
 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 هذیریت ٍ وبرآفریٌی هطبلؼبت

 1396 ثْبر، 1/1، ضوبرُ 3دٍرُ 

 42 -51 غفحبت 

Online ISSN: 6742-734X 

Print ISSN: 6332-6623 

www.irijournals.com 

 

 

 

 آمًزش ي پريرش شُرکردکارکىان  بررسی رابطٍ تعُد سازماوی ي عملکرد
 

 2وافچی میرزاخاوی ودا، 1وافچی رئیسی علی

 دلیدبى هروس ًَر پیبم داًطگبُ اًسبًی هٌبثغ هذیریت ارضذ وبرضٌبس 1

 آثبد ًدف هروس ًَر پیبم داًطگبُ اًگلیسی زثبى ارضذ وبرضٌبسی داًطدَی 2

 

 چکیدٌ

ایي  یخبهؼِ آهبر .ثررسی راثطِ تؼْذ سبزهبًی ٍ ػولىرد وبروٌبى آهَزش ٍ پرٍرش ضْرورد هی ثبضذص ّذف ایي پژٍّ

 ییهتَسطِ ٍ اثتذا ،ییهمبطغ راٌّوب یآهَزض هذرسِ ٍ هؤسسِ 119هؼبًٍبى ٍ هؼلوبى  راى،یًفر از هذ 595ضبهل  كیتحم

ًِ گیری طجمِ ای ثِ غَرت هتٌبست ثِ ػٌَاى حدن ًوًَِ ًفر ثِ رٍش ًوَ 233وِ از ثیي آى ّب  ثبضذ یه ضْروردضْرستبى 

 تَسط اسبتیذ ٍ پبیبیی ثب استفبدُ از اًتخبة ضذًذ. اثسار خوغ آٍری اطالػبت پرسطٌبهِ هی ثبضذ وِ رٍایبیی پرسطٌبهِ ّب

ثِ دست آهذ  0/ 795ٍآلفبی ورًٍجبخ پرسطٌبهِ ػولىرد ضغلی ثراثر  784/0تؼْذ سبزهبًی ثراثر آلفبی ورًٍجبخ ثرای پرسطٌبهِ

ثِ هٌظَر تدسیِ  ثسرگتر هی ثبضٌذ ثٌبثرایي هی تَاى گفت وِ پرسطٌبهِ ّب از اػتجبر وبفی ثرخَردارًذ. 7/0ٍ چَى ایي همبدیر از

استفبدُ  آزهَى فریذهيتحلیل ٍاریبًس ٍ  هستمل، ًوًَِ ای دٍ t ، آزهَىى ضریت ّوجستگی پیرسَىآزهٍَ تحلیل اطالػبت از 

تؼْذ ػبطفی ٍ ػولىرد وبروٌبى ٍ هؼلوبى آهَزش ٍ  داری ثیي ّوجستگی هؼٌیبیح حبغل از تحمیك ًطبى داد وِ ًت .ضذُ است

 . ٍلی ثیي تؼْذ هستور ٍ تؼْذ تىلیفی ثب ػولىرد وبروٌبى راثطِ هؼٌبداری ٍخَد ًذارد.ٍخَد داردپرٍرش ضْرورد 

 

 .ضغلی رضبیت ػولىرد، سبزهبًی، تؼْذ تؼْذ،َاي کلیدي:  ياژٌ
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 :مقدمٍ .1

اهرٍزُ، اًذیطوٌذاى داًص هذیریت ثب تَخِ ثِ تغییرات ٍ دگرگًَی ّبی پیَستِ ای وِ سبزهبى ّب ثب آى هَاخِ ّستٌذ، ثِ ایي 

ًتیدِ رسیذُ اًذ وِ هْن تریي ػبهل وست هسیت رلبثتی در سبزهبى ّب، هٌبثغ اًسبًی است. یىی از هطىالت ٍ ٍیژگی ّبی اوثر 

وطَر، ون ثَدى تؼْذ افراد ًسجت ثِ سبزهبى هتجَع خَد هی ثبضذ ٍ غفلت ٍ ثی  ی دٍلتی ٍ خػَغی سبزهبى ّب ٍ ضروت ّب

ًطَد تَخْی ًسجت ثِ ایي هسئلِ هْن هَخت هی ضَد از ایي هٌبثغ اًسبًی ثب ارزش، در سبزهبى ثِ ًحَ ضبیستِ استفبدُ 

ای وِ سبزهبى ّب ثب آى هَاخِ ّستٌذ  ّبی پیَستِ گًَیاهرٍزُ ثب تَخِ ثِ تغییرات ٍ دگر(. 1395فطبًت فردحمیمی ٍضبّسًَذ، )

