
 
 

 
 

 يشهردار کارکنان زشیانگ بر مؤثر عوامل تیوضع یبررس

  يتئور اساس بر رانیمد و کارکنانه دگاید از رازیش 

 راهکار ۀارائ و هرزبرگ
 
 رازیدانشگاه ش ک،یاستراتژ تیریارشد مد یکارشناس *يصفر نیپرو

 
 دهیچک

 دگاهید از رازیش يشهردار کارکنان زشیانگ بر مؤثر عوامل تیوضع یبررس پژوهش نیا یکل هدف
 ،کارکنـان  يآمـار  ۀجامع است. یفیتوص و یشیمایپ پژوهش روش. است راهکار ۀارائ و رانیمد و کارکنان
ـ  و اسـت  نفـر  1335 تعـداد  بـه  رازیش يشهردار در شاغل يقرارداد و یرسم کارکنان تمامی شامل  ۀنمون
 صـورت  بـه  و يبنـد  طبقـه  روش بـا  کـه  شـده  محاسبه نفر 300 کوکران فرمول برحسب ،کارکنان يآمار

 ۀهمـ  کـه  بـوده  نفر 70 تعداد به زین رازیش يشهردار رانیمد يآمار ۀجامع. اند شده انتخاب ساده یتصادف
 دییـ تأ از پس که است ساخت محقق ۀپرسشنام ،پژوهش ابزار. اند گرفته قرار رانیمد يآمار ۀنمون در ها آن
ـ توز رانیمد و کارکنان يآمار ۀنمون در ییروا و ییایپا  از نفـر  50 و کارکنـان  از نفـر  276 تعـداد  .شـد  عی
ـ د از که دهد یم نشان پژوهش از حاصل جینتا. نمودند لیتکم را نامه پرسش ران،یمد  اثـر  کارکنـان،  دگاهی
 یزشیانگ عامل سه اثر و است متوسط سطح در »شرفتیپ« و »تیموفق« ،»شناخت« یزشیانگ عامل سه
ـ د از. اسـت  متوسـط  سـطح  از کمتـر  »رشد« و »کار يمحتوا« ،»تیمسئول«  عامـل  فقـط  رانیمـد  دگاهی
 نیب. است کمتر متوسط سطح از عوامل ریسا نیانگیم و است برابر متوسط سطح با »شرفتیپ« یزشیانگ
 .دارد وجود تفاوت یزشیانگ عوامل ریسا مورد در شرفتیپ یزشیانگ عامل جز به کارکنان و رانیمد دگاهید

 . يشهردار ،یشغل تیرضا کارکنان، زش،یانگ: گان کلیديواژ
 

 مقدمه. 1
ـ  و دیتول ندیفرآ در یانسان يروین تیاهم و نقش امروزه  عنـوان  بـه  يبشـر  جوامـع  در خـدمات  ۀارائ

 يرویـ ن نقش که شود یم مشخص يبشر تمدن مراحل به ینگاه با. است شده مشخص عامل نیتر مهم
 تحوالت بدون يتکنولوژ شرفتیپ چراکه ؛است افتهی تکامل یانسان یۀسرما به ساده کار يروین از یانسان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
* pssafari@yahoo.com 
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 شـمار  بـه  توسـعه  یاصـل  فاکتور عنوان به یمال منابع قیتزر گرید حاضر عصر در. است ییکارا فاقد رو،ین
 ۀتوسـع  آن تبـع  بـه  و سـازمان  يارتقا سبب خود رشد با یانسان يروین يور بهره و تحوالت بلکه ،دیآ ینم

 نیـی تع را يماد يها هیسرما زانیم یانسان يها هیسرما که يطور به ؛شوند یم جهان در ياقتصاد يها نظام
 ةگسـتر  در موجـود  مکاتـب  و هـا  دگاهید از نظر صرف). 1389 روزفر،یپ شهناز و یگانیگلپا دیمج( کنند یم

 يبرا. است يور بهره شیافزا ها سازمان تیریمد يبرا شده مطرح اهداف نیتر مهم از یکی ت،یریمد دانش
 يرویـ ن. اسـت  یانسـان  عامـل  آن نیتر مهم که است ازین يمتعدد عوامل به سازمان در يور بهره شیافزا
ـ مز یلیاسـماع ( اسـت  يور بهـره  عامل نیتر یاساس ف،یوظا انجام يبرا زهیانگ با یِانسان ). 2 :1392 ،يدی

 کمتـر  اًیثان داشته، سازمان در حضور به يشتریب لیم اوالً زه،یانگ با کارکنان که دارند اعتقاد نظران صاحب
 داشـت  انتظار توان یم تیدرنها و دارند یفعال مشارکت یسازمان اتیعمل و ماتیتصم در ، ثالثاًکرده بتیغ

 يازهـا ین کـردن  بـرآورده  و ازهـا ین رفـع  يبـرا  يشـتر یب تالش هستند، شتریب ةزیانگ يدارا که یکارکنان
 منابع مؤثر سهم توان یم زشیانگ ندیفرآ کمک به). 135 :2009 ،یهرس( دهند یم نشان خود از انیمشتر
شـده   توجـه  زشیـ انگ ندیفرآ در یگوناگون يکارکردهابه . داد شیافزا را سازمان اهداف تحقق در یانسان
 استفاده شـوند  کارکنان زشیانگ براي توانند یم که است زشیانگ يها هینظر کارکردها نیا از یکی است؛

 از رازیشـ  يشهردار کارکنان زشیانگ بر مؤثر عوامل یبررس به قیتحق نیا در). 2 ص :1390 ،یچهاردول(
 بتـوان  آن جینتـا  از اسـتفاده  بـا  تا است شده پرداخته هرزبرگ يتئور اساس بر رانیمد و کارکنان دگاهید

 آن، ضرورت و تیاهم پژوهش، ۀمسئل فصل نیا در. کرد ارائه کارکنان زشیانگ شیافزا براي ییراهکارها
 .است شده انیب پژوهش قلمرو و ها هیفرض اهداف،

 
 اتیکل. 2

 پژوهش ۀمسئل انیب. 2-1
 یسطح به را شیخو عملکرد دیبا کارکنان کند، دایپ دست خود اهداف به بتواند سازمان نکهیا يبرا
 فیضـع  عملکـرد  هـا  آن در کـه  یدولتـ  يها سازمان با رابطه در هم موضوع نیا. برسانند کارا و اثربخش

 هـا  آن در کـه  یخصوصـ  يهـا  شـرکت  در هـم  و شـود  می یتلق یعموم خدمات ۀارائ در شکست ۀمنزل به
 که هستند یکارکنان دنبال به ها سازمان. است صادق باشد، یورشکستگ يمعنا به تواند یم فیضع عملکرد
 موضوع و دهد یم شیافزا را سازمان يور بهره خوب، عملکرد. کنند عمل خوب شیخو مشاغل در بتوانند

 آوردن دیپد مستلزم تیریمد رو نیازا ؛دیآ یم بشمار سازمان عملکرد و رفتار در موضوع نیتر مهم زشیانگ
ـ . کننـد  تـالش  مشـترك  يهـا  هدف به یابیدست در افراد آن در که است یطیمح ينگهدار و  ریمـد  کی
. دارد یمـ  وا کوشـش  و تـالش  بـه  را ها انسان زیچ چه بداند نکهیا مگر شود، ابیکام کار نیا در تواند ینم

 کمـک  و ییراهنمـا  مدنظر اهداف تحقق جهت در و تیهدا و يرهبر در را ما فرد ازین و زهیانگ از یآگاه
 بیشـتري  انتظار رازیش يشهردار رانیمد که رسد یم نظر به. شود یم سازمان بهتر عملکرد باعث و کند یم
 نیا در الزم يکارها و شده جادیا کارکنان يبرا الزم یزشیانگ عوامل که معتقدند و دارند افراد عملکرد از
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ر بسـیاري از  د یطرفـ  از .ستندین قانع یفعل عملکرد به موجود طیشرا به توجه با و است شده انجام نهیزم
ـ ا چنانچـه . ندارند بهتر عملکرد و ییکارا يبرا الزم يها زهیانگ معتقدند کارکنانمواقع   و حـل  مسـئله  نی

ـ نبا صورت نیا در و مانده خود اعتقاد بر طرف دو هر کماکان نشود مشخص  يبهتـر  عملکـرد  انتظـار  دی
 کارکنـان  زشیـ انگ بـر  مـؤثر  عوامل تیوضع که میهست آن دنبال به پژوهش نیا انجام با رو نیازا ؛داشت
 ای جادیا سبب ،راهکار ۀارائ با شود؛ سپس مشخص ها آن ضعف و قوت تا بررسی کرده را رازیش يشهردار

 .شود رازیش يشهردار بهتر عملکرد و ییکارا جهیدرنت و کارکنان در زهیانگ شیافزا
 

 پژوهش ضرورت و تیاهم 2-2
ـ ز دارنـد؛  معطـوف  یانسـان  يروین به را توجه نیشتریب دیبا رانیمد سازمان، اهداف تحقق يبرا  رای

 و بـالقوه  ياسـتعدادها  و تفکـر  ةالعـاد  خـارق  يروین معلول ها دهیپد از ياریبس که گفت توان یم  جرئت به
 لیدل به د،یآ یم شمار به دیتول عوامل نیتر مهم از یانسان يروین که يباوجود. است انسان یجسمان قدرت

 که است الزم لیدل نیهم به. دارد یکم نظارت آن بر تیریمد انسان، رفتار ناپذیري ینیب شیپ  و یدگیچیپ
 توجهبا  دیبا است، فراوان یزشیانگ عوامل ازآنجاکه. شود ختهیبرانگ یانسان يروین ،هدف به دنیرس يبرا
 باشـد  منـد  عالقـه  شغلش به انسان اگر. کرد ییشناسا را زشیانگ بر مؤثر عوامل ط،یمح خاص طیشرا به
 از و شـد  خواهـد  رجـوع  اربـاب  تیرضا باعث یطرف از ؛ زیراباشد داشته زین بهتري يکار عملکرد تواند یم

