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چکيده
هدف از تحقیق حاضر ،بررسي رابطه بين رضایت شغلی با تعهد سازماني دبیران تربیت بد اتسا ین ن انمس  ن رد
ي -همبس گت ي و تسا 
 4931بوده است .تحقيق ازنظر هدف و نوع كاربردي واز نظر ماهيت روش توص في ي ي

لاس    
اج م ي هع

آماري آن شامل دبیران تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش استان س نم ان شامل  622ن مجح نييعت يارب .تسا رف
نمونه ،به دليل مک بودن جامعه آماري ،نمونه آماري برابر با جامعه آماري در نظر گرفته شده است .ابزا رگ ر د يروآ   
اطالع  تا د  همانشسرپ ،قيقحت نيا ر ا لغش تیاضر درادناتس یییییی ی یییییییییییییی ) (JDIاس و تیم

اکمه ر  نا (((( (  ) 1969تر همج   

شکرشکن( ) 83 31و پرس اتسا همانش ن  دهعت(ينامزاس دهعت دراد ع دهعت ،يفطا )يراجنه دهعت ،رمتسم

یم و نلآ     

   

یر( ) 990 1بود .روايي صوري و محتوايي پرس نش امهها ،مورد تا يي د متخصصان قرار گرفت و پایایی پرس نش امه با اند یک
تغییرات برای پرس نش امه رضایت ش لغ ییی  ./ 86و تعهد نامزاس  يي ييي  ./67بدس دمآ ت  ... ..جه و هيزجت ت يلحت ل د دا ههه ههههها ا از
ضريب همبس گت ي پيرسون و رگرسیون اس فت اده شد .نتایج تحقیق نشان داد که بين رضایت شغلی دبیران تربی یندب ت   
استان س نم ان با تعهد سازماني آنها رابطه مثبت و معناداري و .تشاد دوج

   ب مزال شرورپ و شزومآ ناریدم نیاربان

است که از طریق بهبود رضایت شغلی به تقويت تعهد در س پب نامزا ر اد زززن نند و ايننن تعهددد ب لادع يارجا ا تتت تتتت و ا داجي
اع مت اد در تعامالت سازماني که توسط مديران اجرا مي شود ،به دست مي آيد.
کليد واژهها :رضایت شغلی ،تعهد سازماني ،دبیران تربیت بدنی
دریافت مقاله4931/8/41 :

پذیرش مقاله5931/2/22 :

 -1عضو هیات عل یم  ،گروه تربیت بدنی ،واحد گرمسار ،دان گش اه آزاد اسالمی ،گرمسار ،ایران (نویسنده مسئول)

szabihi77@gmail.com
 -2استادیار و عضو هیات عل یم دان گش اه مازندران
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مقدمه
يکي از مسايل مهمي که همواره سازمانهاي دولتي برآن تا يک د دارند ،م زي ان تعهدددکارکنان آنها ا
در قبال سازمان و مسئوليت کار شي ان است .تعهد سازماني کار نک ان سازمانهاي دولتي ،ب ظاحل ه
ويژگيهاي منحصر بفرد اين سازمانها ،ازعوامل استراتژيک در عملکرد وخدمت رساني آنها به
شمار مي آيد .تعهد سازماني در مديريت وادبيات علوم رفتار ،ب کي ناونع ه    

عام ديلک ل يي ييي در

روابط بين افراد وسازمانها مطرح مي باشد و بسياري از نظريه پردازان ،تعهد سازماني را به عنوان
عاملي که وابستگي فرد را به سازمان تقويت مي نک د در نظر مي گيرند .چنانچه افراد ب نامزاس ه   
خود متعهد نباشند ،ع کم رد وقابليت درسازمان وکارکنان کاهش مي يابد .بررسي تعهد ينامزاس    
ازديدگاه ا متج اعي ،مي تواند بسياري ازس يامر هههها ا و امتيازه شومارف يا   
انساني موثر بر تعهد کاري را نمايان نک ددد(رحماني وکاووس ،ي

شد هنيمز رد ه    عوامل

 .) 87 31تعهد طبار ینامزاس  ههه ههههای

ت گن اتنگ با رضایت شغلی کار نک ان دارد و از این رو میتوان به بررسی« انگیزش ،رضایت شغلی
و تعهد سازمانی» پرداخت .از نیمةی دوم سدهی بیس مت ارب یهجوت نایاش مهس ییییییییییی درک تعهد
سازمانی ایجاد شد هیزجت فرص یدایز یورین و ه

