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Abstract
AIM: The purpose of this study was to investigate
the relationship between attachment styles, job
satisfaction and organizational commitment among
the staffs of the State Welfare Organization of
Shahriar. METHOD: The research method was a
correlational study. The statistical population
consisted of all staffs of the State Welfare
Organization of Shahriar (N= 148). According to
Morgan table, the sample size was 118 staffs by
using simple random sampling. The tools included
The Adult Attachment Scale (AAS) (Collins & Read,
1990), Job Satisfaction Scale(Hackman & Oldham,
1975),
and
Organizational
Commitment
Questionnaire (Allen & Meyer, 1996). Pearson
correlation coefficient, regression analyses, and path
analysis were used to analyze the data by using SPSS
and Lisrel software. RESULTS: The findings
showed that the relationship between secure
attachment style with job satisfaction and
organizational commitment was significant, while
avoidant attachment style with job satisfaction and
organizational commitment was negative. However,
relationship between anxiety attachment style and job
satisfaction was not significant but its relationship
with organizational commitment was significant.
Enter regression method showed that a secure
attachment style with value (ß1=0. 540 and ß2=0.
324) and avoidant attachment style with value (ß1=0. 267 and ß2=-0. 217) were significant predictors of
job satisfaction and organizational commitment.
Thus, the secure attachment style had a significant
effect on an organizational commitment not only
directly but also indirectly through variable mediation
of job satisfaction. CONCLUSION: Based on these
findings, it can be concluded that attachment styles,
especially secure attachment, play an important role
in job satisfaction and organizational commitment of
staffs of the State Welfare Organization.
Keywords: Anxiety Attachment Style, Avoidant
Attachment Style, Secure Attachment Style, Job
Satisfaction, Organizational Commitment
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 و نصراله انصاری نژاد0 طهمورث آقاجانی،7داود فهیمراد
چکیده
،  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک لبکتب ی:هدف
رضا یت شبل ی و تعهبد سباانا ی لر کارکنبا الار به ی تب ی
 روش پبژوهش توصبفیی اا بو: روش. شهر ی ار صورت گرفبت
 جانعه آناری این تحقفق شانل ک فه کارکنبا. همکت ی بول
شاغل لر الار به یت ی شهرس ا شهریار بول که لر نجمبو
 حجم مو ه بر اساس جدول نورگا ببه لسبت.  یر بول د541
 یر به شفو ی مو ه گفری تصالفی سال ا خبا551 آند که
 اب ارهای پژوهش پرسشنانه سبک لبکتب ی کبابفن و. شد د
 ) و5991(  رضببایت شببل ی هبباکمن و اوبببدها،) 5991( ریببد
.  ) را شانل نی شد د5991( پرسشنانه تعهد ساانا ی آبن و نفر
جهت تج یه و تح فل لال ها اا آانو های ضبری همکتب ی
 رگرسفو هم نا و تح فل نتفر توسط ر اف ارهای، پفرسو
 ایج شبا: یافتهها.  اس یال گرلیدLisrel  وSPSSآناری
لال که رابطه ی بفن سک لبکت ی ایمن با رضبایت شبل ی و
 بفن سک لبکت ی اج نابی ببا،تعهد ساانا ی نثکت نعنالار
 رابطهی ببفن. رضایت شل ی و تعهد ساانا ی ننیی نعنالار بول
 انب ا،سک لبکت ی اضطرابی با رضایت شبل ی نعنبالار کبول
 ایج تح فل رگرسفو. رابطه ی آ با تعهد ساانا ی نعنالار بول
به روش هم نا شا لال که سک لبکت ی ایمن ببا نقبدار
 ) و سببک لبکتبب ی اج نببابی ببباß 2= 1/ 324  وß 1= 1/ 141(
 ) پفش بفن نعنالار رضایتß 2= - 1/ 259  وß 1= - 1/ 219( نقدار
 ایج تح فل ندل نتفر ف شا. شل ی و تعهد ساانا ی بول د
لال که تنها اثرات سک لبکت ی ایمبن ببا رضبایت شبل ی و
 سبک، ببه وبوری کبه. تعهد ساانا ی نورل تأیفد قبرار گرفبت
 ب به ببه وبور،لبکت ی ایمن به تنهبا ببه صبورت نتب قفم
غفرنت قفم اا وریق نفا جف ری ن لفر رضایت شل ی بر تعهبد
-  با توجه به این یاف ه: نتیجهگیری. ساانا ی اثر نعنالار لاشت
ها نی توا فجه گرفبت کبه سبک هبای لبکتب ی ببه ویبژ
لبکت ی ایمن قش نهمی لر رضایت شل ی و تعهد سباانا ی
. کارکنا به یت ی اییا نی کند
 سبک لبکتب ی، سبک لبکتب ی اج نبابی:کلیدواژه هاا
 تعهد ساانا ی، رضایت شل ی، سک لبکت ی ایمن،اضطرابی

 کارشناس ارشد روا شناسی و نعاو ت پفش فری به یت ی شهریار: ویتند نتئول.5
davood.fahim@yahoo.com
 واحد نالرل، عضو هفأت ع می لا ش ا آاال اسالنی، لک رای روا شناسی.2
 لک رای روا شناسی و عضو هفأت ع می لا ش ا نالرل.3
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مقدمه
5

نوضو تعهد ساانا ی لر لهه های أخفر نورل عالقه بتفاری قرار گرف ه و نطابعات ایالی
برای یاف ن عوانل نوثر بر تعهد ساانا ی ،صورت پذیرف ه است .تعهد ساانا ی ،به ویبژ اا
ننظر ندیرا  ،لر جهت لس فابی به نوفقفت ،بتفار نهم است .انروا با سرعت ف اینبد ی
تلففر لر ساانا ها ،ندیرا لر جت جوی را هایی برای اف ایش تعهبد سباانا ی کارکنبا
هت ند تا اا این وریق به ن یت رقاب ی لست یابند (ا صباری ،بباقری و صبابحی.)5391 ،
لرک فرایند ایجال تعهد برای ساانا و جانعه نیفد است ایرا نوجب

بوآوری کارکنبا ،

نا دگاری بفش ر لر نؤسته و قدرت رقابت بفش ر نؤسته شد و با این حال جانعه ف اا
بهر وری بفش ر ساانا ها و کفیفت به ر فرآورل ها بهر نند نی شول (نفال  ،هِ تِ  ،ثروی
و آگوالا.)2153 ،2
ننظور اا تعهد ساانا ی تمایل قوی ی

عضو برای باقی نا د لر ساانا و باور قاوع
3

4

لر قکول اراش ها و اهداف سباانا اسبت ( نورهبد و گبرییفن 2151 ،؛ لیپباک .)2151 ،
اگرچه تعاریف ن عدلی اا تعهد لر البفات نوضو یافت نی شول ،وبی اکثر آ ها ایبن سبه
نوضو ک ی را ننع س نی کنند :وابت ی عاویی ،لرک ه ینه ها و احتباس ت فبف .ببه
عکارتی تعهد ساانا ی شانل سه بعد نبی باشبد )5 :تعهبد عباویی کبه ببه تع بق عباویی
کارکنا  ،لرک عاویی آ ها و پفو د و نشارکت آ ا و عجفن شد شا ببا سباانا اشبار
لارل؛  )2تعهد نت مر که به ارایابی کارکنا اا این ه آیا ه ینه های نا بد لر آ بفشب ر
است یا ه اشار نی کند و  ) 3تعهد ت فیی یا هنجاری که به احتاس کارکنا اا وظفیه و
اب ا تکت به ساانا ی که لر آ نشلول به کار هت ند اشار لارل ( ارت ا -پارا و ساسب ر -
کاس ف و2153 ،1؛ لیپاک .)2151 ،تعهد ساانا ی به عنوا یب

بعبد نهبم برش شبل ی،

هوی ی روا شناخ ی است که هر فرل تکت به ساانا ن کو خول احتاس نی کند (و گ و
هم ارا  .)2152 ،1لر فجه ،تعه د ساانا ی تعففن هوی ت با ی

ساانا  ،شانل باور قوی

و پذیرش هدفها و اراش های آ ساانا  ،نفل به تالش چشم فر برای آ و آراوی شدید
برای نا د لر آ جاست .به عکارت لی ر ،تعه د ساانا ی رش یا جهتگفری تبکت ببه

