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 چکیده

در بهبود عملکرد کارکنان در طول  یشغل یتو رضا یاطالعات، فرهنگ سازمان ینقش فناور یینپژوهش حاضر به منظورتع

 یو همبستگ یفیو از جهت نوع به صورت توص یاز لحاظ هدف کاربرد یقاجرا شده است. روش تحق 11 یدکوو یریهمه گ

 یککه شامل اطالعات دموگراف یو پرسش نامه محقق ساخته ا یاطالعات از پنج پرسش نامه اختصاص یگرد آور یبوده و برا

 یقتحق یها یافتهسش نامه ها پاسخ دادند.به پر ی،نفرکارکنان به عنوان نمونه آمار 202ت از تعداد بود استفاده شده اس

بر  یشغل ایتاست. رض یرگذارتاث 11 یدوکو یریبر عملکرد کارکنان در طول همه گ یاز آن است که فرهنگ سازمان یحاک

 یریدر طول همه گ یزهبر انگ یفرهنگ سازمان یناست. همچن یرگذارتاث 11 ییدکو یریعملکرد کارکنان در طول همه گ

در طول  یزهبر انگ یشغل یتاست. رضا یرگذارتاث 11 یدوکو یریدر طول همه گ یزهبر انگ یاست. فناور یرگذارتاث 11 ییدکو

 11 یدوکو یریبر عملکرد کارکنان در طول همه گ یزهانگ یرتاث ییشناسا ین،برا عالوهاست.  یرگذارتاث 11 یدوکو یریهمه گ

 است. یرگذارتاث 11 یدوکو یریبر عملکرد کارکنان در طول همه گ یفناور یرتاث ییاست. شناسا یرگذارتاث

 کلیدی های واژه

 .11 یدوکو، عملکرد کارکنان ی،شغل یترضا ی،فرهنگ سازمان ،اطالعات یفناور 
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 مقدمه. 9

به بازار و تحوالت  یعو ارائه واکنش به موقع و سر یچابک ها نیازمند سازمان یشاز پ یشکرونا، ب یرنظ هایی بحران یدایشبا پ

را به  «ییراتبه تغ یعسر ییگو و پاسخ یقتطب ییتوانا»و مقررات  یپرسرعت در رقابت، تقاضا، فناور ییراتوقوع تغ. آن هستند

راهبرد،  یعسر بندی یببازترک ییتوانا توان یکسب وکارها را م یها مبدل کرده است. چابک سازمان یبرا یضرور مؤلفه یک

 . [22]کرد.  یفخلق ارزش و محافظت از ارزش تعر های یتموقع یسازمان در راستا یو فناور یانسان یروین یندها،ساختار، فرا

 ینکها یا یستمشخص و معلوم ن افتد یاتفاق م یندهممکن که در آ یشامدهایپ یااست که در آن  رایطیش یطی،مح ینانینااطم

 یابا وجود هر دو  یطیشرا یناحتمال آن نامشخص است. در چن یعتابع توز ها یا در صورت مشخص بودن، احتمال وقوع آن

 یفضا»که  شود یعنوان م  و اصطالحاً شود میو دشوار  یچیدهپ یندهدر مورد آ گیری یمفوق، تصم یها از حالت یکی

خود را  گذاری یهسطح سرما گـریز، یسکر یها باال، بنگاه ینانینااطم یطحاکم شده است. در شرا ها یمبر تصم «ینانینااطم

 یرهایدر متغ یدنوسان باال و شد ی،اقتصاد یستمس یکدر  ینانیوجود نااطم یها نشانه ینتر از مهم یکی. دهند یکاهش م

 .است یاقتصاد

از  یاریبس یکرونا، باعث سردرگم یرنظ هایی یماریب گیری است؛ همه گیری ترس از همه یطیمح ینانیاز عوامل نااطم یکی

از  یاریبس تواند یمخرب بوده و م یک،پاندم یها یماریبه ب یاحتمال یاز ابتال ی. ترس و اضطراب ناششود یکسب و کارها م

 یرنظ ییابزارها شود یاساس گفته م ینمواجه سازد. برهم یورشکستگ یابا رکود  گیری کسب و کارها را قبل از ابتال به همه

 یندهآ یروندها بینی یشرا کاهش دهد و با پ یخود شدت ترس از پاندم های یتتواند با قابل-یم یکیتجارت الکترون

 .[20]کند  یلتبد یتظرف یکرا به  یطیمح ینانینااطم

پیوند داده، نظام ارزشی  یکدیگرسازمانی مجموعه ای از معانی و ارزش های مشترك است که اعضای سازمان را به  فرهنگ

شی می شود .مطالعة فرهنگ سازمانی رو یگرسازمان از سازمانی د یک یزحاکم بر سازمان را تشکیل می دهد و باعث تما

(. 2012 یم،)ارس ارتباطی بین اجتماع و سازمان در نظر گرفته شود لنسبتاً مهم برای مطالعه سازمان است و می تواند پ

 یفعل یطدر شرا یمنابع مال های یتبا توجه به محدود یامروز ییرو متغ یاپو یطخود در مح یرقابت یتحفظ مز یها برا سازمان

 یجاددر برابر آنها را در خود ا وییو پاسخگ یشبینیپ ییهماهنگ نموده و توانا ییراتبتوانند خود را با تغ یدبا یجهان یاقتصاد

 یفاکالن سازمان ا های یرا در استراتژ یرگذاریها همواره نقش تاث سازمان یرقابت های یتاز مز یکیبه عنوان  یکنند. توان مال

 بتوانداز وضع موجود و مطلوب داشته باشند تا  یابیارز یطی،مح یطتوجه به شرابا  یستیها با منظور سازمان ینکرده است. بد

کننده  یینسازمان تع یها یفرهنگ و استراتژ یناغلب روابط ب. [11]د را اتخاذ و به مرحله اجرا بگذار یاستراتژ ینتر مناسب

بتوانند به  یداست که با ینقرار دارد ا یکاستراتژ یرانمد یرو یشکه پ یباشد. در حال حاضر چالش یسازمان م یتموفق

ها مورد  یاستراتژ یابیاجرا، ارز ین،تدو یندکه فرا یندنما یجادا ییراتیافراد تغ یشیدناند یوهوش یسازمان هنگدر فر یبیترت

