فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
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 .1مقدمه
کارکنان سازمان ها نیازمند آن هستند که از خطرات جسمی و روحی در امان باشند و با آنان آمرانه یا ظالمانه
رفتار نشود ،ایمنی شغلی داشته باشند و بتوانند در شرایطی کار کنند که تصمیمها و خطمشیهای غیرقابل
پیشبینی ،باعث نارضایتی آنان نشود .مدیرانی که نسبت به این دسته از نیازهای کارکنان توجه نشان نمیدهند،
در اداره موثر سازمان محل کار خود با مشکالتی مواجه میشوند (ساعتچی ،1836 ،ص  .)152انسانها باید به
یکدیگر کمک کنند تا در دوره کودکی احساس امنیت کرده و با مسایل مربوط به رشد روبرو شوند ،نگاهی
هم باید به جلو بیندازیم و ببینیم که در آینده طوالنی برای کنار آمدن با شرایط غیرمترقبه به چه مهارتهایی
نیاز دارند .همه ما با احساس عدم اطمینان به آینده و احتمال وقایع هولانگیزی زندگی میکنیم که بخشی از
زندگی انسان است ،اما مهم این است که فرزند خود را طوری تربیت کنیم که بتواند در بزرگسالی نقش خود
را برای ساختن آیندهای بهتر و روشنتر ایفا کند .پشتسر گذاشتن این فرایند امری دشوار و مستلزم برخی
ویژگیهای شخصیتی است که هرچند بسیاری از ما آن را با ارزش میدانیم ،اما اغلب در تنشها و فشارهای
زندگی روزمره اهمیت آنها را از یاد میبریم .و با وجود تمام تالشها ،والدین باید بدانند در طول رشد
فرزندان امکان بروز هرگونه ناراحتی و تنشی وجود دارد .نکته مهم این است که بتوانیم در میان شرایط
اضطراب ،تنش و دیگر عالیم ناراحتی ،فرصتی برای رشد بسازیم .امنیت واقعی تنها در جوامع امن یافت
میشود و در دنیای به هم پیوسته کنونی این امر زمانی میسر است که همه کودکان و خانوادهها احساس کنند
که نیازهای اساسی آنها تأمین میشود و از زندگی پر ثمر و رضایتبخش برخوردارند (گرین اسپین،2662 ،
ترجمه کرمی ،1835 ،ص  .)5امروزه همگان بر اهمیت نقش انسانها در سازمان پی بردهاند و از آن به عنوان
سرمایههای فکری یاد میکنند ،بهرهوری سایر سرمایههای سازمان به میزان خبرگی و دانشگر بودن سرمایه
انسانی بستگی دارد .استفاده صحیح از سرمایه انسانی مستلزم توجه به شرایط روحی ،روانی و پیچیدگیهای
وجودی انسانها و ایجاد بسترهای مناسب برای شکوفایی استعداد آنهاست (نیکوکار ،1830 ،ص .)25-23
آلن و مییر 4در سال  1552بیان میکنند که تعهد سازمانی یک حالت روانشناختی است که روابط کارمندان
با سازمان را توصیف میکند و بر تصمیم به ادامه عضویت در سازمان داللت دارد (باقری و توالیی.)1835 ،
افراد متعهد ،همچون منبعی از انرژی و توان هستند که با قدرت به سمت آرمان و هدف خویش پیش میروند.
افراد متعهد به قوانین و ساختارهای موجود اکتفا نمیکنند و خود را در چارچوب آن محدود نمیسازند .آنها
اگر قانون یا ساختاری را در مقابل آرمان خود ببینند ،سعی در تغییر آن و رفع موانع موجود میکنند .گروهی

