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سازماوی کارکىان
هزضیِ عْوبسجی ،1هسلن صبلحی* ،2فجبس قلتبش
تبریخ دریبفت93/6/7 :
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تبریخ پذیزش94/4/12 :

چکيذُ
ّذف اس ایي هقبلِ ،ثزرسی راثغِ ثیي حوبیت سبسهبًی ٍ خَدکبرآهذی ضغلی ثاب رفتابر ضاْزًٍذ
سبسهبًی کبرکٌبى داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ هزٍدضت هیثبضذ .رٍش اس ًَؿ ّوجستگی است .خبهقِ
آهبری هَرد هغبلقِ در ایي پژٍّص کلیِ کبرکٌبى داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ هزٍدضت هیثبضٌذ کاِ
تقذاد آًْب در سهبى پژٍّص ثزاثز ثبً 190فز ثَدً ،وًَِ هَرد هغبلقِ ضبهلً 90فز اس کبرکٌبى ثَد کاِ
اس عزیق ضیَُ ًوًَِ گیزی تصبدفی سبدُ اًتخبة ضذًذ .اثشار خوـ آٍری اعالفاب ساِ پزسطاٌبهِ
رفتبر ضاْزًٍذ سابسهبًی پَدسابک ٍ ّواابراى  )1990پزسطاٌبهِ خَدکبرآهاذی ضاغلی ضازر ٍ
ّوابراًص  ٍ )1982حوبیت سبسهبًی آیشًجزگاز  )1986ثاَدُ اسات .تدشیاِ ٍ تحلیال دادُّاب ثاب
ا ستفبدُ اس آسهَى ضزیت ّوجستگی پیزسَى ٍ ضزیت رگزسیَى چٌذ گبًِ اًدبم ضذُ اسات .یبفتاِ-
ّبی تحقیق ًطبى داد کِ ثیي حوبیت سبسهبًی ٍ خَدکبرآهذی ضاغلی ثاب رفتابر ضاْزًٍذ سابسهبًی
راثغِ هستقین هقٌبدار ٍخَد دارد ٍ اس اثقبد خَدکبر آهذی ضغلی ،اثقبد پبفطبری ثز اًدبم کبر ٍ هیال
ثِ اداهِ اًدبم کبر ثب رفتبر ضْزًٍذ سبسهبًی راثغِ هستقین هقٌبدار دارًذ.
ٍاشُّای کليذی :حوبیت سبسهبًی ،رفتبرضْزًٍذسبسهبًی ،خَدکبرآهذی ،داًطگبُ ،کبرکٌبى

