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 پرسشنامه توزیع شد و شیوه 1200مجموع  درو  نفر 400سازمان 
ها نشان داد که  یافته .صورت تصادفی ساده انجام گرفت ها به گیري نمونه

ضریب همبستگی بین روابط قدرتی و تعهد سازمانی سه سازمان گوشتیران 
، با افزایش روابط )-712/0(و دادگستري ) -559/0(، شهرداري )-68/0(

شود که این میزان عملکرد معکوس به  قدرتی از تعهد سازمانی کاسته می
یابد و با توجه به  ترتیب در دادگستري، گوشتیران و شهرداري کاهش می

توان گفت در هر  ضریب همبستگی بین روابط پایگاهی و تعهد سازمانی می
ا توجه به ضریب ب. سه سازمان رابطه دو متغیر مثبت و مستقیم است

، شهرداري )701/0(همبستگی بین روابط پایگاهی و تعهد سازمانی گوشتیران 
 تعهد سازمانی ،، با افزایش روابط پایگاهی)463/0(و دادگستري ) 789/0(

 که این میزان عملکرد مستقیم به ترتیب در شهرداري، ،یابد افزایش می
 تعهد سازمانی در بین در ایجاد .یابد گوشتیران و دادگستري افزایش می

ها روابط قدرتی تأثیر منفی و روابط پایگاهی تأثیر مثبت را  کارکنان سازمان
  .دهد نشان می

تعهد احساسی، تعهد مستمر، تعهد هنجاري، روابط  : کلیديهاي هواژ
  قدرتی، روابط پایگاهی

  
   مقدمه-1

کار   که در نظام تقسیمروند ترین واحدهاي اجتماعی به شمار می ها از مهم امروزه سازمان
نتایج حاصل از بسیاري از . دار کارکردهاي اساسی براي نظام اجتماعی هستند عهده

ها و بعضاً رشد  تحقیقات دربارة نقش و اهمیت نیروي انسانی در رشد و توسعۀ سازمان
 به که اینیافته نیست مگر  اي توسعه جوامع بشري بر این نکته تمرکز دارد که هیچ جامعه

امروزه محققان مباحث نیروي انسانی پی ". سعۀ منابع انسانی خود پرداخته باشدتو
پایان در  اي بی اند که نیروي انسانی واجد شرایط و ماهر عامل با ارزش و سرمایه برده
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قرن گذشته بخش  نیمدر که  طوري به. ها و کشورها هستند جهت رشد و توسعۀ سازمان
یافته مرهون تحول در نیروي انسانی  وسعهتوجهی از پیشرفت کشورهاي ت قابل

تالش براي بهبود و ارتقاي وضعیت "). 19: 1383زرنگر، ("ها بوده است کارآزموده آن
عنوان یکی از ساختارهاي مؤثر در توسعه اجتماعی،  ها، به نیروي انسانی سازمان

وري  توجه به نقش حیاتی کارکنان در بازدهی، بهره. اقتصادي و فرهنگی کشور است
ها و تأمین رفاه اجتماعی آنان  هاي آن ها و توجه به خواسته اقتصادي و عملکرد سازمان

منظور جلوگیري از اثرات  ریزي، باهدف جلب رضایت بیشتر به و تالش براي برنامه
  ).19: 1382حمیدي،  ("نامطلوب نارضایتی آنان الزم و ضروري است

ن سرمایه هر سازمان، سرمایه انسانی آن ترین و ارزشمندتری  مهمکه این با توجه به 
بها بر سیر صعودي یا نزولی سازمان مؤثر است،  است و توجه به این سرمایه گران

تالش براي افزایش احساس تعهد در کارکنان امري مهم است که مدیران باید به آن 
دارند و ها و اهداف سازمان  افراد متعهدتر پایبندي بیشتري به ارزش".توجه داشته باشند

هاي  کنند، همچنین کمتر به ترك سازمان و یافتن فرصت تر نقش خود را ایفا می فعاالنه
مفهوم تعهد در محیط کار، ). 9: 1387الوانی و معمار زاده، ( کنند شغلی جدید اقدام می

برانگیزترین مفاهیم تحقیقاتی در زمینه رفتار سازمانی،  عنوان یکی از چالش هنوز به
میارکالیی و صمدي میرکالیی،   صمدي( ها است شناسی سازمان معهمدیریت و جا

در واقع تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداري کارکنان با سازمان و "). 43:1392
واسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه افراد  یک فرآیند مستمر است که به

  ).54: 1374صبوري،  ("دهد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را نشان می
دهد و  وجود نیروي انسانی متعهد، وجهه سازمان را در اجتماع، مهم جلوه می

کند؛ ازنظر اجتماعی، کارکنان متعهد در  زمینه را براي رشد و توسعۀ سازمان فراهم می
کارکنان "بنابراین، . وري، نقش اساسی دارند رشد اقتصادي و افزایش سطوح بهره

ها و اهداف سازمانی، داراي انگیزه قوي، متمایل و  سازگار باارزشمتخصص، وفادار، 
متعهد به حفظ عضویت سازمانی، از نیازهاي اصلی و بسیار ضروري هر سازمانی به 
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روند؛ زیرا سازمان به کارکنانی نیازمند است که فراتر از شرح وظایف مقرر و  شمار می
وجود چنین نیروهایی "). 22: 1395 ر،پو قلی ("معمول خود، به کار و فعالیت بپردازند

در هر سازمان، ضمن کاهش غیبت، تأخیر و جابجایی، باعث افزایش چشمگیر عملکرد 
سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی بهتر اهداف متعالی سازمان و نیز دستیابی به 

  . اهداف فردي خواهد شد
 فرد و سازمان به عدم احساس تعهد یا تعهد در سطح پایین، نتایجی منفی براي

میلی به ماندن در سازمان، از نتایج تعهد در  ترك خدمت، غیبت زیاد و بی. دنبال دارد
یکی از عواملی که سازمان براي رسیدن ). 82: 1390 گلشن فومنی، ("سطح پایین است

به اهداف خود به آن نیاز دارد، تعهد و پایبندي افراد نسبت به سازمان است؛ بنابراین 
هاي سازمان به   رفتاري با اهداف و مأموریت-ازمانی، نوعی ارتباط نگرشی تعهد س

وري اقتصادي است،  آنچه مسلم است این است که تعهد موجب بهره". رود شمار می
موجب ارتقاي سازگاري فرد با سازمان و عدم ) در حد مطلوب(زیرا افزایش تعهد 

 نیز استفاده کارآمد از منابع انسانی مقاومت او در برابر تغییرات، بروز خالقیت فردي و
وري اقتصادي و توسعه اجتماعی و اقتصادي را  همه خود افزایش بهره شود، که این می

  ).146: 1382فکرآزاد،  ("در پی خواهد داشت
ها در کشور ما، بعضاً عدم احساس تعلق و  ها و مشکالت سازمان یکی از ویژگی

چرا برخی  .باشد رکنان به سازمان متبوع خود میمدیران و کا) تعهد سازمانی(وفاداري 
از افراد همواره درصدد یافتن سازمانی جایگزین هستند؟ چرا برخی افراد به سازمان 

ها و اهداف آن پایبند نیستند و اهداف سازمانی را  خود وابستگی ندارند و به ارزش
دهند  دقتی انجام می بیبینند؟ چرا برخی افراد وظایف خود را با  مغایر با اهداف خود می

و تمایلی براي انجام کار ندارند؟ چرا تأخیر و غیبت برخی کارکنان بیشتر از دیگران 
 بین عدم احساس تعهد سازمانی و مشکالت سازمانی  کهدهند مطالعات نشان می است؟

چون ترك خدمت، غیبت، تأخیر، عدم مشارکت و درگیري فعال نیروي کار و سطح 
تعهد ". بازدهی نیروي انسانی رابطه معنادار و معکوس وجود داردپایین عملکرد و 



   
  
  
  

 259...      پایگاهی و احساس تعهد سازمانی –روابط قدرتی 

سازمانی به دلیل تأثیرش بر تعیین هویت با سازمان، سطح کوشش و ترك شغل، مورد 
 ممکن است براي ،پیامدهاي وجود کارکنانی با تعهد کم. شود بسیار مهمی تلقی می
  ).47: 1380احمدپور،  ("سازمان گران تمام شود

دهی بر آن متکی است و  هاي اساسی است که سازمان تعهد یکی از ارزش اندیشه 
آید از  هایی به عمل می اغلب پرسش. شوند کارکنان بر اساس مالك تعهد، ارزشیابی می

کار خواهد کرد؟ آیا روزهاي تعطیل بر سر کار خواهد آمد؟ آیا دیر  آیا اضافه: قبیل
ددارند که این تعهد براي اثربخشی سازمان اغلب مدیران اعتقا"رود؟  آید یا زود می می

توان گفت که نیروي انسانی کارآمد و  می ).74:1382حمیدي، ("ضرورتی تام دارد 
هاي دیگر به شمار  هاي عمدة برتري یک سازمان نسبت به سازمان متعهد، از شاخص

اهم رود و با افزایش وجهۀ سازمان در اجتماع، زمینه را براي رشد و توسعۀ آن فر می
  .کند می

تعهد سازمانی داراي سه مؤلفۀ تعهد ) ) 2006شاخۀ آلن و میر  طبق مدل سه
تعهد عاطفی، یعنی میزانی که فرد ازنظر . عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاري است

روانی به کار کردن در سازمان از طریق احساساتی مانند وفاداري، مهر و عالقه، گرمی و 
. کند تمایل پیدا می... ، رضایت خاطر، لذت و خوشی و بستگی صمیمیت، تعلق، دل

تعهد مستمر به وابستگی فرد براي کار کردن در سازمان بر اساس میزانی که یک فرد 
هاي زیاد ترك کردن آن دارد،  احساس ضمانت براي ماندن در سازمان به دلیل هزینه

ر روانی و از راه تعهد هنجاري عبارت است از میزانی که فرد ازنظ. کند اشاره می
 & Allen(شود  هاي سازمان به آن وابسته می ها و مأموریت سازي اهداف، ارزش درونی

Meyer, 2006:13.(  
ناپذیر در زندگی سازمانی  اي اجتناب  در جامعه ایران قدرت و سیاست پدیده

هاي مختلف به  آفرینند؛ قدرت از منابع مختلف به شکل ها قدرت می سازمان. هستند

                                                
1. Allen, Meyer 
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آید، در ذهن بسیاري از افراد تصویري  وقتی سخن از قدرت به میان می. آید د میوجو
راحتی سخن گفت  توان به دربارة هر موضوعی می. آید منفی از این واژه به وجود می

ها  رود، قلم ولی آن زمان که از قدرت، صاحبان قدرت و نحوة اعمال آن سخن می
دهند و حتی برخی مواقع، آن را   بروز نمیشوند و قدرتمندان هرگز آن را ناتوان می
دهند و آنان که  آنان که در پی کسب قدرت هستند، عکس آن نشان می". کنند پنهان می

هاي به چنگ آوردن آن لب  ها و شیوه اند، دربارة راه موفق به کسب قدرت شده
). 13: 1394کربالیی،  ("کنند اي از ابهام و رمز صحبت می بندند و در پرده فرومی

