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 چکيده

 با سازماني فرهنگ ميزان و سازماني تعهد بين رابطه بررسي پژوهش اين اصلي هدف

 از منظور اين به که باشدمي شيروان شهرستان پرورش و آموزش اداره کارکنان عملکرد

 پژوهش يك هدف حيث از پژوهش اين. است شده استفاده ماير و آلن سازماني تعهد مدل

 فرضيه، اين آزمون براي است( همبستگي) توصيفي اجرا روش جهت از و است کاربردي

 که شده گرفته نظر در شيروان شهرستان پرورش و آموزش اداري کارکنان آماري جامعه

 روش به مورگان و کرجسي جدول اساس بر آنها نفر 230 که باشدمي نفر 022 بر مشتمل

 امهپرسشن سه از است عبارت ها داده گردآوري ابزار و انتخاب ايطبقه تصادفي گيرينمونه

 گلد و هرسي عملکرد ارزيابي پرسشنامه و هافتسد سازماني فرهنگ پرسشنامه مايرو و آلن

 رهنگف براي کرونباخ آلفاي آزمون از استفاده با ها¬پرسشنامه پايايي که باشدمي اسميت

 از ها¬داده. باشدمي49/2 سازماني تعهدات و  49/2 عملکرد ارزيلبي براي و 49/2 سازماني

 گرديده تنظيم استنباطي و توصيفي آمار بخش دو در21 نسخه   SPSSافزار نرم طريق

 داده نشان نتيجه شد استفاده اسپيرمن همبستگي ضريب از فرضيات آزمون براي. است

 .اردد وجود معناداري رابطه کارمندان عملکرد با سازماني فرهتگ و سازماني تعهد بين است

 عملکرد ،فرهنگ ،تعهد :يديکل واژگان
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  2رویا افراسيابی ،  1ی لسعيد رحمانی فض

 .اداره آموزش و پرورش شهرستان شيروان 2
 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد 0
 

 نام نويسنده مسئول:
 یلسعيد رحمانی فض

 نانکارک باعملکرد سازمانی فرهنگ و سازمانی تعهد بين رابطه بررسی

 شيروان شهرستان  پرورش و آموزش اداره در
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 مقدمه
 عوامل در موفق هاي سازمان گير چشم موفقيت.  است بوده محققان عالقه مورد و مهم مبحث ، ساماني تعهد مفهوم اخير دهه طي در

 سازماني فرهنگ هرچه ديگر سوي از(. 0:2342هاشمي،) است نهفته کارکنان هاي باور و  ارزشها آنها سازماني فرهنگ در قدرتمند ملموس غير

 نشان ودخ از بيشتري پذيري مسئوليت فرد که بود خواهيم آن شاهد گردد نهادينه سازمان در پذيري تعهد همچنين و باشد باالتر و بيشتر

 وريمر ضمن تحقيق، اين در.  بود خواهد کارکنان عملکرد افزايش باعث و گردد برخوردار افزونتري خاطر تعلق از تعهدات انجام قبال در و دهد

 هايجنبه و تئوريك مباني ابتدا در سازمان، در کارکنان عملکرد بر سازماني فرهنگ ميزان بر آن تاثير و سازماني تعهد ابعاد اهميت و نقش بر

 تهپرداخ  کارکنان وعملکرد يکديگر با مولفه دو اين بين رابطه به ادامه در و مطرح سازماني تعهد و سازماني تعهد ابعاد متداول و معمولي

 .شودمي داده بررسي مورد شيروان شهرستان پرورش و آموزش کارکنان سطح در را، موضوع اين و  شد، خواهد

 

 لهمسئ بيان
 فتعاري چه اگر.  است کار به مشغول آن در فرد که سازمان به  چسبندگي يا و روانشناختي سازي همانند درجه  يعني سازماني تعهد

 ههزين درک(  عاطفي تعهد)  عاطفي بستگي دل کلي موضوع سه از يك هر ولي شود مي يافت موضوع ادبيات در سازماني تعهد از متعددي

