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ي محيط شغلي و ساختار سازماني مدارس بر تعهد ها ويژگيتبيين نقش 
  اي دبيران سازماني و تعهد حرفه

  2سوسن بابازادهو  1محمد حسني
  

  
  چكيده

ي محيط ها ويژگياي از طريق  بيني تعهد سازماني و حرفه پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه و پيش
دبيران  ي كليهشامل پژوهش  آماري ي جامعه. سازماني مدارس انجام شده استشغلي و ساختار 

نفر با روش  172يك آموزش وپرورش شهر اروميه بود كه از ميان آنان  ي ناحيه ي هاي دخترانه دبيرستان
آوري  توصيفي از نوع همبستگي بوده و براي جمع ،روش تحقيق. تصادفي ساده انتخاب شدند گيري نمونه
دست آمده از طريق روش همبستگي و  ههاي ب داده. هاي استاندارد استفاده شده است ات از پرسشنامهاطالع

ي ها ويژگينتايج پژوهش نشان داد بين  .تحليل رگرسيون به روش گام به گام مورد تحليل قرار گرفت
تايج نشان داد از بين همچنين ن. داري وجود دارد امثبت معن ي اي رابطه محيط شغلي با تعهد سازماني و حرفه

اي  دار منفي و بعد رسميت با تعهد حرفه ااي رابطه معن ابعاد ساختار سازماني، تمركز با تعهد سازماني و حرفه
درصد از  34ي محيط شغلي، متغيرهاي عدالت توزيعي و جو ها ويژگياز بين . دار مثبت دارند امعن ي رابطه

اي را تبيين  درصد از واريانس تعهد حرفه 20توزيعي و اعتماد واريانس تعهد سازماني و متغيرهاي عدالت 
  .دكر

  اي ي محيط شغلي، ابعاد ساختار سازماني، تعهد سازماني، تعهد حرفهها ويژگي: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
ها در معناي وسيع كلمه ركن اصلي اجتماع كنوني هستند و مديريت هم مهمترين عامل  سازمان

 1سازماني ي امروز، جامعه ي به عبارتي جامعه .هاست ا مرگ سازمانيبالندگي و  حيات، رشد و
بقا، . توان يكي از اركان اساسي هر جامعه دانست آموزش و پرورش را مي. )1382 بند، عالقه(است

ترين نيروها و  كي از مهمي. دوام و پيشرفت هر جامعه به كيفيت تعليم و تربيت آن بستگي دارد
وجود مربيان شايسته و  ،تواند نهاد آموزش و پرورش را قدرتمند سازد كه مي ،اساسيبازوهاي 

ند كه احساس تعهد و هستبايد توجه داشت كه در هر حرفه و شغلي، افرادي . كارآمد است
آنها تا آخرين . وابستگي به حرفه و سازمان خود ندارند و محيط كار براي آنان لذت بخش نيست

سليمي و  گمينيان،(سازند وجبات رنجش خاطر خود و ديگران را فراهم ميروزهاي شغلي خود م
  ).1383پور،  رجائي
ها و  كه بيانگر نگرش ،ا با تعهد دبيرانه رسد بين محيط و ساختار سازماني آموزشگاه نظر مي به
كلي طور  به. ارتباط وجود داشته باشد است،هاي عاطفي و ذهني مثبت و منفي آنها از مدرسه  حالت

  .صورت علمي مورد بررسي قرار خواهد  گرفت هدر تحقيق حاضر اين ارتباط ب
هاي  اين انديشه يكي از ارزش .هاي مديريت است اصلي در نوشته تعهد موضوع ي انديشه 

اسالمي است كه سازماندهي بر آن متكي است و كاركنان بر اساس مالك تعهد، ارزشيابي 
دهد كه تأثير  مطالعه و بررسي تاريخچه توسعه و تحول جوامع نشان مي ).1381 ،شكرزاده(شوند مي

دبيران ماهر و متعهد در فرايند پيشرفت جوامع و مدارس انكارناپذير است، به نحوي كه دبيران را 
  ).1370 الواني،(دكرآموزان قلمداد  ترين عامل توسعه و پيشرفت دانش اصلي ترين و توان مهم مي

كند و  اي را در ميان دبيران مدارس متوسطه بررسي مي سازماني و حرفهتحقيق حاضر تعهد 
و ) عدالت توزيعي، اعتماد و جو سازماني(2ارتباط بين تعهد دبيران و متغيرهاي محيط شغلي

                                                                                                                            
1. organizational society 
2. work environment 
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  .كند را بررسي مي) يت، پيچيدگي، تمركزرسم(1همچنين ساختارسازماني
 مورد از حقوقدانان بين گروهياي را در  تعهد سازماني و حرفهتحقيقي  در) 1995(2والس

اي و سازماني  رابطه بين تعهد حرفه) 2003(تحت تأثير تحقيقات والس، گيفورد. مطالعه قرارداد
و موقعيت مددكاران در  هاي رهبري در سازمان سبكمددكاران خدمات اجتماعي و ارتباط آن با 

  .سلسله مراتب را بررسي كرد
عامل از محيط  تحت تأثير چنداي  ست كه تعهد سازماني و حرفها ننتايج تحقيقات حاكي از اي

محيط  .شغلي اثر بگذارد رضايتتواند بر انگيزش، كاركرد و  محيط شغلي مي« گيرد شغلي قرار مي
مختلف دارند، به اين  به واسطه انجام وظايفكه كاركنان  هايي خواستهآوردن برشغلي از راه 

خواهند  انتظارادراكاتي كه از محيط شغلي دارند،  اساسسازمان بركاركنان . يابد دست مي اهداف
؛ 1998 ستورم،دينوا و ديويس(»مند شوند ها بهره ها و ناكامي ها، خشنودي از نوع پاداش داشت
  ). 1373 ي محمدعلي طوسي، ترجمه
متخصصان علوم اجتماعي از . هاي مستقل محيط شغلي، عدالت سازماني است كي از مؤلفهي
ها و كاركردهاي  اي اساسي و ضروري براي كنش عنوان پايه ها پيش به اهميت عدالت به مدت

ها و  ادراك عدالت سازماني يك الزام اساسي براي كاركرد مؤثر سازمان .اند برده ها پي سازمان
ها و رفتارهاي آنها، نقش بسيار مهمي را ايفا  رضايت شغلي كاركنان بوده و در شكل دادن نگرش

