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Abstract
Aim: Organizational commitment is one of constructs that
preferred by organizations and industries that indicate
loyalty of employees to organizations. Method: Current
research had done in tow study. At first study the
concurrent validity of two organizational commitment that
was used more namely organizational commitment
inventory of Allen
& Meyer(1990) and Baulfour
&Wechsler (1996) was investigated. The sample was 150
teachers of middle and high school of Eslam-Abad Gharb
city that was selected randomly. Participants respond to
two instruments. Second study investigated the
relationship between organizational commitment and
mental health. The sample included 150 employees of an
industrial company that responded to Belfour &Wechsler
(1996) organizational commitment inventory and SCL-90R. Result: Finding in first study indicate that relation
between two inventories of organizational commitment
was significant. Finding in second indicate that multiple
relation between commitment components and sub-scale
of mental health was significant. Conclusion:
organizational commitment can affect mental health and
organizations should consider it.
Keywords: organizational
validity and mental health
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چكيده

يباشد
  تعهد سازماني يكي از سازه هاي مورد ترجيح صنايع و سازمان ها م:هدف

 پژوهش حاضر در:روش.يباشد
 كه نشان دهنده وفاداري كاركنان به سازمان م

 در مطالعه اول دو ابزار مهم تعهد.دو مطالعه به این متغیر مهم پرداخته است

پرسشنامه تعهد، سازماني كه در پژوهش ها بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است
 اعتباريابي،)6991( ) و بالفور و وكسلر0991)سازماني سازماني آلن و ماير

 نفر از كليه دبيران مدارس راهنمايي و051  نمونه شامل.همزمان شده اند
.دبيرستان شهر اسالم آباد غرب بود كه به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند

)و پرسشنامه6991(تكنندگان بهپرسشنامههاي تعهد سازماني بالفور و وكسلر
 ش رك

مطالعه دوم رابطه بین تعهد.. ) پاسخ دادند0991)تعهد سازماني آلن و ماير

 نفر از کارکنان یک051 نمونه شامل.سازمانی با سالمت روانی را بررسی کرد

) و سالمت روان6991(شرکت صنعتی بود که به پرسشنامه های بالفور و وكسلر

 نتايج در مطالعه اول نشان داد كه رابطه بين: يافته ها.پاسخ دادندSCL-90-R

 و.)p<0/05 ،p<0/01( مولفه هاي دو پرسشنامه تعهد سازماني معني دار است
در مطالعه دوم نشان داد که رابطه چندگانه بین ابعاد تعهد سازمانی و خرده مقیاس

 تعهد:نتيجه گيري.)p<0/01,p<0/05( های سالمت روان معنی دار است

سازماني مي تواند بر سالمت روان موثر باشد و سازمان ها بايد به اين نكته توجه

.كنند

 سالمت روان، اعتبار همزمان، تعهد سازماني:واژه های کلیدی

1 39 1/3/02 :تاریخ دریافت

1 39 1/01/ 22 :تاریخ پذیرش
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مقدمه

در طول دو دهه گذشته تعهد سازماني يكي از نگرش هاي شغلي بوده كه بسيار در پژوهش ها وارد شده است.در واقع تعهد موضوع

چندين فراتحليل و تحقيق (از قبيل كوپرهاكين و ويزوزواران ) 2005 ،قرارگرفته است .سازمان ها به مطالعه تعهد سازماني بسيار عالقه

مند هستند زيرا نتايج تحقيقات در اين زمينه پيامد هاي مهمي از قبيل انگيزش ،رفتار مدني و حمايت سازماني را نشان مي دهد(كون و
بنكس  .) 004 2،همچنين سطوح پايين تعهداحتمال ترك سازمان را باال مي برد(ماير و همكاران .) 2002 ،افزايش تعهد سازماني مي
تواند به کاهش تمايل به ترک شغل ،رفتار غيبت و رفتار ترک شغل (هاکت و همکاران ) 2001 ،و افزايش عملکرد شغلي (کارملي و

