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 غير اخلاقي با  هاي شخصي و رفتارارزش  تحليل رابطه

 تعهد به تغيير سازماني کارکنان 
 

 زهرا شعوري ميلاني ،، بهار عنايتي*دکترپيمان يارمحمدزاده

 ي علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان دانشکدهگروه علوم تربيتي، 
 (21/8/79، تاریخ پذیرش:21/6/79تاریخ دریافت:)

 

 

 

 سرآغاز

، 2ها و افزااش  ميزاان تفراتهزاي  يزل اي زا  1با پيچيده شدن سازمان
 يل انون  و  يل مسئولانه دت محيط کاتي توجه مزدشلان و ازانظرالان 

 ،هاي پيچيزده و مرييزل امزلوزيطمحدت به اي اق کات معطوف شده است. 
تزلش  مهز  با مسائل مخر ف  دست به گلشظانرزد کزه ش ز  از هاسازمان

، تواج تفراتهاي سزازمان   يلاي زا  ، فلدگلاشز  و  زدي پز شل  هاآن
گونه تفراتها، بل ش ااست. وجود  3تيييلات به دليل  دي تعهد بي  کاتکران

ي آن هاهدف م  لد سازمان تأثيلي سوء بلجاي گ اشره و مانع تحقق 
 ت  است. شود. تعهد کاتکران به پ شل  و اجلاي تيييلات، املي نيا م
 
 
 

 

 
تعهد به تيييل سازمان  از جانب کاتکرزان مزوتد دتو و پز شل   چرانچه

يچ بلنامه تحول  و ه لات نگيلد يلوج از مو عيت  ظ   بسيات دشوات بوده 
 (.1)موفق نخواهد شد

کررد و اش  مقاومت،  م 4به طوت معمول افلاد دت مقابل تيييلات مقاومت
؛ (2سزازد) توتوبزها نيزا بزا ش سزت نر  بهرلش  تزدابيل ت مم   است

(. 3شابزد) مآن، ضلوتت  به تيييل  ظل از ا مال برابلاش  سرج  نگل 
 کاسر  مقاومزت افزلاد دت ش  مسائل مطلح دت اش  زميرهتلمه ش   از 

 (. 4است)مقابل تيييل و پس از آن، تعهد به تيييل 
 
 
 

 چکيده
سازي فلهرگ تيييل سازمان ، پ شل  آن از جانب کاتکران و پلهيا از تفراتهاي  يلاي ا   شرهنهادي  ي هل سازمان دت ساشهتوسعهزمینه: 
 هاي شخص  و تفرات  يل اي ا   با تعهد به تيييل سازمان  کاتکران م  باشد.برابلاش  هدف پژوه  ناضل تح يل تابطه اتز ؛ است

 نفل از کاتکران 203 آماتي ست. جامعها همظسرگ  و  مظرر  بل مدل سازي معادلات سايراتي - توايف    ناضلپژوهو  تروش: 

نفل انرخاب گلدشد.  163ان بود و نج  نمونه با اسرفاده از فلمول کوکلان و با تو   نمونه گيلي تصادف  سادهدانشگاه شهيد مدن  آذتباشج

 آزمون جهت .شد اسرفاده تفرات  يل اي ا   و تعهد به تيييل سازمان  ،هاي شخص اتز  هايپلسشرامه از پژوه  مرييلهاي سرج  بلاي

 شد.  اسرفاده  Amos Graphic با اسرفاده از نلي افاات آماتي سايراتي و تح يل مسيل  معادلات مدل از پژوه  هايسؤال

ي شخص  و تفرات  يل اي ا   با تعهد به تيييل سازمان  دلالت هااتز هاي يصنراشج پژوه  ناضل بل وجود تابطه معرادات بي  شاها: یافته
چري  نراشج بيانگل بلاز  مط وب بي  مدل تدوش  شده با مدل تجلب  آزمون شده بود و دت مدل تح يل مسيل ضم  نشان دادن اثل داتد. ه 

خص  دت تابطه ميان تفرات  يل اي ا   با تعهد به تيييل سازمان  هاي شخص ، نق  ميانج  اتز  هاي شمرف  تفراتهاي  يلاي ا   بل اتز 
 تأشيد شد.