، وي عدالت مطرح كرده 1987اولين بار گرينبرگ در سال را عدالت سازماني  ي واژه. كند مي
 ندك شان تعريف مي ها با كاركنان عنوان رفتارهاي منصفانه و عادالنه سازمان سازماني را به

طور  عدالت سازماني اصطالحي است كه براي توصيف نقش عدالت كه به .)1389سربخشي، (
عدالت سازماني مطرح الخصوص در  رود، علي هاي شغلي ارتباط دارد به كار مي مستقيم با موقعيت

هايي با كاركنان رفتار شود تا احساس كنند به صورت عادالنه با آنها  شود كه بايد با چه شيوه مي

                                                                                                                            
1 . organizational structure 
2 . Wallac 
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عدالت : عدالت سازماني شامل سه حيطه است كه عبارتند از ).1991، 1مورمن(برخورد شده است
در اين تحقيق به بررسي عدالت توزيعي پرداخته شده . اي و عدالت تعاملي رويهتوزيعي، عدالت 

شود كه شخص به محاسبه نسبت بين برون دادها و درون دادها  گفته مي »برابري ي نظريه«در . است
اگر اين نسبت را . و بعد آن را با برون دادها و درون دادهاي افراد ديگر مقايسه كند پرداخته

الزم براي انجام دادن كار و در نتيجه تعهد او به  ي انگيزه ببيند، رضايت شغلي و) نهمنصفا(برابر
و سازمان كاسته  صورت از ميزان تعهد او به حرفه حرفه و سازمان ايجاد خواهد شد و در غير اين

جو يا اقليم سازماني است، كه  هاي محيط شغلي، يكي ديگر از مؤلفه). 1384 ساعتچي،(خواهد شد
از سازمان رسمي، غير  دراك معلمان از محيط عمومي كار در مدرسه اطالق شده و متأثربه ا

 اًتر، جو عبارت است از كيفيت نسبت به عبارت دقيق. رسمي، شخصيت افراد و رهبري سازماني است
مبتني بر ادراك  رفتار آنان تأثير گذاشته و را تجربه كرده، بر پايدار محيط مدرسه كه معلمان آن

از آنجا ). 1382زاده،  ي محمد عباس ؛ ترجمه2001 ميسكل، هوي و(استي رفتار در مدرسه جمع
به كارگيري  ،ندهستاي است  كه ركن اساسي و بنيادي هر جامعه ،كه دبيران در جريان آموزش

كه بايد در هر نظام آموزش و پرورش بدان ي هست معلمان كارآمد و اثر بخش از موضوع
آموزان كارآمد  محيط مدرسه جوي پديد آيد كه در كنار پرورش دانشانديشيده شود تا در 

پايدار  اًسازد چرا كه جو مدرسه كيفيت نسبتواثربخش بتواند اين ويژگي را در معلمان نيز پايدار 
 ير قرار دادن آنان اهميت فراوانيدليل تحت تأث كنند، كيفيتي كه به را تجربه مي است كه معلمان آن

سوده خاطرند كه با آاي  در مدرسهمعلمان دهد كه  مطالعات اوليه نشان مي). 1387 ميرزايي،(دارد
رسند؛ اما در  يكديگر روابط متقابل دارند و روي هم رفته با صالحيت و شايسته به نظر مي

اي ديگر، تنش و كشمكش حكم فرماست كه بازتاب آن در رفتار و گفتار معلمان، روابط  مدرسه
ها كه محيط  اين تفاوت. شود آموزان، به وضوح ديده مي با مدير مدرسه و دانشها با يكديگر و  آن

و  ديويس(شود كنند، به جو سازماني مدارس مربوط مي اجتماعي مدارس را مشخص مي -رواني 
                                                                                                                            
1 .  Moorman 
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محيط شغلي مطرح شده در  ديگر ي مؤلفه). 1373، ي محمدعلي طوسي ؛ ترجمه1998دينواستورم، 
 هاي رهبري و از جمله مفاهيمي است كه به تكرار در بحث اعتماد .است اعتماد ،تحقيق حاضر

بر روابط انساني يكي از آرزوهاي ديرينه  آن حاكم بودن اعتماد و روابط انساني مدنظر بوده و
ليكرت در مطالعات خود عامل اعتماد و اطمينان را در مناسبات ميان مدير و كاركنان مورد . است

اد در سازمان بر جوي داللت دارد كه در آن كاركنان به تصميمات و اعتم. توجه قرار داده است
هاي مديران ارشد اطمينان دارند و مديريت از تعهد، كارداني و تالش كاركنان مطمئن  سياست

  ).2003 ،زگيفورد(است 
اند كه تمايزات موجود بين ابعاد ساختار سازماني ممكن  دهكر هايشان اظهار محققان در بررسي  

اوليه از ارتباط بين تعهد دبيران و  بررسي. هاي رهبري مديران مربوط باشد به طبيعت سبكاست 
ميزان تفكيكي (2، پيچيدگي)اند ميزان يا حدي كه مشاغل سازماني استاندارد شده(1ميزان رسميت

ست ا نشانگر آن )گيري ميزان پراكندگي اختيارات تصميم(3و تمركز )كه در سازمان وجود دارد
ساختار سازمان  شكل يافتناي و سازماني ممكن است مربوط به چگونگي  تعهد حرفهكه 
اند كه ساختار سازماني يكي از عوامل  ي انجام شده نشان دادهها پژوهش .)2003 ،زگيفورد(باشد

                                  .استكليدي مؤثر بر ميزان تعهد شغلي و سازماني دبيران 
داري بين جو  ادهد رابطه مثبت و معن نشان مي در داخل و خارج از كشورتحقيقات متعدد 

تحقيقات حاكي از اثر مثبت و مستقيم عدالت سازماني بر . سازماني و تعهد سازماني وجود دارد
پژوهش خود تحت  در) 1386(پاشايي ).1384 ،زاهدي ومدني (استتعهد عاطفي و هنجاري 

تعهد سازماني به اين نتيجه دست يافت كه بين جو سازماني عنوان بررسي جو سازماني مدارس و 
تحقيقي ) 1975(4پورتر، استيزر و مودي .داري وجود دارد امدارس و تعهد سازماني دبيران رابطه معن