  :پنج نوع قدرت را مورد شناسایی قرار داد) 1991(تئودور کمپر 
 مراتب سازمانی؛ نفوذ مبتنی بر پست رسمی در سلسله :قدرت قانونی 

 توانایی فرد براي کسب مقبولیت از طریق ایجاد ترس  :قدرت زور و اجبار
 مجازات در زیردستان؛

 ها؛ اداش دادن به آنوسیله توانایی پ نفوذ فرد در دیگران به :قدرت پاداش 

 نفوذ مبتنی بر دانش تخصصی فرد؛: قدرت تخصصی  
 هاي کاریزماتیک فرد؛  نفوذ مبتنی بر ویژگی :قدرت مرجع بودن)Kemper, 

1991: 56.(  
تواند در احساس تعهد  ها می قدرت آفرینی سازمان" بنابراین در جامعه ایران؛ 

اشته و بر رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان تأثیر بسزایی را د
همچنین پایگاه ). 21: 1394کربالیی،  ("ها نیز مؤثر باشد وري و عملکرد سازمان بهره

شده از سوي افراد یا  اجتماعی نیز برآوردي مثبت یا منفی از احترام یا پرستیژ پذیرفته
ها،  ازمانهاي ما پایگاه اجتماعی کارکنان س در سازمان. شده است ها تعریف موقعیت

ها ارتباط برقرار کردن کارکنان با  در سازمان. دهد موقعیت اجتماعی آنان را نشان می
در پایگاه ". تر از ارتباط برقرار کردن با مدیران عالی سازمان است یکدیگر بسیار راحت

هاي خود را به سهولت با یکدیگر در میان گذاشته  ها خواسته اجتماعی، کارکنان سازمان
. ها و نیازهاي خود با مدیران عالی با سختی مواجه هستند مطرح کردن خواستهاما در 



   
  
  
  

 261...      پایگاهی و احساس تعهد سازمانی –روابط قدرتی 

هاي جامعه ما ممکن است در رشد و  بدین ترتیب روابط قدرتی و پایگاهی در سازمان
  ).26: 1394کربالیی،  ("توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي تأثیرگذار باشد

این . شوند بندي می صوصی دستهها در سه دسته عمده دولتی، عمومی و خ  سازمان
تحقیق از جامعه آماري سه دسته سازمان به مطالعه سه سازمان مهم مجموعه شهرداري 

هر یک از سه . پرداخته است) سهامی خاص(تهران، دادگستري و سازمان گوشتیران 
سازمانی که براي تحقیق و مطالعه برگزیده شدند داراي اهمیت و جایگاه خاصی هستند 

ان نمونه اهمیت انتخاب سازمان شهرداري براي پژوهش حاضر این است که عنو به
رسان، امروزه در همه زوایاي زندگی افراد  اي خدمت مجموعه شهرداري تهران مجموعه

هاي متنوع از  اي که با فعالیت در زمینه گونه شهرنشین حضور مستمر و نمایانی دارد به
ی و مبلمان شهري، زیباسازي، احداث ونقل و ترافیک، طراح قبیل شهرسازي، حمل

ها رشته دیگر مرتبط با  پارك و فضاي سبز، خدمات شهري و تنظیف سطح شهر و ده
امور شهري در راستاي ایجاد بستر مناسب توسعه شهري و ارائه خدمات بهینه و 
مطلوب به شهروندان و در نهایت به وجود آوردن محیطی آرام توأم با امنیت براي 

توان  یقین می تک شهروندان در ارتباط و تعامل بوده و به ر در عمل با تکساکنین شه
ازآن با  ها از اولین لحظات تولد یک فرد تا لحظه فوت و حتی پس گفت که شهرداري

منبع، سایت شهرداري تهران (د ناشخاص و افراد در ارتباط دوسویه قرار دار
www.tehran.ir.(  

گستري در آن است که حساسیت کار همچنین اهمیت انتخاب سازمان داد
عنوان یک نیاز اساسی و  ی، بهیدادگستري نیز ازنظر ایجاد و برقراري عدالت قضا

شرط توسعه کشور در ابعاد متنوع  عنوان یک پیش خواسته هر مجموعه انسانی و به
عنوان یک سازمان دولتی که بخشی از اعمال حاکمیت نظام حاکم  دادگستري، به. است

را بر عهده دارد، مطابق قانون اساسی و کلیات قوانین ) ه معناي وسیع کلمهدولت ب(
کننده سازمان دادگستري تشکیل  هاي ترسیم ی کشور و قانونیدهنده نظام قضا تشکیل

  ).منبع، سایت قوه قضاییه(گردیده است 
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سهامی (اهمیت انتخاب سازمان گوشتیران نیز در آن است که کارخانه گوشتیران 
باشد که فعالیت خود را در  هاي گوشتی در ایران می لین تولیدکننده فرآوردهاو) خاص
 کارخانه را در محل فعلی 1337 با نام آرزومان و با توسعه فعالیت در سال 1304سال 

 جاده قدیم کرج ایجاد و پس از پیروزي انقالب اسالمی نام شرکت و 4کیلومتر 
 این سازمان سوسیس، کالباس، محصوالت. محصوالت به گوشتیران تغییر یافت

 4مصرف سرانه گوشتی در ایران . بندي است همبرگر، ناگت، گوشت، مرغ و ماهی بسته
بازار صنایع گوشت .  کیلوگرم برسد10کیلوگرم است و باید میزان سرانه مصرف به 

شود و چنین بازار پررقابتی احتیاج به مدیریتی  تر می تر و رقابتی روز پیچیده روزبه
بخش و کارکنان زبده دارد تا بهتر بتواند نیازهاي مشتریان در باب سالمت، ریسک اثر

. ها و نحوه از بین بردن ضایعات را درك نماید بیوتیک آلودگی، استفاده نادرست از آنتی
 ،که محصوالت غذایی گوشتیران با سالمت و بهداشت مردم در ارتباط است ازآنجایی"

 "گردد از اهمیت بسزایی برخوردار است انه بازار میشود و رو محصولی که تولید می
  ).4: 1387فتاحی، (

 پژوهش حاضر باهدف کلی ارائه راهکار براي مسئله تعهد سازمانی، به شناخت 
تأثیر روابط وضعیت تعهد سازمانی سه سازمان خصوصی، دولتی و عمومی و همچنین 

تعهد عاطفی، مستمر و (نی در احساس تعهد سازما)  افقی-عمودي ( پایگاهی –قدرتی 
، کارکنان سازمان عمومی )دادگستري(در بین کارکنان سازمان دولتی ) هنجاري

بنا به نتایج  .انجام گرفت) گوشتیران، سهامی خاص(و سازمان خصوصی ) شهرداري(
آمده از دفتر مطالعات شهرداري تهران در زمینه رضایت شغلی کارکنان  دست تحقیقات به

ها،  کاري ها، کم آمار و ارقام غیبت) 1395(ماهه دوم سال  شهرداري در شش
هاي پایین و عدم رضایت از شغل، از مسئله نداشتن تعهد سازمانی در برخی  وري بهره

  :دهد تصویري بدین شرح ارائه می) سازمان عمومی(از کارکنان سازمان شهرداري تهران 
، حقوق پایین 12/0رسمی ، تبعیض بین نیروي قراردادي و 1/23عدم امنیت شغلی 

توجهی مسئولین به نیازها و مشکالت کارکنان  ، بی9/10، حجم و ساعات کار زیاد 4/11
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، کمبود امکانات و تجهیزات استاندارد 2/5نظمی در پرداخت حقوق و مزایا  ، بی9/7
، 1/4، عدم تناسب کار با حقوق دریافتی 9/4، عدم رعایت اصول و موازین اداري 9/4

، 4/2گیري متمرکز و غیرکارشناسانه  ، تصمیم8/3افت پاداش و ترفیع مناسب عدم دری
، کمی 6/1، شرایط نامطلوب بهداشتی و فیزیکی 9/1عدم اشتغال در پست سازمانی 

، رابطه خشک و 4/1جاي ضوابط  ، حاکمیت روابط به4/1تعطیالت و تسهیالت رفاهی 
، کمبود متخصص و کارشناس در 1/1، تغییر سریع مدیریت 4/1کامالً رسمی با مدیر 

  ).1395دفتر مطالعات شهرداري تهران، : منبع (8/0کارها 
شان  در محیط کاريکه ) سازمان دولتی(ترین ویژگی منفی سازمان دادگستري  مهم

شود، مطابق با  ها می آنکارکنان موجب کاهش رضایت شغلی و عدم تعهد سازمانی 
سط پژوهشگاه قوه قضاییه، پژوهشکده مطالعات  تو1394آمده در سال  دست تحقیقات به

، غیبت 8/24جایی  تأخیر و جابه :پایه گروه مطالعات منابع انسانی به شرح ذیل است
انگیزگی روحی و روانی از کار  ، بی4/12، عدم رضایت شغلی 9/13، ترك خدمت 3/18
، 8/11زدگی از نقش  ، دل2/12، عدم مشارکت فعال در انجام وظایف شغلی 7/12

، عدم احساس تعلق به 6/9، بازنشستگی پیش از موعد 1/10مشکالت حضوروغیاب 
پژوهشگاه قوه قضاییه، پژوهشکده مطالعات پایه گروه مطالعات : منبع (7/8سازمان 

  ).1394منابع انسانی، 
همچنین عدم رضایت شغلی و نداشتن احساس تعهد سازمانی بنا به نتایجی که از 

آمده موجب تضعیف روحیه  دست  به1390وهشی در سال تحقیقات دفتر امور پژ
وري منفی سازمان محصوالت  کارکنان، کاهش اقتدار مدیران و در نهایت کارایی و بهره

عدم پایبندي به اصول و  :اند از شده است، عبارت) سهامی خاص(غذایی گوشتیران 
دم استفاده از ، ع9/10پذیري  ، عدم روحیه مسئولیت3/11هاي اخالقی سازمانی  ارزش

، عدم استفاده از وقت و انرژي خود براي 4/9توانایی خود براي حل مشکالت سازمان 
جایی  ، جابه1/8، عدم استفاده از ابتکار عمل خود در سازمان، 8/8حل مشکالت سازمان 
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توجهی به  ، بی8/6، عدم وابستگی عاطفی به سازمان 6/7کاري  ، کم9/7و غیبت 
  ).1390دفتر امور پژوهشی، : منبع (9/4عالقگی به سازمان  بی، 4/5مشکالت سازمان 

ها،  کاري ها، کم غیبت(هاي نیروي کار   با توجه به آمار و ارقامی که از آسیب
هاي موردمطالعه آورده شد، نشان  سازمان) هاي پایین و عدم رضایت از شغل وري بهره
، سازمان )دولتی(دگستري دهد که مسئله ضعف تعهد سازمانی در هر سه سازمان دا می

و سازمان محصوالت غذایی گوشتیران، سهامی خاص ) عمومی(شهرداري تهران 
بنابراین در این زمینه تحقیقی موردنیاز بود تا مشخص کند . وجود دارد) خصوصی(

کنندة  از عوامل تعیین) مستمر، هنجاري و عاطفی(یک از ابعاد تعهد سازمانی  کدام
سازي شغل براي کارکنان داخل سازمان قادر  ه اجراي غنیعملکرد شغلی است تا ب