4

. Allen And Meyer, 1992

2

Online ISSN: 2717-2473

فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

https://science-journals.ir

https://mkd.science-journals.ir

از انسانهای متعهد میتوانند نیرویی را خلق کنند که هرناممکن را ممکن سازند (امین بیدختی و همکاران،
 ،1830ص .)81-83
حرف ه شما و هر فرد دیگر یک احساس هویت و جایگاه (منزلت) برای شما و دیگران فراهم میکند که در
حقیقت برای شما و دیگری تعریف میکند که شما چه کسی هستید .شغل شما شاید شرایطی را برایتان فراهم
کند که مهارت جدیدی را یاد بگیرید و درگیر چالشی تازه شوید .همچنین آن شغل موجبات پاداش اجتماعی
را در برآوردن نیاز شما به تعلق داشتن به گروهی خاص فراهم مینماید و این آسوده خاطری در شما ایجاد
میکند که فردی مورد قبول و ارزشمند برای همان گروه هستید .یک شغل میتواند فرصتهای دوستیابی
را برای شما فراهم آورد و شرایطی را مهیا نماید که بتوانید با افرادی که به آنها عالقمندید ،مالقات نمایید.
از سوی دیگر ،کار می تواند برای شما خطرناک باشد .عالوه بر خطرات بدنی موجود در اغلب محیطهای
کاری ،شرایط نامساعد کار می تواند اضطراب و محرومیت را پدید آورد .اگر شما در کار خود خسته شدید
تمام برنامههایتان برای پیشرفت بینتیجه خواهد ماند و یا از مافوق خود خشمگین خواهید شد و در پایان روز
کاری این نارضایتی را به خانه خواهید برد و بستگان و خانواده و دوستان خود را متأثر خواهید کرد.
استرسهای کاری به عدم سالمت روانی و جسمانی منجر میگردند (مهداد ،1852 ،ص .)11-12
یکی از سازمانهای 2مهم و موثر امروز و آینده ،سازمانهای آموزشی هستند که الگوی کلیه نمادها و
موسسات و سازمانهای رسمی جوامع و کشورها هستند ،موضوع اساسی و محور اصلی سازمانهای آموزشی
انسان است .بازخورد 0و ثمر بخشی فعالیت و عملکرد این سازمانها از تبدیل انسان خام و مستعد به انسان
سالم ،خالق ،بالنده ،متعال ،رشد و توسعه یافته و از سوی دیگر تأمین کننده نیازهای نیرو و منابع انسانی در
جامعه و در سطح و بخشهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و مدیریتی است .این پژوهش
رابطه ناسازگاری محیطی با تعهد سازمانی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرمآباد را
بررسی می کند .و پژوهشگر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا بین ناسازگاری محیطی با تعهد سازمانی
کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرمآباد ارتباطی وجود دارد؟
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 .2مبانی نظری:
مدیریت منابع انسانی برای سازمانها به مثابه کارکرد حیاتی تلقی میشود ،زیرا مولفههای اصلی تشکیل دهنده
سازمانها مردم اند و مدیریت اثربخش آنان وظیفه اصلی مدیریت منابع انسانی است .مدیریت منابع انسانی
امروزه تحت تأثیر عوامل برون سازمانی و باالخص تطابق قابلیت رهبری امور کارکنان با نیازهای جدید ،امور
مربوط به منابع انسانی در رابطه با رسالت و اهداف سازمان و در نظر داشتن چالشهای محیطی ،سازماندهی
می شود .بر این اساس اهمیت عامل انسانی و نقش منحصر به فرد او به منزله یک منبع استراتژیک و طراح و
مجری نظامها و فراگرد های سازمانی جایگاهی به مراتب واالتر از گذشته یافته است تا جایی که در تفکر
سازمانی پیشرفته از انسان به مثابه مهمترین منبع و دارایی برای سازمان یاد میشود .بدین لحاظ امروزه سازمانها
برای بقا ،انتظام و بالندگی خود میکوشند از طریق منابع انسانی فرهیخته در گستره جهانی رو به رشد سریع،
بهبود مستمر ،کارآمدی ،سودبخشی ،انعطافپذیری ،انطباقپذیری ،آمادگی برای آینده و برخورداری از
موقعیت ممتاز در عرصه فعالیت خود نایل شوند .بدون این کیفیتها ،سازمانها واقعاً غیرممکن است که
بتوانند در مواجهه با بهترین ها به صورت رقابتی و اثر بخش عمل کنند (شولر و جکسون ،2661 ،2به نقل از
عباسپور.)1834 ،
امروزه تجلی نیازهای ایمنی را می توان در پدیده هایی ازقبیل تمایالت عمومی به شغل دایمی و حمایت،
تمایل به داشتن حساب پس انداز و انواع گوناگون بیمه مشاهده کرد (مازلو  ،1526ترجمه رضوانی.)1822 ،
حاصل ارضای این نیازها احساس آسودگی و تمدد اعصاب است (مازلو ،ترجمه رویگریان .)1802 ،اما افراد
ناایمن با عصبانیت تالش میکنند تا دنیا را چنان با ثبات و منظم سازند که خطرات غیرمنتظره ،غیرقابل کنترل
یا ناآشنا هرگز پدیدار نگردند (هورنای 1582 ،3ترجمه مصفا .)1804 ،استرس ،کاهش مسئولیت شغلی،
