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  چکیده

 رود و از نقشی حیاتی در تحقق اهداف آنر میبه شما بها براي سازماناي گرانسرمایه انسانی امروزه منابع
و از  ندشناس و سودمند که از سالمت سازمانی برخوردارند متعهد، وظیفه هاییکارکنان سازمان. برخوردار است

تعهد عاطفی، تعهد (هاي تعهد سازمانی این پژوهش حاضر تأثیر مولفه. روحیه و عملکرد زیادي برخوردارند
گري، دهی، مالحظهیگانگی نهادي، نفوذ مدیر، ساخت(هاي سالمت سازمانی بر مولفه )مستمر و تعهد هنجاري

این تحقیق از نوع کاربردي، کمی، . بندي کرده استرا بررسی و رتبه) روحیه، پشتیبانی منابع و تاکید علمی
عدن و جامعه آماري پژوهش را کارکنان سازمان صنعت، م. پیمایشی و همبستگی است _مقطعی، توصیفی 

نفر آنها به عنوان نمونه آماري  145گیري تصادفی  دهند که با روش نمونهتجارت شهرستان همدان تشکیل می
آزمون از فرضیات تحقیق براي بررسی . اي استاندارد بوده استها پرسشنامهآوري دادهابزار جمع. انتخاب شدند

استفاده شده . اس.اس.پی.اسافزار نرما کمک ب اينمونههمبستگی پیرسون، آزمون فریدمن و آزمون تی تک
هاي تعهد سازمانی و سالمت سازمانی بین همه مولفه ها نشان داد رابطه مستقیم و معنادارتحلیل داده .است

هاي سالمت  ترین تأثیر را بر مولفه همچنین تعهد عاطفی بیشترین تأثیر و تعهد هنجاري کم. وجود داشته است
یان نیز با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهایی براي بهبود تعهد و سالمت سازمانی در پا. سازمانی دارد

  .در سازمان مورد مطالعه ارائه شد
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  مقدمه
 1مایلز ماتیو. ستسازمانی ا اثربخشی هايشاخص ترینبدیهی و گویاترین از یکی سازمانی، سالمت

 در بلکه ،آوردمی دوام خود در محیط تنها که نه کندمی تعریف سازمانی به عنوان را سالم سازمان

 که است این است واضح تعریف این در که چیزي. پذیر و بادوام خواهد بودانطباق مدتطوالنی

به طور  را آن نیروي رده،ک برخورد آمیزي موفقی به طور بیرون در مانع با نیروهاي سالم سازمان
اي هر جامعه  اگر به ).1387هوي، (کند می هدایت سازمان اصلی مقاصد و اهداف جهت در اثربخشی

عنوان خرده  است که بهاجزا و واحدهایی ي ادار درون خود ، درکلی نگریسته شود یعنوان سیستمبه 
راستاي هماهنگ در به طور  هار سیستمدر کنار دیگبتوانند  بایدوظایفی بر عهده دارند که  هاسیستم

ان متعهد، هاي سالم، کارکندر سازمان). 139نظام، ( تر گام بردارندهدف سیستم بزرگ ق تحق
سازمان سالم جایی است که افراد . عملکرد باالیی برخوردارندو ند و از روحیه و سودمندشناس  وظیفه

انصاري و همکاران، (کنند ر این محل افتخار میبه کار کردن دو آیند با عالقه به محل کارشان می
ساالري و  یکی، روانی، امنیت، تعلق، شایسته، سالمت سازمان از لحاظ فیزواقعدر ). 1389
ها و انجام وظایف هاي آنو رشد دادن به قابلیت نفعان يذشخصیت و گذاري به دانایی، تخصص  ارزش

جاهد، (سزایی دارد هی رفتار هر سیستمی تأثیر بهاي خود در اثربخشمحول شده از سوي فراسیستم
توجه  هاي گذشته مورد است که در طول سال یمهمتعهد سازمانی نگرش شغلی و سازمانی ). 1385

 بوده است روانشناسی اجتماعیویژه بههاي رفتار سازمانی و روانشناسی بسیاري از محققان رشته
 را اعضایش یتعهد سازمان سطح باید سازمان چرا که دارد وجود زیادي دالیل). 1386نژاد، رکنی(

 رضایت و وابستگی با یطور کل بهاست و  جدید یمفهوم یتعهد سازمانکه از جمله این دهد؛  افزایش

وجود جایی کارکنان رابطه  بهابین تعهد کاري، غیبت و ج دهدتحقیقات نشان می. دارد تفاوت شغلی
بینی و توجیه افراد تعهد به مراتب بیش از براي پیش). 1390زاده اشرفی، حسینی و مهدي( دارد

کاري در مقایسه با رضایت شغلی د با استفاده از تعه. گیردرضایت شغلی مورد استفاده قرار می
همچنین تعهد کارکنان بر . بینی کردکارکنان را پیش ییجا و جابهتوان میزان غیبت احتماالً بهتر می

  ).1386رابینز، (ازمان و رضایتمندي ارباب رجوع اثرگذار است ها به سمیزان وفاداري آن

                                                                                                                              
1- Matthew Miles 
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به  ي بسیاريهاترین مشکالتی است که در سازمانکه پایین بودن تعهد سازمانی از مهم از آنجا
خورد و با توجه به نقش حیاتی که تعهد سازمانی در سالمت سازمانی دارد، این تحقیق به چشم می

