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چکیده

سبكهای مدیریت و نحوهی عملكرد مدیر در فعاليتهای کارکنان تأثير به سزایی
دارد ،و با توجه به سبكهای مدیریت و نحوهی رفتار مدیر ،ميزان تعهد سازمانی در
ميان کارکنان از اهميت بسزایی برخوردار است .بر این اساس تأمين تعهد سازمانی زیاد
معلمان یكی از مهمترین عوامل نگهداری آنان در مكانهای شغلیشان است ،ميزان
تعهد سازمانی به بسياری از پدیدهها بستگی دارد و یك حالت درونی است که فرد
نسبت به کاری که پذیرفته است ،دارد .هدف اصلی پژوهش تعيين رابطهی بين سبك
مدیریت مدیران و تعهد سازمانی دبيران آموزش و پرورش شهرستان بوکان میباشد
که براساس سبك مدیریت رابطهمدار و ضابطهمدار و همچنين تعهد سازمانی الن و
مییر انجام گرفته است.
روش:

این پژوهش با استفاده از روش تحقيق توصيفی همبستگی انجام گرفته و

جامعه آماری تحقيق شامل کليهی مدیران و دبيران مدارس متوسطه شهر بوکان در سال
تحصيلی  10-05بود ،حجم نمونه آن با استفاده از فرمول کوکران  83نفر مدیر و 815
دبير محاسبه و از روش نمونهگيری تصادفی طبقهای نسبتی برای انتخاب نمونه استفاده

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز.
کارشناس ارشد جامعه شناسی.

E-mail: azizbarzi@yahoo.com
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گردید .برای گردآوری دادهها از دو نوع پرسشنامهی سبك مدیریت لوتانز و تعهد
سازمانی آلن و می یر استفاده شد .پایایی پرسشنامه سبك مدیریت لوتانز  5/208درصد
و تعهد سازمانی آلن و می یر  5/185درصد از طریق تكنيك آلفای کرانباخ بدست
آمد ،دادهها به وسيله نرم افزار  SPSS 81و با استفاده از آزمون همبستگی پيرسونt ،

مستقل و آناليز واریانس یكراهه تجزیه و تحليل شدند.
یافتهها:

بين سبك مدیریت مدیران و تعهد سازمانی دبيران شهر بوکان رابطهی

معنیداری وجود دارد .بين سبك مدیریت رابطهمدار و تعهد عاطفی ،تعهد هنجاری و
تعهد عقالنی دبيران شهر بوکان رابطهی معنیداری وجود دارد .بين سبك مدیریت
وظيفه مدار و تعهد عاطفی ،تعهد هنجاری و تعهد عقالنی دبيران شهر بوکان رابطه
معنیداری وجود ندارد.
واژگان كلیدي:

سبك مدیریت رابطهمدار و وظيفهمدار ،تعهد سازمانی ،عاطفی،

هنجاری و عقالنی.
مقدمه و بیان مسئله

یكی از موضوعاتی که توجه محققان را در زمينهی تعهد را به خود جلب کرده
است ،جنبههای مختلف مفهوم تعهد است .زیرا دلبستگی و تعهد کارمند نه تنها با
سازمان ،بلكه با مراجع دیگری چون حرفه ،خانواده ،سرپرست مستقيم ،مذهب و غيره
در ارتباط است .دو جنبه تعهد که بسيار مورد توجه قرار گرفته عبارتند :از تعهد
سازمانی و تعهد حرفه ای .شناخت ماهيت رابطه ،سازگاری یا تقابل ميان دو نوع تعهد،
موضوع بسياری از مباحث است(ماتيو و زاجاک .)8000 ،8اولين قدم در جهت رسيدن
به کادر آموزشی موفق ،درک عواملی است که بر کيفيت فعاليت معلمان مؤثر است.
یكی از این عوامل ،تعهد سازمانی معلم است؛ چرا که رابطهی مستقيمی بين تعهد
سازمانی معلمان با سبكهای متفاوت مدیران آنان وجود دارد .به عبارت دیگر سبك-
های خاص مدیران با ميزان تعهد سازمانی دبيران رابطه دارد .از شاخصهای سنجش

- Mathieu & Zajac
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ميزان برتری سازمانها نسبت به هم ،ميزان وفاداری و تعهد کارکنان شاغل درآن
سازمانهاست ،که باعث میشود وظایف محوله را با کيفيت باالتری به انجام برسانند.
این امر موجب افزایش عملكرد ،بهرهوری و اثربخشی سازمان میشود .از آن جایی که
سازمانهای آموزشی زیربنای رشد و توسعهی جامعه هستند و نيروی انسانی نيز پایه و
اساس نظامهای آموزشی را تشكيل میدهند بررسی این مسأله از حساسيت بيشتری
برخوردار است .از آن جا که طبق تحقيقات صورت گرفته ،رفتار کارکنان در سازمان
میتواند متأثر از نگرشهای آنان باشد ،از این رو ،مدیران بيشتر عالقهمند به درک آن
دسته از نگرشهایی هستند که با کار ،سازمان و سبكهای مدیریتی در آن مرتبط
است .سازمانها با اعضایی در سطح باالی تعهد سازمانی ،معموال از عملكرد باالتر،
غيبت و تأخير کمتری از کارکنان خود برخوردارند .مدیریت سازمانها از این جهت
نسبت به طراحی و اجرای تحقيقات در زمينهی ،تعهد سازمانی کارکنان عالقهمند
هستند که میدانند بين تعهد سازمانی افراد و افزایش بهرهوری ،کاهش غيبت کارکنان
از کار ،افزایش کارایی و هم چنين کاهش تعداد اشتباهات در کار ،رابطهی مستقيم و
مثبتی وجود دارد(حسينیزاده8820 ،؛ نحریر70 :8810 ،؛ گروسی 05 :8813 ،و کوزه
چيان و همكاران.)81 :8817 ،
تعریف تعهد در دیكشنری آکسفورد چنين است :تعهد الزامی است که آزادی عمل
را محدود میکند (فرهنگ لغت اینترنتی آکسفورد) .براساس تحقيقات ویليام و
همكارانش سبكهای مدیران وتعهد سازمانی برسازههای مرتبط اما متمایز استواراست،
که به منظور فراهم آوردن مبنایی برای تصميمات مدیران و سایر نيروهای انسانی در
زمينههای برنامهریزی و جذب و نگهداری نيروی انسانی و کاهش هزینههای ناشی از
ترک خدمت کارکنان از سازمان ،به صورت مشترک مورد سنجش قرار میگيرد.
تحقيقات نشان داده که کارکنان با تعهد سازمانی باالتر ،از نظر جسمی و توان ذهنی و
پایبندی به ارزشهای سازمان در وضعيت بهتری قرار دارند و از نظر سازمانی ،سطح
باالی تعهد منعكس کنندهی جوسازمانی بسيار مطلوب است که منجر به جذب و
ماندگاری کارکنان میشود(بحرالعلوم 08 :8818 ،و دلگشایی و همكاران.)32 :8817 ،
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تعهدسازمانی مانند مفاهيم دیگر رفتار سازمانی به شيوههای متفاوت تعریف شده
است .معمولیترین شيوهی برخورد باتعهد سازمانی آن است که تعهدسازمانی را نوعی
وابستگی عاطفی به سازمان در نظر میگيرند .بر اساس این شيوه ،فردی که به شدت
متعهد است ،هویت خود را از سازمان میگيرد ،در سازمان مشارکت دارد و با آن در
میآميزد و ازعضویت در آن لذت میبرد(ساروقی .)32 :8820 ،پورتر و همكارانش
تعهد سازمانی را پذیرش ارزشهای سازمان و درگيرشدن در سازمان تعریف میکنند
و معيارهای اندازهگيری آن را شامل انگيزه ،تمایل برای ادامهی کار و پذیرش ارزش-
های سازمان میدانند(نقل از الوانی .)785 :8828 ،چاتمن و اورایلی تعهدسازمانی را به
معنی حمایت و پيوستگی عاطفی با اهداف و ارزشهای یك سازمان ،به خاطر خود
سازمان و دور از ارزشهای ابزاری آن ،وسيلهای برای دستیابی به اهداف دیگر
تعریف میکنند(نقل از لوتانز)880 :8820 ،
درمنبع دیگری تعهدسازمانی به نگرشهای مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان
تلقی شده که در آن مشغول به کارند .در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان
احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار میدهد
(استرون .)20 :8822 ،در مطالعهای باف و رابرتز )8008( 8نتيجه گرفتند که بين دو نوع
تعهدحرفهای وسازمانی به جای یك رابطهی تعارضی یا سازگار ،رابطهی مكمل وجود
دارد.
النجار )8003( 7پژوهشی با موضوع رابطهی بين شغلی و تعهد سازمانی در ميان
کارمندان کشور امارات متحدهی عربی را بررسی کرده وبه این نتيجه رسيده است
که بين روابط اعضای هيئت علمی و همكاران ،حقوق و امتيازات شغلی با تعهد
سازمانی رابطهی معناداری وجود دارد .متغير تأثيرگذار و تعيينکننده بر تعهد سازمانی
کاربرد سبكهای متفاوت از طرف مدیران در سازمانهای مختلف میباشد .عدم
آشنایی مدیران آموزشی با سبكهای مدیریت متفاوت باعث شدهاست که بسياری از

