
 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Modelling the Predicting Job Belonging based on 

Psychological Capital, Emotional Intelligence, and 

Organizational Support 

Mohammad Naghi Imani Galepardesari1, Fariba Hanifi2, Ali Mollahoseini3 

1. Assistant  Professor, Department of Educational Management, Faculty of Psychology and Educational 

Sciences, RoodeHen Branch, Islamic Azad University, RoodeHen, Iran 
 2. Assistant  Professor, Department of Educational Management, Faculty of Psychology and Educational 

Sciences, RoodeHen Branch, Islamic Azad University, RoodeHen, Iran 

3. Ph.D. Student in Educational Management, RoodeHen Branch, Islamic Azad University, RoodeHen, Iran. 

(Received: February 24, 2020; Accepted: July 19, 2020) 

Abstract  
 

The aim of this study was to draw a model for predicting job belonging based on the 
variables of psychological capital, emotional intelligence, and organizational support. The 
research method is practical, according to the purpose, that was done with a quantitative 
approach and non labratory-correlational method. The statistical population of the study 
was 2953 faculty members of Azad University in Tehran in which 340 participants were 
selected using the adequacy of the sample in modeling structural equations. For data 
collection, Schuafeli and Salanova (2001) job belonging questionnaire, Lothian et al (2004) 
psychological capital questionnaires (PCQ), Mayer and Salovey (1990) emotional 
intelligence questionnaire, Eisenberger et al (1986) Organizational support questionnaire 
were used in current study. The reliability and validity of research instruments were 
reviewed and confirmed. Data analysis method was performed in two parts: descriptive and 
inferential. In the inferential section, to answer the research questions, Pierson correlation 
tests, one sample t-test and structural equation modeling was used. The results showed that 
the variables of psychological capital, emotional intelligence and organizational support 
have an effect on work affiliation.  

Keywords: Emotional intelligence, Job belonging, Organizational support, Psychological 
capital.  
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 روانشناختی، سرمایة براساس کاری خاطر تعلق بینی پیش مدل ترسیم

 سازمانی حمایت هیجانی، هوش

3ینیمالحس ی، عل2یفیحن بای، فر1یسر گله پرده یمانیا یمحمدنق
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 (11/50/2311: ؛ تاریخ پذیرش50/21/2318: تاریخ دریافت)

 چکیده

ستاممانی   حمایتت . هیجانی هوش. شناختی روان سرمایة متغیرهای براساس اریک خاطر تعلق بینی پیش مدل هدف پژوهش حاضر ترسیم
جامعتة آمتاری   . همبستگی انجام گرفتت  -کاربردی است، که با رویکرد کمی و به روش غیرآممایشی  روش پژوهش برحسب هدف،. بود

ستامی معتاد      اده ام کفایت نمونته در متدل  نفر بودند که با استف 1103پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه آماد شهر تهران به تعداد 
 شتناختی  روان سترمایة  ،(1552)شتوفلی   و های تعلق خاطر کاری ستاننوا ها پرسشنامه برای گردآوری داده. نفر انتخاب شد 305ساختاری، 

. کتار گرفتته شتد    بته  (2118) همکتاران  و آیزنبرگ ساممانی حمایت ،(2115)سانووی  و مایر هیجانی هوش ،(1550) نوتانز و نوتانز، نوتانز
در بختش  . هتا در دو بختش توفتیفی و استتنباطی انجتام گرفتت      روش تحلیل داده. روایی و پایایی ابزارهای پژوهش بررسی و تأیید شد

سامی معاد   ساختاری بهره گرفتته   ای، مدلنمونه همبستگی پیرسون، تی تکهایی های پژوهش آممون استنباطی برای پاسخ به پرسش
 . ساممانی بر تعلق خاطر کاری تأثیر دارند حمایت هیجانی و هوش شناختی، روان نتایج نشان داد متغیرهای سرمایة .شد

  .هیجانی شناختی، هوش روان ساممانی، سرمایة تعلق خاطر کاری، حمایت :كلیدی  واژگان
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 مقدمه

 به این دلیل اهمیت خشب این است، آموزش عالی آن بخش کشور، یک توسعة اساسی ارکان از یکی

 در شود، محسوب می توسعه اهداف از یکی هم و بوده توسعه براي مهم ابزاري هم که دارد العاده فوق

 تبدیل شده مستند و عادي جریان یک به هاي آموزشی نظام فعالیت و استقرار مختلف، کشورهاي

در  هاي شخصی، هزینه و هاي دولتی بودجه قالب در عادي منابع از عظیمی بخش ساله هر و است

ترین مأموریت نظام دانشگاهی  امروزه مهم(. 566، ص0202،  پاندي و پانتز)شود  صرف می راه این

هاي فکري و  یک کشور، ایجاد بستري مناسب براي رشد و در جامعة اطالعاتی تعالی سرمایه

واند بیشترین بازدهی ت دانشگاه زمانی می(. 947، ص0202، 0پدرو، لیتو و الوس)محور است  دانایی

آنچه . را داشته باشد که هدفمند بوده و براساس یک چارچوب، و ساخت و ساختار مشخص باشد

مشغولی مهم وجود داشته، پاسخگویی به این  بیش از همه مهم است و همیشه به عنوان یک دل

آموزش  هاي آموزشی و به ویژه نظام پرسش مهم است که براي ایجاد و حفظ اثربخشی در نظام

احدي و )عالی، چه تدابیر و راهکارهایی را باید اتخاذ کرد تا بیشترین بازدهی را داشته باشیم 

