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 عیصنا ،یفرهنگ راثیکارکنان اداره کل م یمیبر کار ت رانیمد یتعهد سازمان تأثیر بررسی

 استان بوشهر یو گردشگر یدست

 

 سیری  دهنه حبیبی زینب

 ایران بوشهر، اسالمی، آزاد دانشگاه بوشهر، واحد تربیتی، علوم گروهکارشناس ارشد 

 

 چکیده

و  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیکارکنان اداره کل م یمیبر کار ت رانیمد یتعهد سازمان ریتأث یبررس پژوهش این هدف

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره کارکنان از نفر 171 پژوهش این آماری جامعه. است بوده استان بوشهر یگردشگر

تصادفی  گیری نمونه روش از استفاده و با کوکران فرمول اساس بر آنها میان از که بود 1931بوشهر در سال  استان گردشگری

         نحوه نظر از و کاربردی هدف، لحاظ از تحقیق این نوع. شدند انتخاب پژوهش آماری نمونه عنوان به نفر 111 ساده

کار  و (5002) فرای یتعهد سازمان پرسشنامه های از ها داده گردآوری برای. است پیمایشی –توصیفی ها، داده آوری جمع

 ها یافته. شد استفاده رگرسیون تحلیل روش از ها داده تحلیل و تجزیه در. گردید دهاستفا( 5001هوگل و گموئندن ) یمیت

بوشهر  استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره کارکنان یمیکار ت بر رانیمد یتعهد سازمان که داد نشان

 نیز کارکنان یمیکار تسطح  ،ارتقاء یابد سازمانسطح  در رانیمد یتعهد سازمان چقدر هر که معنا این به دارد، معناداری تاثیر

کارکنان  یمیکار ت به تواند می زیادی حد تا رانیمد یتعهد سازمان ارتقای که داد نشان پژوهش کلی نتیجه شود. می بیشتر

سازمان  این می شود مدیرانپیشنهاد بنابراین  .نماید بوشهر کمک استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره

 . ارتقاء دهند یمیکار ت پذیری کارکنان را در تعهددر سازمان سطح حاکم و مقررات  نیقوانبا اجرای دقیق و به موقع 

 .بوشهر استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره ،یمیکار ت ،یتعهد سازمان :کلیدیگانواژه
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 مقدمه

گذشته مورد عالقه  یاست که در طول سالها یو سازمان ینگرش مهم شغل کیعهد تکه در تشریح ابعاد مساله باید گفت 

نگرش در طول سه  نیبوده است. ا یاجتماع یخصوصاً روانشناس یو روانشناس یرفتار سازمان یاز محققان رشته ها یاریبس

مفهوم  نیبه ا یچندبعد گرشنقلمرو مربوط به  نیدر ا رییتغ نیعمده تر دیشده است که شا یراتییدهه گذشته دستخوش تغ

به آن بوده است. وجود نیروهای انسانی متعهد به در هر سازمان ضمن کاهش غیبت، تاخیر و جابجایی،  یبعد کیتا نگرش 

باعث افزایش چشمگیر عملكرد سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی بهتر اهداف متعالی سازمان و نیز دستیابی به اهداف 

احساس تعهد و تعهد سطح پایین، نتایج منفی را برای فرد و سازمان به دنبال دارد، بنابراین تعهد به  مفردی خواهد شد. عد

 یستیسازمان با کیچرا  نكهیوجود دارد از ا یادیز لیدال (.193۱ ،ی)اقتدار سازمان در کارکنان اهمیت ویژه ای پیدا می کند

تفاوت دارد.  یشغل تیو رضا یبا وابستگ یبوده و به طور کل دیم جدمفهو کیدهد. اوالً تعهد  شیرا افزا شیسطح تعهد اعضا

 یو عملكرد شغل یفرا اجتماع یحضور، رفتار سازمان ،یشغل تیرضا لیاز قب ییامدهاینشان داده است که تعهد با پ قاتیتحق

