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 فرهنگي يها تيفعالدر  يعلم ئتيهنقش تعهد سازماني در مشاركت اعضاي 

 1واحد تهران شمال( يعلم ئتيهمطالعه موردي: اعضاي ) 
 

 علي عطافر

 ه اصفهاندانشگا يعلم ئتيهعضو 

 محمود عزيزي

 فرهنگي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات اصفهان يزير برنامهي مديريت و دانشجوي دوره دكتر

 mahmoudazizi52@yahoo.com ()مسئول مکاتبات 

 چكيده

دانشگاه آزاد اسالمي در  يعلم ئتيهعضاي تعهد سازماني در مشاركت ا بررسي نقش»موضوع مقاله حاضر 

عبارت از  يباشد. تعهد سازمان مي «دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال، موردي مطالعه فرهنگي: يها تيفعال

سازماني گويند و در اين مقاله به  عهدبه آن سازمان را ت يبستگ دل ايخاص و  يبا سازمان يهمانندساز ينسب زانيم

شود. نوع رابطه بين تعهد سازماني و مشاركت  مي تعهد هنجاري و تعهد مستمر تقسيم، اطفيسه بخش تعهد ع

هدف اصلي پژوهش تعيين شده است. اين  عنوان به، فرهنگي يها تيفعالدر  ها آندر مشاركت  يعلم ئتيهاعضاي 

نفر  165امعه آماري پيمايشي است. ج قينوع توصيفي و از نظر روش تحق رو از نظ يپژوهش از نظر هدف کاربرد

علوم اجتماعي و دانشكده علوم  -دانشكده مديريت) دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال يعلم ئتيهاعضاي 

نفر رسيده است و با استفاده از  090باشد كه حجم نمونه بر اساس جدول كرجس و مورگان به  مي انساني(

آزمون  قيآمده و از طر به دستهاي  از تجزيه و تحليل داده اطالعات پرداخته است كه بعد يآور جمعبه  سشنامهپر

تعهد هنجاري و تعهد مستمر ، كه بين كه تعهد عاطفيها  اين فرضيه، C يتوافق بياسکوئر و شدت ارتباط ضر يکا

دهد  مي نتايج مقاله نشان .به اثبات رسيده است،  فرهنگي دارد يها تيفعالدر ها  آنو مشاركت  يعلم ئتيهاعضاي 

و  يفرهنگي رابطه خيلي قو يها تيفعالدر  ها آنو مشاركت  يعلم ئتيهين تعهد عاطفي و تعهد مستمر اعضاي ب

 قوي وجود دارد. نسبتًا فرهنگي رابطه يها تيفعالبين تعهد هنجاري و مشاركت آنان در 

 يعلم تئيهاعضاي ، مشاركت، تعهد مستمر، تعهد عاطفي، تعهد هنجاري، تعهد سازمانيكليدي:  واژگان
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 مقدمه

 عنوان به يبه منابع انسان ها سازمانامروزه در 

ران يشود و مد يسته ميمنابع سازمان نگر نيتر مهم

ت يعامل کسب مز نيتر مهماند که  افتهيدر يخوب به

ن رو امروزه ياز ا، باشند يسازمان م يمنابع انسان، يرقابت

ازمان به س يمنابع انسان يتوجه به مقوله تعهد و وفادار

 ها آنافته به ياختصاص  يها و انجام هر چه بهتر نقش

از  يکي يتوسط منابع انسان يفرا نقشف يوظا يو حت

 باشد. يم ها سازمانران يمد يجد يها دغدغه

 يک حالت روانيک نگرش است. ي يتعهد سازمان

از و الزام جهت ين، ليتما ينوع دهندهاست که نشان 

عالقه  يعنيل يباشد. تما يک سازمان ميادامه اشتغال در 

از ين، ادامه خدمت در سازمان يفرد برا يو خواست قلب

که در سازمان  ييها يگذار هيفرد به خاطر سرما يعني

خدمت در آن است و الزام عبارت  ادامهکرده ناچار به 

است که فرد در برابر  يفيت و تکليمسؤول، نياز د

ند از يب يم سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن

 ياحساس وابستگ ينوع يتعهد سازمان، گريد يدگاهيد

 و تعلق خاطر به سازمان است.

 يوفادار دربارهک نگرش ي يتعهد سازمان

است  يند مستمريک فرايو  کارمندان به سازمان است

خود را به  عالقهسازمان  يق آن اعضايکه از طر

 ددهن يوسته آن نشان ميپ ييت و کارايسازمان و موفق

 (.12:0126عبداهلل.، يديمج)

