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 چکیده 

کارکنان اداره  د سازمانیتبیین رابطه جامعه پذیری سازمانی و جو سازمانی با تعه هدف از تحقیق حاضر 

کل ورزش و جوانان فارس بودکه با روش تحقیق توصیفی از نوعی همبستگی انجام گردید. جامعه آماری 

 بااز آن ها نفر  001کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس بود که  نفر از 061این تحقیق شامل 

داده ها از سه  جمع آوری اطالعات استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت

و تحلیل زیه استفاده گردید. جهت تج جامعه پذیری سازمانی، جو سازمانی و تعهد سازمانیپرسش نامه 

ستگی بآمار استنباطی از ضریب هم سطحانحراف معیار و در و  داده ها در سطح آمار توصیفی از میانگین

جامعه نشان داد که بین آماری نتایج تجزیه و تحلیل  .استفاده شد به روش همزمان پیرسون و رگرسیون

جامعه پذیری  همچنینوجود دارد.  یرابطه معنادارجو سازمانی با تعهد سازمانی و  پذیری سازمانی

  جو سازمانی قادر به پیش بینی تعهد سازمانی  می باشند.و  سازمانی

 

 

 ازمانیجامعه پذیری سازمانی، جو سازمانی ، تعهد سواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

رهبران سازمان نقش کلیدی در شکل دادن فرهنگ سازمانی ایفا می کنند و افراد تازه وارد ، فرهنگ سازمانی را از طریق فرایند 

یاد می گیرند. جامعه پذیری، فرایندی است که افراد تازه وارد از فردی بیگانه به فردی خودی و عضوی موثر  "جامعه پذیری "

ان تبدیل می شوند. فرایند جامعه پذیری به عنوان ابزاری برای آوردن افراد جدید در درون فرهنگ سازمان عمل می برای سازم

کند که این فرایند با انتخاب کارکنان شروع می شود. به عبارت دیگر جامعه پذیری فرایندی است که از طریق آن اعضاء جدید 

 از که است فرایندی پذیری جامعه (.0130ی سازمانی را می شناسند.) مقیمی ، ، ارزش ها ، هنجارها ، خط مشی ها و رویه ها

 پذیری جامعه.سازد می درونی و گیرد می فرا را خود محیط فرهنگی – اجتماعی عناصر خویش زندگی طول در فرد آن راه

. کند همنوایی کار انجام ینمع های روش با و شده سازگار اجتماعی زندگی شده پذیرفته های شیوه با فرد تا شود می سبب

 زندگی با عمال را فرد که است جریانی پذیری جامعه. سازد می ممکن را پذیری جامعه فرایند جامعه، و فرد میان متقابل کنش

 و پذیرفته را گروهی وظایف گروهی، های هنجار با شدن همنوا اثر بر که است کسی پذیر جامعه فرد. کند می ساز هم گروهی

 هستند هایی گروه یا ،افراد پذیر جامعه عوامل. است شده پسند گروه رفتاری دارای سبب بدین و شناخته را مکاریه های راه

 دوستان ، مدرسه خانواده، از عبارتند عوامل این ترین مهم. سازند می متاثر را فرد رفتار و ها نگرش ، ها هیجان خودپنداره، که

 با فرد آن طریق از که است جریانی پذیری جامعه (.0131، آباد اسفند شمس .)کار محیط و مذهب ، جمعی های رسانه ،

 که ای جامعه و گروه هنجارهای با بتواند تا آورد می در اجرا مرحله به و آموزد می را ها آن و شود می آشنا جامعه هنجارهای

 در شوند، می رو به رو جامعه در تضادیم هنجارهای با هنجارپذیری جریان در افراد گاه. کند زندگی برد می سر به آن در

 برخی که صنعتی جامعه در پدیده این. شود می تعارض دچار جهت این از بپذیرد، را هنجارها کدام داند نمی فرد نتیجه

 موارد بسیاری در دلیل همین به. است مشهود کامال دارد وجود تضاد ها نآ میان و است متزلزل و سست اجتماعی هنجارهای

 جامعه. گیرد می قرار خطر معرض در اجتماعی یگانگی و دارد وجود اخالقی و ،اجتماعی روانی های ناسازگاری ها سلن میان

 بیگانه های جامعه در مدتی برای موقتی طور به یا کنند می مهاجرت دیگر جوامع به که افراد از گروهی برای همچنین پذیری

 خود جامعه در و هستند گرفته قوام و شده ساخته شخصیت دارای که افراد این زیرا. کند می پیدا مصداق نیز گذرانند می

 موقتی مهاجرت یا مسافرت مدت همان برای ظاهری و موقتی طور به باشند، می استواری هنجارهای و فرهنگ دارای

 خلق نیک و وثوقی.) ورندآ می در اجرا مرحله به جامعه آن با سازگاری برای و پذیرند می را بانزمی جامعه اجتماعی هنجارهای

 نقش و است سازمان در وارد تازه كاركنان سازي يكپارچه در مؤثر و كارآمد عاملي سازماني، پذيري جامعه (.0131 ،

 مسائل از بسياري درباره شان اجتماعي هاي سوءگيري نيز و افراد هاي نگرش و ها ارزش ساخت در مهمي بسيار

 زيادي قدمت اجتماعي، علوم فرهنگ در شدن واجتماعي پذيري جامعه مفهوم (.1111)عباسي و موحد.  دارد اجتماعي

 رادر واژه اين ميالدي، 1111 سال در زيمل گئورگ. گردد ي بر ميالدي 1111 سال به اصطالح، اين سابقه. ندارد

 پژوهش از بسياري رد مفهوم اين ميالدي،1111 دهه اواخر در. داد قرار استفاده مورد پژوهشي در آمريكا متحده ايالت

 به پذيري، جامعه اصطالح ، 1111 سال در هايمن هربرت كتاب انتشار وبا گرفت قرار توجه مورد اي رشته بين هاي

 متعهد و کاردان متخصص، کارکنان به خود اداره برای ها سازمان .(1111مهرابی،)يافت رسميت علمي لحاظ

 به که سازمان– شخص تناسب طريق از را کارکنان تعلق حس و پذيری انعطاف که کنند می تالش اغلب آنها. نيازمندند

 پذيری جامعه(. 1111 ،  رابينز ،1111 ،نيوپتر و رديبيگليا) دهند توسعه دارد، اشاره سازمان و افراد بين سازگاری

 و یاصل های ارزش استمرار پذيری، جامعه اوليه هدف زيرا است؛ اساسی سازمان – شخص تناسب برای سازمانی

 (.1111 ،  جونز) است ديگر کارکنان با هماهنگی و کارشان محيط به پاسخ برای کارکنان به چارچوبی دادن

 از انداز چشم و كاركنان حمايت آموزش،تفاهم، دريافت سازه چهار شامل را سازماني پذيري جامعه(  1111)  تائورمينا

 :شود مي داده توضيح ادامه، در كه داند مي سازمان آينده
 ها آموزش اين كردن، ارزيابي را خود چگونه سازمان، طرف از شده ارائه هاي مهارت دريافت شامل :آموزش دريافت

  .شود مي اجرا و طراحي ها سازمان در كاركنان سازگاري ارتقاء و ترويج براي نهادها در
 .شود مي سازمان و خود هاي نقش فهم و سازمان عمليات ادراك چگونگي شامل :تفاهم
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 اعضاي پشتيباني و همكاري كاركنان كه شود مي مطرح پرسش اين كاركنان، حمايت موضوع در :كاركنان حمايت