هٌبثغ  ٍ سبزهبى ّب ّب اًذ وِ هْوتریي ػبهل وست هسیت رلبثتی در سبزهبى اًذیطوٌذاى داًص هذیریت ثِ ایي ًتیدِ دست یبفتِ

 یبثذ. رٍز ثِ رٍز افسایص هی ثبضذ ٍ ثِ ّویي دلیل تَخِ ثِ راثطِ آًْب ثب سبزهبى ٍ دیذگبُ آًْب ًسجت ثِ سبزهبى ّب هی اًسبًی آى

 (1391تَالیی، )

فلسفِ ٍخَدی سبزهبى، ًیبز خبهؼِ است ٍ ّر سبزهبى ثِ هٌظَر ًیل ثِ ّذف ّبی خبظ وِ ًْبیتبً ًیبزّبی خبهؼِ را هرتفغ هی 

تحمك ایي  رسبًذ.سبزد ثِ ٍخَد آهذُ است، ثِ هٌظَر تبهیي ایي ًیبزّب سبزهبى ثبیذ ّرچِ ثْتر ٍ وبراتر ٍظبیف خَد را ثِ اًدبم 

اهر در گرٍ ػولىرد وبروٌبى ٍ هذیراى است ٍ ثرای ثْجَد ػولىرد ٍ تحمك اّذاف سبزهبى ًیبز است وِ وبروٌبى سبزهبى دارای 

 (.1395خْبًگیرفرد، ٍاحذی ٍثبضٌذ )تؼْذ وبفی 

سوتگی ًسوجت ثوِ    ثَوبًبى تؼْذ را ًوَػی ٍاثسوتگی ػوبطفی ٍ تؼػوت آهیوس ثوِ ارزضوْب ٍ اّوذاف یوه سوبزهبى هوی داًوذ، ٍاث            

ًمص فورد در راثطوِ ثوب ارزضوْب، اّوذاف ٍ ًسوجت ثوِ سوبزهبى ثخوبطر خوَد سوبزهبى خوذای از ارزضوْبی اثوساری آى )پورٍف،                

تؼْذ سوبزهبًی را ثوِ اثؼوبد سوِ گبًوِ تؼْوذ ػوبطفی )ثیوبًگر پیَسوتگی ػوبطفی ٍ تؼیویي َّیوت وبرهٌوذ               ( آلي ٍهی یر2006

ب ػمالًوی )ثیوبًگر ّسیٌوِ ّوبی ًبضوی از تورن سوبزهبى ٍ لو ا اخجوبر ثوِ ثوبلی            ثب ارزضوْب ٍ اّوذاف سوبزهبى( تؼْوذ هسوتور یو      

هبًوذى در سوبزهبى( ٍ تؼْووذ ٌّدوبری )ثیووبًگر احسوبس تىلیوف ٍ دیووي ٍ الوسام ثووِ ثوبلی هبًوذى در سووبزهبى( تمسوین ًوووَدُ          

بم هوی دّوذ را   ( پیص ثیٌوی هوی ضوَد ووِ تؼْوذ، هموذار تالضوی ووِ یوه وبرهٌوذ در ضوغلص اًدو            1997)آلي ٍ هی یر،   اًذ. 

تحت تأثیر لورار هوی دّوذ ٍ ایوي توالش ٍ وَضوص ًیوس ثوِ ًَثوِ خوَد ػولىورد را تحوت توأثیر لورار خَاّوذ داد. ثور اسوبس                  

تحمیمووبت اًدووبم ضووذُ تؼْووذ ثووب ضبخػووْبی فووردی ٍ گرٍّووی ػولىوورد دارای ّوجسووتگی هثجووت ثووَدُ اسووت. )سووبوی ٍ      

 (1389ّوىبراى، 

ضغلی ثبالتری دارًذ ثِ توبیل ثِ  ٍ رضبیت ِ هٌذ ٍ ٍفبدار ثِ سبزهبى ػولىردتحمیمبت ًطبى دادُ است وِ وبروٌبى ػالل

ّوراّی آًبى  اًگیسُ وبری ثبالتری ثرخَردار ّستٌذ ٍ هَافمت ٍ از ،هبًذگبری آًْب در سبزهبى ثیطتر است، ووتر غیجت هی وٌٌذ

یساى تؼْذ سبزهبًی وبروٌبى خَد ٍ تغییر در ثب تغییرات سبزهبى ثیطتر است. ثذیي ترتیت سبزهبى ّب هی تَاًٌذ ثب ضٌبخت ه

ػَاهل هَثر ثر آى اّذاف هَرد ًظرسبزهبى را تحمك ثخطٌذ. ثٌبثرایي ٍ ثبتَخِ ثِ آًچِ هطرح ضذ ثررسی ٍیژگی ّبی ضخػیتی 

