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اعتبارسنجی الگوی ارتقای تعهد سازمانی ،سازمانهای آموزش علوم دریایی
جواد سليمانپور ،0ابوطالب مطلبي ورکاني

5

چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارايه مدلي جهت ارتقای تعهد سازماني در سازمانهای آموزش علوم دريايي انجام گرفت .روش
تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي است .جامعه آماری آن ،کليه کارکنان سازمانهای آموزشي دريايي به تعداد  0785نفر
ميباشد .که با روش نمونهگيری تصادفي از نوع طبقهای  021نفر به عنوان نمونه گزينش شدهاند .ابزار تحقيق با بهره-
گيری از پرسشنامه های موجود و مباني نظری ،بازنگری تدوين شد .با اجرای آن در نمونههای اوليه سؤاالتي که
همبستگي پايين ي داشتند حذف گرديدند .اعتبار آزمون با استفاده از روش آلفای کرانباخ  1/79برآورد گرديد .برای
بررسي روايي سازه پرسشنامه پس از برآورد کفايت نمونه برداری ( )kmoو آزمون کرويت بارتلت ،تحليل عاملي بر پايه
روش تحليل مؤلفههای اصلي انجام گرفت که نتايج نشان داد که تعداد  4عامل روی هم  1/76درصد کل واريانس
متغيرها را تبيين مي کند .در مرحله نهايي با استفاده از چرخش واريماکس ماتريس عاملي ساختار ساده عامل ها
بدست آمد و عامل ها تحت عناوين احساس های مثبت فردی نسبت به شغل و سازمان ،توجه مؤثر مديريت بر فرد
سازماني ،توجه مؤثر مديريت بر موفقيت شغلي افراد و برانگيزنده بودن شغل نامگذاری گرديد .با توجه به اين  4عامل
مؤثر بر ارتقای تعهد سازماني ،مدل مفهومي آن طراحي گرديد و سپس ابزار مناسب تشخيص سطح تعهد سازماني با
توجه به مؤلفه های اصلي و نرم يابي ابزار تشخيص سطح تعهد سازمان ارايه گرديد.
واژگان کلیدی :سازمان آموزشی ،الگوی ارتقاء ،تعهد سازمانی.

تاريخ دريافت مقاله69/14/05 :
تاريخ پذيرش مقاله69/18/16 :

 -0استاديارعلوم تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنکابن (نويسنده مسئول)javadsoleymanpoor@gmail.com :
 -5استاديار مديريت آموزشي ،دانشگاه علوم دريايي امام خميني نوشهر
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مقدمه