فروند 2001 ،؛سيچي،چا و كيم،) 007 2،منجر شود.در اين بين تعريف هاي زيادي ارائه شده و ابزارهاي گوناگوني براي سنجش تعهد
ساخته و استفاده شده است.اگرچه تعريف هاي زيادي از تعهد سازماني ارائه شده است ؛همه آنها در اين ديدگاه مشتركند كه تعهد
سازماني يك حالت روانشناختي ست كه تمايل مثبت فرد به سازمانش را نشان مي دهدو بر ماندگاري در سازمان تاثيردارد.آنچه به

صورت سنتي بين اين تعاريف تمايز ايجاد مي كند ،ماهيت حالت روانشناختي ست كه شرح داده مي شود(ارهيم ،ونگ و زيكار،
 .) 2006به طور كلي تعهد سازماني به صورت حالتي روانشناختي تعريف شده است كه بر طبق آن كاركنان خود را با سازمان خاص

همانندسازي كرده و عالقه دارند عضو آن تلقي شوند(رابينز 84 31،2؛ايرل و برايت.) 007 2،به عبارت ديگر تعهد سازماني يك نيروي

محكم است كه فرد را به سازمان پيوند مي دهد( ماير و هرزكويتچ.) 2001 ،

در ميان كثرت تعاريف از تعهد سازماني ،برخي ابعاد گوناگوني را براي تعهد سازماني ارائه داده اند (مانندآلن و ماير0991،؛بالفور و

كسلر 6991،به نقل از لمبرت،ادوارد و كي بل .) 2003 ،در مدل سه مولفه اي آلن و ماير( )0991از تعهد سازماني؛آنها تعهد را به عنوان

يك حالت روانشناختي يا آمادگی روانی مفهوم سازي كردند كه احتمال عضويت در سازمان را باال مي برد(براتي ،عريضي

،نوري .) 87 31،آلن و ماير( )0991از برچسب هاي «تعهد عاطفي« ، 3تعهد مستمر »4و «تعهد هنجاري »5براي تمايز قائل شدن بين

تعهدهايي استفاده كردند كه توسط سه نوع آمادگی روانی مختلف مشخص مي شد(نگ و فلدمن .) 2008 ،تعهد عاطفي به وابستگي

هاي عاطفي ،دلبستگي ها و شناسايي فرد با سازمان و كارفرمايش اشاره دارد»(تمايل به ماندن).تعهد مستمر ميزان ادراك كاركنان را

ازهزينه هاي ترك سازمان نشان مي دهد .به عبارت ديگر اگر كاركني هزينه هاي ترك سازمان را زياد ادراك كند به سازمان متعهد

خواهد شد و آن را ترك نخواهد كرد(هزينه ادراك شده ترك كردن) .تعهد هنجاري از ميزان اجبار ادراك شده براي ماندن بر
اساس قوانين و هنجارها ناشي مي شود(اجبار ادارك شده براي ماندن) .از نظر آلن و ماير( ،)0991كاركنان مي توانند تركيب هاي

متنوعي از هر سه نوع آمادگی روانی را به طور همزمان داشته باشند .اگرچه هر سه مولفه تعهد سازماني احتمال اينكه كاركنان سازمان
ًال متفاوتي
را ترك كنند  ،كاهش مي دهد ،شايد مهمترين دليل براي متمایز ساختن آنها اين است كه آنها مي توانند كاربردهاي كام ًال

براي رفتار حين شغل داشته باشند(نگ و فلدمن .) 007 2،ماير و آلن ( )1991نشان دادند كه كاركناني كه مي خواهند بمانند (تعهد

ًال به كار به طور منظم توجه مي كنند ،تكاليفي كه به آنها واگذارشده است را با بيشترين توانايي انجام مي دهند و كمتر
عاطفي) احتما ًال

مانع ديگران مي شوند .آنهايي كه با احساس اجبار باقی مي مانند (تعهد هنجاري) ممكن است همينطور رفتار كنند؛تنها اگر آنها اين
رفتار را به عنوان بخشي از وظيفه شان يا به عنوان وسيله اي براي جبران مزايايي كه دريافت كرده اند ،ببينند .درمقابل كاركناني كه

2

-Robbinze
- affective commitment
4
- Continuance commitment
5
- Normative commitment
3
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براي اجتناب از هزينه ها باقي مي مانند (تعهد مستمر) ممكن است اندكي بيش از آنچه براي حفظ شرايط استخدامشان الزم است؛

