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بررسی و تبیین عوامل پیش زمینهای موثر بر تعهد سازمانی

در میان کارکنان دانشگاهای آزاد اسالمی استان هرمزگان

سراج الدین محبی 1و مهدی سوادی

چ يك ده
تعهد سازمانی به نع وان یک نگرش مهم شغلی در طول سالیان گذش ایسب هجوت هت ری زا   نیققحم ر فلتخم یاه هتش

      

خصوصًاًا رشته های مرتبط با لع وم رفتاری را به خود اختصاص داده است .با توجه به اینکه م ره نورد رد یناسنا عبان    
سازمان با ارزش ترین منابع سازمانی می باشد ،لذا توجه ویژه به این منبع مه  اب و م ا و شزر

یاه مزیناکم داجیا رثوم

جهت افزایش انگیزه این گروه در سازمان که نهایتًاًا منجر ادافو و دهعت هب  ر اه هنیمز داجیا و ی ی رد مزال 
افزایش بهره وری و اثر بخشی سازمان فراهم

صوصخ   

     
     

می نماید ،از وظایف مهم و انکار ناپذیر مدیران می باشد .لذا با توجه

به ضرورت تربیت افراد متعهد در سازمان ها و اینکه یک  زا ی زورما یتباقر طیحم رد نامزاس ظفح یاه هار ظفح    

    

ثوم یا هنیمز ر ب  ر م رد ینامزاس دهعت ی نا

     

نیروهای کارآمد و توانمند می باشد تحقیق حاضر به بررسی عوامل پ  شی

کارکنان دانشگاه های آزاد اسالمی استان هرمزگان پرداخته .در تحقیق حاضر پس از تعیین پای یا ی یاور و  ی همانشسرپ     
تعهد سازمانی (( آلن و میر)) تعداد  320نفر از شاغلین در مرکز آموزشی دانشگاه های آزاد اس قیرط زا ناگزمره نات    
نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به نع وان نمونه مورد بررسی ،انتخاب و پس از تجزیه و تحلیل داده ها ،نتایج نش نا
داده که میزان درآمد ،جنسیت و سطح تحصیالت با تعهد سازمانی ارتب نعم طا ی رد هتشاد یراد  یاهریغتم هک یلاح       
وضعیت تاهل و سن ارتباط معنی داری با تعه اد ینعم طابترا و هتشادن ینامزاس د ری ریغتم ود نیب م وکذ ر دهعت و 
سازمانی مشاهده نگردید.
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تاریخ دریافت95 / 10 / 15 :

تاریخ پذیرش1396 / 01 / 24 :

 1استادیار گروه مدیری ،واحد قشم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قشم ،ایران Mohebi.abcd@gmail.com
 2استادیار مدیریت ورزشی ،واحد قشم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قشم ،ایران

     

2

................................................... 50 1پژوهشهای جامعه شناختی ،سال یازدهم ،شماره اول ،بهار 6931

مقدمه
سازمانها جهت دسترسی به اهداف خود احتیاج به منابع متعددی دارند .از مهمترین این م عبانم عبان   
انسانی است .اگر به سیر تحوالت مدیریت توجه داشته باشیم .درخواهیم یافت که انسان در دنی یا
سازمان و مدیریت از دیرباز مورد توجه صاحب نظران مدیریت بوده  ،و ضر هب ییوگخساپ ترو    
نیازهای اساسی کارکنان در هر سازمان  ،در اولویت امور قرار دارد .زیر نیل ب و فادها ه

هتساوخ    

های منطقی و مشروع منابع انسانی مقدمه ای جهت دسترسی به اه ،یحطبا( .تسا ینامزاس فاد

    

)3 138
یکی از مهمترین نگرش هایی که امروزه با حجم گسترده ای از مطالب در زمینه های روانشناس ،ی

رفتار سازمانی و منابع انسانی مطرح می باش نامزاس دهعت عوضوم د یییی ییییی 1م ضوم .دشاب ی و ت ع ع ده     
ز نیققحم هکیروطب هدومن ی یدا      

سازمانی در دهه های گذشته توجه بی شماری را به خود ج بل

مطالعات خود را در زمینه تعهد سازمانی گسترش داده اند که از آن جمله می توان ب لیذ دراوم ه    
اشاره کرد.2

بطور کلی می توان گفت تعهد سازمانی عبارت است از مان و نامزاس نورد رد ند

ظنم ماجنا م و    

تالش کامل در انجام صحیح کارها و نگهداری از اموال و دارایی های سازمانی ،تعه  هبنج د ه یا    
متعددی را در بر می گیرد ،یکی از مهمترین تئوری ها در خصوص تعه دهعت یروئت ،ینامزاس د     

سازمانی "آلن و میر" 3بوده که در این تحقیق بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .بر اس وئت سا ری   
آلن و میر تعهد یک ارتباط عاطفی نسبت به سازمان است که کارک هب تبسن تخانش نمض نان

   

سازمان به انجام کار در سازمان متعهد می گردند و این موضوع سه جنبه عاطفی ،هنجاری و مستمر
را در بر می گیرد( .آلن و میر) 1977 ،
با توجه به مطالعات انجام گرفته در این زمینه و ذکر این موضوع که تعه یم ینامزاس د     توان هب د   
نتایج سودمندی از قبیل اثربخشی سازمانی ،کاهش جابجایی ،کاهش غیبت و بهبود عملکر رجنم د   
شود و همچنین بیان این مساله که تعهد سازمانی همچنان که با ثع

ایجاد نتایج سودمند س و ینامزا

بهبود مدیریت افراد می گردد متاثر از عوامل پیش زمینه ای نیز می باشد انجام تحقیق در این زمی هن
ضروری است و با توجه به اینکه تاثیر عوامل پ و یا هنیمز شی

دهعت اب اهنآ طابترا رد ینامزاس     

محیط های آموزشی کمتر مورد توجه و بررسی بوده است ،ما در این تحقی و حیرشت رب هوالع ق   
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تبیین تعهد سازمانی در سازمانهای آموزشی  ،به تشریح عوامل پیش زمینه ای و میزان تاثیر بر تعهد
سازمانی خواهیم پرداخت.
ادبیات نظری تحقیق
تعهد سازمانی را به نع وان یک رابطه دو طرفه تبادلی بین فرد و سازمان تعری رد دنا هدومن ف

