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 چکيده
از آنجا که نیروی انسانی سرمایه اصلی سازمان و عامل ایجاد مزیت رقابتی است و حفظ 

این سرمایه از وظایف اصلی مدیران منابع انسانی سازمان ها می باشد، پژوهش حاضر با 

ان به هدف تعیین تاثیر نگرش شغلی بر تعلق سازمانی کارکنان سازمان مرکزی بانک سام

منظور ارایه راهکارهایی درجهت افزایش حس تعلق سازمانی انجام شده است. جامعه آماری 

نفر از پرسنل سازمان مرکزی بانک سامان  بوده که به وسیله   390این پژوهش تعداد 

نفر به عنوان نمونه  195نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان تعداد 

شامل، پرسشنامه سنجش نگرش شغلی عظیمی و  ها داده گردآوری زارانتخاب شدند. اب

، و همچنین پرسشنامه سنجش تعلق سازمانی آندریا 901/0 پایایی ( با1390همکاران )

انجام شده  spssمی باشد تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  860/0( با پایایی 2010)

نگرش شغلی و مولفه های آن )ماهیت شغل  که است این از حاکی تحقیق های است. یافته

و سازمان، نیروی انسانی پیرامون و عوامل سازمانی و محیطی( بر تعلق سازمانی کارکنان 

سازمان مرکزی بانک سامان تاثیر مثبت و معناداری دارند. به عبارتی با ارتقای نگرش شغلی 

یش می یابد. همچنین نتایج در سازمان مرکزی بانک سامان تعلق سازمانی کارکنان نیز افزا

رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین مولفه های نگرش شغلی متغیر ماهیت شغل و 

 .سازمان دارای بیشترین میزان تاثیر می باشد

 .نگرش شغلی، تعلق سازمانی، ماهیت شغل و سازمان :يديکل واژگان 

 

 

 

 

 

 
 

ی 
دار

ساب
 ح

ت و
یری

مد
در 

ی 
رد

ارب
 ک

ی
 ها

ش
وه

پژ
م(

دو
ل 

سا
(

 

ره 
ما

ش
8 

ن  
ستا

زم
  /

13
96

 
ص 

 /
51 - 1

 

 2 ، زینب اکبرپور1 قربانعلی آقا احمدي
 استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس 1
 .ه آزاد اسالمی واحد چالوسدانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگا 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 زینب اکبرپور

 

 تاثير نگرش شغلی بر تعلق سازمانی

 (کزي بانک سامانکارکنان سازمان مر :مورد مطالعه)

http://www.joas.ir/


 1 -5، ص 1396، زمستان  8پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 مقدمه
ا و باورها از ه یک فرد نسبت به یک شیء یا یک پدیده دارد و ممکن است این اعتقادهنگرش ها همان اعتقادات و باورهایی هستند ک

سایت دارند، ارتباط دارد. (. نگرش های کارکنان با رفتارهایی که برای سازمان حسا1386دیدگاه تجربی، واقعی یا غیر واقعی باشند )آقامحمدیان، 

ارتند از: پرداخت ها، بات و شناختنی نسبت به محیط کار خود دارند که بعضی از آن ها عببه طور کلی، کارکنان، مجموعه ای از نگرش های با ث

ز هویت شخصی (. اشخاصی که شدیداً درگیر شغل هستند، شغل را به عنوان بخش مهمی ا1375شرایط محیط کار، شرح وظایف شغل )اوپنهایم،

(. شغل 2001همکاران،  وغلی باال، بیشتر عالیق خود را وقف شغل می کنند )هاکت شان در نظر می گیرند، عالوه بر این، افراد دارای وابستگی ش

به گونه ای  و طراحی صحیح آن در رضایت شغلی، اثر بخشی و عدم تمایل به ترک خدمت و رهایی از خدمت، نقش به سزایی دارد. اگر شغل

ی یابد )خنیفر مدر این صورت، بهره وری نیروی انسانی افزایش  طراحی شود که با ویژگی های فردی متناسب باشد، موجب انگیزش می شود و

شده و هزینه های  (، در غیر این صورت، به واسطه اثر منفی آن بر نگرش های شغلی، باعث افزایش رفتارهای نامطلوب کاری1389و همکاران، 

د از، جنبه های غلی که منابع مهم شغل هستند عبارتن(. ویژگی های ش2006سنگینی برای افراد و سازمان ها پدید می آورد )چیو و تاسی، 

ن و همکاران، فیزیکی، روانی یا سازمانی شغل، که برای دستیابی به اهداف کاری ضروری هستند و موجب رشد و توسعه فردی می شود)هاخا

2008 .) 

حساس درگیر بودن شغلی، وفاداری و باور به ارزشهای افراد به سازمان تعریف نمود که در آن ا توان به پیوند و وابستگیتعلق سازمانی را می

زمان از راه پذیرفتن سازمانی جای دارد. در تعلق سازمانی سه مرحله وجود دارد: پذیرفتن، همانند شدن و درونی کردن. در ابتدا یک عنصر سا

در این مرحله، فرد از تعلق به سازمان احساس  سازد.یابد و خویشتن را برجسته مینفوذ دیگران بر خود به یک رابطه خشنودی بخش دست می

سازد و با ارزشهای ای درونی و ذاتی او را خشنود و راضی مییابد که ارزشهای سازمان به گونهکند. در مراحل بعد، عضو سازمان درمیسربلندی می

برسد، آن گاه عضو سازمانی در شمار کسانی قرار  اییای که گفته شد، به مرحله نهوی سازگار و همانند است و هر گاه تعلق سازمانی به گونه

ای شود و آنان در راه پاسداری و محافظت از سازمان تعلل نخواهند کرد. فرهنگ سازمانی باید به گونهگیرد که به آنان اعتماد فراوان میمی

. هر چه فرهنگ قویتر باشد، در نتیجه بیشتر کارکنان، کارکنان را نسبت به سازمان فراهم کند ریزی گردد که سبب افزایش تعلقطراحی و برنامه

کنند تعهد می از هدف های سازمانی آشنایی بیشتری دارند، ارزش های فرهنگی سازمان را قبول دارند و نسبت به آنها احساس مسئولیت و

 (.87: 1393)احمدی و همکاران، 
 

 بيان مسئله

فرد نسبت به یک شیء یا یک پدیده دارد و ممکن است این اعتقادها و باورها از  نگرش ها همان اعتقادات و باورهایی هستند که یک

(. نگرش های کارکنان با رفتارهایی که برای سازمان حساسایت دارند، ارتباط دارد. 1386دیدگاه تجربی، واقعی یا غیر واقعی باشند )آقامحمدیان، 

و شناختنی نسبت به محیط کار خود دارند که بعضی از آن ها عبارتند از: پرداخت ها، به طور کلی، کارکنان، مجموعه ای از نگرش های با ثبات 

(. اشخاصی که شدیداً درگیر شغل هستند، شغل را به عنوان بخش مهمی از هویت 1375، 1شرایط محیط کار، شرح وظایف شغل )اوپنهایم

، 2ی باال، بیشتر عالیق خود را وقف شغل می کنند )هاکت و همکارانشخصی شان در نظر می گیرند، عالوه بر این، افراد دارای وابستگی شغل

(. شغل و طراحی صحیح آن در رضایت شغلی، اثر بخشی و عدم تمایل به ترک خدمت و رهایی از خدمت، نقش به سزایی دارد. اگر شغل 2001

در این صورت، بهره وری نیروی انسانی افزایش می به گونه ای طراحی شود که با ویژگی های فردی متناسب باشد، موجب انگیزش می شود و 

(، در غیر این صورت، به واسطه اثر منفی آن بر نگرش های شغلی، باعث افزایش رفتارهای نامطلوب کاری شده و 1389یابد )خنیفر و همکاران، 

غلی که منابع مهم شغل هستند عبارتند از، (. ویژگی های ش2006، 3هزینه های سنگینی برای افراد و سازمان ها پدید می آورد )چیو و تاسی

جنبه های فیزیکی، روانی یا سازمانی شغل، که برای دست یابی به اهداف کاری ضروری هستند و موجب رشد و توسعه فردی می شود)هاخان و 

از منابع شغل هستند. مشاغلی که  (. همچنین نیاز به مهارت چندگانه، هویت وظیفه، اهمیت وظیفه، استقالل و بازخور عملکرد،2008، 4همکاران

(. از آن جا که ویژگی های 2011، 5این ویژگی های اصلی را در سطح باالیی داشته باشد، زمینه پیوند افراد را فراهم می کنند )گرومن و ساکس

