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 چکیده :

 و و عواملمقاله حاضر به بررسی میزان تعهد کاری در بین معلمان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ماک    

ا با تبر آن شد  انتخاب مبانی نظری تحقیق، سعی مطالعه به منظور ثر بر آن می پردازد . در اینمدیریتی مو -سازمانی 

شد ، رخوردار بابای که از قدرت تبیینی باال و استحکام نظری مرور تحقیقات پیشین و نظریات مرتبط با موضوع ، نظریه

کار ،  ، نظریات زمانیهای مازلو ، ادراک عدالت سا نظریات رضایت شغلی ، نظریه نیاز از استفاده شود . بر همین اساس

پس از  .ل آمد مبادله نظریات مدیریت لیکرت و مک گروگرو نظریات مربوط به بهره وری استفاده به عم ،بیگانگی 

معلمان  ،استخراج فرضیات ، به کمک روش پیمایشی به مطالعه موضوع پرداخته شد . جمعیت آماری این پژوهش 

پس از تحلیل  .  نفر را در بر می گرفت 286مقطع آموزش و پرورش ماکو بودند که نمونه مورد استفاده شاغل در سه 

مانی ،  محاسبه شد و مشخص گردید که مشارکت ساز 5از  3.16داده ها ، میانگین شاخص تعهد کاری در حدود 

یزان مدارند و  رتباطای  ، با تعهد کاری ادراک عدالت سازمانی ، سبک مدیریت ، بیگانگی ، رضایت شغلی  و پایگاه شغل

تغیر های مجموع در تحلیل رگرسیون چند متغیره ،در مرابطه معنی داری با متغیر وابسته ندارند. معلمان تحصیالت

 متغیر وابسته را تبیین کرده اند. درصد ازتغییرات 44حدود  باقیمانده در معادله مستقل 

 ینمشارکت سازما ،سبک مدیریت ، رضایت شغلی تعهد کاری ، ،،بیگانگی سازمانیادراک عدالت سازمانی:کلید واژه ها 

. 

 

 

  مقدمه

 سپری ها سازمان با طارتبا در یا ها سازمان در ، ما زندگی عمده بخش ، امروزه.  است  سازمانی جامعه ، امروز جامعه

 آن مردم و جامعه برای را خاصی یا عام های هدف ، تخصصی یا گانه چند وظایف دادن انجام با سازمانی هر .  شود می

 تحقق کوچک گروه یا فرد یک وسیله به آنندکه از تر پیچیده و بسیاردشوارتر وظایف و ها هدف این.  سازد می متحقق

 و کار تابع جامعه قایب و پیشرفت و ، ها سازمان به وابسته ، زندگی امور گردش رو این از ، باشد یافتنی انجام و پذیر

 ، کیفیت آنها کردعمل چگونگی و دهند می انجام مؤثرتر را کارها ، ها سازمان طریق از مردم.  آنهاست لکرد مؤثرعم

 .( 1383عالقبند ،  )می دهد  قرار تأثیر راتحت جامعه کارهای و امور انجام چگونگی نتیجه ودر ها سازمان های فعالیت

است که بوسیله آن انسان ها از زندگی خود بهره می گیرند و بقای در همه جوامع کار به معنی فعالیتی از سوی دیگر 

که در جهت خدمت به  خود را تامین می کنند . کار بیش از هر فعالیتی  ، زندگی انسان را اشغال می کند و در صورتی

شان داده است ،  مردم و نیاز های جامعه صورت نگیرد ، جامعه را با مصائب و مشکالت زیادی روبرو می سازد . تجربه ن
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یکی از عواملی که کار را در راستای خدمت به جامعه و نیاز های آن قرار می دهد ، بهبود کمیت و کیفیت کار است ، و 

 یشیبه انجام کار ، گرا شیکاری در میان کارکنان جامعه ارتقا یابد . گرا تعهداین امر ممکن نخواهد بود مگر آنکه سطح 

کار  یبرا زهیانگ شیدایساز پ نهیها زم ازیشده است و ن نیاو عج یها ازیانسان با ن است . چرا که سرشت یدرون

پس از  زهیانگ نیتوجه داشت که ا دیاما با . کند یجلوه م یکار در انسان ، ذات یبرا زهیانگ نیشوند . بنابرا یمحسوب م

تعهد و  نیشود . بنابرا تیتقو ایو  فیعتض یعوامل ریتواند تحت تاث یم یو سازمان یکار طیورود فرد به جامعه و مح

کنند و نظام  یبند تیخود را چگونه اولو یها ازیافراد ن که نیبه ا ی، بستگ یدرون ییرویبه عنوان ن یکار وجدان

باشند و پس از ورود به سازمان نحوه برخورد سازمان در رابطه با  لیکار قا یرا برا یگاهیها چه جا آن ینشیو ب یارزش

دارد ؟ و  ریکارکنان تاث یکار تعهدسطح  یاعمال شده در سازمان در ارتقا  یروش ها ایچگونه است ؟ آ یفرد یازهاین

 یمتعال زهیبا انگ یدهند که فرد یمطالعات نشان م که رایدارد ؟ ز یگام بر م یکار تعهد فیدر جهت تضع که نیا ای

 یتواند به فرد ی، م یتیریشفته و بر خورد نا مناسب مدآ یسازمان و کار کردن در جو سازمان کیپس از ورود به  یکار

 ( . 1381،  انیشود ) طالب لیتبد یو بازده ناکاف یکار فیضع زهیبا انگ

موضوع که  نیبه ا تیبه کار دلسوزانه دارد و با عنا ازیبه توسعه ن یابیخاص کشور که در جهت دست تیبا توجه به موقع

است ،  یو تعهد سازمان یکار تعهد اصلی یاز شاخص ها یکیکه  یانسان یروین یدهد بهره ور یمطالعات ، نشان م

 نییپا اریدر حال توسعه بس یدر برابر کشور ها ژهیبو یخارج یبا سازمان ها سهیدر مقا رانیا یبخصوص در بخش دولت

نسبت به سال  1382در سال  یانسان یروین یبهره ور زانیدهد م  یاعالم شده نشان م یآمار ها  کهیاست ،  بطور

، کره  36 ٪ وانی، تا 40 ٪مانند هنک کنگ  ییدر کشور ها کهیاست در حال افتهیکاهش  25 ٪  رانیدر ا 1374

که   (APO)بنابر آمار سازمان بهره وری آسیایی گرید یداشته است . از سو شیافزا 27 ٪و سنگاپور  34 ٪ یبجنو

 5/54رهای عضو را این گونه اعالم کرده است: عربستان سعودی متوسط نرخ رشد بهره وری نیروی کار در برخی کشو

درصد و  2/37درصد، ایران  4/44کره جنوبی   ،درصد 4/65درصد، هندوستان  5/37درصد، مالزی  5/37 ویتنامدرصد، 

 ( .  1382،  یدرصد ) فراهان 1/81ژاپن 

مختلف اجرایی انبه است که مسئوالن رده کاری در توسعه همه ج تعهدبه دلیل اهمیت و نقش فرهنگ و  یک سو،از 

در میان افراد جامعه داشته اند و همواره در موقعیت های خاص و مناسب این مسئله  آنتاکید فراوانی بر تقویت  کشور