- Bough & Robers
- Alnajjar
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آنها در انتخاب سبك مناسب در موقعيتهای گوناگون دچار مشكل شده و سبكی
متفاوت و ناهماهنگ با شرایط محيطی انتخاب نمایند ،که در نهایت با شكست و عدم
موفقيت رو به رو شدهاند .در حقيقت مدیران و مسؤلين به دليل عدم توجه به رابطهی
سبك مدیریت با تعهد سازمانی ،ندانستهاند که راه حل بسياری از مشكالت در این
مسائل نهفتهاست که آنها توجهی به آن نكردهاند .با مشاهدهی چنين مشكالتی در
مدارس اقداماتی که توسط مسؤلين صورت میگيرد اغلب براساس قوانين سخت و
دست و پاگير اداری است که با دادن توبيخ ،عزل ،جا به جایی مدیران و یا بیتفاوتی
نسبت به مشكل ،میخواهند آن را بر طرف نمایند .که در صورت ادامهی این روند چه
بسا عواقب ناگواری گریبانگير وضعيت آموزشی مدارس خواهد بود .زیرا این گونه
اقدامات تنها برای مدتی بر روی مشكل سرپوش گذاشته و دوباره با انتخاب و انتصاب
مدیری دیگر همان مشكالت و نقایص بروز خواهد کرد و این گونه راه حلها دوام
چندانی نخواهد داشت.
سبک مدیریت

واژه سبك تقریبا معادل رفتاری است که مدیر توسط آن در زیردستان نفوذ میکند
(الننبورگ و اورنستين .)788 :8810 ،8از نظر فيدلر 7سبك مدیریت عبارت است از
زیربنای ساختار نياز فرد که رفتار او را در وضعيّتهای مختلف بر میانگيزاند .بنابراین
سبك مدیریت بر مداومت هدفها و نيازها در وضعيّتهای مختلف توجه دارد(خليلی
شورینی .)881 :8823 ،سبك مدیریت مدیران تابعی است از شناخت آنان از انسان و
ماهيت وجودی او(جامی .)80 :8818 ،ازنظر ادگار شاین 8عبارتست از :نوع مفروضات
مدیران درباره طبيعت انسان ،و سبك مدیریت و مقصود کلی آنها از ميثاق روانی که
باید بين کارکنان و سازمان برقرار باشد ،تعيين میکند(شاین.)8010 ،
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- Lunenburg & Ornstin
- Fidler
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سبکهاي مدیریتی

سبك مدیریت جاکوب گت زیلز و ایگان گوبا

8

طبق نظر این دو دانشمند ،تأثير و اثربخشی رفتار هر عضو سازمان بستگی به تطابق و
نزدیكی نيازمندیهای فردی آن عضو ،با توقعات کلی آن سازمان دارد .بر این اساس
مدیریت در سازمان میتواند به سه صورت زیر تحقق یابد:
 .8مدیریت نهادمدار :7مدیریت نهادمدار نيازمندیهای سازمان و سازگاری با
توقعات و انتظارات آن را به ارضای احتياجات افراد و رعایت شخصيت فرد ،مقدم
میدارد .در این سبك مدیر حتیالمقدور روابط خود را با زیردستان به حدود کلی آن
منحصر می سازد و برای قوانين و مقررات عمومی اهميت زیادی قائل است و در موارد
لزوم از تشویق و تنبيه استفاده میکند .در این سبك ،مدیر شایستگی زیر دست را در
متناسب بودن او برای اجرای دستورها در سازمان میداند.
 .7مدیریت فردمدار :8در این سبك ،مدیر شخصيت افراد و نيازمندیهای آنها را
مقدم میداند .با زیردستان مناسبات متقابل بسيار شخصی برقرار میکند و به وسایل
تشویق وتنبيه درونی متكی است و مالک اصلی شایستگی و کمال زیردست برای وی،
کارآمد بودن و شایستگی فردی است.
 .8مدیریت کارمدار :8مدیریت کارمدار لزوم نيل به هدفهای سازمانی را تشخيص
میدهد .ولی درعين حال ،رعایت شخصيت افراد را الزم میداند .مدیرکوشش میکند
فعاليتها طوری اجرا شوند که سبب رضایخاطر و غنای معنوی افراد باشد .در نظر
مدیر ،برونی بودن یا دورنی بودن وسایل تشویق یا تنبيه ،بستگی به موقعيتهای مختلف
دارد .وی مالکهای دوگانه ی مناسب بودن افراد برای کار و شایستگی افراد را به
ميزان معتدل و مناسب رعایت میکند(طوسی.)80 :8827 ،

