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ٌچکید

Improving the productivity of labor in
organizations is one of the characteristic of
modern advanced societies. Given the importance
of human resources in the success of modern
organizations, this study aims to examine the
relationship between labor productivity in the
State Tax has been made. The population of this
research includes the total amount of tax within
the companies (legal entities) during the years
1385 to 1392 that have been activated. In order to
gather information, library research and
questionnaires methods were used. The research
method is descriptive correlation and the target is
applied In order to investigate the hypotheses
used in this research, the Prison Correlation and
Regression test has been used. The results of the
study show that among the factors of job
satisfaction, job security, job quality, employee
empowerment, improve staff training and career
assessment and taxation task is a meaningful
relationship. The data was analyzed using path
analysis, a conceptual model has very good fit
The results of this research will help managers
and executives in the organization's tax to
improve the productivity of human resources.

بٕبّد بٕرْ ِری َیرِی اَسبَی سبزيبٌ ٔب یکی از ِیژگیی ٔیبی وّايی
 بب تّوٓ بٓ أًیّت َییرِی اَیسبَی در يّفّیّیت.پیشرفتٓ ايرِزی است
ٍسبزيبٌ ٔبی ايیرِزی اییٍ پیژِٔا بیب ٔیذس بررسیی راب یٓ ی بیی
ٓبٕرِْری َیرِی اَسبَی در سبزيبٌ ايّر يبنییبتی شیشّر اَمیبو گرفتی
.است
ْوبيعٓ آيبری اییٍ پیژِٔا میبيم يًییساٌ شیم يبنییبتی در زیّز
 شٓ فعیبل5851  انی5841 مرشتٔب (امخبص زّّقی) طی سبل ٔبی
ّ رِژ پیییژِٔا زبنیییر از َییی.بیییّدْاَیییذ را میییبيم يییییمیییّد
ٌّ بیرای آزيی.ًٔبستگی ِ از نحبظ ٔذس شبربردی يیببمیذ-تّصیفی
.فرنیٓٔبی پژِٔا از آزيٌّ پیرسٌّ ِ رگرسیٌّ استفبدْ مذْ است
هی،َتبیج زبصم از پژِٔا َشبٌ يیدٔذ شٓ بیٍ عّايیم رنیبیت می
هی تّاًَُذسبزی شبرشُیبٌ بٕبیّد آيیّزژ،هی شیفیت م،ايُیت م
هی ِ ِظیفٓ يبنیبتستبَی راب ٓ يعُیبداری،شبرشُبٌ ِ ارزیببی ارتّبء م
 ٔى چُیٍ بیب اسیتفبدْ از آزيیٌّ تحهییم يیسیر دادْٔیبی.ِوّد دارد
.پژِٔا برازژ بسیبر خّبی بب يذل يفّٕيی يشبٔذْ مذْ است
َتبیج ایٍ پژِٔا بیٓ در يیّرد بٕبیّد بٕیرِْری َییرِی اَیسبَی در
.سبزيبٌ ايّر يبنیبتی بٓ يذیراٌ ِ يسئّالٌ اورایی شًک خّأذ شرد
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علاکطزوثطقطاضىنظب تنجیکوتكریم،وبسانکبضىو
انضجب ابتلبعو،تحرلزضؾیؿتموضوـهبککناشف
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وظیفکماوزضثهطهوضىمؤثّطمیثبقسا

وتوتلب مؤتفبناینضقتکتاطیجبًزضاینثبةاتفشب 
نظطزاضنسککثطاىافعایفؾشطحثهشطهوضىتنهشبیشك
عاّ ذبنوضانلوتراناضا کنلرز،ثاککعنرانموکننس
ککاضتاشبءثهشطه وضىضاثبیشسمعاشرلتطکیشجواظعرامشه
گرنبگرنزانؿ ا
• ضفتبضمطارةوکطزاضزضؾش ضهشجطانومشسیطان:
مؿئرتی ذطشیطمشسیطی وضهشجطىثبیشسثشکافشطازى
ؾششپطزهقششرزکششکضششلنثطذششرضزاضىاظویػگ شوهششبى
قرهیتوذبل،قیرههبىضهجطىومشسیطی منبؾشت
ضاثککبضگیطنسواظنظطاذیقونیعاتگرثبقنسا
•فطاهمکطزنقطایطیظ پیكطف هبىقغاوثطاى
هلکافطازا
زوضههششبىآمششرظـضششلنذششسم وآمششرظـ
• 
کبضکنبن؛ثبیسزوضههبىآمرظـضلنذسم وآمشرظـ

کبضکنبنضاثکعنرانیكامطییبتوومشؿتلطومشساو 
تااوکطز،ظیطاتنهباظططیمآمرظـمیترانتیـهبى
کبضکنبنضاثبامکبنشب مربشرزوپیشكطف هشبىعالشو
بسیسهلبهنگکطزا
•ثبیسکایکوظشبیفوزؾشترضاتعلههشبوماشطضا و
قرانینثطاىکبضکنبنواضحوضوقنثبقسوهیش بشبى
اثهبموثطاىآنهبوبرزنساقتکثبقسا

•زازناذتیبضا کبفوثککبضکنبن،تبآنهبزضانجب 
کبضهبىذرزایؿبؼمؿئرتیّ ثیكتطىکننسا
•زضظمششبناؾششترسا ؾششعوقششرزافششطازکبضآمششسو
مترهمبشصةقشرنسابهش انترشبةآنهشبابشطاى
آظمرنهبىقفبهووکتجوضطوض زاضزا

