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 چكيده

ه علمان دورانی در مرابطه بین سالمت سازمانی و اعتماد سازمانی با تعهد سازمبررسی  پژوهش حاضر با هدف 

یی وره ابتدادعلمان متمامی د. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری عبارت از ابتدایی انجام ش

به  سی و مورگان ونفر طبق جدول کرج 285بود که تعداد  نفر 1015به تعداد  آموزش و پرورش شهرستان خواف

ستاندارد اهای سشنامهپر، گیریابزار اندازهای )بر حسب جنسیت( انتخاب شدند. تصادفی طبقهگیری روش نمونه

تعهد سازمانی آلن و  گویه و 17با ( 1999اعتماد سازمانی مایر و داویز )، گویه 40با  (1969مایلز )سالمت سازمانی 

 برنامه نرم تنباطی از طریقهای آمار توصیفی و اسها از روشبود. تجزیه و تحلیل داده گویه 24با  (1991یر )می

یفی ی آمار توصهاهای جمعیت شناختی و متغیرها از شاخصد. جهت توصیف ویژگیاستفاده ش 23SPSS افزاری

جامعه  نمونه به اصل ازحچون فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده و جهت تعمیم اطالعات 

 که ، نشان داداهافتهی های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.آماری و آزمون فرضیه ها از آزمون

علمان مسازمانی  د. تعهدوجود دار سالمت سازمانی و اعتماد سازمانی با تعهد سازمانیدار بین معنی رابطه مثبت

درصد  3/60ن متغیرها بینی است. به طوری که ایقابل پیشاعتماد سازمانی  وسالمت سازمانی  توسط متغیرهای

در  ین سهم رابیشتر زمانیسالمت سادر این میان، متغیر کنند. ( میبینیرا تبیین )پیشتعهد سازمانی معلمان از 

 قرار دارد. اعتماد سازمانیدارد و بعد از آن  معلمان تعهد سازمانیبینی پیش

 اعتماد سازمانی، سالمت سازمانی، تعهد سازمانی. واژگان کليدی:                              
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 مقدمه 

 آن دهندهتشكیل عناصر و اجزا قوی میان پیوندی وجود به وابسته آن پایداری و حیات که است جتماعیا نظامی سازمان،

 که، دركطوریاست. به مدیریت بوده علوم اندیشمندان توجه دیرباز مورد از کاری هایمحیط در افراد رفتار است و بررسی

 آن شد. لذا، خواهد اثربخشی سازمانی ارتقا و عملكرد بهبود وجبم وظایف، و هانقش بهتر به منظور ایفای کارکنان، رفتارهای

است  کرده جلب خود به را و مدیران محققان توجه دارند، سازمان عملیات اثربخشی بر بیشتری تأثیر شغلی که رفتارهای از دسته

یی با رویاای روبر، باشندمانی میزر ساتژیك هاستراترین منابع ساسیاز انسانی امنابع  جا که،(. از آن1392)جمشیدی و همكاران، 

ست زم و ضروری انسانی الابه منابع ط مربوی هازهساو تر مفاهیم جامعو شناخت هر چه بیشتر ، ین منبعاز امد رآکاده ستفااچالش 

بدیل ای بسیار مهم است که برای مدت معینی، به بخشی از زندگی هر شخص تمدرسه نیز، مؤسسه (.1390)حاتمی و همكاران، 

      های خود را توسعه ها و تواناییدهد و مهارتآورد و گسترش میدست میشود. مدرسه جایی است که فرد دانش خود را بهمی

های محیط رو، مربیان و محققان تربیتی معتقدند که ویژگییابد. از همیندهد و از طریق مدرسه به بهزیستی روانی نیز دست میمی

ر موفقیت مدرسه دارند و افزایش موفقیت و اثربخشی مدرسه به احتمال زیاد، در افزایش پیشرفت تحصیلی مدرسه، نقش مهمی د

تعهد سازمانی (. یكی از متغیرهایی که مورد توجه است، تعهد سازمانی است. 1398شود )دهقانی و محمدی، آموزان نمایان میدانش

