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چکیده

پژوهش حاضر ،به منظور بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با تعهد سازماني در بین کارکنان اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمي آذربایجانشرقي انجام شده است .براي تحقق اهداف پژوهش  5فرضیه مورد
مطالعه قرارگرفتند .جامعه آماري این پژوهش ،کلیه کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي آذربایجان-
شرقي ميباشد .با استفاده از نمونهگیري تصادفي طبقهاي نسبتي 66 ،نفر از کارکنان اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمي آذربایجانشرقي انتخاب شدند .پرسشنامهاي که توسط پژوهشگر تهیه و تنظیم شده بود به
وسیله نمونه مورد مطالعه تكمیل گردیدند .در این تحقیق با توجه به ماهیت مساله از روش پیمایش استفاده
شده است .پس از استخراج دادهها ،براي آزمون فرضیهها از آزمونهاي آمار توصیفي و آمار استنباطي نظیر
آزمون ضریب همبستگي پیرسون و رگرسیون استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان ميدهد که متغیرهاي
اثربخشي آموزش و توسعه ،حقوق و دستمزد ،ارزیابي عملكرد ،ارتباط مناسب با کارکنان و مشارکت رابطه
معنيداري با تعهد سازماني دارد .ولي متغیر فرصتهاي جایگزین شغلي رابطه معنيداري با تعهد سازماني
کارکنان ندارد.
واژگان کليدي :اهداف سازماني ،تعهد سازماني و عوامل اجتماعي.
مقدمه

تعهد سازماني یک نگرش مهم شغلي و سازماني است که در طول سالهاي گذشته مورد عالقه بسیاري
از محققان رشتههاي رفتار سازماني و روانشناسي خصوص ًا روانشناسي اجتماعي بوده است(رکنينژاد.)1386 ،
این نگرش در طول سه دهه گذشته دستخوش تغییراتي شده است که شاید عمدهترین این تغییر در قلمرو
 .1دانشموخته کارشناسی ارشد جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز -ایران.
 .2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تبریز -ایران (نویسنده مسئول).
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مربوط به نگرش چند بعدي به این مفهوم تا نگرش یک بعدي به آن بوده است(همان منبع) .همچنین با
توجه به تحوالت اخیر در حیطه کسب و کار ،از جمله :کوچکسازيها و ادغامهاي سازمانهاي دولتي و
خصوصي در یكدیگر ،عدهاي از صاحبنظران را بر آن داشته تا اظهار کنند که اثر تعهد سازماني بر دیگر
متغیرهاي مهم درحوزه مدیریت ،ازجمله :ترک شغل ،غیبت و عملكردکاهش یافته است و به همین جهت
بررسي آن بيمورد است(ساغرواني .)1388 ،اما عدهاي دیگر از محققان ،این دیدگاه را نپذیرفته و معتقدند
که تعهد سازماني اهمیت خود را از دست نداده است و همچنان ميتواند مورد توجه قرار گیرد(فرهنگي و
دیگري .)1384 ،با توجه به برخي اختالف نظرها درباره میزان تاثیر تعهد سازماني بر رفتار کارکنان در
سازمان ،بررسي موضوع میزان تعهد سازمانيکارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان آذربایجان-
شرقي ،برايمدیران این سازمان ضروري به نظرميرسد .زیرا این اداره داراي مدیریتهاي متعددي در سطح
استان وسایر شهرستانهاي تابعه ميباشد و درجهت کوچکسازي و ادغام گام برميدارد و نیز پیوند نزدیكي
با موسسات خصوصي دارد .لذا کارشناسان ومدیران اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي عالقمند به دانستن میزان
تاثیر عوامل اجتماعي بر تعهد سازماني و عوامل موثر بر آن در سازمان هستند .پرسشهاي اساسي در این
پژوهش این است که ،عوامل اجتماعي موثر بر تعهد سازماني کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي
کدامند؟ ميتوان انتظار داشت که نتایج تحقیق در پاسخ به این پرسشها ،مدیران را در بهبود رفتار سازماني
کارکنان کمک نماید.
در تحقیقات انجام شده درباره سازمان ،سه نگرش عمده بیشترین توجه را از سوي محققان به خود
جلب کرده است .این سه نگرش عبارتند از:
3
 .1رضایت شغلي .۲ 1وابستگي شغلي .3 ۲تعهد سازماني (رکنينژاد.)1386 ،
تعهد سازماني ،مانند مفاهیم دیگر رفتار سازماني 4به شیوههاي متفاوت تعریف شده است .معموليترین
شیوه برخورد با تعهد سازماني آن است که ،تعهد سازماني را نوعي وابستگي عاطفي به سازمان در نظر
ميگیرند .بر اساس این شیوه ،فردي که به شدت متعهد است هویت خود را از سازمان ميگیرد ،در سازمان
مشارکت دارد و با آن درميآمیزد و از عضویت درآن لذت ميبرد(آمسترانگ .)108 :1381 ،پورتر و همكاران
( ،)1994تعهد سازماني را پذیرش ارزشهاي سازمان و درگیر شدن در سازمان تعریف ميکنند و معیارهاي
اندازهگیري آن را شامل :انگیزه ،تمایل براي ادامهکار و پذیرش ارزشهاي سازمان ميدانند .کوهن)۲004(5
تعهد سازماني را به معنيحمایت و پیوستگيعاطفي با اهداف و ارزشهاي یک سازمان به خاطرخود سازمان
و دور از ارزشهاي ابزاري آن (وسیلهاي براي دستیابي به اهداف دیگر) تعریف ميکند(رنجبریان.)1385 ،
1.