 ارتجبط آًْب ثب ػولىرد ضغلی اّویت زیبدی دارد.ٍ  ٍ تؼْذ سبزهبًی

ثِ ػٌَاى هتَلی تؼلین ٍ ترثیت ثبیذ در خذهت ولیِ افوراد   آهَزش ٍ پرٍرشهسئلِ تحمیك حبضر هجتٌی ثر ایي هَضَع است وِ 

یه وطَر ثبضذ ٍ رضبیت هردم را در خػَظ هسبئل آهَزضی ٍ پرٍرضی فراّن ٍ زهیٌِ رضذ ٍ تؼوبلی افوراد را در ّووِ زهیٌوِ     

َالت در سوبزهبى ّوب ٍ سوبزهبى ّوب     ثب تَخِ ثِ تغییرات دًیبی اهرٍز ٍ تغییور ٍ تحو   ّبی ػلوی، پژٍّطی ٍ آهَزضی هْیب ًوبیذ،

ثبضوذ، از ایٌورٍ    هوی  سوبزهبى ، هٌوبثغ اًسوبًی   ثخص سبزهبىاًذ وِ هْوتریي  ثِ خَثی دریبفتِ ٍ پرٍرش ضْرورد آهَزش هذیراى

ّبی اختػوبظ یبفتوِ ثوِ آًْوب ٍ حتوی       اهرٍزُ تَخِ ثِ همَلِ تؼْذ ٍ ٍفبداری هٌبثغ اًسبًی ثِ سبزهبى ٍ اًدبم ّر چِ ثْتر ًمص

ثذیْی است تؼْذ سوبزهبًی وبروٌوبى    ثبضذ. ّب هی  ّبی خذّی هذیراى سبزهبى بیف فراًمطی تَسط هٌبثغ اًسبًی یىی از دغذغٍِظ

ٍری سوبزهبى گوردد، از ایوي رٍ     زهبًی ارزضوٌذ خَاّذ گردیذ وِ ثر رٍی ػولىرد سبزهبى تبثیر هثجت داضتِ ٍ هَخت ارتمبء ثْرُ
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وبروٌوبى   غَرت گرفتِ در ایي زهیٌِ پرداختِ ٍ ثِ توبثیرات تؼْوذ سوبزهبًی ثور ػولىورد     ایي همبلِ ثِ ثررسی تحمیمبت هختلف 

 .اضبرُ داردٍ پرٍرش ضْرورد  آهَزش

 در زیر ثِ ثرخی از تحمیمبت اًدبم گرفتِ در ایراى ٍ خبرج اضبرُ ضذُ است.

بی آى ثر ػولىرد ضغلی وبروٌوبى  تؼییي هیساى تبثیر تؼْذ سبزهبًی ٍ ضبخع ّثب ّذف  ی( پژٍّط1395) رفردیخْبًگٍاحذی ٍ 

ثورای اًدوبم تحمیموبت هیوذاًی ووبر وٌوبى سوتبد         .اًدبم دادًذ داًطگبُ ػلَم پسضىی ٍخذهبت ثْذاضتی ٍ درهبًی ضْیذ ثْطتی

خووغ آٍری اطالػوبت از پرسطوٌبهِ     یثورا  .ثْذاضتی ٍ درهبًی ضْیذ ثْطتی هؼرفوی گردیذًوذ   لَم پسضىی ٍ خذهبتػداًطگبُ 

در از آى ثوَد ووِ   حوبوی   خْبى هَرد استفبدُ ٍالغ ضذُ اسوت. ًتوبیح تحمیوك    ًمطِ 200هی یر وِ در ثیص از استبًذارد آلي ٍ 

داًطگبُ ػلَم پسضىی ٍ خذهبت ثْذاضتی ٍ درهبًی ضْیذ ثْطتی ثر اسبس آزهَى ّوجستگی هطخع گردیوذ ووِ ثوب تَخوِ ثوِ      

 یی لراردارد اهب تبثیری ثر ػولىرد ضغلی وبروٌبى ًذارد.ایٌىِ ّر یه از ضبخع ّبی تؼْذ سبزهبًی ثرای وبروٌبى در سطح ثبال

ثِ ّویي  پرداختٌذ.ثررسی هیساى ٍیژگیْبی ضخػیتی ثب تؼْذ سبزهبًی ٍ ػولىرد وبری وبروٌبى  ( ث1395ٍِّوىبراى )احوذی 

ًوًَِ گیوری تػوبد فوی    تؼذاد دٍیست ًفر ثب استفبدُ از رٍش  ثَدًذًفر  504خبهؼِ ثیي وبروٌبى ثبًه وِ حذٍداً یه  از هٌظَر،

