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  دهیچک

هاي شغلی، از  نگرشاین . سازمان در ارتباط استنسبت به مشتریان ادراك و ذهنیت کارکنان در سازمان با  هاي شغلی نگرش
کنان در این زمینه  ها و رفتارکار ها، نگرش بنابراین مهارت. پیامدهاي تصویر مثبت مشتریان جامعه نسبت به یک سازمان است

  . باشند حایز اهمیت می
هایی که داراي شهرت و اعتبار باالیی در نزد مشتریان خود این شرکت اسـت،   ایران خودرو به عنوان یکی از سازمانشرکت 

هاي مثبتی نظیر تقویت تعهد سازمانی و عجین شدن  باعث شده است که کارکنان در چنین سازمانی همواره در پی بروز نگرش
هاي شغلی کارکنان شرکت ایران خودرو تبیین  طه بین شهرت سازمانی با نگرششود تا راب در این مقاله تالش می. با کار باشند

هاي مقاله حاکی از آن  یافته. روش انجام تحقیق به صورت پیمایشی و از نوع همبستگی مبتنی بر تحلیل رگرسیون است. شود

جامعه آماري نیز شامل . وجود دارد است که بین شهرت سازمانی با تعهد سازمانی و عجین شدن با کار رابطه معنادار و مثبتی
  .باشد کارکنان و مشتریان شرکت ایران خودرو می

  يدیواژگان کل

  .شهرت سازمانی، تعهد سازمانی، عجین شدن با کار
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    مقدمه

ش یت ارتباط افزایریمد يزشان را روکتمر یمحققان روابط عموم، در طول ده سال قبل

تـالش   يادیـ ز يهـا  سـال  یروابـط عمـوم   محققـان جه هم کارشناسان و هم یدر نت. اند داده

ـ یب یبر سطوح سازمان یروابط عموم یاثبات اثربخش يبرا يدیک مفهوم کلیتا اند  کرده . دابن

و  یکـانون  هومبه عنوان مفی، سازمان "شهرت "، معاصر یقات روابط عمومین در تحقیبنابرا

 یلذا از طرفـ . ستشنهاد شده ایپ ک سازمانیدر  ینشان دادن ارزش روابط عموم يمهم برا

نـان در  کارک يرفتـار هـاي    یژگـ یاز عوامل موثر بـر و  یکیبه عنوان  یشهرت سازمان، گرید

  . شود می ستهیمختلف نگر هاي سازمان

ـ ، احساس تعلـق اعضـا بـه سـازمان را خدشـه دار کـرده و از م      شهرت سازمانیفقدان   زانی

آنهـا   تیچنـین حساسـ   ها و اهداف سازمان و هـم  تعهد آنها به ارزشعجین شدن افراد به کار و 

هـاي   تیـ و از این طریـق، موجـب از دسـت رفـتن مز     کاسته استنسبت به تحقق این اهداف 

هـاي عصـر    کـه سـازمان   یو رقابت ایپو طیآن در مح تیدسازمان و به خطر افتادن موجو یرقابت

و  رانیتـر مـد   هرچـه بـیش   یآگـاه  نیبنـابرا  .در آن هستند خواهد شد تیبه فعال ریحاضر ناگز

چنـین   سـازمانی و هـم   شـهرت  يریـ گ مختلف از عوامل موثر برشکل يها کنندگان سازمان اداره

میـزان عجـین شـدن    چنـین   سازمانی مستحکم بر میزان تعهد کارکنان و هـم  شهرتتاثیر وجود 

 یسـازمان  شـهرت الزم جهـت شـکل دادن بـه     نـه یاعضاي سازمان، ضـروري بـوده و زم   با کار

  . منسجم و دست یافتن به مزایاي رقابتی حاصل از آن را در پی خواهد داشت

شـغلی  هـاي   نگـرش بـا   یرابطـه شـهرت سـازمان   ل ین مقاله به دلیسندگان این نویبنابرا

ن شـدن بـا کـار    یش عجیافزا، یتعهد سازمانش یل افزایاز قب( ران خودرویت اکنان شرکارک

ران یـ ت اکنـان شـر  کارکشغلی هاي  نگرشبا  یشهرت سازمانان یمدرصددند تا رابطه  .)...و

قـات  یج تحقیز نتـا یـ مفهـوم و ن سـه  ن یـ ات ایـ منظور ابتـدا ادب  نیبد. کنند یبررسرا  خودرو

محققـان   چنـین  هـم . شوند یان میق بیات تحقیگردد و فرض یم ین رابطه بررسیمختلف در ا

آمـده   به دستج یبر اساس نتا ون ویرگرسل یو تحل یبا استفاده از آزمون همبستگن مقاله یا

  . خواهد شد ارایه یینها يریگ جهیشنهادات و نتیپ، ها لیتحل
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  تعاریف شهرت 

 گـر عناصـر  یو د ر سـازمان یتصـو ی، ت شـرکت یهو، برندمحدود به  شهرت در ابتدا واژه

ط یه بـا مواجـه بـا محـ    کـ رفتار  يها لکج ارتباطات و همه شیاما به تدر، بود يبصر یطراح

نـد  یاز فرا یبـه عنـوان بخشـ    هـا  شرکتآرم . در بر گرفت زیو بازار مرتبط است را ن یرونیب

مربـوط بـه    مسایلاز شرکت و  انیمشتر كت ادرایت که هداکشر یرونیر بیتصو یده لکش

بـه   یمفهوم شهرت سازمان، مختلفهاي  نگرشبسته به . شود می ستهینگر، دارد یآن را در پ