های سازمان، تمایل به انجام بهترین کار قوی فرد به پذیرش اهداف و ارزش شناختی فرد به سازمان است و به باوروابستگی روان

ماند و برای برای سازمان و اشتیاق به ماندن به عنوان عضوی از سازمان اشاره دارد. فرد متعهد به احتمال زیاد در سازمان می

کند. تعهد فرد محدود ی موفقیت سازمان تالش میرسیدن به اهداف سازمانی انگیزه قابل توجهی دارد و حتی بیش از توان خود برا

عبارت دیگر، تعهد (. به2018، 1اش متوجه شد )لیو و بللیباسهای روزمرهتوان آن را از فعالیتبه عقاید و نظر از او نیست و می

یك مزیت رقابتی برای  رو،کارکنان متعهدکند. از همینسازمانی عامل اصلی ثبات یا تعهد است که مسیر رفتار فرد را مشخص می

-های متعارض روبرو شود. بهشود حتی اگر فرد باانگیزه و نگرش(. تعهد باعث استمرار عمل می2017، 2سازمان هستند )مسسنر

شان باشد. تعهد با رضایت شغلی، ای رفتار کنند که برخالف منافع شخصیگونهعنوان مثال، ممكن است افراد گاهی مجبور شوند به

نشان  شواهد پژوهشیلكرد شغلی و رفتار سازمانی فرا اجتماعی رابطه مثبت و با تمایل به ترك شغل رابطه منفی دارد. حضور، عم

 انجام خوبی به را محوله وظایف کارکنان پایین است، ایران دولتی هایسازمان در کار نیروی کاری تعهد و عملكرد که دهندمی

باشند می شغل تغییر و سازمان ترك فكر به همواره و ندارند چندانی شغلی رضایت دارند، پایینی کاری روابط و انگیزه دهند،نمی

 (.1400)بامشادفر و همكاران، 

اند، با این حال، عاملی که به ندرت به عنوان دانند، متمرکز شدهمدارس بر آنچه در مورد برنامه درسی و روش های آموزشی می

(. سالمت 2016، 3شود، سالمت سازمانی است )زومرا و هرناندزآموزان در نظر گرفته مینشیك عامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی دا

های سالم، کارکنان دهد تصویر بزرگی از سالمت سازمان داشته باشیم. در سازمانینظیری است که به ما اجازه میسازمانی، مفهوم ب

یی برخوردارند. سازمان سالم جایی است که افراد با عالقه به محل شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملكرد باالمتعهد، وظیفه

کنند. در حقیقت، سالمتی سازمان از لحاظ فیزیكی، روانی، امنیت، تعلق، آیند و به کارکردن در این محل افتخار میکارشان می
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ها و انجام وظایف محول شده ای آنهنفعان، رشد دادن به قابلیتگذاری به دانایی، تخصص، شخصیت ذیساالری و ارزش شایسته

 (.1398)دهقانی و محمدی،  های خود در اثربخشی رفتاری هر سیستمی تأثیر بسزایی داردسوی فراسیستم از 

اکید بر عوامل تاز طریق  جتماعیاشناسان یكی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر تعهد سازمانی کارکنان، اعتماد سازمانی است. روان

ر حین تعامالت در دیگران ز رفتاامكن است باعث افزایش و یا کاهش اعتماد شود، اعتماد را به عنوان انتظار افراد ای که مزمینه

ر شخصیت دکه ریشه  احساسی شناسان شخصیت، به اعتماد به عنوان یك اعتقاد و یا انتظار و یاکنند. رواناجتماعی تعریف می

دیریت و مارکنان و ی بین کتوجههای امروزی، شكاف قابلکنند. در سازمانگاه میآدمی و یا ظرفیت روانی اولیه فرد دارد، ن

ارکنان در اجرای د. زیرا، کشومی های این دو وجود دارد. در نتیجه این شكاف، تصمیمات معموال با مشكالت اجرایی روبه روخواسته

دن رفتارهایی ی، پدید آماعتمادکنند. نتیجه بیعتماد نمیدهند و در مقابل، مدیران نیز به کارکنان اتصمیمات سرسختی نشان می

