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در این تحقیق تالش شده است تا رابطه بین مالکیت روان شناختی با تعهد عاطفی   :چكيده

. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق نمایدبررسی شغلی را و رضایت 

 940جامعه آماری این پژوهش، به تعداد  گردد.توصیفی، پیمایشی و همبستگی محسوب می

نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که جهت تعیین  181باشد که از این تعداد، نفر می

گیری حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید. جهت انتخاب نمونه مناسب از روش نمونه

 ای وبرایز میدانی و کتابخانهها نیآوری دادهتصادفی ساده استفاده شده است. روش جمع

 استفاده   2011سییگر و برنهارد وفری ، پژوهش استاندارد پرسشنامه از اطالعات آوری جمع

 آمار وی فیآمارتوص پژوهش،ازروش نیای هاهیفرض برحسب هاداده لیوتحل هیتجز جهتشد. 

 زروشا قیتحق اتیفرض لیوتحل بررسی وجهتی عامل لیتحل انجام جهت ،کهیاستنباط

 دهدیم نشان پژوهش، از حاصل جینتا. است شده استفادهلیزرل  افزار ازنرمی ساختار معادالت

 روابط وهمهداری مورد تأیید است از لحاظ بارعاملی و اعداد معنی شده، گرفته کار به مدل

 ودنب دارمعنا قیتحقی هاافتهین یهمچن. اندبوده داری معن ز،ین مدلی رهایمتغ انیم میمستق

 گرفت. قرار دییتأ مورد پژوهشی هاهیفرضی کل طور به و دهدیم نشان را ها هیفرضی تمام

 رضایت شغلی.، تعهد عاطفی، مالکیت روان شناختی: کليدی کلمات

  

 بیان مسئله 

درایدن راسدتا    ،سازمان ها در پی کسب اهدداف و ماموریدت هدای خدویش هسدتند      امروزی در دنیای  متحول  

ه عنوان سرمایه های انسانی سازمان برای تقویت حس تعهدد و پایبنددی بده اهدداف     که اهمیت منابع انسانی بدریافتند 

سازمان و تحمل تغییرات پی در پی در به روز کردن خود با تکنولوژی با تعدیل نگرش های خود به سازمان کسدب مدی   

تفاوتهایی که در مفاهیم تک بعدی تعهد سازمانی  مدل سه بعدیشان را مبتنی بر مشاهده شباهتها و می یر و آلن گردد.

وجود داشت، ایجاد کردند. بحث کلی آنها این بود که تعهد، فرد را با سدازمان پیوندد مدی دهدد و بندابراین، ایدن پیوندد        

اشداره بده    آنها بین سه نوع تعهدد، تمدایز قا دل مدی شدوند. تعهددعاطفی      [7]. احتمال ترک شغل را کاهش خواهد داد 

عاطفی توصیف شده اسدت  –مالکیت روان شناختی به عنوان یک سازه شناختی  دارد. سازمان ی احساسی فرد بهوابستگ

ن )از نظر ماهیت ،چه مادی  وچه غیر مادی(، آن افراد احساس می کنند هدف،مالکیت یا جزیی از آوحالتی است که در 

،عقاید وباورهای معطوف به هدف را منعکس می کندد  گاهی فردی ،اندیشه هاآنها تعلق دارد .به طوری که این حس ،آبه 
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.درتعریفی دیگر مالکیت روان شناختی به معنای دلبستگی شناختی وعاطفی بین فرد وهدف اسدت کده بدر درک رفتدار     

خود فرد نیز اثر می گذارد .درست مثل دیگر نگرش ها ،مالکیت روان شناختی عناصر شدناختی ،عداطفی ورفتداری دارد    

نشدان دادندد مفهدوم مالکیدت روان     2009سطح فردی وگروهی وجود داشته باشدد.پیرس وهمکدارانش   وممکن است در

شناختی از مفاهیمی مانند تعهد سازمانی ،خشنودی شغلی ،هویت سازمانی ،توانمند سدازی روان شدناختی  ومشدارکت    

اسدت.در مدورد مالکیدت روان     شغلی از نظر هسته مفهومی )مثل تصرف(،پایه انگیزشی ،میزان رشد و پیامد هدا ،متمدایز  

