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شناسدددی سدددازمانی و بررسدددی آسدددیی  سددداخت مقیددداس آسیی هددددف پددددژوهش حاضدددرهیییدف: 
ا ایددن روشباشددد.  های صددنایع غدد ایی بددر اسدداس مدددا سدده شدداخگی می سددازمانی در شددرکت

باشدد. جددامعه پدژوهش  هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی میپژوهش از لحاظ 
های صنایع غ ایی شهرک صدنعتی آمدل بدود ندد کده از  شامل تمامی کارکنان شاغل در شرکت

 یانتخدددا  شددددند. بدددرا، ای گیری تصدددادفی خوشددده بددده صدددور  نمونددده نفدددر 213ایدددن بدددین 
تحلیل نتای   ها: یافتهد. ه گردینامه محقق ساخته شده استفاد پرسش ها از داده یآور جمع

کدده  هددای اصددلی و تحلیددل عدداملی ت یشدددی روش تحلیددل مزلفدده عدداملی اک شددافی بدده نشددان داد 
ضدریی اعتبدار کدل  نامه ساخته شدده همبسدتگی مناسدبی دارندد. های پرسش و عامل سزاال 
بدا  به دسدت آمدده و همبسدتگی تمدام سدزالها 32/3نامه در نمونه مورد مطالعه برابر  پرسش

شناسدی  نامه مثبت و از نظدر آمداری معندادار بدوده اسدت. بدرای بررسدی آسیی نمره کل پرسش
از آمدددار ای و سدداختاری(  زمیندده، های رفتدداری همزلفددسددازمانی بددر اسدداس مدددا سدده شددداخگی  

تحلیددددل  از آمددددار اسددددتنباطیو  و آزمددددون ناپارامتریددددک خددددی دو(توصیفی شاخصددددهای مرکددددیی
گیدری  طدرح یدک عداملی انددازه، گیدری مکدرر دو عداملی انددازه کوواریانس عند متغیره و طدرح

. نتددای  نشددان داد از بددین اسددتفاده گردیددد، هددا مکددرر و آزمددون تددوکی بددرای مقایسدده میددانگین
ه انگیدزش مزلفهای مربو  به عامل رفتاری بیشترین درصد فراوانی آسیی مربو  به  همزلف
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کدده  نیددت شددغلیو در مرتبدده دوم ام درصددد( مددی باشددد 04و هدفمندددی   قددرار گرفتدده اسددت 
 بیشدترین درصدد های مربدو  بده عوامدل سداختاری همزلفددرصد می باشد. از بدین  02حدود 

درصد(  00های گیینش و استخدام در سازمان حدود  ه روشمزلف فراوانی آسیی مربو  به
ان درصد در سازم 07ه عوامل فردی و اجتماعی با میزان آسیی مزلفای با تک  و عامل زمینه

بددا توجدده بدده مطالعددا  بدده عمددل آمددده ایددن نتیجدده حاصددل  ی:گیر نتیجییهارریددابی شددده اسددت.
صدنایع غد ایی ه های  در شرکت، سازمانیهای  مربو  به آسییهای  همزلفگردید که از بین 

 عامل رفتاری وساختاری وزمینه ای می باشند.، که به ترتیی اولویت
کلواژه صنایع غ اییهای   شرکت، سه شاخگی مدا، ی سازمانیشناس آسیی :یدیهای 

 مقدمه
کممه بممه طورمممدا م   فرا یممر سممازمان را در معممرض بحممران  مشممکالت اساسممی یممب سممازمان 
قرارممی دهمد   باعمم  جلمو یری در تحقمق اهممداف   ممانع رشمد متناسممب  طبیعمی سممازمان 

(ا آسمممیب سمممازمانی 3126،  وینمممدا )امیمممر اسمممماعیلی  1های سمممازمانی  مممردد را آسمممیب می
که برای بقای سمازمانم که همه ابعاد داخلی  خارجی سازمان  ، فهومی بسیار  سترده دارد 

را شمام  ممی شمود   تشمخی  بمه موقمع آن بمرای حفمر    تهدیدی جدی به حساب ممی آیمد
(ا پیشرفد تکنولوژی    سمترد ی 2631، 2بردلی)رشد سازمان امری هزم به حساب می آید

کمه ایمن همای   هما   هنجار در ارزشتغییمر   تحموهت  ارتباطات باعم  افمراد جامعمه ممی شمود 
، شناسممی سممازمانی خممود از موضمموعات مهممم آسممیب سممازمانی مممی باشممدا در مجممموع آسیب

بممه منظممور تعریممف   توصممیف  ضممع ، هممای علمموم رفتمماری فراینممد اسممتفاده از مفمماهیم   ر ش
، 3شممد )هارسممیونسممازمان مممی با هممایی بممرای افممزایش اثربخشممی موجممود سممازمان   یممافتن راه

 از طریمممق، بمممه شمممناخد مشمممکالت سمممازمانی، بمممرای شناسمممایی آسمممیب سمممازمانی (ا2635
مشمممکالت   ایجممماد تغییمممرات هزم   اصمممالحات  آوری اطالعمممات   تج یمممه  تحلیممم  جممممع

شناسمی سمازمانی بایمد بمه اصموی  احتمالی نیاز اسدا بنابراین در خصموص مطالعمه آسیب
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که این اصوی عبارتند ؛شناسی سازمان مهم در فرایند آسیب کرد   ی توجه 
کمممه المممف: برناممممه آسیب  تعریمممف عملیممماتی  شناسمممی بمممر مبنمممای ممممدی مناسمممبی باشمممد 

کندا پیگیری، بررسی ها را شاخ   می 
 دقیقمما قابمم  تفکیممب هممای مهممم سممازمان شناسممی بایممد در بخش ب: اطالعممات آسیب 

باشدا
یمما بمما اسممتانداردها   نقمما  شناسممی بایممد قابمم  مقایسممه بمما یکممدیگر    طالعممات آسیبا  :

مرجع باشدا
را بمه شمک  ر شمن  آشمکار مشمخ   شناسی بایمد فراینمد تحمد بررسمی د: فرایند آسیب

(ا2662، 1)ر ملیر کند
که همواره از مسای  این امکان را به مدیران می، شناسی صحیح   به موقع آسیب دهد 

کننمدا مشمکالتی از   مشکالت جاری سازمان خود مطلع بوده   از حاد شدن آن  جلو یری 
کممارقبیمم  بممی کارکنممان بممه  کمماهش بهممره بی، عالقگممی  وری  انگیممزه بممودن   دیممره   در نهایممد 

کمماهش بهممره کممه منجممر بممه  ها    توانممد ناشممی از نارسمماییمممی، شممودوری سممازمان مممی کارکنممان 
که درنظام مدیرید عملکمرد آسیب ، کارکنمان  جمود دارد )نجفمی زاده   زاهمدی هایی باشد 
همای  شناسی سازمانی در ا لین  مام خمود نیماز بمه بررسمی  تحلی  (ا مطالعات آسیب3121

کمردن  تشخی  نموع نارسمایی سمازمان، علمی مختلف دارنمد   در مام بعمدی بمرای برطمرف 
پژ هشمگران   (ا 2661، 2شمود )پموراس   بمرگ کارهای مناسب   مرتبط ارائه می راه، نارسایی

