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 چکیده 
  سازمانی   هویت  و   شغلی  اشتیاق   با  رابطه  در  سازمانی   اعتماد  ایی   واسطه  هدف پژوهش حاضر نقش 

  لحاظ   به  شده  گرفته  کار  به  پژوهش  باشد. روش مرودشت می  شهر  پرورش   و  آموزش  اداره  کارکنان
  های   پژوهش  جزء   اطالعات  آوری   جمع  شیوه  لحاظ  به  و   بوده  کاربردی  های   پژوهش   جزء  هدف 

و    یتمام   شامل  قی تحق  نیا  یآمار   جامعه  است  همبستگی  نوع  از  توصیفی آموزش  اداره  کارکنان 
است. برای    نفر  140مندان رسمی  که مطابق آمار کارگزینی این اداره کل کار  پرورش شهر مرودشت  

نفر    103گیری تصادفی و با استفاده از جدول مورگان تعداد تعیین حجم نمونه با استفاده از روش نمونه 
شدند. انتخاب  نمونه  عنوان  پرسشنامه  به  سه  پژوهش  این  در  اطالعات  آوری  جمع  اعتماد  ابزار 

سازمانی  شغلی  سازمانی،اشتیاق   هویت  داده جهت  باشد  میو  تحلیل  و  آمارتوصیفی تجزیه  از    و  ها 
  و   پژوهش  هایمتغیر   معیار  انحراف  و  میانگین   توصیفیآمار    سطح  در.  استفاده شده است که  استنباطی

  سلسله  و   ساده  رگرسیون  تحلیل  و  پیرسون  همبستگی   ضریب  داریمعنی   آزمون  از  استنباطی  سطح  در
شود  استفاده   کنی   بارون  مراتبی  پس  .  می  داده نتایج  تحلیل  و  تجزیه  بین  از  که  داد  نشان  اعتماد  ها 
با  سازمانی سازمانی   شغلی  اشتیاق  کارکنان  هویت  دار  و  معنا  همچنین    یرابطه  دارد  هویت  وجود 

با   کارکنان  دارد. آن   اشتیاق شغلیسازمانی  معنادار  رابطه  اینکه  ها  بین  اعتماد سازمانی می ضمن  تواند 

 . سازمانی نقش میانجی را ایفا کندهویت  و  شغلی اشتیاق
 سازمانی   ،هویت شغلی  ،اشتیاق سازمانی کلید واژه ها : اعتماد 
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 مقدمه
  از  مدیریت   و  سازمان  دنیای  در  انسان  به  توجه  انسانی،  منابع  مدیریت  تحوالت  سیر   به  توجه  با 
  که  جایی   تا  یافته  افزایش  روز  به  روز   توجه   این  است؛  بوده   مدیریت  نظران   صاحب   نظر   مورد   دیرباز
  جدید،   عصر   در   که  است   معنا   بدان   این.  اند  نهاده   نام   ها   سازمان   مشتریان   را   انسانی   نیروی   امروزه

  زیرا   گیرد،   می   قرار   اول   اولویت  در   سازمان،   هر   در   کارکنان  اساسی   های  نیاز   به  گویی   پاسخ   ضرورت 
  است  انسانی   منابع   مشروع   و   منطقی   های   خواسته   و   اهداف   تأمین   گرو   در   سازمان   اهداف   به   نیل

  شده  نهاده   بنیاد  و  طراحی   خاصی  اهداف  برای   دیگری  سازمان  هر   مانند   پرورش  و   آموزش  سازمان 
  نظام   اهداف  پیشبرد   در   شود می  سنجیده   اهداف   این   به   دستیابی   اساس  بر   نیز   آن   موفقیت   و  است

  ایفا   ایبرجسته  نقش   کارکنان   هاآن   میان  در   که  مؤثرند   مختلفی   های مؤلفه  و   عوامل   پرورش   و   آموزش 
  نقش   و   شوندمی   محسوب  سرمایه  و  دارایی   نوعی  سازمانی  برای  متعهد  کارکنان  حقیقت  در  کنندمی
  . ( 1399است زارعی )   کلیدی   اثربخشی   و   آموزش   در  نوآوری   ایجاد   آموزشی،   اصالحات   پیشبرد   در  ها آن 

  کارکنان،   بین  اطمینان  فضای   سازمانی،   تعهد   شغلی،  رضایت  بهبود   با  مساوی  سازمانی  اعتماد  باالبودن 
  کاهش   تغییر   توانایی   توانمندسازی،   تسهیل  مساله،   حل  اطالعات،   تقسیم  همفکری،   و   همکاری   افزایش 
  ایجاد   باعث   نهایت  در  و  تعارضات  حل  آینده،  به  نسبت  اطمینان  عدم  کاهش  روانی،  و  روحی   فشار

  بی   تعارض،  افزایش  سازمانی،   اعتماد  بودن  پایین.  شودمی  سازمانی  وری  بهره  افزایش  برای  چارچوبی
  مانع  الینحل،  اعتصابات  و  شایعات   شغلی،  رضایت  و   انگیزش   کاهش   خدمت،  ترک  سازمان،  ثباتی
  و   مدیریت  مطالعات  در(.  1390فرد، دانایی)داشت  خواهد   درپی   را   سازمانی  اهداف   تحقق   سر   بر  تراشی

  مهمی برای   مفاهیم  برگیرنده  در  که  است  انسانی  تعامل  از  و پیچیده  اساسی  جنبه  یک   اعتماد  سازمان، 
به  بین  روابط  توسعه  برای  اصلی   کلید  و  است  مطالعه   باعث  اعتماد  پایین  سطح.  رود می   شمار  فردی 

جریان   که  گردد می   بین   در  گمانیبد    و  سوءظن   و  کنند  منحرف  سازمان   در   را   اطالعات   کارکنان 
  کیفیت   از   سازمان   تصمیمات   و   برود   بین  از   در سازمان   صادقانه   و  باز   ارتباطات.  کند  پیدا   رواج   کارکنان 
  و   کارآیی  بهبود  در  اعتمادسازمانی  حیاتی  نقش.  ( 1390پور و همکاران،    قلی)  نباشد  برخوردار .  مطلوبی
همکاری    ها آن   در   و   هستند   بروکراسی  گسترده   شبکه   دارای  هایی که   سازمان  در  سازمانی   اثربخشی 

  الونن، )   است  گرفته   قرار   جدی   توجه    مورد   دارد،   فزایندهای   اهمیت  سازمانی  بین   و  فردی   بین
  عامل اصلی   عنوان  به   کاری   های   محیط  در   اعتماد   که  عقیده   این   (. 2008  پوماالینن،   و   بلومکوئیست

  در  رقابتی  مزیت   منابع  از   یکی   تواند   می و   شود   سازمانی می   عملکرد   بهبود    به   منجر   که  است   بالقوهای 
به  بلندمدت اعتمادی2006تایت،    پوسه  و   المسا )  است  گشته   مواجه   اقبال  با   سرعت   باشد،  بی    یا   (. 
مدیریت   و   سازمان   اعضای   میان   اعتماد   کمبود    سازمانی،   ارتباطات   توقف   موجب   کارکنان،   و   بین 

  به   نیازمندی  یک  سازمان   برای اثربخشی  اعتماد.  شود  می  مشارکت  و  سازمان  کارآیی  مدیریت دانش، 
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نشان  و  آید می  حساب شغلی   رضایت   با   آن  ارتباط   دهنده  تحقیقات  است  شغلی  انگیزش  .  است  و 
سطوح  ها سازمان  بیشتری   مدیران  بین  و  کارکنان   میان   اعتماد   از   باالتری   با    دست   به   برای   قابلیت 
  اعتماد   عالوه   به.  (2007،  کاالوی)  دارند  رقابتی   مزیت   به  دستیابی جهت    در   استعدادها  حفظ  و   آوردن
در   کندمی  فراهم  را  اجتماعی  انضباط  زمینه   می   وضوح  به.  است  مؤثر  کاری   زندگی  کیفیت  بهبود  و 

