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 چکیذُ
ُاشث و ُر چَ ایً شرىایَ ازکیفیث ىفهّب و ةاالجری  ٌیروی اٌصاٌی ىِيحریً شرىایَ شازىان

جالش  شازىان ةیظحر خّاُد طد. در ایً جضلیق ىّفلیث، ةلاء و ارجلاء  ةرخّردار ةاطد اصحيال،

ازىاٌی $و اةهاد جهِد شازىاٌی و ىصئّنیث ازحيانی ةر جهِد ش جادیر ارجتاـاتطد ةا ةررشی 

را ُا و ٌکات ىتِو و ىرجتؿ ةیً ایً ىحغیر شازىاٌی# کارکٍان ةاٌک جسارت در اشحان نرشحان

کَ ، یافحَ و ةَ جهریف راةفَ ةیً آٌِا ةپردازیو. ایً ةررشی از آن زِث اُيیث دارد

ُا در جهِد  ىّفلیث شازىاناز اةهاد کهیدی و اشاشی در شازىاٌی و ىصئّنیث ازحيانی  ارجتاـات

، اٌسام چٍیً جضلیلی در ةاب طٍاشایی ُاةا جّزَ ةَ اُيیث ایً ىحغیر ةاطد. ىی شازىاٌی

در اشحان  1395ایً پژوُض در ٌیيَ دوم شال  ىی ٌيّد. الزم و ؽروری ایً ىحغیرُا راارجتاط 

 نرشحان اٌسام گرفحَ زاىهَ آىاری ایً پژوُض کارکٍان ةاٌک جسارت اشحان نرشحان ةَ جهداد

پرشظٍاىَ  182ةاطد کَ ةَ روش ٌيٌَّ گیری جػادفی شاده ةیً آٌِا ةَ جهداد  ٌفر ىی279

ىّرد جسزیَ و  SPSS20جّزیم گردید پرشظٍاىَ ُا ةاجّزَ ةَ آزىّن پیرشّن در ٌرم افزار 

جضهیم كرار گرفحٍد در ایً پژوُض یک فرؽیَ اغهی و ُظث فرؽیَ فرنی وزّد داطث کَ 

ی ادرات ىحغیرُای ىصحلم ةر روی اةهاد ىحغیر واةصحَ $جهِدناـفی، فرؽیات فرنی طاىم ةررش

 جهِدٍُساری، جهِد ىصحير# ةّد  کَ جيام ایً فرؽیات ىّرد جایید كرار گرفحٍد.
 .جهِد شازىاٌی، ةاٌک جسارت، ىصئّنیث ازحيانی ، ارجتاـات شازىاٌی: کلوبت کلیذی
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 هقذهِ
ةهٍّان ىِيحریً شرىایَ، جّافق دارٌد. صحی ةهؾی از آٌِا اُيیث ىظحری را در درزَ ی دوم  اىروزه غانب ىدیران ةر ٌیروی اٌصاٌی

ىی داٌٍد؛ زیرا ةدون کارکٍان ىحهِد و جّاٌيٍد، خدىحی جّنید ٌيی طّد جا ىظحریان دریافث کٍٍد. ٌيی جّان ةا کارکٍان رفحاری ٌا ىٍاشب 

د. نهث ایٍکَ اىروزه کارکٍان جا ایً صد ىِو طده اٌد، آن اشث کَ شازىان ةر اشاس داطث و از آٌان خّاشث کَ ةا ىظحریان خّب رفحار کٍٍ

دیگر ىفِّىی ٌدارد. ىظحریان « ىً ةاید ةا رئیصو غتضث کٍو»شرنحی ارزیاةی ىی طّد کَ ىی جّاٌد ٌیاز ىظحریان را جأىیً کٍد. زيهَ 

ریان را زهب ىی کٍد، فردی اشث کَ جهفً را زّاب ىی دُد، ةَ جّزِی ةَ ایً ٌدارٌد کَ رئیس چَ کصی اشث، جٍِا کصی کَ جّزَ ىظح

آٌِا خّش آىد ىی گّید، شفارش آٌِا را یادداطث ىی کٍد، کاالرا جضّیم ىی دُد یا ةَ طکایاجظان رشیدگی ىی کٍد. ىظحریان خدىات 

کٍان ىحهِد و كدرجيٍدی ٌیاز اشث کَ ایً نانی و درزَ یک ىی خّاٍُد. خیهی شریم ُو ىی خّاٍُد آن را دریافث کٍٍد. ةٍاةرایً ةَ کار

هب کارُا را اٌسام دٍُد. ةرخّرداری از کارکٍاٌی ىحهِد، آگاه و وفادار ىِيحریً ناىم ىّفلیث شازىان اشث. اونّیث اغهی ُر شازىاٌی ةاید ز

رطد و از دشث دادن کصب و کار  و صفق کارکٍان ىحهِد و طایصحَ ةاطد. ٌاکاىی در جضلق ایً اىر ةَ ىهٍای از دشث دادن کارآیی، ندم

اشث. ىّفلیث در دٌیای ركاةحی ىحههق ةَ شازىان ُایی اشث کَ کارکٍان ىحهِد و وفادار را ةزرگحریً شرىایَ خّد ةداٌٍد. ةصیاری از 

ةانلّه را ةَ ٌیروی غاصتٍلران ىهحلدٌد کَ ىٍاةم اٌصاٌی جٍِا ىزیث ركاةحی اشث کَ شازىاٌِا ةاید ةا اكداىات ىٍاشب و درشث، ایً ٌیروی 

 ةانفهم جتدیم کرده و آٌان را در زِث شازىان ُدایث کٍٍد. شازىان ُای فاكد ىٍاةم اٌصاٌی ُرگز ٌيی جّاٌٍد ةَ اُداف خّد دشث یاةٍد، ةَ

 .#2006$اوکهٍد،ةیاٌی دیگر ىٍاةم اٌصاٌی ةرای صفق ركاةث در ةازار ٌلض کهیدی ایفا ىی کٍد

 

 بیبى هسئلِ

صاٌی ىحهِد ةَ شازىان در ُر شازىان ؽيً کاُض غیتث، جاخیر و زاةسایی، ةانخ افزایض چظيگیر نيهکرد وزّد ٌیروُای اٌ

ندم اصصاس جهِد و جهِد  .شازىان، ٌظاط روصی کارکٍان و جسهی ةِحر اُداف ىحهانی شازىان و ٌیز دشحیاةی ةَ اُداف فردی خّاُد طد

دٌتال دارد؛ از زيهَ ٌحایر، جرك خدىث، غیتث زیاد، ةی ىیهی ةَ ىاٌدن در شازىان، کاُض شفش پاییً، ٌحایر ىٍفی را ةرای فرد و شازىان ةَ 

ةاجّزَ ةَ اُيیث جهِد شازىاٌی ةهٍّان ىحغیر واةصحَ در ایً جضلیق جهِد شازىاٌی ةهٍّان ىحغیر  انحياد ىظحریان و کاُض درآىد ىی ةاطد.

ىحغیرُای ىصحلم ارجتاـات شازىاٌی و ىصئّنیث ازحيانی ةر روی جهِد شازىاٌی در واةصحَ ىّرد ارزیاةی كرار گرفث. کَ ةاجّزَ ةَ اُيیث 

ةٍاةرایً جهِد ةَ شازىان در کارکٍان ةیيارشحان کَ در راشحای جّنید   کارکٍان ةاٌک جسارت اشحان نرشحان ىّرد ةررشی كرار خّاُد گرفث. 

ی دارٌد اُيیث ویژه ای پیدا ىی کٍد. ُدف پژوُض صاؽر جهییً راةفَ گام ةر ى« صفق، ةازگظث و ارجلای شالىث اٌصاٌِا»ىضػّنی ةٍام 

ةَ  زّ شازىاٌی و جهِد شازىاٌی کارکٍان و ىدیران ةّد کَ یک شازىان را از شازىان دیگر ىحيایز ىی شازد. اکذر طغهِایی کــــَ در ایً دوره

ةر جهِد شازىاٌی  ی کٍد و ایً ةی ٌليی ىيکً اشث، ادر ىٍفی راركو جرك طغم کارکٍان را آطکار ى وزّد آىده اٌد از ةیً رفحَ اٌد. ایً

ةهکَ آٌِا در   زىان ورطکصحگی یا رکّد کارکٍاٌظان را ةازخرید ىی کٍٍد، جظدید کٍد. ُيچٍیً ىظخع طده اشث کَ طرکحِا ٌَ جٍِا در

ىانی ارائَ و  یً کار نالىث ىذتحی را ةرای جضهیهِایآٌِا ةا اٌسام ا  #.1991، 1$اشحیرسشّدآوری و روٌق ٌیز دشث ةَ ایً نيم ىی زٌٍد زىان

طــــرکث   2کّجاه ىدت اشحفاده ىی کٍٍد. ةرای ىذال ةَ گفحَ ریچِیهد ةٍاةرایً، از ایً ةَ نٍّان صرةَ ای ةرای افزایض شِاىداری در

 1993ُزار کارىٍد در شال  10آٌِا را ةَ  انالم کرد ةَ ـّری کَ جهداد زیراکس در دوران شّدآوری، ةرٌاىَ ُایی را ةرای کاُض کارکٍاٌض

آور خّاُدةّد اگر جهِد کارکٍان ةَ طرکث  درغدی شِام ایً طرکث در روز ةهد ىٍسر طد. جهسب 7داد و ایً کار ةَ افزایض  کاُض

ز جّشؿ ةاروچ ذکر ٌی ٌیاةد. جهدادی از ادغام طرکحِا و ةَ ىانکیث درآوردن طرکحی جّشؿ طرکث دیگر زیراکس درٌحیسَ چٍیً نيهی کاُض

 اٌد. ُيان ـّر کَ شازىاٌِای ةــزرگ ىانکیث شازىاٌِای دیگر را ةَ دشث آورده طده اٌد کَ ُيچٍیً جهِد شازىاٌی کارکٍان را کاُض داده

