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تعهد سازمانی به عنوان مولفه اخالق حرفه ای  آموزش اثربخشی مقایسه 

 مجریان پروژه بربهره وری و تعهد سازمانی در
 

 4یدکترمحمود ساعتچ  ،3 ایآر یمحمد رضایدکترعل ، 2* ی بهرام یدکترهاد، 1اکالیصمد باروج کدکتر 

 . و تحقیقات،تهران ،ایران  ،علومانسانی، دانشگاه آزاد اسالمیگروه مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم  .1

 . ایران تهران،  ی،واحد علوم و تحقیقاتسالمدانشگاه آزاد ا ،یو علوم انسان  اتی دانشکده ادب ،.گروه روانشناسی2
 . ایران  تهران،  ،یوتوانبخش یست یعلوم بهز دانشگاهکودکان استثنایی،  روانشناسی و آموزش .گروه 3

 . ایرانتهران،  ،ییاطباطبدانشگاه عالمه  .گروه مدیریت دولتی،4
 ( 1399/ 1/6، تاریخ پذیرش: 1399/ 3/4 تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

ها برای ایجااد و گههاراری   امروزه مفهوم اخالق کاری در تمام سازمان
اخالق کاری بخشی از اخالق   .(1)  کارکنان با اگهیزه اهمیت باالیی دارد

باا   ط کااردرمحای. اخالق کاری موجب می شود افاراد  (2)  زگرگی است
امر های تعهر سازماگی و عملکرد شغلی همراه مای تالش و مصمم با پی

برخوردی متعهراگه با رشار اخالیای در جهات تتویات  با . افراد(3)  رباش
 . (4) نرنکمی حرکت   سازماگی تعهر

ضرورت توجه باه تواگمنار ساازی ماریران و مجریاان پارومه از من ار 
خاال   ز یکسو وا  3وریهره  در ب  آن2بخشیشخصی و اثر  های1شایستهی

  .باشرمیگتطه شروع این پژوهش ، پژوهش کاربردی در این زمینه
 
 
 
 

 
 و اخالق و تاکیر دارگر سازمان در اخالق اهمیت بر صاحبن ران بیشتر
 می موثر سازمان به اهراف  دستیابی در را کار محیط در4اخالیی رفتار

ن مسااله و یزه تبایااگه  گه وارکروشانف  یاوکنجکمساله با    این(.5)  داگنر
درمریران و مجریاان   5سازماگیتعهر    اثر بخشی  پژوهشهر به  یعالیمنر
علیرغم توجه  .شکل گرفت و تعهر سازماگی برافزایش بهره وری  هاپرومه

شخصای ماریران و مجریاان   هاای  شایساتهیباه    هاپرومهبه مریریت  
زایش در افااهمیات تعهار ساازماگی    توجه چنراگی گشره اسات  هاپرومه

شاره  تأییارغیبت و فرسودگی شغلی   کاهش،  اثر بخشی،  لیعملکرد شغ
  .(5 -6)است
 
 
 

 هچکید

 در ماریران بهاره وریو اثر آن بار تعهار ساازماگی و تعهر سازماگی  سازی و توسعه مریران توجه به ا مسائل بسیار مهم در تواگیکی از  زمینه:  
  .استی مریران و مجریان پرومه تعهر سازماگی بربهره وری و تعهر سازماگآموزش  اثربخشی متایسه پژوهشسازمان می باشر بنابر این 

 گفاراز 80آمااری جامعاه  باود.ماهاه  سهآزمون و پیهیری  پس، پیش آزمون و از گوع کنترلبا گروه  طرح شبه آزمایشی  پژوهش  روش  :روش
وش گموگاه گیاری با رگفر که دارای شرایط ورود به پژوهش بودگر  30بود.   1396درسال    درتهران  ریران و مجریان پرومه شرکت ایران خودروم

جلساه  7طاول برگامه آموزش تعهر سازماگی درسته بررسی شرگر و ب بهره وری  و    تعهر سازماگی  امه های استاگراردو با پرسشن  اگتخاب  تصادفی
رازه گیاری تحلیل واریاگس مختلط باا اگاآزمون از  هادادهبرای تجزیه و تحلیل  .رش اجرا برای گروه ازمایش ای )هفته ای دو جلسه(دییته    120
  .استفاده شر SPSS25افزار با کمک گرم  مکرر
، =94/17Fتعهار ساازماگی ) و، (=22/6F= ،006/0P)بهاره وری بصورت معنا دار بر   آموزش تعهر سازماگیبرگامه  که    گشان داد    :هایافته