شرکت جهت انجام انتظاراتشـان انجـام    یینفعان مختلف از توانایذکه اي  یابیک ارزیعنوان 

 یاز اعتقـادات ذهنـ   یسـتم جمعـ  یک س، یـ )17 – 13، ص 2003، وانو  1مبرانافـ (اند  داده

آنچـه کـه در ذهـن     و نشانگر) 50 – 35، ص 2002، 2بروملی(ی ک گروه اجتماعی ياعضا

گرانیـگ  ( مرتبط وجـود دارد هاي  ویژگیگذشته سازمان و  يجامعه چندگانه درباره رفتارها

 یشـهرت سـازمان  ي، دگاه تجـار یاز د مخصوصاً. ف شده استیتعر) ، ص 2002، 3و هانگ

کـه بـه    يمشخصـه بـارز  ، شـرکت  یکیاسـتراتژ  یژگیها درباره و يبه عنوان اعتقادات بازار

، 2003، وانمبران و افـ ( است قایلشرکت  يکه جامعه برا یاحترام، دهند می شرکت نسبت

شـرکت   یت و برجسـتگ یـ درباره هو ینه سازمانیکه در زم یاعتقادات جمع، )17 – 13ص 

که توسـط شـرکت   اي  ت رسانهیو مطلوب یانیو نما) ، ص2001، کوثاو  4ریندوا( وجود دارد

  . ف شده استیتعر، )17 – 13، ص 2003، وانمبران و اف( به دست آمده است

ـ ب یبـر شـهرت سـازمان    يشـان در مـورد مـرور    بحـث  يدر ابتدا لیمبران و وان راف ان ی

ل شـده  یالبـدل تبـد   یک مفهوم علیبه ، فیبه خاطر مشکل تعر یکه شهرت سازماناند  کرده

  ). 17 – 13، ص 2003، وانمبران و فا( نشسته است يگریمفهوم د ياست که جا

شهرت همگرا شده بودند را  يشان بر روتأکیدف متفاوت که با توجه به یشش تعروي 

 بـه شـرح  ل و اظهاراتشان در مورد شهرت ین شش نگرش از فامبران و وان ریا. کرد یمعرف

                                                        
1. Fombrun 
2. Bromley 
3. Grunig and Hung 
4. Rindova & Kotha 
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  ): 17 – 13، ص 2003، وانمبران و اف( ر خالصه شده استیز

  ينگرش اقتصاد

  . گر دارندیباز هاي ارزشگران از یاست که د یدرک، گریک بازیشهرت : يباز يتئور

ک کـرده و  یاسـتفاده اسـتراتژ   یتوانند از شهرت سـازمان  می رانیمد: یده عالمت يتئور

 . انشان نشان دهندیشان را به مشترهای جذابیت

و اعتبـار   یندگانشان در مورد درستیشهرت نما ها شرکت: هیو سرما یانسان يرویبازار ن

 . دهند می هیگر جوامع کرایگذاران و د قانون، گذاران هیشرکت را به سرما

کسب شهرت مطلـوب   یرقابت يایها توجه را به سمت مزا ياستراتژ: کیستراتژنگرش ا

  . کنند می جلب

. شـود  ي مـی گـذار  نـام  ياز نام تجـار  يریشهرت اغلب به عنوان تصو: یابینگرش بازار

آشناست که منحصـر بـه    يک نام تجاریازمند خلق ین يبر نام تجار يگذار هیتمرکز و سرما

 . ت را در خود داشته باشدیبودن و مطلوب يقو، فرد بودن

ت و یـ هو یعنیشه در احساس تجربه کارکنان دارد؛ یر یشهرت سازمان: ینگرش سازمان

ران بـا  یکـه مـد   یانـواع ارتباطـات   یک شرکت را به خوبی يتجارهاي  وهیفرهنگ سازمان ش

 . دهد می لکش، کنند می جادیا يدینفعان کل يذ

 قیـ طر از هکـ  هسـتند  یاجتمـاع  يسـاختارها ، شهرت يبند رتبه: یدگاه جامعه شناسید

  . دیآ می وجود به ،دارد کیاشترا ينهاد طیمح یک در نفعان يذ با تکشر یک هک یروابط

 وجـود  بـه  جامعـه  در را يادتریـ ز شـهرت ، نـاملموس هـاي   یـی دارا: يحسابدار نگرش

 یمـال  يگـر  گـزارش  ياسـتانداردها  در یسـت یبا ناملموس ییدارا عنوان به شهرت آورد؛ می

  . شود گنجانده

  تمایز بین شهرت و دیگر مفاهیم مشابه

ز مـورد  یک مفهوم متمایشهرت را به عنوان  محققان یبعض، مختلف هاي دیدگاهبسته به 

شـهرت   یبر همراهـ  يگرید محققان؛ )252 – 240، ص 2000بروملی، ( اند بحث قرار داده

هـا   و پنداشـت  يمـارك تجـار  ، تکت شریماهی، ر ذهنیگر همچون تصویم مشابه دیبا مفاه

  ). 2002گرانیگ و هانگ، (اند  داشته تأکید
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  : ز کردیر از شهرت متمایز به شرحشرکت را  یر ذهنیت شرکت و تصویماهی برومل

ـ از آن طر، سـازمان  يدیـ کل يکه اعضا یروش: ت شرکتیهو. 1 شـان را بـه    ق سـازمان ی