 یقاتتحق. [2] یکنندمقاومت م یهااستراتژ یندر برابر ا یقو یسازمان یهستند که فرهنگها یبزرگ یهای.استراتژیردقرار گ ییدتأ

همراه  یتلفن ها. است یبه عوامل فرهنگ یتوجه یعوامل شکست در سازمانها، غفلت و ب ارتریناز پرتکر یکیدهد  ینشان م

باشد، حضور تلفن همراه  یم یو تلفن ینترنتیبه صورت ا یشانمدرن که اکثر کارها یکار یطدر همه جا حضور دارند و مح

 5نفر اظهار نظر کرده اند که کارکنان آنها کمتر از  یککارفرما  5از هر  یشینپ یشود. طبق پژوهش ها یاحساس م یشترب

 یزن یاندرصد کارفرما 21شود.  یآنها م یاستفاده باعث حواس پرت ینکنند و ا یم یساعت در روز را با تلفن همراه سپر

با . [11] دهد یقرار م یرسرپرست و کارکنان را تحت تاث ینه بگزارش کرده اند که استفاده از تلفن همراه در محل کار رابط

با استفاده از  یزن یو حواس پرت ییاعتنا یباشد، ب یم یدر عصر کنون یمهم و ضرورت یا یلهتلفن همراه وس یتتوجه به وضع

همراه در محل کار  تلفناستفاده از  یشکرده اند که افزا یان( ب2012) یویدرابرتز و د. [11] یابد یم یشتلفن همراه افزا

با اعتماد  ییاعتنا یکند. ب یم یو عملکرد کارکنان( را ضرور یشغل یت)اعتماد سرپرست، رضایریتیمهم مد یرمطالعه سه متغ

انتظارات  قگفتگو طب یککه در  یزمان. دارد یممستق یرو عملکرد کارکنان ارتباط غ یشغل یتدارد و با رضا یمارتباط مستق

 یتامر در موقع یندهد. ا یهنجارشکنانه از خود نشان م یمکالمه قرار گرفته و رفتارها یرنرود فرد تحت تاث یشپ ینطرف
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که دو نفر  یزمان یرکالمیغ ینشانه ها یتبر اهم یحضور اجتماع یتئور .یافتدممکن است اتفاق ب یو شخص یاجتماع ی،کار

شده، نشانه  یانبه کلمات ب یو واکنش فور ی،گو، حفظ تماس چشمبه گفت ینطرف یلدارد. تما یدهستند تاک کالمهدر حال م

 یرکالمیمهم غ یشود نشانه ها یکه حواسش پرت م یگفتگو زمان یکشر. [21] باشد یم ینطرف ینبه گفتگو ب یلتما یها

محققان  .کند یم یفاعتماد متخلف را تضع یتباشد که قابل یمورد انتظار م ایاز رفتاره یانحرافات یندهد. چن یرا نشان نم

اوقات تعامالت  یکند و گاه یم ینیب یشرا پ ییاعتنا یو تلفن همراه به نوبه خود ب ینترنتبه ا یادکرده اند که اعت یانب

 . کند یم یدرا تشد یاجتماع

زمان های موفق نیازمند کارکنانی هستند که بیش از وظایف معمول خود کارکرده و عملکردی فراتر از انتظارات سا سازمان

کند که در آن کارکنان فراتر از نیازهای از پیش تعیین شده  هایی را تشریح می داشته باشند. رفتار شهروندى سازمانی، اقدام

بررسى رفتار فرد در محیط کار توجه . [2]شود  کنند و این امر سبب باال رفتن اثربخشی سازمانی می نقش خود، عمل می

ب کرده است. هدف مشترك این تحقیقات تعریف نوعى رفتار فردى است که به موفقیت محققان را در دهه اخیر به خود جل

 .[12] کند بلندمدت سازمان کمک مى

رسد، این است که سازمان ها به کارکنانى نیازمند هستند که متمایل  چیزى که در ادبیات مدیریت، امرى بدیهى به نظر مى

به پا فراتر نهادن از الزامات رسمى شغل باشند. تحقیقات کنونى، رفتارهاى فراتر از نقش را با عنوان رفتار شهروندى سازمانى 

را در ارزیابى عملکرد شغلى نمى پذیرند و در آن بر مشارکت بلندمدت فرد در موفقیت  مدنظر قرار دادند و غفلت از آنها

 .[1] ورزند یسازمان تاکید م

سازمانهای بزرگ آن  یتموفق یلچرا که از دال شود یعادی حاصل نم یبه واسطه تالشهای کارکنان یبرجسته سازمان عملکرد

در  یتحول ی،خود باشند. مفهوم رفتارشهروندی سازمان یرسم یففراتر از وظا یاتبا سطح عمل یاست که آنها دارای کارکنان

سازمانها در قبال نوآوری، انعطاف،  یتمذکور باعث ارتقاء سطح مسئول وممفه یراز شود یمحسوب م یحوزه رفتار سازمان

 . [11] شده است یشترهر چه ب یسازمان یتوری، بقاء و موفق بهره
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داده  یبا عملکرد کارکنان پرداختند. به منظور جمع آور یشغل یترابطه رضا ی( به بررس1211) یمیو ابراه یبازرگان یموسو

آن با استفاده  یاییکه پا یولینکندال و ه یت،اسم (JDI) یشغل یتاستاندارد رضا یها از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه 

آن بر اساس نظر چند تن از  ییکه روا یعملکرد شغل یبدست آمد و پرسشنامه محقق ساخته  11/0کرونباخ  یاز آزمون آلفا

آزمون  یبدست آمد. برا 1/0کرونباخ  یآن با استفاده از آزمون آلفا یاییپا ین. همچنیدگرد ییددانشگاه تأ یعلم یاته یاعضا

از آزمون  یو عملکرد شغل یشغل یترضا یرهایمتغ ینرابطه ب یبررس یبرا ینو همچن یفیپژوهش از آمار توص یاتفرض

و  یشغل یترضا ینحاصل نشان داد که ب یجاستفاده شده است. نتا SPSS 22 یدر بستر نرم افزار آمار یرسونپ یهمبستگ

 یترضا یتا تقوکرد که ب یانتوان ب یم ینوجود دارد. بنابرا یمعنادار یکارکنان دانشگاه علم و فرهنگ رابطه  یعملکرد شغل

در جهت  یدکارکنان خود با یسازمان ها به منظور بهبود عملکرد شغل یجه. در نتیابد یکارکنان ارتقا م یشغل دعملکر ی،شغل