001/0P=) ، یرار ماگره استدر مرحله پیهیری پامریران و مجریان پرومه درگروه آزمایش اثر داشته و این اثر.  
از برگاماه  بنابراین بهره وری و تعهر سازماگی برخوردار است.  شافزایبرای  اثربخشی الزم  از    مه آموزش تعهر سازماگیبسته برگا  تیجه گیری:ن

 .استفاده کرد توانمیمریران و مجریان پرومه  بهره وری و تعهر سازماگیارتتای تعهر سازماگی برای  زشآمو
 
 پرومه.مریران و مجریان  اخالق حرفه ای، ،ماگیتعهر ساز، بهره وری، آموزش تعهر سازماگی: واژگانلیدک
 
 

 s.barouj@ikco.irگویسنرۀ مسئول: گشاگی الکتروگیکی:  
 

mailto:barouj@ikco.i
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و تعهر ساازماگی شوگر میبین سه گوع تعهر تمایز یائل برخی از محتتان 
دلبستهی عاطفی و تعلق خاطر کارکنان به ) 6تعهر عاطفی مؤلفهرا با سه  
گاشی  هایهزینهلت عن به سازما )بایی ماگرن در7مستمر  تعهر  ،  سازمان(

)الازام و احساات تکلیاه باه باایی   8از ترک سازمان( و تعهر هنجاری
 .(7)  کننر.ماگرن در سازمان( تعریه می

پارورش باه وسایله یبت و اگتتاال  در سازمان می توان جهت کاهش غ 
تعهار را براساات یکای از محتتاان    .(8)بهبود ایجاد کرد  تعهر سازماگی

. کنرمیه  یفرد در سازمان تعر  یکت  کشارم   و  یازهماگنرس  یلک  یرویگ
. 2سازمان    هایارزش. یبول اهراف و  1:شودمیاز سه عامل    یتعهر گاش

ماگرن  یل به بایی. م 3سب اهرافش ک یبا سازمان برا یارکل به همیتما
مثبات   رابطه  یو بهره ور  ین تعهر سازماگیرپژوهشی بد  .(9)  در سازمان

مثبات   یهمبسته  دریافتنر کهدرتحتیتی    .(10)  به دست آمر  یمعنادار  و
زان بهاره یاو م  یبا تعهر ساازماگ یارک یت زگرگیفکین  یب  یدار  یو معن
برخاای  .(11)جهاارم وجاود دارد کیناان داگشاهاه علااوم پزشاکارک یور

مطالعااتی در خصاور رابطاه کیفیات زگارگی کااری و تعهار محتتان  
 .(12)گراگجام داد  سازماگی و بهره وری

ه وری سازماگی گیاز به گیاروی اگسااگی اگهیختاه شاره ره یش بافزابرای  
 .(13) عامل بهره وری اسات  تریناساسی،  برای اگجام دادن وظایه خود

، یاگسااگ یرویاگ، ب منابع از جملاه ماواد خاامکیتر  یچهوگه  یبهره ور
و   یتیریت ماریایابل،  یرکف  یید ارا،  زمین،  زاتیتجه ،  هیسرما،  هامهارت
 باه توجاه با .(14-15ت)االها و خر مات اسک ریتول یبرا یه مالیسرما

 وتحتاق دررشار یو گتاش و ساازمان یک در اگساگی یگیرو اهمیت

 از یکای کارکناان یور بهاره مبحا  باه رداختنپا، سازماگی اهراف 

 کاه نیاا، دروایاع .(16) اسات یاماروز مریران هایدغرغه ترینمهم

 و شاوگر یختاهبراگه بیشاتر یبهاره ور و کاار یبارا کارکنان چهوگه
 اصالی هاایچالش از یابر شیافزا را هاآن شغل از یخشنود احسات

ن اسات یگه تنها ا، یوربهره .(17)است  هاسازمان ران تمامیمر یفرارو
ز یان گیابلکاه ا یابناردست  1ییکه با اگجام درست کارها به حراکثر کارآ

 .(18)برسانر  یدرست« به حراکثر اثربخشا  یهست که با »اگجام کارها
 شاودمیرد است و باعا  کارتتا  عمل یبرا کنفیح جز  الیصح  یرهبر

ش د یرا افازا یساازماگ  یننر و بهره ورکاراتر عمل  کموثرتر و    کارمنران
 .(19) نر.کجاد یا یت ریابتیسازمان مز یبرا تیهنر و د رگها

ضامن خارمت بار  یدرزمینه تاثیرآموزش هاا (21-20) هایپژوهشدر  
 (22) هایبررساایدر  .یاارار گرفاات رییااتأرد کارکنااان مااو یبهااره ور
زان یارگااار بار م یر مهم و تاثیشرفت دو متغیزه پیو اگه  یشغل  یرضامنر
 .آینرمیار به شمار ک یرویگ یبهره ور