جیاتن .تسا هدش عوضوم نیا لیلحت و            

پژوهشها بیانگر آن است که تعهد سازمانی با بسیاری از رفتارهای شغلی کار نک ان مرتبط اس ،ت
از مج له این که تعهد سازمانی اثرات بالقوه و جدی بر عملکرد سازمان دارد .هر چند دستیابی ب ببه
اهداف آموزشی صرف ،منوط به اس فت ادهی بهینه از م عبان سا یتازیهجت و یلام ،یناسنا تتتتت تتتتتت؛ اما
پویایی نظام سازمان وابسته به عوامل مختل یف از مج ل نتشاد ه    کارمند روخرب ،دونشخ ینا دار از   
تعهد و وفاداری باال نسبت به سازمان و دلبسته به کار خود است تا در محیطی پویا و س ملا بب بببا به
کار بستن تمام توان خویش برای کارایی بی تش ر و بهترسازمان گ ما ربانب .دنرادرب ا د هراومه نی ر   
شه دعتم یا د نادنمراک و اضعا      
سازمان سعی بر آن است که طرز تلقیمناسبی نسبت ب رگن ه شش شش
وجود داشته باشد؛ زیرا نگرشها ی آنان با رفتارهایی که برای س نتسه مهم نامزا د ،در ار تتت تتتتب طا
است .به طور مثال؛ اح مت ال این که کارمندانناراضی ،از کار غیبت ننک د و ی تهج ار نامزاس ا    
ورود به سازمان بهتر ترک ننک د ،زیاد است و یا داشتن نگرش م  نامزاس هب تبسن یفن م بجو      
یشود که کارمندان نسبت به ت کش یل اتحادیهیا پیوستن به گروهه  ریغ یا ر دقا یمس ا .دننک م
م 

   

همچنین ثابت شده است که کارمندان راضی از سالمت بهتری برخوردارند و س ماجنار هک نیا    
یرود و تأثیر آن در زندگی خصوصی
دلبس یگت شغلی پدیدهای است که از مرز سازمان فراتر م 
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فرد خارج از سازمان نیز مشاهدهم یییش راد یاضعا .دو ا اب یگتسبلد ی الالالالالالالالال  ،نس هک یراک هب تب

   

انتخاب می ننک د حساسیت بی تش ریدارند و واقعا به آنچه انجام میدهند توجه م ییینمایند یدیما(    
ار یکنج  .) ۱۳۸۷ ،با توجه به نقش مهم ادارات تربیت بدنی به عنوان یک قطب مهم در توس و هع
رشد ورزش در شک ور و جهت اس فت اده موثرتر از نیروی متخصص در این زمینه به نظر م دسر ی   
کاربرد یافتههای عل یم جدید مدیریت در ادارات تربیت بدنی ضمن افزایش کارایی و اثربخ یش ،
موجبات ترغیب کار نک ان ب ف ار راک تیفیک یاقترا و رتشیب شالت ه ر مها ،یحیبذ(دروآ یم          
 .)4931رضایت شغلی به نگرش کلی فرد درباره شغلش اطالق میشود ،کسی که رضایت شغلی
اش در سطح باالتری است نسبت به کارش ن و دراد یتبثم شرگ هک یسک

ک زا ا ن شر ار یضا       

است دارای نگرش م یفن است(رابی زن  .) 81 31 ،ابعاد رضایت شغلی عبارتند از :حقوق و دس ،دزمت
نفس کار ،امکان پیشرفت و ترقی (ترفیع) ،کارگروهی و ارتباطات ،شرایط کاری مناس هافر ،ب   
کار نک ان ،امنیت شغلی ،نظارت و شیوه سرپرس یت  ،خط م یش سازمانها و عالق .لغش هب یدنم ه     
یدهد که رضایت کار نک ان از نحوه عملکرد مدیریت ،شرایط فیزی ..و راک یک    .
تحقیقات نشان م 
باعث ایجاد رضایت شغلی در کار نک ان میشود ،مسلمًاًا رضایت کار نک ان باعث افزایش بهرهوری
و افزایش مشارکت آنان در روند انجام وظایف می گردد(ذبیحی .)4931 ،رض ارفا يلغش تيا د    
در سازمانها اه يم ت زيادي دارد .دست كم ،مديران الزم است به 3دليل به رضايت شغلي افراد و
  

اعضاي سازمان اه يم ت بدهند )1 .مدارك بسياري در دست است كه اف مزاس ،يضاران دار ا ار ن

ترك مي ك نن د و ب تشي ر استعفا مي دهند )2 .ثابت شده است كه كاركنان راضي ،از سالمت بهتري
برخوردارند و ب تشي ر عمر مي ك نن د )3 .رضايت شغلي از كار ،پديده اي است كه از مرز سازمان و
شركت فراتر مي رود و اثرات آن در زند  جراخ و درف يصوصخ يگ ا س ز از شم نام ا يم هده        
شود(رابی زن  .) 81 31 ،بهسازی سازمانها از فرایندهای بسیار گس  هک تسا هدرت در نآ لماوع ییییییییی از
مج له؛ رضایت شغلی از اهمیت زیادی برخوردار است(چن.) 2004 ،1

یتوان ه زم مان با تجه زي فعاليتتتها اي
مسئله اساسي براي مديران سازمانها اين است كه چطور م 
فهاي سازمان طوري عمل كرد كه افراد از كار و كوشش خود در سازمان،
افراد در جهت هد 
رضايت شخصي و پاداش كسب نما ني د( مک الوند .) 1379 ،اه يم ت رضايت شغلي از آنجا ا ناشييي