آشاٌی ىی  كاُر ىی طــــّد ىّؽّع کاٌّن جهِد اشث. کاىالً ةَ یا دارائیِای خّد را ىی فروطٍد آٌچَ کَ ةَ ـّر فزایٍده ای ةَ طکم غانب

اشث. در ٌحیسَ ایساد و طکم گیری  ةرای کارکٍان در ایً طرایؿ درك ایٍکَ چَ چیزی و کدام شازىاٌظان اشث، ىظکم جّان دریافث کَ

اشث ىی جّاٌد ةَ آشاٌی  خّاُدةّد. ةرای ىذال آیا کارىٍدی کَ ىحهِد ةَ طرکث ىک دوٌم داگالس جهِد در ایً طرایؿ ةرای آٌِا ىظکم

طّاُدی دال ةر ایً وزّد دارد کَ شازىاٌِا درپی نيهکرد ةاال و اشحراجژی ُای ىٍاةم #.2000$ةارون،کٍد َ طرکث ةّئیٍگ ىٍحلمجهِدش را ة

د ٌَ اٌصاٌی ةـــــرای افزایض جهِد کارکٍاٌظان ُصحٍد کَ ىی جّاٌد شّد اكحػادی ةیظحری را ةرای آٌِا فراُو کٍد. از ایً دیدگاه جهِد کارىٍ

ٌیصث، ةهکَ ةَ نٍّان یک ىفِّم ىدیریحی ةَ خاـر ایٍکَ ىی جّاٌد ةَ ىزیث ركاةحی و ىّفلیث ىانی ىٍسر طّد، خیهی ىِو جٍِا ةی رةؿ 

درصلیلث جهِد از ایً دیدگاه ىيکً اشث، ةَ نٍّان کهیدی ةرای ىزیث ركاةحی ىضصّب طّد. در ایً دیدگاه جهِد کارىٍد ةَ نٍّان  .اشث
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اىروزه اٌدیظيٍدان داٌض ىدیریث ةا جّزَ  #.2003$طیان،رخالف آٌچَ کَ ةاروچ ىی گّید، چیز ةی رةفی ٌیصثکاىالً ة یک اشحراجژی ركاةحی،

ةَ جغییرات و دگرگٌّی ُای پیّشحَ ای کَ شازىان ُا ةا آن ىّازَ ُصحٍد، ةَ ایً ٌحیسَ رشیده اٌد کَ ىِيحریً ناىم کصب ىزیث ركاةحی 

ازىاٌی یک ٌگرش درةاره وفاداری کارکٍان ةَ شازىان و فرایٍد ىصحيری اشث کَ از ـریق آن در شازىان ُا، ىٍاةم اٌصاٌی اشث. جهِد ش

انؾای شازىان نالكَ خّد را ةَ شازىان، ىّفلیث و کارایی پیّشحَ آن ٌظان ىی دٍُد. جهِد شازىاٌی کارکٍان ىی جّاٌد اصصاس رؽایث، 

فهّب جر، کاُض خروج کارکٍان از شازىان، رفحار ازحيانی فهال، ندم غیتث جههق، واةصحگی و دنتصحگی آن ُا ةَ شازىان، نيهکرد طغهی ى

از کار، ٌّع دوشحی و کيک ةَ ُيکاران و کاُض اشحرس طغهی و ٌیز ىّفلیث ُای ىانی و افزایض ادرةخظی و ةِره وری شازىان را ةَ ُيراه 

 .#1389$ةاكری و جّالییداطحَ ةاطد
 

 پیطیٌِ تحقیق
ُای شازىان و  جهِدشازىاٌی را پذیرش ارزشُا ةر جهِدشازىاٌی،   در جضلیلی ةهٍّان ةررشی جادیر ارزش #1974$ پّرجر و ُيکاراٌض

شازىان ىی  ُای ىهیارُای اٌدازه گیری آن را طاىم اٌگیزه، جيایم ةرای اداىَ کار و پذیرش ارزش و طيارٌد ةرىیدرگیرطدن در شازىان 

 ُا جادیر ىذتث و ىصحلیيی ةر جهِدشازىاٌی دارد. ٌحیسَ رشیدٌد کَ ارزش در ٌحیسَ پّرجر و ُيکاراٌض ةَ ایً داٌٍد.

جریً كید ىصئّنیث ازحيانی، كید  ، ىِوپایٍدگی طرکحِا و زحيانی اىصئّنیث د ةهاا# در جضلیلی ةا نٍّان 1990$از ٌلر دراکر

اكحدار ُيراه اشث. ةَ ُيیً دنیم، ُرکس کَ دنّی ىظرونیث و اكحدار اشث. ىصئّنیث ةدون اكحدار ىهٍا ٌدارد، نذا ىصئّنیث ُيّاره ةا 

ُای خّدکاىَ و  گّید فلؿ ٌلام کٍد، درواكم دنّی اكحدار دارد. درواكم، ُرکس اكحدار دارد، ىصئّل اشث. او ةَ ـٍز ىی ىصئّنیث ىی

ٍاةرایً، از ٌلر دراکر وكحی از ةٍگاُی داٌٍد! ة کس و ُیچ چیز، ىصئّل ٌيی خّاه ُصحٍد کَ در نیً اكحدار کاىم، خّد را در ةراةر ُیچ طِاىث

ُا و ىهؾالت زاىهَ را ةپذیرد، ةاید ةا دكث ةیٍدیظد و ةتیٍد آیا اكحدار ىصححر در ایً  طّد ىصئّنیث صم یکی از گرفحاری خّاشحَ ىی

ىصئّنیث اشث. آطکار  گظایی، درواكم غؾب ىصئّنیث، ىظروع اشث یا خیر. اگر ایً اكحدار ىظروع و ىّزَ ٌتاطد، پذیرش ىصئّنیث ىظکم

 اشث کَ صحی اگر شازىان یا ةٍگاه دارای اكحدار اٌسام کاری ةاطد، ةاید در ىٍظا اكحدار خّد دكث کرده و از ىظرونیث آن اـيیٍان یاةد.

 اٌسام کارکٍان خدىث جرك از پیظگیری در طغهی وؽهیث و شازىاٌی جهِد ٌلض نٍّان جضث ، جضلیلی ( 1993) ران ُيکا و پال

 .اشث کيحر شاةلَ ةا کارکٍان و پائیً اكحػادی وؽهیث ةا کارکٍان ىیان در خدىث جرك : کَ اٌد گرفحَ ٌحیسَ و اٌد هداد

 کار در شرپرشث اٌػاف و ندل ةیً کَ دُد ىی ٌظان داده #، اٌسام 1996$ شال در کيپیم جضث نٍّان ندل و اٌػاف  کَ جضلیلی

 دارد. وزّد ىذتث راةفَ یةِداطح ىّشصات و ىصئّنیث ازحيانی جهِد ةا

ُای ىذتث یا ىٍفی افراد ٌصتث  جهِد شازىاٌی نتارت از ٌگرشدارد:   #، در پژوُض ىدیریث رفحار شازىاٌی نٍّان ىی1996اشحرون$

یق وفاداری كّی دارد و از ـر ةَ کارٌد. در جهِد شازىاٌی طخع ٌصتث ةَ شازىان اصصاس اشث کَ در آن ىظغّل #طغم  ٌَ$ةَ کم شازىان 

 آن شازىان خّد را ىّرد طٍاشایی كرار ىی دُد

#، در پژوُض جضث نٍّان جادیر جفّیؼ اخحیار ةر جهِد شازىاٌی  ٌظان داد کَ جفّیؼ اخحیار ةر جهِد شازىاٌی و 1996آنً $

 جػيیيات طغهی انؾاء شازىان ىؤدر ةّده اشث.

جهِد کارکٍان جأیید ٌيّده اٌد . ٌحایر جضلیق آٌان ٌظان داد  #، جادیر نّاىم ىلدىاجی را در طکم گیری1998ُاریصّن و ُّةارد $ 

 ُای طغهی کَ ةَ وشیهَ ىدیران ـراصی طده اشث ٌلض اشاشی در افزایض ىیزان جهِد شازىاٌی دارد. رویارویی کارىٍدان ةا چانض

ی دُد و ایً پیٌّد اصحيال جرك طغم #، در کحاب  خدىات دونحی ىهحلد ةّدٌد کَ جهِد، فرد را ةا شازىان پیٌّد ى1997آنً و ىیر$  

ُا و اصصاس جکهیف  جهاریف جهِد شازىاٌی را ةَ شَ ىّؽّع کهی واةصحگی ناـفی، درك ُزیٍَ«آنً »و « یر ىی»را در او کاُض ىی دُد. 

طّد  ایً ٌحیسَ صاغم ىییگر ىصحلم اٌد، کدگاٌَ جهِد شازىاٌی، کَ ُر یک جا صدودی از ی ُای ىفِّىی اززای شَ داٌٍد. از جفاوت واةصحَ ىی

. ـتق ٌلریَ ةراةری آداىز وكحی کارکٍان صس کٍٍد کَ ةَ آٌان ةَ ـریلی ٌانادالٌَ و غیر ُای خاغی ُصحٍد کَ ُر کدام پیاىد پیض فرغث

ُای ارایَ طده  ُایی ىی پردازٌد کَ ُدف آن اغالح اصصاشات ىرةّط ةَ رفحار نادالٌَ اشث نذا اگر پاداش ىٍػفاٌَ رفحار ىی طّد ةَ فهانیث

از شّی شازىان از دید کارکٍان نادالٌَ ةاطد خظٍّدی ةاالجر پدید ىی آید زیرا کارکٍان اصصاس ىی کٍٍد کَ ىحٍاشب ةا کار و کّطض خّد 

 #.1998پاداش گرفحَ اٌد $دیّیس و ٌیّاشحّرم،

ٌیاز و جالش ىّردٌیاز ةرای نيهکرد ةر رفحار جادیر ُا ةا نيهکرد ىّرد  ُا ، ارجتاط پاداش ةٍاةر جئّری وروم ٌیز  شَ ناىم ارزش پاداش

از زيهَ گذارٌد. در ٌحیسَ اٌگیزش ةَ ىلدار زیادی از اداراکات افراد از ٌحایر رفحار جادیر ىی پذیرد و ایً خّد ىی جّاٌد ةر رفحار آیٍده فرد 