اغماض و عدم اشتغال را به دنبال دارد (زارع و امین پور ،1856،ص  .)00آلن و مایر در سال  1552بیان
میکنند که تعهد سازمانی یک حالت روانشناختی است که روابط کارکنان با سازمان را توصیف میکند و
بر تصمیم به ادامه عضویت در سازمان داللت دارد (باقری و توالیی.)1835 ،
تعهد سازمانی ناشی از عوامل و متغییرهای مختلفی است که نتایج مختلفی را به دنبال دارد .در مطالعات رفتار
سازمانی تأکید بر نگرش ،پایبندی شغلی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی میباشد .تعهد سازمانی از نگرشهای
مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان (نه شغل) است که در آن مشغول به کارند (استرون ،1822 ،ص .)28
به بیان دیگر ،تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود
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را مورد شناسایی قرار میدهد (زکی ،1836 ،ص  .)1پایبندی 5یعنی اشتیاق فرد برای پاسخگویی به
خواسته هایی که شغل از او دارد .تعهد و پایبندی همانند رضایت شغلی تابعی از عوامل فردی ،گروهی و
سازمانی است (طبرسا ،1832 ،ص  .)122اندیشه تعهد موضوعی اصلی در نوشتههای مدیریت است .این اندیشه
یکی از ارزشهای اساسی است که سازماندهی بر آن متکی است و کارکنان براساس مالک تعهد ،ارزشیابی
می شوند .اغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد برای اثربخشی سازمان ضرورتی تام دارد (میچل،1532 16،
ترجمه شکرکن ،1828 ،ص .)122
ديدگاههايی در مورد کانونهای تعهد سازمانی:
 -1ديدگاه ريچرز :11ریچرز یکی از اولین محققان دربارة کانون تعهد ،اعتقاد دارد که مفاهیم عمومی
تعهد سازمانی ممکن است زمانی بهتر درک شوند که آنها را مجموعهای از تعهدات در نظر گرفت .به اعتقاد
او کارمندان میتوانند تعهدات مختلفی را به اهداف و ارزشهای گروههای گوناگون در درون سازمان تجربه
کنند .بنابراین ،در درون سازمان تنها درک تعهد سازمانی مهم نیست ،بلکه توجه به کانونهای تعهد نیز الزامی
است .ریچرز کانونهای تعهد کارمندان را شامل تعهد به مدیریت عالی ،سرپرستان ،گروه کاری ،همکاران و
مشتریان سازمان دانسته و معتقد است که کارمندان میتوانند به این کانونها ،باتوجه به درجه انطباق اهداف
و ارزشهایشان با آنها بهطور متفاوتی متعهد شوند (شیان چنج و همکاران ،2668 ،به نقل از فرهنگی و
حسین زاده ،1834 ،ص .)14
 -2ديدگاه بکر و بیلینگس :12برای طبقهبندی کانونهای تعهد ،بکر و بیلینگس بین کسانی که متعهد به
سطوح پایین سازمان همچون گروه کاری و سرپرست مستقیم هستند و کسانی که عمدتاً به سطوح باالی
سازمان مثل مدیریت ارشد و سازمان در کل بودند ،تمایز قائل شدند .با ترکیب هرکدام از این سطوح باال و
پایین ،آن ها چهار دیدگاه متمایز را مطرح کردند .ابتدا افرادی که تعهد کمی هم به گروههای کاری و
سرپرستان و هم به مدیریت ارشد و سازمان دارند که به آنها عنوان بیتعهد دادند .برعکس افرادی که به هر
دو کانون تعهد باالیی را نشان دادند ،متعهد نامیده شدند .در بین این دو گروه افرادی هستند که به سرپرست
و گروه کاریشان کامالً متعهد اما به مدیریت عالی و سازمان متعهد نیستند که به عنوان افراد متعهد جزیی در
نظر گرفته میشوند ،و کسانی که به مدیریت ارشد و سازمان کامالً متعهد ولی به سرپرست و گروه کاریشان
متعهد نیستند افراد متعهد کلی میگویند .بکر و بیلینگس در مطالعه یک سازمان عرضه کنندهی لوازم نظامی
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بزرگ ،دریافتند که نگرشهای کارمندان ،مرتبط با رفتارهایشان بود .برای مثال افراد بیتعهد (برپایهی
پاسخهایشان به سؤالهای مختلف) عالقه بیشتری به ترک شغل و عالقه کمتری برای کمک به دیگران داشتند.
در عوض افرادی که در طبقهی متعهد قرار گرفتند ،اینچنین نبودند .آنهایی که بطور کلی و بطور جزیی
متعهد بودند ،بین این دو گروه نهایی قرار گرفتند .درنتیجه اگرچه این روش تمایز بین کانونهای مختلف
تعهد هنوز جدید است ،ولی جای امیدواری است که بتوان از آن به عنوان ابزاری برای درک کلید ابعاد تعهد
سازمانی استفاده کرد (گرینبرگ و بارون ،1552 ،18به نقل از فرهنگی و حسین زاده ،1834 ،ص .)12
ناسازگاری:
ویژگی اصلی اختالل سازگاری (ناسازگاری) پاسخ روانی به یک عامل تنشزای مشخص است که به پیدایش
نشانههای رفتاری یا هیجانی قابل توجه بالینی منجر میشود .این نشانهها باید در ظرف سه ماه بعد از آغاز عامل
یا عوامل فشارزا ظاهر شوند .اهمیت بالینی این واکنش با پریشانی قابل مالحظهای که باتوجه به ماهیت عامل
