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 فصل اول

مقدمه و مروری بر تحقيقات گذشته



 

 

 

 مقدمه -1-1
 

 از اين ميان ي دارد كهبستگ وري عوامل توليد آنبه توليد و بهره كشور اقتصادي هر عةرشد و توس   

اقتصادي به ر ن امونظراو صاحب دانشمندان در قرن اخير .باشداهميت ميبا  مل انساني بسياروري عوابهره

 از فاده، بدون استو صنعتي تصاديهاي اقندر سازما اند كه كارايي و همچنين پويايي كارنتيجه رسيده اين

 . (1381 )خسروي، باشدنمي عامل انساني ميسر

تماعي را هاي فردي و اجتم قرار دارد، بخش مهمي از فعالييكوبيست ر عصر حاضر كه جهان در قرند   

تقريبا از »  :ه است كهدر گزارشي جهاني اعالم كرد 1دهد، به طوري كه يونسكوتعليم و تربيت تشكيل مي

ا شاگرد است يا در نظام آموزش رسمي مشغول به كار يكنند يک نفر هر پنج انساني كه امروز زندگي مي

 (. 1991)يونسكو، « است

 . در ه قرار داردجامعن هاي آموزشي آهاي وجودي سازماني و استقالل هر جامعه بر پايهيفااساس خودك   

 كاركنان است. 2يها تعهد سازمانترين مؤلفهآموزشي، يكي از مهم خش يک سازمانبين تمام نيروهاي اثرب

 عي تعهد داشتهتواند موفق شود مگر اينكه اعضا و كاركنانش نسبت به آن نودر واقع هيچ سازماني نمي

 (.1378 )شاقلي، باشند و تالش نسبي بكنند

 ند توا، ميد سازمان داشتهجدي بر عملكر ي ديگر، تعهد سازماني كاركنان آثار بالقوه وياز سو   

ست و ايانبار براي سازمان ز. لذا ناديده گرفتن آن ربخشي سازمان باشدثكننده مهمي براي اييپيشگو

  (.1996 ،3)بنكهوف ا به دنبال خواهد داشترهاي زيادي هزينه

ايي كه نجآ از .باشدمي انشناسي ويژگيهاي شخصيتييكي از مباحث اصلي و بنيادي علم رو همچنين   

 هايجنبه توانديپرداختن به اين مقوله م ،دهندم رفتاري افراد را تشكيل مياين ويژگيها زيربناي نظا

ي اويژگيه تأثير موضوع، مصاديق بارز اين از .هاي مختلف روشن سازدرا در زمينهخاصي از عملكرد افراد 

 (.1375)كريمي،  باشدد بر كاركرد شغلي آنان ميشخصيتي افرا

 ،شخصيتي خويش شغلي را انتخاب كنندهاي افراد شاغل در صورتي كه بتوانند با توجه به ويژگي     

  .باشند به كار بپردازند و مثمرثمر توانند با حسن سلوک و بردباري و بدون تحمل فشار رواني زيادمي

 ناسب وروحيه م ،مناسباشته باشد كه داراي انگيزه د تواند كار مفيد و مؤثرصورتي مينيروي انساني در 

اي را در مطالعات مديريت منابع يت شغلي و تعهد شغلي جايگاه ويژهرضا .رضايت و تعهد بااليي باشد

                                                      
1. Unesco      2. Organizational Commitment        3. Benkhoff         
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سازماني در  بيني رفتارهايتواند در جهت پيشزيرا اين ساختار مي ،باشدني و رفتار سازماني دارا ميانسا

نساني تأثير وري نيروي اباشد و در نهايت بر بهره مؤثر .غيبت و .. ،كاريكم تأخير، ،آينده نظير ترک شغلي

    ، افراد انساني باولين و مهمترين جزء سيستم سازمانبا توجه به اينكه ا .به سزايي داشته باشد

ر واقع از اجزاء عقايد و افكار كه د ،تمايالت ،تواناييها ،هاباشند لذا انگيزهختلف خود ميهاي مشخصيت

باشد حدود انتظارات و توقعات افراد را نسبت به يكديگر و مي ي شخصيت انساندهمهم تشكيل دهن

 (.1384 )سيادت و همكاران، كنندنين نسبت به سازمان تعيين ميهمچ

يف مه تعارهز اما ا تعهد سازماني يک مفهوم پيچيده است و تعريف واحدي از آن ارائه نشده است.   

تعهد  در واقع هاي شخصيتي فرد به صورت كلي است.امل ويژگيآيد كه تعهد سازماني شميچنين بر

در  زندگي رسد كه با ساير عوامل مؤثرن شخصيتي يک فرد است و به نظر ميسازماني بخشي از سازما

يتي، بعاد شخصنفس، اعزت د به نفس، ميزانتوان به ميزان اعتمامي از جمله اين عواملارتباط باشد. 

تباط ار اني درتعهد سازم شودسعي مياين پژوهش  در و غيره اشاره كرد.گيري، كيفيت زندگي، ميزان ياد

 .گرددنفس، و كيفيت زندگي بررسي با ويژگيهاي شخصيتي، عزت
 

 بيان مسئله -1-2
 

 ق محيط و الگوهاي محيطي بايكي از مسائلي كه نظر دانشمندان را به خود جلب كرده است انطبا   

 هايهمراه دارد و زمينه به ني فرد راكه خشنودي و ارضاء نياز درو تهاي شخصيتي افراد اسويژگي

ل نظريه خود را در زمينه شغ 1. هالندنمايدتماعي فرد را نيز فراهم ميهاي شغلي و اجپيشرفت در فعاليت

    ،الگوي محيطي او را بدانيم و اگر ما الگوي شخصيتي يک فرد » كه داردو شخصيت چنين بيان مي

بيني ي شخصيتي و الگوهاي محيطي به پيشهايمان در مورد تيپهاكارگيري دانستهاصل با ب يم درتوانمي

تغييرات كاري،  ،اين گونه نتايج شامل انتخاب شغل .ها بپردازيماين گونه سازگار شدنبرخي از نتايج 

  (.1376 هالند،) «گرددردي و رفتار تربيتي و اجتماعي مي، صالحيت فهاي شغليموفقيت

 گيري تحت تاثير تجارب حاصلجريان تصميم (1375 به نقل از شفيع آبادي، ؛1963) 2به نظر تيدمن   

و همكارانش  3زبرگينبه اعتقاد گ. از تحصيالت، اشتغال، خصوصيات ارثي و فشارهاي اجتماعي است

عواملي مثل  ست و با( انتخاب شغل فرايندي پيوسته و تكاملي ا1375 ،به نقل از شفيع آبادي ؛1951)

عبارت ه . بهاي تربيتي همبستگي زيادي داردت، واقعيات محيطي، عوامل عاطفي و فرصارزشهاي فردي

گيرد و زمان خاص آن هنگامي است كه ندي است كه طي زمان خاص انجام ميديگر انتخاب شغل فراي

هاي شخصيتي ثير تيپأدر مورد ت .رد طي آن به توافق ميان انتظارات، امكانات و خصوصيات خود برسدف

 اينديانا كه . از جمله تحقيق مربوط به مدرسه پرستاريل تحقيقات زيادي انجام گرفته استدر انتخاب شغ

                                                      
1. Holland      2. Tiedman      3. Ginzberg         
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 1هاي شخصيتي متفاوتي وجود داشتند اين تحقيق كه بر اساس تيپ شناسي يونگدر آن افراد با تيپ

 (.1993 ،2هلكمب رابطه دارد )بين و كه تيپ شخصيتي با انتخاب شغلدهد نشان ميانجام گرفته است 

را با  ارتباط خصوصيات فردي و خصوصيات شغلي (1996و همكاران ) 3پژوهش ديگري، جانسون در    

له ئو حل مس گيريتصيميم يق ديگري كه در مورد قدرتدر تحق اند.رضايت شغلي مورد تاييد قرار داده

 تحصيلي گيري با درجهتصميمتباطي بين قدرت ، معلوم شده است كه هيچ ارپزشكان صورت گرفته در

ر شده د زمان صرف گيري با شخصيت برونگرا نسبت مستقيم و باوجود ندارد در حاليكه قدرت تصميم

تهران  ر. در پژوهش ديگري كه در مورد كارمندان زن شه(1991، 4منخها نسبت عكس دارد )باتصميم