  در   که  انجامدمی  نتایجی  به  های احساسی  واکنش  بر  تأثیرگذار  عاملی  عنوان  به  اعتماد  که  توان گفت
 از یکی  (. 2008المسا،    و  تایت   پوسه)   انجامد   می   سازمانی  وری   بهره  درافزایش   چهارچوبی  به   نهایت

 دهی آن شکل  از مهمتر و سازمانی هویت  بحث مدیریت، در اخیر سالهای  در موضوعات داغترین

های  که است 1هویت  از   بسیاری در امروزه است. شده انجام زمینه این در نادری بسیار پژوهش 
 میزان افزایش شغلی، خشنودی کاهش جایی،  جابه نرخ افزایش به تمایل  نوعی دولتی، سازمانهای

 عدم کلی طور به و کارکنان مسئولیت پذیری احساس فقدان و کار از بیگانگی کار، گسترش از غیبت

 این کنندگان اداره و مدیران آگاهی افزایش لزوم شود.می مشاهده خود، با سازمان اعضا یابی هویت

 از بیش مستحکم، و قوی سازمانی هویت وجود از حاصل بالقوه منافع و سازمانی هویت از سازمانها

 مهم مدیران برای آن تقویت و توسعه جهت تالش و سازمانی هویت شناخت  .شودمی پیش آشکار

 رفتارهای شود، می کارکنان  خدمت ترک میزان کاهش سبب سازمان با افراد هویت یابی زیرا است؛

  شود می  سازمان   اهداف  تحقق  موجب  نهایت  در   و   دهد  می  را افزایش سازمان اهداف با همسو و موافق
  سازمان ها برای بقای کارکنان دانش محور، ارزشمند و مستعد   (.1390محمدی،   و   پورعزت  پور، قلی)

است، توجهی ویژه مبذول نمایند. اشتیاق    2که اشتیاق شغلی خود بایستی به مؤلفه مهم و مثبت دیگری
ها،  شغلی یک مؤلفه مهم و مثبت در سالمتی کارکنان به شمار میرود. مسئله مهم پیش روی سازمان

شان میباشد. با ایجاد اشتیاق کاری یک انسجام و وحدت میان  نحوه افزایش سطوح اشتیاق کارکنان
است   سازمان  و  فرد  برای  مطلوب  نتایج  به  رسیدن  معنای  به  که  آید  می  پدید  سازمان  کارکنان 

( اشتیاق شغلی را  به عنوان یک حالت  2006)  3هالبرگ (.  1396)کهنسال زیدی، حجازی و طحانی،  
های شوق داشتن به کار، وقف کار شدن و  که با ویژگی  ذهنی مثبت نسبت به شغل تعریف می شود 

جذبه در کار توصیف می گردد. به جای یک حالت خاص و موقتی، اشتیاق شغلی به یک حالت  داشتن  
گردد. به جای یک حالت خاص و موقتی، اشتیاق  به کار، وقف کار شدن و جذبه در کار توصیف می

ا توجه به مطالب ارائه شده محقق در این  ب  یر اشاره دارد شغلی به یک حالت روانشناختی ثابت و فراگ
اعتماد سازمانی نقش واسطه آیا  این سئوال است که  به  پاسخ  پی  با راستا در  رابطه  در  معناداری    ایی 

 کند؟ هویت سازمانی ایفا می و  شغلی اشتیاق

 
1-Identification  
2 job excitement 
3 Halberg 



 1401بهار    ، وم س ، شماره  سيزدهم سال    -  پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي  ❑156

 پیشینه تحقیق 
اعتماد و نقش آن در سازمان های بخش  ( در پژوهش خود با عنوان تغییر پارادایم:  2015نیهان )

دولتی نشان داد که یکی از مهمترین عوامل موثر در سازمانهای بخش دولتی شکل گیری اعتماد بین  
ها است و باید مدیران به تغییر تفکر ارباب رجوع نسبت به سازمان و  ارباب رجوع و کارکنان سازمان 

 شود توجه نماید. اعتمادی که ایجاد می 

در پژوهش خود با عنوان اعتماد سازمانی و تاثیر آن بر توانایی آژانس های فدرال    (2014روگرز ) 
از  انتخاب برای مدرن سازی سیستم های فناوری اطالعات در مقیاس بزرگ نشان داد که می  توان 

اعتماد   کار،  محیط  شناختی  روان  سالمت  و  اخالقی  رهبری  بهبود  جمله  از  مختلف  عوامل  طریق 
 افزایش داد. سازمانی را 

( در تحقیق خود نشان دادن که کسب اعتماد، کاری بسیار دشوار است،  2013بالیت و وان النگ ) 
شده طی  ها ممکن است به راحتی اعتماد کسب افتد و سازمان اما از دست دادن آن به راحتی اتفاق می 

ی آن اعتماد داشته  های متمادی را یک شبه از دست بدهند. اگر کارکنان، به سازمان و واحدهاسال
باشند و آنها باعث کاهش و یا از بین رفتن این اعتماد شوند، سازمان یا واحد ممکن است هرگز نتواند  

 اعتماد را در سطح قبلی در بین کارکنان ایجاد کند. 
( در پژوهش خود نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین مؤلفه های سرمایه  2010هاستینگ )
ا و  ایجاد  روانشناختی  در  روانشناختی  سرمایه  های  مؤلفه  تمام  چند،  هر  دارد.  وجود  کارکنان  شتیاق 

بینی   پیش  قابلیت  از  خودکارآمدی  و  امیدواری  مؤلفه  دو  حال  این  با  داررند  برخور  اهمیت  از  اشتیاق 
 باالتری برخوردار هستند. 
عهد سازمانی پرداختند  ( در پژوهشی به بررسی تعامل اعتماد سازمانی و ت2008هفرنان و همکاران )

میزان در  مهم  عامل  یک  عنوان  به  اعتماد  که  رسیدند  نتیجه  این  به   مدیر، کارآیی یا بازده و 

 است. شده شناخته و عملکرد آنها کارکنان، تعهدات رضایتمندی
رابطه 2008) 1ویفالد  و  تحولی  رهبری  شغلی،  اشتیاق  بررسی  عنوان»  با  خود  پژوهش   در   )
بین  ساختاری   قوی  ارتباط  یک  مراتبی  سلسله  رگرسیون  از  استفاده  با  که  داد  نشان  روانشناختی« 

 اشتیاق شغلی، رهبری و ساختار روانشناختی وجود دارد. 
  در  شغلی  اشتیاق  و  کارکنان  روانشناختی  توانمندسازی  ( در تحقیقی با عنوان رابطه1397خالقی فر)

بین   شهید  پزشکی  علوم  گاهدانش  کارکنان  دیدگاه   از  کارآفرینی  بینی  پیش که  داشت  بیان    بهشتی 
  نتایج .  دارد   وجود   معنادار  و  مثبت  رابطه کارآفرینی  با   هاآن  ابعاد  و  شغلی  اشتیاق   و  کارکنان   توانمندسازی

 
1. Wefald 
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  گونه   به  شغلی  اشتیاق  و  کارکنان  توانمندسازی  بینی  پیش  داد نشان  نیز  متغیری  چند   رگرسیون تحلیل

