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 رانته یاجتماع ینسازمان تام یرانمد یبا تعهد سازمان یشغل یترضا ینرابطه ب
  

 ،  زاده میساحره سل1
 

 Salim_bazargan@yahoo.com،  1 واحد 52کوچه بهار ساختمان  یرخانیعبدالل ش ابانیخ لمانیبلوار د-گلسار -رشت  

  

 چکیده
       

ع می باشد. روش تقحیق، توصیفی و از نو مدیران سازمان تامین اجتماعی استان تهرانهدف از تحقیق حاضر بررسی همبستگی بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی 

نفر است. از این تعداد و با استفاده  522می باشند که تعداد آنها  تهران مدیران سازمان تامین اجتماعی استانهمبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه 

نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، ابزار جمع آوری داده ها شامل  122از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه و از طریق جدول مورگان، 

( می باشد. در این 2/68، 20.931/131د سازمانی می بر و آلن است که به ترتیب دارای و پایایی )سوالی تعه 52و  JDI سوالی رضایت شغلی 12پرسشنامه 

نمودارها وجهت پژوهش جهت توصیف داده های جمع آوری شده از انواع شاخص های آماری از جمله فراوانی، درصد فراوانی، آماره های توصیفی، انواع جداول و 

استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان از وجود همبستگی معناداری بین رضایت  پیرسون و رگرسیون خطیمبستگی تعیین همبستگی، از آزمون های ه

 می دهد.  میان مدیران سازمان تامین اجتماعی استان تهرانشغلی و تعهد سازمانی در 

 

 تامین اجتماعیرضایت شغلی، تعهد سازمانی مدیران، مدل آلن و میر، سازمان   :كلیدي واژه هاي

 
 

  مقدمه -1

 ن مینگرش عبارتی استت که برای ارزیابی اشتیا، ، افراد و رویدادهای خواه مطلوب یا نا مطلوب برار می رود ، احستار فرد را نسبت به چیزها نشا

شتغلم نشان می دهم.در سازمان ها جهت گیری به دلیل تثییرش بر رفتار شغلی دهد وقتی می گویم شتغلم را دوستت دارج جهتگیریم رانستبت به 

تحقیقاتی .اهمیت پیدا می کند.نگرش های کارکنان در مدیریت مهم تلقی می شوند ، زیرا آنها بر رفتار سازمانی فرد تثییر قابل ملاحظه ای می گذارند

وده اند ،رضتایت شغلی ، درگیری شغلی و تعهد سازمانی .رضایت شغلی به جهت که دراین زمینه صتور  گرفته برسته نگرش شتغلیعمده متمرکز ب

گیری عمومی فرد در رابطه با شتغلش بر می گردد . فردی با میزان بالای رضایت شغلی جهت گیری مببتی نسبت به شغلش دارد در حالی که ی  

انی سومین جهت گیری شغلی است ، تعهد سازمانی به صور  شرایطی فرد با عدج رضایت شغلی ، جهت گیری منفی نسبت به آن دارد . تعهد سازم

ته ختعریف شتده است که کارمند با سازمان خا  و اهدافش شناخته شده و علاقه دارد عوو آن سازمان تلقی شود . تعهد سازمانی بالا به معنی شنا

ارد . مطالعا  نشان می دهد که سطح فردی تعهد سازمانی نشانگر شتدن با ستازمان است . تعهد سازمانی با بیبت و خروا ازسازمان رابطه منفی د

   . فاکتور بهتری نسبت به رضایت شغلی برای خروا از سازمان است

 هیری از مشرلاتی که در اکبر سازمان های امروزی علی الخصو  در سازمان های دولتی دیده می شود نبود تعهد در میان مدیران سازمان نسبت ب

نی که شاید مهمترین آن خدمت به مردج و راه اندازی مسائل و مشرلا  مردج در حوزه وظایف تعریف شده انها می باشد، است. افرادی اهداف سازما

رفع  که به این ستازمان مراجعه می کنند برای انجاج دادن ی  کار اداری کوچ  مجبورند تا مد  ها به این سازمان رفت و آمد داشته باشند. برای

مهمی است که  امرمدیران لذا تلاش برای توسعه تعهد ه شتاید یری از دلایل و منشتاها نبودن تعهد در میان مدیران این ستازمان باشد،  این مستلل

به  کمتر و نقش آفرینی خواهند کرد افراد متعهدتر با ارزشها واهداف سازمان پایبندترند وفعالانه تر در سازمان مدیران باید به آن توجه داشته باشند.