شنامه ر پرسگانه دت افراد نسبت به عوامل شخصيتي شش، معلوم شده است كه درجه تمايالانجام گرفته

 (.7313سوري، انتخاب شغل و موفقيت شغلي باشد )گشايي براي ميتواند راه 5شخصيتي برن رويتر

رد فهاي ليتخصيتي و فعايرهاي شاير متغنفس بر ساغلب پژوهشگران معتقدند كه عزت از طرف ديگر،   

 .(2003، 6دز و گرگسديكي) شودمي رهاي رواني منجبه آسيب عموالًنفس نازل معزت و گذاردمي تاثير

هاي ابعي از سائق هماهنگ شدن با نظام( فرايندهاي انگيزشي در شغل، ت1376) 7منوربه نظر ك   

هايي شود تا به بازدهبرانگيخته مي چرا كه شخص  .، ديگران و دنيا هستنداعتقادي مربوط به ماهيت خود

اي از ارزشها كه رفتار را ، و با درجه اعتقاد او به مجموعهتقادات او درباره خودش و ديگرانعبرسد كه با ا

دنيا تا حدودي تابع عقايد  ، ديگران ودرباره خود باشند. يادگيري شخص كنند هماهنگهدايت ميدر دنيا 

ادي كه تقبا اع ود تاشانگيخته ميبر كه شخصينيک دليل براي ا .ر شده واقعي و نمادين ديگران استاظها

ي كه با اين يهااست هماهنگ شود اين است كه بازدهديگران، و دنيا ياد گرفته  ،درباره ماهيت خود

انگيخته ديگر اين است كه شخص بر . دليلاندآور و ناخشنود كنندهاضطراب اعتقادات تجانس نداشته باشد

ن واقعيتي فيزيكي وجود ندارد در دنياي رفتار ي بياموزد و چويد و ديگران چيزهاود تا درباره خوشمي

تنها راهي  .(1376، به نقل از كورمن ؛1954 8رگفستيندارد )برپا مياجتماعي يک دنياي اجتماعي واقعي 

پذيري دنيا بوجود را درباره خود و ديگران و تغيير تواند نظامي از باورهاي ارزيابي كنندهمي كه شخص

فت كه رتوان نتيجه گبا توجه به مفروضات فوق مي ديگران است. و نمادين با آورد از طريق تعامل آشكار

به احتمال بيشتر بايد در انجام وظايف موفق شوند تا  بسيارند، دريافته د شايستگي خودافرادي كه واج

 چرا كه اين گونه. وظيفه يا شغل در دست انجام دارندآنهايي كه شايستگي خود دريافته اندكي براي 

ي به بررسي . مطالعات زيادهاي آنان از خود سازگار استناخت، با شفيق شغلي متفاوت براي دو گروهتو

ي دارند و ينفس باالزناني كه عزت :اندآميز پراختهرفتارهاي موفقيتارزيابي با نفس و خودعزت ارتباط

يني دارند به انجام ينفس پازتمايلند به دانشگاه بروند ولي عمايلند به دانشگاه بروند بيش از زناني كه 

                                                      
1.  Yung      2. Bean & Holcombe      3. Jansen      4. Buchman        5. Bernreuter      6. Sedikides & Gregg          

7. Korman      8. Festinger         
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افرادي كه  .(1967، 1تاگدنمارک و گوتن) ورزندگردد اشتغال مينيل آن هدف مي ي كه منجر بهيارهارفت

 ند كه در آنها خود را واجد درجهكنيي را انتخاب ميهابه احتمال بيشتر شغل ي دارندياالنفس بعزت

ادي كه به پيشرفت . افر(1376)كورمن، يني دارندينفس پاعزت كهييتا آنها كنند ي از توانايي ادراکيباال

افراد واجد  يي كه پيشرفت تحصيلي چنداني ندارند.نفس بااليي دارند تا آنهاعزت آيندمي ائلنتحصيلي 

ر كاري را با موفقيت به يده شود به احتمال بيشتببه مبارزه طلهاي آنها  هنگامي كه توانايينفس باالعزت

 .(1376 به نقل از كورمن، ؛1969نفس پائيني دارند) فينكلمن، رسانند تا افرادي كه عزتانجام مي

المت سم فراگير است كه از يک مفهو 2، مفهوم كيفيت زندگياز ديدگاه سازمان بهداشت جهاني   

 ههاي برجستبا نهادروابط  اجتماعي و ، روابطشناختي، سطح استقاللحاالت روان شخصي،، رشد فيزيكي

ر برگيرنده داي است در واقع كيفيت زندگي گستره ادراک فرد مبتني است. پذيرد و برمحيط تاثير مي

يت زندگي يكي از كيف .(1388 ،و همكاران غفاريابعاد عيني و ذهني كه در تعامل با يكديگر قرار دارند )

د كه باشامي مي، احساس خوشبختي و شادكمثبت است كه شامل رضايت از زندگينمودهاي احساسات 

كيفيت زندگي با  كه اندنشان داده هابررسي .(1386روند )زكي، دمي به شمار ميهايي از سالمتي آجنبه

و سردگي ، افنفسبين ويژگيهاي شخصيتي مثل عزتچنين همو  كرد تحصيلي دانشجويان رابطه داردعمل

عنوان ه خودكارآمدي ب (.9200 همكاران، و  3استارينگ)كيفيت زندگي آنان ارتباط پيدا شده است 

لكردي آميز عمانجام موفقيت هايش دربه درک فرد از مهارتها و تواناييعاملي موثر بر كيفيت زندگي 

ه ب رار دهدقهاي زندگي را تحت تاثير تواند كليه جنبهاحساس خودكارآمدي مي .شايسته تاكيد دارد

در  يانات شغلآمدي باالتر باشد دامنه امكخودكار دهند كه هر چه سطحها نشان ميعنوان مثال بررسي

نظر  افرادي كه از. (1383 ،تر است )شولتزمندي به شغل عميقنظر گرفته شده بيشتر و عالقه

 .آيندبر ي خودده كنترل رويدادهاي زندگثري از عهؤآمدي قوي هستند معتقدند كه قادرند بطور مخودكار

 ، زيراندف هستآمدي ضعيه از نظر خودكاردهد كاوت از كساني ميده به آنها ديدگاهي متفاين درک و عقي

ياتي در موفقيت و حتواند عاملي راين خودكارآمدي ميبناب اين احساس اثر مستقيمي بر رفتار آنان دارد. 

كاركنان  ينكهتوجه به ا با. پس (1383 ،به نقل از شولتز ؛1997 شكست در سراسر زندگي باشد )بندورا،

ان در آن يهاي عاطفي، و افزايش تنش رواناين مشكالت سبب واكنش كند ولفي تجربه ميمشكالت مخت

يک  كه بيني كردتوان پيشش كيفيت زندگي آنان گردد، لذا ميتواند موجب كاهشود و همين امر ميمي

 آمدي و كيفيت زندگي وي باشد.ارتباط قوي بين ميزان خودكار

ري ها است و هر چه اين سرمايه از كيفيت مطلوب و باالتازمانوي انساني مهمترين سرمايه سنير   

لذا بايد در مورد بهبود كيفي   و ارتقاء سازمان بيشتر خواهد شد ، بقاءبرخوردار گردد، احتمال موفقيت

 اما تنها .فع سازمان است و هم به نفع افرادنيروي انساني سعي فراوان نمود چرا كه اين اقدام، هم به ن

                                                      
1. Denmark & Guttentag       2. Quality of Life       3. Staring 
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هاي افراد را نيز شامل بلكه بهبود نگرشها و تعديل ارزش شود،ي تخصصي شامل اين اقدام نميهاآموزش

 (.1384ها تعهد سازماني است )شيخ و همكاران، مهمترين اين نگرشيكي از  گردد.مي

الش ها و اهداف سازمان و تمايل به تپذيرش ارزشتعهد سازماني عبارت است از باور قاطع افراد در    

  .(2000، و همكاران1برگمن)باشد مي شتر و حفظ عضويت در سازمانبي

 دانسته خود هايهدفهاي سازمان را معرف هدف بيانگر حالتي است كه طي آن كارمندتعهد سازماني    

س دروني فرد احسا تعهد نوعي نگرش و (.1374 ،زينبراكه در عضويت آن سازمان بماند ) كندو آرزو مي

ر گذاراثيازمان توفاداري وي نسبت به سها، عملكرد و ، يا گروه است كه در قضاوتشغل ،نسبت به سازمان

