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 3 مهندس صادق شايق،2، دكتر مجتبي اسكندري1دكتر سيد عبدالرضاحسيني

  
 چكيده

هاي سازمان معتقد     يندي مستمر است كه از طريق آن، كاركنان سازمان به اهداف و ارزش            آفر 4تعهد سازماني 
 اسـت و بـه   انسازماني كاركن ثري در رفتارؤ تعهد سازماني عامل م.كنند شده و براي رسيدن به آنها تالش مي       

  . دهد ن را نشان ميهاي مثبت يا منفي افراد نسبت به كل سازما نگرشنوعي 
اين تحقيق با هدف شناسايي و بررسي ميزان تعهد سازماني پايوران سازمان پدافند غير عامل كشور انجـام                  

 طريـق طـرح    شده است كه در آن به بررسي ميزان تعهد سازماني پايوران سـازمان، پدافنـدغيرعامل كـشور از                 
سؤاالتي به بررسي ميزان عالقه و افتخار به عضويت در سازمان، تمايل به ماندن در سازمان، تعيين هويت فـرد               

) تحـصيالت، سـابقة خـدمتي، سـن، پـست سـازماني           (هاي فـردي      با سازمان پدافند غير عامل كشور و ويژگي       
  . پرداخته است

توصيفي و (هاي تحقيق با دو روش آماري   و تحليل دادهدر اين راستا از طريق پرسشنامه و مصاحبه، تجزيه
هـر چـه ميـزان      مورد آزمون قرار گرفت كه نتايج حاصل از يافته هاي تحقيق از اين قرار است كـه                  ) استنباطي

  سازمان در رسيدن به اهـداف خـود، نزديكتـر شـده و بـه همـان ميـزان تعهـد و                    ،افزايش يابد به سازمان   عالقه  
هر ميزان افتخار به عضويت در سازمان بيشتر باشد به همان ميزان يابد و  افزايش ميه سازمان ن بكاركناپايبندي 

 در سـازمان،    آنـان مانـدن   بـه   تمايـل    و يـا     تعهدشان نسبت به سازمان افزايش مـي يابـد        كاركنان پايور سازمان    
هر ميزان هويت ندارد و  و تمايلي به انتخاب شغل جايگزين  آورد تعهد سازماني را فراهم مي    افزايش  موجبات  

 .تعهد آنان به سازمان افزايش خواهد يافترابطة تر گردد، به همان ميزان  افراد در سازمان مشخص

  
  :كليد واژه
  عاملر غيدپدافن/ پايوران سازمان/ تعهد سازماني

______________________________________________________ 
  )ع( استاديار دانشگاه امام حسين-1
 )ع(گاه امام حسين استاديار دانش-2
  دانشجوي كارشناسي ارشد-3

 4- Organizational Commitment  

 

  4/7/90:رش مقاله                  پذي15/4/90:دريافت مقاله 

   ايوران سازمان پ تعهد سازمانيميزانبررسي 
  پدافند غير عامل كشور
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  104  1390 تابستان، 20سال ششم، شمارة
  مقدمه 

نيروي انساني به لحاظ برخورداري از قدرت انديشه، خالقيت و نوآوري بزرگتـرين             
رآينـد و   چرا كه هرگونه بهبود و پيشرفت در ف     ؛شود  سازماني محسوب مي   دارايي هر 

توان فكري و انديشه هاي كاركنان در       . گيرد مي صورتآنان   توسط   ، سازماني چرخة
هر سـازمان و مـديريتي      كه  باشد    نهفته و راكد مي   بالقوه،   ة به عنوان سرماي   ها،  سازمان

 استفاده را بكند به همان اندازه امكان رشد هاي نهفته بيشترين بتواند از اين سرمايهكه 
 بـا   ، بر خالف سـاير منـابع      ،نيروي انساني . ميسر خواهد شد  در آن سازمان    توسعه   و

بيـشتر  او   هـر چقـدر از انديـشه و فكـر            ،شـود    كاهش و يا مستهلك نمي     بكارگيري
يـز  ناز طرف ديگـر مـشاركت       . يابد مي اش بهبود  همان اندازه توانايي  ه  د ب شواستفاده  

. رود كه ريشه در فطـرت بـشري دارد          ها به شمار مي    يكي از نيازهاي فرا مرتبه انسان     
 خـود هاي سازمان شركت نماينـد و از انديـشه و فكـر              افرادي كه در امور و فعاليت     

 خـويش نيـز گـام     و رشـد     تعالي   ، در جهت   عالوه بر پيشرفت سازمان    ،استفاده كنند 
هـاي   ساني وفادار، سازگار بـا اهـداف و ارزش  به عبارت ديگر نيروي ان .برداشته اند

سازماني و متمايل به حفظ عضويت سازماني كه حاضر است فراتر از وظايف مقرر،              
با تعهد سازماني باال و عشق و عالقه به سازمان فعاليت كند، مي تواند عامـل مهمـي                  

 .در موفقيت و اثر بخشي او در مسير تعالي سازمان و اهداف آن باشد

ر سازمان توأم با باالرفتن سطوح عملكرد كاركنان و پـايين آمـدن ميـزان                تعهد د 
غيبت، تأخير و ترك خدمت آنان است و سوي ديگر وجهه سـازمان را در اجتمـاع،                 

بـر عكـس    . آورد  مناسب جلوه داده و زمينه براي رشد و توسعه سازمان را فراهم مي            
 متمايل به ترك سازمان، نـه  نيروي انساني با احساس وفاداري و تعهد سازماني كم و        
كند، بلكه در ايجـاد فرهنـگ         تنها خود در جهت ميل به اهداف سازماني حركت نمي         

. باشد توجهي نسبت به مسايل و مشكالت سازمان در بين ديگر همكاران، مؤثر مي بي
اي   به همين دليل در دو دهه اخير به تحقيقات در زمينه تعهد سـازماني، توجـه ويـژه                 
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ر اين اساس و با توجه به تأثيرگـذاري و حـساسيت عامـل انـساني در                 ب. شده است 
كشور در گام نخست محقق را بـر آن داشـت تـا بـه          . ع.اقدامات در سازمان پدافندغ   

بررسي ميزان تعهد سازماني پايوران اين سازمان بپـردازد، در ايـن راسـتا، اهـداف و                 
  .تي براي تحقيق تعيين شدسؤاال
 

  اهداف 
  هدف اصلي 

   سازمان پدافند غير عامل كشور انسي ميزان تعهد سازماني پايوربرر
  هدف فرعي 

   ؛فردي در ايجاد و يا افزايش تعهد سازمانيمؤلفه هاي  ميزانررسي ب -1
 شغلي جايگزين شغل فعلي در ايجاد و يا افزايش تعهد هاي  فرصتميزان بررسي -2

   .سازماني
  

  ت سؤاال
    اصليسؤال

   سازمان پدافند غير عامل كشور چقدر است؟اني پايورميزان تعهد سازمان
   فرعيسؤال

  سازمان پدافند غير عامل كشور چقدر است؟انميزان عالقة پايور

 ميزان افتخار به عضويت به سازمان پدافند غير عامل كشور چقدر است؟

يا انتخاب شـغل جـايگزين      ميزان تمايل به ماندن در سازمان پدافند غير عامل كشور           
 در است؟چق

  ميزان تعيين هويت فرد با سازمان پدافند غير عامل كشور چقدر است؟
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  106  1390 تابستان، 20سال ششم، شمارة
ترين مانعي كه در شناخت وضعيت تعهد سازماني در ايران وجـود             ترين و اصلي   مهم
 حتي در يـك     ،قدان مطالعات ملي و نبود تحقيق هاي مكفي استاندارد و منظم           ف دارد

