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 نام : فاطمه                        نام خانوادگی دانشجو:  امامی                                         

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با استرس شغلی،خالقیت سازمانی و انگیزش پیشرفت در 

 کارکنان غیر پزشکی بیمارستانهای تبریز

 استاد)اساتید( راهنما : دکتر نادر حاجلو

 استاد)اساتید( مشاور : دکتر ناصر صبحی

 یلی : کارشناسی ارشد         رشته: روانشناسی          گرایش : عمومی     دانشگاه محقق اردبیلیمقطع تحص

 92تعداد صفحه:      11/2/89دانشکده : علوم و ادبیات انسانی پردیس نمین          تاریخ فارغ التحصیلی :

 زش پیشرفتکلید واژه ها : تعهد سازمانی ، استرس شغلی ، خالقیت سازمانی ، انگی

:سازمانها به عنوان  یکی از ارکان حیاتی هر کشور به حساب می آیند و کاار در آنهاا پیش زمینه و هدف:  چکیده

مستلزم شرایط و نظم و ترتیب خاص است،داشتن تعهد سازمانی به تعالی ساازمان کماخ خواهاد کردفهادن ایان 

رس شغلی،خالقیت سازمانی و انگیازش پیشارفت  در تحقیق بررسی رابطه ی تعهد سازمانی با متغیرهایی چون است

 استفامام رضا تبریز   کارکنان غیر پزشکی بیمارستان

همبساتگی اساتفجامعه ی آمااری نیاز کارکناان غیار پزشاکی -: روش انجام پژوهش ، توصیفی مواد و روش ها

شهید قاضای طباطباایی انتبااب و بیمارستانهای تبریز بودفکه از این جامعه بطور تصادفی دو بیمارستان امام رضا و 

نفر از کارکنان بیمارستانهای مذکور برای مطالعه انتباب شدندفبرای ارزیابی متغیر ها از پرسشنامه هاای تعهاد  300

سازمانی مودای و پورتر،استرس شغلی وندردون،خالقیت تورنس و انگیزش پیشرفت استیرز و برون استین استفاده 

العات جمع آوری شده از روشهای آمار توصیفی مثل فراوانی،درصد،میانگین و نیاز از شدف برای تجزیه و تحلیل اط

 روشهای آمار استنباطی  مثل آزمونهای معنی دار ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه استفاده شدف

رابطاه ی مثبات  و :تحلیل داده ها نشان داد که بین تعهد سازمانی با خالقیت ساازمانی و انگیاز پیشارفت یافته ها

معنی دار وجود داردفبین خالقیت سازمانی و انگیزش پیشرفت نیزرابطه ی مثبت و معنی دار وجود داردففهمبساتگی 

بین استرس شغلی با تعهد سازمانی،خالقیت سازمانی وانگیزش پیشرفت منفی و معنی دار استف بین تعهد ساازمانی 

 بدست آمدف و نوع استبدام نیز رابطه ی مثبت و معنی دار

با توجه به اینکه افزایش تعهد سازمانی باعث ارتقاای کیفیات کاار در ساازمانهای کشاور  بحث و نتیجه گیری:

مبصوصا بیمارستانها است و از آنجاییکه افزایش خالقیت سازمانی و انگیزش و پیشرفت و کاهش استرس شغلی با 

پیشرفت، اجازه ظهاور خالقیات، و برناماه هاای کااهش افزایش تعهد سازمانی کارکنان همراه است، تقویت انگیزه 

 استرس، باید یطور جدی مدنظر مسئوالن بیمارستانها قرار گیردف
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 صفحه                                                                                                        فهرست مطالب

 

                                                                                           فصل اول:کلیات پژوهش و پیشینه-1
                                                                                                            1ففففففففففففففففففففففففففبیان مسئله       فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-1

                                                                                                                        4ففففففففففففففففضرورت پژوهش      فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-2

                                                                                                        5ففففففففففففففففففففاهدان پژوهش  فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-3

                                                                                                  6ففففففففففففففففففرضیه های پژوهش  فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-4

                                                                                                  6فففففففففففففففففففمتغیر های پژوهش   ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-5

                                                                                            7فففففففففففففففففتعریف مفهومی متغیرها  ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-6

                                                                                                      7فففففففففففففففففففتعهد سازمانی  ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-6-1

                                                                                                     7فففففففففففففففففاسترس شغلی   فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-6-2

                                                                                                 7ففففففففففففففففخالقیت سازمانی   فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-6-3

                                                                                                 7ففففففففففففففففانگیزش پیشرفت   ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-6-4

                                                                               8ففففففففمبانی نظری و پیشین ی پژوهش    ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-7

 8ففففففففففففففففففتعریف تعهد    ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-7-1

 8ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففتعهد سازمانی      ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-7-2