 (. 6 ، ص974 همکاران، 

ترین اموري است که ثمرة آن دیر  از طرف دیگر، امروزه تعلیم و تربیت از دشوارترین و ظریف

ها و در نهایت،  ها، شناخت در نگرشرسالت آموزش عالی، ایجاد تغییرات مطلوب . نشیند به بار می

تربیت چنین افرادي در جامعه متأثر از عوامل مختلف فردي، خانوادگی و . هاست رفتار انسان

در میان عوامل آموزشی، استادانی که در واقع ارکان اصلی دانشگاه هستند، جایگاه . اجتماعی است

کاري فردا به دانایی، توانایی و صالحیت در واقع، دانش، مهارت و شایستگی نیروي . اي دارند ویژه

گوید استاد  می 9اندرسون(. 90، ص979 آراسته و امیري، )استادان و مدرسین امروز بستگی دارد 

کارآمد کسی است که دستیابی به اهداف خاصی را در نظر بگیرد، خواه این اهداف توسط خود او 
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ین و تعیین شده باشند، در نتیجه آنانی که به تدو...( مدیران مدارس یا وزرا و)و یا توسط دیگران 

انتصار )دنبال بررسی دربارة اثربخشی استاد هستند، باید اهداف مورد نظر را به دقت بشناسند 

هاي اخیر یکی از موضوعات مهم در زمینة استادان کارآمد، مقولة تعلق  در دهه(. 974 فومنی، 

ژائو، )هم در سطح سازمانی بررسی شده است  این مقوله هم در سطح فردي و. است  خاطر کاري

 (.6 9، ص0202، 0بروستروم و کاي

شناسی و مدیریت منابع  تعلق خاطر کاري، یک مفهوم به نسبت جدید و گسترده در زمینة روان

در طی . هاي حوزة فرسودگی شغلی ایجاد شد توجه به تعلق خاطر در پژوهش. انسانی است

هاي منطقی مطرح شد که از سوي  شغلی انجام گرفت، این پرسشمطالعاتی که دربارة فرسودگی 

را یافت که با قدرت زیاد کار کنند و عمیقاً با   توان کارکنانی دانیم و آیا می دیگر این پیوستار چه می

. راند ها را به این سمت می کارشان درگیر و در آن غرق باشند؟ و اگر این چنین است چه چیزي آن

تر قطب  هاي از این دست، در آخر قرن بیستم شروع به بررسی منظم پرسشمحققان با داشتن 

نگر، همچنین، با افزایش تعداد  شناسی مثبت مقابل فرسودگی کردند که با ظهور جنبش روان

هاي  سازمان. کردند، مقارن شد هایی که بر خصوصیات روانی مثبت کارکنان تأکید می سازمان

مندانشان با انگیزه، خالق، مسئول و درگیر با کارشان باشند و از امروزي خواهان آن هستند که کار

، 975 سپهوند و محمدیاري، )آنان انتظار دارند که فراتر از انجام وظایف شغلی حرکت کنند 

کند،  تنها نقشی حیاتی براي فهم رفتارهاي سازمانی مثبت بازي می تعلق خاطر کاري نه(.  9ص

ها نیز نقش  اي در سازمان هاي بهداشت حرفه انسانی و سیاست بلکه براي هدایت مدیریت منابع

 (.9 02، 9شافلی)مهمی دارد 

به عنوان اولین پژوهشگر حوزة تعلق ( 772 )ویلیام کان ( 2 02) 4براساس نوشته آلبریت

در . کند هاي کاري تعریف می خاطر، تعلق خاطر را استفاده از تمام وجود خویش در ایفاي نقش
                                                           
1. work Engagement  

2. Zhao, Broström & Cai 

3. Schaufeli 

4. Alberite  
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کار گرفته یا  افراد در ایفاي نقش تمام ابعاد فیزیکی، شناختی و عاطفی خویش را بهتعلق خاطر، 

در فقدان تعلق خاطر . هاي کاري است کردن خویش از نقش فقدان تعلق خاطر منفک. کنند ابراز می

و همکاران   میسی. هاي کاري خویش جدا هستند افراد به طور فیزیکی، شناختی و عاطفی از نقش

در بعد انرژي . و انرژي را قائل شدند (در باطن)اي تعلق خاطر دو بعد انرژي روانی بر( 0227)

چهار مؤلفة اساسی احساس فوریت،  (در ظاهر)نامند  رفتاري که آن را احساس تعلق خاطر نیز می

بعد رفتاري نیز چهار مؤلفة . اند احساس متمرکزبودن، احساس شدت، و احساس اشتیاق مطرح

با ایجاد تعلق خاطر . ر عمل، گسترش نقش، و سازگاري با تغییرات را شامل می شودپایداري، ابتکا

دهد که براي هر دو گروه  هاي مثبتی بین فرد و سازمان رخ می افزایی کاري در کارکنان هم

شدن  هاي شغلی مثبت و شناخته اند از نگرش این پیامدها عبارت. پیامدهاي مثبتی به همراه دارد

؛ سالمت ذهنی و روانی از جمله احساسات مثبت و (ضایت شغلی و تعهد سازمانیر)قوي با کار 

شغلی بهتر، افزایش انگیزش درونی، ابتکار عمل  شغلی و برون رفتگی، عملکرد درون کاهش تحلیل

باالبودن سطح (. به خصوص خودبسندگی)قدم، کسب منابع شغلی و شخصی  فردي و رفتار پیش

نگهداشتن نیروهاي : ازمان نیز پیامدهاي مثبت زیر را به دنبال داردتعلق خاطر کارکنان براي س