 .شود مي شامل سازمان در را همكارانه گرانه حمايت و مثبت هاي تعامل بعد اين. كنند مي ارزيابي چگونه را سازمان
 پاداش و ها فرصت كاركنان كه شود مي مطرح پرسش اين نسازما آينده از انداز چشم در :سازمان آينده از انداز چشم

 پذيرش و خود شغل اندازهاي چشم از را كاركنان ادراكات بعد، اين. كنند مي ارزيابي چگونه آينده در را سازمان هاي

 (. 1111 ، تائورمينا) .پردازند مي كار به آن در كه شود مي شامل سازماني در ، را آن

 هاي پويايي به بردن پي براي ذهني ابزار يك فضا.  است سازمان جو ، سازمان جامعه پذيری با مرتبط مفاهيم از يكي

 كه طوري به.  سنجد مي سازمان در را افراد هاي خواسته شدن برآورده ميزان سازماني فضاي يا جو.  است سازمان يك

 آوردن پديد راه از سازماني فضاي.  بگذارد اثر شغل خشنودي و كاركرد ، انگيزش بر تواند مي سازماني فضاي

 1111 ، معطوفي و زاده بهرام)  يابد مي دست مقصد اين به ، دارند نياز مختلف رفتارهاي براي كاركنان كه انتظاراتي

جو سازمانی به تمام محيط داخلی سازمان اشاره دارد. به عبارت ديگر جو سازمان شامل مجموعه ای از ويژگی ( . 

اعضای سازمان مشاهده شده است که : سازمان را شرح می دهد ، يک سازمان را از ساير سازمان هاست که به وسيله 

ها مجزا می کند ، درطول زمان نسبتا بادوام است، افراد از آن تاثير می پذيرند و هدايت می شوند.برخی از ويژگی های 

فردی که به اعضاء سازمان داده شده است ، جو سازمانی که حاصل مطالعات مختلف است عبارتند از : ميزان استقالل 

ميزان و درجه ای که سرپرستان ، اهداف ارتباطی ، قوانين و شيوه ها را برای زيردستان تعيين می کنند، رفتارهای 

پاداش داده شده به وسيله سازمان و انواع پاداش های پيشنهادی، مالحظه و صميميت و حمايت زيردستان از سوی 

جو سازمانی به طور نسبی يک خصوصيت احاطه (.1931ن تضاد و چگونگی مديريت آن ) مقيمی، سرپرستان، ميزا

کننده و دربردارنده برای يک سازمان است ، جو از برخی عناصر فرهنگ بيرون می آيد. جو بر حسب واقعيات 

قی ها ،نگرش ها و سازمانی است که سطحی تر است. جو اشکال و فرم ها را تغييرپذيرتر می کند، جو در طرز تل

ارزش ها عمل می کند،در صورتی که فرهنگ در دو سطح طرز تلقی ها و فرضيات عمل می کند. در حقيقت جو 

سازمانی حاصل تعامل های گروهی افراد بر حسب فرهنگ سازمانی مشترک ، نيازها و مقتضيات برخاسته از محيط 

اهی هايی است که مشاهده کننده واکنش های فوری به داخلی و خارجی است. برای افراد جو سازمانی در سطح آگ

واقعيات سازمانی می دهد ، جو خاصيت جمعی و انباشتگی دارد و اندازه گيری جو از طريق داده های ادراکی است.) 

 و گذارد مي تأثير سازمان آن افراد ي روحيه بر مسلم طور به ، سازمان هر بر حاكم جو (.1939محمدی و همکاران ،

 از شاغل افراد كه صورتي در.  شود مي سازمان آن در شاغل افراد شغلي نارضايتي يا رضايتمندي باعث آن بعت به

 و هدفها به سازمان و شد خواهد سازمان كارايي و اثربخشي كاهش باعث امر اين ، باشند نداشته رضايت خود شغل

 .( 1111 ، وميرنادري نوربخش.)  رسيد نخواهد خويش هاي خواسته

 منظور به که شوند می مواجه تغييراتی با همواره و بوده روبرو رقابت  از سرشار محيطی با سازمانها جديد، هزارۀ رد

 فضای اين در ماندن باقی برای جديد راههايی کنند سعی و بوده نوآور  و خالق بايد  محيطی چنين در خود ثبات حفظ

 با مديريت دانش انديشمندان امروزه.  باشند نيز  خود های سرمايه حفظ به قادر حيات، ادامۀ بر عالوه تا بيابند رقابتی

 عامل ترينمهم كه اندرسيده نتيجه اين به هستند مواجه آن با هاسازمان كه ايپيوسته هايدگرگوني و تغييرات به توجه

 به انساني منابع وفاداري و تعهد مقوله به توجه رو اين از. هستند انساني منابع ها،سازمان در رقابتي مزيت كسب

 تعهد. هاستسازمان مديران جدي هايدغدغه از يكي ها،آن به يافته اختصاص هاينقش بهتر هرچه انجام و سازمان

 است سازمان يك در فعاليت ادامه جهت الزام و نياز تمايل، دهندهنشان كه است رواني حالت يك و نگرش يك سازماني

 اختصاص هاينقش بهتر چه هر انجام و سازمان به انساني منابع وفاداري تعهد مقوله به هتوج رو اين از(1111ايزدي،)

 يك سازماني تعهد هاستسازمان مديران جدي هايدغدغه از يكي انساني منابع فرانقشي وظايف حتي و هاآن ييافته

 تعهد همچنين و. است سازمان يك در يتفعال ادامه جهت الزام و نياز تمايل دهندهنشان كه است رواني حالت يك و نگرش

 نيروي كاركنان تعهد اخير، هايسال در است معتقد  كولورسون. است مرتبط كاركنان رفتارهاي از بسياري با سازماني

 به ضروري مديران براي سازمان و كار زمينه در كاركنان هاينگرش رو اين از. رودمي شمار به سازمان يك موفقيت

 و بوده پژوهشگران توجه محور كه است كرده جلب خود به را زيادي توجه سازماني تعهد ميان اين در و. رسدمي نظر

زمينه رابطه جامعه  رد .(1111به نقل از رحيمی ، 1111کولورسون،)است گرفته قرار زيادي هايفراتحليل موضوع

شگران انجام شده که در ذيل به بيان آن ها پذيری سازمانی و جو سازمانی با تعهد سازمانی تحقيقات متعددی توسط پژوه

 می پردازيم:
 

 دبیران بین در سازمانی تعهد و سازمانی پذیری جامعه رابطه" عنوان تحت پژوهشی در( 0131) همکاران و جمشیدیان و هویدا

 معناداری و مثبت هرابط سازمانی تعهد و سازمانی پذیری جامعه بین که اند رسیده نتیجه این به"  همدان شهر متوسط مدارس
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بینی معناداری برای تعهد سازمانی بوده  پیش توان دارای همکاران و وظیفه بعد ود پذیری، جامعه های مولفه ازبین. دارد وجود

 معناداری و مثبت رابطه عاطفی تعهداند،تحلیل رگرسیون همچنین نشان داد که بین ابعاد جامعه پذیری سازمانی در کل و 

 در( 0111) اصغری .داد نشان عاطفی تعهد با معناداری رابطه تاریخچه و ها ارزش و اهداف وظیفه، ابعاد، این از که دارد وجود

 های مولفه که شد نتیجه گرفت طراحی پذیری جامعه از شاین مدل مبنای بر کردستان گازاستان پژوهشی که در شرکت

 شده نهادی های تاکتیک که دهد می نشان تحقیقات نتایج.ندرو می شمار به تعهد برای مناسبی های بین ،پیش پذیری جامعه