بمه  ها انمدا ایمن ممدی  شناسی سمازمانی معرفمی نموده ای آسیبهایی را بر مدی، صاحبنظران
فکممری بممرای تغییممر   تحمموی در سممازمان هممای  وهممار ووب، یشناسمم آسیب دسممد انممدرکاران

کننمده  دهدا مدی آسیب می کنمد  ای ایفما می های سمازمانی در تحموی سمازمان نقمش تعیمین 
شناسممی  ی را بممرای آسیب(ا از ایممن ر  پژ هشممگران الگوهممای2635، 3؛ ابیسمم 3123)جعفممری
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انممدا مهمتممرین الگوهممای سممازمانی عبارتنممد از: مممدی هفممد بعممدی   سممازمانی معرفممی نموده
یسممون   مممدی تحلیمم  سممه  مممدی آسیب، مممدی توسممعه منممابع انسممانی،  ای بممورد شناسممی هار

ها   متمدلوژی بمرای تج یمه    ترین ممدی (ا یکمی از مناسمب3126، شاخگی )امیر اسمماعیلی
کمه شمام  سمه بخمش ممی  خد آسیبتحلی    شنا های سازمانی مدی سه شاخگی اسد 

کمه ، : ساختارهای سازمانی مسمیرها1شاخه ساختاری -شودا الف کانالهما   ظر فمی اسمد 
  ی شمودا شماخه سماختاری دربر یرنمده هممهها جاری می فرآیندها   عملیات سازمانی درآن

کممهدیرانسممانی سممازمان اسمم شممرایط فی یکممی   عواممم   ، عناصممر قاعممده   ترتیممب ، بممانظم د 
سممازد )میزایممی خاصممی بممه هممم پیوسممته  وممارووب  قالممب فی یکممی  مممادی سممازمان رامممی

دهمد   محتموای رفتارانسمانی را تشمکی  ممی2شاخه محتوا یا رفتار:  -(ا ب3117، اهرنجانی
انمرژی برآینمدکار   ، اهداف ازقبم  تعیمین شمده سمازمانی در فعالیتها   رفتارهای انسان برای

کارکردهمما یمما  ظممایف اصمملی سممازمان تبلممور پیممدا  سمماختارهای سممازمان در اهممداف   انسممان  
کارکردهما  عملکردهما هسمتند، های رفتاری کندا درشناخد آسیبمی   بایمد  کانون توجمه 
یماعملکرد انسمان عمواملی بررسمی شمود دسته از آن کارکردهمای سمازمانی را مختم  و  از هارا کمه 

زندکممه درسممازمان هابممه قممدری صممدمه مممی کممرده بممه اثربخشممی آن حالممد طبیعممی منحممرف
کممرده سممازمان را ، زاده   زاهممدی )نجفممی داردسممالم بممازمی رشممد کلممی از طممور بممه ایجممادبحران 

کار : اصلی3شاخه زمینه یا محیط -  (ا3121 محیطمی تنظمیم ر ابمط  عوام  زمینمه یما ترین 
 های بماهتر سیسمتم دش هممواره بماجایگاه خماص خمو سازمانی در ا وون هرسیستم یا اسد

کممنش دایمممی اسممد   خممودش در از سیسممتم فرعممی ، های بمماهتر نسممبد بممه سیسممتم کممنش    ا
کمه موجمب هممه علم   ، شمودا بنمابراین محسوب می کمنش بمه  تنظمیم  ، برقمراری عمواملی   ا

محمیط  زمینمه یما، آوردفمراهم ممی را تر های اصملی مناسب سازمان نسمبد بمه سیسمتم موقع  
ایی محیطممی  های زمینممه آسممیب، (ا لممذا3126؛ مصممطفوی 3117)علیممداد شممودنامیممده مممی

1 . structure 
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کممه رابطممه   آسممیب یمما تعاممم  مناسممب   هایی اسممد  کممنش بممه موقممع ، بممه عبممارتی درسممد و  ا
ایممن ر ابممط ایجمماد  در، اش بممرهم زده محیطممی های همجمموار بمما سیسممتم  درسممد سممازمان را

 (ا3117، کند )میزایی اهرنجانیبحران می
کممه هممی  پدیممده رفتمماری   زمینممه، ارتبمما  بممین عواممم  سمماختاری ای  ای بممه نحمموی اسممد 

رابطمه میمان ایمن سمه شماخه ، تواند خار  از تعام  این سمه شماخه انجمام  یمردا در  اقمعنمی
که در عم  از هم شماخه بمه  جدایی ناپذیرندا بمه عبمارتی بمین سه یب رابطه تنگاتنگ اسد 

کم نیسمد هی   جه سه کم اسمدا تممایز   تشمخی  ایمن  ؛ بلکمه سمه انگی حما  ونگی حما
ها اسمممد  سممه جنبمممه صممرفًا نظمممری   بممه منظمممور تج یممه  تحلیممم    شممناخد مفممماهیم پدیممده

 (ا3123، )دهقان   همکاران
که پژ هش سمازمانی ممورد  شناسمایی آسیب جهمد ها از مدی سه شماخگی در آن هایی 

کمامرا استفاده قرار  رفمد می شناسمی  ( بما بررسمی آسیب3121نی )تموان بمه تحقیمق بیمات   
بمما عنمموان  (3126در بممرق منطقممه ای تهممران   تحقیممق امیممر اسممماعیلی ) منممابع نیممر ی انسممانی

کرمان   آسیب همچنین بمه تحقیمق  شناسی منابع نیر ی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی 
شناسممی فعالیتهممای آموزشممی   بهسممازی منممابع  ( بمما عنمموان آسیب3125شممم  مور ممانی )

بممه تحقیممق  نیممر ی انسممانی بممر اسمماس مممدی سممه شمماخگی درشممرکد الکتر نیکممی فجرتهممران  
کمه توسمط جعفمری ) شناسی منابع نیمر ی انسمانی بانمب ملمد آسیب  (3123در شمهر تهمران 

کمه از ممدی  انجام  رفد کردا ایمن پمژ هش هما  ی سمه شماخگی اسمتفاده شناسم آسیباشاره 
کننممده سممازمان را بممه خمموبی ممموردهای  همؤلفممی تمممامی شناسمم آسیبکممرده انممد  تج یممه  تهدیممد 

  تحلی  قرار دادندا
ها   شناسممممایی مشممممکالت سممممازمانی    هممممدف از ایممممن تحقیممممق بررسممممی زیممممر سمممماخد

کمه ایمن خمود ابمه دلیم  های  های شمرکد یابی زیر سیستم عارضه صمنایع دمذایی ممی باشمد 
پایما ابزاری  جود عدم کننمدههای  جهمد شناسمایی آسمیب، دقیق و های  در شمرکد تهدیمد 

بمما اسممتفاده از ، حاضممر  صممنایع دممذایی باعمم  رشممد   تعممالی سممازمان مممی شممودا لممذا پممژ هش
های سمممازمانی در  جهمممد شناسمممایی آسمممیب، شممماخگی مقیاسمممی شناسمممی سه ممممدی آسیب
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های  های صممنایع دممذایی در شممهرک صممنعتی آممم  تممدوین شممد   بممه بررسممی آسممیب شممرکد
بممه  پممژ هش حاضممرآن پرداخممدا بممر ایممن اسمماس  های همؤلفممها بممر اسمماس  سممازمانی در شممرکد

