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مقدمه
لذا نیازهـاي او در قلمـرو زیسـتی، یو اجتماعیروانچون انسان موجودي است زیستی،

قرار دارد. سرشـت نیازمنـد انسـانی او را بـه زنـدگی اجتمـاعی سـوق یو اجتماعروانی 
عسکریان،سازد برقرار هاانسانخود را با محیط و روابطکه باید آموزدیمو به او دهدیم
بادوامی از سازمان است که موجـب تمـایز آن از سـایر نسبتاً یژگیو،یجوسازمان.1383(

رفتـار عمـل یدهشـکلجهـت بانفوذو مؤثرمنبعی عنوانبهو همچنین شودیمهاسازمان
در انگیزش و بهبود روحیـه تواندیممناسب 2یجوسازمان).1،1993موران ولکوینکند (یم

بـوده و مـؤثرازدیـاد و خالقیـت و نـوآوري آنـان وهـايریگمیتصمو مشارکت افراد در 
یجوسـازماننیبـاوجوداآید. حساببهیک منبع در تأمین سالمت روانی کارکنان عنوانبه

وپـورتر و ). مـودي 1386فوالدونـد،باشـد (نیـز یفشـارروانمنبع عمده تواندیمنامناسب 
:انـدکردهچنـین تعریـف يچندبعـدیـک سـازه عنوانبهرا 3ی) تعهدسازمان1982استیزر (

نسبی هویت فرد با داشتن یک شغل و درگیر شدن بـا آن همـراه اسـت. آلـن ويرومندین
و الزام جهت اشـتغال ازینحالتی روانی است که نوعی تمایل،تعهد) معتقدند1991(ریمی

يهـانگرشعبـارت از ی) تعهدسازمان2005(4نزیرابازنظر.آوردیمهم در یک سازمان فرا
وجـود.که در آن مشغول به کارند) استسازمان (نه شغلکلبهمثبت یا منفی افراد نسبت 

اجتماع مهم جلوه داده و زمینـه را بـراي رشـد و درسازمان راۀمتعهد وجهنیروي انسانی 
و هـاباارزشسـازگار،وفـادارمتخصص،کارکنان،نیبنابرا؛ آوردیمتوسعه سازمان فراهم 

ازو متعهـد بـه حفـظ عضـویت سـازمانی،لیـمتماانگیزه قـوي،يدارااهداف سازمانی،
در).1381نـژاد،ینیو حسـفـانی باشـد (یمـاصلی و بسیار ضروري هر سازمانی يازهاین

تیـفیباکارتبـاط آن رایـزبخش مهم مطالعـات بـوده اسـت؛یتعهدسازماناخیر،يهاسال
نیروي کینشان داده است که تعهد کارکنان،هاو پژوهشاست شدهاثباتزندگی سازمان 

وفـاداري یـک نگـرش دربـارةیتعهدسـازماناسـت.هاسـازماندر موفقیـت مؤثرقوي و
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تصـمیمات افـراد درمشـارکت ۀواسـطبهکارکنان به سازمان ویک فرایند مستمر است که 
و اوگبانـا کنـد (یمـرا بـازگوسـازمان و رفـاهتیـو موفقبه افراد سازمان توجهسازمانی،

سـه انـدکردهطراحـی یتعهدسـازمانکه آنان در مـورد یبخشسهمدلدر).1،2007سیهر
يهانـهیهزدرك عنوانبـهتعهـدوابستگی عاطفی و روانی به سازمان،عنوانبهمورد تعهد 

اسـت (میـر شـدهيبنـدطبقهتکلیـف یـا هنجـاري عنوانبـهناشی از ترك سازمان و تعهد 
این مطلب اشاره دادنـد ) به2012در همین راستا ممن و همکاران ().2،2001وهرسکوویچ

عقایـد ماننـدبهنتـایج مثبتـی را تواندیمکه تنوع نیروي کار اندموافقکه متخصصان عمداً
تنـوع کـهدهـدیمـپژوهش نشـان نیا،وجودنیباامتنوع و همچنین تعهد به وجود آورد.

