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 نقش میانجی اخلاق کاری )گرایش ارزشی به کار( در رابطه 

 بلوغ روانی و انگیزش شغلی 

 
 دکتر ملیکه بهشتی فر

 ایران رفسنجان، اسلامی، آزاد دانشگاه رفسنجان، واحد مدیریت، گروه
 (21/21/79، تاریخ پذیرش:21/8/79تاریخ دریافت: ) 

 

 

 

 سرآغاز

هداف سازمان هستند، باید مواادد از آنجایی که مدیران به دنبال کسب ا
(. انگیوش  یيوی از 1بسیادی دا دد کسوب ایوم م ور دد نگور دیرنود  

ابشادهای م ر دد القای کادکنان برای تالید نتیجه ماثر و کادآمد و خلق 
بینوی دود  های پیشآمیش برناموهمحیط کادی مثبت و اجورای ماققیوت

د زنود  دا بوه است. به عبواد  دیگور انگیوش  عواملی اسوت کوه ماجوا
کنود. های متفاو  واداد میانرژی دد سطح های مختلف و صرفقعالیت

طاد آدوياد بوه ها نیروهای ددونی قرد هستند که او دا بهدد عمل انگیش 
(. طبق نگر برخی محققان، انگیوش  موی 2دادند  قعالیت خاصی وا می

تادی تااند یک تصمیر دیری دناختی تلقی داد که هدف آن، اجرای دق
از جملوه  1(. انگیوش  دویلی3است که منجر بوه ماققیوت موی دواد  

 انداز  زیادی مستقیما دیشه دد  بادد که تاکادکنان میهای م ر دد ساز 
 
 
 

 

 
بادود. ننانهوه دخصیت دادته و توا دودودی نیوش متواثر از محویط می
دووند، آسوویب انگیووش  و هیجانووا  جنبووه منفووی و مخوور  دادووته با

دوانشناختی و اقياد و پیامدهای نامطلابی به همرا  خااهد دادوت و بور 
ای دذادد. انگیش  یوک قراینود زنجیور عمليرد دیلی اقراد اثر ساء می

دواد، است که با ادساس نیاز یا ادساس کمباد و محرومیت دروع موی
آودد و ماجب تنش و کنش بسای هودقی سپس خااست دا به دنبال می

داد که محصال آن، دقتاد نیل به هودف اسوت. تواالی ایوم قراینود می
-های دیلی بیان میمميم است منجر به ادضای نیاز داد. مدل ویژدی

های دیلی دادای مالفوه هوای تنواع م واد ، اهمیوت ، کند که ویژدی
(، کوه از ایوم 4ماهیت دیل، آزادی عمل دد کاد و بوازخاد موی بادود  

 (. 5لی دا بردسی کرد  طریق می تاان انگیش  دی
 
 

 چکیده

، کمتور موادد م ر امل تاثیردذاد بر آن بردسی داد. بلاغ دوانی کادکنان به عناان عاملی اهمیت ادتقای انگیش  دیلی دد محیط کاد، سبب دد  تا عازمینه: 

ی بردسی موی دواد. تاجه قراد درقته است. از طرقی، اخلاق دد کاد یا درایش ادزدی به کاد از عااملی بسیاد با اهمیت است که دد ایم مطالعه به عناان میانج
، بردسی نقش میانجی اخلاق کادی  درایش ادزدی به کاد( دد دابطه بلاغ دوانی و انگیوش  دویلی کادکنوان دانشوگا  از ایم دو، هدف از اجرای تحقیق داضر

 می بادد.   1331دد سال  علام پشديی د ر دقسنجان

ر دقسنجان بوه تعوداد همبستگی است و جامعه آمادی آن کلیه کادکنان ستادی دانشگا  علام پشديی د  –دو  ایم تحقیق از نگر دو ، تاصیفی  روش:

ای تصادقی متناسب با دجر طبقه انتخا  ددند. ابوشاد دوردآودی داد  هوا سوه نفر از آن ا با استفاد  از جدول ماددان و به دو  طبقه 251نفر باد  که   641
   و  Amosاقشادهوای  سازی معادلا  ساختادی و نرمپرسشنامه استاندادد باد که دوایی و پایایی آن ا مادد تایید می بادد. برای تحلیل داد  ها، از دو  مدل 

SPSS  .استفاد  دد 

با تاجه به نقش میانجی دورایش  بلاغ دوانی و انگیش  دیلی. همهنیم دابطه دادددابطه نتایج نشان داد بلاغ دوانی کادکنان و انگیش  دیلی آن ا  یافته ها:

 ادزدی به کاد تایید دد. 

