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چکیده
در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ابعاد اصلی شغل و میزان تعهد سازمانی کارکنان مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان
(مراکز گالیکش ،کالله ،مراوه تپه) پرداخته شده است .در این راستا ابعاد اصلی شغل بر اساس الگوی الدهام و هاکمن و تعهد سازمانی بر مبنای
الگوی آلن و مایر مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان (مراکز
گالیکش ،کالله ،مراوه تپه) به تعداد  181نفر میباشد ،و حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان برابر با  232نفر میباشد .این تحقیق از
نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی و همبستگی است .برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده گردید ،ضریب آلفای کرونباخ
پرسشنامه ابعاداصلی شغل  9/039و پرسشنامه تعهد سازمانی  9/018میباشد ،نتایج حاصل از تحقیق به شرح زیر میباشد :بین ابعاد اصلی شغل با
تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
واژهگان کلیدی :ابعاداصلی شغل ،تعهد سازمانی ،مراکز بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان.

اجتماعی بوده است .این نگرش در طول سه دهه گذشته
دستخوش تغییراتی شده است ،که شاید عمده ترین تغییر در
این قلمرو مربوط به نگرش چند بعدی به این مفهوم تا نگرش
یک بعدی به آن بوده است .یکی از عوامل پنهان ولی تاثیر
گذار در رفتار شغلی کارکنان ،میزان تعهد آنان به سازمان است.
توجه به تعهد نیروی انسانی چه در بخش دولتی و چه در
بخش خصوصی اهمیت زیادی دارد (رابینز .)1383،دالیل
زیادی وجود دارد ،از این که چرا یک سازمان بایستی سطح
تعهد سازمانی اعضایش را افزایش دهد .اوالً تعهد سازمانی یک
مفهوم جدید بوده و به طورکلی با وابستگی و رضایت شغلی
تفاوت دارد.کارایی و توسعه هر سازمانی تا حد زیادی به
کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد .هر قدرکه شرکت ها
و سازمان ها بزرگ تر می شوند ،بالطبع به مشکالت این نیروی
عظیم نیز اضافه می شود .صاحب نظران علم مدیریت ،تعهد
سازمانی را چنین تعریف کردهاند :نگرش یا جهت گیری نسبت
به سازمان که هویت فرد را به سازمان مرتبط می سازد (ماتیو و
زاجاک - .)1009،آلن و می یر ( ،)1001معتقدند ،که تعهد یک
حالت روانی است ،که نوعی تمایل ،نیاز و الزام جهت ادامه
اشتغال در یک سازمان میباشد .این اندیشمندان تعهد را به سه
بعد تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و تعهد هنجاری تقسیم کرده
اند ،که به صورت زیر تعریف می شوند :الف -تعهد عاطفی:
تعهد عاطفی بیانگر وابستگی عاطفی و تعیین هویت فرد با
ارزشها و اهداف سازمان می باشد(خواستن و میل باطنی برای
ماندن در سازمان) .ب -تعهد مستمر  :مربوط به تمایل به باقی
ماندن در سازمان به خاطر هزینه های ترک سازمان یا پاداش
های ناشی از ماندن در سازمان می شود .بعبارتی با صرف
وقت ،عمر و تالش بیشتر افراد به راحتی حاضر به ترک
خدمت نمی شوند ،و ضرورتا به کار خویش ادامه می دهند.
ج -تعهد هنجاری :بیانگر احساس وظیفه و دین نسبت به
سازمان و الزام اخال قی بر ای ماندن در سازمان میباشد.

مقدمه
با توجه به شرایط پیچیده و پویای جهان امروز و ورود به عصر
ارتباطات و اطالعات که باعث تبدیل شدن جهان به دهکدهای
کوچک شده است ،و پیشرفت شگرف دانش و فناوریهای
گوناگون بشری و به تبع آن باال رفتن سطح زندگی و توقعات
انسان و همچنین تغییرات پرشتاب فرهنگی در جوامع سنتی،
می توان نتیجه گرفت ،که دیگر نمیتوان سازمانها را که
نمودی از جامعه هستند ،بدون در نظر گرفتن شرایط پویای
محیط داخلی و خارجی اداره کرد .در این بین بیشتر تحوالت
شامل واگذاری اختیار قدرت تصمیمگیری به افراد در سازمان
است ،زیرا افرادی که در عصر اطالعات و ارتباطات و رشد
علمی جوامع زندگی می کنند ،افرادی آگاه و توانمند هستند،
که خواهان اختیارند .یکی از مهمترین مسائل انگیزشی که
امروزه با حجم گستردهای در مطالعات روان شناسی صنعتی و
سازمانی در غرب گسترش یافته ،مساله «تعهدسازمانی» است
(اسماعیلی.)1383،
تعهد سازمانی عامل موثری در رفتار سازمانی کارکنان و بازده
سازمان ها است ،و عبارت از نگرش های مثبت یا منفی افراد
نسبت به کل سازمانی است ،که در آن مشغول به کارند.
شخص دارای تعهد سازمانی ،نسبت به سازمان احساس
وفاداری قوی دارد .در این راستا هر عاملی که تعهد و تعلق
خاطر کارکنان را افزایش دهد ،مهم و شایان توجه است .به
همین منظور در این پژوهش به بررسی رابطه ابعاد اصلی شغلی
با تعهد سازمانی پرداخته ایم ،تا بتوان از طریق ارتقا ابعاد اصلی
شغلی که شامل تنوع مهارت ،اهمیت وظیفه ،هویت وظیفه،
استقالل و بازخور می باشد ،تعهد سازمانی کارکنان را افزایش
داد.
تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است ،که
درطول سالهای گذشته مورد عالقه بسیاری از پژوهشگران
رشته های رفتار سازمانی و روانشناسی خصوصا ًروانشناسی
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مطالعه تاثیر ویژگی های شغلی بر تعهد سازمانی که به واسطه
تعهد باعث کاهش این مشکالت (ناشی از غیبت و کم کاری)
میشود ،کاری بسیار موثر در این زمینه است .بنابراین مطالعه
ویژگیهای شغلی در مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
استان گلستان و بررسی میزان تاثیر آنها بر تعهد ،کمک شایانی
در افزایش عملکرد کارکنان خواهد داشت.

