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چکیده
در اين تحقيق سعي شده است که عوامل تاثيرگذار بر تعهد سازماني پرسنل مورد شناسايي قرار گرفته و به اين
سوال پاسخ داده شودکه  :چه رابطه اي بين ويژگيهاي شخصي (سن ،جنسيت ،سطح تحصيالت ،نوع استخدام،
ميزان حقوق و مزايا و  )...و ميزان تعهد سازماني پرسنل وجود دارد؟ در اين مقاله ي تحليلي و آماري برآنيم
که :سنجش ميزان تعهد سازماني و اندازه گيري اثر آن بر رفتارهاي شغلي کارکنان و اساتيد دانشگاه پيام نور
کاشان در سال  49نظير سن و جنس .حجم جمعيت آماري پژوهش فوق  94نفر مي باشد ،که با در نظر
گرفتن سطح اطمينان  4940اشتباه مجاز  4940ارائه گرديده است .همينطور از روش نمونهگيري تصادفي ساده
استفاده و اطالعات از طريق پرسشنامه جمع آوري شده است .در اين تحقيق با توجه به دادههاي گردآوري
شده ،به بررسي فرضيات تحقيق و تجزيه و تحليل آنها از طريق آماره هاي توصيفي و استنباطي پرداخته شده
است .آماره هاي توصيفي بكار رفته در اين تحقيق شامل جداول فراواني و شاخصهاي مرکزي و پراکندگي و
نمودارهاي ميله اي است و در سطح استنباطي نيز از  ،آزمون هاي آماري  tاستيودنت ،کاي اسكوار ،کروسكال
واليس ،کولموگروف-اسميرنوف و ضريب همبستگي  ...در نرم افزار  SPSSنسخه  04و نرم افزار Excel
استفاده شده است.
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مقدمه
هر چقدر سازمانها و مؤسسات بزرگتر و ب ر حجم فعاليت آنها افزوده شود احتياج به منابع انساني متعهد و با انگيزه افزايش
مي يابد .لذا هرچقدر اين سرمايه از کيفيت بهتر و بيشتر برخوردار باشد ،احتمال موفقيت ،بقاءوارتقاء سازمان بيشتر خواهد بود
و بالعكس در صورتي که سازمانها نتواند نيروي انساني با کيفيت و متعهد را بكارگيرند ،قادر نخواهند بود از ساير منابع از قبيل
تجهيزات و مواد اوليه استفاده بهينه ببرند و با مشكالت عديده اي از قبيل کاهش کارائي و بهره وري روبرو بوده و در نهايت
سبب زوال سازمان خواهند شد (احمدپور .)9734،دراين تحقيق ويژگيهاي شخصي ب ه عنوان متغير مستقل و تعهد سازماني به
عنوان متغير وابسته مورد بررسي قرار گرفته است.در اين تحقيق تحليلي با استعانت از مطالعه ي موردي و ابزارهاي آماري
سعي شده است که عوامل تاثيرگذار بر تعهد سازماني پرسنل مورد شناسايي قرار گرفته و به اين سوال پاسخ داده شودکه  :چه
رابطه اي بين ويژگيهاي شخصي (سن ،جنسيت ،سطح تحصيالت ،نوع استخدام ،ميزان حقوق و مزايا و  )...وميزان تعهد
سازماني پرسنل وجود دارد؟ در اين تحقيق خصوصيات و معيارهاي سنجش افراد که از شخصي به شخص ديگر فرق مي کند
عبارتند از سن ،جنس ،سطح تحصيالت ،وضعيت تاهل ،سابقه خدمت ،حقوق و دستمزد .در اين مقاله سعي شده بدنبال آن
باشيم که آيا کارکناني که داراي تعهد و پايبندي هستند نظم بيشتري درکارخود دارند؟ آيا مديران بايد تعهد و پايبندي
کارکنان به سازمان را حفظ کنند؟ و براي اين امر بايد چه اقداماتي را مهيا سازند؟ که با پرسشنامه پنج گزينه اي مشتمل بر
