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 چکيده
دانشگاه علوم  کارکنان عملکرد شغلی و سازمانی تعهد بین رابطه بررسی تحقیق، این از هدف

 کاربردی هدف لحاظ از حاضر تحقیق .باشد می پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

 مورد آماری جامعه .باشد می میدانی اجرا حیث از و پیمایشی - توصیفی اطالعات آوری جمع و

 تعداد ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی کارکنان مطالعه

به  نفر 703 تعداد به ای نمونه مورگان و کرجسی جدول طبق تعداد این از که،  بودند نفر 0022

  از پس که شده هاستفاد پرسشنامه ابزار از اطالعات آوری جمع برای.گردید انتخاب تصادفی صورت

 برای . گردید توزیع نمونه بین ( درصد 89تا32بین  کرونباخ آلفای ضریب) آن پایایی و روایی تایید

 آمار و ( درصد فراوانی،)  توصیفی آمار روش دو از پژوهش های داده تحلیل و تجزیه

 استفاده (  آزمون همبستگی پیرسون ، آزمون رگرسیون گام به گام  و آزمون فریدمن )استنباطی

 تعهد عاطفی، تعهد بین معنادار ارتباط وجود شامل فرعی های فرضیه تحقیق، نتایج .است شده

 ، ضمن در . د نمو تأیید درصد 95 اطمینان با را کارکنان عملکرد شغلی و هنجاری تعهد مستمر،

هد سازمانی نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که میزان بار عاملی فاکتور تعهد هنجاری بر تع

میل ماندن ) می باشد و میزان بار عاملی فاکتور تعهد عاطفی و مستمر  37/2بیشترین مقدار بوده و 

همچنین اثر فاکتور تعهد . می باشد 77/2بر تعهد سازمانی کمترین میزان بوده و (  در سازمان 

اثر فاکتور تعهد می باشد و  07/2مستمر بر عملکرد شغلی دارای بیشترین بار عاملی با میزان 

 .می باشد -27/2هنجاری بر عملکرد شغلی دارای کمترین بار عاملی با میزان 

 

 .تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری، عملکرد کارکنان :يديکل واژگان

 

 مقدمه

 رهبری هدایت، سازماندهی، ریزی، برنامه قطری از مادی و انسانی منابع از کارا و مؤثر استفاده فرایند را مدیریت صاحبنظران برخی

 کارایی افزایش که است این شود می استنباط مشابه تعاریف سایر و تعریف این از آنچه  .دانند می سازمانی اهداف به نیل منظور کنترل به و

 های سازمان وضعیت مالحظه با سویی از .است گرفته قرار مدیریتی اقدامات توجه کانون که است مهمی موضوعات جمله ز ا اثربخشی و
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 1حسین واحدی

 آزاد دانشگاه انسانی منابع مدیریت گرایش دولتی مدیریت ارشد کارشناسی دانشجوی1

 فیروزکوه واحد اسالمی

 
 :نویسنده مسئولمیل نام و نشانی ای

 حسين واحدي

 

 

 

 در کارکنان عملکردشغلی سازمانی و تعهد بين رابطه بررسی

 تیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهيد بهش
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 برخوردار چندانی مطلوبیت از انسانی نیروی عامل از گیری بهره روند ها سازمان این از بسیاری در که کنیم می مشاهده کشور در موجود

 .است آورده وجود به آنها برای را معضالتی عامل این از بهینه استفاده عدم و نبوده

نایی سازمان برای جذب و باقی ماندن کارکنان متعهدتر است و این مسئله دارای مزیت قابل یکی از مسائل اساسی سازمان توا

کارکنان متعهد باعث ایجاد ثبات و اطمینان در سازمان می شوند و همچنین تعهد قوی اعضای سازمان را پر شور و با تعصب . توجهی است 

 ( 7791جعفرزاده ، ) آن ها نسبت به سازمان می شود می سازد و باعث افزایش احساس وفاداری و وظیفه شناسی در 

هم ( نه یک وسیله ) تعهد کارکنان به سازمان مولد دارایی های نامشهود است ، به تعبیری می توان تعهد کارکنان را یک هدف 

عهد کارکنان را کسب کرده در سازمانی که سطوح باالتری از ت. سازمان ها به عنوان سیستم های اجتماعی دارای هویت هستند . تلقی کرد 

مقایسه با سازمانی دارای سطوح پایین تری از تعهد کارکنان ، محل مناسب تری برای کارکردن است ، کارکنان بیشتر به هم کمک می کنند 

 . ق ترند  ، خوشحال ترند ، در زمان آمدن به سازمان هیجان و اشتیاق بیشتری دارند ، تشریک مساعی بیشتری می کنند و با هم رفی

از طرفی زمانی که افراد در سازمان دارای درجات باالیی از رضایتمندی شغلی و تعهدات سازمانی باشند ، درک صحیحی از 

  ( Mariar & Brunstein،  2001،  269) . سازمان خود خواهند داشت و رسیدن به اهداف سازمان را هدف خود قرارد می دهند 

 قابت ر صحنه عمده عامل که دهد می نشان پیشرفته دنیای تجربه هستند ها سازمان دهنده شکل عامل مؤثرترین ها انسان

