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1داًطكذُ هذیشیت ٍ حسبثذاسي ،داًطگبُ آصاد اسالهي قضٍیي ،ایشاى
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چكيده
دس ایي هقبلِ ثِ ثشسسي ساثغِ ثيي تقْذ کبسکٌبى ثذٍ ٍسٍد ٍ ثقذ اص ٍسٍد (یک سبل) ثِ سبصهبى ،فَاهل هؤثش ثش تقْذ ٍ استجبط آى ثب فولكشد ثش اسبس الگَي
کَّي ( )2007پشداختِ ضذُ است .دس ایي الگَ ،صهبى ثٌذي تقْذ حبئض اّويت است .اٍليي ثخص اص ایي الگَ ،فشآیٌدذ تقْدذ ثدذٍ ٍسٍد هديثبضدذ کدِ اص دٍ
گشایص ٌّدبسي ٍ اثضاسي تطكيل ضذُ ٍ ،ثخص دٍم ،فشآیٌذ تقْذ ثقذ اص ٍسٍد است کِ ضبهل دٍ تقْذ فبعفي ٍ اثضاسي هيثبضذً .تبیح ًطبى هديدّدذ کدِ
گشایص ثِ تقْذ ٌّدبسي هٌدش ثِ تقْذ فويق تش ثقذ اص ٍسٍد ،یقٌي تقْذ فبعفي هيضَد .اهب ساثغِ هقٌبداسي ثيي گشایص ثِ تقْذ اثدضاسي ٍ تقْدذ اثدضاسي
کبسکٌبى هطبّذُ ًطذ .ساثغِاي قَي ثيي هتغيشّبي اسصشّب ،هطخػبت اًتخبة ضغل ،اًتؾبسات ضغلي ،فذالت ٍ سّجشي ،خبهقِپزیشي سبصهبًي ٍ حقدَ ٍ
تشفيـ ٍ پبداش ثب تقْذ ثذٍ ٍسٍد ٍ ثقذ اص ٍسٍد ثِ سبصهبى حبغل ضذ (ثِ خض ساثغِ ثيي اسصشّبي فشدي ٍ گشایص ثِ تقْدذ ٌّددبسي ،هطخػدبت اًتخدبة
ضغل ٍ گشایص ثِ تقْذ اثضاسي) ٍ اٍلَیتثٌذي تأثيش ّش کذام اص صیش ضبخعّبي هتغيشّبي اغلي هطخع ضذُ استً .تبیح اص ٍخَد ساثغِ غيش خغي تقْدذ
ثب فولكشد حكبیت داضتِ ٍ حذ ثْيٌِ تقْذ ثشاي فولكشد هغلَة کبسکٌبى ،تقْذ سغح هتَسظ ثذست آهذُ است.
واژههای كليدی :تقْذ سبصهبًي ،گشایص ثِ تقْذ ٌّدبسي ،گشایص ثِ تقْذ اثضاسي ،تقْذ فبعفي ،تقْذ اثضاسي ،فولكشد
 -1هقدهِ

ثيي گشایص ثِ تقْذ 6کِ ثذٍ ٍسٍد ثدِ سدبصهبى ایددبد هديضدَد ٍ تقْدذ
سبصهبًي کِ ثقدذ اص ٍسٍد ثِ سدبصهبى ایددبد هي ضَد تفدبٍت هديگدزاسد.
پبیِّبي تقْذ ،7توبیضي سا ثيي تقْذ ثشاسدبس ٍاثسدتگي اثدضاسي ٍ 8تقْدذ
ثشاسبس ٍاثستگي سٍاًطٌبختي 9قبئل هي ضَد .اص ایي سٍ ،ایي هقبلدِ تقْدذ
سبصهبًي سا ثشاسبس الگَي کدَّي( )2007هدَسد اسصیدبثي قدشاس دادُ ٍ دس
غذد است تب اثتذا چگًَگي ساثغِ ثيي گشایص ثِ تقْذ کبسکٌبى (تقْذ ثذٍ
ٍسٍد ثِ سبصهبى) ثب تقْدذ ثقدذ اص ٍسٍد ثدِ سدبصهبى سا دسیبثدذ ،سدس ثدِ
ثشسسي فَاهل هؤثش ثش گشایص ثدِ تقْدذ (اسصش ّدب ،هطخػدبت اًتخدبة،
اًتؾبسات ضغلي) ٍ تقْذ ثقذ اص ٍسٍد ثِ سبصهبى (فَاهل تجبدل هشتجِ ثبالتش،
خبهقِ پزیشي سبصهبًي ٍ فَاهل تجبدل هشتجدِ پدبیييتدش) ٍ استجدبط آى ثدب
فولكشد ثسشداصد.

هفَْم تقْذ دس هحل کبس یكي اص هفبّين ثسيبس چدبلص ثشاًگيدض ٍ تحقيدق
ضذُ دس صهيٌِّبي هذیشیت ،سفتبس سبصهبًي ٍ هذیشیت هٌبثـ اًسبًي اسدت.
ثلَك ٍ تكبهل تحقيقبت هشثَط ثِ تقْذ سا تَسظ یک فشاتدضیدِ تحليدل دس
هَسد ایي هفبّين هيتَاى ًطبى داد .ثيص اص  20سدبلً ،گدشش اغدلي ثدِ
هغبلقِ تقْذ ،هقيبسّبي سِ ثقذي هيش ٍ آلي (1984؛  )1997ثَدُ است
[ .]6کَّي 1هغشح هي ًوبیذ ،ضوي ایٌكِ ًگدشش غبلدت تقْدذ سدبصهبًي
چٌذ ثقذي است آلي ٍ هيش(  )1990دس هَسد ًقص ثقضدي اص اثقدبد آى دس
دسک تقْذ اختالف ًؾش ٍخَد داسدّ .نپَضبًي ثيي دٍ ثقذ (تقْذ ٌّدبسي
ٍ فبعفي ٍ )2ثقذثٌذي ًبهطخع دس ثقذ دیگش (تقْذ استوشاسي )3اص خولِ
دالیل اثْبم دس ًگشش فقلدي ثدِ تقْدذ سدبصهبًي ّسدتٌذ .کدَّي ،تقْدذ
کبسکٌبى سا ثذٍ ٍسٍد ٍ ثقذ اص ٍسٍد ثِ سبصهبى هَسد تدضیدِ ٍ تحليدل قدشاس
هي دّذ .ثشاسبس الگَي کَّي تقْذ سبصهبًي داساي دٍ ثقدذ اسدت ،یدک
ثقذ اثضاسي ٍ 4ثقذ دیگش آى فبعفي ٍ ٌّدبسي اسدت .ایدي اثقدبد دس قبلدت
صهبىثٌذي تقْذ ٍ پبیِّبي تقْذ ًوَد پيذا هي کٌٌذ .صهبى ثٌذي 5تقْدذ

 -2تعْد ساسهاًی

10

تقْذ ،توبیل ثشاي اًدبم تالش قبثل تَخِ دس حق سبصهبى است ٍ پدزیشش
اسصشّب ٍ اّذاف سا هٌقك هي ًوبیذ [ .]18سبساًتيٌَس 11هغشح ًودَدُ
6.Commitment propensity
7. Bases of commitment
8. Instrumental attachment
9. Psychological attachment
10. Organizational commitment
)11. Sarantinos (2007
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)1. Cohen (2007
2. Affective & Normative commitment
3. Continuance commitment
4. Instrumental
5. Timing
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سيذُ سقيذُ خَاًوشد /ضٌبسبیي ساثغِ ثيي تقْذ سبصهبًي ،ثذٍ ٍسٍد ٍ ثقذ اص ٍسٍد ثِ سبصهبى ٍ استجبط آى ثب فولكشد . . .

ثِ سبصهبى تقشیم کشدًذ .آىّب ثحدث کدشدًذ کدِ ٍاثسددتگي سٍاًدي فدشد
هيتَاًذ تَسظ سِ فبهل هسدتقل پديصثيٌدي ضدَد (پيدشٍيّ ،20وبًٌدذ
سبصي ٍ 21دسًٍي سبصي .]6[)22اٍسیلدي ٍ چدتوي اص ًؾدش هفْدَهي تودبیض
سٍضٌي سا ثيي دٍ فشایٌذ تقْذ ،یقٌي فشایٌذ تجبدل اثضاسي (تقْذ اثدضاسي) ٍ
فشایٌذ ٍاثستگي سٍاًي ایدبد کشدًذ .ثقذ پيشٍي کِ ًوبیدبى کٌٌدذُ فشایٌدذ
تجبدل است ،هٌتْي ثِ یک ٍاثستگي تب حذي سغحي تش ثدِ سدبصهبى هدي
ضَد .عجق ًؾش اٍسیلي ٍ چتوي ٍاثستگي فويقتش اص عشیق ٍاثستگي سٍاًي
ایدبد هيضَد کِ تَسظ دٍ ثقذ دیگش ،حبغل هي ضَد[ .]6سٍیكدشد هيدشٍ
آلي دس سبل  1984ثب هقبلِ اي ضشٍؿ ضذ کِ اسدتذالل هدي کدشد سٍیكدشد
ضشعي خبًجي ثِ عَس ًبهتٌبسجي فوليدبتي ضدذُ اسدت .دس ایدي سٍیكدشد،
هقيبس ّب ثِ سِ دستِ تقْذ فبعفي ،تقْذ اسدتوشاسي ٍ تقْدذ ٌّددبسي
اسائِ ضذًذ[.]2

کِ تقْذ هستقيوبً ثب قشاسداد سٍاًطٌبختي ثشاثش است ،کِ ثِ عدَس اسبسدي،
هَافقت ضوٌي سا ثيي کبسکٌبى ٍ سبصهبى ثدب تَخدِ ثدِ ٍؽدبیم هتقبثدل ٍ
اًتؾبسات دسک ضذُ آىّب ،تَغيم هيًوبیذ[ .]9هتيَ ٍ صاخبک12هيگَیٌذ
کِ تقْذ سبصهبًي ًگشش کبسُاي است کِ هستقيوب ثدب هطدبسکت ٍ توبیدل
کبسکٌبى ثِ هبًذى ثب سبصهبى هشتجظ هيضَد [ .]16ثدش عجدق ًؾدش آلدي ٍ
هيش ،13تقْذ سبصهبًي هيتَاًذ ثِ فٌَاى یک ٍضقيت سٍاًي تقشیم ضَد کِ
ساثغِ کبسهٌذ سا ثب سبصهبى تَغيم کشدُ ٍ احتوبل ایي کِ ٍي سبصهبًص سا
تشک کٌذ کبّص هي دّذ [.]15
 -3تَسعِ هفَْم تعْد ساسهاى

هفَْم تقْذ سبصهبًي ،عي سِ دٍسُ تبسیخي ایدبد ضذُ کِ ّش یک تأثيشي
قَي ثش ٍضقيت کًٌَي آى داضتِ اًذ [.]6

 1-3دوره تاريخی اوليه :تعهذ به عنوان ضروط جانبی

14

 -4الگَّاي دیگز تعْد ساسهاًی

ایي فػش ثش اسبس هفَْمسبصي َّاسد ثكش 15است کِ تقْذ سا ثب استفبدُ اص
آًچِ تئَسي ضشعي خبًجي ًبهيذُ هيضَد ،تقشیم کشد .ایي سٍیكدشد یكدي
اص اٍليي تالش ّب ثشاي اسائِ یک چبسچَة هفَْهي خبهـ دس هدَسد هفْدَم
تقْذ ثَد کِ چطن اًذاصي کبهل سا ثش اسبس ساثغِ فدشد ثدب سدبصهبى اسائدِ
هيدّذ .هغبثق ثب ایي تئدَسي ،کبسکٌدبى هتقْدذ ،هتقْدذ ّسدتٌذ ،چدَى
سشهبیِگزاسيّبي کبهالً یب ًيوِ پٌْبى؛ یقٌي"ضشٍط خبًجي"؛ داسًذ ،کِ ثب
ثبقي هبًذى دس یک سبصهبى هقيي ایدبد هي ضَد .اغغالح ضشٍط خدبًجي
تَسظ ثكش دس سبل  1960ثشاي اضبسُ ثِ اًجبضت سشهبیِگزاسيّبیي هغشح
ضذ کِ تَسظ فشد اسصش گزاسي هي ضَد ٍ دس غَستي کِ ٍي سدبصهبى سا
تشک کٌذ ،اص دست خَاّذ سفت [.]6

