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 در کار يورز و تعلل يسازمان لتيدرک از فض ،يرابطه تعهد سازمان

  يشناخت تيجمع يرهايتوجه به نقش متغ با
 

 2يمحمد يزيچنگ يمجتب -1يخوراسگان انياکبر اعتبار

  

 چکيده

رجوع آن از اقشار محروم و  بابان و اريت مشتريکه اکثر ياست حکومت ينهاد ياد مسکن انقالب اسالميبننه:يزم

و مناطق محروم  يعيده از سوانح طبيد بيت خود را در روستاها، مناطق آسيباشد که عمده فعال يم يير روستايپذ بيآس

برآورد  يتوان در چارچوب خاص مقررات ادار ين قشر از جامعه را نميشک انتظار ا يرساند. ب يبه انجام م يشهر

ن ين کمتريباال و همچن يلت سازمانيو درک از فض يست که پرسنل آن از تعهد سازمانا ياز به نهادينمود و ن

لت ي، درک از فضيتعهد سازمان يرهاين متغيرابطه ب يبررس. هدف اين پژوهش در کار برخوردار باشند يکار اهمال

 بود. يشناخت تيجمع يرهايدر کار با توجه به نقش متغ يورز و تعلل يسازمان

ن پژوهش، يا ياست. جامعه آمار يهمبستگ -يفيت؛ توصيو از نظر ماه يق؛ کاربردينظر نوع تحق ازق:يروش تحق

 يها از ابزار پرسشنامه و آزمون. استان اصفهان بودند ياد مسکن انقالب اسالميبن يپلم به بااليکارکنان د يتمام

 شد. استفادهل اطالعات يو تحل هيتجزو  يآور جمع يرسون برايپ يب همبستگيوضر رنوفياسم -وگروفمکول

وجود داشت.  يدار يدر کار کارکنان رابطه معن يورز و تعلل ي، تعهد سازمانيلت سازمانير؛ فضين هر سه متغيبها: افتهي

ر يد و تنها متغيجه مشابه حاصل گرديق، نتيتحق يرهايزان و نوع رابطه متغيدر م يشناخت تيجمع يرهايمتغ يبا بررس

ن ابعاد يرابطه ب يج بررسيد. نتايدر کار گرد يورز و تعلل يلت سازمانين فضينشدن رابطه ب دار يالت باعث معنيتحص

ندارند  يدار يبا تعهد مستمر رابطه معن يهمدرد -اعتماد -ينيب و بعد خوش يلت سازمانيز نشان داد که فضيرها نيمتغ

رابطه  يد. در بررسيننده مشاهده گردک لير تعديعنوان متغ به يشناخت تيجمع يرهايجه با اعمال متغين نتيو هم

وجود  يدار يرابطه معن يورز و مستمر با تعلل ين تعهد عاطفيز مشاهده شد که بين يبا ابعاد تعهد سازمان يورز تعلل

الت منجر به از ير سن و تحصيد و تنها دو متغيز مشاهده گردين يشناخت تيجمع يرهايجه با اعمال متغين نتيدارد که ا

مشاهده  يلت سازمانيدر کار و فض يورز ت در رابطه تعللياند. درنها دهيگرد يورز و تعلل يابطه تعهد عاطفن رفتن ريب

الت باعث ير تحصيدارند و همانند قبل تنها متغ يدار يرابطه  معن يورز با تعلل يلت سازمانيشد که هر دو بعد فض

 د.يدر کار گرد يورز و تعلل يلت سازمانين ابعاد فضيدار نشدن رابطه ب يمعن

و  يلت سازمانيش درک از فضيرا جهت افزا يد اقداماتيدر کار کارکنان با يورز منظور کاهش تعلل به :يريگ جهينت

 ت عملکرد باشد.يق سرايتواند روش آموزش از طر ين اقدامات مياز ا يکيکارکنان اتخاذ نمود که  يتعهد سازمان

 يشناخت تيجمع يرهايدر کار، متغ يورز ، تعللي، تعهد سازمانيلت سازمانيفض واژگان کليدي:

                                                 
  etebarian@ymail.comواحد اصفهان )خوراسگان(  ياسالم دانشگاه آزاد يعلم ئتيو عضو ه ارياستاد 1
 واحد اصفهان )خوراسگان( يدانشگاه آزاد اسالم يدولت تيريکارشناس ارشد مد 2

 changizym@yahoo.com  )مسئول مکاتبات( 

 25/12/94تاريخ دريافت: 
 14/4/95تاريخ پذيرش: 
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 مقدمه

 ييعملکرد افراد، رفتارها يابيدر گذشته هنگام ارز

 انتظار فرد از ط احراز شغليکه در شرح شغل و شرا

 هر امروز اما گرفت؛ يم قرار سنجش مورد رفت يم

 مدنظر قرار شده زيتجو نقش از فراتريي فتارها

 1ينقش  درون عملکرد به اغلب هگذشت در. رديگ يم

و و يشد )کاسترو، آرمار يم توجه سازمان در افراد

 نظران  صاحب، 1980ي  ( اما ازدهه27، 2004، 2زيرو

 تفاوت 3يفرانقش وي نقش  عملکرد درون نيب تيريمد

 (.23، 2005، 4يرسول و ديپسي)تارن شدند قائل

از  يکي( معتقدند که 1997) 5ر و آلني يم

اد ياز آن  ها سازمانکه امروزه در  يفرانقش يعملکردها

تعهد  کننده منعکساست که  ي، تعهد سازمانشود يم

. باشد يم يو اهداف سازمان ها ارزشافراد نسبت به 

 يدانستن خود با سازمان، وفادار يکي؛ يتعهد سازمان

ر و آلن ي ينسبت به سازمان و اهداف آن است. م

فرد  در يليا تمايرا نگرش  ي( تعهد سازمان1997)

ادامه کار و خدمت  يکه بر اساس آن فرد برا دانند يم

 ي. تعهد سازمانکند يمک سازمان احساس الزام يدر 

بر  ريتأثکه با  باشد يمر مهم در درک کارکنان يک متغي

 ارائه، بهبود يور بهرهش يعملکرد کارکنان باعث افزا

. محققان؛ تعهد گردد يمت آن يفيش کيخدمات و افزا

ر مهم در فهم رفتار يک متغي عنوان به را يسازمان

اثرات  ين اساس تعهد سازماني. بر ادانند يمکارکنان 

ل ين دليبر عملکرد سازمان دارد و به هم يبالقوه و جد

نه يبار است و هز انيسازمان ز يده گرفتن آن برايناد

از تعهد  يف متعدديرا به دنبال دارد. گرچه تعار ياديز

 نظر اختالف يشده است، ول ارائه نظران صاحبتوسط 

وجود ندارد و در  يف تعهد سازمانيتعر ي نهيدر زم

به  اعتقاد، سه عامل يف تعهد سازمانيتعار يتمام

د و يل به تالش شديسازمان، تما يها ارزشاهداف و 

ت در سازمان وجود دارد. يق ادامه عضويخواست عم

 يريگ شکلدر  يبرداشت و استنباط درست، نقش مهم

که  يکارکنان مثاًل، کند يمفا يارکنان سازمان اتعهد ک

دا يل پي، تماکند يمت يمعتقدند سازمانشان از آنان حما

داشته باشند.  يکه به سازمان تعهد عاطف کنند يم

سازمان  يبرا ياساس يگذار هيسرماننديب يمکه  ييها آن

به خطر  شان هيسرماو در صورت ترک آن  اند کرده

. کنند يمدا يان تعهد مستمر پ، نسبت به سازمافتد يم

مورد انتظار  ياز آنان وفادار کنند يمکه فکر  ييها آن

و  ير، استنلي ي)م رنديگ يم يرا پ يفياست، تعهد تکل

 (.2002، 6چيهرسکو

سازمان،  دري نقش فراي رفتارها از گريد يکي

 مؤثر نقش ليدل به رًاياخ که باشد يم 7يسازمان لتيفض

 عملکردي بررو آن ريتأث خصباأل و ها آندر سازمان

 در لتياست. فض گرفته قرار توجه کارکنان، مورد

 پرورش و تيج، حمايجاد، تروياي معن به ها سازمان

 ازي و متعال عيرف التيتما و ، اعمالها رفتارها، عادت

 دري وفادار و ت، صداقت، بخشش، اعتماديانسان ليقب

رگو و ) است سازمان کي دري جمع وي فرد سطح

، يفرد اعمال هرگونه نيا بنابر؛ (2011، 8گرانيد

هر  اي وي فرهنگي ها يژگي، ويجمعي ها تيفعال

 کي در لتيفض تداوم و جيترو باعث کهي نديفرا

 شودي سازمان لتيفض به منجر تواند يم شود سازمان

 (.2004، 9زيت و رويکامرون، برا)