يکي از عوامل تأثيرگذار بر کارايي و اثربخشي افراد در سازمانها که جزء نگرش های شغلي کارکنان نيز مي باشد،
ميزان تعهد آنان به سازمان است و الزمه افزايش کارايي و توسعه سازمان ها داشتن اطالعات الزم در ابعاد مختلف ،از
جمله مسايل انگيزشي در زمينه منابع انساني است .يکي از شاخص های برتری يک سازمان به سازمان ديگر دارا بودن
نيروی انساني متعهد مي باشد  .وجود چنين نيروی متعهدی وجهه سازمان را در اجتماع مهم جلوه داده و زمينه را
برای رشد و توسعه سازمان فراهم مي کند و برعکس نيروی انساني با تعهد و تعلق اندک نه تنها در جهت نيل به اهداف
سازمان حرکت نمي کند ،بلکه مي تواند در ايجاد فرهنگ بي تفاوتي نسبت ب ه مسايل و مشکالت سازمان در ميان ساير
همکاران مؤثر باشد (اله دادی.)87 :0076 ،
مطالعه ميزان تعهد افراد نسبت به سازمان متبوع خود يکي از روش های متاسب برای قضاوت در مورد ميزان موفقيت
يا عدم موفقيت سازمان در تحقق اهداف مورد نظر به شمار مي رود .سازمان هايي که دارای اعضاء با سطوح باالی تعهد
سازماني هستند ،معموال ًاز عملکرد باالتر و غيبت و تأخير کمتر کارکنان برخوردارند(امير تاش و همکاران:0061 ،
.)005
گاهي افراد را مي بينيم که در سازماني کار مي کنند ولي از کار در آن متنفر هستند و يا برعکس .احساس مثبت و يا
منفي درباره شغل قسمتي از کل ديدگاه يک فرد نسبت به کارش مي باشد ،عالوه برآن يک شخص احساس مثبت يا
منفي نسبت به کل سازمان نيز خواهد داشت .چنين نگرشي معموالً تعهد سازماني 0ناميده مي شود و انعکاس دهنده
اين است که تا چه حدی يک فرد با سازمانش شناخته مي شود و به آن تعلق دارد(بارون و گرينبرگ.)0660 ،5
به عقيده ساالنسيک ، 0تعهد حالتي است در انسان که در آن فرد به اعمال خود و از طريق اين اعمال اعتقاد مي يابد که
به فعاليت ها تداوم بخشد و مشارکت مؤثر خويش را در انجام آن حفظ کند .استيرز و پورتر )0670(4تعهد سازماني را
درجه نسبي تعيين هويت افراد با يک سازمان خاص و درگيری و مشارکت آن با سازمان مي دانند .چاتمن و
ارايلي )0676(2تعهد سازماني را به معنای حمايت و پيوستگي عاطفي با اهداف و ارزش های يک سازمان ،به خاطر خود
سازمان و دور از ارزش های ايزاری آن (وسيله ای برای رسيدن به اهداف ديگر) تعريف مي کنند(اسماعيلي:0071 ،
.)02
8
9
شلون ( ) 0680تعهد سازماني را نگرشي که هويت فرد را با سازمان مرتبط مي کند مي داند و کانتر ( )0680تعهد
سازماني ر ا به عنوان تمايل افراد به در اختيار گذاشتن انرژی و وفاداری خويش به به نظام اجتماعي تعريف مي
کند(شکرزاده .)0070 ،مطالعات بارون و گرين برگ ،7در سال  0660عوامل مؤثر بر تعهد سازماني کارکنان را چنين
مطرح مي کند که تعهد به وسيله جنبه های مختلفي از شغل ،وجود فرصت های شغلي جايگزين ،ويژگي های فردی و
عوامل مربوط به محيط کار تحت تأثير قرار ميگيرد (افخمي و همکاران.)02 :0061،
باتمن و استراسر 6در سال  0674متغيرهای گوناگوني همچون استرس شغلي ،تمرکز ،رضايت شغلي ،نياز به موفقيت
و...را در ارتباط با تعهد سازماني سنجيدند و نتايج مطالعاتشان نشان داد که همه اين متغيرها ارتباط مثبت يا منفي با
تعهد دارند و همچنين تعهد سازماني پيش شرط رضايت شغلي است نه اينکه رضايت شغلي پيش شرط تعهد سازماني.
کوهن )0665(01در تحقيقات خويش نقش تعيين کننده حرفه در روابط بين تعهد سازماني و پيش شرط های آن را
1- Organizational Commitment
2- A. Baron . J. Greenberg
3- Salansik
4- Strees & Porter
5- Oreilly & Chatman
6- Sheldon
7- Kanter
8- Baron &Greenberg
9- Batman & Strasser
10- Cohen
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مورد بررسي قرار داده و متغير های تأثيرگذار به چهاردسته ويژگي های فردی مربوط به نقش ساختاری و تجربيات
کاری تقسيم شدند(حسني.)0060،
چلبي( )0089در تحقيقي تحت عنوان" مطالعه پيمايشي کار در سه شهر ايران" ،تعهد کار را به عنوان رکن اصلي
اخالق کار مورد مطالعه قرار داد ،وی در اين پژوهش به اين نتيجه رسيد که هويت جامعه ای و احساس تعلق افراد به
اجتماع ملي و هويت فردی ،باور به ارزش ها و هنجارهای کاری و همچنين احساس عدالت سازماني و مشارکت مدني
هر يک به نحوی اثر مستقيم و يا غير مستقيم علّي روی انواع چهارگانه تعهد در کار دارند .اسماعيلي( )0060در
تحقيقي به بررسي رابطه بين خشنودی شغلي ،دلبستگي شغلي و تعهد سازماني با ميل به ماندن در شکل و عملکرد
شغلي در بين دانشجو معلمان ضمن خدمت شرق گيالن پرداخته و نتايج وجود رابطه بين فرض اصلي را تأييد کرده
است .تحقيق ديگر در سال ( )0076توسط اميری اردکاني با عنوان تعيين کننده های موفقيت تحصيلي ،شغلي و
تعهدسازماني فارغ التحصيالن دانشکده کشاورزی شيراز انجا م گرفت .نتايج حاکي از اين بود که ميزان موفقيت شغلي و
تعهد حرفه ای يا سازماني فارغ التحصيالن رشته های مختلف کشاورزی با عواملي چون دستيابي به اهداف مورد انتظار،
لذت بردن از شغل ،امنيت شغلي ،رضايت ،امکانات حرفه ای ،روابط خوب انساني و حقوق و پاداش مکفي رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد(شکرزاده . )0070،با توجه به مباني نظری در زمينه تعهد سازماني و مطالعات انجام شده پيرامون
آن ،تحقيق حاضر به منظور ارايه مدلي جهت ارتقای تعهد سازماني انجام گرفته و در صدد پاسخگويي به سؤاالت زير
است:
 -0مؤلفه های اصلي مؤثر بر ارتقای تعهد سازماني کدام ها هستند؟
 -5آيا در مجموعه مؤلفه های تشکيل دهنده آزمون عوامل مؤثر بر ارتقای تعهد سازماني هماهنگي دروني وجود
دراد؟
 -0مدل مناسب جهت ارتقای تعهد سازماني در سازمانهای آموزش دريايي کدام است؟
 -4ابزار مناسب برای تشخيص سطح تعهد سازماني کدام است؟
روش شناسی تحقیق
0

