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چکیده
هدف این مطالعه بررسی رابطة بین یااگییر سااممایی و رضاای

شالیی کارکناا باا

استفاگه ام مدل معاگالت ساختار (گر گستگاهها گولتای کرمایاااه اگارات گولتای شا ر
کرمایااه اس  .روش مطالعه توصیفی -تحیییی ام یوع پیمایای اس  .جامعة آمار گر این
مطالعه کییة اگارات گولتی ش ر کرمایااه اس

که ام بین همة آ ها تعداگ هاا

اگارة کا

ایتخاب و با استفاگه ام جدول یمویهییر لین تعداگ  733یفار بارا مطالعاه باا اساتفاگه ام
روش تصاگفی طبقها ایتخاب شدید .ابزار یرگآور گاگهها ،پرسشیامه بوگه که روایای آ
با استفاگه ام روایی سامها و بهطور خاص با استفاگه ام تحیی عامیی برآورگ شاد و بارا
سنجش پایایی ابزار پژوهش ام آلفا کرویباا اساتفاگه شاد .گاگههاا یارگآور شاده باا
استفاگه ام یرمافزارها آمار  SPSSو  Amosتحیی شدید و آممو هایی چو ماتریس
همبستگی ،تحیی واریایس برا فرضیهها پاژوهش و ریرسایو و معااگالت سااختار
برا آممو مدل استفاگه شد .یتایج حاص ام بررسی فرضیهها پژوهش یاا میگهد کاه
بین یاگییر ساممایی و رضای مند شلیی رابطاة مثبا

و معنااگار ( r=0/594وجاوگ

گارگ و این یتیجه قاب تعمیم به ک جامعة آمار اسا  .یتاایج حاصا ام ریرسایو یااا
میگهد که بین میزا یاگییر ساممایی و رضای

شالیی هامبساتگی بااالیی وجاوگ گارگ،

بهطور که مقدار  Tبرا این متلیر برابر ( T= 9/39اس  .میزا ضاری

تعیاین برابار باا
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ساختاری (مورد مطالعه کرمانشاه)
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2
 R = 0/45به گس

سال چهاردهم

آمد .یتایج مدل ساختار یاا میگهد که گاگهها یرگآور شده تاا

حد میاگ ام مدل ایدامهییر و ساختار حمای

میکنند .ام طرفی شاخصهاا مرباو

به برامش مدل یاا میگهند که مدل ایدامهییر ایان پاژوهش ام وضاعی
برخورگار اس

قابا قباولی

و بیاتر بارها عامیی گارا تفاوت معناگار با صفر هساتند .برآورگهاا

استایدارگ برا ضرای

تأثیر و همچنین بارها عامیی یاا میگهد که اثار مساتقیم متلیار

یاگییر ساممایی بر رضای مند کارکنا معناگار اس .
کلیدواژه ها :یاگییر ساممایی ،رضای مند شلیی ،مدل معاگالت ساختار  ،یاگییر
اجتماعی ،کرمایااه
 .1مقدمه

یکی ام مسائ و موضوع ها مورگ مطالعة جامعهشناسا و پژوهش یرا عیوم اجتمااعی،
حیات ساممایی و بهصورت خاص رضای
رضای

شلیی به عنوا یکی ام بخشها ساممایی اس .

شلیی موضوع ماترک تمامی سامما ها اس  .بنابراین ،تجزیهوتحیی و شاناخ

گغدغة اصیی تمامی ایدیامندا عیوم ایسایی اس « .رضاای
اس

که افراگ ام شل خوگ راضی هستند و آ را گوس

آ

شالیی »1یااا گهنادة حاد

می گارید .برخی افراگ ام کاار خاوگ

لذت می برید و آ را به عنوا محور اصیی میدیی خوگ تیقی میکنند و برخی ام کاار خاوگ
متنفرید و فقط به خاطر این کاه مجبوریاد آ را ایجاام مای گهناد .مطالعاه گر ممیناة عیا و
پیامدها م ام یگارش کارکناا گر خصاوص رضاای

شالیی یکای ام جنباه هاا اصایی

روا شناسی صنعتی -ساممایی اس  .مطالعات میاگ به منظور شناخ
بر رضای

شلیی یسب

و گرک عوام ماؤثر

به سایر متلیرها ساممایی صاورت یرفتاه اسا  .رضاای

یتیجة تأثیر و تأثر میاگ یظیر ییامها ،عالیق ،ایگیزه ها و یگرش ها و شخصای
طرف و مختصات شلیی یظیر ،اقییم ساممایی ،محیط کار و مدیری

شالیی

افاراگ ام یاک

ام طرف گیگر اس .

1. Job Satisfaction
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تا أثیر قارار گهاد ،یااگییر

ساممایی اس  .آریریس و شو  1931( 1یاگییر ساممایی را باه عناوا فرآیناد «کاا
اصالح خطاها» تعری

و

میکنند .روگریگاز ،پارم و گلاوال 4007( 4ییاز باا توجاه باه یقاش

یاگییر گر تلییر رفتار ،یاگییر ساممایی را فرآیند جمعی برا پاتیبایی و حمای
رفتار ساممایی میگایند .یااگییر سااممایی ،فرآیناد کاا

ام تلییر

و اصاالح خطاهاا اسا

)الو و

ایرایی ،4000 ،7ص . 10 .یاگییر ساممایی به مف وم یاگییر افراگ گر گرو سامما اسا .
یاگییر ساممایی برا توصی

ایواع خاصی ام فعالی هایی که گر سامما جریاا گارگ ،باه

کار یرفته میشوگ (رهناورگ و مارع پاور ،1731 ،ص . 49 .یااگییر سااممایی ظرفیا

یاا

فرآیندها گرو ساممایی برا یگهگار یا ب بوگ عمیکرگ سامما براساس تجارب اس ؛ باه
عبارتی ،یاگییر ساممایی فرآیند جمعی اکتساب و خیاق شایساتگیهاا اسا
مدیری

کاه گر روش

موقعی ها تلییر ایجاگ کرگه و شرایط و متحول خواهاد کارگ (آکاوف ،4007 ،5ص.

 11میتوا یف

که یاگییر ساممایی ،وضعی

مستمر تطبیق با شرایط محیطی و تکام اس

ثاب

یا هدف محدوگ ییس ؛ بیکه فرآیناد

که طی آ  ،یروههاا گرو ساامما تااویق

میشوید م ارتها ،گایش و اجماع گربارة مقصد سامما را توسعه گهند .یااگییر سااممایی
متاک ام مجموعها ام تعامالت بین ایطباقها فرگ و یروهی و ایطباق گر سطح ساممایی
(لوسیر ،4004 ،4ص. 71 .

اس

بر این اساس ،پژوهش حاضر رابطة بین یااگییر سااممایی و رضاای
اگارات ک گولتی کرمایااه را بررسی کرگ .میتوا گر اهمی

شالیی کارکناا

این مطالعه به عوام میر اشاره

کرگ:

1. Argyris & Schon
2. Rodriguez, Perez & Delval
3. Love and Irani
4. Akoff
5. Lusier
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رضای

یخس  ،شناخ

سال چهاردهم

گر شال ،

شلیی میتواید فرص ها یک فرگ را برا موفقی

به گرو گییا کار توسعه گهد.
گوم ،رضای

شلیی افراگ را به کارکنا فعال تبدی کرگه و ب ره ور را افزایش مایگهاد.