تفرات اي ا   و ابعاد آن هملاه با اتز  هاي شخص  تاثيل مسرقيم  بل تعهد به تيييل  شايصطظق شافره هاي مطالعات  ظ  ، گیري: یجهنت
کررد اتزشهاي شخص  و اي ا   شان نيا تاثيل مرف  گلفره و شت نم سازمان  داتند. افلادي که ااول و معياتهاي اي اق سازمان  تا  ت ا

 توانرد تعهدي به تيييل مثظت سازمان  داشره باشرد.نم 

 

 ي شخص ، تعهد به تيييل سازمان هااتز  يلاي ا  ،  تفرات کلیدواژگان:

 
 

 
 

 dr.peyman.ymz@gmail.comنوشسردۀ مسئول: نشان  ال رلوني  : 
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 ه نماشزتش   زام   اسزت کزتزلمه انزد تعهزد اانظرالان بيان کلده
 اوتتبه(. ترها زمان  تيييل 5)کرد متيييل ج ب  کاتکران تا بلاي اجلاي

ميل و   ا زه بزلاي تزأمي   دهد که کاتکران از توي مآميا تخ يتموفق
ياز دتشغ ن ررد و هل نزو  موتدني جدشد، از الف و ت و نيلوي هاهدف

 زام     روانبزهسخر  و تر  توان  تا تحمل نماشرد. تعهزد بزه تيييزل 
شده است که بي  افلاد و اهداف تيييل، پيوسرگ  اساسز  اشجزاد يفتوا
ش  اا   که موجب تعهد افلاد به سازمان شده و تيييل تلمه اما ؛ (6کرد)

دهزد تفرزات  مي و ي ا يت سوق وتبهلهشجادشده تا به سمت او تحول 
آن  اي ا   دت کاتکران است که بل  م  لد سازمان تزأثيل گ اشزره و بزه

 (. 7بخشد ) مي اجرما   وجهه
دت سازمان هاي  موم  به  5هاي شخص موضو  تفرات اي ا   و اتز  

دليل اتتظاط گسرلده با ملدي و تاثيل گ اتي آن ها دت جامعه نائا اهميت 
ها و ملاکا   م  هسررد که ها، دانشگاهاست. ش   از مه  تلش  سازمان
ند و  دي توجه به تفرات اي زا   دت آن اتتظاط زشادي با  شل فلهيخره دات

ي هزااتز  6آسيب زشادي بلاي آنها به وجزود مز  آوتد. تفرزات اي زا  
هاي يطمحمظرر  بل نااي اي ا   است که سظب اشجاد فضاي مط وب دت 

کاتي شده و ا رماد، دان  و آگاه  و تعهد سازمان  کاتکران تا افااش  
بزا اشجزاد شزر بلنامزه  هازمانسزا معرقدنزد . بلي  محققزان(8دهد) م

توانرد اي ا يات تا دت محيط کات مدشلشت کررد. ش ز   م 7مدشلشت اي اق
ي مززدشلشت اي ززاق اشجززاد تعززادل و نفزز  هابلنامززهاز اهززداف اساسزز  

و باوتهزاي  هزانگل بلگلفره از  هااتز ي شخص  است زشلا هااتز 
يل تزأثراتهزاي آنزان افلاد بوده که بل انرخاب ااول، سايرات توابزط و تف

ي هزااتز ي شخص  کاتکرزان نمزود يزود تا دت هااتز  (.9)گ اتد م
 ي،کاتدتسزت توان باوتهاش  مانردکرد؛ که از آنها م  مسازمان پدشدات 

 توجزه اي زا  ، و انسزان  توابزط محصولات، کيفيت انصاف، ادا ت،

 و فلدي تل   و تشد ،هاآن هايش توانا و هاانسان به اي ا   و انسان 
اي تزلوشج تفراتهزاي سازمان  اشاته نمزود و نظزود اشز  تفراتهزا نشزانه

