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 یمرکز سازمان کارکنان یسازمان تعهد ارتقاء یهاشاخص   و هامولفه  ابعاد،  ییشناسا

 ی مفهوم  مدل کی قالب در یاسالم آزاد دانشگاه
 

  4شریفی اصغر  ،3ایمانی  محمدنقی  ،2شریعتمداری مهدی  1احمدی مریم 

 چکیده
 کارکنهان  سهازمانی  تعههد  ارتقهاء  هایشهاخص  و  هامولفهه  ابعاد،  شناسایی  حاضر  پژوهش  از  هدف
 از ،کهاربردی هدف نظر از پژوهش روش  بود.  مدل  ارائه  قالب  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مرکزی  سازمان

 شهام   آمهاری  جامعهه  .گرفت  انجام  مقطعی  پیمایشی  رویکرد  با  که  است  توصیفی  هاداده  گردآوری  روش  نظر
 هدفمند  غیرتصادفی  گیری  نمونه  روش با  بود.  سازمانی  تعهد  زمینه  در  آگاه  افراد و  متخصصین  خبرگان،

 هها داده گردآوری ابزار و میدانی و پژوهی سند  ها  داده  گردآوری  روش  .شدند  انتخاب  نمونه  عنوان  به  نفر  30
 از  روایهی  بهود.  فهازی  منطق  با  دلفی  ها  داده  گردآوری  پرسشنامه  و  یافته  سازمان  نیمه  مصاحبه  شام 
 تحلیه   بهرای  .اسهت  شهده  تعیهین  کدگهااران  بهین  توافق  روش  به  نیز  آن  پایایی  لینکن  و  گوبا  روش
 3 نهایهت در شهد. اسهتفاده  MAXQDA  افزار  نرم  و  فازی  دلفی  و  مضمون  تحلی   از  کیفی  هایداده
 سازمانی  )فردی، سازمانی  تعهد ءارتقا  ابعاد که  داد  نشان  نتایج  شد.  نهایی  شاخص  100 و  مولفه  16  بعد،
 اعتمهاد،  پهایری،  انعطهاف  کهاری،  تجربیها   شهغ ،  بهه  مثبهت  )احساس  آن  هایمولفه  و  محیطی(  و

 پشهتیبانی شهغلی، امنیهت  شغلی،  انگیزه  سازمانی،  عدالت  سازمانی،  فرهنگ  سازمانی،  جو  خودمختاری،
 محهیط و اجتمهاعی محیط جایگزین، شغلی های  فرصت  رهبری،  مهارتهای  کاری،  ارتباطا   مدیریت،
 داشت. مطلوبی برازش که شد ارایه مدلی هامولفه و ابعاد به توجه با بود. اقتصادی(
 

 فازی   دلفی   مضمون،   تحلی    سازمانی،   تعهد   تعهد،   ها:   کلیدواژه 
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 مقدمه
  باورنهد   ایهن   بر   که  چرا باشند، می خود کارکنان از مراقبت دنبال به شد  به  موفق  های  سازمان  امروزه
  تهوجهی   قاب    اثر   سازمان   وری بهره   و   عملکرد   بر   نهایت   در   و   کرده   تضمین  را  کارکنان  سازمانی  تعهد  کار  این 

 ( 1396  همکاران،   و   زاده   اصغری   از   نق    به   2014  ، 1آموس   و  اوسا )   داشت   خواهد 
 و حهدود تبیهین و تعریه  به که است 70 دهه  سازمانی  مطالعا   نظری  مباحث  از  یکی  سازمانی  تعهد
 بهه 90 و 80 دهه در صاحبنظران تمایال  عمده آن دنبال به و شده پرداخته آن نقش اهمیت  و  قلمرو
 عمده  بخش به توانمی میان آن از که است بوده سازمانی تعهد  مختل   ابعاد  پژوهشی  و نظری  تحلی 
  ، 2016 وارمها،  و  )چسهاکول  داشهت.  توجه  سازمانی  تعهد  بر  موثر  عوام   زمینه   در   دانشمندان   علمی   تولیدا  
 ( 217  ص 

 هایسهازمان  بهه  نسبت  که  کارکنانی  زیرا  است،  ضروری  بسیار  کارکنان  میان  در  سازمانی  تعهد  ترویج
  بهر  عهالوه   ماند.   خواهند  باقی  خود  سازمان  در  تریطوالنی  هایسال  احتماالً  هستند،  متعهد  بسیار  خود
 در مولهدی های کننهده   د تولیه  بهه   تبهدی    خهود   و   دهنهد می   نشهان  را  خود  وفاداری  متعهد  کارمندان  این، 

 (188 ص ،1398 پور، فاتحی و بارخدا )شیربگی، .شوندمی هایشانسازمان
  دارنهد،   خهود   کهار   در   بیشهتری   نظم   هستند،   بیشتری   بندی   پای   و   تعهد   دارای   که   کارکنانی   گریفین   و   مورهد 
  کهارگیری  بهه  بها  بتواننهد   بایهد   مهدیران   بنابراین   کنند. می   کار   بیشتر   و   مانند می   سازمان   در   بیشتری  مد  

 نمایند. حفظ را آن گوناگون هایراه از و کنند بیشتر را کارکنان بندی   پای   و   تعهد   مختل    های  سیاست 
 (1394 حسینی، و ایمانی شریعت، از نق  به گریفین و )مورهد
 اقهداماتی به  باید  بکاهند،   کارکنان   خدمت   ترک   و   غیبت   میزان   از   بخواهند   مدیران   اگر   که   است   متعقد   کارل 
 اعضهاء  غیراینصهور ،  در  کنند.  پیدا  مثبت  نگرش  خود  شغ   به  نسبت  سازمان  اعضای  که  بزنند  دست
 (1396 همکاران، و سوری) باشند. دیگری شغ  پی در و ترک را سازمان تا آیند می بر درصدد
 را جامعهه در هاانسهان تربیهت و تعلیم در حیاتی نقش که  سازمان  یک  عنوان  به  نیز  دانشگاه  همچنین

 چهه و دانشهجویان بهرای چهه را الزم هایزمینه تربیت و تعلیم بزرگ  هدف  به  رسیدن  برای  باید  دارد
 تحقهق موضوع این  و  آورد  فراهم  کارکنان  برای  چه  و  دهند  تعلیم  را  آنها  خواهندمی  که  اساتیدی  برای
 در  که هاچالش این از  یکی  دارد.  وجود زمینه  این  در که  هاییچالش و  مشکال   بررسی با  جز  یابد  نمی
 اگر نه. یا باشندمی متعهد سازمان به نسبت کارکنان و اساتید که است این خوردمی  چشم به اول  وحله
 را خود هایفعالیت و کنندنمی دریغ تالشی هیچ از سازمان اهداف به رسیدن برای مسلماً باشند  متعهد
 یها  هستند  راضی  خود  شغ   از  افراد  این  آیا  اینکه  دوم  و  دهدمی  سوق  سازمان  اهداف  پیشبرد  جهت  در

 
1 Osa and Amos 
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  و   ذوق   این   و   پرداخت   خواهند   فعالیت   به   بیشتر   عالقه   و  جدیت  با  مسلماً  باشند  راضی  خود  شغ   از  اگر  نه.
  بهبهود   باعهث   و   شد   خواهد   دانشجویان   در   یادگیری   و   علم   به   عالقه   و   روحیه   افزایش   باعث   کارشان   در   شوق 

 ( 1392  خادملو،   و   صالحی   خوشابی،   زاده   )یدالل   شود. می  تربیت   و   تعلیم  وری بهره   افزایش   و   عملکرد 
 بهه هزینهه تهممین برای عموماً که خصوصی نهاد یک عنوان  به  اسالمی  آزاد  دانشگاه  میان  این  در
 تعههد  مسهلله  بهه  نسهبت  بایهد  بقا،  برای  ناگزیر  ندارد  نفتی  درآمدهای  به  وابستگی  و  است  متکی  خود

 حقوق، میزان  تعیین  مدیریتی،  تصمیما   حسب  سازمانی  تعهد  کند.  عم  ای  ویژه  حساسیت با  سازمانی
 سیاسهت  حسب  کارمندان،  بین  تعام   برقراری  نحوه  دستی،  پایین  های  الیه  با  مدیران  رویارویی  نحوه
 و یافتهه تعیین و... معنوی و مادی  هایتشویق  انضباطی،  برخوردهای  ها،  گیری  سخت  مدیریتی،  های
 خصهوص  به  مقوله  این  آورد.  دست  به  گسترده  نسازما  این  ساز  تصمیم  سطح  در  را  آن  میزان  توانمی
 خیهز و افت اما است، گرفته قرار  امر  اندرکاران  دست  نظر  وجه  تر  کم  و  مانده  مغفول  اخیر  سالهای  طی
 بهه سهازمانی تعههد  دههدمی  نشهان  ...  و  ها  بخشنامه  عملکردها،  ها،  دستورالعم   قالب  در  دادها  برون
 سهازمان  وریبهره  و  اثربخشی  کارایی،  بر  را  خود  نامطلوب  و  مطلوب  اثرا   تمثیرگاار  عام   یک  عنوان
  گاارد.می جای به

 جههت در مههم، گهامی توانهدمی آن  بر  گاار  تمثیر  عوام   و  مؤلفه  این  تمثیرگااری  میزان  شناسایی
 ارتقهاء  جههت  است  درصدد  پژوهشگر  حاضر  تحقیق  در  بنابراین  شود.  تلقی  سازمان  این  عملکرد  بهبود
 نماید. ارائه مفهومی مدل اسالمی آزاد دانشگاه مرکزی سازمان کارکنان سازمانی تعهد
 

 پژوهش هدف
 آزاد دانشگاه مرکزی سازمان کارکنان سازمانی تعهد ارتقاء های شاخص  و  ها  مولفه  ابعاد،  شناسایی

 اسالمی

 