سوم ،طرح ها رضای
مناس

شلیی مؤثر به استمرار توساعة ساامما منجار شاده و فرصا هاا

برا افزایش رقاب

را فراهم می آورگ .هدف اصایی ایان مقالاه بررسای رابطاة باین

یاگییر ساممایی و رضای

شلیی کارکنا با تأکید بر اگارات گولتی کرمایااه اس  .اهاداف

جزئی به شرح میر اس :
ال

مؤلفهها آ

سنجش میزا یاگییر ساممایی و شناخ

ب مقایسة میایگین یاگییر ساممایی و ر ضای
ج سنجش میزا رضای

شلیی گر بین کارکنا اگارات مختی

شلیی ساممایی و شناخ

مؤلفهها آ به منظاور تبیاین ب تار

مسأله
گ تعیین س م یسبی یاگییر ساممایی گر تبیین و پیشبینی مف وم رضای

شلیی کارکنا

 .2مبانی نظری تحقیق
 .1 .2پیشینة تحقیق

الوهور  4009( 1گر پژوهای با عنوا «تأثیر رؤسا حاامی سااممایی ،رضاای
ساممایی و رضای مند بر رو مسؤولی
شلیی ساممایی و رضای

ساممایی» به این یتایج گس

شلیی میتوایند مسؤولی

یافا

شالیی

کاه رضاای

ساممایی را پایشبینای کنناد (الهاور ،

 ،4009ص. 5 .
پیتس ( 4010گر پژوهای با عنوا «رضای
عمیی پزشکی» به این یتایج گس یاف

شلیی ساممایی پزشکا گر یروهها بزرگ

که افراگ تامه وارگ باید فرهنگ ساممایی را بیامومیاد و

1. Lowhorn

شمارة اول
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المم برا موفق شد و ماید گر سامما را یااگ بگیریاد و یقاش

خوگ را بیابند (پیتس ،4010 ،1ص. 4 .
کایگ ،لی و هاه ، 4010( 4گر مطالعها با عنوا «اثرات فعالی ها مسؤولی
همکار مثب
گس

و منفی بر کارآیی شرک ها با تمرکز بر صنع

یافتند که عییرغم مسألة رشد مسؤولی

جمیه صنع

اجتمااعی

م ما یوام » ،به ایان یتیجاه

اجتماعی ساممایی گر صنع ها مختیا

م ما یوام  ،سرمایة اجتماعی گر قال

ام

روابط و همکار اجتماعی میتواید به

عنوا یک عام اساسی گر کارایی افراگ گر سامما ها تأثیریذار باشد (کایگ ،لی ،هاه،4010 ،
صص. 34-14 .
اعتباریا و خیییی ( 1713مطالعها با عنوا «رابطة کیفی
رضای

شلیی ساممایی (کارکنا ساامما تاأمین اجتمااعی اصاف ا » ایجاام گاگیاد .یتاایج

پژوهش وجوگ رابطة مستقیم و معناگار سطح کیفی
پرگاخ

میدیی کار و ابعااگ آ باا

میدیی کار و تمامی  1بُعاد آ شاام

کافی و منصفایه ،محیط ایمن و ب داشتی ،ایجاگ فرص

رشد و امنی

مستمر ،یقاش

قااایو و قااایو یرایاای ،وابسااتگی اجتماااعی میاادیی کااار  ،فضااا کیاای میاادیی کااار ،
یکپارچگی و ایسجام اجتماعی و توسعة قابیی ها ایسایی باا رضاای

شالیی سااممایی را

یاا گاگ.
یاگ  ،ی پارور سااگات ( 1719گر مطالعاها باا عناوا «رضاای

شالیی سااممایی و

آرموها شلیی کارکنا گر محیطها کار » به این یتاایج رسایدید کاه ام میرمقیااسهاا
رضای

شلیی ساممایی ،آمومش و چام ایادام آینادة سااممایی بارا خالقیا

کارآفرینایاه،

چام ایدام آینده برا چالش اصی  ،تفاهم و چام ایدام آینده بارا ثباات و تاأثیر سااممایی،
آمومش برا شایستگی فنی و کارکرگ  ،آمومش برا شایستگی عمومی مدیریتی ،آماومش،

1. Pitts
2. Kang, Lee and Huh
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همکارا و چام ایدام آینده برا سبک میدیی و آماومش بارا امنیا

سال چهاردهم

جلرافیاایی

گارا توا پیشبین معناگار هستند.
 .2 .2مروری بر مباحث نظری

گر این مطالعه گوگسته یظریه بیا شده اس  :یروه اول مرتبط باا رضاای مناد شالیی،
یروه گوم مرتبط با یاگییر ساممایی و گر ی ای  ،گیدیاههایی برا اتصال بین این یظریههاا
بیا شده اس .
دیدگاه نظری پارسونز 1و رضایت شغلی سازمانی :پارسویز سامما ها اجتمااعی را باه طاور
کیی و سامما ها رسمی را به ویژه ام گیدیاه یظام طبیعی مییگرگ .پارسویز چ ار یوع مسأله
را توصی

میکند که سامما ها باید بارا بقاا و پیاارف

گر طاول مماا  ،حا کنناد .و

مییوید حفظ تعاگل و اگامة وجوگ یظام به چ ار شر کارکرگ یا چ ار مسأله بساتگی گارگ
که باید به طور مناس

تأمین یا ح شوگ -1 :گس یابی به هدف  -4ایطباق  -7یکپاارچگی

 -5حفظ الگو .پارسویز سامما را به عنوا یظام اجتماعی مستقر گر یظر میییرگ کاه گر یاک
یظام اجتماعی بزرگتر؛ یعنی جامعه فعالی
مطرح میشوگ .پارسویز بر این باور اس

میکند و بر همین اساس ،رضای
که رضای

شالیی گر آ

شالیی سااممای ی عاما تنظایم رواباط

بعد گر یظامها اس  .و یقش اجتماعی را مجموعه ایتظارات رفتار مبتنی بر هنجاار کاه
توسط محیط اجتماعی به فرگ که گا را یک موقعی
(روم باوم ،1713 ،4ص . 17 .با تیفیق رضای
میتوا یتیجه یرف

که رضای

معین اسا

القاا مایشاوگ ،مایگایاد

شلیی سام مایی و یقاش ام گیادیاه پارساویز

شلیی ساممایی چیز جاز پاا بناد اعضاا جامعاه باه

ایتظاراتی که ام آ ها گر یقشها اجتماعیشا میروگ ،ییس .
دیدگاه وان منن و شاین :ام گیدیاه وا منن و شاین گر برخی موارگ تلییرات گر تمام سطوح
سامما ام فرگ تا سامما باعث اهمی یافتن جامعهپذیر ساممایی میشاوگ .افازایش تنااوب
1. Parsons
2. Rosenbaum
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تلییرات گر سامما ها ،تلییرات متناوبی که ام سطح فرگ تا سطح سامما را شام مایشاوگ و
بیثباتی حاص ام این تلییرات موج

میشوگ افراگ کارها طرحریز شده توسط سامما را

رها کنند و به جا آ به اهداف و کارها شخصی خوگ پا بند شوید؛ این به آ معنی اس
که پس ام هر تلییر گوباره به جامعهپذیر ساممایی ییام مایشاوگ (وا مانن ،شااین،1939 ،1
ص . 410 .ام گیدیاه وا منن و شاین این تلییرات باعث عدم اطمینا میشوگ و همین عادم
اطمینا ییام به ییرویی گارگ که باعث خارجکرگ کارکنا ام شک شاوگ و جامعاهپاذیر گر
چنین شرایطی میتواید راهیاا باشد .سامما ها امروم باه سام

تلییارات چاامییار

گرحرک اید و روابط پیاین بین مدیر و کارمند و بین تمام اجزا سیستم آمومشی گر حاال
تحول اس

و گر میایة این تلییر و تحوالت ،کارکنا قدیمی ییام به جامعهپاذیر یاوینی گر

تمامی حیطهها گارید .بنابراین ،سامما ها ییاممند جامعهپذیر گوبارة کارکنایی میباشند که گر
گورا شلیی خوگ با این تلییر و تحوالت برخورگ میکنند .باید توجه گاش

که عضوییر و

ایتخاب ،هزینة سنگینی را بر سامما ها تحمی میکند (بور ،4001 ،4ص . 31 .گلی گوم ایان
که تامهوارگها استخدام میشوید تا به معیارها عمیکرگ فرگ و یروهی و ساممایی یاار
رسایند و جامعهپذیر ساممایی یک امر اساسی گر توا مندسام کارکنا به این منظور اسا
(وا منن ،شاین ،1939 ،ص. 410 .
دیدگاه نظری باندورا 3و یادگیری سازمانی :امجمیه گیدیاهها روا ش ناسی اجتمااعی کاه تاا
حد با یاگییر سام مایی ییز مرتبط اس  ،گیدیاه یاگییر اجتماعی بایدورا اس  .گر یظریة
یاااگییر اجتماااعی فاار

باار ایاان اس ا

کااه افااراگ جدیاادالوروگ یسااب

بااه فرآیناادها

گرو ساممایی لوحها خالی میباشند کاه گر اثار تاأثیر گییاا ساا ممایی ،تبادی باه فارگ
ساممایی میشوید .فرگ گر سامما یاگ می ییرگ که بخش هایی ام رفتار را جذب کند کاه خاوگ

1. Van Maanen & Schein
2. Bauer
3. Bandura
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منحصربه فرگش را خواهد ساخ  .همچنین ،طبق این یظریه رفتارها سااممایی گر مجماوع
آموختنی هستند.
فلدمن 1و مسؤولیت اجتماعی :جامعه پذیر فرآیند اس

