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چكيده
موضوع مقاله حاضر «بررسي نقش تعهد سازماني در مشاركت اعضاي هيئتعلمي دانشگاه آزاد اسالمي در
فعاليتهاي فرهنگي :مطالعه موردي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال» ميباشد .تعهد سازماني عبارت از
ميزان نسبي همانندسازي با سازماني خاص و يا دلبستگي به آن سازمان را تعهد سازماني گويند و در اين مقاله به
سه بخش تعهد عاطفي ،تعهد هنجاري و تعهد مستمر تقسيم ميشود .نوع رابطه بين تعهد سازماني و مشاركت
اعضاي هيئتعلمي در مشاركت آنها در فعاليتهاي فرهنگي ،بهعنوان هدف اصلي پژوهش تعيين شده است .اين
پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر نوع توصيفي و از نظر روش تحقيق پيمايشي است .جامعه آماري  165نفر
اعضاي هيئتعلمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال (دانشكده مديريت -علوم اجتماعي و دانشكده علوم
انساني) ميباشد كه حجم نمونه بر اساس جدول كرجس و مورگان به  090نفر رسيده است و با استفاده از
پرسشنامه به جمعآوري اطالعات پرداخته است كه بعد از تجزيه و تحليل دادههاي به دست آمده و از طريق آزمون
کاياسکوئر و شدت ارتباط ضريب توافقي  ،Cاين فرضيهها كه بين كه تعهد عاطفي ،تعهد هنجاري و تعهد مستمر
اعضاي هيئتعلمي و مشاركت آنها در فعاليتهاي فرهنگي دارد ،به اثبات رسيده است .نتايج مقاله نشان ميدهد
بين تعهد عاطفي و تعهد مستمر اعضاي هيئتعلمي و مشاركت آنها در فعاليتهاي فرهنگي رابطه خيلي قوي و
بين تعهد هنجاري و مشاركت آنان در فعاليتهاي فرهنگي رابطه نسبتاً قوي وجود دارد.
واژگان كليدي :تعهد سازماني ،تعهد هنجاري ،تعهد عاطفي ،تعهد مستمر ،مشاركت ،اعضاي هيئتعلمي

علي عطافر و محمود عزيزي

به سازمان و دانشگاه به طرق مختلفي نقش بيبديلي را

مقدمه
امروزه در سازمانها به منابع انساني بهعنوان

در تحقق بهتر و سريعتر اهداف مذکور ايفا ميکند.

مهمترين منابع سازمان نگريسته ميشود و مديران

آموزش عالي نيز نقش مهمي در ايجاد و تقويت

بهخوبي دريافتهاند که مهمترين عامل کسب مزيت

فرهنگ تعهد از قبيل باال بردن انسجام اجتماعي،

رقابتي ،منابع انساني سازمان ميباشند ،از اين رو امروزه

مشارکت و افزايش اعتماد ايفا ميکند و تعهد نيز نقش

توجه به مقوله تعهد و وفاداري منابع انساني به سازمان

اساسي در تحقق مأموريتها ،اهداف دانشگاهي ،روح

و انجام هر چه بهتر نقشهاي اختصاص يافته به آنها

دانش گري و پژوهشي از طريق تسهيل و تسريع

و حتي وظايف فرا نقشي توسط منابع انساني يکي از

گردش اطالعات و دانش (چه دانش ضمني و چه

ميباشد.

دانش مدون) در دورن دانشگاه ،تسهيل شکلگيري

تعهد سازماني يک نگرش است .يک حالت رواني

سرمايه انساني ،کاهش هزينههايي از قبيل هزينههاي

است که نشان دهنده نوعي تمايل ،نياز و الزام جهت

کنترل و نظارت و همچنين تسهيل نمودن دسترسي به

ادامه اشتغال در يک سازمان ميباشد .تمايل يعني عالقه

افراد داخل و خارج سازمان ايفا ميکند.

و خواست قلبي فرد براي ادامه خدمت در سازمان ،نياز

تعهد و مشاركت از مؤلفههاي سرمايه اجتماعي

يعني فرد به خاطر سرمايهگذاريهايي که در سازمان

ميباشد .سرمايه اجتماعي را ميتوان در کنار

کرده ناچار به ادامه خدمت در آن است و الزام عبارت

سرمايههاي اقتصادي و انساني ،بخشي از ثروت ملّي

از دين ،مسؤوليت و تکليفي است که فرد در برابر

به حساب آورد که بستر مناسبي براي بهرهبرداري از

سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن ميبيند از

سرمايه انساني و فيزيکي (مادّي) و راهي براي نيل به

ديدگاهي ديگر ،تعهد سازماني نوعي احساس وابستگي

موفقيت قلمداد ميشود .بدون سرمايه اجتماعي ،هيچ

و تعلق خاطر به سازمان است.

اجتماعي به هيچ سرمايهاي نميرسد ،بهطوريکه

دغدغههاي

جدي

مديران

سازمانها

تعهد سازماني يک نگرش درباره وفاداري

بسياري از گروهها ،سازمانها و جوامع انساني ،بدون

کارمندان به سازمان است و يک فرايند مستمري است

سرمايه اقتصادي و صرفاً با تکيه بر سرمايه انساني و

که از طريق آن اعضاي سازمان عالقه خود را به

اجتماعي توانستهاند به موفقيت دست يابند.

سازمان و موفقيت و کارايي پيوسته آن نشان ميدهند

اعضاي هيئتعلمي بهعنوان يكي از بزرگترين

(مجيدي ،عبداهلل.)12:0126.