بممر اسمماس مممدی سممه  نامه محقممق سمماخته شممده آیمما پرسممش - 3مممی دهممد :  پاسممخ زیممر سممؤاهت
های  های سمممازمانی بمممر اسممماس مؤلفمممه آسمممیب -2شممماخگی ر ایمممی   پایمممایی مناسمممبی داردع 

ظمر ای از ن زمینمه رفتماری  ، مستخر  شده از مدی سه شاخگی مربو  بمه عوامم  سماختاری
کدامندع  کارکنان شرکد  های صنایع دذایی 

روش 
، شممماخگی نامه بمممر اسممماس ممممدی سه پمممژ هش حاضمممر بممما اسمممتفاده از مصممماحبه   پرسمممش

رفتمماری   ، های صممنایع دممذایی را در سممه شمماخه سمماختاری های موجممود در شممرکد آسممیب
کیفمی   بما اسمتفاده از مصماحبه عمیمق زمینه کنمدا ایمن مطالعمه بمه طریمق   ای مشخ  می 

کارشناسمان شمرکد صمنایع دمذایی آممم   های صمورت  رفمدا جامعمه ممورد پمژ هش را هممه 
کمه مایم  بمه شمرکد در  کسانی انتخماب شمده اسمد  تشکی  می دهند انمونه آماری از بین 

بممه  .سممازمانی داشممتندهای  مصمماحبه بمموده   توانممایی بیممان تجربیممات خممود را در مممورد آسممیب
ازنمونمممه  یمممری هدفمنمممد در مطالعمممه حاضمممر ، علمممد فقمممدان شمممرایط نمونمممه  یمممری تصمممادفی

 7اسمممتفاده شمممدا نمونمممه  یمممری بمممه صمممورت مبتنمممی برهمممدف تممما زممممان اشمممباع اطالعمممات بممما 
کممه مممدی سممه شمماخگی در دیگممر شممرکد شممرکد نیممز  های هممم تممراز کننده انجممام شممدا از آنجمما 

ممدی    همچنمین ومون، شناسی سازمانی مورد استفاده قرار می  یرد جهد مطالعه آسیب
که به لحاظ مفاهیم   مبنمای نظمری ، شناسی سازمانی سه شاخگی در آسیب مدلی اسد 

کمماربردی تمممامی ابعمماد مختلممف سممازمان را مممورد مطالعممه قممرار می  هش حاضممر ژپمم در، دهممد   
 هم از این مدی استفاده شده اسدا

کارکنان زن   مرد شرکد کمه در   های صنایع دذایی شهرک صنعتی آمم  جامعه آماری 
برای برآورد حجمم نمونمه ازفرمموی را شام  می شود، باشند مشغوی به فعالید می3120سای 
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(ا3121، زیر استفاده شد )سرایی

6221  =2s 3220  =t 6261  =d 506  =N

بمر اسماس ممدی ، شناسمی سمازمانی  یری برای بررسی توصمیفی میمزان آسیب ر ش نمونه
کممه از میممان شممرکد این بممه، اسممدای ای وندمرحلممهر ش خوشممهشمماخگی  سه های  ترتیب 

دلوسمه ، هاااا اسد( سه شرکد آسیاب طالیی صنایع دذایی شهرستان آم  )که تعداد آن
کارکنمان ایمن شمرکد صورت قرعه   لبنی صالح به نفمر  262ها  کشی انتخاب شدند   از بین 

ن پممژ هش عنوان  ممر ه نمونممه بر  یممده شممدندا ابممزار  ممردآوری ایمم صممورت تصممادفی سمماده بممه به
کمه بما اسمتفاده از مصماحبه براسماس الگموی  سوالی محقق ساخته 15نامه  پرسش ای اسد 

کارکنممان رفتمماری   زمینممه، سمه شمماخگی در سممه شماخه سمماختاری توسممط محقممق ، ای از نظمر 
نامه ممذکور از نظمر متخصصمین ممورد تاییمد قمرار  بندی شد   ر ایی پرسش شناسایی   طبقه

کر نبماخ رفمد   پایمایی آن بما  بدسمد آممدا نتمایا بدسمد آممده بما  11/6اسمتفاده از آلفمای 
کممامرانی؛ 3123، ؛ جعفممری3112، های )امیراسممماعیلی نامه پرسممش نتممایا ( 3121؛ بیممات   

بهبمممود  -2 ممم ینش   اسمممتخدام  -3 نامه همسمممو ممممی باشمممدا شممماخه سممماختاری ایمممن پرسمممش
یمممابی عملکمممرد  -5انتصممماب   ارتقممماا  -1هممما  ر ش احمممراز شمممغ    در شممماخه شمممرایط  -1ارز

 -5انگیمزه   هدفمنمدی  -1آمموزش   بالنمد ی شمغلی  -2رضاید شغلی  -3رفتاری شام  
عوامم   -3ای شام   رهبری   مدیرید در شاخه زمینه -0امنید شغلی -1 تعام    ارتبا 

های  شمودا پم  از بررسمی عوام  فردی را شمام  می -5باورها   نگرش جامعه  -2اجتماعی 
 جمذب   اسمتخدام -2ارزشمیابی   انتصماب  -3های شماخه سماختاری شمام   هفمؤل آماری

  در شمماخه  سمموای بمموده همبسممتگی بمماهیی نشممان داد؛ 32ایممن بخممش  سممؤاهتکممه تعممداد 
رضماید  -5انگیمزش   هدفمنمدی  -1آمموزش   بالنمد ی  -2رهبری   ممدیرید  -3رفتاری 
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کمه  امنیممد شمغلی همبسممتگی بماهیی داشممته -1شمغلی  سمموای  10ایمن بخممش  ؤاهتسمماند 
کمه  بوده   در شاخه زمینه  سمؤاهتای عوام  فردی   اجتماعی همبستگی بماهیی داشمتند 

بمممه دلیممم  پمممایین بمممودن همبسمممتگی از  سمممؤاهتسممموای بممموده اسمممد   بقیمممه  0ایمممن بخمممش 
 سممؤاهتسمموای بممه عنمموان  15 سمموای 76شمماخگی حممذف شممدند   از  نامه عواممم  سه پرسممش
 انامه منظور شد پرسش

 ها یافته
سممموای بمممر  76شناسمممی سمممازمانی منجمممر بمممه سممماختن  نتمممایا حاصممم  در خصممموص آسیب
نامه در وهممار  ای شممدا ایممن پرسممش رفتمماری   زمینممه، اسمماس الگمموی سممه شمماخه سمماختاری

ها دربماره همر  درجمه تنظمیم شمده اسمد   دامنمه پاسمخ بمه سموای 36ووب مقیاس ترسمتون در 
ع بسته شده اسدا به منظور برآورد ر ایمی محتموایی  ویه بر اساس دستورالعم  فرا انی جم

داده شد   با توجمه  شناسی   مشاوره تن از متخصصان حوزه ر ان 1سوای به  76پرسشنامه 
نامه اعممممای  ردیمممدا  بنمممدی نظمممرات متخصصمممان اصمممالحاتی در سممماختار پرسمممش بمممه جمع

کارکنممان شممرکد نفممر ا 16نامه در مرحلممه پممایلوت )اجممرا بممرای تعممداد  ضممریب پایممایی پرسممش ز 
کر نبمماخ  بدسممد آمممدا سممل  در مرحلممه  22/6صممنایع دممذایی آممم ( بمما اسممتفاده از آلفممای 

