Organizational Behavior Studies Quarterly
Academy of Organizational
Behavior Management

Print ISSN: 2322-1518
Online ISSN: 3456-6452

Winter 2022 (Serial No. 40), Vol. 10, No. 4

An Introduction to the Counseling Model of Linguistic
Change in Career Commitment Based on the
Ontological Experiences of Employees of
Dynamic Economic Organizations
Zahra Amanollahi1
Masoumeh Esmaily (Ph. D.)2
Soheila Sadeghi Fasa (Ph. D.)3
Abstract
Linguistic and discursive developments regarding the values that govern career commitment and
its role in the country's cultural, social, and economic development have made a career commitment
to one of the most serious and important organizational issues and human resource management.
Therefore, the present study aims to design and validate the commitment-oriented career counseling
model based on third-order change with the Islamic approach in dynamic economic organization.
design the Counseling Model of Linguistic Change in Career Commitment Based on the Ontological
Experiences of Employees of Dynamic Economic Organizations. The present study has a qualitative
Methodology and has been done based on grounded theory and through purposeful and accessible
sampling. The study population was composed of Isfahan province employees. Data were collected
by the use of a semi-structured interview and after the realization of theoretical saturation in 25
interviews, the grounded theory method was used to analyze the data. Also, in order to validate the
data, the triangulation technique was used in the research. Findings Study Identification was 350
primary codes, 41 open codes, 11 axial codes and 4 selected codes that were categorized in general in
four axes of ontological dynamics (including classes of ontology-based perception and ontologybased function), directional and balancing dynamics (including classes of awareness of
appropriateness, awareness of your responsibility, awareness of commitment and removal of
motivational barriers), Persistent dynamics (including flexibility classes and commitment-oriented
monitoring) and reinforcing dynamics (including advocacy, commitment-based autonomy, and
creating satisfactory cohesion) were categorized. The results of data analysis indicate that realization
of the third-order change in the linguistic context about the basics of the Islamic approach, depends
on a review of the meaning and concept of the commitment, creating a new ontology in the field of
commitment and also emphasizing human Agency and role-playing in the realm of the universe and
this in turn can affect job commitment, which is one of the most important factors in the success of an
organization.
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چکیده
تحوالت زبانی و گفتمانی درخصوص ارزشهای حاکم بر تعهد شغلی و نقش آن در توسعه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی
کشور؛ مقوله تعهد شغلی را به یکی از جدیترین و مهمترین مسائل سازمانی و مدیریت منابع انسانی تبدیل کرده است .ازاینرو،
هدف پژوهش حاضر ،تدوین الگوی مشاورهای تغییر زبانی در تعهد شغلی مبتنیبر تجربیات هستیشناسانه کارکنان سازمانهای
پویای اقتصادی است .پژوهش حاضر بهلحاظ روششناس ی از ن و کیف ی و ب ه روش نرری ه دادهبنی اد و ازطری ق نمون هگی ری
ه دفمن د و ورت گرفت ه اس ت .جامع ه م وردپژوهش را کارمن دان اس تان او فهان تش کیل دادهان د .ب ا اس تفاده از مص احبه
نیمهساختاریافته ،دادهها جمعآوری و پس از تحقق اشبا نرری در مصاحبه  ،64بهمنرور تحلیل دادهها از روش نرری ه زمین های
استفاده شد .همچنین برای اعتباریابی دادهها از فن مثلثسازی در پژوهش استفاده شد .یافتههای پژوهش حاکی از شناسایی 643
کد اولیه 50 ،کد باز 00 ،کد محوری و  5کد انتخابی بود که بهوورت کلی در چهار محور .0 :پویاییهای هستیشناسانه (شامل
طبقات ادراک هستیمحور و عملکرد هستیمحور) .6 ،پویاییهای جهتدهنده و تعادلبخش (شامل طبقات آگاهی از تناس ،،
آگاهی از مسئولیت خود ،آگاهی از تعهد و رفع موانع انگیزش) .6 ،پویاییهای ت داو بخ ش (ش امل طبق ات انع افپ ذیری و
نرارت تعهدمحور) و  .5پویاییهای تقویتکننده (شامل حمایتگری ،خودمختاری تعهدمحور و ایجاد پیوستگی رضایتبخش)
دستهبندی شدند .نتایج حاول از تجزیهوتحلیل دادهها بیانگر آن است که تحقق تغییر زبانی در تعهد شغلی ،منوط به بازنگری در
معنا و مفهو تعهد ،ایجاد هستیشناسی جدید درباب افق تعهد و نیز تأکید بر عاملیت انسان و نقشگذاری در گستره هستی است
و این امر بهنوبهخود میتواند تعهد شغلی را که از مهمترین عوامل موفقیت یک سازمان است ،تحت تأثیر قرار دهد.
کلیدواژه :الگوی مشاورهای؛ تغییرات زبانی؛ تعهد شغلی؛ هستیشناسی؛ سازمان پویای اقتصادی
 .0این مقاله برگرفته از رساله دکتری با عنوان تدوین و اعتباریابی الگوی مشاوره شغلی تعهدمحور مبتنی بر تغییر نو سو ب ا رویک رد اس می
در سازمانهای پویای اقتصادی در دانشگاه ع مه طباطبایی(ره) -دانشکده روانشناسی و علو تربیتی سال  0533است.
 .دانشجوی دکتری مشاوره ،گروه مشاوره ،دانشکدة روانشناسی و علو تربیتی ،دانشگاه ع مه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .استاد ،گروه مشاوره ،دانشکدة روانشناسی و علو تربیتی ،دانشگاه ع مه طباطبائی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
 .دانشیار گروه جامعهشناسی دانشکده علو اجتماعی ،دانشگاه تهران ،ایران.
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فصلنامه مطالعات رفتار سا زمانی ،سال دهم  ،شماره ( 4شماره پیاپی  ،)44زمستان 5444

مقدمه و بیان مسئله
یکی از آسی،ها و موانع عد پیشرفت اقتصادی در هر سازمانی ،پایینبودن تعهد کارکنان اس ت و ای ن
موضو بر میزان تمایل افراد به پایبندی به اوول و اهداف سازمان ،به رهوری و ارتباط ات اف راد در س و
مختلف اثر میگذارد؛ لذا توجه به عامل تعهد و نیروی کارآمد از مسائل مهم سازمانهاس ت (رمزگوی ان و
حسنپور.)0606 ،
تعهد؛ بر تمرکز شغلی ،وابستگی طوالنیمدت ،برانگیختن قدرت و یا عز به سمت اه داف ،عل یرغ م
وجود گزینههای جایگزین و رضایتبخشتر اشاره دارد .تعه د ،در حف

ش غل ،پیش گیری از تص میم ب ه

ترک شغل و یا ترک واقعی شغل زمانی که فروتهای شغلی آسانتری فراهم است ،بهعن وان ی ک عام ل
کلیدی عمل میکند (استراکر .)6302،0تعهد شغلی ،مشارکتهای ش غلی و س ازمانی را اف زایش م یده د؛
زیرا کارکنانی که از تعهد بیشتری درقبال شغل خود برخوردارند ،معم وال نق شه ای فع الی در س ازمانه ا
دارند و بستری ایجاد میکنند که رشد حرفهای آنها را افزایش میدهد .ازاینرو ،بهمنر ور رش د حرف های و
یادگیریهای جدید در محل کار ،تعهد شغلی نقش مهمی ایفا میکند (دیک .)6300،6م العات مربوط ب ه
تعهد شغلی و سازمانی حاکی از آن است که تعهد شغلی ازطری ق ایج اد پیون دهای روانش ناختی ،اف راد را
برای رسیدن به اهداف موردنرر درون سازمان سوق میدهد و درک بهتری از رفتارها و محیط مهیا میکند
(بکر ،کرنان ،ک رک وکلین.)6302،6
ازطرفی ،اقتصاد همواره بهعنوان یکی از مهمترین مسائل زندگی در تما ابع اد ی ک جامع ه تأثیرگ ذار
بوده و استق ل  ،ثبات سیاسی و آرامش اجتماعی تاحدزیادی به حل مشک ت و رفع کمبوده ای اقتص ادی
جامعه بستگی دارد (باقری و موسوی .)0601 ،م العات نشان میدهد که در ط ول ی ک بح ران اقتص ادی و
زمانی که امنیت شغلی کارکنان بهخ ر میافتد ،تعهد شغلی کاهش پیدا میکند و این امر ب هعن وان چالش ی
در حوزه منابع انس انی قلم داد م ی ش ود (م ارکوویتس ،ب وئر ون دی ک .)6306 ،5ت رکخ دمت کارکن ان
متخصص و ارزشمند یکی از معض ت اساسی سازمانها بهشمار میرود و ع وهبر اینکه هزینههای زی ادی
را بر سازمان تحمیل کرده و ازنرر فنی و اقتصادی نیز نام لوب است ،کارایی سازمانها را نیز با تهدیده ای
1. Straker
2. Dick
3. Becker, Kernan, Clark & Klein
4. Markovits, Boer&van Dick
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جدی مواجه میکند .بنابراین ،نیروی انسانی متعهد یکی از ارکان اولی سازمانها تلقی میشود و رسیدن به
اهداف موردانترار را تسهیل میکند (وحت و سجادیان.)0602 ،
باتوجهبه آنچه گفته شد ،ضرورت ترویج گفتمان 0تعه د در بس تر س ازمانه ای اقتص ادی ب یشازپ یش
نمایان میشود .گفتمان ها راه مشترکی از فهم جهان ارائه میدهن د ک ه مع انی و رواب ط را ش کل داده و ب ه
تعریف عقل سلیم و دانش مشرو کمک میکنند (درایزک.)66334،
در نرریات مربوط به گفتمان ،بر نقش زبان در بازنمایی و نیز ایجاد واقعیت اجتم اعی تأکی د م یش ود؛
یعنی زبان ،کنشها ،هویتها و برداشتهای موجود از جه ان را برس اخته و ب رایناس ا