فشارزا بیشتر از حد مورد انتظار است و یا با اختالل چشمگیر در کارکرد اجتماعی یا شغلی (یا تحصیلی)
آشکار میشود .به عبارت دیگر یک واکنش به یک عامل تنشزا که ممکن است به هنجار یا مورد انتظار
باشد ،می تواند تشخیص اختالل سازگاری را دریافت کند به شرطی که واکنش مورد نظر بدان اندازه شدید
باشد که موجب اختالل قابل توجه شود (نیکخواه ،1831 ،ص .)558
شیوع اختالل سازگاری در نمونههای اجتماعی کودکان و نوجوانان و سالمندان از  2تا  3درصد گزارش شده
است .اختالل سازگاری در تقریباً  12درصد بیماران بیمارستانهای عمومی که برای مشاوره بهداشت روانی
مطرح شدهاند و در  16تا  86درصد بیماران سرپایی مراکز بهداشت روانی ،و در حدود  26درصد جمعیتهای
ویژهای که در معرض عوامل تنشزای خاص قرار گرفتهاند ،گزارش شده است .افرادی که در شرایط نامساعد
زندگی میکنند با عوامل تنشزای بیشتری مواجهاند و ممکن است در معرض خطر زیاد ابتال به این اختالل
قرار داشته باشند (نیکخواه ،1831 ،ص .)550
طبق تعریف ،آشفتگی در اختالل سازگاری ،ظرف مدت سه ماه از آغاز یک عامل تنشزا شروع میشود و
کمتر از شش ماه بعد از بر طرف شدن عامل مذکور یا پیامدهای آن پایدار میماند .هرگاه این عامل تنشزا
یک رویداد حاد باشد (مانند اخراج شدن از کار) آغاز این اختالل معموالً سریع (یا در ظرف چند روز) و
مدت آن نسبتاً کوتاه (برای مثال کمتر از چند ماه) است .هرگاه عامل فشارزا یا پیامدهای آن پایدار بماند،
اختالل سازگاری نیز ممکن است استمرار یابد .تداوم اختالل سازگاری یا تبدیل شدن آن به سایر اختاللهای
روانی شدیدتر(مانند اختالل افسردگی عمده) ممکن است در کودکان و نوجوانان بیش از بزرگساالن رخ
. Greenberg & Baron
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دهد .با وجود این بخشی از مجموع این افزایش خطر ممکن است به وجود اختاللهای همایند مربوط باشد
(مانند اختالل کاستی توجه -بیش فعالی) یا احتمال دارد اختالل سازگاری درواقع نمایانگر جلوهی
پیشنشانهای پیشمرضی یک اختالل روانی شدیدتر باشد .اختالل سازگاری ،اختالل فشار روانی پس آسیبی
و اختالل فشار روانی حاد ،جملگی مستلزم وجود یک عامل تنشزای روانی -اجتماعی هستند .اختالل فشار
روانی پس آسیبی و اختالل فشار روانی حاد با حضور یک عامل تنشزای شدید و مجموعه نشانههای
اختصاصی مشخص میشوند .درمقابل ،اختالل سازگاری ممکن است با هر شدتی از یک عامل تنشزا ایجاد
شود و شامل دامنه گستردهای از نشانههای احتمالی باشد (همان منبع ،ص .)552
در اکثر محیطهای کاری افراد با پدیدهی تعارض سرو کار دارند و سعی میکنند با این موضوع کار کنند،
اجتناب کند و یا با آن کنار آیند .به طور کلی دو نوع تعارض وجود دارد که در اکثر مجموعهها میتوان به
آن ها پی برد .اولین نوع آن به تصمیمات ناشی از تفکر ،دستورات و عمل کردنها بر میگردد که به این نوع
تعارض ،تعارض قائم به ذات یا حقیقی لقب میدهیم که زمان شروع آنها وقتی است که فکرها ،دستورات
و اعمال شکل میگیرند .نوع دوم تعارض ،تعارضهای شخصی هستند که اغلب به همین نام خوانده میشوند
(زیدانی ،1830 ،ص .)45
تعارض قائم به ذات (حقیقی):
این تعارضها در هر جایی و به هر دلیلی میتوانند شکل بگیرند و دو بعد درونی (خوب و بد) دارند که اگر
مدیر بتواند بر این دو بعد کنترل و اختیاری را حاصل کند با اصالحاتی که نیز اعمال میکند میتواند راه
حلهای ابتکاری را خلق کند و حتی به مطلوبیتهایی نیز نایل آید (همان منبع ،ص .)45
تعارض شخصی:
تعارضهای شخصی چیز زیاد خوبی نیستند ،زیرا اول آنکه از محرکهایی با انگیزه شخصی (خشم ،کینه و
ناامیدی) قوت میگیرند و تحت تأثیر انگیزه و یا شخصیاً عمل میکنند .وقتی این تعارض به حد اعال میرسد
نوعی بدبینی نسبت به اعمال بهوجود میآید .دوم ،این تعارضها چون تحت تأثیر احساسات هستند و نه سلسله
مراتب ،حل مشکل در این موارد کاری بس مشکل و یا ناشدنی است زیرا هیچ بخشی تمایل به حل مشکل
ندارد .درحقیقت در خیلی از موارد ،واحدها تمایل دارند تا خود سر عمل کنند .سوم ،اگر نتوانیم این گروه
تعارضها را تبدیل به تعارضهای قائم به ذات کنیم ،ضد زمان عمل کردهایم زیرا هر فرد میخواهد ابتدا
مشکل شخصیاش حل شود (همان منبع ،ص .)26
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کنارآمدن (سازگاری):
از راهبردهای کنار آمدن برای اداره شرایطی استفاده میشود که در آن بین انتظارهای فشار انگیز روانشناختی
و منابع موجود برای برآورده ساختن این انتظارها ،مغایرت وجود دارد .چهارچوب مفهومی رادولف