و  ل مرتبطما، تا حد ممكن بايد عوگذاري در هر زمينهقبل از سرمايه .(1384 ،)شيخ و همكاران است

زيادي  جهخير توا، تعهد سازماني است كه در سالهاي يكي از اين عوامل .گردند كننده آن شناساييتقويت

، ترک ي، غيبتسياري از متغيرها مثل رضايت شغلزيرا تعهد سازماني بر بمعطوف كرده است،  را به خود

؛ 1990،؛ موريس1988 در تحقيقات ديگر )گليسين، .گذار استرس شغلي و عملكرد تاثيرخدمت، است

ر دت بيشتري ( مشخص شد كاركناني كه مد1993، 2ي؛ به نقل از هرسي و بالنچار1991 وايسترز،

 .ي دارنداند تعهد بيشترساني كه به تازگي به كار پرداختهاند ، نسبت به كردهسازمان خدمت ك

، است 4و نگرشي 3اري. در بررسي اوليه تعهد سازماني داراي دو بعد رفتتعهد داراي ابعاد متفاوتي است    

هد سازماني را اين رويكرد به تع ت.نيز به آن افزوده شده اس 6و تعهد عاطفي 5سپس دو بعد تعهد مستمر

، ارتباط ( طي يک مطالعه1984) 7تمن و استراسربا  (.1378 اند )كريم زاده،به ناميدهرويكرد چند جان

هاي ويژگي ،يرنبيهي مدرفتار ت ،رفتار تشويقي مدير متغيرهاي زير را با تعهد سازماني بررسي كردند.

لي، ايت شغارج از سازمان، استرس شغلي، رضاي شغلي در خه، نياز به پيشرفت، جايگزينشغل، تمركز

 ازمانيسهاي شغلي و استرس شغلي با تعهد در اين مطالعه جايگزين .سن، تحصيالت و سابقه خدمت

د بين تعه رتباطااين پژوهش نيز در صدد بررسي  تغيرها رابطه مثبت را نشان دادندرابطه منفي و بقيه م

 سفنعزتبا ويژگيهاي شخصيتي، قم كاركنان آموزش و پرورش استاناري(هنج -مستمر –عاطفي)سازماني

 .باشدو كيفيت زندگي آنان مي

 

 

 ضرورت مسئله -1-3
                                                                                            

آالت و ماشين به رو هستند: تجهيزات و  ها براي نيل به هدف با چند منبع عمده رورهبران سازمان   

 و مديران براي استفاده بهينه از اين منابع ساز و سرمايه و نيروي كار در سازمان.ابزارهاي توليد، پول 

                                                      
1. Bergman     2.  Hersey & Blanchary    3.  Behavioral Commitment  4. Attitudinal     5. Continous 

6. Affective    7. Bateman & Strasser       
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آالت و ابزار توليد، سيستم ماشين جهت حفظ و نگهداري گيرند. مثالً دركارهاي متفاوت را به كار مي

كنند. دهند و همه ساله مبالغ هنگفتي را در اين راه هزينه ميفاده قرار ميتعمير و نگهداري را مورد است

آوري هستند، ولي با آن همه تالش و دستيابي به آخرين اطالعات در بخش فن پي اين در عالوه بر

برند متأسفانه سازي و تغيير تكنولوژي به كار ميآالت، بهينهكوشش كه در جهت حفظ و نگهداري ماشين

 ترين منبع، چندان فعال نيستندترين و اساسيانساني به عنوان اصلي ت حفظ و نگهداري نيرويدر جه

  (.1380، )مهداد

بيشتر  انتظاري كاركنان در كه گرديد خواهد سبب سازمان سوي از كاركنان به باال يشده ادراک تعهد   

ش پادا آنها ،آن تبع به و گرديد خواهد برآورده سازمان اهداف نمايند تالش آنها اگر كه گردد ايجاد

 شغلي وديخشن شود، هم برآورده سازمان اهداف هم كه شد خواهد سبب امر همين كرد. خواهند دريافت

شد  ندخواه برخوردار آن مزاياي از افراد و سازمان جامعه، ،آن دنبال به و يابد افزايش فرد

  (.1381)برهاني،

 شخصيتش با شغلش كه معني بدين كند، انتخاب را شغلش اش،يشخصيت تيپ به توجه با اگر فرد   

 كار و كه طوري به باشند، بااليي سازماني تعهد و شغلي رضايت داراي افراد اين همچنين و باشد متناسب

        فردي او است بديهي ،كند تأمين را او روحي و جسمي آسايش و اساسي نيازهاي احتياجات،

  را اشهوظيف مطلوب، كمال و صحت نهايت در و بود خواهد كاريو  القياخ اصول به شناس، متكيوظيفه

 (.2006 همكاران، و 1اردايم)انجام خواهد داد 

د، شوها مينفس، نوآوري و خالقيت در سازمانعامل تاثيرگذار و مهمي كه موجب خودكنترلي، عزت   

گي، ت زندصي مثل خالقيت، كيفيتعهد سازماني كاركنان است. تاثير تعهد سازماني بر ويژگيهاي شخ

، كارآمدي ن ابزارتواند به عنوالذا شناخت تعهد سازماني مي نفس، قابل انكار نيستغلي و عزتعملكرد ش

 وسازمان  نمودن بخشكمک كند. به همين دليل اگر به اثر ور ساختن سازمانانها را در بهرهمديران سازم

سازماني باشيم.   هاي مناسب هدايتمحيط مساعد سازمان و شيوهدنبال شناخت  ايم بايد بهگروه دل بسته

ابطه رعيين تبا توجه به اهميت و نقش تعهد سازماني در ويژگيهاي شخصي كاركنان ضرورت دارد تا با 

عملكرد  ورايط شبين تعهد سازماني و متغيرهاي ياد شده، در كنار ارائه پيشنهادهاي الزم براي بهبود 

 آورد.مطالعات بعدي را نيز فراهم زمينه سازمانها، 

ند، اما اجام رسيدههاي متعددي در داخل و خارج از ايران در زمينه تعهد سازماني به انچه پژوهش اگر   

اند. هررسي كردباختي هاي روانشناكثراً در حيطه مديريت بوده و كمتر تعهد سازماني را در ارتباط با متغير

د را در ماني فرترين عنصر در هر سازماني است، لذا پژوهشي كه تعهد سازكنندهاز آنجا كه فرد تعيين

  كند ارزشمند است.نفس و كيفيت زندگيشان بررسي ميهاي شخصيتي، عزتارتباط با ويژگي
 

                                                      
1. Erdheim 
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 تغيرهای پژوهش م -1-4
 

 متغيرهای پيش بين :
 

 هاي آن.كيفيت زندگي و مولفه -1

 سالمت عمومي

 عملكرد جسماني

 فاي نقش به داليل جسمانيمحدوديت اي

 محدوديت ايفاي نقش به داليل عاطفي

 درد بدني

 عملكرد اجتماعي

 انرژي و شادابي

 سالمت رواني

 باثبات( –ثبات درونگرا، و بي –هاي شخصيتي )برونگرا ويژگي -2

 نفسعزت -3

 متغيرمالک :

 تعهد سازمانی

 ژوهشپاهداف  -1-5

ي ت زندگهاي شخصيتي، عزت نفس و كيفيرابطه بين ويژگي هدف كلي پژوهش عبارتست از شناسايي   

  .با تعهد سازماني كاركنان آموزش و پرورش

 اهداف جزئي:

 شناسايي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و تعهد سازماني كاركنان آموزش و پرورش. -1

 گرايي و تعهد سازماني كاركنان آموزش و پرورش.شناسايي رابطه بين برون -1-1

 كنان آموزش و پرورش.ثبات بودن و تعهد سازماني كارناسايي رابطه بين باش -1-2

 عهد سازماني كاركنان آموزش و پرورش.تنفس و شناسايي رابطه بين عزت -2
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 ناسايي رابطه بين كيفيت زندگي و تعهد سازماني كاركنان آموزش و پرورش.ش -3

 نان آموزش و پرورش.نفس كاركناسايي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي وعزتش -4

 نفس كاركنان آموزش و پرورش.گرايي و عزتطه بين برونشناسايي راب -4-1

 ن آموزش و پرورش.نفس كاركناشناسايي رابطه بين باثبات بودن و عزت -4-2

 شناسايي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و كيفيت زندگي كاركنان آموزش و پرورش. -5

 گرايي و كيفيت زندگي كاركنان آموزش و پرورش.طه بين برونشناسايي راب -5-1

 ين باثبات بودن و كيفيت زندگي كاركنان آموزش و پرورش.شناسايي رابطه ب -5-2

 يفيت زندگي كاركنان آموزش و پرورش.كنفس و شناسايي رابطه بين عزت -6

سازماني  نفس و كيفيت زندگي با تعهدناسايي رابطه چندگانه بين ويژگيهاي شخصيتي، عزتش -7

 كاركنان آموزش و پرورش.
 