رای افزایش بها تالش بیشتر وگیرد کاری در سازمان خواهد بود که انرژی زیادی از سازمان میمانند شایعه پراکنی، تضاد و کم

ن ابطه با احتمال ایفرد در ر اید یكعقوری به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. از این رو، اعتماد به عنوان انتظارات، فرضیات و یا بهره

ان یك مقوله اد به عنود. اعتمشوطلبی باشد، تعریف میهای مقابل، مفید، مطلوب و فاقد منافع فردی و فرصتکه اعمالی آتی طرف

فراد در ه اشدن همیمعث سهاجتماعی از مسائل اساسی بوده و نمود آن در تمامی سطوح جامعه متبلور است. اعتماد سازمانی با

و د )اسماعیلی شان خواهد سازم اطالعات سازمانی، تعهد سازمانی، تعهد به انجام تصمیم، مبادالت رهبر عضو و توجه به ماندن در

 (.1399همكاران، 

پژوهش های انجام شده نیز موید این امر است که بین سالمت سازمانی و اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان رابطه 

داری بین متغیر اعتماد سازمانی و سالمت سازمانی رابطه مثبت معنی( نشان داد که 1396رد. پژوهش مهاجران و همكاران )وجود دا

داری وجود ( نیز نشان داد بین سالمت و اعتماد سازمانی رابطه مثبت معنی1393فرجی خیاوی و همكاران ) وجود دارد. پژوهش

نشان داد بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی )هنجاری و عاطفی( کارکنان رابطه وجود ( 1392دارد. در پژوهش دیگری، یعقوبی )

اعتماد سازمانی نشان داد که ( 2015) 1هشیم و تان دارد و بین اعتماد سازمانی و تعهد مستمر کارکنان رابطه وجود ندارد. پژوهش

( نشان دادند که 2013) 2یوکلر و همكاران پژوهش دیگری،دارد. در تاثیر مستقیم و معناداری بر تعهد عاطفی از ابعاد تعهد سازمانی 

 داری بر تعهد سازمانی و ابعاد آن )عاطفی، مستمر و هنجاری( دارد.سالمت سازمانی تاثیر مثبت و معنی

در تمام  باشد و آن کانون هر برنامه درسی بوده وکه فعالیت تدریس امروزه چیزی بیش از انتقال دانش میبا توجه به این

شود. بنابراین، تدریس مؤثر همواره به مثابه عنصر حیاتی امور یادگیری بوده و نیازمند مقاطع آموزشی مد نظر قرار گرفته می

های تدریس های آموزشی در سطح مدرسه و شیوهرود که آموزش و پرورش سطح فعالیتباشد. هرچند انتظار میهایی میبازنگری

که معلمان از جمله ایفاگران نقش اصلی در امر کمی برای حمایت از این ادعا وجود دارد و با توجه به اینرا بهبود بخشد، مدارك 

های مدارس، سالمت سازمانی و اعتماد ها و فعالیتگیریباشند، توجه به شرایط معلمان، شرکت در تصمیمفعالیت تدریس می

های مرتبط با تدریس داشته باشد. معلمان با داشتن تواند نقش مهمی در فعالیتسازمانی و رابطه آن با تعهد سازمانی معلمان نیز می

آموزان توانند در امر فعالیت تدریس و یادگیری دانشهای جدید سوق پیدا کرده و میحس قدرت و اعتماد، بیشتر به سمت ایده

های آموزشی و خصوص در سازمانعهد سازمانی به(، لذا، با توجه به اهمیت موضوع ت1399اثرگذار باشند )اسماعیلی و همكاران، 

وجود تغییرات با  چنین،سازان جامعه بر عهده دارد، همتر از همه، آموزش و پرورش که نقش خطیری در تربیت و پرورش آیندهمهم

جمله اینترنت و فضای  دار در ساختارها و فرآیندهای آموزشی با ظهور و توسعه فناوری های اطالعاتی و ارتباطی ازسریع و دنباله