-Chen
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مي شود كه ب تشي ر افراد تقريبًاًا ن مي ي از ساعات بيداري خود را در محيط كاري م نارذگ ي ن ا .د زز ززز
ا ني رو شناسايي متغيرهاي مؤثر بر عملكرد منابع انساني و تأمين آن ،حائز اه يم تتت است ..كي ييي از
ت ش لغ ييي
یدهد كههه كارك ان ننن با ا رض يا ت ت
اين متغيرها رضايت شغلي است .نتايج تحقيقات نشان م 
باالتر از نظر ف كيزي

بدني و توان ذهني در وضعيت خوبي قرار دارند .از سوي د گي ر صاحبنظران

علم مديريت معتقدند چنانچه به نيازهاي واقعي كاركنان توجه كافي نشود ،با كاهش بهره وري
در سازمان مواجه خواه مي شد ،یزیزع(

 .)0931در ميا ان طرفد كيور نارا رد زا يخرب ،يشرگن 

پژوه گش ران به تعهد سازماني با ديد كي

مفهوم چند بعدي مي نگرند ك رب يفلتخم لماوع ه نآ

تأثير مي گذارند آلن و مي ير ) 990 1( 1از پ گشي امان رو م يدعب دنچ دركي ي هس لدم ،دنشاب   

  
  
   

یباشد.
بعدي آنها از تعهد سازماني ،شامل :بعد عاطفي ،بعد مس مت ر و بعد ه جن اري م 
شهاي سازمان ،تمايل به تالش شديد در
تعهد عاطفي :عبارت است از :اعتقاد به اهداف و ارز 
راه سازمان و خواست ع يم ق ادامه عضويت در سازمان .كساني كه داراي چ ين ن تعهداتي هستنددد
داراي ويژگيهایی هس نت د .از مج له :كار كردن در شركت در روز تعطيل بدون حق قو  ، ،مسا ائل
سازمان را زج ء مسائل خود مي دانند ،احساس تعلق قوي به سازمان دارند و ....آلن و مي ير تعهد
عاطفي را به عنوان وابس گت ي عاطفي فرد به سازمان و تع يي ن هويت شدن از طر دنناد يم نآ قي .... ...
اگر تعهد سازماني را از اين طريق تعريف ك مين  ،تعهدعاطفي شامل سه نج به مي شود -1 :صورتي
از وابس گت ي عاطفي به سازمان – 2.تمايل فرد براي تع يي ن هويت شدن از طريق سازمان -3 .ميل به
ادامه فعاليت درسازمان(عزی یز .)0931 ،
تعهد مستمر :دومين بعد از ابعاد سازماني آلن و مي ير ( ) 990 1تعهد رب هك دشاب يم رمتسم        

مبناي تئوري سرمايه گذاريهاي ب كي ر ) 960 1(2قرار دارد .اين تئوري بر اين اس اب هك تسا سا    
گذشت زمان فرد سرمايه اي را در سازمان انباشته مي كند كه هر چه سابقه فرد در سازمان ب رتشي
شود ،اين سرمايه ن زي انباشته تر مي شود و از دست دادن آن براي فرد ه نيز ه بر تر م وش ي د نيا     .
سرمايه گذاري شامل :زمان ،كسب مهارتهاي ويژه سازمان كه قابل انتقال نمي باشد ،رفاقتها اي
كاري ،عوامل سياسي و ه نيز ههاي د گي ري مي باشد كه فرد را از جس جت و براي كارهاي جا يزگي ن
منصرف مي سازد (آلن و مي ير .) 990 1 ،تعهد مس مت ر عبارت است از تمايل به ان اج ممم فعال تي هاييي
-Allen&meyer

-Baker
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مس مت ر به علت ذخيره شدن اندوختهها و سرمايههايي كه با ترك آن فعال تي ها ،از بين مي روند .از
مج له ويژگيهاي كساني كه داراي اين نوع تعهد هس نت د عبارت است از :اعتقاد بههه ا كني ههه تر ككك
سازمان م كش الت زيادي در زندگي فرد ا جي اد مي كند ،اعتقاد به ا كني ه با ترك سازمان ،استخدام
در جاي د گي ر امكان پذير نيست و( ...عزی یز .)0931 ،
تعهد هنجاري :بعد سوم تعهد وب جيار رتمك هك ينامزاس  ده  ثحب ياج يلو دا هعت ،در د           
ه جن اري مي باشد كه نشان دهنده كي

نوع احساس كلي براي ادامه ه كم اري با سازمان مي باشد،

افرادي كه داراي سطح با يال ي از تعهد ه جن اري هس نت د احساس مي ك نن د كه مجبورند در س نامزا
فعلي باقي بمانند(آلن و مي ير .) 990 1،تعهد ه جن اری عبارت است از :اعتقاد داشتن به مس يلوئ تتت
در قبال سازمان .به عبارت د گي ر؛ م مج وعه فشارهاي ه جن اري دروني شده براي انجام فعاليتها به
طريقي كه اهداف و منابع سازمان حاصل شوند .از مج له ويژگيهاي كساني كه داراي ايننن نوععع
تعهدند عبارت است از :اعتقاد به ا كني ه وفاداري به سازمان كي