 دارند قراري ، افراديسازمان سربازان مقابل نقطه در

 موعد در کارها انجام و زمان از درست استفاده که

 مانندي نيعناو با که افراد نيا. اند نگرفته اديرا  مقرر

شوند،  يم شناخته انگار اسهلي کار ورز، اهمال تعلل

 به را شده محولي کارها اي ينقش  درون يکارها انجام

ي رفتارها به که است ديبع نيا بنابر و اندازند يم قيتعو

 10سوکناسيال دگاهيد در. مبادرت ورزندي نقش فرا

 از اجتناب به ليتماي معن به يورز ( تعلل2002)

ي عذرخواه و ندهيآ انجام کاربه کردن ت، واگذاريفعال

 11نيدوبر. است تيفعال انجام در ريتأخ هيتوجي برا

 است باور نيا ا بريگو اما سادهي فيزدرتعري( ن2004)

موجه،  ليدل چيه ونکار، بد انجام انداختن ريتأخ به که

 شود. يم دهينام يورز تعلل
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به  يقاتيمذکور تحق يفرانقش يرهاينه متغيدر زم

 د:ير مشاهده گرديشرح ز

 يبا عنوان "بررس يقي( تحق1388گران )يفر و ديخن

کارکنان در دو  ين اعتماد و تعهد سازمانيرابطه ب

وپرورش استان قم"  و آموزش يسازمان جهاد کشاورز

انگر عدم وجود يب ها آنق يج تحقيکه نتا انجام دادند

کارکنان در  ين اعتماد و تعهد سازمانيب دار يمعنرابطه 

 دو سازمان مذکور بود.

لت يسه فضي( با عنوان "مقا1392) يخشوع

در  يورز و تعلل يسازمان ي، رفتار شهرونديسازمان

کارمندان  يشناخت تيجمع يرهايکار با توجه به متغ

اصفهان" صورت گرفت و شرکت مخابرات شهر 

 يلت سازمانينشان داد که در فض يق ويتحق يها افتهي

و سوابق خدمت مختلف و در  يلين مقاطع تحصيب

و سوابق  يسن يها ن گروهيب يسازمان يرفتار شهروند

اما در ؛ وجود دارد يدار يخدمت مختلف تفاوت معن

 يها ها و گروه تين جنسيب يتفاوت يلت سازمانيفض

ن يب ي، تفاوتيسازمان يدر رفتار شهروند مختلف، يسن

 يورز مختلف و در تعلل يليها و مقاطع تحص تيجنس

، يليها، مقاطع تحص تين جنسيب يدر کار تفاوت

 و سوابق خدمت مختلف، وجود ندارد. يسن يها گروه

 يبه بررس ي( در پژوهش1983) 12رز و پورترياست

ج يه نتاپرداختند ک يش تعهد سازمانيبر افزا مؤثرعوامل 

 ينشان داد سه دسته عوامل؛ عوامل شخص ها آنمطالعه 

، عوامل انتخاب شغل و ي، قرارداد رواني)انتظارات شغل

ه يات اولي)تجرب ي(، عوامل سازمانيفرد يها يژگيو

اهداف  ي، سازگاريطه شغل، سرپرستي، حيکار

به مشاغل  ي)دسترس يرسازمانيغسازمان(، عوامل 

 .گذارند يرميتأث ينن( بر تعهد سازمايگزيجا

با عنوان  يقي( در تحق2000ن )يستر و اکساليبام

"خودکنترل، اخالق و قدرت انسان" نشان دادند که 

، اراده و تحمل در يدر توان اخالق يلت سازمانيفض

 دارد. ييها نقش به سزا يبرابر دشوار

از مورالز، کوهن و ي( و د2003) 13وان اردو

ن تعلل با يبر رابطه ب( در مطالعاتشان 2008) 14يفرار

، کانون کنترل، نظم و يشناس فهيچون وظ ييها يژگيو

د يتأک يچون اضطراب و افسردگ ييانضباط و رفتارها

 اند. نموده

گر با عنوان يد ي( در پژوهش2011گران )يرگو و د

و روابط  يلت سازمانيجاد فضيباعث ا ي"چگونه شاد

لت در يشود" نشان دادند که فض يم يتعهد عاطف

در کارکنان سازمان  يجاد عشق و همدليسازمان باعث ا

 شود. يم

( يو خارج يقات انجام شده )داخليتحق يبررس

تعهد  يرهايمتغ ي دهد که در مورد رابطه ينشان م

گر يبا د يلت سازمانيو فض يورز ، تعلليسازمان

انجام شده  يتوجه قابلقات ي، تحقيرفتار يرهايمتغ

مذکور با  يرهايمتغ نيدر موضوع رابطه ب ياست ول

د. از يتوسط محقق مشاهده نگرد يقيگر، تحقيکدي

 ينيب شيپ نيچن  نيق ايتحق ياز چارچوب نظر يطرف

 يرهاياز زمره متغ يمثبت رفتار يرهايشود که متغ يم

باشند و احتمااًل با  يمرتبط م يبا تعهد سازمان يفرانقش

معکوس  ي ز رابطهيد و سوء رفتار نيضد تول يرفتارها

رها را ين متغيد رابطه ايآ ين اساس به نظر ميدارند. بر ا

ق يک مسئله قابل تحقيعنوان  توانبه يم يدگاه نظرياز د

 مطرح نمود.

که  ياست حکومت ينهادياد مسکن انقالب اسالميبن

رجوع آن از اقشار محروم و  ان و اربابيت مشترياکثر

ت خود را يباشد که عمده فعال يم يير روستايپذ بيآس

و  يعيده از سوانح طبيد بيدر روستاها، مناطق آس

شک انتظار  يرساند. ب يبه انجام م يمناطق محروم شهر

توان در چارچوب خاص  ين قشر از جامعه را نميا

است که  ياز به نهاديبرآورد نمود و ن يمقررات ادار

زان يباال بوده و م يتعهد سازمان يپرسنل آن دارا

 ياز درجه قابل قبولدر آن نهاد  يلت سازمانيفض

لت يزان درک پرسنل از فضيزمان م برخوردار باشد. هم

ک از پرسنل درجه يتواند در هر يکه م يسازمان
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ها  در عملکرد آن ياديار زير بسيداشته باشد تأث يمتفاوت

رجوع خواهد داشت. شواهد امر و  در برخورد با ارباب

 ت ازيرجوع سازمان، حکا ارباب يمطالعه اظهارنظرها

ف محوله و عدم يپرسنل در انجام وظا يکار اهمال

کنندگان دارد. از  مراجعهيها ع به خواستهيسر ييپاسخگو

مناطق  يو بازساز يعمران يها پروژه يبررس يطرف

ل و زلزله( که ي)مانند س يعيده از سوانح طبيد بيآس

ن يانگر ايباشد ب ين نهاد ميا يف اصلياز وظا يکي

ها در زمان  ن پروژهياز ا يموضوع است که درصد کم

 ياجمال يده است. بررسيان رسيشده به پا يزير برنامه

 يايز گوين نهاد نيا يپرسنل ستاد يها در کارتابل

 يادار يها به نامه ييدر پاسخگو يورز تعلل ينوع

مختلف و کارمندان از  يزان آن در واحدهاياست که م

توجه به با باشد. لذا  يبرخوردار م يار متفاوتيدامنه بس

بر خالف  يورز رسد تعلل ي،به نظر ممطالب ذکرشده

، رابطه معکوس با تعهد يلت سازمانيدرک از فض

حاضرمحقق  قيتحق ندريداشته باشد بنابرا يسازمان

ن يرابطه بکه ن موضوعبپردازد يا يقصد دارد به بررس

لت ي، درک از فضيتعهد سازمان يفرانقش يرهايمتغ

ار با توجه به نقش در ک يورز و تعلل يسازمان

اد مسکن انقالب يدر بن يشناخت تيجمع يرهايمتغ

 استان اصفهان چگونه است؟ ياسالم

 