 2-3دوره تاريخی ميانی :نگرش وابستگی روانطناختی

 1-4الگوی توسعه تعهذ مودی و ديگران

هَدي ٍ دیگشاى پيطٌْبد کشدًذ کِ دسک تَسقِ تقْذ ًيبصهٌذ عدشح سدِ
هشحلِ است :هشحلِ پيص اص ٍسٍد ،تدشثيبت کبسي هشحلِ اٍليِ استخذامٍ ،
هشحلِ دٍسُ خذهت هيبًدِ/اخيش .دس هشحلدِ پديص اص اسدتخذام ،افدشاد ثدب
سغَح هتفبٍتي اص " گشایص ثِ هتقْذ ضذى" ٍاسد سبصهبى هي ضًَذ .ایدي
گشایص تبثقي است اص هطخػبت فشدي ،اًتؾبسات دس هَسد ضغل ٍ ،ضشایظ
هشتجظ ثب تػوين خْت پيَسدتي ثدِ سدبصهبى .هشحلدِ دٍم دس ایدي الگدَ،
هشحلِ استخذام اٍليِ سا ًطبى هي دّذّ .بل؛ استذسي ٍ کبي؛ ٍ ٍاًَس،24
ثحث کشدًذ کِ تدشثيبت هشتجظ ثب ضغل دس عي هبُّبي اٍليِ ،یدک ًقدص
ثحشاًي دس تَسقِ سفتبسّب ٍ ًگششّبي هشتجظ ثب کبس ایفب هدي ًوبیٌدذ .ثدش
هجٌبي ثشسسي سبالًكيک ،25آىّب هيًَیسٌذ کِ هطخػبت ضغل ٍ هحيظ
کبس ثبیذ ثتَاًذ تقْذ سبصهبًي سا تحت تأثيش قشاس دّذ .هشحلدِ ًْدبیي ایدي
الگَ ،هشحلِ دٍسُ خذهت اخيش/هيبًِ است(یقٌي ثبقي هبًذى یب اداهِ تقْذ).
دس ایي ثخص اص الگَ فشؼ ضذُ کِ هذت خذهت ساثغِ (ّوخَاًي) هثجدت
ثب تقْذ داسد .ثِ عَسي کِ ثِ ٍاسغِ اغَلي اص سشهبیِ گزاسيّب ،دسگيدشي
اختوبفي ،پَیبیي ضغل ٍ ،فذاکبسيّب ایدبد هيضَد [.]14

16

ًگشش اغلي فػش دٍم تَسظ پدَستش ٍ ّوكدبساى 17دس سدبل 1974هغدشح
ضذ .کبًَى تَخِ تقْذ اص ضشٍط خبًجي هلوَس ثِ ٍاثستگي سٍاًي کِ فشد
ثبیذ ثِ سبصهبى داضتِ ثبضذ ،خبثدب ضذ .سٍیكشد ًگشضي هغشح ضذُ تَسظ
پَستش ٍ ّوكبساًص ثِ ایي غَست تقشیم ضذ :قذست ٍ ضذت ًسدجي یكدي
ثَدى یک فشد ثب یک سبصهبى خبظ ٍ دسگيدشي ٍ هطدبسکت دس آى .ثدذیي
تشتيت تقْذ تَسظ سِ فبهل هدشتجظ تَغديم ضدذ -1 :افتقدبد قدَي ثدِ

 2-4الگوی پنلی و گولذ

اّذاف ٍ اسصشّبي سبصهبى ٍ قجَل آى ّب -2 ،توبیل ثِ غشف تالش قبثل
تَخِ ثِ خبعش سبصهبى -3 ،هيل قَي ثِ حفؼ فضَیت دس سبصهبى.]6[ ...

 3-3دوره تاريخی سوم  :نگرشهای چنذ بعذی

23

26
27

پٌلي ٍ گَلذ یک چبسچَة چٌدذ ثقدذي هجتٌدي ثدش تحقيدق اتضیدًَي اص
ٍاثسدتگي سدبصهبًي اسائدِ ًوَدًدذ .آىّدب ثديي سدِ ًدَؿ تقْدذ اخالقدي،
حسبةگشاًِ ٍ ثيگبًگي 28توبیض قبیل ضذًذ .هفَْم تقْذ اخالقي تقشیجدب ثدب
تقشیم تقْذ اخالقي خبسٍس ٍ ّوكبساًص ،تقْذ فبعفي آلي ٍ هيش ٍ تقْذ
اسصضي آًدل ٍ پشي ٍ هبیش ٍ ضَسهي یكسدبى اسدت .تقْدذ حسدبةگشاًدِ

18
19

دٍ ًگشش چٌذ ثقذي هْن دس دّدِ  1980تَسدظ اٍسیلدي ٍ چدتوي دس
سبل  ٍ 1986دیگشي تَسظ هيشٍآلي دس سبل  1984هغشح ضذًذ .اٍسیلي
ٍ چتوي تقْذ سا ثِ فٌَاى ٍاثستگي سٍاًي احسبس ضذُ تَسظ فشد ًسجت

20. Compliance
21. Identification
22. Internalization
)23. Mowday et al. (1982
)24. Hall (1966); Hall (1976); Stedry & Kay (1962); Wanous (1980
)25. Salancik (1977
26. Penley & Gould
)27. Etzioni (1961
28. Alienative commitment

12. Mathieu & Zajac
)13. Meyer & Allen (1997
14. Commitment as Side-bets
)15. Howard Becker (1960
16. The psychological attachment approach
)17. Porter & et al (1974
18. The multi-dimensional approach
)19. O'Reilly & Chatman (1986
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هٌغجق ثب ثقذ پيشٍي دس الگَي اٍسیلي ٍ چتوي اسدت ٍ هوكدي اسدت ثدِ
فٌَاى یک ضكل اص اًگيضش ثِ خبي تقْدذ دس ًؾدش گشفتدِ ضدَد[ .]11دس
حبلي کِ فشم اثضاسي تقْذ هي تَاًذ یک سغح تقْدذ دس هشتجدِ پدبیييتدش
تَغيم ضَد ،تقْذات ٌّدبسي ٍ ثِ ٍیژُ فبعفي هيتَاًٌذ هشاتدت سدغح
ثبالتش تقْذ دس ًؾش گشفدتِ ضدًَذ .اغدغالح هشتجدِ سدغح ثدبالتش دس ثشاثدش
پبیييتش تقْذ ثِ هَاصات توبیضات هطبثِ ایدبد ضذُ دس تئدَسي هدذیشیت ٍ
سٍاًطٌبسي غٌقتي است کِ دس آى توبیضات هطبثْي ثدشاي هفدبّين دیگدش
ایدبد ضذُاًذ .تفبٍت ثيي فَاهل ثْذاضتي (ثشٍى صا) کدِ ثبصًودبیي کٌٌدذُ
ًيبصّبي سغح پبیييتدش افدشاد ّسدتٌذ ٍ فَاهدل اًگيضضدي (دسٍى صا) کدِ
ثبصًوبیي کٌٌذُ ًيبصّبي سغح ثبالتش افدشاد ّسدتٌذ [ .]6سدشاًدبم هٌؾدَس
پٌلي ٍ گَلذ اص تقْذ ثيگبًگي تب اًذاصُاي ثدب تقْدذ هسدتوش آلدي ٍ هيدش ٍ
خبسٍس یكسبى است[.]11

 3-4الگوی مارش و ماناری

اًتؾبسات فشدي دس هَسد کبس ٍ تدبسة افشاد قشاس گشفتِاًذ .هغبلقدبت ،ایدي
ًگششّب سا ثِ فٌَاى گشایص ثِ تقْذ 31فٌَاى کشدُاًذ .ایي هفَْم تَسدظ
هَدي ٍ ّوكبساًص 32دس سبل  1982هغشح ضذ ٍ تَسظ پيشس ٍ دًٍْدبم
دس سبل 1987؛ لي ،اضفَسدٍ ،الص ٍ هَدي 33دس سبل ّ 1992شچِ ثيطتش
ثشسسي ضذ ٍ .ایي تحقيقبت ًطبى داد کِ ایي ًگششّب ثش تقْذ ًسدجت ثدِ
سبصهبى کِ ثقذ اص ٍسٍد ایدبد هيضَد تأثيش هيگزاسد .هَدي ٍ دیگشاى ،ثدش
یک تَالي صهبًي ثِ هٌؾَس توبیض قبیل ضذى ثيي گشایص ثِ تقْدذ ٍ تقْدذ
سبصهبًي تأکيذ کشدُاًذ .صیشا تقْذ ٍاققي اص لحبػ فلوي ًويتَاًذ پديص اص
ٍسٍد ثِ سبصهبى ٍخَد داضتِ ثبضذ .ثٌبثشایيً ،وديتَاًدذ پديص اص ٍسٍد ثدِ
ضكل هقٌبداس سٌديذُ ضَد .ثش عجددق ًتدبیح ،هدَدي ٍ ّوكدبساى ،تأکيدذ
کشدُاًذ کِ گشایص ثِ تقْذ ،هفَْم خالغِاي است کدِ احتودبل هتقْدذ
ضذى سا هٌقك هيًوبیذ .گشایص ثِ تقْدذ ،هدوَفدِاي اص هطخػدبت ٍ
تدشثيبت فشدي هٌحػشثِ فشد تقشیم ضذ ،کِ افشاد ثب خَد ثدِ سبصهبًطدبى
هيآٍسًذ ،ثِ ایي دليل کِ احتوبال یک دلجستگي پبیذاس ثِ سبصهبى سا ایدبد
هيًوبیٌذ .دس ًخستيي ثشسسي هٌتطش ضذُ ثش اسدبس گدشایص ثدِ تقْدذ،
پيددشس ٍ دًٍْددبم دس سددبل  ،1987سدديضدُ ٍیژگددي فددشدي ٍ 34اًتؾددبسات
ضغلي 35سا ضٌبسبیي ًوَدًذ کِ ثب گشایص ثِ تقْدذ ّوجسدتگي هقٌدبداسي
داضت ،کِ دس ایي ثشسسي ،تقْذ سبصهبًي ثقذي پيص ثيٌي ضذُ است [.]8
یبفتِّبي ٍاًذًجشگ ٍ سلم 36دس سبل  1993کِ ًبپبیذاسي قدَياي سا دس
سبختبسّبي فبهلي تقْذ استوشاسي ٍ فدبعفي دس سدِ دٍسُ صهدبًي ًطدبى
دادًذ ًيض ،توبیضگزاسي ثيي گشایص ثِ تقْذ ٍ تقْذ ثقذ اص ٍسٍد ثِ سبصهبى
سا پطتيجبًي هي ًوبیٌذ [ .]19ثٌبثشایي ایي عَس فشؼ ضذ کِ:
فشضيِ  :1ثيي تقْذ کبسکٌبى ثذٍ ٍسٍد ثِ سبصهبى ٍ ثقذ اص ٍسٍد ثِ سبصهبى
ّوجستگي ٍخَد داسد.
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هبسش ٍ هبًبسي ثيي دٍ فشم تقْذ اثضاسي ٍ فبعفي تودبیض گزاضدتٌذ .یكدي
ثشاسبس آى چيضي است کِ آىّب فَاهل ثْجَد ٍضقيت ًدبم ًْبدًدذ هثدل
دستوضد .آًْب ضوي ایٌكِ ایذُ تجبدل سا ثدِ فٌدَاى فشایٌدذ اغدلي هغدشح
کشدًذ ،اؽْبس داضتٌذ کِ یک سغح فويقتش تقْذ ٍخدَد داسد .هغدبثق ثدب
آى ،یک سيستن اص تقْذات هطتشک خبیگدبُ اسدبس اقتػدبدي اسدتخذام
کبسکٌبى تَسظ سبصهبى سا هيگيشد .دس ایي دیذگبُ کبسهٌذ اص ًؾش اخالقدي
ایٌكِ دس سبصهبى ثوبًذ سا دسست هيثيٌدذ ،غدشف ًؾدش اص ایديکدِ ثْجدَد
ٍضقيت یب سضبیتي کِ سبصهبى عي سبلّب ثدِ اٍ هدي دّدذ چقدذس ثبضدذ.
هبسش ٍ هبًبسي ایي هدوَفدِ فَاهدل سا «اسصشّدب ٍ ٌّدبسّدبي تقْدذ»
هبدامالقوش ًبم ًْبدًذ[.]6
 -5تعْد بِ عٌَاى یک هفَْم دٍبعدي :سهاى ٍ هاّیت
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 1-1-5مؤلفههای گرايص به تعهذ
هَدي ٍ ّوكبساى ،سِ هؤلفِ سا ثشاي گدشایص ثدِ تقْدذ پيطدٌْبد کشدًدذ.
اٍليي هؤلفِ فجبست است اص هطخػبت فشدي .دٍهيي هؤلفِ فجبست است اص
اًتؾبسات .ثش هجٌبي تحقيقبت غَست گشفتِ دس صهيٌِ اًتؾبسات ،اًتؾدبساتي
کِ تبصٍُاسداى ثب آى ثِ سدبصهبى هديآیٌدذ ًيدض هديتَاًدذ ثدِ فٌدَاى یدک
چبسچَة هشخـ دس اسصیبثي اًتؾبسات خذیذضبى سَدهٌذ ثبضدذ .سدشاًدبم،
سَهيي هؤلفِ فجبست است اص فَاهل اًتخبة سبصهبًي .ثش هجٌبي تحقيقدبت
اًدبم ضذُ دس صهيٌِ تقْذ سفتبسي( تَسظ سدبالًكيک 37دس سدبل ،)1977
ضدشایظ هشتدجظ ثب تػدوين گديشي ثدشاي ٍاسد ضددذى ثدِ یددک سدبصهبى
فك القولّب ٍ ًگششّبي ثقذي تبصُ ٍاسداى سا تحت تأثيش قشاس هديدّدذ
[.]8

