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  سالمت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنانفرهنگ رابطه 

  واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی: مطالعه موردي

  
 پور امیراشکان نصیري                                                                                       
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ها و استفاده  حفظ کارکنان توانمند به منظور ایجاد موفقیت سازمان  هاي مدیریت منابع انسانی، ترین مسئولیت یکی از مهم :مقدمه

کرده، این پژوهش  نظر به اهمیت و حساسیت دانشگاه بعنوان محلی براي آموزش و پرورش نیروي انسانی تحصیل. بهینه از آنهاست

دهنده آن و تعهد کارکنان در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد  هاي تشکیل بررسی ارتباط بین سالمت سازمانی و مولفهبه 

 .اسالمی پرداخته است

نفر از کارکنان غیر هیات علمی واحد  90. انجام پذیرفت 1390این مطالعه از نوع همبستگی بوده و در سال : روش پژوهش

ابزار . ها و حوزه ستاد دانشگاه به عنوان نمونه انتخاب شدند اي از دانشکده اه آزاد اسالمی به شیوه طبقهعلوم و تحقیقات دانشگ

ها از طریق مکاتبه  داده. ها شامل پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و پرسشنامه پژوهشگر ساخته سالمت سازمانی بود گردآوري داده

ها از میانگین و انحراف معیار توزیع فراوانی براي  در تحلیل داده. آوري شد ایفا جمعرسمی با واحدهاي مورد مطالعه و به شکل خود 

چنین  هم. گیري شد توصیف و از ضریب همبستگی پیرسون براي بررسی همبستگی نمرات سالمت سازمانی و تعهد کارکنان بهره

  .مستقل و تحلیل رگرسیون بکار گرفته شدند  tآنالیز واریانس، آزمون

 145,16±29,56و در مورد تعهد کارکنان ) درصد 67( 178,85±38,13میانگین و انحراف معیار نمره سالمت سازمانی  :ها یافته

. داري نداشت وضعیت سالمت سازمانی و تعهد کارکنان در واحدهاي زیر مجموعه سازمان مورد مطالعه تفاوت معنی. بود) درصد 66(

، حمایت  r3=0.640 دهی ، ساختr2 = 0.464 ، مراعاتr1 = 0.657  نگی نهاديبین کلیه ابعاد سالمت سازمانی یعنی یگا

 با تعهد سازمانی کارکنان همبستگی مثبت و معنی r6 = 0.625 و روحیهr5 = 0.362  ، بانک اطالعاتیr4 = 0.566 منابع

 55,6تعهد کارکنان را به میزان نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد سالمت سازمانی قابلیت تبیین  .)P<0.001(داري مشاهده شد 

 > 001/0Pو  0335/0، یگانگی نهادي با بتاي کننده بینی مؤثرترین مولفه پیش ).F=17.3 , df = 6 , P<0.01(درصد دارد 

 .P=0.05)و 0.306β= (دومین مولفه مؤثر بر تعهد سازمانی روحیه بود . بوده است

مت سازمانی و تعهد کارکنان، تالش در جهت سالم سازي سازمان از طریق ایجاد دار بین سال با توجه به رابطه معنی :گیري نتیجه

چنین تقویت  هاي خالق و هم یگانگی نهادي با اقداماتی از قبیل حمایت از کارکنان در رویارویی با مشکالت محیطی و تقدیر از ایده

تواند نقش مؤثري در افزایش  رام و پرهیز از تبعیض میروحیه آنان با تدابیري چون ایجاد جو صمیمی، توام با تشریک مساعی و احت

  .تعهد سازمانی کارکنان داشته باشد

  سالمت سازمانی، تعهد، کارکنان، دانشگاه: واژگان کلیدي
  

                                                             
نویسـنده  (، ، ایـران تهـران  ،قـات یتحق و علوم واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه اقتصاد، و تیریمد دانشکده ،و درمانی یبهداشت خدمات تیریمد گروه ار،یدانش -1

  nasiripour@srbiau.ac.ir: ، پست الکترونیک)مسئول

 ، ایرانتهران ،تهران شمالواحد  ،یاسالم آزاد گاهدانش ،و درمانی یبهداشت خدمات تیریمد گروه ار،یاستاد -2

