
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Archive of SID

 

 لق خاطر کارکنانو تع یمنابع شغل نیدر رابطه ب یکنندگ نییخود تع لگرینقش تعد

 2مهدی حدادزاده،  1دی بازیارمه

 ایران، تهران، پیام نور، دانشگاه توسعه منابع انسانی، گروه مدیریت کارشناسی ارشد مدیریت-1

 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور،ایران، تهران-2

 چکیده 

 و مستقیم تأثیر به توجه با بنابراین. دارد کاري و فردي تایجن بینی پیش در مناسبی تبیین قدرت که داده نشان کاري خاطر تعلق

 بر توانند می که عواملی مورد در پژوهش که رود می انتظار سازمانی، و پیامدهاي و نتایج روي کاري خاطر تعلق مسقیم غیر

 نقش بررسی حاضر وهشپژ از هدف. شود منجر آن  سازمان عمومی شرایط بهبود به بگذارند، تاثیر کاري خاطر تعلق ایجاد

. باشد می کازرون شهرستان دولتی ادارات در کارمندان خاطر تعلق و شغلی منابع بین رابطه در کنندگی تعیین خود تعدیلگري

 آماري جامعه. است کاربردي هدف، نظر از و همبستگی نوع از توصیفی ها، داده گردآوري نحوه نظر از پژوهش انجام روش

 و اي طبقه تصادفی گیري، نمونه روش دهد، می تشکیل کازرون شهرستان دولتی ادارات کارکنان از نفر 727 را پژوهش این

 بلیس کنندگی خودتعیین پرسشنامه اطالعات، گردآوري ابزار. گردید تعیین نفر  252 کوکران، فرمول اساس بر نمونه حجم

 می(2002) همکاران، و شافلی کاري خاطر تعلق مهپرسشنا ،(2004) وربك و دمروتی باکر، شغلی منابع پرسشنامه ،(1994)

 شغلی منابع ،پرسشنامه(849/0) بلیس کنندگی خودتعیین پرسشنامه براي کرونباخ آلفاي روش با آن پایایی  که باشد

 منظور به. آمد بدست( 799/0) همکاران، و شافلی کاري خاطر تعلق پرسشنامه براي و ،(801/0) وربك و باکر،دمروتی

 در ها نامه پرسش از حاصل اطالعات تحلیل و تجزیه. شد استفاده Amos21 وspss افزارنرم از پژوهش هايفرضیه آزمون

 و شغلی منابع بین رابطه در کنندگی تعیین خود که داد نشان تحقیق نتایج. است شده انجام استنباطی و توصیفی آمار سطح  دو

 .دارد تعدیلگري نقش کازرون شهرستان دولتی ادارات در کارمندان خاطر تعلق

 شهرستان کازرون یادارات دولت ،تعلق خاطر ی،منابع شغل ی،کنندگ نییخود تع  کلید واژه:
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 قدمه م

 یومنابع انسان یاز موضوعات مورد عالقه مشاوران و پژوهشگران حوزه رفتار سازمان یکی يخاطر کارتعلق ریاخ انیدر سال

 يعملکرد جیبر نتا يخاطر کارتعلق ریچشمگ يرگذاریاز تاث یحاک یعلم يهاافتهیمرهون وجود  يمندقهعال نیبوده است. ا

 اردیلیم يهانهیامر خود هز نیها بوده است که ابودن سطح تعلق خاطر کارکنان در سازمان نییحال پا نیکسب و کار و در ع

رقابتی باید در پی یافتن  سازمان ها براي کسب مزیت برداشته استها در سازمان ياز دست رفته برا يوردر قالب بهره يدالر

دست یابی  راه .(1391فرد  ییدانای و خان یسیعی، فان )راهی براي ایجاد و حفظ سطح انرژي و اشتیاق کاري کارکنان باشند

دي است که مناسب چنین پذیراي افرا به این هدف، ایجاد فرهنگی است که در آن تعلق خاطر نه تنها یك قاعده است، بلکه

ایجاد چرخة مثبت، به تقویت رفتار کاري همکاران دیگر نیز کمك می  محیطی هستند و با رفتارهاي مؤید تعلق خاطر، ضمن

 در و شغلی مجموعه شخص، خود براي دهد، می افراد در که مضاعفی  انرژي بر تعلق خاطر کاري عالوهجاري بودن  کنند.

هاي اخیر، به دالیل مختلف در سال (.1،2009)میسی، اشنایدر، باربارا و یونگ خواهد سازنده و دمفی جامعه کل براي حقیقت

 این و افتند می انتقال و نقل و کار تعویض بفکر اشتغال، از کوتاهی زمانی مدت گذشت از بعد شخصی و شغلی، کارمندان

 (.2،2010کوک) است یبررس و تامل قابل سازمان و فرد براي مهم معضل یك عنوان به موضوع

 در مجموعه، به مدیران سازمان کمك خواهد کرد تا از حضور افراد اطمینان حاصل کرده و با کاريوجود احساس تعلق 

 ضمن هاي آموزش  دیگر سوي از کنند. طراحی مجموعه براي را مدت بلند هاي برنامه توجه به این اطمینان خاطر بتوانند،

 خارج مجموعه از اند، نموده کسب مجموعه در اشتغال زمان توجه به با که شغلی تجارب و شودمی داده افراد به که خدمتی

 زمان و آموزشی ي به تربیت مجدد نیروي متخصص در آن حوزه نخواهد بود و از مصرف بی رویه سرمایه هاي نیاز و نشده

 (.2011، 3)سریواستاوا وردآ خواهد عمل به ممانعت مهارت کسب

ظرفیت شغل براي فراهم کردن تجربة تعلق  ها و رویه هاي مدیریتی و همچنینكمیزان تطابق سب هکنند بیان هک منابع شغلی

کرده یا گسترش دهد.  رفتاري و عینی خصیصه هاي شخصیتی را محدود خاطر کاري است، می تواند فرصت بروز نمودهاي

و اگر در انتخاب کارکنان دقت الزم به عمل نیامده  است ، تغییر خصیصه هاي شخصیتی تا حدود زیادي دشوارآنجا کهاز 

نباشند، سازمان پس از ورود آنها دیگر اقدام خاصی نمی تواند انجام دهد. بنابراین  باشد و افراد از این ویژگی ها برخوردار

انجام داد و  نانمنابع شغلی، یکی از مهمترین راه کارهایی است که می توان براي ایجاد تعلق خاطر در کارک فراهم کردن

 (.2009، 4، شین و اسوانگر)کیم وجود هر دو منبع، براي ایجاد تعلق خاطر کاري در کارکنان الزم است

 
1 - Macey &Schneider & Barbara &   Young 
2 - Cook 
3 - Srivastava 
4 - Kim & Shin & Swanger 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

از طرفی تعلق خاطرکاري یکی از پیامدهاي مهم انگیزش است که بیانگر نگرش هاي افراد نسبت به ویژگی هاي شغلی 

غل خود اعمال می کند. انگیزش خود پذیر به عنوان سطحی از آنهاست و نشان دهنده میزان تالشی است که فرد در ش

انگیزش بیرونی که میزان زیادي طی فرایند درونی سازي به صورت خودمختار و درونی درآمده است، منجر به وقوع 

ند با پیامدهاي مطلوب فردي و سازمانی می گردد. به عبارتی افرادي که از نظر خود تعیین کنندگی در سطح خود پذیر هست

کار و شغل خود همانندسازي می کنند و آن  را به عنوان جزئی از ارزش هاي خود می پذیرند. افراد در چنین شرایطی به این 