 1-5زمان و تعهذ :تعهذ بذو ورود در برابر تعهذ بعذ از ورود
الگَي کَّي ،ثشاسبس سٍیكشدّبي پيطيي ثِ تقْدذ سدبصهبًي اسدت .ایدي
الگَ هٌغق پبیِاي هيش ٍ آلي ( )1991سا ثب ثقضي تغييشات دًجبل هديکٌدذ
(ثشاي هثبل :هفَْم تقْذ ٌّدبسي آىّب ثِ فٌَاى گشایص ٌّدبسي دس ًؾش
گشفتِ هيضَد کِ ثِ فٌَاى احسبس کلي تقْذ اخالقي ًسجت ثِ سدبصهبى
تقشیم ضذُ است .گشایص ٌّدبسي ثذٍ ٍسٍد فشد ثِ سبصهبى هغشح است).
ّوچٌيي استذالالت پبیِ الگَي هَدي ٍ ّوكبساى( )1982دس آى ثدِ کدبس
گشفتِ ضذُ است .آىّب استذالل کشدًذ کِ تقْذ ثدِ سدبصهبى ثدِ غدَست
فشایٌذي تشسين هي ضَد کِ عي صهبى ضكَفب هيگشدد .ایي فشایٌذ قجل اص
ایٌكِ کبسهٌذ ٍاسد سبصهبى ضَد آغبص هيگشدد ٍ عدي سدبلّدبي هتودبدي
اضتغبل گستشش پيذا هي کٌذ.
ایذُ صهبى ،فبهل هْوي دس هفَْم سبصي پيطٌْبدي کَّي است .کبسکٌبى،
کبس دس یک سبصهبى هقيي سا ثذٍى هيضاًي ًگشش دس استجبط ثدب تقْدذ آغدبص
ًويکٌٌذ .اهب ایي ًگششّب ثشداضتّبي کلي اص تقْذ ّستٌذ کِ دس فشایٌذ
تشثيت ٍ خبهقِپزیشي ایددبد ضدذُاًدذ ٍ تحدت تدأثيش اسصشّدب ،فقبیدذ ٍ

 2-5ماهيت تعهذ :ابساری در برابر عاطفی
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31. Commitment propensity
)32. Mowday et al (1982
)33. Pierece & Dunham (1987) ; Lee, Ashford, Walsh & Mowday (1992
34. Personal characteristics
35. Expectations about job
)36. Vandenberg & Self (1993
)37. Salancik (1977
38. The nature of commitment: instrumental versus affective

)29. Marsh & Mannari (1977
30. Commitment as two –dimensional concept : time & nature
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سيذُ سقيذُ خَاًوشد /ضٌبسبیي ساثغِ ثيي تقْذ سبصهبًي ،ثذٍ ٍسٍد ٍ ثقذ اص ٍسٍد ثِ سبصهبى ٍ استجبط آى ثب فولكشد . . .

ٍ کبلذٍل؛ سبالًكيک ٍ ففش ،42اضبسُ هديًوبیدذ کدِ ًگدششّدبي پديص اص
استخذام هوكي است ًقص هقٌبداسي دس تَسقِ تقْذ ایفب ًوبیدذ .ثَکدبًي؛
هَدي؛ هَدي ٍ هک دیذ؛ ٍ ٍاًَس 43هيًَیسدٌذ کدِ اًتؾدبسات کبسکٌدبى
پدديص اص اسددتخذام ثددش تقْددذ اسددتخذاهي اثددش داسد [ .]14ثشاسددبس ایددي
استذالالت ایي عَس فشؼ ضذُ کِ:
فشضيِ  :1-1ثيي گشایص ثِ تقْذ ٌّدبسي (ثذٍ ٍسٍد ثِ سبصهبى) ٍ تقْدذ
فبعفي (ثقذ اص ٍسٍد ثِ سبصهبى) ّوجستگي ٍخَد داسد.
سِ گشٍُ هتغيشّب ثدش گدشایص ثدِ تقْدذ تدأثيش هديگزاسًدذ .اٍلديي گدشٍُ
هطخػبت فشدي هثل اسصشّب است .کبسکٌبى خذیذ کِ ثِ سبصهبىّدب ٍاسد
هيضًَذ اّذاف ٍ اسصشّبي هتفبٍتي داسًذ ٍ دس خستدَي ثشآٍسدُ سبصي
آًْب اص عشیق اضتغبل ّستٌذ [ .]5اًتؾبسات فشد دس هَسد ضغل یكي دیگدش
اص هتغيشّبست کِ ثش گشایص ثِ تقْذ تأثيشگدزاس اسدت .کبسکٌدبًي کدِ ثدب
اًتؾبسات ثبال ٍاسد سبصهبى هيضًَذ هوكي است گشایص ثيطتشي ثِ هتقْذ
ضذى داضتِ ثبضٌذ .سَهيي گشٍُ هتغيشّب ثِ ضشایظ هشتجظ ثب تػوين فدشد
استخذام ضًَذُ خذیذ ثشاي پيَستي ثِ سبصهبى سشٍکبس داسد [ .]6ثِ ایدي
تشتيت فشضيِّبي تقْذ سبصهبًي ثذٍ ٍسٍد ثِ سبصهبى ثذیي غَست است:
فشضيِ  -2ثديي اسصش ّدبي فدشدي کبسکٌدبى ٍ گدشایص ثدِ تقْدذ اثدضاسي
ّوجستگي ٍخَد داسد.
فشضيِ  -3ثيي اسصشّبي فشدي کبسکٌدبى ٍ گدشایص ثدِ تقْدذ ٌّددبسي
ّوجستگي ٍخَد داسد.
فشضيِ  -4ثيي هطخػبت اًتخبة ضغل کبسکٌبى ٍ گشایص ثِ تقْذ اثضاسي
ّوجستگي ٍخَد داسد.
فشضيِ  -5ثيي هطخػدبت اًتخدبة ضدغل کبسکٌدبى ٍ گدشایص ثدِ تقْدذ
ٌّدبسي ّوجستگي ٍخَد داسد.
فشضدديِ  -6ثدديي اًتؾددبسات ضددغلي کبسکٌددبى ٍ گددشایص ثددِ تقْددذ اثددضاسي
ّوجستگي ٍخَد داسد.
فشضيِ  -7ثيي اًتؾدبسات ضدغلي کبسکٌدبى ٍ گدشایص ثدِ تقْدذ ٌّددبسي
ّوجستگي ٍخَد داسد.

کَّي هغشح هيکٌذ کِ هبّيت تقْذ دٍ ثقذي است ،چِ تقْذ ثذٍ ٍسٍد ٍ
چِ ثقذ اص ٍسٍد .یک ثقذ ،یقٌي ثقدذ اثدضاسي پيَسدتگي قدَي ثدِ فشایٌدذ
اًگيضضي داضتِ ٍ ثخطي اص آى است .ثقدذ دٍم ،تقْدذ سا ثدِ فٌدَاى یدک
فشایٌذ ٌّدبسي یب فبعفي هي ثيٌذ کِ اص تشثيت یب تدبسة کبسي فشد ًبضي
هيگشدد .اٍلديي ثقدذ ،تقدْذ سا ثِ غدَست یک هدجبدلِ اثددضاسي دس ًددؾش
هيگيشد .کبًَى تَخِ آى ثب ثقذ تقْذ استوشاسي هيش ٍ آلي کِ ثش ثشداضدت
کبسهٌذ اص ّضیٌِّبي تشک سبصهبى هتوشکض هيضَد تفبٍت داسدًَ .ؿ اثضاسي
تقْذ کِ دس ایٌدب هغشح ضذُ ثش تجبدل ثيي فشد ٍ سبصهبى اص ًقغِ ًؾش فشد
توشکض داسد .یقٌي ثِ خبي توشکض ثش ّضیٌِّبي تدشک سدبصهبى ثدش هٌدبفـ
ثشداضت ضذُ اص هبًذى دس سبصهبى توشکض داسد .ثقذ دٍم ،یكدي ٌّددبسي ٍ
یكي فبعفي است .ثقذ ٌّدبسي هيتَاًذ ثِ غدَست افتقدبد فدشد ثدِ ایدي
تَغيم ضَد کِ ٍي داساي تقْذ اخالقي ثشاي هجدبدست ثدِ سفتدبس ٍ فودل
هيثبضذ ٍ ثبصتدبة دٌّدذُ ٍفدبداسي ٍ ٍؽيفدِ ضٌبسدي دس تودبم ضدشایظ
اختوبفي است کِ فشد دس آى هطبسکت فشدي قبثدل تدَخْي داسد .چٌديي
فشدي هقوَالً افتقبد داسد کِ ٍفبداس ثَدى هثالً ثِ خبًَادُ ،کطَس ،دٍسدتبى
ٍ ثِ احتوبل صیبد سبصهبى «کبسي دسست» است [.]20
دس حبلي کِ فشم اثضاسي تقْذ هيتَاًذ یک سغح تقْذ دس هشتجِ پدبیييتدش
تَغيم ضَد ،تقْذات ٌّدبسي ٍ ثِ ٍیژُ فبعفي هيتَاًٌذ هشاتدت سدغح
ثبالتش تقْذ دس ًؾش گشفتِ ضًَذ .تفبٍت ثيي فَاهل ثْذاضتي(39ثشٍىصا) کِ
ثبصًوددبیي کٌٌددذُ ًيبصّددبي سددغح پددبیييتددش افددشاد ّسددتٌذ ٍ فَاهددل
اًگيضضي(40دسٍى صا) کِ ثبصًوبیي کٌٌذُ ًيبصّبي سغح ثبالتش افشاد ّستٌذ،
هطبثِ ثب توبیض ثيي تقْذات است کِ دس الگَي کَّي هغشح گطدتِ اسدت
[.]6
 -6فزایٌد تعْد بدٍ ٍرٍد بِ ساسهاى

اٍليي ثخص اص الگَي کَّي فشایٌذ تقْذ ثدذٍ ٍسٍد سا تَغديم هدي کٌدذ.
عجق الگَي کَّي ثذٍ ٍسٍد فشد ثِ یک سبصهبى خبظ ،دٍ گشایص ثِ تقْذ
ٍخَد داسد کِ دس تشثيدت فدشد دس فشٌّددگ ٍي ایددبد ضدذُ اسدت .ایدي
گشایصّب دٍ ثقذي ،یقٌي اثضاسي ٍ ٌّددبسي ّسدتٌذ .گدشایص ثدِ تقْدذ
ٌّدبسي یک تقْذ اخالقي کلي دس خْت سبصهبى است کِ ثبصتبة دٌّدذُ
احتوبل هتقْذ ضذى ثِ آى است .کَّي ثحث هي کٌذ کِ فالٍُ ثش گشایص
ٌّدبسي تَغيم ضذُ دس ثبال یک گشایص ثِ تقْذ اثضاسي ًيدض ٍخدَد داسد
کِ ثش تقْذ فشد تأثيش هيگزاسدٍ .یٌش ٍ ٍاسدي 41ایي فشایٌذ سا یدک فشایٌدذ
اًگيضضي ثشاسبس فشایٌذّبي اثضاسي تَغيم کشدًذٍ .یٌش هغشح هيکٌذ کِ
اًگيضش ٍ فقدبیذ اثضاسي قجالً تَسظ فشٌّگ ٍ تشثيدت اٍليدِ فدشد تقيديي
ضذُ اًذ .گشایص ثِ تقْذ اثضاسي اص اًتؾبسات کلي فشد دس ساثغِ ثدب کيفيدت
تجبدل ثب سدبصهبى ًبضدي هديضدَد کدِ ایدي تددجبدل ثشاسددبس هٌبفددـ ٍ
پبداشّبیي است کِ فشد اًتؾبس داسد اص سبصهبى دسیبفت کٌذ [ .]6هدوَفِ
ثشسسيّبي چٌذیي داًطوٌذ سبصهبى ّوچَى :ثتوي ٍ استشاسش؛ ثن؛ اٍسیلي