موس14

از فرایند کنار آمدن در شکل  8-2ارایه شده است .طبق این چهار چوب ،عوامل موجود در سامانه محیطی
افراد (به ویژه حمایت ها و فشارهای اجتماعی) و سامانه شخصی آنان (مانند صفات و ویژگیهای جمعیت
شناختی) که همگی تا حدودی ثابتاند ،بر تغییرات اوضاع و احوال زندگی مانند بحرانها و گذرها ،تأثیر
می گذارند .همه این عوامل از طریق ارزیابی شناختی و کنار آمدن به طور مستقیم و غیرمستقیم بر سالمتی و
شادمانی آدمی تأثیر میگذارند .نقش اساسی که کنارآمدن بازی میکند ،هسته مرکزی این چهارچوب را
مشخص میکند .گذرگاه های دو سویه امکان وقوع پسخوراند دو سویه را در هر مرحله از فرایند فشار روانی
و کنار آمدن نشان میدهند .مدل موس نمونهای از مفهومسازی فرایند فشار روانی و کنار آمدن است که
مدلهای سرشتی و بافتی قبلی را در بر میگیرد (آالن کار ،2662 ،ترجمه پاشاشریفی و همکاران ،1832 ،ص
 .)854مدل های سرشتی بر نقش نسبتاً ثابت عوامل شخصی تأکید دارند که گزینش و اثربخشی راهبردهای
کنارآمدن را مشخص میکند .در مدلهای بافتی ،دیدگاه این است که راهبردهای شناختی را عمدتاً ماهیت
آن دسته از فشارهای روانی که فرد ناگزیر است با آنها کنار بیاید و نحوهای که این کنار آمدنها را ارزیابی
میکند ،مشخص میسازد (همان منبع.)1832 ،
در ادبیات مربوط به فشارروانی و کنارآمدن ،اتفاق آراء فزاینده وجود دارد که میتوان بین راهبردهای
کنارآمدن مسألهمدار ،هیجانمدار و اجتنابی تمیز قایل شد .راهبردهای هیجانمدار برای اداره حالتهای
عاطفی همراه با فشارهای روانی کنترلناپذیر مانند داغدیدگی مناسباند .برای فشارهای روانی قابل کنترل
مانند مصاحبههای شغلی یا امتحانات دانشگاهی ،راهبردهای کنارآمدن مسألهمدار که هدفشان اصالح مستقیم
منبع فشار روانی است ،مناسبترند .در بعضی شرایط الزم است که شخص برای تجهیز منابع شخصی ،از کنار
آمدن دست بردارد و پیش از پرداختن به راهبرد کنارآمدن فعال از روش کنارآمدن اجتنابی استفاده کند.
برای هر سه سبک کنارآمدن ،می توان بین راهبردهای کارآمد و ناکارآمد تمیز قایل شد (آالن کار،2662 ،
ترجمه پاشاشریفی و همکاران ،1832 ،ص .)852

. Rudolph Moos
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پیشینه تحقیق:
در مطالعهای که توسط واندربرگ ( )1552صورت گرفته ،نشان میدهد که در مورد رابطه بین «تعهد سازمانی»
و «رضایت شغلی» در ادبیات موضوع چهار فرض به شرح زیر وجود دارد:
 رضایت شغلی موجب تعهد سازمانی میشود :بدین معنا که رضایت شغلی پیش شرط تعهد سازمانی است.افراد به خاطر این که رضایت از شغل دارند به سازمان متعهد میگردند .مطالعات ویلیامز و هزر )1530( 12و
همچنین واندربرگ و اسکارپلو( )1552از این فرضیه حمایت کرده است.
 تعهد سازمانی موجب رضایت شغلی میشود :بدین معنا که تعهد سازمانی پیش شرط رضایت شغلی است.افرادی که نسبت به سازمانی متعهد هستند ،از شغل خود رضایت دارند.
 تعهد و رضایتمندی ،ارتباط دو سویه دارند :مطالعه فارکاز و تتریک )1535( 10از این نظریه حمایت می-کند.
 -هیچگونه رابطه سببی بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی وجود ندارد :مطالعات کوری و

همکارانش12

( )1530از این فرضیه حمایت کرده است (باقری و توالیی ،1835 ،ص .)33
ماتیو و زاجاک ( )1556یافتههای قریب به  266پژوهش در زمینه تعهد سازمانی را بهوسیله فرا تحلیل مورد
بررسی قرار داده اند و به ارایه یک مدل نظری درخصوص  8مقوله:
الف) عوامل پیشنیاز ،ضروری و مؤثر و موجب تعهد سازمانی .ب) عوامل همبسته به تعهد سازمانی ج) نتایج
و اثرات و پیامدهای تعهد سازمانی پرداخته اند.
مقدمات ایجاد تعهد به  2دسته تقسیم میشوند:
الف) ویژگیهای شخصی و فردی (همچون سن ،جنس ،تحصیالت ،وضع تأهل ،سابقه شغلی ،سابقه در
سازمان ،تواناییها و .)...ب) مشخصات شغلی (همچون تنوع مهارت ،استقالل ،چالش شغلی).
ج) ویژگیهای مرتبط با نقش (همچون ابهام نقش ،تعدد نقش ،تضاد نقش) .د) چگونگی روابط گروهی/
رهبر (همچون انسجام گروهی ،وابستگی متقابل ارتباطات رهبر) .هـ) ویژگیهای سازمان (همچون میزان
تمرکز ،رسمیت سازمان ،بعد و اندازه سازمان) عوامل همبسته و مرتبط با تعهد سازمانی شامل انگیزش شغلی،

