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یک متغیر اخلاقی  عنوانبه معلمان سازمانیفرا تحلیل عوامل همبسته با تعهد 

 های آموزشیدر سازمان

 
 علی خالق خواه، دکترعادل زاهد بابلان، دکترمهدی معینی کیا، دکتر*رامین غریب زاده

 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
 (87/81/79،تاریخ پذیرش:81/81/79ت:تاریخ دریاف) 

 

 

 سرآغاز

صترر  ییتب از هتا  الاتا ب   امروزه رعایت  الاتاو و ظ تر ارز 
ها مرردترجت  هایب درآمده اس  کت  در  شتت ر ستازما ترین پدیدهمهم

عنرا   ختتب از ا  ک  اصتر  الاتا ب  ت گرن گشرد،   لاصب  رار مب
ها  الاا ب (. ییب از ارز 1س  )ها و فرهنگ سازما  درآمده اسشاس 

تعهد سازمانب یک نگر  است . یتک در سازمانب تعهد سازمانب اس ؛ 
دهنده نرعب تمایل، نشاز و الزام جهت  ادامت  ظال  روانب اس  ک  نتا 

اش غا  در یک سازما  هس . از دیدگاهب دیگر، تعهد ستازمانب نترعب 
 یتک ستازمانب هتدتع لاطر    سازما  است .اظساس وا س گب و تعاق

 ک  اس  مس مر  فرایند و سازما     کارکنا  وفادار  در اره نگر 

    را لرد عاا   سازما  اعضا  آ  ریقتتتتتتط از
 
 
 

 
 دیهب اس  تعهد دهند مب نتا  آ  پشرس   کارایب و سازما ، مرفقش  

سازمانب کارکنا  زمانب ارزشمند لراهتد گردیتد کت   تر رو  عمایترد 
، (2) ور  ستازما  گترددثشر مثب  داش   و مرجب ارتقا  هترهاسازما  ت
ها  اید درزمشن  افتزای  تعهتد کارکنتا  تاتا  رو رهبرا  سازما ازاین

شتده نمرده و عمایرد سازما  را  الا  برند؛ لذا  ر اساس تحقشقتا  اناام
این پژوه  درصدد آ  اس  کت  عرامتل همبست    تا تعهتد ستازمانب 

 ردند.شناسایب و متخص گ
ها تدا شر لازم را  ا عنای     اهمش  این مسال  ضرور  اس  ک  سازما 

منظرر ظ ر و افزای  تعهتد اعضایتتا   شندیتتند و عتراماب را کت    
 تراند منار    کاه  تعهد آنا  گردد را    ظدا ل ممین رسانده و ازمب
 

 چکیده
 سازما  یک در اش غا  ادام  جه  الزام و نشاز تمایل، نرعب دهندهنتا  ک  اس  روانب ظال  و نگر  الاا ب یک سازمانب تعهدزمینه: 

شده  یمنظرر ترصشف، تحاشل و ترکشب ارا  ظاضر این پژوه  در این زمشن  تحقشقا  م نا ض مخ ا ب در  شن معاما  وجرد دارد.  نا ر .س ه
 اس . سازمانبدرزمشن  عرامل همبس    ا تعهد 

ها و مقالا  ها، پژوه نام یا از نرع فراتحاشل اس . جامع  آمار  پژوه  ظاضر را اسناد می رب اعم از پا ترصش ب رو  پژوه روش: 

داد. از  شن آثار اند، تتیشل مبپردال   سازمانب   مرضرع عرامل همبس    ا تعهد  68-59ها  مندرج در مااا  عامب پژوهتب در  شن سا 
رد شاب، تهرا  و ارومش ، ها  محقق امن ترشده در دس رس ک  در پایگاه اطااعاتب مگشرا  و آثار من ترنتده  خ  مرجع ک ا خان  دانتگاه

 Nآزمر  ها  مرردنظر  ا اس  اده از شده از  هر یک از اسناد و پژوه آور عامل پژوهتب ان خاب شد. اطااعا  جمع 212سند در  95تعداد 
 وتحاشل شدند.تازی  و همچنشن نمردارها   ش ب 2Iو  Qایمن از لطا، 

شده اس  و  ررسب محاسب  268/0و مقدار اندازه اثر در مد  ثا    222/0شالص لب دو ها  پژوه  نتا  داد ک  مقدار یاف  ها: یافته

درصد  معنادار  59ها معنادار ارزیا ب شد. کاش  مقادیر مذکرر در سطح اطمشنا  اثرگذار شناسایب و اثرگذار  آ  عراملاین مطالعا  
 شده اس .ارزیا ب

ه متخص شد ک   عضب اکثر تحقشقا  صرر  گرف   در محرری  تعهد سازمانب  اهم همسر شد ا ترج     فرا تحاشل اناام گیری:نتیجه

 اند.جز چند مررد همگب روا ط م غشرها  سازمانب  ا تعهد سازمانب را مررد تایشد  رار داده رده و   

 

 لفرا تحاشمعاما ، ارزشها  الاا ب، ،شغابتعهد تعهد سازمانب، واژگان: کلید
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ناشتب از  دزیتاها  کرتاهب در این امر    افزای  هزینت  مشا   ردارند. 
ترک لدم  کارکنا  و جذب نشروها  جدید منار شده و نشاز    ایاتاد 

 (.2ا  دارد )میانشزم کن ر  و نظار  د شق و پشچشده
ها و مرسستا  و لذا  ررستب مشتزا  تعهتد ستازمانب کارکنتا  ستازما 

