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  چکیده
تعلق و تعهد سازمانی دانشجویان دانشگاه شیراز بر  ارزشیابیهدف کلی از انجام این تحقیق 

نفر دانشجوي ورودي سال  2708جامعه آماري شامل . اساس عوامل جمعیت شناختی بود
گیري  با استفاده از روش نمونه. کارشناسی و کارشناسی ارشد بودهاي  دانشگاه در دوره 1388
نفر انتخاب و پرسشنامه تعلق و تعهد  337و فرمول کوکران تعداد اي  همرحلاي  هخوش

که روایی و پایایی آن محاسبه شده است بین آنان توزیع و ) 2008( 1سازمانی دمیراي
که . آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدهاي  با استفاده از برخی روشها  هداد. گردآوري شد
  :نتایج نشان داد

علق و تعهد سازمانی دانشجویان دانشگاه شیراز کمتر از سطح کفایت مطلوب میزان ت) 1
میانگین تعلق و تعهد سازمانی ) 2. باشد می %)50(و باالتر از حداقل قابل قبول %) 75(

باالترین میانگین تعلق سازمانی مربوط به ) 3. باشد می دانشجویان زن باالتر از مردان
باشد ولی تفاوت  می نگین مربوط به دانشجویان علوم پایهدانشجویان مهندسی و کمترین میا

علوم انسانی از بیشترین و دانشجویان هاي  دانشجویان رشته) 4. نیست دار معنیبین دو گروه 
میانگین ) 5. مهندسی از کمترین میزان تعهد سازمانی به دانشگاه برخوردار هستندهاي  رشته

ي بیشتر از دانشجویان دار معنیی ارشد به طور تعلق و تعهد سازمانی دانشجویان کارشناس
  .کارشناسی است
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  مقدمه 
باشد اي  هاز دیدگاه محققان مختلف شرایط، فضا و نظام حاکم بر دانشگاه باید به گون

هاي  دانشجویان در زمینهکه ضمن فراهم آوردن زمینه رشد و پیشرفت هر یک از 
تحصیل . علمی و تخصصی، منجر به رشد اخالقی، اجتماعی و فرهنگی آنان نیز شود

درونی وي داشته باشد و دانشجو اهداف دانشگاه را هاي  دانشجو باید ریشه در انگیزه
اهداف خود بداند و مدیریت دانشگاه در سایه تعلق خاطر دانشجو، پاسخگوي واقعی 

انشجویان باشد و بتواند کرامت انسانی و شخصیت اجتماعی دانشجویان به نیازهاي د
، 1ماسودا و همکاران، 2008دمیراي، (ترین شرایط حفظ نماید  را حتی در بحرانی

  ).2010، 3و کهن 2009 ،2، کرمیت2009
دانشگاه هاي  تعلق سازمانی دانشجویان در تالش آنان براي نیل به اهداف و ارزش

در حقیقت خواست عمیق و قوي دانشجویان براي . کند می د پیداو موفقیت آن نمو
 مندي آنان نسبت به دانشگاه باقی ماندن در دانشگاه در طول دوران تحصیل و عالقه

توان به پیوند روانی با دانشگاه تعریف  می تعهد سازمانی دانشجویان را نیز. باشد می
دانشگاه جاي هاي  باور به ارزشکرد که در آن احساس درگیر بودن شغلی، وفاداري و 

تعهد سازمانی دانشجویان نسبت به  توان گفت میزان تعلق و می ).1379لیراوي، (دارد 
اند  هدانشگاه داشت بهو انتظاراتی که پیش از ورود ها  هدانشگاه با میزان تفاوت در خواست
ت به رشد کنند و همچنین با اعتقادات آنان نسب می و آنچه در هنگام تحصیل مشاهده

عوامل ذیل ) 1382(معتمد ). 1383غیاثی، (و بالندگی علمی دانشگاه همبستگی دارد 
را در بروز تعهد و تعلق دانشجویان نسبت به دانشگاه داراي نقش و اهمیت اساسی 

، دت دانشگاه، نیاز به ادامه تحصیلو اهداف بلند مها  اعتقاد قوي به ارزش: یافته است
عمیق براي ادامه  اري به خاطر دانشگاه و خواست قوي وتمایل به تالش و فداک

 .دانشگاه درعضویت 
کند در سازمان  می فرد آرزوه کاست  ، تعلق سازمانی حالتی)1379(به زعم زکی 

شود که کارکنان براي نیل به اهداف فردي و  می تعلق سازمانی موجب. باقی بماند
ین نیازهاي مشتري بکوشند تا سازمانی از هیچ کوششی دریغ نکنند و در جهت تأم

