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Abstract
Aim: The research aimed at investigating the
relationship between organizational commitment,
job involvement and task performance among the
faculty members. Method: Through employing a
descriptive-correlational method, the sample
comprised 227 subjects who were selected using
stratified convenience random sampling. The
research tools consisted of Organizational
Commitment (Balfour & Wechsler), Job Involvement
(Edwardes & Killpatric), and Faculty Members’
Task Performance (Mehdad). Data were analyzed
using Pearson correlation coefficient and
simultaneous regression analysis. Results: Results
revealed that there exists significant relationship
between
total
organizational
commitments
affiliation
and
identification
commitment.
Furthermore, the results of the simultaneous
regression analysis showed that the task
performance is predictable through affiliation
commitment (β= 0.343, p≤0.05). The results
indicated that the change in the level of task
performance can be explained by organizational
commitment and its dimensions.
Keywords: Organizational Commitment, Job
Involvement, Task Performance, Faculty Member
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چکیده

 هدف پژوهش حاضر تعيين رابطۀ تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی با:هدف
عملکرد وظیفه اعضای هیئت علمی دانشگاههای یکی از شهرهای دانشگاهی

 همبستگی و جامعه- روش پژوهش توصیفی: روش.بزرگ کشور بوده است
 نفر به عنوان نمونه با استفاده از722  نفر بودكه از این تعداد493 آماری شامل
 ابزارهای پژوهش شامل.نمونه گیری طبقه ای نسبی در دسترس انتخاب شدند
 دلبستگی شغلی (ادواردز و،)پرسشنامه تعهد سازمانی (بالفور و وکسلر
 دادههای.یک لپاتریک) و عملکرد وظیفه اعضای هیئت علمی (مهداد) بوده است
حاصل از پژوهش با استفاده از ضريب همبستگي پير سون و تحليل رگرسيون
 یافتهها نشان داد كه بین تعهد سازمانی: نتایج.همزمان موردتحليل قرارگرفت

) باP≥0/10( ) و پیوند جویانهP≥/50(  تعهد همانند سازی شده، )P≥0/10( کلی
 نتايج تحليل رگرسيون،  همچنین.عملکرد وظیفه رابطۀ معناداری وجود دارد

 فقط، همزمان نشان داد كه از بين تمامي ابعاد تعهدسازمانی و دلبستگی شغلی

( عملكرد وظيفهP<0/50( تعهد سازمانی پیوندجویانه قادر به پيشبيني معنادار

 عالوه براین نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه از بين تمام ابعاد تعهد.بوده است
سازماني و دلبستگي شغلي فقط تعهد سازماني پيوند جويانه قادر به پيش بيني

 نتایج این: نتایج.) β = 0/ 343 ، P≥/50(معنادار عملكرد وظيفه بوده است
تحقیق حا یک از آن است که مي توان تغيير در عملكرد وظيفه را نتيجه تغيير در
.تعهد سازماني و ابعاد آن دانست
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مقدمه

جامعۀ امروز ،جامعهای سازمانی است و امروزه یکی از مقدمات توسعۀ همه جانبۀ کشور ،پویائی و توانائی دانشگاهها به عنوان یکی

یترین سازمانها که نقش تع یی نکنندهای در توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور داشته و وظیفۀ خطیرپرورش نیر وهای
از حیات 

يباشد .نیروی انسانی مهمترین
شهای توسعۀ ملی بر دوش دارد م 
متخصص ،متعهد ،کارامد ،خالق و برانگیختهای را براي سایر بخ 

سرمایۀ سازمانهاست واعضای هیأت علمی مجموعۀ نیروهای انسانی متخصصی هستند که مسئولیت آموزش و اشاعه علم و دانش را

در دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالی بر عهده دارند از این رو یک فیت وتوسعه دانش تا اندازۀ زیادی به نحوۀ عملکرد این اعضاء
یدهد (اسمينک و هانس.) 2009 ،1
تهای سازمان را تحت تأثیر قرار م 
وابسته است و چگونگی عملکرد آ نها یک فیت فعالی 

عملکرد شغلی عبارت است از مجموع رفتارهایی که افراد در ارتباط با شغل از خودشان نشان میدهند .در یک تعریف دیگر

یباشد و میزان تالش و حدود موفقیت کار خود در اجرای وظایف شغلی و
عملکرد همان بازدۀ افراد طبق وظایف قانونی مقرر م 
یکند(مورهد ،گریفین .) 1375 ،عملکرد مترادف با رفتار است ،چیزی که مردم واقعًاًا انجام
تکالیف رفتاری مورد انتظار را بیان م 
یتوانند بر حسب تبحر و
یدهند و آن قابل مشاهده میباشد .عملکرد شامل آن اعمالی است که به اهداف سازمان مربوط هستند و م 
م 
شایستگی افراد مورد اندازهگیری قرار بگیرند (یعنی سطح همکاری و مشارکت)( .کمپل و همکاران 3991 ،2به نقل از مهداد .) 85 31