هد سازمانی و سالمت سازمانی در سازمان صنعت معدن و تجارت دنبال شناسایی رابطه بین تع
ابعاد تعهد سازمانی بر سالمت  یرتأثالبته در این تحقیق تنها به بررسی . استشهرستان همدان 

هر یک از ابعاد تعهد سازمانی بر سالمت  یرگذاريتأثنکرده و درصدد است تا شدت  سازمانی اکتفا
در ادامه با بیان ادبیات تحقیق به ارائه مدل مفهومی تحقیق پرداخته و . دبندي کنسازمانی را نیز رتبه

هایی براي بهبود تعهد حله و با توجه به نتایج آزمون، راهبا آزمون این مدل در جامعه مورد مطالع
  .سازمانی و سالمت سازمانی ارائه خواهد شد

  مروري بر مبانی نظري 
  سالمت سازمانی

 مایلز، نظر از .شد برده مایلز به کار توسط 1969 سال در بار نخستینسازمانی  سالمت اصطالح

 از ايمجموعه به دارد و داللت سازمانی کوتاه مدت اثربخشی از فراتر به وضعی سازمانی سالمت

خود،  محیط در سازمان بقاي و دوام: شود که عبارتند ازهاي به نسبت پایدار مربوط میویژگی
زاهد بابالن و همکاران، (بیشتر  براي سازگاري سازمان توانایی گسترش و ارتقا و آن با سازگاري

و  است خود بقاي براي سازمان توانایی سازمانی سالمتنیز  فورسیت و هوياز دیدگاه ). 1387
 نیروي وکند می برخورد آمیزيموفقیت طور به خارجی مخرب نیروهاي با است سالم که سازمانی

نیز از  درازمدتدر  کند ومی هدایت سازمان اصلی مقاصد و اهداف جهت در اثربخش طور به آنها
 باید سازمانی سالمت میزان بررسی براي). 1385جاهد، (برخوردار است  سالم سازمانهاي ویژگی

ارائه  مدل سالمت سازمانی، بررسی هايمدل ینتر مهم از یکی .داشت آن ابعاد از کافی شناخت ابتدا
 مدیر، نفوذ نهادي، یگانگی: این مدل عبارتند از ابعاد. است (OHI) 1دمنفیل و هوي توسط شده

  .روحیه و علمی تأکید پشتیبانی منابع، دهی،ساخت گري،مالحظه
 که است هاییروش باانطباق  و محیط تطابق با براي سازمان توانایی از است عبارت :2نهادي یگانگی 

. باشد امان در محیط و غیرمعقول مراجعان تقاضاي برابر در و کند حفظ را برنامه آموزشی سالمت

                                                                                                                              
1- Hoy & Fildman 
2- institutional integration 
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که سازمان را در  گیردمی بر در را سازمان نهادي نیازهاي و شودمیمربوط  نهادي سطحبه این عامل 
 .کنندتوانا می بیرونی مخرب نیروهاي با آمیزموفقیتانطباق 

 توجه بیشتر به آنها ترغیب خود،ان فرادست و رؤسا بر تأثیرگذاري توانایی مدیر در به نیز :1مدیر نفوذ 

 اشاره داردفرادست  به نشدن وابسته مراتبی،اداري، سلسله موانع با نشدن مواجه سازمان، مسائل به

فرادست  با واست  کننده ترغیب نفوذ، با مدیر. وندرمیبه شمار  اثربخشی رهبري کلید ها ینا همه که
 سطح به بعد این .دارد استقالل خود نیز عمل و فکر در همزمان اما کندمی کار اثربخشی طور به خود

 .گیردمی بر در را ابزاري نیاز و دارد ارتباط اداري

 مدیري چنین. دهدمی نشان کارکنان همکار و دوست، حامی را مدیر که است رفتاري :2گريمالحظه 

 اعتماد احترام، از حاکی رفتار بازتاب .استها آن پیشنهادات پذیراي و دارد توجه کارکنان به نتایج

 شغلی روابط چنان از شخص برخورداريبیانگر میزان  بعد این. است و پشتیبانی همکاري متقابل،
نشانگر  باال نمره .شود یم مشخص احساسات رعایت و زیردستان به احترام متقابل، اعتماد با که است

 اعضاء با خود مناسبات در رپرستس که است این گویاي پایین نمرهو  طرفه دو ارتباط و همدلی جو
 .است خشک و سرد گروه

 را هارویه و عملکرد کار، استانداردهاي انتظارات واضح به طور مدیر که است رفتاري :3دهیساخت 

 .است مدارو موفقیت مداروظیفه که کندمی اشاره مدیر از رفتاري و به کندمی تعیین

 و در کافی  تجهیزات و الزم وسایل و مواد داراي که دارد سازمانی اشاره به نیز :4منابع پشتیبانی
 .است ابزاري نیازهاي از ود دار قرار اداري سطح در بعد این .استدسترس 

 دارد اشاره کارکنان فنی هايمهارت و سطح تخصص ارتقاي براي سازمان تأکید به هم :5علمی تأکید. 
 .ستا ابزاري نیازهاي جمله از و داشته قرار فنی سطح در

 دارد، وجود کارکنان بین در که دوستی و اعتماد، همدردي اطمینان، احساس به باشدمی :6روحیه 