 در پذیری جامعه پیامد های شاخص بخشها بیشتر در .دارد مثبتی ارتباط باال سازمانی تعهد و شغلی رضایت با پذیری جامعه

 فورث،اش و ساکس) شود می خدمت ترک قصد کاهش و تنش، کاهش بیشتر، سازمانی تعهد شغلی، رضایت شامل فردی سطح

( نیز پژوهشی پیرامون جامعه پذیری سازمانی در سازمان های ادغام شده و ارتباط آن با تعهد سازمانی 1111یاالبیک ) .(0336

( مهارت در دو بعد اهداف و ارزش های 1111انجام داد که بیشتر فرضیاتش مورد تایید قرار گرفت. به نظر کالین و ویور )

 در( 0113) اصغری و برزکی شائمی .ر معناداری با تعهد اثربخش سازمانی مرتبط می باشدسازمانی و تاریخچه سازمان بطو

به این نتیجه دست یافتند  کردستان استان گاز شرکت در سازمانی تعهد و سازمانی پذیری جامعه رابطه" عنوان تحت تحقیقی

 روش دو داد نشان رگرسیون تحلیل نتایج و دارد وجود معنادار و مثبت رابطه سازمانی تعهد و سازمانی پذیری جامعه بین که

 در( 1111) جن و یانگ .هستند سازمانی تعهد برای تری قوی های کننده بینی پیش سازمانی، پذیری جامعه تایید و ثابت

 که «هتل صنعت در شغل ترک به گرایش و شغلی رضایت سازمانی، تعهد بر جدید اعضای پذیری جامعه اثر» عنوان با تحقیقی

 را شغلی رضایت و سازمانی تعهد ، سازمانی پذیری جامعه که رسیدند نتیجه این به شد انجام تایوان در المللی بین هتل 60 در

 جامعه های روش»  عنوان با تحقیقی در( 1111) کوته .دهد می کاهش هتل کارکنان میان در را شغل ترک و دهد می افزایش

 سازمانی پذیری جامعه های روش از که را جدید مهندس 011 پذیری جامعه «مانساز با جوان مهندسان سازگاری و پذیری

 گیرد، می نظر در کننده تعدیل متغیر عنوان به را جنسیت که تحقیق این نتایج. کرد بررسی است شده استفاده آنها برای جونز

 تاثیر تحت را شغلی ی سلطه و کاری روهگ انسجام کار، تازه نقش وضوح زیادی میزان به پذیری جامعه های روش که داد نشان

 با تحقیقی( 1111) چاو شود می منجر سازمانی تعهد و رضایت افزایش به خود نوبه به اولیه های ستاده این. دهد می قرار

 پنج در انسانی منابع مدیران و میانی مدیر 173 بین «آسیایی مدیران شغلی های موفقیت و سازمانی پذیری جامعه» عنوان

 و ای توسعه تجارب و شده درک سازمانی حمایت پذیری، جامعه استراتژی دو تحقیق این در. است داده انجام آسیایی رکشو

 عملکرد، با ای توسعه تجارب بین مثبتی معنادار رابطه داد نشان نتایج که شد، بررسی شغلی های موفقیت با آنها ی رابطه

 برنامه این اثربخشی سازمانی، شده درک پایین حمایت مقابل در و دارد جودو سازمانی تعهد و شغلی رضایت موفقیت، احتمال

 رضایت سازمانی، تعهد و سازمانی پذیری جامعه بین رابطه بررسی» عنوان با تحقیقی( 0331) اگزوم دهد می کاهش هارا

 مدل از تحقیق این در که داد جامان بودند، کارشان اول سال پنج در که التحصیلی فارغ دانشجویان بین در «نقش تغییر و شغلی

 پذیری جامعه بعد چند بین که داد نشان رگرسیون تحلیل نتایج. نمود استفاده پذیری جامعه سنجش برای جونز پذیری جامعه

 بین رابطه بررسی»  عنوان با تحقیقی( 0331) گاس .دارد وجود معناداری رابطه شغلی رضایت و سازمانی تعهد با سازمانی

 و بود اولشان شغل معلمی که کسانی بین در «نقش تغییر و شغلی رضایت سازمانی، تعهد و سازمانی پذیری امعهج فرایند

 به گروه دو هر از که نتایجی. داد انجام( داشتند معلمی از غیر کاری تجربه که کسانی) انبیاست دوم شغل معلمی که کسانی

 نژاد افشار .دارد وجود سازمانی تعهد و سازمانی پذیری جامعه های روش بعد شش بین قوی همبستگی که داد نشان آمد دست

 "اصفهان استان گاز شرکت در سازمانی تعهد و سازمانی پذیری جامعه بین رابطه" عنوان تحت پژوهشی در( 0113) قاسمی و

 زاده سلطان و قالوندی .دارد وجود معناداری رابطه سازمانی تعهد و سازمانی پذیری جامعه که یافتند دست نتیجه این به

 «ارومیه دانشگاه کارکنان میان در سازمانی تعهد و سازمانی پذیری جامعه بین رابطه بررسی» عنوان تحت تحقیقی در( 0130)

 وجود معنادار و مثبت رابطه سازمانی، تعهد ابعاد کل با سازمانی پذیری جامعه های مولفه بین: که اند رسیده نتیجه این به

 داری، معنی و مثبت طور به تواند می نیز سازمان آینده از انداز چشم و کارکنان حمایت تفاهم، های مولفه این، بر عالوه. دارد
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 پرستاران میان در پژوهشی نیز( 0113) رییسی .کند بینی پیش را ای مبادله و پیوستگی شده، همانندسازی تعهد ابعاد

 سازمانی پذیری جامعه بین که داد نشان همبستگی آزمون تحلیل نتایج. تاس داده انجام اصفهان شهرستان شریعتی بیمارستان

 متوالی، پذیری جامعه روش رگرسیون، تحلیل نتایج اساس بر همچنین. دارد وجود دار معنی و مثبت رابطه سازمانی، تعهد و

 بررسی» عنوان تحت یپژوهش در( 0113) دیگران و هاشمی .است سازمانی تعهد قوی کننده بینی پیش رسمی، و تاییدی

 نتیجه این با مرودشت شهر دخترانه مدارس راهنمایی مدارس در معلمان روحیه و سازمانی تعهد با سازمانی جو بین رابطه

 و روحیه سازمانی، جو بین  دارد، وجود مثبت معنادار رابطه روحیه و سازمانی تعهد با سازمانی جو ابعاد بین:  که اند رسیده

 رابطه سازمانی جو ابعاد با روحیه ابعاد از معقولیت و همدلی و تعلق بعد بین دارد، وجود مثبت معنادار ابطهر سازمانی تعهد

 سازمانی جو ابعاد با سازمانی تعهد ابعاد از عاطفی بعد و تداومی بعد و بعدهنجاری بین همچنین و دارد وجود مثبت معنادار

 سازمانی تعهد و سازمانی جو رابطه» عنوان تحت تحقیقی در( 0117) کارانهم و دلگشایی .دارد وجود مثبت معنادار رابطه

 مثبت تاثیر سازمانی جو که اند رسیده نتیجه این به «همدان پزشکی علوم دانشگاه آموزشی های بیمارستان مدیران و کارکنان

 عالقمندی، ، صیمیت گروهی، روحیه سازمانی، جو های مولفه ازبین. دارد مدیران و کارکنان سازمانی تعهد بر داری معنی و

. دارند سازمانی تعهد با داری معنی و معکوس رابطه تولید بر تاکید و مزاحمت و مثبت رابطه پویایی و نفوذ و گری مالحظه

 و کالئی رستم کوهی .دارند سازمانی جو با داری معنی و مثبت رابطه نیز(هنجاری و مستمر عاطفی،)سازمانی تعهد ابعاد کلیه