همانطور که اشاره شد مفهوج تعهد سازمانی برنگرش مببتی دلالت داردکه از احسار  ترک ستازمان ویافتن فرصتتهای شتغلی جدید اقداج می کنند

با مشتارکت افراد در تصتمیما  سازمانی توجه به افراد سازمان وموفقیت ورفاه آنان تجلی می یابد  به ستازمان حاصتل می شتود ومدیران وفاداری 

 پروف،به ستازمان نتایج بستیار ارزشتمندی برای سازمان در پی خواهدداشت)مدیران طالعا  انجاج شتده در این زمینه نشتان می دهند که تعهد م

5228.) 

 جهمچنین از دیگر عواملی که در این حوزه می تواند تاییر گذار باشتد، داشتتن کارکنان سالم هم از لحار روحی و هم از لحار جسمی است، نتای

 را ارزشمندی اطلاعا  تواند می افراد وضعیت رضایتمندی شغلی مطالعه که باشند می مطلب این مؤید همگی ها این بررستی
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 مدیران و ریزان برنامه مستتؤولان، اختیار در اختلالا  روانی بروز از پیشتتگیری و درمان آموزشتتی، های ریزی زمینه برنامه در

وضعیت رضایت شغلی و تاییر آن بر  بررسی در زمینه مطالعاتی پیشینه ضعف . دهد قرار خدما  دهنده ایه ار و مراکز ها سازمان

 اختیار را در مفیدی اطلاعا  پژوهشتتی، چنین انجاج با تا داشتتت آن بر را تعهد ستتازمانی مدیران ستتازمان تامین اجتماعی  ما

 و عملررد شتتغلی افت از کارآیی، بردن بالا ضتتمن آن نتایج از با استتتفاده تا دهیم قرار مجموعه این مدیران و مستتؤولان

 . (121: 5222، 5و بینگهاج 1آورند )نباتچی عمل به جلوگیری سازمان کارکنان در دلزدگی

 . مبانی نظري2

  تعریف رضایت شغلی

اشتغال می انگارند؛ یعنی اگر شغل مورد رضایت شغلی را عاملی درونی می دانند و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط  2 و هانا 3 فیشر

ت، لنظر، لذ  مطلوب را برای فرد تامین کند، او از شغلش راضی است.در مقابل، چنانچه شغل موردنظررضایت ولذ  مطلوب رابه فردندهد، دراین حا

  .اوازکارخودمذمت می نماید و درصدد تغییر آن برمی آید

مفهومی پیچیده و چندبعدی است و با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد.تنها ی  عامل موجب رضایت « رضایت شغلی  2به نظر هاپاک

شغلی نمی شود، بلره ترکیب معینی از مجموعه عوامل گوناگون سبب می گردد که شابل در لحظه معینی از زمان، از شغلش احسار رضایت کند 

 (28: 1322شغلش راضی است وازآن لذ  می برد )سفیری، و به خود بگوید که از 

، چنین برمی آید که این مفهوج بیانگر احستاستا  و نگرش های مببتی استت که شخص نسبت به « رضتایت شتغلی »از تعاریف ارائه شتده درباره 

لی، شغلش را دوست می دارد، برای آن شتغلش دارد.وقتی گفته می شتود که کستی از رضتایت شتغلی سطح بالایی برخوردار است؛ یعنی به طور ک

ارزش زیادی قایل استت و به گونه ای مببت به آن می نگرد و در ی  کلاج، از احستار خوب و مطلوبی نستبت به آن برخوردار است )شفیع آبادی، 

1322) 

رضایت شغلی  (22: 1111و همراران، )جرا   .مجموعه ای از احستاسا  و باورهاست که افراد در مورد مشابل کنونی خود دارند« رضتایت شتغلی 

رضایت  (3: 1328یری از عوامل مهم در موفقیت شغلی است؛ عاملی که موجب افزایش کارایی و نیز احسار رضایت فردی می گردد )شفیع آبادی ، 

: 1381ت می شود)زندی پور، شتغلی یعنی دوست داشتن شرایط ولوازج ی  شغل، شرایطی که درآن کارانجاج می گیرد و پاداشی که برای آن دریاف

3) 

یعنی احسار خرسندی و خشنودی که فرد از کار خود می کند و لذتی که از آن می برد « رضایت شغلی »با توجه به مطالب مزبور، می توان گفت: 

زیابی شغل یا تجارب حالتی مطبوع، عاطفی و مببت حاصتل از ار« رضتایت شتغلی »و در پی آن، به شتغل خود دل گرمی و وابستتگی پیدامی کند.

