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Abstract
This study was carried out with the aim of explaining the employee engagement and
its consequences for the Iranian gas refining industry.. The study is an ethnographic
endeavor situated within a mixed method research design (qualitative and
quantitative). The data obtained through interviews with 16 managers and
employees of Parsian Gas Refining Company and the researchers’ own observations
in the field of research has been analyzed through thematic analysis. Based on the
exploratory analysis of the research data in the qualitative section, the employee
engagement was divided into organizational and occupational engagements, and the
implications of employee engagement were divided into individual outcomes and
organizational consequences. In order to test the fitness of the model, the
quantitative part of the study was conducted, in which a researcher-made
questionnaire was prepared based on the model developed in the qualitative section.
After confirming the validity and reliability of the questionnaire, it was distributed
among a sample of 120 managers and experts of Parsian Gas Refining Company
who had been selected using stratified random sampling. After collecting the data,
the developed model was tested for fitness through structural equation modeling in
SMART PLS3 software. The results showed the suitability of the proposed model.
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بررسي پيامدهاي مشغوليت کارکنان در صنعت گاز ايران
قاسم بهرامیکیا ،1علی صفری ،2علی نصر اصفهانی ،2امید رحمانی
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 .1دانشجوی دکتری ،پردیس میرداماد ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .2دانشیار ،دانشکدة علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .3کارشناسارشد مدیریت صنعتی و رئیس تأمین ،طرح و برنامهریزی نیروی انسانی شرکت پاالیش گاز
پارسیان ،مهر ،ایران

(تاریخ دریافت 2931/70/21 :ـ تاریخ پذیرش)2931/22/21 :

چکیده
این پژوهش با هدف تبیین مشغولیت کارکنان و پیامدهای آن در صنعت پاالیش گاز ایران انجام گرفت .رویکـرد پـژوهش ترکیبـ
(کیف و کمّ ) و به روش مردمنگاری است .دادههای جمعآوری و تحلیـ شـده از مصـاببه بـا  21نفـر از مـدیران و کارشناسـان
شرکت پاالیش گاز پارسیان و مشاهدههای خود محقق در میدان پژوهش به دست آمد و به روش تحلی مضـمون تجزیـهوتحلیـ
شد .بر مبنای تحلی مضمون دادههای پژوهش در بخش کیف  ،مشغولیت کارکنان در قالب مشغولیت سازمان و مشـغولیت شـغل
و پیامدهای مشغولیت کارکنان به دو دسته پیامدهای فردی و پیامدهای سازمان تقسیم شدند .در بخش کمّ  ،جهت برازش اعتبـار
مدل ،اقدام به تهیة پرسشنامة محققساخته بر اساس الگوی تدوینشده از بخش کیف شد .پس از تأیید روای و پایای پرسشـنامه،
توزیع پرسشنامه در بجم نمونة  217نفری از مدیران و کارشناسان شرکت پاالیش گاز پارسیان به روش تصادف طبقهای متناسـب
با بجم انجام شد .پس از جمعآوری دادهها ،با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری ،الگـوی تـدوینشـده بـه وسـیلة نـرمافـزار
 SMART PLS3برازش شد که نتایج نشاندهندة تأیید الگوی پیشنهادی بود.

کلیدواژگان
شرکت پاالیش گاز پارسیان ،صنعت پاالیش گاز ،کارکنان مشتاق ،مردمنگاری ،مشغولیت کارکنان.



رایانامة نویسندة مسئولa.safari@ase.ui.ac.ir :
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مقدمه
1

مفهوم مشغولیت کارکنان از دل جنبش

راانشبناتی مبشبت پدیبدار شبد اتبت کب در نن

محققان شراع کردند ب تمرکز بر فهم عوامل ک م توانند ب رفیار مبشت انسبان ا پیامبداا
مبشت مربوط ب نن رفیار منجر شوند ( .)Anthony et al 2017: 164مطالعة تئور بنیباد کبان

2

( )1991مشغولیت فرد را «ب کارگیر ا بیان فرد ترجیحداد شدة امزمبان» در رفیارابا
کار ک ارتشاط با کار ا با دیگران را افزای
احسات ) ،ا عملکرداا کامل نق

م داد ،حضبور شخصب (جسبم  ،شبناتی ،

فعال مفهومتاز کرد .مشبغولیت کارکنبان از مشاحب

جدید حوزة رفیار تازمان ا منابع انسان اتت ک از دران تحقیقبا مرببوط بب فرتبودگ
شغل ایجاد شد اتت (رتیگار ا امکاران  .)22 :1991الک ااد )2112( 9مشغولیت کارکنان
را یک از عوامل مهم موفقیت تازمان م داند .ب عشار

دیگر ،امراز تازمان اا بب کارکنبان

پرانرژ ا مشیاق نیاز دارند؛ کسان ک ب شغل تود مشغولیت ا عالقة فرااان داشبی باشبند.
کارکنان ک ب شغل تود مشغولیت دارند ب طور کامل مجذاب شغلشان م شوند ا تکالیف
شغل تود را بب گونبة مطلبوب انجبام مب دانبد ( .)Leiter & Bakker 2010: 6در تبناریو
کسباکار پویا ،ب طور مؤثر ،مشغولیت کارکنان ب یک از چبال ابا اتاتب تبازمانابا
تشدیل شد اتت .محققان در تحقیقا گسیرد عوامل شخص ا شغل ا تازمان مبرتش ببا
مشغولیت کارکنان را ،ک مسیقیم یا غیر مسیقیم این تاز را تحت تأثیر قرار م داند ،بررتب
کرد اند ( .)Dhir & Shukla 2019: 2مشبغولیت کارکنبان احسبا

تعهبد عباطف کارکنبان بب

تازمان تود ا اقدامات اتت ک برا اطمینان از موفقیت تازمان انجام م داند .کارکنبان ببا
مشغولیت باال ،کارکنان مراقب ،میعهد ،پاتخگو ،مشیاق ا میمرکز ببر نیبای اسبیند مراقشبت،
میعهد ،پاتخگوی مشیاق ا میمرکز بر نیبای

اسبیند (2014: 1

 .)Allenدر ایبن پبهاا

بب

راش مردمنگارانب بب موعبوع مشبغولیت ا طراحب الگبو مشبغولیت کارکنبان ا تشیبین
پیامداا این الگبو بب وبور

ببوم پرداتیب شبد اتبت ا ازیبنرا ایبن پبهاا

ببین

1. Employee Engagement
2. Kahn
3. Lockwood
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پهاا اا مشاب نوناران اتت .امچنین ،ب دلیل پیامداا مهم فرد ا شغل ا تبازمان
ا فراتازمان مشبغولیت کارکنبانْ مطالعبة مشبغولیت کارکنبان ا شناتبای پیامبداا نن در
شرکت پاالی

