فزم ب
فزم اطالعات پايان وامً ٌاي كارشىاسي ارشد َ دكحزاي حزفًاي
وام َاحد داوشگاٌي :داوشگاي آساد اسالمی
َاحد دٌاقان
وام َ وام خاوُادگي داوشجُ:

حسین شجاع ی

كد َاحد :

كد شىاسايي پايان وامً:

سال َ ويمسال اخذ پايان وامً :دَم 91-92

وژاد
شمارة داوشجُيي 900787394
عىُان پايان وامة كارشىاسي ارشد يا دكحزاي حزفًاي:

بزرسی جاخیرفزٌىگ ایمهی بزخسحگیٌای شغمی کارکىان
شزکث بٍزي بزداری وفث َگاسگچساران
جاريخ دفاع اس پايان وامً:
جعداد َاحد پايان وامًَ 6 :احد

ومزة پايان وامة داوشجُ بً عدد :
بً حزَف:

چكيدة پايان وامً( :شامم خالصً ،اٌداف ،رَشٌاي اجزا َ وحايج بدسث آمدي)

چکیذي:
تیه معىُيث َ جعٍذساسماوی کارکىان ضزکث
ٌذف اس اوجاو ايه پژٌَص ،تزرسی راتطً
تٍزي تزداری وفث َ گاس گچساران اسث .جامعة آماري پژٌَص كهیة کارکىان ضزکث تٍزي
 365وفز اس
تزداری وفث َ گاس گچساران  ،محطکم اس  7000وفز َ ومُوً پژٌَص ضامم
کارکىان تُدکً تً صُرت جصادفی سادي اوحخاب ضذوذ .تزاي جمع آَري دادي ٌا ،پس اس
جعییه رَايي َ پايايي ،اسپزسطىامً معىُيث در محیط كار میهیمه َ ٌمكاراوص(َ)2003
پزسطىامً جعٍذ ساسماوی آنه َ مي يز( )1984اسحفادي ضذ .تزای جحهیم دادي ٌا اس رَش
ٌای آماری ضزية ٌمثسحگی پیزسُن ،رگزسیُن چىذ گاوً تً رَش گاو تً گاو اسحفادي ضذ.
معىُيث تا جعٍذ ساسماوی  ،)p < 0/713( r = -0/019تیه
وحايج وطان دادوذکً تیه
معىُيث تا تعذ عاطفی جعٍذ ساسماوی  ،)p <0/073 (r = -0/094تیه معىُيث تا تعذمسحمز
جعٍذساسماوی  ،)p < 0/965(r = -0/002تیه معىُيث تا تعذٌىجاری جعٍذساسماوی r = 0/062
اتعاد معىُيث در مجمُع
راتطً معىاداری َجُد وذارد.
< ،)p
(0/236
1/8درصذجعٍذساسماوی راپیص تیىی می کىىذ کً در ايه میان تا جُجً تً سطح معىی داری
جىٍا تعذٌمسُيی ارسضٍا (  ) Beta =0/102قذرت پیص تیىی مثثث َ معىاداری تزای جعٍذ
ساسماوی را دارد؛ نذا قذرت پیص تیىی کىىذگی اتعاد معىُيث تزای جعٍذساسماوی تطُر
وسثی جايیذ می گزدد .اما چُن جماو ايه جاثیزات مىفی تُدوذ می جُان وحیجً گزفث کً
عُامم اوگیشضی َ خارجی ديگزی در راتطً تیه معىُيث َ جعٍذ جاثیزگذار می تاضىذ.
َاژي ٌاي كليدي
معىُيث ،جعٍذ ساسماوی ،جعٍذعاطفی ،جعٍذمسحمز ،جعٍذٌىجاری.

امضا اسحاد راٌىما
امضا مذيز گزَي
پژٌَص َ فىاَری
دكحز سیذ رسُل آقاداََد
دنُی اصفٍان

امضا معاَن
دکحز
دکحز ماضاهللا َنیخاوی

محمذرضا