سازی هایی متناسب با تغییرات به وجود آمده و آمادههای اجتماعی مجازی و غیره، نیاز به آموزشها، شبكهایرسانهوب، چند
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کودکان و نوجوانان برای زندگی در شرایط جدید و دائم التغییر، معلمان شاغل در آموزش و پرورش از جمله کسانی هستند که با 

ها و غیره های درسی، انتظارات مدیران، خانوادههای هوشمند، تغییرات کتابت وسیعی در حرفه خود رو برو شده اند. کالستغییرا

سبب تغییرات اساسی در این گروه از کارکنان خدوم آموزش و پرورش شده است که در خط مقدم تغییر قرار گرفته اند. به عبارت 

های گوناگون که انواع سایتهای اجتماعی و وبگسترده تكنولوژیكی و فراگیر شدن شبكهبا توجه با تغییرات سریع و  دیگر،

دهند و  با توجه به انتظارات آموزان قرار میها و دانشدرسی را در کمترین زمان ممكن در اختیار خانوادهاطالعات درسی و غیر

های سنتی آموزش و تدریس اد باالدستی جهت تغییر در شیوهسازمان در تحقق سند بنیادین تحول در آمورش و پرورش و سایر اسن

آموزان به خصوص مقطع های حل مسئله در دانشدر مقاطع مختلف تحصیلی، شكوفا شدن خالقیت، تفكر انتقادی و اتخاذ شیوه

عهد سازمانی معلمان ابتدایی، عنوان پایه و اساس کار تعلیم و تربیت، بررسی رابطه سالمت سازمانی و اعتماد سازمانی با تابتدایی به

های آنان ارائه گردد. از این رو، نگرانیها و دلاز این رو، ضرورت دارد تا راه کارهایی ارزشمند برای دغدغهدهد. ضروری جلوه می

ابتدایی پژوهش حاضر قصد دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا بین سالمت سازمانی و اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی معلمان 

 آموزش و پرورش خواف رابطه وجود دارد؟

 

 روش پژوهش

-یراز نوع غ رح پژوهشطهای توصیفی است، ها از نوع پژوهشپژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر گردآوری داده

شود. جامعه یمتعیین ها متغیر باشد. مقدار همبستگی یا رابطه از طریق توزیع نمراتآزمایشی و از نظر روش تحقیق، همبستگی می

است که تعداد کل  1399-1400آماری، متشكل از کلیه معلمان دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان خواف در سال تحصیلی 

ه جدول کرجسی و مورگان بگزارش شد. جهت انتخاب حجم نمونه  نفر( 435نفر و زن:  580)مرد:  نفر 1015جامعه آماری برابر 

 ونه نیز از روش نمونه گیرینفر به دست آمد. برای انتخاب اعضاء نم 285این اساس، تعداد نمونه برابر  ( مراجعه و بر1970)

طابق با حجم جامعه هر مطبقه تقسیم شد و  2جامعه آماری به  ،استفاده شد. بر این اساس، بر حسب جنسیتای طبقهتصادفی 

 ز:گیری عبارت است اابزار اندازهنفر(،  122و زن:  نفر 163 طبقه، نمونه گیری به عمل آمد )مرد:

-40های )گویهازمانی نظر و نگرش پاسخگویان را درباره سالمت س( 1969مایلز ): این پرسشنامه توسط سالمت سازماني

 ،(9-12های )گویهنه قدرت توزیع بهی ،(5-8های )گویهکفایت ارتباطات  ،(1-4های )گویهمقیاس تمرکز بر هدف خرده 10و  (1

-28های )گویهودمختاری خ ،(21-25های )گویهنوآور بودن  ،(17-20های )گویهروحیه  ،(13-16های )گویهتحاد و همبستگی ا

 40را قالب  (37-40های ویه)گو کاربرد منابع  (33-36های )گویهکفایت حل مسئله  ،(29-32های )گویهسازگاری با محیط  ،(26

که برای انتخاب گزینه طوریای لیكرت است بهدرجه 5سنج ر گویه دارای مقیاس نگرشکند. در این مقیاس، هگویه سنجش می

شود. بر این امتیاز کسب می 1 مخالفم، امتیاز و کامال 2امتیاز؛ مخالفم،  3امتیاز؛ نظری ندارم،  4امتیاز؛ موافقم،  5کامال موافقم، 