1. Organizational Commitment
2. Millán, Hessels, Thurik, & Aguado
3. Moorehead & Griffin
4. Deepak
5. Ortega-Parra & Sastre-Castillo
6. Wang et al.
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ساانا است که هوی ت فرل را به ساانا نرتکط نی سباال (کبفن ،وبب  ،ن و فبا و ال،5
.)2151
عوانل ایالى نى توا د لر ایجبال تعهبد و پایکنبدى کارکنبا نبوثر باشبند .ببر اسباس
تحقفقات نحققفن لر لاخل و خارج اا کشور ،عوان ى اا قکفل رضایت شل ى ،اننفت شل ى ،
نشارکت لر تصمفم گفرى ،اراش ها ى کارکنا ؛ لبکت ی شل ی و لبکت ی بعنوا عوانل
نؤثر بر تعهد ساانا ى شناخ ه شد ا د (صمدی و نهدوی خو .) 5311 ،اا ظبر پنبگ ،ببی،
ژا گ و هم ارا  ) 2151( 2هن انی که افرال و تفم ها به اراش ها و اهداف سباانا ن عهبد
نی گرل د لاری روحفه باالتر ،رخ ترک کار کم ر و رضایت اا کار بفش ری خواهند بول و لر
فجه برای ساانا نیفدتر واقع نی شو د .با این اوصاف ی ی اا عوانل نؤثر بر تعهد افرال
به ساانا رضایت شل ی 3افرال است که به عنوا جهت گفری نثکت ی
شل ی که هم اکنو اییا نی کند و به عنوا ی

فرل به سمت قش

حابت روحی بذت بخش لر فجه ی ارایابی

شلل فرل به عنوا شل ی که اراش ها ی آ فرل را برآورل یا تتهفل نی کند تعریبف شبد
است .به ج رضایت شل ی اا عوانل لی ر تاثفرگذار بر تعهد ساانا ی عوانل بفن فبرلی و
شخصفت (برای نثال ،لبکت ی) نی باشد (هافمن و ونن2154 ،4؛ کرى ،وی یف د ،پریس
و نوبو .)5911 ،1لر واقع ،لبکت ی کارکنا نی توا د بر ذهنفت افرال تکت به ساانا و
نف ا تعهدی که لر قکال آ احتاس نی کند تاثفر ب ذارل .به وور ی که تحقفقبات شبا
لال ا د که افرال با سک های لبکت ی ایمن تکت به افرال با سک های لبکت ی اایمن
قرارلالهای روا شناخ ی را بفش ر رعایت نی کنند و سطح باالتری اا تعهد سباانا ی را اا
خول شا نی لهند (اسچمفدت.)2151 ،1
تعهد ساانا ی رابطه ای تن اتنگ با رضایت شبل ی کارکنبا لارل (گبرییفن ،هوگبا و
بمکبرت .)2151 ،9لرک نفب ا رضبای مندی کارکنببا اا سباانا هبا و شناسبایی عوانببل
ا ف ا ند و هدار د لر ل فای انروا برای هر ساانا ی ن ناس

با شرایط خاص خول نهم

به ظر نی رسد ،چرا که اگر کارکنا اا شلل خبول احتباس رضبای مندی لاشب ه باشبند،

1. Khine, Welch, Melkonian, & Al
2. Peng, Li, Zhang et al.
3. Job Satisfaction
4. Hofman & Newman
5. Curry, Wakefield, Price, & Mueller
6. Schmidt
7. Griffin, Hogan, & Lambert
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نت ما نوجکات پفشرفت و نوفقفت را برای ساانا ایجال نی کنند (فو و لشپند.)2154 ،5
سن پارک و هویا کفم ) 2119 ( 2لر پژوهش خول به این فجه رسفد د که سه جنکبه اا
رضایت شل ی نی توا ند پفشبفنی کنند تعهد ساانا ی باشند که این سه جن ک ه عکارتند اا
سفاستها ،پالاش ها و شرایط کاری .تحقفقات بتفاری شا لال ا د که تعهد سباانا ی ببا
رضایت شل ی رابطه نثکت لارل (قنکبری ،خوشبخویی ،هنبدی و انبداری پژنبا 5395 ،؛
لرولی و س فما اال 5394 ،؛ آپالهای ،سفنگ و سفنگ2151 ،3؛ نفرک الیی و نفرکالیی،4
2154؛ کوک ،اواتارک و ی دیریم .)2151 ،1همچنفن تحقفقات شا لال ا د کبه رضبایت
شل ی اثر نت قفمی روی تعهد ساانا ی لارل ( گوبریبوا ،گبو ی ،آیبدین و اسبا 2111 ،1؛
کمپل ،فوبِس و وبر2114 ،9؛ الک ،وا گ ،وس وول و کرافبورل .)2119 ،1آببن )2159 ( 9لر
تحقفق خول لریاف ند که پفو د بفن رضایت شل ی و تعهد ساانا ی پفچفد است و روشبن
فتت که آیا رضایت پفش لرآند تعهد است یا تعهد سطح رضایت شخص را تحبت تباثفر
قرار نیلهد .با وجول این ،رش غاب
نیکنند .لر همفن راس ا ،کا و هم ارا

لر البفات اا پفشایند ع ّ ی رضایت بر تعهد حمایت
51

( )2151عموناً فرض بر این است که رضبایت

شل ی به تعهد ساانا ی ننجر خواهد شد .این فرض بر پایه این ننطق قبرار لارل کبه اگبر
کارکنا اا کارشا بفش ر راضی باشند ،اح مال ایالی وجول خواهد لاشت که لبکتب ی
ضروری به ساانا برای رشد تعهد قوی تر را توسعه لهند.
رضایت شل ی جهت گفری عاویی است که ی

فرل لر ارتکاط با شل ش لارا نبی باشبد

(پریس .)2159 ،55لر واقع ،رضایت شل ی عکارت است اا حدی اا احتاسات و رش های
نثکت که افرال تکت به شلل خول لار د ( وست و هم ارا  .) 2154 ،52رضایت شل ی شرط
اساسی حضور و هم اری فرل با ساانا است و قش نهمی را لر اف ایش بهر وری و تعهد

1. Fu & Deshpande
2. San Park & Hyun Kim
3. Upadhyay, Singh, & Singh
4. Miarkolaei & Miarkolaei
5. Koc, M., Ozturk, L., & Yildirim
6. Güleryüz, Güney, Aydın, & Aşan
7. Campbell, Fowles, & Weber
8. Lok, Wang, Westwood, & Crawford
9. Allen et al.
10. Can et al.
11. Price
12. West
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ساانا ی کارکنا اییا نی کند (او س .)2151 ،5کاهش رضایت شل ی ،آنار ایال غفکبتهبا،
پایفن بول باال کار و جاببه جبایی و ا قبال کارکنبا را نوجب

نبی شبول (ها با ،کبی و

رابرتتو  .)2159 ،2این شا ه ها لر نشاغ ی که ببه واسبطه ناهفبت کاریشبا رواا به لر
نعرض فشارها و اس رس های شل ی و روحی قرار نی گفر د و اا ورفی ارائه لهند خدنات
به گرو های حتاسی اا جانعه هت ند اا جم ه الار به یت ی نی توا د ختارات سن فنی
را بر جانعه وارل ساال.
رضایت شل ی نیهونی پفچفبد و چنبد بعبدی اسبت و ببا عوانبل روا بی ،جتبما ی و
اج ماعی ارتکاط لارل (کوناری ،جوشی و پا دی .)2154 ،3به عکارت لی ر ،رضایت شل ی را
لر لرجه اول اا لیدگا های روا ی و خصوصفات فرلی توجفه نبی شبول ( باجی.)2112 ،4
ی ی اا این عوانل روا ی و شخصف ی ،لبکت ی یا سک