افراد  با ها سازمان در .است انسانی منابع گردیده جامعه نهایتاً و ها سازمان توان افزایش به بخشیدن سرعت و حرکت باعث که جهانی

 سو یک در کنیم بررسی را ها دیدگاه این اگر . دارند گوناگونی های ه نگا خویش سازمان و کار به یک هر که کنیم می برخورد مختلفی

 و ورزیده کوشش سازمان اهداف پیشبرد به نسبت جان پای تا و دارند خود سازمان به تعلق و تکلیف احساس و عالقه که هستند افرادی

 بدبین سازمان اهداف و ها ارزش به و ندارند وابستگی خود سازمان به نسبت که بینیم می را افرادی دیگر سوی در و دهند می نشان تمایل

 اهداف جهت در خود تنها نه و ندارند خود سازمان به نسبت وفاداری احساس و بینند می خود اهداف با مغایر را سازمان اهداف بعضاً و هستند

  .هستند سازمان در روند این سوی به دیگر افراد محرک بلکه کنند، نمی حرکت سازمان

در تعهد سازمانی ، فرد سازمان را معرف خود می داند و آرزو . هد سازمانی تمایل قوی کارکنان برای بقا در یک سازمان است تع

به عبارت دیگر تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان در یک فرآیند مستمر که . می کند که در عضویت آن باشد  

اما  به طور کلی تعهد سازمانی یک حالت . تصمیمات سازمان توجه افراد به سازمان ، موقعیت و رفاه سازمان است بواسطه مشارکت افراد در 

تمایل یعنی عالقه و خواست قلبی فرد . باشد روانی است که نشان دهندة نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می

هایی که در سازمان کرده ناچار به ادامة خدمت در آن است و الزام  گذاری یعنی فرد به خاطر سرمایهبرای ادامه خدمت در سازمان، نیاز 

بیند از دیدگاهی دیگر، تعهد  عبارت از دین، مسؤولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می

 .ازمان استسازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به س

یک نگرش دربارة وفاداری کارمندان به سازمان است، و یک فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای »بنابراین تعهد سازمانی 

 (.7731: 70. مجیدی، عبداهلل)دهند  سازمان عالقة خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می

 :گیرد اند که ذیالً برخی از آنها مورد بررسی قرار می تفاوت تعریف کردههای م تعهد را افراد مختلف به گونه

: دارد داند که انسان نسبت به آنها معتقد است و بیان می استاد شهید مرتضی مطهری ، تعهد را به معنی پایبندی به اصول و قراردادهایی می

 کانتر "هداف آن تالش نمایدفرد متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و برای ا"
تعهد را تمایل افراد به در اختیار  7

تعهد را عبارت از پیوند دادن فرد به عوامل و اقدامات فردی وی   ساالنکیک. داند گذاشتن انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی می

  ،7792الحسینی،)د احساس مسئولیت و وابستگی نماید یابد که فرد نسبت به رفتار و اقدامات خو داند، یعنی تعهد زمانی واقعیت می می

 (.72-77صص،

تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتار  "الزامی است که آزادی عمل را محدود می سازد   "در فرهنگ لغات آکسفورد تعهد  

است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی  معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن. سازمانی به شیوه های متفاوت تعریف شده است  

بر اساس این شیوه ، فردی که به شدت متعهد است ، هویت خود را از سازمان می گیرد ، در سازمان . عاطفی به سازمان در نظر می گیرند 

 (  7731ساروقی ، .  ) مشارکت دارد و با آن در می آمیزد و از عضویت در آن لذت می برد 

تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزش های یک سازمان  ، به خاطر (  7891)  0چاتمن و اورایلی

 ( 8همان منبع  ، . ) تعریف کرده اند   ( وسیله ای برای دستبابی به اهداف دیگر ) خود سازمان و دوری از ارزش های ابزاری آن  

                                                           
1
 .  Kanter 

2 .Chatman & Oreilly 
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7مودی و همکارانش
ابراز عملی تعهد، برای به انجام رسیدن فعالیتها . نمایند از وظایف مقرره اطالق می ، تعهد را به عمل فراتر 

احساس "، "وفاداری"کوک و وال  نیز سه مفهوم . باشد ضروری است و بخصوص در مشاغل کلیدی و حساس، از اهمیت خاصی برخوردار می

 (.10-12، صص7731مجیدی، )اند  را برای تعهد مطرح کرده "آمادگی"و  "هویت و شناسایی

 ( 1990 )یر ومی آلن بندی دسته براساس :آمده است زیر در آن شرح که دارد وجود مسلط تعریف چند سازمانی تعهد ادبیات در

 .است تعهد هنجاری تعهد عاطفی و مستمر ، جزء تعهد سه شامل سازمانی تعهد

 سازگاری میزان براساس تعهد کارکنان براحساس عاطفی تعهد که است شده استفاده عاطفی ازتعهد مستمر و تعهد پژوهش دراین

 .دارد  داللت در سازمانشان افراد گذاری میزان سرمایه به مستمر تعهد و سازمان ارزشهای و اهداف با وتوافق

 عدم و مانساز به کارکنان احساس تعلق عدم. نیازمندند متعهد و کارآمد ، کاردان متخصص، کارکنان به خود اداره برای ها سازمان

