
 

1 

 

 رویکرد ترکیبی -شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان 

 فرایندتحلیل شبکه ایو  دیماتل
 مطالعه موردی : شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران( )

 سعید صفری
 مدیریت صنعتی دانشگاه  شاهدعضوهیات علمی گروه 

 سیده معصومه فاطمی
 گرایش منابع انسانی–رشته مدیریت دولتی –دانشجوی کارشناسی ارشد 

  چکیده

 باشد، معیارها برقرار بین وابستگی یا روابط که هنگامی، بررسی عوامل موثر بر تعهد سازمانی برای معیاره چند گیری تصمیم ترکیبی مدل یك مقاله، این در

از سه بخش اصلی تشکیل شده است. در گام اول، عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان از ادبیات موضوع استخراج شده است.  تحقیق حاضراست.  شده ارائه
 گروه چهار در و دش مورد به عنوان مولفه های مهمتر برگزیده 11عامل استخراج شده موثر بر تعهد سازمانی کارکنان، مطابق نظر خبرگان  03سپس از بین 

شد. در  استفاده معیارها بین روابط ساختار تعیین منظور به  دیماتل از روش دسته بندی گردید. پس از تأیید این عوامل توسط خبرگان موضوع، در گام دوم
از نتایج مهم این تحقیق شناسایی و  .شد استفادهد بازخور و وابستگی به توجه با معیارها از یك هر وزن تعیین جهت ایفرایندتحلیل شبکهگام سوم،  از 

 32197310. بر اساس یافته های پژوهش عوامل سازمانی/مدیریتی و نیز  عوامل مرتبط با شغل با وزن مشابه استتعهد کارکنان  برتعیین اولویت عوامل مؤثر 
  3.130701مرتبه بعدی و نهایتاً عوامل محیطی و فیزیکی با وزن در  32100771. عوامل فردی با وزن برای هر دو خوشه، مشترکاً داری رتبه اول می باشند

  .رندشرکت دا کارکنان آخرین رتبه را در بین عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی
   ایفرایندتحلیل شبکه  ،دیماتلکارکنان،  سازمانی، تعهد :یها کلید واژه
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Abstract 

In this paper, a hybrid model of multi-criteria decision making has been presented to investigate the factors affecting 

the organizational commitment when dependency relationships exist between the criteria. This research is composed 

of three main parts. In the first step, the factors influencing organizational commitment has been extracted from 

literature review. Then, using experts’ viewpoints 11 out of 03 identified factors were selected and classified into 

four groups as the most important components influencing organizational commitment. After approving the selected 

factors by experts, in the second step, DEMATEL technique was used to determine the structure of existing 

relationships between parameters. In the third step, ANP technique was applied to determine the weight of each 

criterion based on existing dependence and feedback. One of the most important results of this study is identification 

and prioritization of factors affecting employees' commitment. Based on the research findings, 

organizational/managerial and job-related factors with the same weight of 32197310 for each cluster were ranked as 

the first priority. Individual factors were identified as the second rank with the weight of 32100771, and eventually 

physical and environmental factors with the weight of 32130701 were ranked as the last priority among the factors.  
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 مقدمه 

 ارتقای و بقا موفقیت، احتمال برخوردار شود، باالتری و مطلوب کیفیت از انسانی نیروی چه هر رود و می شمار ها به سازمان مهمترین سرمایه انسانی نیروی

ضرورت می  ارزشهای افراد نگرشها و تعدیل و اینجاست که بهبود کوشید بسیار انسانی نیروی تکیفی بهبود برای باید بنابراین .شد خواهد بیشتر نیز سازمان
. (1031زاهدی، و کند)مدنی اساسی ایفا نقشی سازمان، اهداف تحقق درتواند می سازمانی تعهد زیرا، است سازمانی مهمترین نگرشها، تعهد از یکی یابد.

 (.Pool &  Pool, 1339) کنندمیتالش بیشتر  سازمانی، اهداف به دستیابی راستای در متعهد، کارکنان

 امر در کوتاهی.باشد مدیران تصمیم برای مناسبی مبنای منابع انسانی، مدیریت فرایند گوناگون مراحل تواند در می سازمان به کارکنان تعهد میزان از آگاهی

 و پایین عملکرد جدید، جذب نیروهای  و خدمت ترک از ناشی هنگفت های هزینه  افزایش به سازمان، در کارکنان تعهد به مربوط های بررسی و تحقیق
 زیان به هم سازمانی، تعهد بودن طوری که پایین به( .1093 آبادی فراهانی، دولت(شود  می منجر پیچیده و دقیق نظارتی و های کنترلی مکانیزم ایجاد

 و نئوسترم(آورد  می ارمغان به سازمان و برای کارکنان را مطلوبی نتایج کارکنان، باالی سازمانی تعهد دیگر، طرف از. است سازمان زیان به و هم کارکنان
 از آگاهی توانند با می انسانی منابع و مدیران (Pool &  Pool, 1339)شود  می کارکنان شغلی رضایت و انگیزش موجب سازمانی تعهد .(1091 دیویس،

 این، بر عالوه. (McMurray, Scott & Pace, 1331) کنند تبیین سازمانی توسعه برای و راهکارهایی بخشند بهبود را سازمانی اهداف سازمانی، تعهد

 های سازمانی، ارزش و اهداف با سازگار و متعهد وفادار، انسانی نیروی زیرا آید، شمار می به کارکنان عملکرد بر مؤثر نامحسوس عوامل از یکی سازمانی تعهد

 غیبت، میزان آمدن پایین و عملکرد سطح رفتن باال سازمان، با در نیرویی چنین وجود کند؛ فعالیت شغل، شرح در مقرر وظایف از فراتر حتی حاضر است

دولت آبادی (آورد  می فراهم سازمان توسعه و رشد برای را زمینه دهد و می جلوه مطلوب اجتماع، در را اعتبارسازمان و است همراه خدمت ترک و تأخیر
 .(1093 فراهانی،

 است؛ کرده محسوس پیش از بیش اجتماعی، گوناگون ابعاد در را انسانی منابع مدیریت هدایت نیاز به شدن، صنعتی سمت به از آنجا که حرکت جوامع

شرکت تهیه و  .بدهند آن به بیشتری اهمیت های دولتی، در نظام و بپردازند انسانی منابع با مرتبط و جدید مباحث به جدید عصر در مدیران است شایسته
معادن سطح کشور را اکتشاف و بهره برداری نموده و معادن  دارد آن وظیفه های زیرمجموعه ماهیتی کارکردهای اساسنامه و مطابق تولید مواد معدنی ایران،

، با توجه به نقش نیروی انسانی در موفقیت سازمان ها نماید. مدیریتآوری دولت و حفظ منافع بیت المال  -بهره برداری شده را به منظور حفظ پویایی و سود
 حاضر مقاله بنابراین کند، هموار ها آن کردن طرف بر برای را راه و مشخص نماید را های موجود کاستی و تواند نواقص می سازمانی، تعهد زمینه در پژوهش

تصمیم های  تکینك با مذکور بندی عوامل رتبه با و شناسایی را کارکنان سازمانی تعهد بر های مؤثر مؤلفه و عوامل است موضوع، درصدد اهمیت به توجه با
اولویت بندی عوامل  مساله زمینه در تاکنون .مؤثری بردارد گام شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایرانکارکنان  تعهد بهبود برای ،گیری چندمعیاره گروهی

 در که است بوده گیری تصمیم معیارهای استقالل بر فرض ها روش این در اما است،  شده انجام با روش های مختلفی مؤثر بر تعهد سازمانی تحقیقاتی 

معیارها  بین وابستگی یا روابط که زمانی برای معیاره چندگیری  تصمیم ترکیبی مدل یك مقاله، این در .باشد نداشته مصداق همواره تواند می واقعی دنیای
 شرکت تهیهشناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارمندان  ف اصلی این پژوهش عبارت است ازبه طور کلی هد است.  شده ارائه باشد، برقرار

، که بر این اساس سوال اصلی پژوهش بدین صورت شکل می گیرد: عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان کدامند و اولویت بندی و تولید مواد معدنی ایران
 چگونه است؟ تصمیم گیری چندمعیاره گروهیآنها با استفاده از تکنیك های 

 تحقیق نظری چارچوب
 سازمانی  تعهد ممفهو
 سازمانی است. تعهد شده توصیف کارمند، توسط سازمان کلی پذیرش معنای به شد مطرح اتزیونی توسط 1701 سال در بار اولین سازمانی تعهد مفهوم

 ,Ng, Thomas, Butts)دهد  می پیوند سازمان، هدف با مرتبط های فعالیت مجموعه به را فرد که است روانشناختی باثبات و آور الزام نیرویی

Vandenberg, DeJoy, & Wilson, M. G., 1330.) مفاهیم .است شده ارائه آن برای زیادی تعاریف های گوناگون دیدگاه از که ای است واژه تعهد 

 تعهد ). 1031 زاده، شکر(روند می کار به تعهد معادل اما دارند، های مفهومی تفاوت پذیری، هرچند مسئولیت و رغبت کاری، اخالق وجدان، مانند متعددی