 قيتحق يچارچوب نظر

پژوهش در  يليق فوقمدل تحليبه منظور انجام تحق

تعهد  يها مدلب يبر اساس ترک يبند جمعک ي

کامرون  يلت سازماني(، فض1990ر )ي يآلن و م يسازمان

( يکار اهمالدر کار ) يورز ( و تعلل2004گران )يو د

م گشته است. در يترس1شکل  صورت به( 1986) يال

به عنوان  يشناخت تيجمع يرهايق متغين تحقيا

لت يرها )فضير متغيل کننده هستند و سايتعد يرهايمتغ

در کار( دو به دو  يورز و تعلل ي، تعهد سازمانيسازمان

ن ي. همچنباشند ين و مالک ميب شيپ ينقش ها يدارا

لت يفض يرهاين متغيگردد که رابطه ب يم ينيب شيپ

ن ين ايم باشد و رابطه بيمستق يو تعهد سازمان يسازمان

 در کار معکوس است. يورز ر با تعلليدو متغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،1990ري يآلن و م ياز مدل تعهد سازمان شده اقتباسق )يتحق ي: مدل مفهوم1شکل

 (1986 يال يورز و تعلل 2004 گرانيکامرون و د يلت سازمانيمدل فض

هايجمعيتشناختي:ويژگي
سن، تاهل،  جنسيت،

 تحصيالت، سوابق کاري

 ورزيدرکارعللت

سازماني:عهدت
 عاطفيتعهد 
 مستمرتعهد 
 هنجاريتعهد 

سازماني:عهدت
بيني، اعتماد،  وشخ

، ، انسجامدرديهم
 بخشش
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 پژوهش يها هيفرض

 :ياصل يها هيفرض

و  يلت سازماني، درک از فضين تعهد سازمانيب .1

 وجود دارد. يدار يدر کار رابطه معن يورز تعلل

و  يلت سازماني، درک از فضين تعهد سازمانيب .2

 يرهايدر کار با توجه به نقش متغ يورز تعلل

 وجود دارد. يردا يرابطه معن يشناخت تيجمع
 

 :يفرع يها هيفرض

لت يو ابعاد درک از فض ين ابعاد تعهد سازماني. ب1-1

 وجود دارد. يدار يرابطه معن يسازمان

در کار  يورز و تعلل ين ابعاد تعهد سازماني. ب1-2

 وجود دارد. يدار يرابطه معن

و  يلت سازمانين ابعاد درک از فضي. ب1-3

 وجود دارد. يارد يدر کار رابطه معن يورز تعلل

لت يو ابعاد درک از فض ين ابعاد تعهد سازماني. ب2-1

 يرهايبا توجه به نقش متغ يسازمان

 وجود دارد. يدار يرابطه معن يشناخت تيجمع

در کار با  يورز و تعلل ين ابعاد تعهد سازماني. ب2-2

رابطه  يشناخت تيجمع يرهايتوجه به نقش متغ

 وجود دارد. يدار يمعن

و  يلت سازمانيابعاد درک از فضن ي. ب2-3

 يرهايدر کار با توجه به نقش متغ يورز تعلل

 وجود دارد. يدار يرابطه معن يشناخت تيجمع

 

 روش پژوهش

قات يق حاضر از نظر هدف از نوع تحقيتحق

ج يکاربرد نتا قصد بهرا يشود ز يمحسوب م يکاربرد

و از نظر روش  گردد يش در سازمان انجام ميها افتهي

را؛آنچه را ياست ز يفيتوصاست. يهمبستگ -يفيتوص

؛ يشيمايکندو پژوهش پ ير ميف و تفسيکه هست توص

طور  گربه است که در آن پژوهش يک پژوهش کمي

را  يمشابه يها از افراد سؤال يادياز تعداد ز يروشمند

 کند. يآنان را ثبت م يها پرسد و سپس پاسخ يم

پلم به يده کارکنان يق حاضر کليتحق يجامعه آمار

استان  ياد مسکن انقالب اسالميسازمان بن يباال

طبق ق يکه در زمان تحقبودند 1393اصفهان در سال 

نفر 31715 تعداداداره امور کارکنان استان،  يآمار رسم

تعداد حجم نمونه با استفاده از جدول  .ديگزارش گرد

به دست  172مورگان برآورد شد که برابر  -يکرجس

ا ناقص بودن يدم برگشت و آمدو با احتمال ع

 يپرسشنامه به روش تصادف 200ها تعداد  نامه پاسخ

ن کارکنان با ي( بيبر اساس کدپرسنل يساده)قرعه کش

 181د، يع گرديپلم و باالتر توزيد يليمدرک تحص

ز کنار يناقص ن يها پرسشنامه برگشت که پرسشنامه

پرسشنامه مورد  167گذاشته شد و در مجموع 

اطالعات  يآور ابزار جمع ل قرار گرفت.يوتحل هيتجز

 ر بود. يبا ساختار ز يا ق پرسشنامهين تحقيدر ا

 ت، سن، ي)جنس يشناخت تيجمع يها يژگيو

 و تأهل( يالت، سوابق کاريتحص

 کامرون و  يلت سازمانيپرسشنامه درک از فض

 6ف يسؤال با ط 15( که شامل 2004همکارانش )

ش )کاماًل ک )کاماًل غلط( تا شياز  يا نهيگز

 يلت سازمانيدرست( و ابعاد مختلف درک از فض

-و انسجام يهمدرد -اعتماد -ينيب خوش يعني

 باشد. يبخشش م

 ( که 1990ر )ي يآلن وم يپرسشنامه تعهد سازمان

ک )کاماًل ياز  يا نهيگز 7ف يسؤال با ط 24شامل 

مخالفم( تا هفت )کاماًل موافقم(  و ابعاد مختلف 

و تعهد مستمر  ينجار، تعهد هيتعهد عاطف

وه ياز سؤاالت به ش ياس تعدادين مقيباشد. در ا يم

 شوند. يم يگذار معکوس نمره

 ( که 1986) يال يعموم يورز پرسشنامه تعلل

 کرتيلف يبا ط يا نهيسؤال پنج گز 20شامل 

اوقات و  يندارم، گاه يندرت، نظر هرگز، به)

اس يرمقين پرسشنامه زيباشد و ا ياوقات( م اغلب

از سؤاالت به  يز تعدادياس نين مقيدارد. در ان

 شوند. يم يگذار وه معکوس نمرهيش
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 کرونباخ يآلفا بيضر از استفاده با پژوهش يها پرسشنامه ييايپا جينتا: 1جدول
 ضريب آلفاي کرونباخ ضريب آلفاي کرونباخ سؤاالت تعداد ها )ابعاد( شاخص پرسشنامه

 فضيلت

 نيسازما

893/0 9 همدردي -اعتماد -بيني خوش  
936/0  

889/0 6 بخشش -يکپارچگي  

 تعهد

 سازماني

750/0 8 تعهد عاطفي  

866/0 728/0 8 تعهد مستمر   

719/0 8 تعهد هنجاري  

720/0 20 ورزي عمومي تعلل  

 

ق حاضر، يتحق يها پرسشنامهکه  نيبا توجه به ا

فاده شده است توسط پژوهشگران مختلف است کرات به

 دهندگان پاسخق ياز طر ها پرسشنامه يصور ييروا

سنجش  يو براقرار گرفت  دييتأمورد  يجامعه آمار

کرونباخ(  ي)آلفا ييايب پايز ضريها ن پرسشنامه ييايپا

کرونباخ  يآلفا يج حاصل از بررسينتااستفاده شد. 

