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Abstract
The main purpose of this study was to investigate  بررسی تأثیر مسئولیی جتمائا ی جقی ئی و،هدف پژوهش حاضر
the impact of ethical social responsibility and جحساس هابسمگی معنلی بئر رتمئار جرارجتئی بئا تلتئن بئن ر ئش
spiritual community on the occurrence of deviant
behaviors in the workplace by considering the  پژوهش جز رظر هدف کئاربریی: روش. وجسطنجی تعهد اطفی جس
mediating role of affective commitment. This  تامعئر مئاری.  تلصئیفی جز رئله هابسئمگی جسئ،و جز رظر روش
study was an applied and descriptive research and
the study's statistical population was comprised of - رفر جز کارشناسان یجرشگاه تریوسی مشهد مئی066پژوهش شامل
six hundred Ferdowsi University of Mashhad  رفئر242باشد وحجم رالرن مطللب بئا جسئمفایه جز ترمئلو کئلکرجن
employees. Two hundred and forty-two used the
Cochran formula to determine the sample size. تعیین شد کن با تلتئن بئن پئیشبینئی ئد بازششئ تعئدجیی جز
Three hundred questionnaires were distributed  پرسشرامن بئنصئلر تائایتی طب ئنجی بئین066 ،پرسشرامنها
among the staff by random stratified sampling
method based on the prediction of non-return of  پرسئشرامئن252 ، جز جین تعئدجی پرسشئنامن.کارکنان تلزیع شریید
some of the questionnaires and 252 questionnaires  برجی تاع وری یجیهها جز پرسشئنامنهئای تعهئد.برشش یجیه شد
were returned. Data collection was carried out
 مسئولیی، جحسئاس هابسئمگی معنئلی یر مائیر کئار،اطفی
using ethical social responsibility, spiritual
community, deviant behaviors, and affective جتماا ی جقی ی و رتمارهای جرارجتی جسمفایه شد کن هان نهئا جز
engagement
questionnaires.
All
these
questionnaires are highly valid and reliable.  بئنمنظئلر تجییئنوتالیئل.پایایی و روجیی مناسبی برقلریجر بلیرئد
Modeling structural equation was used to analyze یجیهها مدویابی معایین ساقماری برجی بررسی برجزش جیگلی معاییئن
data and examine the structural equation model's  یاتمئنهئای پئژوهش رشئان: یاتمئنهئا.ساقماری جسئمفایه شرییئد
fitness. The results showed that the spiritual
community has a direct and positive impact on مییهند کن جحساس هابسئمگی معنئلی بئر تعهئد ئاطفی تئأثیر
affective engagement, but a negative and مسئئم یم و متب ئ و بئئر بئئروز رتمارهئئای جرارجتئئی تئئأثیر منفئئی و
significant impact on deviant behaviors. The
 هاچنین یاتمنهای حاصل رشان یجی کئن مسئولیی.معنایجری یجری
results also showed that ethical social
responsibility plays a key role in explaining جتماا ی جقی ی یر تبیین تعهد اطفی و کئاهش بئروز رتمارهئای
emotional commitment and reducing deviant
behavior. These findings highlight the role of  جین یاتمنها بئر ر ئش جحسئاس.جرارجتی ر ش زیایی رج جیفا میکند
ethical social responsibility, spiritual community,  مسولیی جتمائا ی جقی ئی و ر ئش وجسئر و،هابسمگی معنلی
the role of mediator, and the importance of
affective engagement in predicting deviant جهای تعهد اطفی یر پیشبینی بئروز رتمارهئای جرارجتئی تأکیئد
behaviors. The results of this research show that in  رمایج جین پژوهش رشان مئییهئد کئن تلتئن بئن: رمیجنشیری.یجری
reducing deviant behavior, focusing on the feeling  تعهئد ئاطفی و مسئولیی جتمائا ی،جحساس هابسمگی معنلی
of spiritual correlation, emotional commitment,
. جقی ی بر کاهش رتمار جرارجتی جثرشذجر جس
and ethical social responsibility is effective.
Keywords: Affective Commitment; Deviant  تعهد اطفی؛ رتمار جرارجتی؛ مسولیی جتمائا ی:کلید واژهها
Behaviors; Ethical Social Responsibility,
جقی ی؛ جحساس هابسمگی معنلی
Spiritual Community
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مقدمه
جمروزه ،سازمانها بن بخش مهای جز زردشی بسیاری جز جترجی تامعن تبدیل شدهجرد ،بنشلرنجی کئن
جترجی با ضلی یر سازمانها ،سا ا زیایی جز ائئر قلی رج یر جین مایرهئای کئاری سئيری
میکنند .بیشک ،تاا رشارنها جز مالری بلین منابع جرساری و ر ش و جهای نها یر تلسئعن و
پیشرت سازمانها حئئکای یجری و هئاانشلرن کن مائئ ان بسئیاری قئاطر رئئشان کئریهجرئد،
کسبوکارهای ر ابمی جمروز بن یرباو کارکناری ممعهد و وتایجر هسئمند تئا بئن کئارجیی و الکئری
مناسب یس یابند (جَپِلبائل  ،یکٌنی و ماتلسِک2662 ،؛ شارما و سینگ .)2610 ،1با جینوتئلی ،یر
بعضی ملجری کارکنان بن رتمارهایی شرجیش یجررد کن با هنجارهای سازماری مطاب ردجررد و ترجتئر
جز هنجارهای ابل بلو سازماری هسمند .یرصلرتی کن رتمار کارکنان جز حد مجاز هنجارهای ذکر
شده ترجتر روی ،جثرج ن بر هر تنبئنجی جز ترجینئدهای سئازماری ابئل مشئاهده جسئ (هئل یجر،
رجهان و جویین.)2611 ،2
یر طلو یهنهای شذشمن رتمارهای جرارجتی یر مال کار جز بیل سر  ،سئیب رسئاردن بئن
تجهییج سازمان ،وروی بن مال کار با تأقیر ،و فن غیرمجاز ،بیتلتهی بن یسملرج مدیر ،یکی جز
مهمترین ملضل ا برجی ما ان رصن مدیری و سازمان بلیه جس (جِرکلتلل و چئاترج.)2610 ،0
برقی جز ما ان ،رتمار جرارجتی سازماری رج بن نلجن رتمارهای ادی تعریف میکنند کئن تلسئر
ج ضا و با هدف جیجای مئارع یر سئازمان صئلر مئیشیئری (تیلرئا ،ئیجوی ،یسئیلماس و رسئین،
 .4)2610بن  5و رجبینسلن )2666( 0رتمارهای جرارجتی یر مایر کار رج بن یو طب ن بین تریی و
سازماری ت سئیم مئیکننئد .رتمارهئای جرارجتئی سئازماری رتمارهئایی مارنئد یزیی ،جقئذ رشئله،
قرجبکاری و ملجری جین چنینی رج شامل میشلرد .رتمار جرارجتی بین تریی مربلط بن ییگرِ کارکنان
سازماری جس کن رتمارهئایی مارنئد شسئماقی و پرقاشئگری و یشئنا و راسئیجشلیی رسئب بئن
هاکارجن رج یربرمیشیری (ییسمِفارل ،سکریاا و پری.2)2612 ،
جینشلرن رتمارها میتلجرند جثرج مضری برجی سازمانها یجشمن باشند .بئرجی متئاو ،هئر سئاین
 266بیلیلن ی ر یر سازمانها تلسر کارکنان سازمان بن سر بئریه مئیشئلی و هیینئنجی بئن
مییجن  4/2بیلیلن ی ر بن یییل قشلر و  5/2بیلیلن ی ر بن ل وبشئریی و ششئ وشئذجر یر
1. Appelbaum, Iaconi & Matousek; Sharma & Singh
2. Howladar, Rahman & Uddin
3. Erkutlu & Chafra
4. Tuna, Ghazzawi, Yesiltas, & Arslan
5. Bennett
6. Robinson
7. Di Stefano, Scrima & Parry
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جینمرر رخ مییهد ( ار ،هاییم ،زجیناه و ترهایی .1)2611 ،بروز رتمارهئای جرارجتئی سئازماری و
تسای جیجری یر جیرجن بن نلجن کشلری یر حاو تلسعن ریی شئایع مئیباشئد .بئرجی متئاو یر سئاو
 2615میییی سازمان شفاتی بینجیاللی ،کشلر جیرجن رج جز رظر شاقص سیم جیجری یر میئان
 101کشلر مئلری مطایعئن یر ریه  106ئرجر یجیه جسئ کئن رشئان یهنئدة تسئای بئا یر میئان