یا د. در این پژوه   صتد ثشرگذار  ر آ  ضرور  مباهمچنشن عرامل ت
معاما  را تعهد سازمانب  رامل همبس   و اثرگذار  رو شناسایب ع ررسب 
 کارگشر ، ت   را  را ا زمشن  مر رط  مسرولا  سال ن آگاه  ا تا داریم،
  ا تا کنشم ایااد سازما     و م عهد کارآمد لایق، معاما  ظ ر و آمرز 
 ور  هتره کارکنا ،.. . غشب  و لدم ، ترک از ناشب ها هزین  کاه 
 . رسد مطارب دظ    سازما 
 تمایل نرعب دهندهنظرا  تعهد سازمانب را ظال  روانب ک  نتا صاظب

 تعهتد) ستازما  در اش غا  جه  الزام و (مس مر تعهد و عاط ب تعهد)

عنرا  وپرور   ت (. ستازما  آمترز 5) کردند تعریف اس ، (هناار 
رر تحقق منظها،   مانند دیگر سازما مرکز ثقل تر ش  نشرو  انسانب   

اهداف والا  لرد، نشازمند  رلترردار  از کارکنتانب تااشتگر و دلسترز و 
م عهتد استت  تتتا عاتتاوه  تتر مانتتدگار  تترد  در ستتازما  و جاتترگشر  از 

ها  زاید، کار م شد  شت ر  در  را ر متاغل و وظایف لرد اناتام هزین 
 (.9دهند )

از آ  است   درزمشن  م غشر تعهد سازمانب، ن ایج  عضب تحقشقا  ظتاکب
(، اما 8-6ک   شن م غشر تعهد سازمانب و اس رس شغاب را ط  وجرد دارد )

در مقا ل در تحقشقا  دیگر  عدم را ط   شن تعهد ستازمانب و است رس 
ها درزمشن  م غشر تعهد سازمانب (. عااوه  ر آ 5شده اس  )شغاب گزار 

ستازمانب  تحقشقا  مخ اف    عدم وجرد را ط   شن الااو کتار و تعهتد
دار را گزار  ها را ط  مثب  و معنبمع قدند ولب در مقا ل دیگر پژوه 

(. همچنتشن در پژوهتتب  تشن وضتعش  تاهتل و تعهتد 10-11اند )داده
دار وجرد نداش  ولتب در پژوهتتب دیگتر  تشن دو سازمانب ارتباط معنب

(؛  نا راین تنا ض در تحقشقتا  12-15م غشر مذکرر را ط  وجرد داش  )
گردد. این ن ایج م نا ض در  عضب تحقشقا  دیگتر درزمشنت  متاهده مب

شده اس  ک  محقق را  تر ارتباط سایر م غشرها  ا تعهد سازمانب نشز دیده
شده اناام دهد و ها  اناامدارد تا فرا تحاشاب  ر رو  پژوه آ  وامب

 ن ایج د شق و ییسانب را عرض  کند. 
طرر مست قل و در ک     هابشل پژوه ز این   را  ظل تنا ض ظاصل ا

ها  آمتار  فترا ترا  از رو ، مباندگرف  اناام تعهد سازمانبارتباط  ا 
فرا تحاشل ن ایج مطالعتا  مخ اتف را  ت  مقشتاس تحاشل اس  اده نمرد. 

 هتا ویژگب  تشن را طت  ها  آمتار کند و  ا رو مب لمت رک تبدی
 .دهدرار مبها را مررد ررسب  یاف   و مطالعا 

شده در ظترزه تعهتد ستازمانب عااوه  ر اهمش  و ضرور  تحقشق مطرح
ضرور  دانس   شده اس  تا    فرا تحاشاب  ر تعهد سازمانب  یار گرف   

تراند مرارد زیاد   اشد ک  در ادام  تحقشق    شرد. دلایل این امر نشز مب
گشر ، انتدازه ت او  در ظاتم نمرنت ، ا زارهتا ها اشاره لراهد شد. آ 

 کنتد.ها را دشترارتر مبها  پژوهتب، مقایس  یاف ت ها و مر عش رو 
هتا ها، ان تار، ت سشر و ارزیا ب آ  نا راین کار رد ن ایج م نا ض پژوه 

ها  ظاب است  کت   تر  تازنگر  و تحاشتل صتحشح پشتتشن نشازمند راه

ب تمرکتز کارگشر  شراهد و است  اده از یتک رو  ترکشبتمطالعاتب،   
فراتحاشتل  بپتژوه  ظاضتر  ررست بلتذا هتدف اصتا (.2) داش    اشد
و  بپژوهتت  رهتاشرا طت  م غ درزمشن  بگرف   دالاها  اناامپژوه 

 ا شن  کیمطالعا  و    دس  آورد   نشارتباط   اادیو ا بتعهد سازمان
 رومنتدشن  هتا  آمتارپراکنده  ا است  اده از رو  جین ا ا شمنسام از م

 اس . قشتحق سرا  اساسب    یبپاسخگر   را
 

 روش

 ا ترج     اینی  هدف این پژوه ؛ ترصشف، تحاشل و ترکشب مطالعتا  
شده در زمشن  عرامل همبس    ا تعهد ستازمانب معامتا   تر استاس ارائ 

یاف   هس ؛ رو  این پتژوه  فترا تحاشتل است . ها  اناامپژوه 
هتا  کمتب در زمره پژوه پژوه  فرا تحاشل از نرع کار رد  اس  و 

