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Abstract
Today, organizations are trying to achieve the
best level of individual and organizational
performance by making full use of all the
capacities of their employees. Therefore, paying
attention to all organizational assets and
satisfying them and creating commitment in the
organization can provide the basis for the success
of organizations. The aim of this study was to
investigate the effect of organizational health
components on organizational commitment and
job satisfaction of employees of Gonbad Kavous
Tax Administration. The research method is
descriptive-correlational survey. The statistical
population of this study includes all employees
of Gonbad Kavous Tax Affairs Department of
150 people, of which 108 employees were
selected as the statistical sample of the research
using Cochran's formula and random sampling
method. Research data collection tools are Hui
and Fieldman (1996) Organizational Health
Questionnaire,
Porter's
Organizational
Commitment (1997) and Susan Lins (2003) Job
Satisfaction. To determine the face and content
validity, the questionnaires were seen by 5
professors of management. Cronbach's alpha test
was used to determine the reliability of the
questionnaires in this study. The reliability
coefficient of the organizational health
questionnaire was 0.96, the organizational
commitment questionnaire was 0.82 and the job
satisfaction questionnaire was estimated to be
0.892, which indicates the appropriate reliability
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چکیده
امروزه سازمان ها در تالش هستند تا با استفاده کامل از تمام ظرفیت
های کارکنان خود به بهترین سطح عملکرد فردی و سازم انی دست
 از این رو توجه به تمامی سرمایه های سازمانی و جلب رضایت.یابند
آنان و ایجاد تعهد در سازمان می تواند زمینه موفقیت عملکرد
 این تحقیق با هدف بررسی تاثیر مولفه.سازمان ها را فراه م سازد
های سالمت سازمانی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان
 روش.اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد کاووس انجام شده ا ست
 جامعه.پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است
آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره امور مالی اتی شهرستان
 نفر از108  نفر می باشند که تعداد150 گنبد کاووس به تعداد
کارکنان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی
 ابزار جمع آوری داده.به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند
 پرسشنامه های سالمت سازمانی هوی و فیلدمن،های تحقیق
) و رضایت شغلی سوسن لینز1997(  تعهد سازم انی پورتر،)1996 (
 پرسشنامه، جهت تعیین روایی صوری و محتوایی. ) می باشد2003(
 جهت تعیین پایایی. نفر از اساتید رشته مدیریت رسید5 ها به رویت
.پرسش نامه های این پژوهش از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد
 و پرسشنامه تعهد0/96 ضریب پایایی پرسشنامه سالمت سازم انی
 برآورد گردید که0/892  و پرسشنامه رضایت شغلی0/82 سازمانی
 یافته های تحقیق.حاکی از پایایی مناسب پرسشنامه ها می باشد
نشان داد که مولفه های سالمت سازمانی بر تعهد سازم انی کارکنان
اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد کاووس تاثیر مثبت دارد و
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همچنین مولفه های سالمت سازم انی بر رضایت شغلی کارکنان اداره
امور مالیاتی شهرستان گنبد کاووس تاثیر مثبت دارد و تعهد
سازمانی و مولفه های آن بر رضایت شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی
شهرستان گنبد کاووس تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

واژههای کلیدی :سالمت سازمانی ،تعهد سازمانی ،رضایت
شغلی ،اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد کاووس.

of the questionnaires. Findings showed that
organizational health components have a positive
effect on organizational commitment of Gonbad
Kavous tax administration employees and also
organizational health components have a positive
effect on job satisfaction of Gonbad Kavous tax
administration employees and organizational
commitment and its components on Job
satisfaction of employees of Gonbad Kavous Tax
Administration has a positive and significant
effect.
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مقدمه
سازمان ها نظام های اجتماعی هستند که منابع انسانی مهمترین عامل برای اثربخشی و کارآمدی آنها است .سازمان ها بدون
تالش ها و تعهد کارکنانشان موفق نمی شوند .رضایت کارکنان از شغل شان و تعهد نسبت به سازمانشان به عنوان تعیین
کننده های عمده اثر بخشی سازمانی نگریسته می شوند (مدقراد و همکاران.) 32 :1385 ،
با توجه به این که عملکرد کارکنان از اهمیت باالیی برخوردار است .لذا توجه به عوامل اثر گذار بر عملکرد کارکنان ضروری به
نظر می رسد .یکی از بهترین اقداما ت در راستای بهبود عملکرد کارکنان ،سالمت سازمانی می باشد .سالمت سازمانی به وضعی
فراتر از اثر بخشی کوتاه مدت سازمان داللت داشته و به مجموعه ای از خصایص سازمانی نسبتاً پر دوام اشاره می کند ،یك
سازمان سالم ،به این معنا ،نه فقط در محیط خود پایدار می ماند ،بل که در دراز مدت قادر است به اندازه کافی با محیط خود
سازگار شده ،توانائیهای الزم را برای بقای خود پیوسته ایجاد کند و گسترش دهد (مایلز .) 20 :1969 ،1
یکی از اصول و مفاهیم اساسی در اداره سازمان ها در نظر گرفتن میزان دلبستگی و تعهد افراد شاغل در سازمان می باشد .به
عبارتی تعهد را می توان نوعی وابستگی احساسی و وظیفه ای فرد به محیط کاری اش دانست (الیزور و کوسلواسکی :2001 ،2
.) 594
افزایش تعهد به سازمان و سطوح پایین استرس شغلی سطوح مشارکت در سازمان را به شیوه هایی تحت تاثیر قرار می دهد
که نه تنها فرد بلکه سازمان نیز بهره مند شود (المبرت و هاگان گریفین  ) 20 :2008 ،3بنابراین برای عملکرد موفق ،هر
سازمانی عالقمند به افزایش کارکنانی است که به سازمان و اهداف آن متعهد هستند (فریوند و کارملی .) 14 :2004 ،4
اگر سازمان در ایجاد احساسات وفاداری و تعهد در اکثر کارکنانش موفق شود ،احتمال بیشتری وجود دارد که اهدافش
برآورده شود و عملکرد کلی آن افزایش یابد (فریوند و کارملی.) 15 :2004 ،

1- Miles
2- Elizur & Kuslosaki
3- Lambert ,Hogan & Griffin
4- Freedom & Carmelie
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رضایت شغلی و تعهد سازمانی دو مورد از با نفودترین نگرش ها در مورد کار هستند که که در ادبیات کار و سازمان بررسی
شده اند .تعهد سازمانی به خاطر تمایل به حفظ نیروی کار قوی برای محققان و سازمان ها مهم است .محققان به درك عواملی
که تصمیم کارکنان را برای ماندن یا ترك کردن یك سازمان تحت تاثیر قرار می دهد ،شدیدا عالقمند هستند.
هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر مولفه های سالمت سازمانی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی
شهرستان گنبد کاووس است.

