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چکیده
هدف از انجام این پژوهه

قاایهژر ایژایغ یژکار ناانوژاش هازیژغاا ه زشژا هازیژغاا انشژاا

باهواناقاش (پا یز افضار پوا) بو  .اهش تحاشق این پوهه

توصشفر ه بر لحاظ هدف ناابا ی بو

نر بر صوات پشمایشر اجاا گا ید .جاقعر آقاای این پوهه

اا تماقر ناانوژاش پا یژزۀ افضژار پژوا

انشاا یهشد باهوا ناقاش بو ند ه نمونژر آقژاای از بژشن ناانوژانر نژر ا قهژاباات هازیژر اهش
انشااهر یانغ قر نا ند ه ناانوانر نر ا قهاباات یانغ ندایتود ،انتخاب یدند ( .)N=146ا
این تحاشق از اهش نمونر گشای ا ستاس استفا ید .باای جمع آهای ا ها از پاسشواقر ایایغ
یکار قشور سوتا ه پاسشواقر قحاق ساختر هیوگر های جمعشغ یواختر استفا ید .باای اطمشواش از
پایایر اهنر پاسشواقر ایایغ یکار پس از لحاظ نا ش نظاات قتخصصاش از اهش آلفای ناهنبژاخ
استفا ه یایب پایایر اهنر باای پاسشواقر ایایغ یکار( )α = ۰/849بدسغ آقد .از آقاا توصشفر
جهغ بااسر یاخص های قانزی ه پاانودگر ا ها ه از آقاا استوباطر جهغ تجزیر ه تحاشل ا
ها استفا ید؛ نر ا این ااستا ،با توجر بر نتایج حاصار از آزقوش های ناموگاهف اسمشانوف (،)K-S
آزقوش  tه نمونر قهتال با نمک نام افزاا  SPSS22استفا گا ید .نتایج تجزیر ه تحاشژل ا هژا
نشاش ا نر بشن ایایغ یکار ناانواش هازیغاا انشاا یهشد باهوا ناقاش تفاهت قعوا اا ()t=۰/87
هجو ندایغ.
واژه گان کلیدی :ایایغ یکار ،ناانواش ،پا یز افضار پوا ،انشاا
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مقدمه
تحاشاات نشاش قر هود نر عاغ نااش قثبغ ه قوفر افاا نهبغ بر یکل ه ناایاش بر
یاح زیا قر باید .1 :عواقار نر قابوط بر سشاسغ ها ه اهیر های سازقاش اسغ .2 ،عواقار
نر قابط بر یاایط ناا ه یا نحو قااا گافتن افاا ا قحل انجام ا ش ناا قر باید.3 ،
عواقل نر ا ااتباط با یخصشغ های فا ی ناانواش قر باید .همچوشن عواقل قؤثا با
ایایغ یکار ناانواش بر طوا نار ا  2ستر اصار طبار بودی ید اند :نخهغ :عواقل
قحشطر یکل ه قاتبط با یکل نر قهمتاین تأثشا اا با ایایغ یکار ااند ه یاقل چاونار
افتاا افاا  ،قاهشغ هظایف یکار  ،ااتباط با سایا افاا ا قحشط ناا ه پا اش ها قر باید
هم :عواقل فا ی نر افاا با خو بر یکاشاش قوتال قر نمایود ،قانود تجااب قبار فا ه
یخصشغ .ها ه ستر عواقل ا قبحث ایایغ یکار از یغدیاا تأثشا پذیاند .تواسب قشاش
یکل ه یازل ا ایایغ یکار ناانواش عاقار قهم بر یماا قر اه (نایهتوف .)1996،
تعاایف بهشاای از ایایغ یکار بشاش ید اسغ از جمار :ایایغ یکار بر نااش نار فا
اباا یکا

اطالق قر یو  .اابشوز ایایغ یکار اا نااش نار فا اباا نااش قر اند.