 پيامدهايي با سازماني تعهد که است داده نشان تحقيقات(. 21: 0222متر، و آلن.)کند مي منعکس را( هنجاري تعهد)  تکليف اساس و تعهد) ها

.  دارد اديتض و منفي رابطه شغل ترک به تمايل با و دارد مثبت رابطه کارکانان شغلي عملکرد و سازماني رفتار ، شغلي رضايت قبيل از که

 ارزش و باورها از اي مجموعه سازمان توسعه و پيشرفت عوامل موثرترين از يکي عنوان به سازماني فرهنگ(. 2319 زاده حسين و فرهنگي)

 و يپوياي و حرکت براي شروعي نقطه را آن توان مي و گذارد مي اثر سازمان اعضاي ي انديشه و رفتار بر که دهد مي تشکيل را مشترک هاي

 سوي از آن پذيرش و بوده سازمان در تحول و تغيير هاي زميته ترين اساسي از سازماني فرهنگ.  آورد شمار به پيشرفت راه در مانعي يا

 سازماني هر و.  شود مي محسوب سازمان اهداف مهمترين از عملکرد بهبود(. 12: 2349زرنگار،) است سازمان پويايي و بقا ضامن کارکنان

 ارزشيابي از "معموال و است آمارش انجام در فرد موفقيت ميزان معيار کارکنان عملکرد. دارد گوناگون طريق از ستادها اين تقويت در سعي

 زنوزق سودائي نژاد، نصرتي نبي، اصل،حاجي مسعود(. 2311، اميري و افجه)آيد مي بدست سازماني انتظارات با مقايسه در فرد موفقيت ميزان

 انجام مرند شهرستان در که "ودرماني بهداشتي شبکه در شاغل کارکنان عملکرد و سازماني تعهد بين رابطه " عنوان با تحقيقي در(2342)

 از ديگر تحقيقي در همچنين. بود 1 از 03/3 شغلي عملکرد نمره ميانگين و 1 از 14/9 کارکنان سازماني تعهد نمره که داشتند گرفت،بيان

 به کارکنان تعهد: که شد بيان اينگونه نتيجه"انتظامي نيروي کارکنان عملکرد بر سازماني تعهد تاثير بررسي " عنوان با(2342) تواليي،باقري

 در ها سازمان عملکرد بر سازماني فرهنگ مدت بلند اثرات بين رابطه بررسي به( 0221) دنيسون. دارد سازمان براي ارزشمندي نتايج سازمان

 ناي براي. بود سازمان عملکرد بر مدت بلند دوره يك در سازماني فرهنگ اثرات شناسايي تحقيق اين از هدف.  پرداخت ساله سه دوره يك

 که رسيد نتيجه اين به نهايت در نمود مقايسه هم با ساله سه دوره يك در بازدهي لحاظ از ار خود نمونه در موجود هاي سازمان وي منطور

 زا زمان طول در بودند برخوردار تري قوي فرهنگ هاي ويژگي از که هايي سازمان عبارتي به.  گذارد مي تاثير فردا عملکرد بر امروز فرهنگ

 نتايج پرداخت سازمان در انساني روابط بر سازماني فرهنگ تاثير و بررسي به(  0223)چندلر. باشند مي برخوردار نيز بيشتر دارايي بازدهي

 حاضر مطالعه شد گفته انچه به عنايت با.  است سازماني روابط بر گذار تاثير و مهم عوامل از يکي سازماني فرهنگ که داد نشان وي تحقيق

 رورشپ و آموزش که. است پرورش و آموزش  در کارکنان عملکرد با سازماني فرهنگ و سازماني تعهد بين وضعيت ارزيابي و بررسي دنبال به

 هنگفر و سازماني تعهد بين آيا:  از عبارتست تحقيق اصلي سوال.  است کشور آموزش امر در گذار تاثير و اصلي نهادهاي از يکي عنوان به