اهمیت و ضرورت پژوهش
در مسیر تحول و توسعه جوامع نقش نیروهای انسانی متخصص بسیار زیاد بوده است و اداره امور مالیاتی پویا و سالم نقش
کلیدی در پرورش این نیرو ها را دارا است .سالمت به معنای فقدان بیماری و نارسایی به طور معمول در یك ارگانیسم (موجود
زنده) مطرح می شود که به زعم ماتیو مایلز 5صرف نظر از مشکالتی که «ارگانیسم پنداری سازمان» و «نوع آرمانی» بودن مفهوم
«سالمت کامل» به بار می آورند رویکرد «سالمت سازمانی» از لحاظ فهم پویای ی های سازمان ها و پژوهش و کوشش در جهت
بهسازی آن ها ،مزایای علمی قابل مالحظه ای دارد (البات مدین .) 196 :2007 ،6
سازمانها؛ باید دو دسته نیاز های ابزاری ( 7انطباق و تحقق هدف) و نیاز های بیانی ( 8یگانگی اجتماعی و یکپارچگی هنجاری) را
اضافه کنند .در واقع فرض بر این است که سازمان های سالم هر دو دسته نیاز های فوق را تامین می کنند .در چارچوب جدید،
سالمت سازمانی اداره امور مالیاتی به وسیله هفت بعد که روی هم رفته الگوهای رفتار و تعامل های ویژه درون سازمان را
تشکیل می دهند ،توصیف می شود این ابعاد عبارتند از :یگانگی نهادی ،نفوذ مدیر ،مالحظه گری ،ساخت دهی ،پشتیبانی
منابع ،روحیه و تاکید علمی .این اجزای مهم هر دو دسته نیاز های ابزاری بیانی نظام اجتماعی راتامین کرده سطح مسئولیت و
نظارت موجود در سازمان را معرفی می کنند (البات مدین.) 196 :2007 ،
از طرفی دیگر بیان تعهد سازما نی مساله ای است که سده ها پیش از این مورد توجه پیشوایان دینی ما بوده است و این
بزرگواران در گفتارها و نوشتارهای خود این مساله را به روشنی بیان کرده اند .در عهد نامه حضرت علی بن ابیطالب علیه السالم
به مالك اشتر موضع انتخاب کارگزاران متعهد مطرح شده و لزوم رع ایت آن به وضوح یادآوری شده است (حر عاملی1288 ،ق:
.) 52
تعهد سازمانی یکی از موضوعات بسیار مهم در تحقیقات سازمانی به شمار می آید که می تواند هم از جنبه تئوریك و هم از
جنبه عملی مورد استفاده قرارگیرد ،سازمان ها به ایجاد محیط های کاری با تعهد باال برای پرسنل خود عالقه مند هستند ،زیرا
تحقیقات نشان داده است که با تعهد سازمانی باال سازمان ها به نتایج ارزشمندی از قبیل کاهش تغییر و تبدیل ،باال رفتن
انگیزش کارکنان ،افزایش حمایت سازمانی و بهبود سطح رفتارها و ...دست خواهند یافت (البات مدین.) 197 :2007 ،
تعهد سازمانی به عنوان یکی از اصول رفتار سازمانی ،در دهه های اخیر موضوع بسیاری از متون رفتار سازمانی و مورد توجه
تعداد زیادی از محققان در این زمینه بوده است که همواره سعی نموده اند مساله فوق را از ابعاد مختلف بررسی و آن را بر روی
عملکرد سازمان اندازه گیری نمایند ،تعهد و پا یبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد .کارکنانی که دارای
تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند و مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کاری کنند .مدیران باید
تعهد و پایبندی کارکنان را در سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری
و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان ،تعهد و پایبندی را بیشتر کنند .مدیران می توانند از مزایای تعهد
5 - Matthew Miles
6- Labat median
7 - Instrumental needs
8 - Expressive needs
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کارکنان در راستای برخورد با مشکالت سازمانی استفاده نموده و با در نظر گرفتن و شناسایی میزان تعهد سازما نی موجود از
آن به عنوان عاملی در جهت باال بردن سطح رضایت شغلی استفاده نمایند (البات مدین.) 197 :2007 ،
بر اساس تحقیقات ویلیام و همکاران (  ، ) 1997رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر ساخته های مرتبط اما متمایز استوار است .اما
به منظور فراهم آوردن مبنایی برای تصمیمات مدیران نیروی انسانی در زمینه های برنامه ریزی ،جذب و نگهداری نیروی انسانی
و کاهش هزینه های ناشی از ترك خدمت کارکنان از سازمان ،به ص ورت مشترك مورد سنجش قرار می گیرند .که از اهمیت
ویژه ای برخوردار است (بزرگ زاده.) 38 :1376 ،
شناسایی تاثیر مولفه های سالمت سازمانی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی در این پژوهش از آن جهت دارای اهمیت فراوان
می باشد که می تواند مورد استفاده مدیران منابع انسانی و همچنین سایر افرادی که به نحوی در اداره سازمان ها نقشی دارند
قرارگرفته و عاملی در جهت رشد و بهبود سازمان و برطرف کردن بعضی از کاستی ها باشد.
در سازمان های سالم ،کــــارمندان متعهد و وظیفه شناس هستند ،روحیه و عملکرد باالیی دارند ،کانال های ارتباطی باز و
سودمند هستند ،و سازمان سالم جایی است که افراد دوست دارند به محل کارشان بیایند و به اینکه در این محل کار کنند،
افتخار می کنند .وق تی کارکنان عملکرد مطلوبی داشته باشند درحقیقت به اثربخشی اداره کمك کرده و نقش خود را به عنوان
خرده سیستم جامعه اجرا کرده اند و در این صورت سطح اداری می تواند در جذب منابع و تسهیالت برای ادامه فعالیت سیستم
موفق باشد.
یکی از عوامل پنهان ،ولی تاثیرگذار در رفت ار شغلی کارکنان ،میزان تعهد آنها به سازمان و شغل شان است .توجه به تعهد نیروی
انسانی چه در بخش دولتی و چ ه در بخش خصوصی اهمیت زیادی دارد .شناخت و نگهداری از منابع انسانی صرفاً نگهداشتن
افراد در سازمان نیست بلکه جوش دادن آنها با سازمان و ایجاد همبستگی متقابل فرد و سازمان است .یك کارمند متعهد خود
را با اهداف و ارزش های سازمان همسو ساخته بهترین ها را برای سازمانش میخواهد و تمایل دارد که رفتار شهروندی سازمانی
را در بهترین سطح به نمایش بگذارد یعنی اشتیاقی درونی برای انجام امور فراتر از وظایف سازمانی اگر منابع انسا نی را
ارزشمندترین منابع سازمان بدانیم در آن صورت نیروی انسانی متعهد را باید به عنوان مزیت رقابتی سازمان در نظر گرفت.
اولین قدم در جهت رسیدن به کادر اداری موفق درك عواملی است که بر کیفیت فعالیت کارکنان مؤثر است .یکی از این عوامل،
رضایت شغلی کارکنان است ،چرا که رابطه ی مستقیمی بین رضایت شغلی افراد با عملکرد آنان وجود دارد و کسانی که رضایت
داشته باشند ،با خوشنودی تمام کار خود را انجام می دهند.

با توجه به موارد ذکر شده و اهمیت آنها و این که چنین تحقیق در بین کارکنان اداره امور مالیاتی انجام نشده است این تحقیق
دارای جنبه نوآوری بوده و انجام آن ضروری به نظر می رسد .از سوی دیگر محقق امیدوار است که نتایج این تحقیق اطالعات
ارزشمندی در اختیار متولیان امر قرار داده و با استفاده از نتایج آن زمینه استفاده بهتر از نیروی انسانی خود را فراهم سازند.