 -7فزایٌد تعْد بعد اس ٍرٍد بِ ساسهاى

ثخددص دٍم الگدددَي کددَّي فشآیٌدددذ تقْدددذ ثقددذ اص ٍسٍد سا تَغدديم
هيکٌذٍ .قتي فدشد دس یدک سدبصهبى هقدديي ضددشٍؿ ثدِ کدبس هديکددٌذ،
دٍ فددشم تقْددذ ایدددبد هدديضددًَذ ،تقْددذ اثددضاسي ٍ تقْددذ فبع ددفي .ایددي
تق ددْذّب هط ددبثِ هٌ ددغق گددشایصّددبي اثددضاسي ٍ ٌّدددبسي اسددت ،اهددب
آىّددب ثشاسددبس یددک هدوَفددِ هتفددبٍت اص تدددبسة ّسددتٌذ ،یقٌددي
تدددبسة هددَققيتي ٍ سددبصهبًي .تقْددذ اثددضاسي اص تجددبدل فولددي ثددب یددک
سددبصهبى خددبظ ایدددبد هددي ضددَد .تقْددذ اثددضاسي ثشاسددبس یددک ساثغددِ
تجبدل هلوَس ثب سدبصهبى اسدت ٍ هديتَاًدذ ثدِ فٌدَاى ٍاثسدتگي ًبضدي
اص ثشداضددت فددشد اص کيفيددت تجددبدل ثدديي ًقددص ٍ تددالش اٍ دس سددبصهبى ٍ
پبداشّبیي کِ دسیبفت هيکٌذ ،تقشیم گشدد.
;)42. Bateman & Strasser (1984); Bem (1967); O'Reilly & Caldwell (1981
)Salancik & Pfeffer (1978
;)43. Buchanan (1974); Mowday (1980); Mowday & McDade (1980
)Wanous (1980

39. Hygiene (extrinsic) factors
)40 .Motivation factors (intrinsic
41.Wiener & Vardi
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ثک ٍ ٍیلسَى 44دس سبل 2001 ،2000ثحث کشدًذ کِ تقْدذ فدبعفي دس
پبسخ ثِ تدبسة خبظ دس سبصهبى ایدبد هيضَدّ .ش فشد ساثغِاي هٌحػدش
ثِ فشد ثب سبصهبى ثشاسبس اًتؾبسات ًبگفتِ دس هَسد تدشثدِ کددبسي پيددذا
هيکٌذ .ایي اًتؾبسات یک قشاسداد سٍاًطٌبختي 45سا حبغل هديکٌٌدذ کدِ
ثبصتبة دٌّذُ اهيذّب ٍ احسبسبت ًبگفتِ دس هَسد ایي است کِ سدبصهبى ٍ
کبسکٌبًص دس ساثغِ ثب اضتغبل چِ هيدٌّذ ٍ چِ ثذست هيآٍسًدذ .تقْدذ
فبعفي یک ٍاثستگي سٍاًي ثِ سبصهبى اسدت .ثدِ عدَسي کدِ فدشد ثسديبس
هتقْذ ،خَد سا ثب آى یكي داًستِ ،اص ًؾش فبعفي دس آى دسگيش هيضدَدٍ ،
یک ح تقلق قَي ًسجت ثِ سبصهبى داسد [ .]6ثٌبثشایي:
فشضيِ : 1-2ثيي گشایص ثِ تقْذ اثضاسي (ثدذٍ ٍسٍد ثدِ سدبصهبى) ٍ تقْدذ
اثضاسي (ثقذ اص ٍسٍد ثِ سبصهبى) ّوجستگي ٍخَد داسد.
ثحث ضذُ کِ هتغيشّبیي کِ ثبصًوبیي کٌٌذُ ثشداضتّدب اص تجدبدل هشتجدِ
پبیييتش ّستٌذ ،هوكي است کِ ثب تقْذ اثضاسي دس استجدبط ثبضدٌذ .چٌديي
هتغيشّبیي ضبهل ثشداضتّب اص پبداشّب ،ثشداضتّب اص ضيَُاي کدِ ثدذاى
عشیق اًتؾبسات تجدبدل اثدضاسي تَسددظ سددبصهبى ثدشآٍسدُ هديضددًَذٍ ،
46
ثشداضتّب اص تشفيـ ٍ غيشُ هيثبضٌذ [ .]6ثبس ،آٍٍیَ ،خبًدگ ٍ ثشسدَى
دس سبل  2003ثحث کشدًذ کِ سّجشي هقبهلِاي 47هديتَاًدذ یدک سدغح
افتوبد پبیِ سّجش سا ایدبد کٌذ .چَى ٍي اًتؾبسات ٍ پبداشّدب سا هطدخع
کشدُ ٍ ثِ عَس قبثل اعويٌبى آًچِ سا کِ سٍیص تَافدق ضدذُ هثدل تقْدذ
اثضاسي ثِ اخشا دس هيآٍسد .آىگبُ سّجدشي تجدذیلي 48هديتَاًدذ سٍي ایدي
سغَح افتوبد اٍليِ یب تثجيت ادساکي قدَيتدش هغودئي ضدَد کدِ پيدشٍاى
اسصشّب ٍ دیذگبُ سبصهبى سا ثب اسصشّب ٍ دیذگبُّدبي خدَد یكدي ثذاًٌدذ
[ .]3گبًضاذ ،پبصي ،اٍّبیَى ٍ ثشایٌيي 49کِ دس سبل  2002تأثيش سفتبسّبي
القب کٌٌذُ تجبدل 50سا ثش تقْذ ثذٍ ٍ ثقدذ اص ٍسٍد دس هدَسد اسدتخذامّدبي
استص ثشسسي کشدًذ ،دسیبفتٌذ کِ سغح تقدْذ ثدذٍ ٍسٍد آىّدبیي کدِ اص
ًدؾش فشایٌذّبي تػوينگيشي ،ثْتش آهَصش دیدذُ ثَدًدذ ثدبالتش اص سدغح
تقْذ هيبى گشٍُّبي ضبّذ ثَد[ .]7هتغيشّدبیي کدِ هديتَاًٌدذ ثبصًودبیي
کٌٌذُ هالحؾبت غيشاثضاسي ثبضٌذ ،ثشداضدتّدب اص فدذالت ،ثشداضدتّدب اص
پطتيجبًي سبصهبًي ٍ سّجشي تجذیلي ّستٌذ .فذالت سًٍذي 51هيتَاًذ یک
ثقذ چٌيي سفتبسي ثبضذ کِ ضبخع دسخِ پطتيجبًي سبصهبًي استّ .ويي
اهش ثشاي فذالت تَصیقيٍ 52قتي کِ دس دسخِ ٍسيـتدشي فوليدبت سدبصي
ضَد ٍخَد داسد ،ثِ عَسي کِ دس پيبهدذّبي کدبسي کدِ غيدش اص دسدتوضد
غشف سا دس ثش هيگيشد ،غبد است .دس ایي حبلت کبسکٌبى ثبیذ ثِ غَست
قَيتشي احسبس کٌٌذ کِ هغلَثيت پيدبهذ هشتجدظ ثب غالحذیذ سدبصهبى
اسدت .ثش ایي اسدبس فشضيِّبي تقْذ سبصهبًي ثقذ اص ٍسٍد ثِ سبصهبى (ثش
هجٌبي الگَي کَّي( ) )2007ایي عَس فشؼ ضذُ است:

فشضيِ  -8ثيي فَاهل تجبدلي هشتجِ ثبالتش ٍ تقْذ فبعفي ّوجستگي ٍخَد
داسد.
فشضيِ  -9ثيي فَاهل تجبدلي هشتجِ ثبالتش ٍ تقْذ اثضاسي ّوجستگي ٍخدَد
داسد.
فشضيِ -10ثيي خبهقِپزیشي سبصهبًي کبسکٌبى ٍ تقْذ فبعفي ّوجستگي
ٍخَد داسد.
فشضيِ -11ثيي خبهقِ پزیشي سبصهبًي کبسکٌبى ٍ تقْذ اثضاسي ّوجستگي
ٍخَد داسد.
فشضيِ -12ثيي فَاهل تجبدل هشتجِ پبیييتدش ٍ تقْدذ فدبعفي ّوجسدتگي
ٍخَد داسد.
فشضيِ -13ثيي فَاهل تجبدل هشتجِ پبیييتدش ٍ تقْدذ اثدضاسي ّوجسدتگي
ٍخَد داسد
الگَي کَّي دٍ ساثغِ دیگش سا ًطبى هيدّذ کِ ثبیذ رکش ضَد .دس دسخدِ
اٍل ایي الگَ هسيشي سا اص تقْذ اثضاسي ثِ تقْذ فدبعفي ًطدبى هديدّدذ.
فقيذُ کَّي ایي است کِ ادساک فشد اص کيفيت تجدبدل اثدضاسي ثدش تقْدذ
فبعفي ٍي تأثيش خَاّذ گزاضت .دٍم ایٌكِ ،ایي الگَ حلقِاي سا اص ّدش دٍ
تقْذ اثضاسي ٍ تقْذ فبعفي ثِ تقييي کٌٌذُّدبي (فَاهدل ایددبد کٌٌدذُ)
گشایصّبي ثِ تقْذ ًطبى هيدّذ .ثشاي هثبلٍ ،قتي فشدي کبسش دس یک
سبصهبى هقيي سا خبتوِ هيدّذ ،ایدي گدشایصّدبي ثدِ تقْدذ ٌّددبسي ٍ
اثضاسي ّستٌذ کِ ثب فشد ثبقي هي هبًٌذ [ .]6دس ایي خب ایي ًكتدِ الصم ثدِ
رکش است کِ ثِ دليل گستشدگي الگَ ،ایي دٍ ساثغِ سٌديذُ ًطذُ اًذ.
 -8عولکزد ٍ ارسیابی عولکزد

فولكشد دس لغت یقٌي حبلت یدب کيفيدت کدبسکشد .هقدشٍفتدشیي تقشیدم
فولكشد تَسظ ًيلي ٍ ّوكبساى( 53)2002اسائِ ضذُ است :فشآیٌدذ تجيديي
کيفيت اثشثخطي ٍ کبسایي اقذاهبت گزضتِ[ .]13فولكشد فجدبست اسدت اص
حبغل فقبليتّبي یک فشد اص لحبػ اخشاي ٍؽبیم هحَلِ دس هذت صهدبى
هقيي (آسهستشاًگ؛  .)1999فولكشد سفتبسي است دس خْدت سسديذى ثدِ
اّذاف سبصهبًي کِ اًذاصُ گيشي ضذُ یب اسصشگزاسي ضذُ است (تدَسًي ؛
 .)1997اسصیبثي فولكشد یب سٌدص فولكشد فشایٌذي است کدِ ثدِ ٍسديلِ
آى ،هذیش سفتبسّبي کبسي کبسکٌبى سا اص عشیق سٌدص ٍ هقبیسِ آى ّب ثدب
هقيبسّبي اص پيص تقييي ضذُ اسصیبثي هي ًوبیذً ،تدبیح حبغدلِ سا ثجدت ٍ
آىّب سا ثِ اعالؿ کبسکٌبى سبصهبى هي سسبًذ [.]1
 -9تعْد ساسهاًی ٍ عولکزد ساسهاًی

تَافق صیبدي ثش ًتبیح تقْذ سبصهبًي ٍخدَد داسد [ .]10تدب اًدذاصُاي ،سٍاج
هغبلقِ تقْذ سبصهبًي ثِ ایي حقيقت قبثل استٌبد است کِ تقْذ سدبصهبًي
چٌذ ثقذي ،ثشاي پيصثيٌي ًتبیح هغلَة ٍ گًَبگَى دس هحل کبس ضٌبختِ
ضذُ است .اثشات تقْذ سبصهبًي ثش فولكدشد ضدغلي دس هحدل کدبس ،ثسديبس
هَسد فالقِ هحققبى است [ .]4دس تحقيقبتي کِ تَسظ هَدي ٍ ّوكدبساى،
استيشص ٍ هيش ٍ ّوكبساى غَست گشفت ،هطخع ضذ کِ تقْذ فدبعفي ثدِ
عَس هثجت ثب فولكشد ضغلي هشتجظ هيثبضذ .ثٌبثشایي کبسکٌبًي کدِ تقْدذ
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). Beck & Wilson (2000,2001

45. Psychological constract
)46. Bass, Avolio, Jung & Berson (2003
47. Transactional leadership
48. Transformational leadership
)49. Ganzach, Pazy, Ohayun & Brainin (2002
50. Exchange-inducing treatments
51. Procedural justice
52. Distributive justice

)53. Neely & et al (2002
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سيذُ سقيذُ خَاًوشد /ضٌبسبیي ساثغِ ثيي تقْذ سبصهبًي ،ثذٍ ٍسٍد ٍ ثقذ اص ٍسٍد ثِ سبصهبى ٍ استجبط آى ثب فولكشد . . .