 می ایجاد فاصله ها سازمان و انسانی نیرو بین خود نامطلوب تأثیر با که رود می شمار به بزرگی معضالت از وظایف انجام برای کافی دقت

 بحران زمان در خصوص به است معاصر های سازمان از بسیاری برای اول اولویت سازمان به متعهد کارکنان داشتن نگه دلیل همین به  کنند

 آینده در رقابت برای را الزم قابلیت شوند می امر این انجام به موفق که هایی سازمان ، شود می کشیده چالش به سازمان که مواقعی و ها

 تحقق جهت در و باشند داشته تعهد نوعی آن به نسبت سازمان کارکنان و اعضاء اینکه مگر شود موفق نمی تواند سازمانی هیچ زیرا دارند

 در که این وجود با و دارد وجود ها سازمان در انسانی روابط به که افزونی روز توجهات و ها گرایش به توجه با نتیجه در کنند تالش آن اهداف

 عملیاتی سطوح کارکنان عملکرد سازی کیفی برای تالش و عالی سطوح مدیران سوی از سازمانی تعهد به اهتمام ، مطالعه مورد جامعه سطح

 آن مکمل عنوان به و فردی عملکرد موازات به نیز سازمانی شهروندی رفتارهای که این به توجه با و است داشته قرار کار ردستو در همواره

 .باشد می مطرح

 های ارزش و اهداف با سازگار و انسانی وفادار نیروی . است آنان سازمانی تعهد ، کارکنان عملکرد بر مؤثر نامحسوس عوامل از یکی

 که مسائل این به تعهد میزان . باشد سازمانی اثربخشی در مهمی عامل تواند می نماید و فعالیت نیز مقرر وظایف از فراتر است حاضر سازمانی

 که افرادی .گذارد تأثیر می نماید استفاده احسن نحو به هایش توانایی از خواهد می چقدر نیز و است قائل ارزش چقدر برای خود کارمند یک

 بوده موافق سازمانشان های ارزش با الً احتما آنها و است برایشان مهم سازمان در کار که باورند این بر باشند باال می مانیساز تعهد دارای

 و سازمانشان خود رفاه جهت را مهم کاری تجارب و هستند قدم ثابت محوله وظایف انجام در حس کرده، سازمان از بخشی بعنوان را خود

 دشوار شرایط در کار ادامه برای آنها ساختن نیز متقاعد و کارکنان عملکرد تقویت برای انگیزشی قوی منبع مانیساز تعهد .کنند می کسب

که  دهد می نشان پیشرفته دنیای ، تجربه هستند ها سازمان دهنده شکل عامل مؤثرترین ها انسان .است باکار مرتبط فشارهای و تنش نظیر

 در .است انسانی منابع گردیده جامعه و نهایتاً ها سازمان توان افزایش به بخشیدن سرعت و حرکت عثبا که جهانی رقابت صحنه عمده عامل

 کنیم بررسی را ها دیدگاه این اگر . دارند های گوناگونی نگاه خویش سازمان و کار به یک هر که کنیم می برخورد مختلفی افراد با ها سازمان

 کوشش سازمان اهداف پیشبرد به نسبت جان پای تا و دارند خود سازمان به تعلق و اس تکلیفاحس و عالقه که هستند افرادی سو یک در

 اهداف و ها ارزش و به ندارند وابستگی خود سازمان به نسبت که بینیم می  را افرادی دیگر سوی در و دهند می نشان و تمایل ورزیده

 خود تنها نه و ندارند خود سازمان به نسبت وفاداری و احساس بینند می خود دافاه با مغایر را سازمان اهداف بعضاً و هستند بدبین سازمان

 .هستند سازمان در روند این سوی به دیگر افراد محرک بلکه کنند، حرکت نمی سازمان اهداف جهت در

 توجه با که حالی رباشد،د می سازمان خود به نسبت افراد تعهد بودن پایین کشور داخلی های درسازمان موجود معضالت از یکی

 می انسانی نیروی آگاهی و آموزش ، جذب جهت در تالش نیز و متبوع با سازمان ارتباط در افراد تعهد میزان شناخت و ارزیابی مهم این به

 .نمود ریبردا کارکنان بهره فردی نیز و سازمانی اهداف به دخیل منافع جهت در مربوطه مدیران تصمیمات در با ارزش نیروی این از توان

 با برخورد نحوه متبوع، سازمان در اشتغال به افراد و تمایل ماندگاری غیبت، میزان بر (  سازمانی تعهد) فوق  موضوع است ذکر به الزم

 با آنان همراهی نوع هر و است مؤثر کارایی و وری بهره عملکرد، حصول و سازمانی اهداف نیل به جهت در تالش نیز و وفاداری مراجعین،

 .ببرد باالتر را غییرات سازمانت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید  درسطح عملکرد و سازمانی تعهد بین ارتباط بررسی به تحقیق حاضر

 مؤثر کردعمل بر طور مستقیم به که اساسی و مهم ایند فر یک عنوان به کارکنان سازمانی تعهد مانند مختلفی عوامل تأثیر .پردازد می بهشتی