ممــن وگــردد (نــامطلوب يهــایخروجــبــار آوردنمنجــر بــه توانــدیمــنیــروي کــار 
عملـی انجـام يهـاو روشورسومآداباز صاحبنظران فرهنگ،یبرخ).3،2012همکاران

يهادگاهیـدبـه ینگـاه.انـدگرفتهجو آن سازمان در نظر عنوانبهکارها را در هر سازمان 
کیفیـت نمود کهاذعان توانیم،یجوسازماندر مورد یو فرهنگیتعامل،یادراکساختاري،

عوامل بر احسـاس و ادراك مشـترك نیرگذارتریتأثروابط و مناسبات و تعامل میان افراد،
از یکی). نظام آموزشی هر کشوري،4،1991کرانکووروافراد از جو سازمان است (زاموتو

اختراعـات و اکتشـافات تـازه،هـرروزهماهنگ شدن با دنیایی است که يهاراهنیترمهم
يهـایستگیشا. در این بیان،کندیمو اقتصادي را مشاهده یاجتماع،یفرهنگ،یادب،یعلم

رایـزامري بسیار ضـروري اسـت،هاآناطالعات علمی درآوردنروزبهاساتید و ياحرفه
کننـد یمتربیت ) راسرمایه جامعه (نیروي انسانینیترمهمو نیتربزرگاساتید و معلمان،

نقش مهمی در پیشرفت و توسعه جوامع ایفاءمی هادانشگاهامروزه).1381حسینی نسب،(
برداشـتی خـاص از حـالنیدرعبلکـهمـادي نیسـتند،ییهاسازمانصرفاً هادانشگاهکنند.

نیترفیـظرو نیتردهیـچیپدانشـگاه).1380یمـین،دهنـد (یمـآموزش و پژوهش ارائـه 
موسسه براي ترفیع و ارتقاي دانش علم و تحقیق است. دانشگاه نقش حیـاتی را در ایجـاد 
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دلیـل بـه).1376،ییو شمسـاحسـینی کند (و انتقال دانش از نسلی به نسل دیگر ایفاءمی 
نیمـه عنوانبـهپژوهشو ارجحیت دادن به آن،درگذشتهبر آموزش مؤسساتتأکید زیاد 

اخیر اهمیت زیادي یافته و بعد جدیدي اسـت کـه يهاسالدر یعالآموزشدیگر گمشده
دانشگاه براي تحقق اهداف خود و جامعه و پرورش پژوهشگرانی ماهر به آن توجـه دارد.

نیـروي انسـانی مخصوصـاً هادانشگاهخصوصبهآموزشی يهاسازماندر رسدیمنظر به
اسـاتید در ارتبـاط نزدیـک بـا چراکـهبرخوردارنـد.ياژهیـواساتید در سازمان از اهمیت 

اهـداف و تحقـقنقـش کلیـدي در موفقیـت یعلمئتیاعضاء هدانشجویان هستند. تعهد 
و رابطــه آن بــا یتعهدســازمانبــر موضــوعتمرکــز لــذا).1384محمــدي،دارد (ســازمان 
کـاهش مؤسسـاتشـغلی را در ایـن يهـایتینارضـابسیاري از مشکالت و یجوسازمان

).1375ذوالفقـار،گردد (یمدر سازمان هاآنخدمت و استمرارو باعث ایجاد تعهد دهدیم
سیسـتم مسـتمر شناسـایی يریکارگبـهصحیح براي تحقق اهداف سازمان مسـتلزم ياجرا

و هـاقوتتا بـا شـناخت شودیماست که در جو حاکم بر سازمان ایجاد ییهاتیمحدود
هابیآسـو رفـع هاقوتتقویت موجباتمناسب به اساتید،بازخوردهاي و ارائههاضعف

بهینـه منـابع و افـزایش مشـارکت مصـرفبهبود کیفی سازمان،جهیدرنتو مشکالت آن و 
خـود یعـالآموزشنظامبـهامروز جامعه ما ایران اگر،)1384يمحمدشود (جمعی اقدام 

یردانشـگاهیغافل دانشگاهی و و کارکرد فعلی آن را در همه محنگردیمبه نگاهی نقادانه 
کنـونی در کشـور مـا،یعـالآموزشخود نشانه آن است که نظـام نیا،گذاردیمبه بحث 

محـدود).1377اجتهـادي،نـدارد (جامعـه امـروز يهایژگیوو بازمانمتناسب يکارکرد
هادانشگاهکمی و کیفی عملکرد یابیارزبودن منابع مختلف جامعه چه مالی و چه انسانی،

یجوسـازمانایـن اسـاس بـر).1376ابیلـی،کنـد (یمـرا توجیه یعالآموزشمؤسساتو 
درونی است که سازمانی را از سازمان دیگر متمـایز سـاخته و رفتـار يهایژگیومجموعه 