دیگر ، به تناوب بر لزوم گسترش فرهنگ و وجدان کاری ، تولید و شناخت عوامل خروج از  سویرا تاکید نموده اند . از 

ریاست  1375در سال  ،تکامل فرهنگ کار همایشی و بی عالقه گی نسبت به کار تاکید شده است . در اولین کم کار

جمهوری وقت بر ضرورت بازنگری در فرهنگ کار در جامعه ایران ، در راستای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی 

 ( .  1380کشور تاکید نموده است  ) معید فر ، 

توسعه و پایین بودن میزان بهره وری در کشور الزم  سطح پایینچنین  ه به بیانات مسئولین کشور و همبنابراین با توج

کاری مناسب در جامعه ، به عنوان یک معضل و مسئله اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی  تعهد فرهنگ و ضعفاست  

که  با توجه به اینبه عالوه ،. قی شودتلتلقی شود و تالش در جهت شناخت علمی عوامل موثر بر ارتقای آن یک ضرورت

معلمان نه تنها یکی از بزرگترین گروه های شغلی در جامعه ما هستند ، بلکه به آموزش و پرورش نیروی انسانی کشور 

زمینه مشغول می باشند و به نوعی ، الگویی برای نسل های جوان و آتی کشور می توانند باشند ، لذا تحقیق در این 

به عنوان  که خود در آن ماکوشهری کاری در بین معلمان شهرستان تعهدموثر بر ارتقای سازمانی عوامل بررسی  یعنی

،از اهمیت است عمومی جامعهبه کار مشغول هستم هم ناشی از نوعی دغدغه درونی و هم ناشی از یک مسئله  معلم

، امکان دستیابی به راه حل های مناسب و  . لذا هدف اینست که از طریق شناخت این عوامل زیادی بر خوردار می باشد

 ارتقاءو  به طور اخص،کاری در بین معلمان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ماکو تعهدکارآمد به منظور افزایش 
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 نیحال ا. گردد فراهمو در نهایت هموار شدن راه توسعه  تعهدکاری نیروی کارشاغل دربخش های مختلف به طور اعم،

سهم عوامل است ؟  چگونه آموزش وپرورش ماکوکارکنان سازمان  یکار تعهد میزانشود که  یسئوال مطرح م

 قلمست یها ریاز عوامل و متغ کیکدام؟ جه اندازه است مدیریتی درمیزان تعهد کاری کارکنان این سازمان-سازمانی

و  ندینما نییرا تبماکو کارکنان سازمان آموزش وپرورش یکار تعهد زانیتوانند م یم مدیریتی وفردی-سازمانی

( را  یکار تعهدوابسته )  رییمتغ انسیاز وار زانیچه م یونیرگرس لیتحل کیعوامل بطور همزمان در  نیمشارکت ا

 ؟ ندینما یم ریتفس

 تعهد زانیم نییبو ت فیشناخت ، توص .1 :است ریبه اهداف ز یابیدست  یدر پ قیتحق نیموضوع ، ا تیبا توجه به اهم

 پرورش ومعلمان آموزش  نیو کاهش آن در ب شیعوامل موثر بر افزا مشخص کردنمعه مورد مطالعه در جا یکار

 خستین تحقیقن .شهرستان نیمعلمان ا نیدر ب یکار تعهد زانیم تیموثر بر تقو یروش ها افتنی .2.وشهرستان ماکو

ه این نتیجه رسیده نجام داده است و با "انسان سازمانی  "( تحت عنوان  1965)  تها در باره تعهد سازمانی را وای

 ،ی و ایمان احمد )است که انسان سازمانی فردی است که نه تنها برای سازمان کار می کند ، بلکه به آن تعلق دارد 

قل از نبه  1987)پورتر و رزی، است یکار کرده اند ، مود یتعهد سازمان نهیدر زم شتریکه ب یسه نفر از محققان  ( . 1387

 یاه هدف رشیذپ یعنی،  یبیسه جزء ترک یدارا یسه محقق ، تعهد سازمان نیا دگاهی( هستند  .از د1386ان ،رضایی

وم ساس ، مفها نی.  بر ا تماندن در سازمان اس یباق یبرا لیسازمان و م یسخت کار کردن برا یبرا لیسازمان ، تما

وجود  لیه به دلکشود  یم جادیا یطی. در شرا یعاطف لف  تعهدا: ارائه شده است که عبارتند از یتعهد کار یسه جزئ

کار  به لین دلبه آ شخص یوقت .ب  تعهد تداوم . است به کار خود در سازمان ، ادامه دهد لی، فرد ما یجانیه یوابستگ

ز . ا  ید هنجارتعه  ج.  است ازمندیاز آن سازمان ن یافتیدر یایدهد که به حقوق و مزا یخود در سازمان ادامه م

 حل کارششود که به سازمان وم یفرد معتقد م یعنی.  ردیگ یسازمان ، سرچشمه م کیفرد شاغل در  یارزش ها

 (  . 1990 ، ری یاست ) آلن و م ونیمد

ت متحده شور اماراککارمندان  انیدر م یو تعهد سازمان یرضایت شغل نیرا با موضوع رابطه ب ی( پژوهش 1996النجار ) 

حقوق و  ،ران و همکا رانیروابط مد نیاست که ب دهیرس جهینت نیدر پژوهش خود  به ا یست . وانجام داده ا یعرب

در  یطه با تعهد سازمانرا در راب ی( پژوهش1998سانتوز )  دارد. وجود یرابطه معنا دار یبا تعهد سازمان یشغل ازاتیامت

بط با ل مرتته توسط سانتوز بررسی عوامکشور جمهوری دمینیکن انجام داده  است . هدف اصلی پژوهش انجام گرف

 :ودند ازببارت عتعهد شغلی، سازمانی، و حرفه ای مربیان سازمان توسعه دمینیکن است .  اهداف فرعی این مطالعه 

ی های اجتماع، سازمان، شغل، حرفه، حوزه برنامه، و منطقه کاری(، متغیربررسی روابط میان متغیرهای کاری )سابقه

ه ای با زمانی، و حرفتعیین میزان همبستگی تعهد شغلی، سا  -.سازمانی و حرفه ای( و متغیرهای تعهد )اعتبار شغلی،

 بر اساس یو .ای تعیین بهترین پیش بینی کننده )های( تعهد شغلی، سازمانی و حرفه  -متغیرهای کاری و اجتماعی

 )نگ و ژین ژجیا پژوهش. کرد دایها پ ریمتغ نیب یدار یاقدام نمود و رابطه معن یهمبستگ لیفوق به تحل یها ریمتغ

ی دهد که شان من( در مورد تاثیر نگرش کارکنان در تعهد سازمانی و رضایت شغلی که در چین انجام شده است  2007

ی رود . اال مبهرچه نگرش به کار در سازمان مثبت تر باشد ، رضایت شغلی بیشتر شده و در نتیجه تعهد سازمانی 

اجرای  مچنیندیگر این تحقیق نشان می دهد که تعهد سازمانی زنان از مردان بیشتر می باشد و ه همچنین نتایج

در تعهد  مثبت برنامه های سالمت شغلی و سبک مدیریت مشارکتی تاثیر مثبت در رضایت شغلی داشته و آن هم تاثیر

