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 چکيده

دلبستگي و با  متخصص و ماهر در دنیايي كه از حیث طبیعت كار و تنوع نیروی كار دائم در حال تغییر است، داشتن كاركنان

عوامل متعددی در . شود محسوب ميبرای شركت ها مزيت رقابتي نمايند  كه فراتر از وظايف تكلیفي خود عمل مي خاطر تعلق

زش افراد ها و انگینگرش ه و اساسها تشكیل دهنده پاياز آنجايي كه ارزش. گیری اين رفتار در كاركنان نقش دارند شكل

در  .ان دارندو هدايت سازم تاثیری عمیق بر رهبری و مي كنند ايفانقشي اساسي در ساخت روان شناختي اشخاص  هستند،

های كاركنان و رهبران  هي گروپ، تاثیر همنوايي ارزشخاطر  های شوارتز و مدل تعلق مدل ارزش گیری از تحقیق حاضر، با بهره

  -توصیفيتحقیق از نوع . ه استمورد بررسي و تحلیل قرار گرفت خاطر كاركنان به سازمان بر حس تعلق( مديران)سازمان

كه به صورت تصادفي  است نیرپارس های شركت از كاركنان دفتر مركزی و كارگاه نفر 722 تعداد آماری جامعه و پیمايشي

مباحث استنباطي و توصیفي آماری  از ها در تجزيه و تحلیل پرسشنامه و بوده پرسشنامه ها داده گردآوری ابزار .اند انتخاب شده

از مدل معادالت و در سطح استنباطي نیز  باشد مي یانگینمو  های توصیفي شامل جداول فراواني آماره. شده استاستفاده 

نتايج تحقیق نشان داد بین همنوايي . ساختاری شامل تحلیل عاملي تائیدی و تحلیل مسیر و تحلیل واريانس استفاده شده است

در پايان . (t=7.53) داری وجود دارد سازماني رابطه مثبت و معني خاطر های كاركنان و رهبران سازمان با حس تعلق ارزش

 . پیشنهادهايي به منظور بهبود حس تعلق سازماني در شركت نیرپارس ارائه گرديد

 گروپ ، شوارتز، هيسازماني تعلقهای مديران،  ارزش، ی كاركنانها شزرا: گان کليديواژ
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 مقدمه

باشاد و  وری در ساازمان ماي   باال بردن بهره انداز وها تحقق اهداف استراتژيک و دستیابي به چشمامروزه مهمترين هدف سازمان

هدف كلي مديريت منابع انساني آن است كه اطمینان . باشدگیری از توانايي كاركنان میسر نميتحقق اهداف سازمان بدون بهره

مناابع  هاای ماديريت   ، سیساتم (0991)به گفتاه آلاريو و لیاک    . تواند به كمک كاركنان به موفقیت دست يابددهد سازمان مي

های جديد را بشناساند و بارای آنهاا    دهد فرصتها امكان ميهايي باشند كه به سازمانها و تواناييتوانند منبع قابلیتانساني مي

كنیم كه در حوزه كاری خود متخصص و متبحار هساتند،    ها، با كاركناني برخورد مي در بسیاری از سازمان. گذاری كنندسرمايه

باا نگااهي   . يابد وری آنها كاهش مي اند، ولي پس از مدتي بهره افرادی منظم، دلسوز و عالقمند به كار بوده هنگام ورود به سازمان

هاای كااری خاود را درگیار      رسد كه اين افراد در مواجهه باا مشاكالت و چاالش    ها، اينگونه به نظر مي موشكافانه به اين سازمان

دهناد، تالشاي    ا را از سر اجبار و در بلندترين زمان ممكن انجام و تحويل ميكنند، منافع سازمان برايشان مهم نیست، كاره نمي

گیری كرده و ساازمان را تار     دهند و حتي مايلند از شغل خود كناره برای تعامل و همكاری با ساير كاركنان از خود نشان نمي

 . كنند 

در . آياد  وجاود ماي   صمیمي و آشنا در ساازمان باه  وقتي احساس تعلق خاطر و وفاداری در سازماني وجود داشته باشد، محیطي 

اناد،   اند و احساس تعلق و وفاداری به زنادگي در گاروه را پیادا كارده     چنین محیطي كه افراد با يكديگر در طول زمان آشنا شده

(. 0831083طباطباايي و همكااران،   )نماياد   های گروه به خوبي و با سارعت پیشارفت ماي    شود و فعالیت تر مي كارها بسیار ساده

پذيری و روشن بودن وظاايف،   نشان داد عواملي مانند ارتباطات و رفتار توأم با اعتماد، فرهنگ مسئولیت( 7107)راني  مطالعه آن

ای در  گیری مشاركتي، در  ارزش كار و بامعنا بودن شاغل و امكاان رشاد حرفاه     رهبری بصیر متخصص و قابل اعتماد، تصمیم

  .ماندگاری آنان اهمیت دارد

 بيان مسئله

هاا و انگیازش افاراد هساتند و نقشاي اساساي در سااخت روان        ها تشكیل دهنده پايه و اساس در  نگرشاز آنجايي كه ارزش

های عمومي و راياج،  هايي هستند كه معرف رفتارها سازهارزش. شناختي اشخاص بازی مي كنند، تاثیری عمیق بر رهبری دارند

ارزش ها نمايانگر عقايد اصاولي هساتند   (. Gordon, 1975)شوند كه برای افراد مهم تلقي مي يا بیان قضايا و مطالبي هستند

رهبران  كه اصلاين   بیشتر پژوهشگران بر(. Robbins, 2000)كه از نظر فردی يا اجتماعي نوعي رفتار برتر شمرده مي شود 

 (. 7111كلین ) اتفاق نظر دارند، اندها پیروان خود را هدايت كردهدهي و ارزشبرجسته با بینش

، (0921)مطاابق باا نظار انگلناد و لاي      . كناد ها و باورهای خاود رهباری ماي   كند كه رهبران با ارزشبیان مي( 0991)وودوارد 

ای و فردی هستند كه بر رفتار و های ارزشي حرفهرهبران برتر دارای جهت( 0992)و پوسنر ( 0931)، شاين (0997)ساشكین 

نیاز  ( 0937)و ديال و كنادی  ( 0923برناز  (. )0832زارع و همكااران،  )نها و در نهايت بر عملكرد سازمان تاثیر دارناد  عملكرد آ

هاای فاردی و   های شخصي رهبران تاثیر بسیار مهمي بر روابط رهبر و پیرو داشته و ادرا  افاراد از موقعیات  معتقدند كه ارزش

كنناد و در سرتاسار ساازمان توساعه     های سازماني را رهبران ارشاد ايجااد ماي   زشاكثر ار. دهندسازماني را تحت تاثیر قرار مي

ها بر منطاق  در بسیاری از موارد علت اينكه رفتارها يا پیامدهای خاصي نسبت به بقیه برتری دارند اين است كه ارزش. دهندمي

 .دهندافكنند و آنها را تحت الشعاع قرار ميو عینیت سايه مي

های پژوهشي يا میزان اهمیت نوع رويكردهای پژوهشي راياج،   تعلق خاطر و سازگاری يا ناسازگاری بین يافتهدر خصوص مفهوم 

عیاار   های مختلف حاكي از پايین باودن میازان تعلاق خااطر و دلبساتگي تماام       های انجام شده در كشورها و شركت نظرسنجي

هاای گازاف میلیاارد     هاا هزيناه   فقدان تعلق خاطر برای ساازمان دهد كه  ها نشان مي نتايج نظرسنجي. هاست كاركنان به سازمان

(. 0890خااني و فااني،    به نقل از عیسي 7119؛ كوالن، 7113؛ كروستون، 7111؛ لیگ، 0890ابوالعاليي، )دالری به دنبال دارد 

-0729 7117همكااران،  هارتر و )در عین حال تعلق خاطر كاركنان تاثیر بسیار چشمگیری بر نتايج عملكردی كسب و كار دارد 

كناد   بنابراين، اهمیت موضوع ايجااب ماي  (. 0890خاني و فاني،  به نقل از عیسي 7113؛ كو ، 7113؛ ريچمن و همكاران، 733

  .خاطر كاركنان واكاوی شود های تعلق كه ريشه
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منابع انساني و رهباری شاده   هاست كه وارد ادبیات مديريت  ها و همچنین حس تعلق خاطر سال اگر چه موضوعاتي مانند ارزش

ساازمان  اثربخشاي  های معیارهای سازمان و كاركنان و تاثیر آن بر است، ولي تاكنون تحقیقات جامعي در زمینه همنوايي ارزش

ای شد تا انجام اين پژوهش، افزون بر كمک به گسترش مباني نظاری   بكر بودن اين موضوع انگیزه. در ايران صورت نگرفته است

ها بر تاثیر همنوايي ارزش"رو در مقاله حاضر به بررسي  از اين. ها پاسخ ارائه نمايد ران به برخي از مسائل مبتالبه سازمانآن در اي

 0های زير است پرسش پرداخته و در صدد جستجوی پاسخ برای "حس تعلق خاطر و دلبستگي كاركنان به سازمان

بررساي میازان   آنهاا،   هایاولويتسازمان و  های كاركنان ارزشها، شناسايي آن هایاولويتسازمان و رهبران های  ارزششناسايي 

 .های تعلق خاطر ها بر مولفه تاثیر همنوايي ارزش ، بررسيهای رهبران سازمان با ارزش های افرادنوايي ارزشهم

 

 ادبيات تحقيق

  ها ارزش

مرتبه، استحقاق، لیاقت، شايساتگي، زيبنادگي، برازنادگي و    در زبان فارسي از اسم مصدر ارزيدن و به معنای قدر،  "ارزش"ژه  وا