از سوي ). 1387االمینی، فصیحی و روح(سازمان به یک مزیت رقابتی دست یابد 
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 کلمثبت یا منفی افراد نسبت به هاي  تعهد سازمانی عبارت است از نگرشدیگر 
داند که هر کارمند  میاي  هتعهد سازمانی را درج) 2002(1رابینز). 1383زکی، (سازمان 

شود و تمایل دارد در عضویت سازمان باقی  می ان و اهداف آن شناختهبا یک سازم
 و عالقه میزان که دانند می نگرش تعهد سازمانی را نوعی) 1993( 3و آلن 2میر. بماند

 را در سازمان ماندگاري به آنان تمایل و سازمان به نسبت کارکنان وفاداري و دلبستگی
فرد باشد که به  نیاز یا الزام تمایل، از ناشی تواند می نگرش که این دهد می نشان

، تعهد سازمانی )2002( 7دیاموند. نام دارند 6و هنجاري 5، عقالیی4ترتیب تعهد عاطفی
 آنانشامل وفاداري داند که  می بعدي کارکنانتعریف موثري از طبیعت چندسازمانی را 

تناسب مهاي  ارزشف و اهدا ازاي  همجموعسازمان،  برايبه سازمان، تمایل به تالش 
، )2006( 8کمرون و کویین .در سازمان استعضویت  تداومو میل به با سازمان 

به . کند می معتقدند که تعهد سازمانی تطابق رفتار کارکنان با اهداف سازمان را تضمین
عقیده آنان حاالت و رفتارهاي کارمندان هر سازمان نشانگر درجات مختلف تعهد در 

، نتایج مهم رفتاري از قبیل بهبود عملکرد و تمایل به تعهد سازمانی. آن سازمان است
، 9هرسی و بالنچارد(عضویت اثربخش کارکنان در سازمان را در پی خواهد داشت 

2002.(  
توان  می در تحلیل عوامل موثر بر تعهد سازمانی و هم چنین اثرات و پیامدهاي آن،

مدل نظري خود،  در آنان. بهره گرفت )1982(و همکاران  10مودي مدل نظري از
و نیز نتایج مثبت حاصل از تعهد  تعهد سازمانی عوامل مرتبط و مؤثر برچهاردسته از 

  :اند بیان نمودهسازمانی را به شرح زیر 
همچون سن، جنس، میزان تحصیالت، نژاد، سابقه خدمت، ، فرديهاي  ویژگی •

  . اي در میزان تعهد فرد به سازمان متبوعش دارد تاثیر قابل توجه
شغل یا چالش شغلی، تضاد نقش و  هویت، همچون مرتبط با نقشهاي  یژگیو •

  . شوند می ابهام نقش از دیگر عوامل مرتبط با تعهد سازمانی تلقی
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، همچون اندازه سازمان، میزان تمرکز و رسمیت سازمانی، هاي ساختاري ویژگی •
  .هستند در تعهد سازمانی افراد عوامل موثر از جملهحیطه نظارت 

دهد عامل  می که در طول زندگی کاري فرد در سازمان رخ یات کاريتجرب •
از جمله ابعاد . تاثیر دارداي است که بر میزان وابستگی روانی کارکنان به سازمان  عمده

شغلی، رضایت شغلی، اعتماد سازمانی و احساس هاي  توان به نگرش می این عامل
 .تعلق به سازمان اشاره نمود

، میزان تعهد سازمانی کارکنان که تحت تاثیر )1982(ران مودي و همکا نظربه 
عوامل باال متغیر خواهد بود، روي تمایل به بقاي افراد در سازمان و تداوم حضور 

  .گذار استسطح کیفیت عملکرد شغلی آنان اثر دار آنان در کار خود و فعال و معنی
تعلق و تعهد جمعیت شناختی موثر بر هاي  تحقیقات متعددي در زمینه ویژگی

برخی از تحقیقات نشانگر تعهد سازمانی باالتر زنان در . سازمانی صورت گرفته است
تحقیقات ). 1،2009، کرمیت1384،، ذوالقدر نسب1385یثرابی،(مقایسه با مردان است 

، )1386(، سلطان حسینی و همکاران )1386(زاده  دیگري از جمله فرهنگی و حسین
اند  هنشان داد )2009( 4و ماسودا و همکاران) 2009( 3هازر و 2ویلیامز، )1387(غیاثی 

که میانگین تعلق سازمانی دانشجویان در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی اند  هداد
باالتر از میانگین تعلق سازمانی دانشجویان در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و 