یتواند مفهومسازی گردد .در سطح گسترده و عام عملکرد دارای  3مؤلفه اصلی
عملکرد شغلی افراد در سطوح مختلفی از تخصص م 

م 
یباشد  -1عملکرد وظیفه -2 3عملکرد شهروندی -3 4عملکرد انطباقی( 5جانسون  ، 2003به نقل از مهداد  .) 138 9منظور از عملکرد

یگیرد تعریف
یتواند بوسیلۀ وظایفی که در شغل انجام م 
در این پژوهش ،عملکرد وظیفه اعضای هیأت علمی میباشد .هر شغل م 
مگیری ،راهنمائی دیگران ،برنامهریزی و
گردد .این مؤلفهها می تواند در عواملی چون ارتباط نوشتاری ،ارتباط کالمی ،تصمی 

سازماندهی . ... ،پاالیش گردد(جانسون ، 2003 6به نقل از مهداد.) 89 31 ،

یتوانند به عنوان یکی از عوامل اثر گذار در شکلدهی به رفتار عمل کنند در مجموعۀ ادبیات روانشناسی
یکه نگرشها م 
از آنجائ 

صنعتی و سازمانی تحقیقات متعددی به بررسی رابطۀ بین این دو موضوع یعنی رابطۀ نگرش و رفتار پرداخته شده و نشان داده شده
است ،که نگرش مثبت و عالقهمندی به شغل سبب تالش وکوشش کاری بیشتر و در نتیجۀ افزایش عملکرد خواهد شد(چن و

فرانسیسکو .) 2003 ،7در اين پژوهش تعهد سازماني 8و دلبستگي شغلي 9به عنوان دو نگرش تاثيرگذار بر رفتار مورد مطالعه قرار گرفته

و بر همين اساس است كه اهمیت و نقش دو متغیر تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی به عنوان عوامل موثر در عملکرد مورد توجه است

(هافر و مارتین.) 2006 ،10

شهای روان شناسی صنعتی و سازمانی به خود اختصاص
تعهد سازمانی طی دو دهۀ گذشته جایگاه مهمی را در پژوه 

و تسا هداد

عبارت است از درجۀ همانندسازی روان شناختی ویا چسبیدگی به سازمانی که ما برای آن کار میکنیم ( ما تروپ و یود ر زا لقن هب ،
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رابطۀ تعهد سازمانی ،دلبستگی شغلی ...

مهداد .) 138 9،تعهد حالتی روانی است که نوعی تمایل ،نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان میباشد (می یر وآلن.)1991 ،
بر اساس بالفورو وکسلر( ،)1699تعهد سازمانی دارای سه مولفه میباشد:

 -1تعهد همانندسازی شده :1این تعهد در سه عامل ریشه دارد .عامل اول عالقه شخصی ،به موفقیتهای سا مود لماع ،ینامز   

شهاست .در واقع تعهد همانندسازی بر مبنای
به تغ یی ر دیدگاه دادن از دید شخصی به دید جمعی و عامل سوم محدود کردن دایرۀ ارز 

شهای سازمان است(بالفورووکسلر ،6991 ،2ص .) 258
توافق یا سازگاری با ارز 

 -2تعهد مبادلهای :3این تعهد بر مبنای نظریه سرمایهگذاری ب كی ر است .اصطالح «سرمایهگذاری» برای نشان دادن ارزشی است

تیابی ارزش شود .این تعهد به نوعی ب و هد
که فرد در سازمان سرمایهگذاری کرده و اگر فرد سازمان را ترک کند ممکن است سوخ 
یکند که فرد در صورت عادالنه دانستن آن به ماندن در سازمان تمایل پیدا میکند.
بستان در سازمان اشاره م 

 -3تعهد پیوستگی :4به این تعهد بر مبنای وابستگی به سازمان است .در واقع احساس تعلق داش مزاس هب نت ا یؤم ن دددد ددددد آن اس  ت ووو

انتظار می رود با افزایش سالهای خدمت در سازمان افزایش یابد.

