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چکیده
هدف از انجام اين پژوهش ،تع يي ن رابطهي بين ويژ يگ هاي شغل با دلبستگي شغلي و تعهد سازمانی كاركنان دانش هاگ
بوده است .جامعهي آماري پژوهش حاضر ،كليه كاركنان (اعضای هیأت علمی و کارمن دیهش هاگشناد )یرادا ناد    
مدنی آذربایجان در سال تحصیلی  92 - 93جمع ًاًا به تعداد  420نفر بوده که از اين تعداد 204 ،نفر به ص يفداصت ترو   
طبقهای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .روش تحق قي استفاده شده ،توصيفي از نوع همبستگی بوده اس يارب .ت   
جمع آوري اطالعات پژوهش ،از پرسشنامههاي ويژ يگ هاي شغلي س مي ز ،اسزيال يگ و كلر((  ،) 1976تعه ينامزاس د   
آلن و ماير(  ) 1991و دلبستگي شغلي كانونگو(  ،) 1982استفاده شده است .دادههاي حاصل  اب ا زا هدافتس ور ششش ششششه يا
آماري همبستگی پیرسون ،تحل لي رگرسيون چندگانه ،با استفاده از نرمافزار آماری SPSS18مورد تجز ليلحت و هي
قرارگرفتند .نتایج نشان داد که بین هریک از مؤلفههای ویژگیهای شغلی با دلبستگی شغلی کارکن رادانعم هطبار نا    
وجود دارد .همچنین ،تنها مؤلفههای استقالل ،روابط دوستانه و بازخورد قادر بودند دلب انکراک یلغش یگتس ن ار 

هب    

شبینی کنند(  .)p>0/ 05یافتهی دیگر این پژوهش نشان داد که بین ت فلؤم مام هه هههه گژیو یا یی یییه یا
صورت معنادار پی 

شغلی (به جز روابط دوستانه) با تعهد عاطفی؛ مؤلفههای تن فيظو عو هه ههه ،اس القت للل ،ب روخزا ددد و هو فيظو تي هه ههه ب دهعت ا   
هنجاری کارکنان رابطهی معنادار وجود دارد .همچنین ،با وارد کردن مؤلفههای ویژگیییه اونع هب لغش یا ن یپ  ششششش ششششش
ش
شبین مزاس دهعت ی ا ین    
بینیکننده تعهد سازمانی کارکنان ،تنها مؤلفهه ه و هفیظو عونت یا و رداق هفیظو تی یپ هب شششششششش شششششششش

کارکنان به طور معنادار بودند(  .)p>0/ 05براساس يافتههاي اين پژوهش ،بر يگتسبلد و ينامزاس دهعت شيازفا يا     

بيشتر كاركنان ،مديران بايد توجه بيشتري به ويژ يگ هاي ش لغ ييي كاركن  و دنشاب هتشاد نا ااا ااااس داجيا تصرف و لالقت    
روابط دوستانه در شغل را براي آنان فراهم آورند.
کلید واژهها :ویژگیهای شغل ،دلبستگی شغلی ،تعهد سازمانی ،کارکنان

دریافت مقاله3 39 1/9/ 23 :

پذیرش مقاله1394 /3/5 :

یباشد.
 . 1این مقاله حاصل طرح پژوهشی درون دانشگاهی نویسنده مسئول با معاونت پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان م 
 -2استاديار دانشگاه شهيد مدني آذربايجان (نویسنده مسئول) Dr.peyman.ymz@Gmail.com

 - 3دانشجوی كارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان Faizy.edu@gmail.com
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مقدمه
طراحي ویژگیهای شغل برمبناي اصول انگيزش ،ي خش لغش يدون ييييي و تعه  ینامزاس د بب ب بببباال را به
دنبال دارد .خاصيت انگيزشي شغ ،ل پيشايند برخي برون دادهاي مرتبط با شغل همچون خشنودي
شغل ،ي تعهد سازمان ،ي فرسود يگ شغل ،ي غيبت و تما لي به ماندن است و ميتواند اين برون دادها

را تحت تاثير قرار دهد(ال دي ننن 1و ه ،ناراكم  .)6 00 2سر  يبايتسد رد تقد و تع به فادها      

و

بهرهوري اثربخش هر سازمان ،ي بستگي زيادي به کارکنان وفادار و متعهدي دارد که بين اه فاد
سازمان و اهداف فردي خويش ،ارتباط نزد يکي احساس نمايند و به شغل خ هتشاد يگتسبلد دو    
باشند .از اين رو شناخت عوامل مؤثر بر تعهد و تعلق س غش يگتسبلدو ينامزا للل للللي ،م ييي توان ره د   

سازماني را در بهبود عملكرد و جذب افراد توانمند ،ياري رساند(بالفور و و سك لر.) 1996 ،2

در راستاي افزايش تعهد ،دلبستگي و انگيزهي کاري کارکنان در محيط کار ،اين طر هک رکف ز    
هر چه شغل سادهتر و اختصاصيتر باشد ،بهرهوري باال ميرود ،از اوا لي قرن ب وم متسي ر هجوت د    
يتوان به خطوط مونتاژ که طي آن هريک از کارکن کي نا   
مديران بوده است .به عنوان مثال ،م 
وظيفهي خاص و اختصاصي در فرآيند تو يل د دارند ،اش ما .درک هرا ا رد  يط

دنچ

  

زا سپ ههد   

اجراي اين خط مشي از طر قي پژوهشهاي ميداني و مشاهدها ،ي مشخص گرديد ک يتخاونکي ه   
کار ،کارکنان را ک لس و افسر م هد ييييي کن نازيم زا و د    خش دون ييي ش آ يلغ نن نننان م يييکاه چيم(د للل

3

 .) 1380 ،به منظور جبران اين نارسا يي ها و جلو يگ ري از زيانهاي وارده ،پژوهشها يي انجام شد و
مداخله غنيسازي مشاغل كه در جهت معنادار بودن كار طراحي ش وب هد دد ددد ،خش دون ييي ش يلغ

را

گی بدست
افزايش و غيبت شغلي را کاهش داد ،اما در مورد عملکرد شغلي نتايج چندان ه نهام گ گ
نیامد(آمستوت 4وه كم اران .) 1976 ،بنابراين ،يكي از راههکارها يي كه بر ا يريگولج يا زز ززز بر نو

دادهاي منفي در سازمان پيشنهاد شد ،طراحي دق قي و درست شغل است .لذا ،بايد تالش کرد که
شغلها را به گونهاي مناسب طراحي کرد تا از اثرات بد طراحي نامناسب يعن شهاک،يگتسخ ي   
بازده ،ي افزايش انتقال و جاب ياج ه ييييي افر ،دا هزيگنا ليلقت     يراك