لبکت ی افرال نیباشد .لر واقع،

به ظر نی رسد ی ی اا ابعال ا دگی ب رگتابی فرل که نی توا د تحت تأثفر لبکت ی لورا
کولکی قرار گفرل ،رضایت شل ی است (فب ح اببه اال و ر جکبر .)5394 ،تحقفقبات تبک اً
ایالی لر رابطه بفن رابطه سک های لبکتب ی و رضبایت شبل ی صبورت گرف به اسبت.
نطابعات لر این انفنه شا لال ا د که لبکت ی افرال نی توا د رضایت شل ی آ ا را ببه
خوبی پفش بفنی کند (رحفمفا بوگر وری ،عریضی ،نوبوی و فروغی نکارکه 5311 ،؛ ف ح -
ابه اال و ر جکر5394 ،؛ ت اپارا .)2155 ،1همچنفن برخبی اا تحقفقبات شبا لال ا بد کبه
سک های لبکت ی به صورت نت قفم روی رضایت شل ی تاثفر نی گذار د (ری ر.)2151 ،1
لبکت ی را نی توا به عنوا ی

وی ژگی ثابت ،ووال ی ندت و شکه خص ف صه ی

نیهو ساای و تعری ف کرل که بر عم رل فرل لر روابط لی

فبرل

و صم ف می تأثفر نی گذارل و

اا ورف لی ر ،نی توا آ را بااتابی اا تجرب ف ات اخ ف ر فرل ،یعنی تجرب فبات ویب ژ اشبی اا
روابط خاص هم نیهو سباای و تعریب ف کبرل (چبو و تبن .)2153 ،9تحقفقبات لر انفنبه
لبکت ی شا لال که سفت م لبکت ی تحت شرایط اس رس فعال نی شبول .لبکتب ی
برای رشد روا ی وکفعی و ش ل گفری شخصفت سابم و رواببط هفجبا ی نط بو

ضبروری

است ( خوشابی و ابوحم  .)5393 ،اا ظر روا شناسا  ،لبکت ی پفو د یا گر های هفجا ی
1. Owens
2. Hanna, Kee, & Robertson
3. Kumari, Joshi, & Pandey
4. Nagy
5. Tapara
6. Reizer
7. Chow & Tan
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پایدار بفن لو فرل است .بطوری که ی ی اا ورففن کوشش نی کند لی ی یا نجباورت ببا
نوضو لبکت ی را حیظ کرل و ب ه گو ه ای عمل کند تا نطمئن شول کبه ارتکباط الانبه
نی یابد .این ظریه نک نی بر این انر است که پفو دهای عاویی خت فن که بفن کولک و
نالر ( نراق ) لر قاب

ندل های ذهنی لرو تاای نی شو د ،به گت ر وسبفع رواببط ببفن

شخصی کولک لر آیند تعمفم نی یابند و اب وی این روابط ،یعنی سک های لبکت ی لر
وول ا بدگی تبک ا پا یبدار نبی نا نبد (النکبرت ،کورشبی ،هوگبا و هم بارا .)2151 ،5
تحقفقات بی شماری که روی ظریه لبکت ی اا سال  5919تاکنو ا جا شد نؤید ایبن
انر نی باشد که سک های لبکت ی 2ا دگی آیند فرل را رقم نی ا ند؛ لر واقع لبکت ی
بفن نالر و کولک شابول اج ماعی شد کولک را لر سال های بعدی پی ری ی نی کنبد و
لر نوارلی نا ند روابط ببفنفبرلی ،رواببط لرو فبرلی ( خولپنبدار یبا تصبور اا خبول)،
نهارت های اج ماعی ،نقاب ه با تنفدگی ها ،سااگاری ا اشویی ،اضطرا

اضطرابی

و تجار
3

و برخی نوارل لی ر نداخ ه کرل و تأثفر نی گذارل ( ا کنفد به ایهول ک بوت  2151 ،و
بوی ،بربی و این -لور .)2151 ،4سک های لبکت ی لر ب رگتاال ننع س کنند ا ظارات
آ ها لر این نورل است که آیا افرال نهم (پدر ،نالر و لوس ا و لر نحفط کار هم بارا )
اا ظر عاویی لر نوقعفت اس رس اا لر لس رس هت ند یا خفر (بفکرنن .)2152 ،1به وبور
ک ی سه سک

لبکت ی ب رگتابی وجول لارل :لبکت ی ایمبن ،1لبکتب ی اضبطرابی 9و
1

لبکت ی اج نابی  .لبکت ی ایمن را نی توا نفب ا اب بوی نثک بی کبه فبرل اا خبول و
لی را لارل یا این ه آیا خولش را شایت ه عشق و نحکت لی را نی لا د ،با صبمفمفت و
ارتکاوات صمفما ه احتاس راح ی لارل ،نی توا د نت قل اا لی را عمل کند و لر هایت
آیا لی را را به عنوا افرال قابل قکول نی پذیرل و نش اقا ه به آ ها پفشنهال کم
لر هایت اا آ ها حمایت نیکند ،تعریف مول .با وجول ایبن ،افبرال ببا سبک
نضطر

لال و

لبکتب ی

ا ننیی به خول و ا نثکت به لی را لار د و برای این که خولش را بپذیرل

اح فاج به تأیفد و پذیرش اا ورف لی را لار د و اا وریق اراش ها ی لی را خول را نی -
1. Lambert, Qureshi, Hogan et al.
2. Attachment Styles
3. Kogut
4. Lavy, Bareli, & Ein-Dor
5. Liberman
6. Secure attachment
7. Anxious attachment
8. Avoidant attachment
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پذیر د .افرال لارای سک

لبکت ی اج نابی لید ننیی تکت به خول و لی را لار د و به

این تمایل لار د که اا ظر هفجا ی به لی را وابت ه کاشند (خوشابی و ابوحم .)5393 ،
لر نجمو  ،عد احتاس تعهد ساانا ی یا تعهد سطح پایفن پفاندهای ننیی اا قکفبل
ترک خدنت ،غفکت ایال ،فقدا تمایل ببه نا بد لر سباانا  ،کباهش اخالقفبات کباری،
اخ الل سالنت ذهنی ،کفیفت پایفن کار ،عد وفالاری به ساانا  ،فعابفت های غفرقبا و ی
لر نقابل ساانا  ،عف جویی و بدگویی اا ساانا  ،کاهش اع مال نش ریا و کاهش لرآند
ساانا را لر پی خواهد لاشت (بت نارنایا ،هفب من ،ااواوی و جبولی .)2155 ،5همچبفن
تحقفقات نؤید آ است که وجول رضایت شل ی نوج

اف ایش بهر وری و تعهد ا فبرال ببه

ساانا  ،تضمفن سالنت فف ی ی و ذهنی فرل ،اف ایش روحفه فبرل ،ترغفب

کبار گروهبی،

اف ایش روحفه کارکنا و تالش های فرلی آ هبا نبی گبرلل (خباوری و یوسبیفا 5311 ،؛
قنکری و هم ارا  ) 5395 ،و عد وجول رضایت پفاندهای ننیی را وکفع اً به ل کال خواهد
لاشت .با این اوصاف شواهد شا نی لهد که عم رل و تعهد کاری و ساانا ی فروی کار
لر ساانا ها ی لوب ی ایبرا پبایفن اسبت ،کارکنبا وظبایف نحوببه را ببه خبوبی ا جبا
می لهند ،ا ف

و روابط کاری پایفنی لار د ،رضایت شل ی چندا ی دار د و همبوار ببه

ف ر ترک ساانا و تلففر شلل نیباشند .این قرائن لالبت بر پایفن بول نف ا تعهد ببه
کار و ساانا لر ساانا ها ی لوب ی است (ج ی و سب طا ی .) 5391 ،سباانا به یتب ی
به عنوا ی ی اا نهم رین هالهای حمای ی لوب ی که با هدف گت رش خدنات توا کخشی ،
حمای ی ،بااپروری و پفش فری اا نع وبفت ها و آسف هبای اج مباعی و کمب

ببه تبأنفن

حداقل فااهای اساسی گرو های کم لرآنبد فعابفبت نبی کنبد ببه وبور وکفعبی نحفطبی
پراس رس را برای کارکنا فراهم نی کند ،ایرا این افرال به وور نداو لر ارتکاط نت قفم با
اقشار آسف ال جانعه هت ند و این به نعنای فعال شد سفتب م لبکتب ی ببرای ایبن
افرال است بنابراین افرال با سک

های لبکت ی ن یاوت واکنش های نخ یبی را لر براببر

تحمل فشارها و اس رس های کاری اا خول بروا نی لهند بی توجهی به شا ه های ارضای ی
و عد تعهد کارکنا

ایج ننیی بتفاری را برای ساانا و جانعه به ل کال خواهد لاشت.