هتا در ایتن (. رو  مررداست  اده  ترا  گتردآور  داده2گشترد) رار مب
ا  استت . در ایتتن تحقشتتق، تمرکتتز رو  تحقشقتتا  پتتژوه  ک ا خانتت 

رو جامع  مررد ررسب در شده در اره یک مرضرع لاص اس . ازایناناام
شتده( در امها  اناها و مقالا  )ظاصل از پژوه نام این تحقشق پایا 

ارتباط  ا عرامل همبس    ا تعهد سازمانب معاما  در ایرا  هست . ایتن 
ها  دانتتگاه تهترا ، ارومشت  و نامت تر شتامل پایا طرر د شقجامع    

هست .  ارد شل و مقالا  من ترشده در مااا  و نتریا  مع بتر دالاتب
محقتق  گشر  نبرده و تاتا  ر اناام نمرن  همچنشن در این پژوه   نا

    ررسب کل جامع  )تمام شمار (  رده اس .  نا راین اه متام محقتق 
گشر   ر مطالع  و گردآور  اطااعا  مرردنشتاز  ترا  تاختشص و ن شات 

مقالت  و  95مناسب از تمامب آظاد جامع  اس .  نا راین درمامرع تعداد 
و  نام   ا مرضرعا  کاماا منطبق و یا تتتا   مرضترعب نستب ا  التاپایا 

گردآور  شد و سپس  68-55ها  مناسب  را  فرا تحاشل در  شن سا 
ها    فترا تحاشتل ها  ا  ررسب شرایط ورود هر یک از پژوه از  شن آ 
ها  فرا تحاشل شده و آزمر مطالع  واجد شرایط تتخشص داده 92تعداد 

مطالع  از نمرن  پژوه  لارج گردید. لتازم  1ها اجرا شد. تعداد رو  آ 
   ترضشح اس  ک  دررو  فرا تحاشل، محدودی  لاصب در ارتبتاط  تا 

 تعداد مطالعا  وجرد ندارد.
ها  مرردنشاز  را  فرا تحاشل از یک فرم کدگتذار   را  گردآور  داده

شرد. فرم کدگذار ، ا زار گردآور  اطااعاتب اس  ک  در فرا اس  اده مب
م  یا فرم مصاظب  در انراع رود. این فرم معاد  پرستناتحاشل    کار مب

دیگر تحقشقا  هس . فرم کدگذار  جه  الذ اطااعا  لاصب نظشر نام 
محقق، نرع مقال  و سا  ان تار و اطااعا  اضافب کدگذار  شده ماننتد 

گشر  شتده، ستازما  اجترا  پتژوه ، اندازه نمرن ، م غشرهتا  انتدازه
در این پژوه   ترا  گردد. آمده و نظایر آ  مبدس ها  آمار    داده
ها  فرا تحاشل اثرا  ثا   و اثرا  تصادفب ها از مد وتحاشل دادهتازی 

و  را     دس  آورد  اندازه اثر ت یشیب و کاب  را  مطالعا  از اندازه 
هاز،  را   ررسب سرگشر  ان تتار از نمردارهتا   ش تب )فرنتل  gاثر 

را   ررستب تعتداد پاا ( و آزمر  اصتااح و  تراز  دووا  تریشتد ،  ت
ایمتتن از لطتا، همچنتتشن  ترا   ررستتب  Nشتتده آزمتر  مطالعتا  گم

اس  اده لراهتد گردیتد. کاشت  ایتن   2Iو  Qناهمگرنب مطالعا  آزمر  
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افتزار جتامع فترا و ویترای  نرم  Excelافزار عماشا   ا اس  اده از نرم
( و    رو  ترکشب اندازه اثر صترر  گرف ت  لراهتد CMA2تحاشل )
 شد.

 

 یافته ها
شده در این پژوه     فاک ررها   یسند پژوهتب ارا 95در تعداد 

اساسب هر مطالع  شامل رو  پژوه ، جامع  آمار ، نمرن  آمار ، 
  یها و روایب و پایایب این ا زار )در صرر  اراا زار جه  گردآور  داده

آلر ن ایج ها و دس وتحاشل دادهشد  در سند( و نشز رو  تازی 
ها در محدوده م غشرها  مرردنظر در ظرزه تعهد سازمانب ژوه پ

شده اس . در وها  او  ذکر این مررد ظائز اهمش  اس  معاما  اشاره
ها، محقق    روایب و پایا  ا زار    کار ک  در تعداد  از پژوه 

شده اشاره نیرده و یا از اعاام ضرایبب  هره  رده اس  ک  سایر گرف  
ند اع بار یا ب و رسشد     روایب ا زار    آ  ن ایج رو محققا  در

دیگر لرد پژوهتگر  را  دس شا ب    یک ضریبب  شا اند   یاف  دس 
 دهنده اع بار و مشزا  روایب آ  ا زار  اشد، تااشب نیرده اس .ک  نتا 

شده این اس  ک  در  رلب ذکر در مررد اسناد  ررسبنی   دوم و  ا ل
ها  آمار  پارام ریک روند پژوه  صرر  آزمر   ها ک  پژوه 

شده اس  ک  آزمر  لازم  را   ررسب پشگشر  شده اس ؛ متاهده
  نتده اس ،  نا راین یها  پارام ریک در سند اراها  آزمر فرضپش 

گذارد ک  ها فرض را  ر این مبمند  از این پژوه محقق جه   هره
ها  لازم ترسط فرضم پش در تمامب اسناد مررداس  اده تما

ها پژوهتگرا  رعای  شده اس .  را  مثا  در تعداد  از پژوه 
 -ها  اید ترسط آزمر  مر رط  )کالمرگروففرض نرما   رد  ترزیع داده

ید را  ک  مگرف   اس  اما هشچ ن شا اسمشرنف( مررد ررسب  رار مب
ب اغماض از گردد. پس  ا اندکاین مقصرد  اشد در سند متاهده نمب

اند ها را نشاوردهکاش  اسناد  ک  آزمر  فرض نرما   رد  ترزیع داده
شده ها ک  واجد آزمر  مذکرر هس ند  هره گرف  همچر  سایر پژوه 

 اس .