کارکن ،نا شهاک   

خش دون ييي

1

.Liden
.Balfour & Wechsler
3
.Mitchell
4
.Umstot
2
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ش و ه اراكم ننن،
شغل ،ي کاهش بهرههوري و اف نيزه شياز هه هههه د(درک يريگولج ،نامزاس يا ر يو شششش شششش
.) 1385
براي طراحي شغل نيز رو كي ردهاي گوناگوني وجود دارد كه ا يکي ززز ايننن رو کي رده ،ا رکيور دد ددد
طراحي شغل با توجه به ويژ يگ هاي شغل(استقالل ،هويت وظيفه ،تنوع وظيفه ،اه فيظو تيم هه ههه و
بازخورد) است .در طراحي شغ ،ل کوشش به ع لم ميآيدکه ويژ يگ هاي شغ للل  ،ب گژيو ا ييييي ها ييي
روان شناختي کارکنان سازگار و هماهنگ باشد .بنابراين ،پژوهشگران در اين پژوهش به بررسي
رابطهي بين ويژ يگ هاي شغل با متغيرهاي دلبستگي شغلي و تعهد سازمانی پرداختهاند تا مشخص
شود كه آيا با طراحي شغل براساس الگوي ويژگ ييي ه م يلغش يا ييييييي ت اد نورب ناو د تبثم ياه     
عملکردی را در كاركنان و سازمان افزايش داد؟

دلبستگي شغلي ،1از جمل سا يياهريغتم ه تتت تتتت  اب هك ا نآ داجي رد

يم ،نانكراك ناوت

دهاش

     

پيامدهاي مثبت براي سازمان بود .براي مثال ،سطوح باالي دلبستگي شغل ،ي به عنوان كليدي براي

فعال كردن انگيزش كاركنان( الولر ،) 1986 ،2و كي

اصل اساسي براي برقراري رشد رقاب رد ت

بازارهاي تجاري(الولر 1992 ،؛ ففر ،) 1994 ،3مد نظر قرار گرفته است ،چرا كه افراد تما لي دارند
بيشتر به طور روانش ب (دننك يراذگ هيامرس ناشراك رد يتخان ر ،نوا      

 .) 1996همچن ،ني

رثکا   

نظريهپردازان بيان کردهاند که کارکنان به شدت دلبسته به شغ ،ل تالش اساسي و آش رد ار يراک
جه بسک ت

اجنا نامزاس فادها م م  يييييييييييييي دهن و د
4

متحا هب ا لللللل ل کمتر دوخ لغش ي

کرت ار         

يکنند(الولر 1992 ،؛ کانونگو  .) 1979 ،در مقاب ،ل فرض شدهاست که کارکن يگتسبلد هک ينا    
م 
شغلي کمتري دارند ،به احتمال زيادي سازمان را ترک ميکنند ،از تالش براي شغل خود دست
ميکشند ،انر يژ خود را صرف تکا يل ف بيرون از حيطه کاري خود ميکنند ،و يا در فعا يل ته يا
يشوند(کانونگو  .) 1979 ،پژوهشگران مختلف
متنوع و نامربوط به كار در حين خدمت مشغول م 

بین دلبستگی شغلی و متغیرهای مختلفی از قبیل :سرزند يگ تع يم م يافته كاركنان(ر پي نن،) 1997 ،5

انگ انكراك شزي ن پروا( نننن ن ،) 1997 ،6خش رازيلب(يدون دد د ،) 2003 ،1تعه  (ينامزاس د نو پپپپپپپ 1 995 ،2؛

1

.job involvement
.Lowler
3
.Pfeffer
4
.Kanungo
5
.Riipnen
6
.Orpen
2
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ف 5و
لنگ 3و ه كم اران 2003 ،؛ نور ،) 2003 ،4عملكرد شغلي و رفتار مدني سازماني( دايف رود ن ف ف
ه كم اران 2002 ،؛ نور ،) 2003 ،دينداري كاركنان( نوتز ) 2000 ،6و ...رابطهی معنادار یافتهاند.

حدهن ي هطبار هد ككككككك
د سازمانی 7را به عنوان اور تلاح كي نن نننش رش يتخان حح حح
اكثر محققان ،تعه 
كاركن با سازمان در نظر مي يگ رند .اين رابطه ،برقصد كاركن براي حفظ كي

م يس ر ويژه از ع لم

 -رد هك وم نيا ر رد ندنام د سا سا نامز تتتتتتتتتتتتتتتتتت تت -اثر م  ييييييي  اذگ ر ،نلآ(د   

 .) 2007پورترررر و

8

ه كم اران(  ،) 1976بيان كردند كه تعهد سازمان ،ي همان احساسها و باورهاي به طور دروني ش لك
يباشد ،يا كي
گرفته م 

سري قصد و نيتها كه تما لي كي

دنام يارب ار نكراك ن در و نامزاس   

پذيرش اهداف و ارزشهاي اصلي و غا يي آن س ،نامزا م شيازفا

يييييييدهد ..آ ريام و نل (( (((،) 199 1

مطرح ميکنند که تعهد سازماني يک حالت رواني است ک  و زاين ،ليامت يعون رگنايب ه ا مازل       
يباشد و در بر يگ رنده سه نوع تعهد سازماني ميباش :د تعهد
جهت ادامه اشتغال در يک سازمان م 
عاطفي ،تعهد مستمر و تعهد هنجاري .تعهد عاطفي ،اح و يگتسباو ساس

هب ندوب قلعتم

   

سازمان است كه ساختار سازمان ،نوع تجارب كاري و ويژ يگ هاي شخص مرب رد ار ي ييييي يگ ر و د
در واقع دلبستگي احساسي كاركنان و تع يي ن هويت(همانند سازي) آنان را با وابستگي به س نامزا
مرتبط ميكند .تعهد مستمر ،آگاهي از هزينههاي ناشي از ترک س امزا ننن و نادقف زا يهاگآ اي    
فرصتهاي شغلي ديگر در بيرون سازمان ميباشد .انتخاب كاركنان براي مان رب ،نامزاس رد ند    
اساس تعهد مستمر است ،چون آنان نياز دارند كه بمانند .اگر مهارته اظن اي ا ممم ممممه ليدبت لباق ا   
نباش ،دن زا عفانم ،اهدزمتسد ،هتفر تسد          ترفيع ب تا رر ررراس  سا س زرا تفا ،تمدخ هقبا شششششششش شه و ا
فرصتهاي آينده يا تالشهاي از دست رفته را در برمي يگ رد .تعهد هنجاري ،اح ابجا ساس ر و 
يتوان آن را با پرداخت مزايا يي همچون
الزام براي كاركنان براي ماندن در سازمان را گويندكه م 