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش از نوع پيمايشي مي باشد .جامعه آماری اين پژوهش کليه
کارکنان سازمان های آموزش دريايي شامل سازمان بنادر و گمرکات ،سازمان آموزش علوم دريايي ارتش و شرکت نفت
تابعه تشکيل دادند ،که تعدادشان  0785نفر بوده است .برای تعيين حجم نمونه مطابق جدول مورگان ،تعداد  021نفر
به عنوان نمونه تعيين گرديد .ولي برای افزايش اعتبار و باال بردن تعميم پذيری نتايج به جامعه ،حجم نمونه معادل
 211نفر گسترش داده شد و برای نمونه گيری از روش نمونه گيری تصادفي – طبقه ای استفاده شد .ابزار مورد
ا ستفاده در اين پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که برای تهيه پرسشنامه ،از پرسشنامه های معتبر تعهد سازماني
مانند(پرسشنامه آلن مي ير 0660،5و مودی و همکاران )06751،0به عنوان مبنا استفاده شد و مؤلفه های جديد نيز از
طريق مراجعه به منابع گوناگون شناسايي شد و به پرسشنامه اضافه گرديد .اين پرسشنامه شامل  80سؤال با طيف 4
قسمتي ( کامالً مؤثر است ،تا حدودی مؤثر است ،فرقي ندارد ،اصالً مؤثر نيست)به سنجش و عوامل مؤثر بر ارتقاء تعهد
سازماني در سازمانهای آموزش دريايي مي پردازد .در ارزشگذاری پرسشنامه به ترتيب از کامالً مؤثر است ،تا اصالً مؤثر
نيست نمرات  0الي  4داده شد .بعد از اجرای آن و گردآوری اطالعات سؤاالتي که همبستگي کمي داشتند حذف شده
و تعداد  47سؤال باقي ماند .جهت سنجش همبستگي دروني سؤال های تشکيل دهنده از ضريب همبستگي به روش
آلفای کرانباخ استفاده شد .جهت اينکه محتوای پرسشنامه اشباع شده از روش تحليل مؤلفه های اصلي( )pcآزمون
تحليل عاملي استفاده شد و برای مناسب بودن داده ها برای تحليل عاملي از آزمون  kmo& bartletاستفاده گرديد.
1-Survey
2-Allen & Meyer
3-Modey et al
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در بخش آمار توصيفي از شاخص های گرايش مرکزی (ميانگين ،انحراف استاندارد ،واريانس) و در بخش آمار
استنباطي از آزمون تحليل عاملي تاييدی استفاده شد.
یافته های تحقیق
در اين قسمت به تحليل سؤاالت پژوهش مي پردازيم:
سؤال اول :مؤلفه های اصلي مؤثر بر ارتقای تعهد سازماني کدام ها هستند؟
با مطالعه مباني نظری پژوهش و پرسشنامه های معتبر تعداد  90مؤلفه به عنوان عوامل مؤثر بر ارتقای تعهد سازماني
استخراج گرديد و روايي صوری مورد تأييد اساتيد قرار گرفت و جهت گردآوری اطالعات مربوط به روايي سازه
پرسشنامه از روش تحليل مؤلفه های اصلي ( ) pcاستفاده شد .ابتدا همبستگي بين تک تک مؤلفه ها به دست آمد و
مؤلفه هايي که دارای همبستگي کمي بودند حذف گرديدند .مجدداً بين مؤلفه های باقي مانده همبستگي گرفته شد و
در مرحله سوم ،همبستگي همه سؤاالت باال بوده و پس از اطمينان از وجود حداقل همبستگي قابل قبول بين مؤلفه ها
از روش تحليل عاملي از نوع مؤلفه های اصلي استفاده شد .نتايج آزمون کرويت بارتلت که در جدول  0آمده نشان مي
دهد که:
جدول ( )1برآورد  kmoو کرویت بارتلت