شناختی فرد می پرسد:من تا چه حد احساس می کنم که این سازمان متعلق به من است؟،در حال کده در مدورد تعهدد    

مالکیدت روان  -1بعدد دارد  وسازمانی فرد می پرسد :ایا من باید در این سازمان بمدانم وچدرا؟م مالکیدت روان شدناختی د    

 .[1]یت روان شناختی مبتنی بر شغل که در محیط های سازمانی تفاوت می گذارندد مالک-2شناختی مبتنی بر سازمان 

درواقع مدیران بیشتر عالقه مند به دانستن آن دسته از نگرشهایی هستند کده بدا کدار و سدازمان مدرتبط اسدت. طبدق        

خود جلب کرده اند.  تحقیقات انجام گرفته در این مورد سه نگرش عمده بیشترین توجه و تحقیق را از سوی محققان به

 .تعهد سازمانی  - 9وابستگی شغلی و  - 2رضایت شغلی،  - 1این سه نگرش عبارتند از: 

 

 ادبیات 

عهده گرفتن، نگاه داشتن، عهد و پیمان بستن کار گرفتن کاری، بهتعهد از نظر لغوی عبارت از به :تعهد عاطفی

 یدک  بده  اشداره  یدا  ارجداع  عمدل   .2 بداورم  یدک  یا مسئولیت یک به شدن متعهد عمل  .1 و در اصطالح عبارت است از:

 .[4]هآیند در کاری انجام شدن دارعهده یا تقبل   .9 موضوعم

عنوان تعلّق خاطر به این بخش از تعهد سازمانی، به عاطفیم تعهد   .1 مدل سه بخشی تعهد سازمانی عبارتند از:

گدردد،  وسیله تمایل بده مانددگاری در سدازمان مشدخ  مدی     ز بههای سازمانی و نییک سازمان که از طریق قبول ارزش

شدده بدرای حمایدت از سدازمان و     عنوان یک وظیفه درکتعهد تکلیفی، به هنجاریم یا تکلیفی تعهد  .2 شود.تعریف می

کنندد  گر احساس دِین و الزام به باقی ماندن در سازمان استم کده افدراد فکدر مدی    شود و بیانهای آن تعریف میفعالیت

هدای از  ناشی از درک افزایش یافتن هزینه مستمرم تعهد  .9 هاست.ادامه فعالیّت و حمایت از سازمان، دینی بر گردن آن

های از دست رفته عبارت است از مخارج یک فعالیت یا پروژه که قابدل بازیافدت   دست رفته در یک سازمان است. هزینه

هددایی حسّدداس خواهددد تمر باشددد، نسددبت بدده افددزایش چنددین هزینددهنباشددند. بنددابراین اگددر کسددی دارای تعهددد مسدد

دهندده  عندوان اجدزای تشدکیل   کنندگان این مدل، معتقدند که بهتر است تعهّد هنجاری، مستمر و عاطفی را بهشد.ارا ه

سداس وظیفده   دلیل اینکه اگر انواع خاصی از تعهد باشند، فرد عضو، الدزام و اح تعهّد در نظر گرفتم تا انواع خاص آن. به

ستگی احساسدی فدرد بده    تعهد عاطفی اشاره به واب .[4]کنداندکی نسبت به باقی ماندن در سازمان در خود احساس می

تعهد مستمر مربوط به تمایل به باقی ماندن در سازمان به خاطر هزینه های تدرک سدازمان یدا پاداشدهای      سازمان دارد.