دلیل که کار هماهنگی و هم سویی بیشتري با اهداف و هویت شخصی آنها دارد، احساس آزادي و اختیار بیشتري می کنند و 

ن کار احساس مالکیت کرده و تعلق خاطر بیشتري نسبت به شغل خود نشان می دهند. به احتمال بیشتري به فعالیت هاي آ

توجه به خودتعیین کنندگی کارکنان با توجه به این نکته که همیشه افراد کمی در بدو ورود به سازمان به صورت درونی 

 (.1،2017برانگیخته هستند می تواند تلویحات مهمی براي سازمان ها داشته باشد )رایان و دسی

باشد که وضعیت تعلـق خاطرکارکنان در بسیاري از سازمان ها از وضعیت مناسبی برخوردار  یشواهد متعددي حاکی از این م

نیست و تعلق خاطر نداشتن کارکنان، براي سازمان ها هزینه هاي گزافی به دنبال دارد. شـاهد ایـن ادعا را می توان در انگیزة 

باالي ترک کار و جابه جایی، پایین بودن میزان رضایت شغلی، بهره وري و عملکرد یافت که بیشتر  پایین نیروي انسانی، نرخ

سازمان ها از آن به نوعی رنج می برند. اهمیت تعلق خاطر از حیث تأثیرگذاري بر نتایج عملکردي سازمان و منابع انسانی، 

اکثر  تأثیرگذار بر ایجاد تعلق خاطر برآیند لعوام مجموعه پژوهش در موردباشد که پژوهشگران درصدد  یموجب شده م

رضایت شغلی، تعهد سازمانی، رفتار  منابع انسانی و رفتار سازمانی، بر مفاهیمی چون هشده در حوز پژوهش هاي انجام

نقش به هرچند این متغیرها در تبیین پیامدهاي فردي و سازمانی  .شهروندي سازمانی، تحلیل رفتگی و ... متمرکز بوده است

تبیین مناسبی در پیش بینی  نشان داده که قدرت، خاطر کاري که یك مفهوم مثبت و جدید است سزایی دارند، اما متغیر تعلق

به تأثیر مستقیم و غیر مسقیم تعلق خاطر کاري روي نتایج و پیامدهاي و سازمانی،  بنابراین با توجه .نتایج فردي و کاري دارد

ارتقاي عملکرد آن  در ایجاد تعلق خاطر کاري، بتواند به بهبود شرایط عمومی سازمان و مل مختلفتاثیر عوامی رود  انتظار

و  یمنابع شغل نیدر رابطه ب یکنندگ نییخود تع لگرینقش تعد یدارد تا به بررس یپژوهش سع نیجهت ا نیبه هم .منجر شود

 .شهرستان کازرون بپردازد یتعلق خاطر کارکنان ادارات دولت

 ه تحقیقپیشین

 کنندگینییخودتع هینظرتعریف 

 ،يگرنییخودتع هیو سالمت انسان است. نظر دگرگونی زه،یانگ مورد تجربه و در براساس ياهی، نظر2يگرنییخودتع هینظر

با  توانازنده و  یموجودات هاکه انسان شودیمشروع فرض پیش  نیبا ا ه،ینظر نیاست. ا كیالکتید یزمیارگان نظریه كی
 

1 - Ryan & Deci 
2 - Theory self-determination 
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 پیدا کردندست  يبرا تازه اتیتجرب نمودن کپارچهیو  اطرافف طیمح يهابر چالش غلبهرشد،  طرفبه  افتهیتکامل  التیتما

سوي به  یعیطب عالقه اي  از تواندمیهم  یبافت اجتماع ،بین نیا درخود، هستند. در مورد  انسجام یافتهاحساس  كیبه 

فعال و  سمیارگان در میان  كیالکتید نیا ن،یکند. بنابرا يریو هم از آن جلوگ یبانیپشت یشناختفعال و رشد روان هاي تعامل

و  ی)دس ردیگیم رارتحول ق ایجاد رفتار، تجربه و بارهدر يگرنییخودتع هینظر ینیبشیپ اساساست که  یاجتماع هايبافت

 (.2200 ،1انیرا

 تعلق خاطر

 وظایفتعلق خاطر، آن را استفاده از تمام وجود خویش در ایفاي پژوهشگر حوزه  نخستینبه عنوان ( 1990)2کان ویلیام

یا استفاده کرده کند. در تعلق خاطر، افراد در ایفاي نقش تمام ابعاد فیزیکی، شناختی و عاطفی خویش را کاري تعریف می

افراد به طور فیزیکی، تعلق خاطر نبود کاري است. در  وظایفکردن خویش از  جداکردن  طرتعلق خانذاشتن کنند. ابراز می

 (.2010، 3ریچمن، سیوینا، شانونا و هیلب ) جدا هستند دهاي کاري خوشناختی و عاطفی از نقش

توجه و  مهمدارد که دو مولفه  روشیگرایش به  کند کهتعلق خاطر را حضور روانشناختی تعریف می( 2001)4روسبارد

 موردتفکري اشاره دارد که فرد دربه ودن شناخت و مقدار زمان دهد. توجه به در دسترس بپوشش میتحت مجذوب شدن را 

است و به شدت تمرکز فرد در یك  وظایفشدن به معناي غرق شدن در  جذبکه  صورتیدر  ،کندنقش خود صرف می

 کنندرفتگی تعریف مییا آنتی تز تحلیلخالف رفتگی، تعلق خاطر را قطب ماشاره دارد. پژوهشگران تحلیل وظیفه

 (.5،2005ق)لی

 منابع شغلی

هزینه هاي  و شغل يها هاي هزینه املزا لف:اند که دار رهشاا شغل مانیزساو  جتماعیا ،شناختی ،فیزیکی دبعاا به 6منابع شغلی

و  يگیردیا ،شدر :ج.مؤثر هستند شغلی افهدا  به در رسیدن :ب ارتباط با آن با آن را کاهش می دهند،و فیزیولوژیکی 

 شنگیزا ، نقشنکنارکا توسعهو  يگیردیا فرصت هاي رشد، ورشپر به دلیل  شغلی منابع. کنندمی ترغیبرا  ديفر توسعه

میکنند )باکر و  زيبارا  نیوبیر شنگیزا نقش ري،کا افهدا به دستیابیدر  اريبزا نقش لیلدو به  کنند می زيبارا  نیدرو

 (.7،1320دمروتی

 
1 - Deci & Ryan 
2 - William Kahn 
3 - Richman &Civiana &  Shannona &  Hillb  
4 - Rossbard  
5 - Leigh 
6 - Job Resources 
7 - Bakker & Demerouti 
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امنیت در شغل(  شغلی، ایجاد فرصت هاي ،دستمزد )مانند نمازسا ونهمچ گوناگونی حسطودر  ستا ممکن شغلی منابع

 )شفافیت نقش، مشارکت در تصمیم گیري(1ربین فردي )حمایت سرپرست وهمکاران، جوتیم(، سازمان کا روابط اجتماعی و

                                                          (.   2،2010لیتر )باکر و و سطح وظیفه )بازخورد عملکرد، تنوع مهارت، استقالل وآزادي عمل( قرارگیرد

و کاهش  يبه اهداف کار یابیدر دست يشغل است که کارکرد یو یا سازمان یاجتماع ،یروان ،یجسم يهایویژگ یمنابع شغل

