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چکیده

شخصی که از کم انگیزگی شغلی رنج میبرد ،معموال با بی میلی و تأخیر بر سر کار خود حاضر
می شود و تمايلی براي آنكه کارش را به خوبی انجام دهد ،ندارد .پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه
انگیزش شغلی ،دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی معلمان با بهره وري مديران انجام گرفت  .در اين
پژوهش از کلیه معلمان شاغل در آموزش و پرورش استان زنجان در سال تحصیلی 1386-87که تعداد
کل آنان 9257نفر بود نمونهاي باحجم 456نفر از طريق نمونه گیري خوشهاي سهمی تصادفی (با توجه
به مناطق :برخوردار  ،نیمه برخوردار و محروم ،مقطع تدريس ،مدرک تحصیلی ،شهري و روستايی،
جنسیت) انتخاب گرديد .از آزمون انگیزش شغلی معلمان اندراکا ( )2004و آزمون هاي دلبستگی شغلی
(ادواردزو کیلپاتريک ،)1984 ،تعهد سازمانی (موداي ،استیرز ،و پورتر )1982 ،و پرسشنامه پژوهشگر
ساخته بهره وري مديران استفاده شد .از آزمونهاي آماري  ، Rتحلیل رگرسیون  T،و Fبراي تحلیل
اطالعات بهره گرفته شد و اين يافته ها به دست آمد :انگیزش شغلی ،دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی
معلمان با بهره وري مديران در سازمان آموزش و پرورش () P<0/001رابطه وجود دارد .بین انگیزش
شغلی معلمان با دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی آنها رابطه مثبت () P<0/001وجود دارد .پژوهشگر
نتیجه گرفت بین میزان انگیزش شغلی  ،دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی معلمان با بهره وري مديران
رابطه مثبت وجود دارد.
واژه های كلیدی:بهره وري  ،انگیزش شغلی ،مديران ،دلبستگی شغلی ،تعهد سازمانی
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172

مدیریت بهره وری – شماره  –32بهار 1394

مقدمه
بهره وري استفاده بهینه از زمان ،امكانات ،سرمايه و ساير نهاده هاي موجود در
راستاي تحقق اهداف سازمان می باشد که با نسبت خروجی به ورودي نشان داده می
شود .به طور کلی بهره وري به معناي استفاده ء مؤثر و کارآمد از داده ها براي دست
يابی به ستاده ها می باشد(تانگن .)2005 ،1بسیاري از محققان بهره وري را معادل
کیفیت ،کارآيی و سودمندي تعريف می کنند(داونپورت و ديگران .)200 ،2همچنین در
تعريف بهره وري بسیاري از محققان آن را برابر با مجموع کارايی و اثر بخشی می دانند.
برخی ديگر آن را برابر با حاصل ضرب کارايی در اثر بخشی می دانند .از ديدگاه علمی،
کارايی به معناي استفاده درست منابع و اثر بخشی به معناي نیل به اهداف می باشد و
لذا بهره مري اشاره به مصرف بهینه منابع در راستاي نیل به موفقیت و يا همان هدف
می باشد.
يكى از وظايف مهم مديران در سازمانها انجام دادن کارها از طريق کارکنان آن
سازمان است و براى اين منظور مدير بايد قادر باشد به کارکنان خود انگیزه بخشد زيرا
که تحقیقات بسیار نشان داده است که کارکنان با انگیزه خالقتر و بارورتر هستند.
انگیزش بیشک مهمترين عامل اثر گذار در رفتار سازمانی است .در واقع ،میزان تأثیر
ساير عواملی که بر عملكرد افراد در يک سازمان اثر میگذارند در مقايسه با انگیزش آنها
بسیار ناچیز است .لذا مديران يک سازمان ضرورتاً بايد عواملی را که سبب کاهش
انگیزش در کارکنان می شود ،شناسايی و سپس حذف کنند .در عین حال ،بايد عوامل
تقويت کننده انگیزش و روحیه شغلی را تعیین کرده گسترش دهند .امروزه سازمانها
گامهاي بلندي در به کار گیري يافتههاي روانشناسی مديريت در استخدام ،گزينش و
آموزش کارکنان و مديريت کارآمد برداشتهاند .اما هیچ کدام از اين اقدامات نمیتواند
کیفیت عملكرد کارکنان را آنچنان که بايد بهبود بخشد مگر آنكه کارکنان به بهترين
نحو براي انجام کارشان برانگیخته شوند .در واقع ،اينكه ما چگونه کارکنان خود را براي
کار و بهره وري بیشتر برانگیخته نمايیم و احساس خشنودي از شغل آنها را افزايش
دهیم از چالشهاي اصلی فراروي مديران تمام سازمانها ست.

