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چکیده
مطالعه حاضر به بررسی الگوی عِلّی ارتباط بین تعهد حرفهای ،جامعه پذیری سازمانی و افشای اسرار دانشجویان مدیریت در استان قزوین
میپردازد .این تحقیق از لحاظ هدف کابردی و از لحاظ جمعآوری اطالعات از نوع توصیفی -تحلیلی است .جامعه آماری این پژوهش شامل
 028نفر از دانشجویان مدیریت استان قزوین است .حجم نمونه با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهبندی شده و فرمول کوکران 08
نفر برآورد شد .دادهها و اطالعات موردنیاز در این تحقیق مربوط به سال  4951-59هستند که جهت گردآوری آنها از پرسشنامه محقق
ساخته استفاده شد .روایی پرسشنامه با روش پانل متخصصان و پایایی آن با روش ضریب آلفای کرونباخ ( )8/09ارزیابی شد .جهت بررسی
ارتباط بین متغیرهای تعهد حرفهای ،جامعه پذیری و افشار اسرار در بین دانشجویان رشته مدیریت از روش تحلیل رگرسیونی با رویکرد
حداقل مربعات معمولی ( ) OLSو آزمون فرضیه استفاده شد .ضریب برآورد شده برای متغیرهای تعهد حرفهای و جامعهپذیری دانشجویان
مدیریت به ترتیب  8/425و  -8/124بهدست آمد .نتایج نشان داد که در سطح احتمال  ) P < 0 / 05 ( 8/89متغیر تعهد حرفهای بر افشای
اسرار توسط دانشجویان مدیریت اثر معناداری ندارد ،اما متغیر جامعهپذیری سازمانی اثر منفی و معنیداری بر این متغیر (افشای اسرار) دارد.
بدین مفهوم که افزایش میزان جامعهپذیری در بین دانشجویان رشته مدیریت منجر به کاهش افشای اسرار توسط آنها میشود .مقادیر آماره
 F-statisticو ضریب تعیین ( )R2نیز به ترتیب  42/84و  8/129برآورد شدند که معنیداری تحلیل واریانس و خوبی برازش انجام شده را
نشان میدهند.
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مقدمه

در بین منابع و امکانات سازمان ،نیروی انسانی از اهمیت خاصی برخوردار است .سرمايه انسانی ،حیاتیترين عنصر راهبردی و اساسی-
ترين راه افزايش اثر بخشی و کارايی سازمان است و پیشرفت و ترقی جامعه را به دنبال خواهد داشت .نیروی انسانی متعهد به اهداف
و ارزشهای سازمان ،نه تنها عاملی برای برتری يک سازمان نسبت به سازمانهای ديگر است ،بلکه مزيت رقابتی پايداری برای بسیاری
از سازمانها تلقی میشود ( .)Rezaean & Keshteger, 2008توجه به اين منبع مهم ،سازمان و جامعه را در رسیدن به اهداف
خود ياری میرساند .بنابراين وظیفه مديران ،مسئوالن و متخصصان است که در حفظ ،نگهداری و رشد و توسعه کارکنان تالش نموده
و آن ها را به سازمان متعهد نمايند .نیروی انسانی متعهد به اهداف و ارزشهای سازمان ،شاخص عمده برتری يک سازمان نسبت به
سازمان های ديگر است .لذا ،اين شاخص مهم باعث افزايش اثربخشی و کارايی سازمان شده و پیشرفت و ترقی جامعه را به دنبال
خواهد داشت ( .)Purgaz et al, 2010, Mirzai et al, 2011نیروی انسانی متعهد خود را متعلق به سازمان میبیند ،اهداف
سازمان را در جهت اهداف خود دانسته در تحقق آنها میکوشد ،نسبت به سازمان وابسته شده و خود را با آن هويت میبخشد که
عالوه بر بالندگی خود و در جهت ترقی و عظمت سازمان گام بر میدارد و از اين طريق سازمان به مأموريت و فلسفه خود نزديکتر
میشود .در همین راستا ،هر عاملی ک ه تعهد و تعلق کارکنان را به سازمان افزايش دهد ،مهم و شايان توجه است (Jodan, 2002,
.)Jahani et al,2010
يکی ديگر از مفاهیمی که طی سالهای اخیر در مطالعات مديريت و در رابطه با مديريت منابع انسانی مطرح شده است ،جامعهپذيری
سازمانی 3میباشد .اين مهم کلیدی کارآمد و موثری در يکپارچه سازی کارکنان تازه وارد در سازمان و همسويی کارکنان با سابقه
با تغییراتی که در سازمان رخ می دهد ،است ( .)Purgaz et al, 2010جامعهپذيری افراد نقش بسیار مهمی در ساخت ارزشها و
نگرشهای آنان و همچنین ،سوگیریهای اجتماعیشان درباره بسیاری از مسائل اجتماعی دارد .هماهنگ شدن با شغل و وظیفه جديد
میتواند يک گزاره دلهره آور باشد .تازه وارد شدگان در سازمان نیاز به يادگیری چگونگی انجام وظايف و همچنین ،دستيابی به
رفتار نرمال و قابل قبول از سوی همکاران دارند .در واقع ،افراد تازه وارد بايد ياد بگیرند که چگونه محیط جديد را درک کنند و با
آن سازگار شوند (.)Baghflaki, 2013
مسئله و موضوع مهم ديگر در علم مديريت ،حفظ ،نگهداری و مراقبت از اسرار حرفهای و کاری افرادی است که به عنوان يک
پرسنل جديد وارد يک سازمان يا جامعه کاری میشوند .مقوله افشای اسرار حرفهای 4از جمله مواردی است که تا حد زيادی مرتبط
با عواملی مانند تعهد حرفهای و سازمانی افراد و میزان جامعهپذيری آنها میباشد ( .)Beiyabanei, 2013به همین منظور ،در اين
تحقیق ارتباط بین عوامل مديريتی مانند تعهد حرفهای 1و جامعهپذيری با افشای اسرار در خصوص جامعه دانشجويی مديريت استان
قزوين مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
تعهد حرفهای