بر عاشد اه نااش اازیابر یا باآها ی اسغ نر بصوات قطاوب یا ناقطاوب اباا یرء  ،فا
یا اهیدا ی صوات قر گشا (اابشوز .)1389 ،ایایغ یکار قشزاش جهغ گشای قثبتر اسغ نر
ناانواش نهبغ بر ناایاش ا سازقاش ااند (گولایوز ه یاااش .)2۰۰8 ،الك ( )2۰۰۰یک
تعایف قابل قبول از ایایغ یکار ااائر نمو اسغ .بوا بر تعایف هی ایایغ یکار یک
حالغ عاطفر قثبغ یا خویایود نایر از اازیابر یکار یا تجابر یکار یک نفا اسغ (زیوب
آبا ی .)2۰1۰ ،ایایغ یکار بر عوواش یغر از نااش های قهمر اسغ نر ا قطالعات افتاا
سازقانر از جایاا بهشاا باالیر یاخوا اا بو اسغ .ایایغ یکار بر احهاسات نار فا ا
قوا یکا

ه اازیابر نر ا قوا یکل خو انجام قر هد ،اطالق قر یو

(ااجاباگ .)2۰۰7،ا هاقع ایایغ یکار نوعر زقشور ،گاای  ،تمایل ،عالقر ،استعدا ه
آقا گر باای پاسخ ا ش بر طاز قطاوب یا ناقطاوب یا بر طوا نار نوعر نااش نهبغ بر
قحشط ناا خو قر باید (ساعتچر .)1384،ایایغ یکار یاقل قجموعر ای از احهاسات ه
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باهاهاسغ نر افاا ا قوا قشازل نوونر خو ااند ه یغر از عواقل قهم ا قوفاشغ یکار
اسغ ،عاقار نر قوج افزای

نااایر ه نشز احهاس ایایغ فا ی قر گا ( Sabzipoor,

 . )2014افاا نااایر از یکل ه سازقاش خو  ،زقشور قهاعد اا باای ابتال بر ناااحتر های
اهانر ه جهمر ااند ه فشااهای اهانر نایر از ناا ،عاقل بهشاای از بشماای های جهمر
ناانواش اسغ .هجو ناایایتر ا قعام قوجب قر یو نر اه حدانثا تالش ه نوی

خو اا

ا جایاش تعاشم ه تابشغ بر عمل نشاها  .ابعا ایایغ یکار عبااتود از :ایایغ از قاهشغ ناا،
ایایغ از ساپاسغ ،ایایغ از همغاااش ،ایایغ از ااتااء ،ایایغ از حاوق ه ایایغ از
یاایط قحشط ناا .ایایغ یکار نوعر احهاس خشوو ی ه ایایغ خاطا فا از یکل خو ا
سازقاش اسغ (.)Mirkamali,2001
 عواقل تعششن نوود ایایغ یکار عبااتود از:


ایایغ از ناا  :قوظوا این اسغ نر قاماه ه حشطر هظایفر نر ناانواش انجام قر هود
جالب باید ه فاصغ هایر باای یا گشای ه پذیاش قهئولشغ آنها فااهم نود .قشزاش
ایایغ از ناا بهتار بر قشزاش تخصص ه آزا ی عمل ا ناا اا .



ایایغ از قافوق  :عباات اسغ از توانایر های فور ه قدیایتر قدیااش ه قالحظاتر نر
آناش باای عالیق ناانواش از خو نشاش قر هود .قشزاش ایایغ ا این ستر با اساس
افتاا ساپاستاش با ناانواش تعششن قر یو .



ایایغ از همغاااش  :عباات اسغ از قشزاش هستر ،صالحشغ فور ه حمایتر نر
همغاااش ،قدیااش ه ناانواش نشاش قر هود .قشزاش ایایغ از همغاااش بر قشزاش
همغاای ه پشتشبانر صمشمر همغاااش ا زندگر سازقانر بهتار اا .