ي مقيـاس هـاي سـنجش متنـوع و           بكارگير ،پراكندگي مطالعات موجود  . شهر است 
دهد   اجازه نمي ،هاي آماري متفاوت و نامنظم بودن آنها       بعضاً غير قابل مقايسه، جامعه    

بر اين اسـاس    . تصويري قابل اعتماد از وضعيت تعهد سازماني در ايران ترسيم شود          
توان گزارش كـافي از وضـعيت تعهـد          هاي تجربي موجود نمي    اگرچه با اتكا به داده    

هـاي    ولي در هر صورت بررسي تطبيقي ايـن يافتـه          آوردي در ايران به دست      سازمان
  .پراكنده بهتر از هيچ است

با توجه به اينكه تحقيقات زيادي راجع به تعهد سازماني در سازمان پدافنـد غيـر                
، ولـيكن مطالعـات و      )به علت تـازه تأسـيس بـودن آن        (عامل كشور انجام نشده بود    
هـا و   هد سازماني و عوامل مؤثر در آن در سـاير سـازمان  تحقيقات متعددي دربارة تع   

صورت گرفته است كه در ذيـل بـه برخـي از آنهـا         ) داخلي و خارجي  (مراكز علمي   
 :اشاره مي شود

 
   مطالعات و تحقيقات انجام شده در كشورهاي خارجي-1جدول شماره 

  محقق  نتايج تحقيق
  .ركنان همبستگي داردفرصت ارتقاء و پيشرفت شغلي با تعهد سازماني كا.1

  .با تعهد سازماني كاركنان همبستگي دارد) چالش شغلي(ماهيت كار .2
  1مي ير والن

)1991(  
 .نياز به كسب موفقيت با تعهد سازماني داراي ارتباط معناداري است.1

  .هاي شغل با تعهد سازماني كاركنان داراي رابطه معناداري است ويژگي.2
  2باتمن و استراسر

)1984(  
  
  
 

______________________________________________________ 
1- Meyer& Allen(1991) 
2-Bateman& Strasser 
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   مطالعات و تحقيقات انجام شده داخلي-2جدول شماره 
  محقق  نتايج تحقيق

هم سويي اهداف فردي و اهداف سازماني با تعهد سازماني كاركنان داراي 
  .ارتباط معناداري است

  )1377(هوشنگ ريگي

فرصت هاي ارتقاي شغلي با تعهد عاطفي و هنجاري رابطه مثبت و 
  .معنادار  دارد

  )1383(مدني

هاي ترفيع با ابعاد مختلف تعهد سازماني  رابطه معنا داري بين فرصت.1
  .وجود دارد

رابطه معنا داري بين ماهيت كار با ابعاد مختلف تعهد سازماني وجود .2
  .دارد

  )1377(عراقي

  )1382(زكي  ماهيت كار با تعهد سازماني داراي ارتباط معناداري است

  
 مباني نظري 

هاي   هاي اخير انجام گرفته كه مدل        دربارة تعهد سازماني در سال     اي  مطالعات گسترده 
  :پردازيم هاي تعهد سازماني مطرح است كه به تشريح آن مي ترين مدل زير مهم
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  108  1390 تابستان، 20سال ششم، شمارة
   1مدل استيرز و همكاران

 تعدادي از عوامل مؤثر بر افزايش تعهد سازماني را به صـورت             2استيرز ،پرترو مودي  
  .اندمدل زير مطرح  كرده 

  
  )24:1374ساروقي،( مدل عوامل مؤثر بر تعهد سازماني استيرز  و همكاران -1شكل

  

اي كـه كارمنـد در اولـين روز            مقدار تعلق و پيوسـتگي بـالقوه        :3عوامل شخصي -1
افـرادي كـه در     . ترين عامل شخصي اسـت     كند، اصلي   كاري خود به سازمان پيدا مي     

دهند، به احتمال زياد       به سازمان نشان مي    روزهاي اول كاريشان خود را خيلي متعهد      
هاي اضافه را خواهند پذيرفت و به عضويت          آنان مسئوليت . در سازمان خواهند ماند   

 .خود در سازمان ادامه خواهند داد

حيطه شغل، بازخورد، استقالل و خود (( عوامل سازماني چون      :4عوامل سازماني -2
. دهد   مشاركت رفتاري را افزايش مي     ))مختاري در كار، چالش شغلي و اهميت شغل       

______________________________________________________ 
1- Steers Etal 
2- Steers,Porter & Mowdey 
3- Personal Factors 
4-Organization Factors 
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. توانايي مشاركت در تصميم گيري مربوط بـه شـغل بـر سـطح تعهـد مـؤثر اسـت                   
سازگاري بين اهداف گروه كاري و اهداف سازماني، تعهد نسبت به ايـن اهـداف را                

توجه به منافع بهتر كاركنـان و مالكيـت         : هاي سازماني چون    ويژگي. دهد  افزايش مي 
 .شود ر مثبت باعث افزايش تعهد سازماني ميكاركنان، به طو

ترين عوامـل غيـر سـازماني مـوثر بـر افـزايش تعهـد                  مهم : عوامل غير سازماني   -3
هـاي شـغلي بعـد از انتخـاب شـغلي فـرد               سازماني، قابليت دسـتيابي بـه جـايگزين       

 )1375ساروقي،(است
 

   1مدل مودي و همكاران
هاي تعهـد      و گروه از پيش شرط      مودي و همكاران در مدل نظري خود چهار دسته        

  . سازماني را بيان كرده اند

  
  )253:1982مودي،پرتر و استيرز،( عوامل مؤثر و نتايج ناشي از تعهد سازماني-2شكل

______________________________________________________ 
1- Mowdey et al 
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  110  1390 تابستان، 20سال ششم، شمارة
هاي بررسي شده در اين خصوص شـامل           ويژگي :1هاي شخصي و فردي     ويژگي-1

 .سن، سابقه خدمت، سطح آموزش، جنسيت، نژاد و عوامـل شخـصي ديگـر اسـت               
. برمبناي مطالعات انجام شده، سن و سابقه خـدمت بـا تعهـد، ارتبـاط مـستقيم دارد                 

ايـن ارتبـاط   . همچنين سطح آموزش داراي ارتباط معكوس با تعهد سـازماني اسـت          
معكوس ممكن است ناشي از اين باشد كه سازمان قادر به برآوردن انتظـارات افـراد                

با تحصيالت باال ممكن است بيشتر بـه        عالوه بر اين، افراد     . با تحصيالت باال نيست   
 .حرفه متعهد باشند تا به سازمان

 سه جنبه از ويژگي هاي مرتبط با نقـش كـه تـأثير               :2ويژگي هاي مرتبط با نقش    -2
حيطه شغل يا چالش شغلي، تضاد نقش       : اي بر تعهد سازماني دارند، عبارتند از        بالقوه

 .و ابهام نقش

بـا  . انـد   شغل و تعهد سازماني را بررسي كـرده       تحقيقات زيادي ارتباط بين حيطه      
دهد، در نتيجـه      توجه به اينكه شغل تقويت و غني شده، چالش شغلي را افزايش مي            

همچنين مطالعات ديگري ارتبـاط بـين تـضاد نقـش و            . يابد  آن، تعهد نيز افزايش مي    
ط كند كه تعهد بـا تـضاد نقـش و ابهـام نقـش، ارتبـا         ابهام نقش را بررسي و بيان مي      

  .معكوس دارد
هاي انجام گرفته در اين خصوص، تعهد  بر مبناي تحقيق: 3ويژگي هاي ساختاري-3