ه اجن ررر است ، ،اعتقاددد بههه ا كني ههه

افراد بايد تا زمان بازنشس گت ي در سازمان بمانند ،اعتقاد به ا كني ه افراد بايد خود را وقففف س امزا ننن
ك نن د و( ...عزی یز .)0931 ،
لو
ل بههه تر ككك شغل ل
ط م فن ييي با ا تمايل ل
ي ارتباط ط
کیم و برایمر(  )11 20نشان دادند كه تعهددد س نامزا ي ي
تهاي مكرر دارد .فقدان تعهد سازماني اثراتي از قبيل؛ افزايش تمايل به ترك شغل ،افزايش
غيب 
ترك شغل ،غيبت و تأخير ب تشي ر و عملكرد ضعيف تر دارد كه بر اثربخشي و كارآيي س نامزا ي ي
ي

تاثير م فن ي دارد (گولریوز و دیگران" .) 2008 ،لوتانز" اظهار مي دارد كه در متون تحقيقي اخير،
ش ب ني ييي ك نن دهه
ي و پیش ش
نگرش كلي تعهد سازماني ،عامل مهمي براي درك و فهم رف ات ررر س نامزا ي ي
خوبي براي تمايل به باق مي اندن در شغل آورده شده است .تعهد و پايبند نامه ي نددددد رض تيا  ، ،دو
طرز تلقي نزد كي

به هم هس نت د كه بر رفتارهاي مهمي مانند جابجايي و غيبت اثررر مييي گذارند..

مديران بايد تعهد و پايبندي كاركنان را به سازمان حفظ ك نن ددد و ب ار ييي ايننن امررر بايددد بتواننددد با
اس فت اده از مشاركت كاركنان در تص ميم گيري و فراهم كردن سطح قابل قبولي از ام ين ت ش لغ ييي
براي آنان ،تعهد و پايبندي را ب تشي ر ك نن د .كي ي از عوامل مؤثر بر تعهد سازماني ،فرآ ني د اج مت اعي
كردن است .اين فرآ ني د داراي سه مرحله است.
 -1مرحلة قبل از ورود به سازمان :در انتظار ورود و شروع به خدمت ،تصوري از كاررر در ذهننن
فرد نقش مي بندد و با اميد او توقعاتي كه از سازمان دارد خود را براي كار آماده مي سازد .قبل
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از ورود به سازمان ،فرد در دنياي د گي ري بوده و تحصيالت و تجربيات قبلي او تا حدود زيادي
شها و انتظارات
ب ني ش ،نگرش ،اخالق و رفتارش را تحت تأثير قرار داده است و در ن جيت ه با ارز 
و تصورات خاصي وارد سازمان مي شود.

 -2مرحله رويارويي فرد با سازمان :در اين مرحله فرد تازه استخدام شده متوجه واقعيات سازمان
مي شود .بعد از احراز شغل و ورود به سازمان ،فرد م كم ن است با اين واقعيت مواجه شوددد كههه
تهايي وجود دارد.
ميان تصور و انتظار او از شغل و سازمان و واقعيات تفاو 

 -3مرحلة تحول و دگرگوني :اگر افراد شناخت درستي از سازمان داشته باشند ،ه اجن ررر و نظا ممم
ارزش سازمان را مي پذيرند ،ب ني ش ،نگرش و رفتار خود را مطابق با آن تغ يي ر مي دهند ،جا اگي ههه
كاري و ا متج اعي صحيح خود را درمي يابند؛ ولي اگر اين فرآ ني د با شكست مواجه شده باشد،
ج خواهددد
ن جيت ه آن ،جابجايي زياد و در نهايت خروج فرد از سازمان به صورت استعفا يا ا اخ ار ج ج
بود(سعادت) 375 1 ،
ت بههه پيامد اه ييي م فن ييي آن
به طور كلي سطوح باالي تعهد ،نشان دهنده نتايج مثبت ب رتشي  ،،نسبت ت
است .پيامدهاي مطلوب(مثبت)) م ثؤ ررر بررر كارك اسحا :لماش نان س سس سسسس تعلققق و وابس گت ي ، ،ام ،تين
يها ،اعطاي پاداش توسط س امزا ننن بههه كارك ان ننن متعهد،
پ شي رفت در مسير شغلي و افزايش دريافت 
تعقيب م تش اقانه اهداف سازمان و جلب توجه كردن براي سازمانهاي د گي ر میباشد و پيامدهاي
مطلوب (مثبت) مؤثر بررر گ ور ههه ك ابث :لماش یرا تتتتتتت عض ثا ،تيو رر ررر بخشييي گ ناجت و هور سس سسس و
ش اثربخشييي ش :لما
ب م ثؤ ررر بررر س امزا ننن و افزايش ش
همبس گت ي میباشد و همچنین پيامد اه ييي مطلوب ب
كوشش فردي ،كاهش ترك خدمت و غيبت ،ثبات نيروي ك را  ،،قبو للل درخواستتت س امزا ننن بههه
توليد ب تشي ر ،سطح رقابت ب تشي ر و عملكرد شغلي بهتر ،جذابيت براي افراد خارج از سازمان و نيل
یباشد(عزی یز .)0931 ،
به اهداف سازماني م 
مدل سه بخ یش تعهد سازمانی كه توسط آلن و می یر ( ) 990 1ارائه گرديده اس نيب زيامت زا ،ت    
تعهد نگرشي و رفتاري فراتر رفته و محققين مذكور استد لال كرده اند كه تعهد كي ناونع هب     
حالت رواني حداقل داراي سه زج ء قابل ت كيكف
اشتغال در كي