 ها پرسشنامهيباال يياياز پايحاک1مطابق جدول شماره 

درک از يها پرسشنامهکرونباخ يآلفاب يا ضرري، زبود

در کار  يورز و تعلل ي، تعهد سازمانيلت سازمانيفض

به دست  720/0و  866/0، 936/0 برابر با ب يبه ترت

 .باشد يم 7/0 ب باالتر ازيکه در هر سه مورد ضرا آمد

افزار  ز از نرميها ن ل دادهيه و تحليمنظور تجز به

SPSS22 رنوفياسم -روفوگمکول يها و آزمون، 

 يب همبستگيرسون و ضريپ يب همبستگيضر

 استفاده شد. 16يجزئ

 پژوهش يها افتهي

 -ج آزمون کولموگروفين که نتايبا توجه به ا

 يها % داده95نان يرنوف نشان دادکه در سطح اطمياسم

باشند؛لذا  يع نرمال ميتوز يق دارايتحق يرهايمتغيتمام

 يپارامتر ين هاق، آزمويتحق يه هايفرض يبررس يبرا

 ين منظور برايمورد استفاده قرار گرفت. بد

متناسب با  يفرع يها هياول و فرض ياصل  هيفرضيبررس

رسون استفاده شد يپ يب همبستگيآن از آزمون ضر

دوم و  يه اصليفرض ي( و جهت بررس3)جدول 

 يب همبستگيمتناسب با آن از آزمون ضر يها هيفرض

 .(3بهره گرفته شد )جدول  يجزئ

نشان  2جدول ق:ياول تحق يه اصليفرض يبررس

توان ادعا کرد که  % مي95در سطح اطمينان  دهد که يم

لت ي، درک از فضيتعهد سازمان يفرانقش يرهاين متغيب

اد يدر کار کارکنان سازمان بن يورز و تعلل يسازمان

 يدار ياستان اصفهان رابطه معن يمسکن انقالب اسالم

داري در هر سه رابطه يرا سطح معنيوجود دارد ز

 

 ها : نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين متغيرهاي تحقيق و ابعاد آن2جدول

 ورزي در کارتعلل تعهد هنجاري تعهد مستمر تعهد عاطفي تعهد سازماني 

 فضيلت سازماني
511/0 ضريب همبستگي ** 552/0 ** 146/0  437/0 ** - 206/0 ** 

000/0 داري سطح معني  000/0  0/061 000/0  008/0  

 -اعتماد -بيني خوش

 همدردي

485/0 ضريب همبستگي ** 532/0 ** 119/0  430/0 ** - 200/0 ** 

000/0 داري سطح معني  000/0  0/128 000/0  010/0  

 بخشش-يکپارچگي
497/0 ضريب همبستگي ** 527/0 ** 173/0 * 401/0 ** - 196/0 ** 

000/0 داري سطح معني  000/0  026/0  000/0  012/0  

 ورزي در کار تعلل
- ضريب همبستگي 216/0 ** - 171/0 ** - 196/0 ** - 110/0 ** 1 

005/0 داري سطح معني  028/0  012/0  0/161  
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 شناختي ها با توجه به نقش متغيرهاي جمعيت : نتايج آزمون همبستگي جزئي بين متغيرهاي تحقيق و ابعاد آن3جدول

 
 تعهد

 سازماني

 تعهد

 عاطفي

 تعهد

 مستمر

 تعهد

 هنجاري

ورزي در  تعلل

 کار

 جنسيت

 فضيلت سازماني
510/0 ضريب همبستگي  555/0  145/0  439/0  - 194/0  

000/0 داري سطح معني  000/0  0/064 000/0  013/0  

 -اعتماد -بيني خوش

 همدردي

485/0 ضريب همبستگي  536/0  113/0  434/0  - 186/0  

000/0 داري سطح معني  000/0  0/149 000/0  017/0  

 بخشش -گييکپارچ
497/0 ضريب همبستگي  527/0  179/0  401/0  - 188/0  

000/0 داري سطح معني  000/0  022/0  000/0  016/0  

 ورزي در کار تعلل
- ضريب همبستگي 215/0  - 183/0  - 175/0  - 120/0  1 

006/0 داري سطح معني  019/0  025/0  0/127  

 تأهل

 فضيلت سازماني
517/0 ضريب همبستگي  554/0  154/0  435/0  - 206/0  

000/0 داري سطح معني  000/0  049/0  000/0  008/0  

 -اعتماد -بيني خوش

 همدردي

492/0 ضريب همبستگي  535/0  124/0  430/0  - 199/0  

000/0 داري سطح معني  000/0  0/113 000/0  010/0  

 بخشش -يکپارچگي
502/0 ضريب همبستگي  526/0  184/0  398/0  - 196/0  

000/0 داري سطح معني  000/0  018/0  000/0  012/0  

 ورزي در کار تعلل
- ضريب همبستگي 214/0  - 169/0  - 193/0  - 107/0  1 

006/0 داري سطح معني  031/0  013/0  0/172  

 سن

 فضيلت سازماني
498/0 ضريب همبستگي  534/0  169/0  410/0  - 179/0  

000/0 داري سطح معني  000/0  031/0  000/0  022/0  

 -بيني خوش

 همدردي -تماداع

472/0 ضريب همبستگي  514/0  137/0  405/0  - 172/0  

داري سطح معني  000/0  000/0  0/079 000/0  027/0  

 بخشش -يکپارچگي
485/0 ضريب همبستگي  507/0  200/0  374/0  - 170/0  

داري سطح معني  000/0  000/0  010/0  000/0  030/0  

 ورزي در کار تعلل
- ضريب همبستگي 199/0  - 149/0  - 207/0  - 081/0  1 

داري سطح معني  011/0  0/057 008/0  0/303  

 تحصيالت

 فضيلت سازماني
459/0 ضريب همبستگي  528/0  094/0  390/0  - 143/0  

000/0 داري سطح معني  000/0  0/233 000/0  0/069 

 -اعتماد -بيني خوش

 همدردي

430/0 ضريب همبستگي  507/0  061/0  384/0  - 136/0  

داري سطح معني  000/0  000/0  0/439 000/0  0/083 

 بخشش -يکپارچگي
447/0 ضريب همبستگي  498/0  133/0  352/0  - 136/0  

داري سطح معني  000/0  000/0  0/090 000/0  0/082 

 ورزي در کار تعلل
- ضريب همبستگي 173/0  - 140/0  - 166/0  - 070/0  1 

داري سطح معني  027/0  0/073 033/0  0/371  

متسابقهخد  

 فضيلت سازماني
508/0 ضريب همبستگي  545/0  166/0  426/0  - 198/0  

000/0 داري سطح معني  000/0  034/0  000/0  011/0  

 -اعتماد -بيني خوش

 همدردي

482/0 ضريب همبستگي  525/0  140/0  416/0  - 188/0  

داري سطح معني  000/0  000/0  0/074 000/0  016/0  

 بخشش -يکپارچگي
497/0 ضريب همبستگي  522/0  190/0  397/0  - 194/0  

داري سطح معني  000/0  000/0  015/0  000/0  013/0  

 ورزي در کار تعلل
- ضريب همبستگي 211/0  - 164/0  - 208/0  - 096/0  1 

داري سطح معني  007/0  036/0  008/0  0/222  
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رد شده است. شدت  H0و فرض است 05/0 کمتر