باید مورد برسی قرار گیرد، اهمیت مشاغل، به نحوه سازماندهی و چگونگی طراحی ساختار سازمان بستگی دارد، اولین مقوله ای که در این زمینه 

(. بنابراین نگرش شغلی، نوعی احساس فرد نسبت 1389تخصصی کردن یک شغل در مقابل متنوع و وسیع کردن آن است )خنیفر و همکاران، 

 (. 1390به سازمان و شغلش است که زاییده عواملی نظیر، بعد شناختی، بعد عاطفی، بعد رفتاری  می باشد )عظیمی و همکاران،
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توان به پیوند و وابستگی افراد به سازمان تعریف نمود که در آن احساس درگیر بودن شغلی، وفاداری و باور به ارزشهای تعلق سازمانی را می

تن نفوذ سازمانی جای دارد. در تعلق سازمانی سه مرحله وجود دارد: پذیرفتن، همانند شدن و درونی کردن. در ابتدا یک عضو سازمان از راه پذیرف

سازد. در این مرحله، فرد از تعلق به سازمان احساس یابد و خویشتن را برجسته میدیگران بر خود به یک رابطه خشنودی بخش دست می

شهای سازد و با ارزای درونی و ذاتی او را خشنود و راضی مییابد که ارزشهای سازمان به گونهکند. در مراحل بعد، عضو سازمان درمیسربلندی می

ای که گفته شد، به مرحله نهایی برسد، آن گاه عضو سازمانی در شمار کسانی قرار وی سازگار و همانند است و هر گاه تعلق سازمانی به گونه

ای هشود و آنان در راه پاسداری و محافظت از سازمان تعلل نخواهند کرد. فرهنگ سازمانی باید به گونگیرد که به آنان اعتماد فراوان میمی

ریزی گردد که سبب افزایش تعلق کارکنان به سازمان شود. هر چه فرهنگ قویتر باشد، در نتیجه بیشتر کارکنان، از هدف های طراحی و برنامه

ن، کنند )احمدی و همکاراسازمانی آشنایی بیشتری دارند، ارزش های فرهنگی سازمان را قبول دارند و نسبت به آنها احساس مسئولیت و تعهد می

1393 :87.)  

 

 مشخص بودن تاثیر نگرش شغلی بر تعلق سازمانی کارکنان ساختمان مرکزی بانک سامان. وضعیت مطلوب

 مسئله= فاصله بین وضع موجود و مطلوب

 مشخص نبودن تاثیر نگرش شغلی بر تعلق سازمانی کارکنان ساختمان مرکزی بانک سامان. وضعیت موجود

 

 العه تاثیر نگرش شغلی بر تعلق سازمانی کارکنان سازمان مرکزی بانک سامان می باشد. لذا مساله اصلی تحقیق مط

 

 مبانی نظري پژوهش

 وجود دهد. می   نشان را اش کاری محیط مختلف های جنبه و کار درباره فرد منفی و مثبت تصورات که است مفهومی شغلی نگرش

 مدیران تا شود می موجب سازمان کارکنان نگرش مورد در پژوهش دارد. اهمیت سازمانی و فردی های موفقیت در کسب مثبت و خوب نگرش

 می در اجرا به که رویه ای و سیاست آیا که دریابند و شوند آگاه سازمان جو و محوله وظایف خود، به شغل نسبت ها آن انتظارات و نظرات از

 سازمان در افراد رفتار بر ها نگرش این زیرا باشند داشته خاصی توجه کارکنان نگرش به مدیران باید خیر؟ یا است منصفانه کارکنان دید از آورند

 به های اجتماعی، شاخص از یکی عنوان به کارکنان های نگرش بینی کنند. بررسی پیش را ها آن رفتار توانند می مدیران و گذارد می تأثیر

 اهمیت از داشته باشد ها هزینه کاهش و سازمان پیشرفت و اثربخشی عملکرد، ی،رفتار سازمان بهبود بر تواند می که ای مالحظه قابل نتایج دلیل

 ها این نگرش تا دارند ای تجربه باره آن در کارمندان که است هایی نگرش از صدد آگاهی در سازمانی هر طرفی از است. برخوردار خصوصی به

 (.1390باشد )عظیمی و همکاران، داشته سازمانی رفتار هبودب بر نتایج چشمگیری و گیرد قرار سازمانی اهداف خدمت در نحوی به

نگرش ها در شغل از اهمیت برخوردار هستند، زیرا مستقیماً یا غیرمستقیم برروی رفتار کاری تأثیر دارند. رئیس از جمله چیزهایی است 

ای مثبت و عملکرد خوب منجر شود. تحقیقات که در نگرش کارکنانش تأثیر می گذارد. جو روانشناختی مثبت در شغل می تواند به نگرش ه

یافتند زمانی که کارکنان هتل به گونه ای مفید عمل می کنند و عالقه مند به خدمت و برخورد گرم با مشتری هستند، نتیجه این نگرش در 

شتری برای پرداخت بیشتر در مشتریان اهمیت بیشتری دارد و پیامدهایی همچون وفاداری مشتری، احتمال بیشتر ماندن در هتل و رضایت م

 برابر خدمات مشابه را به همراه دارد.ن گرش های مشتریان به شدت تحت تأثیر حرکات بیانگر کارکنان، حاالت چهره آنها و نیز کلمات است و

 وی مختلف شغلشها به معنای طرز تفکر فرد نسبت به جنبه ینگرش شغلرفتار کارکنان تعیین کننده شکل گیری نگرش های مشتریان است. 

عدم  ای یشغل تیرضا یبه شغل خود دارا نسبت دهد فرد یکه نشان م یمعن نیمحسوب می شود؛ بد فهیدر انجام وظ هیسنجش روح ینوع

 (1387)کریمی،  است یشغل تیرضا

 باشد، داشته سازمانی یرفتارها بهبود بر که میتواند ای مالحظه قابل نتایج دلیل به مختلف های در سازمان کارکنان های نگرش بررسی

 هر اصوال (.1381 سروش،)بوده است  انسانی منابع مدیریت و سازمانی رفتار صاحبنظران مدیریت و محققان توجه مورد گذشته دهه طی چند

 جهت انندمی تو ها شوند سازمان بیان مشخص صورتی به نگرش ها این و اگر است کارکنان شغلی نگرش های از آگاهی سازمانی همواره درصدد

 (.1988بزرگزاده، )آورند  بدست مفیدی اطالعات انسانی نیروی مدیریت

بینی رفتار آن شناخت نگرش کارکنان بسیار مهم است. مدیران از آن جهت به نوع نگرش کارکنان برای درک رفتار فرد در سازمان و پیش

کند و میزان جابجایی ا کارمندی که از شغل خود راضی است کمتر غیبت میگذارد؛ برای مثال کارگر یکنندکه نگرش بر رفتار فرد اثر میتوجه می

خواهد کارگران پربازده و مولد، سازمان او با کارمند ناراضی کمتر است؛ اگر فرض کنیم که مدیر بخواهد میزان غیبت را پایین بیاورد، به ویژه نمی
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به شغل خود پیدا کند. مساله مهم این است که نگرش قابل کنترل است و مدیران ای عمل کند که فرد نگرشی مثبت را ترک کنند، باید به گونه

 (.1385)گریفتن، ها سازگار استصورت ظاهر با نوع نگرش آنتوانند کارکنان را به اموری مشغول کنند که بهمی

 ویکرد برایردرادبیات دو باشد.  می تعهد سازمانی، رضایت شغلی، تضاد نقش و تمایل به ترک خدمت چهار عامل شاملنگرش شغلی   

ن تعریف نیز آنرا به سازمان است. دومی تعهد به عنوان هدف کارمندان برای کار مداوم در تعریف تعهد سازمانی یافت می شود. در تعریف اول،

ریف میکند)جارامیلو و ان است، تعمیزان و درگیری روانی کارمندان درسازم که بین افراد و سازمان ها وجود دارد و انعکاسی از عنوان دلبستگی

 (.2005،همکار

دارد مورد  وسازمان ها داشته  که به واسطه پیامدهای کاری و شغلی متعددی که برای تعهد سازمانی یک نگرش شغلی وحرفه ای است

 (.2008،اکرود و همکاران ،2008،والومبوا و همکاران، 1997،)بنخوف.توجه قرارگرفته است

را از عضویت ان رمنددرک کا کارمندانش را افزایش دهند ابتدا سازمان ها می توانند دو شیوه می توانند تعهدسازمانیسازمان ها ازطریق 

ارزش ها  رفرما برای آنو کا هستند که آن مورد توجه کارفرما توانند به کارمندان نشان دهند دوم این که سازمان ها می سازمانی افزایش دهند،