گاز پارتیان ،در مقام دامین تولیدکننبدة گباز کشبور ا شبرکی کب در بیانیبة

مأموریت ا چشمانداز ا ارزشاا تازمان تود مشبارکت فعبال کارکنبان را تبرلوحة کبار
تود قرار داد اتت ،بسیار حائز اامیت اتت .بنابراین ،پهااشبگران در پبهاا

حاعبر بب

دنشال پاتخ این تؤالاا بودند ک الگبو مشبغولیت کارکنبان در شبرکت گباز پارتبیان چب
ابعاد دارد ا پیامداا مشغولیت کارکنان در شرکت پاالی

گاز پارتیان چیست؟

مروري بر مباني نظري پژوهش
برا االین بار کان ( )1991مشغولیت فرد را چنین تعریف کرد« :کنیرل اعضا تازمان بر
نق اا کار شان» .ب باار ا  ،در حالت مشغولیت ،افراد ب طبور جسبم ا شبناتی ا
ایجان تود را در کار ا تازمان درگیر م کنند .مشغولیت اابسبیگ عباطف ا راانب بب
شغل ا تازمان در نظر گرفی م شود ک بر اتا

نن فرد ک ب شد میعهد اتت اویبت

تود را با شغل تود معین م کند ،غالشاً در تازمان مشارکت م کند ،ا از عضویت در تازمان
لذ

م برد ( .)Harter et al 2003: 207مشغولیت کارکنان نیرا مبشی اتت ک کارکنبان را

ب تازمان ،ب وور

فیزیک یا عاطف یا شناتی  ،میصل م کند

( & Kahn 1990; Wellins

 .)Concelman 2005: 2ال  )2111( 1م گوید کارکنان مزیت رقابی ببرا تبازمان فبراام
م کنند ا دارای ارزشمند ا کلید برا افزای

بهر ار تازمان اند .کارکنان با مشغولیت

باال با تازمان ا ااداف نن ارتشاط عاطف دارند .نناا ب کار ا تبازمان تبود عالقب نشبان
م داند .نناا منیظر کار ،تلّاق ا حلّال مسائل اند ا ب نیابت از تازمان درببارة راشابا
انجام دادن کار ا ااداف تازمان فکر م کنند ا حی زمان ک ترکار نیسیند بب کبار فکبر
م کنند
چال

(.)Eaglebarger 2017: 113

امراز فق حفظ افراد بااتیعداد نیست ،بلک ب طور کامبل مشبغول کبردن ایبن

افراد ا تسخیر ذان ا قلب نناا در ابر مرحلب از زنبدگ کبار شبان اتبت .مشبغولیت
1. Welch
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کارکنان ب منزلة یک محرک مهم موفقیت کسباکار در ببازار رقبابی امبراز ظهبور کبرد
اتت ا عالا بر این م تواند عامل تعیینکنندة موفقیت تبازمان باشبد .مشبغولیت ببالقوة
کارکنان ن تنها م تواند ب طور قابل مالحظ بر نگهدار ا بهبر ار ا افبادار کارکنبان
تأثیر بگذارد ،بلک پیوند کلید برا رعایت مشبیر

ا شبهر

شبرکت ا ارزش کلب

تهامداران اتت (.)Swarnalatha & Prasanna 2013: 2
اجود کارمند ک داتل تازمان تود دارا مشغولیت باالتت ب نفع امة تبازمان اتبت.
کارکنان با مشغولیت باال تازند اند ،اتیعداداایشان را ب کار م گیرند ،راابب تلّباق را توتبع
م داند ،ا از طریق این ارتشاطا اثربخش تود را تکبیر م کنند ( .)Van Allen 2013مشبغولیت
کارکنان ب عنوان حد ک کارکنان ب یک چیز یا شخص در تازمانشان میعهد شد  ،تخت کبار
م کنند ا مد

زمان ک نناا در این تعهد باق م مانند تعریف شد اتت .تحقیقبا نشبان

م داد ارتشاط بین کار کارمند ا اتیراته تبازمان  ،از جملب درک اینکب چقبدر شبغل ببرا
موفقیت تازمان مهم اتت ،یک از محرک ابا مهبم مشبغولیت کارکنبان اتبت .در حقیقبت،
عملکرد کارکنانِ با باالترین تطح تعهد  21درود بهیر اتت ا  72درود نناا احیمباالً تبازمان
را ترک نخوااند کرد ( .)Swarnalatha & Prasanna 2013: 2نظرتنج انجامشد توتب مؤتسبة
گالوپ ا گزارش ارائ شد در نقد ا بررت کسباکار ااراارد نشان داد در ار لحظب از زمبان
حداد  91درود کارکنان ار شرکت ب طور فعال دارا مشغولیتاند؛ درحال ک  21دروبد بب
جد فاقد مشغولیتاند (2002: 2
طور ّ

 .)Sanfordنمون ابا بسبیار از منبافع مشبغولیت کارکنبان

اجود دارد .نیای مطالعة تقریشاً پنجا ازار کسباکار ،ک شامل تقریشاً یک ا نبیم میلیبون کارمنبد
در ت ا چهار کشور بود ،نشان داد تازماناا کار کب در نیمبة بباال مشبغولیت کارکنبان
رتش بند م شوند در نیمة پایان دابرابر شانس موفقیت دارند .این تازمانابا ببا دارا ببودن 99
درود مشغولیت کارکنان ،دارا چهار برابر موفقیبت بیشبیر از رقشبا اسبیند (.)Van Allen 2013
کارکنان با مشغولیت باال ب افزای

ایمن محل کار ،عملکرد ،کیفیبت ،رعبایت مشبیر  ،نیبای

فراش ،ا رشد مال باار پیدا م کنند ( .)Jolton et al 2017کارکنان با مشبغولیت بباال ببا اشبییاق
کار م کنند ا ب تازمان اابسی اند .نناا نونار را در تازمان ادایت م کننبد ا تبازمان را را
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ب جلو حرکت م داند .این کارکنان افبادار ا میعهبد ا مشیکبر ا ارائب دانبدة نیبای تووبیف
م شوند

(.)Allen 2014: 2

پهاا اا انجامشد نشان م داد کارکنان دارا مشغولیت ،ک با شوق ا تبرزندگ در
محل کار حاعر م شوند ا با امة اجود در شغل توی
توی

ذاب م شوند ا تود را اقف شغل

م کنند ،پیامداا کار مطلوب ا توشایند را تجرب م کننبد .ایبن افبراد غیشبت ا

نیت ترک کار کمیر ا رعایت شغل ا مشغولیت تبازمان ا عملکبرد دراننقب

ا فبرانق

بیشیر دارند ( .)Schaufeli & Bakker 2004: 314ب عشار دیگر ،کارکنان کب بب کبار تبود
احسا

تعلق دارند عملکرد بهیر از تود نشان م داند ا ب ایبن ترتیبب ببر عملکبرد کبل

تازمان تأثیر م گذارند .از طرف دیگر پهاا اا وور گرفی نشان مب دابد نشبود حبس
تعلق تاطر در کارکنان ب تحمیل ازین اای بر تازمان منجر م شود ک قابل اغماض نیست.
تمايز بین مشغولیت کارکنان و سازههاي مشابه
مشغولیت کارکنان و رضايت شغلي