  ).1387زاهد بابالن و همکاران، ( داللت دارد

                                                                                                                              
1- principal influence 
2 - consideration 
3  - initiating structure 
4  - resource suppor 
5- emphasis academic 
6- morale 
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  1تعهد سازمانی
و همکاران،  2وستاور(تعهد سازمانی بستگی دارد و رضایت شغلی تا حدود زیادي به  موفقیت سازمانی

مورد توجه قرار گرفته سال گذشته  30مطالعات و در مهم است  یوضوعتعهد سازمانی م). 2010
 سازمان به را فرد که هویت نگرشی«را  سازمانی تعهد 4شلدن). 2008و همکاران،  3کولینان(است 

 ازتنها  سازمان، به تعهد).  1390یوسفی و همکاران، (کند تعریف می »کندمی وابسته یا مرتبط

 از یکی). 1390نظام، (دارد  بستگی نیز آنها عمل به بلکه گیردنمی أتافراد نش باور یا عقیده

 بعد سهاست که از  5»یرمی و آلن«بررسی تعهد سازمانی مدل ارایه شده توسط  هايمدل ینتر مهم
  .)1991، 5یرآلن و می( تشکیل شده است هنجاري و مستمر، عاطفی

 در شدن درگیر و سازمان با هویت یینتع به کارکنان عاطفی وابستگی شامل :6تعهد عاطفی 
متعهد  به شدتفردي که در این حالت  .است مثبت ینگرش و احساس داشتن با سازمان هاي فعالیت

شود و از  آن درگیر میر کند و د کند، در سازمان مشارکت می است خود را با سازمان تعیین هویت می
 ).2002 ،7یر می و هرسکویچ( برد میلذت عضویت در سازمان 

اساس تشخیص و درك فرد نسبت به ر هاي مستمر بعنوان تمایل به انجام فعالیته ب: 8تعهد مستمر
 تعلقی و تعهد از است عبارت مستمر تعهد واقع، در. دشو ناشی از ترك سازمان تعریف می هاي هزینه

 در سازمان در فرد گذاري سرمایه رفتن دست از و دیگر شغلی هاي فرصت و ها گزینه نبود پایه بر که
 ).2012 ، 9هانگ و چو( است گرفته شکل سازمان ترك صورت

اجتماعی شدن (تجربیات فردي قبل از ورود به سازمان از تعهد سازمانی این بعد : 10تعهد هنجاري 
پذیرد می یرتأث) اجتماعی شدن سازمانی(و همچنین پس از ورود به سازمان ) فرهنگی –خانوادگی

 ضرورت بر مبنی کارکنان احساسات و نگرش شامل این نوع تعهد ).1979و همکاران،  11موودي(

                                                                                                                              
1 - organizational commitment 
2 - Westover 
3 - Cullinan 
4 - Schelden 
5- Allen & Meyer 
6  - Affective Commitment 
7- Herscovitch & Meyer 
8- Continuous Commitment 
9- Cho & Huang 
10- Normative Commitment 
11- Mowday 
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 احساس از است عبارت هنجاري تعهد واقع، در). 2002 یر، می و هرسکویچ( است سازمان در ماندن
   ).2012 هانگ، و چو( سازمان در ماندن براي فرد اخالقی تعهد

دهنده رابطه معناداري  نمطالعات نشا هاي صورت گرفته در حوزه رفتار سازمانی، بیشتردر پژوهش
توان به فردوسی و ها میاز جمله این پژوهش. باشندبین تعهد سازمانی و سالمت سازمانی می

  .اشاره کرد) 1391(، جعفري و همکاران )1391(همکاران 
  پیشینه پژوهش 

انی و سالمت ها به  بررسی رابطه بین تعهد سازمدر بین مطالعات انجام شده تعداد کمی از آن
بین سالمت  مستندات این اساس بر .اندخارج کشور پرداختهر سازمانی چه در داخل کشور و چه د

 و تنش نقش) 2008(و همکاران  1ساراب. داري وجود داردسازمانی و تعهد سازمانی رابطه معنی
 مشخص و کردند بررسی آهنراه در کارمندان سازمانی تعهد بینی پیش در را سازمانی سالمت

 )سازمانی(کاري سالمت عالوه به. دارد سازمانی تعهد با معکوسی وابستگی کاري،تنش نمودند
 بین رابطه بررسی منظور به تحقیقی در )2002( 2پاتل. دارد سازمانی تعهد با مثبتی وابستگی

 متسال بین داريمعنی و مثبت ارتباط صنعتی، بین کارمندان در سازمانی تعهد و سازمانی سالمت

 که ماهر کارکنان از نفر 51 شد مشخص او تحقیق در به عالوه. کرد آشکار سازمانی تعهد و سازمانی

 یا کارگران به نسبت دانستند،می مطلوب وضعیت را در سازمان خود سازمانی، سالمت نظر از

 با ايمطالعه در) 2005( 3نیر و اسمیت. سازمان خود بودند به بیشتري تعهد داراي کارکنان عادي

 کنترل متغیرهاي خالف بر دریافتند معلمان با تعهد آن ارتباط و مدارس سازمانی سالمت عنوان

 و است معلمان تعهد بینیپیش در اصلی بینمتغیر پیش مدرسه سالمت فردي، هايویژگی و شغل
  .دارند نآموزادانش و به مدرسه باالیی تعهد ناسالم مدارس معلمان به سالم نسبت مدارس در معلمان