 #.1998جهِد او ٌیز جادیر گذار ةاطد$وروم،
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یض ىظارکث شازىاٌی در شفّح و اةهاد چِارگاٌَ شازىان اصصاس جههق و وفاق شازىاٌی ةراشاس ٌلریَ ىارطال ةا گصحرش و افزا

فزوٌی ىی گیرد و جهِد شازىاٌی را جلّیث ىی کٍد ةَ نالوه ىظارکث شازىاٌی ةانخ افزایض کراىث فرد ىی طّد کَ ایً اىر ىی جّاٌد ةر 

 #.1998جهِد شازىاٌی افراد جادیر داطحَ ةاطد$ىارطال،

کَ وفاق ازحيانی جؾهیف طّد ةَ ُيان ىیزان ٌیز زایگاه ، ىیزان و  دارد: در غّرجی کحاب ىصئّنیث ازحيانی نٍّان ىی کانیٍز در

ُای ازحيانی ٌیز ةَ اغفالح جیره ىی گردٌد. ةَ نتارت دیگر، اٌحلارات و جهِدات  ٌّع صق ىتِو و ٌاىظخع ةاكی ىی ىاٌد و ةَ جتم آن ٌلض

ةؿ ازحيانی جار و ٌا ىهیً ىی طٌّد وةانخ اةِام ٌلض درفرد ىی طّد کَ ایً اةِام ٌلض ةَ ٌّةَ خّد کاُض گران در ةصحر روا ةرای کٍض

 #.1998جهِدات کارکٍان را ةَ دٌتال دارد$کانیٍز،

ُا ،  وه#، در جضلیلی ةا نٍّان جادیر ارجتاـات ةر جهِد نلیده دارد کَ ةا افزایض ارجتاط انؾای گروه ةا شایر افراد و گر1998ىٌّچ$

ُای دیگر پاییً  صسو جهِدات انؾا افزایض یافحَ و ةدیً جرجیب جهِدات انؾا دچار جّرم طده و ةا افزایض جّرم جهِدات انؾا ةَ افراد گروه

 ىی آید و جهِد ةَ گروه خّدی افزایض ىی یاةد.

ُای وی ىرجتؿ  ا ىیزان ارؽاء ٌیازىٍدی#، در جضلیلی ةا نٍّان ٌیازىٍدی ُای شازىان: ىهحلد اشث ىیزان جهِد فرد ة1999طافر $

ُای فرد را ةرآورده شازد ىّرد رؽایث او خّاُد ةّد . ُرشازىاٌی ةر اشاس كرفیث روصی و فکری  اشث ةٍاةرایً طغهی کَ ىی جّاٌد ٌیازىٍدی

َ در زریان کار شازىان کارکٍان و طٍاخث اشحهدادُای وی ةانخ ایساد نالكَ ةَ کار ةراشاس ـتیهث آن ، اصصاس ىصئّنیث و جهِدی ک

 ىّرد ٌلر اشث ىی طّد.

درةاره جأدیر ىظارکث شازىاٌی ةر جهِد شازىاٌی ىی جّان ةَ ٌلریَ ىارطال اطاره ٌيّد کَ وی گصحرش و افزایض ىظارکث شازىاٌی را 

جهِد شازىاٌی وی ىؤدر اشث.  طّد کَ آن ٌیز ةر ةانخ جلّیث جهِد شازىاٌی ىی داٌد چرا کَ ىظارکث شازىاٌی ةانخ افزایض کراىث فرد ىی

ُا در شازىان از دیدگاه فایّل ةصیار ىِو اشث.یکی از اغّنی کَ در شازىان از اُيیث خاغی ةرخّردار  اغم جرجیب و ٌلو دادن اطیاء واٌصان

افراد ةاجسرةَ و . فایّل انحلاد دارد کَ ةرای ىدیریث ةِحر در شازىان ةِحر اشث از  اشث اغم دتات وپایداری طغهی در شازىان اشث

ـّری آٌان را  کرد ةاید را در شازىان جذتیث ةحّان اداىَ کار کارکٍان ةا جسرةَ . ةرای ایٍکَ جخػع وکارآىد اشحفاده طّد دارای

د رطدکارکٍان و غیره از زيهَ ىّار ةَ ىصائم رفاُی و اٌگیزطی و فراُو کردن اىکاٌات کردکَ شازىان را رُا ٌکٍٍد .ىصهياً جّزَ ىدیریث

ُا پرُیز طّدکارکٍان جهِدی ةَ ىدیریث وشازىان ٌخّاٍُد داطث و  کَ شتب جهِد کارکٍان ةَ شازىان ىی طّد واگر ازایً روش ىِيی اشث

 #.1999آن را جرك ىی کٍٍد$فایّل، ةصیار شریم

ر دشث یافث کَ: انف: # ةَ ةررشی و جظریش جهِد ىصحير ةرای شّدىٍدی شازىان پرداخحَ طد و ةَ ایً ٌحای2000در پژوُض ایهس$

 شً، زٍصیث، جضػیالت، شاةلَ خدىث و ىّكهیث طغهی فرد ةا جهِد وی ىرجتؿ اشث. 

# ةَ ىٍلّر ةررشی ارجتاط ةیً جهِد شازىاٌی ةا ارزطِای طخػی 2000در ىفانهَ ای کَ در ةاٌک واصد شّئیس جّشؿ ةرٌدی $

ةررشی كرار گرفحٍد و ارزطِای طخػی و جهِد شازىاٌیظان جّشؿ  ىّرد 26جا  19ٌفر کارىٍد ةیً ـیف شٍی  554غّرت گرفث، صدود 

پرشظٍاىَ ارزیاةی طد. ایً پژوُض اُيیث زِث گیری ارزش پرشٍم در شازىان را ٌظان ىی دُد و ٌحیسَ ةَ ایً غّرت ةّد کَ اگر 

ىاٌیظان کاُض ىی یاةد و ایً ىی جّاٌد کارىٍدان ةیً ارزطِای طخػی خّد ةا ارزطِای شازىان اخحالف و ٌاُيگٌّی داطحَ ةاطٍد جهِد شاز

 دنیهی ةرای جرك طغم ةاطد. 

# جّشهَ ىصیر پیظرفث طغهی و ةَ ةررشی ىکاٌیزم راةفَ ةیً فهانیحِای ىدیر و جهِد کارکٍان پرداخحٍد. ٌيٌَّ 2000ىیر و اشيیث $

ان پرداخحٍد و ةَ ایً ٌحیسَ رشیدٌد کَ راةفَ ةیً فهانیث و جأدیر آن ةر جهِد کارکٍ 4ٌفر ةّدٌد و ةَ ةررشی کیفیث ایً  281ىّرد ٌلر 

ایً  ارزیاةی کارکٍان از فهانیحِای ىدیر و جهِد شازىاٌی، ٍُساری و ناـفی آٌِا ةَ ـّر نيده از ادراکات آٌِا از صيایث شازىاٌی و ندانث در

 فهانیث ىا ادر ىی پذیرد. 

 # DEAاز ىفانهَ انفرج و ُيکاران $ارزیاةی  ةاٌک ةاٌک ةا اشحفاده 

ةاٌک یکی از ةزرگحریً ةاٌکِای جساری نرةصحان ىضاشتَ کارایی ةاٌک ةَ ىٍلّر ةِتّد  15# در ىّرد 2001ىفانهَ فّق شال$

ةخظیدن ةَ جهِد و ىصّیث ازحيانی و جخػیع کاراجر ىٍاةم اٌسام پذیرفث. ٌِاده ُا و شحاده ُای ایً جضلیق ىرةّط ةَ یک دوره یک شانَ 

 شحاده زِث ارزیاةی کارایی ةاٌک گرفحَ طد.  7ٌِاده و  8ق ایصث در ایً جضلی

ٌِاده ُای ایً جضلیق نتارت ةّدٌد از:  جهداد کارکٍان ةاٌک ، درغد کارکٍان دارای جضػیالت داٌظگاُی، ىیاٌگیً شاةلَ کارکٍان 

ّراشیّن، طاخػی ةرای ىیاٌگیً صلّق ةاٌکَ، طاخػی ةرای ىٍفلَ، طاخػی ةرای ةاالجریً ىیزان اخحیارات، طاخػی ةرای ُزیٍَ ُای دک

 شانیاٌَ، طاخػی ةرای شایر ُزیٍَ ُای نيهیات ةاٌکی. 

 شحاده ُا ایً جضلیق نتارت ةّدٌد از:  
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ىیاٌگیً شّد خانع ىاُیاٌَ، ىیاٌگیً ىاُیاٌَ صصاب ُای زاری ىّزّد، ىیاٌگیً ىاُیاٌَ صصاةِای پس اٌداز، ىیاٌگیً ىاُیاٌَ شایر 

 ُیاٌَ رًُ ُا، طاخع ةرای واىِا، جهداد صصاةِا. صصاةِا، ىیاٌگیً ىا

" طٍاخحَ طدٌد کَ ةَ گفحَ ٌّیصٍده ىلانَ ٌظان 100ةاٌک کارایی، جهِد، ىصئّنیث ازحيانی ٌصتی  12ـتق ٌحایر ةدشث آىده 

نیث ازحيانی ةانخ دٍُده ایً اشث کَ ةاٌک ةصیار خّب نيم ىی کٍد. ٌّیصٍده در ٌلر ىّرد داطحَ ندم جّزَ ةَ جهِدشازىاٌی و ىصئّ

 طّد. کاُض کارایی و ٌرخ ةِره وری ةاٌک ىی

کٍٍدگاٌی درخّاشث کرد جا درزىیٍَ  شازىان ةرای ىػرف از کيیحَ شیاشحگذاری ایً   3طّرای شازىاٌای ایس ا   2001در آوریم شال 

ٌام ةرد. ایً کيیحَ در  "نیث ازحيانی یکپارچَ ىصئّ"نٍّان   اىکان شٍسی ٌياید و از آن ةَ انيههی ىصئّنیث ازحيانی جدویً اشحاٌدارد ةیً

ایً ٌحیسَ رشید کَ شازىان ای اس ا  ةِحریً شازىان از دیدگاه ىػرف کٍٍده اشث  ةَ 2002کار را آغاز کرد و در ژوئً  2001ىاه ىی شال 

 ُدایث و پیظترد ىّؽّع ىصئّنیث ازحيانی را دارد. کَ ىّكهیث

ّان جأدیر فرٍُگ شازىاٌی و رفحارُای رُتر و ارجتاـات شازىاٌی ةر روی جهِد شازىاٌی، # ةا ن2004ٍدر پژوُظی کَ جّشؿ چً $

ٌفر از کارکٍان شازىاٌِای خدىاجی و غٍایم جایّان غّرت گرفث. یافحَ ُا و ٌحایر ایٍگٌَّ ىی ةاطد کَ:  451رؽایث طغهی و ارجتاـات طغهی 

رُتری ىؤدر و ایده آل و فرٍُگ ٌّ  -2شازد.  شازىاٌی  را در آن فرٍُگ جصِیم ىی جهِد شازىاٌی راةفَ ةیً رفحارُای رُتر و ارجتاـات -1

 ةا جهِد شازىاٌی راةفَ ىذتث دارد. 