 6و همکاران و استیون) 2010( 5، کهن)1387(، مالکی )1385(معتمد . دکترا است
 که میزان تعلق سازمانی زنان بیش از مرداناند  هدر تحقیقات خود دریافت) 2010(

که میزان تعهد اند  هنیز دریافت) 1383(سکاکی و ) 2008( 8سامرز و 7دیکوتیز .باشد می
  .تعهد سازمانی دانشجویان مقاطع باالتر بیشتر است

تواند در کیفیت  می انی افرادبا توجه به نقش و تاثیري که میزان تعلق و تعهد سازم
 رفتار و عملکرد آنان نسبت به دانشگاه خود داشته باشد، اهمیت موضوع آشکار

تواند اطالعات مفیدي در  می لذا ارزیابی مستمر میزان تعلق و تعهد سازمانی. شود می
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محیط درونی دانشگاه اي  هشناخت شرایط و عوامل زمین براياختیار مدیران دانشگاه 
مند مدیریت  تواند مبنایی براي اقدام نظام می شناخت حاصل از این اطالعات. دهدقرار 

دانشگاه در خصوص ارتقاي سطح احساس تعلق و تعهد سازمانی و به تبع آن بهبود 
در این میان شناخت و . سطح کیفیت رفتار و عملکرد افراد در دانشگاه فراهم آورد

دانشجویان نسبت به دانشگاه، اهمیت ارتقاي سطح احساس تعلق و تعهد سازمانی 
چون دانشجویان از سویی اعضاي دانشگاه هستند که کیفیت رفتار و . دارداي  هویژ

عملکرد آنها تاثیر بسزایی در اثربخشی دانشگاه دارد؛ و از سوي دیگر مشتریان دانشگاه 
لذا . گردند می عالوه بر این، آنان به نوعی محصوالت دانشگاه نیز محسوب. هستند

مثبت (احساس، رفتار و عملکرد آنها نسبت به دانشگاه خود، در واقع معرف و مبلّغ 
تواند تاثیر آشکاري در  می دانشگاه مورد نظر خواهد بود و از این حیث) یا منفی

  . دانشگاه در محیط داشته باشد 1تصویر بیرونی
در سطح ملی و  به ارتقاء موقعیت دانشگاه شیراز نظربه آنچه گفته شد و با توجه 

برتر ایران و ضرورت ارتقاي توانمندي علمی هاي  المللی به عنوان یکی از دانشگاه بین
و التزام اجتماعی دانشجویان و نیز تأمین رفاه، سالمت و نشاط جسمی و روانی آنان 
در راستاي احیاء هویت ملی و دینی و فراهم آوردن محیطی مساعد براي پرورش همه 

قوه و بالفعل دانشجویان باعث گردیده است تا ارزیابی و ارتقاي سطح جانبه قواي بال
از این رو . توجه قرار گیرد کانونتعلق و تعهد سازمانی دانشجویان دانشگاه در 

پژوهش حاضر به منظور ارزیابی میزان تعلق و تعهد سازمانی دانشجویان دانشگاه 
پژوهش با شناسایی نقش و  رود این می انتظار. شیراز طرح ریزي و اجرا شده است

تاثیر عواملی همچون جنسیت، رشته تحصیلی، دوره تحصیلی در میزان احساس تعلق 
گیري و اقدام  و تعهد سازمانی دانشجویان نسبت به دانشگاه، حساسیت، تصمیم

مسئولین ذیربط در خصوص ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و 
و التزام اي  هت دانشجویان و افزایش اثربخشی حرفاجرایی؛ حفظ منزلت و کرام

  .اجتماعی هر چه بیشتر آنان را موجب شود
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 پژوهش هايسئوال
پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سئوال کلی بوده است که تعلق و تعهد 

جمعیت شناختی آنان به چه هاي  سازمانی دانشجویان دانشگاه شیراز بر اساس ویژگی
  :جزیی زیر مطرح و پیگیري شده اند هايستا سئوالدر این را میزان است؟

  داري وجود دارد؟ آیا بین تعلق سازمانی دانشجویان زن و مرد تفاوت معنی .1
ي دار معنیتحصیلی مختلف تفاوت هاي  آیا بین تعلق سازمانی دانشجویان رشته .2

  وجود دارد؟
رشد تفاوت آیا بین تعلق سازمانی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ا .3
  ي وجود دارد؟دار معنی
  ي وجود دارد؟ دار معنیآیا بین تعهد سازمانی دانشجویان زن و مرد تفاوت  .4
ي دار معنیتحصیلی مختلف تفاوت هاي  آیا بین تعهد سازمانی دانشجویان رشته .5