را  شرفتیو پ يرییادگ ،یرشد شخص، توانندیو م کنندیم لیرا تسه یبه اهداف شغل دنیهستند، رسی شغل يتقاضاها

  (.1391پور، یقلفت و اشر )روشن نژاد، تحریك کنند

وجود رابطه  قاتیتحق جینتاانجام داد. در حوزه سالمت،  يگر نییخود تع هیکاربرد نظرتحقیقی با عنوان  (،1398ي)دریح

 دمختارانه،خو یمیواقع خودتنظ . درکندیم دیافراد را تائ یو سالمت جسمان يگر نییخود تع هینظر يرهایمتغ نیمثبت ماب

سالمت مهم و  يافراد در شروع و تداوم رفتارها يکننده از خودمختار تیحما طیو مح یستگیو شا تیاحساس کفا

در سبك  رییتغ يبرا ماریب يها زهیموثرتر و ماندگارتر است که انگ یمرتبط با سالمت زمان يرفتارها رییاثرگذارند و تغ

 خودمختارانه باشد. یزندگ

نسل  یشغل اقیادراک شده بر اشت یسازمان تیو حما نیوالد یتیسبك ترب ریتاث یبررس تحقیقی با عنوان (1397) یرزمجوئ

به  جیتان انجام داد.(، یکنندگ نییخود تع زشیانگ یانجیبر نقش م دیشهر اصفهان )با تاک یخانوادگ يکسب و کارها يبعد

و  یکنندگ نییخود تع زشیادراک شده بر انگ یسازمان تیو حما نیوالد یتیاست که سبك ترب نیانشان دهنده دست آمده 

بر  یکنندگ نییخود تع زشیانگ يرگذاریتاث نشانگرپژوهش  جینتا گر،ید طرفاست. از  گذاراثر ينسل بعد یشغل اقیاشت

 اقیو اشت نیوالد یتیسبك ترب انیدر رابطه م یکنندگ نییخود تع زشیانگ یانجینقش م ریتاث نیاست. همچن یشغل اقیاشت

ادراک شده و  یسازمان تیحما نیدر رابطه ب یکنندگ نییخود تع زشیانگ یانجینقش م یول قبول واقع شد.مورد  یشغل

 .دینگرد دییتأ یشغل اقیاشت

رابطه برخی منابع شغلی و شخصی با اشتیاق شغلی (، تحقیقی با عنوان 1395ی)نعامی و شبان خیش یاصالنپور جوکندان، هاشم

نتایج پژوهش نشان داد که جو نوآوري، استقالل شغلی، خودارزشیابی انجام دادند.  نرکت صنعتی گیالدر کارکنان یك ش

مهمترین متغیرهاي پیشبین در تبیین واریانس اشتیاق شغلی بودند. منابع شغلی و شخصی مورد  محوري، و قدردانی به ترتیب

هستند. از آنجا که امروزه اشتیاق شغلی در کسب و کار کارکنان  نظر در پژوهش حاضر عوامل موثري در سطح اشتیاق شغلی

 باشد. تواند براي سازمانها مفیداهمیت خاصی یافته است، توجه به این عوامل شغلی و شخصی می

 
1-Organization of work 
2 - Bakker & Leiter 
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بررسی تاثیر مطالبات و منابع شغلی بر عملکرد فردي با نقش واسطه تحقیقی تحت عنوان (، 1396عیدان معیبد الجماس )

هاي پژوهش نشان داد مطالبات یافته انجام داد.تعهد سازمانی )مورد مطالعه: وزارت منابع آب عراق(، فرسودگی شغلی و 

شغلی بر فرسودگی شغلی اثر مثبت و معنادار و بر تعهد سازمانی اثر منفی و معنادار دارد. همچنین یافته ها حاکی از تأثیر مثبت 

فی و معنادار منابع شغلی بر فرسودگی شغلی بود. از دیگر یافته هاي پژوهش و معنادار منابع شغلی بر تعهد سازمانی و اثر من

 تأثیر منفی و معنادار فرسودگی شغلی بر عملکرد فردي و تأثیر مثبت و معنادار تعهد سازمانی بر عملکرد فردي بود. 

ند کاري معلمان تربیت بدنی کاري بر پیو اثر منابع شغلی و کیفیت زندگی(، تحقیقی با عنوان 1394شهسواري و یکتایار)

بدنی اثر  بر پیوندکاري معلمان تربیت کاري هر دو زندگی ها نشان داد منابع شغلی و کیفیت یافتهانجام دادند. استان کردستان 

بود. افزون بر آن مشخص  شغلی اثرگذاري بر پیوندکاري مربوط به متغیر منابع این بین بیشترین مثبت و معناداري دارند. در

 بدنی کاري بر پیوندکاري معلمان تربیت زندگی غیرمستقیم از طریق کیفیت منابع شغلی به صورت مستقیم و به صورت شد

 اثر گذار است.

رابطه منابع شغلی با اشتیاق شغلی ضمن در نظر گرفتن (، تحقیقی با عنوان 1394یی)عالي و جابرانصار ان،یشاه کرمی، مهد

تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر، رابطه منابع شغلی با اشتیاق شغلی و همچنین رابطه  حاصل از شواهدانجام دادند.  عامل برابري

بعنوان  برابري و رابطه برابري با اشتیاق شغلی را مورد تایید قرارداد و همچنین مشخص شد برابري در این رابطه منابع شغلی با

 .میانجی گر عمل می کند

 نییکارکنان، به تب يدر تعلق خاطرکار یو منابع شخص ینقش نقش منابع شغل نییتبوان در پژوهشی با عن(، 1392)ی خان یسیع

و  یکه منابع شغل دهدیحاصله نشان م جیکارکنان پرداخته است. نتا يخاطر کاربر تعلق  یو منابع شخص ینقش منابع شغل

کارکنان  يخاطر کار ر مثبت بر تعلقطودار داشته و هر دو بهمثبت و معنا ةرابط يخاطر کاربا تعلق  یمنابع شخص

 است. یاز منابع شخص شتریب یمنابع شغل ریتأث زانیاما م رگذارند؛یتأث

 انیدانشجو یاخالق پژوهش زشیدر نگرش و انگ يگرنییخود تع يازهاینقش ن یبررس ، تحقیقی با عنوان (1392ی)برسالن

و  یاخالق پژوهش زشینشان داد که انگ زین ونیرگرس لیتحل جینتاانجام داد. مشهد  یدانشگاه فردوس یتخصص يمقطع دکتر

نگرش اخالق  نیهستند. همچن ینیب شیدر اخالق پژوهش قابل پ يگر نییخودتع يازهاین قیاز طر ینگرش اخالق پژوهش

 نییتعخود یاساس يازهاینشان داد که ن جیه نتاوعال است. به ینیب شیقابل پ زین یاخالق پژوهش زشیانگ قیاز طر یپژوهش

مشهد تفاوت  یفردوس شگاهدختر و پسر دان انیدر دو گروه دانشجو یاخالق پژوهش زشیو انگ ینگرش اخالق پژوهش ،يگر

 وجود دارد. يمعنادار
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 شغلی منابع بین رابطه تعیین کنندگی تئوري خود عمومی نظریه تغییر نقش عنوان با اي ( مطالعه2020)1توکارزامالینووسکا و 

 از خارج در حسابرسی خدمات دهنده ارائه لهستانی سازمان یازده از نفر 1020 روي بر پرسنل سپاري برون مشارکت کار و

 علت هاي گیري جهت. شود می ایفا یکنندگ نییتع توسط کننده تعدیل نقش که دهد می نشان نتایج. است شده انجام کشور