 شاغل پرستاران در سازمانی تعهد ابعاد با سازمانی جو های مولفه ارتباط بررسی» عنوان تحت پژوهشی در( 0131) مکارانه

 آن ابعاد کلیه و پرستاران سازمانی تعهد: که اند رسیده نتیجه این به «تهران پزشکی علوم دانشگاه منتخب های بیمارستان

 میان دامنه و میانه سازمانی جو متغیر مولفه هشت همچنین،از. داشت قرار متوسط سطح در( تکلیفی و مستمر عاطفی،)

 سنجی ارتباط. داشت قرار متوسط سطح در سازمانی سطح های مولفه سایر میانه و باال سطح در گروهی روحیه مولفه چارکی

 نفوذ گیری، فاصله گری، مالحظه صمیمیت، عالقمندی، گروهی، روحیه های مولفه با سازمانی تعهد که داد نشان متغیر دو این

 اکرامی .دارد دار معنی و غیرمستقیم خطی رابطه مزاحمت مولفه با و دار معنی و مستقیم خطی رابطه تولید بر وتاکید پویایی و

 به «سازمانی جو به نسبت کارکنان باورهای پایه بر سازمانی تعهد بینی پیش: » عنوان تحت پژوهشی در( 0117) همکاران و

 پیش خطی معادله و شود می بینی پیش سازمانی جو توسط سازمانی تعهد واریانس از درصد 7/36: که اند رسیده نتیجه این

 پژوهشی در( 0130) همکاران و بهزادی. است( سازمانی تعهد= )373/1+611/1( سازمانی جو) صورت به سازمانی تعهد بینی

 به «کتابداران دیدگاه از مشهد شهر عمومی های کتابخانه کتابداران نیسازما تعهد و سازمانی جو رابطه بررسی» عنوان تحت

 -کارمند بین تعامل» شاخص از«کارکنان سایر با فرد تعامل» سازمانی جو شاخص از رضایت میزان: که اند رسیده نتیجه این

 باالتر متوسط حد از ها شاخص تمامی در گویان پاسخ سازمانی تعهد میزان که گردید مشخص همچنین. است بیشتر «مدیر

 وجود داری معنی رابطه مشهد شهر عمومی های کتابخانه در سازمانی تعهد و سازمانی جو بین کلی طور به. است

 است حالی در این. ندارد وجود سازمانی تعهد میزان نظر از مردان و زنان بین معناداری تفاوت که گردید مشخص همچنین.دارد

 در( 0113) دیگران و احمدی جهرمی، شایان امین .بودند برخوردار بیشتری سازمانی تعهد از ابداریکت غیر مدارک با افراد که

 مدارس راهنمایی ی دوره دبیران دیدگاه از روحیه و سازمانی تعهد یا سازمانی جو میان رابطه بررسی» عنوان تحت پژوهشی

 گری مالحظه اعتماد، نشاط، صمیمیت، بعد بین: که اند رسیده نتیجه این به« 17-11 تحصیلی سال در مرودشت شهر دخترانه

 تعهد و روحیه با کار به تظاهر مانع، بعد بین و دارد وجود مثبت معنادار ی رابطه سازمانی تعهد و روحیه با سازمانی جو ابعاد از

 معنادار ای رابطه سازمانی تعهد و روحیه بر تولید بر تاکید و جویی کناره بعد بین. دارد وجود معکوس معنادار ی رابطه سازمانی

 ابعاد با روحیه ابعاد از همدلی بعد بین.دارد جود و مثبت معنادار ی رابطه روحیه و سازمانی تعهد سازمانی، جو بین. ندارد وجود

 جز به ازمانیجوس ابعاد با روحیه ابعاد از معقولیت بعد بین. وجوددارد مثبت معنادار ی رابطه تولید بر تاکید جز به جوسازمانی

 بین( عاطفی و تداومی هنجاری،) سازمانی تعهد به مربوط ابعاد بین. دارد وجود معنادار ی رابطه کار به تظاهر و تولید بر تاکید

 و محمدی .دارد وجود مثبت معنادار ی رابطه( اعتماد گری، مالحظه نشاط، صمیمیت،) سازمانی جو ابعاد با هنجاری بعد
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 موردی مطالعه عاطفی؛ تعهد با درونی انگیزشی و آموزشی جو بین رابطه»  عنوان تحت تحقیقی رد( 0131) نژاد پیروی

 تعهد تر قوی کننده بینی پیش آموزشی جو متغیر: که اند رسیده نتایج این به «شیراز دانشگاه مهندسی دانشکده دانشجویان

 تعهدعاطفی کنندگان بینی پیش ترین قوی تحصیل، برای درونی انگیزش از ارزش و فشار عالقه، ابعاد است، دانشجویان عاطفی

 جو از استاد دانشجو، اجتماعی انسجام بعد است، آنان سکونت محل و تحصیلی های رشته جنسیت، حسب بر دانشجویان

 آنان سکونت محل و تحصیلی های رشته جنسیت، حسب بر دانشجویان عاطفی تعهد کننده بینی پیش ترین قوی آموزشی

 انگیزش بین مثبتی ،روابط داد انجام «تعهد و انگیزش بین مثبت رابطه کشف» عنوان با که تحقیقی در( 1100) گبر .است

 بین که داد نشان تحقیق این نتایج. کرد کشف سازمانی تعهد و ای حرفه تعهد شامل تعهد از شکل دو و بیرونی انگیزش درونی،

 وجود دار معنی ای رابطه کند، می استفاده گری میانجی برای کاری تعامل از که دانشگاهی در عاطفی تعهد و درونی انگیزش

 بین رابطه بررسی مورد هدف با سازمانی تعهد و درونی انگیزش خصوص که در پژوهشی در( 1100)همکاران و چونگ .دارد

 انگیزش بین ست یافت که انجام داد به این نتیجه د مالزی خصوصی های دانشگاه دانشجویان سازمانی تعهد و درونی انگیزش

 این در همچنین. دارد وجود همبستگی هنجاری و عاطفی، مستمر تعهد: شامل تعهد جزء سه با معناداری طور به درونی

پژوهشی  در( 1116) توماس .کند می بینی پیش را سازمانی تعهد معناداری طور به درونی انگیزش که شد داده نشان پژوهش

 317 داد، انجام کریستین عالی آموزش موسسه در آن به تعهد و جو از دانشگاه وکارمندان استادان مدیران، ادراک درباره که

 نمرات کلیه بین معناداری منفی همبستگی که است توجه جالب. دادند پاسخ استفاده قابل های داده با نظرسنجی این به نفر

 درصد 67 تقریبا   که موسسه آن کارمندان برای آماری نادارمع منفی همبستگی همچنین،. شد پیدا مجموع نمونه در تعهد و جو

 یا مدیران از یک هیچ برای معنادار همبستگی از سطحی هیچ اما. آمد دست به دادند، می تشکیل را دهندگان پاسخ کل از

 کارکردهای و نقش» عنوان تحت تحقیقی که در( 0130) همکاران لویی و حمزه .نگرفت قرار توجه مورد علمی هئیت اعضای

 انجام داد به این نتیجه رسید که  «همدان استان بدنی تربیت کل اداره کارمندان سازمانی تعهد در سازمانی وجو فرهنگ توسعه

 بینی پیش در بیشتری اهمیت سازمانی جو و است سازمانی جو و فرهنگ به مربوط کاری تعهد واریانس از درصد 7/31

 و عاطفی تعهد و سازمانی فرهنگ بین معناداری ارتباط همچنین. داراست سازمانی فرهنگ متغیر به نسبت کاری تعهد تغییرات