Jacob Getzels and Egan Guba
Autocratic
Democratic
Work oriented
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سبکهاي مدیریت رابطهمدار ،وظیفهمدار و موقعیتمدار

سبك مدیریت رابطهمدار :این سبك بر بعد شخصی تأکيد کرده ،انگيزهها و
نيازهای فردی کارکنان سازمان را مورد توجه قرار میدهد و بر این فرض استوار است
که موفقيت سازمان به جای اینکه به اجرای دقيق مقررات سازمانی و تبعيت کامل از
انتظارات سازمان وابسته باشد ،بيشتر به افرادی بستگی دارد که در سازمان به کار
اشتغال دارند .نباید چنين تصور کرد که سبك رابطهمدار یا سبك فردمدار ،کمتر از
سبك وظيفهمدار یا سبك سازمان مدار به هدفهای سازمان اهميت میدهد .بلكه از
لحاظ این سبك  ،تأکيد بر بعد شخصی و توجه به انگيزههای افراد سریعترین راه برای
نيل به هدفهای سازمان به شمار میآید .در این نوع سبك مدیریت ،به افراد امكان
داده میشود که در حد توانایی خود ،مناسبترین طریق را برای انجام وظيفه انتخاب
کنند .در این حالت چون انجام وظایف به سليقه و تمایل افراد بستگی دارد ،لذا
انتظارات سازمانی از رسميت میافتد و حتی ممكن است مانع انجام وظيفه شوند.
کشمكشهای بارز در این نوع مدیریت ،احتماالً از نوع تعارضهای شخصيتی خواهد
بود .مالک موفقيت در این سبك ،همسازی رفتار با انگيزههای فردی کارکنان و
کارایی است.
سبك مدیریت وظيفهمدار :این سبك با تكيه بر بعد هنجاری ،به انتظارات سازمان
اهميت می دهد و بر این فرض استوار است که برای رسيدن به هدفهای سازمان
میتوان رویهها ،دستورالعملها و مقررات مناسب را با وظایف و انتظارات و نقشهای
سازمان در آميخته و از کارکنان سازمان میخواهد که در انجام وظایف خود ،آنها را
دقيقاً رعایت کنند .طبق این سبك در صورتی که نقشهای سازمانی به روشنی تعریف
شوند وهرکس مسئوليت انجام وظایف خود را بپذیرد ،نتایج موردانتظار سازمان حاصل
خواهد شد .در این نوع سبك مدیریت ،زیردستان موظف به اجرای دقيق مقررات
هستند و مدیر مقررات را تعيين یا اِعمال میکند .کشمكشهای حاصله در این نوع
مدیریت ،از نوع کشمكشهای نقش است .مالکهای موفقيت در این سبك مدیریت،
سازگاری رفتار با انتظارات سازمانی و اثربخشی است.
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سبك مدیریت موقعيتمدار :سبك موقعيتمدار ،سبك متغيری است که با توجه به
موقعيت و شرایط ،به تناوب به هر یك از بعدهای هنجاری و شخصی تأکيد میکند.
چون هدف های سازمان باید تحقق یابد ،ضروری است که به انتظارات سازمان توجه
شود وچون انتظارات سازمانی به وسيلهی افراد برآورده میشوند ،لذا توجه به انگيزهها،
تواناییها و مهارتهای آنها الزم است .ولی راهحل نيست روشی ميانه بين دو بعد
هنجاری و شخصی اتخاب شود ،بلكه هدف کلی ،استفاده از امكانات هر دو بعد برای
انجام وظيفه و دستیابی به هدفهاست.
بنابراین سبك مدیریت موقعيتمدار ،به اقتضای وضعيت و شرایط ،تأکيد خود را از
یك بعد به بعد دیگر انتقال میدهد و با توجه به موقعيت عمل میکند .مالکهای
موفقيت در این سبك مدیریت هم ،عبارتند از :اثربخشی ،کارایی و رضایت .سبك
مدیریت موقعيتمدار این واقعيت را آشكار میسازد که هدایت ،کنترل رفتار و روابط
اداری تا چه حد به تشخيص مدیر بستگی دارد .با اینکه سبك مدیریت موقعيتمدار
کمتر صورت عمل به خود میگيرد ،ولی بيشتر از سبك های دیگر مدیریت مطلوب
است .امروزه نظریههای دیگر نيز کاربرد چنين سبكی را تأیيد مینمایند(ميرکمالی،
.)878-870 :8818
مدیریت سنتی

مدیریت جدید

 .1وظیفهمداری

 .1رابطهمداری

 .2جزءنگرانه

 .2کلنگرانه

 .3عملگرایی

 .3پیوستگی

 .4رقابتی

 .4شراکتی

 .5مخاطرهپذیری

 .5درک تناقضات

 .6فرماندهی

 .6مربیگری

شکل شماره ( :)1اجزای دوگانه رفتارهای مدیریت

در شكل شماره ( )8ستون سمت راست ،مدیریت مردانه و ستون سمت چپ،
مدیریت زنانه تلقی میشود .ما باید به این نكته توجه داشته باشيم و بدانيم که مدیریت
در آینده نياز به بهبود همهی این تفاوتها و تغيير وضعيت بين هر دو مجموعه
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ویژگیهای مدیریتی ،به اقتضای زمان و موقعيت دارد و هر دو برای یك مدیریت
کامل ضرورت دارند .شكل بعدی روششناسی کامل یادگيری مدیریتی است(همان).
عملگرایی
پیوستگی (ارتباط)
فرماندهی

وظیفهمداری

مربیگری

رابطهمداری

مخاطرهپذیری

جزءنگرانه

درک تناقضات

کلنگرانه
رقابتی
شراکتی

شکل شماره ( :)2یک الگوی کامل مدیریت

شكل شماره ( )7روششناسی کامل یادگيری مدیریت است که توازن مدیریت را
به شش قسمت تشكيل دهندهی آن تقسيم کرده است .در هرجفت از این ویژگیها،
مدیران به هر دو مجموعه از تفاوتها نياز دارند .یعنی هردو برای یك مدیریت
کارآمد و اثربخش مورد نياز است .ما در جامعهی امروزی به مدیرانی احتياج داریم که
بتوانند آن گونه که دیگران میاندیشند ،بيندیشند و با افكار دیگران ارتباط بر قرارکنند
(همان).
تعهد سازمانی

