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چکیده
هدف اصلی تحقیق ،بررسی اهمیت نسبی پایبندی به هویت فرهنگی در بروز تعلق خاطر کاری
کارکنان بانک های دولتی استان قزوین می باشد .حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  201نفر
انتخاب گردید .برای جمع آوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد .پایایی پرسشنامه با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی برای طبقه
بندی ،تهیه نمودارها و جداول فراوانی استفاده گردید و برای آزمون فرضیه ها ،ابتدا جهت آگاهی از
نرمال بودن متغیرها از آزمون اسمیرنوف – کولموگروف استفاده شد ،که مشاهده گردید متغیرها از
توزیع نرمال برخوردارند و در این حالت با استفاده از آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل فرضیه های
تحقیق پرداخته شد و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای یافتن ارتباط بین متغیرهای مستقل و
وابسته و از تکنیک اهمیت نسبی استفاده شد .یافتههای تحقیق نشان می دهد ابعاد هویت فرهنگی با
تعلق خاطر کاری رابطه معنی داری دارند .همچنین یافته ها حاکی از آن است که ابعاد هویت فرهنگی
در بروز تعلق خاطر کاری دارای اهمیت نسبی یکسانی نیست.
واژه های کلیدی :هویت ،فرهنگ ،هویت فرهنگی  ،تعلق خاطر کاری
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نخستین عنصر شامل هدف ها ،منظورها و عالقه هایی است که به وسیلة فرهنگ جامعه تعریف و
تعیین شده و به صورت هدف های مشروع برای همة اعضای جامعه یا بخش هایی از آن درآمده است.
هدف ها کمابیش همبسته اند و نیز به طور کلی در یک سلسله مراتب ارزشی دسته بندی می شوند.
هدف های متداول که میزان حساسیت و اهمیت آنها متفاوت است ،در بردارندة چارچوب مرجع آرمانی
هستند یعنی اموری هستند که « ارزش تالش کردن » را دارند .این هدف ها گرچه با سائقه های
زیست شناختی ارتباط دارد ،اما به وسیلة آنها تعیین نمی شود .عنصر دوم ساختارهای اجتماعی ،شیوه
های پذیرفتنی رسیدن به این هدف را تعیین ،تنظیم و نظارت می کند .هر گروهی ناگزیر است هدف
های فرهنگی خود را با مقرراتی منطبق کند که ریشه در نظام رسوم اخالقی یا نهادها دارد و این
مقررات ،بیانگر راه و روش های مجاز حرکت به سوی این هدف هاست .این هنجارهای نظم دهنده
ضرورتاً با هنجارهای فنی و کارآمد یکی نیستند ،بلکه مربوط به احساس های ارزشی نهفته در آن
است (Harati, 2013؛ .)Etebarian et al, 2014
در طی سال های اخیر توجه و عالقه زیادی به موضوع تعلق خاطر کارکنان نشان داده شده
است .بسیاری بر این عقیده هستند که تعلق خاطر کارکنان پیش بینی کننده نتایج کار کارکنان،
موفقیت سازمانی و عملکرد مالی است .تعلق خاطرکاری به عنوان یک سازه مثبت دارای پتانسیل
باالیی برای تبیین پیامدهای مطلوب سازمانی است ( .)Macey et al, 2009کان 1به عنوان اولین
پژوهشگر حوزه تعلق خاطر ،آن را استفاده ا ز تمام وجود خویش در ایفای نقش های کاری تعریف می
کند .در تعلق خاطر افراد در ایفای نقش تمام ابعاد فیزیکی ،شناختی و عاطفی خویش را بکار گرفته یا
ابراز می کنند .فقدان تعلق خاطر ،منفک کردن خویش از نقش های کاری است .در فقدان تعلق خاطر
افراد به طور فیزیکی ،شناختی و عاطفی از نقش های کاری خویش منفک هستند( Kahn, 1990:
 .)694شاوفلی و بکر 2تعلق خاطر کاری را حاالت ذهنی مثبت ،رضایت بخش و مرتبط با کار تعریف
می کنند که توسط سه شاخص سرزندگی ،فدایی شدن و مجذوب شدن متمایزمیشود .سرزندگی با
سطح باالیی از انرژی و تاب آوری ذهنی در حین کار متمایز میشود .فدایی شدن به درگیر شدن
شدید شخص با کار و تجربه حس معنی داری ،اشتیاق و چالش اشاره دارد .مجذوب شدن ،با تمرکز
کامل و جذب شدن شادمانه در کار متمایز می شود که به موجب آن زمان به سرعت گذشته و منفک
کردن خویش از کار برای فرد مشکل است (.)Schaufeli & Bakker, 2004: 295
امروزه ،رویکردهایی با دیدگاه فرهنگی در جستجوی راه حل های خالقی هستند که در میان
فرهنگ ها تولید شده و با آنها کار کرده اند .این شیوه ها در درك مناسبات میان قدرت قانونی،