Job Satisfaction
Job Involvement
3.
Organizational Commitment
4.
Behavior Organizational
5.
Cohen
2.
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تعهد سازماني عبارت است از :نگرشهاي مثبت یا منفي افراد نسبت به کل سازمان (نه شغل) است
که در آن مشغول به کارند .در تعهد سازماني ،شخص نسبت به سازمان احساس وفاداري قوي دارد و از
طریق آن سازمان خود را مورد شناسایي قرار ميدهد(استرون .)1377 ،شلدون تعهد سازماني را چنین
تعریف ميکند :نگرش یا جهتگیري که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته ميکند .کانتر نیز ،تعهد
سازماني را تمایل عامالن اجتماعي به اعطاي نیرو و وفاداري خویش به سیستمهاي اجتماعي ميداند(به
نقل از اسماعیلي.)1380 ،
به عقیده ساالنسیک ،تعهد حالتي است درانسان که در آن فرد با اعمال خود و ازطریق این اعمال اعتقاد
ميیابد که به فعالیتها تداوم بخشد و مشارکت موثر خویش را در انجام آنها حفظ کند(به نقل از ساروقي،
 .)1375بوکانان ،1تعهد را نوعي وابستگي عاطفي و تعصبآمیز به ارزشها و اهداف سازمان ميداند ،یعني
وابستگي به نقش فرد در رابطه با ارزشها و اهداف و به سازمان فينفسه جداي از ارزش ابزاري آن(همان
منبع).
۲
به نظر لوتانز و شاو( ،)199۲تعهد سازماني به عنوان یک نگرش عبارت است از :تمایل قوي به ماندن در
سازمان ،تمایل به اعمال تالش فوقالعاده براي سازمان و اعتقاد قوي به پذیرش ارزشها و اهداف(عراقي،
 .)1393وجه اشتراک تعاریف باال این است که ،تعهد حالتي رواني است که رابطه فرد را با سازمان مشخص
کند و تصمیم به ماندن در سازمان یا ترک آن را به طور ضمني در خود دارد(ساروقي.)1375 ،
در پژوهش حاضر ،تعهد سازماني نوعي نگرش است که میزان عالقه ،دلبستگي ،وفاداري کارکنان نسبت
به سازمان و تمایل آنان به ماندن در سازمان را نشان ميدهد .لذا به پیروي از برخي محققان(موالیي،)1385 ،
تعهد سازماني شامل سه بخش در نظر گرفته شده است:
 .1تعهد عاطفي (چالش شغل ،وضوح نقش ،وضوح اهداف ،مشكل بودن هدف ،پذیرش مدیریت ،انسجام
همكاران ،تبعیتپذیري سازماني ،عدالت ،اهمیت شخصي ،بازخورد و مشارکت)
 .۲تعهد مستمر (مهارتها ،آموزش ،تغییر محل زندگي ،سرمایهگذاري فرد و درک قابلیت دستیابي
به جایگزینهاي شغلي)
 .3تعهد هنجاري یا تكلیفي (هنجار تعهد سازماني)
مدني و زاهدي( ،)1384نشان دادهاندکه متغیر درک حمایتسازماني ،قويترین رابطه مستقیم و مثبت
را با تعهد سازماني کلي (شامل تعهد عاطفي ،هنجاري و مستمر) دارد و متغیر احساس عدالت سازماني،
همبستگي نسبتاً قويمستقیم با تعهد سازماني دارد و متغیراحساس امنیت شغلي ،همبستگي مستقیم نسبتاً
ضعیف باتعهد سازماني داشته است .اسماعیلي( )1380مهمترین عوامل موثر برایجاد و حفظ تعهد سازماني
مدیران سطوح مختلف را در قالب سه متغیر رضایت شغلي ،عوامل بهداشتي و وجود عوامل محیطي
دستهبندي و سپس ارتباط آنها را با تعهد سازماني مورد آزمون قرار داد.
Biukanan
Loutaz