مستعد، تصویر ذهنی مثبت از شرکت، عملکرد کسب وکار، بازدهی مالی یا کیفیت خدمات 

 (.9، ص970 فرد،  خانی، فانی و دانایی عیسی)

زا  سترسواضح است که امروزه استادان به دلیل مشکالت متعدد محیطی، اغلب باید با شرایط ا

ها را نسبت به شغل شان تحت تأثیر  تواند تعلق خاطر کاري آن رو شوند که این شرایط می روبه

توان به مشکالت رفتاري دانشجویان، وظایف مضاعف شغلی، و  ها می قرار دهند که از جملة آن

احساس تعلق (. 0202و همکاران،  0دونگ)زمان محدود براي انجام وظایف محوله اشاره کرد 

تواند احساس ارزشمندبودن و هدفداربودن را در استادان ایجاد کند، عزت نفس را  خاطر کاري، مى

پذیرى، پاسخگویی و خودکارآمدي در آنان تقویت  ها رشد دهد و باعث شود حس مسئولیت در آن
                                                           
1. Macy 

2. Bermejoa 
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ها به عنوان موجودي اجتماعی به ضرورت نیازمند  ها به ویژه دانشگاه همچنین، سازمان. شود

ها و اهداف سازمان، داراي انگیزة قوي و متعهد به  نانی هستند که عالوه بر سازگاري با ارزشکارک

 (. 975 مساح، عریضی سامانی و کالنتري، )حفظ و ادامة عضویت سازمانی باشد 

یکی دیگر از عواملی که تعلق خاطر کاري استادان به دنبال دارد، کاهش استرس و ترک 

شود استادان، غیبت و تأخیر کمتري در محل کار خود داشته باشند  میاین مهم باعث . خدمت است

بهبود عملکرد . و در نتیجه، از لحاظ اقتصادي نیز به خود و دانشگاه محل خدمت کمک کنند

دانشجویان، نیز زمانی به وقوع خواهد پیوست که استادان بر دانش و تعلیم و تربیت اشراف کاملی 

فرایند آموزش و یادگیري را درک کرده و در پی کسب استفاده از هاي داشته باشند، پیچیدگی

یکی از مواردي که اهمیت پژوهش حاضر را مشخص . اطالعات براي بهبود تأثیر آموزشی باشند

کند، توجه به نقش استادان در فرایند تدریس است، زیرا مدرس است، حتی نقص محتواي  می

ند یا بر عکس بهترین موقعیت تدریس را با ناتوانی درسی و کمبود امکانات آموزشی را جبران ک

اگر این مدرس، از اعتماد به . خود در تدریس مناسب به محیطی غیر فعال و غیر جذاب تبدیل کند

پذیري، و به عبارت کلی، تعلق خاطر کاري برخوردار باشد،  نفس، تعهد، خودکارآمدي، مسئولیت

سی تا فرایند تدریس را تحت تأثیر قرار دهد تواند تمام مجموعه آموزش از برنامة در می

بیان کردند تعلق خاطر کاري و اثربخشی مدرسین ( 975 )آبادي  اشرفی و زین(. 974 اردوخانی، )

در تدریس اهمیت دارد، زیرا آنان با تعلق خاطر کاري، تدریس را فعالیتی هدفدار و از پیش 

هایی است که یادگیري  ها و موقعیت فرصت کردن گیرند که هدف آن فراهمشده در نظر می طراحی

بخشد و همچنین، باعث همفکري و تعامل و  را درون یک نظام پرورشی تسهیل کرده و سرعت می

هاي آزاداندیشی، تعامل نوآوري دانشجویان  مشارکت دانشجویان در کالس درس، و ایجاد زمینه

ها در کالس درس اهمیت شایان  آن کارگیري هاي تدریس و توانایی به شناخت انواع روش. شود می

توجهی دارد؛ باالبودن سطح تعلق خاطر براي سازمان آموزش عالی نیز، پیامدهاي مثبت شامل 

نگهداشت نیروهاي مستعد، تصویر ذهنی مثبت از سازمان و بازدهی مالی و کیفیت خدمات را به 

 (.970 فرد،  خانی، فانی و دانایی عیسی)دنبال دارد 

بر این اساس، استادان با . اري استادان از نظر رفتار مدنی نیز اهمیت داردتعلق خاطر ک
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کنند، بعد از مدتی، همه دانش، مهارت  هایی که درباره بهبود تعلق خاطر کاري دریافت می آموزش

در این . بندند و نگرش خود را براي عضویت در گروه استادان و اجراي نقش مدرسی، به کار می

هاي مثبت و حمایتگرانه را در  و خودکارآمدي خود توجه بیشتري داشته و تعاملشرایط به رضایت 

این موضوع به بهبود رفتار مدنی در محیط کار و متعاقباً در اجتماع منجر . کنند خود تقویت می

همچنین، تعلق خاطر کاري استادان یکی از عوامل موفقیت (. 86 ، ص2 02،  بیکر و لیتر)شود  می

کردن فرهنگ تعهد و نشاط در این سازمان کمک  تواند به نهادینه اه آزاد است که میسازمان دانشگ

تعلق خاطر کاري استادان، در واقع، فرهنگ تعهدپذیري و پاسخگویی را در ایشان تقویت . کند

گرایی اهمیت  شود ضمن کاهش فرسودگی شغلی، به وجدان کاري و منطق کند و باعث می می

 (. 0202، 0ودوال و کاتلکاتو، ب)بیشتري دهند 

شناختی، تأثیر بسزایی بر افزایش تعلق خاطر کاري  دهند سرمایة روانها نشان میبرخی پژوهش