 نظری مبانی
 و  نیهرو  و  شهده  ایجهاد  سازمانی  تعهد  درک  برای  توجهی  قاب   عالقمندی  بیستم  قرن  دوم  نیمه  در
 آن  مویهد  تحقیقها   ایهن  نتایج  است.  شده  موضوع  این  تحقیق  و  تحلی   و  تجزیه  صرف  زیادی  هزینه
 تعههد اینکهه جملهه از اسهت. مهرتبط کارمنهدان  شغلی  رفتارهای  از  بسیاری  با  سازمانی  تعهد  که  است

 تهوانمی دیگهر طهرف از (1988 موتاز، )کلیفورد دارد. سازمان عملکرد بر جدی و بالقوه  تاثیر  سازمانی
 در تحقیهق  موضهوعا   مهمتهرین  از  یکهی  سهازمانی  تعههد  چهرا  اینکهه  اصهلی  دلی   که  داشت  اظهار

 تاثیر  است،  بوده  اخیر  های  دهه  طی  انسانی  منابع  مدیریت  ویژه  به  سازمانی  رفتار  و  صنعتی  روانشناسی
 بهه انسانی منابع مدیران لاا است. بوده هاسازمان تکام  و رشد اثربخشی، کارایی، بر موضوع این  زیاد
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 موضوع ابعاد داده  قرار  کنکاش  مورد  را  موضوع  بتوانند  آن  طریق  از  که  هستند  و  بوده  هاییروش  دنبال
 سهازمان  بهبود  برای  طریق  آن  از  تا  نموده  پیدا  را  سازمانی  تعهد  بهبود  هایروش  نهایت  در  و  روشن  را

 اشاره کارمندان سازمانی تعهد سطح  افزایش  برای  راهکارهایی  به ادامه  در  محققین  بردارند.  گام  خویش
 ههای  گیهری  تصهمیم  در  کارمنهدان  مشارکت  زمینه  نمودن  فراهم  به  توانمی  زمینه  این  در  اند،  داشته

 تبعیض  دوریاز تنبیه، و تشویق مناسب های سیستم خالقیت، ایجاد برای مناسب هایفرصت  سازمانی،
 شهرایط  و  شغلی  سازی  غنی  وظای ،  انجام  برای  نسبی  استقالل  توزیعی،  عدالت  و  ای  رویه  عدالت  ها،

 (9 :1390 )غیاثی، نمود. اشاره کاری مناسب
 اسهت  انسهانی  منهابع  مهدیریت  و  سهازمانی  رفتار  زمینه  در  مفاهیم  مهمترین  از  یکی  سازمانی  تعهد
 باور  (1  است:  تعری   قاب   مؤلفه  سه  حداق   وسیله  به  سازمانی  تعهد  مفهومی،  نظر  از  (2015  ،1)لوکاندا
 قابه   ههای  تهالش  بسهتن  بکهار  در  انگیزه  و  تمای   (2  سازمان؛  هایارزش  و  اهداف  پایرش  در  قوی

 طبهق (1395 )مقیمهی، سازمان در  عضویت  حفظ  به  شدید  تمای   (3  سازمان؛  از  نمایندگی  به  مالحظه
 راستای در تا کندمی موظ   و  ملزم  را  افراد  که  است  توانی  و  نیرو  سازمانی،  تعهد  (2006)  ،2کوهن  نظر
 کنند. ایفا هم به مربوط های کنش و رفتار هدف، چند یا یک
 

 سازمانی تعهد  های تئوری و الگوها مدلها، خالصه 1 شماره جدول
 مدل/الگو/تئوری  خالصه طراح  مدل/الگو/تئوری  نام

  بههه   روانی   و   عاطفی   وابستگی   عنوان   به   تعهد   دیدگاه   این   در   نگرشی:   دیدگاه   ال (  2002 اسکال رفتاری  و  نگرشی دیدگاه
  تحقیقهها   دیههدگاه  ایههن  در  رفتاری:  دیدگاه   ب(   شود. می   گرفته  نظر  در  سازمان 
 قبههال کههه رفتاری   شرایط   آن   تحت   که   دارند   گرایش  شرایط  شناسایی  به  ابتدا 
 تغییههر  بههر  رفتههاری  چنههین  اثههرا   شناسایی  همچنین  و   شودمی  تکرار  بروز

 باشد.می متمرکز نگرش

  دنیای در  سازمانی تعهد
 است ربطیبی  چیز امروز

 باروچ 
1998 

 فراینههد  مثهه   هاسههازمان  سههازی  کوچههک  درمورد  اخیر  روندهای  به  باتوجه
 چشههمگیری  نحههو  بههه  اخیر  دهه  سه  در  کار  روابط  ماهیت  مجدد،  مهندسی
 ربطههیبی موضههوع سههازمان به کارمند تعهد که  طوری  به  است  کرده  تغییر
 است. شده

  مهم  واقعاً سازمانی تعهد
 است

 افههزایش  بههرای  انسانی  منابع  هایاستراتژی  و   باال  عملکرد  درپی  هاسازمان 1998 مودی
 آنههها بههرای را بیشتری اقتصادی سود  تواندمی  که  هستند  کارکنانشان  تعهد
 بههه  بلکههه  نیسههت،  ربطبههی  تنههها  نه  کارمند  تعهد  دیدگاه  این  از  کند.  فراهم
 و   رقههابتی  مزیههت  بههه  توانههدمی  اینکه  خاطر  به  مدیریتی  مفهوم  یک  عنوان
 است. مهم خیلی شود، منجر مالی موفقیت

 
1 Lochan Dhar 
2 Cohen 
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 مدل/الگو/تئوری  خالصه طراح  مدل/الگو/تئوری  نام
  تعهد بخشی سه مدل

 سازمانی
 یر  می و  آلن

1990 
  درک   عنههوان   بههه   تعهههد   سههازمان،   بههه   روانی   و   عاطفی  وابستگی  عنوان  به  تعهد ) 

  بههه   ( سههازمان   در   مانههدن   به   تکلی    عنوان   به   تعهد   و   سازمان   از  ناشی  های هزینه 
  بنههدی   طبقههه   هنجههاری   یهها   تکلیفی   و   مستمر   عاطفی،   تعهد   عناوین   تحت   ترتیب 
 اند شده 

  و  آنج   سازمانی تعهد مدل
 پری

 پری و  آنج  
1986 

 و  پههورتر سههازمانی تعهههد پرسشنامه تحلی  و  تجزیه از حاص  نتایج پایه  بر
 عام   دو   .شدند  قائ   تمایز  ماندن،  به  تعهد  و   ارزشی  تعهد  بین  همکارانش،

 مشخص هاییپرسش وسیله به عام  کی  .کرد  آشکار  را  پرسشنامه  اساسی
  پرسههش   وسههیله   بههه  دیگههری  و  کنند می  ارزیابی   را  ماندن  به  تعهد  که  شودمی
 کننههد، می   گیههری   انههدازه   را   ( سههازمان   اهههداف   از   حمایههت )   ارزشی   تعهد   که   هایی 

 .گرددمی مشخص

 یر می  سازمانی تعهد مدل
 شورمن  و 

 شورمن  و  یر می
1992 

  در   مانههدن   بههه   می  )   مستمر   تعهد   را   بعد   دو   این   ها   آن   . دارد   بعد   دو   سازمانی   تعهد 
  آنجهه    های   مدل   در   . نامیدند   ( مضاع    تالش   به   تمای  )   ارزشی   تعهد   و   ( سازمان 

  تصههمیم   بهها   مرتبط   مستمر   تعهد   که   است   شده   فرض   شورمن،   و   یر   می   و   پری  و 
  مضههاع    تههالش   بههه   مههرتبط   ارزشههی   تعهههد   و   اسههت   سازمان   ترک   یا   ماندن   به 

 . است   سازمانی   اهداف   به  حصول   درجهت 

 و   پنلی   سازمانی   تعهد   مدل 
 گولد

 گولد  و   پنلی 
1988 

  از  شههک   سه  بین  ها  آن  . کردند  ارائه   را   بعدی   چند   چارچوب   یک   گولد   و   پنلی 
 . شدند   قائ   تمایز  بیگانگی  و   حسابگرانه  اخالقی،   عناوین   با  تعهد 

 ماتیو ماتیو دیدگاه
1991 

 گردیههده تقسههیم دسته 4 به  شغلی  رضایت  و   سازمانی  تعهد  شرطهای  پیش
 جمع   تاثیرا    و  فردی   متغیرهای   ، نقش  وضعیت  ،شغلی هایویژگی :اند

 همکاران  و  مودی همکاران  و  مودی مدل
1982 

  انجههام   سههازمانی   تعهههد   حوزه   در   را   ای   گسترده   مطالعا    نیز   همکارانش   و   مودی 
  دسههته   گروه   چهار   به  را  عاطفی(  )تعهد  سازمانی  تعهد  شرطهای  پیش  آنان  دادند؛ 
  هههای ویژگی  ، نقههش  بهها  مرتبط   های ویژگی   ، شخصی   های ویژگی   : اند کرده   بندی 

 کاری  تجربیا    و   ساختاری 

  گرینبرگ و  بارون گرینبرگ  و  بارون دیدگاه
1990 

 از عبارتند که اندکرده تقسیم منبع چهار به را سازمانی تعهد  بر  مؤثر  عوام 
 کار. محیط و  فردی خصوصیا  دیگر، استخدامی هایفرصت شغ ، خود

  و  بالفور دیدگاه وکسلر  و  بالفور دیدگاه
 1996 وکسلر

 تعهد  شده،  همانندسازی  تعهد  ای،  مبادله  تعهد  نوع  سه  خود  بندی  طبقه  در
 نمودند. معرفی پیوستگی