1/646

کفايت نمونه برداری

85180/660

آزمون بارتلت

0170

درجه آزادی

1/111

سطح معناداری

مقدار  kmoگزارش شده  1/646مي باشد .اين عدد بيانگر شرايط مناسب برای اجرای تحليل عاملي است .نتليج حاصل
از آزمون کرويت بارتلت با  ،df =0170مقدار 85180/660را نشان داد که معنادار است .به عبارت ديگر همبستگي
موجود در ميان گزاره های مورد مطالعه برای تحليل عاملي پذيرفتني است و ما با توجه به اين داده ها مجاز به انجام
تحليل عاملي خواهيم بود.
در گام های بعدی پس از اينکه از وجود شرايط مفروضههای تحليل عاملي اطمينان حاصل گرديد ،فرايند تحليل
عاملي دنبال شد .خالصه نتايج اجرای تحليل عاملي مبتني بر تحليل مؤلفه های اصلي در جدول شماره  5نمايش داده
شد.
جدول ( )2درصد واریانس تبیین شده توسط  4عامل قبل از چرخش و پس از چرخش

درصد واریانس مشترک

درصد واریانس تجمعی

درصد واریانس مشترک

درصد واریانس تجمعی

قبل از چرخش

قبل از چرخش

بعد از چرخش

بعد از چرخش

0

97/097

97/097

57/108

57/108

5

04/070

75/220

54/860

25/758

0

4/909

78/098

50/018

84/002

4

0/262

61/890

02/719

76/645

عاملها

جدول  5بيان مي کند که مؤلفه های نظری وارد شده در پرسشنامه در  4عامل اصلي قابل ساده سازی است .اين 4
عامل در مجموع  76/645درصد کل پراکندگي متغيرها را تبيين مي کند .بدين ترتيب که پس از چرخش عامل اول
 57/10و عامل دوم  54/860و عامل سوم  50/018و عامل چهارم  02/719درصد واريانس مشترک را تبيين مي کند.
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شکل( )1طرح سکری عامل