فبعفي قَي ًسجت ثِ سبصهبى خَد داسًذ ،ثِ ًسجت آىّبیي کدِ اص سدغح
پبیيٌي اص تقْذ ثشخَسداس هي ثبضٌذ ،توبیل ثيطتشي ثشاي فولكشد ثدبالتش ٍ
ثْتش داسًذ[ّ .]12ش چٌذ ،تقْذ ثبال هوكي است فشغتّب سا ثدشاي تحدشک
هحذٍد کٌذ ٍ ،خالقيت ٍ ًَآٍسي سا هتَقدم ًوبیدذ .]9[54تحقيقدبتي کدِ
تَسظ هيش ٍ آلي ،آلي ٍ اسويت ٍ ،هيش ٍ ّوكبساى غدَست گشفدتً ،طدبى
هي دّذ کِ تقْذ هستوش ثِ عَس هٌفي ثب فولكشد ضغلي هشتجظ هي ثبضدذ.
ثٌبثشایي افشادي کِ تشک سبصهبى سا ّضیٌِ آٍس هيداًٌذ ثِ ًسدجت افدشادي
کِ تشک سبصهبى سا ّضیٌِ آٍس ًويداًٌذ ،کوتش دس اثشثخطي سبصهبى ًقدص
داسًذ[ .]12تحقيقبت کَّي ٍ ،گيگش ،55ساثغِ هثجتي سا ثيي تقْذ سبصهبًي
ٍ فولكشد ًطبى دادًذ ،دس حبلي کِ ثشسسي استيشص یک ساثغِ هٌفي سا ثيي
آىّب دسیبفت ًوَد[ .]2ثش عجق ًؾشیدِّدبي تقْدذ سدبصهبًي ،تقْدذ یدک
کبسهٌذ (حذاقل ًَؿ فبعفي آى) غشفب ثبفث ًويضَد کدِ ٍي دس سدبصهبى
ثبقي ثوبًذ ،غشف ًؾش اص ضشایظ هَققيتي ،سجت هي ضَد کدِ ٍي ّودَاسُ
ثِ خبعش سبصهبى تالش ًوبیذ[ .]17ثِ خْدت تجيديي ثيطدتش ایدي ساثغدِ،
فشضيِ ثِ غَست ریل هي ثبضذ:
فشضيِ  -14ثديي تقْدذ سدبصهبًي کبسکٌدبى (ثقدذ اص ٍسٍد ثدِ سدبصهبى) ٍ
فولكشد آًبى ّوجستگي ٍخَد داسد.
فشضيِ  :14-1ثيي تقْذ فبعفي کبسکٌبى ثب فولكشد آًبى ّوجستگي ٍخَد
داسد.
فشضيِ  :14-2ثيي تقْذ اثضاسي کبسکٌبى ثب فولكشد آًبى ّوجستگي ٍخدَد
داسد.

 -10هدل هفَْهی

دس ایي خب ،تقْذ سبصهبًي ثب تكيِ ثدش سٍیكدشد کدَّي (( ،)2007ضدكل)1
هَسد ثشسسي قشاس گشفتِ است .عجق الگَ ،تقْذ سبصهبًي تبثقي اص ٍیژگدي-
ّبي فشدي ٍ فَاهل سبصهبًي دس ًؾش گشفتِ ضذُ است .الصم ثِ رکش اسدت
کِ فولكشد ثِ الگَي کَّي ( )2007اضبفِ ضذُ است.
هٌؾَس اص تقْذ ثذٍ ٍسٍد ،تقْذ دس هشحلِ گضیٌص استٌَّ ٍ ،ص افدشاد ٍاسد
سبصهبى ًطذُاًذ ٍ ،هٌؾَس اص تقْذ کبسکٌبى ثقذ اص ٍسٍد ثِ سبصهبى ،تقْدذ
کبسکٌبًي است کِ یک سبل دس سبصهبى هطغَل ثِ کبس ّستٌذ.
 -11رٍش تحقیق

اص آى خددبیي کددِ ساثغددِ ثدديي هتغيشّددب هددذًؾش هدديثبضددذ ،سٍش تحقيددق
ّوجستگي ٍ ّوخَاًي 56است .دس فيي حبل چَى تغييشات تقْذ دس عدَل
صهبى (اص ثذٍ ٍسٍد تب یک سبل ثقذ اص ٍسٍد) هَسد ثشسسي قشاس گشفتِ ،لزا اص
سٍش تذاٍهي یب هقغقيً 57يض استفبدُ ضذُ است .ثب تَخِ ثدِ هحدذٍدیت
ٍقت ٍ ّضیٌِ (فذم اهكبى اداهدِ پدژٍّص ثدِ هدذت یدک سدبل) اص سٍش
هقغقي خْت سٌدص تقْذ دس عَل صهدبى اسدتفبدُ ضدذُ اسدت .ثدذیي
غَست کِ ،اعالفبت هشثَط ثدِ پشسطدٌبهِ تقْدذ سدبصهبًي ثدذٍ ٍسٍد ثدِ
سبصهبى اص افشادي (ً 140فدش) کدِ دس آصهدَى اسدتخذاهي داًطدگبُ فلدَم
پضضكي پزیشفتِ ضذُ اهب هطغَل ثِ کبس ًطدذُاًدذ ،گدشدآٍسي ضدذُ ٍ ثدب
استفبدُ اص سٍش ّوسبىسبصي گدشٍُ ّدب ( ّوسدبىسدبصي اص ًؾدش سدغح
تحػيالت ،سضتِ تحػيلي ٍ خٌسديت) ،اعالفدبت هشثدَط ثدِ پشسطدٌبهِ
تقْذ سبصهبًي یک سبل ثقذ اص ٍسٍد ثدِ سدبصهبى اص کبسکٌدبًي (ً 140فدش)
گشدآٍسي ضذُ کِ دس سبصهبى هزکَس ،یک سبل سبثقِ خذهت داسًذ.

تعهذ بعذ از ورود

تعهذ بذو ورود

مشخصات فردی

گزایص ثِ تؼْذ

تؼْذ ػبطفی

ٌّجبری

ػَاهل تجبدل هزتجِ ثبالتز

مشخصات انتخاب شغل

ػولکزد

گزایص ثِ تؼْذ اثشاری
جبهؼِ پذیزی سبسهبًی
اًتظبرات ضغلی

تؼْذ اثشاری
ػَاهل تجبدل هزتجِ پبییي تز

شكل شماره ( :)1الگوی مفهومی تحقيق

)54. Suliman & Iles, (1999
)55. Geiger. (1998

56. Correlational or Associational Research Method
57 . Developmental or cross Sectional R.M
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 1-14خْت ثشسسدي ساثغدِ ثديي تقْدذ کبسکٌدبى ثدذٍ ٍسٍد ثدِ سدبصهبى

 -12رٍش ًوًَِ گیزي ٍ تعییي حجن ًوًَِ

ٍ ثقددذ اص ٍسٍد ثددِ سبصهبى(فشضدديِ ّددبي  ،)1-2 ٍ ،1-1 ،1استجددبط ثدديي
هتغيشّدددبي (فَاهدددل تجددددبدل هشتجدددِ ثدبالتش(فددددذالت ٍ سّجددددشي)،
خبهقددِپددزیشي سددبصهبًي ٍ فَاهددل تجددبدل هشتجددِ پددبیييتددش) ثددب تقْددذ
سبصهبًي کبسکٌدبى ثقدذ اص ٍسٍد ثدِ سدبصهبى "تقْدذ فبعددفي ٍ اثدضاسي"
(فشضددديِ ّددبي ّ ،)8-13ودددچٌيي اٍلَیددتثٌددذي سیددض ضددبخعّددبي
هتغيشّددبي تحقيددق ،ثددب تَخددِ ثددِ اسددتفبدُ اص هقيددبس فبغددلِاي دس
سددؤاالت ،اص آصهددَى ضددشیت ّوجسددتگي پيشسددَى اسددتفبدُ ضددذ .ثددشاي
آصهَى فشضيِ ّب ثدب کودک آصهدَى ّوجسدتگي ،فشضديِ غدفش ٍ یدک آى
ثِ غَست صیش تقشیم ضذ:

سٍش ًوًَِگيشيً ،وًَِگيشي عجقدِاي هديثبضددذ .دس ایدي سٍش ،تقدذاد
ًوًَِّب دس ّش عجقِ ،ثب تَخِ ثِ ًسجت تقذاد افشاد ّش عجقِ ثِ تقذاد کدل
افشاد خبهقِ آهبسي ثذست آهذُ است .دس سبصهبى هدَسد هغبلقدِ12،عجقدِ
(هقبًٍددت پطددتيجبًي ،هقبًٍددت داًطدددَیي ،هقبًٍددت آهَصضددي ،هقبًٍددت
پژٍّطي ،هقبًٍت دسهبى ،داًطكذُ پيشاپضضكي ،داًطكذُ پضضكي ،داًطكذُ
دًذاًسضضكي ،ثيوبسستبى ضدْيذ سخدبیي ،ثيوبسسدتبى ثدَفلي ،ثيوبسسدتبى
کَثش ،ثيوبسستبى  22ثْوي)ٍ ،خَد داضت کِ حدن ًوًَدِ ثدب اسدتفبدُ اص
فشهَل کَکشاى دس سغح اعويٌبى  95دسغدذ ٍ خغدبي ًسدجي 44 ،0/25
ًفش ثذست آهذ ٍ خْت اعويٌبى ثيطتش ً 50فش دس ًؾش گشفتِ ضذ .ثشسسي
ٍضقيت ًوًَِ دس خذٍل صیش ًطبى دادُ ضذُ است:

H0 : ρ  0
H1 : ρ  0

جذول شماره ( :)1بررسی وضعيت نمونه
پزسطٌبهِ

جٌسیت

ٍضؼیت تأّل

ًتدبیح آصهدَى فشضديِ ّدبي  8-13 ٍ ،1-2 ،1-1 ،1دس خددذٍل()3 ٍ 2؛ ٍ
ستجِثٌذي سیض ضبخعّبي هتغيشّبي اثشگزاس ثش تقْذ سبصهبًي ثقذ اص ٍسٍد
ثِ سبصهبى دس خذٍل(ً )4طبى دادُ ضذُ استّ .وبىعَس کِ هالحؾِ هدي
ضَد ثيي تقْذ سبصهبًي ثذٍ ٍسٍد ثدِ سدبصهبى ٍ ثقدذ اص ٍسٍد ثدِ سدبصهبى
ّوجستگي ٍخَد داسد (فشضيِ  ٍ )1گشایص ثدِ تقْدذ ٌّددبسي ثدش تقْدذ
فبعفي اثشگزاس است (فشضيِ فشفي  ،)1اهب ثيي گشایص ثِ تقْدذ اثدضاسي ٍ
تقْذ اثضاسي ساثغِ هقٌبداسي هطبّذُ ًطذ (فشضيِ فشفي .)2

تحػیالت

سى

هزد

هجزد

هتأّل

فَق دیپلن

لیسبًس

ثذٍ ٍرٍد

82

18

50

50

22

78

ثؼذ

82

18

50

50

22

78

 -13ابشارّاي گزدآٍري اطالعات

 1-13پرسطنامه

جذول شماره ( :)2ارتباط بين تعهذ سازمانی كاركناا باذو ورود و بعاذ از

ضبخع اًذاصُگيشي تقْذ سبصهبًي ثذٍ ٍسٍد ٍ ثقذ اص ٍسٍد ثِ سبصهبى ثدِ
هٌؾددَس سددٌدص تقْددذ سددبصهبًي کبسکٌددبى ثددذٍ ٍسٍد ثددِ سبصهدددبى ،اص
پشسطٌبهِاي تلفيقي ٍ  22گَیِاي استفبدُ ضذُ کدِ اص آیدتنّدبي تقْدذ
ٌّدبسي پشسطٌبهِ آلي ٍ هيش( 58)1997ثْشُ ثشدُ اسدت .ثدشاي سدٌدص
سٍایي آى اص سٍش سٍایي هحتَا استفبدُ گشدیذ .اتكب ثدِ ادثيدبت هَضدَؿ ٍ
استفبدُ اص ًؾش اسبتيذ ٍ هتخػػبى هحتشم ،سٍایدي هحتدَاي آى سا تأیيدذ
ًوَد.