 (. 193۱ ان،ییدارد )رضا یبه ترک شغل رابطه منف لیرابطه مثبت و با تما

را از طرف  یادیتوجه ز یمیکار ت یامروز های¬کارکنان دارد. در سازمان یبا تعهد سازمان یكیارتباط نزد یمیکار ت

مطرح،  یبه عنوان ساز و کارها یکار یو گروه ها یمیکرده است. کار ت افتیدر گریروانشناسان، جامعه شناسان و محققان د

           نیگزیبه سرعت جا یمیاست که کار ت نیا تیمرتبط باشند. واقع یتوانند با تعهد سازمان یهستند که م یعامل مهم

گذشته رشد قابل مالحظه داشته  های¬سال یدر ط نهیزم نای در دانش و شده ها¬در سازمان یسنت یسازمان ده یروش ها

          نیاصل مهم ا بلكه ست،ین یاستخدام و کار کردن کاف یبرا یو استعداد فرد توانایی صرفاً ها¬است. امروزه در سازمان

در جهت  گران،یتوانا و سازگار با د یبه عنوان عضو یمختلف کار یها میبسازند و در ت گرانیاست که افراد بتوانند با د

 ی¬دهیچیپ های¬تیفعال   یاجرا یکه برا اند¬دهیرس جهینت نیبه ا جیبه تدر رانیتالش کنند، لذا مد یاهداف سازمان

  اهداف سازمان  شبردیمكمل، در جهت پ یچندنفره با تخصص ها یها میه در قالب تک ستنده یکارکنان ازمندیسازمان، ن

 نیبلكه اصل مهم ا ست،ین یاستخدام و کار کردن کاف یبرا یو استعداد فرد توانایی صرفاً ها¬عمل کنند. امروزه در سازمان

در جهت  گران،یتوانا و سازگار با د یضوع انبه عنو یمختلف کار یها میبسازند و در ت گرانیاست که افراد بتوانند با د

سازمان،  ی¬دهیچیپ های¬تیفعال یاجرا یکه برا اند¬دهیرس جهینت نیبه ا جیبه تدر رانیتالش کنند، لذا مد یاهداف سازمان

          اهداف سازمان عمل  شبردیمكمل، در جهت پ های¬چندنفره با تخصص های¬میت هستند که در قالب یکارکنان ازمندین

 (.193۱کنند )افجه، 

 یمیکار ت رب ینقش موثر رانیدر مد یتعهد سازمان نكهیگفت که با توجه به ا ستیبا یم قیتحق نیانجام ا ییدر مورد چرا

کارکنان دانسته اند محقق در نظر  یرتقاا یها شرط  شینقش آن را در سازمانها از پ یتیریکارکنان دارد و متخصصان حوزه مد

 یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیکارکنان اداره کل م یمیبر کار ت رانیمد یتعهد سازمان ریتأث یبررسدارد موضوع 

 کارکنان خود  یارتقا شبردیآن در جهت پ جیاز نتا رانیتر به اجرا درآورد تا مد یاتیو عمل یرا به طور کاربرد استان بوشهر

 یمیبر کار ت رانیمد یتعهد سازمان که است مطرح صورت این به پژوهش این در اصلی ، از این رو، سؤالدبهره مند گردن

 دارد؟ معناداری تاثیر استان بوشهر یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیکارکنان اداره کل م
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مبانینظریوپیشینهپژوهش

یتعهدسازمانمفهوم

           یاز محققوان رشوته هوا    یاریبسو گذشوته موورد عالقوه     یاست که در طوول سوالها   یو سازمان ینگرش مهم شغل کیتعهد 

 یراتو یینگرش در طول سه دهه گذشته دستخوش تغ نیبوده است. ا یاجتماع یخصوصاً روانشناس یو روانشناس یرفتار سازمان

به آن بووده   یبعد کیمفهوم تا نگرش  نیبه ا یچندبعد نگرشقلمرو مربوط به  نیدر ا رییتغ نیعمده تر دیشده است که شا