سوال دوم :آيا در مجموعه مؤلفه های تشکيل دهنده آزمون عوامل مؤثر بر ارتقای تعهد سازماني هماهنگي دروني وجود
دارد؟
اعتبار به دست آمده از مجموعه مؤلفه ها قبل از حذف برابر با  1/8794بوده است .پس از حذف مؤلفه ها با همبستگي
کم از مؤلفه های باقي مانده مجدداً اعتبار گرفته شد و در اين مرحله  1/7248بدست آمد .اما همچنان مؤلفه هايي
وجود داشتند که همبستگي آن ها کم بود .بنابراين آن مؤلفه ها نيز حذف گرديد .پس از حذف مؤلفه ها مجدداً از
آنها اعتبار گرفته شد و اعتبار  1/7947به دست آمد.
جدول ( )3شناسایی عاملها

عامل اول

مؤلفه های 26 ،22 ،20 ،20 ،46 ،02 ،56 ،58 ،52 ،06 ،00 ،6 ،8 ،0

عامل دوم

مؤلفه های 29 ،21 ،44 ،45 ،41 ،05 ،01 ،57 ،51 ،05 ،01 ،9 ،5

عامل سوم

مؤلفه های 28 ،40 ،06 ،08 ،00 ،54 ،50 ،50 ،02 ،00 ،4

عامل چهارم

مؤلفه های90 ،25 ،40 ،00 ،08 ،2 ،0

از آن جايي که مؤلفه های مربوط به عامل پنجم و بار عاملي پنجم و بار عاملي آن کمتر از  1/2بوده ،عامل پنجم حذف
شده و مؤلفه های اين عامل را به عامل هايي که بار عاملي آن ها بيشتر بوده داده ايم و سپس با مراجعه به محتوای
مؤلفه ها هر يک از عامل ها نامگذاری شد که شرح اين نامگذاری در جدول  0آمده است:
جدول ( )4عوامل مؤثر بر ارتقای تعهد سازمانی و گویه های مربوط به آن ها

ترتيب

ترکيب مؤلفه ها

نام عامل ها

0

احساس های مثبت فردی نسبت به شغل در سازمان

26 ،22 ،20 ،20 ،46 ،02 ،56 ،58 ،52 ،06 ،00 ،6 ،8 ،0

5

توجه مؤثر مديريت به فرد سازماني

29 ،21 ،44 ،45 ،41 ،05 ،01 ،57 ،51 ،05 ،01 ،9 ،5

0

توجه مؤثقر مديريت بر موقعيت شغلي افراد

28 ،40 ،06 ،08 ،00 ،54 ،50 ،50 ،02 ،00 ،4

4

برانگيزاننده بودن شغل

90 ،25 ،40 ،00 ،08 ،2 ،0

همبستگي دروني هر يک از مؤلفه ها نيز در جدول زير نشان داده شده است:
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جدول( )5ضریب همبستگی هر یک از مؤلفه های پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای تعهد سازمانی