8

مشغولیت کارکنان ا رعایت شغل ب نظر م رتد از یک پارچ برش داد م شبوند؛ ایبن
دا در عمل ا انداز گیر ب طور ااعح با ام ارتشاط دارند .با ایبن حبال ،از نظبر محققبان
مشغولیت کارکنان یک حالت راانشناتی فعال اتت؛ درحال ک رعبایتْ ارزیباب اشبشاع
«ناش از ارزیاب شغل یا تجربة شغل » ثابت اتت ( .)Locke 1976: 1300مطمئناً مشبغولیت
کارکنان با رعایت شغل مرتش اتت ا کارکنان ک دارا مشغولیت بباال اسبیند احیمباالً
رعایت ام دارند .رعایت شغل  ،با این حال ،اغلب در تطح شغل میمرکز شد اتت .در
نییج  ،یک شاتص زمان ا عموم از احساتا
جلو ایسیاتت ( .)Brief & Weiss 2002: 281ب عشار

کارکنان اتت ک ب جا حرکت را بب
دیگر ،رعایت شغل بب یبک ادراک

جهان ا عموم مرتش با شغل ،ک میمرکز بر اقناع از تجربة کار اتت ،مربوط مب شبود
(.)Shuck et al 2013; Shuck et al 2016: 14

1. Job Saticfaction

083

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،81شمارة  ،2تابستان 8911

تعهد سازماني 8و مشغولیت کارکنان

تعهد تازمان ممکن اتت بخش از مشغولیت کارکنان ب نظر برتد .تعهد تازمان نمایبانگر
الیزام ب انجام دادن کار ب شیو ا امتو ببا پیامبد دلشسبیگ تبازمان اتبت ا شاتصب از
احساتا

نسشت ب تجربة تود کبار نیسبت؛ درحبال کب مشبغولیت کارکنبان یبک حالبت

انگیزش فعال را توویف م کند ک دربرگیرندة تجربة کار کامل اتت .ب لحبا مفهبوم ،
مشغولیت کارکنان ممکن اتت ب طور مبشت با تطوح باال تعهبد تبازمان  ،بب ایبه تعهبد
عاطف  ،مرتش باشد ( .)Shuck et al 2017: 957ادعا پهااشگران در این پهاا

ایبن اتبت

ک تعهد تازمان ا مشغولیت کارکنان م توانند ،ب طور میفاا  ،ذان در نظر گرفیب شبوند؛
در عین حال عمالً امزمان ب طور مشیرک اتفاق بیفیند (.)Shuck et al 2016
درگیري ذهني و عاطفي شغلي 2و مشغولیت کارکنان

درگیر شغل ا مشغولیت کارکنان احیماالً فضا مفهوم مشابه در میان م گذارنبد .ببا
این حال در کاربرد این دا تاتیار کانون توجهبا

میفباا

اتبت .مببالً درگیبر شبغل

درج اتت ک فرد ب طور راانشناتی با کارش شناتای م شود درحبال کب مشبغولیت
کارکنان یک حالت راانشناتی انگیزش اتت (.)Shuck et al 2017: 958
روششناسي پژوهش
رایکرد این پهاا

کیف ا اتیراته نن در بخ

کیف مبردمنگبار ا در بخب

توویف از نوع پیمایش اتت .پهااشگران در این پهاا

کمب

ب دنشال نن بودند کب ابیبدا ببا

راش مردمنگار  9ابعاد مشغولیت کارکنان ا پیامبداا نن را شناتبای کننبد ا تبسس در
بخ

کم پهاا  ،با ابزار پرتشنامة محققتاتی  ،عالا بر نزمبون اعیشبار مبدل ،میبزان

تأثیر ار یک از پیامداا شناتای شد را بر مشغولیت بیازمایند.
مردمنگار نیازمند تطح از غوط ار محقبق در میبدان تحقیبق اتبت ا از ننجبا کب
محقق ،تود ،عضو شرکت پاالی

گاز پارتیان بود ا ب مد

افبد تبال در میبدان تحقیبق
1. Organizational Commitment
2. Job Involvement
3. Ethnography
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حضور داشت ،شبرط غوطب ار در میبدان تحقیبق ا مشباادة مشبارکی در ایبن پبهاا
ب توب اجرا شد .مردمنگار  ،ب منزلة یک اتیراته تحقیق ،تقریشاً امیش شبامل ترکیشب از
ت راش کلید اتت ک عشار اند از :مشاادة مشارکی  ،مصاحش  ،اتیفاد از بازنمبای ابا
بصر مانند نقش ا نمودار .بنابراین در بخ

کیف پبهاا

پیامبداا مشبغولیت در محبل

کار از طریق مصاحش با مطلعان ا مشاادة فعالیتاا رازانة کارکنان اتیخراج شبد ا تبسس
در بخ

کم تأثیر مشغولیت کارکنبان ببر پیامبداا مشبغولیت کارکنبان تبنجید شبد .در

جدال  1ایهگ اا جمعیتشناتی مصاحش شوندگان نمد اتت.
جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان

ردیف

پست سازمانی

سابقة خدمت

1

حسابدار ارشد کاال ا اموال

12

2

رئیس حسابدار پیماناا ا اتناد ا
اعالمی اا

17

تحصیالت
دانشجو دکیرا مدیریت بازرگان  ،گرای
تصمیمگیر ا ت مش گذار
دانشجو دکیرا مدیریت بازرگان  ،گرای
تصمیمگیر ا ت مش گذار

3

مسئول حقوق ا دتیمزد امور کارکنان

12

دانشجو دکیرا مدیریت منابع انسان

4

رئیس برنام ریز ا تأمین نیرا انسان

11

کارشنا ارشد مدیریت ونعی

21

کارشنا ارشد مهندت ونایع

رئیس IT

5

رئیس پاالی

کارشنا ارشد مهندت شیم ب

گاز

12

نوبتکار

11

کارشنا ارشد مهندت شیم

رفاا

12

کارشنا ارشد مدیریت منابع انسان

11

دکیرا مدیریت مال

11

حسابدار ارشد اموال ا کاال

11

کارشنا ارشد جامع شنات

11

رئیس مدیریت برنام ریز مهندت

17

کارشنا ارشد مهندت ونایع

17

کارشنا ارشد مهندت الکیرانیک

22

کارشنا ارشد برق

19

دکیرا برق

6
7
8

رئیس عملیا
رئیس تدما

رئیس حسابدار

9

12
13
14

رئیس تعمیرا

ابزار دقیق

رئیس تعمیرا ا جانشین مدیر عملیا
مهند

ارشد تعمیرا

برق

کارشنا ارشد مدیریت اجرای

15

رئیس دفیر مدیرعامل

12

کارشنا ارشد مدیریت دالی

16

مدیر تحلیل تیسیماا

12

کارشنا ارشد مهندت مکانیک
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جامعة نمار پهاا

