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چکیده
باتوجه بهناآرامیمحیطورقابتدرسا زمان،مدیران،فرصتچندانیبرایکنترلکارکنان
در اختیارندارند وباید بیشتر زمانو توانخودراصرفشناساییمحیطسازمانکنند وسایر
ترینمزیترقابتیدرسازمانها،کارکنان


وظایفعادیرابهکارکنانواگذارکنند؛بنابراین،مهم
برانگیخته،وظیفهشناس،متعهدومتعلقبهسازماناست.عواملمتعددیازجمله:عواملفردیو

نیازتعلق سازمانیدرمنابعمختلفذکرشدهاست؛بنابراینپژوهشحاضر،

سازمانیبهعنوانپیش

به دنبال بررسی تأثیر عوامل فردی و سازمانی بر تعلق سازمانی است .پژوهش ،از بُعد راهبرد؛
ها؛پرسشنامهای


آوریداده

کاربردیوازنظرروشوابزارجمع
پیمایشی–توصیفی،ازبُعدهدف؛
استکهرواییآنازنظرخبرگانوپایاییآنازطریقآلفایکرونباخموردتأییدقرارگرفت.
جامعۀآماریشامل080نفرازکارکنانشرکتگازاستانکرمانشاهاستکه388نفربااستفادهاز
روش نمونهگیری طبقهای انتخاب شد .بهمنظور تحلیل دادهها از روش تحلیل مسیر (معادالت
ساختاری)استفادهشدهاست.نتایجآزموننشاندادعواملسازمانی()t=7/03،β=0/18وعوامل
فردی ( )t=0/01 ،β=0/39بر تعلق  سازمانی تأثیرگذار است .همچنین مشخص شد که عوامل
سازمانی،بیشترینتأثیررابربعدفداکاریسازمانی()t=6/01،β=0/11دارد.


تعلقسازمانی؛عواملفردیوسازمانی؛شرکتگازکرمانشاه 
کلیدواژه :

.استادیارگروهمدیریتدولتی،دانشگاهپیامنور،تهران،ایران(نویسندۀمسئول)
اینمقالهمستخرجازطرحپژوهشباحمایتمالیشرکتگازاستانکرمانشاهمیباشد .
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مقدمه
درعصرنوینکهدنیایتحولورقابتسازمانیاست،اکثرمدیرانبهدنبالکارکنانیهستندکه

فراترازوظایفرسمیتعیینشدهدرشرحشغلخودفعالیتکنند،آنهاخواهانکارکنانیهستند

روندوبهمیلوخواستخودبهرفتارهاییدستمیزنندکهجزو


کهبهفراسویانتظاراتمی
).مدیرانباتوجهبهوجود

وظایفرسمیشغلیآناننیست(خورشیدویزدانی9319،؛زارع9380،
ناآرامیمحیطونیازبهتالشبیشتربرایبقاوقابلیترقابت،فرصتچندانیبرایکنترلکارکنان
در اختیار ندارند و باید بیشتر وقت و نیروی خود را صرف شناسایی محیط داخلی و خارجی
سازمان کنند و سایر وظایف عادی و روزمره را به کارکنان واگذار کنند ،ازاینرو ،یکی از
مهمترین مزیت رقابتی در سازمانها ،کارکنانبرانگیخته ،وظیفهشناس و متعهدبه سازمان است.

سازمانها در جستجوی اعضاییهستند که نهفقط باور دارند ،سازمانشان یک مکان خوب برای

کارکردناستوبایدوفاداریخودرانسبتبهآننشانبدهندونیتترکآنرانداشتهباشند،
بلکهدرجستجویاعضاییهستندکهازاینحددفراتررفتهوهویتسازمانیرادقیقاًدرارتباطو

پیوندباهویتشخصیخودببینندواعتقادداشتهباشندکهسرنوشتشانبهمیزانزیادیوسیلهای

شمارمیرود(خورشیدویزدانی9319،؛میلوتتریک9113،9؛ریده3009،3؛


برایایجادانسجامبه
اسمیدت3وهمکاران.)3009،براساسدیدگاهپژوهشگران،وجودتعلقسازمانی0عاملیاستکه
زندومیتواندباعثموفقیتوتوسعهعملکردسازمانشود


نتایجمطلوبیبرایسازمانرقممی
تعلقسازمانیدرکارکنانموجبمیشودکهشخصنسبتبهسازمان

(فانیوهمکاران.)9310،
احساسوفاداریواطاعتقویداشتهباشدودرسازمانگرایشبه مشارکتسازمانیوپذیرش
اهداف و ارزشهای بنیادی سازمان بین اعضای سازمان تقویت شود (ماهرویی .)9381 ،بهزعم
)تعلقسازمانیموجبمیشودکهکارکنانبراینیلبهاهداففردیوسازمانیاز

زاکی3009(1

1. Mael&Tetrick
2. Reade
3. Smidst
4. Organizational Belonging
5. Zaki
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هیچکوششیدریغنکنندودرجهتتأمیننیازهایمشتریواربابرجوعبکوشندتاسازمانبه

یکمزیترقابتیدستیابد(فشیوروحاالمینی.)9388،تعهدوتعلقسازمانینتایجمهمرفتاری

ازقبیلبهبودعملکردوتمایلبهعضویتاثربخشکارکناندرسازمانرادرپیخواهدداشت.
هسلم 9وهمکاران ( )3003بر این باورند کهبدون احساس تعلق سازمانی ،هیچ ارتباط سازمانی
داروهیچنوعرهبرینمیتواندوجودداشته


ریزیمعنی

آور،هیچبرنامه

عاطفی،هیچارتباطتوجه
باشد (خورشید و همکاران .)9319 ،در متون رفتار سازمانی تعهد و تعلق سازمانی که معنای
نزدیکی هم با یکدیگر دارند ،بهعنوان تعلقخاطر روانشناختی افراد نسبت به سازمان بررسی
شدهاند(اورولیوچاتمن9186،3؛واالس.)9111،3اینمطالعات،اصطالحتعهدسازمانیرابرای

بررسی رابطه کارکنان با کارفرما بهکار بردهاند ،اما احساس تعلق سازمانی را بهعنوان یکی از
نباطهای مهمی برای اثربخشی
اشکال مهم تعلقخاطر کارکنان به سازمانها شناختهاند که است 
سازمان دارد (خورشید و همکاران9319 ،؛ براون9161 ،؛ روتوندی .)9171 ،در تحلیل عوامل
مؤثر بر تعلق سازمانی و همچنین اثرات و پیامدهای حاصل از آن در تحقیقات مختلف که در
حوزۀتعلقسازمانیوتعهدسازمانیصورتگرفتهاست،بهمواردوعواملگوناگونیاشارهشده
است،اماهرکدامبه صورتجزئیوبخشیبهمتغیرهایتأثیرگذاربرمیزانتعلقسازمانیونتایج

حاصلازآناشارهکردهاندوروایتآنبه"حکایتمعروففیلدرتاریکی" تبدیلشدهاست.

هایگذشتهبارویکردروانشناسانهفردیبهبررسیتعلقدرمراکزآموزشیبرای


بیشترپژوهش
اصالحعملکردعلمی،حلمسائلرفتاریوافزایشانگیزهدانشآموزانازطریقایجادحستعلق

تأکیدداشتهاست؛امابررسیومطالعهاحساستعلقدرحوزۀسازمانینسبتاٌجدیداست.بنابراین
هدفاصلی،ارائهالگوییبرایسنجشمیزانتعلقسازمانی،بررسیتأثیرعواملفردیوسازمانی
برتعلقسازمانیکارکنانوپیامدهایحاصلازآندرشرکتگازاستانکرمانشاهاست.