با ميزان رسميت، وابستگي وظيفه اي و عدم تمركز در سازمان، داراي رابطـه مثبـت                
است، به عالوه تعهد با ميزان مشاركت افراد در تصميم گيري و ميزان مالكيت فرد بر 

 .ازمان رابطه مثبت داردواحد توليدي و كنترل س

______________________________________________________ 
1-Personal  Characteistics 
2- Role Related Characteistics 
3 - Steuctural  Characteistics 
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 به عنوان يك نيروي عمده در فرآيند اجتماعي شـدن و يـا اثـر                :1تجربيات كاري -4
اي است كه  پذيري كاركنان محسوب مي شود و اين امر نيز به نوبة خود، عامل عمده

 .بر ميزان تأثير گذاري و وابستگي رواني كاركنان به سازمان مؤثر است

ن نتيجه رسيدند كه احساس اهميت شخصي براي سازمان          به اي  2بوكانان و استيرز  
با تعهد سازماني مرتبط است به اين معني وقتي كاركنان احـساس كننـد مـورد نيـاز                  

شان افزايش  سازمان هستند و يا براي مأموريت سازمان مهم مي باشند، تعهد سازماني 
ان نسبت به عامل ديگر، احساس كاركنان در مورد نگرش هاي مثبت همكار. مي يابد

هاي مثبت همكاران بر تعهد فـرد مـؤثر اسـت          باشد، بدين معنا كه نگرش      سازمان مي 
  ).1375ساروقي،(
 

  3مدل ماتيو و زاجاك

ماتيو و زاجاك با تجزيه و تحليل يافته هاي، بيش از دويست تحقيق در زمينه تعهـد                 
  :اند سازماني به ارايه يك مدل نظري در خصوص سه مقوله زير پرداخته

  
   عوامل ضروري ،عوامل همبسته و پيامدهاي تعهد سازماني-3شكل 

  )174-194 : 1990ماتيووزاجاك(
 عوامل همبسته با -2 عوامل پيش نياز ،ضروري و مؤثر و موجب تعهد سازماني؛ - 1

  .نتايج، اثرها و پيامدهاي تعهد سازماني-3تعهد سازماني؛ 
______________________________________________________ 
1 - Work experiences 
2- Bukanan & Experiences 
3 - M athieu & Zajac 
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  112  1390 تابستان، 20سال ششم، شمارة
شوند كه عبارتند  دسته تقسيم ميعوامل ضروري و مؤثر براي ايجاد تعهد در پنج 

  :از
هـايي هماننـد سـن،        ويژگـي :  مؤثر بـر تعهـد سـازماني         ويژگي هاي شخصي  -1

جنسيت، تحصيالت، ازدواج، سابقه در سـازمان و در سـمت سـازماني، اسـتنباط از                
شايستگي شخصي، توانايي ها، حقوق و دستمزد و سطح شغلي در ميزان تعهد فـرد               

  .استبه سازمان متبوعش مؤثر 
 تحقيق ماتيو و زاجاك در اين خـصوص         :خصوصيات شغلي و تعهد سازماني      -2 

خصوصيات . شود  كند كه مشاغل غني شده، موجب تعهد سازماني بيشتر مي           تأييد مي 
. شغلي به دست آمده از تحقيقات شامل مهارت، استقالل، چالش و دامنه شغلي است

  . بت استتنوع مهارت با تعهد سازماني داراي همبستگي مث
مشاغل چالش برانگيـز    . استقالل و تعهد سازماني، رابطه مثبت و بسيار ضعيفي دارند         

با تعهد سازماني به خصوص در مورد كساني كه به رشد شديد نيازمندند رابطه مثبت 
  .و قابل توجهي داشته است

 درايـن بـاره، بـه مـواردي ماننـد           :تأثير روابط گروهي و رابطه با رهبر بر تعهد        -3
نسجام گروه، وابستگي متقابل وظايف، مالحظـه كـاري و سـاخت دهـي مـديران،                ا

  .ارتباط با رهبر و رهبري مشاركتي اشاره شده است
 در تعـدادي از مطالعـات، ميـان انـدازه           :هاي سازمان و تعهـد سـازماني        ويژگي-4

رسـد در   بـه نظـر مـي     . سازمان و تعهد سازمان همبستگي معنادار مشاهده شده است        
هاي بزرگ، كه امكانـات ترفيـع بيـشتر اسـت ايـن امـر بـه تعهـد سـازماني                       سازمان

همچنين استنباط كارمند از عدم تمركز با ميزان مـشاركت واقعـي، رابطـه              . انجامد  مي
  .كند داشته و با درگير شدن در سازمان، تعهد بيشتري به سازمان پيدا مي
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ت نقـش را از     درتحقيقات انجـام شـده وضـعي      : وضعيت نقش و تعهد سازماني    -5
با توجه به مطالعات    . گيري كرده اند    طريق تضاد نقش، ابهام نقش و تعهد نقش اندازه        

  ).1379اسماعيلي،(انجام شده وضعيت نقش يكي از مقدمات ايجاد تعهد است 
در اين تحقيق براي بررسي ميزان مؤلفه ها و رابطة آنان با تعهد سازماني پـايوران                

هـاي فـوق و بـه منظـور           گيـري از مـدل      ور، ضمن بهره  سازمان پدافند غير عامل كش    
گذارترين مؤلفه ها ضمن توجـه بـه، مبـاني            بررسي ميزان تعهد سازماني و بيان تأثير      

هاي ارايه شده از طـرف محققـان و دانـشمندان             ها و ايده    نظريه(نظري تعهد سازماني  
، اهداف تحقيـق    ها در آنها ذكر شده      ترين مؤلفه   پيشينه تحقيق كه عمده   ) علوم رفتاري 

بررسي وضع موجود، وضعيت و شرايط فعلي كاركنان سـازمان          «به دو موضوع مهم     
و اظهار نظر تعدادي از خبرگان در ايـن خـصوص، توجـه             » پدافند غير عامل كشور   

ويژه شده است و اين چنين استنباط گرديده كه از مؤلفه هاي متعدد و رابطـة آن بـا                   
افتخـار بـه    ،   و تعهـد سـازماني كاركنـان       ه عالقـ  نميـزا «تعهد سازماني، چهار مؤلفـه      

تعيين ،  )عدم انتخاب شغل جايگزين   (تمايل به ماندن در سازمان    ،  عضويت به سازمان  
بيش از ساير اجزاء با تعهـد سـازماني پـايوران رابطـه دارد و               » هويت فرد با سازمان   

ه در اين استفاده از اين نظريات منجر به شكل گيري چهار سؤال اين تحقيق گرديد ك
  .گيرد تحقيق، صحت آن مورد سنجش قرار مي

  
  : معرفي اجمالي سازمان مورد مطالعه

تحقيق، سازمان پدافند غيـر عامـل كـشور         اين  از آنجايي كه سازمان مورد مطالعه در        
 بـه جهـت بـسط و توسـعه          ،سـازمان ايـن    گوشه اي از وظـايف     آشنايي با    ،باشد مي

و اهميت بكارگيري پدافند غيـر      ) اين سازمان پايوران  تعهد سازماني   (موضوع اصلي   
  . الزم و ضروري به نظر مي رسدعامل 
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هايي اسـت    ريزي ها، اقدامات و برنامه    طرحمجموعة   غيرعامل شامل    )دفاع(پدافند  

تحمـل و    ةموجب كاهش آسيب پـذيري، افـزايش آسـتان        بدون بكارگيري سالح    كه  
گستره كـشور در مقابـل تهديـدات        هاي منابع ملي در      مقاومت مردم و تداوم فعاليت    