  .باشد
که در )  )1991 تئودور کمپر پایگاه– این پژوهش با تمسک به نظریه قدرت 

شده است و اقدام به تبیین احساسات مثبتی چون شادي،  شناسی احساسات مطرح جامعه
اجتماعی هستند و خشنودي، رضایت و امنیت که از احساسات به وجود آورنده تعهد 

هاي تعهد سازمانی اشاره دارد به سؤاالتی چون آیا روابط  یر که به مؤلفه آراء آلن و می
در به وجود آوردن احساسات تعهد سازمانی تأثیر دارد؟ آیا روابط ) عمودي(قدرتی 

رود  انجامد تأثیر دارد؟ انتظار می در احساساتی که به تعهد سازمانی می) افقی(پایگاهی 
ریزان و مدیران  گذاران، برنامه ها بتواند امکان آگاهی سیاست پرسشاین سخ به پا

ها  هاي کشور از وضعیت تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان سازمان
ها و  هاي کالن و تالش براي تقویت و اصالح قوانین، برنامه ریزي باهدف برنامه

  .ها را محقق سازد گیري تصمیم
  
  

                                                
1. Power-status theory 
2. Theodor D.kemper 
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  ري و مروري بر مطالعات گذشتهمبانی نظ. 2
  : مطالعات پیشین-2-1

 بر اساس تحقیقات پیشین در ایران عواملی که در تعهد کاري مؤثر بودند را 
حمزه حسین و . توان به شرایط محیطی، کاري، روابطی، احساسی تقسیم نمود می
ارتقاء سطح تعهد سازمانی در «در پژوهشی با عنوان ) 1389 (مدي میارکالییص

احمر  اند که در بین کارکنان جمعیت هالل به این نتیجه رسیده» نهاد هاي مردم سازمان
داري براي تعهد سازمانی  بینی کننده معنی جمهوري اسالمی ایران رضایت شغلی پیش

عوامل مؤثر بر ایجاد و «در پژوهش ) 1380(قه پیمان سالج. کارکنان و ابعاد آن است
بین میزان رضایت شغلی، عوامل » حفظ تعهد سازمانی مدیران سطوح مختلف

طرف و میزان تعهد سازمان مدیران از  نگهدارنده بهداشتی و وجود عوامل محیطی ازیک
 و همچنین بین میزان رضایت شغلی و  طرف دیگر رابطه خطی مثبت را مشاهده کرده

  . ستا  زان تعهد سازمانی رابطه معناداري را یافتهمی
عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی «در مطالعه ) 1388(حسن بهروان و همکاران 

ترین عامل  کننده ترین و تعیین عدالت سازمانی را مهم» کارکنان شرکت گاز مشهد
 سایر اند و همچنین تأثیرگذار مستقیم و مثبت بر میزان تعهد سازمانی تشخیص داده

عوامل مشارکت سازمانی، استقالل و فرصت ارتقاي شغلی در کار نیز تأثیر مستقیم و 
اسماعیل . اند داشتهتأثیر معکوس بر تعهد سازمانی نیز عامل ابهام نقش و فشار نقش 

بین رضایت » بررسی عوامل مؤثر بر تعهد کاري در دانشگاه الزهرا«در ) 1380(طالیی 
بین متغیر رضایت رابطه  معناداري یافته است و همچنین شغلی و تعهد کاري رابطه

سازمانی، شبکه اظهار دوستی، انگیزش در کار و آموزش   شغلی، متغیرهاي فرهنگ
  . هاي این پژوهش بوده است اي از یافته ضمن خدمت با تعهد کاري و حرفه

بر عملکرد ) عمودي و افقی(تأثیر ساختار سازمانی «) 1394(یوسف کربالیی 
روابط (را موردمطالعه قرار داده است و نشان داده است که ساختار سازمانی » ارکنانک
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برخی از افراد زمانی . تواند بر اعضاي سازمان اثراتی شگرف بگذارد می) عمودي و افقی
کنند و داراي بازدهی باالیی هستند که کارها استاندارد باشد و ابهام  احساس رضایت می

کار موجب  دهد که تقسیم مدارك و شواهد موجود نشان می. به حداقل ممکن برسد
گردد و به قیمت از دست دادن رضایت شغلی تمام  وري می افزایش تولید یا بهره

عمودي و (نقش ارتباطات سازمانی «در مطالعه ) 1394(رضا هویدا و همکاران . شود می
بین » نی مدارساثربخش و اعتماد سازمانی در توسعه و بهبود نوآوري سازما) افقی

و نوآوري ) عمودي و افقی(هاي آن با ارتباطات سازمانی  اعتماد سازمانی و مؤلفه
دهد  هاي این پژوهش نشان می یافته. اند سازمانی مدارس رابطه مثبت و معناداري را یافته

جمعی کلیه افراد و واحدهاي درون سازمان است و  که نوآوري نیازمند تالش دسته
سازمانی ارتباطات شفاف و اثربخشی وجود داشته باشد و کارکنان که در یک  وقتی

راحتی ارتباط برقرار کنند، این تسهیل کنش جمعی منجر به خلق  بتوانند با همدیگر به
  . شود نوآوري در سازمان می

رابطه میان «، )) 2008بر اساس پیشینه تحقیقات خارج از ایران شیائو و فروس
را » هاي کشور چین لی و تعهد سازمانی در سازمانهاي کاري، رضایت شغ ارزش

جویی، اخالق  هاي حق اند و رابطه معنادار و مثبتی میان مؤلفه موردمطالعه قرار داده
هاي سازمانی با  فردي، عدالت پرداختی، خودگرایی، امنیت شغلی و رضایت در پرداخت

در ) 1991 (واتکین). Xiao, Froese, 2008: 151(تعهد سازمانی را شناسایی کردند 
اند کارکنانی که  نتایج نشان داده» مدیریت نیروي انسانی و تعهدات سازمانی«مطالعه 

اند، زمینه مشارکت در سازمان برایشان فراهم  ها را داشته گیري فرصت شرکت در تصمیم
ها برخورد شده و از بازبینی کارشناسان توسط مدیران رضایت  بوده، با احترام با آن

اند و  هاي باالتري داشته و با مالکان ارتباط داشته اند، همچنین کارکنانی که سمت داشته
از تحصیالت باالتري برخوردار بودند، حس تعهد عاطفی بیشتري را در کارشان ایجاد 

                                                
1. Xiao, Froese 
2. vatkin  



   
  
  
  

 267...      پایگاهی و احساس تعهد سازمانی –روابط قدرتی 

کردند اما ازنظر حس تعهد مستمر، کارکنانی که تحصیالت بیشتر دارند کمتر این  می
  ).Watkins, 1991:29(دهند  حس را نشان می

  
   چارچوب نظري-2-2

که در )  )1991 تئودور کمپر پایگاه– این پژوهش با تمسک به نظریه قدرت 
هاي تعهد  یر که به مؤلفه شده است و آراء آلن و می  شناسی احساسات مطرح جامعه

تعهد سازمانی داراي ابعادي بدین .  کار خود را سامان داده استسازمانی اشاره دارد
عنوان تعلّق  ؛ این بخش از تعهد سازمانی، بهتعهد عاطفی و احساسی) الف: شرح است

وسیله تمایل به  هاي سازمانی و نیز به خاطر به یک سازمان که از طریق قبول ارزش
  .شود گردد، تعریف می ماندگاري در سازمان مشخص می

 است که اي ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی در ادبیات مربوطه، شیوه  عمومی
شود که بر اساس  عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می تعهد به

کند، در سازمان  آن فردي که شدیداً متعهد است، خود را با سازمان تعیین هویت می
  .برد شود و از عضویت در سازمان لذت می کند و در آن درگیر می مشارکت می

باشد که مبتنی بر فعالیت در سازمان  د سازمانی می بعد دیگر تعهتعهد مستمر)  ب
هایی است که از ترك سازمان نصیب  ها و زیان و عدم تمایل به ترك آن به دلیل هزینه

تعهد . اند نظران، عوامل متعددي را در تعهد سازمانی دخیل دانسته صاحب. شود فرد می
.  یک سازمان استرفته در هاي ازدست مستمر ناشی از درك افزایش یافتن هزینه

رفته عبارت است از مخارج یک فعالیت یا پروژه که قابل بازیافت  هاي ازدست هزینه
هایی  بنابراین اگر کسی داراي تعهد مستمر باشد، نسبت به افزایش چنین هزینه. نباشند

  .حساس خواهد شد
                                                

1. Power-status theory 
2. Theodor D.kemper 
3.. Emotional commitment 
4. continuous commitment 
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تعهد هنجاري، .  نیز از ابعاد تعهد سازمانی استتعهد هنجاري یا تکلیفی) ج
شود  هاي آن تعریف می عنوان یک وظیفه درك شده براي حمایت از سازمان و فعالیت به

کنند ادامه  و بیانگر احساس دِین و الزام به باقی ماندن در سازمان است؛ که افراد فکر می
این تعهد فرایندي است که . هاست فعالیت و حمایت از سازمان، دینی بر گردن آن

هاي اجتماعی شدن و  ها و روش نی مثل گزینشهاي سازما موجب آن کنش به
هاي موردتوافق سازمان  یافته ارزش  همچون وفاداري تعمیم،هاي درونی فرد ویژگی

  .شود اي باعث ایجاد تعهد سازمانی می هاي وظیفه مشخص و نگرش
 جزء هنجاري تعهد سازمانی تحت تأثیر تجربیات فردي قبل از ورود به سازمان 

اجتماعی (و همچنین پس از ورود به سازمان )  فرهنگی–وادگیاجتماعی شدن خان(
، یک فرد، » فرهنگی–خانوادگی « درباره اجتماعی شدن .گیرد قرار می) شدن سازمانی

کند که افراد مهم از دیدگاه وي مانند  تعهد تکلیفی قوي را هنگامی به سازمان پیدا می
یا خود مدت طوالنی در آن والدین، بر وفاداري به یک سازمان خاص تأکید کرده 

شود  ، مطرح میهمچنین پیرامون اجتماعی شدن سازمانی. اند سازمان شاغل بوده
خوبی  هاي مختلف سازمانی رهنمون شده تا سازمان را به کارکنانی که از طریق شیوه

بیشتري به سازمان خواهند داشت ) تکلیفی( وفاداري و تعهد  درك کرده و باور کنند،
)Allen & Meyer, 1996: 150.(  

 بعد احساسی تعهد سازمانی از احساسات دیگري چون رضایت، خشنودي، 
احساس . پردازد شناسی احساسات به آنان می گیرد که جامعه شادي، امنیت سرچشمه می

شود که بدن به شرایط محیطی  طورکلی مربوط به روشی می شناختی به از بعد جامعه
بنابراین شرایط اجتماعی در ظهور و بروز ). Turner, 2006: 146(دهد  واکنش نشان می

  .گذارد احساسات در فضاي روابطی تأثیر می
طور  احساسات به«. نظر کمپر روابط اجتماعی، محرك ابتدایی احساسات است  از

ترین بعد  دهند و در جوامع مدرن، مهم اي به وقایع محیطی واکنش نشان می مالحظه قابل
                                                

1. normative commitment 
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طبق نظر وي عوامل ساختاري ). Kemper, 1991: 30(» محیط، بعد اجتماعی است
ها در  هاي احساسی آن ازجمله موقعیت اجتماعی افراد در مقایسه با دیگران، بر واکنش