با توجه به نش التی که لر اثر ارضای ی شل ی و عد تعهد ساانا ی گریکبا گفبر افبرال و
ساانا و جانعه نی شول و اهمف ی که این عوانل لر اف ایش کبارایی ،بباال ببرل کفیفبت
عم رل افرال و ساانا ها ،لاش ن سالنت جتما ی و روا ی و احتاس رضایت فرلی لار د
ا جا این تحقفق را ضروری نی ساال .با این ه هر ی

اا ن لفرهای رضایت شبل ی ،تعهبد

1. Bte Marmaya, Hitam, Zawawi, & Jody
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ساانا ی و سک های لبکت ی جداگا ه لر تحقفقات نبورل بررسبی قبرار گرف به ا بد ،انبا
پژوهشی که لر آ به بررسی رابطه سک

لبکت ی و رضبایت شبل ی ببا تعهبد سباانا ی

پرلاخ ه شول توسط پژوهش ر یافت شد .بذا لر جهت پر کبرل خبالم نطابعباتی لر ایبن
حوا و تعففن و رابطه این ن لفرها پژوهش حاضر ا جا گرفت .بنابراین ،پژوهش حاضر
با هدف « بررسی رابطه سک های لبکت ی با رضای ت شبل ی و تعهبد سباانا ی و بررسبی
قش نفا جف ری رضایت شل ی لر رابطه بفن سک های لبکتب ی ببا تعهبد سباانا ی لر
کارکنا الار به ی ت ی شهریار » صورت گرفت.
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصفیی اا و همکت ی بول .جانعه آناری این تحقفق شانل ک فبه
کارکنا شاغل لر الار به یت ی شهرس ا شهریار بول (  .)N = 541با توجه به تعدال افرال
جانعه آناری لر این پژوهش که  541یر بول د ،حجم مو ه ببر اسباس جبدول نورگبا ،
 511یر نیباشد .با وجول این ،تعدال  521پرسشبنانه (ببدبفل ان با نخبدوش و باقص
بول تعدالی اا پرسشنانهها ،نحقق بفش ر اا برآورل مو ه گفری نورگا اقدا ببه توایبع
پرسشنانه مول) به شفو مو ه گفری تصالفی سال بفن کارکنا توایع گرلیبد .ببا کتبر
تعدال پرسشنانه های نخدوش یا برگرلا د شد  551 ،پرسشنانه سبابم اا نجمبو 521
پرسشنانه اوبفه ،اا سبوی کارکنبا ببه پژوهشب ر بااگرلا بد شبد کبه ایبن نفب ا

برخ

پاسخ گویی (  ،)% 91قابل قکول نی باشد.
ابزار پژوهش
 .7پرسشنامه سبک دلبستگی  :برای گرلآوری اوالعات نربوط ببه سبک
پرسشنانه سنجش سک

لبکتب ی اا

لبکت ی ساخ ه کابفن و رید ) 5991 ( 5اسب یال شبد .ایبن

پرسشنانه نش مل بر  51عکارت است که پاسبخ لهنبدگا لر یب
لرجه ای نف ا نوافقت یا نخابیت خول را با هر ی

نقفباس بف برت 1

اا عکبارات بفبا نبی کننبد .ایبن

پرسشنانه لارای سه ایرنقفاس :وابت ی که نف ا اومفنا و ت فه کرل آانول ی به
لی را را شبا نبی لهبد (لبکتب ی اج نبابی؛ گویبه هبای،)59 ،53 ،52 ،1 ،1 ،5 :
ایرنقفاس لی ی کبه نفب ا صبمفمفت و لی بی عباویی آانبول ی ببا لی برا را
نی سنجد ( لبکت ی ایمن؛ گویه های )51 ،51 ،54 ،9 ،1 ،2 :و ایرنقفاس اضطرا

که

1. Collins & Read
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نف ا

را ی فرل اا ورل شد را نورل ارایابی قبرار نبی لهبد (لبکتب ی اضبطرابی؛

گویه های .)51 ،55 ،51 ،9 ،4 ،3 ،آبیای کرو کاخ ببرای خبرل نقفباس هبای اج نبابی
 ،1 / 91اضطرابی  1 / 11و ایمن  1 / 99برآورل شد است (کوبفن  .)5991 ،لر ایبرا ایبن
نقفاس توسط پاکدانن (  ) 5311ترجمه و روی لا ش آنواا لبفرس ا ی نورل اع کاریابی
قرار گرف ه است .ایج او شا لال که پایایی بااآانایی نقفاس با فاص ه انا ی ی
لر سطح  1 / 11نعنالار بول .آبیای کرو کاخ خرل نقفاس ها به ترتفب

نا

ببرای اضبطرابی

 ،1 / 94ایمن  1 / 12و اج نابی  1 / 21به لست آند .لر پژوهش حاضر آبیا ی کرو کاخ سبه
سک

لبکت ی نقفاس لبکت ی ایمن  ،1 / 912لبکت ی اج نابی  1 / 155و لبکت ی

اضطرابی  1 / 914به لست آند.
 .0رضایت شغلی  :برای گرلآوری اوالعات نربوط به ن لفر رضایت شبل ی اا ترکفب

لو

پرسش انه رضایت شل ی هاکمن و اوبدها  )5991 ( 5و پرسش انه نرتضبوی ( )5392
اس یال شد ،که شانل  51گویه نبی باشبد کبه لر یب
شرکت کنندگا نف ا نوافقت یا نخابیت خول را با هر ی

نقفباس بف برت  1لرجبه ای،
اا عکارات بفا نی کنند .لر

این پرسش انه مر نع وس وجول دارل و نف ا رضایت شل ی اا جمع ک ی گویههبا
به لست نی آید .نف ا روایی و پایایی این نقفاس لر ایرا نورل بررسی و تایفبد قبرار
گرف ه است .همچنفن آبیای کرو کاخ آ لر نطابعبات پفشبفن لر ایبرا بباالی 1 / 11
گ ارش شد است (برای نثال ،پورس طا ی ار دی ،فرجی و ا دا  .)5319 ،لر پبژوهش
حاضر ف آبیای کرو کاخ پرسشنانه  1 / 123به لست آند.
 .3تعهد سازمانی :برای تعهد ساانا ی اا پرسشنانه فر کوتا تعهد ساانا ی آبن و نفر

2

( )5991اس یال شد (  24گویه) .گویه های پرسشنانه لر نقفاس پنجگا ه بف رت بول
و مر لهی آ  ،به صورت (  =5کانالً نخبابف =2 ،نخبابف =3 ،بفنظبر =4 ،نوافبق=1 ،
کانالً نوافق) نی باشد .سواالت این پرسشنانه به ننظور بررسی نوبیه های تعهد عاویی
( سواالت  5تا  ،)1تعهد نت مر (  1تا  ) 51و تعهد ت فیی ( سواالت  51تا  )24لر ظبر
گرف ه شد .آبیای کرو کاخ ک ی پرسشنانه لر تحقفق آبن و نفبر ( )5991بباالی 1 / 11
گ ارش شد است .لر پژوهش حاضر آبیای کرو کاخ سه خبرل نقفباس تعهبد عباویی
 ،1 / 915تعهد نت مر  1 / 199و تعهد ت فیی  1 / 911به لست آند.