1. Heslem
2. Orville and Chattaman
3.Vallas
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مروری بر مبانی نظری ،ادبیات و پیشینۀ تحقیق
تعلق سازمانی
ایاززمانفردرادربرمیگیردوموجباحساس


کار،بیشازهرفعالیتدیگری،بخشعمده

بهافرادمیشود؛زیراکار(محلاشتغال)،جاییاستکهبیشتروقتوزمان

هویتومعنیبخشی 

فرددرآنصرفمیشود(باروزواِبی.)9118،9اشتغال،وابستگیبهکاروهمچنینمنبعاصلیکار

یعنیسازمانرابرایافرادرقممیزندکهبهاعتقادنیپنبرگودیک)3007(3اینوابستگیموجب
تقویت تمایل به سازمان ،توسعه ارتباطات فردی -سازمانی ،تغییر نگرش شغلی و درنهایت
تنهاخودراوابستهبهکارمیداند،


دنبالآنفردنه

شودوبه

گیریرفتارهایسازمانیافرادمی

شکل
).عالوهبروابستگی

شدتخودرابخشیازسازماناحساسمیکند(بِله وهمکاران3091،


بلکهبه
ی،احساسعضویتدرسازمان،چگونگیادراکفردبهعنوانبخشیازیکگروهیاطبقه

کار
دهدکهفردازطریقآنبهدنبالمعرفیخودبههمکاران،سازمانومحیط


اجتماعیرانشانمی
است (اشفورث و همکاران .)3008،براساس دیدگاه بِله و همکاران ( ،)3091احساس تعلق و
همترینابعادوابستگیبهسازماناست؛زیراهرموجودیتی 3نیازدارد"کیستی
عضویت،یکیازم 
ودرنهایتارتباطبینخودوسایرموجودیتهارا

وچراییخود""،کیستیوچراییدیگران" 
درک کند .احساس تعلق موجب رشد فرایند همبستگی و احساس یگانگی بین افراد (فیلو و
سازمانیوبهدنبالآنبروزپیامدهاییازجملهافزایشهمکاریو


یهویت
)شکلگیر

اَوکانِر3001،0
رفتار شهروندی در سازمان میشود (کوپر و تاتچر .)3090،1مککلور و براون )3008( 6اظهار
اندکهتعلقسازمانی،پدیده ایپیچیدهوپویاستوابعادآنبراساسزمانمتغیراست(بِله7و


کرده
همکاران .)3091،تعلق سازمانی بهعنوان یکی از مقولههای مرتبط با نیروی انسانی است که از
عالیق فرد و تمایل او به انجام وظایف و ماندگاری در سازمان ناشی میشود .تعلق و هویت
1. Burroughs & Eby
2. Knippenberg & Dick
3. Entity
4. Filo & O’Connor
5. Cooper & Tatcher
6. McClure & Brown
7. Belle
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سازمانی  9دو مفهومهستند که گرایش روانی کارکنان به سازمان را نشان میدهند و همپوشانی
مفهومی دارند(هریس و کامرون .)3001،3تعلق سازمانی یکیازبُعدهای اصلی هویتسازمانی
)هویت سازمانی،شکلخاصیازهویتاجتماعی3

است.براساسدیدگاهاشفورثومِیل(9181
استکهنشاندهندۀادراکواحساسیگانگیوتعلقکارکنانبهسازمانیاستکهموجودیت

میکنند (داویال و گارسیا .)3093،0زمانیکه تعلق سازمانی
خود را به عضویت در آن تعریف  
هاوهنجارهایسازمانیباعثشکلگیریادراک


دهد،ارزش

سازمانیراشکلمی

بخشیازهویت
شودودرسایۀاینادراک،بخشعمدهایازتفکرواقدامکارکنان


درکارکنانمی
امتیازبرتر 1
کهدرآنکارمیکنند(وَندیکوهمکاران.)3000،6وقتی

ناشیازحستعلقبهسازمانیاست 
عنوانعضویازیکگروهیاطبقۀاجتماعیتعریفمیکنند،نوعیحستعلقبه


افرادخودرابه
وجودمیآید(اشفورثوهمکاران9110،9181 ،؛بهنقلازخورشیدوصدیقی.)9319،احساس

فردی،خوداثباتیوخودسازگاریدرفردشکلمیگیرد.

تعلقازطریقفرایندتمایلبهارتقای
تعلق نوعی احساس نیاز و انگیزۀ قوی است که فرد را به مشارکت فعال و پذیرفتن رفتارهای
کندوموجبمیشودفرصتهمکاریومشارکتخودجوشدرفرایندهای


گروهیترغیبمی
برنامهریزی ،سازماندهی و مدیریت جلسات برای افراد فراهم شود (تِسمان 7و همکاران.)3001،

عنوانیکنیازاساسیانسانتعریفمیکند.براساسنظرآنانت،)9166(8


)تعلقرابه
مازلو(9110
تعلق،احساسوابستگیدریکنظاماجتماعیاستکهدراینحالتفردخودرابخشاساسیو
درونینظاممیپندارد(دویالوگارسیا.)3093،آشفورثومایل(،)9181احساستعلقسازمانیرا

ادراک یکیبودن یا تعلق داشتن به سازمان تعریف میکند .داتتون ( ،)9110احساس تعلق را
پیوند شناختی بین تعریف یک سازمان و تعریفی که یک شخص برای خودش بهکار میبرد،
رافراد،گروههاویامحیطعامل

بودنونیازبهپذیرفتهشدنازسویسای


داند.تجربهباارزش

می
1. Organizational Identification
2. Harris & Cameron
3. Social Identification
4. Davila & Garcia
5. Self-Concept
6. Van Dick
7. Tessman
8. Anant
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تقویت و جهتگیری به سمت تعلقپذیری در گروههای اجتماعی ،نهادها و سازمانها است .از
طرفیادراکافرادازوجودویژگیهایمشترکویامکملباسیستمموردپذیرشوسنخیت

تجربهشده در این راستا تعلق به سیستم را برای افراد را در پی خواهد داشت (جانسون 9و

)تعلقسازمانیحالتیاستکهفردآرزومیکنددرسازمان

).بهزعمزاکی(3009
همکاران 3007،
باقیبماند.تعلقسازمانیموجبمی شودکهکارکنانبراینیلبهاهداففردیوسازمانیازهیچ

کوششیدریغنکنندودرجهتتأمیننیازهایمشتریواربابرجوعبکوشدتاسازمانبهیک
).احساستعلق،فرایندیاستکهبهموجب

مزیترقابتیدستیابد(فشیوروحاالمینی9388،

آنافرادخودراباشخصدیگرییاگروهیازافرادهمسانوهمانندمیبینندومانندیکمنبع

تأثیرگذاربرانگیزشافرادبرایاقداموفعالیتمشترکعملمیکند(خورشیدویزدانی.)9319،

تعلقسازمانی،ارتباطووابستگیکارکنانبهسازماناستکهاحساسوابستگیشغلی،وفاداریو
هاواعتقاداتبنیادیسازمایازسویفردرادربرمیگیرد.باوجودتعلقسازمانی


پذیرشارزش
در افراد ،شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری و اطاعت سازمانی قوی دارد .مشارکت
سازمانی،شیفتگیسازمانی،پذیرشاهدافوارزشهایبنیادیسازمان،تالشوجدیتباالبرای

تحققاهدافسازمانیوتمایلزیادبههمکاریباسازمانازمشخصههایتعلقسازمانیکارکنان

ونیسازی0
است (ماهرویی .)9381 ،فرایند تعلق سازمانی طی سه مرحلۀ پذیرش ،3انطباق 3و در 
شکل می گیرد .در مرحلۀ اول ،افراد از طریق پذیرش نفوذ دیگران روابط مناسبی را برقرار
سازندوبااینکارحضورخودرادرگروهبرجستهمیسازندواحساستعلقبهسازمانشکل


می
میگیرد .طی مرحلۀ دوم؛ اعضای سازمان ،ارزشهای سازمان را حیاتی میدانند و ارزشهای

درونیخودراباآنیکسانمیسازند.درنهایت،باتحققتعلقسازمانیدرکارکنان،افرادکامالً

قابلاعتماد خواهند بود و حمایت آنها از سازمان تثبیت میشود (طباطبائی و همکاران.)3096،

بینی،تصورفردازخودبرحسبویژگیهایمشخصیکطبقهاجتماعی


احساستعلقیاهمانند
هایانسانی،یاتعلقداشتنبهبرخیدستههای


هاودسته

بودنبامجموعه

شمولی،ادراکیکی

خود
1. Johnson
2. Acceptance
3. Conformity
4. Internalization
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انسانی(اشفورثومیل)9181،وتبیینضمنیاحساسعضویتدرگروهاست.احساستعلقبه
یکسیستمویاگروهیازافراد،باعثهمسوییاهدافومنافعفردیوگروهیمیشودکهنتیجه

آن افزایش احتمال گرایش به فعالیتهای جمعی براساس خرد جمعی خواهد بود (برِور و
کهاحساستعلقاجتماعیبراحساسیکیبودنبایکطبقهاجتماعیداللت


).همچنان
هانا9116،9
دارد،احساستعلقسازمانی،احساسیکیبودنیاهمانندیاعضاباسازماناستکهدرنهایت،

یژگیهای محوری ،متمایز و پایدار آن متأثر و بهرهمند میشود (خورشید و
سازمان از و 
یزدانی )9319،

ابعاد تعلق سازمانی
باتوجهبهنزدیکیمفهومتعلقسازمانی 3بابسیاریدیگرازاصطالحاتمدیریتوباألخصحوزۀ


رفتار سازمانی ،دیدگاه و توافق جهانشمولی در خصوص تعریف و ابعاد آن وجود ندارد و
پردازاناندکیدرخصوصآنبحثکرده وابعادمتفاوتیرابرایآنبراساسکاریردو


نظریه
اند.ازطرفیتعلقسازمانیبهعنوانیکمفهوموابزاریکهپیامدهای


بسترمورداستفادهذکرکرده
مناسبیبرایسازمانخواهدداشت،بهصورتمحدودبهآنپرداختهشدهاست.درادامهدیدگاه

صاحب نظران و همچنین تشریح ابعاد احصاشده شامل اطاعت سازمانی ،وفاداری سازمانی و

مشارکت سازمانی (طبرسا و رامینمهر )9381،و شیفتگی سازمانی و فداکاری سازمانی
عنوانشاخصتعلقسازمانیبهاختصارآمدهاست .