  وجود دارد؟
آیا بین تعهد سازمانی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد تفاوت  .6
 دارد؟ي وجود دار معنی
 
  شناسی روش

جامعه آماري  .این پژوهش از نوع توصیفی بوده که به روش پیمایشی اجرا شده است
دانشگاه شیراز بوده  89-88پژوهش شامل تمامی دانشجویان ورودي سال تحصیلی 

مهندسی، هاي  از هر یک از رشتهاي  همرحلاي  هگیري خوش بر اساس روش نمونه. است
نی و علوم پایه یک دانشکده و از هر دانشکده دو کالس، هنر و معماري، علوم انسا

مجموع . یکی کارشناسی و دیگري کارشناسی ارشد به صورت تصادفی انتخاب شدند
  .نفر بوده است 312دهندگان  تعداد پاسخ

استفاده شده ) 2008(آوري اطالعات از پرسشنامه تعلق و تعهد دمیراي  براي جمع
دلیل عدم نیاز در پژوهش حاضر و یا عدم تناسب با به ها  است که برخی از مقیاس

شرایط فرهنگی ایران حذف و در نهایت در دو مقیاس تعلق و تعهد سازمانی تنظیم 
براي سنجش روایی این پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل گویه، ضریب . گردید

که نتایج هر مقیاس با نمره کل مقیاس مربوطه محاسبه گردید هاي  همبستگی بین گویه
در هر مقیاس، در جدول ها  هآن به صورت کمترین و بیشترین ضریب همبستگی گوی

  .آمده است )1(
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  طیف ضرایب همبستگی سئواالت با نمره کل مقیاس مربوطه )1(جدول 
  تعهد  تعلق  

  62/0 -83/0  46/0 -82/0  همبستگی
  001/0  001/0  يدار معنیسطح 

  
ابزار نیز از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد  براي محاسبه پایایی درونی و بیرونی

نتایج در جدول . که ضرایب آلفاي کرونباخ نشانگر پایایی دو مقیاس پرسشنامه بود
  .منعکس شده است) 2(

  ها ضرایب آلفاي کرونباخ هر یک از مقیاس): 2(جدول 
  تعهد  تعلق  

  74/0  71/0  آلفاي کرونباخ
  

انی دانشجویان زن و مرد و نیز دانشجویان براي مقایسه میزان تعلق و تعهد سازم
هاي  مستقل، براي مقایسه در رشته Tدر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از آزمون 

تحصیلی مختلف از روش تحلیل واریانس ساده و به منظور مقایسه میانگین تعلق و 
اي  هتست تک نمون Tتعهد سازمانی دانشجویان با سطح کفایت مطلوب از آزمون 

الزم به ذکر است در این پژوهش، چارك سوم مقیاس اندازه گیري . استفاده شده است
به عنوان سطح کفایت مطلوب و چارك دوم مقیاس نیز به عنوان سطح حداقل قابل 

  .قبول، مبناي مقایسه قرار گرفته است
  

  ها یافته
  میانگین تعلق و تعهد سازمانی دانشجویان  •

ه میانگین تعلق سازمانی دانشجویان به دانشگاه دهد ک می نشان) 3(جدول شماره 
میانگین تعلق و تعهد سازمانی . باشد می %85/55و میانگین تعهد سازمانی آنان % 16/69

است اما از سطح حداقل کفایت قابل قبول تر  دانشجویان از سطح کفایت مطلوب پایین
  . است دار معنی تفاوت بین هر دو میانگین با سطح مورد نظر. باشد می برخورردار

  
میانگین و انحراف استاندارد تعلق و تعهد سازمانی دانشجویان در مقایسه  )3(جدول 

  )Q2(و حداقل قابل قبول ) Q3(با سطوح کفایت مطلوب 
  Q3 t p  Q2 t p  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر
  001/0  46/7  50  001/0  -87/15  75  57/10  16/69  تعلق
  001/0  96/5  001/0  -67/14  29/7  85/55  تعهد
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  تعهد سازمانی دانشجویان درصد توزیع میزان احساس تعلق و •
دانشجویان از احساس % 1دهد که در بعد تعلق سازمانی،  می نشان) 4(جدول شماره 

از % 5/74آنان از تعلق سازمانی در حد متوسط و % 5/24تعلقی کمتر از میزان میانگین، 
دانشجویان % 5/2اما در بعد تعهد، . ن برخوردار هستندتعلق سازمانی باالتر از میانگی