ایایغ از تافشع  :عباات از ستاسر بر فاصغ های هاقعر باای پششافغ ا ناا
ناانواش اسغ ،عا النر بو ش سشهتم های ااتااء قاام ه سشهتم تافشعات ه یفافشغ ا
این پهتها.



ایایغ از حاوق  :قوظوا این اسغ نر اگا ناانواش احهاس نوود حاوق ه قزایا ،توقعات
آناش اا باآها قر ساز ه با سطح تالش ه فعالشغ آنها باابا اسغ ،از ناا خو ایایغ
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خواهود ایغ .حاوق ه ستمز یک عاقل تعششن نوود ایایغ یکار اسغ (قحمد زا
ه یاااش.)1375 ،
قهئار اساسر باای قدیااش سازقانها این اسغ نر چطوا قر تواش همزقاش با تجهشز فعالشتهای
افاا ا جهغ هدفهای سازقاش طوای عمل نا نر افاا از ناا ه نوی

خو ا سازقاش

ایایغ یخصر ه پا اش نهب نمایود (نمالوند .)1379 ،قطالعر ایایغ یکار از ه بعد حائز
اهمشغ اسغ  :نخهغ ،از جوبر انهانر نر یایهتر اسغ با ناانواش بر صوات قوصفانر ه با
احتاام افتاا گا ه هم  ،از جوبر افتاای نر توجر بر ایایغ یکار قشتواند افتاا ناانواش اا
بر گونر ای هدایغ نماید نر با ناانا ه هظایف سازقانر آش ها تأثشا باذاا ه بر باهز
افتااهای قثبغ ه قوفر از طاف آش ها قوجا گا (اسپغتوا.)2۰۰۰،
با توجر بر اهمشغ ایایغ یکار ا بشن ناانواش ه با توجر بر ااتباط قشاهد ید ا باخر از
تحاشاات بشن ایایغ یکار ه عواقل قختافر چوش تعهد سازقانر ،سبک اهبای ،قهئولشغ
پذیای ه  ...قهئولشن انشاا ه بویو قهئولشن هازش انشاا باناقر های قهاباات هازیر
باای ناانواش انشاا نر ا پا یزۀ افضار پوا قهتاا ههتود باگزاا نا ند .این قهاباات ا
ایتر های قختاف از جمار :هالشبال ،آقا گر جهمانر ،پشا اهی ،توشس اهی قشز ،تمایوات
هوازی ،طواب نشر ه  ...انجام ید .از طافر تحاشاات نشاش ا اسغ؛ فعالشغ های هازیر ه
یانغ ا قهاباات زقشور ی ااتااء سطح همغاای ه تعاهش ه انهجام ا بشن ناانواش اا
افزای

ا  ،ااتباطات اجتماعر اا تاویغ ه زقشور های ایایغ یا ناایایتر ناانواش اا نهبغ

بر سازقاش ه یاایط ناای آنها اا فااهم آها اسغ .با توجر بر قواا فوق ا این تحاشق بر
نبال آش ههتشم نر قشزاش ایایغ یکار ناانوانر اا ا فعالشغ هازیر فعال بو ند اا با
ناانواش زشا هازیغاا قاایهر نا ه نهایتاً بر این نغتر پاسخ هشم نر آیا تفاهتر بشن قشزاش
ایایغ یکار ناانواش هازیغاا ه زشا هازیغاا انشاا یهشد باهوا ناقاش (پا یز افضار
پوا) هجو