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی و این که آنها برای توسعه چه مفهومی دارند ،تعیین کننده هستند .مقام
معظم رهبری می فرمایند :عرصه فرهنگی عرصه جهاد است .هویت به عنوان پدیده ای که دامنه آن
Kahn
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از خصو صی ترین تجلیات فردی تا عمومی حوزه های اجتماعی را در بر می گیرد ،حاصل دیالکتیک
خود و دیگری بوده که در میان طیفی از شبکه معنایی ذهن و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی در
حرکتی رفت و برگشتی قرار دارد و بر این مبنا به نسبتی میان دو سر طیف دست میابد ،نسبتی که
ثابت نب وده و هر آن ممکن است تغییر کند ،تغییری که نه تنها از خود (شبکه معنایی) بلکه از دیگری
(ساختار اجتماعی) نیز ناشی می شود ( .)Ashena & Ruhani, 2010جلسه شورای مهندسی فرهنگی
( )1386بیان می شود که هویت یکی از پیچیدهترین مفاهیم در حوزه علوم انسانی و اجتماعی به شمار
میرود؛ پدیده ای چندوجهی که از مناظر مختلف ،مبانی و معانی گوناگونی را نمایان میسازد .در
تعریفی فرهنگ ،نظام واره ای است از باورها و مفروضات اساسی ،ارزش ها ،آداب و الگوهای رفتاری
ریشــه دار و دیرپا و نمادها و مصنوعات که ادراکات ،رفتار و مناسبات جامعه را جهـــت و شکل می
دهد و هویت آن را می سازد ( .)Etebarian et al, 2014در هرحال ،هویت داشتن یا یگانه بودن،
دارای دو جنبة متفاوت یعنی همانند دیگران بودن در طبقة خود و همانند خود بودن در گذر زمان است.
هویت ،سازه ای روانی اجتماعی است و شامل طرز فکر ،عقاید و نحوة ارتباط فرد با دیگران است
(.) Ahmadi, 1996: 65
بی شک باالترین و واالترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ
آن جامعه است اساسا فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد و با انحراف
فرهنگ ،هر چند جامعه در بعدهای اقتصادی ،سیاسی ،صنعتی و نظامی قدر تمند و قوی باشد .ولی
پوچ و پوك و میان تهی است .اگر فرهنگ جامعه ای وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد ناچار
دیگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرایش پیدا می کند .باالخره در آن مستهلک می شود و
موجودیت خود را در تمام ابعاد از دست می دهد ( .)Rustai, 2010هافستد ،1فرهنگ ملی 2را برنامه
ریزی جمعی ذهن تعریف می کند که اعضای گروه یا دسته ای از مردم را ازگرو ههای )طبقات( دیگر
متمایز می کند ( 1980؛ .( 2001
فرهنگ مفهومی بسیار وسیع است که شالوده و زیر بنای جوامع را تشکیل می دهد .این مفهوم
از گسترده ترین و در عین حال نادقیق ترین مفاهیمی است که در علوم اجتماعی بکار رفته است
تعریف و اجماع بر سر معانی این واژه به سختی صورت میگیرد و شاید بتوان ادعا نمود در سوء تعبیبر
ها از این واژه یکنواختی بیشتری وجود باشد  .فرهنگ ،همه جنبه های مختلف زندگی انسان را در بر
می گیرد و انسان از آغاز پیدایش از طریق خانواده و جامعه هنجارها و ارزشهای اجتماعی را می آموزد
و بدین ترتیب با جامعه سازگار می شود .این مقوله به عنوان موتور محرك جوامع انسانی بازتابی از
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اسرار درونی و اندیشه های انسان است .فریمن  )1997(1زندگی انسان ،در فرهنگ و در زمان وجود
دارد و مطالعه مردم در واقعی هست که آنها زندگی می کنند (.)Raya, 2014
فرهنگ ،مقوله وسیعی است که در جامعه شناسی برای آن ،بیش از پانصد تعریف بیان شده
است .البته آن را به اختصار می توان این گونه تعریف کرد« :فرهنگ عبارت است از مجموعه مایه
هایی که رفتار انسان را از رفتار حیوانات مشخص و ممتاز می سازد» (.)Mesbahyazdi, 2010: 71
کروبر و پارسونز 2هسته اصلی فرهنگ را اندیشه ها و ارزشها می دانند (.)Esmaili, 2008: 15
رونالد اینگلهارت 3نیز نگرش ،دانش ،و ارزش را عناصر اصلی فرهنگ معرفی می کند ،1373(.ص
 .)19در ت مامی این تقسیم بندیها ارزشها به عنوان اموری مطلوب و اهداف غایی و هنجارها به عنوان
قواعد رفتاری مشترك وجود دارند.
با ایجاد تعلق خاطر کاری در کارکنان هم افزایی های مثبتی بین فرد و سازمان رخ میدهد که
برای هر دو گروه پیامدهای مثبتی به همراه دارد .این پیامدهای می توانندشامل :نگرش های شغلی