  ایران  ن، تهران،ایراعلوم پزشکی  دانشگاه دانشکده مدیریت و اطالع رسانیاطالعات و آمار، ، تحلیل، تحقیق گروه ،اریدانش -3

  ، ایرانرودهنواحد رودهن،  ،مربی، دانشگاه آزاد اسالمی -4

 )باشد معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران می 68445ه این مقاله حاصل طرح پژوهشی مصوب شمار(.  
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  )1و2( 3؛ 1390مدیریت بهداشت و درمان /  ٥٠

  مقدمه

هاي استراتژیک سازمان  ترین دارایی منابع انسانی از مهم

شوند، از اینرو بکارگیري، حفظ، ارتقا، توسعه  محسوب می

یت مدیریت این منابع از عوامل مهم و پیشبرنده و در نها

به عبارتی بهتر یکی از . گردد اهداف سازمانی تلقی می

حفظ   هاي مدیریت منابع انسانی، ترین مسئولیت مهم

ها و  کارکنان توانمند به منظور ایجاد موفقیت سازمان

  . محور از آنهاست استفاده بهینه و دانش

هاي  با اهداف و ارزش نیروي انسانی وفادار، سازگار

شده در شرح  سازمانی که فراتر از وظایف قانونی مشخص

شغلی خود فعالیت نمایند از عوامل مهم اثربخشی 

  .گردند سازمانی تلقی می

ترین مسائل انگیزشی که با حجم  امروزه یکی از مهم

اي در مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی در  گسترده

  .سازمانی است  تعهد  غرب گسترش یافته،

شناختی و یا  تعهد سازمانی یعنی درجه همانندسازي روان

کنیم شامل  چسبیدگی به سازمانی که ما براي آن کار می

  :اجزا زیر است

  قبول ارزشها و اهداف سازمان  -1

 تمایل به اعمال تالش براي سازمان  -2

 ]1[.داشتن میل قوي به پیوسته ماندن به سازمان -3

کنترلی،  هر چه میزان این تعهد بیشتر باشد نیروهاي خود

خودانگیزشی در کارکنان افزایش یافته و به تناسب آن 

کارکنان که . اثربخشی و کارایی افزایش خواهد یافت

شان ندارند  احساس عالقه و تعهد و وابستگی به سازمان

عالیت نداشته و در طوالنی مدت به صورت مداوم و کارا ف

از طرفی کاهش . سازند به سازمان لطمه وارد می

هاي اقتصادي، رقابت  دستیابی به پیشرفت  ها، هزینه

بیشتر، فروش، خدمات موثر به مشتریان، همگی اهداف 

و نتایج مثبتی هستند که در اثر ایجاد فضا و محیطهاي 

فضا و  این که این. آیند مناسب و سالم به دست می

محیط در سازمانی دولتی باشد یا خصوصی و یا فضاي 

باز باشد یا بسته، مهم نیست مسئله اصلی اینجاست که 

سازمان سالم زمینه ایجاد نیروي انسانی توانمند و سالم را 

سازد و نیروي انسانی توانمند، سازمانی کارا و  فراهم می

  .گردد اثربخش را موجد می

: سالم ارائه شده از جمله  تعاریف زیادي از سازمان

سالمت سازمانی را با بهداشت  ،  ]2[.وینیت واتاخون

روانی در محیط کار مترادف گرفته و سازمان سالم را 

ناامیدي و   داند که بتواند میزان افسردگی، سازمانی می

و این فرهنگ  ساندنارضایتی را در کارکنان به حداقل بر

  .را حکفرما سازد

دارد که به  نیز در کتاب سازمان سالم اظهار می ]3[ یون

نظر متخصصان دانشگاه وارویک سالمت سازمانی 

زیرمجموعه در ارتباط  3موضوعی کلی است که با 

  :است

اشت روانی بهد -3اخالق در سازمان  -2استرس  -1

  در محیط کار 

توان اینگونه ابزار داشت که وضوح نقش و  در کل می

الزامات کاري معقول، کنترل  قابلیت دسترسی به آن،