تواند شامل شاشعه،  يظزت، کز  ( که مصادشق آن م 10) يلاي ا   است
ش  و نيلنزگ بزازي، گزودتوغ دي انجاي وظاشف و کاتهاي يزود،  کاتي،

 ي شخصز  از سزازماناسزرفاده دي ت اشزت اسزرانداتدهاي اي زا   و 
ي مط وب شخص  کاتکران موجب شز وفاش  هااتز (. داشر  11)باشد
يدن بززه ا رمززاد، تعهززد و تسزز دتآنززان گلدشززده و افززلاد تا  نفس زاتو 

ي هزااتز  شزهنالاز مرازلي  کرزد. ممط وب کمزر  8سازمان اي اق
هوشزت فزلدي  ازوتتبهشخص  تماش ات دتون  فزلد تا نشزان داده  و 

 .(12)شود ممرج   
دهد کزه تعهزد سزازمان  بزا بسزياتي از تفراتهزاي  مشان ن هاپژوه 

ش  تابطه مع وس داتد؛ شعر  هلچزه و جابجايل تأيسازمان  نايل  يظت، 
(. بلي  13) تعهد سازمان  بيشرل باشد، اش  مرييلها کاه  يواهرد شافت

شود کاتکران  که  ظل از تيييل  ماند که  تيييل سظب داده نشان محققان
هاي سازمان ، تعهد داشزررد؛ اشز  تعهزد تا پزس از شتأموتم به اهداف و

بزه  ظزاتت  دشگزل تعهزد بزه   (14)ا مال تيييزلات، نيزا داشزره باشزرد
  بلچسب فلهرگ  است که آنان تا همچران نسظت به اهداف نو 9تيييل
بزه  تعهزد از مزدل چرزدش  اگلچه(. 15)داتدها مرعهد نگه م شتمأموتو 

 هزاآن همزه بزه نسزظت يچردبعزد مزدل امايشرهاد شده است؛ پتيييل 

 ماشل مدل نيا يچردبعد هاييسازمفهوي بي  از(؛ 16) است تل ظول ابل

 زشزل ازوتتبه کزه (17)اسزت آوتده به دسزت بيشرلي شهلت آل   و

 :شود م تعلشف

 و هوشزت انسزاس و هيجزان   بسزرگدل معرزاي بزه :10 اطف  تعهد 
شرجاکاتکران دت سازمان با   دت ا که است سازمان دت کاتمردان دتگيلي

 (.18بمانرد)يواهرد  ممانرد چون  م
؛ هاي مرصوت ناش  از تلو سازمان اسزتشرهها: دتبلداتنده 11تعهد مداوي

شعر  تماشل فلد به ماندن دت سازمان بيانگل آن است که وي به آن کزات 
ان توانزد انجزاي دهزد. کاتکرزان دت سزازم نمانرياج داتد و کات دشگلي 

 (.19بمانرد)نياز داتند که  کهچونمانرد  م
: به انساس الااي کاتمرد به ادامه کات دت شر سازمان به 12تعهد هرجاتي

کرزد.  مشزود، اشزاته  مسظب فشاتي که از سوي دشگزلان بزل او واتد 
بمانرزد کررد کزه باشزد  مانساس  کهچونمانرد  مکاتمردان دت سازمان 

ي افزلاد شزا ل دت هااتز  باي شر سازمان ها اتزکه  هلاندازه (.20)
بزود سازمان، سازگاتتل باشد، کاتکران بيشرل به سازمان مرعهدتل يواهرزد 

(21.)  
تعهد افلاد  به سازمان، ماندن دت آن و تماشل بزه اشجزاد تيييزلات مثظزت 
نشات گلفره از تفرات اي ا   سازمان  و اتزشهاي شخص  است. ت اشزت 