تعهد سازمانی نوعی وابستگی عاطفی به سازمان است به گونهای که کارکناان باه
شدت متعهد ،هویت خود را از سازمان میگيرند ،در ساازمان مشاارکت دارناد و از
عضویت در سازمان لذت میبرند(حسينی و دیگری.)8811 ،
سه نفر از محققانی که بيشتر در زمينه تعهد سازمانی کار کردهاند :مودی ،اساتيرز
و پورتر هستند .از دیدگاه این سه محقاق ،تعهاد ساازمانی دارای ساه جاز ترکيبای،
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یعنی پذیرش هدفهای سازمان ،تمایل برای سخت کار کردن برای ساازمان و ميال
برای باقیماندن در سازمان است .بر این اساس ،مفهوم سه جزئی تعهد سازمانی ارائه
شده است که عبارتند از :الف) تعهد عاطفی :در شرایطی ایجاد میشود که به دليال
وجود وابستگی هيجاانی ،فارد مایال اسات باه کاار خاود در ساازمان ،اداماه دهاد.
ب) تعهد تداوم :تعهدی است که شخص بدان دليل به کار خود در سازمان اداماه
میدهد که به حقوق و مزایاای دریاافتی از آن ساازمان نيازمناد اسات .ج) تعهاد
هنجاری :تعهد هنجاری از ارزشهای فرد شاغل در یك سازمان سرچشمه میگيارد.
یعنی فرد معتقد میشود که به سازمان محال کاارش مادیون اسات(نقل از آلان و
مییر.)8008،8
مودی ،استيرز و پورتر بارای تعهاد شاغلی ابعااد زیار را ذکار کارده اناد :وابساتگی
سازمانی :مصداق ارتباط روحی و عقالنی و دلدادگی به اهداف و رسالتهاای ساازمان
است .وابستگی حرفهای :عبارت است از وابستگی حرفهای که شااغل باه شاغلش دارد.
پایبندی به ارزشهای کار :پایبندی به ارزشهای کار که بر ميل و اشتياق بيشاتر فارد
نسبت به شغل خود و انتظاراتی که دیگران از شغل او دارند ،میباشد .مشارکت شاغلی:
عبارت است از درگيری و اشتياق افراد برای پاسخگویی به خواساتههاایی کاه از شاغل
آنان انتظار میرود(نقل از رجایی پور و بهرامی.)8812 ،
فرضیههاي تحقیق

فرضيه اصلی:
 بين سبك مدیریت مدیران و تعهد سازمانی دبيران شهر بوکان رابطه وجوددارد.
 -1بين سبك مدیریت رابطهمدار و تعهد عاطفی دبيران شهر بوکان رابطه وجود دارد.
 -2بين سبك مدیریت وظيفهمدار و تعهد عاطفی دبيران شهر بوکان رابطه وجود دارد.
 -3بين سبك مدیریت رابطهمدار و تعهد هنجاری دبيران شهر بوکان رابطه وجود دارد.

Allen & Meyer

1
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 -4بين سبك مدیریت وظيفهمدار و تعهد هنجاری دبيران شهر بوکان رابطه وجود دارد.
 -5بين سبك مدیریت رابطهمدار و تعهد عقالنی دبيران شهر بوکان رابطه وجود دارد.
 -6بين سبك مدیریت وظيفهمدار و تعهد عقالنی دبيران شهر بوکان رابطه وجود دارد.
 -7بين سن دبيران با تعهد سازمانی آنان رابطه وجود دارد.
 -8بين سابقه خدمت دبيران با تعهد سازمانی آنان رابطه وجود دارد.
روش شناسی پژوهش

تحقيق حاضر از لحاظ روابط بين متغيرهای پيشبين و مالک و ارزیابی شدت
همبستگی ،از نوع مطالعات همبستگی است از نظر کنترل شرایط پژوهش یك بررسی
پيمایشی ،همچنين از نظر هدف یك بررسی کاربردی ،از نظر وسعت پهنانگر ،از نظر
دامنه یك مطالعه ی خرد و از نظر زمانی یك بررسی در زمان حال به صورت مقطعی
میباشد.
جامعه آماري ،نمونه آماري و شیوهي نمونهگیري

جامعه آماری در این پژوهش کليهی مدیران و دبيران مدارس متوسطهی شهر بوکان
در سال تحصيلی  10-05است که تعداد آنان  85نفر مدیر و  325نفر دبير میباشد .در
این تحقيق حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  83نفر مدیر تعيين گردید و به ازای
هر مدیر  0نفر دبير انتخاب شدکه با استفاده از روش نمونهگيری تصادفی طبقهای نمونه
مورد نظر انتخاب شد.

Nz 2 pq
)40(1.96)2 (0.5  0.5
n 2 2 
 36
)Nd  z pq 40(0.05)2  (1.96)2 (0.05  0.05
جدول شماره ( :)1جامعه و نمونه آماری مدیران و معلمان شهرستان بوکان
مدیران

دبیران

جنسیت

جامعه آماري

جمع كل جامعه

نمونه آماري

خانم

16

44

14

آقا

24

خانم

244

آقا

434

جمع كل نمونه

36

22
674

74
114

184
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ابزار اندازهگیري

برای گردآوری دادهها از پرسشنامههای استاندارشده سبك مدیریت لوتانز و
پرسشنامهی تعهد سازمانی آلن و مییر استفادهگردید.
تعیین اعتبار ( )Validityابزار پژوهش و قابلیت اعتماد ()Reliability

برای سنجش ميزان روایی طرح پرسشهای مطرح شده ،هر دو پرسشنامه در اختيار
چند نفر از اساتيد و محققين و صاحبنظران جامعهشناسی و علومتربيتی گذاشته شد و
قابليت اجرا را کسب نمودند .ضمناً برای تعيين پایایی پرسشنامههای تحقيق حاضر از
آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب پایایی محاسبه شده برای پرسشنامهی سبكهای
مدیریتی لوتانز  5/208و پرسشنامهی تعهد سازمانی  5/185بدستآمد.
تجزیه و تحلیل دادهها

فرضيههای تحقيق با استفاده از نرم افزار  spssنسخه  83و با همبستگی پيرسون
آزمون شدند.
یافتههاي پژوهش

شاخصهای آماری تعهد سازمانی دبيران و مؤلفههای آن
در جدول شماره ( )7شاخصهای آماری مربوط به تعهد سازمانی دبيران ارائه شده
است که در آن شاخصهای ميانگين ،دامنه تغييرات ،انحراف معيار ،چولگی و
کشيدگی عوامل مرتبط آمده است .ميانگين تعهد هنجاری  88/888و انحراف استاندار
آن  ،3/00558ميانگين تعهد عاطفی  77/777و انحراف استاندار آن ،0/38322
ميانگين تعهد عقالنی  78/311و انحراف استاندار آن  3/08118ميانگين تعهد سازمانی
 25/500و انحراف استاندار آن  83/25082می باشد.
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جدول شماره ( :)2شاخصهای آماری مربوط به تعهد سازمانی و مؤلفههای آن
شاخص آماري

