
 
 
 

 

 

  پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی 
(47 یاپی)پ 1400بهار ، سوم، شماره دوازدهمسال 

 

 

 در آن یسنج اعتبار و کارکنان یسازمان تعهد یارتقا کیفی مدل ارائه
 تهران انیفرهنگ دانشگاه

 
  4یشهراب یعامر محسنو  3یکاوس یلاسماع، 2تبار یاحمد فرزانه ،1*یمعظم یمجتب

 

 چکیده
آن در  یکارکنیان و اعتبیار سینج    یتعهید سیازمان   یارتقیا  یفیی منظور ارائه مدل ک وهش بهپژ ینا

نیمیه   یهیا  مصاحبه یفیبخش ک یها شده است، برای پاسخ به پرسش تهران انجام یاندانشگاه فرهنگ

 زی،پردا مفهوم ی،صورت سطر به سطر بررس به سازی، یادهها پس از پ ساختاریافته انجام گرفت، مصاحبه

بیاز،   یکیدها  ینمشیتر  بی   هیای  یژگیی و و یو سپس، بر اساس مشابهت، ارتباط مفهوم یبند مقوله

 6کننیدگان، در   مشارکت یدگاهبخش د ین( مشخص شدند. در ایماز مفاه یا و مقوالت )طبقه یممفاه

فیر از  ن 32 یندر بی  یا سه مرحله یدلف یکشدند. در ادامه با استفاده از تکن یبند مؤلفه دسته 44بعد و 

تعهد  یارتقا یبوم یالگو یتاًقرار گرفت. نها یلوتعد ها مورد جرح شاخص ینا یی،و اجرا یخبرگان علم

 ی،فیرد  یریتی،مید  یزشیی، انگ ی،تهران در شش بعید سیازمان   یانکارکنان در دانشگاه فرهنگ یسازمان

 ارائه شد. گذاری یهو سرما یآموزش

 

بعد  ی،بعد فرد یریتی،بعد مد یزشی،بعد انگ ی،زمانکارکنان، بعد سا یتعهد سازمان :یدیکل کلمات

  گذاری یهو بعد سرما یآموزش

                                                 
  یرانواحد تهران شمال، تهران، ا ی،دانشگاه آزاد اسالم یریتدانشکده مد ی،آموزش عال یریتگروه مد یاراستاد1
2
  واحد تهران شمال یدانشگاه آزاد اسالم یآموزش یریتمد یدکتر یدانشجو  
3
   واحد تهران یدانشگاه آزاد اسالم یامور فرهنگ یزیو برنامه ر یریتاستاد گروه مد 
  واحد تهران شمال یدانشگاه آزاد اسالم یارو استاد یامور فرهنگ یزیو برنامه ر یریتمد یدکتر 4
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 مقدمه
آن  هیای  ویژگیی در دنیای در حال رشد و مبتنی بر دانش عصیر حاریر کیه پوییایی و توسیعه از      

رییزش   کیه  طوری بهرا با تغییرات تدریجی و فزاینده در ساختار مواجه کرده است؛  ها سازمان، باشد می
یکیرد  رو ازایین تحریک کارمندان خود  منظور به ها سازمانشده و رایج و معمول بدل  ای پدیدهکاری به 

آن، باورهیا و   درنتیجیه ( کیه  1331طیبی ثیانی، سیاوشیی و عامرییان،    کنند ) میابقا استفاده  عنوان به
، بدیهی است در چنین گردد می ای عمدهکارکنان نسبت به سازمان نیز دستخوش تحوالت  های نگرش

 و توسعه و بهنگام سازی نه از روی اراده بلکه اجباری خواهد بود.نهادهایی میل به پیشرفت 
شغلی کارکنان در هر سازمان، از عواملی هستند که کارایی و اثربخشی نیروی انسانی  های نگرش

 رو ازایین . دهنید  میی سازمان را در ابعاد کیفی و کمی تحت تأثیر قرار  های فعالیتو به دنبال آن دامنه 
امیری   وری بهرهو چرخش به سمت دیدگاهی ارزشمند در راستای ارتقاء  رد ابقا کارمندانتغییر از رویک

کیه ریشیه در    هیا  سیازمان  یبالنیدگ  و تیی موفق زانیی م یها شاخص از یکی .رود میرروری به شمار 
 افیراد  شیود  یمی  باعث که است سازمان به نسبت کارکنان یوفادار و تعهد کارکنان دارد، های نگرش
 سیازمان  اهیدا   تحقق جهت در خود توان حداکثر از و داده انجام  یباالتر تیفیک با را ولهمح فیوظا
 ها سازمانی موفق و پیشرو نشان می دهد که این قبیل ها سازمانتوجه به چشم اندازهای  .رندیگ بهره