ٌفری از کارکٍان ةّشحّن  400# ةا نٍّان جأدیر ىصئّنیث روی جهِد شازىاٌی ةر روی ٌيٌَّ 2005در پژوُظی کَ جّشؿ ةادىّشی $

و ناىم ندم ارزیاةی کارىٍدان و انحلاد ةَ ؽرورت ارزیاةی ةر روی شَ ناىم جهِد شازىاٌی ىی پردازد. اٌسام طد. در ایً ىفانهَ ةَ جأدیر د

ا ٌحایر ٌظان دادٌد کَ راةفَ ىذتحی ةیً ندم ارزیاةی و انحلاد ةَ آن وزّد دارد. ةَ نالوه جهِد ٍُساری ةَ ـّر ىذتث و كاةم ىالصلَ ای ة

ی کَ ُر دو جهِد ٍُساری و ىصحير راةفَ ىذتث و ىهٍاداری ةا انحلاد ةَ اٌسام ارزیاةی نيهکرد ندم ارزیاةی نيهکرد ىرجتؿ ةّد. در صان

داطحٍد. ایً ىفانهَ داةث کرد کَ ىصئّنیث ازحيانی ةر جهِد شازىاٌی جأدیر ىی گذارد و کالً ةا شفّح پاییً ندم ارزیاةی و شفّح ةاالی 

 انحلاد ةَ ؽرورت ارزیاةی ىفاةق ىی ةاطد. 

ٌفر از  584ةا نٍّان راةفَ ةیً جهِد شازىاٌی و رؽایث طغهی ةا نيهکرد طغهی ةر روی  (2005) وُظی کَ جّشؿ شاىددر پژ

کارکٍان طرکث جهکّم ىانزی اٌسام طد، ٌحایر ٌظان داد کَ ُو جهِد شازىاٌی و ُو رؽایث طغهی در ارجتاط ىذتث ةا نيهکرد طغهی ةّدٌد و 

 ر جصِیم راةفَ ةیً جهِد شازىاٌی و نيهکرد طغهی ىؤدر اشث. رؽایث طغهی و ىصئّنیث ازحيانی د

ٌفر از کارىٍدان داٌظگاُی در  132#  جضث نٍّان راةفَ رؽایث طغهی ةا جهِد شازىاٌی ةر روی 2006در پژوُظی کَ جّشؿ پروف$

فی و ٍُساری در ارجتاط ةا طغم جرکیَ غّرت گرفث. ٌحایر جضهیم ُيتصحگی ٌظان داد کَ ُيتصحگی ىذتحی ةیً رؽایث طغهی و جهِد ناـ

 و شازىان وزّد دارد. 

# جضث نٍّان راةفَ ةیً نّاىم ارجتاـات شازىاٌی ةا جهِد شازىاٌی ناـفی غّرت گرفث، یافحَ 2007در ىفانهَ ای کَ جّشؿ ةهّس$

شث و ُيچٍیً ایً ارجتاط در زٌان ُای پژوُض ٌظان داد کَ نّاىم ىخحهف ارجتاـات شازىاٌی ةَ ـّر كّی و ىّدر ةا جهِد شازىاٌی ىرجتؿ ا

و ىردان ىظاةَ ٌيی ةاطد ةَ ـّری کَ در ىردان نّاىم ىذم صلّق و جرفیم در جهِد شازىاٌیظان اُيیث دارد و در زىاٌی رؽایث از ُيکاران 

 ةَ ـّر ىؤدری ةا جهِد شازىاٌی آٌان ىرجتؿ اشث. 

از زىره ىحغیرُایی کَ جضث جادیر رُتری اخالكی كرار ىی گیرد ، رد دا در جضلیلی ةا نٍّان رُتری اخالكی نٍّان ىی 2010پالٌصکی

اطاره کرد .رفحار و ٌگرش ُای رُتر ةر زیر دشحان و شرٌّطث شازىان آٌِا جادیر ىی گذارد. و ىصئّنیث ازحيانی  جّان ةَ جهِد شازىاٌی ىی

رُتری کَ ةَ ـّر اخالكی نيم ىی کٍد ةی ٌِایث ىّفق نذا یکی از ىِيحریً وكایف رُتر داطحً یک دیدگاه اخالكی در ىدیریث اشث . 

در رفحار و فهانیث ُای خّد ٌداطحَ ةاطد طکصث ىی خّرد  اخالكی و ىصئّنیث ازحيانی و جهِد اشاس یک  خّاُد ةّد و رُتری کَ

  # . 2010،$پالٌصکی

ای رُتراٌی اخالكی ُصحٍد از رُتران خّد راؽی پیروان وكحی کَ داردارد:  در جضلیلی ةاىّؽّع  رُتری اخالق  نٍّان ىیاوگٌّفّورا 

 رفحارُای و اخالكی فرٍُگ  جر و ىحهِد جر ةَ شازىان ىی طٌّد. در شازىان ُا رُتران در شفّح ىخحهف ٌلض ىِيی در جّشهَ و جلّیث

خالكی در صال افزایض ةاطد . دارٌد. ةٍاةرایً جهسب آور ٌیصث کَ جضلیق پژوُظگران درةاره ی رُتری ا اخالكی جهِد و ىصئّنیث ازحيانی

ـتق ٌلر ةراون و ُيکاراٌض رُتری اخالكی دارای دو ةهد فرد اخالكی و ىدیر اخالكی ىی ةاطد .جهِد شازىاٌی کارکٍان ٌیز ةَ ویژه از ٌلر 

ٍده ای جغییر در ىدیران شازىان، در زِث دشث یاةی ةَ ىّفلیث و جهانی شازىاٌی یک ىصأنَ ةصیار ىِو ىی ةاطد. اىروزه ةا شرنث فزای

شازىاٌِا، ىدیران ةَ دٌتال راه ُایی ةرای افزایض جهِد شازىاٌی کارکٍان ىی گردٌد جا از ایً ـریق ةَ ىزیث ركاةحی دشث یاةٍد. جهِد 
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شازىاٌی یک ٌگرش اشث، یک صانث رواٌی اشث کَ ٌظان دٍُده ٌّنی جيایم، ٌیاز و انزام زِث اداىَ اطحغال در یک شازىان ىی ةاطد. 

ه جيایم، یهٍی نالكَ و خّاشث كهتی ةرای اداىَ فهانیث در شازىان ىی ةاطد. ٌیاز، یهٍی ایٍکَ ةخاـر شرىایَ گذاری ُایی کَ در شازىان کرد

دن ٌاچار ةَ اداىَ خدىث در آن اشث و انزام نتارت اشث از دیً، ىصئّنیث و جکهیفی اشث کَ فرد در ةراةر شازىان دارد و خّد را ىهزم ةَ ىاٌ

 #.2010$ةروان و ُيکاران،ر آن ىی ةیٍٍد د

ُا  ُا ایً ٌیصث کَ غرفاً ادرةخض ةاطٍد، ةهکَ ىصئّنیث آن #، در جضلیلی ةا ىّؽّع ازحيانی طدن،  ىصئّنیث شازىان2010جرٌس$

 ای کَ در آن فهانیث دارٌد، خدىث کٍٍد. ایٍصث کَ ةَ زاىهَ

ُا و جّزَ  رخی ىتاصخ ىفرح طده اشث کَ اٌگیزه ةیظیٍَ کردن شّد ةٍگاه#، در جضلیلی ةا نٍّان نّاىم اٌگیزطی در ة2010ىیچم$

چٍیً در ةرخی ىتاصخ دیگر، ىصئّنیث ازحيانی، ةَ ٌّنی  رشاٌد.ُو ُایی ةَ ىٍافم نيّىی و زاىهَ ىی ىفهق ةَ ىٍافم شِاىداران، آشیب

ٌلران درةاره  ُای غاصب ز ایً رو، ةَ جٍاشب دیدگاهطّد. ا دٍُده اٌگیزه شّدآوری و شّدشازی ىدیران جهلی ىی ىضدودکٍٍده و شاىان

 ُا، ٌلرات گٌّاگٌّی را ةیان کردٌد.  ُا و ىدیران، ىّافلان و ىخانفان ایساد ىضدودیث ةرای ةٍگاه ُای ازحيانی ةٍگاه ىصئّنیث

جا  1998کظـــّر از شال جّشؿ دونث اشحرانیا ىٍحظر طده، رطد اكحػــادی ایــً  2010ـتق جضلیق اكحػادی آنً کَ در شپحاىتر 

درغد رشیده کَ ةیظحر از ةصیاری از کظّرُای جّشهَ یافحَ، ىاٌٍد اىریکا، آنيان، ژاپً و اٌگهصحان اشث. ةر  6/3ةَ ركو ىحّشؿ شاالٌَ  2005

ّی انالم طده اشث. اشاس ایً گزارش، نّاىم رطد ایً کظّر، ٌگرش ىذتث ةَ جغییر و ٌیـــروی اٌصـاٌی آىّزش دیده ةا اخالق کار ةصیار ك