 دارد؟ وجود معناداري رابطه شيروان شهرستان پرورش و آموزش در کارکنان عملکرد با سازماني

 

  پژوهش روش
 تحقيق.است همبستگي روش نظر توصيفي،از ماهيت کاربردي،ازنظر هدف نظر از پژوهش موضوع به توجه با حاضر، پژوهش روش

 مشتمل که شيروان شهرستان پرورش و آموزش اداري کارکنان کليه شامل تحقيق آماري جامعه.  است توصيفي تحقيق از شکلي همبستگي

 پرسشنامه سه تحقيق اين در ها داده آوري جمع جهت. گرديد تعيين نفر 230 با برابر نمونه حجم مورگان جدول براساس. بودند نفر 022 بر

 استفاده اسميت گلد و هرسي عملکرد ارزيابي پرسشنامه هافستدو سازماني فرهنگ هاي شاخصه پرسشنامه ماير، و آلن سازماني تعهد استاندارد

 ،ررسيب تحت موضوع به مستحضر و واقف متخصصان و استادان ديگر و مشاور و راهنما اساتيد نظرات از استفاده با آزمون سواالت تمامي.گرديد

 شاخصه پرسشنامه براي شده محاسبه کرونباخ آفاي تايي،21 نمونه يك در آزمون از پس حاضر تحقيق در پايايي. است تاييد آنهامورد روايي
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:  ماير و آلن نهايي تعهدات پرسشنامه و491/2:  اسميت گلد و هرسي عملکرد ارزيابي پرسشنامه و 494/2 هافستد سازماني فرهنگ هاي

 . آمد دست به 499/2
  

 ها داده تحليل و تجزیه

 ستا شده استفاده(  نمودارها و  استاندارد ،انحراف  ميانگين ، درصد و  فراواني)  توصيفي آمار از ها داده توصيف براي حاضر تحقيق در

 يرهامتغ  بين رابطه اوردن بدست براي و  استنباطي آمار از ها فرضيه آزمون براي و شود مي قضاوت نمودارها و جداول هاي يافته به توجه با و

 وردم متغيرهاي توزيع نرمال بررسي به آماري آزمونهاي از استفاده منظور به ابتدا در. است شده استفاده اسپيرمن همبستگي آزمون از هم با

 . کنيم مي استفاده اسميرنوف گروف کلمو آزمون از آزمون

 تحقيق متغيرهاي اسميرنوف– آزمونکولموگروف نتایج:1جدول

 نتيجه آزمون Sigسطح معني داري  متغير

 توزيع داده ها غير نرمال است . 221 تعهد سازماني )مستقل(

 توزيع داده ها غير نرمال است . 222 احساس تکليف)مستقل(

 توزيع داده ها غير نرمال است . 222 دلبستگي عاطفي )مستقل(

 توزيع داده ها غير نرمال است . 220 تعهد مستمر )مستقل(

 توزيع داده ها غير نرمال است . 222 فرهنگ سازماني )مستقل(

 توزيع داده ها غير نرمال است . 222 اعتقادات و ارزشها)مستقل(

 توزيع داده ها غير نرمال است 222 باورهاي کارکنان )مستقل(

 توزيع داده ها غير نرمال است . 222 هنجارهاي مشترک)مستقل(

 توزيع داده ها غير نرمال است . 222 عملکرد)وابسته(

 

 آزمون از تحقيق هاي فرضيه آزمودن براي علت هميئن به است نرمال غير آماري نمونه اين در ها داده توزيع: 2جدول به توجه با

 . شود مي استفاده اسپيرمن ناپارامتري
 

 تحقيق هاي فرضيه

 عناداريم رابطه شيروان شهرستان پرورش و آموزش  اداري،اداره کارکنان عملکرد با سازماني فرهنگ و سازماني تعهد بين:  اصلي فرضيه