 10فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی 1-8-1

 11فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف الگوی چند بعدی 1-8-2

 11ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  مدل اریلی و چتمن 1-8-2-1

 12ففففففففففففففففففففففف ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففمدل می یر و آلن  فففففففففففففففففففففففففففف 1-8-2-2

 13ففففففف مدل آنجل و پری  ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-8-2-3

 14شورمن  ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففمدل مایر و  1-8-2-4

 14ففففففففففمدل پنلی و گولد فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-8-2-5

 15فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  مدلهای نظری عوامل موثر بر تعهد سازمانی1-8-3

 15ففففففففففففففففففففففففمدل استیرز و همکاران فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-8-3-1

 16فففففمدل مودای و همکاران ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-8-3-2

 17ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففمدل ماتیو و زاجاک   فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-8-3-3

    18پژوهش های انجام شده در مورد تعهد سازمانی ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-9

 22فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففپیشینه ی نظری در مورد خالقیت سازمانی ففففففففففففففففففففففففففف 1-10

 22فففففففففففففففتعریف خالقیت  ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-10

 29فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدیدگاهها ی مبتلف در مورد خالقیت  فففففففف 1-11

 29ففففففففففففففتداعی گرایی ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-11-1

 29فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرفتار گرایی  ف 1-11-2

 30فففففففففففففففففففففففروانکاوی فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-11-3



 3 

 30فففففففففففففففففففففففففففففف فگشتالتی ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-11-4

 30ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففشناخت گرایی فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-11-5

 31فففففففففففففففففففففففانسان گرایی فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-11-6

 32ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففنظریه ی گیلفورد ففففففففففففففف 1-11-7

 32ففففففففففففففففففففففخالقیت سازمانیفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-12

 35ففففففففففففففففففففففتحقیقات انجام شده در مورد خالقیت سازمانی  فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف1-13

 38فففففففففففففففففففففففففتعریف استرس ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-14

 39رویکرد های مبتلف در مورد استرس  ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-14-1

 41ففففففففففففففففففففففففاسترس شغلی ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-15

 44فففففنشانه های استرس شغلی  ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-16

 45ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففعوامل موثر در استرس شغلی ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-17

 46ففففففپیامد های استرس شغلی  ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-18

 47ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففپژوهش های انجام شده در مورد استرس شغلی  ففففففففففففففففففففففففففف 1-19

 51پیشینه ی نظری در مورد انگیزش پیشرفت فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-20

 51فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففتعریف انگیزش ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1-20
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 مقدمه 1-1

نیروی انسانی مهمترین سرمایه سازمان است و هر چه ایان سارمایه از کیفیات مطلاوب و بااالتری 

د ساازمانی یاخ نگارش تعه .سازمان بیشتر خواهد شد ءبرخوردار گردد،احتمال موفقیت،بقا و ارتقا

در طول سالهای گذشته مورد عالقه بسیاری از محققان رشاته هاای  مهم شغلی و سازمانی است که

 رفتار سازمانی و روانشناسی بوده استف

تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به شیوه های متفاوت تعریف شده استفمتداولترین 

باه ساازمان در شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی 

 (ف1385نظر می گیرند)نقل از سراجی و درگاهی،

پدیدار گردانیدن تلفیقی از اندیشه هاای ناو بوسایله شاهودگرایی از القیت از دیدگاه روانشناسی خ

 منابع ناشناخته تعریف شده استف 

دا بسایار سابقه ی مطالعه ی علمی استرس به اوایل قرن بیستم باز می گرددفاین مفهوم با آنکه در ابت

مورد توجه روانشناسان بوده است،اما نبستین بررسیهای علمی در حوزه اساترس در حاوزه داناش 

پزشکی انجام شده استفاین مفهوم در حال حاضر به یخ موضوع میان رشته ای در علوم انساانی و 

 (ف1380پزشکی و حوزه های وابسته تبدیل شده است)نقل از زارعی،

طرح اولیه و شناسایی اساترس،موجب شاد اساترس از علام فیزیاخ و پس از 1963در سال  1سلیه

(فسالیه 1383پزشکی وارد حوزه ی روانپزشکی گردد)نقل از رمضاانی نژاد،همتای ناژادو محمادی،

استرس را یخ پاسخ غیر اختصاصی می داند که بدن در مقابل درخواستهایی که باا آن مواجاه مای 

یکای از مباحاث ماورد عالقاه روان شناساان،  (ف2،3711شود از خود نشان می دهاد)نقل از لوولاو

                                                 
Selye-1  

2Loe-Loe -  
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خصوصاً روانشناسان شبصیت و روان شناسان تربیتی، مبحث انگیازش پیشارفت اساتف انگیازش 