هايي  سازمان، يو مراکز آموزش عال ها دانشگاه

 ديتول يهمزمان محصوالت متنوع طور بههستند که 

، يعلم يها ييتوسعه توانا، ها آنمحصوالت ، کنند يم

مختلف جامعه و  يها گروهو  ها سازمان، افراد يدانش

و  ق آموزش و پژوهشيدانش از طر يشبرد مرزهايپ

و مراکز آموزش ها  است. دانشگاه فرهنگي يها تيفعال

و  ر آموزش و پژوهشين رسالت خطيا يعال

و  يفکر، يانسان يها هيق سرمايرا از طر يها تيفعال

تعهد افراد ان ين ميدهند. در ا يم ش انجاميخو ياجتماع

را  يليبد يبنقش  يبه طرق مختلف به سازمان و دانشگاه

کند.  يم فايمذکور ا اهداف تر عيسردر تحقق بهتر و 

ت يجاد و تقويدر ا يز نقش مهمين يآموزش عال

، يل باال بردن انسجام اجتماعياز قب فرهنگ تعهد

ز نقش ين تعهدکند و  يم فايش اعتماد ايمشارکت و افزا

روح ، اهداف دانشگاهي، ها تيمأموردر تحقق  ياساس

ع يل و تسريق تسهياز طر يگري و پژوهش دانش

و چه  يچه دانش ضمن) دانشگردش اطالعات و 

 يريگ شکلل يتسه، دانش مدون( در دورن دانشگاه

 يها نهيل هزياز قب ييها نهيهزکاهش ، يه انسانيسرما

 به يل نمودن دسترسين تسهيو همچن کنترل و نظارت

 .کند يم فايافراد داخل و خارج سازمان ا

 سرمايه اجتماعي هاي و مشاركت از مؤلفه تعهد

کنار در  توان يم را ياجتماع هيسرماباشد.  مي

 ياز ثروت مّل يبخش،  يو انسان ياقتصاد يها هيسرما

از  يبردار بهره يبرا يبه حساب آورد که بستر مناسب

ل به ين يبرا ي( و راهيماّد) يکيزيو ف يه انسانيسرما

چ يه،  يه اجتماعيبدون سرما .شود يم ت قلمداديموفق

 که يطور به ، رسد ينم يا هيچ سرمايبه ه ياجتماع

بدون ،  يو جوامع انسان ها سازمان، ها گروهاز  ياريبس

و  يه انسانيه بر سرمايبا تک صرفًاو  يه اقتصاديسرما

 .ابنديت دست يبه موفق اند توانسته ياجتماع

 نيتر بزرگيكي از  عنوان به يعلم ئتيهاعضاي  

 نيتر تيپراهمهر جامعه و نيز يكي از هاي  سرمايه

زشي نقشي بسيار حساس و عناصر نظام آمو

كنند و  مي در تربيت نيروي انساني ايفاء ساز سرنوشت

رشد و توسعه جوامع بشري  تيدرنها ها آنثمره تالش 

سياسي ،  اجتماعي،  اقتصاديهاي  را در تمامي زمينه

 گيرد. مي را در بر  فرهنگي ژهيو به

دانشجويان  يفرهنگ يها تيفعال لذا كميت و كيفيت 

تواند تحت  مي اين مرز و بوم هستند سازان ندهيآكه 

قرار  يعلم ئتيهاعضاي ي فرهنگ يها تيفعال ريتأث

،  فرهنگي، هر انساني تحت شرايط اجتماعي زيرا گيرد.
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كند و  مي حاكم بر جامعه رشد يها ارزشهنجارها و 

سازد و از آن جايي كه  مي رفتار خويش را با آن منطبق

اعضاي ، شود مي لقيدانشگاه خانه دوم دانشجويان ت

تواند در تربيت دانشجويان  مي نقش اساسي يعلم ئتيه

 دارد.

كاري است كه تمام شئون زندگي  فعاليت فرهنگي

است كه  كاري .گيرد مي فردي و اجتماعي بشر را در بر

سازد و با اين نفوذ در  مي همه افراد جامعه را متأثر

رات و تأث ريتأثارتباطات و روابط علت و معلولي و 

 در مجموع .شدني خواهد بود،  افراد جامعه بر يكديگر

 يها تيفعالتوان اين تعريف را ارائه داد كه  مي

،  تغيير ها آنهستند كه هدف هايي  فعاليت،  فرهنگي

 يها دانشو  ها نشيب،  ها ارزشتقويت و يا توسعه 

 اطالعات( جامعه و در نتيجه روابط اجتماعي جامعه)

 (.92 :0122،  ديداو،  پرويز) باشد مي

متغير  عنوان بهدر اين مقاله مفهوم تعهد سازماني 

باشد كه بر اساس ديدگاه جعفر صادقي فر به  مي مستقل

تعهد هنجاري يا تكليفي و تعهد ، سه نوع تعهد عاطفي

 يها تيفعالشود و مشاركت در  مي مستمر تقسيم

باشد كه بر اساس  مي متغير وابسته عنوان بهفرهنگي نيز 

رسمي  يها تيفعالدگاه هلي در دو بعد مشاركت در دي

شود  مي بررسي يررسميغ يها تيفعالو مشاركت در 

 يعلم ئتيهتعهد سازماني در مشاركت اعضاي  ريتأثتا 

فرهنگي مورد  يها تيفعالدانشگاه آزاد اسالمي در 

بررسي قرار گيرد. بنابراين آنچه كه در اين تحقيق به 

قيقات قبل ارائه نشده است دنبال آن هستيم و در تح

تعهد سازماني در مشاركت اعضاي  اين است كه

فرهنگي در دانشگاه آزاد  يها تيفعالدر  يعلم ئتيه

 چه تأثيري دارد؟ اسالمي

 

 قيتحق يچارچوب نظر 

، يگرفتن کار به کارعبارت از  يتعهد از نظر لغو

مان بستن و در يعهد و پ، نگاه داشتن، گرفتن به عهده

 عبارت است از:اصطالح 

 ک باور؛يا يت يک مسئوليعمل متعهد شدن به   .0

 ک موضوع؛يا اشاره به يعمل ارجاع   .2

 نده.يدر آ يدار شدن انجام کارا عهدهيتقبل    .1

 (12: 26، صادقي فر)

را  يتعهد سازمان يو همکاران و( 0921) 2پورتر

کنند؛ که از سه  يف ميوند به آن تعريو پ يساز همسان

 شود: يل مير تشکيز عامل

 رش اهداف آن؛يقبول داشتن سازمان و پذ  .0

 شتر؛يه بيبذل کوشش قابل توج يبرا يآمادگ  .2

مرتضوي و ) ت در سازمان.يبه حفظ عضو يمندعالقه  .1

 (11: 29، ديگران

 يزان نسبيعبارت از م يتعهد سازمان

به آن  يبستگ دلا يخاص و  يبا سازمان يهمانندساز

له سه عامل مشخص يوستواند حداقل بهيمسازمان که 

 شود:

 و اهداف سازمان ها ارزشاعتقاد راسخ به   .0

تر در راه تحقق اهداف شيل به تالش بيتما  .2

 سازمان.