 . 1کبرضٌبسی ارضذ هذیزیت آهَسضی ،داًطاذُ رٍاى ضٌبسی ٍ فلَم تزثیتیٍ ،احذ هزٍدضت ،داًطگبُ آساد اسالهی ،هزٍدضت ،ایزاى
 .2استبدیبر گزٍُ فلَم تزثیتیٍ ،احذ هزٍدضت ،داًطگبُ آساد اسالهی ،هزٍدضت ،ایزاى
 .3استبدیبر گزٍُ فلَم تزثیتیٍ ،احذ هزٍدضت ،داًطگبُ آساد اسالهی ،هزٍدضت ،ایزاى.
*ًَ -یسٌذُ هسٍَل هقبلِmlsalehi@yahoo.com :
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هقذهِ
کبرکٌبى ثب اًگیشُ فزاتز اس ًقص ٍ ٍؽبی خَد در سبسهبى فول هیکٌٌذ .ایي دستِ اس رفتبرّابی
فزاًقص ،رفتبر ضْزًٍذ سبسهبًی ًبهیذُ هیضَد  )Organ, 1983رفتبر ضْزًٍذ سبسهبًی فجبرتسات اس
هدوَفِ فقبلیت ّبیی کِ ثزای اًدبم کبر ضزٍری ًیستٌذ ٍ خشء الشاهب رسوی اًدبم کبر ًویثبضاٌذ
اهب ثِ تسْیل اًدبم کبر ٍ اثزثخطی آى کوك هیکٌٌاذ ارگابى ثیابى هایدارد کاِ رفتابر ضاْزًٍذی
سبسهبًی ثغَر هَثزی هٌبثـ هبلی ٍ اًسبًی را حفؼ هیکٌذ ٍ ّنچٌیي ثب کبرایی سبسهبى کوك های-
کٌذ .ثِ فجبر دیگز ،کبرکٌبًی کِ فزاتز اس الشاهب سبسهبًی فول هیًوبیٌذ ًاِ تٌْاب ثاِ تقْذاتطابى
فول هیًوبیٌذ ٍ ٍؽبیفطبى را اًدبم هیدٌّذ ،ثلاِ اقذاهب داٍعلجبًِ ای را اًدبم هیدٌّذ کِ فزاتز
اس اًتؾبرا سبسهبًی آًْبست ،فذاکبری اس خَد ًطبى هیدٌّذ ٍ ثِ دیگزاى کوك هیکٌٌذOrgan, .
 )1990اهزٍسُ هؤسسب خصَصی تأکیذ ثسیبر سیبدی ثِ رٍی رفتبر خذهت – هحَر هایًوبیٌاذ کاِ
السهِ آى رفتبر ضْزًٍذی سبسهبًی است  .)Morrison, 1996رفتبر ضاْزًٍذی سابسهبًی ًوایتَاًاذ
ثَسیلِی سیستن رساوی سابسهبًی یاب هطاَ ّابی رساوی سابسهبًی ثازٍس یبثاذ & Podsakoff
 )Mackenzie, 1997ثٌبثزایي تطَیق غیز رسوی کبرکٌبى ثبفث ثزٍس رفتبر ضْزًٍذی هیضَد ٍ درک
ایٌاِ چِ چیشی ثز رٍی رفتبر ضْزًٍذی تأثیز هیگذارد خشء هَضَفب هْن پژٍّطی ثصَر فلوی
ٍ فولی است .ثغَر کلی تحقیقب گذضتِ راثغاِ ٍیژگایّابی ضخصایتیً ،گازش کبرکٌابى ،درک
کبرکٌبى اس فذالت سبسهبًی ،رفتبر رّجزی ٍ ٍیژگیّبی ضغلی را ثقٌَاى پیص ثیٌی کٌٌذُّبی رفتابر
ضْزًٍذی ثزرسی کزدُ اًذ  )Podsakoff, 2009سهبًی کبرکٌبى احسبس هیکٌٌذ کِ سبسهبى ثِ رفبُ
آًْب ٍ هطبرکت آًْب در تحقق اّذاف سبسهبًی اّویت هیدّذ ،آًْب ًسجت ثِ سبسهبى تقْذ ثیطاتزی
خَاٌّذ داضت  .)Eisenberger, 1990کبرکٌبى ثب داضتي تقْذ ٍ اًگیشُ ًِ ،تٌْب ٍؽبی رسوی خَد
را اًدبم هیدٌّذ ثلاِ توبیل خَاٌّذ داضت کِ فزاتز اس الشاهب رسوی سبسهبًی ًیش فول ًوبیٌذ..
سهبًی کِ کبرکٌبى رفتبر ضْزًٍذی سبسهبًی را اس خَد ثزٍس هیدٌّذ ،توبیل خَاٌّذ داضت کاِ فلای
رغن فطبرّبی کبری ثِ ّوابراى خَد کوك کٌٌذ .ایي ثذاى هقٌبست کاِ سابسهبىّاب ثبیاذ ثاِ ایاي
کبرکٌبى هسٍَلیت دٌّذ ٍ قذر تصوین گیزی ثیطاتزی ثاِ آًْاب دٌّاذ  .)Pitts, 2005تحقیقاب
گذضتِ ثیطتز ثِ رٍی تَسیـ قذر تصوین گیزی ٍ افشایص هٌبثـ ثازای تَاًوٌاذی ٍ خَدکبرآهاذی
رٍاى ضٌبختی کبرکٌبى تَخِ داضاتِ اًاذ ،خَدکبرآهاذی فجبرتسات اس هیاشاى افتوابد کبرکٌابى ثاِ
تَاًوٌذیّبی فزدی خَد در اًدبم ٍؽابی هحَلاِ سابسهبًی ّ )barron & Greenberg, 2000ان-
چ ٌیي تحزیك احسبسب ثبفث افشایص سغح فذاکبری کبرکٌبى ،افشایص اًگیشُ خْت حل هطااال
سبسهبى ٍ خستدَی راّابرّبیی ثزای ثْجَد فولاازد ضاغلی هایضاَد ثٌابثزایي پژٍّطاگزاى خاَد
کبرآهذی ضغلی ٍ تَاًوٌذی رٍاى ضٌبختی را ثقٌَاى یای اس فبکتَرّبی ضزٍری در هَفقیت سبسهبى
هیداًٌذ.
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ثٌبثزایي حوبیت سبسهبًی ٍ خَدکبرآهذی ضغلی ارتجبط ًشدیای ثب رفتبر ضْزًٍذی دارًذ ثاِ فجابرتی