1. Hackman & Oldham
2. Allen & Meyer
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تجزیه و تحلیل داده ها
لر بخش یاف ههای توصفیی ،با اس یال اا نشخصه هبای آنباری اا قکفبل توایبع فراوا بی،
نفا فن ،ا حراف اس ا دارل به توصفف ن لفرهبای جمعفبت شبناخ ی و پبژوهش پرلاخ به
شد .بخش یاف ههای اسب نکاوی فب شبانل لو بخبش اسبت ،قتبمت اول شبانل تج یبه
وتح فببل فرضببفات پببژوهش بببر اسبباس روش هببای آنببار یم آانببو همکتب ی پفرسببو و
رگرسفو هم نا و بخش لو تح فل نتبفر نبیباشبد .تمبانی تح فبلهبا توسبط بر -
اف ار  SPSSو  Lisrelا جا شد د.
یافته ها
توصیف متغیرهای جمعیت شناختی
یاف ه های نربوط به ن لفرهای جمعفت شناخ ی گرو مو به تحقفبق لر جبدول شبمار 5
شا لال شد است .توایع پاسخ لهندگا بر حت

ن لفر جنتبفت شبا لال کبه 44 / 9

لرصد (  13یر) پاسخ لهندگا نرل و  11 / 5لرصبد (  11یبر) پاسبخ لهنبدگا ا بول بد.
همچنفن توایع پاسخ لهندگا بر حت

ن لفبر تحصبفالت شبا لال کبه  1 / 9لرصبد ( 9

یر) لارای تحصفالت لیپ م بول د و افرال لارای تحصفالت کارشناسبی ببا تعبدال  13یبر
لارای بفش رین تعدال بول د .توایع پاسخ لهندگا بر حت

ن لفر سابقه خدنت ف شبا

لال که  49 / 2لرصد (  11یر) لارای سنوات خدن ی  5تا  51سال 41 / 9 ،لرصد (  41یبر)
لارای سنوات  55تا  21سال و  51 / 2لرصد (  52یر) لارای سنوات خبدن ی بباالتر اا 25
سال بول د.
جدول  :7توزیع پاسخدهندگان در رابطه با متغیرهای جمعیتشناختی ()n= 779
جنسیت

فراوانی

درصد

نرل

13

44/9

ا

11

11/5

جمع کل

551

511

تحصفالت

544

لیپ م

9

1/9

فوق لیپ م

25

59/1

کارشناسی

13

13/4

کارشناسی ارشد

29

22/9

جمع

551

511
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جنسیت

درصد

فراوانی

سابقه خدنت
 5تا  51سال

11

49/2

 55تا  21سال

41

41/9

 25سال به باال

52

51/2

جمع

551

511

توصیف متغیرهای پژوهش
اا وریق آانو کابموگروف اسمفر وف رنال بول لال ها نورل بررسی قرار گرفبت .ببا توجبه ببه
ایج  P-Valueکه این نقدار برای تمبانی ن لفرهبا بفشب ر اا سبطح نعنبیلاری  1/11اسبت،
بنابراین ن لفرهای پژوهش اا توایع رنال برخورلار بول د ( با کنفبد ببه جبدول  .)2همچنبفن
نقدار چوب ی و کشفدگی ن لفرها ف بررسی شد که ایج شا لال نقبدار چبوب ی و کشبفدگی
نشاهد شد برای ن لفرهای پژوهش لر بباا ( )-2 - 2قبرار لاشب ند .یعنبی اا بحبا کجبی و
کشفدگی ن لفرهای پژوهش رنال و توایع آ ن قار بول است.
جدول  :0میانگین متغیرها و آزمون کالموگروف – اسمیرنوف بهمنظور بررسی نرمالیتی دادهها
آزمون کلموگروف – اسمیرنوف
متغیر

سطح

تعداد

میانگین

انحراف معیار

Z

لبکت ی ایمن

551

21/9

3/51

5/559

1/549

سک

لبکت ی اضطرابی

551

54/19

3/11

5/129

1/593

سک

لبکت ی اج نابی

551

52/52

3/91

1/999

1/111

تعهدساانا ی

551

93/53

9/21

5/215

1/191

رضایت شل ی

551

32/91

1/34

1/112

1/421

سک

معنیداری

بررسی استنباطی فرضیههای پژوهش
بهننظور بررسی رابطه بفن سک های لبکت ی (ایمن ،اضبطرابی و اج نبابی) ببا رضبایت شبل ی و تعهبد
ساانا ی اا آانو ضری همکت ی پفرسو اس یال شد که ایج آ لر جبدول  3گب ارش شبد اسبت.
بفن سک لبکت ی ایمن با رضایت شل ی و تعهد ساانا ی رابطه نثکت نعنالار و ببفن سبک لبکتب ی
اج نابی با رضایت شل ی و تعهد ساانا ی رابطه ننیی نعنالار وجول لاشت .انا رابطه بفن سک لبکتب ی
اضطرابی با رضایت شل ی نعنالار کول ،وبی با تعهد ساانا ی رابطه نثکت نعنالار لاشت.
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جدول :3نتایج آزمون همبستگی پیرسون در رابطه بین سبکهای دلبستگی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی
متغیر مستقل
سک

شاخص های مورد بررسی

سک
سک

لبکت ی اج نابی

همکت ی

1/119

1/459

سطح نعنی لاری

1/115

1/115

همکت ی

1/549

1/211

سطح نعنی لاری

1/559

1/119

همکت ی

- 1/339

- 1/323

سطح نعنی لاری

1/115

1/115

ضری

لبکت ی ایمن
لبکت ی اضطرابی

رضایت شغلی

تعهد سازمانی

ضری
ضری

جهت بررسی اثرات سک های لبکت ی بر رضایت شل ی و تعهدساانا ی اا آانو رگرسفو
به روش هم نبا اسب یال شبد .جبدول شبمار  4شبا نبیلهبد کبه سبک هبای لبکتب ی
) لر حدول  31لرصد اا واریا س ن لفر رضبایت شبل ی را تکفبفن نبیکننبد .نقبدار

(=1/313

آانو  )23/14( Fبا لرجه آاالی  3و  554به بحا آناری نعنالار بول که ایبن انبر بفبا ر ایبن
است که سک های سهگا ه لبکت ی تکففن نعنالاری اا رضایت شل ی لار بد .بایج آانبو ب با
شا نیلهد که اا بفن سه سک لبکت ی ،تنها اثرات سک لبکتب ی ایمبن ببا نقبدار ب بای
 1/141و سک لبکت ی اج نابی با نقدار ب ای  -1/219نعنالار بول د .بنابراین ،نبیتبوا گیبت
که این لو سک لبکت ی پفشبفن نعنالار رضایت شل ی بول د ،انا سبک لبکتب ی اضبطرابی
واریا س رضایت شل ی را لر کارکنا وا تت پفشبفنی ماید.
جدول  :4نتایج آزمون رگرسیون به روش همزمان بهمنظور پیشبینی رضایت شغلی بر اساس سبکهای دلبستگی
مجموع

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسفو

54/494

3

4/121

باقی نا د

23/314

554

1/211

کل

39/139

559

آزمون

مؤلفه ها

R2

23/145

1/313

1/115

مقدار T

سطح معنی داری

1/115

لبکت ی ایمن

B
1/191

β
1/141

1/959

سک

لبکت ی اضطرابی

1/595

1/592

5/451

1/519

سک

لبکت ی اج نابی

-1/211

-1/219

-2/919

1/114

سک
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جدول شمار  1شا نیلهد که سک های لبکت ی (=1/233

) لر حدول  23لرصبد اا

واریا س ن لفر تعهد ساانا ی را تکففن نیکنند .نقدار آانو  )1/13( Fبا لرجه آاالی  3و 554
به بحا آناری نعنالار بول که این انر بفا ر این است که سک های سبهگا به لبکتب ی تکفبفن
نعنالاری اا تعهد ساانا ی لار د .ایج آانو ب ا شا نیلهد که اا بفن سبه سبک
تنها اثرات سک

لبکتب ی،

لبکت ی ایمن با نقدار ب ای  1/324و سک

لبکت ی اج نابی با نقبدار ب بای

 -1/259نعنالار بول د .بنابراین ،نیتوا گیت که این لو سک

لبکت ی پفشبفن نعنالار تعهبد

ساانا ی بول د ،انا سک

لبکت ی اضبطرابی واریبا س تعهبد سباانا ی را لر کارکنبا

وا تبت

پفشبفنی ماید.
جدول  :0نتایج آزمون رگرسیون به روش همزمان بهمنظور پیشبینی تعهد سازمانی بر اساس سبکهای
دلبستگی
مجموع

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسفو

5/395

3

1/414

باقی نا د

1/191

554

1/195

کل

9/419

559

آزمون

مؤلفه ها

ضرایب استاندارد

F

1/131

R2

1/233

سطح معنی -
داری

1/115

مقدار T

سطح معنی داری

1/115

B

β

لبکت ی ایمن

1/592

1/324

3/241

سک

لبکت ی اضطرابی

1/199

1/513

5/143

1/112

سک

لبکت ی اج نابی

-1/531

-1/259

-2/215

1/159

سک

تحلیل مسیر
بهننظور بررسی اثرات نت قفم و غفرنت قفم سبک هبای لبکتب ی ببر تعهدسباانا ی اا وریبق
نفا جف ری رضایت شل ی اا آانو تح فل نتبفر اسب یال شبد .همبا وبور کبه نشخصبههبای
براا دگی جدول شمار  1شا نیلهد لال های این پژوهش با ساخ ار عان ی و ایربنبای ظبری
تحقفق برااش نناسکی لارل.
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لر مولار شمار  5ضرای

