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Abstract 

The purpose of this study was to identify the level of diligence and commitment of 
provincial managers of Farhangian University to implement the provisions of the Charter of 
Managers and its impact on organizational voice and commitment of staff, students and 
faculty members. The research is applied in terms of purpose and correlation method. The 
population of the study consisted of provincial administrators, faculty members, provincial 
staff and students. 229 faculty members, 284 staff and 304 students were selected as a 
sample by stratified random sampling. All provincial managers were selected as a sample 
due to the small size of the population. A researcher-made questionnaire was used to collect 
the data of the covenant using the provisions of the covenant and with the approval of 
experts. Also, the standard questionnaire was used to measure organizational commitment 
and organizational voice. The validity of the questionnaires was confirmed by CVR 
calculation, construct validity and content validity, and the reliability of the questionnaires 
was confirmed by Cronbach's alpha. Findings showed that there is a difference between the 
opinions of students, staff, faculty members and provincial administrators regarding the 
adherence of administrators to the provisions of the covenant. Also, Pearson correlation 
coefficient showed that there is a significant relationship between managers' adherence to 
the provisions of the covenant and organizational voice and commitment of students, staff 
and faculty members. In addition, the results and findings of structural equation modeling 
show that adherence to the provisions of the covenant by managers has a positive and 
significant effect on the organizational voice and commitment of students, staff and faculty 
members. 

Keywords: Covenant, Farhangian university, Organizational commitment, Organizational 
voice. 
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بررسی میزان اهتمام و پایبندی مدیران دانشگاه فرهنگیان به اجرای 

و تأثیر آن بر آوا و تعهد سازمانی کارکنان،  ة مدیران،نام مفاد میثاق

 علمی  دانشجویان و اعضای هیئت

 پور فرهاد علی

  ، ایراناستادیار، گروه مدیریت آموزشی دانشگاه فرهنگیان، تهران

 (30/38/8033: ؛ تاریخ پذیرش03/36/8031: تاریخ دریافت)

 چکیده

مدیران و تأثیر آن برر   ةنام شناسایی میزان اهتمام و پایبندی مدیران استانی دانشگاه فرهنگیان به اجرای مفاد میثاق حاضر هدف پژوهش
پژوهش از نظرر هردف کراربردی و از نظرر روش همب رتگی      . استبوده علمی   آوا و تعهد سازمانی کارکنان، دانشجویان و اعضای هیئت

نفرر از اعضرای    333. علمی، کارکنان استانی و دانشرجویان تشرلید دادنرد     اعضای هیئت استانی، انآماری پژوهش را مدیر ةجامع. است
همچنری،،  . انتخرا  شردند  ای  هو به روش تصادفی طبقعنوان نمونه  نفر از دانشجویان به 032نفر از کارکنان استانی و  312ت علمی، ئهی

 ةنامره پرسشرنام   های میثاق آوری داده جمع برای. عنوان نمونة آماری انتخا  شدند  همة مدیران استانی به دلید حجم کم جامعة آماری به
. کرار گرفتره شرد    بره ی استاندارد تعهد سرازمانی و آوای سرازمان   ةو پرسشنام ،د خبرگانأیینامه و با ت مفاد میثاق کارگیری بهساخته با  محقق
. تأییرد شرد  آلفرای کرونبرا     برا محاسربة   هرا  پرسشرنامه و پایایی  ،محتوا روایی سازه وروایی ، CVR از طریق محاسبة ها پرسشنامهروایی 
و مدیران استانی در زمینة پایبندی مدیران بره    علمی  اعضای هیئت ،دانشجویان، کارکنان استانینشان داد بی، نظرات های پژوهش  یافته

و آوا و  نامره  مفراد میثراق  همچنی،، ضریب همب رتگی پیرسرون نشران داد بری، پایبنردی مردیران بره        . داردنامه تفاوت وجود  مفاد میثاق
 سرازی  هرای مرد    ایج و یافتره نتر به عرووه،   .داردرابطة معناداری وجود   علمی  دانشجویان، کارکنان استانی و اعضای هیئتتعهدسازمانی 

تأثیر مثبت و معنراداری برر آوا و تعهرد سرازمانی      از سوی مدیران نامه که پایبندی به مفاد میثاقدهندة ای، است  نشان معادالت ساختاری
 . دارد علمی  دانشجویان، کارکنان استانی و اعضای هیئت

  .نامه میثاق، نگیانآوای سازمانی، تعهد سازمانی، دانشگاه فره :واژگان کلیدی

                                                           

 نویسنده مسئول، رایانامه :alipoor_f@yahoo.com 
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 مقدمه 

مناسب  عرضةشده و  بینی وظایف پیش دادن انجام برایهای هر سازمان  تحقق اهداف و مأموریت

های نظارتی و  مسئوالن هر سازمان و دستگاه ةهمواره دغدغ ،رجوع نظر به ارباب خدمات مورد

های  تأسیس همواره با چالش تازه یعنوان دانشگاه دانشگاه فرهنگیان نیز به .باالدستی بوده است

عنوان نهادی نفیس  این دانشگاه به. بوده است مواجهنظر خود  جدی برای دستیابی به اهداف مورد

پرورش کشور، در جریان  و  و رکن تحول و تعالی در آموزش ،آموزش عالی ةو فاخر در مجموع

 (.4931 مهرمحمدی،)تثبیت و توسعه با تنگناهای جدی مدیریتی مواجه است 

سازمانی مرتبط و مؤثر بر دانشگاه همواره وجود دارد، به نظر  های مدیریتی برون اگرچه چالش

ها و  پردیس ،های استانی رسد برخی مسائل اجرایی و اداری در سطح سازمان مرکزی، مدیریت می

ی ها هایی درونی و فرایندی، مرتبط با سبک ت علمی، دانشجویان، چالشئامور مربوط به اعضای هی

سبک مدیریت کارآمد و وجود میزانی از  ها رفت از این چالش ترین راه برون مهم. مدیریتی است

در سالیان اخیر  ،بر این اساس. های مختلف سازمان استانسجام و یکپارچگی در میان بخش

منشور »صورت  ها و وظایف اصلی مدیران دانشگاه فرهنگیان بهانتشار و ابالغ رسالت، تدوین

در های استانی  برای پردیس« نامة مدیران میثاق»برای سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان و  «مدیریت

 های لیقهاز اِعمال س خودداریای واحد در دانشگاه و  حکیم رویهت. گرفته است دستور کار قرار

ها در زمان ایجاد تغییرات  شخصی در سطوح مختلف سازمان، دوری از وقفه در اجرای برنامه

ها و افزایش سطح مشارکت دانشجومعلمان،  گیری جویی از خِرد جمعی در تصمیم تی، بهرهمدیری

وری و اثربخشی  ارتقای بهره ،نهایت در ،امور سازمانیدر اعضای هیأت علمی کارکنان و 

کل مجموعه در سطح استان   نگر و سیستمی به ها با نگاه جامع های مدیریتی و زیرمجموعه فعالیت

در این موارد  ،طور کلی  به. نامه بوده است ترین اهداف تهیه این منشور و میثاق مهمو کشور از 

سو مدیران و مسئوالن  مدیران، از یک ةنام  منشور مدیریت و میثاق هفرض بر این است که با اتکا ب

، ذینفعان با آگاهی از حقوق د و از سوی دیگرشون نسبت به وظایف شغلی خود توجیه و متعهد می

صحیح و مناسب آن آگاه و در بالندگی دانشگاه مشارکت  ةد و وظایف دانشگاه نسبت به مطالبخو