عهد هنجاری احساس تکلیف به باقی ماندن به عنوان یک عضو سازمان را ناشی از ماندن در سازمان می شود. سرانجام ت

منعکس می کند. آشکارا یک همپوشی بین روشی که پورتر تعهد را مفهوم سازی کرده و کارهای بعدی اریلی و چدتمن  

تعهدد عداطفی   و می یر و آلن وجود دارد. روش پورتر به تعهد خیلی مشابه با بعد درونی کردن اریلی و چتمن و مفهدوم  

می یر و آلن است. در حقیقت به نظر می یر و آلن پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر مدی تواندد بده عندوان تعهدد عداطفی       
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آلن ومییر معتقدند که یک فرد زمانی در خود ،وابستگی عاطفی نسبت به سازمان احساس خواهد کرد .] 9[تفسیر شود 

قاعد شود که سازمان زا باید در راه رسیدن به اهدافش یاری کند.همچنین که اهداف سازمانی را اهداف خود دانسته و مت

عین هویت فرد از طریق سازمان ،یک رابطه روان شناسانه وجود دارد وفرد به دلیل تعیین هویت تآنها بیان می کنند که 

مل پیش بینی کنندده  ، عوا1339گفته های آلن ومی یر س از طریق سازمان ،در خود نوعی احساس غرور می کند.بر اسا

 ،ج(تجربده هدای کداری.    ب(ویژگی های سدازمانی  ویژگی های شخصی، الف( تعهد عاطفی در سه مقوله جای می گیرند،

تعهد عاطفی به عندوان   تعهد عاطفی به درجه ای از دلبستگی عاطفی فرد به سازمان واهدافش اشاره می کندبه عبارتی،

 ودرگیری در سازمان مفهوم سازی شده است. سازی با آن -همانند سازمان ،احساس هیجانی کارکنان برای وابستگی به 

می یر آلدن  . [2] زیرا دوست دارند که عضو سازمان باشند افراد با تعهد عاطفی قوی در استخدام سازمان باقی می مانندم

آنهدا بده ویژگدی هدای     دهدد از جملده    ، به عواملی اشاره می کندکه تعهد عاطفی به شغل را تحت تاثیر قرار مدی 1331

نها همچنین بر ساختار حرفه تاکیدد  آ کند، سطح سواد که با تعهد پیوند خورده اند اشاره می جنس، شخصی مانند سن،

دهند که تمرکز زدایی در تصمیم گیری ها یدا تعهدد عداطفی بده شدغل در       نها برخی شواهد نشان میآبه عقیده  دارند.

ویژگی های شغلی ممکن است مستقیم نباشد بلکده بیشدتر توسدط تجربیدات شدغل      به نظر میر والن تاثیر  ارتباط است.

تجربیات کداری از نظدر میدر     ونظایر آن تعدیل شود. احساس امنیت شغلی شفافیت شغلی، مانند روابط کارمند با مافوق،

تیجه تجربیداتی کده   والن بیشتر از ویژگی های شخصی وساختاری با تعهد عاطفی ارتباط داشته واینکه تعهد به عنوان ن

 .[5]نیازهای شخصی را ارضا می کنند ویا با ارزش های فرد سازکار هستند توسعه می یابد

ابدراز وبیدان    -2، نگداه محبدت آمیدز بده یکددیگر     -1: راهكارهای افزایش تعهد عاطفی بنابر نظرر االر     

بینی وحسدن ظدن نسدبت بده      خوش -9، عفو وگذشت-5، چشم پوشی ومدارا-4 ،رعایت انصاف)عدالت(-9، مهرومحبت

شدفافیت در   -10، ایجاد یدک رابطده عداطفی میدان همکداران     -3 ،احسان به دیگری-8، نرمی ولطافت در گفتار-7، افراد

 .[2]سعه صدر-19، رعایت مساوات وبرابری میان افراد وگروه ها-12، انتصابات مقبوالنه-11،امور

ست.ون داین وپیرس معتقدند کده رضدایت شدغلی    : رضایت شغلی هم ازنگرش های کاری مهم ارضایت شغلی

کداهش   :افدزایش کارایی،کداهش غیبدت ،   پيامدهای رضایت شغلی. [8]"چطور من کارم را ارزیابی نمایم؟"پرسد -می

پيامردهای نارضرای ی    و افزایش جسم روان ،افزایش وبهبود عملکردوافزایش رضایت فدردی  جابه جایی یا ترک شغل،

تدرک خددمت وبازنشسدتگی     غیبت ،تاخیردر کدارم  افزایش تشویق ، روحیه کارکنان، رایی وکاهش بهره وری ،کا شغلی:

عدواملی در   توانسدت پس از بررسدی هدای گونداگون پژوهشدی      ،ترز از جدیدترین نظریه های رضایت شغلی. [9]زودرس

نان مجموعه ای از عوامل را به اعتقاد او هریک از کارک نها را کلید های رضایت شغلی نامید.آکه  تعیین نماید محیط کار

،  در 2000تدرز،  ورده مدی سدازند.  آنها نیاز معنا بخشیدن به تجربه های شغلی خویش را برآدراختیار دراند که به وسیله 

این عوامل  کند . ایجاد هریک را به تفصیل بیان می مشخ  وشرایط فقدان و عامل کلیدی رضایت شغلی را22مجموع 

توازن ،چالش ،بحث وگفتگو، جهت گیری ، اعتبار شرکتی م هدف ،هویت فردی ، احترام ،برقدراری  قدر دانی ،  عبارتند از:

ارتباط ف غیر رسمی بودنف یکپارچگی ، تناسب،رشد شخصصی ، انعطاف پذیری ، نوآوری م برابری ، مالکیدت، حمایدت،   

 .[9]خدمات ،ارزش ، مربوط بودن
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، پیدرس  2003 2پیرس وجسدیال  ،1می زیادی از قبیل آوی وهمکاران: در سالهای اخیر توجه علمالكيت روان شناخ ی

سدب  چکنند شده اسدت کده بر   م به احساسات مالکیت کارکنان نسبت به سازمانی که برای آن کار می2009 9وهمکاران

ر بد هنگامی که کارکنان مالکیدت   .بیان می کنند 1332 5و دیتمار1388 4بلک ن داده شده.آبه "مالکیت روان شناختی"

 بخشی از هویت روان شناختی مالک می شوند و سبب گسترش احسداس خدود مدی شدوند.     سازمان خود را درک کنند،

 یرسدم  یدت است به طور مسدتقل از مالک  ممکن ی،روان یتمالک ی،ه طور کلمعتقدبودند ب 9،2001کزتاوا و دیرکز پیرس،

، ون 2007 7،ماتیو وهمکداران 2003آوی وهمکاراندر نتیجه گیری ها ویافته های پژوهشگرانی مانند  .وجود داشته باشد

م دریافتند که در میان کارکنان اثرات مثبتی از سدمت مالکیدت روان شدناختی بدر تعهدد عداطفی        2004 8داین وپایرس

( ،در پژوهش خود به بررسی رابطه دو بعد عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی بعدد  2011سیگر و برن هارد ) .[8] میباشد

ضایت شغلی  با میانجی گری مالکیت روان شدناختی پرداختندد در میدان کدار کندان غیدر فامیدل در کسدب         عاطفی و ر

پرسشنامه توزیع نمودند ودریافتند که رابطه مثبت ومعناداری بین عددالت تدوزیعی    دنمکار910وکارهای خانوادگی بین 

اثیر گذار واسدطه ای مالکیدت روان شدناختی    با نقش ت وعدالت رویه ای بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی )بعد عاطفی (

بدر سدازمان )حتدی زمدانی کده کارکندان       "احساس مالکیت"(،در پژوهش خود به بررسی 2004دین و پیرز) .وجود دارد

صاحبان قانونی نمی باشند(پرداختند در زمینه رابطه مالکیت روان شناختی بر نگرشدهای کداری و رفتارهدای کداری بدا      

ح کردند ونتایج حاصل نشان داد رابطده مثبدت بدین مالکیدت روان شدناختی  ونگدرش هدای        پرسشنامه مطر800توزیع

دادند ونیز اثر مثبت بر رفتارهای کداری)عملکرد   کارکنان )تعهد سسازمانی،رضایت شغلی  وعزت نفس سازمانی (را نشان

و رفتار شهروندی سازمانی (را تایید کردند .در یافتند که مالکیت روان شناختی اثر مهمتدری بدر عدزت نفدس سدازمانی      

و  سدددییگر ورفتارشدددهروندی سدددازمانی دارد واثدددر مهمتدددر در پدددیش بیندددی افزایشدددی عملکدددرد کارکندددان د ارد.  

