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پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بدبینی سازمانی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی صورت گرفت.
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر روش و ماهیت توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی
بود .جامعه آماری پژوهش شامل دبیران مقطع متوسطه شهرستان بجنورد میباشد .برای تعیین
حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردیده و تعداد  322نفر جهت نمونه انتخاب شدند .روش
نمونهگیری تصادفی ساده میباشد .جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده گردید؛ بدین
صورت که برای سنجش بدبینی سازمانی از پرسشنامه دین و همکاران ( ،)1998برای سنجش
تعهد سازمانی از پرسشنامه آلن و میر ( ،)1996و برای سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه رضایت
شغلی هاشمی و همکاران ( )1396استفاده شد .پایایی پرسشنامه مذکور با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ برای متغیرهای بدبینی سازمانی  ،0/778تعهد سازمانی  0/813و رضایت شغلی  0/847به
دست آمد و روایی محتوا و صوری پرسشنامه نیز مورد تأیید قرار گرفت .جهت تحلیل دادهها از
نرمافزار  SPSS 24و نرمافزار  Amos 22انجام پذیرفت .یافتههای پژوهش نشان داد بدبینی سازمانی
و رضایت شغلی تأثیر معناداری بر تعهد سازمانی دارند.

واژگان کليدي :بدبینی سازمانی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی.
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در دبيران مقطع متوسطه شهرستان بجنورد

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال هفتم)

بررسی تأثير بدبينی سازمانی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی
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مقدمه
بیتردید دنیای امروز ،دنیای سازمانها است و انسانها متولیان این سازمانها هستند؛ انسان به مثابه روح در کالبد
سازمان است که آن را به حرکت در میآورد و اداره میکند .نه تنها سازمانها بدون وجود نیروی انسانی مفهومی ندارند ،بلکه
اداره آنها نیز امکانپذیر نخواهد بود .بر این اساس انسانها ،ارزشمندترین منبع سازمانهای امروزی به شمار میآیند چرا که
به تصمیمات سازمانی شکل میدهند ،مسائل و مشکالت سازمان را حل مینمایند و بهرهوری را عینیت میبخشند (بودالئی و
همکاران.)1396 ،
سازمانها به منظور ارتقای کیفیت نیروی انسانی ،ضروری است که به نگرشهای کارکنان خود توجه نشان دهند .نگرشها
میتواند مثبت یا منفی باشد و علل و آثار متعددی به همراه بیاورد .یکی از مهمترین نگرشهای کارکنان بدبینی سازمانی است
(کاظمی مقدسی و همکاران .)1394 ،اگرچه بسیاری از پژوهشگران توافق دارند که بدبینی سازمانی یک مشکل سازمانی است
اما توافق اندکی وجود دارد بر روی اینکه واقعاً بدبینی چیست و چه پیامدی دارد (کیم 1همکاران.)2009 ،
بدبینی سازمانی یک مفهوم جدید در روابط کارگر-کارفرما است که اخیراً به عنوان یکی از مهمترین نگرشهای کارکنان
مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و مدیران قرار گرفته است .به علت بدبینی سازمانی کارکنان در خصوص عدالت ،صداقت و
درستکاری در سازمان پیامدهای منفی و نامطلوب بسیاری ایجاد شده است؛ به طوری که بدبینی سازمانی کارکنان برای مدیران
سازمان یکی از مسائل مشکلساز در محل کار تلقی میشود (جیمز.)2005 ،2
آبراهام ) 2000( 3بدبینی سازمانی و عوامل و پیامدهایی آن را مورد بررسی قرار داده است .بدبینی کاری ممکن است به
فرسودگی شغلی مربوط شود و همچنین امکان دارد که تعارض نقش فرد و بدبینی شخصیت به خصومت ذاتی مرتبط گردد.
بدبینی شخصیتی به عنوان قویترین پیشبینیکننده سازمانی خودنمایی میکند و یک تأثیر منفی بر تمامی معیارها دارد.
بدبینی ،تغییر سازمانی ناشی از نارضایتی شغلی و بیگانگی کارکنان میباشد .بدبینی ،تعهد سازمانی کارکنان را تحت
تأثیر قرار میدهد .بدبینی اجتماعی در واقع هم رضایت شغلی و هم تعهد را کاهش میدهد .چنانچه بودالئی و همکاران ()1396
در پژوهشی به بررسی رابطه بدبینی سازمانی با تعهد سازمانی در شعب و ستاد مرکزی پست بانک یزد پرداختند که رابطه
معکوس بدبینی سازمانی بر تعهد سازمانی را تأیید کردند.
رضایت شغلی به عنوان مهمترین عامل انگیزشی در محیط کار است و متشکل از واکنش شناختی و عاطفی افراد به
صورت نگرش نسبت به شغل و کار خود است (گلپرور و نادی .)1389 ،رضایت شغلی ،عامل تعیینکنندهای برای حفظ و
نگهداری حالتهای روانی و فیزیکی کارکنان است که از نقل و انتقال آنها جلوگیری میکند و تأثیر بسزایی در عملکرد آنان
دارد (سیبالد 4و همکاران.)2000 ،
فیشر و هانا )1931( 5رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد میکنند و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط
اشتغال میدانند؛ بدین معنا که اگر شغل مورد نظر لذت مطلوب را برای فرد تأمین کند ،در این حالت فرد از شغل خود راضی
است؛ در مقابل ،چنانچه شغل مورد نظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد ،در این حالت فرد شروع به مذمت شغل میکند
و به دنبال تغییر آن میرود .در نتیجه شناسایی و توجه به عوامل مؤثر بر رضایت شغلی دارای اهمیت بسزایی است؛ زیرا این
امر در نتایج و بهرهوری سازمان و حتی زندگی فردی کارکنان نقش مهمی ایفا میکند (اصغری و همکاران.)1389 ،
بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که رضایت شغلی یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان است
(جهانگیر و همکاران .)1386 ،به اعتقاد این افراد رضایت شغلی مقدمه سببی ایجاد تعهد سازمانی است و نداشتن تعهد سازمانی
با التزام به مبانی آن ،نتیجه نارضایتی از شغل یا سازمان است به طوری که گفته میشود بعید است یک کارمند ناراضی از
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شغلش ،تعهد سازمانی قوی به سازمان داشته باشد (ریوردان 6و همکاران .)2003 ،چنانچه عزیزی ( )1390در پژوهشی به
بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرداخت که رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی را تأیید کرد.
تعهد سازمانی ،یکی از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت سازمانها است .یعنی برقراری رابطه احساسی بین فرد و سازمان ،به
طوری که افراد ،اهداف و ارزشهای سازمانی را همانند اهداف و ارزشهای خود بدانند .تعهد سازمانی را درجه نسبی تعیین
هویت فرد با سازمان و مشارکت و درگیری در سازمانی خاص تعریف مینمایند (تقیزاده و سلیمانی.)1394 ،
تعهد سازمانی وضعیتی روحی و روانی است که چند بعدی میباشد و رابطه فرد با سازمان را مشخص مینماید (حقیقی
و همکاران .)1389 ،تعهد سازمانی نیرویی است که فرد را ملزم میکند که در سازمان بماند و با تعلق خاطر برای تحقق اهداف
سازمانی تالش نماید (لینگس و گرینلی .)2005 ،7به طور کلی تعهد سازمانی پیامدهای فردی ،گروهی و سازمانی مانند تالش
مستمر ،کاهش ترک خدمت ،کاهش غیبت و تأخیر و بهبود عملکرد را به دنبال دارد (سیدجوادین و همکاران.)1394 ،
خودکفایی و استقالل هر جامعه بر پایههای وجودی سازمانهای آموزشی آن جامعه استوار است و اغلب صاحبنظران و
متفکران مسائل تربیتی اعتقاد دارند که در بین تمام نیروهای اثربخش یک سازمان آموزشی ،معلمان مهمترین عامل مؤثر در
جریان تعلیم و تربیت هستند؛ بنابراین توجه به نیازهای آنان و چگونگی تأمین این نیازها توسط مدیریت یک سازمان ،میتواند
منجر به رضایتمندی شغلی نیروی انسانی و در نتیجه تعهد سازمانی آنان گردد (پات و لطیفیان.)1378 ،
با توجه به مطالب ذکر شده می توان بیان نمود که هنگامی که دبیران از شغلشان به دالیل متعددی راضی نباشند و
بدبینی نسبت به سازمان خود داشته باشند ،این امر باعث کاهش تعهد سازمانی آنها در امر آموزش خواهد شد که لطمه
جبران ناپذیری به کل کشور خواهد زد و کیفیت آموزش را به شدت پایین خواهد آورد .بنابراین سؤال اصلی این پژوهش بدین
شرح میباشد:
آیا بدبینی سازمانی و رضایت شغلی تأثیر معناداری بر تعهد سازمانی دبیران مقطع متوسطه شهرستان بجنورد دارد؟