وابس ته ب ه باف ت،

مورد توجه واقع میشود و گفتمانها نقشی اساسی پیدا میکنند (یورگنسنو فیلیپس6؛ ترجمه جلیل ی .)0601
این امر به معنای آن است که زبان ه م در دسترس ی ب ه واقعی ت و ه م س اخت واقعی ت ،نق ش اساس ی ایف ا
میکند؛ زیرا در پارادایم سازندهگرایی اجتماعی واقعیت چیزی جز معنابخشیها و تعاریفی که در تعام ت
اجتماعی خلق میشود ،نیست .واقعیت درواقع از مفاهیم مشترکی پدید میآید که در ساخت هر فرهن

و

جامعهای وجود دارد .درنتیجه ،زبان در ایجاد معانی برای انسانها و پویاییهای شخصی و بین شخصیش ان
یک عنصر مهم بهحساب میآی د و توج ه ب ه نق ش گفتم انس ازی آن از اهمی ت ب االیی برخ وردار اس ت
(بهرامی کمیل.)0622 ،
در این نرریه ،جهان ،محصول گفتمانهاست و اشیاء و پدیدهها تنها ازطریق گفتمان معنا م ییابن د؛ ام ا
دامنه گفتمان فقط به معنا بخشی محدود نمیشود ،بلکه هریک از این دریاف ته ا سلس له اعم ال خاو ی را
ایجاب میکنند و پیامدهای خاص اجتماعی بهدنبال دارند .بنابراین ،گفتمانه ا ب ه واقعی ت معن ا م یدهن د و
جهان اجتماعی درنتیجه همین فرایند معنابخشی ساخته میشود و تغییر میکند .بهعبارتدیگر ،در این نگاه،
زبان ورفا گذرگاه انتقال اط عات و بازنمایی ورف واقعیت نیست ،بلکه ماشینی است که جهان اجتم اعی
را می سازد و معنادار می کند .طی ربع قرن گذشته رویکردهای گفتمانی در روانشناسی بزرگترین چالش
جریانه ای او لی روان شناس ی را ایج اد ک ردهان د و راهه ای جدی د تفک ر درم ورد فراین دهای روان ی و
شخصیت ،شناخت ،احساسات ،انگیزه ،حافره ،یادگیری ،هویت و ازایندست مفاهیم ارائه داده است .هسته
1. Discourse
2. Dryzek
3. Jorgensen & Phillips
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مرکزی پروژههای ذهنی و تجربی روانشناسی گفتمان نقد ،این فرضیه سنتی است که رفتار و تفکر انسانها
وابسته به موجودیت فردی یا ح االت درون ی آنه ا مانن د افک ار ،دان ش ،احساس ات و حافر ه اس ت ک ه ب ا
روشهای خاوی قابل تجزیهوتحلیل است (پاتر .)6306 ،0بنابر آنچه گفته شد ،گفتمانها در سرتاسر جامعه
وجود دارند و در برساخت معنا و کنش های فعاالن گفتمانی نقش مهمی ایفا میکنند و سازمانها نیز از این
قاعده مستثنا نیستند .درواقع میتوان گفت موجودیت سازمانها وابس ته ب ه گفتم انه ای اعض ای آن اس ت.
بهبیاندیگر ،گفتمانها ابزاری کلیدی هستند که اعضای یک سازمان بهوسیله آن یک واقعی ت اجتم اعی را
برساخت می کنند که چهارچوبی ب رای تعری ف موجودیتش ان م یش ود (ف رک ف .)6334 ،6آنچ ه مح ور
بررسی گفتمان در پژوهش حاضر را تشکیل م یده د ،ب هط ور مش خص س ازمانه ای پوی ای اقتص ادی 6و
گفتمان تعهد است؛ چ راکه جامعه ما نیازمند واردکردن مفهومی به نا گفتمان تعه د اس ت ت ا ب هعن وان دال
مرکزی ،باعث معنابخشی به مدلولهای دیگر در این جریان شود.
ازآنجاکه پارادایمها و نگرشهای موجود درباب مدیریت منابع انسانی نتوانستهاند بهخوبی ظرفی ته ای
عریم انسان را آشکار کنند؛ چ راکه نو نگاهی که به انسان دارند و تعریفی که از او ارائ ه م یدهن د ،بس یار
مادی گرایانه و متفاوت از تعریف آن در هس تی شناس ی اس می اس ت (گنجعل ی ،ابراهیم ی و س ر آب ادانی
تفرشی)0605 ،؛ ازاینرو ،ضرورت پرداختن به مقوله تعهد شغلی از این زاویه نگاه بیشتر احسا

میش ود؛

زیرا در جهان بینی اس می ،مفاهیم در ارتباط با خالق هستی تعریف و معنا میش وند و ک نشه ا برگرفت ه از
این نو نگرش ،شکل و توسعه مییابد لذا در ایجاد مرات ،تغییر تأثیرگذار است.
بررسیهایی که در پژوهش های متعدد در حوزه ش غلی و س ازمانی و ورت پذیرفت ه اس ت ،بی انگر آن
هستند که مقوله تعهد بهو ورت مج زا از دیگ ر ابع اد زن دگی ف رد درنر ر گرفت ه ش ده اس ت و ی ا نهای ت
تقسیمبندی تعهدی که در حی ه سازمانی انجا گرفته است ،ناظر به ابع اد هنج اری ،ع اطفی و مس تمر اس ت
(کا  ،مورین ،مایر ،تاپولس کای )6302،5ک ه ای ن تقس یمبن دیه ا نتوانس ته اس ت در ارتق ای کیفی ت تعه د
کارکنان ،تأثیری داشته باشد .بنابراین میباید نسبت به ارائه و ترویج گفتمان تعهدی اقدا شود ک ه برمبن ای
پارادایم دینی و هستیشناسی اس میباشد؛ یعن ی ف رد را ب هو ورت ی ک ک ل معن ادار ک نشگ ر عام ل و
1. Potter
2. Fairclough
3. Dynamic economic organisations
4. Kam, Morin, Meyer&Topolnytsky
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به وورت پیوسته در ارتباط با هستی و خالق هستی درنرر بگیرد و مؤلفههای مخلوقی ت و عاملی ت انس ان را
بهرسمیت بشناسد.
مرور ادبیات پژوهشی موجود در این حی ه نشان میدهد که ت اکنون پژوهش ی ب هط ور مس تقیم ب ه ای ن
موضو نپرداخته است و غال ،تحقیقات انجا ش ده ،ب ه بررس ی مج زای تعه د در س ازمانه ا و ی ا بررس ی
مرات ،تغییرات در س ح سازمانی پرداختهاند .ب هعن وانمث ال ،اس تراچر )6302( 0در بررس ی پدیدارشناس ی
مؤلفه تعهد بین پزشکان شاغل در مناطق کم برخوردار ،به بررس ی عوام ل تض عیفکنن ده و تقوی تکنن ده
مؤلفه تعهد پرداخت و دو مؤلفه تعهد به جامعه انسانی موردنرر و تعهد به شغل خویشتن را بهعنوان ابعاد این
متغیر مورد شناسایی قرار داد .همچنین رشد تعهد را منوط به تحقق ارزشها ،مواجهه با چ الشه ا و هوی ت
فرد تعریف کرد.
ع وهبراین وحت و سجادیان ( )0602نیز در پژوهشی تح ت عن وان ادراک کارکن ان از فعالی ته ای
منابع انسانی تعهدمحور ،دریافتند که بین فعالیتهای انسانی تعهدمحور ،تمایل به ت رکخ دمت کارکن ان و
درهم تنیدگی شغلی با متغیرهای ادراک کارکنان راب ه منفی معنیداری وجود دارد .نتایج پژوهش فرزانفر
( ) 0604نیز با عنوان بررسی راب ه بین معنویت س ازمانی و تعه د س ازمانی ب ین کارکن ان بان ک مه ر اس تان
سمنان ،نشان داد که بین معنویت سازمانی و تعهد سازمانی راب ه معنیدار وجود دارد و ابعاد تعه د س ازمانی
با معنویت راب ه مستقیم دارد.
باتوجهبه توضیحات فوق ،ه دف او لی پ ژوهش حاض ر ،پاس خ ب ه ای ن س ؤال اس ت ک ه گفتگوه ای
میانشخصی و درونشخصی کارکنان سازمانهای پویای اقتصادی ح ول چ ه نگ اه هس تیشناس انهای ب روز
مییابد و ارتباط آن با تعهد شغلی آنها در تجربیات درونشخصی و بینشخصی ایشان چگونه است ؟

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر درقال ،رویکرد کیفی و با استفاده از نرریه دادهبنیاد یا "گراندد تئوری"6وورت گرفته
است که بهدنبال کشف "الگوی زبانی تعهد شغلی حول محور هستیشناسی کارکن ان س ازمانه ای پوی ای
اقتصادی "است .نرریه دادهبنیاد برخ ف فرایند خ ی و نشئتگرفته از نرریه ،بهجای پیشفرضهای نرری
1. Straker
2. Grounded Theory
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به دادهها و میدان موردم العه اولویت میدهد و بهدنبال کشف و وورتبن دی نرری ه در می دان پ ژوهش و
براسا