                                                                                                                            
1. formalization 
2. complexity 
3. decentralization 
4 . Porter, Steers & Mowday 
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انجام  پزشكي روانهاي  در مورد تعهد سازماني، رضايت شغلي و ترك خدمت را بين تكنسين
نتايج تحقيق نشان داد كه افرادي كه نسبت به اهداف سازماني تعهد دارند و براي رسيدن . دادند

 1تيتريك. كنند، تمايل دارند كه در سازمان باقي بمانند سازمان به اهدافش تالش زيادي مي
ارس در مد با ميزان كم عدالت سازمانياحساس  در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه، )2009(

شود، موقعيت مدرسه، جنسيت، تجربه،   مي ديده در ارتباط با رفتار مديران يا كاركنان اًتركيه غالب
، ماهوني و واندروكي. دهد داري تحت تأثير قرار مي اطور معن هوضعيت تأهل و درك كارمندان را ب

ار شهروندي ارتباط بين عدالت توزيعي، خشنودي از شغل، تعهد سازماني و رفت ،)2009(2هونتز
نتايج نشان داد كه انصاف . سازماني را در دانشجويان ورزشكار درون دانشگاهي بررسي كردند

روزن  .شود دهد كه منجر به سطح بااليي از تعهد مي ها خشنودي را افزايش مي درك شده از توزيع
دارد كه جو  اظهار مي ،كه به بررسي جو سازماني مدارس پرداخته است ،)1990(3و سيمپسونهولتز 

اگر مدرسه داراي جو باز باشد باعث . تواند برتعهد معلمان تأثير زيادي داشته باشد مدرسه مي
شود و همچنين  اعتماد و ايجاد روابط خوب بين كاركنان گرديده كه اين باعث پيشرفت مدرسه مي

  .رضايت شغلي و بهبود عملكرد را به همراه دارد
هاي زير  ي كه ذكر شد هدف پژوهش حاضر بررسي فرضيهبا عنايت به مباني نظري و پژوهش

  :است
عدالت توزيعي، اعتماد و جو (ي محيط شغليها ويژگيبين تعهد سازماني دبيران با  -1

                        . رابطه وجود دارد) سازماني
عدالت توزيعي و اعتماد و جو (شانيي محيط كارها ويژگياي دبيران با  بين تعهد حرفه -2

  .رابطه وجود دارد) سازماني

                                                                                                                            
1 . Titrek 
2 . Andrew, Mahoney & Hums 
3 . Rosenholtz & Simpson 
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با تعهد سازماني دبيران رابطه ) رسميت، تمركز و پيچيدگي(بين ابعاد ساختار سازماني -3
 .                               وجود دارد

اي دبيران رابطه  با تعهد حرفه) رسميت، تمركز و پيچيدگي(بين ابعاد ساختار سازماني -4
  .                     وجود دارد

  .كند بيني كننده را در تعهد سازماني دبيران ايفا مي ي محيط شغلي نقش پيشها ويژگي -5
  .كند بيني كننده را در تعهد حرفه اي دبيران ايفا مي ي محيط شغلي نقش پيشها ويژگي -6
  .كند بيني كننده را در تعهد سازماني دبيران ايفا مي ابعاد ساختار سازماني نقش پيش -7
  .كند اي دبيران ايفا مي بيني كننده را در تعهد حرفه نقش پيشابعاد ساختار سازماني  -8

  روش
ها و آزمون  به منظور تحليل دادهو  استروش تحقيق پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي 

  .ها از آزمون تحليل همبستگي و نيز رگرسيون چندگانه به روش گام به گام استفاده گرديد فرضيه
دبيران  ي اين پژوهش شامل كليهآماري  ي جامعه :گيري جامعه، نمونه و روش نمونه

 89-90هاي دولتي دخترانه ناحيه يك آموزش و پرورش شهر اروميه در سال تحصيلي  دبيرستان
 .گيري از نوع تصادفي ساده بود روش نمونه. استنفر  320تعداد آنها  ،كه طبق آمار اين اداره است

به منظور . استنفر  172 گيري معيارهاي جدول نمونه حجم نمونه انتخاب شده با در نظر گرفتن
  :هاي استاندارد به شرح زير استفاده شد نامه ها از پرسش آوري داده جمع

 اسپريتزرنامه  گيري تعهد سازماني از پرسش به منظور اندازه :نامه تعهد سازماني پرسش) الف
 اي ليكرت درجه 5كه براساس مقياس  استگويه  9اين ابزار شامل . استفاده شده است )1987(

كار رفته و در تحقيقات فراواني روايي صوري،  هب اًمحققاني مكرر رااين ابزار . تنظيم شده است
به منظور بررسي پايايي اين ). 1380مقيمي، (محتوايي، سازه و پايايي اين مقياس گزارش شده است

 ي نامه ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشميزان  .نامه از روش همساني دروني استفاده شد پرسش
  .دست آمد كه نشانه پايايي مطلوب آن است هب 80/0فوق 
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) 1985(نامه بالو اي از پرسش گيري تعهدحرفه منظور اندازه به :اي تعهدحرفه ي نامه پرسش) ب
ابزار اين  .اند را در تحقيق خود تأئيد كرده روايي و پايايي آن) 2001(هاكت و البير. استفاده شد

 پردازد اي دبيران مي اي ليكرت به سنجش تعهد حرفه درجه 5گويه است كه با مقياس  5داراي 
  .)1380مقيمي، (

گيري  مطابق با مباني نظري پژوهش حاضر براي اندازه: ساختار سازماني ي نامه پرسش) ج
تمركز . تمركز سازماني، رسميت و اندازه سازماني: ساختار سازماني از سه متغيير استفاده شد

ده است، كرابداع آن را ) 1384(سازماني با استفاده از مقياس تمركز در مدارس كه الواني
اي ليكرت به سنجش تمركز  درجه 5كه با مقياس  استگويه  9اين ابزار شامل . گيري شد اندازه

. يد كرده استيرا در پژوهش خود تأ روايي و پايايي آن) 1384(الواني. پردازد ازماني مدارس ميس
همچنين رسميت با . دست آمد هب 85/0پايايي اين ابزار در پژوهش حاضر به روش آلفاي كرونباخ 