(هاشمی 3099،
)به
کردنبهوظایفماورایعالیقکوتهبینانه


ینسازمانوعمل
وفاداری سازمانی 3پیرویازمواز
فردی ،گروههای کاری و یا بخشهاست .این دسته از رفتارها شامل دفاع از سازمان در مقابل
دستآوردنحسنشهرتسازمانومشارکتبادیگرانبرایدستیابیبه
تهدیدات،مشارکتدربه 

منافع است (حسنی کاخکی و قلیپور .)939 :9386 ،وفاداری سازمانی ،انجام فعالیتهای
غیرموظفیکارکنانکهبهبهبودتصویربیرونیسازمانکمکمیکندوحمایتازهویتسازمان
1. Brewer & Hanna
2. Organizational Belonging
3. Organizational Loyalty
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هایمختلفواحساسوفاداریبهرهبرانوسازمانبهعنوانیککلو


درشرایط،زمانومکان
مینمهر .)9381،وفاداری ،دربرگیرنده مفهوم
فداکاری در راه منافع سازمانی است (طبرسا و را 
طرفداری گراهام ( ) 9181و مفهوم حمایت و دفاع از اهداف سازمانی بورمن و موتوویدلو9

)است(حسنیکاخکیوقلیپور .)9386،

(9113
دهندۀایناستکهشغلوفعالیتیکهکارکنانانجاممیدهند،موجب

فداکاری سازمانی 3
نشان
شود،طوری کهافرادهرگونهسختیویاصرفوقتاضافیبرایاتمامآنرا


آنانمی
برانگیختگی
بااختیارواشتیاقکاملمیپذیرند.درگیریروانیدریکفعالیتخاص،احساساهمیتشدید

کاری ،احساس افتخار نسب به کار و اشتیاق در انجام کار فراتر از توانایی عادی نمود عینی
فداکاریسازمانیکارکناناست(هاشمی .)3099،
مشارکت سازمانی 3موجب ایجاد ظرفیتهای انسانی و تقویت احساس همکاری و
مسئولیتپذیری در کارکنان میشود .حضور در جلسات غیراجباری و محترمشمردن مسائل

سازمانی،تقبلداوطلبانهفعالیتهایبیشتر،کارکردنتادیروقتبرایاتمامکارهایمهم،میلبه

بحث چالشی برای بهبود سازمان بهوسیلۀ پیشنهادها و تشویق دیگران به بیان آزادانه عقایدشان،
نشاندهندۀ مشارکت سازمانی کارکنان است (طبرسا و رامینمهر .)9381،مشارکت سازمانی از

طریق توسعۀ ظرفیتهای بالقوه ،کار گروهی و توانمندسازی کارکنان باعث رضایتمندی و
افزایشعملکردسازمانیمیشود .

اطاعت سازمانی 0بیشتردرتحقیقاتمربوطبهرفتارشهروندیسازمانیمورداستفادهقرارگرفته
است .مفاهیمی مانند فرمانبرداری سازمانی و توجه ویژه به اصول و قوانین سازمان ،نشاندهندۀ
پذیریافراددرسازماناست.اطاعت سازمانی،رعایتقوانینومقرراتسازمانی،


میزاناطاعت
انجام مسئولیتها باتوجهبه منابع سازمانی حمایت و طرفداری از قوانین رسمی توصیه شده
بهمنظور حفظ نظم و پذیرش الزام ساختار سازمانی ،شرح شغلها و سیاستهای پرسنلی است

1. Borman & Motowildo
2. Organizational Dedication
3. Organizational Participation
4. Organizational Obey
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(طبرسا و رامینمهر .)9381،کارکنانی که براساس توجه به وجدان خود از تمام مقررات و
دستورالعملها حتی درشرایط عدم نظارت اطاعت میکنند ،بهعنوان شهروندان خوب بهحساب

ورشدن
عبارتاستازغوطه 

آیند(مایلافشاروهمکاران.)907:9319،شیفتگی سازمانی 6


می
حلهایمناسببرایکارهایپیچیدهوسختاست.
هایکاریسازمانیوپیداکردنراه 


درفعالیت
شوندطوریکه


شدتدرگیرکارمی

شیفتگیسازمانی،حالتیپایداراستکهافراددرسازمانبه
چیزدیگریبرایآنهامهمنباشد.کارکنانباویژگیبهدنبالتوسعهمستمرخودو


ممکناستهیچ
انجام رفتارهای داوطلبانه در راستای بهبود دانش و تواناییهای خود هستند (حسنی کاخکی و
قلیپور9386،؛هاشمی .)3099،


پیشنیازهای تعلقسازمانی -عوامل فردی
هایمتفاوتبرایتکمیلفرایندهایکاری،چگونگیروابطکارکنان-سازمان،


درسایهوجودراه
عامل مهمی برای انجام خودمحوری و داوطلبانه کارها ،رفع موانع بالقوّه انگیزشی و جایگزینی
انسجام اجتماعی -سازمانی در عوض بخشیگرایی در سازمان محسوب میشود (بِله و
رفتارمشاهدهشدۀفرددرسازمان

).درنظریۀسیستمهایاجتماعیگتزلوگیوبا 3

همکاران3091،
تابعدوعاملفردیوسازمانیاست.بُعدسازمانیمربوطبهنقشیاستکهفرددرسازمانداردو
دهد.بعدفردی،ویژگیهاییاست

تیکهنقشایجادمیکند،بُعدسازمانیرفتارراشکلمی

انتظارا
که نیازهای فرد تحت تأثیر آنها ،رفتار فرد را شکل میدهد (احدی و همکاران.)66 :9313،
براساسدیدگاهگتزلوگیوبا،رفتارمشاهدهشدهدرسازمان،تابعیازنقشسازمانیوشخصیت

متصدینقشاست(اونز .)01:،3009،3
براساس ادبیات نظری ،عوامل مختلفی بر تعلق سازمانی تأثیرگذار هستند که در این مطالعه
تحتعنوانعواملیفردی(تعارضکار -خانوادهوخودکارآمدی)وعواملسازمانی(سرپرستی
قهبندیشدهاست.درادامه
گرا،عدالتسازمانی،اعتمادبهنفسسازمانی،اعتمادسازمانی)طب 


مربی
1. Organizational Infatuation
2. Getzel & Guba
3. Owens
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اختصارتبیینمیشود .


هریکازاینعواملبه
تعارض کار -خانواده:امروزهاکثرمتخصصانرفتارسازمانیاعتقاددارندکهاثراتکارزیادو
عدمتعادلمناسببینکاروزندگیخانوادگیواثرنامطلوبآنبرکیفیتزندگی،مجموعۀ
یآورد که بهصورت متقابل و یا چندگانه یکدیگر را تشدید میکنند و
عواملی را بهوجود م 
درنتیجه شرایط زندگی و سالمت انسانها ،خانوادهها و جوامع را در معرض خطر جدی قرار
ایکه عدم تعادل بین کار و زندگی ،یکی از بزرگترین چالشهای قرن
گونه 
میدهند ،به 

).براساسنگرشهایسنتی،

ویکمشناختهشدهاست(نصیریپوروپورمطهری906:9313،


بیست
گیریتعارضمیشود.سهعاملفشار


هایمتعدددرزمانمحدودموجبشکل

انتظارانجامنقش
زمانی برای پذیرش نقشهایی با انتظارات متفاوت ،بروز رفتارهای غیرهمسو برای یک نقش و
هایشکلگیریتعارض


عنوانزمینه

ود،به
روانیمیش

ایجاداسترسیکهموجبتنشجسمی– 
خانوادهاینگونه

خانوادهشناختهشدهاست(وین9وهمکاران.)990:،3000،تعارضکار–

کار–

تعریفشدهاست" زمانیکهفرددراثرایفای(مشارکت)یکنقش،انجامدرستنقشدیگر
(گرینهاوسوبوتل.)9181،3براساسدیدگاهکاپالنو