  ادبیهها    در   شههغلی   رضههایت   و   سههازمانی   تعهد   بین   رابطه   مورد   در   که   دهد می   نشان  1992 واندربرگ واندربرگ مدل
  تعهههد   ، شههود می   سازمانی   تعهد   موجب   شغلی   رضایت   : دارد   وجود   فرض   سه   موضوع 
  ای رابطههه   شههغلی   رضایت   و  سازمانی  تعهد  شود، می  شغلی  رضایت  موجب  سازمانی 

 . دارند   ( متقاب  )   سویه   دو 

 چتمن  و  اوریلی چتمن  و  اوریلی الگوی
1986 

 را نگرشههی  تعهههد،  کههه  اند  نهاده  بنا  فرض  این  بر  را  خود  بعدی  چند  الگوی
 آنههها  طریههق  از  کههه  دارد  کارهایی  و   ساز  و   دهدمی  نشان  سازمان  به  نسبت
 سه تواندمی سازمان و  فرد بین پیوند که معتقدند آنها بگیرد. شک   تواندمی

 بگیرد. خود به را کردن درونی و  همانندسازی متابعت، شک 
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 مدل/الگو/تئوری  خالصه طراح  مدل/الگو/تئوری  نام
  و  پورتر استیرز، همکاران  و  استیرز مدل

 مودی 
1983 

 انههد:کرده مطههر  صههور  ایههن به  را  سازمانی  تعهد  افزایش  بر  موثر  عوام 
 غیرسازمانی عوام  و  سازمانی عوام  شخصی، عوام 

 زاجاک  و  ماتیو زاجاک  و  ماتیو مدل
1990 

 تعهههد  زمینههه  در  تحقیههق  دویسههت  از  بههیش  هههای  یافته  تحلی   و   تجزیه  با
 .1 انههد: پرداختههه مقولههه سههه درخصوص نظری مدل یک  ارائه  به  سازمانی
 عوامهه   .2  سههازمانی  تعهههد  موجههب  و   مههوثر  و   ضههروری  نیاز،  پیش  عوام 
 سازمانی تعهد پیامدهای و  اثرها نتایج، .3 سازمانی تعهد با همبسته

 آرگریس  آرگریس  دیدگاه
1998 

 وی اعتقههاد به و  آید می حساب به  انسانی  روابط  مفهوم  یک  سازمانی  تعهد
 پههایرد.  مههی  انجههام  سههختی  بههه  جدید  ایده  یا  برنامه  هر  اجرای  تعهد  بدون
 دارا را بیرونی و  سازمانی تعهد  از نوع دو   توانندمی  سازمان  در  انسانی  نیروی
 باشند.

 روی ایورسون روی  ایورسون دیدگاه
1994 

 کارکنان  نیت  و   قصد  از  است  عبار   که  رفتاری  تعهد  شام   سازمانی  تعهد
 و  سههازمانی اهههداف و  هههاارزش بههه  که  نگرشی  تعهد  سازمان؛  در  ماندن  به

 و  وابسههتگی همههان واقههع در کههه عاطفی تعهد دارد. اشاره  آنها  با  سازگاری
 مبتنی  تعهد  از  است  عبار   که  مستمر  تعهد  و   است  سازمان  به  خاطر  تعلق
 سازمان. ترک به مربوط هایهزینه درک بر

 اتزیونی  اتزیونی دیدگاه
1961 

 حاکم  اعضا  بر  که  سازمانی  اختیار  و   قدر   که  داشت  پافشاری  نکته  این  بر
 اعتقاد به دارد. سازمان در کارکنان تعهد یا مشارکت ماهیت  در  ریشه است،
  و   اخالقههی   تعهههد   حسههابگرانه،   تعهد   است:   گانه   سه   ابعاد   دارای  سازمانی   تعهد  او 

 دیگری   به   تعهد 

 ساالنسیک  و  استاو  ساالنسیک  و  استاو  دیدگاه
1977 

  تعهد   نگرشی:   تعهد   اند:  پرداخته  رفتاری  و   نگرشی  بعد  دو   در  تعهد  بررسی  به
  تعریهه    سههازمان   در   مشههارکت   و   اعضهها   سازمانی   هویت   داشتن   همان   را   نگرشی 
 عضههو  یههک  آن  واسطه  به  که  است  متمرکز  فرایندی  رفتاری:  تعهد اند. کرده 

 است. سازمان قبول مورد که گیردمی پیش در را رفتاری سازمان،

 امر این بر گردید مطر  (1996) بیکر توسط که جانبی هایمزیت اصطال  1996 بیکر بیکر مدل
 مزیههت  و   امتیههازا   سههازمان  در  خههود  فعالیت  طول  در  فرد  که  است  استوار
 آنههها است ممکن  سازمان  ترک  درصور   که  کندمی  ذخیره  یا  کسب  هایی
 تعهههد  نههوعی  کننههده  بیان  بیکر  جانبی  های  مزیت  نظریه  بدهد.  دست  از  را

 باشد.می مستمر( )تعهد حسابگرانه

 ریچرز  ریچرز  دیدگاه
1985 

 گروههههای  هههایارزش  و   اهههداف  به  را  مختلفی  تعهدا   توانندمی  کارکنان
 تنههها  سههازمان  درون  در  بنههابراین،  کننههد.  تجربه  سازمان  درون  در  گوناگون
 الزامههی  نیههز  تعهد  کانونهای  به  توجه  بلکه  نیست،  مهم  سازمانی  تعهد  درک
 است.

 بیلینگس و  بیکر بیلینگس  و  بیکر دیدگاه
1996 

 را  متمههایز  دیههدگاه  چهار  آنها  پایین،  و   باال  سطو   این  از  کدام  هر  ترکیب  با
 کلههی  متعهههد  و   (محلههی)  جزیههی  متعهههد  ،متعهههد  ،تعهههد  بی  :کردند  مطر 
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 مدل/الگو/تئوری  خالصه طراح  مدل/الگو/تئوری  نام
 دریافتند بزرگ، نظامی لوازم کننده عرضه سازمان یک مطالعه در  (.جهانی)
 بود. رفتارهایشان با مرتبط کارکنان، هاینگرش که

  همکاران و  باتمن همکاران  و  باتمن مطالعه
1984 

  ، مههدیر   تشههویقی   رفتههار   : اسههت   شده   سنجیده   سازمانی   تعهد   با   متغیرها   این   ارتباط 
  هههای   جههایگزین   ، موفقیههت   به   نیاز   ، تمرکز   ، شغ    های   ویژگی   ، مدیر   تنبیهی   رفتار 
 ،تحصههیال  ،سههن ،شههغلی رضههایت  ،شغلی  استرس  ، سازمان   خارج   در   شغلی 
 شغلی مسیر در سابقه و  خدمت سابقه

 سیندر و  برانینگ سیندر  و  برانینگ مطالعه
1993 

 تعهههد بههین ارتباط در مقام و  پست  و   جنسیت  کننده  تعدی   و   میانجی  نقش
  گههروه   چهههار   اسههت.   شههده   واقههع   توجه   مورد   آن   بر   اثرگاار   متغیرهای   و   سازمانی
 کارکنان  مرد،  سرپرستان  زن،  کارکنان  زن،  سرپرستان  : اند شده  انتخاب  نمونه 
 دسههته چهههار در مستق  متغیر عنوان به سازمانی  تعهد  بر  موثر  عوام   مرد.
 -ج موقعیههت، از آگاهی -ب  اجتماعی،  هایرویه  -ال   :اندشده  بندی  طبقه
 شغلی رضایت -د و  شخصی ارزیابی

 و  1»جاروس«  مدل
 همکاران 

 و  »جاروس«
 همکاران 
1993 

 قائهه   تمایز  اخالقی  و   مستمر  عاطفی،  تعهد  بر  مبنی  تعهد  از  شک   سه  بین
 کارکنههان  وسههیلهبه  شههده  تجربه  عینی  اثر  بر  مبتنی  عاطفی  تعهد  شوند.می

 و   اسههت  آلن«  و   یر  «می  عاطفی  تعهد  با  منطبق  تقریباً  اخالقی  تعهد  است،
 است. منطبق مفهومیشان تعاری  مستمر تعهد مورددر تنها

 مسههتمر«  هههایفعالیت  مجموعههه»  انجههام  به  تمای   عنوان  به  را  تعهد  بیکر 1960 بیکر هاگااری سرمایه  تلوری
 و   ههها  اندوختههه  شههدن  ذخیههره  خههاطر  بههه  تمایهه   ایههن  کههه  کندمی  تعری 
 .رودمی بین از ها اندوخته این فعالیت، آن ترک با که است هاییسرمایه

  حقیقت کاظمی حقیقت  کاظمی  مطالعه
1378 

  گاارند می   اثر   ای حرفه   پایری مسلولیت  و  سازمانی  تعهد  برای  که  را  عواملی  کلیه 
  شخصههی   نفههوذ   شههام :   اداری   نظههام   کرد:   بندی   طبقه   کلی   حوزه   دو   در   توان می 
  و   نههازل   هیجان   با  محور  کار  رهبری  تفویضی(  و  )واگااری  توکیلی  رهبری  مدیر، 
  فضههای  سههازمانی،  گسههتره  شههام :  سههازمانی  شههالوده   و   فههردی   مدیریت   تجربه 
 سازمانی   ساختار   و   سازمانی 

  زاهدی و  مدنی زاهدی  و  مدنی  مطالعه
1384 

  های فرصههت  سههازمانی،  احسههاس  گیری، تصههمیم  در  مشارکت  سازمانی،   حمایت 
  کههار،  بههه  مثبت  نگرش  شغلی،  ارتقای  فرصت  سازمان،  از  خارج  در  موجود   شغلی 
  مههوثر   عوامهه    از   را   کارکنان   به   رسیدگی   و   اشتغال   سابقه   تحصیال ،  شغلی،  امنیت 
 دانند. می   سازمانی   تعهد   بر 