ُای ةرجر ةر ایً ةاورٌد کَ رنـایث اخالكیات، ىصئّنیث ازحيانی و  درغد ىدیران نانی طرکث 63چٍیً ةراشاس گزارش ىسهَ فّرچّن،  ُو

 آید. ةَ نالوه جضلیلی ارجتاـات كّی شازىاٌی ىّزب افزایض جػّیر ىذتث و طِرت شازىان طده و ىٍتهی ةرای ىزیث ركاةحی ةَ طيار ىی

ُا اخالكی و ةا ىصئّنیث  ُایی ُصحٍد کَ رفحارُای آن ىٍد ةَ خرید از طرکث ُا نالكَ درغد اشحرانیایی 90دیگر در اشحرانیا ٌظان داد کَ 

 یاةد. ازحيانی اشث. ایً جضلیق ىظخع کرد ُرچَ انحياد ةیً انؾای یک شازىان ةیظحر ةاطد ٌیاز ةَ کٍحرل ىصحلیو کاُض ىی

ُا دارٌد و ةَ نٍّان اةزاری ٌگریصحَ  یق اخالكیات شازىان:  اخالكیات ارجتاط ٌزدیک و جٍگاجٍگی ةا ارزش#، در جضل2011ىر$ ُس

کٍٍد. اخالق، ىفاُیيی چّن: انحياد، غداكث، درشحی، وفای ةَ نِد و جهِد ٌصتث ةَ دیگران،  ُا را ةَ نيم جتدیم ىی طٌّد کَ ارزش ىی

 گیرد. ةَ زاىهَ را در ةر ىیندانث و ىصاوات و فؾائم طِروٌدی و خدىث 

گاه اٌسام درشث و جرك ٌادرشث اشث. اخالق کار، ةَ نٍّان  ةَ ىهٍی طٍاخث درشث از ٌادرشث در ىضیؿ کار و آن  4اخالق کار

ُای آگاُی ةخض  پدیدار طد. در ایً دَُ زٍتض 1960ای از داٌض ىدیریث، از زىان پدیدار طدن ٌِؾث ىصئّنیث ازحيانی در دَُ  طاخَ

ُا ةاید از اىکاٌات وشیم ىانی و ٌفّذ ازحيانی  ُا را ةَ ایً ٌحیسَ رشاٌده ةّد کَ شازىان ُا ةاال ةرده، آن زحيانی، اٌحلارات ىردم را از شازىانا

خّد ةرای رفم ىظکالت ازحيانی، ىذم: فلر، خظٌّث، صفاكث از ىضیؿ زیصث، جصاوی صلّق، ةِداطث نيّىی و ةِتّد وؽم جضػیالت 

یاةٍد، ةَ کظّر ةدُکار و  ُا و ىؤشصات ةا اشحفاده از ىٍاةم کظّر ةَ شّد دشث ىی ٍٍد. ىردم ةر ایً ةاور ةّدٌد کَ چّن طرکثاشحفاده ک

و ةرخی  1923ىدیّن ُصحٍد و ةایصحی ةرای ةِتّد اوؽاع ازحيانی جالش کٍٍد. انتحَ اٌگیزه و جّزَ طرکث ةَ رنایث ىصائم اخالكی ةَ شال 

ُای رشيی ةحّاٌٍد ةدون نٍػر اخالكی نيم  ٌاىيکً اشث شازىان ٌلران ةر ایً ةاور ةّد کَ،  گردد. یکی از غاصب رىیُای ىدیریث ة ٌّطحَ

ىدت ـّالٌی دوام  جّاٌد ةرای دُد و ٌيی کٍد ٌفّذ خّد را از دشث ىی کٍٍد. رُتری کَ ةَ اغّل اخالكی و ىصئّنیث ازحيانی نيم ٌيی

طّد. اگر  ُای ازحيانی ىّزب افزایض دخانث دونث و در ٌحیسَ کاُض کارایی ىی آورد.  راةیٍز ةر ایً ةاور اشث کَ ةی جّزِی ةَ ىصئّنیث

 جّاٌد ةَ شّد ىّرد ٌلر خّد دشث یاةد. ُای ازحيانی و اخالكی خّد نيم کٍد، ىی طرکث داوـهتاٌَ ةَ ةرخی ىصئّنیث

دشحَ ىصئّنیث ازحيانی  4ىٍحظر طد، ةرای ُر ةٍگاه « ُرم ىصئّنیث ازحيانی ةٍگاه»ای کَ ةا نٍّان  ، در ىفانهَ #2012کارول $

داٌد: ٌیازُای اكحػادی، رنایث كّاٌیً و ىلررات  كائم طده اشث. ةَ جهتیری دیگر، او ىصئّنیث ازحيانی ُر ةٍگاه را ةرایٍد چِار ىّنفَ زیر ىی

ُا ىّكفٍد ٌیازُای اكحػادی زاىهَ را ةرآورٌد  ُای ازحيانی و  ةظردوشحاٌَ در ىّنفَ اول، ةٍگاه و کار، ىصئّنیث نيّىی، رنایث اخالق کصب

ىٍد شازٌد. ةراشاس ىّنفَ دوم، آٌِا وكیفَ  ُای ىخحهف ىردم را از فرایٍد کار، ةِره و کاالُا و خدىات ىّرد ٌیاز آن را جاىیً کٍٍد و گروه

کٍٍدگان خّد جّزَ کٍٍد. ىضیؿ زیصث را ٌیاالیٍد، از ىهاىالت درون شازىاٌی ةپرُیزٌد، در پی  ی کارکٍان و ىػرفدارٌد ةَ ةِداطث و ایيٍ

اٌضػار ٌتاطٍد و ىرجکب جتهیؼ $جتهیؼ كّىی، جتهیؼ زٍصی# ٌظٌّد. شّىیً ىّنفَ ىصئّنیث ةٍگاه، اخالق کصب و کار اشث. در ایً 

ُای ةظردوشحاٌَ اشث. جهتیر دیگر کارول از ایً  ام، ىدٌلر اشث. چِارىیً ىّنفَ، ىصئّنیثكهيرو، اغّنی ُيچّن غداكث، اٌػاف و اصحر

ُایی کَ از ىهؾالت زاىهَ ةکاُد و کیفیث زٌدگی ىردم را  ةّدن اشث و ایً یهٍی، ىظارکث ةٍگاه در اٌّاع فهانیث« طِروٌد خّب»ىّنفَ، 

 ةِتّد ةخظد.

 داٌد و راةفَ ىصحلیو ةر کارایی،جهِد، دارد. خّن در شازىان ىی#، ارجتاـات شازىاٌی را زریان 2014فّرشحر$
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 #، ارجتاـات شازىاٌی ةایصحی جّشؿ ىدیران كّی طّد جا شازىان ةَ پّیایی ةرشد.2014طرىرُّرن$

 #ک2015َاشث ةارٌارد$ ُدفی دارای اٌصاٌی گّید ُر ىی ةارٌارد .اشث ت گرفحَ غّر زیادی اكِارٌلرُای ارجتاط اُيیث ةا راةفَ در

 .ةّد خّاُد غیرىيکً ىکرر ُای جياس و ارجتاط وزّد ةدون ُيکاری ایً کَ ىخحهفی اشث ةخظِای و افراد ُيکاری ىصحهزم آن ةَ رشیدن

 جفصیر و جرزيَ نيهیاجی و واكهی ةَ واصدُای ؽرورجًا اُداف ةاید .طّد ةركرار ارجتاط افراد ةیً کَ ةّد خّاٍُد ىفید و طٍاخحَ اُداف ىّكهی

 کَ گیرد ىی گیری اچیّ ٌحیسَ ىدل ةراشاس شازىاٌی نيهکرد ادرةخظّ ارجتاـات راةفَ ةارٌارد ةررشی .طّد آشان آٌِا ةَ دشحیاةی جا دطٌّ

 ىدیراشث. ىصحير کار و دٍُده طخع شازىان کار اونیً ارجتاط ةركراری

ةر جهِدشازىاٌی و رؽایث طغهی ةررشی طده کَ  # اشث کَ در ایً جضلیلات  ادرات   ارجتاـات شازىاٌی2015 $کاکاخم و ُيکاران،

ىخحهف زيم آوری طده  طرکحِای طاغم در ىٍدکار 300داده ُا از ٌيٌَّ  اٌد کَ در ٌِایث ىحغیرُای ىخحهفی را ىّرد شٍسض كرار داده

یافحَ ُا ةَ ایً ٌحیسَ ةَ   ىّرد جسزیَ وجضهیم كرار گرفحٍد کَ   ةاجّزَ شازىان ُا و شفّح ىخحهف ةا اشحفاده از پرشظٍاىَ ُای  اشث

 جهِد شازىاٌی و رؽایث طغهی دارد.رشیدٌد کَ ارجتاط شازىاٌی راةفَ ىذتث و ىصحلیو ةا 

ةر رواةؿ ةیً ىظارکحی، رؽایث طغهی و جهِد ىصئّنیث ازحيانی  ایً ىفانهَ ةررشی ادر# 2016پژوُض شاٌگ ایو و ُيکاران$

کَ  صؾّر ىی یافث ـیف از چٍد کَ کارکٍان جيام وكث جا از   393 ّةی اٌسام طد و ٌيٌَّىفانهَ در کره زٍشازىاٌی کارکرده اشث  ایً 

 .اشث ةا رؽایث طغهی و جهِد شازىاٌی ىصئّنیث ازحيانی  ارجتاط ىذتثٌظاٌگر 

داٌظگاه  پذیری ازحيانی ةر جهِد شازىاٌی $ىفانهَ ىّردی کارکٍان جأدیر شرىایَ ازحيانی و ىصئّنیث#، 1394اردالن و ُيکاران$

پذیری ازحيانی و  ٌحیسَ از نّاىم ىؤدری کَ ُر شازىان در راشحای جهِد شازىاٌی کارکٍان ةاید ىد ٌلر كرار دُد، ىصئّنیث، رازی کرىاٌظاه#

پذیری کارکٍان  ُا و ىساری ارجتاـی و زىیٍَ شازی ةصحری کَ ىٍسر ةَ افزایض ىصئّنیث شرىایَ ازحيانی اشث. در ایً ةیً ایساد طتکَ

  جّاٌد در افزایض جهِد شازىاٌی کارکٍان ىؤدر واكم طّد. طّد ىی

#، در جضلیلی ةا ىّؽّع جادیر دریافث اـالنات و ارشال اـالنات ةر رؽایث نٍّان کرد:  ٌحایر ٌظان داد ةیً جياىی 1394صیدری$

ی اـالنات ارشال طده، ةَ ىّكم ةّدن ىحغییرُای ارجتاـات شازىاٌی$دریافث اـالنات از دیگران،ارشال اـالنات ةَ دیگران،پیگیر

اـالنات،ىٍتم اـالنات،رواةؿ شازىاٌی،پیاىدُای شازىاٌی و کاٌانِای ارجتاـی# ةا رؽایث طغهی کارکٍان داٌظگاه گهصحان راةفَ ىهٍاداری 

 وزّد دارد.
 