سازمانهای جیرجری جس (سازمان شفاتی بینجیاللی.)2610 ،2
رظر بن جینکن رتمار جرارجتی یر مایر کار جرلجه ممفاوتی جز ج دجما و مسائل تیئئی تئا شئدید
مارند ت لب ،جیجای مشکل ،الکری پایین ،سلءجسمفایه جز زمان سازمان ،وبشریی طی سا ا کار،
یزیی ،قشم ،تجئاوز ،سلءجسئمفایه جز مئلجی و جطی ئا و جرئلجه ممنئل ی جز جذیئ و یریسئرها و
کیهبریجریهای سازماری رج شامل میشلی (کِللوجی  ،تررسئی  ،پروسئر و کائرون 0)2616 ،و یر
مسولیی جتماا ی جقی ی ،جرمظار میروی کن ج ضا بن جرزشهئا ،هنجارهئا و ج م ئایج و باورهئای
مری جحمرج شذجشمن ،شولرا جقی ی رج یر کارها و تعایی های قلی ملریتلتئن ئرجر یهنئد ،بئن
جرزشها و هنجارها جحمرج شذجررد و تللی تعایی های منفی رج بگیررد ،حمی جشر ییومئا یر ئارلن
مشخص رشده باشئند (سئعیدیپئلر و مئرجیی1092 ،؛ پلرجسئدی و معئدری ،)1095 ،مسئولیی
جتماا ی جقی ی رج میتلجن جز ممغیرهای جثرشذجر بر رتمار جرارجتی یر رظر شرت .
یوهبرجین ،مطایعا رشان مییهد کن جیرجک کارکنان جز مسولیی جتماا ی شرک بنصلر
متب با تعهد سازماری اطفی یر جرتباط جس و بن رلبن قلی ،بنصلر منفی بر رتمارهای مخئرب
جثرشذجر جس (شاین ،هلر ،کیم و کارگ .4)2612 ،یر رجبطن با مسولیی جتماا ی و تعهد ئاطفی،
ویسن ،رلری زجیه و رامدجرتلیای ( )1090جظهاررظر میکنند هر چن وجشذجری مسولیی بئن جتئرجی
یرون سازمان بیشمر باشد و بن تری کارها و وظایفی ممناسب با جسمعدجیها و مهار های وی مالو
شلی ،تری بر جین باور قلجهد رسید کن سازمان برجیش جرزش ائل جس و جین مهم با ث مئیشئلی،
برجی سازمان و جهدجتش جهای ائل شلی .جز جین رو ،برجی رسئیدن سئازمان بئن جهئدجف جز پئیش
تعیین شده حدجکتر تیش قلی رج میکند ،جهدجف قلی رج با جهدجف سازماری همرجسما کریه و قئلی
رج با سازمان یک کل و ضلی جز یک قارلجیه یر رظئر مئیشیئری .رمئایج مطایعئاتی مارنئد ربیعئی
منئئدتین و غیمئئی ( ،)1095جری ن ،نبئئری ،بهشئئمیرجی و رلیئئدی ( ،)1094سئئلطاری و رجئئا
0
( )1094و تبارزجیه و بایییدی ( ،)1019رتاب ،بریک و مِیحی ،)2669( 5یئل ،جِشئری و رجیسئملن
1. Omar, Halim, Zainah & Farhadi
2. International Transparency Organization
3. Kelloway, Francis, Prosser & Cameron
4. Shin, Hur, Kim & Kang
5. Rettab, Brik & Mellahi
6. Lo, Egri & Ralston
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( )2661و یی و بر وید )2660( 1ریی رشان مییهد کن مسولیی جتمائا ی با ئث جتئیجیش تعهئد
کارکنان یر سطح سازمانها میشلی ،چرجکن مسولیی جتماا ی شامل تعاییئ هئایی بئرجی رتئاه
کارکنان و قارلجیههایشان جس .
یر هاین رجسما ،ما ان قاطر رشان میکنند کن جبعای تعهد ،جرتباط منفی با رتمئار جرارجتئی
یر مایر کار یجری .هاو )1926( 2بیان میکند تعهد یرتنجی جس کن جهدجف سئازماری و جهئدجف
تری یر رجسمای یکدیگر رجر یجررد .جین ملضله رشان مییهد کن کارکنئان قئلی رج بئا سازمارشئان
شناسایی میکنند و بن جهدجف سازمان ممعهد با ی میمارند (ممیئل ،پارشئار و رجمارمئان.0)2611 ،
یرصلرتیکن کارکنان رضای با یی رسب بن شغل و مال کار قلی یجشمن باشئند ،ماکئن جسئ
وضعی یذ بخش یا هیجاری و بن هارجه ن ،وجکنش متبئ یر سئازمان جیجئای شئریی .جزجیئنرو،
ما ان بن جین رکمن جشاره میکنند کن تعهد سازماری و اطفی کارکنان منجئر بئن کئاهش رتمئار
جرارجتی میشریی (یمیئر2611 ،؛ شیئل ،مِیِئر ،شئاین و یئلن2611 ،؛ تلینئ  ،هئایِی و مکئکرئایی،
 .4)2610تیاضی و جصیری ( )1094ریی جذ ان میکنند کن هرچن تعهد کارکنان با تر باشد ،تاایل
بیشمری بن بروز رتمارهای سازماری متب و یر م ابل ،کارکنان با تعهد پایین تاایئل بیشئمری بئن
بروز رتمارهای جرارجتی یجررد .هاچنین ،مطایعا رایی و جسیمی هررئدی ( )1095رشئان یجی کئن
تعهد سازماری بن شلرن مسم یم و غیرمسم یم بر رتمارهای جرارجتی تأثیر یجررد.
جز سلی ییگر ،برمبنای بررسیهای جرجا شده میتلجن بن جین ملضله جشاره کری کن یرک ریاز
بن معنلی یر مایر کار میتلجرد یکی جز روشهای کاهش رتمار جرارجتی و جتئیجیش تعهئد میئان
کارکنان باشد ،چرجکن معنلی ابلی ال بن نلجن کنمئرو شخائی رج یجری و بئن کارکنئان جیئن
ترص رج مییهد تا رتمار قلی رج یر مال کار یجوری کنند (تِیای ،مایلی و مئلیینی 5)2611 ،و بئا
ترجهم ورین تل ج ماای و جطاینان یر مایر کاری ،تعهد رج جتیجیش مییهد (کریشناکلمار و رِک،
 .0)2662یوهبرجین ،مطایعا وِیمی ،وکریی و سِمِر )2612( 2و سئلیاان و بهئاتی )2610( 1بیئارگر
ن جس کن وتلی معنلی یر سازمان بن جیجای رتمار متب و مایر بدون رتمئار جرارجتئی کائک
میکند .جز ییدشاه برقی جز ما ان ،سازمانهایی کن جز مایر کار معنلی پشمیباری میکننئد ،جز
کارکنان ممعهد و کار مدی بهرهمند هسمند کن کامر یر رتمارهای جرارجتی مشارک یجررد (جحاد
1. Lee & Bruvold
2. Hall
3. Mathew, Prashar & Ramanathan
4. Demir; Gill, Meyer, Shin & Yoon; Flint, Haley & McNally
5. James, Miles & Mullins
6. Krishnakumar & Neck
7. Weitz, Vardi & Setter
8. Sulaiman & Bhatti
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و ار .1)2614 ،ریگل و پینا جِکارها ( )2661ریی یرقالص جرتباط معنلی با تعهئد ئاطفی بیئان
میکنند زماری کن جترجی معنلی یر مایر کار رج تجربن کنند ،جین جحساس یر نهئا جیجئای مئی-
ی ئن و وتئایجری بئن سئازمان
شلی کن بن صلر مؤثرتری بن سازمان قلی وجبسمن هسمند و ح
قلی پیدج میکنند .مطایعا ماییک و رعیم )2611( 2جشرتی و حسینپلر ( ،)1090ذری ،یسئاری
و یج ( ،)1090کریای ثاری و جحیایی ( )1096و رضایی منش و کرمارشاهی ( )1019ریی رشئان
یجی کن حضلر معنلی یر مایر کار بن بهبلی تعهد سازماری منجر میشلی و با تعهئد ئاطفی یر
جرتباط جس .
با تلتن بن مطایب بیان شده ،ضروری جس کن مدیرجن بن جینشلرن رتمارها یر سازمان جهایئ
یجیه و سعی یر یاتمن منشأ رتمارهای جرارجتی یجشمن باشند تا بملجرند با رجهحلهای ملتئلی ،ن رج
برطرف کنند .یجرشگاهها بن نلجن یکی جز مهمترین سازمانهای جتمائا ی حئاتو و جرم ئاویهنئده
میرجث ترهنگی و جشا ن یهنده یجرش و تناوری جز شیرد جین بیئل تخلفئا و جرائرجفهئا مائلن
رخلجهند مارد .هر شلرن رتمار جرارجتی با ث هدر رتئمن و جتئیف منئابع و کئاهش کیفیئ رشئد و
پیشرت تامعن یر زمیننهای تربی ریروی جرساری ،تلیید لم و تنئاوری و حئل مسئائل مخملئف
تامعن تأثیری بن سیج یجشمن و یجری.
بن یییل جهای بن سیجیی کن یجرشئگاههئا یر پیشرت و یر تلسئعر تلجمئع و بهبئلی زرئدشی
جتماا ی یجررد ،ییو جرجا پژوهشهایی یر جین باره جحساس میشلی .با تلتن بن جینکئن برقئی جز
پژوهشهای جرجا شده تنها بن رجبطن میان ممغیرها بن صلر مجیج پریجقمنجرد ،یر پژوهش حاضر
تیش شده جس کن بن جین سؤجو پاسخ یجیه شلی کئن چئن جرتبئاطی میئان مسئولیی جتمائا ی
جقی ی ،جحساس هابسمگی معنلی و رتمارهای جرارجتی وتلی یجری و یر ینحئاو ر ئش میئارجی
تعهد اطفی یر رجبطر میان لجمل مذکلر یر یجرشگاه تریوسی مشهد بررسی شریی.
احساس همبستگی
معنوی