مبانی نظری تحقیق
سالمت سازمانی :سالمت سازمانی مفهوم بی نظیری است که به ما اجازه می دهد تصویر بزرگی از سالمت سازمان داشته
باشیم .در سازمان های سالم ،کارمندان متعهد و وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملکرد باالیی برخوردارند.
سازمان سالم جایی است که ا فراد با عالقه به محل کارشان می آیند و به کارکردن در این محل افتخار می کنند .درحقیقت
سالمتی سازمان از لحاظ فیزیکی ،روانی ،امنیت ،تعلق ،شایسته ساالری و ارزشگذاری به دانایی ،تخصص ،و شخصیت ذی نفعان
و رشد دادن به قابلیت های آنها و انجام وظایف محول شده از سوی فراسیستم های خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تاثیر
بسزایی دارد (جاهد.) 16 : 1394 ،
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 تأکید علمی  :که به تأکید سازمان برای ارتقاء سطح تخصص و مهارتهای فنی کارکنـان اشاره دارد (هوی و میسکل ،1989،9.) 454
 روحیه :به احساس اطمینان ،اعتماد ،همدردی و دوستی که در بین کارکنـان وجـود دارد اشاره می نماید (هوی ومیسکل.) 183 ،1989 ،
 حمایت منابع  :به سازمانی اشاره دارد کـه دارای مـواد و وسـایل الزم و تجهیـزات کـافی وحتی اضافی بوده و این مواد ووسایل به راحتی قابل حصول است (هوی و میسکل.) 38 ،1989 ،
 ساخت دهی  :به رفتاری از مدیر اشاره دارد که کارگرا و هدفگراست(هوی و میسکل .) 40 ،1989 ،رفتار مدیر در مشخصکردن مناسبات و روابط کاری با کارکنان ،انتظارات شغلی ،استانداردهای عملکرد و روشهای انجام کار را به روشنی تعریف
میکند.
 مالحظه گری  :رفتاری است که مدیر را دوست ،حامی و همکار کارکنان نشان مـی دهـ د .چنین مدیری به نتایج کارکنانتوجه دارد و پذیرای پیشنهادات آنها است(هوی و میسکل.) 38 ،1989 ،
 نفوذ مدیر  :به توانایی مدیر در تحت تأثیر قرار دادن عملی فرادسـتان خـود اشـاره دارد .مدیر بانفوذ ،ترغیب کننده بوده واز طریق تحت تأثیر قرار دادن فکر و عمل رییس ناحیه آموزشی ،می تواند به طور اثربخشی با وی کار کند(هوی و میسکل،1989،
.) 18
 یگانگی نهادی :عبارتست از توانایی سازمان برای تطابق با محیط و سازش با روشهایی است که سالمت برنامه آموزشی راحفظ کند و در برابر تقاضای غیرمعقول مراجعـان و محیط درامان باشند(هوی و میسکل.) 48 ،1989 ،
تعهد سازمانی :عبارت است از نگرش مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان که در آن مشغول به کارند .در تعهد سازمانی،
شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارند و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد (محمودی،
.) 73 :1392
 تعهد عاطفی :بیانگر پیوستگی عاطفی کارمند و تعیین هویت وی با ارزش ها و اهداف سازمان و میزان درگیری وی باسازمان است ،کارکنانی که دارای تعهد عاطفی قوی هستند در سازمان می مانند برای اینکه می خواهند بمانند آنها عضویت
خود را درسازمان حفظ نموده و به فعالیت در آن ادامه می دهند (محمودی.) 73 :1392 ،
 تعهد مستمر :بیانگر هزینه های ناشی از ترك سازمان می باشد ،کارکنانی که ارتباط اولیه آنان با سازمان برمبنای تعهدمستمر می باشد در سازمان می مانند ،زیرا نیاز دارند بمانند و باقی ماندن برای آنها یك ضرورت است (محمودی.) 73 :1392 ،
 تعهد هنجاری :بیانگر احساس دین و الز ام به باقی ماندن در سازمان بوده و افرادی که دارای تعهد هنجاری قوی می باشنددر سازمان می مانند زیرا احساس می کنند و باید بمانند و فکر می کنند ادامه فعالیت در سازمان وظیفه آنهاست و دینی است
که بر گردن دارند (محمودی.) 73 :1392 ،
رضایت شغلی :رضایت شغلی بیانگر ا حساسات و نگرش های مثبتی است که شخص نسبت به شغلش دارد وقتی گفته می
شود که کسی از رضایت شغلی سطح باالیی برخودار است ،یعنی به طور کلی ،شغلش را دوست دارد ،برای آن ارزش زیادی قائل
است و به گونه ای مثبت به آن می نگرد و در مجموع از احساس خوب و مطلوبی نسبت به آن برخوردار است( .شفیع آبادی:1390،
) 279
9 - Hoy & Miskel
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 ماهیت کار :ماهیت کار بیانگر حقیقت و طبیعت و نهاد و سرشت کار و شغل است .حدی که وظایف شغلی ،فرصت را برایآموزش و پذیرش مسئولیت فراهم میآورد( .شفیع آبادی) 279 :1390 ،
 زمینه های فعایت :زمینه فعالیت بیانگر این است که مدیر باید در فراهم ساختن شرایط مناسب کار ،تأمین حقوق و مزایاو رفاه شغلی کارکنان تالش نماید و فعالیت های سازمان را در جهت رسیدن به اهداف سازمانی هدایت کند( .شفیع آبادی:1390،
) 279
 -منافع حاشیه ای :منافع حاشیه ای بیانگر قابلیت دسترسی به فرصتها برای پیشرفت می باشد( .شفیع آبادی) 279 :1390 ،