• ؾعوقرزتبکبضکنشبنضازضتشهلیمگشیطىهشبو
تسویناهسافوثطنبمکهبمكبضک زازانتیجکاینعلشه
ثبعثذراهشسقشسکشککبضکنشبنزضابشطاىفعبتیش هشب
ایششؿبؼمششؿئرتی کننششسوزضزؾششتیبثوثششکاهششساف
ؾبظمبنوتیـثیكتطىثطوظزهنسا
•ثبیساظثطنبمک هبىگطزقوقشغاو،غنشبىقشغاوو
ترؾعکقغاوزضبه افعایفترانومهبض کبضکنبنو
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•تحرلزضؾیؿتموضوـهشبکشکناشفیشؿبؼو
کایسىزاضنسا
• وبسانکبضىوانضجب ابتلشبعوکشکعبمشهذشرز
کنتطتواؾ ا
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تغییطمحطککهشبوضوـهشبىانگیعقشوکبضکنشبن،ثهجشرز
نظب هب،قرانین،ثركنبمکهشب،زؾشترضاتعلههشب،ضوـهشب،
فنّبوضىوغیطهموقرز(پیطنیبکبن)88:8836،ا
وظیفه هالیاتستانی :منتؿکیرزضضوحاتارانینگفتک
اؾ ککزضکبضمبتیب زوضشطوض ثشبهشمآقشتیزازه
میقرنس ”:ثطایتبمینزضآمشسهبیزوتش ثبیشس،هشمثشک
ضطوض  هبیزوت تربشکقشرزوهشمثشکضشطوض هشبی
مطز ا“
ثبامعبننظطثکضطوض هبیفر میترانثکتعطیفشی
اظمبتیب زؾ یبف ثکایشنمشضلرن”:مبتیشب عجشبض 
اؾ اظترظیعهعینک هبیمنشسض زضثرزبشکثیشنافشطاز
ثطیؿتترانبییپطزاذ آنبنا“اینتعطیفاببظهمیزهس
ککاظؾکذهرنی انایمبتیب ؾرنثشکمیشبنآیشسا
اوّلآنککمبتیب قجهاظهطچشیعثشکترظیشعهعینشکهشبی
زوتتیاقبضهزاضزواین کشکایشنمرشبض عاش ثطقشطاضی
مبتیب اؾ ازوّ اینکشکچشرنونشرلآنضشطوض زاضز
ثنبثطاینمنطایونحیحاؾش وتشصااتعامشیوابجشبضی
کک،تحلهاینمربض ثؿتگیثکقشسض 
اؾ اوؾرّ این 
پطزاذ افطاززاضزاثنبثطاینمرضراعشسات زضپطزاذش 
مبتیب پیفمی آیسکشکثشبثطاثشطیزضمابثشهآنتشضبز
زاضزا
زضنگبهاوّل،یار مبتیبتی،مجلراماطضا یارقشی
مطثر ثکمبتیب ضازضثطمیگیطزواینککمجلشراایشن
ماطضا یارقی،زضمشرضزاقشربلویشبامراتشیاعلشبل
می قرزککثشکمربشتقشرانینمبتیشبتیتعطیشفوثیشبن
قسهانساثنبثکتعطیفیزیگط،یاشر مبتیشبتیضقشتکایاظ
یار علرمیاؾ ککماطضا مبتیبتیومعایبیابشطای

هبضاماطضمی زاضزاثکعجشبض زیگشط،یاشر مبتیبتشی

آن
عجبض اؾ اظ:زضذراؾ وگطفتنامرالثکنرضتیکشک
زضقرانینمبتیبتیآمسهوثکنرض وؾیاکایثطایترظیع
مربض علرمی(زوتتی)ثینافطازثککبضمیضوزا
یظ اؾ کک،زضاعلبلوظیفشکمبتیشب ؾشتبنی،ثشک
ضواثطزوططفیعنیهمزؾتگبهمبتیبتیوهشممؤزیشبن
مبتیبتیثبیؿتیتربکذبنیزاقتکثبقیمااینضواثطثشط
میگطززثکضواثطقسض  هشبیواگشصاضقشسهثشکزؾشتگبه
مبتیبتی اظیكططف،یاشر مؤزیشبنمبتیشبتیاظطشطف
زیگششطکبؾششتناظاذتیششبضا وقششسض زؾششتگبهمبتیبتششی
کبهفزضآمسهبیزوت ضاثشکزنجشبلزاضز،وکبؾشتناظ
یار مؤزیبنمبتیبتینیعمربشتفشطاضمبتیشبتی،واگشط
غیطقبثهتحلهقشرز،مربشتاذتشیی زضزضآمشسهبی
مبتیبتیمی گطزز،وزضهشطزویبتش زوتش نلشیترانشس
مربض ذرزضاتبمینکنساثنبثطاینتلب مؿئاکایناؾ 
ککثینآنککقسض ضااعلبلمیکنس(زؾتگبهمبتیشبتی)
ککآنضاتحلهمینلبیشس(مشرزیمبتیشبتی)تعشبزل


وآن
ثطقطاضثبقساوتیکنچرنایشنضاثطشک،یشكضاثطشکپرتشی
اؾ ،انهضضبی ثکپطزاذ مبتیب ککیار مبتیبتی
ثطآنتکیکزاضزیكانهقسیلیومهلیاؾ اثنبثطاین
اعلبلقسض مبتیبتیعجبض اؾ اظبؿتجریهلکبضی
ثینزؾتگبهمبتیبتیوپطزاذ کننسهمبتیب ا
ثطذیفعایسهضایج،زؾتگبهمبتیبتیثشکهیش وبشک
زوؾ نساضززضمرضزمؤزی،ثکتفتیشفواتشعا وابجشبض
ضویآوضز،ثاککثیف تطضویقطک زاوطاجبنشکآنشبنزض
پطزاذش مبتیششب یششؿبةمششیکنششسوتششصاذرزاظهششبضی
مبتیبتی ثبضعبیش اتعامشب قشبنرنی،یشكانشهپصیطفتشک

ایزضؾبظمبنامرضمبتیبتیمیثبقسا


قسه
پیشینه پژوهش
پژوهش های داخلری :ؾشیسمهشسیاترانشیوپطویشع
)،زضمابتکایثشب”ططایشیاتگشریببمشع