رفتارهای انحرافی

مسئولیت اجتماعی
اخالقی

تعهد عاطفی

شکل  :6مدل مفهومی پژوهش

1. Ahmad & Omar
2. Malik & Naeem
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روششناسی پژوهش
جز رجاکن یر جین پژوهش بن بررسی و تجیین وتالیئل تئأثیر مسئولیی

جتمائا ی و جحسئاس

هابسمگی معنلی یر مایر کار بر رتمار جرارجتی با ر ئش میئارجی تعهئد ئاطفی پریجقمئن
می شلی ،جین پژوهش بن یااظ هدف کاربریی جس

و با تلتن بن جین کئن یر جیئن تا یئب بئا

جسمفایه جز جبیجر پرسشنامن ،سعی میشلی کن مییجن و رله روجبر بین ممغیرها ،برجی پاسخ بئن
مسولن جی لای یر یریای وج عی ملری بررسی رجر شیری ،جین تا یب بن یااظ روش جرجا کار
جز رله پیاایشی میباشد .تامعن ماری تا یئب  066رفئر جز کارشناسئان یجرشئگاه تریوسئی
مشهد بلیرد .برجی تعیین حجم رالرن جز ترملو کلکرجن برجی تامعن معلل جسئمفایه شئد .یر
جین روش جبمدج یک رالرن جویین شامل  06پرسئش رامئن جزکارکنئان ،پئیش زمئلن شئده و بئا
تایگذجری جرارجف معیار ن بن مییجن  6/512یر ترمئلو کئلکرجن بئا ی ئ

بئر وری و سئطح

جطاینان  6/95و مییجن قطای  6/65حدج ل حجم رالرن  242رفر تعیین شد.
=

×

×
+

با تلتن بن پیش بینی د بازشش

×
×

=

تعدجیی جز پرسش رامن ها 066 ،پرسش رامن بن صئلر

تاایتی طب ن جی بین کارکنان تلزیع و جز جین تعدجی 252 ،پرسش رامن برشش

یجیه شئد کئن

یر ترجیند تجیین وتالیل ملریجسمفایه رجر شرت  .بن منظلر تجیین وتالیل یجیه هئا روش هئای
مخملف تالیل ماری ،رظیر تالیل هابسمگی پیرسلن بئرجی مااسئبن ضئرجیب هابسئمگی
مرتبن ی صفر ،مدو یابی معایین ی ساقماری برجی بررسی برجزش جیگئلی معاییئن سئاقماری بئا
یجیه های تاع وری شئده ،ملریجسئمفایه ئرجر شرتئ  .تالیئل هئای مئلریرظر بئا جسئمفایه جز
رر جتیجرهای تالیل ساقمارهای ششماوری ( )AMOS v.18و بسئمن ی مئاری بئرجی لئل
جتماا ی (  )SPSS v.19صلر شرت .
ابزارهای مورد استفاده
ته

سنجش ممغیّرها جز سنجن های جسئماردجری مطایعئا پیشئین جسئمفایه شئد .سئنجن هئا

بن منظلر جسمفایه یرزمینن ی سازماری جیرجری با جسمفایه جز شیله ترتائن -بازششئ  -ترتائن
بلمی سازی شده جس
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پرسشنامن تعهد اطفی :برجی تاع وری یجیه های مربلط بن تعهد اطفی جز مطایعن ین و
مایر )1996( 1جسمفایه شده جس

کن  2سؤجو ته

سنجش تعهد اطفی بن کار شرتمن شئد.

م یاس راره شذجری جین پرسشنامن یر یک طیف پنج یرتن ییکر یرتنبنئدی شئده جسئ .
روجیی صلری و ماملجیی پرسش رامن رهایی جز طریب بررسی رظرج صئاحب رظئرجن مئدیری ،
ملری تأیید رجر شرت

و پایایی ن رج منمخب یگارئن ،بشئلیده ،شاسئی و هیجریئان (،)1095

 6/10شیجرش کریه جرد .پایایی جین پرسشنامن یر پژوهش حاضر با جسمفایه جز یفئای کروربئاخ
 6/129بن یس

مده جس .

پرسشنامن جحساس هابسمگی معنلی  :برجی سنجش جحساس هابسمگی معنلی

م یاس

مطایعن میلیان و هاکارجرش ( ) 2660بن کار شرتمن شد کن  2سؤجو یجری و پاسخهای ن روی
م یاس پنج یرتنجی جز  =1کامی مخایف“ تا ” =5کامی ملجتب“ تنظیم شدهجرد .روجیی صلری و
ماملجیی پرسش رامن رهایی جز طریب بررسی رظرج صاحب رظرجن مدیری  ،ملری تأییئد ئرجر
شرت  .جباذری ماالی بای و جمیریئانزجیه ( )1095پایئایی ن رج 6/10شئیجرش کئریه جرئد .یر
پژوهش حاضر ریی یفای کرورباخ برجی جین م یاس  6/914حاصل شد.
پرسشنامن مسولیی