پیشرفت در ردیف انگیزه های اجتماعی قرار داردف انگیزش پیشرفت نشان دهنده میل و عالقه فارد 

فائق آمدن بر مواناع، افازایش میازان کاار،  نسبت به انجام یخ کار و سامان دادن محیط کار پر ثمر،

رقابت در انجام کار بیشتر و بهترو پیشی جستن نسبت به دیگران استف و این نیااز میال باه انجاام 

 (ف1377کاری است بهتر و کارآمدتر از آنچه که قبالً انجام شده است )محمدی زاده ،

 

 بیان مسئله 2-1
ر چه این سرمایه از کیفیت مطلوب و باالتری نیروی انسانی مهمترین سرمایه سازمان است و ه

سازمان بیشتر خواهد شدفبا توجه به اینکه ایان نیاروی  ءبرخوردار گردد،احتمال موفقیت،بقا و ارتقا

دی هستند بررسی نگرش های کارمنادان بادلیل نتاایا قابال دانسانی دارای نگرش های شغلی متع

داشته باشد طی چند دهه مورد توجه پژوهشاگران  می تواند بر بهبود رفتار سازمانی که مالحضه ای

اسات کاه 2(فیکی از این نگرش ها تعهد سازمانی 1،1377استیفن پی،و صاحبنظران بوده است)رابینز

ناختی که فرد را به سازمان پیوند مای دهاد،تعریف شاده شتوسط آلن و می یر به عنوان حالت روان

    حضه ای در مورد تعهاد ساازمانی وجاود داردففتحقیقات نظری قابل مال(1990 ،3می یر،استف)آلن

،،مااای یااار و 1991،مااای یااار و آلااان،1990مااااتیو و زاجااااک، ،1984،مااای یااار و آلااان )

(فدر حقیقت بعضی از پژوهشگران یافتاه اندتعهاد ساازمانی کاارکردی 2004،2002،1993همکاران،

عی،انتظاارات رضاایت شاغلی،حمایت ساازمانی،ارتباطات اجتماچون، است که شامل متغییر هاایی

از دیادگاه نگرشای (ف2،2005،سااالمی و امال1،2003،براون4،2000پیشرفتفففاست)آالرپ و آکینالبی

                                                 
1 -Rabinz & Stivens pi 

2Organizational Commitment- 

3 -Allen & Miyer 

4 -Allarp & Akinlabi 
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ی  درجه تعهد سازمانی، از تعهد را تعریف کرده اند منظور (1888،)آنگونه که مودای،استرز و پورتر

همکااران  نسبی تعیین هویات فارد باا ساازمان و مشاارکت او در آن مای باشادفاز نظار پاورتر و

(رضاایت باه 2(اعتقاد قوی به پذیرش اهادان ساازمان 1جزء است: 3(تعهد سازمانی شامل 1974)

 (عالقه به ادامه عضویت در سازمانف3تالش قابل مالحضه برای سازمان 

در این مطالعه سعی می شود ضمن بررسی  مفهوم تعهد سازمانی وارتباط آن با عواملی چاون 

چگونگی این ارتباط بر نحوه ی عملکرد کارکنان و میزان کارایی ساازمان ففف، تاثیر و 3استرس شغلی

 بر روی تاالش شاغلی نیز مورد توجه قرار گیردفاعتقادبر این است که تعهد سازمانی تاثیرات مثبت

و با توجه به اینکه استرس شغلی در یاخ ،(4،1982وهمکاران دارد)مودایفاعضاوفف شبص،رفتارهای

سازمانی رابطه ی منفی داردکه باعث کاهش تعهاد افاراد و باه تباع آن افات  بافت سازمانی با تعهد

مطالعاه اساترس  اش حاائز اهمیات اساتف شود،شناخت آن وعوامل تولید کننادهکارایی سازمان می

شاروع شاد  1965وی به عنوان پدر استرس نام برده می شود،در ساال  از که 5سلیههانس  شغلی با

تازه ای در نوع خود بطور کامل شرح دادف استرس شاغلی پاسابهای وی استرس را به عنوان پدیده 

انی خطرناک است و هنگامی که احتیاجات شغلی قادر به پیوند دادن تواناایی ها،مناابع جفیزیکی،هی

ملای ساالمتی و ایمنای حرفاه ای ایالات  جمنیا نیازهای شغلی باه هام نباشاد،اتفاي مای افتاد)ان

(فآنگونه که اسمیت،کامین اشاتاین و کاادوک باه روشانی 62007والیمبه نقل از بونمی،ا1999،متحده

متذکر گردیده اند،پژوهش ها نشان دهنده ی آن است که وجود تقاضاهای چندگانه شغلی از فرد و 