 .آنان تالش کنند یشغل یترضا یتتقو

کارکنان  یشغل یتبا عملکرد و رضا یتیشخص یژگیو ینارتباط ب ی( به بررس1211) یزیعز یلو نژاد اسماع صفرخانلو

است.  یو از نظر هدف کاربرد یمایشیصورت پ و به یکم یق،حاضر از لحاظ روش تحق یقپرداختند. تحق یتیامن یسازمانها

است.  یدهگرد ییننفر تع 22بر اساس فرمول کوکران  گیری مونهروش ن یتی،شامل چند سازمان امن یقتحق ینا یجامعة آمار

نامة  از پرسش یعملکرد شغل ی.او و براینامة کوتاه ان.ا پرسش یتی،شخص یژگیو یابزار استفاده شده در پژوهش حاضر برا

از  یحاک یقتحق تایجو ن ها یافتهاست.  یدهوروث استفاده گرد فیلد ینامة بر از پرسش یشغل یترضا یبرا ینپاترسون و همچن

 ینب ینوجود دارد و همچن یدار و معنا یمکارکنان ارتباط مستق مندی یتو رضا یعملکرد شغل یزانم ینآن است که ب

 های یژگیو یندار و ب و معنا یمارتباط مستق یبودن با عملکرد شغل باوجدان یربودن،دلپذ یی،گرا برون یتیشخص های یژگیو
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بودن ارتباط  وجدان و با ییگرا برون های یژگیو یندار و ب ارتباط معکوس و معنا یشغل یتبا رضا یرنجور روان یتیشخص

 .برقرار است یشغل یتبا رضا یدار و معنا یمقمست

به ترك شغل در کارکنان  یلو تما یشغل یتعملکرد با رضا یابیارز یاستهایادراك از س ی( همبستگ1211) و همکاران همتی

مورد پژوهش،  ی. جامعه آمارباشد یم یهمبستگ -یفیکردند. روش مطالعه حاضر توص یرا بررس یالنگ یدانشگاه علوم پزشک

و با توجه به جدول  ینفر است. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آمار 212به تعداد  یالنگ یکارکنان دانشگاه علوم پزشک

 های یاستپرسشنامه س"از  یرهامتغ یریاندازه گ یساده انتخاب شدند. برا یتصادف یرینفر به روش نمونه گ 241مورگان، 

و  ینزشغل جن ک تركبه  یلپرسشنامه تما"به ترك شغل لونگو و مونرا و یلشنامه تماپرس"و  "عملکرد پون یابیارز

قرار  ییدمحتوا، مورد تأ ییروا یقاز طر ییسوتا استفاده شده است. سنجش روا ینهم یشغل یتو پرسشنامه رضا "ینسونتامل

 یابیارز های یاستشد. ادراك از س لیتحل SMARTPLS2 و نرم افزار 11اس اس نسخه  یها با نرم افزار اس پ گرفت. داده

 یندارد. همچن یدار یو معن یمنف یبه ترك شغل همبستگ یلدار و با تما یمثبت و معن ستگیهمب یشغل یتعملکرد با رضا

 .دارد یدار یو معن یمنف یبه ترك شغل کارکنان همبستگ یلبا تما یشغل یترضا

آنها با  یبا عملکرد شغل یکارکنان تماس یشغل یتو رضا یریارتباط انطباق پذ یابی( به ارز1211) پور و همکاران عبدالعلی

بانک تجارت استان شمال  یپژوهش شامل کارکنان تماس ینا یپرداختند. جامعه آمار یمعادالت ساختار یمدلساز یکردرو

 ینپژوهش نشاندهنده ا یجتاساده استفاده شده است. ن یتصادف یریگ ونهاز روش نم یرینمونه گ یاست که برا یرانغرب ا

آن ها نقش  یو عملکرد شغل یخدمات کارکنان تماس یارائه  یریانطباق پذ یندر ب یمبه طور مستق یشغل یتاست که رضا

 یریپذ نطباقا یندر ب یمبه طور مستق یشغل یتاست که رضا یپژوهش حاک یجنتا یندهد. همچن یانجام م یانجیگریم

 .دارد گری یانجیآن ها نقش م یو عملکرد شغل یکارکنان تماس یو سازمان یاسیس ی،گروه یزیکی،ف ی،اجتماع

حاضر  یقکارکنان پرداختند. روش تحق یبا عملکرد شغل یشغل یترضا ینرابطه ب ی( به بررس1212) اقدم یو قادر مولوی

 غربی – یجانحاضر کارکنان شعب ادارات صنعت، معدن و تجارت استان آذربا یقتحق یبود. جامعه آمار یمایشیپ یفیتوص

 یرینفر برآورد شد و به روش نمونه گ 201با استفاده از فرمول کوکران  ی. حجم نمونه آماریباشدنفر م 425بود که تعداد آنها 

 یاستاندارد عملکرد شغل یپرسشنامه هااطالعات پرسشنامه بود و از  یساده انتخاب شدند. ابزار جمع آور یتصادف یخوشه ا

 یدچند از اسات یتوسط تن امهپرسشن ییسوتا استفاده شد. روا ینهم یشغل یت، پرسشنامه رضا2005و همکاران  یرنهب یوارس

رفتار  0911 یعملکرد شغل یپرسشنامه ها یشد که برا ییدکرونباخ تا یپرسشنامه ها توسط آلفا یاییشد. و پا ییدتا یریتمد

 یآزمونها یلهشده بوس یجمع آور یبدست آمد. پرسشنامه ها 0911 یو فرهنگ سازمان 0911 یشغل یترضا 0911 یررهب

 یشغل یترضا ینآن است که ب یانگرحاصل ب یجقرار گرفت. نتا یلو تحل یهمورد تجز یونرگرس یرسون،پ یرنف،کلموگروف اسم

 .وجود دارد یارتباط مثبت و معنادار یغرب یجانکارکنان ادارات صنعت، معدن و تجارت استان آذربا یبا عملکرد شغل

کردند. این  یرا بررس یسازمان یوفادار یانجیبر عملکرد کارکتان با نقش م یشغل یترضا یر( تاث1212) یدزادهو ص اسماعیلی

مبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کارشناسان ه -پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث نوع تحقیق، توصیفی