1

.Belizzard
.Knoop
3
.Leong
4
.Nur
5
.Diefendorff
6
.Knotts
7
.organizational commitment
8
.Porter
2
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اف همادا يارب دزمتسد شياز

هب هجوت و تاليصحت

داد(هارتمن و بمبكز.) 2000 ،1

شه  ،صاخ يا ا
و اهزاين زومآ شششششششششششششششششش ش

شيازف       

ويژگيهاي شغل ،2عوامل عاطفي هستند كه از طر قي افزايش حالتهاي روانشناختي مهم ،بر
انگ رثا نكراك ينورد شزي م يييييييييييگذارن اه(د ككك من و الولر،
ها مك ن و اولدهام( ،) 197 6بيان كردند كه پ رد يلصا يگژيو جن

 1971؛ ه مكا ن ،ماهدلوا و    

.) 1976

جت هب راک رب هههههه هههههههي حالتتته يا

تاند از :تن ،لالقتسا ،هفيظو تيوه ،هفيظو عو     
روانشناختي کارکنان کمک ميکنند که عبار 

بازخورد و اه يم ت وظيفه .درالگوي دیگر ويژ يگ ه س(يلغش يا ييييي مز ،اس لکو يگاليز ررررر،) 1976 ،3
،،،

شش ويژ يگ شغلي درنظرگرفته شده است که عبارتاند از :هويت وظيفه  ،،،ب دروخزا  ،،،اس لالقت
تنوع مهارت که مانند الگوي هاکمن و اولدهام هستند و نيز ،روابط دوس نازيم(هنات ييي ک کي رد ه   
شغل روابط غير رس يم و دوستانه وجود دارد) و روابط بين فردي (ميزانيکه دنمزاين لغش کي    

ارتباط و تعامل با ديگران است) .اگر چه هر دو الگو ،به ابعاد كلي و اصلي شغل مر بت طططان ،د اما   
پژوهشها نش داد نا هههان ناراكمه و زميس يوگلا هك د ((((( ((((((  ،) 1976در ب يحم ني طط طططه ،فلتخم يا
ه سم ازتر و قابل كاربردتر میباشد(گريفين 4و ه كم اران 1980 ،؛ آرنولد و روبرت.) 1980 ،5

شهای مختلفی انجام شده است .نوسو و
در ارتباط با هریک از متغیرهای بحث شده در باال پژوه 
شبینی کننده ویژگیهای شغلی پرداختن ،د
ه کم اران ،) 2013 (6در پژوهشی که به بررسی نقش پی 
تنها روابط بین فردی و هویت وظیه قادر بودند تعه انکراک ینامزاس د ن ار 

هب عم تروص ننننن ن نننننننادار

پیشبینی کنند .در پژوهشی که ،در ارتباط با بررسی نقش تعدیل کنندهی توانمندی روانش یتخان
در رابطه بین شغ ،ل روابط میان فردی و برون دادهای ک ،یرا

ناراکمه و ندیال طسوت (((( ((((()6 00 2

انجام شد ،مشخص شد که طراحی کار برمبنای اصول انگیزش(ویژگیییه و درکلمع )یلغش یا
یبرد .ه مکا ن لوال و  ر (( (((  ،) 2007نی شهوژپ رد ز   
خشنودی شغلی را با تشویق به تالش بیشتر باال م 
خود با عنوان "واکنشهای کارکنان به ویژگیهای ش لغ ییی" نش هک ینامز دنداد نا

رد لغاشم

  

چهار خصیصهی اصلی شغل(تنو ،ع استقالل ،هویت وظیفه و بازخورد) در س ،دنتسه ییالاب حط   
1

.Hartmann &Bambacas
.job characteristics
3
.Sims, Szilagyi & Keller
4
.Griffin
5
.Arnold & Robert
6
.Nwosu & et al
2
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کارکنانی که به دنبال ارضای نیازه دشر لثم(دوخ رتالاب حطس یا

یدرف بسک و

هستند ،انگیزش و خشنودی شغلی باالتری دارند و به ندرت از ک م تبیغ دوخ را

)تیقفوم         
یییی یییییکنن هب و د   

خ ک ماجنا رطا ار وم دوخ ناراتسرپرس یوس زا ،الاب تیفیک اب ر ارق قیوشت در م  ییییییییییییی ی یییییییییییی یگیرن.د   
استيرز ،) 1977 (1به بررسی پيشايندها و برون دادهاي تعهد سازماني پرداخت .او در ا شهوژپ ني   

رابطهي بين چهار ويژ يگ اصلي شغل(تنوع وظيفه ،استقالل ،هويت وظيفه ،بازخورد) را ب دهعت ا   
سازماني بررسي كرد .نتايج كار وي نشان داد كه زماني كه اين متغيرها ،به عنوان كي

گروه وارد

الگوي رگرسيون خطي ميشوند ،رابطهي معناداري را با تعهد سازماني نشان ميدهند .اما ،زم ينا
كه به صورت جداگانه وارد معادله ميش ،دنو  ،هفيظو تيوه طقف ر طبا ههههه ههههههي معن دهعت اب يرادا    
سازماني دارد .دانهام 2و ه كم اران(  ،) 1994با استفاده از پرسشنامهي ويژ يگ هاي ش و نمكاه يلغ

اولدهام( ،)JDSتحقيقي را در ارتباط با تعهد سازماني انجام دادند .آنان يافتندكه هر پنج ويژ يگ
شه ،ا كي طقف    
اصلي شغل با تعهد سازماني رابطهي مثب دانعم و ت ا ما .دراد ير ا هوژپ رگيد  ششششش ششششش

رابطهي مثبت جز يي بين ويژ يگ هاي شغلي و تعهد سازماني يافتهاند .بو يي ن 3و ه ناراكم (( ،) 1996
تحقيقي با عنوان " تعهد سازمان ،ي خشنودي ش گژيو و يلغ يييييه  رب يلغش يا ر رد نارجاهم يو

  

عربستان صعودي"  ،انجام دادند .آنان دريافتند كه تنوع وظيفه به طور معناداري بر تعهد سازماني
یگذارد ،درحا يل كه اس ،لالقت و تيوه
كاركنان مهاجر ،اثر م 