گیري، حمایت اجتماعی  شغل و حدود اختیارات در تصمیم

دستمزد   هاي عادالنه و رفتار منصفانه، در محیط، پاداش

ی، جو بخش، امنیت شغل ساعات کاري رضایت  کافی،

هاي  ترتیبات استخدامی امن از نشانه  سازمانی امن،

سازمان سالم هستند و از طرفی بار کاري باال، روابط بین 

تغییرات زیاد، محیط   جو سازمانی بد،  شخصی ناسالم، 

نبود   هاي پرداخت غیرعادالنه، نظام  فیزیکی غیراستاندارد،

امل عوامل انگیزشی و حقوقی مثبت، ابهام نقش از عو

زا در محل کار هستند که سالمت روحی کارکنان  استرس

وري آنان را تحت تاثیر ویژه قرار  و بالتبع بهره

  ] 7,4[.دهند می

عنوان محلی براي آموزش و ه نظر به اهمیت دانشگاه ب

اله جوان، مقغالباً کرده و  پرورش نیروي انسانی تحصیل

بر آن است به بررسی ارتباط بین سالمت سازمانی با 

دهنده آن و تعهد سازمانی کارکنان  هاي تشکیل مولفه

  .واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی بپردازد

  

  روش پژوهش

تا مرداد  1389پژوهش حاضر در فاصله زمانی مهر ماه 

جامعه پژوهش  کارکنان . صورت گرفت 1390ماه سال 

مرکزي و دانشکده هاي مختلف دانشگاه آزاد  ستاد

 736واحد علوم و تحقیقات تهران به تعداد   -اسالمی
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  و همکاران پور امیراشکان نصیري

  

  

  )1و2( 3؛ 1390داشت و درمان مدیریت به/  ٥١

از  ،ها پذیري داده با فرض پیوستگی و میانگین. نفر بودند

. فرمول کوکران براي تعیین حجم نمونه استفاده گردید

 اي گیري طبقه نفر به روش نمونه 90بر این اساس 

  .انتخاب شدند

گیري در این پژوهش دو پرسشنامه تعهد  ندازهابزار ا

پرسشنامه اول . سازمانی و سالمت سازمانی بود

تعهد عاطفی، مستمر (گانه تعهد سازمانی  هاي سه مولفه

گرفت  بر اساس مدل پورتر را اندازه می) و هنجاري

براي . سوال بود 34و شامل ) 1387سلیم اوغلی، (

لفاي کرونباخ برابر بررسی پایایی این پرسشنامه مقدار آ

 7اس ین پرسشنامه از مقیدرا. محاسبه گردید 88/0

تا کامالً  1اي لیکرت از کامالً مخالفم برابر  گزینه

دهی پاسخ سواالت مستقیم  براي نمره 7موافقم مساوي 

سوال نیز نمره دهی معکوس انجام  6براي . استفاده شد

  .گردید

و سه  محقق ساخته بوده پرسشنامه سالمت سازمانی

سطح نهادي، فنی، اداري سالمت سازمانی را بررسی 

نمود که سطح نهادي شامل یگانگی نهادي، سطح  می

دهی، حمایت منابع، بانک  اداري شامل مراعات، ساخت

اطالعاتی و در سطح فنی روحیه کارکنان را سنجش 

روایی  .سوال بود 45این پرسشنامه مشتمل بر . نمود می

تن ازخبرگان شامل  10ا قضاوت، باز نظر محتوا وساختار

احراز  ،مسلط به موضوعنظران  دانشگاه وصاحب اساتید

 براي تعیین پایایی ، ضریب آلفاي کرونباخ. گردید

  .محاسبه شد 859/0معادل

روش توزیع . آوري گردید ها به روش میدانی جمع داده

ها مراجعه حضوري و ارائه توضیحات در این  پرسشنامه

ها به  پس از تکمیل پرسشنامه. ویان بودزمینه به پاسخگ

 . شیوه خود ایفا نسبت به عودت آن اقدام گردید

میانه،  هاي آمار توصیفی مانند میانگین،  از شاخص

چنین آمار استنباطی چون  معیار، واریانس و هم  انحراف

، آزمون تحلیل tضریب همبستگی پیرسون، آزمون 

ها  تحلیل داده متغیره براي واریانس، و رگرسیون چند 

  . استفاده گردید

  