  و  پوری میگون  مطالعه
 همکاران 

  و  پوری میگون
 1394  همکاران

 بهزیسههتی  اداره  کارکنههان  سههازمانی  تعهههد  بر  موثر  عوام   بندی  اولویت  به
 عههاطفی، تعهد به  مربوط  گانه  24  عوام   بین  از  پرداختند.  تهران  شهرستان
 نمونههه،  عنههوان  بههه  سازمان  در  فرد  شدن  شناخته  عام   هنجاری،  و   مستمر
 غیراخالقی  عام  و   کارکنان اکثریت نظر از  رتبه و   ارجحیت  باالترین  دارای
 داشتند. را رتبه ترین پایین دیگر، سازمان به سازمان یک از رفتن دانستن

  عوام    است:  شده  مطر   سازمانی  تعهد   افزایش  بر  موثر   عوام    از   برخی 1978 استیر و  کوچ استیر  و  کوچ   مطالعه

 
1 Jaros 
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 مدل/الگو/تئوری  خالصه طراح  مدل/الگو/تئوری  نام
 سازمانی  برون عوام  و  سازمانی عوام  شخصی،

 اسنیدر و  برونینگ اسنیدر  و  برونینگ پژوهش
1993 

 و   سههازمانی  تعهد  با  رابطه  در  مقام  و   پست  جنسیت،  تعدی   و   میانجی  نقش
 هههایتفاو   بررسههی  بههرای  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  آن  اثرگاار  متغیرهای
 زن، کارکنههان زن، مدیران شدند: انتخاب گروه چهار مقام  و   پست  و   جنسی
 چهههار  بههه  نیههز  سههازمانی  تعهد  بر  موثر  عوام   مرد.  کارکنان  و   مرد  مدیران
 آگاهی اجتماعی، هایرویه شدند: بندی دسته مستق  متغیر عنوان به دسته
 شغلی   رضایت  فردی، ارزیابی موقعیت، از

 آن هایشرط پیش و  سازمانی تعهد بین  روابط  در  حرفه  کننده  تعدی   نقش 1994  کوهن کوهن   مطالعه
 این در سازمانی تعهد  بر  اثرگاار  متغیرهای است. گرفته  قرار بررسی  مورد  را

 و  مههودی دیههدگاه از سههازمانی تعهههد هایشههرط پههیش همههان پههژوهش
 است. (1982) همکارانش

 اسکورمن   و   یر می  اسکورمن   و   یر می   مطالعه
1998 

  از  مستمر  تعهد  و  ارزشی  تعهد  بعد  دو  از  ترکیبی  عنوان  به  تعهد  گرفتن  نظر   در 
  پههیش  و  ها زمینههه  بههه  محققههان  ایههن  اسههت.  برخههوردار   عملی   و   نظری   ارزش 
  دو   پرسشههنامه   بهها   بایههد   کههه   اند برده   پی   تعهد   بعد   دو   این  از  متفاوتی  های شرط 
 گیرد.   قرار   بررسی   مورد   مارچ   چارچوب   براساس   و   سازمانی  تعهد   بعدی 

  جان و  الک پیتر گرافورد  و  الک
 2001 گرافورد

 کارکنههان در سههازمانی تعهد افزایش برای مدیران  که  هاییشیوه  بررسی  به
 مبههانی به مدیران چنانچه کنندمی بیان آنها اند.نموده اشاره برند،می  کار  به

 سههازمانی  تعهههد  افههزایش  بههر  مطلههوبی  اثرا   کنند،  توجه  سازمان  فرهنگی
 داشت. خواهند کارکنان

 دورثی و  هولدن دورثی  و  هولدن  مطالعه
2002 

 سههازمانی  تعهههد  افههزایش  باعههث  پروژه،  مدیران  درونی  هایانگیزه  افزایش
 بیشههتر  پههروژه  مدیران  سازمانی  تعهد  اندازه  هر  درضمن،  گردد.می  کارکنان
 که ایحرفه برنامه آموزش در شرکت جهت کارکنان نسبت همان به  باشد،
 خههود  از  بیشتری  عالقه  است،  شده  ریزیطر   سازمان  عالی  مدیران  توسط
 دهند.می نشان

  تعهد یافته توسعه مدل
 سازمانی

  قربانی   و   پور   فقیهی 
1395 

  متقابهه ،   روابههط   پیشههایندها،   از:   عبارتنههد   که   گردد می   شام    را   بخش   چند   آنها   مدل 
  تعهههد   پیشههایندهای   سههازمانی.   تعهههد   پیامههدهای   نهایههت   در   و   ابعههاد   گری، میههانجی 
  هههای ویژگی   ( 1  گردیدنههد:   بنههدی   دسههته   شههر    بههدین   ویژگههی   5  قالب   در   سازمانی 
  ( 4  سههازمانی   هههای ویژگی   ( 3 فههردی  های ویژگی  ( 2 شناختی  جمعیت  و  شخصیتی 
 کاری   تجربیا    ( 5  ساختاری   های ویژگی 

 
 سازمانی،  تعهد ارتقای الگوی اعتبارسنجی عنوان با تحقیقی در  (1396)  ورکانی  مطلبی و  سلیمانپور
 و  شهغ   بهه  نسبت  فردی  مثبت  های  احساس  عناوین  تحت  ها  عام   دریایی  علوم  آموزش  سازمانهای
 برانگیزنهده  و  افراد  شغلی  موفقیت  بر  مدیریت  مؤثر  توجه  سازمانی،  فرد  بر  مدیریت  مؤثر  توجه  سازمان،
 .گردید شناسایی شغ  بودن
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 مردم های سازمان در  سازمانی  تعهد  سطح  ارتقاء  (1395)  میارکالئی   صمدی  و  میارکالئی  صمدی
 میهان کهه دادنهد نشهان سهاختاری معهادال  مدل طریق از شغلی رضایت  راهبردی  نقش  تبیین  نهاد:

 برای داری معنی کننده بینی پیش شغلی رضایت ایران اسالمی جمهوری احمر  هالل  جمعیت  کارکنان
 است. آن ابعاد و کارکنان سازمانی تعهد

  کشهاورزی   بانهک   در   کارکنان   سازمانی   تعهد   ارتقاء   برای   الگویی   »ارایه   عنوان   با   تحقیقی   در   ( 1394)   حقیقی   صدر   و   پور   فرج 
  مطالعهه   مهورد   موضهوع   بهر   تاثیرگهاار   عوامه    عنهوان   بهه   عامه    23  عام    33  بین   از   که   دادند   نشان   شرقی«   آذربایجان   استان 

 آزمهون از اسهتفاده  بها   و   گردیهده   بنهدی   دسهته   فهردی(   عوامه    سهازمانی،   عوام    محیطی،   )عوام    گروه   3  در   و   مشخص 
 آخر  رتبه  در  70/1  میانگین  با  فردی  عوام   و  اول  اولویت  در  16/2  میانگین  با  محیطی  عوام   فریدمن
 دارد. قرار

 استان سپه بانک کارکنان در سازمانی تعهد ارتقای الگوی ارائه عنوان با تحقیقی در  (1394)  همتی
 اسههتقالل شههغ ، اهمیههت شههغ ، هویههت مهههار ، )تنههوع شههغلی هههایویژگی دادنههد نشههان سههمنان

 تمرکهز سهاختار، رسهمیت  سهاختار،  )پیچیهدگی  سهاختاری  های  ویژگی  شغ (،  بازخورد  )خودمختاری(،
 دارند. نقش سازمانی تعهد ارتقاء در شخصیتی هایویژگی و عدالت احساس ساختار(،
 آمیهز تحهول رهبری در سازمانی تعهد تمثیر و شغلی »رضایت عنوان  با  پژوهشی  در  (2019)  1موزکی  معاری ،  الیانا،

 بها دارد. سازمانی تعهد و شغلی رضایت بر معنادار و مستقیم تمثیر گراتحول رهبری دادند  نشان  کارکنان«  عملکرد  درباره
 باشهد.  داشهته  سهازمانی  تعههد  مداخلهه  هنگهام  شغلی  عملکرد  در  چشمگیری  تمثیر  تواندنمی  گراتحول  رهبری  حال  این

 بگاارد. کار عملکرد بر مستقیمی تمثیر تواندنمی همچنین

 برنامهه  کیه  و  تجربی  و  مفهومی  ا ادبی  بر  مروری  سازمانی:  »تعهد  عنوان  با  پژوهشی  در  (2019)  2غزوی  و  جباری  ال

 اصهلی  هدف  نمایند.  ارائه  موضوع  با  فعلی  تجربی  و  مفهومی  ا ادبی  مورد  در  یادبنی  هایکاوش  کردند  سعی  ی«قاتتحقی
 و عوام  تا بود یادبنی قا تحقی به ژهوی توجه با سازمانی تعهد نتبیی پی  در  که  تجربی  و  نظری  هایدگاهدی  بررسی  آنها
 بهرای  را  راه  نقشهه  سازمان،  به  تعهد  به  مربوط  ا ادبی  سازی  غنی  بر  عالوه  دهد.  حتوضی  را  کارمندان  حفظ  بر  مؤثر  ابعاد
 کردند. فراهم یشنهادپی یقاتتحقی برنامه کی قطری از اندرکاران دست و محققان ندهآی پژوهشی هایتالش تهدای

 سازمانی  تعهد  رفتار،  رهبری،  نقش  اردن:  هایدانشگاه  در  گردشگری  »اهداف  عنوان  با  پژوهشی  در  (2018)  3الزابی  وانز

 رفتهار  بایهد  مدیران  دارند.  توجهی  قاب   تاثیر  درونی  متغیرهای  بر  بیرونی  متغیرهای  که  دادند  نشان  سازمانی«  فرهنگ  و
 دهند. کاهش را آنها جاییجابه قصد و ارتقاء را سازمان به نسبت کارکنان تعهد بتوانند تا دهند قرار  توجه مورد را رهبری