است كه نوعي تمايل ،نياز و الزام جه همادا ت   

سازمان مي باشد .به نظر مي رسد  هك  همه هنيمز رد هدش هئارا فيراعت  دهعت         

دربرگيرنده اين سه موضوععع كل دنشاب يم ي  -1 .... ...وابس گت ي نامزاس هب يفطاع        -2ه نيز هههها اي
متصوره ناشي از ترك سازمان  -3الزام و تكليف به باقي ماندن در سازمان .نقطه م تش رك هر سه
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ديدگاه مذكور اين است كه تعهد كي

حالت رواني است كه او ًالًال رواب س اب ار دنمراك ط ا نامز     

مشخص نموده ،ثانيًاًا به طور ض نم ي اشاراتي مبني بر تداوم يا قطع عضويت ف .دراد نامزاس رد در   
به عالوه ،روشن است كه ماهيت اين حالتهاي رواني با هم م ب يفطاع دهعت .تسا توافت ي رگنا      
پيوس گت ي عاطفي كارمند و تع يي ن هويت وي با ارزشها و اهداف سازمان و م زي ا يو يريگرد ن   
با سازمان است ،كاركناني كه داراي تعهد عاطفي قوي هستن ار شيوخ تيوضع ،د

رد نامزاس     

حفظ نموده و به فعاليت در آن ادامه مي دهند ،چرا كه بطور قلبي تمايل ب يراك نينچ ماجنا ه     
دارند .تعهد مس مت ر بيانگر ه نيز ههاي ناشي از ترك سازمان مي باشد ،كاركناني ك هيلوا طابترا ه    
آنان با سازمان بر مبناي تعهد مس مت ر مي باشد ،در سازمان باقي مي مانند؛ ز  اهنآ ندناميقاب اري در   
سازمان كي

ضرورت مي باشد و نياز ب ضوم نيا ه و  .دنراد ع د دهعت تياهن ر

رگنايب يراجنه        

احساس دين و الزام به باق مي اندن در سازمان بوده و افرادي كه اين نوع تعهد در آنان و دراد دوج
فكر مي ك نن د كه ادامه فعاليت در سازمان وظيفه آنان است و د ني ي اس گ رب هك ت ر نراد ند د و     
احساس آنان اين است كه بايد در سازمان باقي بمانند(سلطان حس راکمه و ینی ا ،ن     .) 88 31ارائه
ك نن دگان اين مدل معتقدند كه بهتر است تعهد ه و رمتسم ،يراجن ار يفطاع

هب ناونع يازجا       

ت يكش ل دهنده تعهد در نظر گرفت تا انواع خاص آن .براي مثال؛ كارمند مي تواند احس دنك سا   
كه هم به باق مي اندن در سازمان تمايل قوي دارد و هم به باق مي اندن در سازمان ن و مازلا و دراد زاي
احساس وظ في ه كمي نسبت به باق مي اندن در سازمان احساس كند .در مقابل ،ف كمم يرگيد در ن    
است تمايل كم ،نياز متوسط و الزام شديد به باق مي اندن در سازمان در خود احساس كند .با روشن
شدن تفاوتهاي مفهومي موجود بين ا زج اي سه گانه تعهد به نظر مي رسد كه حالتهاي رواني
خاص كه بيانگر هر كي

از ا زج اء مي باشند .تابعي از پيش شرطها و عوامل تع يي ن ك نن ده متع فرا

بوده و اثرات م فت اوت ن زي بر رفتارهاي مرتبط با كار به زج ترك خد  دنهاوخ تم د ري يم(تشا
وآلن، 990 1به نقل از سلطان حس ني ي و ه کم اران.) 88 31 ،

   

61

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال دهم  /شماره اول /بهار 5931

شكل  .1مدل سه بخشي تعهد سازماني (آلن ومی ير) 990 1 ،

در زمینه رضایت شعلی و تعهد سازمانی به برخی از تحقیقات خ هراشا لیذ رد یلخاد و یجرا     
شده است.

پساما( 1)31 20در تحقيقي تحت عنوان اع مت اد و روابط متقابل در ا جي اد تعهد بين شخصي و درون
سازماني در کسب و کار کوچک تعاوني انجام داد .در اين تحقيق اع مت اد و روابط متقابل حاضر
با درجات م فت اوتي از شدت به طور معمول در ترتيبات تعاوني هس نت د .يافتهههها ا ن ک داد ناش هه ههه در
رابطه با نقش اع مت اد و روابط متقابل در ا جي اد تعهد رابطه اي مثبت بين شرکت ف مهار

يم    ش .دو

کوکالي( )2102به نقل از بهرامی در تحقيق اونع تحت ي ننن نننن رابط دهعت ،ينامزاس دامتعا نيب ه      
سازماني چند بعدي و درک حما رد ينامزاس تي    س امزا نننها اي آموزشييي ان ماج .داد دادهها ا با
اس فت اده از رگرسيون نشان داد که رابطه معني داري بين متغيرها وجود دارد .نتايج بر اساس نج س
م فت اوت بود .زنان به تعهد ب تشي ري در اين سازمان نسبت به م نادر داشتنددد .ب هب دهعتم اهنآ رتشي    
س دوخ نامزا      بودند . ..درک حما  ينامزاس دهعت و ينامزاس تيد نانز ر