حوبیت سبسهبًی ٍ خَدکبرآهذی ضغلی هیتَاًذ ثقٌَاى پیص ثیٌی کٌٌذُّبی رفتبر ضْزًٍذی ثبضٌذ
 .)Yen et al, 2004ثسیبری اس تحقیقب راثغِ هساتقین حوبیات سابسهبًی را ثاب رفتابر ضاْزًٍذی
ثزرسی کزدُ اًذ ،اهب راثغِ ایي دٍ هتغیز را ثب در ًؾز گزفتي ًقص خَدکبرآهذی ضغلی ثزرسی ًازدُ
اًذ .ثٌبثزایي در ایي هقبلِ سقی ثز آى است کِ راثغِ ثیي حوبیت سبسهبًی ٍ خَدکبرآهذی ضغلی را
ثب رفتبر ضْزًٍذی سبسهبًی در کبرکٌبى داًطگبُ آساد اسالهی هزٍدضت ثزرسی ًوبیین.
پيطيٌِ
تحقیقی تحت فٌَاى حوبیت سبسهبًی ٍ رفتبر ضْزًٍذ سابسهبًی ثاب تَخاِ ثاِ ًقاص ٍاساغِ ای
ٍیژگیّبی ضخصیتی صَر پذیزفت ًوًَِ آهبری پَّص ً 188فز اس کبرکٌبى هذیزیتی سغح ثبالی
سبسهبىّبی ٌّذٍستبى ثَدًذ ًتبیح ًطبى داد کِ ثیي ٍیژگیّبی ضخصایتی ٍ حوبیات سابسهبًی ثاب
رفتبر ضْزًٍذ سبسهبًی راثغِ هقٌبدار ٍخَد دارد ٍ ٍیژگیّبی ضخصیتی هیتَاًٌذ ًقاص ٍاساغِ ای
هقٌبداری را در راثغِ ثیي حوبیت سبسهبًی ٍ رفتبر ضاْزًٍذ سابسهبًی ایفاب کٌٌاذAkhilendra & .
)Sadhana, 2013
تحقیقی تحت فٌَاى ًقص هیبًدی رفتبر ضْزًٍذ سبسهبًی در تبثیز حوبیات سابسهبًی ادراک ضاذُ ٍ
تَاًوٌذ سبسی رٍاى ضٌبختی ثز فولازد ضغلی صَر پذیزفت .خبهقِ آهبری ایي تحقیاق ،کبرکٌابى
ستبدی هقبًٍت ًؾبر هبلی ٍ خشاًِ داری کل کطَر ٍسار اهَر اقتصبدی ٍ دارایی است کِ هدوَفبً
ً 167فز هی ثبضٌذ؛ کِ اس رٍش تصبدفی عجقِای استفبدُ ضذُ ٍ اس ایي خبهقًِ ،وًَاِ هاَرد ًؾاز اس
عزیااق فزهااَل کااَکزاىً 117 ،فااز ثااِدساات آهااذ .ثااِ هٌؾااَر گاازدآٍری دادُّاابی پااژٍّص ،اس
پزسطٌبهِاستبًذارد چیٌگ ٍ تسًَگ  )2012استفبدُ ضذ در ایي پژٍّص تدشیِ ٍ تحلیال دادُّاب،
اس عزیق هبتزیس ّوجستگی ،هقبدال رگزسایَى ،تحلیال هسایز ٍ هاذل هقابدال سابختبری ٍ ثاب
استفبدُ اس ًزم افشار آهبری لیشرل اًدبم ضذُ است .یبفتِّب حبکی اس آى اسات کاِ حوبیات سابسهبًی
ادراک ضذُ  ٍ .)0/11تَاًوٌذسبسی  )0/12ثِ تٌْبیی ثز فولازد ضاغلی تابثیز ًوایگاذارد .لایاي
رفتبر ضْزًٍذی سبسهبًی ثِ فٌَاى هتغیز هیبًدی هَثز ثیي حوبیت سابسهبًی ادراک ضاذُ ٍ )0/38
تَاًوٌذسبسی رٍاًطٌبختی  )0/59ثب فولازد ضغلی است .)Soltani,Sarihi & Abbasi,2013
تحقیقی تحت فٌَاى کوبل گزایی ،خَدکبرآهذی ٍ رفتبر ضْزًٍذ سابسهبًی صاَر پاذیزفت ًوًَاِ
آهبری پَّص ً 223فز اس کبرکٌبى ثخص دٍلتی اًگلیس ثَدًذ خْات تحلیال دادُّاب اس رگزسایَى
چٌذ گبًِ استفبدُ ضذ ٍ ًتبیح ًطبى داد کِ خَدکبرآهذی ضغلی هیتَاًذ پایص ثیٌای کٌٌاذُ رفتابر
ضْزًٍذ سبسهبًی ثبضذ .)Beauregard, 2012
تحقیقی تحت فٌَاى ارتجبط حوبیت سبسهبًی ثب رفتبر ضْزًٍذ سابسهبًی کبرکٌابى ادارُ کال ٍرسش ٍ
خَاًبى استبى هبسًذراى صَر پذیزفت .حدن خبهقِ آهبری ایي تحقیق ً 100فز هیثبضاذ ٍ ًوًَاِ
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آهبری ثزاثز ثب خبهقِ آهبری در ًؾز گزفتِ ضذُ اسات ،ثاِ هٌؾاَر گازدآٍری دادُّابی پاژٍّص ،اس
پزسطٌبهِ درک حوبیت سبسهبًی آیشًیزگز ٍ ّوابراى  ٍ )1986رفتابر ضاْزًٍذ سابسهبًی ارگابى ٍ
کبًَکسی  )1996استفبدُ ضذ در ایي پژٍّص تدشیِ ٍ تحلیل دادُّب ،اس عزیق ضازیت ّوجساتگی
اسپیزهي ،رگزسیَى اًدبم ضذُ است .یبفتِّب حبکی اس آى است کِ حوبیت سبسهبًی ادراک ضاذُ ثاب
رفتبر ضْزًٍذ سبسهبًی راثغِ هثجت هقٌبدار دارد ٍ ّنچٌیي هَلفِّابی رفتابر ضاْزًٍذ سابسهبًی ثاب