استونر و دیگران بیان میدارند ،ریچارد هاکمن و همکارانش
می خواستند ،که کارگرها برای انجام دادن کار خود دارای
انگیزه باالیی باشند ،پنج بعد شغل را در نظر گرفتند .با توجه به
الگوی ویژگی های شغلی (هاکمن و الدهام) ،هر نوع کار یا
شغلی را می توان برحسب پنج بعد اصلی کار به شرح زیر بیان
کرد -1 :تنوع وظایف و مهارت ها :میزانی که شغل به تنوعی
از فعالیتها برای انجام کار نیازمند است -2 .بامفهوم بودن
وظایف :میزانی که شاغل یک کار را به طور کامل انجام
میدهد -3 .مهم بودن وظایف :میزانی که شغل فرد روی
زندگی و شغل سایر افراد تأثیر می گذارد -2 .استقالل و اختیار
در کار :میزانی که شغل بتواند ،به هنگام برنامه ریزی کار و
تعیین روال کار ،به فرد آزادی ،استقالل و اختیار دهد– 1 .
وجود بازخور در شغل :مقدار فعالیتهای کاری که برای به
دست آوردن نتایج کار فرد از طریق اطالعات مستقیم و روشن
درباره اثربخشی اش الزم است (رابینز.)1388،

در سال  1380توسط بهرامی و همکاران تحقیقی باعنوان
"بررسی مقایسهای تعهد سازمانی براساس ویژگیهای
شخصیتی پرستاران" صورت گرفت و نتایج نشان داد ،تعهد
سازمانی در پرستاران درون گرا و برون گرا دارای تفاوت معنا
داری است .همچنین میزان تعهد سازمانی در هر دو گونه
شخصیت درون گرا و برون گرا بر اساس گروه سنی و سابقه
کاری به صورت معناداری متفاوت است.

الگوی ویژگیهای شغلی از بسیاری جهات مورد پژوهش
قرارگرفته است .نتیجه بیشتر پژوهشها چارچوب کلی تئوری
را تایید میکند (یعنی مجموعهای از ویژگیهای شغلی وجود
دارد و این ویژگیها بر رفتار اثر میگذارند) .ولی در مورد
اینکه کدام ویژگی یا ویژگیها هسته مرکزی را تشکیل
میدهند ،توافق نظرکامل وجود ندارد .همچنین درمورد اینکه
احساس نیاز به رشد می تواند به عنوان یک عامل واسطهای
فعالیت کند یا خیر توافق نظر وجود ندارد(رابینز.)1383،
درپژوهش حاضر تعریف مورد نظر ما از ویژگیهای شغلی
معطوف به دیدگاه هاکمن و الدهام میباشد.

درسال  1380توسط کرمی نیا و همکاران تحقیقی با عنوان
"رابطه سبک رهبری با فرهنگ و تعهد سازمانی در نیروهای
نظامی" انجام شد ،و نتایج نشان داد ،سبک رهبری مورد
استفاده فرماندهان از نظر کارکنان سبک رهبری تعاملی یا
تبادلی بود .فرهنگ سازمانی غالب فرهنگ عقالیی بود .باالترین
نمره میانگین تعهد سازمانی به تعهد تکلیفی تعلق گرفت .بین
سبک رهبری تحول آفرین و تبادلی با فرهنگ و تعهد سازمانی
ارتباط معنی دار و مثبتی وجود داشت .بین سبک رهبری عدم
مداخله (آزاد) با فرهنگ و تعهد سازمانی ارتباط معنی دار و
معکوس وجود داشت.

از آنجا که پایین بودن کارآیی نیروی کار در بیشتر سازمان ها
همانند مراکز بهداشت از جمله مشکالتی است ،که بر سر راه
توسعه این سازمان قرارگرفته است ،لذا شناخت راههای برون
رفت از این مشکل میتواند ،مزایای مناسبی هم از لحاظ
بهرهوری و هم از نظر توسعهی مشاغل داشته باشد .در حال
حاضر بیشتر سازمانها درصدد تعدیل نیرو هستند .در حالی که
بعید است ،تنها با کاهش نیروی انسانی موجبات افزایش بهره
وری را در سازمان فراهم نمود .چون غیر از تعداد نیرو عوامل
دیگری مانند تخصص و مهارت در بهره وری سازمان موثرند،
و از آن جا که نمیتوان همه تخصص ها را در تعدادی محدود
یافت ،لذا باید به راههای افزایش تعهد سازمانی کارکنان در
جهت افزایش بهره وری سازمان اندیشید ،بنابراین در این
پژوهش سعی برآن است ،که با سنجیدن تاثیر ابعاد شغلی بر
میزان تعهد سازمانی کارکنان به راه های افزایش تعهد سازمانی
کارکنان پی برد .لذا سوال اصلی تحقیق عبارت است از:
آیا بین ابعاد اصلی شغل با میزان تعهد سازمانی کارکنان مراکز
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان رابطه معناداری
وجود دارد؟

در سال  1380توسط سیدجوادین و همکاران تحقیقی باعنوان
"بررسی مدل ترکیبی انگیزش کارکنان اُلدهام-روزنبام در
شرکت برق منطقه ای تهران" انجام شد ،و نتایج تحقیق نشان
می دهد ،که هر سه متغیر مذکور بر انگیزش کارکنان این
شرکت تأثیر دارند ،اما تأثیر متغیرهای ارتقاء و عوامل مرتبط با
ماهیت شغل بر انگیزش کارکنان مستقیم می باشد ،اما تأثیر
متغیر حقوق و دستمزد بر انگیزش کارکنا ن غیر مستقیم بوده و
از طریق متغیر عوامل مرتبط با ماهیت شغل می باشد.