 دو بعد اساسی روابط اجتماعی ،قدرت و پایگاه. گذارد هاي اجتماعی اثر می موقعیت
شوند  یگیري احساسات خاص در طی تعامل اجتماعی م هستند که موجب شکل

)Simon, Robin.w.Nath, 2004: 76.( نظر کمپر، قدرت به معنی توان وادار کردن  از
ها و دستورات فرد است و پایگاه به معنی دریافت احترام،  دیگران به پیروي از خواسته

او پایگاه را برآوردي مثبت یا منفی از احترام . پیروي، توجه و افتخار بدون اجبار است
پایگاه، . ها تعریف کرده است شده از سوي افراد یا موقعیت فتهیا پرستیژ پذیر

هاي مشابه  دهنده عواملی همچون منشأ خانوادگی رفتار، تحصیالت و ویژگی بازتاب
تر از به دست آوردن یا از  ها یا از دست دادن شان سخت یابی به آن است که دست

  ). Kemper, 1991: 34(دست دادن ثروت اقتصادي است 
گیرد که چهار احساس   نتیجه می،پس از مرور مطالعات در باب احساساتکمپر 

رضایت و / ترس، عصبانیت، شادي: اند از اصلی و اولیه وجود دارد که عبارت
تري بسط یابند  توانند به ترکیبات و اشکال پیچیده این احساسات می. افسردگی/ناراحتی

، شرم، حسادت و عشق را تشکیل تري مانند احساس گناه تر و مهم و احساسات پیچیده
شده  اصل زیربنایی این اندیشه از کارکردگرایی تکاملی و نظریه داروین گرفته .دهند 

ها، به بقاي فردي  اندیشه اصلی این است که احساسات در چارچوب محدودیت. است
توانند به قدرت و پایگاه مرتبط  هر یک از این احساسات می. شود و گروهی منجر می

 پایگاه در مورد احساسات این است که بخش –قضیه بنیادي رویکرد قدرت . شوند
 از پیامدهاي واقعی، انتظاري، تصوري یا زنده روابط اجتماعی وسیعی از احساسات

توانند برحسب  اگر این نکته را نیز اضافه کنیم که روابط اجتماعی می. شود نتیجه می
به اینجا ختم خواهد شد که به دست پایگاه تعریف شوند آنگاه این قضیه -قدرت 

 ,Kemper(آوردن و از دست دادن قدرت و یا پایگاه به وجود آورنده احساسات است 

1990: 89 .(  
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پیامدهاي . دهند پیامدهاي واقعی آنهایی هستند که در زمان واقعی رخ می"
 تصوري شامل آنهایی است که در یک سناریوي خیالی از آنچه که ممکن است باشد یا

پیامدهاي . اند توانست باشد و یا از یادآوري تعامل گذشته، به وجود آمده آنچه که می
 ,Kemper ("شوند انتظاري، پیامدهایی هستند که در نتیجه تعامالت آینده برآورده می

ساختاري، انتظاري و : کند بر این اساس، کمپر سه نوع احساس را مطرح می). 64 :2006
  .پیامدي

به انواع احساسات و پیامدهاي مطلوب یا نامطلوبی که رخ خواهد  کمپر با توجه 
بندي نموده است که بسته به میزان دریافت  داد، احساسات را به این صورت تقسیم

بینی، رضایت و شادي را به  قدرت مناسب، فرد احساسات مثبتی مانند اطمینان، خوش
مان مدنظر خواهند بود و آورد که عامل افزایش احساس تعهد در ساختار ساز دست می

چنانچه فرد در به دست آوردن قدرت و پایگاه مناسب ناکام بماند، آنگاه احساساتی 
نظیر تسلیم شدن به شرایط، شک و اضطراب را تجربه خواهد کرد که احساسات منفی 
هستند و عامل کاهش احساس تعهد فرد در ساختاري هستند که وي این احساسات را 

احساسات کامالً در راستاي قدرت و "بنابراین ازنظر کمپر . ه استدر آن تجربه کرد
  ).Kemper, 2006: 65 ("یابند پایگاه بروز می

نگرش . شود بحث قدرت در چارچوب نگرش سیاسی به سازمان، بهتر توجیه می
هاي سنتی  هاي نگرش فرض سیاسی به سازمان، زمانی موردتوجه قرار گرفت که پیش

مورد تردید جدي قرار گرفت و معلوم شد که در ) وکراتیکنگرش عقالیی و بور(
در نگرش سیاسی، سازمان . موارد بسیار، رفتارهاي سازمان، چندان عقالیی نیست

شود که هر یک داراي  ها پنداشته می اي پیچیده و مرکب از افراد و ائتالف عنوان سامانه به
این . هستندهاي خاص خود  تها، انتظارات و پنداش ها، سلیقه منافع، باورها، ارزش

تضاد، . کنند ها دائم براي کسب منابع کمیاب سازمانی با یکدیگر رقابت می ائتالف
نفوذ در زمرة  بنابراین قدرت و اعمال. ناپذیر است  امري اجتناب،برخورد و تعارض

  . گیرند هاي بسیار مهم و همیشگی حیات سازمانی قرار می واقعیت
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برخی، قدرت را . هاي مختلفی وجود دارد  طرز تلقیها و دربارة قدرت، نگرش
به اعتقاد آنان در اغلب موارد، اعمال قدرت به ماکیاول . دانند منشأ شر و فساد می

گرایی، یعنی کنار گذاردن همۀ اصول و نقض و فدا کردن کلیۀ قوانین اخالقی در جهت 
اي مبهم و  ، قدرت پدیدهبه اعتقاد برخی دیگر. انجامد دستیابی به موفقیت و منفعت، می

دهند با مشت آهنین در دستکش مخملین به  اي که افراد ترجیح می گونه پیچیده است به
یافته که قدرت، یک پدیدة  هاي اخیر، این باور افزایش اما در سال. استقبال آن روند

به اعتقاد لورنز، کاربرد قدرت در . هاست طبیعی، و عنصري ضروري در ترکیب سازمان
باشد  مجموعه، امري طبیعی است و براي عملکرد مؤثر آن مجموعه الزم مییک 

  ).48: 1395پور،  قلی(
این . شوند بندي می ها در سه دسته عمده دولتی، عمومی و خصوصی دسته  سازمان

تحقیق از جامعه آماري سه دسته سازمان به مطالعه سه سازمان مهم مجموعه شهرداري 
پرداخته ) سهامی خاص(و سازمان گوشتیران ) دولتی(، دادگستري )عمومی(تهران 

دهد که مسئله عدم  هاي موردمطالعه نشان می هاي نیروي کار در سازمان آسیب. است
هاي این سه دسته سازمان  تعهد سازمانی در هر سه سازمان وجود دارد و یکی از تفاوت

عنوان یکی از   که بهگردد ها برمی مراتب قدرت و پایگاه در این سازمان به مدل سلسله
شناسی احساسات، قدرت و  عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی است که در ادبیات جامعه

عواملی هستند که در ایجاد احساسات مثبت و منفی در محیط کار تأثیر جزء پایگاه 
  .دارند

  
  فرضیه اصلی تحقیق -2-3

-مستمر -تعهد احساسی(گیري تعهد سازمانی   پایگاهی در شکل–روابط قدرتی 
و ) شهرداري تهران(، عمومی )دادگستري(هاي دولتی  کارکنان سازمان) هنجاري

  .تأثیر دارد) یرانگوشت(خصوصی 
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  :فرضیات جزئی
و ) شهرداري تهران(، عمومی )دادگستري(هاي دولتی   روابط قدرتی در سازمان-

  .متفاوت هستند) گوشتیران(خصوصی 
و ) شهرداري تهران(، عمومی )دادگستري(هاي دولتی   روابط پایگاهی در سازمان-

  .متفاوت هستند) گوشتیران(خصوصی 
و ) شهرداري تهران(، عمومی )دادگستري(هاي دولتی   تعهد سازمانی در سازمان-

  .متفاوت هستند) گوشتیران(خصوصی 
هاي دولتی  در سازمان) هنجاري-مستمر-احساسی( ابعاد تعهد سازمانی -

  .متفاوت هستند) گوشتیران(و خصوصی ) ي تهرانشهردار(، عمومی )دادگستري(
  
  مدل تحلیلی تحقیق -2-4
  
  
  
  
  
  
  

  شناسی تحقیق  روش-3
شناختی این  هاي مورد استفاده، رویکرد روش بر اساس سؤاالت، اهداف تحقیق و تئوري

گرایانه است که به دنبال شناخت و برقراري نظمی در جامعه و روابط  تحقیق اثبات
) تکنیک تحقیق(آوري اطالعات  روش تحقیق پیمایش و ابزار جمع.  استاجتماعی

به لحاظ معیار زمان، این پژوهش از نوع مقطعی بوده و به لحاظ معیار . پرسشنامه است

احساس تعهد 
 سازمانی

 پایگاهیروابط 

 روابط قدرتی
 احساسی

 مستمر

 هنجاري
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جامعه آماري تحقیق، ازآنجاکه هدف تحقیق مقایسه تأثیر . ژرفایی از نوع پهنانگر است
هاي دولتی، عمومی و خصوصی  رکنان سازمان پایگاهی در احساس تعهد کا–روابط قدرتی 

رکنان سه سازمان مهم کشوري گزیده شد تا پژوهش بر روي را داشته به همین ترتیب کا
جامعه آماري در این تحقیق، کلیه کارکنان سازمان دادگستري تهران . ها صورت گیرد آن
 محصوالت و سازمان خصوصی)  نفر25200عمومی (، شهرداري تهران ) نفر1200دولتی (

 . انجام گرفت1396این تحقیق در نیمسال دوم سال . است)  نفر2150گوشتیران (غذایی 
یر در سنجش تعهد سازمانی و  ساخت پرسشنامه بر اساس پرسشنامه استاندارد آلن و می

 –پرسشنامه موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو براي سنجش روابط قدرتی 
  .ر صوري و پایایی بوده است، انجام گرفتپایگاهی که داراي اعتبا

  :تعریف نظري روابط قدرتی
ها و دستورات فرد است   قدرت به معنی توان وادار کردن دیگران به پیروي از خواسته

گیري احساسات خاص در طی تعامل اجتماعی  و روابط اجتماعی هستند که موجب شکل
  ).Kemper, 1991: 30(شوند  می

  :ط قدرتیتعریف عملیاتی رواب
 از پرسشنامه استاندارد ارتباط سازمانی داراي اعتبار تأییدشده به سنجش روابط قدرتی 

  :اند از هاي روابط قدرتی عبارت شاخص. اقدام شد) 23-13هاي  گویه(
اي  مدیریت عالی سازمان تالش صادقانه -2 . به مدیریت عالی سازمان اعتماد دارم-1

رابطه من با مدیریت عالی سازمان  -3 .آورد عمل می هجهت ایجاد ارتباط با کارکنان ب
 -5 .شود اظهارنظر کنم توانم در تصمیماتی که به من مربوط می می -4 .بخش است رضایت