نفر از طریق نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی و پایایی پرسشنامه به  240سازمان مذکور بوده و تعداد 

اد که رضایت ترتیب با روش های روایی محتوا و ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج مدل سازی معادالت ساختاری نشان د

 22صدم و به طور غیرمستقیم با نقش واسطه ای وفاداری سازمانی با ضریب مسیر  52شغلی به طور مستقیم با ضریب مسیر 

صدم بر وفاداری سازمانی و وفاداری  14صدم بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت دارد. بعالوه، رضایت شغلی با ضریب مسیر 

 .عملکرد شغلی تاثیر مثبت دارد صدم بر 12سازمانی نیز با ضریب مسیر 

را  یاستان مرکز یاجتماع ینبا عملکرد کارکنان سازمان تام یشغل یترضا ین( رابطه ب1215) یو محمدخان درخشنده

کردند. روش این پژوهش پیمایشی است و جامعه آماری تحقیق را کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی  یبررس

نفر از آنها به  122نفر بوده است، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  421تعداد آنها  1214تشکیل می دهند که در سال 

ب شده اند. ابزار جمع آوری اطالعات پرسش نامه پنج گزینه ای رضایت نسبی انتخا -عنوان نمونه به روش تصادفی طبقه ای

( بوده است. اطالعات حاصل وارد نرم افزار 1115( و پرسش نامه پنج گزینه ای عملکرد کارکنان النا )2005شغلی سوزان )
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ن خطی تحلیل شده اند. گردیده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیو  spssآماری

نتایج تحقیق نشان داد که رضایت شغلی و عملکرد کارکنان در سطح مطلوبی از پایایی برخوردارند. میزان رضایت شغلی با 

 .متغیرهای تاهل، جنسیت، سابقه، سن و تحصیالت تفاوت معناداری ندارند

 یرا بررس یتعهد سازمان یانجید کارکنان با نقش مبر عملکر یاجتماع یهو سرما یشغل یت( اثرات رضا1214) یدیو ع آزادی

آنها  یندادند که از ب یلوزارت ورزش و جوانان تشک یراننفر از کارشناسان و مد 202را  هشوپژ ینا ریماآ جامعهکردند. 

و  یسهر یها، چهار پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمان داده یگرداور ار. ابزیدنفر به عنوان نمونه انتخاب گرد 111

 یشغل یت( و رضا1111و گوشال،  یت)ناهاپ یاجتماع یه(، سرما1111و آلن،  یر ی)م ی(، تعهد سازمان2002) یتگلداسم

، 11/0 ی،عملکرد سازمان های مهپرسشنا یکرونباخ برا یبا استفاده از آزمون آلفا یزآنها ن یایی( بود. که پا1121سوتا،  ینه)م

بر  یمعادالت ساختار یلآزمون تحل یجبه دست آمد. نتا 10/0یشغل یتو رضا 12/0 ی،اجتماع یه، سرما10/0 ی،تعهد سازمان

( با ها یه)فرض یرهامس یبرخوردار بود و تمام یپژوهش نشان داد که مدل از برازش خوب و قابل قبول یشنهادیمدل پ یرو

 یتعهد و عملکرد سازمان ینر مربوط به رابطه باث یزانم یشترینب ین،ب ینقرار گرفتند؛ که در ا ییدتا موردباال  یناناطم

 یبر تعهد سازمان یدرصد 22و  41 یاثر یب،به ترت یکهر یزن یشغل یتو رضا یاجتماع یهدرصد(. سرما 54کارکنان بود )

 .داشتند

کارکنان در شرکت فوالد  یشغل یتدر بهبود عملکرد و رضا ینقش اعتماد سازمان ی( به بررس1214) و همکاران سلطانی

شد  ییننفر تع 2220اساس حجم نمونه  ینحجم نمونه از فرمول کوکران استفادهشد که بر ا یینتع یهرمزگان پرداختند. برا

اطالعات از سه  یجمع آور یپرسشنامه برگشت داده شد. برا 012 یتشده، در نها یعتعداد پرسشنامه توز ینکه از ا

پرسشنامه ها و نظر استاد  یاستفاده شد. با توجه به محتوا یشغل یتو رضا یعملکرد فرد ی،دسازمانپرسشنامه استاندارد اعتما

کرونباخ استفاده شد  یپرسشنامه از روش آلفا یاییپا یینتع یقرار گرفت. برا ییدپرسشنامه ها مورد تا ییمحتوا ییراهنما روا

 یلتحل یبه دست آمد. برا 0912 یشغل یترضا یو برا 0912 یردعملکرد ف 15/0پرسشنامه اعتماد سازمان  یبرا یبکه به ترت

 یداستفاده گرد یو معادالت ساختار ییدیتا یعامل یلتحل یانس،وار یلتحل ینیروف،اسم -کرموگروف یداده ها از آزمون ها

 0912 یرمس یببا ضر یشغل یتو بر رضا 0922 یرمس یببا ضر یبر عملکرد فرد یداد که اعتمادسازمان شانن یاتفرض یجنتا

 یالتپژوهش و سن، سابقه خدمت و تحص یرهایمتغ ینآزمون آنوا نشان داد که ب یجنتا یندارد. همچن یمثبت و معنادار یرتاث

 .و سابقه خدمت وجود دارد یلیتحص ی،سن یاز رده ها یدر برخ یتفاوت معنادار

را  یشغل یترضا یانجیکارکنان با نقش م یآن بر عملکرد سازمان یرو تاث ی( اعتماد سازمان1214) و همکاران یمرمت باقری

تعداد کارکنان  ینکهباشند با توجه به ا یاستان مازندران م یاز سازمان ها یکیشامل کارکنان  یکردند. جامعه آمار یبررس

 یرینفر به روش نمونه گ 15ن افراد جامعه با استفاده از فرمول کوکران، تعداد یاز ب یریباشد، جهت نمونه گ ینفر م 110

و پرسشنامه محقق ساخته  یاطالعات از پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمان یجمع آور یساده انتخاب شدند. برا یتصادف

 یقتحق یجاستفاده شد. نتا یاستنباط ارداده ها از آم یلو تحل یهتجز یاستفاده شده است. برا یشغل یتو رضا یعملکرد سازمان

 .باشد یآنان اثرگذار م یشغل یتکارکنان و رضا یبر عملکرد سازمان ید سازماننشان داد اعتما