 محیط از آنها شغلی شرایط بالقوه انگیزشی پیامدهاي تفسیر نحوه که دهد می نشان شغلی تعامل و شغلی منابع بین رابطه در

 چشم، علّی کلی هاي گیري جهت نقش مطالعه با JD-R مدل در ها یافته این. شغلی شده تحصیل شرایط ویژه به و اجتماعی

 توجه مورد انهاسازم در کار تحریك و حفظ در باید نیز پزشکان را مسئله این. کند می غنی را فردي نظري هاي تفاوت انداز

 .دهند قرار

خود  يبازخورد در محل کار با استفاده از تئور يجستجو يبرا انیدانشجو زهیانگ (، تحقیقی با عنوان2017)2البرتا و همکاران

را نسبت  يشتریب يدارند و خودمختار يشتریب زهیبا عملکرد باال، انگ انیکه دانشجو آنها دریافتندانجام دادند.  ،یکنندگ نییتع

 دهند. ینشان م نییبه دانش آموزان با عملکرد پا

مراکز تماس آفریقاي در هاي شغلی تقاضا -(، در تحقیقی با عنوان نقش مدل منابع شغلی2014)3همکاران  وانرنسبورگ و

 ها بدست کردند، براساس یافته گیري در پیوندکاري اندازه را شغلی تقاضاهاي –منابع  نقش مدلانجام دادند. و  جنوبی

حال  پیوندکاري دارند. با این رابطه مثبت و معناداري با و تقاضاهاي شغلی هر کدام آمده مشخص شد که منابع شغلی

ضرورتهاي  شرایط مطلوب کاري یکی از متعددي بستگی دارد و وجود نهاد و سازمانی، به عوامل موفقیت و کامیابی هر

 تعبیر میشود، موجب به عنوان کیفیت زندگی کاري ري که از آن بهمناسب کا افراد در سازمانهاست. وضعیت انجام فعالیت

 .دهدسوق می کار و تالش بیشتر و مطلوبتر افراد میشود و آنها را به آمدن انگیزه و رضایت خاطر وجود

ه هدف از این مطالع(، تحقیقی تحت عنوان نقش منابع شغلی در مشارکت در کار انجام دادند. 2014)4آلزیود و همکاران

.. نتایج حاکی از بود بررسی رابطه بین منابع شغلی، یعنی استقالل، حمایت اجتماعی و بازخورد عملکرد و مشارکت در کار

در کار استقالل، حمایت اجتماعی و بازخورد عملکرد عامل مهمی در تأثیرگذاري مشارکت  منابع شغلی یعنی کهبود آن 

 کارکنان دانشگاهی است.

 پژوهشفرضیه های 
 یه اصلیفرض

 
Tokarz Malinowska &  -1   

2 - Lubberta et al 
3 - Van Rensburg 
4 - Alzyoud 
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گري لنقش تعدی شهرستان کازرون یو تعلق خاطر کارمندان در ادارات دولت یمنابع شغل نیدر رابطه ب یکنندگ نییخود تع

 دارد.

 فرضیه های فرعی

 رابطه معناداري وجود دارد. شهرستان کازرون یو تعلق خاطر کارمندان در ادارات دولت یمنابع شغل نیب

 وجود دارد. يرابطه معنادار شهرستان کازرون یکارمندان در ادارات دولتي و خودتعیین گر منابع شغلی نیب

 وجود دارد. يرابطه معنادار شهرستان کازرون یکارمندان در ادارات دولتو تعلق خاطر  يگر نییخودتع نیب

  شناسی پژوهشروش 

و تعلق خاطر کارمندان در  یلمنابع شغ نیدر رابطه ب یکنندگ نییخود تع يلگرینقش تعد یبررس هدف از پژوهش حاضر،

گیرد، زیرا است، از نظر هدف کاربردي و از حیث زمانی به روش تك مقطعی انجام می شهرستان کازرون یادارات دولت

روش تك مقطعی بر مبناي گرد آوري داده ها درباره یك یا چند صفت در یك مقطع از زمان از طریق نمونه گیري از جامعه 

از نظر ارتباط بین متغیر ها از نوع   ونه پژوهش  به توصیف جامعه بر اساس یك یا چند متغیر می پردازد.انجام می شود. این گ

  متغیرهاي مستقل و وابسته را بررسی نماید.همبستگی است چون می خواهد روابط بین 

نفر می باشد. 727ها برابر با د آنکه تعدا می باشد. شهرستان کازرون یادارات دولتجامعه آماري تحقیق شامل کلیه کارکنان 

نفر می باشد. که با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي  252براساس فرمول کوکران حجم نمونه در این تحقیق 

 در فرمول کوکران:اقدام به نمونه گیري خواهیم کرد. 

 n =252تعداد نمونه = 

 N =727امعه آماري= ج

  Z =96/1= %95ضریب اطمینان 

  p=5/0ال وجود کارایی احتم

  q=0/ 5عدم احتمال وجود عدم کارایی 

 d  =05/0دقت = 

22

2

)1( dNpqZ

pqNZ
n

−+
=

 
  

  252
5/0*05/0*)726(96/1*96/1

5/0*5/0*96/1*727
=

+
=n
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می باشد، که با مراجعه به شهرستان کازرون  یکارکنان ادارات دولتنفر از  252در این فرمول تعداد کل نمونه انتخاب شده از 

ید می کنند. روش نمونه گیري این پژوهش با توجه به نفر محاسبه شده که یکدیگر را تای 252جدول مورگان نیز تعداد نمونه 

 نوع جامعه آماري، از نوع تصادفی طبقه اي می باشد.

 

 (: نمونه گیری تصادفی طبقه ای1جدول )

تعداد  نام سازمان ردیف

 کارمندان

 حجم

 نمونه

تعداد  نام سازمان ردیف

 کارمندان

 حجم

 نمونه

 19 58 شبکه بهداشت 10 46 135 شهرداري 1

 6 19 اداره پست 11 19 55 تامین اجتماعی 2

 11 31 سازمان بهزیستی 12 13 38 سازمان آب 3

 3 7 اداره منابع طبیعی 13 18 51 اداره برق 4

 5 14 هالل احمر 14 4 11 اداره ورزش و جوانان 5

اداره آموزش و  6

 پرورش

فرهنگ و ارشاد  15 33 96

 اسالمی

11 4 

 23 65 ره مخابرات ادا 16 10 28 بنیاد شهید 7

 2 5 هواشناسی 17 24 72 اداره دارایی 8

 6 18 اداره کار و تعاون 18 9 13 سازمان انتقال خون 9

در پژوهش حاضر از هر دو روش کتابخانه اي و میدانی استفاده گردیده است. پرسشنامه یکی از ابزارهاي تحقیق و روشی 

 مستقیم براي کسب داده هاي تحقیق است.