لت يضدرک از ف يرهاين متغيب يب همبستگيضر

صورت  و به 511/0برابر  يو تعهد سازمان يسازمان

 يورز ر تعللين متغيم است اما در مورد رابطه بيمستق

و تعهد  يلت سازمانير درک از فضيدر کار با دو متغ

ب شدت يباشد و به ترت يصورت معکوس م به يسازمان

 است.  216/0و  206/0ن روابط برابر يا

دهد  يشان من3جدول : 1-1 يه فرعيفرض يبررس

و  يلت سازمانين درک از فضيکه ب نيکه با توجه به ا

% رابطه 95نان يدر فاصله اطم يابعاد آن با تعهد سازمان

ن يب يدار يوجود دارد اما مقدار سطح معن يدار يمعن

است و  06/0و تعهد مستمر برابر  يلت سازمانيفض

 يمبتنH0شتر است لذا فرض يب05/0ن مقدار از يچون ا

شود و  ير رد نمين دو متغين ايوجود رابطه ب بر عدم

ن ابعاد تعهد مستمر يب يدار ين مقدار سطح معنيچن هم

 128/0ز برابر ين يهمدرد -اعتماد -ينيب و خوش

در H0شتر است و فرض يب 05/0ز از ين نيباشد که ا يم

ن دو بعد در سطح ين ايشود و ب يز رد نمين مورد نيا

 وجود ندارد. يدار ي% رابطه معن95نان ياطم

دهد  ينشان م 3جدول : 2-1 يه فرعيفرض يبررس

ن ي% ب95نان يکه در سطح اطم نيکه با توجه به ا

در کار رابطه  يورز و تعلل يتعهد سازمان يرهايمتغ

صورت معکوس وجود دارد اما مقدار  و به يدار يمعن

در کار و بعد تعهد  يورز ن تعلليب يدار يسطح معن

ن مقدار از ياست و چون ا 161/0برابر  يهنجار

بر عدم وجود  يمبن H0شتر است لذا فرض يب05/0

در کار و تعهد  يورز ن تعلليب يدار يرابطه معن

توان گفت؛ در سطح  يشود و م يرد نم يهنجار

در کار با بعد تعهد  يورز ر تعللين متغي% ب95نان ياطم

 وجود ندارد. يدار يرابطه معن يهنجار

دهد  ينشان م 3جدول : 3-1 يه فرعيفرض يبررس

ن يب يدار ي% مقدار سطح معن95نان يکه در سطح اطم

 يورز و ابعاد آن با تعلل يلت سازمانير درک از فضيمتغ

بر  يمبن H0ن فرض ياست بنابرا05/0در کار کمتر از 

در کار با  يورز ن تعلليب يدار يعدم وجود رابطه معن

لذا شود  يو ابعاد آن رد م يلت سازمانيدرک از فض

ن ابعاد ي% ب95نان يتوان گفت که در سطح اطم يم

و  يلت سازمانيدرک از فض يفرانقش يرهايمتغ

اد مسکن انقالب يدر کار کارکنان سازمان بن يورز تعلل

 وجود دارد. يدار ياستان اصفهان رابطه معن ياسالم

نشان 4جدول ق: يدوم تحق يه اصليفرض يبررس

ار سطح % مقد95نان يدهد که در سطح اطم يم

و  يلت سازمانيدرک از فض يرهاين متغيب يدار يمعن

الت برابر يدر کار با توجه به نقش تحص يورز تعلل

 05/0 ين مقدار از سطح خطاياست و چون ا 069/0

بر عدم وجود رابطه  يمبنH0ن فرض يشتر است بنابرايب

در کار  يورز و تعلل يلت سازمانين فضيدار ب يمعن

شود و  يرفته ميالت پذيقش تحصکارکنان با توجه به ن

ر ي% تنها متغ95نان يتوان گفت که در سطح اطم يم

ر درک ين متغيکننده بر روابط ب ليالت نقش تعديتحص

در کار کارکنان  يورز با تعلل يلت سازمانياز فض

استان اصفهان  ياد مسکن انقالب اسالميسازمان بن

ش ق با توجه به نقيتحق يرهاير متغيداشته است. و سا

ق در يشده در تحق يبررس يشناخت تيجمع يرهايمتغ

ن يچن دارند و هم يدار ي% رابطه معن95نان يسطح اطم

و  يلت سازمانيدرک از فض يرهاين متغين روابط بيا

 يرهايبا توجه به نقش متغ يتعهد سازمان

در  يورز ن تعلليم و بيصورت مستق بهيشناخت تيجمع

با  يد سازمانو تعه يلت سازمانيکار با درک از فض

صورت  بهيشناخت تيجمع يرهايتوجه به نقش متغ

 معکوس است.

دهد  ينشان م 4جدول : 1-2 يه فرعيفرض يبررس

ن يب يدار ي% مقدار سطح معن95نان يکه در سطح اطم

ر تعهد يو ابعاد آن با متغ يلت سازمانير درک از فضيمتغ

آن با توجه  يو هنجار يو دو بعد تعهد عاطف يسازمان

ت، تأهل، ي)جنس يشناخت تيجمع يرهايقش متغبه ن

است  05/0الت و سابقه خدمت( کمتر از يسن، تحص

بر عدم وجود رابطه  يمبن H0ن موارد فرض يلذا در ا
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شود و  يرها و ابعاد ذکرشده فوق رد مين متغيدار ب يمعن

ر ين متغي% ب95نان يتوان ادعا نمود که در سطح اطم يم

ر تعهد يعاد آن با متغو اب يلت سازمانيدرک از فض

آن با توجه  يو هنجار يو دو بعد تعهد عاطف يسازمان

ت، تأهل، ي)جنس يشناخت تيجمع يرهايبه نقش متغ

 يدار يالت و سابقه خدمت( رابطه معنيسن، تحص

نان با توجه به نقش ين سطح اطميوجود دارد. اما در هم

مقدار سطح  يشناخت تيجمع يرهاياز متغ يبرخ

و ابعاد آن با  يلت سازمانير فضين متغيب يدار يمعن

است که در  05/0 يشتر از سطح خطايتعهد مستمر ب

دار  يبر عدم وجود رابطه معن يمبن H0ن موارد فرض يا

توان ادعا نمود که در  يشود و م يرها رد نمين متغيب

ل يذکرشده در ذ يرهاين متغي% ب95نان يسطح اطم

 وجود ندارد: يدار يرابطه معن

  لت ين درک از فضي% ب95نان ياطمدر سطح

با  يهمدرد -اعتماد -ينيب و بعد خوش يسازمان

ت رابطه يتعهد مستمر با توجه به نقش جنس

 وجود ندارد. يدار يمعن

 ينيب ن ابعاد خوشي% ب95نان يدر سطح اطم- 

و تعهد مستمر با توجه به نقش  يهمدرد -اعتماد

تأهل، سن و سابقه  يشناخت تيجمع يرهايمتغ

 وجود ندارد. يدار يرابطه معن خدمت

 لت ين درک از فضي% ب95نان يدر سطح اطم

و هر دو بعد آن با تعهد مستمر با توجه به  يسازمان

 وجود ندارد. يدار يالت رابطه معنينقش تحص

دهد  ينشان م 4جدول : 2-2 يه فرعيفرض يبررس

ن يب يدار ي% مقدار سطح معن95نان يکه در سطح اطم

و بعد  ير تعهد سازمانيدر کار با متغ يورز ر تعلليمتغ

 يرهايتعهد مستمر با توجه به نقش متغ

الت و يت، تأهل، سن، تحصي)جنس يشناخت تيجمع

ن حالت ياست لذا در ا 05/0سابقه خدمت( کمتر از 

ن يدار ب يبر عدم وجود رابطه معن يمبن H0فرض 

توان ادعا  يشود و م يرها و ابعاد ذکرشده فوق رد ميمتغ

 يورز ر تعللين متغي% ب95نان يکه در سطح اطمنمود 

و بعد تعهد مستمر با  ير تعهد سازمانيدر کار با متغ

مذکور رابطه  يشناخت تيجمع يرهايتوجه به نقش متغ

نان با ين سطح اطميوجود دارد. اما در هم يدار يمعن

 يشناخت تيجمع يرهاياز متغ يتوجه به نقش برخ

در کار با  يورز تعلل رين متغيب يدار يمقدار سطح معن

 يشتر از سطح خطايبيو هنجار يدو بعد تعهد عاطف

بر عدم  يمبن H0ن موارد فرض ياست که در ا 05/0

شود و  يرها رد نمين متغيدار ب يوجود رابطه معن

ن ي% ب95نان يتوان ادعا نمود که در سطح اطم يم

وجود  يدار يل رابطه معنيذکرشده در ذ يرهايمتغ

 ندارد:

  در کار  يورز ر تعللين متغي% ب95نان ياطمدر سطح

 يرهايبا توجه به نقش متغ يبا تعهد هنجار

 يدار يت، تأهل و سابقه خدمت رابطه معنيجنس

 وجود ندارد.

 در کار  يورز ر تعللين متغي% ب95نان يدر سطح اطم

با توجه به نقش  يو هنجار يو دو بعد تعهد عاطف

وجود  يردا يالت رابطه معنيسن و تحص يرهايمتغ

 ندارد.