حوبیت سبسهبًی راثغِ هقٌبدار دارًذ ٍ حوبیت سبسهبًی تَاًبیی پیص ثیٌی رفتبر ضْزًٍذ سابسهبًی را
دارد .)IrajiNaghandar & Hamidi,2011
تحقیقی تحت فٌَاى ثزرسی ًقاص تقابهلی پبساخگَیی ٍ خَدکبرآهاذی ضاغلی ثاز رفتابر ضاْزًٍذ
سبسهبًی ٍ رفتبر سیبسی در ثیي افضب ّیب فلوی داًطاگبُ ارٍهیاِ صاَر پاذیزفت .حدان ًوًَاِ
آهبری ثزاثز ثب ً 206فز ٍثِ ضیَُ ًوًَاِ گیازی عجقاِ ای تصابدفی اًتخابة ضاذًذ ،رٍش پاژٍّص
تَصیفی ّوجستگی استً .تبیح رگزسیَى تقذیل کٌٌذُ حبکی اس ًقص تقبهلی پبسخگَیی ٍ خَدکبر
آهذی ضغلی ثز رفتبر ضْزًٍذ سبسهبًی است .)Hasani & Tima, 2011
تحقیقی تحت فٌَاى تبثیز خَدکبرآهاذی ٍ حوب یات سابسهبًی ثاز رفتابر ضاْزًٍذ سابسهبًی صاَر
پذیزفت ًوًَِ آهبری پَّص ً 231فز اس پزساتبراى دٍ ثیوبرساتبى ثَدًاذ خْات تحلیال دادُّاب اس
ضزیت ّوجستگی پیزسَى ،تی تست ،تحلیل ٍاریبًس ٍ رگزسیَى چٌذ گبًاِ اساتفبدُ ضاذ ٍ ًتابیح
ًطبى داد کِ خَدکبرآهذی ٍ حوبیت سبسهبًی ضغلی ثب رفتبر ضْزًٍذ سبسهبًی راثغِ هقٌبدار دارًاذ ٍ
خَدکبرآهذی ٍ حوبیت سبسهبًی ضغلی هی تَاًٌذ  33درصذ ار ٍاریبًس رفتابر ضاْزًٍذ سابسهبًی را
پیص ثیٌی کٌٌذ .)Nurse department 2010
تحقیقی تحت فٌَاى تبثیز حوبیت سبسهبًی ٍ خبیگبُ اختوبفی ثزٍی رفتبر ضْزًٍذ سبسهبًی صاَر
پذیزفت ًوًَِ آهبری پَّص ً 234فز اس کبرکٌابى ٍ هاذیزاى ثَدًاذ خْات تحلیال دادُّاب اس هاذل
هقبدال سبختبری ٍ رگزسیَى چٌذ گبًِ استفبدُ ضذ ٍ ًتبیح ًطبى داد کِ حوبیات سابسهبًی تابثیز
هقٌبداری ثز رفتبر ضْزًٍذ سبسهبًی دارد ٍ تقتوال اختوبفی تبثیز هستقین ٍ فیز هستقین ثاز رفتابر
ضْزًٍذ سبسهبًی دارد .)Shen Yi Mo,2009
تحقیقی تحت فٌَاى "راثغِ حوبیت سبسهبًی ادراک ضذُ ثاب رفتابر ضاْزًٍذ سابسهبًی کبرضٌبسابى
آکبدهی هلی الوپیك ٍ پبرالوپیك ایزاى" صَر پذیزفت .حدن خبهقِ آهبری ایاي تحقیاق ً 60فاز
ثَدًذ ٍ ًوًَِ آهبری ثزاثز ثب خبهقِ آهبری در ًؾز گزفتِ ضذُ است ،ثاِ هٌؾاَر گازدآٍری دادُّابی
پژٍّص ،اس پزسطٌبهِ درک حوبیت سبسهبًی آیشًیزگز ٍ ّوابراى  ٍ )1986رفتبر ضْزًٍذ سابسهبًی
پَدسبک ٍ ّوابراى  )1990استفبدُ ضذ در ایي پژٍّص تدشیِ ٍ تحلیل دادُّب ،اس عزیق ضازیت
ّوجستگی پیزسَى ،رگزسیَى خغی اًدبم ضاذُ اسات .یبفتاِّاب حابکی اس آى اسات کاِ حوبیات
سبسهبًی ادراک ضذُ ثب رفتبر ضْزًٍذ سبسهبًی ٍ اثقبد آى ثِ خش ثقذ خَاًوزدی ،راثغِ هثجت هقٌابدار
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دارد ٍ حوبیت سبسهبًی تَاًبیی پیص ثیٌی رفتبر ضْزًٍذ سبسهبًی ٍ اثقبد آى ثِ خش ثقذ خَاًوزدی را
دارد .)HemmatiNejad, touli, Hamidi & Allahyari,2009
تحقیقی تحت فٌَاى هذل یبثی تبثیز درک حوبیت سبسهبًی ثز رفتبر ضْزًٍذی :هَرد هغبلقاِّ :تال
پٌح ستبرُ پبرس صَر پذیزفت .در ایاي پاژٍّص تدشیاِ ٍ تحلیال دادُّاب ،اس عزیاق هاذل یابثی
هقذال سبختبری اًدبم ضذُ است .یبفتِّب حبکی اس آى است کِ درک حوبیات سابسهبًی کبرکٌابى
ّتل ثز ًَؿ دٍستی ،فضیلت هاذًیٍ ،خاذاى کابری ،رٍحیاِ خاَاًوزدی ٍ تَاضاـ ٍ فزٍتٌای تابثیز
هستقین داضتِ است .)Doae, Mortazavi & Noori,2008
تحقیقی تحت فٌَاى خَدکبرآهذی ضغلی هقلوبى ٍ رفتبر ضْزًٍذ سبسهبًی صاَر پاذیزفت ًوًَاِ
آهبری پژٍّص ً 1100فز اس هقلوبى چیٌی ٍ فزاًسَی دثیزستبىّب ثَدًذ ًتبیح ًطابى داد کاِ ثایي
خَدکبرآهااذی ضااغلی ٍ اثقاابد رفتاابر ضااْزًٍذ ساابسهبًی راثغااِ هثیاات هقٌاابدار ٍخااَد دارد
.)Marc Dussault,2006