 (. 2004،5مهم است)روسیو  لحاظ نظری و هم عملی قائل است و این هم از

 ر عوامل فرهنگیمحیط کار، عوامل اجتماعی و تاثی نظیر محیط کار، نظام سازمانی شغل، روابط حاکم بر رضایت شغلی، زاییده عواملی

ست که میتوان با ایکی از عواملی عنوان  های رفتار در یک سازمان تلقی گردیده و به شاخصه است. رضایت شغلی به عنوان یکی از اصلیترین

 (.1383قرار داد)ترکیان تبار،  وضعیت یک سازمان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل استفاده از آن

کاری  که اهداف است، اطالع کافی نداشته باشد بدین معنی آید که شخص از شغل و کاری که بر عهده گرفته تضاد نقش زمانی بوجود می

ایی که به واسطه این کار ه همکاران، مسوولیت تواند بین اهداف و انتظارات کار خود و نیست و او نمی و شاید، واضح و صریح وی، آنگونه که باید

 (.1377برقرار سازد)استورا،  گرفته است و نقش خود در این میان، پیوند درستی بر عهده

هایی از  واقع تضاد نقش به جنبه چندگانه نشان میدهد. در نقشی واحد یا بین نقشهای تضاد نقش وجود درخواست های متناقض را در

 (.1985، 6چلر)جکسون و اس تواند نوعی سردرگمی را در فرد ایجاد نمایند شغل اشاره داردکه می

اور به ب( 1377، کریمی) قرار میدهد به اشکال مختلف پویائی نیروی کار در درون سازمان و سرنوشت نهائی یک سازمان ر ا تحت تأ ثیر

انسانی کارآمد و  یرویدارد، چرا که اغلب سازمان ها برای دستیابی به ن های زیادی را در پی ترک خدمت برای سازمان ها هزینه استالورث ترک

 نمایند. انسانی صرف می حوزه های گزینش، آموزش و رشد وگسترش نیروی موثر، سرمایه گذاری های زیادی در

بهنر و ) ودناشی می ش از اراده آگاهانه وحساب شده شاغل برای ترک سازمان تمایل به ترک شغل های علمی نشان میدهند که یافته

دهند  می ود پرورشخرا به صورت تدریجی در  "ترک شغل تمایل به "یک باره سازمان راترک نمی کنند، بلکه  ؛ یعنی، کارکنان به(1384وانک، 

 ند.اقدام به ترک شغل می نمای رصت های استخدامی در سازمان ها ی دیگر،بودن ف و پس از در نظر گرفتن همه شرایط و مناسب

ید. احساس تعلق وقتی افراد خود را به عنوان عضوی از یک گروه یا طبقه اجتماعی طبقه بندی می کنند، نوعی حس تعلق به وجود می آ

نبع تاثیر گذار بر روی مسان و همانند می بینند و مانند یک مفرایندی است که به موجب آن، افراد خود را با شخص دیگری یا گروهی از افراد ه

منافع شخصی  وانگیزش افراد برای اقدام و فعالیت مشترک عمل می کند. حس یکی بودن با یک جمع و دسته انسانی سبب می شود که اهداف 

فزایش می دهد ابر اساس فهم و درک مشترک را  افراد تابع اهداف و منافع جمع و دسته گردد، که در نتیجه احتمال اقدام جمعی و مشترک

 (.1391)خورشید و یزدانی، 

مقوله تعلق سازمانی، از جایگاه عالیق فرد و تمایل او به انجام وظایف و ماندگاری در سازمان است و جاری بودن این انرژی در مجموع 

علق ت و در حقیقت برای کل جامعه مفید و سازنده خواهد بود عالوه بر انرژی مضاعفی که در افراد می دمد، برای خود شخص، مجموعه شغلی

خاطر سازمانی نوعی پیوستگی عاطفی و روانی با سازمان است که در آن فرد سازمان و اجزای آن را از خود می داند و با آن تعیین هویت می 

یندی آدر واقع این تعریف بر یچ کوششی دریغ نمی کند.کند، با اهداف و ارزش های سازمانی احساس همسویی نموده و درباره تحقق آن ها از ه

سی که دارای تعلق خاطر سازمانی زیاد است، عالوه بر . کاز تعاریف مختلف تعهد و وابستگی سازمانی است و می توان گفت از آن ها عام تر است

ه و به عضویت خود در آن سازمان افتخار می کند. با سازمان تعیین هویت نمود (به لحاظ رسمی و روانی)تمایل به تداوم عضویت در سازمان 

مضافا این که چنین شخصی در حد توان و دانش خود به دفاع از سیاست ها و خط مشی های سازمان می پردازد و از لحاظ کانون کنترل، از 

وابستگی روحی و روانی فرد )تعلق روانی ، (1991) 7لی و چتمنیاور (.1389)تقی زاده بیرامی،  از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد کانون کنترل

را به عنوان موضوع اصلی و کلیدی در تعهد کارکنان تشخیص دادند. تعلق روانی منعکس کننده میزان یا درجه ای است که افراد  (با سازمان

 :مورد زیر قرار دادند 3نان را بر اساس اورلی و چتمن مبنای تعلق روانی کارک. دیدگاه ها یا صفات مشخص سازمانی را پذیرفته و درونی می کنند

                                                           
6. Jakson & Schler 
7. O’Reilly & Chatman 
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  .ش های مشخص و خارجیاپذیرش، یا حضور ابزاری کارکنان در سازمان به خاطر پاد-1

 .تشخیص، یا حضور کارکنان در سازمان بر اساس تمایل به همبستگی-2

 (.1385ان، )امیر کبیری و همکاردرونی سازی، یا شرکت فعال کارکنان در سازمان مبنی بر تطابق ارزش های فردی سازمانی -3 

جنبه از انگیزش  تعلق سازمانی یک تعلق سازمانی به عنوان یک پیامدی از سازگاری بین کار، شخصیت، شغل و ویژگی های سازمانی است.

روهی برای گفرصت های پیشرفت، وضوح نقش، کار روزمره شغل و فرهنگ  کاری است و یک سری از متغییرها مانند خدمات انگیزشی عمومی،

شغلی مهم تر  شنودیختعلق سازمانی با انگیزش و خشنودی شغلی رابطه تنگاتنگی دارد. معموال    تعلق سازمانی از  انگیزش کاری مهم هستند.

ترین ی، واقع بین در بین دیدگاه های متنوع درباره تعلق سازمان تعلق سازمانی به خصوصیات شخصی و ماهیت وظایف کاری وابسته است. است.

دارد. تعلق کاری  ارهآن تابعی از شخصیت و جو سازمانی است. شخصیت به الگوی پایدار رفتاری و شناختی در طی زمان و در میان موقعیت ها اش

. عوامل اجتماعی ویژگی های شخصیتی مرتبط باشد نگرش ها و ارزش ها به سمت یک جنبه خاص از زندگی را بازتاب می کند بنابراین باید با

ی را گزارش نموده اند تا می کنند، تعلق سازمانی باالی غل نیز می تواند تعلق سازمانی را تحت تأثیر قرار دهد، کارکنانی که در گروه ها کارش

با تعلق سازمانی  تصمیم گیری، به وسعتی که کارکنان از اهداف سازمانی حمایت می کنند کارکنانی که به تنهایی کار می کنند. مشارکت در

 (.1389احساس موفقیت و پیشرفت در شغل نیز سطح تعلق سازمانی فرد را افزایش می دهد )مهداد،   تباط دارد.ار

با توجه به اهمیت مبحث نگرش شغلی و تعلق سازمانی بر عملکرد و رضایت شغلی کارکنان و همچنین، نظر به اینکه تاکنون توجه کافی 

در بانک سامان صورت نگرفته است، لذا ضرورت دارد که در این پژوهش به بررسی کامل  "زمانیتاثیر نگرش شغلی بر تعلق سا"به موضوع مهم 

 این موضوع پرداخته شود تا با بکارگیری نتایج آن، بتوان در جهت رسیدن به اهداف سازمان مذکور گام های مثبتی برداشت و همچنین با توجه

 به نتایج به دست آمده، پیشنهاداتی ارائه گردد.

 

 يشينه تحقيقپ
مراکز بهداشتی  ورابطه نگرش های شغلی و عملکرد کارکنان بیمارستان ها "(، در تحقیقی تحت عنوان 1395* جانعلی زاده و همکاران )

 ون و عوامل سازمانینیروی انسانی پیرام ،ماهیت شغل و سازمان)بین نگرش های شغلی و مولفه های آن به این نتیجه دست یافتند که  "درمانی

 است.. همچنین متغیر عوامل سازمانی و محیطی دارای بیشترین اثر ردبا عملکردکارکنان رابطه وجود دا (و محیطی

ش و جوانان  رابطه نگرش شغلی با سالمت سازمانی کارکنان اداره کل ورز"(، در تحقیقی تحت عنوان 1393*جوادی پور و پارساجو )

وامل سازمانی و مه مولفه های نگرش شغلی )ماهیت شغل و سازمان، نیروی انسانی پیرامون و عهمدان به این نتیجه دست یافتند که، بین ه

درصد از تغییرات  29.2محیطی( با سالمت سازمانی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و مولفه عوامل سازمانی و محیطی به تنهایی حدود 

 سالمت سازمانی را تبیین می کند.

