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     چکیده
بررس هدف  با  حاضر  سازمان  یپژوهش  ساختار  ابعاد  از  ادراک  ب  یرابطه  نقش    ی گانگی با  با  کار  از 

روش    ا بانجام شد. و    1397در سال    شهرکرد  مارستانیبه سازمان در ب  ی کنندگی تعهد عاطفتعدیل
نفر از کارکنان بیمارستان کاشانی شهرکرد   257نمونه آماری  انجام شد.    ی از نوع همبستگ  یفیتوص

آوری ابزار جمع   شدند. در دسترس انتخاب    یرتصادفیگیری غنمونهبودند که به روش    1398در سال  
از    یگانگیپرسشنامه ب  ه،ی گو  24( مشتمل بر  2006)  نزیراب  یاطالعات سه پرسشنامه ساختار سازمان

(  1990)  ری  ی به سازمان آلن و م ی پرسشنامه تعهد عاطف  و  هیگو 22مشتمل بر    (1388)  یکار صداقت
  ی و استنباط   یفیها در دو سطح توصآن  لیوتحله ی بود تجز  کرتیل  یادرجهپنج  اسیدر مق  هیگو  24با  

افزار ها با استفاده از نرم داده  لیوتحله یتجز  یو در سطح استنباط  انجام شد  spssافزار  با استفاده از نرم 
warp pls  .ابعاد ساختار سازمان  یپژوهش  یهاافته یانجام شد بر    ینشان داد که درک کارکنان از 

به سازمان   ی و تعهد عاطف  یساختار سازمان  ریمتغ  نیبه سازمان تأثیر داشت اما در ارتباط ب  یتعهد عاطف
 .  ر نشداز کار روابط معنادا  یگانگیگر ب لیبا نقش تعد
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  مقدمه -1
در سازمان انسانی  روابط  مدیریت  بحث  و مطرح شدن  او  وجودی  ابعاد  و  انسان  به  توجه  ها،  لزوم 

وسعت   بیشتر  چه  هر  را  انسانی  روابط  به  مربوط  دریچهتحقیقات  و  تازهبخشید  روی های  به  ای 
میزان تعهد بین  (.Soltani,2016)ها تعهد سازمانی استاندیشمندان اجتماعی گشود که یکی از آن

می مهم  بسیار  مفهومی  کارفرمایان  برای  عملکرد  عاطفی سازمانی  و  انگیزه  ایجاد  سبب  زیرا  باشد 
دهنده شود، تعهد سازمانی عاطفی یک نوع نگرش کاری مهم است که نشانبیشتری از پرسنل می

به    (.Frone,2018)  وابستگی عاطفی پرسنل، شناسایی و مشارکت آنان در امور سازمان است  
شناختی اعضـا بـه سازمان بر اساس احساس مطلوبیت د سازمانی عاطفی میزان تعهد روانعبارتی تعه 

ها، هویت و غرور مشترک ارزش  شخص در مورد سازمان است. تعهد سازمانی نشان دهنـدة حـس
است سازمان  یک  سازمانی (.Feyz & et al., 2016) در  تعهد  عدم  که  است  ذکر  به  الزم 

بهپیامدهای م ترک شغل، عنوانختلف شغلی  رفتار شهروندی سازمانی، قصد  مثال عملکرد شغلی، 
ای از جانب پژوهشگران  غیبت، سالمت و بهروزی تأثیر بسیاری دارد و به همین خاطر توجه ویژه 

تعهد عاطفی نسبت به سازمان به معنای نوع  (.Moin,2018) سازمانی به این مبحث شده است  
تواند دلیلی برای باقی ماندن پرسنل  باشد که می نسبت به سازمان خویش می  نگرش و رفتار کارمند

خاطر به سازمان، مزایا، حقوق و  )تعهد خدمت( در سازمان باشد که تحت تأثیر رضایت شغلی، تعلق
که تعهد عاطفی تحت  بنابراین با توجه به این  (.Khan & et al., 2018)   (باشددستمزد و... می 

نگرش پرسنل نسبت به سازمانشان است، ادراک پرسنل از ابعاد مختلف ساختار سازمانی، نیز  تأثیر  
ای عنوان شیوه تواند بر تعهد عاطفی پرسنل تأثیر گذارد و به عبارتی ساختار سازمانی و ابعادش به می

سازمان    های سازمانی نیز بر تعهد عاطفی نسبت به سازی فعالیتدهی و هماهنگبرای تقسیم، سازمان
چراکه ساختار    .Kim & Shin, 2017) ؛  Lambert & et al, 2017   (گذاردتأثیر می 

کند. ساختار سازمان، کالبدی است  های سازمان ایفا می فرایندی است که نقش مهمی در کسب هدف 
حوزه آن  در  تصمیمکه  مرکز  و  ارتباطی  نظام  کلی،  مأموریت  اساسی،  تعیین  های  گیری 

دهد که دستیابی از طرفی نتایج مطالعات صورت گرفته نشان می  (.Bernardo,2010)شودمی
باشد و به  ها و استراتژی در سازمان میبه انسجام سازمانی مستلزم شکل خاصی از ساختار، روش 

   (باشدهمین دلیل شناخت انواع ساختار سازمانی و ادراک پرسنل از این مهم و بسیار ضروری می

(Hernández & et al., 2018.سازمان می درواقع  وجود  به  را  ساختارهایی  را  تا  ها  آورند؛ 
های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و اعمال اعضا را کنترل نمایند. ساختار سازمانی در  فعالیت

ها و فرایندهای رؤیت از کل فعالیتشود. نمودار سازمانی نیز یک نماد قابل نمودار سازمانی نمایان می 
ها و اجزاء یک سازمان  ، ساختار سازمانی الگو و نقشه ارتباطات و تعامالت میان بخشسازمان است

و  .Cyert& &March., 2007)   (باشدمی رسمیت  تمرکز،  شامل  سازمانی  ساختاری  ابعاد 
نشان ویژگیپیچیدگی  میدهنده  سازمان  یک  درونی  می های  دست  به  مبنایی  که  که باشد  دهند 