ایلسی(8810
مسیطی عرامهمؤثطثطضویثهطهوضینیطویانؿبنی“ثشک
ثطضؾیثهطهوضینیطویانؿبنیپطزاذتکانسافطوانشای
اینمابتکایناؾ ککمنبثعانؿبنیوططظتفکطانشؿبن،
مهمتطیننافضازضثهطهوضیزاضنساآنهبثکایننتیجک
ضؾیسه انسککثهطهوضییكیبت ووضعی شهنیاؾ 
ککتحامثرفانایآنانؿبنوثکعجبضتی،نیطویکبض
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اؾ وفاطانؿبنمیترانساظؾبیطعرامشهثهشطهوضیثشک
نحرایؿناؾتفبزهکنسیبآنهبضاضبیعکطزهومربشت
عس ثهطهوضیگطززا
عایطضبذشبنبشبن(،)8810زضمابتشکایثشبعنشران
”تحایایثطتعریممبتیب “عرامهمؤثطثطتعریممبتیشب 
ضااظزیسکشبضگعاضانامشرضمبتیشبتیثطضؾشیکشطزهاؾش ا
یبفتک هبیتحایمنكبنگطآناؾ کشکمشأمرضانمبتیبتشی
کبؾتی هبیمطثر ثکمنشبثعؾشبظمبن(اظبلاشککلجشرز
منبثعفیعیکی،مبتیوانؿبنی)ضاثشکعنشرانمهشمتطیشن
عبمهمؤثطثطتعریممبتیب ثطقلطزهانس،آنهبهمچنیشن
عرامهمطثر ثکپیكینکمبتیب ؾتبنی(اظبلاشکعرامشه
نهبزینظیطاذی وتأثیطضویکهشبیگصقشتکثشطیشبلو
آتی)زضایطانضایب عاهلیّ زانؿتکانسا
وتیضؾتلیوایلسکتبثیضوزی()8838زضمابتکای
تح ش عنششران”ثطضؾششیتطجیاششیضششلبن هششبیابششطای
مبتیب ؾتبنیزضیاشر مبتیشبتیایشطانوانگاشؿتبن“ثشک
تحایششموثطضؾششیضششلبن هششبیابطایششیزضقبتششت
ضششلبن هششبیابطایششیازاضی،کیفششطی،مششسنیوؾششبیط
ضلبن هبیابطاییزضمبتیب ؾتبنیزضزوکكرضایطانو
انگاؿتبنپطزاذتکانسامبتیب اظمظبهطیبکلی زوت ثک
قلبضمیضوزوثکعنرانمهمتطینمنجعزضآمشسعلرمشی
نافثطبؿتکایزضتأمینهعینکهبیعلرمیزاضزانتبیج
ثیبن گطآنؿ ککزضیار مبتیبتیکكرضمبنزضمابیؿک
ثبانگاؿتبن،نظب ضلبن ابطاییمبتیشب تشبیشسوزیاظ
پطاکنششسگیوپیچیششسگیثیششكتطیضنششجمششیثششطزکششکثششب
پیكنهبزییحکتحشرلنظشب مبتیشبتیثیشكتطثشکؾشل 
افعایفمكبضک ابتلبعیاظططیمثهجشرزؾشبذتبضنظشب 
مبتیبتیوظمینکؾبظیثطایثکضوظآوضیزؾتگبهمبتیبتیو
تاری ضلبن هبیابطاییمبتیب ؾتبنیاظبلاشکیشصف
عنششرانتششكریمعاششیاتششطشؼ،گششؿتطـمحطومی ش اظ
تششؿهیی متنششرااقتششهبزی-ابتلششبعیوایجششبزنظششب 
متلطکعبطایمکیفطیمبتیبتیپیفضفتکایمااتجتکنجبیشس
ایننکتکضااظشهنزوضزاق ککاضازهوذراؾ مشطز ،
علسه تطیننافضازضابطایقشبنرنمبتیشب هشبواعلشبل
ضلبن هبیابطاییایفبمیکنسوثسینتحبظمؤثّطتطیشن
عبمهمرفا ّی زضتضلینابطایاینقرانین،هلبنبباشت
مششكبضک وهششمکششبضیمؤزیششبنوزضضشؼآناضتاششبی
فطهنگمبتیبتیببمعکذراهسثرزا
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قیلبپیطنیبکبن(،)8836زضمابتشکایتحش عنشران
”عرامهاثطگصاضزضاضتابیثهطهوضینشیطویانشؿبنی“ثشک
ثطضؾیاهلیّ ثهطه وضیوعرامهمؤثشطزضاضتاشب،ایجشبز
قطایطیظ ثطایثهجرزثهطهوضینیطویانؿبنیپطزاذتک
اؾ اآنچکزضؾبظمبنهبمعی ضقبثتیایجبزمشیکنشس،
ثهطه وضیثکمعنبیثککشبضگیطیوتطکیشتمؤثشطمنبثشع
مربرززضؾبظمبناؾ ااظآنببییککنشیطویانشؿبنی
هؿتکانایهطؾشبظمبنیضاتشكکیهمشیزهشسوناشف
اؾبؾیوییبتیضازضهطؾبظمبنثکعهسهزاضز،افعایف
ثهطه وضینشیطویانشؿبنیزضنهبیش منجشطثشکافعایشف
ثهطه وضیکهؾبظمبنذراهسقساثهجرزمشؿتلطتلبمشی
امرضکایسزؾ یبثیثککیفی وثهطهوضیثطتطمیثبقس
واینامطمیؿطنلی قرزمگطثبباتمشكبضک تلبمشی
کبضکنبنا
پژوهشهای خارجی :ضیش اؾشتبضاوضوظل(،)8332
تحایایثطضویقطک هبیزضیبلافرلانجب زازنسو
ثکایننتیجکضؾیسنسککقطک هشبیثشبعلاکشطزثشبی،
ضویکطزضاهجطزیثشکنشیطویانشؿبنیضاثطگعیشسهانشسازض
یبتیککقشطک  هشبیثشبعلاکشطزپشبیینضویکطزهشبی
ؾنتیثکنیطویانؿبنیضاثککبضثطزهانسا