نان انجام دادند و (، پژوهشی پیرامون رابطه تأثیر و تأثری نگرش های شغلی و ارتباط آن ها با عملکردکارک1393)* حسنپور و همکاران

گی شغلی از دو نوع دیگر به این نتیجه رسیدند که هر یک از انواع نگرش ها ی شغلی بر عملکرد کارکنان تأثیر مستقیم و معنی داری دارد. وابست

معنی داری دارد و  ولکرد کارکنان دارد. به عالوه وابستگی شغلی روی تعهد سازمانی و رضایت شغلی تأثیر مستقیم نگرش تأثیر بیشتری بر عم

 تعهد سازمانی هم تأثیر مستقیم و معنی داری روی رضایت شغلی دارد.

دند که تعلق سازمانی موجب افزایش (، در تحقیقی با عنوان بررسی ارتباطات تعلق سازمانی به این نتیجه رسی2014) 8* آر. نپ و همکاران

 رضایت شغلی می شود.

 که نیازی ترین (، در تحقیقی باعنوان مدل سازمانی از تغییر نگرش در دانشگاه نوا لیسبون به این نتیجه رسید که عمده2012)9* آلمیدا

و  استعدادها کارگیری به فردی، تکامل و رشد ،شغلی وابستگی کنند، می سازمان پیدا در شغلی امنیت و ثبات تأمین و استخدام از پس افراد

آید.  در مرور تحقیقات پیشین سعی شده که آخرین تحقیقات  می دست به مستمر و درست هدایت و آموزش سایه در که است هایی خالقیت

و تا کنون ارتباط نگرش شغلی با انجام شده ارایه گردد همانطور که مشاهده می شود تحقیقات جدیدی در رابطه با این مقوله صورت نپذیرفته 

تعلق سازمانی سنجیده نشده است، همچنین با مرور تحقیقات مذکور می توان به این نتیجه رسید که نگرش شغلی و تعلق سازمانی هریک به 

از اهمیت باالیی برخوردار  تنهایی تاثیر مستقیم در عملکرد کارکنان و رضایت شغلی آنان دارد. در نتیجه پژوهش در مورد آن ها برای سازمان ها

 است.

                                                           
8 R. Knapp  
9 Almeida 
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  پژوهشي هاهيفرض

 فرضیه اصلی 

 . نگرش شغلی بر تعلق سازمانی کارکنان سازمان مرکزی بانک سامان تاثیر دارد.1

 های فرعیفرضیه

 . ماهیت شغل و سازمان بر تعلق سازمانی کارکنان سازمان مرکزی بانک سامان تاثیر دارد.1

 انی پیرامون بر تعلق سازمانی کارکنان سازمان مرکزی بانک سامان تاثیر دارد.. نیروی انس2

 . عوامل سازمانی و محیطی بر تعلق سازمانی کارکنان سازمان مرکزی بانک سامان تاثیر دارد.3

 

 تحقيق روش

 و کتابخانه ای مطالعه روش های از پژوهش این در اینکه به توجه با و باشد پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی می

 پیمایشی است. -توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفیاستفاده شده است، می روش میدانی نیز

 جامعه آماری و روش نمونه گیری

شده،  یآورها با توجه به اطالعات جمعکه تعداد آن سازمان مرکزی بانک سامان تشکیل داده اند کارکنانرا  حاضر قیتحق یمارآجامعه 

به کمک ساده با تخصیص متناسب  یتصادف یری، از روش نمونه گدر این تحقیق از جامعه مورد مطالعه یرینمونه گ یبرامی باشد.   نفر 390

 شد. که پرسشنامه بین آن ها توزیع نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده 195و تعداد  جدول مورگان استفاده شد

 

 پایایی پرسشنامه 

در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ که در بیشتر پژوهش ها مبنای سنجش پایایی قرار می گیرد استفاده شده است. در این روش، 

ل قبولی باشد، آزمون از پایایی قاب 7/0اجزاء یا قسمت های آزمون برای سنجش پایایی آزمون به کار می روند. زمانی که این ضریب بزرگتر از 

 برخوردار است. 
 

 ها پرسشنامه پایایی 1جدول 
 

 خرده مقیاس ضریب آلفای کرونباخ

 ماهیت شغل و سازمان 830/0

 نیروی انسانی پیرامون 878/0

 عوامل سازمانی و محیطی 903/0

 نگرش شغلی )متغیر مستقل( 918/0

 تعلق سازمانی )متغیر وابسته( 860/0

 می باشد لذا پایایی پرسش نامه ها تایید می گردد.                   7/0ت آمده بزرگتر از چون ضرایب به دس

 

 هاهاي تجزیه و تحليل دادهروش
های آماری استنباطی تقسیم کرد. های آماری توصیفی و روشتوان به دو دسته روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش را میروش

. است شده استفاده میانگین و فراوانی توزیع جداول مانند توصیفی آمار روش های از دهندگان های عمومی پاسخژگیبرای بررسی و توصیف وی

خواهد  رگرسیون استفاده آزمون از ها فرضیه آزمون برای و جامعه توزیع بودن نرمال برای اسمیرنوف -کلموگروف آزمون از استنباطی بخش در و

  صورت گرفته است. SPSS آماری افزار نرم از استفاده با آمده بدست هایادهد تحلیل و تجزیه همچنین .شد

 

 هاي استنباطییافته 

 اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش -آزمون کولموگروف- 

H0 کنند.می پیروی نرمال توزیع از : متغیرهای تحقیق 

H1  کنند.نمی پیروی نرمال توزیع از : متغیرهای تحقیق 
H0:𝑆 ≥ 0.05                 H1:𝑆 < 0.05 

 نتیجه آزمون کلموگروف اسمیرنوف Z سطح معنی داری متغیرها
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 نرمال 265/1 081/0 ماهیت شغل و سازمان

 نرمال 257/1 085/0 نیروی انسانی پیرامون

 نرمال 912/0 376/0 عوامل سازمانی و محیطی

 نرمال 191/1 117/0 نگرش شغلی )مستقل(

 نرمال 840/0 480/0 تعلق سازمانی )وابسته(

 باشدیم صفر از پذیرش فرضیه که نشان شده است 05/0 ی همه متغیرهای تحقیق بزرگتر ازداریمعن سطح مقدار باال جدول به توجه با 

 .دنکنیمپیروی  نرمال توزیع ازموردنظر  متغیرهای یعنی

 

  رضيات پژوهشف آزمون
 . فرضيه فرعی اول:1

 برازش صورت به تاثیر بررسی میزان ماهیت شغل و سازمان بر تعلق سازمانی کارکنان سازمان مرکزی بانک سامان  تهران تاثیر دارد. جهت

 .است پرداخته شده آن به ادامه در که گرفت، قرار تحلیل مورد رگرسیون مدل
 

 متغييرها بين همبستگی 2جدول 
 

 ضریب همبستگی تعیین ضریب شده تعدیل ضریب تعیین خطا معیار انحراف ن واتسوندوربی

250/2 47646/0 595/0 597/0 773/0 

 

 7/59که  میدهد نشان مقدار این و بدست آمده 597/0تعیین  ضریب. است 773/0برابر  وابسته متغیر و مستقل متغیرهای بین همبستگی

 ضریب از لذا نمی گیرد نظر در را آزادی درجه مقدار این چون. می شود ماهیت شغل و سازمان مربوط متغیر به تعلق سازمانی تغییرات درصد

 دوربین آماره مقدار به اینکه توجه با. است درصد 5/59با  برابر آزمون این در هم آن که می شود استفاده منظور این برای تعدیل شده تعیین

 از مدل شد عنوان که شاخص هایی به توجه با. می گیریم نتیجه را استقالل باقیمانده ها نتیجه در دارد، قرار 5/2تا  5/1دارد  فاصله در واتسون