 "Valeur"به معني قدر، گرامي داشتن، اهمیت دادن و در زبان فرانساوی برابار     "Value"قابلیت و در زبان انگلیسي معادل 

ها داللات   ای از نگرش ترهها به تنهايي به گس شناسي اجتماعي، ارزش از ديدگاه روان. به معني قیمت، قدر، مقدار و ارز آمده است

از نقطه . ها و امور اشیای پیرامون خود قائل است قدر و قیمتي كه انسان برای انديشه"به زبان ساده ارزش عبارت است از . دارند

شاان توساط گروهاي از افاراد مبناايي بارای ايجااد         ها، الگوهای اجتماعي هستند كه در حد پاذيرش  نطر جامعه شناسي، ارزش

از نظار انديشامندان فلساه اساالمي،     (. 0833علماي،  )كانن   مشتر  و معیاری برای هدايت و تنظیم رفتار فراهم ماي انتظارات 

از اين . كنند، اما مصداق آنها تغییر پذير است اند كه تحت هیو شرايطي تغییر نمي ها يک سلسله اصول كلي، ثابت و مطلق ارزش

 .و جامعه و مصلحت واقعي انسان استمنظر مال  كلي ارزش اخالقي، مصلحت عمومي فرد 

اماوری كاه مطلاوب و ارزناده باشاند      . گیرند گیری قرار مي های شخصیتي هستند و معیار انتخاب و تصمیم گیری ها جهت  ارزش

 تاوان  ها را همانند ساير خصائص انسااني ماي   ارزش. ها متنوعند و از فردی تا فرد ديگر تفاوت دارند ارزش. شوند ارزش نامیده مي

آنها معیارهاا و راهنمايیهاايي   . ها وظايف مهمي برای هر انسان به عهده دارند ارزش (.98، 821سلیماني، )بررسي و ارزيابي نمود 

 & Schwartz) ، (Rockeach, 1973) ،(England, 1974)، هاا هساتند   گیاری انساان   بارای ادرا ، رفتاار و تصامیم   

Bilsky, 1987)  و(Mozap, 1994). دهناد   آنها چارچوبي به منظور خود شناسي و قضاوت در مورد رفتار هر فرد ارائه مي 

(Hindel & Gordon, 1980) و(Feder, 1975) . 

 هاي ارزش تئوري

ها، اعتقاادات خااص و كلاي، نیاات و رفتارهاای       شناسي مطالعات گوناگوني درباره چند و چون ارتباط میان ارزش در حوزه روان

"راكایج "تعداد قابل توجهي از اين مطالعات بر اساس سنجش ارزش مبتناي بار ديادگاه    . گرفته استاجتماعي، صورت 
انجاام   7

 . بوده است 8نامه ارزش، حاصل از مطالعه شوارتز شده است و يا مطالعات اخیر كه بر مبنای پرسش

 تئوري ارزش از ديدگاه شوارتز

نشاْت گرفتاه و در نهايات منجار باه تحقیاق      ( 0932)شناسان اجتماعي، از نتیجه كار پژوهشي راكیج  تحقیقات گروهي از روان

 . شده است( 0997)شوارتز 

. پاردازد به ارائه نظريه خود ماي  "راكیج"ها خصوصا چارچوب كار قبلي انجام شده در زمینه ارزش مطالعاتبا تكیه بر  "شوارتز"

 . كار مي بريم نه در قالب كیفیتي ذاتي در خود اشیاءها را به صورت معیار بهاست ما ارزشوی معتقد 

                                                           
1 Values 
2 Rokeach 
3 Schwartz 
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 ;Schwartz & Sagive, 1995)بعد از تغییرات در نظريه اولیه و اصالحات به عمل آمده ده گونه ارزشي اساتخرا  شادند   

Schwartz, 1994 0)نوايي، گرايي، همگرايي، خیرخواهي، سنتاستقالل، جهانطلبي، برانگیختگي، گرايي، موفقیت، لذتقدرت

 .به توضیح آن پرداخته شده است 0گرايي كه در جدول امنیت
 هاي شوارتز ارزش - جدول 

 منابع گونه مثالي تعريف گونه ارزش

 قدرت
پايگاه و موفقیت اجتماعي، كنترل و تسالط  

 بر افراد و منابع
 قدرت اجتماعي، اقتدار، ثروت

متقابااال، كااانش 

 گروه

 موفقیت
توفیااق فااردی از طريااق رقاباات مبتنااي باار 

 معیارهای اجتماعي
 موفق، جاه طلب، توانا، ذی نفوذ

كااانش متقابااال،  

 گروه

 ارگانیستي رضايت و لذت بردن از زندگي احساس رضايت، كامیابي در زندگي لذت طلبي

 هیجان، نوآوری، مبارزه طلبي در زندگي برانگیختگي
زنادگي متناوع، زنادگي هیجاان     شهامت داشاتن،  

 انگیز
 ارگانیستي

 استقالل
تفكر و انتخاب عمل مستقل، خلاق كاردن،   

 كشف كردن

آزادی، استقالل، كنجكاوی، انتخاب هدف  خالقیت،

 خود

كااانش متقابااال،  

 ارگانیستي

 جهان گرايي
فهم، قدر داني، تحمل، حمايت از رفاه هماه  

 افراد و طبیعت

احتماعي، براباری، صالح   وسعت نظر، خرد، عدالت 

جهاني، جهاني سرشار از زيبايي، اتحاد با طبیعت و 

 حفظ طبیعت

 گروه، ارگانیستي

 خیرخواهي
حفظ و تقويت رفاه افرادی كه فرد در تماس 

 مستقیم با آنهاست
 بخشنده، وفادار و مسئول، مفید، درستكار

ارگانیستي، گروه و 

 كنش متقابل

 سنت

آداب و رسااوم و احتاارام، تعهااد، پااذيرش،  

سانتي   انديشه هايي كه از فرهنگ يا مذهب

 شود ناشي مي

خاضع، فاروتن، پاذيرش قسامت و ساهم خاود از      

 زندگي، دينداری، احترام به سنت و اعتدال
 گروه

 همنوايي

محدوديت اعمال و تمايالت و انگیازه هاايي   

كاه محتمال بار صادمه زدن باه ديگااران و      

اجتماااعي تعهاادی از هنجارهااا و انتظااارات 

 است

مودب بودن، مطیع بودن، نظم فاردی، احتارام باه    

 والدين و بزرگترها

كااانش متقابااال،  

 گروه

 امنیت
سالمت، هماهنگي و ثبات جامعاه، رواباط و   

 خود

امنیت خانواده هاا، امنیات ملاي، نظام اجتمااعي،      

 نظافت و مبادله منافع

ارگانیستي، گروه و 

 كنش متقابل

دهند هم را تشكیل مي همرتبط ب( Motivational Goals)های انگیزشي شوارتز، پیوستاری از ارزشگاه  های ارزشي دهگونه

 . شودمي "هاشساختار مدور ارز"كه اين خود باعث 

 0پوشي با يكديگرند شوارتز معتقد است ده گونه ارزشي ذيل در توافق و هم

 .ددهنقدرت و موفقیت هر دو برعزت و برتری اجتماعي اهمیت مي .0

 .موفقیت و لذت طلبي كه هر دو بر خودكامرواسازی تاكید دارند .7

 .لذت طلبي و برانگیختگي كه هر دو دربردارنده میل يا محر  مطلوب و كارآ هستند .8

 .برانگیختگي و استقالل كه هر دو دربردارنده مشتركات اساسي در تو خواهي، تسلط و مهارت هستند .1
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 .اندگر تكیه بر قضاوت خود فرد و آرامش در قبال تنوعگرايي كه هر دو نشاناستقالل و جهان .1

گرايي و خیرخواهي كه هر دو با توجه بیشتر داشتن به ديگران و انديشیدن به فراتر از منافع خود مرتبط جهان .3

 .هستند

ها همبستگينوايي كه هر دو بر رفتارهای هنجاری تاكید دارند و رفتارهای هنجاری  نیز خود باعث خیرخواهي و هم .2

 .شونددر روابط مي

 .دهندخیرخواهي و سنت كه هر دو ايثار و فداكاری نسبت به گروه خود را افزايش مي .3

 .نوايي و سنت كه هر دو مستلزم همراهي با انتظارات تحمیل شده جامعه هستندهم .9

 .تاكید دارنددهند ه هر دو بر حفظ مقررات اجتماعي موجود كه نظمي خاص به زندگي ميسنت و امنیت ب .01

بیني به وسیله كنترل روابط و نوايي و امنیت كه هر دو بر ممانعت يا غلبه بر تهديدات نامشخص و غیرقابل پیشهم .00

 (.Schwartz, 1995,96)منابع اصرار دارند 

  خاطر تعلق

 خاطر حس تعلقبستگي و دلدر دنیايي كه از حیث طبیعت كار و تنوع نیروی كار دائم در حال تغییر است، داشتن كاركنان با 

را در   كاركنانتعلق دلبستگي و حس  تسهیل كننده شركت هايي كه شرايط. شود محسوب ميبرای شركت ها مزيت رقابتي 

 . (Macey & Schneider, 2008 ) توانند از آنها تقلید كنند دهند كه رقیبان به سختي مي مي كنند، كارهايي انجام مي

ای  در گستره. های افراد را مشخص نمود ها و مسئولیت شود نقش افتد، به سختي مي سريع اتفاق ميهايي كه تغییرات  در محیط

ها بايد به طور فزاينده بر روی  شوند، سازمان بیني و مبهم مواجه مي قابل پیش گیری غیر كه كاركنان اغلب با شرايط تصمیم

 .سازمان محقق گرددای رفتار شود كه اهداف  كاركنان خود حساب كنند تا به گونه

دهند و به اين ترتیب بر عملكرد كل سازمان تاثیر  كنند عملكرد بهتری از خود نشان مي كاركناني كه به كار خود حس تعلق مي