درم زا رتشيب ا .دوب ن

              

. Pesamaa
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براون ) 006 2(1در تحقيق خود تحت عنوان"رضايت شغلي و ارتباط بين تعهد مذهبي و س ينامزا

ي" ب س نيب طابترا ه ن ج  ،نس اب تاليصحت نازيم و     
در بين كارمندان دان گش اه كاريبين ش لام ي ي

   

رضايت شغلي اشاره كرد .حجازی و ه کم اران (  )51 20در تخقیق تحت عنوان رض و یلغش تیا
تعهد سازمانی به عنوان بازتاب رفتار سازمانی ،ارتباط مع ین داری را بین تعهد سازمانی و رض تیا
شغلی عنوان کردند و هر کدام از این مولفهها رابر دیگری اثر گذار دانس نت د و در نهایت دو متغیر
فوق را بر افزایش سطح رفتار کار نک ان سازمان موثر دانس نت د .مهدی پ  رو ووو ه  ناراکم ((  )01 20در
پژوه یش به رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی دبی ت نار ررربی و یندب ت

نآ هسیاقم رد

سرادم     

دول یت و غیر ان فت اعی پرداخت .نتایج تحقیق نشان میدهد كه بین تعهد سازمانی و رضایت ش یلغ
دبیران زن رابطه مع ین داری وجود دارد .در بین ابعاد مختلف رضایت شغلی ،مؤلفهها ای رض تیا
از كار ،ه كم اران و پرداخت با تعهد سازمانی رابطه مع ین داری وجود دارد .همبس یگت چند هناگ    
بین ابعاد تعهد سازمانی وابعاد رضایت شغلی نشان داد كه تنها متغیر تعهد عاط یف پیشبی ین ك نن ده
یباشد.
رضایت از كار ،ه كم اران و پرداخت م 
ذبیحی و محمودی ی تک ا ( )4931در تحقیقی تح ناونع ت    رابط شزیگنا و یفطاع دهعت نیب ه      
پیشرفت دبیران تربیت بدنی استان س نم ان به این نتیجه رسیدند که بین انگیزش پی دهعت اب تفرش    
عاط یف رابطه مستقیم و مثبت وجود داشت .همچنین بین مسئولیتپذیری با مول یفطاع دهعت هف    
هم رابطه مثبت و معناداری وجود داشت .بازوند راکمه و  ان (( ((( )2931در تحقیق ناونع تحت ی    
رابطه بین هوش هیجانی ،تعهد سازمانی و رضایت شغلی کار نک ان اداره کل تربی ناتسا یندب ت    
لرستان به این نتیجه رسیدند که یک رابطه معناداری بین رضایت شغلی و تعهد جو ینامزاس  ود    
دارد و باید با اس فت اده از فنون مناسب و ا مانرب یارج هه هههها ای آموزش نانکراک یلغش تیاضر ،ی    
تربیت بدنی را فراهم آورد که این مهم م جن ر به تعهد سازمانی خواهد شد .کبری یا ی راکمه و  ان   
( )2931به مطالعهای در مورد رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کار نک ان ستادی دان مولع هاگش
پزش یک زاهدان پرداخ نت د .نتایج تحقیقات حا یک از آن بود که به طور کلی ب یلغش تیاضر نی    
کار نک ان و تعهد سازمانی آنان همبس یگت آماری مع ین دار وجود داشت .تقریبًاًا نی یم از کار نک ان و
حدود یک سوم آنها رضایت شغلی و تعهد سازمانی نداش نت د .تمک رین میانگین رضایت از میزان

- Brown
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حقوق و بی تش رین میانگین مربوط به رضایت از ه کم اران بوده است .ارتباط بین رضایت شغلی به
ویژه از نظر رضایت از ه کم ار ،ماهیت کار و حقوق با تعهد سازمانی بیانگر این مطلب اس هک ت   
این متغیرها نقش تعیین ننک دهای در ایجاد تعهد سازمانی داشتند .عیسی خانی و ه ناراکم ( ()1931
قخاطر کاری و تعهد سازمانی کار نک ان به ای هجیتن ن   
در تحقیقی تحت عنوان تبیین رابطه بین تعل 
رسیدند که تعلقخاطر کاری به طور مثبت ب مزاس دهعت یور ر ا نانکراک ین تا اذگریث ر و تسا      
بخش زیادی از تغییرات در تعهد سازمانی را پیشبی ین می نک د .این تأثیرگذاری بر دو بعد دهعت    
قخاطر کاری رابطه و تأثیرگذاری معن یییداری
عاط یف و تعهد ه جن اری مثبت و مع ین دار است .تعل 
بر تعهد مس مت ر ندارد .امير تاش وه کم اران( )0931در پژوهشي به مقايسه رض تیا

