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چکیده:
التزام کارکنان كه گاهی با عنوان اشتیاق یا تعلق به کار خوانده ميشود ،زمانی بهوجود
ميآيد كه افراد به شغل خود عالقهمند باشند ،از آن لذت ببرند ،و بخواهند براي انجام آن
تالش كنند .هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی عوامل موثر در ارتقای التزام کارکنان در
سطوح سهگانه فردی ،گروهی ،و سازمانی ،و شناسایی و مدلسازی روابط بین متغیرهاست.
این پژوهش با بررسی دادههای گردآوریشده از  65سازمان دولتی ایران با روش مدل
معادلههای ساختاری ،به این نتیجه دست یافت که در سطح سازمانی ،ساختار سازمانی،
حمایت سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،و جبران خدمت؛ در سطح گروهی ،رهبری تاثیرگذار،
محیط کاری خوب ،مشارکت کارکنان ،اعتماد سازمانی ،بازخورد سازنده ،وضوح نقش ،و
ارتباط با باالدستی؛ و در سطح فردی ،امنیت شغلی ،استقالل کاری ،انگیزش درونی ،تعهد
سازمانی ،عدالت سازمانی ادراکشده ،تعصب مذهبی ،و برونگرایی (شخصیت) بر التزام
کارکنان موثر هستند .این پژوهش دارای راهکارهای اجرایی و پژوهشی است.

کلیدواژهها:التزام کارکنان ،حمایت سازمانی ،اعتماد سازمانی ،انگیزش
درونی ،جبران خدمت.
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سیر تحول نظریههای مدیریت دولتی نشان میدهد که دیدمانهای مدیریت دولتی از مدیریت
دولتی نوین به سوی خدمات دولتی نوین و حاکمیت خوب حرکت کرده است .همچنین ،پیشرفت
فناوری و سهولت ارتباطات از راههای گوناگون بهویژه اینترنت ،نوع روابط بین دولت و مردم ،و
خدمات ارائهشده در بخشهای دولتی سایر کشورها باعث افزایش آگاهیهای مردم از خواستههای
خود نسبت به دولت و باال رفتن توقع آنها از خدمات ارائهشده بخش دولتی شده است .این امر
باعث میشود که سازمانهای دولتی به دنبال ارائه خدمات باکیفیت و مطلوب باشند (دنهارت،
 .)1380برای ارائه چنین خدماتی ،سازمانهای دولتی به دنبال منابع انسانی کارامد و اخالقمدار
هستند .امروزه دیگر به مدیریت منابع انسانی از دیدگاه کارمندی نگاه نمیشود و کارمندان به عنوان
سرمایه انسانی در نظرگرفته میشوند .از سوی دیگر ،مسئولیتهای مدیریت منابع انسانی با تغییر
جوامع تغییر پیدا کرده و سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی با چالشهای جدی اقتصادی ،تغییر در
قوانین ،و تغییرهای اجتماعی ،فرهنگی ،و آموزشی مواجه شدهاند .بنابراین ،باید از راهبردهای منابع
انسانی مناسب و کارامد استفاده کنند (فقیهی و آغاز .)1390 ،کارکنان ملتزم ،سرمایههای سازمان
هستند و نقش بسیار مهمی در کسب مزیتهای رقابتی دارند .سازمانها باید بر التزام كاركنان
به عنوان يك راهبرد نويدبخش متمركز شوند تا بدين وسيله بهرهوري سازمان را افزايش دهند
( .)Masson et al., 2008زنوف  )5:2014( 1در یک گزارش جهانی کارکنان ملتزم را کارکنانی
معرفی میکند که « .1برای ماندن در سازمان برنامه دارند و میدانند به دنبال بهدست آوردن
چه چیز هستند؛  .2همواره به اهداف و مقاصد سازمانی توجه دارند؛ و  .3از تمام استعدادها و
ظرفیتهای خود برای راهنمایی دیگران در جهت موفقیت سازمان استفاده مینمایند» .از نظر باکر
و همکاران )2008( 2کارکنان ملتزم افرادی هستند که همۀ تالش خود را بکار میبندند و در شغل
خود بسیار مسلط و متخصص هستند .در حالی که کارکنان ناملتزم کسانی هستند که انگیزۀ پایینی
در کار دارند و انرژی چندانی برای سخت کار کردن ندارند و مشتاق به کار نیستند.
کان )1990( 3اولین بار التزام را در سه بُعد التزام فیزیکی ،التزام شناختی ،و التزام عاطفی بررسی و
1. Zenoff
2. Bakker et al
3. Kahn
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تعریف عملیاتی کرد .در پی آن ،پژوهشگران بُعد روانشناختی التزام (;Krishnan & Singh, 2010

;  ،)Prasanna & Swarnalatha, 2018; Leeds & Nierle, 2014; Thakur, 2014بُعد عاطفی
التزام (; ،)Bakker & Demerouti, 2007; Salanova & Schaufeli , 2008و بُعد رفتاری التزام
(;Shuck & Wollard, 2010; Ahmed et al., 2012; Ariani, 2013; Roof, 2015
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 )Conway et al., 2016; Lyu, 2016; Holland et al., 2017را بررسی کردند .پژوهشهای
باال هر کدام از یک یا چند بُعد به بررسی التزام کارکنان میپردازند .آنچه از ادبیات پژوهش استنباط
میشود این است که هیچکدام از این متغیرها باهم و به صورت یک مدل جامع مطالعه نشدهاند.
بحث دیگر ،واحد تحلیل 1است که بیشتر پژوهشهای پیشین در یکی از سطوح فردی ،گروهی یا
سازمانی مطالعه شدهاند و هیچ پژوهشی التزام را در هر سه سطح بررسی نکرده است .این پژوهش
سعی دارد تا در قالب یک مدل ،عوامل رفتاری تاثیرگذار را در التزام کارکنان ارائه کند.
نیاز به یادآوری است که گزارشهای منتشرشدۀ سازمان اداری و استخدامی در خصوص تنگناها
و نارساییهای نظام اداری ،نشان میدهند که بیتفاوتی و کاهش انگیزه برای تالش مضاعف در
میان کارکنان مشهود است .این مهم ،مسئله اصلی پژوهش است .باید در نظر داشت که سطوح
التزام در بین کارکنان متفاوت است؛ یعنی برخی کارکنان التزام بیشتر ،و برخی التزام کمتری
دارند .ممکن است در شرایط متفاوت ،التزام فرد کمتر یا بیشتر شود .برای مثال ،چرخه ورود
(استخدام) و خروج (بازنشستگی) باعث خروج برخی کارکنان با التزام باال و ورود افراد با التزام کمتر
میشود .اين پژوهش ترکيب متغيرهای تاثیرگذار در التزام رفتاری کارکنان را مانند سبک رهبری،
عدالت سازمانی ،قرارداد روانشناختی ،و اعتماد (;Nahrgang et al., 2011; Agarwal, 2014
 )Tims et al., 2011; Karanges et al., 2015مد نظر قرار ميدهد که در سه سطح فردی،
گروهی ،و سازمانی قرار دارند .از این راه میتوان به ارائه مدل جامع و اثربخش در راستای ارتقای
التزام کارکنان در سازمانهای دولتی ایران دست یافت.