پیشینه پژوهش
میرزا جانزاده (  ) 1398در تحقیقی به" مقایسه سالمت سازمانی مدارس دولتی و غیر انتفاعی مقطع ابتدایی شهرستان تبریز"
پرداخت .نتایج تحقیق نشان داد که بین بعد نفوذ مدیر سالمت سازمانی سازمان ها دولتی و غیر انتفاعی در مقطع ابتدایی،
تفاوت معنی داری وجود دارد .بین ابعاد یگانگی نهادی ،مالحظه گری ،ساخت دهی ،پشتیبانی منابع ،روحیه و تاکید علمی از
ابعاد سالمت سازمانی سازمان ها دولتی و غیر انتفاعی در مقطع ابتدایی ،تفاوت معنی داری وجود دارد .نتایج این تحقیق،
سالمت سازمانی باالتر سازمان ها غیر انتفاعی را گزارش می دهد.
نوروزی (  ) 1398در تحقیقی به " بررسی تاثیر سالمت سازمانی مدارس و رابطه آن با تعهد سازمانی در مدارس راهنمایی مناطق
 19گانه تهران" پرداخت .نتایج نشان داد که سالمت سازمانی سازمان های آموزشی بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر مستقیم
دارد.
آهنچیان (  ) 1397در تحقیقی به" بررسی ار تباط اثر بخشی مدیر با سالمت سازمانی در مدارس راهنمایی و متوسطه استان
زنجان" پرداخت .نتایج نشان داد که  -1بین میزان اثر بخشی مدیر و سالمت سازمانی مدارس رابطه مستقیم و معنی دار وجود
دارد -2 .بین هریك از ابعاد سالمت سازمانی به جز بعد یگانگی نهادی و میزان اثر بخشی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.
 -3بین مدارس راهنمایی و متوسطه از نظر سالمت سازمانی تفاوت معنی دار مشاهده نمی شود.
جدیدی ( ) 1396در تحقیقی به" بررسی رابطه بین سالمت سازمانی با اثر بخشی در مدارس راهنمایی دخترانه شهر تهران"
پرداخت .نتایج نشان داد که  -1بین سالمت سازمانی در بعد ساختدهی با اثر بخشی رابطه معنی داری وجود دارد -2 .بین
سالمت سازمانی در بعد مالحظه گری با اثر بخشی رابطه معنی داری وجود دارد -3 .بین سالمت سازمانی در بعد پشتیبانی
منابع با اثر بخشی رابطه معنی داری وجود دارد -4 .بین سالمت سازمانی در بعد روحیه با اثر بخشی رابطه معنی داری وجود
دارد -5 .بین سالمت سازمانی در بعد تاکید علمی با اثر بخشی رابطه معنی داری وجود دارد -6 .بین سالمت سازمانی در بعد
یگانگی نهادی با اثر بخشی رابطه معنی دار وجود دارد -7 .بین نظرات دبیران با سابقه کار متفاوت در مورد سالمت سازمانی و
اثر بخشی تفاوت معنی دار وجود دارد -8 .بین نظرات دبیران با مدرك تحیلی متفاوت در مورد سالمت سازمانی و اثر بخشی
تفاوت معنی داری وجود ندارد -9 .بین نظرات دبیران با رشته تحصیلی متفاوت در مورد سالمت سازمانی و اثر بخشی تفاوت
معنی داری وجود ندارد .نهایتاً نتایج نشان داد :که اگر مدیران مدارس در به کار بردن روشهای ایجاد سالمت سازمانی تالش
کنند ،اثر بخشی مدارس آنها در تمام ابعاد بهبود خواهد یافت.
وحیدیان ( ) 1396در تحقیقی به" بررسی ارتباط بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی معلمین مرد تربیت بدنی در دانشگاه شهید
بهشتی تهران" پرداخت .نتایج نشان داد که  -1بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی رابطه معنی داری مشاهده شد -2 .بین
رضایت شغلی از نوع کار با تعهد سازمانی رابطه معنی داری مشاهده شد -3 .بین رضایت از سرپرست مافوق و تعهد سازمانی
رابطه معنی داری مشاهده شد -3 .بین رضایت از همکاران با تعهد سازمانی رابطه معنی داری مشاهده شد -4 .بین رضایت از
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ارتقا و ترفیع با تعهد سازمانی رابطه معنی داری مشاهده شد -5 .بین رضایت از حقوق و مزایا با تعهد سازمانی رابطه معنی
داری مشاهده شد -6 .بین برخی از ویژگیهای فردی با رضایت شغلی رابطه معنی داری مشاهده شد -7 .بین برخی از ویژگیهای
فردی با تعهد سازمانی رابطه معنی داری مشاهده شد.
عزیزی ( ) 1396در تحقیقی به" بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی کارکنان اداره کل امور
مالیاتی استان قم)" پرداخت .نتایج نشان داد که بین شاخص های رضایت شغلی کارکنان و تعهد سازمانی رابطة مستقیم و
معنی داری وجود دارد .بر اساس اطالعات به دست آمده از این تحقیق درجامعه تحت بررسی ،زیر مجموعه های رضایت شغلی
یعنی رضایت از همکاران دارای باالترین سهم در کل رضایت شغلی و از سوی دیگر رضایت از حقوق و مزایا دارای پایین ترین
سهم بوده است
روحی ( ) 1396در تحقیقی به" بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پرستاران شاغل در بیمارستان های
دانشگاه علوم پزشکی گلستان" پرداخت .نتایج نشان داد که با توجه به رضایت شغلی و تعهد سازمانی کم و متوسط پرستاران
و ارتباط مستقیمی که بین آنها وجود داشت و از آنجایی که رضایت شغلی بر تعهد کارکنان می افزاید ،از این رو ضروریست
مدیران به مؤلفه های مؤثر بر رضایت شغلی ،بیشتر توجه نمایند.
دانش فرد ( ) 1396در تحقیقی به" بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی با کارایی کارکنان" پرداخت .نتایج نشان داد که
مولفه رفتار همکار از سازه رضایت شغلی ،مولفه هدف در کارایی و مولفه تعهد عاطفی از تعهد سازمانی بیشترین و قویترین
ابعاد در این سازه ها می باشند.
قمری (  ) 1395در تحقیقی به" بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد
اسالمی" پرداخت .نتایج نشان داد که رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین اعضای هیات علمی و معنادار است .همچنین
نتیجه تحلیل رگرسیون نشان داد که حدود  56درصد از تغییرات تعهد سازمانی را در اعضای هیات علمی مولفه های رضایت
ازپرداخت ویژگی کار و همکار تبیین می کند و در کارکنان حدود  14درصد از تغییرات تعهد سازمانی را مولفه ویژگی کار
تبیین می کند.
جهانگیر (  ) 1395در تحقیقی به" بررسی رابطه بین تعهد سازمانی ،رضایت شغلی و عوامل فردی پرستاران در بخشهای داخلی
جراحی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی" پرداخت .نتایج نشان داد که عوامل فردی نبایستی
مالك گزینش پرستاران متعهد باشد و الزم است مدیران پرستاری بعد از استخدام کارکنان ،در جهت ایجاد تعهد سازمانی در
آن ها تالش نمایند .مدیران پرستاری می توانند با افزایش تعهد عاطفی و تکلیفی در پرستاران میزان عملکرد آن ها را افزایش
دهند .بدین منظور مدیران پرستاری الزم است با ایجاد رضایت از حقوق و مزایا و فراهم کردن شرایط مناسب کاری و تأمین
امنیت شغلی ،میزان نارضایتی کارکنان را کاهش داده و با حمایت از کارکنان و تشویق مناسب ،میزان رضایت شغلی کارکنان
پرستاری را افزایش دهند.
اندرودی (  ) 1395در تحقیقی به" بررسی رابطه سالمت سازمانی با تعهد سازمانی دبیران ،در مدارس راهنمائی دخترانه شهر
تهران" پرداخت .نتایج نشان داد که  -1میزان ساخت دهی در مدارس دولتی نسبت به سازمان ها غیرانتفاعی باالتر است-2 .
رابطه معنی داری بین تعهد سازمانی و ابعاد مالحظه گری ،ساختار دهی ،یگانگی نهادی ،پشتیبانی منابع ،تاکید علمی و روحیه
تأیید می شود -3 .بین سالمت سازمانی و ابعاد سه گانه تعهد سازمانی شامل تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و تعهد تکلیفی رابطه
معنی داری وجود دارد.
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هیوارد  ) 2018 ( 10در تحقیقی به" بررسی رابطه بین سالمت سازمانی و توانایی نمایندگی آموزش و پرورش محلی" پرداخت.
نتایج حال از دو ابزار به منظور تعیین اهمیت روابط بین توانایی مدیران در انجام تغییرات کاری و سالمت سازمان همسو و
هماهنگ به نظر می رسید .نتایج نشان داد که معنی دار بودن همبستگی در میان تمامی متغیرهای تغییرات کاری و تمرکز
اهداف وجود دارد .بعد سازگاری و انطباق دارای همبستگی با چندین متغیر فرایند تغییر و تحول بود و بعد روحیه با یك متغیر
تغییر وتحول دارای همبستگی منفی بود.
هوی و تارتر و کاتکمپ  ) 2017 ( 11در تحقیقی به" بررسی میزان سالمت جو مدارس" پرداختند .نتایج نشان داد که میزان
سالمت جو مدرسه ی سالم از نظر ابعاد هفتگانه ی سالمت سازمانی بطور قابل مالحظه ای در سطح بسیار باال (بسیار باالتر از
میانگین) می باشد ،در حالیکه میزان سالمت جو مدارس ناسالم از نظر این ابعاد در س طح بسیار پایین (پاین تر از میانگین) قرار
گرفته است.
کری و همکاران  ) 2017 ( 12در تحقیقی به" بررسی رابطه سالمت سازمانی مدرسه با تعهد سازمانی معلم" پرداخت .سالمت
سازمانی در این تحقیق از نظر هفت بعد یگانگی نهادی ،نفوذ مدیر ،ساخت دهی ،مالحظه گری ،پشتیبانی منابع ،روحیه و تاکید
علمی مورد بررسی قرار گرفته است .در این تحقیق  423معلم مدرسه ابتدایی از  20مدرسه ابتدایی در چهار ناحیه هنگ کنگ
انتخاب شده اند .نتایج نشان داد که وضعیت سالمت سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی کارکنان مدرسه و تعهد سازمانی کارکنان
رابطه معنی داری با یکدیگر دارند .به طور اختصاصی افزایش سه بعد مالحظه گری ،تاکید علمی و یگانگی نهادی بیشترین تاثیر
را در افزایش تعهد سازمانی کارکنان دارا بودند.
واندربری و النس  ) 2017 ( 13در تحقیقی به" بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی" پرداختند .نتایج نشان داد که
تعهد سازمانی و رضایت شغلی با هم ارتباط معنی داری دارند و تعهد سبب رضایت شغلی می شود.
تاملینسون و جان کینز  ) 2017 ( 14در تحقیقی به" بررسی نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی در پیشگیری از ترك خدمت
کارکنان" پرداختند .نتایج نشان داد که همبستگی بین تعهد سازمانی و تمایل ب ه ترك خدمت معکوس است .یعنی با افزایش
تعهد سازمانی تمایل به ترك خدمت کمتری می گردد.
تار و همکاران  ) 2016( 15در تحقیقی به" بررسی سالمت و رضایت در بین کارکنان یك مدرسه" پرداختند .نتایج نشان داد که
که عقیده و فکر و درك کارکنان در رضایت شغلی و در تعهد آنان و نی ز در سالمت سازمان تاثیر دارد.
سامرز  ) 2016( 16در تحقیقی به" بررسی اثرات مستقیم و متقابل تعهد سازمانی بر پدیدۀ ترك خدمت و غیبت" پرداخت .نتایج
نشان داد که بین هر سه نوع تعهد (تعهد عاطفی ،تعهد مستمر ،تعهد هنجاری) با ترك خدمت و غیبت رابطه منفی و معنی
داری وجود دارد.
سویی و چنگ  ) 2016( 17در تحقیقی به" بررسی ارتباط بین سالمت سازمانی و تعهد سازمان کارکنان ابتدایی در هنگ کنگ"
پرداختند .نتایج نشان داد که بین عوامل سه گانه (روحیه ،مالحظه گری وساختدهی) سالمت سازمانی وتعهد سازمانی ارتباط
معنی داری وجود دارد.

10 - Hayward ,Marshal
11 - Kottcamp
12 - Curry et al
13 -Vanderbery & lance
14 -Tamlinson & Jenkins
15 - Tar et al
16 -Somers
17 - Sui & Cheng
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ویلیام  ) 2016( 18درتحقیقی به" بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سالمت سازمانی" پرداخت .نتایج نشان داد که بین این دو
متغیر رابطه علی حاکم است و رضایت شغلی پیش شرط سالمت سازمانی می باشد.
پورتر و همکاران  ) 2016( 19در تحقیقی به" بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سالمت سازمانی با غیبت و جابه جایی"
پرداختند .نتایج نشان داد که بین رضایت شغلی و سالمت سازمانی رابطه مستقیم و جود دارد و با غیبت و جابه جایی رابطه
معکوس دارد.
مك  ) 2016( 20در تحقیقی به" شناسایی عوامل موثر بر تعهد سازمانی و ارتقا تعهد سازمانی در پرستاران" پرداخت .نتایج نشان
داد که عوامل شخصی ،فرصتهای یادگیری ،رضایت شغلی ،برنامه های بازنشستگی و ارایه مراقبتهای پرستاری مطلوب و با
کیفیت باال بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و فقدان امنیت شغلی ،ارتباطات درون گروهی ضعیف ،عدم پرداخت امتیازات یا بی
عدالتی در پرداخت امتیازات ،تاثیر منفی بر تعهد سازمانی دارند.
تامیلتسون و کینز  ) 2015 ( 21در تحقیقی به" بررسی رابطه بین تعهد سازمانی تعهد عاطفی و مستمر با رضایت شغلی"
پرداختند .نتایج نشان داد که بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی رابطه مثبت وجود دارد ولی بین تعهد مستمر و رضایت شغلی
رابطه منفی وجود.
سیرال  ) 2015 ( 22در تحقیقی به" بررسی رابطه بین تعهد کارکنان مدارس کاتولیك ،رضایت شغلی و محیطکار" پرداخت .یافتهها
مربوط به سه گروه از کارکنان برمبنای سه سطح از تعهد ،تعهد به عقیده و ارزشهای سازمانی ،به خود حرفه تدریس و به
طرحهای مربوطه می باشد .کارکنان معتقد بودند جنبه های ذاتی و درونی کار بیش از عوامل بیرونی آنها را راضی میکند.
پیشنهاد شد که مدیران فعالیت هایشان را در راستای ایجاد فکر و ایده مشترك و واحد متمرکز نمایند و کارکنان و ویژگیهایشان
را با نیازهای سازمان هماهنگ نمایند.

فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی
مولفه های سالمت سازمانی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد کاووس تاثیر دارد.
فرضیه های فرعی
 -1مولفه های سالمت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد کاووس تاثیر دارد.
 -2مولفه های سالمت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد کاووس تاثیر دارد.
 -3تعهد سازمانی و مولفه های آن بر رضایت شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد کاووس تاثیر دارد.

18 - William
19 - Porter et al
20- Mac
21 - Tamiltson & Kins
22 - Syrla
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مدل پژوهش

شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش
منبع :هوی و فیلدمن ( )1996؛ پورتر ()1997؛ لینز (.)2003

روش شناسی تحقیق
تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد که به صورت پیمایشی انجام خواهد
شد .روش گردآوری اطالعات تحقیق حاضر کتابخانه ای و میدانی می باشد .جامعه آماری این تحقیق شام ل کلیه کارکنان اداره
امور مالیاتی شهرستان گنبد کاووس سال  1397 -1398به تعداد  150نفر می باشد .این آمار بر اساس آمار رسمی کارگزینی
اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد کاووس به دست آمده است .حجم نمونه در این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران  108نفر
تعیین می گرد د .برای انتخاب آزمودنی ها از روش انتخاب تصادفی ساده استفاده می شود .برای تجزیه و تحلیل اطالعات آماری
یافتهها از روش های آمار توصیفی و استنباطی در دو بخش مجزا استفاده خواهد شد .در بخش نخست تجزیه و تحلیل توصیفی
یافتهها به صورت جداول توزیع فراوانی ،میانگین و انحراف معیار انجام میگیرد .در بخش دوم از روشهای آماری استنباطی
شامل آزمون های کلموگروف اسمیرنف برای تعیین طبیعی بودن توزیع داده ها و ضریب همبستگی پیرسون جهت به دست
آوردن ارتباط بین متغییر های تحقیق و زیر مجموه های آن ها استفاده شد .کلیه فعالیت های آماری فوق به کمك نرم افزار
اس پی اس اس  23نسخه  16انجام شد .ضمنأ همه آزمودنی های آماری در حد معنی داری (  ) a=0 /05به آزمایش گذارده
شدند.

23- Spss
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یافته های توصیفی
توصیف آماری مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها
 جنسیت آزمودنی هاجدول شماره  :1توزیع فراوانی جامعه مورد مطالعه بر حسب جنسیت

جنسیت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

مرد

77

71.30

71.3

زن

31

28.70

100.0

جمع

108

100.0

نمودار شماره : 1نمایش توزیع درصدی جامعه مورد بررسی بر حسب جنس

جدول و نمودار فوق نشان میدهد از مجموع  108نفر پاسخگو 77 ،نفر (  ) %71 /30مرد و  31نفر(  ) %28 /70زن هستند.
سن آزمودنی ها
جدول شماره  : 2توزیع فراوانی جامعه مورد مطالعه بر حسب سن

سن

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

 25سال

22

20.37

20.4

 25-30سال

37

34.26

54.6

 31-35سال

20

18.52

73.1

 36-40سال

19

17.59

90.7

 40سال به باال

10

9.26

100.0

جمع

108

100.0
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نمودار شماره : 2نمایش توزیع درصدی جامعه مورد بررسی بر حسب سن

جدول و نمودار فوق نشان میدهد از مجموع  108نفرپاسخگو22 ،نفر (  25 ) %20.37سال و کمتر 37 ،نفر(25-30 ) %34.26
سال 20 ،نفر (  31-35 ) %18.52سال  19 ،نفر (  36-40 ) %17.59سال و  10نفر ( 40 ) %9.26سال به باال هستند.

تاهل آزمودنی ها
جدول شماره  : 3توزیع فراوانی جامعه مورد مطالعه بر حسب تاهل

تاهل

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

متاهل

83

76.85

76.9

مجرد

25

23.15

100.0

جمع

108

100.0
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نمودار شماره : 3نمایش توزیع درصدی جامعه مورد بررسی بر حسب تاهل

جدول و نمودار فوق نشان میدهد از مجموع  108نفر پاسخگو 83 ،نفر (  ) %76/85متاهل و  25نفر(  ) %23 /15مجرد هستند.
 سابقه کار آزمودنی هاجدول شماره  : 4توزیع فراوانی جامعه مورد مطالعه بر حسب سابقه کار

سابقه کار

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

 5سال و کمتر

20

18.52

18.5

 6-10سال

41

37.96

56.5

 11-15سال

29

26.85

83.3

 15سال به باال

18

16.67

100.0

جمع

108

100.0
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نمودار شماره : 4نمایش توزیع درصدی جامعه مورد بررسی بر حسب سابقه کار

جدول و نمودار فوق نشان میدهد از مجموع  108نفرپاسخگو 20 ،نفر (  5 ) %18.52سال و کمتر 41 ،نفر( 6-10 ) %37.96سال،
29نفر (  11 -15 ) %26.85سال و  18نفر ( 15 ) %16.67سال به باال هستند.
 میزان تحصیالت آزمودنی هاجدول شماره  : 5توزیع فراوانی جامعه مورد مطا لعه بر حسب میزان تحصیالت

تحصیالت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

دیپلم

6

5.56

5.6

فوق دیپلم

11

10.19

15.7

لیسانس

69

63.89

79.6

فوق لیسانس و باالتر

22

20.37

100.0

جمع

108

100.0
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نمودار شماره : 5نمایش توزیع درصدی جامعه مورد بررسی برحسب تحصیالت

جدول و نمودار فوق نشان میدهد از مجموع  108نفر پاسخگو  6نفر ( ) %5.56دیپلم  11 ،نفر (  ) %10.19فوق دیپلم69 ،
نفر (  ) %63.89لیسانس 22.،نفر ( ) %20.37فوق لیسانس و باالتر هستند.

توصیف متغیرهای تحقیق
توصیف متغیر سالمت سازمانی
جدول شماره: 6آمارهای توصیف ی در سازمان مورد مطالعه به تفکیک مولفه های سالمت سازمان ی

مولفه ها

تعداد کل

می انگین

انحراف معیار

نام متغیر

یگانگی نهادی

108

25.1944

3.91608

نفوذ مدیریت

108

17.3704

4.12558

مالحظه گری

108

19.926

3.71040

سالمت

ساخت دهی

108

16.9907

4.05452

سازمانی

پشتیبانی منابع

108

18.0926

4.11865

روحیه

108

29.1111

5.06654

تاکید علمی
کل

108
108

28.8241
147.7130

4.51752
19.7631

داده های جدول فوق بیانگر آن است که،با توجه به  44سوال مربوط به سالمت سازمانی ،میانگین و انحراف معیار نمره سالمت
سازمانی 147 /71 #19 /76محاسبه گردید .همچنین مولفه روحیه باالترین میانگین ( ) 29.11و انحراف معیار (  ) 5.06654و مولفه
ساخت دهی کمترین میانگین (  ) 16.990و انحراف معیار ( ) 4.05452را دارد.
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توصیف متغیر تعهد سازمانی
جدول شماره : 7آمارهای توصیفی مولفه های تعهد سازمانی

متغیر

مولفه ها

تعداد کل

میانگین

انحراف معیار

تعهد

عاطفی
مستمر

108
108

19.1574
15.9444

4.07216
3.71366

سازمانی

هنجاری

108

16.9815

2.80514

کل

108

52.0833

9.11825

داده های جدول فوق بیانگر آن است که ،بر اساس مجموع  15سوال بخش تعهد سازمانی ،میانگین و انحراف معیار نمرات تعهد
کارکنان نیز  52/08 #9 /11بود .همچنین مولفه تعهد عاطفی باالترین میانگین ( ) 19.1574و انحراف معیار ( ) 4.07216و مولفه
تعهد مستمر کمترین میانگین (  ) 15.9444و انحراف معیار ( ) 3.71366را دارد.
توصیف متغیر رضایت شغلی
جدول شماره  : 8آمارهای توصیفی مولفه های رضایت شغلی

متغیر

رضایت شغلی

مولفه ها

تعداد کل

میانگین

انحراف معیار

ماهیت کار

108

14.1019

2.3874

زمینه های فعالیت

108

12.9444

2.2374

منافع حاشیه ای
کل

108
108

16.3981
43.4444

4.3167
7.1673

داده های جدول فوق بیانگرآن است که ،با توجه به  12سوال مربوط به رضایت شغلی ،میانگین وانحراف معیار نمره رضایت
شغلی  7 /16 # 43 /44محاسبه گردید .همچنین مولفه منافع حاشیه ای باالترین میانگین ( ) 16/3981وانحراف معیار () 4/3167
و مولفه زمینه های فعالیت کمترین میانگین ( ) 12 /9444و انحراف معیار (  ) 2 /2347را دارد.