جتماا ی جقی ی :بن منظلر تاع وری یجیه های مربلط بن مسولیی

جتماا ی جز مطایعر سعیدیپلر و مرجیی ( )1092جسئمفایه شئده جسئ

کئن  5سئؤجو تهئ

سنجش بن کار شرتمن شد .م یاس راره شذجری جین پرسشنامن یر یک طیف پنج یرتن ییکر
یرتن بندی شده جس  .روجیی صلری و ماملجیی پرسش رامن رهایی جز طریئب بررسئی رظئرج
صاحب رظرجن مدیری  ،مئلری تأییئد ئرجر شرتئ  .سئا زردشان ن ،پایئایی جیئن پرسشئنامن رج
 6/20شیجرش کریرد .پایایی جین پرسشنامن یر پژوهش حاضر بئا جسئمفایه جز یفئای کروربئاخ
 6/24بن یس
م یاس بن

مده جس  .پرسشنامن رتمارهای جرارجتی :برجی سئنجش رتمارهئای جرارجتئی،
و بنیسلن ( ) 2666بن کار شرتمن شئد و بئا م یئاس پئنج یرتئنجی جز  =1کئامی

مخایف“ تا ” =5کامی ملجتب“ تنظیم شدهجرد .روجیی صلری و ماملجیی پرسش رامئن رهئایی جز
طریب بررسی رظرج صاحب رظرجن مدیری  ،ملری تأیید رجر شرت  .م د و ماالیی میاند
( )1092پایایی ن رج 6/109شیجرش کریه جرد .یر پژوهش حاضر ریی یفای کرورباخ برجی جیئن
م یاس  6/100حاصل شد.
هاچنین روجیی سازه های پرسش رامن ریی با جسمفایه جز تکنیک تالیل ئاملی تأییئدی بئا
جسمفایه جز رر جتیجر  AMOSملری جرزیابی رجر شرت

و معنایجری بار شدن شلین های مربلطن
1. Allen & Meyer
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بن سازه های ملریرظر ،ملری تأیید رجر شرت  .رمایج تالیل املی تأییدی یر تدوو  0وریه
شده جس .
یافته های پژوهش
مده جز یااظ تنسی

باتلتن بن رمایج بن یس

پاسخگلیان ،حدوی  59یرصد ( 149رفر) مری

و  46/9یرصد ( 160رفر) زن هسمند .جز رظر سنی ،بیشمرین ترجوجری رج پاسئخگلیان یر بئازه
سنی  20تا  06ساو  42/5یرصد ( 162رفر) بن قلی جقمااص یجیه جرد .بازه سنی  11تئا 22
ساو 16/0 ،یرصد ( 20رفر) 22 ،تا  20ساو11/0 ،یرصد ( 42رفئر) 06 ،تئا  04سئاو20/1 ،
یرصد (  06رفر) پاسخگلیان رج یر برمی شیری و تنها  4/1یرصد ( 12رفر) جز پاسخگلیان بیش
جز  04ساو سن یجشمند.
بن یااظ تاایی  0/0یرصد ( 10رفر) یجرجی تاایی ییيلم 0/92 ،یرصد ( 16رفئر)
تلق ییيلم 51/0 ،یرصد ( 106رفر) کارشناسئی 00/0 ،یرصئد ( 14رفر) کارشناسئی جرشئد و
 4/20یرصد ( 12رفر) تاایی یکمری یجشمند.
جز رجاکن یکی جز پیش شرط های بن کارش یری رویکری ممغیّرهای مکنلن یر جیگلی مدو یابی
معایین ی ساقماری وتلی هابسمگی میان ممغیّرهای پئژوهش جسئ  ،بئدی ن منظئلر تالیئل
هابسمگی پیرسلن بن جرجا رسید .یر تدوو  1مییجن هابسمگی هر ممغیر با سایر ممغیرها،
یفای کرورباخ هر ممغیر و ریی ماره های تلصئیفی ن هئا شئامل میئارگین و جرائرجف معیئار،
جرجئن شده جس .
جدول  :6می انگین ،انحراف معی ار ،پایایی و همبستگی متغی رها
میانگین

متغیرها
جحساس هابسمگی
معنلی یر مایر کار
 .2مسولیی
جتماا ی
 .0تعهد اطفی
 .4رتمارهای جرارجتی
یر مایر کار

انحراف
معیار

6

3

9

0/46

6/91

()6/914

0/51

6/25

**6/511

()6/244

0/21

6/26

**6/542

**6/491

()6/129

2/42

6/21

**- 6/561

**- 6/521

**- 6/511

*

*تلضیح تدوو با  :هابسمگی [یئک یربایئن یر سئطح معنئا یجری p< 6065؛

**

4

()6/100

هابسئمگی یر سئطح

معنا یجری  ،p< 6061م اییر یرون پرجرمی رشارگر ضریب یفای کرورباخ می باشند
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ضرجیب جین تدوو رشان جز ن یجری کن رجبطن بین جحساس هابسئمگی یر مائیر کئار و
مسولیی

جتماا ی بن نلجن ممغیرهای مسم ل با تعهد اطفی بئن نئلجن ممغیئر وجسئر بئن

ترتیب برجبر با  6/511و  6/491می باشد کن متب

و معنایجر هسمند .رجبطن بین جین یو ممغیر

با رتمارهای جرارجتی یر مایر کار ریی بن ترتیب برجبر با  -6/561و  -6/521می باشد کن هئر
یو منفی و معنایجر هسمند .ر جبطن بین تعهد اطفی و رتمارهای جرارجتی یر مائیر کئار ریئی
برجبر با  -6/511جس  .میارگین ممغیرها رشان جز ن یجری کن میارگین جحساس هابسمگی یر
مایر کار ،مسولیی

جتماا ی و تعهد اطفی بیشمر جز  0و میارگین رتمارهئای جرارجتئی یر

مایر کار کامر جز  0می باشد .هاچنین پیش ج ز جرزیابی مدو ساقماری جرجئن شده ،ز جس
معنایجری وزن رشرسیلری [بار املی سازه های مخملف پرسش رامن یر پیش بینی شلیئن هئای
مربلطن بررسی شده تا جز برجزردشی مدو های جردجزه شیری و ابل بلو بلین رشارگرهای ن هئا
یر جردجزه شیری سازه ها جطاینان حاصل شلی .جین مهم ،با جسمفایه جز تکنیئک تالیئل ئاملی
تأییدی ( )CFAو رر جتیجر  AMOSبن جرجا رسید .با تلتن بن جینکن یر مدو  CFAبرجزش
یاتمن ،وزن رشرسیلری تاامی ممغیّرها ،یر پیش بینی شلین های پرسش رامن ،یر سطح جطاینان
 ،./99یجرجی تفاو معنا یجر با صفر بلی هیچ یک جز شلیئن هئا جز تر ینئد تجییئن وتالیئل کنئار
شذجشمن ر شدرد .مبنای معنایجری شلین ها جین جس

کن سطح معنایجری برجی ن هئا زیئر ./65

باشد .یررهای  29 ،شلین جز پرسش رامن ،ملری تجیین وتالیل رجر شرت  .رمایج تالیل ئاملی
تأییدی برجی شلین های معنایجر بن هارجه شاقص های برجزش مدو  CFAیر تدوو شااره ،2
جرجئن شده جس  .جین شاقص هئا رشئان جز بئرجزش مطلئلب مئدو هئای جرئدجزه شیئری یجشئمن و
معنا یجری بار شدن هر ممغیّر مشاهده شده بن ممغیّر مکنلن مربلطن ملری تأیید رجر شرت .