شها نشان داده
تعهد سازمانی به دلیل نقش و تأثیری که در عملکرد وظیفه دارد بخش مهم مطالعات سازمانی بوده است و پژوه 

است که تعهد کارکنان یک نیروی قوی و موثر در موفقیت سازمانهاست (رابینز ، 200 35به نقل از کوهن .) 2006 6تعهد سازمانی یک
سازۀ چند بعدی است که تأثیرات ویژهای بر مسائل کاری و شغلی نظیر «کاهش غیبت» «ترک خدمت»«،تالش وکوشش کاری» و
یگذارد(عریضی و همکاران .) 85 31 ،تعهد سازمانی عامل بسیار مهمی در رفتار سازمانی کارکنان و بازدۀ
«عملکرد شغلی» به جای م 
یتواند پیامدهای مثبت و متعددی برای سازمان و کارکنان آن داشته باشد .وجود نیروهای انسانی متعهد به سازمان در
سازمانهاست و م 
هر سازمان ضمن کاهش غیبت ،تأخیر و جابجائی ،باعث افزایش عملکرد سازمان و نشاط روحی کارکنان و تجلی بهتر اهداف متعالی

سازمان و نیز دستیابی به اهداف فردی خواهد شد (گراهام والیستر .) 2001 ،7تعهد کارکنان به سازمان و اهداف آن ،عامل مهمی در
بهبود عملکرد سازمان می باشد(کون و بنکس.) 2004 ،8

دلبستگی شغلی نیز از جمله متغیرهایی است که با ایجاد آن در کارکنان میتوان شاهد پیامدهای مثبت برای سازمان بود .اولین
تحقیقات این حوزه مربوط به تحقیقات کانونگو (  ) 1982میباشد .کارکنان دلبسته به شغل روابط معنوی را با شغلشان شکل میدهند
و منابع مشخصی را در شغل کنونیشان سرمایهگذاری میکنند و آن یکی از فاکتورهای مهم در زندگي كاري افراد ميباشد (کانونگو،
 1982به نقل از روتنبری .) 2003 ،9همچنین اکثر نظریه پردازان بیان کردهاند که کارکنان به شدت دلبسته به شغل ،تالش اساسی و

آشکاری را در جهت اهداف سازمان انجام میدهند و به احتمال کمتری شغل خود را ترک میکنند (الولر2991 ،10؛ کانونگو،
 .) 1979افراد دلبسته به شغل ،تمایل دارند پیوندهای عاطفی قوی با سازمان داشته باشند و همین امر باعث میشود که نسبت به دیگر
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افراد کمتر به ترک سازمان بیاندیشند (هالبرگ .) 2006 ،1همچنین دلبستگی شغلی اثرات مهمی بر برون دادهای شغلی نظیر عملکرد
شغلی ،رفتار شهروندي سازمانی و غیبت از کار دارد ( یک نکی و همکاران.)2 00 2 ، 2

بر اساس مرور مباني نظري و پژوهشي ارايه شده مي توان گفت كه وجود ابعاد تعهد سازمانی ودلبستگی شغلی و فراهم نمودن

شرايط الزم براي ایجاد و تعمیق چنین متغیرهای نگرشی به عنوان پیشایند عملکرد وظیفۀ کارکنان سازما نها امری ضروری و بنیادی

بوده و با توجه به اینکه پویائی نظام آموزشی وابسته به عوامل مختلفی از جمله داشتن کارکنانی برخودار از تعهد و وفاداری باال نسبت
به سازمان و دلبسته به کار خود است تا در محیطی پویا و سالم با به کار بستن تمام توان خویش برای کارائی بیشتر و بهتر سازمان گام
بردارند و با توجه به اهمیت عملکرد وظیفۀ اعضای هیأت علمی در بهبود عملکرد سیستم آموزشی و رابطۀ پویای سازههای تعهد

سازمانی و دلبستگی شغلی با عملکرد وظیفه کارکنان ،بنابراين هدف اصلي پژوهش حاضر يافتن پاسخ به اين سؤال است كه آيا
شبيني نمود يا خير؟ براین اساس،این
يتوان از طريق ابعاد تعهد سازمانی ودلبستگی شغلی ،عملکرد وظیفۀ اعضای هیأت علمی را پي 
م 
پژوهش قصد دارد تا روابط ساده و چندگانه تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی را با عملکرد وظیفه اعضای هیأت علمی بررسی کند.

روش پژوهش

يشودكه طي آن ابعاد تعهدسازمانی و دلبستگی شغلی به عنوان
شهاي توصيفي -همبستگي محسوب م 
اين پژوهش از نوع پژوه 

متغيرهاي پيش بين و عملکرد وظیفۀ اعضای هیأت علمی به عنوان متغير مالك درنظر گرفته شده است .دادههای پژوهش حاضر
ازطريق ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون همزمان مورد تحليل قرار گرفتند .جامعه آماری این پژوهش را کلیه اعضای

هیأت علمی دانشگا ههای علوم پزشکی ،فنی -مهندسی و آزاد اسالمی که جمعًاًا  493نفر بودند و از این تعداد 218 ،نفر را دانشگاه

علوم پزشکی 001 ،نفر را دانشگاه فنی و مهندسی و  76نفر را دانشگاه آزاد تشکیل دادهاند .بر اساس جدول انتخاب نمونه متناسب با