ن ي% ب95نان يالزم به ذکر است که در سطح اطم

با توجه به  يدر کار با تعهد عاطف يورز ر تعلليمتغ

ت، تأهل و سابقه خدمت رابطه يجنس يرهاينقش متغ

 وجود دارد. يدار يمعن

دهد  ينشان م 4جدول : 3-2 يه فرعيفرض يبررس

 نيب يدار ي% مقدار سطح معن95نان يکه در سطح اطم

لت ير درک از فضيدر کار با متغ يورز ر تعلليمتغ

 يرهايو ابعاد آن با توجه به نقش متغ يسازمان

ت، تأهل، سن، و سابقه ي)جنس يشناخت تيجمع

ن موارد فرض ياست لذا در ا 05/0خدمت( کمتر از 

H0 رها و ين متغيدار ب يبر عدم وجود رابطه معن يمبن

ن ادعا نمود که توا يشود و م يابعاد ذکرشده فوق رد م

در کار با  يورز ر تعللين متغي% ب95نان يدر سطح اطم

و ابعاد آن با توجه به  يلت سازمانير درک از فضيمتغ

ت، تأهل، سن ي)جنس يشناخت تيجمع يرهاينقش متغ
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وجود دارد. اما در  يدار يو سابقه خدمت( رابطه معن

ر ين متغيب يدار ينان مقدار سطح معنين سطح اطميهم

و ابعاد آن با  يلت سازمانيدر کار با فض يورز تعلل

 05/0 يشتر از سطح خطايالتبيتوجه به نقش تحص

بر عدم وجود  يمبن H0ن موارد فرض ياست که در ا

توان ادعا  يشود و م يرها رد نمين متغيدار ب يرابطه معن

 يورز ر تعللين متغي% ب95نان ينمود که در سطح اطم

و ابعاد آن با توجه  يانلت سازميدر کار با درک از فض

 وجود ندارد. يدار يرابطه معن التيبه نقش تحص

 

 يريگ جهيبحث و نت

رابطه تعهد  يق حاضر، بررسيتحق يهدف کل

در  يورز و تعلل يلت سازماني، درک از فضيسازمان

بود که  يشناخت تيجمع يرهايکار با توجه به نقش متغ

 د.ير حاصل گرديج زينتا

 يه اصلياز فرض يضر ناشافته پژوهش حاين ياول

ق رابطه يتحق ياصل يرهاين متغياول نشان داد که ب

محقق  يوجود دارد. بر اساس جستجو يدار يمعن

افت نشد؛ اما با يده باشد ين رابطه را سنجيکه ا يقيتحق

مورد  يلت سازمانياز ابعاد فض يکيکه  نيتوجه به ا

ن يتوان ا يق حاضر اعتماد است، ميدر تحق يبررس

( مورد 1388فر و همکاران )يق خنيق را با تحقيتحق

ن يق مذکور محققيکه در تحق يطور سه قرار داد بهيمقا

 ياعتماد و تعهد سازمان يها ن مؤلفهيرابطه ب يبه بررس

و  يکارکنان در دو سازمان جهاد کشاورز

ق يج تحقيوپرورش استان قم پرداختند و نتا آموزش

ن اعتماد و تعهد ايدار م يها عدم وجود رابطه معن آن

جه يجه با نتين نتيکارکنان را نشان داد و ا يسازمان

اد يرت دارد چراکه در سازمان بنيق حاضر مغايتحق

ن درک از ياستان اصفهان ب يمسکن انقالب اسالم

باشد با  ياز ابعاد آن م يکيکه اعتماد  يلت سازمانيفض

وجود دارد. عدم  يدار يرابطه معن يتعهد سازمان

گر ابعاد يد يرگذاريل تأثيتواند به دل يم يهمخوان

ممکن است تفاوت دو جامعه  يباشد، از طرف يسازمان

شده باشد. در هر حال، به نظر  ين ناهمخوانيموجب ا

را يتر باشد ز يق حاضر منطقيجه تحقيد که نتيآ يم

است و احتمال  يمثبت رفتار يرهاياز متغ يکياعتماد 

رز و پورتر يشود. است يم آن با تعهد داده ميرابطه مستق

 يکيق خود به دست آوردند که يز در تحقي(  ن1983)

 يشناخت قرارداد روان ياز عوامل مرتبط با تعهد سازمان

تواند انتظارات  يم يلت سازمانياست. درک باال از فض

ن افراد و سازمان را در جهت يب يشناخت قرارداد روان

ق با ين تحقيجه اين نتيانتظارات مثبت سوق دهد بنابرا

د ييگر را تأيکديم يرمستقيطور غ ق حاضر بهيتحق

 ند.ينما يم

 يه فرعياز فرض يافته پژوهش حاضر ناشين يدوم

لت يابعاد درک از فض ين تمامينشان داد که ب 1-1

و  يو دو بعد تعهد عاطف يبا تعهد سازمان يسازمان

وجود دارد اما رابطه  يدار يآن رابطه معن يهنجار

باألخص بعد  يلت سازمانين درک از فضيب يدار يمعن

آن با تعهد مستمر وجود  يهمدرد -اعتماد -ينيب خوش

 ي( مبن2002ر و همکاران )ي يق ميندارد و بنا بر تحق

به سازمان دارند  يتعهد عاطف يکه کارکنان زمان نيبر ا

کند  يت ميکه باور داشته باشند سازمانشان از آنان حما

ند که احساس کنند که در تعهد مستمر دار يو هنگام

 يگذار هيشان )سرما هيصورت ترک سازمان سرما

افتد و  ياند( به خطر م سازمان کرده يکه برا ياساس

است که فکر کنند  يها در صورت آن يفيتعهد تکل

ن يتوان چن يدارد؛ م يها انتظار وفادار سازمان از آن

شتر به برداشت ياستنباط نمود که تعهد مستمر ب

؛ يدارد تا عملکرد سازمان يکنان بستگکار يشخص

 -اعتماد -ينيب ن ابعاد خوشيدار ب يلذاعدم رابطه معن

ن ياست که ب ين در حالين است و اييقابل تب يهمدرد

با تعهد  يلت سازمانيبخشش فض -يکپارچگيبعد 

 وجود دارد.  يدار يمستمر رابطه معن

 يه فرعياز فرض يافته پژوهش حاضر ناشين يسوم

 ين تعهد عاطفيدار ب يوجود رابطه معن عدم 1-2

در کار را نشان  يورز کارکنان سازمان مذکور با تعلل
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ه ين فرضيابد که ايب يقيدهد؛ و محقق نتوانست تحق يم

ف يد بتوان علت را بنا بر تعريرا پوشش دهد اما شا

ان ين بيچن ي( از تعهد عاطف2002ر و همکاران )ي يم

 يا گونه ازمان مذکور بهنمود که احتمال دارد عملکرد س

سازمان از خود را  يبوده که کارکنان انتظار وفادار

 احساس نکرده باشند.

ه ياز فرض يافته پژوهش حاضر ناشين يچهارم

 يلت سازمانين درک از فضينشان داد که ب 3-1 يفرع

دار  يدر کار رابطه معن يورز ابعاد آن با تعلل يو تمام

ج فوق با توجه به يان نتييمعکوس وجود دارد و در تب

لت ي( در مورد فض2011ق رگو و همکاران )يتحق

جاد، يا يها به معن لت در سازمانيکه فض يسازمان

ت و پرورش رفتارها، عادات، اعمال و يج، حمايترو

ت، صداقت، يل انسانياز قب يع و متعاليالت رفيتما

در  يو جمع يدر سطح فرد يبخشش، اعتماد و وفادار

ن استنباط نمود که در يتوان چن يک سازمان است مي

استان اصفهان با  ياد مسکن انقالب اسالميسازمان بن

کامرون  يلت سازمانيش درک کارکنان از ابعاد فضيافزا

، اعتماد، بخشش و ينيب ( ) خوش2004و همکاران )

 يه اصليزان تعهد کارکنان )بنا بر فرضي( ميکپارچگي

کارکنان باعث  ش تعهد دريابد و افزاي يش مياول( افزا

گردد. در  يکارکنان سازمان مذکور م يکار کاهش اهمال

ن يستر و اکساليز بامين نيشيقات پيگر تحقيسه با ديمقا

لت يق خود نشان دادند که فضي( در تحق2000)

، اراده و تحمل در برابر يدر توان اخالق يسازمان

شک نداشتن اراده و  يدارد. ب ييها نقش به سزا يدشوار

ن عوامل يتر از مهم يکيها  ير دشوارتحمل د

دکننده ييز تأيق حاضر نيباشد. و تحق يم يورز تعلل

ن وان اردو يباشد. همچن ين ميستر و اکساليق باميتحق

ز در ي( ن2008از مورالز و همکاران )ي( و د2003)

ن تعلل يدار معکوس ب يمطالعاتشان بر وجود رابطه معن

نظم و انضباط و  يشناس فهيچون وظ ييها يژگيبا و

و نظم و انضباط  يشناس فهيد نمودند که وظيتأک

در  يلت سازمانيش درک از فضيتواند موجب افزا يم

ج ين استنباط نمود که نتايتوان چن يکارکنان گردد؛ لذا م

 يق حاضر همخوانين مذکور با تحقيقات محققيتحق

 دارد.