 برخوردار است. الزم کفایت

 است. شده محاسبه Fآزمون  بوسیله رگرسیون بودن دار معنی زیر جدول در
 

 رگرسيون بودن معنادار جهت واریانس( )آناليز F آزمون 3جدول 
 

Sig.  آمارهF مدل مربعات مجموع آزادی درجات مربعات مجموع یانگینم 

 رگرسیون 039/65 1 039/65 501/286 000/0

 
 باقیمانده 813/43 193 227/0

 کل 852/108 194 

 تعلق سازمانی : وابسته متغیر

 

 99  سطح در رگرسیون بودن دار از معنی نشان و بوده 000/0 برابر آماره این برای شده محاسبه معنی داری سطح فوق جدول به توجه با

 .است مورد قبول شده برآورد خطی رگرسیونی مدل بنابراین درصد دارد
 

 ماهيت شغل و سازمان و تعلق سازمانی رگرسيونی ضرایب بودن معنادار4جدول 

 

Sig. T 
 مربعات مجموع دارد غیر ضریب شده دارد ضریب

 مدل
Beta Std. Error B 

 ثابت مقدار -341/0 215/0  -586/1 114/0
1 

 ماهیت شغل و سازمان 006/1 059/0 773/0 926/16 000/0

 

 .است فوق آمده جدول در که می باشد رگرسیون تحلیل اصلی هسته رگرسیونی معادله در شده وارد متغیر

 : کرد محاسبه زیر شرح به نشده دارد ضرایب ستون از استفاده با میتوان را رگرسیونی معادله
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 = تعلق سازمانی  -341/0( + 006/1ل و سازمان )ماهیت شغ
 

 با عبارتی به یا. کرد خواهد پیدا وابسته ارتقاء متغیر شده نوشته ضریب میزان به مستقل متغیر هر از واحد یک ارتقاء با گفت می توان

 .دارند مثبت ارتباط نتیجه در کرد، خواهد پیدا معیار تعلق سازمانی ارتقاء انحراف واحد 773/0ماهیت شغل و سازمان  واحد یک ارتقای

 

 . فرضيه فرعی دوم:2
 نیروی انسانی پیرامون بر تعلق سازمانی کارکنان سازمان مرکزی بانک سامان  تهران تاثیر دارد.

 .است پرداخته شده آن به ادامه در که گرفت، قرار تحلیل مورد رگرسیون مدل برازش صورت به تاثیر بررسی میزان جهت
 

 متغييرها بين ستگیهمب 5جدول 
 

 ضریب شده تعدیل ضریب تعیین خطا معیار انحراف دوربین واتسون

 تعیین

 ضریب همبستگی

424/2 65784/0 229/0 233/0 482/0 

 3/23که  میدهد نشان مقدار این و بدست آمده 233/0تعیین  ضریب. است 482/0برابر  وابسته متغیر و مستقل متغیرهای بین همبستگی

 ضریب از لذا نمی گیرد نظر در را آزادی درجه مقدار این چون. می شود متغیر نیروی انسانی پیرامون مربوط به تعلق سازمانی تتغییرا درصد

 دوربین آماره مقدار به اینکه توجه با. است درصد 9/22با  برابر آزمون این در هم آن که می شود استفاده منظور این برای تعدیل شده تعیین

 از مدل شد عنوان که شاخص هایی به توجه با. می گیریم نتیجه را استقالل باقیمانده ها نتیجه در دارد، قرار 5/2تا  5/1دارد  لهفاص در واتسون

 است. شده محاسبه Fآزمون  بوسیله رگرسیون بودن دار معنی زیر جدول برخوردار است. در الزم کفایت
 

 رگرسيون نبود معنادار جهت واریانس( )آناليز F آزمون 6جدول 
 

Sig.  آمارهF مدل مربعات مجموع آزادی درجات مربعات مجموع میانگین 

 رگرسیون 330/25 1 330/25 533/58 000/0

 
 باقیمانده 522/83 193 433/0

 کل 852/108 194 

 تعلق سازمانی : وابسته متغیر

 

 99  سطح در رگرسیون بودن از معنی دار نشان و بوده 000/0 برابر آماره این برای شده محاسبه معنی داری سطح فوق جدول به توجه با

 .است مورد قبول شده برآورد خطی رگرسیونی مدل بنابراین درصد دارد
 

 نيروي انسانی پيرامون و تعلق سازمانی رگرسيونی ضرایب بودن معنادار  7جدول 
 

Sig. T 
 مربعات مجموع استانداردنشده ضریب شده استاندارد ضریب

 مدل
Beta Std. Error B 

 1 ثابت مقدار 148/1 279/0  111/4 000/0

 نیروی انسانی پیرامون 572/0 075/0 482/0 651/7 000/0

 

 .است فوق آمده جدول در که می باشد رگرسیون تحلیل اصلی هسته رگرسیونی معادله در شده وارد متغیر

 : کرد محاسبه زیر شرح به نشده دارد ضرایب ستون از استفاده با میتوان را رگرسیونی معادله

 = تعلق سازمانی  148/1( + 572/0نیروی انسانی پیرامون )

 با عبارتی به یا. کرد خواهد پیدا وابسته ارتقاء متغیر شده نوشته ضریب میزان به مستقل متغیر هر از واحد یک ارتقاء با گفت می توان

 .دارند مثبت ارتباط نتیجه در کرد، خواهد پیدا معیار تعلق سازمانی ارتقاء رافانح واحد 482/0نیروی انسانی پیرامون  واحد یک ارتقای
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 . فرضيه فرعی سوم:3
 عوامل سازمانی و محیطی بر تعلق سازمانی کارکنان سازمان مرکزی بانک سامان  تهران تاثیر دارد.

 .است پرداخته شده آن به ادامه رد که گرفت، قرار تحلیل مورد رگرسیون مدل برازش صورت به تاثیر بررسی میزان جهت
 

 متغييرها بين همبستگی 8جدول 
 

 ضریب همبستگی تعیین ضریب شده تعدیل ضریب تعیین خطا معیار انحراف دوربین واتسون

184/2 54740/0 466/0 469/0 685/0 

 

 9/46که  میدهد نشان مقدار این و بدست آمده 469/0تعیین  ضریب. است 685/0برابر  وابسته متغیر و مستقل متغیرهای بین همبستگی

 ضریب از لذا نمی گیرد نظر در را آزادی درجه مقدار این چون. می شود متغیر عوامل سازمانی و محیطی مربوط به تعلق سازمانی تغییرات درصد

 دوربین آماره مقدار به اینکه توجه با. است درصد 6/46با  برابر آزمون این در هم آن که می شود استفاده منظور این برای تعدیل شده تعیین

 از مدل شد عنوان که شاخص هایی به توجه با. می گیریم نتیجه را استقالل باقیمانده ها نتیجه در دارد، قرار 5/2تا  5/1دارد  فاصله در واتسون

 است. شده محاسبه Fآزمون  بوسیله رگرسیون بودن دار معنی زیر جدول برخوردار است. در الزم کفایت
 

 رگرسيون بودن معنادار جهت واریانس( )آناليز F آزمون 9جدول 
 

Sig.  آمارهF مدل مربعات مجموع آزادی درجات مربعات مجموع میانگین 

 رگرسیون 021/51 1 021/51 270/170 000/0

 
 باقیمانده 832/57 193 300/0

 کل 852/108 194 

 تعلق سازمانی : وابسته متغیر

 

 99  سطح در رگرسیون بودن از معنی دار نشان و بوده 000/0 برابر آماره این برای شده محاسبه عنی داریم سطح فوق جدول به توجه با

 .است مورد قبول شده برآورد خطی رگرسیونی مدل بنابراین درصد دارد
 

 عوامل سازمانی و محيطی و تعلق سازمانی رگرسيونی ضرایب بودن معنادار 10جدول 

 

Sig. T 
 مربعات مجموع استانداردنشده ریبض استانداردشده ضریب

 مدل
Beta Std. Error B 

 ثابت مقدار 187/1 163/0  276/7 000/0
1 

 عوامل سازمانی و محیطی 705/0 054/0 685/0 049/13 000/0

 

 .است فوق آمده جدول در که می باشد رگرسیون تحلیل اصلی هسته رگرسیونی معادله در شده وارد متغیر

 : کرد محاسبه زیر شرح به نشده دارد ضرایب ستون از استفاده با توان می را نیرگرسیو معادله

 = تعلق سازمانی  187/1( + 705/0عوامل سازمانی و محیطی )

 با عبارتی به یا. کرد خواهد پیدا وابسته ارتقاء متغیر شده نوشته ضریب میزان به مستقل متغیر هر از واحد یک ارتقاء با گفت می توان    

 .دارند مثبت ارتباط نتیجه در کرد، خواهد پیدا معیار تعلق سازمانی ارتقاء انحراف واحد 685/0عوامل سازمانی و محیطی  واحد یک رتقایا

 

 . فرضيه اصلی:4
 نگرش شغلی بر تعلق سازمانی کارکنان سازمان مرکزی بانک سامان  تهران تاثیر دارد.