اسزت کزه   ش  پدشزدهاشتلمه ي اي ا   ش   از ها اتزاي اق و نف  
بزه دنظزال  هاسازمانگيلد.  م لات  موتدتوجه هاسازماناملوزه دت بيشرل 

پ شلي اجرمزا   يتمسزئولو  هسررد زشزلا دت اي زاق کاتدتستکاتکران 
 داتد اجرما   نگاته اي اق به تعظيلي، (.22)گيلند مموتد  ضاوت  لات 

 بزا معيرز  ا رقزادي و ف لي اتتظاط که است ان کس فعاليت ناال و

 داتاي جامعزه و فزلد بي  مرقابل اتتظاط جهت همي  به د؛داتن ش دشگل

(. اتزشهاي شخص  نيزا مزواتدي نايزل نگزل  افزلاد 23)است اهميت
اتجحيت بلاي فعاليت و دتگيلي  ازجم هي مخر ف کات، هاجرظهنسظت به 

  ناازل از کزات و پزول يزل و ي پول  هاپادا کاتي، نگل  نسظت به 
  (.24)شزود ميشزلفت و تل ز  تا شزامل پتوبهتماشل به تحلو شي   

گز اتد محزيط  م  که بل تفرات اي ا   تزأثيل م وا ها ش   از طظق شافره
باشد. بيشرل تحقيقات تجلب  دت اش  زميره بل  وام    ماي ا   سازمان 

و تفراتهاي  هانگل از  اند؛ وداشرهگوشرد، توجه  مکه به آن جو اي ا   
 (.25) کررد منماشت  اي اق باملتظط 

و تفرات اي زا   بزه  13بلتس  ها نشان م  دهد هلچه فلهرگ سازمان   
دت شر سازمان بيشرل باشد، فساد کاتي از جم زه 14يصوص اي اق کاتي

(؛ اگزل 26ها دت سازمان تو به کاه  اسزت)ها و نيلنگ بازيدتو گوش 
ظت به تفراتهاي اي ا   بزه يصزوص دت سزازمان مقيزد باشزرد افلاد نس

کاتهاش  نايل دزدي، کاه  ، اسرفاده شخص  از وساشل سازمان، هم ات 
کرد. بازي کاه  پيدا م آزاتي و تمسخل شا شوي ، دتو گوش  و نيلنگ

نماشزد کزه کاتکرزان و  ممدتن، سازمان  موفق  مزل  جامعهدت دتوا ع 
و باوتهزاي  هااتز سازمان  دت چهاتچوب شتهو  مدشلان آن به شر نو

سازمان  تسيده باشرد و دت اش  اوتت است که  شسرهشامظرر  بل اي اق 
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سازمان دت مقابل تيييلات انعطاف نشان داده و انساس تعهد نسظت بزه 
 تيييلات به وجود يواهد آمد.

ه و تعهزد بز هزااتز ، 15دت نزال ناضزل، اازول اي زا   که آنجا از    
باشزد پزژوه   ممسائل مه  مزدشلان و سزازمان  از تيييلات سازمان ،

ي شخصز  و تفرزات  يزل هزااتز ناضل دتادد است توابط مرييلهاي 
اي ا   تا با تعهد به تيييل سازمان  دت  الب شر مدل معادلات سايراتي 

دت اش  تاسرا، به اش  سؤال پاسخ دهزد کزه آشزا  ؛ و   لات دهدبلتسموتد 
رهادي پژوه  از بلاز  کاف  بليوتدات است؟ و نق  ميانج  مدل پيش
ي بي  تفرات  يل اي ا   و تعهزد بزه تيييزل تابطهي شخص  دت هااتز 

 سازمان  چگونه است؟

 

 روش
نفل  203 آماتي جامعه .است همظسرگ  - ناضل توايف  پژوه  تو 

 سززال دوي نيمسززال ان دتدانشززگاه شززهيد مززدن  آذتباشجزز از کاتکرززان
گيلي تصادف  ساده بود دت اش  پژوه  از تو  نمونه 94-95 ي  تحص
 06/0 ضزلشب با و کوکلان فلمول ي آماتي ازتعيي  نج  نمونه و بلاي

نفل ملد( بزه  112 زن و 51) نفل 163نج  نمونه بلابل با  اسرفاده شد که
 دست آمد. 