مبانی نظري پژوهش
بدبينی سازمانی
بدبینی ،یک نگرش است که بر اثر ناکامی ،ناامیدی و سرخوردگی ایجاد میشود .بدبینی همچنین با مفاهیمی همچون
نفرت ،تحقیر و بیاعتمادی ارتباط دارد .اعتقاد اصلی مرتبط با بدبینی این است که اصول درستکاری ،عدالت و صداقت ،قربانی
منفعت شخصی شده است .این نگرش منفی در بسیاری از سازمانها نفوذ مینماید ،دلیل اصلی بسیاری از پیامدهای منفی و
نامطلوب سازمانی است و یکی از موضوعات مشکلساز در محل کار میباشد (جیمز .)2005
مطالعات بدبینی سازمانی در اوایل دهه  1990گسترش یافت و توجه زیادی را به خود جلب کرد .بدبینی سازمانی
تاریخچهای از تجربههای اجتماعی اشخاصی است که تحت تأثیر عوامل محیطی مستعد تغییر هستند .همچنین ،به عنوان
نگرش کاری منفی و نه یک ویژگی شخصی ثابت شناخته میشود .بدبینی سازمانی حالتی فردی نسبت به سازمان است که هر
لحظه ممکن است تغییر کند و معتقدند که توسعه آن به وسیله وضعیتها یا حالتهای خاصی تسهیل میشود (جیمز.)2005 ،
جانسون و اولری-کلی ،)2003( 8بدبینی سازمانی را احساساتی میدانند که افراد بدبین از سازمان به دست میآورند.
بدبینی سازمانی به نگرش منفی کارمند به سازمانش اشاره دارد (کول 9و همکاران .)2006 ،وقتی که کارکنان درک کنند که با
آنان رفتار مطلوبی صورت نگرفته است و همچنین از سوی سازمان حمایت نشدهاند؛ احتمال بیشتری دارد که باورها و احساسات
منفی نسبت به سازمان خود پیدا کنند .بدبینی سازمانی منجر به پیامدهای مهمی میشود .بسیاری از پژوهشها نشان دادهاند
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که بین بدبینی سازمانی و تعهد سازمانی ،رضایت شغلی و بسیاری از متغیرهای دیگر رابطه منفی وجود دارد (براون و کریگان،10
.)2008
بدبینی سازمانی با ناامیدی ،تحلیلرفتگی ،سرخوردگی و اهانت به سازمان همراه است و این نگرش را در پی دارد که
تصمیمات اتخاذ شده در سازمان از روی خلوص نیت نبوده و فریبکارانه بودهاند (دیویس و گاردنر .)2004 ،11یکی از موضوعات
رفتاری ،بدبینی میباشد که دارای تبعات مهمی برای سازمان است .بدبینی سازمانی باعث میشود کارکنان به سازمان ،شغل،
عقاید ،احساسات و رفتارهای خود نگرش منفی داشته باشند (حسنپور و همکاران.)1388 ،