 مطالعهه  سازمانی:  تعهد  روی  بر  کارمند  از  حمایت  تاثیر  عنوان  با  ایمطالعه  در  (2014)  1لیمپنیتگول
 روی بهر کارکنان  از  حمایت  داد  نشان  کنندمی  کار  آمریکا  و  تایلند  در  که  تایلندی  کارکنان  بین  مقایسه
 .باشدمی معنادار و مثبت تایلند، در شاغ  تایلندی کارکنان سازمانی تعهد

 
1 Eliyana, Ma’arif & Muzakki 
2 Al Jabri & Ghazzawi 
3 Yazan Zayad Wanes Alzubi   
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 تحقیق شناسی روش
 پیمایشهی  رویکهرد  بها  کهه  است  توصیفی  ها  داده  گردآوری  روش  نظر  زا  است.  کاربردی  هدف  نظر  از
 ارتقهاء  بهرای  مناسهب  مفههومی  مدل  ارائه  اصلی  هدف  پژوهش  این  در  ازآنجاکه  گرفت.  انجام  مقطعی
 شناخت  و  عمیق  بررسی  منظوربه  و  است  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مرکزی  سازمان  کارکنان  سازمانی  تعهد
 پیشهینه  و  ادبیها   مطالعه  به  ابتدا  سازمانی،  تعهد  ارتقاء  هایشاخص  و  هامولفه  زمینه  در  موضوع  بیشتر
 هاشاخص بررسی، محدود کنندگانشرکت با  مصاحبه  طریق  از  پژوهش  موضوع  سپس  پرداخته،  مرتبط

 استفاده با سپس گرفت. شک  تحقیق اولیه مدل و شد شناسایی  سازمانی  تعهد  ارتقاء  اولیه  هایمؤلفه و
ه   ابعاد،  یافته  سازمان  نیمه  مصاحبه  از ه ف ل و ا   م ه  )تحلیه   بررسهی  را  شهده  شناسهایی  ههای  شهاخص  و   ه

 آنهها نمهودن کپارچههی و نظهرا  از کی هر به توجه منظور به فازی  دلفی  تکنیک  از  سپس  مضمون(،
 ارتقهاء هایمؤلفهه و هاشهاخص کردن اضافه  یا  و  رد  تمیید،  اصال ،  برای  یگروه  توافق  یابیدست  برای
 شام   آماری  نمونه  و  جامعه  شد.  پرداخته  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مرکزی  سازمان  کارکنان  سازمانی  تعهد

 نظر  از که بودند افرادی پژوهش خبرگان بود. سازمانی تعهد زمینه در آگاه افراد و متخصصین  خبرگان،
 نمادی  دقیق  اطالعا   ارائه  با  بتوانند  کهاین  و  بوده  برجسته  سازمانی  تعهد  زمینه  در  اطالعا   و  آگاهی

 گیهرینمونه روش از خبرگان از گروه این تعیین  و  پژوهش  این  هاینمونه  تعیین  برای  باشند.  جامعه  از
 ابهزار شهد. تعیهین نفهر 30 نظهری اشهباع اص  به توجه  با  و  هدفمند  روش  با  نمونه  حجم  شد.  استفاده  غیرتصادفی
 از  اسهتفاده  با  مضمون  تحلی   ها  داده  تحلی   و  تجزیه  روش  و  فازی  منطق  با  دلفی  پرسشنامه  پژوهش

 بود. فازی منطق با دلفی و MAXQDA افزار نرم
 

 ها یافته
 اند؟ کدام دانشگاه مرکزی سازمان کارکنان سازمانی تعهد ارتقاء هایشاخص و هامولفه ابعاد،
 مطالعهه مهورد جههان و ایران در شده انجام  های  پژوهش  و  نظری  مبانی  پژوهش،  سؤال  این  به  گویی  پاسخ  جهت

 و گردیهد گهااری نهام ابعاد کدگااری از پس شد. استخراج مؤلفه 18 نظران صاحب و اساتید نظر  با  سپس  و  گرفت  قرار
  گردید. کش  محیطی و سازمانی فردی، بعد سه

 هایمصاحبه  یا  متن  تحلی   از  که  زمانی)  اشباع  حد  به  رسیدن  و  معنایی  واحدهای  کدگااری  از  بعد
 بنهدیمقوله  یکهدیگر  بهه  کهدها  مشابهت  اساس  بر  (،نیامد  دست  به  جدیدی  کدهای  یا  مقوال   ،جدید
 در  شهده  آوریجمهع  ههایداده  به  توجه  با  .شدند  پدیدار  کیفی  هایداده  از  مقوله  18  نهایت  در  و  شدند
 سهؤاال   تعریه   از  بعهد  است  رسیده  نظری  اشباع  نقطه  به  مستمر  تطبیق  فرایند  با  که  مصاحبه  فرمت
 هایمصهاحبه کدگهااری اسهت، شهده  تعریه   کمهی  مقیاس  هاآن  برای  که  (مصاحبه)  پژوهش  اصلی

 
1 Limpanitgul, Boonchoo & Photiyarach 
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 .شهد  شروع  هاویژگی  این  کننده  توصی   نمودارهای  و  آن  ابعاد  و  هاویژگی  تعری   با  را  شده  آوریجمع
 مصهاحبه سؤال 13 با ساختاریافته نیمه مصاحبه براساس زمینه این در خبره 12 با که است  ذکر  شایان
 داده پاسهخ  سؤال  این  به  MAXQDA  افزارنرم  از  استفاده  و  مضمون  تحلی   رویکرد  از  استفاده  با  شد.
 از  نفر  دو  و  پژوهشگر  توسط  کدگااری  و  محتوا  تحلی   از  پس  سؤال  هر  برای  شده  ارائه  هایپاسخ  شد.

 باشد.می پژوهش اصلی هایمؤلفه و هاشاخص بیانگر که است شده آورده جدولی در آمار متخصصین
 

 
 هامولفه  و ابعاد  از هریک برای کدها  (عددی) فراوانی 1 شماره  شکل

 

 
 هامولفه  و ابعاد  از هریک برای کدها  (عددی) فراوانی 2 شماره  شکل

 

 کهه  طورهمان  .دهدمی  نشان  را  ثانویه  کدهای  شناسایی  در  اولیه  کدهای  فراوانی  سهم  فوق  شک 
 شد. کش  مقوله زیر 18 کیفی محتوای تحلی  انجام از بعد ،شد مشخص باال در

  و   محهوری   بهاز،   کدگهااری   از   استفاده   با   مصاحبه   محتوای   تحلی    نتایج   به   مربوط   لیست چک   زیر   جدول   در 
  و   مفهاهیم   و   بهاز(   )کدگهااری   گردید   آغاز   ها مقوله   و   مفاهیم   استخراج   با   ها داده   تحلی    است.   شده   آورده   انتخابی 
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  و   فراوانهی   ها، کننده   مصاحبه   کد   همچنین   و   باز   کدگااری   نتایج   که   گردیدند   حاف   تکراری   و   ربط بی   های مقوله 
 است.   آمده   زیر   جدول   در   ها   مقوله   از   هریک   به   مربوط   منبع 

 
  با ساختاریافته نیمه مصاحبه تکنیک از شده  استخراج مفاهیم کلیه  لیست 2 شماره جدول

 خبرگان
  کدگذاری

 انتخابی 

  کدگذاری

 محوری 
 شونده  مصاحبه کد منبع  باز  کدگذاری

 فردی

  احساس
 به مثبت
 شغ  

 کند. می   تحریک   کار   انجام  برای   مرا   و   است   برانگیز   هیجان   من   شغ  

  سلیمانپور
(1396) 

I6, I8, I10, I17, I4 

 I10, I6, I5, I1, I7 دارد. وجود رقابت امکان من شغ  در

 درست برای بهتری احساس تواند می خانوادگی مطلوب شرایط داشتن
 I13, I14, I15 بدهد. من به کار دادن انجام

 ,I12, I5, I14, I2 است. من عملکرد با متناسب شودمی داده که پاداشی

I11 

 ,I10, I9, I1, I13 است.   منطبق   سازمان   کلی   های هدف   با   من   کار   شغلی   های هدف 

I11 

 I6, I8, I10, I17, I4 هستند وفادار خود کار به نسبت کارکنان من کار مح  در

 داده  بههازخورد  آنها  به  کارکنان  شغلی  عملکرد  به  نسبت  من  سازمان  در
 I6, I8, I10, I17, I4 شود.می

  تجربیا 
 کاری 

 مههی پیههدا سازمان با تری قوی رابطه شود، می بیشتر  ام  تجربه  چه  هر
 کنم.