 اسرانداتد پلسشرامه) هايپلسشرامه از پژوه  مرييلهاي سرج  بلاي
ي )تفاه شخصز ، مشزاتکت اجرمزا   و هامؤلفهبا  هاي شخص اتز 

( بزا 27) لوزشل پلسشرامه تفرات  يل اي ا   ، 84/0تشد اي ا  ( با پاشاش  
ش  و نيلنزگ گزودتوغي ) دي انجاي وظزاشف و کاتهزاي يزود، هامؤلفه

ي شخص  از سازمان( اسرفادهبازي،  دي ت اشت اسرانداتدهاي اي ا   و 
( بزا 2ي اسرانداتد تعهد بزه تيييزل سزازمان  )پلسشرامهو  78/0  و پاشاش
ي )تعهد  اطف  به تيييل، تعهد تداوم  به تيييل و تعهد هرجاتي هامؤلفه

اي دتجزه 5( بوده که طيف هزل سزه پلسشزرامه 71/0پاشاش   به تيييل( و
 لي لت و تواش  آنها به اوتت اوتي و محرواش  با نالات يظلگزان بزه

سايراتي و  معادلات مدل از پژوه  هايسؤال آزمون جهت. آمد دست

  Amos Graphic بزا اسزرفاده از نزلي افزاات آمزاتي تح يل مسزيل 
 شد.   اسرفاده

 

 يافته ها
 اسرفادهسازي معادلات سايراتي مدل سؤال اا   پژوه  از بلتس  دت

 ( نماش  داده شده است. 1که دت نگاته )؛ گلدشد
 

 

 
عادلات ساختاري ضریب اثر ارزش هاي شخصي و رفتار اخلاقي بر تعهد به تغییر سازماني در حالت برآورد : مدل م1 نگاره

 استاندارد
 

که ضلشب همظسرگ  بي  اتز  هاي شخص  و  داد تح يل نشان نراشج
بوده است به اش  معرا که اتزشهاي شخص  افلاد  70/0تفرات  يل اي ا   

هاي پ شلند. ضلشب اثل اتز تاثيل م و تفرات آنها بيشرل از همدشگل 
و اش  مقدات بلاي تاثيل  41/0شخص  بل توي تعهد به تيييل سازمان  

به دست آمده  22/0تفرات  يل اي ا   بل توي تعهد به تيييل سازمان  
است و مقدات ک  تاثيل تفرات  يل اي ا   بل تعهد به تيييل سازمان  م  

 مدل پژوه  باشد. تواند تاشيدي بل مظراي نالي اش 
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 معادلات ساختاري هاي برازش مدلشاخص :2 جدول
 شاخص ها

2X Df CMIN/DF CFI IFI NFI RMSEA RMR 

 19/0 072/0 80/0 87/0 87/0 81/2 29 21/12 مقادير بدست آمده

 نزدیک به صفر ≤2/0 ≤71 ≤71 ≤71 1-1  نزدیک به صفر دامنه قابل قبول

 
 (2) جدول دتشده گاات  بلاز  ن وش  هايمشخصه که طوتهمان

اس وئل نسظ  و کاي 15/31 ( 2Xاس وئل )کاي مقداتدهد،  م نشان
(CMIN/DF )83/1 شايص  بدست آمده بلاي لشدامقه  چري   و

،  89/0( IFI) ش شايص بلاز  افاا(،  89/0 )بلابل با (CFI) يق تطظ
 يات يطاملبع يانگي م ششهت و (NFI( )80/0بونت )شايص برر ل 

 RMR 37/0شايص  و( 091/0( بلابل )RMSEAبلآوتد )
که با دت نال گلفر  دامره  ابل  ظول آنها مطابق با جدول  آمدهدستبه
 (، تمام  شايص ها بلاز  شده و  مط وب هسررد.2)
ي تابطهي شخص  دت هااتز ي  بلاي بلتس  نق  ميانج  چره  