  تحقیق هايمفهومى و فرضیه مدل
خصوص تعهد سازمانی و سالمت سازمانی و ارتباط میان آنها مدل در بر مبناي ادبیات مرور شده 

  .هاي پژوهش به شرح زیر تدوین شده استمفهومی و فرضیه

                                                                                                                              
1  - Saurabh 
2- Pateel 
3- Nir  & Smith 
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 سالمت سازمانی

 تعهد سازمانی

  

  

  

  

  

  

 
 

  
 
 
 
 
  
  
  

  مدل  مفهومی تحقیق -1شکل 
  

بعدي  هفتاز مدل الگوي و براي بررسی تعهد سازمانی  »یرو میآلن « در این پژوهش از مدل
با توجه به این   .شده استبراي بررسی سالمت سازمانی استفاده  »فیلدمن هوي و«سالمت سازمانی 

  :شودفرضیات تحقیق به صورت زیر مطرح می دو مدل
  .ی وجود داردو مثبت بین تعهد سازمانی و  ابعاد سالمت سازمانی  رابطه معنادار :اصلی فرضیه

  .وجود داردی و مثبت معناداربین تعهد عاطفی و ابعاد سالمت سازمانی رابطه  :فرضیه فرعی اول
  .وجود داردی و مثبت معناداربین تعهد مستمر و ابعاد سالمت سازمانی رابطه   :فرضیه فرعی دوم

  .وجود داردی و مثبت دارمعنابین تعهد هنجاري و ابعاد سالمت سازمانی رابطه  :فرضیه فرعی سوم
  

  شناسی پژوهش روش
 - توصیفی یها پژوهشماهیت و روش گردآوري دادهو از لحاظ  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي 

 .است پردازد به شیوه همبستگیغیرها میو از آن جهت که به بررسی رابطه بین متاست پیمایشی 
در بخش آمار استنباطی براي  و توصیفی آمار از آمده بدست اطالعات و نتایج تحلیل و تجزیه براي

 پشتیبانی منابع

       تاکید علمی

  تعهد مستمر

  هنجاريتعهد 

  عاطفیتعهد 

 یگانگی نهادي 

 نفوذ مدیر

 مالحظه گري

 ساخت دهی

 روحیه
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بندي تأثیر فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون، براي اولویت روابط مورد نظر در بررسی
گانه تعهد سازمانی بر سالمت سازمانی از آزمون فریدمن و به منظور تعیین وضعیت سالمت ابعاد سه

 یت معدن و تجارت شهرستان همدان از آزمون سازمانی و وضعیت تعهد سازمانی سازمان صنعت،
   .استفاده شده است .اس.اس.پی.اساي توسط نرم افزار نمونه تک

به تعداد تجارت شهرستان همدان و کارکنان سازمان صنعت، معدن  راجامعه آماري این پژوهش 
ي رنمونه آمااز آنها به عنوان  نفر 145 مورگان جدول ازکه با استفاده دهند می تشکیلنفر  232

شناختی  برخی از مشخصات جمعیت. بوده استتصادفی ساده نیز گیري روش نمونه. اندانتخاب شده
  .آورده شده است 1نمونه تحقیق، در جدول 

  مشخصات جمعیت شناختی نمونه تحقیق -1جدول 
  درصد  تعداد  هازیرگروه  متغیر  درصد  تعداد  هازیرگروه  متغیر

یت
نس

ج
  

  %89  129  مرد

 تح
طح

س
الت

صی
  

  %8/2  4  زیر دیپلم
  %6/7  11  دیپلم  %11  16  زن

  سن

  %7/11  17  فوق دیپلم  %2  9  سال 30زیر 
  %7/9  14  لیسانس  %6/47  69  سال 40تا  30
  %7/9  14  فوق لیسانس و باالتر  %7/40  59  سال 50تا  40
  %5/5  8  سال به باالتر 50

ت 
ضعی

و
می

خدا
ست

ا
  

  %2/46  67  رسمی

ت 
ضعی

و
هل

تأ
  

  %4/52  76  قراردادي  %9  13  مجرد
  %4/1  2  پیمانی  %91  132  متأهل

  

ابزارهاي استفاده شده در تحقیق شامل دو پرسشنامه با طیف لیکرت، پرسشنامه استاندارد تعهد 
بوده ) 1996(ي اصالح شده ابزار سالمت سازمانی هوي و فیلدمنپرسشنامهیر و سازمانی آلن و می

را به دست آورده  96/0بلی سنجیده شده و ضریب آلفاي کرونباخ هاي قکه پایایی آن در پژوهش
ها از روش اعتبار محتوا استفاده شده روایی پرسشنامه براي تعیین). 1389شریفی و آقاسی، (است 
تعدادي از صاحب نظران و اساتید مدیریت و علوم رفتاري داده ها به پرسشنامه بدین معنی که. است

به منظور تعیین . نها قرار گرفتآپرسشنامه سوال شد و پرسشنامه مورد تایید ها در مورد شد و از آن
اي نمونه ،کرونباخ آلفاي ضریب براي محاسبه .ها از روش آلفاي کرونباخ استفاده شدپایایی پرسشنامه

هاي نمونه مقدماتی، ضریب آلفاي کرونباخ نفري انتخاب شد که با استفاده از تجزیه و تحلیل داده 4
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تعیین شد، آلفاي کرونباخ محاسبه  868/0و  980/0سالمت سازمانی و تعهد سازمانی  سشنامهپر
  .ارائه شده است) 2(هاي پرسشنامه در جدول یک از مولفهر شده براي ه