 یو عملکرد کارکنان را بررس یشغل یتهمراه(، اعتماد، رضا ی) بخاطر گوشیسرئ ییاعتنا ی( رابطه ب2021) یویدو د روبرتز

نفر(  111نفر =  152مشغول به کار هستند ) یعاز صنا یعیوس یفکه در ط یکاییکردند. دو مطالعه در مورد بزرگساالن آمر

کارکنان دارد.  یبا عملکرد شغل یارتباط منف یشغل یتو رضا یشغل اعتماد یقاز طر یسرئ ییاعتنا یدهند که ب ینشان م

 .مورد بحث قرار گرفته است یزن یآت یقاتیتحق یرهایو مس یو عمل ینظر یامدهایپ

کارمندان  یبا عملکرد باال در رفتار شهروند یکار های یستمس یراتتأث یبه بررس یدر پژوهش (2020و همکاران ) پاناگوتیس

جو  یجاددر ا HPWS مطالعه ابتدا سهم ارزشمند ین. ایباشدم pls با یپرداختند. روش انجام پژوهش معادالت ساختار

کارکنان با نشان  یجه،ارد. در نتگذ یمثبت م یردهد، که به نوبه خود بر مشارکت کارکنان تأث یعدالت و خدمات را نشان م

را  HPWS یندسازوکار فرآ ها یافته ی،باشند. به طور کل یشدن در خدمات پاسخگو م یرو با درگ یاضاف ینقش یدادن رفتارها
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 یمنابع انسان یریتمد یکارکنان حرفه ا یبرا ینمود که دانش ارزشمند ییشناخته شناسا "یاهجعبه س"که به عنوان 

(HRM)  کنند یروشن م. 

 یرتأث یبه بررس یگذارند،اثر م یعملکرد باال بر نتایج فرد یکار یستمهایبا عنوان چگونه س یقی(، در تحق2011و اختر  ) ژانگ

باال باشد، رابطه مثبت  یکه اگر تناسب اهداف مدیران خط یدندرس یجهمدیران سطوح مختلف پرداختند. در نهایت به این نت

 .وجود دارد یدر سطح سازمان و سطح فرد الملکرد باع یکار یستمدر س یمعنادار

( و یو تعهد عاطف یکارکنان)رضایت شغل یها عملکرد باال، نگرش یکار یها روش ین(، رابطه ب2011و همکاران ) دیمیتریوس

-PLS) یحداقل مربعات جزئ یمعادالت ساختار یمدل ساز"کار،  ینانجام ا یکرده است. برا یخدمات را بررس یفیتک

SEM)"  بدست آمده نشان داد  یحاستفاده شد. نتا یونانی یهتلدار سازمانکارمندان ده  441نمونه مناسب از  یکبر اساس

نقش  یشود،م یریگ اندازه یو تعهد عاطف یو نگرش آنها که توسط رضایت شغل HPWSدرك کارکنان  یناعتماد، ارتباط ب

 .کند یایفا م یانجیم

 

 . روش تحقیق3

 ینا یاست، جامعه آمار یمایشیو پ یفیها از نوع توص داده یو از نظر روش گردآور یحاضر از نظر هدف، کاربردپژوهش 

محاسبه  ینفر است. برا 1224حدود  یجامعه آمار ین. حجم اباشد یم یاجتماع ینتام یمهکارکنان ب یهپژوهش شامل کل

 حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است.
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 ساده انتخاب شده است. ینفر به طور تصادف 202به حجم  یا فرمول کوکران نمونه یجهنت براساس

العات اط ی. در خصوص گردآورشود یم یمتقس یدانیو م یا پژوهش به دو دسته کتابخانه یناطالعات در ا یگردآور های روش

 های یهرد فرض یا ییدتا یاطالعات برا یو جهت گردآور یا کتابخانه یها پژوهش از روش یشینهموضوع و پ یاتمربوط به ادب

است. پرسشنامه  یدهاز ابزار پرسشنامه استفاده گرد یهاول یها داده یگردآور یاستفاده شده است. برا یدانیپژوهش از روش م

و  یداسات یکه با نظرات کارشناس باشد ی( م2021شده از پژوهش ساپتا و همکاران) سازی یپژوهش براساس پرسشنامه بوم

سازه  ییاز خبرگان(، روا رخواهیمحتوا )نظ ییپرسشنامه از روش روا ییروا یبررس یشده است. برا یلکارشناسان مربوط تعد

مرکب محاسبه  یاییکرونباخ و پا یآلفا یبضر یزن یاییمحاسبه پا یهمگرا استفاده شده است. برا یی( و روایعامل یل)تحل

 است. یدهگرد یابیپرسشنامه مطلوب ارز یائیپا ین. بنابرایدمحاسبه گرد 152/0کرونباخ پرسشنامه  یآلفا یبشده است. ضر

 . فرضیات پژوهش4

 یاصل یهفرض. 9.4

 .دارد یرتاث 11-یدکوو یریدر بهبود عملکرد کارکنان در طول همه گ یشغل یتو رضا یفرهنگ سازمان فناوری،

 یفرع یها فرضیه. 2.4

 .است یرگذارتاث 11 ییدکو یریبر عملکرد کارکنان در طول همه گ یسازمان فرهنگ

 .است یرگذارتاث 11 ییدکو یریبر عملکرد کارکنان در طول همه گ یشغل رضایت
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 .است یرگذارتاث 11 ییدکو یریدر طول همه گ یزهبر انگ یسازمان فرهنگ

 .است یرگذارتاث 11 ییدکو یریدر طول همه گ یزهبر انگ فناوری

 .است یرگذارتاث 11 ییدکو یریدر طول همه گ یزهبر انگ یشغل رضایت

 .است یرگذارتاث 11 ییدکو یریبر عملکرد کارکنان در طول همه گ یزهانگ یرتاث شناسایی

 است. یرگذارتاث 11 ییدکو یریبر عملکرد کارکنان در طول همه گ یفناور یرتاث شناسایی

 

 

 

 

 

 
 

 

باشد.  یوابسته پژوهش عملکرد کارکنان م یرباشد. متغ ی( م2021باال که برگرفته از پژوهش ساپتا و همکاران) یطبق مفهوم

در نظر گرفته شده است.  یانجیم یربه عنوان متغ یزهمستقل و انگ یربه عنوان متغ یشغل یتو رضا یفناور ی،فرهنگ سازمان