هاي مثبت  اي از صفات و توانمنديشناختی مجموعه سرمایة روان(. 0202، 9زي، زو و ونگ)دارد 

اي فرد و سازمان نقش داشته تواند مانند منبعی قوي در رشد و ارتق ها است که میافراد و سازمان

شناختی -است که چهار مؤلفة ادراکیاي ترکیبی و به هم پیوسته  شناختی سازه  سرمایة روان. باشد

از (. 0202، 4سیلز و انگلوز)گیرد  آوري را دربرمی بینی، امید و تاب یعنی خودکارآمدي، خوش

به تأثیر حمایت ( 6 02) 5گوپتا ، گوپتا، آچاریا و(6 02) 6طرف دیگر، آلتونل، کوساک و کانکیر

، در پژوهش خود عنوان (975 )سپهوند و محمدیاري . کنندسازمان بر تعلق خاطر کاري اشاره می

 منابع از اند عبارت کاري خاطر تعلق و کار به مندي عالقه بر تأثیرگذار اصلی عامل کند که چهارمی

کشوري  .همکاران و سرپرستان حمایت و شایستگی شغلی، و منابع شخصی، منابع سازمان،

کند سرزندگی  ، به تأثیر ابعاد هوش هیجانی بر تعلق خاطر کاري اشاره کرده و بیان می(975 )
                                                           
1. Bakker & Leiter 

2. Katou, Budhwar & Patel 

3. Xi, Xu & Wang 

4. Salles & d'Angelo, 

5. Altunel, Kocak & Cankir 

6. Gupta, Acharya & Gupta, 
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هاي  شدن در رتبه شدن و فدایی بیشترین تأثیر را بر تعلق خاطر کاري دارد و به ترتیب مجذوب

و سازمانی بر تعلق خاطر کاري  ، نیز بر تأثیر عوامل فردي(7 02)  باکر و لی. بعدي قرار دارند

 . تأکید دارند

کنند که  ها در سازمانی کار می توجه به تعلق خاطر کاري استادان بسیار حیاتی است، زیرا آن

بر این اساس و با توجه به مفهوم  .هاي آیندة کشور است رساندن و تربیت نسل هدفش به تعالی

طر کاري استادان پرداخته شود تا گامی در جهت تعلق خاطر کاري باید به عوامل مؤثر بر تعلق خا

از این رو، پژوهش حاضر بر آن است تا . ارتقاي سطح دانشگاه و بالندگی استادان و دانشگاه باشد

 شناختی، هوش روان سرمایة متغیرهاي براساس کاري خاطر تعلق بینی با ترسیم مدلی به پیش

 . سازمانی بپردازد هیجانی و حمایت

 ژوهششناسی پروش

 سرمایة متغیرهاي براساس کاري خاطر تعلق بینی پیش مدل از آنجا که هدف پژوهش حاضر ترسیم

سازمانی است، روش پژوهش پژوهش از نظر هدف،  حمایت هیجانی و هوش شناختی، روان

و از نظر زمان،  همبستگی است -ها، توصیفی کاربردي بوده، و بر مبناي روش گردآوري داده

 . مقطعی است

تعداد کل . هاي آزاد شهر تهران بودند معة آماري پژوهش شامل اعضاي هیئت علمی دانشگاهجا

نفر در واحد  299 از این تعداد، . نفر گزارش شده است 0769ها اعضاي هیئت علمی این دانشگاه

نفر در واحد  465جنوب،  نفر در واحد تهران 622نفر در واحد علوم و تحقیقات،  678مرکز،  تهران

براي . کردند غرب فعالیت می نفر در واحد تهران 56 نفر در واحد شرق و   02شمال،  رانته

سازي  برآورد حجم نمونة مورد نیاز در بخش کمّی پژوهش از روش محاسبة حجم نمونه در مدل

مشاهده به ازاي هر  6 تا  6تواند بین به این منظور حجم نمونه می. معادالت ساختاري استفاده شد

                                                           
1. Baker & Lee 
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شده یا  تعداد متغیرهاي مشاهده q؛ که در آن 5q<=n<=15q: گیري شده تعیین شوداندازه متغیر

در پژوهش حاضر حجم نمونه (. 984 هومن، )حجم نمونه است  n هاي پرسشنامه وتعداد گویه

منظور شایان ذکر است به. نفر در نظر گرفته شد 942طورکلی،  آزمودنی و به 6براي هر پرسش، 

پرسشنامه در میان جامعة آماري توزیع شد که از این میان،  962ریزش حجم نمونه جلوگیري از 

آزمودنی انجام  992بودن کنار گذاشته شد و عملیات آماري بر روي  پرسشنامه به دلیل ناقص 02

 .گرفت

به این  .ر گرفته شدکا به( پرسشنامه)اي و میدانی هاي کتابخانه روش ها داده يگردآور منظور به

شناختی  ، سرمایة روان( 022)تعلق خاطر کاري برگرفته از سالنوا و شوفلی   هاي ور پرسشنامهمنظ

، حمایت سازمانی آیزنبرگ (772 ) 0، هوش هیجانی مایر و سالووي(0224) لوتانز و لوتانز ، لوتانز

میل کار گرفته شد که با نظرسنجی از اعضاي هیئت علمی دانشگاه آزاد، تک به( 778 )و همکاران 