اس ا دارل ندل آورل شد است .لر مولار شمار  2ایج آانبو

تی ندل که بهننظور بررسی نعنالاری ضرای به کار نیرول آورل شد است و لر مولار شبمار
 3خالصه ندل لر حابت نعنالاری و ضرای اس ا دارل گ ارش شد است.
جدول  :0شاخصهای برازندگی مدل
حد مطلوب

مقدار گزارش شده

شاخص
شاخص براا دگی )(GFI

 1/9و باالتر

5/11

شاخص ر شد براا دگی)(NFI

 1/9و باالتر

1/91

شاخص ر شد براا دگی )(NNFI

 1/9و باالتر

1/91

شاخص براا دگی ف ایند )(IFI

 1/9و باالتر

1/91

شاخص براا دگی تطکفقی)(CFI

 1/9و باالتر

1/91

ریشه لو برآورل واریا س خطای تقری (RMSEA) ،

 1/5و کم ر

1/113

کای لو بر لرجه آاالی

کم ر اا 3

222/11 % 523 = 5/11

نمودار  :7مدل ساختاری در حالت استاندارد
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نمودار :0مدل ساختاری در حالت معناداری

نمودار :3خالصه مدل در حالت معناداری و ضرایب استاندارد
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ایج ضرای اس ا دارل و آنار ی تی شا لال که تنها اثرات سک لبکت ی ایمن با رضبایت
شل ی و تعهد ساانا ی نعنالار بول .انا اثرات سک های لبکت ی اضطرابی و اج نابی بر رضایت و
تعهد ساانا ی نعنالار کول د .سک لبکت ی ایمبن ببه صبورت نتب قفم ببه نفب ا  1/211ببر
تعهدساانا ی اثر لاشت و به نف ا  1/112بر رضبایت شبل ی .قبش نفبا جی رضبایت شبل ی لر
رابطه بفن سک لبکت ی ایمن بر تعهد ساانا ی به نف ا  1/544ببول کبه لر سبطح نعنبالاری
 1/11نعنالار بول و بنابراین نی توا گیت کبه نجمبو اثبر سبک لبکتب ی ایمبن ببه صبورت
نت قفم و اا وریق نفا جف ری ن لفر رضایت شل ی روی تعهد ساانا ی به نف ا  1/432بول.
جدول :9ضریب مسیرها و مقدار  tمدل نهایی
ضریب