 باشد: یم یربه شرح ز یرهاکرونباخ متغ یالفا یبضر

 

 متغیرهای اصلی تحقیق )آلفای کرونباخ( .9جدول 

  Cronbach's Alpha نتیجه 

 تایید 09140 عملکرد کارکنان

 تایید 09121 فرهنگ سازمانی

 تایید 09145 فناوری

 تایید 09102 رضایت شغلی

 تایید 09121 انگیزه

 

 . یافته ها5

به طور  یمعادالت ساختار یها . مدلشود یپرداخته م یبرازش مدل مفهوم یبه بررس یپژوهش های یهاز آزمون فرض یشپ

)نشان دهنده  یساختار یها پنهان( و مدل یرهایمتغ یها مؤلفه یر)نشان دهنده ز یریگ اندازه یها از مدل یبیمعمول ترک

بار  یلهقابل مشاهده بوس یرپنهان( و متغ یرعامل )متغ ینرابطه ب درتمستقل و وابسته( هستند.  ق های یرمتغ ینروابط ب

فته درنظر گر یفباشد رابطه ضع 2/0کمتر از  یاست. اگر بار عامل یکصفر و  ینب یمقدار ی. بار عاملشود ینشان داده م یعامل

مطلوب است.  یلیباشد خ 2/0 ازقابل قبول است و اگر بزرگتر  2/0تا  2/0 ینب ی. بارعاملشود ینظر م شده و از آن صرف

و  کند ی( را محاسبه مAVEمرکب  و متوسط اشتراك  ) یاییپا یری،گ اندازه یها برازش مدل یبرا SmartPLSافزار  نرم

 یبرا 1/0از  یشترمتوسط اشتراك، ب یبرا 5/0از  یشترب یر. مقاددهد یارائه م یساختار یها برازش مدل یرا برا R2مقدار 

 یلتحل یج(.  نتا1211 ی،برازش مناسب مدل هستند  )آذر، غالمزاده، و قنوات یانگرب R2 یبرا 2/0از  یشترمرکب و ب یاییپا

 ارائه شده است. یردر جدول ز یقتحق یرهایسنجش متغ یها شاخص یعامل

یفرهنگ سازمان  

یفناور  

 تیرضا

یشغل  

 عملکرد کارکنان انگیزه
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 رهای عاملی در مدل اندازه گیری. با2جدول 

 انگیزه رضایت شغلی فناوری فرهنگ سازمانی عملکرد کارکنان  

q1     09114   

q2     09101   

q2     09142   

q4     09121   

q5     09111   

q2     09111   

q1     09121   

q1     09112   

q1     09122   

q10     09211     

q11     09121     

q12     09151     

q12     09111     

q14 09121         

q15 09112         

q12 09140         

q11 09125         

q11 09212         

q11         09114 

q20         09110 

q21         09152 

q22         09112 

q22         09122 

q24   09101       

q25   09112       

q22   09102       

q21   09102       

q21   09112       

q21       09122   

q20       09124   

q21       09111   

q22       09151   
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منجر باال  یقسواالت در مدل تحق بوده است. وجود این 094ها  باالتر از  سنجه یتمام یبرا یکه بار عامل دهد ینشان م یجنتا

 در بعد اندازه یقتحق ییگفت مدل نها یتوانسواالت، م یندر ادامه با حفظ ا ین. بنابراگردد یسازه م ییروا های رفتن شاخص

 شده است. یامه یعلّ های در قالب گزاره یاتآزمون فرض ایبر ینهو زم یدهآن حاصل گرد گیری

 

 سازه ها یاییپا. 9.5

. 1از دو شاخص:  یق،در مدل تحق یمورد بررس یسازه ها یاییپا یابیجهت ارز ی،معادالت ساختار یابیمدل  های در روش

 2در جدول  یقتحق های¬از سازه یکهر  یشاخص ها برا ینشود. مقدار ا یاستفاده م  یبیترک یایی. پا2کرونباخ  و  یآلفا

 ارائه شده است.

 
 یقتحق یسازه ها یبیترک یاییشاخص پا .3جدول 

 Composite Reliability نتیجه بازه مورد قبول 

 مناسب 091< 09111 عملکرد کارکنان

 مناسب 091< 09145 فرهنگ سازمانی

 متاسب 091< 09152 فناوری

 مناسب 091< 09110 رضایت شغلی

 مناسب 091< 09115 انگیزه

 

 

این شرایط حداقلی را برای ضریب الفای کرونباخ گردد، تمامی سازه های تحقیق چنان که در جدول فوق مشاهده می

( برآورده نموده و حتی در سطحی بسیار باالتر از آن قرار دارند. از این رو پایایی 091( و پایایی ترکیبی )حداقل 092)حداقل

 سازه های تحقیق مورد پشتیبانی می باشد.

 

 روایی همگرا. 2.5
شاخصی مناسب برای تعیین روایی همگرای  (AVE) شاخص میانگین واریانس استخراج شده  (1111بنا به نظر چین)

باشد. بررسی این می 5/0باشد. حداقل میزان قابل قبول برای این ضریب از نظر نویسندۀ مذکور برابر با های تحقیق میسازه

متیاز این ضریب بسیار باالتر از حد آستانة های تحقیق ا دهد که درتمامی سازههای این تحقیق نشان میشاخص بین سازه

باشند. این بررسی به طور کامل در جدول ها از نظر روایی همگرا در حد بسیار قابل خوبی میباشد و بنابراین سازهمذکور می

 است.ارائه شده4

 

 . روایی همگرای سازه های تحقیق4جدول 

   (AVE) نتیجه بازه مورد قبول 

 مناسب 095< 09212 عملکرد کارکنان

 مناسب 095< 09115 فرهنگ سازمانی

 مناسب 095< 09202 فناوری

 مناسب 095< 09221 رضایت شغلی

 مناسب 095< 09201 انگیزه
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 روایی واگرا. 3.5
-های خود نسبت به سایر سازهای به خصوص، دارای واریانس مشترك باالتری با سنجهمحقق برای اثبات این نکته که سازه

( بیان 2001های تحقیق را اثبات کند. به عبارت دیگر چنان که  آکین و همکاران)های مدل است، باید روایی واگرا برای سازه

های های انتخاب شده برای توضیح این متغیر، تنها آن را توضیح دهند. بدین منظور جذر میانگین واریانسکنند، سنجهمی