1.
2.
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یافتههاي تحقیق وي نشان دادکه بین میزان رضایت شغليعوامل نگهدارنده بهداشتي و وجود عوامل
محیطي ازیک طرف و میزان تعهد سازمان مدیران ازطرف دیگر رابطه خطي مثبت وجود دارد .بین میزان
رضایت شغلي و میزان تعهد سازماني رابطه معناداري وجود دارد .آلن و همكاران( ،)1996نشان دادند که
تفویض اختیار بر تعهد سازماني و تصمیمات شغلي اعضاء سازمان موثر بوده است.
هدف اصلي تحقیق حاضر ،تعیین عوامل اجتماعي مرتبط با تعهد سازماني در بین کارکنان اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمي آذربایجانشرقي ميباشد.
فرضیههاي تحقیق

 بین اثربخشي حقوق و دستمزد و تعهد سازماني در بین کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمياستان آذربایجانشرقي رابطه وجود دارد.
 بین اثربخشي آموزش و توسعه و تعهد سازماني در بین کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمياستان آذربایجانشرقي رابطه وجود دارد.
 بین اثربخشي ارزیابي عملكرد و تعهد سازماني در بین کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمياستان آذربایجانشرقي رابطه وجود دارد.
 بین فرصتهاي شغلي جایگزین و تعهد سازماني در بین کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمياستان آذربایجانشرقي رابطه وجود دارد.
 بین رضایت از سرپرست و تعهد سازماني در بین کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استانآذربایجانشرقي رابطه وجود دارد.
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

متغير وابسته

تعهد سازماني :حالتي است که کارکنان یا کارمندان سازمان به خصوص ،هدفهاي سازمان را معرف
خود ميدانند و آرزو ميکنند که در عضویت آن سازمان بمانند(سیدجوادین.)1388 ،
در این تحقیق براي اندازهگیري و سنجش تعهد سازماني سه بعد داریم که به تعریف هر سه بعد مي-
پردازیم.
تعهد عاطفي :این بخش از تعهد سازماني ،به عنوان تعلّق خاطر به یک سازمان که از طریق قبول ارزشهاي
سازماني و نیز به وسیله تمایل به ماندگاري در سازمان مشخص ميگردد ،تعریف ميشود(صادقيفر.)1386 ،
تعهد تكلیفي یا هنجاري :تعهد تكلیفي ،به عنوان یک وظیفه درک شده براي حمایت از سازمان و
فعالیتهاي آن تعریف ميشود و بیانگر احساس دِین و الزام به باقي ماندن در سازمان است؛ که افراد فكر
ميکنند ادامه فعالیّت و حمایت از سازمان ،دیني بر گردن آنهاست.
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تعهد مستمر :ناشي از درک افزایش یافتن هزینههاي از دست رفته دریک سازمان است .هزینههاي از
دست رفته عبارت است از :مخارج یک فعالیت یا پروژه که قابل بازیافت نباشند .بنابراین اگر کسي داراي
تعهد مستمر باشد ،نسبت به افزایش چنین هزینههایي حسّاس خواهد شد(صادقيفر.)1386 ،
متغيرهاي مستقل