دادند که مالکیت روان شناختی به عنوان یک میانجی در روابط بین ادراک از عددالت و نتدایج    ،پیشنهاد2011همکاران،

اینکه به نظر مانند  ممطالعات گذشته روابط مثبت بین هردو را م وخروجی های شغلی به داللیل زیادی مورد مطالعه شود

 .]8[ نشان میدهد مثبت دارد،مالکیت روان شناختی با تعهد عاطفی و رضایت شغلی رابطه 3،1379پرتیوس

آن  از بعد یک و کلی طور به شناختی روان مالکیت بین داد که نشان ها یافته (1931آذرنوش وهمکاران)

افزون براین تحلیل  .دارد وجود معنادار رابطةمثبت عاطفی تعهد با ( سازمان بر مبتنی شناختی روان )مالکیت

 شناختی روان مالکیت به نسبت بهتری بین ،پیش سازمان بر مبتنی شناختی روان مالکیت که داد نشان رگرسیون

نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مالکیت روان شناختی م برای متغیر تعهد عاطفی محسوب میشود شغل، بر مبتنی

ت مالکی،2004همچنین ون داین . مبتنی بر سازمان ،تعهد عاطفی ومیل ماندن در شغل را بهتر پیش بینی کرده است

 روان شناختی را پیشایند مهم برای تعهد سازمانی شناختند.

                                                           
1 - Avey et al 
2-   Pierce & Jussila 
3-   Pierce et al  
4-   Belk  
5-   Dittmar  
6-   Pierce, Kostova, & Dirks  
7 - Mayhew et al.  
8-  Van Dyne & Pierce  
9-   Porteous  
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گرفته شد که هر  2011از پژوهش سییگر تحقیق  آمده استم1در شکل  مدل مفهومی پرسشنامه دراین باب

 متیو که توسط محققان دیگری، 1332متغیر مالکیت روان شناختی از شاخ  پیرس وهمکاران،متغیر به تفکیک جهت 

،به کار رفته وتایید کرده اند وبرای ارزیابی تعهد 2004 و پیرس وهمکاران2009، اودریسکل وهمکاران،2007همکاران و

سوال  9و رضایت شغلی با  است. به تایید رسیده 2004استفاده شد که توسط کرونز، 1330عاطفی از شاخ  آلن مایر،

 . مورد سنجش قرار گرفته است

 مدل

 
 مدل مفهومی-1شكل

 

 :دوفرضیه ارایه گردید باتوجه به مدل

 .بین مالکیت روان شناختی با تعهد عاطفی سازمانی رابطه معنادار برقرار است-1

 بین مالکیت روان شناختی با رضایت شغلی رابطه معنادار برقرار است.-2

 روش تحقیق

هدف  . چنانچه طبقه بندی تحقیق بر حسبساده است یتصادف یرینمونه گ یق،تحق یندر ا یریروش نمونه گ

را مد نظر قرار دهیم ،تحقیق حاضردرزمره تحقیقات کاربردی قرار داشته و چنانچه طبقه بندی تحقیقات رابراساس 

ماهیت و روش را مد نظر قرار دهیم ، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی و پیمایشی قرار 

 ستگی قرار می گیرد.می گیرد همچنین از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همب

جهت تجزیه تحلیل اطالعات و آزمودن فرضیات طراحی شده از روش های مناسب آمار استنباطی استفاده 

 خواهد شد.روش مورد استفاده در این تحقیق با توجه به ساختار مفهومی تحقیق ،روش مدل سازی  معادالت ساختاری 

SEMسیون خطی در نظر گرفتن روابط مستقیم و غیر مستقیم  در می باشد. از جمله مزایای این روش نسبت به رگر

 ساختار مدل و سنجش شدت  واندازه هریک ازاین روابط می باشد .واز نرم افزارهای توسعه داده شده از جمله 

LISREL   استفاده خواهد شد. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که و برای مالکیت روان

از نظر بدست آمد. ..09  سوال3 رضایت شغلی برای 09.0سوال، 6تعهد عاطفیبرای بدست آمد و 0.83سوالم 9اختی با شن

 پایایی مورد تایید قرار گرفت.
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وبارتلت اندازه گیری شد  KMOآزمون مناسب بودن داده ها برای تحلیل عاملی صورت گرفت که توسط آزمون 

 000.آن Sigو  279بدست آمد که با درجه آزادی  5897.439عدد بارتلت ونیز  0.891،عددKMOکه نتایج آزمون 

 بوده ومقبول قرارگرفت.