 & ,Van Vuuren, de Jongشود ) می منتج جابجایی و غیبت کاهش و شهروندی سازمانی رفتار همچون سازمان برای مفید رفتار و نگرش چندین به

Seydel, 1339 .)اند شمرده بر را تعهد نوع ( پنج091: 1090 ) هرسی و بالنچارد: 

 بالنچارد و هرسی( رجوع ارباب به نسبت تعهد -0 خود؛ به نسبت تعهد -1  شغل؛ به نسبت تعهد -0مردم؛  به نسبت تعهد -1سازمان؛ نسبت به تعهد  -1

 تعهد-1کاری؛  گروه به تعهد-0سازمان؛  به تعهد-1 شغل؛ به تعهد-1 :کرده اند تقسیم دسته پنج به را کار با مرتبط تعهد محققان نیز از دیگر برخی(. 1733

  .(Somes, Brinbaum, 1773, p 011 ( کاری های ارزش به تعهد-0 حرفه؛ به
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 سازمانی  تعهد بر تأثیرگذار مختلف عوامل

های  سه دسته عامل شامل ویژگی استرز و پورتر مودی،. مطرح شده اندبر تعهد سازمانی  به عنوان عوامل اثرگذارعوامل زیادی در پژوهش های مختلف 
پورتر در  پژوهش  و (. استیرزMowdey, Porter, Steers, 1731)دندان می مؤثر کاری را بر تعهد سازمانی تجربیاتو  های ساختاری ویژگی، شخصی

 عوامل دیگری، (. در مطالعهSteers, Porter, 1731سازمانی ارائه دادند ) عواملو  سازمانی غیر عوامل، شخصی دیگری دسته بندی متفاوتی شامل عوامل

 به مربوط متغیرهایو  فردی های ویژگی به مربوط متغیرهای، ادراک به مربوط متغیرهای: است طبقه بندی شده کلی دسته سه در سازمانی تعهد بر مؤثر

 به سازمانی را تعهد بر مؤثر عوامل گرینبرگ و بارون مذکور، مطالعات بر عالوه (.Curry, Wakefield, Price and Mueller, 1730) ویژگیهای محیطی

 . (Baron & Greenberg, 1773) کار محیطو  فردی خصوصیات، دیگر های استخدامی شغل، فرصت خود :کرده اند تقسیم عامل چهار

 :شوند میداده مورد بررسی قرار گرفته است که در ذیل توضیح  عوامل مؤثر بر تعهد سازمانیچهار دسته کلی از حاضر در پژوهش 

 ویژگیهای جمله از .می آورند سازمان به خود کاری روز اولین در کارکنان است که بالقوه ای دلبستگی و تعلق میزان فردی، عامل مهمترین :فردی عوامل

 (. Chen, Silverthorne & Hung, 1330کرد ) اشاره تحصیالت و سن جنسیت، استخدام، اول روز برخورد به توان می شخصی

 و باشد یکنواختی و تکرار از دور به که شغل بودن کار، چالشی در خودمختاری و استقالل شغل، گستره همچون عواملی :عوامل مربوط به شغل 
 (.Steyrer, Schiffinger & Langb, 1333می دهند ) افزایش را تعهد سازمانی شغل بودن معنی دار و اهمیت

 سازمان، ، عادالنه بودن توزیع و سازگاری افراد درون ءاشاره به عواملی همچون حقوق و مزایا، فرصت های ارتقا مدیریتی:-سازمانی ویژگیهای
 .(Davis, Green & Reed, 1337عدالت سازمانی، وجود نظام مدیریت مشارکتی و سایر عوامل مربوط به ساختار سازمان و مدیریت دارد )

 :دهند. از جمله این عوامل می توان  انی را به شدت تحت تأثیر قرار میبرخی عوامل مرتبط با محیط کار، تعهد سازم عوامل محیطی و فیزیکی
و حترم بودن در محیط کار، احساس ایمنی و آسایش در محیط کار، مساعد بودن شرایط فیزیکی محل کار و روابط نزدیك و صمیمانه میان کارکنان به م

هی آنها رفا مافوق اشاره کرد. افرادی که از سرپرست خود راضی هستند و شیوه ارزیابی عملکرد را عادالنه می دانند و احساس می کنند سازمان به مسائل
 (.Baron & Greenberg, 1773توجه دارد، تعهد سازمانی باالتری دارند )

 
 تحقیق پیشینه

به بررسی رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی پرداخته اند، ولی  این مطالعات بیشتر کرده اند. در بررسی را سازمانی تعهد های زیادی پژوهش تاکنون
 قرار بررسی که در زمینه تعهد سازمانی بوده اند مورد در اینجا برخی تحقیقاتی مؤثر بر تعهد سازمانی پرداخته اند.مطالعات اندکی به اولویت بندی عوامل 

 .گیرندمی

 پیشینه خارجی

-Al) استمرار دارد پدیده نظارت بر این و اهمیت وجود دارد و تعهد سازمانی رضایت شغلی رابطه بسیار قوی بین براساس مطالعات انجام شده  

Hussami, 1311).رابطه از گرفت، انجام آلن مییر و بعدی سه مدل از استفاده با اسپانیا های خدماتی سازمان در سازمانی تعهد زمینه در که پژوهشی 

 به که پژوهشی نتایج(. Vicente, Inmaculada, Ana & Carlos, 1339)  داشت حکایت سازمانی عملکرد و تعهد سازمانی میان معنادار و مثبت

جابجایی  با سازمانی تعهد و شغلی رضایت متغیرهای میان منفی ارتباط از پرداخت، جابجایی کارکنان و غیبت با شغلی رضایت و سازمانی تعهد رابطه بررسی
 & Falkenburg) دارد وجود مثبتی و معنادار کارکنان، رابطه جابجایی و تکلیفی تعهد میان که داد نشان نتایج این چنین هم .کند می حکایت کارکنان

Schyns, 1339.) نسبت شهای کارکنان دهد نگر می سازمانی، نشان تعهد با کارکنان به شده ارائه خدمات میان ارتباط زمینه در دیگر های پژوهشی یافته 

در  و سازمان از مثبت وجهه ایجاد موجب خدمات، این مطلوب به طوری که کیفیت .کندمی آنها ارائه به سازمان که دارد بستگی خدماتی به سازمان، به
 و سازمانی تعهد بر رهبری رفتار تأثیر بررسی برای که دیگری پژوهش نتایج(. Lee, Lee & Lum, 1333)شود  می کارکنان سازمانی تعهد افزایش نهایت،

 به زیردستان، سازمانی طوری که تعهد به .زیردستان دارد سازمانی تعهد بر مثبتی تأثیر رهبر، رفتار بودن مطلوب داد نشان گرفت، انجام سازمان عملکرد

 سازمانی تعهد نقش بررسی زمینه در دیگر یافته های تحقیقی(. Steyrer, Schiffinger & Langb, 1333)شود  می منجر سازمان عملکرد بهبود

 به نسبت تعهد کارکنان بر نقش استقالل و شغلی انگیزش مدیر، - کارمند رابطه قبیل از دهد عواملیمی نشان تغییر سازمانی، آمیز بودن موفقیت در کارکنان
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 ,Parish)بخشد  می بهبود را عملکرد خود نوبه به کارکنان تعهد عاطفی داد نشان پژوهش های این یافته همچنین .دارد بسزایی تأثیر سازمانی تغییر

Cadwallader & Busch, 1333 .) معنادار و مثبت رابطه از گرفت انجام سازمانی تعهد بر سازمانی عوامل تأثیر بررسی هدف باکه ی دیگرمطالعه 

 پژوهش (.Akroyd, Legg, Jackowski & Adams, 1337) دارد حکایت مستمر آنان تعهد و عاطفی تعهد با سرپرستان رفتار و سازمانی حمایت

 عملکرد بر زیادی تأثیر تعهد سازمانی ابعاد دهدمی نشان تحقیق یافته های این .گرفت انجام عملکرد با آن رابطه و سازمانی بررسی تعهد برای نیز دیگری

به  کورشی و همکارن(.Cichy, Cha & Kim, 1337)  دارد عملکرد بر را تأثیر عاطفی بیشترین تعهد سازمانی، تعهد ابعاد میان گذارند؛ به طوری که ازمی
این مطالعه پرداختند.  تعهد سازمانی بر منتخب دموگرافیك و عوامل عملکرد شغلی، محیط فیزیکی، شهروندی سازمانیرفتار  رضایت شغلی، نقش بررسی

نقش  هیچ رفتار سازمانی و رضایت شغلی با این حال نشان داد، تعهد سازمانی پژوهش در زمینه متغیرهای مورد مطالعه تمام قابل توجهی از قوی جمعی تاثیر
سه عامل مهم تعهد  والدیکا (.Qureshi et al, 1311تجربه کاری باالترین اولویت را در این پژوهش به خود اختصاص داده است ) .داشتندن تعهد مهمی در