-Tangen
-Davenport et al
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معلمان براي آن که در شغل تدريس خود خوب عمل کنند الزم است که از انگیزه
شغلی برخوردار باشند .عوامل زيادي می تواند بر انگیزه معلمان اثر بگذارند .از
زيرساختهاي مدرسه گرفته تا دستمزد ،شأن شغل ،کسب موفقیت ،پیشرفت شغلی ،امكان
دريافت آموزشهاي حرفه اي ،روابط با همكاران ،شرايط کاري ،وضعیت استخدامی ،و
شايد از همه مهمتر عملكرد مديريت مدرسه.
معلمان در کار خود با منابع استرس زاي گوناگونی رودررو هستند ،منابعی از قبیل
ازدحام دانش آموزان ،نابرابري حقوق ومزايا ،نازل قلمدادشدن شأن معلمی در جامعه
(فانی )1385،و عدم تطابق انتظارات معلمان از محیط کاري و دانش آموزان با وضعیت
موجود (گروسی فرشی و طباطبايی.)1379 ،
از نظر وفايی( )1379مهم ترين منابع استرس کاري معلمان شامل انواع جنبههاي
شغل معلمی است ،مهم ترين آنها عبارتند از :عدم رضايت شغلی ،خستگی ،تحقیرشغل
خود و بی تفاوتی نسبت به شغل .بنا به گفته فانی ( «)1385امروزه درمورد نیروي انسانی
[در آموزش و پرورش] دو مشكل عمده داريم که شامل انگیزه در نیروي انسانی و
مهارت حرفهاي است .معلم ما امروزه احساس تبعیض میکند و تا زمانی که اين نگرش
در معلم وجود داشته باشد ،نمیتوانیم امیدوار باشیم که در معلمان ايجاد انگیزه شود»
.سر جیووا نی ( )2009بر اين باور است که معلمان نیازهاي بر آورده نشده مختلف خود را
با سرمايه گذاري خود در کارشان ارضا میکنند .بسیاري از معلمان و مديران از روي
وظیفه شناسی قسمت عمدهاي از انرژي و وقت خود را در ساعات خارج از وقت اداري بر
روي کار خود سرمايه گذاري میکنند .آنها از طريق سرمايهگذاري کردن وقت ،خالقیت،
مهارت ،انرژي روانی ،تالش و اشتیاق خود بر روي کارشان انتظار دارند به پاداشهاي
دلخواه خود برسند .معلمان در پی آنند که اين نیازها را از طريق ابزارهاي ملموس و غیر
ملموسی همچون پول ،احترام ،آسايش ،امنیت ،پذيرش اجتماعی و دستیابی به حس
موفقیت ارضا نمايند.
عواملی همچون انگیزش و دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی معلمان بر بهره وري
کلی مدارس اثر گذارند .سرجیووانی ( )2009معتقد است که مدارس کار آمد محیطی
حرفه اي فراهم می کنند که زمینه ساز انجام وظیفه معلمان ،مشارکت آنها در اخذ
تصمیماتی که بر کارشان اثر می گزارد ،اعطاي حد معقولی از خود مختاري به معلمان در
انجام وظايف ،مشارکت در تعیین اهداف و مديريت از سوي معلمان و دريافت احترام از
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سوي ديگران است و فرصت هاي رشد بیشتري را در اختیار معلمان قرار می دهد .چنین
شرايطی منجربه خالقیت ،پايداري در برابر مشكالت و تعهد به شغل در میان معلمان
می شود.
هرزبرگ عواملی مانند شكايت کارکنان در زمینۀ نوع مديريت ،خط مشی سازمان،
روش هاي سرپرستی ،میزان حقوق و مزايا ،نوع روابط متقابل کارکنان با يكديگر و
شرايط کار را که سبب می شود تا افراد از کار خود ناراضی باشند ،عوامل بهداشتی (بقا)
نامید .همچنین به عواملی مانند ماهیت شغل ،واگذاري مسئوولیت ،امكان پیشرفت در
شغل ،موفقیت در انجام مسئوولیت ها و ايجاد بستر و شرايطی که سبب شناخته شدن
فرد در محل کار خود شود را عوامل انگیزشی می نامند زيرا سبب رضايت کارکنان از کار
خود می شوند .او معتقد است که مديران بايد هر دو دسته اين ويژگىها را در نظر بگیرند
و تصور نكنند که افزايش رضايت به يک کاهش مناسب نارضايتى مى انجامد( به نقل از
آلوارز و بارنی.)2007 ،
مک کللند معتقد بود رفتار مردم توسط سه طبقه از نیازهاي غالب هدايت میشوند
نیاز به قدرت ،نیاز به پیوند جويی ،و نیاز به موفقیت(به نقل ازويگفیلد و همكاران،
 .)2007افرادي که از رسیدن به اهداف احساس رضايت میکنند به عنوان کسانی که
داراي نیاز به موفقیت هستند ،شناخته میشوند (عامل انگیزشی) .وي معتقد بود که پول
مشؤق نامناسبی براي افراد داراي انگیزه موفقیت باالست ،زيرا آنها از آن فقط به
عنوان نشان دهنده کیفیت کارشان استفاده میکنند .يعنی اشخاص داراي نیاز زياد به
موفقیت تمايل دارند که پول را به عنوان شاخصی از موفقیت ببینند ،نه به عنوان مشوقی
براي عملكرد بهتر.
آدامز برآن است که افراد دادهها (دانش ،مهارت ،توانايی و عمر) و ستادههاي
(پاداشهاي دريافتی) خود را با ديگران مقايسه میکنند(به نقل ازکوهن-کاراش و
اسپكتور .) 2001 ،آنان وقتی در ارزيابی نتايج کار خود در مقايسه با ديگران بیعدالتی
میبینند ،احساس نابرابري میکنند .احساس نابرابري به دو شیوه احساس منفی نابرابري
و احساس مثبت نابرابري بروز میکند .احساس منفی نابرابري وقتی بروز میکند که فرد
احساس کند بر مبناي تالش و کوشش صرف شده براي انجام دادن کار در مقايسه با
ديگران پاداشهاي کمتري دريافت کرده است .برعكس ،احساس مثبت نابرابري هنگامی