 و است شده ، تنظیم(1994) ی بلیسکنندگ نییخودتعپرسشنامه  براساس آزمون این :شنامه خودتعیین کنندگیپرس-1

، تنظیم درونی: از ی عبارتندکنندگ نییخودتعلفه هاي وم. است مقیاس پنج گزینه اي لیکرت بر مبتنی و بوده سوال 18 حاوي

 هماهنگ شده میتنظو  داده شده صیتشخ میتنظ، شده یدرون فکن میتنظ، ، بی انگیزگیتنظیم بیرونی
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شده است و  می(، تنظ2004باکر، دمروتی و وربك ) یآزمون براساس پرسشنامه منابع شغل نیا :یپرسشنامه منابع شغل-2

 تیحما ،يعبارتند از: استقالل و آزاد یاست. منابع شغل کرتیل يا نهیپنج گز اسیبر مق یسوال بوده و مبتن 19 يحاو

  يریادگیو رشد و  یسرپرست يگر یمرب، زخوردبا ، یاجتماع

 شده تنظیم( 2002)و همکاران،  یشافل پرسشنامه تعلق خاطر کاري براساس آزمون این: پرسشنامه تعلق خاطر کاری-3

فدایی ، سرزندگی: از تعلق خاطر کاري عبارتند هاي مولفه. است لیکرت مقیاس بر مبتنی و بوده سوال 17 حاوي و است

 ب شدن مجذو ،شدن

در این تحقیق براي روایی پرسشنامه هاي این تحقیق توسط چند تن از اساتید و کارشناسان مربوطه مورد تایید قرار گرفت. 

 سنجش پایایی از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده گردید.

 جدول ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق (:2جدول)

 

 

 

 

 

 پژوهش  هاییافته

در این قسمت با انجام تحلیل هاي مناسب فرضیات  تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است. براي آزمون فرضیات تحقیق با بهره 

از آنجا که  .ون ضریب همبستگی و رگرسیون روابط بین متغیرها بررسی گردیدآزم Amos21و SPSSگیري از نرم افزار 

خود تعیین کنندگی در رابطه بین منابع شغلی و تعلق خاطر کارمندان در ادارات دولتی بررسی نقش تعدیلگري  فرضیه اصلی

  لی را آزمون می کنیم.هاي فرعی پرداخته و در نهایت فرضیه اصابتدا به آزمون فرضیه می باشدشهرستان کازرون 

بین منابع شغلی و تعلق خاطر کارمندان در ادارات دولتی شهرستان کازرون رابطه : 1فرعی فرضیه

 معناداری وجود دارد.

می باشد و به همین منابع شغلی و تعلق خاطر کارمندان در ادارات دولتی شهرستان کازرون در این فرضیه هدف بررسی 

 ستفاده می شود.منظور از آزمون رگرسیون ا

 

 

 

 متغیرهای تحقیق

 

 هاتعداد سئواالت مؤلفه

 

ریب آلفای ض

 کرونباخ

 0/ 849 18 یکنندگ نییخودتع

 0/ 801 19 شغلیمنابع 

 0/ 799 17 يتعلق خاطر کار
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 منابع شغلی و تعلق خاطر کارمندان در ادارات دولتی(: ضریب همبستگی بین 3جدول)

 تعلق خاطر کارمندان  

 0/ 876 ضریب همبستگی  منابع شغلی

 0/ 001 سطح معناداري

P<.05 * 

)مقدار 05/0است و از  001/0ر براب منابع شغلی و تعلق خاطر کارمندان( نشان می دهد که سطح معناداري بین 3نتایج جدول )

رابطه معناداري وجود دارد.مقدار ضریب  p<0.05سطح خطا( کوچکتر است، بنابراین بین دو متغیر در سطح احتمال 

در  تعلق خاطر کارمندانبر منابع شغلی براي پی بردن به تاثیر  است. 876/0منابع شغلی و تعلق خاطر کارمندان همبستگی بین 

 ( آمده است :10-4از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است، که نتایج در جدول )رستان کازرون ادارات دولتی شه

 منابع شغلی بر تعلق خاطر کارمندان(: نتایج رگرسیون خطی 4جدول )

 %95سطح اطمینان :          تعلق خاطر کارکنان   متغیر وابسته :منابع شغلی     :  متغیر مستقل 
 

ضریب تعیین 

 شده تعدیل

Adjusted R 

square 

 ضریب تعیین

R square 

معنی داري کل مدل 

Anova 
( Betaمقادیربتاي)

 استاندارد
 Tآماره 

Sig  آمارهF 

766 /0 767 /0 001 /0 102 /823 
876 /0 69/28 

R 0/ 876 مقدار 

ه نشان می دهد مدل رگرسیون بوده ک 05/0سطح معنی داري آزمون آنالیز واریانس کمتر از نشان می دهد  4نتایج جدول 

 T( را توضیح دهد و با توجه به معنادار بودن رگرسیون و مقدارآماره تعلق خاطر کارکنانتوانسته است تغییرات متغیر وابسته )

( تاثیر معنادار ونسبتا منابع شغلیباشد می توان گفت که متغیر )می 05/0و سطح معنی داري ضریب عرض از مبدا که کمتر از 

بی تفاوتی کارکنان افزایش خواهد یافت و  بیشتر شودمنابع شغلی دارد، به عبارت دیگرهرچه  تعلق خاطر کارمندان بر قوي

بین دو   R 2است. 876/0برابر با بی تفاوتی کارکنان  منابع شغلی ویا ضریب رگرسیون  R. فرضیه فرعی اول  پذیرفته می شود

این نتیجه می باشد. منابع شغلی ناشی از تعلق خاطر کارمندان درصد از  6/76است و بیانگر این است که  766/0متغیر برابر با 

بی تفاوتی کارکنان در بر قابل تعمیم به کل جامعه آماري است و در این مورد فرضیه فرعی اول تایید می شود و منابع شغلی 

 .است رگذاریتاثکازرون ادارات دولتی شهرستان 
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بین منابع شغلی و خودتعیین گری در ادارات دولتی شهرستان کازرون رابطه معناداری  :2فرضیه فرعی 

 وجود دارد.

می باشد و به همین منابع شغلی و تعلق خاطر کارمندان در ادارات دولتی شهرستان کازرون در این فرضیه هدف بررسی 

 اده می شود.منظور از آزمون رگرسیون استف

 منابع شغلی و خودتعیین گری کارمندان در ادارات دولتی(: ضریب همبستگی بین 5جدول)

 خودتعیین گری کارمندان  

 0/ 804 ضریب همبستگی  منابع شغلی

 0/ 001 سطح معناداري

P<.05 * 

است و از  001/0برابر  منابع شغلی و خودتعیین گري کارمنداننشان می دهد که سطح معناداري بین  (5نتایج جدول )

رابطه معناداري وجود دارد.مقدار  p<0.05)مقدار سطح خطا( کوچکتر است، بنابراین بین دو متغیر در سطح احتمال 05/0

خودتعیین بر منابع شغلی براي پی بردن به تاثیر  است. 804/0منابع شغلی و خودتعیین گري کارمندان ضریب همبستگی بین 

( 5از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است، که نتایج در جدول ) ات دولتی شهرستان کازروندر ادار گري کارمندان

 آمده است :

 منابع شغلی بر خودتعیین گری کارمندان(: نتایج رگرسیون خطی 6جدول )

 %95سطح اطمینان :          خودتعیین گري کارکنان   متغیر وابسته :منابع شخصی       :  متغیر مستقل 
 

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

Adjusted R 

square 

 ضریب تعیین

R square 

معنی داري کل مدل 

Anova 
( Betaمقادیربتاي)

 استاندارد
 Tآماره 

Sig  آمارهF 

644 /0 646 /0 001 /0 834 /455 
804 /0 35/21 

R 0/ 804 مقدار 

بوده که نشان می دهد مدل رگرسیون  05/0ر از سطح معنی داري آزمون آنالیز واریانس کمتنشان می دهد  6نتایج جدول 

( را توضیح دهد و با توجه به معنادار بودن رگرسیون و خودتعیین گري کارکنانتوانسته است تغییرات متغیر وابسته )