 . دارد وجود

 کارکنان عملکرد با سازمانی فرهنگ و سازمانی تعهد متغير دو بين اسپيرمن همبستگی آزمون نتایج(:2)جدول

 فراواني ( سطح معناداريsig) عملکرد فرهنگ سازماني تعهد سازماني متغيرها

 230 222/2 910 - 2 تعهد سازماني

 230 222/2 123 2 - فرهنگ سازماني

 230 222/2 2 123 910 عملکرد

 

 درصد44 سطح در کارکنان عملکرد با سازماني فرهنگ و سازماني تعهد بين( 0) جدول در( اسپيرمن) همبستگي آزمون نتايج براساس

(2%>sig )مستقيمي و معنادار رابطه (2<r )مي افزايش نيز کارکنان عملکرد ، سازماني فرهنگ و سازماني تعهد افزايش با يعني دار وجود 

 . يابد

  فرعی هاي فرضيه

 . دارد وجود معناداري رابطه شيروان شهرستان پرورش و آموزش  اداري،اداره کارکنان عملکرد با سازماني تعهد بين :اول فرعي فرضيه
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 کارکنان عملکرد و سازمانی تعهد متغير دو بين اسپيرمن همبستگی آزمون نتایج(: 3) جدول

 فراواني داريمعنا ( سطحsig) عملکرد تعهد سازماني متغيرها

 230 222/2 910 2 تعهد سازماني

 230 222/2 2 910 عملکرد

 

 رابطه.( sig<%2) درصد44سطح در کارکنان عملکرد و سازماني تعهد بين(3) جدول در( اسپيرمن) همبستگي آزمون نتايج براساس

 .  يابد مي افزايش نيز کارکنان عملکرد ، سازماني تعهد باافزايش يعني دارد وجود( r>2) مستقيمي و معنادار

 عناداريم رابطه شيروان شهرستان پرورش و آموزش اداره اداري، کارکنان اداره کارکنان عملکرد با تکليف احساس بين: دوم فرعي فرضيه

 . دارد وجود

 کارکنان عملکرد و تکليف احساس متغير دو بين اسپيرمن همبستگی آزمون نتایج( 4) جدول

 فراواني داريمعنا ( سطحsig) عملکرد احساس تکليف متغيرها

 230 222/2 991 2 احساس تکليف

 230 222/2 2 991 عملکرد

 

 رابطه.( sig<%2) درصد44 سطح در کارکنان عملکرد و تکليف احساس بين( 9) جدول در(اسپيرمن) همبستگي آزمون نتايج براساس

 .  يابد مي افزايش نيز کارکنان عملکرد تکليف، احساس باافزايش يعني دارد وجود( r>2) مستقيمي و معنادار

 عناداريم رابطه شيروان شهرستان پرورش و آموزش اداره اداري، کارکنان کارکنان باعملکرد عاطفي دلبستگي بين: سوم فرعي فرضيه

 . دارد وجود

 کارکنان عملکرد و عاطفی دلسبتگی متغير بيندو اسپيرمن همبستگی آزمون نتایج(5) جدول

 فراواني داريمعنا ( سطحsig) عملکرد دلبستگي عاطفي متغيرها

 230 222/2 924 2 دلبستگي عاطفي

 230 222/2 2 924 عملکرد

 

 رابطه.( sig<%2) درصد44 سطح در کارکنان عملکرد و عاطفي دلبستگي بين( 1) جدول در( اسپيرمن) همبستگي آزمون نتايج براسا

 .  يابد مي افزايش نيز کارکنان عملکرد ،عاطفي دلبستگي افزايش با يعني دارد وجود(r>2) مستقيمي و معنادار

 رابطه شيروان شهرستان پرورش و آموزش اداره اداري، کارکنان اداره کارکنان عملکرد با مستمر تعهد بين: چارم فرعی فرضيه