است که فرد احساس کند بر اساس تالش و کوشش صرف شده براي انجام دادن کار در
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مقايسه با ديگران پاداشهاي بیشتري دريافت کرده است .هر دو احساس نابرابري موجب
انگیزش میشود.
دلبستگی شغلی نوعی پیوستگی عاطفی و روانی با شغلی است که در آن فرد شغل
و اجزاي آن را از خود میداند ،با آن تعیین هويت میکند ،با اهداف و ارزشهاي سازمانی
همسويی نموده و براي تحقق آنها از هیچ کوششی دريغ نمیکند و به فكر ترک سازمان
و ا نتقال به سازمان ديگري نیست .دلبستگی شغلی را میتوان از طريق سه روش قدرت
دادن ،کار تیمی و آموزش افزايش داد .قدرت دادن يا تفويض اختیار عملی است که در
آن به کارکنان اجازه داده میشود که تصمیمات مربوط به کار خودشان را بدون نیاز به
دخالت ديگران ،خودشان اتخاذ کنند در اين صورت احساس مسئوولیت بیشتري خواهند
کرد .فرد از طريق دريافت آموزشهاي پذيرفته شده قادر خواهد بود نقش سازمانی خود را
به خوبی درک کرده و انتظارات شغلی خود را شناسايی نمايد .در يک گروه سازمانی،
کارکنان شیوههاي ايجاد و اداره تیم را ياد میگیرند و از طريق کار دسته جمعی ،سطح
بااليی از عملكرد را احراز کرده و به نیازهاي ارباب رجوع با انعطاف بیشتري پاسخ
میدهند.
تعهد سازمانی نوعی نگرش نسبت به سازمانی است که فرد در آن کار میکند .اين
نگرش توام با احساسی است که فرد بر اساس آن خود را جزيی از سازمان محسوب
نموده و تمايل به ثبات و پايداري در اين تعلق دارد ،به طوري که هر گونه تزلزل در
وضعیت سازمان را به وضعیت خود مربوط میداند .در اين حالت بین فرد و سازمان از
نظر روانی شكاف يا فاصلهاي که حاکی از تقابل اين دو باشد مشاهده نمیشود (طالبان،
 .) 1374تعهد سازمانی به عنوان نوعی نگرش و طرز تلقی نسبت به سازمان محل کار
اغلب پیش بینی کننده خوبی براي تمايل به ماندن در شغل محسوب میشود (بورمن و
همكاران  .)2003سیلورتورن ( )2005معتقد است تعهد سازمانی نوعی نگرش درباره
وفاداري کارمندان به سازمان است ،و فرايند مستمري است که از طريق آن اعضاي
سازمان عالقه شان را به سازمان و موفقیت و کارايی پیوسته آن نشان میدهند .
معلوم شده است که عواملی همچون فشار کاري بیش از حد ،پرداختهاي سطح
پايین ،شأن نازل شغل معلمی در جامعه ،تعداد زياد دانش آموزان درکالس و وظايف
اضافی در خارج ازکالس باعث نارضايتی معلمان می شوند (اسپیر و همكاران .)2000 ،در
مقابل ،اسپیر و همكاران معتقدند براي آن که انگیزه شغلی معلمان افزايش يابد آنان نیاز
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به سطح بااليی از خود مختاري حرفه اي و چالش ذهنی دارند ،و بايد احساس کنند که
براي جامعه مفیدند ،روابط خوبی با همكاران داشته و به جاي فعالیتهاي متفرقه غیر
آموزشی وقت بیشتري را با دانش آموزان بگذرانند .سرجیووانی ( )2009به اين نتیجه
رسید که معلمان زن و مرد ،معلمان ابتدايی ،راهنمايی و دبیرستان ،از نظر منابع انگیزه
دهنده و کاهنده انگیزه تفاوت قابل مالحظهاي باهم ندارند .در کشورهاي در حال توسعه
مسئوولیت معلمان در مديريت مدارس کاهش يافته است ،که اين کاهش مشارکت
عواقب زيانباري در حوزه هاي ديگري همچون انگیزش شغلی ،دلبستگی شغلی و تعهد
نسبت به شغل داشته و در مجموع بهره وري کلی مدارس را کاهش داده است .در اين
کشورها بخش قابل مالحظه اي از معلمان داراي سطوح پايینی از انگیزه و دلبستگی
هستند که از منظر بهره وري ،منجر به آن می شود که کودکان به خوبی آموزش
نمی بینند که در نتیجه حتی از حداقل مهارتهاي الزم نیز بی بهره می مانند.
اغلب مدارس با بحران انگیزش معلمان مواجهند که اين بحران عواقب سوء بسیار
وسیعی براي کل جامعه در پی دارد (بنل و آکیم پونگ .)2007 ،دينوبیل ومک کورمیک
( )2006گزارش می کنندکه سالهاي تجربه عامل پیش بینی کننده رضايت شغلی است
که به طورطبیعی همراه با ترفیعات و نظارتها است ،اما اين که چه چیزي عامل اين
ارتباط است ،روشن نیست .آنها همچنین گزارش می دهند که زنان معلم درابتدايی
وراهنمايی ،دريک موقعیت کاري برابر با مردان ،از رضايت شغلی بیشتري نسبت به
مردان برخوردارند
مرادي ( )1386عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی معلمان را کسب موفقیت ،قدردانی،
رشد و پیشرفت دانست ،اما نتوانست رابطهاي بین حقوق و پاداش با انگیزش شغلی پیدا
کند .فالح ( )1379نتیجه گرفت بین انگیزههاي شغلی مربیان قديمی و جديد تفاوت
وجود ندارد .و شفیعزاده ( )1382نتیجه گرفت که معلمان ابتدايی داراي بیشترين انگیزش
شغلی و معلمان مقطع متوسطه داراي کمترين انگیزش شغلی میباشند .بین انگیزش
شغلی معلمان داراي سوابق خدمتی مختلف تفاوت معنا داري يافت نشد .آشتیانی( )1384
نشان داد که بین جنسیت با عوامل انگیزشی تفاوت معنادار وجود دارد،اما بین سن،
مدرک تحصیلی ،و سابقه خدمت با عوامل انگیزشی تفاوت معناداري وجود ندارد.