 ت در سازمانيماندن و عضو يبه باق يل قويتما  .1

 (11: 26، صادقي فر)

 

 يسازمانتعهد  يبخش مدل سه

 تند از:عبار يتعهد سازمان يمدل سه بخش

عنوان  به، ين بخش از تعهد سازماني؛ ايتعهد عاطف   .0

ق قبول يک سازمان که از طريتعّلق خاطر به 

ل به يله تمايوس ز بهيو ن يسازمان يها ارزش

ف يتعر، گردديدر سازمان مشخص م يماندگار

 (12، همان) شود.يم

عنوان  به، يفي؛ تعهد تکليا هنجاري يفيتعهد تکل  .2

ت از سازمان و يحما يبرا درک شدهفه يک وظي

گر احساس  انيشود و بيف ميآن تعر يها تيفعال

ماندن در سازمان است؛ که  ين و الزام به باقيِد
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ت از يت و حمايکنند ادامه فعاليافراد فکر م

 همان() هاست.بر گردن آن ينيد، سازمان

 يهانهيافتن هزيش ياز درک افزا يتعهد مستمر؛ ناش  .1

از  يهانهيک سازمان است. هزيرفته در از دست 

ا يت يک فعاليدست رفته عبارت است از مخارج 

 ين اگر کسيافت نباشند. بنابرايپروژه که قابل باز

ن يش چنينسبت به افزا، تعهد مستمر باشد يدارا

 همان() حّساس خواهد شد. ييهانهيهز

معتقدند که بهتر است ، ن مدليکنندگان ا ارائه

 يعنوان اجزا را به يمستمر و عاطف، يتعّهد هنجار

دهنده تعّهد در نظر گرفت؛ تا انواع خاص آن.  ليتشک

فرد ، از تعهد باشند ينکه اگر انواع خاصيا ليبه دل

 ينسبت به باق يفه اندکيالزام و احساس وظ، عضو

 کند. يماندن در سازمان در خود احساس م

  

 سازماني ت تعهدياهم

عنوان عامل  به يزمانساتعهد  يکلنگرش  رًاياخ

و  يرفتار سازمان ينيب شيفهم و پ، درک يبرا يمهم

ماندن در  يل به باقيتما يبرا يکننده خوب ينيبشيپ

، تيمانند رضا يبنديشغل آورده شده است. تعهد و پا

 يک به هم هستند که بر رفتارهاينگرش( نزد) دو طرز

ن يگذارند. همچنيبت اثر ميو غ ييجامانند جابه يمهم

 يمثبت و متعدد يامدهايتواند پيم يبنديتعهد و پا

 (10: 26، صادقي فر) داشته باشد.

 يهادر نوشته ياصل يموضوع، شه تعّهدياند

 ياساس يهااز ارزش يکي، شهين انديت است. ايريمد

است و کارکنان بر  يبر آن مّتک ياست؛ که سازمانده

ن رايشوند. اغلب مديم يابيارزش، اساس مالک تعهد

 يسازمان ياثربخش يبرا، ن تعهدياعتقاد دارند که ا

 همان() تام دارد. يضرورت

 يهان مطالعات مختلف در سازمانيهمچن

که کارکنان بتوانند  نيا يبرا، دهديمختلف نشان م

ماندن در شغل خود  يبرا يل قويتر و تماشيب ييکارا

ز برخوردار باشند و ين يشغل يبستگ دلداشته باشند از 

ف خود يبه انجام وظا يين احساس تعهد باالينهمچ

درک ، تيموجب احساس مسئول، ن خوديند؛ که اينما

 همان() شود.يم يق از شغل و از خودگذشتگيعم

  

 انواع تعهد

قات خود اظهار يدر تحق 3و بالنچارد يهرس

مرکب از  ياران اثربخش در مجموعهيدارند که مد يم

 ر اتفاق نظر دارند:يتعهدات ز

ا کارمند ير يک مديتعهد نسبت به ارباب رجوع؛   .0

ق يتواند تعهد در کار خود را از طريموفق م

ت قائل شدن يخدمت کردن به ارباب رجوع و اهم

 او نشان دهد. يبرا

ا کارکنان مؤثر به يران يتعهد نسبت به سازمان؛ مد  .2

ن افتخار را در رفتار يافتخار کرده و ا سازمانشان

، ا کارکنانيران ين مديسازند. ايم يخودشان متجل

دهند و يانجام م يمتفاوت يها به گونهتعهد خود را 

، يمناسب سازمان يجاد فضايکوشند تا با ايم

 ياساس يهات ارزشيو رعا يران عاليت مديحما

 ابند.ين مهم دست يبه ا، سازمان

ا کارکنان يران يتعهد نسبت به خود؛ همواره مد  .1

دهند و  يگران ارائه ميبه د يو مثبت ير قويتصو

مثبت عمل  يرويک نيعنوان  به، هاتيموقع يتمام

ا ي يد با خودخواهينبا، ن امريا يکنند؛ وليم

خود را با نشان ، اشتباه شود. تعهد يخودمحور

 يالزم برا يهاکسب مهارت، دادن استقالل عمل

سازنده  يرش انتقادهايت و پذيرياعمال مد

 مشخص کنند.