رديف

مؤلفه ها

همبستگي دروني

0

چالش برانگيز و هيجان انگيز بودن شغل

1/ 70

5

وجود فرصت بهبود و رشد شخصي در سازمان

1/ 5

0

باال بردن پيوستگي عاطفي در کارکنان و درگير کردن بيشتر آنان با اهداف سازماني

1/ 47

4

پذيرش ايده های کارکنان از سوی مديريت

1/42

2

داشتن آزادی عمل و استقالل کارکنان در شغل

1/ 8

9

ارايه مزايای بازنشستگي و بيمه از سوی سازمان

1/ 59

8

داشتن شرايط مطلوب خانوادگي

1/79

6

وجود تنش شغلي و فشار رواني در سازمان

1/70

01

نظارت مستمر و مستقيم مديران بر کار افراد

1/ 06

00

جذاب و شوق انگيز بودن شغل

1/28

05

فرصت يادگيری چيزهای جديد در محيط کار

1/17

00

منصفانه بودن پاداش مبتني بر عملکرد

1/ 71

02

واضع بودن هدف

1/ 20

08

دادن پيش آگاهي های شغلي قبل از استخدام

1/ 80

06

رفتار تشويقي مديران نسبت به کارکنان

1/78

51

رفتار تنبيهي مديران نسبت به کارکنان

1/ 40

50

يکنواخت و تکراری نبودن وظيفه

1/29

50

انجام فعاليت های اضافي در شغل

1/ 22

54

وجود ارتباط مستمر ميان مديريت و کارکنان

1/ 45

52

سازگاری اهداف فرد و سازمان

1/87

58

احترام و توجه به مديران نسبت به کارکنان

1/76

57

وجود روابط دوستانه بين کارکنان

1/4

56

داشتن مسئوليت خانوادگي و متأهل بودن

1/86

01

سابقه خدمت کارکنان

1/ 07

00

باال بودن سن کارکنان

1/ 90

05

سطح شغلي کارکنان

1/10

00

نگرش مثبت همکاران نسبت به سازمان

1/24

02

احساس تعلق و وفاداری کارکنان نسبت به سازمان

1/75

08

ميزان سرمايه گذاری های فرد (زمان و انرژی)در سازمان

1/20

06

نزديکي سازمان به محل زندگي فرد

1/90

41

وجود مهارت های شغلي متنوع

1/05

40

سرمايهگذاری سازمان برای آموزش و کارآموزی کارکنان

1/82

45

تشريح اهداف و رسالت های سازمان به کارکنان

1/40

40

توجيه مشاغل برای کارکنان

1/9

44

مطبوع و دلپذير بودن محيط کار

1/19

42

وجود فرصت پيشرفت و ارتقای شغلي

1/77

46

ارايه بازخورد به کارکنان نسبت به عملکرد شغلي آنان

1/97

21

توجه مديريت به رعايت اصول انساني محيط کار در ميان کارکنان

1/52

20

زمينه مناسب برای ايجاد خالقيت و نوآوری کارکنان

1/7
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غني سازی شغلي

1/59

20

حذف تبيين ها و روابط نامناسب افراد در محيط کار

1/70

22

مشارکت کارکنان در تصميم گيری های سازمان

1/87

29

محول کردن سطح باالتری از مسئوليت افراد برای انجام شغل

1/09

28

حذف موانع کاری

1/95

26

فراهم آوردن تمهيداتي برای شناسايي کارکنان مانند نام ،آرم و شرکت

1/24

90

وابستگي و قابليت اعتماد و اتکا به سازمان

1/47

سؤال سوم :مدل مناسب جهت ارتقای تعهد سازماني کدام است؟
4050
مبتني بر داده های حاصله مدل نظری زير ارايه مي گردد:
احساسهای مثبت فردی

توجه مؤثر مدیریت بر
فرد سازمانی

1

نسبت شغل در سازمان

2

ارتقای تعهد سازمانی

توجه مؤثز مدیریت بر
موقعیت شغلی

برانگیزاننده بودن شغل

3

4

شکل ( )2عوامل ارتقاء تعهد سازمانی

سؤال چهارم :ابزار مناسب برای تشخيص سطح تعهد سازماني کدام است؟
گام يکم :تشخيص
بر اساس چهار عامل شناسايي شده پرسشنامه ای تنظيم شده که در بر گيرنده  49سؤال در چهار مقياس:
الف) کامالً موافقم ب) موافقم ج) مخالفم د) کامالً مخالفم ،برای تشخيص سطح تعهد سازماني کارکنان تنظيم شد.
گام دوم :نرم های آزمون سطح تعهد سازماني
ب ه منظور تعبير و تفسير نمره های هر فرد الزم است نمره های خام وی در مقياسي بيان شود که چارچوبي کلي برای
مقايسه نمرات بدست آيد .مقصود از اين مق ياس که نرم يا هنجار ناميده مي شود اين است که وضع نسبي و مرتبه فرد
را در يک گروه مرجع مناسب بيان کند .گروه مرجع مناسب آن است که فرد مي تواند به گونه ای مقتضي با آن مقايسه
شود در مورد آزمون سطح تعهد سازماني بايد به اين نکته اشاره شود که چون ماهيت نمره گذاری آن را اساس يک
نظام مطلق تشکيل مي دهد ،تبديل نمره ها به نرم های صدکي و مقوله ای که ذاتاً متکي بر گروه های نرمي است،
1- The Personal Positive Emotion Ratio to Job and Organization
2- The Management Effective Notice to Organization and Job
3- The Manegement Effective Notice to Personal Job Position
4- The Excit Job
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موجه به نظر ميرسد .نخست نمره ها به صدک هايي تبديل شود که نشان مي دهد چند درصد آزمودني ها در گروه
نرمي پايين تر از نرم نرم به خصوصي قرار دارند .با توجه به حجم نمونه ،نمره خام طبقهبندی شده آزمودني ،فراواني
مطلق مربوط به هر طبقه از نمره ها ،فراواني تراکمي ،درصد فراواني تراکمي(رتبه درصدی) هر طبقه از نمره های خام
را به دست آورده و بدين ترتيب با داشتن نمره هر فرد مي توان وضعيت نسبي او را مشخص کرد که چند درصد افراد
دارای تعهد سازماني بيشتر و يا کمتری نسبت به هم دارند .نمره خام آزمودني ها بر پايه مقياس چهار مقوله ای
پرسشنامه سطح تعهد سازماني از بسيار کم تا بسيار زياد با نمره های  0تا  4درجه بندی و محاسبه شد .نرم مقوله ای
اين مقياس ها در جدول  9آمده است.
جدول ( )6نرم مقولهای پرسشنامه تعهد سازمانی