ته ها، می تاان نتیجه درقت ددد بلاغ دوانی کادکنان و درایش ادزدی آن ا به کاد، منجر به اقشایش میوشان انگیوش  دویلی دد : با تاجه به یاقنتیجه گیری

 محیط کاد می داد. 

 

 بلاغ دوانی، اخلاق کادی، درایش ادزدی به کاد، انگیش  دیلی :کلید واژگان
 
 

 m.beheshtifar@yahoo.comنایسندۀ مسئال: نشانی اليترونیيی: 
 

mailto:m.beheshtifar@yahoo.com
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بردسی ها نشان می دهد ماققیت دد تضومیم کواد از طریوق تاانوایی و 
انگیش  دیلی کسب می داد و استراتژی های مدیریت سوازمان بایود 

(. یک قرد بوا انگیوش  دا 1مبتنی بر دفظ تاانایی و انگیش  کادکنان بادد  
ب کاهش هشینوه می تاان دد سازمان به دادتی دفظ کرد و ایم امر سب

های سازمان می داد. از ایم دو، مودیران زموان کواقی بورای بردسوی 
مسائل م ر تر دادد زیرا کادکنان با انگیش  می تاانند تیر سازی کورد  و 

، بوه نددادایینی ووپانگیوش  که ادی قر(.  ا6به سرپرستان کموک کننود  
ن ا آد قتادد میداند که وومتقاع  شيالووا مووبن دوددد دوبرو انی وسآ

ه وکادی روقاا وماند. دادبر می   تالاز ت وسدریع وسو ت وس  ادوبیقای
د اووسیله ب بوبه دا نع اما، ندداداالیی ووبانگیش  و نیاز به کسب ماققیت 

  بر مشيالابرو دد دته دابرد از میان پشتياو دیریتی ومد خای اوت دم ا
اعتموادی و اقراد با انگیش  پیشرقت پائیم به سوبب بوی ند. داددی دیستاا

وابستگی به ساختاد خادجی، سطح متاسوطی از اضوطرا ، اقسورددی و 
کنند و نمی تاانند انتگادا  سازمان خاد دا تردید ددباد  خاد دا تجربه می

برآودد  سازند. ایم کادکنان دد انجام وظایف خاد کاتاهی کورد  و ایوم 
اامول (. از ع8دواد  امر سبب عدم ماققیت دیلی و سوازمانی آن وا می

کاهش انگیش  دیلی کادکنان می تواان بوه اختلواف سوطح دقواق و 
دستمشد، عدم تطابق کادی با علاقه و تخصص، نباد اطمینوان از پایوداد 
ماندن ماقعیت دیلی، عدم وجاد جا مناسب ج ت اظ واد نگور و ابوراز 
عقید  دیلی، دد نگرنگرقتم خصاصیا  عاطفی و جسومانی دد تقسویر 

م عدم قدددانی کامل دد مقابل انجام کاد اداد  کرد. کاد دوزانه و همهنی
با تاجه به مشيلا  قاق، لازم است عااملی که سبب ادتقوای انگیوش  
دیلی کادکنان می داد دناسایی داد. بلاغ دوانی به عناان یيی از ایم 

 عاامل معرقی می داد. 
 نیروی انسانی بخوش عمود  ای از زنددی خاد دا دد محیط سازمانی می

دوانوی و  ،نیاسوت کوه تاجه به ابعواد سولامت جسووماعی دذدانند، طبی
(. از ایوم 3  کادکنوان از اهمیوت قراوانووی برخووادداد اسووتاجتماعی 
(. ددد یعنوی 11خایش است   2هرکسی طالب ددد دخصیتدوست که 

یی دسیدن به بلاغ که قرآینودی توددیجی اسوت. بلواغ عبواد  از تاانوا
ای از آن دا دادد و منگاد از تاانایی عباد  است وتمایل که هر قرد ددجه

ای که قرد برای انجام تيلیوف یوا قعالیوت از دانش  تحصیلا ( و تجربه
خاصی به همرا  دادد. هردا  اقراد سطح بلواغ بالواتری دادوته بادوند و 

ادود، انتگادا  محیط برای وابستگی، قرمانبردادی و قعل پذیری بیشتر ب
دود، باعو  به نسبتی که دخص دد سلسله مراتب ادادی پاییم تور موی

. برخی محققان (11دردد  ناکامی، ديست و دید کاتا  مد  دخص می
دا خادمختادی یا خاددایی تعریف می کنند، یعنوی تاانوایی  3بلاغ دوانی

دند معیاد اصلی بلاغ دقتاد آزادانه دد درایط متفاو . برخی محققان معتق
دد  دوانی، خاد مختادی قردی است، مثلا تاانایی کاد با آزادی عمل بالوا