ساخته شده،  )1969(هيگ و آيلننامه  پرسش با استفاده ازاستفاده از مقياس رسميت در مدرسه كه 
اي ليكرت به سنجش  درجه 5گويه است كه با مقياس  5اين ابزار داراي . گيري شده است اندازه

براي سنجش روايي اين ابزار از تحليل عاملي و براي هيگ و آيلن . پردازد رسميت مدارس مي
 باشد مي 75/0پايايي كلي اين مقياس . اند ر از آلفاي كرونباخ استفاده كردهسنجش پايايي اين ابزا

عنوان سومين بعد ساختار سازماني با استفاده از دو گويه  سازماني نيز به ي اندازه. )1384 الواني،(
  .گيري قرار گرفته است آموزان مورد اندازه تعداد معلمان مدرسه و تعداد دانش

ي محيط شغلي از سه پرسشنامه ها ويژگيبراي سنجش  :ي محيط شغليها ويژگي) د
  .به شرح زير استفاده شد استاندارد

) 1993( با استفاده از مقياس عدالت توزيعي كه نيهوف و مورمن :عدالت توزيعي ي نامه پرسش
اي  درجه 5كه با مقياس  استگويه  4اين ابزار شامل . گيري شده است ، اندازهاند كردهابداع آن را 
يافتن روايي مقياس از تحليل منظور  به. )1389سربخشي، (پردازد سنجش عدالت توزيعي مي ليكرت

براي بررسي روايي محتوايي از نظرات دو . است 90/0پايايي كلي اين مقياس . اند عاملي استفاده كرده
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ييد واقع شده أتن از اساتيد گروه علوم تربيتي دانشگاه اروميه استفاده شده و روايي محتوايي مورد ت
   .است 96/0، الت توزيعي مدرسهعدنامه  پرسش) آلفاي كرونباخ(ضريب پايايي. است

 ميشرا ي نامه پرسش با استفاده ازكه ) دبيران(مقياس اعتماد اعضا مدرسهبا استفاده از  :اعتماد
گويه  3اين ابزار داراي . گيري شده است ساخته شده، اندازه) 1385(عبدالهي ي ترجمه) 1994(

براي سنجش روايي  بالو. پردازد به سنجش اعتماد دبيران مي اي ليكرت درجه 5است كه با مقياس 
پايايي . اند اين ابزار از تحليل عاملي و براي سنجش پايايي اين ابزار از آلفاي كرونباخ استفاده كرده

تربيتي  براي بررسي روايي محتوايي از نظرات اساتيد گروه علوم .است 80/0كلي اين مقياس 
آلفاي (ضريب پايايي. ييد آنان قرار گرفته استأشده است كه مورد تدانشگاه اروميه استفاده 

   .است 87/0اعتماد دبيران ) كرونباخ
 هالپين و كرافت آن رابا استفاده از مقياس جو سازماني مدرسه كه : مدرسه جو سازماني

)OCDQ ( كه  استگويه  20اين ابزار داراي . گيري شده است ، اندازهاند دهكرابداع  1992در سال
هالپين و كرافت به منظور يافتن . پردازد اي ليكرت به سنجش جو سازماني مي درجه 5با مقياس 

جو سازماني مدرسه  در تحليل عاملي پنج بعد براي. اند روايي مقياس از تحليل عاملي استفاده كرده
اين ابزار از  براي سنجش پايايي. )1386 پاشايي،(هاي مقياس در نظر گرفته شده است براساس سازه

براي بررسي روايي محتوايي . است 94/0پايايي كلي اين مقياس  .آلفاي كرونباخ استفاده شده است
براي بررسي روايي محتوايي از نظرات اساتيد گروه علوم تربيتي دانشگاه اروميه استفاده شده است 

نامه جو سازماني  پرسش) آلفاي كرونباخ(ضريب پايايي. ن قرار گرفته استييد آناأكه مورد ت
  .است 70/0مدرسه، 

  نتايج
از بين . نفر از دبيران ناحيه يك آموزش و پرورش شهر اروميه بود 172نمونه اين تحقيق شامل 

نيز فوق  %2/9ليسانس و  %89داراي مدرك تحصيلي ديپلم و فوق ديپلم،  %8/1پاسخ دهندگان 
. سال بودند 16 -20داراي سابقه تدريس ) %7/47(اكثريت دبيران در اين نمونه. ليسانس بودند



  اي دبيران سازماني مدارس بر تعهد سازماني و تعهد حرفههاي محيط شغلي و ساختار  تبيين نقش ويژگي

36 

هاي آماري شركت كنندگان در پژوهش را در مورد متغييرهاي مورد پژوهش  شاخص) 1(جدول
  .نشان مي دهد

  ميانگين و انحراف استاندارد نمرات متغير هاي مورد مطالعه  .1جدول 
 M SD حداكثر حداقل F متغير
 78492/4 3953/40 58 24 172 سن

 47981/4 2442/17 29 2 172 تدريس ي سابقه

 211/152 11/472 760 286 9 انآموز دانشتعداد 

 802/15 78/64 86 46 9 تعداد معلمان

 0634/27 234/65 100 0 172 تعهد سازماني

 2734/26 034/77 100 0 172 اي تعهد حرفه

 5753/14 903/45 8/83 9/18 172 تمركز

 9873/16 521/65 100 15 172 رسميت

 9904/30 913/44 100 0 172 عدالت

 4490/21 859/60 100 0 172 اعتماد

 2895/20 009/66 100 25 172 رفتار حرفه اي

 5947/26 901/51 100 0 172 رفتار بيگانه

 998/28 60/63 384 13 172 رفتار صميمي

 2922/19 568/67 100 5/12 172 رفتار حمايتي

 3756/19 268/21 100 3/8 172 رفتار هدايتي
  

ميزان . منظور بررسي رابطه بين متغييرهاي مورد نظر از روش همبستگي استفاده شد به 
دهد كه بين  نتايج نشان مي. آورده شده است) 2(همبستگي بين متغييرهاي پژوهش در جدول

اي  حرفهبا تعهد سازماني و تعهد ) عدالت توزيعي، اعتماد و جو سازماني(ي محيط شغليها ويژگي
نتايج همچنين . شود يد مييپژوهش تأ 2و  1هاي  داري وجود دارد كه فرضيه اهمبستگي مثبت معن