12

غیمرضا ملکزجیه ،وسن کامل فللک جیاسناوی و مرضین جییبزجیه
جدول  :9نتایج تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAبرای گویههای پرسشنامه
نام متغیر

تعهد
اطفی

جحساس
هابسمگی
معنلی یر
مایر کار

بار

سطح

عاملی

معناداری

Q1

6/209

./666

معنایجر

Q2

6/022

./666

معنایجر

Q3

6/516

./666

معنایجر

Q4

6/026

./666

معنایجر

Q18

Q5

6/065

./666

معنایجر

Q19

6/016

Q6

6/501

./666

معنایجر

Q20

6/550

./666

Q7

6/011

./666

معنایجر

Q21

6/044

./666

Q8

6/165

./666

معنایجر

Q22

6/299

./666

معنایجر

Q9

6/229

./666

معنایجر

Q23

6/422

./666

معنایجر

Q10

6/105

./666

معنایجر

Q24

6/012

./666

معنایجر

Q11

6/101

./666

معنایجر

Q25

6/255

./666

معنایجر

Q12

6/111

./666

معنایجر

Q26

6/200

./666

معنایجر

6/241

./666

معنایجر

Q27

6/169

./666

معنایجر

Q28

6/225

./666

معنایجر

Q29

6/206

./666

معنایجر

گویه

نتیجه

Q13
معنایجر
./666
6/011 Q14
χ2 = 822.918; df = 371; χ2/df = 2.218,
;CFI= 0.924; TLI= 0.909; IFI= 0.916
RMR= 0.046;GFA=0.863 , RMSEA= .071

نام
متغیر

مسولیی
جتماا ی

رتمارهای
جرارجتی
یر
مایر
کار

بار

سطح

عاملی

معناداری

Q15

6/450

./666

معنایجر

Q16

6/511

./666

معنایجر

Q17

6/224

./666

معنایجر

6/004

./666

معنایجر

./666

معنایجر
معنایجر
معنایجر

گویه

نتیجه

شکل شااره  ،2رشانیهنده مدوسازی معای ساقماری برجزش یاتمن جس و شئدّ روجبئر
بین ممغیّرها رج روشن میسازی .بر جساس منابع ملتلی یر یک جیگلی معایینی ساقماری مطلئلب،
ز جس کای جِسکلئر غیر معنایجر ،رسب کای جِسکلئر بن یرتنی زجیی کامر جز  ،0رسب کئای
جِسکلئر بن یرتنی زجیی کامر جز  ،0شاقصهای برجزش هنجارشده و ریکلیی بئرجزش 1بیرشمئر جز
 ،./16شاقص برجزش تطبی ی 2ریشنی میارگین مربعا با یمارده 0کلچئکتئر جز  ./69و ریشئنی
میارگین مربعا قطای بر وری 4کلچکتر جز  ./61باشد .برجی جیگلی معاییئنی سئاقماری بئرجزش
یاتمن ،کای جِسکلئر برجبر با  ،101/504رسئب کئای جِسئکلئر بئن یرتئنی زجیی برجبئر بئا ،2/205
شاقصهای برجزش هنجارشده ،تطبی ی و ریکلیی برجزش بئن ترتیئب  ./92 ،./14و  ،./94ریشئنی
1. Normed Fit Index-NFI, Comparative Fit Index-CFI, Goodness-of-Fit Index-GFI
2.Comparative Fit Index-CFI
3. Root Mean Squared Residual-RMR
4. Root Mean Squared Error of Approximation-RMSEA
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میارگین مربعا با یمارده  ./621و ریشنی میارگین مربعا قطای بر وری  ./645بئنیسئ مئده
جس .کلیّنی شاقصهای برجزش جیگلی رهایی ،جز ر اط برش پیششفمن مطللبتررد کئن جز بئرجزش
کامی رضای بخش مدو حکای یجری.

شکل  :9الگوی معادله ساختاری

یر مدو برجزش یاتمن تاامی جثرج مسم یم بین ممغیرها یر سطح جطاینئان  6/95معنئایجر
هسمند ( .)p<.05, t >1.96برجی زملن ترضین جز یو شاقص  p -valueو  t-valueجسمفایه
شده جس

و شرط معنایجر بلین یک رجبطن جین جس

کن م دجر شاقص جوو برجی رجبطن ملریرظر

کم تر جز  6/65و یا م دجر شاقص یو قارج جز بازه  ±1/90باشد .هائانشلرئن کئن یر تئدوو 4
مشاهده می شریی ضریب جثر هابسمگی معنلی یر مایر کار و مسولیی
تعهد اطفی بن ترتیب برجبر با  6/52و  6/04بر وری شده جسئ

جتماا ی جقی ی بئر

کئن بئا تلتئن بئن شئاقص p-

 valueکن برجی هر یو رجبطن برجبر با  6/666شده و کامر جز  6/65می باشد و هاچنین شاقص
 t-valueکن برجی یو رجبطن مذکلر بن ترتیب برجبر با  2/525و  4/600بئنیسئ
م دجر قارج جز بازه  ±1/90میباشد می تلجن شف

مئده و هئر یو

جین یو ضریب معنایجر و ترضئین  1و 2تأییئد

میشریرد  .ضریب جثئر هابسئمگی معنئلی یر مائیر کئار و مسئولیی

جتمائا ی جقی ئی بئر

رتمارهای جرارجتی ریی بن ترتیب برجبر با  -6/14و  -6/54می باشد کن جین ضرجیب ریی با تلتن بن
شاقص های  p-valueو  t-valueبرجی نها معنایجر می باشند .و یررهای

ضئریب جثئر تعهئد
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اطفی بر رتمارهای جرارجتی برجبر با  -6/22هس

کن جین ضریب ریی یر سئطح جطاینئان6/95

معنایجر جس .
ترضینهای ششم و هفمم جین تا یب بئن بررسئی جثئر غیرمسئم یم هابسئمگی معنئلی یر
جتماا ی جقی ئی بئر رتمارهئای جرارجتئی پریجقمئن جسئ  .میئیجن جثئر

مایر کار و مسولیی

غیرمسم یم ممغیرهای مسم ل بر وجبسمن با ترملو زیر مااسبن می شلی کن یر جین ترملو  aجثر
ممغیر مسم ل بر میارجی و  bجثر ممغ یر میارجی بر وجبسمن جس .

 .ئیوه

بر مااسبن مییجن جثر غیرمسم یم می تلجن با جسمفایه جز زملن سلبل معنایجری جثر غیرمسئم یم
رج ریی مااسبن کری جین ترملو بن شرح زیر جس :
.

؛ کن یر جین ترملو  : aمیئیجن جثئر ممغیئر مسئم ل بئر

√

میارجی : sa ،مییجن قطای جسماردجری جثر مسم ل بر میارجی : b ،مییجن جثر میئارجی بئر وجبسئمن،
 : sbمییجن قطای جسماردجری جثر میارجی بر وجبسمن .با تلتن بئن تلضئیاا جرجئئن شئده یر جیجمئن
ترضیا میارجی ملریبررسی رجر میشیری.
هاان شلرن کن یر شکل  2میحظن می شریی م دجر ضریب مسیر برج ی رجبطن بئین یو ممغیئر
جحساس هابسمگی معنلی یر مایر کار و تعهد اطفی برجبر بئا  6/52و بئرجی رجبطئن بئین یو
ممغیئئر تعهئئد ئئاطفی و رتمئئار جرارجتئئی برجبئئر  -6/22مااسئئبن شرییئئد .بنئئابرجین ،میئئیجن جثئئر
غیرمسم یم جحساس هابسمگی معنلی یر مائیر کئار برجبئر جسئ

بئا  -6/150مئی باشئد .بئا

تایگذجری ج دجی بن یس

مده یر ترملو شفمن شده م دجر  t-valueبئرجی جثئر غیرمسئم یم بئن

مییجن  -2/940بن یس

مد کن با تلتن بن جینکن قارج جز بازه  ±1/90جس

میتلجن شفئ

جثئر

غیرمسم یم جحساس هابسمگی معنلی یر مایر کار بر رتمار جرارجتی معنایجر میباشد .میئیجن
جثر غیرمسم یم مسولیی
 )6/04جس

جتماا ی جقی ی بئر رتمئار جرارجتئی ریئی برجبئر بئا *6/22( -6/691

کن با تلتن بن دی معنایجری بنیس

جز بازه  ±1/90جس

میتلجن شف

جثر غیرمسم یم مسولیی

معنایجر می باشد .بن بار ییگر میتئلجن شفئ
مسولیی

مده کن بن مییجن  -2/262میباشئد و قئارج
جتماا ی جقی ی بر رتمار جرارجتئی

جحسئاس هابسئمگی معنئلی یر مائیر کئار و

جتماا ی جقی ی می تلجرند جز طریب جتئیجیش تعهئد ئاطفی ،رتمارهئای جرارجتئی یر

مایر کار رج کاهش یهند .رمیجن ی زملن ترضینهئای  1تئا  2پئژوهش ،بئن طئلر قیصئن یر
تدوو شاارهی  ،0رشان یجیهشده جس :
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جدول  :3خالصه نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
ضریب
جسماردجری