 های پژوهشیفرضيه -1-6

 بين ويژگيهاي شخصيتي و تعهد سازماني كاركنان آموزش و پرورش رابطه وجود دارد. -1

 گرايي و تعهد سازماني كاركنان آموزش و پرورش رابطه مثبت وجود دارد.بين برون -1-1

 آموزش و پرورش رابطه مثبت وجود دارد. بين باثبات بودن و تعهد سازماني كاركنان -1-2

 ارد. رابطه مثبت وجود دكاركنان آموزش و پرورش نفس و تعهد سازماني بين عزت -2

 .ارددرابطه مثبت وجود كاركنان آموزش و پرورش تعهد سازماني  بين كيفيت زندگي و -3

 وجود دارد.رابطه مثبت كاركنان آموزش و پرورش نفس بين ويژگيهاي شخصيتي و عزت -4

 فس كاركنان آموزش و پرورش رابطه مثبت وجود دارد.نگرايي و عزتبين برون -4-1

 نفس كاركنان آموزش و پرورش رابطه مثبت وجود دارد.ودن و عزتببين باثبات  -4-2

 .كيفيت زندگي كاركنان آموزش و پرورش رابطه وجود داردويژگيهاي شخصيتي و بين  -5

 كيفيت زندگي كاركنان آموزش و پرورش رابطه مثبت وجود دارد. ين برونگرايي وب -5-1

 ودن و كيفيت زندگي كاركنان آموزش و پرورش رابطه مثبت وجود دارد.ببين باثبات  -5-2

 ركنان آموزش و پرورش رابطه مثبت وجود دارد.نفس كابين كيفيت زندگي و عزت -6

ابطه رتعهد سازماني كاركنان آموزش و پرورش نفس، كيفيت زندگي و تبين ويژگيهاي شخصيتي، عز -7

 چندگانه وجود دارد.
 

 عاریف متغيرها ت -1-7
 

 یتعریف مفهوم -1-7-1
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تعهد سازماني عبارت است از درجه نسبي تعيين هويت فرد با سازمان و مشاركت او در  تعهد سازمانی:

 (.1992و همكاران،  1آن سازمان )مودي

يژه وون فرد است كه رفتار و افكار رواني در در -هاي جسميز نظامشخصيت سازمان پويائي اشخصيت: 

 (.1383؛ به نقل از شولتز، 1961كند )آلپورت،او را تعيين مي

ود رد ارزش خهاي فرد در مونفس عبارت است از ارزشيابي فرد درباره خود و يا قضاوتعزتنفس: عزت

 (.1967، 2)كوپر اسميت

اي همينهارت است از ادراک افراد از موقعيت خويش در زندگي در زكيفيت زندگي عبکيفيت زندگی: 

آنان.  اردهايكند و با توجه به اهداف، توقعات و استاندفرهنگي و سيستم ارزشي كه در آن زندگي مي

وضعيت  اي تحت تاثير سالمت فيزيكي فرد،كيفيت زندگي مفهومي گسترده است كه به صورت پيچيده

 نان قرارحيط آمم وابستگي، ارتباطات اجتماعي و ارتباط آنها با عوامل برجسته روانشناختي، ميزان عد

 (.2003، 3گيرد )پوورمي
 

 تعریف عملياتی -1-7-2

ان در سال آيتمي كه توسط مودي و همكار 15براي سنجش تعهد سازماني از پرسشنامه تعهد سازمانی: 

 تدوين شده استفاده شده است. 1979

 57ش شخصيت از طريق آزمون شخصيتي آيزنک ويژه بزرگساالن كه داراي در اين پژوهشخصيت: 

 شود. يمستخراج ثبات از آن اشود و ويژگيهاي درونگرا، برونگرا، باثبات، و  بيسؤال است سنجيده مي

  نفس آيزنک استفاده شده است.آيتمي عزت 30نفس از پرسشنامه براي سنجش عزتنفس: عزت

 شود.ده ميسنجي SF-36آيتمي  36پژوهش كيفيت زندگي از طريق آزمون در اين کيفيت زندگی: 

 

 

 

 

 ی پژوهشمبانی نظر -1-8

 

 ی: مفاهيم و قلمرو تعهدتعهد سازمان -1-9
 

 

در حاليكه امكان دارد مفهوم تعهد به تازگي در حوزه واژگان مربوط به كسب و كار وارد شده باشد، اما     

تر    توان گفت كه در واقع تعهد مترادف واژه قديميجديدي نيست و مياين مفهوم، به هيچ وجه مفهوم 

                                                      
1. Mowday      2. Copper Smith      3. Power  
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هايي است كه تعريف زيادي براي آن از ديدگاههاي مختلف ارائه تعهد از جمله واژه باشد.مي« وفاداري » 

هاي مفهومي با تعهد كاري و غيره با وجود داشتن تفاوتَشده است.  مفاهيم متعددي مانند وجدان، اخالق

 .(1385؛ به نقل از رضايي، 2006)گيانكوال، باشد گيرد كه منظور واژه )تعهد( ميمورد استفاده قرار مي

( تعهد عبارت است از شدت و 1377؛ به نقل از مواليي، 1991)1از نظر ويليامسون و اندرسون   

هاي احساس گستردگي مشاركت فرد در سازمان، احساس تعلق به سازمان و شغل و احساس هويت. وجود

 مزبور در فرد به افزايش مشاركت گروهي، رفتار همكاري منجر خواهد شد. 

ين داند. ايم( تعهد را عبارت از پيوند دادن فرد به اعمال و اقدامات فردي وي 1977) 2ساالنيک    

 قعيتي وازمان تعريف يک تعريف عملياتي از اين واژه است.  منظور كلي از اين تعريف آن است كه تعهد

يگر در بارت ديابد كه فرد نسبت به موقعيت و اقدامات خود احساس مسئوليت و وابستگي نمايد به عمي

عهد را تكلي  اين مفهوم، حرف زدن تنها كافي نيست و بايد به دنبال آن عمل مسئوليت باشد.  به طور

ت خص اسف نمود. مشتوان وفاداري، داشتن هويت و احساس مسئوليت فردي، شغلي و سازماني تعريمي

يش تعهد افزا كه وجود اين عوامل و شاخص اداري و ساختاري يک رابطه متقابل داشته باشد. اين عوامل

 (.1379را به دنبال دارد )احمد پور شائمي، 

ري لوم رفتاعشمندان نظران و اندييابيم كه ميان صاحببا مرور به مباني نظري با تعهد سازماني درمي    

هر  دارد.ني در خصوص يک تعريف واحد و مشترک از تعهد سازماني اتفاق نظر كامل وجود و روانشناس

ه بر اينجا دمايند. نهاي پنهان تعهد سازماني را آشكار اند تا از زواياي مختلف جنبهيک از آنها كوشيده

 كنيم.تعاريفي مختصر از تعهد سازماني با رعايت سير موضوعي آن بسنده مي

پيوند دهنده هويت فرد با  داند كههد سازماني را نوعي نگرش و گرايش به سازماني ميتع 3شلدن    

كند كه حاصل تعامالت يا تعهد سازماني را پديده ساختاري معرفي مي 4باشد. هربيانيکسازمان مي

 5گذاري صورت گرفته در طول زمان است. كانترهاي ميان شخص و سازمان و تغييرات در سرمايهمراوده

هاي اجتماعي و وفاداري به شان در سيستمتعهد سازماني را ميل و عالقه كاركنان در راستاي صرف انرژي

 كند: تعهد حالتي از شخصيت است كه در آن فرد ازتعهد را چنين تعريف مي 6كند.  بوكانانآن تعريف مي

يل انجام همين اقدامات اين دهد، محدود و مقيد شده و به دلهايي كه انجام ميطريق اقدامات و فعاليت