مقدار تی

سطح معنیداری

مسیر
سک

لبکت ی ایمن  ---------رضایت شل ی

1/112

1/552

1/115

سک

لبکت ی اضطرابی ------رضایت شل ی

1/114

1/145

1/154

سک

لبکت ی اج نابی  ------رضایت شل ی

-1/541

-5/919

1/512

سک

لبکت ی ایمن  ---------تعهدساانا ی

1/211

2/151

1/122

سک

لبکت ی اضطرابی ------تعهدساانا ی

1/193

1/991

1/431

سک

لبکت ی اج نابی  ------تعهدساانا ی

-1/519

-5/113

1/114

1/491

3/11

1/115

رضایت شل ی  - ----------تعهدساانا ی

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سک های لبکت ی ببا رضبایت شبل ی و تعهبد سباانا ی و
بررسی قش نفا جف ری رضایت شل ی لر رابطه بفن سک های لبکت ی ببا تعهبد سباانا ی لر
کارکنا الار به یت ی شهریار صورت گرفت .لر ایبن نطابعبه به تنهبا ببه بررسبی رواببط ببفن
ن لفرها و نف ا پفشبفنی کنندگی سک های لبکت ی روی رضبایت شبل ی و تعهبد سباانا ی
پرلاخت ،ب ه با نشخص کرل حو تأثفر سک های لبکت ی روی تعهد ساانا ی ببه واسبطهی
رضایت شل ی سهم نهمی لر پفشکرل البفات لر این حوا لارل .ایج بهوور ک بی شبا لال کبه
رابطهی بفن سک لبکت ی ایمن با رضایت شل ی و تعهد ساانا ی نثکبت نعنبالار ،ببفن سبک
لبکت ی اج نابی با رضایت شل ی و تعهبد سباانا ی ننیبی نعنبالار ببول .رابطبهی ببفن سبک
لبکت ی اضطرابی با رضایت شل ی نعنالار کول ،انا رابطهی آ با تعهبد سباانا ی نعنبالار ببول.
ایج تح فل رگرسفو به روش هم نا شا لال که سک لبکت ی ایمبن (ببهوبور نثکبت) و
سک لبکت ی اج نابی (بهوور ننیی) پفشبفن نعنالار رضایت شل ی و تعهبد سباانا ی بول بد.
ایج تح فل نتفر ف شا لال که تنها اثرات سک لبکت ی ایمن ببا رضبایت شبل ی و تعهبد
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ساانا ی نورل تأیفد قرار گرفت .بهووریکه ،سک لبکت ی ایمن ه تنهبا ببه صبورت نتب قفم،
ب ه بهوور غفر نت قفم اا وریق نفا جف ری ن لفر رضایت شل ی بر تعهد سباانا ی اثبر نعنبالار
لاشت.
ایج پژوهش حاضر شا لال که بفن سبک لبکتب ی ایمبن ببا رضبایت شبل ی ،رابطبهی
نعنالار نثکت و بفن سک لبکت ی اج نابی ببا رضبایت شبل ی رابطبهی نعنبالار ننیبی وجبول
لاشت؛ نفا سک لبکت ی اضطرابی و رضایت شل ی رابطه نعنداری نشباهد شبد .همچنبفن
ایج تح فل رگتفو شا لال که لبکت ی ایمن و اج نابی پفشبفنی کننبد نعنبالار رضبایت
شل ی بول د .این یاف هها با یاف ههای پژوهشهای رحفمفا ببوگر و هم بارا ( ،)5395لرولی و
سب فما اال ( ،)5394فب حابببهاال و ر جکببر ( )5394و تاپببارا ( )2155نکنببی بببر ارتکبباط نفببا
سک های نخ ف لبکت ی با رضایت شل ی همتو اسبت .ی بی اا ویژگبیهبای اساسبی ا تبا
توا ایی برقراری روابط بفن فرلی و حیظ آ است .روابطی که برای هر ی اا نا جهت حیظ بقام،
توبفد نثل ،عشق ،کت و کار و نا ند آ ضبروری اسبت .لر واقبع ،حبوة ارتکباط یبا لبکتب ی
ا تا ها با وابدین یا افرال نهم ا دگی ،قش تعففن کنند ای لر روابط صبمفما ه و عباویی آ هبا
لر سالهای بعد ا دگفشا لارل .پذیرش نحکت لی را ی ی اا شا ههای لبکت ی ایمبن افبرال
است (نفدوف ،گرینرگ و اترینگ .)2155 ،5فرلی که لر لورا کبولکی ببه ا بداا کبافی نبورل
توجه و نحکت بی قفد و شرط وابدین بول و واکنشهبای الا و نط بو و ببه نوقبع را لریافبت
کرل است ،لر ب رگتابی قالر است به به رین ش ل عواوف ا تا ی لی را را بپذیرل یبا عواوبف
خول را ابراا کند .لر نقابل کولکی که به نوقع نحکت و توجه کافی لریافت برل  ،ببدو لبفبل
تنکفه شد و بابت کارهای نثک ش تشویق شبد اسبت ،به برین لورا را ببرای لریافبت و اببراا
احتاسات و عواوف اا لست لال و وکفعی است که لر لورا ب رگتبابی فب ببا همبفن نشب ل
روبهرو خواهد بول (کاف تفوس .)2114 ،2نهم ترین خصوصفت ظریه لبکت ی ببابکی ،اشبار ببه
اثرات ب ندندت تجربفات نرتکط با لبکت ی است .سک های لبکت ی لورا کولکی تبا ا بدگی
ب رگتابی الانه نی یابند (ویس .)5995 ،بنابراین ،لبکت ی ننجبر ببه سباخت یب چبارچو و
ساانا نیشول ،چنا ه ندلهای فعالساا لرو ی به نثابه قوا فن ذهنبی و ن شب ل اا تجربفباتی
است که چارچو تعانل و لرک خول را فراهم نی ساا د .بر این اساس کتبا ی کبه لارای سبک
لبکت ی ایمن هت ند ،به وعی باعث ش لگفری ویژگیهای نثکت و قوی رف باری و شخصبف ی
لر فرل شد است به حوی که چنفن فرلی لر ب رگتابی ف ببه نوفقفبتهبای خبول الانبه لال
است .بهعنوا نثال اح ماالً نیتوا د لر ا خا شلل نوفبقتبر عمبل کبرل  ،ببا هم بارا خبول
1. Meadow, Greenberg, & Erting
2. Kafetsios
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ارتکاطهای ساا د تری برقرار مول  ،برای حل نش الت و تعارضهبای شبل ی و خبا والگی خبول
راهکرلهای به ری اتخاذ نیکنبد .اا سبوی لی بر افبرال لارای سبک لبکتب ی اج نبابی لارای
ویژگیهایی اا قکفل لوری گ ید اا لی را  ،نش ل لر برقراری روابط صمفما ه و لیب  ،عبد
تمایل به ارتکاط با لی را  ،کم عالق ی به روابط اج ماعی و عاویی و باتوا ی یبا عبد تمایبل لر
همدبی با لی را هت ند (نفدوف و هم ارا  .)2155 ،واضح است که چنفن ویژگیهایی نیتوا د
بر رضایت شل ی آ ا تأثفر ننیی ب ذارل .لر واقع ،افرال لبکت ه ایمن قدرت سبااگاری و رضبایت
لرو ی و بفرو ی باالیی لار د که رضایت اا شلل ی ی اا ایبن جنکبههبا اسبت ،لر حبابیکبه افبرال
لبکت ه اج نابی اغ به ظر نیرسد که به لبفل نحدول کرل ارتکاوات خول ببه تکبع اا شبلل
خول که فاانند (کارنندا به یت ی) برقراری و توسعه ارتکاط با هم ارا و اربا رجوعا است،
رضایت کم ری لاش ه باشند.
اا لی ر ایج این پژوهش این بول که بفن سک هبای لبکتب ی ایمبن و اضبطرابی ببا تعهبد
ساانا ی رابطه ی نثکت نعنالار و بفن سک لبکت ی اج نابی با تعهد سباانا ی رابطبه ی ننیبی
نعنالار بهلست آند .همچنفن ایج تح فل رگتفو شبا لال کبه لبکتب ی ایمبن و اج نبابی
پفشبفنی کنند نعنالار تعهد ساانا ی بول د .ایبن یاف به ببا یاف بههبای پبژوهشهبای لرولی و
س فما اال ( ،)5394چبو و تبن ( )2153و اسبچمفدت ( )2151نکنبی ببر ارتکباط سبک هبای
لبکت ی با تعهد ساانا ی کارکنا همتو است .لر تکففن این یاف به نبیتبوا گیبت کبه تعهبد
ساانا ی ی ی اا نتائل نهم ا ف شی است که ببر اسباس آ فبرل ببه شبدت هویبت خبول را لر
ساانا نیگفرل ،لر ساانا نشارکت لارل و با آ لر نیآنف ل و اا عضویت لر آ بذت نبیببرل
(اکپارا و وین .)2151 ،5افرال لارای سک لبکت ی ایمن با توجبه ببه نحبفط غنبی رشبدی کبه
سپری کرل ا د ،به ر نیتوا ند تکت به وظایف نخ بف خبول اا جم به شبلل ،ن عهبد باشبند و
فجه ی این پژوهش هم لر همفن راس ا بول اسبت .اا سبوی لی بر آ چبه لر سبک لبکتب ی
اج نابی رخ نیلهد این است که وی آ فرل اا برقراری ارتکاط با لی را اج نا نیکند .چنفن
فرلی اا هرگو ه ارتکاوی که به صمفمفت ننجر شول ،لوری نیکند و اصوالً صمفمفت را بیاراش
ت قی نیکند .چنفن فرلی نم ن است همه ی کارهای نحوبه را اا روی اجکار و بدو تالش برای
لس فابی به اهداف ساانا ا جا لهد و لر این انفنه احتاس تعهد ند .هی قاببل توجبه لر
این پژوهش وجول رابطهی نثکت نعنالار نفا سک لبکت ی اضطرابی و تعهد سباانا ی اسبت؛
ایرا لر وه هی اول به ظر نیرسد که باید ا ظار عد نعنالاری یا رابطهی نعنالار ننیی را نفبا
این لو نیلاش فم .این افرال ا ننیی به خول و ا نثکت ببه لی برا لار بد و ببرای ایبن کبه
1. Okpara & Wynn
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خولش را بپذیرل اح فاج به تأیفد و پذیرش اا ورف لی را لار د و اا وریق اراشهبای لی برا
خول را نیپذیر د .با توجه به چنفن ویژگیهایی نیتوا فم ا ظار لاش ه باشفم که افبرال اضبطرابی
برای بهلست آورل رضایت لی را و با توجه به اضطرابی که لر هن ا ا جا انورات نحوبه ا جا
نیلهند ،ن عهدا ه کارهای خول را ا جا لهند؛ هر چند ظاهراً تعهد این افرال به نا ند افرال لارای
سک لبکت ی ایمن است ،وبی نفا تجار و ریشههای رف ارهای ایبن لو سبک تیباوتهبای
ایالی وجول لارل.
ایج ندل تح فل نتفر شا لال که تنها اثرات نت قفم سک لبکت ی ایمبن ببر رضبایت
شل ی و تعهد ساانا ی نثکت و نعنالار بول و همچنفن اثرغفرنت قفم سک لبکتب ی ایمبن ببر
تعهد ساانا ی اا وریق رضایت شل ی نعنالار بول .بدین صبورت کبه سبک لبکتب ی ایمبن ببه
واسطه رضایت شل ی بر تعهد ساانا ی اثر لاش ه است .لر تکفبفن یاف بههبای فبوق و لر راسب ای
یاف ههای قک ی نیتوا گیت که لر ب رگتاال  ،کتا ی که لبکت ی نطمبئن لار بد نعمبوالً ببه
ل کال روابط قابل اع مالتر و پایدارتری هت ند .سایر ویژگی هبای ک فبدی لبکتب ی نطمبئن لر
ب رگتاال شانل خولباوری ایال ،بذت برل اا روابط صمفما ه ،جتب جوی حمایبت اج مباعی و
توا ایی لر به اش راک گذاش ن احتاسبات ببا لی برا اسبت (ببرای نثبال ،کاف تبفوس.)2114 ،
همچنفن نطابعات شا نی لهد که لبکت ی ایمن باالترین ارتکباط ببا اع مبال ببه یبس قبوی،
اس قالل ،خولنخ اری ،اع مال ،صمفمت و عواوف ،ا عطافپبذیری ،خبولتنظفمی ،رواببط پایبدار،
اخابقفات و نهارتهای ا طکاق اج ماعی ،عقاید نثکت ،لبتوای و همدبی و نوفقفبت شبل ی لارل
(ایما ی ،)5311 ،که وکفعی است این عوانل تضمفن کنند ی رضبایت شبل ی و تعهبد سباانا ی
آ ها است.
اا جم ه یاف ه های این پژوهش این بول که سک لبکت ی ایمن به واسطه رضایت شل ی ببر
تعهد ساانا ی اثر لاش ه است .رضایت شل ی لر ی نیهو  ،خشنولی و ارضای فااهای اص ی لر
نحفط کار عنوا شد است .رضایت شل ی کبه بوعی احتباس نثکبت فبرل تبکت ببه شبل ش
نیباشد ،اایفد عوان ی ظفر شرایط نحفط کار ،ظا ساانا ی شلل ،روابط حاکم بر نحفط کار و
تأثفر عوانل فرهن ی اسبت ( جفب اال  .)5311 ،ببر ایبن اسباس ،رضبایت شبل ی فجبه الراک
کارکنا اا این واقعفت است که نح وا و انفنه شلل آ چه را که برای فرل اراشمند اسبت ،فبراهم
نیکند .رضایت شل ی ی احتاس نثکت یا نطکو است که پفاند ارایابی شل ی یا تجربه فرل اا
کارش است (اکپارا و وین .)2151 ،اا ظر ساانا ی ف  ،سطح باالی رضایت شل ی ،ننع سکنند
جو ساانا ی نط و است که ننجر به جذ و بقام کارکنا نیشول .رضایت شل ی عبان ی ببرای
اف ایش کارایی و احتاس رضایت فرلی است و هر نتئوبی لر صبدل افب ایش رضبایت شبل ی لر
کارکنا خول نیباشد و اا ورفی نیتوا چنفن گیت که ،اف ایش رضایت شل ی ننجر ببه تعهبد
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ساانا ی قوی تر لر افرال شد و لر فجبه نوجب کباهش جابجبایی کارکنبا نبیشبول .فجبه
تحقفقات به عمل آند شا نی لهد افرالی که اا شلل خول رضایت لار د کم ر غفکت نیکنند،
برخورل انناس با اربا رجو دار د ،برای خبول و سباانا نشب ل ایجبال مبیکننبد و تعهبد
بفش ری تکت بهلس فابی به اهداف ساانا لار د (تت ا.)2155 ،5
با توجه به تأثفر عمفق لبکت ی بر جنکههای نخ ف ا بدگی اا جم به کبار (نا نبد رضبایت
شل ی و تعهد ساانا ی) پفشنهال نیشول لر نصاحکه و گ ینش کارکنا  ،سبک لبکتب ی آ با
ف نورل ارایابی قرار گفرل .همچنفن با توجه به ایج بهلست آنبد اا نبدل تح فبل نتبفر ایبن
تحقفق بهننظور اف ایش تعهد ساانا ی لر کارکنا نیتوا رضایت شل ی آ ا را بهکبول بخشبفد،
چرا که نداخ ه لر سک لبکت ی افرال لشوار است .همچنفن فراهم آورل ج تبات نشباور ای
برای کارکنا جهت بهکول نش الت نربوط به سک های لبکت ی اایمن آ ا بهننظبور افب ایش
رضایت شل ی و تعهد ساانا ی آ ا  .لر نجمو با توجه به این یاف ههای تحقفق نبیتبوا فجبه
گرفت که اا بفن سک های لبکت ی ،لبکت ی ایمن قبش نهمبی لر رضبایت شبل ی و تعهبد
ساانا ی کارکنا به یت ی اییا نیکند.
اا نحدویتهای این تحقفق نیتوا به نوارل ذیل اشار کرل .همه لال های این پژوهش با ات با ببه
لال های خولگ اشلهی (پرسشنانه) جمعآوریشد است ،لر خول گ ارشیها ،آانول یها گ ینبهای را
ا خا نیکنند که آ ها را به ر ج و لهد تا گ ینبهای کبه ببهوبور صبحفح وضبعفت فع بی آ هبا را
توصفف کند؛ که این نتئ ه ننجر به کاهش کارایی اب ار ا داا گفری نبیشبول .ایبن نطابعبه روی تنهبا
کارکنا به یت ی صورت گرف ه است که قاب فت تعمفم لهی ایج را به کارکنا ساانا هبای نخ بف
و جمعفتهای لی ر نحدول نیکند .لر هایت ،با وجول اس یال اا روش تح فبل نتبفر ،روش پبژوهشم
نطابعه همکت ی بول است که تنها به توصفف روابط بفن ن لفرهبا نبیپبرلاال و ببرخالف نطابعبات
آانایش اهی روابط ع ّی واقعی بفن ن لفرها را نشخص میکند.
منابع
ا صاری ،نحمداسماعفل ،.باقری ک جاهی ،ع ی و صابحی ،نت م .)5391( .تعهد ساانا ی اا لیدگا ظریبه
پرلااا و قش راهکرلهای ندیریت ننابع ا تا ی لر بهکول آ  .توسعه ا تا ی پ فس.31-92 ،)35(9 ،
ایما ی ،جوال .)5311( .بررسی رابطه ببفن رضبایت شبل ی و عبدابت سباانا ی لر ببفن نع مبا نبدارس
اس ثنایی شهرس ا بندرعکاس (پایا انه کارشناسی) .لا ش ا آاال اسالنی واحد بندرعکاس.
پاکدانن ،ش .)5311( .بررسی ارتکاط بفن لبکت ی و جانعه و کی لر وجوا ی .پایا انبه لک بر .رشب ه
روا شناسی ،لا ش ا تهرا .
1. Testa