 از یکـ ی کـه  کارکنان زشیانگ ۀمقول. شد خواهد سازمان يور بهره و راندمان رفتن باال باعث گرید یطرف
 بـه  توانـد  یم که است یمهم و یاتیح اریبس موضوعات از است، یانسان منابع تیریمد در بحث يها نهیزم

 :1383 نـز، یراب( شـود  منجر یسازمان اهداف جهت در اثربخش تیفعال انجام براي کارکنان لیتما و رغبت
78.( 

 
 پژوهش اهداف 2-3

 :است ریز شرح به پژوهش اهداف
 ؛کارکنان و رانیمد دگاهید از کارکنان زشیانگ بر مؤثر عوامل تیوضع ییشناسا -1
 ؛کارکنان یزشیانگ عوامل تیوضع خصوص در کارکنان و رانیمد دگاهید ۀسیمقا -2
 .کارکنان زشیانگ شیافزا جهت در زانیر برنامه و رانیمد به ییها شنهادیپ و راهکارها ۀارائ -3
 

 پژوهش قلمرو 2-4
 قلمـرو . اسـت  رازیش يشهردار يقرارداد و یرسم کارمندان زشیانگ ۀمطالع ،پژوهش یمکان قلمرو

 مباحـث  ازجملـه  کـه  است زشیانگ مبحث ز،ین یموضوع قلمرو. است 1394-1393 سال پژوهش یزمان
 .است یسازمان رفتار
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 پژوهش . پیشینۀ3
 1زشیانگ مفهوم. 3-1

که به معنی حرکت است، گرفته شد. انگیزه را  Moveالتین  اژهاصطالح انگیزش نخستین بار از و
ـ  يا زهیـ انگ کـه  دهـد  ینمهیچ رفتاري فرد انجام  گرید عبارت بهچرایی رفتار گویند؛   آن محـرك  يازیـ ن ای

 ).455 :1386 ن،یجواد دیس( اوست يازهاین از یناش ناخودآگاه، ای خودآگاه از اعم انسان زشیانگ. نباشد
 و محرك ص،یتحر ب،یترغ ک،یتحر یمعن به و ختنیانگ و دنیزیانگ ۀشیر از مصدر اسم زش،یانگ 

 سبب و زهیانگ و درآوردن حرکت به و ساختن بلند ،يجا از جنباندن يمعنا به ختنیانگ نیهمچن ؛است... 
 .)485 :1348 دهخدا، اکبر یعل( است گرفتن قرار يزیچ علت و موجب شدن، زهایچ باعث و

 در. شـود  نیتـأم  ازیـ ن ینوع لهیوس بدان تا ،فرد ییتوانا درگرو و است کار انجام به لیتما زشیانگ 
 را یخاص دستاورد تواند یم که است کیولوژیزیف و یروان کمبود و کسر ینوع یمعن به ازین ،یفن اصطالح
 کـه  اسـت  یشـناخت  روان ينـدها یفرآ انگریب ،يامروز مفهوم در واژه نیا). 12 :1386 پرمور،( دینما جذب
 مـدنظر  اهـداف  بـه  یابیدسـت  جهت در داوطلبانه يها تیفعال و اقدامات يریگیپ و تیهدا ک،یتحر باعث

 ).6 :2007 التهم،( شوند یم
 :است مشخص) 1-2( شماره نمودار در ازهاین اساس بر زشیانگ فیتعر درهرحال،

 
 
 
 
 
 

 

 کارکنان زشیانگ جادیا در ها تفاوت 3-2
 کی با کارگر کی یزشیانگ سطح مثال يبرا. اند متفاوت گریکدی با یزشیانگ ییایپو ازنظر افراد -1
 نیهمچن ارشد؛ ریمد کی با یانیم ریمد کی در زشیانگ يبرا ییها برنامه طور نیهم کند، یم فرق کارمند
 گـر ید قسـمت  در که است ممکن شود، یم یافسردگ دچار سازمان بخش کی در کار اثر در که يکارمند
 شـهر  کی در دستگاه کی با کار اثر در که کارگر کی عالوه، به. باشد داشته ببیشتري يور بهره و یبازده

 یخسـتگ  احسـاس  بدون مشابه دستگاه با ها ساعت يگرید شهر در دارد امکان کند، یم یخستگ احساس
 نداشته یبستگ کار کنندة ای شخص به است ممکن امر نیا علت کارشناسان از ياریبس اعتقاد به. کند کار

 .دارد یبستگ کار تیوضع ای تیموقع ط،یمح به بلکه باشد،
  . کند یم فرق متفاوت ياه زمان در نفر کی زشیانگ زانیم ای سطح -2
 اهـداف  يراسـتا  در هـا  کوشش نیا یول د،یبنما سازمان در يادیز تالش فرد که است ممکن -3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Motivation 

نیازهاي 
 ارضاء نشده

رفتار 
 جستجوگرانه

نیازهاي  تنش تحریک
 ارضا شده

کاهش 
 تنش

 )1385فرآیند نیاز، محرك، انگیزش (رضاییان،  :1نمودار 
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 ).4: 1393 زاده، یتق پهلوان، ،يقاضو( ردیگ صورت سازمان منافع با مخالفت در و نباشد یسازمان
 

 زهیانگ جادیا بر مؤثر عوامل 3-3
 و تیـ امن احسـاس  کارکنـان  در که دیآ یم وجود به یزمان زهیانگ گفت توان یم یکل یبررس کی در

 .باشد داشته وجود نشاط و یشاداب نیهمچن و سازمان در مؤثر نقش و مشارکت ،یشغل ثبات
 

 :زهیانگ بر مؤثر عوامل اول نوع يبند دسته 3-3-1
 ؛کارکنان يجا به و حیصح انتخاب -
 ي؛ماد يها محرك -
 ی.سازمان و یشغل عیترف يها وهیش -

 

 :زهیانگ بر مؤثر عوامل دوم نوع يبند دسته 3-3-2
 ي؛معنو عوامل -
 ي؛ماد عوامل -
 ی.سازمان عوامل -

 

 :دارند ریتأث زهیانگ جادیا در زین ریز عوامل 3-3-3
 ؛کار در تیموفق -
 ؛شرفتیپ و رشد -
 ؛کار تیجذاب -
 ی؛قدردان و شناخت -
 .تیمسئول -

 

 زشیانگ ندیفرآ -3-4
 :از اند عبارت زشیانگ یعموم مدل دهنده لیتشک عوامل

 ؛انتظارات و ازهاین -
 ؛رفتار -
 ؛اهداف -
 .بازخور -

نیک هستند. ارضاي یک خواسته موجب  ة فرآیند انگیزش از دید رحیمیدهند لیتشکاین چهار جزء  
ی و اعتقاد به اینکه بـراي ایصـال بـه یـک هـدف الزم اسـت       نیب شیپشود.  کاهش عدم تعادل داخلی می

) 2-2( نمـودار  در دیـ توان یم. کنند عمل خاص يا وهیششود افراد به  اقدامات خاص انجام پذیرد، سبب می
 .دیکن مالحظه
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ـ  ،اقـدامات  نیا گرید عبارت به  ،کنـد  یمـ  جـاد یا افـراد  يبـرا  هـا  ییراهنمـا  و اتیـ تجرب سلسـله  کی

 هـا  آن خـود  شـکل گرفتـه اسـت، بـه     افـراد  رفتار اثر رامونیپ که یاطالعات دبازخور به منجر که يطور به
 عمـل  اسـتمرار  بـه  را هـا  آن ای شود یم ها آن یفعل رفتار توقف ای اصالح موجب ها ییراهنما نیا. دشو یم
 شـرح  بـه  زشیـ انگ یاساس ندیفرآ نزیراب دگاهید از .)65 :1389 ،يحجاز مهرنوش( سازد یم مطمئن یفعل

 :است) 3-2( نمودار
 

 
 
 
 
  

 ها سازمان در زشیانگ نقش  3-5
 کاندر و کتر تر، مشخص يا گونه به. دارد یانسان نیروي به ازین خود، فیوظا يفایا يبرا یسازمان هر

 :دارند ازین لیذ شرح به ضرورت سه به ها سازمان که دادند نشان خود يها نوشته در
 ؛شوند میسه آن در بلکه وندندیبپ سازمان به تنها نه که شوند جذب يا گونه به دیبا افراد 
 و یبسـتگ  دل يرو از را هـا  آن و رندیگ عهده بر اند، شده استخدام آن يبرا که را ییکارها دیبا 

 ؛برسانند انجام به سازمان به یوابستگ
 ينـوآور  و خـاطر  يرضـا  ت،یـ خالق خود يکار رفتار در افراد دیبا ،یوابستگ و نقش از گذشته 

 .دهند نشان
 ۀنـ یدرزم هـم  ب،یترغ يبرا را زشیانگ مسائل دیبا باشد، اثربخش یسازمان آنکه يبرا بیترت نیبد

 مدنظر قرار دهند.طور جدي  به ،کار در دیتول يبرا يریگ میتصم هم و مشارکت به يریگ میتصم
 چـون  ،گـر ید عوامـل  بهتر و کامل درك که شود یم شمرده الزم زین رو نیازا زشیانگ مبحث فهم 

 از يخشنود کارکنان، عملکرد با یهمگ دستمزد و حقوق يها نظام شغل، ةدوبار يزیر طرح ،يرهبر ةویش
 تیریمد ییتوانا ۀمسئل به دارد یبستگ يا تااندازه یسازمان یاثربخش یطرف از. دارد یبستگ آن مانند و کار