که افراگ ام طریاق آ تبادی باه

ایسا ها اجتماعی میشوید و جامعه پذیر ساممایی فرآیند اس
فرهنااگساااممایی خوگشااا را مایآمومیااد و گایااش و معرفا

که ام طریق آ کارکناا

خااوگ را بااه گیگاارا منتقا

میکنند(اشنایدر و بارسو ،1714،4ص . 471 .فرآیند جامعهپذیر ساممایی ایان امکاا را باه
کارکنا میگهد تا خوگ را با فرآیندها گرو ساممایی وفق گاگه و هماهنگ با سایر افاراگ گر
سامما عم کنند  .افراگ که بعدها به سامما می پیویدید ،خوگ را با فرهناگ حااکم تطبیاق
می گهند ،اصول آ را رعای

میکنند و متناس

با فرهنگ ساممایی رفتاار مایکنناد .فرآیناد

پذیرش و قبول فرهنگ ساممایی را جامعهپذیر مییامند .طی این فرآیند سامما ارمشهاا و
هنجارها خوگ را به اعضا جدید میآمومگ .فرآیناد جامعاه پاذیر گر ساامما گارا ساه
مرحیه اس :
 -1مرحیة اول ،مرحیة پیش ام وروگ به سامما یا مرحیة پیشیگرایه اس  .فرگ یک سر
اطالعات کیی گر مورگ سامما گارگ .گر این مرحیه فرگ می خواهد سامما را باناسد و بداید
پیوستن به کدام قسم

ام سامما برا و مناس تر اس .

 -4مرحیة گوم ،مرحیة رویارویی یا ایطباق اس  .فارگ باا واقعیا هاا ساامما مواجاه
میشوگ و یقش ها خوگ و گیگرا را میشناسد  .ممکن اس
تعری

شده اید جزو وظای

بعضی ام این یقشها که رساما

رسمی شلیی او تیقی شوید و یقشها گیگر ییز به ع ادة او

یذاشته شوگ که بیاتر غیررسمی هستند و مدتی وق

ییام گارگ تا عضو جدید این یقشها را

تاخیص گهد.

1. Feldman
2. Schneider and Barso
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یقاش اسا  .فارگ یاا خاوگ را باا فرهناگ

ساممایی تطبیق می گهد یا سامما را ترک میکند .گر این مرحیه فرگ محادوگی هاا شالیی
باه عناوا عضاو ام

خوگ و گیگرا را میشناسد و با ایفا یقشهایی که به ع دة او اسا
یروه ام و ایتظاراتی میروگ (ساعتچی ،1713 ،ص. 433 .

دیدگاه سنگه و یادگیری سازمانی :سنگه 1994( 1یظریه پرگام اصیی سامما یاگییریده بر این
باور اس

که سامما ها ج ا امروم باید توایایی تطابق با گیریویی ها مداوم را برا یی

به موفقی

گاشته باشند؛ به بیاا ب تار ،ساامما هاا بایاد ساامما هاا آمومیاده (یااگییر یاا

یاگییریده شوید (رحما سرش  ،1711 ،ص 714 .و برا حفظ مزیا
صورت موجوگیتی واحد و یکپار چه قاگر به یاگییر سریعتر یسب

رقاابتی خاوگ باه

به رقبا باشند؛ میارا گر

سدة یوین تن ا چیز که می تواید شما را ام سایر رقبا جیوتر بیندامگ ،یاگییر سریعتر و ب تر
اس  .سنگه ام سامما یاگییریده به عنوا ساممایی یاگ میکناد کاه یمایتاوا گرو آ یااگ
یگرف ؛ میرا یاگییر به عنوا بخای ام حیاات گر آ ی اگیناه شاده اسا  .و اصاول یاا
فرما ها پنجیایة میر را برا ایجاگ یاگییر ساممایی المم و ضرور میگاید:
ال  -م ارت فرگ (قابیی

شخصی  :بیا یار ساطح بااالیی ام حرفاها باوگ گر یاک

موضوع یا گر حومه ا ام م ارت (ویژه اس  .م اارت فارگ مساتیزم تع اد بیندمادت باه
یاگییر اس

که منجر به تخصص ،تبحر ویژه و جذاب گر ممینة وظای

یا مساؤولی هاا

ساممایی فرگ میشوگ (مارکوارت ،1714 ،4ص . 73 .فرگ باا توایاایی و قابییا
اس

که واقعی ها

بااال کسای

موجوگ را به گرستی میشناسد ،اهدافش ماخص بوگه و به آرما هایش

پا بند اس  .او با مقایسة آرمایش با وضع موجوگ به فاصیة خوگ و اهادافش پای مایبارگ و
برا رسید به اهدافش سعی و تالش میکند .کسایی که قابییا

شخصای گاریاد گر مقابا

1. Senge
2. Marquart
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شخصی به معنا گاشتن یگرش خالق باه

(سنگه ،1711 ،ص. 139 .

ب -مدلها ذهنی :بیا یر تصورات و یگرش عمیق افراگ گربارة ج ا  ،کار ،خاایواگه و
رویااداگها اس ا

کااه باار گرک افااراگ ام ج ااا و چگااویگی رفتااار آ هااا تااأثیر مااییااذارگ

(هثفیید ،4000،1ص .(1 .مدلها ذهنی عبارت ام مفروضات اساسی و حاکشاده گر ذهان
ایسا اس

و به عبارت گیگر ،اعتقاگات عمومی ما اس

که بر گرک و ف م ما ام ج ا و ییز

بر افعال و اقدامات ما اثر مییذارید .سنگه مییوید «مدیری

مدلها ذهنی شام گو عنصر

اساسی اس  -1 :یاگییر م ارتها جدید  -4یوآور ساممایی برا ممینهسام به منظاور
استفاگة مستمر ام م ارتها بهگس آمده» (به یق ام ایرا ماگه ،1714 ،ص. 401 .
ج -آرما ماترک :توایایی ایجاگ یک تصویر و آرما ماترک ام آینادها کاه گر پای آ
هستیم (سنگه ،1711 ،ص . 11 .آرما ماترک تصویر اسا

کاه گر یاک ساامما و یازگ

یروهی ام ایسا ها وجوگ گارگ .آ ها احساس ماترکی ام آرمویی ماترک به وجوگ میآورید
و گر ک سامما خوگ ،آ را یار میگهند و با استفاگه ام این عام ماترک فعالی ها خوگ
را شک میگهند .آرما ماترک آرمایی اس

اعضا یک جامعه و یا ساامما باه

که اکثری

آ احساس تعیق گارید؛ میرا گرواقع آ را آرما شخصی خوگ محساوب مایکنناد (سانگه،
 ،1711ص . 410 .یقش آرما ایجاگ تع د گر افراگ سامما اس  .آرما ماترک باه کارکناا
کمک می کند تا حول یک هوی

و حس ماترک حرک

کنند؛ میرا کارکنا را با گلی قااطع

و مجابکننده برا یاگییر آماگه میکند.
گ -یاگییر

تیمی :یاگییر یروهی عبارت اس

ام فرآیند که طی آ ظرفی

اعضاا

یروه توسعه گاگه شده و به یویها همسو شوگ که یتایج آ چیاز باشاد کاه همگاا واقعاا
طال

آ بوگهاید (سنگه ،1711 ،ص . 491 .سنگه بر این باور اس

که تیمها و یه افراگ پایاه

و اساس یاگییر گر سامما ها مدر هستند .اعضا تیم ام راه یف ویو به کسا

یتاایج

1. Heathfield
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م می یای می شوید که این یتایج منجر به رشد و توسعة سامما میشاوید (هاثفییاد،4000 ،
ص . 1 .تیم ها همچنین ام راه یف ویو و تمرین ،تفکر خوگ را تلییر گاگه ،یاگ میییریاد کاه
ایرژ خوگ را برا بهگس آورگ هدفهاا مااترک آمااگه کنناد و باه توایاایی و آیااهی
مییابند (یروگل ،هاستد. 4007 ،1

بیاتر ام مجموع استعداگ اعضا گس

ه -تفکر سیستمی : 4اص بنیاگین سامما یاگییریده و ابازار بسایار قاو بارا تسا ی
یاگییر ساممایی اس  .تفکر سیستمی راه و روشی برا ک یگر اس  .جوهرة اص تفکار
سیستمی ،تلییر گر یگرش اس ؛ به بیا گیگر ،تفکار سیساتمی ،چ اارچوب مف اومی بارا
ایجاگ الگوها روشنتر ارائه کرگه و تعیین میکند که چگویه آ ها به یویه ا اثربخش تلییر
میکنند (مارکوارت ،1714 ،ص. 71 .
 .3چهارچوب نظری پژوهش

آ چه چ ارچوب یظر این پژوهش بر آ بنا شده ،رویکرگ اثباتیرایی اس  .هر یک ام
یظریه هایی که گر این گیدیاه و گیگر موضوعات بررسی شده اس  ،بخای ام واقعیا هاا را
گر بر می ییرگ و هرکدام به یاک یاا چناد عاما ام عاوامیی کاه موضاوع پاژوهش را متاأثر
میسامید ،پرگاختهاید.
جدول  -1دستگاه نظری پژوهش
ایدۀ نظری

نام نظریهپرداز

فرگ معرف
فیدمن

ارتباط با موضوع

و گایای را گر فرآیند

فرگ گر سامما خوگ را

کرگه و بهمرور

با فرآیندها ساممایی

جامعهپذیر کس

ارمشها ،م ارتها و یگرشهایش تلییر

منطبق میکند و

مییابد.