بدین می سازمتوان  اندازهان وسیله  را  مقایسه  ها  باهم  و  تمرکز (.Giao,2010)کنند  گیری  که 
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های باالیی یک سازمان است، رسمیت بیانگر میزان  دهنده میزان تمرکز اختیار و قدرت در ردهنشان
دستورالعمل  قوانین،  آییناعمال  می نامهها،  سازمان  یک  در  ضابطه  بر  مبتنی  روابط  و     (باشدها 

(Alexiou & et al., 2018.  های فرعی که درون  ها یا سیستمو پیچیدگی به میزان فعالیت
رسد که  بین به نظر می دراین.Lee & et al., 2015)   (گردد، گویندسازمان و نهادها انجام می

نقش   بتواند  کار  از  بیگانگی  سازمانی،  تعهد  بر  سازمانی  ساختار  ابعاد  از  پرسنل  ادراک  تأثیر  در 
انجام کنندتعدیل مطالعات  طبق  چراکه  باشد،  داشته  به ه  کار  از  بیگانگی  مؤلفه  متغیر  شده،  عنوان 
و نگرش و    (.Tan,2010)کننده، نقش مهمی در کاهش تعهد عاطفی پرسنل  ساز و تعدیلزمینه

 Ramaswami)   (شان   جمله ابعاد مختلف ساختار سازمانیها نسبت به سازمانشان منادراک آن

& et al., 1993.  ،داشته باشد. بیگانگی از کار محصول یک فرآیند و بیانگر جدایی انسان از کار
فعالیتش می به  آنچه متعلق  از همه  بریدن و جدا شدن  از  است. حالتی  باشد. چون  محیط خویش 

به فعالیت انسانهای اجتماعی و  اثرات بسیار گسترده و عمیقی در تمامی شوق دیگر  ویژه شغل  ها 
از کار چهها دزندگی آن  بیگانگی  این حالت  بسا آسیب ارد؛  ابعاد زیستنش وارد سازد.  به سایر  هایی 

تنش  به  می منجر  فرد  روان  و  روح  در  بسیار طوالنی و عمیق  به  های  منجر  کار  از  بیگانگی  شود؛ 
شود. منجر به بیگانگی  های منفی میاحساس درماندگی، ناامیدی، رخوت، سرخوردگی، بروز دیدگاه

فرساید؛ خالقیت و ابتکار و  شود. روح و روان و جسم انسان را می ز خود و جهان پیرامون می انسان ا
طورکلی یک حالت بیگانگی کاری به(.Tuski et al., 2013)ستاند  پویایی و نشاط را از او می

نشان روان  که  است  کاری  شناختی  محیط  از  خارج  و  داخل  از  فرد  اجتماعی  روابط  جدایی  دهنده 
صورت سندرومی است که  بیگانگی از کار در پرسنل به.Kaynak & et al., 2015)   (دباشمی
بیبه  احساس  بی صورت  سازمان،  منفی  به  نگرش  ناکامی،  و  بیزاری، سرخوردگی  عالقگی  تفاوتی، 

به آن  بینسبت  ارباب ها،  دانستن همکاران،  اجتماعی، عدم  رجوع، سهلهویتی  ارتباطات  به  انگاری 
چندین دهه تحقیق و پژوهش  (.Kumar,2010)کند  دیریت و سایر همکاران بروز می همکاری با م

ها و هر یک از کارمندان به  تواند پیامدهای مثبتی برای سازماننشان داده است که تعهد سازمانی می 
همراه داشته باشد پرسنلی که دارای تعهد عاطفی باالیی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت  

میبیشت سازمان  در  بهرهری  و  دراینمانند  دارند  باالتری  میوری  تعهد بین  که  داشت  اذعان  توان 
- دهنده خدمات بهداشتی  های ارائه شده سازمانسازمانی در عملکرد و حصول اهداف از قبل تعیین

مرتبط    عنوان یکی از عوامل گذارد، بنابراین شناخت ساختار سازمانی مناسب به درمانی تأثیر زیادی می 
ها را در انتخاب ساختارهای مناسب و افزایش تعهد پرسنل به سازمان  تواند سازمان با تعهد سازمانی می 

ازآنجایی طرفی  از  نماید  سیستمیاری  امروزه  سیستمکه  موقعیت  خاطر  به  بیمارستانی،  های  های 
د بیماران، افزایش  سالمتی با تناقضات بسیاری روبرو هستند. کمبود نیروی پرستاری، افزایش تعدا

های درمانی و میل به رقابت جهت ارائه خدمات بهتر و ارتقاء کارایی،  توقعات و انتظارات از سیستم
پذیری خود نموده است. در این راستا پرسنل  مراکز بهداشتی درمانی را مجبور به ارتقاء توان و انعطاف

ارد، بنابراین با توجه به این مهم و اهمیت  باانگیزه و متعهد، در افزایش کیفیت خدمات تأثیر زیادی د
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ها این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که  عنوان منبع اصلی این سازمانمنابع انسانی به 
آیا ادراک از ابعاد ساختار سازمانی بر تعهد عاطفی به سازمان تأثیر دارد و بیگانگی از کار در رابطه بین  

 د؟کنندگی داراین دو نقش تعدیل

 

    ادبیات نظری و پیشینه پژوهش-2

 یساختار سازمان-2-1

 و  سازماندهی کار، تقسیم شامل سازمان یهاتیفعال آن لهیوسبه   که است چارچوبی سازمانی، ساختار
  ساختار   این   معموالً  و  بوده  خاصی  ساختار  دارای  سازمان  هر.  ردیگی م  قرار   موردبررسی   هماهنگی

.  باشند  نیزکنترل  قابل   و  هماهنگ   یکدیگر  با  کار  هنگام  در  سازمان  پرسنل   تا  شدهی طراح  یاگونه به 
 باشد:ابعاد ساختار سازمانی به شرح زیر می 

بودن  فرمالیزاسیون1رسمی    این   که  افرادی  از  سازمانی  یهانقش   که  یادرجه   اساس  بر  تواندمی   : 
 ساختار  مراتب،سلسله  یک  شامل  رسمی  سازمانی  ساختار.  شود  شناسایی  دهندیم  انجام  راها  نقش 