 سازمانی کارکنان خواهد داشت .  
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سازمانی و رضایت شغلی پرداخته است بیان می دارد که رضایت از زندگی ،  ( در پژوهشی که به تعهد 2008ویلیامز ) 

نگرش مثبت به کار ، انگیزه کاری ، مدیریت متمرکز و رفتار شهروندی تاثیر مستقیمی در رضایت شغلی داشته و آن 

 یبررس "ت عنوان ( تح 1377پور )  میابراه رضایپژوهش علتعهد سازمانی کارکنان خواهد داشت . بر یهم تاثیر مثبت

مستضعفان  ادیو معادن بن عیسازمان صنا یفلز یگروه صنعت یموثر در شرکت ها یو عوامل درون سازمان یوجدان کار

 یگانگیشرکت ها در حد متوسط بوده است . احساس ب نیدر ا یوجدان کار زانیداشته است که م انیب "و جانبازان 

داشته است .  ریامر تاث نیهم در ا تیریو مد یرهبر وهیمساله بوده است . ش نیبر ا ریتاث نیشتریب یبه کار دارا تنسب

نامه خود به  انی( در پا 1378صداقت ) شده است . دییمستقل تا ریبه عنوان متغ زین ازاتیامکانات و امت عیتوز یچگونگ

، مشارکت  یدالت سازمانادراک ع نیاست که ب افتهیپرداخته است و در زیتبر یها مارستانیکارکنان ب یوجدان کار

تعهد  ی( با بررس 1383)  یسکاکوجود دارد . یمیرابطه مستق یبا وجدان کار یو نگرش کار یشغل تی، رضا یسازمان

مشارکت  زانیادراک عدالت ، م نیداشته است که ب انینامه خود ب انیدر پا لیکارکنان شرکت مخابرات اردب یسازمان

ابراهیم پور )   شود . یم دهید یبا تعهد سازمان یدار یو معن میرابطه مستق یردو عوامل ف یشغل تی، رضا یسازمان

( در پژوهشی که بیشتر تحت تاثیر نظریه الگوی تغییر رفتار گروهی پاول هرسی و کنت اچ بالنچارد می باشد ،  1385

د که بیگانگی از کار بیشترین سعی در تبیین عوامل درون سازمانی موثر بر وجدان کاری دارد . تحقیق وی بیان می دار

تاثیر را در میزان وجدان کاری کارکنان دارد . از طرفی این تاثیر نیز منفی می باشد . سبک مدیریت مشارکتی تاثیر 

مثبتی در وجدان کاری دارد . همچنین ادراک برابری و عدالت و باال بودن انگیزه شغلی نیز تاثیر مثبتی در میزان 

یافته دیگر پژوهش وی بیان می کند که هرچه میزان وجدان کاری مدیران بیشتر باشد ، کارکنان وجدان کاری دارد . 

 نیز تحت تاثیر این امر وجدان کاری باالیی خواهند داشت . 

  "معلمان شهرستان مرند و عوامل موثر بر آن  یتعهد حرفه ا زانیم یبررس "تحت عنوان  ی( در پژوهش 1387صبور ) 

 انیب یو قیتحق جیمعلمان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان مرند دارد . نتا یتعهد حرفه ا زانیم یدر بررس یسع

آنان رابطه مثبت  ی، فرهنگ کار ، وجدان کاری معلمان و تعهد حرفه ا ی، عدالت سازمان یشغل تیرضا نیکند که ب یم

 توسط ساروخانی و طالبیان“ ثر بر آنؤوجدان کاری و عوامل  اجتماعی م”پژوهش دیگر ی تحت عنوان  .وجود دارد

در شرکت ملی صنایع پتر وشیمی ایران به انجام رسیده است. نتایج حاکی از آن است که،همبستگی  (،162:  1381)

مثبت ومعنی داری بین سطح وجدان کار با شیوه مدیریت مشارکتی وتفویضی،تناسب شغلی ،احساس رضایت درون 

الت سازمانی وسطح تخصص کارکنان وهمچنین همبستگی منفی ومعنی دارسطح سازمانی ،احساس مثبت وجود عد

سر انجام ،تحقیق  مهم این پژوهش است.وجدان کار به ویژه ابعاد رفتاری آن با سن وسابقه کار کارکنان از نتایج 

(،به  108:  1389که توسط قاسمی وهمکاران)“تحلیل جامعه شناختی بر احساس عدالت در بین معلمان شهر زنجان”

درصد نمونه دارای احساس بی 91انجام رسیده را می توان ذکر کرد.بر اساس نتایج تحقیق متوان گفت که،حدود 

فرهنگ کار  البته درصد نیز در یک وضعیت بینابینی قرار داشته اند. 2دارای احساس عدالت وحدوددر صد5عدالتی،

که همان  یگذار در تعهد حرفه ا ریتاث ریرا به عنوان متغ یوجدان کار شانیا نیباشد و همچن یهمان نگرش به کار م

 . کرده است یباشد ، معرف یو سازمان م یتعهد به شغل معلم

های پاالیش گاز فجر وبید تعیین اولو یت عوامل سازمانی مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان )مطاتعه موردی در شرکت »

با موضوع این پژوهش است.نتایج نشان می دهد که ،متغیر درک  از مدنی وزاهدی از دیگر تحقیقات مرتبط(« بلند 

حمایت سازمانی با قوی ترین رابطه مستقیم ومثبت بیشترین سهم را در تبیین متغیر تعهد عاطفی وهنجاری کارکنان 

در هر دو شرکت داشته است .متغیر های مشارکت سازمانی ،احساس عدالت سازمانی ،فرصت های ارتقای شغلی 

عاطفی وهنجاری در هر دو س امنیت شغلی نیز با میانجی درک حمایت سازمانی اثر غیر مستقیم ومثبت بر تعهد واحسا
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شرکت داشته اند،ولی اولویت اثر هرکداماز این متغیر هامتفاوت بوده است.یافته های این پژوهش  نشان داد اگر چه می 

های تعهد سازمانی بر اساس نظریه های مبادله ،برابری  توان رابطه جداگانه هر یک از متغیر های مستقل با مؤلفه

چند متغیر ی ومقایسه آن با پژوهش های ،انتظار ونظریه سلسله مراتب مازلوتبیین کرد،اما نتایج حاصل از تحلیل های 

از  قبلی بیانکرآن است که الگوی تحلیلی تنظیم شده بر اساس نظریه سیستم ها وساخت یابی گیدنز به نحومطلوب تری

 (.3: 1384طریق داده هاپشتیبانی شده است.)مدنی وزاهدی،

،  با موضوع مرتبط در انتخاب مبانی نظری تحقیق، سعی بر آن شد تا با مرور تحقیقات پیشین و نظریاتمبانی نظری : 

ورد مزیر یات ظرنای که از قدرت تبیینی باال و استحکام نظری برخوردار باشد ، استفاده شود . بر همین اساس ، نظریه

انگیزه  رده اند وکتعریف  هرسی و بالنچارد ، انگیزش را میل و اراده انجام کار نظریات انگیزش : استفاده قرار گرفتند :

ند . رد می باشففتار رها را چرا های رفتار می دانند که موجب آغاز و ادامه فعالیت می شوند و تعیین کننده جهت کلی 

نظریه سلسله ( . 1381،  طالبیانا نیازها دالیل اصلی عمل ) رفتار ( انسان به شمار می روند ) به نظر آنان انگیزه ها ی

 ،شده است  و تعیینادر نظریه انگیزش  پنج سطح مختلف نیازهای فرد که توسط ابراهام مازلو ی مازلو :مراتب نیازها 

 . ود شکوفاییترام یا عزت نفس ، و خعبارتند از : زیستی ، ایمنی ، اجتماعی ، اح

ر آورده نشده بر انگیخته ب(افراد تنها بر پایه نیازهای 1ای که این نظریه بر آن ها استوارند عبارتند از: فرض های عمده

طوح باالتر زمانی می (نیازهای س3( نیازهای افرادبه ترتیب اهمیت از نیازهای ساده به پیچیدهرتب شده اند.2می شوند.