 . کنند می
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 جمله راهکارهای مفید در راستای اجرای چنین کارکردهایی مدیران از ةنام میثاق اینکهنظر به 

 ،رو  این از. اند کارگیری آن داشته های اخیر سعی در بهاست، مدیران دانشگاه فرهنگیان در سال

رؤیت برای   در قالب تابلوهای قابل شده، و رسمی ارسال ةنامصورت بخش بهمدیران  ةنام میثاق

بودن  قابلیت اجرایی و عملی تر، مهماما . های تابعه الزامی شده است ها و پردیس استان همة

اینکه . نظر است مورددارد و کاربست این منشور در عمل اهمیت  ،واقع در. استمدیران  ةنام میثاق

مدیران بوده است یا خیر  ةنام مفاد میثاق با آیا عملکرد مدیران استانی دانشگاه فرهنگیان مطابق

 . استپرسشی است که پرداختن بدان بسیار مهم 

که موجبات مدیریت و رهبری  ،نامه های میثاق لفهؤدر صورت عمل به مفاد و م ،از سوی دیگر

رود فرهنگ و روابط  انتظار می کند، آفرین را تا حد زیادی فراهم می اندیش و تحول کارآمد، مثبت

وجود فرهنگ و روابط سازمانی مناسب، باعث افزایش اعتماد بین  .سازمانی مطلوبی را فراهم کند

های سازمان  گروهی در راستای اهداف و ارزش کار ةروحی ، و ایجادمدیریت سازمان و کارکنان

و  4از نظر ادموندسون. شود می منجر آوای سازمانی مانندد متغیرهایی که خود به بهبو ،خواهد شد

اعضای  همةهای کاری، تمایل  های یادگیری موفق در انواع تیم یکی از ویژگی( 3009)همکاران 

. شود ها در فرایند کار است که در اصطالح آوای سازمانی نامیده می افکار و ایده ةسازمان به ارائ

راهکارها و پیشنهادها به  ةمشکالت با سرپرستان، ارائ ةوگو دربار گفت آوای سازمانی شامل

ها یا  با اتحادیه وگو گفتها برای تغییر سیاست کاری یا  واحدهای منابع انسانی، به زبان آوردن ایده

آوای سازمانی موجبات رشد و بالندگی (. 3044، 3گومز و مور تراویس،) متخصصان سازمانی است

پردازی کارکنان سازمان به همراه  ایده. کند ری و تعهد کارکنان و سازمان را فراهم میپذی و مسئولیت

ای به مدیران  بازخوردهای مسئوالنه کمک مؤثر و سازنده ،طور همین ،نظرات، پیشنهادها ةارائ

  سسهؤپیداست هر سازمان و م. ها خواهد کرد ها و سبک رهبری آن تصحیح رویه برایسازمان 

پذیر  نیاز دارد صدای کارکنان خالق، نوآور و مسئولیت ،دارای مدیریت کارآمد باشدهرقدر هم 

                                                           
1. Edmondson 

2. Travis, Gomez & Mor 
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منابع  ةدانشگاهی که رسالتش توسع ویژه ، بههای دانشگاهی این موضوع در محیط .خود را بشنود

 .دارداهمیت بیشتری  ،انسانی است

علمی و   ئتبا توجه به تأثیر آوای سازمانی بر افزایش عملکرد کارکنان، اعضای هی

ها،  افرادی که نتوانند ایده. بود اعتنا توان نسبت به سالمت فضای کاری بی نمی ،دانشجومعلمان

و سکوت پیشه کنند اغلب دچار استرس، اضطراب، نارضایتی  بیان کرده،نظرها و اطالعات خود را 

 ،رو  این از. یابد ها کاهش می عالقه به کار و تعهد شغلی آن ،نهایت در .شوند و افسردگی می

های الزم برای  های کارکنان، باید بستر مناسب و زیرساخت مندی مفید از نظرها و ایده منظور بهره به

 ةتواند زمین وجود فضای سازمانی مناسب می(. 4933نقوی مقدم و فهیما، ) این امر فراهم شود

جو سازمانی مناسب . اشدبروز خالقیت و نوآوری و افزایش عملکرد و کارایی را به دنبال داشته ب

بروز آوای سازمانی کارکنان را فراهم کرده و کارکنان، محیط سازمان را محلی امن برای نقد،  ةزمین

 (.3044، 4موریسون، ولر و کامدر)بینند  ابراز عقیده می و پیشنهاد،

رود  و انتظار می متغیر تعهد سازمانی برای دانشگاه فرهنگیان بسیار مهم است ،همچنین

علمی،   اعضای هیئتها بتواند تعهد سازمانی  نامة مدیران در صورت پایبندی آن های میثاق ؤلفهم

از آنجا که تعهد سازمانی یکی از ابعاد . را تحت تأثیر قرار دهد دانشگاه دانشجویان و کارکنان

در دو  ،دهد ها را شکل می شناختی آن های روان های کارکنان بوده و بسیاری از ویژگی اصلی نگرش

(. 3041 ،3البدور و الترانه) نظران مدیریت قرار گرفته است توجه صاحب اخیر بیشتر مورد ةده

های فراوان و  های سازمان، تالش تعهد سازمانی به سه ویژگی باور قوی و پذیرش اهداف و ارزش

وجود با (. 4934 ،فرد خانی و دانایی ، عیسیفانی) شود همکاری با سازمان شناخته می ةتمایل به ادام

علمی و دانشجومعلمان تا چه اندازه نسبت به این   مشخص نیست کارکنان، اعضای هیئت این،

دانشگاه در ایجاد تعهد  یاستان یراننقش مد. گرا وفادار و تعهد دارند موریتأدانشگاه مهم و م

ومی تدوین و اعالم عم با وجوداصلی این است که  ةمسئل ،بنابراین. سازمانی روشن نیست

                                                           
1. Morrison & Wheeler-Smith & Kamdar 

2. Albdour & Altarawne 
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؟ اند پایبند بودهها، تا چه اندازه مدیران در عمل به اجرای آن  نامه در سطح مدیریت استان میثاق

نامه  در زمینة پایبندی مدیران به مفاد میثاق علمی، دانشجویان و کارکنان  اعضای هیئتدیدگاه 

آوای  برنامه  اقمیثآیا این چگونه است و چه تفاوتی با نظرات مدیران در این زمینه وجود دارد؟ 

 ؟تأثیر داشته است دانشگاه علمی، دانشجویان و کارکنان  سازمانی و تعهد سازمانی اعضای هیئت

 نامه میثاق

 از جملهمدیران، ابعادی  نامه نامه و برگزاری پنل خبرگان، میثاق شده در میثاق مطرح مفادبراساس 

 . شود مراتب را شامل می محوری و سلسله بخشی، جامع ای و اسالمی، مشارکت، کیفیت اخالق حرفه

جمله  ها از کارکردها و فعالیت همةکیفیت در آموزش عالی یک مفهوم چندوجهی است که 

خدمات به اقشار جامعه و دانشگاه و آموزش، پژوهش، کارکنان، دانشجویان، امکانات و تجهیزات، 

امروزی است و فارغ از جنس و  های ای موضوع بسیار مهم در سازمان اخالق حرفه. را دربرگیرد

ها باید برای  ها، از جمله دانشگاه سازمان .بسیار حیاتی برای هر سازمانی است ةلفؤماهیت سازمان م

ای مانند دلبستگی به  های اخالق حرفه مزیت رقابتی و افزایش رضایت مشتریان خود ویژگی کسب