خدهي تعداد
یآمد ولی برای کنترل نرخ پاس 
حجم جامعه آماری میچل و جولی ) 007 2( 3تعداد  210نفر برای تحقیق مناسب به نظر م 
نمونه به  230نفر افزایش یافت و در نهایت  722پرسشنامه تکمیل و عودت داده شد .بنابراین ،تعداد نمونه پژوهش حاضر به  722نفر
افزایش یافت .انتخاب نمونههای تحقیق با استفاده از روش نمونهگیری طبقه ای نسبی در دسترس (  111نفر از دانشگاه علوم پزشکی،
 65نفر از دانشگاه فنی و مهندسی و  51نفر از دانشگاه آزاد )صورت گرفت.

ابزارهاي پژوهش

در این پژوهش بر اساس اهداف از  3پرسشنامه تعهد سازمانی ،دلبستگی شغلی و عملکرد وظیفه اعضای هیأت علمی استفاده به

عمل آمده است.

 -1پرسشنامه تعهد سازمانی

این پرسشنامه در سال  6991توسط بالفور و وکسلر ساخته شده است که  9سؤال دارد و از  3زیر مقیاس تشکیل شده است (تعهد

همانندسازی شده ،تعهد پیوستگی و تعهد مبادلهای) به هر زیر مقیاس نیز  3سؤال اختصاص داده شده است .سؤاالت این پرسشنامه به
صورت بسته پاسخ و با مقیاس لیکرت در یک طیف پنج درجهای (کام ًالًال موافقم تا کام ًالًال مخالفم و از  1تا  )5درجهبندی شده است.
این پرسشنامه توسط ﻀﻳﺮﻋ ﻰ ،ﻠﻋ ﻰ ﺪﻤﺤﻣ ﻯ ﻭ ﺭﻭﺮﭘﻞﮔ ( ،) 138 5به زبان فارسی ترجمه و ﺭﺎﺒﺘﻋﺍ (روایی) و پایایی آن توسط نامبردگان
مورد بررسی قرار گرفته است .ﺭﺎﺒﺘﻋﺍ این ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ توسط ﻀﻳﺮﻋ ﻰ ،ﻠﻋ ﻰ ﺪﻤﺤﻣ ﻯ ﻭ ﺭﻭﺮﭘﻞﮔ ( ،) 138 5به روش اعتباریابی ﻫمز ﻥﺎﻣ ﺎﺑ ﻪﺳ
1

. Hallberg
Kinicki & et all.
3
. Mitchell & Jolley
2
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ﺱﺎﻴﻘﻣ

ﺖﻟﺍﺪﻋ

ﺎﺑ ﺮﻫ ﺳﻪ ﺱﺎﻴﻘﻣ

ﻧﺎﻣﺯﺎﺳ ﻰ ،ﻪﻟﺩﺎﺒﻣ ﺮﺒﻫﺭ ـ ﻮﻀﻋ ﻭ ﺯﺎﺳﺪﻨﻧﺎﻤﻫ ﻯ سازمانی ﺩﺭﻮﻣ ﺳﺭﺮﺑ ﻰ ﺭﺍﺮﻗ گرفت .نتایج بررسی نشان داد که ﺪﻬﻌﺗ
ﺖﻟﺍﺪﻋ

ﻉﻮﻤﺠﻣ ﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﻫمز ﻥﺎﻣ

ﻧﺎﻣﺯﺎﺳ ﻰ ،ﻪﻟﺩﺎﺒﻣ
ﺱﺎﻴﻘﻣ

ﺪﻬﻌﺗ

ﺮﺒﻫﺭ ـ ﻮﻀﻋ ﻭ ﺯﺎﺳﺪﻨﻧﺎﻤﻫ ﻯ ﻧﺎﻣﺯﺎﺳ ﻰ ﻪﻄﺑﺍﺭ ﺖﺒﺜﻣ

ﻧﺎﻣﺯﺎﺳ ﻰ ﺭﻮﻔﻟﺎﺑ ﻭ ﺮﻠﺴﻛﻭ ﺯﺍ

ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻳﺍ

ﻭ ﺭﺍﺩﺎﻨﻌﻣ ﻯ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﺖﺳﺍ

ﻫﻭﮋﭘ شگران ﺩﺭﻮﻣ ﺪﻴﻳﺄﺗ ﺭﺍﺮﻗ

ﻧﺎﻣﺯﺎﺳ ﻰ

( .) p≤0/01ﺭﺩ

ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺖﺳﺍ  .بر اساس گزارش

افالكيان ) 87 31(،پايائي كل آزمون با استفاده از آلفاي كرانباخ  0/ 79و ضريب پايائي پرسشنامه براي تعهد همانندسازي شده ،مبادلهاي
و پيوستگي به ترتيب  0/27 ،0/ 78و  ،0/ 76و در پژوهش حاضر نیز با استفاده از آلفاي كرونباخ ضريب پايائي این پرسشنامه برای كل
آزمون و همچنین براي تعهد همانندسازي شده ،مبادلهاي و پيوستگي به ترتيب  0/ 75 ،0/ 79 ،0/ 82و  0/ 78به دست آمد.
 -2پرسشنامه دلبستگی شغلی