کارگر و شغلی است؛ مفهومی دارای ابعاد، جنبه ها و عوامل گوناگون که باید مجموعه آن ها را در نظر گرفت.از جمله این عوامل، می توان به صفا  

 (22، 1118کارمند، نوع کار، محیط کار و روابط انسانی کار اشاره نمود )هلریگل و وودمن، 

 

 عوامل انتخاب شغل
 :موضوعی است که انتخاب آن تصادفی نیست، نیازمند عوامل بسیاری است که عبارتند از شغل

 وضع جسمانی

هر شغل به خصوصیا  جسمانی مشخصی نیاز دارد.در برخی مشابل، جبه بزرگ و قوی لازج است، درحالی که دربرخی مشابل ممرن است این امر 

وجود و سلامت دست وپالازج است، در حالی که در برخی دیگر، فقدان و یا نقص دست و پا و  مانع از انجاج وظایف باشد.همچنین در بعضی مشابل،

 .سایراعضامشرلی به وجود نمی آورد
 

                                                                 

1 Nabatchi 

2 Bingham 

3 V.E.Fisher 

4 J.V.Hanna 

5 R.Hoppock 
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 استعداد

استعداد به معنای مهیاشدن، آمادگی و توانایی بر انجاج کاری است؛  .استتعداد یری از عوامل مهم در انتخاب شغل وادامه اشتغال موفقیت آمیز است

 .توانایی فطری فرد که به یادگیری او کم  می کند و آن را تسریع می نماید

ز ا بدین معنا، استتتعداد نحوه و میزان یادگیری را در زمینه های گوناگون در آینده پیش بینی می کند و کستتی که در زمینه خاصتتی استتتعداد دارد،

 تجربیا  خود در آن مورد بهره بیش تری می برد.

 رببت 

ه معنای میل داشتتن و خواستتن و آرزوی چیزی استت.همچنین احستار خوشتایند یا تمایل و کنجراوی نستبت به چیزی یاموضوعی، ب« رببت 

 .نامیده می شود.رببت انگیزه مهمی برای تلاش و حرکت انسان به حساب می آید.موفقیت در انجاج هر شغلی، مستلزج داشتن رببت است« رببت »

 اجتماعی -امرانا  فردی 

ار بلاوه بر موارد مذکور، عوامل دیگری نظیر شخصیت فردی، واقع نگری، امرانا  محیطی و نیازهای جامعه در انتخاب شغل تاییر بسزایی دارد )عع

 (522: 1322زاده و آرمن، 

عی )نظیر فشار خانواده، به طور خلاصته، می توان گفت: عوامل فردی )از قبیل وضعیت جسمانی، استعداد، رببت و صفا  شخصیتی( ، عوامل اجتما

یراری( ارزش های اجتماعی و فرهنگی، میزان امرانا  هر جامعه و فرصت هایی که در اختیار افراد قرار می دهد( ، عوامل اقتصادی )همانند فقر و ب

 .و نیز ورایت و جنسیت در انتخاب شغل مؤیر است

 عوامل رضایت شغلی
اسی رضایت از شغل در سازمان و اداره هستند.تاکنون آن ها توانسته اند به رشته ای از عوامل محققان مد  هاست در جست وجوی تعیین علل اس

می توان به اختصار به چند عامل که در این  .یابت و مرتبط با ضایت شغلی دست یابند، اما دست یابی به ی  الگوی جامع تجربی تحقق نیافته است

 :به چهار عامل ذیل اشاره کرده اند  2و استیرز 8کرد.پورتر زمینه از اهمیت بیش تری برخوردارند، اشاره

 ؛عوامل سراسری سازمان؛ یعنی متغیرهایی که به طور وسیع در مورد بیش تر کارکنان صدق می کند؛ مبل حقوق و فرصت های ارتقا