ها  ظرزه م غشرها  همبس    ا پژوه  آمدهدس     ر اساس اطااعا 
ک   اندد  شده نطبق  تقسشمتعهد سازمانب در  شن معاما  مرجرد در س 

 6/92ها  چهار سا  الشر معاد   شت رین فراوانب مر رط    پژوه 
ها  شت رین ظام پژوه  همچنشناند. درصد را    لرد ال صاص داده

 صرر  نث رمر رط    مرارد  اس  ک  در آ  از دو گروه مذکر و م
درصد  6/68شده ک  معاد   را  اناام پژوه   هره گرف  همزما  
گشر  در تحقشقا ، رو   شت رین رو  نمرن  مچنشنه هس .
 درصد و کم رین رو  مررد 2/26گشر  تصادفب ساده معاد  نمرن 

درصد را تتیشل  5/1الرصر  معاد  گشر  سهلاس  اده رو  نمرن 
شده در تحقشقا ،  شت رین رو  تحقشق  یار گرف   از طرفب دهد.مب

کم رین رو   درصد و 8/98رو  تحقشق همبس گب معاد  
 . رده اس درصد  5/16ا  معاد  مقایس  -مررداس  اده رو  عاب

 شت رین آزمر  آمار   یار  آمدهدس    ر اساس اطااعا   همچنشن

درصد و کم رین آزمر   8/28معاد   Fشده در تحقشقا ، آزمر  گرف  
وی نب و  -ها  لامبدا  وییاز، لرین، منآمار  مررداس  اده آزمر 

 دهد.درصد از تحقشقا  را تتیشل مب 5/1ا  والشس معاد  کروسی
ا  اصاب پژوه : عرامل همبس    ر تعهد سازمانب رها در ستحاشل داده
 اند؟معاما  کدم

اند ک  در را ط   ا عرامل همبس    ر تعهد  ررسب تحقشقا  نتا  داده
عامل  212سازمانب در  شن معاما  درج  آمار  مرردمطالع  تعداد 

 عامل 55 شن تعداد  این اس  ک  از شدهاس خراجتحقشق  95رضش ( از )ف

 0Hاند. دروا ع کشد کردها   عدم وجرد را ط  و  قش     وجرد را ط  ت

( و  قش  222/0 را ر  ا  2χرد شده اس  ) فرضش  186تحقشقا  در 
 اند.یشدشدهات

 2χد ک  شرن شا  گرف   مب (19-18ترزیع ماذور کا ) از مقایس  جدو 

جدو  ترزیع ماذور  2χتر از کرچک 222/0ها  رد شده  ا مقدار فرضش 

یشد ات 09/0تحقشق در سطح  1Hشرد و رد مب 0Hهس ،  نا راین  کا
 .شردمب
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 : نمودار قیفی بر اساس شاخص دقت3 نگاره
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ها  لطا  اس اندارد و در این  خ  ا  دا نمردار  ش ب  ر اساس شالص

  یتشتده ارانتتده و اصااحیک از مطالعا   ت  شتیل اصااحد   در هر 
شتده انتدازه اثتر  ترا  هریتک از پس از آنتا  ن تایج محاسب  ؛گرددمب

شده است  و همچنتشن  ت   ررستب آزمتر  همگنتب ها گزار پژوه 
هتا لطتر  ترا  هتر یتک از پژوه مطالعا  و تعششن تعداد ناکامتل  ب

 .شده اس پردال  
شتده در گردد ک  مطالعا     کتار گرف  متاهده مب 1 نگاره ا ترج     

اند طرر م قار  ترزیع نتدهاین پژوه  ظر  محرر مشانگشن اندازه اثر   

طرف مشانگشن نمایانگر وجرد سرء گشر  و پراکندگب مطالعا  ظر  یک
در مطالعا  هس . مطالعا   زرگ در  الا  نمردار و مطالعتا  کرچتک 

گردند. جه   ررسب و  ت  طبتع آ  رفتع ایتن ر مبدر پایشن نمردار ظاه
شده اس . این شد  اس  ادهیسرگشر  از رو  چشن  و تیمشل دووا  تر

هتا ظالت  شده در سم  چپ نمردار را ک  ایاتاد آ رو  مطالعا  گم
نمایتتد. در جتتدو  زیتتر ن تتایج  تترد، محاستتب  مبتتترر  رو از  تتشن مب

 شده اس .کارگشر  این رو  گزار   

 

 یدییروش چینش و تکمیل دووال و تو :3جدول 
مطالعااا   

 شدهاضافه

 Qارزش  اثرا  تصادفی اثرا  ثابت

نقطاااااااه 

 تخمین

نقطاااااااه  حد بالا حد پایین

 تخمین

 حد بالا حد پایین

ارز  
 ها شدهمتاهده

 55292/0 58592/0 91292/0 95925/0 91029/0 86055/0 6868/5188 

ارز  
 هاشدهتعدیل

58 25166/0 28521/0 20595/0 25208/0 15551/0 26521/0 9211/8820 

 
مطالعت  گمتتده منظترر  58تعتداد  1 ر اساس ن ایج مندرج در جتدو  
ا  در مد  اثرا  ثا    ا اس  اده از گردیده اس . و مشزا   رآور  نقط 
 ت  مقتدار  55292/0شتد  از مقتدار یرو  چشن  و تیمشل دووا  و تر