سرمايههاي هر جامعه و نيز يكي از پراهميتترين

دانشگاهها و مراکز آموزش عالي ،سازمانهايي

عناصر نظام آموزشي نقشي بسيار حساس و

هستند که بهطور همزمان محصوالت متنوعي توليد

سرنوشتساز در تربيت نيروي انساني ايفاء ميكنند و

ميکنند ،محصوالت آنها ،توسعه تواناييهاي علمي،

ثمره تالش آنها درنهايت رشد و توسعه جوامع بشري

دانشي افراد ،سازمانها و گروههاي مختلف جامعه و

را در تمامي زمينههاي اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي

پيشبرد مرزهاي دانش از طريق آموزش و پژوهش و

بهويژه فرهنگي را در بر ميگيرد.

فعاليتهاي فرهنگي است .دانشگاهها و مراکز آموزش

لذا كميت و كيفيت فعاليتهاي فرهنگي دانشجويان

عالي اين رسالت خطير آموزش و پژوهش و

كه آيندهسازان اين مرز و بوم هستند ميتواند تحت

فعاليتهاي را از طريق سرمايههاي انساني ،فکري و

تأثير فعاليتهاي فرهنگي اعضاي هيئتعلمي قرار

اجتماعي خويش انجام ميدهند .در اين ميان تعهد افراد

گيرد .زيرا هر انساني تحت شرايط اجتماعي ،فرهنگي،
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هنجارها و ارزشهاي حاكم بر جامعه رشد ميكند و

 .0عمل متعهد شدن به يک مسئوليت يا يک باور؛

رفتار خويش را با آن منطبق ميسازد و از آن جايي كه

 .2عمل ارجاع يا اشاره به يک موضوع؛

دانشگاه خانه دوم دانشجويان تلقي ميشود ،اعضاي

 .1تقبل يا عهدهدار شدن انجام کاري در آينده.

هيئتعلمي نقش اساسي ميتواند در تربيت دانشجويان

(صادقي فر)12 :26 ،
2

پورتر ( )0921و همکاران وي تعهد سازماني را

دارد.
فعاليت فرهنگي كاري است كه تمام شئون زندگي
فردي و اجتماعي بشر را در بر ميگيرد .كاري است كه

همسانسازي و پيوند به آن تعريف ميکنند؛ که از سه
عامل زير تشکيل ميشود:

همه افراد جامعه را متأثر ميسازد و با اين نفوذ در .0قبول داشتن سازمان و پذيرش اهداف آن؛
ارتباطات و روابط علت و معلولي و تأثير و تأثرات .2آمادگي براي بذل کوشش قابل توجيه بيشتر؛
افراد جامعه بر يكديگر ،شدني خواهد بود .در مجموع .1عالقهمندي به حفظ عضويت در سازمان( .مرتضوي و
ميتوان اين تعريف را ارائه داد كه فعاليتهاي

ديگران)11 :29 ،
تعهد

فرهنگي ،فعاليتهايي هستند كه هدف آنها تغيير،

سازماني

عبارت

از

ميزان

نسبي

تقويت و يا توسعه ارزشها ،بينشها و دانشهاي

همانندسازي با سازماني خاص و يا دلبستگي به آن

(اطالعات) جامعه و در نتيجه روابط اجتماعي جامعه

سازمان که ميتواند حداقل بهوسيله سه عامل مشخص

ميباشد (پرويز ،داودي.)92 :0122 ،

شود:

در اين مقاله مفهوم تعهد سازماني بهعنوان متغير
مستقل ميباشد كه بر اساس ديدگاه جعفر صادقي فر به
سه نوع تعهد عاطفي ،تعهد هنجاري يا تكليفي و تعهد
مستمر تقسيم ميشود و مشاركت در فعاليتهاي
فرهنگي نيز بهعنوان متغير وابسته ميباشد كه بر اساس

 .0اعتقاد راسخ به ارزشها و اهداف سازمان
 .2تمايل به تالش بيشتر در راه تحقق اهداف
سازمان.
 .1تمايل قوي به باقي ماندن و عضويت در سازمان
(صادقي فر)11 :26 ،

ديدگاه هلي در دو بعد مشاركت در فعاليتهاي رسمي
و مشاركت در فعاليتهاي غيررسمي بررسي ميشود

مدل سهبخشي تعهد سازماني

تا تأثير تعهد سازماني در مشاركت اعضاي هيئتعلمي

مدل سه بخشي تعهد سازماني عبارتند از:

دانشگاه آزاد اسالمي در فعاليتهاي فرهنگي مورد

 .0تعهد عاطفي؛ اين بخش از تعهد سازماني ،بهعنوان

بررسي قرار گيرد .بنابراين آنچه كه در اين تحقيق به

تعلّق خاطر به يک سازمان که از طريق قبول

دنبال آن هستيم و در تحقيقات قبل ارائه نشده است

ارزشهاي سازماني و نيز بهوسيله تمايل به

اين است كه تعهد سازماني در مشاركت اعضاي

ماندگاري در سازمان مشخص ميگردد ،تعريف

هيئتعلمي در فعاليتهاي فرهنگي در دانشگاه آزاد

ميشود( .همان)12 ،

اسالمي چه تأثيري دارد؟
چارچوب نظري تحقيق
تعهد از نظر لغوي عبارت از به کار گرفتن کاري،
به عهده گرفتن ،نگاه داشتن ،عهد و پيمان بستن و در