  را   بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  کارکنان  در   کارآفرینی   واریانس  تبیین   توان(  p< 001)  معناداری 
  و   مالکیت  هیجان،  احساس   با   کارکنان   توانمند،   های    سازمان:  گیری  نتیجه .  است  دارا  50/0  میزان   به

 رابطه  سازمان،   در  موفقیت  رو  این  از.  دهند  می  نشان  خود  از  را  ابتکارات  و  ابداعات  بهترین  افتخار
 . دارد سازمان  در   شغلی اشتیاق  و  انسانی نیروی تالش  و  کاردانی با  مستقیمی 

و اعتماد    ی عدالت سازمان  نیرابطه ب  ی بررس( در پژوهشی به  1397الوانی و دانایی فر و همکاران ) 
  شهرستان بهبهان   یات یکارکنان اداره امور مال  ی شغل  زش یانگ  ی انجی با نقش م  ی با عملکرد شغل  ی سازمان

توصپرداختند.   پژوهش،  همبستگ  ی فی روش  نوع  جامعه    ی از  ا  یآمار  ی است.    ه یکل  ق یتحق  ن یدر 
نفر در    65برابر با جامعه و به تعداد    یبهبهان بوده و نمونه آمار   انشهرست  یات یکارکنان اداره امور مال

بوده که    ی پرسشنامه ا  ق یدسترس انجام گرفت. ابزار تحق  به روش در   یر ینظر گرفته شده و نمونه گ
الونن    ی (، پرسشنامه اعتماد سازمان 1993و مورمن )  هوفیاز پرسشنامه ن  ی سنجش عدالت سازمان  یبرا

( انگ  ، (2008و همکاران  )  ی شغل  زشیپرسشنامه  الدهام  و  پرسشنامه عملکرد شغل1975هاکمن  و    ی ( 
)  نایم نتا1386نابدل  است.  شده  استفاده  ساختار   جی(  معادالت  مدل  از  م   یحاصل  که    ینشان  دهد 

به مقاد   ی اصل  یها  هیفرض توجه  معنادار  ب یضرا  ر یبا  و عدد  به خوب   د ییتأ  یاثر  و مدل  است    ی شده 
قادر   یعدالت سازمان   یهادهد، که مولفه   ینشان م ین ویرگرس لی تحل جی نتا نی برازش شده است. همچن

پ به    یاعتماد سازمان   ی مولفه ها  نی باشند. همچن  ی کارکنان م   ی عملکرد شغل  ر یمتغ  ی ن یب  شی به  قادر 
م   ی عملکرد شغل   ر یمتغ  ی نیب  ش یپ نتا   یکارکنان  متغ   انس یوار   لی تحل  ج یباشند.  نشان دهنده    ره، یچند 

تحص سطح  در  معنادار  در    التی تفاوت  متغ  یک یافراد  سازمان  یرها یاز  سازمان  ،ی عدالت    ، یاعتماد 
دو نمونه مستقل، نشان دهنده   t آزمون ج ینتا ن یباشد. همچن یم ی عملکرد شغل ر یو متغ یشغل  زشیانگ

 .باشد ی افراد م تیکارکنان بر حسب جنس یعملکرد شغل  نی تفاوت معنادار ب
( همکاران  و  به  1396محمدزاده  پژوهشی  در  شناخت(  اعتماد  عاطف   یاثر  هو   یو  بر  رهبر   تی به 

میسازمان نقش  سازمان   ی انج ی:  به  بوده  پرداختند.    اعتماد  همبستگی  نوع  از  توصیفی  پژوهش  روش 
جامعه   از  ها  داده  آوری  جمع  برای  منظور،  بدین  راهن   305است.  مقطع  مدارس  معلمان    مایی نفری 

چناران استان خراسان رضوی با استفاده از فرمول کوکران و بر اساس روش نمونه گیری    شهرستان 
طبقه مورد    105ای،  تصادفی  مدنظر  متغیرهای  سنجش  برای  پرسشنامه  ابزار  با  معلمین  این  از  نفر 

و با    مسیرآزمون قرار گرفتند. تحلیل داده ها به روش مدل یابی معادالت ساختاری مبتنی بر تحلیل  
م افزار لیزرل انجام شد. نتایج نشان داد که هر دو بعد اعتماد عاطفی و شناختی معلمان به مدیران  نر

موثر   مدرسه  به  متعهدانه(  و  اعتماد درستکارانه، وابستگی  بعد  بر سه  )مشتمل  اعتماد کلی  بر  مدرسه 
بی پیش  قدرت  مدیر،  به  عاطفی  اعتماد  متغیر  بین،  پیش  متغیر  دو  این  میان  از  و  کنندگی  است  نی 
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  اعتماد   متغیرهای   بین   رابطه   در   که   شد  مشخص   چنین،  هم.  دارد  مدرسه  به  اعتماد   برای   تری بیش
  تواند   می   مدرسه   به   کلی  اعتماد   سازمانی،   هویت   متغیر   با   مدارس   مدیران   به   معلمین   عاطفی   و   شناختی 
 .رود  بشمار معتبری واسطه متغیر

در   یشغل   زش یو انگ  ی سازمان  تیهو نیمطالعه رابطه ب( در پژوهشی به  1396کهریزی و همکاران )
پرداختند.   علم  تییه  ی اعضا  نیب آماری  اعضا  یجامعه  تمام  ها  یعلم   تییه   یشامل    ی دانشگاه 

راز و  تحص  ی کردستان  سال  در  که  است  رسم  1393-  94  ی لی کرمانشاه  طور  خدمت    ی به  مشغول 
و    هیانتخاب شدند. در تجز  یعلم   تییعضو ه   269کوکران تعداد    ولنه با استفاده فرمبودند. حجم نمو

توص  ل یتحل آمار  از  ها  بررس  ی ف ی داده  آمارها  ی شناخت   تیجمع  ی ها  ی ژگ ی و  ی جهت  از  و  ها    ی نمونه 
آزمون  یاستنباط جمله:  تحل  کی  t از  مستقل،  تحل  ون، یرگرس  ل ینمونه  با    کی  انس ی وار  لی و  راهه 

افزار   از نرم  آور   ی شد. برا  ستفادها   SPSS 19استفاده  از پرسشنامه ها  یجمع  استاندارد    یداده ها 
)  ت یناهاپ  ی سازمان  ت یهو گوشال  برا (  1998و  اولدهام   ی شغل  زش ی انگ  یو  و  هاکمن  پرسشنامه    از 
تعلق به سازمان،  )یسازمان   ت یهو  ی مولفه ها  ان یپژوهش نشان داد که از م  ج ی استفاده شد. نتا(  1976)

و  یوفادار سازمان،  و  یها   یژگ ی به  و  سازمان،  به  تعلق  سازمان(  با  با    یها   ی ژگیمشترک  مشترک 
 .بودند ی علم  ت ییه یاعضا  یشغل  زش یبرآورد انگ یبرا ی کننده خوب ین یب شی سازمان پ

ماد سازمانی و  های سالمت سازمانی با اعت( در پژوهشی با عنوان رابطه مولفه 1395تقوایی یزدی )
سالمت مسئولیت  های  مؤلفه  بین  که  داد  نشان  ساری  پرورش  و  آموزش  دبیران  اجتماعی  پذیری 

و   مدیر  نفوذ  گری،  دهی، مالحظه  منابع، ساخت  حمایت  روحیه،  علمی،  تأکید  مؤلفه  )هفت  سازمانی 
دخ دبیرستانهای  دبیران  اجتماعی  پذیری  مسئولیت  و  سازمانی  اعتماد  با  نهادی(  شهر  یگانگی  ترانه 

 ساری رابطه ای معنی دار وجود دارد. 