برایآنتااندازهایبامشکلمواجهشود"

گرینهاوس ،عوامل ساختاری درون خود قلمرو کار و خانواده مهمترین عوامل تجربه تعارض

خانوادهبرایکارکناندرسازمانشناخته شدهاست(وینوهمکاران.)3000،تعارضکار-

کار-
خانواده هنگامی اتفاق میافتد کهفعالیتهای مرتبطبا کار و فعالیتهای خانوادگی با یکدیگر
تداخل پیدا میکنند .این نوع تعارض ،ممکن است بهعلت فقدان حمایت همکاران ،مدیران،
استقالل شغلی محدودشده ،جدول زمانبندی کاری غیرمنعطف و افزایش تعداد ساعات کاری
ایجاد شود .ازطرفی ،تعارض خانواده-کار بیشتر از عدمحمایت و پوشش کاری بین اعضای
گیرد(سبکرووهمکاران.)993 :،9310،فشارزمانیوکمبودانرژیوتوان


خانوادهنشئتمی
افراد برای انجام چند نقش متفاوت ،توسعه تعارض کار و خانواده در سازمان را انکارناپذیر و
زمانباشکلگیریتعارضکار -خانوادهدر

حتمیساختهاست(گرینهاوسوبیوتل 3000،
).هم


1. Wayne
2. Greenhaus & Beutell
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سازمان ،نوع رفتار و عملکرد کارکنان دچار نوسان و شوک کاری میشود و موجب توسعه
عملکرد در یک بخش و کاهش بازدهی در بخش دیگری از فعالیتها میشود (هامر و
تامپسون.) 3003،عدمتعادلبینکاروخانوادهباعثبروزپیامدهایمنفیفردیماننداضطرابو
افسردگی و پیامد سازمانی مانند افزایش غیبت و ترک کار ،کاهش تعهد سازمانی و درنهایت
شود(عریضیسامانیوذاکرفرد .)36:،9381،


وریسازمانیمی

رکودبهره
خودکارآمدی :خودکارآمدی 9یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر حس تعلق سازمانی است
عنوانبخشیازنظریۀیادگیریشناختی،


ارآمدیرابه
(ردموند.)30:3090،3بندورا،مفهومخودک
گونهایکهنتیجهموردنظرراکسب
هایخودبرایانجاموظایفبه 


عنوانباورافرادبهتوانایی

به
کنند ،تعریف کرده است .خودکارآمدی ،توانایی مقابلۀ فرد در موقعیتهای خاص است و
الگوهای فکری ،رفتاری و هیجانی را در سطوح مختلف تجربۀ انسانی تحت تأثیر قرار میدهد
(اثرزادهوهمکاران.)17:9310،باورخودکارآمدیپایهواساسفعالیتانساناست(گلچینو
سنجری.) 18:9319،افرادیکهخودکارآمدیباالییدارند،انتظارکسبنتایجمناسبنیزدرآنها
باالتراستوبراینباورندکهقادرندبهصورتاثربخشبارویدادهایخاصوشرایطبحرانیدر

سازمانکارکنند.همچنیناینافرادمسائلمحیطکاریراچالشمیپندارندنهتهدیدوفعاالنه

دنبالایجادفرصتویاخلقموقعیتهایجدیدهستند(لیاو.)3:3001،3خودکارآمدی،رفتاری


به
بینیکنندۀ
تواندبهترینپیش 


زخود،مثبتوباالباشد،می
کامالًداوطلبانهاست،اگرایننگرشا
عملکرد و بهعنوان پیامد روانشناختی اهداف پیشرفت برای افراد محسوب شود .خودکارآمدی
عامل انگیزشی فعالکننده ،نیرودهنده ،نگهدارنده و هدایتکنندۀ رفتار در راستای اهداف
(پینتریچ و گروت .)9110،0خودکارآمدی از طریق

تعیینشده در سازمان شناخته شده است 

افزایش انگیزش ،تمرکز بر وظیفه ،تالش برای کاهش نگرانی و تفکر منفی به عملکرد شغلی
کارکنانکمکمیکند(اثرزادهوهمکاران .)9310:11،


1. Self Efficacy
2. Redmond
3. Liaw
4. Pintrich & Groot
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پیشنیازهای تعلق سازمانی -عوامل سازمانی
کنانتحتتأثیرعواملمختلفیقرارمیگیرد.در

همچنانکهپیشتراشارهشد،تعلقسازمانیکار

ادامهعواملسازمانیتأثیرگذارتبیینمیشود .

هاییکهدنبالایجادوتوسعهفرهنگمربیگراهستند،ازطریق


:سازمان
سرپرستی مربیگرا
شوند.هدفرویکردمربیگرایی،


بودندرکارکنانموجببرانگیختگیآنانمی

احساسارزشمند
یجادبسترمشارکتفعاالنهتمامیاعضابهمنظوربهبودروابطکاریوارتقایعملکردفردیو

ا
گروهی در سازمان است .بسیاری از پژوهشگران ،مربیگرایی را پارادیم جدیدی در مدیریت
میدانند که در این پارادایم ،اثربخشی مدیران با توان آنها در کسب ایدهها و نتایج بهصورت

).مربیگرایی،فرایند

مشارکتیدرارتباطاست،نهباکنترلهرچهبیشترکارکنان(داگالس9111،9
تجهیز افراد به ابزار و دانش (پترسون و هیکز ،)9116،3فرایند یادگیری (پارسلو و ری،)3000،3
)،برنامهریزیوارائهبازخورد(راش،)3006،تعیین

توسعهقابلیترهبری(لینزوگلداسمیت3001،0
اهداف چالشی (بایرن )3007،1و مشارکت در فرایند خالقیت و برانگیختگی فکری است که
ها،مربیگراییدنبالایجادمحیطیپویا


شود.براساساینویژگی

موجببهبودعملکردسازمانمی
برایرشداشخاص،اعمالهدفمندوپیشرفتمداوموپایداراست.هانت()3006معتقداست،

اسمربیگرایی،توسعهقابلیتیادگیریاستوتصمیمدربارۀنحوهایجادارتباطبینیادگیری

اس
شود؛بنابرایندرسازمانمربیگرا،مدیر


فردیویادگیریسازمانیباحضورفردمربیگرفتهمی
مثابۀمحیطبازیایفاینقشمیکنند(سرلک و


مانندمربی،کارمندهمچونبازیکنوسازمانبه
).دستیابیبهنتایجمناسبمالی،تجاری،راهبردیوهمچنینانسانیترشدنفضای

جاللیان9310،
سازمانی ،ایجاد محیط کاری پویا ،بهبود رابطه فرادست -فرودست (موغلی و همکاران:9313،
)،افزایشحسشادمانی،تعهد،تعلقوبهبودمستمرسازمانپیامدمهمتفکرمربیگراییدر

31

1. Douglas
2 Peterson & Hicks
3. Parslow & Wray
4. Lynos & Goldsmith
5. Byrne
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سازماناست(اشلوسر9وهمکاران .)3006،
عدالت سازمانی :در ادبیات پیشین پژوهشگران ،تأثیر مثبت عدالت سازمانی بر تعلق سازمانی
بهروشنیبیانشدهاست(لمونزوجونز3009،3؛گایپووبدوک.)30090،3واژهعدالتسازمانی

اولینبارتوسطگرینبرگ()9187مطرحشدکهآنراعاملمرتبطباادراککارکنانازانصاف

شناختیاستکهبرادراک


کاریدرسازمانمعرفیکردهاست.عدالتسازمانییکجستارروان
ازانصافدرمحیطکاریتأکیددارد(دهقانیانوهمکاران)916 :،9313،کهرفتارمنصفانهو
ی،بیطرفیوعدمتبعیضدر

اخالقیافراددرونیکسازمانراشکلمیدهدوسهعاملبرابر

گیرد.اتفاقنظربیشتراندیشمندانبرایناستکهعدالتدرسازمان،


روابطسازمانیرادربرمی
بروزحالتیروان شناختیادراکیدرکارکناناستکهبراساسآنبرابریوانصافدرسازمانرا

اودهای 6محک میزنند
در قالب سه بعد عدالت توزیعی ،0عدالت رویهای 1و عدالت مر 
شدهازستادههاوپیامدهاییکهافراددریافت


).عدالتتوزیعیبهانصافادراک
(المبرت3003،7
میکنند ،مربوط میشود (دووال و فلتچر .)3000،اساس عدالت توزیعی در پرداختها و یا