انجام دهند(باندرسون.) 2001 ،

بالفور و وكسلر( )6991نيز پس از ارائه تعريفي از تعهد سازماني در طبقه بندي نسبتا جديد خود سه نوع تعهدبه صورت« تعهد مبادله

اي «، »6تعهد همانندسازي شده »7و «تعهد پيوستگي ،»8را معرفي نمودند .تعهد مبادله اي فرايندي محاسباتي ست كه از آن طريق فرد

اقدام به محاسبه منافع خود نظير حقوق و مزايا ،ترفيع و از اين قبيل مي نمايد .در حقيقت اين منافع و عايدات در صورت ترك سازمان
توسط فرد به مخاطره مي افتد.در تعهد همانند سازي شده ميزان مشاركت ،خدمت مستقيم به جامعه  ،چشم انداز شغلي  ،نفوذ سياسي

،مشاركت در تصميمات سرپرستي  ،استخدام و آموزش نقش جدي را بازي مي كند.در اين نوع تعهد كاركنان در همه سطوح تمايل

دارند در تصميمات مربوط به كار و نقش آنها در سازمان مشاركت داده شوند.برهمين مبنا هنگامي كه مديريت سازمان مشاركتي باشد

و به سخنان كاركنان گوش فرا دهد كاركنان احساس مي كنند كه در تصميم گيري هاي سازماني مشاركت دارند و بنابراين تعهد
همانند سازي شده آنان باال مي رود .در تعهد پيوستگي احساس نوعي تعهد بر مبناي پيوند و رابطه عقالني و عاطفي مطرح مي شود در

واقع در تعهد پيوستگي  ،پيوند فرد با سازمان از طريق فرايند هاي منطقي و عاطفي مطرح مي شود (عريضي،علي محمدي و گل

پرور .) 86 31،کاواس(  ،) 2003بيان مي کندکه به دليل تفاوت در انگيزه هاي تعهد (تعهد مبتني بر خواست دروني و يا تعهد از روي
اجبار) ،ارزش تعهد کارکنان به سازمان ،وابسته به نوع تعهد است .براي نمونه ،تعهد پيوستگي به سازمان ،احتماال مولفه اي از تعهد

سازماني است که پيامدهاي مطلوبي نظير تمايل پايين به ترک خدمت ،غيبت وکم کاري و پذيرش باال براي تغيير را به داليل مستدلي

چون دلبستگي هيجاني و همانندسازي و پايبندي به سازمان و اهداف آن را به همراه دارد .در فرا تحليلها نيز همبستگي بااليي بين مولفه
هاي تعهد و ساير نگرش هاي شغلي يافت شد (ماير و همكاران.) 2002 ،

از جمله از متغیرهای مربوط به تعهد سازمانی  ،سالمت روانی است( وال و کاتلی.) 2009 ،از نظر سازمان بهداشت جهانی سالمت

روانی يا بهداشت رواني در مفهوم کلی بهداشت قرار می گیرد و به معنای توانا یی کامل برای ایفای نقش های اجتماعی  ،روانی و

جسمانی است و تنها به معنای نبود بیماری روانی نیست.سالمت روانی داشتن سازگاری کافی یا احساس خوب بودن و خاصی است

هنگامی که این نوع سازگاری یا احساس خوب بودن با معیارهای قابل قبول روابط انسانی و معیارهای جامعه ای که فرد درون آن

زندگی می کند همخوانی داشته باشد(عسگری  .) 82 31،مورباراک و همکاران (  ) 2006نشان دادند وجود فشار روانی زیاد که منجر

به کاهش سالمت روان می گردد یکی از عوامل موثر بر کاهش تعهد و تمایل به ترک شغل کارکنان است و کارکنانی که سالمت

روان بیشتری دارند نسبت به کارکنان دیگر از تعهد سازمانی بیشتری برخوردارند (جاسكيت و لی  .) 2009 ،کالتیانا-هنیا و

فورج( ) 007 2درپژوهش خود به این نتیجه رسیدند که سالمت روانی و عدم وجود اضطراب منجر به تعهد بیشتر می گردد.