حقوق و دستمزد :حقوق و دستمزدي که به افراد ،در قبال انجام و یا جبران وظایف و مسئولیتهاي که
آنها در مشاغل خویش به عهده دارند پرداخت ميشود(سعادت.)1386 ،
براي سنجش متغیر حقوق و دستمزد و عملیاتي کردن آن در این تحقیق ،از شاخصهاي میزان مناسب
بودن مزایاي ارائه شده براي برآورد نیازها ،میزان پرداخت مبتني بر عملكرد ،میزان عادالنه بودن حقوق در
مقایسه با وظایف و مسئولیتها ،میزان شناخت از معیارهاي پرداخت(راتناورا ،)۲010 ،میزان قدرداني از
تالشهاي پیشرفت کیفي کارکنان ،تشویق به بهبود کیفي کار با تمهیدات ارتقاي حقوق ،ارائه مشوقهاي
الزم براي کارکناني که داراي عملكرد مناسبي هستند و میزان شفاف بودن پاداش و تنبیه کارکنان ،استفاده
شده است(یانگ فونگ و همكاران.)۲011 ،
آموزش و توسعه :آموزش یكي از مهمترین وظایف منابع انساني است که ميتواند مستقیماً به بهرهوري و
سودآوري سازمان کمک کند .گستره برنامههاي آموزشي متغیر بوده و شامل آموزش فني ،عملیاتي ،خدمات
مشتري ،فروش ،سرپرستي و مدیریت ميباشد(یانگ فونگ و همكاران.)۲011 ،
براي سنجش متغیر آموزش و توسعه و عملیاتيکردن آن دراین تحقیق ،از شاخصهاي میزان آموزش
دریافتشده متناسب با کاري که انجام ميشود ،میزان تناسب آموزش با ارتقاء به پست بعدي(راتناورا،
 ،)۲010نحوه کسب آموزش توسط مدیران درطول فرآیندکاري و به روز بودن آموزش استفاده شده است
(یانگ فونگ و همكاران.)۲011 ،
ارزیابي عملكرد :فرآیندي است که به وسیله آن کارکنان در فواصل معین و به طور رسمي ،مورد بررسي
و سنجش قرار ميگیرند(سعادت .)1386 ،به بیاندیگر ارزیابي عملكرد عبارت استاز :روش رسمي تشخیص
خصوصیاتکارکنان بر اساس بازخورد مثبت یا منفي ازنتایج عملكرد افراد در چگونگي انجام وظایف ميباشد
(سیدجوادین.)1388 ،
براي سنجش متغیر ارزیابي عملكرد و عملیاتي کردن آن در این تحقیق ،از شاخصهاي میزان منصفانه
بودن ارزیابي عملكرد ،میزان اطالعرساني به افراد در رابطه با نحوه ارزیابي عملكرد آنها ،میزان ارائه بازخور
به افراد در رابطه با عملكردشان ،میزان رسمي و مكتوب بودن ارزیابي عملكرد و میزان مفید بودن ارزیابي
عملكرد در شناسایي نقاط ضعف و قوت افراد استفاده شده است(راتناورا.)۲010 ،
ا رتباط مناسب با کارکنان :به یک ارتباط مناسب و پویا بین مدیران یک سازمان و کارکنان آن اشاره
ميکند که در آن کارکنان به راحتي تمامي مسائل را با مدیران خود در ارتباط ميگذارند .این متغیر با
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سواالتي نظیر اخالق نیكو ،حسن مدیریت و ارزش قائل شدن بر پیشنهادات کارکنان مورد سنجش قرار
گرفته است.
مشارکت :مشارکت بر این عقیده بنیادین استوار است که ،همه افراد حق دارند در مورد اموري که
مربوط به خودشان است احساس مسئولیت نمایند ،درباره آن فكر کنند و درباره آن تصمیم بگیرند و در
تحقیق این متغیر به مشارکت دادن کارکنان در سیاستها و امور سازمان یا اداره اشاره ميکند .این متغیر
با گویههایي مانند :مشارکت کارکنان در تصمیمگیري و تاکید بر سیاستهاي عدم تمرکزگرایانه در سازمان
مورد سنجش قرار گرفته است.
فرصتهاي شغلي جایگزین :فرصتهایي براي ارتقاء ،کاهش تنشهایي در شغل و نقش باعث شكلگیري
تعهد سازماني ميشود(پازارگادي.)۲۲ :1385 ،
تعریف عملیاتي :فرصتهایي که در اداره براي کارکنان جهت ارائه خدمات در سطوح مختلف ایجاد
ميشود تا فرد بر اساس عالیق و شایستگيها بتواند به ارائه خدمات مشغول باشد.
روش تحقیق

