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 بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر سالمت اداری با تأکید بر نقش تعدیل گری اشتیاق

شغلی در استانداری خراسان شمالی

نرگس جواهری1، حسین فرجی2  

        چکیده

اقتصاد  در  موفقیت  که  دریافته اند  به خوبی  سازمان ها  امروزه 
پیچیده جهانی و نیز ماندگاری در محیط رقابتی کسب وکار، 
نیازمند بهترین نیروی انسانی است. پژوهش حاضر با هدف 
بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر سالمت اداری با تاکید بر نقش 
تعدیل گری اشتیاق شغلی صورت گرفته است. این پژوهش، به 
لحاظ هدف کاربردی و روش انجام توصیفی بوده است، نمونه 
مورد بررسي 170 نفر از کارکنان استانداری خراسان شمالی 
در نظر گرفته شده اند. روش گردآوری اطالعات کتابخانه ای 
بوده و داده ها از طریق ابزار پرسشنامه جمع آوری گردیده است. 
آلن  پرسشنامه  از  سازمانی  تعهد  سنجش  براي  بدین ترتیب 
پرسشنامه  از  اشتیاق شغلی  براي سنجش   )1990( یر  و می 
اترخت )2003( و براي سنجش سالمت اداری از پرسشنامه 
از  داده های حاصل  استفاده شده است.  مک کاسکر )2006( 
پرسشنامه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون 
مورد تحلیل قرار گرفتند. بزرگترین ضریب همبستگی، مربوط 
به رابطه  بین متغّیرهای اشتیاق شغلی و سالمت اداری و به 
میزان 0/798. است. یافته های پژوهش نشان دهنده تایید تاثیر 
تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی بر سالمت اداری کارکنان در 

استانداری خراسان شمالی است. 

واژگان کلیدی: تعهد سازمانی، سالمت اداری، اشتیاق شغلی، 
استانداری.

        مقدمه

نظام اداری یکی از پیچیده ترین سطوح سیستم های باز است. 
و  شکل گیری  عامل  که  اداری  نظام  یک  مأموریت  و  هدف 
بقای تک تک اجزای این نظام است، کاماًل پویا و متغییر است 

تغییر می کند. نظام  نیازهای هر جامعه  اولویت  به  با توجه  و 
اداری هر جامعه، بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است 
و عملکرد درست و نادرست آن می تواند نظام سیاسی را تداوم 
بخشد یا از مشروعیت بیندازد، بنابراین توجه بنیادی به سالمت 
نظام اداری هر جامعه می تواند کمک بزرگی به سیاست گذاران 
راه حل های  بتواند  موقع،  به  تشخیص  با  که  باشد  جامعه  آن 
 .)219  :1400 همکاران،  و  )مصطفی پور  بیندیشند  را  الزم 
از چارچوب  آن  است که مفهوم  سالمت سازمانی موضوعی 
نظریه نظام های اجتماعی پارسونز گرفته شده است. سالمت 
سازمانی عبارت است از توانایی سازمان در حفظ و بقا و سازش 
با محیط و بهبود این توانایی ها. از نظر کالرک، یک سازمان 
سالم هم نوآور و هم سازگار است، ظرفیت باالیی برای تحمل 
بحران های درونی و بیرونی دارد و قادر به پیشروی به سطوح 
سازه هایی  جمله  از  سازمانی  می باشد. سالمت  فعالیت  جدید 
در  می تواند  که  می پذیرد  تاثیر  بسیاری  عوامل  از  که  است 
دستیابی به اهداف سازمان مؤثر واقع شود، منجر به اثربخشی 
بازدهی سازمان  و  نهایت در سوددهی  در  و  سازمان گردیده 
کارایی داشته باشد )عرب نژاد و قجری، 1400: 105(. سالمت 
اداری3 یک ویژگی کیفی است که میزان هم راستایی بین منافع 
فردی، سازمانی و ملی را نشان می دهد. این میزان یک آستانه 
است که کمتر از آن، مراتب فساد و بیشتر از آن، مراتب سالمت 

را نشان می دهد )سید جوادین و همکاران، 1395: 9(.
و  تغییرات  به  توجه  با  مدیریت  دانش  اندیشمندان  امروزه 
دگرگونی های پیوسته ای که سازمان ها با آن روبه رو هستند، به 
این نتیجه رسیده اند که مهم ترین عامل کسب مزیت رقابتی در 
سازمان ها، منابع انسانی هستند و توجه به این سرمایه گرانبها 
بر روند شکست یا کامیابی سازمان ها تاثیر مستقیم دارد. از این 
انسانی به سازمان  رو، توجه به مقوله تعهد و وفاداری منابع 
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و انجام هرچه بهتر نقش های اختصاص یافته به آنها، یکی از 
از  است  عبارت  و  است  سازمان ها  مدیران  جدی  دغدغه های 
نگرش های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمانی که در 
آن مشغول به کار هستند. تالش برای توسعه تعهد در کارکنان، 
امری مهم است که مدیران باید به آن توجه داشته باشند، افراد 
متعهدتر، به ارزش ها و هدف های سازمان پای بندتر بوده و فعاالنه 
در سازمان نقش آفرینی خواهند کرد و کمتر به ترک سازمان و 
اقدام می کنند. تعهد سازمانی1  یافتن فرصت های شغلی جدید 
بر نگرشی مثبت داللت دارد که از احساس وفاداری کارکنان 
به سازمان حاصل می شود و با مشارکت افراد در تصمیم های 
می یابد.  تجلی  آنان  رفاه  و  موفقیت  و  افراد  به  توجه  سازمان، 
اهمیت نیروی انسانی در سازمان تا به اندازه ای است که آنها را 
مشتریان داخلی می نامند و می توان گفت تا زمانی که مشتریان از 
فعالیت خود خشنود نباشند، جلب رضایت مشتریان بیرونی بسیار 
سخت و شاید ناممکن باشد. اگر نیروی کار عرق سازمانی نداشته 
باشد و از توانمندی خویش در پیشبرد هدف های سازمان استفاده 
نکند، سازمان به هدف های خود نخواهد رسید )مالزهی، 1393: 
203-204(. از طرفی سازمان ها امروزه نیاز به کارکنانی با انرژی 
و مشتاق دارند. کسانی که نسبت به شغل خود اشتیاق و عالقه 
شغلشان  مجذوب  مشتاق  کارکنان  کلی،  به طور  دارند.  زیادی 
انجام  به  مطلوبی  طرز  به  را  خود  شغلی  تکالیف  و  می شوند 
می رسانند )حاجلو و همکاران، 1394: 62(. اشتیاق شغلی2 که 
از آن به عنوان یک رفتار مثبت سازمانی یاد می شود، یک حالت 
روان شناختی و نقطه مقابل فرسودگی شغلی است. اشتیاق شغلی 
اشاره به حالت نافذ، پایدار و مثبت ذهنی مرتبط با کار است که 
با احساس قدرت، تعهد و جذب مشخص می شود )حاجلو،1392: 
62(. اشتیاق شغلی به عنوان یک منبع مثبت ممکن است منجر 
به چرخه مثبتی از منابع دیگر و در نتیجه اثرات مثبت بر سالمت 
شود. اشتیاق شغلی به عنوان یک حالت ذهنی مثبت نسبت به 
شغل تعریف می شود که به جای یک حالت خاص و موقتی، به 
یک حالت روان شناختی ثابت و فراگیر اشاره دارد )ربیعی، 1395: 