 ( تاثیرمنابع شغلیباشد می توان گفت که متغیر )می 05/0و سطح معنی داري ضریب عرض از مبدا که کمتر از  Tمقدارآماره 

خودتعیین گري کارکنان  بیشتر شودمنابع شغلی دارد، به عبارت دیگرهرچه  خودتعیین گري کارمندان معنادار ونسبتا قوي بر
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خودتعیین گري کارکنان  منابع شغلی ویا ضریب رگرسیون  R. افزایش خواهد یافت و فرضیه فرعی دوم پذیرفته می شود

خودتعیین گري کارمندان درصد از  4/64است و بیانگر این است که  644/0با  بین دو متغیر برابر  R 2است. 804/0برابر با 

این نتیجه قابل تعمیم به کل جامعه آماري است و در این مورد فرضیه فرعی دوم تایید می شود می باشد. منابع شغلی ناشی از 

 .است ذاررگیتاثخودتعیین گري کارکنان در ادارات دولتی شهرستان کازرون بر و منابع شغلی 

بین خودتعیین گری و تعلق خاطر کارمندان در ادارات دولتی شهرستان کازرون رابطه  :3فرضیه فرعی 

 معناداری وجود دارد.

مــین خودتعیین گري و تعلق خاطر کارمندان در ادارات دولتی شهرستان کازرون در این فرضیه هدف بررسی  بــه ه می باشد و 

 ی شود.منظور از آزمون رگرسیون استفاده م

 

 خودتعیین گری و تعلق خاطر کارمندان در ادارات دولتی(: ضریب همبستگی بین 7جدول)

 تعلق خاطر کارمندان  

 0/ 731 ضریب همبستگی  خودتعیین گري

 0/ 001 سطح معناداري

P<.05 * 

است و از  001/0برابر  خودتعیین گري و تعلق خاطر کارمندان( نشان می دهد که سطح معناداري بین 7نتایج جدول )

رابطه معناداري وجود دارد.مقدار  p<0.05)مقدار سطح خطا( کوچکتر است، بنابراین بین دو متغیر در سطح احتمال 05/0

تعلق بر خودتعیین گري براي پی بردن به تاثیر  است. 731/0خودتعیین گري و تعلق خاطر کارمندان ضریب همبستگی بین 

( 8از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است، که نتایج در جدول )شهرستان کازرون در ادارات دولتی  خاطر کارمندان

 آمده است :
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 خودتعیین گری بر تعلق خاطر کارمندان(: نتایج رگرسیون خطی 8جدول )

 %95سطح اطمینان :          تعلق خاطر کارکنان   متغیر وابسته :    خودتعیین گري :  متغیر مستقل 
 

ضریب تعیین 

 عدیل شدهت

Adjusted R 

square 

 ضریب تعیین

R square 

معنی داري کل مدل 

Anova 
( Betaمقادیربتاي)

 استاندارد
 Tآماره 

Sig  آمارهF 

532 /0 534 /0 001 /0 134 /286 
731 /0 916 /16 

R 0/ 731 مقدار 

ده که نشان می دهد مدل رگرسیون بو 05/0سطح معنی داري آزمون آنالیز واریانس کمتر از نشان می دهد 8نتایج جدول 

 T( را توضیح دهد و با توجه به معنادار بودن رگرسیون و مقدارآماره تعلق خاطر کارکنانتوانسته است تغییرات متغیر وابسته )

( تاثیر معنادار خودتعیین گريباشد می توان گفت که متغیر )می 05/0و سطح معنی داري ضریب عرض از مبدا که کمتر از 

بی تفاوتی کارکنان افزایش  بیشتر شودخودتعیین گري دارد، به عبارت دیگرهرچه  تعلق خاطر کارمندان تا قوي برونسب

برابر با تعلق خاطر کارکنان  خودتعیین گري ویا ضریب رگرسیون  R. خواهد یافت و فرضیه فرعی سوم  پذیرفته می شود

ناشی از تعلق خاطر کارمندان درصد از  2/53یانگر این است که است و ب 532/0بین دو متغیر برابر با   R 2است. 731/0

این نتیجه قابل تعمیم به کل جامعه آماري است و در این مورد فرضیه فرعی سوم تایید می شود و می باشد. خودتعیین گري 

 .است رگذاریتاثتعلق خاطر کارکنان در ادارات دولتی شهرستان کازرون بر خودتعیین گري 

خود تعیین کنندگی در رابطه بین منابع شغلی و تعلق خاطر کارمندان در ادارات دولتی :فرضیه اصلی

 شهرستان کازرون نقش تعدیلگری دارد.

یکی از قوي ترین و مناسب ترین روش هاي تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاري، تجزیه و تحلیل چند متغیره است. 

بوده و نمی توان آنها را با شیوه دو متغیري )که هر بار تنها یك متغیر مستقل با  زیرا ماهیت این گونه موضوعات چند متغیره

یك متغیر وابسته در نظر گرفته می شود( حل نمود. از این رو، در این تحقیق براي تائید یا رد فرضیه اصلی از مدل معادالت 

اري( تکنیکی است که روابط بین متغیرهاي ساختاري و بطور اخص تحلیل مسیر استفاده شده است. تحلیل مسیر)مدل ساخت

معادالت  لیپژوهش از تحل نیدر ا نیبنابراتحقیق) مستقل، میانجی، تعدیلگر و وابسته( را بطور همزمان نشان می دهد. 

 باشد. یم ریشود و  مدل پژوهش در نرم افزار آموس اجرا شد و نمودار آن به صورت ز یاستفاده م يساختار
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 مدل پژوهش برازش (:1)شکل 

 هاي کلی برازش تحلیل مسیر ارائه شده است.شاخص 8در جدول 

 های کلی برازش تحلیل مسیر(: شاخص9جدول )

 شاخص مقدار

 (CMIN/DFاسکوئرنسبی )کاي 82/2

001 /0 P 
 (GFIشاخص نیکوئی برازش ) 0/ 928

 (RMSEA) برآورد خطاي مربعات میانگین ریشه 0/ 044

 (CFIیقی )شاخص برازش تطب 0/ 942

 (NFIشاخص مقایسه تطبیقی با مدل مستقل ) 94/0

کاي اسکوئر نسبی )   شده است، با توجه به اینکه مقدار  230و درجه آزادي  33/640شاخص کاي اسکوئر نسبی مدل 

براي  GFIوردار است. کمتر است، بنابراین مدل از برازش مناسبی برخ 3شده است و از  82/2برابر  بر درجه آزادي(مدل 

 است 942/0 برابر CFI شده ارائه مدل باشد و این نشان از برازش خوب الگو دارد. در 7/0است و باید باالتر از  928/0الگو 
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بیشتر  7/0است و چون از  94/0 برابر حاضر تحقیق مدل NFI .است برخودار خوبی کامالً برازش از مدل میدهد نشان که

است و  044/0با  برابر مدل  RMSEA اینکه به توجه با .است برخودار خوبی بسیار برازش از لمیدهد مد است، نشان

توان نتیجه گرفت که است. با توجه به مطالب باال می برخودار قبولی قابل برازش از است، بنابراین مدل 08/0چون کمتر از 

آوري شده به هاي جمعتوان گفت که دادهه عبارتی میها دارد و یا بهاي کلی نشان از برازش خوب الگو توسط دادهشاخص