آمار استنباطی
تحلیل فرضیه پژوهش
فرضیه اصلی  :مولفه های سالمت سازمانی بر تعهد سازمانی و رضا یت شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد کاووس
تاثیر دارد.
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جدول شماره  : 9نتیجه ی تحلیل رگرسیون چند گانه بین مولفه های سالمت سازمان ی بر تعهد سازمانی رضایت شغل ی

متغیر وابسته

متغیرهای مستقل

F

 Pسطح معنی

 Rضریب

R2

داری

همبستگی

ضریب تعیین

یگانگی نهادی
نفوذ مدیریت
مالحظه گری

نمره کل

ساخت دهی

(تعهد سازمانی

پشتی بانی منابع

رضایت شغلی)

58.54

.89

0 /000

.80

روحیه
تاکید علمی
نتیجه ی تحلیل رگرسیون در این جدول نشان می دهد ضریب همبستگی چند گانه بین مولفه های سالمت سازمانی و نمره
کل (تعهد سازمانی و رضایت شغلی ) در کل نمونه برابر  0 /89به دست آمده است.همچنین ضریب تعیین متغیر پیش بینی0/80
است.به این معنا که  80درصد از واریانس متغیر وابسته (رضایت شغلی و تعهد سازمانی ) بوسیله متغیر مستقل (سالمت
سازمانی) پبش بینی می شود .نسبت ) f=58/54) Fو سطح معناداری ( ) p<000/0نیز در تایید این یافته است،لذا می توان گفت
این فرضیه تایید شده است.
جدول شماره  : 10محاسبه ضریب بتا و سطح معنا داری مولفه های سالمت سازمان ی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

ابعادسالمت

ضرایب رگرسیون

خطای

ضرایب استاندارد

سازمانی

B

استاندارد

شده بتا

مقدار ثابت

.266

5.575

T

Sig

.048

.962

یگانگی نهادی
نفوذ مدیریت

.592
.522

.185
.184

.168
.156

3.197
2.814

.002
.006

مالحظه گری

.444

.227

.119

1.959

.053

ساخت دهی

.814

.219

.239

3.720

.000

پشتیبانی منابع

-.014

.230

-.003

-.060

.953

روحیه

1.036

.184

.380

5.625

.000

تاکید علمی

.660

.174

.216

3.803

.000

متغیر وابسته  :نمره کل(تعهد سازمانی و رضایت شغلی)
اینکه کدامیك ازمولفه های سالمت سازمانی بر متغیرهای (رضایت شغلی وتعهد سازمانی) ؛ تاثیر دارد باید از طریق مقادیرBeta

استفاده شود .ستون ضرایب استاندارد شده بتا نشان می دهد که موثرترین مولفه  ،روحیه با بتای  0 /380بوده است.
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استنباط آماری داده های مربوط به فرضیه اول تحقیق
فرضیه فرعی اول :مولفه های سالمت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد کاووس تاثیر دارد.
جدول شماره : 11نتیجه ی تحلیل رگرسیون چند گانه بین مولفه های سالمت سازمان ی بر تعهد سازمان ی

متغیرهای مستقل

متغیر

P
F

وابسته

R

سطح معنی داری

R2

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

یگانگی نهادی
نفوذ مدیریت
مالحظه گری
ساخت دهی
پشتیبانی منابع
روحیه

تعهد
سازمانی

0 /000

19/23

.57

.75

تاکید علمی
نتیجه ی تحلیل رگرسیون در این جدول نشان می دهد ضریب همبستگی چند گانه بین مولفه های سالمت سازمانی و تعهد
سازمانی در کل نمونه برابر  0 /75به دست آمده است.همچنین ضریب تعیین متغیر پیش بینی  0 /57است.به این معنا که57
درصد از واریانس متغیر وابسته (تعهد سازمانی) به وسیله متغیر مستقل (سالمت سازمانی) پبش بینی می شود .نسبت F
( ) f=19/23و سطح معناداری(  ) p<000/0نیز در تایید ای ن یافته است ،لذا می توان گفت این فرضیه تایید شده است.
جدول شماره : 12محاسبه ضریب بتا و سطح معنا داری مولفه های سالمت سازمان ی بر تعهد سازمان ی

ابعادسالمت

ضرایب رگرسیون

خطای

ضرایب استاندارد

سازمانی

B

استاندارد

شده بتا

مقدار ثابت
یگانگی نهادی

.971
.662

5.411
.500

.299

-.179
1.324

نفوذ مدیریت

.702

.193

.317

3.644

.000

مالحظه گری

.146

.256

.060

.572

.569

ساخت دهی

.044

.480

.020

.092

.927

پشتیبانی منابع

.602

.181

.260

3.349

.188

روحیه

-.122

.168

-.068

-.725

.470

تاکید علمی

.472

.169

.234

2.790

.006

T

Sig

.858
.001

متغیر وابسته  :تعهد سازمان ی
اینکه کدامیك ازمولفه های سالمت سازمانی بر میزان تعهد سازمانی کارکنان تاثیر بیشتری دارد ؛ باید از طریق مقادیرBeta

استفاده شود .ستون ضرایب استاندارد شده بتا نشان می دهد که موثرترین مولفه ،نفوذ مدیریت با بتای  0 /317بوده است .

32
تاثیر مولفه های سالمت سازمانی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد کاووس

استنباط اماری داده های مربوط به فرضیه دوم تحقیق
فرضیه فرعی دوم :مولفه های سالمت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد کاووس تاثیر
دارد.
جدول شماره :13نتیجه ی تحلیل رگرسیون چند گانه بین مولفه های سالمت سازمان ی بر رضایت شغل ی

متغیرهای مستقل

متغیر
وابسته

F

 Pسطح معنی

 Rضریب

داری

همبستگی

R2

ضریب تعیین

یگانگی نهادی
نفوذ مدیریت
مالحظه گری
ساخت دهی
پشتیبانی منابع

رضایت
شغلی

279/45

0 /000

0 /97

0 /95

روحیه
تاکید علمی
نتیجه ی تحلیل رگرسیون در این جدول نشان می دهد ضریب همبستگی چند گانه بین مولفه های سالمت سازمانی و رضایت
شغلی در کل نمونه برابر  0 /95به دست آمده است.همچنین ضریب تعیین متغیر پیش بینی  0 /97است.به این معنا که 97
درصد از واریانس متغیر وابسته (رضایت شغل ی)به وسیله متغیر مستقل (سالمت سازمانی) پبش بینی می شود) f=279/45) .
و سطح معناداری ( ) p<000/0نیز در تایید این یافته است ،لذا می توان گفت این فرضیه تایید شده است.
جدول شماره  :14محاسبه ضریب بتا و سطح معنا داری مولفه های سالمت سازمان ی بر رضایت شغلی

ابعاد سالمت

ضرایب رگرسیون

خطای

ضرایب استاندارد

سازمانی

B

استاندارد

شده بتا

مقدار ثابت

.750

1.655

T

Sig

.453

.651

یگانگی نهادی
نفوذ مدیریت

-.006
.-145

.055
.059

.003
.-083

.109
-2.462

.913
.. 016

مالحظه گری

.232

.078

.120

2.961

.004

ساخت دهی
پشتیبانی منابع

.544
-.398

.147
.153

.308
-.299

3.703
-2.605

.000
.011

روحیه

1.156

.051

.817

22.541

.000

تاکید علمی

.182

.052

.115

3.520

.001

متغیر وابسته  :رضایت شغلی
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اینکه کدامیك ازمولفه های سالمت سازمانی بر میزان تعهد سازمانی کارکنان تاثیر بیشتری دارد ؛ بای داز طریق مقادیرBeta