ها و کل سواالت قیاسمگیرد. چنان چه در هر یك از خرده یقرار م 200تا  40اساس، در این پرسشنامه نمره هر فرد بین 

و در نتیجه، نقطه برش  5تا  1پرسشنامه )سالمت سازمانی کل( مجموع نمرات بر تعداد سواالت تقسیم گردد، نمره هر پاسخگو بین 

وایی رمه دارای که پرسشنا شود. روایی این مقیاس به روش روایی سازه و تحلیل عاملی انجام شد و نشان داده شدمی 3برابر 

به  97/0برابر  پرسشنامه واالتمطلوب و قابل قبولی است. هم چنین، پایایی آن با محاسبه مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای کل س

 (.1396دست آمد )داورپناه و همكاران، 
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های )گویهعتماد سازمانی ارباره نظر و نگرش پاسخگویان را د( 1999مایر و دیویس ): این پرسشنامه توسط اعتماد سازماني

گویه  17در قالب  (12-17های )گویه صداقتو  (7-11های )گویه خیرخواهی، (1-6های توانایی )گویهمقیاس خرده 3و  (17-1

-رای انتخاب گزینه کامالکه بطوریای لیكرت است بهدرجه 5سنج کند. در این مقیاس، هر گویه دارای مقیاس نگرشسنجش می

 شود. لذا، در اینامتیاز کسب می 1م، مخالفامتیاز و کامال 2امتیاز؛ مخالفم،  3امتیاز؛ نظری ندارم،  4امتیاز؛ موافقم،  5فقم، موا

ی ماد سازمانواالت پرسشنامه )اعتها و کل سر یك از خرده مقیاسچه در هگیرد. چنانقرار می 85تا  17پرسشنامه نمره هر فرد بین 

شود. می 3تیجه، نقطه برش برابر گیرد. در نقرار می 5تا  1کل( مجموع نمرات بر تعداد سواالت تقسیم گردد، نمره هر پاسخگو بین 

رخواهی و وانایی، خیتهای یاسمقبر خردهداری ها بار عاملی معنینتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که کلیه گویه

توانایی،  هاییاسمقساخته برای خردهها با یك پرسشنامه محققصداقت دارند. ضرایب همبستگی میان این خرده مقیاس

چنین، مه می باشد. هماست که حاکی از روایی مطلوب این پرسشنا 93/0و  72/0، 82/0خیرخواهی و صداقت به ترتیب برابر 

ترتیب  صداقت به واهی وهای توانایی، خیرخپایایی به روش همسانی درونی و ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس ضرایب

 (.1391به دست آمد )ارشدی و پیریایی، ، 94/0و  87/0، 90/0برابر 

 (1-24های )گویه یند سازمانظر و نگرش پاسخگویان را درباره تعه( 1990آلن و مایر ): این پرسشنامه توسط تعهد سازماني

 24قالب  دررا  (17-24های هتعهد هنجاری )گویو  (9-16های تعهد مستمر )گویه ،(1-8های تعهد عاطفی )گویه خرده مقیاس 3و 

که برای طوریاست به ای لیكرتدرجه 7سنج گیری، هر گویه دارای مقیاس نگرشکند. در این مقیاس اندازهگویه سنجش می

ز؛ امتیا 5امتیاز؛ نسبتا موافقم،  4ارم، امتیاز؛ نظری ند 3امتیاز؛ نسبتا مخالفم،  2امتیاز؛ مخالفم،  1امالً مخالفم، ک انتخاب گزینه

گیرد. قرار می 168تا  24هر فرد بین  شود. بر این اساس، در این پرسشنامه نمرهامتیاز کسب می 7امتیاز و کامالً موافقم  6موافقم، 

االت ر تعداد سوبنمرات ع مجموها( و کل سواالت پرسشنامه )تعهد سازمانی کل( ها )خرده مقیاسولفهچه در هر یك از مچنان

-است. هم ی مطلوب و قابل قبولیگیرد. نشان داده شد که پرسشنامه دارای روایقرار می 7تا  1تقسیم گردد، نمره هر پاسخگو بین 

، رواقی و همكاران) ه دست آمدب 85/0خ برای کل سواالت پرسشنامه برابر چنین، پایایی آن با محاسبه مقدار ضریب آلفای کرونبا

1392). 