دهد عدم وجود حس تعلق خاطر در كاركنان منجر به تحمیل  گرفته نشان مي های صورت از طرف ديگر پژوهش. گذارند مي

دهد كه كاركناني كه تعلق خاطر  های موسسه گالوپ نشان مي پژوهش. شود كه قابل اغماض نیست يهايي بر سازمان م هزينه

، 1موسسه گالوپ)ترند  وماهای تر  سازمان مق تر و در مقابل وسوسه تر، مطمئن مدار آنها سودآورتر، مشتری. ترند ور دارند بهره

 (.0891خاني، احمد،  ، به نقل از عیسي7101

تر از  ری جامعودر ام بتوانندو  احساس تعلق كنند به آنكه  هستندمحیطي  در جستجویسیاری از كاركنان عالوه بر آن، ب

 .داشته باشند مثبت مشاركت خويش وظايف حیطه

و  مفهوم جديد است كه حدودا دو دهه است كه در ادبیات آن ظاهر شده استاين مفهوم در علم مديريت منابع انساني يک 

 .(Ellis and Sorensen, 2007) كمتر به عنوان يک سازه آكادمیک مورد بررسي قرار گرفته است

پردازان و پژوهشگراني  اغلب نظريه. ه نشده استئارا Engagementكلمه  هنوز معادل فارسي مناسبي در ادبیات مديريت برای

اند كه به كمک آن، مديران به طور مستقیم افراد را به  دانستهاند اين مفهوم را نوعي استراتژی  كه در اين حوزه فعالیت كرده

 عملكرد به نسبت ها آن تعهد و سازمان يک كاركنان تمام دلبستگي به كنند و به عبارتي شركت در ارتقای سازمان تشويق مي

  .كارشان اشاره دارد محل

يک           ر شهروندی سازماني همپوشاني داشته باشد، ولي هیچرسد تعلق كاركنان با دو مفهوم تعهد و رفتا با وجود اينكه به نظر مي

رود كاركنان با  از اين دو مفهوم به اندازه كافي دو جنبه تعلق و دلبستگي، يعني طبیعت دوگانه آن و اينكه تا چه حد انتظار مي

. (Robbinson, et al., 2004)شوند حس تعلق عنصر آگاهي كسب و كار را در خود پرورش داده باشند را شامل نمي

                                                           
4 Engagement 
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تمايز قائل  - (3OCB)رفتار شهروندی سازماني تعهد و  -نیز بین حس تعلق كاركنان و دو مفهوم قبلي  رافرتي و همكاران

 .اند كه حس تعلق به صورت واضح يک فرايند متقابل دوطرفه بین كاركنان و سازمان است گونه تعريف نموده اند و اين شده
(Rafferty, et. al., 2005). 

 خاطر تعريف حس تعلق

 (Erickson, 2005) ".احساس تعلق باالتر و فراتر از رضايت ساده با آرايش شغل يا وفاداری عمومي نسبت به كارفرما است"

 گذاری و توسعه تالش اختیاری برای كمک به كارفرما جهت كسب موفقیت حس تعلق درباره اشتیاق، تعهد، و تمايل به سرمايه

از نیروی كار باثبات كه بیان شد بستگي دارد؛ كاركنان بايد امور  فراتراثربخشي سازماني به عواملي  ".است در كسب و كار

 ,Katz, 1964; Organ)ند هايي فراتر از الزامات نقش خود باش محوله را به دقت انجام دهند، مايل به شركت در فعالیت

تری از درگیر شدن در كار و شور  حس تعلق سازماني در مقايسه با كلمه رضايت شغلي يا تعهد سازماني، سطح عمیق .(1987

، شور و شوق، و یتبوجذمروی  بیشترتاكید  . (Harter & Schmidt, 2008)كند و شوق كاركنان را منعكس مي

مروری بر تحقیقات علمي روی حس تعلق كاركنان . كند ها را بهتر منعكس مي تاثیرگذاری، اهمیت نگرش كاركنان در سازمان

گیرد كه به حاالت رواني، صفات و رفتارها داللت  های مختلفي مورد استفاده قرار مي دهد كه اين كلمه در زمان نشان مي

عنوان تواند به  مي( مثال صفت حس تعلق داشتن) دهند كه حس تعلق به عنوان يک حالت میسي و اشنايدر نشان مي .دارد

به عنوان مثال، عواطف مثبتي كه با )كند، درنظر گرفته شود  يک تمايل يا گرايش كه دنیا را از يک ديدگاه خاص تجربه مي

 ,Macey & Schneider) شده است و اين صفت در حالت رواني تعلق منعكس( شود احساس شور و شوق مشخص مي

 شود های اختیاری تعريف مي تالش شكلبه  ه وشد سازی رفتاری مفهومنیاز تعلق  حالت رواني تعلق به عنوان پیش .(2008

(Law, Wong & Mobley, 1998). تعهد /شامل دو جزء اساسي تعلقكاركنان  خاطر تعلقگروپ،  براساس مدل هي 

 . (Hay Group)شود كاركنان و توانمندی آنان مي

 

 مدل سنجش نگرش هي گروپ -1شکل 

                                                           
6Organizational Citizenship Behavior 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

7 
 

 تصويرسازي تعلق خاطر کارکنان 
 

گیرنده وابستگي كاركنان به سازمان هساتند، هار    بر در حالي كه هر دو بعد در. باشند تعهد موثر و تعهد مستمر زيربنای تعلق مي

 .گذارند تاثیر مي( عملكرد مانند نرخ خرو  از خدمت، غیبت و)های كاركنان  صورت متفاوت روی خروجي يک به

كند و نیز تمايل  تعهد موثر میزاني است كه يک كارمند به سازمان خود افتخار مي. عوامل الزم تعلق كاركنان استتعهد موثر از 

شود كاه   تعلق كاركنان همچنین شامل تعهد مستمر نیز مي. دارد سازمان را به عنوان محلي برای اشتغال به ديگران توصیه كند

ای تر  يک سازمان واقف هستند و قصد دارند كاه باه همكااری باا ساازمان در      ه دهنده میزاني است كه پرسنل به هزينه نشان

 . آينده ادامه دهند

  سازي توانمندي کارکنان  تصوير

كاركنان ممكن است به سازمان متعهد باشند و تمايل به تالش مضاعف در اجام امور داشته باشند، اما تاالش اختیااری و تعهاد    

 .های خود توانمند سازد شد كه شرايط محیط كار، كاركنان را برای اجرای موثر نقش زماني به بهترين شكل محقق خواهد

شده است كه مستلزم اين اسات   سازی های بهینه اولین عامل، نقش. توانمندسازی كاركنان، تحت تاثیر دو عامل كلیدی قرار دارد

. هايشان به نحو احسن استفاده گاردد  ها و توانمندی كه كاركنان به شكل موثر با نقش خود تطبیق داشته باشند، يعني از قابلیت

 .دومین عامل محیط حمايتي است كه شامل ايجاد تسهیالت در ترتیبات كاری، در مقابل ايجاد مانع انجام كار است

 تعهد کارکنان/ هاي موثر بر تعلق مولفه

 (Clear and Promising Direction)وشن و نويدبخش گيري ر جهت . 

. های سازماني برای كاركنان روشن است، برای اجرای ماوثر الزاماي اسات    گیری اينكه مفاهیم عملیاتي جهت ازحصول اطمینان 

هايي برای مشاركت در چیزی فراتر از خودشان هستند، در واقع باه دنباال فرصاتي     هايشان به دنبال فرصت كاركنان در فعالیت

 .تقاء تعلق كاركنان به سطوح باال، حیاتي استدستیابي به اين مهم برای ار. برای ايجاد تغییر هستند

 (:Confidence in Leaders) اعتماد به تيم رهبري .2

. حصول اطمینان از اينكه كاركنان به توانايي رهبران ارشد سازمان به اجرای اهداف استراتژيک اطمینان دارند، نیز حیاتي است

اشتغال، توسعه شغلي و پیشرفتشان به سالمت و پايداری دهند كه امید آنها برای ادامه  امروزه كاركنان تشخیص مي

رود كه كاركنان آينده خود را به كارفرمايانشان پیوند بزنند مگر اينكه اطمینان داشته  انتظار نمي. هايشان بستگي دارد شركت

 .شود خوبي مديريت مي هايشان برای رسیدن به موفقیت، به باشند شركت

 (Quality and Customer Focus0) تمرکز بر کيفيت و مشتري  .3

تمركز بر مشتری و ارائه محصوالت و خدمات با كیفیت باال و نوآوری در توسعه محصوالت جديد برای اطمینان كاركنان نسابت  

باشاند، چیازی    عالوه، برای كاركناني كه با مشتری در ارتبااط ماي   به. گیری و جايگاه آتي سازمان در بازار، حیاتي است به جهت

چرا كه ايان كاركناان در خاط مقادم ارتبااط باا       . باشد ر از آن نیست كه احساس كنند سازمان متوجه نیازهای مشتری نميبدت

 .باشند های مستقیم بازخورد منفي مشتری مي كننده مشتری و دريافت

 (:Respect and Recognition)توجه، احترام و قدرداني  . 