ور با در  اهمیت موروع به شدت به دنبال مراقبت از کارکنان خود می باشند، چیرا کیه بیه ایین بیا     
رسیده اند، توجه به منابع انسانی انگیزه و تعهد آنان را ارتقاء می دهد و کارکنان با انگیزه و بیا سیط    
تعهد سازمانی باال سازمان را از لحاظ دستیابی به مأموریت ها دچار تغییر و تحول شگرفی می کنید و  

با چرخش  رو نازای(. 2014 ،1اوسا و آموسکنند ) میپویایی آن ها را در دنیای پرتالطم امروزی حفظ 
که احساس وفاداری به سازمان و تعهد به شغل و حرفه را  گردد میکارکنان سعی بر آن  رویکرد، از ابقا

(. تعهید  2014، 2سیاهو و باتاردیکیار  دهنید ) منبع عظیم توسعه ارتقاء  عنوان بهدر میان نیروی انسانی 
ف است که چگونگی ارتبیاط فیرد و سیازمان را    سازمانی یک ورعیت روحی و روانی دارای ابعاد مختل

تعیین می کند و برای آن ابعاد عاطفی، مستمری و هنجاری را در نظر گرفته اند. پیوستگی عاطفی بیا  
شناسایی و درگیر شدن در سازمان به تعهد عاطفی اشاره می کند. کارکنان در سازمان باقی می ماننید  

. از طیر   کننید  میی ملزم به انجام فعالیت ها با کیفیت باال  زیرا میل شخصی به ماندن دارند و خود را
دیگر کارکنان دارای تعهد سازمانی به هزینه های شخصی تر  سازمان نیز واقف هستند و ایین امیر   
نیز بعد مستمری تعهد سازمانی را آشکار می کند. آگاهی به موارد ابعاد عاطفی و مستمر ادامه اشیتغال  

                                                 
1. Osa & Amos 

2. Sahu S & Pathardikar 
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ل سازمان را معنی و مفهوم می بخشد و کارکنان به واسطه ی درکیی کیه   و احساس مسئولیت در قبا

 دهند میسازمانی حس مسئولیت پذیری را پرورش  های فعالیتنسبت به سازمان پیدا کرده اند در برابر 
 (.2010، 1گرملی و کنرلیگردد ) میکه این نکته نیز به بعد هنجاری تعهد سازمانی بر 

، حییالتی نهنییی اسییت کییه مشییخص کننییده جنبییه مثبییت کییاریییک  عنییوان بییهتعهیید کارمنییدان 
متعهد اشتیاق بیشتری داشته و  کارمندان فداکاری و جذب کارکنان نسبت به محیط کار است.  قدرت

کلیی عوامیل    بطیور  به کارایی باالتری می انجامد. درنتیجهانرژی بیشتری را صر  کار خود میکنند، 
هستند که عبارتند از تعامالت اجتمیاعی و ارتباطیات درون   زیادی در ایجاد تعهد کلی کارکنان دخیل 

سازمانی با دیگر افراد در جهت تغییر و بهبود کار، درگیری نهنی و اسیتفاده از هیوش بیرای افیزایش     
آن در محیط کار و سیومین عامیل     مهارت های کاری و به عبارتی آگاهی از اهدا  شخصی و نقش

 .ازمانی استدرگیری عاطفی شخص با کار و فرهنگ س
برای افزایش میزان حس تعهد کارکنان به سازمان مدیریت باید عوامل مختلف موثر بر تعهد کلی 

، احتیرام و  ، ترفیع شغلی، فرهنگکارکنان را که موجب ررایت کلی کارمندان میشود نظیر محیط کار
د کارکنان نسیبت بیه سیازمان    رفتار با کارکنان را مد نظر قرار دهد. دو پارامتر مهم دیگر در ایجادتعه

. مهم است که میدیران صیدای کارکنیان و    شنیدن صدای کارکنان و شناخت و آگاهی کارکنان است
سازمان مورد توجه قرار دهند ایین امیر موجیب      های  عقاید آنها را بشنوند و در فرایند تصمیم گیری
یگر آگاهی رساندن به کارکنیان در  . از سوی دگردد میانگیزش کارکنان و دستیابی به اهدا  سازمان 

تصمیمات سیازمان در    ، اهدا  استراتژیک و بطور کلی، ماموریت، چشم اندازخصوص اهدا  سازمان
. نتیایج  شناخت بهتر کارکنان نسبت به سازمان خواهد بیود   ، موجبتعامل با محیط بیرون و مشتریان

راه دارد و کارکنیان متعهید بیه سیازمان دارای     تعهدکارکنان برای سازمان منفعت های باالتری به هم
. فرهنیگ سیازمانی   بیشتر خواهد بود  باالتر ی می باشند که به دنبال آن ررایت مشتریا ن وری بهره
و ررایت کارکنان درعملکردسازمانی نقش  گردد میعاملی موثر بر عملکرد سازمان تلقی  عنوان بهنیز 

  (1332، هپیله ورزاد و)ساالری   .بسزایی دارد
مربوط به کار، تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده  های نگرشیکی از  عنوان بهتعهد سازمانی 

است. برخی آن را با تعهد شغلی متراد  دانسته و منظور از آن را احساس هویت و وابستگی نسبت به 
عوامیل    هیای میوثر برتعهید    مؤلفیه  شغل و حرفه دانسته و تمایل افراد را مورد تأکید قیرار داده انید.  