  

  ها یافته

 28از کارکنان مورد مطالعه مرد و ) درصد 9/68(نفر  62

) درصد 1/71(نفر  64. آنان زن بودند) درصد 1/31(نفر 

) درصد 6/25(نفر  23سال و کمتر،  35در گروه سنی 

از این افراد ) درصد 3/3(نفر  3سال و  36-49در سنین 

ترین  ترین و مسن کم سن. داشتندسال سن  50بیش از 

ساله بوده و میانگین سنی کل آنان  60و  25فرد 

از ) درصد 10(نفر  9آخرین مدرك تحصیلی . بود 33,68

نفر کارشناسی،  58کنندگان در پژوهش کاردانی،  شرکت

نفر  43. نفر دکتري بود 1نفر فوق لیسانس و تنها  22

 15باالي نفر  7سال و  7 -  14نفر  40سال،  7زیر 

میانگین سابقه کار کل آنان نیز . سال سابقه کار داشتند

  )1جدول . (سال بود 30/7

سوال مربوط به سالمت سازمانی،  45با توجه به 

کمترین و بیشترین نمرات این بخش در کل افراد مورد 

میانگین و انحراف . بود 267و  95مطالعه به ترتیب 

تقریبا ( 85/178±13/38معیار نمره سالمت سازمانی 

 .محاسبه گردید )درصد حداکثر نمرات ممکنه 67

  )2جدول(

آنالیز واریانس یکطرفه مبین نبود اختالف معنی دار بین 

نمرات سالمت سازمانی در واحدهاي مختلف سازمان 

 .مورد مطالعه بود

سوال بخش تعهد سازمانی  34بر اساس مجموع 

دست  به 221و بیشینه آن  66کارکنان، کمینه نمرات 

میانگین و انحراف معیار نمرات تعهد کارکنان نیز . آمد

  )3جدول( .بود) درصد 66تقریبا ( 56/29±16/145

باالترین میانگین نمرات تعهد کارکنان در واحدهاي 

و  00/169 ±47/47زیرمجموعه سازمان مورد مطالعه

بین واحدهاي . بود 00/135 ±96/13کمترین آن 

از نظر تعهد کارکنان مختلف سازمان مورد مطالعه 

 .داري مشاهده نشد اختالف معنی

هاي پژوهش در زمینه ارتباط بین ابعاد سالمت  یافته

سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان مورد مطالعه به قرار 

  :زیر بود
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بین یگانگی نهادي و تعهد سازمانی در کارکنان واحد  -