 .)30
استانداری ها به عنوان یکی از سازمان های مهم در جهت اجرای 
سیاست عمومی دولت در داخل کشور از طریق هماهنگ ساختن 
استان ها،  در  محلی  و  دولتی  موسسات  مختلف  فعالیت های 
همچنین  و  مختلف  دهستان های  و  بخش ها  شهرستان ها، 
برقراری و حفظ نظم امنیت داخلی و ... محسوب می شوند که 
الزمه تحقق این اهداف گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی 

و  متعهد، عالقمند  کارآمد،  انسانی  نیروی  داشتن  نیازمند   ... و 
دارد  ضرورت  بنابراین  است.  سالم  روانی  و  فکر  از  برخوردار 
سازمان ها برای استفاده بهتر از نیروی انسانی و تالش جهت 
تحقق اهداف محوله، برنامه هایی را تدوین نمایند. این تحقیق 
استانداری خراسان شمالی را به عنوان مورد مطالعه در نظر گرفته 
تعهد  بر  پاسخ دهد که:"مبتنی  این پرسش  به  دارد  نظر  در  و 
سازمانی و با در نظر گرفتن نقش اشتیاق شغلی، چگونه می توان 

سالمت اداری را در سازمان های مورد مطالعه، محقق نمود؟"

       مبانی نظری 

       سالمت اداری

سازمان شفافیت  توسط  بار  اولین  برای  اداری  مفهوم سالمت 
به طور  است  ممکن  که  کشورهایی  پاسخ  به عنوان  بین المللی 
نظام مند مبارزه با فساد و حفظ تمامیت عمومی را انجام دهند، 
معرفی شد. از آن زمان بسیاری از کشورها به خصوص سازمان های 
مبارزه با فساد، خود نظام های سالمت اداری و سیاست های جدید 
را معرفی کرده اند. سالمت اداری به عنوان یکی از ویژگی های 
ضروری برای عملکرد بدون اشکال یک سازمان یا مؤسسه در 
جهان مدرن درنظر گرفته می شود. سالمت اداری وضعیتی است 
که همه عوامل سازمان قابلیت تأمین اهداف را به طور مطلوب 
داشته باشند و می توانند انحراف از هنجارهای اداری و قانونی 
و موانع سازمانی را در اسرع وقت شناسایی و تدابیر الزم و به 
فعل  اواسط دهه 1990،  از  کنند.  لحاظ  آنها  رفع  برای  هنگام 
و انفعاالت بین فساد، حکومت داری خوب و سالمت اداری به 
یک مسئله بسیار مهم در یک محیط جهانی تبدیل شده است. 
از  اداری است.  از مهم ترین خطرات برای سالمت  فساد یکی 
دیدگاه مایلز )1996( ده نشانه برای تعیین سالمت اداری وجود 
دارد، نشانه هایی چون: توزیع نسبتاً عادالنه نفوذپذیری و قدرت، 
کیفیت ارتباط درونی )در بین سازمان های موجود در نظام اداری( 
هدف،  بر  تمرکز  اداری(،  نظام  خرده  و  محیط  )بین  بیرونی  و 
استفاده مطلوب از منابع )خصوصاً منابع انسانی(، عملکرد نظام 
در برابر مشکالت و معضالت، وجود اهدافی روشن و متناسب 
با خواست محیط که تمام نظام اداری بر آن متمرکز شده اند، 
احساس رضایت و خشنودی کارکنان، احساس عالقه کارکنان 
نسبت به کار و سازمان هایی که در آن ها اشتغال دارند و رشد و 
توسعه در راستای پاسخگویی به نیازهای جدید و متغییر مراجعان 

)مالمیر و حاجی عباسی، 1399: 7(. 
انسانی، سالمت  منابع  از مهم ترین دغدغه های مدیریت  یکی 

1. Organizationl Commitment
2 . Job Passion
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اداری کارکنان است. سالمت اداری وضعیتی است که در آن، 
فساد اداری در عملکرد یک سازمان، به میزان قابل قبولی کاهش 
یافته باشد. فساد اداری، بیماری انکارناپذیر همه حکومت هاست 
با  و  امور دولتی است  اداره  اداری کشور و  که بستر آن، نظام 
حرکت روبه جلو جوامع، نمود بیشتری می یابد. انگیزه ارتکاب 
علوم  قلمرو  در  باید  را  اداری  از سالمت  دوری  و  اداری  فساد 
اخالق، جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی تحلیل کرد؛ زیرا 
فساد پدیده ای وسیع و گسترده است که معلول مجموعه ای از 
شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر کشور است 
کرد.  محدود  خاص  حوزه  و  حیطه  یک  به  را  آن  نمی توان  و 
یک نظام اداری سالم، نظامی کارآفرین و شاد است که به رفاه 
نیروی  مثبت  انگیزش  و  آسایش فکری، جسمی، خشنودی  و 
واقعی  نیاز  براساس  ارائه خدمت  و  کاال  تولید  کنار  در  انسانی 
باتوجه به کیفیت و کمیت آن و سودآوری منطقی  مشتری و 
امکان پذیر  در صورتی  وضعیتی  چنین  به  دستیابی  دارد.  توجه 
است که کلیه عوامل سازمان در جهت اهداف سازمان حرکت 

نمایند )سیدجوادین و همکاران، 1395: 3-2(. 
و  بیماری  فقدان  معنی  به  بیماری،  مفهوم  مقابل  در  سالمت 
کلمه سالمت  از  عام  مفهوم  است.  ارگانیسم  در یک  نارسایی 
در مواردی مانند بقا و سالمت نفس و نسل، بقا و سالمت عقل 
و تفکر، بقا و سالمت دین، بقا و سالمت اجتماع، بقا و سالمت 
محیط- وجود قابلیت و توان فعالیت طبیعی برای تحقق اهداف 
طبیعی است. مرحله بعد از سالمت، رشد و تکامل یعنی به فعلیت 
درآوردن قابلیت ها و رسیدن به اهداف است. در نگاه اسالمی به 
سالمت این گونه پرداخته شده است، انسان باید نفس و نسل و 
جامعه را سالم نگه دارد تا به رشد و کمال برسد. سالمت گاهی 
در معنا و مفهوم تندرستی به کار می رود؛ اما بیش از آنکه منظور 
از سالمت با مفهوم تندرستی مرتبط باشد، در معنای متضاد فساد 
به کار می رود. واژه سالمت در لغت نامه وبستر این طور تعریف 
شده است: پایبندی زیاد به کدهای اخالقی، ارزش های ویژه و ... 
مترادف با فاسد نبودن. سالمت بیش از فقط رعایت کردن قواعد 
و قوانین است. قانون حدی پایین تر و یک نقطه عزیمت اخالقی 
 .)106 قجری، 1400:  و  )عرب نژاد  می بیند  تدارک  را  حداقلی 
ایجاب  را  پیشگیری  و  از سرکوب  ترکیبی  خط مشی سالمت، 
می کند.)از یک طرف سازمان ها باید در مقابل عملکرد نامناسب 
دیگر  طرف  از  و  )سرکوب(  دهند  انجام  را  اقداماتی  کارکنان 
باید اقداماتی برای تغییر وسوسه هایی انجام دهند که می توانند 
باعث شوند که خدمت گزاران مدنی به نحو نامناسبی عمل کنند 
)پیشگیری(. تقدم باید به پیشگیری داده شود. نه فقط پیشگیری 
مؤثرتر است؛ بلکه با در نظر گرفتن همه جوانب، در بسیاری از 