وری پاایین  بهاره، علت اصلی تنش و فشارهای رواگی در بسیاری موارد
 .(23)است 

تعهار ربردی اک یزشآموبسته تحتیتاتی موجود در زمینه  خال ا توجه به ب
، هاساازمانسازماگی و اهمیت بسیار زیاد بهره وری و تعهر ساازماگی در 

بررسی اثربخشی آماوزش تعهار ساازماگی بار بهاره وری و تعهار   لزوم
 .شودمیبیش از پیش احسات  سازماگی

 

 روش 
شبه آزمایشی با طرح پیش   از گ ر هرف کاربردی و ازگ ر روشپژوهش  

شامل آماری این پژوهش  جامعه رل بود.ه کنتا گروآزمون و پس آزمون ب
-97مریران و مجریان پرومه شرکت ایاران خاودرو در ساال  گفر از    80

 30بودگر که به روش گموگه گیری تصاادفی و گماارش تصاادفی   1396
 ماالک .اگتخاب شارگر گفر گروه کنترل( 15گفر گروه آزمایش و  15گفر )

و مشارکت و حضاور ومهش  ان پرورود به پژوهش برای مریران و مجری
و   بایش از یاک جلساه  غیبت،  روججلسات آموزشی و مالک خ  در تمام

گروه آزماایش و کنتارل در ساه   دو  .باشرمی  هاپرسشنامهتکمیل گایص  

تعهر ساازماگی  هایپرسشنامهپس آزمون و پیهیری  ,مرحله پیش آزمون
رومه جاری پامریر وم  30در مطالعه حاضر  و بهره وری را تکمیل کردگر.

 30حساب جنسایت   مورد مطالعه یرارگرفتنر که بار  از طریق پرسشنامه
 45تاا   36درصر( بین    7/66گفر )  20درصر( مرد، برحسب سن    100گفر)

ساال، بار حساب ساطح  55تاا  46درصار( باین  3/33گفر ) 10سال و 
درصر ( فاوق   7/56گفر)  17درصر( لیساگس و    3/43گفر )  13تحصیالت  

درصر( فنای  و  3/93گفر ) 28شته تحصیلی حسب ر، بر لیساگس و دکترا
 درصر( علوم اگساگی و مریریت بودگر. 7/6گفر ) 2 مهنرسی و

 هبارت بودگر از: ابزارهای پژوهش
 24ایان پرسشانامه در یالاب    :(42)  تعهر ساازماگی  استاگرارد  پرسشنامه
را می سانجر تعهر هنجاری و  بعر: تعهر عاطفی، تعهر مستمر  3سؤال و  

و برای زیار  60/0ضریب آلفای کروگباخ  با لیکرتدرجه ای  5 طیه  با  و
 33/0و  81/0، 73/0های عاطفی، مستمر و هنجاری باه ترتیاب متیات

 .(25) به دست آمره است
 بعار: 7و  ساؤال 26این پرسشنامه در یالاب  :(62)  وری  بهره  پرسشنامه
 و راعتبااا، بااازخور، اگهیاازش،  11سااازماگیحمایاات ، شااناخت، تواگااایی

ب پایاایی باه روش ضارای ودرجه ای لیکرت  5طیه  با  و،    12زگاریسا
دراین پاژوهش گیزضاریب  و 88/0برابر  (27)در پژوهش  آلفای کروگباخ  
 برست آمر .  0 /87آلفای کروگباخ 

بارای ارزیاابی   :(23-28)  تعهار ساازماگی  یآموزشابسته    مراخله  برگامه
( در گفر 10خبرگان )و    انمتخصصاز گ ر  ،  بسته آموزشی  روایی محتوایی

بار ،  مورد میزان هماهنهی محتوای ابزار اگرازه گیری و هارف پاژوهش
از روش ،  وایی محتوایی به شکل کمیربرای    و  اسات طیه سه یسمتی

و ضارایب گسابی  استفاده شر CVR))  (33)محتوا  ضریب گسبی روایی  
باا ی آموزشادر گهایت برگاماه   برست آمر.در بسته آموزشی    60/0باالی  

 به شرح زیر اجرا شر.  1محتوای جرول 
بر اسات اسامی مریران و مجریان پرومه حاضار در معاوگات   .شیوه اجرا
 ضامن، گروه اگتخاب و به جهات رعایات اصاول اخالیای  دو،  مهنرسی