نیا     

رابطه دو طرفه  ،طرفین ضمن مطرح نمودن تقاضا های خود به خواسته های طرف مقابل نیز پاسخ
میدهند.هرچه سازمان در این زمینه در تامین نیازهای کارک ترثؤم شنان ر نکراک لیامت دشاب  ا شن      
برای مشارکت و بهره وری در آن سازمان افزایش میابد.
در اوایل دهه  1980تعهد سازمانی کارکنان یکی از مهمترین مسایلی بود ک ار ناققحم هجوت ه
خود ج بل

هب    

نمود و تحقیقات وس رب یعی ر ص عوضوم نیا یو و .تفرگ تر ببببب ببببببراس رب سا ر یاه یس    

صورت گرفته تعهد سازمانی را می توان بعنوان یک نگرش درباره وفاداری کارکنان ب و نامزاس ه
یک فرایند مستمر که به واسطه آن مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی افزایش یافته و توج هب ه   
نچمه ییییین تعه ینامزاس د   

افراد سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را گسترش میدهد در نظر گرف .ت

عبارت است از پیوند عاطفی بین فرد و سازمان که در این میان فرد به ارزشهای سازمان احترام می
گذارد و نسبت به سازمان خود وفادار است ( .بارتلت و مک کنی) 2004 ،
تعهد سازمانی دارای سه مرحله است:

الف).پ س یاهشزرا نتفریذ ا دش دننامه).ب      نامز ن هشزرا اب 

ج).درونی کردن ارزشهای سازمان

ااااا ااا اااااا ای س   نامزا

در مرحله اول فرد به چیزهای که نیاز دارد شناخت پیدا کند و ضمن بررس  تبسن مزال یاه ی به    
پذیرش ارزشها و امور شناخته شده سازمان اقدام می ک .دن ر نامزاس یاهشزرا مود هلحرم رد ا اب     
توجه به ارزشهای فردی خود و این که پذیرش آنها دسترسی به اهداف فردی را تسهیل م ،دنک ی   

را می پذیرید .در مرحله سوم ارزشهای سازمان با ارزشهای فردی عج و هدش نی کی ی م  ی گر دد      
بطوریکه فرد ارزشهای سازمان را ارزشهای همانند ارزشهای خود دانسته و نسبت به آن وفادار می
ماند( .چاتمن و اریلی) 1986 ،
در دهه  1960در تعریف تعهد سازمانی بعنوان ی ا یتارییغت دنیارف ک یجا دهعت سپ نآ زا،دش د

     

سازمانی توسط دانشمندان مختلف از یک بعدی بودن به چند بعدی بودن تبدیل ش رد هکیروطب د   

سال " 1974پورتر 4و همکارانش" تعهد سازمانی را بع صخشم نامزاس توق هطقن کی ناون و    ،
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تعهد سازمانی را در سه جنبه عاطفی،هنجاری و مستمر مورد توجه قر رتروپ( دنداد را  ) 1974 ،،،، ،،،هم

چنین "آلن و میر" تعهد سازمانی را یک ارتباط عاطفی نسبت به سازمان توس فیرعت نانکراک ط    

کرده اند که کارکنان ضمن شناخت پیدا کردن با س جنا هب دوخ نامزا ا ک م ار در دهعتم نامزاس        
گردید.آن را در سه بعد مهم مورد بررسی قرار دادند  ( .آلن و میر ) 1977 ،
الف:تعهد عاطفی

5

تعهد عاطفی عبارت است از عالقه شدید مبنی بر پذیرفته شدن با ارزشها و اهداف سازمان و تعی نی
هویت شدن از طریق سازمان ،در این نوع تعهد فرد تمایل زیادی به ادامه فعالیت در سازمان داش هت
و احساس تعلق و دلبستگی عمیقی نسبت به سازمان دارد( .آلن و میر) 1977 ،

ب).تعهد مستمر(تعهد به ماندگاری(6

تمایل به حفظ عضویت در سازمان،این نوع تعهد بر مبنای تئ اذگ هیامرس یرو ر ییی یییی" بیکررر" 7قر را
  

داد.این تئوری بیان می کند ک رد یا هیامرس درف ،نامزاس رد درف یگدنز و نامز تشذگ اب ه       

سازمان انباشته می کند که هر چه سابقه فرد در سازمان بیشتر باشد این سر  هتشابنا زین هیام تر زا و   
دست دادن آن برای فرد پر هزینه تر خواهد بود.در اصل این نوع تعهد اشاره به میل باطنی فرد برای
باقی ماندن در سازمان دارد که با ترک سازمان هزینه آن افزایش می یابد.
ج .تعهد هنجاری

8

به الزام یا وظیفه کارکنان به ماندن در سازمان اشاره دارد ،یعنی کارکنان تا زمانی در س یقاب نامزا   
خواهند ماند که از نظر آنها ماندن در سازمان کار درست و مناسبی باش  نیا  ،د ن ت عو ع د ده ر یپ 
فشارهای درونی که از هنجارها ناشی می شود ،افزایش می یابد و با ثع

   

ایجاد تعهد ب نل دمدتی برای

سازمان می گردد .به طور کلی می توان نتیجه گرفت که نقطه مشترک ابعاد سه گانه تعهد سازمانی
عالقه فرد به سازمان بوده و نتیجه آن می تواند با ثع

افزایش اثربخشی کارکنان و همچ کرت نین   

خدمت کمتر آنان شود (مک کنا) 2003 ،
تاریخچه تعهد سازمانی در محیط های آموزشی:

"بروکور 9در سال  2002تحقیقی را انجام داد که رابطه ب  ینامزاس دهعت حطس نی ا یه یاضع ات      
لع می در دانشگاه  Clemsonرا با پیش زمینه های سن ،جنسیت  ،وضعیت تاهل ،حقوق و وض تیع
تحصیلی را نشان می داد .این تحقیق تعه اتفر د ر و ی

 یشرگن را با وع ا هنیمز شیپ لم

دروم یا   

     

