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Abstract
The behavioral excellence of commanders and managers as an effective and important variable,
can deepen their relationships with employees, the spirit of brotherhood, love, empathy, selfsacrifice in border units and provide the basis for their success. Therefore, this study was
conducted to investigate the relationship between organizational commitment and behavioral
excellence of NAJA border commanders and managers. The method of this research is applied
from the perspective of the purpose and descriptive-survey in terms of data collection. The
statistical population is the commanders present in the border headquarters and the four
provinces of Sistan and Baluchestan, West Azerbaijan, Hormozgan and Mazandaran, which
have been selected by purposive sampling. In order to achieve the sample population, stratified
random sampling has been used. The sample size is 265 people based on Krejcie and Morgan
table. Data collection tools are Allen and Meyer Organizational Commitment Questionnaire
(2011) and Malek Hosseini and Mohammadi (2015) Employee Excellence Questionnaire. Its
reliability and validity were confirmed using expert' opinion evaluation and Cronbach's alpha
coefficient (a <0.70), respectively. SPSS statistical software was exerted to analyze the data.
The results showed that the dimensions of the independent variable of the research have a direct
and significant relationship with the dependent variable (behavioral excellence of commanders
and border managers of NAJA) at the level of confidence of more than 95%. The weighted
average of organizational commitment and the degree of commitment of commanders and
managers to the index of behavioral excellence were (3.27 out of 5) and (3.67 out of 5),
respectively, which indicates commanders are at a desirable level in the indicators of behavioral
excellence.
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چکیده
تعالی رفتار فرماندهان و مدیران بهعنوان متغیری اثربخش و مهم ،میتواند موجبات تعمیق رواب آنان با کارکنان،
حاکم شدن روح برادری ،محبت ،همدلی ،ایثارگری و ازخودگذشتگی در یگانهای مرزی زمینه موفقیت یگانهای
مرزی را فراهم نماید .ازاینرو این تحقیق باهدف بررسی رابطه تعهد سازمانی با تعالی رفتار فرمانـدهان و مـدیران
مرزبانی ناجا انجامگرفته است .روش انجام این پژوهش از منظر هدف کاربردی و برحسب نحوه گردآوری دادههـا،
توصیفی -پیمایشی میباشد .جامعه آماری فرماندهان حاضر به خدمت در ستاد مرزبانی و چهار اسـتان سیسـتان و
بلوچستان آذربایجان غربی؛ هرمزگان و مازندران میباشند که به روش نمونهگیری هدفمند انتخابشـدهاند .بـرای
دستیابی به جامعه نمونه از نمونهگیری تصادفی طبقهای استفادهشـده اسـت .حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از جـدول
کرجسی و مورگان تعداد  265نفر میباشد ..ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر ()2011
و پرسشنامه تعالی رفتار کارکنان ملک حسینی و محمدی ( )1394میباشد روایی آن با اسـتفاده از ارزیـابی و اخـذ
نظر خبرگان و پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ( )a<0/70مورد تأیید قرار گرفـت .بـرای تجزیـه و
تحلیل دادهها از نرمافزار آماری  spssاستفادهشده است .نتایح نشان داد ابعاد متغیـر مسـتقل پـژوهش بـا متغیـر
وابسته (تعالی رفتار فرماندهان و مدیران مرزبانی ناجا) در سطح ضریب اطمینان بیش از  95درصـد دارای ارتبـاط
مستقیم و معناداری میباشند .میانگین وزنی میزان تعهد سازمانی و میزان پایبندی فرماندهان و مدیران به شاخص
تعالی رفتار به ترتیب ( 3/27از  )5و ( 3/67از  )5بوده است که این امر نشان میدهد؛ فرماندهان در شـاخصهای
تعالی رفتار در سطح مطلوبی قرار دارند.
واژگان کلیدی :تعهد سازمانی ،تعالی رفتار ،فرماندهان و مدیران.
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مقدمه
به عقیده بسیاری اندیشمندانِ حوزه مدیریت رفتاری ،تعالی رفتار کارکنان درگـرو دلبسـتگی و ایجـاد پیونـد قلبـی بـین
کارکنان و سازمان است به همین دلیل سازمانها تعهد را در میان کارکنانشان مورد ارزیـابی قـرار میدهنـد؛ زیـرا فـرض
میکنند رفتارها ممکن است در طول زمان تنزل یابد ()Arfin & Mechanics,2014:33؛ ازایـنرو ،تعهـد سـازمانی1
جایگاه ویژهای در سازمانها پیداکرده است.
تعهد سازمانی بهعنوان مفهومی مدیریتی به این دلیل که میتواند به مزیت رقابتی و موفقیت مالی منجر شود ،بسیار مهم
است .بنابراین ،سازمانهایی که میخواهند در دنیای پیچیده و پویای امروز فعالیت و ادامه حیات دهند باید بهمنظور کسب
بهرهوری بیشتر ،درصدد کاهش ترك خدمت و قصد ترك خدمت کارکنان خود باشند و در این راستا باید به توانمندسـازی
کارکنان و افزایش تعهد سازمانی آنها بپردازند (رضایی .)154:1398،تعهد سازمانی یک وضعیت روحی و روانی چندبعدی
است که رابطه فرد را با سازمان مشخص میکند .همچنین تعهد سازمانی ،میتواند پاسخ هیجـانی کارکنـان بـه ارزیـابی
مثبت از محی کار را به همراه داشته باشد .هنگامیکه افراد بهشدت ارزشها و اهداف سـازمان را بـاور دارنـد یـا اینکـه
تمایل قوی به حف عضویت خود در سازمان دارند ،این پاسخ احساسی ممکن است بهصورت دلبستگی به سازمان بـروز