درایط مشخص یا درایط نامشخص. بر مبنای تحلیل نگریه ها، معیادها 
خادآدواهی، آزادی عمول،  ،4بلاغ دوانی دا می تاان دد مسئالیت پذیری

ی مثبت، قودد  تحمول و انعطواف پوذیری خاد مدیریتی، دوابط اجتماع
(. همهنیم، بلواغ دوانوی کادکنوان دد ایوم تحقیوق بوا 11خلاصه کرد  

ای و بلواغ اجتمواعی های بلاغ عاطفی، بلاغ عقلوی، بلواغ درقوهمالفه

(. بردسی ها نشان می دهد بلاغ می تااند  سوبب 12سنجید  می داد  
 (. 13ادتقای انگیش  دیلی دد محیط کاد دردد  

و  1دد سازمان بوه عنواان سیسوتمی از ادزدو ا 5خلاقیا از سای دیگر، ا
داد که بر اساس آن نیوک و بدهای سازمان  بایدها و نبایدها تعریف می

  ،6(. ماضاع اخلاق کادی14  داد مشخص و عمل بد از خا  متمایش می
نگر  به کاد و درایش ادزدی به کاد دد دواز  اخلاقیوا  کمتور موادد 
تاجه قراد درقته اسوت. یيوی از عاامول م ور ایجواد و دفوظ سولامت 
جسمانی انسان کاد است و دد نتیجه به صاد  غیرمستقیر، ضامم پیش 

بورای (. 15های دودی و اخلاقی خااهد باد  دیری از بسیادی از بیمادی
سمت دياقایی اقتصادی، دمایت از کواد مطلوا  و درکت دتابند  به 

و دانش لازم نسبت بوه  8مثبت مادد نیاز است. لذا بایستی درایش، بینش
ای از نگورا  کاد دد جامعه و سازمان ها ایجاد داد. دد واقع به دغر پاد 

  و جوا ای ادزدمند تلقی نشدماجاد دد جامعه، هناز کاد به عناان پدید 
دادد تا از ایم نگر  به عناان یک قرصت برای تحوال اسوتفاد  دواد. 

های استفاد  مفید و مواثر پذیری دد سازمان ها زمینهقرهنگ کاد و نگر
ودی سازد و آثاد مطلابی دد بعد ب ر از منابع انسانی و مادی دا قراهر می

ی، و کسب مشیت دقوابتی دادد. بورای ادزدوی کوردن تالیود و سوادآود
دریشی نیست جش اینيه دد سازمان و جامعه قرهنگ کاد دواج پیودا کنود 

گر  به کاد از دو ج ت بیرونی و ددونوی قابول بردسوی اسوت. ن(. 11 
دواد. دد مرکشیت مطلق یا نسبی کاد از طریق ایوم دو جنبوه بیوان موی

مرکشیت مطلق، اصالتا به کاد، بدون تاجه به هیچ مف ام دیگری، تاجوه 
های دیگر زنددی د مرکشیت نسبی، کاد براساس دابطه با جنبهداد. دمی

بوه  11و نسوبی 3با ترکیب ایم دو جنبه  نگر  مطلوق .دادادزیابی می
های مختلف، کاد به طاد کلی از جنبه دخصی و سازمانی کاد( دد عرصه

 تااند مادد بردسی قراد دیوردیو همهنیم معانی و مفاهیر مختلف آن م
و یا اظ ادی بورای  11بنا به تعریفی دیگر، کاد دادای ادز  ابشادی (.16 

برای دسویدن بوه هودقی ای تااند به عناان وسیلهکاد میداغلان است. 
 12عینی یا ذهنی، مادی یا معنای دد نگر درقته داد یا اینيه ادز  کواد

 (. 18نفسه ادزدمند تلقّی داد تعریف داد یا کاد قیدد ددون آن 
دد سال های اخیور، بسویادی از محققوان دد موادد ادز  هوای کوادی 
مطالعاتی انجام داد  اند. برخی اثر تفير اقتصوادی و قرهنوگ ملوی بور 
 ادز  های کادی مدیران دا دد ایالا  متحد ، دوسیه، ژاپم و نیم انجام
دادند. دااهد نشان می دهود تاجوه بوه ادز  هوای کوادی موی تاانود 
داخص مناسبی برای انتخا  و تاسعه مسیردیلی اقراد بادد. همهنویم 
ادتباط بیم ادز  های کادی و ج ت دیری دیلی کادکنان موادد تاییود 

با استفاد  از تينیک تحلیل عامل، (. تحقیقی دیگر، 13قراد درقته است  
دا دد پنج مقالوه جوای داد  اسوت: ادز  هوای  13به کاددرایش ادزدی 

ددونی مرتبط با کاد، ادز  های ددونی پیامدی کاد، ادز  های بیرونی 
مرتبط با کاد، ادز  های بیرونوی پیامودی کواد و ادز  هوای بیرونوی 