محدودیت دامنه تصمیم گیری وی از علل اصلی بروز استرس در محیط های شاغلی اسات)گلوین 

                                                                                                                                            
1 -Brown 

2 -Salami & omel 

3 -Job Stress 

4 -Moday & Collegous  

5Hans Selye- 

6 -Boonemi omelayo 
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ترس و استرس مرتبط باا مشاکالت ایجااد شاده درطی چند سال گذشته اس(ف1،1986کوسکی،کوپر

،پااین 2،1985جکسون و اساکولر بوسیله ی مشاغل مبتلف موضوع غالب در نوشته ها شده استف)

در (ف1991هانادی، ،1990،جماال،1988،والایس و دی ولاف،1987می یر و فراناز، ،1987و فریس،

 4/3مشابص شاده اسات  1997وسیله انجمن تحقیقات پرینستون در ساال بپژوهش انجام گرفته 

مسااتبدمین معتقااد هسااتند کااه نساابت بااه نساال گذشااته بیشااتر دچااار اسااترس شااغلی شااده 

(فبا توجه باه مطالاب رکار شاده در 1383،به نقل از ثمری،لعلی فاز،1999،اند)ساتر،الورنس،میکائیل

ها ی بر کاارایی ساازمان دارد و از آنجاییکاه هماه ساازمانفمورد استرس شغلی که گفته شد تاثیر من

های نو و نظرات تازه اند پس این دو نیاز رابطاه ی منفای دارناد کاه ایان ه برای بقا نیازمند اندیش

خالقیت سازمانی فرایندی اسات کاه در آن را ضروری می سازدف موضوع بررسی خالقیت سازمانی

محصوالت یا فرایند های نوآوری شده از طریق القاا و ایجااد فرهناا کاارآفرین در یاخ ساازمان 

یس شده به ظهور میرسدفخالقیت کارکنان به این دلیل به بقای سازمان کمخ می کند کاه وقتای تاس

کارکنااان در کارشااان خااالي باشااند قااادر خواهنااد بااود ایااده هااای تااازه و مفیاادی در مااورد 

(ف بعضای 3،2004محصوالت،عملکرد،خدمات یا رویدادهای سازمان ارائه دهند و بکار گیرند)لوئی

 ن کاااارده انااااد کااااه فاکتورهااااای محیطاااای موجااااب خالقیااااتاز پژوهشااااگران بیااااا

(ف یکی از غالبترین نظریه های خالقیات ساازمانی،مدل اجزایای 2005،پولیتس،1996شوند)آمابیل،می

فااکتور ساازمانی  3(توساعه یافتاه و 1988خالقیت و نوآوری در سازمانهاست که بوسایله آمابیال)

 4(انگیازش ساازمانی1د ،مطرح کرده اسات:گسترده راکه فرض می شود بر خالقیت سازمانی موثرن

                                                 
1 -Gelvin kooski & kooper 

2 -Jakson & Sckoolar 

3 -Looyi 

4Organizational Motivation- 
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(ف اینگونه بنظر میرسد که خالقیت سازمانی 3،2007)گرابنر2( اعمال مدیریتی3 1(منابع2برای نوآوری 

نیز رابطه ی معنی دار دارد و سازمانی که کارکنانش خالقیات ساازمانی بااالیی  4باانگیزش پیشرفت

تعهاد کارکناان  متغیر در کناار هام باعاث افازایشدارند انگیزش پیشرفتشان نیز باالست و این دو 

شااودف انگیاازش پیشاارفت تمایاال بااه انجااام دادن در دوره هااایی از برتااری نساابت بااه سااازمان می

عالی بودن در موقعیت های مقایسه ای استفافرادی که نیاز قوی بارای پیشارفت دارناد، واستاندارد

هدان مشکل،پذیرفتن نظرات محاسبه مسئولیت شبصی برای حل تکالیف یا مسائل،تنظیم متوسط ا

 .(5،1998پذیرندف)الوسن،شانند عملکردشاان بوسایله پااداش را میشده،تمایل قوی بارای پسابورا

پژوهشااگران دیگااری نیااز ارتباااط معناای داری بااین نیاااز پیشاارفت و تعهااد سااازمانی یافتااه 

فبیشتر محققاان )8،2006،ویدمر 1997،من حیم و همکاران،7،1996رایتداد،مخ گو،،6،1993مارواند)

قبول دارند که انگیزش پیشرفت در کار ساازمانها،تالش فاردی کارمندان،ارضاای نیازهاا از طریاق 

ت احتمااال باه کارشان و ارتباط با سازمان مهم استفاز این رو کارمندان دارای نیاز باال برای پیشارف

 ی به سوال زیر است:(فدر نهایت این تحقیق درصدد پاسبگوی9،2006ترند)لیسازمانهایشان متعهد