ایجاد  آسیب های  ترمیم  هزینه  از  کمتر  وقت ها سرمایه گذاری 
اداری موضوع  نامناسب است. نقطه مقابل فساد  از رفتار  شده 
سالمت اداری است. یعنی نظام اداری با رعایت اصول و مقررات 
اداری حاکم و باتوجه به نظم اداری از قبل طراحی شده، وظایف 
خود را به خوبی و برای نیل به بهره وری سازمانی اجرا می نماید. 
هر عملی که جایگاه اداری کارکنان را خدشه دار نماید و سبب 
نقض حقوق افراد شود، تخلف اداری محسوب می شود. سالمت 
اداری یکی از خواست ها و آرزوهای دیرینه جوامع مختلف بوده، 
به  خدمت  عادالنه  توزیع  ابزار  یک  اداری  نظام  که  به طوری 
عموم شهروندان باشد )مصطفی پور و همکاران، 1400: 221(. 
در  که  است  اداری وضعیتی  اداری، سالمت  حقوق  ادبیات  در 
آن، فساد اداری در عملکرد یک سازمان دولتی، به میزان قابل 
قبولی کاهش یافته باشد. بانک جهانی و سازمان های بین المللی، 
نظیر سازمان غیردولتی شفافیت بین المللی، فساد اداری را "سوء 
استفاده از مناصب دولتی در جهت کسب منافع شخصی " تعریف 
می کنند. با این حال، در متون قانونی، اعم از داخلی و بین المللی، 
تعریف دقیقی از فساد اداری صورت نگرفته است )حبیبی تبار، 
1397: 99(. سالمت اداری به وضعیتی اطالق می شود که کلیه 
به طور  را  سازمان  اهداف  تأمین  قابلیت  سازمان  یک  عوامل 
و  اداری  از هنجارهای  انحراف  بتوانند  و  باشند  داشته  مطلوب 
و  شناسایی  وقت  اسرع  در  را  سازمانی  اهداف  موانع  و  قانونی 
تدابیر الزم و به هنگام را برای رفع آنها لحاظ نمایند )حیاتی و 
درخشنده دشتی، 1393: 125(. سالمت اداری در نگاه سلزنیک 
تا حد زیادی به خصلت یک سازمان بستگی دارد. ویژگی سازمان 
چیزی فراتر از فرهنگ و تحت تاثیر ساختار صنعت، مهارت های 
کارکنان یا اعضا و اتحادی که می تواند انجام گیرد است. ماروین 
بروان برای سالمت سازمان 5 بعد معرفی می کند: فرهنگی، بین 
فردی، سازمانی، مدنی و طبیعی. برای سنجش سالمت اداری 
شاخص  فساد،  )شاخص  بیرونی  شاخص سالمت  دو  براساس 
شفافیت و شاخص قابلیت پاسخگویی( و سالمت درونی شامل 
شاخص فرهنگ سالمت )فرهنگ سازمانی و سازمان های مبارزه 
با فساد( و شاخص سالمت کار )حرکت های فردی، بودجه بندی 
و عدالت در انجام کار( تعریف شده است. در مدلی دیگر سالمت 
جامع را شامل دو بعد فساد )فساد مالی، فساد در کیفیت کار، 
فساد در دستگاه های نظارتی( و سالمت )شفافیت، پاسخگویی، 
مسئولیت اجتماعی و ...( تعریف کرده اند )حیدری و همکاران، 

 .)257 :1397

         تعهد سازمانی

در شرایط امروز که در آن تغییرات مداوم تجربه می شود، این 
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به  رقابتی  مزیت  ارائه  با  می توانند  کارها  و  که کسب  واقعیت 
فعالیت خود ادامه دهند، بستگی به بهره مندی از منابع انسانی 
دارد که با تغییرات مرتبط سازگار است )اکسوی و والینسوی1، 
2018: 27(. منابع انسانی در سازمان عامل بسیار مهمی برای 
اثربخشی فعالیت های درون سازمان است. هر سازمانی، به هر 
شکل و نوع آن نیاز دارد. منابع انسانی افرادی تعریف می شوند 
که توانایی فکر کردن، عمل کردن و مهارت برای موفقیت یک 
سازمان دارند )هانوم2  و همکاران، 2019: 1(. با این همه، تنها 
وجود منابع انسانی کافی نیست، بلکه در جهت رقابت بین المللی 
نیاز به منابع انسانی متعهد است. جای تعجب نیست که بسیاری 
از سازمان ها جهت یافتن منابع انسانی واجد شرایط در کشورهای 
مختلف هزینه  های زیادی را متحمل می شوند )داینانتارا3 ، 2018: 
73(. از آنجا که سرمایه انسانی یک کلید برای رشد و موفقیت 
سازمانی است، بنابراین ارزیابی تعهد سازمانی می تواند موضوع 
مهمی برای سازمان باشد )آستون4 و همکاران، 2018: 167(. تعهد 
سازمانی منعکس کننده وفاداری کارکنان به سازمان های آنها است 
و یک فرایند مستمری است که از طریق آن کارکنان سازمان 
نگرانی خود را نسبت به موفقیت بی پایان سازمان ارائه می دهند. 
نگرش تعهد سازمانی بسیار پیچیده و نتایج حاصل از آن نیز متفاوت 
است، به طور کلی، رابطه قوی تر با نتایج سازمانی مانند: عملکرد، 

