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چکیده

سبظهبًْب ثطای حفؼ تَاى ضلبثتی ًبچبضًس ذَز ضا ثب ضطایظ هتالعن ٍ هتحَل جْبًی ٍفك زٌّس ٍ ثِ اغغالح چبثه ضًَسّ .سف اظ ایي پژٍّص ثطضسی تأثیط
َّش فبعفی ثط ضضبیت ضغلی وبضوٌبى ثب اثط ًمص ٍاسغِ ای چبثىی سبظهبى است .ثب تَجِ ثِ استفبزُ اظ ًتبیج پژٍّص زض فول ،ایي پژٍّص اظ ًؾط ّسف
وبضثطزی ٍ اظ ًَؿ تَغیفی پیوبیطی است .جبهقِ آهبضی ایي پژٍّص ،ضبهل ً 360فط اظ وبضوٌبى ازاضُ ول آهَظش ٍپطٍضش استبى ذَظستبى ثَزُ است .ثطای
تقییي حجن ًوًَِ اظ جسٍل هَضگبى استفبزُ ضس وِ حجن ًوًَِ ثطاثط ثب  186ثَزُ است .ضٍش ًوًَِ گیطی زض ایي پژٍّص ثِ غَضت تػبزفی سبزُ ثَزُ است.
اثعاض پژٍّص ضبهل پطسطٌبهِ ّبی استبًساضز هی ثبضس وِ ضٍایی ایي اثعاض اظ ضٍش افتجبض هحتَا ٍ پبیبیی آى اظ عطیك آلفبی وطًٍجبخ تبییس ضس .زض ایي پژٍّص
جْت ثطضسی ٍ آظهَى فطضیِ ّب اظ هسل یبثی هقبزالت سبذتبضی ٍ ًطم افعاض ٍ AMOSیطایص  22استفبزُ ضسً .تبیج پژٍّص ًطبى زاز وِ زض سغح اعویٌبى
 95زضغس َّش فبعفی تأثیط هثجت ٍ هقٌبزاضی ثط ضضبیت ضغلی وبضوٌبى زض ازاضُ ول آهَظش ٍ پطٍضش استبى ذَظستبى زاضز .اظ سَی زیگط ثب تَجِ ثِ ًمص
ٍاسغِ ای چبثىی سبظهبًی زض پژٍّص حبضط ،هی تَاى گفت وِ َّش فبعفی تأثیط هثجت ٍ هقٌب زاضی ثط ضضبیت ضغلی وبضوٌبى اظ عطیك چبثىی سبظهبًی زاضز.
واژه های اصلیَّ :ش فبعفی ،ضضبیت ضغلی ،چبثىی سبظهبًی
زًجبل پبضازاین چبثىی سبظهبى ثطای پبسرگَیی ثِ ایي تغییطات ثبضٌس][4
ٍ]ً .[10تبیج ثقضی اظ پژٍّص ّب ًطبى هی زّس وِ چبثىی سبظهبى هی
تَاًس سبظگبضی ٍ اًغجبق ثب تغییطات هحیظ وست ٍ وبض ٍ ًیع
تَاًوٌسسبظی وبضوٌبى زض پبسد سطیـ ثِ ًیبظّبی هطاجقیي ٍ اضثبة ضجَؿ
ضا فطاّن سبظز وِ احتوبال ایي فبهل ثِ فٌَاى ٍاسغِ ثیي َّش فبعفی ٍ
ضضبیت ضغلی فول هی وٌس ] .[14اگط چِ ًتبیج پژٍّص ّبی سبیط
هحممیي ًطبى هی زّس وِ ثیي َّش فبعفی ٍ ضضبیت ضغلی ضاثغِ
هقٌبزاض ٍ هثجتی ٍجَز زاضز ،اهب تبوٌَى هغبلقبت چٌساًی زض ذػَظ
تبثیط َّش فبعفی ثط ضضبیت ضغلی اظ عطیك ًمص ٍاسغِ ای چبثىی
سبظهبًی هَضز ثطضسی لطاض ًگطفتِ است ] .[2ثب تَجِ ثِ ایي تَضحیبت
چٌیي ثِ ًؾط هی ضسس وِ َّش فبعفی ثب تَجِ ثِ ًمص ٍاسغِ ای
چبثىی سبظهبًی هَجت ثبال ضفتي ضضبیت ضغلی وبضوٌبى زض سبظهبًْب
هیضَز ].[17

 -1مقدمه
هفَْم َّش فبعفی زض سبظهبًْب جْت تَسقِ ی ًیطٍی اًسبًی ثِ وبض
گطفتِ هی ضَز تب ثط هْبضتْبی هْوی وِ زض هحیظ وبض ،غیط اظ لبثلیت-
ّبی ترػػی هطثَط ثِ ضغل الظم است ،تبویس وٌس ]ّ .[18وچٌیي ثب
تَجِ ثِ ًمص ولیسی ضضبیت ضغلی زض سبظهبى ،اهطٍظُ ایي اهط ثِ اثجبت
ضسیسُ است وِ وبضوٌبى ثب ًگطش هثجت ،توبیل ثیطتطی ثِ ضضبیت اظ
وبض زاضًس ٍ زیطتط اظ وبض ًبذطٌَز هی ضًَس ] .[3ثِ ًؾط هی ضسس یىی اظ
فَاهل ولیسی هَثط ثط ضضبیت ضغلی وبضوٌبى ،هیعاى َّش فبعفی آًْب
هی ثبضس وِ هی تَاًس فبهلی ثطای ضضس ٍ پطٍضش وبضوٌبى فطاّن سبظز ٍ
آًْب ضا تطَیك وٌس تب ثْتطیي فولىطز ضا زاضتِ ثبضٌس ] .[2ثب تَجِ ثِ
ایي اهط ،سبظهبىّب ثطای حفؼ تَاى ضلبثتی ًبچبضًس ذَز ضا ثب ضطایظ
هتالعن ٍ هتحَل هحیغی ٍفك زٌّس ٍ ثِ اغغالح چبثه ضًَس ٍ ثِ
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هیعاى احسبس هثجت فطز ًسجت ثِ ّسف یب هَضَؿ ذبظ هیثبضس.
ّوبًغَض وِ لجالً گفتِ ضس ازضان فطز اظ ضغلص ثْتط اظ ضغل ثَزُ ٍ عطظ
تلمی فطز اظ ضغل ثبیس زض عطاحی ضغل ٍ اًگیعش هسًؾط ثبضس.[11] .