ا يران ي؛ مديد نسبت به افراد و گروه کارتعه   .1

ز متعهدند و ين يکارکنان موفق به افراد گروه کار

 دهند.ينشان م يتعلق خاطر خاص ها آننسبت به 

تالش ، ا کارکنان مؤثريران يتعهد نسبت به کار؛ مد  .5

اهل عمل ، ح بر کاريبا حفظ تمرکز صح، کننديم
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که  ييهابه کار، ت کاريبودن و روشن کردن اهم

معنا و مفهوم ، دهنديگران انجام ميخود و د

گر به يببخشند و با متمرکز نمودن توّجه کارکنان د

-تياز انجام موفق، الزم آنان يهاتيکار و ارائه هدا

: 26، صادقي فر) نان حاصل کنند.يز امور اطميآم

11) 

  

 يسازمان يهاهدف

ن نوع هدف وجود دارد و يچند، در هر سازمان

انجام شود.  يبخصوصد کار يبا، کين هريتأم يبرا

شوند و با ين مييتع يصورت رسم که به ييهاهدف

، هاستن آنيتأم درصددکه سازمان  ياتيعمل يها هدف

 يايمزا، ن اهدافين و تأمييتفاوت عمده وجود دارد. تع

 بردارد: ل را دريذ

ک سازمان نوع يدن به عمل؛ يت بخشيمشروع

به  آن راخود را مشخص و ( يهدف رسم) تيمأمور

اعالن ، در داخل و خارج سازمان، نفع يذ يها گروه

 ييا مقصد نهايانگر آرمان يب يند. هدف رسمينمايم

که کارکنان از  يهنگام، نکهيسازمان است. فراتر از ا

ابند به ي يشده و مشروع سازمان آگاه اعالن يهاهدف

ريچارد ) شوند.يوندند و نسبت به آن متعهد ميپيآن م

 (22 :26، ال

زش کارکنان؛ هدف موجب يت و انگيهدا

ر خود را مشخص کند. يمس، شود که عضو سازمان يم

دن به آن تالش يرس يکه سازمان برا ييهدف نها

ن راه به اجرا يرا که در ا ييهايکند و استراتژ يم

است که کارکنان و  يکننده کار نييتع، آورديدرم

 همان() هند.د انجام ديسازمان با ياعضا

ن هدف يي؛ تعيريگ ميتصم يبرا ييهاييراهنما

ا محدود کردن رفتار يد و بند گذاشتن يق يعنيسازمان 

ها به افراد ن هدفيرد. ايد بگيکه او با يماتيفرد و تصم

، ن ساختار سازمانييند تعيکند تا در فرايکمک م

 شرفتيپا رشد و يرفاه اعضا و کارکنان ، هاينوآور

 همان() رند.يمات معقول و مناسب بگيمتص، آنان

ت اخالق و يدر سازمان؛ رعا ياخالق يهاارزش

 نيتر مهماز  يکيصورت  به، ياخالق يهاحفظ ارزش

مورد توجه  ها سازمانتر شيکه در ب درآمده ييهادهيپد

از  يصورت بخش به يرد. اصول اخالقيگيقرار م

 ها سازمان يررسميغ يهاو فرهنگ يرسم يهااستيس

و  يت اصول معنويرعا يعني، در آمده است. اخالق

ا گروه حاکم است؛ يکه بر رفتار شخص  ييها ارزش

 ست و نادرست کدام است.ينکه درست چيبر ا يمبن

 همان()

 

 مشاركت

با افزايش ها  تعامالت و ارتباطات و ايجاد شبكه

به معناي  4مشاركت .است ريپذ امکانمشاركت افراد 

مشاركت كردن به  .باشد مي و همراهي همياري،  انبازي

و يا  معناي سهمي در چيزي يافتن و از آ ن سود بردن

در گروهي شركت جستن و بنابراين با آن همكاري 

، يشناس جامعهاز ديدگاه ،  به همين جهت .داشتن است

امر شركت ) حالت يا وضع عنوان بهبايد بين مشاركت 

عمل ) عمل و تعهد عنوان بهو مشاركت  (كردن

مشاركت در معناي اول از  .شد قائلمشاركت( تميز 

تعلق به گروهي خاص و داشتن سهمي در هستي آن 

دهد و در معناي دوم داشتن شركتي فعاالنه در  مي خبر

سازند و به فعاليت اجتماعي انجام شده نظر  مي گروه را

 (.252 :0166،  بيرو) دارد

،  يابدتواند اشكال و درجات گوناگوني  مي مشاركت

،  سازگاري،  انطباق،  همبستگي،  همياري،  نظير همكاري

توان در يك يا  مي مشاركت را .شيفتگي،  انقياد،  پذيرش

شدت و ، تيماه، چند گروه كه با توجه به شكل

و از ديدي   فرد با گروه تعريف كرد يها تماسفراواني 

هاي  و با در نظر گرفتن كل جامعه و بخش تر عيوس

مشاركت به معناي تعلق همراه با ،  سازمان آن گوناگون
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از وظايف و هم به معناي امكان سود بردن  يا مجموعه