 دهند. خوبی الگو را مورد حمایت قرار می

خود تعیین کنندگی  لگریبا نقش تعدتاثیر منابع شغلی بر تعلق خاطر کارمندان  با توجه به اینکه در فرضیه اصلی هدف بررسی

بتواند خود تعیین کنندگی  براي اینکه متغیرتفاده شده است. براي تحلیل متغیر تعدیلگر اس Amos21می باشد. از نرم افزار 

 رابطه معنادار برقرار باشد. منابع شغلی و تعلق خاطر کارمندانبین  نقش تعدیلگري را ایفا کند ابتدا باید

 تحلیل مسیر فرضیه اصلی پژوهش(:10)جدول 

 مسیر
 نتیجه  سطح معناداری ضریب استاندارد

Estimate (p-value) 

 تاثیر دارد 0/ 001 0/ 766 تعلق خاطر کارمندان            منابع شغلی 

ثــر منابع شغلی بر تعلق خاطر کارمندان شود ( مشاهده می10طور که در جدول )همان نــی داري دارد. ا بــر تأثیر مع شــغلی  نــابع  م

 .باشددار و مورد تائید میمعنی/ 95با سطح اطمینان   001/0برابر   p-valueو  766/0با ضریب مسیر  تعلق خاطر کارمندان

 آزمون اثرات با تاثیر متغیر تعدیل گردر فرضیه اصلی پژوهش (:11)جدول 

   Estimate S.E. 
C.R

. 
P Label 

 a1 0/ 001 5/ 344 0/ 322 0/ 574 منابع شغلی  خودتعیین کنندگی 

 a2 0/ 001 4/ 044 0/ 955 0/ 645 خودتعیین کنندگی  تعلق خاطر کارمندان

 C 0/ 001 6/ 772 0/ 723 0/ 766 منابع شغلی  تعلق خاطر کارمندان

 و  خودتعیین کنندگی بر تعلق خاطر  a1منابع شغلی بر خود تعیین کنندگی مسیرهايp  و اینکه مقادیر (17-4جدول)با توجه 

a2  لی بر تعلق خاطر منابع شغ کمتر شده است، بنابراین این مسیرها معنادارشده است. همچنین مسیر 05/0در مدل از

اینکه تمامی مسیرها معنادار شده اند پس اثرات کل به بنابراین با توجه کمتر شده و معنادار شده است  05/0نیز از   cکارکنان

هر دو در  a2و a1و هم مسیر هاي   cمعنادار شده اند. یعنی متغیر تعدیلگر در مدل وجود دارد و با توجه به اینکه هم مسیر 

خود تعیین کنندگی در رابطه بین منابع شغلی و تعلق خاطر کارمندان در ادارات دولتی شده است بنابراین  مدل معنادار

 574/0ضریب مسیر منابع شغلی بر خود تعیین کنندگیو فرضیه اصلی تایید می شود. شهرستان کازرون نقش تعدیلگري دارد 
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 766/0ضریب مسیر منابع شغلی بر تعلق خاطر کارکنان برابر  و 645/0و ضریب مسیر خودتعیین کنندگی بر تعلق خاطر برابر 

 باشد.می

 و نتیجه گیری بحث

 یو تعلق خاطر کارمندان در ادارات دولت یمنابع شغل نیدر رابطه ب یکنندگ نیی: خود تعیاصل هیفرض

 .دارد یلگریشهرستان کازرون نقش تعد

در  a2 بر تعلق خاطر یکنندگ نییو  خودتع  a1یکنندگ نییخود تعبر  یمنابع شغل يرهایمسp ریدهد که مقاد ینشان م جینتا

از  زین cبر تعلق خاطر کارکنان یمنابع شغل ریمس نیمعنادارشده است. همچن رهایمس نیا نیکمتر شده است، بنابرا 05/0مدل از 

ند پس اثرات کل معنادار شده اند. معنادار شده ا رهایمس یتمام نکهیبا توجه به ا نینابراکمتر شده و معنادار شده است ب 05/0

هر دو در مدل معنادار شده  a2 وa1 يها ریو هم مس c ریهم مس نکهیدر مدل وجود دارد و با توجه به ا لگریتعد ریمتغ یعنی

شهرستان کازرون نقش  یکارمندان در ادارات دولت اطرو تعلق خ یمنابع شغل نیدر رابطه ب یکنندگ نییخود تع نیاست بنابرا

 .شود یم دییتا یاصل هیدارد و فرض يلگریتعد

را  ها افتهی نیدارد. ا ی(، همخوان2017البرتا و همکاران ) (،1392)ی، برسالن(1397) یمطالعات رزمجوئ جیبا نتا جهینت نیا

 رايب شغل ظرفیت همچنین و مدیریتی هاي رویه و هامنابع شغلی بیان کننده میزان تطابق سبککرد که  فیتوص ی توانم نیچن

 را شخصیتی هاي خصیصه عینی و رفتاري نمودهاي بروز فرصت تواند میاست و  کاري خاطر تعلق تجربة کردن فراهم

هستند با کار و شغل خود  ریذدر سطح خود پ یکنندگ نییکه از نظر خود تع افرادي. دهد گسترش یا کرده محدود

که کار  لیدل نیبه ا یطیشرا نی. افراد در چنرندیپذ یود مخ ياز ارزش ها یکنند و آن  را به عنوان جزئ یم يهمانندساز

کنند و به احتمال  یم يشتریب اریو اخت يآنها دارد، احساس آزاد یشخص تیبا اهداف و هو يشتریب ییو هم سو یهماهنگ

 دهند. ینسبت به شغل خود نشان م يشتریکرده و تعلق خاطر ب تیآن کار احساس مالک يت هایبه فعال يشتریب

شهرستان کازرون رابطه  یو تعلق خاطر کارمندان در ادارات دولت یمنابع شغل نی: ب1 یفرع هیضفر

 .وجود دارد یمعنادار

برابر  ریدو متغ نیب  R2 .است 876/0و تعلق خاطر کارمندان  یمنابع شغل نیب یهمبستگ بیدهد که مقدار ضر ینشان م جینتا

 میقابل تعم جهینت نیباشد. ا یم یاز منابع شغل ید از تعلق خاطر کارمندان ناشدرص 6/76است که  نیا انگریاست و ب 766/0با 

کارکنان در ادارات  یتفاوت یبر ب یشود و منابع شغل یم دییاول تا یفرع هیمورد فرض نیاست و در ا يبه کل جامعه آمار

 .است رگذاریکازرون تاث انشهرست یدولت

 ي(، شهسوار1396الجماس ) بدیمع دانی(، ع1395)یو نعام یشبان خیش یندان، هاشممطالعات اصالنپور جوک جیبا نتا جهینت نیا

( 2014، وانرنسبورگ و  همکاران )(1392) یخان یسی(، ع1394)ییو عال يجابرانصار ان،ی(، شاه کرمی، مهد1394)اریکتایو 
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کار از طرف همکاران و سرپرستان  کرد که اگر کارکنان در انجام فیوصت ی توانم نیرا چن ها افتهی نیدارد. ا یهمخوان

و توسعه مهارت ها و  يریادگی يبرا یکنند و در انجام کار فرصت افتیدر دبازخور شیکار خو جهیشوند و از نت تیحما

حضور در محل کار را داشته باشند و هر آنچه در توان دارند  زهیکارکنان هر روز انگ شودیداشته باشند باعث م یرشدشغل

 .کنند یحالت تعلق خاطر را تجربه م شتریسازمان صرف کنند و ب تیموفق يبرا

شهرستان کازرون رابطه  یکارمندان در ادارات دولت یگر نییو خودتع یمنابع شغل نی: ب2 یفرع هیفرض