رٍش تحقيق
ایي عزح ثِ لحبػ ّذف خش تحقیقب کبرثزدی هیثبضذ ٍ ثِ لحبػ ضیَُ خواـ آٍری اعالفاب
خش تحقیقب تَصیفی اس ًَؿ ّوجستگی هیثبضذ کِ در آى ثِ تَصی راثغِ ثیي هتغیزّب ثب یااذیگز
پزداختِ ضذ .خبهقِ آهبری در ایي تحقیق کبرکٌبى داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ هزٍدضت ثَدًذ کِ در
سهبى اًدبم تحقیق تقذاد کبرکٌبى ً 190فز ثَدُ اًاذ .ثازای تقیایي حدان ًوًَاِ آهابری اس خاذٍل
هَرگبى ٍ کزخسی  )1970استفبدُ ضذُ ٍ اس خبهقِ آهابری هَرهغبلقاِ ثاِ صاَر ًوًَاِ گیازی
تصبدفی سبدُ ً 90فز اس کبرکٌبى داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ هزٍدضت اتخبة ضذًذ خْت خوـآٍری
دادُّب اس سِ پزسطٌبهِ استفبدُ ضذُ است:
ال ) پزسطٌبهِ رفتبر ضْزًٍذی سبسهبًی
ایي پزسطٌبهِ تَسظ پَدسبک ٍ ّوابراى  )1990عزاحی گزدیذُ کِ تَسظ هقیوای ٍ ّواابراى
 )1388ثِ فبرسی تزخوِ گزدیذُ است .ایي پزسطٌبهِ ضبهل  5ثقذ ٍ 20گَیاِ ثاَدُ کاِ ساَاال
 1-4ثقذ ًَؿ دٍستی سَاال  5-7ثقاذ ٍؽیفاِ ضٌبسای ساَاال  8-10ثقاذ خاَاًوزدی ساَاال
 11-13ثقذ فضیلت هذًی ٍ سَاال  14-20ثقذ احتزام ٍ تازین را در سبسهبى ارسیبثی هیًوبیٌذ.
ة) پزسطٌبهِ خَدکبرآهذی ضغلی
ایي اثشار تَسظ ضزر ٍّوابراًص در سبل  1982عزاحی گزدیذُ ٍ دارای  17گَیِ هیثبضذ کاِ ساِ
ثقذ هیل ثِ آغبس گزی رفتبر ،هیل ثِ اداهِ تالش ثزای تاویل رفتبر ٍ هقبٍهت در ثزاثز هَاًـ را های-
سٌدذ کِ گَیِّبی ضوبرُ  )7،12 ،1،2،4،6ثقذ هیل ثِ آغبس گزی رفتبر ٍ گَیِّابی ضاوبرُ ،8 ،3
 )16 ،13 ،10ثقذ هقبٍهت در ثزاثز هَاًـ ٍ گَیِّبی ضاوبرُ  )15،17 ،14 ،11 ،9 ،5ثقاذ هیال ثاِ
اداهِ تالش ثزای تاویل رفتبر را هیسٌدذ .ضیَُ ًوزُ گذاری پزسطٌبهِ ثز اسبس عی پاٌح تابیی
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لیاز ٍ اس کبهال هَافق تب کبهال هخبل هیثبضذ گَیِّبی ضوبرُ ،16 ،12 ،11 ،10 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2
 )14 ،17هٌفی هیثبضٌذ یقٌی ایٌاِ در ایي گَیِّب گشیٌِ کبهال هَافق ًوازُ یاك ٍ کابهال هخابل
ًوزُ پٌح هیگیزد ٍ در ثقیِ سَاال گشیٌِ کبهال هَافق ًوزُ پٌح ٍ کبهال هخبل ًوزُ یك هیگیزد.
ج)  :پزسطٌبهِ حوبیت سبسهبًی
ایي اثشار تَسظ آیشًجزگاز ٍّواابراًص در سابل  1986عزاحای گزدیاذُ ٍ در سابل  1377تَساظ
ضازکي تزخوِ ٍ ٌّدبریبثی گزدیذُ ،دارای  36گَیِ هیثبضذ کِ چْابر ثقاذ تقْاذ ،ثزًبهاِ ریاشی،
اقذاهب ٍ ارسیبثی را هی سٌدذ.
ضیَُ ًوزُ گذاری پزسطٌبهِ ثز اسبس عی پٌح تبیی لیاز ٍ اس کبهال هَافق تب کبهال هخبل های-
ثبضااذ گَیااِّاابی ضااوبرُ  )35 ،33 ،32 ،31 ،26 ،22 ،21 ،19 ،15،16 ،14 ،12 ،11 ،3 ،2هٌفاای
هیثبضٌذ ،یقٌی ایٌاِ در ایي گَیِّب گشیٌِ کبهال هَافق ًوزُ یك ٍ کبهال هخبل ًوزُ پٌح هیگیازد
ٍ در ثقیِ سَاال گشیٌِ کبهال هَافق ًوزُ پٌح ٍ کبهال هخبل ًوزُ یك هیگیزد.
خْت تدشیِ ٍ تحلیل دادُّب در سغح آهبر تَصیفی فزاٍاًی درصذ هیبًگیي ٍ اًحزاف هقیبر ٍ ساغح
آهبر ٍ استٌجبعی اس ضزیت ّوجستگی پیزسَى ،رگزسیَى چٌذگبًِ ،تحلیل ٍاریبًس ٍ ضزیت تقیایي
استفبدُ گزدیذُ است.
ب) يافتِ ّای استٌثاطي
فرضيِ اٍل  :تيي خَدکار آهذی ضغلي تا رفتار ضْرًٍذی سازهاًي راتطِ هعٌااداری ٍواَد
دارد.
خْت ثزرسی ایي فزض اس رٍش آهبری ضزیت ّوجستگی پیزسَى استفبدُ ضذُ است کاِ ًتابیح آى
در خذٍل سیز آٍردُ ضذُ است:
وذٍل  :8ضرية ّوثستگي تيي خَدکار آهذی ضغلي ٍ رفتار ضْرًٍذی سازهاًي
هتغيرّا

