قّد

 داقحً نضاظ ةَ ىكارکحی  ٌظام قّد یى كٍِادیپ ُيچٍیً. ؼٌغیةکارگ یىكارکح ثیؼیىغ ثیّفلى در یغیکه غّاىم غٍّان ةَ كؼارداده غییجا

 از ؿازىاٌِا ؼانیىغ و غیآ ةػيم الزم یحِایفػان کارکٍان میجيا و جّان فیافؽا زِث آن ةا ُيؽىان و قّد ازؼا ؿازىاٌِا و ادارات در ییازؼا ثیكاةه

                                                           
30  .  Petkovska et al  
31  .  Muindi 
32  .  Afolabi  et al 
33  . Vanichchinchai 
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  یافّالة ،(2012) یچا ًیچ چیواٌ ٌحایر صامم ةا ٌحایر جضلیلات . قٌّغ داده آىّزش و حعاباٌ ُـحٍغ یقعن كغرت یدارا کَ یافؼاد ًیة

 ُيـّ اؿث . (1394)  وُيکاران یمفؼو (1394)  ؽادهیىِغ و رٌستؼزاده،(  2008) وُيکاران
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 هنابع و هراجع
، ؿتک ىغیؼیث ىكارکحی ىغیؼان و 1395و ىؼیو انـادات ىّؿّی، اصيغی ةاالدُی, ؿیغىِغی؛ غؽت ا... ةاةائی کچتی  >1=

، گؼگان، گؼوه آىّزش و دوىیً ُيایف ؿؼاؿؼی ىتاصخ کهیغی در غهّم ىغیؼیث و صـاةغاریٌلف آن درظالكیث کارکٍان،

 .فؼٍُگیان اؿحان گهـحان پژوُف قؼکث ىٍِغؿی ةاروگـحؼ پارس، داٌكگاه

 ٌاىَ انیپا« کارکٍان قؼکث ٌفث ةِؼان یادؼةعك فیدر افؽا یىكارکح ثیؼیٌلف ىغ یاةیارز» 1377و،یرٌستؼ، رص >2=

 ارقغداٌكگاه امفِان  داٌكکغه غهّم . یکارقٍاؿ

کارکٍان ؿحاد ؿازىان  یةِؼه ور فیةؼ افؽا یىكارکح ثیؼیغّاىم ىغ ؼی، جاد1394 ؽاده،یىِغ ًیصـ ؼی, زػفؼ و اىرٌستؼزاده >3=

 یقؼکث غهي ،یؿار ،یحیو غهّم جؼة یاكحناد، صـاةغار ث،یؼیىغ یانيهه ًیؾ ةکٍفؼاٌ ًیکكّر، اون یو صؼفَ ا یآىّزش فٍ

 ٌّر ٌکا، امیپؿاز ، داٌكگاه  ٍغهیآ یو ىكاوره ا یپژوُك

 ثیو ظالك یقغه ثی، رضا ی، ةِؼه ور یةؼ غغانث ؿازىاٌ یىكارکح ثیؼیادؼ ىغ ی، ةؼرؿ1394ظيؼ،  تایو فؼ ی, ىِغزٌگاٌَ >4=

 ؼ،یداٌكگاه ىال ؼ،یو آىّزش، ىال ثیؼیىغ یىه فیآةاد کحّل، ُيا یقِؼؿحاٌػه اءیٌتکارکٍان در درىاٌگاه ظاجو اال

 غگاهیاز د یو غيهکؼد ؿازىاٌ یىكارکح ثیؼیىغ ًیراةعَ ة ی، ةؼرؿ1394 ا،یک یو كاؿو ةِؼاى یىضـً ظادى ؛ی, غهیمفؼ >5=

 .یةّغه یؼوه پژوُكجِؼان، گ ث،یؼیغهّم ىغ یپژوُف ُا یىه فیُيا ان،یگاز پارؿ فیکارکٍان قؼکث پاال

 ًیپٍسي ،یو ؿالىث رواٌ یةا جػِغ ؿازىاٌ یىكارکح ثیؼیارجتاط ؿتک ىغ ًیی، جت1395 ان،یهیزه تَی, فؼزاٌَ و ظیمّف >6=

 ىِؼ اقؼاق. كگؼانیةاز، جِؼان، ُيا یُا یو ٌّآور یٍیکٍفؼاٌؾ کارآفؼ ًیو دوى ثیؼیو ىغ یصـاةغار یانيهه ًیکٍفؼاٌؾ ة

 ،یةازرگاٌ ثیؼیىسهَ ىغ «یدوؿعض کؼدیفؼوش ةا رو یؼویغّاىم ىؤدؼ ةؼ غيهکؼد ٌ» 1387اصيغ،، روؿحا ،  اریقِؼ ،یؽیغؽ >7=

 .5، قياره 2دوره 

 ی)ىّرد کاو یؿازىاٌ یةا ادؼةعك یىكارکح ثیؼیراةعَ ىغ ی، ةؼرؿ1395 ،ییغایق ویو ىؼ یفاظيَ ؿاغؼ غ؛ی, وصفالح >8=

پٍاٌگ داٌكگاه  ؼهیزؽ- یىانؽ ،یىانؽ- ؼانیا ایو اكحناد پّ ثیؼیىغ یانيهه ًیةاةم(، کٍفؼاٌؾ ة یؼواٌیٌّق یداٌكگاه مٍػح

USMىحاٌا(، ؼانیا ًیٌّ ی، ىؼکؽ جّؿػَ آىّزقِا( 

و ؿعش  یةؼ جػِغ ؿازىاٌ یىكارکح یحیؼیؿتک ىغ ؼیجأد ی، ةؼرؿ1395و اردوان آظكيَ،  یغیؿ وی, ؿاىان؛ ىؼیوزغاٌ >9=

كو، ىؼکؽ ىعانػات  ،یغهّم و جکٍّنّژ ًیٌّ یُا افحَی یانيهه ًیکٍفؼاٌؾ ة ًیدوى ؼاز،یٌفث ق فیدر قؼکث پاال یؿازگار

 ،یؿؼوش صکيث ىؼجضّ یاؿالى لاتیو جضل

 ثیؼیىغ ٍغیدر ةِتّد فؼآ یىكارکح ثیؼیٌلف ىغ ی، ةؼرؿ1394زاده،  یو ةِؼام جل یآكازاده؛ ٌامؼ اکتؼ ؼای, رضا؛ ؿيیّؿفی >10=

پؼداز  غهیا ؼانیاؿحاٌتّل، ىّؿـَ ىغ ،یاكحناد وصـاةغار ث،یؼیدر ىغ ًیٌّ یپژوُكِا یانيهه ًیکٍفؼاٌؾ ة ،یىٍاةع اٌـاٌ
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