میانگین

انحراف

خطاي

معیار

معیار

متغیرها

تعهد

دامنه

حداكثر

حداقل

چولگی

كشیدگی

تغییرات

میانگین

6/65444

34/144

4/51843

34

35

5

-4/216

-4/676

هنجاري
تعهد

22/222

5/61677

4/41865

25

35

14

-4/127

-4/463

23/688

6/51881

4/48588

26

35

6

-4/288

-4/321

74/455

16/74537

1/245

83

145

22

-4/171

-4/455

عاطفی
تعهد
عقالنی
تعهد
سازمانی

شاخصهاي آماري سبک مدیریت مدیران

در جدول شماره ( )8شاخصهای آماریمربوط به سبك مدیریت مدیران ارائه شده
است .در این جدول شاخصهای ميانگين ،دامنهی تغييرات ،انحراف معيار ،چولگی و
کشيدگی عوامل مرتبط آمده است .ميانگين سبك مدیریت رابطهمدار مدیران 72/081
و انحراف استاندار آن  3/85088و ميانگين سبك مدیریت ضابطهمدار مدیران 71/033
و انحراف استاندار آن  8/82358می باشد.
جدول شماره ( :)3شاخصهای آماری مربوط به سک مدیریت
سبک

میانگین

انحراف

خطاي

دامنه

معیار

معیار

تغییرات

حداكثر

حداقل

چولگی

كشیدگی

میانگین
رابطهمدار

23/438

8/30451

0/58388

31

33

8

-0/353

-0/544

ضابطهمدار

28/488

5/53801

0/33382

23

38

14

-0/400

0/500

سبک مدیریت مدیران

توزیع فراوانی مدیران بر حسب سبك مدیریت آنان در جدول شماره ( )8آمده
است .همانطورکه مشاهده میشود  05درصد از مدیران رابطهمدار و  05درصد از
مدیران ضابطهمدار هستند.

33

جامعهشناسی  -سال اول ،شماره سوم ،تابستان 8811

جدول شماره ( :)5توزیع فراوانی مدیران بر حسب سبک مدیریت آنان
سبک مدیریت

فراوانی

درصد فراوانی

رابطهمدار

18

40/0

18

40/0

38

100/0

ضابطهمدار
جمع

آزمون فرضیهي اصلی

بين سبك مدیریت و تعهد سازمانی دبيران شهر بوکان رابطه وجود دارد.
برای بررسی رابطهی بين سبك مدیریت و تعهد سازمانی دبيران شهر بوکان و انجام
آزمون وجود رابطهی بين این دو متغير از آزمون ضریب همبستگی پيرسون استفاده
شد.که نتایج آن در جدول شماره ( )0ارائه شده است .همان طور که مالحظه میشود
ضریب همبستگی بين سبك مدیریت و تعهد سازمانی ،دبيران  5/885است و سطح
معنیداری آزمون برابر  5/555است که فرض صفر یعنی وجود همبستگی ،با اطمينان
 %00رد میشود .یعنی بين سبك مدیریت و تعهد سازمانی دبيران شهر بوکان رابطه
معنیداری وجود دارد .در نتيجه فرضيهی اصلی پژوهش تأیيد میگردد.
نتایج آزمونی دیگر فرضیهها

 بين سبك مدیریت رابطهمدار وميزان تعهد عاطفی دبيران شهر بوکان رابطهوجود دارد.
برای بررسی رابطهی بين سبك مدیریت رابطهمدار و تعهد عاطفی دبيران شهر
بوکان به عبارتی برای انجام آزمون وجود رابطهی بين این دو متغير از آزمون ضریب
همبستگی پيرسون استفاده شد که نتایج در جدول شماره ( )0ارائه شده .همان طور که
مالحظه میشود ضریب همبستگی بين سبك مدیریت رابطهمدار و تعهد عاطفی دبيران
 5/880است و سطح معنیداری آزمون برابر  5/555است که فرض صفر یعنی وجود
همبستگی با اطمينان  %00رد میشود .یعنی بين سبك مدیریت رابطهمدار و تعهد
عاطفی دبيران شهر بوکان رابطه معنیداری وجود دارد در نتيجه فرضيه اول پژوهش
تأیيد میگردد.
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 بين سبك مدیریت وظيفهمدار و تعهد عاطفی دبيران شهر بوکان رابطه وجوددارد.
برای بررسی رابطهی بين سبك مدیریت وظيفهمدار و تعهد عاطفی دبيران شهر
بوکان به عبارتی برای انجام آزمون وجود رابطه بين این دو متغير ،از آزمون ضریب
همبستگی پيرسون استفاده شد که نتایج حاصله در جدول شماره ( )0ارائه شده است.
همانطور که مالحظه میشود ضریب همبستگی بين سبك مدیریت وظيفهمدار و تعهد
عاطفی دبيران  5/888است وسطح معنیداری آزمون برابر  5/520است که فرض صفر،
یعنی عدم وجود همبستگی با اطمينان  %00تأیيد میشود .یعنی بين سبك مدیریت
وظيفهمدار و تعهد عاطفی دبيران شهر بوکان رابطه معنیداری وجود ندارد در نتيجه،
فرضيهی دوم پژوهش تأیيد نمیگردد.
 بين سبك مدیریت رابطهمدار و تعهد هنجاری دبيران شهر بوکان رابطه وجوددارد.
برای بررسی رابطه بين سبك مدیریت رابطهمدار و تعهد هنجاری دبيران شهر بوکان
به عبارتی برای انجام آزمون وجود رابطه بين این دو متغير از آزمون ضریب همبستگی