 چه رابطه ای بین تعهد سازمانی با استرس شغلی،خالقیت سازمانی و انگیزش پیشرفت وجود دارد؟

 

 

                                                 
1References- 

2Management Actions- 

3 -Grabner 

4Achievement Motivation- 

5 -Lowsen & Shen 

6 -Maro 

7 -Mago & Rayt 

8 -Vidmer 

9 -Li 
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 ضرورت پژوهش 1-3

سازمان ها،بعنوان یکی از ارکان حیاتی هر کشور به حساب مای آیناد و کاار در آنهاا مساتلزم 

تعاالی ساازمان کماخ خواهاد شرایط و نظم و ترتیب خاص اسات و داشاتن تعهاد ساازمانی باه 

نمودفنیروی انسانی مهمترین سرمایه ساازمان هاا اسات و هار چاه ایان سارمایه از کیفیات بااالتر 

برخوردار گردد،احتمال موفقیت،بقاء و ارتقا سازمان بیشتر خواهد شدفلذا باید در مورد بهبود کیفای 

ان است و هم به نفاع افرادفبارای نیروی انسانی سعی فراوان نمود چرا که این اقدام،هم به نفع سازم

نگارش  بایاد بهبود کیفی نیروی انسانی نه تنها باید آموزش های تبصصی به آنان ارائه گردد،بلکاه

های آنها بهبود و ارزشهای آنها تعدیل گرددفیکی از مهمترین این نگرشها تعهاد ساازمانی اساتفاما 

متغیرهای مورد نظر شناخت کاافی بدسات قبل از سرمایه گذاری در هر زمینه تا حد ممکن باید از 

آوردفبنابرین برای تقویت عملکرد و نیال باه اهادان بایاد عوامال مارتبط و تقویات کنناده ی آن 

شناسایی گردندفپس از شناسایی و بررسی میتوان در جهت تقویت آنها گام برداشتفتعهد ساازمانی 

آن موجاب تعاالی عملکارد یکی از عوامل موثر در یخ موقعیت شغلی است کاه حفاو و تقویات 

کارکنان می گرددفاما برای افزایش تعهد سازمانی باید عوامل مرتبط با آن شناسایی و ماورد تقویات 

قرار گیرند تا تعهد سازمانی نیز تقویت گرددفاین پژوهش از لحاا  شناساایی عوامال روانشاناختی 

 ط با تعهد سازمانی از ارزش کاربردی برخوردار استفبمرت

 پژوهش: اهداف 1-4
 

 هدف کلی
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تعیین رابطه ی بین تعهد سازمانی با اساترس شاغلی،خالقیت ساازمانی و انگیازش پیشارفت 

 استف 

 اهداف خاص:
 ف(تعیین رابطه ی بین خالقیت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان1

 ف( تعیین رابطه ی بین خالقیت سازمانی با استرس شغلی کارکنان2

 فسازمانی با انگیزش پیشرفت کارکنان ( تعیین رابطه ی بین خالقیت3

 ف( تعیین رابطه ی بین استرس شغلی با تعهد سازمانی کارکنان4

 ف( تعیین رابطه ی بین انگیزش پیشرفت با تعهد سازمانی کارکنان5

 فتعیین رابطه ی بین استرس شغلی با انگیزش پیشرفت کارکنان 6

،نوع اساتبدام و انگیازش پیشارفت ،غلیرابطه ی چندگانه ای بین خالقیت سازمانی،اساترس شا 7

 با تعهد سازمانی وجود داردف جنسیت

 

 فرضیه های پژوهشی: 1-5
 

 (با افزایش خالقیت سازمانی ،تعهد سازمانی کارکنان افزایش می یابدف1

 (با افزایش خالقیت سازمانی،استرس شغلی کارکنان کاهش می یابدف2

 کارکنان افزایش می یابدف (با افزایش خالقیت سازمانی، انگیزش پیشرفت3

 (با افزایش استرس شغلی،تعهد سازمانی کارکنان کاهش می یابدف4

 (با افزایش انگیزش پیشرفت، تعهد سازمانی کارکنان افزایش می یابدف5

 (با افزایش استرس شغلی ،انگیزش پیشرفت کارکنان کاهش می یابدف6
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،نوع اساتبدام و انگیازش پیشارفت ،ی(رابطه ی چندگانه ای بین خالقیت سازمانی،اساترس شاغل7

 با تعهد سازمانی وجود داردف جنسیت

 متغیرهای پژوهش 1-6

 متغیرهای پیش بین

 استرس شغلی -1

 خالقیت سازمانی -2

 انگیزش پیشرفت -3

 متغیر مالک

 تعهد سازمانی -1

 ریف مفهومی متغیرهاعت 1-7

گی فرد به سازمان بدلیل سارمایه وابست"بکر و کانتر تعهد سازمانی را :  تعهد سازمانی 1-6-1