دفاع در مقابل دشمني كه از تمامي مؤلفه هاي ملي خـود            خارجي گرديده و در واقع      
بـراي بـه زانـو در       ...) اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اطالعـاتي، سـايبري و        (

هـاي   در جنـگ  . آوردن كشور هدف و مورد تهـاجم اسـتفاده مـي نمايـد را گوينـد               
در جهت مقابله با تهاجمات خصمانه و تقليل خسارات ناشـي           نيز   امروزي   همطرازنا

از حمالت هوايي، زميني و دريايي كشور مهاجم، كـه وسـعت و گـستره آن تمـامي             
ها و مراكز حياتي، حساس و مهم نظامي و غيرنظامي، سياسـي، ارتبـاطي،               زيرساخت
هـاي بـزرگ     ها، مجتمع  ها، نيروگاه  پااليشگاه) ها ها، پل  نظير بنادر، فرودگاه  (مواصالتي

است  تا حدي ،گيرد را در بر ميهدف كشور ... صنعتي، مراكز هدايت و فرماندهي و 
 بـه   ، شكست ناپـذيري در جنـگ       و  اقتصادي ،امنيت ملي حاكميت سياسي،   كه حفظ   

دفاع در   حياتي   اصل وابسته به برنامه ريزي و ساماندهي همه جانبه          ،نحو چشمگيري 
  .باشد غيرعامل مي
هاي اجرايي كشور در شرايط بحران ناشي از تهاجم دشـمن بـه               ا، دستگاه كشوره

اين مجموعه اقدامات غير مسلحانه نيازمند مي باشد تـا منجـر بـه اسـتمرار توليـد و        
تداوم خدمات، كاهش آسيب پذيري، پايداري ملي و تسهيل مديريت بحـران بـراي              

  .ادامة حيات حداقلي مردم باشد
 عليــه آمريكــادو دهــة اخيــر دشــمنان، خــصوصاً يكــي  تهاجمــات و تهديــدات

هـاي    كشورهاي مورد تهاجم، ضمن تغيير رويكرد جنگ صرفاً نظامي، پا بـه عرصـه             
سياسي، اقتصادي، (هاي ملي يك كشور   ملي كشورها گذشته و با تهاجم به كلية مؤلفه        

ن ابتدا با حداقل هزينه سـعي در بـه زانـو در آورد            ...) فرهنگي، اطالعاتي، سايبري و   
كشور مقابل و احياناً تغيير حاكميت كشورها دارند و با ايجاد ضعف در ايـن حـوزه                 
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ها، در صورت عدم تسليم كشور مورد تهاجم، به آخـرين حربـه كـه ورود بـه فـاز                    
بـا  هـا مـاهيتي ديگـر پيـدا كـرده و              بر اين اساس جنگ   . آورند  نظامي است روي مي   

تـر و    هوشـمند، ماهيـت پيچيـده     پيشرفت فناوري و به كارگيري تسليحات مدرن و         
 ،اي از جهـان     هـر گوشـه    ،هر روز و دليل آن اين است كه       تري به خود گرفته      مخرب

هاي ملي   ساخت شاهد كشتار انبوه مردم و تخريب و انهدام منابع و سرمايه ها و زير             
توقف نـشده و    مها و انبوه آتش ويرانگر دشمنان بوده و اين روند،            آنها در اثر بمباران   

 امروزه كشورهايي كه طعم خرابي و خسارات ناشي از جنگ را            .مه خواهد داشت  ادا
، جهـت حفـظ     انـد   هاي وارده به كشورهاي ديگـر بـوده          و يا شاهد آسيب    اند چشيده
پـذيري، اسـتمرار      خود و در راستاي كـاهش آسـيب       هاي ملي و منابع حياتي       سرمايه

از (حران ناشي از جنـگ  توليد و تداوم خدمات ضروري و حياتي كشور در شرايط ب          
، پايـداري ملـي و تـسهيل        ...)قبيل تأمين حداقلي آب، برق، سوخت، نـان، درمـان و          

و در راهبرد دفـاعي     نموده  اي به دفاع غيرعامل       توجه خاص و ويژه    مديريت بحران، 
  .هستند آن قائل اياي را بر  جايگاه ويژه،خود
 

 چارچوب نظري 
رز مورد بررسي قرار دهـد،  چ افرادي همچون ري   تعهد سازماني را با اشاره به نظريات      

ير كه عناصر تشكيل دهنده در       همچنين با استفاده از عقايد افرادي همچون آلن و مي         
 ضـمن   ،اند را بررسـي نمايـد      اشكال گوناگون تعهد سازماني را مورد توجه قرار داده        

شده و با   ها بررسي    آنكه با استفاده از نظريات موريس و استيرز خصوصيات سازمان         
در نظر گرفتن نتايج مثبت و منفي در سازمان به بررسي نظرات راندل پرداختـه و بـا                  
ارائه سطوح مختلف تعهد در سازمان بر پايه نظرات وايت آن را مورد بررسـي قـرار                 

ثير انگيزه به عنوان يك عامل مهم در حفظ و تقويت        أاز سويي ديگر به جهت ت     . دهد
ات انديشمنداني هم چون كمپل، ريچارد، جان انيكسون، تعهد سازماني با بررسي نظر
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وين ماندي، رابينز و نظريه سه گانه مك كلند پرداخته و در نهايت نظريه مـازول در                 
اين زمينه مورد بحث قرار گرفته است و به جهت بررسي همه جانبه موضوع تحقيق، 

  .ار گرفته استاي مورد بحث و بررسي قر نظريه هاي برابري، تعارض در تعهد حرفه
هاي سازگار با تعهد سازماني از جملـه بكـر و بيلبـنگس، نظريـه                همچنين ديدگاه 

پورتر، اريل و چتمن، آنچل و پري، ماير و شـورمن، پنلـي و گولـد مـورد بحـث و                     
هـاي مخالفـان تعهـد       بررسي قرار گرفته است و جهت بررسي همـه جانبـه ديـدگاه            

  .  بوده استسازماني همچون نظريه بارچ نير مد نظر 
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با توجه به موضوعات مطروحه و سؤاالت تحقيق، مدل مفهـومي تحقيـق تعيـين               
ها، درصـد فراوانـي پاسـخ         گرديد كه جدول زير ارتباط مؤلفه هاي تحقيق، شاخص        

  :  دهندگان بر اساس اين مدل مفهومي ارائه شده است
  سخ دهندگان  پافراواني درصد  شاخص ها،،ي تحقيق مؤلفه هاارتباط

  بر اساس مدل مفهومي تحقيق

ف
ردي

هوم  
مف

ؤلفه  
م

  

  شاخص
  بيشترين درصد
  پاسخ دهندگان

  كامالً موافق  سرنوشت سازماننسبت به نگراني زياد   1
  كامالً مخالف  پيوستن به سازمان دستاورد زيادي ندارد  2
  كامالً موافق  خوشحالي زياد از پيوستن به سازمان  3

مان  4
ساز

 به 
القه

ع
  كامالً موافق  تالش زياد براي موفقيت در سازمان  

  كامالً مخالف  كار در سازمان يك اشتباه مسلم  5
  كامالً موافق  اين سازمان بهترين سازمان  6
  موافق و نه مخالفنه   اظهار افتخار به عضويت در سازمان  7
در   8

ت 
ضوي

ه ع
ار ب

فتخ
ا

مان
ساز

  
  كامالً موافق  سازماني بزرگ براي كاركردن

  كامالً مخالف  تغييركم در شرايط فعلي كار مساوي با ترك سازمان  9
  نه موافق و نه مخالف  كار در دو سازمان به منظور انطباق تشابه آنها  10
  كامالً موافق  فظ شغلپذيرفتن هرنوع تكليف كاري براي ح  11
12  