ارزیابی قرارداد و مشخص شد که سن با تعهد رفتاری رابط س نیب یلو دراد ه ن گن دهعت و ر یش       
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رابطه معنی داری وجود ندارد .همچنین نتایج تحقیقات نشان داد که ه ب یراد ینعم طابترا چی ین     
وضعیت تاهل و تعهد نگرشی و بین حقوق و تعهد نگرشی وجود نداش دهعت و قوقح نیب اما ت      
رفتاری رابطه معنی داری وج ه یاضعا .تسا دو ی هاگشناد دوخ لیصحتلا غراف هک یملع تا

        

 Clemsonبودند نسبت به افرادی که از دانشگاههای دیگر فارغ التحصیل شده بودند تعهد نگرشی
باالتر داشتند در صورتیکه ارتباطی بین تعهد رفتاری و فارغ التحص لی ی روکورب( .تشادن دوجو  ،،،،، ،،،،
 ) 2002در تحقیق دیگری که توسط "هانگ" 10در سال  2004در موسسات آموزش وشک یلاع ر   

تایوان انجام شد سطح تعهد سازمانی این افراد مورد بررسی قرار گرفت .نتایج در این تحقیق نش نا
داد که هیچ رابطه معنی داری بین سن و تعهد سازمانی عاطفی و تعهد سازمانهای هنج دهعت و یرا   
سازمانی وظیفه ای وجود ندارد .به همین ترتیب

اد ناشن د هک دش ه

چیه راد ینعم هطبار ی نیب          

وضعیت تاهل و سه نوع مختلف تعهد سازمانی وجود ندارد ( .هانگ) 2004 ،

"ال خانتی" 11در تحقیق دیگری که در سال  2004انجام داد تعه ه یاضعا ینامزاس د ی یملع تا      
موسسه آموزش عالی را در ارتباط با متغیرهای پیش زمینه ای از قبیل سن ،جنس ،تحصیل ،حق قو
و متغیرهای وابسته به شغل نظیر نوع شغل و سطح ش لغ ی وم ار  ر د رارق یسررب د ا  .د ا نی قحم قققق ققققققققق از
طیف تعهد سازمانی ویرایش شده برای اندازه گیر  ینامزاس دهعت حطس ی ا یه یاضع ات یملع

     

استفاده کرد.نتایج نشان داد که سن ،جنس ،حقوق ساالنه بطور چشم گیری مرتبط با تعهد سازمانی
در تمامی سطوح خود بودند .همچنین نتایج نشان داد که تحص اب یراد ینعم طابترا تالی دهعت      
وظیفه ای دارد( .آل خانتی ) 2004 ،در تحقیق دیگری در میان کارکنان دانشگاهی زن پاره وقت در

استرالیا که توسط "میر و آلن و هارتمن" 7در سال  0991انجام شد آنها فرض را بر دنتشاذگ نیا     

که تعهد سازمانی در میان کارکنان پاره وقت از سطح پایینی برخوردار خواهد بود .نتایج نش نا داد
یک ارتباط مثبت بین کارکنان قراردادی و سطوح پایین تعهد عاطفی است( .آلن و میر و هارتمن،
(0991

بعالوه آنها نع وان می ک نن د که شرایط کاری متفاوت ممکن است شامل انواع مختلف تعه .دوش د
بعنوان مثال یک کارمند نیمه وقت ممکن است به صورت نیمه وقت ک  یارب دنک را ای  هکن بببب بببببیش رت
وقت خود را در خارج از سازمان می گذارند بنابراین اگر چنین شخصی توسط کارفرم تیامح ا   
شود نسبت به سازمان تعهد بیشتری دارد .در حالیکه یک کارگر نیمه وقت دیگر م  م هب تسا نک

   

این شکل کار کند تا بتواند یک شغل تمام وقت دیگر داشته باشد و تعهد اولیه او نس لغش هب تب    
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تمام وقتش می باشد .کارکنان تمام وقت و نیمه وقت ممکن است نمرات تعهدی متفاوت بر اساس
شرایط شخصی داشته باشند .بطور کلی دالیل مختلف در تحقیقات فوق ناش شیپ یاهتوافت زا ی    
زمینه ای بود که بر تعهد سازمانی آنها تاثیر می گذاشت( .گلدنر) 1960 ،
مدلهای تعهد سازمانی
تئوریهای مربوط به تعهد سازمانی که قب ًالًال استفاده شده می توان سا ناونعب د اس اهیروئت  ی رصاعم       
مورد استفاده قرار گیرد .در این بخش تئوریهای مختلف مربوط به تعهد سازمانی ارائ .ددرگ یم ه   
تئوری تعهد سازمانی بر اساس تئوری تبادل و تعامل اجتماعی بیان می گردد ( .امرسون) 1976 ،
     

تعامل اجتماعی یک هنجار اجتماعی است که بر اساس آن  -1افر اهنآ هب هک ییاهنآ هب دیاب دا

کمک می ک نن د کمک ک نن د -2 .افراد نباید به آنهایی که که به آنها کمک کرده اند صدمه بزن .دن
این نوع ارتباط در اصل ارتباط منابع دوطرفه است بین کارمند و کارفرما ودر این تب لدا

بانم ععععع هر

طرف م فن عتی از طرف مقابل می برد( .گلدنر) 1960 ،
تئورسینهای متفاوتی  ،منابع تبادلی این ارتباط را به ش نا هدرک یدنب میسقت یفلتخم یاهلک د .از   
مهمترین مدلهای تعهد سازمانی می توان به مدلهای زیر اشاره کرد در این تحقیق بیش لدم زا رت

  

"

میر و آلن" استفاده شده و مورد بحث می باشد .