 و کیفیت روابط با همراران، شرایط کار و عوامل بلافصتل محیط شغلی؛ متغیرهایی که گروه های شغلی را تشریل می دهد؛ همانند شیوه سرپرستی

 ؛محل کار

 ؛عوامل محتوایی یا فعالیت های بالفعل شغلی؛ مانند قلمرو شغل )میزان تنوع، استقلال ومسؤولیت( و وضوح نقش

عزج و بلوغ ( )عبار عوامل فردی؛ ویژگی هایی که ی  فرد را از دیگری متمایز می سازد؛ همچون سن، سنوا  خدمت و شخصیت )اعتماد به نفس، 

 (522: 1322زاده و آرمن، 
  

 :مهم ترین عوامل مؤیر بر رضایت شغلی را چنین خلاصه می کند 6 لاک

 ؛ کار پر مخاطره ذهنی که فرد می تواند با موفقیت با آن سازگار شود )موفقیت در سازگاری با کار

 ؛د میزان رضایت او بیش تر خواهد بودعلاقه فردی به خود شغل که هر قدر علاقه فرد به شغل بیش تر باش

کاری که از نظر جسمانی بیش از حد خسته کننده نباشد )هر قدر فرد بیش تر خسته شود، رضایتش کم تر خواهد بود و هر قدر کم تر خسته شود 

 ؛ میزان رضایتش بیش تر خواهد بود(

 ؛پاداش برای علمررد، منصفانه، آموزنده و منطبق با خواست فرد باشد

 ؛شرایط کار که با نیازهای فیزیری سازگار باشد و به اهداف شغلی کم  کند

 ؛احسار احتراج به نفس از سوی شابل؛ او هر قدر از سوی دیگران نسبت به خود بیش تر احسار احتراج کند، میزان رضایتش بیش تر خواهد بود

 ز قبیل افزایش حقوق و ترفیع.عواملی که در محیط کار، نیاز به ارزش های شغلی را تسهیل می کند؛ ا

                                                                 

6 W. Porter 

7 M.Steers 
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 یانصتاف و عدالت در پرداخت نیز با رضتایت شتغلی ارتباط دارد.هر قدر انصاف و عدالت در پرداخت بیش تر و بهتر رعایت شود، میزان رضایت شغل

ی به وسیله پرداخت پاداش و بالاتر استت و هر قدر میزان رضتایت بیش تر باشتد، عملررد کارگر و کارمند نیز بالاتر می رود.همچنین رضتایت شتغل

 تشویق کردن نیز بالا می رود. نگرش های فرهنگی، خدما  درمانی و تسهیلا  رفاهی در بالا بردن میزان رضایت شغلی دخالت دارند.

 :جورا و جونز چهار عامل اساسی را در میزان و سطح رضایت شغلی مؤیر می دانند

 شخصیت و صفات شخصیتی؛ 
 ارزش ها؛ 

 موقعیت کار و شغل؛ 

 (26: 1111تاییر اجتماعی )جورا وجونز، 

 تاییررضایت شغلی بر سازمان

و به ارزیابی ها نشتان می دهد که هرگاه کارکنان ی  ستازمان از شغل خود رضایت داشته باشند، سازمان آن ها نیز دارای ایرا  مببتی خواهد بود 

 صور  ی  سازمان ایر بخش و مفید درخواهد آمد .

انی و معلاوه بر موارد مذکور، رضایت شغلی نتایج دیگری نیز دارد: کارکنان کاملا راضی گرایش کم تری در مورد تسلیم شرایت دارند، از سلامت جس

و رروانی بیش تری برخوردارند، طول عمرشتان بیش تر استت، وظایف جدید مرتبط با شتغل را سریع تر یاد می گیرند و با سوانح شغلی کم تر روبه 

 (562: 1322می شوند )عبار زاده و آرمن، 

 تعهد سازمانی
 و وفاداری عملررد ، ها قضاو  در که است یا گروه شغل ، سازمان به نستبت فرد درونی احستار و نگرش نوعی ، تعهد

 گذار تثییر بقایش و درسرنوشت آن وفاداری میزان ، سازمان ی  ماهیت به بسته .است گذار تثییر ستازمان به نستبت وی

 اهمیت . باشد نوع روبرو ازاین های وحساسیت مالی ، انسانی مسائل با خود ماهیت اقتضای به سازمان این حال اگر است