گذاری هایی که فرد در سازمان انجام می دهد و مزایای جانبی ای که از طریق ادامه کار در سازمان 

 (ف1،2002تعریف کرده اند)نقل از وایت و رورباي"به دست می آورد

و  پدیده استرس شغلی را بگونه ای دیگر تعریف کرده 2بیهر و نیومن: استرس شغلی  2-6-1

می گویند تنش یا فشار روانی کاری موقعیتی است که از تعامل میان افراد و مشااغل شاان حاصال 

شود،و صفغت ممیزه آن تغییراتی است که در درون آنها رخ داده و آنان را وا مای دارد تاا از شایوه 

 (ف1379عمل بهنجار خود دست کشیده به انحران کشیده شوند)نقل از دقیقی و فرهنگی،

                                                 
1 - Wright & Rohrbough 

2 - Beehr & Newman 
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( ، بیان می کند که خالقیت عمدتا از دانش جمعای 1995) 1سنگر: خالقیت سازمانی  3-6-1

در مورد فناوری موجود یخ شرکت،تحقیقات انجام گرفته در آن فعالیتهای واحد طراحی و توساعه 

و تعامل سازمان با محیط خارجی حاصل می گردد : از این رو یخ ساختار ساازمانی مساطب بارای 

 ضروری استفسازمان های خالي 

انگیزش پیشرفت را بصاورت یاخ  1992در سال  2گیا و برالینر: انگیزش پیشرفت  4-6-1

 (ف1380میل یا عالقه به موفقیت کلی یا موفقیت در یخ زمینه خاص تعریف کرده اند)سیف،

 تعریف عملیاتی 1-8 

ر پرسشنامه منظور از تعهد سازمانی نمراتی است که نمونه ی منتخب دتعهد سازمانی :  1-8-1

 تعهد سازمانی مودای و پورتر بدست آورده است.

استرس شغلی : منظور از استرس شغلی نمراتی است که نمونه ی منتخب در پرسشنامه  1-8-2

 استرس شغلی وندردوف کسب کرده است.

خالقیت سازمانی : منظور از خالقیت سازمانی نمراتی است کهه نمونهه ی منتخهب در  1-8-3

 تورنس کسب کرده است. آزمون خالقیت

انگیزش پیشرفت ک منظور از انگیزش پیشرفت نمراتی است که نمونهه ی منتخهب در  1-8-4

 پرسشنامه انگیزش پیشرفت استیرز و برون استین بدست آورده است.

 

 

                                                 
1 - Senker 

2 -Gig & Berlayner  



 15 

 

 

 

 ی و پیشینه پژوهشی تعهد سازمانیمبانی نظر8 -

 تعهد1-8-1

بار آن از دیادگاههای مبتلاف ارائاه شاده  تعهد از زمره واژه هایی است که تعااریف زیاادی

استفمفاهیم متعددی مانند وجدان،اخالي کاری،و غیره با وجود داشتن تفاوتهای مفهومی معادل باا 

 می باشدف Commitmentتعهد مورد استفاده قرار می گیرند که خط واژه 

 تعهد سازمانی1-8-2

ل سالهای گذشته مورد عالقاه تعهد سازمانی یخ نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طو

 بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی و روانشناسی بوده استف

تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به شیوه های متفاوت تعریف شده استفمتداولترین 

مان در شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی باه سااز

 (ف1385نظر می گیرند)نقل از سراجی و درگاهی،

کارکناان نسابت باه ، دلبساتگی و وفااداری نی نوعی نگرش است که میزان عالقاهتعهد سازما

آنان به ماندگاری در سازمان را نشاان مای دهادفاین نگارش مای تواناد ناشای از سازمان و تمایل 

 (ف1،1993تمایل،الزام یا نیاز فرد باشد)میر و آلن

                                                 
Meyer & Allen-1  
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(،می گوید:تعهد تمایل به انجام مجموعه فعالیتهای مستمر باه خااطر رخیاره کاردن 2001)1لی

اندوخته ها و سرمایه هایی است که با ترک آن فعالیت این اندوخته از باین مای رودفوانیز،تعهاد را 

مجموعه فشارهای هنجاری درونی شده برای انجام فعالیتها به طریقی که اهدان و مناافع ساازمانی 

 (ف2،2001اصل شود تعریف کرده است)استیاح

کانتر تهد سازمانی را تمایل عامالن اجتماعی به اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیستم های 

 (ف1385اجتماعی می داند)نقل از سراجی و درگاهی،

(،بحث کرده اند که فهم و توسعه ی تعهاد در ساازمان اساساا باعاث 2005)3گرینفین و هپبوم