هايي را تداوم بخشيده و درگيري موثر خويش را در انجام شود كه بايد چنين فعاليتباور در فرد ايجاد مي

كند كه هاي مستمر تعريف ميتعهد را به عنوان تمايل به انجام مجموعه فعاليت 2آنها اثبات نمايند. بيكر

هايي است كه بر ترک آن فعاليت در جايي ديگر قابل ها و سرمايهاين تمايل به خاطر ذخيره شدن اندوخته

 (.  1990، 2يراستفاده نيست )آلن و مي

                                                      
1. Williamson & Anderson      2. Salanick      3. Sheldon      4. Herbiniak      5. Kanter      6. Buchanan           

2. Becker        2. Allen & Meyer      3. Morhead & Griffine       
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نسبي  ه عنوان درجهنمايند: آنها تعهد سازماني را ب( تعهد را چنين تعريف مي1992مودي و همكاران )    

ريف ين تعاند در اكرده  تعيين هويت فرد يا سازمان، مشاركت و درگيري در يک سازمان خاص تعريف

ش تمايل به تال -2هاي سازماني، عتقاد به اهداف و ارزشا -1شود: تعهد سازماني سه عامل را شامل مي

 ت قوي و عميق براي ادامه عضويت با سازمان.آرزو و خواس -3قابل مالحضه به خاطر سازمان، و 
 

 ف در مورد تعهد سازمانی نظریات مختل -1-9-1

 

  دیدگاه در تعهد سازمانی دو  -1-9-2

 توان دوه  ميكشود بر اساس مطالعات زيادي كه در زمينه تعهد سازماني ارائه شده است مشاهده مي    

 ديدگاه كلي را در تعريف تعهد از يكديگر متمايز نمود: 

 فردي به چهني چناني خاصي از رفتار است.  يع: در برخي از اين تعاريف تعهد بيانگر طبقهدیدگاه اول   

يا  ود بداند ا مقيهدليل اعمال و رفتارهايي كه در گذشته انجام داده، خود را نسبت به تداوم آن فعاليت

د شوته ميد، گفچنانچه فرد در سازمان داراي منافعي باشد كه چشم پوشي از آنها غيرممكن يا مشكل باش

 كند. كه آن شخص احساس تعهد مي

ر اين يرند.  بگالعات تعهد را تا حد زيادي به عنوان يک نگرش در نظر مي: در بعضي مطدیدگاه دوم   

كه  يل استپذيرد و ماها و اهداف يک سازمان خاص را مياساس تعهد حالتي است كه در آن فرد ارزش

 (.1992ن، به منظور تسهيل تحقق آن اهداف، عضويت خويش را در سازمان حفظ نمايد )مودي و همكارا

هود است بي مشن ديدگاههاي نگرشي و رفتاري: در تحقيقات انجام شده در اين زمينه به خوتمايز بي   

ها و امين پيكه در ديدگاه نگرشي تحقيقات عمدتاً به سمت شناسايي عوامل ايجاد كننده تعهد و همچن

ايطي  سايي شراند، ولي در ديدگاه رفتاري تحقيقات به شناگيري پيدا كردهنتايج حاصل از تعهد جهت

ن ثرات چنيامچنين هشود و پردازد كه تحت آن شرايط رفتاري كه قبالً بروز يافته مجدداً نيز تكرار ميمي

  .(1374 ، 3گردد )مورهد و گريفينرفتاري بر تغيير نگرش بررسي مي

 و ندكنمي ا درونيهاي سازمان رشوند و ارزشها و نگرشدر تعهد نگرشي كاركنان با سازمان همانند مي   

 گردد. تعهد عاطفي به ميزان زيادي با حمايت ساازماني ادراک شادهدر سازمان اجابت مي هايشانخواست

 (.1380 ،به نقل از مهداد؛ 1991 ،1است )شور و تتريکهمبسته 

هاي حقوقي و ارشديت به ي عوامل پيراموني چون برنامهكاركنان فقط به وسيله در تعهد رفتاري،    

سازي همانند اين نوع تعهد در ند كه در صورت فقدان آنها تعهد تداوم نخواهد داشت.اسازمان متكي

به طور مثبت  نگرشيدهد كه تعهد نشان مي اتتحقيق هاي سازماني وجود ندارد.شخصي با اهداف و ارزش

                                                      
1. Share & Tetrick      2. Meyer     3. Paunonen      4. Gellatly 5. Goffin & Jackson       
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 ، 4ليگالت ، 3نپانون، 2ر)مي با عملكرد شغلي و تعهد رفتاري به طور منفي با عملكرد شغلي رابطه دارد

 (.1380 ،به نقل از مهداد؛ 1989، 5گوفين و جكسن

 
 

 مدل سه بخشی سازمانی  -1-9-3

ن يک عهد به عنوااند كه تمحققين مذكور اظهار كرده .آلن ارائه گرديده است ر وياين مدل توسط مي    

در يک  شتغالاي حالت رواني حداقل داراي سه جزء قابل تفكيک است كه نوعي تمايل و الزام جهت ادامه

 باشد.سازمان مي

د اشاره جاري مورو  تعهد هن ،تعهد مستمر هر يک از اين اجزاء را به ترتيب تحت عنوان تعهد عاطفي،    

 سه ديدگاه مذكور اين است كه يک حالت رواني كه: نقطه مشترک هر  دهيم.قرار مي

 روابط كارمند را با سازمان مشخص نموده است. -1

 فرد در سازمان دارد.  تقطع عضوي تداوم يا ي اشاراتي مبني برا به طور ضمن 2

 زان درگيريها و اهداف سازمان و ميبيانگر پيوستگي عاطفي كارمند و پذيرش ارزش :تعهد عاطفی   

ل به لباً مايقزيرا  ماننداين افرادي كه داراي تعهد عاطفي هستند در سازمان باقي مي . وي با سازمان است

 كاري هستند.  انجام چنين

ا باوليه آنان  كاركناني كه ارتباط باشد.هاي ناشي از ترک سازمان ميبيانگر هزينه :تعهد مستمر   

 است.  مانند زيرا اين ماندن ضرورتيدر خدمت سازمان باقي ماست، مبناي استمرار  سازمان بر

د اين تعه كه داراي بوده و افرادي بيانگر احساس دين و الزام به باقي ماندن در سازمان :تعهد هنجاری   

 و ير)مي بمانند ي فعاليت در سازمان وظيفه آنان است كه بايد در سازمانكنند كه ادامههستند فكر مي

 .(1374، به نقل از ساروقي؛ 1991آلن، 
 

 اتزیونی  -1-9-4

ي كه بر اعضاء زمان( تاكيد داشت كه قدرت و اختيار سا1378؛ به نقل از ساالر زهي، 1961اتزيوني )   

 يماني داراساز دحاكم است ريشه در ماهيت مشاركت يا تعهد كاركنان در سازمان دارد. به اعتقاد وي تعه

 گانه زير است: اشكال سه

تعهد اخالقي يا وجداني بيانگر نوعي گرايش شديد و مثبت به سازمان است كه  :1تعهد اخالقی -1

باشد. از تعيين هويت با اختيارات سازماني مي هنجارها و مبتني بر مبتني بر دروني شدن اهداف، ارزشها و

كنند سازمان اهداف اجتماعي شوند چون احساس ميهاي سازماني متعهد مياين رو كاركنان به فعاليت

 كند. مفيدي را دنبال مي

                                                      
1. Moral commitment      2. Calculative commitment      3. Alternative commitment      4. Salansek                

5. Iverson & Buttigieg 
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كاركنان با  يفاين بعد از تعهد سازماني بيانگر رابطه احساسي ضع: 2تعهد حسابگرانه یا عقالیی -2

 اداشهاييند و پكنهايي كه در سازمان ايفا ميسازمان است و مبتني بر رابطه تبادلي سودمند ميان نقش

نظريه  » زماني بااين ديدگاه از تعهد سا. شوندكنند به سازمان متعهد ميخدمت خود دريافت مي كه بابت

هاي ا و انگيزههتعادل نقشافراد نظريه،  بر اساس اين  همخواني دارد. 1958 ،مارچ و سايمون«  هانقش

 دهند.نظر قرار ميخودشان را با پاداشهاي ارائه شده از سوي سازمان مد

سبت به سازمان نتزيوني اين شكل از تعهد را نوعي گرايش يا نگرش منفي ا: 3تعهد انتقال پذیر -3

  ه ند. وي بكاست نمود پيدا ميهايي كه رفتار فرد به شدت محدود شده تكند كه در موقعيمعرفي مي

اصل عمل حعهد آنها تشوند كه اين بند در زندان متعهد ميكند كه زندانيان همبندهاي زندان اشاره ميهم

 .جمعي است نه انتخاب شخصي خودشان
 

  4ساالنيک -5-9-1

يدگاه عهد با دف از تيپردازد كه اين تعردر ارتباط با تعهد سازماني به بيان تعهد رفتاري ميساالنيک     

ز اي خود و فتارهارير و آلن از تعهد مستمر سازگاري دارد. به اعتقاد وي تعهد حالتي است كه فرد با مي

فظ حام آنها در انج ها تداوم بخشد و مشاركت موثر خود راشود كه به فعاليتطريق اين رفتارها متقاعد مي

ا رسازمان  هاي صرف شده در سازمان است كه عضونهگويد كه تعهد حاصل همان هزيساالنيک مي  كند.