 23SSSP افزاری نامه نرمهای آمار توصیفی و استنباطی از طریق برها از روشدر این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده

ی، صد فراواننی، درفی چون فراواهای آمار توصیهای جمعیت شناختی و متغیرها از شاخصاستفاده شد. جهت توصیف ویژگی

های ضریب زمونه ها از آفرضی میانگین و انحراف معیار استفاده و جهت تعمیم اطالعات حاصل از نمونه به جامعه آماری و آزمون

 همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 97/ ...سالمت سازمانی و اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی معلمانرابطه 

 

 هایافته

 دهد.را نشان می ی نمونه آماریشناختتیجمع یفراوانی متغیرها عیتوز ،1جدول 

 : توزیع فراواني و درصد فراواني متغيرهای جمعيت شناختي1جدول 
 درصد فراواني فراواني هاشاخص متغيرها

 
 جنسیت

 57 163 مرد
 43 122 زن

 
 
 سن

 13 36 سال و کمتر 30
40 - 31 113 40 

50 - 41 117 41 

 6 19 سال و بیشتر 51

 
 تحصیالت

 5 15 فوق دیپلم

 62 176 انسلیس

 33 94 فوق لیسانس

 
 

 سابقه کار

10 - 6 29 10 

15 - 11 78 27 
20 - 16 90 32 

 31 88 سال و بیشتر 21

 41سال،  40الی  31صد در 40سال و کمتر،  30درصد  13 باشند.درصد دیگر زن می 43درصد مرد و  57 داد، نشان 1جدول 

درصد  33رصد لیسانس و د 62درصد فوق دیپلم،  5گذرد. ل و بیشتر از عمرشان میسا 51درصد دیگر  6سال و  50الی  41درصد 

درصد دیگر نیز  31ال و س 20الی  16درصد  32سال،  15الی  11درصد  27سال،  10الی  6درصد  10دیگر فوق لیسانس دارند. 

درصد(، لیسانس  41ساله ) 50ی ال 41درصد(،  57) مردسال و بیشتر سابقه خدمت در آموزش و پرورش دارند. بنابراین، اکثریت  21

 دارند. خدمتدرصد( سابقه  34) سال 16-20درصد( و  62)

 دهد.شاخص های میانگین و انحراف استاندارد مربوط به متغیرهای پژوهش را نشان می ،2جدول 

 های مرکزی و پراکندگي متغيرهاشاخص: 2جدول 
 ف استانداردانحرا ميانگين نمونه ميانگين نظری هامتغير

 84/0 43/3 3 اعتماد سازمانی
 82/0 54/3 3 سالمت سازمانی

 17/1 08/4 4 تعهد سازمانی

 08/4و  54/3 ، 43/3بر تیب برا، نشان داد میانگین متغیرهای اعتماد سازمانی، سالمت سازمانی و تعهد سازمانی به تر2جدول 

 می باشد. که بیشتر از متوسط )میانگین نظری یا نقطه برش( است 

 رابطه وجود دارد.تعهد سازمانی معلمان  بااعتماد سازمانی  وسالمت سازمانی بین : 1 فرضيه

 
 تعهد سازماني معلمان بااعتماد سازماني  وسالمت سازماني : همبستگي بين 3جدول 

 شاخص های آماری متغيرها

 سطح معناداری rآماره  تعداد مالک پيش بين

  سالمت سازمانی
 زمانیتعهد سا

285 62/0  000/0 

 000/0  75/0 285 اعتماد سازمانی
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( را تایید 1Hضیه پژوهش )( را رد و فر0H(، داده ها فرضیه صفر )α=05/0درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان  3جدول      

مثبت رابطه ی ره ابتدایمعلمان دو در یتعهد سازمان بااعتماد سازمانی  وسالمت سازمانی توان ادعا نمود بین ، مییعنینمایند، می