1. Unit of Analysis
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مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
تعریف التزام
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استوری و همکاران« )16-17 :2009( 1التزام شغلی را مفهومی نوظهور در روانشناسی مثبتگرا
میدانند که بر توان و انرژي نیروي انسانی ،کار کردن در حد مطلوب ،و تجارب کاري مثبت تمرکز
دارد» .این مفهوم در پی تغییر جهت پژوهشها و تمرکز آنها بر نقطه مقابل مفهوم فرسودگی ظهور
یافت و به عنوان یک سازه مستقل از فرسودگی شغلی مد نظر قرار گرفت ،بهگونهاي که میتوان
التزام کاری را نقطه مقابل فرسودگی شغلی دانست .به زعم کان (« ،)697 :1990التزام یک ويژگي
تعريف شده است كه كاركنان برای انعكاس وابستگي به مسئوليت كار از خود بروز ميدهند و بدين
ترتيب ،از نظر فیزیکی ،عاطفی ،و شناختي در مسئوليتها درگير ميشوند» .مسی و اشنایدر)۲۰۰۸( 2
در مفهومسازی مدل التزام ،بُعد دیدهنشده رفتاری را به مدل کان اضافه کردند .این دو پژوهشگر ،التزام
رفتاری را انطباق رفتارهای فرد در راستای اهداف سازمانی تعریف میکنند ،به نحوی که کارکنان
بهطور واقعی احساس ارزشمند بودن را در سازمان تجربه کنند .این تجربه باعث ایجاد انرژی مثبت
در شیوه انجام کار و تسلط کافی کارکنان در محیط کار میگردد و به کارکنان شخصیتی میدهد که
دیگران آنها را افرادی ملتزم ببینند .با جمعبندی تعاریف ارائهشده (در جدول  )1میتوان «التزام را
مجموعه حالتهای روانشناختی (شناختی ،عاطفی ،و رفتاری) تعریف کرد .به عبارتی دیگر ،التزام
نشانگر قصد عملی است با ویژگیهای انگیزشگون که آن را از سازههایی مانند رضایت شغلی و تعهد
سازمانی جدا میکند» .در این تعریف« ،منظور از التزام شناختی ،شدت انرژی ذهنی است که فرد را
برای رسیدن به نتایج مثبت سازمانی سوق میدهد .التزام عاطفی عبارت است از تمایل به استفاده از
سرمایه عاطفی (هوش هیجانی) برای رسیدن به نتایج مطلوب در سطح سازمان .و در پایان ،التزام
رفتاری حالت روحی و روانی فرد است که باعث بروز رفتاری میشود که بیشترین تاثیر را بر عملکرد
و نتایج مثبت سازمانی دارند» (.)Nimon et al., 2016: 3
التزام فیزیکی ،انرژی فیزیکی یک تصویر قدرتمند را در فرد ایجاد میکند .به این صورت که
انرژی فیزیکی فرد برای انجام وظایف سازمانی متمرکز میشود و بر سایر مسائل ،کمترین انرژی
صرف میشود .این انرژی به صورت فزاینده باعث ایجاد فرصتهای توسعه بیشتر و ایجاد ارزش
در فرد و سازمان میشود (.)Macey et al., 2009
1. Storey et al
2. Macey & Schneider
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جدول  :1تعریف التزام از دیدگاه اندیشمندان علوم رفتاری

ردیف

منبع

1

)He et al. (2014: 684

2

4

التزام به معنی حضور فعال و همیشگی فرد در هنگام انجام
فعالیتهاي مربوط به نقشهاي سازمانی خویش است.

التزام اشاره دارد به سطح باالیی از انرژي و فعالیت ذهنی
) Park & Gursoy (2012: 1198در هنگام کار و مواجهه با مسائل کاري ،احساس مهم بودن،
غرور و اشتیاق داشتن براي انجام کارها ،و غرق شدن عمیق
در کارها و نبود احساس.
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3

تعریف

التزام شغلی یک منبع انرژی است که باعث انگیزش بیشتر
) Inceoglu & Fleck (2010: 37و احساس قدرت باالتر در انجام کار میشود و تسلط فرد را
بر کار افزایش میدهد.
)Soane et al. (2012: 531

التزام یک پدیده ذهنی جذاب در محل کار است که باعث
میشود فرد با همکارانش ارزشهای مشترک و اجتماعی ناشی
از نقش مثبت شغلی را در محیط کار بهطور موثری تجربه کنند.

سنجش التزام کارکنان
برای ارزیابی التزام کارکنان چندین ابزار وجود دارد .اما نیاز است تا بر ابزارهایی متمرکز شویم
که از روایی باالیی برخوردار هستند .معروفترین ابزار سنجش التزام ،مقیاس  1UWESاست که
دارای سه زیرمقیاس توان ،پایبندی ،و مجذوبشدگی است ( )Schaufeli et al., 2001که در
چندین کشور اعتبارسنجی شده است (;Yi-Wen & Yi-Qun, 2005; Shimazu et al., 2008
 .)Storm & Rothmann, 2003; Schaufeli & Bakker, 2003همانطور که رید)2016( 2
بیان میکند ،برخی از صاحبنظران جذب ،پایبندی ،و داشتن توان و بنیه را سه بعد التزام کارکنان
میدانند و این ابعاد مکمل یکدیگرند .جذب ،به تمرکز و غرق شدن در کار اشاره دارد .پایبندی نیز
به معنای درگیری شدید روحی فرد با کار خود یا به عبارتی ،وابستگی و همانندسازی فرد با کار
است .و در نهایت ،داشتن توان و بنیه نیز به داشتن سطح باالیی از انرژی و خاصیت ارتجاعی بودن
ذهن در هنگام کار اشاره میکند .به هر حال ،مطابق مدل شافلی و همکاران ( ،)2001التزام رفتاری
را میتوان با سه بعد توان ،پایبندی ،و مجذوبشدگی مورد سنجش قرار داد:
توان :3با سطوح باالیی از انرژی و انعطافپذیری ذهنی و تمایل به تالش در کار و همچنین،
مقاومت و پایداری در مواجهه با مشکالت مختلف محیط کاری تعریف عملیاتی میشود.
)1. Utrecht Work Engagement Scale (UWES
2. Reed
3. Vigor
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پایبندی :1با نماگرهایی چون معناداری ،شور و اشتیاق در محیط کار ،افتخار و غرور در انجام
خدمت وظیفه ،و ایجاد چالش تعریف میشود.
مجذوبشدگی :2نشانگر وضعیتی است که فرد بر انجام کار بهطور شایسته تمرکز دارد؛ در
انجام کار خود غوطهور است ،بهطوری که زمان برایش بهسرعت سپری میشود و متوجه اطراف
نیست؛ حواسش فقط متمرکز کار است؛ کار برایش شاد و مهیج است؛ تجربه مطلوب بهدست
میآورد؛ و از کارش لذت میبرد.
عوامل اثرگذار در التزام کارکنان
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پژوهشهای قابلتوجهی در خصوص شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در التزام کارکنان صورت
رویل و همکاران ( )2009عوامل موثر در التزام کارکنان عبارتاند از :همترازی
گرفتهاند .از دیدگاه ِ
راهبرد ،طبیعت زندگی حرفهای ،امنیت شغلی ،اعتماد به رهبر ارشد ،طبیعت شغل ،ارتباط کاری با
مدیر ارشد ،فرهنگ همکاری ،پرداخت منصفانه ،فرصتهای توسعه ،و بهرسمیت شناختن کارکنان.
پژوهش مِیر و آلن ( )1997نشانگر تاثیرگذاری تعهد سازمانی بر التزام کارکنان است .پژوهشهای
دیگری نیز با هدف شناسایی عوامل موثر در ارتقای التزام کارکنان صورت گرفته است که نتایج
آنها در جدول ( )2منعکس شده است.
جدول  :2عوامل تاثیرگذار در التزام کارکنان

ردیف

منبع

عومل تاثیرگذار

1

;)Meyer & Allen (1997
)Purcell et al. (2003

تعهد سازمانی

2

;)Robinson (2006); Anitha (2014
)Robinson et al. (2004

انگیزش درونی ،محیط کار ،رهبری ،فرصت
رشد و توسعه ،تیم ،جبران خدمات کل ،اعتماد
سازمانی ،احساس باارزش بودن ،عدالت رویهای،
و قرارداد روانی