. با توجه ، عوامل محیطی /فیزیکی و عوامل فردی شناسایی شده اند، عوامل شغلیسازمانی /مدیریتی
آگیاهی از اهیدا  از جملیه      به اهمیت رفتار با کارکنان و ارزش گذاری برآنها یکی از پارامترها یعنیی 

                                                 
1. Gormley & Kennerly 
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ک نظیام میدیریتی مشیارکتی و رهبیری     های سازمانی مدیریتی میباشد که به لحیاظ وجیود یی    مؤلفه
 .نقش بسزایی در تعهد کارکنان نسبت به سازمان داشته باشد  خردمندانه در توجه به کارکنان می تواند

کاهش تعهد سازمانی یکی از رعف های هر سازمانی است که امروزه توجیه پژوهشیگران رفتیار     
ست که شیناخت و بکیارگیری عیواملی کیه     سازمانی را به خود جلب کرده است. براین اساس بدیهی ا

موجب افزایش تعهد سازمانی می شود بسیار مهم است. افزایش تعهد سازمانی نه تنها موجب افزایش 
وفاداری می شود بلکه فرآیند مستمری است که از طرییق آن کارکنیان سیازمان عالقیه خیود را بیه       

جابجیائی و تیر  کارکنیان از سیازمان،      سازمان و اهدا  و ارزش های آن ابراز می نمایند. لذا عیدم 
خواهد شد. کاهش تعهد سیازمانی موجیب    وری بهرهافزایش  درنتیجهموجب افزایش عملکرد شغلی و 

کاهش عملکرد سازمان خواهد شد. از آنجایی که عملکرد بعنوان حیاتی ترین مسئله، نقیش عمیده در   
 .بهبود وپیشرفت سازمانها دارد
ی هر موسسه و نهادی که با نییروی انسیانی اداره میی شیود، موریوعی      اگرچه تعهد سازمانی برا

به مراتب بیشتر و نگاه به آن بایید موشیکافانه تیر     اه سازماناست؛ ولی اهمیت آن در برخی از  حیاتی
به دالیل خیلی مهم، این شاخص همواره ودرفراینید   ها سازماندنبال شود به عبارت دیگر در برخی از 

بررسی و توجه جدی قرار بگیرد. در سازمانی چون دانشگاه فرهنگیان که به نوعی می زمان باید مورد 
توان گفت زیر بنای تعلیم و تربیت در آن جا ساخته می شود، تعهد سازمانی جایگاه بس واالیی را بیه  
خود اختصاص می دهد؛ چرا که این دانشگاه به دنبال مأموریتی است که تربیت نسیل آینیده برعهیده    

ی دیگیر  هیا  سیازمان نگاه به تعهد سازمانی در ایین نهیاد ورای    رو ازاین، باشد میی این دانشگاه خروج
آموزش و پرورش را به دو بخش اساسی تقسیم کنیم، بیدون شیک ییک     است. اگر عناصر سازنده ی

بخش آن به معلمان فکور و بخش دیگر به سایر عناصر اختصاص می یابد، چرا که تمام برنامه هیای  
توسیط   باشید  میلیم و تربیت که در واقع موتور محرکه توسعه ی پایدار در سط  ملی و بین المللی تع

معلمان به سرانجام می رسد و آنکه در تربیت معلم فکور نقش آفرینی می کند و به واسطه همین امر 
ی راز، منفیرد باشد ) میجایگاه خاصی را در نظام توسعه به خود اختصاص می دهد دانشگاه فرهنگبان 

توجه به تعهد سازمانی و از آن باالتر توجه به ارتقاء تعهد  (.1334سلیمان پور، عباسی و رنگ سفیدی؛ 
سازمانی در دانشگاه فرهنگیان امری مهم تلقی شده و پیگیری آن از ریرورت هیای اجتنیاب ناپیذیر     

ر در دانشیگاه تبیدیل   ، همانگونه که این موروع به دلمشغولی و دل نگرانی های مسئوالن امباشد می
اهدا  و آرمان های تحول بنیادین در نظام آمیوزش و پیرورش    شده است؛ چرا که دستیابی واقعی به