با توجه به اهميت تعهد سازماني آنچه در كاربرد ابزارهاي سنجش آن بسيار مهم است،ويژگي هاي روانسنجي اين ابزارها از قبيل
اعتبار و پايايي آنهاست .يك ابزار پايا و معتبربراي تعهد سازماني به دو دليل الزم است.اول اينكه ،وجود يك ابزار دقيق براي براي

كنترل اثرات مداخله هايي از قبيل تغييرات سازماني  ،همچنين در ارتباط با متغيرهاي از قبيل دلبستگي و همانندسازي الزم است.دوم
اينكه،توزيع و كاربرد گسترده يك مقياس سنجش نتايج مطالعات مختلف را قابل مقايسه مي سازد و اين درك ما را از تعهد سازماني

عميق تر مي كند (فاستر .) 007 2،به همين دليل،اين مطالعه شواهدي را براي اعتبار همزمان دو مقياس تعهد سازماني از طريق رابطه
6

- Exchange Commitment
- Identification Commitment
8
- Affiliation Commitment
7
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معنادارسنجه هاي قابل مقايسه اداراك تعهد سازماني ارائه مي دهد.اعتبار به اين صورت تعريف شده است كه استنباط هايي كه بر

مبناي آزمون صورت مي گيرد تا چه حد معنادار ،مفيد و مناسب است(گال،بورگ و گال.) 84 31،اعتبار انواع گوناگون دارد(فراهاني

و عريضي.) 84 31،يكي از اين انواع ،اعتبار مالكي ست كه به دو نوع همزمان و پيش بين تقسيم شده است .اعتبار همزمان را مي توان
به عنوان اندازه ميزان تناظر نمره هاي افراد در آزمون جديد با يك آزمون تثبيت شده اي تعريف كرد كه همان سازه را زماني قبل يا

پس از آزمون جديد سنجيده است.آزمون تثبيت شده ،مالكي ست كه آزمون جديد بر طبق آن بايد اعتبار يابي شود.به همين دليل
اعتبار همزمان ،جزء يكي از دو نوع اعتبار مالكي محسوب مي شود(گال،بورگ و گال.) 84 31،

رو ش

جامعه آماري پژوهش حاضر در مطالعه اول شامل كليه دبيران مدارس راهنمايي و دبيرستان شهر اسالم آباد غرب  86 31- 87بودند كه
تعداد آنها  600نفر بود و از بين آنها نمونه شامل  150نفر به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند 64 .نفر از آنها زن و  86نفر مرد و دامنه

سني آنها بين  21تا  50سال بود .شركت كنندگان به پرسشنامه هاي تعهد سازماني بالفور و وكسلر()6991و پرسشنامه تعهد سازماني
آلن و ماير ) 0991،پاسخ دادند.

جامعه آماري در مطالعه دوم شامل كليه کارکنان یک شرکت صنعتی در سال 87 31بود كه از بين آنها نمونه ای شامل  150نفر

انتخاب شدند.میانگین سن آنها  35 / 47و انحراف معیارآن  01/ 26و میانگین سنوات استخدام آنها  11/ 36با انحراف معیار  5/ 64بود.
شركت كنندگان به پرسشنامه هاي تعهد سازماني بالفور و وكسلر()6991و پرسشنامه  SCL-90-Rپاسخ دادند.

پرسشنامه تعهد سازماني آلن و ماير:) 0991،اين پرسشنامه بر اساس مدل آلن و ماير(  1987به نقل ازپروين ) 87 31،براي اندازه گيري و
سنجش سه بعد تعهد عاطفي ،تعهد مستمر و تعهد هنجاري تهيه شده است.اين پرسشنامه متشكل از  42سوال است كه به هر يك از
ابعاد تعهد سازماني  8سوال تعلق مي گيرد :سواالت  8-1مربوط است به تعهد عاطفي 61-9،مربوط است به تعهد مستمر و سواالت

 42- 17مر بوط به تعهد هنجاري مي باشد .سواالت اين پرسشنامه به صورت بسته پاسخ و با مقياس ليكرتي در يك طيف پنج درجه اي

«كامال موافقم تا كامال مخالفم» تهيه شده كه به هر يك از اين گزينه ها به تر تيب نمره هاي  1-5تعلق مي گيرد .پايايي اين مقياس در
تحقيقات مختلف ( از قبيل :ابراهيمي  ) 1378 ،تاييد شده است.