ذيل بدنبال اثبات روايي و پايايي آن هستيم .پرسشنامه مورد استفاده از دو قسمت تشكيل شده است که قسمت اول به
مشخصات فردي و شغلي افراد مربوط بوده و قسمت دوم شامل پرسشنامه تعهد سازمان بوده (استرون .)9733،که توسط
موداي ،پورترو استيرز در سال  9434ابداع شده است .اين پرسشنامه ،مشتمل بر  91سؤال مي باشد که براي هر سؤال  0پاسخ
از کامأل مخالفم تا کامأل موافقم در نظر گرفته شده است.
ادبیات پژوهش
يكي از اصول و مفاهيم اساسي در اداره سازمانها در نظر گرفتن ميزان دلبستگي و تعهد افراد شاغل در سازمان ميباشد .به
عبارتي تعهد را مي توان نوعي وابستگي احساسي و وظيفه اي فرد به محيط کاري اش دانست و تعهدتمايل بكارگيري تالش
قابل توجهي رابراي بهبود سازمان و پذيرش ارزشها و اهداف آن ايجادکرده است و براساس نظريات تحت تاثير عوامل فردي و
سازماني واقع مي شود (پازارگادي .)9730،درخصوص تعهد سازماني گفتهاند تعهد سازماني عبارت است از ميزاني که فرد
هويت خود را از سازمان دانسته و در سازمان مشارکت مينمايد .که دربرگيرندة سه عنصر و عامل زير ميباشد:
 - 9اعتقاد به اهداف سازمان و پذيرش آنها.
-0ميل به کوشش و تالش قابل توجه براي سازمان.
-7تمايل واشتياق عميق براي استمرار عضويت در سازمان (حضوري.)9739،
چاتمن و اورايلي ،تعهد سازماني را به معني حمايت و پيوستگي عاطفي با اهداف و ارزشهاي يک سازمان ،به خاطرخودسازمان
ودورازارزشهاي ابزاري آن «وسيلهاي براي دستيابي به اهداف ديگر» تعريف ميکنند ( .)Abraham،9443بر اساس نظر
کليپ تعهد سازماني مبين رفتار افراد در جهت ارزشها و اهداف سازمان براساس انتظارات هنجاري و قانوني سازمانها از
اعضايشان مي باشد ( .)Allen،9444وينز ( ، )9430معتقد است تعهد سازماني سبب پافشاري و فداکاري شخص جهت
کاميابي سازمانش شده و بيانگر شيفتگي و تمايل افرا به سازمان مي باشد (حميدي .)9730،شهيدمطهري در باره تعهد چنين
مي گويد :تعهد به معني پايبندي به اصول و فلسفه يا قراردادهاي است که انسان به آنها معتقد است و پايدار به آنها ميباشد.
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فرد متعهد کسي است که به عهد و پيمان خود وفادار باشد و اهدافي را که به خاطر آنها و براي حفظ آنها پيمان بسته صيانت
کند (.)Allen،9441
یافته ها
فرضيه  :9بين تعهد سازماني وسن کارمندان رابطه معناداري وجود دارد.
براي تحليل اين فرضيه و بررسي رابطه بين دو متغير مورد نظر از آزمون کروسكال-واليس استفاده شده است.
فرضيه  9را به صورت زير فرمول بندي مي کنيم:
 :H4بين تعهد سازماني وسن کارمندان رابطه معني داري وجود ندارد.
 :H9بين تعهد سازماني وسن کارمندان رابطه معني داري وجود دارد.
نتايج اين آزمون در جداول  9و  0نشان داده شده است.
جدول  :9رتبه هاي به دست آمده براي آزمون کروسكال-واليس در فرضيه9
رتبه هاي به دست آمده براي آزمون کروسكال-واليس در فرضيه 9
تعهد سازماني