1

این پرسشنامه توسط ادواردز و یک لپاتریک (  ، 1984به نقل از عسگري و همكاران ) 88 31 ،ساخته شده است و شامل  20سؤال

شهاي متعدد مورد استفاده قرار گرفته است .پاکاری و شکرکن
یباشد و توسط پاکاری و شکرکن ( )0 37 1ترجمه و در پژوه 
م 

( )0 37 1و تدریس حسنی (  ، 1372به نقل از عسگري و همكاران ) 88 31،برای تع یی ن اعتبار این پرسشنامه از طریق همبسته کردن این

آزمون با سؤال مالک ،ضریب اعتبار به ترتیب  0/ 70و  0/ 30را گزارش نمودند .پايائي اين پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرونباخ و
تنصيف به ترتیب  0/ 71و  0/ 57برای کل مقیاس گزارش شده است (عسگري و همكاران .) 88 31،تدریس حسنی (  ) 1372برای تع یی ن
پايايي این پرسشنامه با استفاده از روش تنصيف ضریب  0/ 52را گزارش نموده است .همچنين ،صمدي ) 85 31(،براي سنجش پایائی
این پرسشنامه از آلفاي كرانباخ وتنصيف استفاده نموده و به ترتیب ضریب  0/ 71و  0/ 57را برای کل مقیاس گزارش نموده است.
آلفاي كرانباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر  0/ 75به دست آمد.

 -3پرسشنامه عملکرد وظیفه اعضاي هئيت علمي

این پرسشنامه توسط مهداد ( ) 89 31ساخته شده است و شامل  52سؤال میباشد .سؤاالت این پرسشنامه به صورت بسته پاسخ و با

مقیاس لیکرت در یک طیف پنج درجهای (بسیار زیاد تا خیلی کم و از  5تا  )1درجهبندی شده است .به منظور بررسی اعتبار و پایایی

این پرسشنامه ،مهداد ( ) 89 31یک مطالعه مقدماتی و با استفاده از  80نفر انجام و بر اساس گزارش مهداد ( ) 89 31ضریب اعتبار
یباشد .برای تع یی ن اعتبار این
همزمان این پرسشنامه  (p≤0/01 (0/51و همچنین پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/ 71م 

پرسشنامه از روش اعتبار همزمان و از پرسشنامه عملکرد وظیفه پترسون (  ) 1963استفاده شده است .همچنین ،آلفای کرونباخ این
پرسشنامه در پژوهش حاضر  0/ 77به دست آمد .یک نمونه سوال این پرسشنامه بدین شرح است :ارزیابی مستمر از پیشرفت علمی
دانشجویان در طول ترم.

يافتههاي پژوهش

نتايج پژوهش حاضر در دو بخش يافتههای تو صيفي شامل ويژگيهاي جمعيتتتش وژپ هنومن هورگ يتخان هههه هههههش در قال لودج ب   

يشوند.
فراواني و يافتههاي مربوط به فرضيههاي پژوهش به صورت تحليل همبستگي و تحليل رگرسيون ارائه م 

1

. Edwardes & Killpatric
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جدول ( :)1فراواني و درصد فراواني گروه نمونه پژوهش بر حسب جنسیت
رديف

جنسیت

فراواني

درصد

درصد

فراواني

فراواني

تج م ع ي

1

م رد

161

70 /9

70 /9

2

زن

63

72/8

98 /7

3

اعالم نشده

3

1/3

001

4

كل

722

001

-

يشود ،از میان کلیه نمونه پژوهش 70 /9 ،درصد مرد (معادل  161نفر) و  28 /7درصد زن بودهاند.
چنانكه در جدول ( )1مشاهده م 
جدول ( :)2فراواني و درصد فراواني گروه نمونه پژوهش بر حسب دانشگاه
فراواني

تجمعي

1

دانشگاه علوم پزشکی

111

48 /9

48 /9

2

دانشگاه فنی مهندسی

65

28 /6

77 /5

3

دانشگاه آزاد اسالمی

51

22/5

001

4

كل

722

001

-

رديف

درصد

درصد فراواني

دانشگاهها

فراواني

 48 /9درص و )د

چنانكه در جدول ( )2مشاهده ميشود ،بيشترين فراواني مربوط به اف گشناد دار ا  یکشزپ مولع ه (((( (((((  111نف  ر ممعا لد
كمترين فراواني مربوط به افراد دانشگاه آزاد اسالمی (معادل  51نفر معادل  22/5درصد) بوده است.