ورود به سازما (متغيروابسته :تعهذ سازمانی بعاذ از ورود تعهاذ اباساری و
تعهذعاطفی)
فزضیِ

ضزیت ّوجستگی پیزسَى

sig

ٍضؼیت ًْبیی

1

0/326

0/021

تأییذ

1-1

0/402

0/004

تأییذ

1-2

0/112

0/44

رد

ثب تَخِ ثِ خذٍل ( ،)3ثيي هتغيشّبي فَاهل تجبدل هشتجِ ثبالتش (فذالت ٍ
سّجشي) ،خبهقِ پزیشي سبصهبًي ٍ فَاهل تجبدل هشتجِ پبیيي تدش (حقدَ ،
پبداش ٍ تشفيـ) ثب تقْذ فبعفي ٍ اثدضاسي ّوجسدتگي ثدبالیي ٍخدَد داسد
(فشضيِ ّبي .)8-13

 2-13ضاخص انذازه گيری متغير وابسته عملکرد
دس ثخص سَم هذل هفَْهي ،یقٌدي ثشسسدي ساثغدِ ثديي تقْدذ سدبصهبًي
کبسکٌبى ثقذ اص ٍسٍد ثِ سبصهبى ٍ فولكشد آًبى ،فولكشد سبصهبًي کبسکٌبى
هتغيش ٍاثستِ است .اص ضبخع ًوشات اسصضيبثي فولكدشد کبسکٌدبى خْدت
سٌدص فولكشد آًدبى اسدتفبدُ ضدذُ اسدت .حدذاکثش اهتيدبص اسصضديبثي
 100 10تقييي ضذُ است.

جذول شماره ( :)3فرضيات مربوط به تعهذ سازمانی كاركنا بعذ از ورود به
سازما (متغير وابسته :تعهذ عاطفی و تعهذ ابساری)
sig

فزضیِ

ضزیت ّوجستگی پیزسَى

 -14تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا ٍ آسهَى فزضیِ ّا
تؼْذ ػبطفی

پ اص گشدآٍسي دادُّب ٍ هحبسدجِ فشاٍاًدي ،هيدبًگيي ،دسغدذ فشاٍاًدي ٍ
اًحشاف هقيبس ،آصهَى ّبي آهبسي هختلم ثِ ضشح ریل غَست پزیشفت:
دس تحليددل فشضدديبت ،سددغح هقٌددبداسي (  ٍ ) p_value 0/05فبغددلِ
اعويٌددبى  95دسغددذ دس ًؾددش گشفتددِ ضددذُ اسددت .ثسددتِ ثددِ ًدددَؿ
فشضيِّبي هغشح ضذُ ،آصهَى ّبي صیش اًدبم گشفت:

تؼْذ اثشاری

)58 . Meyer & Allen (1997

04

ٍضؼیت
ًْبیی

8

0/735

0/000

تأییذ

10

0/804

0/000

تأییذ

11

0/741

0/000

تأییذ

9

0/765

0/000

تأییذ

12

0/776

0/000

تأییذ

13

0/873

0/000

تأییذ

سيذُ سقيذُ خَاًوشد /ضٌبسبیي ساثغِ ثيي تقْذ سبصهبًي ،ثذٍ ٍسٍد ٍ ثقذ اص ٍسٍد ثِ سبصهبى ٍ استجبط آى ثب فولكشد . . .

سبصهبى ّب ٍ هذیشاى ثشاي تقَیدت تقْدذ ثبیدذ ًسدجت ثدِ خجدشاى فبدالًدِ
خذهبت کبسکٌبى ثشاسبس فولكشدضبى تَخِ داضتِ ثبضٌذ.
 2-14خْددت آصهددَى استجددبط ثدديي هتغيشّددبي (اسصشّددبي فددشدي،

جذول شماره ( :)4رتبهبنذی ريس شاخصهای متغيرهای تعهذ بعذ از ورود
هتغیز ٍاثستِ:

هتغیز ٍاثستِ:

تؼْذ ػبطفی

تؼْذ اثشاری

تَجِ هٌحػز ثِ فزد

0/829

0/615

اًگیشش الْبهی

0/724

0/545

ػَاهل تجبدل

تقَیت هطزٍط

0/641

0/63

هزتجِ

کزیشهب

0/641

0/424

0/595

0/666

ػذالت ٍ اًػبف

0/556

0/745

هطبرکت

0/537

0/444

ثی طزفی

0/467

0/706

خیزخَاّی

0/448

0/682

هسبٍات

0/424

0/617

ػَاهل تجبدل

تزفیغ

0/705

0/606

هزتجِ

حقَق

0/575

0/72

پبییي تز

پبداش

0/562

0/827

هتغیز اغلی

ثبالتز

ریش ضبخع ّب

تحزیکؼقالًی(ثزاًگیختگی
هؼٌَی)

اًتؾددبسات ضددغلي ٍ هطخػددبت اًتخددبة ضددغل) ثددب تقْددذ سددبصهبًي
کبسکٌبى ثدذٍ ٍسٍد ثدِ سدبصهبى "گدشایص ثدِ تقْدذ ٌّددبسي ٍ گدشایص
ثدددِ تقْدددذ اثدددضاسي" (فشضددديِ ّدددبي  ،)3-8اص سگشسددديَى چٌذگبًدددِ
خغي(گددبم ثددِ گددبم )59اسددتفبدُ ضددذُ اسددت ،دس ایددي سٍش ،تٌْددب
هتغيشّددبیي دس هددذل هدديهبًٌددذ کددِ ثددِ تٌْددبیي ٍ ًيددض ثددب ٍخددَد سددبیش
هتغيشّب هقٌبداس ّستٌذً .كتدِ هْدن ایدي اسدت کدِ ٌّگدبهيکدِ دسثدبسُ
استجبط چٌذ هتغيش ثدب یدک هتغيدش ٍاثسدتِ غدحجت هديضدَدً ،جبیدذ ثدِ
غَست تدکتدک ٍ خذاگبًدِ استجدبطّدب سدٌديذُ ضدَد صیدشا هتغيشّدبي
هددَسد ثشسسددي هوكددي اسددت ثددشّن تددأثيش داضددتِ ثبضددٌذ(عجق الگددَي
کددَّي هتغيشّددبي تأثيشگددزاس ثددش تقْددذ ثددذٍ ٍسٍد ثددِ سددبصهبى ثددب ّددن
استجددبط هتقبثددل داضددتِ ٍ ثددش ّددن تأثيشگزاسًددذ) ٍ اسددتفبدُ اص سٍش
ّوجسددتگي ،ضددشایت ّوجسددتگي کددبرة ثددِ دسددت هددي دّددذ .هددذل
سگشسيَى چٌذگبًِ ثِ غَست صیش است:
()2
Y  α  β1X1  β 2 X 2  ...  β k X k  ε

 هقذاس ثبثت یب فشؼ اص هجذا  ،ضشیت سگشسيًَي ٍ  خولِ خغب سا
ًطبى هيدّذ Y .هتغيش ٍاثستِ ٍ  Xهتغيش هستقل است .فشهَل آهبسُ

ّوبى عَس کِ خذٍل (ً )4طبى هيدّذ ،تَخِ هٌحػش ثِ فدشد اص ضدبخع
سّجشي تحَل گشا ،فذالت ٍ اًػبف اص ضبخع فذالت تَصیقي ،دس استجبط ثب
تقْذ فبعفي ثيطتشیي تأثيش سا داسًذ .هالحؾبت فشدي هدشتجظ ثدب سّجدشي
تحَلگشا ،دس سفتبس ثب افشاد ،ثِ فٌَاى هطبسکت کٌٌدذگبى هْدن دس هحديظ
کبساست .ثٌبثشایي سّجشاًي کِ اص ایي ضديَُ سّجدشي اسدتفبدُ هدي کٌٌدذ،
هالحؾبتي ثشاي ًيبصّبي کبسکٌبًطبى ًطبى هيدٌّذ ٍ آهبدُاًذ تدب تَسدقِ
سفتبس هحيظ کبس هٌبست سا تطَیق ٍ هشثيگشي کٌٌدذ؛ ثبفدث ایددبد تقْدذ
فويقي دس کبسکٌبًطبى هيضًَذّ .وچٌيي دس هَسد سیدض ضدبخع اثشگدزاس
ثقذي یقٌي اًگيضش الْبهي هي تَاى گفت سّجشاًي کِ اص اًگيضش الْدبهي
ثِ فٌَاى سفتبس سّجشي استفبدُ هديکٌٌدذ ،ایدذُّدب ٍ ثيدٌص خدَد سا ثدِ
کبسکٌبًطدبى ثب ضيدَُّبي ٍاضدحي هٌتدقل کدشدُ ،کبسکٌددبى سا تددطَیق
هيکٌٌذ تب فشاتش اص استبًذاسدّب تَسقِ یبثٌذ ٍ ثٌبثشایي خَد آىّب ٍ سبصهبى
سضذ ٍ تَسقِ یبفتِ ٍ دلجسدتگي سٍاًدي دس کبسکٌدبى ًسدجت ثدِ سدبصهبى
تقَیت هي ضَد .ثب تَخِ ثِ خذٍل ثبال ،فذالت ٍ اًػدبف فبهدل هْودي دس
تقَیت تقْذ فبعفي کبسکٌبى است ،اص ایي سٍ ،خجدشاى فبدالًدِ هجتٌدي ثدش
سْن یب آٍسدُّبي ّش یک اص افشاد دس سبصهبى ثِ خْت تقَیت تقْذ فبعفي
حبئض اّويت است .دس هدَسد تقْدذ اثدضاسي ،تحشیدک فقالًدي اص ضدبخع
سّجشي تحَلگشا ٍ ،فذالت ٍ اًػبف اص ضبخع فدذالت تدَصیقي ثيطدتشیي
ّوجستگي سا ثب ایي ًَؿ تقدْذ داسا هيثبضٌذ .یقٌدي سددبصهبى ٍ هددذیشاى
هيتَاًٌذ ثب تطَیق خالقيت ٍ پزیشش چبلص ّبي کبسکٌبًطبى ثدِ فٌدَاى
ثخطي اص کبس آىّب ،ثبفث تحشیک فقالیي دس آًبى ضذُ ٍ تقْذ اثضاسي آًبى
سا افضایص دٌّذً .تبیح ًطبى هيدّذ ،ثب تَخِ ثِ ایي کِ ضبخع فدذالت ٍ
اًػبف فبهل هْوي دس ایدبد ٍ تقَیت تقْدذ اثدضاسي کبسکٌدبى اسدت ،لدزا

b β
آصهَى [t  1 1 :]1
Sb
1

الصم ثِ رکش است کِ اص آهبسُ  ًِ tتٌْب ثِ هقٌبداسي یک هتغيش هديتَاى
پيثشد ،ثلكِ هي تَاى هتغيش هؤثشتش سا ًيض هطخع ًوَد .فشضيِ غفش ٍ یک
ثشاي آصهَى فشضيِ ّبي تقْذ ثذٍ ٍسٍد ،ثب کوک آصهَى ضشایت سگشسيًَي
ثِ غَست صیش تقشیم هي ضَد:
H0 : β  0
H1 : β  0

هذل استجبعي سگشسيَى ثشاي هتغيش ٍاثستِ گشایص ثِ تقْذ ٌّدبسي:
()3
Ŷ  0.543X  0.418X
2

1

ٍ هذل استجبعي سگشسيَى ثشاي هتغيش ٍاثستِ گشایص ثِ تقْذ اثضاسي:
()4

Ŷ  0.314X1  0.193X2

ّوبى عَس کِ خذٍل(ً )5طبى هيدّذ ،هتغيش اسصشّبي فشدي دس استجبط
ثب گشایص ثدِ تقْدذ ٌّدبسي(فشضديِ  ٍ )3اًتؾدبسات ضدغلي کبسکٌدبى دس
استجبط ثب گددشایص ثِ تقْذ اثددضاسي(فشضيِ  )4اص هذل سگشسيدًَي حزف
ضذُاًذ .یقٌي استجبط هقٌبداسي ثيي ایي هتغيشّب هالحؾدِ ًودي ضدَد .ثدب
تَخِ ثِ خذٍل ،هتغيشّبي اسصش ّبي فشدي ٍ هطخػبت اًتخبة ضغل ثش
گدشایص ثدِ تقْدذ اثضاسي(فشضديِ ّدبي  ٍ ،)6 ٍ 2هتغيشّدبي هطخػددبت
59. Step Wise
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هسئَليت ثيطتش هؤثشتشیي ضدبخع ٍ ،آصادي فودل دس کدبس ضدقيمتدشیي
هؤلفِ اثشگزاس ثشگشایص ثِ تقْذ ٌّددبسي ّسدتٌذ .ایددبد ٍ تقَیدت ایدي
فَاهل ،ضشایغي سا فشاّن هي ًوبیذ کِ سبصهبى هي تَاًذ اص احتوبل هتقْذ
ضذى فشد ثِ سبصهبى(تقْذ فولي ثِ سبصهبى) اعويٌبى یبثذ.
 3-14ثشاي آصهَى استجبط ثيي تقْدذ سدبصهبًي کبسکٌدبى (ثقدذ اص ٍسٍد ثدِ