 .2تعهد تکليفي يا هنجاري؛ تعهد تکليفي ،بهعنوان
يک وظيفه درک شده براي حمايت از سازمان و
فعاليتهاي آن تعريف ميشود و بيانگر احساس
ِدين و الزام به باقي ماندن در سازمان است؛ که

اصطالح عبارت است از:
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افراد فکر ميکنند ادامه فعاليت و حمايت از

داشته باشند از دلبستگي شغلي نيز برخوردار باشند و

سازمان ،ديني بر گردن آنهاست( .همان)

همچنين احساس تعهد بااليي به انجام وظايف خود

 .1تعهد مستمر؛ ناشي از درک افزايش يافتن هزينههاي
از دست رفته در يک سازمان است .هزينههاي از

نمايند؛ که اين خود ،موجب احساس مسئوليت ،درک
عميق از شغل و از خودگذشتگي ميشود( .همان)

دست رفته عبارت است از مخارج يک فعاليت يا
پروژه که قابل بازيافت نباشند .بنابراين اگر کسي
داراي تعهد مستمر باشد ،نسبت به افزايش چنين
هزينههايي حسّاس خواهد شد( .همان)
ارائهکنندگان اين مدل ،معتقدند که بهتر است

انواع تعهد
3

هرسي و بالنچارد در تحقيقات خود اظهار
ميدارند که مديران اثربخش در مجموعهاي مرکب از
تعهدات زير اتفاق نظر دارند:

تعهّد هنجاري ،مستمر و عاطفي را بهعنوان اجزاي

 .0تعهد نسبت به ارباب رجوع؛ يک مدير يا کارمند

تشکيلدهنده تعهّد در نظر گرفت؛ تا انواع خاص آن.

موفق ميتواند تعهد در کار خود را از طريق

به دليل اينکه اگر انواع خاصي از تعهد باشند ،فرد

خدمت کردن به ارباب رجوع و اهميت قائل شدن

عضو ،الزام و احساس وظيفه اندکي نسبت به باقي

براي او نشان دهد.

ماندن در سازمان در خود احساس ميکند.

 .2تعهد نسبت به سازمان؛ مديران يا کارکنان مؤثر به
سازمانشان افتخار کرده و اين افتخار را در رفتار

اهميت تعهد سازماني

خودشان متجلي ميسازند .اين مديران يا کارکنان،

اخيراً نگرش کلي تعهد سازماني بهعنوان عامل

تعهد خود را به گونههاي متفاوتي انجام ميدهند و

مهمي براي درک ،فهم و پيشبيني رفتار سازماني و

ميکوشند تا با ايجاد فضاي مناسب سازماني،

پيشبينيکننده خوبي براي تمايل به باقي ماندن در

حمايت مديران عالي و رعايت ارزشهاي اساسي

شغل آورده شده است .تعهد و پايبندي مانند رضايت،

سازمان ،به اين مهم دست يابند.

دو طرز (نگرش) نزديک به هم هستند که بر رفتارهاي

 .1تعهد نسبت به خود؛ همواره مديران يا کارکنان

مهمي مانند جابهجايي و غيبت اثر ميگذارند .همچنين

تصوير قوي و مثبتي به ديگران ارائه ميدهند و

تعهد و پايبندي ميتواند پيامدهاي مثبت و متعددي

تمامي موقعيتها ،بهعنوان يک نيروي مثبت عمل

داشته باشد( .صادقي فر)10 :26 ،

ميکنند؛ ولي اين امر ،نبايد با خودخواهي يا

انديشه تعهّد ،موضوعي اصلي در نوشتههاي

خودمحوري اشتباه شود .تعهد ،خود را با نشان

مديريت است .اين انديشه ،يکي از ارزشهاي اساسي

دادن استقالل عمل ،کسب مهارتهاي الزم براي

است؛ که سازماندهي بر آن متّکي است و کارکنان بر

اعمال مديريت و پذيرش انتقادهاي سازنده

اساس مالک تعهد ،ارزشيابي ميشوند .اغلب مديران

مشخص کنند.

اعتقاد دارند که اين تعهد ،براي اثربخشي سازماني
ضرورتي تام دارد( .همان)

 .1تعهد نسبت به افراد و گروه کاري؛ مديران يا
کارکنان موفق به افراد گروه کاري نيز متعهدند و

همچنين مطالعات مختلف در سازمانهاي

نسبت به آنها تعلق خاطر خاصي نشان ميدهند.

مختلف نشان ميدهد ،براي اينکه کارکنان بتوانند

 .5تعهد نسبت به کار؛ مديران يا کارکنان مؤثر ،تالش

کارايي بيشتر و تمايل قوي براي ماندن در شغل خود

ميکنند ،با حفظ تمرکز صحيح بر کار ،اهل عمل

70

مجله مديريت فرهنگي /سال هشتم /شماره بيست و چهارم /تابستان 9313

نقش تعهد سازماني در مشاركت اعضاي هيئت علمي در فعاليتهاي فرهنگي ...

بودن و روشن کردن اهميت کار ،به کارهايي که

نوآوريها ،رفاه اعضا و کارکنان يا رشد و پيشرفت

خود و ديگران انجام ميدهند ،معنا و مفهوم

آنان ،تصميمات معقول و مناسب بگيرند( .همان)

ببخشند و با متمرکز نمودن توجّه کارکنان ديگر به

ارزشهاي اخالقي در سازمان؛ رعايت اخالق و

کار و ارائه هدايتهاي الزم آنان ،از انجام موفقيت-

حفظ ارزشهاي اخالقي ،بهصورت يکي از مهمترين

آميز امور اطمينان حاصل کنند( .صادقي فر:26 ،

پديدههايي درآمده که در بيشتر سازمانها مورد توجه

)11

قرار ميگيرد .اصول اخالقي بهصورت بخشي از
سياستهاي رسمي و فرهنگهاي غيررسمي سازمانها
در آمده است .اخالق ،يعني رعايت اصول معنوي و

هدفهاي سازماني
در هر سازمان ،چندين نوع هدف وجود دارد و

ارزشهايي که بر رفتار شخص يا گروه حاکم است؛

براي تأمين هريک ،بايد کار بخصوصي انجام شود.