مثبت و شناخته شدن قوی با کار (رضایت شغلی و تعهد سازمانی) سالمت ذهنی و روانی شامل
احساسات مثبت و کاهش تحلیل رفتگی ،عملکرد درون شغلی و برون شغلی بهتر ،افزایش انگیزش
درونی ،ابتکار عمل فردی و رفتار پیش قدم ،کسب منابع شغلی و شخصی (به خصوص خودبسندگی)
باشد .باال بودن سطح تعلق خاطر کارکنان برای بانک های دولتی استان قزوین نیز پیامدهای مثبت
زیر را به دنبال دارد :نگهداشت نیروهای مستعد ،تصویر ذهنی مثبت از شرکت ،عملکرد کسب و کار،
بازدهی مالی یا کیفیت خدمات .با انجام این تحقیق نقش هویت فرهنگی در پیشبینی تعلق خاطر
کاری روشن می شود و در نتیجه راهکارهایی برای افزایش تعلق خاطر کاری در کارکنان بانک های
دولتی استان قزوین می شود .هدف تحقیق حاضر بررسی اهمیت نسبی پایبندی به هویت فرهنگی در
بروز تعلق خاطر کاری کارکنان بانک های دولتی استان قزوین می باشد.
 -2پیشینه تحقیق
تعلق خاطر کاری به حاالت ذهنی مثبت ،رضایت بخش و مرتبط با کار اطالق میشود که
توسط سه شاخص سرزندگی ،فدایی شدن و مجذوب شدن متمایز میشود ( Schaufeli & Bakker,
.)2004: 295
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هویت فرهنگی یعنی فرد به درستی فرهنگ خود را شناخته ،درك کرده و وجوه امتیاز آن را
نسبت به سایر فرهنگ ها بداند همچنین قدردان آن باشد و در پرورش و اشاعه فرهنگ خود تالش
نماید (.)Raya, 2014
عیسی خانی و همکاران ( ،) 1390تحقیقی با عنوان تبیین رابطه بین تعلق خاطر کاری و تعهد
سازمانی کارکنان انجام دادند .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که تعلق خاطر کاری به طور مثبت بر
روی تعهد سازمانی کارکنان تاثیرگذار است و بخش زیادی از تغییرات در تعهد سازمانی را پیش بینی
می کند .این تاثیرگذاری بر دو بعد تعهد عاطفی و تعهد هنجاری مثبت و معنی دار است .تعلق خاطر
کاری رابطه و تاثیرگذاری معنیداری بر تعهد مستمر ندارد.
سلیمانی ( ،) 1391تحقیقی با عنوان رابطه اخالق کار با رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان
در سازمان آموزش فنی و حرفه ای شهر تهران انجام داده است .نتایج پژوهش نشان دادند که بین
ادراکات کارکنان از اخالق حاکم برکار با استرس شغلی آنان رابطه منفی معنادار وجود دارد .نتایج
تحلیل رگرسیونی نشان داد که دو بعد اخالق کار (دلبستگی و عالقه ،پشتکار و جدیت در کار) پیش
بینی کننده های معناداری برای استرس شغلی کارکنان بشمار می روند.
جعفر زاده و همکاران ( )1393مقاله با هدف تعیین میزان تأثیر جنگ نرم بر هویت فرهنگی
دانشجویان دانشگاههای شهرستان بهبهان بیان می دارد که حدود نیمی از دانشجویان مورد مطالعه
بیشتر از حد متوسط در معرض جنگ نرم قرار دارند و میزان پایبندی به مؤلفههای هویت فرهنگی
ملی ،مذهبی و قومی در دانشجویانی که بیشتر در معرض جنگ نرم بودهاند نسبت به دانشجویانی که
کمتر در معرض جنگ نرم بودهاند به طور معنا داری کمتر است و میزان آمادگی آنها برای پذیرش
مؤلفههای فرهنگی تبلیغی دشمن به طور معنا داری بیشتر است .همچنین نتایج حاکی از آن بود که در
وضعیت کنونی ،دانشجویان هنوز وابستگی و پایبندی مطلوبی به هویت فرهنگی ایرانی -اسالمی دارند
شنایدر و بارسو،1379( 1ص )109حوزه های نفوذ فرهنگ را به شش حوزه ؛ فرهنگ منطقه ای
که برخاسته از پیوندهای قومی ،جغرافیایی ،مذهبی ،زبانی و تاریخی ،فرهنگ ملی)درون مرزها (که در
آن عوامل جغرافیایی ،تاریخی ،سیاسی ،اقتصادی ،زبان و مذهب موجب رشد و تکامل فرهنگهای
منطقه ای شده اند ،فرهنگ ملی (بیرون از مرزها) که در آن شباهتهایی میان فرهنگ ها موجب
پیدایش فرهنگ های منطقه ای می شود که فر اتر از مرزها ی ملی است ،فرهنگ صنعتی ،فرهنگ
حرفه ای ،فرهنگ وظیفه ای ،و فرهنگ سازمانی که آ ن را نتیجه تاثیر و نفوذ شخصیتهای بنیانگذار و
رهبران برجسته و تاریخ منحصر به فرد سازمان و مراحل توسعه آن می داند (.)Bahredar, 2014
پارکز و لنگ فورد ،)2008( 2در تحقیقی نشان داد که در میان  28مقیاس جو ،توازن کار -زندگی
کمترین همبستگی بیست و یک درصد را با تعلق خاطر کارکنان داشت .تفسیر پژوهشگران از نتایج
Schneider and Barso
Parkes L P, Langford P H