ثب ایي تفبسیط پطسطی وِ پژٍّص حبضط ثِ زًجبل پبسرگَیی ثِ آى
است ،ایي است وِ َّش فبعفی ثب تَجِ ثِ ًمص ٍاسغِ ای چبثىی
سبظهبًی چِ تبثیطی ثط ضضبیت ضغلی وبضوٌبى زاضز؟
اهطٍظُ آهَظش ٍ پطٍضش ّوگبًی ثِ فٌَاى یىی اظ اضوبى تَسقِ پبیساض
ضٌبذتِ ضسُ است ٍ ّط وطَضی زض جْبى ثرص ثعضگی اظ زضآهس هلی
ذَز ضا ثطای گستطش ،ثْجَز ٍ وبضآیی آى اذتػبظ هیزّس .اٍلیي لسم
زض جْت ضسیسى ثِ وبزض آهَظضی هَفك زضن فَاهلی است وِ ثط ویفیت
فقبلیت هقلوبى هؤثط است .ثب تَجِ ثِ ضطح هسئلِ فَق ،تأثیط َّش
فبعفی ثط ضضبیت ضغلی وبضوٌبى اظ عطیك ًمص ٍاسغِ ای چبثىی
سبظهبًی زض ازاضُ ول آهَظش ٍ پطٍضش استبى ذَظستبى ثِ فٌَاى هسألِ
پژٍّطی ثطای عطح حبضط تجسیل ضسُ است .اظ ایي ضٍ پژٍّص حبضط ثط
آى است تب تبثیط َّش فبعفی ضا اظ عطیك ًمص ٍاسغِ ای چبثىی
سبظهبًی ثط ضضبیت ضغلی وبضوٌبى ثسٌجس.

-3-2چابکیسازمانی 
اظ آى جب وِ تغییطات هحیغی ثط ثسیبضی اظ ٍجَُ سبظهبى اثط گصاضتِ،
سبظهبى ّب ثبیس ثب استفبزُ اظ ضاّىبضّبی هٌبست ذَز ضا ثِ غَضت پَیب ثب
تغییطات هحیغی ٍفك زٌّس تب لبزض ثِ ثمبی ذَز ضًَس] .[21سبظهبًی وِ
ثِ ضىل چبثه عطاحی ضسُ ثبضس ،سبذتبض سبظهبًی هٌحػط ثِ فطزی زاضز
وِ سجت هی ضَز سبظهبى زض اًجبم فطایٌسّبی ذَز ثب اثطثرطی ثیطتطی
فول وٌس ] .[22لیي ٍ ّوىبضاى ( )2006سِ لبثلیت ضا ثطای چبثىی
ثطضوطزُاًس وِ ضبهل چبثىی زض هسیطیت سبظهبى ،چبثىی زض عطاحی
هحػَل ٍ چبثىی زض سبذت هحػَل هی ثبضس .چبثىی ،یه پبسد جبهـ
ثِ هحیظ ضلبثتی جسیس است وِ ثِ ٍسیلِ ًیطٍّبیی وِ تسلظ سیستن
تَلیسی اًجَُ ضا وبّص زازُاًس ،ضىل گطفتِ است ] .[19زض ٍالـ چبثىی
یه تَاًبیی اسبسی ضا ایجبة هیوٌس وِ ًغییطات ضا زض هحیظ تجبضی
ضطوت ،احسبس ،زضیبفت ،هالحؾِ ،تجعیِ ٍ تحلیل ٍ پیصثیٌی هیوٌس
] .[22] ٍ [20ثط اسبس زیسگبُ جىسَى ٍ یَّبًسَى (ً )2003یع چبثىی
ذَز ًویتَاًس ثِ فٌَاى یه ّسف هغطح ضَز ثلىِ اظ فَاهل ضطٍضی
هبًسگبضی زض ضلبثتپصیطی ثبظاض است؛ ثبظاضی وِ ثسیبض پطاثْبم ٍ هتغیط ضسُ
است.