همچنین امیرکاوه ( )1383نشان داد که عوامل امنیتی بیشترين و عوامل فیزيولوژيک
کمترين تاثیر را بر انگیزش شغلی معلمان داشته است .تاثیر عوامل فیزيولوژيک در
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افزايش انگیزش شغلی دبیران مرد بیش از دبیران زن بود .از نظر انگیزش شغلی تفاوتی
بین دبیران سطوح مختلف تحصیالت و سوابق خدمتی مختلف ديده نشد.
ماودي ،پورتر و ديويس ( )1982خاطر نشان کردهاند که تعهد سازمانی با سن،
سابقه خدمت در سازمان و انگیزه موفقیت در افراد داراي رابطه مثبت بوده و با
تحصیالت داراي رابطه معكوس میباشد ،موتاژ ( ،1988به نقل اشرفی )1374 ،نشان داد
که روابط بین ويژگیهاي جمعیتی و تعهد غیر مستقیم است .ماودي و همكاران نشان
دادند که کارمندان داراي تعهد سازمانی باال نسبت به کسانی که داراي تعهد سازمانی
کمتري هستند ،عملكرد بهتري دارند .ماتیو و زاجاک( )1990نتیجه گرفتند بین سابقۀ
خدمت با تعهد سازمانی همبستگی مثبتی وجود دارد .ناوتووکی نان ( ،)1993کري و
همكاران ( ،)1986کروپانزانو ( ،)1997و ماير و اسكورمن ( )1998نشان دادند که بین
دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی همبستگی مثبت وجود دارد .تدريس حسنی ()1372
همبستگیهاي مثبتی بین خشنودي شغلی ،دلبستگی شغلی ،تعهد سازمانی با میل به
ماندن در شغل و عملكرد شغلی به دست آورد .طالب پور و امامی ( )1385ارتباط مثبت
بین تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی به دست آورد .همچنین طالبپور ( )1380بین
دلبستگی شغلی با تعهد سازمانی ارتباط مثبت به دست آورد .زارعی ( )1380نیز به رابطه
مثبت بین تعهد سازمانی و خشنودي شغلی دست يافت.شكرزاده ( )1380ارتباط مثبت
بین انگیزش شغلی و تعهد سازمانی به دست آورد .زينی وند ( )1383همبستگی مثبت
بین انگیزش شغلی و تعهد سازمانی يافت.پژوهش حاضرباهدف تعیین رابطه بین انگیزش
شغلی ،دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی معلمان با بهره وري مديران انجام گرفت .
ابزار و روش
در اين پژوهش از روش تحقیق همبستگی استفاده شد .جامعه آماري اين پژوهش
شامل کلیه معلمان شاغل در آموزش و پرورش استان زنجان در سال تحصیلی
( 1386 - 87به هنگام اجراي اين پژوهش) بود ،که تعداد کل آنان  9257نفربود .حجم
نمونه معادل  456نفر به دست آمد ،اين تعداد از طريق نمونه گیري خوشهاي سهمی
تصادفی (با توجه به مناطق :برخوردار ،نیمه برخوردار و محروم ،مقطع تدريس ،مدرک
تحصیلی ،شهري و روستايی ،جنسیت) انتخاب گرديدند .براي اندازهگیري انگیزش شغلی
از مقیاس انگیزش شغلی آندراکا ( )2004شامل  24سوال استفاده شد .اين مقیاس قبال
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در ايران به دفعات براي سنجش انگیزش شغلی معلمان و استادان دانشگاه مورد استفاده
قرار گرفته است .دلبستگی شغلی با پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی ادواردز و
کیلپاتريک ( )1984شامل  20سوال اندازهگیري شد.
از پرسشنامه تعهد سازمانی ماودي ،استیرز ،و پرتر ( )1982شامل  13سوال براي
سنجش تعهد سازمانی شرکتکنندگان استفاده شد .اين مقیاس نخستین بار در ايران
توسط پاکاري وشكرکن ( ،1370به نقل از صداقتی فرد و خلج اسدي )1390 ،ترجمه شد
و روايی آن از طريق آلفاي کرونباخ براي ابعاد تعهد سازمانی کلی ،عاطفی ،هنجاري
ومستمر به ترتیب  0/61 ،0/77 ،0/77و  0/79به دست آمد،که نشان دهنده روايی قابل
قبولی است .بهرهوري ادراک شده مديران توسط پرسشنامه پژوهشگر ساخته بهره وري
مديران مطالعه شد .در پژوهش حاضر میزان پايايی پرسشنامه پژوهشگر ساخته بهره
وري مديران  ،0/792مقیاس انگیزش شغلی  ،0/773تعهد سازمانی 0/851و دلبستگی
شغلی 0/813بدست آمد.
یافته ها
جدول ( )1نشان می دهد که بین میزان انگیزش شغلی معلمان با بهره وري
مديران و با سن آزمودنی ها رابطه مستقیم وجوددارد ،اما بین میزان انگیزش شغلی
معلمان با درآمد آنان رابطه اي مشاهده نشد .بین میزان درآمد معلمان با دلبستگی شغلی
و تعهد سازمانی ارتباط وجود ندارد .اما بین بهره وري مديران و سن با دلبستگی شغلی و
تعهد سازمانی ارتباط وجود دارد .همچنین بین میزان انگیزش شغلی معلمان با میزان
دلبستگی معلمان با تعهد سازمانی رابطه وجود دارد و بین میزان دلبستگی معلمان با تعهد
سازمانی رابطه وجود دارد.
براي بررسی رابطه بین بهره وري مديران با انگیزش شغلی ،مولفه هاي تعهد
سازمانی و دلبستگی شغلی معلمان از تحلیل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی استفاده
شد .به اين منظور ،ابتدا تحلیلهاي مقدماتی الزم جهت حصول اطمینان از رعايت
مفروضههاي استقالل مانده ها،بهنجاري ،خطی بودن ،و همخطی چندگانه انجام شد.
همخطی چندگانه با استفاده از شاخصهاي ضريب تحمل 1و عامل تورم واريانس)VIF( 2
. tolerance
.Variance Inflation Factor