ابعاد بدبينی سازمانی
بدبینی دارای سه بعد به شرح زیر میباشد:
الف) باورها :اولین بعد بدبینی سازمانی ،باورها هستند؛ بدین معنا که اعضا اعتقاد داشته باشند که سازمان صداقت ندارد.
به بیان دقیقتر ،باورهای بدبینانه عبارتند از اینکه افراد فاقد صداقت هستند؛ بنابراین افراد بدبین به سازمان ،معتقدند که
اقدامات سازمانشان ،نشاندهنده فقدان اصولی چون عدالت ،صداقت و صمیمیت است .این افراد ممکن است اینگونه بیندیشند
که در سازمانشان ،چنین اصولی قربانی فرصتطلبی شده است و از نظر آنها بروز رفتارهای غیر اخالقی ،امری رایج و معمولی
در سازمان است.
افراد بدبین اغلب معتقدند که انگیزههای پنهانی برای رفتار و اعمال وجود دارد؛ بنابراین آنها پیشاپیش انتظار دارند که
فریب داده شوند و به آنها دروغ گفته شود تا اینکه با آنها با صداقت و راستی برخورد شود .در نتیجه احتمال بسیار کمی
وجود دارد که این کارکنان استداللها و توجیهات مدیرانشان در مورد تصمیمات سازمانی را بپذیرند.
ب) احساس :بدبینی ،قضاوت بیطرفانه درباره سازمان نیست؛ بلکه میتواند شامل واکنشهای عاطفی قوی نیز باشد.

نگرشهای افراد متشکل از احساسات (واکنشهای عاطفی به موضوع مورد نگرش) است .این مسئله داللت بر این موضوع دارد
که بدبینی ،نوعی احساس و تفکر است که از طریق احساس و شناخت تجربه میشود.
در مفهومسازی عنصر عاطفی نگرشهای بدبینانه ،بیش از همه به  9ترکیب احساسی اصلی که ایزارد )1997( 12مورد
شناسایی قرار داده تأکید میشود .هر یک از این احساسها در دو شکل مالیم و قوی به شرح زیر ارائه شدهاند:
 )1عالقه-اشتیاق  )2خوشحالی-شادی  )3غافلگیری-شوکه شدن  )4ناراحتی-اضطراب و دلهره  )5عصبانیت-خشم )6
تنفر-بیزاری  )7خواری-تحقیر  )8ترس-وحشت  )9شرمندگی-حقارت
پ) رفتار :آخرین بعد بدبینی سازمانی ،گرایش به رفتار منفی و اغلب بدخواهانه نسبت به سازمان است .پژوهشها مرتبط
نشان داده است که نگرشهای بدبینانه ،متشکل از گرایشهایی به انواع خاصی از رفتارها است .بارزترین گرایش رفتاری برای
آن دسته از افرادی که نگرشهای بدبینانه دارند ،مورد انتقاد قرار دادن سازمان است .این انتقاد میتواند انواع مختلفی داشته
باشد که واضحترین آن ،صحبت کردن درباره عدم صداقت و درستی سازمان و مواردی از این قبیل است .عالوه بر اینها ممکن
است کارکنان از شوخیها و کنایهها به ویژه شوخیهای طعنهآمیز برای بیان نگرشهای بدبینانه خود استفاده کنند (پروری و
همکاران.)1395 ،

رضایت شغلی
رضایت شغلی موضوع مهمی در بحث حفظ و نگهداری منابع انسانی یک سازمان به شمار میرود و بیتوجهی به آن در
بلندمدت ،سیستم اجتماعی سازمان را مختل میکند و موجب بروز عصیان ،کاهش حس مسئولیتپذیری و در نهایت ترک
خدمت میگردد (محسنپور و همکاران .)1384 ،صاحبنظران معتقدند که رضایت شغلی نوعی نگرش است و در تعریف آن
[10] Brown & Cregan
[11] Davis & Gardner
[12] Izard
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میگویند :رضایت شغلی ،نگرش فرد نسبت به شغلش و جنبههای گوناگون آن است (درویش .)1386 ،رضایت شغلی یک
واکنشی احساسی به کار ،شرایط فیزیکی و اجتماعی محیط کار است که باعث میشود فرد بگوید از شغل خود رضایت دارد یا
خیر .در واقع نگرش کلی فرد نسبت به شغل خود را رضایت شغلی میگویند.
رضایت شغلی عامل مهمی در جهت افزایش کارآیی و نیز رضایت فردی در سازمان محسوب میگردد .فرد با توجه به
اهمیتی که عوامل مختلف مانند درآمد ،جایگاه اجتماعی و شرایط محیط کار برای او دارند میزان معینی از رضایت شغلی را
دارا خواهد بود (محمدی و همکاران.)1395 ،
رضایت شغلی یک مفهوم چندوجهی است که شامل ابعاد درونی و بیرونی میباشد .منابع رضایت درونی به ویژگیهای
شخصیتی فرد برمیگردد؛ مانند توانایی ابتکار عمل و برقراری ارتباط با سرپرستان که به آنها جنبههای کیفی شغل میگویند.
منابع رضایت بیرونی ،اقتضایی و وابسته به شرایط محیطی هستند؛ مانند پرداخت ،ارتقا و امنیت شغلی .تفاوت واحدهای سازمانی
از نظر میزان رضایت شغلی را میتوان نشانه وجود نقاط بالقوه مشکلزا دانست (ولف.)2001 ،13
رضایت شغلی ،مبین احساسات فرد درباره شغلش میباشد .زمانی که کار فرد با ارزشها و نیازهایش هماهنگ باشد و
زمانی که فرد به اهداف و فعالیتهایی که برایش مهم هستند دست پیدا میکند ،رضایت شغلی او افزایش مییابد .رضایت
شغلی ابعاد مختلفی دارد .کارمندی که از یک جنبه شغل رضایت دارد ممکن است از سایر ابعاد شغل راضی نباشد .تمام
جنبههای رضایت شغلی به یک اندازه برای کارکنان اهمیت ندارند .به عالوه ،رضایت شغلی در افراد و سازمانهای مختلف
متفاوت است (اسماعیلی و صیدزاده.)1396 ،
در کشورهای پیشرفته ،مدیریت بر نیازهای اساسی کارکنان استوار است و رضایت شغلی کارکنان عالوه بر اینکه احترام
به کرامت انسانها محسوب میشود ،به عنوان عاملی در جهت افزایش بهرهوری نیز مورد توجه قرار میگیرد .عوامل مختلفی
از قبیل عادالنه بودن حقوق و مزایای شغلی ،هماورد بودن شغل ،شرایط مناسب کاری و سرپرستان ،مدیران و همکاران خوب
نقش مهمی در کسب رضایت شغلی افراد ایفا میکنند (دستجردی و همکاران.)1384 ،