عبارت ،  مشاركت اجتماعي در اين صورت .آن است از

از مشاركت كم و بيش آشكار در حيات  است

تقبل ،  فرهنگ،  گذراندن اوقات فراغت،  اقتصادي

 همان(.) خواهد بود و ...مدني ،  سياسي يها تيمسئول

رسمي( و مشاركت غير ) مشاركت به دو صورت نهادي

 گيرد: مي فردي( صورت) رسمي

مشاركت رسمي كه در برگيرنده مشاركت در  .0

 (ها باشگاه) ها ها و كلوپ انجمن،  ها سازمان

 شود. مي

فردي( كه خود در برگيرنده ) مشاركت غير رسمي .2

 دو نوع:

 ياه تيفعالالف: درگيري اتفاقي شامل مشاركت در 

هايي  خيريه گروهي با فواصل نامنظم مثل همكاري با

 كه در كمك به محرومين و افراد خاص تشكيل

 .شود مي

و  مند قاعدهب: مشاركت پايدار كه شامل مشاركت 

مؤسسه و سازمان  صورت بهكه  ييها گروهفعاليت در 

 يها گروهمثل ) دائمي و هميشگي نسبتًاولي ،  نيستند

 .(1 -1: 2110،  ليه) هستند (موسيقي و جوانان

با  يشناس هرکدام از مکاتب موجود در جامعه

از مشارکت  ير متفاوتيخود تعاب ياندازها توجه به چشم

 اند: ارائه داده ياجتماع

ن مکتب معتقد است که يا: 5ييگرا ( مکتب ساخت0

هر  ياز ساخت اجتماع يمردم جزئ يمشارکت اجتماع

ن ينظران ا دهد. از نظر صاحب يل ميجامعه را تشک

زان ياند که م شده در جامعه نهيدار نهاديروابط پا، مکتب

دهند. مشارکت  يقرار م ريتأثمشارکت افراد را تحت 

کند و  يساخت جامعه را حفظ م، توده مردم ياجتماع

باال بردن  يشود. برا يم ها آنات يموجب بقا و ادامه ح

رات ييد تغيه باها در جامع ا گروهيمشارکت افراد 

 جاد شوديگوناگون جامعه ا يها در ساخت ياساس

 .(160-2: 0121، مجموعه مقاالت)

  

ن مکتب توجه خود را به يا :6يي( مکتب کارکردگرا2

دارد که مشارکت  يمعطوف م ييها و کارکردها نقش

 ها آند آمدن يها در جامعه موجب پد ا گروهيافراد 

ا يتب عملکرد ن مکيشود. از نظر طرفداران ا يم

در  يا طبقه خاصيکه مشارکت گروه  يونيفونکس

را در يت است. زيحائز اهم، آورد يم به وجودجامعه 

ات يتواند به ح يم ينظام اجتماع، ن کارکردهايجه اينت

را  يو وفاق جمع يخود ادامه دهد و انسجام اجتماع

از  يکه هر جزئ ينقش، ن مکتبيد آورد. در ايپد

 يکپارچگيرابطه با کل در جهت در  يساخت اجتماع

 .همان() ت استيحائز اهم، کند يفا ميا

  

را در  ين مکتب مشارکت اجتماعيا :7( مکتب تضاد1

ز يمبادله نابرابر و کشمکش و ست، يقالب روابط طبقات

پردازان  هيدهد. نظر يها مورد توجه قرار م ان گروهيم

را مورد  يو انسجام اجتماع يروح جمع، مکتب تضاد

 يعام و واقع يمعنا، ن مکتبيدهند. ا يفلت قرار مغ

وجو  جست طبقه يبو  يآرمان يا مشارکت را در جامعه

 .همان() کند يم

  

 ييايپو يها دگاه جنبهين ديا :8يفرهنگ يها دگاهي( د4

رات در ساخت ييجاد تغيمشارکت را برحسب ا

 ها ارزشاز  يا خصوص مجموعه به، جامعه يهنجارها

 يبررس، شوند يم يوق مشارکت اجتماعا مشيکه مانع 

 يساخت يرهايت متغيها اهم دگاهين ديکند. در ا يم

 ياز اساسين شيپ يفرهنگ يها ارزش يشود ول يانکار نم

 شوند يمحسوب م يوصول به مشارکت اجتماع يبرا

 .همان()

  

ش يه افزا دگاين ديا :9يشناخت روان يها دگاهي( د5

افکار و ، ر در نگرشيياز تغ يمشارکت در جامعه را ناش

زان يمنظور باال رفتن م دانند. به يت افراد ميشخص
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 راتييسلسله تغجاد يا، مشارکت مردم در جامعه

ن ياست. در ا يالزام ها آنت يدر ساخت شخص يمطلوب

ستم اعتقادات و ير در سييتغ يبر الگوهاد يتأک، دگاهيد

، يد از نظر روانيمردم با، است يتيات شخصيخصوص

شتر را داشته باشند. از نظر يت بيکسب موفق زهيانگ

، آگاه، کننده مشارکت يشهروند، انسان مدرن 10انگلس

انعطاف است و نسبت به  خودمختار و قابل، مستقل

 کند يت کامل ميف و کارها احساس مسئوليانجام وظا

 .همان()

 

 مشارکت يکارکردها

است که  معتقد 11،نيکورت لو يشمند آلمانياند

، يمردم در برابر دگرگون يستادگيمشارکت از ا

-يم ها آن يکاهد و بر سازگاريم ينينوآفر، ينوساز

 يزها جايها و ست تعارض، يمشارکت يد. در فضايافزا

 ن:يدهند. بنابرايو تعاون م يخود را به همکار

ت يرا تقو يمند عالقهو  يمشارکت احساس وابستگ -

 اند هرگاه انسان درقات نشان دادهيکند. تحق يم

 يبانيآن پشتاز ، مشارکت کند يد آوردن امريپد

 خواهد کرد.