 ازسوی ها سازمان بین رقابت و سو ی  از به کارکنان لازمه ی اعتماد . شد خواهد دوچندان آن به نسبت کارمندان تعهد

 (1361)امامی، .سازد ضروری می را متعهد کارکنان لزوج ، دیگر

 و قلبی تمایل اخلاقی، الزاج سازمان، به احسار وفاداری سازمان، اهداف و ها ارزش به اعتقاد ، توان می ا ر سازمانی تعهد

 ، تعهد عاطفی است بعد سه دارای سازمانی تعهد  مییر و آلن مدل طبق کرد بر سازمان تعریف در ماندن به نیاز احستار

 (1362و همراران، کریمی، )حاا هنجاری تعهد و مستمر تعهد

ان مدر واقع، نیروی انستانی عامل استراتژی  حیاتی برای افزایش کارایی سازمان و در نتیجه توسعه اجتماع است.در حقیقت سازمان های موفق،ساز

 (. 612:  5213هایی هستند که کارکنان متعهد و توانمندی داشته باشند)علوی و همراران،

( مولد دارایی های نامشتهودی است و به تعبیری می توان آن را ی  هدف )نه ی  35: 1328عنوان یری از نگرش های کارکنان )مجیدی، تعهد به 

(. سازمانی که سطوح بالاتری از تعهد 322: 5222وستیله( تلقی کرد، کارکنانی که تعهد بیشتری دارند موفقیت های حرفه ای بیشتری دارند )پون، 

دارد در مقایسته با ستازمانی که دارای ستطوح پایین تری از تعهد است، کارکنان بیشتر به هم کم  می کنند، خوشحال ترند، در زمان  کارکنان را

آمدن به شتترکت هیجان و اشتتتیاق بیشتتتری دارند، تشتتری  مستتاعی بیشتتتری می کنند و با هم رفیق ترند. در کنار این نتیجه و محصتتول مببت 

ان ابزاری برای نیل به مقاصد مهم دیگر نیز به شمار می رود. به عنوان مبال می تواند به تعهد و وفاداری مشتریان منجر شود اجتماعی، تعهد کارکن

 اران راو با منافع ستهامداران نیز مرتبط شتود. تعهد کارکنان از طریق افزایش تعهد مشتتریان و افزایش درآمد به ازا، هر مشتری نیز اعتماد سهامد

 (.21: 1362ند و به سازمان اعتبار و خوشنامی می بخشد )ابوالعلایی، جلب می ک

تعهد به چیزی می تواند به عنوان نیرویی در نظر گرفته شتود که ی  شتخص را به چیزی متصل می کند، جائی که، چیزی به طور نوعی ی  رفتار 

دارد)کارش،  11و رفتاری 12، هیجانی1هستتتم(. تعهد ابعاد شتتناختی می باشتتد )مبل: من متعهد به ارائه رفتار بهتری هستتتم یا من متعهد به عملم

5212 :226.) 
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تعهد به چیزی می تواند به عنوان نیرویی در نظر گرفته شتود که ی  شتخص را به چیزی متصل می کند، جائی که، چیزی به طور نوعی ی  رفتار 

دارد)کارش،  12و رفتاری 13، هیجانی15عملم هستم(. تعهد ابعاد شناختی می باشتد )مبل: من متعهد به ارائه رفتار بهتری هستتم یا من متعهد به

5212 :226.) 

تعهد ستازمانی یری از چشم اندازهای مربوط به کارکنان است که توجها  زیادی را در بین محققان مدیریتی به خود جلب کرده است)محمد خانی 

و همرارانش در  12تحقیقا  دانشتگاهی مورد استفاده قرار گرفته توسط پورتر (. تعریف اصتلی تعهد ستازمانی که در22:  5215و نصتیری لالاردی،

 "شتدتی که افراد هویت خود را از ستازمان احراز کرده و در ی  سازمان خا  مشارکت می کنند "بیان شتده استت و عبارتستت از  1122ستال 

 (.558: 5226)کالینان و همراران، 

 18 مدل می یر و آلن

بعدیشتان را مبتنی بر مشتاهده شباهت ها و تفاو  هایی که در مفاهیم ت  بعدی تعهد سازمانی وجود داشت، ایجاد کردند. می یر و آلن مدل سته 

ر ادی ببحث کلی آنها این بود که تعهد، فرد را با ستتازمان پیوند می دهد و بنابراین این پیوند احتمال ترک شتتغل را کاهش خواهد داد. مطالعا  زی

 (.562: 5212گرفته است )پاناکیو، روی این مدل صور  

 آنها بین سه نوع تعهد، تمایز قائل می شوند که عبارتند از: 

 تعهد مستمر

 تعهد مستمر مربوط به تمایل به باقی ماندن در سازمان به خاطر هزینه های ترک سازمان یا پاداش های ناشی از ماندن در سازمان می شود.

