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کارکنان دانشگاه های آزاد اسالمی غرب استان  بررسی  رابطه بین تعهد سازمانی و اعتماد

 مازندران
 راضیه شعبانزاده

 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، مالی، مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور ،ایران.
Email:razie.shabanzade@yahoo.com 

 علی کاملی
 گرایش بازاریابی مدرس دانشگاه آزاد آیت اله آملی، ایران.کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، 

Email:akameli777@yahoo.com 

 

 چکیده:

تعهد سازمانی از موضوعات مهم مدیریت و به ویژه رفتار سازمانی است که اخيراً توجه زیادي به آن معطوف شده است . نه تنها مطالعاتی 

صلی بلكه در اغلب مطالعاتی که تأکيد ا آن می باشند به طور قابل مالحظه اي افزایش یافته است ، که مستقيماً در ارتباط با ایجاد تعهد و نتایج

ها نقش مهمی را در موفقيت سازمان اعتمادبا توجه به اینكه  و همچنين آنها بر تعهد نبوده ، تعهد را نيز به عنوان یك متغير مد نظر قرار داده اند .

ر هدف تحقيق حاض .ن زمينه و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان و مدیران مطالعه و بررسی بيشتري انجام شودکند الزم است در ایایفا می

 بررسی رابطه بين تعهد سازمانی و اعتماد کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران می باشد. براي این منظور اعتماد براساس

اري، ثبات، گشودگی، صداقت، شایستگی ، تعریف و در این راستا یك فرضيه اصلی و پنج فرضيه فرعی تنظيم شده نظریه رابينز در پنچ بعد: وفاد

 است. 

روش تحقيق پژوهش حاضر توصيفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماري تحقيق حاضر کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان 

نفر برآورد گردید که نمونه آماري با استفاده  072فر می باشد و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ن 697مازندران هستند که تعداد آن ها 

سوال و پرسشنامه اعتماد با  51از روش نمونه گيري تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار جمع آوري اطالعات، دو پرسشنامه، شامل تعهد سازمانی با 

و پایایی آن ها در اختيار نمونه آماري قرار گرفت. براي تجزیه و تحليل آماري اطالعات جمع آوري شده  سوال است. که پس از سنجش روایی 02

از روشهاي آماري توصيفی و استنباطی استفاده شد. بدین ترتيب که براي طبقه بندي، تلخيص و تفسير داده ها از روش آمار توصيفی و براي 

نتایج آزمون فرضيات نشان داد که بين تعهد سازمانی و اعتماد کارکنان دانشگاه  نباطی استفاده شد.آزمون فرضيه هاي تحقيق از روش آمار است

 هاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داري وجود دارد.

 

 تعهد سازمانی، اعتماد، رابطه تعهد سازمانی با اعتماد. واژگان کلیدی: 
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 مقدمه -1

اشد. بعهد سازمانی یك نگرش است. یك حالت روانی است که نشان دهندة نوعی تمایل، نياز و الزام جهت ادامه اشتغال در یك سازمان میت

هایی که در سازمان کرده ناچار به گذاريتمایل یعنی عالقه و خواست قلبی فرد براي ادامه خدمت در سازمان، نياز یعنی فرد به خاطر سرمایه

بيند از دمت در آن است و الزام عبارت از دین، مسؤوليت و تكليفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن میادامة خ

ندان یك نگرش دربارة وفاداري کارم»بنابراین تعهد سازمانی  تعلق خاطر به سازمان است.دیدگاهی دیگر، تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و 

سازمان است، و یك فرایند مستمري است که از طریق آن اعضاي سازمان عالقة خود را به سازمان و موفقيت و کارایی پيوسته آن نشان به 

 (.5267: 20)مجيدي، عبداهلل. دهندمی

انتظارات یا باورهایی است که افراد دوست دارند به دیگران به طریقی قابل پيش بينی و نه صرفاً در راستاي منفعت شخصی خود  اعتماد

، یكی از مهمترین نيازهاي کارکنان در سازمان، برقراري اعتماد ميان آنها و مدیر می باشد. وجود سطوح باالي اعتماد در سازمان باعث نشان دهند

نه هاي پایين ارزیابی و دیگر مكانيزم هاي کنترل خواهد بود و کارکنان خود را کنترل و داراي انگيزه هاي درونی خواهد بود. با توجه ایجاد هزی

د ابه اینكه ایجاد اعتماد، موجب اثربخشی سازمان و کاهش هزینه هاي ارزیابی و کنترل می شود، بنابراین ضرورت شناسایی عواملی که باعث ایج

 (.  5232د می شود، قابل احساس است)حسن زاده، اعتما

 

 بیان مسئله تحقیق: -2

یكی از مسائلی که جایگاه ویژه اي در تحقيقات مربوط به رفتار سازمانی پيدا کرده است، موضوع تعهد سازمانی کارکنان نسبت به سازمان 

 ها دارد.اهميتی است که تعهد سازمانی در اثر بخشی و کارایی سازمانعموميت یافتن مفهوم تعهد سازمانی به خاطر  باشد.یا کارفرمایانشان می

 می هویت تعيين کنند، می کار در آن که سازمانی با را خودشان ميزان چه به سازمان، اعضاي کند می بيان که است نگرشی سازمانی، تعهد

 .(Podsakoff, 2000, pp.513-563درگير هستند) آن در چقدر و نمایند

 مجموع عنوان به را تعهد  (2001) تعریف می کند. مایر اجتماعی نظام به گذاشتن انرژي و وفاداري خویش به افراد تمایل را تعهد (2002) مایر

معتقدند که مثل بسياري از  شود حاصل سازمانی منافع و اهداف که طریقی به داند، می ها فعاليت و براي انجام شده درونی هنجار فشارهاي

  .شودگيري میسازي و اندازههاي مختلف و مفهومشناسی سازمانی و علوم دیگر تعهد به راهاصول روان

 سازمان به را هویت فرد که سازمان به نسبت گيري جهت یا نگرش"کنند: می تعریف چنين را سازمانی تعهد مدیریت علم نظران صاحب

 ذخيره خاطر به هاي مستمر فعاليت مجموعه انجام به تمایل تعهد نویسد، می ( به نقل از بيكر2001لی)(. Gautam, 2004سازد) می مرتبط

 رفتارسازمانی کتاب ( در1998(. لوتانز )Lee, 2001ميروند) بين از اندوخته ها این فعاليت، آن ترك با که استهایی  سرمایه و ها اندوخته کردن

 آن با مرتبط اصلی متغير دو از یكی را شغل با مرتبط شخصيتی هاي ویژگی تعهد سازمانی، زمينة در شده انجام تحقيقات بندي جمع در خود

 شغل، با شخصيتی مرتبط مهم ویژگی پنج بين از معتقدند مدیریت علماي دیدگاه بررسی ( در1990زاجاك ) و ماتيو طرف دیگر، داند. از می

نگرش یا جهت گيري که  کند: شلدون تعهد سازمانی را چنين تعریف می دارد. اي ویژه اهميت مهارگري پایگاه شناختی روان شخصيتی ویژگی