شناخت مثبت "را مطالعه کرده است. مهم ترین پیش بینی کننده این عوامل عبارت بود از:  "تعهد مستمر"و  "عدم وفاداری"، "تعهد عاطفی"سازمانی یعنی 
از مهم ترین پیش بینی کننده . همچنین در این پژوهش نشان داده شده است که استرس یکی "رضایت درونی کار  "رضایت شغلی بیرونی و"، "حرفه ای

 (.Vladica et al, 1311های تعهد سازمانی است. )

 پیشینه داخلی

( به منظور اندازه گیری سطح تعهد سازمانی کارکنان شرکت های پاالیش گاز فجر و بیدبلند و تعیین اولویت عوامل موثر 1031نتایج پژوهش مدنی و زاهدی )
یت سازمانی با قوی ترین رابطه مستقیم و مثبت بیشترین سهم را در تبیین تعهد عاطفی و هنجاری کارکنان در دو بر آن،  نشان داد که متغیر درک حما

ی نیز شرکت پاالیش گاز فجر و بیدبلند داشته است. متغیرهای مشارکت سازمانی، احساس عدالت سازمانی، فرصت های ارتقای شغلی و احساس امنیت شغل
انی اثر غیر مستقیم و مثبت بر تعهد عاطفی و هنجاری در هر دو شرکت داشته اند، ولی اولویت اثر هر یك از این متغیرها با میانجی درک حمایت سازم

 متفاوت بوده است. متغیر فرصت های شغلی خارج از سازمان قوی ترین اثر مستقیم و منفی را بر تعهد مستمر داشته است.

و  AHPیزد با استفاده از تکنیك های  پروش و آموزش ( در پژوهشی با هدف اولویت بندی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان1033و همکاران ) یفرید
Topsis دارد را تأثیر یزد بیشترین پروش و آموزش کارکنان سازمانی تعهد بر مدیریتی /سازمانی به این نتیجه رسیدند که عامل. 
 در تعهد سازمانی را است کرده ایران، سعی نفت شرکت در پژوهشی :سازمانی نرم عوامل شناسایی برای مدلی در پژوهشی با عنوان طراحی (1037صفری )

 معادالت عاملی، مدلسازی تحلیل از استفاده با شده گردآوری داده های دهد. بنابراین قرار بررسی مورد ایران نفت شرکت زیرمجموعه شرکتهای از یکی

 اثرگذار عوامل عنوان به فراسازمانی و فردی شغلی، سازمانی، عامل چهار پایان در . است گرفته قرار تحلیل مورد بیزین شبکه های مدلسازی و یافته ساختار

  .است شده شناسایی سازمانی کارکنان تعهد بر
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه، عوامل مرتبط با آن را نیز پژوهشی ضمن اندازه گیری تعهد سازمانی  ( در1037حسینی و مهدی زاده اشرفی )

رضایت از سرپرست، استقالل کاری و استنباط  شناسایی کردند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داده است که متغیرهای تکراری بودن کار،
سازمانی است و همچنین میزان تعهد سازمانی مردان بیشتر از زنان و میزان تعهد کارکنان واحد کارکنان از عدم تمرکز دارای رابطة معنا داری با تعهد 

 پژوهش بیشتر از کارکنان سایر واحدها بوده است.

نتایج این  ( در  پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر میزان تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان بانك کشاورزی استان هرمزگان پرداخته است.1071تموک )
، نحوه پرداخت و مسئولیت پذیری رابطه رضایت شغلی، فرصت و ارتقای شغلی پژوهش نشان داد که میزان تعهد سازمانی با متغیرهای عدالت سازمانی ،

ترین و  ه عدالت سازمانی مهم. تحلیل رگرسیون چند گانه و نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد کرکت سازمانی رابطه معنادار نداردمعنادار مثبت و با مشا
زمانی، تعیین کننده ترین عامل تاثیرگذار مستقیم و مثبت بر میزان تعهد سازمانی و رضایت شغلی محسوب می شود. درحالی که سایر عوامل مشارکت سا

 .یت شغلی دارندفشار نقش، فرصت و ارتقای شغلی ، نحوه پرداخت و مسئولیت پذیری نیز تاثیر مستقیم بر تعهد سازمانی و رضا

( به بررسی عوامل موثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی در اداره مرکزی مشهد پرداختند. نتایج 1313بهروان و سعیدی )
شغلی و ابهام نقش رابطه معنادار ، فشار نقش، فرصت و ارتقای لت سازمان، استقالل در کاراین پژوهش نشان داد که میزان تعهدسازمانی با متغیرهای عدا

ترین و تعیین  ممثبت و با مشارکت سازمانی رابطه معنادار ندارد . تحلیل رگرسیون چند گانه و نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که عدالت سازمانی مه
سایر عوامل مشارکت سازمانی، ابهام نقش ، فشار نقش و  کننده ترین عامل تاثیرگذار مستقیم و مثبت بر میزان تعهد سازمانی محسوب می شود. درحالی که

 .(Behravan & Saeedi, 1313) استقالل درکار نیز تاثیر مستقیم و عامل فرصت و ارتقای شغلی تاثیر غیر مستقیم بر تعهدسازمانی دارند
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کار، پرداخت ها، به اشتراک گذاری اطالعات، فرصت های ( نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین استقالل 1310نتایج پژوهش طاهری و ساغری )
امنیت شغلی کارکنان با تعهد آنها وجود دارد. نتایج تجزیه و تحلیل رتبه بندی نشان می دهد که کار گروهی  و ، مسئولیت و پاسخگویی، کار گروهیارتقاء کار

 ارندو امنیت شغلی مهمترین و تعیین کننده ترین عوامل هستند، در حالی که فرصت ارتقاء کار و دستمزد حداقل تأثیر را بر تعهد سازمانی می گذ
(Taheri and  Saghari , 1310). 

چالوس اولویت  آزاد اسالمی واحد مربوط به آنها  را در دانشگاه عوامل و تعیینرا  تعهد شغلی و  تعهد سازمانی ( رابطه بین1310و همکاران ) کجوری کیا
 پاسخ دهندگان از نظر داد کهنتایج نشان  در ارتباط است. همچنین، تعهد شغلی تعهد سازمانی با ابعاد نشان داد که  پژوهش . نتایج حاصل ازندبندی کرده ا

 ,Kia Kojuri) ، در آخرین اولویت قرار می گیردرشد کاری، رتبه سوم و در نهایت جنسیت ، رتبه دوم،باال تجربه کاریتعهد هنجاری رتبه اول،  متغیر

1310). 

 ساختار مولفه های تحقیق

 عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان

 نماد عاملمنبع هر  زیر معیار عیارم نماد
C1 

تی
یری

مد
ی/

زمان
 سا

مل
عوا

 

 S11 1331مك کورای، اسکوت و راس،  وجود نظام مدیریت مشارکتی
 S11 1773بارون و گرینبر،  وجود نظام ارزشیابی بر اساس عملکرد

 S10 1313بهروان،  تبعیض قائل نشدن و رعایت عدالت سازمانی 
 S11 1090هاشمی،  نظام ترفیع و ارتقاء

 S10 1331مك کورای، اسکوت و راس،  هویت سازمانی و ارزش ها و باورهای حاکم بر سازمان
 S10 1031مدنی و زاهدی،  حمایت سازمانی 

C1 

غل
ا ش

ط ب
رتب

ل م
وام

ع
 

 S11 1313بهروان،  فرصت های ارتقا ء شغلی 
 S11 1339پول  و پول،  عالقه به شغل مربوطه

 S10 1333شفینگر و لنگ ، استیزر،  چالشی بودن شغل

 S11 1337چویی و فان تانگ،  رضایت شغلی

 S10 1731مودی، پورتر و استرز،  کیفیت زندگی کاری
 S10 1731مودی، پورتر و استرز،  امنیت شغلی

C0 

 و 
طی

حی
 م

مل
عوا

کی
یزی

ف
 

 S01 1730کرای، واکفیلد و پرایس،  محترم بودن در محیط کار
 S01 1773بارون و گرینبر،  آسایش در محیط کاراحساس ایمنی و 

 S00 1773بارون و گرینبر،  مساعد بودن شرایط فیزیکی محل کار
 S01 1337آکروید، لگ، جکواسکی و آدامز،  روابط نزدیك و صمیمانه میان کارکنان و مافوق

C1 

دی
 فر

مل
عوا

 

 S11 1330چن، سیلوسترون و هانگ،  میزان تحصیالت 
 S11 (1791استیزر، پورتر و مودی ) پایگاه اقتصادی کارکنان
 S10 1337آکروید و دیگران،  تجربه کاری و سابقه کار

 S11 1731مودی، پورتر و استرز،  پایبندی به اصول اخالقی
 S10 1731مودی، پورتر و استرز،  داشتن تخصص

 تحقیق شناسی روش

اولویت بندی عوامل مؤثر  منظور به تحقیق این در است. ریاضی و تحلیلی  توصیفی داده ها آوری جمع شیوه لحاظ از و کاربردی هدف لحاظ از تحقیق این
  استفاده شده است. فرایندتحلیل شبکه ایو  دیماتلبر تعهد سازمانی کارکنان از رویکرد ترکیبی 