  

  هاي پرسشنامهیی هر یک از زیرساختایپاسؤاالت مربوط به متغیرها و ضریب  -2 جدول
  آلفاي کرونباخ  ها سؤالتعداد   ي مربوطهها سؤال  انیپرسشنامه تعهد سازم) زیرساخت(عامل 

  844/0  8  1- 8  تعهد عاطفی
  717/0  8 9- 16  تعهد مستمر

  702/0  8  17-24  هنجاري تعهد
  868/0 24  1-24  کل پرسشنامه

  آلفاي کرونباخ  ها سؤالتعداد   ي مربوطهها سؤال  پرسشنامه سالمت  سازمانی) زیرساخت(عامل 
  880/0  7  1- 7  یگانگی نهادي

  863/0  5  8-12  نفوذ مدیر
  924/0  5  13-17  گريمالحظه
  869/0  5  18-22  دهیساخت

  929/0  5  23-27  پشتیبانی منابع
  951/0  9  28- 36  روحیه

  947/0  8  37-44  تأکید علمی
  980/0  44  1-44  کل پرسشنامه

  

  هاي پژوهشیافته
اي باشند از ضریب همبستگی  و فاصله دو متغیر در مقیاس نسبی در بررسی همبستگی دو متغیر اگر هر

  .نشان داده شده است 3نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول . شود گشتاوري پیرسون استفاده می
  همبستگی پیرسون بین ابعاد سالمت سازمانی و تعهد سازمانی -3جدول 

سالمت                         
تعهد      

سالمت 
 سازمانی

یگانگی 
  نهادي

 نفوذ
 مدیر

مالحظه 
 گري

ساخت 
  دهی

پشتیبانی 
 منابع

تأکید   روحیه
 علمی

 572/0  510/0 499/0 543/0 515/0 576/0 532/0  624/0 تعهد عاطفی
 596/0  608/0 562/0 552/0 522/0 672/0 547/0  678/0 تعهد مستمر
 565/0  601/0 565/0 527/0 509/0 677/0 551/0  667/0 تعهد هنجاري

 632/0 623/0 590/0 593/0 565/0 698/0 595/0 717/0 تعهد سازمانی
  000/0:سطح معناداري    
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ضریب همبستگی پیرسون بدست آمده بین تعهد سازمانی و سالمت سازمانی ) 4(جدول با توجه به  
از سطح  تر کوچکمقداري  000/0باشد، همچنین سطح معناداري بدست آمده می 717/0مقدار 

باشد لذا فرض صفر رد و فرض یک مبنی بر اینکه بین تعهد می 05/0 خطاي در نظر گرفته شده
از نتیجه این فرضیه که . شودسازمانی و سالمت سازمانی رابطه معناداري وجود دارد، پذیرفته می

شود که هر چه میزان تعهد ضریب همبستگی مقداري مثبت و معنادار بدست آمد، استنباط می
   .یابدمت سازمانی نیز افزایش میسازمانی بیشتر شود میزان سال

 نیز معنادار و مثبت بوده استبین تعهد عاطفی و ابعاد سالمت سازمانی بر همین اساس رابطه 
 منابع یبانیپشت ،543/0دهیساخت ،515/0گري، مالحظه576/0، نفوذ مدیر532/0یگانگی نهادي(

فی با نفوذ مدیر و تاکید علمی در این میان تعهد عاط). 572/0تأکید علمی، 510/0روحیه ،499/0
  .بیشترین همبستگی را داشته است

یگانگی ( نیز معنادار و مثبت بوده استمستمر و ابعاد سالمت سازمانی  تعهدبین همچنین رابطه 
 ،562/0منابع پشتیبانی، 552/0دهیساخت ،522/0گريمالحظه ،672/0، نفوذ مدیر547/0نهادي
ر این میان تعهد مستمر از بیشترین همبستگی با نفوذ مدیر د )596/0تأکید علمی، 608/0روحیه

  .برخوردار بوده است
 .عنادار و مثبت بوده استمنیز تعهد هنجاري و ابعاد سالمت سازمانی  بیندر نهایت، رابطه 

، پشتیبانی 527/0دهی، ساخت509/0گري، مالحظه677/0، نفوذمدیر551/0یگانگی نهادي(
بیشترین همبستگی نیز بین تعهد هنجاري و نفوذ ). 565/0تاکید علمی، 601/0، روحیه565/0منابع

  .مدیر بوده است
  وضعیت تعهد و سالمت سازمانی در جامعه آماري

 تی از آزمونبراي بررسی وضعیت موجود متغیرهاي مورد نظر در جامعه آماري مورد بررسی 
  .نشان داده شده است 4نتایج حاصل از این آزمون در جدول . استفاده شده استاي نمونه تک

  یسازمان سالمت تیوضعتک نمونه مربوط به  tآزمون  -4جدول
  )p(سطح معناداري آماره تی  درجه آزادي  انحراف معیار  میانگین  متغیر

  001/0  321/3  144  7634/0  233/3  یسازمان سالمت
  000/0  929/3  144  700/0  323/4  یسازمان تعهد
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) 3(ط باالتر از سطح متوس 32/4و  23/3 و تعهد سازمانی به ترتیب سازمانی سالمتمیزان میانگین 
توان نتیجه می ،است 05/0مربوط به هر دو متغیر کمتر از  يمعنادارو از آنجا که عدد  بوده است