چز با آموزش و پرورش پویا محقق نمی شود و مهمترین عنصری که نظام آموزش و پرورش را زنیده  
 تربیت این معلم فکور بایید  نگه می دارد، معلم پویا و فکور است و این دانشگاه فرهنگیان است که در

نقش آفرینی کند؛ لذا شایسته است با تعهد و مسئولیت پذیری کامل به این امر خطیر بپردازد و در این 
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تا تعهد سازمانی را در میان کارکنان نهادینه  باشد میراستا نیازمند بهره مندی از الگوی پویا و منعطف 

 کرده و ارتقاء ببخشد.
که از دانشگاه فرهنگیان و تعهد سازمانی اشاره گردید، پژوهش حارر به دنبال  با توجه به اهمیتی

ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فرهنگیان تهران  یفیک مدلپاسخ به این سؤال اساسی است که 
 چیست و از چه میزان اعتباری برخوردار است؟

 

 پیشینه تحقیق:
 فاطمیه  ؛یخیان  میم قید یابراهتوان به پژوهشی که  می در این حوزه شده انجام های پژوهش ازجمله
 ارتقیاء  بر یسازمان تعهد و کار طیمح در تیمعنو ریتاث یبررس» باعنوان پور کرم دیحم و اصل یرحمان
نتایج پژوهش حاکی  اشاره کرد. انجام داده اند «های غرب جانیآنربا بانک پست شعب کارکنان عملکرد

حیط کار و تعهد سیازمانی بیر ارتقیاء عملکیرد کارکنیان تیاثیر مثبیت و        از این است که معنویت در م
های معنویت در محییط کیار بجیز سیازگاری ارزشیهای فیردی و        مؤلفهمعنیداری دارد و همچنین از 

سازمانی، بقیه عوامل از جمله احساس همبستگی تیمی، احساس کمک بیه جامعیه، احسیاس نظیارت     
داری بر روی عملکیرد   احساس لذت از کار تاثیر مثبت و معنی الهی، فرصتهایی برای زندگی درونی و

 و یبررسی » (. بعیالوه، پژوهشیی بیاعنوان   1333، پور کرم و اصل یرحمان، یخان میقد). کارکنان دارند
 یمرتضتوسط  «تیشخص بر موثر یها تمیآ بر آن ریتاث و یسازمان تعهد شیافزا و ارتقاء زانیم مطالعه
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که رابطه معنیاداری بیین    ،انجام گرفت خمسه

، ورعیت تاهل و میزان حقوق و دستمزد وجود نداشته ، جنسیت، سط  تحصیالتتعهد سازمانی با سن
 خجسیته (. 1331، خمسیه ). شیود  یمی  و تنها بین سابقه خدمت تعهد سازمانی و رابطه معنی دار دیده

 یسیاز  توانمنید  ارتقیا  و یسازمان تعهد بر دانش تیریمد رابطه یبررس» باعنوان پژوهشی نیزیی پارسا
نتایج پژوهش حاکی از این است که بین  .استانجام داده  «فارس استان یا حرفه یفن کارکنان یشغل

 مدیریت دانش و تعهد سازمانی و ارتقا توانمند سازی کارکنان و زیرمقییاس هیای آن ارتبیاط معنیادار    
 مدیریت وظایف بین رابطه بررسی» باعنوان پژوهشی نیزمهدیه و سبزی ( 1331، ییپارسا) .وجود دارد

 میدیریت  بیین  کیه ش بیانگر آن است  ژوه ای پ ه ه ت اف یانجام داده اند.  «سازمانی تعهد و انسانی منابع

 منیابع  میدیریت  نمیرات  گینمیان و دارد وجود داری معنی مثبت و رابطه سازمانی تعهد و انسانی منابع

مهدییه و  ) .باشید  میی  متوسیط  حید  در کرمانشاه شهر پزشکی علوم سازمانی دردانشگاه تعهد و انسانی
 پژوهشیی  رزمجیو  هیمهد و یدر محمد ؛یسرگز نیمه ؛یزیعز قینه شفیامهمچنین  (1337، سبزی

 بیر  کارکنیان  بیه  اریاخت ضیتفو مشارکت ،یشغل ارتقاء فرصت ،یسازمان عدالت ریتاث یبررس» باعنوان
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اگر با کارکنان در سازمان عادالنه رفتار شود، نتایج پژوهش نشان دادکه  انجام داده اند. «یسازمان تعهد
اختیار تصمیم گیری در برخی امورات را داشته باشند به طور قطع تعهد بیشتری نسبت به سازمان خود 

 قیشف) .مربوطه مسیول می دانند های فعالیتقبال احساس نموده، خود را در اهدا  سازمانی سهیم در
تیأثیر تعهید   » بیاعنوان  پژوهشیسوهارتو، سویانتو و هندری  (1337، رزمجو و یدر ؛یسرگز ؛یزیعز