هبؾیاس(،)8330زضمطبتعکایککزضذهرل200
قطک انجب زاز،ضاثطکثینضویکهشبیمنبؾشتنشیطوی
انؿبنیوعلاکطزضامرضزؾنجفقشطاضزازاثشطاؾشبؼ
نتبیجتحایمویقطک هبییککضویکهبیذرةنیطوی
انؿبنیقبمهانتربة،ططاییمكبغه،تؿهیماطیعب ،
ؾیؿتمهبیاضتابء،اضظیبثیعلاکطز،ؾنجفنگطـهبضا
ثککبضثطزهانس،علاکطزمبتیثهتطیزاقتنسا

ثکششطوگطهششبض (،)8338زضتحایاششیثششبعنششران
” مسیطی منبثعانشؿبنی:فطاینشسهبوچشكمانشساظ“ثیشبن
می کننسککتهلیلب مطتجطثبمسیطی نیطویانشؿبنی
مبننششستیششمهششبیکششبضیذرزگششطزان،گششطزـقششغای،
یااکهبیکنتطلکیفی ،ؾیؿتمپیكنهبزا ،ضؾیسگی
ثکقکبیب اظططیمثهجرزکبضاییؾبظمبن(ککثککبهف
هعینکهبمنجطمیقرز)یبافعایفزضآمشسهبیؾشبظمبن،
مربتاضتابیعلاکطزؾبظمبنمیقرزا

روش پژوهش
ضوـپػوهفثشکمحاشمکلشكمشیکنشس،قشیرهو
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ضوقیضاانتربةوآغبظکنستبثترانسهطچکؾطیعتطثشک
پبؾدیبپبؾدهبییککثطایپطؾشفهشبیذشرززضنظشط
گطفتکاؾ ،زؾ یبثسازضپػوهفیبضطثکضاثطکثیشن
هبتربکمیقرز،ثنشبثطاینپشػوهفیبضشطاظنشرا

متغیط
هلجؿتگیواظتحایهمؿیطمیثبقسا

ترنیفی-
زضاینپػوهفثطایتعیینضگطؾیرناظضاثطشکظیشط
اؾتفبزهمیگطزز؛
Y = a + b8x8+b6x6+b8x8+b2x2+b0x0+b8x8
 :Yمتغیطواثؿتککشکزضایشنپشػوهفانجشب مؤثشط
ؾتبنیمیثبقسا

وظیفکمبتیب 
:aعطواظمجسش
،x6ااا:x1،x2 ،متغششیطمششؿتاهمششرضزاؾششتفبزهزض
پػوهفککثشکتطتیشتضضشبی قشغای،امنیش قشغای،
کیفی قغای،ترانلنسؾبظیکبضکنشبن،ثهجشرزآمشرظـ
کبضکنبنواضظیبثیاضتابءقغایکبضکنبنمیثبقسا

،bnااا:b8،b6،ضشششطیتضگطؾشششیرنیمتغیطهشششبی
پػوهفا
جاهعه و نوونه آهاری
ببمعکآمبضیاینپػوهفملیعانکهمبتیبتییشرظه
قطک  هب(اقربلیارقی)زضتهطانومطاکشعاؾشتبنهشب
طیؾبلهشبی8810اتشی8836کشکفعشبلثشرزهانشسضا

قبمهمیقرزااظمیبنآنهشب38نفشطثشکعنشراننلرنشک

آمبضیانتربةقسهانسا

ابسار گردآوری داد ها
اظمتساولتشطینضوـهشبیبلشعآوضیاطیعشب زض
پػوهف هبیترنیفی،پطؾكنبمکاؾ ازضایشنپػوهشف
ثطایتعییننحرهتهیکوتنظیمپطؾكنبمک،ؾعیگطزیس
اظقیرههبییککثکنتبیجمطارةمنجطمیقرز،اؾتفبزه
گطززاتصایطایاینکبضمحاماقسا ثکتسوینپطؾكنبمک
ثبمایبؼتیکط نلشرزهاؾش اپطؾشفنبمشکقشبمه68
ؾؤالمیثبقسککؾؤای 8اتی0پطؾكنبمکمطثر ثشک

متغیطضضبی قغایکبضکنبنوؾؤای 8اتی3مطثشر 
ثکمتغیطامنی قشغایکبضکنشبن،ؾشؤای 80اتشی82
متغیطکیفی قغایضاثیبنمیکننسوؾؤای 80اتشی
82مطثر ثکمتغیطترانلنسؾبظی،ؾشؤای 81اتشی68
متغیطثهجشرزآمشرظـکبضکنشبنوؾشؤای 66اتشی68

اضظیبثیاضتابءقغایضاثیبنمیکننسا

روایی و پایایی ابسار انداز گیری
زضپػوهفیبضطاعتجبضمحترایؾرای اظططیشم
مكبوضهثشباؾشبتیسفشنثشکزؾش آمشسهاؾش اپبیبیشی
پطؾكنبمکاظنراهلؿبنیزضونیثبضوـآتفبیکطونجبخ
وثباؾتفبزهاظنط افعاض SPSSمرضزثطضؾیقطاضگطفش 
ککضطیتآتفشبیکطونجشبخثشطای68ؾشؤالپطؾشكنبمک
0/382می ثبقسککثیشبنگطپبیشبییمطاشرةپطؾشكنبمک
اؾ ا
فرضیههای پژوهش
پػوهفیبضطثکثطضؾیضاثطکثینثهطهوضینشیطوی

انؿبنیکبضکنبنووظیفکمبتیب ؾتبنیزضؾشبظمبنامشرض
مبتیبتیکكرضمی پطزاظزاثبتربکثکمجبنینظطیمطشطح
هبییثکقطحظیطثیبنمیقرز:


قسهزضپػوهف،فطضیک
فرضیه اوّل :ثینضضبی قغایکبضکنبنوانجب مؤثط
وظیفکمبتیب ؾتبنیضاثطکمعنبزاضیوبرززاضزا
فرضیه دوّم :ثینامنی قغایکبضکنبنوانجب مؤثط
وظیفکمبتیب ؾتبنیضاثطکمعنبزاضیوبرززاضزا
فرضیه سوّم :ثینکیفیش قشغایکبضکنشبنوانجشب 
مؤثطوظیفکمبتیب ؾتبنیضاثطکمعنبزاضیوبرززاضزا
فرضیه چهارم :ثینترانلنسؾبظیکبضکنشبنوانجشب 
مؤثطوظیفکمبتیب ؾتبنیضاثطکمعنبزاضیوبرززاضزا
فرضیه پنجن :ثینثهجرزآمشرظـکبضکنشبنوانجشب 
مؤثطوظیفکمبتیب ؾتبنیضاثطکمعنبزاضیوبرززاضزا
فرضیه ششن :ثیناضظیبثیاضتابءقغایوانجب مؤثط
وظیفکمبتیب ؾتبنیضاثطکمعنبزاضیوبرززاضزا
هدل هفهوهی پژوهش
ثبتربکثشکمتغیطهشبیپشػوهف،اضتجشب معنشبییو
مؿیطزضنلرزاضقلبضه8نكبنزازهقسهاؾ ا
تجسیه و تحلیل داد ها
زضایششنپششػوهفزازههششبثششکزونششرض ترنششیفیو
اؾتنجبطیمرضزتفؿیطواضظیشبثیقشطاضگطفتنشس،کشکزض
آمبضترنیفیاظقبذمهبیفطاوانی،زضنشسفطاوانشیزض
قبتتنگبضهاؾتفبزهگطزیسهاؾش ومیشبنگینوانحشطاف
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معیبض،یساقهویساکثطکایکمؤتفکهبیمرضزمطبتعکنیع

محبؾجکقسهاؾ امعیبضقضبو زضاضظیبثیزازههشبثشط
اؾبؼامتیبظتیکط ثرزهاؾ ،ثکایننرض ککامتیشبظ
8تب8وضعی قبذمضانبمطارة،امتیبظ2مترؾشطو
امتیبظثبیتطاظ2وضعی مطارةضاثطآوضزکطزهاؾ ااظ
ضطیتهلجؿتگیپیطؾرننیعبه محبؾجکقشس یشب
میعانضاثطکمعنبزاضیثینمتغیطهبیمؿتاهوواثشؿتک
اؾششتفبزهقششسهاؾش اهلچنیششنبهش ثطضؾششیمششیعان
تأثیطگصاضیهطیشكاظمتغیطهشبیمشؿتاهثشطمتغیشط

واثؿتکاظآظمرنآمبضیتحایهضگطؾشیرنچنشسمتغشیطه
اؾتفبزهقسهاؾ اکایکپطزاظـزازههشبثشباؾشتفبزهاظ
نط افعاضSPSSوLisrelثکانجب ضؾیسهاؾ ا
آهار توصیفی:

نگششبضهقششلبضه8نتششبیجآمششبضترنششیفیمتغیطهششبی
پػوهفضانكبنمیزهسامطبثمنگبضه8تعساز88نفشط
اظپبؾدزهنسگبنثکپطؾكنبمکاظنظطؾطحتحشهیی 
زضماطعتیؿبنؽقشطاضزاضنشسو10نفشطآنهشبثشبیتطاظ
نگار (.)1آمبضترنیفی

آمبضترنیفی

فطاوانی

زضنس

ویػگی

مطام

فطاوانی

تیؿبنؽ

88

880

ثبیتطاظتیؿبنؽ

10

110

38

800

ؾطح
تحهیی

بلعکه
نوودار(.)1مسلمفهرمیپػوهف
نگار (.)2نتبیجمبتطیؽهلجؿتگیقبذمهبیثهطهوضینیطویانؿبنیووظیفکمبتیب ؾتبنی
ارتقاء شغلی
کارکىان

بُبًد
آمًسش
کارکىان

تًاومىد

کیفیت شغلی

امىیت شغلی

رضایت شغلی

ساسی کارکىان

کارکىان

کارکىان

کارکىان

مالیات ستاوی

1

1

11

1

0/593

1

0/629

0/567

1

0/597

0/608

0/682

1

0/784

0/607

0/647

0/902

1

0/517

0/431

0/281

0/401

0/419

0/441

0/468

0/362

0/228

0/334

0/466

متغیرها

مالیات ستاوی
رضایت شغلی
کارکىان
امىیت شغلی
کارکىان
کیفیت شغلی
کارکىان
تًاومىد
ساسی کارکىان
بُبًد آمًسش
کارکىان
ارتقا شغلی
کارکىان

تیؿبنؽهؿتنسا
آهار استنباطی:

آزهوى هوباتگی پیرسوى :هلجؿتگیمعیبضیاؾ 
ککثطایتعیینمیعاناضتجب زومتغیطاؾتفبزهمیقشرزا
زضاینپػوهفاضتجب ثینقبذمهبیثهطهوضینیطوی
انؿبنیووظیفکمبتیشب  ؾشتبنیاظتحشبظآمشبضیترؾشط
ضطیتهلجؿتگیپیطؾرنزضنگشبضهقشلبضه6ؾشنجیسه
قسهاؾ ا
نتبیجنگبضهقلبضه 6نشكبنمشیزهشسکشکقشبذم
وظیفکمبتیب  ؾشتبنیزضؾشطحمعنشبزاضی P<0/08ثشب
ضضششبی قششغایوامنیشش قششغایوکیفیشش قششغایو
ترانلنسؾبظیوثهجرزآمرظـکبضکنشبنواضظیشبثیاضتاشبء
قغایضاثطکمعنبزاضیزاضنساثکعجبض ثهتطمیترانازعشب