پرسطٌبهِ ّوبی ٍیژگوی ضخػویتی، تؼْوذ سوبزهبًی ٍ ػولىورد        اًتخبة ضذًذ. ثرای سٌدص هتغیرّبی هَرد هطبلؼِ، طجمِ ای

فتِ ّبی ایي تحمیك ًطبى داد وِ راثطِ هثجت هؼٌبداری ثیي ٍیژگی ضخػویتی ٍ ٍخوذاًی    بی .گرفتٌذ ضغلی، هَرد استفبدُ لرار

ی تؼْذ سبزهبًی ٍ ػولىرد ضغلی ٍخَد دارد ّوچٌیي یب فتِ ّبی ایوي تحمیوك راثطوِ هثجوت هؼٌوبداری      ثَدى ثب دٍ ٍیژگی ضغل

راثیي ٍیژگی ضخػیتی تَا فمی ثَدى ثب تؼْذ سبزهبًی ًطبى داد در حبلیىوِ راثطوِ هؼٌوبداری ثویي ایوي ٍیژگوی ضخػویتی ثوب         

یي تؼْوذ سوبزهبًی ٍ ػولىورد ووبری را ًیوس هثجوت       تِ ّبی ایي تحمیك راثطوِ ثو  فػولىرد ضغلی هطبّذُ ًگردیذ. ّوچٌیي، یب 

 هؼٌبداری ًطبى دادًذ.

ضوْرداری   ثررسی راثطِ تؼْذ سبزهبًی وبروٌوبى ٍ ارتجوبط آى ثوب ػولىورد سوبزهبًی      ( ث1395ِضبّسًَذ )ٍ  فطبًت فردحمیمی

ًفور ثراسوبس فرهوَ      138ثوَدُ اًوذ ووِ تؼوذاد      5خبهؼِ آهبری تحمیك، وبروٌبى ضْرداری هٌطمِ  .تْراى پرداختٌذ 5هٌطمِ 

وَوراى ٍ ثِ ضیَُ ًوًَِ گیری تػبدفی طجمِ ای، اًتخبة ضذُ اًذ. ثرای سٌدص تؼْذ سبزهبًی، از پرسطٌبهِ تؼْوذ سوبزهبًی ٍ   

ثرای سٌدص ػولىرد سبزهبًی، از پرسطٌبهِ ػولىرد سبزهبًی ٍ ثِ هٌظَرتدسیِ ٍ تحلیول دادُ ّوب از رٍش ضوریت ّوجسوتگی     

ثر ػولىرد سبزهبًی، توأثیر هثجوت ٍ    5تبیح، حبوی از آى ثَد وِ تؼْذ سبزهبًی وبروٌبى ضْرداری هٌطمِ تفىیىی استفبدُ ضذ. ً

 هؼٌبداری دارد

( پژٍّطی ثب ػٌَاى ًمص سرهبیِ اختوبػی تؼْذ سبزهبًی ٍ رفتبر ضْرًٍذی ثر ػولىردضوغلی وبروٌوبى   2017ٍّوىبراى )ًؼوتی 

ًفر ازوبروٌبى ضْرداری ثَد ٍ اثسار گوردآٍری اطالػوبت پرسطوٌبهِ ثوَد      120ك ضْرداری خَی اًدبم دادًذ. خبهؼِ آهبری تحمی

 ًتبیح حبغل از تحمیك ًطبى داد وِ تؼْذ سبزهبًی ثر ػولىرد ضغلی اثرگ ار است.

ی اًدبم ضغل ػولىرد ٍ یضغل تیرضبی ٍاسطْب ًمص: یتؼْذضغل ٍ یػبطف َش( پژٍّطی ثب ػٌَاى 2017ٍّّوىبراى ) 1ثبتَ 

ًفر از وبرهٌذاى ثبًه خػَغی در وطَر پبوستب ثَد اثسار گردآٍری اطالػبت پرسطتبهِ ٍ ثرای تحلیل  200آهبری  خبهؼِ دادًذ.

 دادُ ّب از آزهَى رگرسیَى استفبدُ ضذ ًتبیح حبغل از تحمیك ثیبًگر اثر گ اری َّش ػبطفی ٍ تؼْذ ضغلی ثر ػولىرد ضغلی

 وبروٌبى ثَد.