كنند و كاركنان در عوض برای  گذاری مي كننده باشد، سرمايه دار و تشويق كاركنان معنيها برای ايجاد شرايطي كه برای  سازمان

شاان را در جهات اهاداف ساازمان در نظار       توان انتظار داشت كه مناافع شخصاي   از كاركنان نمي. كنند عملكرد باالتر تالش مي

 . اد نمايندوامل تولیدی ايجیشتر از توجه به عای ب د دوطرفههها متقابال تع بگیرند مگر اينكه سازمان

                                                           
7
Conceptualizing Employee Engagement 
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 (:Development Opportunities)هاي پيشرفت  فرصت .5

هايشاان اسات،    شان وابساته باه ارتقااء مهاارت     ای از اينكه مسئول مديريت مشاغل خود هستند و آينده طور فزاينده كاركنان به

در سازمان كنوني و يا امكاان اساتخدام در جاای     های خود را ارتقاء ندهند، امكان اشتغال خود اگر كاركنان قابلیت. آگاهي دارند

تعهاد كاركناان   / هاای ماوثر بار تعلاق     تارين مولفاه   های رشد و پیشرفت از با ثباات  در نتیجه فرصت. اندازند ديگر را به خطر مي

 .باشد مي

 (:Pay and Benefits)حقوق، مزايا و پاداش  .6

معماوال در  . شود كار بیشتری را با دريافتي كمتار انجاام دهناد    مي ها، از كاركنان خواسته امروزه در شرايط كاهش سود سازمان

تمايل دارند ساازمان را بارای    و هايي كه حجم كار بااليي دارند، كاركنان نسبت به مسائل جبران خدمات بسیار حساسند محیط

هاا اطمیناان يابناد     ست سازماندر چنین شرايطي، بیش از هر زماني مهم ا. ايجاد تعادل بین كار و پاداش تحت فشار قرار دهند

شفاف نماودن عادالت   . نمايد هايشان بطور مناسب قدرداني مي های جبران خدمات از تالش كه كاركنان بر اين باورند كه سیستم

 های پرداخت برای جلب اطمینان كاركنان حیاتي است؛  دروني و بیروني سیستم

 هاي موثر بر توانمندي کارکنان مولفه

 (:Performance Management)مديريت عملکرد  . 

های ضاروری و وظاايف دارای ارزش    سازد بر تالش ها و اهداف شخصي، كاركنان را قادر مي سازی با در نظر گرفتن اولويت شفاف

طور مطلوب  های كاركنان به همچنین با نظارت و بازخورد مستمر در مورد عملكرد، كه از بهبود قابلیت. افزوده خود تمركز كنند

 . شود اطمینان حاصل مي

 (:Authority and Empowerment) و آزادي عمل اختيارات .2

زماني كه كاركنان استقالل و اختیار مناسبي را داشته باشند، قادر خواهند بود كار خود را به ترتیبي سازمان دهند كه اثربخشي 

هاا و   رتهاای بیشاتری را بارای تقويات مهاا      هاای خاود، فرصات    همچنین كاركنان از طريق مديريت فعالیت. آنها افزايش يابد

 .آورند دست مي های خود به توانايي

 (:Resources)دسترسي به اطالعات و منابع .3

مانند ابزارها، امكانات، )سازی اطالعات و منابع  موثر توسط كاركنان، مستلزم فراهم  كننده جهت انجام فعالیت يک محیط حمايت

طارز    خواهند احسااس كنناد كاه باه     سخت كار كنند، آنها مي شود عالوه بر اين زماني كه از آنها خواسته مي. باشد مي( تداركات

 .كنند ای كار مي هوشمندانه

 (:Training) آموزش .4

كننده، برای اطمینان از اينكه كاركنان دانش و مهاارت الزم بارای انجاام وظاايف كلیادی خاود و نحاوه         یط حمايتدر يک مح

همچنین آموزشاي كاه   . شود ای مرتبط با شغل برای آنها فراهم ميه برخورد موثر با مشتريان داخلي و خارجي را دارند، آموزش

گیاری بیشاترين توانمنادی كاركناان،      كاار  ها از به بتواند پتانسیل بالقوه را به پتانسیل بالفعل تبديل كند، برای اطمینان سازمان

 .ضروری است

 (:Collaboration)همکاري  .5

تواناد رواباط و    هاا ماي   همچنین همكاری در تایم . كند وظايفشان حمايت مي روابط كاری موثر، كاركنان را در انجام هرچه بهتر

هاای بهیناه را    های توسعه شغلي داخلي كماک كناد كاه همكااری     ايطي را ايجاد و به كاركنان در شناسايي و تعقیب فرصترش

 . نمايد حمايت مي

 (:Work, Structure, and Process)فرايند، شيوه و شرايط کاري .6

طاور   كناد و باه   سطح، كاركنان الزم است احساس كنند كه سازمان برای انجام وظايفشاان محادوديت ايجااد نماي    در كمترين 

عملكارد  . دها  آنچه را كه برای پیشرفت و موفقیات آنهاا الزم اسات، ساازمان انجاام ماي       آل، كاركنان بايد مطمئن باشند هر ايده

 .مهم است هايي كه حجم كار بااليي دارند، اثربخش، بخصوص در محیط

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

9 
 

  پيشينه تحقيق

های  كنند، تاكنون مطالعات اندكي در زمینه ارزش ها بر نگرش و رفتار افراد ايفا مي علیرغم اهمیت باال و نقش بسزايي كه ارزش

صورت  در ايران و ساير كشورهای جهان بر اثربخشي منابع انساني سازمان و تاثیر اين همنوايي فردی، سازماني و همنوايي آنها

های فردی و سازماني با تعهد سازماني كاركنان را در شركت  در زمینه رابطه ارزش (0890)و همكاراننیا  بیگي. رفته استگ

های افراد با  جهت بودن ارزش های حاصل از پژوهش، هم براساس يافته. ندرمزگان پژوهشي انجام دادآلومینیوم المهدی استان ه

. شود ها مي سازماني كاركنان موثر بوده و در نتیجه موجب رشد و شكوفايي سازمان های سازمان در جهت افزايش تعهد ارزش

طور مثبت  های فردی به نشان داد تعلق كاری به عنوان ارزش( 0890) دست آمده از تحقیق فاني و همكارانش همچنین نتايج به

ث ايجاد سرزندگي، مجذوب و فدايي شدن افراد تواند باع ميفراهم كردن محیط كاری مناسب . تاثیرگذار است بر تعهد سازماني

های سازمان  شود كه اين حس ضمن كمک به بهبود عملكرد افراد، ماندگاری آنان در سازمان و میل به پذيرش اهداف و ارزش

 .كند گیری يک سازمان كارآمد كمک مي را ارتقا بخشیده و به شكل

شواهد جديدی مبني بر تاثیر مديران ارشد و میاني بر  71009در نتايج حاصل از پژوهش خود در سال   Aon Hewittموسسه

های ساازمان باه عناوان ياک مولفاه هیجااني        های افراد با ارزش در مقاله مذكور، همنوايي ارزش. تعلق خاطر كاركنان ارائه داد

و تاكید دارد كه اين عامل نیز به اندازه كوشش فارد و زمااني كاه     شود تاثیرگذار بر حس تعلق خاطر افراد به سازمان معرفي مي

هاای   هايشاان باا ارزش   شود مديران اثربخش عالوه بر اينكه ارزش در ضمن تاكید مي. شود حائز اهمیت است صرف همكاری مي

تاايج ساازمان اساتفاده    هاا، اهاداف و ن   های كاركنان به ارزش های مختلفي برای نزديک نمودن ارزش سازمان همنواست، از طرح

 .كنند مي
    روش شناسي تحقيق

ها و  آوری داده های برآورد نمونه، ابزارهای جمع های تحقیق، روش اجرايي پژوهش، جامعه، نمونه و روش مدل مفهومي، فرضیه

 .شود ا اشاره ميه دهند كه با رعايت اختصار به اين مقوله شناسي تحقیق را تشكیل مي ها، ساختار كلي روش روش تحلیل داده

 مدل مفهومي تحقيق

های آن  شده است و رابطه بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته و مولفه ترسیم 7در قالب شكل مدل مفهومي تحقیق حاضر 

 .دهد را نشان مي

                                                           
9  “Managers: Your Strongest (or Weakest) Link in Driving Employee Engagement?” Aon Hewitt 2011 
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 مفهومي تحقيقمدل  -2شکل 

 هاي تحقيق فرضيه

 .كاركنان شركت تاثیر داردخاطر  های رهبران و كاركنان بر تعلقنوايي ارزشهم :فرضيه اصلي
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 :هاي فرعي فرضيه

 .تعلق كاركنان شركت تاثیر دارد/ های رهبران و كاركنان بر تعهدنوايي ارزشهم . 
 .گیری روشن اثرگذار استبر جهت  رهبران و كاركنانهای  همنوايي ارزش . . 

 .بر اعتماد به تیم رهبری اثرگذار است  رهبران و كاركنانهای  ارزش همنوايي .2. 

 .شیوه كاری اثرگذار است-شرايط-بر فرايند  رهبران و كاركنانهای  ارزشهمنوايي  .3. 

 .قدرداني اثرگذار است-احترام-بر توجه  رهبران و كاركنانهای  ارزشهمنوايي  . . 

 .بر تمركز بر مشتری اثرگذار است  رهبران و كاركنانهای  ارزشهمنوايي  .5. 