برای بهبیود ماهییت   . نتایج پژوهش نشان داد که اندانجام داده  «سازمانی بر عملکرد شغلی کارمندان
مؤلفه هایی از تعهد  عنوان به، توجه به ارزش ها و اهدا  سازمانی تالش و نتیجه فعالیت ها در سازمان

 اوسیا و آمیوس   (2013، سیوهارتو، سیویانتو و هنیدری   ) سازمانی از ررورت های اجتناب ناپذیر است.
 .انید انجام داده  «کارکنان در کشو ر نیجریه وری بهره بر سازمانی تعهد اثر بررسی» باعنوان پژوهشی
 ایین  در .داشیت  داللیت  کارکنیان  وری بهره و سازمانی تعهد معنادار بین و مثبت رابطه وجود بر نتایج

 توصییه  آنهیا  سیازمانی  تعهید  سیط   افزایش برای کارکنان کاری های توسعه مهارت و آموزش راستا

اثیر تعهید کارکنیان بیر      بررسیی » بیاعنوان  ایرفین و مکانیک پژوهشی( 2014، اوسا و آموس) گردید.
تعهید   معنادار بیین  و مثبت رابطه وجود بر نتایج انجام داده اند. «زمانی کوکاکوالی نیجریهعملکرد سا

 وار ، شفا  نمایی باید مدیران گردید توصیه راستا این در .داشت کارکنان و عملکرد سازمانی داللت

 (2014، ایرفین و مکانیک) دهند. ارائه کارکنان به شغل و سازمان از واقعگرایانه و
 

 قیتحق نظری ارچوبچ
تعهید  اسیت. کیفییت و    مهمترین و حیاتی ترین دارایی هر سیازمان، نییروی انسیانی آن سیازمان    

، سیازمان  متعهید انسیانی   نیروی انسانی، مهمترین عامل بقاء و حیات سازمان اسیت. نییروی   سازمانی
نجام می دهد، احساس بنابراین هر فرد نسبت به سازمان و وظیفه ای که ا؛ را به وجود می آورد متعهد

مالکیت خواهد کرد. استفاده از توانایی های بالقوه منابع انسانی برای هر سیازمانی مزیتیی بیزره بیه     
 منظیور  بیه فردی، سازمان از مجموعه استعدادها و توانایی های بالقوه فیرد   وری بهره. در رود میشمار 

ای بالقوه و استعدادهای شگر  در جهیت  پیشرفت سازمان استفاده می کند و با بالفعل درآوردن نیروه
بنابراین الزمیه دسیتیابی بیه اهیدا      ؛ سازندگی موجب پیشرفت فرد و همسوئی با سازمان خواهد شد

سازمان، مدیریت موثر این منابع باارزش اسیت. در ایین راسیتا رشید، پیشیرفت، شیکوفایی و ارتقیای        
و کارشناسان مدیریت منیابع انسیانی واقیع    تعهدسازمانی که در سالیان اخیر مورد توجه صاحب نظران 

به مقابله با چالش های سازمانی بر می خیزند و بهبود مستمر را در  ها سازمانکه  همانگونه شده است.
الویت قرار داده اند، نیاز بیشتری به حمایت و تعهد کارکنان و درگیر کردن آنها در کیار احسیاس میی    

 شود.
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 تعهد سازمانی
ه واژه هایی است که مفاهیم زیادی برای آن ارائه شده اسیت. مفیاهیم متعیددی    واژه تعهد از جمل

مانند وجدان کاری، اخالق کاری، رغبت و مسئولیت پذیری با وجیود داشیتن تفیاوت هیای مفهیومی      
معادل با تعهد مورد استفاده قرار می گیرند. به عبارتی مانند خیلی از مفاهیم روانشناسیی کیار و رفتیار    

عهد نیز از دیدگاههای مختلف و به شیوه های متفاوتی تعریف شده است، که به چند میورد  سازمانی، ت
 اشاره می گردد:

فرهنگی و حسیین  کند )تعهد الزامی است که آزادی عمل را محدود می در فرهنگ لغت آکسفورد 
 (.14: 1314زاده، 

یا قراردادهایی است کیه انسیان   شهید مطهری به معنی پایبندی به اصول وفلسفه تعهد از دیدگاه 
وفادار باشد و  . فردمتعهد کسی است که به عهد وپیمان خودباشد میبهآنها معتقد است و پایدار به آنها 

 .اهدافی را که به خاطر آنها و برای حفظ پیمان بسته است صیانت کند
دی به عمل آمده است در کل از تعهد سازمانی نیز مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی، تعاریف متعد

 که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 ساالنسیک تعهد را عبارت از پیوند دادن افراد به عوامل و اقدامات فردی می داند.

تعهد عبارتست از میزان برآورده نمودن انتظارات دیگران توسط افرادی است که در موقعیت هیای  
 مختلف قرار گرفته اند.