 -1مدل  ² side – betبکر ( ) 1960

 -2مدل مودی ،پورتر ،استیرز و بولیان) 1974 ( ³
 -3مدل چتمن و اوریلی) 1986 ( 12

 -4مدل سه جنبه ای میر و آلن () 1984 -0991
مدل سه جنبه ای آلن و میر

میر و آلن چندین مدل و تعریف از تعهد سازمانی را ادغام و نهایت یک م لد

زا یدعب هس

دهعت     

سازمانی را ارئه نمودند آنها در ابتدا تعهد سازمانی را ارتباط عاطفی بین کارکنان و سازمان تعریف
نموده و سپس دو بعد از ابعاد تعهد سازمانی را که شامل وابستگی عاطفی و وابستگی مالی بود ارائه
دادند بع و نلآ نآ زاد

شرگن ،یفطاع شرگن ریم گن( ،یراجنه ر و )یلام ش

(وابستگی روحی) را ارئه کردند .میر و آلن سه مط بل

رمتسم شرگن     

      

و تعریف مشترک را مشخص کردن .د اهنآ   

مشخص نمودند که تعهد عاطفی را کارکنانی دارند که در سازمانند و می خواه نامزاس نآ رد دن   
باشند بنابراین هر کسی می تواند از آنها انتظار داشته باشد که سر کار خود حاضر هزیگنا یاراد و    
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باشند برای اینکه تالش خود را به بهترین نحو انجام دهند .این نوع تعهد منجر به کاهش خر زا جو
سازمان و غیبت می شود و بهره وری را باال می برد  .بیشتر تحقیقات انجام گرفته توسط آلن و میر
در زمینه تعهد عاطفی به نسبت تعهد هنجاری و مستمر بوده است .تعهد هنجاری اشاره به آن گروه
از کارکنان دارد که احساس می ک نن د که باید در سازمان بمانند بدون احساس اجبار  ،پ هنیمز شی   
های تعهد هنجاری ممکن است شامل اجتماعی کردن کارکنان قبل از استخدام  ،روابط اجتم یعا
کارکنان با افراد سازمان و خارج از سازمان و همچنین آشنایی با فرهنگ و شر .دشاب نامزاس طیا   
تعهد مستمر کارکنانی را مورد بررسی قرار می دهد که اگر بخواهند کارشان را ترک ک هنیزه دنن   
های مربوط به ت ــــ رک کار
برای آنها باالست .بنابراین در درون سازمان می مانند .پیش زمینه های تعهد مستمر به دو دسته کلی
تقسیم شده است .سرمایه ها و حق انتخاب ،سرمایه ها اشاره به آنچه که یک کارم تسا دقتعم دن    
در شغلش سرمایه گذاری کرده (زمان  ،تالش و پول ) و نمی خواهند آنها را از دست بده .د قح   
انتخاب اشاره به درک کارکنان از آنچه که برای آنها در مورد موقعیته ف رگید یلغش یا ر ای مها

   

فراهم نیست ،دارد .بهرحال نتایج رفتاری در محل کاردر میان کارمندانی که از تعه الاب رمتسم د    
برخوردارند متفاوت خواهد بود زیرا آنها ممکن است احساس ک نن د که آنها در دام شغلشان افت هدا
اند و تنها با حفظ شغلشان حداقل بهره وری آنها تامین خواهد شد( .میر و آلن )7991،
هدف از تحقیق
تا کنون تحقیق رسمی در خصوص عوامل پیش زمینه ای موثر بر تعهد سازمانی در می نانکراک نا   
آموزشی مؤسسات آموزش عالی صورت نگرفته است،هدف از این تحقیق بیان رابط لماوع نیب ه    
پیش زمینه ای از قبیل جنسیت،وضعیت تاهل،سطح تحصیالت ،سطح دآمد و سن و انواع تعه تاد
سازمانی در میان کارکنان دانشگاههای آزاد اسالمی استان هرمزگان می باشد .سه نوع تعهد ش لما
تعهد عاطفی ،هنجاری و مستمر در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت روطب قیقحت نیا .تسا ه      
کلی با بررسی این موضوع که رابطه معنی داری بین متغیر ینامزاس دهعت و یا هنیمز شیپ یاه        
(عاطفی،هنجاری،مستمر) وجود دارد آن را در میان کارک ناگزمره ناتسا دازآ یاههاگشناد نان     
مورد بررسی قرار میدهد.
اهمیت تحقیق
تحقیقات گذشته نشان میدهد که محققین فاکتورهای مخت  طوبرم یاه روتکاف هلمج زا یفل به       
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سازمان و فاکتور های مربوط به شغل را در خصوص تاثیر آنها بر تعهد سازمان م رب درو ر ارق یس ر    
داده اند .اما معموال فاکتور های پیش زمی  نیققحم هجوت دروم رتمک یا هن قر را گر هتف
مهمترین عواملی که با ثع

زا.تسا     

  

اهمیت این تحقیق می گردد این است که به دنبال بررسی تعهد سازمانی

است و این که آیا عوامل پیش زمی سنج لیبق زا یا هن ی و لهات تیعضو،تالیصحت نازیم،نس،ت    
میزان درآمد در میان کارکنان آموزشی با ثع

افزایش یا کاهش تعهد س  دوش یم ینامزا و مادک      

نوع از تعهدات سازمانی (عاطفی،هنجاری،مستمر) و از کدام عامل پیش زمینه ای بیشتر تاثیر گ راذ
است.نتایج این تحقیق برای مدیران م هنیمز رد و دوب دهاوخ تیمها زئاح یناسنا عبان و بذج

   

استخدام کارکنان سازمانی آنها را هدایت می کند که با در نظر گرفتن چه عاملی می تواند به آنها
در جذب و استخدام شایسته افراد سازمانی کمک کند
فرضیات تحقیق
با توجه به مط بل

ارائه شده فرضیات این تحقیق به صورت زیر می باشد.

فرضیه اصلی:
بین عوامل پیش زمینه ای (سن ،جنسیت ؛سطح تحصیالت ،وضعیت تاهل ،می و )دمآرد ناز دهعت    
سازمانی (عاطفی ،هنجاری ،مستمر) ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیات فرعی
 -1بین سن و تعهد سازمانی (عاطفی ،هنجاری ،مستمر)تفاوت معنی داری وجود دارد.
 -2بین جنسیت و تعهد سازمانی (عاطفی ،هنجاری ،مستمر)تفاوت معنی داری وجود دارد.
 -3بین سطح تحصیالت و تعهد س اجنه ،یفطاع(ینامزا ر متسم ،ی ر اد ینعم توافت ) ری دوجو

     

دارد.
 -4بین وضعیت تاهل و تعهد سازمانی(عاطفی ،هنجاری ،مستمر) تفاوت معنی داری وجود دارد.
 -5بین میزان درآمد و تعهد سازمانی(عاطفی ،هنجاری ،مستمر) رابطه معنی داری وجود دارد.
روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر از حیث هدف یک تحقیق کاربردی و از حیث گردآوری داده ها از نوع تحقیقا تتت
توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی است ،روش انجام تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده است.
روش گردآوری اطالعات
روشهای گردآوری اطالعات را می توان به طور کلی به دو طبقه تقسیم کرد.
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 -1روشهای میدانی
 -2روشهای کتابخانه ای
در این تحقیق عالوه بر استفاده از روش کتابخان و یا ه ای قیرط زا یرظن تاعالطا هدمع هک ن      
بررسی و مطالعات کتابخانه ای بدس ج همانشسرپ شور زا دمآ ت ه عمج ت