مبني بر اينکه درست چيست و نادرست کدام است.

هدفهايي که بهصورت رسمي تعيين ميشوند و با

(همان)

هدفهاي عملياتي که سازمان درصدد تأمين آنهاست،
تفاوت عمده وجود دارد .تعيين و تأمين اهداف ،مزاياي
ذيل را در بردارد:

مشاركت
تعامالت و ارتباطات و ايجاد شبكهها با افزايش

مشروعيت بخشيدن به عمل؛ يک سازمان نوع

مشاركت افراد امکانپذير است .مشاركت 4به معناي

مأموريت (هدف رسمي) خود را مشخص و آن را به

انبازي ،همياري و همراهي ميباشد .مشاركت كردن به

گروههاي ذينفع ،در داخل و خارج سازمان ،اعالن

معناي سهمي در چيزي يافتن و از آ ن سود بردن و يا

مينمايند .هدف رسمي بيانگر آرمان يا مقصد نهايي

در گروهي شركت جستن و بنابراين با آن همكاري

سازمان است .فراتر از اينکه ،هنگامي که کارکنان از

داشتن است .به همين جهت ،از ديدگاه جامعهشناسي،

هدفهاي اعالنشده و مشروع سازمان آگاهي يابند به

بايد بين مشاركت بهعنوان حالت يا وضع (امر شركت

آن ميپيوندند و نسبت به آن متعهد ميشوند( .ريچارد

كردن) و مشاركت بهعنوان عمل و تعهد (عمل

ال)22 :26 ،

مشاركت) تميز قائل شد .مشاركت در معناي اول از

هدايت و انگيزش کارکنان؛ هدف موجب

تعلق به گروهي خاص و داشتن سهمي در هستي آن

ميشود که عضو سازمان ،مسير خود را مشخص کند.

خبر ميدهد و در معناي دوم داشتن شركتي فعاالنه در

هدف نهايي که سازمان براي رسيدن به آن تالش

گروه را ميسازند و به فعاليت اجتماعي انجام شده نظر

ميکند و استراتژيهايي را که در اين راه به اجرا

دارد (بيرو.)252 :0166 ،

درميآورد ،تعيينکننده کاري است که کارکنان و
اعضاي سازمان بايد انجام دهند( .همان)

مشاركت ميتواند اشكال و درجات گوناگوني يابد،
نظير همكاري ،همياري ،همبستگي ،انطباق ،سازگاري،

راهنماييهايي براي تصميمگيري؛ تعيين هدف

پذيرش ،انقياد ،شيفتگي .مشاركت را ميتوان در يك يا

سازمان يعني قيد و بند گذاشتن يا محدود کردن رفتار

چند گروه كه با توجه به شكل ،ماهيت ،شدت و

فرد و تصميماتي که او بايد بگيرد .اين هدفها به افراد

فراواني تماسهاي فرد با گروه تعريف كرد و از ديدي

کمک ميکند تا در فرايند تعيين ساختار سازمان،

وسيعتر و با در نظر گرفتن كل جامعه و بخشهاي
گوناگون سازمان آن ،مشاركت به معناي تعلق همراه با
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مجموعهاي از وظايف و هم به معناي امكان سود بردن
از آن است .مشاركت اجتماعي در اين صورت ،عبارت

 )2مکتب کارکردگرايي :6اين مکتب توجه خود را به

است از مشاركت كم و بيش آشكار در حيات

نقشها و کارکردهايي معطوف ميدارد که مشارکت

اقتصادي ،گذراندن اوقات فراغت ،فرهنگ ،تقبل

افراد يا گروهها در جامعه موجب پديد آمدن آنها

مسئوليتهاي سياسي ،مدني و  ...خواهد بود (همان).

ميشود .از نظر طرفداران اين مکتب عملکرد يا

مشاركت به دو صورت نهادي (رسمي) و مشاركت غير

فونکسيوني که مشارکت گروه يا طبقه خاصي در

رسمي (فردي) صورت ميگيرد:

جامعه به وجود ميآورد ،حائز اهميت است .زيرا در

 .0مشاركت رسمي كه در برگيرنده مشاركت در

نتيجه اين کارکردها ،نظام اجتماعي ميتواند به حيات

سازمانها ،انجمنها و كلوپها (باشگاهها)

خود ادامه دهد و انسجام اجتماعي و وفاق جمعي را

ميشود.

پديد آورد .در اين مکتب ،نقشي که هر جزئي از

 .2مشاركت غير رسمي (فردي) كه خود در برگيرنده
دو نوع:

ساخت اجتماعي در رابطه با کل در جهت يکپارچگي
ايفا ميکند ،حائز اهميت است (همان).

الف :درگيري اتفاقي شامل مشاركت در فعاليتهاي
گروهي با فواصل نامنظم مثل همكاري با خيريههايي

 )1مکتب تضاد :7اين مکتب مشارکت اجتماعي را در

كه در كمك به محرومين و افراد خاص تشكيل

قالب روابط طبقاتي ،مبادله نابرابر و کشمکش و ستيز

ميشود.