1
2
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این است که کارکنان دارای تعلق خاطر باال ،گاهی اوقات توازن کار -زندگی را قربانی رسیدن به
اهداف سازمانی می نمایند .به ویژه ،اگر سازمان محیط کار حامی را به نحوی فراهم آورد.

 -1-2فرضیه تحقیق
وزن ابعاد هویت فرهنگی در بروز تعلق خاطر کاری از اهمیت یکسانی برخوردار
نیست.

 -2-2مدل مفهومی تحقیق
برای انجام تحقیقات علمی و نظام مند ،چارچوبی علمی و نظری مورد نیاز است .که اصطالحاً
مدل مفهومی نامیده میشود ،در این تحقیق از مدل مفهومی زیر استفاده شده است:

هویت فرهنگی
تعلق خاطر کاری
هویت ملی
هویت دینی
هویت انقالبی

نمودار  -1مدل مفهومی تحقیق ( محقق ساخته)
برای سنجش هر یک از متغیرهای تحقیق از پرسشنامههای استاندارد استفاده شد .بدین ترتیب
که برای هویت فرهنگی از پرسشنامه محقق ساخته از مصوب جلسه شورای مهندسی فرهنگی
( )1389و تعلق خاطر کاری از پرسشنامه شاوفلی و بکر ( )2004استفاده گردید.

 -3روش تحقیق
این تحقیق را بر اساس چگونگی بدست آوردن دادههای مورد نظر می توان در زمره تحقیق
توصیفی به شمار آورد ،و چون دادههای مورد نظر از طریق نمونه گیری از جامعه ،برای بررسی توزیع
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ویژگی ها ی جامعه آماری انجام میشود این تحقیق از شاخه پیمایشی همبستگی بوده که به شیوه
مقطعی صورت میپذیرد.
جامعه آماری این پژوهش را کارکنان بانک های دولتی استان قزوین تشکیل میدهند که جمعاً
 421نفر شناسایی شدند ،می باشند.
حجم نمونه با جدول مورگان برابر با  201تعیین میگردد .روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده
می باشد.
روشهای گردآوری اطالعات در این تحقیق مطالعات کتابخانهای و تحقیقات میدانی می باشد.
ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه استاندارد است.
برای تعیین روایی محتوایی ،پرسشنامهها به سه نفر از اساتید و خبرگان مجرب در زمینه
مدیریت و روش تحقیق جهت بررسی محتوایی ارائه گردید که با بررسی و تغییرات انجام شده کلیه
آنها سؤاالت تنظیم شده را مورد تأیید قرار دادند و از این طریق روایی محتوایی پرسشنامهها تأیید
گردید .همچنین برای تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .نتایج نشان
دهندة آن است که پرسشنامه مورد استفاده ،از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی الزم
برخوردار میباشد.
جدول  -2آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر کدام از متغیرها
هویت فرهنگی

ضریب آلفای کرونباخ
0/753

متغیر
تعلق خاطر کاری

0/798

برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از روش های آماری توصیفی و استنباطی شده
است .که روشهای توصیفی شامل معیارهای تمایل به مرکز و پراکندگی ودرصد ،فراوانی میباشد که
برای طبقه بندی داده ها و نمایش آنها از طریق جداول فراوانی و نمودار استفاده میشود و در تجزیه
و تحلیل استنباطی؛ ابتدا با استفاده ازآزمون کولموگروف  -اسمیرنوف نرمال بودن توزیع داده تست
میشود  .درصورت نرمال بودن برای تحلیل فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
همچنین از روش اهمیت نسبی برای تبیین نقش متغیرها در متغیر وابسته استفاده میشود.
برای درك اهمیت و اولویت سازههای سالمت و فرهنگ ملی در تعلق خاطر کاری از تکنیک
اهمیت نسبی 1استفاده میشود .این تکنیک زمانی که متغیرهای مستقل با همدیگر همبستگی 2دارند،
کاربرد دارد .موضوع تعیین اهمیت نسبی متغیرهای پیشبینی کننده در توجیه تغییرات متغیر مالك
یکی از موضوعاتی است که در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه بوده است .در سادهترین تعریف اهمیت
Relative Importance
Interco relation