 نهمدا شهرستان تجارت و معدن صنعت سازمانو تعهد سازمانی در  سازمانی سالمت وضعیتگرفت 
  .مناسب بوده است

  تعهد سازمانی گانه سهبندي ابعاد  اولویت
گانه تعهد سازمانی بر سالمت سازمانی در سازمان صنعت معدن  سه ابعاد یرتأثبه منظور اولویت بندي 

کند آزمون فریدمن زمانی کاربرد پیدا می. و تجارت شهرستان همدان از آزمون فریدمن استفاده شد
یک گروه را در چند زمینه مورد بررسی قرار دهید و بر اساس نظرات افراد  که شما بخواهید نظرات

یا گرایشات معنادار افراد به هر (بندي معنادار این گروه، اولویت هر کدام از موارد را بر اساس رتبه
  . ییدنمارا مشخص ) کدام از متغیرها

  

  زمانیتعهد سا گانه سهفریدمن جهت اولویت بندي ابعاد آزمون  -5جدول 
  
  
  
  
  
  

  

  گیري نتیجهبحث و 
 ترتیب به کارکنان نظر از فوق عوامل اهمیت میزان ، فوق جدول در فریدمن آزمون نتایج اساس بر

دیگر، تعهد عاطفی داراي  عبارت به. تعهد هنجاري. 3تعهد مستمر. 2تعهد عاطفی- 1: باشدمی زیر
صورت فرض صفر  پس در این .باشدبیشترین رتبه و تعهد هنجاري کمترین رتبه از نظر کارکنان می

  .شودها رد میبین گروهر ها دیکسان بودن میانگین رتبه مبتنی بر
و سالمت  سازمانی تعهد بین که دهدمی نشان حقیقت اصلی فرضیه توجه به اینکه نتیجها ب

سازمانی رابطه معناداري وجود دارد، بنابراین هر قدر میزان تعهد سازمانی کارکنان افزایش یابد، تأثیر 
 هايارزش و اهداف با سازگار وفادار، انسانی نیروي. بیشتري بر سالمت سازمانی خواهد داشت

 رتبه میانگین  میانگین  عامل  رتبه

 12/2 37/4  تعهد عاطفی  1

 94/1  30/4  تعهد مستمر  2

 93/1 28/4 تعهد هنجاري  3

  000/0: سطح معناداري
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کند،  فعالیت مقرر، وظایف از فراتر است که حاضر ازمانیس عضویت حفظ به متمایل و سازمانی
 رفتن باال با توأم سازمان در نیرویی چنین وجود. باشد سازمان بخشی اثر در مهمی عامل تواند می

 در را سازمان وجهه و است کارکنان خدمت و ترك تأخیر غیبت، میزان آمدن پایین و عملکرد سطوح

 نشانگر نتایج این لذا. کندمی فراهم سازمان توسعهو  رشد براي را هزمین داده، جلوه مناسب اجتماع،

 پیشنهادي راهکارهاي توانند با کارگیريسازمان صنعت، معدن و تجارت می مدیران که است آن

 استخدام ساختن کارکنان، توانمند با توانندمی مدیران .دهند افزایش را کارکنان سازمانی تعهد میزان

 کارکنان کردن سهیم براي کارکنان، شغلی امنیت ایجاد ساالري، شایسته نظام قراريبر و الیق افراد

 ارتقاء و افزایش در هاقابلیت به و رسیدن هاتوانایی توسعه در کارکنان به و کمک گیريتصمیم امر در

به دام توان اقبا تمرکز سازمان بر موارد زیر می. باشند داشته یسزایه ب نقش کارکنان سازمانی تعهد
  . سازي آن براي ارتقاي سالمت سازمانی نمودبهبود تعهد در سازمان و آماده

و سالمت سازمانی  تعهد عاطفی بین دهدمی نشان توجه به نتیجه فرضیه فرعی اول تحقیق کها ب
رابطه معناداري وجود دارد، بنابراین هر قدر میزان تعهد عاطفی کارکنان بیشتر شود سالمت سازمانی 

  :شود کهلذا پیشنهاد می. یابدافزایش مینیز 
سازي شغلی ها در سازمان، غنیهاي حفظ تعهد در کارکنان و نگه داشتن آنراه ینمؤثرتریکی از  - 1 

گردند که انجام اي طراحی میدر غنی سازي، مشاغل به گونهزیرا . انگیزه در آنان است و افزایش
هاي دانش بوده و به کارکنان، اختیارات، کنترل و مسئولیتها مستلزم سطوح باالتر مهارت و دادن آن

که این کار باعث افزایش تعهد کارکنان و ایجاد انگیزه در  شودبیشتري در حیطه کارشان داده می
   .شودا میهآن
توانند ها زمانی میسازمان. سازمان مشارکت داشته باشند هاي يهدف گذار کارکنان باید در -2

شان از استعدادها و انرژي خالق کارکنان امیدوار باشند که افراد نسبت به استفاده نسبت به بهترین
طبق تئوري بر . اهداف سازمان و نقش خود در تعیین اهداف آن، شناخت و آگاهی داشته باشند

باعث  این کار مشارکت کرده و خود در تعیین هدف با مدیرانباید ، افراد )MBO( مبناي هدف
  .شود ها با اهداف سازمان همسوف آنشود تا اهدا می