 يه اصلياز فرض يافته پژوهش حاضر ناشين يپنجم

ت، يجنس يرهاياد که اگرچه هرکدام از متغدوم نشان د

در  يالت و سابقه کار تا حدوديتأهل، سن، تحص

ق يتحق يرهاين متغيب يب همبستگيزان کاهش ضريم

دار  يالت باعث معنير تحصينقش داشتند اما تنها متغ

در کار  يورز و تعلل يلت سازمانين فضينشدن رابطه ب

در  يمشابه اق يچ تحقيکه  ه نيد و با توجه به ايگرد

 يبر رو يشناخت تيجمع يرهاينقش متغ يمورد بررس

افت نشد اما يق حاضر يتحق يرهاين متغيرابطه ب

ج آمار يسه با نتايه در مقاين فرضيج ايتوان از نتا يم

ن استنباط نمود ياول چن يه اصليج فرضيو نتا يفيتوص

ن ياول رابطه ب يه اصليکه در فرض نيکه با توجه به ا

مشاهده  يفيد اما در آمار توصين گردييبرها تيمتغ

نمونه  يو حت يچهارم جامعه آمار د که حدود سهيگرد

دهند که  يل ميتشک يق حاضر را کارکنانيتحق يآمار

و باالتر هستند. از  يکارشناس يليمدرک تحص يدارا

و  ينشان داد که تعهد سازمان يفيج آمار توصينتا يطرف

اد ياز کارکنان بنن گروه يا يلت سازمانيدرک از فض

استان اصفهان کمتر از کارکنان  يمسکن انقالب اسالم

ن يباشد. همچن يپلم ميد پلم و فوقيد يليبا مدرک تحص

 يليدر کار کارکنان با مدرک تحص يورز تعلل

ر کارکنان سازمان يشتر از سايو باالتر ب يکارشناس

ر يکننده بودن متغ ليمذکور است؛ لذا نقش تعد

ن بودن تعهد يياز پا يالت ناشيتحص يشناخت تيجمع

از  ييحجم باال يلت سازمانيو درک از فض يسازمان

الت ير تحصيباشد. تأث يق حاضر ميتحق يجامعه آمار

که  يورز و تعلل يلت سازمانين درک از فضيبر رابطه ب

 يتواند به نوع يق حاضر به دست آمده است، ميدر تحق

ر مقاطع يتأث کننده انيب( را که 1392) يق خشوعيتحق

د ييبود را تا يلت سازمانيمختلف بر فض يليتحص

زان درک از ينشان داد که م يرا که خشوعيد. زينما
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مختلف،  يليکارکنان با مقاطع تحص يلت سازمانيفض

ر يدکننده تأثيين تفاوت تأيدارد و ا يدار يتفاوت معن

 يورز و تعلل يلت سازمانين فضيالت بر رابطه بيتحص

رغم  ين عليباشد. و همچن يق حاضر ميدر کار در تحق

 يق خشوعيق حاضر با تحقيتحق يعدم همخوان

ان ين بيتوان چن ي( در خصوص سوابق خدمت م1392)

از تفاوت  يتواند ناش يم ين عدم همخوانيکرد که ا

ق باشد به يدو تحق ينسبت سوابق خدمت جامعه آمار

چهارم  ش از سهيق حاضر بين صورت که در تحقيا

سال  15سوابق خدمت کمتر از  يدارا يمارت آيجمع

کمتر از  يق خشوعيکه در تحق يبوده در صورت

سوابق خدمت کمتر  يدارا يت آماريچهارم جمع کي

ق ين دو تحقيگر ايد عبارت سال بوده است. به 15از 

که  يطور کنند به يد مييگر را تأيکديم يطور مستق به

و  يانلت سازمين فضير سابقه خدمت بر رابطه بيتأث

به علت داشتن  يق خشوعيدر کار در تحق يورز تعلل

 با سوابق خدمت باال است. يکارکنان

 يه فرعياز فرض يافته پژوهش حاضر ناشين يششم

لت يابعاد درک از فض ين تمامينشان داد که ب 2-1

و  يو دو بعد تعهد عاطف يبا تعهد سازمان يسازمان

 يشناخت تيجمع يرهايآن با توجه به نقش متغ يهنجار

ن يب يدار يوجود دارد اما رابطه معن يدار يرابطه معن

 -ينيب خصوص بعد خوش به يلت سازمانيدرک از فض

آن با تعهد مستمر با توجه به نقش  يهمدرد -اعتماد

ق يوجود ندارد که تحق يشناخت تيجمع يرهايمتغ

 افت نشد.ينه ين زميدر ا يمشابه

 يه فرعياز فرض يافته پژوهش حاضر ناشين يهفتم

در کار و تعهد  يورز ن تعللينشان داد که رابطه ب 2-2

و مستمر کارکنان با توجه به نقش سابقه  يعاطف

ر و همکاران ي يدار معکوس است و م يخدمت معن

ان سابقه يافتند که ميق خود يز در تحقي( ن2002)

دار مثبت  يو مستمر رابطه معن يخدمت با تعهد عاطف

دهند؛  يگر را پوشش ميق همدين دو تحقيوجود دارد، ا

 يورز ن تعلليب يدار يق حاضر رابطه معنياما در تحق

که  يد درحاليمشاهده نگرد يدر کار با تعهد هنجار

دار  ي( وجود رابطه مثبت معن2002ر و همکاران )ي يم

را نشان دادند که  ين سابقه خدمت و تعهد هنجاريب

 يقبل يها هيج فرضين نتاييطور که در تب جه همانين نتيا

ن بودن سوابق ييل پايتواند به دل يد ميان گرديز بين

 باشد. ق ين تحقيا يخدمت اکثر کارکنان جامعه آمار

از  يافته پژوهش حاضر ناشين يت آخريو درنها

ر ينشان داد که تنها متغ 3-2 يه فرعيفرض

دار نشدن رابطه  يالت باعث معنيتحص يشناخت تيجمع

در کار  يورز با تعلل يزمانلت ساين ابعاد درک از فضيب

ج يسه با نتايز در مقايه نين فرضيج ايشود و از نتا يم

ن يتوان چن ياول م يه اصليج فرضيو نتا يفيآمار توص

اول  يه اصليکه در فرض نياستنباط نمود که با توجه به ا

 يفيد اما در آمار توصين گردييرها تبين متغيرابطه ب

و  يجامعه آمارچهارم  د که حدود سهيمشاهده گرد

ل يتشک يق حاضر را کارکنانيتحق ينمونه آمار يحت

و باالتر  يکارشناس يليمدرک تحص يدهند که دارا يم

و  يج نشان داد که تعهد سازمانينتا يهستند. از طرف

ن گروه از کارکنان سازمان يا يلت سازمانيدرک از فض

اد مسکن استان اصفهان کمتر از کارکنان با مدارک يبن

ن يباشد. همچن يپلم ميد پلم و فوقيد يليتحص

 يليدر کار کارکنان با مدارک تحص يورز تعلل

ر کارکنان سازمان يشتر از سايو باالتر ب يکارشناس

ز يدوم ن يه اصليت در فرضيمذکور است و درنها

کننده در  ليکه نقش تعد يريد که تنها متغيمشاهده گرد

در  يورز و تعلل يلت سازمانيفض يرهاين متغيروابط ب

کننده  ليباشد؛ لذا نقش تعد يالت ميکار دارد تحص

ن يياز پا يالت ناشيتحص يشناخت تير جمعيبودن متغ

حجم  يلت سازمانيو درک از فض يبودن تعهد سازمان

ر يباشد. تأث يق حاضر ميتحق ياز جامعه آمار ييباال

 يلت سازمانين ابعاد درک از فضيالت بر رابطه بيتحص

ق حاضر به دست آمده است يدر تحقکه  يورز و تعلل

ر يکننده تأث اني( که ب1392) يق خشوعيتواند با تحق يم

سه يبود مورد مقا يلت سازمانيبر فض يليمقاطع تحص
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ق خود نشان يدر تحق يکه خشوع يطور رد بهيقرار گ