هاي سازمانم  توانم در فعالیت می -6 .پذیرد سازمان ما نظرات متفاوت را در سازمان می
 مدیر ارشد سازمان به -8 .انم دارم من جایگاهی در تعیین اهداف سازم-7 .تأثیرگذار باشم

زمان رسیدگی به مشکالت و مسائل  -9 .دهد موقع می هاي من جواب مناسب و به خواسته
مدیران سازمان پیگیر مشکالت من هستند و به آن  -10 .مربوط به کار من مناسب است

مدیریت عالی سازمان من را از مسائل و مشکالت و تصمیمات  -11 .دهند اهمیت می
 .کند موقع مطلع می سازمان به
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  :تعریف نظري روابط پایگاهی
 پایگاه به معنی دریافت احترام، پیروي، توجه و افتخار بدون اجبار است و روابط 

شوند  گیري احساسات خاص در طی تعامل اجتماعی می اجتماعی هستند که موجب شکل
)Kemper, 1991: 44.(  

  :تعریف عملیاتی روابط پایگاهی
هایی به روابط پایگاهی  یافته روابط قدرتی و پایگاهی گویه نامه ساختدر پرسش

  :اند از عبارت) وضعیتی(روابط پایگاهی هاي  شاخص. پرداخته شد) 12-1هاي  گویه(
 .همکاران من با یکدیگر روابط خوبی دارند -2 . من به همکاران خودم اعتماد دارم-1

 .من به رئیس مستقیم خودم اعتماد دارم -4 .بخش است روابط من با همکاران رضایت -3
   .دهد رئیس مستقیم ما به حرفم گوش می -6 .رئیس مستقیم ما با من روراست است -5
دهم  وقتی کار اشتباهی انجام می -8 .من مجازم با رئیس مستقیم خودم مخالفت کنم -7
انجام کارهاي رئیس مستقیم ما براي  -9 .توانم به رئیس مستقیم خود بگویم راحتی می به

   .اي دارد رئیس مستقیم ما با کارکنان برخورد دوستانه -10 .ستاید خوب، من را می
مان  رابطه من با رئیس مستقیم -12 .کند رئیس مستقیم ما نیازهاي شغلی ما را درك می -11

 .بخش است رضایت

  :تعریف نظري و عملی احساس تعهد سازمانی
دهی بر آن متکی است و کارکنان بر  ه سازمانهاي اساسی است ک تعهد یکی از ارزش

عنوان بخش مهمی از وضعیت  تعهد سازمانی به .شوند اساس مالك تعهد، ارزشیابی می
  . روانی کارکنان است

  :تعریف عملیاتی احساس تعهد سازمانی
یر  یوسیله پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و م احساس تعهد سازمانی در این تحقیق به

گیرد که در سه بخش تعهد مستمر، تعهد هنجاري و تعهد عاطفی در  ر میموردسنجش قرا
  .شده است  بندي  سؤال دسته24
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  :تعریف نظري تعهد عاطفی
عنوان تعلّق خاطر به یک سازمان که از طریق قبول  این بخش از تعهد سازمانی، به

گردد،  وسیله تمایل به ماندگاري در سازمان مشخص می هاي سازمانی و نیز به ارزش
  ).59: 1383پور،  قلی(شود  تعریف می

  :تعریف عملیاتی تعهد عاطفی
شده   بندي  گویه دسته8یر در  ی تعهد عاطفی در پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و م

  :اند از هاي تعهد عاطفی عبارت شاخص .است
شوم که باقیمانده زندگی شغلی خود را در این سازمان   خیلی خوشحال می-1

 درباره سازمان محل کارم با افراد خارج از آن صحبت کنم، که این از -2. سپري کنم
. کنم که مشکالت این سازمان مشکالت خودم هستند  واقعاً احساس می-3. برم لذت می

اي که به این سازمان عالقه دارم، به  توانم به همان اندازه سادگی می کنم به  فکر می-4
 در سازمان محل کارم خود را عضوي از -5. مبستگی پیدا کن سازمان دیگري نیز دل

  .  ازلحاظ عاطفی عالقه چندانی به این سازمان ندارم-6. کنم  احساس نمی"خانواده"
 احساس تعلق -8.  این سازمان براي من معنا و مفهوم شخصی بسیار زیادي دارد-7

 .زیادي نسبت به سازمان محل کار خود ندارم

  :تعریف نظري و عملی تعهد مستمر
هایی  ها و زیان  مبتنی بر فعالیت در سازمان و عدم تمایل به ترك آن به دلیل هزینه

تعهد مستمر در پرسشنامه تعهد سازمانی . شود است که از ترك سازمان نصیب فرد می
  :اند از هاي تعهد مستمر عبارت شاخص. شده است بندي  گویه دسته8یر در  یآلن و م
لی خود، بدون دسترسی داشتن به کار دیگر،  از عواقب ترك کردن کار فع-1

 در حال حاضر ترك کردن محل کار برایم دشوار است -2. دهم ترسی به دل راه نمی
اکنون تصمیم به ترك   اگر هم-3. هرچند ممکن است به این کار تمایل داشته باشم

  در حال حاضر-4. شود گسیخته می شدت ازهم ام به سازمان محل کارم بگیرم زندگی



  
  
  
  
 1398، بهار 38شماره ، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     276 

 در حال حاضر، باقی -5. ترك کردن سازمان محل کارم، هزینه سنگینی برایم در برندارد
ماندن در سازمان محل کارم به همان اندازه که ناشی از ضرورت است، ناشی از تمایل 

کنم احتمال پیدا کردن کار دیگر کمتر از آن   احساس می-6. باشد شخصی خودم نیز می
 یکی از عواقب جدي ترك -7. ازمان را در سر بپرورانماست که فکر ترك کردن این س

 یکی از دالیل -8. هاي شغلی دیگر است کردن این سازمان عدم دسترسی به فرصت
اساسی ادامه کارم با این سازمان، این است که ترك کردن آن؛ مستلزم ازخودگذشتگی 

ر اینجا دارم؛  چه ممکن است سازمان دیگر همه منافعی را که د،اي است مالحظه قابل
  .برایم تأمین نکند

  :تعریف نظري و عملی تعهد هنجاري
عنوان یک وظیفه درك شده براي حمایت از سازمان و   تعهد هنجاري، به

شود و بیانگر احساس دِین و الزام به باقی ماندن در سازمان  هاي آن تعریف می فعالیت
 .هاست ینی بر گردن آنزمان، دِکنند ادامه فعالیت و حمایت از سا است که افراد فکر می

. شده است بندي  گویه دسته8یر در  یتعهد هنجاري در پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و م
  :اند از هاي تعهد هنجاري عبارت شاخص
. دهند ازحد، شرکت یا محل کار خود را تغییر می کنم امروزه مردم بیش  فکر می-1

 به نظر من -3.  کارش وفادار بماند اعتقاد ندارم که شخص باید همیشه به محل-2
 یکی از دالیل اساسی -4. وجه کاري غیراخالقی نیست هیچ تغییر سازمان محل کار به

بنابراین اخالقاً . ادامه کارم با این سازمان، این است که به اعتقاد من وفاداري مهم است
اي دیگر کار که از ج  درصورتی-5. دانم در این سازمان باقی بمانم خود را ملزم می

 اعتقاد -6. دانم بهتري به من پیشنهاد شود، ترك کردن سازمان محل کارم را صحیح نمی
 روزگاري -7. شده است به ارزش اخالقی و وفادار ماندن به یک سازمان به من یاد داده
. ماندند؛ اوضاع بهتر بود که مردم بیشتر مدت زندگی شغلی خود را در یک سازمان می

عنوان طرفدار پروپاقرص شرکت معروف  ل نیست که فردي بخواهد به دیگر معقو-8
  .باشد
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 برآورد حجم نمونه براي هر سه جامعه مذکور بر اساس جدول مورگان ازآنجاکه 
 نفر، 25200شهرداري تهران با (صورت جداگانه  جمعیت سه جامعه موردمطالعه به

)  نفر2150 با جمعیت  نفر و سازمان گوشتیران1200سازمان دادگستري با جمعیت 
در فرمول کوکران .  نفر برآورد شد384عدد % 1 نفر هستند و با خطاي 1000بیشتر از 

 به دست آمد که براي جلوگیري از 384نیز جهت انجام محاسبه حجم نمونه همین عدد 
 پرسشنامه در 1200درمجموع .  پرسشنامه در هر سازمان پر شد400خطاهاي احتمالی 

ها بر اساس جنس، سن،  انتخاب نمونه. آوري شد ها توزیع و جمع ازمانبین کارکنان س
نحوه انتخاب کارکنان در . صورت متنوع است میزان تحصیالت و سابقه خدمت به

سازمان شهرداري تهران، سازمان شعب عمومی و انقالب دادگستري استان تهران و 
صورت  ی کارکنان نیز بهدادسراها و سازمان گوشتیران با در دست داشتن فهرست اسام

  . گیري تصادفی بود نمونه
گیري در شهرداري تهران و سازمان گوشتیران به سهولت انجام گرفت  این نمونه

ولی در سازمان دادگستري به علت نوع کار ایشان، تعداد جمعیت برآورد شده براي 
ت اسامی محقق بر اساس لیس. پذیر شد گیري با همکاري افراد به خصوصی امکان نمونه

سوي  شده مراجعه کرده است ولی عدم میل به همکاري، محقق را به  به افراد انتخاب
توان به  در این تحقیق متغیرها را می. افرادي که تمایل به همکاري داشتند، سوق داد

متغیرهاي مستقل روابط قدرتی و روابط پایگاهی و متغیر وابسته تعهد سازمانی شامل 
هایی که  متغیر وابسته از طریق شاخص. بندي نمود  هنجاري دستهتعهد عاطفی، مستمر و
شده  یر تعیین در پرسشنامه آلن و می) مستمر، هنجاري و عاطفی(براي تعهد سازمانی 

 1378اي که در سال  یر در مطالعه یپایایی پرسشنامه آلن و م. گیري شد است اندازه
ر روش نامبرده، اعتبار هر یک از توسط احمدي پور در ایران انجام گرفت، با تأکید ب

آمده و مشخص شد که ضرایب پایایی و روایی  دست هاي پرسشنامه به خرده مقیاس
و ضرایب % 79، ضرایب پایایی و روایی تعهد مستمر برابر با %77تعهد عاطفی برابر با 

  . باشد می% 71پایایی و روایی تعهد هنجاري نیز برابر با 
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سنجی پرسشنامه  هاي روان آمده با تأکید بر ویژگی دست ضرایب پایایی و روایی به
پرسشنامه روابط پایایی همچنین . گیرد مطلوب بوده و در سطح قابل قبولی قرار می

ضریب پایایی روابط . قدرتی و پایگاهی در تحقیقات داخلی دیگر سنجیده شده است
هاي تحقیق داراي  بنابراین پرسشنامه.  بوده است89/0 و روابط قدرتی 71/0پایگاهی 

هاي تحقیق استاندارد بودند، مجدداً روایی  که پرسشنامه ازآنجایی. پایایی مناسبی هستند
ها محاسبه شد و بر اساس ضریب آلفاي کرونباخ سنجیده و از پایایی  و پایایی پرسشنامه