 -2مبانی نظزی

-1-2هوشعاطفی 
َّش فبعفی هجوَفِ ای اظ تَاًبییْبی هطثَط ثِ ّیجبى ٍ پطزاظش
اعالفبت فبعفی است] .[23ایي تَاًبیی فوَهبً هطثَط ثِ ازاضن ،تٌؾین ٍ
ازاضُ ّیجبىّب ٍ لبثلیت استفبزُ یب پیسا وطزى فلتی ثطای ّیجبىّب زض
افىبض است ] .[12زض حمیمت ،ایي َّش هطتول ثط ضٌبذت احسبسبت
ذَیص ٍ زیگطاى ٍ استفبزُ اظ آى ثطای اتربش تػوینّبی هٌبست زض
ظًسگی است ٍ فبهلی است وِ ٌّگبم ضىست زض ضرع ایجبز اًگیعُ
هیوٌس ٍ ثِ ٍاسغِ زاضتي هْبضتّبی اجتوبفی ثبال ،هٌجط ثِ ثطلطاضی
ضاثغِ ذَة ثب هطزم هیضَز ] .[12]ٍ[6گلسهي اظ هؤلّفبى َّش فبعفی ،زض
هػبحجِای اؽْبض هیزاضز وِ «َّش ضٌبذتی» زض ثْتطیي ضطایظ ،تٌْب
فبهل  20زضغس اظ هَفمیتّبی ظًسگی است ٍ  80زضغس هَفمیتّب ثِ
فَاهل زیگط ٍاثستِ است ٍ سطًَضت افطاز زض ثسیبضی اظ هَلقیتّب ،زض
گطٍ هْبضتّبیی است وِ َّش فبعفی ضا تطىیل هیزٌّس.

 -3پیشینه پژوهش
زض ضاثغِ ثب پژٍّص حبضط پیطیٌِ چٌساًی یبفت ًطس ،اهب هتغیطّبی
پژٍّص گبُ هَضز تَجِ پژٍّطگطاى لطاض گطفتِ اًس .ثطای هثبل زض پژٍّطی
تبسالى ٍ ّوىبضاى ( )2014ثِ ثطضسی ضاثغِ ثیي َّش فبعفی ٍ ضضبیت
ضغلی پطزاذتٌسً .تبیج پژٍّص آًْب ًطبى زاز وِ اضتجبط هقٌبزاضی ثیي
َّش فبعفی ٍ ضضبیت ضغلی ٍ جَز زاضز .زض پژٍّطی زیگط ،اٍتوي ٍ
آًَگطاُ )2009( 1زض پژٍّطی ثب فٌَاى ثطضسی اثط َّش فبعفی ثط
هَفمیت ضغلی اظ عطیك ًمص ٍاسغِای تقْس ،ثِ ایي ًتیجِ ضسیسًس وِ
افطاز زاضای َّش فبعفی ثبال زض وبض ذَز هَفمتط ٍ ّوچٌیي تقْس
ثیطتطی ثِ ضغل ذَز زاضًس.
اٍظتَن ٍ زًیع )2008( 2زض پژٍّطی تحت فٌَاى ضاثغِ ثیي َّش فبعفی
ٍ ضضبیت ضغلی زضیبفتٌس وِ ثیي َّش فبعفی ٍ ضضبیت ضغلی ضاثغِ
هقٌبزاضی ٍجَز زاضز .سی )2006( 3زض پژٍّطی تحت فٌَاى اثطات َّش

-2-2رضایتشغلی 
ضضبیت ضغلی ًتیجِ ازضان وبضوٌبى است وِ هحتَا ٍ ظهیٌِ ضغل آى
چیعی ضا ثطای وبضهٌس اضظضوٌس است ،فطاّن هیوٌس ] .[9ثغَض ولی
ضضبیت اظ عطیك تفبٍت ثیي همساض ثبظزّی وِ ضرع ثبیس ثسست آٍضز ٍ
ثبظزّی وِ فوالً ثسست هیآٍضز هطرع هیگطزز یقٌی ّط چِ ایي تفبٍت
ووتط ثبضس ضضبیت ضغلی ثیطتط ذَاّس ثَز ] .[8ثرطی اظ ضضبیت ضغلی
اظ همبیسِ ضطایظ ٍالقی وبض ثب اًتؾبضات اظ وبض ٍ ثرص زیگط اظ عطظ تلمی
افطاز ًسجت ثِ وبض حبغل هیضَز .پس زض هحیظ وبض عطظ تلمیّبی فطز
هیتَاًس فبهلی ثطای ایجبز اًگیعُ ٍ ضضبیت ثبضس ] .[24زض ٍالـ عطظ تلمی
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ضىل  1هسل هفَْهی ایي پژٍّص ضا ًطبى هی زّسّ .وبًگًَِ وِ زض
ضىل ً 1طبى زازُ ضسُ است ،هسل هفَْهی پژٍّص اظ سِ هتغیط پٌْبى
(َّش فبعفی ،ضضبیت ضغلی وبضوٌبى ٍ چبثىی سبظهبًی) ٍ زٍاظزُ هتغیط
آضىبض تطىیل ضسُ است.