3

)May et al. (2004); Allen et al. (2008

ارتباط با باالدستی ،امنیت شغلی ،و حمایت
سازمانی

4

;)Wildermuth (2008
)Woods & Sofat (2013

شخصیت
1. Dedication
2. Absorption
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ادامه جدول  :2عوامل تاثیرگذار در التزام کارکنان

ردیف

منبع

عومل تاثیرگذار

5

;)Mohapatra & Sharma (2010
)De Villiers & Stander (2011

وضوح نقش ،ارتباط ،تعهد سازمانی ،و جبران
خدمت

6

;)Mitroff & Denton (1999
)Abu Bakar (2013

تعصب مذهبی

8

;)Shuck & Albornoz (2007
)Xanthopoulou et al. (2009

فرصت رشد و توسعه ،منابع شغلی ،منابع
شخصی ،امنیت شغلی ،و محیط کاری

9

)Bakker & Demerouti (2008

امنیت شغلی ،بازخورد سازنده ،استقالل ،منابع
شغلی ،و منابع شخصی

10

)Federman (2009

11

;)Ruyle et al. (2009
)Crawford et al. (2010

12

)Heslin (2010

13

;)Andrew & Sofian (2011
)Keating & Heslin (2015

عوامل شخصیتی ،فرهنگ همکاری ،تعهد،
جهانبینی فرد ،اشتیاق به توسعه ،و تعامل
بینفردی

14

)Ahmed et al. (2012

عدالت سازمانی و حمایت سازمانی

15

)Menguc et al. (2013

نقش تعدیلگری استقالل در روابط بین بازخورد
و التزام

16

)Agarwal (2014

نقش تعدیلگری اعتماد سازمانی در روابط بین
عدالت سازمانی و التزام

17

)Benn et al. (2015

مشارکت

18

;)Carter & Baghurst (2014
)Breevaart et al. (2014

رهبری

مقاله  -2مدل ساختاری التزام کارکنان در سازمانهای دولتی ایران | مهدی حسنخانی و همکاران

7

عدالت رویهای ،عدالت توزیعی و عدالت تعاملی،
)Saks (2006); Nair & Salleh (2015
تعهد ،امنیت شغلی ،طبیعت شغل ،و اعتماد

مشوقها /تقدیر ،چرخه مشتری /تجارت،
نوآوری ،اولویتگذاری ،شاخصهای موفقیت،
بکارگیری استعداد ،و ارتباط با باالدستی

اعتماد سازمانی ،جبران خدمات کل ،امنیت شغلی،
فرهنگ همکاری ،نفوذ شخصی ،فرصت رشد و
توسعه حمایت کارفرما ،طبیعت شغل ،همترازی
راهبرد ،ارتباط با باالدستی ،و منابع شغل

طرز فکر کارکنان ،فرصت رشد و توسعه ،جبران
خدمات کل ،فرهنگ سازمانی ،حمایت اجتماعی،
حمایت کارفرما ،و احساس باارزش بودن
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با توجه به مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش 18 ،متغیر کلیدی تاثیرگذار در سه سطح فردی،
گروهی ،و سازمانی شناسایی شدند .چهار متغیر در سطح سازمانی بر متغیر التزام رفتاری کارکنان
تاثیر دارند که عبارتاند از :ساختار سازمانی ،حمایت سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،و جبران خدمت .در
سطح گروهی ،هفت متغیر رهبری ،محیط کاری خوب ،مشارکت کارکنان ،اعتماد سازمانی ،بازخورد
سازنده ،وضوح نقش ،و ارتباط با باالدستی بر التزام کارکنان تاثیرگذار هستند .در نهایت ،هفت
متغیر بر التزام رفتاری کارکنان در سطح فردی تاثیر دارند که عبارتاند از :امنیت شغلی ،استقالل
کاری ،انگیزش درونی ،تعهد سازمانی ،عدالت سازمانی ادراکشده ،تعصب مذهبی ،و برونگرایی
(شخصیت) .با در نظر گرفتن روابط بین متغیرهای مستقل یعنی رابطه بازخورد سازنده و وضوح
نقش ( ،)Mukherjee & Malhotra, 2006; Evans et al., 2002رهبری اثرگذار و وضوح نقش
( ،)Kalshoven et al., 2011; Shoemaker, 2003رهبری اثرگذار و استقالل (،)Ng et al., 2008
رهبری اثرگذار و مشارکت کارکنان ( ،)Jung et al., 2003رهبری اثرگذار و محیط کاری خوب
( ،)Kuoppala et al., 2008رهبری اثرگذار و اعتماد سازمانی ( ،)Top et al., 2015اعتماد
سازمانی و مشارکت ( ،)Furumo et al., 2012عدالت و حمایت سازمانی (;DeConinck, 2010
 ،)Pemecutan et al., 2016ساختار و ارتباط با باالدستی (،)Ambrose & Schminke, 2003
ساختار و فرهنگ ( ،)Janićijević, 2013ساختار و جبران خدمت ( ،)lee et al., 2018انگیزش
درونی و امنیت ( ،)Raza et al., 2015تعهد و تعصب ( ،)Rego & Pina e Cunha, 2008تعهد و
برونگرایی ( ،)Spagnoli & Caetano , 2012تعصب دینی و انگیزش درونی (،)Barmola, 2016
و با قرار دادن متغیرهای تعدیلکننده (استقالل ،حمایت ،و اعتماد) مدل مفهومی پژوهش به صورت
شکل ( )1زیر بهدست آمد.

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ
ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻤﮑﺎرى

ﺳﻄﺢ ﮔﺮوﻫﻰ

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎﻓﻮق

ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ

ﻗﺪرت

رﻫﺒﺮى

ﺳﻄﺢ ﻓﺮدى

ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ

اﺳﺘﻘﻼل

ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬﻫﺐ

اﻧﮕﯿﺰش دروﻧﻰ

ﺷﺨﺼﯿﺖ

ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦﻓﺮدى

1

ﺑﻬﺎ دادن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ

2

ﺟﺬب

3
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ﺑﺎزﺧﻮرد ﺳﺎزﻧﺪه

وﺿﻮح ﻧﻘﺶ
ﻣﺤﯿﻂﮐﺎرىﮔﺮوه

اﻟﺘﺰام رﻓﺘﺎرى ﮐﺎرﮐﻨﺎن

اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﻰ

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
راهبرد این پژوهش ،پيمايش است .در ضمن ،اين پژوهش از نظر افق زماني ،تكمقطعي
است .با توجه به اینکه واحد تحلیل ،سازمان است و پژوهشگران قصد دارند تا مدلی را برای التزام
کارکنان در بخش دولتی ارائه دهند ،پس جامعه آماری این پژوهش شامل سازمانهای دولتی ایران
است که  78سازمان برآورد شده است .مطابق با جدول مورگان 65 ،سازمان به عنوان نمونه به
روش تصادفی نظاممند انتخاب شدند (نادری و سیف نراقی .)1390 ،در این پژوهش ،سنجههای
هر  18متغیر استفادهشده مبتنی بر ادبیات گردآوری شدند که با توجه به نظرخواهی از استادان و
خبرگان بومیسازی شدند و پرسشنامهها پس از تایید روایی و پایایی آن ،توزیع گردیدند.
برای جمعآوري دادههای مورد نظر و سنجش متغیرهاي پژوهش ،از پرسشنامه استاندارد
و بومیشده استفاده شده است .نماگرهای مورد سنجش ،پيش از آنكه در قالب پرسشنامه به
نظرسنجي گذاشته شوند ،مورد قضاوت خبرگان علمی مرتبط با موضوع پژوهش قرار گرفتند که در
نهايت ،از پرسشنامه مورد توافق به عنوان ابزار جمعآوري دادهها استفاده شد .پرسشنامهها ،در هر
1. Vigor
2. Dedication
3. Absorption
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سازمان به صورت لینک الکترونیک میان مدیران و کارشناسان توزیع شدند و دادههای سطح فردی
از راه محاسبه میانگین نظرها به سطح سازمانی تبدیل شدند .شايان اشاره است که در سنجش
متغیرهای پژوهش از مدلهای معتبر در ادبیات پژوهش استفاده شده است .برای هر سازمان ده
پرسشنامه ارسال گردید که در مجموع ،برای  65سازمان 650 ،پرسشنامه ارسال گردید .تعداد 450
پرسشنامه تکمیل شد و به پژوهش بازگشت که از این تعداد 394 ،پرسشنامه بدون اشکال و معتبر
بودند و  56پرسشنامه نامعتبر و استنادناپذیر بودند (جدول الف در پیوست).
در این پژوهش ،برای تعیین روایی از نسبت روایی محتوایی الوشه )1975( 1استفاده شده
است .برای محاسبه این نسبت از نظرهای کارشناسان متخصص در زمینه محتوای آزمون مورد
نظر استفاده میشود و از آنها خواسته میشود تا هر یک از پرسشها را بر اساس طیف سهبخشی
لیکرت «پرسش ضروری است»« ،پرسش مفید است ولی ضروری نیست» ،و «پرسش ضرورتی
ندارد» طبقهبندی کنند .پرسشنامه گردآوریشده از  ۱۵خبره با استفاده از فرمول الوشه بررسی
گردید و از آنجایی که در تمامی پرسشها کمترین مقدار  CVRبهازای  15خبره از  0/49بیشتر
است ،روایی تمامی پرسشها تایید شده است .در این پژوهش ،برای سنجش پایایی از فرمول آلفای
کرونباخ استفاده شده است .آلفای بهدستآمده برای تمامی مولفهها بیشتر از  0/7است که این
عدد ،نشانگر پایایی مناسب پرسشنامه است.
تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
جبران خدمت :2مفهوم گستردهاي است كه فرايند طراحی نظامهاي حقوق و دستمزد ،نظامهاي

پاداش ،طبقهبندي و ارزیابی مشاغل ،و همچنين تنظيم جداول حقوق و پاداش را دربرمیگیرد .برای
سنجش این متغیر از سنجش زایفرت و تگ )1998( 3با ده سنجه استفاده میشود.
تعهد :4به عنوان یک متغیر بیانگر نیرویی است که فرد را ملزم میکند تا در سازمان بماند و
در جهت تحقق اهداف سازمان تالش کند .تعهد با یکسری رفتارهای مولد مانند فداکاری همراه
است .برای سنجش این متغیر از سنجش مایر و آلن ( )1997و هاتاال و فلت )2016( 5استفاده
میشود که با سه گویه عاطفی ،هنجاری ،و مستمر و با  24سنجه مورد سنجش قرار میگیرد.
1. Lawshe
2. Compensation
3. Seifert & Tegg
4. Commitment
5. Huhtala & Feldt
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رهبری :1به عنوان یک متغیر بیانگر نیرویی است که فرد را ملزم میکند تا در سازمان بماند و
در جهت تحقق اهداف سازمان تالش کند و با یکسری رفتارهای مولد مانند فداکاری همراه است.
برای سنجش این متغیر از سنجش بریوارت و همکاران ( )2014با پنج سنجه استفاده میشود.
ساختار سازمانی :2گمـاردن و انتـصاب افـراد در نقـاط مختلـف نمـودار سـازماني است .برای
این سنجش متغیر از سنجش لمبرت و همکاران )2006( 3استفاده میگردد که شامل سه گویه
پیچیدگی ،تمرکز ،و رسمیت با  24سنجه است.
التزام کارکنان :4کارکنان ملتزم کسانی هستند که بهطور کامل مجذوب کار خود باشند،
بهسختی و به مدت طوالنی کار کنند ،دیگر مسئولیتها را بر عهده گیرند ،و تمام تمرکزشان بر
نیازهای سازمان باشد .برای سنجش این متغیر از سنجش ساالنوا و شافلی ( )2008استفاده میشود
که شامل سه گویه قدرت یا اراده ،معناداری یا پایبندی ،و جذابیت یا مجذوبشدگی است و با 17
سنجه مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
حمایت سازمانی :5بازتاب باور عمومی کارکنان در این مورد است که سازمان براي بهزیستی
و رفاه کارکنان ارزش قائل است .برای سنجش این متغیر از سنجۀ هشتتایی مِی 6و همکاران
( )2004استفاده میشود.
بازخورد سازنده :7بازخورد اطالعات خاصي است كه برای تقويت بازانديشي در مورد عملكرد فرد
ارائه ميشود .اين اطالعات از سوي سازمان به فرد ارائه ميشوند و عملكرد او را اصالح ميکند يا ارتقا
ميبخشد .برای سنجش متغیر بازخورد سرپرست از سنجههای منگاک 8و همکاران ( )2013استفاده شد.
استقالل کاری :9درجهای که کارکنان میتوانند در تصمیمگیریهای مرتبط با شغل خود آزادی عمل
داشته باشند .برای سنجش متغیر استقالل کاری از شش سنجۀ رانهار و همکاران )2013( 10استفاده میشود.
امنیت شغلی :11امنیت شغلی ،رها شدن از ترس از دست دادن یا برکناری از شغل است .برای
این متغیر از سنجش می و همکاران ( )2004با سه سنجه استفاده شد.
1. Leadership
2. Organizational Structure
3. Lambert et al.
4. Employee Engagement
5. Organizational Support
6. May
7. Constructive Feedback
8. Menguc
9. Work Autonomy
10. Runhaar et al
11. Job Security