کند ( .)Davis et al,2016:28بر اساس آنچه در باال بیان شد؛ تعهد سازمانی را میتوان زمینهساز تعالی رفتار کارکنان
هر سازمانی در نظر گرفت.
در نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران به علت تنوع و گستردگی مأموریتها و از طرفی حساسـیت و ظرافـت اجـرای
هر یک از مأموریتهای محوله با پیچیدگی منحصر به خود همراه است و به همین جهت نیز عملکـرد منفـی و خـارج از
قواعد مأمورین در خالل انجام امور محوله خصوصاً در امـور اجرایـی هزینـههایی هنگفتـی را بـر سـازمان ناجـا تحمیـل
مینماید .عدهای از صاحبنظران ،کحرفتاری عناصـر پلـیس را بخصـوص در ردههـای اجرایـی ،عـالوه بـر ویژگیهـای
شخصیتی ،تربیتی و خانوادگی کارکنان ،به فقدان الگوی رفتاری سازمان مربوط میدانند که موجب رفتارهای خودسرانه و
تخلفات تعداد کمی از کارکنان میشود .این مهم تدوین استانداردها و الگوهای رفتاری مناسب را ضـرورتی اجتنابناپـذیر
میسازد تا رفتار قابلقبول کارکنان در بستر آنها امکان بـروز یابـد (سـید تاجالـدین .)10:1388،برخـی مشـاغل ،صـرفاً
وسیلهای برای کسب درآمد است؛ اما در مشاغلی مانند شغل پلیس ،جنبههای جانفشانی و خدمت به مردم؛ بهویژه افـراد
مظلوم و بزه دیده بسیار برجسته و چشمگیری بوده و از ویژگیهای خاص این شغل است .خدمت به عموم مردم جامعه از
طریق برقراری نظم و امنیت و نیز حمایت از بزه دیدگان و مظلومان و مقابله با مجرمان و تعدیکننـدگان بـه نـوامیس و
حقوق مردم ،ازجمله بارزترین خدمات پلیس در جامعه اسالمی است .حرفه پلیسی خدمت به مردم و گرهگشایی از دردها و
مشکالت آنان است (ملک حسینی و محمدی .)35 :1394،فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی بهعنوان طالیهدار حراست و
صیانت از امنیت نواحی مرزی دارای مأموریتها و وظایفی است که انجام صحیح و بهینه این فعالیتها درگرو برخورداری
این سازمان از کارکنانی با رفتار و سلوك متعالی است .ارتقای بهـرهوری در سـازمانهایی همچـون فرمانـدهی مرزبـانی
درگرو تعالی رفتار کارکنان و بهخصوص رفتار متعالیِ فرماندهان و مـدیران اسـت .رفتارهـای تنـد و بعضـاً خشـنِ انـدك
کارکنان در حین مواجهه با قانونشکنان (کول بران ،قاچاقچیان خـرد و  )...و ضـمن تخطئـه رفتـار و اقـدامات کارکنـان
مرزبانی ،با تعمیم اینگونه رفتارهای معدود و محدود به دیگر یگانهای مستقر در نواحی مرزی و با چهرهای غیراخالقـی
و دارای رفتاری غیرانسانی و غیر اسالمی از کارکنان مرزبانی ،ترسیم میسازد لذا تعالیِ رفتار فرماندهان و مدیران مرزبانی
که گوشهای از آن در رفتار انسانی – اسالمی آنان در حین مواجهه با مرزنشینان تجلی و عینیت مییابد میتواند بهعنوان
متغیری اثرگذار در راستای ارتقا اقتدار مرزبانی و امنیت این مناطق محسـوب شـود .تعـالی رفتـار فرمانـدهان و مـدیران
فرماندهی مرزبانی یکی از مهمترین شاخصههایی است که ضـمن پیشـبرد اهـداف جامعـهمحوری ناجـا و جلـب اعتمـاد
حداکثری مردم در نواحی مرزی ،امنیت پایدار این مناطق را موجب میشود .در این راستا اگرچه در خصوص تعـالی رفتـار
فرماندهان از طرق مختل از جمله آموزش و سایر اقدامات کارشده است لکن ضروری است در راسـتای نهادینـه کـردن
1 . Organizational commitment
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این فرهنگ و تعالی رفتار کارکنان بهصورت مستمر اقداماتی انجام داد .هرچند تحقیقات زیـادی در مـورد تعـالی و تعهـد
سازمانی بهصورت مجزا صورت گرفته است ،تحقیقاتی که رابطه بین این دو متغیر را بسنجد محدود بوده و در این زمینـه
شواهد بسیار کمی (بخصوص در سازمانهای نظامی) وجود دارد .به نظر میرسد رابطه بین تعالی رفتار و تعهـد سـازمانی
بهطور عام در سازمانها و ارگانها و بهطور اخص در سازمانها و تشکیالت نظامی موردبررسی قرار نگرفته است .با توجه
به اهمیت موضوع هدف پژوهش بررسی رابطه تعهد سازمانی با تعالی رفتار فرماندهان و مدیران مرزبانی ناجا است.
پیشینه پژوهش
الشیک و سبحان ( )2019در پژوهشی به تأثیر متغیرهای رفتاری بر رفتار شهروندی سازمانی ( ،)OCBبا رضـایت شـغلی
بهعنوان واسطه در میان هتلهای پنح ستاره اردن  ،-پرداختد .هدف از مطالعه تأکید بر صنعت مهمانداری اردن بـا توجـه
به تحقیق در مورد چگونگی تأثیر تعهد سازمانی ،سبک رهبری و فرهنگسازمانی بر رفتار شهروندان سازمانی ( )OCBبا
نقش تعدیلکننده رضایت شغلی در رابطه است .این مطالعه قابلیت اطمینان ابزار را در انجام یـک مطالعـه مقـدماتی ،بـه
دست آوردن نرمال بودن معقول و ضـرایب بسـیار قابلاعتمـاد انـدازهگیری ( )0/938-0/753بـه دسـت آورد .دیـویس و
انجاکلی ( )2016در تحقیقی به تأثیر تعهد سازمانی بر رفتار پرداختند نتایح تحقیق ایشان نشـان داد تعهـد سـازمانی یـک
مفهوم مهم در مدیریت و ساختاری است که تحقیقات گستردهای بر روی آن وجود دارد .این مطالعه رابطه سه بعـد تعهـد
سازمانی (تعهد عاطفی ،هنجاری و تداوم) با رفتـار شـهروندی سـازمانی کارکنـان را در یـک محـی بیکـار بـاال در نظـر
گرفتهشده بود .همچنین نشان داد که در یک محی بیکاری باال ،ابعاد عاطفی و هنجاری رفتاری مشابه بـا یـک محـی
اشتغال کامل دارند .بااینوجود ،بعد تعهد و تعهد در زمینه بیکاری باال بهطور قابلتوجهی افـزایش مییابـد .ایـن نتـایح و
اهمیت خود پنداره در تعهد سازمانی میتواند برخی اختالفات تجربی در تحقیقات قبلی راجع بـه روابـ بـین ابعـاد تعهـد
سازمانی و تأثیرات فردی آنها بر رفتار کارکنان را توضیح دهد .الیو و همکاران ( )2016در پژوهشـی بـه بررسـی نقـش
رفتار شهروندی سازمانی با تعهد عاطفی و تأثیر آن بر ترك کار کارکنان در مالزی پرداختند .هدف از این پژوهش این بود