: 1998ون وشن)(.الوس133: 1996د شوند که نیازهای سطوح پایین تر ارضاءشوند )لوزیر،توانندموجب بر انگیختن فر

ن کنان در آه کار(بر اساس این نظریه به تدوین فهرستی از نیازهایی که سازمان می تواند با توجه به سطحی  ک119

ط شت که توسع دامی توان توق قرار دارندموجبات رضایت شغلی آن هارا فراهم آورد،نموده اند.در ارتباط با معلمان

یر این در غ شأن ومنزلت اجتماعی آن ها را فراهم آوردسازمان آموزش وپرورش نیازهای معیشتی وبر خورداری از

 صورت از میزان تعهد کاری آن ها کاسته خواهد شد.

ند در می کشغلی ، نگرش کلی فرد درباره شغلش است و حالتی است که فرد آرزو  رضایت :یشغل تیرضانظریه 

در وجدان کار دارد  ، نتیجه گرفته که رضایت شغلی تأثیر مثبت ریچرز( .  1378،  نزیعضویت سازمان باقی بماند) راب

 یر تحقیق و. د دارددریافته که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی همبستگی وجود  ،هن و( . ک 1986)ریچرز ،  

دراک عدالت نظریه ا ( . 1992،  هنوی در نظر گرفته شده بود )کرضایت شغلی یکی از پیش شرط های تعهد سازمان

شان نین نظریه او در  روانشناسی به نام جی استیسی آدامز نظریه برابری ) عدالت (  را ارائه کرده است ) برابری ( :

مکارانشان از به اندازه ه عبارت دیگر به . ای دریافت کنندنجام کار پاداش منصفانهاند، درقبال اداده است  که افراد مایل

مانی حاصل می شود که ز برابری طبق نظر آدامز ، . ( 2002گرین برگ ، مند شوند )های انجام کار بهره پاداش

ارانشان ر همکدها  کارکنان احساس کنند که نسبتهای ورودیها )تالشها( به خروجیهایشان )پاداشها( با همین نسبت

ش، ای منفی از جمله امتناع از تاله کنند، با واکنشرکنانی که احساس نابرابری میکا ( .1996متیسون ، ) برابرباشد

ی دهند. اسخ مکم کاری و رفتارهای ضعیف شهروندی سازمانی و در شکل حاد آن استعفا از کار به این نابرابری پ

  . (  2002گرین برگ ، )

یل و امکانات در دسترس برای رسیدن به هدفی از منظر وبر ، کار کنشی معطوف به هدف است که فاعل آن از وسا

به نظر وبر سرمایه مبتنی بر وجود نوعی از بنگاه  ( .1972روشن و معنی دار به لحاظ ذهنی استفاده می کند ) ترنر ، 

های تولید است که هدف آنها رسیدن به حداکثر سود است و برای رسیدن به این منظور ، به سازمان عقالنی کار و 
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یازمند است . او اخالق پروتستانی را مشوق کار و تالش ، آباد کننده و مولد می داند که به مثابه یک تکلیف تولید ن

کاری  تعهد برای تحلیل نظری مسالهنظریات بیگانگی :  .( 1369الهی کمک کننده به سرمایه داری می داند ) کوزر ، 

های دولتی اغلب شامل افرادی با تحصیالت باال هستند که از نظریات بیگانگی نیز می توان استفاده نمود . سازمان 

نتایج برخی تحقیقات حکایت از پایین بودن انگیزه و وجدان کار در این افراد دارد . معیدفر در تحقیقی در زمینه اخالق 

کار او در کار بیان می کند که نتایج تحقیق حاکی از آن است که هرچه میزان تحصیالت فرد باالتر می رود ، اخالق 

 ( . 1386سازمان پایین تر می آید ) معیدفر ، 

(. به باور  1381، داری مطرح شد )توسلیبیگانگی از کار، نخستین بار از سوی کارل مارکس در انتقاد از جوامع سرمایه

و از سوی ای دوگانه دارد؛ یعنی از یک سو تاریخ ناظر آفریننده انسان بر طبیعت است مارکس، تاریخ نوع بشر جنبه

(. بدین لحاظ که آدمیان دائماً در حال تغییر  1369 ، دیگر، تاریخ نمایانگر بیگانگی هرچه بیشتر انسان است)کوزر

تر، ماهیت انسانی از رهگذر آفرینش محیط خود تغییر کرده شان و نیز سازگاری خود با آن هستند، به بیان دقیقمحیط

آید که محیطی که در آن پردازد، ولی به مرور زمان حالتی پیش میرینی آن مییابد و به بازآفو سپس با آن تطبیق می

ایم، نیروی خود را بر ما نماید. گویی نظامی که پدید آوردهآفرینیم، صالبت واقعی پیدا کرده و غیرقابل تغییر میمی

رده و جهان پیرامون خود و هایی که با هم کار کاعمال کرده و بدین سان ما را از ماهیت جمعی خود همچون هستی

 همان ( .سازد)سازیم، بیگانه میدگرگون می  خودمان را

نظام  نیاست . در ا یو عدم توجه به احساسات شخص یری، انعطاف ناپذ ینظام، روابط رسم نیا یهایژگیاز وبه نظر وبر 

بخشها  گریکه از سرنوشت کار در د یبر عهده دارد  و فقط ملزم به انجام آن است، در حال یتخصص یا فهیهر فرد  وظ

ماند.افراد  یخبر م یمارکس است که از محصول کارش ب اتیهمان سرنوشت کارگر در نظر نیندارد. ا یچندان یآگاه

 نیدهند. بنابرا یانجام م تشانیدرماه شهیشوند که دستورات را بدون اند یکوچک  م ینظام ، بدل به جزئ نیدر ا

 ستمیاز س یکیمکان یبه جزئ لیدهد،و تبد یرا از دست م ینشگریآفر هیداند و روح یش نمانسان خود را سازنده جهان

دهد. واضح  یهمانندش ادامه م یجزء، کارش را با جزئ کیدر صورت فقدان   ستم،یشود که س یم نیماش کیبزرگ 

که مدام در حال وهم  یده. انسانسوق دا یانتقاد از بوروکراس یو ذهن انسانها او را به سو یمعنو یایاست توجه او به دن

ازانسان  یوانساالریشود. درد یم ریکه خود ساخته گرفتار و اس افتهی دیتشد یتیجهان است، سرانجام درعقالن ییزدا