 :این پژوهش شامل دو قسمت است هايهاي پرسشنامهگویه. شد

شناختی هاي عمومی هدف کسب اطالعات کلی و جمعیت در گویه: عمومی هايگویه( الف

این قسمت شامل پنج گویه است و مواردي مانند جنسیت، سن، . پاسخگویان است

 .اندتحصیالت، سابقة کار به کار مطرح شده

هایی براي سنجش متغیرهاي پژوهش بود و به شرح  شامل پرسشنامه: یهاي تخصصگویه( ب

 .زیر بودند

پرسش تشکیل شده، که توسط سالواناوا و  9 این پرسشنامه از  :پرسشنامة تعلق خاطر کاري

، (ماده 5)مؤلفه است و شامل نیرومندي  9این پرسشنامه شامل . طراحی شده بود(  022)شوفلی 

هاي این مقیاس از کامالً مخالفم  ها در همة ماده پاسخ. است( ماده 5)ب و جذ( ماده 6)وقف خود 

 .بندي شده بود تا کامالً موافقم درجه

                                                           
1. Luthans  

2. Mayer & Salovey 
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گویه تشکیل شده است که توسط لوتانز  04این پرسشنامه از : شناختی پرسشنامة سرمایة روان

 5)بینی  خوش ،(گویه 5)آوري  تاب ،(گویه 5)امیدواري  مؤلفة 4این پرسشنامه . طراحی شده است

 .سنجد را می( گویه 5)خودکارآمدي  و (گویه

 و گویه تشکیل شده است که توسط مایر 99این پرسشنامه از : پرسشنامة هوش هیجانی

 8)تسهیل  ،(گویه 8)آگاهی  بُعدِ این پرسشنامه، در چهار. طراحی شده است (772 )سالووي 

 .شده استتنظیم  (گویه 8)کنترل  و (گویه 7)شناخت  ،(گویه

گویه تشکیل شده که توسط آیزنبرگ و  8این پرسشنامه از : پرسشنامة حمایت سازمانی

 . شده است ، طراحی شده است و هدف آن ارزیابی حمایت سازمانی ادراک(785 )همکاران 

. هاي صوري، محتوایی و سازه بررسی شد منظور محاسبة روایی، رواییدر پژوهش حاضر به

به کمک .... امة نهایی به دور از ایرادهاي ویرایشی، شکلی، امالیی و روایی ظاهري پرسشن

براي بررسی روایی  .پژوهشگر، چند نفر از اعضاي نمونه، استاد راهنما و مشاور تدوین شد

از دو قسمت روایی همگرا و واگرا تشکیل  0روایی سازه. نظر خبرگان به کار گرفته شد  محتوایی

 .سی و تایید شدهر دو روایی برر .شده است

در پژوهش حاضر براي محاسبة پایایی از ضریب آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی به کار گرفته 

 9/2باالتر از  تعلق خاطر کاريهاي میزان ضریب آلفاي کرونباخ و ترکیبی براي همة مؤلفه. شد

داگانه انجام گرفت آزمودنی ج 92آزمون آلفاي کرونباخ بر روي  البته باید توجه کرد که پیش. است

 .ها توزیع شدها، پرسشنامة نهایی براي سایر آزمودنی و بعد از اطمینان از همبستگی درونی گویه

کار  هاي آمار توصیفی و استنباطی بهپژوهش روش  هاي در پژوهش حاضر با توجه به پرسش

هاي نامههاي آن از پرسششناختی داده در بخش توصیفی براي متغیرهاي جمعیت. گرفته شد

میانگین، انحراف معیار، جداول توزیع فراوانی و نمودار براي هریک از . استاندارد به دست آمد

 .انجام گرفت SPSSافزار متغیرها ارائه شد که این فرایند توسط نرم
                                                           
1. Content Validity 

2. Construct Validity 
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 Lisrelو  SPSSافزارهاي  هاي پژوهش با استفاده از نرم در بخش استنباطی پاسخ به پرسش

 . انجام گرفت

 های پژوهشهیافت

شده وجود دارد؛ بنابراین، براي رفع این  ها دادة گم ها نشان داد در برخی گویه نتایج تحلیل داده

هاي مفقود جایگزین ها استفاده شد و تمام دادهمشکل از روش میانه براي جایگذاري مقادیر آن

نتایج نشان داد هیچ استفاده شد که   هاي پرت از گراف باکس پالتبه منظور شناسایی داده. شد

تفاوت هاي بیفزار اکسل براي حذف آزمودنی ها در نرمعالوه بر این. دادة پرتی وجود ندارد

انحراف معیار هر آزمودنی در پاسخ به یک پرسشنامه محاسبه شد که نتایج نشان داد انحراف معیار 

براین، هیچ آزمودنی بنا. نیست 9/2هاي پژوهش کمتر از  ها به پرسش پاسخ هر یک از آزمودنی

 .حذف نشد

. درصد مرد بودند  6ها زن و  درصد از آزمودنی 47نتایج پژوهش در بخش توصیفی نشان داد 

 62تا  42درصد بین  09سال،  42تا  92درصد بین   4سال،  92ها کمتر از  درصد از آزمودنی 09

درصد  59سال،  2 کمتر از ها  درصد از آزمودنی 9 . سال سن داشتند 62درصد باالتر از 7سال و 

ها گروه  درصد از آزمودنی  4. سال سابقة کار داشتند 02درصد باالتر از  5 سال و  02تا  2 بین 

درصد از سایر  0 درصد از گروه علوم پایه و  04درصد گروه فنی و مهندسی،  09علوم انسانی، 

درصد    د مربی آموزشیار، درص 5 ها بورسیه،  درصد از آزمودنی 06. هاي تحصیلی بودند گروه

 .درصد استاد بودند 8درصد دانشیار و  09درصد استادیار،  9 مربی، 

 :هاي زیر در بخش استنباطی به شرح زیر است یافته

 هاي اثرگذار بر آن چگونه است؟وضعیت موجود تعلق خاطر کاري و مؤلفه . 