پیشینه

درسال  1381توسط علی رحیمی تحقیقی باعنوان "بررسی
ارتباط بین ویژگیهای شغل (برمبنای مدل هاکمن-الدهام) با
رضایت شغلی کارکنان در شرکت توزیع نیروی برق جنوب
غرب تهران" انجام شد و نتایج نشان داد همه مولفههای مدل
هاکمن والدهام با رضایت شغلی رابطه معنا داری دارند.
درسال  1381توسط فرجی و همکاران تحقیقی باعنوان "نقش
و تأثیر مدل ویژگیهای شغلی روی رضایت شغلی" انجام شد و
یافته ها نشان میدهند ،که تمامی ویژگیهای شغلی (به جز
بازخورد) روی رضایت شغلی تأثیر مثبت داشتند .اگرچه محیط
کاری نیاز به بازسازی دارد اما مهم این است که به این نکته
توجه داشته باشیم که ویژگیهای شغلی نقش زیادی در تغییر
سطح رضایت کارکنان دارند.

از دالیل عمده بررسی تعهد سازمانی این است ،که سازمانهای
دارای اعضای با سطوح باالی تعهد سازمانی معموالً از عملکرد
باالتر ،غیبت و تاخیر و جابه جایی کمتری برخوردار هستند.
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درسال  1382توسط موالیی تحقیقی با عنوان "بررسی عوامل
موثر بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت ملی نفت جنوب" انجام
شد و نتایج نشان داد ،که -1 :رضایت شغلی ،وابستگی شغلی،
درک حمایت سازمانی و عوامل محیطی همگی بر تعهد و ابعاد
آن تاثیر مثبت دارند -2.تعهد عاطفی کارکنان به سازمان بیش از
سایر ابعاد تعهد (مستمر و هنجاری) در ایجاد تعهد کارکنان به
سازمان نقش دارد -3.سابقه کار ،حرفه و تخصص تاثیری بر
تعهد کارکنان به سازمان نداشته است.

در سال  2992توسط الکهتانی تحقیقی با عنوان "ارزیابی
تعهدات سازمانی در موسسه مدیریت و اجرای عمومی و
تاثیراتی که سرشماری و آمارگیری کارمندان و عوامل مربوط
به شغل بر روی تعهدات کارمندان میگذارند" انجام شد ،و
نتایج نشان داد ،که ،سن ،جنس ،سطح اجتماعی شغلی و نوع
شغل و میزان درآمد ساالنه و پست و مقام سازمانی الزمه
مهمی برای دوام و تاثیر پذیری قوانین و همه تعهدات می
باشند .تحصیل نیز الزمه دوام تعهدات بود.

درسال  1383توسط سهرابی تحقیقی باعنوان "بررسی عوامل
موثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی ایران" انجام
شد ،و نتایج نشان داد ،که بین میزان تعهد سازمانی و
ویژگیهای شخصیتی ،شغلی ،ساختاری و تجربیات کارکنان
رابطه وجود دارد.

درویش یوسف ( )2999تحقیقی تحت عنوان تعهد سازمانی پل
ارتباط بین اخالق کار اسالمی و نگرشهایی در جهت نیل به
تغییر سازمانی انجام داده و به این نتیجه رسیده که تعهد عاطفی
در ابعاد عاطفی و شناختی و تمایالت رفتاری نگرشهای مربوط
به نیل به تغییر سازمانی تاثیر مستقیم و مثبت دارد .تعهد عاطفی
پل ارتباطی بین اثرهای اخالق کار اسالمی در ابعاد عاطفی،
شناختی و تمایالت رفتاری نگرشهای مربوط به تغییر سازمانی
است .تعهد مستمر ،پل ارتباطی بین اثرهای اخالق کار اسالمی
درابعاد عاطفی ،شناختی و تمایالت رفتاری تغییر سازمانی
است.

در سال  1382توسط مافی تحقیقی باعنوان "بررسی رابطه
تعهد سازمانی با تمایل به ماندن در شغل کارکنان حرفه ای
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران"
انجام شد ،و نتایج نشان داد ،که :الف -تعهد سازمانی و تمایل
به ماندن در این سازمان دارای همبستگی معنی داری می باشد.
ب -در مورد میزان تمایل به ماندن در میان زنان و مردان
تفاوت معنی دار مشاهده نشد .ج -در مورد میزان سنوات
خدمت و تمایل به ماندن در شغل رابطه معناداری بدست نیامد.

بی شل ( )1002مطالعه ای را با هدف بررسی ویژگیهای
شخصی و تعیین کنندههای جمعیتی تعهد سازمانی مدیران
ارشد ناحیه آموزشی انجام داد ،و این فرض که بین عواملی از
قبیل :سن ،جنس ،سطح آموزشی ،سابقهی خدمت در ناحیه،
سابقهی کار ،اندازه ی ناحیه و موقعیت جغرافیایی ناحیه
آموزشی و سطح تعهد سازمانی مدیران ارشد آموزشی رابطه
معنا داری وجود ندارد ،را رد کرده است و اظهار میدارد ،که
متغیرهای سابقه خدمت در ناحیه ،اندازه ناحیه و سابقه ی کار
پیش بینی کننده هایی برای تعهد سازمانی مدیران ارشد هستند.

در سال  2990توسط ساترلند تحقیقی باعنوان "بررسی تعهد و
هویت کارکنان با توجه به مشارکت انحصاری سازمان در
فعالیتهای خدمات مردمی یا اجتماعی شرکت" انجام شد ،و
نتایج نشان داد ،مشارکت داوطلبانه کارکنان ،تاثیر مثبتی بر تعهد
سازمانی دارند و عالوه بر آن تعهد سازمانی ،نتیجه هویت قوی
سازمان است.

فجور الفت ( )1003نیز در تحلیل تعهد سازمانی استادان
دانشگاه دریافته است ،که متغیرهای حقوق منصفانه ،ماهیت
کار ،سطوح شغل ،خط مشیهای سازمانی و مدیریت مشارکتی
با تعهد سازمانی رابطه دارد.

درسال  2998توسط هینزمن تحقیقی باعنوان "رابطه بین سن
افراد ،نوع استخدام و رضایت شغلی آنها با تعهد سازمانی"
انجام شد ،و نتایج نشان داد ،نوع استخدام و رضایت شغلی
نتیجه بحران کارخانهها درگسترش نیروی کار جدید می باشد،
و همچنین بین نوع استخدام ،رضایت شغلی و سن با تعهد
سازمانی رابطه معنی داری مشاهده نشد.