ميان گروهها مورد توجه قرار ميدهد .نظريهپردازان

ب :مشاركت پايدار كه شامل مشاركت قاعدهمند و

مکتب تضاد ،روح جمعي و انسجام اجتماعي را مورد

فعاليت در گروههايي كه بهصورت مؤسسه و سازمان

غفلت قرار ميدهند .اين مکتب ،معناي عام و واقعي

نيستند ،ولي نسبتاً دائمي و هميشگي (مثل گروههاي

مشارکت را در جامعهاي آرماني و بي طبقه جستوجو

موسيقي و جوانان) هستند (هلي.)1 -1 :2110 ،

ميکند (همان).

هرکدام از مکاتب موجود در جامعهشناسي با
توجه به چشماندازهاي خود تعابير متفاوتي از مشارکت

 )4ديدگاههاي فرهنگي :8اين ديدگاه جنبههاي پويايي

اجتماعي ارائه دادهاند:

مشارکت را برحسب ايجاد تغييرات در ساخت

 )0مکتب ساختگرايي :5اين مکتب معتقد است که

هنجارهاي جامعه ،بهخصوص مجموعهاي از ارزشها

مشارکت اجتماعي مردم جزئي از ساخت اجتماعي هر

که مانع يا مشوق مشارکت اجتماعي ميشوند ،بررسي

جامعه را تشکيل ميدهد .از نظر صاحبنظران اين

ميکند .در اين ديدگاهها اهميت متغيرهاي ساختي

مکتب ،روابط پايدار نهادينهشده در جامعهاند که ميزان

انکار نميشود ولي ارزشهاي فرهنگي پيشنياز اساسي

مشارکت افراد را تحت تأثير قرار ميدهند .مشارکت

براي وصول به مشارکت اجتماعي محسوب ميشوند

اجتماعي توده مردم ،ساخت جامعه را حفظ ميکند و

(همان).

موجب بقا و ادامه حيات آنها ميشود .براي باال بردن
مشارکت افراد يا گروهها در جامعه بايد تغييرات

 )5ديدگاههاي روانشناختي :9اين ديدگاه افزايش

اساسي در ساختهاي گوناگون جامعه ايجاد شود

مشارکت در جامعه را ناشي از تغيير در نگرش ،افکار و

(مجموعه مقاالت.)160-2 :0121 ،

شخصيت افراد ميدانند .بهمنظور باال رفتن ميزان
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مشارکت مردم در جامعه ،ايجاد سلسله تغييرات
مطلوبي در ساخت شخصيت آنها الزامي است .در اين

فعاليتهاي فرهنگي در واحد تهران شمال

ديدگاه ،تأکيد بر الگوهاي تغيير در سيستم اعتقادات و

در تحقيق حاضر فعاليتهاي فرهنگي

خصوصيات شخصيتي است ،مردم بايد از نظر رواني،

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال به دو

انگيزه کسب موفقيت بيشتر را داشته باشند .از نظر

دسته فعاليتهاي رسمي و فعاليتهاي غير رسمي

انگلس 10انسان مدرن ،شهروندي مشارکتکننده ،آگاه،

تقسيم ميشود.

مستقل ،خودمختار و قابلانعطاف است و نسبت به

فعاليتهاي رسمي از قبيل:

انجام وظايف و کارها احساس مسئوليت کامل ميکند

الف -اتاق فكر كار گروهها

(همان).

ب -داوري مقاالت ،سمينارها و همايشها
ج -حضور در کارگاههاي تخصصي (ارتقاء دانش

کارکردهاي مشارکت

فني ،زير گروههاي آموزشي و )...علمي ،مذهبي و

انديشمند آلماني کورت لوين 11،معتقد است که

فرهنگي (نماز ،قرآن و عترت (ع) و)...

مشارکت از ايستادگي مردم در برابر دگرگوني،

د -تدريس کارگاههاي تخصصي و عمومي

نوسازي ،نوآفريني ميکاهد و بر سازگاري آنها مي-

هـ -حضور در كميتههاي فرهنگي (كانونهاي نماز،

افزايد .در فضاي مشارکتي ،تعارضها و ستيزها جاي

كانونهاي قرآن و عترت (ع) و كميتههاي ادبي،

خود را به همکاري و تعاون ميدهند .بنابراين:

هنري و)...

 مشارکت احساس وابستگي و عالقهمندي را تقويتميکند .تحقيقات نشان دادهاند هرگاه انسان در

فعاليتهاي غير رسمي از قبيل

پديد آوردن امري مشارکت کند ،از آن پشتيباني

الف -ارائه مقاالت پژوهشي

خواهد کرد.

ب -شركت در کالسها و دورههاي عمومي

 مشارکت ،کنارهگيري و فردگرايي را از ميانبرميدارد .مشارکت کساني را که در حاشيه کارها
ايستادهاند ،به درون کوششهاي گروهي ميکشاند.
 مشارکت فرهنگ سکوت را ميشکند .مشارکتانسان را به گفتمان واميدارد و راه را براي پديدار
شدن سرمايههاي فکري هموار ميکند.

ج -حضور در فعاليتهاي مذهبي
د -کالسهاي فوقبرنامه عمومي (هنر ،نقد فيلم،
عكاسي و)...
هـ -حضور در اردوهاي فرهنگي (اردوهاي زيارتي
– سياحتي ،اردوهاي فرهنگي يك روزه و.)...
منظور از فعاليتهاي رسمي يعني مشاركت

 -مشارکت شنيدن صداي ديگران را آسان ميسازد.