بودن  ن، با توجه به نرمالآ بر اثرگذار هايمؤلفه و کاري خاطر براي بررسی وضعیت تعلق

 .اي متغیرها آزمون تی انجام گرفت ها و مقیاس فاصله توزیع داده

                                                           
1. Boxplot 
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اي است، ارزش عددي براي  درجه ها پنج در این قسمت با توجه به اینکه مقیاس پرسشنامه

 :هاي آماري براي این آزمون به شرح زیر است فرض. در نظر گرفته شد 9مقایسه با آماره تی عدد 

H0: µ = 9 

H1: µ ≠ 9 

 .بیان شده است  اي در جدول نمونه نتیجه آزمون تی تک
 

 ای به منظور بررسی وضعیت موجود نمونه آزمون تی تک. 1جدول 

 مؤلفه متغیر

 3= ارزش آزمون 

 مقدار تی
ضریب 

 معناداری

اختالف 

 میانگین

 درصد از اختالف 59فاصلة اطمینان 

 حد باال حد پایین

 کاري تعلق خاطر

 42/2 09/2 2/ 9 222/2 40/9 نیرومندي

 49/2 2/ 9 97/2 222/2 69/7 جذب

 09/2 26/2 4/2  229/2 22/9 وقف

 عوامل اثرگذار

  /68  /45  /60 222/2 97/47 شناختی سرمایة روان

  /69  /42  /45 222/2 5/49  هوش هیجانی

  /49  / 9  /99 222/2 44/ 9 حمایت سازمانی

ها کمتر از  شود، سطح معناداري در همه ابعاد و مولفهمشاهده می  ور که در جدول طهمان

همچنین، با . شود ها رد می درصد اطمینان براي این مؤلفه 76بنابراین، فرض صفر با . است 26/2

ها و  شود که وضعیت مؤلفه توجه به اختالف میانگین که مقادیري مثبت هستند، چنین استنباط می

 .ر وضعیت مطلوب استابعاد د

شناختی، هوش هیجانی و حمایت سازمانی بر تعلق خاطر کاري  متغیرهاي سرمایة روان. 0

 استادان چه تأثیري دارند؟

براي پاسخ به این پرسش، آزمون همبستگی بین متغیرهاي عنوان شده و تعلق خاطر کاري 

 .مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در جدول زیر آورده شده است
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 همبستگی بین ابعاد عوامل اثرگذار، عوامل اثرپذیر و تعلق خاطر کاری. 2جدول 

 وقف جذب نیرومندی 

عوامل 

 اثرگذار

 شناختی سرمایة روان
 809/2** 2/ 80** 895/2** همبستگی

 222/2 222/2 222/2 سطح معناداري

 هوش هیجانی
 899/2** 869/2** 7/2 8** همبستگی

 222/2 222/2 222/2 سطح معناداري

 حمایت سازمانی
 802/2** 829/2** 0/2 8** همبستگی

 809/2** 222/2 222/2 سطح معناداري

 .درصد اطمینان معنادار است 77همبستگی در سطح  **  

 و هیجانی هوش شناختی، روان است، بین متغیرهاي سرمایة  مشخص 0طور که در جدول  همان

قابل  0شدت رابطه نیز از جدول . کاري رابطة مستقیم وجود دارد سازمانی با تعلق خاطر حمایت

 .مشاهده است

سازي  براي یافتن پاسخ پرسش یادشده مبنی بر تأثیرگذاري سه متغیر بر تعلق خاطر کاري مدل

نشان داده شده  9و  0ها ي هاي ساختاري در قالب شکل مدل. معادالت ساختاري انجام گرفت

 .است

 
 می پژوهش در حالت تخمین ضرایب استانداردمدل مفهو. 1شکل 
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 ضرایب معناداری حالت در پژوهش مفهومی مدل. 2شکل

 .اي از نتایج تحلیل مسیر درج شده است خالصه 9در جدول 
 

 ای از نتایج تحلیل مسیر خالصه. 3جدول 

 نتیجه ضریب معناداری ضرایب استاندارد هامتغیرها و مؤلفه

 پذیرش  /757 294/2 شناختی سرمایة روان

 پذیرش 6/0 9 2/    هوش هیجانی

 پذیرش 255/6 960/2 حمایت سازمانی

شده  شود که ضریب مسیر معنادار بوده، واریانس تبیین برازش مناسب مدل زمانی محقق می

مقادیر قابل . ها برقرار باشد براي هر یک از سازه 26/2قابل قبول باشد و همسانی درونی باالي 

نیز  GOFعالوه بر این، شاخص . باشند دهندة برازش مناسب مدل می عاملی نیز نشان قبول بارهاي

و  06/2، 2/ 2مقادیر . زا است بینی متغیرهاي درون شاخصی براي بررسی برازش مدل براي پیش

داوري و )اند  شدهمعرفی  GOFبه ترتیب، به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوي براي  95/2

است،  95/2تر از  در هر دو مدل بزرگ GOFشده  ز آنجا که مقادیر محاسبها (.979 رضازاده، 

هاي پژوهش است، همچنین، ضرایب مسیر معنادار بوده و واریانس  دهندة برازش مناسب مدل نشان
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بنابراین، مدل مفهومی پژوهش . است 26/2ها باالي شده قابل قبول و همسانی درونی سازه تبیین