هر رفتاری که در موقعیتی خاص در قبال ديگری صورت میگیرد ،نشانگر تعهدی است که فرد در قبال ديگران دارد .بدون تعهد
رفتارهای انسانی معنی و مفهوم خود را از دست میدهند .بنابراين ،تعهد يکی از ويژگیهای انسانی است که در همه وجود دارد ،اما
همه به يک اندازه به آن پايبند نیستند .تعهد حرفهای را می توان رضايت قلبی و التزام عملی نسبت به وظايف تعیینشده برای انسان
تعريف کرد ،با اين شرط که بدون هرگونه سیستم نظارتی ،شخص وظايف خود را به بهترين نحو ممکن به انجام برساند ( Sabour,
 .)2008تعهد حرفه ای مبتنی بر احساس مسئولیت و عالقه نسبت به حرفهای که فرد دارد ،میباشد .اين نوع تعهد درواقع ،احساس
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پايبندی فرد به وظايفی که با بر عهده گرفتن نقشی ،خود را ملزم به انجام آنها میداند .تعهد بعد عملی و اجتماعی اخالق را شامل
میشود .پس میتوان تعهد کاری يا حرفه ای را نوعی تمايل عاطفی و اخالقی مثبت نسبت به رعايت حقوق ديگران در قالب قواعد
اخالقی پذيرفته شده نسبت به شغل يا کار موردنظر دانست (.)Moradi et al, 2013
تعهد حالتی از شخصیت است که در آن فرد از طريق اقدامات و فعالیتهای خود ،محدود و مقید میشود و به دلیل انجام همین
اقدامات اين باور در فرد ايجاد می شود که بايد انجام چنین فعالیتی را تداوم بخشیده و درگیری موثر خويش را در انجام آن حفظ
نمايد (Wang et al,2012؛  .)Pour Sultani, 2009در حال حاضر انواع مختلفی از تعهد شناخته شده است که نوعی از آن
تعهد حرفهای میباشد .اين نوع تعهد به رابطه روان شناختی بین شخص و حرفه او اشاره دارد و بیشتر دارای مبنای شغل افراد است
( .)Jazayeri, 2006به عبارت ديگر ،تعهد حرفهای نوعی حالت شناختی و احساس هويت روانی با يک شغل است .اين نوع تعهد،
اعتقاد در مورد شغل فرد است و به مقداری که يک شغل میتواند نیازهای فعلی فرد را برآورده سازد ،بستگی دارد .اشخاصی که
شديداً درگیر مسئله تعهد حرفهای هستند ،شغل را به عنوان بخشی مهمی از هويت شخصیشان در نظر میگیرند .عالوه بر اين ،افراد
دارای وابستگی شغلی باال ،بیشتر عاليق خود را وقف بر شغل و تعهد حرفهای خود میدانند (Hackett , 2001؛ Iranian et
.)al, 2014
جامعهپذیری