که تعیین کند آیا رفتار شهروندی سازمانی دارای رتبهبندی شخصی و دارای رتبه همتا ،رابطه بین تعهـد عـاطفی و قصـد
ترك در مالزی را ایجاد کرده است یا خیر .تعهد عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی دارای رتبهبندی خود و هم ارز و قصد
عزیمت تأثیر گذاشت .فق رفتار شهروندی سازمانی دارای رتبهبندی تعهد عاطفی و قصد ترك تـا حـدی سـازمانی دارای
رتبهبندی بر قصد ترك تأثیر نگذاشته .درحالیکه رفتار شهروندی سازمانی دارای رتبهبندی ،قصد ترك مثبـت را افـزایش
میدهد .ارکمن و هنسر ( )2015در مطالعهای به نقش تعهد سازمانی بر رفتار کارکنان شرکت حملونقل هوایی پرداختنـد،
در این تحقیق الگویی از پیشینیان و نتایح رفتار اخالقی در سـازمانهای کـاری تهیـه و آزمـایش شـد .پیشـینیان شـامل
ارزشهای اخالقی شرکتی ،عدالت سازمانی و تعهد سازمانی هستند .نتیجه رفتارهای شهروندی سازمانی نیز موردبررسـی
قرار گرفت .دادهها از  489عضو یکفصل منطقهای انجمن ملی مدیران خرید) جمعآوری شد .برای آزمون مـدل از مـدل
معادالت ساختاری استفاده شد .نتایح تحقیق ایشان نشان داد که دادهها بهخوبی با مدل مطابقت دارند .و تعهد سازمانی بر
رفتار کارکنان شرکت هواپیمایی تأثیر به سزایی دارد .بنیادی و مهدی نژاد ( )1399در پژوهشی به تأثیر عدالت سازمانی بر
تعهد سازمانی با نقش میانجی رفتار مثبت سازمانی مدیران مدارس ابتدایی پرداختند پژوهش حاضر ازنظر هدف کـاربردی
و از لحاظ روش گردآوری دادهها توصیفی همبستگی بود .نتایح نشان داد که عدالت سازمانی بر تعهـد سـازمانی مـدیران
مدارس ابتدایی در سطح اطمینان  99درصد تأثیر مثبت و معنیدار دارد ..همچنین نتایح نشان داد که رفتار سازمانی مثبت
در رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در سطح اطمینان  95درصد نقش واسطهای ایفا میکند .توکل و شاه طالبی
( )1398در تحقیقی با عنوان «رابطه بین تعهد سازمانی با رفتار شـهروندی سـازمانی ،هـوش معنـوی و رهبـری تحـولی
مدیران دوره ابتدایی شهرستان گلپایگان» به این موضوع پرداختند .نتایح تحقیق ایشان نشان دادند از بـین ابعـاد هـوش
معنوی تفکر انتقادی وجودی در گام اول قادر بهپیش بینی رفتـار شـهروندی سـازمانی و تعهـد سـازمانی بـود .رسـتگار و
همکاران ( )1396در تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی» به این موضوع پرداختند.
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هدف از انجام پژوهش ،شناسایی ابعاد مختل تعهد سازمانی با رفتار شهروندی و درنتیجه اولویتبنـدی مؤلفـههای تعهـد
سازمانی بهعنوان شاخص تأثیرگذار در رفتار شهروندی بود .نتایح تحقیق ایشان نشان داد که مؤلفههای تعهد سازمانی بـر
رفتار شهروندی سازمانی تأثیر دارند .سجودی و همکاران ( )1395در تحقیقی با عنوان «مطالعه نقش ویژگیهای رفتـاری
کارکنان در رشد و تعالی سازمانی» به این موضوع پرداختند .در این بررسی بـین تعهـد سـازمانی ،رضـایت شـغلی ،رفتـار
شهروندی سازمانی و دینداری ،با رشد و تعالی سازمانی در فرماندهی انتظامی استان گیالن ،رابطه معناداری مشاهده شد.
نتایح حاصل از رگرسیون چند متغیره ،نشان داده بود که متغیرهای مستقل پـژوهش درمجمـوع توانسـتهاند  50درصـد از
تغییرات متغیر رشد و تعالی سازمانی ناجا را تبیین کنند .نخعی و همکـاران ( )1395در تحقیقـی بـا عنـوان «تـأثیر تعـالی
سازمانی در ایجاد انگیزش و تعهد سازمانی کارکنان» به این موضوع پرداختهاند .نتایح تحقیق ایشان نشان داد مـدلهای
تعالی سازمانی یا سرآمدی کسبوکار بهعنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار در سازمانهای مختل به کار گرفته
میشوند .با بهکارگیری این مدلها سازمانها میتواند از یکسو میزان موفقیت خـود را در اجـرای برنامـههای بهبـود در
مقاطع مختل زمانی ارزیابی قرار دهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمانها بهویژه بهتـرین آنهـا مقایسـه
کنند .باقری جامخانه و صالحی ( )1395در تحقیقی با عنوان «تأثیر مؤلفههای تعهد سازمانی بـر بهبـود عملکـرد نیـروی
انتظامی استان مازندران» به این موضوع پرداختهاند .یافتهها نشان دادند که سـرمایهگذاریهای فـرد در سـازمان ،فقـدان
فرصتهای شغلی خارج از سازمان ،اثرپذیری خانوادگی ،فرهنگی ،سازمانی ،سرمایهگذاریهای سازمان و جبـران متقابـل
خدمات بر بهبود عملکرد نیروی انتظامی استان مازندران تأثیر دارند.
مبانی نظری
از جمله مفاهیمی که در حال حاضر در بسیاری از سازمانها جایگاه قابلتوجهی پیداکرده اسـت ،مفـاهیم کیفیـت ،بهبـود
مستمر و مدلهای تعالی است .مدلهای تعالی به سازمانها کمک میکنند تا با مقایسـه وضـع موجـود و مطلـوب خـود،
تفاوتها را شناسایی و سپس بر اساس این تفاوتها (عارضهها) و بررسی علـل وقـوع آنهـا راهحلهـای بهینهسـازی را
تعیین و اجرا کنند (پورسلطانی و همکاران .)55:1391،عوامل متعددی همچون مدیران ،کارکنان ،مشتریان ،سـهامداران و
ذینفعان ،دولت ،جامعه و محی  ،رقبا و تأمینکنندگان سازمان در تعالی سازمانها تأثیر دارنـد .توجـه بـه حـداقل عوامـل
مذکور و تبیین متوازن آنها ،الزمه موفقیت حرکتهای تعالی خواهی در سازمان است .در مورد تعهد سـازمانی تعـاری و
مدلهای نظری متعددی ارائهشده است .همانند نظریات ریچرز 1،بکر و بیلینگس ،2اُریلی وچتمن ،3آنجـل و پـری 4،پنلـی و
گلولد 5،پورتر ،مایر و شورمن6وآلن و مایر 7.مدل پورتر یک مدل تکبعدی متمرکز بر تعهـد عـاطفی اسـت ،و مـدل مـایر و
شورمن نیز بر دو بعد تعهد مستمر) میل به ماندن در سازمان و تعهد ارزشی مایل به تالش مضـاع متمرکزشـده اسـت.
(مجدی و همکاران .)55:1396،در این میان مدل (آلن و مایر) که بهعنوان الگوی نظری این پژوهش در نظـر گرفتهشـده