جامعهپذیر میشوگ.

یاگییر ساممایی هما پا بند اعضا
پارسویز

جامعه به ایتظاراتی اس

که ام آ ها گر

یقشها اجتماعی آ ها میروگ.

یاگییر ساممایی باعث
ایطباق بین ایتظارات و
یقشها موجوگ برا
افراگ میشوگ.

ارائة فرضیه

بین یاگییر ساممایی
و رضای

شلیی

ارتبا وجوگ گارگ.
بین یاگییر ساممایی
و رضای

شلیی رابطه

وجوگ گارگ.
1 Gruidl, Hostedde
2 Systems thinking
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ادامه جدول 1
نام نظریهپرداز

ایدۀ نظری

افراگ جدیدالوروگ یسب
بایدورا

ارتباط با موضوع

به فرآیندها

گرو ساممایی لوحها خالی میباشند که
گر اثر تأثیر گییا ساممایی ،تبدی به
فرگ ساممایی میشوید.

وا منن و

سطح باال ایتظارات برآورگهیاده منجر

شاین

به رفتارها منفی و یارضایتی میشوگ.
سنگه اصول ماخصی را گر قال

بیاتر یاگ بگیرگ ،ب تر
جامعهپذیر میشوگ.
رفتارها منفی

بین یاگییر اجتماعی
و جامعهپذیر
ساممایی رابطه وجوگ
گارگ.
بین رضای

شلیی و

کارآیی فرگ را گر

جامعهپذیر ساممایی

سامما پایین میآورگ

رابطه وجوگ گارگ.

4

اص یا یظم  1توسعة قابیی ها فرگ
سنگه

هرچه فرگ گر سامما

ارائة فرضیه

 4الگوها ذهنی 7گوریما ماترک
 5یاگییر یروهی  4تفکر یظامیرا،
مطرح و ممینهها اجرایی ایجاگ این

این پنج اص گر

بین یاگییر ساممایی

یاگییر ساممایی

و جامعهپذیر ارتبا

بسیار مؤثر هستند.

وجوگ گارگ.

سامما ها را فراهم آورگ.

یموگار میر روابط بین متلیرها این پاژوهش را گر قالا
میگهد.

شکل  -1مدل تجربی پژوهش

مادل تجربای پاژوهش یااا
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 .1 .3فرضیههای پژوهش

� فرضیة اول :بین یاگییر ساممایی و رضای

شلیی گر بعد ماگ رابطه وجوگ گارگ.

� فرضیة گوم :بین یاگییر ساممایی و رضای

شلیی گر بعد عدال

رابطه وجوگ گارگ.

� فرضیة سوم :بین یاگییر ساممایی و رضای

شلیی گر بعد امنی

رابطه وجوگ گارگ.

� فرضیة چ ارم :بین یاگییر ساممایی و رضای

شلیی گر بعد خاوگ شاکوفایی رابطاه

وجوگ گارگ.
� فرضیة پنجم :بین یاگییر ساممایی و رضای

شلیی آ ها رابطه وجوگ گارگ.

� فرضیة شام :یوع سامما بر یاگییر ساممایی و رضای

شلیی کارکنا تأثیر معنااگار

گارگ.
 .4روش پژوهش
گر این پژوهش ام روش توصیفی -تحیییی ام یوع پیمایای استفاگه شاد .گلیا ایتخااب
این روش این اس

که گر روش توصیفی ،پژوهش یر به توصی

منظم و یظاام گار وضاعی

فعیی و آ چه هس  ،میپرگامگ و ام طرفی هم ارتبا بین متلیرها را بررسی میکند .بنابراین،
پیمایای اس .
جامعة آمار مورگ مطالعه کییة کارکنا اگارات گولتی ش ر کرمایااه اسا

کاه گر مماا

پژوهش (سال  1791تعداگ ک آ ها برابر  15333یفر اس  .ام ک جامعة آمار  733یفر را
کارکنا مورگ مطالعه تاکی میگهند .گر این پژوهش ام روش یمویه ییر تصاگفی طبقاها
استفاگه میشوگ .گر مطالعة حاضر ابتدا متناس

با جمعیا

شااخه هاا مختیا

گر اگارات،

یمویه ماخص شد و سپس با استفاگه ام روش تصاگفی سااگه یمویاة موجاوگ گر هار شااخه
ایتخاب شد .برا حجم یمویه ام جدول یمویهییر لین 1استفاگه شد.

1. Lin
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جدول  -2توزیع جمعیت و نمونه گروههای مختلف ادارات کرمانشاه
جامعة

حجم

آماری

نمونه

931

45

گایاگاه عیوم پزشکی

10313

431

ب زیستی

159

11

1493

50

نام سازمان

استایدار

ج اگ کااورم

نام سازمان

جامعة

حجم

آماری

نمونه

95

7

704

1

490

3

159

5

یوسام
مدارس
منابع طبیعی
اگارة ک پس
یام

شرک

جمع کل

جامعه=15333
یمویه=733

گر پژوهش حاضر ام تحیی عامیی برا برآورگ روایی سامها گو مف وم اصایی رضاای
شلیی و یاگییر ساممایی استفاگه شد .آممو کفای
شلیی برابر  0/131و آممو کروی

بارتی

یمویه برگار ( KMOبارا رضاای

( B.T.برابر  4440/44اس  .ک واریایس تبیین

شده توسط این چ ار عام برابر  13/13اس

که واریایس خوبی را تبیین میکند .یویههاایی

که رضایتمند شلیی را میسنجند  ،بر رو چ ار عام قرار میییرید .یویهها هر بعاد باا
همدیگر گارا هماهنگی گرویی بوگه و با سایر یویه ها گر ابعاگ گیگر هماهنگی و هم بستگی
قو یداشتند .این هماهنگی گرویی میا یویه ها هر یک ام ابعاگ متلیر رضای مند شلیی
با استفاگه ام آلفا کرویبا سنجش شد و عالوه بر روایی سامه ،پایاا یی بااالیی را ییاز بارا
ابزار پژوهش یاا میگهند.
جدول  -3بارهای عاملی تحلیل عامل پس از چرخش برای متغیر رضایت شغلی و میزان آلفای کرونباخ
ابعاد رضایت شغلی
سؤاالت (رضایت شغلی)

 -1حقوق و مزایا گریافتی من با وظایفی که گارم،
متناس

اس .

 -4گرآمد این شل جوابیو مخارج من اس .

مادی

0/31
0/14

عدالت

امنیت

خود
شکوفایی

آلفای
کرونباخ

0/19
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ادامه جدول 3
ابعاد رضایت شغلی
سؤاالت (رضایت شغلی)

مادی

 -7من ام میزا حقوق و مزایا گریافتی خوگ راضی
هستم.
 -5ام یحوة پرگاخ

اضافهکار و پاگاش گر این اگاره

راضی هستم.
 -4قوایین و مقررات اگار برا تمام کارکنا یکسا اجرا
میشوگ.
 -1گاگ تاویقی گر این شرک

براساس عمیکرگ و

شایستگی افراگ اس .
 -3ارمشیابی کارکنا براساس لیاق

و شایستگی آ ها

ایجام میییرگ
 -1امنی

عدالت

0/19
0/11
0/30
0/33

0/15

0/19

شلیی المم گر کارم وجوگ گارگ.