 آن طریق از که است فرایندی و است سازمان به کارمندان درباره وفاداری نگرش یک سازمانی تعهد .است برخوردار ای ه ویژ اهمیت از است

عملکرد  بر که است مؤثر زمانی کارکنان سازمانی تعهد است بدیهی .دهند می نشان آن موفقیت و سازمان را به خود عالقه سازمان کارکنان

                                                           
3
.Mody & etal 
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 در کارکنان عملکرد بر مؤثر عوامل یکی از عنوان به را سازمانی تعهد تحقیق، این در . گردد سازمان تعالی موجب و داشته مثبت تأثیر ازمانس

 .داد خواهیم قرار بررسی مورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

عوامل مؤثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز که یک مطالعه در پژوهش خود  با عنوان  (  7799) حسین بهروان 

موردی در اداره مرکزی استان خراسان رضوی، شهر مشهد بوده که نتایج این تحقیق نشان می دهد که میزان تعهد سازمانی کارکنان باالتر 

کار ، فشار نقش، فرصت و ارتقای شغلی و ابهام نقش رابطه میزان تعهدسازمانی با متغیرهای عدالت سازمانی ، استقالل در . از متوسط است

همچنین تحلیل های رگرسیون چند گانه و نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد . معنادار مثبت وبا مشارکت سازمانی رابطه معنادار ندارد

درحالی که . ان تعهد سازمانی محسوب می شودترین و تعیین کننده ترین عامل تاثیرگذار مستقیم و مثبت بر میز که عدالت سازمانی مهم

سایر عوامل مشارکت سازمانی، ابهام نقش ، فشار نقش و استقالل درکار نیز تاثیر مستقیم و عامل فرصت و ارتقای شغلی تاثیر غیر مستقیم 

 .بر تعهدسازمانی دارند

 شغلی تعهد و سازمانی انمندسازی،تعهدتو بین در پژوهش خود  با عنوان رابطه(   7798) عامری  سید حسن همچنین میر

 چند رگرسیون و همبستگی آزمون از استفاده ای و با طبقه گیری تصادفی نمونه روش تهران براساس بدنی استان تربیت کل اداره کارکنان

 دارد، وجود داری و معنی تمثب رابطه آنها شغلی تعهد و سازمانی تعهد و کارکنان توانمندسازی بین که داد گام نشان به گام روش به گانه

 از که داد نشان گانه چند از رگرسیون حاصل نتایج . دارد وجود داری معنی و مثبت رابطه کارکنان شغلی تعهد و سازمانی تعهد بین همچنین

 کارکنان شغلی هدتع و سازمانی تعهد پیش بینی در " بودن موثر"و "داری معنی" های مولفه کارکنان، توانمندسازی گانه پنج ابعاد میان

 کهای تکنی از باید مدیران کارکنان، شغلی و تعهد سازمانی تعهد افزایش برای که است این مبین پژوهش این نتایج .باشد می دار معنی

 .کنند استفاده سازی توانمند

عملکرد کارکنان بر اساس  و شغلی رضایت سازمانی، تعهد بر مدیران در پژوهش خود با عنوان تأثیرتعهد(  7787) دهقان  اله نبی

 آزمون اسپیرمن، همبستگی ضریب نظیر آماری فنون از استفاده همبستگی با و پیمایشی روش

 تعهد بر کارکنان به خدمات ارائه چگونگی در مدیریت تعهد گام نشان داد ه به گام متغیره چند خطی، متغیره دو رگرسیون

 می نشان نیز ها یافته سایر .می باشد تأثیرگذار کارکنان عملکرد بهبود بر شغلی رضایت یرمتغ فقط دارد، ولی تأثیر شغلی رضایت و سازمانی

 رضایت و سازمانی با تعهد کدام هر نیز )ها پاداش و توانمندسازی آموزش،( کارکنان به خدمات ارائه در چگونگی مدیریت تعهد که ابعاد دهد

 .باشند می شغلی رضایت و سازمانی تعهد متغیرهای معلولی با و علت رابطه دارای پاداش و توانمندسازی عوامل فقط اما دارند، ارتباط شغلی

دارایی با  و اقتصادی وزارت امور در کارکنان عملکرد و تعهد بین رابطه در مقاله خود با عنوان بررسی(  7780) رمزگویان  غالمعلی

همچنین بر اساس  وجود دارد، داری معنا رابطه کارکنان عملکرد و سازمانی هدتع بین که داده نشان فرضیات آزمون از استفاده از نتایج حاصل

 بر نهایت در و هستند اولویت دارای کارکنان بر عملکرد هنجاری و مستمر عاطفی، تعهد ترتیب به که داد نشان فریدمن آزمون از حاصل نتایج

 بیشترین از18/1 میانگین رتبه با وضوح ؤلفه م شد مشخص فریدمن آزمون از طریق کارکنان عملکرد های مؤلفه بندی رتبه آزمون اساس

میانگین  رتبه با ارزیابی 23/1میانگین  رتبه با محیط های مؤلفه و دوم رتبه در 71/1میانگین  رتبه با انگیزه مؤلفه بوده؛ خوردار بر اولویت

  .دارند قرار بعدی های در رتبه ترتیب به 09/7میانگین  رتبه با کمک و 71/7میانگین  رتبه با اعتبار ، 71/1میانگین  رتبه با توانایی ، 81/7