را تعریف و برای تحقق آن .. .مشارکت و اعتماد، ایجاد تعامل با یکدیگر و ةکار، روحی

اعتنایی  اند که بی امروزه بسیاری از کشورها در جهان صنعتی به این بلوغ رسیده. کنند سازی فرهنگ

در . انجامد رفتن سازمان می ها و تعهدات اجتماعی، به ازبین به مسائل اخالقی و فرار از مسئولیت

نقص بودن، ترکیب مناسب  عیب و بی ل بیهایی از قبی توان گفت مجموعه ویژگی تعریف کیفیت می

قابلیت  ها، پرهیز از ضایعه، رجوع، حذف اشتباه داشتن، پایداری مطلوب، رضایت ارباب

کیفیت خدمات در بخش آموزش . است... دهی، دسترسی، اعتبار، احساس مسئولیت و  خدمات

این تفاوت . تعالی و مؤسسات آموزشی بسیار متفاوت از کیفیت در بخش صنعت و تجارت اس

زمانی و عدم تجانس  ناپذیری، هم هایی مانند لمس زمینه ویژگی ناشی از ماهیت خاص کیفیت در

یک تعریف جامع و کامل از مشارکت شامل چهار (. 4931پور،  بلوهزچی و الهام، مهرعلیزاده) است

افراد با قدرت به مفهوم مجهزکردن . استها  بعد قدرت، اطالعات، دانش و مهارت و پاداش

های کار،  روش مانندمشتمل بر مسائلی  ها این تصمیم. گیری است اختیارات کافی برای تصمیم
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در اطالعات بر . گیرد تعیین وظیفه، نتایج عملکرد، خدمات مشتری و انتخاب کارمند را دربرمی

مشارکت  توانند ها می سازمان. دشون گیری بهتر تأکید می تصمیم برایدسترسی به اطالعات مناسب 

در . جریان اطالعاتی الزم و آزادانه برای صاحبان منصبان، ترویج کنند ةکارکنان را از طریق تهی

گیری تأکید  های الزم برای تصمیم دانش و مهارت بر میزان برخورداری کارکنان از دانش و مهارت

ها و  بهبود مهارت های برنامه ةکردن آموزش و توسع ای برای فراهم ها باید زمینه سازمان. شود می

 زیراتواند اثر زیادی بر درگیرکردن در سازمان داشته باشند  ها می پاداش. دانش کارکنان تسهیل کنند

گودرزوند ) گیرند توجه قرار می دهند که به علت آن مورد کارکنان عموماً کارهایی انجام می

امور هم در سطح خرد و هم نگری نسبت به  نیاز جامعه به جامع(. 4931 ،، یوسفی و دلشادچگینی

نبود تفکر و بینش  زیرا. درادهای موجود اهمیت شایانی  در سطح کالن با توجه به ناکارآمدی

هدف تفکر سیستمی ایجاد درکی  ،در واقع. ها را مختل خواهد کرد نگری، امور سازمان جامع

 .استگیری منطقی و صحیح  مشترک برای تصمیم

 آوای سازمانی

از مفاهیم مهم مورد توجه بسیاری از محققان رفتار سازمانی، منابع انسانی و  یکیآوای سازمانی 

 بعنوان یک نوع رابطه غیر رسمی به این مفهوم است که .ارتباطات سازمانی قرار گرفته است

املیفنو و ) کنند مسائل و مشکالت سازمان را بیان می ،ها، عقاید ، نگرانیهاها، پیشنهاد کارکنان ایده

تغییرمحور یک کارمند اشاره دارد که برای  ةبه ارتباطات سازند آوای سازمانی(. 3043، 4والک

طور کلی، آوای کارکنان نوعی رفتار کار پیشرو است که هدف  به. بهبود وضعیت فعلی تالش دارد

تواند باعث بهبود سازمانی و جلوگیری از آسیب سازمانی  آن بهبود وضعیت موجود است و می

های ایجاد انگیزه در کارکنان برای ابراز  شمار آوای سازمانی، روش توجه به مزایای بیبا . شود

 رفتار سازمانی تبدیل شده است های پژوهش محل کار، به یک موضوع مهم درافکار خود در 

                                                           
1. Edmondson & Woolley 
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هرگونه تالش برای تغییر و نه »عنوان ه هیرشمن آوای کارکنان را ب(. 3043 ،و همکاران 4وانگ)

آوای (. 3042، 3ویلکینسون، داندون و باری)تعریف کرده است  «وضعیت قابل اعتراضفرار از یک 

آوای سازمانی (. 3041، 9موریسون)ها و رفتارهای رهبران و مدیران است  کارکنان متکی بر نگرش

در آوای مطیع کارکنان . شود به سه نوع آوای مطیع، آوای دفاعی و آوای خیرخواهانه تقسیم می

در . نیستها  و دانش شخصی آن هاعقاید، نظر کنندة کنند اما این آوا بیان ا ابراز میعقاید خود ر

کنند کمتر  مین، عقاید و دانش خود را ابراز هانظر ،کارکنان به دلیل ترس از عواقب ،دفاعیآوای 

. دهند بیرونی پیوند می عواملبا  گیرند و نتایج را عموماً مسئولیت نظارت شخصی را بر عهده می

، ساریکایا و کوک)محافظت از دیگران است  ،هدف آوای خیرخواهانه بر عکس آوای دفاعی

. دشو پیشایندهای فردی و سازمانی تقسیم می عپیشایندهای آوای سازمانی به دو نو .(3042، 1کوبان

توان به نگرش شغلی، شخصیت، خصوصیات دموگرافیک،  ترین پیشایندهای فردی می از مهم

توان به ساختار  ترین پیشایندهای سازمانی می و نوع قرارداد کارکنان و از مهمسوابق و تجارب 

های کاری و میزان گشودگی سرپرستان  گروه ةسازمانی، سبک رهبری، فرهنگ سازمانی، انداز

 (.3042،  وایتهد) اشاره کرد

 تعهد سازمانی

ارکنان به سازمان و احساس و تعلق ک ةهندد شناختی است که نشان تعهد سازمانی وضعیت روان

 ، و سانیال مایتی -باکسی )است چندبعدی  ةتعهد سازمانی ساز. تمایل ماندن در سازمان است

ها و کل جامعه تأثیر  زیرا بر تعهد کارکنان، سازمان ،مهم است یتعهد سازمانی مفهوم .(3042

تعهد سازمانی به سه نوع تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و  ،(4330) 2بنا بر نظر آلن و مایر. گذارد می

                                                           
1. Wang 

2. Barry, Dundon & Wilkinson 

3. Morrison 

4. Kok, Sarikaya & Coban 

5. Whitehead 

6. Baksi-Maiti & Sanyal 

7. Allen & Meyer 
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یعنی فرد به  ،تعهد عاطفی نوعی تعلق عاطفی نسبت به سازمان است. شود تعهد مستمر تقسیم می

تعهد . ها و احساس مثبتی نسبت به سازمان خود دارد که نگرشماند  این دلیل در سازمان می

که فرد به این دلیل  ابدین معن .های سازمان اشاره دارد تموریأهنجاری به میزان التزام به اهداف و م

فرد به این ، تعهد مستمردر . های سازمان پایبند است ماند که به اهداف و رسالت در سازمان می

تواند از پس  ای ندارد و نمی داند در صورت ترک سازمان هیچ گزینهماند که می دلیل در سازمان می

ترین پیشایندهای تعهد سازمانی  از جمله مهم(. 3043، 4جبری و قزویال)برآید های زندگی  هزینه