فبعفی ثط ضضبیت ضغلی ً 400فط اظ وبضوٌبى ضطوتّبی هرتلف ،ثِ ایي
ًتیجِ ضسیس وِ افطاز زاضای َّش فبعفی ثبال اظ ضبزاثی ٍ استمالل
ثیطتطی زض وبض ثطذَضزاضًس .زاًگ ٍ َّاضز )2006( 4زض هغبلقِ ای تحت
فٌَاى ثطضسی َّش فبعفی ٍ ضضبیت ضغلی زض وبضهٌساى زاًطگبُ
وبلیفطًیب ،ثِ ایي ًتیجِ ضسیسًس وِ ثیي َّش فبعفی ٍ ضضبیت ضغلی
ضاثغِ هقٌبزاضی ٍجَز زاضز .وبضاهلی ،)2003( 5زض همبلِای تحت فٌَاى
«اضتجبط ثیي َّش فبعفی ٍ ًگطشّبی ضغلی ،ضفتبض ٍ پسیسُّب» ثِ ایي
ًتبیج زست یبفت وِ َّش فبعفی اضتجبط هثجتی ثب ضضبیت ضغلی زاضز ٍ
َّش فبعفی افطاز ،ثبفث ثبال ضفتي ضضبیت ضغلی ٍ زلجستگی ثیطتط آًبى
ثِ ضغل آًبى ذَاّس ضس.
ذعافی ( )1392زض پژٍّطی ثِ ثطضسی ضاثغِ ثیي َّش سبظهبًی ٍ چبثىی
سبظهبًی زض وبضذبًِ سیوبى سیستبى پطزاذتِ استً .تبیج پژٍّص ٍی
ًطبى زاز وِ ثیي َّش سبظهبًی ٍ چبثىی سبظهبًی ضاثغِ هثجت ٍ
هقٌبزاضی ٍجَز زاضز .هطجىی اغفْبًی ( )1392زض پژٍّطی ثِ ثطضسی
سغح ضضبیت ضغلی وبضوٌبى اظ َّش فبعفی ٍ چبثىی سبظهبًی پطزاذتِ
استً .تبیج پژٍّص اٍ ًطبى زاز وِ ثیي ضضبیت ضغلی ٍ چبثىی سبظهبًی
ضاثغِ هثجت ٍ هقٌبزاضی ٍجَز زاضز .ثیسذتی ٍ وبضگط ( )1391زض پژٍّطی
ثِ ثطضسی ضاثغِ َّش فبعفی ٍ ضضبیت ضغلی زثیطاى زثیطستبىّبی یعز
پطزاذتً .تبیج پژٍّص آًبى ًطبى زاز ضاثغِ هقٌبزاضی هیبى َّش فبعفی
ٍ ضضبیت ضغلی ٍجَز زاضز.
ثٌی ّبضویبى ٍ هَشى ( )1389زض پژٍّطی ثِ ثطضسی ضاثغِ سجه ضّجطی
ٍ َّش فبعفی ٍ اثط آى ثط ضضبیت ضغلی پطزاذتِ استً .تبیج پژٍّص آًْب
ًطبى زاز وِ ثیي َّش فبعفی ٍ ضضبیت ضغلی وبضوٌبى ضاثغِ هثجت ٍ
هقٌبزاضی ٍجَز زاضزً .یه پطٍض ٍ سالجمِ ( )1389زض پژٍّطی ثِ ثطضسی
ضٍاثغِ ثیي چبثىی سبظهبًی ٍ ضضبیت ضغلی وبضوٌبى سبظهبىّبی زٍلتی
ضْط وطهبى پطزاذتٌسً .تبیج پژٍّص آًْب ًطبى زاز ثیي چبثىی سبظهبًی ٍ
ضضبیت ضغلی ضاثغِی هقٌبزاضی ٍجَز زاضز .حسي ذَیی ( )1385زض
پژٍّطی پیطاهَى ضاثغِ َّش فبعفی ٍ ضضبیت ضغلی هسیطاى همبعـ
هرتلف تحػیلی ضْط ثیطجٌس زضیبفت وِ ثیي َّش فبعفی ٍ ضضبیت
ضغلی ضاثغِ هقٌیزاض ٍجَز زاضز .فطظی ( )1392زض پژٍّطی ثِ ثطضسی
اضتجبط َّش سبظهبًی ٍ چبثىی سبظهبًی زض ٍظاضت ٍضظش ٍ جَاًبى
پطزاذتِ استً .تبیج پژٍّص ٍی ًطبى زاز وِ ثیي َّش سبظهبًی ٍ
چبثىی سبظهبًی ضاثغِ هثجت ٍ هقٌبزاضی ٍجَز زاضز.