اا ؟

روش شناسی
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با توجر بر قاهشغ پوهه  ،اهش تحاشق از نوع توصشفر ه از نظا هدف ناابا ی اسغ نر بر
صوات قشدانر اجاا گا ید .جاقعر آقاای این تحاشق یاقل تماقر ناانواش پا یز افضار پوا
ا انشاا یهشد باهوا یاقل ناانواش فتا قانزی ،انشغد های عاوم ،ایایر ،اقپزیغر،
ا بشات ه تابشغ بدنر نر حده اً  4۰۰نفا بو ند .با توجر بر قحده یغ جاقعر آقاای ،نمونر
آقاای از طایق نمونر های ا ستاس نر ا قهاباات ناانواش یانغ نا بو ند انتخاب
گا ید .از  18۰پاسشواقر ااسالر146پاسشواقر عو ت ا ید .پاسشواقر ایایغ یکار ااای
بعد (نظام پا اخغ ،نوع یکل ،فاصغ

پاسشواقر ایایغ یکار ااای  19سوال ه ا ی

های پششافغ ،جو سازقانر ،سبک اهبای ه یاایط فشزیغر) ،ا طشف  5گزیور¬ای (ناقالٌ
قوافق ،قوافق ،تاحده ی قوافق ،قخالف ه ناقالٌ قخالف) طااحر ید بو نر بر تاتشب از  5تا
 1نما گذاای یدند .باای اطمشواش از اهایر پاسشواقر ها ،از نظاات ه ااهومایرهای  1۰نفا
از اساتشد صاحب نظا ا عام قدیایغ ه قدیایغ هازیر استفا ید ه نظاات آشها ا
پاسشواقر نهایر لحاظ گا ید .باای اطمشواش از پایایر اهنر پاسشواقر ها پس از لحاظ نا ش
نظاات قتخصصاش از اهش آلفای ناهنباخ استفا ه یایب پایایر اهنر باای پاسشواقر
ایایغ یکار ( )α=۰/87بدسغ آقد .ا این پوهه

از آقاا توصشفر ه استوباطر بر یاح زیا

استفا ید .بر قوظوا سازقاش ا ش ،خالصر نا ش ،طبار بودی نماات خام ه توصشف انداز
های نمونر از آقاا توصشفر (فااهانر ها ،قشاناشن ها ،انحااف استانداا ها ه اسم نمو ااها ه
جداهل) استفا ید .لذا با توجر بر نتایج حاصار از آزقوش های ناموگاهف اسمشانوف 1،ه
آزقوش پاااقتای  tاستفا ید .باای تجزیر ه تحاشل ا ها از نام افزاا  SPSS22استفا
ید ه سطح قعور اای  ۰/۰5ا نظا گافتر ید.
یافته ها
جدهل ( )1توصشف پایایر پاسشواقر

مولفه

تعداد سوال

ضریب آلفای کرونباخ

پرسشنامه رضایت شغلی

19

۰/849

. Kolmogorov-Smirnov Z1
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نظام پرداخت

3

۰/736

نوع شغل

4

۰/746

فرصت های پیشرفت

3

۰/762

جو سازمانی

2

۰/718

سبک رهبری

4

۰/5۰2

شرایط فیزیکی

3

۰/799

جدهل ( )2فااهانر جوهشغ

متغیر

جنسیت

فراوانی درصد فراوانی
زش

82

56/2

قا

64

43/8

نل

146

1۰۰

با توجر بر جدهل ( )2قشاهد قر یو بششتاین افاا نمونر زش با فااهانر  56/2( 82اصد) بو اند ه
نمتاین آنها قا بو اند ( 43/8اصد).
جدهل ( )3فااهانر هیعشغ تاهل

متغیر

وضعیت تاهل

فراوانی درصد فراوانی
قجا

16

11

قتاهل

129

89

نل

145

1۰۰

با توجر بر جدهل ( )3قشاهد قر یو بششتاین افاا نمونر قتاهل با فااهانر  89( 129اصد) بو اند
ه نمتاین آنها قجا بو اند ( 11اصد).
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جدهل ( )4فااهانر تحصشالت