کطز،هطچکوظیفکمبتیب  ؾتبنیتغیشیطکنشس،ثشکطشرض
مؿتایمومعنبزاضی،ضضبی قشغایوامنیش قشغایو
کیفی قغایوترانلنسؾبظیوثهجرزآمرظـکبضکنشبن
واضظیبثیاضتابءقغاینیعتغییطمیکنسامشیعانضشطیت

هلجؿتگیثینوظیفکمبتیب ؾتبنیوضضبی قشغایو
امنی قغایوکیفی قغایوترانلنسؾشبظیوثهجشرز
آمششرظـکبضکنششبنواضظیششبثیاضتاششبءقششغایثششکتطتیششت
ثطاثط0/288 ،0/283 ،0/306 ،0/816 ،0/082،0/038
اؾ ،ککنكبنزهنسهضاثطکثیناینزومتغیطاؾ ا
زضؾطح P<0/08میعانضطیتهلجشؿتگیثیشن
قششبذمهششبیوظیفششکمبتیششب ؾششتبنیوترانلنسؾششبظی
کبضکنبنثطاثط 0/306ثکزؾ آمسهککضاثطکقریثیشن
اینزومتغشیطضامشؿتایمومعنشبزاضنشكبنمشیزهشسا
هلچنینمیعانضطیتهلجشؿتگیثیشنترانلنسؾشبظی

نگار (.)3آظمرنتجعیکوتحایهواضیبنؽیكعبماک
متغیز
مستقل

درجٍ

میاوگیه

آسادی

مجذيرات

رگزسیًن

36/370

1

36/370

Residdual
جمع

66/963

94

0/712

103/333

95

رگزسیًن

33/163

1

33/163

Residdual
جمع

70/170

94

70/170

103/333

95

رگزسیًن

48/013

1

48/013

کارکىان

Residdual
جمع

55/321

94

0/589

103/333

95

تًاومىد

رگزسیًن

84/049

1

84/049

ساسی

Residdual
جمع

19/284

94

0/205

103/333

95

رگزسیًن

18/158

1

18/158

Residdual
جمع

85/175

94

0/906

103/333

95

ارسیابی ارتقاء

رگزسیًن

22/423

1

22/423

شغلی کارکىان

Residdual
جمع

80/911

94

0/861

103/333

95

متغیز يابستٍ
رضایت شغلی
کارکىان

امىیت شغلی
کارکىان

کیفیت شغلی
يظیفٍ مالیات ستاوی
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کارکىان
بُبًد آمًسش
کارکىان

مدل

جمع مجذيرات

F
51/054

44/426

81/582

409/699

20/040

26/050

سطح
معىیداری
0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000
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آمششرظـکبضکنششبن()0/283واضتاششبقششغایکبضکنششبن
کبضکنبنوضضبی قغایوکیفیش قشغایکبضکنشبنثشک
()0/288اؾشش انتیجششکگششیطینهششبییآناؾشش کششک
تطتیتثطاثشط 0/822و 0/212اؾش کشکنشكبنزهنشسه
قششبذمهششبیترانلنسؾششبظیکبضکنششبن،کیفیش قششغای
ضاثطکقری،مؿتایمومعنشبزاضثیشنایشنؾشکقشبذم
کبضکنبن،ضضبی قغایکبضکنبن،امنی قغایکبضکنبن،
اؾ ا
اضتابقغایکبضکنبنوثهجرزآمرظـکبضکنبنثکتطتیشت
ثیششكتطیناثششطضاضویقششبذموظیفششکمبتیششب ؾششتبنی
آزهوى تجسیه و تحلیل واریانس :زضنگبضهقشلبضه 8
شؽهبیمرضزمطبتعکزاضزا
قطک
ثشششباؾشششتفبزهاظآظمشششرنتجعیشششکوتحایشششهواضیبنشش
گفتششنیاؾشش زضپششػوهفیبضششطثششطایثطضؾششی
()ANOVAیكاثطه،اثطثهطهوضینیطویانؿبنیضوی
چهبضچرةنظطیپػوهفوضواثطعاّیثیشنمتغیطهشباظ
قبذموظیفکمبتیشب ؾشتبنیملشیعانکشهمبتیشبتیزض
مسلمعبزی ؾشبذتبضی()SEMونشط افشعاض Lisrel
ؾبلهبی8810اتی8836مرضزثطضؾیقطاضگطف ا

اؾتفبزهقسا
نتبیجآظمرنثیبنگطآناؾ ککزض38وdf =2ثشک
ثطایاضظیبثیمسلپیكنهبزیترؾطثطنبمشک Lisrel
تطتیششتمتغیطهششبیضضششبی قششغایوامنی ش قششغایو
چنسقبذمهمچرنقبذمثطاظنسگی(،)GFIقبذم
کیفی قغایوترانلنسؾبظیوثهجرزآمرظـکبضکنبنو
ثششطاظـتطجیاششی(،)CFIقششبذمضیششكکزوّ ثششطآوضز
اضظیبثیاضتابءقغایکبضکنبنثکتطتیشتثشب،F=08/002
6
واضیبنؽذطبیتاطیت()RMSEAوکبیزو( )xثشک
F=60/020،F=203/833،F=18/016،F=22/268و
کبضگطفتکقسانگبضهقلبضه0ماشبزیطثشکزؾش آمشسه
F=68/000زضؾششطحمعنششبزاضیPv≥0/00فطضششیب 
ثطایقبذمهبیمسلؾبذتبضی()SEMثکچهبضچرة