41

| دوره  32ـ تابستان  98ـ شماره  2ـ پياپي 108

ارتباط با باالدستی :1ارتباط با باالدستی فرایندى است که مدیران را براى گرفتن اطالعات و
تبادل معنى با افراد فراوان داخل سازمان و افراد خارج سازمان توانا میسازد .برای سنجش این
متغیر از سنجش می و همکاران ( )2004با نه سنجه استفاده میشود.
اعتماد سازمانی :2انتظارهای مثبت درباره رفتار دیگران و تمایلهایی که درباره آسیبپذیری در
برابر دیگران وجود دارد ،از عناصر اصلی تعریف اعتماد هستند .برای سنجش این متغیر از سنجش
حسن و احمد )2011( 3با هفت سنجه استفاده میگردد.
فرهنگ سازمانی :4فرهنگ سازماني مجموعهاي از معاني و ارزشهاي مشترك است كه
اعضاي سازمان را به یكدیگر پيوند میدهد ،نظام ارزشي حاكم را بر سازمان تشكيل ميدهد ،و
باعث تمایز یك سازمان از سازمان دیگر میشود .برای سنجش این متغیر از سنجش رابینز ()1386
با  12سنجه و با چهار گویۀ نوآوری ،توجه به رهاورد ،توجه به اعضای سازمان ،و توجه به تیم
استفاده شد.
5
مشارکت  :مشــاركت كاركنــان عبــارت اســت از دخالت دادن كاركنان ردههاي مختلف
سـازمان در فراينـد تبيين مشكل ،تجزيهوتحليل موقعيت و دستيابي به راهحـل .برای سنجش
متغیر مشارکت از سنجش فارومو و همکاران ( )2012با  12سنجه و چهار گویه نفوذ کارکنان در
تصمیمگیری ،دسترسی به اطالعات ،شایستگی ،و تقویت و انگیزش استفاده شد.
وضوح نقش :6وضوح نقش كه به معناي بيان صريح و مشخص انتظارها است ،ميتواند
احساس رضايت از انجام كار ،حس مفيد بودن براي شاغل ،احساس دلگرمي و ميـل بـه مانـدن
را ايجـاد نمايد .برای سنجش متغیر وضوح نقش از سنجش سایر )1992( 7شامل دو گویه وضوح
فرایند و وضوح هدف با شش سنجه استفاده شد.
انگیزش درونی :8به مواردي اطالق ميشـود كـه پاداش مورد انتظار فرد را در قبال رفتاري معین
در یک منبع دروني جستجو میکند .يعني فرد برای رسيدن به تقويتهاي دروني ،عمل ويژهاي
انجام ميدهد .برای سنجش این متغیر از جیلت و همکاران )2013( 9با ده سنجه استفاده شد.
1. Communication with Superiors
2. Organizational Trust
3. Hassan & Ahmed
4. Organizational Culture
5. Participation
6. Role Clarity
7. Sawyer
8. Internal Motivation
9. Gillet et al.
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تعصب دینی :1به ایمان ،شناخت ،معرفت قلبی ،اعتراف به زبان ،و عمل به اعضا و جوارح اشاره
دارد .برای سنجش متغیر تعصب دینی از سنجش ابوبکر )2013( 2شامل سه گویه ایمان قلبی،
ایمان زبانی ،و ایمان کرداری با یازده سنجه استفاده میگردد.
عدالت سازمانی :3به ادراک کارمندان از وجود انصاف در محیط شغلی اشاره میکند که بر سه نوع
رویهای ،توزیعی ،و تعاملی است .متغیر عدالت سازمانی از سنجش نیهف و مورمان )1993( 4و پارک و
همکاران )2016( 5استفاده شده است که دارای سه گویه رویهای ،توزیعی ،و تعاملی است و  20سنجه دارد.
شخصیت :6شخصیت آن بُعد منحصر بـه فـرد انسـان اسـت کـه او را از دیگـران متمـایز
میسازد .برای سنجش متغیر شخصیت از سنجش ویلدرموت )2008( 7با  48سنجه استفاده شده است.
کاهش خطای تورش
از بین بردن یا کاهش خطا نقش مهمی در بهبود کیفیت دادههای جمعآوریشده دارد .در این
پژوهش ،برای کاهش خطای تورش اقدامهایی انجام شدهاند :الف .از پرسشنامههای استاندارد و
بومیسازیشده استفاده گردید؛ ب .از نظر استادان خبره برای مطلوبتر کردن سنجههای پرسشنامه
استفاده شد؛ و ج .پرسشنامههایی که نقص داشتند و قابل اتکا نبودند ،حذف گردیدند.
یافتههای پژوهش
آزمون دادهها متناسب با پرسشهای پژوهش به شرح زیر ارائهپذیر است.
سطح التزام کارکنان
برای پاسخ به این پرسش پژوهش که التزام کارکنان در چه سطحی است ،فرضیههای آماری
زیر طرحپذیر هستند:
H0: µ≤ 3
Ha: µ> 3
1. Religious Fanaticism
2. Abu Bakar
3. Organizational Justice
4. Niehoff & Moorman
5. Park et al.
6. Personality
7. Wildermuth
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همانطور که در جدول ( )3مشاهده میشود ،سطح معناداری مشاهدهشده برای ابعاد سهگانه
التزام کارکنان کوچکتر از  0/05است .بنابراین ،در فاصله اطمینان  95درصد فرض صفر رد
میشود .به دیگر سخن ،با در نظرگرفتن مقادیر میانگین توان ( ،)3/47پایبندی ( ،)3/55و جذب
( )3/71که باالی میانگین مفروض ( )3هستند ،میتوان گفت که التزام کارکنان سازمانهای دولتی
ایران در سطح بهنسبت مطلوبی هستند.
جدول  :3آمارهای استنباطی ابعاد التزام کارکنان

ارزش آزمون= 3
ابعاد
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توان

پایبندی
جذب

مقدار  Tدرجه آزادی سطح معناداری میانگین

فاصله اطمینان  95درصد
کرانه باال

کرانه پایین

0/679

0/435

6/340

65

0/000

3/47

0/626

15/216

65

0/000

3/71

0/798

9/123

65

0/000

3/55

0/326

0/612

در ضمن ،التزام علمی کارکنان در سازمانهای دولتی مورد مطالعه در نمودار تار عنکبوتی
نیز مقایسه شده است .همانطور که در نمودار ( )1دیده میشود ،کارکنان مرکز تحقیقات راه،
مسکن ،و شهرسازی با میانگین ( )2/73دارای پایینترین التزام ،و کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی با میانگین ( )4/45دارای باالترین التزام هستند .همچنین ،میانگین التزام کارکنان در میان
سازمانهای مورد مطالعه  3/57است که با در نظرگرفتن مقیاس پنج درجهای لیکرت ،در سطح
باالی متوسط است.

...

5
4.5
4
...

3.5

...

3
2.5
2
1.5
1
0.5
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0

...

نمودار  :1مقایسه التزام کارکنان در سازمانهای دولتی ایران

مدل معادلههای ساختاری
با توجه به اینکه التزام عملی کارکنان دستگاههایی اجرایی در سطح باالی متوسط است ،برای
ارتقای آن الزم است تا از راه شناسایی متغیرهای کلیدی تاثیرگذار در قالب تدوین مدل ساختاری
اقدام کرد .دو رویکرد در تخمین روابط مدل معادلههای ساختاری وجود دارد .در این پژوهش،
به دلیل پایین بودن حجم نمونه از نرمافزار  PLS3استفاده شده است .نرمافزار  PLS3برخالف
نرمافزارهای  LISRELو  AMOSمبتنی بر کوواریانس نیست و واریانسمحور است؛ به همین
دلیل ،تحلیل اکتشافی و تحلیل مسیر را همزمان انجام میدهد ( .)Hair et al., 2016نتایج تحلیل
در شکل ( )2منعکس شده است.
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شکل  :2مدل معادلههای ساختاری التزام کارکنان در حالت ضرایب مسیر

شکل  :2مدل معادلههای ساختاری التزام کارکنان در حالت ضرایب مسیر
براي بررسی معناداري ضرایب مسیر ،از آماره  tاستفاده شده و نتایج آن در جدول زیر منعکس شده است .همانطور که در جدول ()5
دیده میشود ،تمامی  03متغیر در سطوح سهگانه فردي ،گروهی ،و سازمانی بر التزام کارکنان تاثیرگذار هستند .با در نظرگرفتن ضرایب
منعکس
کاري (()4
جدول
آن در
رفتاري شده
آماره tالتزاماستفاده
مسیر ،از
مسیر برای
حمایت
،)1/35
استقالل
نتایجاند از1
کارکنانو عبارت
تاثیرگذار بر
ضرایب کلیدي
معناداری متغیرهاي
بررسیباید گفت که
متغیرها در مدل،
خدمات
امنیتدرشغلی (63
تمامی (51
انگیزش درونی
()4سازي (
اعتماد
در،)1/58
باالدستی (
ن با
ارتباط
سازمانی (/35
جبرانفردی،
سطوح،)1/سهوگانه
،)1/18متغیر
دیده/50م1ی)،شود،
جدول
طور که
است،)1.هما
شده
(.)1/65

گروهی ،و سازمانی بر التزام کارکنان تاثیرگذار هستند .با در نظرگرفتن ضرایب مسیر متغیرها در
جدول  :1بررسی معناداری ضرایب مسیر و آزمون روابط متغیرها
کارکنان عبارتاند از :استقالل
مدل ،باید گفت که متغیرهای کلیدی تاثیرگذار بر التزام رفتاری
نتیجه آزمون
ضرایب مسیر
آماره t
روابط متغیرها
تایید
التزام
کاری ( ،)0/86حمایت امنیت >-
باالدستی (0/693 ،)0/63
( ،)0/84ارتباط با 05/811
( ،)0/61انگیزش
اعتمادسازی
سازمانی
تایید
انگیزش  >-امنیت
0/326
5/281
(.)0/54
( ،)0/59و جبران خدمات
تایید
شغلی >-التزام
درونی ( ،)0/60امنیت انگیزش
0/609
9/303
بازخورد  >-التزام