پرسشنامه هاي تعهد سازماني بالفور و وكسلر(:)6991اين پرسشنامه شامل نه ماده مي باشد .در آن  3ماده تعهد همانندسازي شده را می

سنجد ،سه ماده تعهد پیوستگی را مورد ارزیابی قرار می دهد وسه ماده تعهد مبادله اي را مورد سنجش قرار می دهد .اين مقياس بعد
از تحليل عاملي و پايايي سنجي ،توسط شرکت کنندگان روي یک مقیاس ليكرتی هفت درجه ای از( 1شدید ًاًا مخالف ) تا ( 7شدید

موافق ) پاسخ داده شد.ضرايب پايايي بازآزمايي اين مقياس براي تعهد همانندسازي شده،تعهد ميادله اي و تعهد پيوستگي به ترتيب
 0/27 ،0/ 78و  0/ 76است(براتي و عريضي.) 87 31،

پرسشنامه :SCL-90-Rاین پرسشنامه شامل  90ماده برای سنجش سالمت روان است و افراد سالم را از افراد بیمار تشخیص می دهد.

این آزمون توسط دراگویتس و همکارانش در سال  976 1تهیه گردید و روي یک مقیاس ليكرتی پنج درجه ای از( 0هیچ ) تا ( 4به

شدت ) پاسخ داده می شود .پايايي آن تاييد شده(عسگري ) 82 31 ،واین پرسشنامه دارای  9بعد شامل موارد زیراست-1:شکایت

جسمانی -2،وسواس اجبار-3،حساسیت در روابط متقابل-4،افسردگی-5 ،اضطراب-6،پرخاشگری-7،ترس مرضی-8،افکار
پارانو یی دی و  -9روان پریشی.
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به منظور تحليل داده ها  ،در مطالعه اول روش های تحليل همبستگی و و در مطالعه دوم روش های آمار توصیفی وتحليل رگرسيون

چندگانه مورد استفاده قرار گرفت.
نتايج

در جدول  1ضرايب همبستگی درونی و پايايي انواع تعهد سازماني و سطح معنی داری آنها در مطالعه اول را نشان داده شده است.

مشاهده می گردد كه ضرايب همبستگي نسبتا باال و تقريبا همه معني دارند.همچنين بيشترين همبستگي مربوط است به رابطه بين تعهد
هنجاري و تعهد عاطفي و كمترين همبستگي به رابطه بين تعهد مستمر و تعهد عاطفي مربوط مي شود.همچنين ضرايب پايايي در حد

مطلوبي ست.

جدول -1ضرايب همبستگی درونی انواع تعهد سازماني و ضرايب پايايي آنها(مطالعه اول)
-1عاطفي

 - 2مستمر

2

*0/291

3

**0/537

* 0/ 209

 -4همانند سازي

 -3هنجاري

4

** 0/ 578

0/ 105

** 0/ 660

5

** 0/ 720

**0/112

**0/517

** 0/ 603

** 0/ 563

** 0/ 262

**0/834

** 0/ 564

0/037

0/197

6
پايايي

0/ 760

** P<0.01

 -6مبادله اي

 -5پيوستگي

**0/015

0/ 670

0/117

* P<0.05

0/257

جدول  2ضرایب پایا یی (پایا یی بازآزما یی در دو هفته) و داده های توصیفی متغیرها در مطالعه دوم را نشان می دهد.
جدول - 2ضرایب پایا یی (پایا یی بازآزما یی
متغیرها

در دو هفته) و داده های توصیفی متغیرها در مطالعه دوم
میانگین

انحراف معیار

شکایت جسمانی

0/ 79

0/ 49

پایا یی بازآزما یی
0/ 71

سالمت روانSCL90

وسواس اجبار

0/ 67

0/ 51

0/ 77

افسردگی

0/ 62

0/ 47

0/ 69

اضطراب

0/ 69

0/ 53

0/ 73

حساسیت در روابط متقابل

0/ 54

0/ 47

0/ 77

ترس مرضی

0/ 41

0/ 52

0/ 73

سوءظن

0/ 73

0/ 57

0/ 77

تعهد

پرخاشگری

0/ 64

0/ 49

0/ 75

روان پریشی

0/ 53

0/ 44

0/ 69

مبادله ای

8/ 73

2/ 29

0/ 81

همانندسازی

01/ 54

2/16

0/ 76

پیوستگی

9/ 49

2/ 37

0/ 62

مشاهده می گردد كه ضرايب پایا یی نسبتا باال و در حد مطلوبي ست.همچنين بيشترين میانگین مربوط است به تعهد همانندسازی شده
و كمترين میانگین به ترس مرضی مربوط مي شود.