پػوهفمرضزتأییسقطاضگطفتکاؾ ،تصامشیتشرانازعشب
مفهرمیپػوهفضانكبنمیزهسا

نلرزکشکقشبذمهشبیثهشطهوضینشیطویانشؿبنیضوی
قبذموظیفکمبتیب ؾتبنیاثطگصاضاؾ ا

قبذمهبیثطاظنسگیمسلمعبزی ؾبذتبضیمطثر 

نگار (.)5
ثکثهطهوضینیطویانؿبنی


نتیجکتحایهعبمایتأییسیثطایقبذمهبیثهطهوضی

نگار (.)4
نیطویانؿبنی
شاخصَای بُزٌيری ویزيی
اوساوی

شاخص
ضزیب استاودارد

رضایت شغلی کارکىان

0/593

امىیت شغلی کارکىان

0/567

کیفیت شغلی کارکىان

0/682

تًاومىدساسی کارکىان

0/902

بُبًد آمًسش کارکىان

0/419

ارتقاء شغلی کارکىان

0/466

اظضطیتاؾشتبنساضزقشبذمهشبیثهشطهوضینشیطوی
انؿبنینگبضهقلبضه2می ترانزضیبف ککمشسلاظنظشط
قبذم هبیتنبؾتزضوضعی منبؾجیثکؾطمشیثشطزا
ثکطرضیضطیتاؾتبنساضزمؿیطقبذمهشبیثهشطهوضی
نیطویانؿبنی،ضضبی قغایکبضکنبن(،)0/038امنیش 
قششغایکبضکنششبن(،)0/082کیفیشش قششغایکبضکنششبن
(،)0/816ترانلنسؾشششبظیکبضکنشششبن(،)0/306ثهجشششرز

مجذير کای دي( /درجٍ
آسادی)3

مقدار گشارش شدٌ
2/134

شاخص بزاسودگی()GFI

0/975

شاخص بزاسش تطبیقی()CFI

0/986

ریشٍ ديم بزآيرد ياریاوس
خطای تقزیب()RMSEA

0/079

یافتههای پژوهش
فطضیکاوّلثیبنمیزاضزکک”ثیشنضضشبی قشغایو
انجب مؤثطوظیفکمبتیب ؾتبنیضاثطکمعنشبزاضیوبشرز
زاضز“ا ثطایاینفطضیکؾشؤای قشلبضه8تشب0زضنظشط
گطفتکقسهثرزاپؽاظتجعیکوتحایشهآمشبضیثرؾشیاک
نط افعاضآمبضیهلشبن طشرضکشکنگشبضهقشلبضه 2نشكبن
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81تب 68زضنظطگطفتکقسهثرزاپؽاظتجعیکوتحایشه
مششیزهششس،ؾششطحمعنششبزاضیثسؾش آمششسهثطاثششط0/000
آمبضیثرؾشیاکنشط افشعاضآمشبضیهلشبنطشرضکشکنگشبضه
میثبقسازض
میثبقسکککرچکتطاظ 0/00

قلبضه8نكبنمی زهس،ؾشطحمعنشبزاضیثسؾش آمشسه
نتیجکفطضیکاولپصیطفتکمیقرزاثکعجشبض زیگشط
ثطاثط0/000میثبقسکشککشمتشطاظ0/00مشیثبقشسازض
ثینضضبی قغایوانجب مؤثشطوظیفشکمبتیشب ؾشتبنی
نتیجکفطضیکچهبض پصیطفتکمیقرزاثشکعجشبض زیگشط
ضاثطکمعنبزاضیوبرززاضزا
ثیششنثهجششرزآمششرظـکبضکنششبنوانجششب مؤثششطوظیفششک
فطضششیکزو ثیششبنمششیزاضز”ثیششنامنی ش قششغای
مبتیب ؾتبنیضاثطکمعنبزاضیوبرزنساضزا
کبضکنششبنوانجششب مؤثششطوظیفششکمبتیششب ؾششتبنیضاثطششک
فطضیکقكمثیبنمشیزاضز ”ثیشناضظیشبثیاضتاشبء
معنبزاضیوبرززاضز“اثطایاینفطضیکؾؤای قلبضه8
قغایوانجب مؤثطوظیفکمبتیب ؾتبنیضاثطکمعنبزاضی
تب 3زضنظطگطفتشکقشسهثشرزاپشؽاظتجعیشکوتحایشه
آمبضیثرؾشیاکنشط افشعاضآمشبضیهلشبنطشرضکشکنگشبضهوبرززاضز“اثطایاینفطضیکؾؤای قلبضه66تشب68زض
نظطگطفتکقشسهثشرزاپشؽاظتجعیشکوتحایشهآمشبضی
قلبضه2نكبنمی زهس،ؾشطحمعنشبزاضیثسؾش آمشسه
ثرؾیاکنط افعاضآمبضیهلشبن طشرضکشکنگشبضهقشلبضه8
کمتطاظ0/00میثبقسازضنتیجک
ثبقسکک 

ثطاثط 0/000
می
نششكبنمششیزهششس،ؾششطحمعنششبزاضیثسؾش آمششسهثطاثششط
فطضیکزوّ پصیطفتکمیقرزاثکعجبض زیگطثینامنیش 
ثبقسکککمتطاظ0/00مشیثبقشسازضنتیجشک