  . آورند یر درمیتصو

 يق خود را به صـورت بصـر  یک سازمان از آن طریکه  یروش: شرکت یر ذهنیتصو. 2

  . اندینما می به جامعه

واقعـاً  ، گر اشخاص عالقمندیا دی ینفع خارجیذ هاي گروهکه  یروش: شهرت شرکت. 3

  . آورند می ر دریق سازمان را به تصویاز آن طر

ات گفته است که مـردم اغلـب کلمـ    مؤسسهت یشهرت در سا مؤسسهانگذار یمبران بناف

ـ . رندیگ یگر در نظر میکدی يرا اشتباهاً به جا يو نام تجار یر ذهنیتصو، شهرت نکتـه   یول

ن یتوانـد چنـد   چنین می همداشته و  یمختلف یر ذهنیتصاو، ک شرکتین است که یا یاصل

ک شـرکت را بـه   یـ  یکلـ هـاي   ی، جـذابیت شهرت سازمان در مقابل. داشته باشد ينام تجار

گـران و عمـوم مـردم     گـزارش ، گـذاران  هیسرما، انیمشتر، کارکنانش شامل یها لفهؤم یتمام

 کپارچـه یکه مردم از شـرکت دارنـد را    یر ذهنین شهرت شرکت تصاویبنابرا. دهد می نشان

  . دهد می ت شرکت را در برابر رقبا نشانیکند و وجهه و وضع می

هرت در صـه در حـل شـ   یخص 20، 1مبران و گرادبرگال و فیمبران و وان راطبق گفته ف

مـورد  ی، ک شرکت چقدر دوست داشـتن ی: یجاذبه احساس) 1: اند شده يبند بعد گروه شش

ارزش و اعتبار ي، نوآور، تیفیدرك ک: محصوالت و خدمات) 2احترام و مورد پسند است؛ 

 يهـا  سـک یها و ر فرصتي، درك سودآور: یعملکرد مال) 3محصوالت و خدمات شرکت؛ 

و چشـم انـداز    يقـو  يک شرکت تـا چـه انـدازه رهبـر    ی: يانداز و رهبر چشم) 4شرکت؛ 

 نکـه شـرکت تـا چـه انـدازه خـوب اداره      یدرك ا: يط کـار یمح) 5دهد؛  ارایه میرا  یروشن

ه کـ نیدرك ا: یاجتمـاع  مسـؤولیت ) 6کنـد؛ و   ي مـی رفاه کارکنانش چه کار يشود و برا می

 ط توجـه دارد یو محـ کارکنان ، شرکت تا چه اندازه به شهروند خوب در ارتباطش با اجتماع

  ). 17 – 13، ص 2003، وانمبران و اف(

                                                        
1. Gradberg 
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  مشخصات مدیریت شهرت موفق

کـه آنهـا از    موفق را برشـمردند  یت شهرت سازمانیریپنج مشخصه مد مبران و فوسفا

ن یــا. شـهرت فراگرفتـه بودنـد    ی مؤسسـه شـهرت سـازمان   یابیـ  ل و ارزشیـ ه و تحلیـ تجز

  . است یاتیت شهرت موفق چقدر حیریدر مده نقش ارتباطات کدهند  می ها نشان مشخصه

  : ها عبارتند از ن مشخصهیا

ـ  هـا  شـرکت د که یآ می به بار یهنگام يشهرت قو: زیاصل تما ز در یت متمـا یـ ک موقعی

  . کنندگان منابع داشته باشند ینذهن تأم

و ارتباطاتشـان   هـا  ها، فعالیت شرکتد که یآ می به بار یهنگام يشهرت قو: اصل تمرکز

 . واحد و متمرکز کننداي  موضوع هستهک یرا 

ـ آ مـی  بـه بـار   یهنگـام  يشهرت قـو : ياصل سازگار و  هـا  هـا، فعالیـت   شـرکت د کـه  ی

 . کنندگان منابع سازگار باشد ینارتباطاتشان با همه تام

اي  نـه یتشـان در زم یفعالهـا،   شـرکت د که یآ می به بار یهنگام يشهرت قو: تیاصل هو

 . سازگار باشد شان تیباشد که با اصول و ماه

ـ آ مـی  به بـار  یهنگام يشهرت قو: تیاصل شفاف ت یر هـدا یدر مسـ  هـا  شـرکت د کـه  ی

  ). 17-13 ، ص2001، 1مبران و فوساف( امورشان شفاف باشند

  تعهد سازمانی

 یمتنـوع ف یاراگرچه تع. وجود دارد یدر رابطه با مفهوم تعهد سازماناي  گسترده اتیادب

است که تعهد عبـارت اسـت از    دهیعق نیا فیتعرترین  یعموماما ، شده است ارایهاز تعهد 

 سـندگان یاز نو يتعداد). 1992، 2لی(کارکنان و سازمان شکل گرفته است  انیکه م يریزنج

 یسـازمان  یاثر بخش لیو تحل هیتجز يبرااي  ساختار گسترده کی نبه عنوا یاز تعهد سازمان

و  یعاطف یبه عنوان وابستگ یسازمانتعهد .)726-701، ص 1997بنخوفکنند می بحث

                                                        
1. Foss 
2. Lee 
3. Benkhoff 
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بـه  ، داً متعهـد اسـت  یه شـد ک يه بر اساس آن فردکشود  یبه سازمان در نظر گرفته م یروان

شود و  می ریند و در آن درگک یت مکدر سازمان مشار، به سازمان وابسته بوده یلحاظ عاطف

 کیـ  یسـازمان  تعهـد ). ، ص 1982، زاجـاك و موديبرد می ت در سازمان لذتیاز عضو

بـه مانـدن آنهـا در سـازمان      میبا مشارکت کارکنـان و تصـم   ماًیاست که مستق ينگرش کار