 حالت عدم تعادل درون نیاز
یا انتظارات همراه  هاخواست یا

ینیبشیپ  

یا  هازهیانگ رفتار یا اقدام

 اصالح در حالت درونی

 )1389مهرنوش حجازي، ( فرآیند انگیزش؛ منبع: )2(نمودار

نیاز ارضا 
 نشده

به حرکت  تنش
 درآمدن

جستجوي 
 رفتاري

نیاز ارضا 
 شده

کاهش 
 نیاز

 )1382فرآیند اساسی انگیزش (رابینز،  )3(نمودار 
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 سازمان يها هدف به که یمعقول کوشش يسو به کم دست آنان دادن جهت يبرا کارمندانش زشیانگ در
 ،کارکنـان  يامروز مشکالت کشف يبرا بررسی اخیر خود در پگال يریآمارگ ۀموسس البته. شود رهنمون

 :از اند عبارت که است  کرده دایپ دست یجینتا به
  

 تیریمد مختلف مکاتب در زشیانگ 3-6
 رانیمـد . اسـت  کـرده  رییـ تغ زمان طول در ران،یمد کار تیماه با قیتطب يبرا تیریمد يها يتئور

 که یدرصورت دهند، انجام را ها آن فیوظا توانستند یم هم خودشان که داشتند سروکار یردستانیز با لیاوا
 يهـا  نگرش لذا؛ دارند عهده به يا دهیچیپ فیوظا که هستند روبرو یکارکنان با ران،یمد از ياریبس امروزه

 .است شده دگرگون و افتهی رییتغ کار، طیمح در یاجتماع يروهاین تیاهم ةدربار تیریمد
 کـه  شـود  یم يا اشاره اند، شده ظاهر تیریمد در بیترت به که مدل سه به ها نگرش نیا یبررس در
 :از اند عبارت
 ؛1یسنت مدل -
 ؛2انسانیمدل روابط  -
 .3مدل منابع انسانی -
  

 زشیانگ يها يتئور 3-7
 :شود یم میتقس يندیفرآ يها يتئور و ییمحتوا هاي ی تئوريکل ۀدودست به ها يتئور
 دارد؛ دیتأکروي اینکه انگیزش چه هست (محتواي نیازها)  4ییمحتوا يها يتئور -
 چه با انسان که یمعن نیا به ؛کند یمچگونگی ایجاد انگیزش را توصیف  5يندیفرآ يها يتئور -

 .شود یم ختهیبرانگ یهدف
 يها يتئور جزء ،زشیانگ نینو يها هینظر و ییمحتوا يهایتئور جزء زش،یانگ يها هینظر نینخست 

 .)20 :1386 پرمور، فضه( شوند یم يبند میتقس يندیفرآ
 زشیانگ ییابتدا يها يتئور 3-7-1
 ؛ازهاین مراتب سلسله يتئور -
 ؛Y و X يتئور -
 ؛)زشیانگ و بهداشت( یدوعامل يتئور -
 ؛کللند مک يازهاین يتئور -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Traditional Model 
2. Human Relations Model 
3. Human Resources Model 
4. Content Theories 
5. Process Theories 
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 .1آلدرفر يتئور -
 
 یزشیانگ نینو يها يتئور 3-7-2
 ی؛شناخت یابیارزش يتئور -
 ؛هدف نییتع يتئور -
 ؛ها کننده تیتقو يتئور -
 ي؛برابر يتئور -
 ؛انتظار يتئور -
 ي؛خودکارآمد هینظر -
 .اسناد يتئور -
 
 زشیانگ مورد در یاسالم يعلما دگاهید بر يمرور 3-7-3

 زشیـ انگ قـدرت  شـد  ارضا يازین یوقت و دارد ضعف و شدت مختلف افراد در ازهاین نایس ابن ازنظر
  .دهد یم دست از را خود

 يزیـ چ از اکراه و تنفر ای يزیچ به اقیاشت آن ۀواسط به که داند یم يا قوه را زانندهیبرانگ ةقو یفاراب
 اراده. اسـت  آن به وابسته ما ةاراد که است یفرع يقوا يدارا و است یاصل ةقو قوه، نیا. شود یم حاصل
ـ  و متنفـر  ای مدرك به اقیاشت و گردش از عبارت ـ ا حـال . اسـت  آن از یروگردان ـ  توجـه  و اقیاشـت  نی  ای
 کنـد  یم حکم که است ناطقه ةقو ۀواسط به ای لیتخ از یناش ای باشد احساس از یناش تنفر و يندیناخوشا

 .انجام نشود ای شود انجام کار که
 دانـد  یم رانیمد فیوظا نیتر فیظر و نیتر مهم را زهیانگ جادیا نکهیا ضمن يرازیش مکارم اهللا تیآ

 بـه  را هـا  زهیانگ داند، یم یهماهنگ و یده سازمان ،يریگ میتصم ،يزیر برنامه با وزن هم ییتنها به را آن و
 .دینما یم میتقس يمعنو و يماد ،يپندار ةزیانگ نوع سه

 
 پژوهش ۀنیشیپ از يریگ جهینت 8– 3

 زشیانگ ۀرابط یچگونگ انیب به و اند کرده شنهادیپ زشیانگ يبرا یگوناگون عوامل مختلف محققان
 عوامـل  و یزشیانگ عوامل بار نیاول يبرا که است هرزبرگ فقط اما ؛اند پرداخته افراد عملکرد و تیفعال با

ـ دال نیتـر  مهم از یکی .ستین یتیرضانا عکس تیرضا که کرد انیب و کرد کیتفک هم از را یبهداشت  لی
 گـر ید و توجـه  زمـان،  یگاه رانیمد. دارد یم وا شهیاند به را رانیمد که است نیا هرزبرگ یۀنظر تیاهم
 شـمار  بـه  یبهداشـت  عوامـل  جـزو  کارکنان يبرا که کنند یم ییها موضوع صرف اي عمده طور به را منابع

 ،»تیمسـئول « ،»شـرفت یپ« ،»تیموفق« ،»شناخت« بعد شش شامل یزشیانگ عوامل نکهیا حال ،ندیآ یم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Alderfer 
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 .دکر توجه ها آن به دیبا که است »رشد« و »کار يمحتوا«
 عوامـل  کیـ تفک لیـ دل به هرزبرگ مدل ن،یشیپ قاتیتحق یبررس و ها مدل و ها يتئور به توجه با 

ـ  اکثراً دیآ یم نظر به رایز ؛شد انتخاب پژوهش نیا انجام يبرا یبهداشت و یزشیانگ ـ ا نیب  يزیتمـا  دو نی
 .دارند کارکنان در زهیانگ جادیا در یسع یزشیانگ ریغ عوامل نکرد لحاظ با و ستندین قائل

 و داخـل  در زشیـ انگ ۀنـ یدرزم ياریبس قاتیتحق که افتیدر توان یم ن،یشیپ يها پژوهش مرور با 
 مراکـز  ازنظـر  جهـان  يکشـورها  نیتر مهم از یکی رانیا نکهیا رغم یعل. است شده  انجام کشور از خارج
ـ آ یمـ  نظـر  بـه  اما ،است متخصص يروهاین و یعلم  بـه  و نبـوده  موفـق  کارکنـان  زشیـ انگ ازلحـاظ  دی

 .میا دهینرس مناسب يعملکردها
 تیـ فیک و کارکنـان  زشیـ انگ انیـ م ارتباط درك نکهیا به تیعنا با و شده انیب مطالب به توجه با 
 يمند تیرضا و تیفیباک خدمات ۀارائ و است بوده زیبرانگ چالش يا مسئله آنان وسیلۀ به شده ارائه خدمات
ـ ا از تـاکنون  نکـه یا به تیعنا با نیهمچن و دارد يور بهره شیافزا در ییبسزا نقش زین کارکنان  مـدل  نی

 شـده  آن بـر  پژوهشگر نشده، استفاده شهرها کالن يها يشهردار کارکنان زشیانگ تیوضع یبررس يبرا
بررسی  را زشیانگ مختلف ابعاد ریتأث است، هرزبرگ مدل از برگرفته که ریز یمفهوم مدل قالب در است
 .کند
 

 پژوهش یمفهوم مدل
 مختلـف  ابعـاد  ةدهنـد  نشـان  مـدل  نیا. دهد یم ارائه مدل قالب در را يریتصو اطالعات ریز نمودار

 از يبنـد  جمـع  و موضـوع  پیشـینۀ  بخـش  در شـده  مطـرح  هاي نکته به توجه با. است شده بررسی موضوع
 .است ریز شرح به قیتحق یکل مدل موجود، يرهایمتغ تیوضع

 

 شناخت

 پیشرفت

 محتواي کار

 رشد

 مسئولیت

 موفقیت
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 پژوهش یشناس روش -4
 پژوهش روش 4-1

 جامعـه  کل به یدسترس رایز ی؛شیمایپ نوع از يکاربرد يریگ جهت با است یپژوهش حاضر، پژوهش
 محسوب یفیتوص هدف، ازلحاظ و میده میتعم جامعه به را نمونه از حاصل جینتا تا میآن بر و ستین سریم
 .شود یم

 
 پژوهش يرهایمتغ 4-2

ـ  قیـ تحق يها سؤال به دادن پاسخ يبرا قیتحق کی در  رهـا یمتغ صیتشـخ  هـا، هیفرضـ  آزمـون  ای
 ت،یمسـئول  شـرفت، یپ ت،یـ موفق شـناخت،  ابعاد در که است زشیانگ ریمتغ ق،یتحق نیا در. است يضرور
 .شود یم دهیسنج رشد و کار يمحتوا