هاي خالقیت، نوآوري و حل مشکل را در کارکنان بارور ساخته و یک چرخه کار تیمی، قابلیت - 3 
طریق تالش  ازها از نظر تئوري، تیم .آوردها فراهم میوري و کاهش هزینهآل براي بهبود بهرهایده
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هاي فردي اعضایشان دست یابند و داراي هم وع تالشتوانند به اهدافی فراتر از مجمدسته جمعی، می
  .افزایی هستند

توان زیرا نمی. تأکید به مدیریت سازمان در مورد اینکه تعهد فرایندي تعاملی و دو طرفه است -4
انتظار داشت که کارکنان نسبت به سازمان تعهد داشته باشند، مگر اینکه اثبات شود  که سازمان  و 

  . یم گیران آن  به کارکنان  متعهد هستندتمامی مجموعه تصم
عنوان یک ه اگر به هر شغل ب .اهمیت داده شود به هر شغل بدون مقایسه با مشاغل دیگر سازمان -5

ترین و مقایسه بین مشاغل و مشخص کردن مهم گاه چیهکار مهم و مورد نیاز در سازمان توجه شود، 
ها در جایگاه خود مهم منابع انسانی، وجود کلیه شغل در نظر مدیریت. آیدترین، پیش نمیکم اهمیت

کس در این صورت هیچ. و براي ادامه کار سازمان و رسیدن به اهداف عالی ضروري و الزم است
کند و کارکنان با انجام کاري که مسئول آن هستند ابراز رضایت و خشنودي  احساس حقارت نمی

  . کنندمی
، به نحوي که این بازخور دقیق ، به ان درباره نحوه عملکردشانمناسب به کارکن دادن بازخور  - 6

هاي مثبت و منفی آن تناسب برقرار باشد و ارائه و بین جنبه موقع و حاوي اطالعاتی مفید باشد،
دادن بازخور به کارکنان باعث . که مانع از گوش دادن و قبول پیام آن نشود نحوي  باشده حقایق ب

اسی مانند حس معنی دار بودن کار ، پذیرش مسئولیت نتایج کار و آگاهی شوند که کارمند احسمی
ي از پیامدهاي شخصی و ادر نهایت حاالت روانی ایجادشده، مجموعه. از نتایج انجام کار داشته باشند

را به  تعهد بیشتر در کار براي کار، کیفیت و رضایت باال در کار و کاري مانند انگیزش درونی باال
  .اهد داشتدنبال خو

رود، شمار میه یکی دیگر از مسائل کاري که مانعی در راستاي موفقیت، سالمتی و رفاه کارکنان ب -7
  ).الزامات کاري معقول( فردي است وجود نقش یا وظیفه فراتر از توان

تعهد مستمر و سالمت سازمانی  بین دهدمی نشان فرعی دوم تحقیق که توجه به نتیجه فرضیها ب
 هاآن سازمان براي در ماندن که شوند سازمان جذب افرادي اگر ناداري وجود دارد، لذارابطه مع

 باشند، داشته خود سازمان به و تعهد باشد سخت آنان براي ترك سازمان و باشد مهمی موضوع

لذا در هنگام گزینش افراد براي . شوند سازمان کارایی بوده و باعث مهم سازمان براي تواند می
  . باید سعی شود افرادي را انتخاب کرد که شرایط  الزم  براي آن شغل داشته باشنداستخدام 
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هنجاري و سالمت  تعهد بین دهدبا توجه به نتیجه فرضیه فرعی سوم تحقیق که نشان می
 حس پایه بر افراد هنجاري تعهد سازمانی رابطه معناداري وجود دارد و همچنین با توجه با اینکه در

  :شودمی مانند لذا پیشنهادمی متعهد و وفادار سازمان به اخالقی و تعهد شناسی وظیفه
اي است که در حفظ تعهد کارکنان و ایجاد قدردانی از افراد به خاطر عملکرد برترشان، انگیزه - 1 

ثیر عمیق استفاده از أالزم به توضیح است که هرگز ارزش و ت. رضایت شغلی در آنان بسیار موثر است
در مقابل انجام کارهاي ساده را دست کم نگیرید، “ دستتان درد نکند”، ”متشکرم”ساده  اصطالحات

ها وري در آنبهره زیرا این کارها سبب ایجاد تعهد در کارکنان و به دنبال آن افزایش فعالیت و
  . شود می

و غیره براي هاي موردي تشویقی هاي مالی مانند افزایش حقوق و مزایا، پرداختاستفاده از محرك -2
  .وري باال از نظر حفظ تعهد کارکنان حائز اهمیت استعملکردهاي استثنایی و داراي بهره

 لزوم راستا این در .شودمی توصیه سازمانی، امور سطح بردن باال جدید در تکنولوژي از استفاده - 3 

 هايپدیده آموختن هب روزمرگی از را کارمند تواندمی در سمینارها شرکت و آموزشی هاي دوره دیدن

  .گردد انگیزه تعهد سازمانی و باعث افزایش  و نموده یبترغ جدید
 با جشن تفریحی، برگزاريو نظیر سفرهاي زیارتی ( پرسنل هايخانواده براي ایجاد تسهیالت -4

 را ها کارکنانگیري این روش به کار...) مختلف و هايو مناسبت اعیاد در کارکنان هايخانواده حضور