وآ ری رد تاعالطا    

میدان تحقیق استفاده گردیده است .پرسشنامه استفاده ش یقحت نیا رد هد ق شخب ود لماش  ب هدو

  
     

است .بخش اول شامل  5آیتم که عوام یا هنیمز شیپ ل ج ،نس ن عضو و تیس یییییی یییییییت تاه حطس ،ل   
تحصیالت و میزان درآمد را بعنوان متغیرهای مس وم لقت ر د رارق یسررب د ا شخب رد و هد زا مود      
پرسشنامه تعهد سازمانی ارائه شده توسط آلن و میر استفاده شده است .پرسشنامه ) (OCQیک ابزار
خود گزارشی است که شامل شش آیتم مربوط به سه س مزاس دهعت حط ا جنه ،یفطاع( ین ااااا ااااااری و
مستمر ) بوده که جمعًاًا  18سوال را در بر می گرفت.
روایی و پایایی ابزار تحقیق
مدل سه جنبه ای تعهد سازمانی ) (TCMدر تحقیقات زیادی مورد استفاده قرار گرفته است.در این
تحقیقات آلفای کر و نباخ برای هر بعد از ابعاد پرسشنامه تعه زا رتالاب ینامزاس د     / 7ب سا هدو تت تتت.
همچنین تحقیق دیگری در ترکیه در میان  83نفر از کارکنان نشان داد که ضریب آلفای کر و نباخ
تعهد عاطفی  ، / 79تعهد هنجاری / 75و تعهد مستمر  / 74بوده است  .با توج  ه تاقیقحت ماجنا هب     
مختلف با استفاده از  TCMو تعیین پایایی این پرسشنامه می توان گفت که پایایی پرسشنامه مذکور
م دشاب یم دیئات درو .........

, Chang And

1998

, Ngo and Tsang

, 2002

(Yousef

.)Lee,2006در این تحقیق آلفای کرونباخ برای ابعاد سه گانه تعه ریز تروص هب ینامزاس د

هب       

دست آمده است.
مقیاس

متغیرها

آلفای کرونباخ

تعهد عاطفی

6

1-5

0/ 72

تعهد هنجاری

6

1-5

0/ 83

تعهد مستمر

6

1-5

0/ 69

روایی پرسشنامه مذکور نیز با توجه به انجام تحقیقات زی پ نیا اب هک یدا ر هتفرگ ماجنا همانشس

      

موردتائید می باشد و بعنوان پرسشنامه ای استاندارد جهت انجام تحقیقات مرتبط با تعه ینامزاس د   
در نظر گرفته می شود .این پرسشنامه توسط صاحبنظران و متخصصین امر نیزمورد تائید قرار گرفته
است.
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جامعه و نمونه تحقیق
جامعه آماری در این تحقیق با توجه به متغیرهای تحقی راک هیلک لماش ق ک د نان ان گش ا زآ یاهه اد     
اسالمی استان هرمزگان بوده است که تعداد آنه ودح ا د     1826نفر رب تسا هدوب 

    

لودج ساسا

مورگان برای جامعه ای با این حجم تعداد نمونه حداقل باید  310نفر باشد که از میان کلیه واحدها
و مراکز آموزشی دانشگاههای استان هرمزگان تعداد  320نفر جهت این تحقیق انتخاب شدند.
تجزیه و تحلیل داده ها
پس از تعیین روایی و پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر ¹از این اب دهعت شجنس یارب راز     

سازمانی استفاده شد .این پرسشنامه محتوی  18سوال در قالب مقیاس لیکرت ره هب هک ی زا کی   
گویه ها ارزش عددی  1تا  5اختصاص داده ش ش یا هنیمز شیپ لماوع و د ا  ،نس لم

  

،تیسنج        

وضعیت تاهل ،سطح تحصیالت و سطح درآمد در قالب پرسشنامه ای جداگانه توزی تاعالطا و ع   
جمع آوری گردید.در مجموع  0 40پرسشنامه در میان کارکنان واحدهای مختلف آموزشی اس نات
توزیع گردید که از این بین  356پرسشنامه برگشت داده ش لیلحت و هیزجت و یسررب زا سپ و د      
نهایی  320پرسشنامه (واحد آموزشی قشم  90پرسشنامه  ،واح سابعردنب یشزومآ د    

 ،3 13واحد

آموزشی بندرلنگه  86و واحد میناب  ) 47مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .برای تجزی و ه
تحلیل داده ها پس از اطمینان از نرمال بودن آنها با استفاده از آزمون تحلی و سنایراو ل

ومزآ ننن

ننن
نt

مستقل استفاده شد و به طور کلی سطح معنی داری در کلیه آزمونها ) (p</05در نظر هدش هتفرگ     
است.
نتایج و یافته های تحقیق
در این تحقیق از مجموع  320آزمودنی مورد بررسی  158نفر و درم 

 162نفر و نز   28 /8درصد

مجرد و  71 /2درصد متاهل بوده اند از نظر پست سازمانی  30نفر جزو مدیران و معاونین و  092نفر
جزو کارکنان عادی بوده اند.
 02درص راد ناگدنهد خساپ د ای دم ر و ملپید ک

زیر ملپید

          

 28درص ینادراک د     

 50درصد   

کارشناسی و  2درصد کارشناسی ارشد و باالتر بوده اند .از نظر وض دودح زین مادختسا تیع      04
درصد کارکنان رسمی  45 ،درصد قراردادی و  15درصد پیمانی و قرارداد ک دنا هدوب نیعمرا 70 .......
درصد پاسخ دهندگان دارای سن باالتر از  35سال و  02درصد بین  52تا  35و  10درصد پایین تر
از  52سال سن داشتند.میران درآمد پاسخ دهندگان با توجه به اطالعات دریافتی از  65درصد باالتر
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از  5/ 000 / 000ریال تا  10 / 000 / 000ریال و  35درصد از  3/ 000 / 000ریال تا  5/ 000 / 000ری لا رد
ماه دریافتی داشته اند.
جدول  :1فراوانی و میانگین و انحراف استاندارد تعهد سازمانی (عاطفی ،هنجاری،مستمر) به تفکیک سن
شاخص