آنان داراي تعهد سازمانی در حد % 5/39داراي تعهد سازمانی کمتر از میزان میانگین، 
  .از تعهد سازمانی باالتر از میانگین برخوردار هستند% 58متوسط و 

  
  تعهد سازمانی دانشجویان درصد توزیع میزان احساس تعلق و )4(جدول 
   غیرمت

 باالتر از میانگین برابرمیانگین  ازمیانگینتر  پایین  درصد

  5/74  5/24  1  تعلق
  58  5/39  5/2  تعهد

 
  مرد مقایسه تعلق و تعهد سازمانی دانشجویان زن و •

دهد که میانگین تعلق و تعهد سازمانی دانشجویان زن  می نشان) 5(جدول شماره 
  . است دار معنی 0001/0دو گروه در سطح باالتر از دانشجویان مرد بوده و تفاوت بین 

  
  مقایسه تعلق و تعهد سازمانی دانشجویان زن و مرد  )5(جدول 

 انحراف معیار میانگین  متغیر
df t p مرد  زن  مرد  زن  

  24/17  87/4  39/4  59/29  89/40  تعهد  0001/0  86/13  310  45/9  31/5  26/41  09/56  تعلق
 

  تحصیلی مختلف هاي  دانشجویان رشته مقایسه تعلق و تعهد سازمانی •
مهندسی و کمترین هاي  باالترین میانگین تعلق سازمانی مربوط به دانشجویان رشته

باشد ولی تفاوت بین دو گروه  می علوم پایههاي  میانگین مربوط به دانشجویان رشته
هد علوم انسانی از بیشترین میزان تعهاي  همچنین دانشجویان رشته. نیست دار معنی

مهندسی از کمترین میزان تعهد سازمانی به دانشگاه هاي  سازمانی و دانشجویان رشته
نتایج در . باشد می دار معنی 0001/0برخوردار هستند و تفاوت بین دو گروه در سطح 

  :نشان داده شده است) 6(جدول شماره 
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  تحصیلی مختلفهاي  مقایسه میانگین تعلق و تعهد سازمانی دانشجویان رشته )6(جدول 

  متغیر
 انحراف معیار میانگین

df f p هنر و   مهندسی
  معماري

علوم 
  انسانی

علوم 
هنر و   مهندسی  پایه

  معماري
علوم 
  انسانی

علوم 
  پایه

  914/0  997/1  308  73/12  65/10  55/7  38/10  46  9/49  12/50  48/50  تعلق
  0001/0  117/6  23/7  85/6  53/7  45/6  62/34  96/37  18/37  58/32  تعهد
  

تحصیلی در بعد تعهد سازمانی هاي  آزمون شفه به منظور مقایسه دو به دو رشته
هاي  هد سازمانی دانشجویان رشتهعکه مشخص گردید فقط تفاوت میانگین ت شدانجام 

نتایج در جدول . است دار معنیهنر و معماري و علوم انسانی هاي  مهندسی با رشته
  :ارائه شده است) 7(شماره 
  

  تحصیلی در بعد تعهد سازمانیهاي  مقایسه دو به دو رشته )7(دول ج
  علوم پایه  علوم انسانی  هنر و معماري  مهندسی  

          مهندسی
        15/0  هنر و معماري
        003/0  علوم انسانی

          علوم پایه
 

تحصیلی کارشناسی و هاي  مقایسه تعلق و تعهد سازمانی دانشجویان دوره •
  کارشناسی ارشد 

، میانگین تعلق و تعهد سازمانی دانشجویان دوره )8(ر اساس جدول شماره ب
بیشتر از دانشجویان دوره کارشناسی بوده و تفاوت بین دو گروه در  کارشناسی ارشد

  . است دار معنی 0001/0سطح 
  

مقایسه میانگین تعلق و تعهد سازمانی دانشجویان مقاطع کارشناسی و  )8(جدول 
  کارشناسی ارشد

 انحراف معیار میانگین  یرمتغ
df t p ارشد  کارشناسی  ارشد  کارشناسی  

  50/2  49/7  89/6  86/36  31/34  تعهد  0001/0  05/5  310  71/11  85/7  69/52  56/45  تعلق
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  گیري و بحث نتیجه
این تحقیق حاکی از آن است که میزان تعلق و تعهد سازمانی دانشجویان هاي  یافته

توان گفت هم  می لذا. بوده است%) 75(ز سطح کفایت مطلوب دانشگاه شیراز کمتر ا
اکنون وضعیت تعلق و تعهد سازمانی دانشجویان دانشگاه شیراز وضعیت مناسبی 