در فعاليتهايي كه از شخص مخاطب طي صدور

 -مشارکت رشد و توسعه را شتاب ميبخشد و بهره-

دعوتنامه ،دعوت به عمل ميآيد ،اما در

وري را افزايش ميدهد.
 مشارکت مشکل کمبود سرمايه و نيروي انسانيدولتي را برطرف ميکند و در اجرا و حفاظت از

فعاليتهاي غير رسمي شخص بهصورت
داوطلبانه و خودجوش در فعاليتها شركت
ميكند.

پروژههاي توسعه ،سازمانهاي دولتي را ياري مي-
رساند (سعيدي.)01 :0122 ،
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انساني واحد شمال تهران  165نفر ميباشند ،كه اين
تعداد جمعيت جامعه در جدول مورگان بين  161و

روش تحقيق و نحوه جمعآوري دادهها
روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش،

 121واقع ميشود كه محقق براي اطمينان خاطر از

توصيفي پيمايشي از نوع مقطعي است که در آن به

اينكه تعداد نمونه نماينده كل جامعه باشد اندازه جامعه

بررسي تأثير تعهد سازماني بر ميزان مشارکت اعضاي

از روي جدول كرجس و مورگان  090نفر تعيين نموده

هيئتعلمي در دانشگاه آزاد اسالمي (واحد تهران

است و اقدام به توزيع  221پرسشنامه بين اعضاء

شمال) در فعاليتهاي فرهنگي از طريق نظرسنجي

هيئتعلمي دانشگاه واحد شمال تهران نموده كه

مورد بررسي قرار گرفته است .براي انجام اين تحقيق

دادههاي  210پرسشنامه قابل استفاده بوده است.

پس از مطالعه مقدماتي و بررسي پيشينه موضوع

براي جمعآوري دادههاي الزم در اين پژوهش از

ابزارهاي جمعآوري دادهها تدوين شد ،سپس با

پرسشنامههاي از طراحي شده استفاده شده است.

مراجعه به دانشکدههاي مورد نظر در واحد تهران

سؤاالت پرسشنامه بهصورت بسته پاسخ پنج گزينهاي

شمال ابتدا اعضاي محترم هيئتعلمي توجيه شدند و

در مقياس ليکرت ميباشد که با توجه به اطالعات

سپس پرسشنامههاي مربوطه را تکميل و اطالعات و

مورد نياز براي پاسخگويي به سؤاالت پژوهش تدوين

دادهها جمعآوري گرديدند.

شدهاند در تنظيم اين پرسشنامهها سعي شده است که
اطالعات

جدول  :0جدول كرجس و مورگان براي حجم نمونه
تعداد
تعداد اندازه نمونه پرسشنامه

جامعه

تعداد
پرسشنامه

موردنياز

درباره

انواع

ضرورتهاي

فعاليتهاي فرهنگي با توجه به تأثير تعهد سازماني بر
ميزان مشارکت اعضاي هيئتعلمي در اين فعاليتها
مورد سنجش قرار گيرد.

توزيع شده قابل استفاده
اعضاء
هيئتعلمي

165

090

222

210

دانشگاه

فرضيههاي تحقيق
 -0فرضيه اول :چنين به نظر ميرسد بين تعهد
عاطفي اعضاي هيئتعلمي و مشاركت آنها در

جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه دانشکدههاي

فعاليتهاي فرهنگي رابطه معنادار وجود دارد.

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال ميباشد که
شامل دانشکدههاي علوم انساني ،علوم پايه ،علوم و

جدول ( :)2تعهد عاطفي اعضاي هيئتعلمي و

فنون دريايي ،شيمي ،فني و مهندسي ،زبانهاي

مشاركت آنها در فعاليتهاي فرهنگي

خارجي ،مديريت و علوم اجتماعي ،علوم زيستي و
الهيات و معارف اسالمي است که از بين اين
دانشکدهها از طريق نمونهبرداري تصادفي ساده دو
دانشکده انتخاب شدهاند.
اندازه جامعه نمونه با توجه به جدول كرجس و
مورگان به شرح جدول شماره  0تعيين گرديد.

مورد مشاهده

مورد انتظار

انحراف

خيلي کم

*

*

*

کم

8

50.25

-42.25

تا حدودي

4

50.25

-46.25

زياد

162

50.25

111.74

خيلي زياد

27

50.25

-23.25

جمع

201

جمعيت کل اساتيد دانشکدههاي مديريت و علوم
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جدول ( :)1آزمون کاياسکوئر فرضيه اول
ضريب توافقي

337.30

)C= √ 337÷ (201+337
C=0.79

3
.000

همانگونه که مالحظه ميشود از ديدگاه جمعيت

Chi-Square

مخاطب بين تعهد هنجاري اعضاي هيئتعلمي و

df
Asymp. Sig

مشاركت آنها در فعاليتهاي فرهنگي رابطه قوي
وجود دارد آيا اين از لحاظ آماري معنيدار ميباشد؟

همانگونه که در جدول شماره  2مالحظه ميشود

شدت اين رابطه چقدر است؟ براي بررسي معنيدار

از ديدگاه جمعيت مخاطب بين تعهد عاطفي اعضاي

بودن اين رابطه از آزمون کااسکوئر استفاده مينماييم و

هيئتعلمي و مشاركت آنها در فعاليتهاي فرهنگي

براي بررسي شدت ارتباط ضريب توافقي را محاسبه

رابطه قوي وجود دارد آيا اين از لحاظ آماري معنيدار

مينماييم.