سازمان  از تح يل مسيل اسرفاده  بي  تفرات  يل اي ا   و تعهد به تيييل
 دهد. م( نشان 2) نگاته ؛ کهشد

 
 : مدل تحلیل مسیر2نگاره

 

و بات  ام   تا بلاي بلتس  تابطه تفرات اسرانداتدشده ضلاشب  3جدول
ي شخص  هااتز  يل اي ا   با تعهد به تيييل سازمان  با نق  ميانج  

، ضلاشب اسرانداتد تفرات شود مکه مشاهده  گونههماندهد.  متا نشان 
ي شخص  با تعهد به تيييل سازمان  به تلتيب هااتز  يل اي ا   و 

نيا ضلاشب اسرانداتد  ؛ وبوده و  يل معرادات هسررد 18/0و  -02/0بلابل با 
و معرادات به دست  18/0به تيييل سازمان   تعهدي شخص  با هااتز 
 آمد. 
توان  ماز مدل تح يل مسيل  آمدهدستبه  با توجه به نراشج طوتک به

ي تابطهي شخص  نق  ميانج  تا دت هااتز گفت سؤال پژوهش  آشا 
کرد؟ دت موتد اش   مبي  تفرات اي ا   و تعهد به تيييل سازمان  اشفا 

يلمسرقي ، مثظت و  ي شخص  داتاي اثل هااتز پژوهش   سؤال
برابلاش  نق   هست 18/0 معرادات بل تعهد به تيييل سازمان  با ضلشب

ي بي  تفرات اي ا   و تعهد به تيييل تابطهي شخص  دت هااتز ميانج  
 شود. مسازمان  دت مدل تأشيد 

 
 
 
 
 
 

 باتهاي  ام   مدل تح يل مسيل tو : بلآوتدهاي اسرانداتد 3جدول
 دارييمعنسطح  مسیر مسیر پارامتر

 غیرمستقیم مستقیم

 ≤001/0p -003/0 -02/0 اتز  هاي شخص    -    تفرات  يل اي ا  بار عاملي

 ≤001/0p - 08/0 تعهد به تيييل سازمان    -تفرات  يل اي ا   يبار عامل

 ≥001/0p - 18/0 تعهد به تيييل سازمان   - اتز  هاي شخص  بار عاملي

 

 ي نیکویي برازش مدلهاشاخص: 6جدول 
 2X GFI RMSE NFI CFI IFI شاخص ها

 1 1 1 001/0 1 00/0 ست آمدهمقادشل به د

 ≤95 ≤95 ≤95 ≤95 ≤95 نادشر به افل دامره  ابل  ظول

 
 هايبلاي شايص ( با مقاشسه مقادشل بدست آمده4) دت  الب جدول

 با دامره  ابل  ظول آنها بلاز  کامل مدل تا تاشيد نمود.   بلاز  ن وش 

 

 بحث
هزاي  زا   و اتز هدف از اش  پژوه ؛ بلتس  توابط بي  تفرات  يلاي

شخص  با تعهد به تيييل سازمان  دت بي  کاتکران دانشگاه شهيد مزدن  

ها هاي املوزي آموز  و اتتقاي سطح تواناش آذتباشجان بود. دت سازمان
-هاي تفرات اي ا  ، تعهد سازمان  به تيييلات و ه  چري  جهتو مهاتت

دشلان تظزدشل مهم  بزلاي مز هاي شخص  افلاد به موضو اتز  گيلي
شده است، با توجه به مظان  نالي و نراشج بزه دسزت آمزده از پزژوه  

هاي شخص  و تفرات اي ا   و تعهد به تيييزل سزازمان  تابطه بي  اتز 
هزاي شخصز  دت تابطزه بزي  تفرزات معرادات بوده و نق  ميانج  اتز 

 اي ا   و تعهد به تيييل سازمان  موتد تاشيد  لات گلفت.