طبار ،دروخزاب هههه هههههي معن اب يرادا   

تعهد سازماني ندارند .هويت شغلي و بازخورد بر خشنودي شغلي اين كاركنان و خشنودي شغلي
يگذارند.
و تنوع شغلي نيز ،بر تعهد سازماني آنان تاثير م 
همچنين ،انواع معيني از مشاغل يا ويژ يگ هاي موقعيت هب درف كي يگتسبلد نازيم رب يراك        
شهای سازماني
ًال فراتحل لي براون (  ،) 1996در ارتباط با مروري بر پژوه 
شغلش اثر ميگذارند .مث ًال
مرتبط با دلبستگي شغل ،ي نشان داد كه دلبستگي شغلي با ويژ يگ هاي شغلي نظير استقالل ،اه يم ت
وظيفه ،هويت وظيفه ،تنوع مهارت و بازخورد و رفتارهاي سرپرستي همچون توجه رهبر ،تص يم م
يگ ري مشاركتي و ميزان ارتباطات رابطه دارد .هانت 4و ه كم اران(  ،) 2000روابط بين ويژ يگ هاي

1

.Steers
.Dunham
3
.Bhuian& et al
4
.Hunt
2
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شه ،ا  طباور نيا را   
شغل ،ي خشنودي شغلي و تعهد سازمان ،ي را قوي يافتهههان هوژپ رگيد اما د شششش شششش
ضعيف گزارش كردهاند(ايگباريا 1وه كم اران 1994 ،؛ وتزل و دن لي .) 1990 ،2

كلبرت و كون ،) 2000 (3نيز پژوهشی ب ناونع ا    " عوامل نارادباسح ينامزاس دهعت اب طبترم       
دانشگاه" انجام دادند .نتايج پ  نانآ شهوژ ن هك داد ناش

يگتسبمه و تراهم عونت نيب يوق       

بازخورد با تعهدسازماني وجود دارد .پژوهش يل ن و س يي ه ،) 2002 ( 4با عنوان " اثرات تنوع وظيفه

بر تعهد سازماني" ،رابطهي مثبت و معن ود نيا نيب ار يرادا

رد ،نينچمه .داد تسد هب ريغتم    

پژوهش ني هاف5و ه كم اران(  ،) 2001كه اثر توانمندي و غني سازي شغل را بر وفاداري و تعهد

  

كسازي محيط بررسي ميكرد ،رابطهي مثب دانعم و ت ا گژيو نيب ير يييييييييه يا
كاركنان در كوچ 
شغل و تعهد سازماني بهدست آمد .بو يي ن و منجاك(  ،) 2002نيز در بسط و ارزيابي ويژگ يييه يا
شغل ،ي تعهد سازماني و خشنودي شغل ،ي در كي

محيط كاري ب جاهم نانكراك ا ر اي و  ،نامهم     

رابطهي مثبت و معناداري ب گژيو ني يييييه يلغش يدونشخ و ينامزاس دهعت ،يلغش يا

دييات ار       

كردند .آدلر ) 1991 (6نيز دريافت ،هر گاه کارکنان ادراک ،تراهم عونت زا يرتالاب تا    

اه يم تتت

وظيفه ،استقالل و بازخورد گزارش کنند ،سطح باالتري از خش اک ينورد شزيگنا و يدون رر ررررررر و
یدهند.
تعهد سازماني را نيز نشان م 
اصفهانی و ه کم اران(  ) 2013در پژوهش خود به رابطهی معناداری ب دهعت و یلغش یگتسبلد نی     
سازمانی ،دست یافتند .کشتکاران و ه کم اران(  ) 1391به رابطه معناداری بین ویژگیه و لغش یا
دلب اتسرپ یلغش یگتس ر اااا ااااان دانش  یکشزپ مولع هاگ شیر زا

مپور و 
ی تسد ا ربا .دنتف ا یه مممممممممممممم مممممم

ه کم اران(  ،) 1390در پژوهشی به بررسی رابطه ویژگیهای شغلی و رفتار شهروندی س رد ینامزا
مرکز آموزش صدا و سیما پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که ب اب لغش یلصا داعبا نی

تفر ار       

شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنادار وج و هدازدامع .دراد دو ناراکمه ((( ((((  ،) 1389ب رب ا ر یس   
رابطه بین ویژگیهای شغلی و هوش عاطفی با دلبستگی شغلی کارکن ناخباتک نا هه هههه هاگشناد یا   
اصفهان ،به نتایج معناداری در ارتباط با این متغیرها دست یافتند .ع کس ری و پ بارترو ((  ) 1387در
1

.Igbaria
.Wetzel & Daniel
3
.Colbert & Kwon
4
.Lin & Hsieh
5
.Niehoff
6
.Adler
2
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بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری ،دلبستگی شغلی ،و س ینامزاس دهعت اب ینامزاس تمال      
کارمندان بانک ملی اهواز ،به این نتیجه دست یافتند که ب ینامزاس دهعت و یلغش یگتسبلد نی      

رابطه مثبت و معن  دوجو یرادا د يراكاپ و نكركش .درا ان (((( ((((( ،) 70 31در تحقيق ناونع تحت ي     "

رابطه ي بين تعهد سازمان ،ي دلبستگي شغلي و خشنودي شغلي با تما لي به ترك شغل و عملكرد
شغلي بين كاركنان شركت ملي نفت ايران در اهواز" نشان دادند كه در گروه فني كاركن نيا نا   
شركت ،رابطهي بين هر كي
شغلي) با هر كي

از متغيرهاي پيش بين( تعهد سازمان ،ي دلبستگي ش يدونشخ و يلغ   

از متغيرهاي مالك(تما لي ب و لغش كرت ه

دركلمع )يلغش  ،،،،،،،،،،،در اكثر دراوم    

ضعيف بوده است ،هر چند رگرسيون چند متغيره بين تر يك ب مختلف متغيرهاي پيش بين از كي
سو و هر كي

از متغيرهاي مالك از سو يي ديگر ،همبستگي چندگانه ي تقريب ًاًا قوي را نش هداد نا

است( به نقل از عسگر ،ي .)3 38 1
بنابراین ،از آنجا که دانشگاه نیروی محرکهای برای توسعه اقتصادی-اجتماعی به شمار میییرود.
کمک به توسعهی سرمایهی انسانی ،خلق دانش به واسطهی پژوهش ،ظرفیت سازی ب لیسو ه هه هههی
آموزش و تدریس و ارائهی خدمات به گروهها و انجمنها ،از جمله عملکردهای آموزش ع یلا
است که انتظار میرود در راستای تقویت توسعهی اقتصادی-اجتماعی صورت پذیرد .باتوجه به
نقش سنگینی که بر دوش دانشگاهها گذاشته شده ،لزوم توجه به عواملی که به بهبود سطح ت ناو
دانشگاهها برای ارائهی بهترین برونداد م کم ن به جامعه منجر شده ،بیش از پیش احساس میشود.
مترین دغدغههای مدیران سازمانها و از جمله دانشگاهها ،تعهد و وف هب اضعا یرادا    
یکی از مه 
س  .تسا دوخ عوبطم نامزا سر تع یبایتسد تقد و