 .برازش خوبی دارد

 گیریو نتیجه بحث

 سرمایة متغیرهاي براساس کاري خاطر تعلق بینی پیش مدل ترسیم هدف با حاضر پژوهش

هاي پژوهش نشان داد سه متغیر یافته .سازمانی انجام گرفت هیجانی وحمایت هوش شناختی، روان

. رندشناختی، هوش هیجانی و حمایت سازمانی تأثیر معناداري بر تعلق خاطر کاري دا سرمایة روان

شدن و افزایش رقابت جهانی، نیاز به انعطاف و  طور که قبالَ نیز اشاره شد، با پیچیده همان

هاي امروزي بیشتر به دنبال  سازمان. ها بیش از پیش نمایان شده است تغییرپذیري در سازمان

به دنبال  هایی هستند تا از طریق آن، کارکنان را به تالش و کوشش بیشتر وادارند یا به اصطالح راه

دهندة تأثیرگذاري  هاي علمی نشانباشند، به طوري که یافته درگیرکردن بیشتر کارکنان در کار می

بودن سطح تعلق  چشمگیر تعلق خاطر کاري بر نتایج عملکردي کسب و کار و در عین حال، پایین

رفته  وري ازدست رد دالري در قالب بهرههاي میلیا ها بوده که خود هزینه خاطر کارکنان در سازمان

ها از نبود تعلق خاطر کارکنان رنج  ها را در برداشته است، حتی بسیاري از سازمان براي سازمان

شاوفلی و . شودها منجرمی هاي گزافی براي سازمانبرند که این موضوع به تحمیل هزینهمی

کنند  تعریف میبخش و مرتبط با کار  تعلق خاطر را حاالت ذهنی مثبت، رضایت( 0220)همکاران 

 سرزندگی با. شود شدن متمایز می شدن و مجذوب ، فدایی که به وسیلة سه شاخص سرزندگی 

شدن به درگیرشدن شدید  فدایی. شود آوري ذهنی هنگام کار متمایز می سطح باالیی از انرژي و تاب

ز کامل و شدن با تمرک مجذوب. شخص با کار و تجربة حس معناداري، اشتیاق و چالش اشاره دارد

سرعت سپري شده و   شود که به موجب آن، زمان به شدن شادمانه در کار متمایز می مجذوب

 . کردن خویش از کار براي فرد مشکل است منفک

هاي مختلف،  از بین دانشگاه. این پژوهش در بین واحدهاي دانشگاه آزاد انجام گرفته است

توسعة دانش، ارزیابی مستمر، تعالی و ارتقاي  هایی مبتنی بر اصل دانشگاه آزاد اسالمی، سیاست

کردن فرهنگ همراه با اقتصاد آموزش اتخاذ کرده است و براساس این  کیفیت پایدار و نهادینه
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بخشی به عملکرد و ارتقاي میزان تعلق کاري  ها، تنوع در بین این سیاست. دارد ها گام برمی سیاست

دانشگاه آزاد . خورد برجستة دانشگاه به چشم میبین تمام عوامل دانشگاهی، از جمله اهداف 

شود و پنج میلیون  اسالمی، از این نظر که سومین دانشگاه جهان از نظر تعداد دانشجو محسوب می

از این رو، . تواند داشته باشد هاي مختلف دارد، تأثیر بسزایی در جامعه می التحصیل در دوره فارغ

عوامل آن بسیار شایان توجه است، در حالی که وجود  توجه به میزان عملکرد، رضایت و تعهد

عالوه بر موانعی مانند نبود ساختار . کند اي روشن جلوگیري می موانعی ار حرکت به سوي آینده

ریزي ضعیف براي  درست، فقدان توجه به برنامة درسی و محتواي آن، مدیریت ضعیف و برنامه

شک  بی. خاطر کاري در بین استادان نیز، اشاره کرد توان به نبود تعلق روزرسانی استادان، می به

دیگر مورد  دادهاي استادان دانشگاه عناصر اصلی این نظام هستند، بنابراین، باید بیشتر از درون

انداز  با وجود تأکیدهایی که در سند چشم. شود، چنین نیست توجه قرار گیرند، اما آنچه مشاهده می

تادان در تعالی سازمانی دانشگاه شده است، میزان شوق به کار نامة دانشگاه بر نقش اس و اساس

شود، در حالی که از لحاظ سطح درآمد، استادان دانشگاه، جزء افراد  روز کمتر می استادان روزبه

این کمبود اشتیاق مطمئناً به ساختار آموزشی و عملکرد . آیند پردرآمد جامعه به حساب می

 . رساند دانشجویان آسیب می

 امید،)شناختی  روان هاي سرمایة نشان داد مؤلفه پژوهش حاضر هاي یافته کلی، طور به

 متغیر یک در قالب ترکیبی، صورت به و جداگانه صورت به( خودکارآمدي آوري و تاب بینی، خوش

و باعث ارتقاي تعلق خاطر کاري آنان  گذارند تأثیر می استادان عملکرد و انگیزش بر باالتر، سطح

 سمت به ها استادان، آن شناختی روان سرمایة افزایش داد با نشان نتایج که گونه همان .شوند می

 کردن بنابراین، فراهم. کار گرایش دارند در و تسلط شایستگی کسب و تبحرگرا هدف گیري جهت

دهد،  افزایش استادان را نگري مثبت روحیة که و حمایتی کننده دلگرم هاي آموزشی محیط و بستر

 زمینة در اینکه جمله از .باشد داشته استادان به همراه و دانشگاه براي مثبتی پیامدهاي دتوان می