است تعهد سازمانی را متشکل از سه مؤلفه تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و تعهـد هنجـاری میدانـد .تعهـد عـاطفی بیـانگر
پیوستگی عاطفی ،تعیین هویت و مشارکت کارمندان در سازمان است .تعهد مستمر به آگاهی از هزینههای مرتب به ترك
سازمان مربوط است .و تعهد هنجاری احساسات کار در سازمان را نشان میدهد .این مدل سـهبعدی مبتنـی بـر مشـاهده
شباهتها و تفاوتهایی است که در مفاهیم تکبعدی تعهد سازمانی وجود داشت .بح کلی آنها این بود که تعهد ،فـرد
را بــا ســازمان پیونــد میدهــد و بنــابراین ،ایــن پیونــد احتمــال تــرك شــغل را کــاهش خواهــد داد ( & Allen
.)Meyer,1996:256
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مطالعات بهعملآمده در حوزه تعهد سازمانی در داخل و خارج از ایران گسترة وسیع و روبهپیشرفتی را نشـان میدهـد .در
طول دهه  ،1960متخصصان ،محققان و صاحبنظران بهطور فزایندهای به بررسـی مباحـ مربـوط بـه تعهـد سـازمانی
پرداختهاند که به چند مورد از این نظریات اشاره خواهد شد.
ماتیو و زاجاك )1990(1در الگویشان به بررسی متغیرهای مؤثر بر تعهد سازمانی و متغیرهـای متـأثر از تعهـد سـازمانی و
همچنین به بررسی رواب متقابل متغیرهای سازمانی با برخی از متغیرهای دیگر پرداختهاند .بهعبارتدیگر ،این الگو بیـان
میدارد که متغیرهایی مانند خصوصیات شخصی ،ویژگیهای شغلی ،خصوصیات رهبر گروه ،خصوصیات سازمان و حاالت
نقش بهعنوان متغیرهای مستقل ممکن است بر تعهد سازمانی بهعنوان متغیر وابسته اثـر داشـته اسـت .بـهعالوه ،تعهـد
سازمانی بهعنوان متغیر مستقل بر نتایجی مانند عملکرد شغلی ،شقهای ادراكشده ،تمایل به خشنودی شغلی ،تمایل بـه
ترك شغل ،حضور ،دیر آمدن و ترك شغل بهعنوان متغیر وابسته اثر داشته باشد( .نادری و همکاران .)1394:185،آنجل و
پری بر پایه نتایح حاصل از تجزیهوتحلیل پرسشنامه تعهد سازمانی بورتر و همکارانش ،بین تعهد ارزشی و تعهد به ماندن،
تمایز قائل شدند .اگرچه این پرسشنامه یکبعدی در نظر گرفتهشده است ،تحلیل آنجل و پری دو عامل اساسی پرسشنامه
را آشکار کرد .یک عامل بهوسیله پرسشهایی مشخص میشود که تعهد به ماندن را ارزیابی میکنند و دیگری بهوسـیله
پرسشهایی که تعهد ارزشـی (حمایـت از اهـداف سـازمان) را انـدازهگیری میکننـد ،مشـخص میگـردد ( & Meyer
 .)Herskovich, 2001: 306تعهد ارزشی آنجل و پری گرایش مثبتی را به سازمان نشـان میدهـد .ایـن نـوع تعهـد
اشاره به تعهد روانی و عاطفی دارد .تعهد به ماندن آنجل و پری اشـاره بـه اهمیـت تعـامالت پاداشهـا – مشـارکتهای
تفکیکناپذیر در یک مبادله اقتصادی دارد .این نوع تعهد اشاره به تعهد حسابگرانه مبتنی بر مبادلـه و تعهـد مسـتمر دارد
( .)Meyer & Schurman,1998:16-15به نظر می یر و شورمن تعهد سازمانی دو بعـد دارد .آنهـا ایـن دو بعـد را
تعهد مستمر (میل به ماندن در سازمان) و تعهد ارزشی (تمایل به تالش مضاع ) نامیدند .اگرچه شباهتهایی بـین ابعـاد
تعهد سازمانی شناساییشده توس آنجل و پری و می یر و شورمن و آنچه توس می یر و آلن شناساییشـده وجـود دارد،
اما یک تفاوت اساسی بین مدلهای آنها نیز وجود دارد .سه جز تعهد می یر و آلن (عاطفی ،مستمر و هنجـاری) اصـوالً
بر اساس قالب ذهنی که فرد را به سازمان مرتب میکنند ،متفاوت هستند .نتیجه رفتاری هر سـه جـز تعهـد بااینحـال
مشابه است و آن ادامه کار در سازمان است .برعکس ،در مدلهای آنجل و پری و می یر و شورمن ،فرض شده است کـه
تعهد مستمر مرتب با تصمیم به ماندن یا ترك سازمان است .و تعهد ارزشی مرتب به تالش مضاع در جهت حصول به
اهداف سازمانی است ( .)Meyer & Herskovich,2001:307-306اصطالح مزیتهـای جـانبی کـه توسـ بیکـر
( )1996مطرح گردید ،بر این امر تأکید دارد که فرد در طول فعالیت خود در سازمان امتیازات و مزیتهایی کسب یا ذخیره
میکند که در صورت ترك سازمان ممکن است آنها را از دست بدهد .تهدید ناشی از دست دادن این مزایا و امتیـازات و
همچنین عدم امکان جبران امتیازات ازدسترفته ،فرد را به سازمان متعهد میکند .بیکر معتقد است فردی که تمایـل دارد
شغل جدیدی را انتخاب کند .ممکن است بهواسطه برخی مزیتهای جانبی ،از این کار صرفنظر کند :ارتقا مقام و درجـه
سازمان محل شغل فعلی ،تسل و سهولت کار به دلیل موفقیت و شرای خـاص شـغل فعلـی ،راحتـی و آسـایش زنـدگی
خانوادگی که ممکن است با تغییر شغل فعلی از بین رود ،مزایا و امتیازات مالی وابسته بـه بازنشسـتگی ،وعـده مسـاعدت
ارتقا مقام و درجه شغل فعلی .به عبارتی میتوان گفت نظریه مزیتهای جانبی بیکر بیانکننده نـوعی تعهـد حسـابگرانه
(تعهد مستمر) کی باشد ( .)Baker et al,2006: 857-849اوریلی و چتمن الگوی چندبعـدی خـود را بـر ایـن فـرض
بنانهادهاند که تعهد ،نگرشی را نسبت به سازمان نشان میدهد و سازوکارهایی دارد کـه از طریـق آنهـا میتوانـد شـکل
بگیرد .آنها معتقدند که پیوند بین فرد و سازمان میتواند سه شکل متابعت ،همانندسازی و درونی کردن را به خود بگیرد.
متابعت زمانی صورت میگیرد که نگرشها و رفتارهای همسو با آن نگرشها ،بهمنظور کسب پاداشهای مشخص اتخـاذ
میشوند .همانندسازی زمانی به وقوع میپیوندد که فرد ،نفوذ را به دلیل ایجـاد و یـا حفـ رابطـه ارضـاکننده میپـذیرد
( .)Herskovich & Meyer,2002بررسی جدیدتر از یک نمونه بزرگتـر دو نـوع تعهـد را بـهجای سـه نـوع تعهـد
1 . Matthew & Zajak
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مشخص کرد که تعهد ابزاری (متابعت) و تعهد هنجاری (همانندسازی و درونی کردن) نامیده شـدند ( Kramer,1996:

 .)390-389در تحقیقات بعدی این دو محقق و همکارانشان نتوانستند تمایزی را بین همانندسازی و درونی کردن قائـل
شوند .ازاینرو ،آنها در تحقیقات جدیدتر موارد همانندسازی و درونی کردن را ادغام کردند و آن را تعهد هنجاری نامیدند.
متابعت ،نیز در کار اخیرشان تعهد ابزاری نامیده شده است که متمایز از همانندسازی و درونی کـردن اسـت .بـرای مثـال،
اریلی و چتمن متوجه شدند که متابعت بهطور مثبت تا منفی با ترك شـغل ارتبـاط دارد .بـا در نظـر گـرفتن اینکـه تعهـد
سازمانی عموماً بهعنوان متغیری در نظر گرفته میشود که احتمال ترك شغل را کاهش دهد ،این یافته بعضی سـؤالها را
درباره اینکه آیا متابعت میتواند ،بهعنوان یکشکل از تعهد سازمانی در نظر گرفته شود را به وجود آورده است ( Meyer
.)& Herskovich, 2001: 306
در مورد تعالی مدلهای متعددی ارائه گشته است که از مهمتـرین و معروفتـرین الگوهـای تعـالی سـازمانی ،مـدلهای
ارائهشده در جوایز دمینگ ژاپن ،جایزه کیفیت مالکوم بالدریح آمریکا و جایزه کیفیت اروپـا اسـت .ایــن مــدل در ســال
 1991توسـ بنیـاد اروپایی مدیریت کیفیت معرفی شد .در سالهای  1999و  2003ویرایشهای جدیــد آن ارائــه شـد
که دارای تغییرات قابلمالحظهای در زیـر معیارهـا و نکـات راهنمـای آن بـود .مـدل  EFQMیک مدل غیر تجـویزی
است که از  9معیار تشکیلشده است .که این  9معیار به دودسته تقسیم میشوند :ال ) توانمند سـازها :پـنح معیـار اول و
عواملی هستند که سازمان را برای رسیدن به نتـایح ،توانمند میسازند .ب) نتایح :نتایجی هستند کـه سـازمان سـرآمد در
حوزههـای مختلـ بـه آن دسـت پیـدا میکند و بیانکننده دستاوردهای حاصــل از عملکــرد در حـوزههــای توانمنـد
سازها هستند (میر سپاسی.)12 :1397،
در مطالعات و پژوهشهای مختل برای «تعالی رفتار کارکنان» شاخصها و ابعاد مختلفی در نظر گرفتهشده است کـه در
همین رابطه و در تحقیقی که توس ملک حسینی و محمدی در سـال  1394بـهمنظور سـنجش میـزان التـزام کارکنـان
فرماندهی مرزبانی استان گلستان به منشور اخالقی و سنجش رفتار متعالی کارکنان انجـام گرفـت؛ ابعـاد و شـاخصهای
رفتار متعالی کارکنان در ابعاد («انضباط و قانون مداری فرماندهان»؛ «عدالت محوریِ فرمانـدهان»؛ «شـجاعت و ایثـار»؛
«دانش و آگاهی فرماندهان و مدیران»؛ «هدایت و رهبری»؛ «جدیت و پشتکار»؛ «سعهصدر» و «ایمان ،تعهد و اعتقاد»)
صورتبندی و تفکیکشده است.
روش پژوهش
روش تحقیق از حی هدف «کاربردی» محسوب میشود .همچنین برحسب نحوه گردآوری دادههـا ،تحقیـق توصـیفی-
پیمایشی است .جامعه آماری تحقیق کلیه فرماندهان و مدیران حاضر به خدمت فرماندهی مرزبانی ناجا از فرماندهان عالی
تا وظیفهای اعم از فرماندهان پاسگاهها ،فرماندهان گروهانها و هنگهـای مـرزی و نیـز معـاونین و مـدیران اسـتانی و
ستادی می باشند که شامل فرماندهان و مدیران ستاد فرماندهی مرزبانی ناجا (مستقر در تهران) و چهار استان سیسـتان و
بلوچستان ،آذربایجان غربی ،هرمزگان و مازندران میباشند کـه درمجمـوع بـه تعـداد  850نفـر میباشـند کـه بـه روش
نمونهگیری طبقهای انجام گردیده است .بدین دلیل که هر یک از این استانها ،نماینده یک ناحیه جغرافیـایی کشـورمان
بوده که عالوه بر شباهتهایی جغرافیایی در حوزه عملیاتی (مرزی-دریایی) نیز مأموریتهایی مشابه ای را دارا میباشـند.
برای برآورد حجم نمونه تحقیق از جدول کرجسی و مورگان استفادهشده است که تعداد  265نفر از جامعه نمونه ،بهعنوان
جامعه نمونه تحقیق انتخابشده و به روش نمونهگیری طبقهای متناسب استفاده گردیده است .که در جدول  1مشخصات
جامعه آماری؛ حجم نمونه و روش نمونهگیری بیانشده است.
با توجه به اینکه مبانی نظر ی متغیر مستقل تعهد سازمانی بـوده کـه بـرای سـنجش ایـن متغیـر در دیـدگاه کارکنـان از
پرسشنامه استاندارد آلن و می یر ( )2011استفاده گردیده است .همچنین برای سنجش دیدگاه پاسـخگویان در خصـوص
تعالی رفتاری نیز از پرسشنامه ملک حسینی ( )1394استفادهشده است .روایی پرسشنامه ازنظر خبرگان و نخبگان (اعتبـار
صوری و ظاهری) بهره گرفتهشده است که برابر نظر  5نفر از اساتید حاذق و متبحر در این زمینه ،ابزار مـورد تأییـد قـرار
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گرفت .پایایی شاخصها و سنجهها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی و تأیید ( )a<0/70قرار گرفت .در
این پژوهش برای تعالی رفتار فرماندهان و مدیران شاخصها و ابعـاد «انضـباط و قـانون مـداری فرمانـدهان»؛ «عـدالت
محوریِ فرماندهان»؛ «شجاعت و ایثـار»؛ «دانـش و آگـاهی فرمانـدهان و مـدیران»؛ «هـدایت و رهبـری»؛ «جـدیت و
پشتکار»؛ «سعهصدر» و «ایمان ،تعهد و اعتقاد» مستخرج از تحقیق ملک حسینی ( )1394منظور شده است .برای تجزیه
و تحلیل دادهها از نرمافزار آماری  Spssاستفادهشده است.
جدول شماره  .1جامعه آماری و حجم نمونه تحقیق
روش نمونهگیری
حجم نمونه
نسبت آماری
مشخصات جامعه آماری
تصادفی طبقهای متناسب
87
 33درصد
سیستان و بلوچستان
تصادفی طبقهای متناسب
74
 28درصد
آذربایجان غربی
تصادفی طبقهای متناسب
48
 18درصد
هرمزگان
تصادفی طبقهای متناسب
42
 16درصد
مازندران
تصادفی طبقهای متناسب
14
 5در صد
ستاد فرماندهی مرزبانی ناجا
تصادفی طبقهای متناسب
265
 100درصد
مجموع