اطمیناان داده  هااآزمودگیباه ، توضیح اهراف پژوهش و رعایت رازداری
حاضار اساتفاده  پاژوهشجارای فتاط بارای ا هاپرسشانامهشر که این 

بارای دو گاروه  یورماگی و بهاره تعهر ساز پیش آزمون سپس  .گرددمی
اجارا و جلساه آماوزش تعهار  (گفر  15)  و گروه کنترل  (گفر  15)  آزمایش

سازماگی برای گروه آزمایش اجرا شرولی گروه کنترل در فهرست اگت اار 
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، پیهیاری یهااونآزم ، از سه ماهپس و جلسه آخر آموزش   در  بایی ماگر.
 وری بارای دو گاروه اجارا شار.مجرداً دو آزمون تعهر سازماگی و بهاره 

روش تحلیل واریااگس  و استفاده از SPSS25ها با کمک گرم افزار داده
 .مختلط با اگرازه گیری مکرر تحلیل شر

   

 محتوای جلسات آموزشی تعهد سازمانی: 1جدول 
 محتوا و فنون و شرح جلسه  جلسه  شماره 

برای هرف  اول  توضیحاتی  اگجام و  با یکریهر  گروه  اعضای  آشنایی  و  با  معارفه  اعضا  داده شر.  برگامه  اجرای  های 
های  ساختار کلی جلسات و اهمیت مشارکت گروهی آشنا شرگر. تعریه و تبیین تعهر سازماگی و مؤلفه رئوت و  

و فوایر و گتش تعهر سازماگی در بهره  یفی( وتکل آن ارائه شر. اعضای گروه با اگواع تعهر سازماگی )عاطفی، مستمر 
دریافت و ارائه مطالعه بیشتر برای جلسه  ها در مورد تعهر سازماگی  وری آشنا شرگر. همچنین دیرگاه و گ ران آن 

 بعر به عنوان تکلیه ارائه شر. 

ارا دوم  خودرا  گ رهای  گروه  واعضای  شر  ارائه  یبل  جلسه  تکالیه  و  مرور  یبل  جلسه  دامباح   اهمیت  دگر.  ئه  در 
ها، مواگع  ا، مهارت تعهر به اگجام به مویع کارمریریت زمان به جهت تعهر سازماگی اصول اولویت بنری در کاره

ذهنی تعهر به اگجام به مویع کارها و دالیل به تأخیر اگراختن کارها ارائه گردیر. سپس بازخوردهای اعضا دریافت  
 تکلیه ارائه شر. نوان به ع شرو تمرین اجرای تکنیک اولویت بنری

خودرا   سوم گ رهای  گروه  واعضای  شر  ارائه  یبل  جلسه  تکالیه  و  مرور  یبل  جلسه  عرم  مباح   علل  دادگر.  ارائه 
به واگااری صحیح کارها، روش  اختیاردر کارها  تفویض اختیار در کارها وعرم تعهر  با عرم تفویض  های متابله 

کارهاا صحیح  واگااری  گهرش  ایجاد  ترائه  جهت  تمرین  شرو  شر.  اجرا  عملی  بصورت  گااری  هرف  مرین 
 رای رفع آن به عنوان تکلیه جلسه بعر ارائه شر. به علل عرم تفویض اختیار توسط اعضاو تالش ب  14خودآگاهی

مباح  جلسه یبل مرور و تکالیه جلسه یبل ارائه شر واعضای گروه گ رهای خودرا ارائه دادگر. اعضا با تعریه،   چهارم 
های آن آشنا شرگرپس از دریافت گ رات وبازخورد  ای برای سازمان با مثال های اخالق حرفه گی و ویژرورت  ض

ارائه  تماعضا،   بعر  جلسه  تکلیه  عنوان  به  آن  تتویت  برای  درکارو تالش  اخالق حرفه ای  به  رین خودآگاهی 
)تمرین خودآ یبل  جلسه  تکالیه  و  مرور  یبل  جلسه  مباح   پنجم.  جلسه  اخگاهی  گردیر.  ایبر    13الق حرفه 

ل جهت افزای تعهر  های حل معضالت اخالیی باارائه مثادرکار( توسط اعضا ارائه شر. شناسایی عوامل و روش 
های پیشنهادی  سازماگی به اعضای گروه آموزش داده شر. پس از دریافت گ رات وبازخورد اعضا، گوشتن روش 

 ارائه شر. ه بعره جلسحل معضالت اخالیی در محیط کار به عنوان تکلی

( توسط اعضا ارائه شر.  مباح  جلسه یبل مرور و تکالیه جلسه یبل )تمرین خودآگاهی بر اخالق حرفه ای در کار پنجم 
روش  و  عوامل  گروه  شناسایی  اعضای  به  سازماگی  تعهر  افزای  جهت  مثال  باارائه  اخالیی  معضالت  حل  های 

های پیشنهادی حل معضالت اخالیی در  وشتن روش ضا، گرد اعآموزش داده شر. پس از دریافت گ رات وبازخو
 محیط کار به عنوان تکلیه جلسه بعرارائه شر. 