تعهد سازمانی
تعهد سازمانی یکی از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت سازمانها است؛ یعنی برقراری رابطه احساسی بین فرد و سازمان ،به
طوری که افراد اهداف و ارزشهای سازمانی را همانند اهداف و ارزشهای خود بدانند .تعهد سازمانی را درجه نسبی تعیین
هویت فرد با سازمان و مشارکت و درگیری در سازمانی خاص تعریف میکنند (تقیزاده و سلیمانی.)1394 ،
تعهد از موضوعات مهم مدیریت به ویژه رفتار سازمانی میباشد و در قلمروی وسیعی مورد مطالعه قرارگرفته است .تعدادی
از اولین مطالعات ،تعهد کارکنان به کارفرما را که عموماً به تعهد سازمانی اشاره دارد بررسی نمودهاند .پژوهشهایی که به
بررسی تعهد به اتحادیه ،تعهد به حرفه ،تعهد به مسیر شغلی و ...میپردازند ،به طور فزایندهای مطرح میباشند (آلن و میر،14
.)1996
تعهد سازمانی یک وضعیت روحی و روانی چند بعدی است که رابطه فرد با سازمان را مشخص میکند (حقیقی و همکاران،
 .)1389تعهد سازمانی بیانگر نیرویی است که فرد را ملزم میکند تا در سازمان بماند و با تعلق خاطر برای تحقق اهداف
سازمانی کار کند (لینگس و گرینلی .)2005 ،تعهد سازمانی ،عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیشبینیکننده
خوبی برای ت مایل به باقی ماندن در شغل است .تعهد و پایبندی مانند رضایت ،دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند که بر
رفتارهای مهمی مانند جابهجایی و غیبت تأثیر میگذارند (لوتانس.)2002 ،15
تعهد سازمانی ،میتواند پاسخ هیجانی به ارزیابی مثبت از محیط کار در نظر گرفته شود .این پاسخ احساسی ممکن است
به صورت دلبستگی باشد؛ به ویژه هنگامی که افراد ،به شدت به ارزشها و اهداف سازمان را اعتقاد دارند و یا اینکه تمایل قوی

[13] Wolf
[14] Allen & Meyer
[15] Luthans
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به حفظ عضویت خود در سازمان دارند (جو .)2010 ،16به طورکلی تعهد سازمانی پیامدهای فردی ،گروهی و سازمانی؛ مانند
تالش مستمر ،کاهش ترک خدمت ،کاهش غیبت و تأخیر و بهبود عملکرد را به دنبال دارد (سیدجوادین و همکاران.)1394 ،