ثب تَجِ ثِ هسل هفَْهی پژٍّص ،فطضیِ ّبی پژٍّص ثططح ظیط است:
َّ :H1ش فبعفی تبثیط هثجت ٍ هقٌبزاضی ثط ضضبیت ضغلی زاضز؛َّ :H2ش فبعفی تبثیط هثجت ٍ هقٌبزاضی ثط چبپىی سبظهبًی زاضز؛َّ :H3ش فبعفی ثِ ٍاسغِی چبثىی سبظهبًی ثط ضضبیت ضغلی تأثیطزاضز؛
 :H4ذَزآگبّی ثِ ٍاسغِی چبثىی سبظهبًی ثط ضضبیت ضغلی تأثیطزاضز؛
 :H5ذَزتٌؾیوی ثِ ٍاسغِی چبثىی سبظهبًی ثط ضضبیت ضغلی تأثیطزاضز؛
 :H6ذَزاًگیعی ثِ ٍاسغِی چبثىی سبظهبًی ثط ضضبیت ضغلی تأثیطزاضز؛
ّ :H7وسلی ثِ ٍاسغِی چبثىی سبظهبًی ثط ضضبیت ضغلی تأثیط زاضز؛ :H8هْبضتّبی اجتوبفی ثِ ٍاسغِی چبثىی سبظهبًی ثط ضضبیت ضغلیتأثیط زاضز؛
ایي هغبلقِ اظ ًؾط ّسفًَ ،فی تحمیك وبضثطزی هی ثبضس ٍ اظ لحبػ ضٍش
ٍ هبّیت تحمیمی تَغیفی-پیوبیطی است .ازثیبت هَضَؿ ایي پژٍّص ،اظ
عطیك هٌبثـ وتبثربًِ ای هَضز ثطضسی لطاض گطفت .اثعاض اًتربة ضسُ ثطای
گطزآٍضی زازُّبی زض ایي پژٍّص پطسطٌبهِّبی استبًساضز َّش فبعفی
ضطیي ( ،)1996ضضبیت ضغلی ٍٍز ٍ ّوىبضاى ( ٍ )1986چبثىی سبظهبًی
ثىطًٍبزسي ( )2005ثَزُ است وِ زض هجوَؿ ثب  74سؤال ٍ ثب عیف پٌج
تبیی لیىطت هتغیطّبی ایي پژٍّص هَضز اضظیبثی لطاض گطفت .زض ایي
پژٍّص ضٍایی غَضی ٍ هحتَایی پطسطٌبهِ تَسظ اسبتیس هحتطم زاًطگبُ
ثِ تقساز ً 10فط وِ ثب هَضَؿ هطثَعِ آضٌبیی زاضتٌس ،هَضز ثطضسی ٍ
تأییس لطاض گطفت .جبهقِ آهبضی ایي پژٍّص ضا تقساز ً 386فط اظ وبضوٌبى
ازاضُ ول آهَظش ٍپطٍضش استبى ذَظستبى تطىیل زازُ اًس .حجن ًوًَِ ثب
استفبزُ اظ جسٍل تقییي حجن ًوًَِ هَضگبى ثِ تقساز ً 186فط ثِ ضٍش
ًوًَِ گیطی تػبزفی سبزُ اًتربة ضس .جْت ثطضسی پبیبیی پطسطٌبهِ
تٌؾیوی ،اثتسا  30فسز اظ آى ثِ فٌَاى ثطضسی همسهبتی تَظیـ گطزیس ٍ
پس اظ جوـ آٍضی ثب استفبزُ اظ ًطم افعاض ٍ SPSSیطایص  19اظ عطیك
هحبسجِ ضطیت آلفبی وطًٍجبخ ثِ ثطضسی هیعاى پبیبیی پطسطٌبهِ ٍ تبثیط
ّط یه اظ سَاالت پطزاذتینً .تبیج آلفبی وطًٍجبخ ثطای پطسطٌبهِ ّبی
استفبزُ ضسُ ،عجك جسٍل  1ثِ زست آهسّ .وبى گًَِ وِ هطبّسُ
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4. Dong and Howard,
5. Carameli

157

فلی ًجًَس زضیىًَسی ٍ ّوىبضاى /ثطضسی تأثیط َّش فبعفی ثط ضضبیت ضغلی اظ عطیك چبثىی سبظهبًی ثب استفبزُ اظ هسلیبثی هقبزالت سبذتبضی

هیضَزّ ،وِ ضطایت زض همساض ثبالتط اظ  0.7لطاض زاضًس وِ حبوی اظ هغلَة ثَزى پبیبیی اثعاض پژٍّص هی ثبضس.
پاسخگَیی

چاتکی

H4

ساصهاًی

ضایستگی

H5

خًدآگاَی

H6

سشعت

H2
H3

اًعطاف پزیشی

خًد تىظیمی
َّش

H7

خَد اًگیضی

عاطفی
ّوذلی

H1

عَاهل ضغلی

H8

سضایت

عَاهل هحیطی

مُارتُای اجتماعی

ضغلی

عَاهل فشدی
ضکل ( :)1هذل هفَْهی پظٍّص تشگشفتِ اص یَسف ٍ ّوکاساى 7112؛ ضشیفی ٍ طاًگ7111

 72زضغس زاضای هسضن لیسبًس ٍ ثبالتط ٍ  28زضغس زاضای هسضن زیپلن
ثَزًس .جسٍل ضوبضُ  2ثیبًگط آى است وِ  60زضغس آظهَى ضًَسگبى هطز
ٍ  40زضغس ظى هی ثبضٌس.

جذيل ( :)1ضرایب پایایی برای پرسطىامٍ
سدیف

مًلفٍ مًرد سىجص

1

پشسطٌاهِ چاتکی

ضریب پایایی ترکیبی

مقذار ضریب آلفای

)(CR

کريوباخ

1/98

1/91

جذيل ( :)2درصذ فراياوی کارکىان بر اساس جىسیت

ساصهاًی
2

پشسطٌاهِ َّش عاطفی

1/89

1/98

3

پشسطٌاهِ سضایت

1/97

1/28

ضغلی

 -5نتایج جمعیت شناختی نمونه تحقیق

ثب تَجِ ثِ زازُ ّبی هَضز ثطضسی زض ذػَظ جٌسیت تقساز ً 212فط اظ
وبضوٌبى ضا هطزاى تطىیل هی زازًس یقٌی  %58زضغس ٍ تقساز ً 148فط اظ
وبضوٌبى ضا ظًبى تطىیل هی زازًس یقٌی  %42زضغس .اظ ثیي ًوًَِ اًتربثی

158

جىسیت

تعذاد کارکىان

حجن ًوًَِ

درصذ حجم ومًوٍ

مرد

ً 717فش

ً 117فش

%01

زن

ً 199فش

ً 99فش

%91

جوع کل001 :