ر دا علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی رابطه معنی

  ).P<0.001و  r=0.657(مشاهده شد 

بین مراعات و تعهد سازمانی در کارکنان واحد علوم و  -

دار مشاهده  تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی رابطه معنی

  ).P<0.001و  r=0.464(شد 

دهی و تعهد سازمانی کارکنان واحد علوم  بین ساخت -

ه دار مشاهد و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی رابطه معنی

  ).P<0.001و  r=0.640(شد 

بین حمایت منابع و تعهد سازمانی در کارکنان واحد  -

دار  علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی رابطه معنی

  ).P<0.001و  r=0.566(مشاهده شد 

بین بانک اطالعاتی و تعهد سازمانی کارکنان واحد  -

دار  علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی رابطه معنی

  ).P<0.001و  r=0.362(اهده شد مش

بین روحیه و تعهد سازمانی کارکنان واحد علوم و  -

دار  تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی رابطه معنی

)r=0.625  وP<0.001 ( مشاهده شد)4جدول.(  

بین ابعاد تعهد سازمانی و سالمت سازمانی نیز 

 )5جدول( .دار وجود داشت هاي مثبت و معنی همبستگی

هاي سالمت سازمانی از یک  بین کلیه مؤلفه در مجموع

سو و تعهد کارکنان در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه 

  .آزاد اسالمی مطالعه رابطه معناداري وجود داشت

هاي  براي پاسخ به این سئوال که اثر کدامیک از مؤلفه

 سازمانی بر میزان تعهد کارکنان بیشتر است؛ از سالمت

مؤثرترین  .شد ره استفادهمتغی چند رگرسیون تحلیل

 >001/0Pو  335/0مولفه، یگانگی نهادي با بتاي 

دومین مولفه مؤثر بر تعهد سازمانی روحیه . بوده است

بدین معنا که یک واحد  .=P) 05/0و 306/0بتا(بود 

تغییر در متغیرهاي مستقل، بتا واحد تغییر در متغیر 

تحلیل  در. وابسته یعنی تعهد کارکنان ایجاد خواهد کرد

شدگی نتایج توسط سایر  چند متغیره، خطر مخدوش

بنابراین نتیجه استخراج شده به . رود متغیرها از بین می

شرط ثابت بودن سایر متغیرهاي مؤثر محاسبه شده 

 )6جدول (. است

  

  گیري بحث و نتیجه

درصد  66پژوهش حدود میزان تعهد سازمانی کارکنان مورد 

تعهد سازمانی یک نگرش . برآورد شد) باالتر از متوسط(

دهنده نوعی تمایل،  یک حالت روانی است که نشان. است

. باشد نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می

تمایل یعنی عالقه و خواست قلبی براي ادامه خدمت در 

هایی که در  گذاري سازمان، نیاز یعنی فرد به خاطر سرمایه

سازمان کرده، ناچار به ادامه خدمت در آن است و الزام 

عبارتست از دین، مسئولیت و تکلیفی است که فرد در برابر 

  ]8[.بیند سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می

کارکنان به سازمان، آنرا ها در زمینه تعهد  نتایج اکثر پژوهش

در مطالعه حاضر . کم و بیش در حد متوسط نشان داده است

سلیم . ابعاد تعهد سازمانی نیز باالتر از متوسط محاسبه گردید

در پژوهش خود میانگین میزان تعهد کل  ]9[اوغلی 

توسط رو به پائین، میانگین سازمانی مراکز مورد مطالعه را م

میزان مولفه تعهد عاطفی، متوسط به باال و میانگین میزان 

مولفه تعهد مستمرمتوسط به پایین و میانگین میزان مولفه 

  .گیري نمود تعهد هنجاري متوسط به باال اندازه

سالمت سازمانی بر اساس معیارهاي مورد مطالعه در 

تقریبا (کنان برآورد گردید هاي میزان تعهد سازمانی کار اندازه

سالمت سازمانی را با بهداشت  ]10[واندربرگ ). درصد 67

و سازمان سالم را  گرفته روانی در محیط کار مترادف

داند که بتواند میزان افسردگی، ناامیدي و  سازمانی می

  .قل برساندنارضایتی را در کارکنان آن به حدا

هاي سازمان مورد مطالعه از  سالمت سازمانی در کلیه واحد

وضعیت نسبتا یکسانی برخوردار بود که با توجه به فرهنگ 

این . سازمانی دانشگاه و ساختار سازمانی آن قابل انتظار بود

ضمنا تعهد . امر در مورد تعهد کارکنان نیز مصداق دارد

هاي  ر مستقل از ویژگیکارکنان در واحد دانشگاهی مورد نظ

دموگرافیک پرسنل از جمله سن، جنس و سابقه کار آنان بود 

هاي آمریکا  در دانشگاه ]11[که با نتایج مطالعه هوي و تاتر 

  .خوانی ندارد هم

هاي پژوهش حاضر مبین همبستگی مثبت و معنادار  یافته

هاي سالمت سازمانی با تعهد کارکنان در  فبین کلیه مول

باالترین آن مربوط به یگانگی . سازمان مورد مطالعه بود

نهادي یعنی توانایی براي تطابق با محیط و سازش با 
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کند و به طور  هایی است که سالمت را حفظ می روش