متغیر

تحصیالت

فراوانی درصد فراوانی
یپام

34

23/3

فوق یپام

23

15/8

لشهانس

55

37/7

فوق لشهانس

33

22/6

نتاا

1

۰/7

نل

146

1۰۰

با توجر بر جدهل ( )4قشاهد قر یو بششتاین افاا نمونر اای تحصشالت لشهانس با فااهانر 55
( 37/7اصد) بو اند ه نمتاین آنها ااای تحصشالت نتاا بو ند ( ۰/7اصد).
هیعشغ استخدام

جدهل ( )5فااهانر

متغیر

وضعیت استخدام

فراوانی درصد فراوانی

اسمر

49

33/6

پشمانر

15

1۰/3

قااا ا ی

76

52/1

یانتر

6

4/1

نل

146

1۰۰

با توجر بر جدهل ( )5قشاهد قر یو بششتاین افاا نمونر ااای هیعشغ استخداقر قااا ا ی با
فااهانر  52/1( 76اصد) بو اند ه تعدا نمر از آنها ااای هیعشغ استخداقر یانتر بو اند (4/1
اصد).
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قشزاش عالقر ه
هازیر

جدهل ( )6فااهانر
گاای بر فعالشتهای

متغیر

میزان عالقه و گرایش به ورزش

فراوانی درصد فراوانی

خشار نم

5

3/4

نم

16

11

تا حدی

48

32/9

زیا

41

28/1

خشار زیا

36

24/7

نل

146

1۰۰

با توجر بر جدهل ( )6قشاهد قر یو نر بششتاین افاا نمونر ( 32/9اصد) تا حدی عالقر قود بر
فعالشغ هازیر قر بایود ه تعدا نمر از آنها خشار نم بر فعالشغ هازیر عالقر ااند ( 3/4اصد).
جدهل ( )7فااهانر سابار فعالشغ هازیر

سابقه فعالیت

متغیر

ورزشی

فراوانی درصد فراوانی
بار

76

52/4

خشا

69

47/6

نل

145

1۰۰

با توجر بر جدهل ( )7قشاهد قر یو بششتاین افاا نمونر ااای سابار فعالشغ هازیر با فااهانر 76
( 52/4اصد) قر بایود ه  47/6اصد آنها ااای سابار فعالشغ هازیر نبو ند.
جدهل ( )8فااهانر یانغ ا قهاباات هازیر

متغیر

فراوانی درصد فراوانی

24
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بار

57

39/6

خشا

87

6۰/4

نل

144

1۰۰

با توجر بر جدهل ( )8قشاهد قر یو بششتاین افاا ا قهاباات هازیر یانغ ندایتر اند(6۰/4
اصد) ه  39/6اصد افاا ا قهاباات هازیر یانغ ایتر اند.
جدهل ( )9فااهانر هازش ه فعالشغ ا اهقات فاازغ

ورزش و فعالیت

متغیر

در اوقات فراغت

فراوانی درصد فراوانی
بار

71

49/3

خشا

73

5۰/7

نل

144

1۰۰

با توجر بر جدهل ( )3-9قشاهد قر یو تاایبا نشمر از افاا ( 49/3اصد) ا اهقات فاازغ خو
هازیر قر نوود ه نشم یاا ( 5۰/7اصد) فعالشغ هازیر ا اهقات فاازغ خو ندااند.
جدهل ( )1۰فااهانر سن

متغیر

سن

فراوانی

درصد فراوانی

نمتا از  3۰سال

14

1۰/2

 3۰تا  4۰سال

54

39/4

 4۰تا  5۰سال

53

38/7

باالی  5۰سال

16

11/7

نل

137

1۰۰

با توجر بر جدهل ( )1۰قشاهد قر یو بششتاین افاا نمونر بشن  3۰تا  4۰سال قر بایود (39/4
اصد) ه تعدا نمر از آنها نمتا از  3۰سال سن ااند ( 1۰/2اصد).
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فااهانر سابار