ترک خدمت و سودآوری دارد )سینگ5، 2019: 2(.
ارائه تعریف جهانی پذیرفته شده برای تعهد سازمانی  بنابراین 
 :2017 )نیکپور6،  است  دشوار  روان شناختی،  ساختار  هر  مانند 
66(. هنگامی که تعاریف تعهد سازمانی در ادبیات به طور کلی 
مورد بررسی قرار می گیرد، تعهد سازمانی را می توان بدین گونه 
توصیف کننده سطح  که  است  نسبی  روانی  کرد"پیوند  تعریف 
می شود  باعث  که  است  سازمانی  اهداف  کارکنانبه  وفاداری 
فرد در یک تقابل دوطرفه تسلیم اهداف و ارزش های سازمان 
یک  سازمانی  تعهد   .)28 والینسوی،2018:  و  شود")اکسوی 
وضعیت روان شناختی است که رابطه بین کارمندان و سازمان 
را توصیف می کند که می تواند بر تصمیم کارمندان برای ادامه 
یا عدم عضویت در سازمان تأثیر بگذارد و نشان دهنده قرارداد 
روانی بین کارکنان و سازمان است. درواقع تعهد سازمانی یک 
مکانیسم روانی برای تسهیل ثبات شغلی است )کاو7  و همکاران، 
2019: 2(. یکی از تعاریف شناخته شده در مورد تعهد سازمانی 

توسط مایر و آلن )1991( که بیشترین مطالعات انجام شده در 
این زمینه را دارند، ارائه شده است. تعهد سازمانی را به عنوان یک 
رابطه روان شناختی افراد با سازمان خود تلقی و تعیین هویت فرد 
با سازمان و تمایل به مشارکت در دستیابی به اهداف سازمانی 
تعهد  قبلی  مطالعات   .)16  :2017 )ورانگ8،  می کنند  تعریف 
سازمانی را به عنوان یک مفهوم یک جانبه تلقی می کردند، اما 
مایر و آلن )1991( تعهد سازمانی را مفهومی چندبعدی معرفی 
کردند )مسعود و وان داود9 ،2019: 218(. از دیدگاه آنها تعهد 
سازمانی مفهومی چند بعدی و شامل سه بعد عاطفی، مستمر و 
هنجاری است ( وی10 ، 2019: 78(. اولین تعهد، تعهد عاطفی 
همکاران  و  مایر  تعریف  به  توجه  با  بمانم(،  )می خواهم  است 
)1993(، تعهد عاطفی، وابستگی عاطفی کارکنان به سازمان و 
مشارکت در سازمان است. در مدل معرفی شده مایر و همکاران، 
فرایند اصلی که منجر به تعهد عاطفی می شود، رضایت شخصی 
برآورده  فردی،  نیازمندی های  رفع  در  آن  ریشه  که  است  فرد 
کردن انتظارات و همچنین دستیابی به اهداف فردی از طریق 
سازمان است )ورانگ11 ، 2017: 17(. کارکنانی که دارای تعهد 
تمایل  و  پیوند  سازمان  به  احساسی  به لحاظ  هستند،  عاطفی 
زیادی به مشارکت در سازمان دارند، آنها ترجیح می دهند که 
غیبت کمتری داشته باشند و سخت کار می کنند. تعهد عاطفی 
از تجارب کاری مثبت از قبیل رضایت شغلی و عدالت سازمانی 
حاصل می شود و همچنین با نتایج مطلوبی مانند سطح باالتری 
از رفتار شهروندی سازمانی و سطوح پایین تری از ترک خدمت 

همراه است )داگلی و اکیول12 ،2019: 38 (. 
و  مایر  بمانم(.  که  دارم  )نیاز  است  مستمر  تعهد  تعهد،  دومین 
شده  درک  هزینه های  به عنوان  را  مستمر  تعهد   )1991( آلن 
مربوط به خروج از سازمان توصیف کردند. این نشان می دهد که 
وقتی کارکنان هزینه های بیشتری از ترک سازمان می پردازند، 
به سازمان های خود بیشتر متعهد می شوند؛ نه به این دلیل که 
آنها می خواهند، بلکه به دلیل اینکه آنها مجبور هستند. عالوه 
بر این، آنها بر این باورند که خطر از دست دادن مزایای سازمان 
یکی از هزینه های درک شده برای ترک سازمان است. کارکنانی 
که موقعیت قابل توجهی در سازمان خود دارند و مزایای قابل-

توجهی از سازمان دریافت می کنند نمی خواهند آن را از دست 
بدهند، بنابراین سازمان را به راحتی ترک نخواهند کرد )موسابا13 
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، 2017: 152(. سومین تعهد، تعهد قانونی است. تعهدات قانونی 
او  که  می کند  احساس  کارمند  آن  در  که  است  تعهد  نوع  یک 
موظف است عضویت خود را در سازمان حفظ کند، زیرا او در برابر 
سازمان احساس مسئولیت دارد و احساس می کند که متعلق به 
سازمان است )اکسوی و والینسوی، 2018: 30(.کارکنان در این 
باقی می مانند، زیرا احساس می کنند  با سازمان خود  نوع تعهد 
که باید به دالیل اخالقی باقی بمانند، نه به این دلیل که آنها 
می خواهند یا نیاز دارند )موسابا، 2017: 153(. با شناسایی سه نوع 
مختلف تعهد سازمانی، می توان گفت که کارکنانی که دارای یک 
تعهد عاطفی قوی هستند، به سازمان متعهدند؛ زیرا می خواهند و 
تمایل دارند که باقی بمانند. به همین ترتیب کسانی که دارای 
تعهد مستمر قوی هستند، با سازمان همچنان باقی می مانند. به 
هزینه های  جبران  عدم  از  آگاهی  و  مادی  مزایای  دلیل کسب 
خروج و همچنین کسانی که دارای تعهد هنجاری )قانونی( قوی 
ادامه  سازمان  در  فعالیت  به  تکلیف  احساس  دلیل  به  هستند، 
می دهند. بر این اساس، مایر و آلن )1997( پیشنهاد می کنند که 
هر سه نوع تعهد باید با هم در نظر گرفته شود تا درک بهتری از 

رابطه کارمند با یک سازمان به دست آید.

         اشتیاق شغلی

افزایش  تغییر  رقابتی که سرعت  کاماًل  کار  و  دنیای کسب  در 
یافته است، سازمان ها به طور فزاینده ای بر نقاط قوت و استعداد 
کارمندان خود تکیه می کنند و به منظور حفظ نیروی کار بسیار 
مولد، سازمان ها روش های ارزیابی و تقویت دلبستگی کارمندان 
دلبستگی،  معیارهای  این  از  یکی  می کنند.  ابداع  را  کارشان  با 
اشتیاق شغلی است. بنابراین سازمان های مدرن که می خواهند 
در رقابت باقی بمانند، نیازمند کارکنان مشتاق هستند. کارمندان 
مشتاق "منابع"ای دارند که می توانند در کار خود به کار ببرند. آنها 
عالقه مند به کار خود هستند، در فعالیت های کاری خود به گونه 
ای فرو رفته اند که در مواجهه با چالش ها و موانع، پایدار هستند. 
عالوه بر این، تحقیقات دهه گذشته شواهد محکمی را برای این 
ادعا فراهم آورده است که اشتیاق منجر به نتایج کلیدی سازمانی 
از جمله خالقیت و نوآوری، رضایت مشتری، نتایج مالی مثبت و 
کاهش غیبت می شود. صدها نفر از رهبران، مدیران و مشاورانی 
که مورد مطالعه قرار گرفته اند و برنامه های توسعه اجرایی طی 
را نشان می دهد که  این واقعیت  به خوبی  بیست سال گذشته 
سازمان های ذیربط آنها نیاز به ایجاد یک محیط کاری جالب و 
چالش برانگیز با منابع کافی دارند. برای جذب و حفظ کارمندان 