، ص 1990، زاجـاك و  2میتو( باشد می مرتبط يمرتبط است و به طور آشکار با عملکرد کار

ـ با، میدهـ  ارایـه  یاز تعهـد سـازمان   یف جامعیک تعریم یاما اگر بخواه). 171 – 94 د بـه  ی

، مستمر، یابعاد تعهد عاطف انیم 1991و آلن در سال  ری می. و آلن اشاره نمودر ی می فیتعر

  . شدند قایلز یتما يهنجار

  : شود انیب ریز عاملتواند در سه  می فیتعر نیا یطور مفهوم به

  یسازمانهاي  ارزشدر قبول اهداف و  يعتقاد قوا. 1

  تالش قابل توجه به خاطر سازمان يریبه کارگدر  لیتما. 2

  به عضو بودن در سازمان اقیاشت. 3

 يچنـد بعـد   تیماه )تعریف عملیاتی( يریگ ندازها يرا برا یاسیمق )1991(و آلن ری یم

  : که عبارتند ازاند  کرده یبخش مجزا طراح 3تعهد در 

هـاي   گردد و به ویژگـی  به سازمان بر می یبه احساس تعلق داشتن و وابستگ: 3یتعهد عاطف. 1

نقـش، و   ی، روشـن یحقوق، نحوه سرپرست زانیم رینظ يکار اتیو تجرب یسازمان، ساختار یشخص

تـر   شـان بـیش   هاي کارمندانی که تعهد عاطفی باالتري دارند، به ارزش. ها ارتباط دارد تنوع مهارت

  . بینند پایبندند و خود را نسبت به تحقق اهداف سازمان متعهد می

 ریـ و چـه از لحـاظ غ   یترك سازمان چه از لحاظ مـال  نهیهزادراك به : 4تعهد مستمر .2

ـ ا. شـود  مـی  افراد به ماندن در سازمان مربوطك ناچار بودن ادراو به  یمال ن نـوع تعهـد و   ی

ـ یاست؛ ) ییابقاي، اجباری، تداوم( يماندن در سازمان تعهد استمرار ـ بـه ا  یعن ـ دل نی ل در ی

                                                        
1. Mowday 
2. Mathieu 
3. Affective commitment 
4. Continues commitment 
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  . تبر اس نهیگر هزیه رفتن به سازمان دکد نمان می سازمان

فـرد بـه خـاطر    . کنـد  می احساس تعهد به استخدام مداوم را منعکس: 1يتعهد هنجار. 3

بـه خـاطر   (گـران  یه دکـ نیفـرد بـه خـاطر ا   . مانـد  می ات در سازمانیفشار هنجارها و اخالق

 در مـوردش  یسـازمان چـه قضـاوت    كنسبت به تـر ) ارفرماکتوجه به ، ارانکاحساسات هم

  . ندک نمی سازمان را رها، نندک می

 فیکه ارتباط کارکنان و سازمان را توص یحالت روان کیبه ، تعهدهاي  از جنبه کی هر

 لهیکند و ممکن است به وسـ  می کمک، مستمر کارکنان کاربرد دارد تیعضو يکند و برا می

تـرك   میو تصـم  بـت یدر ارتباط بـا غ اي  و اثرات بالقوه ردیقرار گ ریثأل مختلف تحت تیدال

 لیـ و تحل هیـ مطالعه که بـه منظـور تجز   نیدر چند. داشته باشد زمانز ساا تیسازمان و تبع

دربـاره ارتبـاط سـه     یمتفـاوت  جیاست نتا رفتهیو آلن صورت پذ ری می ياعتبار مدل سه بعد

ـ  می که آلن و یدر حال. به دست آمد گریکدیجنبه با  ـ    ری تعهـد   انیـ م یارتبـاط مهـم و مثبت

و تعهـد مسـتمر    یعـاطف تعهـد   انیماي  آنها رابطه. به دست آوردند يهنجارو تعهد  یعاطف

  . اند کرده تأییدرا  ها افتهی نیا و همکارانش 2مطالعات هاکت. نکردند دایپ

آن به طور خـاص  هاي  امدیاثرات و پ نیهم چن یعوامل موثر بر تعهد سازمان لیتحل در

خـود   يدر مـدل نظـر   ش و همکـاران  يمـود . توان بهره گرفت می ياز دو مدل نظر

  . اند نموده انیرا ب یتعهد سازمانهاي  شرط شیچهار دسته و گروه از پ

سـابقه  ، نژاد، التیتحص زانیم، جنس، هم چون سن: يو فرد یشخصهاي  ویژگی) الف

  . به سازمان متبوعش دارد يتعهد فرد زانیدر ماي  قابل توجه ریکه تاث

تضاد نقش و ابهام ، یچالش شغل ایشغل  طهیمرتبط با نقش هم چون حهاي  ویژگی)ب

  نقش

 تیتمرکـز و رسـم   زانیـ هـم چـون بعـد و انـدازه سـازمان م      يساختارهاي  ویژگی) ج

  کنترل و نظارت طهیح یسازمان

بـه عنـوان عامـل     ،دهـد  فـرد در سـازمان رخ مـی    يکار یکه در طول زندگ يکار اتیتجرب) د

                                                        
1. Normative commitment 
2. Hackett 



  105 هاي شغلی کارکنان شرکت ایران خودرو بررسی رابطه بین شهرت سازمانی با نگرش

 

کـه کارکنـان    یوقتـ مـؤثر اسـت،   کارکنان بـه سـازمان    یروان یوابستگ زانیاي است که بر م عمده

 نـان یکه پرسنل احسـاس اعتمـاد و اطم   یداشته باشند و زمان تیو رضا ياحساس مثبت و خشنود