 (. 1385كند )مشبكي، به ماندن در سازمان متعهد مي
 

 تعهد چند جانبه ایورسون -1-9-6

طرح گرديده مدرباره وجوه مختلف تعهد سازماني  (1998) 5و بوتيگيگ اين ديدگاه از سوي ايورسون    

 امل ابعاد زير است:ديدگاه، تعهد سازماني شاين بر اساس   است.

 عبارت است از قصد و نيت كاركنان به ماندن در سازمان  تعهد رفتاری:

 ن استبا آ منظور از تعهد نگرشي داشتن تعهد به ارزشها و اهداف سازماني و سازگاري تعهد نگرشی:

 . آن در نندوابستگي و تعلق خاطر به سازمان از طريق قبول ارزشهاي سازماني و ميل به ما عهد عاطفی:ت

  .هاي مربوط به ترک خدمتعبارت است از تعهد مبني بر درک هزينه تعهد مستمر:
 

 تعهد درونی و تعهد بيرونی آرگریس -1-9-7
 

به اعتقاد وي  .آيد، تعهد سازماني يک مفهوم روابط انساني به حساب مي(1998)1از منظر آرگريس   

توانند دو نيروي انساني در سازمان مي پذيرد.ختي انجام ميبدون تعهد اجراي هر برنامه يا ايده جديد به س

 :نوع از تعهد سازماني را داشته باشند

                                                      
1  . Argiris         2.  Mowday et al       3. Behavioral  approach       4. Attitudinal  approach 
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ز سوي اارهاي آن در واقع يک توافق قراردادي است كه تمامي شرايط كار، اهداف و رفت تعهد بيرونی:    

 ام دهند.حسن انجبه نحو ا هاي سازماني رارود كه فعاليتشود و از كاركنان انتظار ميديگران مشخص مي

ازمان د در سشود كه كاركنان اختياري در تعيين تكليف خودر واقع بدين خاطر تعهد بيروني گفته مي

 ندارند و امورات سازماني آنها از قبل تعيين شده است.

هاي زهانگي به فراد بناا .يابدآيد، تعهد از درون نشأت ميهمانگونه كه از عنوان آن بر مي تعهد درونی:    

يادي نقش ز شود و در تعيين فعاليتها و اهداف سازماني خودشاندروني خودشان به سازمان متعهد مي

اي فعاليته وند كهشدر تعيين فعاليتهاي سازمان دخالت دارند، در درون متعهد مي چون آنها شخصاً دارند.

 .به انجام برسانندرا سازماني مطلوب 

 طور كلي با دو رويكرد به تعهد سازماني موافقند : (به 2919) 2مودي و ديگران

آن افراد احساس  رويكرد رفتاري به تعهد متوجه فرآيندي است كه توسط :3رویکرد رفتارگرایی -1 

 كنند.وابستگي نه به سازمان بلكه به كار خود پيدا مي

كيفيت  وه ماهيت شود كبيشترين تحقيقات بر اين رويكرد انجام مي :4رویکرد نظری )نگرشی ( -2

 (. 2005، سارمينا)كند ارتباط بين كارمند و سازمان را منعكس مي

  االيي است:بكنند كه در آن فردي كه داراي تعهد اي تعريف ميمودي و ديگران تعهد را به شيوه   

 هاي سازمان دارد الف( اعتقادي نيرومند نسبت به پذيرش اهداف و ارزش

 قابل توجه در راه سازمان دارد  ب( تمايل به انجام تالش

  .ج( قويا مايل به حفظ عضويت در سازمان است
 

 عوامل تعيين کننده تعهد  -1-9-8
 

  2001تا  1999موسسه تحقيقي ارزيابي بين المللي با توجه به تحقيقاتي كه در فاصله سالهاي      

 قل از رضايي،؛ به ن2006 ،يانكوالانجام داد عوامل تعيين كننده  تعهد را به صورت زير بيان كرد )گ

1385): 

 شركت كيفيت رهبري سازمان و-1

 هاي تقويت كاريفرصت -2

 واسطهمديريت انساني مديران بي مهارتهاي -3

 فرصتهاي رشد -4
  

ا به صورت زير ركننده و محرک تعهد ( عوامل تعيين 2000واستون وايت در تحقيقي كه انجام داد )     

 (: 1385؛ به نقل از رضايي، 2006 ،كوالبيان كرد )گيان

 اعتماد به رهبر ارشد  -1
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 ها قابليت پاداش -2

 درستكاري و انسجام رهبري شركت  -3

 سازمان  كيفيت محصوالت و خدمات توليدي شركت و -4

 امنيت شغلي  -5

 هاي مرتبط با شغلفقدان استرس -6

 گيري مهارتها در كارفرصت بكار -7
 

 گوناگون تعهداَشکال  -1-9-9
 

 دهد:هاي گوناگوني از تعهد را نشان ميمطالعات و پژوهشهاي انجام شده در حوزه تعهد شكل 

  تعهد به حرفه مفهومي خاص از تعهد به شغل است كه بيشتر در ميان اشخاص تعهد به حرفه:    

رداري از دانش و قدرت اي نظير پزشكان، اساتيد دانشگاه به دليل برخواي وجود دارد. افراد حرفهحرفه

، 1خواهند تنها باشند و به حرفه خود بپردازند )ميتنزبرگكارشناسي به حرفه خود پشت گرم هستند و مي

1370.) 

زاياي ديه از متعهد به اتحاديه بدين مفهوم است كه كاركنان با عضويت در اتحا تعهد به اتحادیه:   

هاي حاديه، مقياسدر زمينه تعهد به ات 2د.  بررسي گوردنشونحمايت و پشتيباني آن اتحاديه برخوردار مي

از تعهد  اين بعد ا برايرپذيري در قبال اتحاديه و تمايل به كار براي اتحاديه وفاداري به اتحاديه، مسئوليت

 (.1995، 3مورد استفاده قرار داد )اسورک و كورويال

 آن مسير ي عضو سازمان جهت ماندن دراين شكل از تعهد به وابستگ مسير شغلی (:) تعهد به کار  

 اهه فعليكار ر هاي جايگزين، ميل و عالقه خاصي بهشغلي اشاره دارد. عضو سازماني با وجود كار راهه

 (. 1998، 4دهد ) سامرز و بيرينبامخود نشان مي

 هب تعهد سازماني همان گرايش و نگرش معطوف به سازماني است كه هويت شخصي را تعهد سازمانی: 

 سازمان ابک فرد يدهد، در بيان ديگر، پورتر تعهد سازماني را ميزان تعيين هويت سني سازمان پيوند مي

 را شامل عامل و مشاركت و درگيري او در آن سازمان تعريف كرده است. در اين تعريف تعهد سازماني سه

 شود: مي

 هاي سازماني اعتقاد به اهداف و ارزش

 حضه به خاطر سازمان تمايل به تالش قابل مال

 . (1992آرزو و خواست قوي و عميق براي ادامه عضويت با سازمان )مودي، پورتر، استيرز، 

                                                      
1. Mittenzburg      2. Gordan      3. Sverk & Kuruvilla       4. Sommer & Birnbaum 
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كند كه در مي داند و آرزواز نگاه رابينز تعهد سازماني بيانگر حالتي است كه فرد سازمان را معرف خود مي

 (. 1374 ،1عضويت آن سازمان باقي بماند )رابينز

زام جهت ياز و يا النكند كه بيانگر تمايل، ير تعهد سازماني را نوعي حالت رواني تعريف مييآلن و م    