مقوله

ميانگين نمره ها

جمع نمرههای خام

بسيار زياد

0/10-4

020-084

نسبتاً زياد

5/10-5

009-021

نسبتاً کم

0/10-5

70-002

بسيار کم

1 -0

49-71

بحث و نتیجه گیری
تحقيق حاضر با هدف اصلي ارايه مدلي مناسب جهت ارتقاء و تعهد سازماني سازمانهای آموزش علوم دريايي انجام
شده تا با توجه به اهميت موضوع سازمان ها تدابير الزم را به منظور ارتقای تعهد اعضايشان اتخاذ کنند و عواملي را که
منجر به کاهش تعهد کارکنان مي شود به حداقل برساند و از ميان بردارند .پس از بررسي سوابق تحقيقات انجام شده و
تئوری های مربوط 90 ،مؤلفه شناسايي و در قالب يک پرسشنامه در مقياس فاصله ای تنظيم و اجرا شد که پس از اجرا
به  47مؤلفه تقليل يافت و پس از پاسخگويي چهار عامل زير شناسايي گرديد:
احساس مثبت فرد نسبت به شغل در سازمان  -5توجه مؤثر مديريت بر فرد سازماني -0توجه مؤثر مديريت بر موفقيت
شغلي -4برانگيزاننده بودن شغل .و سپس اين چهار عامل در قالب يک مدل مناسب جهت ارتقاء تعهد سازماني به
نمايش گزارده شد و در نهايت ابزار مناسب برای تشخيص سطح تعهد سازماني سازمانهای آموزش علوم دريايي
طراحي گرديد.
داليل زيادی وجو د دارد از اينکه چرا يک سازمان بايستي تعهد سازماني اعضايش را افزايش دهد ،زيرا تعهد سازماني با
پيامدهايي از قبيل رضايت شغلي(باتمن و استراسر ،)0670 ،تمايل به ماندن در سازمان (ماتيو و زاجاک ،)0661 ،رفتار
سازماني(ارايلي و چاتمن )06979 ،و عملکرد شغلي(آلن و مدير ،اسميت )0670 ،رابطه مثبت داشته و با تمايل به ترک
شغل (مودی ،استيرز و پورتر) رابطه منفي وجود دارد .اين داليل به عنوان پيش فرض مدل های ارايه شده در زمينه
تعهد سازماني به شمار مي آيند .با نگرش به تفاوت مدل های ارايه شده با مدل ارتقاء تعهد سازماني به اين نتيجه
رسيديم که برای استخراج عوامل مؤثر بر ارتقاء تعهد سازماني در اين مدل ،عالوه بر مؤلفه های ( مدل آلن و مدير،
مدل ماير و اسکورمن ،مدل پورتر) مؤلفه های ديگری نيز شناسايي و اضافه شدند .از آنجايي که مدل ارايه شده جهت
ارتقای تعهد سازماني آموزش علوم دريايي مي باشد ،عالئم و داللتها بر عوامل فردی ،سازماني ،که در ارتقای تعهد
سازماني نقش دارند ،تأکيد بر بعد مديريت سازمان مي باشد ،که با ارايه راهکارهای مناسب زمينه ای را برای ارتقای
تعهد سازماني کارکنان فراهم نمايد .با توجه به نتايج پژوهش مي توان گفت که با ايجاد فرصت و ارتقای شغلي و زمينه
مناسب برای ايجاد خالقيت و نو آوری کارکنان ،مشارکت دادن کارکنان در نصميم گيری سازمان و ارايه بازخورد به
سازمان نسبت به عملکرد شغلي آنان و حذف تبعيض ها و روابط نامناسب در محيط کار ،مثبت انديشي را در افراد
نسبت به شغل در سازمان فراهم کرد تا در نتيجه تعهد سازماني کارکنان ارتقا يابد.
26