 ان می شودفکارایی سازم

(،تعهد عبارتست از شدت و گستردگی مشارکت فارد در 1991)4از نظر ویلیامسون و اندرسون

سازمان،احساس تعلق به سازمان و شغل و احساس هویتفوجود احساس هاای مزباور در فارد باه 

(فپژوهشگرانی چون 1378افزای وابستگی گروهی،رفتار همکاری منجر خواهد شد)نقل از احمدپور،

که هر فرد انجام می یا تعهد نسبت به کاری  6(،تعهد نسبت به سازمان را از تعهد شغلی9791)5کول

کنندفکول از تحقیقاتی کاه در ساازمان هاای مبتلاف انجاام داده اسات نتیجاه مای دهد،تفکیخ می

گیرد،تعهد سازمانی کارمندان ژاپنی بسیار زیاد است،ولی کارمنادان الزاماا رضاایت و تعهاد شاغلی 

روی قاوی و ماوثر در موفقیات ارندفپژوهشها نشان داده است که تعهاد کارکناان یاخ نیازیادی ند

 (ف7،2002هاست)کالورسونسازمان

                                                 
Li-1  

Steijh-2  

Griffin & Hepbum-3  
 Williamson & Anderson-4  

5Cole-  

tmentJob Commi-6  
Culverson-7  
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وفاداری کارکنان به سازمان و یخ فرایناد مساتمر اسات کاه  تعهد سازمانی یخ نگرش درباره

ساازمانی را بواسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی،توجه به افراد سازمان و موفقیت و رفااه 

 (ف1382می رساند)مقیمی،

وابستگی تعصاب آمیاز و عااطفی باه اهادان و ارزش هاای  "لوکانان،تعهد سازمانی را نوعی

 (ف1،2000می داندف)نقل از اگرمن و تری "سازمانی فارغ از ارزش های ابزاری آن

کاه فارد در وابستگی فرد به سازمان بدلیل سرمایه گذاری هایی "بکر و کانتر تعهد سازمانی را 

سازمان انجام می دهاد و مزایاای جاانبی ای کاه از طریاق اداماه کاار در ساازمان باه دسات مای 

 (ف2002تعریف کرده اند)نقل از وایت و رورباي،"آورد

 تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی 1-8-3

 تعهد را بر اساس نیروی کلی همانند ساازی تعیاین هویات و مشاارکت یاخ فارد در 2پورتر

 سازمان تعریف می کندف در این دیدگاه تعهد ناشی از سه عامل می شود:

 فالف(قبول اهدان و ارزشهای سازمان

 فب(تمایل به همکاری با سازمان برای کسب اهدافش

 فج(میل به باقی ماندن در سازمان

د در این دیدگاه،تعهد به عنوان یخ مفهوم تخ بعدی نگریسته شده است،که تنهاا متمرکاز بار تعها

عاطفی استفچند سالی است که اندیشمندان درک ما را از تعهد سازمانی با نگریستن به آن به شکل 

چند بعدی تغییر دادندفاین محققان عالقمند به یخ مجموعه وسایعتر از پیوناد هاا باین کارکناان و 

وناد سازمان ها نسبت به آنچه که پورتر مطرح کرد،بوده اندفدر حالیکاه پاورتر متمرکاز بار یاخ پی

                                                 
1  O'Gorman & Trehy-  

2Porter-  
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اناواع تعهاد متمرکاز شاده توصیف شده با قبول اهدان سازمان بوده ،تحقیقات محققان بعادی بار 

 تواند برای توجیه رفتار فرد و استمرار آن در محیط کار در نظر گرفته شودفاست،که می

 

 الگوی چند بعدی 1-8-4

 1مدل اریلی و چتمن1-4-8-1

این فرض بناا نهادناد کاه تعهد،نگرشای را اریلی و چتمن،الگوی چند بعدی خود را مبتنی بر 

 نسااااابت باااااه ساااااازمان ارائاااااه کااااارده و مکانیسااااام هاااااایی دارد کاااااه از طریاااااق 

آنها می تواند نگرش شکل بگیردفبنابرین،مبتنی بر کار کلمن در نگرش و تغییر رفتار،اریلی و چتمن 

ونای کاردن را باه شکل متابعت،همانند سازی و در 3معتقدند که پیوند بین فرد و سازمان می تواند،

خود بگیردفمتابعت ، زمانی اتفاي می افتد که نگرش ها و رفتارها ی همسو با آنها به منظاور کساب 

پاداش های خاص اتبار می شوندفهمانند سازی زمانی اتفاي می افتد که فرد نفور را به خاطرایجااد 

ش ها و یاا هادان نشاات یا حفو رابطه ارضا کننده می پذیردفسرانجام درونی کردن رفتاری از ارز