 به توجه عدم وقت، اتالف به کار، عالقگی بی ، کارکنان انگیزگی بی مانند مطالعه مورد وزارتخانه در مسائلی مشاهده به توجه با

 و سازمانی تعهد بین رابطه تا دارد تالش پژوهش این در محقق عملکرد کارکنان سطح بودن پایین همچنین و سازمان های مأموریت و اهداف

 ستادی عملکرد کارکنان و سازمانی تعهد بین آیا که است پرسش این به پاسخگویی دنبال به و دهد قرار مورد آزمون را کارکنان عملکرد

 دارد؟ وجود داری معنا رابطه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

 : ت و اهميت مسالهضرور

 به توجه. دهند  انجام خوبی به را کارهایشان که باشند داشته کارکنانی که است این ها سازمان برای نکته بهترین اجتماعی دید از

 ادند و کارکنان حقوق افزایش و افراد مقام ارتقای در که شود می اطالعاتی آوردن بدست موجب مستمرآن ارزیابی و کارکنان شغلی عملکرد

 نواقص رفع برای مدیریت موقع به اقدامات از جلوگیری موجب آن به توجه عدم سویی از و دارد سزایی به نقش الزم توبیخ و تنبیه ، پاداش

 از ارزیابی موجود های سازمان اکثر در امروزه راستا این در. شود می کارکنان کاری ضعف یا عیب ریشه دواندن موجب و کارکنان عملکردی

 یک کارایی و موفقیت برای که باشد می مدنظر نکته این زیرا .است برخوردار سزایی به اهمیت از کارشناسان و کارکنان شغلی دعملکر

 گذار تأثیر کارکنان شغلی عملکرد بر که عواملی شناسایی لذا شود می محسوب ضروری امری پذیر مسئولیت و خبره کارکنان به نیاز سازمان

 7بود خواهند برخوردار سزایی به اهمیت از دارد وجود راه این در که نعیموا چنین هم و هستند

 برای و داشته قوی اعتقاد و اعتماد سازمان های ارزش و اهداف به آن در که فرد حالتی "مثابه  به سازمانی تعهد نوشتار این در

 ادامة برای وعمیق قوی خواست و آرزو دارای نیز هایتن در و دهد می نشان خود از ای مالحظه قابل تالش اهداف سازمانی این به رسیدن
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در این پژوهش قصد بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  .شود می تعریف "باشد  می سازمان در عضویت

رگیری، آموزش و حفظ کارکنان الیق، ای را برای بکا تا با آگاه ساختن مسئوالن مربوطه زمینه. بهداشتی و درمانی شهید بهشتی را داریم

وری سازمان به حد  کارکنان، بهره.. های ناشی از ترک خدمت، غیبت، تأخیر و  کارآمد ومتعهد به سازمان ایجاد کنیم تا با کاهش هزینه

 .مطلوب برسد

 اهداف پژوهش 
بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید : هدف کلی

 بهشتی 

 :اهداف جزئی
 بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان  -7

 بررسی تاثیر تعهد عاطفی بر عملکرد شغلی  -0

 ی بررسی تاثیر تعهد هنجاری  بر عملکرد شغل -7

 بررسی تاثیر تعهد مستمر  بر عملکرد شغلی -1

 :مدل مفهومی تحقيق  

 : با توجه به ادبیات موضوع ، مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر نشان داده می شود 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : هاي پژوهش فرضيه

 : فرضيه اصلی 

 . تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر دارد -

  :فرعی  فرضيه
 . تعهد عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر دارد  -7

 . تعهد هنجاری بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر  دارد -0

 .تعهد مستمر بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر دارد -7

 روش تحقيق 
اف فرعی و تعیین متغیرهای با توجه به هدف تحقیق از روش پژوهش میدانی استفاده گردیده است با داشتن سؤال اصلی و اهد

مستقل و وابسته درفرضیات مورد بررسی با کمک ابزار تحقیق یعنی پرسشنامه سعی در جمع آوری داده ها نموده و با استفاده از آماره های 

از نوع کاربردی  این تحقیق از نظر هدف تحقیق. به پردازش وتحلیل داده ها اقدام می کنیم spssتوصیفی واستنباطی وبه کمک نرم افزار  

ماهیت درونی در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی  می باشد ، توصیفی است به خاطر اینکه تصویری از وضع موجود را ارائه می . است

 برای طی این مسیر ابتدا با. دهد و پیمایشی است ازاین جهت که با گرد آوری اطالعات از جامعه آماری از طریق پرسشنامه می پردازد 

تعهد 

 نیسازما
تعهد 

 مستمر

تعهد 

 هنجاری

عملکرد 

 شغلی

تعهد 

 عاطفی
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ازآنجایی . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی هماهنگی به عمل آمد تا پرسشنامه بین کارکنان تقسیم شود 

در ( پیرو)به عنوان مدیر مشغول به کار هستندو هریک افرادی را به عنوان  کارمند ( رهبر)رییس  اداره و کارشناس مسؤل 12که درحدود 