 تعهد هنجاری

(. تعهد هنجاری، حس وفاداری و 86: 5212رلیف به باقی ماندن به عنوان ی  عضو سازمان را منعرس می کند )هانتون، تعهد هنجاری احستار ت 

بدهی فرد نستبت به ستازمان را منعرس می کند و به عنوان نتیجه اجتماعی شدن در نظر گرفته می شود. افراد با تعهد هنجاری احسار می کنند 

 (.11: 5213هستند ) اولیسا و دیگران، به سازمان محل کارشان مدیون 

 

 تعهد عاطفی یا هیجانی
ایل تعهد هیجانی به وابستتگی احستاستی و هیجانی افراد برای احراز هویت و مشارکت همراری در سازمان اشاره دارد. افراد با تعهد هیجانی قوی م

این حالت )تعهد هیجانی( افراد با احسار و نگرش مببتی به سر کار  هستند به دلیل وجود وابستگی هیجانی به کار خود در سازمان ادامه دهند. در

 (.11: 5213می آیند ) اولیسا و دیگران، 

رد در این حالت)تعهد عاطفی(، فرد بدین دلیل در سازمان می ماند که به رسالت وجودی )ماموریت(، ارزشها و اهداف آن احسار و نگرش مببتی دا

ارزشها در سازمان باقی می ماند. در این حالت اگر ارزشها و اهداف سازمان تغییر کند و با اهداف قبلی ناسازگار باشد و فرد برای تحقق این اهداف و 

 (.328: 1368فرد به سرعت استعفا کرده و سازمان را ترک می کند )قلی پور، 
 

 

 روش تحقیق. 3
اضر ها در تحقیق حهدف ی  تحقیق کاربردی می باشد. روش گردآوری دادهاین تحقیق از نظر روش ی  تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر 

ان ی بعدی با خبرگشوند. در مرحلهشود. در ابتدا با مطالعه ی وسیع در ادبیا  تحقیق فاکتورها و عوامل مورد نیاز شناسایی میفاز خلاصه می 3در 

فته صور  خواهد گرفت. و در مرحله ی آخر نیز پرسشنامه مورد استفاده قرار هایی به صتور  نیمه ساخت یاهای مورد مطالعه مصتاحبهو ستازمان

های مورد های سازمان و همچنین سازمانی تلوریهای مورد نظر حاصتل پرستش از طریق مصاحبه و پرسشنامه از خبرگان در حوزهگیرد. دادهمی
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پرسش دوج جهت بررسی تعهد 6اول جهت بررسی تعهدعاطفی و پرسش6پرسش می باشد که  52باشتد. پرستشتنامه آلن مایر شتامل بررستی می

 پرسش پایانی جهت بررسی تعهد ترلیفی یاهنجاری به کاربرده شده است6مستمر و

درجه ای )کاملاً موافقم( . موافقم. نظری ندارج، مخالفم و کاملًا  2ستؤالا  این پرستشتنامه به صور  بستر پاس  و با مقیار لیرر  و در ی  طبقه 

امتیاز دارندجامعه آماری این تحقیق شتتامل کلیه مدیران ستتازمان تامین  1، 5، 3، 2، 2لفم تهیه شتتده که از هر ی  از این گزینه ها به ترتیب مخا

نفر می باشتتد . نمونه نیز از بین آن انتخاب خواهد شتتد روش نمونه گیری، روش نمونه گیری در  231اجتماعی تهران می باشتتد. که تعداد کل آنها 

نفر حجم  522دستتترر خواهد بود که حجم نمونه نیز با استتتفاده از جدول مورگان تعیین خواهد  شتتد. که بر طبق این جدول برای حجم جامعه 

 سطح در. شودمی گرفته بهره هایفرضتیه آزمون و هاداده تحلیل و تجزیه برای مربوط آماری استتنباط از تحقیق این نفر می باشتد. در 122نمونه 