 گریكود یشرکت هوا در   یها و ادغام ها یکسب و کار از جمله کوچک ساز طهیدر ح ریبا توجه به تحوالت اخ نیچناست. هم

از جملوه   تیریدمهم در حوزه مو  یرهایمتغ گریبر د یاز صاحبنظران را بر آن داشته تا اظهار کنند که اثر تعهد سازمان یعده ا

 نیو از محققوان ا  گرید یمورد است. اما عده ا یآن ب یجهت بررس نیاست و به هم افتهیو عملكرد کاهش  بتیترک شغل، غ

         قورار   قیو توانود موورد تحق   یخوود را از دسوت نوداده و همچنوان مو      تیو اهم یو معتقدند که تعهد سوازمان  رفتهیرا نپذ دگاهید

مدت  یکه برا یرانید دارند؛ مدتعه یب رانیتر نسبت به مد یبهتر و طوالن یسوابق خدمت تعهدم رانی(. مد193۱ ،ی)الوان ردیگ

دارند احتماالً اعتماد و توسعه  یشتریدارند. در مجموع آنها که سابقه ب یقو یدر سازمان مانده اند معموالً تعهد سازمان یطوالن

 زیو سوازمان ن  یدهنود. سوطوح بواال    یبه سازمان نشان م یداشته اند و رفتار و احساس مثبت شانیدر شغلها یشتریب یحرفه ا

قودرت بوه    یهوا  تیموضوع بدان علت است که موقع نیتر دارند ا نیینسبت به افراد سطوح پا یباالتر یموالً تعهد سازمانمع

 یشوتر یب یآزاد رنود دا یبواالتر  اریبگذارند و در مجموع آنها که سطوح اخت ریسازمان تأث یریگ میدهد بر تصم یافراد اجاره م

 (.193۱ ان،یند )رضائشغل متمرکز کن یدارند تا رفتارشان را رو

 

 کارتیمیمفهوم

مرتبط باشند.  یسازمانکار توانند با  یهستند که م یمطرح، عامل مهم یبه عنوان ساز و کارها یکار یو گروه ها یمیتکار 

فاصله  نیکم کم ب یشد، ول یشده انجام م کیمختلف به طور تفك های¬تیفعال کار¬میبر اساس تقس 1370تا اواخر سال 

شد و پس از آن از اواخر  جادیمختلف در قالب مشاغل، در هم ادغام و مشاغل جامع ا یتهایفعال 1370تا  1310 یسالها

% 71 باًیبه بعد تقر 1330 ی¬در سطوح مختلف سازمان بود. از دهه یاتیعمل یکار یها میت یریاوج شكل گ 1330تا  1310

گفت که امروزه  دیبا یمیکار ت تیاهم حث(. در ب193۱ ان،یشد )رضائ یانجام م یمیکار ت اساس بر ها¬کار سازمان

نظر در تحول  دیتجد ازمندین اتیبقا و دوام ح یبرا یو دولت یانتفاع ریغ ،یبازرگان ،یمختلف اعم از صنعت های¬سازمان

 ،یطیمح ریبرخورد مؤثر با اوضاع و احوال متغ یاعضا و کارکنان خود هستند. برا انیم فیوظا میکارها و تقس یسازمانده

و  یمیت یرو ساختارها نیشود. از ا یاحساس م شیاز پ شیکارکنان ب یتوان، دانش، مهارت و تخصص تمام جیبس وملز

کارها به  سازماندهی. اند¬قرار داده اند ظهور کرده یمیت یکارها یخود را بر مبنا تیفعال یکه محور اصل هایی¬سازمان

 (.1939است )قاسم زاده و همكاران،  یمیکار ت یو مبان لاز اصو یمستلزم شناخت و آگاه ،یمیشكل ت

کارکنان شبكه بهداشت و درمان قروه پرداخت.  یمیبر رفتار ت یاثر سبک رهبر یبه بررس ی( در پژوهش1939) یمحمد