بااستعداد و کارآمد، سازمان ها باید زمینه های کاری را فراهم کنند 
که بین انتظارات کارمندان و محیط کار آنها تناسب باشد. محققان 
در حوزه مدیریت منابع انسانی ادعا می کنند که سازمان ها می 
توانند با انتخاب کارکنانی که مناسب ترین در شغل خود هستند 
و با فرهنگ سازمان مطابقت دارند، اشتیاق کارکنان را افزایش 

دهند )باکر1 ، 2017: 67(. 
اصطالح اشتیاق شغلی برای اولین بار توسط کان )1990( ابداع 
شد که از آن به عنوان نگرش مثبت کارکنان در محل کار خود یاد 
می کند )سایدیقی2 ، 2015: 278(. کان )1990( همچنین اظهار 
داشت که "در اشتیاق شغلی افراد به لحاظ جسمی، شناختی و 
عاطفی در اجرای نقش به کارگرفته می شوند؛ ولی در عدم اشتیاق 
شغلی افراد، از به کار بردن ویژگی های جسمی، شناختی و عاطفی 
خود در شغل خودداری می کنند. بنابراین اشتیاق شغلی مربوط به 
تفکر کارکنان در این مورد است که می خواهند به چه میزان در 
کار خود مشارکت داشته باشند. کارمندان مشتاق نگرش مثبتی 
نسبت به شغل خود از نظر جسمی، ذهنی و شناختی دارند و مایل 
هستند که خود را به طور کامل در کارهای خود وقف کنند. اشتیاق 
شغلی توسط چندین نویسنده تعریف شده است )آلبرشت ، 2010 ، 
بیکر و الیتر ، 2010 و مکی و اشنایدر ، 2008(، با این حال، تعریف 
شوفلی و باکر )2010( بدین صورت است که "یک ذهنیت مثبت، 
به کار گرفته شده در کار که با قدرت، فداکاری و جذب مشخص 
می شود" و همچنین اشتیاق شغلی منجر به منافع انسانی برای 
شخصی که آن را تجربه می کند؛ می شود )کازوکارا و سیمسیک3 
،2015: 965(. اریکسون )2005( اشتیاق را تعهد و دلسوزی نسبت 
به سازمان و تمایل به اختصاص دادن خود برای موفقیت کارفرما 
توصیف می کند، در حالی که دیگر محققان )کان 1990؛ رابرتز و 
داون پرت 2002؛ رسمان و جردان 2006( آن را میزان مشارکت 
کارکنان در کار خود تعریف می کنند. )نیل4  و همکاران، 2015: 
3(. گرچه محققان چندین مفهوم را برای اشتیاق شغلی مطرح 
کرده اند، بیشتر آنها موافق هستند که اشتیاق حالت روانی مثبت 
است که با سرمایه گذاری انرژی و حضور روانی مشخص می شود. 
نکته مهم این که، اشتیاق یک وضعیت پایدار نیست، بلکه یک 
تجربه تغییر مداوم است که از نزدیک با انجام وظایف شخص 
مرتبط است. شوفلی و همکاران )2002( ؛ شوفلی و بیکر )2004(  
؛ شوفلی و ساالنوا )2004( اشتیاق کاری را به عنوان یک مفهوم 
در سطح فردی معرفی کردند )ساننتاج5 ، 2017: 14(. طبق مدل 
ساالنوا و شوفلی)2004(، که مدنظر این تحقیق می باشد اشتیاق 
شغلی سه بعد دارد: "قدرت" یا "نیرومندی" به عنوان حالت ذهنی 
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کارکنان که با احساس انرژی، تمایل به انجام تالش های باالتر 
در کار شخصی و احساس ادامه کار به رغم مشکالت یاد می کنند 
و "تعهد" یا "وقف خود " را به عنوان اشتیاق کارگران ناشی از 
احساس معناداری، چالش برانگیزی و همچنین الهام بخشی کار 
می دانند )سایدیقی،2015: 279(. در محیط های شغلی "جذب" 
با سطوح باالیی از انرژی، انعطاف پذیری و نشاط روانی توصیف 
می گردد )ربیعی و همکاران، 1395: 30(. ساکس )2006( اشتیاق 
اجتماعی  و  اقتصادی  متقابل  وابستگی  یک  به عنوان  را  شغلی 
- عاطفی بین کارمندان و یک سازمان  توصیف می کند. این 
نشان دهنده یک نتیجه عمده در حوزه کار است، زیرا با مشارکت، 
با قدرت، تعهد  رضایت و تعهد به سازمان رابطه مثبت دارد و 
 :2015 )شو1،  می شود  مشخص  کارشان  در  کارکنان  جذب  و 
331(. سازمان ها متقاعد شده اند که اشتیاق شغلی کارکنان، راز 
حفظ موفقیت و سودآوری در کسب و کار است. یکی از دالیلی 
که سازمان ها شروع به تأکید بیشتر بر اشتیاق شغلی کارکنان 
در سطح  و سودمندی  مثبت  پیامدهای  که  است  این  می کنند 
فردی و سازمانی دارد که شامل تعهد سازمانی، سالمت جسمی 

و بهبود عملکرد سازمان ها است. در حقیقت، مطالعات گذشته 
نشان داده اند که چگونه کارمندان مشتاق تمایل دارند که از شغل 
خود رضایت بیشتری داشته، نسبت به سازمان متعهدتر باشند 
و قصد ترک سازمان را ندارند. با این حال، دستیابی به سطح 
باالیی از کارمندان مشتاق و اطمینان از ماندن آنها در سازمان کار 
ساده ای نیست )آلزود2 و همکاران، 2015: 104(. در طول دو دهه 
گذشته، تعداد مطالعات مربوط به اشتیاق کاری به سرعت افزایش 
یافته است. چندین گرایش را در ادبیات مربوط به اشتیاق شغلی 
مشاهده می کنیم. احتمااًل یکی از مهم ترین روندها این است که 
اشتیاق به عنوان پدیده ای است که ممکن است در افراد متغیر 

باشد )باکر و آلبریچت3 ، 2018: 4(. 

        پیشینه پژوهش

متغیرهای  از  برای هر یک  تحقیقات صورت گرفته  بررسی  با 
تحقیق، پژوهشی مانند پژوهش حاضر یافت نشد. بر این اساس 
در ادامه به پژوهش های مشابه با موضوع این تحقیق اشاره شده 

است. 