يمـؤثرعامـل یتعهدسازمان).1،1970(هالپین و کرافتدهدیمرا تحت تأثیر قرار کارکنان
فـردي کـه بـه پـس.)1377اسـت (اسـترون،هاسازماندر رفتار سازمانی کارکنان و بازده 

ارتبـاط و پسازآنشغلی به او محول شده و فهیوظ،درآمدعضویت یک سازمان آموزشی 
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).1381نیاز آذري، شود (یمتعهد بین او و سازمان آموزشی ایجاد 
ق و تدریس بیش از هر چیـز بـه در محافل دانشگاهی کیفیت کار عملی اعم از تحقی

نوه ابراهیم و همکـاران، مترجم؛1997رمزدن،دارد (پویایی مدرسان آن دانشگاه بستگی 
که احساس تعلق کارکنان به سازمان و اینکه يجوکارایجاد یک فضا و نیبنابرا؛ )1380
نیروي هاسازمانتعهد.)1386شیرکوند،(دینمارا تقویت باشندیمسازمان ازیموردنآنان 

در داخـل شدهانجامالبته مطالعات باشدیمانسانی در نظام آموزشی حائز اهمیت زیادي 
بیـانگر آن اسـت کـه یجوسـازمانو روابـط آن بـا متغیـر یتعهدسـازمانکشور پیرامون 

هسـتند متفـاوت یتعهدسـازمانو نـوع یتعهدسـازمانبسته به سـطح هاسازمانعملکرد 
بـه تحقیـق تـوانیمـزمینـه نیـدر اشـدهانجامتحقیقـات ازجملـه.)1388عسکریان،(
مـدارس بـه میـزان تعهـد دبیـران یجوسـازمانعنـوان رابطـه ) بـا1383،شریعتمداري(
ــه يهارســتانیدب ــه منطق ــوزش4دختران ــرد.وپرورشآم ــران اشــاره ک ــاشــهر ته جینت
عهـد دبیـران رابطـه و تیجوسازماناز این تحقیق حاکی از آن است که بین آمدهدستبه

ــ ــق خــود. )1384فتحــی (وجــود دارديداریمعن ــادر تحقی ــوان بررســی رابطــه ب عن
ایـن نتیجـه بـهپسرانه شهرستان ابهـر،يهارستانیدبمدارس با تعهد دبیران یجوسازمان

،یعـاطفدبیران در سـه بعـد تعهـد (مسـتمر،یتعهدسازمانو یجوسازمانرسید که بین 
دانشـگاه آزاد یجوسـازمان) رابطه1386آقا (وجود دارد. آل يداریمعن) رابطهيهنجار

موردمطالعــهآن واحــد یعلمئــتیهاعضــاء یتعهدســازماناســالمی واحــد رودهــن بــا 
رابطه یتعهدسازمانو یجوسازمانبین داد کهنشان آمدهدستبهيهاافتهی.قراردادهاست

و تعهـد مسـتمر در جامعـه آمـاري رابطـه یجوسـازمانبـین ؛ امـامعناداري وجود دارد
در جامعـه آمـاري یبـا تعهدسـازمانباز و بسـته یجوسازمانمعناداري وجود ندارد. بین 

یجوسـازمانتحقیقی با عنوان رابطه بین ) در1387رابطه معناداري وجود دارد. کرمانی (
پزشکی همـدان آموزشی دانشگاه علوم يهامارستانیبکارکنان و مدیران یتعهدسازمانبا 

کارکنـان و یتعهدسـازمانرابطه مثبت و معناداري بـا یجوسازمانگزارش کرده است که 
تحت عنوان رابطه بین تعهـد شـغلی يامقاله) در1387(و کاشفیاشراقمدیران دارد.

کـه بـین افتیدستمدارس شهر اصفهان به نتایج ذیل یجوسازمانو یبدنتیتربدبیران 
يداریمعنـمـدارس شـهر اصـفهان رابطـه یجوسازمانو یبدنتیتربتعهد شغلی دبیران 



آموزشیيهانظامپژوهش در 84

ایـن مـدارس رابطـه یو جوسازمانیبدنتیترببین تعهد شغلی دبیران ومشاهده کردند
بـا تعهـد یجوسـازمانرابطـه فرهنـگ و )1389(یلوئحمزهوجود نداشت.يداریمعن

اسـتان همـدان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه بـین یبـدنتیتربکاري کارمنـدان اداره کـل 
رابطـه2مسـتمربـا تعهـدیسـازمانفرهنگنیهمچنـو1هنجـاريتعهـدبایجوسازمان