متغیروابسته :تعهدسازمانی

متغیرمستقل :ابعاداصلی شغل
تنوع وظایف ومهارتها
با مفهوم بودن وظایف
مهم بودن وظایف

تعهد

استقالل واختیار درکار

سازمانی

وجود بازخور درشغل

شکل ( )1مدل مفهومی تحقیق

آیا بین ابعاد اصلی شغل با تعهد سازمانی کارکنان مراکز
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان رابطه معناداری
وجود دارد.

هدف اصلی:
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از نقطه نظر قلمرو تحقیق می توان به سه قلمرو موضوعی،
قلمرو مکانی و قلمرو زمانی اشاره نمود .قلمرو موضوعی این
تحقیق شامل مباحث مربوط به ابعاد اصلی شغل و تعهد
سازمانی و رابطه تئوریک میان ابعاد اصلی شغل و تعهد
سازمانی میشود .از نظر قلمرو مکانی تحقیق حاضر در مراکز
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان (مراکز گالیکش
وکالله و مراوه تپه) صورت پذیرفته است ،و از نقطه نظر قلمرو
زمانی تحقیق حاضر در سال  1303صورت پذیرفته است.

اهداف فرعی:
)1آیا بین تنوع وظایف و مهارت ها با تعهد سازمانی کارکنان
مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان رابطه
معناداری وجود دارد.
 )2آیا بین بامفهوم بودن وظایف با تعهد سازمانی کارکنان مراکز
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان رابطه معناداری
وجود دارد.
 )3آیا بین مهم بودن وظایف با تعهد سازمانی کارکنان مراکز
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان رابطه معناداری
وجود دارد.
 )2آیا بین استقالل و اختیاردرکار با تعهد سازمانی کارکنان
مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان رابطه
معناداری وجود دارد.
 )1آیا بین وجود بازخور در شغل با تعهد سازمانی کارکنان
مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان رابطه
معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی:بین ابعاد اصلی شغل با تعهد سازمانی کارکنان مراکز بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان رابطه معناداری وجود
دارد.
 فرضیات فرعی: )1بین تنوع وظایف ومهارتها با تعهد سازمانی کارکنان مراکز
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان رابطه معناداری
وجود دارد.
 )2بین بامفهوم بودن وظایف با تعهد سازمانی کارکنان مراکز
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان رابطه معناداری
وجود دارد.
 )3بین مهم بودن وظایف با تعهد سازمانی کارکنان مراکز
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان رابطه معناداری
وجود دارد.
 )2بین استقالل و اختیار در کار با تعهد سازمانی کارکنان مراکز
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان رابطه معناداری
وجود دارد.
 )1بین وجود بازخور در شغل با تعهد سازمانی کارکنان مراکز
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان رابطه معناداری
وجود دارد.

 جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونهگیریجامعه آماری کلیه کارکنان مراکز بهداشت دانشگاه علوم
پزشکی استان گلستان (مراکز گالیکش وکالله و مراوه تپه)
میباشند که بر این اساس جامعه آماری شامل  181نفر
میباشد .لذا تعداد نمونه بر اساس جدول  232نفر میباشد.
برای نمونهگیری از روش تصادفی ساده استفاده شده است.
 متغیرهای تحقیقدر این تحقیق ابعاد اصلی شغل متغیر مستقل و تعهد سازمانی
به عنوان متغیر وابسته میباشند .که ابعاد اصلی شغل شامل
(تنوع وظایف و مهارت ها  -بامفهوم بودن وظایف  -مهم
بودن وظایف  -استقالل و اختیار در کار -وجود بازخور در
شغل) کارکنان میباشد.

روش تجزيه و تحلیل اطالعات
با توجه به اینکه پژوهش حاضر زمینهیابی است ،برای تجزیه و
تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی از قبیل
آزمونهای همبستگی و با کمک نرم افزار  SPSSصورت می
پذیرد.
پس از تکمیل پرسشنامه و کد گذاری آنها ،کدها به رایانه انتقال
مییابد ،و اطالعات به کمک نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل دادهها در دو بخش آمار توصیفی و آمار
استنباطی انجام پذیرفته است ،در بخش آمار توصیفی ،محقق
ابتدا با استفاده از ابزار شاخصهای آمار توصیفی به توصیف
جامعه آماری پرداخته و با کمک نمودارها و جداول آماری
مرتبط و شاخصهای وضعی به توصیف دادهها پرداخته است و
در بخش آمار استنباطی ،پس از تعیین توزیع متغیرها در سطح
جامعه و پس از توصیف دادهها ،محقق با الگوهای آمار
استنباطی و با توجه به توزیع متغیرهای تحقیق در جامعه ،از
ضرایب همبستگی برای آزمون فرضیات استفاده نموده است.
محقق برای اجرای آزمون از الگوی ضریب همبستگی پیرسون
و مدل رگرسیونی وتحلیل واریانس استفاده نموده است.

روش تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت و اهداف از نوع کاربــردی
است ،و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی و همبستگی
می باشد.
 روش و ابزار گردآوری دادههادر گردآوری اطالعات از روشهای میدانی و کتابخانهای بوسیله
پرسشنامه بهرهگیری شده است.

روايی و پايايی
 .برای اینکه پرسشنامه پژوهش حاضر از اعتبار الزم برخـوردار

 -قلمرو تحقیق

باشد ،مراحل زیـر صـورت پـذیرفت - :پرسشـنامه ویژگیهـای
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مجید شیخی پیشکمری و همکارش

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم ،فصلنامه علمی مهندسی مدیریت نوین ،سال  ،4شماره 2-1