کمه  216برای تعداد  نامه بعدی پرسش کارکنمان شمرکد صمنایع دمذایی آمم  اجمرا شمد  نفمر از 
نامه انجمام  پرسمش 262همای تحلی  بر اسماس داده، های مخد ش نامه بعد از حذف پرسش

باشدا میو رافی به شر  ری  های دم ویژ یاشدا 
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: توصیف فراوانی اطالعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه1جدول 
درصدفراوانیمتغیرهاشاخ درصدفراوانیمتغیرهاشاخص

جنس
051620زن

مدرک تحصیلی

37122دیالم
721127دیالم فوق3520225مرد

تأهل
152127لیسان 122122مجرد
172720لیسان  فوق3167321متاه 

سن

2622دکتری16-26102021
56-13115223

 احد اشتغای

37122فر ش
32127مدیرید16-53112721
711522اداری06-137121

سابقه 
خدمت

563223فنی1-3113021
071223تولید36-0062121
31-335022
26-30112121
21-2331022

2622  بیشتر 20

که بیشترین فرا انی  مر ه نمونمه موردبررسمی در مطالعمه  نتایا جد ی فوق نشان می دهد 
ممدارک ، سمای باسمابقه خمدمتی تما پمانزده سمای 56تما  26متأهلین دامنه سنین ، د م را مردان

دهندا اداری   تولید تشکی  می  احدتحصیلی دیالم   لیسان    شادلین در 
از ر ش ، شناسمی سمازمانی نامه آسیب بردن به متغیرهمای زیربنمایی پرسمشمنظور پیبه

کتشمافی همؤلفمتحلی  عاملی به شیوه تحلی   ابتمدا ، های اصملی اسمتفاده شمدا در تحلیم  ا
از  همما محاسممبه شممد   پمم  بممرای داده 1برداری   ضممریب بارتلممد کفایممد نمونممههای  شمماخ 

1. Bartlett.
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کتشممافی فرآینممد انجممام تحلیمم  آدمماز  ردیممدا تحلیمم  ، اطمینممان از توانممایی انجممام تحلیمم  ا
کتشافی آزمون با شیوه تحلی   یمماک  همؤلفا بمرای  1های اصلی   بما اسمتفاده از ومرخش  ار

که ساختار پرسمش ، هایی اشمباع شمده اسمد نامه از ومه سمازه یما سمازه پاسخ به این پرسش 
 انجام شدا

بممار اجمرای تحلیم  عمماملی در جمدا ی ریم  نمممایش داده  تحلیمم  بعمد از یمازدهنتمایا ایمن 
 شده اسدا

 و آزمون بارتلت KOM. مقدار 2جدول 
 مقدار آزمون

KOM 126/6 
 33/1353 بارتلد

 3513 درجه آزادی
 666/6 سطح معنا داری

 
کفایمممد، پممیش از اجممرای تحلیممم  عمماملی د  موضمموع بایمممد مممورد بررسممی قمممرار  یممرد  ا ی 

کممه ممماتری  همبسممتگی زیممر بنممای تحلیمم   نمونممه برداری )اطمینممان نسممبد بممه ایممن مطلممب 
کمه  قتمی ایمن مقمدار بمیش از  تموان  باشمد بمه راحتمی می 0/6عاملی در جامعمه صمفر نیسمد( 

کردا  تحلی  عاملی را اجرا 
که ماتری  همبستگی ای بما  های مشاهده شده متعلق به جامعه د م آزمون این فرضیه 

یمد بارتلمد اسمتفاده شمدا  متغیرهای کرو که برای آزمودن این فرضیه از آزمون  نابسته اسد 
برای آنکه یب ممدی تحلیم  عماملی مفیمد باشمد هزم اسمد متغیرهما بما یکمدیگر همبسمتگی 
یمممممد بارتلمممممد در پمممممژ هش حاضمممممر در سمممممطح  کرو کمممممه معنممممماداری آزممممممون  داشممممته باشمممممند 

کممه اجممرای تحلیمم  عممامل نشممان می P>663/6معنمماداری ی بممر پایممه ممماتری  همبسممتگی دهممد 
 ها قاب  توجه خواهد بودا داده

                          
1.  Varimax. 
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های ویژه . نمودار چرخش یافته ارزش1شکل 

کمممه تحلیممم   بممما توجمممه بمممه ارزش کممماملیوتر دسمممتور داده شمممد  همممای ویمممژه   نممممودار فممموق بمممه 
   کنمممد بمممار تکمممرار 16   بیشمممتر( 1/3همممای ویمممژه  عامممم  )ارزش 1های اصممملی را بمممر پایمممه  همؤلفممم

 30سوای پرسشمنامه تعمداد  76را مرتب نمایدا از مجموع تعداد  56/6عاملی باهتر از بارهای 
کمتر از   حذف شدندا 56/6سوای به دلی  بارهای عاملی 

کس( همؤلف. خالصه اطالعات تحلیل عاملی )بر اساس روش 3جدول های اصلی و چرخش واریما

عامل

کسقبل از چرخش بعد از چرخش واریما

ارزش ویژه
درصد 
واریانس

درصد 
واریانس 

تراکمی

ارزش 
ویژه

درصد 
واریانس

درصد واریانس 
تراکمی

332/3312/2612/2661/51/71/7
276/576/122/222/121/771/35
101/220/520/1577/122/072/23
555/211/572/1172/112/003/21
110/217/530/5101/1 72/015/11
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عامل

کسقبل از چرخش بعد از چرخش واریما

ارزش ویژه
درصد 
واریانس

درصد 
واریانس 

تراکمی

ارزش 
ویژه

درصد 
واریانس

درصد واریانس 
تراکمی

062/217/161/5751/151/072/53
771/316/111/1617/125/065/51
111/326/221/1113/222/121/11

کممه ارزش ویممژه عاممم  ا ی ) نشممان می 1نتممایا جممد ی  ( اخممتالف فاحشممی بمما 32/33دهممد 
یممان  بممین  11همما دارد   در مجممموع همممه عواممم  حمد د  سمایر عام  کمم   ار ممماده  15درصممد 
ها  کننممدا بممدین ترتیممب ونانچممه از مجموعممه پرسممش مممورد مطالعممه را توجیممه میپرسشممنامه 

یمان  مشمترک بمین پرسمش 23هشد عام  استخرا  شود در حد د  ها بمه  سمیله  درصمد  ار
شودا عام  نخسد تبیین می

شناسی سازمانی نامه آسیب . عوامل حاصل از تحلیل اکتشافی پرسش4جدول 

الهاؤسیقحاصل در این تحقهای  عامل ردیف
12345019

کارکنان از میزان تفویض اختیار مدیران  3
722/6 به ایشان رضاید دارند

نحوه برخورد مدیران   سرپرستان با 2
023/6 افراد خاطی مناسب اسد

1
کار  از ح ور دوره ای مدیران در مح  

ایجاد ارتبا    پاسخگویی آنان 
 رضاید دارم

026/6

کارکنان با نحوه تعام    رفتار مدیران  5
015/6 موافق هستند

1
کاری مربو  بهکارکنان    هر جا 

تخص  ایشان باشد مورد مشورت قرار 
 یرند می

127/6

یع پاداشهای  0 کارکنان از نحوه توز
712/6  اعطایی رضاید دارند
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الهاؤسیقحاصل در این تحقهای  عامل ردیف
12345019