 (. دد یک بردسی ایم نتیجه داصل دد که بلاغ دوانی21مرتبط با اقراد  
(. دد مطالعه ای دیگر دابطوه 21دذادد  بر درایش ادزدی به کاد تاثیر می

 (. 22بیم درایش ادزدی به کاد و انگیش  دیلی تایید دردید  
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مشيل ما دد ایم تحقیق، عدم انگیش  دیلی کاقی کادکنان دد محویط 
کاد است که می طلبد دو  های ادتقای انگیش  دیلی به عناان ماتاد 

درکت کادکنان دد محیط کاد، مادد بردسی قراد بگیورد محرک و عامل 
تا مدیران از تاان بالقا  کادکنان دد سازمان استفاد  کنند. دد صادتی که 
بلاغ دوانی کادکنان به عناان عاملی برای تفير و تاانوایی دول مسواله 
ددد کند، می تااند بر ادتقای انگیش  اقراد اثردذاد بادد و دد نتیجه تواان 

دا دد استفاد  از ظرقیت نیروی انسانی اقشایش می دهد. از سای  مدیران

دیگر، تمرکش بر درایش ادزدی به کاد و پیامدهای مثبوت آن موی تاانود 
سبب تیییر نگر  کادکنان دد محیط کاد دد  و انگیوش  دویلی آن وا دا 

دد تحقیق داضر، محقق دد پی پاسخ به ایم ساال است کوه تیییر دهد. 
دوانی و انگیش  دویلی کادکنوان دانشوگا  علوام پشدويی آیا بیم بلاغ 

دقسنجان دابطه دادد و آیا  درایش ادزدی به کاد نقوش میوانجی دا ایفوا 
 می کند یا خیر؟  

 

 
 

 : مدل مفهومی تحقیق1نگاره 

 

 روش
همبسووتگی و از نگوور هوودف،  –ایووم تحقیووق از نگوور دو ، تاصوویفی 

. جامعه آمادی ایم تحقیق، دامل کلیه کادکنوان دانشوگا  کادبردی است
نفر و دجر نمانه با اسوتفاد   641علام پشديی د ر دقسنجان به تعداد 

ای دیری به دو  طبقوهنفر می بادد که از نمانه 251از جدول ماددان 
تصادقی متناسب با دجر طبقه، استفاد  دد  طبقه ادادی، مالی، خدما  

های جمعیت دناختی جنسیت، سم، سابقه خودمت و و آماز (. ویژدی 
میشان تحصیلا  مد نگر قراد درقت. با تاجه بوه داد  هوای جموع آودی 
دد  دد بخش ویژدی های جمعیت دناختی، می تاان ددیاقت که اکثور 

نفر( زن بادنود. ترکیوب سونی نشوان  141یعنی  % 56پاسخ دهنددان  
سوال  41توا  31نفر( بیم  111یعنی  %43دهند  ایم باد که بیشتر آن ا  

سال سوابقه خودمتی  21تا  11نفر( بیم  32یعنی  % 3/35سم دادته و  
 نفر( لیسانس بادند.  151یعنی  %53دادتند و میشان مددک تحصیلی  

 ، انگیوش  دویلیهمهنیم از پرسشونامه هوای اسوتاندادد بلواغ دوانوی
، 23، 12دد  ودرایش ادزدی به کاد  برای جمع آودی اطلاعا  استفاد  

، 33/1(. دوایی پرسشنامه ها با استفاد  از دوایی محتاایی بوه ترتیوب 24
(. 24و 25، 12قبلا تاسط محققان مادد تایید قراد درقت   31/1و  32/1

ها از دو  آلفای کرونباخ استفاد  دد که برای سنجش پایایی پرسشنامه
بردسوی از  ، مقداد آلفای کرونباخ بورای متییرهوای موادد1طبق جدول 

است بالاتر است که می تاان دفت کوه اجوشای  61/1مقداد لازم آن که 
ددونی  یعنی تمام دایه های( مقیاس دادای همبستگی  قابل قبوالی بوا 
همدیگر هستند. به منگاد انتخا  اعضای نمانوه، بعود از ت یوه لیسوت 
دجر نمانوه وادودهای ادادی، موالی، خودما  و آمواز ، بوه صواد  

سشنامه ها تازیع و بعد از تيمیل جمع آودی دد. دد قسومت تصادقی پر
 Amosاقشادهای  ها از مدل سازی معادلا  ساختادی و نرمتحلیل داد 

 . دد نگر درقته دد 15/1استفاد  دد و سطح معنی دادی  SPSSو 
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 سازگاری درونی :1جدول