جامعهپذيری شامل ،تغییر مهارتهای نوين ،دانشها ،توانايیها ،نگرشها ،ارزشها و روابط صحیح در چارچوبهای کاری میباشد.
از طريق اين فرآيند ،فرد دانش و مهارتهای اجتماعی و فرهنگی را آموخته و با شیوههای عمل آشنا میشود .همچنین ،به کمک
تغییرات حاصل از فرآيند جامعهپذيری ،فرد آنچه را که در سازمان مورد انتظار است را فرا میگیرد که در نتیجه ،عدم اطمینان و
اضطراب وی در اوايل ورود به سازمان کم میشود .از ديدگاه تلفیقی ،جامعهپذيری فرآيند مستمری است که در آن فرد و سازمان با
هم تعامل پیدا کرده و بر هم تأثیر میگذارند .جامعهپذيری از يکسو ،فرايند يادگیری است که به کمک آن افراد ارزشها ،هنجارها،
شبکههای غیر رسمی و مهارتهای موردنیاز سازمانی را میآموزند و از سوی ديگر ،يک فرآيند مديريتی است که از طريق آن
سازمان کارکنان را ملزم به اطاعت و پیروی از ارزشها ،قوانین و رفتارهای مورد انتظار میکند .در واقع ،جامعهپذيری سازمانی به
محتوايی اشاره دارد که از طريق آن افراد با نقش خاص خود در سازمان سازگار میشوند ( .)Baghflaki, 2013به عبارت ديگر،
جامعهپذيری سازمانی فرآيندی است که طبق آن افراد نگرشها ،رفتارها و دانش موردنیاز برای مشارکت به عنوان يک عضو سازمانی
را بهدست میآورند ( .)Hoveyda et al , 2011, Nanda et al, 2016برخی موارد تغییرات در تمام سطوح سازمان (از فرد
تا سازمان) باعث اهمیت يافتن جامعهپذيری سازمانی میشود .افزايش متناوب امر جامعهپذيری از سطح فرد تا سطح سازمان را شامل
میشود و بیثباتی حاصل از اين تغییرات موجب آن میگردد که افراد اهداف و کارهای برنامهريزی شده توسط سازمان را رها کنند
و به جای آن به اهداف و کارهای شخصی خود پايبند شوند .اين امر بدان معنی است که پس از هر تغییر دوباره به جامعهپذيری
سازمانی نیاز میشود ( .)Steers et al, 2004از ديدگاه وان منن و شاين ( )3994اين تغییرات باعث عدم اطمینان میشود و همین
عدم اطمینان نیاز به نیرو دارد که باعث خارج کردن کارکنان از شک میشود و جامعهپذيری در چنین شرايطی میتواند راهگشا باشد
(.)VanMaanen & Schein, 1972
به طور کلی ،جامعه پذيری سازمانی به چند دلیل برای کارکنان سازمان حائز اهمیت است .عدم توجه به جامعهپذيری بر نحوه کار و
فعالیت پرسنل جديد و تازه وارد به يک سازمان تأثیر منفی و حیاتی دارد .نیروها و افرادی که به خوبی جامعهپذير نشدهاند ،سطوح
بااليی از انتظارات برآورده نشده را از خود بروز میدهند که اين امر در نهايت با نگرشهای ضعیف و رفتارهای منفی مانند کمکاری
و ترک خدمت همراه خواهد بود ( Wanous & Colella, 1989؛  .)Wanous, 1992بنابراين ،جامعهپذيری سازمانی يک
امر اساسی در توانمندسازی کارکنان است ( .)Hall, 2004پاسونز ،جامعهشناس آمريکايی و از صاحبنظران مکتب ساختگرايی
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جامعهشناسی معتقد است که هر نظام اجتماعی برای اينکه بتو اند کارکردهای اصلی خود را به انجام برساند ،دارای چهار کارکرد
ابزاری تحت عنوان هدفجوئی ،انطباق و سازگاری با محیط ،وحدت و هماهنگی و حفظ موجوديت الگويی است .به اعتقاد وی،
در وهله اول نظم سازمانی را میتوان از طريق اطالعات ناشی از اجتماعی شدن و نظارت اجتماعی افراد و پرسنل شاغل در آن حفظ
کرد ،اما در وهله دوم نظام اجتماعی در سازمان نیاز به ساز و کاری که به تعادل و تطابق میانجامد ،دارد (.)Tavasoli, 2009
بنابراين طبق ديگاه پارسونز سازمانها به عنوان نظامهای اجتماعی نیاز دارند تا برای حفظ نظم در خود و همچنین ،برای تحقق بخشیدن
به ابزارهای چهارگانه کارکردی فوق ،ارزش ها و هنجارهای سازمانی را به اعضای خود انتفال دهند .اين مورد يکی از مهمترين
کارکردهای جامعهپذيری در سازمانها به شمار میرود (.)Nanda et al, 2016
تحقیقات جامعهپذيری سازمانی در چند دهه اخیر بهطور عمده بر بازدهی ثانويه جامعهپذيری که شامل مواردی چون رضايت شغلی
و تعهد حرفهای میباشد ،در مقابل بازدهی اولیه که شامل يادگیری و سازگاری افراد در سازمانها است ،تاکید دارد .اين ايده که
جامعهپذيری حرفهای شامل ارتباط شغلی موفق و ارضاءکننده تک تک افراد با اعضای ديگر سازمان است ،موضوع مهمی در ادبیات
جامعهپذيری سازمانی میباشد .فیشر ( )Fisher, 1986معتقد است يادگیری مناسب در سازمانها ،ايجاد روحیه کاری و يافتن شغل
مناسب عوامل مهمی هستند که نقش کلیدی در جامعهپذيری افراد ايفا میکنند .اين ارتباطات معموالً بهوسیله شخصیتهای کاری و
غیرکاری که عضو سازمان هستند ،صورت میگیرد .ويژگیهای شخصیتی ،پويايی شناسی گروهی و بهطور مشابه عاليق غیرکاری
مثل ارتباطات سازمانی هستند که چگونگی رفتارها و مهارتهای فردی را تحت تاثیر قرار میدهند و به وسیله اعضای سازمان پذيرفته
میشوند.
افشای اسرار