فادها هب ورهب و درکراک و ررثؤم ی

       

      

دانشگاهها بستگی زیادی به کارکنان متعهد و وفاداری دارد که ب دها و هاگشناد فادها نی اف     
فردی خویش ،ارتباط نزدیکی احساس نموده و به شغل خود نیز دلبستگی داشته باشند از اینرو،
شناخت عوامل مؤثر بر تعهد و تعلق سازمانی و دلبستگی ش ،یلغ م یی یییتوان ار یهاگشناد ره د

رد   

بهبود عملکرد و جذب افراد توانمند یاری بخشد(هویدا و ه کم اران .) 1391 ،بنابراين ،با توجه به
اه يم ت موضوع و ن زا و هدش نايب تاك آ ننن ننننج ش هاگشناد هک ا ه ذآ یندمدی رررر ررررربایج ناونع هب نا    
شهاي نيا رد يفاك   
یکند و نيز عدم پژوه 
دانشگاهی با نیروی کار جوان پلههای ترقی را طی م 
زمينه در سازمانهاي ايران ،ضروري است با انجام پژوهشي به بررسي رابطهي ب گژيو ني يييييه يا
شغل با دلبستگي شغلي و تعهد سازمانی كاركنان پرداخته شود تا در پا  اب ناي ااااارائ يياهداهنشيپ ه   
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براي مديران منابع انساني سازمانها ،به بهبود و افزايش تعهد سازماني و دلبستگي شغلي كاركنان
كمك

شود.

فرضیات پژوهش
 -1بین مؤلفههای ویژگیهای شغل و دلبستگی شغلی رابطه وجود دارد.
 -2بین مؤلفههای ویژگیهای شغل و ابعاد تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
شبینی کرد.
یتوان دلبستگی شغلی کارکنان را پی 
 -3از طریق مؤلفههای ویژگیهای شغل م 
شبینی کرد.
 -4از طریق مؤلفههای ویژگیهای شغل میتوان تعهد سازمانی کارکنان را پی 
رو ش
باتوجه به اینکه هدف این پژوهش ،بررسی رابطهی بین ویژگیهای شغل ب و یلغش یگتسبلد ا
تعهد سازمانی بوده است ،بنابراین ،روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی میییباش .د جامعههه
آماری این پژوهش شامل کلیهی کارکنان (کارمن گشناد )یملع تئیه یاضعا و یرادا ناد اه      
 92 - 93در ای هب لوغشم هاگشناد ن راک

یباشد ک یلیصحت لاس رد ه    
شهید مدنی آذربایجان م 

    

بودند(  )N= 420که از این تعداد 2 16نفر را اعضای هیئت علمی و  204نفر را کارکن هب یرادا نا   
خود اختصاص دادهاند .به منظور تعیین حجم نمونه ،با استفاده از جدول کرج و ناگرم و یس

اب    

روش نمونهگیری طبقهای تصادفی تعداد  204نمونه انتخاب ش هب هجوتاب و دادعت نیا زا هک د       
نسبت هر طبقه  105نفر را اعضای هیئ و یملع ت

 99نفر دا نادنمراکار  ا لیکشت یر زبا .داد ار     

پژوهش سه پرسشنامه بوده است .پرسشنامهی ویژگیهای شغلی :براي بررسي ويژ يگ ه يا
شغلي كاركنان ،از پرسش مان هههي ويژگ يييه ميس يلغش يا ززز زززز ،اس رلك و يگاليز (( (((  ،) 1976اس هدافت
گرديد .اين پرسشنامه شامل  27سوال و مؤلفههاي (تنوع وظيفه ،استقالل ،ب ،دروخزا نيب طباور    
يباشد .اين پرسشنامه براي او اب نيل ر    در اير نا در س لا
فرد ،ي هويت وظيفه و روابط دوستانه) م 
 ، 1386توسط ع كس ري پور ،اميد ،ي عريضي و نور ،ي ترجمه ،انطباق و پايا يي سنجي و اعتباريابي
شد .مقياس پاسخگو يي اين پرسشنامه به صورت كيل رتي با طيف  5درجهاي از ب يس ار كم تا ب يس ار
زياد است .پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر به روش آلفای کرونباخ  0/ 90به دس .دمآ ت   
پرسشنامهی تعهد سازمانی :اين پرسشنامه توسط آلن وم ريا (( ،) 199 1س هك تسا هدش هتخا
شامل  24سوال و  3خرده مقياس(تعهد ع ،يفطا

   

متسم دهعت ر  دهعت و  هن جججج ج ججججججاري) اس سايقم .ت   

پاسخگو يي اين پرسشنامه ،به صورت كيل ر فيط اب ت    

 7درج ماك زا يا ه ًالًال ات مقفاوم  ماك      ًالًال
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مخ م مفلا يييييباش پ نيا .در رب همانشس ا د راب نيلوا ي ر،همجرت نكركش طسوت ناريا     

   

            انطبقا ،،،

پايا يي سنجي و اعتباريابي شده است .پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر با اس  هدافت ااز آلف یا
کرونب خا   

 0/ 74نش اد نا د .دش ه      پرسش مان هه هی دلبست :یلغش یگ      ای همانشسرپ ن      توس طط ط

كانونگو(  ،) 1982ساخته شده وشامل  10سوال م يييباش وص هب نآ ييوگخساپ سايقم هك د رت      
كيل رتي با طيف  5درجهاي از ب يس ار موافقم تا ب يس ار مخالفم است .اين پرسشنامه براي او يل ن بار در
ايران توسط عريضي(  ،) 1384ترجمه ،پايا يي سنجي و اعتباريابي شد .پایایی کلی این پرسشنامه در
این پژوهش ب خابنورک یافلآ زا هدافتسا ا     

 0/ 83محاس ف نومزآ روظنم هب .دش هب ر یض هههههه هههههههه زا ا

آزمونهای همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیون به روش گام به گام با استفاده از نرم-
افزار آماری SPSS18استفاده گردید.
یافتهها
در ابتدا به بررسی پیش فرضهای کلی مورد نیاز و س ،سپ به بررسی پیش فرضهای اختصاصی
و تحلیلهای استنباطی مربوط به هر سؤال پژوهشی پرداخته شد .برای بررسی پیش فر لامرن ض   