 .پاداش اثرگذار است-مزايا-حقوقبر های رهبران و كاركنان   ارزشهمنوايي  .0.3

 .های رهبران و كاركنان بر توانمندی كاركنان شركت تاثیر داردنوايي ارزشهم .2
 .بر مديريت عملكرد اثرگذار است  رهبران و كاركنانهای  ارزشهمنوايي  . .2

 .بر فرصتهای پیشرفت اثرگذار است  رهبران و كاركنانهای  ارزشهمنوايي  .2.2

 .بر دسترسي به اطالعات اثرگذار است  و كاركنان رهبرانهای  ارزشهمنوايي  .2.3

 .بر آموزش اثرگذار است  رهبران و كاركنانهای  ارزشهمنوايي  . .2

 .بر اختیارات و آزادی عمل اثرگذار است  رهبران و كاركنانهای  ارزشهمنوايي  .2.5

 .بر همكاری اثرگذار است  رهبران و كاركنانهای  ارزشهمنوايي  .2.6

 روش تحقيق

هاای   سانجش ارزش  .اسات  همبساتگي از نوع  پیمايشي -توصیفي روش و ماهیت نظر از و كاربردی هدف، نظر از حاضر تحقیق

. هاای كاغاذی صاورت گرفتاه اسات      كاركنان و مديران و همچنین میزان تعلق خاطر كاركنان باه ساازمان بوسایله پرسشانامه    

 به مربوط ، محور دوم آن(های كاركنان ارزش) مستقلمتغیر  به مربوط آن اول محور كه گرديد تنظیم محور سه در پرسشنامه

. باود  (به سازمان میزان حس تعلق و دلبستگي كاركنان) متغیر وابستهو محور سوم مربوط به ( های مديران ارزش)متغیر مستقل

 های شوارتز استفاده شد و به منظور سنجش میازان تعلاق   برای سنجش محور اول و دوم از پرسشنامه استاندارد سنجش ارزش

پرسشانامه   .گاروپ ماورد اساتفاده قارار گرفات      شاركت هاي   سنجش نگارش و دلبستگي كاركنان به سازمان، پرسشنامه  خاطر

داد و به هر نفر دو نسخه از اين  های فردی را مورد سنجش قرار مي گانه ارزش سوال بود كه ابعاد ده 70های شواترز شامل  ارزش

فارد   دياد های مادير از   سنجش ارزش به منظوردوم  نسخهفرد و خود های  اول جهت سنجش ارزش نسخه. شد پرسشنامه داده 

 11ن به سازمان از پرسشانامه  تعلق و دلبستگي كاركنابه منظور سنجش محور سوم، يعني حس . كار گرفته شد دست وی به زير

هاا باا معاادالت سااختاری      و تحلیال داده   تجزياه . بودسوال  97گروپ استفاده شد و بسته پرسشنامه مجموعا شامل  سوالي هي

 .انجام شده است 7نسخه  SmartPLSو بسته نرم افزاری  70نسخه  SPSSبسته نرم افزاری وسیله  به

 جامعه آماري و حجم نمونه

پیمانكااری در حاوزه نفات، گااز و     نیرپارس از گروه مپنا مي باشاند كاه در زمیناه    شركت  كاركناناين پژوهش،  آماری جامعه

  .شاد  اساتفاده  نموناه هاا   برای گازينش  تصادفي نمونه گیری از .است نفر 0111 آماری جامعه تعداد .فعالیت دارندپتروشیمي 

درصاد   91ردياد و حجام نموناه باا در نظار گارفتن ساطح اطمیناان         برای تعیین حجم نموناه از فرماول كاوكران اساتفاده گ    

(11/1=α)مقدار . محاسبه گرديدz  مقدار . در نظر گرفته شد 93/0درصد برابر 91در فرمول كوكران با سطح اطمینان d( اشتباه

در نظار  d (11/1 )كمتر نشود كاه در اينجاا مقادار    % 31شود تا توان آزمون از  يا كمتر در نظر گرفته مي 71/1يا  7/1را ( مجاز

نموناه آمااری باا اساتفاده از     حجام  . در نظر گرفته شادند  1/1به منظور محاسبه حداكثر حجم نمونه  qو  pمقادير . گرفته شد

 .باشد كه به طور تصادفي از دفتر تهران و كارگاه ها انتخاب شده اند اركنان شركت نیرپارس مينفر از ك 722 فرمول كوكران
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 پرسشنامه پايايي و روايي

های پیشین نیز ماورد اساتفاده  قارار     های استانداردی استفاده شده است كه در پژوهش پرسشنامهاگرچه در انجام پژوهش از 

ضريب آلفاا در پرسشانامه شاوارتز باین     . شد كرونباخ استفاده آلفای ضريب از ها پرسشنامه پايايي منظور تعیین بهاند،  گرفته

كام باودن تعاداد    ضاريب آلفاا،   باودن   كوچاک طبق نظر آقای شاوارتز دلیال   . مي باشد 1.13و به طور متوسط  1.2الي  1.83

 ضاريب آلفاای پرسشانامه اساتاندارد     .معتبر سنجیده شده است اتنامه در تحقیقی پرسشنامه مي باشد و اعتبار پرسشها گويه

 .است 1.23هي گروپ  سنجش نگرش

طارح ساوال و مشاورت باا خبرگاان      . ها با استفاده از روايي محتوی و براساس نظر خبرگان علمي آزمون شاد  نامه روايي پرسش

رسشانامه هاا باا خبرگاان باه اطمیناان از رواياي        های ساده و بررسي چنادباره پ  استفاده از مفاهیم و جمله وعلمي و متخصص 

 .پرسشنامه كمک نمود

 هاي تحقيق يافته

 تجزيه و تحليل آمار توصيفي

 81الي  81درصد در دامنه سني  11.9دهنده  پاسخ 722ها نشان داد كه از  دهنده دست آمده در مورد توزيع سني پاسخ نتايج به

 11دهنادگان بااالی    درصاد از پاساخ   02.2ساال و   11تا  81درصد در دامنه  81.8. سال قرار دارند و بیشترين فراواني را دارند

درصاد مجارد و    71.2نفر پاساخ دهناده    722از . سال بودند 81دهندگان از رده سني كمتر از  درصد از پاسخ 00.0. سال بودند

 .رصد متاهل هستندد 21.8

درصد دارای مادر    18دهندگان نشان داد به ترتیب از بیشترين تا كمترين  دست آمده در مورد میزان تحصیالت پاسخ نتايج به

دارای مادر  دياپلم   درصاد   0.3دارای مدر  كاارداني و  درصد  3.9 درصد دارای مدر  كارشناسي ارشد،  83.8 كارشناسي، 

 .هستند

 اساس مدل معادالت ساختاري ها بر دادهتجزيه و تحليل 

در اين روش پس از . های مورد مطالعه، از تحلیل عاملي استفاده شد های موردنیاز برای تحلیل مسیر مولفه برای ايجاد نمره

حلیل انجام ت. شود ها برای استفاده در تحلیل مسیر ذخیره مي های تحقیق و تايید آنها، نمره بررسي و تجزيه و تحلیل مولفه

KMOآزمون كرويت بارتلت و  آزمون كولموگروف اسمیرنوف،آمار توصیفي، با انجام مراحل های تحقیق  عاملي برای مولفه
   ،

آزمون و تحقیق   و پايايي مركب، بررسي برازش مدلشده  استخرا واريانس كل گیری  اندازه، همبستگي اسپیرمن آزمون

 .انجام شد ها فرضیه

 آمار توصيفي

گراياي، خیرخاواهي، سانت،     گیاری جهاان   های انادازه  های كاركنان و مديران با شاخص توصیفي برای متغیر مستقل ارزشآمار 

متغیر وابسته حس دلبساتگي و تعلاق    گیری شد و استقالل اندازه همنوايي، امنیت، قدرت، موفقیت، لذت طلبي، برانگیختگي  و

قادرداني،   -احترام -، توجهشیوه كاری-شرايط-فرايندتماد به تیم رهبری، گیری روشن، اع تعهد، جهتهای  به سازمان با شاخص

-های پیشرفت، توانمندی، دسترسي به اطالعاات، آماوزش، اختیاارات    عملكرد، فرصت مزايا، مديريت -تمركز بر مشتری، حقوق

 . بررسي قرار گرفت موردآزادی عمل و همكاری 

                                                           
10 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
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گیری مربوط به متغیر  های اندازه از شاخص. ها مشخص شده است هريک از مولفه مقدار میانگین و انحراف معیار به تفكیک برای

و متغیر  (1.121) دارای كمترين میانگین برانگیختگيو  (1.171) دارای میانگین بیشتر امنیت بعد های كاركنان، ارزش مستقل

( 8.778)دارای كمتارين میاانگین    تگاي برانگیخو ( 1.931)دارای بیشاترين میاانگین   موفقیت  های مديران، بعد ارزشمستقل 

دارای بیشاترين   توانمنادی گیری متغیر وابسته حس تعلق و دلبساتگي كاركناان باه ساازمان،      های اندازه از میان شاخص. است

بیشاترين انحاراف معیاار مرباوط باه شااخص       . اسات ( 7.839)دارای كمتارين میاانگین    تمركز بر مشاتری و ( 8.18)میانگین 

 .است( 1.198) امنیت كاركنانو كمترين آن مربوط به ( 1.939) نانكارك برانگیختگي

 متغيرهاي تحقيق بودن نرمال وضعيت آزمون کولموگروف اسميرنوف و بررسي

دلیال اساتفاده از   . ها بكار گرفته شده اسات آزمون كولموگروف اسمیرنوف، جهت تعیین پارامتريک يا ناپارامتريک بودن آزمون 

ها با توزيع نرمال است كه به اين وسیله، پارامترياک ياا ناپارامترياک    تفاوت توزيع پراكندگي نمرات آزمودنياين آزمون، بررسي 

اسات   1.11داری اكثار متغیرهاا كمتار از    سطح معني( 9-1)بر اساس نتايج حاصله در جدول . شودها مشخص ميبودن آزمون

 و نماايي  درسات  بیشینه روش به مدلسازی امكان لذا. دار دارداوت معنيها با توزيع نرمال تفگیريم كه توزيع آزمودنينتیجه مي

 .گرفت بهره جزئي مربعات حداقل روش از بهتر است و ندارد وجود محور كوواريانس

 کولموگروف اسميرنوف جهت  بررسي توزيع متغيرهاي تحقيق آزمون -2جدول 

 تعداد داريسطح معني متغيرها

 غير نرمال 2 0.0 ارزشهاي کارکنان

 نرمال 6 0.0 ارزشهاي مديران

 غير نرمال  0.00 تعلق خاطر کارکنان

 KMOآزمون کرويت بارتلت و آزمون 

از آنجايي كه مقادار   نشان داد KMOها با استفاده از آزمون كرويت بارتلت و آزمون  دست آمده از تجزيه و تحلیل داده نتايج به 