یعپاداشها به صورت  7 عادهنه توز
022/6  ردد می

1
یارتی، تسهیالت رفاهی )ورزشی ، ز

یع  سیاحتی   ااا( به طور عادهنه توز
 می  ردد

071/6

یافتی2 های با ه ینه  حقوق   مزایای در
117/6 زند ی ام تناسب دارد

36
  ااا(  ضروری، تسهیالت  ام )مسکن

یع  به طور منصفانه   عادهنه توز
  ردد می

115/6

33
نتایح حاص  از فرمهای تکمی  شده 
ارزشیابی در ارتقاا فردی   سازمانی 

 تأثیر دارد
762/6

بر اساس مسیر مراح  ارتقاا کارکنان32
062/6 به ترفیع شعلی می رسندا شغلی

31
نقا  قوت   قاب  بهبود پ  از تکمی 

مس وی به ما  فته ارزشیابی توسط 
شود می

122/6

دستورالعم  مد ن   اجرایی جانشینی35
157/6 مدیران  جود دارد

31
کارکنان در بخش های  پرداخد به 

مختلف شغلی مناسب با فعالید آنها 
  ردد انجام می

157/6

همکاران از فرصد برابر در ارتقاا 30
112/6برخوردارندانتصابات شرکد 

در انتصابات شغلی به اص  شایستگی37
501/6  ردد توجه می

شغلم متناسب با شایستگی31
750/6 هایم می باشد قابلید

استعدادها   تواناییهایم با شغ  مورد32
767/6 تصدیم مطابقد دارد

رشته تحصیلی ام با  ظایف شغلی ام26
021/6 مرتبط اسد

061/6شود از تجربیاتم در شرکد استفاده می 23
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الهاؤسیقحاصل در این تحقهای  عامل ردیف
12345019

شغلم باع  رشد   پیشرفتم در آینده 22
115/6 شود می

21
های  بین نیازهای شغلی   ویژ ی

شخصیتی ام رابطه مناسبی  جود 
 داردا

172/6

که از شغ  خودم در  ذشته  25 تصویری 
572/6شغ  فعلی ام سنخید دارد داشتم با

آموزشی موجب استمرار   های  برنامه 21
کارکنان می 701/6     شود بهبود دانش   مهارت 

های آموزشی مرتبط با خانواده اثر  برنامه 20
کارکنان  ذاشته اسد 721/6     مثبد بر زند ی 

آموزشی باع  پویایی در های  دوره27
766/6     شودشغلم می 

21
کیفید دوره های بر زار شده  کمید   

در راستای انجام  ظایف محوله 
 باشد کارکنان می

011/6

22
های بر زار شده در اصال  رفتار   دوره

کارکنان  بهبود اخالق   شخصید 
نقش بسیاری داردا

022/6

تصویر آینده شغلی موجب احساس 16
511/6      ردد کارکنان میامنید شغلی در 

معیار مد ن   اجرایی جهد تشویق یا 13
کارکنان نمونه  جود داردا 521/6     انتخاب 

های آموزشی با نیازهای شغلی  برنامه12
562/6     کارکنان مطابق اسدا

11
مسائ    مشکالت اجتماعی   

انجام  ظایف شغلی تأثیر  اقتصادی در
دارد

010/6

15
ناامیدی   عدم احساس امنید 

انجام  ظایف شغلی تأثیر  ها بر جامعه
  ذارد  می

011/6
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الهاؤسیقحاصل در این تحقهای  عامل ردیف
12345019

11
که  شغ  فقط با توجه به درآمد مادی 

دارداز نظر دیگران مهم محسوب 
 شودا می 

030/6

 ذاری عدم شفاف بودن سیاسد 10
062/6 ذارد کالن در فرایند شغلی تأثیر می

افکار منفی   ناامیدکننده باع  عدم 17
120/6 شود رضاید شغلی می

مشکالت خانواد ی انجام  ظایف 11
کند شغلی 106/6 را دوار اختالی می 

ناشی ازکار موجب مشکالت خستگی 12
125/6 می شود  ارتباطی با اع اا خانواده

56
تأثیر جایگاه انتخاب   اشتغای تحد 

اجتماعی   نگرش افراد جامعه 
 باشدا می

162/6

شرایط اقتصادی   سیاسی   اجتماعی 53
563/6شود جامعه باع  رضاید شغلی می

کارکنان از آزادی عم  در شغلشان 52
061/6 برخوردارند

51
که  کارکنان از فعالیتهای متنوعی 

کارشان  می انجام دهند توانند در 
 رضاید دارند

121/6

کارکنان توسط مدیران   همکاران در 55
کارشان قرار می کیفید  112/6 یرند جهد 

51
کمار را  کامم  از  کارکنان یب بخش  شغ  

کممممه آدمممماز   خاتمممممه آن  شممممام  می شممممود 
 مشخ  اسدا

115/6

کممه انجممام  50 کمماری  کممار بمما  شممرایط محممیط 
122/6 تناسب دارددهیم  می

یابی عملکرد به طور سمالیانه  57 با انجام ارز
131/6 موافقد دارم

کارکنممممان جهمممممد انجمممممام مسممممم ولیتهای  51
522/6 آماد ی بسیاری برخوردارندا محوله از
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 الهاؤس یقحاصل در این تحقهای  عامل ردیف
1 2 3 4 5 0 1 9 

میزان همخموانی شمر   ظمایف بما عنموان  52
یاد اسد  شغلی ام ز

      503/6  

اسممممتخدام از فرصممممد برابممممر متقاضممممیان  16
 جذب برخوردارند

       720/6 

جممماری تمممأمین نیمممر  بمممه صمممورت  فراینمممد 13
 کنم فعلی را تأئید می

       112/6 

12 
فراینممممد جمممماری اسممممتخدام مشممممتم  بممممر 

مصممممماحبه    ممممم ینش را تأئیمممممد ، آزممممممون
 کنم می

       
177/6 

11 
های  مممممدیران از قمممموانین   دسممممتورالعم 

اخمذ تصممیم پیمر ی مکتموب بمه هنگمام 
 کنند می

       
512/6 

15 
یمممه همممای تهیمممه شمممده توسمممط  ها   ر ش رو

ای ویممممرایش    شممممرکد بممممه صممممورت دوره
 یابد بهبود می

       
522/6 

 

کمه عامم  ا ی همبسمته بما پرسشمهای مربمو  بمه رهبمری    نشان می 5نتایا جد ی  دهمد 
مدیرید ر ی عامم  ا ی بار مذاری مدیرید اسد یا به عبارتی سوالهای مربو  به رهبری   

اندا عاممم  د م همبسممته بمما پرسشممهای مربممو  بممه انگیممزش   هدفمنممدی اسممدا عاممم   شممده
سوم همبسته با پرسشهای مربو  به ارزشیابی   انتصاب اسمدا عامم  وهمارم همبسمته بما 
پرسشهای مربو  بمه رضماید شمغلی اسمدا عامم  پمنجم همبسمته بما پرسشمهای مربمو  بمه 

لنممد ی حرفممه ای اسممدا عاممم  ششممم همبسممته بمما پرسشممهای مربممو  بممه عواممم  آممموزش   با
فردی   اجتماعی اسدا عام  هفتم همبسته با پرسشهای مربو  به امنیمد شمغلی اسمد 