  . شود پرسنل افزوده می یتعهد سازمان زانیباشند به همان نسبت بر م هنسبت به سازمان داشت

را بـه   یتعهـد سـازمان   نهیپژوهش در زم 200به  بیقرهاي  افتهی  و زاجاكمتیو 

  :در خصوص سه مقوله يمدل نظر کی ارایهو به  قرار دادند یمورد بررس لیفرا تحل لهیوس

   یو موثر و موجب تعهد سازمان يضرور، ازین شیعوامل پ. 1

   یعوامل همبسته به تعهد سازمان. 2

  یتعهد سازمانهاي  امدیو اثرات و پ جینتا. 3

تعهد بـه   ،گریبه عبارت د. باشد می کارکنان به سازمان یکننده وابستگ انیب یسازمان تعهد

 تیـ و سـازمان چگونـه از افـراد حما    کننـد  می دارد که افراد چگونه آن را درك یبستگ نیا

باشد کـه بـه    می سازمان اب یارتباط عاطف یتعهد سازمان  1برطبق نظر بوکانن. کند می

  . شود می فیدر نگرش افراد در سازمان توص مهم عامل سه لهیوس

  سازمانهاي  ارزشساختن اهداف و  یدرون: تیهو نییتع. 1

  . دهند می انجام شانیها از نقش یکه افراد به عنوان قسمتهایی  فعالیت: تیعضو. 2

  احساس تعلق به سازمان: يوفادار. 3

ک ید اذعان نمود که شهرت به عنوان یبا یو تعهد سازمان ین شهرت سازمانیدر رابطه ب

ه و یـ جاد کرده و به افـراد جامعـه در تجز  ین افراد جامعه و سازمان ایب یپل ذهن ، یکمفهوم

، که با سازمان متبوع خود دارند یو سپس روابط  رامونیل ادراك شان نسبت به جهان پیتحل

ـ یـ م یبـر چگـونگ  ، توسط افراد جامعـه  یشهرت سازمان ییشناسا. کند می کمک  یزان معرف

ی، ت سـازمان یر هوینظ يقو یشهرت سازمان، ن رویاز ا. گذارد می ق سازمان اثریاعضا از طر

 شـود  مـی  در کارکنان نسبت بـه سـازمان و اهـداف آن   تر  يجاد تعهد قویمنجر به ا

  

                                                        
1. Buchanan 
2. Pussa and Tolvanen 
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  : شود می ر مطرحیق به صورت زیه اول تحقین فرضیبنابرا

ران خودرو رابطه مثبت یت اکنان شرکارک یبا تعهد سازمان یشهرت سازمان: اوله یفرض

  . دارد يو معنادار

  ن شدن با کاریعج

 "تحت عنـوان  اي  در مقاله 1965لودال و کنجر در سال ی، ن بار به طور کامال تجربیاول

و  ین شدن با کار را به صـورت مفهـوم  یمفهوم عج "ن شدن با کار یف و سنجش عجیتعر

ه اشخاص کدارد اي  ن شدن با شغل اشاره به درجهیعجاز نظر آنان . ف کردندیتعر یاتیعمل

ـ ا به اهمیو  نندک ی میابی تیشان هو یبا شغل فعل شناختی روانبه لحاظ  ر یت کـار در تصـو  ی

اسـت   يفرد یژگیویک ن شدن با شغل یه عجکهر چند . شود می افراد از خود مربوط یکل

ن شدن با کار یعج يمفهوم ساز، گرید یبه عبارت. ردیپذ می ریهم تأث یاز عوامل سازمان یول

ن شـدن بـا کـار بـه     یبه عملکرد عزت نفس و عج ین شدن با کار به مثابه وابستگین عجیب

 – 91، ص 2001، 1ریـوي و اسـمیت  ( ر از خود در نوسان بوده استیک مفهوم تصویمثابه 

و تعهـد   یت شغلیرضای، رونیت بیشخص و مناسب یر سازمانیتصوي، فرد يازهاین ). 111

 يبـرا  ).473 – 457، ص 2005، 2کـارملی ( گذارند می رین شدن با شغل تأثیبر عج یسازمان

بـري   روتن(اش خواهد بود  تیاز شخص کینفیار قسمت ال، کارکن شده با یارمند عجک یک

نـدرت   بـه انـد،   ن شـده یه با شغل خود عجک ینانکارک). 215ـ   203، ص 2007، 3و موبرگ

ن شدن یعج. باشند يگریسازمان د يار براکنند و در انتظار ک كشان را تر د شغلیآ می شیپ

ار و کـ ت در ینان و احساس موفقکارکموجب حضور به موقع و سر وقت  چنین همبا شغل 

 یه اهداف شخصکنینده سازمان و اعتقاد به ایمورد آ ت دریو موفق ینیب موجب حس خوش

بـه  ). 623 -613، ص 1999، آريو  4يچـا ( خواهد شـد ، دارند یوانبا هم همخ یو سازمان

پـس  ، ش باشـد بـا سـازمان   فرد شناخته شدن يمعناباال به  یتعهد سازماناگر ، گرید یعبارت

                                                        
1. Reeve and Smith 
2. Carmeli 
3. Rotenberry and Moberg 
4. Chay 
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 . ش استبا شغلفرد شناخته شدن  يمعنابه  عجین شدن با کار باال

انجـام شـده   ن شدن بـا شـغل   یر که در مورد عجیدو دهه اخ یدر ط یمطالعات پژوهش

 61، ص 1991، 1یر و آلـن  می( قرار داده است یدگاه مورد بررسین سازه را از دو دیا، است