1
2
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بررسی شد .با توجه به آن که مقدار ضريب تحمل تمام متغیرهاي پیشبین بین  0/48تا
 0/83قرار دارد (که بزرگتر از حد بحرانی  0/1هستند) ،ونیز مقدار  VIFهمه اين متغیرها
کوچكتر از  2است (با دامنه بین  1/2تا  ،)2همچنین با توجه به اين که در ماتريس
همبستگی هیچ همبستگی باالي  0/7بین متغیرهاي پیشبین مشاهده نمیشود میتوان
استنباط کرد که مفروضه عدم همخطی چندگانه به خوبی رعايت شده است .براي بررسی
استقالل مانده هاازهمديگرازآزمون دوربین-واتسون استفاده شد ،با توجه به اين که مقدار
آماره دوربین-واتسون ( )2/06در اواسط دامنه بحرانی  1/5تا  2/5قرار دارد برقراري
مفروضه استقالل ماندهها نیز تأيید میشود .از سوي ديگر ،بزرگترين مقدار Cook's
 Distanceمشاهده شده  0/056است که حاکی از بهنجار بودن توزيع متغیرهاي مورد
مطالعه میباشد .همچنین توجه به نمودار شماره يک که در آن توزيع باقیماندهها تابع
يک زاويه  45درجه است نیز مؤيد بهنجار بودن توزيع است.