 
 اطالعات يآور جمع يها روش 3- 4

 روش از ،قیـ تحق ينظـر  یمبـان  و پیشـینه  میتنظـ  و اطالعات يآور جمع ۀمرحل در قیتحق نیادر 
 .شد استفاده نامه پرسش روش از راهکارها ۀارائ و اتیفرض آزمودن براي. است شده  استفاده يا کتابخانه
 
 يا کتابخانه مطالعات 4-3-1
 روش از ،آن بـا  مـرتبط  سـوابق  یبررس و قیتحق موضوع به مربوط پیشینۀ يگردآور و نیتدو يبرا

 و یســیانگل و یفارســ مقــاالت کتــب، انــواع از راه نیــا در. اســت شــده  اســتفاده يا کتابخانــه مطالعـات 
 از گسـترده  ةاسـتفاد  نیهمچناست؛  شده استفاده مختلف يها دانشگاه در موضوع با مرتبط يها نامه انیپا
 .است شده انجام تیریمد ةحوز در معتبر يها تیسا و نترنتیا

 
 یدانیم روش 4-3-2
 اسـتفاده  نامـه  پرسـش  از ل،یوتحل هیتجز يبرا اطالعات و ها داده يآور جمع منظور به قسمت نیا در

 .است شده استفاده کرتیل یاسیمق 5 فیط از مذکور نامه پرسش در. است شده
 

 :سؤاالت
ـ ا در. است زشیانگ ریمتغ با مرتبط سؤال 18 شامل بخش نیا  يانـه یگز پـنج  فیـ ط از بخـش  نی

 .رودیم شمار به يریگاندازه يها اسیمق نیترجیرا از یکی که شده استفاده کرتیل
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 نامه پرسش 2و پایایی 1ییروا 4-3-3
 :نامه پرسش) اعتماد تیقابل( ییایپا نییتع
ـ ز جینتـا  و است شده استفاده کرونباخ يآلفا روش از آزمون ییایپا نییتع منظور به قیتحق نیا در  ری

 :است آمده دست به
 

 آلفا ریمقاد ) 1( جدول
 آلفا مقدار ابعاد شده بررسی ریمتغ

 
 انگیزش

 

 0,777 شناخت
 0,636 تیموفق

 0,627 شرفتیپ
 0,558 تیمسئول
 0,654 کار يمحتوا

 0,812 رشد
 0,905 کل

 
 :نامه پرسش) اعتبار( ییروا نییتع

ـ ا یـی روا .اسـت  شـده  اسـتفاده  محتـوا  ییروا روش از قیتحق نیا ۀپرسشنام ییروا نییتع براي  نی
 .تأیید شد ،کارشناسان و متخصصان نظرات از استفاده با نامه پرسش
 

 يآمار ۀنمون و جامعه 4-4
 يآمار جامعۀ 3-4-1

ـ ما پژوهشـگر  که است ییاعضا تمامی از متشکل پژوهش، نیا در شده یبررس يآمار ۀجامع  بـه  لی
 و یرسـم  کارمنـدان  ۀجامعـ  و نفـر  70 تعـداد  بـه  رانیمد ۀجامع که هاست آن به قیتحق يها افتهی میتعم

 است قیتحق نیا يآمار ۀجامع نفر، 1335 تعداد به رازیش يشهردار در شاغل يقرارداد
 
 نمونه حجم ۀمحاسب روش و يآمار ۀنمون 3-4-2

 ؛اســت جامعــه منتخــب ياعضــا از یبرخــ ةرنــدیدربرگ و اســت جامعــه از يا رمجموعــهیز نمونــه
 همکـاران،  و فـرد  ییدانـا ( دهنـد  لیتشـک  را نمونه توانند یم ،جامعه عناصر ۀهم نه و یبرخ گرید عبارت به

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Validity 
2. Reliability 
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1387: 308.( 
 يآمار ۀجامع يبرا و است نفر 70 و آن يآمار ۀجامع ةانداز به رانیمد يآمار ۀنمون پژوهش نیا در 

 دست به آن ۀنمون حجم يشهردار ةحوز هر در ي،ا طبقه يریگ نمونه روش با يقرارداد و یرسم کارمندان
 يبنـد  طبقـه  اسـاس  بـر  سـپس  و کـرده  يبنـد  حـوزه  یسازمان ساختار لحاظ به را يشهردار ابتدا. دیآ یم

 کننـدگان  استفاده نظرات نقطه و اطالعات يآور جمع براي ساده یتصادف يریگ نمونه روش از گرفته صورت
 .شود یم يبردار بهره

 تیـ جمع یۀپا بر کوکران يریگ نمونه فرمول از استفاده با حاضر قیتحق در يآمار ۀنمون حجم تعداد 
، بـا  1اسـت  شـده  بـرآورد  نفر 1335 برابر 1394 سال در که رازیش يشهردار يقرارداد و یرسم کارمندان

5/0,96/1 آن در کـه  شود می محاسبه ریز شرح به درصد 95 يریگ نمونهدقت  qpz 
 شده است: گرفته نظردر  05/0dو%) 95 نانحدود اطمی با(

 
 
 

 رازیشـ  يشـهردار  از کارکنـانِ  نفـر  300 ،بـاال، حجـم نمونـه    يریگ نمونهبنابراین بر اساس فرمول 
 .شود می محاسبه
 

 اطالعات لیوتحل هیتجز روش 4-5
 از هـم  و یفیتوصـ  آمار از هم ،هانمونه از آمده دست به يهاداده لیوتحل هیتجز يبرا ق،یتحق نیا در

 بررسی کردیم، یفیتوص آمار کمک به را ها یآزمودن يمایس ابتدا درواقع. است شده استفاده یاستنباط آمار
 :از اند عبارت شده استفاده يها آزمون. میا پرداخته جینتا لیتحل و قیتحق اتیفرض آزمون به سپس

 ی؛گروه تک t آزمون
 .مستقل یدوگروه t آزمون

 
 اطالعات لیتحل و  هیتجز. 5

 پژوهش يها هیفرض یبررس 5-1
و سپس  پرداختهکارکنان  زشیانگ ۀبعد پرسشنام 6 یفیتوص تیوضع یبه بررس ابتداقسمت،  نیدر ا

 انجام شده است. ها هیفرض یبررس
ـ از د رازیشـ  يکارکنان در شـهردار  زشیاثر عوامل مؤثر بر انگ اول: یۀفرض  کارکنـان،   دگاهی

 متوسط است. ازحد شیب
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .مأخذ: مدیر امور اداري شهرداري شیراز 1.

pqzNd
pqNz

n 22

2
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 کارکنان گروه يبرا زشیانگ يها عامل یفیتوص آمار )2( جدول
نیانگیانحراف استاندارد م انحراف استاندارد نیانگیم تعداد 

 شناخت
 تیموفق

  شرفتیپ
 تیمسئول
 کار يمحتوا

 رشد

 
 »تیموفق« ،»شناخت« زشِیانگ عامل سه يبرا نیانگیم مقدار که دهدیم نشان باال یفیتوص آمار 

 از کمتـر  گـر، ید زشیـ انگ عامل سه يبرا و است) 3 مقدار( متوسط حد مقدار با برابر باًیتقر »شرفتیپ« و
 دار یمعنـ  متوسـط،  سطح با تفاوت مقدار نیا ایآ که شود آزمون دیبا اما ؛است) 3 مقدار( متوسط حد مقدار
 .است شده انجام ریز در آزمون نیا. ریخ ای است

 
 در کارکنان زشیعوامل انگ يبرا يا نمونه کی tآزمون  ) 3( جدول

 

 3مقدار آزمون=

t 
 ۀدرج
 يآزاد

 يمعنادار سطح
 )sig( دوطرفه

و  ی(واقع نیانگیاختالف م
 نظر جامعه)دمتوسط م

 اختالف يبرا% 95 نانیاطم ۀفاصل
 نیانگیم

 کران باال نییکران پا
 شناخت
 تیموفق

 شرفتیپ
 تیمسئول
کار يمحتوا

 رشد
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 ):کارکنان( قیتحق اول فرض یاستنباط جینتا یکل خالصه )4( جدول

 يمعنادار سطحزشیانگ عامل
آزمون یکل ۀجینتنیانگیم مقدار آزمون ۀجینت صفر فرض )sig( دوطرفه

 142/0 شناخت
ــم ــناخت نیانگی ــط=  ش  متوس

 )3( جامعه
)sig>0.05( 
 0798/3 صفر فرض رشیپذ

 شناخت نیانگیم
 است 3 با برابر

ــم 143/0 تیموفق ــموفق نیانگی ــط=  تی  متوس
 )3( جامعه

)sig>0.05( 
 تیموفق نیانگیم 9331/2 صفر فرض رشیپذ

 است 3 با برابر

ــم 102/0 شرفتیپ  متوســط=  شــرفتیپ نیانگی
 )3( جامعه

)sig>0.05( 
 شرفتیپ نیانگیم 0774/3 صفر فرض رشیپذ

 است 3 با برابر

 متوســط=  تیمســئول نیانگیــم 0 تیمسئول
 )3( جامعه

)sig<0.05( 
 تیمسئول نیانگیم 8486/2 صفر فرض رد

 است 3 از کمتر

 متوسط=  کار يمحتوا نیانگیم 0 کار يمحتوا
 )3( جامعه

)sig<0.05( 
 يمحتوا نیانگیم 7895/2 صفر فرض رد

است 3 از کمتر کار

 جامعـه  متوسط=  رشد نیانگیم 0 رشد
)3( 

)sig<0.05( 
 کمتر رشد نیانگیم 5852/2 صفر فرض رد

 است 3 از
 

 ،»شـناخت « زشیـ انگ عامـل  سـه ) نیانگیـ م( سطح که دهد یم نشان ي،ا نمونه کی t آزمون جینتا
 يشهردار کارکنان ۀجامع نظردم متوسط سطح( جامعه ازیموردن متوسط سطح با »شرفتیپ« و »تیموفق«
 و »تیـ موفق« ،»شـناخت « زشیـ انگ عامـل  سـه  موجـود  سـطح  درواقـع  و اسـت  برابر يحدود تا) رازیش
ـ ز ؛است بوده مناسب نسبتاً کارکنان، يازهاین به ییپاسخگو براي »شرفتیپ«  مقـدار  هـا،  آن نیانگیـ م رای
 ،نانیاطم درصد 95 حد در آن اختالف و است کرده کسب را) جامعه ازیموردن متوسط سطح( 3 به کینزد