 

0 

 

 تلاتکنیک دیم

مندی از قضاوت خبرگان در استخراج عوامل یك سیستم و  های زوجی است، با بهره مقایسهگیری بر اساس  های تصمیم تل که از انواع روشاتکنیك دیم
مراتبی از عوامل موجود در سیستم همراه با روابط تاثیر و تاثر متقابل ارائه  ها، ساختاری سلسله مند به آنها با بکارگیری اصول نظریه گراف ساختاردهی نظام

تل جهت شناسایی و بررسی رابطه متقابل بین معیارها و اکند. روش دیم مذکور را به صورت امتیاز عددی معین می ای که شدت اثر روابط دهد، بگونه می
 مذکورشود. از آنجا که گراف های جهت دار روابط عناصر یك سیستم را بهتر می توانند نشان دهند، لذا تکنیك  ساختن نگاشت روابط شبکه به کار گرفته می

یی است که می تواند عوامل درگیر را به دو گروه علت و معلول تقسیم نماید و رابطه میان آن ها را به صورت یك مدل ساختاری قابل درک مبتنی بر نمودارها
 .(Li & Tzeng, 1337) درآورد

 ایفرآیند تحلیل شبکه تکنیک

ریزی لزوماً دارای ساختار سلسله مراتبی نیستند. این محدودیت عمده اندکی محتاط بود، زیرا کلیه مسائل و مشکالت برنامهباید  AHPدر استفاده از روش 
AHP را ارایه و معرفی کند که درآن ارتباط پیچیده بین عناصر تصمیم،از طریق  ایکننده آن، توماس ساعتی روش فرآیند تحلیل شبکهباعث شد تا ابداع

-و شکل گسترده آن محسوب می AHPای حالت عمومی شود. فرآیند تحلیل شبکهته میای، در نظر گرفجایگزینی ساختار سلسله مراتبی با ساختار شبکه
به  ANPهای اخیر استفاده از توان در نظر گرفت. به همین دلیل در سال( که درآن موضوعات با وابستگی متقابل و بازخورد را نیز می1777شود)ساعتی ،

 (.Niemira & saaty, 1331) ها افزایش پیدا کرده استدر همه زمینه AHPجای 

کند. تاًثیر عناصر های متقابل بین عناصر را فراهم آورده و در نتیجه نگرش دقیقی به مسایل پیچیده ارائه میامکان در نظر گرفتن وابستگی ANPاین قابلیت 
 شکل شمارهدر  "ایساختار شبکه"و  "ساختار سلسله مراتبی"تفاوت بین یك  شود.بر عناصر دیگر در یك شبکه توسط یك سوپر ماتریس در نظر گرفته می

 ارایه شده است. 1

 
 "شبکه"و  "سلسله مراتب ": تفاوت ساختاری بین یك1شکل 

  فرایند تحلیل شبکه ایو   دیماتلترکیب 
محاسبه ، در نهایت روابط درونی و بیرونی میان عوامل مورد بررسی با استفاده از ماتریس ارتباط کامل دیماتلپس از انجام محاسبات ریاضی مربوط به تکنیك 

این است که برای محاسبه  تحلیل شبکه ایو  دیماتلمی شود و بعد از تشکیل شبکه تصمیم، مقایسه زوجی بین عوامل صورت می گیرد. دلیل اصلی ترکیب 
به تشکیل ماتریس های مقایسه زوجی و محاسبه بردارهای ویژه متناظر با هر یك از ماتریس هاس مقایسه زوجی  ANP روابط موجود میان معیارهای مدل،

ر به تعداد زیادی می پردازد و آنها را در جایگاه مناسبی در ابرماتریس قرار می دهد؛ بنابراین استفاده از این تکنیك در محاسبه ارتباط داخلی میان عناص
ه زوجی نیاز خواهد داشت. این امر منجر به پیچیدگی و صرف زمان زیاد برای حل مسأله می شود. در برخورد با این محدودیت می توان از ماتریس مقایس

و قادیکالیی از چنین توانایی برخوردار است )صفایی   ANPقادر به تشکیل ابرماتریس نیست و در مقابل،  دیماتلبهره جست.  با این حال  دیماتلتکنیك 
 (.1037، اکبر زاده

  اطالعات گردآوری ابزار
 این تشریح به ادامه در است.  گردیده آوری جمع مختلف های نامه پرسش طریق از نیاز مورد اطالعات و ها داده از باالیی درصد مقاله، این در  

 می پرداخته ها نامه پرسش پایایی و روایی نامه ها، پرسشگیری  اندازه مقیاس و محتوی ها، نامه پرسش طراحی مراحل مختلف جوانب از ها نامه پرسش

 .شود
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 ها نامه پرسش اندازه گیری مقیاس و محتوی مراحل،
تل: در این پرسشنامه معیارها در ماتریسی سازماندهی شدند و در آن از پاسخگویان خواسته شد که میزان تأثیر عوامل سمت راست ماتریس بر اپرسشنامه دیم

سات مشخص کنند. معیارهای قرار گرفته در سمت راست و باالی ماتریس عینا مشابه هم بودند. چون در ماتریس مقای 1تا  3عوامل باالی آن را با اعداد 
 AHPروش دیمتل هدف تعیین میزان اثرگذاری و اثرپذیری عوامل از یکدیگر می باشد، پاسخ دهندگان باید دو طرف ماتریس را به دقت پر کنند. برخالف 

 که با پر کردن یك طرف ماتریس، طرف دیگر معکوس همان مقادیر مشخص شده در طرف مخالف ماتریس خواهد بود.
: این پرسشنامه به منظور سنجش اهمیت نسبی شاخص های منتخب تهیه گردید. در واقع اطالعاتی که از طریق این ANPپرسشنامه مقایسات زوجی 

فراهم می آورد. در این پرسشنامه به دلیل اینکه مقایسات زوجی مربوط به روش  ANPپرسشنامه گردآوری می شود، داده های مورد نیاز را برای روش 
ANP  1)طیف گزینه ای  7ه شد که در دو سر طیف به یك معیار باالسری بعنوان معیار اصلی انجام شود، پرسشنامه بصورت جداولی تهیهر بار باید با توجه 

و  ساعتی( آن جداول، هر بار دو عامل دارای ارتباط با هم قرار گرفتند و نسبت به یك معیار باالسری اصلی که نسبت به آن عامل دارای اهمیتپروفسور  7تا 
 رگذاری می باشند، مقایسه زوجی شدند.اث

 روایی پرسشنامه ها
روش مقایسه زوجی، تمام عوامل با یکدیگر سنجیده میشوند، در نتیجه تمام احتماالت مرتبط با درنظر گرفته نشدن یك معیار یا سؤال، از  در آنکه دلیل به

 سری یك از نامه پرسش ، از نظرات خبرگان استفاده شد. ی شاخص هاشناسای بین می رود. عالوه بر این در پژوهش حاضر برای بررسی روایی پرسشنامه

شده است، لذا می توان گفت که پرسشنامه های مربوطه از روایی قابل قبولی برخوردار  تشکیل  ANPو   دیماتلمرتبط با روش های  استاندارد کامالً جداول
 است.

 پایایی پرسشنامه ها
از آنجایی که ، برای محاسبه پایایی پرسشنامه مبتنی بر  این تکنیك، محاسبه نرخ ناسازگاری را پیشنهاد می کند. ANPپروفسور ساعتی بعنوان مبدع روش 

ارتباط تنگاتنگی با  «با استفاده از مقایسات زوجی تعهد سازمانی کارکنانپرسشنامه سنجش اهمیت نسبی معیارهای تأثیرگذار بر »پایایی حاصل از پرسشنامه
دهندگان، از پایایی های حاصل از قضاوت هر کدام از پاسختوان با محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریسها دارد، بنابراین میدهندگان آنسازگاری قضاوت پاسخ

ضاوت های پاسخ دهندگان قابل قبول است و باشد، درجه سازگاری ق 321اگر نرخ ناسازگاری کمتر از نتایج حاصل از این پرسشنامه اطمینان حاصل نمود. 
دسیژن نشان می  ناسازگاری جدی در قضاوت ها وجود ندارد. نتایج حاصل از  محاسبات مربوط به نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی با استفاده از نرم افزار سوپر

 اعتماد کرد. بوده و در نتیجه می توان به مقایسات زوجی صورت گرفته 321دهد که این کمیت کمتر از 

 ها داده تحلیل و آوریجمع 

مربوط به  های شاخص تمامی که شد داده توسعه ای نامه پرسش ابتدا در است. گرفته قرار بررسی مورد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تحقیق این در
مدیران و معاونان شرکت  متخصصان، پژوهش این در جامعه آماری. گرفت قرار نظر مد آن تعهد سازمانی کارکنان که از ادبیات تحقیق استخراج شده بود، در