 چْبرچَة ًظری پژٍّص
# اشث کَ در ایً جضلیلات  ادرات   2015و ُيکاران،و $کاکاخم  2016ىدل ىفِّىی ةر گرفحَ از ىلانَ ُای شاٌگ ایو و ُيکاران،

داده ُا از  اٌد کَ در ٌِایث ارجتاـات شازىاٌی ةر جهِدشازىاٌی و رؽایث طغهی ةررشی طده کَ ىحغیرُای ىخحهفی را ىّرد شٍسض كرار داده

ىّرد جسزیَ  فاده از پرشظٍاىَ ُای شازىان ُا و شفّح ىخحهف ةا اشح ىخحهف زيم آوری طده اشث طرکحِای طاغم در ىٍدکار 300ٌيٌَّ 

جهِد شازىاٌی و رؽایث یافحَ ُا ةَ ایً ٌحیسَ رشیدٌد کَ ارجتاط شازىاٌی راةفَ ىذتث و ىصحلیو ةا وجضهیم كرار گرفحٍد کَ   ةاجّزَ ةَ  

 طغهی دارد.

حی، رؽایث طغهی و جهِد ةر رواةؿ ةیً ىظارکىصئّنیث ازحيانی  ایً ىفانهَ ةررشی ادر# 2016پژوُض شاٌگ ایو و ُيکاران$

کَ  صؾّر ىی یافث ـیف از چٍد کَ کارکٍان جيام وكث جا از   393 ىفانهَ در کره زٍّةی اٌسام طد و ٌيٌَّشازىاٌی کارکرده اشث  ایً 

 .اشث ةا رؽایث طغهی و جهِد شازىاٌی ىصئّنیث ازحيانی  ارجتاط ىذتثٌظاٌگر 
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 ىضحّای ارجتاـات
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 جهِد نلالیی
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 فرضیِ ّبی پژٍّص

 فرؽیَ اغهی:

ارجتاـات شازىاٌی و ىصئّنیث ازحيانی ةر جهِد شازىاٌی در کارکٍان ةاٌک جسارت اشحان نرشحان راةفَ ىهٍی دار  ةیً _

 وزّد دارد.

 فرؽیات فرنی:

 ةیً و ارجتاـات شازىاٌی و جهِدناـفی در کارکٍان ةاٌک جسارت اشحان نرشحان راةفَ ىهٍی دار وزّد دارد. _

 در کارکٍان ةاٌک جسارت اشحان نرشحان راةفَ ىهٍی دار وزّد دارد. ةیً و ارجتاـات شازىاٌی و جهِدىصحير _

 ةیً ارجتاـات شازىاٌی و جهِدٍُساری در کارکٍان ةاٌک جسارت اشحان نرشحان راةفَ ىهٍی دار وزّد دارد. _

 ةیً ىصئّنیث ازحيانی و جهِدناـفی در کارکٍان ةاٌک جسارت اشحان نرشحان راةفَ ىهٍی دار وزّد دارد. _

 ئّنیث ازحيانی و جهِدىصحير در کارکٍان ةاٌک جسارت اشحان نرشحان راةفَ ىهٍی دار وزّد دارد.ةیً ىص _

 ةیً ىصئّنیث ازحيانی و جهِدٍُساری در کارکٍان ةاٌک جسارت اشحان نرشحان راةفَ ىهٍی دار وزّد دارد. _

 فَ ىهٍی دار وزّد دارد.ةیً ارجتاـات شازىاٌی  و جهِد شازىاٌی در کارکٍان ةاٌک جسارت اشحان نرشحان راة _

 ةیً ىصئّنیث ازحيانی و جهِد شازىاٌی در کارکٍان ةاٌک جسارت اشحان نرشحان راةفَ ىهٍی دار وزّد دارد. _

 

 رٍش ضٌبسی تحقیق
طّد. در ـتلَ ةٍدی پژوُض ةر اشاس روش، پژوُض صاؽر از ىضصّب ىی 5ایً پژوُض ةا جّزَ ةَ ُدف آن زز جضلیلات کارةردی

ُا $ـرح جضلیق#، جضلیلی ةٍدی جضلیلات ةر صصب ٌضّه گردآوری دادهةاطد. ُيچٍیً ایً جضلیق از ٌلر دشحَىی 6ٌّع ُيتصحگی

ُا ةَ زاىهَ آىاری پرداخحَ اشث. جضلیلات جّغیفی ُای ٌيٌَّ و شپس جهيیو ایً ویژگیآید کَ ةَ جّغیف ویژگیةَ طيار ىی  7جّغیفی

اشث.در جضلیق پیيایظی ةَ جّغیف، پیض ةیٍی و جضهیم ارجتاط ىیان ىحغیرُا   8از ٌّع پیيایظیخّد ةر چٍد دشحَ ُصحٍد، کَ ایً پژوُض 

ةاطد. در ایً پژوُض از طیّه پرشظٍاىَ اشحفاده ُای ىلفهی ىیُا، از ٌّع پژوُضطّد و ةا جّزَ ةَ زىان زيم آوری داده پرداخحَ ىی

نات ةرای جّغیف طرایؿ ىّزّد و آزىّن فرؽیَ ةرای پاشخگّیی ةَ شّاالت آوری اـالخّاُد طد. در واكم ایً جضلیق ةَ دٌتال زيم

 اٌحخاب ىٍلّر ةَ کَ ىراصهی و ُا فهانیث ی ىسيّنَ ةَ ةاید طّد صاغم ةخظی رؽایث ٌحایر گیری ٌيٌَّ از اشث كرار پژوُض اشث.  چٍاٌچَ

 اةحدا ُدف، ایً طدن روطً ةرای. اشث پژوُظی ُای ُدف ییًجه زىیٍَ ایً در كدم اونیً. داطث کاىم آگاُی طّد، ىی ةرده کار ةَ ٌيٌَّ

کارکٍان ةاٌک جسارت اشحان  #.1387 دالور،$ ٌياییو جهریف کٍیو اٌحخاب آن از را ىفانهَ ىّرد ٌيٌَّ داریو، كػد کَ را آىاری ی زاىهَ ةاید

 از گیری ٌيٌَّ ٌفر اشث. زِث 279اد کارکٍان آن ی آىاری در ایً پژوُض ىّرد ةررشی كرار گرفحَ اشث کَ جهد نرشحان ةَ نٍّان زاىهَ

 اٌحخاب ةرای ٌلر ىّرد ی زاىهَ نٍاغر از یک ُر شاده جػادفی گیری ٌيٌَّ روش در. اشث طده اشحفاده شاده جػادفی گیری ٌيٌَّ روش

 .دارٌد یکصاٌی طاٌس طدن

 

 یبفتِ ّبی تحقیق

 ًتبیج تَصیفی

 تَزیع فراٍاًی سي پبسخگَیبى
# شً افراد ةَ ةررشی شٍی افراد پاشخگّ پرشظٍاىَ کارکٍان ةاٌک جسارت اشحان نرشحان 12-4اٌی زدول و ٌيّدار  $در جّزیم فراو

 پردازیو کَ ىحّزَ طّیو درغد شٍی کارکٍان ةاٌک جسارت  اشحان در چَ رده ای كرار دارد. ىی
 

 :اطالعبت سٌی پبسخگَیبى23-5 جذٍل

 درغد فراواٌی فراواٌی 

 0 0 شال30کيحر از 

                                                           
5
 Applied Research 

6
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7
 Descriptive research 

8
 Survey research 



 86 -78، ص 6991،بهار 9، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 

 56.0 102 شال450جا30ةیً 

 44.0 80 شال 45ةیظحر از

 100.0 182 زيم

 

 تَزیع فراٍاًی جٌسیت
 # 13-4ایً ةخض ىرةّط ةَ زٍصیث افراد پاشخگّ پرشظٍاىَ کارىٍدان ةاٌک جسارت اشحان نرشحان اشث.زدول$

 

 : اطالعبت هربَط بِ جٌسیت پبسخگَیبى-24-5جذٍل

 درغد فراواٌی فراواٌی 

 

 94.2 172 ىرد

 6.8 10 زن

 100.0 182 زيم

 

 

 تَزیع فراٍاًی تحصیالت 
# ىرةّط ةَ شفش جضػیالت افراد پاشخگّ پرشظٍاىَ کارکٍان ةاٌک جسارت اشحان نرشحان 15-4ایً ةخض کَ زدول و ٌيّدار$

 ةاطد. ىی
 

 : سطح تحصیالت پبسخگَیبى -26-5 جذٍل

 درغد فراواٌی فراواٌی 

 

 0 0 کيحر از دیپهو

 9.0 12 دیپهو

 15.0 30 فّق دیپهو

 65.0 120 نیصاٌس

 11.0 20 فّق نیصاٌس و ةاالجر

 100.0 182 زيم

 

 

 تَزیع فراٍاًی  سببقِ 

 ةاطد. #ىرةّط ةَ شفش جضػیالت افراد پاشخگّ پرشظٍاىَ ةاٌک کارکٍان ةاٌک جسارت  ىی16-4ایً ةخض زدول و ٌيّدار $
  