دادههای جم عآوریش ده از مش ارکت کنن دگان اس ت .در ای ن پ ژوهش ت ش ش د ت ا باتکی هب ر

راهبردهای نرریه دادهبنیاد ،اط عات مشارکتکنندگان ازطری ق مص احبه مرحل هب همرحل ه کس  ،ش ده و
درنهایت به وورت یک الگوی مفهومی که میتواند درآمدی باش د ،ب ر ت دوین الگ وی مش اورهای تغیی ر
زبانی کارکنان سازمانهای افتصادی ارائه شود.
در نرریه داده بنیاد ،افراد براسا

ارتباطشان با موضو موردپژوهش و همچنین براسا

غنای اط ع اتی

درخصوص مقوله موردپژوهش ،انتخاب میش وند .ب رایناس ا  ،گ زینش مش ارکتکنن دگان ب هو ورت
هدفمند و براسا

0

اول اشبا نرری شامل  64نفر از کارمندان (چند سازمان؟) استان اوفهان بود .اشبا

نرری ،مبین موقعیتی است که در آن مقوالت کشفشده ب ه کفای ت و پختگ ی الز رس یدهان د و ب ا ادام ه
فراین د جم عآوری دادهه ا ،دادهه ای جدی دی کش ف نم یش وند .جم عآوری دادهه ا ب ا مص احبهه ای
نیمهسازمان یافته همراه با انع افِ باال انجا گرفت و با طر سؤاالت مربوط به داده ها به اکتشاف دیدگاه ها،
احساسات و تجارب مصاحبه شونده پرداخته ش د .ب دینترتی  ،مص احبه ش وندگان ارزشه ا ،ای دئولوژی و
تجارب خود را درباره موضو موردنرر تحقیق یعنی چیستی تعهد در س ازمان و چگ ونگی انتق ال گفتم ان
مربوط به آن در س ح گسترده اجتما سازمانی بیان کردند .مدت مص احبه ب ا ه ر مش ارکتکنن ده ب هط ور
متوسط  23-54دقیقه به طول انجامید و فرایند انجا مصاحبهها تا جایی ادام ه یاف ت ک ه پاس خه ا ب ه اش با
رسید .علیرغم اینکه دادههای جمعآوریشده در مصاحبه  63به اشبا رسید ،برای اطمینان از اشبا حقیقی
دادهها  4مصاحبه تکمیلی دیگر نیز ترتی ،داده شد تا این اطمین ان حاو ل ش ود ک ه اگ ر داده جدی دی ب ه
تحقیق وارد شود ،طبقهبندی مقوالت تحقیق را تغییر نخواه د داد و ی ا پیش نهادی ب رای ایج اد طبق ه جدی د
ایجاد نخواهد کرد .محتوای مصاحبهها با رضایت آگاهانه مشارکتکنندگان ،ضبط و ب فاو له پ س از ه ر
جلسه مصاحبه به متن نوشتاری تبدیل شد تا مورد ارزیابی و تحلیل واقع شود.
در تجزیه وتحلیل داده های حاول از تحقیق ،پژوهشگر به کدگذاری در سه گا متوالی :کدگذاری باز،
کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی پرداخته شد .بدینمعنا در جریان کدگ ذاری ب از ،ب ه خردک ردن،
تجزیه وتحلیل ،مقایسه ،برچس،زدن و مقولهسازی داده ها پرداخته شد .بنابراین از دو س ح کدگ ذاری ب از
1. Theoretical saturation
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سخن بهمیان می آید که س ح اول شامل شناسایی واحدهای معنیدار و اختصاص مفاهیم به آنها م ی ش ود و
س ح دو که عبارت است از مقایسه مداو و مستمر مفاهیم و پاالیش آنها به وورتی که بهترین توویف را
از پدیده موردنرر بهدست دهد .در مرحل ه دو ک ه کدگ ذاری ح ول مح ور ی ک مقول ه تحق ق م ی یاب د.
به بیان دیگر ،نرریه پرداز داده بنیاد ،یکی از مفاهیم شناسایی شده را که وزن بیشتری را بهخود اختص اص داده
است ،به عنوان مقوله مرکزی یا محوری انتخاب کرده و به گسترش ابعاد ویژگ ی و ایج اد پیون د ب ین س ایر
مقوالت با آن مقوله میپردازد .تشخیص مقوله مح وری ب رایناس ا

ق رار دارد ک ه بیش ترین ارتب اط را ب ا

موضو پژوهش دارد ،میتواند مجموعهای از کدهای باز را در یک طبقه جم عآوری کن د و درع ینح ال
محور دستهبندی مدنرر باشد .بهطور خاص ،کدگذاری انتخ ابی ب ه رون د انتخ اب مقول ه او لی و مرک زی
به طور منرم و ارتباطدادن با سایر مقوله ها ،اعتباربخشیدن به روابط و پرکردن جاهای خالی ب ا مق والتی ک ه
نیاز به او

و گسترش بیشتر دارند ،می پ ردازد .در ای ن مرحل ه محق ق ب ر کش ف داس تان او لی و طبق ه

پژوهش متمرکز می شود .در این پژوهش برای رسیدن به اعتبار در این پژوهش از فن مثلثسازی ،درگیری
طوالنیمدت و مشاهده مداو  ،بازبینی بهوسیله مشارکتکنندگان و بازبینی بهوسیله همک اران اس تفاده ش د.
اوول اخ قی حاکم بر پژوهش نیز شامل رضایت مصاحبه شوندگان ،محرمانهماندن اط عات ،عد ذکر نا
و استفاده از اسم مستعار برای مصاحبه شوندگان ،احترا به انتخاب مصاحبه شوندگان برای حضور ی ا ت رک
پژوهش و قدردانی جهت مشارکت در پژوهش بود.

یافتهها
تعداد مشارکتکننده در این پژوهش  64نفر بودند که با درنررگرفتن معیار جنسیت و با کس ،رضایت
وارد پژوهش شدند .اسامی و مشخصات مشارکتکنندگان در جدول ( )0آمده است.
تجزیه وتحلیل دادهها با راهبرد نرریه دادهبنیاد به شناسایی  643کد اولیه 50 ،کد باز 00 ،کد مح وری و
 5کد انتخابی منجر شد که طبقههای مربوط به هریک از آنها در جدول ( )6آورده شده است.
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جدول  .5ویژگیهای جمعیتشناختی مشارکتکنندگان در مصاحبهها
سن

تحصیالت

سابقه خدمت

ویژگی های مشارکت کنندگان

 63تا 63

 60تا 53

 50تا 43

 40تا 23

20تا13

 0تا 4

 4تا 03

 03تا 04

 04تا 63

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

فراوانی

4

0

2

6

0

5

5

06

4

1

05

5

درود

63

62

66

2

5

02

02

52

6

62

42

02

سمت شغلی

مرد

زن

مدیر

کارشنا

متخصص

مدیریت استراتژیک

بیوتکنولوؤژی

مهندسی هوافضا

ویژگی های مشارکت کنندگان

جنسیت

رشته تحصیلی

فراوانی

66

6

4

03

03

1

05

5

درود

22

06

63

53

53

62

42

02
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جدول  .2مولفههای الگوی مشاورهای تغییر زبانی در تعهد شغلی مبتنیبر تجربیات هستی شناسانه
کد باز

کد محوری

کد انتخابی

هستی بهعنوان یک کل
خداوند مبدأ همه امور

ادراک هستیمحور

خداوند ناظر بر همه امور
پویاییهای هستی شناسانه

تعهد در همه امور
پیوستگی اثر عمل افراد با یکدیگر

عملکرد هستیمحور

بازگشت اثر عمل به فرد
حتمیت نتیجه سعی
شناخت جایگاه خود در هستی
شناخت جهتگیری محیط
(سازمان)

آگاهی از تناس،

شناخت توانمندیهای خود
(و حیت جایگاه)
احسا

مسئولیت در مقابل هستی

احسا

مأموریت الهی در مقابل

آگاهی از مسئولیت خود
پویاییهای جهتدهنده و

بودن

تعادلبخش

تعهد نسبت به سازمان
تعهد نسبت به جامعه
تعهد نسبت به هستی

آگاهی از تعهد

تعهد نسبت به خداوند
ارتباط بدون تبعیض
ارتباط مبتنی بر حق

رفع موانع انگیزش

ارتباط مبتنی بر قانون
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کد باز

کد محوری

کد انتخابی

تناس ،تشویق و تنبیه
شفافیت نسبت به قوانین
توسعه دید در کار
توسعه دید در فرد
آمادگی برای تغییر

انع افپذیری

حف تعادل در فراز و نشی،

پویاییهای تداو بخش

تعبیر ضربهگیرها در فرایند کار
نرارت اولیه
خود نرارتی تداو بخش

نرارت تعهدمحور

توجه نسبت به مسائل افراد (سازمان)
حمایت مالی
حمایت عاطفی

حمایتگری

توجه بهس مت و امنیت کارکنان
بروز توانمندیها
توسعه دامنه انتخاب

خودمختاری تعهدمحور

همعهدی در مسیر تعالی
توسعه ومیمیت بین اعضا

پویاییهای تقویتکننده

توسعه اعتماد بین شخصی
توسعه احترا و حف کرامت
توسعه تعامل و همکاری

ایجاد پیوستگی رضایتبخش

توسعه دامنه مشارکت در
تصمیمگیری
توسعه ادراک هم سرنوشتی
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چنانچه در جدول ( )6آمده است ،مؤلفههای مؤثر در شکلگی ری گفتم ان تعه د ش غلی در ی ک م دل
فرایندی با محوریت کدهای باز ،محوری و انتخابی با یکدیگر مرتبط شدند که درادامه به ش ر مختص ری
از این مؤلفهها پرداخته میشود:
 .5پویاییهای هستیشناسانه
موضو اساسی و بنیادین هستی شناسی ،بررسی اج زا و عناو ر هس تی و چگون هش دن اس ت .همچن ین
چگونگی کنش ،تعامل و اثر آنها در هستیشناسی را توضیح میدهد .در هستیشناسی اس می ،مبانی دین ی
نیرویی را فراهم میکند که از مادیات عبور میکند و ایجاد یک وحدت و پیوند با کائن ات را پای هگ ذاری
می کند (اسماعیلی .)0622 ،پویایی های هستیشناسانه به چهارچوب های معنایی و ش ناختی اف راد نس بت ب ه
هستی و جریانات حاکم بر آن اشاره دارد که مبنای عم ل و جه ت فعالی ت ه ای وی را مش خص م ی کن د.
پویایی های هستیشناسانه یافتشده درب اب تعه د ش غلی ش امل دو مح ور ادراک هس تیمح ور و عملک رد
هستیمحور میشود.