تعذاد

ضرية ّوثستگي

سطح هعٌاداری

خَدکار آهذی ضغلي ٍ رفتار ضْرًٍذ سازهاًي

90

0/30

0/02

ًتبیح حبصل اس آسهَى ّوجستگی پیزسَى ًطبى هیدّذ کِ ثیي خَدکار آهذی ضغلي تاا رفتاار
ضْرًٍذی سازهاًي هقذار ضزیت ثزاثز ثب  )0/30گزدیذُ کِ ایاي هقاذار در ساغح کوتاز اس 0/05
هقٌی دار ضذُ ثٌبثزایي ًتیدِ هیگیزین کِ ثیي ایي هتغیزّب راثغِ هستقین هقٌبدار ٍخَد دارد.
فرضيِ دٍم :تيي حوايت سازهاًي تا رفتار ضْرًٍذی سازهاًي راتطِ هعٌاداری ٍوَد دارد.
خْت ثزرسی ایي فزض اس رٍش آهبری ضزیت ّوجستگی پیزسَى استفبدُ ضذُ است کاِ ًتابیح آى
در خذٍل سیز آٍردُ ضذُ است:
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وذٍل  :4ضرية ّوثستگي تيي حوايت سازهاًي ٍ رفتار ضْرًٍذی سازهاًي
هتغيرّا

تعذاد

ضرية ّوثستگي

سطح هعٌاداری

حوايت سازهاًي ٍ رفتار ضْرًٍذ سازهاًي

90

0/43

0/001

ًتبیح حبصل اس آسهَى ّوجستگی پیزسَى ًطبى هیدّذ کِ ثایي حوايات ساازهاًي تاا رفتاار
ضْرًٍذی سازهاًي هقذار ضزیت ثزاثز ثب  )0/43گزدیذُ کِ ایاي هقاذار در ساغح کوتاز اس 0/01
هقٌی دار ضذُ ،ثٌبثزایي ًتیدِ هیگیزین کِ ثیي ایي هتغیزّب راثغِ هستقین هقٌبدار ٍخَد دارد.
فزضیِ سَم :ثیي اثقبد خَدکبرآهذی ضغلی ثب رفتار ضْرًٍذی سازهاًي راتطِ هعٌاداری ٍواَد
دارد.
خْت ثزرسی ایي فزض اس رٍش آهبری ضزیت ّوجستگی پیزسَى استفبدُ ضذُ است کاِ ًتابیح آى
در خذٍل سیز آٍردُ ضذُ است:
وذٍل  :8ضرية ّوثستگي تيي اتعاد خَدکارآهذی ضغلي تا رفتار ضْرًٍذی سازهاًي
هقذار ضرية ّوثستگي

سطح هعٌاداری

هيل تِ آغاز گری رفتار

0/08

0/95

پافطاری تر اًجام کار

0/27

0/04

هيل تِ اداهِ اًجام کار

0/47

0/001

ثب تَخِ ثِ خذٍل فَ هیتَاى هتَخِ ضذ کِ هقذار ضزایت ّوجستگی ثیي اثقبد پبفطبری ثاز اًدابم
کبر ٍ هیل ثِ اداهِ اًدبم کبر ثِ تزتیت ثزاثز ثاب  )0/47 ٍ 0/27ضاذُ کاِ در ساغح کوتاز اس 0/05
هقٌبدر هیثبضٌذ ،ثٌبثزایي ًتیدِ هی گیزین کِ ثیي ایاي دٍ ثقاذ ثاب رفتابر ضاْزًٍذ سابسهبًی راثغاِ
هستقین هقٌبدار ٍخَد دارد.
فرضيِ چْارم  :اتعاد خَدکارآهذی ضغلي قادر تِ پيص تيٌي رفتار ضْرًٍذی سازهاًي هي-
تاضٌذ.
ثزای ثزرسی ایي سَال اس رگزسیَى چٌذ گبًِ ثِ رٍش گبم ثِ گبم استفبدُ گزدیذُ است.
وذٍل :4وذٍل تحليل ٍارياًس ٍ هطخصِّای آهاری رگرسيَى تيي اتعاد خَد کارآهذی ضغلي تا
رفتار ضْرًٍذی سازهاًي تِ رٍش گام تِ گام
گام ّا