جدهل ()11
ناا

متغیر

سابقه کار

فراوانی

درصد فراوانی

نمتا از  5سال

15

1۰/6

 5تا  1۰سال

23

16/2

 1۰تا  15سال

31

21/8

 15تا  2۰سال

32

22/5

باالی  2۰سال

41

28/9

نل

142

1۰۰

با توجر بر جدهل ( )11قشاهد قر یو بششتا افاا نمونر ااای سابار ناا باالی  2۰سال قر بایود
( 28/9اصد) ه تعدا نمر از آنها ااای سابار ناا نمتا از  5سال بو ند ( 1۰/6اصد).
جدهل ( )12یاخص های قانزی ه پاانودگر قتکشاهای نمر

متغیر

میانگین

میانه

مد

انحراف معیار

واریانس

مینیمم

ماکزیمم

نظام پرداخت

7/83

8

8

2/44

5/98

3

14

نوع شغل

12/55

13

13

3/۰3

9/2

4

2۰

فرصتهای

7/92

8

8

2/65

7/۰7

2

15

پیشرفت
جو سازمانی

5/95

6

6

1/89

3/6

2

1۰

سبک رهبری

11/44

12

13

2/84

8/۰8

3

18

شرایط فیزیکی

8/32

9

1۰

2/93

8/59

3

14

رضایت شغلی

54/۰3

54

56

1۰/21

1۰4/43

29

79
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یغر از پش

فایهای قابوط بر آزقوش های پاااقتایک ،فاض ناقال بو ش قتکشاها اسغ .بر قوظوا

بااسر این قفاهیر از آزقوش نولموگاهف اسمشانوف استفا ید .جدهل ( )14نتایج این آزقوش اا
نشاش قر هد .نتایج زشا قعور اای (قاداا قعوا اای بششتا از ( )۰/۰5حانر از ناقال بو ش توزیع
قتکشاها قر باید.
جدهل ( )14نتایج آزقوش نولموگاهف اسمشانوف

آماره  Zکولموگروف اسمیرنوف مقدار معناداری

متغیر
رضایت شغلی

۰/57

۰/89

نظام پرداخت

1/19

۰/11

نوع شغل

1/24

۰/۰88

فرصت های پیشرفت

1/2

۰/11

جو سازمانی

۰/79

۰/55

سبک رهبری

1/3

۰/1۰4

شرایط فیزیکی

۰/99

۰/48

هماناونر نر نتایج جدهل باال نشاش قر هد تماقر سطوح قعوا اای باالتا از قاداا قفاهض ()۰/۰5
قر باید .لذا این نتایج حانر از عدم تخطر از قفاهیر ناقال بو ش توزیع قتکشاها قر باید .باای
بااسر تفاهت تعهد سازقانر ناانواش هازیغاا ه زشاهازیغاا از آزقوش  tه نمونر قهتال استفا ید
(قتکشاهای نمر ناقال) .بدین قوظوا قشاناشن قشزاش تعهد سازقانر اا ا ها گاه قاایهر نا یم .نتایج
حاصل از این آزقوش ا جدهل ( )15ه ( )16آقد اسغ.
جدهل ( )15نتایج توصشفر قشزاش تعهد سازقانر