پيرسون استفاده شدکه نتایج حاصله در جدول شماره ( )0مشاهده میشود .همانطور
که مالحظه میشود ضریب همبستگی بين سبك مدیریت رابطهمدار و تعهد هنجاری
دبيران  5/858است و سطح معنیداری آزمون برابر  5/555است که فرض صفر یعنی
وجود همبستگی با اطمينان  %00رد میشود .یعنی بين سبك مدیریت رابطهمدار و تعهد
هنجاری دبيران شهر بوکان رابطهی معنیداری وجود دارد در نتيجه فرضيهی سوم
پژوهش تأیيد میگردد.
 بين سبك مدیریت وظيفهمدار و تعهد هنجاری دبيران شهر بوکان رابطه وجوددارد.
برای بررسی رابطه بين سبك مدیریت وظيفهمدار و تعهد هنجاری دبيران شهر
بوکان به عبارتی برای انجام آزمون وجود رابطه بين این دو متغير از آزمون ضریب
همبستگی پيرسون استفاده شد که نتایج حاصله در جدول شماره ( )0ارائه شده است.
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همان طور که مالحظه میشود ضریب همبستگی بين سبك مدیریت وظيفهمدار و
تعهد هنجاری دبيران  5/880است و سطح معنیداری آزمون برابر  5/507است که
فرض صفر یعنی عدم وجود همبستگی با اطمينان  %00تأیيد میشود .یعنی بين سبك
مدیریت وظيفهمدار و تعهد هنجاری دبيران شهر بوکان رابطه معنیداری وجود ندارد
در نتيجه فرضيهی چهارم پژوهش تأیيد نمیگردد.
 بين سبك مدیریت رابطهمدار و تعهد عقالنی دبيران شهر بوکان رابطه وجوددارد.
برای بررسی رابطه بين سبك مدیریت رابطهمدار و تعهد عقالنی دبيران شهر بوکان
به بيان دیگر برای انجام آزمون وجود رابطه بين این دو متغير از آزمون ضریب
همبستگی پيرسون استفاده شدکه نتایج آن در جدول شماره ( )0مشاهده میشود .همان
طورکه مالحظه میشود ضریب همبستگی بين سبك مدیریت رابطهمدار و تعهد
عقالنی دبيران  5/701است و سطح معنیداری آزمون برابر  5/555است که فرض
صفر یعنی وجود همبستگی با اطمينان  %00رد میشود .یعنی بين سبك مدیریت
رابطهمدار و تعهد عقالنی دبيران شهر بوکان رابطه معنیداری وجود دارد در نتيجه
فرضيهی پنجم پژوهش تأیيد میگردد.
 بين سبك مدیریت وظيفهمدار و تعهد عقالنی دبيران شهر بوکان ،رابطه وجوددارد.
برای بررسی رابطهی بين سبك مدیریت وظيفهمدار و تعهد عقالنی دبيران شهر
بوکان به عبارتی برای انجام آزمون وجود رابطهی بين این دو متغير از آزمون ضریب
همبستگی پيرسون استفاده شد که نتایج حاصله در جدول شماره ( )0آمده است .همان
طور که مالحظه میشود ضریب همبستگی بين سبك مدیریت وظيفهمدار و تعهد
عقالنی دبيران  5/581است و سطح معنیداری آزمون برابر  5/078است که فرض
صفر یعنی عدم وجود همبستگی ،با اطمينان  %00تأیيد میشود .یعنی بين سبك
مدیریت وظيفهمدار وتعهد عقالنی دبيران شهر بوکان ،رابطهی معنیداری وجود ندارد.
در نتيجه فرضيهی ششم پژوهش تأیيد نمیگردد.
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 بين سن و تعهد سازمانی دبيران شهر بوکان ،رابطه وجود دارد.برای بررسی رابطهی بين سن و تعهد سازمانی دبيران شهر بوکان به عبارتی برای
انجام آزمون وجود رابطه بين این دو متغير از آزمون ضریب همبستگی پيرسون استفاده
شد .ضریب همبستگی بين سن و تعهد سازمانی دبيران  -5/582است و سطح معنی-
داری آزمون برابر  5/080است که فرض صفر یعنی عدم وجود همبستگی با اطمينان
 %00تأیيد میشود .یعنی بين سن و تعهد سازمانی دبيران شهر بوکان رابطه معنیداری
وجود ندارد در نتيجه فرضيهی هفتم پژوهش رد میگردد.
 بين سابقه خدمت و تعهد سازمانی دبيران شهر بوکان رابطه وجود دارد.برای بررسی رابطه بين سابقه خدمت و تعهد سازمانی دبيران شهر بوکان به بيان
دیگر برای انجام آزمون وجود رابطهی بين این دو متغير از آزمون ضریب همبستگی
پيرسون استفاده شد که نتایج حاصله در جدول شماره ( )0مشاهده میشود .همان طور
که مالحظه میشود ضریب همبستگی بين سابقه خدمت و تعهد سازمانی دبيران
 -5/750است و سطح معنیداری آزمون برابر  5/551است که فرض صفر ،یعنی وجود
همبستگی با اطمينان  %00رد میشود .یعنی بين سابقه خدمت و تعهد سازمانی دبيران
شهر بوکان رابطهی معكوس و معنیداری وجود دارد در نتيجه فرضيهی هشتم پژوهش
تأیيد میگردد.
جدول شماره ( :)4نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک
مدیریت و تعهد سازمانی دبیران شهر بوکان
همبستگی پیرسون