مان
ساز

در 
دن 

 مان
ل به

ماي
ت

  

  كامالً مخالف  احساس وفاداري خيلي كم به سازمان
  كمي موافق  هاي سازمان ها با ارزش مشابهت ارزش  13
  كامالً مخالف  ناسازگاري خواسته ها با خط مشي سازمان  14
15  

شور
ل ك

عام
ير 
د غ

دافن
ن پ
زما
 سا

ران
ايو
ي پ

زمان
 سا

هد
تع

  

رد 
ت ف

هوي
ن 
تعيي

مان
ساز

  وافقكامالً م  افزايش عملكرد با روحيه الهام بخشي از سازمان  

 
  روش شناسي تحقيق

جهت گيري اين تحقيق از نوع كاربردي است و به منظـور توصـيف شـرايط فعلـي                  
هاي آن، از روش توصيفي ميداني و براي تعيين وجـود             تعهد سازماني و رابطة مؤلفه    
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هاي تحقيق و تعهد سازماني، از روش اسـتنباطي اسـتفاده شـده               اين رابطه بين مؤلفه   

 .است

در سؤاالت تحقيق، از ابزارهاي پرسشنامه استفاده شد كـه بـراي اعتبارسـنجي آن               
، )چهارسـؤال (قبل از انجام آزمون اصلي، پرسشنامه با چهار مؤلفه، عالقه به سـازمان            

، تمايـل بـه مانـدن در سـازمان و تعيـين             )سؤالچهار(افتخار به عضويت در سازمان    
 نفـر  30ه صورت آزمايـشي تهيـه و بـين     ب) سؤالهركدام سه   ( هويت فرد با سازمان   

توزيع گرديد و همچنين به علت اينكه پاسخ ها چندگانه بودند و قبل از انجام آزمون 
 825/0اصلي طي يك تحليل آماري با آزمون الفاي كرونباخ و بدسـت آوردن عـدد                

روايي نيز عالوه بر اعتبار آن حاصل شد، سپس به وسـيلة مـدل مـودي، اسـتيريز و                   
بندي شد كـه      به سبك امتيازبندي تنظيم شده و با استفاده از طيف ليكرت رتبه           پورتر  

يدية اساتيد راهنما و مشاور و به علت محدوديت جامعـة آمـاري بـه               يبعد از اخذ تأ   
 . صورت تمام شماري اقدام و پرسشنامه بين جامعة آماري توزيع گرديد

 مؤلفه ها و تعهد سـازماني       با توجه به اينكه در تحقيق مزبور به تحليل روابط بين          
به همـين منظـور ابتـدا بـا         . اقدام گرديده مي توان راهبرد آن را توصيفي عنوان نمود         

مطالعه مباني نظري تحقيق، اهداف و سؤال هاي تحقيق، مدل مفهومي تحقيـق ارائـه               
ها و با استفاده از پاسخ ارائـه شـده            ها، شاخص   بر اساس مدل مفهومي، مؤلفه    . گرديد

 مورد بررسـي، تجزيـه و تحليـل قـرار     SPSS راد جامعه آماري، نرم افزاري توسط اف
هاي تحقيق با تعهد سازماني پـايوران سـازمان           گرفت و در نهايت ميزان رابطة مؤلفه      

 .پدافند غير عامل كشور بررسي و نتايج آن اعالم گرديد
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  نتيجه گيري
 ):مار توصيفيآ(بررسي توزيع فراواني و درصدهاي مؤلفه هاي تحقيق -1

   و ميزان تعهد سازمانيهعالق) الف
بررسي و تجزيه و تحليل يافته هاي مربوط به اين مؤلفه بـا توجـه بـه سـؤال هـاي                     

 درصد پاسخ دهندگان با انتخاب گزينـه هـاي ضـعيف     88تحقيق، نشان مي دهد كه      
هـاي   هاي مربوط به اين مؤلفه و شـاخص  ، از سؤال) درصد 60(، متوسط ) درصد 28(

نمايد، كه قريـب      زي مانند ميانگين، نما و انحراف معيار نيز اين نتيجه را تأييد مي            مرك
  .باشند مند مي به اتفاق پاسخگويان در حد متوسط به باال به سازمان عالقه

 افتخار به عضويت به سازمان ) ب

بررسي و تجزيه و تحليل يافته هاي مربوط به اين مؤلفه، با توجـه بـه سـؤال هـاي                     
 14( درصـد پاسـخ دهنـدگان داراي نظـر ضـعيف             90دهد كه     ه نشان مي  مطرح شد 

هستند كه حاكي از ارزيابي متوسط به باال آنان از افتخار           )  درصد 76(، متوسط )درصد
هـاي مركـزي ماننـد        شـاخص . به عضويت به سازمان پدافند غير عامل كشور اسـت         
  .دكنن ميانگين، نما و انحراف معيار نيز اين نتيجه را تأييد مي

 تمايل به ماندن در سازمان ) ج

آوري شده، بررسي و تجزيه و تحليـل          هاي جمع   هاي تحقيق و داده     با توجه به سؤال   
تمايـل بـه مانـدن در       اين مؤلفه، بيان كنندة اينست كه ارزيابي پاسخ دهندگان دربارة           

سخ  درصد از پا84يعني . باشد ، نشان دهندة ارزيابي در حد متوسط به باال مي  سازمان
در خـصوص سـؤال     )  درصـد  60(، متوسط ) درصد 24(هاي ضعيف     گزينه(دهندگان

هاي مربوط به اين مؤلفه، نظر مثبتي داشته كه مؤيد اين مطلب است كـه تمايـل بـه                   
ماندن در سـازمان بـا تعهـد سـازماني رابطـة مـستقيم، مثبـت و معنـاداري دارد كـه                

 نيـز ايـن نتيجـه را تأييـد          هاي مركزي مانند ميانگين، نما و انحـراف معيـار           شاخص
 .كند مي
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  تعيين هويت فرد با سازمان )د

هـاي    نتايج حاصل از بررسي و تجزيه و تحليل يافته هاي سؤال هاي تحقيـق و داده               
 درصـد از پاسـخگويان در جـواب         88دهد كه     جمع آوري شده اين مؤلفه، نشان مي      

، ) درصـد  34(يف  گزينه هـاي ضـع    تعيين هويت فرد با سازمان      هاي مربوط به      سؤال
توان نتيجـه گرفـت ارزيـابي آنـان از            اند، لذا مي    را انتخاب كرده  )  درصد 54(متوسط  

.  در سازمان پدافند غير عامل كشور درحـد پـايين اسـت            تعيين هويت فرد با سازمان    
هاي مركزي مانند ميانگين، نما و انحـراف معيـار نيـز ايـن نتيجـه را تأييـد                     شاخص

 .كند مي

  تحصيالت) ه
 ايـن سـازمان،      پاسخ دهنـدگان   يتحصيالتسطوح  فراواني و درصد    توزيع  ررسي  ببا  

 24( درصد از پاسخگويان به سؤال هـاي ايـن تحقيـق ليـسانس             62دهد كه     نشان مي 
تـوان   مـي باشند كه بـر ايـن اسـاس           مي فوق ليسانس به باال        ) درصد 38(و   )درصد

 دانشگاهياالي تحصيالت  قريب به اتفاق پاسخ دهندگان داراي مدارج ب،عنوان نمود
 .هستند

 بررسي ميـزان مبني بر  ، تحقيقتاالؤسناشي از   يها آزمون داده و  پس از بررسي     
 اسـتفاده    و و تعهد سازماني آنان    تحصيالت پايوران ؤلفه   همبستگي بين دو م    رابطه و 