این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفي -پیمایشي است .جامعه آماري مورد نظر ما دراین پژوهش ،همه
کارکنان شاغل در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان آذربایجانشرقي که  ۲00نفر هستند ميباشد.
در این پژوهش نمونهگیري به روش تصادفي طبقهاي نسبتي از کارکنان شاغل در اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمي استان آذربایجانشرقي انجام گرفته است .در این تحقیق  66نفر به عنوان حجم نمونه
انتخاب شدند .ابزار سنجش پرسشنامه استاندارد پورتو و همچنین محقق ساخته بوده است .دراین پژوهش
براي تعیین اعتبار از اعتبار صوري استفاده شده است و جهت تعیین پایایي از پیشآزمون استفاده گردید و
نتایج آزمون آلفاي کرونباخ در جدول شماره ( ،)1آمده است.
جدول شماره ( :)1نتایج آزمون آلفاي کرونباخ
پرسشنامه نهایی

متغیرها

متغیرها

پرسشنامه نهایی
تعداد گویهها

ضریب پایایی

تعداد گویهها

ضریب پایایی

6

%81

تعهد عاطفی

5

%77

ارتباط مناسب با کارکنان

%68

تعهد مستمر

5

%71

فرصت شغلی جایگزین

4

%74

تعهد هنجار

5

%68

آموزش و توسعه

4

ارزیابی عملکرد

5

%69

حقوق و دستمزد

5

%70

مشارکت

4

%72

---

---

---
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یافتهها

نمونههاي تحقیقحاضر شامل 9 :نفر زن و  57نفر مرد بودند .ازنظر تحصیلي بیشترین فراواني با سطح تحصیلي
لیسانس به تعداد  36نفر بوده است .در این میان  80/3درصد پاسخگویان موافق با اثربخشي آموزش و توسعه،
 19/7درصد مخالف آن؛  68/1درصد موافق اثربخشي ارزیابي عملكرد و  31/8درصد مخالف آن؛  83/6درصد
موافق با اثربخشي حقوق و دستمزد و  16/6درصد مخالف آن؛  6۲/۲درصد موافق فرصتهايشغلي جایگزین و
 37/8درصد بدون نظر؛  7۲/۲درصد موافق مشارکتکارکنان و  ۲۲/7درصد مخالف آن؛  81/8درصد موافق ارتباط
مناسب با کارکنان و  18/۲درصد مخالف آن؛  59/1درصد موافق تعهد سازماني و  40/9درصد مخالف بودهاند.

فرضیه  :1بین اثربخشي آموزش و توسعه و تعهد سازماني رابطه معنيداري وجود دارد.
در این فرضیه ،متغیر مستقل و وابسته در سطح فاصلهاي اندازهگیري شدهاند و لذا ميتوانیم از ضریب
همبستگي پیرسون براي بررسي وجود تاثیر بین این دو متغیر استفاده کنیم.
جدول شماره ( ،)۲نشان ميدهد که رابطه متوسط ( )43%بین این دو متغیر وجود دارد و با سطح 0/000
درصد معنيدار است و بیانکننده این مطلب است که ،با افزایش و میزان متغیر اثربخشي آموزش و توسعه،
متغیر وابسته نیز افزایش ميیابد.
جدول شماره ( :)2ضریب همبستگی بین اثربخشی آموزش و توسعه و تعهد سازمانی
عنوان

