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مالي-مديريت بازرگاني : رشته و گرايش علوم اداري و اقتصاد : دانشكده

دكتر حسين مولوي : استاد مشاور رنجبريان دكتر بهرام : استاد راهنما

) :   و تعهد سازماني  شغلي  رضايت  رابطه بررسي  ( فوالد اهواز مجتمع   كاركنان  موردي مطالعه

 چكيده

  رابطه.   است حائز اهميت   سازمان  انساني  منابع  مديريت دهد براي  تاثير قرار مي  را تحت  آنان سازماني  رفتار  نظر كه  از اين  كاركنان  از نگرش آگاهي
   محققين ميان  در  فراواني  مباحثات  كانون  كه  است  انساني نابع م  مديريت  و مورد توجه اساسي   از موضوعات  يكي  و تعهد سازماني  شغلي  رضايت بين
   در ايجاد رفتارهاي  شغلي  تنها رضايت  نه دهد كه  مي  آگاهي  مديران يكديگر به   به  و تعهد سازماني  شغلي  رضايت  و ارتباط وابستگي.   است بوده

.  دارد  همراه  را به ، بهبود در تعهدسازماني  شغلي ديگر بهبود رضايت  از طرف.   نيز موثر است ازماني تعهد س  در بهبود و تقويت ، بلكه بهنجار موثر بوده
   و سرپرستان  مديران  براي  ارتباطي از وجود چنين  آگاهي.كند  مي  را طلب  شغلي  رضايت  تغيير در متغيرهاي  تعهد سازماني ابعاد مختلف  در تغييرات
   جامعه  كلي  اهداف  در تحقق  آن حساس   نقش  دليل  به  مختلف  شركتها و سازمانهاي  فوالد اهواز در ميان  مجتمع شركت .  است ياري بس  اهميت داراي
   به  كار و نيل و كيفيت   كميت  در باال رفتن  كاركنان  و تعهد سازماني  شغلي  رضايت  افزايش  كه  نيست شكي .  برخوردار است  واالئي  و مرتبه از مقام
 راستا  اين  در  مناسب  حلهاي  راه  يافتن  در جهت  است  حاضر گامي تحقيق.  دارد تاثير بسزائي ،  است  جامعه  كلي  اهداف  در جهت  كه  سازماني اهداف

   انجام بوده")  فوالد خوزستان  يك  شماره كارخانه( فوالد اهواز  مجتمع كاركنان   در بين  با تعهد سازماني  شغلي  رضايت  روابط بررسي"  عنوان  تحت كه
  بود كه   سوال  از هفتادو سه  متشكل اي ، پرسشنامه  اطالعات  آوري ابزار جمع.   است ميداني   و از شاخه  پيمايشي  حاضر از نوع  تحقيق روش .  است شده
  مربوط  بودند  بسته  از نوع  كه  سئواالت و باقيمانده)   تحصيالت  كار، ميزان سابقه ، سن (  پرسشنامه  كننده  فرد تكميل  مشخصات  به  مربوط  آن  سوال سه
  فرضيات.   است  شده  استفاده  و ساده  خطي  همبستگي  ضريب  آماري روش  از  تحقيق  فرضيات  و تحليل  تجزيه جهت.   است  تحقيق  اصلي  فرضيات به

 :عبارتند از  حاضر تحقيق

 .دار دارد  معني  رابطه  آنان سازماني  با تعهد  مورد مطالعه  افراد جامعه  شغلي رضايت-1

 .دار دارد  معني رابطه)  ،هنجاري ،عقالني عاطفي( سازماني  تعهد  كار با ابعاد مختلف متغير ماهيت-2

 .دار دارد  معني رابطه) ، هنجاري ،عقالني عاطفي( سازماني  تعهد  با ابعاد مختلف متغير سرپرستي-3

 .دار دارد  معني رابطه) ،هنجاري ،عقالني عاطفي( سازماني  تعهد  با ابعاد مختلف متغيرهمكاران-4

 .دار دارد  معني رابطه) ،هنجاري ،عقالني عاطفي( سازماني  تعهد متغير درآمد با ابعاد مختلف-5

 .دار دارد  معني رابطه) ،هنجاري ،عقالني عاطفي( سازماني  تعهد  با ابعاد مختلف  ترفيع متغير فرصتهاي-6

  تائيد شد و آن  بطور كامل a=0/01 و  a=0/05   در سطوح2   شماره و فرضيه a=0/01   در سطح3و1 شماره   فرضيات  تحقيق  از اين  حاصل  نتايج بر مبناي
  ولي.  شد مورد تائيد واقع a=0/05   بود در سطح  و عاطفي د هنجاريبا ابعاد تعه  دار متغير همكاران  معني  رابطه  به  مربوط  كه3   از فرضيه قسمت
  سرانجام.  تائيد نشد6و5   شماره  فرضيات در نهايت. شود بود رد مي  تعهد  با بعد عقالني دارمتغير همكاران  معني  رابطه  به  مربوط  كه  ديگر آن قسمت
   رضايت  ميان  رابطه  ماهيت  شناخت  طور كلي به.  است   گرديده  ارائه  و ساير پژوهشگران  مديران هت ج  پيشنهاداتي  از تحقيق  حاصل نتايج   به باتوجه
 و   است  حائز اهميت  مديران قرار دهند براي  تاثير  دو ساختار را تحت  اين  طور همزمان  بتواند به  كه  عواملي  شناخت ويژه   به  و تعهد سازماني شغلي
  ، حس  كاركنان  و تعهد سازماني شغلي  توانند با بهبود رضايت  سازمانها مي  مديران بنابراين. كنند  ايفا مي سازماني  رفتار ا در مديريت ر  مهمي نقش

   گام  سازمان  اهداف به   بيشتر در نيل  مسئوليت  و قبول  در امور سازمان  آنان  فعاالنه  مشاركت از طريق  و  برانگيخته  را در آنان  و نوآوري خالقيت
 . شوند سازمانها و جامعه   در سطح وري  بهره  افزايش  باعث  طريق بردارند و بدين

 