تمركز و (از ابعاد ساختار سازماني، بين ابعاد ساختار سازماني »اندازه سازماني«نشان داد كه به غير از 
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اين رابطه در بعد  .داري وجود دارد ااي همبستگي معن با تعهد سازماني و تعهد حرفه) رسميت
اي  و متغييرهاي تعهد سازماني و حرفهبه عبارتي بين ميزان تمركز سازماني . منفي ديده شد »تمركز«

بين تمركز با ) r=439/0(و) p›01/0(بيشترين ضريب همبستگي منفي با. منفي وجود دارد ي رابطه
  .كند يد مييرا تأ 4تا  1هاي  فرضيه) 2(هاي حاصل در جدول يافته. شود ميعدالت توزيعي ديده 

ي محيط شغلي و ساختار سازماني با تعهد سازماني و ها ويژگيضرايب همبستگي پيرسون بين  .2جدول 
  اي حرفه

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغير 

       1تعهد سازماني1
      1 512/0∗∗اي تعهد حرفه2

      418/01∗∗ 516/0∗∗عدالت توزيعي3

    1 55/0∗∗344/0∗∗ 444/0∗∗جو سازماني4
    1 55/0∗∗ 50/0∗∗ 34/0∗∗ 40/0∗∗اعتماد5
   1-37/0∗∗-31/0∗∗-44/0∗∗-38/0∗∗-245/0∗∗تمركز6
  33/01∗∗ 40/0∗∗ 49/0∗∗ 58/0∗∗ 38/0∗∗ 42/0∗∗رسميت7

 06/01 07/0 09/0 001/0 07/0 03/0 04/0 اندازه8

  ∗∗ 01/0 ‹p   
ي محيط شغلي يعني عدالت توزيعي، جو سازماني و اعتماد در ها ويژگيبه منظور تعيين سهم 

. از روش تحليل رگرسيون استفاده شد 5 ي پاسخگويي به فرضيه برايتعهد سازماني  بيني پيش
گانه براي ضريب همبستگي چند نشان داد 3جدول خالصه نتايج تحليل رگرسون گام به گام در 

و ضريب تعيين   =58/0R د سازماني از روي عدالت توزيعي و جو سازماني برابرتعه بيني پيش
34/0=R2 بيني كنند و اين دو متغيير  توانند تعهد سازماني را پيش بنابراين عدالت و جو مي. است
همچنين نتيجه نشان داد كه اثر . كند از واريانس تعهد سازماني را تبيين مي )=34R2(درصد 34

خالصه همچنين  ).=45/0B1و  =P،20/0B2›01/0(دار استاو جو مثبت و معن متغيير عدالت
ضريب همبستگي چند گانه براي  نشان داد 6آزمون فرضيه  برايگام  تحليل رگرسيون گام به
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 =45/0Rي محيط شغلي عدالت توزيعي و اعتماد برابر با ها ويژگياي از روي  بيني تعهد حرفه پيش
كنندگي در  بيني پيشبنابراين عدالت توزيعي و اعتماد قدرت . است =20/0R2و ضريب تعيين 

اي را  از واريانس تعهد حرفه) =20/0R2(درصد 20اين دو متغيير . اي دبيران را دارند تعهد حرفه
 ،P›01/0(دار و مثبت عدالت توزيعي و اعتماد بوداهمچنين نتايج حاكي از تأثير معن. كنند تبيين مي

18/0 B2=  33/0وB1=.(  
  

و  توزيعي تعهد سازماني از طريق عدالت بيني پيشخالصه مدل رگرسيون گام به گام براي  .3 جدول
  سازمانيجو

 B B F R2 R SE متغيير

 11/0   45/070/0 عدالت توزيعي

   9/4234/0 58/0  

 06/0   20/016/0 جو سازماني

 08/0   33/033/0 عدالت توزيعي

   1/2020/0 45/0  

 11/0   18/026/0 اعتماد
  

در خصوص نقش ابعاد ساختار سازماني در  7 ي پاسخگويي به فرضيه براينتايج  ي خالصه   
بيني تعهد سازماني دبيران تنها بعد رسميت ضريب  دهد كه در پيش بيني تعهد سازماني نشان مي پيش

داري از ادليل عدم معن هاندازه ب دار داشت و ديگر ابعاد ساختار سازماني يعني تمركز و اتأثير معن
از واريانس تعهد سازماني را تبيين  )=175/0R2(%17بعد رسميت به تنهايي . معادله حذف شد

   ).4جدول (كند مي
  

  تعهد سازماني از روي بعد ساختار سازماني بيني پيشنتايج تحليل رگرسيون چند گانه براي  .4 جدول
 B B F R2 R SE متغيير

 12/0 418/0 175/0 36 714/0 418/0 رسميت
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دار ابعاد ساختار سازماني ادر پژوهش حاضر مبني بر اثر معن 8 ي در نهايت براي آزمون فرضيه
بر اساس . گام استفاده شد اي دبيران نيز از رگرسيون چندگانه به روش گام به بر تعهد حرفه

دار داشتند و در ارسميت اثر معناز بين سه بعد ساختار سازماني، ابعاد تمركز و ) 5(اطالعات جدول
بيني تعهد  بر اساس اطالعات همين جدول ضريب همبستگي چندگانه براي پيش. معادله باقي ماندند

دست آمده  هب =21/0R2و ضريب تعيين  =46/0Rاي از روي ابعاد ساختار سازماني برابر با  حرفه
  .كنند تبين مي اي را درصداز واريانس تعهد حرفه 21اين دو متغيير  .است

و اثر ) =28/0Bو  P›01/0(اي دار رسميت بر تعهد حرفه اهمچنين نتايج حاكي از اثر مثبت معن
 .بود )=28/0Bو  P›01/0(اي دبيران دار تمركز بر تعهد حرفهامنفي معن

  

  اي از روي ابعاد سازماني تعهد حرفه بيني پيشنتايج تحليل رگرسيون چند گانه براي  .5جدول
 B B F R2 R SE متغيير

 05/0   -18/0-28/0 تمركز 

   7/2221/0 46/0  

 08/0   28/031/0 رسميت

  گيري بحث و نتيجه
ي ها ويژگياي از طريق  تعهد سازماني و حرفه بيني پيشدر تحقيق حاضر هدف بررسي رابطه و 