جدول  3رابطه چندگانه بین ابعاد تعهد با خرده مقیاس های سالمت روان  SCL90در مطالعه دوم را نشان مي دهد.
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جدول -3رابطه چندگانه بین ابعاد تعهد با خرده مقیاس های سالمت روان  SCL90در مطالعه دوم
مالک

پیش بین

مبادله اي

اضطراب

افسردگی
اضطراب

همانندسازي

وسواس اجبار

R

R²

F

تغ یی رF

B

0/ 29

0/ 08

** 8/ 26

** 6/ 17

-5/ 63

-4/11

-0/ 44

0/ 87

0/ 97

*-4/27

0/ 39

0/ 15

** 11/ 71

** 9/ 35

-6/ 09

-0/ 29

0/ 74

* -7/ 94

0/ 81

** -4/ 47

ترس مرضی
پرخاشگری

-2/11

-3/16

پرخاشگری

حساسیت در

β

0/ 41

0/ 17

** 9/ 46

** 5/ 74

پيوستگي

روابط

سوءظن

-2/24
-4/ 28

-0/ 39

0/38

** -5/ 17

0/ 71

*-3/11

0/ 52

* -4/ 77

-2/ 49

** P<0.01

* P<0.05

**-5/11

-0/ 26

-2/ 31

روان پریشی

-0/ 35

-0/ 41

0/ 41

* -5/ 81

0/ 49

-5/ 19

اضطراب

-0/ 13

SEb

t

-3/72

-0/ 41

-0/ 54

-0/ 35

-0/ 36

0/ 66

0/ 76

** -4/ 92

* -3/ 52
* -4/ 31

طبق نتايج حاصل از تحليل رگرسيون مندرج در جدول مذكور ،اضطراب و افسردگی  8در صد از واريانس تعهد مبادله ای را تبيين

می کنند .يعني با افزودن يك واحد به اضطراب  0/ 31و با افزودن یک واحد به اضطراب 0/ 44از تعهد مبادله ای کسر مي

گردد.همچنین اضطراب ،وسواس اجبار،ترس مرضی و پرخاشگری  15درصد از واریانس تعهد همانندسازی شده را تب یی ن می کنند.
پرخاشگری،حساسیت در روابط،اضطراب ،روان پریشی و سوءظن نیز  17درصد از واریانس تعهد پیوستگی را تب یی ن می کنند.
بحث و نتيجه گيري

اين پژوهش با هدف بررسي اعتبار همزمان بين پرسشنامه هاي تعهد سازماني آلن و ماير) ) 0991و بالفور و وكسلر()6991و همچنین

رابطه تعهد سازمانی و سالمت روان انجام شد .جدول  1از مطالعه اول نشان داده كه بين انواع تعهد سازماني همبستگی مثبت معنادار
وجود دارد .به عبارت بهتر نتايج اين جدول نشان مي دهد كه بين نمره هاي افراد در آزمون جديد با يك آزمون تثبيت شده كه همان

سازه را زماني قبل يا پس از آزمون جديد سنجيده است ،تناظروجود دارد و اندازه ضريب همبستگي ميزان اين تناظر را نشان مي

دهد.بنابراين اعتبار همزمان دومقياس تاييد مي گردد.

طبق نتايج حاصل از تحليل رگرسيون مندرج در جدول  ،3اضطراب و افسردگی ،تعهد مبادله ای را پیش بینی می کنند .به عبارت بهتر

هرگاه فرد دچار اضطراب و افسردگی نباشد تعهد مبادله ای بیشتری خواهد داشت.تعهد مبادله اي فرايندي محاسباتي ست كه از آن

طريق فرد اقدام به محاسبه منافع خود نظير حقوق و مزايا ،ترفيع و از اين قبيل مي نمايد .در حقيقت اين منافع و عايدات در صورت

ترك سازمان توسط فرد به مخاطره مي افتد .احتماال هنگامي كه فرد دچار حاالتی از قبیل خلق افسرده  ،بی عالقگی نسبت به لذات

زندگی،نداشتن انگیزه(حالت افسردگی) ،عصبی بودن ،احساس فشار  ،احساس وحشت و نگرانی نسبت به آینده(که از عالیم افراد

مضطرب هستند)نباشد می تواند از منافعی که سازمان در اختیارش می گذارد بهره ببرد و سازمان را به خاطر این منافع ترک نخواهد

کرد( تعهد مبادله ای).