 ( . 1370 ،) آرون  دیآ ین مییشود و ارزشش پا یم ییزدا تیشخص

آورد که به مرور بر آنها سلطه می یابد. افزایش  به باور زیمل افزایش جمعیت، نظامی فراتر از تک تک افراد به وجود می

جمعیت با تخصصی شدن و شهرنشینی ، افراد را به هویتهای تکه پاره ای بدل می کند وآنها دیگر احساس تعلق به 

چیزی را ندارند. زیمل در فلسفه پول اشاره می کند که به دلیل تقسیم کار پیشرفته و تخصصی شدن در شهرها جامعه 

یک وسیله جهانی دادو ستد است که این کارکرد را پول انجام می دهد . سیطره پول ناشی از وجود روحیه  نیازمند

حسابگری و ریاضیات در شهرهاست.او سیطره پول برزندگی و تفوق فرهنگ عینی و جمعی را بر فرهنگ ذهنی و 

لوکاچ ، برای رفع ابهامات اندیشه  ( . 1383) آزاد ارمکی ،  شخصی ، عامل ازخود بیگانگی و تراژدی فرهنگی می داند

مارکسیستی به هگل و برای رفع نواقص اندیشه هگل به اندیشه های وبر و زیمل روی آورد. او در کتاب تاریخ و آگاهی 

طبقاتی مفهوم بت انگاری مارکس را بسط می دهد. مارکس مدعی بود کارگر در جریان تولید دچار از خودبیگانگی می 

به نظر او افزون بر طبقه کارگر دیگر  .بیگانگی مارکس عمومیت بیشتری بخشیددبه مفهوم از خو بل لوکاچ شود. در مقا

نیز دچار نوعی شی وارگی شدن می شوند و راه نجات آنها تحقق خودآگاهی طبقاتی است.   طبقات ، بخشها و سازمانها

 و بر جنبه بیگانگی را مترادف با آنومی می داندم یمرتن نیز چون دورک. که طبقه کارگر به این خودآگاهی می رسد

های اجتماعی آن تأکید می کند. به نظر مرتن، بی هنجاری، رفتار اجتماعی، آنومی یا بیگانگی که درعین حال مبین 
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گسیختگی وعدم تجانس بین اهداف فرهنگی و وسایل نهادی شده جهت نیل بدان اهداف است، اشاره به حالتی از 

و متجانس   عدم ارتباط وی،امعه دارد که درآن بین فرد وساخت فرهنگی و ارزشی حاکم تضاد است.رابطه فرد وج

معقول بین اهداف فرهنگی و وسایل نهادی شده برای نیل بدان اهداف را از عوامل اصلی بی هنجاری و بیگانگی انسان 

با جامعه و سازمان تاکید می کند )  وی در تبیین بیگانگی به شکاف ذهنی روشنفکران و تحصیل کردگان می داند.

 ( .  1369کوزر ، 

ر دگانگی را وم بیسیمن در زمره ی نخستین روانشناسانی است که با رویکرد روانشناختی اجتماعی کوشیده اند تا مفه

درن مامعه جقالبی منظم و منسجم تدوین و تعریف نمایند. به نظر سیمن، ساختار دیوان ساالری )بوروکراسی ( 

مال و نتایج اع اقب ویطی را ایجاد و ابقا کرده است که در آن انسانها قادر به فراگیری نحوه و چگونگی کنترل عوشرا

که فرد  ی استارفتارهای خود نیستند. به زعم وی، نحوه کنترل ومدیریت جامعه بر نظام پاداش اجتماعی به گونه 

فرد یگانگی برحساس بتواند برقرار کند و در چنین وضعیتی، اارتباطی را بین رفتار خود وپاداش مأخوذ از جامعه نمی 

من ارائه یده ضالنه و ناسازگارانه در قبال جامعه سوق می دهدسیمن کوشنفعمستولی می گردد، و او را به کنشی م

پنج  رونه را دانه گتعریفی مفهومی از بیگانگی و مشخص نمودن سنخ شناسی بیگانگی ، صور و انواع تظاهرات رفتار بیگ

وان رشناسی و  ت جامعهکه به نظر وی از رایج ترین و متداول ترین صور کاربرد مفهومی واژه در ادبیا –نوع قابل تمیز 

،  ی محتواییاحساس بی معنایی یا احساس ب،  احساس بی قدرتی،  . این پنج نوع عبارتند ازنشان دهد -شناسی هستند

 .( 1959) سیمن احساس تنفر یا تنفر از خویشتنو  زوای اجتماعیاحساس ان،  بی هنجاری یا احساس نا هنجاری

انات و مکا وبسیج منابع  ،مدیریت ، فرآیند بکارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی ، سازماندهی  

ی گیرد ) مورت ص هدایت و کنترل آنها است که برای دستیابی به اهداف سازمانی بر اساس نظام ارزشی مورد قبول ،

رمایه سانسانی و  لیکرت  و همکارانش ، در موسسه تحقیقاتی میشیگان معتقدند که تمام منابع ).(  1375رضاییان ، 

ر سازمان دی کار آن ها یکی از مهم ترین علل افت انگیزه هاای ( در یک موسسه ، به مدیریتی مناسب نیازمندند . 

نی ن های عقالسازماآمرانه میدانند. درمقابل ،مدیریت مشارکتی نوعی از مدیریت است که در جوامع و مدرن را مدیریت

آزادی ،یریت سازمان ومدومدرن رایج است وبنید آن بر مشارکت اعضای سازمان در مدیریت ،اعتماد متقابل اعضای 

 ان های باسازم ریت را گیدنز مدیریت درعمل کارکنان وترغیب به عمل خالقانه در سازمان می باشد.این دونوع مدی

: 1983؛استونر،8و397  :1994اعتماد پایین )آمرانه (وسازمان های با اعتماد باال) مدیریت مشارکتی(می نامد)لیکرت،

100.) 

کارکنان سازمان به طور مداوم در حال ارزشیابی ومقایسه کار خود با دیگران هستند.این مقایسه هم در سطح جامعه 

به طور مستمر صورت می گیرد.افراد ضمن بر رسی عملکرد خود وباز خورد آندرسازمان،به مقایسه ر سطحسازنان وهم د

آن با موقعیت دیگران می پردازند ودر صورت احساس هر نوع بی عدالتی واکنش نشان می دهند.بنا بر این ،عدالت 

: 1992ووجدان کاری فرد تأثیر گذارند)بونز وکورتز، سازمانی بر رضایت شغلی تأثیر مستقیم دارد واین دو نیز بر تعهد

بهره وری   به معنی قدرت تولید ، باروری و مولد  : 3نظریات بهره وری (.1376؛چلبی،34 :9619؛اسکرمرهورن،357

، ارلی  تعریف کمی و دقیقی از بهره وری ارایه نمود . نسبت بازده به نهاده همان  1900بودن اخذ شده است . در سال 

، سازمان همکاری اقتصادی اروپایی ، تعریف زیر را که کمی تر و دقیق تر از  1950تعریف مورد نظر است . در سال 

تعریف بهره بهره وری خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید است . بر این اساس ، تعاریف قبلی بود ارایه نمود . 