 

                                                           
1 Batool 
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 تحقیق: ريش .2

ًفر  595ضبهل  كیایي تحم یخبهؼِ آهبراست.  2ٍ از ًَع پیوبیطی 1ي پژٍّص ثب تَخِ ثِ هبّیت آى تَغیفیرٍش تحمیك در ای

 ثبضذ یه ضْروردضْرستبى  ییهتَسطِ ٍ اثتذا ،ییهمبطغ راٌّوب یآهَزض هذرسِ ٍ هؤسسِ 119هؼبًٍبى ٍ هؼلوبى  راى،یاز هذ

. اثسار خوغ ی ثِ غَرت هتٌبست ثِ ػٌَاى حدن ًوًَِ اًتخبة ضذًذًفر ثِ رٍش ًوًَِ گیری طجمِ ا 233وِ از ثیي آى ّب 

 آلفبی ورًٍجبخ ثرای پرسطٌبهِ آٍری اطالػبت پرسطٌبهِ هی ثبضذ وِ رٍایبیی پرسطٌبهِ ّب تَسط اسبتیذ ٍ پبیبیی ثب استفبدُ از

ثسرگتر  7/0هذ ٍ چَى ایي همبدیر ازثِ دست آ 0/ 795ٍآلفبی ورًٍجبخ پرسطٌبهِ ػولىرد ضغلی ثراثر  784/0تؼْذ سبزهبًی ثراثر

ى آزهَثِ هٌظَر تدسیِ ٍ تحلیل اطالػبت از  هی ثبضٌذ ثٌبثرایي هی تَاى گفت وِ پرسطٌبهِ ّب از اػتجبر وبفی ثرخَردارًذ.

 .استفبدُ ضذُ است آزهَى فریذهيتحلیل ٍاریبًس ٍ  هستمل، ًوًَِ ای دٍ t ، آزهَىضریت ّوجستگی پیرسَى

 :َاي تحقیق افتٍی .3

 تأثیر گ ار هی ثبضذ. ٍ پرٍرش ضْرورد تؼْذ ػبطفی ثر ػولىرد وبروٌبى آهَزش فرضیٍ ايل:

 بیه تعُد عاطفی ي عملکردآزمًن َمبستگی  .1جديل 

 

 

 

 

 

ّوجستگی ثیي تؼْذ ػبطفی ٍ ػولىرد وبروٌبى  ضَد وِ ضریت هطخع هی SPSSافسار  مًر خرٍخی 1هطبثك خذٍ  

داری ًطبى دادُ ضذُ است. در خذٍ   ( ثِ ػٌَاى سطح هؼٌیsigدار ثَدى آى تَسط ػذد همبثل ) هؼٌی ؛ ٍثبضذ هی 411/0راثر

ایي ثذیي هؼٌی است وِ در سطح هؼٌی ٍ  ثبضذ وَچىتر هی 05/0از  ؛ ٍثذست آهذُ است 000/0داری هؼبد   فَق سطح هؼٌی

تؼْذ ػبطفی ٍ  داری ثیي ضَد، ثذیي هؼٌی وِ ّوجستگی هؼٌی هَرد لجَ  ٍالغ هی رد ضذُ ٍ فرضیِ H0 فرضیِ 05/0داری 

َری وِ یؼٌی اگر وبروٌبى پیًَذ ػبطفی ثب سبزهبى داضتِ ثبضٌذ. ثِ ط؛ ٍخَد داردٍ پرٍرش ضْرورد  ػولىرد وبروٌبى آهَزش

 وٌٌذ. ػولىرد ٍ رضبیت افراد ثیطتر هی ضَد. افراد خَد را ثب سبزهبى خَد هؼرفی هی

 ٍ پرٍرش ضْرورد تأثیر گ ار هی ثبضذ. تؼْذ هستورثر ػولىرد وبروٌبى آهَزش :فرضیٍ ديم

 

                                                           
1- Descriptive 
2- Survey 

 عملکرد تعُد عاطفی  

تعُد 

 عاطفی

ضریب 

َمبستگی 

 پیرسًن

1 516/0 

Sig  

- 

000/0 

 

N 
233 233 
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 بیه تعُد مستمر ي عملکردآزمًن َمبستگی  .2جديل 

 

 

 

 

 

 

ٍ  ّوجستگی ثیي تؼْذ هستور ٍ ػولىرد وبروٌبى آهَزش ضَد وِ ضریت هطخع هی SPSSافسار  خرٍخی ًرم 2هطبثك خذٍ  

اری ًطبى دادُ ضذُ د ( ثِ ػٌَاى سطح هؼٌیsigدار ثَدى آى تَسط ػذد همبثل ) هؼٌی ؛ ٍثبضذ هی 110/0پرٍرش ضْرورد ثراثر 

ٍ ایي ثذیي هؼٌی است وِ در  ثبضذ ثسرگتر هی 05/0از  ؛ ٍثذست آهذُ است 134/0داری هؼبد  است. در خذٍ  فَق سطح هؼٌی

تؼْذ هستور ٍ ػولىرد  داری ثیي ضَد، ثذیي هؼٌی وِ ّوجستگی هؼٌی هَرد لجَ  ٍالغ هی H0 فرضیِ 05/0سطح هؼٌی داری 