های تحقیق حاضر، این مقایسه در گرد. برای سازهها مقایسه میهمبستگی بین سازهاستخراج شده برای هر سازه با ضرایب 

 است:ارائه شده 5جدول 

 
 فورنل الرکر . معیار 5جدول 

 روابط کیفیت  قصد خرید مجدد درگیری مشتری ویژه برند ارزش ارزش ویژه  

     09112 عملکرد کارکنان

    09110 09212 فرهنگ سازمانی

   09112 09122 09151 فناوری

  09112 09214 09122 09101 رضایت شغلی

 09111 09151 09121 09212 09110 انگیزه

 

 یموجود در رو یرالرکر نشان داده شده است که مقاد یارفورنلمع یدر بررس ید،کن ی( مشاهده م5همانطور که در )جدول 

 یموجود در سطر و ستون مربوطه بزرگتر م یرمقاد یهشرح داده شده(، از کل یانسوار یردوم مقاد یشه)ر یسماتر یقطر اصل

 شاخص ها با سازه وابسته به آنهاست. ینشان دهنده همبستگ یزامر ن ینباشند. ا

 

 یحداقل مربعات جزئ یکپژوهش با استفاده از تکن های یهآزمون فرض. 6
به   2 در جدول یجنتا ینال اس قابل مشاهده شده است. ا یافزار اسمارت پ نرم یحاصل به صورت خالصه در خروج یجنتا

 .درآمده است یشنما

 اول فرضیه
 .یستن یرگذارتاث 11 ییدکو یریبر عملکرد کارکنان در طول همه گ یفرهنگ سازمان:  (H0)صفر فرض

 است. یرگذارتاث 11 ییدکو یریبر عملکرد کارکنان در طول همه گ ی: فرهنگ سازمان(H1) مقابل فرض

 
 فرض اول  مسیر . ضریب6جدول 

 Original Sample 

(O) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P Values 

نبر عملکرد کارکنا یفرهنگ سازمان  09151 229254 0.000 

 

بر عملکرد  یفرهنگ سازمان یر( در مسtمشخص می شود، مقدار آماره ) 2جدول  ینبر اساس نتایج استنباط شده همچن

فرهنگ  0905درصد و سطح خطای  15 ینانکرد که در سطح اطم یانب ینچن توان یباشد، م یم 1912کارکنان بزرگتر از 

به دست آمده برای دو سازه مثبت  یرمس یبتوجه به مقدار ضر با ینمعنادار دارد. همچن یربر عملکرد کارکنان تاث یسازمان

 شود. یم ییدتا H1داری داشته است. فرض  یمثبت و معن یرکارکنان تاثبر عملکرد  یفرهنگ سازمان باشد، یم

 

 

 فرضیه دوم

 .تاثیرگذار نیست 11بر عملکرد کارکنان در طول همه گیری کویید  یشغل تیرضا( : H0فرض صفر)
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 .تاثیرگذار است 11بر عملکرد کارکنان در طول همه گیری کویید  یشغل تیرضا( : H9فرض مقابل)
 

 فرض دوم مسیر ضریب. 7جدول 

 Original Sample 

(O) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P Values 

بر عملکرد کارکنان یشغل تیرضا  09122 229511 0.000 

 

 

بر عملکرد  یشغل یترضا یر( در مسtمشخص می شود، مقدار آماره ) 1جدول  ینبر اساس نتایج استنباط شده و همچن

 یترضا 0905درصد و سطح خطای  15 ینانکرد که در سطح اطم یانب ینچن توان یباشد، م یم 1912کارکنان بزرگتر از 

به دست آمده برای دو سازه مثبت  یرمس یببه مقدار ضر وجهبا ت ینمعنادار دارد. همچن یربر عملکرد کارکنان تاث یشغل

 شود. یم ییدتا H1فرض داری داشته است.  یمثبت و معن یربر عملکرد کارکنان تاث یشغل یترضا باشد، یم

 

 

 فرضیه سوم

 تاثیرگذار نیست. 11بر انگیزه در طول همه گیری کویید  فرهنگ سازمانی ( :H0فرض صفر)

 تاثیرگذار است. 11بر انگیزه در طول همه گیری کویید  فرهنگ سازمانی( : H9فرض مقابل)

 
 فرض سوم مسیر . ضریب8جدول 

 Original Sample 

(O) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

 0.000 229051 09121 بر انگیزه فرهنگ سازمانی

 
 بر انگیزه فرهنگ سازمانی( در مسیر tمشخص می شود، مقدار آماره )  1بر اساس نتایج استنباط شده و همچنین جدول 

بر  فرهنگ سازمانی 0905درصد و سطح خطای  15توان چنین بیان کرد که در سطح اطمینان  می باشد، می 1912بزرگتر از 

فرهنگ باشد،  تاثیر معنادار دارد. همچنین با توجه به مقدار ضریب مسیر به دست آمده برای دو سازه مثبت می انگیزه

 تایید می شود. H1ی داشته است. فرض روابط تاثیر مثبت و معنی داربر انگیزه  سازمانی

 

 فرضیه چهارم

 تاثیرگذار نیست. 11بر انگیزه در طول همه گیری کویید  فناوری ( :H0فرض صفر)

 تاثیرگذار است 11بر انگیزه در طول همه گیری کویید  فناوری( : H9فرض مقابل)

. 
 فرض چهارم مسیر . ضریب1جدول 

 Original Sample 

(O) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

 0.000 49122 09202 بر انگیزه فناوری

 
بزرگتر از  بر انگیزه فناوری( در مسیر tمشخص می شود، مقدار آماره ) 1بر اساس نتایج استنباط شده و همچنین جدول 

تاثیر معنادار بر انگیزه  فناوری 0905درصد و سطح خطای  15توان چنین بیان کرد که در سطح اطمینان  می باشد، می 1912
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تاثیر مثبت و  بر انگیزه فناوریباشد،  دارد. همچنین با توجه به مقدار ضریب مسیر به دست آمده برای دو سازه مثبت می

 تایید می شود. H1معنی داری داشته است. فرض 

 

 فرضیه پنجم

 نیست. تاثیرگذار 11بر انگیزه در طول همه گیری کویید  رضایت شغلی ( :H0فرض صفر)

 تاثیرگذار است. 11بر انگیزه در طول همه گیری کویید  رضایت شغلی( : H9فرض مقابل)