 است پایین به  باال از گیریتصمیم  و دهی گزارش

روشی    به  مشابه  کارهای  از   بسیاری  که  شودی ماطالق    موردی  به  استاندارد  داشتن :  استاندارد  داشتن
 شوند.   انجام همانند و یکسان

ضعف و شدت آن را از    ییک جاده دوطرفه است ول   ی مراتب اداراصل سلسله  :2مراتب اختیارات سلسله
باشد و اصلی  یا از باال به پائین از نظر خاص و ضمانت اجرایی یکسان برخوردار نمی  پائین به باال و

مراتب اداری  اصل سلسله  .باشدمی   و نادر  ی است استثناء پذیر؛ نه مطلق ولی استثنائات آن بسیار جزئ
آیا احکام    گیرد و عامل ایجاد نظم در اداره خواهد بود.قانون می  سرچشمه مشروعیت خود را از حکم

 ت. اس ری پذصورت شفاهی نیز امکان بایست کتبی صادر شود یا به و اوامر مافوق می 

پیچیدگی3پیچیدگی   از   استفاده  یهاروش   تشخیص  در  معضل   یک  عنوانبه   سازمانی  ساختار  : 
 . شودمی شناخته سازمان یهایی توانا

  شود ی م  گفته  اختیارات  از  سطح  آن  بهبودن    متمرکز  اختیارات،  مراتبسلسله  تمرکز یا متمرکز بودن: در
 .Hernández & et al., 2018)  (دارد یریگمیتصم که قدرت

 تعهد عاطفی -2-2

اند  شدهها شناختهآمیز سازمان عنوان یک منبع حیاتی و اساسی برای عملکرد موفقیت پرسنل متعهد به 
ها، اصول و باورها ای از ارزش ها به مجموعه و درواقع موفقیت سازمانی بستگی به پرسنل و تعهد آن 

 
1 Formalization 

2 Hierarchy of authority 

3 Complexity 
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و زمینه را برای رشد بخشد  دارد. نیروی انسانی متعهد و وفادار، وجهه سازمان را در جامعه بهبود می
وری بیشتر و تمایل کمتری به ترک  پرسنل متعهد، اثربخشی و بهره.کند و توسعه سازمان فراهم می

 (. Frone,2018)سازمان دارند 
انــد  های سـازمان و درگیـر شـدن در ســازمان تعریــف کــردهتعهـد سازمانی را پذیرش ارزش 

گیری تعهد سازمانی شامل انگیزه باال، قبول سـازمان و پذیرش ازهها معیارهــای اندبــه اعتقــاد آن 
باشد.تعهد مندی برای حفظ عضویت در سازمان میاهداف آن، آمـادگی بـرای تـالش فـراوان و عالقه 

دانند که از طریق آن، اهداف سازمانی و عضو سازمانی تا حدود زیادی در هم ادغام  را فرایندی می 
عنوان تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی  ، تعهد را به   شوندمی

های مرتبط کنند.تعهد سازمانی »نیروی است که میان فرد و سازمان و میان فرد و فعالیتتعریف می
 (.Meyer& et al., 2006)سازد« با آن سازمان پیوندی مستحکم برقرار می

 ز کار بیگانگی ا-2-3

شناسی دارد. تحقیقات اولیه از  ای طوالنی در ادبیات مدیریت منابع انسانی و جامعه بیگانگی تاریخچه 
منظـر دیـن و سالمت به بیگانگی پرداخته اند. در منظر دین از یـکسـو، بیگـانگی بـه جـدایی افـراد  

از سـوی دیگـر یا جدا شدن از  شده و  ای از تعـالی معنـوی پرداختهعنوان نشانه از حیات جسمانی به
می  مفهـوم  خداوند  دارد. هگـل  ذهنـی  بیگـانگی  بـر  بیگـانگی داللـت  منظـر سـالمت  در  باشد. 

های دینـی بیگـانگی را از دو بعـد بـین محققـین و دانشجویان خودش رواج داد. از یک بعد به ریشه 
های روحی کار هگل را رد . مارکس جنبهواژه پرداخـت و از بعـد دیگر به جنبه مادی آن توجه کرد

مفهوم  بــه  اجتمــاع  و  کــار  بافــت  در  و  بیگــانگی  نموده  گســترده  سازی 
وی چهار شکل از بیگانگی را تعریف نمود: بیگانگی   (.Chiaburu & et al., 2014)پرداخــت

افـراد )کـارگران( از محصــول، از فعالیــت اقتصــادی، از ماهیــت انســانی و بیگــانگی افــراد  
   (.Christ, 2011)راز یکــدیگ

م های بسیار پر مناقشه علوبستگی به کار یا حالت معکوس آن یعنی بیگانگی از کار ازجمله مبحث دل
ابعاد و اهمیت آن، مؤلفهانسانی و ازجمله جامعه هایی که آن را تشکیل  شناسی است زیرا در مورد 

حال، گیری آن اختالف نظرهای فراوانی وجود دارد. بااین چنین نحوه سنجش و اندازهدهند و هممی
و...به یکی    امروزه همین مفهوم تحت عناوین گوناگون ازجمله اخالق کار، وجدان کاری، فرهنگ کار

شده است و در مباحث مربوط به توسعه  های علوم اجتماعی و انسانی تبدیل ترین مفاهیم رشتهاز مهم
فرهنگی مخصوصاً توسعه پایدار بسیار موردتوجه قرارگرفته است. یکی از مضامین عمده در -اجتماعی

سازمان ملل متحد و   تغییر مفهوم توسعه، تغییری است که در طول چند دهه گذشته در نحوه نگرش
های وابسته به آن نسبت به مفهوم توسعه به وجود آمده است. سازمان ملل متحد امروزه از  سازمان

کند که در آن عالوه بر توسعه اقتصادی، به انسان و نیازهای گوناگون  الگویی از توسعه طرفداری می 
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 ,.Haghighatian& et al)ند گیرآن ازجمله نیازهای غیراقتصادی نیز موردتوجه ویژه قرار می 

2015.) 
 