بودن از آزمون کو مل وگروف -اسمیرنوف 1استفاده شد .نتیجهی این آزمون نشان داد ک عیزوت ه   

نمرهها در متغیرهای دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی نرم م لا یی یییباش دن (  ، )p<0/ 05ام ریغتم رد ا   

یهای شغلی نرمال نمیباشد(  .)p<0/ 05همانطور که تاباچینگ و فیدل ) 2002 (2معتقدند با
ویژگ 

نمون هه هه تبسن یا ًاًا  گرزب  (((((( (  + 200مور وافت یجک )د ت یا لیلحت رد یهجوت لباق  جججججججججججج ج ججج اد نم یی ی-

کند(پاالنت .) 005 2 ،3البته باید اشاره شود که نتایج مربوط به آمارهی شاپیرو -ویلک 4در هر سه
متغیر غیرمعنادار به دست آمد .در جدول  1آم را ه هه فیصوت یا ی هب طوبرم 

اهریغتم ی شهوژپ        

آورده شده است.

1

.Kolmogorov-Smirnov
.Tabaching & Fidell
3
.Pallant
4
.Shapiro-Wilk
2
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جدول  .1ميانگين و انحراف معيار مربوط به ویژگیهای شغل ،تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی
متغیرها

میانگین

یهای شغلی
کل ویژگ 

92 /13

تعداد

انحراف معیار

201

11 / 23

تنوع وظیفه

31/ 23

1/ 76

201

استقالل

20 / 74

3/ 74

201

بازخورد

11 / 58

1/ 63

201

هویت وظیفه

15 / 24

2/ 19

201

روابط بین فردی

10 / 85

1/ 95

201

روابط دوستانه

20 / 77

5/ 42

2 01

کل تعهد سازمانی

106 / 36

31/ 04

201

تعهد عاطفی

73/62

7/ 32

201

تعهد مستمر

34 / 67

6/ 04

201

تعهد هنجاری

34 / 43

5/ 35

201

دلبستگی شغلی

34 / 74

6/ 85

201

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،از بین مؤلفههای مربوط به ویژگیهای شغلی استقالل
شغلی دارای بیشترین میانگین (  ) 20 / 74و روابط بین فردی دارای کمترین می  نیگنا ((  ،) 10 / 85و
در مؤلفهههه دهعت ،ینامزاس دهعت یا یفطاع

ادرا تشیب ی ر نی ((((((((( (((( )73/62و تعه یاراد یراجنه د     

یباشند.
مترین (  ) 34 / 43میانگین م 
ک
به منظور پاسخ به فرضیهی اول و دوم پژوهش مبنی براین که بین مؤلفهههه گژیو یا یی یییه ههای
شغلی با ابعاد تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی رابط  دوجو ه د نوسریپ یگتسبمه نومزآ زا ،درا      
استفاده شد .نتایج مربوط به این تحلیل در جدول  2نشان داده شده است.
جدول .2ضرايب همبستگي بين مولفههاي ويژگيهاي شغلي با ابعاد تعهد سازمانی و دلبستگي شغلي
متغیرها

1

1

تنوع وظیفه

1

2

استقالل

*

3

بازخورد

**

4

هویت وظیفه

0/31

5

روابط بین فردی

**

6

روابط دوستانه

7

دلبستگی شغلی

*

8

تعهد عاطفی

**0/26

9

تعهد مستمر

0/ 01

10

تعهد هنجاری

2
0/ 29
0/ 21

3

4

**

0/ 42

1

**

0/ 48

**

0/ 51

**

0/ 33

**

0/ 43

**

0/ 004

**

0/ 43

0/80

0/ 16

**

0/ 32

6

8

1
1

0/ 21

5

7

9

0/ 42

1

**0/52

**0/52

**

0/ 47

**

0/ 33

**0/03

**

0/ 19

**

0/ 40

**0/13

**0/13

**

0/ 21

-0/80
**

0/ 34

0/ 05
**

0/ 19

0/30

-0/ 06

**0/52

0/ 09

* P>0/ 01 ** P>0/ 05

1
**

0/ 35

1

0/ 02

0/ 29

1

-0/ 09

0/ 01

0/30

0/30

**

0/ 23

**

0/ 65

1
-0/30
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همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،تمام مؤلفههای ویژگیهای شغلی با دلبستگی ش یلغ
رابطهی معنادار دارند .در رابطهی بین ویژگیهای ش فلؤم اهنت یفطاع دهعت اب یلغ هههههه هههههههی روابط
دوستانه با تعهد عاطفی رابطه ندارد .همچنین ،بین هیچ کدام از مؤلفههای ویژگیه یلغش یا    با
تعهد مستمر رابطه وجود ندارد .و در نهایت ،مؤلفههای روابط بین فردی و روابط دوستانه با تعهد
هنجاری رابطه ندارند.
فرضیهی سوم :از طریق مؤلفههای ویژگیهای ش م یلغ یی یییت راک یلغش یگتسبلد ناو ک  نان را

  

شبینی کرد.
پی 
یهای شغلی
شبینی دلبستگی شغلی براساس مولفههای ویژگ 
جدول  .3رگرسیون گام به گام برای پی 
B

خط یا     
معیار

بتا

t

معناداری

R

م دل ا ول
ضر بی

ثابت

استقالل

0/ 47
16 / 87

2/ 42

0/ 86

0/ 12

15 / 05

2/ 47

0/ 47

6/ 98

0/ 001

7/ 51

0/ 001

6/ 09

0/ 001

مدل دوم
ضر بی

ثابت

0/ 50

استقالل

0/ 71

0/31

0/ 39

5/ 70

0/ 001

روابط دوستانه

0/ 24

0/ 09

0/ 19

2/ 72

0/ 007

8/ 55

3/ 33

2/ 57

0/ 01

مدل سوم
ضر بی

ثابت

0/ 53

استقالل

0/ 55

0/ 14

0 /03

4/ 02

0/ 001

روابط دوستانه

0/ 27

0/ 09

0/ 21

3/ 10

0/ 002

بازخورد

0/ 81

0/ 28

0/ 19

2/ 85

0/ 005

R2

0/ 22

0/52

0/ 28

F

56 / 40

32 /08

52/ 36

معناداری
0/ 001

0/ 001

0/ 001

یهای شغلی (تنوع وظیفه،
همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،از بین شش مؤلفهی ویژگ 
استقالل ،بازخورد ،هویت وظیفه ،روابط بین فردی و روابط دوستانه) تنه فلؤم ا هه هههه ،لالقتسا یا
یتوان گفت که تنها
روابط دوستانه و بازخورد وارد مدل شدهاند .براساس یافتههای جدول فوق م 
شبینی
این سه مؤلفه میییتوانن راک یلغش یگتسبلد د ک  نان را وص هب  رت یپ یطخ و رادانعم ششششششششش ششششششششش