ا  در مد  اثرا  تصادفب از همچنشن  رآورد نقط شده اس ،  25166/0

دیگر  تا  شا تغششریاف ت  است .  ت  25208/0   مقتدار  95925/0مقدار 
مطالع     سم  چپ مشانگشن اندازه اثر، در این نمتردار  58اضاف  کرد  

 .گرددظال  تقار  ایااد مب
.  
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 شده بر اساس شاخص دقتنمودار قیفی اصلاح :3 نگاره

 
مطالع     سم  چتپ  58 ا اضاف  شد  تعداد  و 2 نگاره ر اساس ن ایج 

گردد و ترزیع مطالعتا  از ظالت  مشانگشن نمردار ترر  مرجرد  رفع مب
شتده  ت  یا د. مطالعتا  اضاف نام قار     ظال  م قار  تغششر شیل مب

 اند.شدهها  ترپر نمای  دادهشیل دایره
  ررسب همگنب مطالعا 

شده اس . ن ایج اس  اده Qهمگنب مطالعا  آزمر  سب مشزآ جه   رر
 آورده شده اس . 2مر رط    این آزمر  در جدو  

 

 نتایج آزمون همگنی مطالعا  :3جدول 
 p 2Iمقدار  Q dfمقدار  مدل

 20220/8 000/0 210 000/9588 ثابت
 

 9588 را تر  تا  Qگتردد مقتدار مااظظت  مب 2طرر ک  در جدو  هما 
معنتادار است .  نتا راین  09/0ک  این مقدار  ا اظ متا  کم تر از  هس 

شرد و این مرضرع  شتانگر فرض ص ر مب نب  ر همگنب مطالعا  رد مب
 اشتند. همچنتشن آ  اس  ک  گروه مطالعا  تح   ررسب نتاهمگن مب
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درصد از تغششترا  انتدازه اثتر در  20220/8دهد ک  نتا  مب 2Iشالص 
 هس . لعا ناهمگنب مطا کاش  مطالعا     سبب

 محاسب  مقادیر اندازه اثر هریک از مطالعا 

هاز )نظم  g را  هریک از مطالعا  مقادیر اندازه اثر  ر اساس شالص 

در  pو  zترین(، ظد پایشن، ظد  الا، مقادیر ترین تا  زرگیاف   از کرچک
ق ها از طریتدرصد  محاسب  و ارزیا ب معنادار  آ  59فاصا  اطمشنا  

 فشتر صرر  گرف   اس . zآزمر  
منتد ، عاا  تت مطالعا   عضب اس ثنا  ،   آمدهدس  ر اساس ن ایج   

منتد  فترد ، معنریت  فترد ،  ترانشن ا ، کارایب، عاا   رانشن ظرف 
کن تر ، ستال ار، ، ثر و معنتادار راظستاس مت، سازمانب و کار گروهتب

گرا و تحریک متروط، تعاملمدیری  اس ثنا، پادا  ، رهبر  و ارتباطا 
ثر رمت،  در   انرنب، اثر ختب،  در  اجبتار و متدیری   تدر  ،ذهنب

کمبرد ارز ، ا هام نق ، ثبا   ، رد ، تحصشاا ، معنا، شایس گب و سن
شغاب، کن ر  رضای ، ظمای  مدیر، عاط ب  رد ، فتار کار  و ظمای  

او فترد محترر و ا ، الاتالااو فایده محرر، الااو وظش ت ، ن، سهمیار
رضتای   ،جا اایب شغل، عاط ب  ترد  و ان ختاب شتغل ،الااو ظقرو

، هتا  شتغابهتا  شخصتش ب و ویژگبویژگب، رضای  درونب، هاروی 
 ،ا  و عتدال  تعتامابروی  عدال عدال  ترزیعب، ، فرزند، درآمد و سا ق 

 شتنرد، انگشزه مدیرا ، ماهش  کار، پردال  ظقترو و رو  ارتقتا، اندازه
جریب ک  اثرا  غشر معنادار   ترا  کشد  ر ترلشد و کنارهات، ثر مدیرا رم
شتده  را   ا ب مطالعا  اثرا  معنتادار گزار  ؛شده اس ها ارزیا بآ 
 .اس 

 را   ررسب معنادار  کاب اندازه اثر  عد از ترکشب مطالعا ،  ا است  اده 
 2آ  در جتدو  شده اس  ک  ن تایج از دو مد  ثا   و تصادفب پردال  

 . متاهده هس  ا ل
 

 هاداری آننتایج ترکیب اندازه اثر مطالعا  و معنی :1جدول 
 محاسبه میانگین اثرا  های آماریشاخص مدل

g مقدار  حد بالا حد پایین هجزz  مقدارp منفی مثبت 

 186/0 268/0 000/0 115/85 268/0 158/0 268/0 ثابت

 000/0 501/90 912/0 589/0 555/0 تصادفی

 

شرد مقدار اندازه اثتر کاتب  ترا  متاهده مب 2طرر ک  در جدو  هما 

 59 تا  268/0هاتز  gمطالعا  در مد  اثرا  ثا    ر اساس شتالص 
و  را  مد  اثرا  تصتادفب  268/0تا  158/0درصد اطمشنا  در فاصا  

شتده  رآورد  912/0تا  589/0درصد  در فاصا    59 ا اطمشنا   555/0
 اس .