1
2
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نسبی نشاندهنده سهم نسبی هر یک از متغیرها در  R2است .در محاسبه سهم متغیرها هم اثر
مستقیم (همبستگی آن با متغیر وابسته یا مالك) و هم اثر غیر مستقیم یعنی زمانی که با سایر
متغیرهای مستقل ترکیب میشود ،در نظر گرفته میشود (جانسون و رابرتون.)2004 ،1
برای سنجش اهمیت نسبی هر یک متغیرهای مستقل در نسبت همبستگی با متغیر وابسته از
نرمافزار آماری  Rاستفاده گردید .در این نرم افزار بر اساس مدل جانسون که توسط اولریک،)2006( 2
اهمیت نسبی با استفاده از کدهای آماری (پکیج) به بررسی وزن نسبی هر متغیر و سهم آن در
میپردازد.
 -4یافته های تحقیق
مهمترین و اصلیترین مرحله هر پژوهشی دست یابی به پاسخی است که پژوهشگر در پی آن
بوده است .در این راستا تجزیه و تحلیل دادهها هدف نهایی از انجام یک پژوهش را برآورده میسازد.
برای اطمینان از برگشت تمامی پرسشنامه ها تعداد  210توزیع شد تا کامالً به تعداد حجم نمونه
پرسشنامه جمعآوری گردد .که در بین پرسشنامههای برگشتی تعداد  6مورد برگشت داده نشد و  4عدد
از پرسشنامه ها نیز مخدوش و غیر قابل تحلیل بود بنابراین در کل تعداد  200پرسشنامه وارد تجزیه و
تحلیل نهایی گردیده است.

 -1-4یافته های توصیفی
همانطور که در جدول  3مشاهده میکنید از  200نفر نمونه آماری  191نفر مرد و  9نفر زن
بودند .به عبارتی دیگر نمونه آماری از  % 95مرد و  % 5زن تشکیل شده بود.
جدول  -3فراوانی جنسیت کارکنان

جنسیت

فراوانی
191
9

جمع کل

200

مرد
زن

درصد فراوانی
95
5
100

1

Johnson and Lebreton
2 Ulrike
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 1-1-4سن
همانطور که در جدول  4مشاهده میکنید از  200نفر نمونه  30نفر بین  20تا  30سال سن،
 74نفر بین  31تا  40سال سن 67 ،نفر بین  41تا  50سال سن و  29نفر دارای سن بیشتر از  51سال
میباشند .در واقع گروه سنی  31تا  40سال با درصد فراوانی  37درصد دارای بیشترین درصد فراوانی
بود.
جدول  -4فراوانی وضعیت سنی
سن (سال)

فراوانی
30

درصد فراوانی
15

 31تا 40
 41تا 50
 51به باال

74
67

37
33

29

15

جمع کل

201

100

 20تا 30

 2-1-4تحصیالت
همانطور که در جدول  5مشاهده میکنید از  200نفر نمونه  78نفر فوق دیپلم 79 ،نفر لیسانس
و  43نفر فوق لیسانس و باالتر بودند .در واقع گروه با تحصیالت لیسانس بیشترین درصد فراونی را با
 39درصد تشکیل داده بود.
جدول  -5فراوانی تحصیالت
تحصیالت

فراوانی
78

لیسانس
فوق لیسانس
جمع کل

79
43
201

فوق دیپلم

درصد فراوانی
30
39
22
100

 3-1-4سابقه کار
همانطور که در جدول  6مشاهده میکنید از  200نفر نمونه آماری این تحقیق را  35نفر زیر 5
سال 29 ،نفر  15- 6سال 77 ،نفر بین  25-16سال و  2نفر  29سال به باال بودند .بیشترین درصد
فراونی را گروه  16تا  25سال با  38درصد تشکیل میدادند.
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جدول  -6فراوانی سابقه کار
سابقه کار (سال)

فراوانی
35
59

25-16

77

38

 26سال به باال

29
201

14
100

زیر  5سال
15-6

جمع کل

درصد فراوانی
18
30

 4-1-4هویت فرهنگی
در خصوص نمره افراد در هویت فرهنگی یک نمره کل وجود دارد .در کل میانگین وزنی هویت
فرهنگی  2.85بود .سایر دادههای توصیفی این متغیر و مولفههای آن را در جدول  7مشاهده
مینمایید.
جدول  -7آمار توصیفی هویت فرهنگی و مولفههای آن
هویت ملی