الف -ادراک هستیمحور :ادراک هستیمحور غالبا به چگونگی درک و معنابخشی به هستی و خلق ت
مربوط می شود و باتوجهبه پارادایم ها و مبانی فکری گوناگون ،معناهای متفاوتی به خود می گیرد.
براسا

رویکرد اس می ،یکی از جدی ترین مؤلفه های هستیشناختی ،ادراک از هستی به عن وان

یک کل واحد است که اولین مقوله فرعی ادراک هستیمحور را تش کیل م ی ده د .در ای ن ن و
نگاه ،هستی بهطور مشخص جامعه انسانی بهعنوان یک امت واح د ش ناخته م یش ود ک ه هری ک
پرتوی از ذات الهی هستند و هم ه نس بت ب ه مس ائل یک دیگر مس ئولیت دارن د .چنانچ ه یک ی از

مشارکت کنندگان در تحقیق اظهار داشت« :اگر همه ما خودمون رو یک ی ب دونیم و بپ ذیریم ک ه
همه ما یک من واحدیم ،اونوقت افراد تعهدشون باال میره ،در این وورت وقتی ش ادی کس ی رو
میبینی اونقدر توی وجودت احسا شادی م ی کن ی؛ چ را چ ون یک ی ب ودی و هس تی و ج دا
نیستی و در اول تو به خودت کمک کردی» .مقوله فرعی دیگ ر در بع د ادراک هس تیمح ور و
درراستای گزاره فوق ،این است که خداوند بهعنوان مبدأ کل و مبدأ همه امور تلقی م یش ود .در
اینجا یک راب ه من قی بین بخشی از یک کل بودن و بازگشت به مبدأ کل مشاهده م یش ود ک ه
در آن فرد ت ش می کند تا نسبت خود را با هس تی و ط را و سرچش مه آن تعی ین کن د .در ای ن
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راب ه مشارکت کننده ای اظهار داشت که «توی نگاه ب زرگ ت ر ،خداون د مب دأ ای ن واح د بودن ه،
اینجا معنی انا هلل و انا الیه راجعون مشخص میشه ،یعنی همه ما پرتوه ایی از ذات پروردگ اریم»؛ و
نهایتا هستی به گونه ای درک می شود که نرارت تا و مداو در آن جریان دارد و نرا مندی جزو
ماهیت وابسته به هدف هستی شناخته می شود .اعتقاد به همین مسئله است ک ه عملک رد ف رد را در
مسیر تعهد تعالیبخش قرار میدهد .ای ن مقول ه در و حبت مش ارکتکنن دگان ب ه ای ن و ورت

اظهار شد «اگر آد این جمله اما که گفت «عالم محض ر خداس ت» رو بفهم ه ،دیگ ه نی ازی ب ه
دوربین و دستگاه و اینا نداره؛ یعنی اونی که باید ببینه میبینه ،اون هم نه دیدن معمولی و س حی؛
بلکه از اعماق وجود ما هم آگاهه .اگر آد به این باور برسه ،حتی توی خلوت های خ ودش ه م
متعهد باقی میمونه» .بنابراین ،مشارکت کننده فع ال ،ادراک هس تی ب هعن وان ی ک ک ل ،ب اور ب ه
خداوند بهعنوان مبدأ همه امور و اعتقاد به خداوند بهعنوان ناظر بر همه امور را بهعنوان مؤلفهه ای
ادراک هستیمحور معرفی نمود.

ب -عملکرد هستیمحور :عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد .بنابراین ،منرور از عملک رد
انسان ،یک سازه کلی است که بر چگونگی انجا اعمال او اشاره دارد (رهنورد .)0621 ،ف ردی ب ا
ادراک هستیمحور عملکردش نیز هستیمحور بوده و ظهور و بروز مشخصی دارد .چنین فردی در
همه امور تعهد دارد و خود را جزئی از یک منرومه بزرگتر میداند که کوچکت رین عمل ش ب ر
سایر اجزای نرا تأثیر میگذارد .بنابراین سعی میکند متعهدانه فعالیتهای خود را تنریم و تنس یق

کند .در این زمینه یکی از مشارکت کنندگان توضیح می داد «مشکل اینجاست ک ه م ا خودم ون رو
جدا از بقیه می بینیم و فکر میکنیم کاره ای م ا رب ی ب ه دیگ ران ن داره ،ول ی در او ل م ا ی ک
شبکهایم که هر کاری که انجا میدیم میتونه توی عالم اثر مثب ت و منف ی داش ته باش ه .پ س آد
باید شعا کاری که میکنه رو همیشه درنرر بگیره» .همچنین در این نرا به هم پیوس ته ،ه ر عمل ی
انجا ده د ب ه خ ود او ب ازمی گ ردد .ازطرف ی م ی دان د ک ه نتیج ه تم ا اعم الش محف وظ ب وده و
درو ورت عم ل ب ه س هم خ ود ق ع ا ب ا نتیج ه س عیاش مواج ه م یگ ردد .درهم ینراس تا

مشارکت کننده ای چنین اظهار داشت «ما توی قران داریم ک ه اگ ر ب دی کنی د ،ب ه خودت ون ب دی
کردید و بالعکس .من عقیده دار که توی دستگاه خدا خ وبی و ب دی گ م نم یش ن .ب االخره ی ه
جایی یه شکلی به خود آد برمی گردند .تعهد هم همینه داستانش .اگر تعهدت رو حف کنی خ،
244

درآمد ی بر الگوی مشاورهای تغییر زبانی در تعهد شغلی مبتنیبر تجربیات هستیشناسانه کارکنان سازمانهای( ...اماناللهی و همکاران )

زمینه موفقیت و رشدت یه جوری فراهم میشه و بالعکس»؛ بنابراین مشارکت کننده فعال ،تعه د در
همه امور ،پیوستگی اثر عمل افراد با یکدیگر ،بازگشت اثر عم ل ب ه ف رد ،حتمی ت نتیج ه س عی را
بهعنوان مؤلفههای عملکرد هستیمحور معرفی نمود.

 .2پویاییهای جهتدهنده و تعادلبخش
پویایی های جهتدهنده و تعادل بخش به مؤلفه ه ایی اش اره دارد ک ه آگ اهی ،معن ا و مس ئولیت ف رد را
درباب تحقق تعهد معین نموده و باتأکیدبر سهم گذاری در چارچوب توانمندی و شناخت ،جهت حرک ت
فرد را در افق تعهد مشخص می کند .این طبقه از چهار مقوله اولی آگاهی از تناس ،،آگ اهی از مس ئولیت
خود ،آگاهی از تعهد و رفع موانع انگیزش تشکیل شده است که درادامه هریک به تفکیک موردبحث قرار
میگیرد.

الف -آگاهی از تناس :،تناس ،شغلی یک ی از موض وعاتی اس ت ک ه در ح وزه م دیریت س ازمانی ب ا
او

حاتی همچون تناس ،شغل -شاغل و تناس ،شاغل -سازمان مورد بررسی قرارگرفت ه اس ت.