مباح  جلسه یبل مرور و تکالیه خاگهی جلسه یبل مبنی بر راهکارهای پیشنهادی کاهش معضالت اخالیی در   ششم 
غییر گهرش به افزایش  در ت  شخصی   محیط کار توسط اعضاارائه شر سپس تمرینات خود باوری دربرگامه مریریت 
یرن بازخورد اعضا برای جلسه بعر،  تعهر سازماگی در محیط کار برای اعضا آموزش داده شرپس از ارائه مثال و شن

 تمرین خود باوری و خود آگاهی در تغییر گهرش به ارتتای تعهر سازماگی به عنوان تکلیه ارائه شر. 

وری تغییر گهرش به موارد تعهر سازماگی در  یبل مبنی بر خود با جلسه  خاگهی مباح  جلسه یبل مرور و تکالیه   هفتم 
ها و اهمیت گتش مریران و مجریان پرومه در  تعهر سازماگی به اجرای پرومهمحیط کار ارائه شر. تعمیم اصول  

  و پس   موزش داده شر. جمع بنری کلی از مباح  جلسه یبل آ ارتتای عملکرد کار تیمی و بهره وری در سازمان  
 ن اجرا شر. آزمو

 

 هایافته
افزایش بهره وری و تعهار  در  تعهر سازماگیآموزش    فرضیه اول تحتیق:

متاادیر   2جارولمطاابق    .سازماگی مریران و مجریان پارومه تاأثیر دارد
میاگهین تعهر سازماگی و بهره وری گاروه آزماایش درپایش آزماون باه 

درپس آزمون و به  93/81و 73/83یربه متاد      47/75و    33/75  یب ازتتر

در پیهیری افزایش داشته است. درحاالی کاه گمارات   83و  40/84متادیر
در  پیش آزمون و پس آزمون و پیهیری در تعهار ساازماگی و بهاره وری

تغییرچناراگی گراشاته اسات و تعهار ساازماگی در مرحلاه   ،گروه کنتارل
 جاهگتیدر  متراری کاهش را هم گشان می دهر.درگروه کنترل،    پیهیری

 .رضیه تاییر می گرددف
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 مستقل tپس آزمون و پیگیری وآزمون ، پژوهش در پیش آزمون متغیرهای معیار انحراف و  میانگین:  2جدول 

 
 متغیر

 گروه 

مستقل برای   T پیگیری  آزمون پس  پیش آزمون 
مقایسه نمره دو  
گروه در پیش  

 آزمون
 میانگین 

انحراف  
 معیار

 میانگین 
انحراف  
 معیار

 گین میان
حراف  نا 

 معیار

تعهر  
 سازماگی 

 30/6 40/84 99/4 73/83 05/6 33/75 آزمایش 
(69/1t=  ،10 /0=P ) 

 13/6 93/79 35/4 53/77 12/5 93/78 کنترل 
بهره 
 وری 

 31/12 83 04/12 93/81 87/11 47/75 آزمایش 
(25/0t=  ،80 /0=P ) 

 81/74 80/74 31/12 87/75 39/11 53/76 کنترل 

 
گروه آزمایش در مرحله پس آزمون   هایگمرهکه    دهرمین  گشا  2جرول  

و پیهیری گسبت به مرحله پیش آزمون و در متایسه با خود گروه و گروه 
تعهر سازماگی و بهره وری( افزایش داشته پژوهش )  متغیرهایکنترل در  

مستتل گیز حاکی از آن است که باین دو گاروه در   tاست. گتایج آزمون  

 (.p>05/0)جود گرارد اری ومعنادپیش آزمون تفاوت 
روش تحلیل واریااگس مخاتلط باا رای آزمون فرضیه ها ی پژوهش از  ب

توزیاع  استفاده شر که اجرای آن مستلزم پیش فار اگرازه گیری مکرر 

گرمال داده ها در جامعه، تسااوی همهنای واریااگس هاا ی دو گاروه و 
کاه داد  گشاان گتایج تحلیال داده هاا .بریراری مفرضه کرویت می باشر

به علت تعراد زیاد جراول، این پیش فر  ها تاییر شره است و  تمامی   
 .به جزئیات این آزمون ها در این بخش اشاره گشر

 بین گروهی و تعاملی  ، درون گروهی نتایج تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر در تبیین اثرهای: 3جدول 