افشای اسرار به معنی کلمه فاش نمودن رازها و اسرار نهان و پنهان تلقی میشود .اين مفهوم بیانگر هر گونه تعرض غیرقانونی و
غیراحالقی به کلیه اطالعات موجود و فعالیت های در حال انجام در يک سازمان توسط فرد و يا گروهی از افراد سازمان است
( .)Nanda et al, 2016, Frederick, 2012مقوله افشای اسرار براساس استنادهای دردسترس و موجود قانون تعزيرات جرمی
عمدی ،ساده ،آنی و قابل گذشت محسوب میشود که در زمره جرايم حقالناسی دستهبنده میگردد .در قانون مجازات تعزيرات که
برگرفته شده از منابع اسالمی است ،عمل افشای اسرار حرفهای نوعی جرمانگاری به حساب میآيد و ماده  126قانون تعزيرات
اصلی ترين ماده قانونی در باب و رکن قانونی اين بزه است .مطابق با اين ماده قانونی ،افراد يا کسانی که به دلیل وضعیت شغلی و
مناسبت حرفه کاری خود محرم اسرار ديگران میشوند ،هرگاه در غیر موارد قانونی اسرار و امورات پنهان مردم و عموم را افشا کنند،
به مجازات قانونی محکوم میشوند (.)Shakeri, 2014
مسلماً برای هر فرد يا گروه در يک جامعه کاری ،اسرار و امورات پنهانی وجود دارد که آشکار شدن آنها میتواند ضربات سهمگینی
بر پیکردهی آبرو و حیثیت فرد يا گروه در جامعه کاری وارد آورد و يا اينکه حتی در برخی موارد مشکالت جانی و مالی فراوانی
را برای افراد در جامعه ايجاد کند .عموماً زيانها و ضرات حاصل از افشای اسرار در جامعه گريبانگیر کل افراد فعال در آن جامعه
خواهد شد ( .)Frederick, 2012, Beiyabanei, 2013به عنوان مثال ،اگر سر يا رازی به اشخاصی مانند وکالی دادگستری،
سردفترهای اسناد رسمی ،پزشکان و مسئوالن اجرايی و افرادی از اين نوع که به اعتبار شغل و حرفه و وضع اجتماعی خود ،مورد
اطمینان و اعتماد تمامی افراد جامعه هستند ،مرتبط باشد ،در اين صورت افشا و پردهدری آن منجر به ايجاد ضرر و زيانی برای کل
افراد جامعه می شود؛ چرا که افشای اسرار سپرده شده به افراد با شرايط مناسب اجتماعی مانند موارد فوق ،منجر به عدم مراجعه مردم
و عموم بدان ها برای رفع مشکالت موجود پس از افشای اسرار خواهد شد که اين عدم مراجعه سبب به خطر افتادن سالمت عمومی
اجتماع میشود (.)Beiyabanei, 2013
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طی سال های اخیر مطالعات داخلی و خارجی متعددی در زمینه ارتباط بین متغیرهای مديريتی چون تعهد حرفهای ،جامعهپذيری،
رضايت شغلی ،تعهد سازمانی ،صورت گرفته است ،اما تنها در يک مطالعه خارجی مقوله افشای اسرار و ارتباط آن با تعهد حرفهای
مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .در ادامه به مهمترين اين مطالعات اشاره میشود:
هويدا و همکاران ( )Hoveyda et al, 2011در پژوهشی میدانی رابطه بین جامعهپذيری سازمانی و تعهد سازمانی را در خصوص
دبیران مدارس متوسطه شهر همدان مورد بررسی و ارزيابی قرار دادند .نتايج نشان داد که بین ابعاد جامعهپذيری سازمانی و تعهد
عاطفی دبیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین ،نتايج به دست آمده وجود رابطه مثبت و معنیدار را بین جامعهپذيری
دبیران و تعهد مستمر و هنجاری آنها نشان داد .رئیسی و همکاران ( )Reisy et al, 2011در مطالعهای به بررسی رابطه بین
جامعه پذيری و تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان شريعتی اصفهان پرداختند .نتايج نشان داد که ضريب همبستگی بین جامعهپذيری و
تعهد سازمانی برای پرستاران در سطح اطمینان  0/00برابر با  0/091است که رابطه معنیدار بین متغیرهای مديريتی فوق را بازگو
میکند .نتايج حاصل از روش تخمین تابع رگرسیونی نیز نشان داد که روشهای جامعهپذيری متوالی ،تأيیدی و رسمی پیشبینیکننده
قویتری برای تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان شريعتی استان اصفهان هستند .نافذی و لشگری ( Nafezei & Leshgarei,
 )2013در مطالعهای به بررسی رابطه بین تعهد حرفهای و تعهد سازمانی با کیفیت حسابرسی در موسسات حسابرسی معتمد بورس
اوراق بهادار تهران پرداختند .نتايج نشان داد که تعهد عاطفی و تعهد مستمر با کیفیت حسابرسی رابطه مستقیم معناداری دارد و بین
غیبت از کار و عملکرد شغلی با کیفیت حسابرسی به ترتیب رابطه معکوس و مستقیم وجود دارد .فتحی و همکاران ( Fathi et al,
 )2014در پژوهشی کاربردی به بررسی رابطه بین آرزوهای شغلی و جامعهپذيری سازمانی در بین کارکنان ادارات کل ورزش و
جوانان شمال غرب ايران پرداختند .نتايج نشان داد که بین آرزوهای شغلی و مولفههای آن (شايستگی فنی ،سبک زندگی و چالش
محض) با جامعه پذيری سازمانی و ابعاد آن (دريافت آموزش ،تفاهم ،حمايت کارکنان و چشمانداز از آينده سازمان) در سطح
معنیداری  0/03رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین ،مشخص شد که مولفههای شايستگی مديريت عمومی و ثبات سازمانی
میتوانند به طور مثبت و معنیدار جامعهپذيری سازمانی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان را پیشبینی کنند .قالوندی و سلطانزاده
( )Ghalavandi & Sultan-e Zadeh, 2016در تحقیقی الگوی علی ارتباط آرزوهای شغلی ،جامعهپذيری سازمانی و تعهد
سازمانی د ر بین اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه را بررسی نمودند .نتايج نشان داد که اثر مستقیم آرزوهای شغلی بر روی تعهد
سازمانی اعضای هیئت علمی مثبت و معنیدار نیست ،ولی اثر مستقیم آرزوهای شغلی بر روی جامعهپذيری سازمانی اعضا مثبت و
معنیدار است .همچنین ،نتايج نشان داد که اثر غیرمستقیم آرزوهای شغلی بر روی تعهد سازمانی با میانجیگری جامعهپذيری سازمانی
و نیز اثر کل رزوهای شغلی بر روی تعهد سازمانی مثبت و معنیدار است.
در خارج از کشور نیز ،اکسیوم ( )Exum, 1998در تحقیقی به بررسی رابطه بین جامعهپذيری سازمانی ،تعهد سازمانی ،رضايت
شغلی و تغییر نقش در بین دانشجويان فارغ التحصیل در پنج سال اول مشغول شدن به حرفه و يا کارشان پرداخت .نتايج نشان داد که
بین برخی از ابعاد جامعهپذيری سازمانی با تعهد سازمانی و رضايت شغلی رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد .نوگراس
( )Nogueras, 2006در پژوهشی نقش سه عامل تعهد حرفهای ،سطح تحصیالت و تجربه کاری را در تمايل کارکنان پرستاری به
ترک حرفه پرستاری مورد ارزيابی قرار داد .نتايج نشان داد که سطح تحصیالت و تعهد حرفهای دو عامل مهم در تمايل پرستاران به
ترک يا باقیماندن در حرفه پرستاری میباشد ،به طوری که با افزايش سطح تحصیالت و نیز با باال رفتن سطح تعهد حرفهای تمايل
پرستاران برای ترک حرفه آنها در سالهای آتی کمتر میشود .کورتل يو و کتدال ( )Cortelyou & Kendall, 2007عوامل
موثر بر تعهد حرفهای و تمايل به ترک شغل پرستاران را در محیطهای بالینی در اياالت فلوريدای مرکزی بررسی نمودند .نتايج کار
آن ها نشان داد که شرايط محیط کار رابطه مستقیم و معناداری با تعهد حرفهای و رابطه منفی و معناداری با تمايل به ترک شغل
پرستاران در منطقه مورد مطالعه دارد .افزون بر اين ،چهار زيرمقیاس استقالل کاری ،تسلط بر شرايط کاری ،رابطه کاری پزشکان با
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پرستاران و حمايت سازمان از پرستاران نیز به طور مثبت با تعهد حرفهای و به طور منفی با تمايل به ترک شغل پرستاران ارتباط دارند.
گولرياز و همکاران ( )Elias et al, 2008در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر تعهد حرفهای کارکنان پرداختند .نتايج نشان داد
که احساس خوشبختی روانی ،هوش هیجانی و سرمايه هوشی سازمانی از جمله عوامل موثر بر تعهدپذيری حرفهای کارکنان میباشند
و عامل جامعهپذيری سازمانی از مهمترين عوامل پیشبینی کننده تعهد سازمانی به شمار میرود .فايرفیلد -آرتمن (Fairfield-
 )Artman, 2010تحقیقی را پیرامون موضوع تعهد حرفهای دانشجويان و عوامل موثر بر آن انجام دادند .نتايج به دست آمده حاکی
از آن است که نوع جنسیت دانشجويان ،فضای فیزيکی موجود و مرتبط با دانشجويان ،فعالیتهای مرتبط با رشته ،موفقیتهای علمی،
شبکههای اجتماعی ،رشته تحصیلی ،میزان درگیر بودن فرد در فعالیتهای مرتبط با رشته تحصیلی و جامعهپذيری اجتماعی مهمترين
متغیرهايی هستند که فريند توسعه و شکلگیری هويت حرفهای دانشجويان را تقويت میکنند .ياالبیک ( )Yalabik, 2011پژوهشی
را پیرامون موضوع جامعهپذيری سازمانی و ارتباط آن با تعهد حرفهای در سازمانهای ادغام شده انجام داد .بیشتر فرضیات وی در
اين زمینه مورد تأيید قرار گرفتند .بخشی از نتايج بهدست آمده از اين تحقیق نشان داد که افزايش جامعهپذيری کارکنان در سازمانهای
ادغام شده منجر به تعهدپذيری حرفهای بیشتر در کارکنان شده و ترک خدمت توسط آنها را کاهش میدهد .ناندا و همکاران
( )Nanda et al, 2016تحقیقی را در زمینه بررسی ارتباط بین هويت حرفهای دانشجويان و جامعهپذيری و افشار اسرار توسط
آن ها انجام دادند .نتايج به دست آمده حاکی از آن بود که تعهد حرفهای دانشجويان اثرات غیرمستقیم و معناداری بر میزان افشای
اسرار توسط آنها دارد .همچنین ،نتايج نشان داد که افزايش جامعهپذيری برای دانشجويان ،بر تعهد حرفهای آنها اثرات مثبت و
معناداری دارد.
به طور کلی ،تحقیقات پیشین صورت گرفته با دو رويکرد روانشناختی و جامعهشناختی ،هويت حرفهای کارکنان سازمانها و
دانشجويان را بررسی کردهاند .اين پژوهشها بیشتر از طريق پیمايشیهای مقطعی با استفاده از پرسشنامه و نیز با استفاده از روش
تحقیق کیفی و بهکارگیری مصاحبههای گروهی صورت گرفتهاند .در اغلب اين مطالعات ،بررسی روابط بین متغیرهای تعهد حرفهای
و جامعهپذيری سازمان ی مدنظر بوده است ،اما مطالعه حاضر يک گام فراتر نهاده و درصدد بررسی ارتباط بین تعهد حرفهای ،جامعه-
پذيری سازمانی و افشار اسرار در بین دانشجويان رشته مديريت در استان قزوين است.
روش تحقیق