 

 پیشینه پژوهشی -4-2
با تعهد    ی ساختار سازمان  ن یب  یرابطه   یبررس  "( پژوهشی تحت عنوان  1396همکاران )گلشنی و  

و   یتأمین اجتماع  یها: سازمانی)مطالعه مورد  یشناختروان  یتوانمندساز   یانجیو نقش م  یسازمان

  ی و از شاخه همبستگ  یف یپژوهش برحسب روش، توص  نیاانجام دادند،    "(المیاحوال شهرستان اثبت
بر اساس فرمول کوکران    نفر  123است. تعداد    یتک مقطع  ،یزمان  اظو به لح  یو ازنظر هدف، کاربرد

وجود    رابطه   یبا تعهد سازمان  یساختار سازمان  نینشان داد که ب  جینتاو    عنوان نمونه انتخاب شدبه 

  ت یفیاز کار بر اساس ک یگانگ یب یدل علم "( پژوهشی تحت عنوان 1396) فیصتاجوران و  داشت.
  ی شغل  یبستگو دل   یتعارض، تعهد سازمان  یابر نقش واسطه   دی با تأک  یو عدالت سازمان  یکار  یزندگ

  راز یشهر ش  یبدنت ینفر از معلمان ترب 237 منظور، نیبدانجام دادند.   "رازیشهر ش ی بدنتیمعلمان ترب
تعارض، تعهد    یرهایمتغ  قیاز طر  یکار  یزندگ  تیفیک  ریکه تأثیر متغ  دادنشان    جیانتخاب شدند. نتا

از    زین  یعدالت سازمان  ریاست. متغ  میو مستق  یاز کار، منف  یگانگ ی بر ب  یشغل  یبستگو دل  یسازمان
. گذاردی م یاز کار بر جا ی گانگیاثر را بر ب نیهم ، یشغل یبستگو دل یتعهد سازمان یرهایمتغ قیطر

بر    یو منف  میرمستقیتأثیر غ  یدارا  یشغل  ی بستگدل  ریمتغ  قیاز طر  یتعهد سازمان  ریمتغ  نیعالوه بر
از کار،    یگانگیبر ب  یتعهد سازمان  ریمتغ  قیتعارض از طر  ریاز کار بوده و در مقابل، اثر متغ  یگانگیب

  یساختار سازمان  یرابطه   ی ررسب  "( پژوهشی تحت عنوان  1395زاده )م ی.ابراهشدو مثبت    میرمستقیغ

انجام داد،    "یغرب  جانیاستان آذربا  یدولت  یهادر بانک   ی( با تعهد سازمانتیو رسم  یدگیچی)تمرکز، پ
باشد.  در سازمان حضور دارند، می   ی نوعنفر از افراد متخصص که به   204  قیتحق  نیا  یآمار  ینمونه 

د  جینتا از  که  داد  آمار  دگاهینشان  متغسه  یرهایمتغ  نیب  یجامعه  عاطف  ریگانه  )مستمر،    ، یتعهد 
(  1395)  اینکلته و اسماعیل  .شتدار دا   یتمرکز( رابطه معن  ،یدگیچیپ  ت، ی)رسم  ری( با سه متغیهنجار

مدارس متوسطه    رانیدب  ی با تعهد سازمان  یساختار سازمان  نیرابطه ب  یبررس"وان  پژوهشی تحت عن

 ی ساختار سازمان  نیآن بود که ب  انگریب  جینتاانجام دادند،    "96-95  یلی درسال تحص  شانیشهرستان گم
ها نشان دادند  داده  لیوتحله یتجز  نی. همچنشتوجود دا  یداری رابطه مثبت و معن  ی با تعهد سازمان

( 1394همکاران )مهدیان و  .دینما  ینیبشیرا پ  یدرصد از تعهد سازمان  61  تواندیم  یکه ساختار سازمان

  شرکت   در  سازمانی  تعهد  با  سازمانی  ساختار  بین  رابطه   تبیین  و   شناسایی  "پژوهشی تحت عنوان  
  بر   و  کاربردی  هدفازلحاظ    پژوهش  دادند. اینانجام    "مازندران  استان  غرب  نفتی  یهافرآورده  توزیع
 ساختار یهامؤلفه  همه که داد نشان پژوهش یهاافتهی بود،  همبستگی نوع  از روش و ماهیت اساس

  پژوهش  یهاافتهی  اساس  بر  داشت،  سازمانی  تعهد  بر  مثبت  تأثیر(  تمرکز  رسمیت،  پیچیدگی،)  سازمانی
 در  سازمانی  تعهد  و(  ساختاری  ابعاد)  سازمانی  ساختار  بین  یداریمعن  رابطه   که   داشت  اذعان   توانمی
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 سازمان   در  عملکرد  بهبود  منظوربه .  داشت   وجود  مازندران   استان  غرب  نفتی  یهافرآورده  توزیع  شرکت
  به   توجه  عدم  زیرا   شود،  توجه (  پیچیدگی  تمرکز،  رسمیت،)  یسازمان  ساختار  بعد  سه  هر  به  است  الزم

 سازمانی  تعهد  هایبرنامه  کارایی  عدم  و  پرسنل  در  ناتوانی  ایجاد  باعث  ابعاد،  این  از  یک  هر  بهبود
 شد.  خواهد

  ی با تعهد سازمان  یسازمان  ی گانگیرابطه ب  یبررس   "( پژوهشی تحت عنوان  1394همکاران )ی و  عبداله 

با    ی سازمان  ی گانگیب  یرهایمتغ  نیرابطه ب  یژوهش باهدف بررسانجام دادند، این پ  "رانیمعلمان و مد
انجام شد. در   22 1321 ی لیدر سال تحص لیشهر اردب یی و معلمان مقطع ابتدا ران یمد یتعهد سازمان

دهد که یآمده نشان مدستبه   جهیمورداستفاده قرار گرفت. نت  یهمبستگ  قیمطالعه روش تحق  نیا
ج حاصل از یدارد. نتاوجود    یو معلمان رابطه معنادار  رانیمد  یو تعهد سازمان   یسازمان  یگانگیب  نیب

رگرس می   ون یآزمون  مؤلفهنشان  که  پ  ی سازمان  ی گانگیب  یهادهد  به  سازمان   ینیبشیقادر    ی تعهد 

  رابطه   بررسی  "( پژوهشی تحت عنوان  1390همکاران )رجایی پور و    .باشدو معلمان نمی  رانیمد