در بخ

کیف شامل مدیران ا کارشناتان ببود کب در تصبو

عوامل ایجادکنندة مشبغولیت اطالعبا

ا درک بیشبیر داشبیند .در بخب

کیفب  ،پبس از

مصاحش با شانزد نفر ،داد اا ب اششاع رتید ا ببرا اطمینبان بیشبیر ببا تب نفبر دیگبر نیبز
مصاحش شد ک در این مصاحش اا دادة جدید ارائ نشد .داد اا گردنار شد ببا رایکبرد
تحلیل مضمون براان 1ا کالرک ( )2111تحلیل شدند .در بخ
شامل امة مدیران ا کارشناتان شرکت پاالی

کم  ،جامعة نمبار تحقیبق

گاز پارتیان ب تعبداد  921نفبر بودنبد .نبوع

نمون گیر احیمال ا راش نمون گیر تصادف طشق ا در پبن طشقب ب مبدیریت عملیبا ،
مدیریت منابع انسان  ،مدیریت مهندت  ،مدیریت مال  ،ااحداا مسیقل ب بود .حجبم نمونبة
نمار در بخ

کم بر اتا

نرمافزار  Sample-powerببا در نظبر گبرفین تبناریو تبطح

اطمینان  99درود  121نفر برنارد شد ک نمودار نن در شکل  1نمد اتت.

شکل  .1تعیین حجم نمونه در سطح اطمینان  99درصد

در قسمت کم جهت جمعنار داد اا از پرتشنامة محققتاتی اتیفاد شد .راایب
نیز ب راش راای محیوای ا تاز  ،با اتیفاد از نرمافزار

PLS3

 ،SMARTمحاتش ا تأیید

شد .امچنین ،نسشت راای محیوای  2الاش ب دتتنمد برا تکتبک تبؤاال

بباالتر از

حد مجاز  1/19بود.
1. Braun& Clarke
2. Content Validity Ratio
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در این پهاا
شد .مدل پهاا

از راش حداقل مجذارا

جزئ  1ب منظور نزمون مدل کیف اتبیفاد

حاعر از نوع توتبع ا ا کباربرد اتبت ا  PLSبهیبرین راش ببرا

ارزیاب اینگون مدلاا تاز تولدیافی اتت ( .)Alqahtani 2017این راش حی ببا انبدازة
نمونة کوچک نیز قابلیت اجرا دارد ( )Henseler et al 2016ا با توج ب انبدازة نمونبة ایبن
پهاا

راش  PLSجهت نزمون مدل مناتب بود .تحلیل داد اا ب اتبیلة نبرمافبزار

PLS

شامل دا مرحل اتبت ( .)Ahamed et al 2015ابیبدا مبدل انبداز گیبر از طریبق مقبادیر
ع رایب بار عامل  ،پایای ترکیش  ،نلفا کرانشاخ ،راای امگرا ا ااگبرا ارزیباب ا تبسس
مدل تاتیار ارزیاب م شود.
يافتههاي پژوهش
در این بخ  ،با اتبیفاد از راش ابا مشباادة مشبارکی ا مصباحش ا دیبدن تعبامال
رازمر ا نحوة انجام دادن کار کارکنان ،تع شد پیامداا مشبغولیت کارکنبان شناتبای
شود؛ ک ابیدا بخش از راایت مردمنگارانة مربوط بیان م شود .تسس ،با اتبیفاد از راش
تحلیل تماتیک ،ب مفهومتاز  ،مقول بنبد  ،تبازماندا  ،ا الگوتباز موعبوع درببارة
مشغولیت کارکنان پرداتی م شود.
روايت مردمنگارانة پژوهش

یک از مضامین بنیاد در مطالعة حاعر چیسی مشغولیت کارکنان اتت .در ااقع ،قشبل از
شناتای پیامداا مشغولیت ،الزم اتت چیسی مشغولیت کارکنان بررت شود .ایبن کبار
بر مشنا تحلیل مضمون مصاحش اا انجامگرفی ا مشاادا
میدان پهاا

مشارکی ا غیر مشارکی در

انجام شد .ب طور کل  ،مشغولیت زمبان شبکل مب گیبرد کب کارکنبان بب

شغلشان عالق مند باشند ا از نن لذ

بشرند ا ب منظور دتییاب ب ااداف تازمان مبرتش

با شغل تود حداکبر تالش تود را ب کار گیرند .یک از مصاحش شبوندگان در ایبن زمینب
چنین گفت« :ب نظرم مشغولیت کارکنان یعن اینک کارکنان از را میل ا رغشت ا اشییاق

1. Partial Least Squares
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درگیر کار ا مسائل تازمان شوند  ...اینجانب اشییاق کارکنان را بهیر کار کردن ،بیشیر کبار
کردن ،مؤثرتر کار کردن ،ا راندمان کار باال م دانم ا معیقدم رعایت ا شور اشییاق برا
انجام دادن کار باکیفیت موجب حرکت تازمان ب تمت تعال م شود».
بر مشنا مشاادا

گاز پارتیان ،مب تبوان مشبغولیت

میدان محقق ،در شرکت پاالی

کارکنان در شرکت را یک حالت ثابت راح ا راان دانست ک م تواند پیامداا مبشبت
فرااان برا شرکت داشی باشد .یادداشی ک در ادام م نید یک از یادداشتاا حاول
از مشاادا

میدان محقق محقق در شرکت پاالی

حالت نسشیاً ثابت راان اتت ک بر اتا

گاز اتبت« :مشبغولیت کارکنبان یبک

نن کارکنان احسا

عمیبق ا مبشبت نسبشت بب

ترنوشت ا منافع تازمان ا تود از تودشان نشان م داند ا دارا چنان اراد ا عالقب ا
مقرر کار م کننبد ا ا ببا برقبرار تعبادل ببین
ْ
اسیند ک فراتر از اظایف ا مسئولیتاا
زندگ کار ا زندگ شخص  ،با توج ب کار اقمار  ،در زمان حضور در شرکت ،تبع
م کنند فرد مفید ا مؤثر برا شرکت باشد ا با اقداما

تود ا تعریف جنش اا مبشبت

کار ا شرکت ،حمایت ا پشییشان تانواد را نسب ب شرکت جلب کنند ا تبخت کوشب ،
مشارکتپذیر  ،ارائة اید اا نو ،تالقیت ،چابک  ،اجدان کبار  ،فبداکار  ،دلسبوز ا
پشیکار را ترلوحة کار تود قرار داند .ب نظرم با توجب بب اینکب شبرکت پباالی

گباز

پارتیان در بسیار از موارد برا کارکنان تنگ تمام مب گبذارد ،ایبن پیونبد احساتب ا
عمیق بین کارکنان ا تازمان باید برقرار شود ا کارکنان نگبرش مبشبت بب کبار ا تبازمان
داشی باشند ا فراتر از اظایف مصوب برا تازمان تالش کنند».
ب طور کل  ،مشغولیت کارکنان ب معنا غرق شبدن کارکنبان در شبغل تبوی