 گرفته را منعکس می کند که با ارزش ها یا اهدان سازمان منطبق استف

 3(،در بررسی جدید تر،از یخ نمونه بزرگتر دو تعهاد را باه جاای 2001)2می یر و هرسکویچ

 3نوع تعهد مشبص کردند که تعهد ابزاری یا متابعت،همانند سازی و درونی کردن یا تعهد هنجاری

دندفدر تحقیقات بعدی این دو محقق و همکارانشان نتوانستند تمایزی را بین همانندساازی نامیده ش

و درونی کردن قایل شوندفاز این رو،آنها در تحقیقات جدیدتر موارد همانند سازی و درونی کاردن 

                                                 
1  Eerily & Chet man-  

 Meyer & Herschovitch-2  
Normative Commitment-3  
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شاده را ادغام کردند و آن را تعهد هنجاری نامیدندف متابعت،نیز در کار اخیرشان تعهد ابزاری نامیده 

است که متمایز از همانندسازی و درونی کردن استفبرای مثال،اریلی و چاتمن متوجاه شادند کاه 

متابعت را به طور مثبت تا منفی با ترک شغل ارتباط داردفبا در نظار گارفتن اینکاه تعهاد ساازمانی 

بعضی عموما به عنوان متغیری در نظر گرفته می شود که احتمال ترک شغل را کاهش دهد،این یافته 

سوالها را درباره ی اینکه آیا متابعت می تواند به عنوان یخ شکل از تعهد ساازمانی در نظار گرفتاه 

 شود را به وجود آورده استف

 

 مدل می یر و آلن 1-8-4-2

می یر و آلن مدل سه بعدیشان را مبتنی بر مشاهده شباهتها و تفاوتهاایی کاه در مفااهیم تاخ 

ایجاد کردندفبحث کلی انها این بود کاه تعهاد،فرد را باا ساازمان بعدی تعهد سازمانی وجود داشت،

پیوند می دهد و بنابرین،این پیوند احتمال ترک شغل را کاهش خواهد دادف می یر و هرسکویچ باین 

 اشاره به وابستگی احساسی فرد به سازمان داردف 1تعهد عاطفی:شوندایل مینوع تعهد،تمایز ق 3

به باقی ماندن در سازمان به خاطر هزینه های ترک سازمان یاا پااداش مربوط به تمایل 2تعهد مستمر

های ناشی از ماندن در سازمان می شودفسرانجام تعهد هنجاری احساس تکلیف به بااقی مانادن باه 

عنوان یخ عضو سازمان را منعکس می کندفآشکارا یخ همپوشی بین روشای  کاه پاورتر تعهاد را 

 اریلی و چتمن و می یر و آلن وجود داردفمفهوم سازی کرده و کارهای بعدی 

تایا مربوط به ابعاد تعهد مستمر پیچیده استفبعضی مطالعات،تخ بعدی بودن این تعهد را گزارش ن

د یافتاه اناد کاه  یکای از آنهاا از خاود کرده و مطالعات دیگر شواهدی بر دو عاملی بودن این تعه

                                                 
Affective Commitment-1  

2 Continuance Commitment-  
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Background and purpose : Organizations are considered as one of the vital organs in each 

country and working in them requires  special conditions and order. Having organizational 

commitment help to promote productivity in organization. The purpose of this study is 

examination organizational commitment relationship with variables such as job stress, 

organizational creativity and achievement motivation in non-medical staff of Tabriz Emam 

Reza hospital.Materials and methods : The method of this research is correlative- 

descriptive.Statistical society wasTabriz hospital’s  non-medical staff . That we selected 

two hospitals (Emamrezaand ghazi Tabatabayee) from this community randomly. For 

assessment variables, we used Muday and Porter organizational commitment questionnaire 

,Vanderduf job stress inventory, Tureens creativity inventory and Steers and Brown Steen 

achievement motivation questionnaire. for analysis we used descriptive statistics such as 

frequency, percentage ,mean and the statistical methods of inference for example 

significant Pearson correlation coefficients tests and multiple regression.Results:Data 

analysis showed that there were positive and significant relationship between 

organizational commitment ,organizational creativity and achievement motivation. Also 

there was positive and significant relationship between achievement motivation and 

organizational creativity. correlation between job stress, organizational commitment, 

organizational creativity was negative and significant. We found positive and significant 

relationship between organizational commitment and type of employment.Discussion and 

conclusion : Considering that increase organizational commitment cause promote of 

organizations, especially hospitals a since that increasing creativity and achievement 

motivation reduce job stress is associated with increased staff organizational commitment, 

promotion of achievement motivation allow the displaying of creativity and reduce stress 

programs should be seriously considered by hospitals officers. 

Keywords:Organizational commitment, Job stress, Organizational creativity, Achievement 

motivation . 