 ( 1395) باقری

I10, I6, I5, I1, I7 

 I13, I14, I15 شود. می   زیاد   سازمان   در   ام کارایی  خدمتی،  تجربه   افزایش   موازا    به 

 ,I12, I5, I14, I2 دهم.   قرار  دیگران   اختیار   در   را  ام شغلی  های اندوخته   دارم   دوست 

I11 

 پیههدا  شههغلم  بههه  بیشتری  تعلق  احساس  شودمی  بیشتر  امتجربه  چه  هر
 کنم.می

I10, I9, I1, I13, I11 

 I6, I8, I10, I17, I4 شوم می   عالقمندتر   شغلم   به   زمان   مرور   به   و   تجربه  افزایش   اثر   بر 

 شغلی  انگیزه 

  عمهه    ای گونههه   بههه   حههال   عین   در   و   کوشم می   سازمانی   اهداف   تحقق   برای 
 بیاید.   وجود   به   مشکلی  همکاران   سایر   برای   که  کنم نمی 

  سلیمانپور
(1396) 

I13, I14, I15 

 را الزم اطالعا   استخدام  از قب   خود  کاری  محیط و  وظای  به نسبت
 ام.نموده دریافت

I12, I5, I14, I2, I11 

 I10, I9, I1, I13, I11 داریم. مثبت نگرش سازمان به نسبت همکاران و  من

 و   روشههن  همکارانم  سایر  و   من  برای  اداری  هایفعالیت  گوناگون  وجوه
 است. واضح

I13, I14, I15 

 I12, I5, I14, I2, I11 شود. می  گرفته  درنظر   شغ    قبال   در  فردی   پایری   مسلولیت  دانشگاه   در 

 I12, I5, I14, I2, I11 است.   من   زندگی  ضروری  نیازهای   از   بسیاری   کننده  برطرف   سازمان 
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  کدگذاری

 انتخابی 

  کدگذاری

 محوری 
 شونده  مصاحبه کد منبع  باز  کدگذاری

 

  آوری تاب
 پایری(  )انعطاف

 و  آمههده فههائق نشههده بینههی پیش حوادث و  مشکال  بر سرعت  به  من
 دارم. را خود بازیابی توان

 ( 1391) حضوری

I12, I5, I14, I2, I11 

 I12, I5 .برم   می   لا   غیرعادی   و   جدید   های موقعیت   با   مواجهه   از   من 

 I10, I9, I1, I13, I11 بپایرم. را زندگی هایواقعیت توانممی سهولت به

 I10, I8, I1, I3, I4 دارم. را بزرگ تغییرا  با دادن وفق توانایی

 I2, I6, I10, I20 بپردازم. دشوار و  جدید امور انجام به عالقمندم

 I10, I6, I5, I1, I7 کنم.   می   تفکر   آن   مورد   در   موضوع   به   عم    از   قب    معمواًل

 I13, I14, I15 نمایم.   توصی    قوی  بسیار  شخصیت   یک  عنوان   به   را   خودم   مایلم 

 اعتماد 

 هستند.   صادق   من   با   کاماًل  من  ی روسا   و  همکاران   که   دارم   اطمینان 

  کلیدبری  رضائی
(1392) 

I12, I5, I14, I2, I11 

 I10, I9, I1, I13, I11 هستند.   مطلع   خود   کار   حوزه   به  نسبت   اعضا   که   دازم   باور 

 I10, I6, I5, I1, I7   کنم.   کمک   درخواست   همکاران   از   مشکال    با   مواجهه   در   دارم  اشتیاق 

 I6, I8, I10, I17, I4 کنند. می   سهیم   مرا   شغلی   مهم   اطالعا    در  همکاران   دارم   اطمینان 

 حیطههه  بهها  مههرتبط  هایقول  به  نسبت  سازمان  مسلوالن  دارم  اطمینان
 I10, I6, I5, I1, I7 هستند. وفادار کاری

  خودمختاری
 )استقالل(

 دارم.   را   شغلی   وظیفه   انجام  چگونگی  خصوص در  گیری   تصمیم   توانایی 

  کلیدبری  رضائی
(1392) 

I13, I14, I15 

  برخوردارم. شغلم در عم  آزادی و  استقالل از

 I12, I5, I14, I2, I11 دارد. وجود تنوع باالی سطو  من شغ  در

 I10, I9, I1, I13, I11 است. فراهم برایم عم  ابتکار فرصت

 سازمانی

 سازمانی  جو

 دارد. وجود من سازمان در دیگران هدایت امکان

  صمدی
  میارکالئی

(1395) 

I6, I8, I10, I17, I4 

 I6, I8, I10, I17, I4 دارد. وجود گروهی های فعالیت در شرکت فرصت

 I10, I6, I5, I1, I7 است.  صمیمت   و  دوستی   با   همراه  کارمندان   با  سرپرست   رفتار 

 I13, I14, I15 کنم.می همکاری امکاری محیط مشکال  ح  در

 I12, I5, I14, I2, I11 برخوردارم. خوبی گروهی روحیه از

 I10, I9, I1, I13, I11 . شود می  تشکی    رسمی   جلسه   دستور   با   عمدتًا  کاری   جلسا  

 I6, I8, I10, I17, I4 رساند. می   یاری   شخصی   مشکال    ح    در   من   به  سرپرستم   یا  مدیر 

 I6, I8, I10, I17, I4 کنم. می   نگاه   دوست   یک   چشم   به   سرپرستم   یا   مدیر   به   من 

 هایویژگی
 شغ  

 نمایم.   استفاده   ام  شخصی   های توانایی   از   شغلم   در   توانم   می 
  صمدی
  میارکالئی

  باقری (1395)
(1395) 

I10, I6, I5, I1, I7 

 I13, I14, I15 کنم.   می   کمال   و   موفقیت   احساس   که   است   گونه   به   من   شغ  

 اسههتخدام  از  پههس  شههغلی  موقعیت  رشد  منظوربه  کارکنان  شغلی  مسیر
 I12, I5, I14, I2, I11 است. روشن کامالً

 I10, I9, I1, I13, I11 است. فراهم شغ  در پیشرفت فرصت

  عدالت
 سازمانی

  (1394) همتی است. عدالت براساس کار انجام دستمزد و  حقوق
  میارکالئی صمدی
(1395) 

I6, I8, I10, I17, I4 

 I6, I8, I10, I17, I4 دارد.   وجود   شغ    انجام   برای   خود   های روش   آزمودن   امکان 

 I10, I6, I5, I1, I7 رسانم.   انجام   به   را   کارهایم  دیگران   دخالت   یا   و   نیاز  بدون   توانم   می 
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  کدگذاری

 انتخابی 

  کدگذاری

 محوری 
 شونده  مصاحبه کد منبع  باز  کدگذاری

 سههازگار مههن وجدان و  اخالقی اصول با دهممی  انجام  که  هاییفعالیت
 است.

  رضا و  یاسینی
 I13, I14, I15 ( 1395) پسند

 I12, I5, I14, I2, I11 هستند. آزاد خود تشخیص از استفاده در کارکنان

 I10, I9, I1, I13, I11 دهم. انجام را محوله امور توانممی باشد الزم زمان هر

 I6, I8, I10, I17, I4 برخوردارند.   آموزش  برای  یکسانی   فرصت   از   کارکنان   همه 

 I6, I8, I10, I17, I4 گردد.   می   انجام   تخصص   و   مهار    براساس  عملکرد  ارزیابی 

 فرهنگ
 سازمانی

 Fahad است. مهربانی به توام و  دوستانه کارکنان میان روابط

Ghabban, Ali 

Selamat, 

Roliana 

Ibrahim 

(2018) 

I10, I6, I5, I1, I7 

 I13, I14, I15 دارد.   وجود   همکاران   بین   سازنده   و  مثبت  رقابتی   فضای   ایجاد 

 I13, I14, I15 است. فراهم قوی کارگروهی فرهنگ من سازمان در

 I12, I5, I14, I2, I11 .شوند می  ترغیب   سازمان  فرهنگ   با   شخصی   تناسب   ایجاد   به  همکاران 

 I12, I5, I14, I2, I11 کرد. برقرار ارتباط راحتی به توان می مدیریت با

  ارتباطا 
 کاری 

 شودمی برقرار کارکنان با اثربخش کاری روابط

 (1391)  مصلحی

I12, I5, I14, I2, I11 

 I10, I9, I1, I13, I11 شودمی برقرار روسا با اثربخش کاری روابط

 I6, I8, I10, I17, I4 شود می  برقرار   سازمانی  همترازان   با   اثربخش   کاری   روابط 

 I10, I8, I1, I3, I4 شود. می   گااشته   کافی   وقت   کمک،   و   راهنمایی  نیازمند   کارکنان   برای 

 I12, I5, I14, I2, I11 است. خوبی شنونده من سازمان رهبر

  هایمهار  
 رهبری

 است. برجسته فردی خود کار و  حرفه در رهبر

 (1397)  باغانی

I10, I6, I5, I1, I7 

 I13, I14, I15 پایرد.می را خود اشتباها  مسلولیت رهبر

 I12, I5, I14, I2, I11 کند. نمی پنهان را خود اشتباها  ما سازمان رهبر

 I12, I5, I14, I2, I11 کند. می بیان را حقیقت رهبر

 I10, I9, I1, I13, I11 شود   می  تفویض   سازمان   سطح   ترین پایین   به  ها گیری  تصمیم   از  بعضی 

 بینههی پیش  الزم  هههای آموزش  کننههد می   واگههاار   کارکنههان   بههه   را   امور   وقتی 
 قههرار اختیههار  در  را  احتمههالی  مشکال   ح   چگونگی  هایراه  و   شودمی
 دهند. می

I6, I8, I10, I17, I4 

 روش آموزش برای را زمانی  تجربه،بی  کارکنان  به  امور  تقویض  هنگام
 دهند. می اختصاص کار انجام های

I10, I8, I1, I3, I4 

 پشتیبانی
 مدیریت 

 کند می  حمایت   کارکنان   از   کار   به   مربوط   مشکال    ح    برای  مدیر 

Fahad 

Ghabban, 

Ali Selamat, 

Roliana 

Ibrahim 

(2018) 

I2, I6, I10, I20 

 I11, I9, I10, I14, I5 صحبت.   با   فقط   نه   است   عم    در   کارکنان   از   مدیر  حمایت 

 I6, I1, I14 دارد. وجود افراد کار بر مستقیم و  مستمر نظار 

 فههراهم کارکنههان برای را کار مح  در جدید چیزهای یادگیری  فرصت
 I10, I8, I1, I3, I4 کند. می

 I10, I8, I1, I3, I4 شود. می حمایت کار به مربوط هایفعالیت انجام از

 I6, I8, I10, I17, I4 کند.   می  تشریح   کارکنان   برای   را   سازمان   اهداف   و   رسالت 
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  کدگذاری

 انتخابی 

  کدگذاری

 محوری 
 شونده  مصاحبه کد منبع  باز  کدگذاری

 I10, I6, I5, I1, I7 کند. می حاف را کاری موانع مدیر

 I13, I14, I15 شود. می   محول   کارکنان   به   شغ    انجام   برای   مسلولیت   از  باالتری   سطح 