طبق یافتههای این پژوهش ،تناس ،،س ح باالتری از حوزههای م ر شده را دربرمیگیرد و ش امل
سه زیرمقوله شناخت جایگاه خود در هس تی ،ش ناخت جه ت گی ری مح یط (س ازمان) و ش ناخت
توانمندی های خود (و حیت جایگاه) می شود .در اینجا ن وعی ت وازن ب ین نس بت ف رد ب ا هس تی،
نسبت فرد با جهت گیری سازمانی و توانمندی های فردی برقرار م ی ش ود ک ه ماحص ل آن آگ اهی
منتج به تعهد است .بهبیاندقیق تر ،هر فرد باید ابتدا نسبت خود را با هستی ،ارزش ها و اه داف خ ود
تعیین کنند که باتوجهبه این نسبت ،محدوده رسالت فرد تعیین شده و میتواند به رسالت خود عم ل
کند .هرکس باید بداند در هر لحره در کجا و در چه وضعیت و موقعیتی قرار دارد و ای ن موقعی ت

چه نسبتی با هستی شناسی و اهداف او دارد .در این راب ه مشارکتکنن دهای گف ت «ه ر کس ی اول
باید نسبت خودش رو پیدا کنه .نس بتش ب ا ارزش ه ا و اه دافش و باتوج هب ه ای ن نس بت ،مح دوده
رسالت خودش رو تعیین کنه و طبق اون عمل کنه .این مهمه که آد بدونه توی چه نق ه وض عیتی
قرار داره و این موقعی ت چ ه تناس بی ب ا اون اه داف واالی خ ودش داره» .درو ورتی ک ه ف رد در
سازمانی قرار بگیرد که جهت گیری سازمان با جهت گیری خود فرد ه مراس تا و ه ماف ق باش د ،در
س ح تعهد فرد تأثیر باالیی میگذارد .همچنین دروورتیکه فرد توانمندیها و و حیتهای خود
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را بشناسد و بتواند آنها را متناس ،با سازمانی که در آن قرارگرفته و اهدافی که ب رای خ ود فعالی ت
سازمانی خ ود درنر ر گرفت ه اس ت ،ب هک ار بگی رد ،فض ایی ب هوج ود م ی آورد ک ه ف رد احس ا
نقش آفرینی و مفیدبودن می کند و این خود در ارتقای س ح تعهد فرد مؤثر خواهد بود .دراینراستا

مصاحبهشوندهای اظهار داش ت« :ب ه نر ر جه تگی ری س ازمان و اون اه دافی ک ه ب رای خ ودش
مشخص می کنه خیلی در متعهدکردن اعضا تأثیر داره .حاال این میتونه اهداف س حی ی ا اه داف
واالیی رو شامل بشه» .شناخت توانمندیهای خ ود نی ز از دیگ ر زیرمقول هه ای آگ اهی از تناس ،
است .این شامل توانمندی های روانشناختی ،دانشی و مهارتی میش ود و تأکی د ب ر تناس  ،ف رد ب ا

جایگاه شغلی خویش است .در این راب ه مشارکت کنندهای اظهار داشت« :من میگم اگر آد ها سر
جاشون قرار بگیرن ،عهدشون پیدا میشه .در این حالت ف رد فض ا رو ط وری م ی بین ه ک ه احس ا
میکنه در این فضا می تونه نقش داشته باشه».
ب -آگاهی از مسئولیت خود :در رویکرد اس می مخلوقیت انسان با مسئولیت آمیخته شده است و ای ن
مسئولیت هم ناشی از وجود هدفمند و قدسی اس ت و ه م ناش ی از وج ود متع ال و کم ال طل .،
مسئولیت درمقابل هس تی و

براسا

یافته های پژوهش آگاهی از تناس ،شامل دو زیرمقوله احسا

احسا

مأموریت الهی در مقابل بودن است .انسان متعهد ،نقشگذاری و جریانسازی را ب ه عن وان

مسئولیت خویش در دای ره هس تی تعری ف م ی کن د .طب ق اظه ار مش ارکت کنن ده ای« :آد متعه د
خودش رو جزو هستی میدونه که باید نقشی رو ایفا کنه .میگه برو شیر درنده باش ای دغل ،یعن ی
برو کسی باش که درواقع سرنوشتسازی کنی ،فضاس ازی کن ی ،ه دفمن دی رو در نر ا ببین ی،
چون در نرا به اندازه مقدراتش ،هرچیزی باید ایفای نقش کنه» همچن ین انس ان خ داباور خ ود را
خلیفه خداوند و حامل امانت او میداند .بنابراین خود را در این عالم مسئول م ی دان د و متناس  ،ب ا
ادراکش از این مسئولیت عمل می کند .چنین فردی ق عا از تعهد ب االیی برخ وردار اس ت؛ چراک ه
نسبت به وجود قدسی خویش آگاهی دارد .در این زمینه یک ی از مش ارکت کنن دگان توض یح داد:

«ببینید طبق مبانی دینیمون ،انسان خلیفه اهلل و حامل امانت الهیه .ب ه نر ر خ ود انس انب ودن و تعه د
نسبت به انسانیت و انسانبودن خودش کامل ترین معنا برای تعهده؛ یعنی هم در بعد ف ردی و ه م در
ارتباط با انسانهای دیگه بهعنوان خلیفه الهی».
ج -آگ اهی از تعه د :ن و تعری ف و ادراک ی ک ه ف رد از تعه د دارد ،ب هش دت ب ر عملک رد و ن و
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جهت گیری وی اثر دارد .براسا

یافتههای پ ژوهش آگ اهی از تعه د ش امل زیرمقول هه ای تعه د

نسبت به سازمان ،تعهد نسبت ب ه جامع ه ،تعه د نس بت ب ه هس تی و تعه د نس بت ب ه خداون د اس ت.
بنابراین ،برخ ف آنچه در ادبیات مربوط به تعهد شغلی مشاهده می ش ود ،در جه ان بین ی اس می،
تعهد شغلی منحصر به جایگاه ،شرایط و موقعیت محی ی خاوی نیست ،بلک ه و حبت از وج ود و
حضور متعهدانه در میان است که به وورت وحدت یافته می تواند در ارتباط با انسان ،در ارتب اط ب ا
سازمان ،در ارتباط با هستی و در ارتباط با خداوند به عنوان شعا اولی این ن و تعه د معن ا ش ود و
هر یک در طول یکدیگر و با هدف تحقق تعهد نسبت به خداوند است .این موضو به بهترین نح و

در اظهارات مشارکت کنندگان کشف شد« :دایره تعهد حتی میتون ه ک ل هس تی رو درب ر بگی ره،
یعنی شما پیوندی رو بین فعل خودت و نتیجهای که از اون در عالم ایجاد میشه ،برق رار م یکن ی.
توی این س ح از تعهد ،شما فهمیدی که نس بت ب ه تم ا عناو ر و نس بت ب ه تم ا اتفاف ات ع الم،
س حی از تعهد رو داری» .همچنین مشارکت کنن ده دیگ ری اظه ار داش ت« :مب دأ و مقص د تعه د
خداست ،مبدأ همون عهد ازلی و مقصد همون حس اب و کت اب آخرت ه .تعه د ب ه خداون د هم ون
حکایت چون که ود آید ،نود هم پیش ماست .آدمی که نس بت ب ه خداون د و دس توراتش متعه د
باشه ،نسبت به تما مخلوقات هم احسا

تعهد می کنه».

د -رفع موانع انگیزش انسان :مجموعه عواملی ازقبیل جو نامناس ،در سازمان ،نداشتن اختی ارات ک افی
برای ایفای نقش و ابزار مناس ،،چرخه تبدیل قابلیت ه ای اف راد را ب ه انگی زه و عملک رد ب ازداری
می نماید (پیترز و اکانر .)0023،بهخاطر ذات انسان بودن و بهخاطر قبض و بسط ه ایی ک ه در مس یر
رشد او عارض می شود ،گاهی موانعی باع ث ک اهش انگی زه اش خواه د ش د .ب رای جل وگیری از
کاهش انگیزه و درنتیجه کاهش س ح تعهد الز است در سازمان ارتباطات برمبن ای ح ق و ورت
گرفته و هیچ گونه تبعیضی در آن راه پیدا نکند .همچنین الز است ق وانین ش فاف و ب ر م دار ح ق
بوده و ارتباطات برمبنای این قوانین شکل گی رد .ازطرف ی درو ورت نی از ب ه تش ویق و تنبی ه ،الز
است تناس ،بین این دو لحاظ شود .بنابراین براسا

یافتههای پ ژوهش رف ع موان ع انگی زش ش امل

زیرمقوله های ارتباط بدون تبعیض ،ارتباط مبتنیبر حق ،ارتباط مبتنیبر قانون ،تناس ،تشویق و تنبی ه
و شفافیت نسبت به قوانین است .یکی از مشارکت کنن دگان در تحقی ق در ای ن زمین ه بی ان داش ت:

«قانون باید برای همه یکی باشه .اگر قرار ش د باب ت ک م ک اری ی ا خس ارت وس یلهای ،جریم های
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درنرر گرفته بشه ،همه بدون استثنا باید اون جریمه رو پرداخت کنند .این که ی کس ری ه ا مع اف
بشن ،آفت انگیزه و تعهد کارکناست».
مصاحبه شونده دیگری درخصوص لزو تناس ،تشویق و تنبیه اینگونه اظهار داش ت« :ح اال اگ ر ق رار
شد برای کاری یا خرابکاری ،پاداش و مجازات تعیین بشه ،طوری نباشه که طرف فکر کنه در حق ش ظل م
شده .یا بقیه حس کنند اون پاداشه مستحق اون آد نبوده .یکی دیگه اینکه ت وان اون ف رد ه م درنررگرفت ه
بشه .یه کارگر ساده رو طوری جریمه نکنه که از زندگیش بیفته».
 .2پویاییهای تداومبخش
برای نهادینهکردن یک چشم انداز جدید در بستر سازمان ،ع وهبر تغییر در ابعاد ادراک ی و عملک ردی،
سازوکارهایی نیاز است تا فرایند شکل گیری معانی وابسته را تسهیل و بدان تداو بخشد .از این س ازوکارها
تح ت عن وان پوی اییه ای ت داو بخ ش ی اد م یش ود ک ه براس ا

یافت هه ای پ ژوهش ش امل دو مح ور

انع افپذیری و نرارت تعهدمحور میشود.