( در پژوهشی با عنوان پژوهشی در تعامل بین اعتماد سازمانی و سکوت  1395پروری و همکاران ) 
سازمانی کارکنان نشان داد که بین اعتماد سازمانی و ابعاد آن به استثنای بعد نظارت و کنترل متقابل،  

معناداری وجود دارد. همچنین ارتقای اعتماد سازمانی در بین کارکنان  با سکوت سازمانی رابطۀ منفی و 
و اساتید دانشگاه یکی از عوامل ضروری در ترغیب کارکنان به ارائۀ پیشنهادها و نظرات سازنده دربارة  

 مسائل پیش روی سازمان است. 
با عنوان پیش 1395)چوشلی  وجدانی   تعهد   شغلی،  اشتیاق  اساس   بر   کارآفرینی  بینی( در پژوهشی 

یافتند که    و   آموزش   سازمان   کارمندان   در  شغلی   امنیت  و   شغلی  نتایج دست  این  به  بین  پرورش  که 
خود و جذب(، تعهد شغلی )تعهد هنجاری، تعهد مستمر و تعهد عاطفی(  اشتیاق شغلی )نیرومندی، وقف 

شغلی،   رضایت  مناسب،  شغل  انتخاب  شغل،  در  کمتر  )جابجایی  شغلی  امنیت  اقتصادی،  و  رضایت 
عاطفی بودن محیط کار، احساس آرامش، تعهد سازمانی و دفاع از سازمان(، با کارآفرینی در کارمندان  
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مثبت معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون آشکار    یسازمان آموزش و پرورش رابطه 
و پرورش براساس متغیرهای  درصد از کل واریانس کارآفرینی کارمندان سازمان آموزش    31کرد که  

پیش  قابل  شغلی  امنیت  و  شغلی  تعهد  شغلی،  می اشتیاق  بنابراین،  است.  که بینی  گرفت  نتیجه  توان 
می  کارآفرینی  با  مرتبط  متغیرهای  از  شغلی  امنیت  و  شغلی  تعهد  شغلی،  نیازمند  اشتیاق  که  باشد 

 .باشندریزی می برنامه
با عنوان  1393فریاد)   توانمندسازی  بین   رابطه  در  شغلی   اشتیاق   واسط  نقش  بررسی   (  در تحقیق 

رابطه  در   نوآورانه  رفتار  و   روانشناختی که  داشت  بیان    و   کارکنان   روانشناختی  توانمندسازی   کارکنان 
  نتیجه  شغلی  اشتیاق  بواسطه  روانشناختی  توانمندسازی  و  است  دار   معنی  و  مثبت  آنان  شغلی  اشتیاق
 دارد   کارکنان  نوآورانه  رفتارهای  وافزایش  دربروز   مثبتی

هاشمی  و  )امیرکافی  تأثیر1392نسب  بررسی  منظور  به  پژوهشی  در  عدالت   اعتماد   (    سازمانی، 
  احمر،   هالل  نشانی،آتش   سازمانی که بر روی کارکنان   تعهد   بر  شده   ادراک  سازمانی   حمایت  سازمانی، 
کرمان انجام شد، به این نتیجه رسیدند که   استان( ملی بانک) شعب امور یاداره  و باهنر شهید  دانشگاه
سازمانی   بر   سازمانی   اعتماد   طریق  از   غیرمستقیم  شکل   به  سازمانی   عدالت  .  گذاردمی   تأثیر   تعهد 

  بر   غیرمستقیم  و   مستقیم  تأثیر   دارای   شدهادراک  سازمانی   حمایت   که  است  حاکی از آن   نتایج   همچنین
  مستقیم   تأثیر   نهایتا    و   گیرد می   صورت   سازمانی   اعتماد   متغیر   طریق   از   آن   غیرمستقیم  تأثیر  است،  تعهد 
 . است دیگر  متغیرهای  تأثیر   از  بیش تعهد بر  سازمانی اعتماد 

پژوهشی با عنوان »بررسی رابطه میزان اشتیاق شغلی و ابعاد نگرش های   ( در1391) جمال زاده
نشان داد که میزان اشتیاق شغلی در بین  کاری کارکنان در دستگاه های اجرایی شهرستان کاشمر«  

کارکنان اجرایی شهرستان کاشمر به مقدار زیاد می باشد، همچنین بین اشتیاق شغلی و ابعاد نگرش  
از منظرانرژی حرفه ای، فداکاری حرفه ای و شیفتگی حرفه ای رابطه مثبت و   های کاری کارکنان 

نشان می دهد که  بین میزان اشتیاق شغلی و    معناداری وجود دارد. همچنین یافته های این پژوهش
ابعاد نگرش های کاری از منظر رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.اما  

نتایج این پژوهش گویای ارتباط   بین اشتیاق شغلی و قصد ترک خدمت رابطه معناداری وجود ندارد.
در  مثبت  سازمانی  مفاهیم  پیا تأثیر  است.  ایجاد  سازمانی  تعهد  و  شغلی  رضایت  چون  مثبتی  مدهای 

پیامدهای   به شغلشان،  اشتیاق درکارکنان  نسبت  ایجاد  برای  بیشتر  تأکید  با  باید  مدیران سازمان ها 
 مثبت حاصل ازآن را به خود و سازمان ها یشان بازگردانند. 
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 روش شناسی پژوهش 
  شیوه   لحاظ  به  و  بوده   کاربردی   های  پژوهش   جزء   هدف  لحاظ  به  شده  گرفته  کار  به  پژوهش  روش

  رابطه   توصیف  به  آن  در  که  است  همبستگی  نوع   از   توصیفی  های  پژوهش  جزء  اطالعات  آوری   جمع

کارکنان اداره آموزش و    یتمام   شامل  ق یتحق   ن ی ا  ی آمار  جامعه.است  پرداخته   یکدیگر   با   متغیرها   بین
است. برای    نفر  140که مطابق آمار کارگزینی این اداره کل کار مندان رسمیپرورش شهر مرودشت  

  103تعیین حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری  تصادفی و با استفاده از جدول مورگان تعداد  
انتخاب شدند. از دریافت لیستنفر به عنوان نمونه  ابتدا پس  با توجه به جدول تصادفی    که  کارکنان 

 اسامی کسانی که مشخص شد به عنوان نمونه آماری اتخاب گردید. 

 ابزارگردآوری اطالعات 
ابزار جمع آوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه است. به منظور جمع آوری اطالعات از جامعه  

 استفاده می شود. اعتماد سازمانی، اشتیاق شغلی و هویت سازمانی  مورد نظر از پرسشنامه های 

 الف( پرسشنامه هویت سازمانی
گویه دارد و    18توسط چنی معرفی شد . این پرسشنامه    1983پرسشنامه هویت سازمانی در سال  

گذاری   نمره  دهد.  می  قرار  ارزیابی  و  سنجش  مورد  را  شباهت  و  وفاداری   ، عضویت  های  مولفه 
 پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای و از خیلی موافقم تا خیلی مخالفم می باشد. 

 مولفه های پرسشنامه

 6تا   1عضویت: سواالت  

 14تا  7وفاداری : 

 18تا  15شباهت : 

 روایی و پایایی 

از نظرات اساتید خبره و   تایید روایی محتوا و ظاهری  در پژوهش نصراصفهانی و دهکردی برای 
همچنین تحلیل عامل تاییدی استفاده گردید که نتیجه حاکی از تایید پرسشنامه است. همچنین برای  

پایایی در سطح    به دست آمد که بیانگر    % 95تایید پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و 
 پایایی باالی پرسشنامه است. 