ميانگين رتبه ها

تعداد

گروههاي سني

20.25

24

سن بين  00تا  70سال

19.82

11

سن بين  70تا  90سال

21.63

4

سن بين  90تا  00سال

29.50

1

سن بيشتر از  00سال

40

مجموع

جدول :0نتايج آموزن کروسكال-واليس براي فرضيه 9
تعهد سازماني
.684

Chi-Square

3

Df

.877

Asymp. Sig.

با توجه به جدول  9مشاهده مي شود که ميانگين رتبه هاي به دست آمده براي متغير تعهد سازماني در گروه هاي سني تفاوت
زيادي با يكديگر ندارند .اگرچه به نظر مي رسد که با افزايش سن ،رتبه مربوط به تعهد سازماني افزايش يافته است و هرچه
سن بيشتر باشد تعهد سازماني نيز بيشتر است اما براي ب ررسي معنادار بودن اختالف بين گروههاي سني در رابطه با تعهد
سازماني بايستي از آزمون هاي آماري استفاده مي شود .از طرفي مقدار آماره کاي-اسكوار و سطح معناداري ( )Sig.در جدول
شماره  0نشان مي دهد که فرض صفر مبني بر عدم وجود رابطه بين متغير تعهد سازماني و متغير سن را نمي توان در سطح
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معني دار  0درصد رد کرد .بنابراين با توجه به نتايج به دست آمده نتيجه ميگيريم که از نظر پاسخ دهنده ها ارتباطي بين سن
و تعهد سازماني وجود ندارد.
اين نتايج با استفاده از نمودار زير نيز بهتر قابل مشاهده است:

فرضيه  :0بين تعهد سازماني وجنسيت کارمندان رابطه معنا داري وجود دارد.
با توجه به اينكه نتايج آزمون کلموگروف-اسميرنوف در جدول  7نشان دهنده نرمال بودن متغير تعهد سازماني در دو گروه مرد
و زن است بنابراين براي بررسي رابطه بين جنسيت و تعهد سازماني مي توان از آزمون پارامتري  tاستيودنت براي نمونه هاي
مستقل استفاده کرد.
ابتدا فرضيه  0را به صورت زير فرمول بندي مي کنيم :
بين تعهد سازماني وجنسيت کارمندان رابطه معناداري وجود نداردH0:
بين تعهد سازماني وجنسيت کارمندان رابطه معنا داري وجود دارد H1:

نتايج آزمون کلموگروف-اسميرنوف و آزمون  tاستيودنت در جداول زير نشان داده شده است.
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جدول  :7بررسي نرمال بودن متغير تعهد سازماني در گروه هاي جنسيت با استفاده از آزمون کلموگروف-اسميرنوف
تعهد سازماني
16

جنسیت
N

3.7695

Mean

.36064

Std. Deviation

Normal Parameters
.704

Kolmogorov-Smirnov Z

.704

)Asymp. Sig. (2-tailed

24

زن

N

3.7292

Mean

.37711

Std. Deviation

Normal Parameters
.761

Kolmogorov-Smirnov Z

.608

)Asymp. Sig. (2-tailed

مرد

جدول  9نشان مي دهد که امتيازات مربوط به دو گروه مرد و زن چندان اختالفي با يكديگر ندارند و اين موضوع با توجه به
آزمون  tاستيودنت در جدول  0نيز به وضوح مشخص است؛ چون مقدار  .Sigبيشتر از  4/40بوده و بنابراين فرض صفر مبني
بر عدم اختالف دو گروه مرد و زن در مورد تعهد سازماني را نمي توان رد کرد .پس با توجه به نتايج اين آزمون ارتباطي بين
جنسيت و تعهد سازماني وجود ندارد.
جدول  :9آماره هاي توصيفي امتيازات فرضيه  0براي دو گروه مرد و زن
مرد

زن

تعداد

24

16

ميانگين

3/72

3/76

انحراف معيار

0/36

0/37

جدول  :0نتايج آزمون  -tاستيودنت براي فرضيه 0
فرض برابري واريانس ها
فاصله اطمينان  40درصد براي اختالف ميانگين ها