ای،جنبههاییازفرایند


گیرد.عدالتمراوده

هایمربوطبهکار،ازنظریۀبرابرینشئتمی

پاداش
ارتباطات از قبیل؛ ادب ،صداقت و احترام بین منبع و دریافتکننده را در برمیگیرد
).براساسدیدگاهلیندوتیلور،ارزیابیمیزانعدالترویهایبراساسدومنبع

(عبدالکریم3008،
هاودستورالعملهایرسمیسازمانکهازآنهاباعنوانمبناهایرسمی


گیرد:اول،رویه

صورتمی
شودودوم،براساستجاربافرادیااشخاصخاص،اختیاردرگروهرا


اینامبردهمی

عدالترویه
ایمینامند(فانیوهمکاران.)9313،


برعهدهدارندکهاینجنبهرامبناهایغیررسمیعدالترویه
وععدالتبیتفاوتباشند؛زیراعدالت

هایامروزینمیتوانندنسبتبهموض


مدیراندرسازمان
عنوانیکیازنیازهایاساسیشناختهشدهاست.چنانچهمدیراندنبالپیشرفتوبهبودسازمانها


به
1. Schlosser
2. Lemons and Jones
3. Gayipov & Beduk
4. Distributive Justice
5. Procedural Jostice
6. Interactional Justice
7. Lambert

661

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال ششم ،شماره ( 3شماره پیاپی  ،)33پاییز 6331

وجودآورند،درغیراینصورت


هستند،بایدقادرباشنددرکوجودعدالترادرکارکنانخودبه
خواهدشد.گرینبرگمعتقداستکهادراک

فرایندانگیزشوهدایتکارکنانبامشکلمواجه 
عدالتسازمانی،یکالزاماساسیبرایکارکردمؤثرسازمانهاورضایتشخصیکارکناناست.

همچنین ادراک عدالت در شکلدادن نگرشها و رفتارهای کارکنان ،نقش بسیار مهمی را ایفا
رامتانسانیراخدشهدارکردهوباعث

کند.بیعدالتیدرسازمان،سالمتروانیکارکنانوک


می
کاهشوفاداریودرنهایتتهدیدیبرایکلسازمانمیشود .

شناختیاستکهمشتملبرنیتپذیرشآسیبپذیریمبتنی


:اعتماد،حالتیروان
اعتماد سازمانی
برانتظاراتمثبتدربارهرفتارشریکدیگریاست(رسیووهمکاران 9118،بهنقلازخورشید و
عبارتیدیگر،دریکرابطهدوطرفه،یکشریکبهنفعطرفدیگربهبهترین

یزدانی 9319،
).به
شیوه و با مالحظه بیشترین منفعت نسبت به اهداف مشترک عمل خواهد کرد که متعاقباً منافع
یابد.اعتمادسازمانی،اطمینانوخوشبینینسبتبهوقوعحوادثو


متقابلهردوطرفتحققمی
یااطمینانبهدیگرانبدونوجودجوّقهریواستداللاجباردرسازماناست(اسمیت.)3001،9
پیشبینی را بهعنوان
دایتز و هارتوگ ( )3006عوامل خیرخواهی ،صالحیت ،صداقت و قابلیت 
دهندۀاعتمادمعرفیکردهاند.اعتمادسازمانیدرسهسطحفردی،سطح


ترینعناصرتشکیل

مهم
کند.اعتماددرسطحفردیبرتعامالتبینشخصیمبتنیاست.


هیوسطحسیستم،بروزمی
گرو
اعتماد در سطح گروهی ،یک پدیدۀ جمعی است که گروهها ،ارزشها و همیت جمعی را به
).اعتماددرسطحسیستم،نهادیاستمبتنیبرنقشها،

نمایشمیگذارند(شامیروالپیدو3003،

هرتکهازطریقآناستنباطدربارهقابلیتاعتمادیکفردانجاممیشود(اتکینسون

سیستمهایاش

و بوتچر .)319 :3003 ،3هنگامیکه کارکنان به سازمان اعتماد میکنند ،آنها نگران نیستند که
سازمان با آنها غیرمنصفانه رفتار کند و یاآنها را از حمایتهای الزم محروم سازد .این شرایط
دهدوکارکنانرابرایتمرکزبرعملکردکاریتشویقمیکند


التسازمانیراکاهشمی
مشک
(تان و لیم .)13 : ،3001،3اعتماد سازمانی ،توسعه گرایشهای مطلوب ازجمله؛ اشتراک دانش،
1.Smith
2. Atkinson & Butcher
3.Tan & Lim

661

بررسی تأثیر عوامل فردی و سازمانی بر تعلق سازمانی کارکنان

رفتارشهروندیسازمانی،رضایتشغلیوافزایشتعهدسازمانیرابهدنبالخواهدداشت(سیماو

استانوش .)36:3090،9
اعتمادبهنفس سازمانی:اینمفهومابتداتوسطکامینگزودونهام 3درسال 9181واردادبیات
نفسسازمانیبهعنوانمیزانخودادراکیکارکنانازتوان،اهمیتو


سازمانشدهاست.اعتمادبه
ارزشمندیدرسازمانمتبوعشناختهشدهاست.میزاناعتمادبهنفسناشیازمحیطسازمان،بیشتر

ازدریافتپیام هایمثبتیاستکهکارکنانازتمامیعواملسازمانیدرطولروزکاریدریافت

میکنند و یا اینکه در خارج محیط کار و در قالبهویتسازمانی احساس و ادراک میشود.

اعتمادبهنفس سازمانی پدیدۀ اصلی در فرایند خودرهبری سازمانی است .براساس این پدیده،

اعضایسازمانیکدیگرراباورداشتهوبهتوانایی،شایستگیوکارآمدیهماعتماددارند.روابط
بودنراالقامیکند

وجوّدوستانهحاکمبرمحیطکاریواشتراکدانشبینکارکنان،حسمهم
و با پررنگشدن نقش سازمان در محیط و همکاری با سازمان ،اعتمادبهنفس سازمانی افزایش
نفسسازمانیباایجادزمینهتشویقویاموقعیتهای


).اعتمادبه
مییابد(اصالنیوحضوری9310،

چالشی توسط مدیران مافوق و پیچیدگی و تنوع خود شغل در افراد افزایش مییابد ،بنابراین
انیباالتریدرخوداحساسمیکنندوآنراباافزایشسطح

کارکنان،رضایتشغلیوتعهدسازم
).عزتنفسسازمانیباال،پیشرفتوانگیزش

عملکردسازمانبهنمایشمیگذارند(فیلیپس3000،

شغلی باال و تمایل به ماندگاری ،افزایش وابستگی و تعلق کاری کارکنان را موجب میشود
(صادقیانوهمکاران.)9381،

ارتباط پیشنیازها و تعلق سازمانی (مدل مفهومی تحقیق)
عیسیخانی و همکاران ( ،)9319به "تبیین رابطه تعلق خاطر کاری و تعهد سازمانی کارکنان"

طورمثبتومعنیداریبر


خاطرکاریبه
اندکهنتایجحاصلازپژوهشنشانداد،تعلق 


پرداخته
زیادیازتغییراتدرتعهدسازمانیراپیشبینی

تعهدسازمانیکارکنانتأثیرگذاراستوبخش 
میکند.هاشمی()3099درپژوهشیباعنوان"بررسیالزاماتاجرایفرهنگتعلقشغلی" نشان

1. Simha & Stanusch
2. Cammings & Dunham
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داد تعلق سازمانی (تعلق شغلی) بر کیفیت زندگی کاری کارکنان ،تعهد سازمانی و میزان نرخ
)،درمطالعهایتحتعنوانطراحی

ینمهر(9381
جابهجاییکارکنانتأثیرگذاراست.طبرساورام 

مدلشهروندیسازمانی،سهبعداطاعتسازمانی،وفاداریسازمانیومشارکتراعواملتعلق
سازمانیمعرفیکردهاندکهبررفتارشهروندیسازمانیتأثیرگذارهستند.جوساماس)3008( 9در

بودن،شدنوتعلقداشتن3؛مدلیبرایشادابیکاری" بهبررسیوجودسهبعُد

پژوهشیباعنوان"
احترام ،توانمندی و ارتباط کاری در محیط فعالیت کارکنان پرداخته است که نتایج تحقیق،
نشان دهندۀتأثیرمثبتومضاعفوجوداینعواملبرشادابیکاری،عملکردسازمانیوبهبودرفاه

خانوادگیکارکناناست.شافلیوبیکر()3006درپژوهشیبهبررسیتعلقسازمانیوفرسودگی
شغلی بین معلمان پرداختهاند .در این پژوهش نقش سه شاخص سرزندگی ،فداییشدن و
مجذوب شدنراایجادمحیطکاریمناسبودستیابیبهعملکردسازمانیمناسبمشخصشده

است .باتوجهبه بررسی ادبیات نظریو پیشینۀ پژوهش میتواننتیجه گرفت که در پژوهشهای
گذشته بیشتر مقوله تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است ،اما پژوهش حاضر سازه تعلق
سازمانی را به عنوان یکی از عوامل حوزه رفتارسازمانی و با پنج بُعد برگرفته از مبانی نظری با
رویکردی جامع مورد مطالعه قرار میدهد .براساس شکل  9که مدل مفهومی را نشان میدهد،
هایپژوهشنیزبهصورتزیرتعریفشدهاست .