الف -انع افپذیری :انع افپذیری روانشناختی به توانایی تمرکز فرد بر موقعیت کنونی و بهرهگیری
از فرو ته ای آن موقعی ت درجه ت رس یدن ب ه اه داف و ارزشه ای درون ی ب هرغ م وج ود
روی دادهای روانش ناختی چ الشبرانگی ز و ناخواس ته (مانن د افک ار ،احساس ات ،تغیی رات
فیزیولوژی ک ،خ اطرات و تص اویر ذهن ی) اش اره دارد (ه ایس ،لوم ا ،بان د ،ماس ودا و ل ی یس،
 .)6332همچنین انع اف پذیری ،فرایند مستمر بازنگری در جهت گیریه ای شخص ی و حرک ت
در مسیر رشد را شامل می شود که براسا

یافته های پژوهش نیز ،زیرمقول هه ای انع افپ ذیری

شامل توسعه دید در کار ،توسعه دید در فرد ،آمادگی برای تغییر ،حف تعادل در فراز و نشی ،ها
و تغییر ضربه گیرها در فرایند کار می شود .توس عه دی د در ک ار ،یعن ی گش ودگی نس بت ب ه نق د
سایرین ،ت ش برای توسعه دید در فرد ازطریق آموزش مهارتها ،ارزشها و  ،...آم ادگی ب رای
تغیی ر در ش رایط مختل ف خصوو ا در مواق ع بح ران ،حف

تع ادل در ف راز و نش ی،ه ا ،تعبی ر

ضربهگیرها در فرایند کار بهطوریکه آرام ش روان ی الز ب ه نی روی ک ار داده ش ود ،از م وادی
است که س ح تعهد نیرو را باال میبرد .در بعد توسعه فردی و س ازمانی ،انع افپ ذیری موج ،
یادگیریهای جدید در زمین هه ای نگرش ی ،دانش ی و مه ارتی م یش ود .درای نراس تا اظه ارات
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مشارکت کننده ای بدین وورت بود که« :بعضی وقت ا ش رای ی پ یش می اد ک ه بهت ره ی ک س ری
تغییرات جدی توی کارت ایجاد کنی؛ م ث اه داف جدی د ،ق وانین جدی د ی ا ش رایط جدی دی
بذاری .من این رو هم رشد می دونم؛ چرا؟ چون به نررات و اون هویت ک اری خودم ون احت را
گذاشتم .لجبازی و اورار به شیوه غلط فایده نداره».
همچنین انع افپذیری باع ث م یش ود ت ا در ش رایط بحران ی و ن ام لوب ،اف راد بتوانن د همچن ان
اهداف سازمانی را دنبال نموده و نسبت به مجموعه سازمانی اعم از م دیریت و کارکن ان هم دلی

کنند .در این راب ه مشارکت کننده ای اظهار داشت« :من یه چیزی بگم .من توی کار باال و پایین
زیاد دید  .یوقتایی حتی یک سری از وسایل های زنم رو فروختم تا بتونم کار رو سرپا نگه دار .
هزینه ها رو کم کردمو ت ش مون رو بیشتر ک ردیم .ک ارگرا ه م خیل ی همراه ی کردن د؛ یعن ی
خودمون رو با شرایط سازگار کردیم تا به روال قبل برگرده».
ب -نرارت تعهدمحور :براسا

داده های بهدستآمده در طبقه ادراک هستیمحور ،یکی از مهمت رین

مؤلفه های اعتقادی اثرگذار بر تعهد ،اعتقاد به ناظربودن خداوند ب ر تم ا جریان ات آدم ی اس ت.
نرارت در گفتمان دینی به معنای ناظربودن خداوند بر کنش های انس ان اس ت و اینک ه از نر ارت
خداوند چیزی پنهان نمی ماند (احمدی .)0620،براسا

یافته های پژوهش ،زیرمقوله ه ای مح ور

نرارت عبارت است از خودنرارتی تداو بخش و نرارت اولیه .آنچه به عنوان حالت ایدئال تلق ی
می شود ،بهره مندی افراد از یک چهارچوب نرارتی درونی است که حتی افراد را در خلوت های

خویش متعهد نگه می دارد .در این راب ه مشارکت کنندگان چنین اظهار داشتند« :ما یه کاری ک ه
توی مجموعهمون همه انجا می دادند ،خودشرحی بود؛ یعنی هر کس زمان کاری مفی د خ ودش
رو اع

می کرد و سیستم انگشت زنی اینا در کار نبود .بچه ها اکثرا یه کورن ومتر داش تند وقت ایی

که استراحت میکردند یا تما داشتند ،اون وقتا رو حساب م یکردن د .اگ ر چن ین چی زی بش ه
خ ،خیلی خوبه ».اما این به معنای کنارگذاشتن نرارت بیرونی نیست .بلک ه ابت دای ج ذب نی رو
باید یک نرارت اولیه و هدف مند برقرار باشد تا هم نیرو در فرایند کار به خوبی ج ذب ش ود ه م
نقاط قوت و ضعف و موانع احتمالی شناسایی شود؛ ام ا پ س از اطمین ان از ای ن فراین د ،نر ارت
می تواند تبدیل به خودنرارتی شده و ع وه ب ر ایج اد ت دوا هوش مندانه ،ب ه خ اطر ایج اد فض ای
اعتم اد ،تعه د نی رو را اف زایش م یده د .تأکی د ب ر نر ارت اولی ه ای نچن ین در اظه ارات
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مشارکت کنندگان متجلی شد« :شاید نگاه خیلی خوش بینانه باشه ک ه ادم ا رو ره ا کن یم ب ه امی د
اینکه کارشون رو درست انجا میدن .الاقل اوایلش باید دقیق کار هرکس رو زیر نرر گرف ت ت ا
نیروها به اون س ح درونی که عالی هست برسند».
 .4پویاییهای تقویتکننده
پویایی های تقویت کننده مجموعه مؤلفههای عاطفی و روان شناختی حمایتکنندهای هستند ک ه ف رد را
به ادام ه مس یر ش غلی در ب افتی از تعه د ترغی  ،م ینمای د .ای ن مؤلف هه ای در س ه مح ور حمای تگ ری،
خودمختاری تعهدمحور و ایجاد پیوستگی رضایتبخش جای میگیرند.

الف -حمایتگری :ادراک حمایت سازمانی انعکاسی از باورهای نیروی انسانی هر سازمان درباره میزان
اهمیت سازمان به افراد و فعالیتهایشان است (پورق از و و الحی راد .)0604،باتوج هب ه یافت هه ا،
حمایتگری می تواند طیف مختلفی از بی تف اوت نب ودن و توج ه نس بت ب ه مس ائل اف راد س ازمان،
حمایت مالی و حمایت عاطفی مناس ،خصووا در شرایط اقتصادی متزلزل یا بحران ها ت ا توج ه
به س مت و امنیت کارکنان و ایجاد یک محیط امن ازلحاظ بهداشتی ،ونعتی و حتی سختی کار
را درب ر بگی رد و از عوام ل تقوی ت تعه د در نیروهاس ت .در ارتب اط ب ا حمای ت ع اطفی

مشارکتکنندهای چنین اظهار داشت« :جدای از روابط کاری و ق وانین و اینه ا ،فض ا طوری ه ک ه
بچهها نسبت به مسائل همدیگه دغدغه دارند .یه اتفاقی پیش میاد همه هم متوج ه میش ن و ه م در
حد توان کاری انجا میدن .مدیریت هم همین ور .ک ارگرا راح ت میت ونن بی ان و حرفش ون رو
بزنن و کمک بگیرن .این چیزا باعث میشه ف رد رواب ط ک ارگر و کارفرم ا وج ود نداش ته باش ه».

همچنین حمایت مالی نیز چنین در اظهارات مصاحبه شوندگان یافت شد« :توی شرای ی مثل االن
که وضعیت اقتصادی خ وب نیس ت ،خ ود کارفرم ا بای د ای ن درک رو داش ته باش ه ک ه حق وق
تعیینشده کفاف نمیده و زندگی طرف نمی چرخه .باید حقوقها رو افزایش بده».
ب -خودمختاری تعهدمحور :خودمختاری ب ه معن ای داش تن اراده و تأیی د رفت ار خ ود اس ت (فرن ت و
آستین )6306،که با ایجاد زمینه بروز توانمندی های کارکنان بهگونهایک ه ف رد احس ا

کن د ب ا

حضور در این سازمان ع وه بر فعالیت ش غلی خ ود ،روزب ه روز درح ال رش د و پیش رفت اس ت،
همچنین محدودنکردن کارکنان به چارچوب های خاص و فرسایشی و دادن اختیار و ابتکار عمل
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به آنها و درنهایت ترسیم افق متعالی و جهت دهی همه به سمت آن افق ،زمینه ارتقای تعه د اف راد
را در سازمان فراهم خواهد کرد .بنابراین مشارکت کننده فعال ،ب روز توانمن دی ه ا ،توس عه دامن ه
انتخاب و هم عهدی در مسیر تعالی را به عنوان مؤلفه های خودمخت اری تعه دمحور معرف ی نم ود.