15

. williams& hazar
. farkas&tetrick
17
. curry et all
16
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رضایت شغلی (درونی ،بیرونی ،کلی) میباشد .نهایت آن که تعهد سازمانی در تمایل به ماندن ،عملکرد شغلی،
سنجش بازدهی ،نقش دارد (مودی و همکاران ،1532 ،به نقل از زکی ،1832 ،ص )162
تعارض و ناسازگاری در موقعیتهایی مانند پاداش ،ارزشها و سیستمهای ارزشیابی ،امنیت روانی را در افراد
کاهش میدهد (لی 13و همکاران ،2664 ،به نقل از مرتضوی و همکاران ،1856 ،ص  .)121همچنین ادراک
کارکنان از گرایشات و نیات هم تیمیها در شکلدهی امنیت روانی کارکنان نقش مهمی را ایفا مینماید
(ادمونسون و ولی ،2668 ،15به نقل از مرتضوی و همکاران ،1856 ،ص .)121
ساراب و میشارا )2663( 26نقش تنش و سالمت سازمانی را در پیشبینی تعهد سازمانی در کارمندان راهآهن
را بررسی کردند و مشخص نمودند تنش کاری ،وابستگی معکوسی با تعهد سازمانی دارد .همچنین
سالمتکاری (سازمانی) وابستگی مثبتی با تعهد سازمانی دارد (به نقل از فردوسی و همکاران.)1851 ،
روش تحقیق
طرح تحقیق از نوع توصیفی -همبستگی دو متغیره است .جامعه آماری شامل  026نفر کارمند شاغل در ادارات
آموزش و پرورش شهرستان خرمآباد بود .با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه  242نفر
میباشد .برای نمونهگیری از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبی استفاده شده است .باتوجه به اینکه
جامعه آماری شامل پنج اداره آموزش و پرورش میشود که از نظر آماری با هم متفاوتند و محقق عالقمند
است اطمینان حاصل کند که هر یک از طبقههای موجود در جامعه ،در نمونه او حضور دارند لذا جامعه به
خرده گروههایی به نام طبقه تقسیم میشود و نمونههای مستقل از هر طبقه انتخاب میشوند (دالور،1851 ،
ص  .)52و نسبت هر یک از طبقهها در نمونه برابر نسبت همان طبقهها در جامعه است (دالور ،1851 ،ص
 .)52مزیت این روش در این است که احتمال معرف بودن نمونه را ،بهویژه در شرایطی که نمونه خیلی بزرگ
نباشد ،افزایش میدهد .در این روش طبقههای مختلف به طور درست در نمونه حضور پیدا میکنند (دالور،
 ،1851ص .)50

18

. Li
. Edmonson, A, &Woolley,A.W.2003
20
. Sarab & Mishara, 2008
19
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نمونهگیری طبقهای نسبی تصادفی ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرمآباد براساس حجم جامعه
 026نفر(مرد  555نفر و زن  00نفر) و حجم نمونه  252نفر
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روايی و پايايی ابزار سنجش
برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه  24سوالی تعهد سازمانی آلن و مییر ( )1556استفاده میشود.
براساس گزارش (مییر و آلن ،1554 ،1534 ،و هاکت ،بیسیو و هاستدف ،1554 ،به نقل از ساعتچی،
کامکاری و عسگریان ،)1835 ،ضریب روایی مقیاس پرسشنامه تعهد سازمانی در سطح آلفای کرونباخ
 6/61معنادار است .پایایی این آزمون را (همایی ،1832 ،و سلطان حسینی ،1832 ،به نقل از مهداد و
همکاران ،)1856 ،به ترتیب  6/32و  6/32گزارش کردهاند .و پایایی محاسبه شده برای این پرسشنامه
توسط محقق  6/30میباشد که با پایایی محاسبه شده توسط همایی و سلطان حسینی همخوانی دارد .مقیاس
پاسخگویی این پرسشنامه  2درجهای لیکرت (کامالً مخالفم = 1تا کامالً موافقم= ،)2میباشد (مهداد و
همکاران ،1851 ،ص  .)24از پرسشنامه امنیت روانی آبراهام مازلو ( )1522که در سال  1823توسط هومن
11
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ترجمه و در سال  1838توسط امینپور هنجاریابی شد و در سال  1830مجدداً توسط زارع برای دانشجویان
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی (یکی از مراکز و واحدهای دانشگاهی) مورد آزمون قرار گرفت،
استفاده میشود .در پژوهش زارع ( )1830شاخص کفایت نمونهبرداری  6/062در سطح  α= 6/661معنادار
میباشد .که در این پژوهش از این پرسشنامه استفاده شده است و پس از محاسبه پایایی پرسشنامه فوق
براساس ضریب آلفای کرونباخ (توسط محقق) ،ضریب  6/54به دست آمد.
يافتههای تحقیق
آمار توصیفی
در این پژوهش  33/0 ،درصد نمونه آماری مرد و  11/4درصد زن و  2/2درصد نمونه آماری کمتر از  86سال
سن دارند 42/3 ،درصد بین  86تا  46سال 44/1 ،درصد بین  41تا  26سال و  2/5درصد باالی  26سال سن
دارند .همچنین  2/2درصد نمونه آماری دارای مدرک تحصیلی دیپلم 14/4 ،درصد دارای مدرک تحصیلی
فوق دیپلم 25/2 ،درصد دارای مدرک تحصیلی لیسانس 23/3 ،درصد دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس
و  6/3درصد دارای مدرک تحصیلی دکتری هستند .و  32/درصد نمونه آماری متأهل و  11/5درصد مجرد
میباشند .در ضمن  2/2درصد نیز وضعیت تأهل خود را اعالم ننمودهاند 10/ .درصد نمونه آماری بین  1تا 16
سال خدمت نمودهاند 41/1 ،درصد بین  11تا  26سال و  85درصد بین  21تا  86سال سابقه خدمت دارند و
 8/3درصد نیز در مورد سابقه خدمت خود پاسخی ارائه نکردهاند.
شاخصهای آمار توصیفی مربوط به نمرات مولفه ناسازگاری محیطی و تعهد سازمانی