 .است پرداخته شده آن به ادامه در که گرفت، قرار تحلیل مورد رگرسیون مدل برازش صورت به تاثیر بررسی میزان جهت
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 متغييرها بين همبستگی 11جدول 
 

 ضریب همبستگی تعیین ضریب شده تعدیل ضریب تعیین خطا معیار انحراف دوربین واتسون

481/2 50442/0 547/0 549/0 741/0 

 

 9/54که  میدهد نشان مقدار این و بدست آمده 549/0تعیین  ضریب. است 741/0برابر  وابسته متغیر و مستقل متغیرهای بین همبستگی

تعدیل  تعیین ضریب از لذا نمی گیرد نظر در را آزادی درجه مقدار این چون. می شود متغیر نگرش شغلی مربوط به تعلق سازمانی تغییرات درصد

 فاصله در واتسون دوربین آماره مقدار به اینکه توجه با. است درصد 7/54 با برابر آزمون این در هم آن که می شود استفاده منظور این برای شده

برخوردار  الزم کفایت از مدل شد عنوان که شاخص هایی به توجه با. می گیریم نتیجه را استقالل باقیمانده ها نتیجه در دارد، قرار 5/2تا  5/1دارد 

 است.

 است. شده محاسبه Fآزمون  بوسیله رگرسیون بودن دار معنی زیر جدول در
 

 رگرسيون بودن معنادار جهت واریانس( )آناليز F آزمون 12جدول 
 

Sig.  آمارهF مدل مربعات مجموع آزادی درجات مربعات مجموع میانگین 

 رگرسیون 746/59 1 746/59 818/234 000/0

 
 باقیمانده 106/49 193 254/0

 کل 852/108 194 

 تعلق سازمانی : وابسته متغیر

 

 99  سطح در رگرسیون بودن از معنی دار نشان و بوده 000/0 برابر آماره این برای شده محاسبه معنی داری سطح فوق جدول به توجه با

 .است مورد قبول شده برآورد خطی رگرسیونی مدل بنابراین درصد دارد
 

 نگرش شغلی و تعلق سازمانی رگرسيونی ضرایب بودن معنادار 13جدول 

 

Sig. T 
 مربعات مجموع دارد غیر ضریب شده اردد ضریب

 مدل
Beta Std. Error B 

 ثابت مقدار -103/0 222/0  -463/0 644/0
1 

 نگرش شغلی 988/0 064/0 741/0 324/15 000/0

 

 .است فوق آمده جدول در که می باشد رگرسیون تحلیل اصلی هسته رگرسیونی معادله در شده وارد متغیر

 : کرد محاسبه زیر شرح به نشده دارد ضرایب ستون از استفاده با میتوان را رگرسیونی معادله

 = تعلق سازمان  -103/0( + 988/0نگرش شغلی )

 با عبارتی به یا. کرد خواهد پیدا وابسته ارتقاء متغیر شده نوشته ضریب میزان به مستقل متغیر هر از واحد یک ارتقاء با گفت می توان   

 دارند. مثبت ارتباط نتیجه در کرد، خواهد پیدا معیار تعلق سازمانی ارتقاء انحراف واحد 741/0غلی نگرش ش واحد یک ارتقای
 

 گام به گام رگرسيون از استفاده با خروجی و ورودي متغيرهاي 14جدول 

 

 مدل شده وارد متغیرمستقل خروجی متغیرهای روش

 1 ماهیت شغل و سازمان  گام به گام

 2 انی و محیطیعوامل سازم  گام به گام

 3 نیروی انسانی پیرامون  گام به گام

 وابسته: تعلق سازمانی متغیر

 

 .است رفته پیش مرحله سه تا رگرسیون تحلیل برمی آید فوق جدول از که همان طور
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 شده773/0با   با تعلق سازمانی برابر ( آنRهمبستگی) ضریب میزان که می شود مدل مرحله اول متغیر ماهیت شغل و سازمان وارد در

متغیر  دومین شدن وارد با بعدی گام است. در آمده بدست 595/0شده   تعدیل تعیین ضریب و597/0برابر  تعیین ضریب مرحله این است، در

 یافته افزایش  651/0و ضریب تعیین تعدیل شده به   655/0تعیین به   و ضریب 809/0چندگانه  یعنی عوامل سازمانی و محیطی همبستگی

متغیر ماهیت شغل و  دو وسیله وابسته )تعلق سازمانی( به متغیر تغییرات درصد 1/65شده  تعدیل تعیین ضریب اساس بر دیگر عبارت . بهاست

چندگانه  یعنی نیروی انسانی پیرامون همبستگی متغیر سومین شدن وارد با بعدی گام می شود. در سازمان و عوامل سازمانی و محیطی تبیین

 تعدیل تعیین ضریب اساس بر دیگر عبارت است. به یافته افزایش 660/0و ضریب تعیین تعدیل شده به   666/0تعیین به   ریبو ض 816/0به 

متغیر ماهیت شغل و سازمان، عوامل سازمانی و محیطی و نیروی انسانی  وسیله سه وابسته )تعلق سازمانی( به متغیر تغییرات درصد 66شده 

 می شود.  پیرامون تبیین

 با. می گیریم نتیجه را استقالل باقیمانده ها نتیجه در دارد، قرار 5/2تا  5/1دارد  فاصله در واتسون دوربین آماره مقدار به اینکه توجه با

 برخوردار است. الزم کفایت از مدل شد عنوان که شاخص هایی به توجه
 

 مدل هاي کفایت شاخص 15جدول

 

  ضریب همبستگی ضریب تعیین عیین تعدیل شدهضریب ت انحراف خطا آماره دوربین واتسون

271/2 

47646/0 595/0 597/0 773/0 1 

44249/0 651/0 655/0 809/0 2 

43655/0 660/0 666/0 816/0 3 

 

  .است شده آورده شد عنوان که مدلی 4 برای واریانس آنالیز جدول زیر قسمت در
 

 رگرسيون نبود معنادار واریانس( جهت آناليز F (آزمون 16جدول 

 

Sig F مدل 

 ماهیت شغل و سازمان 501/286 0001/0

 ماهیت شغل و سازمان ، عوامل سازمانی و محیطی 975/181 0001/0

 ماهیت شغل و سازمان ، عوامل سازمانی و محیطی، نیروی انسانی 729/126 0001/0

 

 .است چهار مرحله برای = α 000/0  Sig>= 05/0 به توجه با رگرسیون بودن معنی دار از حاکی فوق جدول

 .است شده داده نشان مدل در ورود ترتیب به رگرسیونی ضرایب معناداری نیز زیر جدول در
 

 رگرسيونی ضرایب بودن معنادار 17جدول 

 

Sig. t 
 دارد غیر ضرایب شده ضرایب دارد

 مدل
Beta Std. Error B 

 ثابت مقدار -341/0 215/0  -586/1 114/0
1 

 ماهیت شغل و سازمان 006/1 059/0 773/0 926/16 000/0

 ثابت مقدار -338/0 200/0  -694/1 092/0

 ماهیت شغل و سازمان 739/0 073/0 568/0 167/10 000/0 2

 عوامل سازمانی و محیطی 324/0 058/0 315/0 637/5 000/0

 ثابت مقدار -138/0 213/0  -647/0 519/0

3 
 ماهیت شغل و سازمان 818/0 078/0 629/0 167/10 000/0

 عوامل سازمانی و محیطی 375/0 060/0 365/0 223/6 000/0

 نیروی انسانی پیرامون -172/0 069/0 -145/0 -502/2 013/0

 وابسته: تعلق سازمانی متغیر
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 :کرد محاسبه زیر شرح به نشده دارد ضرایب ستون از استفاده با می توان را رگرسیونی معادله

 = تعلق سازمانی  -138/0+ 818/0+) ماهیت شغل و سازمان( 375/0+)عوامل سازمانی( -172/0انسانی( ) نیروی

 بر تعلق سازمانی به متغیر هر تاثیر مورد سهم در قضاوت برای نتیجه در ، هستن معنادار همه که دارند وجود متغیرهایی فوق جدول در

موجود متغیر ماهیت شغل و سازمان دارای بیشترین  متغیر 3 از می شود مشاهده. کنیم می ( توجه3آخر) مدل در شده دارد بتای ضرایب ستون

 در نتیجه در واحد تغییر در متغیر تعلق سازمانی ایجاد می شود. و 629/0اثر است زیرا به ازای یک واحد تغییر در متغیر ماهیت شغل و سازمان 

ضریب  متغیر نیروی انسانی پیرامون با و نهایتاً دوم اولویت در 365/0با ضریب  حیطیمتغیر عوامل سازمانی و م سپس .دارد قرار اول اولویت

 است. گرفته سوم قرار اولویت واحد در  -145/0

 

 هاي پژوهشیافته

 بررسی نتایج فرضيه ها و آزمون هاي آماري 

ازمانی کارکنان سازمان مرکزی بانک سامان  یافته: فرضیه فرعی اول پژوهش حاضر عبارت بود از اینکه ماهیت شغل و سازمان بر تعلق س

ک تاثیر دارد. این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت و یافته ها نشان داد که ماهیت شغل و سازمان بر تعلق سازمانی کارکنان سازمان مرکزی بان

ی بانک سامان   تعلق سازمانی نیز افزایش در سازمان مرکز سامان   تاثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارتی با افزایش ماهیت شغل و سازمان

 پیدا میکند.