ب  ز   ا  و  سازمانی  ساختار این  "سازمانی  ی گانگی خود  دادند.    پژوهش   اهداف   لحاظ  به  پژوهش   انجام 
  مدیران   از  نفر  845  شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه.  شد  اجرا  همبستگی  -توصیفی  شیوه  به  و  کاربردی
 تصادفی  گیرینمونه   روش  و  کوکران  فرمول  کمک  به   که  بود  1389  سال  در  کرمان  شهر  مدارس

  رابطه   داد،  نشان  پژوهش  این  نتایج؛ که  گردید  انتخاب  نمونهعنوان  به   آنان   از  نفر   238  تعداد  ساده
 مدل   واریانس   طریق  این  از  که  دارد  وجود  سازمانی  یگانگ یازخودب  و  سازمانی  ساختار  بین  مستقیمی
  نیز   نتیجه  این  به  سازمانی  یگانگیازخودب  با  سازمان  تمرکز  و  رسمیت  پیچیدگی،  رابطه  رگرسیون

 نشان  همچنین.  دارد  سازمانی  یگانگی ازخودب  بر  را  تأثیر  بیشترین  سازمان  تمرکز  که  شد  افتهیدست
( 2018)  1آکارشت .ندا  سازمانی  ی گانگیازخودب  بر   تأثیری  افراد  کاری  سابقه  و  تحصیالت  میزان  شد  داده

  تعهد   فرسودگی،   از کار،   بیگانگی  کاری،  زندگی  کیفیت  بین   بررسی روابط  "پژوهشی تحت عنوان  
  – از نوع توصیفی    پژوهش  انجام دادند.   "معلمان    روی  بر  مطالعه:  سازمانی  رفتار شهروندی  و  عاطفی

با استفاده از مدل معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفت.    شدهی طراحهمبستگی بود که فرضیات  
نتایج نشان داد که بین    تیدرنهاقرار گرفتند.    موردمطالعهمعلم مدارس دولتی    314در این پژوهش  

) متغیرهای   کار،  بیگانگی   کاری،  زندگی  یفیتکموردمطالعه  رفتار   و   عاطفی  تعهد  فرسودگی،  از 
( پژوهشی تحت 2017)  2.المبرت و همکاران شتسازمانی( روابط مثبت و معناداری وجود دا  شهروندی

 انیدر م  یو تعهد سازمان  یشغل  تیرضا  ،یبر مشارکت شغل  یتأثیر ادراکات ساختار سازمان   "عنوان  

از نوع کمی بود که به (  2017)  همکاران  و  انجام دادند؛ روش تحقیق المبرت  "هند  سیافسران پل
شامل   آماری  نمونه  پذیرفت.  انجام  میدانی  از    827روش  پلنفر  به  هند  سیافسران  که  بودند  ی 

 هادادهی پاسخ دادند و و تعهد سازمان یشغل تیرضا ،یمشارکت شغلی، ساختار سازمانی هاپرسشنامه
نشان داد که ادراک پرسنل از ساختار سازمانی    هاافتهچند متغیر، ی  لیوتحله یتجز  با استفاده از روش
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م  یو تعهد سازمان  یشغل  تیرضا  ، یمشارکت شغلبر   پل  ان یدر  و  داشت.تأثیر    هند  س یافسران  کیم 

  ی : بررسیو تعهد سازمان  یتوانمندساز  ندیگرا، فرآتحول  یرهبر  "( پژوهشی تحت عنوان  2017)  1شین

تابعه  هاشرکت از    کارمند  491انجام دادند، نمونه آماری شامل    "  در کره  ی نقش ساختار سازمان ی 
به   که  بود  کره  در  و  هاپرسشنامهخارجی  دادند  پاسخ  مربوطه  مورد   آمدهدستبه ی  هادادهی 

تعهد  ن  تواند بر میزای می ساختار سازمان حاکی از آن بود که نوع    هاافته . یقرار گرفت  لیوتحله یتجز
خارج  یهااز شرکت   انکارمندی  سازمان گذا  در کره  یتابعه  بازکورتشتتأثیر  و  ( 2016)  2.اریکمن 

 "رسمیت ساختاریکار و    یرابطه بین بیگانگ  در  یتعهد سازمان  نقش تعدیلگر   "پژوهشی تحت عنوان  
در    یتعهد سازمان  لگرینقش تعدنشان داد که    جینتاهمبستگی بود.  –روش توصیفی با  انجام دادند،  

ی رابطه  هد سازمانی، یک نقش منفی است به عبارتی تعساختار  تیکار و رسم  یرابطه بین بیگانگ

نقش    "( پژوهشی تحت عنوان  2016)  3د.تانرکسازمان را تضعیف می  تیکار و رسم  یبیگانگبین  

انجام دادند،    "هیترک  یها  SME  ه: مطالعیکار و تعهد سازمان  ی گانگی ب  ن یدر رابطه ب  سازمانی  تمرکز
های ترکیه بود.    SMEی  هاشرکت نوع همبستگی بود. نمونه آماری شامل پرسنل   از روش تحقیق  

کنندگی  ی نقش تعدیل کار و تعهد سازمان  یگانگیب  نیدر رابطه ب  یتمرکز سازماننتایج نشان داد که  

و جالتی شتدا عنوان  2015)  4.وایثی  تحت  پژوهشی  سازمان  "(  پرسنل:    یگاهجا  ، ی ساختار  تعهد  و 

این پژوهش    "ندیمدل فرآ  کی  آزمون نتایج   موردمطالعهکارمند    292انجام دادند، در  قرار گرفتند. 
 . شتپرسنل تأثیر دانشان داد که ابعاد مختلف ساختار سازمانی بر تعهد 
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 مفهومی تحقیق مدل  -1شکل

 
 

 روش تحقیق -3

 یکنندگل ین نقش تعدییاست چراکه به دنبال تع  یق حاضر از نظر هدف کاربردیپژوهش حاضرحق
  با توجه به سازمان است.    یو تعهد عاطف   یت ساختار سازمانیاز کار در رابطه ادراک از رسم  یگانگیب