یررررر متغ

 هتبسوا 
 منبع اثر

مجمرررو  

 راتمجذو

مررررو  جم 

مجررذورات 

 خطا

 هایدرجه

 آزادی
F 

سرررط  

 معناداری
2ƞ 

ترروان 

 آزمون

گی 
زما
سا
هر
تع

 

 31/0 08/0 14/0 31/2 1و  28 73/1571 60/129 بین گروهی )مراخله(

 99/0 27/0 000/0 80/10 1و  28 13/1006 07/388 درون گروهی )مراحل( 

 تعاملی 
 مراحل مراخله( )

 99/0 28/0 000/0 09/11 1و  28 13/1006 47/398

ی 
ور
ره 
به

 

 21/0 05/0 24/0 43/1 1و  28 8552 60/435 بین گروهی )مراخله(

 40/0 07/0 14/0 02/2 1و  28 53/2332 20/168 درون گروهی )مراحل( 

 تعاملی 
 مراحل داخله( ) 

 72/0 13/0 02/0 24/4 1و  28 53/2332 27/353

 
زایش بهاره وری و اف  در  گیآموزش تعهر سازماتأثیر    حتیق:فرضیه دوم ت

مرحلاه پیهیاری پایارار  ماریران و مجریاان پارومه در  تعهر سازماگی در
که در متغیر تعهر سازماگی تفااوت   دهرمیگشان    3گتایج جرول    .ماگرمی

اما تفاوت درون گروهی و تعامل ، (P>05/0بین دو گروه معنادار گیست )

ر بهاره وری متغیا (. درP<05/0اسات )ه معنادار خلل مراو مراح  هاگروه

اما ، (P>05/0گیست )تفاوت بین دو گروه و تفاوت درون گروهی معنادار 

اثار درون  (.P<05/0اسات )و مراحال مراخلاه معناادار   هااگروهتعامل  

اثار ، (P<05/0درصر ) 27برای متغیر تعهر سازماگی با اگرازه اثر   گروهی

و   (P<05/0)  صاردر  28اثار  زه  اگی با اگاراسازم   تعهر  تعاملی برای متغیر

 دار بودگار. معنا  (.P<05/0)  درصر  13اثر  برای متغیر بهره وری با اگرازه  
 .در گتیجه فرضیه دوم تاییر می گردد

بهاره تعهار ساازماگی بار اثربخشی برگامه آماوزش  فرضیه سوم تحتیق:
. وت دارده تفاپروم وری در متایسه با تعهر سازماگی در مریران و مجریان

که تفااوت در گمارات تعهار ساازماگی   دهرمیگشان    4رول  اطالعات ج
پس آزمون و پیهیری باا اگارازه ،  درگروه آزمایش در مراحل پیش آزمون

اثر و تفاوت در گمرات متغیر بهره وری با اگرازه   (P=05/0درصر )  56اثر  
  معنادار است. (P=05/0)درصر   31
 

 زه گیری مکررگروه های آزمایش وگواه درسه مرحلهاندابا  هراهیک س درون گروهی ریانیل وانتایج تحل:  4جدول 
 توان آزمون  مجذور اتا  درجه آزادی سط  معناداری  F گروه  متغیر

 تعهر سازماگی
 1 56/0 2 و 28 000/0 94/17 آزمایش

 28/0 09/0 2 و 28 25/0 43/1 کنترل

 بهره وری
 85/0 31/0 2 و 28 006/0 22/6 آزمایش

 09/0 02/0 2 و 28 76/0 26/0 کنترل
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 بنفرنی برای مقایسه جفتی میانگین متغیرها در دو گروه نتایج آزمون تعقیبی :  5جدول 
 متغیر

 زمان اندازه گیری 
 گروه کنترل  گروه آزمایش 

ی 
ماگ
ساز
ر 
عه
ت

 

 تفاوت میانگین 
خطای  
 معیار

تفاوت  
 میانگین 

 خطای معیار 

 02/1 40/1 46/1 -8/ 72* ون پس آزم -پیش آزمون
 63/1 -1 54/1 -8/ 93* یهیری پ -مونش آزیپ

 55/1 -40/2 94/1 -67/0 پیهیری  -آزمونپس 

ی 
ور
ره 
به

 

 70/1 66/0 49/2 -64/6 پس آزمون  -پیش آزمون
 60/2 73/1 22/2 -7/ 53* پیهیری  -پیش آزمون
 75/2 07/1 21/2 -07/1 پیهیری  -پس آزمون