بـا تعهـد یو جوسـازمانبـا تعهـد مسـتمر یجوسـازمانبـین اما؛ معناداري وجود ندارد
یقـیتحقمعنـاداري وجـود دارد.تعهـد رابطـهبین فرهنگ و جو بـا نیو همچن3عاطفی
جدید يهادهیاو حمایت از یجوسازمانبررسی رابطه بین باهدف) 2004(ریجوتوسط 

که نوآوري بایـد توسـط کندیماین مطلب را تصدیق آمدهدستبهنتایج صورت گرفت.
باید جوسازمان را طوري هدایت کنند کـه باعـث باالردهمدیریت شروع شود و مدیران 

در موقعیت خود دست به نوآوري بزنند و در ایجـاد ایـده جدیـد هرکدامشود کارکنان 
با عنـوان یقی) تحق2005و دیگران (يپر).4،2004براي ترقی سازمان کمک کنند (جویر

جو گروه کاري براي پیشرفت عملکرد سـالمت عمـومی يریگاندازهبررسی اعتبار ابزار 
در سـالمت يجوکـارعتبـار ابـزار ايریگاندازهباهدفسازمان انجام دادند. این تحقیق 

دهدیمصورت گرفته است. این تحقیق نشان افتهیتوسعهعمومی سازمان در کشورهاي 
جـو يریگانـدازهایـن ابـزار يهانـهیگزو يجوکارکه رابطه توافقی بین ساختار تئوري 

) در2008شـرودر ().5،2005مختلف وجـود دارد (پـرييهاگروهگروه کاري در میان 
ــاره  رانیو مــدیعلمئــتیهاعضــاء یتعهدســازمانيهاکننــدهینــیبشیپپژوهشــی درب

هـاآنیتعهدسازماندر یتعهدسازمانيهاکنندهینیبشیپنیترمهمدریافت که هادانشگاه
). 6،2008شــرودربــود (ارتقــاوسیاســت ســازمانی ماهیــت کــار حقــوق شــرایط کــار

کارکنان یتعهدسازمانبر يرهبرریتأثبررسی عنوانبا در تحقیقی )2008، 7ویداولیونا(
اسـت کـه بـین سـبک رهبـري از آنحاکی جیدادند نتاتولید لیتوانیا انجام يهاکارخانه

1. Normative Commitmen
2. Continuance Commitment
3. Affective commitment
4. Javier
5. Perry
6. Schroder
7. Liona&Vida
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طوربهدیقیبسبک رهبري وهنجاري ارتباط مثبت وجود داردویتعهد عاطفتحولی و
) 2012همکـاران (وچن.)2008ویداولیونا،(عاطفی کارکنان ارتباط دارد با تعهدمنفی 

چگونـه کـهنیامفیـد در خصـوص يهـانگرشکـه دارندیمخود اذعانقیدر تحقزین
ییکـارابایستی به تشویق رفتارهایی در جهت تحکیم سیستم مدیریت دانش،هاسازمان

در تغییر تواندیمکه داردوجودمطلوب شوند،یجوسازمانفردي و به وجود آمدن یک 
آن نیـز ومسـاعی مثمـر ثمـر باشـددر اشتراكبه دخیل شدن و توجهنگرش لیو تسه

). 2012همکاران،چن وگردد (یمسازمان يهابخشبراي کل ییهاتیمزمنجر به ایجاد 
بررسـی نقـش کیفیـت سیسـتم بـا عنـوانتحقیق خـود درزی) ن2012همکاران (چن و

در خصـوص یجوسازمانفردي سیستم مدیریت اطالعات و ییکارامدیریت اطالعات،
بایستی به تشویق رفتارهایی در جهت تحکیم سیسـتم مـدیریت هاسازمانچگونه کهنیا

مفیـدي وجـود يهانگرشمطلوب شوند،یجوسازمانفردي و ایجاد یک ییکارادانش،
ــاران،و1چــندارد ( ــارما (2012همک ــتا ش ــین راس ــه2012). در هم ــأثیر ) ب بررســی ت

سـازمان و ابعـاد ریسـک در انجـام ابعـاد جودموگرافیک بـین يهایژگیوجوسازمان و 
) 2012(3). کاکماك اقلـو2،2012آیوشیوشارماآمد (ارتباط معناداري به دست هاپروژه