 کارگران میعملگرا و رفتار ت یو رهبر یتحول یرهبر یدو سبک رهبر نیب یدار ینشان داد که رابطه مثبت و معن جینتا

 میدر ت یعملگرا برا یو رهبر یتحول یرهبر یسبک رهبر دو نیدهد که ا ینشان م ونیرگرس لیتحل جیوجود دارد. نتا

کارگران وجود دارد  میو رفتار ت یوسبک رهبر نیب یدار یدهند. ارتباط معن یم لی%تشك 17570معادل با  یانسیکارگران وار
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 کار ی در ترویجرهبر یهاسبک( بررسی نقش 5011) 1آلدوشانز طرفی ا نقش رهبر در سازمان باشد. تیاز اهم یکه حاک

 جادیا یبرا یگروهدارد. کار  تاکید یگروه کار تیاهمبر  یرهبر یهاسبک که دهدیم نشان مطالعه نیا. پرداخت یمیت

 .کندیم جیترو را یگروه کارتا حد زیادی  بخش الهام یرهبر. است موثر یور بهره و تیخالق یبرا ممكن جینتا نیبهتر

پرداخت و  و میت تعامل یهاسبک بر یارتباط رسانه و یرهبر سبک اثرات یبه بررس یدر پژوهش( 5007) 5هامبلیهمچنین 

 شواهد جینتا نیا. گذاردیم ریتاث جینتا ای میت تعامل یهاسبک بر یکارآمد و گرا تحول یرهبر یهاسبکنشان داد که 

 .دارند انسجام و میت تعامل یهاسبک بر یمهم راتیتاث یارتباط رسانه و یرهبر سبک که دهدیم نشان را یشتریب

 

روشتحقیق

 این آماری جامعه. است بوده پیمایشی –توصیفی ها، داده آوری جمع نحوه نظر از و کاربردی هدف، لحاظ از تحقیق این نوع

 بر. باشد می 1931 سال بوشهر در استان یگردشگر و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره کارکنان کل شامل پژوهش

 برابر کارکنان کل تعداد بوشهر، استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل واحد کارگزینی اداره رسمی آمار اساس

 آماری جامعه حجم با کوکران نمونه حجم برآورد فرمول از استفاده با تحقیق این در .باشد می نفر( 97 ، زن19۱ مرد) 171 با

 نمونه، انتخاب برای. شد محاسبه نفر 111 برابر نمونه حجم درصد، 2 خطای احتمال با درصد 32 اطمینان سطح در نفر 171

 گیری نمونه روش از آماری جامعه پراکندگی و وسعت عدم به توجه با تحقیق این در که دارد، وجود مختلفی های روش

 . شد استفاده ساده تصادفی

 نیاگویه می باشد.  1مشتمل بر  و همكاران فرای یتعهد سازمانپرسشنامه  :(5002)فرایسازمانیتعهدپرسشنامه

 .باشد یم( 2؛ کامال موافقم؛۱؛موافقم،9؛ نه موافقم نه مخالف،5؛ مخالفم،1)کامال مخالفم، كرتیل اسیپرسشنامه بر اساس مق

 از استفاده با هم قیتحق نیا در. است آمده بدست/ 11 اخکرونب یآلفا آزمون با (5002) فرای توسط پرسشنامه نیا ییایپا

 بدست آمد. 10/0 پرسشنامه کل برای آن نتایج که نمودیم محاسبه را پرسشنامه ییایپا کرونباخ یآلفا سنج پایایی آزمون

ساخته شده ( 5001توسط هوگل و گموئندن ) یمیپرسشنامه کار ت(:500۲هوگلوگموئندن)یمیپرسشنامهکارت

و  11، 10، 3 ی)سوال ها ی(، هماهنگ1و  7، 1، 2، ۱، 9، 5، 1 یارتباطات )سوال ها اسیخرده مق 1سوال و  ۱5است که از 