 
 فرض پنجم مسیر . ضریب90جدول 

 Original Sample 

(O) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P Values 

 0.000 29021 09201 بر انگیزه رضایت شغلی

 
 بر انگیزه رضایت شغلی( در مسیر tمشخص می شود، مقدار آماره ) 10بر اساس نتایج استنباط شده و همچنین جدول 

بر  رضایت شغلی 0905درصد و سطح خطای  15توان چنین بیان کرد که در سطح اطمینان  می باشد، می 1912بزرگتر از 

 رضایت شغلیشد، با تاثیر معنادار دارد. همچنین با توجه به مقدار ضریب مسیر به دست آمده برای دو سازه مثبت می انگیزه

 تایید می شود. H1داری داشته است. فرض  تاثیر مثبت و معنی بر انگیزه

 

 فرضیه ششم

 تاثیرگذار نیست. 11بر عملکرد کارکنان در طول همه گیری کویید  شناسایی تاثیر انگیزه ( :H0فرض صفر)

 تاثیرگذار است. 11کویید بر عملکرد کارکنان در طول همه گیری  شناسایی تاثیر انگیزه( : H9فرض مقابل)

 
 فرض ششم مسیر . ضریب99جدول 

 Original Sample 

(O) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

 0.000 19410 09401 بر عملکرد کارکنان انگیزه

 
بر عملکرد کارکنان  انگیزه( در مسیر tمشخص می شود، مقدار آماره ) 11بر اساس نتایج استنباط شده و همچنین جدول 

بر عملکرد  انگیزه 0905درصد و سطح خطای  15توان چنین بیان کرد که در سطح اطمینان  می باشد، می 1912بزرگتر از 

بر  انگیزهباشد،  تاثیر معنادار دارد. همچنین با توجه به مقدار ضریب مسیر به دست آمده برای دو سازه مثبت میکارکنان 

 تایید می شود. H1داری داشته است. فرض  ثبت و معنیتاثیر معملکرد کارکنان 
 

 فرضیه هفتم

 تاثیرگذار نیست. 11بر عملکرد کارکنان در طول همه گیری کویید  شناسایی تاثیر فناوری ( :H0فرض صفر)

 تاثیرگذار است. 11بر عملکرد کارکنان در طول همه گیری کویید  شناسایی تاثیر فناوری( : H9فرض مقابل)

 
 فرض چهارم مسیر . ضریب92جدول 

 Original Sample 

(O) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P Values 

 0.000 49122 09202 بر عملکرد کارکنان فناوری
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بر عملکرد کارکنان  فناوری( در مسیر tمشخص می شود، مقدار آماره ) 12بر اساس نتایج استنباط شده و همچنین جدول 

بر عملکرد  فناوری 0905درصد و سطح خطای  15توان چنین بیان کرد که در سطح اطمینان  می باشد، می 1912بزرگتر از 

باشد،  (، مقدار ضریب مسیر به دست آمده برای دو سازه مثبت می12تاثیر معنادار دارد. همچنین با توجه به )جدول کارکنان 

 تایید می شود. H1عنی داری داشته است. فرض تاثیر مثبت و مبر عملکرد کارکنان  فناوری

 

 

 . نتیجه گیری7

نظر به اهمیت و نقش تعیین کننده فرهنگ سازمانی بر کارکردها و عوامل گوناگون سازمان و در نتیجه، تاثیر آن بر برداشت 

قطب بندی  های شغلی کارکنان، و همچنین اهمیت مراکز نظام آموزش عا لی به عنوان مبدا تحوالت و شاخص عمده

کشورها، در سطح بین ا لملل، تقویت و بهبود فرهنگ سازمانی دانشگاهها و در نتیجه فراهم نمودن زمینه افزایش رضایت 

شغلی کارکنان از اهمیت بسزایی برخوردار است. انجام این تحقیق باعث خواهد شدتا نوع فرهنگ سازمانی غالب در دانشگاه 

همچنین آگاهی ازرضایت شغلی کارکنان  عتالئ آن راهکارهایی را اندیشید وآزادمشخص گردد،تا بتوان درجهت ا

تمام فرضیه های پیشنهادی در مطالعه   .میتواندمسئولین دانشگاه را در جهت اقدامات الزم برای افزایش آن کمک نماید

 پشتیبانی شدند. بنابراین با توجه با نتیج پیشنهادهای زیر مطرح می شود: حاضر

رده باال برای ارتقاء فرهنگ عقالنی به سطوح ایدئولوژیک و مخصوصاً فرهنگ توافق و مشارکت کوشش نمایند . مدیران -1

ر آورد. د اجرا  مرحله به   را آنها و تعریف  برای توفیق در این امر بایستی در شرکت اهداف گسترده تر و رسالتهای مهمتر را

 .کرد ایجاد سازمان در دایم بهبود استراتژی  وکرد خلق کارکنان برای  پایدار  باید ارزشهای

 توصیه می شود توانایی و شایستگی کارکنان به عنوان مالك ارزشیابی و ارتقاء آنها محسوب شود.-2

ایجاد ارتباط اندیشمندانه و سیستماتیک میان ارزشهای فرهنگی و باورها از یک سو و اهداف و استراتژی های دانشگاه،  -2

             فیزیکی کار ازسوی دیگر.محیط، شرایط 

پیشنهاد می شود به مدیریت اقتضایی و برخورداری از تنوع کافی در ارائه سبکهای مدیریتی متناسب با بلوغ روانی و -4

 سازمانی کارکنان دانشگاه توجه شود.

با هزینه های زندگی و همچنین به منظور ارتقاء سطح رضایت شغلی کارکنان باید به حقوق دریافتی و هماهنگ نمودن آن -5

 ایجاد فرصتهای پیشرفت و ارتقاء کارکنان توجه شود.

اختصاص بودجه و امکاناتی برای آموزش و پرورش کارکنان از ابعاد مختلف، چون آموزشهای رفتاری، شغلی و تخصصی، -2

یجه کاهش تشنج زدایی، رفع اضطراب از قوانین و مقررات، آموزش فکر، آموزش خانواده ،آموزش تقویت کار گروهی.... و در نت

 محیط کار.

رویکرد منظم و مستمر انطباق فرد مناسب با شغل مناسب در زمان مناسب در برگیرنده رضایت شغلی و بدنبال آن بهره  -1

 وری سازمان است.
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