تعهدسازمانی را تمایل عامالن اجتماعی به اعطاي نيرو و وفاداري خویش به سيستم نيز  هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته می کند.کانتر

 (.5232ی، ) به نقل ازاسماعيل اجتماعی می داند هاي

 

 ضرورت موضوع تحقیق:اهمیت و  -3

ها بسته به سطح تعهد سازمانی و نوع آن تفاوت دارد، کوتاهی در جهت ایجاد چنين تعهدي، تعلق و با توجه به اینكه عملكر د سازمان

ده کنترل و نظارت دقيق و پيچيهاي هاي هنگفتی جهت ایجاد سيستمهاي مختلف مستلزم افزایش هزینهوابستگی روانی دربين اعضاي سازمان

هاي سازمان در آنها درونی شده باشد و آنها را متعلق به خود بدانند، اطمينان حاصل خواهد ها و هدفخواهد بود با این وجود مدیرانی که ارزش

هبود عملكرد و بهره وري در سازمان کنند.حال با توجه به نقشی که تعهد سازمانی در بشد که افراد در جهت تامين منافع سازمان کار و تالش می

شناسایی این اجزاء و پيدا کردن ارتباط به چشم می خورد.این پژوهش سعی در کند ضرورت و بررسی و پژوهش ميزان تعهد در سازمانایفا می

 اعضایش سازمانی تعهد سطح تیبایس سازمان یك چرا که این از دارد وجود زیادي دالیل (.30، 5232بين آنها خواهد داشت. )مورهد و گریفين، 
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 که است داده نشان تحقيقات ثانياً دارد تفاوت شغلی و رضایت وابستگی با کلی طور به و بوده جدید مفهوم یك سازمانی تعهد دهد. اوالً افزایش را

 .(Bateman& Stasser, 1984مثبت دارد) رابطه شغلی عملكرد و شغلی رضایت از قبيل یی پيامدها با سازمانی تعهد

اعتماد یكی از موضوعات مهم در رفتار و روابط انسانی است که احساس اعتماد کارکنان به مدیر، سازمان و سهامداران در زندگی سازمانی 

ازه ج، رفتار سازمانی و روابط بين کارکنان و سازمان را تحت تأثير قرار می دهد. همچنين انتظاري است مبنی بر اینكه کارکنان دیگر به خود ا

 (.5233نمی دهند در زمانی که دیگران آسيب پذیر هستند، ضرر و زیانی به آنها وارد نمایند)مشفقی، 

 

 هدف اصلی از انجام پژوهش -4

 هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بين تعهد سازمانی و اعتماد کارکنان دانشگاههاي غرب استان مازندران می باشد.

 پژوهش: اهداف فرعی از انجام

 .تبيين رابطه بين تعهد سازمانی و وفاداري کارکنان در دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران 

 .تبيين رابطه بين تعهد سازمانی و ثبات کارکنان در دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران 

 المی غرب استان مازندران.تبيين رابطه بين تعهد سازمانی وگشودگی کارکنان دردانشگاههاي آزاد اس 

 .تبيين رابطه بين تعهد سازمانی و صداقت کارکنان در دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران 

 .تبيين رابطه بين تعهد سازمانی و شایستگی کارکنان در دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران 

 

 رچوب نظری تحقیق:چا -5

 پژوهش بررسی رابطه بين تعهدسازمانی و اعتمادکارکنان مدنظر است با توجه به اینكه در این 

 مدل مفهومی پژوهش: -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل مفهومی پژوهش5-5نمودار                  
 

 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

 

 تعهد سازمانی
 عاطفی تعهد

 هنجاریتعهد 

 

 اعتماد

 تعهد مستمر
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 پژوهش:  هایفرضیه سوال و  -7

 فرضيه اصلی :

 بين تعهد سازمانی و اعتماد کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داري وجود دارد.

 ضيه هاي فرعی:رف

 دارد. : بين تعهد سازمانی و وفاداري کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داري وجود5فرضيه 

 .: بين تعهد سازمانی و ثبات کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داري وجود دارد0فرضيه 

 .کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داري وجود دارد: بين تعهد سازمانی و گشودگی 2فرضيه 

 .کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داري وجود دارد: بين تعهد سازمانی و صداقت 4فرضيه 

 .کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داري وجود دارد: بين تعهد سازمانی و شایستگی 1فرضيه 

 سواالت تحقیق: -7-1

 يق :سوال اصلی تحق

 بين تعهد سازمانی و اعتماد کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داري وجود دارد؟ آیا

 سواالت فرعی تحقيق:

 سوال اول :

 آیا بين تعهد سازمانی و وفاداري کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داري وجود دارد؟

 دوم :سوال 

 ؟آیا بين تعهد سازمانی و ثبات کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داري وجود دارد

 سوال سوم:

 ؟کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داري وجود داردآیا بين تعهد سازمانی و گشودگی 

 سوال چهارم:

 ؟کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داري وجود داردمانی و صداقت آیا بين تعهد ساز

  سوال پنجم:

 ؟کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داري وجود داردآیا بين تعهد سازمانی و صداقت 

 

 روش تحقیق: -8

 همبستگی است.  –روش تحقيق در این پژوهش، روش توصيفی 

 

 جامعه آماری: -9

 جامعه عناصر همه بين که است صفتی مشخصه، صفت باشند. مشخصه صفت یك داراي حداقل که نظر مورد مطلوب عناصر از تعدادي

دانشگاههاي  کارکنان کليه: از عبارتند تحقيق این آماري (. جامعه5235آذر،) باشد جوامع سایر از آماري جامعه کننده متمایز و مشترك آماري

 .باشد می نفر 697با  برابر مجموع در افراد این تعداد که مرد و زن از اعم آزاد اسالمی غرب استان مازندران

 

 تعیین حجم نمونه  روش نمونه گیری: -11

نفر باشد و یا اگر تعداد حجم نمونه با  072مورگان، باید با توجه به محدود بودن جامعه آماري، حجم نمونه تحقيق حاضر طبق جدول 

 نفر باشد. 072(، محاسبه شود تعداد حجم نمونه نيز باید 63، 5239استفاده از فرمول ریاضی کوکران )آذر، مومنی، 

در تحقيق حاضر غير  گيريبا توجه به ویژگی ها و شكل خاص پراکندگی کارکنان و کارشناسان حاضر در سطح جامعه آماري، روش نمونه

 هدفمند و از نوع تصادفی ساده می باشد.
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 ابزار گرد آوری اطالعات: -11

 دراین.ستا شده استفاده نتایج واستنتاج تحليل و تجزیه اطالعات، آوري جمع منظور به مختلف روشهاي از تحقيق انجام از مرحله درهر کلی بطور 

و  لیتحصي هاينامه پایان پژوهشی، و تحقيقی مراکز انتشارات ماهنامه، و هفتگی مجالت کتب، شامل اي کتابخانه منابع از استفاده تحقيق

 شكل به تحقيق دیگر بخش  اند. گرفته قرار موضوع ادبيات و تئوري بخش تهيه مبناي فوق، بيشتر منابع البته. است بوده..... و اینترنت مقاالت،