شغلی کـه شـامل  11سـوال آغـازین پرسشـنامه توزیـع شـده
میباشد ،با توجه به پرسشنامههایی که قبالً توسط محققان برای
ویژگیهای شغلی تنظیم و مورد استفاده قرار گرفته طراحی شده
است  -پرسشنامه تعهد سازمانی که حاوی  22سوال اسـتاندارد
میباشد ،که توسط پژوهشگران مشهور به نام های آلن و مـایر
طراحی و تدوین شده است .در تحقیق حاضـر بـرای سـنجش
تعهد سازمانی و ابعاد تعهد سازمانی از این پرسشـنامه اسـتفاده
شد - .برای اینکه اعتبار ابـزار انـدازهگیـری داده هـا از لحـاظ
محتوای رعایت شود ،تالش شده است ،تا پرسشها با توجه بـه
مبنای نظری پژوهش مطرح شوند.
قبــل از اینکــه پرسشــنامه در ســطح ســازمان توزیــع شــود ،بــا
همکــاری واحــد نیــروی انســانی و کارشناســان ایــن واحــد،
اصالحات در طرح سواالت انجام پذیرفته است ،تا ابهامی برای
پاسخ دهندگان پیش نیاید .پرسشنامه تحقیـق حاضـر بـا تاییـد
استاد راهنما ،استاد مشاور و واحد نیروی انسانی سـازمان بـین
کارکنان توزیع شـده اسـت .آلفـای کرونبـاخ بـرای پرسشـنامه
ویژگی های شغلی  9/039و بـرای پرسشـنامه تعهـد سـازمانی
 9/018بدســت آمــد .بــدین ترتیــب نتیجــه گیــری شــد ،کــه
پرسشنامهها از پایایی الزم برخوردار مـیباشـند .در پرسشـنامه
ویژگیهای شغلی نحوه تنظیم سواالت پرسشنامه بـا توجـه بـه
ابعاد فرضیههای تحقیق مطابق جدول زیر میباشد:

سواالت  30-32-33-32-21-22-23-21-29-10پرسشنامه
تعهد سازمانی به صورت معکوس بیان شده اند ،و بقیه سواالت
به صورت مستقیم بیان شده اند.

تجزيه تحلیل مربوط به ويژگیهای جمعیت شناختی
نمونه آماری
جدول( )3توصیف نمونه آماری برحسب جنسیت

جنسیت

فراوانی

درصد

مرد

131

%11/08

زن

193

%22/92

جمع

232

%199
150

زن

50

مرد

0
زن

مرد

نمودار( )2وضعیت پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت

جدول ( )1ابعاد و سئواالت پرسشنامه ویژگی های شغلی
ابعاد اصلی شغل
تنوع وظایف و مهارت ها
بامفهوم بودن وظایف
مهم بودن وظایف
استقالل و اختیار در کار
وجود بازخورد در شغل

100

سئواالت پرسشنامه
13-2-1
12-1-2
12-19-1
11-0-6
11-8-3

جدول ( )2توصیف نمونه آماری برحسب تحصیالت

سواالت 12-19-8-6-2-2پرسشنامه ویژگـیهـای شـغلی بـه
صورت معکوس بیان شـدهانـد ،و بقیـه سـواالت بـه صـورت
مستقیم بیان شدهاند.
در پرسشنامه تعهد سازمانی نحوه تنظیم سواالت پرسشـنامه بـا
توجه به ابعاد فرضیههای تحقیق مطابق جدول زیر می باشد:

تحصیالت

فراوانی

درصد

دیپلم

86

36/16%

فوق دیپلم

11

22/36%

لیسانس

63

26/02%

فوق لیسانس وباالتر

28

11/06%

جمع

232

199%

با توجه به نمودار ( ،)2تعداد  86نفـر ( )36/16درصـد دیـپلم،
تعداد  11نفر ( )22/36درصد فوق دیپلم ،تعـداد  63نفـر (/02
 )26درصد لیسانس ،تعداد  28نفر ( )11 /06درصد مدرک فوق
لیسانس و باالتر می باشند.
 سابقه کار:جدول( )1توصیف نمونه آماری برحسب سابقه کار

نمودار ( )1وضعیت پاسخ دهندگان بر حسب تحصیالت

سابقه کار

جدول ( )2ابعاد و سئواالت پرسشنامه تعهد سازمانی
ابعاد تعهد سازمانی

سئواالت پرسشنامه

تعهد عاطفی

23-22-21-29-10-18-11-16

تعهد مستمر

31-39-20-28-21-26-21-22

تعهد هنجاری

30-38-31-36-31-32-33-32
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فراوانی

درصد

 1تا  19سال

126

13/81%

 19تا  29سال

11

32/1%

 29سال به باال

33

12/19%

جمع

232

199%
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150
 20سال به باال

100

 10تا  20سال

50

 1تا  10سال

0
 1تا  10سال
 10تا  20سال
 20سال به باال
نمودار ( )3وضعیت پاسخ دهندگان برحسب سابقه کار

با توجه به نمودار ( ،)3تعداد  126نفر ( )13/81درصد  1تا 19
سال ،تعداد  11نفر ( )32/91درصد بین  19تا  29سال و تعداد
 33نفر ( )12/19درصد باالتر از  29سال ،سابقه کار دارند.

-توصیف متغیرهای تحقیق

جدول ( )6نتایج حاصل از توصیف متغیرها
میانگین
ماکسیمم
مینیمم

متغیر
تنوع وظایف ومهارت ها(مستقل)
بامفهوم بودن وظایف(مستقل)
مهم بودن وظایف(مستقل)
استقالل واختیاردرکار(مستقل)
وجودبازخوردرشغل(مستقل)
ابعاد اصلی شغل (مستقل)
تعهد سازمانی (وابسته)

12/99
12/99
12/99
13/99
11/99
61/99
02/99

8/99
6/99
8/99
6/99
1/99
23/99
62/99

مطابق جـدول ( )6مالحظـه مـیشـود ،متغیـر تعهـد سـازمانی
بیشترین میانگین و متغیر بامفهوم بـودن وظـایف،کمترین آن را
دارد .همچنین بیشترین پراکنـدگی در متغیـر تعهـد سـازمانی و
کمترین آن در متغیر مهم بودن وظایف میباشد.