بحث و یافتهها
مجموع  265فرد موردمطالعه اکثریت افراد ( 28/7درصد) سنشان  31تا  35سال بوده است و از تجربه خوبی برای پاسـخ
به سؤاالت برخوردار بودهاند .اکثریت پاسخگویان ( 65/3درصد) میزان تحصیالتشـان لیسـانس بـوده اسـت و تحصـیالت
خوبی برای شرکت در این تحقیق را داشتهاند و پاسخ آنها که در نتایح تحقیق تجلییافته است قابلاعتماد است .اکثریت
دارای خدمت باالی  15سال را داشتند .از مجموع  265پاسخگو  43/3درصد افسر جز یا رتبه همتراز؛  55/8درصد افسـر
ارشد یا رتبه همتراز و  0/8سرتیپ دومی به باال هستند.
در ادامه بهمنظور درك بهتر وضعیت و میزان تعهد سازمانی فرماندهان و مدیران از محاسبه میانگین وزنی بـا اسـتفاده از
آماره تی تک نمونهای استفادهشده است.

میانگین

3/27

جدول شماره .2محاسبه میانگین وزنی میزان تعهد سازمانی
فاصله اطمینان  ٪95برای
معنیداری
درجه آزادی
مقدار آماره t
میانگین انحرافات
انحرافات از میانگین
کرانه باال
کرانه پایین
0/3027
0/2567
0/000
264
23/816
0/24171

بر اساس نتایح جدول ( )2و با توجه به میانگین محاسبهشده برابر با ( ،)3/27مقدار  Tبرابر  23/816و سـطح معنـیداری
( ،)sig=0/000میتوان بیان داشت که وضعیت تعهد سازمانی فرماندهان و مدیران در سطح مطلوب قرار دارد.
محاسبه میانگین وزنی میزان تعالی رفتار

به منظور درك بهتر وضعیت و میزان پایبندی فرماندهان و مدیران به شاخص تعالی رفتار از محاسـبه میـانگین وزنـی بـا
استفاده از آماره تی تک نمونهای استفاده گردیده است.

میانگین

3/67

جدول شماره .3محاسبه میانگین وزنی میزان تعالی رفتار
فاصله اطمینان  ٪95برای
درجه معنیداری
مقدار
میانگین
آزادی
آماره t
انحرافات
انحرافات از میانگین
کرانه پایین کرانه باال
0/7032
0/6497
0/000
264 49/779 0/22122
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بر اساس نتایح جدول ( )3و با توجه به میانگین محاسبهشده برابر با ( ،)3/67مقدار  Tبرابر  49/779و سـطح معنـیداری
( ،)sig=0/000میتوان بیان داشت که وضعیت تعالی رفتار فرماندهان و مدیران باالتر از سطح مطلوب قرار دارد.
در این پژوهش با توجه به هدف اصلی تحقیق «بررسی رابطه تعهد سازمانی با تعالی رفتار فرماندهان و مدیران فرماندهی
مرزبانی ناجا» و ا عنایت به مقیاسهای سطوح سنجش (اسمی ،رتبهای و فاصـلهای بـودن متغیرهـا) از فنهـای آمـاری
مناسب استفاده گردیده است ،الزم به ذکر است برای تشخیص نوع فنهای آمـاری مورداسـتفاده ،بـه بررسـی چگـونگی
توزیع دادهها از منظر نرمال بودن بر مبنای آزمون کولموگروف -اسمیرنوف پرداختهشده است.
جدول شماره .4بررسی نرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
معنیداری
مقدار
متغیرها
ردی
0/107
1/325
تعهد عاطفی
1
0/081
1/021
تعهد مستمر
2
0/632
0/920
تعهد هنجاری
3
0/074
1/652
انضباط و قانون مداری فرماندهان
4
0/307
1/241
عدالت محوری فرماندهان
5
0/097
1/37
هدایت و رهبری فرماندهان
6
0/507
0/107
دانش و آگاهی فرماندهان
7
0/092
0/135
شجاعت و ایثار فرماندهان
8
0/320
1/154
جدیت و پشتکار فرماندهان
9
0/701
0/807
سعهصدر فرماندهان
10
0/062
1/140
ایمان و اعتقاد فرماندهان
11

بر اساس دادههای جدول ()4؛ همه متغیرهای موردمطالعه (تعهد عاطفی؛ تعهد مستمر؛ تعهد هنجـاری؛ انضـباط و قـانون
مداری فرماندهان؛ عدالت محوری فرماندهان؛ هدایت و رهبری فرماندهان؛ دانش و آگاهی فرمانـدهان؛ شـجاعت و ایثـار
فرماندهان؛ جدیت و پشتکار فرماندهان؛ سعهصدر فرماندهان؛ ایمان و اعتقاد فرماندهان) دارای توزیع نرمال میباشند ،زیرا
مقدار آنها بیشتر از سطح معنیداری  0/05بوده است .بنابراین بهواسطه نرمال بودن دادهها ،از فنهـای موجـود در آمـار
پارامتریک استفاده گردیده است.
جدول شماره  .5خالصه نتایج محاسبات رابطه دو متغیر مستقل (تعهد سازمانی و ابعاد آن) با متغیر وابسته (تعالی رفتار
متغیر مستقل
تعهد سازمانی
تعهد عاطفی
تعهد مستمر
تعهد هنجاری

فرماندهان و مدیران مرزبانی ناجا)
نام آزمون
متغیر وابسته
همبستگی پیرسون
تعالی رفتار فرماندهان و مدیران مرزبانی
همبستگی پیرسون
تعالی رفتار فرماندهان و مدیران مرزبانی
همبستگی پیرسون
تعالی رفتار فرماندهان و مدیران مرزبانی
همبستگی پیرسون
تعالی رفتار فرماندهان و مدیران مرزبانی