ایـن بـه،یتعهدسازمانو و متنوعشغلی بدون مرز يهانگرشبا عنوانخود پژوهشدر
ارتباط منفـی دارد.یتعهدسازمانابعاد در سازمان با همۀو تحركش نتیجه رسید که جنب

یو عـاطفيتعهد هنجـاربا،شوندیمخودمحوري هدایت مشاغلی که به شیوةتیریمد
شـدهادراكتیـحمانیهمچنارتباط مثبتی داشت و با تعهد مستمر ارتباط منفی داشت.
حمـزه هنجاري داشت (نقل ازاز سوي سرپرستان تنها یک اثر مهم روي تعهد عاطفی و

جـو نیبـایـآاسـت کـه:سـؤالبـه ایـن یابیپاسختحقیق در راستاي نیا).1389لوئی،
دانشکده روانشناسـی یعلمئتیهاعضاي یتعهدسازمانآموزشی باز و بسته با يهاگروه

وجود دارد؟يارابطهو علوم اجتماعی

1. Chen
2. Sharma&Ayushi
3. Cakmak-otluoglu
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روش
آمـاري ایـن تحقیـق کلیـه اعضـاء جامعـه.این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی اسـت

دانشکده روانشناسی و علوم اجتمـاعی مجتمـع ولیعصـر مربـوط بـه واحـد یعلمئتیه
آماري طبق نمونه.باشدیم89-88دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزي در سال تحصیلی 

تصـادفی سـاده انتخـاب شـد . يریگنمونـهصـورتبهو نفـر تعیـین92جدول تاکمن 
)1963کرافت (آموزشی از پرسشنامه هالپین و يهاگروهسنجش و بررسی جو منظوربه

از پرسشـنامه یتعهدسـازماناست. همچنین در خصوص بررسی و سـنجش شدهاستفاده
هنجـاري و تعهـد تعهـدتعهـد عـاطفی،گانهسـهکه داراي اجزاء )1991(آلن و می یر

يهاپرسشـنامه،هاپرسشـنامهيآوراز جمـعپس یولاست.شدهاستفادهباشدیممستمر
قرار گرفـت.یموردبررسپرسشنامه کامل 70جهیدرنتنشده کنار گذاشته شد و کامالً پر

،موافقم،کامالً موافقمياچهاردرجهاز طیف بر اساس مقیاس لیکرتسؤاالتتمامی در
4معادل نمـره کامالً موافقماست که شدهاستفادهيازبندیامتبراي مخالفمامالًک،مخالفم

.باشدیم1معادل نمره کامالً مخالفمو 
بـا یعلمئـتیهنفـر از اعضـاي 40پایایی این پرسشنامه با اجراي مقدماتی در بـین 

اسـت. عـالوه بـر پایـایی کـل پرسشـنامه،شدهمحاسبهکرونباخاستفاده از فرمول آلفاي 
صـورتبه،اندشـدهکه براي سـنجش هـر فرضـیه بکـار رفتـه یسؤاالتمجموعه ییایپا

، جو 84/0یکل، تعهد 87/0یکلجو کرونباخيآلفاآورده شده است.به دستجداگانه 
يهنجـار، تعهـد 74/0یعـاطف، تعهـد 66/0مسـتمر ، تعهـد 80/0بسـته ، جو 82/0باز 
از روش ضریب همبستگی گشتاوري پیرسون و آزمون هاآزمون فرضیهمنظوربه. 775/0

tاست.شدهاستفاده

هاافتهی
یعلمئـتیهبا تعهدسازمانی اعضاء ) باز /بسته(یآموزشيهاگروه: بین جو فرضیه اول

رابطه وجود دارد.
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یتعهدسازمانآموزشی با يهاگروهماتریس همبستگی جو .1جدول
تعهدجو بستهجو بازاریمعانحرافمیانگینمتغیر

-66/1899/9جو باز
-*/28-02/3201/4جو بسته
-/19-/68/6462/715یتعهدسازمان

* P<0/05

که:شودیمج جدول فوق مالحظه یبا توجه به نتا
معنـادارریـغهمبسـتگی مثبـت، ضـعیف و یعلمئتیهو تعهد اعضاي ن جو باز یب

rوجود دارد (15/0 =0/15p>0/05ن یـانگر ایـبیب همبستگین مقدار ضری). در ضمن ا
رات جو ییق تغیاز طریعلمئتیهرات تعهد اعضاي ییدرصد از تغ2است که تنها حدود 

جـو بسـته و تعهـد اعضـاي نیبـنیسـت.ازنظر آماري معنـادارکهن است،ییباز قابل تب
r(وجود دارد 19/0معنادارریغهمبستگی منفی، ضعیف و یعلمئتیه =-0/19p>0/05( .