واریانس
2/213
1/161
1/212
2/310
3/312
21/331
16/936

19/230
19/99
19/2121
19/1108
19/6190
12/9812
11/0811

انحراف معیار
1/16610
2/2110
1/19168
1/13103
1/83626
1/22821
8/11082

 آزمون نرمالیتهدر ابتدا به منظور استفاده از آزمونهای آماری به بررسـی نرمـال
بودن توزیـع متغیرهـای مـورد آزمـون از آزمـون کلمـوگروف
اسمیرنوف استفاده میکنیم

جدول ( )1نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف متغیرهای تحقیق

متغیر
تنوع وظایف و مهارت ها(مستقل)
بامفهوم بودن وظایف(مستقل)
مهم بودن وظایف(مستقل)
استقالل و اختیار درکار(مستقل)
وجود بازخور در شغل(مستقل)
ابعاد اصلی شغل (مستقل)
تعهد سازمانی (وابسته)

سطح معنی داری
9/913
9/981
9/960
9/191
9/902
9/111
9/918

بــا توجــه بــه جــدول ( ،)1ســطح معنــی داری) (Sigآزمــون
کولموگروف – اسمیرنوف متغیرهـای تحقیـق بزرگتـر از 9/91
می باشد .بنابراین توزیع دادههـا در ایـن نمونـه آمـاری نرمـال
است ،به همین علت بـرای بدسـت آوردن ضـریب همبسـتگی

نتیجه آزمون
توزیع داده ها نرمال است
توزیع داده ها نرمال است
توزیع داده ها نرمال است
توزیع داده ها نرمال است
توزیع داده ها نرمال است
توزیع داده ها نرمال است
توزیع داده ها نرمال است

بین.متغیر مستقل و وابسته از روش پیرسون و برای یافتن رابطه
خطی بین آن دو از آزمون رگرسیون استفاده میشود.

تحلیل فرضیههای تحقیق

جدول شماره ( )8جدول تحلیل فرضیههای تحقیق
نام فرضیه
فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی چهارم
فرضیه فرعی پنجم
فرضیه اصلی

متغییر ها
تنوع وظایف و مهارت ها(مستقل)
بامفهوم بودن وظایف(مستقل)
مهم بودن وظایف(مستقل)
استقالل و اختیار درکار(مستقل)
وجود بازخور در شغل(مستقل)
ابعاد اصلی شغل (مستقل)

ضریب همبستگی
9./698
9/323
9/11
9/312
9/296
9/603

Sig
99/9
99/9
99/9
99/9
99/9
99/9

H0
رد
رد
رد
رد
رد
رد

H1
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید

تفسیر
رابطه معنی دار وجود دارد
رابطه معنی دار وجود دارد
رابطه معنی دار وجود دارد
رابطه معنی دار وجود دارد
رابطه معنی دار وجود دارد
رابطه معنی دار وجود دارد

جدول شماره (  :) 0تحلیل رگرسیونی بین متغییر ها
درجه

نام متغییر

F

تنوع وظایف و مهارت ها(مستقل)

136/180

1

بامفهوم بودن وظایف(مستقل)

39/012

1

99/9

مهم بودن وظایف(مستقل)

81/301

1

99/9

آزادی

Sig

R

ضریب تعیین

اصالح ضریب تعیین

99/9

9/61

9/31

9/361

6/03661

9/32

9/118

9/112

8./29180

9/11

9/26

9/211

1/11862
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استقالل و اختیار درکار(مستقل)

38/602

1

99/9

9/38

9/123

9/130

8/90

وجود بازخور در شغل(مستقل)

21/813

1

99/9

9/21

9/161

9/161

1/08198

ابعاد اصلی شغل (مستقل)

213/186

1

99/9

9/60

9/28

9/211

6/3921

پژوهشی فرعی سوم مورد تایید قرار می گیرد ومیتـوان نتـایج
حاصل از این آزمون را با اطمینان %00به جامعه آمـاری تعمـیم
داد.
نتیجه گیری از فرضیه فرعی چهارمدر ارتباط با فرضیه فرعی چهارم ،بین استقالل و اختیار درکـار
با تعهد سازمانی کارکنان مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشـکی
استان گلستان رابطه معناداری وجود دارد .یافتههـای پژوهشـی
نشان میدهد میزان همبستگی بدست آمده از دو متغیر استقالل
و اختیار درکار با تعهد سازمانی  r=9/318با سطح معنـی داری
 sig= 9/999ایــن همبســتگی معنــادار اســت از ایــن رو بــین
استقالل و اختیار درکار با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود
دارد و فرضیه پژوهشی فرعی چهارم مورد تایید قرار مـیگیـرد
ومیتوان نتایج حاصل از این آزمون را با اطمینان %00به جامعه
آماری تعمیم داد.
–نتیجه گیری از فرضیه فرعی پنجم
در ارتباط با فرضیه فرعی پنجم ،بین وجود بازخورد درشغل بـا
تعهد سازمانی کارکنان مراکز بهداشت دانشـگاه علـوم پزشـکی
استان گلستان رابطه معناداری وجود دارد .یافتههـای پژوهشـی
نشان میدهد میزان همبستگی بدست آمده از دو متغیـر وجـود
بازخورد درشغل با تعهد سازمانی  r=9/296با سطح معنی داری
 sig= 9/999این همبستگی معنادار است از این رو بین وجود
بازخورد درشغل با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و
فرضیه پژوهشی فرعی پنجم مورد تایید قرار میگیرد ومیتـوان
نتایج حاصل از این آزمون را با اطمینان %00به جامعـه آمـاری
تعمیم داد.
 بحث وتفسیر یافتههای تحقیقنیروی انسانی هر سازمان منبع گرانبهای آن سـازمان اسـت کـه
میتواند آن را در راستای نیل به اهدافش یاری نماید .کارکنـان
متخصص ،وفادار ،سازگار با ارزشها و اهداف سـازمانی دارای
انگیزه قـوی و متمایـل و متعهـد بـه حفـ و ادامـه عضـویت
سازمانی از نیازهای اصلی و بسیار ضروری هر سازمانی اسـت.
سازمان به کارکنانی نیاز دارد که فراتر از شرح وظایف مقرره و
معمول خود به کار و فعالیـت بپردازنـد .چـه بسـا بسـیاری از
جوامع علی رغم برخورداری از منابع طبیعـی فـراوان تنهـا بـه
دلیل فقدان نیروی انسانی الیق توان استفاده از ایـن مواهـب را
نداشته حال آن که ملت های دیگر با وجود عدم برخورداری از
منابع طبیعی فراوان تنها به دلیل بهـرهمنـدی از نیـروی انسـانی
متعهد مسیر پیشرفت توسعه و ترقی را با سـرعت چشـمگیری
طی نمودهاند .لوتانز اظهار میدارد که در متون تحقیقـی اخیـر،
نگرش کلی تعهد سازمانی ،عامل مهمی برای درک و فهم رفتار
سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در
شغل آورده است .یکی از دالیل عمده بررسی تعهـد سـازمانی
این است که سازمانهای دارای اعضای با سطوح بـاالی تعهـد
سازمانی معموالً از علمکرد باالتر ،غیبت و تأخیر و جابهجـایی
کمتری برخوردار هستند .مطالعه تأثیر ویژگـیهـای شـغلی بـر