پيشينه پژوهش
کمالی و همکاران ( ) 1399در پژوهشی به بررسی «رابطه رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری در معلمان اسثتثنایی
شهر تهران» پرداختند .جامعه آماری پژوهش را معلمان مدا رس استثنایی شهر تهران تشکیل داده بودند .برای نمونهگیری از
روش تصادفی خوشهای استفاده شد و تعداد  244نفر جهت نمونه انتخاب شدند .یافتههای پژوهش نشان میدهد معلمان
مدارس استثنایی کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی خوبی دارند.
عیدیپور و همکاران ( )1399در پژوهشی به بررسی «تأثیر سبک رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی و بیگانگی شغلی
کارکنان وزارت ورزش جوانان با نقش میانجی ماکیاولیسم» پرداختند .جامعه آماری پژوهش را کارکنان وزارت ورزش و جوانان
تشکیل داده بودند .برای نمونهگیری از روش تصادفی ساده استفاده گردید و تعداد  180نفر جهت نمونه انتخاب شدند .یافتههای
پژوهش نشان می دهد ،رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی و بیگانگی شغلی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد و همچنین
ماکیاولیسم نقش میانجی را برای تأثیر رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی و بیگانگی شغلی ایفا میکند.
مندعلیزاده و خسرویزاده ( )1399در پژوهشی به بررسی «رابطه وجدانگرایی و رضایت شغلی با طفرهروی معلمان
تربیت بدنی در انجام فعالیت های فوق برنامه ورزشی مدارس» پرداختند .جامعه آماری پژوهش را معلمان تربیت بدنی شهر
کاشان تشکیل داده بودند .برای نمونهگیری از روش تصادفی ساده استفاده شد و تعداد  69نفر جهت نمونه انتخاب شدند.
یافتههای پژوهش نشان میدهد میزان طفرهروی و نیز وجدانگرایی معلمان تربیت بدنی مطلوب بوده ولی میزان رضایت شغلی
در حد متوسط قرار داشته است.
کوچکینژاد و همکاران ( )1399در پژوهشی به بررسی «الگویابی ساختاری هوش معنوی بر فرسودگی شغلی معلمان با
نقش میانجی تعهد سازمانی» پرداختند .جامعه آماری پژوهش شامل همه معلمان شاغل در آموزش و پرورش منطقه سنگر
شهرستان رشت میباشد .برای نمونهگیری از روش تصادفی طبقهبندی استفاده شد و تعداد  350نفر جهت نمونه انتخاب شدند.
یافته های پژوهش نشان داد هوش معنوی بر تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد و بر فرسودگی شغلی تأثیر منفی و
معناداری دارد و همچنین هوش معنوی بر فرسودگی شغلی با نقش میانجیگری تعهد سازمانی اثر دارد.
درگاهی و ویسی ( )1399در پژوهشی به بررسی «ارتباط بین هوش هیبریدی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان ستادی
دانشگاه علوم پزشکی تهران» پرداختند .جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان و مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تشکیل داده بودند .برای نمونهگیری از روش تصادفی ساده استفاده گردید و تعداد  112نفر مدیران ستادی و  181نفر کارمند
جهت نمونه انتخاب شدند .یافتههای پژوهش نشان میدهد هوش هیبریدی مدیران در سطح مطلوب و تعهد سازمانی کارکنان
در سطح متوسط به باال قرار داشت .بین هوش هیبریدی مدیران با بعد هنجاری تعهد سازمانی کارکنان همبستگی معناداری
وجود داشت.
17
آتیکبی و اُنر ( )2020در پژوهشی به بررسی تأثیر عمل مدیریت منابع انسانی و عدالت سازمانی بر بدبینی سازمانی
پرداختند .جامعه آماری پژوهش را کارکنان شهرداریهای سراسر کشور قبرس شمالی تشکیل داده بودند .روش نمونهگیری به
صورت در دسترس بود و تعداد  3350نفر جهت نمونه انتخاب شدند .یافتههای پژوهش نشان میدهد که مدیریت منابع انسانی
با عدالت سازمانی و بدبینی سازمانی رابطه معناداری دارد و همچنین عدالت سازمانی تأثیر منفی بر بدبینی سازمانی دارد.
ستین )2020( 18در پژوهشی به «بررسی تأثیر سکوت سازمانی و تعهد سازمانی» پرداخت .جامعه آماری کارمندان
حرفهای از سازمانهای ورزشی در شهر استانبول ترکیه تشکیل داده بودند .تعداد  294نفر جهت نمونه انتخاب شدند .یافتههای

[16] Joe
[17] Atikbay & Öner
[18] Cetin
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پژوهش نشان میدهد که بین سکوت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .سکوت تدافعی تأثیر منفی بر تعهد
عاطفی و هنجاری داشته است و همچنین سکوت فراگیر تأثیر منفی بر تداوم و تعهد هنجاری دارد.
اینگبدیون 19و همکاران ( )2020در پژوهشی به بررسی درک تعامل حجم کار و رضایت شغلی در سازمانهای کاری
پرداختند .جامعه آماری پژوهش را کارکنان منتخب از هشت شرکت چند ملیتی و دو دانشگاه در کشور نیجریه تشکیل داده
بودند و تعداد  764نفر جهت نمونه انتخاب شدند .یافتههای پژوهش نشان میدهد که مقایسه حجم کار با همکاران و همبستگی
نقش کارکنان با شایستگیهای آنها به طور معناداری بر درک آنها از تعادل حجم کار و رضایت شغلی تأثیر میگذارد و قدرت
کارکنان سازمان بر درک تعادل حجم کار و درک کارکنان از تعادل حجم کار به طور معناداری ،رضایت شغلی را تحت تأثیر
قرار میدهد.
المبرت 20و همکاران ( )2020در پژوهشی به بررسی «تأثیر اثرات عدالت توزیعی و رویهای بر رضایت شغلی و تعهد
سازمانی» بر روی کارکنان زندانها پرداختند .تعداد  322نفر جهت نمونه انتخاب شدند .یافتههای پژوهش نشان داد که عدالت
توزیعی و رویهای اثر مثبتی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی دارد.
بشیر و گانی ) 2020( 21در پژوهشی به بررسی تأثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی پرداختند .جامعه آماری پژوهش را
استادان دانشگاههای خصوصی در شمال هند تشکیل داده بودند .و تعداد  396نفر جهت نمونه انتخاب شدند .یافتههای پژوهش
نشان داد که رضایت شغلی تأثیر مثبتی بر تعهد سازمانی دارد.

مدل مفهومی پژوهش

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش (ارارسلن 22و همکاران)2018 ،

فرضيههاي پژوهش
بر اساس مدل مفهومی پژوهش و ادبیات و پیشینه پژوهش ،فرضیههای پژوهش به صورت زیر در نظر گرفته شدند:
[19] Inegbedion
[20] Lambert
[21] Bashir & Gani
[22] Erarslan
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فرضیه اول :بدبینی سازمانی تأثیر منفی و معناداری بر تعهد سازمانی دارد.
فرضیه دوم :رضایت شغلی تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی دارد.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی است و این پژوهش از جهت ماهیت و روش ،پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی به
شمار میرود .جامعه آماری پژوهش حاضر را دبیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان بجنورد تشکیل میدهند که با
توجه به فرمول کوکران تعداد  322نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند .روش نمونهگیری ،تصادفی ساده بوده است .جهت
سنجش روایی پرسشنامهها از روایی صوری و محتوایی و برای سنجش پایایی آنان از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که
بر طبق جدول شماره  1تمامی پرسشنامهها از پایایی مناسب برخوردار بودند.
جدول  .1ضرایب آلفاي کرونباخ متغيرهاي مدل مفهومی پژوهش