نظر نحوه    از   باشد.یم  یکم  از نوعحاضر    قیتحق  دادها،  یآورجمع  یبه استفاده از ابزار پرسشنامه برا
در پژوهش حاضر شامل    یاست. جامعه آمار  یاز نوع همبستگ  یف یق حاضر توصیها تحقداده  یگردآور

بر اساس  باشد. ی نفر م  800  هاباشد که تعداد آن یم  1398مارستان شهرکرد در سال  یه کارکنان بیکل
 یریگروش نمونه در نظرگرفته شدند.    یعنوان نمونه آماربه نفر  (  257)  کوکران  فرمول حجم نمونه
حاضر پژوهش  نمونه  ،در  است.  یتصادف  ریغ  یریگروش  بوده  دسترس  ادر    ی برا  پژوهش  نیدر 

ب سواالت پرسشنامه به  ی ترک .شده است  استفاده  پرسشنامه  ابزار  از   قیتحق  ازیموردن  یها داده  یگردآور
 باشد: ی ر م ی ب ز ی ترت 

 پرسشنامه  سؤاالت : ترکیب  1جدول شماره 

در   پرسشنامه یموردبررس متغیرهای سواالت  شماره 
 پرسشنامه

 جمع سواالت 

 24 24 تا 1 ( 1990) ریماآلن و  به سازمان  یتعهد عاطف

 22 46 تا 25 ( 1388) یصداقت از کار  یگانگیب

 24 70 تا 47 (2006نز )یراب یساختار سازمان

بدین منظور یک  منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است.  در این تحقیق به 
های به دست آمده از  پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده  30نمونه اولیه شامل  

پرسشنامه نرم این  به کمک  و  آماری  ها  کرونباخ    SPSSافزار  آلفای  روش  با  اعتماد  میزان ضریب 
باشد. این اعداد نشان دهندة آن  ی ر میهر ابزار به شرح ز  یمحاسبه شد که عدد به دست آمده برا

دیگر از پایایی الزم برخوردار    مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و یا به عبارت  یهااست که پرسشنامه
 باشد.  می

 ق یپرسشنامه تحق یکرونباخ برا یآلفا بیضرا: 2جدول 
 یی ایب پایضر مورد بررسی متغیرهای

 89/0 از کار  یگانگیب
 86/0 یساختار سازمان

 78/0 به سازمان  یتعهد عاطف
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  ی فیتوص  آمار  یها  روش  از   همها  نمونه   از  آمده  به دست  یهاداده  لیوتحله یتجز  یبرا  ق، یتحق  نیا  در
و    یتجمع  درصد  و  درصد  از،  یفیتوص  بخش . در  است   شده  استفاده  یاستنباط  آمار  یروشها  از  هم  و

 . است دهیگرد استفاده یانس ومعادالت ساختاریل واریتحل  از یدر بخش استنباط

 

 

 ی تحقیق هایافته-4
درصد مربوط به    63پژوهش، بیشترین فراوانی معادل  شده از آمار توصیفی  بر اساس نتایج حاصل 

 38درصد مربوط به گروه مردان ،بیشترین فراوانی معادل    37گروه زنان و کمترین فراوانی معادل  
درصد مربوط به گروه سنی    13سال و کمترین فراوانی معادل   40تا    30درصد مربوط به گروه سنی  

درصد مربوط به گروه    36ده ، بیشترین فراوانی معادل  شسال، بر اساس نتایج حاصل  50باالتر از  
تر درصد مربوط به گروه تحصیالتی دکتری و باال 5تحصیالتی کارشناسی و کمترین فراوانی معادل 

درصد از کارکنان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی   60باشد؛ به طور کلی،  از آن می
درصد مربوط به کارکنان   27ت است و بیشترین فراوانی معادل  باشد که به نوع خود حائز اهمیارشد می

درصد مربوط به کارکنان با سابقه کاری    8سال و کمترین فراوانی معادل    20تا    16با سابقه کاری  
طور که ذکر شد هدف تحقیق حاضر، تأثیر ادراک از ابعاد ساختار باشد. همانسال می  5تر از  پایین

باشد، برای نیل به این  کنندگی بیگانگی از کار میه سازمان با اثر تعدیلسازمانی بر تعهد عاطفی ب
نرم از  استفاده  با  نهایی مدل  استفاده شده است که خروجی  از مدل معادالت ساختاری  افزار هدف 

 شده است: ( ارائه 1( در شکل )4حداقل مربعات جزئی )نسخه 
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 مدل اصلی تحقیق  2شکل

 تعیین مدل مفهومی تحقیق : نتایج ضرایب 3جدول 

 تفسیر ضریب تعیین مسیر 

 متوسط  300/0 به تعهد عاطفی به سازمان  رسمیت
 متوسط  187/0 به تعهد عاطفی به سازمان پیچیدگی

 متوسط  503/0 به تعهد عاطفی به سازمان  تمرکز
گری بیگانگی  به تعهد عاطفی به سازمان با تعدیل  رسمیت

 از کار
 ضعیف  00/0

گری بیگانگی  به تعهد عاطفی به سازمان با تعدیل  پیچیدگی
 از کار

 ضعیف  /00

گری بیگانگی از  به تعهد عاطفی به سازمان با تعدیل  تمرکز
 کار 

 ضعیف  00/0

 قوی 99/0 تعهد عاطفی به سازمانها به کلیه سازه

متغیر تعدیلگر دارند، بسیار  شود ضریب تعیین مسیرهایی که  ( مشاهده می3طور که در جدول )همان
ضعیف گزارش شده است، از طرفی ضریب تعیین مسیر تمرکز به تعهد عاطفی به سازمان با مقدار  

 باالتر از سایر مسیرها گزارش شده است.  503/0
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 نتایج ضرایب مسیر و معناداری سازه های مدل مفهومی تحقیق 4جدول 