بين تعهد سازماني دبيران هاي پژوهش حاضر نشان داد كه  يافته. محيط شغلي و ساختار سازماني بود
رابطه تعهد . رابطه وجود دارد) عدالت توزيعي، اعتماد و جو سازماني(ي محيط شغليها ويژگيبا 

دار اي محيطي در پژوهش حاضر مثبت و معنها ويژگيمعلمان با جو سازماني به عنوان سازماني 
 تعهد سازماني با اعتمادعدالت توزيعي و : ي محيطيها ويژگيبين ديگر همچنين  .شود گزارش مي

هاي پژوهش  به عبارتي طبق يافته .شود داري ديده مي ارابطه مثبت معن 01/0داري  انيز در سطح معن
تعهد سازماني در همراه با افزايش نمرات  اعتمادو  عدالت توزيعيحاضر افزايش نمرات احساس 

كند كه بين ميزان رضايت شغلي و تعهد  در تحقيقي بيان مي) 1374(اشرفي .استبين معلمان 
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خطي مستقيم وجود دارد، بين عوامل محيطي و ميزان  ي سازماني مديران و كاركنان سازمان رابطه
در  ،)2009( تيتريك. تعهد سازماني مديران و كاركنان سازمان رابطه خطي مستقيم وجود دارد

در  اًدر مدارس تركيه غالب با ميزان كم عدالت سازمانياحساس  تحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه
شود، موقعيت مدرسه، جنسيت، تجربه،  وضعيت تأهل و  مي ديده ارتباط با رفتار مديران يا كاركنان

كه به بررسي جو ) 1989(روزن هولتز. دهد داري تحت تأثير قرار مي اطور معن هدرك كارمندان را ب
تواند بر تعهد سازماني معلمان تأثير  مدرسه ميدارد كه جو  سازماني مدارس پرداخت اظهار مي

اگر مدرسه داراي جو باز باشد باعث اعتماد و ايجاد روابط خوب بين كاركنان . زيادي داشته باشد
شود و همچنين بهبود عملكرد و تعهد باال را به همراه  گرديده كه اين باعث پيشرفت مدرسه مي

                                                              ..                   دارد
عدالت توزيعي و اعتماد و جو (شانيي محيط كارها ويژگياي دبيران با  بين تعهد حرفه

دار بودن رابطه متغيرهاي احاكي از معن ها نتايج تجزيه و تحليل داده .رابطه وجود دارد) سازماني
دار گزارش  اعلمان با جو سازماني مثبت و معنماي  تعهد حرفه ي رابطه. است 01/0فوق در سطح 

در   اي تعهد حرفه با عدالت توزيعي و اعتماد نيز: ي محيطيها ويژگيبين ديگر مچنين ه. شود مي
عدالت عبارتي افزايش نمرات احساس  به. داري وجود دارد ارابطه مثبت معن 01/0داري  اسطح معن
در ) 1376(مختاري .استاي در بين معلمان  تعهد حرفههمراه با افزايش نمرات  اعتمادو  توزيعي

ثبات رفتار مدير نسبت به دبيران، (گانه اعتماد كند كه، بين هر يك از ابعاد شش تحقيقي بيان مي
هاي مختلف، صحت گفتار مدير نسبت به دبيران، صحت گفتار مدير در  ثبات رفتار مدير و موقعيت

با اثر ) مدير و قابليت اعتماد تام به مدير از طرفرح شده هاي مختلف، تناسب اطالعات مط قعيتوم
بخشي عملكرد دبيران رابطه وجود دارد و با افزايش هر يك از ابعاد اعتماد، اثر بخشي عملكرد 

در تحقيقي بيان كرد كه بين جو سازماني ) 1378(پيشوا. دبيران و نيز تعهد شغلي آنان افزايش يافت
داري وجود دارد، بين ميانگين تعهد در جو باز و بسته تفاوت  ات و معنو تعهد دبيران همبستگي مثب

داري در مدارس با  اطور معن هاي دبيران ب به عبارت ديگر ميانگين تعهد حرفه. داري وجود دارد امعن
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در تحقيقي بيان  ،)2009(اندروكيم، ماهوني و هونتز. جو باز بيشتر از مدارس با جو بسته بود
دهد  را افزايش مي ها، رضايت از شغل رداشت فرد از ميزان برابري پاداشتلقي و ب طرزكنند كه  مي
همچنين نشان داد كه تعهد سازماني ارتباط وي شود،  منجر به سطح بااليي از تعهد مي اين امر كه

                         .             آنها همسو با اين فرضيه است يها يافته. كند و رفتار شهروندي را تعديل مي رضايتبين 
با تعهد سازماني دبيران رابطه وجود ) رسميت، تمركز و پيچيدگي(بين ابعاد ساختار سازماني 
 با )تمركز  و رسميت(سازمانيابعاد ساختار كه بين  دهد ها نشان مي نتايج تجزيه و تحليل داده. دارد

در عين حال در ارتباط . داري وجود دارد ارابطه مثبت معن 01/0داري  ادر سطح معن تعهد سازماني
داري مورد ابا توجه به باال بودن سطح معن اندازه سازمان،: با رابطه تعهد با ديگر بعد ساختار يعني

اندازه سازماني و تعهد يد شده و در نتيجه رابطه معناداري بين دو متغير أيفرض صفر ت 05/0نظر از 
بين پيچيدگي  كند كه بيان مي در تحقيقي) 1380(داودي. در پژوهش حاضر ديده نشد سازماني

 1هانتر .دار وجود ندارد امعن ي گيري و جريان اطالعات ارتباط رابطه سازمان و سرعت تصميم
كند كه روابط غير رسمي نقش مهمي در تعريف و  تحقيق خود بيان ميدر بخشي از ، )2002(

روابط غيررسمي، روابط  فراگير . كنند هاي ساختاري درون سازماني ايفا مي درك ماهيت فعاليت
ها هستند و نيز در محيط پويا،  برون سازماني و روابط فراگير عاطفي، زير بناي انرژي واقعي سازمان

. )1386 ترابي،(باز، عاطفه محور، تعامل محور، منعطف و اعتماد محور باشد ساختار سازماني بايد
آماري و متفاوت بودن ابزار اندازه گيري با  ي به دليل متفاوت بودن جامعه هاي آنها احتماالً يافته