0/71
0/30

 -10با این اوضاعواحوال به یظر میرسد وضع کارمندا

0/14

0/30

گر آینده بدتر شوگ
به آیندة شلیی خوگم اطمینا یدارم.

0/31

 -14ممینة ابتکار و یوآور برا کارکنا وجوگ گارگ.

0/14

 -17کارکنا میتوایند گر مورگ چگویگی کار خوگ تصمیم

0/35

بگیرید.
 -15گر این شل ام فضا پریاا کار لذت میبرم.
 -14گر شل خوگم احساس شأ و منزل

شکوفایی

کرونباخ

0/14

 -9تضمین المم برا ب ترشد کار گر آینده وجوگ یدارگ.

 -11یسب

امنیت

خود

آلفای

0/31

0/19
0/39

باالیی میکنم.

جمع کل آلفای کرونباخ میزان رضایت شغلی ( 11گویه)

0/13

گر پژوهش حاضر ام تحیی عامیی برا برآورگ روایی سامها یاگییر ساممایی اساتفاگه
شد .این متلیر با استفاگه ام پنج بعد (م ارت فرگ  ،مادل ذهنای ،آرماا مااترک ،یااگییر
تیمی و یاگییر سیستمی سنجش آممو کفای

یمویهبرگار ( KMOبرا رضای

شلیی
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بارتی

برابر  0/113و آممو کروی

( B.T.برابر  4171/149اس
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که گر سطح حاداق 94

گرصد معناگار اس  .جدول ( 5بارها عامیی تحیی عام را پس ام چارخش بارا متلیار
یاگییر ساممایی و همچنین میزا آلفا کرویبا یاا میگهد.
جدول  -4بارهای عاملی تحلیل عامل پس از چرخش برای متغیر یادگیری سازمانی و میزان آلفای کرونباخ
سؤاالت (یادگیری سازمانی)

من گر سامما فرص

برا کارکرگ رو

موقعی ها چالای گارم.
گر کارم به طور کام ام م ارتها و توایاییهایم
استفاگه میکنم.
گر کارم فرص هایی برا ب بوگ توایاییهایم گارم که
بتوایم موقعی

جدید را بر ع ده ییرم.

آمومشها م ارتی که گریاف

میکنم میتوایم برا

ب بوگ کارم بهطور آیی به کار بگیرم.
گر این سامما رو آمومش کارکنا گر همة سطوح
و به طور یکسا تأکید میشوگ.
گر اینجا کارکنا ییام گارید به طور مستمر گایش و
سطح تحصیالت خوگ را ب بوگ ببخاند.
کارکنا اغی

ابعاد یادگیری سازمانی

فرگ

ذهنی

آرما

تیمی

آلفای

سیستمی

کرونباخ

0/744
0/435
0/354
0/30
0/315
0/543
0/530

فرضیههایی گر مورگ فعالی ها

سامما با گیگر کارکنا گر میا مییذارید برا
اطمینا ام این که ام لحاظ رعای

اصول ساممایی گر

0/115

یک مسیر قرار گارید.
کارکنا گر مورگ تناس

بریامهها خوگ با اهداف

سامما پرسوجو میکنند.
کارکنا معموال ام بامخورگها یاگ میییرید و
واکنشها خوگ را تلییر میگهند.
کارکنا ام رویداگها م م سامما برا تفکر گر
مورگ عقاید خوگ برا کار استفاگه میکنند.

0/373
0/144
0/373

0/31
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ادامه جدول 4
ابعاد یادگیری سازمانی

سؤاالت (یادگیری سازمانی)

کارکنا اغی

فردی

ذهنی

گر روشها قدیمی برا پیاگهسام رویکرگها
جدید تلییراتی میگهند.

کارکنا اغی

به گیبال کا

ایدهها و فرضیهها همگیگر

گربارة کارکرگها ب تر هستند.
بیاییة چامایدام سامما ارمشی که کارکنا باید خوگ را با آ
تطبیق گهتد ،معرفی میکنند.
گر سامما بیاییة چامایدام مورگ تأیید و قبول اکثری

افراگ

اس .
مدیرا و کارکنا گر این سامما چامایدام ماترکی گر مورگ
چگویگی ایجام کارها گارید.
ما فرص هایی را برا خوگارمیابی گر مسیر گس یابی به هدف
گاریم.
کارکرگها فعیی سامما کارکنا را به ح مسائ بین خوگ قب
ام اینکه آ را به سرپرس

ارجاع گهند ،تاویق میکنند.

اکثر یروهها ح مسأله گر این سامما کارکنا ام یاحیهها یا
بخشها متعدگ هستند.
تداخ (همپوشایی میاگ گر کارها بین واحدها متفاوت گر
سامما وجوگ گارگ.
آمومش گر این سامما ام طریق تیمها کار صورت میییرگ.

آرمان

تیمی

آلفای
سیستمی

کرونباخ

0/301
0/144
0/37
0/194
0/710
0/495
0/14
0/714
0/701
0/795

0/14

0/310
0/410

ما گر ح ماکالت یهتن ا به گیبال راهح هستیم؛ بیکه به گیبال
شناسایی این که چگویه مسأله به وجوگ میآید و چگویه میتوا

0/41

مایع ام بروم آ شد ،هستیم.
افراگ و تیمها تاویق میشوید اقداماتی که منجر به موفقی /
شکس

میشوید ،منعکس کنند.

کارکنا ام این که چگویه یقااا گر فرآیند کیی سامما
تأثیریذار اس  ،آیاهی گارید.
کارکنا به گرک گیدیاهها افراگ گر موقعی ها گیگر تاویق
میشوید.
جمع کل آلفای کرونباخ میزان رضایت شغلی( 24گویه)

0/34

0/39

0/31
0/37
0/11
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میشوید:

شلیی :مجموعه ا ام احساسات و باورها اس

که افراگ گر مورگ مااغ کناویی

خوگ گارید (میرگریکوید  ،1739 ،ص 71 .؛ به عبارت گیگر ،میزا احساس مثب
یک شخص یسب
متلیر رضای

به شل و یا یک سامما اس

یاا منفای

(شرمر ،1711 ،ص . 50 .گر این پاژوهش

شلیی گر چ ار بُعد بررسی میشوگ :ال  -رضای

میا میزا حقوق و مزایا گریافتی با میزا لیاق

و هم خاوایی

ماگ  :تناس

و شایستگی افراگ .ب -رضای

ام عدال

ساممایی :فرآیند که برا تعیین تومیع پاگاش هاا همکاارا باه کاار مایروگ .ج -امنیا
شلیی :یکی گیگر ام ابعاگ رضای

شلیی اس

که گر ممینههاایی چاو جاباهجاایی شالیی،

تضمین المم برا ب ترشد کار گر ساامما  ،وضاع کارمنادا گر آیناده باه لحااظ شالیی و
همچنین ،امنی

شلیی المم گر کار .گ -خوگشکوفایی :مسألة م م گیگر اسا

پژوهش بررسی شد .هر یک ام این ابعاگ با استفاگه ام چ ار یویه گر قال

طی

کاه گر ایان
پنج گرجها

لیکرت و گر سطح سنجش ترتیبی سنجش میشوگ.
یاگییر ساممایی :یااگییر سااممایی فرآیناد کسا
اطالعات و حافظة ساممایی اس

گایاش ،تومیاع اطالعاات ،تفسایر

که گر شرایط تلییر بهطور موفقیا آمیاز خاوگ را تطبیاق

می گهد .گر این ممینه چالش ،ایجام گاگ برا یااگییر و یااگییر بارا ایجاامگاگ اسا
(اسارم ر  ،1991 ،1ص . 134 .پرسش یامة یاگییر ساممایی توسط یی

( 1990گر هفا

بُعد؛ چام ایدام ماترک ،فرهنگ ساممایی ،کار و یاگییر تیمی ،ساختار ساممایی ،اساتراتژ ،
رهبر ماارکتی ،توسعة شایستگی کارکنا ماخص شاده کاه بارا مقایساة شااخصهاا
یاااگییر ساااممایی گر گایاااگاههااایی کااه پااروژة ب بااوگ کیفیا

عیماای را اجاارا کاارگهایااد

(گایاگاهها یوین و گایاگاه هایی که این پروژه را اجرا یکرگهایاد (گایااگاه سانتی ایجاام
شده اس  .این پرسش یامه گارا  71یویه بر مبنا طی
پرسش یامة ت یه شده ج

هف یزیناه ا تنظایم شاده اسا .