استفاده شد.ستون ضرایب استاندارد شده بتا نشان می دهد که موثرترین مولفه ،روحیه با بتای  0 /817بوده است .بدین معنا که
یك واحد تغییر در متغیرهای مستقل،بتا واحد در متغیر وابسته یعنی رضایت شغل ی کارکنان ایجاد خواهد شد.
استنباط اماری داده های مربوط به فرضیه سوم تحقیق
فرضیه فرعی سوم :تعهد سازمانی و مولفه های آن بر رضایت شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد کاووس تاثیر
دارد.
جدول شماره  :15نتیجه ی تحلیل رگرسیون چند گانه بین مولفه های تعهد سازمان ی بر رضایت شغل ی

متغیرهای مستقل

متغیر وابسته

تعهد عاطفی
تعهد مستمر

رضایت شغلی

F

9 /89

P

R

R2

سطح معنی داری

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

0.000

0 /22

0/47

تعهد هنجاری
نتیجه ی تحلیل رگرسیون در این جدول نشان می دهد ضریب همبستگی چند گانه بین مولفه های تعهد سازمانی و رضایت
شغلی در کل نمونه برابر  0 /47به دست آمده است.همچنین ضریب تعیین متغیر پیش بینی  0 /22است.به این معنا که 22
درصد از واریانس متغیر وابسته (رضایت شغلی)به وسیله متغیر مستقل (تعهد سازمانی) پبش بینی می شود .نسبت(f=9/89) F

و سطح معناداری ( ) p<000/0نیز در تایید این یافته است،لذا می توان گفت این فرضیه تایید شده است.
جدول شماره  :16محاسبه ضریب بتا و سطح معنا داری مولفه های تعهد سازمان ی بر رضایت شغل ی

ضرایب رگرسیون

خطای

ضرایب استاندارد

B

استاندارد

شده بتا

مقدار ثابت
تعهد عاطفی

26.618
.778

ابعاد تعهد سازمانی

T

Sig

4.069
.216

.442

6.542
3.603

.000
.000

تعهد مستمر

.038

.269

.020

.143

.887

تعهد هنجاری

.077

.283

.030

.273

.785

متغیر وابسته  :رضایت شغلی
اینکه کدامیك ازمولفه های سالمت سازمانی بر میزان تعهد سازمانی کارکنان تاثیر بیشتری دارد ؛ بای داز طریق مقادیرBeta

استفاده شد .ستون ضرایب استاندارد شده بتا نشان می دهد که موثرترین مولفه  ،تعهد عاطفی با بتای  0 /778بوده است .بدین
معنا که یك واحد تغییر در متغیرهای مستقل،بتا واحد در متغیر وابسته یعنی رضا یت شغلی کارکنان ایجاد خواهد شد.
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بحث و نتیجه گیری
فرضیه اصلی :مولفه های سالمت سازمانی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد کاووس
تاثیر دارد.
نتیجه ی تحلیل رگرسیون نشان داد که ضریب همبستگی چند گانه بین مولفه های سالمت سازمانی و نمره کل (تعهد سازمانی
و رضایت شغلی ) در کل نمونه برابر  0 /89است .همچنین ضریب تعیین متغیر پیش بینی  0 /80است .به ا ین معنا که  80درصد
از واریانس متغیر وابسته (رضایت شغلی و تعهد سازمانی ) بوسیله متغیر مستقل (سالمت سازمانی) پبش بینی می شود .نسبت
 ) f=58/54) Fو سطح معناداری ( ) p<000/0نیز در تایید این یافته است ،لذا این فرضیه تایید شده است .ا ینکه کدامی ك از
مولفه های سالمت سازمانی بر متغیرهای (رضایت شغلی وتعهد سازمانی)؛ تاثیر دارد باید از مقادیر  Betaاستفاده شد .ستون
ضرایب استاندارد شده بتا نشان می دهد که موثرترین مولفه ،روحیه با بتای  0 /380بوده است .با جستجوهای متعددی که انجام
گرفته است مشخص شد پژوهشی بصورت کامال مشابه این تحقیق وجود ندارد.
یافته های حاصل از این پژوهش بیانگر این واقعیت است که اگر اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد کاووس از لحاظ ابعاد مختلف
سالم باشد تعهد سازمانی کارکنان و همچنین رضایت شغلی آنها افزیش می یابد .بدین معنا که نمره های باال در متغیر سالمت
سازمانی با نمره های باال در تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد کاووس همراه است و
بالعکس .نیروی انسانی مهمترین سرمایه اداره امور مالیاتی است و هر چه این سرمایه کیفیت مطلوب تری داشته باشد احتمال
موفقیت و بقاء و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد شد .برعکس نیروی انسانی بدون احساس رضایت و عدالت و تعهد سازمانی کم،
متمایل به ترك سازمان می باشد ،نه تنها خود در جهت اهداف سازمانی حرکت نمی کند بلکه در ایجار فرهنگ بی توجهی
نسبت به مسائل و مشکالت سازمان در بین دیگر همکاران موثر می باشد.
فرضیه فرعی اول :مولفه های سالمت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد کاووس تاثیر دارد.

نتیجه ی تحلیل رگرسیون نشان داد که ضریب همبستگی چند گانه بین مولفه های سالمت سازمانی و تعهد سازمانی در کل
نمونه برابر  0 /75است .همچنین ضریب تعیین متغیر پیش بینی  0 /57است .به این معنا که  57درصد از واریانس متغیر وابسته
(تعهد سازمانی) به وسیله متغیر مستقل (سالمت سازمانی) پبش بینی می شود .نسبت  ) f=19/23( Fو سطح معناداری
(  ) p<000/0نیز در تایید این یافته است ،لذا این فرضیه تایید شده است .ا ینکه کدامیك از مولفه های سالمت سازمانی بر
میزان تعهد سازمانی کارکنان تاثیر بیشتری دارد؛ باید از مقادیر  Betaاستفاده شود .ستون ضرایب استاندارد شده بتا نشان می
دهد که موثرترین مولفه ،نفوذ مدیریت با بتای  0 /317بوده است  .این نتایج با نتایج نوروزی (  ،) 1397اندرودی (،) 1395
محسنی ذو القدرنسب (  ،) 1395کری و همکاران (  ،) 2017سویی و چنگ ( ) 2016همخوانی دارد.
یافته های حاصل از این پژوهش بیانگر این واقعیت است که اگر اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد کاووس از لحاظ ابعاد مختلف
سالم باشد تعهد سازمانی کارکنان نیز افزیش می یابد و اگر اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد کاووس از لحاظ مختلف ناسالم
باشد تعهد سازمانی کارکنان نیز کاهش می یابد .بدین معنا که نمره های باال در متغیر سالمت سازمانی با نمره های باال در
تعهد سازمان ی کارکنان همراه است و بالعکس .در اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد کاووس افراد متعهد اقدام به سالم سازی
می نمایند چرا که نیروی انسانی متعهد یکی از شاخص های درون سازمان و تاثیر گذار می تواند با وابستگی که در خود نسبت
به سازمان و شغل خود احساس می کند دست به اب تکار و خالقیت زده و با احساس مسئولیتی که دارد در باال بردن بهره وری
کار خود اقدام نماید و با گسترش این رویه در سازمانی باعث به وجود آمدن محیطی مناسب برای فعالیت خود و همکاران
گردد.در نتیجه باعث سالم شدن سازمان می شود.
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فرضیه فرعی دوم :مولفه های سالمت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد کاووس تاثیر دارد.
نتیجه ی تحلیل رگرسیون نشان داد که ضریب همبستگی چند گانه بین مولفه های سالمت سازمانی و رضایت شغلی در کل
نمونه برابر  0 /95است .همچنین ضریب تعیین متغیر پیش بینی  0 /97است .به این معنا که  97درصد از واریانس متغیر وابسته
(رضایت شغل ی) به وسیله متغیر مستقل (سالمت سازمانی) پبش بینی می شود ) f=279/45) .و سطح معناداری () p<000/0
نیز در تا یید این یافته است ،لذا ا ین فرضیه تایید شده است .اینکه کدامیك ازمولفه های سالمت سازمانی بر میزان تعهد سازمانی
کارکنان تاثیر بیشتری دارد؛ بایداز طریق مقادیر  Betaاستفاده شد.ستون ضرایب استاندارد شده بتا نشان می دهد که موثرترین
مولفه ،روحیه با بتای  0 /817بوده است .بدین معنا که یك واحد تغییر در متغیرهای مستقل ،بتا واحد در متغیر وابسته یعنی
رضایت شغلی کار کنان ایجاد خواهد شد.این نتایج با نتایج تحقیقات ویلیام ( ،) 2016پورتر و همکاران (  ،) 201تار و همکاران
( ) 2016همخوانی دارد.
یافته های حاصل از این پژوهش بیانگر این واقعیت است که اگر اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد کاووس از لحاظ ابعاد مختلف
سالم باشد رضایت شغلی کارکنان نیز افزیش می یابد و برعکس .بدین معنا که نمره های باال در متغیر سالمت سازمانی با نمره
های باال در رضایت شغلی کارکنان همراه است و بالعکس .در این راستا با توجه به مبانی نظری پژوهش حاضر می توان گفت
رضایت شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد ک اووس از متغیرهای اصلی و مؤثر سازمانی است ،که درصد باالی آن
می تواند پویایی و بهره وری سازمان را افزایش دهد و حد کم آن در بین کارکنان باعث بروز مشکال ت فراوانی مانند جابجایی،
ترك خدمت ،غیبت ،بی عال قگی به کار ،از دست دادن انگیزه ،کاهش روحیه ی کاری ،افت کارایی ،کاهش بهره وری و ...برای
کارکنان و سازمان می شود ،از سوی دیگر همانطور که گفته شد سطح باالی رضایت شغلی نشان دهنده سالمت سازمانی در
ابعاد مختلف (سطح سازمانی -یگانگی نهادی-سطح اداری -سطح فنی ) است .از این رو توجه مدیران مربوطه به ایجاد جو سالم
و مطلوب در سازمان های خود می تواند به رضایتمندی ،افزایش پویایی های سازمانی و پیشبرد تحقق اهداف سازمان منجر
شود.