                                                           
3 . Productivity 
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 ( . 1373ولوژی ، مدیریت و نیروی انسانی ( متعدد است ) تفضلی ، وری بر حسب عوامل و عناصر تولید ) سرمایه ، تکن

 نظریات بهره وری را می توان در شش دیدگاه زیر خالصه نمود 

بهره وری در صنعت : هر چند شاید نگاه غالب ، بهره وری را در صنعت جستجو می کند ولی امروزه بهره وری در    

 می تواند کلیه فعالیت های فکری ، فردی و اجتماعی را نیز در بر بگیرد. کلیه شئون زندگی انسانی وارد شده است و

بهره وری در سود آوری و فروش : بهره وری با سود آوری یکسان نیست و نمی توان آنرا با آن معادل دانست . شاید 

اثر  حاصل نمی شود . بتوان با استفاده از مکانیسم افزایش قیمت سود را افزایش داد ولی این در بهره وری کارکنان

مترادف در نظر می گیرند که لزوما نمی توان این معنی را در  یبخشی بجای بهره وری :  اثر بخشی و بهره وری را گاه

نظر گرفت . بهره وری مبتنی بر تولید : این نگرش ها هم بطور کامل بهره وری را پوشش نمی دهند . بهره وری به 

 کاال ها و خدمات مربوط می شود و لذا افزایش تولید با افزایش بهره وری مترادف نیستند .استفاده از منابع برای تولید 

بهره وری مبتنی بر نیروی کار : بهره وری عوامل متعددی را در بر می گیرد که بهره وری نیروی کار یکی از آنها است -

دگی : در این دیدگاه به نقش و اهمیت بهره . لذا یکسان نمی توان انگاشت .بهره وری به عنوان فرهنگ و نگرش به زن

از  ( .  1381 وری نیروی انسانی ، شاخص های بهره وری نیروی کار و نگرش آنها به زندگی تاکید می شود ) طالبیان ،

رضایت از کار ، سطح  موارد فوق می توان رابطه معنی داری بین بهره وری نیروی انسانی و عوامل انگیزش کاری ،

اری ، تمایل به ماندگاری و وجدان کاری یافت . همچنین رابطه معکوسی نیز با کم کاری ، غیبت از کار ، وجدان ک

باتوجه به نظریه های مطروحه وبا عنایت به مطالعات انجام شده در  تمایل به ترک سازمان و تعارض مشاهده می شود 

 ه نمود.هدایت پژوهش میتوان ارای خارج وداخل مدل تحلیلی زیر را برای

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش 

ها از باشد. برای گردآوری دادهمی« فرد«و واحد تحلیل « فرد»روش تحقیق حاضر، پیمایشی است. واحد مشاهده 

شهرستان ماکو در سال  عبارت از معلمان تمامی مقاطع تحصیلیتحقیق آماری  جمعیتپرسشنامه استفاده شده است. 

 تعهد

 کاری 

 رضایت

 یشغل

 سبک 

 مدیریت

 بیگانگی

ادراک عدالت 

 سازمانی

مشارکت 

 سازمانی

 پایگاه شغلی

میزان 

 تحصیالت
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نفرشان نیز آقا می باشند . از  583نفر ایشان خانم و  497نفر بوده که  1080د آنها می باشد که تعدا 88-89تحصیلی 

نفر در مقطع متوسطه   300نفر در راهنمایی و  330نفر در مقطع ابتدایی مشغول به فعالیت هستند ،  450این تعداد 

نفر محاسبه گردید  283،  %50به  %50و پراکندگی  (d=0.05) گیری قابل قبولحجم نمونه با فرض خطای نمونه. 

 پرسشنامه 14در نهایت با توجه به آن که تعدادنفر افزایش یافت و 300که برای جلوگیری از ریزش نمونه، این حجم به 

و روش های آمار  spssمورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل نیز از نرم افزار  کامل پرسشنامه 286 مخدوش بود،

 شد . متناسب با هر موضوع استفاده

پژوهشگران در این رابطه از نظر اساتید و استفاده شده است. برای اعتبار ، در این پژوهش از اعتبار صوری

سؤاالت پرسشنامه وهم چنین از پرسشنامه های پزوهش صاحب نظرومجرب درباب کمیت وکیفیت 

ز احقیق تی نیز در این برای تعیین روایهاوپایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری نیز استفاده شده است.

 حتی و باالتر و 50های علوم رفتاری و اجتماعی معموال آلفای آلفای کرونباخ استفاده شده است. در پژوهش

  های مختلفدانند. بر این اساس مقدار آلفای کرونباخ شاخصرا برآورد کننده انتظار و مورد قبول می 40

                       ولی است.برآآورد شده که میزان قابل قب0.77ای کل نیز عدد لفآنشان داده شده اند .  زیرتحقیق در جدول 

 سنجه های متغیر های تحقیق: مقدارآلفای کرونباخ   1جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یافته ها

 

 

 

 

  متغیرمتغیر  ردیفردیف
  مقدارآلفامقدارآلفا

  پس آزمونپس آزمون  پیش آزمونپیش آزمون

  00//712712  00//705705  تعهد کاریتعهد کاری  11

  00//698698  00//701701  سبک مدیریتسبک مدیریت  22

  00//778778  00//712712  پایگاه شغلیپایگاه شغلی  33

  00//708708  00//687687  مشارکت سازمانیمشارکت سازمانی  44

  00//696696  00//621621  ادراک عدالت سازمانیادراک عدالت سازمانی  55

  00//872872  00//732732  بیگانگی بیگانگی   66

  00//689689  00//612612  رضایت شغلیرضایت شغلی  77
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 شاخص های کیفی درصدو  : میانگین شاخص های کمی 2جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاسبه شده است که کمی  3.16،آمده است میانگین شاخص تعهد کاری در حدود 1همان گونه که درجدول شماره 

بیشترین  3.25تعهد رابطه ای با کمترین میزان و  2.82باالتر از مقدار متوسط است . در این بین تعهد سازمانی با 

برآورد شده  2.7است . میانگین شاخص رضایت شغلی  38.9میزان را به خود اختصاص داده اند . متوسط سن نمونه 

(  2.6است که نشان دهنده کمتر از میزان متوسط می باشد . در این بین رضایت از شرایط فیزیکی کمترین میانگین ) 

( بیانگر مدیریت آمرانه از نظر معلمان می باشد . شاخص پایگاه  2.5خص سبک مدیریت ) را داراست  . میانگین شا

درصد افراد نمونه دارای پایگاه باال می باشند که در ابعاد آن می توان به این  54.1شغلی بیانگر این است که در حدود 

درصد را رسمی تشکیل  72.2قراردادی و  درصد 11.1درصد نمونه را معلمان حق التدریسی ،  16.7نتایج اشاره کرد : 

هزار تومان محاسبه شده است . میانگین سابقه خدمت اعضای نمونه در  491.5می دهند .متوسط حقوق ماهیانه نیز 

 می باشد . 6.8سال برآورد شده است  . میانگین طبقه شغلی عدد  14.8حدود 

وسط پایین تر است .شاخص ادراک عدالت سازمانی ) آمده است که از حد مت 2.6میانگین شاخص مشارکت سازمانی 

برآورد شده است که  2.7( کمتر از حد متوسط می باشد که ادراک عدالت درون سازمانی و برون سازمانی هر دو  2.7

آمده است که بیگانگی  2.8نشانگر نگرش منفی نسبت به این موضوع در بین معلمان نمونه است . شاخص بیگانگی 