چنانچه یکی از مشارکت کنندگان در تحقیق بیان کرد« :تجربه من بهم میگه ک ه هرکج ا ش رایط
انتخاب و اختیار برای انجا کاری رو به نیرویی داد ،نتیجه خیلی بهتری گرفتم؛ یعنی نیایم طوری
محدودش کنیم که توانایی و استعدادش دیده نشه .بزاریم در چهارچوب های سازمان ،طوری که
راحت تره عمل کنه».
ج -ایجاد پیوستگی رضایت بخش :توسعه ومیمیت بین اعضا ،توسعه اعتماد بینشخصی ،توسعه احترا
و حف کرامت ،توسعه تعام ل و همک اری ،توس عه دامن ه مش ارکت در تص میم گی ری و توس عه
ادراک همسرنوشتی ،سب ،ایجاد فضای اتحاد و بههمپیوستگی بین اعضا و سازمان شده و باع ث
میشود که فرد سرنوشت خود را با س ازمان گ ره بزن د و تع الی ی ا پس رفت س ازمان را تع الی ی ا
پسرفت خود بداند .بنابراین س ح تعهد افراد به سازمان ب هو ورت قاب لم حر های ارتق ا خواه د
یافت .در این فضای کاری ،افراد با ادراک از آنچه سرنوشت مشترک نامی ده م ی ش ود ،خ ود را
متعهد به یاری دیگر افراد دانسته و تعام ت آنها مبتنیبر ارزش های واالی انسانی است که اساس ا
ارتباط چندانی با جایگاه شغلی پیدا نمی کند .دراینراستا یک ی از مش ارکتکنن دگان در تحقی ق

بیان کرد« :بهنرر جزو چیزایی که تعهد میاره نو رفتار اعضا با هم هست ،احترا هایی که به ه م
می ذارن هس ت ،کرام ت انس انی ک ه ب رای ک ارگر قائ ل میش ن هس ت ،اخ ق و ایث ار و
ازخودگذشتگی بچه ها هست» .همچنین براس ا

ادراک از سرنوش ت مش ترک ،حساس یت ه ا و

خیرطلبی های افراد نسبت به یکدیگر افزایش پیدا م ی کن د .چنانچ ه یک ی از مش ارکتکنن دگان

اظهار داشت« :ماجرا اینه که ما بپذیریم همه ما یکی هستیم و تفاوتی نداره .همه ما یک راه ی رو
میریم و ریسمان مشترک داریم .من خ ا ک نم ش ما ض ررمی بین ی و ب العکس ،هم ه م ا ای ن رو
پذیرفتیم .پس همه برای منافع جمعی ت ش می کنیم».
در الگوی مفهومی زیر خ وهای از مباحث م ر شده بهوورت شمایی کلی بهای نترتی  ،نش ان داده
شده است:
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شکل  .5الگوی مفهومی تعهد شغلی

نتیجهگیری
م العه حاضر با هدف تدوین الگوی مفهومی گفتمان تعهد شغلی با رویک رد اس می در س ازمانه ای
پویای اقتصاد ی وورت گرفت .نتایج حاول از پژوهش نشان داد که نو هستیشناسی فرد ت ا ح د زی ادی
میتواند زیست متعهدانه را در فرد ایجاد کند .نتایج این پژوهش با پژوهشهای ش یخی ( ،)0603نص یری و
حسینی ( )0606و عوقی ( )0600همخوانی دارد که در آن مبانی هستیشناسی ،انس انشناس ی و ارزشه ای
اخ قی ،زمینه ساز و بسترساز سازمان سالم و پویا را مهیا میکند .با این رویکرد که ایجاد س مت س ازمانی
سالم و پایدار از نگاه و بازبینی در باورهای هستیشناس انه و جهانبینی افراد نشئت میگیرد .همچنین یک ی
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از مهمترین مؤلفههای هستیشناسی مؤثر در امر تعهد ،کلنگری و ادراک پیوستگی در عروه هستی اس ت
که به موج ،آن تغییرات هر خردهنرا بر کل و همچنین سایر خرده نرا ها اثرگذار است که ای ن موض و
در ادبیات سازمانی تحت عنوان تفکر سیستمی شناخته میشود .درواق ع تفک ر سیس تمی راه و روش ی ب رای
کل نگری است .جوهره اولی تفکر سیستمی ،تغییر در نگرش است .بهبیاندیگر ،تفکر سیستمی ،چارچوب
مفهومی برای ایجاد الگوهای روشنتر ارائه نموده و تعیین میکند که چگونه آنه ا ب هگون ه اث ربخش تغیی ر
میکنند .تفکر راهبردی برمبنای نگرش سیستمی شکل میگیرد (و لواتی ،رس تمی نوروزآب اد ،کم انگر و
رحمانی نوروزآباد .)0606 ،یافتههای پژوهش حاضر درخصوص ادراک و عملکرد هستیمحور با پژوهش
کر الدینی ( )0602همسو است که براسا

نتایج آن ،آن پنج متغیر تفکر سیستمی شامل تفکر پویا ،تعامل،

ادراک مدلهای ذهنی ،یادگیری مستمر و فرایندگرایی بهطور مستقیم بر تعهد سازمانی اثرگذار هستند.
یافته های پژوهش حاضر پیرامون پویاییهای جهتدهنده و تعادلبخش نشان داد ،تحقق تعهد من وط ب ه
با زشناسی معنا و افق تعهد ،آگاهی از مسئولیت خویش ،آگاهی از تناس ،و رف ع موان ع انگی زش اس ت .در
این وورت بندی جدید ،فرد نسبت به جامعه ،خویش و هستی احسا

مسئولیت میکند و سازمان با تمرکز

بر نقش فرد در هستی ،مسئولیتپذیری و آزادی ،موانع انگیزش را رفع میکند و ب ر نق ش و مس ئولیت ف رد
در ایجاد و شکلگیری پویایی و تحول سیستم متمرکز است و ای ن زم انی اتف اق م یافت د ک ه ط ر ه ا ی ا
چارچوبهای جدید هستیشناسانه در نر ا اعتق ادی و ه ویتی ف رد نهادین ه ش ود .درنتیج ه ف رد نس بت ب ه
تناس ،،مسئولیت خود و تعهد به آگاهی و ادراک میرسد .چنانچه پروچاسکا و نورکرا

( )6331آگاهی

را کانون تغییرات و تحول در مسیر رشد فرد ارائه م یده د .همچن ین پ ژوهشه ای انج ا گرفت ه (اردالن و
همکاران( ،)0605،فالک و هبلیج )6331،بیان میکنند مسئولیتپذیری و آگاهی ،عامل حی اتی و عم ده در
موفقیت و تعهد شرکتها و سازمانهاست .از وجوه تمایز یافتههای پژوهش حاض ر ب ا س ایر پ ژوهشه ای
انجا شده ،تقسیم بندی نوین آن در حوزه شعا تعهد اس ت؛ ب دینمعناک ه اوال در ادبی ات پژوهش ی ،ش عا
تعهد منحصر به سازمان بوده و دوما ورفا انگیزههای بیرونی آن مورد توجه قرارگرفته است ،اما در پژوهش
حاضر مقوله تعهد به عنوان یک مقوله یکپارچه و به وورت طولی در شعا با تعهد به خداوند تعری ف ش ده
است و مسئولیتهای مربوطه نیز باتوجهبه این نو نگ رش تعری ف م یش وند .همچن ین یک ی از یافت هه ای
پژوهش حاضر ،تأیید نقش تناس ،شغلی بر تعهد بود .همسو با یافته فوق ،قلیپ ور ،جن دقی ،زارع ی مت ین،
امامی و رستگار ( ،)0622رستگار و فارسیزاده ( )0606و رنجی جف رودی و نص راللهی مق د ( )0533در
252

فصلنامه مطالعات رفتار سا زمانی ،سال دهم  ،شماره ( 4شماره پیاپی  ،)44زمستان 5444

پژوهشهای خود نشان دادند کارکنانی که ازلحاظ شغلی متناس ،بودهاند ،تعهد سازمانی بیشتری داشتهان د.
از دیگر یافتههای پژوهش حاضر در مقوله پویاییهای جهتدهنده ،رفع موانع انگیزش ب ود ک ه در ادبی ات
سازمانی تحت عنوان عدالت سازمانی آورده شده است .ادراک عد تبعیض و رعایت عدالت در تما ابعاد
آن باعث ایجاد و رشد تعهد بین کارکنان میشود .این یافته با پژوهشهای امیرکافی و عب دیپ ور (،)0604
سل انی و جزنی ( ،)0604موخیرجی و باتاچاریا )6306( 0و چین

 )6305( 6همسو است که یافتههای آنه ا

نشان می ده د ع دالت س ازمانی ب ر تعه د س ازمانی کارکن ان اث ر دارد .همچن ین غف وری ورنوس فادرانی و
گلپرور ( )0622بررسی راب ه مؤلفه های ع دالت س ازمانی ب ا تعه د س ازمان در کارکن ان ش هرداری ش هر
اوفهان نشان دادند که عدالت سازمانی و سه مؤلفه آن یعنی ع دالت ت وزیعی ،ع دالت روی های و ع دالت
تع املی همبستگی مثبت و معنیداری با هری ک از حی ههای تعهد س ازمانی یعن ی تعه د س ازمانی ع اطفی،
تعهد س ازمانی هنج اری و تعهد سازمانی مستمر داشتند.
یافتههای تحقیق پیرامون پویاییهای تداو بخش نشان داد که فرد باید به این س ح از بی نش و آگ اهی
برسد که تما اجزا و ذرات آفرینش بهوورت پیوسته و همهجانبه تحت نرارت خالق هستی است .این ن و
از خود نرارتی موج ،افزایش تعه د در هم ه ش رایط و زم انه ا م یش ود .نی کپ ور ( ،)0604جانس ون و
همکاران ( )6333بیان میدارند اعتق اد ب ه نر ارت اله ی در ب االترین س ح ممک ن ک اهش فس اد اداری و
سازمانی را بهدنبال دارد .همچنین یافته فوق با یافته پژوهش حبیبیتبار ( )0601مبنیبر نقش نرارت و کنترل
در س مت اداری همسو است .مؤلفه دیگر پویاییهای تداو بخش ،به انع افپذیری س ازمانی اش اره دارد.
بدینمعنا که آمادگی برای تغییر ،توسعه دید فرد نسبت ب ه ک ار و ی ادگیری س ازمانی موج  ،ارتق ای تعه د
می شود .یافته فوق ب ا پ ژوهش باب ائی ،ش حنه و علی زاده ( )0604و و دقیانی و و دفی موس وی ( )0601و
امیرنژاد و بهوند ( )0602مبنیبر تأثیر معنیدار انع افپذیری کارکن ان و مؤلف هه ای آن ب ر تعه د س ازمانی
همسو است .همچنین یکی از مهمترین مؤلفههای انع افپذیری ،آمادگی برای تغییر و ی ادگیری ب همنر ور
سازگاری با شرایط موجود است .نتایج پ ژوهش فرزان ه ،س هرابی و رئیس ی وان انی ( )0603نی ز مؤی د ای ن
موضو هستند که ساختار سازمانی منع ف و ایجاد فضای یادگیری میتوان د تاح دزیادی موج  ،ارتق ای
تعهد در افراد شود.
1. Mukherjee, K.& Bhattachary, R.
2. Cheng