حمایت سازمانی، زندگی فردی و سازمانی،  های رهبری، گری، سبک توان به آموزش، مربی می

 (.3043، 3، کیسیو و بوبومابودجرونو)اشاره کرد فردی  عوامل های شغلی و ویژگی

ه است که به گرفتبر آوا و تعهد سازمانی انجام ثر ؤعوامل م زمینة مطالعات مختلفی در

 پژوهشدر ( 3042) 9، لین و لیوبای. مدیران دانشگاه فرهنگیان نزدیک است ةنام های میثاق لفهؤم

خود به این نتیجه دست یافتند که رهبری اخالقی و جو اخالقی محیط کاری تأثیر معناداری بر 

در صنعت بانکداری نشان داد اخالق ( 3042) 1برتچ و سیمونسننتایج پژوهش . آوای کارکنان دارد

در پژوهش نیز در ( 3042)  اسالم و هارون. معناداری نداشته است ةکاری با تعهد سازمانی رابط

درگیری شغلی  ةبه این نتیجه دست یافتند که مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی به واسط خود

در بانک شریا اندونزی انجام پژوهشی ( 3049)  رکوماری و دیجف .مثبت و معناداری دارد ةرابط

معنادار  ةکاری با رضایت شغلی رابط های پژوهش حاکی از آن بود که اخالق نتایج و یافته. دادند

در پژوهش خود در بین معلمان (  493) مرادی حسن. معنادار دارد ةو با تعهد سازمانی رابطندارد، 

مثبت و معناداری با تعهد سازمانی  ةکه ابعاد اخالقی رابطاستان البرز به این نتیجه دست یافت 

دادند و نشان در سایت اداری کردستان  پژوهشی(  493) قنبری و فائق محمدی .کارکنان دارد

                                                           
1. Al-Jabari & Ghazzawi 

2. Bodjrenou, Xu & Bomboma 

3. Bai, Lin & Liu 

4. Simonson & Bertsch  

5. Aslam & Haroon 

6. Komari & Fariastuti Djafa  
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در پژوهشی ( 4931) عابدینی. ای تأثیر مثبت و معناداری بر آوای سازمانی دارد اخالق حرفه دادند

، فخاریانهای پژوهش  یافته. معنادار دارد ةسازمانی رابط مدیریت مشارکتی با تعهد نشان داد

 ةحاکی از آن است که مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی رابط( 4939)زاده  شهامت و امیریان

 شبیههای  لفهؤحاکی از آن است که بین م گرفته های انجام پژوهش ،در مجموع .مثبت و معنادار دارد

. دار وجود داشته استامعن ةو تعهد و آوای سازمانی رابط حاضر نامه مدیران در پژوهش به میثاق

 .شود ترسیم می 4شکل  پژوهش مطالعاتی و مدل مفهومی ةبا توجه به پیشین ،بنابراین
 

 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

 های اصلی پژوهش فرضیه

ت ئآوای سازمانی اعضای هی ونامه  اهتمام و پاییبندی مدیران استانی به مفاد میثاق بین .4

 .دارد وجود معنادار ةکارکنان استانی و دانشجویان رابط علمی،

ت ئسازمانی اعضای هی تعهد ونامه  اهتمام و پاییبندی مدیران استانی به مفاد میثاقبین  .3

 .دارد وجود معنادار ةکارکنان استانی و دانشجویان رابط علمی،

 پژوهش فرعیهای  فرضیه

نامه با تعهد سازمانی از دیدگاه  پایبندی مدیران استانی به مفاد میثاقو  بین اهتمام .4

 .وجود داردر معنادا ةرابط دانشجویان

 نامه میثاق

آوای 
 سازمانی

تعهد 
 سازمانی

 ای اخالق حرفه

 مشارکت

 بخشی کیفیت

 جامعیت

 مراتب سلسله

 تعهد عاطفی

 کارآمدی

 تشویق

 امنیت

 تعهد مستمر

 تعهد هنجاری
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نامه با آوای سازمانی از دیدگاه دانشجویان  پایبندی مدیران استانی به مفاد میثاقوبین اهتمام  .3

 .وجود داردر معنادا ةرابط
 از دیدگاه اعضای هیئت نامه با تعهد سازمانی پایبندی استانی به مفاد میثاقو  بین اهتمام .9

 .وجود داردر معنادا ةعلمی رابط 
از دیدگاه اعضای  نامه با آوای سازمانی پایبندی مدیران استانی به مفاد میثاقو  ین اهتمامب .1

 .وجود دارد رمعنادا ةعلمی رابط  هیئت

از دیدگاه  نامه با تعهد سازمانی کارکنان پایبندی مدیران استانی به مفاد میثاقو  بین اهتمام . 

 .وجود دارد رمعنادا ةکارکنان استانی رابط
از دیدگاه  نامه با آوای سازمانی کارکنان پایبندی مدیران استانی به مفاد میثاقو  اهتمامبین  . 

 .وجود دارد رمعنادا ةکارکنان استانی رابط
 زمینةعلمی در   بین نظرات کارکنان استانی، مدیران استانی، دانشجویان و اعضای هیئت .2

 .تفاوت معنادار وجود داردنامه  پایبندی مدیران استانی به میثاقو میزان اهتمام
علمی تفاوت معنادار   بین میزان تعهد سازمانی کارکنان استانی، دانشجویان و اعضای هیئت .2

 .وجود دارد
علمی تفاوت معنادار   بین میزان آوای سازمانی کارکنان استانی، دانشجویان و اعضای هیئت .3

 .وجود دارد

 پژوهش شناسی روش

همبستگی و  -ها، توصیفی گردآوری دادهنحوة و از نظر  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی

ت ئنفر از اعضای هی 2 993آماری پژوهش را  ةجامع. استمعادالت ساختاری  سازی مبتنی بر مدل

نفر از  923 ،از این تعداد اند که دادهعلمی، کارکنان استانی و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تشکیل 

فرمول کوکران به  براساس،ت علمی ئنفر از اعضای هی 2 3و  نفر از کارکنان 999 دانشجویان،

 ابزار پژوهش پرسشنامه بود که در نهایت،. ای انتخاب شدند و با روش تصادفی طبقهعنوان نمونه 



00                                                     9399 تابستان، 2، شمارة 9مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

کارکنان پرسشنامة کامل از میان  321. پرسشنامة کامل و قابل تحلیل از میان دانشجویان 901

 .آوری شد قابل تحلیل از میان اعضای هیئت عملی جمعة کامل و پرسشنام 333و  ،استانی

، تعهد (گویه 33)نامه  میزان اهتمام و پایبندی به میثاق ةپژوهش متشکل از سه ساز ةپرسشنام

برای متغیر میزان اهتمام و پایبندی به . بود( گویه 42)و آوای سازمانی ( گویه 31) سازمانی

 ةتعهد سازمانی از پرسشنام ةساخته، برای پرسشنام ققای مح گزینه پنج ةنامه از پرسشنام میثاق

استاندارد  ةو برای سنجش متغیر آوای سازمانی از پرسشنام ،(4330) ای آلن و مایر گزینه پنج

 .استفاده شد( 3043) هامس

 هایهای استاندارد، نظر کارگیری پرسشنامه برای اطمینان از روایی پرسشنامه، عالوه بر به

بررسی  برایییدی أت یبررسی روایی محتوا و تحلیل عامل برایمدیریت  ةن حوزو خبرگا تاداناس