تحقیق حاضر به فراخور شرايط خود از لحاظ هدف کاربردی ،از لحاظ گردآوری دادهها میدانی و از لحاظ تجزيه و تحلیل دادهها
يک تحقیق توصیفی -تحلیلی است که شامل توصیف ،ثبت ،تجزيه و تحلیل و تفسیر شرايط موجود است .جامعه آماری تحقیق حاضر
شامل  140نفر از دانشجويان مديريت استان قزوين در گرايشهای صنعتی ،دولتی و بازرگانی و در مقاطع مختلف تحصیلی (فوق
ديپلم ،لیسانس ،فوق لیسانس و دکتری) است .برای تعیین حجم نمونه در اين مطالعه از روش نمونهگیری تصادفی طبقهبندی شده و
فرمول عمومی کوکران (در سطح خطای  )0/00استفاده شد و تعداد  16نفر به عنوان اعضای نمونه مورد بررسی انتخاب شدند.
ابزار گردآوری دادهها در اين مطالعه ،پرسشنامه است و دادهها و اطالعات جمعآوری شده مربوط به سال  3192-90هستند .پرسشنامه-
های تنظیمی دارای  42گويه يا سوال در بخشهای مربوط به تعهد حرفهای (هفت گويه) ،جامعهپذيری سازمانی (نه گويه) و افشای
اسرار حرفهای (هشت گويه) هستند .برای تعیین روايی پرسشنامه از روش پانل متخصصان و کارشناسان استفاده شد .برای اين منظور،
 34نسخه از پرسشنامههای طراحی شده در اختیار اساتید ،کارشناسان و متخصصان قرار داده شد و از آنها خواسته شد که در رابطه با
محتوای سؤال ها و شکل و ظاهر پرسشنامه نظرات خود را بیان نمايند .سپس پرسشنامه نهايی تهیه و آماده سنجش پايايی شد .جهت
تعیین پايايی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه نهايی نیز از روش ضريب آلفای کرونباخ 3استفاده شد.