یدهد که به ازای یک واحد افزایش استقالل شغلی ،دلبستگی
کنند(  .)p>0/ 05ضریب بتا نشان م 

شغلی  0/03افزایش ،به ازای یک واحد افزایش روابط دوستانه ،دلبستگی شغلی  0/ 21افزایش ،و
به ازای یک واحد افزایش در بازخورد ،دلبستگی ش یلغ

 0/ 19اف ساسارب .تفای دهاوخ شیاز     

یافتههای این جدول میتوان گفت که استقالل ش ییاهنت هب یلغ    

 22درص ،د و یلغش لالقتسا
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روابط دوستانه  52درص ،د دروخزاب و هناتسود طباور ،یلغش لالقتسا و         28درصددد واری سنا
یکنند.
دلبستگی شغلی را تبیین م 
فرضیهی چهارم :از طریق مؤلفههای ویژگیهای شغلی میییت مزاس دهعت ناو ا راک ین ک  نان را

  

پیشبینی کرد.
یهای شغلی
شبینی تعهد سازمانی براساس مولفههای ویژگ 
جدول  .4رگرسیون گام به گام برای پی 
B

خطای

بتا

t

معناداری

R

R2

F

معناداری

معیار
م دل ا ول
ضر بی

0/ 48

ثابت

59 / 21

6/31

تنوع وظیفه

3/ 57

0/ 46

41

7/ 58

تنوع وظیفه

3/ 34

0/ 45

0/ 45

هویت وظیفه

1/ 39

0/36

0/ 23

0/ 48

9/ 65

0/ 001

7/ 76

0/ 001

5/ 41

0/ 001

7/ 46

0/ 001

3/ 86

0/ 001

مدل دوم
ضر بی

ثابت

0/ 54

0/ 23

0/ 29

60 / 16

39 / 61

0/ 001

0/ 001

یهای شغلی (تنوع وظیف ،ه
همانطور که در جدول 4مشاهده میشود ،از بین شش مؤلفهی ویژگ 
استقالل ،بازخورد ،هویت وظیفه ،روابط بین فردی و روابط دوستانه) تنها مؤلفههای تنوع وظیفه
یتوان گفت ک  اهنت ه ا ود نی
و هویت وظیفه وارد مدل شدهاند .براساس یافتههای جدول فوق م 

  

شبین نک ی ن دد ددد( .)p>0/ 05
یتوانند تعهد سازمانی کارکنان را به صورت معنادار و خطی پیش ش
م ؤ لف ه م 

یدهد که به ازای یک واحد افزایش تنوع وظیفه ،تعهد سازمانی  0/ 45افزایش،
ضریب بتا نشان م 
و به ازای یک واحد افزایش هویت وظیفه ،تعهد سازمانی  0/ 23افزایش خواه سارب .تفای د اس    

یافتههای این جدول میتوان گفت که تنوع وظیفه به تنهایی  23درصد ،و تنوع وظیف تیوه و ه   
یکنند.
وظیفه باهم  29درصد واریانس تعهد سازمانی را تبیین م 
بحث و نتیجهگیری
اين پژوهش با هدف بررسي رابطهي بين ويژ يگ هاي شغلي ب یراکدهعت و لغش هب يگتسبلد ا      
كاركنان به مرحله اجرا درآمد .به منظور آزمون فرضیهی اول و دوم پژوهش مبنی براین که ب نی
مؤلفههای ویژگیهای شغلی با دلبستگی شغلی و ابعاد تعهد سازمانی رابطه وجود دارد ،از آزمون
همبستگی پیرسون استفاده شد .باتوجه به نتایج به دست آمده در جدول  2مشخص شد مامت هك   
مؤلفههای ويژ يگ هاي شغلي با دلبستگي شغلي كاركن طبار نا هه هههي معن نيب ي هطبار .دنراد رادا     
ويژگ ييي ه اب ناوخمه يلغش يگتسبلد اب يلغش يا

 نوارب قيقحت (((((((((((((((((( ((((((  ،) 1996کش راکت ا و ن
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يباشد .مطالعات مشابه فق زا یخرب طابترا ط   
ه کم اران(  ) 1391و عمادزاده و ه کم اران(  ) 1389م 
ابعاد ویژگیهای شغلی را با دلبستگی شغلی تأیید نمودهان علاطم .د هه هههی ب اکمه و رکا ران (( ((()6 00 2
ارتباط معنادار و مستقیم بین اس دییأت ار یدنله سیلپ نارسفا یلغش یگتسبلد و لالقت .دومن

      

مطالعهی دیگر مربوط به هاکانن و ه کم اران( ) 005 2که بیانگر ارتب امآ طا ر میقتسم و رادانعم ی     
بین ب  اب دروخزا دد دددلب املعم یلغش یگتس ن ف  ن ناراکمه و ناراکتشک زا لقن(دوب یدنال .) 1391 ،،،،،،،،،،،،،،،
بنابراین ،میتوان گفت ،کارکنانی که دارای مشاغل غنی شده و چالش برانگیز هستند ،در نتیجه
ایجاد مقادیر باالیی از دلبستگی شغلی ،پاسخگوی انتظارات سازمان به بهترین ش لک بودهاند چرا
که دلبستگی شغلی ،آنها را متعهد و ملزم به انجام وظایف خود نموده است.
رابطهي به دست آمده بين ويژ يگ هاي شغلي با تعهد سازمانی کارکنان معنادار ب اب هتفای نیا دو    
يافت هه هه ناراكمه و ماهناد يا (((((( (  ،) 1994اس زريت (( (  ،) 1977ن ناراكمه و فوه يا (((((( (  ،) 2001و نيل
س هيي ((  ،) 2002ب و نييو