 .ستین معنادار
 »کـار  يمحتوا« ،»تیمسئول« زشیانگ عامل سه) نیانگیم( سطح که دهد یم نشان جینتا نیهمچن

ـ ا مـورد  در صـفر  فرض نیبنابرا ؛ستین برابر جامعه ازیموردن متوسط سطح با »رشد« و  رد عامـل  سـه  نی
 کرده کسب را 3 از کمتر يمقدار رها،یمتغ نیا سه هر يبرا نیانگیم مقدار نکهیا به توجه با حال. شود یم

 تمرکـز  به مبرم ازین رو نیازا؛ است متوسط حد از کمتر زش،یانگ عوامل نیا اثر که میریگ یم جهینت است،
 .است عوامل نیا ةحوز در توسعه و بهبود يرو

 است شده آزمون کارکنان يبرا کل زشیانگ مقدار ریز در سرانجام
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 کارکنان يبرا زشیانگ یفیتوص آمار ) 5( جدول
 نیانگیم استاندارد انحراف استاندارد انحراف نیانگیم تعداد 

 0,03572 0,59350 8899,2 276 زشیانگ
 

 کارکنان در زشیانگ يبرا يا نمونه کی t آزمون )6( جدول

 

 3=  آزمون مقدار

t يمعنادار سطحيآزاد درجه 
 )sig( دوطرفه

 یواقع( نیانگیم اخالف
 مدنظر متوسط و

 )جامعه

 يبرا% 95 نانیاطم فاصله
 نیانگیم اختالف

 باال کران نییپا کران
 -0,0398 -0,1804 -0,11010 0,002 275 -082,3 زشیانگ
 

 جامعـه  ازیـ موردن متوسـط  سطح با کارکنان زشیانگ عامل) نیانگیم( سطح که دهد یم نشان جینتا
ـ ا يبرا نیانگیم مقدار نکهیا به توجه با حال. شود یم رد مورد نیا در صفر فرض نیبنابرا ؛ستین برابر  نی
 زشیانگ که میریگ یم جهینت است، کرده کسب را 3 از کمتر يمقدار که است شده 8899,2 با برابر ر،یمتغ

 .است کارکنان زشیانگ بهبود يرو تمرکز به مبرم ازین رو نیازا ؛است متوسط حد از کمتر کارکنان،
ـ از د رازیشـ  يکارکنـان در شـهردار   زشیاثر عوامل مؤثر بر انگدوم:  یۀفرض   ران،یمـد  دگاهی

 متوسط است. ازحد شیب
 

 رانیمد گروه يبرا زشیانگ يها عامل یفیتوص آمار ) 7( جدول
نیانگیانحراف استاندارد م انحراف استاندارد نیانگیم تعداد 

 شناخت
 تیموفق

 شرفتیپ
 تیمسئول
 کار يمحتوا

 رشد
 
 از کمتـر  »زشیـ انگ يهـا عامـل « یتمـام  يبرا نیانگیم مقدار که دهدیم نشان باال یفیتوص آمار 
 دار یمعنـ  متوسـط،  سطح با تفاوت مقدار نیا ایآ که شود آزمون دیبا اما ؛است) 3 مقدار( متوسط حد مقدار
 .است شده انجام ریز در آزمون نیا. ریخ ای است
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 رانیدر مد زشیعوامل انگ يبرا يا نمونه کی tآزمون  )8( جدول

 

 3مقدار آزمون=

t 
درجه 
 يآزاد

 يمعنادار سطح
 )sigدوطرفه (

و  ی(واقع نیانگیاختالف م
 متوسط مدنظر جامعه)

 يبرا% 95 نانیفاصله اطم
 نیانگیم اختالف

 کران باال نییکران پا
   شناخت

 تیموفق

 شرفتیپ

 تیمسئول

کار يمحتوا

 رشد

 
 )رانیمد( قیتحق دوم فرض یاستنباط جینتا یکل ۀخالص )9( جدول

 عامل
 زشیانگ

 يمعنادار سطح
 مقدار آزمون جهینت صفر فرض )sig( دوطرفه

 آزمون یکل جهینت نیانگیم

 )sig<0.05( )3( جامعه متوسط=  شناخت نیانگیم 0 شناخت
 شناخت نیانگیم 4375/2 صفر فرض رد

 است 3 از کمتر

 )sig<0.05( )3( جامعه متوسط=  تیموفق نیانگیم 0 تیموفق
 تیموفق نیانگیم 6111/2 صفر فرض رد

 است 3 از کمتر

 )sig>0.05( )3( جامعه متوسط=  شرفتیپ نیانگیم 134/0 شرفتیپ
 شرفتیپ نیانگیم 8533/2صفر فرض رشیپذ

 است 3 با برابر

 )sig<0.05( )3( جامعه متوسط=  تیمسئول نیانگیم 0 تیمسئول
 تیمسئول نیانگیم 5694/2 صفر فرض رد

 است 3 از کمتر

 )sig<0.05()3(جامعه متوسط=  کار يمحتوا نیانگیم 0کار يمحتوا
 يمحتوا نیانگیم 4/2 صفر فرض رد

است 3 از کمتر کار

 )sig<0.05( )3( جامعه متوسط=  رشد نیانگیم 0 رشد
 کمتر رشد نیانگیم 2449/2 صفر فرض رد

 است 3 از
 

 ،»شـرفت یپ« یزشـ یانگ عامل) نیانگیم( سطح تنها، که دهد یم نشان يا نمونه کی t آزمون جینتا 
 برابـر  يحـدود  تـا ) رازیشـ  يشهردار رانیمد ۀجامع مدنظر متوسط سطح( جامعه ازیموردن متوسط سطح با

 نسـبتاً  ،رانیمـد  يازهـا ین بـه  ییپاسـخگو  بـراي  »شرفتیپ« یزشیانگ عامل موجود سطح درواقع و است
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 کـرده  کسـب  را) جامعـه  ازیـ موردن متوسط سطح( 3 به کینزد مقدار آن، نیانگیم رایز ؛است بوده مناسب
 .ستین معنادار نانیاطم درصد 95 حد در آن اختالف و است

 .است شده آزمون رانیمد يبرا کل زشیانگ مقدار ریز در سرانجام
 

 رانیمد يبرا یفیتوص آمار) 10( جدول
 نیانگیم استاندارد انحراف استاندارد انحراف نیانگیم تعداد 
 0,07115 0,50310 5311,2 50 زشیانگ

 
 رانیمد در زشیانگ يبرا يا نمونه کی t آزمون) 11( جدول

 

 3=  آزمون مقدار

t 
 درجه
 يآزاد

 يمعنادار سطح
 )sig( دوطرفه

 و یواقع( نیانگیم اخالف
 )جامعه مدنظر متوسط

 يبرا% 95 نانیاطم فاصله
 نیانگیم اختالف

 باال کران نییپا کران
 -0,3259 -0,6119 -0,46889 0,000 49 -590,6 زشیانگ

 
 برابر جامعه ازیموردن متوسط سطح با رانیمد زشیانگ عامل) نیانگیم( سطح که دهد یم نشان جینتا

 ر،یمتغ نیا يبرا نیانگیم مقدار نکهیا به توجه با حال. شود یم رد مورد نیا در صفر فرض نیبنابرا ؛ستین
 زشیـ انگ کـه  میریـ گ یمـ  جـه ینت اسـت،  کرده کسب را 3 از کمتر يمقدار که است شده 5311,2 با برابر
 .است رانیمد زشیانگ بهبود يرو تمرکز به مبرم ازین رو نیازا ؛است متوسط حد از کمتر ران،یمد

 کارکنـان  یزشیانگ عوامل تیوضع خصوص در کارکنان و رانیمد دگاهید نیب: سوم یۀفرض 
 .دارد وجود تفاوت

 
 »کارکنان و رانیمد يهاگروه کیتفک به زشیانگ ابعاد« ریمقاد یفیآمار توص: 12  جدول

نیانگیاستاندارد م يخطا انحراف استاندارد نیانگیم تعداد یسازمان گاهیجا زشیبعد انگ

 شناخت
 کارکنان

 رانیمد

 تیموفق
 کارکنان

 رانیمد

 شرفتیپ
 کارکنان

 رانیمد

 تیمسئول
 کارکنان

 رانیمد
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نیانگیاستاندارد م يخطا انحراف استاندارد نیانگیم تعداد یسازمان گاهیجا زشیبعد انگ

 کار يمحتوا
 کارکنان

 رانیمد

 رشد
 کارکنان

 رانیمد
 

 رانیمد يهاگروه زشیانگ ابعاد از کی هر يبرا نیانگیم مقدار که دهدیم نشان باال یفیتوص آمار 
ـ  است دار یمعن تفاوت، مقدار نیا ایآ که شود آزمون دیبا اما دارند اختالف هم با ،کارکنان و ـ ا. ریـ خ ای  نی