تعداد نمونه بارای تحلیال    است، 0177و درجه آزادی  8017.9آماره آزمون بارتلت  و( 1.2باالی ) 1.310برابر  KMOشاخص 

 (درصاد  1كاوچكتر از  ) صفر آزمون بارتلت sigهمچنین مقدار . عاملي و تحلیل مسیر با مدل معادالت ساختاری كافي مي باشد

  .ای شناسايي مدل ساختاری مناسب استدارد و تحلیل عاملي بر داری بین متغیرها وجود است كه نشان مي دهد ارتباط معني

 و تعلق خاطر ي کارکنان، مديرانها آمار توصيفي متغيرهاي ارزش(:  )جدول
 کمينه بيشينه انحراف معيار ميانگين گيري شاخص اندازه 

 هاي کارکنانارزش

 3 6 0 0.6  ..  گرايي کارکنانجهان

 2.50 6 30 .0  0..  خيرخواهي کارکنان

 50.  6 .0..0  3 .  کارکنانسنت 

 3.50 6 .0.66 .3 .5 همنوايي کارکنان

 50.  6 3. .0  5.52 امنيت کارکنان

 2 6  3 .0 .2 .  قدرت کارکنان

 2 6 .2 .0 6..  موفقيت کارکنان

 3 6  . .0 55 .  طلبي کارکنانلذت
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 کمينه بيشينه انحراف معيار ميانگين گيري شاخص اندازه 

 2 6 .6..0   3.  برانگيختگي کارکنان

 3.50 6 0.5.6    .5 استقالل کارکنان

 هاي مديرانارزش

 

   6   2.  3.53 گرايي مديرانجهان

   6 3 3.  .3.6 خيرخواهي مديران

 2 6 5 0.   5..3 سنت مديران

 50.  6  5 .   ...3 همنوايي مديران

 2 6   ..0   .  امنيت مديران

 50.  6 .05.   36.  قدرت مديران

 2 6 .2 .0  6..  موفقيت مديران

 3 6  . .0 55 .  طلبي مديرانلذت

   6 62 .  3.223 برانگيختگي مديران

 2 6 32 .0  . .  استقالل مديران

 کارکنان تعلق خاطر

   5 .   5 .0 .0..2 تعهد

    6.  36 .0  2.65 گيري روشنجهت

 25.  5  . .0 2.62 اعتماد به تيم رهبري

 25.    0.665 .  .2 شيوه شرايط -فرايند

 3 .  .2.  .0 .0 3  .2 قدرداني-احترام-توجه

 2 5  0.63 . 2.3 تمرکز بر مشتري

   50.  .  .0 .2.63 مزايا-حقوق

 0 .  0 .  6 0.6  3.00 مديريت عملکرد

    6.  66 .0 63 .2 فرصتهاي پيشرفت

   5 23..0 3.03 توانمندي

  6.   6.  .. .0    .2 دسترسي به اطالعات

   5 .. .0  0 .2 آموزش

   33.   3 .0  0 .2 اختيارات و آزادي عمل

 25.  5 .   .0.6  5..2 همکاري

 

 آمار استنباطي

تجزيه و تحلیل حداقل . ها از تجزيه و تحلیل حداقل مربعات جزئي استفاده شده استدر پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیه

هاای مختلاف و بررساي    تكنیكي چند متغیره است كه متغیرهای مكنون غیرقابل مشااهده را از طرياق شااخص   مربعات جزئي، 

دلیل استفاده از روش حداقل مربعات جزئاي در ايان پاژوهش نرماال نباودن      . زندمسیر بین اين متغیرهای مكنون، تخمین مي

اسات كاه باه     گیاری  اندازه مدل يا بیروني مدل اول مدل. دشو مي آزمون مدل دو اس ال پي های مدل در. باشد توزيع متغیرها مي

-متوسط وارياانس اساتخرا   0 گیريم پردازد و برای اين منظور از سه شاخص مهم كمک مي بررسي اعتبار و پايايي پرسشنامه مي

AVE) شده
CR)، پايايي مركب (00

 باین  ارتبااط  نشاانگر  اسات كاه   سااختاری  مادل  ياا  دروني مدل دوم، مدل .، بار عاملي(07

 .پرداخت پژوهش های فرضیه بررسي به توان مي دروني مدل از استفاده با .است پژوهش مكنون متغیرهای

 بیروني مدل+  دروني مدل= جزئي مربعات حداقل

                                                           
11 Average Variance Extracted 
12 Composit Reliability 
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كااری و ساوال    شرايط و شیوه ، از متغیر فرايند 03سوال  .گرفت صورت تعلق خاطرروی سواالت  بر تايیدی عاملي ابتدا تحلیل

 ساواالت  سااير . لذا از تحلیل آنها صارفنظر كارديم   ،بودند 0.93عملكرد دارای مقدار معني داری كمتر از  متغیر مديريتاز  03

 گیریاندازه را پرسشنامه در شده بینيپیش متغیرهای دقیقا و هستند 0.93باالی  معناداری و مقادير 1.1باالی  عاملي بار دارای

 . كنندمي

 
 

 تعلق خاطرگيري اندازهپارامترهاي  - جدول 

شماره 

 سوال
 بار عاملي متغير

مقدار 

 معناداري
AVE CR 

  
 و روشتتتن گيتتتري جهتتتت

 نويدبخش

0.   33.   

0.   0. . 5 0.   2.. 6 

. 0. 3 23.52 

6 

 رهبري تيم به اعتماد

0.     .2. 

0. 2 0..  
  0.   2.. 6 

 0 0. 5 2 .52 

 3 0.   20. . 

   

 قدرداني و احترام توجه،

0. 5  3.0  

0.53 0. . 

 2 0. 2 26.0  

30 0. 2   .66 

3  0. 6   .60 

32 0.6  ..   

33 0.6    .   

 0 0.    3.   

   

 مشتري و کيفيت بر تمرکز

0.60 5.   

0.52 0.   
   0.    .   

   0.    2.25 

 . 0. 2  2.   

 5 
 پاداش و مزايا حقوق،

0.   33.2  
0. 6 0. 6 

3  0. 6 30.3  

 . 

 فرصت هاي پيشرفت

0. 3  0. . 

0.6  0. 2    0. 5 33.50 

50 0. 5   ..  

  

 کاري شرايط و شيوه ، فرايند

0.     . 2 

0.56 0. . 
 حذف حذف   

3  0.    ..3. 

3  0.6  6. 6 

 6 

 عملکرد مديريت

 حذف حذف

0.63 0.   
   0.     .6. 

2  0. 2  0. 3 

2  0..    .05 
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شماره 

 سوال
 بار عاملي متغير

مقدار 

 معناداري
AVE CR 

2. 0. .  2.   

25 

 منابع و اطالعات به دسترسي

0.    0.5  

0.5  0.6. 26 0. 5 23. 2 

3. 0. 0  6.30 

35 
 آموزش

0..  35.6  
0. 2 0..0 

36 0..0 3 .5  

   

 اختيارات و آزادي عمل

0.    2.5  

0.66 0. 5  2 0.   25.   

 3 0.    5.3  

 5 
 همکاري

0. . 2...  
0.   0. 5 

 6 0. 3  .   

/ تعلق

 تعهد

 و روشتتتن گيتتتري جهتتتت

 نويدبخش
0.     .33 

0.   0..6 

   . 3 . .0 رهبري تيم به اعتماد

  30.2   .0 قدرداني و احترام توجه،

  5.0  5 .0 مشتري و کيفيت بر تمرکز

  32.6   .0 پاداش و مزايا حقوق،

 26.66 5 .0 فرصت هاي پيشرفت

 توانمندي

   . 2 5 .0 کاري شرايط و شيوه ، فرايند

0.6  0..2 

 02..    .0 عملکرد مديريت

  20.3 0 .0 منابع و اطالعات به دسترسي

 6.03 0.56 آموزش

   ..  3 .0 اختيارات و آزادي عمل

 23.  0.60 همکاري

لذا از تحلیل عاملي مرتبه دوم جهت شناساايي سااختار عااملي    . بُعد هستند 3متغیرهای پنهان بیروني تعهد و توانمندی شامل 

لذا واريانس متغیر مرباوط باه    ،بودند 1.11گیری تمام سواالت دارای بار عاملي بیشتر از  در مدل اولیه اندازه. آنها استفاده كرديم

 0.93و مقدار معني داری بااالی   1.11متغیر پنهان دروني دارای بارعاملي باالی  07همچنین . كردند خود را به خوبي تبیین مي

 . گیری متغیرهای زيربنايي تعهد و توانمندی مناسب هستند بودند لذا برای اندازه

 تعلق خاطر کارکنانها بر  تاثير همنوايي ارزشمدل ساختاري 

 AVEمجذور  مقادير با آنها مقايسه و آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن -5جدول 

-لذت موفقيت قدرت امنيت همنوايي سنت خيرخواهي جهانگرايي هاسازه

 طلبي

 استقالل برانگيختگي

           0.63 گراييجهان

         06 .0  .0.3 خيرخواهي

        56 .0  0.30 0  .0 سنت

        . .0  0 .0  0.33 0.305 همنوايي

      3. .0  0.32   0.3  .0.3 0  .0 امنيت
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        .0  3 .0  0.35 .  .0 5 0.3  0.30 قدرت

    5  .0  0.60 . 0.5  5 .0 2  .0 02 .0 6 0.6 موفقيت

   6. .0 0.236 0.335 0. .0 5 0.3 .0.30 0.323 0.335 طلبيلذت

  60 .0 0.335 0 0.3 .0.26 .  .0  .0.3   0.2 0.256 00 .0 برانگيختگي

 2  .0 2  .0 0.202 0 0.2 0.266   0.3  0.32 63 .0 . 0.2  0.30 استقالل

 