ان يرا از م ييفردگراو  يريگکناره ،مشارکت -

ه کارها يرا که در حاش ي. مشارکت کساندارد يبرم

 کشاند.يم يگروه يها به درون کوشش، اند ستادهيا

شکند. مشارکت يمشارکت فرهنگ سکوت را م -

دار يپد يو راه را برادارد  يانسان را به گفتمان وام

 کند.يهموار م يفکر يهاهيشدن سرما

 سازد.يگران را آسان ميد يدن صدايمشارکت شن -

-هبخشد و بهريمشارکت رشد و توسعه را شتاب م -

 دهد.يش ميرا افزا يور

 يانسان يرويه و نيمشارکت مشکل کمبود سرما -

کند و در اجرا و حفاظت از يرا برطرف م يدولت

-يم ياريرا  يدولت يها سازمان، توسعه يهاهپروژ

 .(01: 0122، سعيدي) رساند

 

 فرهنگي در واحد تهران شمال يها تيفعال

فرهنگي  يها تيفعالدر تحقيق حاضر 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال به دو 

غير رسمي  يها تيفعالرسمي و  يها تيفعالدسته 

 شود. مي تقسيم

 يل:رسمي از قب يها تيفعال

 ها گروهاتاق فكر كار  -الف

 ها شيهماسمينارها و ،  داوري مقاالت -ب

ارتقاء دانش ) تخصصي يها کارگاهحضور در  -ج

مذهبي و ،  ( علمي...آموزشي و يها گروهزير ، فني

 (...ع( و) قرآن و عترت، نماز) فرهنگي

 تخصصي و عمومي يها کارگاهتدريس  -د

، نمازهاي  كانون) فرهنگيهاي  حضور در كميته -ـه

، ادبيهاي  ع( و كميته) قرآن و عترتهاي  كانون

 هنري و...(

 

 غير رسمي از قبيل يها تيفعال 

 مقاالت پژوهشي ارائه -الف

 عموميهاي  و دوره ها کالسشركت در  -ب

 مذهبي يها تيفعالحضور در  -ج

، نقد فيلم، هنر) عمومي برنامه فوق يها کالس -د

 عكاسي و...(

اردوهاي زيارتي ) هاي فرهنگيحضور در اردو -ـه

 ..(..اردوهاي فرهنگي يك روزه و، سياحتي –

رسمي يعني مشاركت  يها تيفعالمنظور از  

كه از شخص مخاطب طي صدور هايي  در فعاليت

اما در ، آيد مي دعوت به عمل، نامه دعوت

 صورت بهغير رسمي شخص  يها تيفعال

 شركتها  داوطلبانه و خودجوش در فعاليت

 د.كن مي
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 ها داده يآور جمعق و نحوه يروش تحق

، ن پژوهشيق مورد استفاده در ايروش تحق

است که در آن به  ياز نوع مقطع يشيمايپ يفيتوص

 يزان مشارکت اعضايتعهد سازماني بر م ريتأث يبررس

واحد تهران ) يدر دانشگاه آزاد اسالم يعلم ئتيه

 يق نظرسنجياز طر يفرهنگ يها تيفعالشمال( در 

ق ين تحقيانجام ا يقرار گرفته است. برا يمورد بررس

نه موضوع يشيپ يو بررس يپس از مطالعه مقدمات

سپس با ، ن شديها تدو داده يآور جمع يابزارها

مورد نظر در واحد تهران  يها مراجعه به دانشکده

ه شدند و يتوج يعلم ئتيهمحترم  يشمال ابتدا اعضا

و اطالعات و  ليمربوطه را تکم يها سپس پرسشنامه

 .دنديگرد يآور جمعها  داده

 

 براي حجم نمونه جدول كرجس و مورگان: 0جدول 

تعداد 

پرسشنامه 

 دهقابل استفا

تعداد 

پرسشنامه 

 توزيع شده

 جامعه تعداد اندازه نمونه

210 222 090 165 

اعضاء 

 يعلم ئتيه

 دانشگاه

 