 متغیر

 مولفه
 آلفای

 کرونباخ 

تعداد 

 سوالات

تعداد 

آزمودنی 

 ها

 112 27 727/1  بلوغ روانی

 112 4 911/1 بلوغ عاطفی 

 112 1 998/1 بلوغ عقلی 

 112 1 818/1 بلوغ حرفه ای 

 112 1 972/1 بلوغ اجتماعی 

 112 21 828/1  انگیزش

 112 3 931/1 اهمیت وظیفه 

 112 3 912/1 تنوع مهارت 

 112 3 912/1 استقلال 

 112 3 918/1 بازخورد 

 112 3 824/1 هویت شغل 

گرایش ارزشی به 

 کار

 
871/1 27 

112 

 112 3 921/1 ارزش های درونی مرتبط با کار 

 112 3 984/1 ارزش های درونی پیامدی کار 

 112 4 921/1 ارزش های بیرونی مرتبط با کار 

 112 1 972/1 ارزش های بیرونی پیامدی کار 

 
ارزش های بیرونی مرتبط با 

 افراد
914/1 4 112 

 

 یافته ها
مشخص دد   2داخص های تاصیفی متییرهای تحقیق دد جدول 

 است.
( با SEMبرای بردسی قرضیه های تحقیق، از مدل معادلا  ساختادی  

استفاد  دد. برای نرمال بادن داخص ا دد آماس،  Amos 22اقشادنرم

دیرد. داخص اول نالگی است که باید بیم دو داخص مد نگر قراد می
+ 6توا  -6+ بادد و داخص دوم کشیددی است کوه بایود بویم 3تا  -3

بادد تا داد  ها نرمال بادند. لذا با تاجه به نتایج، متییرهای مادد بردسی 
نشان داد  دد   2از تازیع نرمال دود نیستند. نتایج براز  مدل دد نگاد  

 است. 

 (=211nه های آن )های توصیفی در خصوص متغیرهای تحقیق و مولف: مقادیر شاخص2جدول 

 بیشینه کمینه کشیدگی چولگی میانه انحراف معیار میانگین مولفه متغیر

 11/5 41/1 41/1 -48/1 21/3 51/1 11/3  انگیش 

 11/5 16/1 -45/1 -38/1 33/3 11/1 22/3 اهمیت وظیفه 

 11/5 11/1 63/2 -82/1 33/3 54/1 32/3 تناع وظیفه 

 11/5 16/1 11/1 -11/1 33/3 11/1 23/3 استقلال 

 11/5 11/1 -16/1 -16/1 11/2 61/1 81/2 بازخادد 

 11/5 11/1 33/1 -16/1 11/3 65/1 83/2 هایت وظیفه 

 11/4 18/1 -36/1 -18/1 11/3 52/1 11/3  درایش ادزدی به کاد

 
ادز  های ددونی مرتبط 

 با کاد
18/3 13/1 

11/3 
16/1 21/1 11/1 16/4 

 
مدی ادز  های ددونی پیا

 کاد
11/3 61/1 

11/3 
41/1- 15/1 16/1 11/5 

 
ادز  های بیرونی مرتبط 

 با کاد
65/2 62/1 

65/2 
11/1- 62/1- 25/1 51/4 

 
ادز  های بیرونی پیامدی 

 کاد
11/3 15/1 

21/3 
53/1- 24/1 11/1 21/4 
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ادز  های بیرونی مرتبط 

 با اقراد
16/3 15/1 

11/3 
23/1 13/1- 51/1 65/4 

 11/5 36/2 11/1 -15/1 81/3 46/1 31/3  یبلاغ دوان

 11/5 11/2 15/1 -52/1 11/4 55/1 68/3 بلاغ عاطفی 

 11/5 41/2 -26/1 15/1 11/3 54/1 65/3 بلاغ عقلی 

 11/5 41/2 -15/1 -43/1 11/4 11/1 15/4 بلاغ درقه ای 

 11/5 11/2 -33/1 -11/1 11/4 51/1 11/4 بلاغ اجتماعی 

 

 

 دیر ضرایب استاندارد شده حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری برای بررسی مدل مفهومی: مقا2نگاره 

 

بادهای عاملی استاندادد مرباط به ساز  های تحقیق بردسی دد. دد هر 
 ی ایم است که مؤلفهدهند تر نشانساز ، باد عاملی استاندادد بشدگ

ش تحلیل عاملی مرباطه، نشانگر ب تری برای آن ساز  است. نتایج بخ
ها دد ساز  مرباط به خاد نشان داد کلیه مؤلفه« بلاغ دوانی»برای ساز  

معنی داد هستند. بر اساس باد عاملی استاندادد دد  به ترتیب بلاغ 
عقلی، بلاغ درقه ای، بلاغ اجتماعی و بلاغ عاطفی از اهمیت نسبی به 