 نتیجه  معناداری  ضریب مسیر  مسیر 

 تایید  001/0 32/0 به تعهد عاطفی به سازمان  رسمیت

 تایید  001/0 26/0 به تعهد عاطفی به سازمان پیچیدگی

 تایید  001/0 52/0 به تعهد عاطفی به سازمان  تمرکز

گری  به تعهد عاطفی به سازمان با تعدیل  رسمیت
 بیگانگی از کار 

 عدم تایید 43/0 - 00/0

گری به تعهد عاطفی به سازمان با تعدیل  پیچیدگی
 بیگانگی از کار 

 عدم تایید 49/0 - 00/0

تعدیل  تمرکز با  سازمان  به  عاطفی  تعهد  گری  به 
 بیگانگی از کار 

 عدم تایید 46/0 - 00/0

تعهد عاطفی  شود، در مسیرهای رسمیت، پیچیدگی و تمرکز به  ( مشاهده می4طور که در جدول )همان
درصد، بتای   95شود؛ بنابراین در سطح اطمینان  »پی.ولیو« کمتر از پنج صدم مشاهده می  به سازمان،

گر بیگانگی  ضرایب متغیر تعدیلاز طرفی، باشند.  های موجود در مدل، معنادار میرگرسیون بین سازه
»پی.ولیو« بیشتر از  صورت منفی استخراج شده است؛ بلکه  از کار بر روی هر سه مسیر، نه تنها به 

های موجود درصد، بتای رگرسیون بین سازه  95شود؛ بنابراین در سطح اطمینان  پنج صدم مشاهده می
 باشند. در مدل، معنادار نمی

 ا استفاده از »پی ال اس« : شاخص های برازش مدل ساختاری تحقیق ب5جدول 
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های برازش مدل معنادار است؟  حال یک سوال اساسی مطرح می شود و آن این است که آیا شاخص
(  5های مناسب بودن برازش مدل را مورد بررسی قرار می دهیم که در جدول)بدین منظور شاخص

 خالصه شده است. 
 

مدل است. عالوه بر این بایستی های مذکور معنادار بوده و نشان دهنده برازش مناسب کلیه شاخص
این موضوع در جدول) قرارگیرد که  بررسی  نیز مورد  واگرای مدل مذکور  داده شده 6روایی  (نشان 

 است. 
شده( به روش فرنل و الکر و  : ماتریس سنجش روایی هم گرا )میانگین واریانس استخراج 6جدول 
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        633/0 401/0 رسمیت

       692/0 205/0 480/0 تمرکز

      642/0 422/0 494/0 413/0 پیچیدگی

بیگانگی  
 از کار

439/0 492/0 174/0 549/0 662/0     

ضریب 
 تعیین

    990/0    

ضریب 
تعیین 
 شدهتعدیل

    990/0    

 888/0 899/0 862/0 883/0 778/0 789/0 768/0 774/0 پایایی مرکب 

آلفای  
 کرونباخ 

659/0 649/0 702/0 667/0 862/0 837/0 887/0 872/0 

میانگین 
واریانس  
 شده استخراج

401/0 480/0 413/0 439/0 465/0 115/0 163/0 103/0 

تورم  
 واریانس

719/1 662/1 339/1 763/1 233/1 023/7 233/6 113/10 
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تعهد 
عاطفی به  

 سازمان

465/0 376/0 373/0 254/0 425/0 681/0    

-بیگانگی
 رسمیت

115/0 081/0 - 015/0 - 008/0 - 015/0 - 071/0 - 339/0   

-بیگانگی
 تمرکز

163/0 011/0 - 009/0 - 037/0 - 003/0 - 023/0 - 081/0 - 403/0  

-بیگانگی
 پیچیدگی

103/0 013/0 - 008/0 - 001/0 - 008/0 - 007/0 - 043/0 - 025/0 - 320/0 

 

 گیریبحث و نتیجه-5
ی کرد که رسمیت به تعهد عاطفی  ریگجه ینتتوان  ( می5)  (،4)  (،3( و جداول )1به نتایج شکل )  با توجه

، تمرکز 26/0، پیچیدگی به تعهد عاطفی به سازمان با ضریب مسیر 32/0به سازمان با ضریب مسیر 
مسیر   با ضریب  سازمان  به  عاطفی  تعهد  اطمینان  52به  در سطح  رسمیت،    0.99/.  اما  دارد  تأثیر 

بیگانگی از کار، هر سه بعد مؤلفه  پیچیدگی و تمرکز به تعهد عاطفی به سازمان با اثر تعدیل گری  
توان با  این تحقیق را به نحوی می   جینتا  کند.این روابط را تعدیل نمی   -00/0  ب یضراساختاری با  

  سازمانی  ساختار یهامؤلفه همه ها حاکی از این بود( که نتایج آن 1394همکاران ) وتحقیق مهدیان 
(  1395)  اینو تحقیق کلته و اسماعیل    داشت  زمانیسا  تعهد  بر  مثبت  تأثیر(  تمرکز  رسمیت،  پیچیدگی،)

ی وجود داریمعنکه به این نتیجه رسیدند که بین ساختار سازمانی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و  
وجود رابطه    (، مبنی بر1396همکاران )(، گلشنی و  1395زاده )می ابراهسوی دیگر با تحقیق    از  داشت،

متغ  یرهایمتغبین   گانه  عاطف  ریسه  )مستمر،  متغیهنجار  ،یتعهد  سه  با    ،یدگیچیپ  ت،ی)رسم  ری( 
(، وایثی و  2017)  ن یشتوان به تحقیق کیم و  ی خارجی میهاپژوهشیی نمود. از  راستاتمرکز( هم

رابطه بین ساختار سازمانی و تعهد  ( مبن2011)  1(، کاتسیکی و همکاران2015جالئی ) بر وجود  ی 
اشار یسازمانی  با  که  کرد  داردهاافته ه  تحقیق همسویی  این  تعدیل؛  ی  نقش  با  رابطه  در  کننده اما 

(، اریکم و  2016تان )ی این تحقیق با تحقیقات سایر پژوهشگران از جمله  هاافته توان گفت که یمی
ن توان گفت که کارکنان بیمارستایی ندارد.در تبیین و تفسیر این فرضیه می راستاهم(  2016بازکورت )

ابعاد ساختار  خوببهشهرکرد این موضوع را   ی درک کرده اند که هرگونه تغییر و تحول سازمانی با 
ها و اجزای  سازمانی ارتباط دارد. چراکه ساختار سازمانی الگو و نقشه ارتباطات و تعامالت میان بخش 