هتغير ّا

R

R²

F

›P

β

T

›p

اٍل

هیل ثِ اداهِ اًدبم کبر

0/47

0/221

14/71

0/001

0/47

3/83

0/001

ثب تَخِ ثِ خذٍل فَ هی تَاى هتَخِ ضذ کِ رگزسیَى ثیي اثقبد خاَد کبرآهاذی ضاغلی ثاب رفتابر
ضْزًٍذی سبسهبًی تب یك گبم پیص رفتِ است ٍ دادُّبی خذٍل فَ ًطبى هیدّذ کِ ًسجت ٍ F
سغح هقٌبداری آى در هزحلِ اٍل ثیبًگز اثز هقٌابدار هتغیاز هیال ثاِ اداهاِ اًدابم کابر در هقبدلاِ
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رگزسیَى است .در ایي هزحلِ اثز رگزسیَى  ) F=14/71ثاِ دسات آهاذُ کاِ در ساغح )0/001
هقٌبدار هیثبضذ ٍ ،ضزیت تقییي هحبسجِ ضذُ ثز اسبس ایي هتغیز  )0/221است ،یقٌی ایي هتغیاز
 22درصذ ٍاریبًس هتغیز رفتبر ضْزًٍذی سبسهبًی را پیص ثیٌی هیکٌذ.
فرضيِ پٌجن  :خَدکارآهذی ضغلي ٍ حوايت سازهاًي قادر تِ پيص تيٌي رفتار ضاْرًٍذی
سازهاًي هيتاضٌذ.
ثزای ثزرسی ایي سَال اس رگزسیَى چٌذ گبًِ ثِ رٍش گبم ثِ گبم استفبدُ گزدیذُ است.
وذٍل :8وذٍل تحليل ٍارياًس ٍ هطخصِّای آهاری رگرسيَى تيي خَدکارآهذی ضغلي ٍ
حوايت سازهاًي تا رفتار ضْرًٍذ سازهاًي تِ رٍش ّوسهاى
هتغير ّا