ش لغ ييي و تعهددد

ي در راس تيريدم هب کمک يات     
ي و غيررر تربيتتت بدني ي
سازماني اعضاي هيأت علمي تربيت بدني ي
ورزشي پرداخت .نتايج به دست آمده نشان داد که بين رضایت شغلي اعضاي هيأت علمي تربيت
بدني و غير تربيت بدنييي در برخييي مولفهههها ا ت واف تتت معنييي داري و وج ددد دارد و در م رو ددد تعهددد
سازماني تفاوتي بين دو گروه مشاهده نشد .حیدری تفرشی و دریابگیان( )0931به بررس هطبار ی   
بین رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و رف مزاس یدنورهش رات ا اا اااانی در کار همین تکرش کی نانک     
خصوصی در استان هرمزگان پرداخ نت د و نتیجه گرف نت د که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با
رفتار شهروندی سازمانی نیز رابطه چندگانه وجود دارد که رض و یلغش تیا

ینامزاس دهعت     

21

شبی ین
یکند .البته نقش تعهد سازمانی در این پی 
شبی ین م 
درصد از واریانس رفتار شهروندی را پی 
باالتر است .یاس یم ( ) 88 31در پژوهش خود به بررسی رابطه بين رضايت شغلي و تعهد سازماني
دبيران تربيت بدني شهرستان ايوان با تاكيد بر سابقه ورزشي پرداخت .نتایج بدس ناشن هدمآ ت    
دادکه بین ابعاد رضايت شغلي و ابعاد تعهد سازماني دبيران تربيت بدني شهرستان ایوان همبس یگت
يو
چندگانه وجود دارد و همچنین بين ابعاد رضایت شغلي و تعهد س ینامزا دبی ییران تربيتتت بدني ي
سابقه ورزشي رابطه وجود دارد .بهرامي( ) 87 31در تحقيقي به رابطه شفافيت نقش و تعهد ش يلغ
كاركنان دان كش دههاي دان گش اه علوم پزشكي اصفهان پرداخت .وی ن  هجيت گگگرف فافش نيب ت يت    
نقش و ابعاد چهار گانه تعهد شغلي(وابس گت ي حرفه اي ،وابس گت ي سازماني ،پايبندي ب ياهشزرا ه   
كار و مشاركت شغلي) ارتباط مستق مي ومعني دار است.
بر اساس نظریه برابری نیز میتوان پیشبی ین کرد که علی رغم عالقه درونی یا ذاتی فرد نسبت به
کار خود اگر پاداش و تنبیه در محیط کار بر پایه عدالت و انصاف یا شایسته ساالری ارائه ش ،دو
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یکند .حال هر چه این رضایت قویتر باشد ،میل وی برای
کارمند از شغل خود احساس رضایت م 
پیوستن به سازمان بی تش ر خواهد بود و به مرور زمان وابس یگت عاط یف به سازمان پیدا خواهد درک
و خود را متعهد به ادامه کار در سازمان میداند(حیدری تفرش ،نایگبایرد و ی     .) 40 :0931ب ربان
اين ،بررسي روند تاثير گذاري فا تک ورهايي نظير :تعهد سازماني و رض لغش تیا ییییی ه دروم هراوم   
تا يک د و بحث بوده و تحقيقات نشان داده است که تاثيرگذاري اين مؤلفهها بر کي د گي ر به منظ رو
توسعه سازمان و افزايش توان رقابتي و م زي ان بهره وري به صورت قابل مالحظه اي افزايش داشته
است(مرتضوي و مهربان .) 83 31،بر اين اساس ،بر مبناي يافتههاي ذکر شده در مورد حضور ا ني
متغيرها و ارتباط ميان آنها با اثر بخشي وبهره وري سازمانهاي ورزشي و با اذعان به ا کني ه اکثر
مطالعات انجام گرفته در اين رابطه به صورت جداگانه و پرا نک د وب ه د سا ه تتت تتتت ،افزا و دهعت شي
اع مت اد سازماني کار نک ان و دبیران مي تواند به تالش ب تشي ر در اين عرصه م جن ر شود و سازمان هم
در درون خود و هم در عملکرد بيروني ارتقاء يابد(کريمي شرقي .) 81 31 ،حال این سؤال مط حر
میشود که بين تعهد سازماني با اع مت اد و رض ب تیبرت ناریبد یلغش تیا د لغاش ین