ا اابداف

تازمان مرتش با شغلشان اتت .ب طور کل  ،مشغولیت کارکنان ب معنا غبرق شبدن ننبان در
شغل توی

از یک طرف ا ااداف تازمان مرتش با شغلشان از طرف دیگر اتبت .ببر مشنبا

تحلیل مضمون داد اا پهاا  ،م توان بب دا بعبد بنیباد مشبغولیت کارکنبان در شبرکت
پاالی

گاز پارتیان اشار کرد :مشغولیت شغل ا مشغولیت تازمان  .مشغولیت شغل با شبغل

فرد مرتش اتت ا مشغولیت تازمان با تازمان مرتش اتت ک فرد در نن مشغول کار اتت.
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مشاادا

میدان محقق در شرکت بیانگر این اتت ک با در نظر گرفین مؤلفة دلشسیگ

ا تعلق شغل تعادل بین زندگ شخصب ا شبغل ا تبازمان میبان کارکنبان شبرکت در
اععیت مناتش قرار دارد« :از اقداما

مبشت ک مدیران این شرکت یا بب عشبار

کلب تبر

تازمان انجام داد اتت دا افی کار ا دا افی اتیراحت کبردن کارکنبان اتبت کب الزم
اتت بیشیر در کنار تانواد بمانند .امچنین شرکت امکار اش را با کارکنان در تصو
مرتص اا اتیحقاق ا تایر موارد ک با امور شخص فرد در ارتشاط اتت تا حد میوت
ب باال انجام م داد».
در زمینة دلشسیگ ا تعلق تازمان ب منزلة ابعاد مشغولیت تازمان مشباادا

میبدان

محقق در شرکت بیانگر نن اتت ک بیشیر کارکنان در ایبن شبرکت دلشسبیگ ا تعلبق بب
شرکت دارند« :اینک کارکنان نسشت ب ااداف شرکت ا مأموریتاا ا نرمبانابا شبرکت
پاالی

گاز پارتیان احسا

غرار ا افیخار م کنند ا ار جا م رانبد ببا غبرار ا افیخبار

م گویند تو این شرکت کار م کنند یعن مشبغولیت»« ،مببال تعلبق تبازمان کارکنبان
اسیند ک اتالق حرف ا ا تازمان ا ارزش اا ا انجاراا ا فرانگ تبازمان را رعایبت
م کنند؛ کارکنان ک ب تازمان افادارند ا ب عشارت اویت تود را در تازمان مب بیننبد ا
تعهد ا تعلق تازمان باالی دارند .در این شرکت ببارزترین مصبداق ببرا ایبن موعبوع
تالش چشمگیر کارکنان در طول تال جهت کیفیت مطلوب گزارش اا عملکرد شرکت ا
امچنین پرداتین ب تعهدا
پس از بح

مربوط ب گاز ا مَیعانا

گاز اتت».

در زمینة مشغولیت ا احصا مؤلف ابا ا ابعباد نن ،پیامبداا مشبغولیت

کارکنان در شرکت پاالی

گاز پارتیان بررت مب شبود .ببر مشنبا کدگبذار ا تحلیبل

مضمون داد اا پهاا  ،م توان پیامداا مشغولیت کارکنبان در شبرکت پباالی

گباز

پارتیان را در دا بعد پیامداا فرد ا پیامبداا تبازمان جبا داد .پیامبداا فبرد
تغییرات اسیند ک در اجود شخص ا فبرد کارکنبان رخ مب دانبد ا در نهایبت منبافع
تازمان را ب دنشال دارنبد .ببر مشنبا تحلیبل مضبمون ا کدگبذار داد ابا پبهاا ،
پیامداا فرد شامل بهشود بهزیسی راانشناتی کارکنان ا افزای

رعایت شغل اتت.
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امچنین ،محقق بر مشنا مشاادا
پاالی

میدان توی

ا تجربة فعالیت چندینتال در شبرکت

گاز پارتیان در ارتشاط با بهشود بهزیسی راانشناتی کارکنان م گویبد« :کارکنبان

ک مشغولیت ا درگیر بیشیر در شرکت دارند ا مسائل مرتش ببا شبرکت نن ابا بیشبیر
اتت اعیمادب نفس باالتر دارند ا تود را کارمندان مهم قلمداد م کنند .ب راحی حاعر
نم شوند برا تود ا دیگر کارکنان مشکال
بیاید ،تع

پی

راان ا راح ایجباد کننبد .اگبر مشبکل

م کنند تودشان نن را حل کنند .در کل این افراد مسئولیتپذیر بباالی

دارند» .بعد دام پیامداا مشغولیت کارکنان در شبرکت پباالی

گباز پارتبیان پیامبداا

تازمان اتت .بر مشنا کدگذار ا تحلیل مضمون مشاادا

مشارکی ا غیبر مشبارکی

ا مصاحش با کارکنان ا مدیران شرکت ،پیامداا تازمان مشغولیت کارکنان عشار انبد از:
تولید پایدار ،توتعة بهر ار تازمان  ،توتعة تعهد ا مشارکت تازمان  ،افزای

تالقیبت

ا نونار در تازمان ،ا ارتقا رفیار شهراند تازمان کارکنان.
امچنین ،محقق ببر مشنبا مشباادا
عملیات حوزة مهندت ا عملیا

میبدان تبوی

در شرکت پاالی

ا شبرکت در جلسبا

میعبدد

گاز پارتیان در ارتشاط با تولید پایبدار

نقلقول مدیرعامل شرکت ،مدیر عملیا  ،ا مدیر مهندت را بدین شکل بیان م کنبد« :مبا
ااقعاً باید ب امة مسائل مربوط ب نسل اا بعد ام توج کنیم؛ منجمل تولید وبیانی .
االن ما با مسائل جد ّ ا بحران اای مبل کمشود نب ا نلودگ مواجهیم .ما باید بب تبمی
حرکت کنیم ک نلودگ کمیر تولید شود ا این با در پی

گرفین تولیبد پباک ا تبالم ا

پایدار امکانپذیر اتت .الشی  ،برا این کار ما مدیران ا مسئوالن نمب تبوانیم تنهبای اقبدام
کنیم .باید کارکنان ا مردم ام پشییشان ما باشند ا کمک کنند».
بر مشنا کدگذار داد اا پهاا

مؤلف اا مشغولیت کارکنبان در شبرکت پباالی

گاز پارتیان در جدال  2نمد اتت.
بر مشنا کدگذار داد اا پهاا
کارکنان در شرکت پاالی
جزئیا

م توان گفت پیامبداا شبکلگیبر مشبغولیت

گاز پارتیان عشار اند از :پیامداا فرد ا پیامداا تازمان .