استفاگه گر این تحقیق پرسش یامة تلییریافتة یی

اس

کاه شاام

1. Schermehorn
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پنج بُعد (م ارت فرگ  ،مدل ها ذهنی ،آرماا مااتر ک ،یااگییر تیمای ،تفکار سیساتمی
میباشد.
 .1یافتههای تحقیق

گاگهها این پژوهش حاص استخراج پرساش یاماههاایی اسا

کاه توساط  740یفار ام

کارکنا اگارات گولتی ش ر کرمایااه تکمی شده و اساس تجزیه وتحیی قرار یرفتند .پس ام
پایا یافتن یرگاور گاگهها  ،پرسشیامهها استخراج و آییاه به کامپیوتر ایتقال یافتناد و ساپس
با استفاگه ام گو یرمافزار ) (SPSS21و ( Amos21تجزیهوتحیی شدید.
جدول ( 4تومیع متلیرها رضای

شلیی و یاگییر ساممایی و ابعاگ هرکدام ام آ هاا

را یاا میگهد  .یکی ام متلیرها اصیی گر این پژوهش رضای
یتایج یاا میگهد که میایگین رضای

شلیی کارکنا  50/47اس

شلیی پاسخیویاا اسا .
که این یماره گر مقایساه

با میاایگین ماورگ ایتظاار ( ، 54گر ساطح پاایینی قارار گارگ و یااا یار پاایینباوگ میازا
رضای مند کارکنا اس ؛ البته این کاهش میزا رضای مند گر ابعااگ چاو رضاای
ماگ و رضای

ام عدال

شلیی یموگ بیاتر گارگ .ام گیگر متلیرها مورگ مطالعه گر ایان

پژوهش یاگییر ساممایی پاسخیویا اس  .این متلیر با استفاگه ام  45یویه به صورت بسته
و با ذکر مقوالت ماخصی گر پرسشیامه مطرح شد .گامنة پاسخ ها ام کاامال مخاال

باا کاد

یک و کامال موافق با کد پنج مندرج شد .یمرات گر گامنة بین یمرة ( 1پاایینتارین یماره تاا
یمرة ( 70باالترین یمره قرار گارید .یتاایج یااا مایگهاد کاه میاایگین یااگییر سااممایی
کارکنا  39/41اس
قرار گارگ.

که این یمره گر مقایسه با میایگین ماورگ ایتظاار( ، 14گر ساطح بااالیی
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جدول  -1توزیع متغیرهای رضایت شغلی و یادگیری سازمانی و ابعاد هرکدام از آنها
نام متغیر

رضای

میانگین واقعی

میانگین مورد انتظار

انحراف معیار

ابعاد

ماگ

9/45

14

7/91

عدال

3/10

14

7/00

امنی

1/47

9

4/14

11/91

14

7/41

50/47

54

9/11

م ارت فرگ

40/34

11

7/34

مدل ذهنی

40/13

11

7/14

آرما ماترک

17/09

14

4/30

یاگییر تیمی

14/59

14

4/10

تفکر سیستمی

17/01

14

4/99

39/41

34

14/03

شلیی

خوگ شکوفایی
رضای

شلیی

یاگییر ساممایی

یاگییر ساممایی

فرضیة اصیی :بین میزا یاگییر ساممایی و رضای

شلیی کارکنا رابطه وجوگ گارگ.

جدول ( 1ماتریس هم بستگی بین میزا یاگییر ساممایی و رضای

شالیی کارکناا را

یاا میگهد .یتایج یاا میگهد که متلیر یاگییر ساممایی گر بعد م ارت فرگ با رضای
اجتماااعی گر بعااد ماااگ ( ، r=0/139گر بعااد عاادال

شاالیی ( ، r=0/744گر بعااد امنی ا

( r=0/107و گر بعد خوگشکوفایی ( r=0/590رابطة معناگار گارگ .همچنین ،یتاایج یااا
میگهد کاه متلیار یااگییر سااممایی گر بعاد مادل ذهنای باا رضاای
ماگ ( ، r=0/115گر بعد عدال

شلیی ( ، r=0/411گر بعد امنی

اجتمااعی گر بعاد

( r=0/04و گر بعد خاوگ

شکوفایی ( r=0/544رابطة معناگار گارگ.
ام طر فی متلیر یاگییر ساممایی گر بعد آرما ماترک با رضای
( ، r=0/443گر بعد عدال

شالیی ( ، r=0/540گر بعاد امنیا

اجتماعی گر بعد مااگ

( r=0/191و گر بعاد خاوگ

شکوفایی ( r=0/417رابطة معناگار گارگ .یتایج همچنین یاا میگهد کاه متلیار یااگییر
ساممایی گر بعد یاگییر تیم ی با رضای

اجتماعی گر بعد ماگ ( ، r=0/411گر بعد عدال
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( r=0/141و گر بعااد خوگشااکوفایی ( r=0/574رابط اة

معناگار گارگ .گر ی ای  ،یتایج یاا میگهاد کاه متلیار یااگییر سااممایی گر بعاد تفکار
سیستمی با رضای
بعد امنی

اجتماعی گر بعد ماگ ( ، r=0/450گر بعد عدال

شلیی ( ، r=0/501گر

( r=0/115و گر بعد خوگشکوفایی ( r=0/401رابطة معناگار گارگ .به طور کیی،

میتوا یتیجه یرف

بین یاگییر ساممایی و رضای مناد شالیی رابطاة معنااگار و مثبتای

( r=0/594وجوگ گارگ و این یتیجه قاب تعمیم بهک جامعة آمار اس .
جدول  -6ماتریس همبستگی بین میزان یادگیری سازمانی و رضایت شغلی کارکنان
ضریب همبستگی پیرسون

ماگ
ابعاگ رضای

عدال

شلیی

امنی
خوگ
شکوفایی

ک رضای

ابعاد یادگیری سازمانی
فردی

ذهنی

آرمان

تیمی

سیستمی

همبستگی

0/139

0/115

0/443

0/411

0/450

معناگار

0/004

0/051

0/000

0/000

0/000

همبستگی

0/744

0/414

0/540

0/740

0/501

یاگییر

معناگار

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

ساممایی

همبستگی

0/107

0/04

0/191

0/141

0/115

معناگار

0/03

0/744

0/001

0/049

0/005

همبستگی

0/590

0/544

0/417

0/577

0/401

معناگار

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

شلیی

همبستگی

0/594

معناگار

0/000

جدول ( 3یتایج حاص ام آممو میایگین رتبه ا فریدمن را برا ابعااگ مختیا

متلیار

یاگییر ساممایی و رضای مند کارکنا یاا میگهد .یتایج یااا مایگهاد کاه میاایگین
رتبه ها گر ا بعاگ مختی

ماگ  ،عدال  ،امنی

و خوگشکوفایی با هم تفاوت گاریاد .بناابراین،

فرضیة  H0یا فرضیة یکسایی رتبه ها رگ میشوگ .با توجه به این که معناگار آممو رتباها
فریدمن ام جمیه آممو ها مبتنی بر کا اسکوئر اس  .بنابراین ،یتایج حاص ام آ براساس
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مقدار کا اسکوئر تفسیر میشوگ  .مقدار کی گو گر این آممو برابر  544/119و گرجة آماگ
آ برابر  7اس  .این یتیجه گر سطح حداق  94گرصد این معناگار را تأیید مایکناد .رتباة
اول :میایگین رتبة بعد ماگ = میاایگین رتباة  ،4/73رتباة گوم :میاایگین رتباة بعاد عادال =
میایگین رتبة  ،1/77رتبة سوم :میاایگین رتباة امنیا = میاایگین رتباة  7/05و رتباة چ اارم:
میایگین رتبة خوگشکوفایی= میایگین رتبة .7/41
همچنین ،مقدار آممو فریدمن برا یاگییر ساممایی برابر  195/009و گرجاة آماگ آ
برابر 5اس  .این یتیجه گر سطح حداق  94گرصد این معناگار را تأیید میکناد .رتباة اول:
میایگین رتبة بعد م ارت فرگ = میایگین رتبة  ،5/45رتبة گوم :میایگین رتبة بعاد مادل هاا
ذهنی= میایگین رتبة  ،5/71رتبة سوم :میایگین رتبة آرما ماترک= میایگین رتبة  ،4/14رتباة
چ ارم :میایگین رتبة یاگییر تیمی= میایگین رتبة  1/33و رتبة پانجم :میاایگین رتباة تفکار
سیستمی= میایگین رتبة .4/19
جدول  -7آزمون مقایسة میانگین رتبة ابعاد مختلف متغیر رضایتمندی کارکنان
میانگین نمره

انحراف معیار

میانگین رتبه

مسؤولیت اجتماعی

بعد ماگ

9/44

7/91

4/17

بعد عدال

3/11

4/99

7/11

بعد امنی

11/43

4/14

4/40

11/99

7/44

4/41

م ارت فرگ

9/44

7/91

4/17

مدل ذهنی

3/11

4/99

7/11

آرما ماترک

11/43

4/14

4/40

یاگییر تیمی

11/99

7/44

4/41

تفکر سیستمی

14/11

4/15

4/19

بعد خوگشکوفایی

آزمون فریدمن

544/119

544/119

سطح معناداری

0/000

0/000
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بررسي رابطة بين یادگيری سازماني و رضایت شغلي کارکنان با...