 ابق اجرای پبسخگَ: سَ -27- 5جذٍل

 درغد فراواٌی فراواٌی 

 

 0 0 شال5 کيحر از

 10.0 20 10جا5ةیً 

 54.0 100 20جا10ةیً 

 36.0 62 20ةیظحر از 

 100.0 182 زيم
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 تَزیع فراٍاًی  رضتِ ّبی تحصیلی

 ةاطد. حان نرشحان  ىی# ىرةّط ةَ رطحَ افراد پاشخگّ پرشظٍاىَ کارکٍان ةاٌک جسارت اش17-4ایً ةخض زدول و ٌيّدار$
 

 : اطالعبت رضتِ ّبی تحصیلی پبسخگَیبى28-5جذٍل

 درغد فراواٌی فراواٌی 

 

 42.0 72 ىدیریث و اكحػاد

 2.0 5 نهّم جسرةی

 4.0 10 صلّق

 2.0 5 ریاؽی

 50.0 90 شایر

 100.0 182 زيم

 

 ًتبیج فرضیبت
 فرضیِ اصلی

 ث ازحيانی ةر جهِد شازىاٌی جادیر ىصحلیيی دارد.فرؽیَ ادنا : ارجتاـات شازىاٌی و ىصئّنی

 فرؽیَ ٌلیؼ ادنا : ارجتاـات شازىاٌی و ىصئّنیث ازحيانی ةر جهِد شازىاٌی جادیر ٌدارد.

اشحان  ارجتاـات شازىاٌی و ىصئّنیث ازحيانی ةر جهِد شازىاٌی در کارکٍان ةاٌک جسارتدر فرؽیَ اغهی فرض ةر ایً ةّد کَ 

# ٌظان داده طده اشث. و چّن ُيتصحگی پیرشّن ارجتاـات شازىاٌی 8-14-. ٌحایر فرؽیَ اغهی در زدول طياره $ اشث نرشحان جادیر گذار

اشث و ىهیار جػيیو  844/0ةاطد و ُيتصحگی پیرشّن ىصئّنیث ازحيانی  ىی 5/0اشث و ىهیار جػيیو غفر اشث و کّچکحر از  853/0

جایید ىیظّد. یا ةهتارت دیگر ىیحّان   H1را رد ىیکٍیو و فرؽیَ   .Hدرغد فرؽیَ 95يیٍان ىیتاطد  پس ةا اـ 5/0غفر اشث و کّچکحر از 

 ادنا ٌيّد کَ ةاجّزَ ةَ وؽهیث پاشخگّیان  ارجتاـات شازىاٌی و ىصئّنیث ازحيانی راةفَ ىصحلیيی ةا جهِدشازىاٌی دارد.
 

 توبعی بر تعْذ سبزهبًی(: تحلیل فرضیِ اصلی)ارتببطبت سبزهبًی ٍ هسئَلیت اج29-5-جذٍل

 ارجتاـات شازىاٌی ىصئّنیث ازحيانی جهِد شازىاٌی 

 شازىاٌیجهِد 

844. 1 ُيتصحگی پیرشّن
**

 .853
**

 

 000. 000.  ىهیار جػيیو

 182 182 182 جهداد

 ازحيانیىصئّنیث 

844. ُيتصحگی پیرشّن
**

 1 .884
**

 

 000.  000. ىهیار جػيیو

 182 182 182 جهداد

 ارجتاـات شازىاٌی

853. ُيتصحگی پیرشّن
**

 .884
**

 1 

  000. 000. ىهیار جػيیو

 182 182 182 جهداد

 ىٍتم: دادُای پژوُض

 

 بررسی فرضیبت فرعی پژٍّص

 فرضیِ اٍل : 

 ةیً ارجتاـات شازىاٌی و جهِدناـفی در کارکٍان ةاٌک جسارت اشحان نرشحان راةفَ وزّد دارد.

یاةَ نتارجی ارجتاـات  ارجتاـات شازىاٌی ةر جهِدناـفی در کارکٍان ةاٌک جسارت اشحان نرشحان وزّد دارد. َجّان ادنا ٌيّد راةف ىی

# ٌحایر فرؽیَ فرنی اول کَ ةػّرت ؽریب ُيتصحگی$پیرشّن# ىّرد 1-10-8شازىاٌی جادیر ىصحلیيی ةر جهِدناـفی دارد. در زدول $
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ىیتاطد  پس ةا  5/0اشث و ىهیار جػيیو غفر اشث و کّچکحر از  839/0ِدناـفی آزىایض كرار گرفحَ ٌظان ىی دُد کَ ُيتصحگی جه

 طّد. جایید ىی  H1کٍیو و فرؽیَ  را رد ىی  .Hدرغد فرؽیَ 95اـيیٍان 

 

 (2-21-9جذٍل )

 جهِدناـفی تاـات شازىاٌیارج 

 ارجتاـات شازىاٌی

**839. 1 ُيتصحگی پیرشّن
 

 000.  ىهیارجػيیو

 182 182 جهداد

 جهِدناـفی

**839. ُيتصحگی پیرشّن
 1 

  000. ىهیارجػيیو

 182 182 جهداد

 ىٍتم: دادُای پژوُض

 

 

 فرضیِ فرعی دٍم : 

 ةیً  ارجتاـات شازىاٌی و جهِد ىصحير در کارکٍان ةاٌک جسارت اشحان نرشحان راةفَ وزّد دارد.

یاةَ نتارجی  ىصحير در کارکٍان ةاٌک جسارت اشحان نرشحان.ارجتاـات شازىاٌی جادیر دارد ةر جهِد  جّان ادنا ٌيّد وؽهیث ىی

# ٌحایر فرؽیَ فرنی دوم کَ ةػّرت ؽریب 2-10-8ارجتاـات شازىاٌی جادیر ىصحلیيی ةر جهِد ىصحير دارد. در زدول $

ر اشث و کّچکحر از اشث و ىهیار جػيیو غف 789/0دُد کَ ُيتصحگی جهِد ىصحير  ُيتصحگی$پیرشّن# ىّرد آزىایض كرار گرفحَ ٌظان ىی

 طّد. جایید ىی  H1کٍیو و فرؽیَ  را رد ىی  .Hدرغد فرؽیَ 95ىیتاطد  پس ةا اـيیٍان  5/0

 

 (3-21-9جذٍل )

 جهِدىصحير ارجتاـات شازىاٌی 

 ارجتاـات شازىاٌی

**789. 1 ُيتصحگی پیرشّن
 

 000.  ىهیارجػيیو

 182 182 جهداد

 جهِدىصحير

**789. ُيتصحگی پیرشّن
 1 

  000. ىهیارجػيیو

 182 182 جهداد

 ىٍتم: دادُای پژوُض

 

 فرضیِ فرعی سَم : 
 ةیً  ارجتاـات شازىاٌی و جهِدٍُساری در کارکٍان ةاٌک جسارت اشحان نرشحان راةفَ وزّد دارد.

یاةَ  ن نرشحان دارد.ارجتاـات شازىاٌی  جادیر ىصحلیيی ةر جهِدٍُساری در کارکٍان ةاٌک جسارت اشحا جّان ادنا ٌيّد وؽهیث ىی

# ٌحایر فرؽیَ فرنی شّم کَ ةػّرت ؽریب 3-10-8نتارجی ارجتاـات شازىاٌی  جادیر ىصحلیيی ةر جهِدٍُساری دارد.  در زدول $

اشث و ىهیار جػيیو غفر اشث و کّچکحر  880/0 دُد کَ ُيتصحگی جهِدٍُساری ُيتصحگی$پیرشّن# ىّرد آزىایض كرار گرفحَ ٌظان ىی

 طّد. جایید ىی  H1کٍیو و فرؽیَ  را رد ىی  .Hدرغد فرؽیَ 95اطد  پس ةا اـيیٍان ىیت 5/0از 
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 (4 -21-9جذٍل )

 جهِدٍُساری ارجتاـات شازىاٌی 

 ارجتاـات شازىاٌی

**880. 1 ُيتصحگی پیرشّن
 

 000.  ىهیارجػيیو

 182 182 جهداد

 جهِدٍُساری

**880. ُيتصحگی پیرشّن
 1 

  000. ىهیارجػيیو

 182 182 جهداد

 ىٍتم: دادُای پژوُض

 

 فرضیِ فرعی چْبرم: 

 ةیً ىصئّنیث ازحيانی و جهِد ناـفی در کارکٍان ةاٌک جسارت اشحان نرشحان راةفَ ىهٍی دار وزّد دارد.

یاةَ  ىصئّنیث ازحيانی جادیر ىصحلیيی ةر جهِد ناـفی در کارکٍان ةاٌک جسارت اشحان نرشحان دارد. جّان ادنا ٌيّد وؽهیث ىی 

# ٌحایر فرؽیَ فرنی چِارم کَ ةػّرت ؽریب 5-10-8نتارجی ىصئّنیث ازحيانی جادیر ىصحلیيی ةر جهِد ناـفی دارد. در زدول $

اشث و ىهیار جػيیو غفر اشث و کّچکحر از  857/0دُد کَ ُيتصحگی جهِد ناـفی  ُيتصحگی$پیرشّن# ىّرد آزىایض كرار گرفحَ ٌظان ىی

 طّد. جایید ىی  H1کٍیو و فرؽیَ  را رد ىی  .Hدرغد فرؽیَ 95ٍان ىیتاطد  پس ةا اـيی 5/0

 

 (6-21-9جذٍل )

 جهِدناـفی ىصئّنیث ازحيانی 

 ىصئّنیث ازحيانی

**857. 1 ُيتصحگی پیرشّن
 

 000.  ىهیارجػيیو

 182 182 جهداد

 جهِدناـفی

**857. ُيتصحگی پیرشّن
 1 

  000. ىهیارجػيیو

 182 182 جهداد

 ىٍتم: دادُای پژوُض

 

 فرضیِ فرعی پٌجن : 

 ةیً ىصئّنیث ازحيانی و جهِد ىصحير در کارکٍان ةاٌک جسارت اشحان نرشحان راةفَ ىهٍی دار وزّد دارد.