قطای
جسماردجری

دی
معنایجری

سطح
معنایجری

رمیجن
زملن

رمایج

6/509

6/654

2/525

6/666

تأیید

مسولیی جتماا ی جقی ی← تعهد اطفی

6/000

6/162

4/600

6/666

تأیید

جحساس هابسمگی معنلی← رتمار جرارجتی

-6/140

6/651

-2/502

6/601

تأیید

مسولیی جتماا ی جقی ی ← رتمار جرارجتی

-6/546

6/140

-4/000

6/666

تأیید

تعهد اطفی← رتمار جرارجتی

-6/226

6/611

-0/211

6/666

تأیید

جحساس هابسمگی معنئلی← تعهئد ئاطفی
← رتمار جرارجتی

-6/150

6/652

-2/940

6/666

تأیید

مسولیی جتماا ی جقی ئی← تعهئد ئاطفی
← رتمار جرارجتی

-6/691

6/641

-2/262

6/666

تأیید

ترضین
جحساس معنلی← تعهد اطفی

نتیجهگیری و پیشنهادها
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ممغیرهای مسولیی جتماا ی جقی ی ،جحسئاس هابسئمگی
معنلی و تعهد اطفی بر بروز رتمارهای جرارجتی پریجقمن شد .رمایج حاصل جز مدویئابی معئای
ساقماری رشان یجی سطح با تر جحساس هابسمگی معنلی با سطح بئا تری جز تعهئد ئاطفی یر
جرتباط جس  .رمایج هاچنین بیارگر تأثیر متب ممغیر مسولیی جتماا ی بر تعهئد ئاطفی و جثئر
منفی بر رتمار جرارجتی جس  .مطابب رمایج جحساس هابسمگی معنلی بئر رتمئار جرارجتئی جثرشئذجر
جس و ممغیر تعهد اطفی ایر جس رجبطئن هابسئمگی معنئلی و مسئولیی جقی ئی بئر رتمئار
جرارجتی رج میارجیشری کند.
بن بار ییگر ،سطح با تر جحساس هابسمگی معنلی با سئطح بئا تری جز تعهئد ئاطفی یر
جرتباط جس  .رمایج جین ترضین با مطایعا ریگل و کارها ( ،)2661ماییک و رعئیم ( ،)2611ذری و
هاکارجن ( ،)1090کریای ثاری و جحیایی ( )1096همقلجری و مطاب یجری.
با تلتن بن جین رجبطن میان جحساس هابسمگی معنلی و تعهد اطفی میتئلجن رمیجئنشیئری
کری کن هرشاه کارکنان یر تعایی های سازمان مشارک یجیه شلرد ،جرزشهای مرتبر رج بشناسند
و یا هلی قلی رج با سازمان شناسایی کند ،تعهد اطفی رها رسب بن سازمان جتئیجیش مئییابئد.
بن بیاری ییگر هنگامی کن کارکنان جحساس میکنند سازمارشان جمیئد و شئایی رج میئان ج ضئای
جز
سازمان تشلیب کریه و رشاط سازماری رج ترویج مییهد ،تیش مئیکننئد بئا رگرشئی متبئ
طریب جیجای پیلردهای اطفی و جتیجیش جحساس وتایجری بن سازمان ،ن رج تبرجن میکنند .ریگئل
و پینا جِکارها ( )2661معم درد کن و می کارکنان سازمان جحساس کننئد کئن سئازمان بئنشلرئنجی
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منافارن ،با جحمرج و حاایمگرجرن با نها رتمار میکند ،سطح تعهد اطفی نها تسب بن سازمان
جتیجیش مییابد.
جحساس هابسمگی سازماری ریی بیارگر رل ی پیلرد و جحساس هابسمگی ایب بئا ییگئرجن و
تلتن کارکنان بن یکدیگر جس و وتلی سطح با ی جحساس هابسمگی یر سئازمان ملتئب مئی-
شلی کن کارکنان با جهدجف سازمان شنا شده و قئلی رج ضئلی جز یئک قئارلجیه بدجرنئد .پئروین،
ماادی ،شیربیگی و یطفیرژجی ( )1094یر جین رجبطن بن جین رکمن مهم جشاره کریهجرد کن هنگامی
جترجی معنلی یر مایر کار رج تجربن کنند ،جحساس میکنند کن بن صلر مئؤثری بئن سئازمان
ی ن و وتایجری رج بن سازمان یر قلی جحسئاس مئیرااینئد .یر
قلی وجبسمن هسمند و رل ی ح
جین شرجیر جحساس جین کن سازمان بن نها بن نلجن یک جبیجر رگاه میکند ریی کاهش مییابئد .جز
جینرو میتلجن شف کن جحساس هابسمگی معنلی کارکنئان ،تعهئد ئاطفی نهئا رج کئن رشئان
یهندة یرک اطفی کارکنان و پیلرد و مشارک و جین شدن با کار یر سئازمان جسئ  ،ت لیئ
میکند و جین شدن با کار و جتیجیش تعهد اطفی منجر بن ت لی و بروز رتمارهایی میشریی کن
جتیجیش و بهبلی الکری شغلی و سازماری رج بن یرباو یجررد .
یر ترضین یو پژوهش ،جثر مسولیی جتماا ی بر تعهد اطفی ملری بررسی رجر شرتمن جسئ
و رمایج زملن ،بیارگر تأثیر متب و معنایجری جثر مسولیی جتماا ی بر تعهد اطفی جس  .رمئایج
بن یس مده یر رجبطن با جین ترضین ریی با مطایعا ربیعی مندتین و غیمئی ( ،)1095جری ن و
هاکارجن ( ،)1094سلطاری و رجا ( ،)1094رتاب و هاکئارجن ( ،)2669یئل و ییگئرجن (،)2661
برجمر و هاکارجن ( )2662و یی و بر وید ( )2660هاسلیی و هاخلجری یجری.
یر رجبطن با رمایج ترضیر یو میتلجن چنین جسمد و کری کئن مسئولیی جتمائا ی جز تالئن
ممغیرهای سازماری جس کن یر بهبلی شرجیشهای متب ریروی کار جثرشذجر جس و جحساس غئرور
یر ریروی کار رج بن هارجه یجری(جری ن و هاکارجن .)1094 ،یوه بر جین ،ما ئاری رظیئر بِرجمئر و
هاکارجن ( )2662و پمرسلن )2664( 1بن جین رکمن جشاره کریهجرد کن سازمانهایی کئن بیشئمر بئن
مسولیی های جتماا ی قلی تلتن میکنند برجی کارکنان تذجبتر هسمند چرج کن کارکنئان جیئن
سازمانها بن شناسایی قلی با سازماری کن یجرجی ج مبئار جسئ جتمخئار مئیکننئد .رظریئن هلیئ
جتماا ی ریی بن جین ملضله جشاره یجری کن مسولیی جتماا ی میتلجرد بن تذب ،حفو و جرگییش
کارکنان کاک کند بن جین یییل کن جتئرجی هائلجره تاایئل یجررئد بئا جرزشهئای سئازماری متبئ
شناقمن شلرد .یر تعاریف تعهد اطفی ریی هالجره بن جین ملضله جشاره شده جس تعهئد ئاطفی،
جحساس وجبسمگی متب کارکنان بن سازمان و هلی یئابی بئا سئازمان رج یر پئی یجری .جز جیئن رو،
1. Peterson
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میتلجن جرمظار یجش جشمغاو جترجی یر سازمانهایی کن بن جرزشهای راشی جز مسولیی جتمائا ی
قلی تلتن میکنند ،جحساس متب و غروری سازرده یر کارکنان قلی جی اء راایندکن تعهد اطفی
یر سازمان رج جتیجیش یهد.
رمایج ترضین سل رشان مییهد کن بن جزجی یک وجحد جتیجیش یر جحساس هابسمگی معنئلی،
رتمار جرارجتی بن مییجن  6/14وجحد کاهش مییابئد .رمئایج مطایعئا پژوهشئگرجری چئلن ویمئی و
هاکارجن ( ،)2612سلیاان و بهاتی ( )2610و جحاد و ار ( )2614ریی جین رمیجنشیری رج تأئیئد
میکنند کن با جتیجیش جحسئاس معنلیئ  ،رتمارهئای جرارجتئی کارکنئان یر مائیر کئار کئاهش
مییابند .یر رجبطن با جین رمیجنشیری میتلجن بن جین رکمن جشاره کری کئن جحسئاس هابسئمگی یر
مایر کار سبب میشلی کن جترجی یکدیگر رج یر پیلرد با یکدیگر بدجرند .بن بیئان ییگئر بئین قئلی
یروری هر تری با قلی یروری ییگرجن رجبطن وتلی یجری (میمروف و یرملن .1)1999 ،وتلی معنلی
و جحساس هابسمگی یر سازمان با ث جتیجیش رشد ذهنی ،ح تعلب و ی ن بن ییگرجن و ضئل
یک قارلجیه بلین یر سازمان شده و ملتب میشلی کارکنان بن اید و جحساسا یکدیگر جحمرج
بگذجررد .جین ملضله ریی بن رلبر قلی بن تلسعر ج ماای بین کارکنان کاک میکند و با ث میشلی
کارکنان جز جرجا رتمارهای جرارجتی قلییجری کنند.
رظرین تبایو جتماا ی ریی جرگییه راشی جز رگرشها و رتمارهای مبایینشده بین جترجی رج تلصیف
میکند کن شامل تعامل با هاکارجن ،سرپرسمان ،تیمها و سازمانها جسئ  .بئر جسئاس جیئن رظریئن
می تلجن جسمباط کری کن کارکنان تاایل یجررد بر جساس روجبر قلی با سازمان ،رتمار کنند .یروج ع،
جشر کارکنان باور کنند کن روجبطشان ماهی یوتاربن یجری ،سئازشار بئا هنجارهئای سئازمان رتمئار
میکنند .بن بار بهمر ،میتلجن شف کن کارکناری کن ج ماای یر روجبر رج جحساس میکننئد ،بئا
جحمااو کامری مرتکب رتمارهای جرارجتی میشلرد.
یاتمنهای ترضین چهار تا یب ریی بیارگر ن جس کن با جتیجیش مسولیی جتماا ی جقی ئی،
رتمارهای جرارجتی یر سازمان کاهش مییابد .بر جین جساس میتلجن مد ی شد کئن شئلجهد کئاتی
برجی پشمیباری جز رجبطن منفی میان مسولیی جتماا ی جقی ی و رتمار جرارجتی (ضریب جسماردجری
 )6/54وتلی یجری .بن رظر میرسد بن یییئل جیئن کئن مسئولیی هئای جتمائا ی جقی ئی شئامل
پایبندی بن جصلو جقی ی ،جرجا کارهای یرس  ،دجی  ،جرااف و جحمرج بن ح لق مری میشئلی،
جترجیی کن مسولیی های جقی ی رج میپذیررد ،مارع جز سیب رساردن قلی و ییگئرجن بئن تامعئن
میشلرد.