 

 

 

 

 ماتریس همبس گی بين م غيرهای تحقيق وآمارتوصيفی -1جدول

 PO AC JS   انحراف معیار میانگین متغیر

مالکیت روان 

 شناختی

9.0770 .33708 

PO 

Pearson 

Correlation 
1   

Sig. (2-tailed)    

N 181   

 1.07719 4.0085 تعهد عاطفی

AC 

Pearson 

Correlation 
.257** 1  

Sig. (2-tailed) .000   

N 181 181  

 83292. 9.9199 رضایت شغلی

JS 

Pearson 

Correlation 
.215** .021 1 

Sig. (2-tailed) .001 .759  

N 181 181 181 
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 نتایج آزمون ها

  
 

 
 

 مدل الاخ اری تحقيق در حالت معناداری -2شكل 

 

های نیکویی برازش مدل ساختاری پژوهش ، نتایج بررسی شاخ مشاهده می فرماییدم  2همانطور که در شکل 

تاری است. نشانگر برازش قابل قبول مدل ساخ 0.08کمتر از  RMSEA دهندۀ برازش مدل است، چرا که میزاننشان

هستند.در جدول زیر ضرایب مسیر و معناداری  3/0همگی باالتر از  CFI ،GFI ،AGFI ،NFI، NNFIهمچنین مقادیر 

 t) 05/0شود، ضرایب مسیر برای هر چهار رابطه در سطح بین متغیرهای پژوهش آمده است. همانطور که مشاهده می

 ت آمده است.( معنادار بدس-39/1کوچکتر از   tو 39/1بزرگتر از 

 مس قيم و ضرایب معناداری فرضيات مدل رابطۀن ایج  -2جدول 

 نتیجه آزمون معناداری ضریب مسیر نشان مسیر

 قبول PO --- AC 0.21 9.18 تعهد عاطفی ---مالکیت روان شناختی 

 قبول PO --- JS 0.29 9.54 رضایت شغلی ---مالکیت روان شناختی 

 

 رابطه مثبت و معناداریسازمان اختی و تعهد عاطفی در میان کلیه کارکنان بین مالکیت روان شن .1فرضيه

است. از آنجا  0.21دهد مقدار ضریب مسیر میان مالکیت روان شناختی و تعهد عاطفی مدل برازش شده نشان می.دارد

توان آمده است ، می بدست 39/1اری یعنی دو مقدار آن باالتر از آستانة معنی 9.18 که مقدار تی برای این ضریب،

باشد. به عبارت دیگر مالکیت روان شناختی و تعهد عاطفی رابطه مثبت دار مینتیجه گرفت که ضریب بدست آمده معنا

 شود.تحقیق تأیید می اول ه یداری دارد. لذا فرضیو معنا
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مثبت و معناداری رابطه سازمان بین مالکیت روان شناختی و رضایت شغلی در میان کلیه کارکنان  .2فرضيه

است.  0.29توان گفت ضریب مسیر رابطة بین مالکیت روان شناختی و رضایت شغلی می2 ه یمطابق جدول شمار.دارد

بدست آمده است.  1.39داری یعنی معنیه ی است و مقدار آن باالتر از آستان 9.54آماره تی برای این ضریب نیز 

 شود.تحقیق تأیید می دوم داری دارد. لذا فرضیهرابطه معنا بنابراین مالکیت روان شناختی و رضایت شغلی

  

 بحث وتفسیر

که تایید گردید که بین مالکیت روان  اولبر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش می توان در مورد فرضیه 

این معنی رابطه مثبت و معناداری وجوددارد سازمان در میان کارکنان  0.21شناختی با تعهد عاطفی با ضریب مسیر 

میدهد که سازمان با تقویت وافزایش دلبستگی شناختی وعاطفی بین فرد وهدف است که بر درک رفتار خود فرد نیز 