 سرگشر  ان تار مطالعا  ب ررس
شتده از شتالص جه   ررسب و تعششن سرگشر  ان تار مطالعا  ترکشب

ن ایج سرگشر  ان تار را  5شده اس . جدو  لطر اس  ادهتعداد ناکامل  ب
 دهد.نتا  مب

 نتایج سوگیری انتشار مطالعا  :3جدول 
Z   مطالعااا

 شدهمشاهده

تعااااااداد  آلفا Z مقدار آلفا Pمقدار

مطالعااااا  

 شدهمشاهده

تعاااداد 

مطالعا  

 شدهگم

81292/95 00000/0 09000/0 59558/1 212 5558 

 
مطالع  گمتده  ا اندازه اثر  5558دهد ک  تعداد نتا  مب 5ن ایج جدو  

 را ر  ا ص ر نشاز اس  تا ن شا  معنادار فرو    ن شا  غشتر معنتادار  تد  

 مرز آل ا  رسد.آمده    دس    Pو مقدار  گردد
ها  صرر  گرف   در ظرزه عرامل همبس    تا تعهتد در  ررسب پژوه 

در نمرن  آمار   رده پژوه   95از  عامل 211سازمانب در  شن معاما ، 
اس ، ک  م غشرها  اثرگذار و همبس    ا تعهد سازمانب مرردتحقشتق در 

، ن س  س گب، وفادار ، شباه ها عبار  اس  از رضای  شغاب )د آ 
کار(، سن، سا ق  کار، تحصشاا ، جرسازمانب )صتمشمش ، نتتاط، متانع، 

کشد  ر ترلشتد و تظتاهر  تر ترلشتد(، اجریب، مااظظ  گر ، اع ماد، تکناره

شناستب، پتادا  متتروط، گرایتب، همستاز ، وظش   رونگرایب و درو 
ها  ا ، صااظش ا ، الااو ظرف اس تهاد فعا  و غشرفعا ، ترسع  ظرف 

ثر  ترد ، را ،  ازلرر عمایرد، آمرزشب، رف ار ، ترانمندساز  )متظرف 
معنتتادار ، شایستت گب(، اع متتاد، اهتتداف، ستترمای  اج متتاعب، پتتادا ، 

ا ، تعاماب و تترزیعب(، فرسردگب شغاب و عدال  سازمانب )عدال  روی 
کسب مدیری ، هر  هشاانب،  ساام  روا ، ترانمندساز ، الااو فایده 

او فرد محرر، لااو وظش   محرر، الااو عدال ، الااو ظقرو، محرر، الا
گرانبار  نق ، لاا ش  در شغل، اثر ختب ارتباط، وضرح نق ، اظساس 

ا ، ا ، تمرکتز، صتااظش  ظرفت ترانمند ، سطح تحصشاا ، تعهد ظرف 
مسئرلش  اج ماعب، مدیری   در ، اثر ختب،  در   انرنب، کارگروهب، 

، امنش  شتغاب، ظمایت  متدیر، آمترز  ضتمن رسمش ، جا اایب شغل
ها  شخصش ب، لردمخ ار ، لردکارآمد ، لذ   رد  از لدم ، ویژگب

پذیر . در  شن این م غشرها فرض ص ر در کار، سرسخ ب روانب و جامع 
جریب، تظاهر  ت  ها  مر رط    سا ق  و فرزند؛ ماهش  کار؛ کنارهفرضش 
گرا، مااظظت  فترد ، تحریتک ذهنتب، کشد  ر ترلشد؛ سن؛ تعاملاکار و ت

پادا  متروط و مدیری  اس ثنا؛ ثبا  شغاب، رضای  متاد ، شتیای ، 
امنش  شغاب،  در  تصمشم، کن ر  رضای ، ا هام نق ، کمبترد ارز ، 
ظمای  مدیر، ظمای  همیار، اس رس شغاب و فتار کار ؛الاتاو فایتده 

ا ؛ و عدال  رویت محرر و الااو عدال ؛ عدال  تعاماب، عدال  ترزیعب 
ا ؛  تدر  ها؛ جرسازمانب و رسمش ؛ کارایب و  رانشن ظرف رضای  روی 

پادا ؛ رضای  درونب، رضتای   شرونتب و رضتای  عمترمب؛ جا اتایب 
شغل، ان خاب شغل، عاط ب  رد  و اظستاس آرامت ؛ آگتاهب م عتالب؛ 

شده و در سایر مرارد فرض پژوهتب متررد  تایشدها  شخصش ب؛ ویژگب
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وتحاشل ن ایج رد یا  رارگرف   و فرض ص ر رد شده اس . در تازی  یشدتا

ها  مرجرد  ا اس  اده از شتالص آمتار  لتب دو در پژوه  0Hیشد ات
هس  ک   ا ترج     کم تر  ترد  ایتن  222/0شده  را ر مقدار محاسب 

معنتادار  09/0شتده در ستطح مقدار از لتب دو  حرانتب، مقتدار محاسب 
 .هس 
 

 بحث
لطر جهت  رفتع سترگشر  لصرص  ررسب آزمر  تعداد ناکامل  ب در

شده، ذکر یک نی   ظایز اهمش  است ؛ ان تار در مطالعا     کار گرف  
ک  فرض ص ر طرر هم ترج     فرض ص ر  در این آزمر  هس    آ 

لطر  شانگر وجرد ناهمگنب در مطالعتا  است  و آزمر  تعداد ناکامل  ب
(. لتذا 18دهنتده وجترد م غشتر تعتدیل گتر است  )این ناهمگنب نتتا 

دهد و این تااوز نیند، لطا رخ مب 09/0ک  مقدار معنادار  از درصررتب
لطا ک  در تمام سرالا  پژوهتب متهرد اس     سبب نامح مل  ترد  
افزود  تعداد  الایب از اسناد پژوهتب  ا اندازه اثر ص ر    مطالعا   یتار 

عنتادار  را پذیرف ت  و  تا فترض نتاهمگن  ترد  شده،  الاجبتار مگرف  
 مطالعا     ن ایج الذشده اع ماد شده اس .