سـته  ینگر يفـرد هـاي   ر تفـاوت ین سازه به عنوان متغیکه ا یهنگام، دگاه اولیدر د). 89 –

ن یمع يازهایا نی ها ارزش يازهایدهد که داشتن ن می رخ ین شدن با شغل هنگامیعج ،شود

ـ نـه درگ یخاص زم یتیشخصهاي  ویژگیا ی ـ   ی  ش فـرد را در شـغل فـراهم   یر شـدن کـم و ب

 یتیوضـع هـاي   ویژگـی بـه   ین شدن با شغل به عنوان پاسـخ یعج، دگاه دومیدر د. آورد می

  . شود می ستهینگر يخاص کار

ـ نظ یو شـغل  یسازمانهاي  ویژگیو  ین شهرت سازمانیز رابطه بین یقاتیتحق ن یر عجـ ی

 یقـ یک تحقیـ در ) 1998(و همکـارانش   2کند؛ به عنوان مثال توربان تأیید میشدن با کار را 

را مورد سنجش قـرار داده کـه    یو شغل یسازمانهاي  ویژگیبر  یر مثبت شهرت سازمانیتاث

  . کند تأیید مین رابطه را یا، قین تحقیجه اینت

از  یسـتم جمعـ  یک سیـ ه کـ نیبـر ا  یمبنـ  یف شهرت سـازمان یبا توجه به تعر، در واقع

از  ییدرجـه بـاال   يه داراکـ  يلـذا افـراد  ، اسـت  یک گروه اجتماعی ياعضا یاعتقادات ذهن

ن شـدن بـا کـار    یاز عجـ  ینییدرجه پا يه داراک ينسبت به افراد ،هستند ن شدن با کاریعج

 یکه مردم از شـرکت دارنـد را در اعمـال و رفتـار و تـالش شخصـ       یر ذهنیتصاو، هستند

ق مانند افراد جامعه نسـبت بـه سـازمان    ین طریسازند و از ا می خودشان در سازمان مربوط

. شـود  مـی  ن شـدن بـا کارشـان   یش عجـ یجه باعث افـزا یداشته و در نت يندیاحساس خوشا

  : شود می ر مطرحیق به صورت زیه دوم و سوم تحقین فرضیبنابرا

طـه  ران خـودرو راب ینان شرکت اکارکن شدن با کار یبا عج یشهرت سازمان: ه دومیفرض

  . دارد يمثبت و معنادار

  . شود می ر نشان دادهیق به صورت زیتحق یق مدل مفهومیات تحقیبر اساس فرض

                                                        
1. Meyer and Allen 
2. Turban 
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  قیتحق یمدل مفهوم: 1 نمودار

    روش تحقیق

هـا از نـوع    داده يث نحـوه گـردآور  یـ و از ح يکـاربرد ، ث هـدف یـ ق حاضر از حیتحق

 ون بـه شـمار  یل رگرسیبر تحل یمبتن یهمبستگو از شاخه ) یشیرآزمایغ(یفیقات توصیتحق

ن شـهرت  یاست و محققان قصد دارند که رابطه برود که به صورت پیمایشی انجام شده  می

 . قرار دهند ین شدن با کار مورد بررسیو عج یرا با تعهد سازمان یسازمان

ـ به عنوان متغ یشهرت سازمان: قیتحقهاي  ریمتغ ن یو عجـ  یو تعهـد سـازمان  ر مسـتقل  ی

  . اند وابسته در نظر گرفته شده يهاریبه عنوان متغشدن با کار 

ران خـودرو  یـ ت اکنان و مشـتریان شـر  کارکشامل  يجامعه آمار: يمارجامعه و نمونه آ

 يحجـم نمونـه آمـار   . تسـ ساده صورت گرفتـه ا  یبه روش تصادف يریگ نمونه. بوده است

تـر از حجـم    اساس تجربیات محققـان مقـداري بـیش   بر . نفر برآورد شده است 380 حدود

. نامه کامل به دست آمده اسـت  پرسش 401نامه پخش شده است تا در نهایت  نمونه پرسش

سـال،   39تـا   30بـین  ) نفر  200% ( 9/49سال،  30زیر ) نفر  51% ( 7/12، رنف 401از میان 

% 2/1. سال سن داشتند 50ي باال) نفر  30% ( 5/7سال، و  49تا  40بین ) نفر  %120 (9/29

کارشناسـی ارشـد،   ) نفـر   125% ( 2/31داراي مدرك باالتر از کارشناسـی ارشـد،   ) نفر 5( 

مـرد   )نفر 291% ( 6/72. دیپلم بودند) نفر  91( ، % 7/22کارشناسی، و ) نفر  %180 ( 9/44

  . اند زن بوده )فرن 110% ( 27/ 4و 

  آن ییایو پا ییها و روا داده يابزار گردآور

بـه کمـک نـرم افـزار      ن منظـور یبـد . ه استبود نامه پرسشها  داده يگردآور یابزار اصل

H1 

 
 

H2 
 

  

  یازمانس شهرت

 

  

  یسازمان تعهد

 

  

  عجین شدن با کار
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SPSS  ن شـدن بـا کـار و شـهرت     یعجـ ی، تعهد سـازمان  يهاریمتغ يبرا یاسیمق، 16نسخه

آن بـا   يسـاز  یها و بـوم  اسیهمه مق یالزم به ذکر است که در طراح. شد یطراح یسازمان

 نامـه  پرسش هاي سؤال یدر طراح. استاندارد استفاده شده است يها اسیط کشور از مقیشرا

 نامـه  پرسـش . برخوردار باشـند  یو وضوح کاف یاز سادگ ها سؤالآمده تا  به عملدقت الزم 