 تبیین: بنابراین در تبیین فرضیه فوق و با توجه به نتایج گویه های تحقیق می توان گفت: اگر در شعب بانک سامان تهران، عواملی از قبیل

رشته تحصیلی و تناسب شغل با ویژگی های شخصیتی توجه به خالقیت های کارکنان، روشن بودن رسالت سازمان برای کارکنان و تناسب شغل با 

 در سطح باالیی باشد آنگاه شرایط و مقتضیات الزم جهت افزایش تعلق سازمانی فراهم خواهد شد.

یافته: فرضیه فرعی دوم پژوهش حاضر عبارت بود از اینکه نیروی انسانی پیرامون بر تعلق سازمانی کارکنان سازمان مرکزی بانک سامان 

دارد. این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت و یافته ها نشان داد که نیروی انسانی پیرامون بر تعلق سازمانی کارکنان سازمان مرکزی بانک  تاثیر

دا زایش پیسامان   تاثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارتی با افزایش نیروی انسانی پیرامون در سازمان مرکزی بانک سامان   تعلق سازمانی نیز اف

 می کند.

بنابراین در تبیین فرضیه فوق و با توجه به نتایج گویه های تحقیق می توان گفت: اگر در شعب بانک سامان تهران، عواملی از قبیل 

در مسئولیت پذیری کارکنان،  ، رضایت از مافوق و در دسترس بودن مدیر، حمایت و پشتیبانی مدیر از کارکنان وکارکنان ارتباطات موثر مدیر با

 .شدسطح باالیی باشد آنگاه شرایط و مقتضیات الزم جهت افزایش تعلق سازمانی فراهم خواهد 

یافته: فرضیه فرعی سوم پژوهش حاضر عبارت بود از اینکه عوامل سازمانی و محیطی بر تعلق سازمانی کارکنان سازمان مرکزی بانک 

فته ها نشان داد که عوامل سازمانی و محیطی بر تعلق سازمانی کارکنان سازمان مرکزی سامان  تاثیر دارد. این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت و یا

نیز بانک سامان   تاثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارتی با افزایش عوامل سازمانی و محیطی در سازمان مرکزی بانک سامان   تعلق سازمانی 

 افزایش پیدا میکند.

با توجه به نتایج گویه های تحقیق می توان گفت: اگر در شعب بانک سامان تهران، عواملی از قبیل بنابراین در تبیین فرضیه فوق و 

مسئولیت پذیری کارکنان، در  ، رضایت از مافوق و در دسترس بودن مدیر، حمایت و پشتیبانی مدیر از کارکنان وکارکنان ارتباطات موثر مدیر با

 .شدالزم جهت افزایش تعلق سازمانی فراهم خواهد سطح باالیی باشد آنگاه شرایط و مقتضیات 

یافته: فرضیه اصلی پژوهش حاضر عبارت بود از اینکه نگرش شغلی بر تعلق سازمانی کارکنان سازمان مرکزی بانک سامان  تاثیر دارد. این 

ان مرکزی بانک سامان  تاثیر مثبت و معناداری فرضیه مورد آزمون قرار گرفت و یافته ها نشان داد که نگرش شغلی بر تعلق سازمانی کارکنان سازم

 در سازمان مرکزی بانک سامان  تعلق سازمانی نیز افزایش پیدا می کند. دارد. به عبارتی با افزایش نگرش شغلی

املی از قبیل بنابراین در تبیین فرضیه فوق و با توجه به نتایج گویه های تحقیق می توان گفت: اگر در سازمان مرکزی بانک سامان  ، عو 

آنگاه شرایط و مقتضیات الزم جهت افزایش تعلق  ماهیت شغل و سازمان، نیروی انسانی پیرامون و عوامل سازمانی و محیطی در سطح باالیی باشد

 فراهم خواهد شد سازمانی
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 پيشنهادهاي تحقيق
پیشنهاد  کنان سازمان مرکزی بانک سامان به مدیرانبا توجه به نتایج تحقیق و تاثیر مثبت ماهیت شغل و سازمان بر تعلق سازمانی کار-1

 گردد:می

خالقیت و شکوفایی را در سازمان تشویق کنند، همچنین رسالت سازمان را برای کارکنان روشن و واضح سازند تا کارکنان این فرصت  - 

 ه تالش کنند.را داشته باشند که به رسالت سازمان اعتقاد پیدا کنند و برای رسیدن به اهداف تعیین شد

 با برگزاری کالس های آموزشی متناسب با نیازهای آموزشی کارکنان به ارتقای مهارت و دانش کارکنان کمک کنند. -

 تالش کنند در طراحی شغل، تناسب شغل با رشته تحصیلی و ویژگی های شخصیتی کارکنان را مدنظر قرار دهند.-

پیشنهاد  انسانی پیرامون بر تعلق سازمانی کارکنان سازمان مرکزی بانک سامان  به مدیران با توجه به نتایج تحقیق و تاثیر مثبت نیروی-2

 گردد:می

ن کانال های ارتباطی برای کارکنان درنظر بگیرند و تا حد امکان نظرات کارکنان را در سازمان بکار گیرند و شرایطی مهیا سازند تا کارکنا -

 ایت کنند.از نحوه برخورد آنان با خود احساس رض

تا شرایط و مقتضیات الزم جهت تعلق سازمانی مدیران، کارکنان را در ادای وظایف شغلیشان مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار دهند  -

 کارکنان فراهم شود.

 سازمان برای نظرات کارشناسی که از سوی کارکنان در سازمان ارائه می شود ارزش و اهمیت قائل شود. -

 تایج تحقیق و تاثیر مثبت عوامل سازمانی و محیطی بر تعلق سازمانی کارکنان سازمان مرکزی بانک سامان  به مدیرانبا توجه به ن-3

 گردد:پیشنهاد می

  دهند متناسب سازند. انجام می سازمان در که کاری و مسئولیت با دریافتی کارکنان را مزایای وحقوق 

 شود تا کلیه کارکنان امکان حضور در دوره های آموزش را داشته و مهارت های  برگزار مناسب نحو به خدمت ضمن آموزش های دوره

 شغلی مورد نیاز را کسب کنند.

  کارکنان انجام شود.واقعی ارتقا و انتصابات بر اساس شایستگی ها و توانایی های 

 .ارزشیابی کارکنان مبتنی بر عملکرد واقعی آن ها باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.joas.ir/


 1 -5، ص 1396، زمستان  8پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 منابع و مراجع
 (، پرسشنامه تعلق سازمانی. .انتشارات تولید دانش.1393احمدی، علی، اکبری، حسین، صادقی، محمد ) [1]

 .50 ص رشد، انتشارات ، دادستان، پریرخ ترجمه ،"تمدن جدید بیماری استرس، یا تنیدگی "،(1377)استورا،جین  [2]

 .مدیریت عمومی، ، نشر نی(، 1371)  مهدیلوانی، ا [3]

تحول آفرین و تبادلی  بررسی رابطه بـین سـبک هـای رهبـری(، 1385)امیرکبیری، ع؛ خدایاری، ا؛ نظری، ف؛ مرادی، م  [4]

 .با تعهد سازمانی کارکنان، فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شـماره چهـاردهم

رسی رابطه بین ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی و (، پایان نامه کارشناسی ارشد. بر1387امیدی ارجنگی، نجمه ) [5]

 .1387دلبستگی شغلی کارکنان پتروشیمی دانشگاه اصفهان 

 .رضوی قدس:  مشهد نیا،کریم مرضیه ترجمه ها،نگرش  سنجش و پرسشنامه طرح ،(1375) آ اوپنهایم، [6]

 .136ص سمت، انتشارات ، اسالمی، منابع به با نگرش اجتماعی روانشناسی ،(1382)مسعود  آذربایجانی، [7]