ّب در  ر ٍالغ افرادی وِ ثِ ضىل هستور ثِ سبزهبى هتؼْذ ّستٌذ افرادی ّستٌذ وِ ػلت هبًذى آىد ذارد.ًٍخَد وبروٌبى 

 ثٌبثرایي ایي افراد ػولىرد ٍ رضبیت ثبالیی ًذارًذ؛ ّب ثِ هبًذى است سبزهبى ًیبز آى

 ٍ پرٍرش ضْرورد تأثیر گ ار هی ثبضذ. تؼْذ ٌّدبری ثر ػولىرد وبروٌبى آهَزش فرضیٍ سًم:

 بیه تعُد َىجاري ي عملکرد کارکىانآزمًن َمبستگی  .3جديل 

 

 

 

 

 

 

بى تؼْذ ٌّدبری ٍ ػولىرد وبروٌ ّوجستگی ثیي ضَد وِ ضریت هطخع هی SPSSافسار  خرٍخی ًرم 3هطبثك خذٍ  

داری ًطبى دادُ ضذُ است. در خذٍ   ( ثِ ػٌَاى سطح هؼٌیsigدار ثَدى آى تَسط ػذد همبثل ) هؼٌی ؛ ٍثبضذ هی 007/0ثراثر

ٍ ایي ثذیي هؼٌی است وِ در سطح هؼٌی  ثبضذ ثسرگتر هی 05/0از  ؛ ٍثذست آهذُ است 827/0داری هؼبد  فَق سطح هؼٌی

تؼْذٌّدبری ٍ ػولىرد وبروٌبى  داری ثیي ضَد، ثذیي هؼٌی وِ ّوجستگی هؼٌی هَرد لجَ  ٍالغ هی H0 فرضیِ 05/0داری 

 ذارد.ًٍخَد 

 

تعُد   

 مستمر

 عملکرد

تعُد 

 مستمر

یب ضر

َمبستگی 

 پیرسًن

1 108/0 

Sig  

- 

134/0 

 

N 
233 233 

تعُد   

 َىجاري

 عملکرد

تعُد 

 َىجاري

ضریب 

َمبستگی 

 پیرسًن

1 0016/0 

Sig  

- 

82/0 

 

N 
233 233 
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 ٍ پرٍرش ضْرورد اثر گ ار هی ثبضذ تؼْذ سبزهبًی ثر ػولىرد وبروٌبى آهَزش :1فرضیٍ اصلی

 بیه تعُد سازماوی ي عملکردآزمًن َمبستگی  .4جديل 

 

 

 

 

 

 

 ّوجستگی ثیي تؼْذ سبزهبًی ٍ ػولىرد وبروٌبى ضَد وِ ضریت هطخع هی SPSSافسار  خرٍخی ًرم 4هطبثك خذٍ  

ضذُ است. در خذٍ   داری ًطبى دادُ ( ثِ ػٌَاى سطح هؼٌیsigدار ثَدى آى تَسط ػذد همبثل ) هؼٌی ؛ ٍثبضذ هی 186/0ثراثر

ٍ ایي ثذیي هؼٌی است وِ در سطح هؼٌی  ثبضذ وَچىتر هی 05/0از  ؛ ٍثذست آهذُ است 015/0داری هؼبد   فَق سطح هؼٌی

تؼْذ سبزهبًی  داری ثیي ضَد، ثذیي هؼٌی وِ ّوجستگی هؼٌی هَرد لجَ  ٍالغ هی رد ضذُ ٍ فرضیِ H0 فرضیِ 05/0داری 

 .ٍخَد داردٍ پرٍرش ضْرورد  ٌبى آهَزشٍ ػولىرد وبرو

 هتفبٍت هی ثبضٌذ. ی تؼْذ سبزهبًیٍ پرٍرش ضْرورد دارا وبرهٌذاى هرد ٍ وبرهٌذاى زى آهَزش فرضیٍ وکمیلی:

 مستقل tآزمًن. 5جديل 

 

 

 

 

 

پ یرفتِ هی ضَد ایي ثذاى هؼٌبست هی ثبضذ ثٌبثرایي  05/0ٍثسرگتر از sig =239/0 چَى 5ثب تَخِ ثِ ًتبیح خذٍ  ضوبرُ 

 ًظرات وبروٌبى هرد ٍ زى در تؼْذ سبزهبًی تفبٍتی ٍخَد ًذارد. وِ ثیي

 آزمًن فریدمه

از آزهَى فریذهي  خْت ثررسی یىسبى ثَدى اّویت اثؼبد ؛ وِاز سِ هؤلفِ استفبدُ ضذ زهبىثرای ضٌبسبیی تؼْذ سبزهبًی در سب

دّذ اّویت ایي اثؼبد از ًظر وبروٌبى هی است وِ ًطبى 05/0ووتر از  sigهمذار  6استفبدُ ضذُ است. ثب تَخِ ثِ خذٍ  ضوبرُ 

 یىسبى ًیست.