یاةَ  ىصئّنیث ازحيانی جادیر ىصحلیيی ةر جهِد ىصحير در کارکٍان ةاٌک جسارت اشحان نرشحان دارد. جّان ادنا ٌيّد وؽهیث ىی 

# ٌحایر فرؽیَ فرنی پٍسو کَ ةػّرت ؽریب 6-10-8ازحيانی جادیر ىصحلیيی ةر جهِد ىصحير دارد. در زدول $نتارجی ىصئّنیث 

اشث و ىهیار جػيیو غفر اشث و کّچکحر از  714/0دُد کَ ُيتصحگی جهِد ىصحير  ُيتصحگی$پیرشّن# ىّرد آزىایض كرار گرفحَ ٌظان ىی

 طّد. جایید ىی  H1کٍیو و فرؽیَ  ا رد ىیر  .Hدرغد فرؽیَ 95ىیتاطد  پس ةا اـيیٍان  5/0

 

 (7-21-9جذٍل )

 جهِدىصحير ىصئّنیث ازحيانی 

 ىصئّنیث ازحيانی

**714. 1 ُيتصحگی پیرشّن
 

 000.  ىهیارجػيیو

 182 182 جهداد

**714. ُيتصحگی پیرشّن جهِدىصحير
 1 
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  000. ىهیارجػيیو

 182 182 جهداد

 ىٍتم: دادُای پژوُض

 

 ی ضطن : فرضیِ فرع

 ةیً ىصئّنیث ازحيانی و جهِد ٍُساری  در کارکٍان ةاٌک جسارت اشحان نرشحان راةفَ ىهٍی دار وزّد دارد.

یاةَ  جادیر ىصحلیيی ةر جهِد ٍُساری  در کارکٍان ةاٌک جسارت اشحان نرشحان دارد. جّان ادنا ٌيّد وؽهیث ىصئّنیث ازحيانی ىی 

# ٌحایر فرؽیَ فرنی طظو کَ ةػّرت ؽریب 7-10-8يی ةر جهِد ٍُساری  دارد. در زدول $جادیر ىصحلی نتارجی ىصئّنیث ازحيانی

اشث و ىهیار جػيیو غفر اشث و کّچکحر  788/0دُد کَ ُيتصحگی جهِد ٍُساری   ُيتصحگی$پیرشّن# ىّرد آزىایض كرار گرفحَ ٌظان ىی

 طّد. جایید ىی  H1رؽیَ کٍیو و ف را رد ىی  .Hدرغد فرؽیَ 95ىیتاطد  پس ةا اـيیٍان  5/0از 

 

 (8-21-9جذٍل )

 جهِدٍُساری ىصئّنیث ازحيانی 

 ىصئّنیث ازحيانی

**887. 1 ُيتصحگی پیرشّن
 

 000.  ىهیارجػيیو

 182 182 جهداد

 جهِدٍُساری

**887. ُيتصحگی پیرشّن
 1 

  000. ىهیارجػيیو

 182 182 جهداد

 ىٍتم: دادُای پژوُض

 

 فرضیِ فرعی ّفتن : 

 اـات شازىاٌی جادیر ىصحلیيی ةر جهِدشازىاٌی دارد.ارجت

یاةَ نتارجی ارجتاـات  ارجتاـات شازىاٌی در کارکٍان ةاٌک جسارت اشحان نرشحان جلریتا خّب اشث. جّان ادنا ٌيّد وؽهیث ىی

یب ُيتصحگی$پیرشّن# # ٌحایر فرؽیَ فرنی ُفحو کَ ةػّرت ؽر10-10-8شازىاٌی جادیر ىصحلیيی ةر جهِد شازىاٌی دارد. در زدول $

ىیتاطد  پس ةا  5/0اشث و ىهیار جػيیو غفر اشث و کّچکحر از  853/0ىّرد آزىایض كرار گرفحَ ٌظان ىی دُد کَ ارجتاـات شازىاٌی  

 جایید ىیظّد.  H1کٍیو و فرؽیَ  را رد ىی  .Hدرغد فرؽیَ 95اـيیٍان 

 

 : ًتبیج فرضیِ فرعی اٍل 21-21-8جذٍل 

 ت شازىاٌیارجتاـا جهِد شازىاٌی 

 جهِد شازىاٌی

853. 1 ُيتصحگی پیرشّن
**

 

 000.  ىهیار جػيیو

 182 182 جهداد

 ارجتاـات شازىاٌی

853. ُيتصحگی پیرشّن
**

 1 

  000. ىهیار جػيیو

 182 182 جهداد

 ىٍتم: دادُای پژوُض
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 فرضیِ فرعی ّطتن : 

 ىصئّنیث ازحيانی جادیر ىصحلیيی ةر جهِدشازىاٌی دارد.

یاةَ نتارجی ىصئّنیث  ىصئّنیث ازحيانی در کارکٍان ةاٌک جسارت اشحان نرشحان جلریتا خّب اشث. جّان ادنا ٌيّد وؽهیث یى

# ٌحایر فرؽیَ فرنی ُظحو کَ ةػّرت ؽریب ُيتصحگی$پیرشّن# 1-10-8ازحيانی جادیر ىصحلیيی ةر جهِد شازىاٌی دارد. در زدول $

ىیتاطد  پس ةا  5/0اشث و ىهیار جػيیو غفر اشث و کّچکحر از  844/0د کَ ىصئّنیث ازحيانی ىّرد آزىایض كرار گرفحَ ٌظان ىی دُ

 طّد. جایید ىی  H1کٍیو و فرؽیَ  را رد ىی  .Hدرغد فرؽیَ 95اـيیٍان 

 

 : ًتبیج فرضیِ فرعی دٍم2-21-9جذٍل 

 ىصئّنیث ازحيانی جهِدشازىاٌی 

 جهِدشازىاٌی

844. 1 ُيتصحگی پیرشّن
**

 

 000.  يیوىهیار جػ

 182 182 جهداد

 ىصئّنیث ازحيانی

844. ُيتصحگی پیرشّن
**

 1 

  000. ىهیار جػيیو

 182 182 جهداد

 ىٍتم: دادُای پژوُض
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 ًتیجِ گیری

جادیر ارجتاـات شازىاٌی و ىصئّنیث ازحيانی ةر جهِد شازىاٌی کارکٍان ةاٌک جسارت در اشحان در ایً جضلیق جالش طد ةا ةررشی 

را یافحَ و ةَ جهریف راةفَ ةیً آٌِا ةپردازیو. ایً ةررشی از آن زِث اُيیث دارد $ُياٌفّر ُا و ٌکات ىتِو و ىرجتؿ ةیً ایً ىحغیر اننرشح

ُای در جهِد  ىّفلیث شازىاناز اةهاد کهیدی و اشاشی در ارجتاـات شازىاٌی و ىصئّنیث ازحيانی کَ درفػم دوم ٌیز ةَ آن اطاره طد#، کَ 

در پایان ُر  ىی ٌيّد. ، اٌسام چٍیً جضلیلی در ةاب طٍاشایی ارجتاط آن الزم و ؽروریُاةا جّزَ ةَ اُيیث ایً ىحغیر د.ٍةاط ىی شازىاٌی

 فهانیث پژوُظی، ىضلق پس از آزىّن فرؽیَ ُا ی جضلیق، ىی ةایصحی ٌحایر کاری کَ اٌسام داده اشث، را ارائَ ٌياید. ٌحایر صاغم از فرؽیَ

جّاٌد  ُای ىِو جضلیق کَ در واكم ىی گیرٌد. ةٍاةرایً یکی از كصيث ایی ُصحٍد کَ پیظٍِادات جضلیق ةر اشاس آن طکم ىیُ ُا ٌیز پایَ

ةاطد کَ ةفّر غضیش و ةا ارائَ  ُایی ىی گیری ةیان طده ةَ نيم ةاطد $ ةرای کارةرد آن در صال و آیٍده#، ٌحیسَ یُا راُی ةرای جتدیم ٌلریَ

ُایی کَ ةر اشاس جضهیم ُای غضیش طکم ىی گیرد، ىی جّاٌد  گیری ىٍاشب ةرای زاىهَ ىّرد ىفانهَ ةیان طّد. ٌحیسَپیظٍِادات ىرجتؿ و 

 ةرخی ىظکالت ىّزّد ةر شر راه شازىان را ةرـرف ٌياید. $ززو اُداف جضلیق ىی ةاطد و جضلیق ةَ آن ىٍلّر ـراصی طده اشث#.
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، ص 35ىدیریث دونحی ، طياره  ٌاىَ فػم ،جهِد شازىاٌی و راةفَ آن ةا جيایم ةَ جرك خدىث #:1375$ شاروكی ، اصيد [18]

73-65. 

#: ةررشی ارجتاط ةیً ُّش ىهٍّی و جهِد شازىاٌی کارکٍان طرکث گاز اشحان خراشان رؽّی، 1388شاغرواٌی،شیيا $  [19]

 پایان ٌاىَ کارطٍاشی ارطد، داٌظگاه آزاد اشالىی ىظِد.

                                              #: ةررشی جأدیر نّاىم ىؤدر ةر جهِد شازىاٌی ىدیران شفّح ىخحهف در غٍایم کرىان.  1380شالزلَ ،پیيان $ [20]

پایان ٌاىَ  ،فّالد اُّاز ةررشی راةفَ رؽایث طغهی و جهِد شازىاٌی در کارکٍان ىسحيم #:1373$نراكی ، ىضيّد  [21]

 . داٌظگاه اغفِان ،کارطٍاشی ارطد، چاپ ٌظده ، داٌظکده نهّم اداری و اكحػاد

 ٌاىَ جدةیر. ُای ٌّیً درةاره جهِدشازىاٌی، ىاه #: دیدگاه1384$ فرٍُگی، نهی اکتر و صصیً زاده، نهی [22]

 .39#: جهِد شازىاٌی، ٌظریَ اٌسيً ىدیریث ایران، طياره 1378کریو زاده ، ىسید $ [23]
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