را تمایل عامالن اجتماعی به اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیسیتمهای اجتمیاعی    کانتر تعهد
می داند بطور کلی تعهد بر پایه هر تعریفی و یا هر تعبیر و دیدگاهی در نهایت بیانگر احساس هویت و 

 (.13: 1317آتش پور و همکاران نماید )وابستگی است که فرد را ملزم به انجام عملی می 
تعهد نوعی وابستگی عاطفی و تعصیب آمییز بیه ارزشیها و     هد را چنین تعریف می کند بوکانان تع

اهدا  یک سازمان است. وابستگی نسبت به نقش فرد در رابطه با ارزشها و اهدا  سیازمان، بخیاطر   
 (.47 :1314ابطحی و موالیی، )آن خود سازمان جدای از ارزشهای ابزاری 
، تعهید را نیوعی پیوسیتگی و ارتبیاط بیا      آن است که همگیی در کل وجه مشتر  این تعاریف ها 

می توان گفت که تعهد سازمانی با عوامل مشخص و سازمانی میرتبط اسیت    پس سازمان دانسته اند.
کارکنان مسن که نیاز فراوان به پیشرفت داشته اند احتمال بیشتری دارد که نمیره بیاالتری در تعهید    

زبان فارسی به معنای گردن گرفتن شرط و پیمان خود را ملیزم   سازمانی داشته باشند در کل تعهد در
 به انجام عملی دانستن تعریف شده است و نیز عبارت است از:

 عمل متعهد شدن به یک مسئولیت با یک باور -
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 عمل ارجاع یا اشاره به یک موروع -
 تقبل یا عهده دار شدن انجام کاری در آینده -
 (.16 :1317آتش پور و همکاران،) ندهیآام عاطفی به انجام کاری در حالت یا ورعیت اجبار یا الز -

 

 :قیتحقاهداف 
 هد  اصلی:

 تهران انیفرهنگ دانشگاه کارکنان یسازمان تعهد ارتقاء یفیمدل ک ارائه
 اهدا  فرعی:

 تهران انیفرهنگ دانشگاه کارکنان یسازمان تعهد ارتقاء مفهوم یواکاو

 تهران انیفرهنگ دانشگاه کارکنان یسازمان دتعه ارتقاء مقوله های ییشناسا

 تهران انیفرهنگ دانشگاه کارکنان یسازمان تعهد ارتقاء تم های ییشناسا

 تهران انیفرهنگ دانشگاه کارکنان یسازمان تعهد ارتقاء یها شاخص ییشناسا

 تهران انیفرهنگ دانشگاه کارکنان یسازمان تعهد ارتقاء یفیمدل ک ییشناسا

 

 :قیسواالت تحق
 سؤال اصلی:

 ؟کدام است تهران انیفرهنگ دانشگاه کارکنان یسازمان تعهد ارتقاء یفیک مدل
 فرعی:سؤاالت 

 ؟کدام استارتقاء تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فرهنگیان تهران  مفهوم
 کدامند؟ تهران انیفرهنگ دانشگاه کارکنان یسازمان تعهد ارتقاء مقوله های

 کدامند؟ تهران انیفرهنگ دانشگاه کارکنان یانسازم تعهد ارتقاء تم های

 کدامند؟کشور  تهران انیفرهنگ دانشگاه کارکنان یسازمان تعهد ارتقاء یها شاخص

 ؟کدام استکشور  تهران انیفرهنگ دانشگاه کارکنان یسازمان تعهد ارتقاء یفیمدل ک
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 روش تحقیق

حتوا با نظام مقولیه ای قیاسیی   روش پژوهش در این مرحله تحقیق کیفی است و از نوع تحلیل م
، ( معتقد است در تحلیل کیفی محتوا به شیوه اعمیال قیاسیی طبقیه بنیدی    2000) 1است. مای رینگ

پژوهشگر با ارائه و مفروض گرفتن تعاریف مشخصی قبل از شروع به تحقیق، به مطالعه متون تعییین  
ای مورد تحلیل به داوری درباره عدم شده می پردازد و با مقایسه تعاریف از پیش تعیین شده و متن ه

در این پژوهش ابتدا متون مرتبط  .وجود یا وجود مصادیق آن تعریف در متن های مورد نظر می پردازد
شده اند. درمرحله اول، متون مورد مطالعه قرار گرفته و پاراگرا  هیای   باهد  اصلی پژوهش انتخاب

دوم کد مفاهیم میرتبط بیا موریوع هیر پیاراگرا        مرتبط با سوالت تحقیق انتخاب گردیده در مرحله
ه شیده و  گرفت استخراج شده و در مرحله سوم کد مفاهیم استخراج شده در دسته های هم مفهوم قرار

، نام و عنوان مناسب که بیانگر تم اصلی پیژوهش اسیت   در مرحله چهارم برای دسته های هم مفهوم
 تبیین شده است.