 پرسشنامه اشتیاق شغلی ب(  

طراحی شده    2001کیل شده ، که توسط سالواناوا و شوفلی در سال  سوال تش  17این پرسشنامه از  
ماده( و    5ماده(، وقف خود ) 6مولفه می باشد .این ابعاد شامل نیرومندی)  3است. این پرسشنامه شامل  
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( کامال موافقم    6جذب  تا  از کامال مخالفم  مقیاس  این  های  ماده  تمام  در  ها  پاسخ  باشد.  ماده( می 
 . درجه بندی شده است  

 مولفه ها و سواالت مربوط به هر مولفه: 
 جهت سنجش انرژی حرفه ای )توانایی(   1-  6های ( سوال 1

 جهت سنجش فداکاری حرفه ای ) وقف خود(   7- 11های ( سوال 2

 جهت سنجش شیفتگی حرفه ای ) جذب(   12 - 17های ( سوال 3

 روایی و پایایی پرسشنامه :
( پناه  وزیر  تحقیق  شغلی  (  1391در  اشتیاق  پرسشنامه  و  78/0روایی  ضیاالدینی  تحقیق  در  و 

 اعالم شده است. 0/ 962( پایایی پرسشنامه اشتیاق شغلی به روش آلفای کرونباخ 1391همکاران )
و همکاران) اعتبار شوفیلی  تعیین  فرسودگی  2001جهت  مقیاس  با  اشتیاق شغلی  مقیاس  ارتباط   )

 ین این دو مقیاس یافت . شغلی را سنجید و رابطه باال و منفی ب

 اعتماد سازمانی ج( پرسشنامه استاندارد 
گویه و دارای ابعاد درستی و صداقت، قابلیت اتکا،  16شامل     پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی  

شایستگی، تعهد سازمانی می باشد.  در این پژوهش برای سنجش اعتماد سازمانی، از ابعاد پیشنهادی  
 ( استفاده شده است. 2003پاین )

 مولفه های پرسشنامه

 مولفه های پرسشنامه اعتماد سازمانی 6-3جدول 
 سواالت  ابعاد 

 4-1 درستی و صداقت

 9-5 قابلیت اتکا 

 13-10 شایستگی 

 16-14 تعهد سازمانی 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

ها  ها دادهها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه
کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم  را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد  

 افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید. 
 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم
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اساس طیف  مرحله اول. وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه )دقت کنید که شما باید بر  
پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در    7لیکرت عمل کنید مثال اگر شخصی سوال  

 ) خیلی کم ( را بگذارید.  1عدد  7پرسشنامه در جلوی سوال 

دوم را    .مرحله  مولفه  هر  به  مربوط  سواالت  سواالت،  همه  های  داده  کردن  وارد  از  پس 
اول  1کمپیوت  مولفه  اگر  مثال  آن  X کنید.  سواالت   سواالت    7تا    1و  باید  شما  را    7تا    1است 

compute   کنید تا مولفهx  .ایجاد شود 
به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها   

که به طور  کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید    computeکه ایجاد کردید را با هم  
 مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است.

را؛ حاال می  شما هم مولفهمرحله سوم. حاال   متغیر اصلی تحقیق  اید و هم  آورده  به وجود  را  ها 
 توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید. 

توصیفی)   آزمون  توانید  می  آزمون  مثال  توانید  می  یا  واریانس(  استاندارد،  انحراف  میانگین، 
 همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید. 

 روایی و پایایی پرسشنامه

اندازه   آنچه  گیری هر  اندازه  در  آن  ثبات  درجه  از  است  عبارت  ابزار  پایایی یک  یا  اعتماد  قابلیت 
اندازهمی ابزار  اینکه  نتایج یکسانی به دست میگیری در شرایط یکسا گیرد یعنی  اندازه  تا چه    دهد. ن 

پایایی    روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است.
 / گزارش شده است؟ 91با آزمون آلفای کرونباخ با   ( 1390شفیعی ) این پرسشنامه توسط

 هاروش تجزیه و تحلیل داده 
  خواهد   ارزیابی  مورد  استنباطی   و  توصیفی  سطح  دو  در   شده  آوری  گرد  های  داده  تحلیل   و   تجزیه

  آزمون   از  استنباطی  سطح   در  و   پژوهش  های متغیر   معیار   انحراف   و  میانگین  توصیفی   سطح  در .  گرفت
  استفاده   کنی  بارون   مراتبی  سلسله  و  ساده   رگرسیون   تحلیل   و  پیرسون   همبستگی  ضریب  داریمعنی 

 می شود 

 

 

 

 

 
1 compute 
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 های پژوهشی یافته

بین    –اصلی   فرضیه تواند  می  سازمانی  شغلیاعتماد  سازمانی    و   اشتیاق  هویت 

 نقش میانجی را ایفا کند. 

و هویت سازمانی از روش    اشتیاق شغلی   گری اعتماد سازمانی بین  به منظور آزمون  نقش واسطه
 تحلیل مسیر به شیوه رگرسیون سلسله مراتبی و با استفاده از روش بارون و کنی استفاده شد. 

نتایج رگرسیون چندگانه به روش سلسله مراتبی برای آزمون نقش واسطه گری اعتمااد   -1جدول  
 دهد.و هویت سازمانی را نشان می اشتیاق شغلیسازمانی در رابطه بین 

 گری اعتماد سازمانی نتایج رگرسیون چندگانه به روش سلسله مراتبی برای آزمون نقش واسطه -1جدول 

 t p R 2R F df p بتا بین پیش متغیرهای  مرتبه

 0001/0 1و  106 4/63 375/0 612/0 0001/0 9/7 612/0 شغلی  اشتیاق اول

 0001/0 1و  105 2/37 415/0 644/0 008/0 6/2 277/0 شغلی  اشتیاق دوم

      0001/0 09/4 421/0 اعتماد سازمانی 

توان استنباط کرد که می [  ρ  ،4/63( =106،1  )F<0/ 01]    1واریانس جدول  از نتایج آزمون تحلیل 
دار وجود دارد  ( رابطه خطی معنی هویت سازمانی)  بین )اعتماد سازمانی ( و متغیر مالک بین متغیر پیش 

همبستگی    مجذور ضریبباشد.  ها می آن هویت سازمانی  بینی  کارکنان قادر به پیش اعتماد سازمانی    و
کارکنان  هویت سازمانی  درصد واریانس    5/37است، این بدان معنی است که    375/0چندگانه برابر با  

 ها  قابل پیش بینی است. آناعتماد سازمانی توسط 

توان  [ می   ρ    ،2 /37( =105  ،2  )F<0/ 01] 1  جدولواریانس در مرحله دوم  از نتایج آزمون تحلیل 
پیش استنباط   متغیرهای  بین  )هویت  کردکه  مالک  متغیر  و   ) سازمانی  اعتماد  و  شغلی  )اشتیاق  بین 

معنی  خطی  رابطه   ) اشتیاقسازمانی  همچنین  و  دارد  وجود  صورت    شغلی   دار  به  سازمانی  اعتماد  و 
  415/0همبستگی چندگانه برابر با  باشند.  مجذور ضریببینی هویت سازمانی می مستقیم قادر به پیش 

درصد واریانس هویت سازمانی توسط اشتیاق شغلی ذکر    5/41، این بدان معنی است که حدود  است
پیش   قابل  اعتماد سازمانی  و  از  شده  تعیین  مرحله مقدار ضریب  این  در  است.  در    5/37بینی  درصد 

  درصد در مرتبه دوم می رسد به عبارتی با اضافه شدن متغیر اعتماد سازمانی به   41/ 5مرحله اول به  
درصد به قابلیت پیش بینی متغیرهای پیش بین افزوده    4اشتیاق شغلی به عنوان متغیرهای پیش بین  

شده و این نشان دهنده نقش واسطه گری معنی دار اعتماد سازمانی در رابطه بین  متغیرهای اشتیاق  
 شغلی و هویت سازمانی می باشد. 
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 های فرعی: فرضیه

ها رابطه معنا با آن   اشتیاق شغلی  کارکنان با  اعتماد سازمانی  –  فرعی اول  یهفرض

 دار دارند. 