 .وجود دارد یمعنادار

یا ضریب R.است 804/0کارمندان  يگر نییو خودتع یمنابع شغل نیب یهمبستگ بیدهد که مقدار ضر ینشان م جینتا

 نیا انگریاست و ب 644/0برابر با  ریدو متغ نیب  R2 .است 804/0کارکنان برابر با  يگر نییو خودتع یرگرسیون منابع شغل

 يبه کل جامعه آمار میقابل تعم جهینت نیباشد. ا یم یمنابع شغل از یکارمندان ناش يگر نییدرصد از خودتع 4/64است که 

شهرستان  یکارکنان در ادارات دولت يگر نییبر خودتع یشود و منابع شغل یم دییدوم تا یفرع هیمورد فرض نیاست و در ا

 .است رگذاریکازرون تاث

کرد که منابع  فیتوص یتوانم نیرا چن ها افتهی نیدارد. ا یهمخوان(، 2014و همکاران ) ودیمطالعات آلز جیبا نتا جهینت نیا

کارکنان شود. کارکنان منابع  یکنندگ نییتواند منجر به خود تع یدارد و ممثبت از خود  ریتصو تیدر تقو ینقش مهم یشغل

 یکه مواجه م یطیو شرا دادهایتوانند به طور موثر با رو یکنند و معتقدند م یم فظاز دست رفتن ح ایخود را ازخطر کاهش 

از آن اجتناب کنند و شکست  دیه باک يدینه تهد نندیب یم شتریب يریادگی يبرا یشوند، برخورد کنند آنها مشکالت را چالش

 .دهند ینسبت م شبودن تالش و کوش یعدم کاف ایخود را به فقدان دانش و مهارت، نقص راهکارها 

شهرستان کازرون رابطه  یو تعلق خاطر کارمندان در ادارات دولت یگر نییخودتع نی: ب3 یفرع هیفرض

 .وجود دارد یمعنادار

یا ضریب  Rاست 731/0و تعلق خاطر کارمندان  يگر نییخودتع نیب یهمبستگ بیدهد که مقدار ضر ینشان م جینتا

است  نیا انگریاست و ب 532/0برابر با  ریدو متغ نیب  R2است 731/0و تعلق خاطر کارکنان برابر با  يگر نییرگرسیون خودتع

است و  يبه کل جامعه آمار میابل تعمق جهینت نیباشد. ا یم يگر نییخودتعاز  یدرصد از تعلق خاطر کارمندان ناش 2/53که 

شهرستان کازرون  یبر تعلق خاطر کارکنان در ادارات دولت يگر نییشود و خودتع یم دییسوم تا یفرع هیمورد فرض نیدر ا

 .است رگذاریتاث

برتا و همکاران ال، (1388فرمان بر)، (1392)ی(، برسالن1398)يدریمطالعات ح جیبا نتا جهینت نیمطالعات ا جیبا نتا جهینت نیا

افراد خودشان را به عنوان علت رفتارشان درک  یکرد که وقت فیتوص ی توانم نیرا چن ها افتهی نیدارد. ا ی(، همخوان2017)

خشنود کردن  ایاند که به خاطر پاداش، اجبارها  دهیعق نیافراد بر ا یشوند. وقت یم ختهیبرانگ یدرونـ ـورکنند، بـه ط یم

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

کنند که  یافراد در انجام کار تالش م نیشوند ا یم ختهیبرانگ یرونیآنها به طور ب یعنیشوند  یار مرفت ریدرگ گریشخص د

 ییها یژگیو نیچن يافراد دارا. به نحو احسن انجام دهند تیفیت دقت و کیاستفاده از زمان را ببرند و کارشان در نها نیبهتر

خود  نیکنند که ا یدر کار استفاده م شیآن از تمام توان و وجود خوبا کار دارند و در انجام  يشتریمعموالً انس و الفت ب

 .شود یکارکنان م شتریب يکامل در کار و تعلق خاطر کار دنش ریمنجر به درگ

 شنهادهایپ

 گردد که: یم شنهادیشده پ انیتوجه به مطالب ب با

دستور العمل  نیخود واگذار کنند و همچنرا به کارکنان  یکاف اراتیو اخت یشود تا منابع شغل یم شنهادیپ رانیبه مد -

عمل دهد تا  ينباشد و به کارکنان آزاد ریوضع کنند که دست و پا گ یرا به نوع نیها و قوان هیو رو یسازمان يها

 لیبه تعلق خاطر را تسه یابیو اهداف سازمان داشته باشد و دست هایریگ میدر تصم يشتریبتوانند مشارکت ب زیآنان ن

 .بخشند

عمل،  يشغل )استقالل و آزاد یشود که ابعاد اصل یشیبازاند ياختار مشاغل موجود در سازمان به گونه ادر س -

شوند و کارکنان شغل خود را  تی( تقويریادگیبازخورد، فرصت رشدو  ،یسرپرست يگر یمرب ،یاجتماع تیحما

 .معنادار احساس کنند یشغل

شوند. از  یو تناسب شغل با شاغل طراح نانیفتن حصول اطمانتخاب و استخدام با در نظر گر يندهایفرا یتمام -

شغل و  نیتعلق خاطر وجود تناسب ب جادیا دیشود. کل زیندارند. پره یکه با آن تناسب یدر مشاغل يافراد يریبکارگ

 .شاغل و استخدام درست نهفته است

 يکردهایو با رو انهیانسان گرا يها و با نگاه ردیقرار گ یشیکارکنان مورد باز اند یو سرپرست تیریمد يکردهایرو -

 ،یاجتماع تیحما ،يعمل، ارائه بازخورد کار يو آزاد اریاخت يکارکنان پرداخته شود. اعطا تیبه هدا يتوسعه ا

تعلق  جادیا تیدر کارکنان و در نها یدلگرم جادیا هاز طرف سرپرست ب يریادگیرشد و  يفراهم کردن فرصت ها

 .شود یمنجر م يخاطر کار

 نییخودتع زشیکارکنان در جهت انگ يو فعال برا شرفتیمثبت، رو به پ يکار يکنند فضا یسع دیبا رانیمد -

 .شود یکارکنان م يگر نییباعث کاهش خودتع یفراهم آورند. چون نبود منابع شغل یکنندگ

 ایشغل  یطراحمثبت آن، در هنگام  يامدهایاز پ يو بهره مند يتعلق کار تیو تقو جادیا يشود برا یم شنهادیپ -

 يو تعلق کار زهیانگ جادیکننده آن در ا نییشغل)منابع شغل( و نقش تع یاصل يها یژگیمجدد مشاغل، به و یطراح

 .مبذول دارند يتوجه کار
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ضمن خدمت و  يکالس ها يو برگزار يتئور يآموزش ها قیشود از طر یم شنهادیپ یبه جامعه مورد بررس -

 ،یدرون میرا که شامل تنظ يگر نییخودتع يکارگاه ها سطح مولفه ها نیر اکارکنان به حضور د قیو تشو بیترغ

 نیهماهنگ شده را به باالتر میداده شده و تنظ صیتشخ میشده، تنظ یدرون فکن میتنظ ،یزگیانگ یب ،یرونیب میتنظ

 .حد ممکن برساند

 

 

 سپاسگزاری

 

 در همکاري/  معنوي حمایت /مالی حمایت اطرخ به تفت مرکز/  پیام نور دانشگاه پژوهشی محترم معاونت از    -
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