 گرفته قرار موضوع ادبيات و تئوري بخش تهيه منابع بيشتر البته. است بوده پرسشنامه مرحله این در اطالعات گردآوري ابزار که شد انجام ميدانی

سوال است که روابط بين مولفه هاي  21است. از پرسشنامه محقق ساخته براي اهداف پژوهش استفاده شده است.این پرسشنامه مشتمل بر 

مربوط به  02تا  5مربوط به حوزه تعهد سازمانی و از سوال  51تا  5اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی  را می سنجد. در این پرسشنامه از سوال 

 گزینه اي می باشد. 6حوزه اعتماد سازمانی می باشد. مقياس مورد استفاده در این پرسشنامه مقياس ليكرت از نوع 

 هاي تعهد سازمانی و اعتماد : نحوه تخصيص سؤاالت پرسشنامه به هر یك از مؤلفه5-2جدول 

اي تعيين پایایی از روش ضریب آلفاي کرونباخ که یكی از متداول ترین روش ها با تاکيد بر همسانی درونی سئوال هاي پرسشنامه در این تحقيق بر

 است، استفاده شده است. 
  

-2و جدول) گانه تعهد، به تفكيك هر بعد 2( نيز مشخص است، آلفاي کرونباخ براي این تحقيق براي ابعاد  5-2همانطور که در جداول شماره ) 

 ( براي آلفاي کل بترتيب به شرح زیر است که نشان دهنده قابل قبول بودن و باال بودن ميزان پایایی پرسشنامه است.  0

 آلفاي کرونباخ براي ابعاد سه گانه تعهد -0-2جدول

 آلفای کرونباخ تعداد گزینه ها ابعاد

 676/2 4 تعهد مستمر

 614/2 1 تعهد تکلیفی

 614/2 7 تعهد عاطفی

 آلفاي کرونباخ کل براي تعهد سازمانی -2-2جدول 

 

 

 

گانه اعتماد، به تفكيك هر بعد و 1( نيز مشخص است، آلفاي کرونباخ براي این تحقيق براي ابعاد  2-2همانطور که در جداول شماره )

 زیر است که نشان دهنده قابل قبول بودن و باال بودن ميزان پایایی پرسشنامه است.( براي آلفاي کل بترتيب به شرح  4-2جدول) 

 تعداد سواالت شماره سواالت مولفه ها متغیرها

 

 تعهد سازمانی

  2-5 تعهد مستمر

 9-4 تعهد تكليفی 

 51-52 تعهد عاطفی

 

 

 اعتماد سازمانی

  1-5 شایستگی

 52-7 ثبات

 52-55 صداقت

 56-54 وفاداري

 02 -53 گشودگی

 

 

 تعداد گزینه ها آلفاي کرونباخ

630/2 51 

15 

22 
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 گانه اعتماد 1آلفاي کرونباخ براي ابعاد  -4-2جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد گزینه ها ابعاد

 653/2 1 شایستگی

 626/2 1 ثبات

 627/2 2 صداقت

 610/2 4 وفاداری

 609/2 2 گشودگی

 کرونباخ کل براي اعتماد کارکنانآلفاي  -1-2جدول 

 

 

 

 روشهای تحلیل داده ها: -12

در این تحقيق، به دو روش آمار توصيفی و استنباطی به تجزیه و تحليل داده هاي بدست آمده پرداخته می شود. در سطح توصيفی، با 

 راستفاده از مشخصه هاي آماري نظير فراوانی، درصد و ميانگين به تحليل و توصيف ویژگی هاي جامعه پرداخته و براي آزمون فرضيه ها از آما

 ( استفاده شده است.،، کولموگورف اسميرنفناپارامتریك )آزمون پارامتریك و 
 

 سواالت اصلی پژوهش :  -13

 آیابين تعهد سازمانی و اعتماد کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داري وجود دارد.

 H0 : استان مازندران رابطه معنی داري وجود نداردتعهد سازمانی و اعتماد کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب بين 

 H1 تعهد سازمانی و اعتماد کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داري وجود دارد:بين 

: ضریب همبستگی اسپيرمن براي رابطه بين تعهد سازمانی و اعتماد کارکنان 3-4جدول   

 اعتماد تعهد   

همبستگی اسپيرمنضریب  222/5 ضریب همبستگی تعهد   062/2  

222/2 . مقدار معنی داري  

 072 072 تعداد

062/2 ضریب همبستگی اعتماد  222/5  

222/2 مقدار معنی داري  . 

 072 072 تعداد

  

 

می توان  %91کمتر است بنابراین فرضيه صفر رد می شود و با اطمينان  %1، از آن جایی که سطح معنی داري جدول از   3-4با توجه به جدول

رابطه بين  9-4بين تعهد سازمانی و اعتماد کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داري وجود دارد. جدول گفت: 

 هاي تعهد سازمانی و اعتماد کارکنان را نشان می دهد. مولفه

 

 تعداد گزینه ها آلفاي کرونباخ

647/2 02 
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 : ضریب همبستگی بین ابعاد تعهد سازمانی و اعتماد کارکنان 9-4جدول    

  سطح معنی داري ضریب همبستگی 

  222/2 026/2 تعهد مستمر) اسپیرمن(

 اعتماد کارکنان 291/2 -524/2 تعهد تکلیفی) اسپیرمن(

  222/2 063/2 تعهد عاطفی)پیرسون(

می باشد بنابراین بين تعهد مستمر  %1، سطح معنی داري رابطه بين تعهد مستمر و تعهد عاطفی با اعتماد کارکنان کمتر از 9-4با توجه به جدول

بيشتر است.  %1از  و تعهد عاطفی با اعتماد کارکنان رابطه معنی داري وجود دارد اما سطح معنی داري رابطه بين تعهد تكليفی و اعتماد کارکنان

 نشان داده شده است. 9-4بنابراین بين تعهد تكليفی و اعتماد کارکنان رابطه معنی داري وجود ندارد. که مقدار ضریب همبستگی در جدول 

 وال اول پژوهش:س

 وجود دارد؟آیا بین تعهد سازمانی و وفاداری کارکنان دانشگاههای آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داری 

 H0 : تعهد سازمانی و وفاداري کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داري وجود نداردبين 

 H1 تعهد سازمانی و وفاداري کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داري وجود دارد:بين 

اسپيرمن براي رابطه بين تعهد و وفاداري کارکنان: ضریب همبستگی  52-4جدول   

 وفاداري تعهد   

222/5 ضریب همبستگی تعهد ضریب همبستگی اسپيرمن  079/2  

222/2 . مقدار معنی داري  

 072 072 تعداد

079/2 ضریب همبستگی وفاداري  222/5  

222/2 مقدار معنی داري  . 

 072 072 تعداد

  

 

کمتر است بنابراین  %1رابطه بين تعهد کل  و وفاداري رانشان می دهد با توجه به جدول از آن جایی که سطح معنی داري جدول از  52-4جدول 

می توان گفت: بين تعهد سازمانی و وفاداري کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران  %91فرضيه ضفر رد شده بنابراین با اطمينان 

رابطه بين  52 -4ی داري وجود دارد. تعهد سازمانی شامل سه مولفه تعهد مستمر، تعهد تكليفی و تعهد عاطفی می باشد. درجدول رابطه معن

 این مولفه ها و وفاداري را نمایش می دهد.