   عام  هشتم همبسته با پرسشهای مربو  به   ینش   استخدام اسدا
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ی سازمانیشناس بآسینامه  های پرسش عامل های . خالصه اطالعات اعتبار و آماره5جدول 

شاخص
 عامل 

1
  عامل

2
عامل 

3
عامل 

4
عامل 

5
عامل 

0
عامل 

1
عامل 

9
کل

ضریب آلفا ک 
12/613/615/612/672/677/677/671/622/6پرسشنامه

میانگین 
ضریب 

همبستگی 
در نی 

های سؤال
پرسشنامه

51/657/652/612/615/621/616/611/637/6

میانگین 
1/151/511/520/161/050/012/121/102/1هاسؤال

یان   ار
12/12/110/133/010/571/012/112/117/1هاسؤال

1177121115سؤالتعداد 

کمه بماهترین ضمریب آلفما مربمو  بمه عامم  سموم  نشان می 1نتایا حاص  از جد ی  دهد 
کمتمرین مربمو  بمه عامم   باشمدا  هشمتم ) م ینش   اسمتخدام( می)ارزشیابی   انتصماب(   

کمم   ممر ه نمونممه مممورد مطالعممه برابممر بمما  کمم  پرسشممنامه در  بدسممد آمممدا  22/6ضممریب اعتبممار 
ک  پرسش همبستگی تمامی سوای نامه مثبد   از نظر آماری معنادار اسدا ها با نمره 
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شناسی سازمانی نامه آسیب های پرسش . ماتریس همبستگی بین عامل0جدول 

عامل 5  عامل 4عامل  3عامل  2عامل  1عامل  ها عامل
0

عامل 1عامل 
9

رهبری  
مدیرید

3

انگیزش  
هدفمندی

**515/63

ارزشیابی  
انتصاب

**511/6**111/63

رضاید 
شغلی

**111/6**120/6**535/63

آموزش  
بالند ی 
حرفه ای

**175/6**161/6**111/6552/63

عوام 
فردی  

اجتماعی
611/6670/6611/6**261/6**132/63

امنید 
شغلی

**523/6**172/6**515/6**511/6**173/6611/63

 ینش  
استخدام

**562/6**153/6**113/6**211/6**267/6363/6**506/63

**63/6P<

که  نشان می 0نتایا حاص  از جد ی  همای  ضرایب همبستگی بین خمرده مقیاسدهد 
عامممم  ششمممم بممما  شناسمممی سمممازمانی همگمممی مثبمممد   بجمممز همبسمممتگینامه آسمممیب پرسمممش

درصممد  22هفممتم   هشممتم بقیممه ضممرایب همبسممتگی در سممطح ، سمموم، د م، عاملهممای ا ی
اطمینمممان معنمممادار اسمممدا بممماهترین ضمممریب همبسمممتگی بمممین عامممم  سممموم )ارزشمممیابی   

باشمدا در    ینش   اسمتخدام( می)  هشتم  انگیزش   هدفمندی(انتصاب( با عام  د م )
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ادامه به بررسی سوای د م پژ هش پرداخته شده اسد:
سمماختاری  ، رفتمماری)های سممازمانی براسمماس مممدی سممه شمماخگی در سممه بعممد  آسممیب

کدامندع های صنایع دذایی شهرک صنعتی ای( در شرکد زمینه  آم  
سمممنجی  بعمممد از بررسمممی خصوصمممیات ر ان بمممرای پاسمممخگویی بمممه ایمممن سممموای پمممژ هش

کارکنمممان  262نامه بمممرای تعمممداد  شناسمممی سمممازمانی ایمممن پرسمممش نامه آسیب پرسمممش نفمممر از 
کمه آماره شرکد همای توصمیفی حاصم   های صنایع دذایی شهرک صنعتی آم  اجرا  ردید 

 نمایش داده شده اسدا 7از این اجرا در جد ی 

ی سازمانیشناس آسیبنامه  های پرسش اط درصدی عاملو نق انحراف استاندارد، میانگین .1جدول
زمینه ای ساختاریرفتاریعامل

کلی  نمره 
پرسشنامه مؤلفه

رهبری و 
مدیریت

انگیزش و 
هدفمندی

رضایت 
شغلی

آموزش و 
بالندگی 
حرفه ای

امنیت 
شغلی

گزینش و 
استخدام

ارزشیابى و 
انتصاب

عوامل 
فردی و 
اجتماعی

31/025/152/021/071/067/011/117/132/0میانگین
انحراف 
استاندارد

13/362/226/312/373/312/312/322/353/3

 16نقطه 
درصدی

15/55/15/1021/17/51/516/1

 76نقطه 
درصدی

2/75/00/777/717/02/01/071/0

1171217115سؤالتعداد 

ه تقسمیم مؤلفمابتدا نمرات جمع   بر تعمداد سموای در همر ، برای محاسبه میانگین نمرات
کمتممرین میممانگین مربممو  بممه  نشممان می 3  شممک   7شممدا نتممایا حاصمم  از جممد ی  کممه  دهممد 

 ه امنید شغلی اسدامؤلف ه انگیزش   هدفمندی   باهترین مربو  بهمؤلف
یع فرا انمی نممرات در ، بر اساس نقا  درصدی محاسبه شده نامه  شهای پرسم همؤلفمتوز

کمتر از نقطمه  آسیب متوسمط ، درصمدی( 16شناسی سازمانی به سه طبقه ضعیف)نمرات 
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درصدی(تقسممیم  76درصممدی(   قمموی )نمممرات بیشممتر از نقطممه  76   16)نمممرات بممین نقطممه 
یع فرا انی آن در جد ی شماره  که توز نمایش داده شده اسدا 1شدند 

متوسط و قوی(، بندی )ضعیف اساس رتبهنامه بر  . توزیع فراوانی عوامل پرسش9جدول 

همؤلف عامل
قوی متوسط ضعیف

سطح معناداریآزمون خی دو
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

رفتاری

050/16122/12013/1621/132/6رهبری   مدیرید
7315755/11050/1671/601/6انگیزش   هدفمندی

073/12122/12067/2102/130/6امنید شغلی
111/27211/55111/2772/33661/6رضاید شغلی

013/16103/53067/211/161/6ای آموزش   بالند ی حرفه

ساختاری
032/22122/12000/1351/137/6ارزشیابی   انتصاب
011/12711/17013/1607/351/6 ینش   استخدام

013/13103/53111/2762/0657/6عوام  فردی   اجتماعیزمینه ای

کمه بماهترین درصمد فرا انمی آسمیب سمازمانی نشان می 1نتایا حاص  از جد ی  از  دهد 
ه انگیمزش   مؤلفمدر مرتبمه ا ی مربمو  بمه  بد ن تفکیمب عوامم : نظر  ر ه نمونه مورد پژ هش

ه ر شمهای  م ینش   اسمتخدام)حد د مؤلفم مربو  بمهدرصد( در مرتبه د م  15هدفمندی )
ه عوامم  فمردی   مؤلفمدرصد( در مرتبه سوم مربو  به  12ه امنید شغلی)مؤلف درصد(  11