 اثر می گذارد و  افزایش این که تا چه حد احساس می کند که این سازمان متعلق به وی است پرورش دهنده احساس

تعلّق  ایی ها دارای هویت شوند که سبب اثر گذاری بهینه برخود کارآمدی م احساس مالک بودن همچنین اموال ودار

-وسیله تمایل به ماندگاری در سازمان مشخ  می های سازمانی و نیز بهخاطر به یک سازمان که از طریق قبول ارزش

 .گردد که همان پیوند جویی هیجانی کارکنان است می گردد

که تایید گردید که بین مالکیت روان  دومرد فرضیه بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش می توان در مو

.یعنی  رابطه مثبت و معناداری وجوددارد سازمان در میان کارکنان0.29شناختی با رضایت شغلی با ضریب مسیر

نوعی وابستگی محبت آمیز نسبت به سازمان موجب  مجموعه راهکارهایی موجب افزایش تعهد عاطفی افراد می گردد ،

ادامه فعالیت او در  ی خواهد خود را به سازمانش معرفی کند وبه وسیله سازمان تعیین هویت شود.شده که فرد م

سازمان به دلیل عالقه او به فعالیت در سازمان است که افزایش مالکیت روان شناختی سبب تاثیر مثبت همه جانبه بر 

رت نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط را عاملی روانی قلمداد کرده و آن را به صو رضایت شغلی می شودکه آن

وظایفی که  دانند واین افزایش مالکیت روان شناختی سبب بهبود درجه رضایت وخشنودی کارکنان از شغل و می شغل

  می گردد. انجام می دهند وخدمات گوناگون که از شرکت دریافت می دارند

 

 پیشنهادات

 کارکنان نیازمند برنامه ریزی های دقیق روان  داشتن وتقویت این حس که سازمان مال من است در

شناختی ورفتار سازمانی دارد که توصیه می شود با به کارگیری افراد متخص  در رفتار سازمانی 

 ومنابع انسانی اینگونه برنامه ها تدوین واجرا گردد.

 الی رفتارهای سرپرستان ومدیران میانی سازمان طوری باشد که به کارکنان خود احساس خوشح

وافتخار به اینکه عضویت دراین سازمان دارند القا گردد تا مشکالت سازمان را مشکل خود و 

 نرا ،ترقی خود بدانند و در تعالی سازمان مشارکت داشته باشند.آپیشرفتهای 

  ایجاد تعلق سازمانی و نیاز به همکاری و ایجاد انگیزه های کاری منجر به دریافت وفاداری و وظیفه

 جوانمردی و ادب واحترام از کارکنان به عنوان ادای دین به سازمان خود داشته باشند.شناسی و 

 ایجاد برنامه های انگیزشی و امید پرور برای تعلق سازمانی بیشتر در کارکنان. 
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  ایجاد محیط کاری شاد وبرنامه های تشویقی و تسهیالتی بیشتر برای خانواده های کارکنان در جهت

 .ک سازمانکاهش تمایل به تر

  برگزاری کارگاه  اموزشی در میان مدیران و سرپرستان  برای تدوین وضایف شغلی کارکنان در حدی

 که تونایی ایجاد احساس خوشایند از کار و وظایف را به آنها دهد. 

  در محول کردن وظالیف شغلی با کارکنان مشورت  صورت گیرد تا وظایفی را که دوستدارند وتمایل

 دهند. دارند انجام

  با آموزش مدیریت زمان و ارزش گذاری به وقت کارکنان و مد نظر قرار دادن زمانهای کاری مورد

 .درخواست انان ،جلب رضایت کارکنان از دریافت ها ی سازمانی و درک انصاف از طرف سازمان

 یعی مسئولیت ها و پیامدهای شغلی متناسب با شغل ومورد قبول کارکنان باشد تا درک عدالت توز

بیشتر داشته و منجر به ایجاد عالقه و رضایت شاغل از شغل و ارتباط روحی وعقالنی و دلدادگی به 

 اهداف ،رسالت های سازمان گردد که همگی ابعاد تعهد شغلی می باشند.
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