این بدان معنی است که در شرایط کنونی، دانشجویان پیوند روانی مستحکمی . نیست
همین روي  از. رندآن نداهاي  با دانشگاه و باور و وفاداري چندانی به اهداف و ارزش

 و موفقیت دانشگاه به عملها  ها، تبلور ارزشتالش زیادي نیز براي تحقق هدف
بدیهی است در چنین . شود نمی چرا که موارد یاد شده براي آنان مهم تلقی ؛آورند نمی

شرایطی نیز تمایل چندانی براي حضور فعال و مستمر در دانشگاه در حین تحصیل و 
برخی شواهد تجربی . باالتر نداشته باشندهاي  نشگاه در دورهادامه تحصیل در دا

با این وجود تعلق  .مؤید این نکته است) مختلفهاي  در رشته(موجود نیز بیش و کم 
بوده است که البته الزم %) 50(و تعهد سازمانی دانشجویان باالتر از حداقل قابل قبول 

ار عمومی و عملکرد آموزشی و آن در کیفیت رفت دار معنیاست با توجه به تاثیر 
هرسی و (دانشگاه، ارتقاء یابد هاي  پژوهشی دانشجویان در راستاي اهداف و ارزش

  ).2006؛ کمرون و کویین، 2002؛ دیاموند، 2002بالنچارد، 
مقایسه میزان تعلق و تعهد سازمانی دانشجویان زن و مرد نشان داد که میزان تعلق 

این نتیجه با نتایج . ي بیشتر از مردان استدار معنیر و تعهد سازمانی در زنان به طو
، )2010(، استیون و همکاران )2010(، کهن )1387(، مالکی )1385(تحقیقات معتمد 

 این ویژگی. همسو است) 2009(و کرمیت ) 1384(، ذوالقدر نسب )1385(یثرابی
ر نتیجه تواند ناشی از روحیه مهرطلبی و پذیرندگی بیشتر دانشجویان زن و د می

  ).ترك زاده و همکاران، زیر چاپ(وابستگی عاطفی بیشتر آنان نسبت به دانشگاه باشد 
تحصیلی مختلف نشان داد که هاي  مقایسه میزان تعلق سازمانی دانشجویان رشته

کمترین میانگین  باالترین میانگین تعلق سازمانی مربوط به دانشجویان مهندسی بوده و
 .نیست دار معنیباشد ولی تفاوت بین دو گروه  می علوم پایهنیز مربوط به دانشجویان 

تحصیلی مختلف نشان داد هاي  همچنین مقایسه میزان تعهد سازمانی دانشجویان رشته
که باالترین میانگین تعهد سازمانی مربوط به دانشجویان رشته انسانی و کمترین 

ي با یکدیگر دار معنیور باشد که به ط می میانگین مربوط به دانشجویان رشته مهندسی
علوم هاي  در تبیین این نتیجه شاید بتوان گفت دانشجویان رشته. متفاوت هستند

گذرانند و نیز آشنایی بیشتر با  می انسانی با توجه به نوع و محتواي دروسی که
و تر  متفاوت به زندگی، به تدریج نگرش اجتماعی وسیعهاي  و دیدگاهها  بینی جهان



  
  
 

69   ... انارزیابی تعلق و تعهد سازمانی دانشجوی
 

 آورند و محیط انسانی و اجتماعی اطراف خود را بیشتر احساس می بدستتري  عمیق
مهندسی از تعهد بیشتري نسبت به هاي  کنند؛ بنابراین نسبت به دانشجویان رشته می

تواند قابل ذکر باشد  می علت دیگري که در این رابطه. دانشگاه برخوردار هستند
و مهندسی با دانشجویان خود علوم انسانی هاي  تفاوت در کیفیت تعامل اساتید رشته

مرسوم اساتید در هاي  رسد دشواري بیشتر دروس و سختگیري می به نظر. است
  .مهندسی دانشگاه در بروز این نتیجه مؤثر بوده باشدهاي  مجموعه رشته

کارشناسی و کارشناسی هاي  مقایسه میزان تعلق و تعهد سازمانی دانشجویان دوره
تعلق و تعهد سازمانی دانشجویان کارشناسی ارشد به  ارشد نیز نشان داد که میزان

این نتیجه . ي بیشتر از دانشجویان کارشناسی بوده استدار معنیدانشگاه شیراز به طور 
سلطان حسینی و همکاران ) 1386(بر خالف نتایج تحقیقات فرهنگی و حسین زاده 