تعداد

ضریب

سطح

تأیید

همبستگی

معنی

یا رد

داري

فرضیه

سبک مدیریت و تعهد سازمانی

180

0/310

0/000

تأیید

سبک مدیریت رابطهمدار و

180

0/333

0/000

تأیید

180

0/315

تعهد عاطفی
سبک مدیریت وظیفهمدار و

0/034

رد

تعهد عاطفی
سبک مدیریت رابطهمدار و

180

0/505

0/000

تأیید

تعهد هنجاري
سبک مدیریت وظیفهمدار و

180

0/154

0/042

رد
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تعهد هنجاري
سبک مدیریت رابطهمدار و

180

0/238

0/000

تأیید

سبک مدیریت وظیفهمدار و

180

0/058

0/421

رد

سن و تعهد سازمانی

185

-0/053

0/453

رد

سابقه خدمت و تعهد سازمانی

185

-0/204

0/008

تأیید

تعهد عقالنی
تعهد عقالنی

بحث و نتیجهگیري

یافتههای توصيفی در رابطه با تعهد سازمانی حاکی از آن است که بيشترین ميانگين
مربوط به تعهد هنجاری و کمترین ميانگين مربوط به تعهد عاطفی میباشد و در کل
ميانگين تعهد سازمانی دبيران در حد باالیی است .لوتانز(به نقل از عراقی )8822 ،اظهار
میدارد که در متون تحقيقی اخير ،نگرش کلی تعهد سازمانی ،عامل مهمی برای درک
و فهم رفتار سازمانی و پيشبينیکنندهی خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل
است .تعهد و پایبندی مانند رضایت ،دو طرز تلقی نزدیك به هم هستند ،که به
رفتارهای مهمی مانند جا به جایی و غيبت اثر میگذارند .همچنين تعهد و پایبندی
می تواند پيامدهای مثبت و متعددی داشته باشند ،کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی
هستند ،نظم بيشتری در کار خود دارند ،مدت بيشتری در سازمان میمانند و بيشتر کار
میکنند.
در رابطه با سبك مدیریت مدیران یافته حاکی از آن است که  5/50درصد از
مدیران از سبك رابطهمدار و  5/50درصد از سبك ضابطهمدار استفاده میکنند .این
یافتهها با نتایج به دست آمده از تحقيقات ميرزا قادری ( ،)8813مصدق راد (،)8818
محمدی ( )8810و قادری ( )8811که سبك اکثریت مدیران ضابطهمدار است همسو
نمی باشد.
در رابطه با نتایج فرضيه اصلی که حاکی از آن است فرض صفر یعنی وجود
همبستگی با اطمينان  %00رد میشود .و فرضيهی اصلی پژوهش تأیيد میگردد .نقش
مدیر را میتوان با خالصهای از وظایف آنها در شرایط و وضعيتهای مختلف
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توضيح داد ،طبيعی است که وظایف مدیریت در ارتباط با نوع گروه یا ساختار آن و
مشخصات داخلی وخارجی گروه ،تفاوت خواهدکرد .مهدیزاده ( )8810در پژوهشی
با هدف تعيين رابطهی بين سبك مدیریت مدیران بر اساس نظریهی اقتضایی فيدلر
(وظيفمداری و رابطهمداری) با ميزان رضایت شغلی معلمان انجام داده است نتایج به
دست آورده که حاکی ازآن است ،بين سبك مدیریت مدیران ورضایت شغلی معلمان
رابطه وجود ندارد که با یافتههای این پژوهش همسو میباشد .ویس )7553( 8معتقد
است که شناخت الگوهای رفتاری و سبك مدیریت مدیران و رابطهی آن با بهرهوری
نقش مهمی را در ادارهی بهينهی امور سازمانی دارد .در این رابطه سبك مدیریت
مدیران میتواند در افزایش احساس تعلق سازمانی در کارکنان و همسو شدن هدف-
های آنان با هدفهای سازمان و در نهایت افزایش کارایی نقش اساسی ایفا نماید.
مدیران میتوانند با فراهم آوردن زمينههای مناسب یادگيری نقش مهمی را در پيشرفت
تحصيلی فراگيران داشته باشند .همچنين کرمینيا ،سليمی و امينی ( )8810در تحقيقی
که با هدف رابطهی سبك مدیریت با فرهنگ و تعهد سازمانی در نيروهای نظامی
انجام دادند ،نتایج آنها حاکی از آن است که بين سبك مدیریت با فرهنگ و تعهد
سازمانی ارتباط معنیدار و مثبتی وجود دارد که در تأیيد یافتههای این پژوهش
میباشد.
در رابطه با نتایج فرضيه اول که حاکی ازآن است فرض صفر یعنی وجود همبستگی
با اطمينان  %00رد می شود .در نتيجه فرضيه اول پژوهش تأیيد میگردد .نتایج به دست
آمده به نظرمحقق کامالً منطقی بوده و باید بين سبك مدیریت رابطهمدار باتعهدعاطفی
رابطه وجود داشته باشد .به عبارتی دیگر هراندازه سبك رابطهمدار مدیران افزایش یابد
تعهد عاطفی دبيران نيز با آن همسو بوده و بالعكس .توجه به عملكرد مدیران ،ایجاد
انگيزه در کارکنان و توجه به آنها از سوی مدیران ،میتواند باعث ایجاد عالقه و
تعهد کارکنان به سازمان و همچنين باعث افزایش تواناییهای بالقوه آنها و ارتقا
عملكردشان شود .محمودی ( )8813تحقيق را با هدف بررسی تعهد سازمانی و رابطه
Weiss
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آن با بيگانگی از کار مدیران و معلمان مدارس استثنایی استان آذربایجان غربی در سال
 8810-13انجام داده است .بين تعهد عاطفی و ميزان بيگانگی از کار مدیران همبستگی
وجود ندارد .بين تعهد عاطفی و ميزان بيگانگی از کار معلمان همبستگی منفی وجود
دارد .که نتایج به دست آمده با یافتههای این پژوهش همسو است.
در رابطه با نتایج فرضيه دوم که حاکی از آن است فرض صفر یعنی عدم وجود
همبستگی با اطمينان  %00تأیيد میشود .در نتيجه فرضيه دوم پژوهش رد میگردد .با
توجه به این که در این سبك همهی تصميمها و هدفگذاری سازمان در رأس انجام
میگيرد و کامالً وظيفه مدار و آمرانه است و از طریق سلسله مراتب به پایين منتقل می-
شود .مدیر به زیردستان خود اعتماد نداشته و روابط مدیر و پيرو مبتنی بر ترس ،تهدید،
تنبيه و پاداش است .ارتباط از باال به پایين ،عمودی و یك طرفه است .فرآیند کنترل
شدیداً در سطح مدیریت عاملی متمرکز است و معموالً در این شرایط یك سازمان غير
رسمی تشكيل میشود که با هدفهای سازمان مخالفت میورزند .نتایج به دست آمده
به نظر محقق میتواند منطقی باشد در این زمينه اشرفی ( ،)8812در تحقيق که با عنوان
رابطه انگيزش دبيران و سبك مدیریت مدیران متوسطه شهرستان سلماس انجام داده
است بيان گردیده که بين دومتغير انگيزش و سبك مدیریت همبستگی خطی و مستقيم
وجود دارد.
در رابطه با نتایج فرضيهی سوم که حاکی از آن است فرض صفر یعنی وجود
همبستگی با اطمينان  %00رد میشود .در نتيجه فرضيه سوم پژوهش تأئيد میگردد .در
سبك رابطهمداری به دليل مشارکت دبيران در تصميمگيریهای مدرسه ،نگرش
مطلوب و مساعد مدیر به معلمان ،توجه عميق به کار گروهی ،اعتماد به آنان،
برانگيختن آنها به کار و ارتباط دو طرفه بين مدیر دبيران ،تعهد هنجاری دبيران در این
گونه مدارس در سطح باالیی قرار دارد .تعهد هنجاری احساس تكليف به باقیماندن
به عنوان یك عضو سازمان را منعكس میکند(مودی .)805 :8001 ،نتایج به دست-
آمده با یافتههای مشبكی ( )8821که معتقد است وجود تعهد در کارکنان میتواند با
عوامل سازمانی ،شغلی ،محيط کار و عوامل فردی رابطهی متقابل داشته باشد.
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متعهد بودن به کار ،وجدان کاری را همواره بيدار نگه میدارد ،که در نتيجه منجر
به انجام بهينهی امور خواهد شد ،همخوانی دارد .همچنين نتایج رنجبریان ( )8820نيز
با یافتههای این پژوهش همسو میباشد .و چانگ و همكاران )7552( 8نشان دادند که
رابطهی منفی بين ابهام در نقش کارکنان و تعهد شغلی عملكرد آنان وجود دارد که در
راستای تأیيد یافتههای این پژوهش میباشد .نتایج رحيمی ( )8818نشان میدهد که با
 00درصد اطمينان بين رابطهمداری مدیران و رضایت شغلی کارکنان رابطهی مثبت و
مستقيم وجود دارد.
در رابطه با نتایج فرضيه چهارم که حاکی از آن است فرض صفر یعنی عدم وجود
همبستگی با اطمينان  %00تأیيد میشود .یعنی بين سبك مدیریت وظيفهمدار و تعهد
هنجاری دبيران شهر بوکان رابطهی معنیداری وجود ندارد در نتيجه فرضيهی چهارم
پژوهش تأیيد نمیگردد .در این رابطه استاگدیل 7بر پایه یافتههای تحقيقاتی خود نتيجه
میگيرد که شخص تنها به علت داشتن پارهای صفات به مدیریت نمیرسد .بلكه
الگوی صفات شخصی مدیر باید ارتباط مناسبی با صفات ،فعاليتها وهدفهای پيروان
داشته باشد(نقل ازجامی .)80 :8818 ،یافتههای این تحقيق با نتایج رحيمی( )8818نشان
میدهد که با  00درصد اطمينان بين وظيفهمداری مدیران و رضایت شغلی کارکنان
رابطهی منفی و معكوس وجود دارد .همسو میباشد .همچنين نتایج محمودی ()8813
«بين تعهد هنجاری و ميزان بيگانگی ازکار معلمان همبستگی منفی وجود دارد» همسو
نمیباشد.
در رابطه بانتایج فرضيه پنجم که حاکی ازآن است فرض صفر یعنی وجودهمبستگی
با اطمينان  %00رد میشود در نتيجه فرضيهی پنجم پژوهش تأیيد میگردد .نتایج به
دست آمده به نظر محقق کامالً منطقی بوده و باید بين سبك مدیریت رابطهمدار با
تعهد عقالنی رابطه وجود داشته باشد .به عبارتی دیگر هر اندازه سبك رابطهمدار
مدیران افزایش یابد تعهد عاطفی دبيران نيز با آن همسو بوده و بالعكس .لوتانز ()8820