 

 استنباطی: آمار
 دانشیگاه  کارکنیان  یسیازمان  تعهید  ارتقاء یفیک مدل یها شاخصو  ها مؤلفه، ابعاد :یقتحق سوال
 ؟کدامند تهران انیفرهنگ

 از پس ها مصاحبهنیمه ساختاریافته انجام گرفت،  های مصاحبه نخست تحقیق سوالبرای پاسخ به 

 اسیاس مشیابهت،   ربی  سپس، و بندی مقوله ،پردازی مفهوم بررسی، سطر به سطر صورت به ،سازی پیاده

 مشخص از مفاهیم( ای طبقه) مقوالت و مفاهیم باز، کدهای بین مشتر  های ویژگی و مفهومی ارتباط

 آن به مربوط و فرعی اصلی های مقوله و قرارگرفته موردبررسی دقت به ها داده پژوهش، این در شدند.

 ارائه های پاسخ در واقع و گرفت قرار مورد بررسی الگوها و تعیین ها ویژگی و ابعاد شدند، مشخص ها

 یکیدیگر  بیا  مکیرر  یک فرایند در و تجزیه تری کوچک واحدهای به شوندگان مصاحبه وسیله به شده

مشتر  کاربردشان، مفاهیم الزم ایجاد شدند. همچنین تجزیه و تحلیل  موردهای به توجه با و مقایسه
رونوشت مصاحبه شوندگان بیرای ییافتن مقولیه    از روی  دقیق داده ها، با استفاده از کدگذاری مستقیم

انجیام گرفیت. پیس از     مرتب و مینظم  صورت بههای اصلی، مقوله ها، ویژگی ها و ابعاد این مقوالت 
در سیط  جملیه ییا پیاراگرا       ، پاسخ های ارائه شده به واحدهای کوچکترها مصاحبهبررسی رونوشت 

ه های بزرگتر قرار گرفتند و پس از هر مرحله از تجزیه و تحلیل شدند سپس مفاهیم در چارچوب مقول
تجزیه و تحلیل داده ها، مفاهیم تکراری حذ  و مفاهیم مشابه در یک دسته قرار گرفتند و این کار در 

                                                 
1 Myring 
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تمامی مراحل تا رسیدن به اشباع منطقی صورت پذیرفت. در کل کدگذاری باز پس از دست یافتن به 
 اده های مرتبط و جدید و تکراری شدن داده ها، متوقف گردید.یک طبقه بندی معنادار و عدم وجود د

، برای سواالت بخش کیفی پژوهش شده انجام های مصاحبهبا توجه به تجزیه و تحلیل و کدگذاری 
 حارر مقوالت فرعی و کدهای باز به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است:

 
 تهران انیفرهنگ دانشگاه کارکنان یمانساز تعهد ارتقاء یفیک مدل یها مؤلفهو  ابعاد( 1جدول )

 کدهای باز مقوالت فرعی ردیف

 سازمانی 1
اعتقاد به ارزشهای سازمان، اعتقاد به اهدا  سازمان، گزینش مناسب افراد، توجیه سیازمان   
به نیروی انسانی، مهم بودن مسائل جامعه بیرای سیازمان، مسیئولیت اجتمیاعی سیازمان،      

 (1سازمان )مدت و صادقانه خوشنامی سازمان، تعهد بلند 

 انگیزشی 2
، اموررفاهی، روحیه کاری باال در کارکنان، عالقمندی کارکنیان  ررایت شغلی، امنیت شغلی

تقدیر مناسب از کارکنان، برگزاری دوره های انگیزشی، توازن بین ارزش کار  ،به شغل خود
 (3سازمان )و پاداش کار، احساس مطلوب داشتن نسبت به 

 یتیمدیر 3

نقد سیاست های سازمان، هماهنگی با رسانه هیا، آمیوزش هیای هدفمنید بیرای پرسینل،       
مدیریت استعدادهای سازمان، به وجود آوردن فضیای مملیو از اعتمیاد، دسترسیی سیریع و      
آسان به اطالعات مختلف، تالش برای ترقی مادی و معنوی کارکنیان، تعرییف مشیخص    

 (1سازمان )رسالت و ارزشها و اهدا  

 فردی 4
مشخص بودن رسالت فردی، باال بودن سط  علمی افراد، ارزشمند بیودن جایگیاه انسیانی،    

 یفیرد ارتقای مهارتهای خودکارآمدی، تمایل به پیشرفت در افراد، داشتن برنامیه پیشیرفت   
(6) 

 آموزشی 4
تسهیل انتقال تجربیات آموزشی، ایجاد فرصتهای عادالنه برای رشد و ترقی، آموزش هیای  