 .کند آمیزي با نیروهاي بیرونی مخرب سازش می موفقیت

از آنجا که غالب کارکنان دانشگاه مورد مطالعه افرادي  ]12[

تحصیلکرده بوده و در یک محیط رقابتی به کار می پردازند، 

  .این موضوع قابل توجیه است

روحیه نیزدر رتبه دوم از نظر همبستگی با تعهد کارکنان قرار 

زیرا . دارد روحیه در روابط انسانی اهمیت خاصی. گرفت

تواند نمایانگر وضع کلی روابط انسانی در یک سازمان  می

اي از احساسات، عواطف و طرز تفکر  روحیه مجموعه. باشد

روحیه ممکن است مثبت یا منفی باشد، روحیه . آدمی است

مثبت را از آن کسانی میدانند که از کار و حرفه خود راضی 

جامعه مفید و  کنند که خدمت آنها براي هستند و فکر می

اي در محیط کار خود ارتباط  موثر بوده و با افراد شایسته

   ]12[.باشند می

توانایی یک سازمان در ایجاد و (هاي اطالعاتی  ایجاد بانک

حفظ منابع اطالعاتی که در راستاي اهداف سازمان بوده و 

در ) کند فعالیتهاي سازمان کمک می به ارتقا و کیفی شدن

آخرین رده همبستگی با تعهد کارکنان سازمان مورد مطالعه 

  . قرار گرفت

ها از منظر اثرگذاري بر تعهد  کننده بینی ترین پیش مهم

کارکنان در تحلیل رگرسیون عبارت بودند از یگانگی نهادي 

و روحیه که با نتایج حاصل از محاسبه ضرایب همبستگی 

هاي سالمت  ضمنا با توجه به اینکه مولفه. وانی داشتخ هم

درصد تعهد سازمانی را  56سازمانی قابلیت تبیین بیش از 

هاي بهبود سالمت سازمانی بر ارتقاي  دارا بودند، نقش برنامه

  .گردد گیر ارزیابی می تعهد پرسنل انکار چشم

دار بین سالمت سازمانی و تعهد  با توجه به رابطه معنی

سازي سازمان از طریق ایجاد  ان، تالش در جهت سالمکارکن

یگانگی نهادي با اقداماتی از قبیل حمایت از کارکنان در 

هاي خالق و  رویارویی با مشکالت محیطی و تقدیر از ایده

چنین تقویت روحیه آنان با تدابیري چون ایجاد جو  هم

صمیمی، توام با تشریک مساعی و احترام و پرهیز از تبعیض 

تواند نقش مؤثري در افزایش تعهد سازمانی کارکنان  می

  .داشته باشد

  

  

  تشکر و قدردانی

هاي  بدینوسیله از مدیران و کارکنان حوزه ستادي و دانشکده

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی به سبب 

چنین معاونت  ها و هم همکاري ارزنده در گردآوري داده

به خاطر تامین مالی پژوهش و فناوري این دانشگاه 

  . گردد پژوهش، صمیمانه سپاسگزاري می
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  توزیع فراوانی مدیران و کارکنان مورد مطالعه بر حسب متغیرهاي دموگرافیک: 1جدول 

  آمار توصیفی                                      فراوانی درصد

   متغیر

   مرد      62  9/68
 جنسیت

 
  زن  28  1/31

 فوق دیپلم   9  10

 سطح تحصیالت
لیسانس                        58  4/64

فوق لیسانس                  22  4/24

 دکتري               1  1/1

  سال و کمتر 35  64  8/68

 گروه سنی

 
  سال 49-36  23  6/25

  سال و بیشتر 50  3  3/3

  سال 7زیر   43  8/47

  سال 7 -  14  40  4/44  سابقه کار

  سال و بیشتر 15  7  8/7

  جمع  90  100

  