1. Shu
2. Alzyoud
3. Bakker & Albrecht

1.  . Permarupan, Saufi, Suzana, Kasim, Balakrishnan

جدول 1: پیشینه پژوهش

محل انتشارسال انتشارنویسندگانعنوان پژوهش

رابطه هوش معنوی، قدردانی، 
تعهدسازمانی و اشتیاق شغلی با 

رفتار شهروندی سازمانی

مهدی پیام، صدیقه نگین تاجی، 
کیومرث بشلیده، مجید نگین تاجی، 

سید اسماعیل هاشمی
1397

پژوهش های روان شناسی بالینی و 
مشاوره/ دانشگاه فردوسی مشهد

پیش بینی یادگیری سازمانی بر 
اساس تعهد سازمانی، مدیریت 

دانش و اشتیاق شغلی در پرستاران
نشریه آموزش پرستاری1398پریناز بنیسی

تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر 
قصد ترک خدمت پرستاران: نقش 
میانجی برند کارفرما، اشتیاق شغلی 

و تعهد سازمانی

الهام ابراهیمی، فراز صادق وزیری، 
حسین نوروزی، علیرضا میرزایی

نشریه مدیریت پرستاری1398

رابطه سالمت سازماني و تعهد 
سازماني در کارکنان بیمارستان هاي 

آموزشي منتخب دانشگاه علوم 
پزشکي جندي شاپور اهواز

حسن جعفری، مهدی محمدیان، 
داوود حسین پور

مجله علوم بهداشتی جندی شاپور1391

تاثیر جو سازمانی بر اشتیاق شغلی و 
تعهد سازمانی کارکنان

پیرماراپاٍن، ساوفی، سوزان، کاسیم و 
باالکریشنان 4

2013
 Evaluation of Learning

 for Performance
 Improvement

International Conference
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محل انتشارسال انتشارنویسندگانعنوان پژوهش

تاثیر اشتیاق و توانمندسازی بر 
رفتار شهروندی سازمانی معلمان با 

میانجی گری تعهد سازمانی

Contaduría y 2016چایاساکول، وارما1 
Administración

1. Cheasakul, Varma

با در نظر گرفتن چارچوب نظری فوق، الگوی نظری پژوهش به صورت شکل 1 ارائه می شود:

        فرضیه های پژوهش 

باتوجه به پیشینه و مبانی نظری و الگوی نظری فوق، فرضیه های 
پژوهش به شرح زیر است: 

1. تعهد سازمانی بر سالمت اداری مؤثر است.
1-1. تعهد عاطفی بر سالمت اداری مؤثر است.
1-2. تعهد مستمر بر سالمت اداری مؤثر است.

1-3. تعهد هنجاری بر سالمت اداری مؤثر است.
2. اشتیاق شغلی تاثیر چگونگی تعهد سازمانی بر سالمت اداری 

را تعدیل می کند.
2-1. اشتیاق شغلی تاثیر چگونگی تعهد عاطفی بر سالمت اداری 

را تعدیل می کند. 
2-2. اشتیاق شغلی تاثیر چگونگی تعهد مستمر بر سالمت اداری 

را تعدیل می کند. 
2-3. اشتیاق شغلی تاثیر چگونگی  تعهد هنجاری بر سالمت 

اداری را تعدیل می کند. 

       روش شناسی پژوهش

جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان )170 

این  در  استان خراسان شمالی می باشد.  استانداری  نفر( شاغل 
تحقیق، باتوجه به اینکه جامعه آماری تحقیق محدود می باشد، 
بنابراین برای تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری از جامعه 
محدود )کوکران( استفاده شده است. تعداد نمونه الزم بر اساس 
فرمول کوکران 118 نفر می باشد که به صورت نمونه در دسترس 
انتخاب شدند. اطالعات مورد نیاز در قسمت ادبیات پژوهش از 
منابع کتابخانه اي، مطالعه های میداني و مطالعه  کتب و مقاله های 
داخلي وخارجي و جستجو در پایگاه هاي اطالع رساني و استفاده 
براي  ادامه  در  است.  آمده  به دست  محقق  گذشته  تجارب  از 
استفاده  پرسشنامه  از  متغیرها  اندازه گیری  و  داده ها  جمع آوري 
شده است. جهت سنجش متغیر سالمت اداری از پرسشنامه مک 
کاسکر )2006(، متغیر تعهد سازمانی از طریق پرسشنامه تعهد 
سازمانی آلن و مایر )1990( و متغیر اشتیاق شغلی از پرسشنامه 
اترخت )2003( استفاده شده است. در پرسشنامه از طیف پنج 
از  پایایی  محاسبه  جهت  است.  شده  استفاده  لیکرت  گزینه ای 
روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. میزان ضریب اعتماد 
برای متغیرهای پژوهش در جدول شماره 2 نشان داده شده است: 

شکل 1: الگوی نظری پژوهش )محقق ساخته(
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باتوجه به اینکه نتایج حاصل از ضریب آلفای کرونباخ بزرگ تر 
از 0/7 است، بنابراین ابزار از پایایی الزم برخوردار است. جهت 
سنجش روایی پرسشنامه نیز روش های متعددی وجود دارد که 
در پژوهش حاضر از روایی محتوا استفاده شده است. به همین 
ترتیب پرسشنامه توسط اساتید و افراد خبره مورد بررسی قرار 

گرفته است. بنابراین روایی پرسشنامه نیز تایید گردیده است.

       یافته ها

       تحلیل استنباطی یافته های تحقیق 

پس از بررسی آمار توصیفی در ادامه با استفاده از آمار استنباطی، 

ابتدا همبستگی متغیرها و در نهایت فرضیه های تحقیق مورد 
آزمون قرار گرفته است.

         همبستگی بین متغیرهای تحقیق

بین  پیرسون  داده ها ضریب همبستگی  بودن  نرمال  به  باتوجه 
است.  ارائه شده   3 در جدول شماره  پژوهش،  متغیرهای  کلیه 
ضمن اینکه، میانگین و انحراف معیار متغیرها نیز در جدول 3 

قابل مشاهده است.

ضریب  بزرگ ترین  که  دارد  آن  از  نشان   3 جدول  ضرایب 
و  شغلی  اشتیاق  متغّیرهای  بین  رابطه   به  مربوط  همبستگی، 
به میزان 0/798. است. کوچک ترین ضریب  اداری و  سالمت 
تعهد سازمانی و به  اداری و  بین سالمت  رابطه  به  نیز مربوط 
میزان 0/526 است. ضرایب همبستگی به دست آمده مثبت و 

قابل قبول هستند.

         بررسی فرضیه های تحقیق 

در ادامه، ابتدا فرضیه مربوط به اثرات مستقیم تعهد سازمانی بر 
سالمت اداری مورد بررسی قرار می گیرد و سپس فرضیه های 

فرعی مربوط به اثرات مستقیم ابعاد تعهد سازمانی بر سالمت 
اداری، سپس فرضیه های تعدیل گری مورد بررسی و تجزیه و 

تحلیل قرار می گیرد. 
فرضیه 1: تعهد سازمانی بر سالمت اداری اثر مثبت و معناداری 

دارد. 

جدول 2: ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه

جدول 3: میانگین، انحراف معیار و همبستگی متغیرها

توضیح: **همبستگی در سطح معنا داری p >0/01 می باشد.