 های )سوال گذاری (، هدف50و  13، 11، 17 های¬(، توازن مشارکت )سوال11و  12، 1۱، 19 ی)سوال ها ی(، همكار15

(، 92، 9۱، 99، 95، 91 های (، تعارض )سوال90، 53، 51، 57، 51، 52 های )سوال یریگ می(، تصم5۱، 59، 55، 51

 2 كرتیل فیپرسشنامه بصورت ط یشده است. نمره گذار لی( تشك۱5و  ۱1، ۱0، 93، 91، 97، 91 ی)سوال ها یهمبستگ

، 5، 1 ازاتیامت بیبه ترت «شهیهم»و « اغلب»، «مواقع یبعض»، «بندرت»، «هرگز» یها نهیگز یکه برا باشد یم ینقطه ا

 10/0 مالکی اعتبار قیطر از( 5001) گموئندن و هوگل توسط یمیت کار پرسشنامه ییروا شود. یدر نظر گرفته م 2و  ۱، 9

 . شد گزارش 15/0 کرونباخ یآلفا بیضر قیطر از( 5001) گموئندن و هوگل توسط یمیت کار پرسشنامه ییایپا. شد گزارش





                                                 
1  - Aldoshan 

2  - Hambley 
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یافتهها

 ۲فرضیه سازمان: برانیمدیتعهد تیمیر مکار کل اداره ویدستعیصنا،یفرهنگراثیکارکنان

دارد.یمعنادارریاستانبوشهرتاثیگردشگر
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20۲/0 52۲/0 542/0 76/7 

 

برکارتیمیرانیمدتعهدسازمانینتایجتحلیلواریانستاثیر5جدول

 مدل
مجموع

 مربعات
df 

میانگین

 مربعات
F سطحمعنیداری 

44/۲646 رگرسیون  ۲ 44/۲646  

52/24  000۲/0 52/25۲5 باقیمانده   ۲۲6 22/44  

64/7470 کل  ۲۲5 - 

 

و  یدست عیاصن ،یفرهنگ راثیکار تیمی کارکنان اداره کل م و رانیتعهد سازمانی مدنتایج رگرسیون دو متغیری بین 

 راثیبر کار تیمی کارکنان اداره کل م رانیتعهد سازمانی مدمندرج در جداول فوق نشان می دهد که استان بوشهر  یگردشگر

( تاثیر معناداری دارد. با توجه به مقدار  >0001/0Pدر سطح ) =F 59/93استان بوشهر یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ

521/0 =R
2

 راثیکار تیمی کارکنان اداره کل م درصد از واریانس 1/52 رانیعهد سازمانی مدتنیز می توان گفت که  

 را توضیح می دهد.استان بوشهر  یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ

 

ضرایبرگرسیوناستانداردشدهواستانداردنشده2جدول

 مدل

ضریب ضریباستانداردنشده

استاندارد

 Betaشده

t 
سطح

 B معنیداری
طایخ

 استاندارد

۲2/۲20 مقدارثابت  ۲4/5  - 46/۲2  000۲/0  

0۲/2رانیتعهدسازمانیمد  45۲/0  20۲/0  57/7  000۲/0  
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بر کار تیمی کارکنان اداره  رانیتعهد سازمانی مدول نشان می دهد که انتایج ضریب رگرسیون استاندارد شده مندرج در جد

( دارد به این  >0001/0Pمعنی داری در سطح ) اثر مثبت وستان بوشهر ا یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیکل م

 شود ، کار تیمی کارکنان نیز تقویت می شود. بیشتر رانیتعهد سازمانی مدمعنا که هر چقدر 

 

بحثونتیجهگیری

بر کار تیمی  رانیتعهد سازمانی مد که  داده نشان جینتا که شد استفاده ونیرگرس لیتحل از هیفرض نیا به ییپاسخگو جهت

( تاثیر  >0001/0Pدر سطح ) =F 59/93استان بوشهر یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیکارکنان اداره کل م