باشد   مي545/0دو اين  مشخص گرديد كه ضريب همبستگي بين اسپيرمن،از آزمون   
حاصـل   )اسـت  كـوچكتر    05/0كه از   (000/0 معني داري نيز برابر با       همچنين سطح 

هـر ميـزان     و   فوق پذيرفته شده است   كه مؤلفة   توان عنوان نمود     در نتيجه مي  گرديد،  
كه كاركنان سازمان پدافند غير عامل از نظر تحصيالت در سطح باالتري قرار بگيرند              

 تعهد آنان وزمان خود نگريسته به همان ميزان با آگاهي و دانش بيشتري نسبت به سا
 كه شاخص هاي مركزي مانند ميانگين، نما و انحـراف           به سازمان افزوده خواهد شد    

  .كنند معيار نيز اين نتيجه را تأييد مي
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  سابقه خدمت) و
، نشان دهندة اين است كـه       بررسي فراواني و درصد سابقه خدمت پاسخ دهندگان       با  
 سـال   23-30  اين تحقيق، سابقة خدمتي بـين      هاي   درصد از پاسخگويان به سؤال     66

قريب به  يعني  .  را دارا مي باشند     ) درصد 12( سال31باالتر از    و     31و   ) درصد 54(
پـس از   كـه    سـال مـي باشـند        25اتفاق پاسخ دهندگان داراي سوابق خدمتي بـاالي         

 سـابقه ولفـة   همبـستگي بـين دو م     رابطـه و     ميزان   ، تحقيق يداده ها و آزمون   بررسي  
و تعهد سـازماني آنـان بـا اسـتفاده از آزمـون اسـپيرمن                اين سازمان     پايوران تيخدم

 مي باشد همچنـين سـطح       623/0دو  اين  مشخص گرديد كه ضريب همبستگي بين       
كـه  نتيجه گرفـت    توان   مي) است كوچكتر   05/0كه از   (000/0داري نيز برابر با      معني

يزان كه كاركنان سازمان پدافند هر م به عبارتي، .پذيرفته شده استمؤلفة مورد آزمون 
با شناخت  به همان ميزان     گردند   يغير عامل داراي تجربه خدمتي و سابقه كار بيشتر        

و آگاهي بيشتري نسبت به سازمان نگريسته در نتيجه موجب افزايش تعهد سازماني              
 .دگرد آنان مي

  سن) و
دهـد كـه      ان مي  اين مؤلفه، نش   دهندگان بررسي فراواني و درصد پراكندگي سن پاسخ      

قـرار  سـاله   41-47گروه سـني در  هاي اين تحقيق  درصد از پاسخگويان به سؤال  34
توان عنوان نمود كه قريب به اتفاق پاسخگويان در گروه سـني             ميكه به نوعي     دارند

 . قرار دارندو در سن بازنسشتگي  سال 47 تا 41

  تعهد سازماني) ز
براي سنجش  . مون و بررسي قرار گرفت    تعهد سازماني در تحقيق حاضر نيز مورد آز       

بررسـي فراوانـي و درصـد تعهـد       سؤال تحقيق استفاده گرديد كه با        15اين عامل از    
 درصـد ،    34گزينه متوسـط    (ها     و نحوة پاسخگويي به سؤال     دهندگان سازماني پاسخ 
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 مي توان عنوان نمـود كـه از لحـاظ            )درصد 8 درصد و گزينه عالي      58گزينه خوب   
 .شود ارزيابي مي  به پائينني در حد خوبتعهد سازما

  پست سازماني) ـه
 پاسخ دهندگان اين مؤلفه، نشان      فراواني و درصد پراكندگي پست سازماني     با بررسي   

 در امـور    ) درصد 34( درصد از پاسخگويان به سؤال هاي اين تحقيق        74مي دهد كه    
بـه كـار     مـشغول     سطوح مختلـف سـازمان      امور كارشناسي  ) درصد 40(و  مديريتي  

توان عنوان نمود كه قريب به اتفاق پست هاي سازماني مربوط   مي، به نوعي    باشند مي
 54(، متوسـط  ) درصـد  34(هـاي ضـعيف       گزينه  كه باشد كارشناسان مي مديران و   به  

ي در سازمان سازمانتوان نتيجه گرفت ميزان تعهد  را انتخاب كرده اند، لذا مي    ) درصد
با مقايـسة مؤلفـه هـاي پـست      وب رو باال است كهپدافند غير عامل كشور درحد خ    

هـاي    سازماني، تحصيالت، سن و سـابقه و بـر اسـاس جـدول تأثيرگـذاري مؤلفـه                
 يآزمـون مقدارسـنجي رگرسـيون     ايـن   ضريب بتـا در     هاي فردي و شخصي،      ويژگي

ثيرگذاري را بر تعهد سازماني افـراد       أمشخص مي نمايد كه پست سازماني بيشترين ت       
 811/0 عبارت ديگر هر يك واحد تغيير در پـست سـازماني بـه انـدازه                 گذارد به  مي

 نيز به ترتيب تحصيالت بـا       ها  ؤلفه ساير م  .نمايد مي تغيير در تعهد سازماني فرد ايجاد     
 مي باشد در مجموعه مي توان عنوان نمـود كـه            159/0 و سابقه    786/0 سن   ،114/0

د سازماني افراد را موضـوع پـست         تعه ربتأثيرگذار   بيشترين عامل    ةافراد پاسخ دهند  
  . سازماني مي دانند

 
 ):آمار استنباطي(بررسي روابط متغيرهاي  -2

هاي تحقيق و تعهـد سـازماني پـايوران سـازمان      براي بررسي ميزان ارتباط بين سؤال  
در .  استفاده گرديد  )توصيفي و استنباطي  (از دو روش آماري   پدافند غير عامل كشور،     

هـاي پرسـشنامه و اسـتخراج ميـانگين، واريـانس و             سـي داده   با برر  ،روش توصيفي 
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آمـار اسـتنباطي، بـا آزمـون     روش در  و  مـورد بررسـي قـرار گرفـت        ،انحراف معيار 
صـورت   نـسبت بـه انجـام عمليـات آمـاري اقـدامات الزم               ،tو  اسپيرمن  همبستگي  

پذيرفت و يافته هاي تحقيق حاصل گرديد، كه با مشاهده روابط حاكم بـين مفـاهيم                
، افتخار به عضويت به سازمان،  و تعهد سازمانيهعالقشود كه ميزان  فوق مشاهده مي

هاي شخصي  به عنوان ويژگيتعيين هويت فرد با سازمان ، تمايل به ماندن در سازمان
  .و فردي با تعهد سازماني به شدت رابطة مستقيم و معناداري وجود دارد

رد كه ميان مؤلفه هاي مورد تحقيـق و  توان اين گونه استنباط ك   به عبارت ديگر مي   
 .تعهد سازماني ارتباط مستقيم، مثبت و معناداري وجود دارد

  
 هاي تحقيق  بررسي و آزمون سؤال-3

هاي مربوطه، وجود و يا عدم وجود رابطـه           اگرچه دربخش هاي قبلي با انجام آزمون      
مـار توصـيفي    هاي تحقيق و تعهد سازماني و با تعيين شـدت آن بوسـيلة آ               بين مؤلفه 

هاي تحقيق براي تأييد يا       مشخص شده، در اين قسمت نيز به بررسي و آزمون سؤال          
رد آنها و تعيين ميزان رابطه آنها با تعهد سـازماني آزمـون اسـپيرمن صـورت گرفتـه           