تمر و عهد مسعاطفي، ت باشد. از ديدگاه آنان تعهد سازماني شامل تعهدادامه خدمت در يک سازمان مي

 كه:  ستگانه فوق اين است كه تعهد حالت رواني اباشد. وجه اشتراک ابعاد سهتعهد هنجاري مي

شاراتي ا ترک آن اكند تلويحا در مورد عزم به ماندن در سازمان يرابطه فرد با سازمان را مشخص مي    

ر عهد مستمتاني كه مانند، كاركنكند. كاركنان با تعهد عاطفي قوي به خاطر عالقه زياد به سازمان ميمي

امه ازمان ادسر آن دن دارند، به خدمت خود يا عقالني زيادي دارند به خاطر نيازهايي كه به كار در سازما

ا رسازمان  ندن دردهند و باالخره كاركناني كه تعهد هنجاري ) تكليفي ( زيادي در سازمان دارند، مامي

  (.1990ير، مي و دانند )آلنبراي خود يک تكليف مي
 

 های تعهدشاخص -1-9-10
  

نابراين هر ب . و اقدام گرايي عبارت است از رفتاررفتار اصلي تعهد به ويژه از ديدگاه به طور كلي عنصر    

كي از ي .شودمي هاي تعهد عنوان اقدامي با ميزان تعهد متفاوتي همراه است كه بر حسب شاخص

ل تعهد را وي مهمترين عام .مطرح شده است (1977ها در اين رابطه توسط ساالنيک )مهمترين توصيف

 ز: بارتند اد كه عكنداند و چهار ويژگي را در اين رابطه بيان ميود ميتقليد يا پيوند فرد يا اقدام خ

 2ـ صراحت و آشکار بودن عمل 1

اره تي به آن اشتوان گفت در واقع عملي رخ داده و به راحويژگي شامل حد و ميزان است كه مي اين    

ام و دم ابهعيت مشاهده و انجامد عبارت است از قابلدو عامل اصلي كه به افزايش صراحت مي .شودمي

ا بيستند و روشن ن از اقدامات به راحتي قابل مشاهده وضي براي مثال، بع . روشن بودن عمل يا اقدام است

 كند. فرد نسبت به آنها فكر مي ترديد و دودلي همراهند و

 2ـ قابليت تجدید و قابل فسخ بودن عمل  2

در  .ا تكرار كندرو خطا صورت پذيرد و صورت مناسب آنها اساس آزمون  تواند بربعضي از اقدامات مي    

تحليل،  ساس اينا بر يابد.صورت عدم تناسب، آنها تكرار نشده و ذهنيت و تصور نسبت به آنها تغيير مي

د مانن .ندنتفي كتواند به راحتي تعهد خود را مبعضي از اقدامات قابل فسخ و عدم تكرار است و شخص مي

ات به ز اقدامااز سوي ديگر انجام بعضي  طالق، استعفا از شغل و غيره. يداري شده،پس دادن كاالي خر

كتک  ،قتل نند:ما . آن رها شد آثار شر يا خير توان از خود عمل و ازآور بوده و نمي خودي خود تعهد

 . باشنداين اعمال قابل فسخ نيستند گرچه قابل بخشش مي  زدن، چيزي را شكستن، صرف غذا.

                                                      
1. Robbins       2.  Explicthoness 

2. Revocability 
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 این رابطه عبارت است از اراده  یژگی سوم درـ و 3

رتباط اوليت شخصي تر است و غالباً با مفاهيم آزادي و مسئتعريف اراده نسبت به دو ويژگي قبل سخت    

سا كه با چه ب يست.اراده همواره با مفهوم آزادي و مسئوليت شخصي همراه ن به عبارت ديگر  كند.پيدا مي

حدود ي فرد مي خود عمل كند و چه بسا كه عليرغم آزادي ارادهاساس ارادهها شخص بر وجود محدوديت

    يزنئوليت اراده همچنين به معناي پذيرش مس باشد و تحت تأثير نيروهاي خارجي قرار داشته باشد.

وار صميم ناگي خويش تصميمي را اتخاذ كرده چنانچه تبراي مثال مديري كه بر اساس اراده باشد.مي

سم كرد كه توان مجطيف مقابل، وضعيتي را مي در  كند آن را به ديگران نسبت دهد.سعي ميباشد و 

ي مدير ول ،ستنداشته ا ي خوبي مانند افزايش فروش حاصل شده و تصميم مدير در اين ميان تأثيرنتيجه

عوامل  ترينهمماراده از  به هر حال، .كند افزايش نتيجه را به نبوغ و كارايي خويش نسبت دهدسعي مي

 ،خارجي هايوجود فشارها و خواسته ،چهار عامل حق انتخاب در اين زمينه است كه خود تحت تأثير

 باشد. ها ميو وجود ساير مشوق ،وجود مباني بروني براي عمل

 ـ ویژگی چهارم مؤثرتر تعهد عبارت است از شهرت عمل  4

ت آن نظور از شهرم .دهدهاي اجتماعي آن پيوند مياين ويژگي اقدام و عمل فرد را با زمينه و بافت     

اشد و رد بيشتر بفچه توقع ديگران از  هر  خواهند.دانند و چه مياست كه ديگران از عامل و عمل چه مي

   زياد باشد ميزان تعهد نيز بيشتر خواهد بود. اهميت كار

 ه رفتارييل از ديدگاسازد اين تحلي ميبينبنابراين چهار شاخص ميزان تعهد فرد را براي ما قابل پيش    

ناسبي نحو م به سازد كه بر اساس متغيرهاي سازماني و مديريتي حاكم،و كاربردي مديران را قادر مي

 ح تعهدهاي مذكور را در سطح فردي ا گروهي و سازماني مشخص نموده و سطدرجات هر يک از شاخص

 .بيني نمايندرا پيش

 

 نگيزشییک عامل اتعهد به عنوان  -1-9-11
 

ان ند به عنوتواه ميآيد كمحققان اعتقاد دارند كه تعهد يكي از عوامل تشكيل دهنده انگيزه به شمار مي   

و دهه دس از پ يک منبع قدرتمند انگيزه عمل كرده و منجر به تداوم حضور فرد در يک دوره كاري شود. 

رده تفاده نكيزش اسها به صورت بهينه از مفاهيم انگكنند كه آنكار در مورد تعهد، اين محققان تصديق مي

 انگيزه و )و مفهوم اين د اند كه ارائه مدلي كه دربرگيرندهو تنها در سالهاي اخير بوده است كه آنها دريافته

 .تواند سودمند واقع شودتعهد ( باشد بسيار مناسب است، در حاليكه چنين مدلي مي

توانند از مدل انگيزش انساني آبراهام مازلو، يعني همان سلسله مراتب محققان و فعاالن اين عرصه مي   

عنوان يكي از نيازهاي ه مازلو تعهد را ب  نيازها استفاده كنند تا به درک بهتري از مفهوم تعهد دست يابند.
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جوي واين نياز به احساس تعلق است كه انسانها را به جست  اساسي انسان براي انگيزش رفتار تلقي نمود.

انجام رفتارهايي ر انسانها براي برآوردن اين نياز د دارد.مياحساس جمعي و ملحق شدن به گروه وا

ها و اهداف مشتركي كنند تا اينكه پذيرش گروه را بدست آورند، گروهي كه داراي ارزشمشاركت مي

  اي باال باشد.يارهاي حرفهشديد و پايبندي به مع توانند شامل كارهاي پذيرفته شده مياين ارزش هستند. 