R

R²

F

›P

β

T

›p

حوايت سازهاًي

0/49

0/242

8/14

0/001

0/39

3/17

0/003

0/23

1/96

0/05

خَد کارآهذی ضغلي

دادُّبی خذٍل فَ ًطبى هیدّذ کِ ًسجت  ٍ Fساغح هقٌابداری آى ثیابًگز اثاز هقٌابدار هتغیاز
حوبیت سبسهبًی ٍ خَدکبرآهذی ضغلی در هقبدلِ رگزسایَى اسات .اثاز رگزسایَى  )F= 8/14ثاِ
دست آهذُ کِ در سغح  )0/001هقٌبدار هیثبضذ ٍ ،ضزیت تقییي هحبساجِ ضاذُ ثاز اسابس ایاي
هتغیزّب  )0/242است ،یقٌی ایي هتغیزّب  )24درصذ ٍاریبًس هتغیاز رفتابر ضاْزًٍذ سابسهبًی را
پیص ثیٌی هیکٌٌذ.
تحث ٍ ًتيجِ گيری
ّوبىگًَِ کِ در خذاٍل آهبری هطبّذُ ضذ ثیي حوبیت سبسهبًی ٍ خَدکبرآهذی ضغلی ثب رفتبر
ضْزًٍذ سبسهبًی راثغِ هستقین هقٌبدار ثَخَد آهذ ثذیي هقٌاب کاِ ثاب افاشایص حوبیات سابسهبًی ٍ
خَدکبرآهذی ضغلی ،هیشاى رفتبر ضْزًٍذ سبسهبًی ًیش افشایص هییبثذ ایي ًتیدِ ثب ًتبیح اخیالًذرا ٍ
سبدٌّب  ،)2013سلغبًی ،صزیحی ٍ فجبسای  ،)2013ثزگازاد  ،)2012ایزخای ًقٌاذر ٍ حویاذی
 ،)2011حسٌی ٍ تیوب  ،)2011ضي یای هاَ ّ ،)2009وتای ًاژاد عاَلی ،حویاذی ٍ اللْیابری
 ،)2009دفبیی ،هزتضَی ٍ ًَری  ،)2008هبرک دٍسبلت ّ ) 2006وخَاًی دارد در تجیایي ایاي
ًتیدِ هیتَاى ثیبى داضت کِ افزاد ٍقتی اس فقبلیتّب ٍ اقذاهب ّز ضخصی سَد کسات هایکٌٌاذ،
خَد را هتقْذ ٍ هلشم ثِ ادای دیي داًستِ ،سقی در خجزاى ٍ ٍاکٌص هتقبثل خَاٌّذ داضت .ثاذیي-
تزتیت اگز کبرکٌبى سبسهبًی حوبیتّبی دریبفتی اس عازف سابسهبى خاَد را در ساغحی هغلاَة ٍ
هٌبست احسبس کٌٌذ ،ایي احتوبل ٍخَد دارد کِ ثزای ادای دیي خَد ثِ سبسهبى رفتبرّبی هفیاذی
هبًٌذ رفتبرّبی ضْزًٍذی سبسهبًی ،رفتبرّبی هطتزی هحَر ،رفتبرّبی خذهب هحاَر ٍ غیازُ ارا اِ
کٌٌذ کِ ایي هَضَؿ ثبفث خَاّذ ضذ ،فولازد سبسهبى ثْجَد یبثذ.
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صبحت ًؾزاى هذیزیت رفتبر سبسهبًی فلت تأثیز درک حوبیت سبسهبًی ثز رفتبرّابی ضاْزًٍذی
سبسهبًی را در قبلت ًؾزیِ تجبدل اختوبفی ثیبى کزدُ اًذ .ایي تئَری ثیبًگز ایي هغلت است کِ افزاد
ٌّگبهی کِ اس فقبلیتّب ٍ اقذاهب ّز ضخصی سَد ٍ هٌفقتی کست هایکٌٌاذ ،خاَد را هتقْاذ ثاِ
ادای دیي داًستِ ،سقی در خجزاى ٍ ٍاکٌص هتقبثل خَاٌّذ داضت ثِ فجبر دیگز ،کبرکٌبى ثِ دلیل
هبّیت اختوبفی خَد توبیل دارًذ در قجبل حوبیتّبی سابسهبى ،رفتبرّابی ضاْزًٍذی سابسهبًی اس
خَد ًطبى دٌّذ.
کبرکٌبى توبیل دارًذ دیگزاى ثب آًْب ًیش ّوبىگًَِ رفتبر کٌٌذ کِ آًْب ثب افزاد دیگاز رفتابر های-
کٌٌذ .اگز رفتبر هذیزی ثب کبرهٌذش هٌصفبًِ ٍ فبدالًِ ثبضذ ،کبرهٌذ ًیش ثزای خجزاى ایي رفتبر سقی
در ارتقبی فولازد خَد خَاّذ داضت .اس عزفی ،هفَْم هقبهلِ هتقبثل هیتَاًذ عزس تفااز کبرکٌابى،
رفتبر آًبى ٍ فولازد ضغلی آًْب را ثْجَد ثخطذ ٍ ثذیي صَر ثز اثزثخطی سبسهبًی ًیش تأثیز ثگذارد.
ایي هَضَؿ ،اّویت هفَْم هقبهلِ هتقبثل را ًطبى هی دّاذ کاِ ثبفاث ضاال گیازی پذیاذُ تجابدل
اختوبفی ضذُ است  .پیبهذّبی هثجتای ّوواَى رضابیت هٌاذیٍ ،فابداری ٍ غیازُ کاِ هتقلاق ثاِ
هطتزیبى است ثِ ٍخَد کبرکٌبًی ٍاثستِ است کِ اس اّذاف سبسهبًی حوبیت کٌٌذ ٍ در ایاي هیابى،
ارا ِ حوبیتّبی سبسهبًی هغلَة اس کبرکٌبى ثِ ٍاثستگی ٍ تقلق خابعز افازاد ثاِ سابسهبىّبیطابى
هٌدز خَاّذ ضذ.
در هَرد چگًَگی راثغِ ثیي خَدکبرآهذی ضغلی ٍ رفتبر ضْزًٍذ سبسهبًی هیتَاى ثیابى داضات
کِ فزدی کِ خَد را تَاًب ثز اًدبم ٍؽبی ٍ هسٍَل ًتبیح افوبل خَد هیداًذ ٍ ًیش خاَد را قابدر ثاِ
دفبؿ اس فولازد کبری خَد هیثیٌذ رٍحیِ هثجتتزی ًسجت ثِ کبر ٍ هحیظ کبری پیذا کازدُ ٍ ًیاش
اًگیشش السم را ثزای ایفبی ًقص خاَد فزاتاز اس حاذٍد قابًًَی هصاَة را دارد ٍ رٍحیاِ کواك ثاِ
ّوابراى ٍ سبیز افزاد در ٍی ثیطتز خلاَُ گاز خَاّاذ ثاَد .ثاِ فجابرتی هایتاَاى گفات ،ثبٍرّابی
خَدکبرآهذی هیشاى اعویٌبًی است کِ ّز فزد ثِ تَاًبیی خَد در سهیٌِ اخزای یك رضاتِ اهاَر یاب
اًدبم یك تالی خبظ اثزاس هیکٌذ .افزادی کِ در یك سهیٌِ دارای ثبٍر خَدکبرآهذی ثبال ّساتٌذ،
اّذاف چبلص اًگیشتزی را کِ هستلشم تالش ثیصتزی است ،اًتخبة هیکٌٌذ ٍ اساتقبهت ٍ پطاتابر
ثیطتزی در اًدبم تابلی دارًذ.
پيطٌْادات کارتردی
تَخِ هذیزاى داًطگبُ ثِ رفتبر ضْزًٍذ سبسهبًی در عزاحی سیستنّبی ارسیبثی فولاازد ٍ دادى
ثبسخَرد ثِ کبرکٌبى
تالش در خْت ارتقب ادراک حوبیت سبسهبًی ثب اثزاس قذرداًی اس کبرکٌبى ٍ غیزُ
تالش در خْت ارتقب خَدکبرآهذی ضغلی ثب ایدبد دٍرُّبی آهَسش ضوي خذهت ٍ غیزُ
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