توزیع تجمعی مشاهده شده

شکل  -1نمودار توزیع بهنجار باقیماندهها
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به منظور ترسیم نیمرخی از روبط موجود بین متغیرهاي مورد مطالعه ،ماتريس
همبستگی بین متغیرمالک با هر کدام از متغیرهاي پیش بین در جدول ( )1رائه شده
است.
جدول  -1ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مورد مطالعه
متغیرها
 -1بهره وري
مديران
 -2انگیزش
شغلی
 -3دلبستگی
شغلی
 -4تعهد
عاطفی
 -5تعهد
مستمر
 -6تعهد
هنجاري
 -7سابقه
خدمت
 -8میزان
برخورداري

1

2

4

3

6

5

7

8

1

***0/46

1

***0/33

***0/46

1

***0/31

***0/47

***0/48

1

***0/29

***0/50

***0/42

***0/59

1

***0/30

***0/45

***0/45

***0/51

***0/63

1

*-0/10

*0/10

*-0/10

-0/03

-0/01

-0/04

1

**0/20

**0/28

**0/14

**0/13

**0/13

**0/17

**0/41

*** p<0.001

;** p<0.01

1

;* p<0.05

پس از حصول اطمینان از رعايت مفروضههاي تحلیل رگرسیون میتوان ادعا کرد
نتايج حاصل از اين تحلیل قابل اعتماد است .ابتدا ،جهت کنترل تأثیر متغیرهاي سابقه
خدمت و میزان برخورداري منطقه اين متغیرها در بلوک اول وارد تحلیل شدند .نتايج
حاصل از اجراي تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که متغیرهاي دسته اول 8
درصد از واريانس رضايت از مديريت را تبیین می کنند (، P<0/001 ، R2 = 0/08
2( = 19/57و .) F)453در مرحله دوم مؤلفههاي تعهدسازمانی ،انگیزش شغلی و
دلبستگی شغلی وارد مدل تحلیل رگرسیون شدند ،که نتايج در جدول  2مشاهده
می شود.
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جدول  -2رگرسیون چندگانه گام به گام جهت پیشبینی بهره وری مدیران براساس تعهد،
دلبستگی و انگیزش شغلی
مدلها

انگیزش
شغلی

2

دلبستگی
شغلی
تعهدعاطفی
تعهدمستمر
تعهدهنجاري

سطح
معنی داري

0/026

0/004

0/352

6/80

>0/001

0/007

0/004

0/079

1/58

0/11

0/011
0/001
0/011

0/012
0/015
0/013

0/05
0/004
0/046

0/92
0/065
0/83

0/36
0/95
0/40

0/08

1

0/265

0/275

0/047

0/29

5/85

>0/001

-0/024

β

19/57

-0/22

4/42

>0/001

23/09

Std.
Error
0/005

B
سابقه خدمت
میزان
برخورداري

t

R2

f

سطح
معنی داري

متغیرها

ضرايب
غیراستاندارد

ضرايب
استاندارد

>0/001

>0/001

نتايج حاکی از آن است که متغیرهاي وارد شده در مرحله دوم مجموعاً 18/6
درصد از واريانس بهره وري مديران را تبیین کردند (، P<0/001 ،changeR2= 0/186
5( = 22/63و .)F(448از میان متغیرهاي مرحله دوم،متغیر انگیزش شغلی (،)β = 0/35
و دلبستگی شغلی ( )β =0/08پیش بین هاي نسبتاً خوبی براي بهرهوري مديران هستند.
پس ازوارد کردن متغیرهاي مرحله دوم مجموع واريانس تبیین شده به وسیله کل مدل
 26/5درصد بود (7( = 23/09 ، P<0/001 ،R2 = 0/265و.)F(448
مدل مفهومی پژوهش
همانطور که گفته شد فرض هاي نخست اين مطالعه ،آن است که متغیرهاي
انگیزش شغلی ،دلبستگی شغلی و تعهدسازمانی که در تحلیل هاي پیشین به عنوان
عامل مرتبط با بهرهوري مديران استنباط شد به عنوان متغیرهاي پیش بین ،بر بهرهوري
مديران که متغیرمالک اين پژوهش است نیز اثرگذارند .به عبارت ديگر انتظار می رود
که با باال رفتن انگیزش شغلی ،دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی ،بهره وري مديران باال
رود .از طرف ديگر انگیزش شغلی بر دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی تأثیر مستقیم دارد.
و نیز بین دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی تاثیر متقابل دارند .مدل مفهومی پژوهش در
شكل  1نشان داده شده است.
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دلبستگی شغلی