درصد(در مرتبه وهمارم مربمو   13ه مدیرید   رهبری )حد د مؤلفدرصد(    13اجتماعی )
ه مؤلفمدرصمد( در مرتبمه پمنجم مربمو  بمه  16ه ر شهای آمموزش   بالنمد ی حرفمه ای )مؤلف به

ه رضمماید مؤلفمم درصممد(  نهایتمما در مرتبممه آخممر مربممو  بممه 22ر شممهای ارزشممیابی   انتصمماب)
برای پاسخگویی به سموای پمژ هش بمه تفکیمب عوامم   می باشدا درصد 21شغلی با حد د

های مربمو  بمه عامم  رفتماری  همؤلفماز بمین  فمد :ساختاری   زمینه ای ممی تموان  ، رفتاری
درصمد( اسمدا  15ه انگیمزش   هدفمنمدی )مؤلفمبیشترین درصد فرا انی آسیب مربو  بمه 

که  ه را در سمازمان خمود ضمعیف   مؤلفمدرصد از  ر ه نمونه مورد بررسی ایمن  15بدین معنا 
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کرده یابی  درصمد از  مر ه ایمن  12اند   در مرتبه د م امنید شغلی حمد د  بسیار ضعیف ارز
کردهمؤلف یمابی  های مربمو  بمه عوامم   همؤلفمانمدااز بمین  ه عام  رفتاری را در حد ضمعیف ارز

های  م ینش   اسمتخدام در  ه ر شمؤلف فرا انی آسیب مربو  به بیشترین درصد ساختاری
که  درصد( 11سازمان)حد د  درصد از  ر ه نمونمه ممورد بررسمی ایمن  11اسدا بدین معنا 

کممرده انممدا عاممم  زمینممهمؤلفمم یممابی  ه عواممم  مؤلفممای بمما تممب  ه را در سممازمان خممود ضممعیف ارز
کلمی  13فردی   اجتماعی میزان آسیب  یابی شده اسدادر یب نگاه  درصد در سازمان ارز

همای آمموزش    ر ش، های رضماید شمغلی همؤلفد  محاسبه شده در    مقادیر خی به عوام 
ای معنممادار  اجتممماعی از عاممم  زمینممه -ه فممردیمؤلفمم  از عاممم  رفتمماری  بالنممد ی حرفممه ای

کمه بیشممترین درصممد فرا انمی رضمماید شممغلی در بمین  ممر ه نمونممه در حممد  اسمدا بممدین معنمما 
یمابی شمده اسمدا در  ای از عامم   همای آمموزش   بالنمد ی حرفمه های ر ش همؤلفممتوسط ارز

از نظممر  ممر ه نمونممه ای)فردی   اجتممماعی( بیشممترین درصممد فرا انممی  رفتمماری  عاممم  زمینممه
که این  کسانی    عامم  را در  ه همامؤلفمضعیف   متوسط بوده اسدا به عبارت دیگر درصد 

کرده اند نسبد به د   ر ه دیگر)ضعیف   متوسط(کمتر اسدا یابی   سازمان خود قوی ارز

 گیری بحث و نتیجه
ای بممه سممؤ 30نامه تعممداد  سممؤای پرسممش 76های اصمملی نشممان داد از  نتممایا تحلیمم  مؤلفممه

کمتمر از  نامه ممورد اسمتفاده  مماده بمرای پرسمش 15% حمذف شمدندا 56دلی  بارهمای عماملی 
انگیمزش   هدفمنمدی  -2رهبمری   ممدیرید  -3عامم   1نامه  قرار  رفدا به ترتیمب پرسمش

عوامممم -0ای  آممموزش   بالنمممد ی حرفممه -1رضمماید شمممغلی  -5ارزشممیابی   انتصممماب  -1
کمممه بممماهترین  -1 امنیمممد شمممغلی -7فمممردی   اجتمممماعی   ممم ینش   اسمممتخدام بممموده اسمممد 

کمتمرین مربمو  بمه عامم  هشمتم  ضریب آلفا مربو  به عام  سموم )ارزشمیابی   انتصماب(   
ک  پرسش کم   مر ه نمونمه ممورد مطالعمه  )  ینش   استخدام( بوده   ضریب اعتبار  نامه در 

کم  پر22برابر  نامه مثبمد   از نظمر  سمش% به دسد آمده   همبستگی تمام سؤالها را با نممره 
شناسممی سممازمانی بممر  نامه آسیب های پرسممش آممماری معنممادار بممودا نتممایا حاصممله بمما یافتممه
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کر نبمممماخ آن 3126جعفممممری ) شمممماخگی اسمممماس مممممدی سه کممممه آلفممممای  %   26( انجممممام داده 
کمه توسمط  نامه آسیب پرسش شناسی منابع انسانی بر اساس مدی سمه شماخگی بمرق تهمران 

کر نبممماخ آن  3121کمممامران   بیمممات  کمممه آلفمممای  % بممموده اسمممد   بممما 21انجمممام شمممده بممموده   
که توسط ایران نژاد  همکاران ) پرسش ( تحمد عنموان عوامم  3121نامه مدی سه شاخگی 

کر نبمماخ آن  کممه آلفممای   نامه پممژ هش % بمموده اسممد   بمما پرسممش25مممؤثر بممر توسممعه راهبممردی 
  صمفد نظمام ممدیرید منمابع  ( تحد عنوان اعتبار بخشی   الگوی تحلیم 3125) آرمانی

کر نباخ آن  که آلفای  % بوده اسد همسو بموده اسمدا بما توجمه بمه ضمریب آلفمای 12انسانی 
نامه  نامه را بمممممه عنممممموان پرسمممممش تممممموان ایمممممن پرسمممممش نامه می % ایمممممن پرسمممممش22کر نبممممماخ 

های صمنایع دمذایی ممورد  شناسی سمازمانی بمر اسماس ممدی سمه شماخگی در شمرکد آسیب
نامه بمممر اسممماس ممممدی سمممه شممماخگی بمممه بررسمممی  ردا بعمممد از تهیمممه پرسمممشاسمممتفاده قمممرار  یممم

های صممنایع  ای در شممرکد سمماختاری   زمینممه، های سممازمانی در سممه بعممد رفتمماری آسممیب
ها مربمو  بمه رفتماری بیشمترین درصمد  دذایی در شهرک صنعتی آم  پرداختیم ازبین مؤلفه

کممه  باشممدادرصممد مممی  15فرا انممی مربممو  بممه مؤلفممه انگیممزش   هدفمنممدی   15بممدین معنمما 
درصمد از  ممر ه نمونممه ممورد بررسممی ایممن مؤلفمه در سممازمان خممود را ضمعیف یمما بسممیار ضممعیف 
کردنمممد   در د  عوامممم  سممماختاری بیشمممترین مؤلفمممه مربمممو  بمممه ر شمممهای  ممم ینش    یمممابی  ارز

ای بمما تممب مؤلفممه عواممم  فممردی    درصممد بممود   در عواممم  زمینممه 15اسممتخدام در سممازمان 
یمممابی شمممده اسمممد   در بممما همممم 13یمممزان آسمممیب اجتمممماعی م نگمممری  درصمممد در سمممازمان ارز

ر شمهای آمموزش   ، های رضماید شمغلی در مؤلفه، های مقادیر خی د  محاسبه شده مؤلفه
ای )فممردی   اجتممماعی( معنممادار اسممدا  ای از عاممم  رفتمماری   عاممم  زمینممه بالنممد ی حرفممه