 رابطه»  عنوان تحت پژوهشی در( 0131)  همتی و عبدالهی .شد یافت هنجاری تعهد و سازمانی جو بین معنادار ارتباط عدم

 که بین رسیدند نتیجه این به "احمر هالل عیتجم جوانان و داوطلبان سازمان دو کارکنان بین سازمانی تعهد و پذیری جامعه

 جامعه بین. دارد وجود ضعیف ای رابطه مستمر تعهد و پذیری جامعه بین. ندارد وجود ای رابطه سازمانی تعهد و پذیری جامعه

)  همکاران و راهی .ندارد وجود ای رابطه مطالعه مورد نمونه در هنجاری تعهد و پذیری جامعه بین نیز و عاطفی تعهد و پذیری

 کارکنان سازمانی تعهد بر سازی توانمند نقش گری میانجی با سازمانی فرهنگ و جو رابطه عنوان تحت پژوهشی در( 0131

 بعد بسته، جو باز، جو)  سازمانی جو های مولفه بین از: که اند رسیده نتیجه این به فارس استان پرورش و آموزش سازمان

 تظاهر بعد مؤلفه تنها و دارد وجود داری معنی و مثبت رابطه( صمیمی بعد همکارانه بعد دی،تحدی بعد دستوری، بعد حمایتی،

 به ،توجه جزئیات به توجه نوآوری، و خالقیت)  سازمانی فرهنگ های مولفه تمام. ندارد دار معنی رابطه سازمانی تعهد با کار به

 به توجه مولفه جز و دارد تعهد با داری معنی و مثبت رابطه( اتاثب و جویی ستیزه و طلبی ،تهور گروه تشکیل به توجه افراد،

 استقالل، احساس شایستگی، احساس)  سازی توانمند های مولفه تمام. ندارد سازمانی تعهد با داری معنی رابطه که نتیجه

 که بودن دار معنی اساحس مولفه جز و دارد دار معنی و مثبت رابطه سازمانی تعهد با( اعتماد احساس و بودن موثر احساس

  .ندارد سازمانی تعهد با داری معنی رابطه
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جامعه پذیری سازمانی و جو سازمانی با تعهد سازمانی  بین آیا که است این دنبال به محقق شده ذکر مطالب به توجه با

 ذیل شرح به فرضیه چند سوال این پاسخ یافتن ای وجود دارد؟ لذا برای رابطه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس چه

 است: شده مطرح

 

 وجود دارد. معناد اری رابطهجامعه پذیری سازمانی و جو سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان  بین -0

 .دارد وجود معناداری رابطه سازمانی تعهد با سازمانی پذیری ابعاد جامعه بین -1

 .دارد وجود یمعنادار رابطه سازمانی تعهد با سازمانی جو ابعاد بین -1

 سازمانی می باشد.  سازمانی قادر به پیش بینی تعهد پذیری جامعه -3

 .باشد می سازمانی تعهد بینی پیش به قادر سازمانی جو -1

 

 روش تحقیق 

 یاز نوع همبستگ یفیتوص یقاتاطالعات جزء تحق یآورجمع یوهو به لحاظ ش  یکاربرد یقاتجزء تحق هدف طرح به لحاظ این

کارکنان  یهدر پژوهش حاضر کل یآمار پرداخته شده است، جامعه یکدیگربا  یرهامتغ ینرابطه ب یفکه در آن به توص باشدیم

 یحجم نمونه آمار یینتع ینفر بوده است. برا 061ها تعداد آن یقدر زمان انجام تحق هک باشدیاداره کل ورزش جوانان فارس م

نفر  001ساده  یتصادف یریگمورد مطالعه به صورت نمونه یده و از جامعه آمار( استفاده ش0371) نو مورگا یاز جدول کرجس

جامعه پذیری  نامهپرسش سه. در پژوهش حاضر از باشدینامه مها پرسشداده یگردآور ابزار. یدنداز جامعه پژوهش انتخاب گرد

(، 0373) پورتر و استیرز و موری یسازمانتعهد نامه پرسش( 0313)دیپ و سوسمن، جو سازمانی (0337تائورمینا ) سازمانی

( می باشد. 0337پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی ترجمه شده پرسشنامه استاندارد تائورمینا ) است. یدهاستفاده گرد

سوال بسته می باشد. طی این سواالت  11پرسشنامه مذکور دارای سئواالت ویژگی های فردی)سن ،جنس،مدرک تحصیلی( و 

( و دورنمای آینده 1،7،00،01،03(، حمایت همکاران )1،6،01،03،01(، ادراک )0،1،3،01،07وزش )متغیرهای آم

 ابزار روایی محاسبه برای تحقیق این (از طریق طیف لیکرت پنج گزینه ای مورد سنجش قرار می گیرند. در3،1،01،06،11)

 ادبیات و مرتبط تحقیقات از استفاده و اساتید مشاوره با شده بکارگرفته استاندارد های پرسشنامه ابتدا ، ها داده گردآوری

 حاصل صوری روایی کارشناسان و دانشگاه اساتید تایید با سپس( . محتوایی روایی) شد سازی بومی ، تحقیق موضوع با مرتبط

 جمع از پس( 0133)احمدنژاد. شد استفاده کرونباخ آلفای ضریب روش از پرسشنامه پایایی بررسی برای تحقیق این در. شد

 به کرونباخ آلفای میزان و نمود استفاده کرونباخ آلفای روش از پذیری جامعه پرسشنامه پایایی تعیین جهت اطالعات آوری

 پذیری جامعه پرسشنامه پایایی تعیین جهت اطالعات آوری جمع از پسمحقق در این تحقیق  .نمود محاسبه 13/1آمده دست

 جو نامه پرسش به دست آورده است. 31/1آمده دست به کرونباخ آلفای میزان و هنمود استفاده کرونباخ آلفای روش ازسازمانی 

 ، نقش توافق و وضوح ، هدف توافق و وضوح بعد پنج دارای و  است شده ساخته( 0313)دیپ و سوسمن توسط سازمانی

 بعد پنج دارای و سوال 11 دارای نامه پرسش نای. باشد می ارتباطات اثربخشی ،  ها رویه بر توافق و رضایت ، پاداش از رضایت

 ،06 تا 01) ،(   پاداش از رضایت ، 01 تا 3)،(نقش توافق و وضوح ،1تا1)،( هدف توافق و وضوح ،3اتا) های گویه که است

 بر زمانیسا جو پرسشنامه گذاری نمره.کند می ارزیابی را(   ارتباطات اثربخشی ، 11 تا 07) و(   ها رویه بر توافق و رضایت

 وجود موافق کامال و موافق -نظر بی -مخالف  - مخالف کامال گزینه پنج ماده هر مقابل در که باشد می لیکرت مقیاس اساس

 را  مختلف های حیطه پایایی ضرایب(0316)دیپ و سوسمن .کنند می انتخاب را ها گزینه از یکی  جمله  در کارکنان و دارد

 پاداش از رضایت-61/1 نقش توافق و وضوح – 11/1 هدف توافق و وضوح بعد برای که آوردند دست به کرونباخ آلفای روش به

 پژوهش در( 0111)فراغه پور درویش. است شده محاسبه 71/1 تباطات ار اثربخشی -61/1 ها رویه بر توافق و رضایت -67/1

 سازمانی جو پرسشنامه آن ، پایایی محاسبه از سپ و استفاده کرونباخ آلفای ضریب از سازمانی جو پرسشنامه پایایی برای خود
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 تعیین جهت اطالعات آوری جمع از پسمحقق در این تحقیق  .است بخش رضایت ضریب این که است نموده اعالم 736/1 را

رده به دست آو 13/1آمده دست به کرونباخ آلفای میزان و هنمود استفاده کرونباخ آلفای روش از جو سازمانی پرسشنامه پایایی

 0373 سال در پورتر و استیرز و موری هاینام به سازمانی رفتار دانشمندان از تن سه سازمانی توسط تعهد نامه پرسش است.