 20رنـده  یز در برگیـ ن شدن با کـار ن یعج نامه پرسش. بود سؤال 24مرکب از  یتعهد سازمان

له کارکنـان  یبـه وسـ   نامـه  پرسشن دو یا. اشتندد ییباال یبار عامل ها سؤالبود که همه  سؤال

ه کـ بود  سؤال 26 يز داراین یشهرت سازمان نامه پرسش. ل شدندیران خودرو تکمیشرکت ا

ران خـودرو  یـ ان شـرکت ا یتوسط مشتر نامه پرسشن یبودند و ا ییباال یبار عامل يهمه دارا

ار یبسـ  يبـه معنـا   1 کرت ازیلاي  نهینج گزپف یسؤال بر اساس ط 70ل کل شد؛ و در یتکم

  . م شده بودیار موافقم تنظیبس يبه معنا 5مخالفم تا 

ـ توز يجامعـه آمـار  در  نامـه  پرسـش  30 تعـداد نامه،  پرسش ییاین پاییبه منظور تع ع و ی

. باشـد  مـی  626/0، سـؤال  24با  یتعهد سازماناس یکرونباخ مق يب آلفایضر. شد يگردآور

 چنـین  هـم . بوده است 832/0سؤال،  20ن شدن با کار با یعجاس یکرونباخ مق يب آلفایضر

  . بوده است 669/0 سؤال 20با  یشهرت سازماناس یکرونباخ مق يب آلفایضر

 ياز نـوع اعتبـار صـور   سـؤاالت هـم از اعتبـار محتـوا و      ییجهت آزمون روا چنین هم

 یانشگاهد دیاسات، از نظرات متخصصان نامه پرسش يصورسنجش اعتبار  يبرا. استفاده شد

مختلـف و کسـب   هـاي   ن مرحلـه بـا انجـام مصـاحبه    یدر ا. و کارشناسان خبره استفاده شد

ـ نان حاصـل گرد یب اطمین ترتیآمده و بد به عملاصالحات الزم ، اد شدهینظرات افراد  د ی

  . سنجد می را محققانصه مورد نظر یهمان خص نامه پرسشکه 

  قیتحقهاي  افتهیها و  ل دادهیه و تحلیتجز يها روش

رمن با اسـتفاده از نـرم افـزار    یاسپاي  رتبه یاز آزمون همبستگ، اتیبه منظور آزمون فرض

SPSS 16 ،ل یـ سـپس بـا اسـتفاده از تحل   . رها استفاده شدین متغیب یجهت سنجش همبستگ

هـر   یهمبسـتگ  يک معناداریشماره جدول . رندیگ می ات مورد آزمون قراریون فرضیرگرس

ل یـ ج تحلیز نتـا یـ شـماره دو ن جـدول   دهـد و  مـی  رها را نشـان یر متغیرها با سایکدام ازمتغ

  . دهد می ق را نشانیات تحقیون در آزمون فرضیرگرس
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استفاده  یر از آزمون همبستگین دو متغیب، زان آنیز میوجود ارتباط و ن یبه منظور بررس

اسـتفاده  رمن یاسـپ  یهستند از همبسـتگ  یفیرها کیمتغ قین تحقینکه در ایل ایبه دل. شود یم

ن یب یب همبستگیضرا. ده استیمنعکس گرد یکشماره جدول  ج آن دریکه نتا شده است

، )408/0(ن شدن با کـار  یو عج یشهرت سازمان، )238/0(یو تعهد سازمان یشهرت سازمان

ـ ا. آمـده اسـت   به دست )439/0(ن شدن با کار یو عج یو تعهد سازمان ب نشـان  ین ضـرا ی

  . است) با خودشان  یحت( وابسته  يرهایر مستقل و متغیان متغیم یهمبستگ يدهنده معنادار

  قیتحقهاي  ریان متغیرمن میاسپ یهمبستگ بیضرا :1جدول 

ن شدن یعج

  با کار

تعهد 

  یسازمان

شهرت 

  یسازمان
  

  یشهرت سازمان  1    

  یتعهد سازمان  340/0  1  

  ن شدن با کاریعج  -422/0  -550/0  1

  

 ونیل رگرسیتحل

 اسـتفاده  ونیرگرسـ  لیـ تحلاز ، ر شده بودندکات ذیه در فرضک روابطبه منظور سنجش 

بـه عبـارت   . اند شده تأییدق یه تحقیدهد که هر دو فرض می پژوهش نشانهاي  افتهی. شود می

کارکنـان   یمعنـادار تعهـد سـازمان   اي  ران خـودرو بـه گونـه   یشرکت ا یگر شهرت سازمانید

ـ نما ی مینیب شین شرکت را پیا )ه اولیفرض( شـهرت   چنـین  هـم . )p ،110/0=β>01/0( دی

کارکنـان   )ه دومیفرضـ ( ن شـدن بـا کـار    یزان عجیم يبرا يکننده معنادار ینیب شیپ یسازمان

ل یـ ج تحلیبـا توجـه بـه نتـا    ، لـذا . )p ،378/0=β>01/0(ران خـودرو بـوده اسـت   یـ شرکت ا

  . شوند تأیید میق یه تحقیهر دو فرض، ونیرگرس
  

  )ن شدن با کاریو عج یبا تعهد سازمان یرابطه شهرت سازمان یبررس(قیتحق یمدل کل یبررس: 2جدول 