آلفای کرونباختعداد سوالعامل 

210/851سالمت اداری

240/83تعهد سازمانی
90/931اشتیاق شغلی

540/81کل

اشتیاق شغلیسالمت اداریتعهد سازمانیانحراف معیارمیانگینمتغیرها

2/40/591تعهد سازمانی

1**3/050/380/526سالمت اداری

1**0/798**2/80/420/546اشتیاق شغلی
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در بررسي اثرات تعهد سازمانی بر سالمت اداری، همان طور که 
در جدول 4 مشاهده مي شود، ضریب مسیر )0/58( برآورد شده 
است. باتوجه به مقدار شاخص جزئی (p-value) که برابر 0/000 
معناداري 0/05 کم تر مي باشد؛ مي توان  از سطح  و  شده است 

نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطاي 0/05 معنا دار 
است. یعني تعهد سازمانی بر سالمت اداری اثر مثبت و معناداری 

دارد.
فرضیه1-1: تعهد عاطفی بر سالمت اداری مؤثر است. 

در بررسي اثرات تعهد عاطفی بر سالمت اداری، همان طور که 
در جدول 5 مشاهده مي شود، ضریب مسیر )0/44( برآورد شده 
است. باتوجه به مقدار شاخص جزئی (p-value) که برابر 0/000 
معناداري 0/05 کم تر مي باشد؛ مي توان  از سطح  و  شده است 

نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطاي 0/05 معنا دار 
است. یعني تعهد عاطفی بر سالمت اداری اثر مثبت و معناداری 

دارد.
فرضیه 2-1: تعهد مستمر بر سالمت اداری مؤثر است. 

در بررسي اثرات تعهد مستمر بر سالمت اداری، همان طور که 
در جدول 6 مشاهده مي شود، ضریب مسیر )0/26( برآورد شده 
است. باتوجه به مقدار شاخص جزئی (p-value) که برابر 0/000 
معناداري 0/05 کم تر مي باشد؛ مي توان  از سطح  و  شده است 

نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطاي 0/05 معنا دار 
است. یعني تعهد مستمر بر سالمت اداری اثر مثبت و معناداری 

دارد.
فرضیه 3-1: تعهد هنجاری بر سالمت اداری مؤثر است. 

در بررسي اثرات تعهد هنجاری بر سالمت اداری، همان طور که 
در جدول 7 مشاهده مي شود، ضریب مسیر )0/09( برآورد شده 
است. باتوجه به مقدار شاخص جزئی (p-value) که برابر 0/000 
معناداري 0/05 کمتر مي باشد؛ مي توان  از سطح  و  است  شده 

نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطاي 0/05 معنا دار 
است. یعني تعهد هنجاری بر سالمت اداری اثر معناداری دارد.

فرضیه 2: اشتیاق شغلی تأثیر چگونگی تعهد سازمانی بر سالمت 

اداری را تعدیل می کند. 

نتیجهp-valueضریب رگرسیونیمسیر مستقیمفرضیه

معنادار0/580/000 تعهد سازمانی          سالمت اداری1

نتیجهp-valueضریب رگرسیونیمسیر مستقیمفرضیه

معنادار0/440/000 تعهد عاطفی          سالمت اداری1-1

نتیجهp-valueضریب رگرسیونیمسیر مستقیمفرضیه

معنادار0/260/000 تعهد مستمر          سالمت اداری1-2

نتیجهp-valueضریب رگرسیونیمسیر مستقیمفرضیه

معنادار0/260/000 تعهد مستمر          سالمت اداری1-3

جدول 4: ضریب رگرسیونی و معناداری اثر تعهد سازمانی بر سالمت اداری 

جدول5 : ضریب رگرسیونی و معناداری اثر تعهد عاطفی بر سالمت اداری

جدول6: ضریب رگرسیونی و معناداری اثر تعهد مستمر بر سالمت اداری

جدول7: ضریب رگرسیونی و معناداری اثر تعهد هنجاری بر سالمت اداری
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همان طور که در جدول شماره 8 مشاهده می شود، با توجه به 
مقدار بتا )β(که برای اثر متغیر تعاملی برابر با 0/119 شده است 
و این مقدار در سطح اطمینان 0/95 معنادار است، بنابراین نقش 
تعدیل گری اشتیاق شغلی مورد تأیید قرار می گیرد و این فرضیه  

مورد تأیید است.
بر  عاطفی  تعهد  چگونگی  تاثیر  شغلی  اشتیاق   :2-1 فرضیه 

سالمت اداری را تعدیل می کند. 

به  باتوجه  در جدول شماره 9 مشاهده می شود،  همان طور که 
مقدار بتا )β(که برای اثر متغیر تعاملی بر سالمت اداری برابر با 
0/115 شده است و این مقدار در سطح اطمینان 0/95 معنادار 
است، بنابراین نقش تعدیل گری اشتیاق شغلی برای این رابطه 

مورد تأیید قرار می گیرد. 
بر  مستمر  تعهد  چگونگی  تاثیر  شغلی  اشتیاق   :2-2 فرضیه 

سالمت اداری را تعدیل می کند.

همان طور که در جدول شماره 10 مشاهده می شود، با توجه به 
مقدار بتا )β( که برای اثر متغیر تعاملی بر سالمت اداری برابر با 
0/129 شده است و این مقدار در سطح اطمینان 0/95 معنادار 
است. بنابراین نقش تعدیل گری اشتیاق شغلی برای این رابطه 
نیز مورد تأیید قرار می گیرد. به عبارت دیگر با توجه به عالمت 

اثر  نتیجه گرفت که در حضور اشتیاق شغلی  ضرایب می توان 
تعهد مستمر بر سالمت اداری رو به افزایش می گذارد. 

بر  هنجاری  تعهد  چگونگی  تاثیر  شغلی  اشتیاق   :2-3 فرضیه 

سالمت اداری را تعدیل می کند.

جدول 8: نتایج تحلیل تعدیل گری اشتیاق شغلی 

جدول9: نتایج تحلیل تعدیل گری اشتیاق شغلی 

جدول10: نتایج تحلیل تعدیل گری اشتیاق شغلی 

βsigR2متغیر وابستهمتغیر مستقلمراحل رگرسیون سلسله مراتبی

0/5280/0000/276سالمت اداریتعهد سازمانیمرحله اول

مرحله دوم
تعهد سازمانی

سالمت اداری
0/5680/000

0/289
0/1190/042تعهد سازمانی× اشتیاق شغلی

βsigR2متغیر وابستهمتغیر مستقلمراحل رگرسیون سلسله مراتبی

0/5380/0000/290سالمت اداریتعهد عاطفیمرحله اول

مرحله دوم
تعهد عاطفی

سالمت اداری
0/5530/000

0/303
0/1150/023تعهد عاطفی × اشتیاق شغلی

βsigR2متغیر وابستهمتغیر مستقلمراحل رگرسیون سلسله مراتبی

0/5000/0000/290سالمت اداریتعهد مستمرمرحله اول

مرحله دوم
تعهد مستمر

سالمت اداری
0/6210/000

0/303
0/1290/021 تعهد مستمر × اشتیاق شغلی
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همان طور که در جدول شماره 11 مشاهده می شود، با توجه به 
مقدار بتا )β( که برای اثر متغیر تعاملی بر سالمت اداری برابر با 
0/113 شده است و این مقدار در سطح اطمینان 0/95 معنادار 
است. بنابراین نقش تعدیل گری اشتیاق شغلی برای این رابطه نیز 

مورد تأیید قرار می گیرد. 