 .نيستمورد بحث همسو فرضيه نتايج مربوط به 

اي دبيران رابطه وجود  تعهد حرفهبا ) رسميت، تمركز و پيچيدگي(بين ابعاد ساختار سازماني
تمركز و (ابعاد ساختار سازمانينمايانگر آن است كه بين  ها نتايج تجزيه و تحليل داده .دارد

در  ).P>01/0(ي وجود داردمعناداررابطه مثبت  01/0ي معناداردر سطح  اي تعهد حرفه با )رسميت

                                                                                                                            
1. Hunter 
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با توجه به   سازمان، ي اندازه: اي با ديگر بعد ساختار يعني تعهد حرفه ي ال در ارتباط با رابطهعين ح
يد شده و در نتيجه رابطه معناداري بين دو متغير أيفرض صفر ت 05/0ي معنادارباال بودن آن از سطح 

در تحقيقي بيان ) 1385(اميدي. در پژوهش حاضر ديده نشد اي اندازه سازماني و تعهد حرفه
هاي او  يافته. وجود  ندارد معنادارقيت مديران ستادي سازمان رابطه كند كه بين پيچيدگي و خال مي

كند كه در بخش ساختار، كاهش  در تحقيقي بيان مي) 1384(عسگري. اين فرضيه است همسو با
. داشتوجود  رسميت، كاهش تمركز، تسهيل جريان ارتباطات با افزايش و انتقال دانش رابطه

كند هرچه در سازمان تفويض اختيار بيشتري صورت  بيان ميدر پژوهش خود ، )2000( جانسون
 همراهرسميت پايين  و تمركز پايين باگيرد، رضايت كاركنان بيشتر است و هرچه ساختار سازماني 

مورد بحث فرضيه نتايج مربوط به هاي آنها همسو با  يافته. )1385، يثرابي(باشد، رضايت بيشتر است
                                         .       يستن

ي محيط شغلي يعني عدالت توزيعي، جو سازماني و اعتماد در ها ويژگيبه منظور تعيين سهم  
. از روش تحليل رگرسيون استفاده شد 5گويي به فرضيه  تعهد سازماني در جهت پاسخ بيني پيش

توانند تعهد سازماني را  الت و جو ميگام نشان داد كه  عد خالصه نتايج تحليل رگرسون گام به
هاي شخصي و  بين ارزش ي رابطه يبررس به خود قاتيتحق ضمن، )2000(1نگانيف .بيني كنند پيش
مطلب است كه تعهد سازماني را  نتايج تحقيقات وي بيانگر اين. هاي سازماني پرداخته است ارزش
عالوه  .نمود بيني پيشهاي سازمان  توان به وسيله ادراك و تصور كارمندان در خصوص ارزش مي

ها  اي از ارزش گروه و دسته ي بر اين هر كدام از انواع تعهد عاطفي، هنجاري و مستمر به وسيله
در  )1385(زاده نجيب .)1385، اسكندري(گيرد و تحت تأثير آنها قرار مي دشو بيني مي پيش

به اين  »رابطه آن با تعهد سازماني هاي پيدايش و بررسي ادراك آدامز، زمينه«پژوهشي تحت عنوان 
نتيجه رسيد كه كاركنان در زمينه مقوله حقوق نسبت به سه مقوله ديگر احساس نابرابري بيشتري 

در  كار و محيط كاري احساس برابري نسبت به همكاران و سايرين دارند و ي دارند و اما در زمينه
                                                                                                                            
1 . Fingan 
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احساس نابرابري مثبت و باالتر از  اًاي نسبت هنهايت در زمينه احترام و توجه سازماني و عدالت روي
  .سطح متوسط و برابر دارند

پاسخگويي  براياي دبيران  بيني تعهد حرفه ي محيط شغلي در پيشها ويژگيبه منظور تعيين سهم 
تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد  ي خالصه. از روش تحليل رگرسيون استفاده شد 6 ي به فرضيه

 اسكار .دارداي دبيران  در تعهد حرفهرا بيني كنندگي  كه عدالت توزيعي و اعتماد قدرت پيش

ادراك  خصوص سه دهه در آمريكاي شمالي در طي براساس مطالعاتي كه در ،)2001(1يكيل
 به اين نتيجه رسيد كه عدالت و انصاف سازماني ،سازماني انجام گرفته بود ميزان عدالتاز  رهنگيف

تعهد آنها و  وفاداري كاركنان، در و است شخص سازمانيرفتار ي  بيني كننده پيش ادراك شده
بررسي ادراك «تحت عنوان  وددر پژوهش خ) 1378(پرنيان. رفتارهاي فرا نقش آنها تأثير مثبت دارد

دارد كه  بيان مي »هاي پيدايش و رابطه آن با تعهد سازماني كاركنان براساس نظريه برابري آدامز، زمينه
كاري، احترام و توجه سازماني و  حقوق، كار و محيط(ادراك كاركنان در سازمان از شرايط سازماني

بندي  ، مثبت و برابر گروهادراك نابرابري منفي :متفاوت است و كاركنان به سه دسته) اي عدالت رويه
  .تعهد سازماني كاركنان اثر دارد شدند و انواع ادراك بر

در خصوص نقش ابعاد ساختار سازماني در  7 ي پاسخگويي به فرضيه براينتايج  ي خالصه
تنها بعد رسميت ضريب  تعهد سازماني دبيران بيني پيشدهد كه در  تعهد سازماني نشان مي بيني پيش

داري از ادليل عدم معنه ز و اندازه بتمرك :دار داشت و ديگر ابعاد ساختار سازماني يعني اتأثير معن
در تحقيقي بيان ) 1386(ابوترابي .كند بعد رسميت تعهد سازماني را تبيين مي. معادله حذف شدند

كند كه سطوح پايين رسميت و تمركز و سطح باالي جريان ارتباطات با سطوح باالي توليد و  مي
در طي تحقيقي بيان ) 2002(رهانت .موفقيت دانش دانستند ي انتقال دانش همبسته بود كه آنها را الزمه

باشد، به  كند كه هر چقدر سلسله مراتب سازماني كمتر و ارتباطات عمودي و افقي بين افراد بيشتر مي

                                                                                                                            
1.Skarlicki 
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واحدهاي سازماني با  و نيز سازد همان نسبت فضاي مناسب را براي طرح كارآفريني مهيا مي
كارآفريني سازمان را  اند درصد شاركتي استفاده نمودهپيچيدگي كمتر كه از سبك مديريت م