514

فص نانه نشاور شل ی و ساانا ی /لور  ،55شمار  /45انت ا 5391

بررسی قش نفا جی رضایت شل ی لر رابطه بفن سک های لبکت ی و تعهد ساانا ی لر ..

پورس طا ی ار دی ،حتفن ،.فرجی ،رسول و ا دا  .رضا .)5319( .ارتکاط رضایت شل ی کارکنا الارات کل
تربف کد ی اس ا های نن خ ایرا با ویژگیهای فرلی .پژوهش لر ع و وراشی.93-511 ،)21( 9 ،
ج ی ،ترین و شاروخ ،س طا ی .)5391( .بررسی تأثفر عدابت ساانا ی بر تعد سباانا ی لر پرتبو اع مبال
ساانا ی .نج ه ندیریت توسعه و تحول.29-31 ،21 ،
خاوری ،بف ی و یوسیفا  ،جوال .)5311( .نقایته رضایت شل ی اعضای هفأت ع می غفرفعبال و فعبال لر
وراش لا ش ا ی ل .فص نانه ابمپف .49-11 ،)5(51 ،
خوشابی ،ک ایو و ابوحم  ،ابها  .)5393( .جا بابکی ( ظریه لبکت ی) .تهرا  :لا ژ  ،چاپ لو .
لرولی ،هما و س فما اال  ،رحفمه .)5394( .بررسی رابطه رضایت شل ی ببا تعهبد سباانا ی و لبکتب ی
شل ی لر کارکنا شرکتهای خصوصی شبهرتکری (ایبرا خبولرو و سبایپا) .کنیبرا س ببفن ابم بی
ندیریت ،فرهنگ و توسعه اق صالی ،نشهد :نؤسته تحقفقاتی رایمند پژو .
رحفمفا بوگر ،اسحق ،.وری ،ابوابقاسم ،.عریضی ،حمفدرضا ،.نوبوی ،حتفن و فروغی نکارکبه ،عکدابرضبا.
( .)5311رابطه سک های لبکتب ی ب رگتبابی ببا رضبایت و اسب رس شبل ی لر پرسب ارا  .نج به
روا پ ش ی و روا شناسی بابفنی.541-519 ،)2(53 ،
صمدی ،عکاس و نهدویخو ،رضا .)5311( .بررسی تأثفر اخالق ندیری ی بر تعهد سباانا ی کارکنبا الار
کل انور نابفاتی اس ا همدا (نطابعه نورلى) .نابفات.41 -95 ،)4(9 ،
ف حابهاال  ،وشفن و حق ر جکر ،فرخ .)5394( .بررسی رابطه سک هبای لبکتب ی و رضبایت شبل ی لر
نع ما ا شهر تهرا  .کنیرا س بفن ابم بی روی رلهبای بوین لر ع بو ا تبا ی ،نباب ی :نؤستبه
سرآندهمایش کارین.
قنکری ،سفروس ،.خوشخویی ،ننصور ،.هنبدی ،سفدنحتبن و انبداری پژنبا  ،نهبدی .)5395( .رابطبه
رضایت شل ی با تعهد ساانا ی لر بفن کارکنا جمعفت هالل احمر اسب ا همبدا  .انبدال و جبات،
.31-14 ،)5(1
نرتضوی ،شهناا .)5392( .رضایت شل ی کارکنا  .نج ه ندیریت لوب ی.25 ،
جف اال  ،سعفد .)5311( .بررسی الراک کارکنا بر اساس ظریه برابری آلان  ،انفنبههبای پفبدایش و
رابطه آ با تعهد ساانا ی کارکنا لا ش ا آاال اسالنی الرس ا  .پایا انه کارشناسبی ارشبد .رشب ه
روا شناسی ،لا ش ا شفراا.
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