اًتخبة ضغل ٍ اًتؾبسات ضغلي ثش گشایص ثِ تقْذ ٌّدبسي تدأثيش گزاسًدذ
(فشضيِ ّبي .)7 ٍ 5
جذول شماره ( :)5فرضيات مربوط به تعهذ سازمانی كاركنا بذو ورود به
سازما
ضزیت

آهبرُ t

sig

-

-

رد

5

0/418

2/83

0/007

تأییذ

7

0/543

3/78

0/000

تأییذ

2

0/193

2/04

0/047

تأییذ

-

-

رد

2/33

0/024

تأییذ

فزضیِ
گزایص ثِ
تؼْذ
ٌّجبری

گزایص ثِ
تؼْذ اثشاری

ٍضؼیت

رگزسیًَی
3

4
6

حذف اس جذٍل
رگزسیَى

حذف اس جذٍل
رگزسیَى
0/314

سبصهبى) ثب فولكشد ،اص سٍاثظ گشسيًَي استفبدُ ضذُ کِ ًطبى هيدّذ ثيي
ایي دٍ هتغيش ساثغِ غيش خغي ٍخَد داسد .ثِ ایي غَست کدِ هدذل سا ثدِ
غَست خغي ،لگبسیتوي ،دسخِ دٍ ٍ ًوبیي ثشاصش دادُ این ٍ ثب تَخِ ثِ
هقذاس ضشیت تقييي ،هذل دسخِ دٍ (کِ ثيطتشیي هقذاس سا داسد) ،ثِ فٌَاى
ثْتشیي هذل اًتخبة ضذُ است.
()5
2

ًْبیی

E Y   b0  b1 X  b2 X

دس ایي ساثغِ b0 ،هقذاس خْت یب فشؼ اص هجذأ b1 ،ضشیت تقْذ ثب تَاى
یک ٍ  b 2ضشیت تقْذ ثب تَاى دٍ است.

جذول شماره ( :)6رتبه بنذی ريس شاخص های متغيرهای تعهذ بذو ورود به

جذول شماره ( :)7ارتباط بين تعهذ سازمانی كاركنا (بعذ از ورود) با

سازما

عملكرد (متغير وابسته :عملكرد)
هتغیز ٍاثستِ:

هتغیز ٍاثستِ:

فزضیِ

ضزیت ّوجستگی پیزسَى

 -pهقذار

گزایص ثِ

گزایص ثِ تؼْذ

14

0/63

0/670

تؼْذ ٌّجبری

اثشاری

14-1

0/69

0/643

تٌَع هْبرت ّب

0/627

-

14-2

0/046

0/758

هحیط کبری هٌبست

0/572

-

هطخػبت

هؼٌبدار ثَدى کبر

0/516

-

اًتخبة ضغل

اهٌیت ضغلی

0/313

-

حقَق کبفی

0/269

-

0/188

-

پذیزفتي هسئَلیت ثیطتز

0/582

0/354

اًتظبرات

ارتقبء

0/511

0/341

ضغلی

اضبفِ کبر

0/494

0/16

هٌشلت ٍ هَقؼیت اجتوبػی

0/434

0/41

آسادی ػول در کبر

0/211

0/227

هتغیز اغلی

ریش ضبخع ّب

فزغت ثزقزاری رٍاثط
اجتوبػی

ثب تَخِ ثِ ًتبیدي کِ خذٍل (ً )7طبى هيدّذ ،هيضاى  -pهقدذاس (هقدذاس
احتوبل هقٌي داسي) دس ّش سِ فشضيِ ثيطتش اص  0/05است ،ثٌبثشایي ثديي
تقْذ سبصهبًي کبسکٌبى ثقذ اص ٍسٍد (ٍ ّوچٌيي اثقبد فبعفي ٍ اثضاسي آى)
ثب فولكشد ساثغِ خغي ٍخَد ًذاسد .اهب ثب اضشاف ثدِ ایدي هَضدَؿ کدِ دس
هغبلقِ ادثيبت تحقيق ساثغِ غيش خغي ثيي تقْذ ٍ فولكشد هطبّذُ ضذُ
ثَد ،ساثغِ غيش خغي ایي فشضيبت هَسد آصهَى قشاس گشفت .ثدذیي غدَست
کدِ ثددب اسدتفبدُ اص سٍاثددظ سگشسديًَي ،هددذل سا ثدِ غددَست تدبثـ خغددي،
لگبسیتوي ،دسخِ دٍ ٍ ًوبیي ثشاصش دادُ ٍ ثب تَخِ ثِ هقذاس ضشیت تقييي،
ثْتشیي تبثـ اًتخبة ضذ .ثِ ایي هقٌب کِ ثْتدشیي تدبثـ ،تدبثقي اسدت کدِ
ثبالتشیي ضشیت تقييي سا داسا ثبضذ .ثٌدبثشایي ،هدذل دسخدِ دٍ ثدب ضدشیت
تقييي (0/344ثشاي فشضيِ  )14ثْتشیي هقذاس است .ثِ ّويي تشتيت تبثـ
دسخِ دٍ ثْتشیي تبثـ ثشاي دٍ فشؼ دیگش اًتخبة ضذ کِ ضدشیت تقيديي
آىّب ثِ تشتيت 0/206 ٍ 0/274 :ثذست آهذ .الصم ثِ رکش است کِ فالهت
( )-دس فشهَل سگشسيًَي ،هشثَط ثِ ضشیت تقْذ ثب تَاى دٍ ،ثيبىگدش ایدي
هَضَؿ است کِ ًوَداس غيش خغي ثَدى ساثغِ ثديي تقْدذ ٍ فولكدشد ثدِ
غَست یک سْوي ًضٍلي است .یقٌي ّوبٌّگ ثب افضایص تقْدذ ،فولكدشد
افضایص هي یبثذ تب دس ًقبط حذاکثشي ثذست آهذُ ،ثيطيٌِ ضذُ ٍ سدس
ثب افضایص تقْذ ثيطتش اص ایي هقبدیش ،فولكشد کبّص هي یبثذ .خدذٍل ()8
هقبدیش فولكشد سا ثشاي تقْذ سبصهبًي ًطبى هيدّدذ .الصم ثدِ رکدش اسدت
ستَى هقذاس تقْذ دس خذٍل ( ،)8ثشاسبس عيم  1تدب  5ليكدشت دس ًؾدش
گشفتِ ضذُ است.

ًتبیح ثب تَخِ ثِ اٍلَیتثٌذي سیض ضددبخع هتغيددشّب (خدذٍل ً )6طدبى
هي دّذ کِ هؤلفِ تٌَؿ هْدبست ّدب ثيطدتشیي ٍ فشغدت ثشقدشاسي سٍاثدظ
اختوبفي کوتشیي ّوجستگي سا ثب گشایص ثِ تقْذ ٌّدبسي کبسکٌبى داسًذ.
ثِ فجبستي هيتَاى گفت کِ ّش چِ دسخِ ًيبصهٌذي ضغل ثِ فقبليت ّدب ٍ
ٍؽبیم هتٌَؿ کِ الصهِ آى داضتي هْبستّب ٍ استقذادّبي هختلم اسدت،
ثيطتش ثبضذ ،ثِ ًؾش هيسسذ تأثيش هْوي ثش گدشایص کبسکٌدبى ثدِ هتقْدذ
ضذى ًسجت ثِ سبصهبى داسد .اص ثيي هؤلفِ ّبي اًتؾبسات ضغلي ،هٌضلدت ٍ
هَققيت اختوبفي هؤثشتشیي ضدبخع ٍ ،اضدبفِ کدبس ضدقيمتدشیي هؤلفدِ
اثشگزاس ثش گشایص ثِ تقْذ اثضاسي ّستٌذ .یقٌي احتشاهي کِ یدک فدشد دس
گشٍُ ٍ سبصهبى اًتؾبس داسد ،هؤثشتشیي فبهل دس ایدبد گشایص اثضاسي اٍ ثدِ
تقْذ است .اص ثيي هؤلفِّدبي ایدي هتغيدش (اًتؾدبسات ضدغلي) ،پدزیشفتي
05

سيذُ سقيذُ خَاًوشد /ضٌبسبیي ساثغِ ثيي تقْذ سبصهبًي ،ثذٍ ٍسٍد ٍ ثقذ اص ٍسٍد ثِ سبصهبى ٍ استجبط آى ثب فولكشد . . .

هذل سگشسيَى ثشاي فشضيِ :14
()6
هذل سگشسيَى ثشاي فشضيِ :1-14
()7
هذل سگشسيَى ثشاي فشضيِ -14
:2
()8

2
E(Y)  13.57 41X  6.05X

2
EY   36.31 21.5X 2.54X

2
EY   38/45 28X  4/36X

ثب هطتق گيشي اص هقبدلِ ٍ ثشاثش غفش قشاس دادى آى هبکضیون هقذاس تقْذ
ثشاي فولكشد ثِ دست هي آیذ (ثِ تشتيت ثشاي فشضيِ ّبي ،1-14 ،14
.)Max= 3.21 ، Max= 4.23 ، Max =3.34 :2-14
جذول شماره ( :)8مقذار عملكرد را برای مقادير مختلف تعهذ
هقذار ػولکزد ثِ دست آهذُ اس هذل

هقذار تؼْذ

48/52

1

71/37

2

78/2575

2/5

82/12

3

83/01862

3/34

80/77

4

67/32

5
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پ اص آصهَى فشضيِ ّبً ،تبیح ثِ ضشح ریل هيثبضذ :ثيي تقْدذ سدبصهبًي
کبسکٌبى ثذٍ ٍسٍد ثِ سبصهبى ٍ ثقذ اص ٍسٍد ثِ سدبصهبى ّوجسدتگي ٍخدَد
داسد (فشضيِ ٍ .)1خَد ساثغِ هقٌبداس ثيي تقْذ ثذٍ ٍسٍد ٍ ثقذ اص ٍسٍد ثدِ
سبصهبى ًطبى اص ایي داسد کِ کبسکٌبى ،کدبس دس سدبصهبى سا ثدذٍى هيضاًدي
ًگشش دس استجبط ثب تقْدذ آغدبص ًوديکٌٌدذ .یقٌدي ًگدششّدبي پديص اص
استخذام (گشایصّب ثِ تقْذ)ً ،قطي هقٌبداس دس ایدبد تقْذ ایفب هيًوبیٌذ.
ایي ًتيدِ هغبثق ثب ادثيبت تقْذ سبصهبًي است(پيشس ٍ دًٍْدبم()1987؛
لي ،اضفَسدٍ ،الص ٍ هَدي ()1992؛ )ً .تيدِ ًطبى هيدّذ کِ سبصهبىّب
هي تَاًٌذ اص هقيبس گشایص ثِ تقْذ کبسکٌدبى ثدذٍ ٍسٍد ثدِ سدبصهبى ثدشاي
اسصیبثي احتوبل ایي کِ یک داٍعلت سغَح تقْذ قَيتشي ثقذ اص ٍسٍد ثدِ
سبصهبى حبغل هيًوبیذ ،استفبدُ کٌٌذ .ثذیي تشتيت افدشادي ثدِ سدبصهبى
هلحق خَاٌّذ ضذ کِ اص تقْذ ًسجي ثبالیي ثشخَسداسًذ .ثديي گدشایص ثدِ
تقْددذ ٌّدبسي(ثددذٍ ٍسٍد ثددِ سددبصهبى) ٍ تقْددذ فبعفي(ثقددذ اص ٍسٍد ثددِ
سبصهبى) ساثغِ هقٌبداس ٍخَد داسد (فشضيِ فشفدي  .)1-1ثدذیي هقٌدب کدِ
گشایص ثِ تقْذ ٌّدبسي یک تقْذ اخالقي دس خْدت سدبصهبى اسدت کدِ
احتوبل هتقْذ ضذى ثِ آى سا ًطبى هيدّذ .ثذیي غَست هيتَاى ًتيددِ
گشفت کِ گشایص ثِ تقْذ ٌّدبسي یكي اص هقذهبت تقْذ فبعفي است کِ
هيتَاًذ هٌدش ثِ تقْذ فويقتش ،یقٌي تقْدذ فدبعفي ضدَد .ثدب تَخدِ ثدِ