 تاس شده انجام ریز در آزمون
 

 رانیکارکنان و مد نیدر ب زشیابعاد انگ سهیمقا يبرا يا دو نمونه tآزمون : 13 جدول

 مستقل يا دو نمونه tآزمون 

 يآزمون برابر
 هانیانگیم يبرابر يبرا tآزمون  ها انسیوار

F يمعنادارt 
درجه 
 يآزاد

 يمعنادار
رفه طدو
)sig( 

اختالف 
 نیانگیم

 يخطا
استاندارد 
 اختالف

% 95 نانیفاصله اطم
نیانگیم اختالف يبرا

کران باالنییکران پا

 شناخت
 يبا فرض برابر

 ها انسیوار


 تیموفق
 يبا فرض برابر

 ها انسیوار


 شرفتیپ
 يبا فرض برابر

 ها انسیوار


 تیمسئول
 يبا فرض برابر

 ها انسیوار


 کار يمحتوا
 يبا فرض برابر

 ها انسیوار


 رشد
 يبا فرض برابر

 ها انسیوار


 
 ت،یـ موفق شـناخت،  یزشـ یانگ عامـل  5 خصـوص  در کـه  دهد یم نشان يا نمونه دو t آزمون جینتا
 خصـوص  در کارکنـان  و رانیمـد  دگاهید نیب یعنی ؛شود یم رد صفر فرض رشد و کار يمحتوا ت،یمسئول

ـ  یعنـ ی شود؛ تأیید می صفر فرض شرفتیپ زشیانگ عامل مورد در یول .دارد وجود تفاوت عوامل نیا  نیب
 .ندارد وجود تفاوت عامل نیا خصوص در کارکنان و رانیمد دگاهید

 شـده  آزمـون  و سهیمقا کارکنان، و رانیمد يهاگروه کیتفک به کل زشیانگ مقدار ریز در سرانجام
 .است
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 کارکنان و رانیمد يها گروه کیتفک به زشیانگ ریمقاد یفیتوص آمار :14 جدول
 نیانگیم استاندارد يخطا استاندارد انحراف نیانگیم تعداد یسازمان گاهیجا 

 0,03572 0,59350 8899,2 276 کارکنان زشیانگ
 0,07115 0,50310 5311,2 50 رانیمد

   
 رانیمد و کارکنان نیب در زشیانگ سهیمقا يبرا يا نمونه دو t آزمون : 15 جدول

 يا نمونه دو t آزمون
 مستقل

 يبرابر آزمون
 نیانگیم يبرابر يبرا t آزمون ها انسیوار

F 
 يمعنادار

)sig) t ۀدرج 
يآزاد

 يمعنادار
 دوطرفه

)sig( 

 اختالف
 نیانگیم

 يخطا
 استاندارد
 اختالف

 يبرا% 95 نانیاطم فاصله
 نیانگیم اختالف

 باال کران نییپا کران

زشیانگ
 فرض با

 يبرابر
ها انسیوار

451,10,229 020,4324 0,000 0,358780,089260,18319 0,53438 

 
 3کمتر از  يمقدار رانیدر دو گروه کارکنان و مد زشیانگ نیانگیکه م دهد ینشان م یفیتوص جینتا

 اسـت؛  آن برابر با صـفر شـده   يکه مقدار معنادار دهد یآزمون فرض نشان م جیرا کسب کرده است و نتا
 رانیدر دو گروه کارکنان و مـد  زشیانگ نیانگیرد شده و اختالف م ها نیانگیم يبرابر فرض صفرِ رو نیازا
 کارکنـان  یزشـ یانگ عوامـل  تیوضـع  خصـوص  در کارکنان و رانیمد دگاهید نیب نیاست؛ بنابرا دار یمعن

 است 0,35878دو گروه، برابر با  نیا يبرا نیانگیاختالف مقدار م و تفاوت وجود دارد
 

 ها شنهادیپ و يریگ جهینت – 5
 يریگ جهینت 5-1

 یزشیاعتقاد دارند که عوامل انگ رازیش يکارکنان شهردار ،پژوهش شده از استنباط جیبه نتا توجه با
کار و رشد از حـد   يمحتوا ت،یمسئول یزشیدر حد متوسط است و عوامل انگ شرفتیو پ تیشناخت، موفق

در حد متوسط  شرفتیپ یزشیمعتقدند که فقط عامل انگ يشهردار رانیمد یاست و از طرف کمترمتوسط 
 تیو کارکنان در خصـوص وضـع   رانیمد دگاهید نیب رو نیازا ؛عوامل کمتر از متوسط هستند ریاست و سا
نسـبت بـه    رانیاسـت کـه مـد    نیتوجه ا جالب ۀعامل تفاوت وجود دارد و نکت کیجز  به یزشیعوامل انگ

 .دانند یم يتر را در حد نامطلوب یزشیعوامل انگ تیکارکنان وضع
 ت،یموفق شرفت،یمتعلق به شناخت، پ بیبه ترت یبه نزول يصعود ازیامت نیانگیکارکنان م هدگاید از
 ت،یـ موفق شـرفت، یمتعلـق بـه پ   بیـ بـه ترت  رانیمـد  دگاهیاز د یول ؛کار و رشد است يمحتوا ت،یمسئول
 کار و رشد است. يشناخت، محتوا ت،یمسئول
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تفاوت را عامل شناخت و سـپس بـه    نیشتریب ،و کارکنان رانیمد دگاهیکه در تفاوت د گفتنی است
 یزشـ یتفـاوت در عوامـل انگ   ریدارند کـه مقـاد   شرفتیو پ تیمسئول ت،یکار، رشد، موفق يمحتوا ب،یترت

 مقـدار در کل،  سرانجاماست و  0,2241و  0,2792، 0,322، 0,3403، 0,3895، 0,6423 بیمذکور به ترت
 مقـدار  حـال،  نیهمـ  در و است بوده متوسط حد از کمتر رانیمد و کارکنان ۀنمون دو هر در یکل زشیانگ
 .است بوده کارکنان از کمتر رانیمد زشیانگ

 يا کارکنـان آب منطقـه   زشیبا عنوان عوامل مؤثر بر انگ یپژوهش 1381در سال  يمحمد رضایعل
نگرش کارکنان  نیمذکور، ب قیتحق جیبر اساس نتا .انجام داده است رانیکارکنان و مد دگاهیخراسان از د

متفاوت است. از  رانیکارکنان و مد دگاهیاز د یزشیعوامل انگ تیاولو کنیول ،تفاوت وجود ندارد رانیو مد
ـ  يو معنو یتیامن يازهایاست که کارکنان بر ن نیا زین جینتا ۀنکات برجست  يمـاد  يازهـا یاز ن شیخود ب

مشخص  اند، بررسی کردهکارکنان را  زشیها که عوامل مؤثر بر انگ پژوهش ریاز سا نیهمچن ؛دارند دیتأک
کارکنـان هـر سـازمان     زشیـ انگ يها تیو اولو ستین کسانیها  سازمان همۀکه عوامل مؤثر در  شود یم

 متفاوت باشد. گرید يها ممکن است با سازمان
 

 ها شنهادیپ 5-2
نظر دسـطح متوسـط مـ    یعنـ ی 3حدود  یزشیشده به عوامل انگ داده ازیحداکثر امت نکهیبه ا توجه با

تـا   بیشـتر توجـه شـود    یزشـ یعوامـل انگ  باید به تمـامی  ،جامعه است و در کل کمتر از حد متوسط است
ـ شناخت که از د یزشیجز عامل انگ به کنیبرسد. ول يتر ها به سطح مطلوب آن تیوضع کارکنـان و   دگاهی
ـ کارکنان و هـم از د  دگاهیعوامل هم از د ریدر سا ،دارد ازیامت بیاظ ترتازلح یمتفاوت گاهیجا رانیمد  دگاهی
 يشـتر یتوجـه ب  شرفتیو سپس پ تیموفق ت،یکار، مسئول يبه عوامل رشد، محتوا بیبه ترت دیبا ران،یمد

 :شود یارائه م ریبه شرح ز ییها شنهادیپ رو نیازا کرد؛
 
 :يکاربرد يها شنهادیپ 5-2-1
 ؛شتریو مهارت ب یاطالعات تخصص شیکارکنان به افزا قیالزم و تشو يسازوکارها يریکارگ به -
 ؛باشد داشته یهمخوانها  آن ۀعالق با که یمشاغل در کارکنان يریکارگ به -
 ؛دهد یارائه م يکه شهردار یو خدمات تیبه شهروندان در خصوص فعال يقو یرسان اطالع -
 ؛استفاده شود شتریب ها يریگ میو نظرات کارکنان در تصم ها شنهادیپ از -
 داده شود؛ يتر از سمت مقامات ارشد به شکل گسترده اریاخت ضیتفو -
 ییصورت مستمر پاسخگو به شود یها محول م که به آن يو امور تیکارکنان در مقابل مسئول از -

 ؛شود افتیدر
 آشکار؛ و واضحصورت  به یمنف چه و باشد مثبت چهها  آن عملکرد جۀینت از کارکنان کردن آگاه -
 شود؛ اقدام کارکنان یشغل يارتقا به نسبت ضوابط اساس بر و طیشرا داشتن صورت در -
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 ؛کارکنان یپژوهش يها تیفعال شیو افزا یلیتحص يارتقا يبراالزم  التیتسه جادیا -
ـ حما اسـت  الزم زین شناخت به مربوط يرهایمتغ خصوص در -  مراجـع  در کارکنـان  از یکـاف  تی

 .شود یقدردان مسئوالن و همکاران طرف از ،باارزش کار ارائۀ صورت در و ردیگ انجام یقانون
 
 :یپژوهش يها شنهادیپ 5-2-2
 بررسی و تحقیق شود؛ شهرها کالن يها يشهردار ریدر سا یزشیعوامل انگ تیوضعدربارة  -
 انجـام  سـه یمقا شـهرها  کـالن  ریسا و رازیش يشهردار در کارکنان یزشیانگ عوامل تیوضع نیب -
 شود؛

 اضافه زین عوامل ریسا پژوهش نیا در شده بررسی یزشیانگ عوامل بر عالوه یآت يها پژوهش در -
 .شود