639

 .1 .1مدل معادالت ساختاری

تجزیه وتحیی گاگه ها آمار برا تدوین مدل گر این پژوهش باه وساییة یارمافزارهاا
 SPSS 21و  Amos 21ایجام میشوگ .تحیی گاگهها یاا میگهد کاه مایتاوا یااگییر
ساممایی کارکنا را با استفاگه ام یک مدل عامیی مرتبة گوم سنجش کرگ .بر این اسااس ،هار
یک ام ابعاگ پنج یایة یاگییر ساممایی به عنوا یک سامه یا متلیر پن ا تعری

شدید و ایان

پنج متلیر به یوبة خوگ گر یقش معرفها یاگییر ساممایی بهعنوا سامة پن ا و وابسته گر
مدل ساختار قرار یرفتند .یتایج حاص یااا مایگهاد کاه عاالوه بار همااهنگی گرویای
آیتمها تعری شده برا هر یک ام مقیاس ها فرعی ،روایی وایرا ییز برقرار اسا  .یتاایج
گر سه مرحیه اصالح مدل برا متلیر یاگییر ساممایی آورگه شده اس

که گر اینجاا فقاط

به یتیجة اصالح مدل گر مرحیة سوم اشااره مایشاوگ .یتاایج حاصا ام مادل عاامیی متلیار
یاگییر ساممایی یاا میگهد که مقدار کا اسکوئر غیرمعناگار  CMINبرابر باا  417/33و
سطح معناگار  0/000یتیجة مطیوبی را یاا یمیگهد؛ اما امآ جاییکه گر مطالعات با حجم
یمویة باال ،مقدار خی گو تح

تأثیر حجم یمویه قرار میییرگ و قاب اطمینا ییس  .بناابراین،

ام گیگر شاخص ها ییکویی برامش استفاگه میشوگ .شاخص ریااة گوم میاایگین مربعاات
باقیمایده یا  RMSEAبرابر  0/047که یزگیاک باه صافر باوگه و برامیادیی مادل را تأییاد
میکند.
مقدار شاخص  RMRیا ریاة میایگین مجذور باقیمایدهها ،برابر  0/051اس
به صفر اس

و برامیادیی مادل را تأییاد مایکناد  .یساب

که یزگیک

کاا اساکوئر باه گرجاة آماگ

 CMIN/DFبرا قضاوت گر مورگ مدل تدوین شده اس  .این مقادار گر مادل برابار 1/15
اس

که گر مجموع ،وضعی

ب بوگ را برا مدل یاا میگهد  .ام جمیه گیگر شاخصها

مورگ استفاگه گر این پژوهش شاخصها مقتصد اس  .شاخص برامش تطبیقای  CFIبرابار
 0/977اس

که یتایج مطیوبی را یاا میگهد .برا شااخص بارامششادة تطبیقای مقتصاد
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 PCFIمقاگیر 0/40و باالتر قاب قبول اس  .یتایج حاصا مقااگیر ایان شااخص را گر برابار
 0/304یاا میگهد.
جدول  -8شاخصهای کلی برازش برای مدل یادگیری سازمانی
انواع
شاخصها

معادل فارسی شاخص

نام شاخص

مدل
مدل اولیه

اصالحشدۀ دوم

اصالحشدۀ سوم

590/117

731/53

417/33

0/000

0/000

0/000

0/011

0/031

0/047

کا اسکوئر به گرجة آماگ

4/94

4/59

1/15

تطبیقی

CFI

شاخص برامش تطبیقی

0/14

0/13

0/97

مقتصد

PCFI

شاخص برامش شده تطبیقی مقتصد

0/34

0/19

0/31

مطیق

یسبی

ChiSquare
P-value
RMSEA
CMIN/DF

مقدار کا اسکوئر
سطح معناگار
شاخص ریاة گوم میایگین مربعات
باقیمایده
یسب

شکل  -2مدل عاملی مرتبة دوم پنج عاملی متغیر مستقل پژوهش (یادگیری سازمانی)
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همچنین ،برا متلیر رضای مند شلیی ییز ام تحییا عاامیی مرتباة گوم اساتفاگه شاده
اس  .یتایج حاص ام مدل عامیی متلیر رضای مند شلیی یاا مایگهاد کاه مقادار کاا
اسکوئر غیرمعناگار  CMINبرابر باا  100/915و ساطح معنااگار  0/001یتیجاة مطیاوبی را
یاا میگهد .مقدار خی گو تح

معناگار اس

که خییای قابا اطمیناا ییسا  .بناابراین ،ام

گیگر شاخص ها ییکویی برامش استفاگه مایشاوگ .شااخص ریااة گوم میاایگین مربعاات
باقیمایده یا  RMSEAبرابر 0/050که یزگیک به صفر بوگه و برامیدیی مدل را تأیید میکند.
مقدار شاخص  RMRیا ریاة میایگین مجذور باقیمایدهها ،برابر  0/051اس
صاافر اسا

و برامیاادیی ماادل را تأییااد مایکنااد .یسااب

که یزگیک باه

کااا اسااکوئر بااه گرج اة آماگ

 CMIN/DFبرا قضاوت گر مورگ مدل تدوین شده اس  .این مقدار گر مدل برابار 1/515
اس

که گر مجموع ،وضعی

ب بوگ را برا مدل یاا میگهد  .ام جمیه گیگر شاخصها

مورگ استفاگه گر این پژوهش شاخصها مقتصد اس  .شاخص برامش تطبیقای  CFIبرابار
 0/914اس

که یتایج مطیوبی را یاا میگهد .برا شااخص بارامششادة تطبیقای مقتصاد

 PCFIمقاگیر 0/40و باالتر قاب قبول اس  .یتایج حاصا مقااگیر ایان شااخص را گر برابار
 0/171یاا میگهد.
جدول  -9شاخصهای کلی برازش برای مدل رضایتمندی شغلی
انواع
شاخصها

نام شاخص

معادل فارسی شاخص

Chi-Square

مقدار کا اسکوئر

مدل
مدل اولیه

اصالحشدۀ دوم

اصالحشدۀ سوم

494/173

111/45

100/915

0/000

0/000

0/000

0/090

0/010

0/050

کا اسکوئر به گرجة آماگ

7/79

4/03

1/51

تطبیقی

CFI

شاخص برامش تطبیقی

0/90

0/91

0/91

مقتصد

PCFI

شاخص برامششدة تطبیقی مقتصد

0/34

0/19

0/31

مطیق

یسبی

سطح معناگار

P-value
RMSEA
CMIN/DF

شاخص ریاة گوم میایگین مربعات
باقیمایده
یسب
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شکل  -3مدل عاملی مرتبة دوم چهار عاملی متغیر وابستة پژوهش (رضایتمندی شغلی)

گر این مرحیه مدل ساختار ام یوع ریرسیو بیا میشوگ .گر مدل یظار تادوینشاده
متلیرها بیرویی و متلیرهایی پن ایی چو یاگییر ساممایی و رضای مند شلیی به عنوا
سامهها اصیی تعری

شدید .مقدار کا اسکوئر بهعنوا شاخص بعد بارامش گر مرحیاة

سوم اصالح مدل برابر با  40/55محاسبه شد  .این مقدار معناگار ییس

و یتیجة قاب قبولی را

برا مدل بیا میکند .همچنین ،توجه به سایر شاخص ها برامش شام ریاة گوم میایگین
مربعات خطا بارآورگ ( RMSEAبرابار  ، 0/000شااخص ییکاویی بارامش ( CFIبرابار
 1/000و شاخص ییکویی برامش اصالح شده ( PCFIبرابار  0/417مایتاوا چناین یتیجاه
یرف