 : ضریب همبستگی بین ابعاد تعهد سازمانی و وفاداری کارکنان 11-4جدول     

  سطح معنی داري ضریب همبستگی 

  222/2 094/2 تعهد مستمر) اسپیرمن(

 وفاداري کارکنان 251/2 272/2 تعهد تکلیفی) اسپیرمن(

  225/2 052/2 تعهد عاطفی) پیرسون(
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می باشد  %1، سطح معنی داري رابطه بين تعهد مستمر، تعهد تكليفی و تعهد عاطفی با وفاداري کارکنان کمتر از 55-4با توجه به جدول

تعهد مستمر، تعهد تكليفی و تعهد عاطفی با وفاداري کارکنان رابطه معنی داري وجود دارد که مقدار ضریب همبستگی در جدول بنابراین بين 

 نشان داده شده است. 4-55

 سوال دوم پژوهش :

 ؟آیا بین تعهد سازمانی و ثبات کارکنان دانشگاههای آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داری وجود دارد

 H0 : تعهد سازمانی و ثبات کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داري وجود نداردبين 

 H1 تعهد سازمانی و ثبات کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داري وجود دارد:بين 

بين تعهد و ثبات کارکنان : ضریب همبستگی اسپيرمن براي رابطه 50-4جدول   

 ثبات تعهد   

222/5 ضریب همبستگی تعهد ضریب همبستگی اسپيرمن  079/2  

222/2 . مقدار معنی داري  

 072 072 تعداد

079/2 ضریب همبستگی ثبات  222/5  

222/2 مقدار معنی داري  . 

 072 072 تعداد

  

 

کمتر است  %1رانشان می دهد با توجه به جدول از آن جایی که سطح معنی داري جدول از رابطه بين تعهد کل  و ثبات  50-4جدول 

می توان گفت: بين تعهد سازمانی و ثبات کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان  %91بنابراین فرضيه ضفر رد شده بنابراین با اطمينان 

 طه بين مولفه هاي تعهد سازمانی و ثبات کارکنان را نمایش می دهد.راب 50 -4مازندران رابطه معنی داري وجود دارد. جدول 

 : ضریب همبستگی بین ابعاد تعهد سازمانی و ثبات کارکنان 13-4جدول 

  سطح معنی داري ضریب همبستگی 

  222/2 004/2 تعهد مستمر) اسپیرمن(

 ثبات کارکنان 013/2 -262/2 تعهد تکلیفی) اسپیرمن(

  225/2 052/2 اسپیرمن(تعهد عاطفی) 

می باشد بنابراین بين تعهد  %1، سطح معنی داري رابطه بين تعهد مستمر تعهد عاطفی با ثبات کارکنان کمتر از 52-4با توجه به جدول

بات ليفی و ثمستمر و تعهد عاطفی با ثبات کارکنان رابطه معنی داري وجود دارد اما با توجه به اینكه سطح معنی داري رابطه بين تعهد تك

 52-4است بنابراین بين تعهد تكليفی و ثبات کارکنان رابطه معنی داري وجود ندارد. مقدار ضریب همبستگی در جدول  %1کارکنان بيشتر از 

 نشان داده شده است.

 

 سوال سوم پژوهش:

 ؟رابطه معنی داری وجود داردکارکنان دانشگاههای آزاد اسالمی غرب استان مازندران آیا بین تعهد سازمانی و گشودگی 

 H0 : تعهد سازمانی و گشودگی کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داري وجود نداردبين 

 H1 تعهد سازمانی و گشودگی کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داري وجود دارد:بين 
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ضریب همبستگی اسپيرمن براي رابطه بين تعهد و گشودگی کارکنان:  54-4جدول   

 گشودگی تعهد   

222/5 ضریب همبستگی تعهد ضریب همبستگی اسپيرمن  222/2  

222/2 . مقدار معنی داري  

 072 072 تعداد

222/2 ضریب همبستگی ثبات  222/5  

222/2 مقدار معنی داري  . 

 072 072 تعداد

  

 

کمتر است  %1رابطه بين تعهد کل  و گشودگی رانشان می دهد با توجه به جدول از آن جایی که سطح معنی داري جدول از  54-4جدول 

می توان گفت: بين تعهد سازمانی و گشودگی کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب  %91بنابراین فرضيه ضفر رد شده بنابراین با اطمينان 

 رابطه بين مولفه هاي تعهد سازمانی و ثبات را نشان می دهد. 54 -4معنی داري وجود دارد. جدول استان مازندران رابطه 

 : ضریب همبستگی بین ابعاد تعهد سازمانی و گشودگی کارکنان 15-4جدول      

  سطح معنی داري ضریب همبستگی 

  222/2 259/2 تعهد مستمر) اسپیرمن(

 گشودگی کارکنان 601/2 -200/2 تعهد تکلیفی) اسپیرمن(

  225/2 599/2 تعهد عاطفی)پیرسون(

 

می باشد بنابراین بين  %1، سطح معنی داري رابطه بين تعهد مستمر تعهد عاطفی با گشودگی کارکنان کمتر از 51-4با توجه به جدول

اینكه سطح معنی داري رابطه بين تعهد تكليفی با تعهد مستمر و تعهد عاطفی با گشودگی کارکنان رابطه معنی داري وجود دارد اما با توجه به 

است بنابراین بين تعهد تكليفی و گشودگی کارکنان رابطه معنی داري وجود ندارد. مقدار ضریب همبستگی در  %1گشودگی کارکنان بيشتر از 

 نشان داده شده است. 51-4جدول 

 سوال چهارم پژوهش:

 ؟دانشگاههای آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داری وجود داردکارکنان آیا بین تعهد سازمانی و صداقت 

 H0 : تعهد سازمانی و صداقت کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داري وجود نداردبين 

 H1 ه معنی داري وجود دارد:تعهد سازمانی و صداقت کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطبين 

: ضریب همبستگی اسپيرمن براي رابطه بين تعهد و صداقت کارکنان 57-4جدول   

 صداقت تعهد   

222/5 ضریب همبستگی تعهد ضریب همبستگی اسپيرمن  025/2  

222/2 . مقدار معنی داري  

 072 072 تعداد

025/2 ضریب همبستگی صداقت  222/5  

داريمقدار معنی   222/2  . 
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 072 072 تعداد

  

 %1رابطه بين تعهد کل  و صداقت کارکنان رانشان می دهد با توجه به جدول از آن جایی که سطح معنی داري جدول از  57-4جدول 

دانشگاههاي آزاد اسالمی می توان گفت: بين تعهد سازمانی و صداقت کارکنان  %91کمتر است بنابراین فرضيه ضفر رد شده بنابراین با اطمينان 

 رابطه بين مولفه هاي تعهد سازمانی و ثبات را نشان می دهد. 57 -4غرب استان مازندران رابطه معنی داري وجود دارد. جدول 

 : ضریب همبستگی بین ابعاد تعهد سازمانی و صداقت کارکنان 17-4جدول    

  سطح معنی داري ضریب همبستگی 

  222/2 057/2 تعهد مستمر) اسپیرمن(

 صداقت کارکنان 599/2 -232/2 تعهد تکلیفی) اسپیرمن(

  222/2 061/2 تعهد عاطفی)پیرسون(

می باشد بنابراین بين تعهد  %1، سطح معنی داري رابطه بين تعهد مستمر تعهد عاطفی با صداقت کارکنان کمتر از 56-4با توجه به جدول

رابطه معنی داري وجود دارد اما با توجه به اینكه سطح معنی داري رابطه بين تعهد تكليفی با صداقت مستمر و تعهد عاطفی با صداقت کارکنان 

 56-4است بنابراین بين تعهد تكليفی و صداقت کارکنان رابطه معنی داري وجود ندارد. مقدار ضریب همبستگی در جدول  %1کارکنان بيشتر از 

 نشان داده شده است.