تعُد   

 سازماوی

 عملکرد

تعُد 

 ویسازما

ضریب 

َمبستگی 

 پیرسًن

1 192/0 

Sig  

- 

015/0 

 

N 
233 233 

 
 

وتیجٍ  T Df Sig میاوگیه تعداد

 آزمًن

25/3 119 مردان  18/1  168 239/0 تفايت  

معىادار 

يجًد 

 ودارد

11/3 51 زوان  
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 آزمًن فریدمه. 6 جديل

 (Nتعداد ) 233

18/159 Chi-Square 

2 Df 

000/0 Sig 

 

 هیبًگیي رتجِ ایي اثؼبد آٍردُ ضذُ است. 7 در خذٍ  ضوبرُ

 رتبٍ بىدي عًامل .7جديل 

 

 

 

 

از ثمیِ اثؼبد اّویت ثیطتری  (78/2رتجِ  ؼْذ ػبطفی )ثب هیبًگیيتَاى ادػب ورد وِ تّب، هیدار ضذى تفبٍت رتجِثب تَخِ ثِ هؼٌی

 تریي ثؼذ در ًظر وبروٌبى است.( ون اّویت46/1تؼْذ ٌّدبری )ثب هیبًگیي رتجِ  ؛ ٍدارد

 تحقیق: جیوتا .4

ٍ  روٌبى آهَزشتؼْذ سبزهبًی ٍ ػولىرد وب راثطِ ثیي ؛ وِّوبًطَری وِ اضبرُ ضذ ایي تحمیك ثب ایي هَضَع آغبز ضذُ است

-1پس ثب در ًظرگرفتي ادثیبت تحمیك ٍ تحمیمبت گ ضتِ هَضَع اثتذا سِ ثؼذ تؼْذ ضبهل  را ثررسی وٌذ. پرٍرش ضْرورد

ًتبیح حبغل  ؛ ٍهَرد سٌدص لرار گرفت تؼْذ تىلیفی تؼییي ضذ ٍ راثطِ ایي ػَاهل ثب ػولىرد -3تؼْذ هستور -2تؼْذ ػبطفی

. ٍلی ٍخَد داردٍ پرٍرش ضْرورد  تؼْذ ػبطفی ٍ ػولىرد وبروٌبى آهَزش داری ثیي ستگی هؼٌیّوجاز تحمیك ًطبى داد وِ 

 هستمل هطخع ضذ ثیي t. ثب استفبدُ ازآزهَى ثیي تؼْذ هستور ٍ تؼْذ تىلیفی ثب ػولىرد وبروٌبى راثطِ هؼٌبداری ٍخَد ًذارد

ّوچٌیي ثب استفبدُ از آزهَى فریذهي هطخع ضذتؼْذ ػبطفی ًظرات وبروٌبى هرد ٍ زى در تؼْذ سبزهبًی تفبٍتی ٍخَد ًذارد. 

تریي ثؼذ در ًظر ( ون اّویت46/1از ثمیِ اثؼبد اّویت ثیطتری دارد. ٍتؼْذ ٌّدبری )ثب هیبًگیي رتجِ  (78/2رتجِ  )ثب هیبًگیي

 وبروٌبى است.

 مىابع:

 

تؼْذ سبزهبًی ٍ دلجستگی ضغلی وبروٌبى ثب  ضخػیتی (. ثررسی راثطِ ثیي ٍیژگی ّبی1387اهیذی ارخٌىی، ًدوِ ) .1

 پبیبى ًبهِ وبرضٌبسی ارضذ رٍاًطٌبسی غٌؼتی سبزهبًی داًطگبُ اغفْبى  پترٍضیوی اغفْبى.

ترٍیدوی  -دٍهبٌّبهِ ػلووی  ،ثررسی تأثیر تؼْذ سبزهبًی ثر ػولىرد سبزهبى ّب (،1391) یثبلر هسلن ،، رٍح اهللتَالیی .2

    31تَسؼِ اًسبًی پلیس، ضوبرُ 

ى ٍ سیذ هحوذ اػراثی، (، رفتبر سبزهبًی، هفبّین، ًظریِ ّب ٍ وبرثردّب، هترخویي: ػلی پبرسبئیب1385راثیٌس، استیفي ) .3

 چبح ًْن، تْراى، دفتر پژٍّطْبی فرٌّگی.