 0/000
می
قغایکبضکنبن وانجب مؤثطوظیفکمبتیب ؾتبنیضاثطشک
فطضیکقكمپصیطفتکمشی قشرزاثشکعجشبض زیگش ط ثیشن
معنبزاضیوبرززاضزا
اضظیبثیاضتابقغای وانجب مؤثشطوظیفشکمبتیشب ؾشتبنی
فطضیکؾرّ ثیشبنمشیزاضز”ثیشنکیفیش قشغای
ضاثطکمعنبزاضیوبرززاضزا
کبضکنششبنوانجششب مؤثششطوظیفششکمبتیششب ؾششتبنیضاثطششک
معنبزاضیوبرززاضز“اثطایاینفطضیکؾشؤای قشلبضه
80تب 82زضنظطگطفتکقسهثرزاپؽاظتجعیشکوتحایشه
بحث و نتیجهگیری
آمبضیثرؾیاکنط افعاضآمبضیهلبنطرضککنگبضهقشلبضه
ثهجرزثهطهوضینیطویانؿبنیزضؾبظمبنهشبیکشیاظ
2نكبنمی زهشس،ؾشطحمعنشبزاضیثسؾش آمشسهثطاثشط
ویػگیهبیبرامعپیكطفتکامطوظیاؾش اثشبتربشکثشک
میثبقسکککمتشطاظ0/00مشیثبقشسازضنتیجشک
 0/000
نافواهل ّی مبتیب زضاقتهبزایشطانوناشفنشیطوی
فطضیکؾرّ پصیطفتشکمشی قشرزاثشکعجشبض زیگشطثیشن
انؿبنیزضافعایفثبظزهینظب مبتیبتیزضاینپػوهشف
کیفی قشغایکبضکنشبن وانجشب مؤثشطوظیفشکمبتیشب 
ضاثطکثینثهطهوضینیطویانؿبنیووظیفکمبتیب ؾتبنی
ؾتبنیضاثطکمعنبزاضیوبرززاضزا
مرضزثطضؾیقطاضگطف اعرامهمتعشسزیثشطثهشطهوضی
فطضیکچهبض ثیشبنمشیزاضز”ثیشنترانلنسؾشبظی
نیطویانؿبنیتأثیطزاضنس،امبزضاینپػوهفثبتربکثشک
کبضکنششبنوانجششب مؤثششطوظیفششکمبتیششب ؾششتبنیضاثطششک
مجبنینظطیمططحقسه،قشفعبمشهضضشبی قشغای،
معنبزاضیوبرززاضز“ا ثطایاینفطضیکؾشؤای قشلبضه
امنی قغای،کیفیش قشغای،ترانلنسؾشبظیکبضکنشبن،
80تب 82زضنظطگطفتکقسهثرزاپؽاظتجعیکوتحایشه
ثهجرزآمرظـکبضکنبنواضظیبثیاضتابءقغایثشکعنشران
آمبضیثرؾشیاکنشط افشعاضآمشبضیهلشبنطشرضکشکنگشبضه
عرامهمؤثطثطثهطه وضینشیطویانشؿبنییشبثشکعجبضتشی
قلبضه2نكبنمی زهس،ؾشطحمعنشبزاضیثسؾش آمشسه
هلبنمتغیطهشبیمشؿتاهووظیفشکمبتیشب ؾشتبنیثشک
میثبقشسکشککشمتشطاظ0/00مشیثبقشسازض
ثطاثط 0/000
عنرانمتغیطواثؿتکمرضزمطبتعکقطاضگطفتنسا
نتیجکفطضیکچهبض پصیطفتکمیقرزاثشکعجشبض زیگشط
پؽاظبلع آوضیاطیعب وتجعیکوتحایهآمشبضی
ثیششنترانلنسؾششبظیکبضکنششبنوانجششب مؤثششطوظیفششک
وثبتربّکثکؾطحمعنبزاضیمحبؾجکقسهثطایهطیشك
مبتیب ؾتبنیضاثطکمعنبزاضیوبرززاضزا
اظعرامهفر ،قففطضیکمططحقسهزضاینپػوهشف
فطضیکپنجشمثیشبنمشیزاضز”ثیشنثهجشرزآمشرظـ
مرضزتأییسقطاضگطفتکاؾ اثشکعجشبضتینتشبیجثسؾش 
کبضکنششبنوانجششب مؤثششطوظیفششکمبتیششب ؾششتبنیضاثطششک
آمسهاظپػوهفنكبنزازهاؾ ککتلبمیعرامهمططح
معنبزاضیوبرززاضز“اثطایاینفطضیکؾشؤای قشلبضه
قسهزضفطضیکهبیپػوهف،ثطوظیفشکمبتیشب ؾشتبنی
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تأثیطگصاضنسیبثکعجبض زیگطثینتلبمیعرامشهمطشطح
قسهووظیفکمبتیب  ؾشتبنیضاثطشکمثجش ومعنشبزاضی
وبرززاضزاثکطرضیککتربّکثکعرامهفر منجشطثشک
منجطثکاضتابیعلاکطزؾبظمبنامشرضمبتیشبتیزضانجشب 
وظیفکمبتیب ؾتبنیمیقرزانتیجکاینپػوهفثبنتبیج
پػوهفثکطوگطهبض ()8338مطبثا زاضزاآنبننتیجک
گطفتنسککتهلیلب مطتجطثبثهطهوضینشیطویانشؿبنی
مبننششستیششمهششبیکششبضیذرزگششطزان،گششطزـقششغای،

یااکهبیکنتطلکیفی ،ؾیؿتمپیكنهبزا ،ضؾیسگی
ثکقکبیب اظططیمثهجرزکبضاییؾبظمبن(ککثککبهشف
هعینکهبمنجطمی قرز)یبافشعایفزضآمشسهبیؾشبظمبن،
مربتاضتابیعلاکطزؾبظمبنمیقرزا

ثبعنبی ثکنتبیجثسؾش آمشسهاظایشنپشػوهفثشک
منظرضاضتابءثهطه وضینشیطویانشؿبنیزضؾشبظمبنامشرض
مبتیبتیپیكنهبزهبییثکقطحظیطاضا کگطزیسهاؾ :
-8افعایفآمرظـهبییظ به ثبیثطزنثهطهوضی
کبضکنبنآمرظـزازهقسه،زضنرضتیکشکزضعلشهثشک
ترانسؾطحثهطهوضیضاافعایفزهسا


کبضگطفتکقرز،می
-6اؾشششتفبزهاظمکشششبنیع هشششبیانگیعقشششیاعشششماظ
ؾیبؾ هبیانگیعقشیثانشسمشس وکرتشبهمشس نظیشط
اضتابیقغای،چطذفقشغای،پشبزاـمشبتی،مطذشهی
تكریای،تكریمکتجیواااا
-8تنظیششمنظششب اضتاششبیقششغایثششطاؾششبؼانششرل
قبیؿتگیوتیبق ا
-2زازناذتیششبضا کششبفیثششککبضکنششبنوافعایششف
ایؿبؼمؿئرتیّ زضآنبنا
-0تاری وبسانکبضیوانضجب ابتلبعیککعبمشه
ذرزکنتطتیمیثبقسا
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