 ةبرای سنجش و ارزیابی روایی پرسشنام ،ذکر است شایان. کار گرفته شد بهروایی سازه نیز 

پایایی  بررسی منظور به ،همچنین .شد محاسبه و بررسی نیز CVRنامه،  میثاق ةساخت محقق

ه ب 2/0ابعاد باالتر از  همةآلفای کرونباخ برای . شد محاسبهآلفای کرونباخ ها ضریب  پرسشنامه

 ها با تحلیل داده. استها  پایایی مناسب و قابل قبول پرسشنامه ةدهند که نشان دست آمد

 .انجام گرفت SPSSو  Lisrelافزارهای آماری  نرم

 سازی ریانس، مدلها عالوه بر ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل وا آزمون فرضیه برای

نامه بر آوا و  های میثاق لفهؤثیر متأشدن میزان  آزمون مدل و مشخص برای معادالت ساختاری نیز

روش تخمین مورد بوده و های برازش مناسب  ، شاخصپژوهش حاضردر . اجرا شدتعهد سازمانی 

های  گر روشتری را نسبت به دی های مناسب این روش شاخص. نمایی بود درستاستفاده، حداکثر 

بودن  هایی از جمله نرمال شرط این روش پیش کارگیری بهالبته برای . کند تخمین گزارش می

های  به همین منظور داده. های پرت و بسندگی نمونه باید بررسی شود چندمتغیره، وضعیت داده

 اسمیرنوف و-های سه متغیر با آزمون کولموگروف بودن داده د، نرمالشحذف ( مورد 9)پرت 

 . یید شدأها، ت و چولگی و کشیدگی داده ،ویلک-شاپیرو
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 های پژوهش یافته

 نفر 429بدین صورت که دانشجویان مرد با  .گویان مرد بودجنسیت اکثر پاسخ ،4براساس جدول 

درصد،  9 و در نمونه کارکنان استانی ،(درصد 3 ) نفر 413با عضای هیئت علمی، ، ا(درصد 2 )

ت علمی، فوق ئفراوانی تحصیالت اکثر اعضای هی. دادند تشکیل می حجم بیشتری از نمونه را

ت علمی نشان ئخدمت اعضای هی ةسابق. بودلیسانس و تحصیالت اکثر کارکنان استانی، لیسانس 

 .اند داشته( درصد 93) نفر 441خدمت با فراوانی  ةسال سابق 30تا  44ها بین  دهد اکثر آن می

 (درصد 20)نفر  490لیسانس و  یران نمونه، دارای مدک فوقاز مد (درصد 90)نفر    همچنین 

 .اند دارای مدرک دکتری بوده
 

 شناختی جمعیت های یافته .1جدول 

 گروه

 متغیر 
 کارکنان استان ت علمیئهی دانشجویان مدیران

 جنسیت
 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

440 2  429 494 413 22 422 40  

 تحصیالت
 دانشجومعلم دکتری لیسانس فوق

 (کارشناسی)

 دکتری لیسانس فوق لیسانس دکتری لیسانس فوق

   490 49  39 4 9 31 32 

 ةسابق

 خدمت

 (سال)

4-40 44-30 34-90 
 از بیش

 90 
 -4-40 44-30 34-90 

 از  بیش

90 
4-40 44-30 34-90 

 از بیش

90 

31 29 12 94  -10  2 23 99 10 441 33 92 

ها،  براساس یافته. برای بررسی همبستگی بین متغیرها، ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد

بین اهتمام و  ةمیزان رابط ، و1/0  نامه با تعهد سازمانی بین اهتمام و پایبندی به میثاق ةمیزان رابط

. معنادارنددرصد  33به دست آمد که در سطح اطمینان  0/   نامه با آوای سازمانی پایبندی به میثاق

اعضای  و تعهد سازمانی نامه با آوای سازمانی اهتمام و پاییبندی مدیران استانی به میثاق ،بنابراین

اصلی پژوهش های  فرضیه از این رو،. معنادار دارد ةکارکنان استانی و دانشجویان رابط ت علمی،ئهی

 .تأیید شد



03                                                     9399 تابستان، 2، شمارة 9مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

ها  هر یک از گروه نامه با آوای سازمانی و تعهد سازمانی پایبندی مدیران به میثاق ةرابط

اهتمام و ، 3جدول با مطابق . تحلیل شدتفکیک  به (دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت عملی)

 33نامه با آوای سازمانی و تعهد سازمانی دانشجویان در سطح اطمینان  پایبندی مدیران به میثاق

و  0/ 9نامه با تعهد سازمانی  بین اهتمام و پایبندی به میثاق ةمیزان رابط. معناداری دارد ةابطدرصد ر

پایبندی مدیران  ،بنابراین. درصد معنادار است 33است که در سطح اطمینان  0/  با آوای سازمانی 

زایش و بهبود یعنی با اف. معناداری دارد ةنامه با تعهد و آوای سازمان دانشجویان رابط به میثاق

 . یابد میتعهد سازمانی و آوای سازمانی دانشجویان نیز بهبود  ،نامه پایبندی مدیران به میثاق
 

 های مختلف جامعه بین متغیرها در گروه ضریب همبستگی پیرسون. 2جدول 
 آوای سازمانی تعهد سازمانی نامه میثاق متغیرها گروه

 دانشجویان

   4 نامه میثاق

4/0 9 تعهد سازمانی ** 4  

3/0   آوای سازمانی **   4/0 ** 4 

 ت علمیئاعضای هی

   4 نامه میثاق

200/0 تعهد سازمانی ** 4  

13/0  آوای سازمانی ** 24 /0 ** 4 

 کارکنان استانی

   4 نامه میثاق

0/ 90 تعهد سازمانی ** 4  

232/0 آوای سازمانی ** 9 1/0 ** 4 

 .استدرصد معنادار  33سطح  در **

علمی در   نامه با آوا سازمانی و تعهد سازمانی اعضای هیئت اهتمام و پایبندی مدیران به میثاق

نامه با تعهد  بین اهتمام و پایبندی به میثاق ةمیزان رابط. معنادار دارد ةدرصد رابط 33سطح اطمینان 

بین  ةمیزان رابط ،همچنین .درصد معنادار است 33در سطح  2/0علمی   سازمانی اعضای هیئت

 33که در سطح  است 24/0علمی   نامه با آوای سازمانی اعضای هیئت اهتمام و پایبندی به میثاق

نامه تعهد سازمانی و آوای  یعنی با افزایش و بهبود پایبندی مدیران به میثاق .اطمینان معنادار است

 . یابد میعلمی نیز بهبود   سازمانی اعضای هیئت
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نامه با آوا سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان استانی  م و پایبندی مدیران به میثاقاهتما ،در نهایت

نامه با  بین اهتمام و پایبندی به میثاق ةمیزان رابط. معنادار دارد ةدرصد رابط 33در سطح اطمینان 

درصد  33در سطح اطمینان و  29/0و با آوای سازمانی کارکنان  90/0تعهد سازمانی کارکنان 

نامه، تعهد سازمانی و آوای سازمانی کارکنان  با افزایش و بهبود پایبندی مدیران به میثاق .ادارندمعن

 .یابد میاستانی نیز بهبود 

علمی   تفاوت نظرات کارکنان استانی، مدیران استانی، دانشجویان و اعضای هیئت بررسیبرای 

 . انجام گرفتنامه تحلیل واریانس  پایبندی مدیران استانی به میثاق میزان اهتمام و زمینةدر 
 