درصـد از 4ن اسـت کـه تنهـا حـدود یـانگر ایـبیب همبستگین مقدار ضریدر ضمن ا
ازنظـر کـهن است،ییرات جو باز قابل تبییق تغیاز طریعلمئتیهرات تعهد اعضايییتغ

معنادار نیست.يآمار
یعلمئـتیهبا تعهد مستمر اعضاء )آموزشی (باز /بستهيهاگروهجو نیب:فرضیه دوم

رابطه وجود دارد.
آموزشی با تعهد مستمريهاگروهماتریس همبستگی جو .2جدول

تعهدجو بستهجو بازاریمعانحرافمیانگینمتغیر
-18/6699/9جو باز

-*0/28-02/3201/4جو بسته
-**0/33-68/2151/331/0تعهد مستمر

** P<0/01 * P<0/05

همبسـتگی مثبـت، متوسـط و معنـادار یعلمئـتیهجو باز و تعهد مستمر اعضاي ن یب
درصد بین تعهد مستمر و 99با احتمال گریدعبارتبه. )r=0/31p<0/01دارد (وجود 31/0

هر چه جـو بـاز بیشـتر باشـد تعهـد دهدیمجو باز همبستگی مثبت وجود دارد که نشان 
حـدود ن است کهیانگر ایبیب همبستگین مقدار ضریدر ضمن ا.رودیممستمر نیز باالتر 
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جـو بسـته و نیبـن اسـت.ییرات جو باز قابل تبییق تغیرات تعهد مستمر از طرییدرصد از تغ9
-=rوجـود دارد (33/0همبسـتگی منفـی، متوسـط و معنـادار یعلمئتیهتعهد مستمر اعضاي 

0/33p<0/01( .درصد بـین تعهـد مسـتمر و جـو بسـته همبسـتگی 99با احتمال گریدعبارتبه
. در شـودیمـهر چه جو بسته بیشتر باشد تعهد مستمر کمتر دهدیممنفی وجود دارد که نشان 

رات تعهـد ییـدرصـد از تغ11ن است کـه حـدود یانگر ایبیب همبستگین مقدار ضریضمن ا
ن است.ییرات جو بسته قابل تبییق تغیمستمر از طر

یعلمئـتیهبا تعهـد عـاطفی اعضـاء )آموزشی (باز /بستهيهاگروهجو نیبفرضیه سوم:
رابطه وجود دارد.

آموزشی با تعهد عاطفیيهاگروهماتریس همبستگی جو .3جدول
تعهدجو بستهجو بازاریمعانحرافمیانگینمتغیر

-18/6699/9جو باز
-*0/28-02/3201/4جو بسته

-90/2169/307/001/0عاطفیتعهد 
* P<0/05

ریـغهمبستگی مثبت، بسـیار ضـعیف و یعلمئتیهباز و تعهد عاطفی اعضاي ن جو یب
انگر یـبیب همبسـتگین مقـدار ضـری). در ضمن اr=0/07p>0/05(وجود دارد 07/0معنادار

جو بـاز قابـل راتییق تغیرات تعهد عاطفی از طرییدرصد از تغ5/0ن است که تنها حدود یا
یعلمئـتیهجو بسته و تعهد عـاطفی اعضـاي نیبغیر معنادار).صورتبهن است (البته ییتب

. در ضـمن)r=-0/01p>0/05(وجود دارد 01/0معنادارریغهمبستگی منفی، بسیار ضعیف و 
رات تعهـد ییـدرصـد از تغ01/0ن اسـت تنهـا حـدود یانگر ایبیب همبستگین مقدار ضریا

نیست.داریمعنبه لحاظ آماري کهن است،ییرات جو بسته قابل تبییق تغیطرعاطفی از 
بـا تعهـد هنجـاري اعضـاء )آموزشـی (بـاز /بسـتهيهـاگروهجـو نیبـفرضیه چهارم:

رابطه وجود دارد.یعلمئتیه
تعهدجو بستهجو بازاریمعانحرافمیانگینمتغیر

-18/6699/9جو باز
-*0/28-02/3201/4جو بسته

--10/21746/210/013/0تعهد هنجاري
* P<0/05
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جـو بـاز و تعهـد هنجـاري نیبـکـه:شودیمج جدول فوق مالحظه یبا توجه به نتا
r(وجـود دارد 10/0معنـادارریغهمبستگی مثبت، ضعیف و یعلمئتیهاعضاي  =0/10
p>0/05درصد 1تنها حدود ن است کهیانگر ایبیب همبستگین مقدار ضری). در ضمن ا