نتیجه گیری از يافتهها
در این پژوهش یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی با استفاده
از روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفـت .نتـایج
آزمون فرضیات به شرح زیر خالصه گردیده است:
 نتیجه گیری از فرضیه اصلیدر ارتباط با فرضیه اصلی اول ،بین ابعاد اصلی شـغل بـا تعهـد
سازمانی کارکنان مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشـکی اسـتان
گلستان رابطه معناداری وجود دارد .یافتههـای پژوهشـی نشـان
میدهد میزان همبستگی بدست آمده از دو متغیـر ابعـاد اصـلی
شغل با تعهد سازمانی  r= 9/603با سطح معنـی داری 9/999
= sigاین همبستگی معنادار است از این رو بـین ابعـاد اصـلی
شغل با تعهد سازمانی رابطه معنـاداری وجـود دارد ،و فرضـیه
پژوهشی اصلی مورد تایید قرار می گیردومی توان نتایج حاصل
از این آزمون را با اطمینان %00به جامعه آماری تعمیم داد.
 نتیجهگیری از فرضیه فرعی اولدر ارتباط با فرضیه فرعی اول ،بین تنوع وظایف ومهارتها بـا
تعهد سازمانی کارکنان مراکز بهداشت دانشـگاه علـوم پزشـکی
استان گلستان رابطه معناداری وجوددارد.یافتـه هـای پژوهشـی
نشان میدهد میزان همبستگی بدست آمـده از دو متغیـر تنـوع
وظایف و مهارتها با تعهد سازمانی  r=9/698با سـطح معنـی
داری  sig= 9/999این همبستگی معنادار است از این رو بـین
تنوع وظایف ومهارتها با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود
دارد و فرضیه پژوهشی فرعی اول مورد تاییـد قـرار مـی گیـرد
ومیتوان نتایج حاصـل از ایـن آزمـون را بـا اطمینـان  %00بـه
جامعه آماری تعمیم داد.
نتیجه گیری از فرضیه فرعی دومدر ارتباط با فرضیه فرعی دوم ،بین با مفهوم بودن وظـایف بـا
تعهد سازمانی کارکنان مراکز بهداشت دانشـگاه علـوم پزشـکی
استان گلستان رابطه معناداری وجوددارد.یافتـه هـای پژوهشـی
نشان می دهد میزان همبسـتگی بدسـت آمـده از دو متغیـر بـا
مفهوم بودن وظایف با تعهد سازمانی  r=9/323با سـطح معنـی
داری  sig= 9/999این همبستگی معنادار است از این رو بین
سرنوشت مشترک با عملکرد سازمانی رابطـه معنـاداری وجـود
دارد و فرضیه پژوهشی فرعی دوم مورد تایید قرار می گیـرد و
می توان نتایج حاصل از این آزمون را با اطمینان %00به جامعه
آماری تعمیم داد.
نتیجه گیری از فرضیه فرعی سوم
در ارتباط با فرضیه فرعی سوم ،بین مهم بودن وظایف با تعهـد
سازمانی کارکنان مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشـکی اسـتان
گلستان رابطه معناداری وجوددارد .یافته هـای پژوهشـی نشـان
میدهد میزان همبستگی بدست آمـده از دو متغیـر مهـم بـودن
وظایف با تعهد سازمانی  r=9/119با سطح معنـی داری 9/999
= sigاین همبستگی معنادار است از ایـن رو بـین مهـم بـودن
وظایف با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجـود دارد و فرضـیه
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ها در این مراکز مشخص و معین می باشد ،و کارکنان موظـف
هستند ،طبق دستورالعمل های از پیش تعیین شده ای به انجـام
وظایف خود بپردازنـد ،در ایـن راسـتا لـزوم دیـدن دورههـای
آموزشی و شرکت در سمینارها می تواند کارمند را از روزمـره
گی به آموختن پدیدههای جدید ترقیب نموده و باعث رضایت
شغلی و ایجاد انگیزش گردد .به همین دلیل برای فراهم آوردن
میزان مطلوبی از رضایت شغلی ،اجرای پاره ای از آموزش هـا
به نظر الزم میآید برای مثال بکار گرفتن برخی از نرم افزارها،
جهت محاسبات و فعالیتهای کاری ،مستلزم آمـوزش از قبـل
میباشـد ،کـه ایـن مـیتوانـد موجـب احساسـات و تجـارب
خوشایندی از جانب کارکنان شود.
 نحوه فعالیت در این مراکز بـه صـورتی اسـت ،کـه کارکنـاننمیتوانند ،از استقالل و آزادی عمل کامـل برخـوردار باشـند،
چرا که فعالیتها براساس دستورالعملهایی است ،که از جانب
دولـت تعیــین شـده و آنهــا تنهــا مجـری آن هســتند ،بنــابراین
فعالیتها یا بر اساس دستورالعملهای خاص صورت میگیرد،
یا زیر نظر سرپرست مستقیم هر بخش .با این حـال داده آزادی
عمل در چگونگی انجام وظایف کاری و همچنین فراهم آوردن
موقعیت هایی که موجب بکارگیری قضاوت و ابتکار فردی در
کارکنان شود ،می تواند در باال بردن تعهد کارکنان بسـیار مـؤثر
باشد.
به علت گسترده بودن فعالیت ها و وظایف نمی توان انجام یک
فعالیت را از ابتدا تا انتها به یک کارمند محـول کـرد بلکـه هـر
کارمند مسئول انجام بخشـی از کـار مـیباشـد ،و بـرای حفـ
یکپارچگی فعالیتی که انجام میشود .میتوان بـرای آن فعالیـت
یک گروه کاری تشکیل داد ،تا ضـمن ایجـاد و حفـ هویـت
وظیفه ،افراد بتوانند ،درک واضح و روشنی از کل فعالیت مورد
نظر بدست آورند.
 اهمیت وظیفه به مبانی و اعتقادات فکری هر فرد بستگی پیدامیکند که عامـل خـارجی و دور از کنتـرل سـازمان محسـوب
میشود .در این رابطه گزینش های اولیه برای استخدام مناسب
ترین افراد و همچنین فرایندهای اجتماعی کردن کارکنـان پـس
از ورود به سازمان میتوانند شیوههایی برای همنوا کردن افـراد
با ارزش های سازمان محسوب شوند .در این صورت میتـوان
اطمینان نسبی حاصل شود که وظایف سازمانی از جانب اعضـا
با ارزش تلقی شوند .همچنین می توان در دورههـای آموزشـی
که برای هر یک از کارکنان در ابتدای دوره استخدام و همچنین
هر چند سال یک بار صورت میگیرد ،فرهنگ سازی و جامعـه
پذیری سازمانی صورت گرفته ،حساسـیت و اهمیـت شـغل را
برای کارکنان بیان کرده و آنها را از رسالتها و اهداف سازمان
آگاه ساخته ونقش تک تک کارکنـان را در جهـت رسـیدن بـه
اهداف و رسالتها عنوان کنند و کارکنان را آگاه سازند که اگر
چه ممکن است کار آنها جزئـی باشـد امـا هـر یـک از آنهـا
میتواند نقش بسیار مهمی در جـذب مشـتری داشـته و سـهم
مهمی را در ارتقا کیفیت ارائه خدمات به مشتری ایفا نمـوده و
نهایتاً در توسعه اقتصادی نقش مهمی داشته باشد.