254

درآمد ی بر الگوی مشاورهای تغییر زبانی در تعهد شغلی مبتنیبر تجربیات هستیشناسانه کارکنان سازمانهای( ...اماناللهی و همکاران )

درنهایت پویاییهای تقویتکننده تعهد بیان میدارد اعضای یک سازمان درعین خودمختاری همراه ب ا
تعهد نسبت به اهداف سازمان متعهد هستند و حمایتگری س ازمان دربرگیرن ده آنهاس ت .اش خاص دارای
تعهد باال نسبت به شغل خود ،زمان بیشتری را ورف توسعه مهارتهای خود نموده و تمایل کمتری نس بت
به کنارکشیدن از حرفه و شغل خود بروز میدهند (آری و تان0006 ،؛ ب ئو .)0020 ،یافت ه ف وق همس و ب ا
یافتههای مران ( )6304همخوان است .همچنین ایجاد پیوستگی رضایتبخش درقال ،جوس ازمانی مثب ت و
نیز ایجاد فضای کافی بهمنرور بروز خ قیت و توانمندیهای افراد و احترا به خودمختاری و نر رات آنه ا،
میتواند تاحدزیادی تعهد را افزایش دهد .درهمینراستا پژوهش آرورا و همک اران )6306( 0نش ان داد ک ه
سبک مدیریت و رهبری ،ارتباط کارکنان و سرپرست ،درگیری در نقش و تصمیمگیری نق ش م ؤثری در
تعهد افراد به اهداف سازمان ایفا کند .همچنین چن و هوآن

 )6332( 6و کومار و گیری )6331( 6نیز ط ی

پ ژوهشه ای خ ود دریافتن د ک ه جوه ای س ازمانی ب ازتر و حمای تگران هت ر ب یش از جوه ای مح دود و
تحقیرکننده به عملکرد باالتر منجر میشوند.
پیشنهادها :بهطورکلی براسا

یافتههای پژوهش ،الزم ه دس تیابی ب ه الگ وی زب انی تعه دمحور ،ایج اد

تغییرات در ادراک هستیمحور و بهتبعآن عملکرد هستی و درادامه ایجاد س ازوکارهای متناس  ،ب همنر ور
حف و تقویت گفتمان نوظه ور اس ت .ب رای تحق ق چن ین س حی از تعه د ،الز اس ت ک ه هم ه عناو ر
سازمانی طبق معنا و برداشت جدید خویش از مقوله تعه د ،نس بت خ ویش را ب ا اف ق موردانتر ار مش خص
نموده و کردار خویش را بهو ورت هماهن

و متع ادل درراس تای تحق ق تعه د ،تنر یم کنن د .یافت هه ای

پژوهش حاضر میتواند در نرریهپردازیهای مربوط ب ه م دیریت من ابع س ازمانی و توس عه س ازمانی م ورد
استفاده قرار گیرد .همچنین پیشنهاد میشود یافتههای فوق درقال ،یک طر عملیاتی بهو ورت آزمایش ی
در یک سازمان اجرا شود و نتایج آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

1. Arora, N., Nuseir, T. M. & Arora, R.
2. Chen, C & Huang, T.
3. Kumar, B.P. & Giri, N.V.
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منابع
احمدی ،مسعود ( ،)0620مدیریت اسالمی (اصول ،مبانی ،مفاهیم و الگوهاا) ،ته ران :جه اد دانش گاهی ،چ
پنجم.
اردالن ،محمدرضا؛ قنبری ،سیرو ؛ بهش تیراد ،رقی ه و پروی ز نوی دی ( ،)0605ت أثیر س رمایه اجتم اعی و
مسئولیتپذیری اجتماعی بر تعهد سازمانی (م العه موردی کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه) ،فصلنامه

مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی.030 :)03( 4 ،
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سازمانی (م العه موردی :پژوهشکده تحقیق اتی) ،کنفاران

باین المللای کسا

وکاار :فرصات هاا و

چالشها ،رشت.
باقری ،علی و موسوی ،سیدمص فی ( ،)0601مفهو شناسی اقتصاد مقاومتی و تبی ین نق ش و جایگ اه آن در
دوران پساتحریم ،سیاستهای مالی و اقتصادی.000-051 :)65(2 ،
بهرامی کمیل ،نرا ( ،)0622نظریه رسانهها؛ جامعهشناسی ارتباطات ،تهران :انتشارات کویر.
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در ادارات و مدیریتهای شرکت بهرهبرداری نفت و گاز امیدیه ،علوم اجتماعی.656-666 :)0(06 ،
پورقاز ،عبدالوهاب و والحی ،سعیده ( ،)0604حمایت س ازمانی و ارتب اط آن ب ا کیفی ت زن دگی ک اری
کارکنان اداره برق شهرستان زابل ،پژوهشهای مدیریت عمومی.002-01 :)66(0 ،
جزنی ،نسرین و سل انی ،شاروخ ( ،)0604بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر تعه د س ازمانی در پرت و اعتم اد
سازمانی ،فصلنامه مدیریت توسعه و تحول.62-61 :)64(0604 ،
دهخدا ،علیاکبر ( ،)0624فرهنگ متوسط دهخدا ،ج  .6به کوشش غ مرضا ستوده ،ایرج مهرکی و اک ر
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رستگار ،عباسعلی و فارسی زاده ،حسین ( ،0606بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر تمایل به ترک و جاب هج ایی
شغل با نقش تعدیل گری تناس ،فرد -سازمان (موردم العه :کارکنان دانش گاه ش هید چم ران اه واز)،
فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی.001-00 :)0( 5 ،
رمزگویان ،غ معلی و حسنپور ،کاوو

( ،)0606بررسی راب ه بین تعهد و عملک رد کارکن ان در وزارت

امور اقتصادی و دارایی ،مجله اقتصادی.52-66 :)6( 06 ،
رنجی جفرودی ،نیما و نصراللهی مقد  ،پدرا ( ،)0533تأثیر مسئولیت اجتماعی درکشده بر تعهد ع اطفی
کارکنان باتوجهبه نقش میانجی تناس ،فرد سازمان ،هویت س ازمان و حمای ت س ازمانی ادراکش ده،
فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه.06-10 :)6( 66 ،
رهنورد ،فرج اله ( ،)0621عوامل م ؤثر ب ر ارتق ای عملک رد س ازمان ه ای بخ ش دولت ی ای ران ،پژوهشانامه

مدیریت.10 :)5(2 ،
والحی ودقیانی ،جمشید و ودفی موسوی ،سیدهساناز ( ،)0601انع افپ ذیری ش رایط ک اری و اعتم اد
کارکنان :تحلیلی از نقش میانجی رفتارسازمانی مثبت گرا ،فصالنامه توساعه مادیریت مناابع انساانی و

پشتیبانی.56-64 :)43(0601 ،
شیخی ،محمدحسین ( ،)0600عوامل مؤثر بر س مت نرا اداری و رشد ارزش های اخ ق ی در آن ،نشاریه

اسالم و پژوهشهای مدیریتی.00 :)6( 0 ،
وحت ،سعید و سجادیان ،فاطمه ( ،)0602ادراک کارکنان از فعالیت های منابع انسانی تعه دمحور ،فصلنامه

مطالعات مدیریت (بهبود و تحول).26-60 :)00( 62 ،
ولواتی ،عادل؛ رستمی نوروزآباد ،مجتبی؛ کم انگر ،ف رزاد و رحم انی نوروزآب اد ،س امان ( ،)0606تفک ر
سیستمی و استقرار مدیریت دانش ،فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی.00-16 :)02( 4 ،
عوقی ،وحید ( ،)0606بررسی تأثیر فرهن

اس می بر ارتق ای س مت اداری ،مجلاه نظاارت و بازرسای،

.035-11 :)61( 2
غفوری ورنوسفادرانی ،محمدرضا و گلپرور ،محسن ( ،)0620بررسی راب ه مؤلفههای عدالت س ازمانی ب ا
تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری شهر اوفهان ،فصلنامه مطالعات روانشناختی.060 :)5( 4 ،
فرزانفر ،احمد ( ،)0604بررسی رابطه بین معنویت سازمانی و تعهد سازمانی در باین کارکناان بانا

اقتصاد استان سمنان ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده آزاد اس می واحد شاهرود.
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