انگیزش

انگیزش شغلی

تعهد سازمانی

شکل ( )2مدل مفهومی پژوهش

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر نشان داد که بین انگیزش شغلی ،دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی
معلمان با بهره وري مديران رابطه مثبت وجود دارد .بهره وري مديران در زمینه هاي
مختلف از جمله پذيرش همكاران ،کمک به حل مشكالت آنان در زمینه هاي گوناگون،
سبب عالقه مندي معلمان به شغل ،محیط شغلی و انگیزش شغلی آنان می شود .نتايج
تحقیقات کري ( )1980با يافته اين پژوهش هماهنگ است .براي تبیین اين يافته می
توان از نظريه انگیزشی -بهداشتی هرزبرگ کمک گرفت که معتقد است انسان با
نیازهاى سطح پايین تر مثل حداقل درآمد يا امنیت و موقعیتهاى ادارى مطلوب خشنود
و راضى نمىشود بلكه انسان به دنبال ارضا کردن نیازهاى سطح باالترى مثل موفقیت،
بازشناسی ،مسئولیت و پیشرفت مىباشد .او معتقد است که وجود يک دسته از ويژگیهاى
شغلى يا مشوقها به رضايت شغلى منجر مىشود در حالى که دسته جداگانهاى از
ويژگىهاى شغلی ،به نارضايتى شغلى منجر مى شود.
نارضايتى شغلى ناشى از ارزيابى ناخوشايند ازعواملى چون سیاستها و خط
مشىهاى اداره ،سرپرستی ،مشكالت تكنیكی ،درآمد ،روابط بین شخصى در کار و
موقعیتهاى شغلى مىباشد .همچنین مک کللند معتقد است مردم از خود موفقیت لذت
می بر ند و توسط آن بیشتر انگیخته می شوند تا به خاطر پولی که در ازاي عملكرد خود
دريافت می کنند.
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با توجه به آن که تعهد سازمانی از اجزايی همچون قبول ارزشها و اهداف
سازمان ،تمايل به اعمال تالش در راه اهداف سازمان ،و دارا بودن میل قوي براي
پیوسته ماندن به سازمان تشكیل شده است وجود ارتباط بین آن و بهره وري مديران
امري مورد انتظار به نظر می رسد.
پژوهش حاضر نشان داد که بین دلبستگی شغلی معلمان با تعهد سازمانی آنان
رابطه مستقیمی وجود دارد .کارکنان داراي دلبستگی شغلی زياد از شغل خود خشنودتر و
در آن موفقترند ،میزان ترک کار وغیبت اين گونه کارکنان ،در مقايسه با کارکنان داراي
دلبستگی شغلی پايین ،کمتر است .يكی از ويژگی هاي اصلی افراد داراي دلبستگی
شغلی باال خود کنترلی و خود انگیزي است ،يعنی اين گونه افراد براي انجام تالش در
راه دستیابی به اهداف شغلی خود نیازي به کنترل و انگیزاننده هاي خارجی ندارند.اين
يافته با يافته ها ي ناوتووکی نان ( ،)1993کري و همكاران ( ،)1986کروپانزانو (،)1997
ماير و اسكورمن ( ،)1998طالب پور و امامی ( ،)1385طالبپور ( )1380و تدريس حسنی
( )1372همسو است.
در پژوهش حاضر مالحظه شد که ارتباط مثبت معناداري بین میزان انگیزش شغلی
معلمان نمونه گیري شده و تعهد سازمانی آنان وجود دارد.وجود اين ارتباط براساس برخی
از نظريه هاي تعهد سازمانی از جمله ديدگاه دو بعدي و ديدگاه ادغامی قابل پیش بینی
بود .فرا تحلیل تحقیقات انجام شده در مورد تعهد سازمانی نشان داده است که تعهد
سازمانی با خشنودي شغلی و انگیزش شغلی ارتباط مثبت ،و با ترک شغل ارتباط منفی
دارد ،به عالوه تاثیر مستقیم اندکی بر عملكرد شغلی دارد ( ماتیوو زاجاک .)1990 ،نكته
قابل توجه آن که ارتباط بین تعهد سازمانی و خشنودي شغلی دو سويه است ،يعنی
خشنودي شغلی باال نیز به نوبه خود منجر به افزايش میزان تعهد سازمانی میشود
(ماتیو .)1991 ،و با يافته ها ي ماودي ،پورتر و ديويس( ،)1974زارعی ( ،)1380شكرزاده
( )1380و زينی وند ( )1383که همبستگی مثبت بین انگیزش شغلی و تعهد سازمانی
يافتند ،همسو است .ماتیو وزاجاک( )1990نتیجه گرفت بین سابقۀ خدمت با تعهد
سازمانی همبستگی مثبت وجود دارد .ماودي و همكاران ( )1982خاطر نشان کردهاند که
تعهد سازمانی با سابقه خدمت در سازمان و انگیزه موفقیت در افراد داراي رابطه مثبت
میباشد .البته بايد توجه داشت که تعهد سازمانی باال میتواند به وسیله محدود کردن
تحرک و احساس آزادي کارکنان در زمینه تغییر شغل ،پیامدهاي منفی نیز در پی داشته
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باشد و از فرصتهاي رشد و پیشرفت فردي جلوگیري نمايد .تعهد بسیار باال به ارزشهاي