 >:4وضوح
بازخورد -
نقشمعناداری
بررسی
جدول
برونگرایی  >-التزام

متغیرها
روابط
> تعهد سازمانی
برونگرایی -

امنیت

سازمانی  >-التزام
عدالتالتزام
>-

عدالت سازمانی  >-حمایت سازمانی

انگیزش  >-امنیت

ارتباط  >-التزام

انگیزش >-
التزام  >-التزام
استقالل شغلی

اعتماد سازمانی  >-التزام

بازخورد  >-التزام

ضرایب 7/210
مسیر
5/600

آماره t
1/0836

5/003
14/370
3/572

5/281

0/880

مسیر
ضرایب
0/440
0/317
0/593
0/604

0/326

4/579
3/576

0/616

9/328
5/057
4/108

بازخورد  >-وضوح نقش
برونگرایی  >-تعهد سازمانی

1/0836

عدالت سازمانی  >-التزام

و آزمون

0/592متغیرها
روابط

0/633

7/210

برونگرایی  >-التزام
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5/013

0/318

4/512

4/129

0/609
0/867
0/318
0/592
0/880

0/440

0/317

تایید
تایید
تایید

آزمون
نتیجهنشد
تایید
تایید
تایید
تایید

تایید

تایید

تایید
تایید

تایید
تایید

تایید
تایید

تایید نشد
تایید

ادامه جدول  :4بررسی معناداری ضرایب مسیر و آزمون روابط متغیرها

روابط متغیرها

آماره t

ضرایب مسیر

نتیجه آزمون

4/579

0/633

تایید

عدالت سازمانی  >-حمایت سازمانی

3/572

استقالل شغلی  >-التزام

5/057

ارتباط  >-التزام

اعتماد سازمانی  >-التزام

3/576

0/604

0/867
0/616

تایید

تایید

تایید

حمایت سازمانی  >-التزام

3/070

0/845

تایید

فرهنگ همکاری  >-التزام
جبران خدمت  >-التزام

1/994

0/201

12/663

0/549

مشارکت کارکنان  >-التزام

3/923

0/200

رهبری اثرگذار  >-استقالل

1/142

رهبری اثرگذار  >-محیط کاری

5/594

رهبری اثرگذار  >-وضوح نقش

0/327

ساختار  >-ارتباط با باالدستی

6/396

ساختار  >-جبران خدمت

9/204

محیط کاری  >-التزام

رهبری اثرگذار  >-التزام

رهبری اثرگذار  >-اعتماد

رهبری اثرگذار  >-مشارکت
ساختار  >-التزام

ساختار  >-فرهنگ همکاری

3/980

3/912

0/377

تایید

11/594
9/162

0/616

17/80

تایید

0/408

0/653

2/162

تایید

تایید

0/143
0/413

تایید

تایید نشد
تایید

تایید

تایید

0/035

تایید نشد

0/514

تایید

0/384

0/744

0/578

تایید

تایید

تایید

تعهد سازمانی  >-امنیت شغلی

4/802

0/525

تایید

تعهد سازمانی  >-حمایت سازمانی

4/754

0/294

تایید

تعصب دینی  >-انگیزش درونی

0/978

0/166

تایید نشد

وضوح نقش  >-التزام

3/776

0/222

تایید

تعهد سازمانی  >-التزام

تعهد سازمانی  >-تعصب دینی
تعصب دینی  >-التزام

/4852

1/912

2/045

بازخورد × استقالل  >-التزام

1/970

وضوح نقش × حمایت  >-التزام

4/492

عدالت × اعتماد  >-التزام

2/204

0/248

0/514

0/400

0/763

0/196

0/186
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اعتماد سازمانی  >-مشارکت

2/690

0/339

تایید

تایید

تایید نشد
تایید

تایید

تایید

تایید
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در ضمن ،یافتههای پژوهش نشان میدهند که دریافت بازخورد ،عدالت سازمانی ،و وضوح
نقش بهترتیب در نقش تعدیلکننده روابط بین متغیرهای استقالل شغلی ،اعتماد سازمانی ،و حمایت
سازمانی با التزام رفتاری کارکنان ظاهر میشوند.
ارزشیابی مدل ساختاری
شرط برقراري پایایی این است که اندازة پایایی (آلفای کرونباخ) و پایایی مرکب )CR( 1از 0/7
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بزرگتر باشد .پس از آزمون الگوهاي اندازهگیري و اصالح الگو ،نتایج در جدول ( )5گزارش شده است
که حاکی از قابلقبول بودن پایایی و پایایی مرکب است .همچنین ،برای بررسی روایی همگرا ،اندازة
متوسط واریانس استخراجشده )AVE( 2باید از  0/5بزرگتر باشد (.)Fornell & Larcker, 1981
روایی تشخیصی (روایی واگرا) سازهها تایید شده است.
جدول  :5ضرایب تعیین متغیرهای وابسته در مدل ساختاری