  سوال پنجم پژوهش:

 ؟کارکنان دانشگاههای آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داری وجود داردآیا بین تعهد سازمانی و صداقت 

  0H: تعهد سازمانی و شایستگی کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داري وجود نداردبين 

  1Hاههاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داري وجود دارد:تعهد سازمانی و شایستگی کارکنان دانشگبين 

: ضریب همبستگی اسپيرمن براي رابطه بين تعهد و شایستگی کارکنان 53-4جدول   

 شایستگی تعهد   

222/5 ضریب همبستگی تعهد ضریب همبستگی اسپيرمن  025/2  

222/2 . مقدار معنی داري  

 072 072 تعداد

025/2 ضریب همبستگی شایستگی  222/5  

222/2 مقدار معنی داري  . 

 072 072 تعداد

  

 

 %1رابطه بين تعهد کل  و شایستگی کارکنان رانشان می دهد با توجه به جدول از آن جایی که سطح معنی داري جدول از  53-4جدول 

می توان گفت: بين تعهد سازمانی و شایستگی کارکنان دانشگاههاي آزاد  %91کمتر است بنابراین فرضيه ضفر رد شده بنابراین با اطمينان 

 رابطه بين مولفه هاي تعهد سازمانی و ثبات را نشان می دهد. 53 -4اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنی داري وجود دارد. جدول 

 : ضریب همبستگی بین ابعاد تعهد سازمانی و شایستگی کارکنان 19-4جدول    

  سطح معنی داري ضریب همبستگی 

  222/2 026/2 تعهد مستمر) اسپیرمن(
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 شایستگی کارکنان 229/2 -527/2 تعهد تکلیفی) اسپیرمن(

  222/2 012/2 تعهد عاطفی)پیرسون(

 

بنابراین بين می باشد  %1، سطح معنی داري رابطه بين تعهد مستمر تعهد عاطفی با شایستگی کارکنان کمتر از 59-4با توجه به جدول

ا ب تعهد مستمر و تعهد عاطفی با شایستگی کارکنان رابطه معنی داري وجود دارد اما با توجه به اینكه سطح معنی داري رابطه بين تعهد تكليفی

تگی در همبساست بنابراین بين تعهد تكليفی و شایستگی کارکنان رابطه معنی داري وجود ندارد. مقدار ضریب  %1شایستگی کارکنان بيشتر از 

 نشان داده شده است. 59-4جدول 

شد بنابراین قبل از انجام             ضاتی محقق با ستفاده کند که مفرو سيون خطی ا صورتی محقق می تواند از رگر ست که در  نكته قابل توجه این

 می شود.  واتسون استفاده –رگرسيون باید فرض استقالل خطاها مورد آزمون قرار گيرد که بدین منظور از ازمون دوربين 

 :   1واتسون -آزمون دوربین

یكی از مفروضاتی که در رگرسيون مدنظر قرار می گيرد ، استقالل خطاها ) تفاوت بين مقادیر واقعی و مقادیر  پيش بينی شده توسط 

 معادله رگرسيون( از یكدیگر است. در صورتی که فرضيه استقالل خطاها رد شود و خطاها با یكدیگر همبستگی داشته باشند، امكان استفاده از

 ون بدست آمده وجود نخواهد داشت.  معادله رگرسي

 رابطه خطی بين متغيرهاي مستقل تعهد مستمر، تعهد تكليفی و تعهد عاطفی با متغير وابسته وفاداري کارکنان :مدل اول

 

 شود.واتسون استفاده می  –قبل از انجام رگرسيون باید فرض استقالل خطاها مورد آزمون قرار گيرد که بدید منظور از آزمون دوربين 

واتسن براي مدل اول -: ضرایب و آزمون دوربين 02-4جدول   

مدل

5 

ضریب همبستگی 

 چند گانه

واتسن -دوربين خطاي معيار تخمين ضریب تعيين تعدیل شده ضریب تعيين  

5 .259 .520 .295 .99199 5.936 

 

  

بوده لذا فرضيه صفر یعنی عدم همبستگی بين 1/0تا 1/5می باشد که بين  936/5بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمون براي مدل، آماره آن 

                                                        خطاها پذیرفته می شود، لذا از معادله رگرسيون در صورت وجود می توان استفاده کرد.                                                                   

 

 

 

 

 

                                                           
1 -Durbin-Watson Test 

: تحليل واریانس رگرسيون براي مدل اول 05-4جدول   

 معنی داري آزمون فيشر ميانگين مربع درجه آزادي مجموع مربعات مدل

 222. 9.735 9.722 2 03.329 رگرسيون 

   990. 017 012.949 خطا

    019 030.613 کل
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، کمتر می باشد و این بيانگر آن می باشد که دست کم یكی از متغيرهاي مستقل ) 1، مقدار معنی داري جدول از 05-4توجه به جدول  با

 تعهد مستمر، تعهد تكليفی، تعهد عاطفی ( با متغير وابسته )وفاداري کارکنان( داراي رابطه خطی می باشد.

: ضرایب آزمون مدل اول00-4جدول   

استاندارد نشده ضرایب مدل  سطح معنی داري آماره تی ضرایب استاندارد شده 

 ضرایب انحراف معيار ضریب

 222. 4.276  175. 0.415 مقدار ثابت 5

 222. 2.314 024. 275. 026. تعهد مستمر

 072. 5.509 276. 269. 292. تعهد تكليفی

 223. 0.762 570. 232. 005. تعهد عاطفی

 
   

(( و 3Xو تعهد عاطفی)  X)1، از ان جایی که مقدار معنی داري آزمون تساوي ضرایب رگرسيون ) تعهد مستمر)00-4به جدول با توجه 

است، بنابراین فرض تساوي ضرایب رگرسيون و مقدار ثابت با صفر رد می شود و نيازي به خارج  %1مقدار ثابت با مقدار صفر ، کوچك تر از 

 ( تأثيرYکردن آن ها از معادله رگرسيون نمی باشد. به عبارت دیگر این دو متغير مستقل و مقدار ثابت بر متغير وابسته ) وفاداري کارکنان 