پاييز ،69شماره 01

فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي
منابع

اله دادی ،اسماعيل .)0076( .تعهد سازماني .نشريه مديريت(انجمن مديريت ايران) .شماره .87-88
اسماعيلي ،کوروش .)0076( .تعهد سازماني .نشريه تدبير ،شماره .005
افخمي ،مهدی ،فرحي ،رضا .)0061(.فرهنگ ،تعهد سازماني و تمايل به ترک خدمت کارکنان دانشي ،طراحي و تبيين مدل در
پژوهشگاه صنعت نفت ،مجله علوم مديريت ايران ،شماره ،54ص .0-54
اميری اردکاني ،محمد .) 0061( .تعيين کننده های موفقيت تحصيلي ،شغل و تعهد سازمان ..پايان نامه کارسناسي ارشد .رشته
ترويج و آموزش کشاورزی ،شيراز .دانشکده کشاورزی.
اميرتاش ،علي محمد ،مظفری ،اميراحمد .)0061(.مقايسه سنگرهای شغلي و تعهد سازماني بين اعضای هيات علمي تربيت بدني و
غير تربيت بدني دردانشگاه آزاد اسالمي ايران ،مجله فراسوی مديريت ،شماره ،08ص .000-001
حسني ،داريوش .)0060( .بررسي رابطه بين خشنودی شغلي ،دلبستگي شغلي و تعهد سازماني با ميل ماندن در شغل و عملکرد
شغلي در بين دانشجو معلمان ضمن خدمت شرق گيالن .پايان نامه کارشناسي ارشد.
شکرزاده ،صادق .)0070( .تعهد در سازمان های آموزشي .فصلنامه علمي ،اجتماعي مديزريت در آموزش و پرورش .سال هشتم،
شماره ( .05زمستان).
قلي پور ،رحمت اهلل ،صمدی ميارکاليي ،حسين و صمدی ميارکاليي ،حمزه .)0064(.مدل سازی ساختاری ارتباط ميان رفتار
شهروندی سازماني و تعهد سازماني ،فصلنامه پژوهشهای روان شناختي در مديريت دانشگاه حضرت معصومه ،شماره،0
ص .026-076
Baron, R.A.& Greenberg M.S. (1993). Behavior in Organization Third Edition Prentice Hall.
PP:147,178-0180.
Bateman, T.S,& Strasser,S.(1984). Alongitudinal Analisys Of The Antesedents of Organizational
Commitment. Academy of Management Journal, Vol.17, Nol,P:95.
Cohen.A.(1992). Antecedents of
Organizational
Commitment. Journal Of
Organizational
Behavior,Vol.13,No.6.PP:534-542.
Oreilly&Chatman Jennifer.(1989). Organizational Commitment and Psychological Attachment:The
Effects
Of Compliance. Identification and Internalization
of
Personal Behavior,
Vol,71,No.3,PP:492-493.
Nehrir B, Ebadi A, To Fighi SH, Karimi zarchi A, Honarvar H.(2010).Relationship of job satisfaction and
organizational commitmemt in hospital nurses military med j, 23-26.
Streets, R.M; & Porter, L.W.(1983).Motivation and Work
Behavior. MC Graw-Hill,Book
Co,PP:290,329-330.

91