فرضیه

فرضیههای پژوهش
 .9عوامل

فردی بر تعلق سازمانی (اطاعت سازمانی ،مشارکت سازمانی ،شیفتگی سازمانی ،فداکاری

)کارکنانتأثیرمثبتومعنیداریدارد(فرضیه0،3،3،9و .)1

سازمانی ،وفاداری سازمانی
 .3عوامل

سازمانی برتعلقسازمانی(اطاعت سازمانی ،مشارکت سازمانی ،شیفتگی سازمانی ،فداکاری

)کارکنانتأثیرمثبتومعنیداریدارد(فرضیه1،8،7،6و90

سازمانی ،وفاداری سازمانی

1. Juthamas
2. Being, Becoming, Belonging
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متغیر  /معلول

ابعاد



پیشنیاز  /علت

Major
Factor



Consequenc
تعلق e
سازمانی

عوامل فردی

Antecedent



اطاعت سازمانی



تعلق سازمانی

مشارکت سازمانی



عدمتعارض
کار/خانواده
خودکارآمدی
سرپرستی
مربیگرا
عدالت سازمانی
اعتمادبهنفس
سازمانی
عوامل سازمانی
اعتماد سازمانی

شیفتگی سازمانی



فداکاری سازمانی



وفاداری سازمانی


شکل  .6مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
روششناسیپژوهشحاضر،

جامعۀ آماری ،روش جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها:
از بُعد راهبرد؛ پیمایشی – توصیفی ،از بُعد هدف ،کاربردی و از نظر روش و ابزار جمعآوری
دادهها ،پرسشنامهای میباشد .جامعۀ آماری پژوهش ،شامل کارکنان شرکت ملی گاز استان

کرمانشاه در  99ناحیه (شهرستان) است .باتوجهبه اینکه جامعه آماری  99ناحیه است ،هر ناحیه
بهعنوان یک طبقه درنظر گرفته شد ،ازاینرو ،روش نمونهگیری طبقهای (اختصاص متناسب)

استفادهشدهاست.طبقجدولمورگانبرای 080نفرجامعهآماریپژوهش،تعدادنمونهمناسب
 396نفر است اما در پژوهش حاضر  388نفر بهعنوان نمونه آماری مشخص شد .9بهمنظور
جمعآوری دادهها ،تعداد  330پرسشنامه توزیع شد که درنهایت 388 ،پرسشنامه بهمنظور انجام

تجزیهوتحلیل مورد استفاده قرار گرفت (نرخ بازگشت  10درصداست) .برای تحلیل دادهها از

نرمافزار  Spssنسخه  91و  Lisrelنسخه  8510استفاده شد .بهمنظور بررسی مشخصات

هاوآزمونفرضیههاازروش


دهندگانازآمارتوصیفیوبرایتحلیلداده

شناختیپاسخ

جمعیت
 .1باالبودن نسبت حجم نمونه به جامعه آماری ،بهعلت پیشنهاد و خواسته واحد پژوهش شرکت گاز استان مبنی بر بررسیی تمیامی کارکنیان
شرکت گاز در شهرستانها (بغیر از مرکز استان) میباشد.
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هایجمعیتشناختیمشخصشدکه


معادالتساختاریاستفادهشدهاست.براساستحلیلویژگی
 8159درصدمردو 9051درستراجنسیتزن،ازنظرسابقهخدمت 6959درصدبین 9تا90
سالسابقهخدمتداشتهاند.ازنظرپست

سال 3151،درصدبین 99تا 30سال 1،درصدباالی 30
سازمانی 1353،درصددرپست(بخش)اداریومالی،تعمیراتونگهداری 9958،درصد،امور
درصدوسایرپستها9050درصدفعالیتداشتند .

مشترکین756درصد،پستمدیریت756
ابزاراصلیگردآوریدادهها،پرسشنامهاست.باتوجهبهاینکه

ابزار سنجش ،روایی و پایایی:
پرسشنامۀاستانداردازقبلبرایبرخیازمتغیرهایاینپژوهششامل:تعلقسازمانی،تعارضکار-
خانواده ،سرپرستی مربیگرا ،اعتماد سازمانی ،اعتمادبهنفس سازمانی و تمایل به ترک شغل،
موجودنبود ،بابررسیکاملادبیاتموضوعوپیشینۀپژوهش،پسازاستخراجمتغیرهابرایتأیید
نظرانواعضایهیئتعلمیگروه


نفرازصاحب
آنهاوسنجههاازفندلفیاستفادهشد.تعداد 39

نفرازمدیرانشرکتگازبهعنواناعضایپنلدلفیانتخابشدندکه

مدیریتوروانشناسیو 1

بعدا زانجامسهمرحلهدلفی،اجماعنظردرخصوصپرسشنامهمربوطبهاینمتغیرهاحاصلشدو
فرایند دلفی با تأیید متغیرها و پرسشنامه خاتمه یافت .برای سنجش متغیرهای عدالت سازمانی،
کیفیتزندگیکاری،توسعهعملکردوتعهدسازمانیازپرسشنامهاستاندارداستفادهشد،بنابراین
هایصورتگرفته،تعیینشده


واییاینبخشازپرسشنامهتوسطسایرپژوهشگراندرپژوهش
ر
است؛ اما بهخاطر اطمینان بیشتر و همچنین بررسی تناسب گویهها با شرایط جامعه آماری ،این
بخشنیزمجدداًبهتأییدمدیرانواحدپژوهششرکتگازرسیدهاست.ازطرفی،رواییمربوطبه
خانواده،سرپرستیمربیگرا،اعتماد

امۀمحققساخته(متغیرهایتعلقسازمانی،تعارضکار-

پرسشن
سازمانی،اعتمادبهنفسسازمانی،تمایلبهترکشغل)درفرایندفندلفی،تعیینشد .برایسنجش

پایاییابزارپژوهشازضریبآلفایکرونباخاستفادهشدهاستکهنتایححاصلازآموننشان
داد،مقدارضریبمحاسبهشدهبرایپرسشنامهعواملفردی،0/83پرسشنامهعواملسازمانی0/88

میباشد؛بنابراینپرسشنامهازپایاییمناسبیبرخورداراست .
وپرسشنامهتعلقسازمانی 0/81

تجزیهوتحلیل دادهها و فرضیههای پژوهش
طبهپیشنیازهاوابعادتعلقسازمانیمربوطبه

بهمنظوربررسینحوۀارتباطبینمتغیرهایمربو

مدل مفهومی پژوهش ،تحلیل همبستگی صورت گرفت که نتایج آن در جدول  9آمده است.
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مشخصاستکهبینتمامیمتغیرهایمدل،همبستگیوجودداردودراینبین

براساسجدول()9
بیشترینهمبستگیبینپیشنیازهاوپیامدهایمربوطبهتعلقسازمانیوجوددارد .

متغیر
.9تعلقسازمانی
.3عواملفردی
.3عواملسازمانی


جدول  .6خالصه همبستگی بین متغیرهای پژوهش
3
3
6
9
9
(0/00)sig=0/007
9
(0/11)sig=0/003
(0/06)sig=0/000
P 0/09

درسنجههاوهمچنینتعیینمیزانهمبستگی

بعدازتعیینمیزاناطمینانازوجودرواییوپایایی 
منظورآزمونمدلوفرضیهها


هایپژوهشموردآزمونقرارگرفت.به

بینمتغیرها،مدلوفرضیه
از روش معادالت ساختاری استفاده شده است .خروجی نرمافزار آزمون مدل در دو حالت
)ودرحالتضریبمعنیداری(شکل)3آمدهاست،همچنینجدولشماره3

استاندارد(شکل3
هایمربوطبهبرازشمدلرانشانمیدهد.