اثربخشی آموزش و توسعه

تعهد سازمانی
ضریب همبستگی

0/43

سطح معنیداری

0/000

تعداد مشاهدات

66

فرضیه ( :)۲بین اثربخشي ارزیابي عملكرد و تعهد سازماني رابطه معنيداري وجود دارد.
در این فرضیه ،متغیر مستقل و وابسته در سطح فاصلهاي اندازهگیري شدهاند و لذا ميتوانیم از ضریب
همبستگي پیرسون براي بررسي وجود تاثیر بین این دو متغیر استفاده کنیم.
جدول شماره ( ،)3نشان ميدهد که رابطه متوسط ( )۲9%بین این دو متغیر وجود دارد و با سطح
معنيداري  0/000درصد معنيدار است و بیانکننده این مطلب است که ،با افزایش و کاهش متغیر اثر-
بخشي ارزیابي عملكرد ،متغیر وابسته به ترتیب افزایش و کاهش ميیابد.
جدول شماره ( :)3ضریب همبستگی بین اثربخشی ارزیابی عملکرد و تعهد سازمانی
عنوان

اثربخشی ارزیابی عملکرد

تعهد سازمانی
ضریب همبستگی

0/29

سطح معنیداری

0/000

تعداد مشاهدات

66
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فرضیه  :3بین اثربخشي حقوق و دستمزد و تعهد سازماني رابطه معنيداري وجود دارد.
در این فرضیه ،متغیر مستقل و وابسته در سطح فاصلهاي اندازهگیري شدهاند و لذا ميتوانیم از ضریب
همبستگي پیرسون براي بررسي رابطه بین این دو متغیر استفاده کنیم .جدول شماره ( ،)4نشان ميدهد
که رابطه متوسط ( )38%بین این دو متغیر وجود دارد و با سطح معنيداري  0/01درصد معنيدار است و
بیانکننده این مطلب استکه ،با افزایش وکاهش متغیر اثربخشي حقوق و دستمزد متغیر وابسته به ترتیب
افزایش و کاهش ميیابد.
جدول شماره ( :)4ضریب همبستگی بین اثربخشی حقوق و دستمزد و تعهد سازمانی
عنوان

اثربخشی حقوق و دستمزد

تعهد سازمانی
ضریب همبستگی

0/39

سطح معنیداری

0/000

تعداد مشاهدات

66

فرضیه  :4بین ارتباط مناسب با کارکنان و تعهد سازماني رابطه معنيداري وجود دارد.
در فرضیه  4نیز متغیر مستقل و وابسته هر دو در سطح فاصلهاي اندازهگیري شدهاند و لذا ميتوانیم از
ضریب همبستگي پیرسون براي بررسي ارتباط بین این دو متغیر استفاده کنیم .تحلیل دادهها نشان ميدهد
همبستگي ضعیف ۲8 ،درصد بین این دو متغیر وجود دارد.
جدول شماره ( :)5ضریب همبستگی بین ارتباط مناسب با کارکنان و تعهد سازمانی
عنوان

اثربخشی ارتباط مناسب با کارکنان

تعهد سازمانی
ضریب همبستگی

0/28

سطح معنیداری

0/03

تعداد مشاهدات

66

فرضیه  :5بین مشارکت کارکنان و تعهد سازماني رابطه معنيداري وجود دارد.
در فرضیه  ،5متغیر مستقل تحقیق (مشارکت کارکنان) در سطح فاصلهاي است ،بنابراین ميتوانیم از
آزمون پیرسون براي بررسي رابطه بین دو متغیر استفاده کنیم .نتایج تحلیل نشان ميدهد که بین این دو
متغیر ،همبستگي متوسط وجود دارد .به عبارت دیگر ،با افزایش مشارکت کارکنان میزان تعهد سازماني
کارکنان هم افزایش ميیابد.
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جدول شماره ( :)6ضریب همبستگی بین مشارکت کارکنان و تعهد سازمانی
تعهد سازمانی

عنوان

مشارکت کارکنان

ضریب همبستگی

0/36

سطح معنیداری

0/02

تعداد مشاهدات

66

فرضیه  :6بین فرصتهاي شغلي جایگزین و تعهد سازماني رابطه معنيداري وجود دارد.
در این فرضیه ،متغیر مستقل و وابسته در سطح فاصلهاي اندازهگیري شدهاند و لذا ميتوانیم از ضریب
همبستگي پیرسون براي بررسي رابطه بین این دو متغیر استفاده کنیم.
جدول شماره ( ،)7نشان ميدهد که رابطه متوسط ( )۲9%بین این دو متغیر وجود دارد و با سطح
معنيداري  0/07درصد معنيدار نیست.
جدول شماره ( :)7ضریب همبستگی بین فرصتهاي شغلی جایگزین و تعهد سازمانی
عنوان
فرصتهای شغلی جایگزین