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

ناسازگاری محیطی

6/10

1/22

جدول فوق میانگین و انحراف معیار نمرات ناسازگاری محیطی و تعهد سازمانی پاسخگویان را نشان میدهد.
آمار استنباطی
ضرايب همبستگی پیرسون بین ناسازگاری محیطی با تعهد سازمانی

فرضیه
بین ناسازگاری محیطی و
تعهد سازمانی رابطه وجود
دارد

مولفه

آمارهها

تعهد سازمانی

ضریب همبستگی پیرسون

**-6/222

روانشناختی
ناسازگاری

سطح

محیطی

معنیداریP

تعداد
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**P<6/61
براساس اطالعات جدول باال چنین استنباط میشود که:
با اطمینان  55درصد p>6/61 ،و همبستگی منفی و معنیداری ( ) r=-6/222بین ناسازگاری محیطی و تعهد
سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرمآباد وجود دارد.
ضرایب رگرسیونی استاندارد شده ( )βو آزمونهای معنیداری مربوطه ()t
متغیر
مالک
تعهد

متغیرهای پیشبین
ناسازگاری محیطی

ضریب بتا

()β

-6/215

آماره

t

-3/546

سطح معنیداری
()p

6/666

سازمانی

براساس اطالعات جدول فوق ،ضرایب رگرسیونی بتا ( ،)βنشان میدهند که ناسازگاری محیطی از قابلیت
پیشبینی تعهد سازمانی در سطح  p>6/62برخوردار هستند.
نتیجهگیری:
بین ناسازگاری محیطی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرمآباد رابطه وجود
دارد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها (ضریب همبستگی پیرسون) مشخص شد که با اطمینان  55درصد،
 p>6/61همبستگی منفی و معنیداری ( )r=-6/222بین ناسازگاری محیطی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات
آموزش و پرورش شهرستان خرمآباد وجود دارد .و میتوان نتیجه گرفت که بین ناسازگاری محیطی و تعهد
سازمانی رابطه معکوس وجود دارد یعنی هرچه ناسازگاری محیطی بیشتر باشد (کارمندان ناسازگار) تعهد
سازمانی کمتر میشود .وینتر و ساروس ( )2662به نقل از امامی ( )1832طی پژوهشی روی  1641عضو هیأت
علمی دانشگاهی در استرالیا دریافتند که متغیرهای ابهام نقش ،گرانباری نقش ،تعارض نقش (ناسازگاری)،
سلسله مراتب اداری با تعهد سازمانی همبستگی منفی و معناداری دارند .که نتیجه این تحقیق با پژوهش حاضر
همخوانی دارد.
همچنین براساس ضریب رگرسیون بتا ( β=- 6/214و  )p >6/62رابطهای معنادار و منفی و قوی بین
ناسازگاری محیطی و تعهد سازمانی وجود دارد و ناسازگاری محیطی از قابلیت پیشبینی تعهد سازمانی
برخوردار است و با یافتههای فوق همخوانی دارد.
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نتایج تحقیق نشان داد که بین ناسازگاری محیطی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش
شهرستان خرمآباد رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
پیشنهادات تحقیق:
الف -مدیران سازمانها میتوانند عوامل تنشزا را در اداره تحت سرپرستی شناسایی و نسبت به حذف آن،
اقدام نمایند.
ب -مدیران سازمانها میتوانند کارمندان ناسازگار را شناسایی و جابهجا نمایند و یا شرایطی برای این افراد
فراهم کنند تا به صورت تخصصی برای شغل مورد نظر آموزشهای الزم را بگذرانند.
ج -شرایطی در سازمان فراهم شود تا کارمندان به راحتی به اطالعات مرتبط با شغل خود دسترسی داشته
باشد ،تا در انجام وظایف خود با تنش مواجه نشوند