  .است
   سازمان پدافند غير عامل كشور چقدر است؟ان ميزان عالقة پايور-1سؤال

د ش مشخص   ي و تجزيه  تحليل اين سؤال تحقيق،       بر اساس آمار توصيفي و با بررس      
داري وجـود   معنـي مـستقيم و  كه عالقه افراد به سازمان با تعهد سازماني آنان رابطـه          

به عبارت ديگر اينكه هر چه ميزان اين عالقه افزايش يابد سـازمان در رسـيدن          ،  دارد
ـ      به اهداف خود، نزديكتر شده و به همان ميـزان تعهـد و             ه سـازمان   پايبنـدي آنـان ب

  .گردد بنابراين سؤال مورد نظر تأييد مي. گردد مشخص مي
   ميزان افتخار به عضويت به سازمان پدافند غير عامل كشور چقدر است؟-2سؤال
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افتخار بـه عـضويت     بين  د كه   نمومشخص  بررسي و تجزيه  تحليل سؤال تحقيق        

 ،عبارت ديگر اينكـه   به  د،  دار وجود دار    معني ةميزان تعهد سازماني رابط   و  در سازمان   
 پايوران ايـن    هر ميزان افتخار به عضويت در سازمان بيشتر باشد به همان ميزان تعهد            

  .شد  نيز تأييد مي2 شماره سؤال بنابراين .يابد  نسبت به سازمان افزايش ميسازمان
   ميزان تمايل به ماندن در سازمان پدافند غير عامل كشور  چقدر است؟-3سؤال

مـشخص  بررسي و تجزيه  تحليل سـؤال ايـن تحقيـق            ول فراواني، جدبا استفاده   
مـستقيم و    ةگرديد كه بين تمايل به ماندن در سازمان و ميزان تعهد سـازماني، رابطـ              

به عبارت ديگر تمايل به ماندن افـراد در سـازمان، موجبـات             ،  داري وجود دارد   معني
 تأييـد   3 سـؤال شـماره       بنـابراين  .آورد تعهد سازماني را فـراهم مـي      ايجاد و افزايش    

  .گردد مي
 ميزان تعيين هويت فرد با سازمان پدافند غير عامل كشورچقدر است؟ -4سؤال

  واسـتفاده از آزمـون  بين تعيين هويت فرد در سازمان و ميزان تعهد سازماني آنان، با           
داري بـين      رابطة مستقيم و معني    د كه شمشخص  بررسي و تجزيه  تحليل اين سؤال،        

 بــه هــر ميــزان كــه هويــت افــراد در ســازمان دارد، بــه عبــارت ديگــرآنهــا وجــود 
، بنابر اين   ترگردد، به همان ميزان تعهد آنان به سازمان افزايش خواهد يافت           مشخص

  .گردد سؤال چهارم محقق تأييد مي
  

  هاي تحقيق  يافته
ها، تجزيه و تحليـل يافتـه هـاي تحقيـق حـاكي از آن اسـت كـه بـين                       نتايج بررسي 

  .اي تحقيق و تعهد سازماني ارتباط مثبت، معنادار و مستقيم وجود دارده مؤلفه
زماني كه كاركنان احساس كنند كه با احترام قائل شدن به افكـار آنـان و مـورد                   -1

ها و اقـدامات      مشورت قرار دادنشان در مسائل سازمان از قبيل تنظيم اهداف و برنامه           
 توجيه شدن به تصميمات گرفته      ها و همچنين    اجرايي كار، حل مشكالت و نارسايي     
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شده در سازمان توسط مسئوالن، رعايت عدالت و مـديريت عـدالت محـور، تعهـد                
  .سازماني آنان افزايش خواهد يافت

هـاي    پاسـخ  هـا و   الؤتحقيق، اهـداف، سـ     با توجه به موضوع تحقيق، ابزارهاي       -2
گيري   نتيجه و موضوعات مطروحه،ها تجزيه و تحليل دادهآزمون انجام شده،   تحقيق،  

  : حاصل گرديدزير 
در بررسي رابطه بين عالقة افراد بـراي موفقيـت و تـالش در سـازمان و تعهـد                  -3

، افراد در سازمان با توجه بـه         كه سازماني مطلبي كه حائز اهميت مي باشد اين است        
هـايي در    هـا و خالقيـت     شناختي كه از اهداف و برنامه هاي سازمان دارند، فعاليـت          

 ضـمن مطـرح نمـودن       دهند كه   از خود بروز مي   وفايي در سازمان    جهت رشد و شك   
عالقـة آنـان    در نتيجه    و   آورند  ميخود، موجبات پيشرفت و تعالي سازمان را فراهم         

 وجـود افتخـار بـه عـضويت در           از سوي ديگـر    يابد و  افزايش مي نسبت به سازمان    
نـه هـاي     بـه خـودي خـود زمي        سازمان موجب پيشرفت و تعالي در سازمان شده و          

 بـه ايـن     الؤسـ  ايـن    از سويي ديگر در   . افزايش تعهدات سازماني را فراهم مي آورد      
كه افتخار به عضويت در سازمان موجبات افزايش تعهد سازماني          جمع بندي رسيده    
مبنـي بـر    م  سوفرعي   الؤس و در    سزايي در اين زمينه دارد    ه  ثير ب أرا فراهم نموده و ت    

 بـه ايـن     نوان عاملي در جهت  افزايش روحيه افـراد        تمايل به ماندن در سازمان به ع      
سطح اشتياق و عالقـه     بندي رسيده كه اين مسأله موجبات فراهم شدن افزايش            جمع

گردد و در خصوص آزمون انجام شده نسبت به سؤال چهارم             در پايوران سازمان مي   
  كـه نيتعهـد سـازما  ميزان رابطة آن بـا    تعيين هويت فرد با سازمان و       مبني بر    تحقيق

 افراد به   ،هر ميزان  به اين نتيجه رسيده كه به        يكي از نكات مهم و حائز اهميت است       
 هويت خود را با هويت سازمان يكـي دانـسته و       ،درك هويت خود با سازمان برسند     

كـه  در راستاي تداوم و پيشرفت اهداف سازمان تالش مضاعفي انجـام خواهنـد داد               
از (هـاي فـردي     خصوص مؤلفـه  در.  نموده است  نتيجة تحقيق نيز اين سؤال را اثبات      
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از اين منظـر    اين مطلب    )... و و سمت سازماني  خدمتي  سن، تحصيالت، سابقه    قبيل  

هـا    در پديـده هـاي شخـصي و فـردي پـايوران،         ايـن ويژگـي   حائز اهميت است كه     
 در صورتي كه افراد سازمان نـسبت بـه تعهـدات خـود بـه                 و ثيرگذار خواهند بود  أت

در افـزايش   بـه طـور قطـع        ،فردي پيروي نماينـد   هاي    از مؤلفه سري  سازمان از يك    
در پـايوران   افزايش تعهد سازماني     و منجر به     ثر خواهد بود  ؤتعهدات سازماني آنان م   

 آن ةدر خصوص تحـصيالت و رابطـ  گردد، يعني  سازمان پدافند غير عامل كشور مي     
بـه پديـده هـاي      كـرده    با تعهد سازماني اين مطلب مشخص است كه افراد تحصيل         

اي را بـا   كننـد، آنـان هـر پديـده     اطراف خويش با ديد وسيع تر و هدفمند نگـاه مـي      
تـر    در شـناخت اهـداف سـهل الوصـول          و دهنـ د  مي ديدگاهي علمي مورد نظر قرار    

نيز با توجه به سطح معني دار آن مورد بحث  موضوع  لذا اين،نمايند گيري مي  تصميم
هاي گذشته بايد بـه ايـن        ابقه كار و تجربه سال    در خصوص س  . و مطالعه قرار گرفت   