فرضیه فرعی سوم :تعهد سازمانی و مولفه های آن بر رضایت شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد کاووس تاثیر
دارد.
نتیجه ی تحلیل رگرسیون نشان داد که ضریب همبستگی چند گانه بین مولفه های تعهد سازمانی و رضایت شغلی در کل
نمونه برابر  0 /47به دست آمده است .همچنین ضریب تعیین متغیر پیش بینی  0 /22است .به این معنا که  22درصد از واریانس
متغیر وابسته (رضایت شغل ی) به وسیله متغیر مستقل (تعهد سازمانی) پبش بینی می شود .نسبت  (f=9/89) Fو سطح
معناداری ( ) p<000/0نیز در تایید این یافته است ،لذا این فرضیه تایید شده است .اینکه کدامیك ازمولفه های سالمت سازمانی
بر میزان تعهد سازمانی کارکنان تاثیر بیشتری دارد؛ بایداز مقادیر  Betaاستفاده کرد .ستون ضرایب استاندارد شده بتا نشان
می دهد که موثرترین مولفه ،تعهد عاطفی با بتای  0 /778بوده است .بدین معنا که یك واحد تغییر در متغیرهای مستقل ،بتا
واحد در متغیر وابسته یعنی رضایت شغل ی کارکنان ایجاد خواهد شد .این نتایج با نتایج تحقیقات تامیلتسون و کینز (،) 2015
سیرال (  ،) 2015وحیدیان ( ،) 1396عزیزی ( ،) 1396روحی ( ،) 1396دانش فرد( ،) 1396قمری (  ،) 1395جهانگیر (،) 1395
واندر بری والنس (  ،) 2017تاملینسون و جان کینز (  ) 2017همخوانی دارد.
یافته های حاصل از این پژوهش بیانگر این واقعیت است که در اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد کاووس ،کارکنان راضی
تمایل دارند مولدتر و خالق باشند و به سازمان و محل کار متعهد باشند بنابراین محیط محل کار باید قادر باشد جالب و
برانگیزنده بوده و افراد خالق ،متعهد و سخت کوش را حفظ کند .برای خوشحال و راضی کردن کارکنان اداره امور مالیاتی
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شهرستان گنبد کاووس ضروری است که محیط زندگی و کاری آنها را رضایت بخش ساخت .سطح رضایت شغلی کارکنان
توسط عوامل زیادی تحت تاثیر قرار می گیرد ،از جمله آنها شامل سطح حقوق و مزایا ،ادراك عدالت از نظام ارتقا در درون
سازمان کیفیت شرایط کاری و روابط اجتماعی است .رضایت شغلی حالت هیجانی لذت بخش فراهم می کند که اغلب منجر
به یك نگرش کاری مثبت می شود .اگر کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد کاووس احساس کنند که سخت تر از
دیگران کار می کنند اما پاداش های کمتری دریافت می کنند ،آنها احتماال نگرش های منفی نسبت به شغل ،رئیس و
همکاران خواهند داشت .از طرف دیگر ،اگر آنها احساس کنند به خوبی با آنها رفتار می شود و پرداخت عادالنه صورت می
گیرد ،نگرش های مثبت تری نسبت به شغل خواهند داشت .برای ارتقای رضایت شغلی الزم است دست اندرکاران امر ویژگی
ها و شرایط کار را طوری فراهم کنند که افراد شیفته کار شده و آن را ارزشمند و سودمند تلقی کنند .همچنین الزم است به
ارتباطات انسانی در اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد کاووس اهمیت داده و روابط همکاری را دوستانه ،خوشایند ،برانگیزنده و
توام با اعتماد و احساس مسئولیت سازند .از طریق پرداخت های مناسب و عادالنه رضایت و امنیت شغلی ایجاد شود .مدیریت
بر اساس شایستگی و ویژگی های شخصیتی مناسب گمارده شود ،و نظام ارتقای و ترفیع بر اساس توانایی و به طور منظم
انجام گیرد.

پیشنهادها
 .1نتایج فرضیه اصلی نشان داد که سالمت سازمانی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان
گنبد کاووس تاثیر مثبت دارد .لذا پیشنهاد میشود در تعیین اهداف و ارزشهای سازمان از نظرات کارکنان بیشتر استفاده شود
و در تصمیمات مرتبط با حوزه کاری شان مشارکت داده شوند .چرا که مشارکت و سطوح با الی تعهد سازمانی بیانگر قبول
ارزشها و اهداف سازمانی در پرسنل بوده که سبب رضایت شغلی و سالمت سازمانی و وفاداری و تالش بیشتر در جهت نیل به
اهداف سازمان می گردد بدین سبب سازمانها به ایجاد محیط هایی کاری با تعهد باال برای پرسنل خود عالقه مند هستند.
راهکار ارائ ه شده این که تعداد صندوق های انتقادات و پیشنهادات در اداره امور مالیاتی بیشتر شود و در زمان کمتری به این
پیشنهادات پاسخ داده شود.
 .2نتایج فرضیه فرعی اول نشان داد که بین مولفه های سالمت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان
گنبد کاووس تاثیر مثبت وجود دارد .لذا پیشنهاد میشود اداره برای افزایش تعهد سازمانی کارکنان اقدام به سالم سازی اداره
نمایید چرا که در محیط سالم و عاری از هر گونه مشکل مادی ،ساختاری ،عاطفی و روابط انسانی است که کارکنان با شور و
شوق نسبت به انجام وظیفه خود عمل می کنند و نسبت به سازمان و شغل خود وفادار می مانند و بازدهی مناسبی را از خود
نشان می دهند که این بازدهی در نهایت موجب پیشرفت کشور عزیزمان خواهد شد .ارائه راهکار اینکه مثال هر ماه یك اردوی
تفریحی برای کارکنان گذاشته شود.
 .3نتایج فرضیه فرعی دوم نشان داد که بین مولفه های سالمت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان
گنبد کاووس تاثیر مثبت وجود دارد .لذا پیشنهاد میشود که در تعیین اهداف و ارزش های سازمان از نظرات کارکنان بیشتر
استفاده شود .راهکار اینکه جلس ات بیشتری گذاشته شود و از پیشنهادات کارکنان برای پیشرفت اداره امور مالیاتی استفاده
شود.
 .4نتایج فرضیه فرعی سوم نشان داد که تعهد سازمانی و مولفه های آن بر رضایت شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان
گنبد کاووس تاثیر مثبت دارد .لذا پیشنهاد میشود با ایجاد تیمی متخصص ،وضعیت تعهد سازمانی پرسنل بصورت دوره ای در
سطوح مختلف سازمان ارزیابی شده و بازخوردهای الزم ارائه گردد.
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دانشکده حسابداری ومدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی ،شماره دوم ،دوره سوم ،بهار.
[ ]38مقیمی ،محمد ( .) 1377سازمان ومدیریت ،رویکردی پژوهشی ،چاپ سوم ،انتشارات ترمه.
[ ]39مالزمیان ،زهرا ( .)1390بررسی رابطه تعهد سازم انی با اثر بخشی مدی ران دبیرست انهای شهر کرم انشاه ،پایان نامه کارشناسی
ارشد ،دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران.
[ ]40منتظری ،احمد ( .) 1395روشهای تحقیق درعلوم تربیتی ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات سمت.
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