200

میانگین
30/70

میانگین وزنی
2.41

انحراف معیار
2.92

تعداد

متغیر
هویت دینی
هویت انقالبی

200
200

27/41
25/01

2.52
2.10

4.60
5.50

هویت فرهنگی

200

83/15

2.85

9.91

 5-1-4تعلق خاطر کاری
متغیر تعلق خاطر کاری از  17گویه تشکیل شده است .که میانگین وزنی آن در بین کارکنان
 2/20به دست آمد سایر دادههای توصیفی در جدول ( )8ذیل آمده است.
جدول  -8آمار توصیفی تعلق خاطر کاری و مولفههای آن
متغیر

تعداد

میانگین

تعلق خاطر
کاری

200

49/31

میانگین
وزنی
2.20

انحراف
معیار
5/66
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 -4یافته های تحقیق
 -1-4آزمون کولموگروف-اسمیرنف
برای تحلیل استنباطی ابتدا به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شده و سپس همبستگی وزنی
متغیرهای مستقل را در متغیر وابسته به کمک نرمافزار  Rمحاسبه شده است.
قبل از آنکه به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شود .برای تک تک متغیرها از آزمون
کالموگروف -اسمیرنف استفاده شد .منطق استفاده از این آزمون مشخص کردن وضعیت نرمال بودن
دادهها میباشد که در صورت نرمال بودن از آزمون های پارام تریک (آزمون همبستگی پیرسون) و در
صورت نرمال نبودن از آزمونهای ناپارامتریک (آزمون همبستگی اسپیرمن) استفاده میشود .چون داده
ها نرمال می باشد .دادههای این آزمون در جدول  8آمده است.
جدول -8نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف
تعداد

هویت فرهنگی
199

فرهنگ ملی
200

تعلق خاطر کاری
199

شاخص آماری
Z
Sig

0/824
0/504

0/702
0/566

0/855
0/458

مطابق با جدول  8توزیع دادهها نرمال بوده و برای متغیرها آزمون پارامتری استفاده گردید.
 -2-4آزمون فرضیه تحقیق
وزن ابعاد هویت فرهنگی درتأثیر بر تعلق خاطر کاری از اهمیت یکسانی برخوردار نیست.
در ابتدا برای بررسی اهمیت نسبی ابعاد هویت فرهنگی بایستی میزان همبستگی بین ابعاد این
متغیر مشخص گردد .چون اهمیت نسبی در صورتی به کار می رود که ابعاد متغیر مستقل با یکدیگر
رابطه قوی و شدیدی داشته باشند .برای بررسی رابطه بین ابعاد هویت فرهنگی از آزمون همبستگی
پیرسون استفاده گردید که نتایج آن در جدول ( )9امده است.
جدول  -9ضریب همبستگی بین مولفههای هویت فرهنگی و تعلق خاطر کاری
هویت
ملی

متغیرها
هویت ملی

همبستگی
سطح معنیداری

هویت دینی

همبستگی

هویت
انقالبی

هویت
دینی
1
1

0.260
0.

سطح معنیداری
000

تعلق
کاری

خاطر
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همبستگی

هویت انقالبی

0.
237

سطح معنیداری

0.

همبستگی

0
.000

0.
410

سطح معنیداری

1

.466

000
تعلق خاطر کاری

0

61

0
.232

0.
000

0.
249

0
.000

0.
000

** معنی داری آزمون در سطح معنی داری 0/01
نتایج جدول ( )9نشان داد که بین ابعاد هویت فرهنگی با توجه به سطح معنی داری به دست
آمده که کمتر از سطح معنی داری استاندارد  0/01می باشد رابطه معنی داری وجود دارد .برای آزمون
این فرضیه ،ابتدا ضریب همبستگی بین خود متغیرهای مستقل محاسبه میشود ،تا در صورتی که بین
متغیرهای مستقل همبستگی مشاهده گردد ،از روش اهمیت نسبی استفاده شود .جدول باال ضریب
همبستگی متغیرهای تحقیق همبستگی بین متغیرهای مستقل را نشان میدهد
جدول ( ) 9ضریب همبستگی متغیرهای تحقیق همبستگی بین متغیرهای مستقل را نشان
می دهد در برخی موارد این ضریب بسیار باال می باشد .نتایج نشان داد که بین ابعاد هویت فرهنگی و
تعلق خاطر کاری رابطه معنی داری وجود دارد زیرا سطح معنی داری به دست آمده کمتر از سطح
معنی داری استاندارد میباشد ( .)p>0/01بیشتر همبستگی بین هویت ملی و تعلق خاطر کاری می
باشد.
برای چنین تحقیقاتی که چندین متغیر مستقل داشته و متغیرهای مستقل هم با یکدیگر
همبستگی دارند ،از روش اهمیت یا اوزان نسبی استفاده میشود (جدول  .)9این تکنیک اثرات مستقیم
هر کدام از متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته و همچنین تأثیر متغیرهای مستقل را زمانی که با
همدیگر ترکیب میشوند ،بر روی متغیر وابسته نشان میدهد ،اهمیت یا اوزان نسبی نشان دهنده سهم
هر یک از متغیرهای مستقل (پیش بینی کننده) در  R2کلی مدل میباشد.
جدول ( )9همبستگی بین متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر تعلق خاطر کاری را نشان میدهد.
با استفاده از تکنیک اهمیت نسبی ،اثرات ترکیب وزنی و وزن هرکدام از متغیرهای مستقل مورد
بررسی قرار میگیرد .ترکیبی از سازههای هویت فرهنگی که تعلق خاطر کاری را تحت تأثیر قرار
میدهد در جدول ( )10آمده است.
جدول  -10اهمیت نسبی ابعاد هویت فرهنگی در تاثیر بر تعلق خاطر کاری
وزن خام هر متغیر