غیر صورتبهن است (البته ییرات جو باز قابل تبییق تغیاز طريتعهد هنجاررات ییاز تغ
همبستگی منفی، ضـعیف و یعلمئتیهجو بسته و تعهد هنجاري اعضاي نیبمعنادار).

r(وجود دارد 13/0غیرمعنادار  =-0/13p>0/05(یب همبسـتگین مقدار ضری. در ضمن ا
رات جو ییق تغیطررات تعهد هنجاري ازییدرصد از تغ2است که تنها حدودن یانگر ایب

.ن استییباز قابل تب

گیرينتیجهوبحث
رابطـه یتعهدسازمانآموزشی با يهاگروهپژوهش حاضر نشان داد که بین جو يهاافتهی

اول تحقیـق کـه هیدر فرضـوجود ندارد که نتایج این تحقیق در داخل و خـارج کشـور 
وبـودیتعهدسـازمان) بـاآموزشی (باز / بسـتهيهاگروهمبنی بر وجود رابطه بین جو 
)، آل آقـا 1389تحقیق با تحقیـق حمـزه لـوئی (نیا.دادیمرابطه غیر معناداري را نشان 

اختالف در جامعـه تواندیمنبود که علت این مغایرت ) همسو1384) و فتحی (1386(
دوم هیدر فرضـمدیران در جامعه مرتبط دانست. همچنـین يهايگذاراستیو سآماري 

در جامعـه یعلمئتیهبا تعهد مستمر اعضاي )باز/بسته(یآموزشيهاگروهکه بین جو 
کـه ایـن نتـایج نتایج نشان داد که رابطه معناداري وجـود داردآماري رابطه وجود دارد،

چـن)،2004دان (مري ومک)،2003(لریم)،2007(يالموهناديهابا پژوهشهمسو 
.)1384(یفتح)،1383(يعتمداریشر)،1389(یلوئحمزه)،2012(

) 1386آقـا (پـژوهش آل بارهمسویغنتایجنیهمچن).1389نقل از حمزه لوئی،(بود
تیـهو،تیـحمااحساس دلگرمی،جو مثبتصورت گرفته يهاپژوهشاساس بر.بود

کنندیمافراد احساس کهیهنگام.شودیمشغلی با سطوح ابتالي تعهد سازمان ربط داده 
.ابـدییمقرار دارند تعهد آنان به سازمان افـزایش يترو مناسبکه در وضعیت مطلوب 

تعهـد عـاطفی اعضـاي ) بـاآموزشـی (بـاز /بسـتهيهاگروهفرضیه سوم که بین جو در
يهـاگروهنشـان داد بـین جـو جینتـاطـه وجـود دارد.در جامعه آماري رابیعلمئتیه

نـدارد رابطـه معنـاداري وجـود یعلمئـتیاعضـاء هیتعهد عاطف) باباز/بسته(یآموزش



آموزشیيهانظامپژوهش در 90

) کـه رابطـه 1381جهانـداري (علـوي ويهـاپژوهشهمسو بـااین پژوهش يهاافتهی
تحقیقـات حمـزه بارهمسویغ؛ و)1389است (نقل از حمزه لوئی،بودهمعناداري ندارد،

1)2004(یو تـامنـات)،1378کاشـف (و یاشـراق)،1378(يمرتضو) و1389(یلوئ

) که رابطـه معنـاداري دارد، بـوده اسـت کـه 1386آقا (وآل )2005(2گرازوووگوتزالز
و تفاوت در سازمانعلت این مغایرت در نتایج پژوهش رامی توان به تفاوت جو حاکم 

) بـاآموزشـی (بـاز /بسـتهيهاگروهچهارم که بین جو هیفرضدر جامعه آماري دانست.
فرضـیه نیـادر جامعـه آمـاري رابطـه وجـود دارد.یعلمئـتیاعضـاء هتعهد هنجاري 

و اشـراقی و )1389(حمـزه لـوئیيهـاپژوهشبـاایـن یافتـه همسـونشد کـهداریمعن
و جانسـون.باشـدی) مـ2007(3چـاردیر) و2005گـرازو (ووگـونزالز)1387)کاشف