فراوانی

انواع تعهد

میانگین

انحراف استاندارد

سن
کل
باالتر از  35سال

بین  52- 35سال

زیر  52سال

224

9/62

18 / 85

عاطفی

224

3/ 30

6/ 46

هنجاری

224

3/ 11

6/04

مستمر

224

2/ 84

6/ 29

کل

65

10 / 33

21 / 29

عاطفی

65

3/40

6/ 97

هنجاری

65

3/ 11

7/43

مستمر

65

3/ 61

7/ 29

کل

21

6/ 90

17 / 28

عاطفی

21

2/ 33

5/ 55

هنجاری

21

2/ 09

5/ 68

مستمر

21

2/ 47

6/ 18

جدول  :2نتایج تحلیل واریانس مقایسه میزان تعهد (عاطفی،هنجاری ،مستمر) و سن کارکنان
شاخص

انواع تعهد

مجموع مجذورات

سن
واریانس بین گروهی

کل

4/ 45

2

2/ 22

/ 006

/499

عاطفی

31/ 87

2

6/ 93

/3 16

/ 849

هنجاری

6/ 29

2

3/ 14

/370

/ 930

مستمر
واریانس درون گروه

واریانس کل

درجه آزادی )(d.f

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

کل

15 /52

7/26

2

/081

/ 836

/ 006

/499
/ 849
/ 930

114427

307

273/ 73

عاطفی

34 130

307

42 / 48

/3 16

هنجاری

13297

307

34/13

/370

مستمر

13030

307

42 / 44

/081

// 836

کل

23 1144

309

-

/ 006

/499

عاطفی

13057

309

-

/3 16

/ 849

هنجاری

3 1330

309

-

/370

/ 930

مستمر

54 130

309

-

/081

/ 836

فرضیه  : 1بین تعهد سازمانی (عاطفی ،هنجاری ،مستمر) با توجه به سطوح سنی تفاوت معنی داری
وجود دارد ،با توجه به جدول تحلیل واریانس ف ینعم حوطس مامت هک اجنآ زا قو

تمک یراد ر

     

از  / 05می باشد می توانیم چنین استنباط کنیم که تفاوت مع  ینامزاس دهعت نیب یراد ین ا اب دارف       
توجه سطوح سنی وجود ندارد .بنابراین سن عامل تاثیرگذاری بر میزان تعهد نمی باشد .
جدول  :3مقایسه تعهد سازمانی (عاطفی،هنجاری ،مستمر) با توجه به جنسیت کارکنان
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شاخص

فروانی

میانگین

انواع تعهد
کل

3 16

1/ 42

عاطفی

3 16

/771

هنجاری

3 16

/ 214

مستمر

3 16

1/ 03

کل

157

10 / 48

عاطفی

157

3/ 54

هنجاری

157

3/34

مستمر

157

3/ 50

انحراف استاندارد

درجه آزادی

جنسیت
زن

مرد

4/13

318

1/09
/96
2/75
8/79
3/03
3/10
2/84

318

t

SIg.

11/76
13/28
12/65
7/90
11/76
13/28
12/65
7/90

/000

/000

فرضیه  : 2بین تعهد سازمانی کارمندان با توجه به جنسیت انها تفاوت معنی داری وجود دارد.
چنانچه در جدول فوق مشاهده می کنیم بین تعهد سازمانی افراد (عاطفی ،هنج ،یرا

مستمر) با توجه به جنسیت آنها تفاوت معنی داری مشاهده می ک  مین ((  )p>/ 05زیر  ا ینعم حطس    
داری همه ی خرده مقیاس های تعهد سازمانی (عاطفی ،هنجاری ،مستمر) و تعهد کل کمتر زا 
می باشند .بنابراین با اطمینان  0/ 95می توانیم بگوییم که این ت و یعقاو تواف

رد هچنانچ نیگنایم     

نمرات مشاهده می کنیم میانگین تعهد سازمانی مردان از خانمها بیشتر است.
جدول  :4فراوانی و میانگین و انحراف استاندارد تعهد سازمانی (عاطفی ،هنجاری،مستمر) به تفکیک سطح تحصیالت
شاخص

انواع تعهد

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

سطح تحصیالت
دیپلم و زیردیپلم

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

64

8/ 95

10 / 22

کل
عاطفی

64

3/13

3/ 83

هنجاری

64

2/ 35

3/ 35

مستمر

64

3/ 28

3/62

کل

68

9/ 58

10 / 01

عاطفی

68

3/6

4/ 50

هنجاری

68

3/ 27

3/ 18

مستمر

68

3/ 14

3/25

کل

160

4/ 03

7/ 82

عاطفی

160

1/ 38

2/ 61

هنجاری

160

1/62

2/ 35

مستمر

160

1/ 38

3/ 07
5/40

کل

18

2

عاطفی

18

/88

2/ 39

هنجاری

18

/ 44

1/ 33

مستمر

18

/ 66

1/ 41

/ 05
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جدول  :5نتایج تحلیل واریانس مقایسه میزان تعهد (عاطفی،هنجاری ،مستمر) و سن کارکنان
شاخص

مجموع مجذورات

انواع تعهد

سطح تحصیالت
واریانس بین گروهی

واری د سنا ر نو      
گروهی

واریانس کل

    

درجه آزادی

)(d.f

F

میانگین مجذورات

کل

0 33 2/ 76

3

677/ 92

10 / 12

عاطفی

772/ 74

3

92 / 58

9/ 64

هنجاری

244 / 73

3

81 / 57

10 / 76

مستمر

382/ 37

3

مستمر

061 3/ 21

306

94/45
76/72
9/60
7/57
10/004

9/ 44

کل

09 8 25 / 87

309

-

10 / 12

کل

23479 / 10

306

عاطفی

2938 / 72

306

هنجاری

18 32/13

306

9/ 44
9/ 64
10 / 76

عاطفی

3216 / 46

309

-

9/ 64

هنجاری

2563 /40

309

-

309

-

9/ 44

مستمر

/ 000

10 / 12

10 / 76

44 33 / 58

Sig.