وضعیتشاخص






اطاعتسازمانی

عدمتعارض
کار/خانواده

وفاداریسازمانی

خورکارآمدی

عواملفردی
تعلقسازمانی

فداکاریسازمانی




مربیگرایی

عواملسازمان
شیفتگیسازمانی

اعتمادبنفس
سازمانی




مشارکتسازمانی

اعتمادسازمانی





عدالتسازمانی

شکل  .1مدل پژوهش در حالت تخمین استاندارد
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عدمتعارض
کار/خانواده

اطاعتسازمانی





وفاداریسازمانی

عواملفردی
تعلقسازمانی

مربیگرایی

فداکاریسازمانی




عواملسازمان

عدالتسازمانی

شیفتگیسازمانی
اعتمادبنفس
سازمانی




خورکارآمدی

مشارکتسازمانی

اعتمادسازمانی





شکل  .3مدل پژوهش در حالت عدد معنیداری تی ()t
جدول  .3شاخصهای برازندگی مدل پژوهش

شاخص

تطبیقی 
(نسبی)

مقتصد



مطلق

اختصار

نامشاخص 

دامنهقابلقبول


مقدار
دستآمده
به 


وضعیت

NFI

شاخصنرمشدهبرازندگی


0/80

NFI

0/18

مناسب

CFI

شاخصبرازشتطبیقی

0/10

CFI

0/11

مناسب

IFI

شاخصبرازندگیفزاینده

0/10

IFI

0/11

مناسب

RMSEA

ریشهمیانگینمربعاتتقریب

RMSEA 0/08

0/077

مناسب

PNFI

شاخصبرازشهنجارشدهمقتصد

0/10 ≤ PNFI ≤ 9

0/17

مناسب

GFI

شاخصنیکوییبرازش

0/10 ≤GFI≤ 9

0/11

مناسب

AGFI

شاخصنیکوییبرازشاصالحشده


0/10 ≤ AGFI ≤ 9

0/81

مناسب

RMR

ریشهمیانگینپسماند

RMR 0/01

0/037

مناسب

Chi-Square

کایدو

وابستهبهحجمنمونه

86/70

مناسب

P-value

سطحمعناداری

وابستهبهحجمنمونه

0/0000

مناسب
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براساس شاخصهای برازش که در خروجی جدول ( ،)3شکل ( )3و شکل ( )3آمده است،
تواننتیجهگرفتکهمدلآزمونشدهازبرازشمناسببرخورداراست؛بنابراینقدرتتبیین


می
دارد.درادامهباتوجهبهمدلساختاریخروجی

شدهدرقالبفرضیههایپژوهشرا


روابطتعریف
نرمافزار ،فرضیهها بررسی میشود .براساس خروجی مدل برازش یافته ،مقادیر تأثیر مستقیم،

)ارائهشدهاست.براساسدادههای

غیرمستقیموتأثیرکلمربوطبهروابطبینمتغیرهادرجدول(3
جدول ،مشخص است که عوامل سازمانی ،بیشترین تأثیر ( )0/11را بر میزان تعلق سازمانی در
جامعۀآماریموردبررسیدارد .


جدول  .3اثر مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل (از)



عواملفردی

عوامل سازمانی

تأثیر کل

متغیر وابسته (به)

تأثیر مستقیم

تأثیر غیرمستقیم

تعلق سازمانی

3/33

-

3/33

اطاعتسازمانی


-

0/36

0/36

وفاداریسازمانی


-

0/36

0/36

فداکاریسازمانی


-

0/30

0/30

شیفتگیسازمانی


0/38

0/38

مشارکتسازمانی


0/39

0/39

تعلق سازمانی

3/55

-

3/55

اطاعتسازمانی


-

0/08

0/08

وفاداریسازمانی


-

0/08

0/08

فداکاریسازمانی


-

0/37

0/37

شیفتگیسازمانی


-

0/13

0/13

مشارکتسازمانی


-

0/18

0/18



ها را براساس آماره مستخرج از مدل برازششده نهایی
جدول ( )0خالصه نتایج بررسی فرضیه 
هاازمعنیداریضرایبمسیراستفادهشدهاست.یکیاز


دهد.برایآزمونفرضیه

پژوهشنشانمی
داریتیاست،درصورتیکهمقداراینعدد


هادرمدلعددمعنی

طهبینسازه
معیارهاسنجشراب
هاودرنتیجهتأییدفرضیههای


شود،نشانازصحترابطهبینسازه
بیشتر 9516وکمتراز -9/16
پژوهشاست .
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جدول  .4خالصه بررسی فرضیههای پژوهش
مقدار

مقدار

نتیجه

بتا ()β

()t

آزمون

فرضیهاصلی (:)6عواملفردیبرتعلقسازمانیکارکنانتأثیرگذاراست.

3/36

4/35

تأیید

فرضیه:9عواملفردیبراطاعتسازمانیتأثیرگذاراست.

0/09

0/01

تأیید

فرضیه:3عواملفردیبروفاداریسازمانیتأثیرگذاراست.

0/80

0/01

تأیید

فرضیه:3عواملفردیبرفداکاریسازمانیتأثیرگذاراست.

0/19

3/13

تأیید

فرضیه:0عواملفردیبرشیفتگیسازمانیتأثیرگذاراست.

0/33

0/06

تأیید

فرضیه:1عواملفردیبرمشارکتسازمانیتأثیرگذاراست.

0/33

0/99

تأیید

فرضیهاصلی (:)3عواملسازمانیبرتعلقسازمانیکارکنانتأثیرگذاراست.

3/55

7/33

تأیید

فرضیه:6عواملسازمانیبراطاعتسازمانیتأثیرگذاراست.

0/71

7/03

تأیید

فرضیه:7عواملسازمانیبروفاداریسازمانیتأثیرگذاراست.

0/01

7/00

تأیید

فرضیه:8عواملسازمانیبرفداکاریسازمانیتأثیرگذاراست.

0/11

6/01

تأیید

فرضیه:1عواملسازمانیبرشیفتگیسازمانیتأثیرگذاراست.

0/03

7/93

تأیید

فرضیه:90عواملسازمانیبرمشارکتسازمانیتأثیرگذاراست.

0/03

7/31

تأیید

فرضیه



)،باتوجهبهاینکهمقدارآماره

براساساطالعاتارائهشدهدرشکل()3و()3وهمچنینجدول(0

()tدرفرضیهاصلی()9یعنیتأثیرعواملفردیبرتعلقسازمانیبامقدار β=0/39و)t=0/01و
فرضیهاصلی()3یعنیتأثیرعواملسازمانیبرتعلقسازمانیبامقدار β=0/18و t=7/03بیشتراز
 9/16است ،این فرضیهها تأیید میشوند .همچنین مقدار آماره ( )tدر تمامی فرضیههای فرعی
بهخروجینرمافزار


شوند.باتوجه

رنیزتأییدمی
است؛بنابراینفرضیههایمذکو

بیشترازمقدار9/16
و نتایج تحلیل فرضیهها ،معادالت ساختاری که نشاندهندۀ روابط بین متغیرها در مدلنهایی
باشدبهصورتزیراست .


می
جدول  .5معادالت ساختاری مربوط به مدل پژوهش
ابعاد معادله ساختاری نهایی
Org.Belo=0.097*Person+0.83*Organ.Fa,Errorvar.=0.33,R² =0.67
عواملسازمانی+0/83عواملفردی=0/017تعلقسازمانی
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نتیجهگیری و پیشنهادها
ویکم،جهانیپرآشوبوبیثباترابرای


هایقرنبیست

شرایطکاریورقابتشدیددرسازمان
کارکنان در محیط کاری مجسم ساخته است؛ بنابراین آنان بهدنبال شناخت عواملی در سازمان
برآنیکنوعحسآرامش،تمایلوتعلقبهسازمانرادرخودتوسعه


هستندکهبتوانندباتکیه
دهند .تعلق سازمانی ،چیزی فراتر از شرکت محض در جلسات سازمانی است .کارکنان از
ریزی،سازماندهیوحتیتوسعهفعالیتهایگروهیدنبالتقویت


مشارکتدرفرایندهایبرنامه
احساس ارزشمندی در خود هستند .پژوهش حاضر بهعلت اهمیت و نقش تعلق سازمانی ،به
شناساییعواملتأثیرگذاربرتعلقسازمانیکارکنانپرداختهاست.دراینراستافرضیههاییمطرح

ومشخصشدکه؛ 
عوامل سازمانی ،بهطور مستقیم بر احساس تعلق سازمانی (اطاعت سازمانی ،فداکاری سازمانی،

وفاداری سازمانی ،شیفتگی سازمانی و مشارکت سازمانی) تأثیرگذار است .نتایج حاصل با دیدگاه و
)،طبرساورامینمهر

یافتههایبیکر(،)3000ساکس(،)3006جوساماس(،)3008هاشمی(3099

دارد.بهطورخالصه

)،عیسیخانیوهمکاران()9319همخوانی 

(،)9381فانیوهمکاران(9310
براساسدیدگاهویافتههایاینپژوهشگران،میزانتمایلوقصدماندگاریکارکنانتحتتأثیر

توجهسازمانبهعنوانیککل،بهکارکنانیااعضایآناست؛بنابراین،توجهبهاجرایعدالت

سازمانی،پرورشجسارتواعتمادبهنفس،ارتباطنزدیکوتوسعهجوّهمکاریوارتباطمستمر

عنوانعواملسازمانیافزایشاحساستعلقخاطرسازمانی،افزایشعملکرد


کارکنانبامافوق،به
واحساسشادابیکارکناندرسازمانآمدهاست.همچنینبراساسمبانینظری،یکیازراههای

تقویتتعهدسازمانیکارکنان،توجهبهتعلقخاطرکاریدرآناناست .