1. Mitroff & Denton
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رمایج بن یس مده جز زملن ترضین پنجم تا یب ریی رشان مییهد کن رجبطئن میئان تعهئد
اطفی با رتمار جرارجتی منفی جس (با ضریب جسماردجری  .)-6/22جین رمیجن با تا ی ا تیاضئی و
جصیری ( ،)1094رایی و جسیمی هرردی ( ،)1095مطایعا شیل و هاکئارجن ( )2611و تلینئ و
ییگرجن ( )2610همرجسما میباشد.
یر تبیین جین ترضین میتلجن بن جین رکمن جشاره کری کن هنگامی کن سازمان جز شرجیطی مطلئلب بئرجی
جثربخشی و الکری مناسب برقلریجر باشد و کارکنان رگرشی متب رسب بن کار و سئازمان قئلی یجشئمن
باشند ،جحمااو کامری وتلی یجری کن مرتکب رتمارهایی شلرد کن بئن سئازمان سئیب برسئارند (رئاوس و
جسملری2615 ،1؛ یمیر .)2611 ،هاچنین بر جساس رظریر هنجار مم ابل شلیدرر ،)1906( 2جترجی بسئمن بئن
رله رگرشی کن کسب میکنند ،رتمار قلی رج تنظئیم مئیرااینئد .بنئابرجین ،جرمظئار مئیروی تعهئد ئاطفی
کارکنان ،جحمااو رقدجی رتمارهای جرارجتی ران رج کاهش یهد.
رمایج زملن ترضینهای ششم و هفمم ریی رشان مییهند کن تعهد اطفی ئایر جسئ رجبطئن
هابسمگی معنلی و مسولیی جقی ی و رتمار جرارجتی رج میارجیشری کند کن جین رمیجنشیری با
رمایج شاین و هاکارجن ( )2612هاسل جس .
یاتمنهای تا یب مبین جین ملضله جس کن هابسمگی معنلی بئنوجسئطن جرتبئاط ذهنئی ،حسئی و
روحی میان کارکنان جزتالن حاای  ،زجیی بیان و تلتن وج عی جس بن کاهش سطح رتمارهئای جرارجتئی
میجرجامد .جز جینرو ،تلصین میشلی جز طریب تعامی صئایاارن و جیجئای یئک تئل یوسئمارن و مبمنئی بئر
هاکاری بن تای ر اب و جیجای رل ی سرماین جتماا ی یر سازمان ،جحساس هابسئمگی و وتئاق کارکنئان
رج جتیجیش یهد بن صلرتی کن سطح جحساس هابسمگی معنلی کارکنان بهبلی یابد .هاچنین ،رظرسئنجی
جز کارکنان یرباره جرزشهای سازمان و تیش برجی تلتن بئن روحین و شرجیر زردشی کارکنان ریی مئیتلجرئد
بن تلسعن مییجن جحساس هابسمگی کارکنان منجر شریی.
با تلتن بن جینکن مسولیی جتماا ی جقی ی ،سیاس ها ،جصلو ،تاایاا یئا الکریهئایی
ترجتر جز چارچلب لجرین مکملب هسمند کن ج ضای تامعن جز نها جرمظار یجررد تعایی های متب
رج جتیجیش یهند ،پیشنهای میشلی با جرت اء رتمارهای شئهروردی سئازماری ،بئن تلسئعن مسئولیی
جتماا ی جقی ی کاک راایند .جین رله جز رتمارهای سازماری کئن رتمارهئای تئرج ر ئش سئازماری
هسمند ،بن شسمرش تلتن مدیرجن و کارکنان بن تعایی هایی کاک کریه و با ث میشلی با تلتئن
بن مناتع ممعدی رتمارهای شهروردی سازماری ،یسمیابی بئن تعاییئ هئای متبئ ترجتئر جز ئلجرین
مکملب ،تبیین و شسمرش یابد .یوهبرجین ،جرمظار میروی با پرورش و تاکیم زمیننهای ج م ئایی
و جرزشی و جقی ی کارکنان و مدیرجن ،رل ی تعایی تکر و رگرش رج یر نها ،هر چنئد بئن صئلر
1. Neves & Story
2. Gouldner
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بررسی جثر مسولیی جتماا ی جقی ی و جحساس هابسمگی معنلی بر بروز رتمارهای جرارجتی ...