 تر است.کوچك، α = 05/0( از مقدار .Sigچرا که مقدار سطح معناداری ) ،دار وجود داردیمعن

 .متفاوت استتعهد سازمانی معلمان  بینیدر پیشاعتماد سازمانی  وسالمت سازمانی  سهم: 2 فرضيه

 چندگانه : تحليل واریانس رگرسيوني و ضرائب همبستگي 4جدول 
 منبع 

 تغييرات

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

ميانگين 

 مربعات

 آماره
 F 

سطح 

 معناداری

r 2r  2r  
 تعدیل شده

  08/55 2 16/110 رگرسیون
30/202 

 

 
000/0 

 

 
777/0 

 
603/0 

 
 27/0 282 14/76 باقی مانده 600/0

 - 284 30/186 مجموع

( را 1H( را رد و فرضیه پژوهش )0Hها فرضیه صفر )(، دادهα=05/0درصد ) 95طمینان که در سطح ا داد، نشان 4جدول     

تعهد سازمانی . بنابراین، تر است( کوچكαبینی شده خطا )( از مقدار پیش.Sigداری )چرا که مقدار سطح معنی ،تایید می نمایند

تعهد درصد از  3/60ینی است. به طوری که این متغیرها بقابل پیشاعتماد سازمانی  وسالمت سازمانی  توسط متغیرهایمعلمان 

 محاسبه شد. 603/0( برابر 2Rضریب تعیین )کنند. چرا که بینی( میرا تبیین )پیشسازمانی معلمان 

 دهد.رگرسیونی را نشان می معادله در شده وارد متغیرهای ، ضرایب5جداول 
 ن : ضرایب متغيرهای وارد شده در معادله رگرسيو5جدول 
 .B Beta t Sig متغيرهای پيش بين

 000/0 97/8  49/0  56/0 سالمت سازمانی

 000/0 24/6  34/0  44/0 اعتماد سازمانی

 34/0باا ضاریب تااثیر     انیاعتماد سازمو متغیر  49/0با ضریب تاثیر  سالمت سازمانیهای مهارت دهد متغیرنشان می 5 جدول     

هم را در پایش  بیشاترین سا   نیسالمت سازمارا تبیین نمایند. در این میان، متغیر  معلمان سازمانی تعهدقادر می باشند تا سهمی از 

 قرار دارد. اعتماد سازمانیدارد و بعد از آن  معلمان تعهد سازمانیبینی 

 

 گيرینتيجهبحث و 

در معلمان دوره  تعهد سازمانی با اعتماد سازمانی وسالمت سازمانی های پژوهش نشان داد که رابطه مثبت معناداری بین یافته

سالمت  سهمکنند. یعنی، بینی( میرا تبیین )پیشتعهد سازمانی معلمان درصد از  3/60وجود دارد. به طوری که این متغیرها ابتدایی 

شترین سهم را بی سالمت سازمانیدر این میان، متغیر  .متفاوت استتعهد سازمانی معلمان  بینیدر پیشاعتماد سازمانی  وسازمانی 

های پژوهش  هایها با نتایج پژوهشقرار دارد. این یافته اعتماد سازمانیدارد و بعد از آن  معلمان تعهد سازمانیدر پیش بینی 

 .همسو است (2013) یوکلر و همكارانو ( 2015هشیم و تان ) ،(1393فرجی خیاوی و همكاران ) ،(1396مهاجران و همكاران )

است.  برخوردار در تحقق اهداف آن یاتیح یو از نقش رودیبه شمار م هابها برای سازمان گران ایهیسرما یامروزه منابع انسان

و  هیروح ند و ازمی باش و سودمند شناس فهیمتعهد، وظ ،ندهست برخوردار یسازمانو اعتماد که از سالمت  ییهاکارکنان سازمان

در  یسالمت سازمان کهنیا یو برا میکن جادیسالم ا یهاسازمان دیمعه سالم، باداشتن جا یبرخوردارند. برا ادییزبسیار عملكرد 

افراد و  شتریباعث اعتماد ب گرتیسالم و حما یجو موجود در آن سازمان شناخته شود. جو سازمان دیشود، ابتدا با جادیسازمان ا كی