جوع کل190 :
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اسبس ضٍاثظ ّوجستگی ّبی ثیي هتغیطّبی اًساظُگیطی ضسُ استٌجبط
هیضًَس ][25
ثب تَجِ ثِ استفبزُ ایي پژٍّص اظ ًطم افعاض  ،AMOSثطای تأییس یب فسم
تأییس ضٍاثظ هیبى هتغیطّب ،اظ تحلیل فبهل تأییسی ( (CFAاستفبزُ ضس.
زض ایي هطحلِ اثتسا ضبذعّبی ّط یه اظ هسلّبی تحلیل فبهلی تأییسی
هَضز ثطضسی لطاض گطفت ٍ هقٌبزاض ثَزى اضتجبط ّط یه اظ سَاالت ثب فبهل
تحت ثطضسی ثب استفبزُ اظ ًوَزاضّبی هسل هقبزالت سبذتبضی آهَس زض
زٍ حبلت هقٌبزاضی ٍ استبًساضز هطرع ضس .ضبذع ّبی ولی ثطاظش
ثطای الگَّبی اًساظُ گیطی هسل زض جسٍل  3آهسُ است.

 -6یافته های پژوهش

-1-6برآوردوآزمونالگوهایاندازهگیری(تحلیلعاملیتاییدی )CFA
پس اظ اعویٌبى اظ ضٍایی ،پبیبیی ٍ ًطهبل ثَزى هتغیطّب ،السام ثِ آظهَى
هسل ٍ فطضیِ ّب ٍ ّوچٌیي سٌجص تبثیط َّش فبعفی ثط ضضبیت ضغلی
وبضوٌبى ثَاسغِ چبثىی سبظهبًی اظ عطیك هسلسبظی هقبزالت سبذتبضی
گطزیس .زض هسل سبظی هقبزالت سبذتبضی ثیي زٍ گطٍُ هتغیط پٌْبى ٍ
آضىبض توبیع ٍجَز زاضز .هتغیطّبی آضىبض یب هطبّسُ ضسُ ثِ گًَِ ای
هستمین ثِ ٍسیلِ پژٍّطگط اًساظُ گیطی هی ضًَس؛ زض حبلی وِ هتغیطّبی
پٌْبى یب هطبّسُ ًطسُ ثِ غَضت هستمین اًساظُ گیطی ًویضًَس ،ثلىِ ثط

جذيل ( :)3تحلیل عاملی تاییذی ()CFA
متغیر

CMIN/df

GFI

AGFI

RMSEA

NFI

RFI

IFI

CFI

TLI

93901

1/801

1/879

1/120

1/801

1/817

1/887

1/81

1/811

93210

1/880

1/810

1/127

1/898

1/819

1/892

1/878

1/819

93911

1/821

1/812

1/128

1/879

1/871

1/880

1/871

1/890

ًَش
عاطفی
چابکی
سازماوی
رضایت
ضغلی

 -2-6آظهَى ثطاظًسگی
ثب تَجِ ثِ ضبذعّب ٍ ذطٍجیّبی هسل ،ولیِ ضبذع ّب ،زاضای ثطاظش
هغلَة ّستٌسً .تبیج ضبذع ّبی ثطاظش هسل زض جسٍل  4آهسُ است.
جذيل ( :)4وتایج ضاخص َای برازش مذل
همساض ضبذع

ًبم ضبذع
همساض x2
همساض df

همساض هجبظ

تفسیط

2/20
57

ووتط اظ 5
-

ثطاظش هغلَة
ثطاظش هغلَة

ضاخع ًیکَیی تشاصش ()GFI

1/80

< 138

تشاصش هطلَب

ضاخع ًیکَیی تشاصش اغالح ضذُ ()AGFI

1/88

< 138

تشاصش هطلَب

ضاخع تشاصش ٌّجاس ضذُ ()NFI

1/88

< 138

تشاصش هطلَب

ضاخع تشاصش ًسثی ()RFI

1/80

< 138

تشاصش هطلَب

ضاخع تشاصش افضایطی ()IFI

1/89

< 138

تشاصش هطلَب

ضاخع تاکش -لَیس ()TLI

1/87

< 138

تشاصش هطلَب

ضاخع تشاصش تطثیقی ()CFI

1/80

< 138

تشاصش هطلَب

ضاخع سیطِ خطای هیاًگیي هجزٍسات ( )RMSEA

1/120

> 1319

تشاصش هطلَب
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ٍ AMOSیطایص  22استفبزُ گطزیسّ .وبى عَض وِ جسٍل ً 5طبى هی
زّس ،ثِ زلیل ایٌىِ همساض  )CR>1/96( ٍ P<0.05هی ثبضس ،توبهی
فطضیبت پژٍّص هَضز تبییس لطاض گطفت.

-3-6آزمونفرضیههایپژوهش 
پس اظ ثطضسی ٍ تبییس الگَّبی اًساظُ گیطی هسل ،تَسظ تحلیل فبهلی
تبییسی ( ،)CFAجْت آظهَى فطضیبت آهبضی ،ثِ تقییي ضطیت هسیط ٍ
همبزیط ضبذع ّبی ثحطاًی فطضیِ ّب پطزاذتِ ضس .ثِ هٌؾَض آظهَى
فطضیبت پژٍّص ،اظ ضٍش هسل سبظی هقبزالت سبذتبضی ثب ووه ًطم افعاض