گروه انگيزه بااليي دارند،  توان گفت هنگامي كه كاركنان براي عضويت در سازمان وبه زبان مازلو مي

بنابراين گفتن اين جمله   يني از تعهد برخوردارند.يتالش آنها بيشتر از زماني است كه كاركنان از سطح پا

، به نقل از 2006آيد ) گيانكوال، معقول و پذيرفتني به نظر مي« او كارمندي متعهد و با انگيزه است » كه 

  .(1385 رضايي،

وه دفاع د، از گركاركنان متعهد كه بخشي از گروه خود هستند، احساسات نيرومندي نسبت به گروه دارن   

ا نسبت هت كه آنتوان گفعنوان عضوي از آن باقي بمانند، در اين وضعيت ميه خواهند كه بكنند و ميمي

 (.1385 ، به نقل از رضايي،2006به گروه متعهد و وفادار هستند ) گيانكوال، 
 

 نی برتعهد سازما عوامل مؤثر -1-9-12
 

پنج  د تعهد را بههاي بيش از دويست تحقيق مقدمات ايجابا تجزيه و تحليل يافته (1990زاجاک ) مايتو و

 :اندتقسيم كرده دسته به شكل زير

 شخصی مؤثر برتعهد سازمانی ـ ویژگيهای  1

ه كين باورند اغلب محققان بر ا . تعهد سازماني با سن فرد داراي همبستگي نسبي و مثبت است سن:   

فعلي و  از شغل كند و دليل آن را فرصت كمتر در خارجگرانه ارتباط بيشتري پيدا ميسن با تعهد حساب

ه دليل بتر ران مسندارد كه كارگو آلن اظهار مي رييم دانند.هاي از دست رفته در سنين باال ميهزينه

 كنند. ، پيدا ميريرضايت بيشتر از شغل خود تعهد نگرشي بيشت

يل اين دل. ي استزنها نسبت به مردان تعهد بيشتري به سازمان دارند، اگر چه اين تفاوت جزي جنسيت:   

 رند. تري را پشت سر بگذاموانع بيش بايدامر آن است كه زنها براي عضويت در سازمان 

د بر تعه اين رابطه بيشتر مبتني رابطه تعهد سازماني با تحصيالت ضعيف و منفي است. تحصيالت:

 گرانه ندارد. نگرشي است و ارتباطي با تعهد حساب

 به دليل كه ازدواج شوداما چنين اظهار مي . اين متغير با تعهد سازماني همبستگي ضعيفي دارد ازدواج:   

 كند. گرانه ارتباط پيدا ميسائل مالي با تعهد حسابم

قام مقه بيشتر در هاي فرد در سازمان سابگذاريبه دليل سرمايه سازمان و در سمت سازمان: سابقه در   

 شود اما اين رابطه ضعيف است. با سازمان باعث تعهد بيشتر مي
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اي أمين نيازهتكنند كه زمينه هد پيدا ميافراد تا حدي به سازمان تع استنباط از شايستگي شخصي:   

ت انتظارا ال دارندبنابراين كساني كه استنباط شايستگي شخصي با  كند.رشد و كاميابي آنها را فراهم مي

 مثبت و قوي است.  بيشتري خواهند داشت رابطه اين دو متغير

ا ا به آنهاش سازمان راين امر پاد .هاي باال، براي سازمان ارزشمند هستندافراد با مهارت ها:توانايي   

 شود. گرانه ميدهد در نتيجه موجب تعهد حسابافزايش مي

نگرشي را  شود و بدين ترتيب تعهدنفس براي فرد ميحقوق و دستمزد موجب عزت حقوق و دستمزد:   

زمان از سا اثر ترک شود كه درسازمان محسوب مي در يضمناً حقوق و دستمزد فرصت دهد.افزايش مي

 دهد. يشان مننتايج تحقيقات متعدد همبستگي مثبت اما ضعيفي را بين اين دو متغير  .دست خواهد رفت

 سطح شغلي با تعهد سازماني ارتباط مثبت اما ضعيفي دارد.  سطح شغلي:  

 ـ خصوصيات شغلی و تعهد سازمانی  2

رفته ي قرار گيقات متفاوت مورد بررساگر چه رابطه خصوصيات متفاوت شغلي و تعهد سازماني در تحق   

 نظري براي توضيح دادن همبستگي آنها در دست نيست. ل اما هيچ مد ،است

و شود شتر ميكند كه مشاغل غني شده موجب تعهد سازماني بيتأييد مي« زاجاک  ماتيو و» تحقيق     

  .شغلي استو دامنه  ،چالش ،استقالل خصوصيات به دست آمده از تحقيقات شامل مهارت،

 رت و بسياه مثباستقالل و تعهد سازماني رابط .تنوع مهارت با تعهد سازماني داراي همبستگي مثبت است

مندند ديد نيازشانگيز با تعهد سازماني به خصوص در مورد كساني كه به رشد مشاغل چالش دارند. ضعيفي

 رابطه مثبت و قابل توجهي داشته است. 

  :رابطه با رهبر و تعهد سازمانی ـ تأثير روابط گروهی و 3

 در رابطه با تأثير روابط گروهي و روابط با رهبر به موارد زير اشاره شده است:    

 بطهديگر، را انسجام گروه: برخي از مطالعات رابطه انسجام گروهي و تعهد سازماني را مثبت و تعدادي   

   ست.اع تحقيقات مثبت و ضعيف بوده البته همبستگي حاصل از جم اند.اين دو را منفي دانسته

 توسط گزارشمي وابستگي وظايف با تعهد، مثبت و اغلب مطالعات رابطه در وابستگي متقابل وظايف:  

 . شده است

گي نسبي و مديران با تعهد سازماني همبست دو نوع رفتار دهي مديران: هرمالحظه كاري و ساخت   

صوصيات كاري و خدهند كه اين رابطه توسط عواملي از قبيل محيطالبته تحقيقات نشان مي .مثبت دارند

 شود. پايين دستان تعديل مي

كه  بدين معني همبستگي قوي و مثبت دارد. با تعهد سازماني، چگونگي ارتباطات رهبر ارتباط رهبر:   

شتر كاركنان كار و تعهد بيموجب تقويت محيط ،كنندمديراني كه ارتباطات به موقع و صحيح ايجاد مي
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بيني قابل پيشهاي غيرمحيط در با تعهد سازماني همبستگي مثبت دارد. گردند. رهبري مشاركتي نيزمي

 شود.تعهد سازماني بيشتر مي تأثير مديريت مشاركتي بر

  های سازمان و تعهد سازمانیـ ویژگی 4

ده شر مالحظه داهمبستگي معني ميان اندازه سازمان و ميزان تعهد سازمان در تعدادي از مطالعات،   

     انيهد سازمهاي بزرگ امكانات ترفيع بيشتر است و اين امر به تعشود كه در سازماناست اشاره مي

 انجامد، اما اين مسأله توسط تجزيه و تحليل تأييد نشده است.مي

 ـ وضعيت نقش و تعهد سازمانی  5

گيري دازهان و تعدد نقشابهام نقش  ق تضاد نقش،تحقيقات انجام شده وضعيت نقش را از طري در    

يجاد تعهد اوضعيت نقش يكي از مقدمات  ،1982اساس مطالعات مودي و همكاران در سال  بر اند.كرده

كه  رد اين استها در اين مويكي از فرض كند.اين مسأله را تأييد مي زاجاک نيز تحقيق ماتيو و است.

 ست كه آياااي كه روشن نيست اين اما مسأله،  از محيط كاري استوضعيت نقش ناشي از ادراک حاصل 

ت رضاي رابطه بين وضعيت نقش و تعهد سازماني مستقيم است و يا توسط متغيرهاي ديگري از جمله

 اني عهد سازمشكي نيست كه افزايش رضايت شغلي و ت  گيرد.شغلي و فشارهاي شغلي تحت تأثير قرار مي
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Abstract: This study aims at finding relationship between personality characteristics, self esteem 

and quality of life with organizational commitment of the employees of Education and Training 

Administration. To do so 141 people from Education and Training Administration of Qom were 

chosen as  participants for this study. The instruments used in this study are Eysenck Personality 

Questionnaire (EPQ) to measure personality characteristics,  Eysenck Self esteem Questionnaire 

(ESQ) to measure self esteem, Short Form Health Status questionnaire (SF-36)  to measure 

quality of life and Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) to measure organizational 

commitment. Data analysis methods in this study are frecuency, distribution, percentage, mean, 

standard deviation, Pearson correlation and multiple regression. Results showed that there is a 

significant and meaningful relationship between personality characteristics (extroversion) and 

organizational commitment, between self esteem and organizational commitment, between 

quality of life and organizational commitment, between personality characteristics and self 

esteem, between personality characteristics and quality of life, between quality of life and self 

esteem. Therefore it can be concluded that extrovert people with high self esteem and quality of 

life have a higher commitment than other people and also stable and extrovert people have a 

better quality of life and higher self esteem, and desired quality of life includes high self esteem. 

The results of this study indicates the meaningful and significant relationship between 

psychological and personality factors with organizational commitment. Therefore organizations 

managers must pay attention to psychological aspects of employees in advance to increase 

employees organizational commitment. 
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