يافتههاي مربوط به فرضيههاي پژوهش

جدول ( :)3ماتريكس ضرایب همبستگی دروني متغيرهاي پژوهش
1

رديف
1

عملکرد وظیفه

2

تعهد سازمانی کلی

3

همانندسازی شده

4

مبادله ای

5

پیوندجویانه

6

دلبستگی شغلی

3

2

5

4

6

**0/ 157

-

*0/ 115

*0/ 784

-

0/ 010

**0/ 638

*0/ 285

**0/ 218

**0/ 807

*0/292

0/ 087

-0/100

0/820

**0/995
0/ 008

-0/ 032

-

چنان  لودج رد هك (((( ( )3مشا ده ه م  يييي يش  یلک ینامزاس دهعت نيب ،دو (((((((((( ( )r=0.157,p<0.01و ابعا دش یزاسدننامه دهعت د هههههههه ه

( )r=0.115,p<0.05و پیوندجویانه ( )r=0.218,p<0.01با عملکرد وظیفه رابطه معناداري وجود دارد .واريانس مش دهعت كرت   
سازمانی کلی ()r=0.157,p<0.01و ابعاد تعهد همانندسازی شده( )r=0.115,p<0.05و پیوندجویانه با عملکرد وظیفه به ترتيب

رابطۀ تعهد سازمانی ،دلبستگی شغلی ...

51

 1/3،2/4و  4/7درصد ميباشد .همچنین بين دلبستگی شغلی با عملکرد وظیف مزاس دهعت داعبا و ه ا درادن دوجو يرادانعم هطبار ین

      

(.)P>0/50

جدول ( :)4ضريب همبستگي چندگانه بين تعهدسازمانی و دلبستگی شغلی و عملكرد وظيفه به همراه تحليل واريانس رگرسيون

ردیف

معناداری

t

1

2
3
4

مقدار ثابت

461/ 17 2

17 /2 75

-

9/ 251

0/ 000

تعهد همانندسازی

-1/ 608

1/ 685

-0/ 157

-0/ 954

0/ 341

معناداری

متغیرهای پیش بین

B

SE

β

R

R2

SE

F

شده
تعهد پیوندجویانه

2/ 542

1/ 049

5
6

0/ 343

2/324

0/106

تعهد مبادله ای

-1/ 907

1/ 586

-0/ 209

-1/202

0/ 231

تعهد کل

1/224

1/894

0/ 343

0/949

0/ 343

دلبستگی شغلی

0/ 349

0/ 37 2

0/690

1/ 477

0/ 141

0/252

0/460

0/ 043

3/ 009

0/ 012

شبين  هفيظو دركلمع ي از   
يشود تحليل رگرسيون ( P<0/50و  )F=3/ 009از اعتبار الزم ب يپ يار شش شش
چنانكه در جدول ( )4مشاهده م 
شب و ینامزاسدهعت( ني
طريق تعهدسازمانی و دلبستگی شغلی برخوردار بوده اس يپ ياهريغتم زا یکی لقادح رگيد ترابع هب .ت شششششششش شششششششش
شبيني عملكرد وظيفه به اندازه 6درصد بودهاند.
شبين معنادار براي پي 
دلبستگی شغلی) داراي توان پي 
يشود از بين تمامي ابعاد تعهدسازمانی و دلبستگی شغلی  ،فقط تعهد سازمانی پیوندجویانه قا هب رد   
چنانكه در جدول ( )4مشاهده م 

پيشبيني معنادار ( P<0/50و  ) β = 0/ 343عملكرد وظيفه بوده است .بر اين اساس و بررر مبناییی يافتهههها  هدش هئارا ي در  لودج (((( ((((()4
شبيني عملكرد وظيفه از طريق تعهد سازمانی پیوندجویانه از ابعاد تعهد سازماني به شرح زير است:
شبين براي پي 
معادله پي 
(تعهد سازمانی پیوندجویانه)  =461/ 17 2 + 0/ 343عملكرد وظيفه

2

بین

معنا داری

ردیف
1

متغیرهای پیش

B

SE

β

T

مقدار ثابت

66/ 449

2/ 342

-

28 / 371

0/ 000

تعهد                 

0/ 255

0/ 478

0/090

0/ 534

0/495

R

R2

SE

F

معناداری

جدول ( :)5ضريب همبستگي چندگانه بين تعهد سازماني و دلبستگی شغلی به همراه تحليل واريانس رگرسيون