 

 اعتبار کلي مدل

 نشاان  كاه  هاسات سازه از يک هر شده استخرا  واريانس میانگین مجذور مقدار از كمتر هاسازه بین ، همبستگي1طبق جدول 

از  خاوبي  باه  هاا ساازه  تماام  كاه  اسات  ای گونه به هاگويه تركیب و نداشته كامل همبستگي يكديگر با متغیری دو هیو دهد مي

ابازار   واگارا،  اعتباار  و همگارا  اعتباار  شادن  تايیاد  باه  توجاه  باا  .دارد واگرا اعتبار گیریاندازه ابزار لذا  .اندشده تفكیک يكديگر

 هایشاخص بین لذا. باشند مي 1.2از  باالتر تركیبي پايايي دارای هاسازه تمام طرف ديگر، از .است سازه اعتبار دارای گیری اندازه

 .دارد دروني وجود سازگاری متغیر هر به مربوط

 
 حالت معني داري -ها و حس تعلق خاطر  ارزش همنوايياساس  مدل آزمون شده تحقيق بر - نمودار 
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 حالت استاندارد -خاطر ها و حس تعلق ارزش همنوايياساس  مدل آزمون شده تحقيق بر -2نمودار 

 ها محاسبه برازش مدل ارزش -6جدول 

 communality R2 متغير

  0.05   .0 نويدبخش و روشن گيري جهت

  2 .0 2 .0 رهبري تيم به اعتماد

 6  .0 0.53 کاري شرايط و شيوه ، فرايند

   0.2 0.52 قدرداني و احترام توجه،

 ..0.0 6 .0 مشتري و کيفيت بر تمرکز

  5 .0  0.6 پاداش و مزايا حقوق،
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 26 .0 0.56 عملکرد مديريت

  6 .0 0.63 فرصت هاي پيشرفت

 0.063  0.5 منابع و اطالعات به دسترسي

 0.065 2 .0 آموزش

  3 .0 0.66 اختيارات و آزادي عمل

 0.0.6   .0 همکاري

    همنوايي

GOF = 0.283 

 
مطرح شد،  7111جزئي، از معیار كیفیت جهاني كه توسط آماتو و همكاران در سال  مربعات حداقل در مدل برازش برای بررسي

 .كنیماستفاده مي

GOF =  

Rميانگين   . سنجد، ميانگين اشتراک هر متغير و کيفيت مدل بيروني را مي
2

اي هر متغير بر 

R .باشدپنهان برونزا مي
2

سنجد و براي هر متغير درونزا بر طبق متغير پنهان که آنرا ، کيفيت مدل داخلي را مي 

دهد که اين مدل توسط حداقل ، کيفيت بهتر مدل نشان مي3.0 برازش باالتر از . شوددهد، محاسبه ميتوضيح مي

 .مربعات جزيي به خوبي تبيين شده است

 محاسبه برازش مدل کلي - جدول 

 communality R2 متغير

   0.56 هاي کارکنانارزش

  0.506 ارزشهاي مديران

  5 .0 000.  همنوايي ارزشها

 2 0.2  0.60 خاطر کارکنانحس تعلق 

GOF = 0.395 

08برازش نیكويي شاخص مقدار ،شود مي مشاهده 2 جدول در كه همانطور
 بارازش  از نشان كه است 1.891 معادلمدل كلي   

 . است ساختاری مدل برای قوی كلي

 از كمتار  ياا  0.93 از بیشاتر  ( tآمااره ) داریمعني ضريب چنانچه تحقیق، فرضیات آزمون از آمده بدست دروني مدل اساس بر

 .شود مي حاصل پنهان متغیر دو بین معنادار رابطه و شده تائید باشد، فرضیه (درصد 1 خطای سطح در) -0.93

 
 

 هاي تحقيق معادالت ساختاري در آزمون فرضيههاي مدل  يافته - جدول 
شماره 

 فرضيه
 فرضيه

ضرايب 

 مسير

-مقدار معني

 (t)داري

آزمون 

 فرضيه

H1  تاييد 53.   6 .0 .اثرگذار است تعلق خاطر کارکنانهمنوايي ارزش ها بر 

H2 تأييد  2.32  0.23 .گيري روشن اثرگذار استهمنوايي ارزش ها بر جهت 

H3 تأييد    .   0.35 .ها بر اعتماد به تيم رهبري اثرگذار است همنوايي ارزش 

H4 تأييد 0  .3   0.3 .شيوه کاري اثرگذار است-شرايط-همنوايي ارزش ها بر فرايند 

H5 تأييد  3 .6  6 .0 .قدرداني اثرگذار است-احترام-همنوايي ارزش ها بر توجه 

                                                           
13 Fit Index 

2Rycommunalit 

ycommunalit
2R
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H6  تأييد  23.    0.3 .استهمنوايي ارزش ها بر تمرکز بر مشتري اثرگذار 

H7 تأييد 3. .  0.3.3 .پاداش اثرگذار است-مزايا-همنوايي ارزش ها بر حقوق 

H8 تأييد   5.   0.35 .همنوايي ارزش ها بر مديريت عملکرد اثرگذار است 

H9 تأييد 02 .5 02 .0 .همنوايي ارزش ها بر فرصتهاي پيشرفت اثرگذار است 

H10  تأييد    .2 0.252 .دسترسي به اطالعات اثرگذار استهمنوايي ارزش ها بر 

H11 تأييد  .2.6 0.255 .همنوايي ارزش ها بر آموزش اثرگذار است 

H12 تأييد 0 5.3 0.366 .همنوايي ارزش ها بر اختيارات و آزادي عمل اثرگذار است 

H13 تأييد  25.  0 0.3 .همنوايي ارزش ها بر همکاري اثرگذار است 

 

 گيري نتيجهبحث و 

شاغل،   در پیوند و وابستگي افراد به سازمان تعريف نماود كاه در آن احسااس درگیار باودن      عنوان توان به تعلق سازماني را مي

در سازمانهای با فرهنگ توانمند، كاركنان نسبت باه ارزشاها و اهاداف ساازماني     . وفاداری و باور به ارزشهای سازماني جای دارد

سازماني آشنايي بیشتری دارند، ارزشهای فرهنگي ساازمان را قباول    اهدافدر اين سازمانها كاركنان، با . كنند احساس تعلق مي

چنین وضعیتي به بهبود روحیاه و انگیازش و عالقاه كاركناان منجار      . كنند ساس مسئولیت و تعهد ميدارند و نسبت به آنها اح

 (.0838علي احمدی و همكاران، )گذارد  تأثیر مي اندر عملكرد سازماني و اثربخشي آنو شده، 

 

 0به شرح زير استهای پژوهش حاضر بر اساس مدل معادالت ساختاری  ها در آزمون فرضیه نتايج تجزيه و تحلیل داده

گیری روشن و نويدبخش، اعتماد به تیم رهباری،   جهت)تعهد كاركنان/  های كاركنان و مديران بر كلیه ابعاد تعلق همنوايي ارزش

ماديريت  )و نیاز ابعااد توانمنادی كاركناان    ( پااداش -مزايا-قدرداني، تمركز بر مشتری، فرصتهای پیشرفت، حقوق-احترام-توجه

. تاثیرگذار است( شیوه كاری-شرايط-آزادی عمل، دسترسي به اطالعات و منابع، آموزش، همكاری و فرايندعملكرد، اختیارات و 

های كاركنان و مديران سازمان با هم همنوا باشد، احتمال اينكه افراد باه ساازمان    بدان معني است كه در صورتي كه ارزشاين 

شود كه همنوايي  های حاصل از پژوهش مشخص مي با توجه به داده .شود دلبسته شوند و به آن احساس تعلق كنند، بیشتر مي

و ( 1.217)هاای پیشارفت و ارتقااء     ، فرصات ( 3.283)قادرداني  -احتارام -های توجه ها بیشترين تاثیر مثبت را بر مولفه ارزش

هاای ساازمان را در    رزشبراساس اين پژوهش، كاركناني كه ا. خاطر كاركنان دارد ويژگي تعلق( 1.801)اختیارات و آزادی عمل 

اناد، احسااس    های خود در  كارده  های سازمان را متضاد با ارزش يابند، بیشتر از كساني كه ارزش های خود مي تطابق با ارزش

گیارد و   كنند، آنان معتقدند كه شركت به كاركنانش توجه دارد، عملكرد خوب مورد تحسین و قدرداني قرار مي امنیت شغلي مي

همچنین از ديگر فوايد اين همنوايي ايان اسات كاه ايان كاركناان      . شوند به تعادل بین كار و زندگي حمايت ميبرای دستیابي 

های خوبي بارای ياادگیری و    در سازمان فرصت. توانند نظراتشان را آزادانه و بدون ترس از عواقب آن بیان كنند معتقدند كه مي

 . كنند ها را منصفانه تلقي مي نها به سازمان اعتماد دارند و ارتقاء و ترفیعآ. يابند های خود مي ها و توانمندی ارتقای مهارت

و  فرهنگ سازمانيهای  تقويت پايهبا استفاده از توان  های فردی با تعلق سازماني، مي با توجه به رابطه تنگاتنگ فرهنگ و ارزش

زمیناه بهباود عملكارد     با فراهم نماودن تعلق و دلبستگي كاركنان را تقويت و  ،های مدنظر در بدنه سازمان سازی ارزش جاری

ها وابسته به فرهناگ   كه ارزش با توجه به اينبا اين حال، . وری سازمان كمک نمود ، به بهبود بهرهسازماني و اثربخشي كاركنان