 گرسیونر آزمون از همچنین و بودن نرمال تعیین برای کولموگروف اسمیرنوف آزمون پرسشنامه، از پایایی بررسی برای کرونباخ آلفای از استنباطی،

 .است شده استفاده  11 ار ار پی ار افزار نرج از پژوهش این در .است گردیده استتفاده تحقیق های فرضتیه آزمون و ضتریب همبستتگی جهت

 22153بر با اروایی این پرسشنامه با استفاده از نظرا  خبرگان و اساتید دانشگاه و همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ که بر

 است پس قابل قبول می باشد.( ایبا  شده است. 222می باشد)چون بزرگتر از 

 

 هاي تحقیق:. فرضیه4

 فرضیه اصلی تحقیق:

 مدیران با تعهد سازمانی مدیران سازمان سازمان تامین اجتماعی استان تهران  رابطه معنی دار دارد. رضایت شغلی

 فرضیه های فرعی تحقیق:

 رضایت شغلی مدیران با روی تعهد عاطفی سازمان سازمان تامین اجتماعی استان تهران  رابطه معنی دار دارد.

 سازمان تامین اجتماعی استان تهران  رابطه معنی دار دارد. رضایت شغلی مدیران با روی تعهد احساسی سازمان

 رضایت شغلی مدیران با روی تعهد مستمر سازمان سازمان تامین اجتماعی استان تهران  رابطه معنی دار دارد.

 

 .  مدل مفهومی تحقیق5
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :  مدل مفهومی تحقیق1نمودار 

 

 . تجزیه و تحلیل داده ها6
 استتمیرنف و آزمون ضتتریب -تحلیل آماری که در این مقاله انجاج گرفته اند شتامل تحلیل توصتتیفی و تحلیل استتتنباطی شتامل آزمون کولموگروف

 همبستگی و آزمون رگرسیون می باشد که به ترتیب تشریح خواهند شد.

است. ولی پیش فرض این روش نرمال بودن داده هاست که در زیر به آن گرفته شدهمنظور آزمون کردن فرضتیا  از روش تحلیل رگرستیون بهرهبه

 اشاره می شود.

 آزمون نرمال بودن متغیرها 

 رضایت شغلی مدیران

 تعهد سازمانی مدیران

 تعهد احساسی

 تعهد عاطفی

مستمرتعهد   
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ای کلیة متغیرها بزرگتر از سطح ( برsigداری )استمیرنف بدین صور  است که اگر سطح معنی -نحوة داوری با توجه به جدول آزمون کلموگروف

 باشد. ها نرمال می( باشد توزیع داده22/2آزمون )

H0: ها دارای توزیع نرمال هستندداده. 

H1 :ها دارای توزیع نرمال نیستندداده. 
 

 اسمیرنوف متغیرهای پژوهش -آزمون کلموگروف -1جدول 

 تایید یا رد فرضیه داريسطح معنی  آماره آزمون پارامتر توزیع نرمال شاخص

 انحراف معیار میانگین

 نرمال است 84.85 42.4. 84630 3444 رضایت شغلی مدیران

 نرمال است 84572 84703 849.6 2463 تعهد سازمانی مدیران شهرداري

 آزمون ضریب همبستگی
 آورده شده است.نتایج بدست آمده از تحلیل های آزمون ضریب همبستگی این تحقیق در جدول زیر 

 

 نتایج آزمون همبستگی -5جدول 

 منبع: یافته های تحقیق

( بدست آمده است  که گواه از وجود رابطه بین متغیر های p˂0.05برای تمامی متغیرها در سطح قابل قبول ) 5سطح معنی داری در جدول      

دیده می شود  5نیز برای نشان دادن جهت رابطه استفاده می شود که همانطور که در جدول  rمستتقل و دیگر متغیرهای تحقیق دارد از شاخص 

 ه همگی مببت بدست آمده است. در قسمت های بعدی نتایج بدست آمده بیشتر مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.جهت رابط

 رگرسیون خطی چندمتغیره 

در مجموع هدف اصلی از کاربرد رگرسیون چند متغیره این بود که ترکیب خطی از متغیرهای مستقلمان را به گونه ای ایجاد کنیم که حداکبر       

ا با متغیر وابستتته مان نشتتان دهد. در نتیجه از این ترکیب خطی می توانیم در جهت پیش بینی متغیر وابستتته ، و اهمیت هر ی  از همبستتتگی ر

 متغیرهای مستقل را در پیش بینی مورد نظر ارزیابی کنیم. 