 با مواجهه در تحصیلی، پایداري امور در فعال مشارکت درونی، انگیزش باعث افزایش تحصیلی

 هاي آن مؤلفه و شناختی روان شایان ذکر است که سرمایة. شد خواهد هاي شغلی چالش و موانع
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 متون نظري در موفقی و متعدد و راهبردهاي روشن رهنمودهاي و دارند رشدپذیري قابلیت

آوري، خودکارآمدي و سرمایة  بینی، تاب نگر، براي افزایش امید، خوش شناسی مثبت روان

ریزي  توان گفت برنامه به طور کلی، براساس نتایج مطالعة حاضر می. شناختی کلی وجود دارد روان

تواند به افزایش تعهد و تالش الزم استادان در  شناختی استادان می مایة روانبه منظور افزایش سر

گیري اسنادهاي مثبت در زمینة موفقیت  شکل(. خودکارآمدي)جهت تعلق خاطر کاري منجر شود 

هاي شغلی و در صورت لزوم تغییر مسیر  هاي حال و آینده؛ پایداري در راه هدف و شکست

و پایداري به هنگام مواجهه با ( امیدواري)ستیابی به موفقیت شغلی رسیدن به این اهداف براي د

 .شود( پذیري آوري یا انعطاف تاب)موانع و مشکالت در طول دوران کار در دستیابی به موفقیت 

دهد،  با توجه به نتایج پژوهش، که تأثیر هوش هیجانی بر تعلق خاطر کاري استادان را نشان می

رشد و توسعة تعلق خاطر کاري و به عبارتی افزایش توان کنترل افزایش هوش هیجانی موجب 

همچنین، در این پژوهش مشخص شد که از بین ابعاد هوش . شود احساسات خود و دیگران می

پذیري،  ها، مسئولیتبینی، کنترل تکانه هاي حل مسأله، تحمل فشار روانی، خوش هیجانی، بین گزینه

که افراد   کاري رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد، به طوريهمدلی و خودابرازي با تعلق خاطر 

مند از هوش هیجانی باال، در مواجهه با مسائل و مشکالت زندگی، تحمل فشار روانی بیشتري  بهره

و عاملی   هاهوش هیجانی، توانایی ادارة مطلوب خلق و خوي، وضع روانی، کنترل تکانه. دارند

این . کند نیافتن به هدف، در شخص انگیزه و امید ایجاد می دستاست که هنگام شکست ناشی از 

 یافتن از احساسات افراد پیرامون نیز هست و افراد داراي نوع هوش، حاکی از همدلی، یعنی آگاهی

. هستند دارا را هم دیگران احساسات ادارة و کنترل مهارت و مردم با ارتباط هیجانی باال، هنر هوش

 فعالیت گونه هر در را فرد و کنندمی تقویت را شخصی نفوذ و رهبري قوة یت،محبوب ها،مهارت این

 که درونی بصیرت و شناخت با افرادي نین. نمایدمی موفق دیگران با صمیمانه ارتباط و اجتماعی

 زندگی مختلف هايموقعیت در را عملکرد بهترین دارند، دیگران و خود عاطفی تمایالت به نسبت

                                                           
1. Impulse 
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براي . شده همسو است هاي مطرحهاي برخی پژوهش هاي پژوهش با یافتهیافته. دهندمی بروز

که به تأثیر ( 6 02)و گوپتا، آچاریا و گوپتا ( 6 02)نمونه، با پژوهش آلتونل، کوساک و کانکیر 

، در پژوهش (975 )سپهوند و محمدیاري . اند حمایت سازمان بر تعلق خاطر کاري اشاره کرده

همکاران به  و سرپرستان حمایت و شایستگی و شغلی منابع شخصی، منابع ان،سازم خود به منابع

، به تأثیر ابعاد هوش (975 )همچنین، کشوري  .پردازدعنوان عوامل مؤثر بر تعلق خاطر کاري می

کند بیشترین تأثیر را بر تعلق خاطر کاري،  کند و بیان میهیجانی بر تعلق خاطر کاري اشاره می

باکر و لی . هاي بعدي قرار دارند شدن در رتبه شدن و فدایی به ترتیب مجذوب سرزندگی دارد و

 . ، نیز بر تأثیر عوامل فردي و سازمانی بر تعلق خاطر کاري تأکید دارند(7 02)

هایی مواجه بود؛ از جمله، محدودبودن  پژوهش حاضر مانند هر پژوهش دیگري با محدودیت

گیري که تنها از پرسشنامه استفاده  نشگاه آزاد و ابزار اندازهجامعة آماري به اعضاي هیئت علمی دا

 :توان پیشنهادهاي زیر را مطرح کرد هاي پژوهش می در نهایت، براساس یافته. شد

 هاي آموزشی و پژوهشی دانشگاه، ریزي ضمن مشارکت اعضاي هیئت علمی در برنامه

ازمانی را در بین آنان هاي الزم براي بروز شکایات و شکستن سکوت س مدیریت زمینه

توانند بدون دغدغه با مدیریت در ارتباط بوده و نظرات خود  فراهم کند و آنان بدانند که می

 .را ابالغ کنند

 ها  شناختی هستند و گزینش آن شود استخدام استادان که داراي سرمایة روان پیشنهاد می

 .توسط افراد خبره، انجام گیرد

 ی و حمایتی ویژه توسط مدیران براي استادان که نسبت به هاي تشویق کارگیري سیاست به

 . کنند شغل خود وفادارترند و از آن با استفاده از رویکردهاي علمی و پژوهشی دفاع می
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