 . دارد وجود معناداري

 کارکنان عملکرد و مستمر تعهد متغير دو بين اسپيرمن همبستگی آزمون نتایج( 6) جدول

( سطح معنا sig) عملکرد  تعهد مستمر  متغيرها 

 داري 

 فراواني 

 230 222/2 931 2 تعهد مستمر 

 230 222/2 2 931 عملکرد 

 

 رابطه.(sig<%2) درصد44 سطح در کارکنان عملکرد و مستمر تعهد بين( 9) جدول در( اسپريمن) همبستگي آزمون نتايج براساس

 .  يابد مي افزايش نيز کارکنان عملکرد ، مستمر تعهد افزايش با يعني دارد وجود( r>2) مستقيمي و معنادار

 اريمعناد رابطه شيروان شهرستان پرورش و آموزش اداره ،اداري کارکنان کارکنان باعملکرد سازماني فرهنگ بين:پنجم فرعي فرضيه

 . دارد وجود
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 کارکنان عملکرد و سازمانی فرهنگ متغير بيندو اسپيرمن همبستگی آزمون نتایج( 7) جدول

 فراواني ( سطح معناداريsig) عملکرد فرهنگ سازماني متغيرها

 230 222/2 123 2 فرهنگ سازماني

 230 222/2 2 123 عملکرد

 

 .(.sig<%2)درصد44سطح در کارکنان عملکرد و سازماني فرهنگ بين( 1) جدول در( اسپرمن) همبستگي آزمون نتايج براساس
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 گيري نتيجه

 جدول در فرعي و اصلي هاي فرضيه  تفکيك به و استفاده مورد آماري هاي روش همراه به آماري آزمون طريق از آمده بدست نتايج

 . است شده بيان ذيل
 

 نتيجه آزمون سطح معناداري ضريب همبستگي فرضيه ها

 تاييد مي شود . H1فرضيه  222/2 910/2 فرضيه اصلي اول

 تاييد مي شود . H1فرضيه  222/2 123/2 فرضيه اصلي دوم

 تاييد مي شود . H1فرضيه  222/2 991/2 فرضيه فرعي اول

 تاييد مي شود .H1فرضيه  222/2 924/2 فرضيه فرعي دوم

 تاييد مي شود . H1فرضيه  222/2 931/2 فرضيه فرعي سوم

 تاييد مي شود .H1فرضيه  222/2 911/2 فرضيه فرعي چهارم

 تاييد مي شود . H1فرضيه  222/2 112/2 فرضيه فرعي پنجم

 تاييد مي شود . H1فرضيه  222/2 914/2 فرضيه فرعي ششم
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 راجعممنابع و 
 صنعتي هاي شهرک شرکت در جامع کيفيت مديريت باابعاد سازماني فرهنگ رابطه بررسي( 2342) جواد سيد ، هاشمي [2]

 ، کتول آباد علي واحد اسالمي آزاد دانشگاه ، دولتي مديريت ارشدرشته کارشناسي نامه پايان ، شمالي خراسان استان

  حسابداري و مديريت دانشکده

 خودرو سازي قطعه صنعت کارکنان عملکرد ارتقاي براي توانمندي الگوي( 2311)عبدالرضا ميري، و اکبر علي ،سيد افجه [0]

 29 ،شماره چهارم سال ، ايران مديريت و علوم فصلنامه ، اايران در

   پليس انساني توسعه:   نشريه ها، سازمان عملکرد بر سازماني تعهد تاثير بررسي  ،(2342)اله روح تواليي, مسلم باقري [3]

[4] Allen, n. j &. Meyer, j. p.2010 [4]"The measurement and antecedents ofaffective, 

continuance and normative commitment to the organization Journal of ovvupational 

psychology, vol." 

[5] Hofsted, Gee rt 1997[5] Cultures and organizations, Mc Graw Hill Inc  

[6] Kilmann, Ralph H. and others  1995. Gaining Control of the corporation culture, 

Jossey_Bass  
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