در نظر گرفته شده است
t

درجه

Sig/آزمون

آزادي

دوطرفه

38 0/337

/738

اختالف

خطاي استاندارد

ميانگين ها اختالف ميانگين ها
0/04

/11

حد پائين
-/02

حد باال
0/28
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نتیجه گیری
مديران بايد بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در تصميم گيري و فراهم کردن سطح قابل قبولي از امنيت شغلي براي
آنان ،تعهد و پايبندي را بيشتر کنند در تحقيقات انجام شده در خصوص تعهد دريافتند ،کارکنان با تعهد باال عملكرد بهتري
نسبت به کارکنان باتعهد کمتر دارند .مديران مي توانند از مزاياي تعهد کارکنان در راستاي برخورد با مشكالت سازماني
استفاده نموده و با در نظر گرفتن و شناسايي ميزان تعهد سازماني موجود از آن به عنوان عاملي در جهت باال بردن سطح
رضايت وهمچنين افزايش عملكرد شغلي استفاده نمايند.با توجه به نتايج بدست آمده از آزمون هاي آماري نشان مي دهد که
پاسخ به سواالت تعهد سازماني ،مقدار متوسط رتبه ها براي  97سوال بيشتر از عدد  7يعني حد متوسط است ونظر پاسخ
دهنده ها تغيير پذيري کمي داشته واختالف نظر بايكديگر نداشته اند فرضيه ايكه رابطه بين تعهد سازماني و سن کارمندان را
بررسي مي کرد نشان داد که ميانگين رتبه هاي بدست آمده براي متغير تعهد سازماني در گروه هاي سني تفاوت زيادي با
يكديگر ندارند اگرچه به نظر مي رسد که با افزايش سن  ،رتبه مربوط به تعهد سازماني نيز بيشتر است اما آزمون آماري نشان
مي دهد که متغير تعهد سازماني ومتغير سن رابطه معناداري باهم ندارند بنابراين فرضيه صفر را رد نمي کنيم .فرضيه دوم که
رابطه بين تعهد سازماني وجنسيت کارمندان رابررسي مي کرد نشان داد که امتيازات مربوط به دو گروه مرد وزن چندان
اختالفي باهم ندارند وبا توجه به نتايج آزمون ،ارتباطي بين جنسيت وتعهد سازماني وجود ندارد در نتيجه فرض صفر رد نمي
شود
پیشنهادهای مبتني بر نتایج تحقیق
باتوجه به يافته هاي تحقيق ومطالعات صورت گرفته پيشنهادات زيرجهت ارتقاءسطح تعهدکارکنان ارائه مي گردد.
.9

با ايجاد تيمي متخصص  ،وضعيت تعهد سازماني پرسنل بصورت دوره اي در سطوح مختلف سازمان ارزيابي شده و
بازخورهاي الزم ارائه گردد.

 .0عوامل شخصي اثر گذار بر تعهد سازماني پرسنل مورد بررسي قرار گرفته و علت سطوح پايين تعهد جهت ارايه
راهكار بررسي و مورد تجزيه وتحليل قرار گيرند.
 .7با بستر سازي مناسب  ،شرايطي جهت ورود افراد متعهد به سازمان از طريق برگزاري آزمون و تكميل پرسشنامه
هاي تعهد سازماني و همچنين مصاحبه هاي تخصصي و....فراهم گردد.
 .9در تعيين اهداف و ارزشهاي سازمان از نظرات کارکنان استفاده شده و درتصميمات مرتبط با حوزه کاريشان مشارکت
داده شوند.
 .0افراد متعهد در سازمان شناسايي شده وضمن تشويق ،سطوح باالتري از مسووليت به آنها واگذار شده و شرايط
رقابت سازنده و مثبت براي ساير پرسنل نيز فراهم گردد
 .1تسهيالت رفاهي براي کليه پرسنل در نظر گرفته شود که اين امر تاثير مثبتي برتعهد کارمندان ايجاد مي کند
 .3درزمينه برخورد کارمندان باالخص پرسنل آموزش ومسول گروهها بادانشجويان کالسهاي آموزش ضمن خدمت
مبني برنحوه ارتباط وچگونگي رفع مشكالت دانشجويان فراهم شود وهمچنين ازطريق توزيع پرسشنامه بين
دانشجويان ،ميزان کارايي وهمكاري آنها مورد ارزيابي قرار گيرند تا کارمندان نسبت به مسوليت کاري خود آگاه تر
شوند وبراي رفع نواقص کاريشان تالش کنند.
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