روش .  به دست آمد7/0مناسبی برخوردار بودند زیرا ضریب پایایی باالي 
.  و لیزرل انجام گرفتSPSSافزار پیشرفته آماري  ها به کمک نرم دادهوتحلیل  تجزیه

 و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده fجهت بررسی فرضیات تحقیق از آزمون 
  .شد

  
  هاي پژوهش یافته -4

اي سن، جنس، میزان تحصیالت و سابقه خدمت در  مقایسه و توصیف متغیرهاي زمینه
 سال 40-30 سه سازمان بیشترین درصد در رده سنی در: سه سازمان بدین شرح است

 سال بیشتر از دو سازمان دیگر است که 40در دادگستري سنین باالي .  است57,8با 
در هر سه سازمان بیشترین درصد . دهنده پیرتر بودن کارمندان دادگستري است این نشان

 35,0ه زنان با  درصد اختصاص دارد و کمترین درصد مربوط ب65,0به جنس مردان با 
 درصد 43,8در هر سه سازمان درصد تحصیالت مقطع لیسانس با . درصد است

. ترین مرتبه را به خود اختصاص داده است  درصد پایین5,0بیشترین و مقطع دکتري با 
سازمان شهرداري بیشترین درصد و سازمان دادگستري کمترین درصد افراد در سطح 

 47,8(در هر سه سازمان بیشترین درصد .  دادندتحصیالت عالی را به خود اختصاص
  . سال است5-10به سابقه خدمت مربوط ) درصد
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  : آزمون فرضیات تحقیق
تعهد (گیري تعهد سازمانی   پایگاهی در شکل–روابط قدرتی  :فرضیه اصلی

، سازمان عمومی )دادگستري(هاي دولتی  کارکنان سازمان) احساسی، مستمر و هنجاري
  .تأثیر دارد) گوشتیران(و سازمان خصوصی ) انشهرداري تهر(

  گیري تعهد سازمانی  پایگاهی در شکل– نتایج روابط قدرتی -1جدول 
 تعداد   پایگاهی-روابط قدرتی  متغیرها  ها سازمان

   **-68/0  همبستگی پیرسون
  روابط قدرتی

sig 000/0  
   **701/0  نهمبستگی پیرسو

  تعهد سازمانی گوشتیران
 روابط پایگاهی

sig 000/0  

400  

   **-559/0  همبستگی پیرسون
  روابط قدرتی

sig 000/0  
   **789/0  همبستگی پیرسون

  تعهد سازمانی شهرداري
 روابط پایگاهی

sig 000/0  

400  

   **-712/0  همبستگی پیرسون
  روابط قدرتی

sig 000/0  
   **463/0  همبستگی پیرسون

 تعهد سازمانی دادگستري

 یروابط پایگاه
sig 00/0  

400  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

   
گیري تعهد سازمانی   پایگاهی در شکل– رابطه بین روابط قدرتی 1در جدول 

شده است، بررسی سطح معناداري رابطه بین روابط قدرتی   اي نشان داده طور مقایسه به
دهد که رابطه بین  ها نشان می گیري تعهد سازمانی در سازمان اهی در شکل پایگ–

توان   درصد می99ادار است، یعنی با اطمینان  درصد معن0,01متغیرها در سطح کمتر از 
. گفت رابطه معنادار بین متغیرها در نمونه آماري قابلیت تعمیم به جامعه آماري را دارد

آید و فرضیه پژوهشی مبنی بر  رضیه صفر به دست میبنابراین شواهد کافی براي رد ف
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مانی در هر سه گیري تعهد ساز  پایگاهی در شکل–وجود رابطه بین روابط قدرتی 
  .شود ید مییسازمان تا

 -68/0 در سازمان گوشتیران ضریب همبستگی بین روابط قدرتی و تعهد سازمانی 
توان گفت رابطه دو متغیر   میبا توجه به منفی بودن عالمت ضریب همبستگی. باشد می

به عبارتی با افزایش روابط قدرتی، تعهد سازمانی کاهش . منفی و معکوس است
با توجه . باشد  می701/0ضریب همبستگی بین روابط پایگاهی و تعهد سازمانی . یابد می

توان گفت رابطه دو متغیر مثبت و مستقیم  به مثبت بودن عالمت ضریب همبستگی می
در سازمان  .یابد عبارتی با افزایش روابط پایگاهی، تعهد سازمانی افزایش میبه . است

با . باشد  می-559/0شهرداري ضریب همبستگی بین روابط قدرتی و تعهد سازمانی 
توان گفت رابطه دو متغیر منفی و  توجه به منفی بودن عالمت ضریب همبستگی می

. یابد  تعهد سازمانی کاهش میبه عبارتی با افزایش روابط قدرتی،. معکوس است
با توجه به . باشد  می789/0ضریب همبستگی بین روابط پایگاهی و تعهد سازمانی 

توان گفت رابطه دو متغیر مثبت و مستقیم  مثبت بودن عالمت ضریب همبستگی می
  .یابد به عبارتی با افزایش روابط پایگاهی، تعهد سازمانی افزایش می. است

ري ضریب همبستگی بین روابط قدرتی و تعهد سازمانی  در سازمان دادگست
توان گفت رابطه  با توجه به منفی بودن عالمت ضریب همبستگی می. باشد  می-712/0

به عبارتی با افزایش روابط قدرتی، تعهد سازمانی . دو متغیر منفی و معکوس است
. باشد  می463/0ضریب همبستگی بین روابط پایگاهی و تعهد سازمانی . یابد کاهش می

توان گفت رابطه دو متغیر مثبت و  با توجه به مثبت بودن عالمت ضریب همبستگی می
. یابد به عبارتی با افزایش روابط پایگاهی، تعهد سازمانی افزایش می. مستقیم است

طورکلی در هر سه سازمان روابط قدرتی بر تعهد سازمانی تأثیر معکوس نشان  به
ا افزایش روابط قدرتی با کم شدن تعهد سازمانی روبرو د بدین معنی که بنده می
که در روابط پایگاهی که روابط افقی بین کارکنان است با افزایش  درصورتی. شویم می
  .یابد تعهد سازمانی هم افزایش می] روابط قدرتی [آن 
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  فرضیات جزئی
ي شهردار(، سازمان عمومی )دادگستري(هاي دولتی  روابط قدرتی در سازمان -1
  .متفاوت هستند) گوشتیران(و سازمان خصوصی ) تهران

  
  ها  آزمون همگنی واریانس-2جدول 

 روابط قدرتی (عمودي)
 .df1 df2 Sig آماره لوین



   
مشاهده . شده است  ها در بین سه گروه انجام  آزمون برابري واریانس-2در جدول 

ها در سطح کمتر از   فرض برابري واریانس=058/0sigشود که با توجه به مقدار  می
  .شود  درصد پذیرفته می0,05

  
 ANOVA     آزمون آنووا-3جدول 

 روابط قدرتی (عمودي)

درجه آزادي  مجموع مربعات 
)df(  

مجموع 
 .F Sig میانگین

  برون گروه
 درون گروه

 کل

   
 برابر است با sigدهد که مقدار  نشان می) ANOVA( آنالیز واریانس -3جدول 

یعنی میانگین روابط قدرتی در میان سه . شود  که باعث رد فرض صفر می0,000
  .دار است سازمان معنی
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   مقایسه چندگانه-4جدول 
Tukey HSDآزمون  

%95اطمینان   (I) 
 سازمان

(J) 
 سازمان

 تفاوت میانگین
(I-J) 

انحراف 
 معیار

Sig. 

 حد باال حد پایین

 شهرداري  گوشتیران

 دادگستري

 گوشتیران  شهرداري

 دادگستري

 گوشتیران  دادگستري
 شهرداري

   
شود اختالف بین سه سازمان در آزمون  گونه که مشاهده می  همان-4در جدول 

 در sigار مقد. غیراز رابطه شهرداري و گوشتیران معنادار است توکی در همه سطوح به
ها تأکید   است که بر نابرابري میانگین روابط قدرتی در سازمان0,000آزمون توکی برابر 

دهد   است که نشان می0,068 در آزمون توکی برابر sigذکر است که   البته شایان. دارد
  .اوت وجود نداردفدر رابطه بین روابط قدرتی در شهرداري و گوشتیران این ت

  
 ها براي روابط قدرتی گنی مجموعه آزمون هم-5جدول 

Tukey HSDa 
Subset for alpha =  سازمان N 


 دادگستري

 شهرداري

 گوشتیران

Sig. 
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شده است   دادههاي همگن معناداري نشان ها در زیرمجموعه  میانگین گروه 5در جدول 
 . آن در هیچ گروهی معنادار نشده استکه بر طبق

شهرداري (، سازمان عمومی )دادگستري(هاي دولتی  روابط پایگاهی در سازمان -2
  .متفاوت هستند) گوشتیران(و سازمان خصوصی ) تهران

  
  ها  آزمون همگنی واریانس-6جدول 

 روابط پایگاهی (افقی)
 .df1 df2 Sig آماره لوین



   
مشاهده . شده است ها در بین سه گروه انجام  آزمون برابري واریانس6جدول در 

ها در سطح کمتر از   فرض برابري واریانس=317/0sigشود که با توجه به مقدار  می
  .شود  درصد پذیرفته می0,05

  
  ANOVA آزمون آنووا -7جدول 

 روابط پایگاهی (افقی)

 مجموع مربعات 
درجه آزادي 

)df(  
مجموع 

نگینمیا  F Sig. 

 برون گروه

 درون گروه

 کل

  
 برابر است بـا     sigدهد که مقدار      نشان می ) ANOVA( آنالیز واریانس    7جدول  در  

ن سـه  یعنی میـانگین روابـط پایگـاهی در میـا      . شود   که باعث رد فرض صفر می      0,000
  .دار است سازمان معنی



  
  
  
  
 1398، بهار 38شماره ، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     284 

   مقایسه چندگانه-8جدول 
 Tukey HSDآزمون  

%95اطمینان   (I) 
 سازمان

(J) 
 سازمان

 تفاوت میانگین
(I-J) 

انحراف 
 حد باال حد پایین .Sig معیار

 شهرداري  گوشتیران
 دادگستري

 گوشتیران  شهرداري
 دادگستري

 گوشتیران  دادگستري
 شهرداري

   
شود اختالف بین سه سازمان در آزمون  مشاهده می 8گونه که در جدول  همان

 در sigمقدار . غیراز رابطه شهرداري و گوشتیران معنادار است توکی در همه سطوح به
ها   است که بر نابرابري میانگین روابط پایگاهی در سازمان0,000آزمون توکی برابر 

 که نشان  است0,955 در آزمون توکی برابر sigذکر است که  البته شایان. تأکید دارد
  .دهد در رابطه بین روابط پایگاهی در شهرداري و گوشتیران این تفاوت وجود ندارد می

  
  ها براي روابط پایگاهی  آزمون همگنی مجموعه-9جدول 

Tukey HSDa 
Subset for alpha = 0.05 سازمان N 

 دادگستري

 شهرداري

 گوشتیران

Sig. 
  