 میاوگیه رتبٍ متغیر

828/2 تعُد عاطفی  

52/1 تعُد مستمر  

34/1 تعُد َىجاري  

http://system.parsiblog.com/Archive/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%B1%D9%88%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A/
http://system.parsiblog.com/Archive/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%B1%D9%88%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A/
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(، ثررسی راثطِ تؼْذ سبزهبًی هؼلوبى ثوب ػولىورد تحػویلی داًوص     1389) سبوی، رضب، زّرُ للی پَر، هٌیرُ رضبیی، .4

 3 ضْر تْراى، فػلٌبهِ رّجری ٍ هذیریت آهَزضی، سب  چْبرم ضوبرُ 6آهَزاى در هذارس راٌّوبیی دختراًِ هٌطمِ 

(: ثررسی ارتجبط ثیي َّش هؼٌَی ٍ تؼْذ سوبزهبًی وبروٌوبى سوبزهبى گوبز اسوتبى خراسوبى       1388) سیوب سبغرٍاًی، .5

 رضَی، پبیبى ًبهِ وبرضٌبسی ارضذ، داًطگبُ آزاد اسالهی هطْذ.

، ثررسی راثطِ ثویي تؼْوذ سوبزهبًی ٍ ػولىورد وبروٌوبى )هطبلؼوِ       1395هیالد ٍ احوذ ضبّسًَذ،  ،فطبًت فردحمیمی .6

 ، تْراى، اًدوي ػلوی التػبد ضْری ایراى،ّوبیص ثیي الوللی التػبد ضْریضْر تْراى(،  5َردی ضْرداری هٌطمِ ه

، ثررسوی هیوساى توبثیر ٍیژگیْوبی     1395هػطفی؛ ثْوي اثراّیویبى؛ هْراى هَلَی ٍ هحورم ػلوی خذاثٌوذُ،     ،احوذی .7

پٌدوویي وٌفوراًس ثویي    بًه ّوبی وطوبٍرزی،   ضخػیتی ٍ تؼْذ سبزهبًی ثر ػولىرد وبری هطبلؼِ هَردی وبروٌبى ث
 ، تْراى، ّوبیطگراى هْر اضراق،الوللی حسبثذاری ٍ هذیریت ٍ دٍهیي وٌفراًس وبرآفریٌی ٍ ًَآٍری ّبی ثبز

، ثررسی راثطِ ثیي تؼْذ سوبزهبًی ٍ ػولىردضوغلی وبروٌوبى در داًطوگبُ     1395حسیي ٍ هدیذ خْبًگیرفرد،  ،ٍاحذی .8

، لون،  وٌفراًس ثیي الوللوی التػوبد، هوذیریت، رٍاًطٌبسوی    تی ٍ درهبًی ضْیذ ثْطتی، ػلَم پسضىی ٍ خذهبت ثْذاض

 داًطگبُ ػلوی وبرثردی استبًذاری لن،
9. Nemati, M. A., Akbarzadeh Safooei, M., Zangiyan, S., & Baqersad Ranani, M. 

(2017). The Role of Social Capital, Commitment, and Organizational Citizenship 

Behavior in Improving Job Performance (Case Study: Khoy Municipality). Journal of 

Urban Economics and Management, 5(17), 115-132. 

10. Batool, S. S., Parveen, N., & Batool, S. A. (2017). Emotional Intelligence and Job 

Commitment: Meditational Role of Job Satisfaction and Job Performance. Pakistan 

Business Review, 18(4), 904-923. 

11. Caruana, A., Ramaseshan, B., & Ewing, M. T. (1997). Organizational Commitment 

and Performance: The Australian Public Sector Experience. School of Marketing, 

Curtin University 
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13. Cohen, A. (1994). "Antecedents of organizational commitment", Journal of 

organizational Behavior, Vol.13, No.6. PP 539- 542 
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Abstract 

The aim of this study is to investigate the relationship between organizational commitment and employee 

performance in the Department of Education of Shahr-e Kord. The study population includes 595 principals, 

assistants and teachers of 119 schools and educational institutions from elementary, secondary and high schools 

among whom 233 students were selected as the sample size using stratified sampling method. The data 

collection tools used in this study were two questionnaires the validity of which was confirmed by the faculty 

professors and the reliability of which was obtained as 0.784 for Organizational Commitment Questionnaire and 

0.795 for Job Performance Questionnaire using Cronbach's alpha. As the obtained values are greater than 0.7, it 

can be said that the questionnaires are valid enough. Pearson correlation coefficient, T- test, independent two-

sample T-test, ANOVA and Friedman test were used for data analysis. The results showed that there exists a 

significant correlation between emotional commitment and employee performance in the Department of 

Education of Shahr-e- Kord, while continuance commitment and normative commitment are not significantly 

associated with employee performance. 
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