Cronbach's Alpha

1
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متغیرهای مورد بررسی در اين تحقیق از نوع وابسته و مستقل بوده که افشای اسرار حرفهای به عنوان متغیر وابسته و تعهد حرفهای و
جامعه پذيری دانشجويان به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند .با توجه به متغیرهای مورد بررسی ،مدل مفهومی يا نظری
تحقیق حاضر به صورت زير ارائه شد:

شکل ( :)1مدل نظری یا مفهومی تحقیق

(مأخذ)Nanda et al, 2016 :
در اين مطالعه پس از توزيع نمونه برآورد شده و معرفی متغیرهای مستقل و وابسته در زمینه ارتباط بین متغیرهای مديريتی تعهد حرفهای
و جامعهپذيری سازمانی با افشای اسرار دانشجويان رشته مديريت ،به منظور يافتن رابطه بین متغیرها ،تأثیر يا تفاوت بین آنها و مطالعه
روابط علی احتمالی بین آنها از روش تحلیل رگرسیونی 3با رويکرد حداقل مربعات معمولی ،)OLS( 4آزمون فرضیهها با آماره -t
2
استیودنت ،آزمونهای معنیداری ( rضريب همبستگی)( R2 ،ضريب تعیین) و ( Rضريب تعیین تعديل شده) استفاده شد ( Nanda

 .) et al, 2016شکل رياضی تابع رگرسیونی جهت برآورد ضرايب تخمینی در اين مطالعه به صورت زير قابل ارائه است:
() 3

Y =  + 1 x1 + 2 x2 + 

در رابطه فوق Y ،بیانگر متغیر وابسته (افشای اسرار حرفهای) و  x1و  x2بیانگر متغیرهای مستقل (به ترتیب تعهد حرفهای و جامعهپذيری

سازمانی)  ،بیانگر عرض از مبدأ يا ضريب ثابت تابع رگرسیونی 1 ،و   2بیانگر ضرايب تخمینی تابع رگرسیونی و  بیانگر میزان
خطا يا جمله اخالل تابع رگرسیونی است ( .)Nanda et al, 2016جهت بررسی معنیداری يا عدم معنیداری ارتباط بین متغیرهای

مورد بررسی در اين تحقیق (ارتباط بین تعهد حرفهای و جامعهپذيری دانشجويان با افشای اسرار حرفهای توسط آنها) فرضیههای زير
آزمون شدند:
فرضیه اول :بین تعهد يا هويت حرفهای دانشجويان رشته مديريت و افشای اسرار حرفهای توسط آنها ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :بین جامعهپذيری سازمانی دانشجويان رشته مديريت و افشای اسرار حرفهای توسط آنها ارتباط معناداری وجود دارد.
یافته ها

جدول  ،3مقدار ضريب برآورد شده برای بخشهای مختلف پرسشنامه مورد استفاده در اين تحقیق را نشان میدهد .با توجه به نتايج
مندرج در اين جدول ،مالحظه میشود که مقدار ضريب برآورد شده برای بخشهای مختلف پرسشنامه تنظیمی در اين تحقیق بیشتر
از  0/9به دست آمده است .اين نتیجه حاکی از آن است که پرسشنامه مورد استفاده در اين تحقیق پايايی يا اعتبار بااليی را دارد.

Regression Analysis
Ordinary Least Squares

1
2
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جدول ( :)1نتایج حاصل از روش آلفای کرونباخ (تعیین پایایی ابزار گردآوری دادهها)

رديف

بخشهای مختلف پرسشنامه

تعداد گويهها

آلفای کرونباخ

3

تعهد حرفهای

9

0/16

4

جامعهپذيری سازمانی

9

0/90

1

افشای اسرار حرفهای

1

0/13

2

مجموع

42

0/10

جدول  ،4نحوه توزيع نمونه مورد بررسی را براساس جامعه آماری موردنظر در تحقیق حاضر که شامل دانشجويان رشته مديريت در
مقاطع مختلف فوق ديپلم ،لیسانس ،فوق لیسانس و دکتری میباشند ،نشان میدهد .با توجه به اين جدول ،مالحظه میشود که از
مجموع تعداد دانشجويان رشته مديريت در استان قزوين ،بیشترين تعداد نمونه انتخاب شده مربوط به مقاطع فوق ديپلم و لیسانس (به
ترتیب  96و  01نفر) و کمترين تعداد نمونه مربوط به مقطع دکتری ( 1نفر) میباشد.
جدول ( :)2نحوه توزیع نمونه مورد بررسی بر اساس روش نمونهگیری تصادفی طبقهای

رديف

گروهها يا طبقات مختلف

جامعه آماری

تعداد نمونه

3

فوق ديپلم

113

96

4

لیسانس

401

01

1

فوق لیسانس

362

43

2

دکتری

39

1

0

مجموع

140

301

جدول  ،1مهمترين ويژگی ها و خصوصیات مربوط به دانشجويان مديريت استان قزوين را در نمونه مورد بررسی بازگو میکند .با
توجه به اين جدول ،مالحظه میشود که بیشترين تعداد افراد نمونه مورد بررسی (يا پاسخگويان) دارای گروه سنی  30الی  43سال
( 00/3درصد) می باشند .بیشترين تعداد افراد نمونه ،دانشجويانی با مقاطع فوق ديپلم ( 21/3درصد) و لیسانس ( 11/0درصد) هستند.
افزون بر اين نتايج مندرج در جدول  ،1نشان میدهد که  334نفر از افراد نمونه مورد بررسی دانشجويان مديريت با شرايط تأهل به
صورت مجرد ( 90/1درصد) و  26نفر از آنها متأهل ( 49/4درصد) میباشند .به لحاظ وضعیت شغلی نیز 14 ،نفر از اعضای نمونه
مورد بررسی فقط اشتغال به تحصیل داشته و مشغول به کار نیستند ( 03/9درصد) 41 ،نفر از پاسخگويان يا اعضای نمونه دارای مشاغل
رسمی و اداری بوده ( 32/6درصد) و  01نفر از اعضای نمونه نیز به صورت پاره وقت در مشاغل آزاد اشتغال به کار دارند (11/0
درصد) .اين امر حاکی از آن است که بیشتر دانشجويان رشته مديريت در استان قزوين در مقاطع مختلف اشتغال به تحصیل دارند و
تنها مجموع  21/3نفر افزون بر اشتغال به تحصیل ،به صورت آزاد يا رسمی مشغول به کار میباشند.
جدول ( :)3ویژگیها و مشخصات مربوط به دانشجویان مدیریت در نمونه مورد بررسی