14
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منابع و مآخذ
ساعتچی ،م ،0831 ،.روانشناسی کاربردی برای مدیران (در خانه ،مدرسه ،سازمان و جامعه) ،تهران ،نشر ویرایش.
گرین اسپین ،استنلی ،2112 ،کلیدهای پرورش احساس امنیت در کودکان و نوجوانان ،ترجمه کرمی ،اکرم،0831 ،
تهران ،انتشارات صابرین ،چاپ سوم.
نیکوکار ،غ.ح ،0831 ،.بررسی برخی از عوامل موثر بر امنیت شغلی مدیران ،مجله علوم انسانی ،سال شانزدهم ،شماره
 ،01ص .91-03
باقری ،م ،توالیی ،ر.ا ،0831 ،.بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانها ،دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس ،سال
هفتم ،شماره ،81 ،مرداد و شهریور ،ص .08-11
امینبیدختی ،ع.ا ،صالحپور ،م ،0831 ،.رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش ،دو ماهنامه
علمی پژوهشی دانشور رفتار ،دانشگاه شاهد ،سال چهاردهم شماره  ،21دی ،ص .80-83
مهداد ،ع ،0812 ،.روانشناسی صنعتی و سازمانی ،انتشارات جنگل ،تهران.
عباسپور ،ع ،0831 ،.مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردها ،فرایندها و کارکردها) ،تهران ،انتشارات سمت.
مازلو،آبراهام اچ ،0101 ،.انگیزش و شخصیت ،ترجمه رضوانی ،احمد،0802 ،انتشارات آستان قدس رضوی ،مشهد ،چاپ سوم.
هورنای ،ک ،0180 ،.تضادهای درونی ما ،ترجمه ،مصفا ،0811 ،تهران ،کتابخانه بهجت.
زارع ،ح ،امینپور ،ح ،0811 ،.آزمونهای روانشناختی ،چاپ اول ،تهران ،آییژ.
استرون ،ح ،0800 ،.تعهد سازمانی ،فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ،دوره پنجم ،شماره ،00 ،ص.08-31
زکی ،م.ع ،0831 ،.بررسی تأثیر ابعاد رضایت شغلی بر تعهد سازمانی دبیرستانهای شهر شیراز ،فصلنامه مصباح ،سال
سیزدهم ،شماره ،90 ،ص.0
طبرسا ،غ.ع ،0839 ،.تفکر خالق ،ضرورتها ،راهکارها و پیامدهای آن ،کنگره ملی علوم انسانی.
میچل ،ترنسآر ،0130 ،مردم در سازمانها ،زمینه رفتار سازمانی ،ترجمه حسین شکرکن ،0808 ،تهران ،رشد.
فرهنگی ،ع.ا ،حسینزاده ،ع ،0831 ،.دیدگاههای نوین درباره تعهد سازمانی ،فصلنامه تدبیر ،شماره ،090 ،خرداد ماه ،ص
.01-00
زکی ،م.ع ،0830 ،.تعهد سازمانی معلمان و بررسی عوامل موثر بر آن ،مجله علوم انسانی دانشگاه امام حسین ،تعلیم
تربیت اسالمی ،سال هفدهم ،شماره ،00 ،مهر و آبان ،ص .10-021

نیکخواه ،م.ر ،هامایاک آوادیس بانیس ،0830 ،.متن ترجمه شده و تجدیدنظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختالل-
های روانی انجمن روانپزشکی آمریکا ( ،)DSM-IV-TRتهران ،انتشارات سخن.
زیدانی ،س.ح ،0831 ،.سازگاری و ناسازگاری در محیط کار ،فصلنامه مدیریت ،سال هجدهم ،شماره  ،021/029ص -11
.91
آالنکار ،2119 ،.روانشناسی مثبت (علم شادمانی و نیرومندیهای انسان) ،ترجمه پاشاشریفی ،حسن ،نجفیزند ،جعفر،
ثنایی ،باقر ،0839 ،تهران ،انتشارات سخن.

مرتضوی ،س ،رضاییراد ،م ،جاویدی ،ا ،عزیزی ،م ،0811 ،.نقش باورهای کارکنان در زمینه امنیتروانی و سودمندی
واحدها بر عملکرد تیمهای انتظامی (همدان) ،فصلنامه مطالعات اجتماعی ،ص .018-010

فردوسی ،م.ح ،.مرعشیان ،ف ،طالبپور ،م ،0810 ،.رابطه ویژگیهای شخصیتی و تعهد سازمانی با سالمت سازمانی در
کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان ،مطالعات مدیریت ورزشی ،شماره  ،09پاییز ،ص .008-033
دالور ،ع ،0810 ،.روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ،چاپ سی و ششم ،تهران ،نشر ویرایش.
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آلن ،ناتالی جی ،مایر ،جان پی ،0111 ،.اندازهگیری تداوم ،سوابق عاطفی و تعهد هنجاری به سازمان ،ترجمه بودالیی،
حسین ،زاهدی ،شمسالسادات ،ستاری نسب ،رضا ،کوشکی جهرمی ،علیرضا ،0833 ،فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد.
ساعتچی ،م ،کامکاری ،ک ،عسگریان ،م ،اسدی ،پ ،معاشری ،ا ،محمدی تقوی ،س.م ،0831 ،.آزمونهای روانشناختی،
چاپ اول ،تهران ،نشر ویرایش.
مهداد ،ع ،گلپرور ،م ،مهدوی راد ،ن ،0811 ،.رابطه ابعاد کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و مولفههای آن ،یافتههای
نو در روانشناسی ،سال پنجم ،شماره  ،21پاییز ،ص .10-98

مهداد ،ع و همکاران ،0810 ،رابطه مولفههای سالمت روانشناختی محیط کار با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی
کارکنان شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم  ،دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی ،سال سیزدهم ،شماره ،2تابستان،
ص .02-31
امامی ،م ،0830 ،.تعهد سازمانی و عوامل موثر بر آن ،فصلنامه راهبرد دانشگاه تهران ،سال اول ،شماره اول ،پاییز ،ص -011
.020
williams, L.J. and haze, jt(1986), antecedents and consequenes of satisfaction. And
commitment in turnover models: are-analysis using latent variable structural equation
methods” jornal of applied psychology vol.72no.l,pp.219-231.
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