جدال  9نمد اتت.
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جدول  .2سازمان سلسلهمراتبی تحلیل مضمونی مشغولیت کارکنان

مفاهیم
اشییاق در انجام دادن کار /رغشت کار  /شاداب در حین انجام دادن
اظایف /عشق ب کار

اشتیاق شغلی

احسا

مشغولیت کارکنان

دلبستگی

غرار در تازمان /امتوی فرد ا تازمان در ااداف ،ا ...
تعلق ب تازمان /تعلق تازمان باال /امتوی با ااداف

مشغولیت شغلی

تعلق شغلی

تعلق فیزیک ا ذان ب شغل /تختکوش  /دقت کار باال

تازمان

پایهای

سازماندهنده

دلبستگی شغلی

غرق شدن در کار /دلشسیگ شغل  /کار ب مبابة زندگ

احسا

مضامین

مضامین

مضامین فراگیر

سازمانی

مشغولیت
سازمانی

تعلق سازمانی

جدول  .3سازمان سلسلهمراتبی تحلیل مضمونیِ پیامدهای مشغولیت کارکنان

مفاایم
احسا

کارنمد  /احسا

مضامین پای ا

مسئولیت /اعیمادب نفس باال /عز نفس باال /باار ب

مأموریت ا چشمانداز ا ارزشاا تازمان /تودکارنمد باال /تودشکوفای
افزای

رعایت از امکاران /افزای

ماایت شغل /افزای

رعایت از مافوق /افزای

رعایت از

رعایت از حقوق ا مزایا شغل /افزای

رعایت از

راانشناتی
کارکنان
افزای

افزای

بهر ار  /کاا

تازمان باالتر /افزای

کارای تازمان  /افزای

تیم  /تقویت مدیریت مشارکی  /مزیت رقابی باالتر ب دلیل مشارکت بیشیر

تولید پایدار
توتعة بهر ار
تازمان
توتعة مشارکت
کارکنان

تازمان
تحرک تازمان  /ایجاد فضا رقابی مبشت /تقویت تالقیت تازمان  /تقویت

افزای

تالقیت ا

چاالک تازمان  /تقویت شاداب تازمان  /فراام شدن بسیر نونار ا تالقیت نونار در تازمان
افزای

اجدان کار  /افزای

نزاکت /افزای

افادار  /افزای

امکار ا مشارکت دااطلشان  /توتعة ادب ا
نوعداتی کارکنان /افزای
کارکنان

نداب اجیماع

فرد

شغل

تود مال تازمان

مشارکت مؤثر کارکنان /تقویت حس مشارکت بیشیر کارکنان /تقویت فرانگ کار

رعایت

پیامداا

ارتقا رفیار
شهراند تازمان
کارکنان

پیامداا
تازمان

پیامداا مشغولیت کارکنان

تولید ویانی  /تولید ایمن /تولید بهر ار /تولید پاک /تولید پایدار

تازمانداند

فراگیر

بهشود بهزیسی

فروتاا ترفیع
تسار اا تازمان  /بازدا تازمان بیشیر /بهر ار

مضامین

مضامین
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ب طور کل مدل نهای مشغولیت کارکنان ا پیامداا نن در شکل  2نمد اتت.

بود

ستی ر انشنا تی

ا ا

ر ا ت شغلی

اشتیاق شغلی
یام ا
د

مشغولیت
شغلی

دلبستگی شغلی
تعلق شغلی

تولی ا ار
توسع

ر سازمانی

توسع مشارکت کارکنان
ا ا

یام ا
مشغولیت

مشغولیت

یام ا
سازمانی
مشغولیت
سازمانی

دلبستگی سازمانی
تعلق سازمانی

یت نو ر

ارت ا ر تار ش ن
سازمانی کارکنان
شکل  .2الگوی حاصل از بخش کیفی پژوهش

مدل اندازهگیري (مدل بیروني)
در الگوتاز معادال

تاتیار ابیدا باید مدل انداز گیر ارزیاب شود .ببدین منظبور دا

معیار پایای ا راای مقیا

تنج

بررت م شود .برا بررتب پایبای از چهبار معیبار

نلفا کرانشاخ ،پایای ترکیش ( ،rho_a ،)CRا  AVEاتیفاد م شبود .مقبادیر قاببل قشبول
برا ار ت معیار اال  1/2ا برا معیار نتر باالتر از از  1/2اتت .اگبر پبهاا
اکیشاف باشد ،مقادیر باال  1/1نیز برا عرایب باراا عامل تؤاال
(2010

 .)Wangشکل  2تراجب نبرمافبزار

PLS3

از نبوع

قابل قشبول اتبت

 SMARTدر حالبت تخمبین عبرایب

اتیاندارد اتت .طشق شکل  2امة عرایب باراا عامل تؤاال
قرار دارند ( .)<1/1این اععیت بیانگر مناتب بودن تؤاال

در محبدادة قاببل قشبول

برا انداز گیبر میغیرابا

مورد نظر اتت .تایر نیای حاول از نزمون مدل انداز گیر در جدال  1نمد اتت.
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شکل  .3مدل پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد
جدول  .4آزمونهای پایایی مدل

آلفای کرونباخ

CR

Rho_A

AVE

متغیرها
اشییاق شغل

.772

.929

.772

.719

دلشسیگ شغل

.219

.791

.212

.717

تعلق شغل

1

1

1

1

دلشسیگ تازمان

.272

.911

.277

.722

تعلق تازمان

.779

.929

.791

.221

بهشود بهزیسی راانشناتی

.911

.991

.911

.221

.729

.919

.911

.221

.799

.922

.911

.212

توتعة بهر ار تازمان

.721

.912

.727

.199

توتعة مشارکت کارکنان

.712

.919

.717

.291

تالقیت ا نونار

.712

.912

.711

.272

.991

.917

.999

.272

افزای

رعایت شغل
تولید پایدار

افزای

ارتقا رفیار شهراند تازمان
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طشق جدال  ،1مقادیر نلفا کرانشاخ ا پایای ترکیش  ،نزمون پایبای  ،rho_Aا نزمبون
پایای اشیراک برا امة میغیراا پهاا
پایای مدل انداز گیر پهاا

بباالتر از مقبادیر قاببل قشبول اتبت .بنبابراین

تأیید م شود.

ب منظور بررت راای مدل انداز گیر در راش معادال

تاتیار  ،توت نبرمافبزار

 ،plsاز دا شاتص راای امگرا ا راای ااگرا اتیفاد م شود .راای امگبرا ببر اتبا
مقادیر میانگین ااریانس اتیخراج  )AVE( 1ا امچنین مقایسة نن با پایای ترکیشب انجبام
م شود .در بررت مقادیر  AVEمقدار مناتب برا نن باالتر از  1/2اتت .طشق جبدال ،2
در محدادة قابل قشول ( )<1/2قرار دارد کب

مقدار شاتص مذکور برا میغیراا پهاا

نشانداندة راای مناتب مدل ب لحا این شباتص اتبت .امچنبین در امبة حالبتابا
جدال  1این رابط برقرار اتت.