که در مطالعه د م بیشترین درصد فرا  انی رضاید شغلی در بمین  مر ه نمونمه در بدین معنا 
کمه عوامم   یابی شده اسدا نتایا حاصله پژ هش حاضر نشمان داده اسمد  حد متوسط ارز

کمتمرین عامم  آسمیب سمازمانی در  رفتاری بیشترین عام  آسیب سازمان   عام  زمینه ای 
کمامرانی ) شرکد که با تحقیقات بیمات    ی (   جعفمر3121های صنایع دذایی بوده اسد 
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(   تحقیقمممممات 3121(   تممممموکلی)3126(   امیمممممر اسمممممماعیلی )3126(   مصمممممطفوی )3126)
( همسمو بموده اسمدا 2632 کلمب ) (2662(   ویسمیب )2661(   بیسی  )2661خارجی بر در)

کنتری آسیب کاهش    که به منظور  های سمازمانی از هممان  نتایا حاصله نشان داده اسد 
که جذب     ینش نیر ی انسانی های ساختاری قمرار  باشد   در مؤلفه در سازمان می ابتدا 

که در مؤلفه که خمود  دارد تا به انگیزش   هدفمندی   آموزش  های رفتاری سازمان قرار دارد 
ای عواممم  فممردی   اجتممماعی جامعممه مممی باشممد؛ همگممی ر ی هممم  های زمینممه متممأثر از مؤلفممه

کممماهش آسمممیب سمممازمانی بایمممد بممما  تممماثیر ممممی  ذارنمممد یکمممرد سیسمممتمی   بممما نگممماه   بمممرای  رو
کردا زیمرا  های تأثیر ذار در سازمان را نگری تمامی عوام  زیر سیستم جامع تحلی    بررسی 

شناسمی سمازمانی  جمود دارد   تأثیرپمذیری ایمن  های آسیب رابطه تنگاتنگی بین ایمن مؤلفمه
یاد می  باشدا  عوام  بر ر ی یکدیگر ز

ی شناسمم آسیبفممد: در بخممش عواممم  های پممژ هش حاضممر مممی تمموان   از محممد دید
یمابی   های  همؤلفمعوامم  سماختاری فقمط بمه ، سازمانی مربوطمه بمه  م ینش   اسمتخدام   ارز

ک مممر ، انتصممماب در بخمممش سممماختار اداری پرداختمممه اسمممد همچنمممین ممممی تممموان  فمممد: در ا
مممدیران ارشممد نگممران دادن  ، همتممرازهای  خصوصممی بممه دلیمم  رقابممد بما شممرکدهای  شمرکد

می باشندا هر وند پژ هشگر سعی در اعتمماد سمازی ممدیران  ازمانی به محققاطالعات س
تحقیق باید لحاظ شود  همچنین بمه عمدم تعممیم یافتمه های   لی در محد دید، را داشته

کردا ها به دیگر شرکتها   سازمانها باید اشاره 
پممممژ هش حاضممممر جهممممد آممممموزش مممممدیران جدیممممد  های یافتممممه ازمیییید یییی  پیشممممنهاد    

پممژ هش های  آموزشممی اسممتفاده شممودا  همچنممین بمما توجممه بممه یافتممههممای  نتصمماب در دورهاه
کارایی بیشتر سمازمان بمه عوامم  رفتماری سمازمان بمیش از دیگمر  حاضر به منظور اثر بخشی   

 شناسممی سممازمانی نامه مممدی سممه شمماخگی آسیب عواممم  توجممه شممود ا همچنممین از پرسممش
همای شمغلی  نامه معتبمر در پژ هش یمب پرسمش بمه عنموا ن محقق ساخته در پژ هش حاضمر

می توان استفاده نمودا
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 منابع
 کرمممممان براسمممماس مممممدی  (ا آسیب3126م )، امیراسممممماعیلی شناسممممی منممممابع انسممممانی در دانشممممگاه علمممموم پزشممممکی 

 ا33-5:3 1شماره ، سای دهم، فصلنامه علمی پژ هشی بهداشد یزد، شاخگی سه
 مؤسسمممه عمممالی بانکمممداری ، تهمممران، وممماپ وهمممارم، از ت ممموری تاعمممم (اسمممازمان  ممممدیرید 3112م)، ایمممران نمممژاد

 ا321-323ایرانا
 کمممامرانی، بیممات شناسمممی معا نمممد منمممابع انسممانی باهمممدف بهبمممود   توسمممعه براسممماس ممممدی  (ا آسیب3121م )، م؛ 

کنفران  بین شاخگی )موردمطالعه:شرکد برق منطقه سه ا2-3المللی برق: ای تهران(ا بیسد   نهمین 
 شناسمممی ممممدیرید منمممابع انسمممانی بممما همممدف بهبمممود   (ا آسیب3117س )، ش؛ شمممهباز ممممرادی، سمممتانیتممموکلی دار

ا02-55:1شماره ، توسعها فصلنامه مدیرید   منابع انسانی در صنعد نفدا سای د م
 مرکممز پژ هشممهای دانشممگاه مممدیرید ، شناسممی منممابع انسممانی بمما هممدف بهبممود   توسممعه (ا آسیب3123م )، جعفممری

11-1:51اناشماره دانشگاه تهر
 (اپژ هشمممی پیراممممون عوامممم  ممممؤثر بمممر نممموآوری  کمممارآفرینی سمممازمانی در 3123اب)، ک؛ عربیمممون، ر؛ طمممالبی، دهقمممان

کشورا پیاورد سالمد دانشگاه  ا1- 22: ، 0سای ، های علوم پزشکی 
 مه فصممملنا، همممای آموزشمممی   بهسمممازی منمممابع نیمممر ی انسمممانی شناسمممی فعالید ( آسیب3125  )، شمممم  مور مممانی

 ا366-12: 7شماره، سای د م، آموزش   توسعه منابع انسانی
 کارشناسمی  پایان، شناسی مرکز ملی فمرش  نقمش آن در صمادرات فمرش (ا بررسی آسیب3117ی)، علیدادی ناممه 

 ا373-325:  1 6ارشدا دانشگاه امام حسین)ع(اشمار
 فصممملنامه ، منمممابع انسمممانی (ا طراحمممی  اعتباربخشمممی الگممموی تحلیممم   ضمممعید نظمممام ممممدیرید3125آ )، ممممانی

 ا73-25(: 22)، 5های مدیرید منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین)ع(ا  پژ هش
 مجلمه ، مازندران انسمانی شمرکد نیمر ی بمرق اسمتان شناسمی سمازمان در حموزه منابع (ا آسیب3110م )، مصطفوی

31-3:ا3شماره، مدیرید
 های عممومی  شناسمی سمازمان افق نو در شناخد   آسیب(ا طر  تفصیلی  سترش 3113  )، میرزایی اهرنجانی

کاربردی دانشکده مدیرید دانشگاه تهرانا   د لتی ایران )آب منطقه درب( مرکز پژ هشهای 
 کارکنمان در دانشمگاه علموم پزشمکی قم وین بما  (ا شناسی نظام ممدیرید عمم 3121م )، م؛ زاهدی، زاده نجفی کرد 

ا02-12: ، 21یرید توسعه   تحویا شمارهشاخگی ا مجله مد استفاده از مدی سه
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