 غیر اخلاقي با تعهد به تغییر سازماني کارکنان  هاي شخصي و رفتارارزش  تحلیل رابطهدکتر پیمان یارمحمدزاده و همکاران: 
 

 36 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

انز
پ

ه 
مار

 ش
،

2 ،
99

11
 
 

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
 
 

 

ها، پلداير  به اي اق که املوزه دت تجاشه تح يل تفرات سازمان از آنجاش 
هاي اي ا   ش   از الاامات است؛ پژوه  ها نشان داده اسزت و اتز 

توانرد با تيييل و مدشلشت فضاي اي ا   سازمان، بزل تفرزات که مدشلان م 
اسزريون و هم زاتان بيزان کلدنزد کزه اي ا   کاتکرزان، اثزل بگ اتنزد؛ 

پز شلد و انحلاف  کاتکران، از فضاي اي ا   سازمان تزأثيل م  تفراتهاي
تلي داشره باشزد شزاهد تفراتهزاي انحلافز  سازمان  که فضاي اي ا  

طوت بيان کلد توان اش (. پس م 28کمرلي از سوي کاتکران يواهد بود)
ها و بزه  ظزاتت  تقوشزت که  ر  شدن جزو اي زا   مثظزت دت سزازمان

شزود. نرزاشج با ث افزااش  تعهزد بزه سزازمان م  اي ا يات دت سازمان
طزوت تحقيق با محققان پيشي  همسو بوده اسزت. از نرزاشج تحقيزق اش 

توان اسررظاط کلد که تعهد سازمان  پل اتتظاط  بي  اثلهاي اي زا   م 
کرد هاي ملبوط به تيييل سازمان  است و اش  تصوت تا تائيد م دت نگل 

دهرد تعهد بيشرلي اي اق تا موتد تائيد  لات م شدت که کاتکران  که به 
(، 29با اشرياق بيشرلي پ شلاي تيييلند) زشادانرمال  به سازمان داتند و به

(30( ،)31( ،)32.) 
همچري   تابطه بي  اتز  هاي شخص  و تعهد به تيييل سزازمان  نيزا 

هاي شخص  و تعهد به تيييزل بلتس  شده است که دت تابطه بي  اتز 
ازمان  نراشج تحقيق بزا تحقيقزات بليز  محققزان، مظرز  بزل وجزود س

بيرز  تواند سزظب پي هاي فلدي و سازمان  که م سازگاتي بي  اتز 
تراسب بهرزل  هاي فلدي سازمان  وتضاشت شي  ، ه  سوش  بي  اتز 

(. و رز  35(، )14) (،34(، )33سازمان  گلدد، همسوم  باشزد) شخص و
يوب  ها دت نزاد کاتکرزان بزهاي باشد که اتز گونهبه فضاي سازمانها 

پ شلفره شود دت کسب اهداف سازمان بهرل  مل يواهد شزد. همچرزي  
اند که تعهد به پژوهشگلان زشادي دت تحقيقات يود به اش  نريجه تسيده

تزلو  تيييل دت کاتکران با ث يشرودي شي   بيشرل، کزاه   يظزت و
هاي شخص  از طلشزق تعهزد بزه تيييزل شيل گلدشده و ه  چري  اتز 

 (. 37( و )36شود)مرجل به تفرات اي ا   م 
هزا شود؛ بلاي اتتقاي سطح تواناش با توجه به نراشج پژوه  پيشرهاد م 

هاي شخص  کاتکران آموز  تداتو هاي تفرات اي ا   و اتز ومهاتت
  دت هاي مثظت اي زا دشده شود و نقاط ضعف اي ا   شراساش  و وشژگ 

مدات مرراسب با بي  کاتکران تقوشت شود؛ بلاي اشجاد محيط کاتي اي اق
اتز  هاي شخص  کاتکران، مرشوت اي ا   و تفراتهاي اي ا   تلوشج و 
مدشلان باتوجه به نق  الگوش  که داتند بي  از کاتکران م راي به اي اق 

ه بي  از شوند و دتنهاشت دت تاسراي تعهد سازمان  و تيييلآن دت دانشگا
 پي  ت ا  شود. 