 ول زیر آورده شده است در ادامه نتایج مربوط به تحلیل های رگرسیونی این تحقیق آورده خواهد شد. که خلاصه آن در جد

 

 

 : نتایج تحلیل رگرسیونی3جدول 

 r p ضریب همبستگی زیر متغیر متغیر مستقل

رضایت شغلی 

 مدیران

 

 84888 84543 ** پیرسون تعهد سازمانی مدیران

 84888 84.83 ** تعهد احساسی

 84880 84804 * تعهد عاطفی

 .8482 84799 * تعهد مستمر
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سطح معنی  متغیر وابسته متغیر مستقل

 داري

ضریب رگرسیونی 

 بتا

 وضعیت تولرانس

 تایید فرضیه 84097 84543 ** 84888 تعهد سازمانی مدیران رضایت شغلی مدیران

 فرضیهتایید  84098 84.83 ** 84888 تعهد احساسی رضایت شغلی مدیران

 تایید فرضیه 84033 84804 * .8484 تعهد عاطفی

 تایید فرضیه 84067 84799 * 84880 تعهد مستمر

 منبع: یافته های تحقیق
 

است، بدین صور  که هرچه قدر ضریب بتا  1-2استفاده می کنیم. ضریب بتا عددی بین  Betaدر تحلیل نتایج جدول رگرستیونی از ضتریب بتا 

 به ی  نزدیرتر باشد رابطه قوی تری بین متغیر مستقل و وابسته وجود دارد اگر ضریب مببت باشد جهت رابطه مستقیم است و برعرس 

 ییرا  متغیر وابسته تعهد سازمانی مدیران را بیش بینی کند. همانطور که ملاحظه شد رضایت شغلی مدیران توانست بیش از نیمی از تغ

  گیري نتیجه. 7
ل د قابانسان مهم ترین سرمایه سازمان است. اگر عامل انسانی را از سازمان حذف کنیم، آنچه باقی می ماند عوامل و امراناتی است که به خودی خو

 وب سازمانی شناخته می شود و شاید محبوب ترین موضوع در حوزه رفتار سازمانی باشد.استفاده نیستند. رضایت شغلی به عنوان یری از اهداف مطل

رضتایت شتغلی را احستار مببتی نستبت به شغل تعریف می کنند که در نتیجه ارزیابی فرد از ویژگی های شغل حاصل می شود و نتایج متعددی 

ی ستازمانی، میل به تلاش زیاد در راستای سازمان و میل به ماندن در سازمان ستازمان دارد. تعهد ستازمانی به معنای پذیرش و باور هدف ها برای

متعهد وجهه سازمان را در اجتماع ارتقا  مدیرانمتعهد است. وجود  مدیراناز شاخص های برتری ی  سازمان به سازمان دیگر دارا بودن  است. یری

اهمیت موضتوعا  رضتایت شتغلی و تعهد سازمانی در این مقاله به بررسی نقش  می دهد و زمینه رشتد و توستعه آن را فراهم می کند. با توجه به

 .رضایت شغلی در تعهد سازمانی پرداختیم که نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی دارد

در این  تعهد سازمانیبود.  جتماعی استان تهرانتامین ادر سازمان  مدیرانهدف از پژوهش حاضتر بررستی رابطه رضتایت شتغلی با تعهد ستازمانی 

مورد نظر قرار می گیرد. به منظور اندازه گیری عوامل مدل، از پرستتشتتنامه با طیف  تعهد عاطفی، تعهد احستتاستتی و تعهد مستتتمربعد  3تحقیق به 

اده از داده های پیش آزمون مورد بررسی قرار درجه ای استتفاده شتده استت، که پس از نهایی سازی آن، میزان پایایی پرسشنامه با استف 2لیرر  

شتده است(. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری همبستگی پیرسون، برازش مدل  22153گرفت و تایید گردید ) مقدار آلفای کرونباخ 

 است.  مدیرانبا تعهد سازمانی وگرسیونی استفاده شده است. نتایج تحقیقا  نشان دهنده وجود تاییرگذاری معنی دار رضایت شغلی 
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