خادداد هستند. بر« بلاغ دوانی»انداز  دیری متییر عناان داخص برای
ها نشان داد کلیه مؤلفه« انگیش »نتایج بخش تحلیل عاملی برای ساز  

دد ساز  مرباط به خاد معنی داد هستند. بر اساس باد عاملی استاندادد 
دد  به ترتیب هایت دیل، بازخادد، اهمیت وظیفه، تناع م اد  و 

متییر انداز  دیری عناان داخص برای استقلال از اهمیت نسبی به 

برخادداد هستند. نتایج بخش تحلیل عاملی برای ساز  « انگیش »
ها دد ساز  مرباط به خاد داد کلیه مؤلفهنشان « درایش ادزدی به کاد»

معنی داد هستند. بر اساس باد عاملی استاندادد دد  به ترتیب ادز  
های بیرونی پیامدهای کاد، ادز  های بیرونی مرتبط با اقراد، ادز  

بیرونی مرتبط با کاد، ادز  های ددونی مرتبط با کاد و ادز  های  های
انداز  عناان داخص برای ددونی پیامدهای کاد از اهمیت نسبی به 

های برخادداد هستند. داخص« درایش ادزدی به کاد»دیری متییر
های آودد  دد  است. بر اساس داخص 3نیيایی براز  دد جدول 
 .داد  دد  مناسب است نیيایی براز ، مدل براز 
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 های برازش برای مدل: شاخص3جدول 
 RMSEA GFI AGFI CFI NFI IFI درجه آزادی/کای دو شاخص

 32/1 31/1 31/1 86/1 31/1 131/1 46/3 دد مقداد محاسبه

 ≥31/1 ≥31/1 ≥31/1 ≥81/1 ≥31/1 ≤1/1 ≤5 سطح قابل قبال

 مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب نتیجه

 
 های براز :تفسیر داخص

. داخص کای اسيائر هنجاد دد   ددجه آزادی/کای دو(: کای اسيائر 1
تریم و پرکادبردتریم داخص براز  دد مدل عناان عمامیتاان بهدا می

تر بادد سازی معادلا  ساختادی تلقی کرد. هر نه مقداد آن کانک
دایج برای بردسی مناسب ها به مدل ب تر است. یک معیاد براز  داد 

بادن ایم داخص ایم است که داصل تقسیر مقداد کای اسيائر بر 
 46/3بادد. دد مدل ایم مقداد برابر  5ددجه آزادی بایستی کمتر از مقداد 

 محاسبه دد، بنابرایم مدل از براز  مناسبی برخادداد است.
2  .RMSEA  جذد میانگیم مجذودا  خطای تقریب(: ایم داخص 
های دیگر مبنای تحلیل ماتریس باقیماند  قراد دادد. بر خلاف داخصبر 

ای هستند، ایم داخص برای دد مدل سازی که تن ا دادای برآودد نقطه
برای  1/1قااصل اطمینان مختلف نیش قابل محاسبه است. مقداد کمتر از 

ایم داخص نشان از براز  مناسب مدل دادد. مقداد ایم داخص برای 
محاسبه دد که نشان از براز  مناسب مدل  131/1برابر  مدل پژوهش

 دادد.
3 .GFI  ،) داخص نیيایی براز CFI  ،)داخص برازنددی تطبیقی 

IFI  ،) داخص برازنددی اقشایشی NFI  داخص برازنددی هنجاد 
های بالا نشان دهند  هر یک از داخص 3/1دد (: مقادیر بالاتر از 

مقادیر تاجه به اینيه دد مدل تمامی مناسب بادن براز  مدل است. با
هستند دد نتیجه مدل  3/1تر از ها بشدگبه دست آمد  برای ایم داخص

ها مناسب است. دو داخص براز  اقشایشی براز  داد  دد  به داد 
 IFI  و داخص براز  تطبیقی )CFIهایتریم داخص( از جمله م ر 

راز  تطبیقی، دد داستای ب هایداند. داخصبراز  تطبیقی دمرد  می
براز  مطلق، با مبنا قراد دادن یک یا نند مدل،  هایتيمیل داخص

کنند مدل نگری تدویم دد  مادد آزمان دا با آن مقایسه و بردسی می
تر یا بدون تفاو  با آن است. تر، ضعیفکه آیا به لحاظ آمادی قابل قبال

 خادداد است.ها مدل از براز  مناسبی بربر اساس ایم داخص
4 .AGFI  8/1 داخص نیيایی براز  تعدیل یاقته(:  مقادیر بالاتر از 