 سیستم
 پاداش 

 شود.   می   داده   بهتر   عملکرد   و   تالش   ازای   به   باالتر  حقوق 

 ( 1398) صفری

I12, I5, I14, I2, I11 

 I10, I9, I1, I13, I11 شود. می داده کارکنان به بیشتری هزینه کمک

 I6, I8, I10, I17, I4 شوم.می عالقمند کار بهتر انجام به مدیر تشویق با

 I12, I5, I14, I2, I11 دهد. می کارکنان به ارتقاء فرصت سازمان

 I10, I9, I1, I13, I11 نمایم. می   دریافت   سازمان   از   تقدیرنامه   کارهایم   انجام  بابت 

 شغلی  امنیت

 کنم. می آرامش احساس سازمان در
 (1392)  اکبری

I10, I8, I1, I3, I4 

 I2, I6, I10, I20 است. دائمی و  ثابت شغلم دارم اطمینان

 دانههش  و   اطالعا   و   شود  می  داده  آموزش  کارکنان  به  من  سازمان  در
 گردد. می روز به آنها

 سروش خالقی
(1376) 

 و  فاتح  محمدی
 ( 1395)  همکاران

I10, I6, I5, I1, I7 

 I13, I14, I15 شود. می   انجام  کاریابی   سازمان   نیاز   بر   مازاد   کارکنان   برای 

 محیطی

  هایفرصت
  خارج  شغلی
 سازمان از

 مزایههای دیگههر، هههای سههازمان بههه پیوستن و   سازمان  ترک  صور   در
 دهم.می دست از را زیادی

   (1395) باقری
 (1392)  اکبری

I12, I5, I14, I2, I11 

 سههازمان  در  شههغ   نکههردن  پیدا  سازمان،  ترک  جدی  مشکال   از  یکی
 است. دیگر های

I10, I9, I1, I13, I11 

 I10, I6, I5, I1, I7 شد.   خواهم   مواجه   فراوانی   مالی   مشکال    با   سازمان  ترک   صور    در 

  محیط
 اقتصادی 

 دارید اختیار در کافی اعتبار و  بودجه محوله امور انجام برای

  عیدی و  آزادی 
(1394) 

I13, I14, I15 

 شههما  اختیار  در  کافی  تسهیال   و   تجهیزا   محوله  وظای   انجام  برای
 I12, I5, I14, I2, I11 است شده داده قرار

 I10, I9, I1, I13, I11 شود می محوله امور انجام از مانع امکانا ، فقدان

 مشههکال   از  رهههایی  منظههوربههه  خالقانههه  کارهایراه  ارائه  به  کارکنان
 پردازند.می اقتصادی

 مصاحبه 

I6, I8, I10, I17, I4 

 I10, I8, I1, I3, I4 کند. می   توجه   خود  ذینفعان   طور   همین   و   تابعه  نهادهای   کلیه   به  دانشگاه 

 I6, I8, I10, I17, I4 هستند.   آگاه   آن   از   کارکنان   و   دارد   وجود  شفافیت  دانشگاه   درآمد   در 

-جنبههه از خههود مخاطبین و  جامعه با مشترک منافع و  سود  به  دانشگاه
 دارد. توجه مختل  های

I10, I6, I5, I1, I7 

  محیط
 اجتماعی 

 در اجتمههاعی مشههکال  حهه  بههه خود  اصلی  رسالت  بر  عالوه  دانشگاه
 دارد. رغبت مختل  هایبخش

 مصاحبه 

I13, I14, I15 

 I13, I14, I15 میجکند.   نقش  ایفای   اجتماعی   تعارضا    کاهش   جهت   در  دانشگاه 

 I12, I5, I14, I2, I11 است. مناسب دانشگاه به جامعه واقعی نگرش

 مههاهبی،  سیاسههی،  هههایحوزه  در  جامعههه  حقیقههی  باورهای  به  دانشگاه
 I12, I5, I14, I2, I11 دارد. توجه ... و  اقتصادی اجتماعی،
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  کدگذاری

 انتخابی 

  کدگذاری

 محوری 
 شونده  مصاحبه کد منبع  باز  کدگذاری

 کند.می تالش عمومی منفعت کسب برای دانشگاه
 وظیفه حبیبی،
 جعفری و  دوست
(1395) 

I13, I14, I15 

 I12, I5, I14, I2, I11 است. جامعه بالقوه توانایی بردن باال دنبال به دانشگاه

 تبعیضی گونه هر و  دارد وجود عادالنه تساوی کارکنان بین دانشگاه  در
 I10, I9, I1, I13, I11 شود.می نهی

 واحدهای طور همین و  کارکنان برای  شده  ریزیبرنامه  هایآموزش  در
 ندارد. وجود تبعیض سازمانی مختل 

 مصاحبه 
I13, I14, I15 

 )آمههایش  ایمنطقههه  و   ملّههی  مقیاس  در  فضایی  ریزیبرنامه  به  دانشگاه
 دارد. توجه سرزمین(

I12, I5, I14, I2, 

I11 

 گردد.   می   توزیع   سازمان   این   در   عادالنه   بطور   مالی   بودجه 

  خان و  خادمیان
 ( 1391)  محمدی

I12, I5, I14, I2, I11 

 اجتمههاعی  هههای  فعالیت  در  شرکت  برای  یکسانی  فرصت  از  افراد  همه
 I12, I5, I14, I2, I11 برخودارند.

 I10, I9, I1, I13, I11 گیرد.می شک  عادالنه صور  به ارتباطا 

 سههازمانی واحههدهای نیههاز اسههاس بههر و  منصفانه  طور  به  سازمان  منابع
 I6, I8, I10, I17, I4 شود. می داده اختصاص

 
 از سهوم  مرحلهه  در  شد.  فراهم  محوری  کدگااری  زمینه  قب ،  جدول  هایمقوله  و  مفاهیم  اساس  بر
 کهدهای و مفهاهیم کلیهه بندی خوشه و  نهایی  سازی  مرتب  شده،  گرداوری  هایداده  کدگااری  فرایند
 حاص   هاییافته  حاضر،  کیفی  تحلی   فرایند از  آخر  مرحله  در است.  گرفته  صور   طبقه  18  در  محوری

  مفهاهیم   بهاز(،   )کدگهااری   کدها  دادن  پیوند  با  و  گرفت  قرار  اصلی  هدف  محور  حول  تحلی ،  و  تجزیه  از
 و  پیشهنهادی  های گزینهه  بهه  توجهه  بها  دلفی  اول  مرحله  در  این  از  پس  شد.  مشخص  محوری(  )کدگااری 
 ی،اذوزنقهه یفهاز اعهداد نمهودار و نظهرا  بهه توجهه با گردید. طراحی ایپرسشنامه  زبانی  متغیرهای

  در   ها ن ی انگ ی م   اختالف   دلفی   دوم   محله   در  .رندیگیم  قرار  موافق  قسمت  در  نظرا   که  نمود  انیب  توانیم
  آراء   توافهق   مرحله   ن ی ا   ان ی پا   در   که   گفت   توان ی م   و  د ش   متوق    ی دلف   ند ی فرآ   لاا   . باشد ی م   0.2 از  کمتر  جدول 
 مولفهه  18  فهازی،  دلفهی  از  استفاده  با  که  دهدمی  نشان  عاملی   تحلی    از  حاص   نتایج  . است  شده  حاص  
 آمد. دست به زیر شر  به مفهومی مدل ها، مولفه و ابعاد به توجه با نهایت در است. شناسایی قاب 
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 پژوهش مفهومی مدل 3 شماره  شکل

 

 گیری نتیجه و بحث
 قبیه  از مشهابه تحقیقها  در محیطهی( و سازمانی )فردی، سازمانی تعهد ارتقاء ابعاد که دهدمی نشان  هایافته
 انهد:کرده مطهر  صهور بدین را سازمانی تعهد افزایش  بر  موثر  عوام   (1982)  مودی  و  پورتر  ،استیرز
 برخی خود  مطالعه  در که  (1978)  استیرز و  کوچ  غیرسازمانی،  عوام  و  سازمانی  عوام   شخصی،  عوام 

 عوامه   ،شخصهی  عوامه   انهد:نموده  مطهر   صور   بدین  را  سازمانی  تعهد  افزایش  بر  موثر  عوام   از
 و شهغلی اهمیهت و  شغلی  چالش  کار،  در  خودمختاری  و  استقالل  بازخورد،  شغ ،  حیطه  مانند:  سازمانی
 در  (1395)  قربانی  و  پور  فقیهی  .شغلی  هایجایگزین  به  دستیابی  توانایی  قابلیت  سازمانی  برون  عوام 
 کهه  کردنهد  تقسهیم  دسته  پنج  در  را  سازمانی  تعهد  پیشایندهای  سازمان  در  تعهد  عنوان  با  خود  تحقیق
 ههایویژگی  ج(  فهردی  ههایویژگی  ب(  شهناختی  جمعیهت  و  شخصهیتی  ویژگیهای  ال (   از:  عبارتند
 تحقیقی  در  (1393)  همکاران  و  منزائی  طباطبائی  .کاری  تجربیا   ه(  ساختاری  هایویژگی  د(  سازمانی

 MCDM  رویکرد  با  دانش  تسهیم  بر  سازمانی  تعهد  تاثیرگاار  عوام   بندی  رتبه  و  شناسائی  عنوان  با
 عوامه   از:  عبارتنهد  پژوهش  این  در  شده  شناسایی  عوام   .ا(ج.ا  مرکزی  بیمه  سازمان  موردی:  مطالعه)

 عبهار   سازمانی  تعهد  بر  مؤثر  عوام   .فردی  و  فیزیکی  و  محیطی  شغ ،  با  مرتبط  مدیریتی،  سازمانی/
 کارکنهان، از تقهدیر رفتهار رهبهری، سهبک مشهارکتی، مهدیریت کار، محیط در  بودن  محترم  از:  بودند