 
 منابع

 یشـغل  زشیـ انگ بـا  رانیمد کنترل منبع نیب رابطۀ یبررس« ،)1390( همکاران و هللا بیحب بناب، يآخوند
 ت،یریمـد  يفراسـو  ۀمجل ،»88-89 سال در یشرق جانیآذربا استان یاسالم آزاد دانشگاه کارکنان

 .5 ةدور
 جهـاد  کارکنـان  یانسـان  یۀسـرما  و شـرفت یپ زشیـ انگ ۀرابطـ  یبررس« ،)1393( همکاران و احمد آرش،

 .3 ةشمار ،10 ةدور ،»یتیترب نینو يها شهیاند ۀمجل تهران، دانشگاه یدانشگاه
 یمل شرکت کارکنان زشیانگ بر مؤثر عوامل یبررس« ،)1393( يمهر خواه، یعیشف و احسان ،یمطلق احد

 یالملل نیب ۀسسؤم ران،یا يانرژ و ستیز طیمح يسراسر کنفرانس ،»رانیا ینفت يها فرآورده پخش
 .یخوارزم یپژوهش و یآموزش

 دیسـ  و انیپارسـائ  یعل ۀترجم ت،یریمد ،)1382( آر. لیدان لبرت،یگ و ادوارد من، يفر اف، يمزایج استونر،
 .یفرهنگ يها پژوهش دفتر انتشارات تهران، ،2 چ ،یاعراب محمد

 فـارس،  اسـتان  سـپه  بانک کارکنان زشیانگ بر مؤثر عوامل ییشناسا ،)1392( يمهد ،يدیمز یلیاسماع
 .رازیش دانشگاه ،یآموزش تیریمد ارشد یکارشناس ۀنام انیپا

 تعهـد  و یشـناخت  روان يتوانمندسـاز  مشارکت، زشیانگ نیب ۀرابط« ،)1391( همکاران و رضایعل ،يدیام
 .4 ةدور ،یورزش تیریمد ۀمجل ،»یبدن تیترب سازمان کارکنان یعاطف

 .ملک نشر تهران، ت،یریمد و سازمان ،)1377( رضایعل ،يریرکبیام
 .هور نشر تهران، ت،یریمد يها يتئور بر يمرور ،)1376( رضایعل ،يریرکبیام
 تهران، ،2 چ عمل، تا يتئور از تیریمد و سازمان ،)1373( زیپرو گهر، ساساني و مهد ،يزیپار نژاد رانیا

 .رانیا يبانکدار ۀسسؤم
 تهـران،  عمـل،  تـا  يتئـور  از تیریمـد  و سازمان ،)1370( زیپرو گهر، ساسان ي ومهد ،يزیپار نژاد رانیا

 .رانیا يبانکدار ۀسسؤم
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 و زشیـ انگ بـر  هـا  سـازمان  قیتشو يها ستمیس ریتأث یبررس« ،)1393( اهللا بیحب جوانمرد، ه،یسم بادران،
 .تیریمد یالملل نیب شیهما ،»کارکنان عملکرد

 .نور امیپ دانشگاه ،22چ ،یسازمان رفتار تیریمد ،)1389( زهرا برومند،
 کارکنان زشیانگ با یسازمان ساختار ۀرابط یبررس« ،)1393( محبوبه عمران، پور مانیسلو  حانهیر ،یبهمن

ـ  یاسالم آزاد دانشگاه ،سوم ةهزار در توسعه و قیتحق یمل کنفرانس نیاول ،»ها سازمان در  آبـاد  یعل
 .کتول

 کارکنان یشغل عملکرد و یشغل تیرضا ،یشغل زشیانگ یبررس« ،)1393( دیوح رانوند،یب و دیسع رانوند،یب
 .21 قرن در تیریمد یالملل نیب کنفرانس ،»آباد خرم يها بانک

ـ د از کارکنـان  زشیـ انگ بر مؤثر يازهاین یبررس ،)1386( فضه پرمور،  ییمـا یهواپ رانیمـد  و کارکنـان  دی
 .الزهرا دانشگاه ،یتیترب علوم ارشد یکارشناس ۀنام انیپا ران،یا یاسالم يجمهور

 شـبرد یپ در آن به مرتبط میمفاه و زشیانگ ،)1393( یعل ،يرآبادیظه يجبار و اکبر ،يمحمدآباد يدیجد
 .تیریمد اهداف

ـ  در آن با مرتبط عوامل و یشغل تیرضا« ،)1392( همکاران و دیحم ،یقوچان یتوکل  أتیـ ه ياعضـا  نیب
 ةدور ،یپزشک آموزش ۀتوسع و مطالعات مرکز ۀمجل ،»یشمال خراسان یپزشک علوم دانشگاه ،یعلم

 .1 ةشمار ،9
 شـهر  مسـکن  بانک کارکنان یشغل زشیانگ بر مؤثر عوامل تیوضع یبررس ،)1390( منصوره ،یچهاردول

 دانشـگاه  ت،یریمـد  ارشـد  یکارشناسـ  ۀنامـ  انیپا آن، بهبود يبرا مناسب يراهکارها ارائۀ و تهران
 .ییطباطبا عالمه

ـ  کنفـرانس  نیاول ،»زشیانگ« ،)1393( مژگان زاده، انیریام و فاطمه ،یبیحب ـ پا ۀتوسـع  یمل  علـوم  در داری
 .یفرهنگ و یاجتماع مطالعات ،یروانشناس و یتیترب

 خـدمات  از رجـوع  اربـاب  تیرضـا  زانیـ م و کارکنان زشیانگ ارتباط یبررس« ،)1389( مهرنوش ،يحجاز
 .نور امیپ دانشگاه ،یدولت تیریمد ارشد یکارشناس ۀنام انیپا ،»امالك و اسناد ثبت سازمان

 دانشـگاه  یعلم أتیه ياعضا یشغل زشیانگ در مؤثر عوامل« ،)1392( همکاران و نصراهللا دیس ،ینیحس
 ةدور ،یپزشـک  علـوم  در آمـوزش  یرانیا ۀمجل ،»هرزبرگ زشیانگ يتئور کاربرد: زدی یپزشک علوم

 .12 ةشمار ،13
 زشیـ انگ ،یشـغل  يمنـد  تیرضا ،یشغل استرس نیب یهمبستگ ییشناسا« ،)2013( همکاران ي وخلعتبر

 .84 ةشمار ،یاجتماع و يرفتار علوم ۀمجل ،»استرس احساس و یشغل یفرسودگ و یشغل
 و اسـت یس ،تیـ موفق بـا  کارکنـان  زشیـ انگ و ادراك نگـرش،  ۀرابطـ  ۀمطالع« ،)1390( قهیصد د،یخورش

 .3 ةشمار ،18 ةدور ت،یشخص و ینیبال یروانشناس ۀمجل ،»يساز یخصوص يها برنامه
ـ تقو بـر  مؤثر عوامل ،)1389( دهیحم ،یاصفهان درب و ناصر موالنا، عباس، ،يدیخورش  یشـغل  زةیـ انگ تی

 .ششم ةشمار دوم، سال ،یروانشناس قاتیتحق ۀنام فصل ران،یمد
 .نیآر چاپ تهران، ،یمدن داود ۀترجم ت،یریمد یمبان ،)1368( يگر دسلر،
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 یالملل نیب کنفرانس ،»نینو جهان يها چالش بر يراهبرد زش،یانگ یتکامل يالگو« ،)1393( ثمیم دهناد،
 .21 قرن در تیریمد

 حسـن  ،یالـوان  يمهد دیسۀ ترجم ،)کاربردها ،یطراح ساختار،( سازمان يتئور ،)1382( یپ فنیاست نز،یراب
 .صفار نشر تهران، ،5 چ فرد، ییدانا

 دفتـر  انتشـارات  محمد، ،یاعراب ی وعل ان،یپارسائ ۀترجم ،یسازمان رفتار یمبان ،)1378( یپ فنیاست ،زنیراب
 .یفرهنگ يها پژوهش

 .یاسالم آزاد دانشگاه یعلم انتشارات قاسم، ،يریکب ۀترجم ،یسازمان رفتار یمبان ،)1377( فنیاست نز،یراب
ـ  ۀترجمـ  کاربردها، و ها هینظر م،یمفاه ،یسازمان رفتار ،)1378( یپ فنیاست نز،یراب  دیسـ  و انییپارسـا  یعل

 .یفرهنگ يها پژوهش دفتر تهران، ،یاعراب محمد
 انتشـارات  ،یاعراب محمد دیس و انییپارسا یعل ۀترجم ،یسازمان رفتار تیریمد ،)1374( یپ فنیاست نز،یراب

 .یبازرگان يها پژوهش و مطالعات ۀسسؤم
ـ  محمـد  ۀترجمـ  ،یسـازمان  رفتـار  یمبـان  ،)1389( فنیاست نز،یراب  دفتـر  مطلـق،  زاده یتقـ  محمـد  ،یاعراب

 .نهم شیرایو تهران، ،یفرهنگ يها پژوهش
 .تهران نص، زارع، يمهد ۀترجم، 2چ  ،یسازمان رفتار ،)1389( جاج ،یموتیت و فنیاست نز،یراب
 .تهران نص،، 2چ  ،یسازمان رفتار ،)1389( یپ فنیاست نز،یراب

 .سمت، 12چ  ،یسازمان رفتار تیریمد یمبان ،)1391( یعل ان،یرضائ
  یانسـان  علـوم  کتـب  نیتـدو  و مطالعـه  سـازمان  تهـران،  ،یسازمان رفتار تیریمد ،)1379( یعل ان،یرضائ