نشان دهند  مناسب بادن براز  مدل است. با تاجه به  ایم داخص
 8/1تر از اینيه دد مدل مقداد به دست آمد  برای ایم داخص بشدگ

 ها مناسب است.است؛ دد نتیجه مدل براز  داد  دد  به داد 
 ضیه های اصلی:بردسی قر

 

 ها در مدل مسیر اصلیداری آن: ضرایب مسیر و معنی1جدول 
 نوع تاثیر وجود تاثیر p-value ضریب مسیر رابطه مورد بررسی

 مثبت دادد <111/1* 252/1 درایش ادزدی به کاد ←بلاغ دوانی

 مثبت دادد <111/1* 152/1 انگیش  ←بلاغ دوانی 

 مثبت دادد <111/1* 851/1 انگیش  ←درایش ادزدی به کاد 
 

 
: بیم بلاغ دوانی و انگیش  دیلی دد کادکنان دانشگا  1اصلی  قرضیه

 دابطهکه  4و جدول  2دادد. با تاجه به نگاد   دابطه وجادعلام پشديی 
( مثبت و معنی P<15/1استاندادد دد  بلاغ دوانی بر انگیش  دیلی  
اغ دوانی و انگیش  دیلی داد است، نشان دهند  ایم مطلب است بیم بل

دادد و با اقشایش دد میشان بلاغ دوانی میشان انگیش  دیلی دابطه 
 اقشایش پیدا خااهد کرد.

: بیم بلاغ دوانی و انگیش  دیلی با تاجه به نقش 2اصلی  قرضیه
دابطه میانجی درایش ادزدی به کاد دد کادکنان دانشگا  علام پشديی 

 دادد. وجاد
نی و درایش ادزدی به کاد دد کادکنان دانشگا  علام بیم بلاغ دوا -2-1

 دابطهکه  4و جدول  2با تاجه به نگاد   دادد. دابطه وجادپشديی 

( مثبت و P<15/1استاندادد دد  بلاغ دوانی بر درایش ادزدی به کاد  
معنی داد است، نشان دهند  ایم مطلب است  بیم بلاغ دوانی و درایش 

دادد و با اقشایش دد میشان بلاغ دوانی میشان  دابطه وجادادزدی به کاد 
 درایش ادزدی به کاد اقشایش پیدا خااهد کرد.

بیم درایش ادزدی به کاد و انگیش  دیلی دد کادکنان دانشگا   -2-2
 دابطهکه  4و جدول  2دادد.  با تاجه به نگاد   دابطه وجادعلام پشديی 

( مثبت P<15/1دیلی  استاندادد دد  درایش ادزدی به کاد بر انگیش  
و معنی داد است، نشان دهند  ایم مطلب است  بیم درایش ادزدی به 

دادد و با اقشایش دد میشان درایش  دابطه وجادکاد و انگیش  دیلی 
 ادزدی به کاد میشان انگیش  دیلی اقشایش پیدا خااهد کرد.
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درایش  -مشخص است دو مسیر بلاغ دوانی 4همانطاد که دد جدول 
انگیش  دیلی معنی داد  –به کاد و درایش ادزدی به کادادزدی 

بادند که ایم مطلب داکی از دابطه بلاغ دوانی بر انگیش  دیلی از می
 35/1طریق متییر میانجی درایش ادزدی به کاد دد سطح اطمینان 

 است.
 

 بحث
نتایج ایم تحقیق نشان داد بیم بلاغ دوانی و انگیش  دیلی دد کادکنان 

ام پشديی دابطه وجاد دادد. ایم نتیجوه بوا نتوایج داصول از دانشگا  عل
(. بوا تاجوه بوه  23و 28، 26، 21، 13تحقیقا  دذدته همخواانی دادد  

اینيه کادکنان با بلاغ دوانی بالا از نگر عاطفی تاانایی ایجاد، ددد،کنترل 
عااطف و ادساسا  خاد دا دادنود؛ از نگور عقلوی قابلیوت ددک و ق ور 

ل مساله، پیش بینی و نتیجه دیری دا دادا هستند، از نگر سریع، قدد  د
درقه ای دد ددک م اد  کادی، دانش کادی و م اد  کواد دد سوازمان 
ماقق هستند و ن ایتاً از نگر اجتماعی بر دوابط اثربخش تاکید دادند، قدد 
مسلر است که ایم ویژدی ها می تااند انگیش  دویلی کادکنوان دا بوه 

ادتقاء دهد. از ایم دو می تاان استدلال کورد بلواغ  ب تریم ديل مميم
دوانی عاملی مطرح و قابل تاجه دد اقشایش انگیش  دیلی کادکنوان دد 