آماري و متفاوت  ي به دليل متفاوت بودن جامعه احتماالً هاي آنها يافته ).1386، ترابي(اند افزايش داده
  .يستن مورد بحث همسوفرضيه نتايج مربوط به گيري با  بودن ابزار اندازه

دار ابعاد ساختار سازماني بر امبني بر اثر معندر پژوهش حاضر  8در نهايت براي آزمون فرضيه 
بر اساس اطالعات . اي دبيران نيز از رگرسيون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد تعهد حرفه

داشتند و در معادله  معناداراز بين سه بعد ساختار سازماني، ابعاد تمركز و رسميت اثر ) 6(جدول
تعهد  بيني پيشجدول ضريب همبستگي چندگانه براي بر اساس اطالعات همين . باقي ماندند

از واريانس  درصد 21اين دو متغيير  .دست آمده استه اي از روي ابعاد ساختار سازماني ب حرفه
اي   رسميت بر تعهد حرفه معنادارهمچنين نتايج حاكي از اثر مثبت . كنند ين مييتب اي را تعهد حرفه
كند كه بين پيچيدگي و  در تحقيقي بيان مي) 1385(اميدي .تمركز بر تعهد بود معنادارو اثر منفي 

 نتايج مربوط به هاي او همسو با يافته. دار وجود نداردامعن ي خالقيت مديران ستادي سازمان رابطه
بين پيچيدگي و كند كه  بيان مي در تحقيق خود) 1386(سلطاني .است مورد بحث فرضيه

در ، )2000(جانسون .و منفي وجود دارد معنادار ي مديران ستادي رابطهكارآفريني سازماني 
چه در سازمان تفويض اختيار بيشتري صورت گيرد، رضايت كاركنان كند هر پژوهش خود بيان مي

باشد، رضايت بيشتر ) تمركز پايين، رسميت پايين(بيشتر است و هرچه ساختار سازماني
 .يستن مورد بحث فرضيه دست آمده برايه نتايج ب همسو باهاي آنها  يافته. )1385، يثرابي(است

  منابع
ارتباط ساختار سازماني با مديريت دانش كاركنان ادارات تربيت بدني خراسان  ).1386(مجتبي ابوترابي،

 .دانشگاه مازندران ،پنجمين همايش دانشجويي تربيت بدني و علوم ورزشي .جنوبي

رابطه بين ادراك برابري با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين دبيران بررسي ). 1385(نازيال اسكندري،
 شناسي صنعتي و سازماني، نامه كارشناسي ارشد روان پايان. آموزش و پرورش شهرستان ارسنجان
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  .زاد اسالمي واحد ارسنجانآدانشگاه 
ركت زغال سنگ البرز تبيين عوامل مؤثر بر تعهد سازماني مديران و كاركنان ش ).1375(بزرگ ،اشرفي

  .نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني پايان .شرقي
سازمان مطالعه و  :تهران .چاپ هفتم .گيري و تعيين خط مشي دولتي تصميم). 1370(مهديسيد الواني،

  .)سمت(ها تدوين كتب علوم انساني دانشگاه
  .)نشر ني(چاپ غزال:تهران. چاپ سي ام .مديريت عمومي). 1384(سيدمهدي الواني،
 ،بررسي ارتباط ساختار سازماني و خالقيت مديران ستادي سازمان تربيت بدني ).1385(علي اميدي،

  .نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران پايان
نواحي هاي پسرانه  بررسي جو سازماني مدارس و تعهد سازماني دبيران دبيرستان ).1386(پاشايي، جبرائيل

  .وميهركارشناسي ارشد، دانشگاه ا ي پايان نامه .دوگانه آموزش و پرورش اروميه
 .مشهد يبررسي ادراك كاركنان و رابطه آن با تعهد سازماني در دانشگاه فردوس ).1378(پرنيان، علي
  .كارشناسي ارشد، دانشگاه مشهد ي نامه پايان

هاي دخترانه دولتي  مدارس با ميزان تعهد دبيران دبيرستانبررسي رابطه جو سازماني  ).1378(پيشوا، سروش
  .دانشكده تحصيالت تكميلي ،كارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز ي پايان نامه .شهر شيراز

بررسي ساختارسازماني و مديريت مشاركتي در بين دبيران دبيرستان دخترانه  ).1386(سيده مريم ترابي،
  .شناسي ارشدكار ي پايان نامه .شهرستان اروميه

 ي نامه پايان. بررسي ساختار سازماني فدراسيون فوتبال و ارائه الگوي بهينه ).1380(داودي، بابك
  .ارشد، دانشگاه تهران كارشناسي

علي ، ترجمه محمد)ازمانيرفتار س(رفتار انساني در كار). 1998(جان دينواستورم، و كيت ديويس،
  .دولتيمركز آموزش مديريت  :تهران .)1373(طوسي
مركز آموزش  :تهرانچاپ دوم،  .در كار، سازمان و مديريت شناسي روان ).1384(، محمودساعتچي

  .مديريت دولتي
بررسي ارتباط بين ساختار سازماني و عدالت با رفتار شهروندي در بين اعضاي  ).1389(سربخشي، اسماعيل
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The study of role of schools work environment and 
organizational structure on teachers organizational 

commitment and professional commitment 
M. Hassani1 & S. Babazadeh2 

  

Abstract 
 This study aimed to examine organizational commitment and 

professional commitment among teachers and their relationship with the 
work environment (distributive justice, trust and organizational atmosphere) 
and the organizational structure (focus, recognition and complexity). The 
statistical population of this study consisted of all teachers working in girls 
public high schools of Urmia first school district, from which 172 teachers 
were chosen as study sample through random classification. The data were 
collected through standard questionnaires and analyzed using correlation 
and regression.The results of the study showed that there is a significant 
relationship between teachers' organizational commitment as well as 
professional commitment with features of their work environment. And a 
negative relationship is found between the organizational structure as well 
as centralization with organizational commitment and professional 
commitment. Distributive justice and organizational atmosphere account for 
34% of the variance in organizational commitment. Moreover, distributive 
justice and justice account for 20% of the variance in organizational 
commitment. 

  

Key words: Work environment, organizational structure, organizational 
commitment, professional commitment  
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