 عدالت  شغلی،  رضایت  موفقیت،  به  نیاز  اعتقادی،  اصول  به  پایبندی  آسایش،  و  ایمنی  احساس  وفاداری،
 اند.گرفته قرار تایید مورد ،شغلی امنیت مدیر، -کارمند صمیمانه رابطه شغ ، به عالقه سازمانی،
  آوری،   تهاب   کهاری،   تجربیا    شغ ،   به   مثبت   احساس   از:   عبارتند   فردی   بعد   در   شده   شناسایی   های مولفه 
  عنهوان   بها   ای   مطالعهه   در   ( 1396)   ورکانی   مطلبی   و   سلیمانپور   : قبی  از مشابه تحقیقا  در   که   خودمختاری   و   اعتماد 

  احسهاس   عناوین   تحت   ها   عام    دریایی   علوم   آموزش   سازمانهای   سازمانی،   تعهد  ارتقای  الگوی  اعتبارسنجی 
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  بهر   مهدیریت   مهؤثر   توجهه   سازمانی،   فرد   بر   مدیریت   مؤثر   توجه  سازمان،  و  شغ   به  نسبت  فردی  مثبت  های 
  بها   تحقیقهی   در   ( 1395)   همکهاران   و   بهاقری   ، گردیهد   شناسایی   شغ    بودن  برانگیزنده  و  افراد  شغلی  موفقیت 
  مدل   ارائه   جهت   مازندران   استان   انتظامی   نیروی   در   سازمانی   چابکی   و   تعهد   بر   سازمانی   یادگیری  تمثیر  عنوان 
  اسهاس   بهر   و   داد   قرار   تمیید   مورد   سازمانی   چابکی   و   سازمانی   تعهد  بر  را  سازمانی  یادگیری  ابعاد  ثیر تم  دریافتند 
  از   سهازمانی   چهابکی   و   تعهاد   بار   سازمانی   یادگیری   تمثیر   خصوص   در   شده   ه ئ ارا   مدل   آمده   دست  به  های یافته 
 اند. گرفته   قرار   تایید   مورد   ، است   برخوردار   قبولی   قاب    برازش 

 فرهنهگ کاری، ارتباطا  سازمانی، عدالت سازمانی، جو از: عبارتند سازمانی بعد  در  شده  شناسایی  هایمولفه

 :قبیه  از مشهابه  تحقیقا   در  که  مدیریت  پشتیبانی  و  رهبری  های  مهار   شغلی،  امنیت  شغلی،  انگیزه  سازمانی،
 سهازمانی  تعهد  ارتقاء  بر  ساالری  شایسته  عوام   تاثیر»  عنوان  با  پژوهشی  در  (1397)  کاوسی  و  باغانی
 تعههد  و  سهاالری  شایسهته  متغیهر  دو  بین  دریافتند  «تهران  8  منطقه  شهرداری  موردی  مطالعه  مدیران
 شایسهته متغیرههای تمامی پژوهش، از حاص  نتایج براساس  .دارد  وجود  داری  معنی  یرابطه  سازمانی
 سهطح ارتقهاء (1395) میهارکالئی صهمدی  و  میارکالئی  صمدی  .دارند  تاثیر  سازمانی  تعهد  بر  ساالری
 معهادال  مدل طریق از شغلی رضایت راهبردی  نقش  تبیین  نهاد:  مردم  هایسازمان  در  سازمانی  تعهد

 هیجهانی،  هوش  بین  ارتباط  بررسی  عنوان  با  تحقیقی  در  (1395)  همکاران  و  فاتح  محمدی  ساختاری.
 دادند نشان سینا بوعلی دانشگاه کارکنان سازمانی تعهد و شغلی امنیت سازمانی، عدالت  شغلی،  رضایت
 معنهادار  و  مستقیم  ارتباط  کارکنان  سازمانی  تعهد  با  شغلی  امنیت  و  سازمانی  عدالت  شغلی،  رضایت  بین
 کارکنهان  سهازمانی  تعهد  بر  موثر  عوام   عنوان  با  تحقیقی  در  (1395)  پسند  رضا  و  یاسینی  دارد.  وجود
 عدالت  شغلی،  ارتقای  و  فرصت  متغیرهای  با  سازمانی  تعهد  میزان  دهد،می  نشان  ایالم  دانشگاه  ستادی
 رابطهه سهازمانی مشهارکت بها ولهی داشت مثبت معنادار رابطه  کار  در  استقالل  و  نقش  ابهام  سازمانی،
 مثبت و مستقیم تاثیرگاار عام  ترینکننده تعیین و  مهمترین  سازمانی  عدالت  همچنین نداشت.  معنادار

 تعهد ارتقای الگوی ارائه عنوان با تحقیقی در (1394)  همتی  ،شودمی  محسوب  سازمانی  تعهد  میزان  بر
 هویهت  مههار ،  )تنهوع  شهغلی  هایویژگی  دادند  نشان  سمنان  استان  سپه  بانک  کارکنان  در  سازمانی
 ساختار،  )پیچیدگی  ساختاری  های  ویژگی  شغ (،  بازخورد  )خودمختاری(،  استقالل  شغ ،  اهمیت  شغ ،
 نقش  سازمانی  تعهد  ارتقاء  در  شخصیتی  هایویژگی  و  عدالت  احساس  ساختار(،  تمرکز  ساختار،  رسمیت
 سهازمانی: تعههد روی بهر کارمنهد از حمایهت تهاثیر عنوان با  ای  مطالعه  در  (2014)  لیمپنیتگول  ،دارند
 بر کارکنان از حمایت داد  نشان  کنندمی  کار  آمریکا و  تایلند  در که  تایلندی  کارکنان بین  مقایسه  مطالعه
 گرفتهه قرار تایید مورد ،باشد می معنادار و مثبت تایلند، در شاغ  تایلندی کارکنان سازمانی تعهد  روی
 اند.
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 محهیط  سهازمان،  از  خارج  شغلی  های  فرصت  از:  عبارتند  محیطی  بعد  در  شده  شناسایی  هایمولفه
 درتحقیقی  (1397)  همکاران  و  خورشیدی  :قبی   از  مشابه  تحقیقا   در  که  اجتماعی  محیط  و  اقتصادی

 انهد: نمهوده مطر   صور   بدین  را  سازمانی  تعهد  افزایش  بر  موثر  عوام   تعالی،  بستر  استعداد  عنوان  با
 عیهدی  و  آزادی  انهد.  گرفتهه  قهرار  تایید  مورد  ،سازمانی  غیر  عوام   و  سازمانی  عوام   ،شخصی  عوام 

 تعههد گهری میهانجی نقهش بها کارکنهان عملکرد بر اجتماعی سرمایه و  شغلی  رضایت  اثرا   (1394)
 قاب   و خوب برازش از مدل که دادند نشان جوانان( و ورزش وزار   کارکنان  موردی، )مطالعه  سازمانی
 بهین،  ایهن  در  گرفتند؛  قرار  تمیید  مورد  باال  اطمینان  با  ها()فرضیه  مسیرها  تمامی  و  بود  برخوردار  قبولی

 سهرمایه  درصهد(  54)  بهود  کارکنهان  سازمانی  عملکرد  و  تعهد  بین  رابطه  به  مربوط  اثر  میزان  بیشترین
 فرج  داشتند.  سازمانی  تعهد  بر  درصدی  33  و  41  اثری  ترتیب،  به  یک  هر  نیز  شغلی  رضایت  و  اجتماعی

 کشهاورزی بانهک در کارکنهان سازمانی تعهد ارتقاء برای الگویی »ارایه عنوان با  تحقیقی  در  (1394)  حقیقی  صدر  و  پور
 مطالعهه  مورد  موضوع  بر  تاثیرگاار  عوام   عنوان  به  عام   23  عام   33  بین  از  که  دادند  نشان  شرقی«  آذربایجان  استان

 آزمهون  از  اسهتفاده  بها  و  گردیده  بندی  دسته  فردی(  عوام   سازمانی،  عوام   محیطی،  )عوام   گروه  3  در  و  مشخص
 آخر  رتبه  در  70/1  میانگین  با  فردی  عوام   و  اول  اولویت  در  16/2  میانگین  با  محیطی  عوام   فریدمن
 اند. گرفته قرار تایید مورد دارد. قرار

 برخهوردار کامه  عم  آزادی و استقالل از توانندنمی کارکنان که است صورتی  به  مرکزی  سازمان  در  فعالیت  نحوه
 آن  مجهری  تنهها  آنها  و  شده  تعیین  دانشگاه  مدیران  جانب  از  که  است  هاییدستورالعم   براساس  هافعالیت  چراکه  باشند
 با بخش، هر  مستقیم  سرپرست  نظر  زیر  یا  گیردمی  صور   خاص  هایدستورالعم   براساس  یا  هافعالیت  بنابراین  هستند،
 موجهب  کهه  ههاییموقعیت  آوردن  فهراهم  همچنهین  و  کهاری  وظهای   انجهام  چگهونگی  در  عم   آزادی  دادن  حال  این

 رؤسا  همچنین  باشد.  موثر  بسیار  کارکنان  تعهد  بردن  باال  در  تواندمی  شود،  کارکنان  در  فردی  ابتکار  و  قضاو   بکارگیری
 هموار را عملکرد بهبود به رسیدن راه  توانندمی  کار  مح   در  اثربخش  ارتباطا   و  ارتباطی  هایشبکه  ایجاد  با  کارکنان  و

  کارکنهان   در   را   تعهد   مشارکتی   فرهنگ   گسترش   و   دوستانه   جو   گرم،   شخصی   روابط  ایجاد  با  شود  سازمان  در  همواره  و  سازند
 دهند.  کاهش   را   کارکنان  خدمت   ترک  زمینه   و   ببرند   باال 
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