ميباشد؟ شدت اين رابطه چقدر است؟ براي بررسي
معنيدار بودن اين رابطه از آزمون کااسکوئر استفاده
مينماييم و براي بررسي شدت ارتباط ضريب توافقي
را محاسبه مينماييم.

جدول ( :)5آزمون کاياسکوئر فرضيه دوم
ضريب توافقي

132.22

)C=√132÷ (201+132
C=0.62

3
.000

Chi-Square
df
Asymp. Sig

با توجه به درصد خطاي محاسبه شده کوچکتر از

با توجه به درصد خطاي محاسبه شده کوچکتر از

 5درصد ميباشد با اطمينان  95درصد رابطه بين تعهد

 5درصد ميباشد با اطمينان  95درصد رابطه بين تعهد

عاطفي اعضاي هيئتعلمي و مشاركت آنها در

هنجاري اعضاي هيئتعلمي و مشاركت آنها در

فعاليتهاي فرهنگي رابطه معنيدار وجود دارد و با

فعاليتهاي فرهنگي رابطه معنيدار وجود دارد و با

توجه به ضريب توافقي ) )1.5>C=0.79<1محاسبه

توجه به ضريب توافقي ) )1.5>C=0.62<1محاسبه

شده اين ارتباط خيلي قوي ميباشد.

شده اين ارتباط نسبتاً قوي ميباشد.

 -2فرضيه دوم :رابطه بين تعهد هنجاري اعضاي
هيئتعلمي و مشاركت آنها در فعاليتهاي
فرهنگي رابطه وجود دارد.

 -3فرضيه سوم :چنين به نظر ميرسد بين تعهد مستمر
اعضاي هيئتعلمي و مشاركت آنها در
فعاليتهاي فرهنگي رابطه معنادار وجود دارد.
همانگونه که در جدول شماره  6مالحظه ميشود

جدول ( :)1رابطه بين تعهد هنجاري اعضاي
هيئتعلمي و مشاركت آنها در فعاليتهاي فرهنگي
مورد مشاهده

مورد انتظار

انحراف

خيلي کم

*

*

*

کم

9

تا حدودي

10

زياد

90

خيلي زياد

92

جمع

201

50.25
50.25
50.25
50.25

از ديدگاه جمعيت مخاطب بين تعهد مستمر اعضاي
هيئتعلمي و مشاركت آنها در فعاليتهاي فرهنگي
رابطه قوي وجود دارد آيا اين از لحاظ آماري معنيدار
ميباشد؟ شدت اين رابطه چقدر است؟ براي بررسي

-41.25

معنيدار بودن اين رابطه از آزمون کااسکوئر استفاده

-40.25

مينماييم و براي بررسي شدت ارتباط ضريب توافقي

39.75

را محاسبه مينماييم.

41.75

مجله مديريت فرهنگي /سال هشتم /شماره بيست و چهارم /تابستان 9313

75

علي عطافر و محمود عزيزي

جدول ( :)6آزمون رابطه بين تعهد مستمر اعضاي
هيئتعلمي و مشاركت آنها در فعاليتهاي فرهنگي

فعاليتهاي فرهنگي رابطه معنيدار وجود دارد .با توجه
به ضريب توافقي C

به دست آمده ميتوان نتيجه

مورد مشاهده

مورد انتظار

انحراف

گرفت كه تعهد عاطفي بيشترين تأثير و تعهد هنجاري

خيلي کم

*

*

*

کم

4

كمترين تأثير را در مشاركت اعضاي هيئتعلمي واحد

تا حدودي

6

زياد

60

خيلي زياد

131

جمع

201

50.25
50.25
50.25
50.25

-46.25
-44.25

تهران شمال در فعاليتهاي فرهنگي را دارند.

9.75

چون تعهد عاطفي به معناي قصد افراد براي باقي ماندن

80.75

در سازمان است زيرا تمايل شديدي براي کار کردن
دارند .و با درجه همانندسازي افراد با سازمان و اهداف
آن شناخته شده است .تعهد عاطفي شامل اعتقاد به

جدول ( :)2آزمون کاياسکوئر فرضيه سوم
ضريب توافقي

213.11

)C=√213÷ (201+213
C=0.71

3
.000

Chi-Square
df
Asymp. Sig

اهداف و ارزشهاي سازمان ،رضايت از اعمال تالش
به خاطر سازمان ،يک تمايل براي باقي ماندن بهعنوان
عضوي از سازمان ميباشد.

فردي که تعهد عاطفي دارد عالقه زياد براي رفاه
با توجه به درصد خطاي محاسبه شده کوچکتر از
 5درصد ميباشد با اطمينان  95درصد رابطه بين تعهد
مستمر اعضاي هيئتعلمي و مشاركت آنها در
فعاليتهاي فرهنگي رابطه معنيدار وجود دارد و با
توجه به ضريب توافقي ) )1.5>C=0.71<1محاسبه

شده اين ارتباط خيلي قوي ميباشد.