تعهد سازمانی که بواسطه تعهد باعـث کـاهش ایـن مشـکالت
(ناشی از غیبت و کم کاری) میشود کاری بسیار مؤثر در ایـن
زمینه است .در اکثـر پـژوهشهـایی کـه در زمینـه تـأثیر ابعـاد
ویژگیهای شغلی بر تعهد سـازمانی صـورت گرفتـه اسـت از
پرسشنامه مودی و پرسشنامه پورتر استفاده شـده اسـت و ایـن
پرسشنامهها که از  11سوال تشکیل شده است تنها بـه بررسـی
بعد عاطفی تعهد سازمانی کارکنان میپردازد .در زیر به تعدادی
از این پژوهشها اشاره میکنیم .اسـتیرز ( )1011رابطـه چهـار
ویژگی شغلی استقالل ،تنوّع مهارت ،بازخورد و هویّت وظیفـه
را با تعهد سازمانی کارکنان بررسـی کـرد و دریافـت اگـر ایـن
متغیرها به صورت گروهی وارد مدل رگرسـیون شـوند ،رابطـه
معنی داری با تعهدی دارنـد و اگـر جداگانـه وارد شـوند تنهـا
هویت وظیفه با تعهد رابطه معنیداری خواهد داشـت .در ایـن
پژوهش نیز همانطور که نشان داده شـد رابطـه ویژگـی هـای
شغلی با تعهد رابطه معنی داری است ،اما تک تک ویژگی های
شغلی رابطه اندکی با تعهد سازمانی دارند .بویام ( )1006نیز که
تأثیر این چهار ویژگی را بررسی کرده بود تنها بین تنوّع مهارت
و تعهد رابطه معنی داری یافت و هیچ رابطـه معنـی داری بـین
هویـت وظیفـه ،اســتقالل و بـازخورد یافــت نشـد .در تحقیــق
دیگری که توسط شائولین و تین سین ( )2992صـورت گرفتـه
است تنها یک رابطه معنی دار اما انـدک بـین تنـوع مهـارت و
تعهد دیده شده است و متغیر بازخورد نیز اگر چه دارای رابطه
معنی داری بوده است اما بر خالف انتظار رابطه آن منفی است.
دانهام و همکاران ( )1002بیان کردند کـه بـین ابعـاد پنجگانـه
ویژگی های شغلی الدهام و هـاکمن و تعهـد سـازمانی رابطـه
معنی داری وجود دارد ،اگر چه آن ها تنها به یک ارتباط جزئی
بــین ویژگــی هــای شــغل و تعهــد اشــاره کــردهانــد.کُــن و
کالبرت( )2992که در پژوهشهای خـود از پرسشـنامه پـورتر
استفاده کرده اند ،ویژگیهای شغلی تنوع مهارت و بازخورد را
جزء عوامل تأثیرگذار بـر تعهـد عنـوان کـرده انـد .تعـدادی از
مطالعات بیانگر رابطه مثبتی بین حیطه شغل و تعهـد سـازمانی
کارکنان میباشد.
محدودیت های تحقیق و پیشنهادات
از محدودیت های تحقیق می توان به جمع آوری پرسشنامههـا
اشاره کرد ،که وقت بسیار زیادی از محقق گرفت و عمال چنـد
ماه تحقیق را به عقب انداخت .از محدودیت های دیگر آن بـه
نحوه تکمیل کردن پرسشنامه توسط افراد اشاره نمود ،با عنایت
به اینکه توضیحات کاملی به انها داده شد و اکثرا خـود محقـق
در بین آنها حضور داشت -در پر کردن پرسشنامه هـا دقـت و
وقت زیادی بکار نمیبردند.
همان گونه که نتایج پژوهشهای آماری نشـان مـیدهـد ،بـین
ویژگی های شغلی از جمله بـازخورد و تعهـد کارکنـان رابطـه
معنی دار وجود دارد .بدین معنی که با بهبود بخشیدن روشهای
باز خورد می توان تعهد کارکنان را باال برد .در همین راستا بـه
مدیران پیشنهاد میشود ،تا از طریق بهبود روشهای بـاز خـورد
تعهد کارکنان را افزایش دهند.
از آنجایی کـه جامعـه آمـاری ایـن پـژوهش مراکـز بهداشـت
دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان بوده و وظـایف و فعالیـت
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