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

 
میاگهین پیش آزمون با پس تعهر بین  تغیردر م     5ت گتایج جرول  اسابر  

اماا باین ، آزمون و پیش آزمون با پیهیاری تفاات معنااداری وجاود دارد

بارین ، (P>05/0میاگهین پس آزمون با پیهیری تفاوت معنادار گیسات )
معنی که ماگرگاری اثر وجود گرارد. در متغیر بهره وری فتط بین میاگهین 

اما بین میاگهین پیش ،  وجود داردداری  ا پیهیری تفات معنامون بیش آزپ
مون با پس آزمون و میاگهین پس آزمون باا پیهیاری تفااوت معناادار آز

 .گرددتأییر می فرضیه سومدر گتیجه  (.P>05/0گیست )
 

 

 
 بهره وری دو گروه در سه مرحله اثربخشی   :1نگاره 

 
 وه در سه مرحله گر دو ینتعهد سازمااثربخشی   : 2گاره ن

 
مراخله و مراحل در مراحل پیش فاوت اثر تعاملی ت  2و    1های      گهارهدر  

آزماایش و گاواه دیاره   هاایگروهو پیهیاری باین    پس آزماون،  آزمون
گتیجه گرفت که آموزش تعهر سازماگی موجب   توانمی،  . بنابراینشودمی

در  ریهاره وی و بتعهار ساازماگ  متغیرهاایافزایش یابل توجه میاگهین  

پایش آزماون  گسابت باه احل پس آزمون و پیهیریدر مرگروه آزمایش  
 . خود گروه و گسبت به گروه گواه شره است
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 بحث
یافته های پژوهش حااکی از آن باود کاه آماوزش مولفاه هاای تعهار 
سازماگی منجر به ارتتای بهره وری و تعهار ساازماگی در ماریران شاره 

 ه هام،ها گسبت بانی سازمابرتر  میزانهای سنجش  از شاخصاست .   
آن هساتنر کاه میازان وفااداری و تعهرشاان باعا    کارکنان شاغل در

کیفیت باالتری به اگجام برسااگنر، کاه ایان  شود، وظایه محوله را بامی
 تواگر موجب افزایش عملکرد، بهره وری و اثربخشی سازمان شودامر می

عملکارد ان بار کارکنارکت در خصور تأثیر مشبرخی از محتتان    .(34)
باه گ ار برخای از   .(35)  گی بررسی کردگرگجیهری تعهر سازماا میاتیم ب

های بیروگی رابطه مثبت داشات و هیزهتعهر به سازمان با اگ  پژوهشهران
با اگهیزه ذاتی ارتباط منفی داشت و ارتباطی با سطح هرف، تعهر هارف، 

ی تعهار جازا. ا(36)  ساعت صرف تحتیتات و بهره وری تحتیق گراشت
ملکرد شغلی کارکنان ل توجهی بر رضایت شغلی و عر یابسازماگی یک اث

عملکرد شاغلی، اثربخشای،   . اهمیت تعهر سازماگی در افزایش(37)  دارد
تأییار شاره اسات.  ( 5( و )9)کاهش غیبت و فرسودگی شاغلی توساط 

گشان داد افرادی کاه از سرپرساتان خاود راضای ی محتتان  هاپژوهش
شاود و بریرار میکرد، عرالت ی عملکننر در ارزشیابمیحسات ر و اهستن

تعهار باشار، ساطوح هاا میکننر که سازمان به فکر رفاه آناحسات می
. در تحتیاق رابطاه باین کیفیات (38)  اگرباالتری را از خود گمایش داده

مشاخص زگرگی کاری و تعهر سازماگی را در میان کارمنران بیمارساتان 
. (39) ابطه وجود دارداگی رگرگی کاری و تعهر سازم ز  کیفیتکه بین  شر  

رابطاه یاوی باین دو متغیار تعهار دیهر مشخص شر کاه    در پژوهشی
در  برخای از متخصصاان. (40) و عملکرد کارکناان وجاود داردسازماگی  

عامل اعضای تایم گامتعهار را باعا    0/  59تحتیتات خود دریافتنر که  
 .(41) باشنرایجاد مشکل در مریریت یک پرومه می

آموزش تعهر سازماگی در مرحله پاس آزماون و   ره،بنا به گتایج برست آم 
. مریران بایر شر  پیهیری باع  افزایش معنا دار تعهر سازماگی درمریران

رکنان را به سازمان گهه دارگر تا باع  افازایش بهاره تعهر و پایبنری کا
 روری درپرومه ها شوگر و در گهایت بهار وری درساازماگی را ارتتاا دهنا