خدمت، ایجاد فرصتهای رشد از طریق آموزش، درگیر کردن افراد با تخصیص هیای    رمن
 (7درجه )مرتبط، دسترسی به برنامه های آموزشی، وجود نظانم ارتقاء 

 گذاری سرمایه 6

هوشمند، تخصیص منابع سازمان  گذاری سرمایهکیفیت و کمیت سرمایه انسانی در سازمان، 
جذب و پرورش اسیتعدادهای درونیی، منحصیر بفیرد     برای جذب و پرورش نیروی انسانی، 

بودن سرمایه انسانی سازمان، مکمل بیودن سیرمایه انسیانی در سیازمان، تناسیب سیرمایه       
 (7انسانی با سازمان )
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 گیرینتیجه

که همراه با تحوالت شگفت انگیز است باید اداره شیوند.   سازمانها امروزه در محیطی کامالً رقابتی
چندانی برای کنترل کارکنان دراختیار ندارند و باید بیشترین وقیت و   مدیران فرصت در چنین شرایطی
شناسایی محیط خارجی و داخلی سازمان کنند و سایر وظایف روزمره را به عهده  نیروی خود را صر 

 دانش بگذارند. کارکنان زمانی می توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت، کارکنان
می تواند در این زمینیه   و توانایی الزم برخوردار بوده و اهدا  سازمان را به خوبی بشناسند. ابزاری که

 .است تعهد سازمانیبه کمک مدیران بشتابد 
بررسی و تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه در بخش ابعاد نشان داد که در ایین بخیش   

شدند. از دیدگاه مصیاحبه شیوندگان ابعیاد     بندی دسته مؤلفه 44بعد و  6، در کنندگان مشارکتدیدگاه 
 گذاری سرمایهشامل سازمانی، انگیزشی، مدیریتی، فردی، آموزشی و  بومی سازی الگوی تعهد سازمانی

 .باشد می
اعتقاد به ارزشهای سازمان، اعتقاد  های های همچون مؤلفهبه  در بخش سازمانی شرکت کنندگان

گزینش مناسب افراد، توجه سازمان به نیروی انسانی، مهیم بیودن مسیائل جامعیه      به اهدا  سازمان،
برای سازمان، مسئولیت اجتماعی سازمان، خوشنامی سازمان، تعهد بلند مدت و صادقانه سازمان اشاره 

 نمودند.
، اموررفاهی، روحییه کیاری   ررایت شغلی، امنیت شغلی های همچون مؤلفهبه  در بخش انگیزشی

تقیدیر مناسیب از کارکنیان، برگیزاری دوره هیای       ،در کارکنان، عالقمندی کارکنان به شغل خودباال 
 انگیزشی، توازن بین ارزش کار و پاداش کار، احساس مطلوب داشتن نسبت به سازمان اشاره نمودند.

نقید سیاسیت هیای سیازمان،      ی همچیون هیا  شیاخص در بخش مدیریتی نیز شرکت کنندگان به 
رسانه ها، آموزش های هدفمند برای پرسنل، مدیریت اسیتعدادهای سیازمان، بیه وجیود     هماهنگی با 

آوردن فضای مملو از اعتماد، دسترسی سریع و آسان به اطالعات مختلف، تالش برای ترقی میادی و  
 معنوی کارکنان، تعریف مشخص رسالت و ارزشها و اهدا  سازمان اشاره نمودند.

مشخص بیودن رسیالت    ی همچونها شاخصبه  ن در مصاحبهدر بخش فردی نیز شرکت کنندگا
فردی، باال بودن سط  علمی افراد، ارزشمند بودن جایگاه انسیانی، ارتقیای مهارتهیای خودکارآمیدی،     

 تمایل به پیشرفت در افراد، داشتن برنامه پیشرفت فردی اشاره نمودند.
انتقال تجربییات آموزشیی،    های همچون تسهیل مؤلفهدر بخش آموزشی نیز شرکت کنندگان به 

ایجاد فرصتهای عادالنه برای رشد و ترقی، آموزش های رمن خدمت، ایجاد فرصتهای رشد از طریق 
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آموزش، درگیر کردن افراد با تخصص های مرتبط، دسترسی به برنامه هیای آموزشیی، وجیود نظیانم     
 ارتقاء درجه اشاره کرده اند.

های کیفییت و کمییت سیرمایه انسیانی در      مؤلفهبه  نیز شرکت کنندگان گذاری سرمایهدر بخش 
هوشمند، تخصیص منابع سازمان برای جذب و پرورش نیروی انسانی، جذب و  گذاری سرمایهسازمان، 

پرورش استعدادهای درونی، منحصر بفرد بودن سرمایه انسانی سازمان، مکمل بودن سرمایه انسانی در 
 در سازمان اشاره کرده اند.سازمان، تناسب سرمایه انسانی با سازمان 
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