كاجنم (((( (  ،) 2002م لرو ييي و فال ني (( (  ،) 2004اب و تو

ناراكمه (((( ( ،)6 00 2و

شها نيز ،رابطهي مثبت و معناداري
اسچاب و ه كم اران(  ،) 2007ه سم از مي باشد .همهي اين پژوه 
بين ويژ يگ هاي شغلي با تعهد سازمانی گزارش دادهاند .د ليل وجود اين رابطه را مي توان بر طبق
الگوي ويژ يگ هاي شغلي ها مك ن و اولدهام(  ،) 1976تب يي ن كرد كه ب م ناي يييييكن لغش يحارط د   
يشود و خاص غش يشزيگنا تي للللللل
براساس پنج ويژ يگ اصلي شغ ،ل باعث انگيزشي شدن شغل م 
نيز،پيشايند برخي برون دادهاي مرتبط با شغل(مانند خشنودي شغل ،ي تعهد س ،ينامزا

يگدوسرف   

يتواند اين برون داده  تحت ار ا ت ريثا    
شغل ،ي دلبستگی شغلی ،غيبت و تما لي به ماندن) است و م 
قرار دهد .اگر كي

شغل براي فردي به شدت برانگيزن امتحا سپ ،تسا هد ًالًالًالًالًال ًالًالًالًالًال او با آن هب راك   

يكند و ميزان غيبت پا يي نتري نيز دارد و ب لامتحا ه   
شدت خشنود ميشود و با يك فيت باال كار م 
مك تر كدهاوخ كرت ار نامزاس ي ر گنيس(د  1998 ،،،،،،،،،،،،،؛ بر نوا     و پترس نو 3 99 1 ،،،،؛ ه و نمكا

اولدهام .) 197 6،همچنين ،باتوجه به اين كه آدلر(  ،) 1991بيان كرد كه" نظامه انكراك هك ييا ن    
در آن سطوح باالتري از ويژ يگ هاي اصلي شغلي را داشته باش ،دن زا يرتالاب حوطس
شغلي و تعهد سازماني را نيز پيدا خواهند كرد" ،اين رابطه تا يي د ميگردد.

يدونشخ     

شبین راک یلغش یگتسبلد ی ک قیرط زا نان     
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گامبهگام برای پیش ش
مؤلفههای ویژگیهای شغلی نشان داد که مؤلفههای استقالل ،روابط دوستانه و بازخورد توان یا ی
شبینی دلبستگی شغلی را به صورت خطی و معنادار دارن نوارب هک روطنامه .د (((( (((((  ) 2007بی نا
پی 
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یکند افراد دلبسته به شغ ،ل هم انگيزش دروني و هم عزت نفس باال يي دارند و با قالخا كي   
م 
كاري ه سم از با اين ديدگاه كه تجربهههي ،يراك

 نوچمه ن جيت ههه ههههي خ ،دراد شزرا شدو قفاوم

هستند .افراد دلبسته به شغ ،ل به دنبال كار با معنا و چالش انگيز ه ،دنتس ك هديچيپ فيلاكت رد ه    
تهاي متنوعي را به كار مي يگ رد ،كار ميكنن اك و د ر ر  ا ا ت ادتبا ز ا هتنا ا جنا ناشدوخ  ام       
مهار 
يدهند .آنان در تع يي ن استانداردهاي عملكرد ،مشاركت ميكنند و روابط مثبتي را با سرپرستاني
م 
كه به آنان بازخورد عملكردي كافي ميدهند ،حفظ ميكنند.
همچنین ،نتایج تحلیل واریانس گامبهگام برای پیشبینی تعهدکاری کارکنان براساس مؤلفهه یا
  

یهای شغلی نشان داد که تنوع وظیفه و هوی دهعت رادانعم روط هب هفیظو ت ار ینامزاس     
ویژگ 

یکنند .این نتایج تاحدودی با نتایج استیرز(  ،) 1977دانهام و ه کم اران(  ،) 1994هاکمن
پیشبینی م 
و الولر ((( (  ،) 2007پور ناراکمه و رت (((((( (  ) 1974و ب ناراکمه و نییو (((((( (  ) 1996ه راد ییوسم د    .
یکند که ميانگين سه ويژ يگ شغلي تنوع مه ،ترا
الدهام(  ) 2007بیان م 
وظيفه ،نشانگر ميزان معناداري كار اس هک ینامز ،نیاربانب .ت

تيمها و هفيظو تيوه     

لغش بر یا اک ر د نآ نانک ا یار

ًال با انج اک نآ ما ر دونشخ تدش هب 
معناداری است (تنوع وظیغه و هویت وظیفه) ،آنها احتما ًال

     
     

نتری دارند و به احتمال کمتری سازمان را
یکنند ،میزان غیبت پایی 
یشوند ،با کیفیت باال کار م 
م 
ترک خواهند کرد.
براساس يافتههاي اين پژوهش ،براي افزايش تعهد سازمانی و دلبستگي بيش يدم ،نانكراك رت ر نا    
كهاي كاركنان از ويژ يگ هاي ش لغ يييش و لالقتسا و دنشاب هتشاد نا   
بايد توجه بيشتري به ادرا 
فرصت ايجاد روابط دوستانه در شغل را براي آنان فراهم آورند .چون متغيرهاي پژوهش حاضر،
با برخي رفتارهاي مطلوب كاركان همچون عملكرد شغل ،ي ترك شغل و غيب ،ت

ابترا رد طططططانددد،

حريزي برنامههاي استخدام ،آموزش ،ايجاد انگيزش
بنابراين ،ميتوان از نتايج اين پژوهش در طر 
لها و ساختار سازمان ،ي به منظور اف دهعت شياز   
قهاي كارا و اثربخش ،طراحي شغ 
و ارائهي مشو 
سازمانی كاركنان و دلبستگي شغلي آنان استفاده كرد.
منابع
مپور ،ح .خلیلی ،ح .حبیبی ،نا ،س
ابراهی 

.م ،دنمتداعس (( (((  .) 1390بررس  هطبار ی بب ب ببببین ویژگیییه یا

شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در مرک دیکأت اب(امیس و ادص شزومآ ز و نمکاه لدم رب       
اولدهام) .پژوهش نامه مدیریت تحول ،سال سوم ،شماره . 90 - 124 :5
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ع کس ری ،پ و پورتراب ،ح .) 1387 (.رابطه کیفیت زن اک یگد ر تمالس و یلغش یگتسبلد ،ی      
نشناس ییی  ،دوره ،8
سازمانی با تعهد سازمانی کارمندان بانک ملی اهواز .یافتههای نو در روا 
شمارهی .7- 18 :2
ع .ک ،یکرهش .م ،یفطصم روپ .م ،عراز .ک ،هدازدام (((((((( ((((  .) 1389بررس نیب هطبار ی      
ویژگیهای شغلی و هوش عاطفی ب راک یلغش یگتسبلد ا ک ناخباتک نان ههههه ههههههه یا
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