متغير

ضریب آلفاي کرونباخ

بدبینی سازمانی

0/778

تعهد سازمانی

0/813

رضایت شغلی

0/847

روشها و ابزارگردآوري اطالعات
جهت گردآوری دادههای در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شد که در جدول  2مشخصات هر پرسشنامه درج گردیده
است.
جدول  .2پرسشنامههاي پژوهش

متغير

سؤاالت

منابع مورد استفاده شده

بدبینی سازمانی

9-1

دین 23و همکاران)1998( ،؛ برندس 24و همکاران)1999( ،؛ کاالگان)2009( ،25

تعهد سازمانی

18-10

آلن و میر ()1996

رضایت شغلی

26-19

هاشمی و همکاران ()1396

یافتههاي پژوهش
آمار توصيفی متغيرهاي جمعيتشناختی
در این قسمت ،خصوصیات آماری از نظر جمعیتشناختی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن بر حسب فراوانی و درصد
در جدول و نمودار آماری ،ارائه میگردد:
جدول  .3توزیع فراوانی مربوط به وضعيت تأهل پاسخدهندگان

وضعيت تأهل

فراوانی

درصد فراوانی

متأهل

210

65/2

مجرد

24

7/5
[23] Dean
[24] Brandes
[25] Kalağan
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بیپاسخ

88

27/3

مجموع

322

100

جدول .4توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخدهندگان

گروه سنی

فراوانی

درصد فراوانی

 23تا  30سال

23

7/1

 31تا  40سال

74

23/0

 41تا  50سال

154

47/8

 51تا  60سال

9

2/8

بیپاسخ

62

19/3

مجموع

322

100

جدول  .5توزیع فراوانی مربوط به ميزان تحصيالت پاسخدهندگان

تحصيالت

فراوانی

درصد فراوانی

دیپلم

3

0/9

فوق دیپلم

17

5/3

لیسانس

155

48/1

فوق لیسانس

85

26/4

دکترا

2

0/ 6

بیپاسخ

60

18/6

مجموع

322

100

جدول .6توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخدهندگان

سابقه کار

فراوانی

درصد فراوانی

 1تا  5سال

26

8/1

 6تا  10سال

12

3/7

 11تا  15سال

38

11/8

 16تا  20سال

31

9/ 6

 21تا  25سال

129

40/1

 25سال به باال

13

4

بیپاسخ

73

22/7

مجموع

322

100

آمار استنباطی
بررسی نرمال بودن دادهها
پیشنیاز انجام تمامی آزمونهای پارامتری ،نرمالبودن توزیع آماری متغیرهاست .به طور کلی میتوان گفت که آزمونهای
پارامتری ،عموماً بر میانگین و انحراف معیار استوارند .حال اگر توزیع جامعه نرمال نباشد ،نمیتوان استنباط درستی از نتایج
داشت.
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برای آزمون نرمال بودن متغیرها ،از آزمون چولگی و کشیدگی استفاده گردید که نتایج آن در جدول  7ارائه گردیده است.
همانگونه که مشاهده میگردد با توجه به اینکه بازه اعداد چولگی بین  1و  -1و کشیدگی بین  3و  -3میباشد درنتیجه فرض
نرمال بودن دادهها مورد تأیید است.
جدول  .7نتایج آزمون نرمال بودن دادهها

ابعاد
بدبينی سازمانی

تعهد سازمانی

رضایت شغلی

گویه

چولگی

کشيدگی

بعد عاطفی

-0/187

-0/640

بعد شناختی

-0/214

-0/298

بعد رفتاری

-0/159

-0/041

تعهد هنجاری

0/017

-0/696

تعهد عاطفی

0/049

-0/647

تعهد مستمر

0/173

-0/758

سؤال 19

0/609

0/063

سؤال 20

-0/118

-0/760

سؤال 21

-0/045

-0/438

سؤال 22

0/339

-0/608

سؤال 23

0/079

-0/461

سؤال 24

-0/045

-0/765

سؤال 25

-0/244

-0/528

سؤال 26

0/258

-0/798

تحليل عاملی تأیيدي
در این مرحله ،ابتدا نشانگرها و نیکویی برازش مدل ارزیابی میشود ،سپس پایایی و روایی سازهها (متغیرهای پنهان) را
بررسی خواهیم کرد.
ارزیابی بار عاملی نشانگرها
پایایی هر یک از نشانگرهای متغیر مکنون ،در مدل  AMOSتوسط میزان بارهای عاملی هر نشانگر مشخص میشود.
ارزش هر یک از بارهای عاملی نشانگرهای متغیر مکنون مربوطه میبایست بزرگتر یا مساوی  0/3باشد .در جدول  8میزان
بارهای عاملی برای نشانگرهای متغیرهای مکنون پژوهش قابل مشاهده است.
جدول  .8نتایج آزمون نرمال بودن دادهها

ابعاد
بدبينی سازمانی

تعهد سازمانی

گویه

برآورد ضرایب استاندارد

نسبت بحرانی ()C.R

بعد عاطفی

0/841

---

بعد شناختی

0/621

6/302

بعد رفتاری

0/531

5/824

تعهد هنجاری

0/854

---

تعهد عاطفی

0/725

9/200

تعهد مستمر

0/492

6/486
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رضایت شغلی

سؤال 19

0/498

---

سؤال 20

0/649

6/292

سؤال 21

0/648

6/286

سؤال 22

0/732

6/672

سؤال 23

0/672

6/407

سؤال 24

0/736

6/687

سؤال 25

0/669

6/389

سؤال 26

0/517

5/511

همانطور که در جدول  8مالحظه می شود ،تمامی مقادیر ضرایب استاندارد مرتبط با ابعاد پژوهش ،باالتر از  0/3است؛
بنابراین میتوان گفت این مدل اندازهگیری از پایایی کافی در زمینه گویههای متغیرهای پنهان برخوردار است.
در جدول فوق مقادیر نسبت بحرانی ( )C.Rنیز برای گویهها نشان داده شده است .این مقادیر معموالً به عنوان پارامترهای
روایی مرتبط با تحلیل عاملی تأییدی معرفی میشوند .همانطور که مالحظه میشود تمامی مقادیر خارج از بازه ()1/96 ،1/96
میباشد و معنیدار بوده در نتیجه ابزار پژوهش از روایی مناسب برخوردار است.
ارزیابی برازش مدل )(model Fit