 

 گيرينتيجه
املوزه سازمانهاي اشلان  ضلوتت تيييل به سزمت تعزال  تا بزي  از هزل 

اند و بلتسز  دت مطالعزات ازوتت گلفرزه و زمان دشگلي انساس کلده
هاي اانظرالان و مدشلان اش  مه  تا بزه يزوب  نگاه  گ تا به دشدگاه

دت ت زاپوي شزافر  تاهز  بزلاي  نهزاسازد. اکثل مدشلان سازمانماشان م 
مرعهد ساير  کاتکران به تيييل مط وب دت  م  لدهاي فلدي، گلوه  و 

شان هسررد اما  مده مش    که دت اش  زميره وجود داتد تيييزل سازمان 
دان ، نگل  و تفرات افلاد سازمانها به سمت نهادشرزه شزدن تفراتهزاي 

خصز  دت تفرزات سزازمان  هاي نامراسب ش يلاي ا   و به تظع آن اتز 
است. املوزه فلهرگ تفرات سازمان  افلاد دت بلي  واندها و سزازمانهاي 
اشلان  به اوتت بسيات محسوس  گلاش  به سمت ب  اي ا   سزازمان  

تواند ضزعف دت وجزدان کزاتي و تعهزد داشره که نمادهاي  ير  آن م 
  از سازمان ،  دي مدشلشت زمزان،  يظزت، تزلو کزات، اسزرفاده شخصز

وساشل و ام انات سازمان، ب  مسئولير  و  دي پاسخگو بودن و ... باشد. 
يواهرزد توانرد و شا نم افلادي داتاي اش  اتزشهاي اي ا   نامراسب نم 

سازمان تا به سمت توسعه و بهظود سازمان  تهرمون سازند و نريجزه آن 
تها يواهد بود. وتي بسيات پائي  کانابسامانيهاي موجود سازمان  و شا بهله

مانزدگ  جوامزع ها دت نوو پي ان توسعه و پيشلفت و شزا  قزبدانشگاه
کررزد کررد و افلادي که اش  فلاشرد تا مدشلشت و تهظزلي مز نلکت م 

هاي مخر ف دانشزگاه ها و شا معاونتکاتکران مشيول به يدمت دت نوزه
...  هسررد که اگل با گزاشر ، مزدشلشت و تهظزلي، آمزوز ، مشزاوته، و
وتي تفراتهاششان دت مسيل تعهد به تيييل سازمان  هزداشت نگزلدد بهزله
 پاشي  تفرات دانشگاه و دت نريجه آن جامعه تا دت پ  يواهرد داشت. 

 

 هاي اخلاقيملاحظه
 مزوتد داتي امانزت و آگاهانزه تضزاشت اي ا   ااول ناضل پژوه  دت

 .اندگلفره  لات توجه

 

 سپاسگزاري
 اشز  اجزلاي دت کزهدانشگاه شهيد مدن  آذتباشجزان  از تمام  کاتکران

 شودم   دتدان  و تش ل اميمانه اندنموده شاتي تا محققان پژوه ،
 

 هنام واژه
 Organization.1      سازمان

 Non- ethical behavior.2 تفرات  يل اي ا  
 Personnel.3 کاتکران
 Resistance.4 مقاومت
 Personal values.5 شخص اي اق 

 Ethical behavior.6 تفرات اي ا  
 Ethical management.7 مدشلشت اي اق
 Organizational ethics.8 اي اق سازمان 
 Commitment to change.9 تعهد به تيييل
 Emotional commitment.10 تعهد  اطف 
 Continuous commitment.11 تعهد مداوي

 Normative commitment.12 تعهد هرجاتي
 Organizational culture.13 فلهرگ سازمان 

 Work ethics.14 اي اق کاتي
 Ethic principal .15 ااول اي ا  
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