جذيل ( :)5ضریب مسیر ي مقادیر ضاخصَای بحراوی فرضیٍَا
ضشایة
هستقین

غیشهستقین

p

CR
کل

وتیجٍ

َّ :H1ش عاطفی تش سضایت ضغلی تاثیش داسد3
1/82

----

1/82

13117

0/82

تأییذ

َّ :H2ش عاطفی تش چاتکی ساصهاًی تاثیش داسد3
1/99

----

1/99

13111

7/89

تأییذ

َّ :H3ش عاطفی تِ ٍاسطِ چاتکی ساصهاًی تش سضایت ضغلی تاثیش داسد3
1/82

1391

1/02

13119

7/79

تأییذ

 :H4خَداًگیضی تِ ٍاسطِ چاتکی ساصهاًی تش سضایت ضغلی تأثیش داسد3
1/08

1392

7/21

1/28

13111

تأییذ

13111

تأییذ

 :H5خَدآگاّی تِ ٍاسطِ چاتکی ساصهاًی تش سضایت ضغلی تأثیش داسد3
1/09

1387

0/08

1/92

 :H6خَدکٌتشلی تِ ٍاسطِ چاتکی ساصهاًی تش سضایت ضغلی تأثیش داسد3
1/08

1381

1/90

13111

0/88

تأییذ

ّ :H7وذلی تِ ٍاسطِ چاتکی ساصهاًی تش سضایت ضغلی تأثیش داسد3
1/80

1390

1/02

13119

7/82

تأییذ

 :H8هْاست ّای اجتواعی تِ ٍاسطِ چاتکی ساصهاًی تش سضایت ضغلی تأثیش داسد3
1/89

1381

0/09

1/28

13110

تأییذ

تواهی ضشایة دس سطح  1/18هعٌاداس هی تاضٌذ3

ثٌبثطایي زض سغح اعویٌبى  0/95هی تَاى گفت وِ َّش فبعفی ثب ضطیت
هسیط  0/57ثط چبثىی سبظهبًی ،ثب ضطیت هسیط  0/44ثط ضضبیت ضغلی ٍ
چبثىی سبظهبًی ثب ضطیت هسیط  0/41ثط ضضبیت ضغلی ،تبثیط هثجت ٍ
هقٌبزاض زاضز .ثٌبثطایي ،فطضیِ اغلی پژٍّص تحت فٌَاى (تبثیط َّش
فبعفی ثط ضضبیت ضغلی ثَاسغِ چبثىی سبظهبًی) ثب تَجِ ثِ ضطایت ول ٍ
ضبذع ّبی ثحطاًی تبییس هیگطزز .ثب تَجِ ثِ همبزیط ضبذع ّبی
ثطاظًسگی هسل پژٍّص ( )GFI=0.953 TLI=0.934هی تَاى زضیبفت
وِ هسل اظ ثطاظش ثسیبض ذَثی ثطذَضزاض است (تیٌعلی ٍ ثطٍى؛ .)2000
ضىل  ،2هقٌبزاضی ضطایت ٍ پبضاهتطّبی ثسست آهسُ هسل سبذتبضی
پژٍّص ضا ًطبى هی زّس.

, df= 04, P-value43444 , RMSEA=434.0, TLI=43970, GFI=0.957
Chi-square=561311 , ChiSq/df=63.9
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هیتَاى پیطٌْبزّبی وبضثطزی ایي پژٍّص ضا ثػَضت ظیط هغطح ًوَز- .
هغبلقِ حبضط حبوی اظ تبثیط هثجت ٍ هقٌبزاض َّش فبعفی ٍ چبثىی
سبظهبًی ثط ضضبیت ضغلی هی ثبضس .زض غَضتی وِ اّویت ٍ ًمص ثسعای
چبثىی سبظهبًی ثطای هسیطاى هطرع گطزز ٍ اظ عطفی سطهبیِ گصاضی
ّبی الظم ثط همَلِ تَاًوٌسی ّبی چبثىی ٍ ّوچٌیي فطاّن سبظی چبثىی
سبظهبًی غَضت پصیطز ،هی تَاًس ضضبیت ضغلی وبضوٌبى ضا ثْجَز ثرطس.
ثٌب ثط اّویت هتغیط چبثىی سبظهبًی ثِ فٌَاى هتغیط هیبًجی زض ایي
پژٍّص ٍ ّوچٌیي اّویت چبثىی سبظهبًی زض اضتمبء ضضبیت ضغلی
وبضوٌبى ،اًتؾبض هی ضٍز وِ سبیط ٍظاضتربًِ ّب ٍ سبظهبًْب ،ثب سطهبیِ گصاضی
ثط فَاهلی ّوچَى ضضبیت ضغلی ،ظهیٌِ چبثىی ذَز ضا فطاّن آٍضًس تب اظ
ایي عطیك ثبفث اضتمبی ویفیت زض ذسهبت ،تَلیس ثب ویفیت هحػَل ٍ زض
ًْبیت اضتمبء سغح ضضبیت هطتطیبى گطزًس.
 ثب تَجِ ثِ تبییس فطضیِ ّبی پژٍّص حبضط ،پیطٌْبز هی گطزز سبیطاثقبز چبثىی سبظهبًی هبًٌس پبسرگَیی ،ضبیستگی ،سطفت ٍ اًقغبف
پصیطی ٍ ثطای هتغیط َّش فبعفی اثقبزی هبًٌس ،فَاهل ضغلی ،هحیغی ٍ
فطزی ،جْت تبثیطگصاضی ثط ضضبیت ضغلی وبضوٌبى هَضز تَجِ پژٍّطگطاى
لطاض گیطز.
 ثب تَجِ ثِ هسل پژٍّص ٍ ضبذع ّبی هغلَة هسل ،پیطٌْبز هی گطززوِ سبظهبًْب ٍ هسیطاى ثِ ضضبیت ضغلی وبضوٌبى ذَز تَجِ ثیطتطی زاضتِ
ثبضٌس تب اظ ایي عطیك ثب ایجبز چبثىی سبظهبًی ٍ َّش فبعفی هؤثط ثط
ضضبیت ضغلی ،جبیگبُ ٍیژُ ای ضا ثطای سبظهبى ذَز زض ثیي ضلجب وست
ًوبیٌس.
 ثِ عَض ولی ایي پژٍّص هی تَاًس ذالء ثیي آظهَى پصیطی تجطثی اثطَّش فبعفی ٍ چبثىی سبظهبًی ثط ضضبیت ضغلی ضا پط وٌس .اظ سَی زیگط،
ًتبیج ایي پژٍّص ثِ لحبػ ثٌیبزی ٍ وبضثطزی حبئع اّویت است .پیطٌْبز
هی گطزز ثب تَجِ ثِ تبییس فطضیِ ّبی پژٍّص ،پژٍّطگطاى زض پژٍّص
ّبی آتی ذَز ،السام ثِ ثبظ آفطیٌی ایي پژٍّص زض سبیط ٍظاضتربًِ ّب یب
سبظهبى ّبی تَلیسی وٌٌس .هحممبى هی تَاًس فَاهلی هبًٌس ثْطُ ٍضی
سبظهبًی ،تقْس ،فولىطز ضغلی ،سجه ضّجطی ٍ غیطُ ضا وِ هَثط ثط ضضبیت
ضغلی وبضوٌبى هی ثبضس ،اظ عطیك اثعاضّبی گًَبگَى هَضز سٌجص ٍ
هغبلقِ لطاض زٌّس تب ًتبیج پژٍّص آًبى هَضز استفبزُ سبظهبًْب لطاض گیطز.