همانندسا یز        
3
4
5

شده
تعهد پیوندجویانه

-0/051

0/ 481

-0/ 058

-0/ 313

0/ 755

تعهد مبادله ای

0/720

0/ 450

0/130

0/ 173

0/368

تعهد کل

-0/520

0/524

-0/ 047

-0/521

0/ 901

0/960

0/ 05 0

6/ 42

0/262

0/ 902

شبين زا یلغش یگتسبلد ي   
چنانكه در جدول ( )5مشاهده ميشود تحليل رگرسيون ( P>0/50و  )F=0/262از اعتبار الزم براي پيش ش
طريق تعهدسازمانی و ابعاد آن برخوردار نبوده است.
چنانكه در جدول ( )5مشاهده ميشود هيچيك از ابعاد تعهدسازمانی و نمره کلی آن داراي ضرايب بتاي غيراستاندارد معنادار براي
شبيني دلبستگی شغلی نبودهاند.
پي 
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ردیف

پیش بین

1

مقدار ثابت

183 / 832

16 /461

2

دلبستگی

0/413

0/ 241

معناداری

متغیرهای

B

SE

β

t

-

11 / 373

0/ 000

0/ 087

1/403

0/391

R

0/ 087

R2

0/ 008

SE

23 / 11

F

1/ 701

معناداری

جدول ( :)6ضريب همبستگي چندگانه بين دلبستگی شغلی و عملکردوظیفه به همراه تحليل واريانس رگرسيون

0/391

شغلی

شبيني عملکردوظیفه از
يشود تحليل رگرسيون ( P>0/50و  )F=1/ 701از اعتبار الزم براي پي 
چنانكه در جدول ( )6مشاهده م 
طريق دلبستگی شغلی برخوردار نبوده است و دلبستگی شغلی داراي ضرايب بتاي غيراستاندارد معنادار براي پيشبيني عملکردوظیفه
نیست.

بحث و نتيجهگيري

بر اساس يافتههاي ارايه شده در جدول  ،3پژوهش حاضر نشان داد بين تعهد سازمانی کلی ()p≤0.01و ابعاد تعهد همانندسازی

شده( )p≤0.05و پیوندجویانه( )p≤0.01با عملکرد وظیفه رابطه معناداري وجود دارد .همچنین بين دلبستگی شغلی با عملکرد

وظیفه و ابعاد تعهد سازمانی رابطه معناداري وجود ندارد ( .)P>0/50همچنين ،نتايج تحليل رگرسيون همزمان نشان داد كه از بين

تمامي ابعاد تعهدسازمانی و دلبستگی شغلی ،فقط تعهد سازمانی پیوندجویانه قادر به پيشبيني معنادار ( P<0/50و ) β = 0/ 343