بتدا توضیحات الزم در مورد اثرات همکاری آنان بر روی نتایج حاصل وجلب اعتماد آنان مبنی بر رعایت رازداری پرسشنامه ها ا.اختیار دارند

و ( spss)در اختیار آنان قرارداده شد و پس از جمع آوری پرسشنامه ها داده ها و اطالعات ثبت کامپیوتر و به کمک نرم افزار مرتبط 

 .م به  تجزیه وتحلیل خروجی ها شد تا با تفسیر نتایج گزارش تحقیق کامل وآماده شودروشهای آماری الزم اقدا

جامعه آماری در این تحقیق کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی که در معاونت های 

 .نفر می باشند 0022به تعداد 7781مختلف مشغول به کارهستند شامل می شود و این افراد در سال 

دراین تحقیق با توجه به وجود ادارات و معاونتهای مختلف در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی 

 .کلیه معاونت های ستاد دانشگاه مورد توجه و بررسی قرار گرفت

و سپس نتایج حاصله را به جامعه تعمیم داده است   برای گردآوری داده ها اقدام به نمونه گیری به روش در دسترس بودن  نموده

 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند 703نفر و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد  0022و تعدا جامعه آماری  

و می یر مورد آزمونهای این پرسشنامه توسط آلن . برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه آلن و می یر استفاده شده است 

 فراوانی قرار گرفته و به سنجش میزان تعهد سازمانی کارکنان از سه جنبه سنجش تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری سازمان اقدام شده است

 و ارشدی توسط و تهیه (7832)که توسط پاترسون شغلی عملکرد برای سنجش میزان عملکرد شغلی کارکنان از پرسشنامه

 و اغلب –گاهگاهی   -بندرت  :درجه  چهار از سؤال  71دارای  پرسشنامه این.  است استفاده می گردد   شده ترجمه (7731) شکرکن

 است شده تشکیل همیشه

 
 

 

 

 نتایج تحقيق  
 

 .نتایج حاصل از شاخص های برازش مدل معادالت ساختاری در زیر ارائه گردیده است

 ت ساختاريشاخص هاي برازش مدل نهایی معادال:  1جدول 

 
مقدا

 ر
 شاخص یا نشانگر

 عالی
237/

2 
RMSEA 

 (Chi-Square/Dr)نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی 10/0 عالی

 ضعيف
913/

2 
 (GFI)شاخص نکویی برازش 

 ضعيف
381/

2 
 (AGFI)شاخص نکویی برازش تعدیل یافته 

 ضعيف
971/

2 
 (NFI)شاخص برازش هنجار یافته 

 متوسط
998/

2 
 (CFI)طبیقی شاخص برازش ت

 متوسط
980/

2 
 (IFI)شاخص برازش افزایشی 
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شاخص های با اهمیت برازش مدل ارائه شده در جدول نشان می دهد که در مجموع مدل مورد نظر از برازش قابل قبولی 

 .برخوردار می باشد

 .ل زیر ارائه گردیده استنتایج حاصل از بار عاملی و مقدار تی مربوط به بارهای عاملی مدل معادالت ساختاری در جدو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج حاصل از بار عاملی و مقدار تی مربوط به بارهاي عاملی مدل نهایی معادالت ساختاري:  1جدول 
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بر اساس نتایج بدست آمده در این مرحله می توان فرضیات پژوهش را مورد بررسی قرار داد و آنها را از حیث تایید یا عدم تایید 

 . مورد بررسی قرار داد  نتایج در جدول زیر ارائه گردیده است

 

 تجزیه و تحليل فرضيه هاي تحقيق:  2جدول 

تی مشاهده  فرضیه
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 .تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان تاثير دارد  : فرضيه اول  
های بدست آمده  رابطه معناداری وجود ندارد و  tنتیجه آزمون معادالت ساختاری نشان می دهد در سازمان مورد نظر  بر اساس 

H1   رد شده و فرضیهH0 ی بر عملکرد شغلی کارکنان سازمان مورد نظر پذیرفته می شود  مبنی بر عدم وجود تاثیر تعهد سازمان 
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 .تعهد  عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان تاثير دارد  : فرضيه دوم  

های بدست آمده  رابطه معناداری وجود ندارد و  tنتیجه آزمون معادالت ساختاری نشان می دهد در سازمان مورد نظر  بر اساس 

H1   رد شده و فرضیهH0 بنی بر عدم وجود تاثیر تعهد عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان  سازمان مورد نظر پذیرفته می شود  م . 

 .تعهد هنجاري بر عملکرد شغلی کارکنان تاثير دارد  : فرضيه سوم  

ود ندارد و های بدست آمده  رابطه معناداری وج tنتیجه آزمون معادالت ساختاری نشان می دهد در سازمان مورد نظر  بر اساس 

H1   رد شده و فرضیهH0   مبنی بر عدم وجود تاثیر تعهد هنجاری بر عملکرد شغلی کارکنان  سازمان مورد نظر پذیرفته می شود. 