حوزه منابع از جمله  ستاد نفر از مدیران و معاونان 11به دلیل اندک بودن تعداد آنها از سرشماری استفاده شد و اند.  ه تهیه و تولید مواد معدنی ایران بود
 های گام با شده آوری جمع های داده مقاله این ادامه در ، انجام گرفت.1070این تحقیق در محدوده زمانی بهار  های تحقیق پاسخ دادند. انسانی به پرسشنامه

 است. شده ثر بر تعهد سازمانی کارکنان ارائهبررسی و اولویت بندی عوامل مؤ برای الزم

 این اولیه تعداد که آنجایی شناسایی شد. از تحقیقاز ادبیات مؤثر بر تعهد سازمانی  عامل03 گام، این ابتدای در اساسی: های شاخص گام اول. شناسایی

 در که ابزاری است. شده انتخاب بعد مراحل ای بر زیاد تأثیرگذاری با های شاخص خبرگان، نظرات به توجه با موجود های شاخص بین بود از زیاد ها شاخص

متعددی  های شاخص بین از نهایت در گرفت. قرار تأیید مورد خبرگان دید از آن به اعتماد قابلیت که بود ای نامه پرسش گرفت قرار استفاده مورد زمینه این
 عامل در چهار دسته سازماندهی شده، انتخاب شدند. 11راج شده بودند، خکه از ادبیات تحقیق است

در این مرحله پرسشنامه مربوط به تعیین میزان اثرگذاری و اثرپذیری عوامل برای  : دیماتلاستخراج روابط میان معیارها با استفاده از روش  گام دوم.
که عوامل اصلی شناسایی شده برای تصمیم است در واقع پرسشنامه این مرحله در قالب یك ماتریس طراحی شده در بین خبرگان توزیع شد.  دیماتلروش 

ان در آن قرار گرفته و در مورد میزان و شدت رابطه میان آن ها مطابق طیف ذیل از پاسخ دهندگان گیری بهینه درمورد عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکن
 سؤال می شود.

 
 
 



 

3 

 

 دیماتلطیف مورد استفاده برای پرسشنامه  -1جدول 

 تاثیر خیلی زیاد تاثیر زیاد تاثیر کم تاثیر خیلی کم بدون تاثیر جواب های گزینه
 1 0 1 1 3 امتیاز

 به ترتیب زیر انجام شد: دیماتلاز میانگین حسابی ساده محاسبه شد. سپس محاسبات روش نتایج حاصل از قضاوت خبرگان با استفاده 
نفر از خبرگان، میانگین ساده نظرات ایشان در رابطه با هر زوج عامل از محاسبه  11تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم: پس از توزیع پرسشنامه بین  .1

 تشکیل شد. Mریس شده و مات

ها محاسبه  شود. ابتدا جمع تمامی سطرها و ستون به صورت زیر محاسبه می K : در این فرمولN = K*Mنرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم  .1
 .دهد را تشکیل می K شود. معکوس بزرگترین عدد سطر و ستون می

 
 محاسبه ماتریس ارتباط کامل: .0

شود. سپس ماتریس همانی را منهای ماتریس نرمال کرده و ماتریس حاصل را  تشکیل می (I)برای محاسبه ماتریس ارتباط کامل ابتدا ماتریس همانی 
 کنیم. کنیم. در نهایت ماتریس نرمال را در ماتریس معکوس ضرب می معکوس می

  1
T N I N

   
 ماتریس ارتباط کامل -1جدول

S11 S11 S10 S11 S10 S10 S11 S11 S10 S11 S10 S10 S01 S01 S00 S01 S11 S11 S10 S11 10

1132113 32103 32131 32117 32139 32191 32100 32130 32330 32101 32190 32170 32199 32111 32390 32111 32113 32111 32111 32101 32101
1132139 32113 32173 32131 32111 32170 32131 32113 32133 32110 32133 32113 32131 32101 32390 32110 32191 32101 32107 32190 32171
1032190 32101 32101 32101 32133 32190 32100 32119 32130 32111 32191 32170 32103 32110 32300 32131 32101 32113 32110 32103 32117
1132197 32101 32191 32110 32193 32111 32109 32100 32111 32100 32191 32131 32197 32101 32300 32110 32110 32101 32119 32103 32100
1032131 32191 32179 32100 32100 32173 32100 32113 32393 32100 32177 32111 32170 32101 32373 32117 32110 32100 32113 32130 32103
1032139 32100 32130 32103 32170 32101 32190 32100 32111 32103 32171 32130 32133 32101 32309 32111 32117 32109 32111 32190 32103
1132133 32190 32111 32173 32111 32170 32110 32101 32119 32107 32110 32100 32111 32100 32303 32100 32130 32100 32133 32171 32131
1132133 32190 32131 32101 32171 32193 32133 32131 32101 32100 32130 32131 32100 32107 32330 32111 32103 32101 32101 32131 32130
1032110 32101 32109 32113 32101 32101 32111 32111 32300 32111 32119 32107 32110 32113 32301 32137 32103 32100 32100 32119 32117
1132193 32101 32171 32100 32170 32193 32107 32100 32130 32113 32133 32110 32171 32101 32339 32110 32101 32103 32100 32131 32139
1032170 32101 32177 32100 32170 32171 32100 32101 32371 32107 32101 32113 32173 32100 32131 32103 32191 32103 32100 32133 32133
1032170 32100 32170 32199 32130 32171 32100 32113 32130 32193 32131 32100 32171 32100 32391 32111 32103 32100 32100 32190 32190
0132199 32113 32131 32117 32177 32130 32101 32103 32373 32100 32170 32137 32103 32113 32391 32109 32100 32103 32117 32103 32131
0132100 32101 32190 32103 32139 32191 32119 32119 32331 32110 32193 32131 32100 32133 32309 32117 32110 32111 32113 32107 32110
0032100 32113 32101 32113 32100 32110 32111 32130 32391 32113 32100 32191 32113 32111 32310 32110 32110 32330 32330 32131 32131
0132193 32109 32101 32100 32100 32199 32103 32113 32330 32111 32191 32133 32197 32101 32309 32371 32113 32111 32111 32119 32117
1132130 32113 32190 32111 32170 32103 32103 32101 32377 32100 32190 32131 32191 32103 32331 32111 32111 32100 32101 32101 32190
1132371 32330 32330 32303 32111 32303 32301 32300 32303 32370 32110 32130 32330 32300 32310 32301 32390 32300 32307 32373 32371
1032107 32103 32109 32100 32171 32111 32103 32100 32330 32119 32133 32131 32190 32110 32331 32111 32103 32101 32130 32103 32100
1132103 32119 32191 32101 32100 32111 32101 32373 32393 32111 32100 32130 32109 32101 32390 32111 32109 32101 32100 32133 32117
1032171 32131 32171 32131 32110 32177 32137 32100 32111 32100 32113 32110 32171 32119 32373 32100 32133 32101 32101 32100 32110

استفاده می شود که به صورت زیر محاسبه می  R و  Dبرای محاسبه میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری شاخصها، از دو شاخص  :یایجاد نمودار علّ .1
 شود:
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 جمع عناصر هر سطر (D) میزان تاثیر گذاری متغیرها های سیستم است. برای هر عامل نشانگر میزان تاثیرگذاری آن عامل بر سایر عامل(( 
 جمع عناصر ستون (R) ری آن عامل از سایر عامل های سیستم است. )میزان تاثیرپذیری متغیرهایبرای هر عامل نشانگر میزان تاثیرپذ( 

ملی بیشتر باشد، آن عامل تعامل عا  D + Rمیزان تاثیر و تاثر عامل مورد نظر در سیستم است. به عبارت دیگر هرچه مقدار (D + R) بنابراین بردار افقی
 .بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد

 بردار عمودی (D - R) بطور کلی اگر .دهد قدرت تاثیرگذاری هر عامل را نشان می D - R شود  مثبت باشد، متغیر یك متغیر علی محسوب می
  .شود و اگر منفی باشد، معلول محسوب می

 

 Demetelها بر اساس روش اثرگذاری و اثرپذیری شاخص  -0جدول

 D R D+R D-R عامل

S11 32113 02030 02911 -02100 

S11 32139 02370 02130 -12737 

S10 32190 02001 02319 -02199 

S11 32197 02101 02011 -12700 

S10 32131 02300 12300 -02091 

S10 32139 02137 02090 -02030 

S11 32133 02101 02107 -02311 

S11 32133 12031 12931 -12111 

S10 32110 12739 12103 -12310 

S11 32193 12703 02103 -12973 

S10 32170 02909 02703 -02011 

S10 32170 12111 12030 -02717 

S01 32199 02010 02973 -02100 

S01 32100 12311 02337 -12093 

S00 32100 12010 12017 -12030 

S01 32193 12071 12993 -12111 

S11 32130 02313 02110 -12300 

S11 32371 12371 12730 -12979 

S10 32107 12370 02300 -12911 

S11 32103 02013 02133 -02101 

S10 32171 02031 02090 -02170 

 