پایای ترکیش باید بیشیر از این شاتص باشد ک بر اتا
جدول  .5آزمون فورنل و الرکر

1

متغیرها
 .1ارتقا رفیار شهراند
 .2اشییاق شغل
تالقیبببت ا

 .9افبببزای

2

3

4

5

2

6

7

8

9

11

.771
.199

.912

.299

.121

.772

.211

.112

.191

.721

.292

.129

.212

.297

.722

 .1تعلق تازمان

.171

.211

.127

.221

.292

.711

 .2تعلق شغل

.212

.292

.192

.121

.211

.129

1

.179

.192

.192

.297

.171

.291

.121

.791

 .9توتعة مشارکت کارکنان

.292

.192

.722

.121

.179

.172

.122

.191

.779

 .11تولید پایدار

.711

.119

.212

.229

.171

.111

.129

.292

.211

.711

 .11دلشسیگ تازمان

.191

.192

.171

.291

.229

.222

.222

.211

.191

.111

نونار
 .1افزای

رعایت شغل

 .2بهشبببببود بهزیسبببببی
راانشناتی

 .7توتببببعة بهببببر ار
تازمان

11

.917

1. Average Variance Extracted
2. Fornell & Larcker
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دامین شاتص ب منظور بررت راای مدل انداز گیر فرمول فرمول فورنبل ا الرکبر
اتت .طشق این معیار جذر  AVEابر میغیبر (مرتشبة اال) بایبد از امشسبیگ نن میغیبر ببا
میغیراا دیگر بیشیر باشد .طشق توعیحا

مذکور ،بر اتا

اعداد جبدال  1اعبداد قطبر

اول ماتریس (جذر مقادیر  )AVEاز مقادیر امشسیگ بین میغیراا بیشیر اتبت .بنبابراین،
راای ااگرا مدل انداز گیر با این شاتص تأیید م شود.
مدل ساختاري (مدل دروني)
پس از بررت پایای ا راای مدل انداز گیر پهاا  ،در مرحلبة بعبد ،الزم اتبت مبدل
تاتیار (دران ) پهاا  ،ک در ااقع رابطة بین میغیراا پهاا

را م تنجد ،بررتب

شود ( .)Chen et al 2016بدین منظور عرایب مسیر ا معنادار نن بررت م شود .شبکل 1
تراج نرمافزار  SMARTPLS3را در حالت معنادار عرایب نشان م داد .طشبق شبکل
 1مقادیر امة عرایب تارج از بازة  -1/91ا  1/91اسیند؛ پس معنادارند.

شکل  .4مدل پژوهش در حالت ضرایب معناداری
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جدول  .6آزمون فرضیه

فرضیه

B

T.VALUE

Sig

نتیجه

مشغولیت کارکنان بر پیامداا مشغولیت کارکنان تأثیرگذار اتت.

.212

24119

.111

معنادار

ب دلیل اینک  sigکمیر از  2درود اتت ا نیز مقدار  T.VALUEتارج از ببازة  1/91ا
 -1/91اتت در تطح احیمال  99درود فرض  H0رد ا فرض  H1تأیید م شود .ببا توجب
ب مقدار  ،Bک برابر با  1/212اتت ،میغیبر مشبغولیت کارکنبان ببر پیامبداا مشبغولیت
کارکنان تأثیر مبشت ا معنادار م گذارد.
انسلر 1ا امکاران

( )2111اعالم کردند  F2برا ار میغییر محاتش م شود تبا تبهم

نن در  R2محاتش شود ا تسس با ت عدد  1/12ا  1/12ا  ،1/92ک ب ترتیب برا انبدازة
تأثیر کوچک ا میوت ا بزرگ اتت ،مقایس شبود .جبدال  2نشباندانبدة انبدازة تبأثیر
مشغولیت کارکنان بر پیامداا مشغولیت اتت.
جدول  .7مقادیر اندازة تأثیر متغیرهای مدل ساختاری

مسیر
مسیر مشغولیت کارکنان بر پیامداا مشغولیت
کارکنان

R2
Included

R2
Excluded

fsquared

14121

14121

14121

ب منظور ارزیاب برازش کل مدلاا معادال
ار دا بخ

اندازة اثر
میوت ب
پایین

تاتیار از معیار نیکوی برازش ،کب

مدل انداز گیر ا تاتیار را امزمان بررتب مب کنبد ،اتبیفاد مب شبود.

اتزلس 2ا امکاران

( )2119مقادیر  1/11ا  1/22ا  1/91را ب ترتیب مقادیر عبعیف ا

میوت ا قو برا نیکوی برازش کل مدل تعیین کردند .مقدار شاتص مذکور با رابطبة
 1ب دتت م نید:

() 1
1. Henseler
2. Wetzels
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با توج ب میانگین  R2ا میانگین مقادیر اشیراک ب ترتیب با مقبادیر 1/121ا 1/2721
طشق رابطة  1مقدار شاتص  GOFبرا مدل پهاا
کل مدل پهاا

تقریشاً  1/22اتبت .بنبابراین ببرازش

در تطح میوت ارزیاب م شود.

نتیجه و پیشنهادها
ادف از این مطالع ارائة الگوی از مشغولیت کارکنان ا پیامداا مشغولیت کارکنان در وبنعت
گاز ایران بود ک با اتیفاد از رایکرد ترکیش ا ب وور مبورد در شبرکت پباالی

پاالی

گاز پارتیان انجام گرفت .بدین منظور ،با مصاحش با مدیران ا کارشناتان مربوطب ا مشباادا
محقق ،داد اا الزم جمعنار شد .تجزی اتحلیل با اتیفاد از تجزی اتحلیل مضمون وبور
گرفت .تراج این بخ

ابعاد مشغولیت کارکنان ا پیامداا نن بود.

راایت تفسیر مشبغولیت کارکنبان در ایبن شبرکت دربرگیرنبدة مشبغولیت شبغل ا
مشغولیت تازمان بود؛ مشغولیت شغل مرتش با شغل فرد ا مشغولیت تازمان مرتش ببا
تازمان ک فرد در نن مشغول ب کار بود .ارچند در نهایت این دا بعد ممکن اتت با ابم
مرتش باشند ا قابل تفکیک در عروة عین ا ااقع نشاشند .مشغولیت شغل  ،تبود ،دارا
ت بعد اشییاق شغل  ،دلشسیگ شغل  ،ا تعلق شغل اتت ا مشغولیت تبازمان دارا دا
بعد دلشسیگ تازمان ا تعلق تازمان ؛ چنان ک در پهاا ابا کباان ( ،)1991اباتر ا
امکاران

( ،)2119الینس ا کانسیلمن ( ،)2112لییر ا بباکر ( ،)2111ا نلبن ( )2111بب

این موعوعا

اشار شد اتت.