است، بنابراین این متغير از معادله رگرسيون خارج می شود.  %1بزرگتر از  X)2(گذارند. اما با توجه به اینكه مقدار معنی داري تعهد تكليفی

 معادله رگرسيون به صورت زیر می باشد:

Model1: 

 

 رابطه خطی بين متغيرهاي مستقل تعهد مستمر، تعهد تكليفی و تعهد عاطفی با متغير وابسته ثبات کارکنانمدل دوم: 

 می شود واتسون استفاده –قبل از انجام رگرسيون باید فرض استقالل خطاها مورد آزمون قرار گيرد که بدید منظور از آزمون دوربين 

: ضرایب و آزمون دوربين واتسن براي مدل دوم 02-4جدول   

مدل

0 

ضریب همبستگی 

 چند گانه

واتسن -دوربين خطاي معيار تخمين ضریب تعيين تعدیل شده ضریب تعيين  

 .224 .550 .525 .92645 0.276 

 

  

بوده لذا فرضيه صفر یعنی عدم همبستگی 1/0تا 1/5می باشد که بين  276/0بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمون براي مدل، آماره آن 

                                                          بين خطاها پذیرفته می شود، لذا از معادله رگرسيون در صورت وجود می توان استفاده کرد.                                            

 

 

 

 

 

: تحليل واریانس رگرسيون براي مدل دوم 04-4جدول   

 معنی داري آزمون فيشر ميانگين مربع درجه آزادي مجموع مربعات مدل

 222a. 52.607 3.320 2 07.497 رگرسيون 

   302. 017 052.692 خطا

    019 026.037 کل
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کمتر می باشد   %1، مقدار معنی داري جدول از 04-4با توجه به جدول 

 (و این بيانگر آن می باشد که دست کم یكی از متغيرهاي مستقل ) تعهد مستمر، تعهد تكليفی، تعهد عاطفی ( با متغير وابسته )ثبات کارکنان

 داراي رابطه خطی می باشد.

: ضرایب آزمون مدل دوم 01-4جدول   

استاندارد نشده ضرایب مدل  سطح معنی داري آماره تی ضرایب استاندارد شده 

 ضرایب بتا انحراف معيار ضریب

 222. 6.015  155. 2.623 مقدار ثابت 5

 222. 4.222 072. 217. 045. تعهد مستمر

 241. 947.- 217.- 260. 273.- تعهد تكليفی

 252. 0.493 515. 261. 533. تعهد عاطفی

    

(( و 3Xو تعهد عاطفی)  X)1، از ان جایی که مقدار معنی داري آزمون تساوي ضرایب رگرسيون ) تعهد مستمر)01-4توجه به جدول  با

است، بنابراین فرض تساوي ضرایب رگرسيون و مقدار ثابت با صفر رد می شود و نيازي به خارج  %1مقدار ثابت با مقدار صفر ، کوچك تر از 

( تأثير گذارند. Yله رگرسيون نمی باشد. به عبارت دیگر این دو متغير مستقل و مقدار ثابت بر متغير وابسته ) ثبات کارکنان کردن آن ها از معاد

است، بنابراین این متغير از معادله رگرسيون خارج می شود. معادله  %1بزرگتر از  X)2(اما با توجه به اینكه مقدار معنی داري تعهد تكليفی

 رت زیر می باشد:رگرسيون به صو

Model2: 

 

 
 رابطه خطی بين متغيرهاي مستقل تعهد مستمر، تعهد تكليفی و تعهد عاطفی با متغير وابسته گشودگی کارکنانمدل سوم: 

 

 

 

 

 

بوده لذا فرضيه صفر یعنی عدم همبستگی بين 1/0تا 1/5می باشد که بين  553/0بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمون براي مدل، آماره آن

 خطاها پذیرفته می شود، لذا از معادله رگرسيون در صورت وجود می توان استفاده کرد.  

                                                                                                

 

 

    

براي فرضيه سوم: ضرایب و آزمون دوربين واتسن  07-4جدول   

مدل

2 

ضریب همبستگی 

 چند گانه

واتسن -دوربين خطاي معيار تخمين ضریب تعيين تعدیل شده ضریب تعيين  

5 .274 .520 .500 5.56756 0.553 

 

  

: تحليل واریانس رگرسيون براي مدل سوم 06-4جدول   

 معنی داري آزمون فيشر ميانگين مربع درجه آزادي مجموع مربعات مدل

 222a. 52.251 53.224 2 14.252 رگرسيون 

   5.232 017 214.542 خطا

    019 423.517 کل

3188.1241.708.3 XXY 

itXXY   33110
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، کمتر می باشد و این بيانگر آن می باشد که دست کم یكی از متغيرهاي مستقل ) 1، مقدار معنی داري جدول از 06-4توجه به جدول با 

 تعهد مستمر، تعهد تكليفی، تعهد عاطفی ( با متغير وابسته )گشودگی کارکنان( داراي رابطه خطی می باشد.

: ضرایب آزمون مدل سوم03-4جدول   

استاندارد نشدهضرایب  مدل  سطح معنی داري آماره تی ضرایب استاندارد شده 

 ضرایب بتا انحراف معيار ضریب

 251. 0.446  772. 5.700 مقدار ثابت 

 222. 1.057 250. 262. 263. تعهد مستمر

 672. 220.- 253.- 294. 203.- تعهد تكليفی

 225. 0.574 509. 293. 055. تعهد عاطفی

 
   

(( و 3Xو تعهد عاطفی)  X)1، از ان جایی که مقدار معنی داري آزمون تساوي ضرایب رگرسيون ) تعهد مستمر)03-4توجه به جدول با 

است، بنابراین فرض تساوي ضرایب رگرسيون و مقدار ثابت با صفر رد می شود و نيازي به خارج  %1مقدار ثابت با مقدار صفر ، کوچك تر از 

( تأثير Yکردن آن ها از معادله رگرسيون نمی باشد. به عبارت دیگر این دو متغير مستقل و مقدار ثابت بر متغير وابسته ) گشودگی کارکنان 

است، بنابراین این متغير از معادله رگرسيون خارج می شود.  %1بزرگتر از  X)2(گذارند. اما با توجه به اینكه مقدار معنی داري تعهد تكليفی

 معادله رگرسيون به صورت زیر می باشد:

Model3: 

 
رابطه خطی بين  مدل چهارم:

 متغيرهاي مستقل تعهد مستمر، تعهد تكليفی و تعهد عاطفی با متغير وابسته صداقت کارکنان

 

 

 

 

بوده لذا فرضيه صفر یعنی عدم همبستگی 1/0تا 1/5می باشد که بين  0/ 237بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمون براي مدل، آماره آن

 وجود می توان استفاده کرد.بين خطاها پذیرفته می شود، لذا از معادله رگرسيون در صورت 

 

 

 

 

  

    

: ضرایب و آزمون دوربين واتسن براي مدل چهارم 09-4جدول   

مدل

4 

ضریب همبستگی 

 چند گانه

تعدیل شدهضریب تعيين  ضریب تعيين واتسن -دوربين خطاي معيار تخمين   

5 .242 .551 .521 5.53414 0.237 

: تحليل واریانس رگرسيون براي مدل چهارم 22-4جدول   

 معنی داري آزمون فيشر ميانگين مربع درجه آزادي مجموع مربعات مدل

 222a. 55.502 51.726 2 47.305 رگرسيون 

   5.422 017 219.022 خطا

    019 427.204 کل

  

    

itXXY   33110

3211.1378.622.1 XXY 
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، کمتر می باشد و این بيانگر آن می باشد که دست کم یكی از متغيرهاي مستقل ) 1، مقدار معنی داري جدول از 22-4با توجه به جدول 

 تعهد مستمر، تعهد تكليفی، تعهد عاطفی ( با متغير وابسته )صداقت کارکنان( داراي رابطه خطی می باشد.