اينگوناه تحقیقاات احتیااط الزم را مباذول      تر هستند، بايد در تعمیم نتاايج حاصال از   و حتي تحت تاثیر جوامع بزرگ سازمان

زمیناه  ام شده در اين های انج پژوهش حاصل از ساير نتايج مختلط. ها معلول عوامل متعددی هستند داشت، چرا كه اين ويژگي

خااطر و   های فرد باا ساازمان بار تعلاق     تاثیر عامل همسويي ارزش (Permana, 2015)در پژوهشي  .خود مويد اين نكته است

، (0897)نیاا  ايان در حاالي اسات كاه در پاژوهش بیگاي      . ه استتوانمندسازی كاركنان در كشور اندونزی بسیار ناچیز بیان شد

 .شده است تايید« های آن مؤلفه»و « تعهد سازماني»با « های فردی و سازماني ارزش»همبستگي مثبت و معنادار بین 
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دلبستگي و تعلق سازماني عبارت اسات از میزاناي كاه ياک كارمناد باا       . دلبستگي و تعلق سازماني با تعهد سازماني رابطه دارد

كرده و به عملكرد شغلیش به عنوان ارزش باه خاود قائال     ارتباط برقرارشغلش  باكند، به صورت فعال  سازی مي كارش همانند

اند كه تعلق سازماني پیش درآمد تعهد  در مطالعات خود بیان نموده( 0990)راندل و كوت (. 7110رابینز، )كند  شدن، توجه مي

شغلي و تعهد سازماني مبتني بر تئوری مبادله اجتماعي  خاطر تعلقاز ديدگاه اين پژوهشگران رابطه بین . سازماني و شغلي است

 (.0831ابطحي و الواني، )شوند  ر كنند كه از آنها منتفع مياست؛ زيرا افراد تمايل دارند با كساني رابطه دوجانبه برقرا

با اساتناد باه نتاايج     و بهبود جو سازمان و مطلوب نمودن محیط كار برای كاركنان است كه با توجه به هدف غايي اين پژوهش

 .شود های تحقیق، پیشنهادهايي به شرح زير ارائه مي آمده از تجزيه و تحلیل آماری داده دست به

/ تعهاد  هاا و  همنوايي ارزش متغیر دو بین معنادارمثبتي رابطهيكم نشان از وجود  فرعينتايج به دست آمده از فرضیه  .0

ه به اين نكته كه تغییر ارزش های فردی در افراد فراينادی زماان بار و نیازمناد     با توج، از اين رو. دارد تعلق كاركنان

هنگام اساتخدام كاركنااني را كاه ارزش هاای     سازمان پیشنهاد مي شود  منابع انساني به مديران اهتمام زيادی است،

هاای   تری دارند، در اولويت قرار دهند و به منظور بهبود همنوايي ارزشفردی آنان با ارزش های سازمان همنوايي بیش

 . كاركنان فعلي با سازمان، از طريق آموزش های ضمن خدمت اقدام گردد

توانمندی  ها و  همنوايي ارزش متغیر دو بین معنادارمثبتي رابطهدوم بیانگر وجود  فرعي نتايج به دست آمده از فرضیه .7

شود به منظور تقويت همسويي ارزش هاای كاركناان باا     به مديران سازمان پیشنهاد مياز اين رو، . باشد ميكاركنان 

تشكیل كارگروه های مختلف، روحیاه   برگزاری آموزش كار تیمي و سازمان و باال بردن حس تعلق و توانمندی آنان، با

ها به صورت گروهي، عالوه بر ايجاد حس همدلي باین   با انجام فعالیت. كار تیمي را در كاركنان شركت تقويت نمايند

گاذاری   خاطر است، زمینه های توانمندسازی كاركناان نیاز از طرياق باه اشاترا       ساز تعلق كاركنان كه خود زمینه

فاراهم شاده و از ايان رهگاذر     ... ت و منابع جديد، تفويض اختیار و تقسیم كار، آماوزش و  دانش، دسترسي به اطالعا

دل با سازمان با داشتن چنین كاركناني به سازمان هولوگرافیک  .كنند مان دلبستگي بیشتری پیدا ميكاركنان به ساز

 . شود يبرد میان سازمان و كاركنان برقرار م-رابطه برد در چنین شرايطي است كه. گردد مي

 

 :منابع

- Schwartz, Shalom H.(2009), Basic Human Values, The Hebrew University of Jerusalem 

- Schwartz, Shalom H.(2012), An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values, The Hebrew 

University of Jerusalem 

- Schwartz, Shalom H. (2011), Chapter 7, A Proposal for Measuring Value Orientations across Nations, 

The Hebrew University of Jerusalem. 259-319 

- Desiree Knoppen(2009), Evaluation of the Protrait Values Questionnaire using SEM: A New ESS 

Proposal, Universitat pompeu Fabra 

- SAPNA PARASHAR, SANTOSH DHAR, UPINDER DHAR (2007), Perception of Values: A Study of 

Future Professionals, Journal of Human Values (SAGE Publications) 

- Castellano, William G.  (White paper), A New Framework of Employee Engagement, Center for 

Human Resource Strategy Rutgers, The State University of New Jersey. 

- Right Management Inc.(2009), Employee Engagement Maximizing Organizational Performance, 

Product #6100- 5US 

- http://atrium.haygroup.com/ww/our-products/employee-effectiveness-how-it-works.aspx Steven B. 

Wolff (2005), Emotional Competence Inventory(ECI), McClelland, Hay Group Center for Research and 

Innovation 

- Hay Group (2003), Using Competencies to Identify High Performers: An Overview of the Basics. 

- Danuta Diskiene, Vytautas Gostautas, (2013). A fit between individual and organizational values and its 

implications for employees job satisfaction and performance. EKONOMIKA 2013 Vol. 92(2), p. 93. 

- Ying Liu, Aaron Cohen, (2010). Values, commitment and OCB among Chinese employees. 

International journal of intercultural relations 34(2010). 493-506. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

22 
 

- Esra Alniacik, Umit Alniacik, Serhat Erat, Kultigin Akcin, (2013). Does person-organization fit 

moderate the effects of affective commitment and job satisfaction on turnover intentions? Procedia- 

Social and behavioral sciences 99 (2013) 274- 281. 

- Rockeach,M. (1973). The nature of human values. New York. Free Press. 

- Robbins, S.P, & Roodt, G, Judge, T.A & Odendaal, A. (2007). Organisational Behaviour: Global and 

Southern African Perspectives 

- Melinde Coetzee & Dieter Veldsman (2013). Espoused organizational values in relation to lived values 

experiences in the South African financial Sector. African Journal of Business Management Vol. 7(7), 

pp. 480-489, 21 Feb. 2013. 

- Aon Corp. (2011), The Multiplier Effect: Insights into How Senior Leaders Drive Employee 

Engagement Higher 

- Laurie E. Paurlberg (2007), Value Management Aligning Employee Values and Organization’s Goals, 

SAGE Publication 

 
 0890انتشارات ترمه، ،تهران، اولچاپ  ،هايي از بافت سازمانرهبری، استنتا  درسزاده، داريوش، غالم -

 0831،های فرهنگيدفتر پژوهش ،رفتار سازماني، ترجمه علي پارسايیان، سید محمد اعرابي. رابینز، استیفن پي -

ابوالعاليي، بهزاد، چگونه كاركناني با انگیزه و عاشق كار و سازمان داشته باشیم، چاپ سوم، تهاران، ساازمان ماديريت صانعتي،      -

0891 

منابع انساني پیوند استراتژی و عمل، ترجمه اعرابي، محمد، فیاضي، مرجان، چاپ  براون، استوارت كنت جي، ال، گرگ، مديريت -

 0890اول، تهران، انتشارات مهكامه، 

 0833، كوهسار انتشارات تهران، سازماني، رفتار مديريت ،مسعود احمدی، -

 0829، فرهنگي های پژوهش دفتر انتشارات،  تهران اعرابي، سیدمحمد و پارسائیان علي ترجمة مديريت، . ادوارد جیمز استونر، -

تهاران، انتشاارات دفتار پژوهشاهای      مديريت استراتژيک منابع انساني، ترجمه محمد اعرابي، امید مهدياه،  ، مايكل،آرمسترانگ -

 0839، فرهنگي

 0890پیشرفته، انتشارات سازمان مديريت صنعتي،  انساني منابع پور، آرين، آغاز، عسل، مديريت قلي -

 0830، (پژوهشي -علمي)، فصلنامه علوم انساني مدرس(نگرش تحقیقي)های فردی و سازماني حسن، همسويي ارزش دعايي، -

 شاركت 0 های فردی و سازماني با تعهد سازماني كاركناان  زاده، علیرضا، رابطه ارزش نیا، عبدالرضا، سرداری، احمد، عاشوری بیگي -

 0897، تابستان 7، شماره 02مديريت در ايران، دوره های  آلومینیوم المهدی استان هرمزگان، پژوهش

اكبر، شهبازی، مهادی، بررساي عوامال ماوثر در تعلاق خااطر كااری پرساتاری در          بابايي خلجي، معصومه، احمدی، سید علي -

 -89 ،0897، زمشتان 1، شماره 1بیمارستان چشم پزشكي فارابي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران، مديريت دولتي، دوره 

13 

 0823، پايیز و زمستان 01و  01های شوارتز، نامه پژوهش فرهنگي، شماره  فرامرزی، داوود، نظريه ساختار مدور ارزش -

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.kalahari.com/s?N=4294966903&Ntk=entitysearch&Ntt=S.P.%20Robbins
http://www.kalahari.com/s?N=4294966903&Ntk=entitysearch&Ntt=G.%20Roodt
http://www.kalahari.com/s?N=4294966903&Ntk=entitysearch&Ntt=A.%20Odendaal
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