به نوبه خود، عامل  یی وکاراتعهد به افزایش  شیافزا و شودیم انکارکنتعهد سازمانی  شیباعث افزا جهیآنان و در نت یباال هیروح

 نییرفتن سطوح عملكرد و پا االدر سازمان، توأم با ب ییروین نیوجود چن. شودیسازمان محسوب م یبخشاثر شیدر افزا یمهم
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 را برای رشد و نهیو زمکارکنان است و وجهه سازمان را در اجتماع، مناسب جلوه داده  خدمت و ترك ریتأخ بت،یغ زانیآمدن م

به ترك سازمان، نه تنها  لیمتما کم و یبا احساس وفاداری و تعهد سازمان یانسان رویی. برعكس، نکندیسازمان فراهم م توسعه

ت سازمان در النسبت به مسائل و مشك یتوجهی فرهنگ ب جادیا بلكه در ،کندیحرکت نم یبه اهداف سازمان لیخود در جهت ن

در  دیبا رانیبرای هر سازمان ضروری است و مد ،ی و اعتماد سازمانیمت سازمانالس. از این رو، باشدیم اران مؤثرهمك گرید نیب

توسعه و یادگیری مستمر در سازمان همراه با تمهیداتی اندیشیده شود تا . با توجه به نتایج، کنند شالت توسعه آن در سطح سازمان

نسبت به تناسب بین پاداش و باشد.  تكنولوژیكی و غیره(نیاز )آموزشی، کمك آموزشی،  فراهم بودن تجهیزات و ابزارهای مورد

-گیری در مورد چگونگی پیادهها و وظایف کارکنان در سازمان اهتمام شود. تمهیداتی در نظر گرفته شود تا تصمیممیزان فعالیت

در سازمان به طور  معلمانکاربرد ایده های پیشنهادی تشویق و ترغیب خالقیت و . باشد معلمانسازی شغل در محدوده مسئولیت 

. فرصت سازی برای استفاده از نیروهای جوان، متخصص و تحصیل کرده در جهت تصدی مشاغل مدیریتی مستمر ترویج داده شود

واهای آموزشی، و خانواده آنان، ساعت های کاری، محت معلماندر سازمان. توجه هر چه بیشتر به وضعیت حقوق ها، معیشت و رفاه 

جز انجام وظائف و  معلمانتمهیداتی اندیشیده شود تا کلیه  ، فی الواقع،تجهیزات آموزشی و کمك آموزشی، آزمایشگاهی و غیره

ای در بین پژوهش مشابه، دغدغه و نگرانی دیگری نداشته باشند. آموزش و پرورشها به نحو احسن در جهت منافع نظام مسئولیت

در و در بین آموزش و پرورش سایر شهرها و شهرستان های استان  ،سایر مقاطع تحصیلی )متوسطه اول و دوم(معلمان و مدیران 

از سوی پژوهشگران  با ابزار اندازه گیری دیگر نظیر مصاحبه و یا پرسشنامه های دیگر وبین سایر استان ها و یا در سطح کشوری 

 انجام شود. آتی

 

  منابع          

مان ای معلدی در توسعه حرفه(. نقش اعتماد سازمانی مدرسه و خودکارآم1399هام؛ سامری، مریم و حسنی، محمد. )اسماعیلی، ال

 .79-110(، 41)11، فصلنامه زن و جامعهزن دوره ابتدائی با نقش میانجیگری ادراك رهبری. 

ن د بین فردی به عنوارپرست و اعتما(. اعتمادپذیری کارکن، قابلیت اعتماد س1391ارشدی، نسرین و پیریایی، صالحه. )

 .83-100(، 13)4، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانیپیشایندهای رفتارهای انحرافی محیط کار. 

عهد سازمانی در ارتباط بین ت(. بررسی نقش میانجی 1400بامشادفر، سمانه؛ امراللهی بیوکی، ناهید و شاکر اردکانی، محمد. )

یزد(.  رت استانو تجا محیط کار با عملكرد شغلی )مورد مطالعه: سازمان صنعت، معدن اخالق کار اسالمی و شادی در
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