مقدار آزمون
0/247
0/351
0/234
0/127

معناداری
0/000
0/000
0/001
0/000

دادههای جدول ( )5مبین ان است که؛ بـا توجـه بـه مقـدار ضـریب همبسـتگی پیرسـون ( )0/247و سـطح معنـیداری
محاسبهشده ( ،)sig=0/000در سطح ضریب اطمینان بیش از  95درصد میتوان ادعا نمود؛ بین متغیر تعهد سـازمانی بـا
متغیر وابسته (تعالی رفتار فرماندهان و مدیران مرزبانی) رابطهای دوسویه ،مستقیم و افزاینده برقرار است .بدین معنا که بـا
افزایش هر کدام از متغیرها ،متغیر دیگر نیز افزایش مییابد.
همچنین بررسی رابطه تفکیکی بین هریک از ابعاد متغیر تعهد سازمانی (تعهد عاطفی؛ تعهد مسـتمر؛ تعهـد هنجـاری) بـا
متغیر تعالی رفتار فرماندهان و مدیران نشان داد؛ بین متغیرهای «تعهد عاطفی»؛ «تعهد مستمر» و «تعهـد هنجـاری» بـا
متغیر تعالی رفتار فرماندهان و مدیران به ترتیب با مقدار ضریب همبستگی پیرسون ( )0/127( ،)0/234( ،)0/351و سـطح
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معنیداری محاسبهشده ( )sig<0/05رابطهای دوسویه ،مستقیم و افزاینده برقرار است بدین معنا که با افزایش هـر کـدام
یک از ابعاد تعهد سازمانی میزان تعالی رفتار فرماندهان و مدیران مرزبانی افزایشیافته و با افزایش تعالی رفتار ابعاد تعهـد
سازمانی افزایش خواهد یافت.

متغیر مستقل
تعهد سازمانی

جدول شماره .6نتایج آزمون فرضیه اصلی تحقیق
ضریب
ضریب همبستگی استاندارد شده
مرتبه صفر  Zeroتفکیکی  Partialنیم تفکیکی  Partرگرسیون
0/390
0/363
0/385
0/402