 محاسبه آستانه روابط: جهت تعیین نقشه روابط شبکه (NRM)  نظر  توان از روابط جزئی صرف روش میباید ارزش آستانه محاسبه شود. با این
نمایش داده خواهد شد. برای  NRM از مقدار آستانه بزرگتر باشد در T کرده و شبکه روابط قابل اعتنا را ترسیم کرد. تنها روابطی که مقادیر آنها در ماتریس

که  T ز آنکه شدت آستانه تعیین شد، تمامی مقادیر ماتریسمحاسبه شود. بعد ا T محاسبه مقدار آستانه روابط کافی است تا میانگین مقادیر ماتریس
 ( مشخص شده است.3شود که در ماتریس زیر با عدد صفر ) کوچکتر از آستانه باشد صفر شده یعنی آن رابطه علی در نظر گرفته نمی
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 ماتریس ارتباط مستقیم -1جدول

S11 S11 S10 S11 S10 S10 S11 S11 S10 S11 S10 S10 S01 S01 S00 S01 S11 S11 S10 S11 10
1132333 32103 32131 32333 32139 32191 32100 32333 32333 32333 32190 32170 32199 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32101 32101

1132139 32333 32173 32131 32111 32170 32131 32333 32333 32333 32133 32113 32131 32101 32333 32110 32191 32101 32107 32190 32171

1032190 32101 32333 32101 32133 32190 32100 32333 32333 32333 32191 32170 32103 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32103 32117

1132197 32101 32191 32333 32193 32333 32109 32333 32333 32333 32191 32131 32197 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32103 32100

1032131 32191 32179 32100 32100 32173 32100 32333 32333 32100 32177 32111 32170 32101 32333 32333 32333 32100 32333 32130 32103

1032139 32100 32130 32103 32170 32333 32190 32333 32333 32103 32171 32130 32133 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32190 32103

1132133 32190 32111 32173 32111 32170 32333 32101 32333 32107 32110 32100 32111 32100 32333 32100 32130 32100 32133 32171 32131

1132133 32190 32131 32101 32171 32193 32133 32333 32333 32100 32130 32131 32100 32333 32333 32333 32103 32101 32101 32131 32130

1032333 32101 32109 32333 32101 32101 32333 32333 32333 32333 32333 32107 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32117

1132193 32101 32171 32100 32170 32193 32107 32100 32333 32333 32133 32110 32171 32101 32333 32110 32101 32333 32100 32131 32139

1032170 32101 32177 32100 32170 32171 32100 32333 32333 32107 32101 32113 32173 32100 32333 32333 32191 32103 32100 32133 32133

1032170 32100 32170 32199 32130 32171 32100 32333 32333 32193 32131 32100 32171 32100 32333 32333 32103 32100 32100 32190 32190

0132199 32333 32131 32117 32177 32130 32101 32333 32333 32100 32170 32137 32333 32333 32333 32333 32100 32103 32117 32103 32131

0132100 32333 32190 32333 32139 32333 32333 32333 32333 32333 32193 32131 32100 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32107 32333

0032333 32333 32101 32333 32100 32333 32333 32333 32333 32333 32100 32191 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32333

0132193 32333 32101 32100 32100 32199 32103 32333 32333 32333 32191 32133 32197 32101 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32117

1132130 32333 32190 32333 32170 32103 32103 32333 32333 32333 32190 32131 32191 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32101 32190

1132333 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32333

1032107 32333 32109 32100 32171 32333 32103 32333 32333 32333 32133 32131 32190 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32103 32100

1132103 32333 32191 32101 32100 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32130 32109 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32333 32117

1032171 32131 32171 32131 32110 32177 32137 32100 32333 32100 32113 32110 32171 32333 32333 32333 32133 32101 32101 32100 32333
موقعیت هر  .باشد می D - R و محور عرضی براساس D + R شود. در این دستگاه محور طولی مقادیر دکارتی ترسیم میدر نهایت یك دستگاه مختصات 

 .شود. به این ترتیب یك نمودار گرافیکی بدست خواهد آمد در دستگاه معین می (D + R, D - R) ای به مختصات عامل با نقطه
دیاگراف تاثیر پذیری و تاثیرگذاری معیارها بر یکدیگر بصورت زیر ترسیم شده است، که جهت هر مستقیم،  ماتریس ارتباطبا توجه به نتایج بدست آمده از 

 بردار، نمایانگر اثر گذاری عامل مبدا بردار بر عامل مقصد بردار می باشد.
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 نمودار روابط شبکه -1نمودار 

 

 
 

تل مورد ابر تعهد سازمانی کارکنان، پس از نظر خواهی از خبرگان، با استفاده از تکنیك دیممعیارهای موثر بر تصمیم گیری به منظور بررسی عوامل مؤثر 
 تجزیه و تحلیل قرار گرفت. دیاگراف ماتریس روابط علی و معلولی نیز به دست آمده است. 

ار است و متقابالً از چه عامل یا عواملی تأثیر می به این ترتیب کلیه روابط میان عوامل تعیین شده و مشخص شد هر عامل بر چه عامل یا عواملی تأثیرگذ
 پذیرد.

که نقشه روابط عناصر  دیماتلدر این گام پرسشنامه مقایسات زوجی بر اساس ماتریس روابط ANP:گام سوم. تشکیل مقایسات زوجی بر اساس روش 
هربار دوعامل نسبت به معیار باالسری  ANPطراحی و در اختیار خبرگان قرار می گیرد. در مقایسات زوجی بر اساس روش بر اساس آن ترسیم می شود، 

برگان خود، بعنوان معیار کنترلی، مقایسه می شوند. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، با استفاده از روش میانگین هندسی، به محاسبه قضاوت جمعی خ
 پرداختیم.

و  Super Decisionپس از ترسیم مدل شبکه تحقیق در نرم افزار  در این گام :ANPعوامل با استفاده از تکنیک  وزنمحاسبه . چهارمگام 
اعداد حاصل از قضاوت جمعی  ANPمنظور تعیین وزن عوامل مورد بررسی بر اساس نظر خبرگان با استفاده از نظر روش ب برقرارساختن روابط میان معیارها،

سپس این ابرماتریس موزون شده و در مرحله بعد بر اساس قاعده زنجیره مارکوف تا جایی وارد می شود.  مقایسات زوجی در ابرماتریس اولیهخبرگان در قالب 
در شکل زیر مدل  صورت می گیرد. Super Decisionکه اعدد هر سطر ابرماتریس یکسان شوند به توان می رسد. این محاسبات با استفاده از نرم افزار 

 افزار مشاهده می کنیم. متحقیق را در محیط نر

S11 

S12 

S13 

S14 

S15 

S16 
S21 

S22 
S23 

S24 

S25 

S26 

S31 

S32 

S33 

S34 S41 
S42 S43 

S44 S45 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

-4.50 -4.00 -3.50 -3.00 -2.50 -2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00

Series1

Log. (Series1)
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 Super Decisionتحقیق در نرم افزار مدل فرایند تحلیل شبکه ای  -1شکل

 در شکل بصورت روابط درونی یا فیدبك و نیز روابط بیرونی با سایر خوشه ها از طریق پیکان ها نشان داده شده است. ANPروابط میان معیارها در مدل 
 .مشخص است اولویت های بدست آمده برای زیر معیارهای درون خوشه هانهایتاً وزن مربوط به شاخص ها تعیین می شود. در شکل زیر 
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 ااوزان مربوط به معیاره -1نمودار

 جدول زیر اعداد حاصل از رتبه های بدست آمده برای زیر معیارهای درون خوشه های مورد بررسی در تحقیق می باشد.
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 ANPرتبه عوامل با استفاده از روش  -0جدول

کد عنصر در نرم افزار سوپر 
 دسیژن

منبع هر  نام عنصر
 عامل

وزن نرمال 
شده عناصر 
درون هر 

)وزن  خوشه
 محلی(

رتبه 
زیرمعیارها در 
بین عوامل 
درون خوشه 

 مربوطه

وزن حدی هر 
معیار در بین 

 کل معیارها

رتبه بدست 
آمده برای 
هرکدام از 

زیرمعیارها 
در بین کل 

 عوامل

مجموع وزن 
اختصاص 

یافته به هر 
 خوشه

1- 1C- Prioritize the factors 

affecting organizational 

commitment 

   32333333  3233333  هدف

1-C1- S11  وجود نظام
 مدیریت مشارکتی

مك کورای، 
اسکوت و 

 1331راس، 

3210100 1 32393130 0 32197310 

1-C1- S11  وجود نظام
ارزشیابی بر اساس 

 عملکرد

بارون و 
 1773گرینبر، 

3211773 1 32119130 0 

1-C1- S10  تبعیض قائل
نشدن و رعایت 

 عدالت سازمانی

 10 32313310 0 3239103 1313بهروان، 

1-C1- S11  نظام ترفیع و
 ارتقاء

هاشمی، 
1090 

3237700 0 32319910 11 

1-C1- S10  هویت سازمانی و
ارزش ها و 
باورهای حاکم بر 

 سازمان

مك کورای، 
اسکوت و 

 1331راس، 

3230109 0 32310100 13 

1-C1- S10 مدنی و  حمایت سازمانی
 1031زاهدی، 

3237737 1 32319017 10 

1-C1- S11  فرصت های ارتقا ء
 شغلی

 32197310 11 32310303 0 3233731 1313بهروان، 

 