شغلی آنها. نشریه روانشناسی  -(، رابطه نگرش مدیران به شغلشان با عوامل فشارزای روانی1386آقا محمدیان، حمیدرضا ) [8]

 .37و علوم تربیتی. دوره 

 رضوى، دسق:  مشهد. طوسى محمدتقىمنشى ترجمه. کنون تا آغاز از اجتماعى شناسى (، روان1935گوردن ) آلپورت، [9]

 فرهنگى. معاونت

انگیزش شغلی  بر گروه /سازمان و شخص شغل، شخص/ بررسی تأثیرات تطابق ادراک شده شخص/(، 1388)باقری، علیرضا  [10]

نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه  پایان(. خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی)های شغلی  عملکرد شغلی و نگرش

 .شهید چمران اهواز

 .62 شماره مدیریت، توسعه ،"شغلی استرس بر موثر عوامل"، (1383)نسرین  باقری، [11]

 .17ص جنگل، انتشارت ، مهداد، علی ترجمه آنها؛ تغییر و ها نگرش ،(1384)میکائیل  وانک، جرد؛ بهنر، [12]

 .اشراقی:  مدیریت، در انسانی روابط ،(1368) کمال پرهیزکار، [13]

 بویر و کهکلویه  دانشگاهی و عمومی های کتابخانه کتابداران شغلی رضایت میزان بررسی"، (1383)منصور  تبار، ترکیان [14]

 .اهواز تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه رسانی، اطالع و کتابداری ارشد کارشناسی نامه پایان ،" احمد

 انتشارات یاس نبیعوامل موثر بر تعلق خاطر سازمانی، تبریز، (، 1389)  غ تقی زاده بیرامی، [15]

( رابطه نگرش های شغلی و عملکرد کارکنان در 1395جانعلی زاده المشکن،امیر، مظفری، مریم، شرج شریفی، رشید) [16]

 بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطالعات و ارتباطات

ارتباط نگرش شغلی با سالمت سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان (، 1393جوادی پور، محمد، پارساجو، علی) [17]

 146-137،ص2،شماره 1،دوره6همدان، مجله مدیریت منابع انسانی در ورزش، مقاله

د ( رابطه تأثیر و تأثر نگرشهای شغلی و ارتباط آنها با عملکر1393حسن پور، اکبر، معمارزاده، غالمرضا، انبارلویی، مونا ) [18]

 28-21، ص 12کارکنان، مدیریت توسعه و تحول، شماره 

بین مؤلفه های اعتماد و  (، بررسی رابطه1389خنیفر، حسین، مقیمی، سید محمد، جندقی، غالم رضا، زروندی، نفیسه ) [19]

 پرورش  قم، مدیریت دولتی. تعهد سازمانی کارکنان در سازمان جهاد کشاورزی و آموزش و

(، مطالعه روابط میان اعتماد، تقابل و احساس تعلق سازمانی با مالحظه اثر 1391نی، حمیدرضا )خورشید، صدیقه، یزدا [20]

 .7تعدیل گری تعهد سازمانی. پژوهش نامه مدیریت تحول، سال چهارم، شماره 

 1مبانی سازمان و مدیریت، ، سمت، چاپ اول، ص. (،1379) رضائیان، علی [21]

 بین فردی های ویژگی از منتخبی با آنها همبستگی و سازمانی تعهد شغلی، رضایت مقایسه" ،(1381)مجتبی  سروش، [22]

 دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان ،"خراسان بدنی تربیت سازمان ادارات مدیران ها، آموزشگاه بدنی تربیت ن مسئوال

 .42-41 صص ، معلم تربیت

(، طراحی پرسش نامه نگرش شغلی و 1390سهراب )عظیمی، حسین؛ گودرزی، غالمرضا، پیرایش، سهراب و عبدی،  [23]

 سازمانی کارکنان دولت، اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره اول.

 (، مدیریت رفتار سازمانی )رفتارفردی( : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، سمت.1386قلی پور، آرین ) [24]

 .چاپ چهارم. : نشر ارسباران .نگرش نگرش و تغییر  (،1377یوسف )کریمی،  [25]

 .162ص  چهارم، چاپ ارسباران، نشر انتشارات : .نگرش و تغییر نگرش (،1387) کریمی، یوسف [26]
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  دوم، چاپ مروارید، انتشارات ، معمارزاده، غالمرضا و الوانی مهدی سید ترجمه سازمانی، رفتار ،(1385)مورهد  گریفتن، [27]

 .78ص

 ترمه، انتشارات دوم، چاپ ، ،"سازمانی رفتار از ارزشی کاربردی، تحلیل سازمانی، رفتار مدیریت"،(1380)اصغر  مشبکی، [28]

 .5 ص

 (، روانشناسی صنعتی و سازمانی. تالیف و ترجمه علی مهداد. : جنگل.1389مهداد، علی ) [29]

 .236-234 ص  اول، چاپ مهرداد، انتشارات ، اجتماعى، شناسى روان زمینه ،(1373)اکبر  على مهرآرا، [30]

[31] Asgariyan, M (1999), Human relations and organizational behavior(applications). Tehran: 

Amirkabir Publication; [Persian]. 

[32] Almeida, L (2005), "An Organizational Model of Attitude Change", University Nova de -

Lisboa, pp. 26-29. 

[33] Benkhoff, B (1997), Disentangling organizational commitment: The dangers of the OCQ 

for research and policy. Personnel Review, 1/2(26), 114-131. 

[34] Bozorgzade M, (1988), Review job satisfaction and organizational commitment managers 

and Sepah trainingcenters”, Tehran: Setad Moshtarak Sepah Publication; [Persian]. 

[35] Brown, Steven (2007), Job involvement. Steven G Rogelberg (Eitor). Encyclopedia of 

Industrial and Organizational Psychology, Volume 1. Thusand Oaks: Sage Publications .pp 

397-399. 

[36] Buka, M (2005), "The effect of the central market of job attitudes", A Thesis Submitted to 

The Graduate School of Sciences of Middle East Technical University. 

[37] Chiu, S & Tsai, M (2006), Relationships among burnout, Job involvement and 

organizational citizenship behavior. The journal of psychology, 140, 517-530. 

[38] Gruman, J. A & Saks, A M (2011), Performance management and employee engagement. 

Human Resource Management Review, 21(2), 123-136. 

[39] Guleryuz G, Guney S, Aydm E, Asan O,(2008), “The mediating effect of jobsatisfaction 

between emotional intelligence and organizationalcommitment of nurses: Aquestionnaire 

survey”, International Journal ofNursing Studies; 45, 1625-1635. 

[40] Hachett R, Lapierre L, Hausdorf P (2001), Understanding the links Betweenwork 

Commitment Constructs.Journal of Vocational Behavior;4(2):392-41. 

[41] Hakhan, kerm; and Dayton, Elizabeth, (2008), Organizational silence and hidden threats to 

patient safety, national council of chief clinical consultants, vol 5, No 1, Health Research 

and Educational Trust. 

[42] Houte, V (2006), “Tracking and teacher satisfaction”. Journal of Educational Research. 

99(3), PP.247-254. 

[43] Jaramillo, F., Mulki, J. P., Marshal, G.W (2005), A meta-analysis of the relationship 

between Organizational commitment and salesperson job performance: 25 years of 

research. Journal of Business Research. 58,705-714. 
[44] Kittredge Andrea, Predicting Work and Organizational Engagement with Work and 

Personal Factors, 2010, San Jose State University, Master's Theses and Graduate Research. 
[45] Maurer, J  MacGregor, N (1987), Short-term memory capacity: limitation or optimization? 

Psychological Review, 94 (1), 107-108. 
[46] O’Reilly CA, Chatman J, Caldwell DF. People and organizational culture, Academy of 

management Journal 1991; 34(3): 487-516 

[47] R. Napp, Joshua, R. Smith, Brett, A. Sprinkle, Therese (2014), Clarifying the Relational 

Ties of Organizational Belonging, journal of leadership & orgnizationl studies, 1st publish 

[48] Rotenberry, P & Moberg, P (2007), Assessing the impact of job involvement on 

performance. Management Research News, 30, 203-215. 

[49] Taylor, Sh. E. Peplau, L. A., and Sears, D. O. (2003), "Social Psychology", (11th Ed). New 

Jersey: Pearson Education, Upper Saddle River. 

[50] Walumbwa, F.O & Wu, C & Orwa, B (2008),“Contingent reward transactional leadership, 

work attitudes, and organizational citizenship behavior: The role of procedural justice 

climate perceptions and strength”. Leadership Quarterly, 19, 251-2 

http://www.joas.ir/