تعهتد   تاک  در را ط   تا عرامتل همبست     ررسب تحقشقا  نتا  داده
کار پژوهتتب  95فرضش  و عامل در  الب  211سازمانب در  شن معاما  

متل عا 211صرر  گرف   اس . ن ایج ظتاکب از آ  است  کت  از تعتداد 
هتا اشتاره شتد ها در  حث تحاشلک     آ مطالعا  همبس  ، در  عضب 

اند و  تترا   تتا ب مطالعتتا  اثتترا  معنتتادار اثتترا  غشتتر معنتتادار داشتت  
 شده اس .گزار 

 طررکاب از ن ایج فرا تحاشل مطالعا  ظرزه تعهد سازمانب نتا  داد ک   
کت  را طت  قشتق م غشرها  اثرگذار و همبس    ا تعهد ستازمانب مرردتح

 15در رضای  شغاب )اند از: اند عبار ها تایشدشدهدار در آ مثب  و معنب
متارک  ، مررد( 6ا  )در مررد(، الااو ظرف  6ظقرو و مزایا )در (، مررد
 9اظساستا  و عراطتف )در  (،متررد 8در عدال  سازمانب )مررد(،  8)در 

معنتادار  (، متررد 9ر دترانمندستاز  )متررد(،  9مررد(، مرثر  رد  )در 
ها  رهبر  مررد(، سبک 5مررد(، همیارا  )در  9 رد  در سازما  )در 

 2سازمانب )در هری ، مررد( 2)در  سنمررد(،  5مررد(،  رانشن )در  5)در 
مررد(، سا ق  کتار  5هر  سازمانب )در (، مررد 2در ، جرسازمانب )مررد(
متررد(،  2امنش  شتغاب )در  مررد(، 2مررد(، سرمای  اج ماعب )در  2)در 

 2هتا  شخصتش ب )در متررد(، ویژگب 2ها  ضمن لدم  )در آمرز 
متررد(،  2هتا  شتغاب )در متررد(، ویژگب 2مررد(، لردکتار آمتد  )در 

ا  مررد(، صااظش  ظرفت  2مررد(، تحصشاا  )در  2ساام  سازمانب )در 
 مررد(.  2ر ا  )دمررد(، تعهد ظرف  2پذیر  )در مررد(، جامع  2)در 

ن ایج پتژوه  ظاضتر نتتا  داد کت  تحقشقتا  فترو  تدر  تبشتشن و 
تراند راهیار  جتد  در  شنب تعهد سازمانب رادارند و این ن ایج مبپش 

جه   هبرد تعهد در  شن معاما   اشد. لتذا در ایناتا منطقتب  ت  نظتر 
ها  گذشت   همستر دانست  و رسد ک  ن ایج ایتن یاف ت   تا نظریت مب

اع متاد  ترد  ن تایج شده در این زمشنت  ظتاکب از  ا لها  مطرحنظری 
 (.16-20تحقشق ظاضر در راس ا  عمل    آ  اس  )

شتده ها  مطرحدر  حث از ن ایج تحقشق ظاضر و تطبشق آ   تا نظریت 
ترین نظری  در این مررد، نظری  مترد ، ترین و متا  درگذش  ، نزدیک

دادنتد.  اناام سازمانب تعهد   درزمشن امطالع پررتر و اس رز  هس  ک  
ها  ویژگب دس      چهار را سازمانب تعهد  ر ثررم عرامل ،نظری  مذکرر

ها  سال ار  و تار شا  ها  مرتبط  ا نق ، ویژگبشخصش ب، ویژگب
شده در (.  را  تطبشق این عرامل شناسایب15کرده اس  ) تقسشمکار  

شتده را در  التب عرامل شناسایبتحقشق ظاضر  ا نظری  مذکرر، محقق 
 کند.چهار عامل ذکرشده، ذکر مب

شتده درزمشنت  عرامتل طرر ک  در  سم  ن تایج تحقشتق متخصهما 
ها  ستن، درآمتد، ستا ق ، شخصش ب همبس    ا تعهد ستازمانب، مرل ت 

 س گب، وفادار ، شباه ، ن س کار، ظقترو و مزایتا، روظشت ، فرزند، د 
هشاانب، ساام  روا ، صمشمش ، نتاط، اع ماد،  رلررد همیارا ، هر  

عاط ب  رد ، نگر     کار، است رس شتغاب، هتر  ستازمانب، امشتد، 
 شنب، سطح تحصشاا ، تمرکز، معنری  فترد ، دوست ب، لاا شت  لر 

ها  شخصش ب، ت یر ان قاد ، لذ   رد  از کار و اع شاد  ت  فرد ، تشپ
 کار  ر تعهد سازمانب اثرگذار هس ند.