ذهن پويا و فعال، ثابت نموده      و  تجربه    نكته اذعان نمود كه انسان به جهت دارا بودن          
كه وجود سابقه كار عالوه بر باال بردن اعتماد به نفس افراد در حين كـار، موجبـات                  

ات بدسـت  اسـب گردد با توجـه بـه مح      شناخت بيشتر آنان از محيط فعلي كارشان مي       
بـا يكـديگر    بـا سـطح معنـي داري   مؤلفه مشخص گرديد كه اين دو    آمده از آزمون،    

 فرديهاي ؤلفه همچنين در بررسي ميزان اثرگذاري برخي از م. رابطه معناداري دارند
اسـت  ؤلفه هاي   مشخص گرديد كه پست سازماني از جمله م       تعهد سازماني   بر روي   

، به عبـارت ديگـر تحـصيالت و    داردذاري مثبت  ثيرگأكه بر افزايش تعهد سازماني ت     
 با تعهدات سـازماني فـرد داشـته          كمتري ارتباطنسبت به پست سازماني داراي      سن  

ثر در افزايش تعهد سازماني بوده است       ؤولي پست و مقام سازماني، از جمله موارد م        
 . به آن توجه كردكه بايد 
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  : پيشنهادهاي مرتبط با يافته هاي تحقيق
يا هر سال عملكرد مثبت تعدادي از افـراد مـشخص و            فصل  گردد هر    د مي پيشنها 

 افزايش انگيـزه خـدمتي در       اتبه عنوان كارمند نمونه تعيين و معرفي شوند تا موجب         
 ؛گرددو زمينه سازي احساس هويت فرد با سازمان مهيا ساير كارمندان 

هاي شـغلي و    ناسب با ويژگي  تگردد افرادي جذب سازمان شوند كه م       پيشنهاد مي  
 حـوزة وظـايف   و با دادن اختيار و مـسئوليت الزم در          و نياز سازمان بوده     تخصصي  

تخصص آنان، موجبات افزايش تعهد سازماني     نظريه  و با ارزش قائل شدن به       محوله  
 را فراهم نمود؛كارشان سازمان و از آنان و كاهش ميزان بيگانگي 

زيادتر اسـتفاده  سازمان   يها گيري مگردد از مشاركت كاركنان در تصمي      پيشنهاد مي  
  آنان افزايش يابد؛تعهد سازماني به واسطة تعيين هويت فرد با سازمان، گردد تا 

ها و روابط نامناسب     حذف تبعيض مسئولين و مديران سازمان با      گردد   پيشنهاد مي  
 موجبات ازدياد تمايل به ماندن در سازمان و شرايط افزايش تعهد آنان             در محيط كار  

 در سازمان را مهيا كنند؛

از و   ضوابط و مقرارت شغلي كاركنان را رعايـت كـرده            كشور،.ع.سازمان پدافندغ  
اين امر با ايجاد بستر الزم براي احراز مشاغل بـاالتر بـه             . اعمال روابط اجتناب نمايد   

  ؛طور يكسان و شفاف براي همه كاركنان ميسر خواهد بود
  

  پيشنهادهاي تحقيق 
شرايطي فراهم گردد كه دانشجويان توانايي دسترسـي        فرآيند و    ،درصورت امكان  

  ؛كشور را داشته باشنددربه برخي منابع جامع علمي 
ؤلفه هـاي   در صورت امكان موضوع فوق در سطح وسيع تر و با در نظر گرفتن م               

  ؛بيشتري توسط ساير دانشجويان در آينده مورد بررسي قرار گيرد
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هاي  مده در تحقيق فوق، با مديران ارشد سازمان       در صورت امكان، نتايج بدست آ      

 مورد بحث و بررسي قرار گيرد تا موجبات افزايش تعهد            كشوري و لشگري   مختلف
  ؛سازماني كاركنان ايجاد گردد

ثير اقدامات رفـاهي بـر تعهـد        أدر صورت امكان با توجه به اينكه در اين تحقيق ت           
ر رد شـده اسـت، درايـن زمينـه          سازماني كاركنان سازمان پدافنـد غيـر عامـل كـشو          

  ؛تري به صورت خاص انجام گيرد تر و گسترده تحقيقات دقيق
با عنايت به اينكه مستندات اسالمي در خصوص تعهد سازماني به صورت جمـع               

گردد در تحقيقـات آتـي از ايـن منـابع غنـي و         بندي شده وجود نداشت پيشنهاد مي     
 اسـتفاده گـردد و در صـورت امكـان          مغفول مانده، عنوان پيشنهاد تحقيق دانشجويي     

ها، اساتيد، محققان عزم خود را جزم نموده تا فرهنگ  شرايطي فراهم گردد تا دانشگاه
 غني اسالمي در حوزة منابع انساني پا به عرصة ايران و بعد جهان بگذارد؛

يافته هاي اين تحقيق، مباني برنامه ريزي هاي مسئولين و مـديران قـرار گيـرد تـا               
 ؛ حد مطلوب افزايش يابددرزماني كاركنان تعهد سا

جهـت   مسئولين و مديران عالي و مياني سازمان پدافند غير عامل كـشور بايـستي   
 بـه   هاي افزايش تعهد سازماني،      عدم توجه به مؤلفه    آمدهاي احتمالي  جلوگيري از پي  

 .دارند توجه ويژه مبذولاين سازمان، ان پايور تعهد هاي افزايش  مؤلفهلهأمس

  
  
  
  
  
  
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

  پدافند غير عامل كشورزمان  سا پايوران تعهد سازمانيميزانبررسي   129

  خذĤمنابع و م
   فارسيبع امن
  .112، مجله تدبير ، ش تعهد سازماني، )1380(اسماعيلي، كوروش،  -1
، فصلنامه تحقيـق،    نقش تعهد سازماني در بهره مندي      ،)1376(خاكي، غالمرضا    -2

  .5ش 
ثير تعهد سازماني بـر تمايـل بـه         أبررسي ت ،  24 و   75 ،)1375(احمد   ساروقي، -3

،  پايان نامه كارشناسـي ارشـد        ركت راه آهن  كارشناسان ش  ترك خدمت مديران و   
   .مديريت دولتي، دانشگاه تهران 

بررسي عوامل مؤثر بر تعهد سازماني كاركنان شركت     ،  )1377( ريگي، خـداداد   -4
دانـشگاه  : ؛ پايان نامه كارشناسي ارشد، كرمـان      بلوچستان مخابرات استان سيستان و   

 .آزاد كرمان، دانشكده علوم اداري و مديريت

تعيين اولويت عوامل مؤثر برتعهد سـازماني كاركنـان       ،  )1377( مدني، حـسين   -5
؛ پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه پيـام        فجر و بيد بلند    شركت هاي پااليش گاز   

 .نور

بررسي رابطه رضايت شغلي و تعهد سـازماني پايـان          ،  )1377( عراقي، محمود  -6
دانـشگاه اصـفهان، دانـشكده      :ان؛ اصفه )رشته مديريت دولتي  (نامه كارشناسي ارشد  
 .علوم اداري و اقتصاد

، بررسي تأثير ابعاد رضايت شغلي بر تعهد سازماني       ،  )1382( زكي، محمد علي   -7
  .نشريه دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان

  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

  130  1390 تابستان، 20سال ششم، شمارة
  انگليسسيمنابع 

 1-Mowdey R.T;Porter L.W & Steers R.M,(1982),Employee organization 
Linkage; the psychology of commitment, Absenteeism and Tumarer, 
Newyork: Academic press. 
 2- Matieu john E,and Dennis Zajac(1990)"A Review and Analysis of 
Antecedents,Correlation and Consequences of organization commitment" 

  
 
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