 کاری وامنیت. تعهدسازمانی. شغلی رضایت اساس بر انسانی نیروی وریبهره عنوان تحت که پژوهشی در و. است شده ساخته

 سازیمعادل و ترجمه انگلیسی به مجددا  و ترجمه فارسی زبان به برتر تعهد مقیاس گرفت انجام0171 سال در مرتضوی توسط

 و باشدمی 1تا 0 از لیکرت طیف اساس بر سئواالت گذارینمره روش. باشدمی بعد1 و سئوال 01 حاوی نامهپرسش این. شد

 راسخ اعتقاد 1 – 6 – 1 – 01 عبارات ضمنا . باشدمی مخالف کامال  و مخالف ندارم، نظری ،موافق ،موافق کامال  درجه 1 دارای

 اهداف تحقق راه در بیشتر تالش و 0 – 1 – 01 – 01 عبارات( عاطفی تعهد)هاآن پذیرش و سازمان هایهدف به

( مستمر تعهد)آن در ماندن باقی و سازمان در عضویت حفظ 1 – 3 – 7 – 3 – 00 – 03 – 01 عبارات( تعهدهنجاری)سازمان

 برسی مورد مدیریت رشته اساتید برخی و مشاور و راهنما اساتید توسط نامهپرسش این محتوایی و صوری روایی .سنجدمی را

 (.0130، رحیمی) .شد تعیین 71/1 کرونباخ آلفای روش از استفاده با آلن و مایر  توسط نامهپرسش این پایایی است گرفته قرار

 استفاده کرونباخ آلفای روش از تعهد سازمانی پرسشنامه پایایی تعیین جهت عاتاطال آوری جمع از پسمحقق در این تحقیق 

 به دست آورده است. 30/1آمده دست به کرونباخ آلفای میزان و هنمود

 

  یافته ها

 

وجود دارد . یرابطه معنادارتعهد سازمانی  با جوسازمانیجامعه پذیری سازمانی و   نیب: اولفرضیه   

درج  1و0فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتیجه آن در جدول شماره به منظور آزمون این 

 گردیده است.

: ضریب همبستگی بین جامعه پذیری و تعهد سازمانی0جدول شماره   

 سطح معناداریضریب همبستگی 

171/1 جامعه پذیری  1110/1  

 تعهد سازمانی

( بدست آمده است 1110/1( در سطح )171/1ه شد که ضریب همبستگی برابر با )با توجه به جدول فوق می توان متوج

(10/1P< ، ) رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.  لذا بین جامعه پذیری و تعهد سازمانی  

تعهد سازمانی: ضریب همبستگی بین جو سازمانی و 1 جدول شماره  

 سطح معناداری  ضریب همبستگی 

11/1 جو سازمانی  1011/1  

 تعهد سازمانی
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( بدست آمده است 1110/1( در سطح )11/1با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که ضریب همبستگی برابر با )

(10/1P< ، ) رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.   لذا بین جامعه پذیری و تعهد سازمانی 

ازمانی رابطه معناداری وجود دارد.فرضیه دوم : بین ابعاد جامعه پذیری سازمانی با تعهد س

 جهت بررسی این فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

 با تعهد سازمانیسازمانی  پذیری جامعه: ضریب همبستگی بین ابعاد 1شماره  جدول

 تعهد سازمانی 

 سطح معناداری ضریب همبستگی شاخص

 ابعاد جامعه پذیری سازمانی

 110/1 11/1 شآموز

110/1 31/1 ادراک  

110/1 31/1 حمایت همکاران  

110/1 11/1 دورنمای آینده  

 

 جامعه( لذا بین ابعاد  ≥10/1Pدست آمده معنادار شده )توان متوجه شد که ضرایب همبستگی بهبا توجه به جدول فوق می

 گردد.ق تأیید میبا تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و فرض فوسازمانی  پذیری

فرضیه سوم : بین ابعاد جو سازمانی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

 جهت بررسی این فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
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 سازمانی با تعهد سازمانی : ضریب همبستگی بین ابعاد جو3جدول شماره 

 تعهد سازمانی 

 سطح معناداری یب همبستگیضر شاخص

 ابعاد جو سازمانی

 110/1 16/1 وضوح و توافق هدف

110/1 11/1 وضوح و توافق نقش  

110/1 36/1 رضایت از پاداش  

110/1 31/1 رضایت و توافق بر رویه ها  

110/1 13/1 اثر بخشی ارتباطات  

 

 ( لذا بین ابعاد جو ≥10/1Pست آمده معنادار شده )دتوان متوجه شد که ضرایب همبستگی بهبا توجه به جدول فوق می

 گردد.سازمانی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و فرض فوق تأیید می

باشد  یم سازمانی تعهد ینیب شیقادر به پ یبه طور معنادار سازمانی جامعه پذیریفرضیه چهارم :   

شماره  ش همزمان استفاده گردیده است. که نتایج آن در جدولبرای بررسی این سوال از رگرسیون تک متغیره به رو

( آمده است.1)  

ی سازمانی و تعهد سازمان جامعه پذیری: جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون بین  1شماره  جدول

 به روش همزمان

 R ² R F › P β T › p 

 متغیر 

 پیش بین
سازمانیجامعه پذیری   

11/1  17/1  3/11  1011/1  11/1  0/7  1110/1  

توان نتیجه ( است. و با توجه به سطح معناداری ستون آخر می 10/1معنادار گردیده) Fشود مقدار گونه که مشاهده می همان

سازمانی می تواند جامعه پذیری (. یعنی این که  10/1سازمانی معنادار شده است)جامعه پذیری گرفت که، مقدار بتای متغیر 

( است، 17/1بینی نماید. و ضریب همبستگی چندگانه )ضریب تعیین( محاسبه شده بر اساس این متغیر )را پیش تعهد سازمانی

 را پیش بینی کند.تعهد سازمانی درصد واریانس متغیر  17یعنی این متغیر می تواند 
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 باشد . یمتعهد سازمانی  ینیب شیقادر به پ یبه طور معنادار فرضیه پنجم: جو سازمانی

شماره  ای بررسی این سوال از رگرسیون تک متغیره به روش همزمان استفاده گردیده است. که نتایج آن در جدولبر

( آمده است. 6)  

انبه روش همزمتعهد سازمانی : جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون بین جو سازمانی و 6شماره  جدول  

 R ² R F › P β T › p 

 متغیر 

 پیش بین
سازمانی جو  

11/1  11/1  3/11  1110/1  11/1  1/7  1110/1  

 

توان نتیجه ( است. و با توجه به سطح معناداری ستون آخر می 10/1معنادار گردیده) Fشود مقدار گونه که مشاهده می همان

-را پیشسازمانی  تعهد(. یعنی اینکه جو سازمانی می تواند  10/1گرفت که، مقدار بتای متغیر جو سازمانی معنادار شده است)

یعنی این متغیر می ( است، 11/1بینی نماید. و ضریب همبستگی چندگانه )ضریب تعیین( محاسبه شده بر اساس این متغیر )

.را پیش بینی کندتعهد سازمانی درصد واریانس متغیر  11تواند   

 

  گیریبحث و نتیجه

 

 تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد جامعه باسازمانی  نتایج پژوهش نشان می دهد که بین جامعه پذیری سازمانی و جو

در مباحث مدیریت و رفتار سازمانی  اخیر های سال در مهم متغیرهای  عنوان جو سازمانی و تعهد سازمانی به ، سازمانی پذیری

 روابط و ها ارزش ها، نگرش ا،ه توانایی دانش، نوین، های مهارت تغییر، که سازمانی پذیری جامعه. است گرفته قرار توجه مورد

 همان. گیرد می قرار توجه مورد اساسی متغیر یک عنوان به کماکان شود می شامل را کاری های چهارچوب و صحیح درک و

 این به توجه لزوم بیان گر امر ،این دارد وجود دار معنا رابطه تعهد سازمانی و سازمانی پذیری جامعه بین تحقیق این در که طور

 به. باشد می سازمانی پذیری جامعه نحوه به جدی توجه مستلزم تعهد سازمانی به دست یابی و باشد می سازمان در هامتغیر

 و بگیرند یاد را سازمان در وظایفشان قبول برای الزم اجتماعی دانش و سازمانی های ارزش خوبی کارکنان به اگر می رسد نظر

تعهد  افزایش موجب خود نوبۀ به امر این دهد، انتقال کارکنان به را ضروری و زمال اطّالعات و مهارت ها هم ازطرفی سازمان

 فعالیت کمک با را واردها تازه در شده ایجاد اضطراب و استرس می توان پذیری جامعه فرآیند در. شد خواهد کارکنان سازمانی

 نظر تبادل و بحث به کاری گروه ارزشهای و دافاه مورد در توان می ها فعالیت این در و داد کاهش سازمان در رسمی غیر های

 های کتابچه همراه به و دهند قرار بحث رامورد انتظارات و ها نقش توانند می سرپرستان فرآیند این در همچنین. پرداخت

 و تحکممس سازی آشنا برنامه یک بدانیم که می شود آشکار زمانی مطلب این اهمیت. کنند راهنمایی را واردان تازه راهنما،

 ها یافته تحلیل تجزیه نتایج. دهد افزایش را سازمان بقاء و دوام آشکاری طور به و بخشد بهبود را تعهد سازمانی تواند می پایدار

 دست به ایب ضر به توجه با.  دارد وجود معناداری رابطه سازمانی تعهد با سازمانی جو بین که دهد می نشان حاضر پژوهش ی

 در.  دارد وجود معناداری رابطه کارکنان سازمانی تعهد با سازمانی جو بین و شود می تایید فوق رضیهف گفت توان می آمده

 لذا.  دارد عمیقی تاثیرات کارکنان روی مثبت طور به سازمانی سالم جو اندکه داده نشان تحقیقات گفت باید ضیه فر این تبیین

 محیط وسیله به اد افر رود باال کارکنان از یک هر در ابعاد این از یک هر میزان که سازمانی جو ه دهند تشکیل وعناصر عوامل
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 سازمان به ورود بدو در کارکنان. شود می سودآور و بخش لذت مکانی ان عنو به کار محیط یعنی شوند می برانگیخته کارشان

 مسئولیت این و کنند اتامین ر خود هاینیاز آن لوای در تا ند شو مواجه آمیزی حمایت و مطلوب نی سازما جو با ند دار انتظار

 اقع و در.  نمایند شرکت ها فعالیت در وجودشان تمام با اد افر که شود دهی سازمان ای نه گو به بوط مر امور که است مدیران

 ترخو سان آ انسانی روابط برقراری ترباشد مثبت جوسازمانی چه هر .است جمعی ابتکار و خالقیت مبنای مشترک مسئولیت

 این بنابر.  شود می هم از اد افر نفرت و ،دوری ترس ، اعتمادی بی ،سبب منفی یا و آور ترس بسته ی جوها بالعکس و بود اهد

یکی از مفاهیمی که در راستای بالندگی منابع انسانی مطرح گردیده  .کنند می تامین را افراد روانی اشت بهد وباز، مثبت جو

زمان های امروزی که در جوسازمانی تنفس می کنند مستلزم دستیابی سریع به نیروی انسانی تعهد سازمانی کارکنان است. سا

متعهد به عنوان ابزاری رقابتی می باشند. تغییرات محیطی موضوع تعهد را در کانون توجه قرار داده است. اگر چه تعهد 

ل محیطی و جوسازمانی حاکم بر محیط کار می سازمانی به باورها و احساسات کارکنان در مورد شغل مربوطه است اما عوام

تواند در تعهد و مهارت های کارکنان نقش داشته باشد. تعهد در محیط های مختلفی که فرد در آن کار و زندگی می کند و 

ایش تحت تعامل او با دیگران است قابل تغییر می باشد بنابراین می توان گفت که تغییر جو، فضا یا اتمسفر سازمانی در افز

تعهد سازمانی موثر است. با توجه به ارتباط مثبت و مستقیم بین جوسازمانی و تعهد سازمانی کارکنان و مدیران سازمان در 

سطح کمال و کارکنان در سطح فرد با اتخاذ تدابیری مناسب می توانند به ایجاد جوی مثبت در سازمان بپردازند. جوی که 

 استناد به حاضر پژوهش راستا این اخص های تعهد سازمانی کارکنان فراهم نماید .دربستر مناسبی را برای رشد و توسعه ش

 تعهد سازمانی با معناداری مثبت رابطه کل در سازمانی و جو سازمانی پذیری جامعه که کند می ادعا فرضیه این از حاصل یافته

 کافی، یابد افزایش سازمان این در تعهد سازمانی مبخواهی که صورتی در یعنی. دارد فارس استان جوانان و ورزش کل اداره در

 اصلی فرضیه از حاصل نتایج استناد به البته. و جو سازمانی را مطلوب تر نماییم افزایش را سازمانی پذیری جامعه تا است

و  پذیری جامعه از استفاده مورد در باید سنجد، می را تعهد سازمانی و جو سازمانی با  سازمانی پذیری جامعه رابطه که پژوهش

آورد. یافته های این تحقیق با نتایج تحقیق  عمل به الزم دقت تعهد سازمانی کننده تولید اصلی عامل عنوان جو سازمانی به

 ولد و چوهن ،(0133) همکاران و زاده سلطان ،(0133) همکاران و نژاد سلطان ،(0113) دیگران و جهرمی شایان امین

 علی و بزرگی شائمی ،(1111) ویور و کالین ،(1111) یاالبیک ،(0111) اصغری ،(0131) نهمکارا و هویدا ،(1111)هچ

 و قالوندی ،(0113) قاسمی و نژاد افشار ،(0331) گاس ،(0331) اگزوم ،(1111) کوته ،(1111) جن و یانگ ،(0113)اصغری

 ،(0117) همکاران و دلگشایی ،(0113) دیگران و هاشمی ،(0111) همکاران و نادی ،(0113) رییسی ،(0130) زاده سلطان

 لویی حمزه ،(1116) توماس ،(0130) همکاران و بهزادی ،(0117) همکاران و اکرامی ،( 0131) همکاران و کالئی رستم کوهی

     .دارد همسویی (0131راهی و همکاران )،(0130)همکاران و

 

 

 : منابع 

 

 منابع فارسی:

 و سازمانی تعهد با سازمانی جو میان ی رابطه بررسی ،(0113) سکینه راغه،ف پور درویش عباداله، شاپور،احمدی، ، جهرمی شایان امین
 مدیریت در نو رهیافتی فصلنامه ،17-11 تحصیلی سال در مرودشت شهر ی دخترانه مدارس راهنمایی ی دوره دبیران دیدگاه از روحیه

 .13 بهار ،0 ی شماره اول، سال آموزشی،

، پایان نامه  فارس استان وجوانان ورزش کل اداره کارکنان شغلی و رضایت سازمانی پذیری جامعه بین رابطه( ، 0133) احمدنژاد ، سمیه

 کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز.