ها  مرتبط  ا نق  همبس    تا تعهتد چنشن درزمشن  عرامل و ویژگبهم
ها  ن س کار، نرع و ماهش  کار، ظقرو و مزایتا  کتار، سازمانب، مرل  

ها  شغاب اثرگذار ثبا  شغاب، فتار کار ، فناور ، الااو کار و ویژگب
 هس ند.

هتا  ستال ار  همبست    تا تعهتد ستازمانب، درزمشن  عرامل و ویژگب
ها  سرپرس ، همیارا ، ارتقاء در سازما ، یگانگب نهاد ، سال    مرل

دهب، ن رذ مدیر، پت شبانب منا ع، تغششرا  فنب، تغششرا  ادار ، تاکشد  تر 
ترلشد، شنرد مرثر متدیرا ، عتدال  تترزیعب، عتدال  ستازمانب )عتدال  

ا ، عدال  تعاماب(، عدال   تشن فترد ، رهبتر لردکامت ، رهبتر  روی 
ان ، ترانمندساز ، رهبر  فرمند، مدیری  اس ثنا، سرمای  اج ماعب، فداکار

ها  ضمن لدم ، انداز سازمانب، فرهنگ مدرس ، آمرز اهداف و چتم
ا ، مستئرلش  اج متاعب، کتار گروهتب،  رانشن سازمانب،  ترانشن ظرفت 

مدیری   در ، ارتباطا ، سال ار، کن ر ، سبک رهبر ، سشس م پادا  
 باطب اثرگذار هس ند.و الگرها  ارت

ها  ارتبتاط  تا درزمشن  تار شا  کار  همبس    ا تعهد سازمانب، مرل  
جریب، تظاهر    کار، تاکشد  ر همیارا ، مااظظ  گر ، تاکشد عامب، کناره

ترلشد، شیای ، ا هام نق ، کن ر  رضای ،  رارداد درونب، الاتاو فایتده 
رح و ترافتق، اثر ختتب محرر، الااو وظش  ، اظساس مرثر  ترد ، وضت

آور ، آگاهب م عالب، ت یتر ان قتاد ، تحصتشاا ، اع متاد و ارتباط، تاب
 ها  ضمن لدم  اثرگذار هس ند.آمرز 

 

 گیرینتیجه
 تت رش  ترجت   کت دیت ا ترج     فرا تحاشل صرر  گرف  ، متخص گرد

ا  و الاتاو ظرفت  ایتظقرو و مزا ،بشغا  یل رضایپژوهتگرا     مسا
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 ب یریمتد  رهتاشم غ ریها  مر رط    ستااس  و ظرزه دهیدمعطرف گر
در  بهمبس گ ب    ررس گریمغ ر  مانده اس . لذا  ه ر اس  محققا  د

 تتنهادشپ نشهمچنت  پردازنتد. ب ا تعهد ستازمان  یریمد گریها  دظرزه
ظاضتر را  قشتشتده در تحقعرامتل شناسایب  گردد ک  محققا   عدمب
تعهتد  زا شت   سنا  م دیار محقق سال   جد ند  کرده و  ا ا زدس  
د. از  پرداز بو عهد سازمان بسازمان  رهاشم غ نش  بو همبس گ بسازمان
ترین عامل اثرگذار پژوه  مهم نیظاصل از ا ها یاف   ر اساس طرفب 

عتدال   ،بستاام  ستازمان ،بشتغا  یعامتل رضتا  ب ر تعهتد ستازمان
  یستترما اا ،شستتطح تحصتت ،ا الاتتاو ظرفت  ، ترانمندستتاز ،بستازمان
 اف ت ی نیهس  ک   ر اساس ا  و تعامل و همیار بجرسازمان ،باج ماع
عامتل  نیترا    ا  ت رشوپرور  ترج   شرد سازما  آمرز مب  شترص

 نا راین امشد  مذکرر    کار  بندد. رشاهداف مرتبط  ا م غ تبردشدر جه  پ
اد و اک  ا    ا زارها و وپرور   ا اس ناس  ک  مسرولا  و مدیرا  آمرز 
ویژه تحقشق ظاضر ا داماتب در جه  منا ع مخ اف ازجما  تحقشقا  و   

 افزای  و ارتقا تعهد سازمانب معاما  مبذو   دارند.
 

 های اخلاقیملاحظه
دار  در این پژوه   ا معرفب منا ع مررداس  اده، اصتل الاتا ب امانت 

شده اس  و سایر اصتر  دهعامب و ظق معنر  مرل شن آثار مح رم شمر
 الاا ب عامب نشز رعای  شده اس .

 

 سپاسگزاری
وسشا  از تمامب کارکنا   دیناین مقال  مس خرج از رسال  دک ر   رده و 

را در اجرا   پژوهتگرتهرا ، ارد شل و ارومش  ک   ها  دانتگاهک ا خان 
 شرد.این پژوه  یار  نمردند، تتیر و  دردانب مب

 

 هنام واژه
1. Organizational commitment تعهد سازمانب           

2. Job commitment تعهد شغاب   

3. Emotional commitment تعهد عاط ب  

4. Continuous commitment تعهد مس مر  

5. Normative commitment   تعهد هناار               

6. Teachers  معاما 

7. Work ethics الااو کار  

8. Ethical criteria مااک ها  الاا ب 

9. Moral atmosphere جر الاا ب 

10. Spirituality in the workplace معنری  در محشط کار 

11. Administrative corruption   فساد ادار 

12. interest  عاا مند 

13. Conscience  وجدا  کار 

14. Values and norms ارز  ها و هناارها 

15. Ethical fundamental  اصر  الاا ب 
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