 محیط کاد محسا  می داد. 
نتایج ایم تحقیق نشان داد درایش ادزدی به کاد نقش میانجی دد دابطه 
بلاغ دوانوی و انگیوش  دویلی کادکنوان دانشوگا  علوام پشدويی دادد. 
همهنیم بیم بلاغ دوانی و درایش ادزدی به کاد دابطه وجاد دادد. نتایج 

(. 31و  31،  21ایم یاقته با یاقته های تحقیقا  دذدته همخاانی دادد  
از طرقی، بیم درایش ادزدی به کاد و انگیش  دیلی دابطوه وجواد دادد 

و  33، 32 که ایم نتیجه با نتایج بردسوی هوای دذدوته مطابقوت دادد  
(. دد صادتی که اقراد دادای بلاغ دوانی بادند و از لحواظ دوناخت و 34

لازم دسید  بادند، بوه کواد دورایش دادوته و  14ددک مسائل به پختگی
انجام قعالیت و وظایفشان دا یک ادز  موی داننود و دد نتیجوه دادوتم 

برای انجام کاد، انگیش  دیلی آن وا بیشوتر موی  15محرک های ددونی
و می تاان اینگانه استدلال کرد که بلاغ دوانوی منجور بوه داد. از ایم د

درایش ادزدی به کاد دد  و درایش ادزدی به کاد سبب ادتقای انگیش  
 دیلی می دردد. 

با تاجه به نتایج بدست آمد ، لازم است دورایطی دد محویط کواد بورای 
 بلاغ دوانی کادکنان از طریق ادتقای بلاغ درقه ای، بلاغددد و ادتقای  

اجتماعی، بلاغ عقلی و بلاغ عاطفی قراهر دردد تا میشان انگیش  دویلی 
کادکنان اقشایش یابد. همهنیم، تشوایق کادکنوان بوه دورایش ادزدوی 
ددونی و بیرونی به کاد می تااند سبب اقشایش انگیش  آن ا دد محیط کاد 

از محدودیت های تحقیق می تواان خواددادی برخوی از اقوراد از دردد. 
اسخ واقعی دد نتیجه تحقیق اثر دذاد باد  است که پیشون اد موی ادائه پ

داد دد تحقیقا  آتی برای جمع آودی داد  ها، بوه جوای پرسشونامه از 
 داد. دو  هایی نگیر مصادبه استفاد  

 

 گیرینتیجه
با تاجه به تایید تمام قرضیه ها، می تاان ددیاقت کوه بلواغ دوانوی بوه 

دزدی به کاد به عنواان متییور میوانجی عناان متییر مستقل و درایش ا
نقش اساسی دد انگیش  دیلی کادکنان دادد. دد زمانی کوه قورد دادای 
آماددی زیستی است و تاانایی تفير، تاانوایی دول مسوئله و... دا دادد و 
همهنیم تاانایی ددک و دناخت بیشتری به دست آودد  است، نگر  و 

بب ایجواد انگیوش  کواقی درایش وی به کاد ادزدی دد  و ایم خاد س
برای انجام وظایف می داد. از آنجائی کوه دد خصواب بلواغ دوانوی و 
درایش ادزدی به کاد و نقش عمد  آن ا دد سوازمان هوا، بردسوی هوای 
معدودی انجام درقته است، لشوم تاجه بیش از پیش  به ایم متییرها بوه 

ای دد  ادساس می داد و ن ادینه کوردن آن وا دد محویط کواد از سو
 مدیران دد ج ت اثربخشی و ماققیت سازمانی تاصیه می دردد. 

 

                 خالقیا یمالحظهها
دد ایم پژوهش، با استفاد  از منابع مادد اسوتفاد ، اصول اخلواق امانوت  

دادی علمی مادد تاجوه قوراد درقتوه و سوایر اصوال اخلواقی همهوان 
 محرمانه بادن اطلاعا  دعایت دد  است.

 

 اریسپاسگز
بدیناسیله از تمامی مسئالیم و کادکنان دانشگا  علام پشديی دقسنجان 
 که ما دا دد اجرای ایم پژوهش یادی نمادند، تشير و قدددانی می داد. 

 

 هنام واژه
  Job motivation .1 انگیش  دیلی

    Personality development .2 ددد دخصیت

 Psychological maturity .3 بلاغ دوانی

 Responsibility taking .4 یریمسئالیت پذ

 Ethics .5 اخلاقیا 

 Values .6 ادز  ها

 Work moral .7 اخلاق کادی

 Insight .8 بینش

 Absolute attitude .9  نگر  مطلق

 Relative attitude .10 نگر  نسبی

  Instrumental value .11 ادز  ابشادی

 Work value .12 ادز  کادی

 Value tendency to work .13 درایش ادزدی به کاد

  Maturation .14 تگیپخ

  Internal stimules .15 محرک های ددونی
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