بین تعهر ساازماگی و بهاره وری رابطاه مثبات و . در همین راستا   (42)
، تعهر سازماگی تأثیر (44-43). همسو با ( 10،45)  معناداری به دست آمر
ی کارکناان دارد. همچناین تعهار ساازماگی و تعهار مثبتی بار بهاره ور

های کاار مولار ارتبااط سازماگی عاطفی به طور معناداری با تعراد ساعت
دار و مستتیم بین تعهر سازماگی و بهره وری رابطه معنا ید. در پژوهشدار

 وفاداری و تعهر حس . تتویت(46)گیروی اگساگی مورد تأییر یرار گرفت 

. تعهر سازماگی به (27) درصر در بهره وری تأثیر دارد 7/9کارکنان با  در
 . باین(47) طور یابل توجهی بر عملکرد کارکنان تأثیر مای گااار اسات

تعهار عااطفی باا بهاره وری  درصار و 35 تعهر سازماگی با بهاره وری 

تعهر هنجااری باا بهاره  و درصر30 ، تعهر مستمر با بهره وریدرصر24
وه تواگبخشای رواگای مرکاز رابطاه در باین اعضاای گاردرصر  27وری  

. رابطه بین تعهر عاطفی و بهاره وری (48رد )مستتیم و معنا دار وجود دا
و کارگران معنادار است ولیکن رابطه معناداری بین این یران  در گروه مر

در تببین این یافته می توان بیان   دو متغیردر گروه کارمنران وجود گرارد؛
 ها باشاراگر به علت تفاوت در گوع آزمودگیتوکه این گاهمخواگی میکرد  

زه گشان داد تعهر سازماگی کارکنان به اگارا محتتان  تحتیتات.   (48-49)
در میزان تغیرات )کاهش و افازایش( بهاره وری تولیار تاأثیر   صردر  18
هرچه تعهر سازماگی بیشتر شاود، بهاره وری می توان گتیجه گرفت   دارد

 . (50) کنرتولیر افزایش پیرا می
در تباین   معنااداریتعهر سازماگی، گتش مثبت و    ،همسو با این پژوهش

ی پاژوهش، گموگاه یکی از محرودیت ها  (.15)  بهره وری سازماگی دارد
از شود ، پیشنهاد میآماری فتط شامل مریران پرومه و فتط مردان بودگر 

و 15توساعه فاردیبرای تواگمنار ساازی و تعهر سازماگی  برگامه آموزش  
اد در گهایات پیشانه اجرا گردد. هم   گی برای کارکنان و کارشناساناسازم 

شاابه بارای می شود برای تعمیم  بهتر  یافته های پژوهش، مطالعاات م 
 مریران و کارشناسان زن هم اگجام شود. 

 

 نتیجه گیری
بهاره وری و بارای افازایش ساطح   توان گتیجه گرفت کهبطور کلی می

می توان از برگامه و مجریان پرومه    مان  زدر سا  تعهر سازماگی در مریران
استفاده کرد. تحتیتاات گشاان داد آماوزش تعهار   آموزش تعهر سازماگی

دارد. ایان مسااله تااثیر مثبات    بهره وری و تعهر ساازماگیسازماگی بر   
ضرورت توجه و بکار گیری آموزش تعهر سازماگی بارای افازایش بهاره 

یان مای کنار. ماریران سارمایه بوری و تعهر سازماگی را در سازمان ها  
گی را بعنوان یکی از معیار های بهاره تعهر سازما  های اگساگی می تواگنر
   .بهیرگروری مریران در گ ر 

 

 مالحظه های اخالقی
 در این پژوهش موازین اخالیی شامل اخا رضایت آگاهاگه، ی و رازداری

 رعایت شر.  و حفظ اطالعات شخصی
 

 سپاسگزاری
 رانیمر ژهیو  به  داشتنر  یهمکار  ما  با  پژوهش  نیا  در  که  یکساگ  همه  از
 خااودرو رانیااا شاارکت آمااوزش مرکااز تیریماار و پاارومه انیاامجر و

 .شود ریسپاسهزا
 

 هنام واژه
 Competence .2    شایستهی
       Effectiveness .3 اثربخشی
 Productivity .4   بهره وری

 Moral behavior .5 رفتار اخالیی
 Organizational commitment .6 تعهر سازماگی
   Affective commitment .7  تعهر عاطفی 
 Continuance commitment .8   تعهر مستمر

   Normative  commitment .9  هنجاری تعهر
   Improving .10 بهبود
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         Efficiency .11 کارایی
    Organizational support .12 حمایت سازماگی

 Compatibility .13    سازگاری
 Professional moral .14    ی    ااخالق حرفه 
 Selfawareness .15 خودآگاهی  
                       Individual development .16 توسعه فردی
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