وزن نسبی هر متغیر از 100

تعداد آزمودنی

درصد
هویت ملی

0/168

58/13

200
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هویت دینی

0/054

18/69

200

هویت انقالبی

0/067

23/18

200

مجموع

R2 =0/289

%100

نتایج جدول ( )10نشان میدهد که مولفههای هویت فرهنگی  28/9درصد تعلق خاطر کاری را
تشریح میکند که هویت ملی دارای بیشترین وزن نسبی و هویت دینی دارای کمترین وزن نسبی
میباشد .و هویت ملی  58/13درصد ،هویت دینی  18/69درصد ،هویت انقالبی  23/18درصد از سهم
وزنی را در تاثیر بر تعلق خاطر کاری به خود اختصاص داده است .بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر
یکسان نبودن وزن نسبی ابعاد هویت فرهنگی در تاثیر بر تعلق خاطر کاری مورد تایید واقع گردید.
یعنی می توان اینطور ادعا نمود که ابعاد هویت فرهنگی تاثیر معنی داری در بروز تعلق خاطر کاری
کارکنان بانک های دولتی استان قزوین دارند .و وزن ابعاد یکسان نمی باشد.

 -5نتیجه گیری و پیشنهادات
در تحقیق حاضر اهمیت نسبی مولفههای هویت فرهنگی در تاثیر بر تعلق خاطر کاری مورد نظر
بود که مفهوم ابعاد ابعاد هویت فرهنگی در تعلق خاطر کاری با در طیف لیکرت  5گزینهای مورد اندازه
گیری واقع گردید.
جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان بانک های دولتی استان قزوین تشکیل میدادند که
تعداد نمونه ما بر اساس فرمول کوکران  201نفر به دست آمد که با روش نمونهگیری تصادفی طبقه
ای نسبتی توزیع شد.
پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار
توصیفی برای تهیه جداول فراوانی و نمودارها استفاده گردید .سپس با استفاده از آمار استنباطی به
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق پرداخته شد .پیش شرط استفاده از تکنیک اهمیت نسبی وجود ارتباط
بین مولفههای متغیر مستقل میباشد که بر اساس آزمون همبستگی پیرسون در این تحقیق به دست
آمد سپس برای تعیین وزن نسبی هر یک از مولفههای و هویت فرهنگی در تاثیر بر متغیر وابسته از
نرمافزار آماری  Rاستفاده گردید که خروجی آن در پیوست آمده است.

 -1-5نتایج آمار توصیفی
نتایج توصیفی جنسیت پاسخگویان نشان داد که از  200نفر نمونه آماری  191نفر مرد و  9نفر
زن بودند .به عبارتی دیگر نمونه آماری از  % 95مرد و  % 5زن تشکیل شده بود.
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نتایج توصیفی سن پاسخگویان نشان داد که از  200نفر نمونه  30نفر بین  20تا  30سال سن،
 74نفر بین  31تا  40سال سن 67 ،نفر بین  41تا  50سال سن و  29نفر دارای سن بیشتر از  51سال
میباشند .در واقع گروه سنی  31تا  40سال با درصد فراوانی  37درصد دارای بیشترین درصد فراوانی
بود.
نتایج توصیفی تحصیالت پاسخگویان نشان داد که از  200نفر نمونه  78نفر فوق دیپلم 79 ،نفر
لیسانس و  43نفر فوق لیسانس و باالتر بودند .در واقع گروه با تحصیالت لیسانس بیشترین درصد
فراونی را با  39درصد تشکیل داده بود.
نتایج توصیفی سابقه کار پاسخگویان نشان داد که از  200نفر نمونه آماری این تحقیق را 35
نفر زیر  5سال 29 ،نفر  15-6سال 77 ،نفر بین  25-16سال و  2نفر  29سال به باال بودند .بیشترین
درصد فراونی را گروه  16تا  25سال با  38درصد تشکیل میدادند.
در خصوص نمره افراد در فرهنگ ملی یک نمره کل وجود دارد .در کل میانگین وزنی فرهنگ
ملی  2.65بود..
در خصوص نمره افراد در هویت فرهنگی یک نمره کل وجود دارد .در کل میانگین وزنی هویت
فرهنگی  2.85بود.
متغیر تعلق خاطر کاری از  17گویه تشکیل شده است .که میانگین وزنی آن در بین کارکنان
 2/20به دست آمد.