 يها ه دانشکدهيق شامل کلين تحقيا يجامعه آمار

باشد که يواحد تهران شمال م يدانشگاه آزاد اسالم

علوم و ، هيعلوم پا، يعلوم انسان يهاشامل دانشکده

 يها زبان، يو مهندس يفن، يميش، ييايفنون در

و  يستيعلوم ز، يت و علوم اجتماعيريمد، يخارج

ن ين اياز ب که است يات و معارف اسالمياله

ساده دو  يتصادف يبردار نمونهق ياز طرها  دانشکده

 اند.دانشکده انتخاب شده

به جدول كرجس و  با توجهاندازه جامعه نمونه 

 .تعيين گرديد 0جدول شماره  به شرحمورگان 

و علوم  تيريمد يها د دانشکدهياسات ت کليجمع

كه اين ، باشند مي نفر 165واحد شمال تهران  يانسان

و  161در جدول مورگان بين  جامعه تعداد جمعيت

اطمينان خاطر از  كه محقق براي شود يمواقع  121

اينكه تعداد نمونه نماينده كل جامعه باشد اندازه جامعه 

نفر تعيين نموده  090 كرجس و مورگان روي جدول از

پرسشنامه بين اعضاء  221است و اقدام به توزيع 

واحد شمال تهران نموده كه دانشگاه  يعلم ئتيه

 قابل استفاده بوده است. پرسشنامه 210هاي  داده

ن پژوهش از يالزم در ا يها داده يآور جمع يبرا

از طراحي شده استفاده شده است.  يها پرسشنامه

 يا نهيبسته پاسخ پنج گز صورت بهپرسشنامه  سؤاالت

به اطالعات  با توجهباشد که  يکرت مياس ليدر مق

ن يپژوهش تدو سؤاالتبه  ييپاسخگو ياز برايمورد ن

شده است که  يها سع ن پرسشنامهيم اياند در تنظ شده

انواع  يها از درباره ضرورتياطالعات موردن

تعهد سازماني بر  ريتأثتوجه به  با يفرهنگ يها تيفعال

ها  تين فعاليدر ا يعلم ئتيه يزان مشارکت اعضايم

 رد.يمورد سنجش قرار گ

 

 تحقيقهاي  فرضيه 

رسد بين تعهد  مي چنين به نظر :فرضيه اول -0

در  ها آنكت و مشار يعلم ئتيهعاطفي اعضاي 

 فرهنگي رابطه معنادار وجود دارد. يها تيفعال

 

و  يعلم ئتيهتعهد عاطفي اعضاي : (2)جدول 

 فرهنگي يها تيفعالدر  ها آنمشاركت 

 انحراف مورد انتظار مورد مشاهده 

 * * * کم يليخ

 42.25- 50.25 8 کم

 46.25- 50.25 4 تا حدودي

 111.74 50.25 162 اديز

 23.25- 50.25 27 اديز يليخ

   201 جمع

 



 ... هاي فرهنگي ت علمي در فعاليتئتعهد سازماني در مشاركت اعضاي هينقش  

 
 9313 تابستان/ چهارمماره بيست و تم/ ششسال همجله مديريت فرهنگي/  75

 

 

 فرضيه اول اسکوئر کاي: آزمون (1)جدول 

 337.30 يب توافقيضر
Chi-Square 

C= √ 337÷ (201+337)  3 df 
C=0.79 .000 Asymp. Sig 
 

شود  مي مالحظه 2در جدول شماره  که گونه همان

ت مخاطب بين تعهد عاطفي اعضاي يدگاه جمعياز د

فرهنگي  يها تيفعالدر  ها آنو مشاركت  يعلم ئتيه

 دار يمعن ين از لحاظ آماريا ايوجود دارد آ يقو رابطه

 يبررس ين رابطه چقدر است؟ برايباشد؟ شدت ا مي

 رابطه از آزمون کااسکوئر استفادهن يبودن ا دار يمعن

 يب توافقيشدت ارتباط ضر يبررس يم و برايينما مي

 م.يينما مي را محاسبه

 

از  تر کوچکمحاسبه شده  يرصد خطابه د با توجه

درصد رابطه بين تعهد  95نان يباشد با اطم يم درصد 5

در  ها آنو مشاركت  يعلم ئتيهعاطفي اعضاي 

وجود دارد و با  دار يمعنفرهنگي رابطه  يها تيفعال

( محاسبه C=0.79<1)>1.5 يب توافقيتوجه به ضر

 باشد. يم ين ارتباط خيلي قوياشده 

 

بين تعهد هنجاري اعضاي بطه را :فرضيه دوم -2

 يها تيفعالدر  ها آنو مشاركت  يعلم ئتيه

 فرهنگي رابطه وجود دارد.

 

تعهد هنجاري اعضاي (: رابطه بين 1)جدول 

 فرهنگي يها تيفعالدر  ها آنو مشاركت  يعلم ئتيه

 انحراف مورد انتظار مورد مشاهده 

 * * * کم يليخ

 9 کم
50.25 -41.25 

 10 تا حدودي
50.25 -40.25 

 90 اديز
50.25 39.75 

 92 اديز يليخ
50.25 41.75 

 201 جمع
  

 

ت يدگاه جمعيشود از د يم که مالحظه گونه همان

و  يعلم ئتيهاعضاي  مخاطب بين تعهد هنجاري

 يقو فرهنگي رابطه يها تيفعالدر  ها آنمشاركت 

باشد؟  يم دار يمعن ين از لحاظ آماريا ايوجود دارد آ

 دار يمعن يبررس يابطه چقدر است؟ بران ريشدت ا

م و يينما يم ن رابطه از آزمون کااسکوئر استفادهيبودن ا

 را محاسبه يب توافقيشدت ارتباط ضر يبررس يبرا

 م.يينما يم

 

 فرضيه دوم اسکوئر کاي(: آزمون 5)جدول 

 132.22 يب توافقيضر
Chi-Square 

C=√132÷ (201+132) 3 df 
C=0.62 .000 Asymp. Sig 

 