1-C1- S11  عالقه به شغل
 مربوطه

پول  و پول، 
1339 

3211137 1 32301319 11 

1-C1- S10 استیزر،  چالشی بودن شغل
شفینگر و 

 1333لنگ ، 

3231179 0 32330013 13 

1-C1- S11 فان و چویی رضایت شغلی 

 1337تانگ، 

3219931 1 32317070 3 

1-C1- S10  کیفیت زندگی
 کاری

مودی، پورتر و 
 1731استرز، 

3211013 0 32313070 13 

1-C1- S10 مودی، پورتر و  امنیت شغلی
 1731استرز، 

3211730 1 32110011 1 
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0-C0- S01  محترم بودن در
 محیط کار

کرای، واکفیلد 
و پرایس، 

1730 

3211303 1 32333171 1 32130701 

 

0-C0- S01  احساس ایمنی و
آسایش در محیط 

 کار

بارون و 
 1773گرینبر، 

3203903 1 32300001 9 

0-C0- S00  مساعد بودن
شرایط فیزیکی 

 محل کار

بارون و 
 1773گرینبر، 

3230903 1 32311317 17 

0-C0- S01  روابط نزدیك و
صمیمانه میان 

 کارکنان و مافوق

 لگ، آکروید،

 و جکواسکی

 1337 آدامز،

3213010 0 32311010 7 

1-C1- S11 چن،  میزان تحصیالت
سیلوسترون و 

 1330هانگ، 

3233303 0 32313731 10 32100771 

 

1-C1- S11  پایگاه اقتصادی
 کارکنان

استیزر، پورتر 
و مودی 

(1791) 

3233333 0 32333333 11 

1-C1- S10  تجربه کاری و
 سابقه کار

آکروید و 
دیگران، 

1337 

3201011 1 32390701 0 

1-C1- S11  پایبندی به اصول
 اخالقی

مودی، پورتر و 
 1731استرز، 

3230900 1 32310707 19 

1-C1- S10 مودی، پورتر و  داشتن تخصص
 1731استرز، 

3200303 1 32110101 1 

بین عناصر درون با توجه به جدول فوق بنابر وزن های بدست آمده، در این قسمت می توان مهم ترین معیارها را در میان کل معیارهای مورد بررسی و نیز از 
یار در بین کل وزن حدی هر مع»هر خوشه مشاهده کرد. اولویت معیار ها در بین کل عوامل مورد بررسی در این تحقیق بر اساس وزن موجود در ستون 

 مشخص می شود. « معیارها

 یافته ها

 فرایندتحلیل شبکه ای و   دیماتلی که تلفیقی از دو تکنیك پرکاربرد در این پژوهش عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان شناسایی و بر اساس مدلی کمّ
. بر پرداخته شدکنان در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ارمی باشد، به بررسی و تحلیل نظرات خبرگان درمورد اهمیت عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی ک

اد معدنی ایران ارکنان ستادی شرکت تهیه و تولید موکه در این پژوهش مطرح شد این بود که عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی ک اصلیپرسش این اساس 
  /سازمانی عوامل» گروه چهار دهد می نشان پژوهش های یافته چگونه است؟گروهی کدامند و اولویت بندی آنها با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه 

تهیه و تولید مواد معدنی ستادی شرکت  کارکنان سازمانی تعهد بر « فردی عوامل» و « فیزیکی و محیطی عوامل «، » با شغل مرتبط عوامل «، » مدیریتی
جهت بررسی اثرگذاری و اثرپذیری عوامل در بین  دیماتلپس از تأیید نهایی عوامل شناسایی شده توسط خبرگان، پرسشنامه  بنابراین. هستند مؤثر ایران

 عوامل به مربوط های مؤلفه بندی رتبه از حاصل های یافتهانجام گرفت.  مذکورخبرگان شرکت مورد مطالعه توزیع شد. سپس محاسبات مربوط به روش 

 کرد توجه هایی مؤلفه به باید کارکنان تعهد سازمانی ارتقاء و بهبود برای که داشت آن بر داللت تلادیم تکنیك با کارکنان سازمانی تعهد مؤثر بر چهارگانه

تل، معیارهای فرصت ای و معلولی دیمبا توجه به نتایج تجزیه و تحلیل علّ .دارند بیشتری تأثیرگذاری اهمیت و درجه ثانیاً و مؤثرند سازمانی تعهد بر اوالً که
های تاثیر گذار بر عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان هستند، از این رو  کاری و امنیت شغلی مهمترین شاخص کیفیت زندگی ء شغلی سپسهای ارتقا

در اولویت های سایر معیار ها  Dبا توجه به شاخص اثر گذاری  نان دارد. پس از این سه معیارتمرکز بر این سه معیار، تاثیر مثبتی بر تعهد سازمانی کارک
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س ایمنی و احسا، مساعد بودن شرایط فیزیکی محل کارهای توجه به معیار،  D-R ی و معلولیبا توجه به نتایج تجزیه و تحلیل علّ گیرند. بعدی قرار می
قابل توجه و تاثیر گذار بر تصمیم گیری عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان می  ،صمیمانه میان کارکنان و مافوقروابط نزدیك و   ار وآسایش در محیط ک

 باشد.
 ANPروش براساس مقایسات زوجی که در نمودار روابط شبکه انعکاس می یابد، ماتریس روابط مستقیم یعنی ، دیماتلخروجی روش سپس با استفاده از 

ل و وزن مربوط به عوامل با یشکتمدل شبکه ای مسئله مورد بررسی، ابرماتریس مقایسات زوجی بر اساس نظر جمعی خبرگان  ترسیم. پس از صورت گرفت
ل بندی خوشه ها بر اساس نظر خبرگان بدین صورت است: عوامآمده اولویتبر اساس نتایج به دست محاسبه گردید.  Super Decisionاستفاده از نرم افزار 

. عوامل فردی با وزن برای هر دو خوشه، مشترکاً داری رتبه اول می باشند 32197310سازمانی/مدیریتی و نیز  عوامل مرتبط با شغل با وزن مشابه 
 کارکنان آخرین رتبه را در بین عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی  32130701در مرتبه بعدی قرار می گیرد و نهایتاً عوامل محیطی و فیزیکی با وزن  32100771

وجود نظام در بین زیر معیار های درون خوشه ها نیز شاخص های امنیت شغلی، داشتن تخصص و  ستادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران داشت.
 به ترتیب در اولویت اول تا سوم قرار می گیرند. ارزشیابی بر اساس عملکرد

 ای عمده قسمت اند، شده شناسایی تحقیق این در که مجموعه متغیرهایی دهد می نشان پیشین های پژوهش با آن مقایسه و حاضر پژوهش از حاصل تایجن

معیار امنیت شغلی وزن باالیی در بین عوامل مؤثر بر تعهد  دهد می نشان پژوهش این نتایج این، بر عالوه.کنند تبیین می را سازمانی تعهد تغییرات از
( نیز نشان دهنده تأثیر مثبت این عامل بر تعهد سازمانی 1033سازمانی کارکنان شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران دارد. نتیجه تحقیق فرید و همکاران )

بود که در این تحقیق وزن باالیی را به خود اختصاص داد. این یافته نیز با نتایج  کارکنان آموزش و پرورش یزد است. داشتن تخصص یکی دیگر از عواملی
که دارای رتبه باالیی  است سازمانی تعهد بر متغیرهای تأثیرگذار ازدیگر   یکی سازمانی مشارکت مؤلفه( همخوانی دارد. 1033تحقیق فرید و همکاران )

 ) زاهدی و مدنی و ،)1730(پرایس  و واکفیلد کرای، ،)1731 (استرز و پورتر مودی، مطالعات نتیجه با یافته این درمیان عوامل مورد بررسی می باشد،
 احساس حاضر، پژوهش اساس بر همچنین .سازمانی دارد تعهد با مثبتی و مستقیم رابطه متغیر این که طوری به ،است مشابه (1313و بهروان ) (1031

 ،)1730 (پرایس  و واکفیلد کرای، های پژوهش یافته با نتیجه این شود. می سازمانی تعهد ارتقای موجب که است متغیرهایی از دیگر یکی سازمانی عدالت
( به این نتیجه رسید که عدالت سازمانی مهم ترین عامل در سطح 1313بهروان )همچنین  .دارد همخوانی) 1031 ( زاهدی و ) 1773 ( گرینبرگ و بارون

 این .هستند مؤثر سازمانی بر تعهد شغلی ارتقای های فرصت وجود و ارتقاء و ترفیع نظام دهد می نشان حاضر تحقیق نتایجتعهد سازمانی کارکنان است. 