عملكرد وظيفه بوده است .بنابراین ،یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای حسنی (  ،) 1373گراهام والستیر (  ،) 2001اسمینک و همکاران
( ،)2 00 2کون وبنکس (  ،) 2004جرامیلو و همکاران (  ،) 2005حسین زاده ( ،) 84 31که همگی نشان دادند رابطه معناداری بین تعهد
سازمانی و عملکرد وظیفه وجود دارد ،همخوان است.
با توجه به اینکه تعهد سازمانی اوج همانند سازی روان شناختی یا چسبیدگی سازمانی که ما برای آن کار می کنیم میباشد و
همانطور که انتظار می رود تعهد باال در شغل باعث می شود تا شخص متعهد به سازمان ،خود را متعلق به سازمان بداند و اهداف
سازمان را در جهت اهداف خود دانسته و در تحقق آن بکوشد و با عملکرد باال و مشارکت در نیل سازمان به اهدافش ،عالوه بر
بالندگی خود در جهت ترقی و عظمت سازمان گام بردارد .در واقع یافتههای این تحقیق و تحقیقات دیگر بیانگر این مطلب می باشد
که هر چه قدر کارکنان تعهد باالئی به سازمان خود داشته باشند خود را درگیر و عجین با سازمان می دانند و نسبت به رفتار و وظایف
محوله سازمان به آنها احساس مسئولیت و وابستگی کرده و عملکرد خود را به نحو احسن انجام داده و این می تواند پیامدهای مثبت
زیادی برای سازمان به همراه داشته باشد و باعث افزایش عملکرد سازمان شود .همچنین یافته دیگر این پژوهش نشان داد که هیچ یک
از ابعاد تعهد سازمانی با دلبستگی شغلی رابطۀ معناداری ندارد.
نتایج حاصل از این یافته با یافتههای بلو و بول (  ) 1987که بیان می دارد فرد ممکن است به شدت به شغلش دلبسته باشد اما به
سازمان خود متعهد نباشد و به عکس همخوانی دارد .همچنينن با یافتههای هافرومارتین ( ،)2 00 2اورگان و همکاران (  ) 2004و
هالبرگ و اسکاولی (  ،) 2006اسکندری (  ،) 1378کوهن ( ،)9991هاکت و همکاران (  ،) 2001طالب پور ( ،) 84 31مورلی و همکاران
یتوان عدم رابطه میان دو متغیر تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی را در این پژوهش علیرغم
(  ) 2004ناهمخوان است .حال چگونه م 
یتوان به این نکته اشاره کرد
اینکه مطالعات مورد اشاره به وجود رابطۀ بین این دو اشاره دارند را تب یی ن نمود .برای تب یی ن عدم رابطه م 
یتوان
که تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی دو سازه ی متفاوت هستند و در نتیجه ممکن است ارتباطی با هم نداشته باشند .شهودا م 
چنین نتیجه گیری کرد که بسیاری از کارکنان ،به شغل خود دلبسته ولی به سازمان خود تعهدی ندارند .به همین دلیل ،در خیلی از
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موارد ما شاهد این موضوع هستیم که افراد به دالیلی سازمانی که در آن مشغول به کار هستند را ترک و در همان شغل ،و در سازمانی
یشوند.
دیگر مشغول به کار م 
عالوه براین ،یافته دیگر این پژوهش نشان داد که دلبستگی شغلی با عملکرد وظیفه دارای رابطه معناداری ندارد .نتایج حاصل از
این یافته با یافتههای راسل (  ) 2003که طی پژوهشی با عنوان رابطه بین دلبستگی شغلی ،خشنودی شغلی و عملکرد  253معلم مدارس
کانادا به این نتیجه رسید که رابطه بین دلبستگی شغلی و عملکرد این کارکنان معنادار نیست و ممکن است این کارکنان به شغل خود
دلبسته نباشند ولی عملکرد وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهند و یا برعکس همخوان ،و با یافته هولتون و راسل ( ،)8991دیفن
دورف و همکاران ( ،)2 00 2چو و همکاران (  ،) 2005کارلسون و همکاران (  ) 2005روتنبری و موبرگ ( ،) 007 2هوتجان و بارتون
(  ،) 2009هانس و اسمینک (  ،) 2009شکرکن و پاکاریان ( ،)0 37 1و حسنی (  ) 1373ناهمخوان است .در رابطه با یافتههای این پژوهش
یشود چنین بیان نمود که نتیجۀ عملکرد وظیفۀ باالی افراد در انجام امور محوله سازمان ،این خواهد بود که سازمان منتفع گردد و با
م 
توجه به نتیجۀ فرضیۀ دوم که بیان کردیم افراد ممکن است به شغلی که در آن مشغول هستند دلبستگی داشته باشند اما احساس تعهد
باالئی نسبت به سازمان خود نکنند ،بنابراین ممکن است افراد مورد مطالعه ما دلبستگی شغلی باالئی داشته باشند ولی تعهد پائینی به
سازمانی که در آن مشغول به کار هستند احساس نمایند ،در نتیجۀ عملکرد باالئی از خود نشان ندهند .به عبارتی ،افراد در بسیاری از
مواقع به شغل خود دلبسته هستند ولی در انجام وظایف محوله سازمان به آنها عملکرد باالئی را نشان نمیدهند و عملکرد خود را باال
یبرند زیرا نتیجه افزایش عملکرد فرد ،منتفع گردیدن سازمان خواهد بود و چون تعهدی به سازمان ندارند عملی انجام نمیدهند که
نم 
یتواند اینگونه تب یی ن گردد که افراد دلبسته به
سازمان منتفع شود و سبب سود رسانی به سازمان شود .بنابراین یافته پژوهش حاضر م 
یتوان چنين بيان نمود كه عملکردوظیفه بیشترین رابطه را با تعهد
شغل به دلیل تعهد سازمانی پایین ،عملکرد باالئی ندارندو در نتیجه م 
دارد.
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،به مدیران دانشگاهها و آموزش عالی کشور توصیه میگردد که در جهت بهبود نگرشهای شغلی
به خصوص تعهد سازمانی اعضای هیات علمی ،از طریق به کارگیری روانشناسان صنعتی و سازمانی چه به صورت حضور مستقیم و
شها ،مطالعه حاضر نیز داراي
دایمی آنان و چه بهصورت مشاوران سازمانی اقدامات بنیادین انجام گیرد .همچون سایر پژوه 
تهایي بود كه ازآن جمله مي توان به محدودیت انجام در سازمانی خاص (دانشگاه) اشاره نمود که محتاط بودن درتعميم
محدودي 
پذیری يافتهها علی الخصوص به سازمانهای صنعتی -تولیدی را به دنبال دارد و همچنين عدم استنباط علت ومعلولي از نتايج به دليل
روش مورد استفاده در تحقيق اشاره كرد.
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