بعد يا ويژگی نمونه مورد
بررسی

گروه سنی

وضعیت تحصیلی

درصد

درصد

معتبر

تجمیعی
00/3

گروهها يا طبقات مختلف

فراوانی

درصد

 30-43سال

19

00/3

00/3

 44-41سال

04

14/9

14/9

11/0

باالی  41سال

39

34/0

34/0

300

مجموع (کل)

301

300

300

-

فوق ديپلم

96

21/3

21/3

21/3

لیسانس

01

11/0

11/0

13/6

فوق لیسانس

43

31/1

31/1

92/9
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وضعیت تأهل

وضعیت اشتغال

دکتری

1

0/30

0/30

300

مجموع (کل)

301

300

300

-

مجرد

334

90/1

90/1

90/1

متأهل

26

49/4

49/4

300

مجموع (کل)

301

300

300

-

فقط اشتغال به تحصیل

14

03/9

03/9

03/9

دارای شغل اداری و رسمی

41

32/6

32/6

66/0

دارای شغل آزاد و پارهوقت

01

11/0

11/0

300

مجموع (کل)

301

300

300

-

جدول  ،2نتايج حاصل از روش تحلیل رگرسیون با رويکرد حداقل مربعات معمولی ( )OLSرا جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای
کلیدی تحقیق (تعهد حرفهای ،جامعهپذيری سازمانی و افشای اسرار) و تخمین ضرايب مربوط به هر يک از اين متغیرها نشان میدهد.
مطابق با نتايج به دست آمده در جدول  ،2میتوان نتیجهگیری نمود که چون مقادير انحراف معیار محاسبه شده برای متغیرهای مدل
رگرسیونی غیرافراطی بوده و مقادير به دست آمده برای آماره آزمون  tنیز کمتر از حد واقعی نیستند ،لذا مشکل همخطی بین متغیرهای
مدل برآورد شده وجود ندارد .با توجه به نتايج بهدست آمده از تحلیل رگرسیون ،میتوان تابع تخمینی را به صورت رابطه زير نشان
داد:
() 4

Y = 6 / 347 + 0.1291 x1 0 / 721x2
) ( 3 / 928

) (0 / 806

نتايج به دست آمده از تحلیل رگرسیونی حاکی از آن است که مقدار ضرايب برآورد شده برای متغیرهای مديريتی تعهد حرفهای و
جامعهپذيری دانشجويان مديريت به ترتیب  0/349و  -0/943است .با توجه به نتايج جدول  ،2مالحظه میشود که مقدار آماره آزمون
 tبرای متغیر تعهد حرفهای در سطح معناداری موردنظر پايینتر از مقدار واقعی آن ( tجدول) به دست آمده است ،لذا آزمون
غیرمعنیدار بوده و فرض صفر ( )H0در اولین فرضیه آماری اين تحقیق (بین تعهد يا هويت حرفهای دانشجويان رشته مديريت و افشای
اسرار حرفهای توسط آنها ارتباط معناداری وجود دارد) رد میشود .اين امر حاکی از آن است که تعهد حرفهای بر روی افشای اسرار
توسط دانشجويان رشته مديريت در استان قزوين اثر معناداری ندارد.
افزون بر اين ،بخش ديگری از نتايج به دست آمده در جدول  2نشان میدهد که مقدار آماره  tبرای متغیر جامعهپذيری در اين تحقیق
بزرگتر از مقدار واقعی آن ( tجدول) برآورد شده است .اين امر حاکی از آن است که در سطح معنیداری موردنظر ،آزمون آماری
معنیدار بوده و فرض صفر ( )H0در دومین فرضیه آماری اين تحقیق (بین جامعهپذيری سازمانی دانشجويان رشته مديريت و افشای
اسرار حرفهای توسط آنها ارتباط معناداری وجود دارد) پذيرفته میشود .اين امر حاکی از آن است که بین متغیر جامعهپذيری
سازمانی و افشای اسرار دانشجويان رشته مديريت در استان قزوين رابطه معناداری وجود دارد ،اما از آنجايی که عالمت مقدار ضريب
برآورد شده برای متغیر جامعهپذيری سازمانی منفی است ،لذا ارتباط بین اين متغیر (يعنی جامعهپذيری سازمانی) با متغیر وابسته افشای
اسرار از نوع منفی و معنیدار است .بدين مفهوم که افزايش میزان جامعهپذيری در بین دانشجويان رشته مديريت در استان قزوين
منجر به کاهش افشای اسرار توسط آنها میشود .به عبارت ديگر ،هر چقدر که جامعهپذيری دانشجويان رشته مديريت در استان
قزوين بیشتر شود ،افشای اسرار حرفهای توسط آنها کمتر خواهد بود.
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جدول ( :)4برآورد ضرایب تخمینی مربوط به متغیرهای اثرگذار بر افشای اسرار دانشجویان رشته مدیریت

(نتايج حاصل از تخمین تابع رگرسیونی با روش حداقل مربعات معمولی)
متغیرهای مستقل

پارامتر

ضريب

آماره

انحراف معیار

فاصله اطمینان

موردنظر

برآوردشده

آزمون t

()Se

ضرايب

سطح معناداری

ضريب ثابت



6/129

0/19

3/394

()0/049 = 34/69

تعهد حرفهای

Β1

0/349

0/106

0/360

()0/003 = 0/409

ns

جامعهپذيری

Β2

-0/943

-1/941

0/311

()-0/004 = -3/221

*

Adjusted R-square0/939
F-statistic34/03

0/941

0/000
0/211

0/000

R-square

Durbin-watson3/61

* :معنیداری در سطح  0درصد ( )*p<0/00و  :nsعدم معنیداری
افزون بر يافتههای فوق ،نتايج جدول  2معنیداری آزمون تحلیل واريانس را مطابق با آماره  Fبه دست آمده ( )34/03برای تحلیل
رگرسیون انجام شده نشان در سطح معنیداری  0/00نشان میدهد .مقدار محاسبه شده برای ضريب تعیین ( )0/941و يا ضريب تعیین
تعديلشده ( )0/939نیز خوبی برازش انجام شده را بازگو میکند .اين بخش از نتايج نشان میدهد که در حدود  94درصد از تغییرات
متغیر وابسته افشای اسرار توسط متغیرهای مستقل (تعهد حرفهای و جامعهپذيری سازمانی) توضیح داده میشود.
مطابق با نتايج به دست آمده در جدول  ،2الگوی عِلّی ارتباط بین متغیرهای مديريتی تعهد حرفهای و جامعهپذيری سازمانی با افشای
اسرار حرفهای دانشجويان رشته مديريت در استان قزوين به صورت شکل زير قابل ارائه است .اين شکل معنیداری و عدم معنیداری
ارتباط بین متغیرهای فوق را نشان میدهد:

شکل ( :)2الگوی عِلّی ارتباط بین متغیرهای مدیریتی تعهد حرفهای ،جامعهپذیری و افشای اسرار دانشجویان رشته مدیریت در استان قزوین

بحث و نتیجهگیری

تحقیق حاضر که دارای رويکردی میدانی و توصیفی -تحلیلی دارد ،به منظور بررسی ارتباط بین متغیرهای مديريتی تعهد حرفهای و
جامعهپذيری سازمانی با افشای اسرار توسط دانشجويان رشته مديريت در مقاطع مختلف تحصیلی انجام شد .برای تحقق اين هدف،
از روش تحلیل رگرسیونی با رويکرد حداقل مربعات معمولی استفاده شد .دادهها و اطالعات موردنیاز اين تحقیق مربوط به سال -90
 3192هستند که با روش تکمیل پرسشنامه گردآوری شدند .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل  140نفر از دانشجويان رشته مديريت
در استان قزوين است .با توجه به محدوديت زمانی و اقتصادی برای جمعآوری اطالعات از تک تک افراد جامعه آماری ،در اين
تحقیق مبادرت به امر نمونهگیری شد و تعداد  301دانشجو براساس فرمول کوکران و به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای به عنوان
اعضای نمونه مورد بررسی انتخاب شدند .برای تحلیل دادهها و تخمین رگرسیون نیز در اين مطالعه از نرمافزار آماری Eviews
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استفاده شد .به کمک نتايج به دست آمده ،آزمونهای آماری برای دو فرضیه مطابق با متغیرهای مستقل (تعهد حرفهای و جامعهپذيری
سازمانی) در اين تحقیق انجام شد .نتايج به دست آمده حاکی از آن بود که متغیر تعهد حرفهای بر افشای اسرار توسط دانشجويان
رشته مديريت در استان قزوين اثر معنیداری ندارد و نمیتواند اين متغیر را تحت تأثیر قرار دهد .بر اين اساس فرضیه اول مطرح شده
در اين تحقیق که مبتنی بر وجود ارتباط بین متغیرهای تعهد حرفهای و افشار اسرار توسط دانشجويان رشته مديريت بود ،رد شد .اما،
بخش ديگری از نتايج به دست آمده در اين تحقیق حاکی از آن بود که بین متغیرهای جامعهپذيری سازمانی و افشای اسرار توسط
دانشجويان رشته مديريت در استان قزوين رابطه منفی و معناداری وجود دارد .بدين صورت که با جامعهپذيری بیشتر دانشجويان
امکان افشای اسرار حرفهای توسط آن ها کاهش خواهد يافت .بر اين اساس فرضیه دوم مطرح شده در اين تحقیق که مبتنی بر وجود
ارتباط بین متغیرهای جامعهپذيری سازمانی و افشای اسرار توسط دانشجويان رشته مديريت بود ،پذيرفته شد و در سطح اطمینان مورد
بررسی معنیدار شد .نتايج بهدست آمده در اين تحقیق با نتايج و يافتههای حاصل از تحقیقات الیاس ( )Elias, 2008و ناندا و
همکاران ( )Nanda et al, 2016قرابت و همخوانی دارند .آنها نیز در تحقیقات خود ارتباط بین متغیرهای تعهد حرفهای و
جامعهپذيری را با افشای اسرار حرفه ای در بین قشر دانشجويان ارزيابی و بررسی نمودند و به نتايج مشابهی در اين زمینه دست يافتند.
ارتباط معنادار بین جامعهپذيری سازمانی و افشای اسرار و همچنین ،عدم معنیداری رابطه بین متغیرهای تعهد حرفهای و افشای اسرار
توسط دانشجويان از جمله مهمترين نتايج و دستاوردهای تحقیقات مذکور است که همسو و همجهت با يافتههای به دست آمده در
تحقیق حاضر هستند.
در پايان ،با توجه به نتايج به دست آمده در اين تحقیق و جهت ارزيابی مناسبتر ارتباط بین متغیرهای مديريتی با متغیر وابسته افشای
اسرار حرفهای پیشنهاد می شود که محققان در تحقیقات آتی اثرات ديگر متغیرهای موثر بر افشای اسرار حرفهای توسط دانشجويان
را بررسی نمايند .افزون بر اين توصیه می شود که بیس و پايه تحقیق حاضر جهت ارزيابی متغیرهای کلیدی به کارگرفته شده در اين
تحقیق ،در تحقیقات آتی توسط م حققان برای جوامع آماری ديگر به جز دانشجويان رشته مديريت و حتی برای کارکنان و پرسنل
ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی به کار گرفته شود .اين کار میتواند منجر به تحقق دستاوردها و يافتههای نوينی در جوامع
فوق شود .افزون بر اين ،با توجه به ارتباط معنیدار بین متغیرهای جامعهپذيری سازمانی و افشای اسرار حرفهای ،توصیه میشود که
مديران و مسئوالن آموزشی و آکادمیک برنامهها و راهکارهای مناسبی مانند برگزاری کالسهای آموزشی و دورههای تخصصی را
برای افزايش میزان جامعهپذيری دانشجويان رشته مديريت به کار گیرند ،چرا که جامعهپذيری بیشتر دانشجويان به کاهش افشای
اسرار حرفهای منتج خواهد شد.
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