متغیر وابسته
امنیت شغلی

انگیزش درونی

ضریب تعیین
0/503
0/027

التزام رفتاری کارکنان

0/960

استقالل کاری

0/020

ارتباط با باالدستی
اعتماد سازمانی

فرهنگ همکاری

0/264

0/427

0/553

()R2

متغیر وابسته

ضریب تعیین

حمایت سازمانی

0/544

محیط کاری

0/171

جبران خدمت

مشارکت کارکنان
تعصب دینی

0/207

وضوح نقش

( )R

0/335

0/446

تعهد سازمانی

2

0/193

0/327

بحث و نتیجهگیری
امروزه روابط بین کارکنان و مدیران رو به زوال است .پژوهشها نشان میدهند که درصد
پایینی از کارکنان به کارشان التزام دارند ( .)Federman, 2009پژوهش حاضر با هدف ارائه
مدل التزام کارکنان در سازمانهای دولتی ایران انجام شد .ادبیات موجود نشان میدهد ،ارتباط
این متغیر با یک یا چند متغیر محدود سنجیده شده است .از اینرو ،این پژوهش از سه راه شکاف
موجود را در ادبیات پر میکند :ابتدا با دستهبندی متغیرهای پراکنده در پژوهشهای پیشین ،آنها
1. Construct Reliability
2. Average Variance Extracted
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را به سه دسته فردی ،گروهی ،و سازمانی طبقهبندی میکند؛ سپس در هر سطح یک متغیر به
عنوان نوآوری مطرح میشود ،و مورد سنجش قرار میگیرد .برای مثال ،در سطح سازمانی ساختار
سازمانی ،در سطح گروهی فرهنگ سازمانی ،و در سطح فردی تعصب .همچنین ،با توجه به
نمرههایی که از آزمونهای آماری بهدست آمد میتوان ادعا کرد که به مدل بهنسبت جامع عوامل
تاثیرگذار بر التزام کارکنان دست یافتیم .نتایج این پژوهش نشان میدهند که التزام کارکنان در
سازمان مورد مطالعه در سطح متوسط است .بنابراین ،انجام تمهیدهای الزم برای ارتقای التزام
کارکنان در محیطهای متالطم امروزی یک ضرورت راهبردی است .یافتههای این پژوهش
نشانگر آن است که متغیرهای کلیدی تاثیرگذار بر التزام رفتاری کارکنان عبارتاند از :برونگرایی،
استقالل کاری ،حمایت سازمانی ،ارتباط با باالدستی ،اعتمادسازی ،انگیزش درونی ،امنیت شغلی،
و جبران خدمت .بنابراین ،ضروری است که سازمانهای دولتی سازوکارهای الزم را برای ارتقای
متغیرهای پیشگفته فراهم سازند تا از این راه بتوان التزام رفتاری کارکنان را بهبود بخشید .به
دیگر سخن ،ضروری است که بهبود اولویتدار متغیرهای اشارهشده در دستور کار مدیریت منابع
انسانی سازمانهای دولتی قرار گیرد.
همچنین ،یافتههای پژوهش نشان میدهند که امنیت شغلی بر التزام کارکنان تاثیرگذار است.
این نتیجه با پژوهشهای می و همکاران ( )2004و شاک و البورنوز ( )2007مطابقت دارد .هرقدر
کارکنان در شغلشان امنیت بیشتری احساس کنند نسبت به سازمان احساس تعلق بیشتری
دارند و در رفتار خود التزام بیشتری بروز میدهند .اثرگذاری انگیزش درونی بر التزام رفتاری
کارکنان که در مدل پژوهش اثبات گردید با نتایج پژوهش جیلت و همکاران ( ،)2013هیرشی و
همکاران )2013( 1منطبق است .بنابراین ،انجام تمهیدهای الزم برای ایجاد انگیزش درونی بهطور
چشمگیری باعث بهبود التزام رفتاری کارکنان میشود.
اثرگذاری بازخورد سازنده بر التزام رفتاری کارکنان که در مدل پژوهش اثبات گردید با نتایج
منگاک و همکاران ( )2013منطبق است .پژوهشهای پیشین نشان میدهند کارکنانی که به
صورت مرتب و مستمر بازخورد دریافت میکنند و از نتایج عملکرد خود اطالع مییابند ،از شغل
خود رضایت بیشتر دارند و بهتر کار میکنند .در نتیجه ،التزام بیشتری به کار خود دارند .اثرگذاری
شخصیت (برونگرایی) بر التزام رفتاری کارکنان که در مدل پژوهش مشخص گردید ،با نتایج
دیملّو و پاکن ،)2008( 2وودس و سوفات ( )2013و کاراسکو-سائول و همکاران )2015( 3منطبق
1. Hirschi et al
2. De Mello e Souza Wildermuth & Pauken
3. Carasco-Saul et al
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است .نتایج پژوهش دیملّو و پاکن ( )2008به صورت خاص نشان میدهد که افراد با شخصیت
برونگرا التزام بیشتری دارند و توانایی تطبیق با مشکالت و موقعیتهای چالشی را در محیط
کاری دارند.
اثرگذاری عدالت سازمانی بر التزام رفتاری کارکنان که در مدل پژوهش اثبات گردید با نتایج
جیلت و همکاران ( ،)2013آگاروال ( ،)2013و پارک و همکاران ( )2016همسویی دارند .طبق
نتایج پژوهش ،هر اندازه سازمانها در فرایندهایی مانند انتصاب ،انتقال ،چرخش شغلی ،پرداخت
اضافه کار ،و پاداش به کارکنان فرصتهای برابر اعطا کنند ،کارکنان بیشتر عدالت سازمانی را
تجربه و درک خواهند کرد و تحت تاثیر این تجربه ،عملکرد و التزام بیشتری ارائه خواهند داد.
اثرگذاری ارتباط با باالدستی بر التزام رفتاری کارکنان با نتایح می و همکاران ( ،)2004موهاپاترا
و شارما ( ،)2010میشرا و همکاران ،)2014( 1و کارانگز و همکاران ( )2015مطابقت دارد .نتایج
این پژوهش و دیگر پژوهشها نشان میدهند که هرچقدر کارکنان بتوانند راحتتر با باالدستی
خود ارتباط برقرار کنند ،اعتماد متقابل آنان بههم بیشتر میشود .هرچقدر این ارتباط قویتر و
مستحکمتر باشد ،التزام رفتاری کارکنان باالتر میرود.
اثرگذاری استقالل کاری بر التزام رفتاری کارکنان با نتایج منگاک و همکاران ( )2013و رانهار و
همکاران ( )2013مطابقت دارد .اگر افراد در سازمان بهگونهای آموزش داده شوند که فقط بر اساس
دستورالعملها و قوانین خشک عمل کنند ،بهتدریج به کارکنانی کسل ،بیحوصله ،و فاقد انگیزه تبدیل
میشوند .پس نیاز دارند تا در انجام وظایف محوله از استقالل الزم برخوردار باشند .به عبارت دیگر،
هرچقدر بتوان استقالل کاری را در کارکنان باال برد ،همراستا با آن التزامشان نیز باالتر خواهد رفت.
اثرگذاری اعتماد سازمانی بر التزام رفتاری کارکنان که در مدل پژوهش اثبات گردید با نتایج آگاروال
( )2013مطابقت دارد .اعتماد سنگ بنای روابط سالم در سازمان است و هرچقدر اعتماد بین فرادست
و زیردست یا افرادی که باهم در یک سطح قرار دارند باالتر باشد ،بهرهوری و عملکرد سازمان ارتقا
مییابد .اعتماد بینفردی ،رفتار افراد را در جهت باالی رفتار التزام تقویت میکند.
اثرگذاری فرهنگ همکاری بر التزام رفتاری کارکنان که در مدل پژوهش اثبات گردید با
نتایج کاراسکوـ سائول و همکاران ( )2015همخوانی دارد .بسیاری از رفتارها در سازمان تبدیل
به ارزش و هنجار میشوند و بهتدریج به صورت عادتی در سازمان جریان مییابند مانند برخی
از آیینها و مراسمهایی که در سازمان بهوجود میآید و با تغییر افراد سازمان تغییر نمیکند و به
صورت یک سنت یا اعتقاد خواهد ماند .پس طبق نتایج این پژوهش ،هرچقدر فرهنگ سازمان به
1. Mishra et al
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طرف همکاری و مشارکت سوق داده شود ،باعث افزایش سطح التزام رفتاری در کارکنان خواهد
شد .اثرگذاری حمایت سازمانی بر التزام رفتاری کارکنان با نتایج می و همکاران ( ،)2004آلن و
همکاران ،)2008( 1پاتی و کومار ،)2010( 2و کوپر اشتاین و همکاران )2016( 3همراستاست.
اثرگذاری جبران خدمت بر التزام رفتاری کارکنان با نتایج موهاپاترا و شارما ( )2010و آنیتا
( )2014منطبق است .جبران خدمت میتواند با پرداخت حقوق ،دستمزد ،و پاداشهای مادی
صورت گیرد که نیازهای مادی کارکنان را برطرف میکند .برخالف اینکه برای برخی کارکنان
ممکن است از اهمیت کمتری برخوردار باشد ،ولی به جرئت میتوان ابراز کرد که یکی از هدفهای
هر کارمندی در سازمان ،تامین نیازهای اولیه است که با رفع آنها رفتار بهتر و ملتزمتری از خود
بروز خواهد داد .اثرگذاری محیط کاری بر التزام رفتاری کارکنان که در مدل پژوهش اثبات گردید با
نتایج شافلی و همکاران ( ،)2006آنیتا ( ،)2014و شاک و البورنوز ( )2007مطابقت دارد .یکپارچگی
و هماهنگی در محیط کار باعث ایجاد صمیمیت و همدلی در کارکنان و ایجاد شور و شوق در ج ّو
کاری میشود؛ بهطوری که کارکنان از اینکه در کنار هم هستند ،لذت میبرند .طبق پژوهش آنیتا
( )2014خوب بودن محیط کار التزام رفتاری را در کارکنان باالتر میبرد.
اثرگذاری مشارکت کارکنان بر التزام رفتاری کارکنان با نتایج بن و همکاران ( )2015همراستا است.
به عبارت دیگر ،هرچقدر کارکنان توانایی مشارکت الزم را در تیمهای کاری داشته باشند و سازمان از
افکار و اندیشه آنان برای انجام بهتر وظایف محوله بهره ببرد ،التزام رفتاری کارکنان ارتقا مییابد.
اثرگذاری رهبری اثربخش بر التزام رفتاری کارکنان با نتایج گروه مشاوره گالوپ،)2011( 4
آنیتا ( ،)2014کارتر و باقورتس ( ،)2014بریوارت و همکاران ( ،)2014وانگ و هسیه ،)2013( 5و
کاراسکوـسائول و همکاران ( )2015مطابقت دارد .رهبری اثربخش یا تاثیرگذار یکی از سبکهای
رهبری است که طبق گفته وانگ و هسیه ( )2013سبکی از رهبری است که در آن رهبر با
مربیگری ،توانمندسازی ،شناسایی نقاط قوت زیردستان ،و تشویق به یادگیری مداوم در سازمان،
بر زیردستان تأثیر میگذارد؛ بهطوری که زیردستان مدیر را بیشتر مانند یک استاد و معلمی در
کنار خود میبینند که باعث ارتقای مهارتهای آنان میشود .پس رهبر اثربخش کارکنانی با التزام
رفتاری باال در سازمان تربیت میکند.
1. Allen et al
2. Pati & Kumar
3. Cooper Stein et al
4. Gallup
5. Wang & Hsieh
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اثرگذاری تعهد سازمانی بر التزام رفتاری کارکنان با نتایج موهاپاترا و شارما ( ،)2010مانگاندجایا
( ،)2012بال و همکاران ،)2013( 2و هاتاال و فلت ( )2016مطابقت دارد .با توجه به نتیجه این
پژوهش مشاهده گردید که افرادی که تعهد سازمانی و شغلی باالیی دارند ،افراد ملتزمتری هستند؛
زیرا تعهد میتواند یک زیربنایی برای جذابیت ،پایبندی به شغل ،و توان (اراده) باشد.
3
اثرگذاری تعصب دینی بر التزام رفتاری کارکنان با نتایج ابوبکر ( ،)2013گرومن و ساکس
( ،)2011باکر و همکاران ( )2008مطابقت دارد .میتوان نتیجه گرفت ،اگر کارکنان در گفتار ،کردار،
و رفتار خود صداقت داشته باشند و بر اساس آموزههای دینی که بهدرستی و صداقت در کار تاکید
دارند ،توجه نمایند ،التزام رفتاری آنان نیز افزایش خواهد یافت.
همچنین ،اثرگذاری وضوح نقش بر التزام رفتاری کارکنان با نتایج موهاپاترا و شارما ( )2010و
کاراسکوـ سائول و همکاران ( )2015مطابقت دارد .به دیگر سخن ،هرچقدر فرد از هدفی که برای
وظایفش در نظرگرفته شده و فرایندهایی که برای انجام موفقیتآمیز آن وجود دارد ،مطلع و آگاه
باشد ،از انجام کار خود لذت بیشتری میبرد و باعث افزایش شفافیت نقشها در سازمان میشود
و التزام رفتاری کارکنان را باال میبرد.
در این پژوهش مشخص شد که برونگرایی بر التزام کارکنان تاثیر ندارد .این یافته با یافتههای
پیشین در تعارض است .در ضمن ،تاثیر تعصب دینی بر انگیزه درونی و تاثیر تعهد سازمانی بر
تعصب دینی ،و در پایان ،تاثیر رهبری اثرگذر بر استقالل کاری و وضوح نقش به اثبات نرسید.
هرچند در این پژوهش عوامل تاثیرگذار در سطوح سهگانه فردی ،گروهی ،و سازمانی مدلسازی
شدند ،اما برای رسیدن به مدل بومی جامع ضروری است که این پژوهش در سازمانهای بخش
خصوصی و بخش سوم نیز به آزمون گذاشته شود .از آنجايي كه يافتههاي اين پژوهش ناظر بر
سازمانهای دولتی ایران است ،در خصوص تعميم یافتههای آن به بخش دولتی دیگر کشورها
بايد جانب احتياط را رعايت كرد .با توجه به اینکه روابط بین متغیرهای پژوهش بر مبنای
واریانس مدلسازی شدهاند ،نباید محدودیت این روش را در مقایسه با مدلسازی ساختاری مبتنی بر
کوواریانس نادیده گرفت .یکی از محدودیتهایی که از بُعد زمانی میتوان اشاره کرد ،مقطعی بودن
زمان پژوهش است .همچنین ،محدودیت ذاتی پرسشنامه که ناشی از تفاوت درک پرسشهای
مطرحشده است ،نباید نادیده گرفت.
1
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پیوست
جدول الف :بررسی پایایی و روایی مدل پژوهش