 پرورش کانون کارکنان سازمانی تعهد با یمیتنظ خود یادگیری راهبردهای و انگیزشی باورهای بین رابطه بررسی |،(0116)ایزدی،اعظم،
 شیراز. واحد اسالمی آزاد دانشگاه.  ارشد کارشناسی نامه پایان ، فارس استان نوجوانان و کودکان
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رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز استان (، 0113افشارنژاد، علیرضا، قاسمی، سعید،هدایت، داوود )
 .11، ماهنامه کنترل کیفیت، شماره اصفهان

 جو به نسبت کارکنان باورهای پایه بر سازمانی تعهد بینی پیش ،(0117) ناهید فردوسی، محمدمهدی، خطیبانی، ذاکر محمود، اکرامی،

 .0117 بهار ،67 شماره توسعه، و مدیریت فرایند فصل نامه ، سازمانی

 شهر عمومی های کتابخانه کتابداران سازمانی تعهد و سازمانی جو رابطه بررسی ،(0130) مجیده سنجی، مریم، موسوی، حسن، بهزادی،
 .316-317 صص ،30 پاییز ،71 پیاپی ،1 شماره ،01 دوره پژوهشی، – علمی فصلنامه کتابداران، دیدگاه از مشهد

 .رورکا: تهران. عمومی مدیریت و سازمان سرپرستی اصول(. 0111.)ع ، معطوفی و. ح ، بهرام زاده

 تعهد در سازمانی جو و فرهنگ توسعه کارکردهای و نقش ،(0130) مصطفوی افشاری، حبیب، هنری، جواد، شهالیی، نادیا، لویی، حمزه
 زمستان و پاییز ،3 دوم،شماره سال حرکتی، وعلوم ورزش و مدیریت نامه پژوهش ،همدان استان بدنی تربیت کل اداره کارمندان سازمانی

0130. 

 آموزشی های بیمارستان مدیران و کارکنان سازمانی تعهد و سازمانی جو رابطه ،(0117) کرمانی،بهناز شهرام، توفیقی، بهرام، دلگشایی،
 .0117 زمستان ؛3 شماره ؛03 دوره گناباد، درمانی -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه فصلنامه ،همدان پزشکی علوم دانشگاه

 تعهد بر سازی توانمندی نقش گری میانجی با سازمانی فرهنگ و جو رابطه ،(0131)  مجید برزگر، ،عباداله احمدی، فاطمه، راهی،
 شماره چهارم سال آموزشی، مدیریت در نو رهیافتی پژوهشی – علمی فصلنامه فارس، استان پرورش و آموزش سازمان کارکنان سازمانی

 .03 پیاپی ،31 تابستان ،1

پایان ، ابطه جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان شریعتی شهرستان اصفهانبررسی ر(. 0113رییسی، زهره )

 دانشگاه پیام نور استان تهران.،  نامه کارشناسی ارشد

 در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد کارکنان سازمانی تعهد با سازمانی عدالت و مشارکتی مدیریت رابطه(، 0130رحیمی، سمیه )
 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی تهران شهر های دانشگاه

 نامه پژوهش کردستان، استان گاز شرکت در سازمانی تعهد و سازمانی پذیری جامعه رابطه(. 0113) ژیال، اصغری، علی، بزرگی، شائمی

 .013-017 ،0113 اول نیمه ،1 شماره دوم، سال تحول، مدیریت

 فصل نامه ،رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در شرکت گاز کردستان، ( 0113کی علی و اصغری، ژیال )رزشائمی ب

 .017-001، 1مدیریت تحول، 

 نهم. ، تهران : انتشارات سمت ، چاپ روان شناسی تفاوت های فردی(، 0131شمس اسفند آباد، حسن ) 

رابطه جامعه پذیری و تعهد سازمانی بین کارکنان دو سازمان داوطلبان و جوانان جمعیت هالل  ،(0131عبداللهی، بیژن، همتی، مریم ) 
 . 0131، 0پژوهشی امداد و نجات، سال ششم، شماره  -، فصل نامه علمیاحمر

 ،ارومیه دانشگاه کارکنان میان در سازمانی تعهد و سازمانی ریپذی جامعه بین رابطه بررسی ،(0130) وحید سلطانزاده، حسن، قالوندی،

 .33-000 ،0131 زمستان ،71 شماره توسعه، و مدیریت فرایند نامه فصل

 مولفه ارتباط بررسی ،(0131) ابوالقاسم پوررضا، عباس، فروشانی، رحیمی اهلل، فیض ، حقیقی اکبری آذر، طل، زهره، رستمکالئی، کوهی
 نظام تحقیقات مجله تهران، پزشکی علوم دانشگاه منتخب های بیمارستان شاغل پرستاران در سازمانی تعهد ابعاد با سازمانی جو های

 .0131 مهر هفتم، شماره ،3 سال سالمت،

 ، تهران: انتشارات ترمه، چاپ نهم. سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی( ، 0130مقیمی، محمد )

 ، تهران: انتشارات کتاب آوا، چاپ اول. مدیریت رفتار سازمانی(، 0131لهرودی ، احمد ) محمدی،حامد،ریگی،بهروز،سلیمانی ک

 مهندسی دانشکده دانشجویان عاطفی تعهد با درونی انگیزش و آموزشی جو بین رابطه ،(0131) زینب نژاد، پیروی مهدی، محمدی،
 .70-31 صص ،0131 زمستان ،61 شماره پانزدهم، سال ایران، مهندسی آموزش فصلنامه ،شیراز دانشگاه

 زمینه در مدرن و سنتی های ارزش به دختران نگرش و پذیری جامعه رابطه بررسی(.0111)تقی شوازی،محمد عباسی و موحد،مجید
 .67-0،33زنان، ،مطالعات ازدواج از پیش جنس دو شخصی بین روابط
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 شهر متوسطه ی دوره بدنی تربیت معلمان در شغلی رضایت با مانیساز جو بین ی رابطه بررسی ،( 0113.)ع ، میرنادری و.  م ، نوربخش
 . سیزدهم سال ، ا ، المپیک ی فصلنامه.  اهواز

 ، تهران : انتشارات بهینه ، چاپ بیست و سوم.مبانی جامعه شناسی( ، 0131وثوقی، منصور ، نیک خلق، علی اکبر ) 

 .111-161.ایران در انسانی علوم اجتماعی،وضعیت ی،توسعهاجتماع ،معلم پذیری جامعه فرایند(.0117) مهرابی،رضوان

 در معلمان روحیه و سازمانی تعهد با سازمانی جو بین رابطه بررسی ،(0113) ابوذر همتی، فراغه،سکینه، پور درویش سیداحمد، هاشمی،
 چهارم، سال گرمسار، واحد اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی مدیریت و رهبری فصلنامه ،مرودشت شهر دخترانه مدارس راهنمایی مدارس

 .061-017 صص ،0113 زمستان ،3 شماره

 شهر متوسطه مدارس بین در سازمانی تعهد و سازمانی پذیری جامعه رابطه ،(0131) اله، حجت فر، مختاری عبدالرسول، رضا، هویدا،
 (.61-11 صص ،0131 پاییز سوم، هشمار ،031) پیاپی شماره دوم، و بیست سال کاربردی، شناسی جامعه نامه فصل ،همدان
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