بعد از بررسی نشانگرهای سازه و اطمینان از شناساییپذیر بودن مدل ،نوبت به ارزیابی برازش مدل میرسد.
جدول  .9شاخصهاي برازش

توضيحات

مقادیر قابل قبول

مقدار به دست آمده

نام آزمون

کای اسکوئر نسبی

 > 3خوب
 > 5قابل قبول

2/194

RMSEA

ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب

 > 0/08خوب
 < 0/1ضعیف

0/076

RMR

ریشه میانگین مجذور باقیماندهها

کمتر از 0/1

0/070

GFI

شاخص برازندگی تعدیلیافته

بیشتر از 0/9

0/909

IFI

شاخص برازش نرم

بیشتر از 0/9

0/917

CFI

شاخص برازش مقایسه ای

بیشتر از 0/9

0/916

با توجه به جدول  9مقدار  RMRبرابر با  0/07میباشد که این مقدار کمتر از  0/1است و نشاندهنده این است که
میانگین مجذور خطاهای مدل مناسب است و مدل قابل قبول میباشد .همچنین کای دو به درجه آزادی ،دارای مقدار 2/194
است که بین  1و  3قرار دارد و میزان شاخص  CFIنیز از  0/9بیشتر میباشد .به طور کلی زمانی که حداقل سه شاخص
مقادیری در بازه قابل قبول داشته باشند ،میتوانیم ادعا کنیم که برازش مدل خوب و قابل قبول است.

بررسی فرضيههاي پژوهش
فرضيه اول« :بدبينی سازمانی تأثير منفی و معناداري بر تعهد سازمانی دارد».
با توجه به شکل  2و جدول  10مقدار ضریب مسیر به میزان ( )-0/307برآورد شده است .همچنین نسبت بحرانی ()C.R
برابر  -3/520میباشد .برای معنادار بودن یک ضریب ،عدد معناداری آن باید خارج از بازه ( )-1/96 ،1/96باشد که در این
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صورت از سطح معنیداری  0/05کوچکتر است .میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  0/05معنیدار
است یعنی بدبینی سازمانی تأثیر منفی و معناداری بر تعهد سازمانی دارد؛ بنابراین این فرضیه تأیید میگردد.

شکل  .2مدل معادالت ساختاري
جدول  .10برآورد ضریب رگرسيونی مربوط به فرضيه اول

نام مسير

برآورد ضریب مسير

نسبت بحرانی )(CR

بدبینی سازمانی  >---تعهد سازمانی

-0/307

-3/520

فرضيه دوم« :رضایت شغلی تأثير مثبت و معناداري بر تعهد سازمانی دارد».
با توجه به شکل  2و جدول  11مقدار ضریب مسیر به میزان  0/617برآورد شده است و همچنین نسبت بحرانی ()C.R
برابر  5/458میباشد .میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  0/05معنیدار است یعنی رضایت شغلی
تأثیر مثبت و معناداری برتعهد سازمانی دارد؛ بنابراین این فرضیه تأیید میگردد.
جدول  .11برآورد ضریب رگرسيونی مربوط به فرضيه دوم