تعهد سازمانی
ضریب
همبستگی

0/29

سطح معنیداری

0/07

تعداد مشاهدات

66

رگرسیون چند متغیره

تحلیل رگرسیون یكي از روشهاي پیشبیني متغیروابسته توسط متغیرهاي مستقل ميباشد .براي وارد
کردن این متغیرها در  SPSSاز روش استپوایز 1استفاده شد و متغیرهاي مستقلي که با متغیر وابسته
همبستگي نداشتند ،کنار گذاشته شدند .ضریب همبستگي چندگانه نشان دهنده میزان همبستگي بین
مقادیر متغیر وابسته و مقایر پیشبیني شده ميباشد و ضریب تعیین نیز مقدار تبیینکنندگي مدل تحقیق
را نشان ميدهد .به عبارت دیگر ،مدل این تحقیق  0/35درصد تغییرات وابسته را تبیین ميکند و 0/65
د رصد تغییرات متغیر وابسته توسط عوامل دیگر قابل تبیین است .آماره دوربین واتسون نیز این مطلب را
نشان ميدهدکه ،میزان خطا در برآورد مدل تحقیق چقدر است .جدول شماره ( ،)8مربوط به ضرایب مدل
تحقیق و جدول شماره ( ،)9به ضرایب هر یک از متغیرهاي مستقل و معنيداري آنها اشاره دارد.
جدول شماره ( :)8ضرایب مربوط به رگرسیون چندمتغیره
ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

آماره دوربین واتسون

0/60

0/36

0/35

1/75

Stepwise

1.
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جدول شماره ( :)9ضرایب رگرسیونی متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته
ضرایب رگرسیون

ضرایب رگرسیون

استاندارد نشده

استاندارد شده

آماره T

سطح معنیداری

9/53

0/000

آموزش و توسعه

3/14

0/391

6/48

0/000

حقوق و دستمزد

3/02

0/356

5/86

0/000

مشارکت

2/20

0/291

5/20

0/000

ارتباط مناسب

1/94

0/273

4/11

0/000

ارزیابی عملکرد

1/85

0/201

3/39

0/000

متغیرهای مستقل
مقدار ثابت

49/075

جدول شماره ( ،)9نشان ميدهد که متغیر آموزش و توسعه به ترتیب بیشترین تاثیر و متغیر ارزیابي
عملكرد کمترین تاثیر را بر روي متغیر وابسته (تعهد سازماني) داشتهاند.
بحث و نتیجهگیري

یكي از فرصتها و چالشهایي که سازمانهاي امروزي با آن مواجه هستند ،مسئله تعهد سازماني
کارکنان و استفاده ازحداکثر نیروي انساني براي رسیدن به بهرهوري حداکثري سازماني ميباشد .ازعمده-
ترین عوامل توسعه اقتصادي و اجتماعي در جوامع مختلف ،توجه به نقشسازنده و موثر نیروي انساني
است که ميتواند کار خود را از جنبه کمي و کیفي ارتقا بخشیده و با ابداع روشهاي جدید مشكالت
احتمالي را برطرف نماید .و نیروي انساني آموزش دیده و ماهر است که ميتواند با قدرت تعقل و تفكر
خود بهترین استفاده را از منابع موجود ببرد.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد ميشود:
 مسئوالن نسبت به افزایش مشارکت کارکنان در امور اداري که باعث افزایش تعهد سازماني ميشود،اقدام نمایند .با توجه به نتایج پژوهش حاضر مبني بر تاثیرات حقوق و دستمزد نسبت به افزایش پاداشها
و تنبیهها در سازمان اقدام ،تا موجبات افزایش تعهد سازماني را فراهم نمایند.
 برقراري نظام مناسب پرداخت مبتني بر عملكرد کارکنان. برقراري نظام تشویق و تنبیه در اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي. استفاده از برنامههاي گردش شغلي و توسعه شغلي در جهت افزایش و توانایي کارکنان. تقویت روحیه کاري ،وجدان کاري و انضباط اجتماعي که خود عامل خود کنترلي و افزایش تعهد سازمانياست.
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