ضکل ( :)2مذل معادالت ساختاری متغیرَای پژيَص

ّوچٌیي ذطٍجی آهَس زض هسل هقبزالت سبذتبضیً ،طبى زٌّسُ ایي
است وِ همساض ّوجستگی هبثیي َّش فبعفی ٍ ضضبیت ضغلی ثِ ٍاسغِ
چبثىی سبظهبًی ثِ هیعاى  0/67هی ثبضس؛ یقٌی اثط غیط هستمین اظ اثط
هستمین ثیطتط هی ثبضس وِ ًطبى زٌّسُ تبییس فطضیِ اغلی پژٍّص هی
ثبضس.
 -7نتیجهگیزی

ایي پژٍّص ثب ّسف ثطضسی اثط َّش فبعفی ثط ضضبیت ضغلی وبضوٌبى ثِ
ٍاسغِ چبثىی سبظهبًی اًجبم گطفتِ است .ثب تَجِ ثِ فطضیبت پژٍّص،
تأثیط هؤلفِ ّبی َّش فبعفی ثط ضضبیت ضغلی وبضوٌبى هَضز تجعیِ ٍ
تحلیل لطاض گطفت .فَاهل هرتلفی زض اضتمبی ضضبیت ضغلی افطاز ضٌبسبیی
ضسُ اًس ،اهب زض ایي پژٍّص اظ فَاهل َّش فبعفی ٍ چبثىی سبظهبًی زض
افعایص ضضبیت ضغلی وبضوٌبى ًبم ثطزُ ضس .آًچِ ایي پژٍّص ضا اظ سبیط
پژٍّص ّبی هطبثِ هتوبیع هی سبظز ،ثطضسی ًمص چبثىی سبظهبًی ثِ
فٌَاى فبهل هیبًجی زض ضاثغِ ثب َّش فبعفی ٍ ضضبیت ضغلی استً .تبیج
پژٍّص حبضط ،حبوی اظ تأییس تبثیط هثجت ٍ هقٌبزاض چبثىی سبظهبًی ثط
ضضبیت ضغلی است .ثسیي هقٌب وِ زض غَضت هٌبست ثَزى فَاهل
ذَزآگبّی ،ذَزوٌتطلی ،ذَزاًگیعیّ ،وسلی ٍ هْبضتْبی اجتوبفی،
چبثىی سبظهبى ثْجَز یبفتِ ٍ چبثىی ًیع ثِ ًَثِ ذَز ،ثبفث افعایص ضضبیت
ضغلی افطاز هی گطزز .زض هَضز یىسبى ثَزى ًتبیج ایي پژٍّص ثب پژٍّص
ّبی زیگط ثبیس گفت وِ ًتبیج ایي پژٍّص ثب ًتبیج پژٍّص غفطی
( ،)1386ضضبییبى ٍ ثبئیجی (ً ،)1388بزضی ( ،)1388ذیطی (ٍ )1390
هحوسی هٌفطز ٍ ّوىبضاى (ّ )1390وبٌّگی زاضز .زض ذػَظ ًَآٍضی
پژٍّص حبضط هی تَاى ثیبى ًوَز وِ ثب تَجِ ثِ هطٍض ازثیبت ،پژٍّطی وِ
تبثیط َّش فبعفی ثط ضضبیت ضغلی ضا ثب تَجِ ثِ تمص ٍاسغِ ای چبثىی
سبظهبًی هَضز ثطضسی لطاض زازُ ثبضس یبفت ًطس .ثب تَجِ ثِ هغبلت فَق،
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