قابل   2برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج در جدول 
 مشاهده است. 

 اشتیاق شغلی و اعتماد سازمانی  همبستگی ضریب -2جدول 

  اعتماد سازمانی

 اشتیاق شغلی  ** 688/0

 05/0داری در سطح *:معنی
 01/0داری در سطح  **: معنی

خروجی  که  می  2جدول    از  گرفت  نتیجه  شغلی توان  اعتماد  (  r  ،01/0>ρ= 688/0)  اشتیاق  با 
افزایش اعتماد سازمانی کارکنان،     مستقیم وسازمانی رابطه   با  نیز  ها  آن  اشتیاق شغلیمعنا دار دارد. 

 می یابد.  افزایش

اعتماد سازمانی کارکنان با  هویت سازمانی آنها رابطه معنا   –  فرعی دوم   یهفرض

 دار دارند. 

جدول   در  نتایج  و  شد  استفاده  پیرسون  همبستگی  ضریب  از  فرضیه  این  آزمون  قابل    3برای 
 مشاهده است. 

 همبستگی اعتماد سازمانی و هویت سازمانی  ضریب  3جدول 

  هویت سازمانی 

 سازمانیاعتماد  **  612/0

 05/0داری در سطح *:معنی
 01/0داری در سطح  **: معنی

خروجی  سازمانی  می   3جدول    از  اعتماد  که  گرفت  نتیجه  هویت (  r  ،01 /0>ρ=  0/ 612)توان  با 
آن  سازمانی  هویت  کارکنان،   سازمانی  اعتماد  افزایش  با  دارد.   دار  معنا  مستقیم   رابطه  ها  سازمانی 

 می یابد.  افزایش
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با   –  فرعی سوم  یهفرض آنها  رابطه معنا   اشتیاق شغلیهویت سازمانی کارکنان 

 دار دارد. 

جدول   در  نتایج  و  شد  استفاده  پیرسون  همبستگی  ضریب  از  فرضیه  این  آزمون  قابل    4برای 
 مشاهده است. 

 اشتیاق شغلی  و هویت سازمانی ضریب همبستگی 4جدول 

  هویت سازمانی 

 اشتیاق شغلی  **  567/0

 05/0داری در سطح *:معنی
 01/0داری در سطح  **: معنی

خروجی  که  می   4جدول    از  گرفت  نتیجه  هویت (  r  ،01 /0>ρ= 567/0)شغلی    اشتیاق توان  با 
رابطه   کارکنان،      مستقیم سازمانی  سازمانی  هویت  افزایش  با  دارد.   دار  ها   آنشغلی    اشتیاقمعنا 

 می یابد.  افزایش

 

چهارم  یهفرض به  –فرعی  قادر  معناداری  طور  به  کارکنان  سازمانی  اعتماد 

 باشد. ها می آنهویت سازمانی بینی پیش 

قابل مشاهده    5رگرسیون ساده استفاده شد و نتایج در جدول   برای آزمون این فرضیه از تحلیل 
 است.

توان استنباط کرد  می [    ρ    ،4/63 ( =106  ،1  )F< 01/0]   5واریانس جدول  از نتایج آزمون تحلیل 
دار وجود  ( رابطه خطی معنی هویت سازمانی  )  بین )اعتماد سازمانی ( و متغیر مالککه بین متغیر پیش 

و  سازمانی    دارد  پیش اعتماد  به  قادر  سازمانی  بینی  کارکنان  می آنهویت  ضریب ها  مجذور    باشد. 
با   برابر  چندگانه  که    375/0همبستگی  است  معنی  بدان  این  واریانس    5/37است،  هویت  درصد 

 ها  قابل پیش بینی است.آناعتماد سازمانی کارکنان توسط سازمانی 

پنجم   یهفرض شغلی  –فرعی  پیش    اشتیاق  به  قادر  معناداری  طور  به  کارکنان 

 ها می باشد. بینی اعتماد سازمانی آن 

تحلیل  از  فرضیه  این  آزمون  جدول    برای  در  نتایج  و  شد  استفاده  ساده   قابل    6رگرسیون 
 مشاهده است. 

 اعتماد سازمانی بر حسب هویت سازمانی نتایج تحلیل رگرسیون  5 جدول

 t p R 2R F df p بتا بینپیشرمتغی متغیر مالک

 0001/0 1و  106 4/63 375/0 612/0 0001/0 9/7 612/0 اعتماد سازمانی هویت سازمانی 
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 اشتیاق شغلی نتایج تحلیل رگرسیون  اعتماد سازمانی بر حسب  -6 جدول

 t p R 2R F df p بتا بینمتغیر پیش متغیر مالک

 0001/0 1و  106 3/95 474/0 688/0 0001/0 7/9 688/0 شغلی  اشتیاق اعتماد سازمانی

آزمون تحلیل  نتایج  توان استنباط  می [    ρ    ،3 /95 ( =106  ،1  )F<01/0]   6واریانس جدول  از 
دار  )اعتماد سازمانی( رابطه خطی معنی   ( و متغیر مالکاشتیاق شغلیبین )کرد که بین متغیر پیش 

و   دارد  مستقیم  کارکنان  شغلی   اشتیاقوجود  طور  پیش   به  به  آنقادر  سازمانی  اعتماد  ها  بینی 
  47/ 4است، این بدان معنی است که    474/0همبستگی چندگانه برابر با    باشد. مجذور ضریب می

 ها  قابل پیش بینی است. آن شغلی   اشتیاق درصد واریانس اعتماد سازمانی کارکنان توسط 
 نمودار مسیر متغیرها به شرح زیر است:  جداول باالطبق 

 
 
واسطه-1شکل مفروض  بین  مدل  رابطه  در  سازمانی  اعتماد  کلی  هویت  شغلی    اشتیاق گری  و 

 سازمانی 

 میزان تاثیر مستقیم  و غیر مستقیم متغیرهای تحقیق  7جدول 

 بر اعتماد سازمانیشغلی   اشتیاقمیزان تاثیر مستقیم 

p t  اثر استاندارد  خطای معیار 

0001/0 7/9 103/0 688/0 

 تاثیر مستقیم اعتماد سازمانی بر هویت سازمانی میزان 

p t  اثر استاندارد  خطای معیار 

0001/0 9/7 055/0 612/0 

 هویت سازمانی  برشغلی   اشتیاقمیزان تاثیرغیر مستقیم  

p t  اثر استاندارد  خطای معیار 

008/0 6/2 108/0 277/0 
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 ها نتایج یافته 

سازمانی  –یک    یهفرض آن   شغلی  اشتیاق   با  کارکنان   اعتماد  دار  با  معنا  رابطه  ها 

 دارند. 