 )2009(  رانو ماسودا و همکا)  2009(، ویلیامز و هازر )1387(، غیاثی)1386(
به . همسو است) 1383(و سکاکی ) 2008(سامرز  و دیکوتیزهاي  باشد اما با یافته می
رسد با باالتر رفتن میزان سن و تجربه در دانشجویان کارشناسی ارشد، از  می نظر

و انتظارات آنها نسبت به شرایط زندگی و تحصیل در دانشگاه ها  سویی نگرش
بیشتر و بهتري براي پیگیري و تحقق هاي  دیگر آنان راهشود و از سوي  می ترمتعادل

هاي  عالوه بر این تحصیل در دوره. آموزند می خود در دانشگاههاي  اهداف و خواسته
تحصیالت تکمیلی با آزادي عمل و احترام بیشتري براي دانشجویان همراه است؛ 

تسهیالت و  سطح و نوع روابط استاد و دانشجو متفاوت است؛ دانشگاه نیز نوعاً
گذارد؛ و در عین حال امید به اشتغال آنان  می امکانات بیشتري در اختیار دانشجویان

تواند در ارتقاي سطح تعلق و تعهد سازمانی  می مجموعه این شرایط. شود می نیز بیشتر
  .دانشجویان تحصیالت تکمیلی نسبت به دانشگاه اثر مثبت داشته باشد

وع حاکی از آن است که صرفنظر از برخی این تحقیق در مجمهاي  یافته
موجود در میان دانشجویان، تعهد و تعلق سازمانی دانشجویان نسبت به هاي  تفاوت

وجود چنین وضعیتی به . دانشگاه محل تحصیل خود در سطح مطلوبی قرار ندارد
معناي عدم امکان بهره مندي دانشگاه از پیامدهاي مثبت تعهد و تعلق دانشجویان از 

ه پیوند روانی مناسب و باور و وفاداري آنان نسبت به دانشگاه و اهداف و جمل
بدیهی است نتیجه چنین وضعیتی در رفتار و عملکرد دانشجویان . آن استهاي  ارزش

تالش کمتر دانشجویان و . گر خواهد شددر محیط دانشگاه و در قبال آن جلوه
آموزشی و هاي  ف و برنامهکمرنگ شدن حضور و مشارکت آنان در دانشگاه و اهدا

پژوهشی و فرهنگی آن، کم عالقگی، دلسردي و همراهی کمتر و البته احتمال بروز 
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تعارض بیشتر با دانشگاه در زمان تحصیل و احتمال عدم انتخاب دانشگاه براي ادامه 
. باشد می تحصیل و مواردي از این قبیل از جمله پیامدهاي نامطلوب وضعیت یاد شده

شوند؛ به  می پیامدها به نوبه خود منجر به بروز پیامدهاي نامطلوب دیگرياین گونه 
عنوان مثال افت کیفیت تحصیلی و بروز مشکالت و معضالت رفتاري مرتبط با 

دانشگاه و تاثیر منفی بر تصویر بیرونی دانشگاه قابل  هاي دانشجویان، ضعف خروجی
که براي  شودمیتشکیل  منفی از پیامدهاياي  هدر چنین شرایطی، زنجیر. ذکر است

که مسئولین  دارد لذا ضرورت. کیفیت و موفقیت دانشگاه مضر و خطرناك خواهد بود
امر از یکسو به بررسی و شناسایی علل و عوامل موثر در کاهش سطح تعهد و تعلق 

بدیهی است این مهم مستلزم اتخاذ . سازمانی دانشجویان نسبت به دانشگاه بپردازند
از سوي دیگر، مبتنی بر شناخت حاصل . باشد می وهشی نسبت به موضوعرویکرد پژ

موضوع، اقدام به رفع عوامل بازدارنده و کاهنده و توسعه و تقویت  1اياز بررسی زمینه
تا  با این حال .عوامل زمینه ساز و افزاینده تعهد و تعلق دانشجویان در دانشگاه نمایند

س نتایج به دست آمده و با توجه به شرایط بر اسا بهتر استزمان تحقق این امر 
در جهت افزایش تعلق و تعهد سازمانی  کنونی دانشگاه شیراز، راهکارهاي زیر
امید است اجراي موارد ذکر شده به توسعه و . دانشجویان دانشگاه مد نظر قرار گیرد

تقویت پیوند روانی دانشجویان با دانشگاه خود و تقویت باورهاي مثبت در آنان 
  .آن گرددهاي  نسبت به دانشگاه و وفاداري بیشتر نسبت به اهداف و ارزش