00

الگَي کَّي ( ،) 2007اًتؾبس ٍخَد ساثغِ ثيي گشایص ثِ تقْذ اثضاسي(ثذٍ
ٍسٍد ثِ سبصهبى) ٍ تقْذ اثضاسي (ثقذ اص ٍسٍد ثدِ سدبصهبى) ٍخدَد داضدت
(فشضديِ فدشفي  ،)1-2اهب ًدتبیح ایي ساثددغِ سا ًطددبى ًوديدّددذ .ثديي
اسصشّبي فشدي کبسکٌبى ٍ گشایص ثِ تقْذ اثضاسي ّوجستگي ٍخدَد داسد
(فشضيِ  .)2ادثيبت تقْذ سبصهبًي ایي ًتيدِ سا تأیيذ هيًوبیدذ (هدَدي ٍ
ّوكبساى ()1982؛ پيشس ٍ دًٍْبم ()1987؛ کَّي ()2006؛ ) .ثب تَخِ ثِ
ایي کِ کبسکٌبى خذیذي کِ ثِ سبصهبى ٍاسد هيضًَّذ ،اسصش ّبي هتفبٍتي
داسًذ ٍ ،دس خستدَي ثشآٍسدُسبصي آى ّب اص عشیق اضتغبل ّستٌذ ،اص ایي
سٍ ّش چِ ثيي اسصشّبي کبسکٌبى ثب اسصشّبي سبصهبى تٌبسدت ثيطدتشي
ٍخَد داضتِ ثبضذ ،گشایص ثِ تقْذ اثضاسي آًبى قَيتش خَاّذ ثدَدً .تدبیح
ًطبى هي دّذ کِ ثيدي اسصشّبي فدشدي ٍ گشایددص ثدِ تقْدذ ٌّددبسي
ساثغِاي ٍخَد ًذاسد (فشضيِ  .)3ایي ًتيدِ ثشخالف ادثيبت تحقيق اسدت
(هَدي ٍ ّوكبساى؛ ( .) )1982ثيي اًتؾبسات ضدغلي ٍ گدشایص ثدِ تقْدذ
اثضاسي ساثغِ هقٌبداسي هطبّذُ ًطذ (فشضديِ  .)4ایدي ًتيددِ هغدبثق ثدب
ادثيبت تحقيق ًيست (کَّي؛ ( .) )2007تأیيذ ٍخَد ساثغِ ثيي اًتؾدبسات
ضغلي کبسکٌبى ٍ گشایص ثِ تقْذ اثضاسي (فشضيِ ً ،)6طبى هي دّذ کِ آى
دستِ اص ضشایظ هَسد اًتؾبس یک ضغل کِ فشد دس آیٌذُ آسصٍ داسد ثِ آىّدب
دست یبثذ (ّوچَى :هٌضلدت ٍ هَققيدت اختودبفي ،پدزیشفتي هسدئَليت
ثيطتش ٍ( ...خذٍل ) )5هيتَاًٌذ ًقص هْن ٍ هقٌبداسي دس ایدبد ایي ًَؿ اص
گشایص ثِ تقْدذ داضدتِ ثبضدٌذّ .وجسدتگي ثديي هتغيشّدبي هطخػدبت
اًتخبة ضغل کبسکٌبى ٍ اًتؾبسات ضغلي آًبى ثب گشایص ثِ تقْذ ٌّددبسي
(فشضيِ ّبي  )7 ٍ 5ثذیي هقٌب است کِ ضشایظ هدشتجظ ثدب تػدوين فدشد
استخذام ضًَذُ خذیذ خْت پيَستي ثِ سبصهبى ( هبًٌذ :تٌَؿ هْبستّدب،
هحيظ کبسي هٌبست ،هقٌبداس ثَدى ضدغل ٍ ( ...خدذٍل  ٍ ،) )5اًتؾدبسات
فشد اص ضغل آیٌذُ خَد(پزیشفتي هسئَليت ثيطدتش ،استقدب  ،اضدبفِ کدبسي،
هٌضلت ٍ هَققيت اختوبفي ٍ ( ...خذٍل  ،) )5فَاهل هؤثشي ثش گشایص ثدِ
تقْذ ٌّدبسي ّستٌذ ٍ ًقطي تقييي کٌٌذُ ٍ ّذفوٌذ دس ایدبد ٍ تقَیدت
ایي ًَؿ اص گشایص ثِ تقْذ ایفدب هديًوبیٌدذ .ثديي فَاهدل تجدبدلي هشتجدِ
ثبالتش(فذالت ٍ سّجشي) ،خبهقِ پزیشي سبصهبًي کبسکٌبى ٍ فَاهدل تجدبدل
هشتجِ پبیيي تش(حقَ  ،پبداش ٍ تشفيـ) ثدب تقْدذ فدبعفي ٍ اثدضاسي ساثغدِ
هقٌبداس ٍخَد داسد (فشضيِ ّبي ّ .)8-13وجستگي ثبال ثيي ایي هتغيشّدب
ثب تقْذ فبعفي ٍ اثضاسيً ،طبى اص تأثيش ثسيبس قَي ایي فَاهل ثدش ایددبد ٍ
تقَیت تقْذ ثقذ اص ٍسٍد ثِ سبصهبى داسدً .تبیح ًطبى هي دّذ کدِ فَاهدل
تجبدلي هشتجِ ثبالتش (فذالت ٍ سّجشي) خْت افضایص سغَح تقْذ کبسکٌبى
کليذي ّستٌذ (فشضيِ ّبي  .)9 ٍ 8سبصهبىّب هي تَاًٌذ ثدب ضٌبسدبیي ٍ
تقَیت ضبخعّبي سّجشي تحَلگشا ٍ تجبدلگشا (ّوچَى :تَخِ هٌحػدش
ثِ فشد ،اًگيضش الْبهي ،تقَیت هطدشٍط ٍ ( ...خدذٍل  ،)7یكدي داًسدتي
فويقتشي سا ثب سبصهبى دس کبسکٌبًدطبى ایددبد ًوبیدٌذ تدب اص ایدي عددشیق
پبداش ّبي ثْتش دس سبصهبى ّبي دیگش ّوَاسُ ثشاي ایي کِ کبسکٌبى تشک
سبصهبًطبى سا هذًؾش قشاس دٌّذ ،کبفي ًجبضذ .ادثيبت تحقيق ایدي ًتدبیح سا
حوبیت هيًوبیذ (ثبس ،آٍٍليَ ،خبًگ ٍ ثشسَى()2003؛ اپدي تشٍپدبکي ٍ
هبستيي (ّ .)2005وچٌديي سدبصهبىّدب هديتَاًٌدذ ثدب ایدددبد فدذالت دس
صهيدٌِّبي اقتدػبدي ،خدجشاى خدذهبت ثشاسددبس تدالش افدشاد ٍ ایددبد
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 تقْدذ فدبعفي ٍ اثدضاسي،)7 سٍیِّبي پشداخت ثِ دٍس اص تقػدت (خدذٍل
،ُ تحقيقددبت ًطددبى داد.فويقدي سا دس کبسکٌبًطددبى اًتؾدبس داضددتِ ثبضدٌذ
 ثِ ثبصپشداخت،کبسکٌبًي کِ داساي ادساکبت قَي اص فذالت سبصهبًي ّستٌذ
 احددسبس تقددْذ،ٍ خجشاى آى ثدشاي سدبصهبى اص عدشیق تقدْذ سدبصهبًي
ِ ّوجسدتگي ثدبال ثديي خبهقد.)2006  ّبًگ یدَ ٍ فدَلي،هيکٌٌذ (لَیي
ٍ 10 پزیشي سبصهدبًي کبسکٌبى ثب تقْذ فدبعفي ٍ اثدضاسي (فشضديِ ّدبي
 تقْذ فبعفي ٍ اثضاسي سا،)ًطبى هيدّذ کِ تبکتيکّبي خبهقِ پزیشي11
 ثٌبثشایي اسائِ اعالفبت هشثَط ثِ سًٍذّب.ثِ ضذت تحت تأثيش قشاس هي دّذ
 تجبدل اثضاسي ثديي کبسکٌدبى ٍ سدبصهبى سا،ٍ هسيشّب ٍ ؽشفيتّبي تجبدل
 اص عشف دیگش ثب اسائدِ اعالفدبت دس.تسْيل ًوَدُ ٍ آى سا افضایص هيدّذ
هَسد اّذاف ٍ اسصشّبي سبصهبى هي تَاى سغح تقْذ فبعفي سا کِ تب حذ
،صیبدي ثشاسبس یكي داًستي خَد ثب اّدذاف ٍ اسصشّدبي سدبصهبى اسدت
)؛1976( ایي ًتبیح هغبثق ثب ادثيبت تحقيدق اسدت (ٍى هدبًي.افضایص داد
ِ ٍخَد ساثغِ هقٌبداس ثيي فَاهل تجبدل هشتج.) )؛1996( اضفَست ٍ سبک
 پبداش ٍ تشفيـ) ثب تقْذ فدبعفي ٍ اثدضاسي (فشضديِ ّدبي، َپبیييتش(حق
) ثش ایي ًكتِ تأکيذ داسد کِ سبصهبىّب ثبیذ ثشاستشاتژيّبي خْت13 ٍ12
ایدبد هحيظکبسي حوبیتگدش ٍ هٌػدفبًِ اص ًؾدش سيسدتنّدبي پشداخدت
 ایدبد صهيٌِّدبیي دس خْدت، یقٌي ثب پشداخت حقَ کبفي.توشکض ًوبیٌذ
،پيطشفت ضغلي کبسکٌبى ٍ پشداخت پبداشّبیي کِ ثشاي آًبى خزاة است
ثبفث تقَیت ایي ضبخعّدب ضدذُ ٍ سدغَح تقْدذ اثدضاسي ٍ فدبعفي دس
 هغبثق ثب ایي ًتيدِ هيتدَاى گفدت کدِ سدغح.کبسکٌبى سا افضایص دٌّذ
 ثدش تقْدذ،تطَیقّب ٍ هطَ ّبي اسائِ ضذُ ثِ کبسکٌبى ٍ خدزاثيت آىّدب
 ایي ساثغِ تَسظ هغبلقبت هَدي ٍ ّوكبساى.اثضاسي ٍ فبعفي اثشگزاس است
 ًتدبیح حدبکي اص آى. پطتيجبًي هي ضَد،)1993( )؛ ٍ ٍیتٌش ٍ ٍالض1982(
)است کِ تقْذ سبصهبًي کبسکٌبى ثقذ اص ٍسٍد ثِ سبصهبى (فبعفي ٍ اثضاسي
ٍ 14-1  ٍ فشضيِ ّبي فشفي،14 ِثب فولكشد ساثغِ غيش خغي داسد (فشضي
 ایي ًتيدِ تَسظ ثشخي اص هغبلقبت تأیيذ ضذُ کِ تقْذ ثبال هبًـ.) 14 -2
 ایدي ثدذاى هقٌدي.)1999 ،خالقيت ٍ ًَآٍسي هي ضَد (سدَليوبى ٍ اليدض
ِاست کِ افضایص تقْذ سبصهبًي تب حذي (هيضاى حذ ثْيٌدِ ثدشاي فشضدي
 هَخت افضایص فولكشد،) ثشاسبس عيم ليكشت ثذست آهذ5  اص3/34 ،14
 فولكدشد کبسکٌددبى کدبّص،هي ضَد ٍ ثب افضایص تقْذ ثبالتش اص ایي هيضاى
ِ حدذ ثْيٌد، ّوچٌديي.) ًطبى هي دّدذ8 هيیبثذ (ّوبى عَس کِ خذٍل
) ٍ حدذ5  (اص4/23 تقْذ فبعفي خْت ثيطيٌِ ضدذى فولكدشد کبسکٌدبى
.) ثذست آهذُ است5  (اص3/21 ثْيٌِ تقْذ اثضاسي
 هٌابع ٍ هآخذ-16
 بررسی تعهذ سازمانی در سازما های دولتی.)1378( رضب،] دٍلتآثبدی فزاّبًی1[
 داًطکذُ ػلَم اداری. پبیبى ًبهِ کبرضٌبسی ارضذ.و رابطه آ با عملكرد شاغلين
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[2] Abdul Rashid, Md. Zabid., & Sambasivan, Murali., & Johari,
Juliana. (2003). The
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