  راهه نتایج آنالیز واریانس یک. 3جدول 

 
 ضریب معناداری Fة آمار میانگین مربعات آزادی ةدرج مجموع مربعات

 000/0 1/90    229/4 9 93/12 ها بین گروه

   0/ 4  334  930/12 ها درون گروه

    331 33 /34  کل

 صفر است، بنابراین، بین ضریب معناداری، و 1/90  برابر با  Fة آمار، 9براساس جدول 

و  اهتمام میزان زمینة در علمی  هیئت اعضای و دانشجویان استانی، مدیران استانی، کارکنان نظرات

به منظور مقایسة میانگین نمرات . نامه تفاوت معناداری وجود دارد میثاق به استانی مدیران پایبندی

 . اجرا شد ها آزمون شفه گروه

نامه تفاوت  میثاقمفاد ها در زمینة میزان پایبندی مدیران به  ، بین همة گروه1براساس جدول 

ها معتقدند به  ، بیشتر از سایر گروه9/ 1در حالی که مدیران با میانگین . معناداری وجود دارد

 میانگین نمرات اعضای. استها کمتر از این میزان  اند، نظر سایر گروه نامه پایبند بوده میثاقمفاد 

دانشجویان نیز  .بوده است 04/9و  33/9علمی و کارکنان استانی در این زمینه به ترتیب،  هیئت 

 .اند نامه پایبند بوده میثاقبه مفاد معتقدند مدیران کمتر از میزان متوسط  22/3با میانگین نمرة 
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 نامه میثاق به استانی مدیران و پایبندی ماهتما میزان زمینة درها  تفاوت میانگین گروه. 4جدول 

ها و میانگین  گروه

 نمرات
 ضریب معناداری تفاوت میانگین ها گروه

 درصد 59اطمینان  ةفاصل

 حد پایین حد پایین

 دانشجویان

87/2 

 - 1/0 3 - 0/ 4  000/0 -0/ 110 اعضای هیأت علمی

 -0/  0 -922/0 009/0 -33301/0 کارکنان استانی

 -9/0 1 -301/0 000/0 -229/0  مدبران استانی

 ت علمیئاعضای هی

22/3 

 42/0  1/0 03 000/0 -0/ 110 دانشجویان

 9323/0 0933/0 003/0 -0/ 342 کارکنان استانی

 - 0033/0 - 0/ 123 0/ 01 -3922/0 مدیران استانی

 کارکنان استانی

10/3 

 9224/0 0/  0 009/0 .33301 دانشجویان

 -0933/0 -9323/0 003/0 -0/ 342 ت علمیئاعضای هی

 -3323/0 -292/0  000/0 -9/0  1 مدیران استانی

 مدیران استانی

64/3 

 3092/0 9/0 1 000/0 229/0  دانشجویان

 0/ 123 0033/0 0/ 01 3922/0 ت علمیئاعضای هی

 292/0  3323/0 000/0 9/0  1 کارکنان استانی

علمی   تفاوت بین میانگین تعهد سازمانی کارکنان، دانشجویان و اعضای هیئت بررسیبرای 

صفر  ضریب معناداری، و 923/2برابر با  Fة آمار،  براساس جدول . اجرا شدتحلیل واریانس 

تعهد  زمینة در علمی  هیئت اعضای و دانشجویان استانی، کارکنان نظرات است، بنابراین، بین

ها آزمون تعقیبی شفه  به منظور مقایسة میانگین نمرات گروه. ری وجود داردسازمانی تفاوت معنادا

 . اجرا شد
 سازمانی راهه برای تعهد نتایج آنالیز واریانس تک. 5جدول 

 
 ضریب معناداری Fة آمار میانگین مربعات آزادی ةدرج مجموع مربعات

 000/0 923/2 3/9   9 40/    ها هبین گرو

 124/0  33  013/11 ها گروه  درون
  

 332   32/1  کل
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 ها  تفاوت میانگین نمرات تعهد سازمانی بین گروه. 6جدول 

 تفاوت میانگین ها گروه ها میانگین گروه
ضریب 

 معناداری

 درصداطمینان  ةفاصل

 حد باال حد پایین

 دانشجویان

4 /9 

 -3/0 3 ت علمیئاعضای هی
004/0 133/0- 0239/0- 

 0/  40 -0/ 34 234/0 -12/0  استانیکارکنان 

 ت علمیئاعضای هی

13/9 

 1333/0 0239/0 004/0 3/0  دانشجویان

 92/0 0313/0 042/0 432/0 کارکنان استانی

 کارکنان استانی

33/9 

 4/0 34 -0/  40 234/0 12/0  دانشجویان

 -0313/0 -092/0 042/0 -432/0 ت علمیئاعضای هی

، 13/9 ةت علمی با میانگین نمرئدهد اعضای هی نشان می  در جدول نتایج آزمون تعقیبی شفه 

بیشترین تعهد سازمانی را  ،به ترتیب 9/ 4با میانگین  و دانشجویان 33/9با میانگین  کارکنان استانی

 داریامعنکارکنان استانی تفاوت و  دانشجویانکه بین میزان تعهد سازمانی  در حالی. اند داشته

 .استدار ابا این دو گروه معندر مقایسه ت علمی ئاعضای هیوجود ندارد، اما این تفاوت برای 

 شدن تفاوت بین میانگین آوای سازمانی کارکنان، دانشجویان و اعضای هیئت برای مشخص

صفر  ضریب معناداری، و 2/   برابر با  Fة آمار، 2براساس جدول تحلیل واریانس  نیز علمی 

آوای  میزان زمینة در علمی  هیئت اعضای و دانشجویان استانی، کارکنان نظرات ت، بنابراین، بیناس

ها آزمون تعقیبی شفه  به منظور مقایسة میانگین نمرات گروه. تفاوت معناداری وجود دارد سازمانی

 . شد به کار گرفته. اجرا شد
 

 سازمانی راهه برای آوای نتایج آنالیز واریانس تک. 7جدول 

 
 ضریب معناداری Fة آمار میانگین مربعات آزادی ةدرج مجموع مربعات

 000/0 2/    293/1 9 132/41 ها بین گروه

 9/0   33 29 /  4 ها درون گروه
  

 332 32 /4   کل
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 ،32/9 ةت علمی با میانگین نمرئدهد اعضای هی نشان می (2جدول )نتایج آزمون تعقیبی شفه 

سازمانی را  آوایبیشترین  ،به ترتیب 32/3با میانگین  کارکنان استانیو  41/9با میانگین  دانشجویان

و  دانشجویانسازمانی  آوایکه بین میزان  در حالیدهد  نشان می معناداری ضریب. اند داشته

دار وجود ندارد، اما این تفاوت برای اتفاوت معن دانشجویانو ت علمی ئاعضای هی، کارکنان استانی

  .استدار امعن کارکنان استانیبا در مقایسه ت علمی ئاعضای ه
 

 ها گروه سازمانی بین آوای نمرات میانگین تفاوتآزمون . 8جدول 

 تفاوت میانگین ها هگرو ها همیانگین گرو
ضریب 

 معناداری

 درصد 59اطمینان  ةفاصل

 حد باال حد پایین

 دانشجویان

41/9 

 23/0 0 -993/0 323/0 -492/0 ت علمیئاعضای هی

 9114/0 -039/0 443/0 0/0 4 کارکنان استانی

 ت علمیئاعضای هی

32/9 

 993/0 -23/0 0 323/0 492/0 دانشجویان

 1/0 13 4001/0 004/0 332/0 کارکنان استانی

 کارکنان استانی

32/3 

 039/0 -9114/0 443/0 -0/0 4 دانشجویان

 -4001/0 -1/0 13 004/0 -332/0 ت علمیئاعضای هی

و آزمون  راهه با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یکدر مجموع، 

 .تأیید شدهای پژوهش  فرضیه ةتعقیبی شفه هم

نامه، تعهد سازمانی و آوای سازمانی  سه متغیر نهان، اهتمام به پایبندی میثاق حاضر پژوهش در