R= 521/0معناداری دارد. با توجه به مقدار 
2

کار تیمی  درصد از واریانس 1/52 رانیتعهد سازمانی مدنیز می توان گفت که  

را توضیح می دهد. نتایج ضریب رگرسیون استان بوشهر  یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیکارکنان اداره کل م

و  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیبر کار تیمی کارکنان اداره کل م رانیتعهد سازمانی مداستاندارد شده نشان می دهد که 

 رانیتعهد سازمانی مدچقدر  ( دارد به این معنا که هر >0001/0Pاثر مثبت و معنی داری در سطح )استان بوشهر  یگردشگر

 شود، کار تیمی کارکنان نیز تقویت می شود. بیشتر

بررسی و تبیین  به دست آمده است.( 5007) یهامبلو ( 5011)آلدوشان  (1939) یمحمد مشابه با این یافته ها در تحقیقات

 یاریبس عالقه مورد گذشته یسالها طول در که است یسازمان و یشغل مهم نگرش کی تعهدکه  فوق نشان می دهد فرضیه

 دهه سه طول در نگرش نیا. است بوده یاجتماع یروانشناس خصوصاً یروانشناس و یسازمان رفتار یها رشته محققان از

 تا مفهوم نیا به یچندبعد نگرش به مربوط قلمرو نیا در رییتغ نیتر عمده دیشا که است شده یراتییتغ دستخوش گذشته

 افزایش باعث جابجایی، و تاخیر غیبت، کاهش ضمن مدیران متعهد در هر سازمان وجود. است هبود آن به یبعد کی نگرش

 خواهد فردی اهداف به دستیابی نیز و سازمان متعالی اهداف بهتر تجلی و کارکنان روحی نشاط سازمان، عملكرد چشمگیر

 کارکنان در سازمان به تعهد بنابراین دارد، دنبال به سازمان و فرد برای را یمثبت نتایج ،باال سطح تعهد و تعهد احساس. شد

 که یرانیمد دارند؛ تعهد یب رانیمد به نسبت تر یطوالن و بهتر یخدمت سوابق متعهد رانیمد .کند می پیدا ای ویژه اهمیت

 احتماالً ارندد یشتریب سابقه که آنها مجموع در. دارند یقو یسازمان تعهد معموالً اند مانده سازمان در یطوالن مدت یبرا

 تعهد نیبنابرا دهند، یم نشان سازمان به یمثبت احساس و رفتار و اند داشته شانیشغلها در یشتریب یا حرفه توسعه و اعتماد

 .دهد ارتقاء را کارکنان یمیت کار یادیز حد تا تواند یم رانیمد در یسازمان
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Abstract 

The purpose of this The effect of Organizational Commitment in Managers on Teamwork 

of employees of the Bureau of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of Bushehr 

Province. The statistical population of this study was 171 employees of the General 

Directorate of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of Bushehr Province in 1396, 

among which based on Cochran formula and 118 simple random sampling method were 

selected as the statistical sample. The type of this research is purposeful, applied and in 

terms of data collection, descriptive-survey. For data gathering, Faye's organizational 

commitment questionnaire (2005) and Hoagle and Gemünden teamwork (2001) were used. 

Regression analysis was used to analyze the data. The findings showed that organizational 

commitment of managers has a significant effect on the teamwork of the employees of the 

Bureau of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of Bushehr province, meaning that 

as much organizational commitment of managers at the level of the organization is 

promoted, the level of teamwork of employees will also be increased . The overall result of 

the research showed that promoting organizational commitment of managers can greatly 

contribute to the teamwork of the staff of the Directorate of Cultural Heritage, Handicrafts 

and Tourism of Bushehr province. Therefore, it is recommended that the managers of the 

organization promote the level of commitment of employees to teamwork by implementing 

accurate and timely rules and regulations in the organization. 

Key Words: Organizational Commitment, Teamwork, Cultural Heritage, Handicrafts and 

Tourism of Bushehr Province. 