 .تعهد مستمر بر عملکرد شغلی کارکنان تاثير دارد  : فرضيه چهارم  

های بدست آمده  رابطه معناداری وجود ندارد و  t نتیجه آزمون معادالت ساختاری نشان می دهد در سازمان مورد نظر  بر اساس

H1   رد شده و فرضیهH0   مبنی بر عدم وجود تاثیر تعهد مستمر بر عملکرد شغلی کارکنان سازمان مورد نظر پذیرفته می شود 

 

 

 

 

 

 

 نتيجه گيري 
طه بین تمامی مولفه ها که در مدل بر اساس مدل نهایی و بر اساس مقدار تی های بدست آمده  ، به وضوح دیده می شود که راب

 ابتدایی تحقیق آمده بود ضمن معنادار بودن تاثیر مثبتی بر هم ندارند یعنی در جامعه آماری مورد نظر با توجه به اینکه مولفه های تعهد

 . سازمانیبه ظور کلس در سطح باالیی قرار دارند اما تاثیر مثبتی بر عملکرد شغلی ندارند  

 کارکنان سازمان مورد نظر عملکرد و عاطفی تعهد بین داری معنا و مثبت رابطه که رسیدیم نتیجه این به اول ضیهفر آزمون در  

 در بیشتری عالقه و انگیزه با باشند داشته شدیدی تعلق احساس و عاطفی ارتباط خود سازمان با کارکنان، چنانچه بنابراین ندارد، وجود

 اجبار به و ندارند وابستگی خود سازمان به که کارکنانی از بهتری بسیار عملکرد کارکنانی چنین بنابراین شد، خواهند کار به مشغول سازمان

 .داشت خواهند اند شده سازمان وارد شرایط

 با .ندارد وجود معناداری و مثبت رابطه آنان عملکرد با کارکنان مستمر تعهد بین که دهد می نشان دوم فرضیه از حاصل نتیجه

 در است، سازمان در خدمت ادامه و ماندن باقی به اجبار و سازمان ترک از ناشی احتمالی های هزینه کننده بیان مستمر تعهد اینکه هب توجه

 خواهد کمتر خدمت ترک احتمال باشد بیشتر او های گذاری سرمایه و کمتر سازمان خارج در فرد برای شغلی فرصتهای چه هر راستا این

 و شوند نمی خدمت ترک به حاضر راحتی به افراد بیشتر تالش و خدمت حین های آموزش گذراندن و وقت صرف ، بادیگر عبارت به .بود

 .دهند می ادامه سازمان در خود کار به ضرورتاً

 دارد، وجود کارکنان عملکرد و هنجاری تعهد بین داری معنا و مثبت رابطه که شد حاصل نتیجه این سوم فرضیه آزمون در

 تمایل بدانند، خود تکلیف و وظیفه را امور این و باشند داشته اعتقاد سازمان در کار انجام و فعالیت ادامه وفاداری، به کارکنان اگر نبنابرای

 .داشت خواهند بهتر و باالتر عملکرد برای بیشتری

 این به دارد وجود کارکنان عملکرد و سازمانی تعهد بین داری معنا و مثبت رابطه که رسیدیم نتیجه این به اصلی فرضیه آزمون در

 در ماندن برای آنان تمایل و سازمان به نسبت کارکنان وفاداری و دلبستگی عالقه، میزان که نگرشی)  سازمانی تعهد با افزایش که معنا

 .یابد می افزایش نیز کارکنان عملکرد میزان ( دهد می نشان را سازمان

 

 : پيشنهادات  

 :گردد می پیشنهاد منابع و مدیریت توسعه معاون به اول فرضیه از صلحا های یافته اساس بر

 به فرد دلبستگی سبب نشاط و شادی با توأم جذاب سازمانی جو و شاداب کاری محیط تامین با همراه دوستانه محیطی ایجاد -

 دست از را زیادی مثبت شرایط سازمان ترک صورت در کند احساس مدت در بلند فرد تا شد خواهد باعث شرایط این .میشود خود کار محل

 .بود خواهد دشوارتر بسیار دیگر های سازمان در آن یافتن که داد خواهد
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 این کارکنان همه در و دهند نشان آمیز احترام و صحیح اصولی، ، مناسب رفتاری کارکان با برخورد در بایست می عالی مدیران -

 سازمان به نسبت کارکنان تا گیرد، می قرار احترام و ارج مورد سازمان در آنان خالقیت و مشارکت و همفکری که کنند ایجاد را احساس

 آنها وابستگی و تعلق کاهش به منجر می کنند بی اعتنایی آنان پیشنهادات مقابل در مدیران که کنند احساس کارکنان اگر زیرا شوند، متعهد

  .می شود سازمان به

 :می گردد ارائه ذیل پیشنهادهای دوم عیفر فرضیه از حاصل نتایج اساس بر

 کارکنان اینکه تا دهند قرار شایستگی مبنای بر را سازمان این در شغل احراز که می گردد پیشنهاد مشاغل بندی طبقه کمیته به -

 .باشند می بهتری شغلی عدالت دارای دیگر های سازمان به نسبت آنها سازمان که نمایند احساس

 و اختیار تفویض شغلی، امنیت وضعیت بهبود جمله از راهکارهایی ارائه با شود می پیشنهاد انسانی سازمان مدیریت نیروی به -

 دهند کاهش آنها در را سازمان ترک به میل و نموده پایبند سازمان به را کارکنان رفاهی، تسهیالت اعطای

 :شود می پیشنهاد اداری تحول مدیریت به .