متغیر مکنون
امنیت شغلی

انگیزش درونی

بازخورد سازنده

()CR

0/847

0/905

0/761

بلی

0/850

0/909

0/769

بلی

0/928

0/944

()AVE

0/738

()DV

بلی

شخصیت (برونگرایی)

0/720

0/811

0/589

بلی

التزام رفتاری کارکنان

0/961

0/905

0/763

بلی

استقالل کاری

0/772

اعتماد سازمانی
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آلفای کرونباخ

پایایی مرکب

روایی همگرا

روایی تشخیصی

ارتباط با باالدستی
اعتماد سازمانی

0/876
0/900

0/967

0/811

بلی

0/919

0/938

0/835

بلی

0/707

0/938

فرهنگ همکاری

0/720

جبران خدمت

0/748

حمایت سازمانی

محیط کاری

0/963

مشارکت کارکنان

0/672

ساختار

0/822

رهبری اثرگذار

0/924

0/803

بلی

0/797
0/755

0/831
0/855

0/632
0/719
0/515

0/624
0/669

بلی
بلی
بلی

بلی
بلی

0/971

0/872

بلی

تعهد سازمانی

0/717

0/668

0/563

بلی

وضوح نقش

0/841

0/733

0/597

بلی

تعصب دینی

0/809

0/886

0/723

بلی

0/680

0/624
0/8892

0/619

0/728

بلی
بلی

جدول ب :بررسی آزمون کیفیت مدل در نرمافزار PLS

متغیر

CV Com.

CV Red.

1-SSE/SSO

1-SSE/SSO

امنیت شغلی

0/505779

0/332835

0/686884

0/686884

انگیزش درونی

بازخورد سازنده

0/738025

0/018651

التزام رفتاری کارکنان

0/703664

0/703664

استقالل کاری

0/67228

اعتماد سازمانی

ارتباط با باالدستی
اعتماد سازمانی

0/265947
0/779536

0/791719

جبران خدمت

0/696565

مشارکت کارکنان

0/506873

ساختار

0/534708

رهبری اثرگذار

0/619406

تعهد سازمانی

0/790792

وضوح نقش

0/326941

تعصب دینی

0/671486

0/349646

0/847051

محیط کاری

0/779536

0/809935

فرهنگ همکاری
حمایت سازمانی

0/265947

0/172539

0/728921

0/746841
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شخصیت (برونگرایی)

0/836919

0/836919

0/014566
0/420936
0/354892
0/099826

0/128381

0/286629

0/790792

0/746841

0/094423
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Abstract
Employee commitment, sometimes called work involvement/
belongingness/ engagement, materializes when people have interest
in their job, enjoy doing it and try harder to accomplish it. This
study aims to investigate the effective factors which can enhance the
commitment of employees at individual, group and organizational
levels. It also intends to identify and reach a model for the relations among
variables. Using structural equations model, data were collected from
65 Iranian state organizations. Findings show that at an organizational
level such factors as organizational structure, organizational support,
organizational culture, compensation; at group level such factors as
effective leadership, pleasant work environment, employee participation,
organizational trust, constructive feedback, role transparency; and at
individual level such factors as job security, work autonomy, internal
motivation, organizational commitment, perceived organizational justice,
religious commitment, and extraversion have an impact on employee
commitment.
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