/ 000

/ 000

فرضیه  : 3بین سطح تحصیالت تعه  )رمتسم ،یراجنه ،یفطاع( ینامزاس د ت راد ینعم تواف ی   
                         

وج نانچ ،دراد دو چ لودج رد ه هاشم قوف ده زاس دهعت نیب مینک یم م ینا   

    

           

فرد(عاطفی،هنجاری،مستمر) با توجه به سطح تحصیالت تفاوت معنی داری وج  دراد دو ( ( )p>/ 05
و نکته جالب توجه این است که با باالرفتن سطح تحصیالت میزان تعهد افراد کاسته می شود.
جدول  :6مقایسه تعهد سازمانی (عاطفی،هنجاری ،مستمر) و وضعیت تاهل کارکنان
شاخص

انواع تعهد

فروانی

میانگین

انحراف استاندارد

وضعیت تاهل
متاهل

کل

9/ 28

11 / 55

عاطفی

3/ 05

3/ 86

3/ 11

3/ 86

2/99

3/ 12

3/ 92

3/88

8/26

3/ 42

هنجاری

252

مستمر
مجرد

درجه               

آزادی)(d.f

t

کل
عاطفی

4
68

3/ 42
318

318

Sig.
/000

3/ 27

1/43

3/ 16

هنجاری

1/ 53

3/13

2/99

مستمر

1/ 12

2/04

3/88

/000

3/ 27

فرضیه  : 4بین وضعیت تاهل و تعهد سازمانی (عاطفی ،هنجاری ،مستمر) تفاوت معنی داری وجود
دارد.
همانطور که در جدول فوق ( tدو گ یم هدهاشم )لقتسم هور

نک ی دهعت نیب م

     

سازمانی افراد با توجه به وضعیت تاهل (مجرد و متاهل ) و با توجه به س ینعم حط   

داری تفاوت معنی داری وجود دارد .یعنی با  95درصد اطمینان می توانیم بگوییم ک نیا ه   
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تفاوت واقعی است و میزان تعهد کارکنان متاهل باالتر از کارکنان مجرد می باشد و ما دالیل کافی
برای رد فرض فرض صفر را داریم.
جدول  :7مقایسه تعهد سازمانی (عاطفی،هنجاری ،مستمر) با توجه به درآمد کارکنان
شاخص

انواع تعهد

فروانی

میانگین

درجه ازادی

انحراف استاندارد

)(d.f

درآمد
کل
 300 - 500هزار تومان

 500 - 1000هزار تومان

112

1/77

4/ 38

t

8/ 49
318

عاطفی

112

0/ 64

1/25

هنجاری

112

0/ 55

1/ 24

8/ 59

مستمر

112

0/ 58

1/ 73

8/ 51

کل

208

10 /31

9/ 90

8/ 49

عاطفی

208

3/ 35

3/ 50

هنجاری

208

3/ 44

مستمر

208

3/ 33

318

3/1

Sig.
/000

7/ 78

/000

7/ 78
8/ 59
8/ 51

3/ 17

فرضیه  : 5بین تعهد سازمانی افراد با توجه به سطح درآمد آنها تفاوت معنی داری وجود دارد.
همانطور که در جدول فوق مشاهده می کنیم بین تعهد سازمانی افراد با توجه به وضعیت درآم ید

آنها و سطح معنی داری (  )p>/ 05تفاوت معنی داری وجود دارد .یعنی با  95درص یم نانیمطا د    
ت مآرد مییوگب میناو د راذگریثات لماوع زا یکی  س دهعت رب ا ه سایقم هدرخ و ینامز ا نآ ی
(عاطفی،هنجاری،مستمر) می باشد که طبیعتًاًا درآمد باالتر با ثع

              

     

  

تعهد سازمانی بیشتر می گردد.

بحث و نتیجه گیری
در این تحقیق تعهد سازمانی کارکنان مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاههای آزاد اسالمی استان
هرمزگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت  .با بررسی این تحقیق و ذکر این نکته که عوام شیپ ل   
زمینه ا ی می تواند در استخدام و بکارگیری نیروی انسانی به مدیران واحدها و مراکز کمک کنددد
و همچنین تعهد باالی کارکنان بعنوان نقطه قوتی است که سازمانها از آن بعنوان یک ابزار مناسب
جهت رسیدن به اهداف خود اس پ نینچمه و دننک یم هدافت ی هدما ا درف ی ی  ینامزاس و از بق  یل         
رضایت شغلی  ،ارتب دارفا اب تبثم راتفر ناراکمه اب طا و نورد یرو هرهب  ،نامزاس نوریب و         
اثربخشی باال ،غیبت کمتر در درون سازمان  ،تعهد سازمانی می تواند بعنوان امری مهم در اولویت
کار سازمانها قرار گیرد.
فرضیه  . 1بین سن و تعهد سازمانی تفاوت معنی داری وجود دارد.
با توجه به داده های بدست آمده بین سن و میزان تعهد سازمانی تفاوت مع ماین تسدب یراد ین ددد دددد.
بنابراین سن عامل تاثیرگذاری بر میزان تعهد سازمانی (عاطفی،هنجاری،مستمر) نیست.در این راستا
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نتایج برخی از تحققات قبلی ارتباط مثبت و معنی داری را بین سن و تعهد س .داد یم ناشن ینامزا   
در این راستا نتیجه تحقیقات آلن و م  ریا (( ، )3991م  کاجاز و ریتا

(( ((( )0991و بهب یدو

(  ) 1378با

نتیجه تحقیق حاضر همخوانی نداشته اما نتایج تحقیقاتی از قبیل حمیدی (  ) 1381طالب پور ( ) 1385
و پرنیان (  ) 1378با ابن تحقیق همخوانی دارد و آنها نیز بین سن و تعهد س هدهاشم یتوافت ینامزا    
نکردند.
فرضیه  .2بین جنسیت و تعهد سازمانی تفاوت معنی داری وجود دارد.
در این تحقیق تعهد سازمانی کارکنان زن کمتر از کارکنان مر دهاشم د ه یدرگ  د هک 