شـده    هاي همگن معناداري نشان داده  ها در زیرمجموعه     میانگین گروه  9در جدول   
  .است که بر طبق آن در هیچ گروهی معنادار نشده است
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شهرداري (، سازمان عمومی )دادگستري(هاي دولتی  تعهد سازمانی در سازمان -3
  .متفاوت هستند) گوشتیران(و سازمان خصوصی ) تهران

  
 ها  آزمون همگنی واریانس-10جدول 

 تعهد سازمانی
 .df1 df2 Sig آماره لوین



   
مشاهده . شده است ها در بین سه گروه انجام  آزمون برابري واریانس10جدول 

ها در سطح کمتر از   فرض برابري واریانسsig=323/0 شود که با توجه به مقدار می
  .شود می درصد پذیرفته 0,05

  
  ANOVA  آزمون آنووا-11جدول 

 تعهد سازمانی

 مجموع مربعات 
درجه آزادي 

)df(  
مجموع 
 .F Sig میانگین

 برون گروه

 درون گروه

 کل

   
 برابر است با sigمقدار دهد که  نشان می) ANOVA( آنالیز واریانس 11جدول 

یعنی میانگین تعهد سازمانی در میان سه . شود  که باعث رد فرض صفر می0,000
  .دار است سازمان معنی
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  مقایسه چندگانه-12جدول 

Tukey HSDآزمون  
%95اطمینان   (I) 

 سازمان
(J) 

 سازمان
 تفاوت میانگین

(I-J) 

انحراف 
 معیار

Sig. 

 حد باال حد پایین

 شهرداري یرانگوشت  

 دادگستري

 گوشتیران  شهرداري

 دادگستري

 گوشتیران  دادگستري
 شهرداري

  
شود اختالف بین سه سازمان در آزمون   مشاهده می12گونه که در جدول  همان

 در sigمقدار . غیراز رابطه شهرداري و گوشتیران معنادار است توکی در همه سطوح به
ها  ازمانی در سازمان است که بر نابرابري میانگین تعهد س0,000آزمون توکی برابر 

 است که نشان 0,511 در آزمون توکی برابر sigذکر است که  البته شایان. تأکید دارد
  .دهد در رابطه بین تعهد سازمانی در شهرداري و گوشتیران این تفاوت وجود ندارد می

  
  ها براي تعهد سازمانی  آزمون همگنی مجموعه-13جدول 

Tukey HSDa 
Subset for alpha =  سازمان N 


 دادگستري

 شهرداري

  گوشتیران

Sig. 
  

شده  هاي همگن معناداري نشان داده ها در زیرمجموعه  میانگین گروه13در جدول 
  .است که بر طبق آن در هیچ گروهی معنادار نشده است
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در کارکنان ) احساسی، مستمر و هنجاريتعهد (ابعاد تعهد سازمانی  -4
و سازمان خصوصی ) شهرداري تهران(، سازمان عمومی )دادگستري(هاي دولتی  سازمان

  .متفاوت هستند) گوشتیران(
  

  هاي ابعاد تعهد سازمانی  آزمون همگنی واریانس-14جدول 
 .df1 df2 Sig سطح آماري 

 تعهد عاطفی

 تعهد مستمر

 تعهد هنجاري
   

ها براي ابعاد تعهد سازمانی در هر سه   آزمون مقایسه برابري واریانس14در جدول 
 در تعهد =062/0sigشود که با توجه به مقدار  مشاهده می. شده است سازمان انجام

دهد که  شان می در تعهد هنجاري، ن=429/0sig در تعهد مستمر و =059/0sigعاطفی، 
یعنی تنها بعد تعهد . شود  درصد معنادار می0,05تنها بعد تعهد مستمر در سطح کمتر از 

  .شده است ها در میان سه سازمان پذیرفته مستمر در برابري واریانس
  

  )ANOVA(طرف   تحلیل واریانس یک-15جدول 

 
مجموع 
 مربعات

درجه 
  )df(آزادي 

مجموع 
 .F Sig میانگین

 برون گروه
 درون گروه

تعهد 
یعاطف  
 کل 

 برون گروه
  درون گروه

تعهد 
 مستمر

 کل
 برون گروه
 درون گروه

تعهد 
 هنجاري

 کل
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 در همه ابعاد sigدهد که مقدار  نشان می) ANOVA( آنالیز واریانس 15 جدول 
یعنی میانگین ابعاد . شود  است که باعث رد فرض صفر می0,000تعهد سازمانی برابر با 

  .دار است ن معنیتعهد سازمانی در میان سه سازما
  

   مقایسه چندگانه-16جدول 
Tukey HSDآزمون  

%95اطمینان  متغیر  
 وابسته

(I) 
 سازمان

(J) 
 سازمان

   تفاوت 
 (I-J) میانگین

انحراف 
 Upper حد پایین .Sig معیار

Bound 

 شهرداري  گوشتیران

 دادگستري

 گوشتیران  شهرداري

 دادگستري

 گوشتیران

تعهد 
 عاطفی

 

 دادگستري
 شهرداري

 شهرداري  گوشتیران

 دادگستري

 گوشتیران  شهرداري

 دادگستري

 گوشتیران

تعهد 
 مستمر

 

 دادگستري
 شهرداري

  شهرداري  گوشتیران

 دادگستري

 گوشتیران  شهرداري

 دادگستري

 گوشتیران

تعهد 
 هنجاري

 دادگستري
 شهرداري

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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شود اختالف بین ابعاد تعهد سازمانی در سه   مشاهده می16گونه که در جدول   همان
غیراز رابطه شهرداري و گوشتیران در بعد تعهد  زمون توکی در همه سطوح بهسازمان در آ

 است که بر 0,007 و 0,000 در آزمون توکی برابر sigمقدار . هنجاري معنادار است
 sigذکر است که  البته شایان. ها تأکید دارد نابرابري میانگین ابعاد تعهد سازمانی در سازمان

دهد در رابطه بین ابعاد   است که نشان می0,948برابر در آزمون توکی تعهد هنجاري 
  .تعهد سازمانی در شهرداري و گوشتیران در بعد تعهد هنجاري این تفاوت وجود ندارد

  ها براي تعهد عاطفی  آزمون همگنی مجموعه-17جدول 
Tukey HSDa 

Subset for alpha =  سازمان


 دادگستري

اريشهرد  

 گوشتیران

Sig. 
  

شده   هاي همگن معناداري نشان داده ها در زیرمجموعه  میانگین گروه17در جدول   
  .است که بر طبق آن در هیچ گروهی معنادار نشده است

  
  ها براي تعهد مستمر  آزمون همگنی مجموعه-18جدول 

Tukey HSDa 
Subset for alpha =  سازمان


 دادگستري

  گوشتیران

 شهرداري

Sig. 
  

شده  هاي همگن معناداري نشان داده ها در زیرمجموعه  میانگین گروه18در جدول 
  .است که بر طبق آن در هیچ گروهی معنادار نشده است
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 ها براي تعهد هنجاري  آزمون همگنی مجموعه-19ول جد

Tukey HSDa 
Subset for alpha =  سازمان


 دادگستري

 گوشتیران

 شهرداري

Sig. 

  
ه شد هاي همگن معناداري نشان داده ها در زیرمجموعه  میانگین گروه19در جدول 

  .است که بر طبق آن در هیچ گروهی معنادار نشده است
  

   برآورد ضرایب رگرسیونی استاندارد مدل اصلی پژوهش-20جدول 
ضریب  تأثیر مستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته

 اثر

t_value  
 )نسبت بحرانی(

نتیجه  معناداري
 فرضیه

 تأیید 000/0 71/9  45/0    تعهد سازمانیروابط پایگاهی دادگستري 

 تأیید 000/0  -53/14  -78/0  تعهد سازمانیروابط قدرتی دادگستري 

 تأیید 000/0 61/15  8/0  تعهد سازمانیروابط پایگاهی شهرداري 

 تأیید 000/0  -12/10  -55/0  تعهد سازمانیروابط قدرتی شهرداري 

 تأیید 000/0 09/13  72/0  تعهد سازمانییران روابط پایگاهی گوشت

 تأیید 000/0  -29/12  -63/0  تعهد سازمانیروابط قدرتی گوشتیران 

 
توان نتیجه   با توجه به قدرمطلق مقدار ضریب اثر استانداردشده می20در جدول 

 را بر تعهد سازمانی در بیشترین اثر) 72/0(گرفت روابط پایگاهی با قدرمطلق ضریب 
  .سازمان گوشتیران دارد
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  گیري  بحث و نتیجه-5

گیري   پایگاهی در شکل–هاي تحقیق نشان داد که وجود رابطه بین روابط قدرتی  یافته
ضریب همبستگی بین روابط درباره . شود ید مییتعهد سازمانی در هر سه سازمان تا

توان گفت در هر سه سازمان رابطه دو متغیر منفی و  هد سازمانی میقدرتی و تع
د که این میزان شو با افزایش روابط قدرتی از تعهد سازمانی کاسته می. معکوس بود

درباره . یابد عملکرد معکوس به ترتیب در دادگستري، گوشتیران و شهرداري کاهش می
توان گفت در هر سه سازمان   میضریب همبستگی بین روابط پایگاهی و تعهد سازمانی

با افزایش روابط پایگاهی تعهد سازمانی افزایش . رابطه دو متغیر مثبت و مستقیم است
یابد که این میزان عملکرد مستقیم به ترتیب در شهرداري، گوشتیران و دادگستري  می

است تفاوت روابط قدرتی در دادگستري با شهرداري و گوشتیران زیاد . یابد افزایش می
تفاوت . شود اما تفاوت چندانی بین روابط قدرتی در شهرداري و گوشتیران مشاهده نمی

 روابط پایگاهی

 قدرتی روابط
 

 سازمانی تعهد
 

 دادگستري

 شهرداري

 گوشتیران
45/0  

78/0- 

8/0 

55/0- 

72/0 

63/0- 
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روابط پایگاهی در دادگستري با شهرداري و گوشتیران زیاد است اما تفاوت چندانی بین 
 تفاوت تعهد سازمانی در .شود روابط پایگاهی در شهرداري و گوشتیران مشاهده نمی

وشتیران زیاد است اما تفاوت چندانی بین تعهد سازمانی در دادگستري با شهرداري و گ
تفاوت ابعاد تعهد سازمانی در دادگستري با . شود شهرداري و گوشتیران مشاهده نمی

شهرداري و گوشتیران زیاد است اما تفاوت چندانی بین ابعاد تعهد سازمانی در 
 سازمانی در سه سازمان  اختالف بین ابعاد تعهد.شود شهرداري و گوشتیران مشاهده نمی

عد تعهد غیراز رابطه شهرداري و گوشتیران در ب در آزمون توکی در همه سطوح به
روابط پایگاهی با قدرمطلق که توان نتیجه گرفت  در نهایت می. هنجاري معنادار است

  .بیشترین اثر را بر تعهد سازمانی دارد) 72/0(ضریب 
دهد که در  شده نشان می ات انجام نتایج تحقیق حاضر در مقایسه با تحقیق

ترین عوامل مؤثر بر ایجاد و حفظ تعهد سازمانی در متغیرهاي  تحقیقات پیشین مهم
سازمانی، انگیزش در کار، عدالت سازمانی،  رضایت شغلی، عوامل محیطی، فرهنگ

  استقالل در کار، فشار نقش، فرصت و ارتقاي شغلی، ابهام نقش و امنیت شغلی شناخته
عواملی هستند که جزء شناسی احساسات،  اند که همه این متغیرها در ادبیات جامعه شده