- Chang & etal
- Stogdil
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اظهار میدارد که نگرش کلی تعهد ،عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و
پيشبينی کنندهی خوبی برای تمایل به باقیماندن در شغل است ،تعهد و پایبندی
مانند رضایت ،دو طرز تلقی نزدیك به هم هستند که بر ساختارهای مهمی مانند جابه-
جایی و غيبت اثر میگذارند .همچنين تعهد و پایبندی میتواند پيامدهای مثبت و
متعددی داشته باشند .کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند ،نظم بيشتری در کار
خود دارند ،مدت بيشتری در سازمان میمانند و بيشتر کار میکنند .تعهد به ماندن
آنجل وپری اشاره به اهميت تعامالت پاداشها ومشارکتهای تفكيكناپذیر در یك
مبادله اقتصادی دارد .این نوع تعهد اشاره به تعهد حسابگرانه مبتنی بر مبادله و تعهد
مستمر دارد(مایر و شورمن .)80-83 :8001 ،8اسكار ليكی )7558( 7بر اساس
مطالعاتی که طی سه دهه در آمریكای شمالی در مورد ادراک بين فرهنگی ،از
ادراکات سازمانی انجام گرفته بود به این نتيجه رسيدکه عدالت ،انصاف سازمانی
پيشبينی کنندهی بروندادهای سازمانی است و با وفاداری کارکنان ،تعهد آنها و
رفتارهای فرا نقش آنها تأثير مثبت دارد که در راستای تأیيد یافتههای این پژوهش
میباشد.
در رابطه با نتایج فرضيه ششم که حاکی از آن است فرض صفر یعنی عدم وجود
همبستگی با اطمينان  %00تأیيد میشود در نتيجه فرضيهی ششم پژوهش تأیيد
نمیگردد .نتایج مربوط به ابعاد تعهد عقالنی ،پيچيده است .بعضی مطالعات ،تك
بعدی بودن این تعهد را گزارش کرده و مطالعات دیگر شواهدی بر دو عاملی بودن
این تعهد یافتهاند که یكی از آنها از خودگذشتگی مربوط به ترک سازمان و دیگری
درک فقدان فرصتهای استخدام جایگزین را منعكس میکنند(مییر و هرسكویچ،
 .)850 :7558در مطالعهای که کالین و همكاران )7553( 8بر روی کارکنان ستادی
مؤسسات آموزشی دولتی آمریكا جهت اجتماعی کردن افراد تازه استخدام انجام
- Meyer & Schoorman
- Skarlicki
- Klein & etal
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دادند ،مشخص شد که افراد تاز ه استخدام بایستی با عوامل مربوط به شغل خود آشنایی
کامل داشته باشند تا بتوانند به رضایت شغلی و تعهد سازمانی دست یابند .و همچنين
محمودی ( )8813تحقيق را با هدف بررسی تعهد سازمانی و رابطهی آن با بيگانگی از
کار مدیران و معلمان مدارس استثنایی استان آذربایجان غربی در سال 8810 – 13
انجام داده است .بين تعهد مستمر و ميزان بيگانگی ازکار معلمان همبستگی منفی وجود
دارد که همسو با یافتههای این پژوهش است.
در رابطه با نتایج فرضيهی هفتم که حاکی از آن است فرض صفر یعنی عدم وجود
همبستگی با اطمينان  %00تأیيد میشود در نتيجه فرضيهی هفتم پژوهش رد میگردد.
تعهد سازمانی با سن فرد دارای همبستگی نسبی و مثبت است .اغلب محققان براین
باورند که سن با تعهد حسابگرانه ارتباط بيشتری پيدا میکند و دليل آن را فرصت
کمتر در خارج از شغل فعلی و هزینههای از دست رفته در سنين باال میدانند .مییر و
آلن ( )8005اظهار میدارند که کارگراند مسنتر به دليل رضایت بيشتر از شغل خود
تعهد نگرشی بيشتری پيدا میکنند(ستارپور .)8810 ،نتایج رنجبریان ( )8820با یافته-
های این پژوهش همسو نمیباشد .در این زمنيه آلن و مییر اظهار میدارند که
کارگران مسنتر به دليل رضایت بيشتر از شغل خود تعهد نگرشی بيشتری پيدا
میکنند .که با یافتههای این فرضيه هماهنگ میباشد .همچنين بهبودی (8820؛ نقل از
حسينی و اشرفی )8811 ،در یك بررسی تطبيقی تعهد سازمانی در شرکتهای دولتی
و خصوصی ،ضمن نشان دادن وجود رابطهی مثبت بين سن و تعهد سازمانی ،بر
وجود رابطه بين سابقه کار ،سن ،جنسيت و تأهل با تعهد عاطفی اشاره کرده است
که همسو با یافتههای این تحقيق نمیباشد.
در رابطه با نتایج فرضيهی هشتم که حاکی از آن است فرض صفر یعنی وجود
همبستگی با اطمينان  %00رد میشود در نتيجه فرضيهی هشتم پژوهش تأیيد میگردد.
که این به نظر محقق میتواند ناشی از متمرکز بودن نظام آموزشی بوده باشد که دبيران
را ملزم به اجرا نمودن و محدود بودن در چارچوب مطلب و محتوای کتب درسی
نموده وهمچنين عدم توجه نظام آموزشی به معلمان بازنشسته که میتواندچنين نگرشی
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در معلمان با سابقه ایجاد نماید .یافتههای سانتوز ( )8001در کشور جمهوری دمينيكن
بررسی عوامل مرتبط با تعهد شغلی ،سازمانی ،و حرفهای مربيان سازمان توسعه دمينيكن
انجام داده است همسو میباشد ولی با نتایجی که رنجبریان ( )8820در رابطه با عدم
وجود رابطه بين سابقه خدمت با تعهد سازمانی به دست آورده همسو نمیباشد.
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