  )β(اثر استاندارد شده  sigداري  عدد معنا  R R2  متغیر

  )متغیر مستقل(شهرت سازمانی

  )متغیر وابسته(تعهد سازمانی
110/0  012/0  000/0  110/0  

  )متغیر مستقل(شهرت سازمانی

  )وابستهمتغیر (عجین شدن با کار
378/0  143/0  000/0  378/0  
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  نتیجه

 یبا تعهد سـازمان  یشهرت سازمان يرهاین متغیب یدار و مثبتمعناق رابطه یتحقهاي  افتهی

  . دهد می ران خودرو را نشانین شدن با کار کارکنان شرکت ایو عج

ـ معنـا رابطـه   یبا تعهد سـازمان  یشهرت سازمان  ـ ی ،دارد یدار و مثبت ران یـ ت اکشـر  یعن

شـهرت  و گسترش فرهنگ  تیترب، آموزش طهیحکه رهبران زبردست خود را وارد  خودرو

ک شرکت معتبـر و  ین شرکت به عنوان یه افراد جامعه از اک نیعالوه بر ا، کنند یم یسازمان

نـان  کارک، کننـد  یدر سازمانشان مشـاهده مـ  ز ینآن را  قیعم جینتاکنند و  می ادیآوازه  يدارا

تعهدشـان را  ، خـود بـه سـازمان    یش احساس وابستگیا زود با افزایر ید هایی سازمانن یچن

بـا   سـه یدر مقاتر  يقو یشهرت سازمانبا  يها شرکت، لذا. دهند می شینسبت به شرکت افزا

و  ننـد یب  ینمـ  یبیآس تیریو تحوالت مد رییاز تغ، است تر فیضع شهرتشانکه  ییها شرکت

 تیـ ش و تقویو تعهـد خـود را افـزا    یاحساس وابستگز یها ن ن سازمانین رو کارکنان ایاز ا

شـهرت  بـا   يهـا  شرکتدر و احترام افراد جامعه  یاعتقادات جمع ،گریبه عبارت د. کنند می

ت بـه  بنس هایی سازمانن ینان چنکارکه کباعث شده است ران خودرو یر اینظ يقو یسازمان

همـان طـور کـه نتـایج     ، در واقـع . نشـان دهنـد   تري بیشسازمان تعلق هاي  ارزشاهداف و 

توسـط افـراد    یشـهرت سـازمان   ییشناسـا نشان داده اسـت  ) 2006(تحقیقات پوسا و تولوانن 

شـهرت  ، ن رویـ از ا. گـذارد  مـی  ق سـازمان اثـر  یـ اعضـا از طر  یزان معرفیم یبر چگونگ، جامعه

ن و در کارکنان نسبت به سـازما تر  يجاد تعهد قویمنجر به ای، ت سازمانیر هوینظ يقو یسازمان

  . شود می اهداف آن

نـان  کارک یعنـ ین شـدن بـا کـار دارد؛    یبا عج یدار و مثبتمعناز رابطه ین یشهرت سازمان

زان یـ م چنـین  هـم ت خـود و  کش اعتبـار و شـهرت شـر   یران خودرو به علت افزایت اکشر

 یـی کنند که شغل خـود را جز  ی میشه سعیجامعه هم یرونیت مثبت افراد بیت و ذهنیمقبول

ن معنـا کـه از لحـاظ    یکننـد؛ بـد   یابیـ  تیـ شـان هو  ق شغلیشان بدانند و از طر تیاز شخص

نتـایج تحقیـق توربـان و    . کنند می جادیشان در شرکت ا ت خود را با شغلیهو شناختی روان

ـ نظ یو شـغل  یسـازمان هـاي   ویژگیو  ین شهرت سازمانیز رابطه بین) 1998(همکارانش  ر ی

  . کند تأیید مین شدن با کار را یعج
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 ير را بـرا یـ شـنهادات ز یتـوان پ  ، مـی ق به دست آمـد ین تحقیکه از ا یجیتوجه به نتا با

  : ه نمودینده توصیها و محققان آ ر سازمانیسا چنین همران خودرو و یشرکت ا

ت در عملکـرد سـازمان و   یـ ند کـه بـا کسـب موفق   ید تالش نمایها با ران سازمانیمد. 1

و چشم  یاجتماعپذیري  مسؤولیتر یمتبوع خود نظسازمان هاي  ویژگیبا توجه به  چنین هم

ش دهند تـا از  یزان شهرت و اعتبار خود را در نزد مردم جامعه افزایم، روشن یانداز سازمان

  . ابدین شدن با کار افراد در سازمان ارتقا یزان تعهد و عجیق مین طریا

 یو روابـط عمـوم   یابیات بازاریشه در ادبیر ینکه مفهوم شهرت سازمانیبا توجه به ا. 2

ـ نظهـایی   اسـتراتژي هـا بـا اسـتفاده از     ها در سازمان ن حوزهیران ایدارد؛ بهتر است که مد ر ی

 . ان نشان دهندیمحصوالت خودشان را به مشترهاي  ي، جذابیتغات قویتبل

ـ  ،ز عنوان شدیق نیج تحقیهمان طور که در نتا. 3 هـاي   نگـرش و  ین شـهرت سـازمان  یب

، وجـود داشـت  ارتبـاط  ن شـدن بـا کـار    یو عج یمانند تعهد سازمانشغلی افراد در سازمان 

شنهاد نمود کـه  یگر پیتوان به محققان د می شغلی کارکنانهاي  نگرشن روابط با یعالوه بر ا

 يت مشـتر یو رضا ير وفاداریان نظیمربوط به مشترهاي  ویژگیبا  را یرابطه شهرت سازمان

  . ق قرار دادیو تحق یمورد بررس
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