 (1310انصاری و همکاران ) .دارد زیادی مشابهت) 1090(هاشمی و) 1730 ( پرایس و کرای، واکفیلد ،)1773 (گرینبرگ و بارون تحقیقات نتایج با نتیجه
بهروان ولی تحقیق ، که عدم وجود فرصت های ارتقای شغلی در سازمان های دیگر، دلیلی برای تعهد سازمانی کارکنان است ندبه این نتیجه رسید نیز

 که دارد آن بر داللت مطالعه این های یافته چنین همفرصت های ارتقای شغلی با تعهد سازمانی وجود ندارد. رابطه مستقیمی میان نشان می دهد ( 1313)

 این ( 1031 ) و زاهدی مدنی و ) 1337 (آدامز و جکواسکی لگ، آکروید، مطالعات . است سازمانی تعهد بر های تأثیرگذار مؤلفه جمله از سازمانی حمایت

 نتایج با نتیجه این است؛ سازمانی تأثیرگذار تعهد بر تخصص و آموزش سطح دهد می نشان تحقیق این از حاصل نتایج همچنین .کنند می تأیید را موضوع

  .همخوانی دارد ) 1731 ( استرز و پورتر مودی، پژوهش از حاصل
 گیری نتیجه و بحث

ارزشمندترین سرمایه سازمان، سرمایه انسانی آن است و توجه به این سرمایه گرانبها بر امروزه اندیشمندان سازمان و مدیریت بیان می کنند که مهمترین و 
داشته باشند.  روند شکست یا کامیابی سازمان ها تأثیر مستقیم دارد. لذا تالش برای توسعه تعهد در کارکنان، امر مهمی است که مدیران باید به آن توجه

مان پایبندترند و فعاالنه تر در سازمان نقش آفرینی خواهند کرد و کمتر به ترک سازمان و یافتن فرصتهای شغلی افراد متعهدتر، به ارزش ها و اهداف ساز
پی خواهد درمطالعات انجام شده در این زمینه نشان می دهند تعهد کارکنان به سازمان نتایج بسیار ارزشمندی برای سازمان ها   .جدید اقدام می کنند

تهیه و تولید مواد معدنی ایران نیز می توانند با به کارگیری عوامل موثر بر این موضوع از نتایج آن بهره مند گردند. شرکت تهیه و  داشت که مدیران شرکت
که  است تا آنجا خاصی حساسیت دارایکه  است شرکتهای زیر مجموعه سازمان توسعه و نوسازی صنایع و مواد معدنی ایران جمله از تولید مواد معدنی ایران
جزو یکی از شرکتهای در حال واگذاری بوده لیکن حسب اهمیت اقتصادی در کشور از لیست شرکتهای در حال واگذاری حذف  11این شرکت طبق اصل 

 است حاضر سازمانی، های ارزش و اهداف متعهد به انسانی نیروی است؛ زیرا الزامی چنین شرکتی برای باال سازمانی تعهد با کارکنانی وجود گردید. بنابراین،

 سازمان غایی اهداف به برای دستیابی را زمینه که طوری به باشد؛ سازمانی اثربخشی در مهمی  عامل و کند فعالیت شغل، شرح مقرر در وظایف از فراتر حتی

صص و دانش کارکنان و نظام ارزشیابی لذا با توجه به نتایج پژوهش حاضر، ضروری است توجه بیشتری به امنیت شغلی کارکنان، سطح تخ .می آورد فراهم
گیرد. مستمر جهت کنترل عملکرد کارکنان و تدوین سیستم پاداش و تنبیه بر اساس ارزشیابی مستمر در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران صورت 

اشته باشد، لذا توجه ویژه ای باید به این امر آموزش مستمر در حین خدمت می تواند اثر مثبتی بر افزایش سطح دانش تخصصی کارکنان در این سازمان د
 اختصاص یابد.
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 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی

بودن راهکار های موجود برای بهبود وضعیت هر یك از عوامل موثر بر تعهد سازمانی، پیشنهاد می شود در قالب یك پژوهش، راهکارهای  متعدد به توجه با
های بدست آمده برای هر یك از عوامل موثر مورد بررسی در این پژوهش به اولویت بندی این راهکارها پرداخته شود. موجود شناسایی شده و با توجه به وزن 

 در واقع راهکار ها یا استراتژی های سازمان به عنوان خوشه گزینه های تصمیم وارد مدل شوند.

ه در صنعتی خاص ،پس از تعیین اوزان مربوط به شاخص ها، به با بررسی عوامل موثر بر تعهد سازمانی به طور همزمان در چند شرکت مشاب -1
 پرداخته شود. 1اولویت بندی سازمان ها بر اساس این عوامل با استفاده از سایر فنون تصمیم گیری چندشاخصه از جمله روش ویکور

کارکنان ستادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی سازمانی  تعهد بر را تأثیر بیشترین « سازمان  /مدیریت» عامل پژوهش، های یافته به توجه با -1
 تعهد سطح بهبود جهت راهکارهایی آن، اساس بر و گیرد انجام پژوهشی عامل، مطلوبیت این سطح ارتقای برای شود می پیشنهاد بنابراین است؛ ایران داشته

  .شود سازمانی ارائه

 تحقیقاتی شود می پیشنهاد سازمانی، تعهد بر عوامل تأثیرگذار از دسته چهار به مربوط های مؤلفه بندی اولویت از حاصل نتایج گرفتن نظر در با  -0

 ارتقای بر عوامل مؤثر شناسایی کارکنان، شغلی امنیت افزایش برای هایی زمینه ایجاد و بهبود مناسب، ارزشیابی عملکرد نظام استقرار و ارزیابی منظور به

 .گیرد انجام)کارفرما( مافوق و کارکنان میان مناسب فرصتهای شغلی و ارتقای روابط

فازی  که  انعکاس بهتر سبك تفکر  MADM های تکنیك از استفاده با سازمانی کارکنان تعهد بر مؤثر های مؤلفه و عوامل شود می توصیه -1
 .شود مقایسه حاضر مطالعه از های حاصل یافته با تحقیق آن نتایج شود و مطالعهنماید، انسانی را فراهم می

 

 منابع و مآخذ

 01  شماره بهشتی شهید دانشگاه دانشکده پرستاری آن،نشریه با مرتبط عمل و سازمانی پرستاران تعهد ( 1030 ) مهرنوش پازارگادی، -

هرمزگان (، عوامل مؤثر بر میزان تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارمندان بانك کشاورزی )کارمندان بانك کشاورزی استان 1071تموک، میالد ) -
 بازاریابی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم-(، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

، تابستان  13حسینی، سید مهدی و مهدی زاده اشرفی، علی، شناسایی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی، فصلنامه مدیریت، سال هفتم، شماره  -
1037 . 

 به .ارشد کارشناسی نامه پایان .شاغلین عمکرد آن با رابطه و دولتی سازمانهای در سازمانی تعهد بررسی (1093رضا ) فراهانی، آبادی دولت -

 .اداری علوم بهشتی، دانشکده شهید دانشگاه الوانی، دکتر راهنمایی

 .00-10، صص 01شماره هشتم، دوره و پرورش، آموزش در مدیریت فصلنامه .آموزشی های سازمان در ( تعهد1031) صادق شکرزاده، -

جهت   DEMATELو   ANPارائه رویکردی ترکیبی از تکنینکهای "( ،1037صفایی قادیکالیی ،عبدالحمید و اکبر زاده، زین العابدین ) -
 ، هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت."پابك -ارزیابی مقایسه ای عملکرد استراتژی های زنجیره ی تامین ناب،چابك و ناب

 پنجم، سال ایران، مدیریت علوم ایران ، فصلنامه نفت شرکت پژوهشی در : سازمانی نرم عوامل شناسایی برای مدلی صفری، حسین، طراحی -

 .109-119 ص ، 1037 تابستان ، 13 شماره
یزد شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش "( ،1033فرید، داریوش، بردبار، غالمرضا و منصوری، حسین) -

 .131-117صص  هشتم، سال ، 01 شمارۀ آموزشی، های نوآوری ، فصلنامة"با استفاده از فنون تصمیم گیری چند شاخصه  

، مدنی حسین2زاهدی محمدجواد، تعیین اولویت عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان )مطالعه موردی در شرکت های پاالیش گاز فجر و بیدبلند( -
 .00-0(:1)0 ;1031بهار  ایرانمجله جامعه شناسی 

 .1 ششم،شماره شناسی ایران،دوره جامعه کارکنان،مجله سازمانی تعهد بر عوامل موثر اولویت تعیین (1031) مدنی،حسین -
 . 01 و 01 شماره زمینه، مجله وند، فرج ترجمه اسفندیار .سازمانی انسان به مجدد نگرش سازمان، و ( تعهد1091دیویس) و نئوسترم -

 دولتی، مدیریت ارشد کارشناسی نامه پایان .آن بر عوامل مؤثر و سازمان به کارشناسان وفاداری و تعلق میزان ( بررسی1090رضا) سید هاشمی، -

 .طباطبایی عالمه دانشگاه

                                                
1
 Vikor 
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 مؤسسه :تهران ،) 1090 ( کبیری قاسم ترجمه ".منابع انسانی از استفاده سازمانی، رفتار مدیریت "(. 1733 ) اچ کنت بالنچارد، و پاول هرسی، -
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