های  و پژوهش ها هبرای سنجش این سه متغیر طبق نظری شده های ارائه از آنجا که مدل. وجود دارد

آماری  ةها در بستر نمون تحلیل عاملی تأییدی، نتایج مدل کارگیری بنابراین، با به. قبلی بوده است

ت علمی و ئهای سه گروه دانشجویان، اعضای هی پژوهش نشان داد ضرایب معناداری پرسشنامه

از روایی  ،، بنابرایناست 1/0و بارهای عاملی بزرگتر از  4/ 3کارکنان استانی خارج از قدر مطلق 

 . سازه مناسب برخوردارند
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 نامه نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر میثاق. 9جدول 

 تی ةآمار بار عاملی گویه ابعاد

 ای اخالق حرفه

4  3/0 22/  

3  0/0 93/  

9   /0 4 /2 

1  3/0 3 /  

  93/0 2 /  

 مشارکت

   4/0 4 /1 

2  3/0 24/2 

2 93/0   /  

3 92/0 2 /  

40   /0 22/  

 بخشی کیفیت

44 92/0  3/1 

43  9/0  4/  

49   /0  0/2 

41  3/0 24/  

 جامعیت

4   4/0 3 /2 

4   3/0 1 /2 

42  9/0 20/  

42 29/0 2 /40 

43   /0 3 /2 

 مراتبسلسله

30 21/0 44/04 

34  9/0  2/2 

33  9/0 20/1 
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 نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر تعهد سازمانی. 11جدول 

 تی ةمارآ بار عاملی گویه ابعاد

 تعهد عاطفی

39  2/0 93/  

31   /0  9/9 

3  12/0 99/  

3   9/0  2/  

32  2/0 90/2 

32  3/0 44/3 

33  0/0   /  

90   /0 23/9 

 تعهد هنجاری

94  4/0  0/  

93  3/0 39/  

99   /0  0/2 

91   /0   /2 

9  19/0 94/9 

9   3/0 0 /  

92  2/0 43/2 

92  3/0  9/  

 تعهد مستمر

93  2/0   /2 

10  3/0 29/  

14 24/0 39/44 

13 21/0   /40 

19  9/0  4/2 

11 1 /0 43/9 

1   3/0 2 /  

1  19/0   /3 
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 تحلیل عاملی تأییدی متغیر آوای سازمانینتایج . 11جدول 

 تی ةآمار بار عاملی گویه ابعاد

 تشویق

12 23/0 21/41 

12 3 /0  3/4  

13  0/0 31/  

 0 12/0  0/  

 4   /0 22/2 

 3 22/0 23/44 

 امنیت

 9 2 /0 20/44 

 1 2 /0  3/49 

   22/0 31/44 

   20/0  4/43 

 2 22/0 43/43 

 2  2/0 43/2 

 مدیآکار

 3 90/0 93/  

 0 14/0 24/1 

 4 9 /0 93/44 

 3 22/0 2 /2 

 9   /0  1/2 

 1  9/0 2 /2 

درونی و بیرونی مورد توجه  پنهاندر بخش ساختاری مدل، روابط ببین متغیرهای در ادامه، 

که بین متغیرها در در اینجا هدف، تشخیص این موضوع است که آیا روابط نظری . گیرد قرار می

ها تأیید شده است یا  بوده است به وسیله داده پژوهشگرتدوین چارچوب مفهومی مدنظر  ةمرحل

ت علمی، کارکنان استانی و ئخیر؟ بدین منظور ابتدا مدل ساختاری هر سه گروه اعضای هی

 .دشدانشجویان محاسبه 
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 همعادالت ساختاری به تفکیک گرو سازی نتایج مدل. 11 جدول

 گروه
 متغیر وابسته

 متغیر مستقل
 آوای سازمانی تعهد سازمانی

 معناداری عدد بار عاملی معناداری عدد بار عاملی
 ت علمیئاعضای هی

 نامه میثاق
14/0  2/  29/0 21/44 

  /2  4/0   /93 1/0  دانشجویان
 33/3 0/ 2 33/44 0/ 2 کارکنان استانی

ثیر مثبت و أپایبندی مدیران بر تعهد سازمانی و آوای سازمانی ت میزان اهتمام بهبراساس نتایج، 

طور که از نتایج  همان. ت علمی و کارکنان استانی داردئمعناداری از نگاه دانشجویان، اعضای هی

  .شدپژوهش تأیید  های همة فرضیهمعادالت ساختاری مشخص است،  سازی مدل

 
 (استانداردتخمین در حالت ) مدل ساختاری. 2شکل 

 

  
 (معناداری ضرایبدر حالت ) مدل ساختاری. 3شکل 
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و بر  4/0 نامه بر تعهد سازمانی به میزان  دهد اهتمام و پایبندی به میثاق ها نشان می نتایج و یافته

ثیر معنادار أدهد این ت تی نشان می ةآمار ،همچنین .ثیر مثبت داردأت 10/0 به میزانآوای سازمانی 

های  نتایج شاخص ،همچنین. است 4/ 3مطلق  زیرا ضرایب معناداری خارج از قدر، بوده است

 . (43جدول )دارد برازش مدل نشان داد مدل پژوهش مدل متناسبی 
 

 نتایج شاخصهای برازش مدل. 12 جدول

 X2/df NFI NNFI AGFI CFI GFI RMSEA نام شاخص

 ترو کم 9 آستانة قابل قبول
3/0  

 و باالتر

3/0  

 باالترو 

3/0  

 و باالتر

3/0  

 و باالتر

3/0  

 و باالتر

تر از  کوچک

02/0 

دست ه مقدار ب

 آمده
31/3 303/0 344/0 343/0 301/0 22/0 0 2/0 

 گیری و نتیجه بحث

مناسب  ةشده و ارائ بینی وظایف پیش دادن انجام برایهای هر سازمان  تحقق اهداف و مأموریت

حتی  ،مسئوالن هر سازمان ةهمواره دغدغ( در سطوح مختلف)رجوع  نظر به ارباب خدمات مورد

وضوح بستگی به سبک مدیریت  تحقق این امر به. های نظارتی و باالدستی بوده است دستگاه

 ،بر این اساس. های مختلف سازمان داردکارآمد و وجود میزانی از انسجام و یکپارچگی میان بخش

ها و وظایف اصلی مدیران دانشگاه فرهنگیان رسالت در سالیان اخیر، تدوین، انتشار و ابالغ

برای « میثاق نامة مدیران»برای سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان و « منشور مدیریت»صورت  به

دانشگاه فرهنگیان بسیاری از  ةنام در دستور کار قرارگرفته است، منشور و میثاقهای استانی  پردیس

هایی  مثال مؤلفه برای. داده است  ظام اداری را در خود جایهای کلی ن شده در سیاست موارد مطرح

نگری در بندهای  بخشی، جامع رجوع، کیفیت های اخالقی، تکریم ارباب محوری، ارزش عدالت مانند

این پژوهش درصدد  بنابراین،. گرفته است های کلی نظام اداری مورد تأکید قرار مختلف سیاست