 اهداف به سازمان یابی دست جهت در تالش بیشتري کارکنان ترتیب بدین کرده و مدیون سازمان به

 است که به الزم پایان بپردازند در سازمان خویش به را خود دین نموده تا بتوانند از این طریق خود

 انجام پژوهشی این زمینه در خواهندمی که پژوهشگرانی سایر به موضوع حساسیت و اهمیت لحاظ

 با عملکرد )مستمر و هنجاري عاطفی،(سازمانی  تعهد مختلف ابعاد شود که رابطهپیشنهاد می دهند

همچنین پیشنهاد . مورد بررسی قرار دهند کارکنان خدمت ترك و غیبت کارایی، مشارکتی، مدیریت
لتی  مورد هاي خصوصی و دوسازمانی  را در سازمان سالمت و مدیران نگرش بین شود که رابطهمی

  .بررسی قرار دهند
  پیشنهادها

خوانی دارند نیز در  هاي تحقیق حاضر همبرخی دیگر از پیشنهادها که با نتایج حاصل از آزمون فرضیه
  .ادامه و در ذیل هر فرضیه ذکر خواهد شد



  
  )سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان همدان: مورد مطالعه( هاي تعهد سازمانی بر سالمت سازمانیمولفه یرتأثبندي رتبه

 
  / 119

  سازمانیو  فردي اهداف همسویی) الف
 و نحوه هاو نارسایی مشکالت حل هدربار ویژه به گیريتصمیم امر در را کارکنان سازمان مدیران 

 .ببرند بهره آنان تجربیات یا نظریات و از دهند مشارکت سازمان در )کاري ساعت( خدمت ارائه

 ضوابط رعایت با مشاغل در آنان و انتصاب کارکنان جاییه و جاب انتقال براي انسانیمنابع  معاونت 
 .ندکن روابط، خودداري از کرده عمل و مقررات

 با آن ارتباط چگونگیو  سازمانی هايو برنامه اهداف خصوص در را کارکنان سازمان مدیران 
 سازمانی با فردي اهداف بین بیشتري همگرایی کنند تا توجیه آنان معنويو  مادي نیازهاي ینتأم

  .شود فراهم
  موفقیت کسب شرایط ینتأم  ) ب
 فراهم کارکنان تحصیلی ارتقاي براي را الزم و زمینه فرصت انسانی و نیروي آموزش معاونت 

 کارکنان براي را تحصیلی ارتقاي مسیر که آموزشی و ضوابط مقررات و ابالغ تعیین امر با این .کنند
 .شودمی ، میسرکند یم مشخص

 روابط اعمال از کرده رعایت را کارکنان شغلی ارتقاي و مقررات ضوابط انسانیمنابع  معاونت 
 همه براي و شفاف یکسان طور باالتر به مشاغل احراز براي الزم تربس ایجاد با امر این .نماید اجتناب
 .بود خواهد میسر کارکنان

 مسیر سازيروان امر این براي .کند ابالغ موقع به را کارکنان ترفیع باید انسانیمنابع  معاونت 
 .است ضروري اقدامات موقع بهو  دقیق اجراي براي مناسب سیستم و ایجاد کار انجام

 منظور همین به. کنند فراهم کارکنان اجتماعی جایگاه ارتقاي براي را الزم و زمینه بستر مدیران 
 .شود تعیین آنان و توانمندي خدمتی درجه، سنوات به توجه با کارکنان شغلی جایگاه

 ینتأم با امر این .کنند فراهم کارکنان اجتماعی و اعتبار عزت، اقتدار ارتقاي براي را زمینه مدیران 
  .است میسر مختلف ابعاد در کارکنان معنويو  مادي هاينیاز
  کار ماهیت) ج
 فردي خالقیت از استفاده بستر کردن و فراهم سازمان در موجود کاري تنوع حفظ در مدیران 

 محوله وظایف و ها یتمأمور انجام در آنان کاري و تجربیات افراد نظریات به ویژه توجه با کارکنان
 .کنند اقدام
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 شناساندن با امر این .کنند اقدام کالنتري در کار ارزشو  اعتبار احساس افزایش به بتنس مدیران 
 .آیدمی بدست مردم بین درو  جامعه در سازمان کارکنان کار و مفید مثبت نتایج

 و  وظایف انجام براي عمل و آزادي استقالل آوردن فراهم در سازمان و مسئوالن مدیران
 با مهم امر این. کنند اقدام کارکنان هايخالقیت از بیشتر  استفاده منظور به کاري هاي یتمأمور

 میسر کارکنان به محوله هاي یتمأمور وظایف انجام چگونگی در دخالت و عدم اختیارات واگذاري
 .شودمی

 جریان در کارکنان تا کند اقدام جامعه در کارکنان کار بازخورد ارائه به نسبت سازمان مدیران 
ر میس جامعه از متعدد هاينظرسنجی انجام با امر این .گیرند قرار خود  و منفی مثبت دعملکر نتیجه
 .است

 کارکنان و منفی مثبت عملکرد قبال در تنبیهو  تشویق اعمال بازخورد ارائه به نسبت بازرسی 
  .کند اقدام

   رفاهی اقدامات) د
  با جشن برگزاري تفریحی، و زیارتی سفرهاي نظیر(پرسنل هايخانواده براي تسهیالت ایجاد 

  ...)و مختلف هايمناسبت و اعیاد در کارکنان هايخانواده حضور
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