: ضرایب آزمون فرضيه چهارم25-4جدول   

شدهضرایب استاندارد ن مدل  سطح معنی داري آماره تی ضرایب استاندارد شده 

 ضرایب بتا انحراف معيار ضریب

 225. 2.413  773. 0.223 مقدار ثابت 4

 220. 2.547 592. 262. 022. تعهد مستمر

 021. 5.065- 261.- 294. 502.- تعهد تكليفی

 222. 2.305 025. 293. 267. تعهد عاطفی

 
   

 

(( و 3Xو تعهد عاطفی)  X)1، از ان جایی که مقدار معنی داري آزمون تساوي ضرایب رگرسيون ) تعهد مستمر)25-4جدول با توجه به 

است، بنابراین فرض تساوي ضرایب رگرسيون و مقدار ثابت با صفر رد می شود و نيازي به خارج  %1مقدار ثابت با مقدار صفر ، کوچك تر از 

( تأثير Yن نمی باشد. به عبارت دیگر این دو متغير مستقل و مقدار ثابت بر متغير وابسته ) صداقت کارکنان کردن آن ها از معادله رگرسيو

است، بنابراین این متغير از معادله رگرسيون خارج می شود.  %1بزرگتر از  X)2(گذارند. اما با توجه به اینكه مقدار معنی داري تعهد تكليفی

 ی باشد:معادله رگرسيون به صورت زیر م

Model4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متغيرهاي مستقل تعهد مستمر، تعهد تكليفی و تعهد عاطفی با متغير وابسته شایستگی کارکنانرابطه خطی بين مدل پنجم: 

بوده لذا فرضيه صفر یعنی عدم همبستگی 1/0تا 1/5می باشد که بين  335/5بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمون براي مدل، آماره آن

 صورت وجود می توان استفاده کرد.بين خطاها پذیرفته می شود، لذا از معادله رگرسيون در 

 

 

 

 

 

: ضرایب و آزمون دوربين واتسن براي مدل پنجم 20-4جدول   

مدل

1 

ضریب همبستگی 

 چند گانه

واتسن -دوربين خطاي معيار تخمين ضریب تعيين تعدیل شده ضریب تعيين  

5 .237 .549 .529 5.29457 5.335 

: تحليل واریانس رگرسيون براي مدل پنجم 22-4جدول   

 معنی داري آزمون فيشر ميانگين مربع درجه آزادي مجموع مربعات مدل

 222a. 54.922 56.323 2 12.154 رگرسيون 

   5.596 017 227.435 خطا

    019 219.994 کل

  

    

itXXY   33110
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، کمتر می باشد و این بيانگر آن می باشد که دست کم یكی از متغيرهاي مستقل ) 1، مقدار معنی داري جدول از 22-4جدول با توجه به 

 تعهد مستمر، تعهد تكليفی، تعهد عاطفی ( با متغير وابسته )شایستگی کارکنان( داراي رابطه خطی می باشد.

: ضرایب آزمون مدل پنجم 24-4جدول   

استاندارد نشدهضرایب  مدل  سطح معنی داري آماره تی ضرایب استاندارد شده 

 ضرایب بتا انحراف معيار ضریب

 222. 4.125  756. 0.694 مقدار ثابت 1

 222. 4.110 079. 276. 226. تعهد مستمر

 207. 0.045- 509.- 236. 591.- تعهد تكليفی

 220. 2.577 536. 295. 036. تعهد عاطفی

 
   

و تعهد  X)2(، تعهد تكليفیX)1، از ان جایی که مقدار معنی داري آزمون تساوي ضرایب رگرسيون ) تعهد مستمر)24-4توجه به جدول  با

است، بنابراین فرض تساوي ضرایب رگرسيون و مقدار ثابت با صفر رد می شود و  %1(( و مقدار ثابت با مقدار صفر ، کوچك تر از 3Xعاطفی) 

ردن آن ها از معادله رگرسيون نمی باشد. به عبارت دیگر این دو متغير مستقل و مقدار ثابت بر متغير وابسته ) شایستگی نيازي به خارج ک

 ( تأثير گذارند. معادله رگرسيون به صورت زیر می باشد:Yکارکنان 

Model5: 

 

 

  :تیجه گیرین -14

 سوال اول پژوهش :

 .وجود داردمعنا داری  رابطهاعتماد کارکنان دانشگاه های آزاد اسالمی غرب استان مازندران و  تعهد سازمانی بین آیا  

وف  اسميرن –یافته هاي حاصل از آزمون فرضيه فوق بيانگر این حقيقت  است که توزیع آماري متغيرها با استفاده از روش کولموگروف 

ریب با توجه به نتایج آزمون ض نرمال بوده و از این رو براي سنجش ارتباط بين تعهد سازمانی و اعتماد از آزمون همبستگی اسپيرمن استفاده شد.

لذا رابطه بين دو متغير تعهد سازمانی  رابطه وجود دارداعتماد و  تعهد سازمانی بين  062/2می توان بيان کرد که به ميزان  اسپيرمنی همبستگ

شود یعنی هر چه پيوند عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاري کارکنان افزایش یابد اعتماد آنها تيز افزایش می و اعتماد رابطه مثبت تأیيد می

درصد از تغييرات مربوط به اعتماد به تغييرات تعهد سازمانی مربوط می شود. با توجه به آماره  6ضریب تعيين نشان می دهد  و ميزان . یابد

 در نتيجه، فرضيه اصلی تأیيد می گردد. به عبارت دیگر، فرض رابطه متغير تعهد سازمانی  با اعتماد  تایيد می گردد. 965/45آزمون فيشر برابر با 

 .وجود داردمعنا داري  رابطهاعتماد کارکنان دانشگاه هاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران و  تعهد سازمانی بين 

 سوال فرعی اول پژوهش:    

 بین تعهد سازمانی و وفاداری کارکنان دانشگاه های آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنا داری وجود دارد؟ آیا

وف  اسميرن –یافته هاي حاصل از آزمون فرضيه فوق بيانگر این حقيقت  است که توزیع آماري متغيرها با استفاده از روش کولموگروف 

با توجه به نتایج آزمون  نرمال بوده و از این رو براي سنجش ارتباط بين تعهد سازمانی و وفاداري از آزمون همبستگی اسپيرمن استفاده شد.
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لذا رابطه بين دو متغير تعهد  رابطه وجود دارداعتماد و  تعهد سازمانی بين  079/2می توان بيان کرد که به ميزان  اسپيرمنگی ضریب همبست