 اعی هر دو برابر می باشند . شغلی و اجتم

 

 

 

 

 

 

 

 میانگین متغیر

 16/3 تعهد کاری

 6/2 مشارکت سازمانی

 7/2 عدالت سازمانی ادراک

 8/2 بیگانگی

 7/2 رضایت شغلی

 5/2 سبک مدیریت

 9/38 سن
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 : توزیع فراوانی متغیرهای مستقل و زمینه ای3دول شمارهج

 درصد ابعاد متغیر

 52 مرد جنس

 48 زن

 3/83 متاهل تاهل

 7/16 مجرد

 

 مقطع تدریس

 8/38 ابتدایی

 3/33 راهنمایی

 9/27 متوسطه

 

 

 میزان تحصیالت

 8/2 دیپلم

 8/21 کاردانی

 4/57 رشناسیکا

 7/16 ارشد

 9/1 دکتری

 

داده اند .  تشکیل زناندرصد را  48و  مرداندرصد نمونه را 52،مالحظه می شود : 2همان طور که در جدول شماره

 33.3ابتدایی ،  درصد در مقطع 38.8درصد را معلمان مجرد تشکیل می دهند .  16.7درصد نمونه را متاهالن و  83.3

ا معلمان دیپلم ، ردرصد نمونه  2.8درصد نیز در مقطع متوسطه مشغول به کار می باشند .  27.9ی و درصد در راهنمای

کیل می دهند درصد را دکتری تش 1.9درصد کارشناسی ارشد و  16.7درصد کارشناسی ،  57.4درصد کاردانی ،  21.8

ن باشند که در ابعاد آ دارای پایگاه باال میدرصد افراد نمونه  54.1. شاخص پایگاه شغلی بیانگر این است که در حدود 

درصد را  72.2دادی و درصد قرار 11.1درصد نمونه را معلمان حق التدریسی ،  16.7نتایج اشاره کرد :  به این می توان

رضیات ، هزار تومان محاسبه شده است . در آزمون ف 491.5رسمی تشکیل می دهند .متوسط حقوق ماهیانه نیز 

در  کهد شدند تایی ولی بقیه فرضیات ) بین میزان تحصیالت و تعهد کاری رابطه ای مشاهده نشد ( ، شد اول رد یهفرض

 . همبستگی بین متغیر های وابسته با مستقل مشاهده می شود  4جدول شماره 
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 ( : مقدار همبستگی بین متغیر های وابسته و مستقل 4جدول شماره ) 

 نام متغیر             

 

  تغیرهای مستقلم

 مقدار سطح معنی داری میزان همبستگی

 00/0 723/0 مشارکت سازمانی

 00/0 673/0 ادراک عدالت سازمانی

 00/0 -452/0 بیگانگی

 02/0 321/0 پایگاه شغلی

 00/0 612/0 سبک مدیریت

 00/0 635/0 رضایت شغلی

 

 پایگاهداری بین تمام متغیر های مستقل به غیر از  ( رابطه معنی5در تحلیل رگرسیون چند متغیره ، مطابق جدول )

با بیشترین و بیگانگی با کمترین میزان تعهد کاری را تبیین   مشارکت سازمانی شغلی با متغیر وابسته بدست آمد که

 . کرده اند

های کلی بر وجدان کاری( : بررسی تأثیر همزمان شاخص 5جدول شماره )   

 

با توجه  -در تحلیل مسیر ، مطابق آنچه در زیر مشاهده می شود مدل تحلیلی نیز به کمک تحلیل مسیر بدست آمد که 

،ادراک عدالت سازمانی با  0.509به ترتیب مشارکت سازمانی با مقدار   -به جمع تاثیر مستقیم و غیر مستقیم عوامل 

بیشتر تاثیر کل را در تبیین تعهد  0.128و رضایت شغلی با  – 0.151، بیگانگی با 0.229، سبک مدیریت با  0.347

 .) با توجه به معنی دار نبودن پایگاه شغلی در تحلیل مسیر قید نشده است (  کاری داشتند

 

 مــدل

 خالصه مدل Anova ضرایب

 F معنی داری بتا
معنی 

 داری
R 

2R 

 
 Adjusted R 

 

 0.002 0.137 رضایت شغلی

121.264 0.001 66/0 44/0 44/0 

مشارکت 

 سازمانی

0.154 0.001 

 0.029 0.096 سبک مدیریت

 0.059 0.018 پایگاه شغلی

ادراک عدالت 

 سازمانی

0.131 0.013 

 0.014 -0.096 بیگانگی
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 نتیجه گیری :بحث و 

العه ورد مطنمونه مبراساس یافته های این تحقیق مشاهده می شودکه میانگین شاخص تعهد کاری در بین معلمان  

درصد  24.1 درصد کمتر از متوسط و 13.9درصد در حد متوسط ،  62( می باشد که  3.16کمی باالتر از متوسط ) 

ق کاری در یزان اخالبا م باالتر از متوسط ارزیابی شده اند . هر چند این میزان باالتر از حد متوسط است ولی در مقایسه

ورد عه مساله در جامممی باشد پایین تر می باشد . بنابراین پرداختن به این  4از  3.04( که  1386پژوهش معید فر ) 

ه بکه تعهد  ی شوددر بررسی ابعاد مساله نیز با توجه به یافته ها ی توصیفی ، مشاهده ممطالعه شایان توجه است .

ت ، در حالیکه که ختصاص داده اسپایین ترین مقدار را به خود ا 5از  2.8سازمان آموزش و پرورش با میانگین شاخص 

 هد به خودآن است . تع باالترین میزان را داراست که بیانگر تعهد بیشتری نسبت جامعه و آینده 3.25تعهد رابطه ای با 

ت در شغل بیانگر تعهد بیشتر از حد متوسط در خصوص کار و فعالی 3.2کار و حتی خود شغل معلمی نیز در حد 

ج ری استخراتعهد کاحاضر با استفاده از تحقیقات و نظریات پیشین متغیر های تاثیر گذار در در تحقیق معلمی است . 

(  0.635) ال تقیم بارضایت شغلی از متغیر های موثر در وجدان کاری بود که رابطه مس و در بوته آزمون گذاشته شد . 