کارکنان با  يلت سازمانيزان درک از فضيداد که م

دارد  وجود يدار يمختلف تفاوت معن يليمقاطع تحص

ن يالت بر رابطه بير تحصيدکننده تأثيين تفاوت تأيو ا

ق حاضر يدر کار در تحق يورز و تعلل يلت سازمانيفض

ق يتحق يرغم عدم همخوان ين عليباشد. همچن يم

( در خصوص سوابق 1392) يق خشوعيحاضر با تحق

ن عدم ين استنباط نمود که ايتوان چن يز ميخدمت ن

تواند  يد ميز مشاهده گردين طور که قباًل همان يهمخوان

دو  ياز تفاوت نسبت سوابق خدمت جامعه آمار يناش

ش يق حاضر بين صورت که در تحقيق باشد به ايتحق

سوابق خدمت کمتر  يدارا يت آماريچهارم جمع از سه

 يق خشوعيکه در تحق يسال بوده در صورت 15از 

سوابق  يدارا يت آماريچهارم جمع کيکمتر از 

ن يگر ايد عبارت سال بوده است. به 15از خدمت کمتر 

کنند و  يد مييگر را تأيکديم يطور مستق ق بهيدو تحق

و  يلت سازمانين فضير سابقه خدمت بر رابطه بيتأث

به علت داشتن  يق خشوعيدر کار در تحق يورز تعلل

 با سوابق خدمت باال است. يکارکنان

 :يشنهادات کاربرديپ

اول  يه اصليرضج حاصل از فيبا توجه به نتا

ن يدار مثبت ب يبر وجود رابطه معن يق حاضر مبنيتحق

ن يو همچن يو تعهد سازمان يلت سازمانيدرک از فض

 يورز ر مذکور با تعللين دو متغيب يدار منف يرابطه معن

اد مسکن يران ارشد سازمان بنيدر کار کارکنان به مد

گردد که  يشنهاد مياستان اصفهان پ يانقالب اسالم

د يدر کار کارکنان سازمان با يورز منظور کاهش تعلل به

و  يلت سازمانيش درک از فضيمنظور افزا را به ياقدامات

ن منظور با يکارکنان انجام دهند و به ا يتعهد سازمان

ر و ي ي( و م2004دگاه کامرون و همکاران )يتوجه به د

 د:يران باي(؛ مد1990آلن )

ن به کارکنا ينيب ش خوشيجهت افزا يطيشرا .1

در هنگام مواجهه با مشکالت بزرگ  يت، حتيموفق

ق يتواند از طر ين کار ميبه وجود آورند. )ا

صورت  يالزم و مباحث روانشناس يها آموزش

 رد.(يگ

ند. )از يح کارها متعهد نمايکارکنان را به انجام صح .2

ت مثبت، ي)تقو يريادگي يتئور يريکارگ ق بهيطر

 ه و ...((ي، تنبيت منفيتقو

 ند.يجاد نمايرا در کارکنان ا يس هدفمنداحسا .3

گر و به يکدينان و احترام کارکنان به ياعتماد و اطم .4

 ش دهند.ير سازمان را افزايمد

 ت دهند.يبه کارکنان اهم .5

که  ينحو سازمان را به يمند و عالقه يدلسوز .6

 ش دهند.يند افزايوضوح درک نما کارکنان آن را به

ش يافزا در سازمان را يکپارچگيو  يهمبستگ .7

 دهند.

سازمان انجام  يکناميو ن يجهت سربلند ياقدامات .8

 دهند.

 ش دهند.يرا در سازمان افزا يصداقت و رازدار .9

ند يجاد نمايبخشش کارکنان ا يبرا ينيط و قوانيشرا .10

 ا عدم تکرار اشتباهات(.ي)در صورت اصالح 

 يريکارکنان در سازمان تداب يجهت ماندگار .11

 شند.ينديب

بردن کارکنان از ذکر نام  جهت لذت يريتداب .12

 شند.ينديسازمان خود ب

ند که در آن، کارکنان مشکالت يجاد نمايا يجو .13

 سازمان را مشکالت خود بدانند.

کارکنان به سازمان  يش وفاداريجهت افزا يريتداب .14

شنهاد کار بهتر؛ ترک يبا پ يکه کارکنان حت ينحو )به

ار ن کيشند. )اينديبدانند( ب يراخالقيسازمان را، غ

 رد.(يالزم صورت گ يها ق آموزشيتواند از طر يم

دوم  يه اصليج حاصل از فرضيبا توجه به نتا

الت باعث يکه سطح تحص نيبر ا يق حاضر مبنيتحق

ده است و يق گرديتحق يرهاين متغيل روابط بيتعد

و  يزان تعهد سازمانيکه نشان داد م يفيج آمار توصينتا

 يليمدرک تحص کارکنان با يلت سازمانيدرک از فض

ر کارکنان است لذا به يشتر از سايپلم بيپلم و ديد فوق
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 ياد مسکن انقالب اسالميران ارشد سازمان بنيمد

ت يق سرايگردد که از روش آموزش از طر يشنهاد ميپ

ش ي(( جهت افزا1394) يرسپاسيه مي)نظر 17عملکرد

کارکنان و  يو تعهد سازمان يلت سازمانيدرک از فض

ند. يها در کار استفاده نما آن يورز عللن کاهش تيهمچن

شتر يکه ب-با قرار دادن افراد پرتالش و پرکار  يبه عبارت

 -پلم هستنديد پلم و فوقيد يليمدرک تحص يها دارا آن

مدرک  يکه اغلب دارا -کار و تنبل  در کنار افراد کم

ش يباعث افزا -پلم هستنديد باالتر از فوق يليتحص

ت يو درنها يلت سازمانيفض ، درک ازيتعهد سازمان

ها در کار شوند. الزم به ذکر  آن يورز کاهش تعلل

 ينديازمند گذراندن فراين کار نياست که انجام ا

ن اقدامات آن؛ يتر است که از مهم يا چندمرحله

 يگذار تيو سرا يريپذ تيزان سراين مييص و تعيتشخ

 يزير شتر در کار و برنامهيزه بيافراد، انتخاب افراد با انگ

مند به کار  رگذار و عالقهيدر کنار هم قرار دادن افراد تأث

 کار است. ر و کميرپذيدر جوار کارکنان تأث

دگاه يتوانند از د يران سازمان مين مديهمچن

 تعهدباال بردن منظور  ( به1387) يرودپشت يرهنما

ها با اهداف  شتر آنير کردن بيکارکنان و درگ يعاطف

 ر را انجام دهند:يند و اقدامات زياستفاده نما سازمان

 يسازمان يها ح اهداف و رسالتيتشر 

 يريگ ميمشارکت کارکنان در تصم 

 هيق و تنبيمناسب تشو يها ستميجاد سيا 

 کارکنان يت و نوآوريجاد خالقيا ينه مناسب برايزم 

 يشغل يساز يغن 

 از داخل ءارتقا 

 يساالر ستهياستخدام بر اساس شا 
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 ها يادداشت
                                                 

ي ها نقش و فيوظا شرح در که استيي ؛ رفتارهاينقش  درون عملکرد1

 آن درچارچوب که شود يم خواسته از کارکنان و شود يم انيبي رسم

 .ندينما تيفعال
2Castro, Armario& Ruiz 

 نان درکارکي رسمي ها نقش از فراتري شغلي ؛ رفتارهايفرانقش عملکرد3

 و رديگ يم صورت داوطلبانه وي ارياخت صورت به که است سازمان

 شود ينم سازمان لحاظي رسم پاداش ستميس در معموالً
4Turnipseed & Rasuli 
5Meyer & Allen 
6Meyer, Stanley & Herscovitch 
7Organizational Virtuousness 
8Rego, Ribeiro, Cunha & Jesuino 
9Cameron, Bright, & Caza 
10Ellis & Knaus 
11Dubrin 
12Steers & Porter 
13VanEerde 
14Diaz-Morales, Cohen, & Ferrari 

 377استان اصفهان  ياد مسکن انقالباسالميتعداد کل کارکنان سازمان بن15

پلم هستند و چون ير ديمدرک ز ينفر از آنها دارا 60باشد که  ينفر م

پلم را شامل يپلم و باالتر از ديد يليرا افراد با مدرک تحص يجامعه آمار

 م.ين تعداد را از حجم جامعه کسر نموديشود ا يم
16Partial correlation 

و پرکار با  يسرايت عملکرد نتيجه همنشيني مديران و کارکنان پرانرژ17

منجر  ، تنبل و از زير کار در رو است ويافراد نسبتا کم کار و به تعبير

از کارکنان  ر کار در رو(يتنبل و از ز)اشخاص  اين اشخاص ييادگير به

 شود. يم تواناتر
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