نیا توافت       

واقعی است و چنانچه در میانگین نمرات مشاهده می کنیم میانگین تعهد س زا رتشیب نادرم ینامزا   
زنان می باشد و با نتایج برخی از تحقیقات از قبیل مارسدن و کالبرگ ( )0991همخوانی ندارد .این
محققان در تحقیق خود تعهد سازمانی زنان را بیشتر از مردان ارزی کم و رکراپ ،نوا .دندرک یبا    
اوی ( )3991به این نتیجه رسیدند که می توان تعهدهای مشابهی در میان زنان و مردان بدست آورد
مشروط بر اینکه سازمانها با تمام کارکنان  ،مثل هم برخورد ک نن د .با توجه به اینکه این تحقیق تعهد
سازمانی کارکنان زن از مرد کمتر است ممکن است دالیل این موضوع برخ رد زیمآ ضیعبت درو   
واحدهای دانشگاهی با کارکنان زن و مرد باشد و برخورد دوگانه م ز نانکراک اب نارید ن لیالد     
کاهش تعهد سازمانی آنها باشد.
فرضیه  .3بین سطح تحصیالت و تعهد سازمانی تفاوت معنی داری وجود دارد.
یافته های تحقیق نشان داد که تعهد سازمانی کارکنانی که مدارک تحصیلی باالتری نسبت به بقیه
دارند پایین تر می باشند .شاید یکی از دالیل این موضوع عدم توجه به انگیزاننده های الزم جهت
ارضاء نیازهای سطح باالی این گروه از کارکنان با توجه به اینکه سطح توقعات این گروه از افر دا
با بقیه افراد دارای مدرک پایین تر متفاوت خواهد بود  ،عدم پاسخ سازمان به ای تاعقوت حطس ن    
با ثع

کاهش انگیزه این گروه از نیروهای سازمان و همچنین کاهش تعهد سازمانی آنها می گردد.

در عین حال می توان یکی از دالیل دیگر این کاهش تعهد عدم انطباق شغل با شاغل در واحدهای
آموزشی می شود و معمو ًالًال افراد بدون توجه به تخصص و مه رد شناد حطس و ترا

و اه تسپ    

مشاغل غیر تخصصی جایگزین شده اند .تحقیقات مش یقحت لیبق زا یهبا ق روپ یلق 

ناراکمه و       

(  ) 1386نیز بین سطح تحصیالت و تعهد سازمانی رابطه م فن ی و معنی داری بدست آمد که با نتیجه
تحقیق حاضر همخوانی دارد .حمیدی (  ) 1381و طالب

وپ ر (( (((  ) 1385نی ت حطس نیب ز ح و تالیص   
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تعهد سازمانی رابطه معنی داری مشاهده نکرده اند از س  ناراکمه و خیش رگید یو (((( (((((  ) 1384طی
تحقیقات خود بین سطح تحصیالت و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری بدست آوردند که با
نتیجه تحقیق حاضر همخوانی ندارد.
فرضیه  .4بین وضعیت تاهل و تعهد سازمانی تفاوت معنی داری وجود دارد.
نتایج این تحقیق نشان داد که بین تعهد سازمانی افراد مجرد و متاهل تفاوت معنی داری وجود دارد
پس وضعیت تاهل نمی تواند بعنوان عامل پیش زمینه ای موثر در افزایش یا کاهش تعه ینامزاس د   
باشد .با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت شاید نوع و انتظارات افراد مجرد و متاهل متناسب
با نیازهای خاص دوران مجردی و متاهلی مت و دشاب تواف

ب بسانتم دناوتب نامزاس هکنیا ا نیا          

خواسته ها جواب معقول و متناسبی ارائه دهد می تواند نوع تعهد سازمانی افر و درجم دا  لهاتم را   
تعیین مسیر نماید.
فرضیه  .5بین میزان درآمد و تعهد سازمانی تفاوت معنی داری وجود دارد.
نتایج تحقیق حاضر حاکی از رابط مثبت و معنی داری بین سطح درآم راک راک زا لصاح د ک نان     
واحدهای آموزشی و میزان تعهد س ،یراجنه،یفطاع( ینامزا ممس دشاب یم )رمت  .......پ میناوت یم س    
بگوییم که درآمد بعنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر تعهد سازمانی است و افراد دارای درآمد باال
تعهد سازمانی باالتری دارند و بالعکس.در نهایت با توجه به نتایج تحقی دوش یم داهنشیپرضاح ق     
واحدها و مراکز آموزشی برنامه های الزم را برای ایجاد تعهد سازمانی کارکنان خود ایجاد نمای دن
و با اتخاذ تدابیری موثرموجبات افزایش تعهد سازمانی را فراهم نماید .توجه به نیازهای افراد دارای
سطح تحصیالت باالتری و پاسخگویی به سطح توقعات معقول و منطقی و ایجاد انگیزه و همچ نین
جلوگیری از برخوردهای تبعیض امیز میان کارکنان زن و مرد در واحدهای آموزشی از موارد مهم
و اساسی است که میتوان به تعهد سازمانی افراد کمک کند .مدیریت مراک هجوت دیاب یشزومآ ز     
داشته باشند هر گونه فعالیتی که می تواند به افزایش تعهد سازمانی کمک ک هحولرس رد ار نآ دن   
برنامه های خود داشته باشند زیرا تعهد سازمانی یکی از مهمترین عواملی است که عالوه بر ظفح    
نیروی انسانی شایسته در درون سازمان ،سازمان را به سمت اثربخشی و بهره وری و همچنین ارتقاء
مدیریت و موفقیت در راه رقابت ب نیا و دهد یم قوس بیقر یاهنامزاس ا
راهکارهای ایجاد انگیزه در نیروی انسانی باشد

 دناوت یم ی  یک از           
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پی نوشتها

1. Organizational Commitment
2.Larky And Morrill,1995),(Barnard,1938),(Simon,1945),( Etizioni,1961), (Kanter,1968),
)(Meyer And Allen,1997
3. Meyer And Allen, 1997
4.porter
5. Affective CommitmenT
6. Continuance commitment
7. biker
8. Normative Commitment
9. Brookover
10. Huang
11. Al-khanti
12. chatman and overly

منابع

ابطحی  ،سیدحسین(  ، )3 138مدیریت منابع انسانی  ،موسسه تحقیقات و آم ریدم شزو ی پاچ ،ت    
سوم
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