تالش براي حضور خوشایند در زندگی دانشجویان از طریق طراحی و بهسازي  •
جذاب علمی و هاي  و اجراي برنامهها  فضاي فیزیکی دانشگاه، برگزاري مراسم

 ؛فرهنگی با حضور دانشجویان و مواردي از این قبیل
 ؛هایی از قبیل امور فرهنگی و دانشجوییدن بیشتر دانشجویان در زمینهمشارکت دا •
 ؛تاکید ویژه بر بهسازي شیوه برخورد اساتید وکارکنان دانشگاه با دانشجویان •
مختلف هاي  الزم براي پوشش نیازها و عالیق گروههاي  فراهم نمودن زمینه •

 ؛دانشجویان تا حد امکان
هاي  علمی معتبر در زمینههاي  و همایشعلمی معنادار هاي  برگزاري نشست •

 ؛علمی مختلف دایر در دانشگاههاي  مرتبط با رشته
هاي  و دستاوردهاي دانشگاه، اساتید و دانشجویان در عرصهها  اعالم موفقیت •

  .مختلف علمی و عملی

                                                                                                                                      
1. Grounded Examination 
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بررسی رابطه ). زیرچاپ( دي، مهدي و بذرافشان مقدم، مجتبیزاده، جعغر؛ محمترك

فردي و هاي  پذیري آنها با برخی ویژگیي آشکار دانشجویان و امید به تحققنیازها
 .مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهوازتحصیلی آنها، 

رسی رابطه تعهد سازمانی و عملکرد کارشناسان شهرداري بر ).1383( زاده، علیحسین
 .دانشگاه تهران نامه کارشناسی ارشد، پایان .تابعه آن در مشهدهاي  و سازمان

بررسی رابطه بین سالمت سازمانی و تعهد سازمانی ). 1384( ذوالقدرنسب، محسن
نامه  پایان .82-83معلمان در مقطع ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، تهران
ضایت بررسی نقش عوامل اجتماعی مؤثر بر انگیزشی ر). 1379( زکی، محمد علی

پژوهشکده علوم انسانی دانشگاه امام حسین، سال  ،فصلنامه مصباحشغلی معلمان، 
 .، بهار33نهم، شماره 

هاي  شناختی نگرش شغلی در سازمان بررسی جامعه). 1383( علی، محمدزکی
، سال نهم، شماره مجله دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهانخدماتی، 

 .، بهار و تابستان1
بررسی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت  ).1383( کی، سیاوشسکا

 .نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریزپایان ،مخابرات و اداره کل پست استان اردبیل
توصیف و  ).1386( محمد و مظفري، امیراحمدتاش، علیامیر ؛سلطان حسینی، محمد

و ابعاد آن از دیدگاه اعضاي مختلف رهبري با تعهد سازمانی هاي  مقایسه سبک
، جلد اول، شماره نشریه علوم حرکتی و ورزش ،کشورهاي  هیأت علمی دانشگاه

  .، تهران6
بهبود تعهد سازمانی کارمندان هاي  بررسی، سنجش و روش). 1387( غیاثی، محمدرضا

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ، پایاناداره کل امور اقتصادي و دارایی استان فارس
 .یرازش

نوین درباره تعهد سازمانی، هاي  دیدگاه). 1386(زاده، علی حسین و اکبرفرهنگی، علی
  .، تهران157، شماره تدبیر

سالمت سازمانی، حلقه مفقوده  ).1387(االمینی، آزاده روح و فصیحی هرندي، محمد
  .شماره، کرمان 187، پکادارات دولتی، 
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ن شرایط فیزیکی محیط کار و عوامل بررسی رابطه بی). 1379(لیراوي، مسعود 
بر تعلق سازمانی بخش عملیات و تولید ) گیريتصمیم مشارکت در(انگیزشی 

نامه کارشناسی ارشد، پایان .)سهامی عام(کارکنان شرکت سهامی سیمان تهران 
 .دانشگاه تهران
بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در  ).1387(مالکی، نسرین 

نامه کارشناسی ، پایانیت درمان تأمین اجتماعی استان سیستان و بلوچستانمدیر
 .ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان

ها و بررسی تأثیر رشته تحصیلی مدیران آموزشی دبیرستان). 1385(معتمد، حمیدرضا 
نامه کارشناسی ارشد، ، پایاندانشگاهی شهر شیراز بر تعهد سازمانیمراکز پیش

 .شیراز دانشگاه
بررسی رابطه بین تعهد شغلی دبیران و جو سازمانی  ).1385(یثرابی، عبدالقادر 

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پایان ،84-85مدارس شهر سقز در سال تحصیلی 
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