موجبات برقـراري جـوي مناسـب در سـازمان را که) یکی از عواملی 2008(4همکاران
نقـل کردنـد (کارکنان عنوان مناسب بابرخوردونظارت مدیریت کارآمدعامل،گرددیم

ــوئی، ــزه ل ــات آل و).1389از حم ــا تحقیق ــو ب ــا (ناهمس ــ)،1386آق ) و1384(یفتح
از عـدمحاکی آمدهدستبهجینتابود.)2007(5پانديوهانینیمو)،1383(يعتمداریشر

نسـبت یعلمئـتیاعضاء هو تعهدآموزشیيهابر گروهمعناداري ارتباط بین جو حاکم 
.باشدیمموجود در این سازمان يو فشارهابه هنجارها 

تخصصـی و کـاربردي يهـاآموزشاماکن آموزشی در همه مراحـل آن و اکنونهم
هـراسـت.شـدهشناختهجهان يهاصنعتنیتربزرگیکی از عنوانبهبراي دانشجویان 

کشوري در جهان ساالنه بخش بزرگی از درآمدهاي ملی خود را براي گسترش و بهبود 
يگذارهیسـرماو همواره براي افـزایش ایـن بنددیمکارهاي آموزشی و پرورشی به کار 

هاآموزشـگاهو دانشـجو در آمـوزدانشهـاونیلیماکنـونهمدر کشور ما .کنندیمتالش 
آوردن امکانـات و تجهیـزات آموزشـی و پرورشـی فراهم،باشندیممشغول به تحصیل 

هاآموزشـگاهکـردن ادارهمناسب براي این نوجوانان و جوانان کاري بس دشوار اسـت.

1. Knatt&Tammi
2. Conzalez&Grazzo
3. Richard
4. Jahnson,J0celynj
5. Moynihan&pandey
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و هاآموزشـگاهزیـرا در ایـن ؛ استتیپراهمحساس و حالنیدرعهنر بسیار پیچیده و 
انسـان و میلیاردهـا ریـال سـرمایه و هـاونیلیمیر نظر مـدیران و مدرسـان اسـت کـه ز

زنان و مردان کاردان و کارآمد آینـده کشـور يسازآمادهدرآمدهاي ملی براي پرورش و 
الزم است امر تـدریس در محیطـی بـا جـو مطلـوب صـورت لذا،شودیمبه کار گرفته 

که از کـار کـردن در کنندیمکردن جوي مطلوب و اینکه مدرسان احساس جادیاگیرد،
گرانـهتیحمارفتار محترمانه و مثبت انیدانشجوو با همکاران،برندیماین محیط لذت 

در عملکـرد مناسـب يمـؤثرداشته باشند همه بر روي عملکرد آنان تأثیر داشته و نقش 
ا توجـه بـه جایگـاه ارزنـده و ویـژه بـمدرسان بـه همـه افـراد جامعـه خواهـد رسـید.

علوم رفتاري و تحقیقات مربوط بـه رفتـار نظرانصاحبدر مطالعات اکثر یتعهدسازمان
کارکنـان بار آوردنلیبه دلهاسازمانسازمانی و نقش اساسی آن در کارایی و اثربخشی 

عه بـا در جاميهاسازماناست الزمآن،يهاارزشو اهدافوفادار و متعهد به سازمان،
توجه یتعهدسازماننظر گرفتن شرایط محیطی و با توجه به مبانی غنی تعالیم اسالمی به 

بیشتري مبذول داشته و در راستاي جلب رضایت کارکنان و ارتقاء تعهد درونی و ایمان 
سازمان که تبلوري از نیازهاي جامعـه هسـتند همـت گماشـته و يهاخواستهبه منافع و 

مطلوب و برانگیختگـی اشـتیاق و تعهـد آنـان بـه سـازمان یجوسازمانتدابیر الزم براي
وهامؤلفهاین پژوهش مدیران دانشگاه باید به اهتمام يهاافتهیبه با توجهاتخاذ نمایند. 

بـاتواننـدیمـمدیران مذکور جوسازمانی مطلوب همت گمارنديریکارگبههاي اولویت
جـادیاو و مناسـبصـحیح ییپاسخگومناسب در سازمان،يساختارجادیاتالش براي 

سیسـتم و در صـورت امکـان جـایگزین کـردن ایـندر سـازمانپاداش مناسب ستمیس
سرزنش در سازمان به ایجاد جوي سالم در سازمان همت گمارند.يجابه
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