ت علمی، ئنامه با تعهد و آوای سازمانی اعضای هی مدیران به میثاق شناسایی رابطه بین میزان اهتمام

ثیر مثبت و أت ةنام نتایج نشان داد اهتمام و پایبندی به میثاق. کارکنان استانی و دانشجویان بوده است
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 .ت علمی، دانشجویان و کارکنان داردئبر تعهد سازمانی و آوای سازمانی اعضای هی دارمعنا
بر تعهد سازمانی و آوای سازمانی  ،مدیریت به ترتیب ةنام پایبندی به میثاق اهتمام و همچنین،

مدیریت به ترتیب بر  ةنام اهتمام و پایبندی به میثاق .ت علمی تأثیر مثبت و معنادار داردئاعضای هی

اهتمام و در نهایت، . تعهد سازمانی و آوای سازمانی دانشجویان تأثیر مثبت و معناداری دارد

مدیریت به ترتیب بر تعهد سازمانی و آوای سازمانی کارکنان استانی تأثیر  ةنام به میثاق پایبندی

به ترتیب بر تعهد  ،مدیریت به طور کلی ةنام اهتمام و پایبندی به میثاق ، ومثبت و معنادار دارد

 .سازمانی و آوای سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد

نامه با تعهد  نشان داد اهتمام و پایبندی مدیران به میثاقهای همبستگی پیرسون  نتایج و یافته

 ةدرصد رابط 33کارکنان استانی و دانشجویان در سطح اطمینان  ت علمی،ئسازمانی اعضای هی

 ت علمی،ئنامه با تعهد سازمانی اعضای هی اهتمام و پایبندی مدیران به میثاق ،بنابراین. معنادار دارد

یعنی با افزایش و بهبود پایبندی مدیران به . معنادار دارد ةن رابطکارکنان استانی و دانشجویا

های همبستگی  نتایج و یافته ،همچنین. یابد مینامه، تعهد سازمانی و آوای سازمانی بهبود  میثاق

کارکنان  ت علمی،ئسازمانی اعضای هی ینامه با آوا نشان داد اهتمام و پایبندی مدیران به میثاق

اهتمام و پاییبندی  ،بنابراین. معنادار دارد ةدرصد رابط 33ان در سطح اطمینان استانی و دانشجوی

ت علمی،کارکنان استانی و دانشجویان ئنامه با آوای سازمانی اعضای هی مدیران استانی به میثاق

ز نامه، تعهد و آوای سازمانی نی یعنی با افزایش و بهبود پایبندی مدیران به میثاق. معنادار دارد ةرابط

 . یابد میبهبود 

علمی در   بین نظرات کارکنان استانی، مدیران استانی، دانشجویان و اعضای هیئتهمچنین، 

شایان توجه  .نامه تفاوت معناداری وجود دارد پایبندی مدیران استانی به میثاقو  میزان اهتمام زمینة

در نامه  میثاقبه مفاد  است که در حالی که مدیران خودشان معتقدند اهتمام و پایبندی بیشتری

و بین میزان تعهد سازمانی . ها دارند، دانشجویان خالف آن را اعتقاد دارند مقایسه با سایر گروه

 .تفاوت معناداری وجود داردنیز علمی   آوای سازمانی کارکنان استانی، دانشجویان و اعضای هیئت

. تر از کارکنان و دانشجویان استدر مجموع، میزان تعهد و آوای سازمانی اعضای هیئت علمی بیش
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در مجموع، کارکنان کمترین آوای سازمانی و دانشجویان کمترین تعهد سازمانی را در مقایسه با 

 .اند ها داشته سایر گروه

های پژوهش  بدین صورت که نتایج و یافته. هایی انجام گرفته است ها پژوهشلفهؤدر سطح م

 ،، موسوی( 493) مرادی های حسن یافته رسازمانی منطبق بای و تعهد  بین اخالق حرفه ةدر رابط

 ةهای پژوهش در رابط نتایج و یافته. است( 3049)و کوماری و دیجفر ،(4933) باقری و طوری بیله

 ،(4939)زاده  ، شهامت و امیریانهای فخاریان یافته ربین مدیریت مشارکتی و تعهد سازمانی منطبق ب

های این پژوهش در این زمینه  ضمن اینکه یافته .است( 3042) و اسالم و هارون ،(4931) عابدینی

های پژوهشی  تواند تفاوت محیط علت می .نیست( 3042)برتچ های سیمونسن و  یافته رمنطبق ب

 .این دو پژوهش باشد

ها،  نگرش ،گذاران دانشگاه فرهنگیان سیاست شود پیشنهاد می، براساس نتایجطور کلی،  به 

 ةنام میثاق با ای مطابق فتارها و احساس فردی مدیران را به سمت رعایت ضوابط اخالق حرفهر

کارکنان و دانشجویان با الگوگیری از مدیران، تعهد  علمی،  سازمانی سوق دهند تا اعضای هیئت

، های آموزشی تواند از طریق کارگاه این مهم می. سازمانی و آوای سازمانی بیشتری را تجربه کنند

 مفاد دقیق رعایت و مشترک ایجاد فهم. در محیط دانشگاه باشد... توزیع کتابچه و بروشور و

 دانشگاه و تدوین ارکان همة ارزیابی و ارزشیابی به توأمان دانشگاه، توجه مدیران توسط نامه میثاق

ساز شناخت و  تواند زمینه کاری می های نسل های ویژگی براساس انسانی منابع توسعة نامة نظام

علمی،   مدیران، اعضای هیئت شود  پیشنهاد میهمچنین، . نامه را فراهم کند اجرای بهتر مفاد میثاق

کارکنان و دانشجویان واحدهای مختلف از طرق مختلف نسبت به فلسفه، اهداف نظام مشارکت 

ظام مشارکت، آگاهی و شناخت کافی های خود در ن ها و کشورها نقش و مسئولیت در سایر سازمان

ساز  و میزان مسئولیت هر فردی زمینهجراا ةمشارکت و نحو ةآگاهی از فلسف. به دست آورندرا 

ها،  محور شدن دانشگاه، استقبال از ایده کارشناسی. خواهد شدافزایش تعهد و آوای سازمانی 

سازی و  می در تصمیمدادن کارکنان، دانشجویان و اعضای هیئت عل پیشنهادها و دخالت

شود  پیشنهاد می. گیری کمک شایانی به بهبود تعهد و آوای سازمانی آنان خواهد کرد تصمیم

پرداخته و نامه در دانشگاه فرهنگیان  درست میثاقنامحققان آتی به شناسایی مشکالت اجرا و درک 
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همچنین، . نیستند بررسی شودنامه پایبند  علل اینکه دانشجویان معتقدند مدیران چندان به مفاد میثاق

ها از تعهد و آوای سازمانی کمتری  در این پژوهش مشخص شد کارکنان نسبت به سایر گروه

هر پژوهشی با یکسری . شود محققان علل این موضوع را بررسی کنند پیشنهاد می. برخوردارند

 پژوهش حاضرهای  هداد. نیست ااین پژوهش نیز از این اصل مستثن بوده ورو  ههایی روب محدودیت

 بااین روش، خطاهایی را  کارگیری به. آوری شده است خودگزارشی جمعپیمایشی و به روش 

این امر به دلیل مسائلی مثل مطلوبیت اجتماعی . آورد عنوان واریانس روش مشترک به وجود می

هایی از جمله بزرگنمایی همبستگی را ممکن  تورش( خاص های گویهسری  حساسیت به یک)

 . در پی داشته باشد ،است
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