که گاگه ها یرگآور شده تا حد میاگ ام مادل ایادامه ییار و سااختار حمایا

میکند .شاخصها برامش یاا میگهند که مدل ایدامهییر این پژوهش ام وضعی

قابا

قبولی برخورگار اس ؛ اما امآ جاکه معیار برامش کیی مدل ایادامه ییار مناو باه بارآورگ

بررسي رابطة بين یادگيری سازماني و رضایت شغلي کارکنان با...
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پارامترها منفرگ گر یک مدل اس  .بنابراین ،تفسیر برآورگ پارامترها منفارگ ییاز ضارورت
گارید .ام جمیة این شاخص ها مقدار C.R.که ام محاسبة مقدار برآورگشدة غیراستایدارگ برا
پارامتر به خطا معیار ( S.E.محاسبه شده برا هما پارامتر حاص میشوگ ،یاا میگهاد
که گر صورت رگ فرضیة صفر که مقدار این پارامتر را برابر صفر قرار مایگهاد؛ چاو بارا
سطح معناگار آ حداکثر  0/04خطا قاب قباول اسا  ،یتیجاه یرفتاه مایشاوگ کاه پاارامتر
محاسبه شده گارا تفاوت معناگار با صفر اس  .گر جدول ( 17مقاگیر تمامی برآورگها کمتر
ام  0/04اس  .هما طور که مالحظه میشوگ یک متلیر پن ا بیرویی (یاگییر سااممایی کاه
خوگ با پنج متلیر مااهده شده سنجش شدهاید  ،بر متلیر پن ا وابساته (رضاایتمند شالیی
تأثیر گارگ .یتایج یاا میگهد که اثر مستقیم متلیر یاگییر ساممایی بر رضای مند کارکنا
معناگار اس .
جدول  -11برآوردهای استاندارد و غیراستاندارد برای پارامترهای گاما و الندا و آزمون برابری پارامترها با
مقدار صفر
خطای

نسبت

سطح

معیار

بحرانی

معناداری

.094

9.83
متلیر مرجع

0.000

.097
.083
.075
.088

9.919
10.954
9.333
9.823
متلیر مرجع

.000
.000
.000
.000

.061
.070
.097
.544
.310
.735
.639
.791

4.417
9.814
5.014
1.534
2.808
3.655
5.314
.839

.000
.000
.000
.125
.005
0.000
.000
.401

پارامترهای آزاد و ثابت تعریفشده در مدل (وزنهای

برآورد

رگرسیونی)

استاندارد

غیراستاندارد

.828
.651
.642
.815
.655
.862
0.838
.299
.684
.488
.107
.207
.538
.434
.160

.920
1.000
.958
.908
.703
.698
.0001
.286
.614
.336
2.687
.871
2.687
3.395
.664

مسیر
Satisfaction
Learning 1
Learning 2
Learning 3
Learning 4
Learning 5
Satis 4
Satis 3
Satis 2
Satis 1
Z1
Z4
Z9
Z9
Z8

















نوع پارامتر
Learning
Learning
Learning
Learning
Learning
Learning
Satisfaction
Satisfaction
Satisfaction
Satisfaction
Z2
Z5
Z10
Z8
Z6

Beta

Lambda

psi
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شکل  -4مدل ساختاری بین متغیر وابسته و مستقل

 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

هدف این مطالعه بررسی رابطة بین یاگییر ساممایی و رضای
یف

که رضای

شالیی اسا  .مایتاوا

شلیی ساممایی میتواید فرص ها یک فرگ را برا موفقی

گر شل  ،باه

گرو گییا کار توسعه گهد و به مثابه چرخش شلیی گر ممینة آموختهها گایاگاهی اسا
و سامما ها میتوایند فرآیند رضای
آورید .همچنین ،رضای
رضای

شلیی را هزینة مادیری

ماهرایاة ساامما باه حسااب

شلیی افراگ را به کارکنا فعال تبدی کرگه و رضای

شلیی و ب رهور را افزایش میگهد .گر ی ای

شلیی ماؤثر،

این که طارحهاا رضاای

مؤثر به استمرار توسعة سامما منجر شده و فرصا هاا مناسا

شالیی

را بارا افازایش رقابا

فراهم میآورگ .این پژوهش با رویکرگ کمّی کارکنا اگارات ک گولتی کرمایااه را بررسی
کرگ .یتایج یاا میگهد که میایگین رضای

شلیی کارکنا  50/47اسا

کاه ایان یماره گر

مقایسه با میایگین مورگ ایتظار( ، 54گر سطح پایینی قرار گارگ و یاا یار پاایینباوگ میازا
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رضای مند کارکنا اس ؛ البته این کاهش میا زا رضاایتمند گر ابعااگ چاو رضاای
ماگ و رضای

ام عدال

شلیی یموگ بیاتر گارگ.

یتیج اة بااهگس ا آمااده یم ایتوایااد مسااتقیم گر راسااتا مطالعااات الوهااورگ ( 4009و
پیتس( 4010قرار میییرگ .براساس یافتهها به گس آمده گر پژوهش حاضر ،رضای

شلیی

تأثیر مستقیم یاگییر ساممایی قرار میییرگ Yبه این معنا که با افزایش میزا یاگییر

تح

ساممایی کارکنا  ،رضای

شلیی آ ها تلییر میکند .ضری

همبستگی به گس آمده برا این

متلیر برابر  0/54بیا یر رابطة قو  ،مستقیم و معناگار بین گو متلیر مذکور اس .
این یتیجه را میتوا گر قال
اجتماعی فر

بر این اسا

گیدیاه یاگییر اجتماعی تبیاین کارگ .گر یظریاة یااگییر

کاه افاراگ جدیادالوروگ یساب

باه فرآینادها گرو سااممایی

لوحها خالی می باشند که گر اثر تأثیر گییا ساممایی ،تبدی به فرگ ساممایی میشوگ .افراگ
گر سامما یاگ می ییرید که بخشهایی ام رفتار را ج ذب کند که خوگ منحصار باه فارگش را
خواهد ساخ  .براساس تئور یاگییر اجتماعی بایدورا یکی ام اساسیترین ابزارهاا بارا
مدل سام رفتار جدید آ اس

که فرگ رفتار را به صورت میده ببیند و خوگ را با آ تطبیاق

گهد.
به طور کیی برخورگار ام کارکنایی متع د ،آیاه و وفاگار م مترین عام موفقی
سامما اس  .اولوی

اصیی گر هر شرکتی باید جی

گر هار

و حفظ کارکنا متع د و شایسته باشد.

یاکامی گر تحقق این امر به معنا امگس گاگ کارایی ،عدم رشد و امگس گاگ کسا وکاار
اس  ،موفقی

گر گییا رقابتی متعیق به شرک هایی اس

کاه کارکناا متع اد و وفااگار را

بزرگ ترین سرمایة خوگ بدایند .بسیار ام صاح یظرا معتقدید که منابع ایسایی تن ا مزیا
رقابتی هستند که سامما ها باید با اقدامات مناس

و گرس

این ییرو باالقوه را باه ییارو

بالفع تبدی کرگه و آ ها را گر ج

سامما هدای

هریز یمیتوایند به اهداف خوگ گس

یابند؛ به بیایی گیگر ،مناابع ایساایی باه منظاور حفاظ

رقاب

گر بامار یقش کیید را ایفا میکنند.

کنند .سامما ها فاقد مناابع ایساایی

663

سال چهاردهم

مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد

امآ جاکه ابزار مورگ استفاگه گر این پژوهش ،پرسش یامه اس  ،پیان اگ میشوگ با استفاگه
ام ابزارها گیگر مایند مصاحبهها عمیق این موضوع به شک عمیقتر کنادوکاو شاوگ.
یتایج این پژوهش میتواید گر اختیار کییة ساامما هاا ام جمیاه ساامما آماومش وپارورش،
سامما ثب احوال ،سامما تأمین اجتماعی ،سامما میی جوایا و غیره قرار ییرگ.
به یظر میرسد که مدیرا اگارات ،سامما ها اجتماعی ،سا امگارا شارک  ،واحادها
تولید  ،بایک ها و سایر مؤسسات خصوصی و گولتی ام یتایج این مطالعه میتوایناد اساتفاگه
کنند .گر این راستا میتوا یف
کارآ یی ساممایی به رضای
آمومش ها ضمن خدم

بسیار ام سامما ها گر امار اساتخدام ،افازایش رایادما و

شلیی ساممایی توجه کنند و باا بریازار گورههاا تاوجی ی و
و حمای

ام همکارا به این م م گس

یابند.
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