راایت تفسیر پیامداا مشغولیت کارکنان شرکت پاالی

گاز پارتبیان را مب تبوان از

این موعوع نغاز کرد ک مشغولیت میان کارکنان این شرکت چ پیامبداا مبشیب مب توانبد
داشی باشد .این پیامداا را ب طور کل م توان بب دا بخب

پیامبداا فبرد ا پیامبداا

تازمان تقسیم کرد .االین پیامد مبشت ا الشی فرد ِ مشغولیت در شرکت پاالی

گاز پارتبیان

بهشود بهزیسی راانشناتی کارکنان اتت .اقی این اتفاق شبکل بگیبرد ،تبازمان کارکنبان
توتع یافی از لحا راانشناتی توااد داشت ک ام نمادگ بر عهد گرفین مسئولیتابا
تازمان را دارند ام زمین را برا اعمال ا اثرگذار دیگر پیامداا نماد توااند کبرد .اقیب
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بهزیسی راانشناتی کارکنان بهشود پیدا کند ،طشیعیاً ،م توان انیظار داشبت کب تعلبق تباطر
تازمان ننان ام افزای

پیدا کند .کارکنان در ایبن حالبت رعبایت شبغل دارنبد ا تبود را

بخش از تازمان م دانند ا اویت تازمان نناا قو اتت .ایبن پیامبداا فبرد زمینب را
برا شکلگیر پیامداا تازمان فراام م کند .این نییج با نیای پبهاا ابا شبوفل ا
باکر ( ،)2111نلن ( ،)2111ا ایگلبارگر ( )2112مشابهت دارد.
االین پیامد مبشت تازمان این اتت ک با شکلگیر ا تداام مشغولیت در تازمان تولیبد
پایدار ایجاد م شود .این تولید جنش اا زیستمحیط ا اجیماع را ام در کنبار جنشب ابا
اقیصاد مد نظر قرار م داد .در این حالت ،م توان توتبعة بهبر ار تبازمان در شبرکت
پاالی

گاز پارتیان را ام انیظار داشت .این موعوع طشیعیاً ب مدیریت بهیر ا منسجمتر منابع

انسان کمک توااد کرد .اقی نیرااا انسان بب وبور
کارکرد مدیریت شوند ا امییازات چون تفبوی

دقیبق ا ببر اتبا

عملکبرد ا

اتییبار ا مزایبا ا حقبوق ا  ...بب وبور

منطق میان ننان توزیع شود عدالت تازمان بهیر اجرا توااد شبد .در ااقبع ،توزیبع قبدر
تازمان ب منظور مدیریت وحیح منابع انسان در نییجة مشغولیت م تواند عدالت تبازمان
بهیر را ام ب بار بیاارد .این عوامل در کنار ام مشارکت تازمان ا حس مشبارکت گرااب
را در شرکت پاالی

گاز پارتیان افزای

توااد داد ا در نهایت امة این عوامبل مب تواننبد

تالقیت ا نونار فبرد ا تبازمان را بب دنشبال داشبی باشبند ا از فرتبودگ تبازمان
جلوگیر کنند ا شرکت پاالی

گاز پارتیان را بر اتا

ارکان جهتتاز نن بب جلبو ا بب

تمت نیند ا راشن ب حرکت درنارند .عالا بر این ،مشبغولیت در شبرکت پباالی

گباز

پارتیان بهشود رفیاراا شهراند تازمان کارکنان را بب دنشبال تواابد داشبت .مشبغولیت
کارکنان اجدان کار نناا را افزای

م داد ا امکبار ا مشبارکت دااطلشانب در مسبائل

مرتش با شرکت را بهشود مب بخشبد ا کارکنبان از لحبا نداب اجیمباع ا تبازمان رشبد
توااند کرد .این موعوع م تواند تبشب افبزای

ا بهشبود نبوعداتبی کارکنبان شبود ا در

تطح کالنتر نداب اجیماع کارکنان را بهشود بخشید ا نن را توتع داد .عالا ببر ایبن،
افادار کارکنان ب شرکت ،اابداف ،چشبمانبدازاا ،ا ارزشابا تبازمان شبرکت محقبق
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توااد شد .نیای پهاا اا اتوارناالتا ا پراتانا ( ،)2119ان نلبن ( ،)2119نلبن (،)2111
ژالین ا امکاران

( ،)2112ا ایگلبارگر ( )2112با این نییج مشابهت دارد.

در مرحلة دام ،ب منظور تنج
نرمافزار

PLS3

اعیشار مدل ا بررت پیامداا مشغولیت کارکنبان ،از

 SMARTاتیفاد شد .نیای این بخ

پیامداا نن برازش مناتب دارد .این پهاا

نشان داد الگو مشغولیت کارکنان ا

ب تاتین یک الگو اتیصاو ا مشخص

برا تبازمان مبورد نظبر ببا راش نمیخیب کمبک کبرد .در حقیقبت ،مطالعبة حاعبر ببا
تجزی اتحلیل دیدگا کارشناتان م تواند ب محققان در شناتای ابعاد مشغولیت کارکنان ا
پیامداا مشغولیت کمک کند .تحقیقا

اینچنین م توانند راشب ببرا مبدیران فبراام

کنند تا مفهوم مشغولیت کارکنان را درک کنند ا از پیامداا مشغولیت کارکنان در تبازمان
تود نگا باشند .عالا بر این ،راش اتیفاد شبد در ایبن مطالعب بب مطالعبا
تازمان اا دیگر کمک توااد کرد ا با تکامل دان

مشباب در

در این زمین مب تبوان یبک الگبو

جامع ا کامل را در نیند ارائ داد .یک از محدادیت اا این مطالع عدم جامع بودن مدل
توتع یافی برا شناتای ابعاد مشغولیت کارکنان ا شناتای پیامداا مشغولیت کارکنبان
بود .در این رابط محققان عالق مند م توانند با اتیفاد از تایر راشابا تحقیبق کیفب ب
مانند نظریة داد بنیاد ،دلف  ،پدیدارشنات  ،ا غیر ب این مدل را توتع داند .امانطبور کب
اشار شد ،شناتت ابعاد مشغولیت ا پیامداا حاوبل از نن االبین قبدم ببرا شناتبای
مشغولیت کارکنان اتت ا تحقیقا

بیشیر برا شناتای پیامداا مشبغولیت الزم اتبت.

اندازة کوچک نمون محدادیت دیگر این مطالعب ببود .بنبابراین ،پیشبنهاد مب شبود مبدل
توتع یافی در نمون اا بزرگتر ا امچنبین تبایر تبازمان ابا مشباب بررتب شبود ا
ششااتاا ا تفاا

نیای ب دتتنمد را بررت کند .در این مطالع مصباحش ا مشبااد ا

اعیشارتنج مدل در یک بازة زمان تا
شد

انجام شد؛ درحال ک گذشت زمان ممکن اتبت

ا ععف پیامداا مشغولیت کارکنان را تحت تبأثیر قبرار دابد .بنبابراین ،پیشبنهاد

م شود اطالعا

در دار اا مشخص جمعنار ا جهت برازش الگو اتیفاد شود.

8911  تابستان،2  شمارة،81  دورة،مديريت فرهنگ سازماني
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