 برای فرصتهایی نمودن فراهم جهت آموزشی های سرمایه گذاری طریق از کارکنان های توانایی و ها مهارت توسعه و پرورش به -

 .نماید جدی توجه سازمان در آنان موفقیت و رشد

 که شرایطی کردن فراهم و کنند می فعالیت خود شده تعریف سازمانی وظایف از بیشتر که کارکنانی از قدردانی و تشویق -

 .کنند تالش سازمان اهداف تحقق جهت در داوطلبانه صورت هب بتواند کارکنان

 و ریزی برنامه سیاستگذاری، در کارکنان توسط سازمان ترک از ممانعت و جلوگیری منظور به سازمانی فرایندهای در تنوع ایجاد -

 شود گرفته کار به آنان سازنده و مثبت ایده های و شده جویا را کارکنان نظرات ها تصمیم گیری

 :گردد می ارائه ذیل پیشنهادهای منابع و مدیریت توسعه معاون به سوم فرضیه از حاصل نتیجه اساس بر .

 را سازمان های ارزش مدیران و کارکنان که زمانی زیرا شود، تشرح کارکنان برای شفاف طور به سازمان های رسالت و اهداف -

 فکر هیچگاه و ماند خواهند متعهد سازمان به نسبت باشند رأی هم و داشته فاهمت سازمان رسالت و اهداف مورد در بدانند خود های ارزش

 .کرد نخواهند را سازمان از جدایی

 تقویت و سازمان به اخالقی های پایبندی ایجاد جهت توجیهی – آموزشی برنامه های استخدام بدو در که شود می پیشنهاد -

 .آید در جراا به کارکنان در کاری وجدان و شناسی وظیفه حس

 :گردد می ارائه منابع و مدیریت توسعه معاون به ذیل پیشنهادهای اصلی، فرضیه از حاصل نتیجه اساس بر

 تقویت و کار در عمل استقالل شها، پادا توزیع در عدالت رعایت منصفانه، پرداخت همچون هایی مکانیزم کارگیری به با می توان -

 .نمود تقویت را سازمانی عهدت نگرش سازمان، در گروهی کار روحیه

 می پیشنهاد بروند بین از است ممکن می آیند پدید که شدتی و سرعت همان به و دارند پویا حالتی شها نگر اینکه به توجه با -

 نینچ اجرای که است بدیهی .آید عمل به مستمر های بررسی و ارزیابی ها کارکنان، سازمانی تعهد میزان از آگاهی منظور به که شود

 خالصه و تحلیل و تجزیه آوری، جمع را نیاز مورد اطالعات بتواند که است مناسب اطالعاتی سیستم یک از برخورداری مستلزم فرایندی

 غیبت خدمت، ترک نرخ به مربوط های گزارش طریق از می تواند اطالعات این .دهد قرار عالی مدیریت اختیار در گیری تصمیم برای و نموده

 .شوند گردآوری ... و می کنند رها را کار کسانی که با مصاحبه عملکرد، سوابق شکایات، میزان ها،

 پیگیری جدی صورت به عمومی و تخصصی شهای آموز که می گردد پیشنهاد کارکنان مهارت و دانش سطح ارتقای منظور به -

 .گردد

 تا گیرند قرار عملکردشان نتایج جریان در مرتب رتبه صو کارکنان و شود تقویت سازمان در کارکنان عملکرد ارزیابی نظام -

 بردن بین از و استعدادها از بهتر و بیشتر بهره گیری با نتیجه در کنند، شناسایی محوله وظایف انجام در را خود قوتهای و ضعف ها بتوانند

 .باشند سازمان برای بهتری کارمند خود ضعف های

 افرادی تا گردد برگزار آنها تخصص میزان ارزیابی و شناسایی جهت هایی آزمون زمانیسا پست های در مسئوالن انتصاب از پیش -

 .شوند گرفته کار به و جذب برخوردارند بهتری شایستگی و مهارت از و می باشند پست احراز برای بهتری شرایط واجد که

 شرایطی نمودن فراهم ضمن تا سازند آگاه رقیب های سازمان وضعیت از را کارکنان مناسب اطالعاتی های سیستم ایجاد با -

 .بخشند بهبود را سازمان عملکرد پذیری رقابت افزایش جهت

 نمایند تحقیق خواهند می زمینه این در که پژوهشگرانی سایر به موضوع حساسیت و اهمیت لحاظ به است الزم پایان در

 :شود ارائه پیشنهادهایی

 .گیرد قرار بررسی مورد ها نسازما وری بهره بر سازمانی تعهد رابطه -
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 .گیرد قرار بررسی مورد رجوع ارباب رضایت روی بر سازمانی تعهد رابطه -

 .گیرد قرار بررسی مورد اجرایی دستگاههای کارکنان تحصیالت و سازمانی تعهد بین رابطه -

 .ردگی قرار بررسی مورد اجرایی ههای دستگا کارکنان خدمت ترک و سازمانی تعهد بین رابطه -

 تعهدات جمله از ها نگرش ناپایداری به واسطه گرفته انجام تغییرات نتیجه تا شود تجدید بعدی زمانی دوره در تحقیق این -

 گردد  مشخص سازمانی
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