انحااف استانداا
14/25
16/۰2

قشاناشن
98/43
96/44

گاه
هازیغاا
زشاهازیغاا

تعدا
76
69

قشزاش تعهد سازقانر

جدهل ( )15نتایج آزقوش  tه نمونر قهتال
آزمون  tبرای برابری میانگین ها

آزمون لون

متغیر

فاصله اطمینان

خطای

اختالف

قاداا

اجر

آقاا

قاداا

آقاا

تعهد

%95

استانداا

قشاناشن

قعوا اای

آزا ی

t

قعوا اای

F

سازقانر
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کران

نااش

باال

پایشن

6/95

-2/98

اختالف
2/51

1/98

۰/431

143

۰/78

۰/818

۰/۰53

با توجر بر نتشجر جدهل ابتدا آزقوش لوش باای هماور هاایانس ها قشاهد قر یو نر طبق این
آزقوش قاداا قعوا اای بششتا از  ۰/۰5اسغ ه از ایواه فاض هماور هاایانس های ه گاه پذیافتر قر
یو  .حال با توجر بر نتشجر بدسغ آقد از آزقوش  tقشاهد قر یو نر قاداا قعوا اای باابا با ۰/43
اسغ نر بششتا از  ۰/۰5قر باید .از ایواه فاض صفا پذیافتر قر یو یعور قشزاش تعهد سازقانر
ناانواش هازیغاا ه زشاهازیغاا انشاا یهشد باهوا ناقاش تفاهت قعوا اای هجو نداا  .ا جدهل
( )14قشاهد قر یو نر قشاناشن تعهد سازقانر ا ناانواش هازیغاا باابا با  98/43ه بششتا از
قشاناشن تعهد سازقانر ا ناانواش زشاهازیغاا ( )96/44قر باید .این نتشجر ا یغل ()1نشز قشاهد
قر یو .

یغل ( )1قاایهر قشاناشن تعهد سازقانر ناانواش هازیغاا ه زشاهازیغاا

بحث و نتیجه گیری
نشاهی انهانر قهمتاین ساقایر سازقاش ها اسغ ه هاچر ایژن سژاقایر از نشفشژغ قطاژوب ه
باالتای باخوا اا گا  ،قوفاشغ ،بااء ه ااتااء سازقاش بششتا خواهد ید لذا باید ا قوا بهبو
نشفر نشاهی انهانر سعر فااهاش نمو چاا نر این اقدام هم بر نفع سازقاش اسغ هم بژر نفژع
28

دوره اول ،شماره چهارم ،تابستان1396

افاا اقا توها آقوزش های تخصصر یاقل این اقدام نمر گژا  .باغژر بهبژو ناژاش هژا ه
تعدیل اازش های افاا اا نشز یاقل قر یو  ،با توجر بر این نر هاچر اعضای سازقاش ،بششتا
اازش های سازقاش اا بپذیاند ه بششتا خو اا قتعاق بر سازقاش بدانود ه خو اا قازم با تالش
ا اا نشل بر اهداف آش بدانود ،احتمال قوفاشغ سازقاش بششتا خواهد ید ه از طافژر یغژر از
باجهتر تاین عواقل قوثا با قوفاشغ سازقاش ،چاونار عماغا آش اسغ لذا سعر با آش اسغ
تا عواقل قاتبط ه قوثا با عماغا ناانواش اا یواسایر ه تاویغ نمو هماش طوا نر ا یغل
قشاهد قر گا یغر از عواصا اصار عماغا قجموعر ،اازش ها ه نااش های فا ه نهایتاً
هفا اای ه تعهد سازقانر اسغ (اقاقر .)1387،نتایج بدسغ آقد نشاش ا نر تفاهت قعوا اای
بشن قشزاش تعهد سازقانر ناانواش هازیغاا ه زشا هازیغاا هجو ندایغ .گاچر نتژایج قعوژا اا
نبو اقا قشاناشن بدسغ آقد ا قوا تعهد سازقانر ناانواش هازیغاا ( )98/43ا حد نمر از
ناانواش زشا هازیغاا ( )96/44بششتا بو  .بویو ایژن تفژاهت ا تعهژد عژاطفر بژر صژوات
قشهو تا ید ید .ناانواش هازیغاا بطوا قابل توجهر اعالم نا ند نژر تمایژل اانژد باشژر
خدقغ خو اا ا انشاا باذاانود ه از طاف یاا نهبغ بر این پاس

نر" :فغژا نژوم بژر

سا گر قر توانم بر هماش انداز ای نر بر این سازقاش عالقر اام بژر سژازقاش یاژای نشژز
لبهتار پشدا نوم" .پایشن تاین ( )3/21تعاژق عژاطفر اا نشژاش ا نژد ه ا قاابژل ناانوژاش
زشاهازیغاا ( )3/63بطوا قحهوس نما ی باالتای بر این پاس