همچنین در همين جدول مشاهده مي شود كه اضطراب ،وسواس اجبار،ترس مرضی و پرخاشگری تعهد همانندسازی شده را پیش

بینی می کنند.بدین معنا که هرچه این حاالت در کارکنان کمتر باشدکارکنان تعهد همانندسازی شده بیشتری خواهند داشت .همانطور

كه اشاره شد در تعهد همانندسازي شده كاركنان در همه سطوح تمايل دارند در تصميمات مربوط به كار و نقش خودشان در سازمان
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مشاركت داده شوند .بر همين مبنا هنگامي كه كاركنان احساس آرامش دارند و هیچ نوع نگرانی ای نسبت به آینده ندارند(عدم وجود

اضطراب)،با خود بیگانه نیستند(عدم وجود وسواس اجبار)،دچار ترس و رفتارهای اجتنابی نیستند(عدم وجود ترس مرضی)،به راحتی

تحریک و عصبانی نمی شوند و رفتارهای خشمگینانه آنها کنترل شده است( عدم وجود پرخاشگری) در تصميم گيري هاي سازماني

مشاركت می کنند و اين مشاركت مي تواند احساسات و عواطف مثبت فرد را از طريق خشنود ساختن او برانگيزد ودرنتيجه دلبستگي
و وابستگي او به سازمان افزايش مي يابد(تعهد همانندسازی شده).

در همين جدول مشاهده شد كه پرخاشگری،حساسیت در روابط،اضطراب ،روان پریشی و سوءظن تعهد پیوستگی را پیش بینی می

کنند.به عبارت بهتر وجود پرخاشگری،حساسیت در روابط،اضطراب ،روان پریشی و سوءظن کمتر منجر به تعهد پیوستگی بیشتری می

گردد.در تعهد پيوستگي احساس نوعي تعهد بر مبناي پيوند و رابطه عقالني و عاطفي مطرح مي شود .در واقع در تعهد پيوستگي ،

پيوند فرد با سازمان از طريق فرايند هاي منطقي و عاطفي مطرح مي شود(عريضي،علي محمدي و گل پرور .) 86 31،و بنابراين منطقي

ست كه عدم وجود پرخاشگری ،عدم وجود احساس عدم کفایت و حقارت (بعد حساسیت در روابط متقابل)،نبود اضطراب و فشار

روانی،نبود حاالت روانپریشانه مانند گوشه گیری  ،انزوا ،هذیان و توهم و عدم وجود سوءظن ،خود بزرگ بینی وخودمحوری به

کارکنان اجازه می دهد بر اساس فرايندهاي عاطفي و عقالني مناسب رفتار كنند و پيوند و رابطه عقالني و عاطفي مناسبی با سازمان
برقرار کنند(تعهدپیوستگی).

چندين محدوديت در اين پژوهش وجود داشت:

اول اينكه به دليل ماهيت خاص پژوهش ناگزير از داده هاي خودگزارشي استفاده شد و اين مسئله ممكن است منجر به تغيير نتايج

شود.همچنين داده ها در هر مطالعه ازگروههای خاصی جمع آوري شده بود و بنابراین اینکه آیا نتایج برای گروههای دیگر قابل

کاربرد است یا نه باید مورد آزمایش قرار گیرد.

با اين وجود داده هاي پژوهش حاضر اهميت بيش از پيش تعهد سازماني را نشان مي دهد و در زمینه کاربردهای سازمانی ،يافته ها

پیشنهاد می کند كه مدیران باید تالش کنند تعهد افراد را با استفاده از روش های مختلف بهبود بخشند زيرا همانطور كه مشاهده شد

يك نوع تعهد مي تواند منجر به وجود برخي انواع ديگر نيز شود.
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