T

معناداری

1/620

0/001

جدول  6مبین آن است که با توجه به تحلیل ضرایب همبستگی و ضرایب رگرسـیونی بـین دو متغیـر مسـتقل و وابسـته
میتوان گفت :مقدار ضرایب همبستگی مرتبه صفر  0/402تفکیکی  0/385و نیمه تفکیکی  0/363و ضـریب رگرسـیونی
استاندارد شده برابر  0/390است که با توجه به مقدار  tبرابر  1/620و سطح معناداری  0/001میتوان گفت فرضـیه H1
تحقیق مبنی بر« :بین تعهد سازمانی با تعالی رفتار فرماندهان و مدیران فرماندهی مرزبانی ناجا رابطه مستقیم و معناداری
وجود دارد» تأیید و با توجه به ضریب همبستگی محاسبهشده ،جهت این رابطه مثبت و نوع آن مستقیم است.
نتیجهگیری
مهمترین هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه تعهد سازمانی با تعالی رفتار فرماندهان و مدیران فرماندهی مرزبانی ناجـا و از
میان استانهای منتخب ایران بود .یافتهها نشان داد «بین تعهد سازمانی با تعالی رفتار فرمانـدهان و مـدیران فرمانـدهی
مرزبانی ناجا رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد» تأیید و با توجه به ضریب همبستگی محاسبهشده ،جهـت ایـن رابطـه
مثبت و نوع آن مستقیم است .نتایح نشان داد تعهد سازمانی بـهعنوان متغیـری اثرگـذار میتوانـد موجبـات تعـالی رفتـار
فرماندهان و مدیران فرماندهی مرزبانی را فراهم نماید .ازاینرو یافتهها و نتایح را میتوان با نتایح تحقیق محققانی مانند:
بنیادی ،محمد ،مهدی نژاد ،ولی ( )1399سجودی؛ قائد رحمتی؛ جعفری خیرخواه و آقـائی زاده ()1395؛ نخعـی؛ رعیـت و
قربانی ()1395؛ باقری جامخانه و صالحی ()1395؛ عبدالملکی؛ آهنین جان؛ عبدالملکی و امـانی ()1394؛ یـار محمـدیان؛
شفیع پور مطلق و فوالدونـد ()1392؛ پورسـلطانی؛ انـدام و فرجـی ()1391؛ غالمـی رزینـی ()1391؛ الشـیک و سـبحان
()2019؛ دیوبس و ایجاکلی ()2016؛ الیو و همکاران ( )2016و ارکمن و هنسر ( )2015همپوشـانی و همراسـتایی داشـته
است .لکن با نتایح تحقیق کریمی جعفری؛ حقیقی کفاش و بهرامی ()1393؛ حسینی ( ،)1392صفری؛ بیگی نیا و رشیدی
فرد ( ،)1390جیمز و همکاران ( )2009غیرهمسو بودند .احتماالً علت این ناهمخوانی به ماهیت کار و نوع فعالیت کارکنان
در جوامع آماری تحقیقات مذکور مربوط است .مرور نتایح تحقیقات فوق اهمیـت تعهـد سـازمانی کارکنـان و مـدیران در
اجرای برنامههای استانداردسازی و تعالی رفتار را نشان میدهد .بنابراین با در نظر گرفتن نتایح تحقیقات گذشته و با توجه
به نتایح تحقیق حاضر مبنی بر وجود رابطه مثبت بین تعهد سازمانی ،و تعـالی رفتـار میتـوان گفـت مـدیرانی کـه قصـد
استانداردسازی رفتار کارکنان را دارند بهتر است تعهد سازمانی کارکنان خویش را نیز مدنظر قرار دهند .بخـش دیگـری از
نتایح این تحقیق ،به بررسی رابطه تعالی رفتار کارکنان و با هریک از خرده مقیاسهای تعهـد سـازمانی میپـردازد .تعهـد
عاطفی فرماندهان و مدیران فرماندهی مرزبانی بـا تجربیـات کـاری آنهـا نسـبت مسـتقیم دارد .بنـابراین ،سیاسـتها و
استراتژیهای مدیریتی در فرماندهی مرزبانی ابزار مناسب سنجش قـدرت و ضـع کارمنـدان را در اختیـار میگذارنـد و
موقعیتها و جریانهای کاریای را خلق میکنند تا در آنها تمام کارکنان تجربه فـردی مثبتـی از کـار داشـته باشـند ،از
طریق افزایش تعهد عاطفی کارکنان به سازمان به تعالی رفتار آنان و در نهایت بـه موفقیـت فرمانـدهی مرزبـانی کمـک
میکنند .و ازآنجاییکه ارزشها و سیاستهای فرماندهی مرزبـانی ریشـه در مبـانی و تعـالیم اسـالمی و قـانون اساسـی
جمهوری اسالمی داشته میتوان با تعمیق این آموزهها و توسـعه مبـانی و تعـالیم ،ضـمن تقویـت و رشـد تعهـد عـاطفی
فرماندهان و مدیران موجبات تعالی رفتار آنان را فراهم نمود .مرزبانی و حراست و صیانت از کیان اسالمی دارای پشـتوانه
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مناسبی در احادی (دعای امام سجاد علیهالسالم) و روایات است که فرماندهی مرزبـانی میتوانـد بـا بهـره از آن ضـمن
افزایش سطح تعهد عاطفی کارکنان بر تعالی رفتار آنان تأثیر مثبت بگذرند.
همچنین یکی دیگر از خرده مقیاسهای تعهد سازمانی تعهد هنجاری میباشد؛ تعهد هنجاری بـر وظـای و مسـئولیتها
استوار است ..ازاینرو میتوان تعهد هنجاری را بهعنوان گزارهای اثرگذار بـر ارتقـا و تقویـت تعـالی رفتـار فرمانـدهان و
مدیران در نظر گرفت .فرماندهی با تقویت تعهد هنجاری کارکنان ضمن تقویت تعالی رفتار کارکنـان میتوانـد برافـزایش
تمایل آنان به خدمت در این رسته و نیز بسیاری از موضوعات و متغیرهای مدنظر اثر بگذارد .تعهد هنجاری و وفاداری به
سازمان تا حد زیادی به فرصت پیشرفت حرفهایها و معیارهای توزیع پاداشها ،بستگی دارد .بر ایـن اسـاس و ازآنجاکـه
تعالی رفتار و پایبندی به شعائر و آموزه های اخالقی اسالمی و انسانی در برخـورد بـا زیردسـتان و مـردم عـادی از سـوی
فرماندهان ،یکی از مهمترین رویکردها و شعارهای ناجا و مرزبانی در سالهای اخیر بوده لذا میتوان تعهد سازمانی در بعد
هنجاری را بهعنوان یکی از متغیرهای اثرگذار در تحقق این اهداف در نظر گرفت .یکی دیگر از خرده مقیاسهـای تعهـد
سازمانی تعهد مستمر میباشد در تبیین این یافته میتوان بیان داشت؛ در واقع افرادی به شکل مستمر به سازمان متعهـد
هستند که علت ماندن آنها در سازمان نیاز آنها به ماندن است .یکی از عواملی که بر تعهد مسـتمر کارکنـان و بـهویژه
فرماندهان و مدیران فرماندهی مرزبانی تأثیر دارد؛ معاضدت و حمایت سازمان در ابعـاد و زمینـههای مختلـ اقتصـادی،
فرهنگی و قضایی از آنان است .احساس تعلق به سازمان درگرو حسی است که از سازمان بهعنوان یک پشتوانه و حـامی
قوی نصیب فرد میشود و بر روحیه و ابعاد مختل شخصیتی وی ازجمله رفتار و سلوکی متعالی وی اثر میگذارد ازاینرو
فرماندهی مرزبانی با تقویت تعهد مستمر فرماندهان و مدیران میتواند موجبات ارتقا تعالی رفتـار آنـان را فـراهم نمایـد.
فرماندهان و مدیرانی که تعهد هنجاری باالیی دارند بـا احتمـال بـاالتری در موفقیـت مرزبـانی ایفـای نقـش میکنـد و
همچنین رضایت شغلی باالتری را تجربه مینماید .رضایت شغلی باال بهنوبه خود میزان جابهجایی کارمنـدان را کـاهش و
توانایی سازمان را برای استخدام و ابقای استعدادها افزایش میدهد و بهصورت اخص بر تعالی رفتار آنان تـأثیر میگـذارد.
در موارد بسیاری ،سازمانها به افرادی نیاز دارند که به نفع سازمان و فراتر از وظای مقرر تالش کنند و با حسن خلـق و
رفتاری استاندارد ،اهداف سازمان را محقق سازند .این امر بهویژه در سازمانهایی که پرمسئولیت هستند ،مانند فرمانـدهی
مرزبانی ناجا که بهمنزله خ مقدم تولید ،تأمین و تثبیت امنیت کشور قلمداد میشود ،اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا کوتاهی در
جهت ایجاد تعهد سازمانی و وابستگی روانی اعضای سازمان ،مستلزم افزایش هزینهها برای ایجـاد سـامانههای کنتـرل و
نظارت دقیق و پیچیده بر آنان خواهد بود .بهطورکلی و در تبیین یافته اصلی تحقیق «بین تعهد سازمانی بـا تعـالی رفتـار
فرماندهان و مدیران فرماندهی مرزبانی ناجا رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد» میتوان بیان داشت؛ به هر میزان تعهد
سازمانی فرماندهان و مدیران در سطح باالتری قرار داشته باشد به همان میزان رفتار سازمانی آنان نیز در سطحی متعالی
قرار میگیرد .ازآنجاکه یکی از دلمشغولیهای عمده سازمانها ازجمله فرماندهی مرزبـانی ناجـا لـزوم توجـه کارکنـان و
بهویژه فرماندهان و مدیران سازمان به مبانی و آموزههای تعالی رفتار است .درمجموع نتـایح پـژوهش حاضـر ،ادبیـات و
پیشینه پژوهشی نیز ارتباط تعهد سازمانی با تعالی رفتار فرمانـدهان و مـدیران را تأییـد نمـوده اسـت .بنـابراین پیشـنهاد
میگردد:
 -1به ویژگیهای شخصیتی کارکنان و کارگزاران فرماندهی مرزبانی ناجا از قبیل شجاعت ،سعهصـدر و خویشـتنداری،
اعتمادبهنفس و خالقیت کارکنان بهعنوان مؤلفههای شایستهساالری در استخدامها و انتصابات توجه بیشتری گردد.
 -2بهمنظور توسعه تعهد هنجاری کارگزاران ارشد فرماندهی مرزبانی ناجا بایـد در جبـران خـدمات اعـم از اضـافهکاری،
پاداش ،حق مأموریت ،هزینه ایاب و ذهاب و ...پرداخت منصفانه داشته و عدالت را جایگزین مساوات نمایند.
 -3فرماندهان عالی مرزبـانی ،بسـترهای الزم را بـرای مشـارکت همهجانبـه فرمانـدهان و مـدیران در سـطوح اسـتانی،
هنگهای مرزی ،گروهانها و پاسگاههای مرزی فراهم نمایند.
 -4ایجاد خانههای سازمانی در محل هنگها و گروهانهای مرزی و اسکان رایگـان و یـا ارزانقیمـت کارکنـان موجـب
تحمیل هزینه های گزاف در صورت تغییر محل خدمت به آنان گردیده و تعهد مستمر را به دنبال خواهد داشت.
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-5اهتمام فرماندهان مرزبانی نسبت به تعمیق و گسترش شایستهساالری ،عدالت محوری و مهارت محوری در انتصابات
فرماندهان و ایجاد بستر و زمینه رشد و پیشرفت افراد بر اساس کارآمدی و عملکرد آنان.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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