سازمان در وي وجود دارد .کساني که تعهد عاطفي را
تجربه ميکنند در سازمان باقي ميمانند چون آنها
حس ميکنند که بايد اين کار را بکنند و تالش خويش
را صرف خدمات بيشتر به ارباب رجوع و رضايت
ايشان و سازمان مطبوع خويش ميکنند .تعهد عاطفي
به نرخ کمتر غيبت در کار ،کيفيت باالتر در کار،
افزايش بهرهوري منجرمي شود .بنابراين مديران بايد
تعهد عاطفي را تشويق کنند زيرا افرادي که تعهد

نتيجهگيري و پيشنهادات
يافتهها نشان ميدهد كه فرضيههاي مذكور قابل
قبول بوده و كامالً پذيرفته شده است يعني بين تعهد
عاطفي و تعهد مستمر سازماني اعضاي هيئتعلمي و
مشاركت آنها در فعاليتهاي فرهنگي رابطه خيلي
قوي و بين تعهد هنجاري و مشاركت آنان در
فعاليتهاي فرهنگي رابطه نسبتاً قوي وجود دارد .براي
بررسي معنيدار بودن اين رابطه از آزمون کااسکوئر
استفاده مينماييم و براي بررسي شدت ارتباط ضريب
توافقي را محاسبه مينماييم .با توجه به درصد خطاي
محاسبه شده کوچکتر از  5درصد ميباشد با اطمينان

عاطفي دارند تالش مربوط به کار بيشتري را صرف
ميکنند و نسبت به ديگران تمايل کمتري به ترک
سازمان دارند .مديران ميتوانند تعهد عاطفي را با
برقراري ارتباط افزايش دهند .آنها ميتوانند از طريق
ارزش نهادن به همکاري کارکنان اين کار را انجام
دهند .ايجاد انگيزه و تجارب منفي در کار بدون شک
باعث کاهش تعهد عاطفي ميشود .ايجاد انگيزه با
توجه به نيازهاي اوليه افراد ،دستمزد ،قدرداني از
پرسنل ،توجه به تفاوتهاي فردي ،رفع تبعيض و
ترفيع شغلي و سازماني و ...ممکن ميگردد.

 95درصد رابطه بين تعهد عاطفي ،تعهد مستمر و تعهد
هنجاري اعضاي هيئتعلمي و مشاركت آنها در
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نقش تعهد سازماني در مشاركت اعضاي هيئت علمي در فعاليتهاي فرهنگي ...

 مجموعه مقاالت اولين همايش ملي طرح مسائل

منابع و مآخذ
 الحسيني ،سيد حسن ( ،)1380بالندگي سازماني.
تهران :انتشارات بهاريه.
 الواني ،مهدي ( ،)1332آسيبشناسي گروهانديشي
در تصميمگيري ،مجموعه مقاالت سمينار بررسي
مسائل اداري ايران .تهران :دانشگاه عالمه طباطبايي.
 بيرو ،آلن ( )1311فرهنگ علوم اجتماعي،
ساروخاني ،باقر ،تهران :مؤسسه كيهان.
 بيرو ،آلن ( )1311فرهنگ علوم اجتماعي،
ساروخاني ،باقر ،تهران :مؤسسه كيهان.
 پرويز ،ابراهيم و داودي مرتضي ( )1388مجله
مديريت فرهنگي سال سوم  /شماره سوم  /بهار.
 مجيدي ،عبداهلل (« ،)1331بررسي تأثير جابجايي بر
رضايت شغلي و تعهد سازماني کارکنان» پاياننامه

جامعهشناسي ايران ( )1383تهران ،انتشارات
دانشگاه عالمه طباطبايي ،چاپ اول.

&  Allen. N.J. & Smith, C.A. Mayer, J.P.
(1993). "Commitment to organizations and
Occupations: Extension and test of a three.
Component Conceptualization", Journal of
Applied Psychology, vol. 78, No.4, PP:538551.

 Helly, Denise (2001) Voluntary and social
participation by people of Immigrant origin.
Overview of Canadian Research, second
National Metropolis conference, Immigrant
and civic participation: Contemporary policy
and Research Issues, Montreal, November
1997.
 Mowday R.TR. Steers M. & Porter, L.M.
(1979) The measurement of organizational
commitment, Journal of Vocational Behavior,
14, pp. 224–24

کارشناسي ارشد مديريت ،تهران ،دانشگاه تربيت
مدرس
 رابينز ،استيفن ( ،)1385رفتار سازماني ،مفاهيم،
نظريهها و کاربردها ،مترجمين :علي پارسائيان و
سيد محمد اعرابي ،چاپ نهم ،تهران ،دفتر

يادداشتها
 1مقاله حاضر قبل از درگذشت مرحوم محمود عزيزي در شهريور
 0192مورد پذيرش هئيت داوران مجله قرار گرفته بود.
2

پژوهشهاي فرهنگي.

Lyman W. Porter
Hersey and Blanchard
4
Participation
3

 ريچارد ال ،دف؛ تئوري و طراحي سازمان ،علي
پارسائيان و محمد اعرابي ،تهران ،دفتر پژوهشهاي
فرهنگي ،1381 ،چاپ نهم ،جلد .1
 سعيدي ،محمدرضا ( )1382درآمدي بر مشارکت
مردمي و سازمانهاي غيردولتي ،تهران ،سمت.
 صادقي فر ،جعفر؛ ارزش فردي و تعهد سازماني،

Structuralism

5
6

Functionalism
7
Conflict
8
Cultural Perspectives
9
Perspectives Psychological
10
Engels
11
kurt lewin

شيراز ،نويد شيراز ،1381 ،چاپ اول،
 فاضل ،رضا و ميري آشتياني ،الهام ()1383
آسيبهاي اجتماعي؛ نگاهي به آينده ،تهران :مجمع
تشخيص مصلحت نظام ،پژوهشكده تحقيقات
استراتژيك.

مجله مديريت فرهنگي /سال هشتم /شماره بيست و چهارم /تابستان 9313

77