  
  آمارهاي توصیفی در سازمان مورد مطالعه به تفکیک ابعاد سالمت سازمانی: 2جدول 

 نام متغیر تعداد کل حداقل حداکثر میانگین  انحراف معیار

  یگانگی نهادي 90 00/3 00/21 8444/10 12150/4

  سالمت سازمانی

  مراعات 90 00/6 00/31 7111/18 15653/5

 دهی ساخت 90 00/16 00/56 8333/35 78744/8

 حمایت منابع 90 00/31 00/88 8889/56 38912/13

  بانک اطالعاتی 90 00/4 00/28 8556/17 26075/5

  روحیه 90 00/13 00/61 7111/38 11558/11

  کل 90 00/95 00/267 8444/178 13280/38
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 آمارهاي توصیفی تعهد کارکنان مورد مطالعه :3جدول 

  انحراف معیار نام متغیر تعداد کل حداقل حداکثر میانگین  انحراف معیار

  عاطفی 90 00/18 00/84 8556/56 23050/14

  تعهد سازمانی
  مستمر 90 00/22 00/61 7111/37 12370/7

  هنجاري 90 00/15 00/78 5889/50 24368/12

  کل 90 00/66 00/221 1556/145 55852/29

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي سالمت سازمانی و تعهد کارکنان در سازمان مورد مطالعه ضرایب همبستگی بین مؤلفه: 4جدول 

  متغیر ها شاخص هاي آماري اعداد آزمون
 ضریب همبستگی پیرسون   657/0**

 تعهد سازمانی

 یگانگی نهادي

 داري سطح معنی 000/0
  مراعات ی پیرسونضریب همبستگ   464/0**

 داري سطح معنی 000/0 
 ساخت دهی ضریب همبستگی پیرسون   640/0**

 داري سطح معنی 000/0

 حمایت منابع ضریب همبستگی پیرسون   566/0**

 داري سطح معنی 000/0
 بانک اطالعاتی ضریب همبستگی پیرسون   362/0**

 داري سطح معنی 000/0
 روحیه همبستگی پیرسون ضریب   625/0**

 داري سطح معنی 000/0
 سالمت سازمانی ضریب همبستگی پیرسون   712/0**

 داري سطح معنی 000/0

 تعداد 90
 نیز بررسی شد 0,01همبستگی در سطح معنی داري **
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  رد مطالعههاي تعهد کارکنان در سازمان مو ضرایب همبستگی سالمت سازمانی و مولفه: 5جدول

  متغیرها هاي آماري شاخص اعداد آزمون
 ضریب همبستگی پیرسون   646/0**

 سالمت سازمانی

 تعهد عاطفی
 داري سطح معنی 000/0

  تعهد مستمر ضریب همبستگی پیرسون   613/0**

 داري سطح معنی 000/0 

 ضریب همبستگی پیرسون   611/0**
 تعهد هنجاري

 داري سطح معنی 000/0

 ضریب همبستگی پیرسون   712/0**

 داري سطح معنی 000/0 تعهد سازمانی

  تعداد 90

 نیز بررسی شد 0,01همبستگی در سطح معنی داري **

  

  

  

  

 
 ضرایب رگرسیون چند متغیره سالمت سازمانی و تعهد کارکنان در سازمان مورد مطالعه: 6جدول 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients  t Sig. 

B Std. Error Beta 
 000/0 226/5  286/11 975/58 ثابت 1

 004/0 939/2 335/0 819/0 406/2 یگانگی نھادی

 562/0 -583/0 -064/0 630/0 367/0 مراعات

 398/0 850/0 121/0 479/0 408/0 ساخت دھی

 079/0 778/1 185/0 230/0 409/0 حمایت منابع

 777/0 -284/0 -025/0 491/0 140/0 بانک اطالعاتی

 005/0 909/2 306/0 280/0 815/0 روحیھ

 تعھد سازمانی: متغیر وابستھ  
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