  شغلی   اشتیاق که  نتایج نشان داد  برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد  

(688 /0=r  ،01/0 >ρ  )  رابطه سازمانی  اعتماد  و با  سازمانی    مستقیم  اعتماد  افزایش  با  دارد.  دار  معنا 
افزایشها  آن  شغلی  اشتیاق کارکنان،    یابد.  نیز  بیجلسما  می  نتایج  با  پژوهش  این    ، 2008نتایج 

بیان    90شفیعی   ،2018دایر   ،2009جین  ،2008کانشیرو توان  این فرضیه می  تبیین  دارد. در  همسویی 
ها  سازمان   اهداف  تحقق  و  موفقیت  تداوم  اصلی  املع  موثر  انسانی  منابع  عصرجدید  در  داشت که امروز

  بسته   با   هاآن   کارکنان   اثربخشی   و  کیفیت  به  مستقیم   طور   به   ها   سازمان   موفقیت  عدم  یا   موفقیت  ست
  نیز   و  ها   سازمان  توسعه  و   رشد  در   انسانی  نیروی   اهمیت   و   نقش   درباره  پژوهش   از   بسیاری   نتایج   است
  توسعه  به   آنکه   مگر   نیست   یافته  توسعه  جامعه   یک   که   دارد  تاکید  نکته  این   بر   بشری   جوامع   توسعه   در 

  عوامل   سازمان  علم  دانشمندان  مختلف  نظرات   بررسی  و   مطالعات  به  توجه   با   بپردازد  خودانسانی  منابع
  اعتماد سازمانی است اعتماد   عوامل  این  از  یکی  که  دارد  تاثیر  کارکنان   عملکرد  و  رفتار  روی  بر   مختلفی
  و   رضایت  افزایش  به  منجر  که  است  ایبالقوه   اصلی  عامل   عنوان  به  کاری  هایمحیط   در  سازمانی
  حوزه   اندیشمندان  توجه  مورد  سرعت  به  شود   می   سازمانی   عملکرد  بهبود   نتیجه   در  و   کارکنان  مشارکت
  برای   بسیاری   مثبت   تاثیر  است  سازمانی  اعتماد   دارای   که  محیطی   ایجاد   است  گرفته  قرار   مدیریت 
  و  مشارکت  و  همکاری  به  کارکنان   تمایل   عدم  علت  به  اعتمادی   بی   هایهزینه  برعکس  دارد  ها سازمان 
  باشد   سنگی  تواند  می  کنترل  به  نیاز  و  کار  پایان   کیفیت  نامناسب  رفتارهای  خاطر  به  وزیری  طرف
  حداقل  برای   مدت  بلند  های  کمک  و  مسجد  کارگروهی  همکاری   موفق  پذیری   جامعه  برای  اعتماد
  را   اجتماعی  انضباط   زمینه  اعتماد  بر  عالوه  و  است  مهم  عملیاتی   هایهزینه   کاهش  و  خطرات   کردن 
  اعتماد   هایشاخص   و  ابعاد   تقویت  بنابراین   است   موثر  کاری   زندگی   کیفیت  بهبود   در   و   کندمی   فراهم

  تضمین   را   سازمان   رسالت  و   اهداف  تحقق   و   بخشیده  ارتقا  را   سازمان   کارایی   و  عملکرد   و  سازمانی 
  اثربخشی   بر  سازمانی   اعتماد  و  اشتیاق  های   مولفه   و   ابعاد  اثرات  به  توجه  و   و  شناخت   برابری  کندمی

 باشد.  مفید  تواند می است عملکرد  ارتقا جستجوی  در که مدیران  از  بسیاری برای کارکنان

آن   –  دوم  یهفرض سازمانی  هویت  با  کارکنان  سازمانی  دار  اعتماد  معنا  رابطه  ها 

 دارند. 

نتایج   و  شد  استفاده  پیرسون  همبستگی  ضریب  از  فرضیه  این  آزمون  داد برای  اعتماد    نشان  که 

معنا (  r  ،01 /0>ρ=  612/0)سازمانی   مستقیم   رابطه  سازمانی  هویت  اعتماد  با  افزایش  با  دارد.   دار 
آن سازمانی   سازمانی  هویت  یابد.  افزایشها  کارکنان،   نتایج    با   پژوهش  این  نتایجمی 
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این    همسویی   95،پروری96،محمدزاده2018،وینها 2018،دایر 2016،جین 2015یونامی  تبیین  در  دارد. 
داشت که هویت  بیان  توان    با   فرد   یک  بین   رابطه  توصیف   برای   است  مفهومی   سازمانی   فرضیه می 

  طرز   دارند،   خود  سازمان   با   یکسان   هویت   احساس   که  کارکنانی   . میکند   کار  آن  در   که  سازمانی 
  از   است  عبارت  شغلی   امنیت  . میدهند   نشان   خود   کار   محیط   نسبت به  مفیدی   رفتار   و  مثبت   تفکرهای 
  شرایط   تهدیدکننده  عوامل  وفقدان  آینده  در  آن   تداوم  از  اطمینان   مناسب،  شغل   یک  داشته  احساس
  در   ارتقاء   فرصتهای   همچتن   آینده شغلی مطلوب   از   شخص   انتظارات   به   و  شغل   آن  در   کاری   مناسب،

  باشد   داشته  اطمینان  و  دارد   مناسبی  که شغل  کند  احساس  فردی  اگر.  دارد  اشاره   مدت  طوالنی  در   کار
  جهت   به  عواملی  یا   شخص   طرف  از  و  خواهد داد   ادامه   کار  به  شغل  آن   در   خدمت  دوره  پایان  تا  که

نمی  تهدید   مورد   خود   شغلی  وظایف   و  نقشها   مناسب،   ایفای    به.  است  شغلی   امنیت  دارای   شود، واقع 
  سازمانی   فردی،   شرایط  از  فرد   ارزیابی   که برآیند  می شود  گفته  حالتی  به   شغلی  امنیت  احساس  عبارتی،

  او   و  کندنمی  تهدید  را  وی  شغلی  امنیت  عامل خاصی  که  کند  هدایت  نتیجه  این  به  را  او  محیطی،  و
  وجود   افراد   برای   که   اشتغالی   بحران   دلیل  به   امروزه   . باشد  داشته  اطمینان   خود   اشتغال   تداوم  به   میتواند
  را   افراد  میتواند  باشد،  مناسب،  نسبتا  که  شغلی  وجود  باشند،  می  بیکار  که   بسیاری  افراد   وجود  با  و   دارد

  با   را  خود  همیشه  افراد  نمیباشد،  ننها  شغلی  رضایت  بر  امر دلیل  این  ولی  دارد،  نگه  خوشحال  و  راضی
  و   حقوق   میزان   اقتصادی،   وضعیت  ازجمله  مختلفی   موارد  به  این مقایسه   در  و   میکنند   مقایسه   دیگران 
  داشته   سازمان   با   فرد  رابطه  توصیف  بر  تاثیراتی   بتواند   عوامل  همه   میگردد، شاید  خاصی  توجه   نیز   مزایا
نامناسبی   آنها   بر   و   باشد اکنون   تاثیر    و   تکنولوژی  و   رقابت   عرصه   در   سازمان   فعاالنه  حضور   بگذارد. 