(  ، صداقت )  1381( ، طالبیان )  1386) و معنی داری با متغیر وابسته داشت که همسو با تحقیقات داخلی معیدفر 

النجار ) ارجی خ( می باشد . همچنین با تحقیقات  1387( و صبور )  1386( ، قادری  )  1383(  ، سکاکی )  1378

و  (  2007 پژوهش ژجیانگ و ژین )( ،  2007مت زین ) ،  (  2006کاترین )  ( 2004تسای و وانگ )،  (  1996

 همسو می باشد . (  2008ویلیامز ) 

تاثیر مستقیمی در تعهد کاری دارد و هرچه مشارکتی تر باشد ، تاثیر بیشتری در افزایش  0.612سبک مدیریت نیز با  

که بیان  (  2008ویلیامز ) میزان تعهد کاری خواهد داشت . این نتیجه هم با اکثر تحقیقات همسو است به غیر از کار 

تر باشد ، وجدان کاری باالتر خواهد رفت . مشارکت سازمانی تاثیرگذارترین عامل داشته است هرچه مدیریت متمرکز

( معنی داری نیز با تعهد کاری  0.723در تعهد کاری است که در این تحقیق برآورد شده است و همستگی مثبت ) 

معنی داری با وجدان کاری دارد . این رابطه نیز همسو با اکثر تحقیقات می باشد . پایگاه شغلی در این تحقیق رابطه 

 تعهد

 کاری 

 رضایت

 شغلی

 سبک 

 مدیریت

 بیگانگی

ادراک عدالت 

 سازمانی

مشارکت 

 سازمانی

0.077- 

0.124 

0.128 

0.096 

0.114 

0.144 

0.869 

0.023- 

0.121 

0.698 
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داشت ) ولی در تحلیل رگرسیون چند متغییره معنی دار نشد (که همسو با تحقیقاتی که این متغیر را بررسی کرده اند 

می باشد . ادراک عدالت سازمانی نیز همسو با تحقیقات پیشین رابطه مستقیم باالیی با تعهد کاری دارد و همچنین 

 ( رابطه معکوس خوبی را تعهد کاری دارد .  1386قاتی چون کار معیدفر ) بیگانگی نیز همسو با تحقی

عدم همبستگی میزان تحصیالت با تعهد کاری ، با کار های معیدفر همسو نمی باشد که یکی از مولفه های اساسی 

ز نظر مدرک این باشد که در آموزش و پرورش آن تنوعی که ا آن تحقیق وی در بیان بیگانگی می باشد . شاید دلیل

تحصیلی شاید در سایر سازمان ها باشد ، دیده نمی شود . زیرا دامنه تحصیالت معلمان از کاردانی تا کارشناسی ارشد 

است و عده بسیار کمی در حد دیپلم و دکتری در آموزش و پرورش مشاهده می شود . هرچند امروزه بر میزان 

معلمان در حال ادامه تحصیل می باشد ، بنابراین شاید بهتر باشد  و عده زیادی از شده استتحصیالت معلمان افزوده 

برای بررسی این موضوع و خصوصا آزمون ارتباط بیگانگی با تعهد کاری ، کار دیگری بعد از چند سال صورت گیرد تا 

 آن سنجیده شود .   وضعیت

اثرگذار اشاره شده است و این نتایج بدست ، به متغیرهای افراد نمونهدر اجرای تحلیل رگرسیون چندمتغیره در بین کل 

بیشترین میزان را مشارکت سازمانی بدست آورد و بعد از آن به ترتیب رضایت شغلی ، ادراک عدالت آمده است :  

در . متغیر های تحقیق توانستند سازمانی ، سبک مدیریت و بیگانگی قرار دارند و پایگاه شغلی نیز معنی دار نشد  

. با توجه به این یافته ها می توان  استتعهد کاری را تبیین کنند که مقدار قابل توجهی غیر وابسته مت 0.44 مجموع

گفت که نظریات مبادله در خصوص گرایش و نظریات گرایش ، که بیان می کنند انگیزه ها تاثیر زیادی در رفتار و 

تر باشد میل به انجام کار و وظایف سازمانی نیز در کنش افراد دارند ، تایید می شوند و هرچه انگیزه شغلی معلمان باال

آنها افزایش می یابد . مشارکت سازمانی ، ادراک عدالت سازمانی و سبک مدیریت که بیشتر در نظریات مدیریتی مطرح 

است در این تحقیق مجال بحث یافته اند و در تبیین تعهد کاری بخش قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند . 

راین هرچه مشارکت سازمانی باالتر و سبک مدیریت مشارکتی تر باشد و معلمان احساس کنند که بیشتر طرف بناب

مشورت هستند و رای و نظرشان در سطوح تصمیم گیری تاثیر دارد ، میل و انگیزه کاری باالتری بدست آورده و در 

بعیض نسبت به سایر سازمان ها در مقایسه با نتیجه سطح تعهد کاری باالتری خواهند داشت . از سوی دیگر احساس ت

 آموزش و پرورش انگیزه کاری را پایین آورده و تاثیر منفی در رضایت شغلی و در نتیجه در تعهد کاری خواهد داشت. 

بیگانگی سازمانی و اجتماعی نیز تاثیر منفی در وجدان کاری داشت . هر چه معلمان احساس کنند که باورها و ارزش 

اوتی نسبت به جامعه دارند و تحصیالت دانشگاهی در زندگی روزمره زیاد کاربرد ندارد و از سوی دیگر اهداف های متف

سازمان آموزش و پرورش برای ایشان گنگ و نامفهوم باشد ، تاثیر منفی در تعهد کاری آنان خواهد داشت و به نوعی 

د احساس حقارت شغلی و بی انگیزگی را در آنان تگی ذهنی با جامعه و سازمان خود خواهند رسید که این خوسگس

بوجود خواهد آورد . با توجه تحلیل مسیر ، مشاهده شد که مشارکت سازمانی بیشترین تاثیر کل را در تعهد کاری دارد 

منز و بالو باشد که پاداش را تنها مادی نمی دانستند و عناصر غیر مادی چون طرف و. شاید این موید نظریات ه

قرار و احترام واقع شدن از آن جمله است . نگرش به کار و ادراک عدالت سازمانی نیز در ترتیبات بعدی مشارکت 

با توجه به مدل تحلیل مسیر می توان بیان داشت که توجه به نظرات معلمان می تواند در باال بردن وجدان . داشتند

ندارند  اثریکه در سطوح تصمیم گیری سازمانی  از این مورد مطالعه،  کاری آنان مثمر ثمر باشد . بیشتر معلمان نمونه

عدم انتخاب مدیریت مدارس و مدیریت مناطق و استان ها از گالیه های همیشگی  ازجمله، ابراز نارضایتی کرده اند 

. توجه به نیاز های مادی و غیر مادی معلمان نیز از دغدغه های اساسی معلمان می باشد و احساس  استمعلمان 

 باشد .آنان ض ، خود می تواند  عاملی در بی انگیزگی و پایین بودن تعهد کاری تبعی
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Organizational-managerial factors related to the level of commitment of teachers 

working in the education of the city of Maku 
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Abstract 

 

    The present paper examines the level of commitment of teachers working in 

educational system in Maku city and its effective organizational-managerial factors. In 

this study, in order to select theoretical foundations of the research, it was tried to use a 

theory with a high explanatory power and theoretical strength through a review of 

previous research and theories related to the subject. Accordingly, productivity theories 

were used from job satisfaction, Maslow's theory of needs, organizational justice 

perception, work ideas, alienation, exchange of Likert and McGregor management 

ideas. After extracting the hypotheses, a survey method was used to study the subject. 

The statistical population of this study was teachers working at the three educational 

levels of the Maku, which included a sample of 286 people. After analyzing the data, the 

average of the commitment to work was estimated to be 3.16 out of 5. It was determined 

that organizational partnership, organizational justice perception, management style, 

alienation, job satisfaction and job base are related to job commitment and the level of 

education of teachers has meaning You do not have a dependent variable. In 

multivariate regression analysis, the total of the remaining independent variables in the 

equation explained about %44 of the changes in the dependent variable. 

Keywords: Organizational Justice Perception, Organizational Alienation, Job 

Commitment, Job Satisfaction, Management Style, Organizational Participation. 