ازطرفی،فرضیهتأثیرعواملفردیبرتعلقسازمانینیزموردتأییدقرارگرفت.9براساسنتایج
آزمون آماری ،میزان تأثیرگذاری در جامعۀ آماری موردبررسی باالست که با نتایج سایر

 -1قابل ذکر است که در پژوهش دیگر که توسط نگارنده انجام شده است براساس تحلیل مسیر همین مدل با وجیود پیامیدهای مربیو بیه
وجود تعلق سازمانی ،تأثیر عوامل فردی بر تعلق سازمانی تأیید نگردید .مدل مربوطه در نشریه دیگری به چاپ رسیده است.
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پژوهشهای گذشته (هاشمی3099،؛ جوساماس3008،؛ فانی و همکاران9310،؛ نصیریپور و

عنوانمثال،درمدلعملیاتیپژوهشفانیوهمکاران()9310
مطهری)9313،کامالًهمسوست.به 
آمده است که تعلقخاطر کاری کارکنان بهطور مستقیم بر میزان تعهد کاری تأثیرگذار است.
همچنین احساس تعلق سازمانی ،باعث رضایتمندی ،تعهد سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی،
کاهش نیت ترک کار و میل به ماندگاری (فانی و همکاران ،)9310،تقویت همگرایی اعضای
)وگرایشبهفعالیتهای

سازماندرراستایاهدافوافزایشبهرهوری(اشفورثومیل9181،

)میشود .
جمعی(هانا 9116،
بهطورکلی،نتایجاینپژوهشنشاندادکهعواملسازمانی( 18درصد)وعواملفردی(39

درصد)بهط ورمثبتبرمیزانتعلقسازمانیتأثیرگذاراستودرصدباالییازتغییراتراتبیین

میشود :
میکنند،بنابرایندراینراستابهمدیرانمربوطهپیشنهاد 

-

مشیها،کارکردها
توسعهارتباطاتسازمانیبرایانتقالاطالعاتمربوطبهتغییردرخط 

وموفقیتهایکارکناندرراستایارتقایسطحاعتمادسازی،مدنظرقرارگیرد .


-

بازنگری و بهبود فرایند مدیریت منابع انسانی ،طوریکه از طریق این سیستم پس از
ارزیابی و احراز شرایط رسمی و غیررسمی (سیاستهای مدیر) پستهای سازمانی به
کارکناناختصاصیابدوفرایندتوسعهوبهسازینیزبرایناساسصورتگیرد.

-

هایدورهای


جایارزیابیعملکرد)،برگزارینشست

ایجادسیستممدیریتعملکرد(به
با کارکنان برای تبیین ارزشهای سازمان ،ایجاد برنامهها و فعالیتهایی (فرهنگی،
تفریحیوغیره)کهباعثتقویتحسجمعگراییدرکارکنانشود .


-

فراهمکردنمنابعسازمانیالزمبرای
بازنگریمسئولیتهاوشرحوظایفکارکنانو  

انجامصحیحمسئولیت(تناسبمسئولیتومنابعسازمان)درسیاستهایکاریلحاظ

شود.

-

توسعهسبکمدیریتمربیگرابینمدیرانوترویجفرایندرفتارشهروندیسازمانیدر

کلسازمانبرایتقویتوحدتهدفوافزایشتعلقسازمانیالزموحیاتیاست.
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-

چندمهارتهسازی کارکنان از طریق گردش شغلی و جانشینپروری (بجای

 -
کوتوله پروری) بین کارکنان تا در مواقع بحرانی و اضطراری تمایل درونی به قبول

مسئولیتومشارکتسازمانی(خارجازشرحوظایف)داشتهباشند.همچنینحمایتاز
هایخالق،حمایتهایسازمانیواجتماعی،


ایده

-

افزایش استقالل کاری در انجام وظایف شغلی برای توسعه درونی و نهادینهشدن
شیفتگیووفاداریبینکارکناندراولویتقرارگیرد .

منابع
بررسیخودکارآمدینیرویانسانیدرسازمانهاو

اثرزاده،رضا؛بجانی،حسینوملکینیا،عماد( .)9310

ارائۀالگویمفهومیبرایسنجشآن.توسعۀ منابع انسانی پلیس،شمارۀ .997-11،37
احدی ،بهمن و فتحی ،آیتاهلل ( .)9313بررسی عوامل روانشناختی مؤثر بر عملکرد شغلی کارکنان.
فصلنامۀ دانش انتطامی آذربایجان شرقی،سالچهارم،شمارۀ.78-63،0
اصالنی ،فرشیدوحضوری،محمدجواد( .)9310ارائهمدلی برایتبیینپیشایندهاوپیامدهایخودرهبری
سازمانی.فصلنامۀ مطالعات رفتار سازمانی،سالچهارم،شمارۀ .10-73.:1
حسنی کاخکی ،احمد و قلیپور ،آرین ( .)9386رفتار شهروندی سازمانی :گامی دیگر درجهت بهبود
عملکردسازماندرقبالمشتری.فصلنامۀ پژوهشنامه بازرگانی،شمارۀ .901-991،01
خورشید ،صدیقه و یزدانی ،حمیدرضا ( .)9319مطالعه روابط میان اعتماد و احساس تعلق سازمانی با
حظهاثرتعدیلگریتعهدسازمانی.پژوهشنامۀ مدیریت تحول،شمارۀ .63،7

مال
زارع ،محسن ( .)9380بررسی ارتباط فرهنگسازمانی با حفظ و نگهداشت نیروی انسانی
متخصص از دیدگاه کارکنان بیمارستانهای عمومی آموزشی تابعه دانشگاه علوم
پایاننامۀ کارشناسی ارشد مدیریت و
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان  .
اطالعرسانیپزشکی.دانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیودرمانیایران .

سرلک ،محمدعلی و جاللیان ،نجمه ( .)9310چهرههای نوظهور سازمان در قرن بیستویکم.
انتشاراتدانشگاهپیامنور،جلداول .38،
بررسیرابطهبینعزتنفسسازمانیباتعهد

صادقیان،فاطمه؛عابدی ،محمدرضاوباغبان،ایران( .)9381
سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان آموزش و پرورش منطقه جرقویه سفلی .فصلنامۀ مشاوره
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 .939-991،0شمارۀ،دورۀدوم،شغلی و سازمانی
 تبیینپیشایندهایتعلقخاطرکاریوتأثیر.)9310(حسن،احمدوداناییفرد،اصغر؛عیسیخانی


علی،فانی
 .916-910،3شمارۀ،96دورۀ،پژوهشهای مدیریت در ایران.آنبرتعهدسازمانی
 بررسیرابطهبینهوشمعنویوخودکارآمدیکارکنان.)9319(احمدرضا،مجتبیوسنجری،گلچین
 .66-10،3شمارۀ،سالاول،فصلنامۀ مطالعات رفتار سازمانی.آموزشوپرورشگلستان
 رابطه میان رفتار.)9319(  محمدجعفر، مهدی و کندی، علی؛ معمارپور، مهناز؛ رجبزاده،مایلافشار

بیمارستانهایمنتخبدانشگاهعلومپزشکی

شهروندیسازمانیوبهرهوریمنابعانسانیمیانکارکنان

 .963-906،3شمارۀ،3دورۀ،پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی.تهرانوشهیدبهشتی
 مدل سازمان مربیگرا در.)9313(  عبدالصمد، عادل و خدامی، علیرضا؛ احمدی علیاکبر؛ آذر،موغلی
 پژوهشهای.ایفرهنگمربیگری

 صنعتبیمهایرانبراساسعواملمنابعانسانیونقشو
اسطه
 .08-31،39شمارۀ،سالششم،مدیریت عمومی
-رابطهکیفیت زندگیکاریبامیزانتعارضکار

 .)9313(مهرک،امیراشکانوپورمطهری،نصیریپور

دورۀ، فصلنامۀ بیمارستان.خانوادهپرستارانبیمارستانهایوابستهبهدانشگاهعلومپزشکیتهران
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