نام مسير

برآورد ضریب مسير

نسبت بحرانی )(CR

رضایت شغلی  >---تعهد سازمانی

0/617

5/458

بحث و نتيجهگيري
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بدبینی سازمانی و تعهد سازمانی بر رضایت شغلی انجام پذیرفت .پاسخدهندگان از
لحاظ تأهل 65/2درصد متأهل و  7/5درصد مجرد و پاسخ داده نشده  27/3درصد میباشند و از لحاظ تحصیالت در پنج بازه
پراکنده شدهاند که بیشترین درصد فراوانی یعنی  48/1درصد آنان را افراد با تحصیالت لیسانس و کمترین درصد فراوانی یعنی
 0/6درصد افراد را با تحصیالت دکترا تشکیل دادهاند .پاسخدهندگان از لحاظ سنی در پنج بازه سنی پراکنده شدهاند که
بیشترین درصد فراوانی یعنی  47/8درصد آنان را بازه سنی  41تا  50سال و کمترین درصد فراوانی با  7/1درصد افراد را بازه
سنی  23تا  30سال تشکیل دادهاند.
در فرضیه اول که عبارت بود از «بدبینی سازمانی تأثیر منفی و معناداری بر تعهد سازمانی دارد ،».نتایج آزمون انجام
گرفته نشان داده است که بین بدبینی سازمانی و تعهد سازمانی تأثیر معناداری وجود دارد و لذا فرضیه فوق تأیید میگردد.
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نتیجه این فرضیه با یافتههای محرابی و استیری ( ،)1393بهمنی و همکاران ( ،)1395ارارسلن و همکاران ( )2018و بارانگر
( ،)1396همجهت و همسو میباشد.
همچنین بودالئی و همکاران ( )1396در پژوهشی به بررسی رابطه بدبینی سازمانی با تعهد سازمانی در شعب و ستاد
مرکزی پست بانک یزد پرداختند که رابطه بین بدبینی سازمانی و تعهد سازمانی را تأیید کردند .همچنین یاسین و خالد26
( ) 2015در پژوهشی به بررسی بدبینی سازمانی ،کیفیت زندگی مرتبط باکار و تعهد سازمانی در کارکنان پرداختند که رابطه
بین بدبینی سازمانی و تعهد سازمانی را تأیید کردند.
بدبینی سازمانی میتواند موجب ایجاد فاصله روانی کارکنان و سازمان ،کاهش کارآیی سازمان ،توسعه نگرشهای منفی
و بدبینانه و کاهش تعهد سازمانی شود (بهمنی و همکاران .)1395 ،از یافتههای این فرضیه میتوان استدالل کرد که افزایش
بدبینی سازمانی در کارکنان ،موجب کاهش تعهد کارکنان نسبت به سازمان میگردد.
در ف رضیه دوم که عبارت بود از «رضایت شغلی تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی دارد» ،نتایج پژوهش نشان داد
که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیر معناداری وجود دارد و لذا فرضیه فوق تأیید میگردد .نتیجه این فرضیه با یافتههای
ارارسلن و همکاران ( ،)2018بخشعلیزاده و همکاران ( ،)1394موسوی و همکاران ( )1393همجهت و همسو میباشد.
همچنین بشیر و گانی ( )2020در پژوهشی به بررسی تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرداختند و رابطه بین رضایت
شغلی و تعهد سازمانی را تأیید کردند .خاکنشین و کاوه ( )1394در پژوهشی به بررسی تأثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی،
غفلت و عملکرد شغلی پرداختند که رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی را تأیید کردند .بسیاری از پژوهشگران بر این
باورند که رضایت شغلی یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان است (جهانگیر و همکاران .)1386 ،به اعتقاد
این افراد مقدمه ایجاد تعهد سازمانی ،رضایت شغلی است و نداشتن تعهد سازمانی با التزام به مبانی آن نتیجه نارضایتی از شغل
یا سازمان است به طوری که گفته میشود بعید است یک کارمند ناراضی از شغلش ،تعهد سازمانی قوی به سازمان داشته باشد
(ریوردان و همکاران.)2003 ،
با توجه به یافتههای این فرضیه میتوا ن عنوان کرد که افزایش رضایت شغلی کارکنان در سازمان ،باعث ایجاد افزایش
تعهد سازمانی کارکنان نیز میگردد .بر اساس نتایج فرضیهها برای کاهش بدبینی دبیران به سازمان ،بهتر است اقداماتی صورت
پذیرد که باعث از بین رفتن بدبینی آنها نسبت به سازمان گردد.
این عوامل میتواند باعث کاهش بدبینی دبیران نسبت به سازمان شود .همچنین میتواند موجب افزایش تعهد آنها به
سازمان گردد؛ عالوه بر این کاهش بدبینی سازمانی و افزایش تعهد سازمانی موجب کاهش بروز رفتارهای انحرافی دبیران،
افزایش رفتار شهروندی سازمانی و افزایش رضایت شغلی آنها خواهد شد.

پيشنهادهاي پژوهش
با توجه به مثبت و معنادار بودن تأثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی به مدیریت سازمان آموزش و پرورش شهرستان
بجنورد پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
 )1یکی از موضوعات مهم در خصوص افزایش میزان رضایت شغلی در تمامی کارکنان -به ویژه در قشر زحمتکش فرهنگی
کشور -ایجاد عدالت در پرداختها و تخصیص عادالنه منابع میباشد .بدین جهت پیشنهاد میگردد که اداره آموزش و پرورش
شهرستان بجنورد نسبت به سطح بندی میزان پرداخت مزایا بر اساس عواملی همچون سابقه خدمت و سطح تدریس مبادرت
ورزد.
 )2با توجه به شرایط ناشی از گسترش ویروس منحوس کرونا و ضرورت استفاده از آموزش بر مبنای روش مجازی ،از
آنجایی که اکثر معلمان این مقطع دارای سن و سابقه خدمتی باال هستند ،پذیرش استفاده از روشهای ارائه دروس در فضای
مجازی و حتی نحوه کار کردن با سختافزارهای مورد نیاز ،میطلبد که آن اداره جلساتی را به منظور توجیه و نحوه اداره کالس
از طریق بستر الکترونیکی و در نتیجه حصول رضایت از نحوه تدریس برای این گروه از معلمان ترتیب دهد.
[26] Yasin & Khalid
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 ) 3یکی دیگر از مسائل مهمی که الزم است وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارتین علوم و بهداشت در سطح کالن
بدان توجه نمایند ،موضوع تکریم بازنشستگان این قشر زحمتکش است .متأسفانه بعد از موعد بازنشستگی هیچگونه برنامهای
جهت استفاده از دانش و تجربیات این عزیزان فراهم نمیشود و بسیاری از آنها مشغول کارهای روزمزد و پیش پاافتاده
میشوند که این موضوع تأثیر بسیار مهمی در حس رضایت بر شاغلین این حرفه نیز دارد .پیشنهاد میشود معلمان بازنشسته
این مقطع در شهرستان بجنورد ،پس از بازنشستگی و با رضایت خود آنها پس از گذراندن دورههای الزم ،از ایشان به عنوان
استاد مدعو در دانشگاههای این شهرستان و در دروس مشخصی بهره الزم به عمل آید.
امید است که اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد بتواند با به کارگیری نتایج این پژوهش در تصمیمات و رویههای
سازمانی خود ،زمینه افزایش تعهد سازمانی دبیران مقطع متوسطه شهرستان بجنورد را به وجود آورد .موفقیت در افزایش تعهد
سازمانی این گروه از معلمان که وظیفه اصلی آنها همراستا با وظایف تعلیم و تربیت و آمادهسازی دانشآموزان این مقطع
جهت ورود به دانشگاه است؛ میتواند نقش بسزایی در میزان قبولی دانشآموزان این شهرستان در دانشگاهها و به تبع شایستگی
و سرآمدی آن اداره در این امر مهم داشته باشد.
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