تدریجی بن وتلی ید .جز ییگر مئلجری پیشئنهایی ،ر ایئ مئلجری جقی ئی تلسئر مئدیرجن بئرجی
ترهنگسازی جس .
هاارطلر کن یاتمنها رشان مییهند ،جترجیی کن تعهئد بیشئمری بئن سئازمان قئلی یجررئد ،بئا
جحمااو کامری مرتکب رتمارهای جرارجتی میشلرد .با تلتن بن جینکن تعهد ئاطفی شئامل حئ
تعلب و وجبسمگی تری رسب بن سازمان جس  ،پیشنهای میشلی کن مدیرجن بر بهبلی تعلئب و تعهئد
کارکنان رسب بن کار و سازمارشان تارکی کنند ،مدیرجن باید بن رشئد و تلسئعن تعهئد ئاطفی جز
طریب روشهایی چلن مشارک جترجی یر تاایمشیری ،ج طای تسهیی  ،غنیسازی شغلی ،تلتن
بن مسائل و مشکی شخای و جتماا ی کارکنئان ،جیجئای یئک رجبطئن ئاطفی میئان هاکئارجن،
شفاتی یر جملر ،جرماابا م بل رن ،ر ای مساوج و برجبری جز تارب مئدیرجن و ...حئ تعلئب و
وجبسمگی یر جترجی ،وتایجری و میل بن ماردشاری یر کارکنان رج جتیجیش یهند.
یر جترجی تعایی های پژوهشی هالجره مادویی هایی هس کن بئر رمئایج پئژوهش تأثیرشذرجرئد و جز
ج ماایکرین و تعایمپذیری ن میکاهد .جین پژوهش ریی جز جینچنین مادویی هایی یور ربلیه جسئ  .یر
مطایعر حاضر ،بنکارشیری مدیسازی معای سئاقماری لیئ رج ثابئ رائیکنئد .جز رجئا کئن طرجحئی
مطایعا طلیی ،ترص بیشمری رج برجی بررسی لی ترجهم میکند ،جرجا یجین جین کئار بئن پژوهشئگرجن
تلصین میشلی .هاچنین ،با تلتن بن جینکن جین پژوهش بین کارکنان یجرشگاه تریوسی مشئهد جتئرج شئده
جس  ،بنابرجین ،تعایم رمایج ن بن جترجی و سازمانهئای ییگئر بئن یییئل ممفئاو بئلین شئرجیر ج لیائی و
ترهنگی باید با جحمیاط جرجا شیری .جز جین رو ،پیشنهای میشلی جیئن پئژوهش یر سئازمانهئای ییگئر ریئی
تکرجر شلی تا بن یرک بهمری جز پدیدههای ملری مطایعن منجر شلی.
منابع
جباذری ماالی بای ،لی مااد .و جمیریانزجیه ،مژشئان .)1095( .رجبطئن معنلیئ یر مائیر کئار و تعهئد
سازماری با رتمار شهروردی سازماری کارکنان .رهیاتمی رل یر مدیری ملزشی.144 -119 ،)25( ،
جری ن ،ماادرضا.؛ نبری ،سیروس؛ بهشمیرجی ،ر ین و رلیدی ،پرویی .)1094( .تأثیر سئرماین جتمائا ی و
مسولیی پذیری جتماا ی بر تعهد سازماری .تائلنامن مطایعئا جرئدجزهشیئری و جرزشئیابی ملزشئی.
.102-169 ،)16(5
جشرتی ،بیرشاهر .و حسینپلر ،راصر .)1090( .بررسی رجبطن معنلی یر کار و تعهد سازماری کارکنان جیجره
کل رجه و ترجبری جسمان سانان .پایانرامن کارشناسی جرشد .شاهروی.

ذری ،هاایلن.؛ یساری ،مهدی .و یج ،سار .)1090( .بررسی رجبطن بین معنلی یر مایر کئار و تعهئد
سازماری کارکنان یجرشگاه سیسمان و بللچسمان یر ساو تاایلی  .90-92پایانرامن کارشناسی جرشد،
کرمان :یجرشکده جیبیا یجرشگاه شهید باهنر.
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پروین ،جحسان.؛ ماادی ،شرجرجه.؛ شیربیگی ،راصئر .و یطفئیرئژجی ،طئاهره .)1094( .بررسئی رجبطئن بئین
معنلی سازماری و تعهد سازماری کارکنان یجرشگاه رجزی کرمارشاه .پژوهشهئای رهبئری و مئدیری
ملزشی.215-190 ،)2( 1 ،
پلرجسدی ،مااد .و معدری ،تلجی .)1095( .تأثیر مؤیفنهای مسولیی جتماا ی بر کیفیئ جرجئئن قئدما
جرمظامی .تالنامن جرمظا جتماا ی.111-101 ،)1(1 ،
تبارزجیه کنگریلئی ،سعید .و بایییدی ،جرلر .)1019( .بررسی رجبطن بین مسولیی پذیری جتماا ی و تعهئد
سازماری با مااتظنکاری یر شیجرشگری مایی شرک های پذیرتمئن شئده بئلرس جورجق بهئایجر تهئرجن،
تالنامن بلرس جورجق بهایجر.)9( 0 ،
ربیعی مندتین ،ماادرضا .و غیمی ،مهدین ( .)1095بررسی تأثر مسولیی جتماا ی بئر تعهئد سئازماری
(تامعن رالرن ترماردجری م) .تا ی ا مدیری ملزشی.91-09 ،)0(2 ،
رضایی منش ،بهروز .و کرمارشاهی ،ش ایب .)1019( .رجبطئن معنلیئ بئا تعهئد سئازماری یر مائیر کئار
(مطایعن ملریی ترویشاه یجرشکده لل جرساری .مهر بای) .تالنامن بایر .49-20 ،)0(12 ،
سعیدی پلر ،بهان.؛ مرجیی ،شلارجی .)1092( .تهین جبیجر مسولیی جتمائا ی کارکنئان و بئر وری پایئایی و
روجیی ن .پژوهشهای تامعنشناسی معاصر.110-90 ،)2(1 ،
سلطاری ،مرتضی .و رجا  ،سهیل .)1094( .بررسی تأثیر مسئولیی جتمائا ی شئرک بئر تعهئد ئاطفی
کارکنان .تالنامن مطایعا رتمار سازماری.122-145 ،)4( ،
تیاضی ،مرتان .و ترشای جصیری .)1094( .بررسی رجبطن رگرشهای شغلی کارکنان و رتمارهئای جرارجتئی
مایر کار ،کنفرجر بینجیاللی مدیری  ،ترهنگ و تلسعن ج ماایی ،مشهد.
کریای ثاری ،پرویی .و جحیایی ،کبری )1096( .رجبطن بین الکئری قئارلجیه ،معنلیئ و تعهئد سئازماری یر بئین
کارکنان یجرشگاه زجی جسیمی وجحد شبسمر .تالنامن پژوهشهای روجنشناسی جتماا ی.20-10 ،)1(1 ،
م د  ،لیرضا .و ماالیی میاند ،مهدی .)1092( .جثر بدبینی سازماری بر شرجیش بن رتمارهئای جرارجتئی.
مطایعا مدیری بهبلی و تالو.19-20 ،)19( 22 ،
منمخب یگارن ،مااد.؛ بشلیده ،کیلمرث.؛ شاسی ،مرتئان .و هیجریئان ،سئلیااز .)1095( .بررسئی رجبطئن
رهبری جقی ی با رتمارهای جرارجتی یر مایر کار :ر ش میارجی تعهد اطفی و تل جقی ی .مئدیری
ترهنک سازماری.154-102 ،)1( 14 ،
رایی ،مااد لی .و جسیمی هرردی ،تاطان .)1095( .جیگلی سئاقماری ئدجی سئازماری ،رضئای شئغلی و تعهئد
سازماری با رتمارهای جرارجتی یبیرجن شهر جصفهان .رهیاتمی رل یر مدیری ملزشی.12-51 ،)4(2 ،
ویسن ،سید مهدی.؛ رلری زجیه ،هاایلن .ورامدجرتلیای ،جحسان .)1090( .بررسی تأثیر مسولیی جتماا ی
بر تعهد سازماری (ملریمطایعن ،کارکنئان یجرشئگاه یویمئی جیئی ) .جویئین هائایش ملئی جیکمروریکئی
یسماوریهای رلین یر لل مدیری و حسابدجری.
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