شود یعنی هر چه پيوند عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاري کارکنان افزایش یابد وفاداري آنها تيز سازمانی و وفاداري رابطه مثبت تأیيد می

درصد از تغييرات در وفاداري تابع تعهدات است. با توجه به آماره آزمون فيشر برابر با  6ضریب تعيين نشان می دهد  و ميزانابد. افزایش می ی

تعهد ن بي در نتيجه، فرضيه فرعی اول تأیيد می گردد. به عبارت دیگر، فرض رابطه متغير تعهد سازمانی  با وفاداري  تایيد می گردد. 735/9

 .وجود داردمعنا داري  رابطهوفاداري کارکنان دانشگاه هاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران  و سازمانی 

 دوم پژوهش:سوال فرعی 

 ؟وجود داردمعنا داری  رابطهتعهد سازمانی  و ثبات کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی بین  آیا 

وف  اسميرن –یافته هاي حاصل از آزمون فرضيه فوق بيانگر این حقيقت  است که توزیع آماري متغيرها با استفاده از روش کولموگروف 

ریب با توجه به نتایج آزمون ض نرمال بوده و از این رو براي سنجش ارتباط بين تعهد سازمانی و ثبات از آزمون همبستگی اسپيرمن استفاده شد.

لذا رابطه بين دو متغير تعهد سازمانی  رابطه وجود داردثبات و  تعهد سازمانی بين  079/2می توان بيان کرد که به ميزان  اسپيرمنهمبستگی 

شود یعنی هر چه پيوند عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاري کارکنان افزایش یابد ثبات آنها تيز افزایش می یابد. و ثبات رابطه مثبت تأیيد می

فرض رابطه  607/52درصد از تغييرات در ثبات تابع تعهدات است. با توجه به آماره آزمون فيشر برابر با  6ضریب تعيين نشان می دهد  نو ميزا

بات کارکنان ثو  تعهد سازمانی بين  در نتيجه، فرضيه فرعی دوم تأیيد می گردد. به عبارت دیگر، متغير تعهد سازمانی  با ثبات  تایيد می گردد.

 .وجود داردمعنا داري  رابطهنشگاه هاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران دا

 :پژوهش سومفرعی  سوال

 ؟وجود دارد.معنی داری  رابطه گشودگی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمیو تعهد سازمانی  بین  آیا 

وف  اسميرن –یافته هاي حاصل از آزمون فرضيه فوق بيانگر این حقيقت  است که توزیع آماري متغيرها با استفاده از روش کولموگروف 

مون با توجه به نتایج آز نرمال بوده و از این رو براي سنجش ارتباط بين تعهد سازمانی و گشودگی از آزمون همبستگی اسپيرمن استفاده شد.

لذا رابطه بين دو متغير تعهد  رابطه وجود داردگشودگی و  تعهد سازمانی بين  222/2می توان بيان کرد که به ميزان  اسپيرمنضریب همبستگی 

آنها تيز  ابد گشودگیشود یعنی هر چه پيوند عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاري کارکنان افزایش یسازمانی و گشودگی رابطه مثبت تأیيد می

درصد از تغييرات در گشودگی تابع تعهدات است. با توجه به آماره آزمون فيشر برابر با  5ضریب تعيين نشان می دهد  و ميزانافزایش می یابد. 

تعهد بين  بارت دیگر،در نتيجه، فرضيه فرعی سوم تأیيد می گردد. به ع فرض رابطه متغير تعهد سازمانی  با گشودگی  تایيد می گردد. 251/52

 .وجود داردمعنا داري  رابطهگشودگی کارکنان دانشگاه هاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران و  سازمانی 

 : پژوهش ی چهارمفرع سوال

  ؟بین تعهدسازمانی  و صداقت  کارکنان دانشگاه های آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه معنا داری وجود داردآیا  

وف  اسميرن –یافته هاي حاصل از آزمون فرضيه فوق بيانگر این حقيقت  است که توزیع آماري متغيرها با استفاده از روش کولموگروف 

با توجه به نتایج آزمون  نرمال بوده و از این رو براي سنجش ارتباط بين تعهد سازمانی و صداقت از آزمون همبستگی اسپيرمن استفاده شد.

لذا رابطه بين دو متغير تعهد  رابطه وجود داردصداقت و  تعهد سازمانی بين  025/2می توان بيان کرد که به ميزان  اسپيرمن ضریب همبستگی

شود یعنی هر چه پيوند عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاري کارکنان افزایش یابد صداقت آنها تيز سازمانی و صداقت رابطه مثبت تأیيد می

درصد از تغييرات در صداقت تابع تعهدات است. با توجه به آماره آزمون فيشر برابر با  4ضریب تعيين نشان می دهد  ميزانو افزایش می یابد. 

تعهد ين ب در نتيجه، فرضيه فرعی چهارم تأیيد می گردد. به عبارت دیگر، فرض رابطه متغير تعهد سازمانی  با صداقت  تایيد می گردد. 502/55

 .وجود داردمعنا داري  رابطهارکنان دانشگاه هاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران صداقت کو  سازمانی 

 :پژوهشی پنجم فرع سوال
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 ؟بین تعهد سازمانی و شایستگی کارکنان دانشگاه های آزاد اسالمی غرب استان مازندران  رابطه معنا داری وجود دارد آیا

وف  اسميرن –یافته هاي حاصل از آزمون فرضيه فوق بيانگر این حقيقت  است که توزیع آماري متغيرها با استفاده از روش کولموگروف 

آزمون  با توجه به نتایج نرمال بوده و از این رو براي سنجش ارتباط بين تعهد سازمانی و شایستگی از آزمون همبستگی اسپيرمن استفاده شد.

لذا رابطه بين دو متغير  رابطه وجود داردشایستگی و  تعهد سازمانی بين  025/2می توان بيان کرد که به ميزان  اسپيرمنگی ضریب همبست

شود یعنی هر چه پيوند عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاري کارکنان افزایش یابد شایستگی تعهد سازمانی و شایستگی رابطه مثبت تأیيد می

درصد از تغييرات در صداقت تابع تعهدات است. با توجه به آماره آزمون فيشر  4ضریب تعيين نشان می دهد  و ميزانیابد. آنها تيز افزایش می 

 در نتيجه، فرضيه فرعی چهارم تأیيد می گردد. به عبارت دیگر، فرض رابطه متغير تعهد سازمانی  با شایستگی تایيد می گردد. 922/54برابر با 

 با توجه به تحقيقات وسيع.وجود داردمعنا داري  رابطهشایستگی کارکنان دانشگاه هاي آزاد اسالمی غرب استان مازندران و  تعهد سازمانی بين 

صورت گرفته تا کنون تحقيقی که به طور مستقيم به بررسی رابطه تعهد سازمانی و اعتماد کارکنان پرداخته باشد صورت نگرفته و این تحقيق 

 ي در این حوزه را فراهم کرده است.زمينه ي تحقيقات بعد
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