 .سمت ها، دانشگاه
 .سمت انتشارات تهران، ،7 چ ،یسازمان رفتار تیریمد یمبان ،)1385( یعل ان،ییرضا
 بـر  یشغل ةزانندیبرانگ عوامل ۀرابط یبررس« ،)1392( عباس ،يانار باب یشعبانی و مرتض ،یصوف ییرضا

 يهـا  پـژوهش  ۀمجل ،»کشور یورزش يها ونیفدراس کارکنان یشغل تیرضا و هرزبرگ مدل اساس
 .2 ةشمار ،2 ةدور ورزش، در یستیز علوم و تیریمد يبرا کار

 .الفیا نشر راز،یش ،یاسالم تیریمد در زشیانگ )،1387( غفار پور، يرضو
 و بهداشـت  هیسـا  در یشـغل  تیرضـا  یبررس« .)1392( محمد ،يعابد و محمد ،يذریچ سوزان، آذر، زند

 .گرگان ن،ینو تیریمد علوم یمل شیهما نیدوم ،»زشیانگ
 .یدولت تیریمد آموزش مرکز ،»تیریمد و سازمان کار در یروانشناس« ،)1369( محمود ،یساعتچ

 کنفـرانس  نینخست ،»کارکنان در زهیانگ جادیا« .)1393( الیل ان،یغالم و زهره ،یگرگان سنجر، سالجقه،
 .رازیش توسعه، و تیریمد ،یپژوهش ندهیآ

 .تهران دانش، نگاه، 3چ  ،تیریمد يها يتئور ،)1386( رضا دیس ن،یجواد دیس
 .آگاه انتشارات تهران، ،یپرورش یشناس روان ،)1386( اکبر یعل ف،یس

 يرویـ ن کارکنـان  یشغل زشیانگ با يگذار هدف يتئور ابعاد ۀرابط« ،)1393( همکاران و رضایعل ،یصالح
 .3 ةدور ،یانتظام طب ۀمجل ،»زنجان یانتظام
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ـ  ۀرابط یبررس« ،)1393( رضا ،يصبور و اکرم ،يصفر  زشیـ انگ زانیـ م و تیـ موفق کسـب  بـه  ازیـ ن نیب
 .21 قرن در تیریمد یالملل نیب کنفرانس ،»یشغل

 يرهـا یمتغ از يخودکارآمد و شغل کنترل ،يگذار هدف نیب ارتباط مطالعات« )،1393( احمد نژاد، یعباس
 يتوانمندسـاز  در ينـوآور  و تحـول  ت،یریمـد  کنفـرانس  ،»کارکنان يتوانمندساز ابعاد با یزشیانگ
 .تیریمد
ــوف ــ ،یعط ــاران و نیام ــ« ،)1391( همک ــهیمقا یبررس ــل يا س ــت عوام ــانگ –یبهداش ــان زشی  کارکن
 ۀنامـ  فصـل  ،»1390 سـال  در هرزبرگ يتئور اساس بر رازیش کوثر و یهیفق دیشه يها مارستانیب
 .2 ةشمار زدهم،یس سال مارستان،یب

 علـوم  و اتیـ ادب ةدانشـکد  لغتنامـه،  سـازمان  تهران، ،157 شمارة جزوة لغتنامه، ،)1348( دهخدا اکبر یعل
 .تهران دانشگاه یانسان

ـ  ،»کارکنان یشغل عملکرد و زشیانگ ت،یرضا یبررس« ،)1387( یلطفعل ،يعابد و احمد ،يغضنفر   ۀمجل
 .1 ةدور ،یانسان منابع تیریمد يها پژوهش

 تیریمـد  در زشیـ انگ گـاه یجا و تیـ اهم نیـی تب و یبررسـ « )،1393( عقـوب ی ،یـی رزایم و زهـرا  ،یقاسم
 .تیریمد یالملل نیب شیهما ،»یاسالم

  در کارکنـان  یشـغل  زشیـ برانگ اثرگـذار  عوامـل « ،)1393( اصغر زاده، یتق و الهه پهلوان، را،یسم ،يقاضو
 .تیریمد و اقتصاد و وکار کسب یتعال و توسعه یالملل نیب کنفرانس ،»نهادها و ها سازمان

 یشـغل  یفرسـودگ  و زشیـ انگ بـا  یشـناخت  تیجمع يرهایمتغ ارتباط« ،)1393( همکاران و افشار کشاورز
 .2 ةشمار ،8 ةدور رفتار، علوم ۀمجل ،»دانشگاه یعلم أتیه ياعضا

 کنفـرانس  ،»کارکنـان  ییکـارا  بـا  یزشیانگ عوامل ۀرابط یبررس« ،)1393( هینب ،ینخع و آزاده نژاد، یانیک
 .21 قرن در تیریمد یالملل نیب
 شـده  یطراح یزشیانگ برنامه يریکارگ به ریتأث« ،)1391( اشرف ،يمحمد و زهره ،یونک افسانه، ،يمحمد

 یپزشک علوم دانشگاه ییماما و يپرستار ةدانشکد ۀمجل ،»مارانیب تیرضا بر سرپرستاران بر یمبتن
 .4 ةشمار ،18 ةدور) اتیح( تهران

ـ د از خراسـان  يا منطقه آب کارکنان زشیانگ بر مؤثر عوامل ،)1381( رضایعل ،يمحمد  و کارکنـان  دگاهی
 .روین وزارت به وابسته تیریمد آموزش و قاتیتحق ۀسسؤم ارشد، یکارشناس ۀنام انیپا ران،یمد
 توجـه  با کارکنان تیرضا بر مؤثر عوامل یبررس« ،)1393( فرشاد ،يشهباز و انیپ ،ياکبر نادر، ،يمحمد

 توسعه و تیریمد ،یپژوه ندهیآ کنفرانس نینخست ،»یزشیانگ يها يتئور به
 جـاد یا در شـغل  يسـاز  یغنـ  نقـش  یبررسـ « ،)1393( ناصح روخنده، و دیام ،یدرخشان عمر، ،يمحمود

 .یمال تیریمد و اقتصاد ،يحسابدار یالملل نیب کنفرانس ،»کارکنان یشغل زهیانگ و تیرضا
ـ  نـژاد،  غالمرضـا  و فرهاد نژاد ینصرت ،یعل ،یبهبهان اخوان روان،یا اصل، مسعود  یبررسـ « ،)1389( یعل

 اسوجی یآموزش يها مارستانیب کارکنان یشغل تیرضا با یزشیانگ عوامل و یبهداشت عوامل ارتباط
 .1 ةشمار ،20 ةدور ،یاسالم آزاد دانشگاه یپزشک علوم ۀمجل ،»هرزبرگ یزشیانگ یۀنظر اساس بر
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 .دیمروار تهران، معمارزاده، غالمرضا و یالوان يمهد ۀترجم ،یسازمان رفتار ،)1374( نیفیگر د،همور
 .تهران د،یمروار، 15چ  ،یسازمان رفتار ،)1389( نیفیگر مورهد،
 تهـران،  معمـارزاده،  غالمرضـا  و یالـوان  يمهد دیس ۀترجم، 7چ  ،یسازمان رفتار ،)1382( نیفیگر مورهد،

 .دیمروار انتشارات
 کارکنـان  يبرابـر  احسـاس  بر رانیمد يرهبر سبک ریتأث« ،)1388( یدشت ،يآباد حرمت و بهروز مهرام،

 .38 ةشمار دوازدهم، سال سالمت، تیریمد ،»مشهد یپزشک علوم دانشگاه
 .رشد انتشارات تهران، ،وپرورش آموزش در تیریمد ،)1372( محمد دیس ،یکمال ریم
 .چمران دیشه دانشگاه انتشارات ،ها سازمان در زشیانگ ،)1373( یمحمدعل ،یلینا
 یـۀ نظر اسـاس  بـر  کارکنـان  یشـغل  تیرضا بر مؤثر عوامل« ،)1392( همکاران و راشکانیم پور، يرینص

 .4 ةشمار ،7 ةدور سالمت، اوردیپ ۀمجل ،»نیقزو شهرستان یآموزش يها مارستانیب در هرزبرگ
 پاژه، همکاران، و نژاد يخو غالمرضا ۀترجم، 1چ  ،یتیترب یشناس روان ،)1374( نریبرال د،یوید و جیگ ت،ین

 .مشهد
 ریتـأث  و اسـالم  تـا  خاسـتگاه  از زشیانگ يها هینظر یبررس« ،)1393( دونیفر آزما، و سهینف پور، یانیورک

 و قیـ تحق یمل کنفرانس نیاول ،»سازمان يور بهره بر کارکنان یزشیانگ يازهاین از رانیمد شناخت
 .کتول آباد یعل واحد یاسالم آزاد دانشگاه سوم، هزاره در توسعه

 زشیـ انگ در مؤثر عوامل به نسبت کارکنان و رانیمد نگرش يها تفاوت یبررس ،)1375( اوشیس ،یلیوک
 .یبازرگان تیریمد و يادار علوم ةدانشکد ارشد، یکارشناس ۀنام انیپا ،یحسابرس سازمان در
 .ققنوس انتشارات تهران، شهرام، ،يزیتبر نقش ۀترجم کار، یشناس روان ،)1385( نیستیکر هادسن،

 زشیـ انگ بـا  گـرا  يمعنـو  يرهبـر  ارتباط نییتب« ،)1393( یمجتب ،ینیاسی و مالک ،يعبد ،یعل ،ینیاسی
ـ  شیهمـا  نینخسـت  ،»یعـال  آمـوزش  ستمیس در کارکنان یشغل  یروانشناسـ  و یتـ یترب علـوم  یمل

 .مرودشت
 قـاره  فـالت  نفـت  شرکت يستاد کارکنان يکار زشیانگ مدل یطراح« ،)1389( عبدالرضا نشاط، یزدانی

 .تهران نور امیپ دانشگاه ارشد، یکارشناس ۀنام انیپا ،»رانیا
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