        بحث و نتیجه گیری 

برای  حیاتی  عامل  مهم ترین  انسانی  نیروی  اینکه  به  باتوجه 
دارایی هر سازمان محسوب  عملکرد و موفقیت هر سیستم و 
می شود، سازمان ها تالش می کنند تا کارکنان مستعد و متعهد 
خود را حفظ کرده و آنان را توانمند نمایند تا آن ها بتوانند عملکرد 
باالیی از خود بروز دهند. وجود نیروهای انسانی توانمند و متعهد 
به سازمان در هر سازمان ضمن کاهش غیبت، تأخیر و جابه جایی، 
تمایل به ترک شغل، باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان، 
نشاط روحی کارکنان، تجلی بهتر اهداف متعالی سازمان و نیز 
دستیابی به اهداف فردی خواهد شد. در این بین سالمت اداری 
واکنش های  و  برآیند کنش ها  که  است  اجتماعی  واقعیت  یک 
مجموع کارکنان سازمان است. سازمان سالم، سازمانی است که 
در مبادله اطالعات مورد اعتماد است، دارای انعطاف و خالقیت 
برای ایجاد تغییرات الزم بر حسب اطالعات به دست آمده استو 
دارد. حمایت  تعهد وجود  و  یگانگی  اهداف سازمان،  به  نسبت 
داخلی و ترس از آزادی، تهدید را فراهم می آورد؛ زیرا تهدید به 
ارتباط خوب و سالم آسیب می رساند، قابلیت انعطاف را کاهش داده 
و به جای عالقه به کل نظام، حفاظت از خود را تحریک می کند. 
بزرگ ترین نمود و مظهر نظام های اداری کارآمد، سالمت اداری 
است که به منزله محرکی برای حیات نظام های سیاسی حاکم 
عمل می کند. سالمت اداری، وضعیتی است که کلیه عوامل یک 
سازمان قابلیت تامین اهداف سازمان را به طور مطلوب داشته و 

می توانند انحراف از هنجارهای اداری و قانونی و موانع اهداف 
سازمانی را در اسرع وقت شناسایی و تدابیر الزم و به هنگام را 
برای رفع آنها لحاظ نماید. اشتیاق شغلی به عنوان متغیر تعدیل گر 
در این پژوهش در نظر گرفته شد. اشتیاق شغلی یک وضعیت 
مثبت و رضایت بخش ذهنی در ارتباط با کار توصیف شده است 
که در این وضعیت شخص یک احساس نیرومندی و ارتباط موثر 
با فعالیت های کاری خود دارد و خود را به عنوان فردی توانمند 
برای پاسخگویی به تقاضاهای شغلی می داند. پژوهش حاضر با 
هدف بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر سالمت اداری با تاکید بر 
استانداری خراسان شمالی  در  اشتیاق شغلی  تعدیل گری  نقش 
کارکنان  از  نفر  پژوهش 118  انجام  به منظور  که  گردید  انجام 
از  حاصل  نتایج  گردیدند.  انتخاب  نمونه  به عنوان  استانداری 
همبستگی میان متغیرهای تحقیق نشان داد که متغیر اشتیاق 
شغلی با سالمت اداری رابطه معنادار دارد. همچنین اشتیاق شغلی 
با تعهد سازمانی نیز دارای رابطه مثبت و قابل قبولی می باشد. 
همچنین نتایج همبستگی نشان داد که تعهد سازمانی و سالمت 
اداری نیز دارای رابطه مثبت و قابل قبول می باشند. باتوجه به 
نتایج تحلیل فرضیه ها می توان بیان نمود که تعهد سازمانی بر 
سالمت اداری مؤثر بوده و بیشترین تأثیرگذاری به ترتیب مربوط 
به تعهد عاطفی )با میزان اثر 0.44 (، تعهد مستمر )با میزان اثر 
0.26( و تعهد هنجاری )با میزان اثر 0.09( می باشد. نتایج حاصل 
و  کوهن  تعدیل گری  آزمون  از  که  تعدیل گری  فرضیه های  از 
همکاران استفاده شده است. در بررسی نقش تعدیل گری اشتیاق 
شغلی در این تحقیق، می توان این گونه استنباط نمود که: اشتیاق 
شغلی چگونگی تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری بر 
سالمت اداری را تعدیل می نماید که در این بین بیشترین درصد 
تأثیرگذاری اشتیاق شغلی مربوط به بُعد تعهد مستمر است )میزان 

جدول11: نتایج تحلیل تعدیل گری اشتیاق شغلی 

βsigR2متغیر وابستهمتغیر مستقلمراحل رگرسیون سلسله مراتبی

0/5320/0000/288سالمت اداریتعهد هنجاریمرحله اول

مرحله دوم
تعهد هنجاری

سالمت اداری
0/4330/000

0/302
0/1130/025تعهد هنجاری× اشتیاق شغلی
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تاثیرگذاری 0.129(. بنابراین تمام فرضیه های تحقیق مورد تایید 
قرار گرفت. در ادامه تالش های قابل توجهی انجام شد تا عنوان 
و یا عناوین تحقیق و تحقیقاتی یافت شود که هر سه متغیر مورد 
مطالعه در تحقیق حاضر در آن ها نیز مورد مطالعه قرار گرفته 
در سطح  و چه  خارجی  مطالعات  در سطح  اما چه  باشد،  شده 
مطالعات داخلی، تحقیقی که در بردارنده هر سه متغیر مورد نظر 
باشد، یافت نشد. با این وجود، نتایج این پژوهش با نتایج زاهد 
بابالن و همکاران )1387(، حیدری و همکاران )1395(، نوری 
و همکاران  تاجی  نگین   ،)1398( بنیسی   ،)1389( و همکاران 

)1397( و فلکی کلوری )1399( همخوانی دارد. باتوجه به تاثیر 
مثبت تعهد سازمانی و همچنین اشتیاق شغلی بر بهبود سالمت 
اداری، توصیه می گردد که برای بهبود و ارتقای سالمت اداری 
در بین کارکنان به نقش تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی توجه شود 
و از طریق افزایش این مولفه ها سالمت اداری نیز ارتقاء یابد. 
عالوه بر این به مدیران توصیه می شود با برگزاری کارگاه های 
علمی- تخصصی و افزایش دانش شغلی کارکنان در زمینه تعهد 
سازمانی و اشتیاق شغلی بر تسهیل و توسعه سالمت اداری در 

سازمان ها کمک نمایند. 
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