 -2-5نتایج و تحلیل آزمون فرضیات
فرضیه :وزن ابعاد هویت فرهنگی در بروز تعلق خاطر کاری از اهمیت یکسانی
برخوردار نیست.
نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین ابعاد هویت فرهنگی با توجه به سطح معنی داری به
دست آمده که کمتر از سطح معنی داری استاندارد  0/01می باشد رابطه معنی داری وجود دارد .و
همچنین نتایج نشان داد که بین ابعاد هویت فرهنگی و تعلق خاطر کاری رابطه معنی داری وجود دارد
زیرا سطح معنی داری به دست آمده کمتر از سطح معنی داری استاندارد میباشد (.)p>0/01
نتایج تجزیه و تحلیل وزن نسبی نشان میدهد که مولفههای هویت فرهنگی  28/9درصد تعلق
خاطر کاری را تشریح میکند که هویت مل ی دارای بیشترین وزن نسبی و هویت دینی دارای کمترین
وزن نسبی میباشد .و هویت ملی  58/13درصد ،هویت دینی  18/69درصد ،هویت انقالبی 23/18
درصد از سهم وزنی را در تاثیر بر تعلق خاطر کاری به خود اختصاص داده است .بنابراین فرضیه
تحقیق مبنی بر یکسان نبودن وزن نسبی ابعاد هویت فرهنگی در تاثیر بر تعلق خاطر کاری مورد تایید
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واقع گردید .یعنی می توان اینطور ادعا نمود که ابعاد هویت فرهنگی تاثیر معنی داری در بروز تعلق
خاطر کاری کارکنان بانک های دولتی استان قزوین دارند .و وزن ابعاد یکسان نمی باشد.
 -3-5پیشنهادات کاربردی
بنابر فرضیه تحقیق مبنی بر وجود اهمیت نسبی ابعاد هویت فرهنگی در تاثیر بر تعلق خاطر کاری
اثبات شد در این راستا پیشنهاد می شود:
جهت تقویت هویت ملی در بانک های دولتی استان قزوین پیشنهاد می شود:
.1احساس و عاطفه مثبتی نسبت به حوادث و شخصیت های تاریخی کشور تقویت شود
.2با برگذاری دوره هایی زندگی و شخصیت حکما و دانشمندان ایران آموزش داده شود.
.3به فرهنگ و روش زندگی ایرانی احترام قائل شوند
 .4در بین مردم ایران احساس وجود انسجام ،همبستگی و همدلی تقویت شود
جهت تقویت هویت دینی در بانک های دولتی استان قزوین پیشنهاد می شود:
 .1خداگرایی و خدا مداری در آموزش مدنظر بایشد
.2کارکنان از سنت و سیره معصومین در زندگی خود بهره مند شوند.
.3برنامه هایی مناسک و شعائر دینی برگذار شود.
 .4کفایت دین در اداره امور اجتماعی آموزش داده شود.
جهت تقویت هویت انقالبی در بانک های دولتی استان قزوین پیشنهاد می شود:
.5با تحجر و التقاط در جامعه مبارزه شود
 .6از حقوق مستضعفین حمایت گردد.
.7شهدای انقالب سالمی گرامی داشته شود
 .8به التزام کارکنان به والیت فقیه توجه شود
 .9آرمانهای امام خمینی آموزش داده شود.
 .10دوره آشنای با قانون اساسی برگذار گردد.
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Abstract
The main purpose of this study is surveing the relative importance of adherence to
cultural identity in the occurrence of Belonging to work at State banks of Qazvin
province. The sample size was selected based on Morgan table 201 people and
questionnaire was used to collect information. The reliability of the questionnaire
was confirmed using Cronbach's alpha coefficient. To analyze the data,
descriptive statistics were used for classification, preparation of many graphs and
tables, and to test the hypotheses, first the Smirnov-Kolmogorov test was used to
know the normality of the variables, The risults showed that the variables have a
normal distribution. The hypotheses of the research were analyzed using
inferential statistics and Pearson correlation coefficient test was used to find the
relationship between independent and dependent variables and the technique of
relative importance was used. Findings show that the dimensions of cultural
identity have a significant relationship with belonging to work. The findings also
indicate that the dimensions of cultural identity are not of equal relative
importance in the occurrence of belonging to work.
Keywords: cultural identity, culture, identity, belonging to work.
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