ی در محیط کار تأثیر  پایگاه–در ایجاد احساسات مثبت و منفی برآمده از روابط قدرتی 
 پایگاهی –عنوان متغیر مستقل هستند اما در تحقیق حاضر روابط قدرتی  دارند و به

 –گرفته شد و محقق به این نتیجه رسید که روابط قدرتی عنوان متغیر مستقل در نظر  به
روابط . دار بین متغیرها وجود دارد پایگاهی در تعهد سازمانی مؤثر است و رابطه معنی

گیري تعهد سازمانی دارد و  تی در هر سه سازمان تأثیر منفی و معکوس در شکلقدر
گیري تعهد سازمانی  شکلروابط پایگاهی در هر سه سازمان تأثیر مثبت و مستقیم در 

توان گفت  شده با تحقیق حاضر می هاي دیگر تحقیقات انجام همچنین از مقایسه. دارد
اند و فقط در یک سازمان پرداختند اما تحقیق حاضر  اي نبوده که تحقیقات دیگر مقایسه

  . هاي سه سازمان دولتی، عمومی و خصوصی پرداخته است به مقایسه و تفاوت
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همچنین . هاي آماري این تحقیقات با یکدیگر متفاوت هستند ی آزمونبنابراین بعض
از احساساتی هستند که فرد در کفایت ... احساس رضایت، عدالت، امنیت، انگیزش و 

اند  کند و تحقیقات گذشته از احساس شروع کرده قدرت و پایگاه تجربه می
از دیگر . ستگیري احساس پرداخته ا که تحقیق حاضر به تبیین شکل درصورتی

قدرتی (توان در تأثیر ساختار سازمانی  هاي تحقیق حاضر با تحقیقات پیشین می مقایسه
بر عملکرد کارکنان نوشت که در تحقیقات پیشین به این نتیجه رسیدند که ) و پایگاهی

برخی از افراد زمانی . تواند بر اعضاي سازمان اثراتی شگرف بگذارد ساختار سازمانی می
کنند و داراي بازدهی باالیی هستند که کارها استاندارد باشد و ابهام  یت میاحساس رضا

کار موجب  دهد که تقسیم مدارك و شواهد موجود نشان می. به حداقل ممکن برسد
گردد و به قیمت از دست دادن رضایت شغلی تمام  وري می افزایش تولید یا بهره

ن به تأثیر احساس کفایت روابط در مقایسه با تحقیق حاضر، محققان پیشی. شود می
گیري  که در تحقیق حاضر به تبیین شکل اند درحالی  پایگاهی نپرداخته–قدرتی 

  .ها پرداخته است یگاه در سازماناحساسات برآمده از روابط قدرتی و پا
توان به این نتیجه رسید که تحقیق حاضر به متغیر   ازآنچه که مطرح گردید می

یافته  شده در تحقیقات پیشین در ایجاد تعهد سازمانی دست  مطرحکننده متغیرهاي کنترل
با توجه به چارچوب نظري تحقیق از . پایگاهی است–است که آن همان روابط قدرتی 

یدگاه کمپر روابط قدرتی و پایگاهی بسته به میزان دریافت قدرت مناسب، فرد د
آورد که  ا به دست میبینی، رضایت و شادي ر احساسات مثبتی مانند اطمینان، خوش

عامل افزایش احساس تعهد در ساختار سازمان مدنظر خواهند بود و چنانچه فرد در به 
دست آوردن قدرت و پایگاه مناسب ناکام بماند، آنگاه احساساتی نظیر تسلیم شدن به 
شرایط، شک و اضطراب را تجربه خواهد کرد که احساسات منفی هستند و عامل 

رد در ساختاري هستند که وي این احساسات را در آن تجربه کاهش احساس تعهد ف
بنابراین ازنظر کمپر احساسات کامالً در راستاي قدرت و پایگاه بروز . کرده است

و ) شهرداري تهران(، عمومی )دادگستري(هاي دولتی  کارکنان سازمان. یابند می
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ناکامی در به دست آوردن قدرت احساس ) محصوالت غذایی گوشتیران(خصوصی 
ها شده بود که عامل کاهش احساس تعهد فرد  کردند و باعث احساسات منفی در آن می

  . در سازمان شده بود
ها به کارکنان اثربخش و  توان گفت که امروزه سازمان با توجه به نتایج تحقیق می

جانبه دست  منظور رشد و توسعه همه کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود به
ها بوده  رو حرکت به سمت افزایش تعهد سازمانی از وظایف اصلی سازمان ازاین. ندیاب

منظور افزایش تعهد سازمانی کارکنان، تدوین دقیق شرح وظایف  به. و ضروري است
کارکنان و روشن کردن ارتباط اهداف و عملکرد، تعیین دقیق نحوه محاسبه حقوق و 

ها، تعیین نحوه  ع کردن کارکنان در مورد آنهاي نقدي و غیرنقدي، مطل مزایا و پاداش
دستیابی کارکنان به آخرین اطالعات موردنیاز براي انجام وظایف محوله و تعیین حیطه 

منظور افزایش تعهد سازمانی کارکنان، پاداش و  هاي کارکنان و به اختیارات و مسئولیت
، احترام و هاي رشد و پیشرفت به رسمیت شناختن کارکنان، فراهم آوردن فرصت

  . شود نفس و فراهم آوردن محیط کاري مطلوب پیشنهاد می تقویت اعتمادبه
توانند بدون تعهد به حیات خود ادامه دهند و اعتقاد به  ها و کارکنان نمی سازمان

ها و  هاي اخالقی کارکنان و مدیران، سازمان  بخشی از مسئولیت تعهد در سازمان
در رفتارهایی مانند کمک به . رجوع ارتباط دارند نهادهاي مختلف است که با ارباب

براي . یافت توان با ترغیب کارکنان به این مهم دست دوستی می دیگران، همکاران و نوع
ها موجب بهبود  هاي رفتاري به آن توان با آموزش ارتقاي سطح رفتار شهروندي می

نان در افزایش تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارک .روابط بین همکاران شد
هاي ایران منوط به بهبود و ارتقاي وضعیت اقتصادي آنان از طریق افزایش  سازمان

ارتقاي . ها است گیري  ارتقاي زمینۀ مشارکت کارکنان در تصمیم وحقوق و دستمزد
اي،  سازمانی و توجه به روابط انسانی در مدیریت، امکان ارتقاي علمی و حرفه فرهنگ

ها، بهبود شرایط   ارتقاي منزلت اجتماعی کارکنان سازمانتأمین امکانات رفاهی باهدف
از موارد دیگري است  ساالري کار، برقراري عدالت و انتخاب مدیران بر اساس شایسته

  .ها خواهد شد که باعث افزایش تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان
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ریزي  برنامهمنظور افزایش تعهد سازمانی کارکنان   راهکارهاي عملی دیگر به
ها،  حمایت مالی از سازمانبه باهدف بهبود شرایط اقتصادي و توسعۀ اقتصادي کشور، 

بر اساس شایستگی (ها، افزایش حقوق و مزایا  افزایش تجهیزات و امکانات سازمان
ها و فراهم نمودن تسهیالت الزم براي  ، بهبود شرایط رفاهی کارکنان سازمان(اي حرفه

هاي رفاهی کارکنان در ایران  اجراي سیاست. توان اشاره کرد نان میتأمین رفاه نسبی آ
اي و همچنین ارتقاي  ضمن تأمین نیازهاي معیشتی و مزایاي اجتماعی به بهسازي حرفه

در این راستا تقویت جایگاه . ها منجر خواهد شد کیفیت زندگی و ایجاد انگیزه در آن
توان  ها از مواردي است که می ن سازماناجتماعی و ارج نهادن به منزلت و شأن کارکنا

رود که توجه جدي به رفاه  گذاران و برنامه ریزان نیز انتظار می از سیاست. مطرح نمود
  .ها داشته باشند و سالمت کارکنان سازمان

هاي سازمانی و متمایل به حفظ   نیروي انسانی وفادار، سازگار با اهداف و ارزش
تواند عامل  راتر از وظایف مقرر، فعالیت کند، میعضویت سازمانی که حاضر است ف

وجود چنین نیرویی در سازمان توأم با باال رفتن . مهمی در اثربخشی سازمان باشد
سطوح عملکرد و پایین آمدن میزان غیبت، تأخیر و ترك خدمت کارکنان است و وجهه 

سازمان فراهم سازمان را در اجتماع، مناسب جلوه داده زمینه را براي رشد و توسعه 
این نتایج نشانگر آن است که سازمان یک محیط تعاملی است که در آن روابط . کند می

 براي افزایش پس. کننده رفتارها و احساسات کارکنان است قدرتی و پایگاهی تعیین
هاي  احساس تعهد عاطفی کارکنان، ضمن تبیین درست و واقعی اهداف و ارزش

ها و  فید و مؤثر بین کارکنان با ایجاد عدالت در سپردن مقامسازمان، با برقراري ارتباط م
سازمانی به سمت کفایت  روابط درونباید ساالري،  ها به ایشان و رعایت شایسته سمت

) عمودي(بر اساس نتایج تحقیق وجود روابط قدرتی .  پایگاه سوق داده شود–قدرت 
ن روابط قدرتی از تعهد سازمانی در سه سازمان موردمطالعه به شکلی بود که با باال رفت

دستان در این سه سازمان، اجبارهاي خارج  فاصله بین باالدستان و پایین. شد کاسته می
  . ا را در برداشته که تعهد سازمانی را کاهش داده استه ساالري از شایسته
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در مورد روابط پایگاهی در جهت تأثیرگذاري در تعهد سازمانی، تأثیر مثبت دیده 
گردد با توجه به  پیشنهاد می.  این خود نشان از نامناسب بودن روابط قدرتی استشد که

. توجه خاص قرار گیرد ساالري مورد نتایج تحقیق در رابطه با روابط قدرتی، شایسته
نقطه قوت پژوهش حاضر گستردگی حجم تحقیق در سه سازمان بزرگ کشور و تعداد 

هاي دولتی، خصوصی و عمومی است   سازمانهاي تحقیق و انجام مقایسه بین پرسشنامه
هاي  به پژوهش. ها با پژوهشگر بود ضعف آن همکاري سخت و دشوار سازمان و نقطه

ها را از ابعاد  تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان گردد آتی پیشنهاد می
. هند اجتماعی، اقتصادي و سیاسی کشور در هر برهه از زمان انجام د-مختلف فرهنگی 

 و قدرت اثر شناخت و بررسی و فرهنگ همه، از تر مهم ساختاري متغیرهاي بررسی
 انصراف جایی، جابه غیبت، پذیري، ریسک گیري، تصمیم استرس، نظیر عواملی بر پایگاه

 کننده تعدیل متغیرهاي نقش به است الزم این بر عالوه. شود می پیشنهاد کارکنان ... و
 کار دوستی، نوع همدلی، مشارکت، نظیر عواملی توان می زهحو این در. شود توجه نیز

 و اخالقی عوامل کنار در را ... و پذیري مسؤولیت پیرو، - رهبر مناسب روابط گروهی،
  .داد قرار بررسی و موردسنجش مذهبی
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