سازمانی میتواند سبب خاموشی خالقیت کارکنان و منجر به مقاومت در برابر تغییر شود.
هنگامی که کارکنان مقدار زيادي از انرژي خود را به خاطر نیازهاي سازمان صرف
میکنند ،ممكن است به زندگی خانوادگی و اجتماعی آنها آسیب وارد شود.
اين پژوهش نشان داد که انگیزش شغلی معلمان زن بیشتر از انگیزش شغلی
معلمان مرد است .اين يافته هماهنگ با نتايج تحقیق ولیپور ( ،)1380بین نستوک و
سايرس ( )1963و هولداوي ( )1978و جانستون ،ايمون ،و مک اون ( )1999و مغاير با
يافتههاي باستیک ( )2000است .از آنجا که «پرستیژ » شغل معلمی براي يک زن شاغل
باالتر از يک مرد می باشد ،ونیز به دلیل وجود تعطیالت هفتگی وسالیانه  ،به زنان بیشتر
اجازه می دهد تا در امر خانه داري و رسیدگی به همسر و فرزندان نیز فعال باقی بمانند
در نتیجه انگیزش شغلی زنان باالتر از مردان است.
بر اساس نتايج تحقیق حاضر هر چه میزان تحصیالت يک معلم باالتر باشد میزان
انگیزش شغلی او پايین تر است،که با يافتههاي شفیعزاده ( ،)1382بیژنی (بیتا) ،آبدار
اصفهانی ( )1374و مرادي ( )1386هماهنگ است .نظريه برابري آدامز مبناي مناسبی
براي تبیین اين يافته به دست می دهد .از داليل پايینتر بودن انگیزة شغلی معلمان
داراي مدارک تحصیلی باالتر نظام پاداش دهی و محیط سازمانی مربوط به آن است،
وقتی معلمی با مشكالت فراوان ادامه تحصیل می دهد ،يا با تحصیالت عالی به استخدام
آموزش و پرورش در می آيد انتظار دارد که از حقوق و مزايا و امكانات رفاهی بیشتري
نسبت به افراد با تحصیالت کم برخوردار شود .اما هنگامی که مشاهده می کند نه حقوق
و مزاياي وي با معلمان ديگر تفاوت چشمگیري دارد و نه از امكانات رفاهی خاصی
بهره مند است میزان انگیزش شغلی وي شديدا تنزل می کند .همین حالت هنگامی که
وضع خود را با کارکنان ساير ادارات ،که از نظر مدرک تحصیلی و سابقه خدمت همانند
او هستند ،مقايسه می کند نیز پیش می آيد.
در اين تحقیق ارتباط بین میزان درآمد و انگیزش شغلی معلمان يافت نشد که با
يافته هاي هرزبرگ ( ،)1976مرادي ( ،)1386آشتیانی ( ،)1384پورصمد ( )1372و کري
( )1980همسو است .براي تبیین اين يافته می توان از نظريه انگیزشی -بهداشتی
هرزبرگ کمک گرفت که معتقد است نیازهاي بدنی در راستاي اجتناب از درد و ناراحتی
عمل می نمايند (عوامل بهداشتی) .نیازهاي روانی براساس اصل کسب لذت عمل
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می کنند ،که می توانند موجب انگیزش فرد شوند اما نبود آنها موجب ناراحتی و عدم
لذت نمی شود .همچنین مک کللند معتقد است مردم از خود موفقیت لذت می برند و
توسط آن بیشتر انگیخته می شوند تا به خاطر پولی که در ازاي عملكرد خود دريافت می
کنند .نتايج تحقیقات کري ( )1980با يافته اين پژوهش هماهنگ است .رضايت از
عملكرد مدير در زمینه هاي مختلف از جمله پذيرش همكاران ،کمک به حل مشكالت
آنان در زمینه هاي گوناگون ،سبب عالقه مندي معلمان به شغل ،محیط شغلی و انگیزش
شغلی آنان می شود.
نتايج پژوهش حاضر نشان داد که میزان انگیزش شغلی معلمان همراه با باال رفتن
سن افزايش میيابد .اين نتیجه با نتايج ويلیامز ( ،)1978عسگريان( ،)1370پرهیزگار
( ) 1368همسو می باشد .از نظر میزان انگیزش شغلی بین معلمان شاغل به تدريس در
مقاطع مختلف تحصیلی (ابتدايی ،راهنمايی ،متوسطه) تفاوت وجود داشت که اين تفاوت
به نفع معلمان مقطع تحصیلی ابتدايی بود .اين نتیجه با نتايج پژوهش شفیعزاده ()1382
و پور صمد( )1372هماهنگ است .به نظر می رسد معلمان داراي مدارک تحصیلی باالتر
داراي اطالعات و آگاهی هاي به روزتر و نگرش هايی متفاوت از معلمان ديگر می باشند
که همین موضوع از طريق تاثیر بر نحوه ادراک موقعیت فعلی بر انگیزش شغلی شان
موثر می باشد .از طرف ديگر توقعات و انتظاراتی که خانواده وجامعه از افراد داراي
تحصیالت عالی در زمینه برخورداري از امكانات رفاهی همچون اتومبیل و منزل
شخصی دارند .از آنجا که اين افراد شاهد آنند که شغلشان قادر به برآورده ساختن اين
انتظارات نیست به تدريج دلسرد شده اشتیاق خود را براي تالش موثر از دست می دهند.
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