از  تر کوچکمحاسبه شده  يبه درصد خطا با توجه

درصد رابطه بين تعهد  95نان يباشد با اطم يم درصد 5

در  ها آنو مشاركت  يعلم ئتيهاعضاي  هنجاري

وجود دارد و با  دار يمعنفرهنگي رابطه  يها تيفعال

( محاسبه C=0.62<1)>1.5 يب توافقيتوجه به ضر

 د.باش يم يقو نسبتًان ارتباط ياشده 
 

رسد بين تعهد مستمر  مي چنين به نظر :فرضيه سوم -3

در  ها آنو مشاركت  يعلم ئتيهاعضاي 

 د.فرهنگي رابطه معنادار وجود دار يها تيفعال

شود  يم مالحظه 6در جدول شماره  که گونه همان

ت مخاطب بين تعهد مستمر اعضاي يدگاه جمعياز د

فرهنگي  يها تيفعالدر  ها آنو مشاركت  يعلم ئتيه

 ارد يمعن ين از لحاظ آماريا ايوجود دارد آ يقو رابطه

 يبررس ين رابطه چقدر است؟ برايباشد؟ شدت ا يم

 ن رابطه از آزمون کااسکوئر استفادهيبودن ا دار يمعن

 يب توافقيشدت ارتباط ضر يبررس يم و برايينما يم

 م.يينما يم را محاسبه
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بين تعهد مستمر اعضاي (: آزمون رابطه 6جدول )

 فرهنگي يها تيفعالدر  ها آنو مشاركت  يعلم ئتيه

 انحراف مورد انتظار مورد مشاهده 

 * * * کم يليخ

 4 کم
50.25 -46.25 

 6 تا حدودي
50.25 -44.25 

 60 اديز
50.25 9.75 

 131 اديز يليخ
50.25 80.75 

 201 جمع
  

 

 فرضيه سوم اسکوئر کاي: آزمون (2)جدول 

 213.11 يب توافقيضر
Chi-Square 

C=√213÷ (201+213) 3 df 
C=0.71 .000 Asymp. Sig 

 

از  تر کوچکمحاسبه شده  يبا توجه به درصد خطا

درصد رابطه بين تعهد  95نان يباشد با اطم يم درصد 5

در  ها آنو مشاركت  يعلم ئتيهمستمر اعضاي 

وجود دارد و با  دار يمعنفرهنگي رابطه  يها تيفعال

( محاسبه C=0.71<1)>1.5 يب توافقيتوجه به ضر

 باشد. يم ين ارتباط خيلي قوياشده 

 

 و پيشنهادات يريگ جهينت

مذكور قابل هاي  دهد كه فرضيه مي نشانها  يافته

قبول بوده و كاماًل پذيرفته شده است يعني بين تعهد 

و  يعلم ئتيهعاطفي و تعهد مستمر سازماني اعضاي 

فرهنگي رابطه خيلي  يها تيفعالدر  ها آنمشاركت 

و بين تعهد هنجاري و مشاركت آنان در  يقو

 يبرا .قوي وجود دارد نسبتًا فرهنگي رابطه يها تيفعال

ن رابطه از آزمون کااسکوئر يبودن ا دار يمعن يبررس

ب يشدت ارتباط ضر يبررس يم و برايينما يم استفاده

 يبه درصد خطا با توجه .ميينما يم را محاسبه يتوافق

نان يباشد با اطم يم درصد 5از  تر کوچکمحاسبه شده 

تعهد مستمر و تعهد ، درصد رابطه بين تعهد عاطفي 95

در  ها آنو مشاركت  يعلم ئتيههنجاري اعضاي 

توجه  با .وجود دارد دار يمعنفرهنگي رابطه  يها تيفعال

توان نتيجه  مي آمده به دست C يب توافقيبه ضر

و تعهد هنجاري  ريتأثبيشترين  گرفت كه تعهد عاطفي

واحد  يعلم ئتيهرا در مشاركت اعضاي  ريتأثن كمتري

 فرهنگي را دارند. يها تيفعالتهران شمال در 

ماندن  يباق يبرا افرادقصد  يبه معنا يتعهد عاطف چون

 کردنکار  يبرا يديل شديرا تمايدر سازمان است ز

افراد با سازمان و اهداف  يبا درجه همانندساز و دارند.

شامل اعتقاد به  يفآن شناخته شده است. تعهد عاط

ت از اعمال تالش يرضا، سازمان يها اهداف و ارزش

 عنوان بهماندن  يباق يل برايک تماي، به خاطر سازمان

 .باشد يم از سازمان يعضو

رفاه  ياد برايز دارد عالقه يکه تعهد عاطف يفرد

را  يکه تعهد عاطف يکسان .وجود دارد يسازمان در و

 ها آنمانند چون  يم يکنند در سازمان باق يم تجربه

ش يبکنند و تالش خو کار ران يد ايکنند که با يم حس

ت يشتر به ارباب رجوع و رضايرا صرف خدمات ب

 يکنند. تعهد عاطف يم شيشان و سازمان مطبوع خويا

، در کارت باالتر يفيک، در کاربت يغ به نرخ کمتر

د يران بايمدبنابراين  شود. يمنجرم يور بهرهش يافزا

که تعهد  يرا افراديق کنند زيرا تشو يتعهد عاطف

 را صرف يشتريدارند تالش مربوط به کار بعاطفي 

به ترک  يل کمتريگران تمايکنند و نسبت به د يم

را با  يتوانند تعهد عاطف يم رانيمد .سازمان دارند

ق يتوانند از طر يم ها آن ش دهند.يارتباط افزا يبرقرار

انجام  کار ران يکارکنان ا يارزش نهادن به همکار

شک  کار بدوندر  يزه و تجارب منفيانگ ايجاد دهند.

زه با يانگ ايجاد شود. يم يباعث کاهش تعهد عاطف

از  يقدردان، دستمزد، افراده ياول يازهايتوجه به ن

ض و يرفع تبع،  يفرد يها توجه به تفاوت، پرسنل

 .گردد يم ممکن ...و يو سازمان يع شغليترف
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