یی از نتایج هاو... بخش   ها شغل باشد. جایگاه مشاغل و پست های سازمانی، شرح  یک سازمان می
ها دریافتند که ارتباط معناداری بین ساختار سازمانی و  آن   ؛ و ایجاد و طراحی ساختار سازمانی است 

باشد و وقتی این تغییرات ساختاری برای شخص مطلوب باشد میزان  میزان تعهد افراد به سازمان می 
 

1 Katsikea, et al 
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ی بیشتر تعلق  سازمانتیهو  ی سازمانی و هاارزش ی اعضا به سازمان بیشتر شده و به  شناختروان تعهد 

ن که در  یشود با توجه به ایشنهاد م ی بدست آمده پ  ی افته هایبا توجه به    کند.پیدا می

  ی ریگمیتصم   یهم برا  یی باشد جایم  ی صورت کتبو... به  ها هیروسازمان مقررات و  

و ابتکار    یت و نوآوریکارکنان در نظر گرفته شود تا کارکنان بتوانند در کار خود خالق

که در    یکنند.افراد  یدا م ی به سازمان پ  یشتریتعهد ب  ییعمل داشته باشند و از سو

ق  یبند هستند مورد تشوی و پا  کنندیم را بهتر اجراء    ین و مقررات سازمانیسازمان قوان

ن بگذراند تا کارکنان  یبا قوان  ییآشنا  یبرا  یآموزش  یها دورهان  کارکن   یرند. برایقرار گ

ا با  را  خود  قوانیبتوانند  پین  بدهند.  سازگار  م ین  سازمان یشنهاد  ساختار    یشود 

ن امر انجام  یط، فرهنگ( برود و ای مح)  ییمحتواشهرکرد به سمت    ی مارستان کاشانیب

از    یشتری عمل ب  یآزاد  یساختار سازمانل ابعاد  یه اصالح و تعدیشود جز در ساینم

ار و کارکنان را  یض اختی داده شود. تفو  یریگ می ران به کارکنان در امر تصمیمد  یسو

  ییهر واحد از جمله راهکارها  یت کاریمرتبط با مسئول  یهاحوزهر کردن در  یدرگ

ن انتظارات کارکنان  ی ب یست یشود. بایفرد به سازمان م  یاست که موجب تعهد عاطف

ف موجود در سازمان  ی که نوع وظا ی ن معنیبرقرار شود، به ا  ی و امکانات سازمان توازن

ده اند سطح توان خود  یکه د  ی به کارکنان آموزش داده شود سپس بر اساس آموزش

ط کار  ی ط کار فراهم شود. در محیت از مح یکرده و بر اساس توان خود رضا  ی ابیرا ارز

ط سالم و  یجاد مح یز توجه شود چراکه باعث ایکارکنان ن  یبه عوامل بهداشت  ی ستیبا

ط  ی شود. توجه به محیش سطح تعهد افراد به سازمان م یشود که باعث افزایم  بانشاط 

ت  ین کارکنان و اوقات فراغت از اهمیب  ی ررسمیکارکنان، توجه به روابط غ  ی زندگ

  ی امر مهم توجه شود که به تعهد عاطف  ن یبرخوردار است لذا ضرورت دارد به ا  یی باال

  ی دگیچیپ  یمارستان کمتر به سوی شود بیشنهاد م یشود. پیافراد به سازمان افزوده م 

شنهاد  یشود. پیرا موجب م  یشتر، تعهد کمتریب  ی دگیچی را پیش داشته باشد زیگرا

به سو  یمارستان کاشانیشود بیم ز   یتمرکز رو  یکمتر  تعهد  را عدم تمرکز  یآورد 

شده  نییاز قبل تع  یها نقشهو    هابرنامهکند. ارائه  یجاد مین کارکنان ایدر ب  یشتریب

ر  یو دنبال کنند. درگ  ی ریگیق آن اهداف سازمان را پ ی نقشه راه( به کارکنان تا از طر)

شنهادها و استقبال  ینظام پ  یشدن و مشارکت کارکنان در امور مختلف سازمان، برقرار

خود را به طور دسته    ی هاخواستهشود افراد بتوانند  یب، باعث م خو  یشنهادهایاز پ

ب  ی جمع بخشند.  تحقق  و  کرده  عاطف  ییتمرکززدان  یدنبال  تعهد  سازمان    ی و  به 
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خود اعتماد الزم را ندارند    یهاییتوانا  به  یافراد  نیچن  رایزمحکم وجود دارد    یارابطه

  نیا  از   حاصل  جی مشارکت نکنند تا مسئول نتا  ی ریگمی که در تصم  دهند یم   حیو ترج

  و  عملکرد   سطح   ارتقاء  یبرا  ، ی سازمان  ساخت   یدر طراح  جتاًینت .نباشند  مات یتصم

  انجام   دی با  که  ی و نوع کار  تیشخص  تجربه،  مثل  یفرد  یهاتفاوت  به  دی با  تعهد افراد

 .نمود یادیز توجه شود،
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The impact of organizational structure perceptions 

based on decision-making to the organization The 

effect of teaching alienation from work (Case study: 

Kashani Hospital in Shahrekord) 
 

Abbas Gheadamini Harouni1, Mehrdad Sadeghi De Cheshmeh 2*, , 

Meysam Babaeefarsani3, Ghulam Reza Maleki Farsani4 
 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the impact of organizational 

structure perceptions based on decision-making to the organization 

The effect of teaching alienation from work in Shahrekord Hospital 

in 2018.  It has done by descriptive correlation method. The 

statistical sample consisted of 257 employees of Kashani Hospital 

in Shahrekord in 1398 who were selected by available non-random 

sampling method. Data collection tools were three Robins (2006) 

organizational structure questionnaire consisting of 24 items, the 

Alienation from Integrity Work Questionnaire (2009) consisting of 

22 items and the Allen and Meyer (1990) Emotional Commitment 

Questionnaire with 24 items on a five-point Likert scale. They were 

performed at both descriptive and inferential levels using SPSS 

software and at the inferential level the data were analyzed using 

warp pls software. Research findings showed that employees' 

understanding of organizational structure had an effect on 

emotional commitment to the organization but in relation There was 

no significant relationship between the variables of organizational 

structure and emotional commitment to the organization with the 

moderating role of alienation from work . 
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