ا ند .همچوژشن ا قژوا

اقتشاز قعوا ه قفهوم یخصر سازقاش ناانواش هازیغاا ( )4/45ه ناانوژاش زشاهازیژغاا ()3/8
بر قشزاش قابل توجهر قتفاهت بو ند؛ همچوشن ناانواش هازیغاا اقاابل هجو پششژوها نژاا
بهتا از خو قااهقغ بششتای نشاش ا ند ه تعهد هوجاای باالتای اا ایتود.
نتایج بر سغ آقد نشاش ا نر ایایغ یکار ناانواش هازیغاا ه زشا هازیغاا انشاا
یهشد باهوا ناقاش تفاهت قعوا اای ندایغ .گاچر تفاهت از نظا آقاای قعوا اا نبو اقا نتایج
بشاناا آش بو نر ناانواش هازیغاا بر قشزاش نمر از ایایغ یکار بششتای باخوا اا نبو ند.
همچوشن ناانواش انشاا نهبغ بر عاقل نظام پا اخغ اقتشاز پایشن تا از قتوسطر اا ا اند
هلر ا عشن حال ناانواش هازیغاا بر قشزاش بششتای از هیعشغ قوجو اظهاا ناایایتر
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ایتود .همچوشن نتایج نشاش ا ند نر ا اابطر با عاقل "نوع یکل" ایایغ قتوسطر از
ناانواش ید ید ه ناانواش زشا هازیغاا ناایایتر بششتای اا از خو نشاش ا ند .بر هیو
آنها پایشن تاین اقتشاز ( )2/89بر قشزاش استاالل ه آزا ی ا ناا ا نظا گافتود .ناانواش
انشاا ا ااتباط با عاقل "فاصغ های پششافغ" اقتشاز نمتا از قتوسط ا ند .ها ه گاه
هازیغاا ه زشا هازیغاا باای این گویر نر " ا ا اا قا پششافغ ه تاقر یکار بر لشاقغ ه
توانمودی فا ی بهتار اا " نمتاین اقتشاز اا لحاظ نا ند .نتایج ا ااتباط با عاقل "جو
سازقانر" بشاناا اقتشاز قتوسط ه پایشن تا ا بشن ناانواش انشاا بو  ،بر هیو نمتاین اقتشاز
()2/48بر گویر :ا این ا اا ناانواش احهاس ه اهحشر همغاای با یغدیاا اا ااند .ناانواش
زشاهازیغاا ا ید بو  .اقتشاز این گویر از سوی ناانواش هازیغاا ( )3/۰8بو نر قر تواند
قوا توجر قااا گشا  .نتایج همچوشن نشاش ا نر ناانواش ا اابطر با سبک اهبای قدیااش
اقتشاز پایشن تااز قتوسط اا اختصاص ا اند .آنها اسمشغ قتوسطر ا سبک اهبای گزااش
نا ند ه ا حوز تصمشم گشای نمتاین اقتشاز()2/63اا بر قشزاش خالغ ناانواش ا تصمشم
گشای ها اختصاص یافغ .قشزاش همدلر ه اعتما قتاابل بشن قدیااش ه ناانواش ا ها ه
گاه از نما پایشن تا از قتوسطر باخوا اا بو  .ناانواش هازیغاا ه زشاهازیغاا قشزاش
ایایغ یکار خو از یاایط فشزیغر قحل ناا اا قتوسط ه پایشن تا اعالم نا ند .با توجر بر
ایوغر این تحاشق ا قوا قشزاش تعهد سازقانر ناانواش هازیغاا ه زشا هازیغاا نمتا انجام
ید  ،بر نظا قر اسد ا این بخ

نشاز بر تحاشاات بششتای ا بشن ناانواش سازقاش های

یاا یاهات اا  .نتایج این تحاشق قر تواند ا اختشاا سایا پوههشاااش قااا گشا .
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