مهارتی  لزوم  و  جدید   مشاغل  پیدایش    ناپذیر   اجتناب   امری   را  آنان  توانمندسازی  کارکنان،   شدن   چند 
نوین  توانمندسازی،.  است  کرده   بهره   وسیله  به  سازمان  وری   بهره  ارتقای  جهت  در  موثر  و  تکنیکی 
به.  است  کارکنان   توان  از   گیری    نهفته   قدرت   صاحب   خود   انگیزه   و  تجربه  دانش،   واسطه  کارکنان 
این   آزاد   توانمندسازی   واقع  در   و   هستند    برای   بالقوهای   ظرفیتهای   تکنیک،  این.  است  قدرت   کردن 
  روشی   سازمانی   سالم   محیط  یک   در   و   میگذارد  دراختیار   انسانی   توانایی   سرچشمه  از   برداری   بهره

  از.  میکند  پیشنهاد   کارکنان  کامل  عمل آزادی  و  سوی مدیریت  از  کامل کنترل  اعمال   بین  در را  متعادل
  در   خودمختاری  مسئولیت،   افزایش   اختیار،   تفویض   با  ظرفیتهای کاری   توانمندسازی،   برنامه های   طریق 
  نیز   سازمان  اثربخشی   و   وری  بهره  نتیجه  در   و  مییابد   کارآمدی، افزایش   خود  احساس   و  گیری  تصمیم

 میرود  باال

 ها رابطه معنا دار دارد.آن  اشتیاق شغلیهویت سازمانی کارکنان با  –  سوم یهفرض

نتایج   و  استفاده شد  پیرسون  از ضریب همبستگی  فرضیه  این  آزمون  دادبرای  اشتیاق  که    نشان 
رابطه  (  r  ،01/0 >ρ=567/0)   شغلی سازمانی  هویت  هویت     مستقیمبا  افزایش  با  دارد.   دار  معنا 
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کارکنان،  یابد.  افزایشها   آن  شغلی  اشتیاق  سازمانی    نتایج   با  پژوهش  این  نتایج.  می 
که  همسویی95،رحیمی 96کهریزی داشت  بیان  توان  می  فرضیه  این  تبیین    سازمانی   هویت  دارد.در 
ع   و  میکنند   فکر   و   حس  دریافت،  شرکت  درباره  کارمندان  که  است  چیزی یک به    معمول   فهم  نوان 

 تنظیم   در   محوری  نقش   سازمانی   هویت  .میشود   پذیرفته  سازمان  روشن  ویژگیهای  و  ارزشها   از  مشترک
از.  مینماید   ایفا   سازمان  اعضای   رفتاری  هنجارهای    و   ترویج  منظور   به  نمادین  سازوکارهای   مدیران 

  خود  آمدن  بوجود باعث  برجسته و  ممتاز این هویت  و نموده استفاده  سازمان در  ممتاز  هویت یک تثبیت
  و   شهرت   کسب   استعدادها،  نگهداری   و  جذب   اهداف عملکردی،   به   دستیابی  برای   افراد   نزد   در   تنظیمی 
افراد  و  شده  سازمان   در  ذهنی  امنیت  ایجاد  آمیز  موقعیتهای  با   مواجه  جهت  به  .  مینماید  کمک  ابهام 

شان  با  را  خود  که  کارکنانیکه    است  واقعیت  این  گویای  مطالعات یابی  سازمان    مینمایند،   هویت 
  بیه  بنابراین .  دارند  خود  سازمان   و  شغل   ترک   به  تمایل کمتری   و   داشته  سازمان  در   باالتری   توانمندی 
رابطه  توانمندسازی   و  سازمانی   هویت    نگرش   نحوه   در   تغییر  ضمن   توانمندسازی .دارد   وجود   کارکنان 
  ها آن   در   باور  این  بوجودآمدن  باعث   و سازمانی  فردی   مختلف  مسائل   با  رابطه  در   هاآن   قضاوت   و  افراد
  در   افراد   از   گروهی   وقتی  رو  این  از .  است   توانا شدن   برای   مطمئنی  منع  اختیار   و  آزادی   که   شود می

  سهیم   مشترکشان   اهداف   در   و   میکند   تغییر  صاحبان قدرت   با  آنه ها  روابط   شوند، می   توانمند   ها سازمان 
  کاری   فرایند   و  مدیریت  صاحبان،  و  همکاران  دیگر  خود با  ارتباطات  در  توانمندشده  افراد.  شد  خواهند 
  کاهش   به  منجر   افراد  گروهی   درون   و  فردی  بین  تعارضات   مواقع  برخی  در. کرد  خواهند  ایجاد  تغییر

  می   ان  بر  عالوه.  باشد  موثر   افراد   سازمانی  هویت  کاهش   در  تواند   می   امر   که همین  شده  افراد  رضایت
هم  این  به  بایست   در   سعی  شخصی  منفعت  کسب،  برای  افراد  موارد  برخی   در   که  نمود   توجه  نکته 
  . داد   نخواهند  نشان   سازمان   به   خاصی  توجه   عمل   در   ولی  کرد   خواهند   قدرت   باصاحبان   ارتباط   برقراری
  بین   در  عالی  مرحله  یک  در  سازمانی  هویت  .است  مدیریت  و  سازمانی  تحقیق  مرکز  سازمانی  هویت

  آن  تقویت و  توسعه جهت تالش  و  سازمانی هویت  است شناخت شده  بنا مدیریت و سازمانی  بررسیهای
  کارکنان   خدمت  ترک  میزان   کاهش   سبب  سازمان   با  افراد   یابی  زیرا هویت  است،  مهم  سازمان  برای

  اهداف   تحقق  موجب  نهایت   در   میدهد و  افزایش   را   سازمان  اهداف  با   و همسو  موافق  رفتارهای   میشود، 
گیری    جهت   میسازد،   قادر   را   اعضا   و   میبرد  پیش   را  استراتژی  سازمانی،   هویت  همچنین.  سازمان میشود

داشته    پاسخگویی  توان  محیطی   تغییرات  برابر  در  و  بپذیرند  را  آن  کرده،  انتخاب  را  سازمان  استراتژیک
  و   بهتر  کارکنان   موجبات جذب   سازمان،  کردن   توانمند   با  که   دارد  را   ویژگی   این  هویت  طرفی   از  باشند و 
 سازد  متمایز  سایرین از را خود  تا کند کمک  سازمان به  و فراهم را مستعدتر 
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می   –چهارم   فرضیه سازمانی  بین  اعتماد  سازمانی    و   شغلی   اشتیاقتواند  هویت 

 نقش میانجی را ایفا کند. 

داد  نشان  پیش   نتایج  متغیر  بین  متغیر مالک که  و  )اعتماد سازمانی(  رابطه هویت سازمانی)  بین   )
باشد.  ها می آنهویت سازمانی  بینی  کارکنان قادر به پیش اعتماد سازمانی    دار وجود دارد وخطی معنی 
سازمانی    همچنین توسط  هویت  سازمانی  کارکنان  پیش آناعتماد  قابل  است.  ها   بین  بینی  همچنین 

پیش  )متغیر  مالکشغلی  اشتیاقبین  متغیر  و  معنی   (  خطی  رابطه  سازمانی(  و  )اعتماد  دارد  وجود  دار 
مستقیم  کارکنانشغلی  اشتیاق طور  پیش   به  به  آنقادر  سازمانی  اعتماد  می بینی  اعتماد    ضمنا باشد.  ها 

بین )اعتماد سازمانی(  یر پیش ها قابل پیش بینی است. بین متغآنشغلی  اشتیاقسازمانی کارکنان توسط  
متغیر مالک  معنی هویت سازمانی )  و  رابطه خطی  و (  دارد  به  اعتماد سازمانی    دار وجود  قادر  کارکنان 

  ،2008کانشیرو   ، 2008  بیجلسما   نتایج  با   پژوهش   این   نتایج   باشد. ها می آن هویت سازمانی  بینی  پیش 
  ، 96محمدزاده  ، 2018وینها  ،2018دایر  ،2016جین   ،2015یونامی90شفیعی   ،2018دایر   ،2009جین

 دارد.    همسویی  95پروری 
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