ناتسا رد       

س نم ان چه ارتباطی وجود دارد؟ اه يم ت توجه به تعهد در سازمانها بسيار واضح اس نانکراک .ت   
در سازمان در صورت احساس تعهد در پيامدها ،رويهها ا و تع اسحا ،ينامزاس تالما س ا تيمه     
ب تشي ري مي ننک د و در ن جيت ه پيامدهاي مرتبط با آن در سازمان (از قبيل؛ افزايش خ نش ودي شغلي،
تعهد سازماني و عملکرد شغلي) ،بروز خواهند ،اتسار نيا رد .درک     س امزا نننها ا بايد يسررب هب     
مسائل مرتبط با تعهد در سازمانها پرداخته و آنها را مورد مطالعه دقيق قرار دهند هک يلاح رد     .
در سازمانها غير از منابع مالي عوامل درون سازماني همچون :ارتباط نيروي انساني و تعهد آنها به
تها ا را داو ار نانکراک و هداد شهاک ا يب شالت هب ر ش رت      
سازمان مي تواند بسياري از محد يدو ت ت
نمايد .بررس يغتم نيا ي ررر ررررها ا در اداره آم ورپ و شزو ر دنا مشچ دناوت يم نانمس ناتسا ش از       
برنامههاي سازمان را در جهت حفظ و فعال نمودن ب تشي ر دبیران تربیت بدنی در پي داش دشاب هت ... ..
همچ ين ن تب يي ن ارتباط اين متغيرها در درون کار نک ان اداره آموزش و پ اتسا شرور ن انمس  ن يم    
تواند به اصالح برنامه ر زي ي و شيوهها اي مد در ناريدم رد يتيري هه هههها اي م رد الاب حوطس و يناي
جهت ارتقاء و بهره وري ازم عبان هنیمز رد يناسنا ب تیبرت د ذل .ديامن کمک ین اااااااا ااااااااا هدف

  
ا ني

پژوهش رابطه بين رضایت شغلی با تعهد سازماني در ميان دبی  شزومآ هرادا یندب تیبرت نار و   
پرورش استان س نم ان م یییباشد  هطبار دوجو تروص رد ات  ب  هرهب ناوتب اهريغتم نيا ني و ير          
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سازمانهاي ورزش د شيازفا ار ي

اا اااد و س امزا نننها اي ورزش يسر رد ار ي د ا هب ن هدا شف ا قفوم ن      

ساخت.
فرضیات تحقیق:
فرضيه اول :بين رضایت شغلی با تعهد سازماني دبیران تربیت بدنی استان س نم ان رابط انعم ه دا ير   
وجود دارد.
فرضیه دوم :بين رضایت شغلی با تعهدعاطفي دبیران تربیت بدنی اس انمس نات نن ننن رابط انعم ه دا ير   
وجود دارد.
فرضیه سوم :بين رضایت شغلی با تعهد مس مت ر دبیران تربیت بدنی اس انمس نات نن ننن رابط انعم ه دا ير   
وجود دارد.
فرضیه چهارم :بين رضایت ش ت ناریبد يراجنه دهعت اب یلغ ر اتسا یندب تیب ن انمس  ن هطبار    

      

معناداري وجود دارد.
فرضيه پ مجن  :بين ابعاد رضایت شغلی با تعهد سازماني دبیراان تربی انمس ناتسا یندب ت نن نن ننننن رابطه
معناداري وجود دارد.
فرضیه ش مش  :تعهدسازماني ،رضای نمت دی شغلی را بطور معناداري پيش ب ني ي مي نک د.
رو ش
اين تحقيق از نظر ن زا و يدربراک فده عو فيصوت تيهام رظن ييييي يييييييي -همبس گت ي ج و  م يروآ ع   
اطالعات از طريق ميداني مي باشد .جامعه آماری تحقیق شامل :كل هرادا یندب تیبرت ناریبد هي     
آموزش و پرورش استان س نم ان بودند كه تعداداین افراد طبق آمار اداره آموزش و پرورش استان
س نم ان در سال 4931شامل 622نفر(  116ن رم رف د و 

 411ن دندوب)نز رف  ... ..بد ضوم تیمها لیل وع    

تحقیق و ح مج نمونه مک تمام دبیران تربیت بدنی تحت پوشش این تحقیق قرار گرف نت د .در واقع
انتخاب نمونه ،تمام شمار بوده است .از م دادعت قوف یرامآ هعماج عومج        201ن  رف ( (  )% 89به

پرس نش امههای فوق پاسخ کامل دادند .در اين پژوهش از پرس نش امه توصیف شغلی( 1)JDIاسمیت،

نک دال وها الین ) 1969 ( 2تر کش همج ر نکش (( ((( ) 83 31و پرس مزاس دهعت همانش ان ييي يييي آل للن و م ممی يررر

( ) 990 1که تعهد سازمانی را در سه بعد تعهدعاط یف  ،تعهد مس مت ر و تعهد ه جن اری م رب درو ر یس   
)- Job Descriptive Index(JDI
-Smith, Kendall and Hulin

1
2
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قرار داد ،اس تحم و يروص يياور .تسا هدش هدافت و مانشسرپ ييا ههههههه ههههههههها ا ،م دييات درو   

 20ن زا رف

متخصصان مديريت ورزش ،قرار گرفته است و پایایی پرس نش امه با اند یک تغییرات برای پرس نش امه
رضایت شغلی  ./ 86و تعهد سازماني  ./67بدست آمده اس .ت

جه و هيزجت ت يلحت ل د دا ههه ههههها ا از

آمار توص في ي و اس نت باطي در سطح معناداری  0/ 05اس فت اده شده است .از آمار توص في ي ،در قالب
جداول و نمودار و در آمار اس نت باطي با اس فت اده از ن مر رازفا     ،spssض و نویسرگر بیر

بيرض    

همبس گت ي پيرسون براي بررسي و .تسا هدش هدافتسا شهوژپ ياهريغتم نيب يگتسبمه دوج         
ازآزمون کولموگروف اس يم رنف( )K-Sنیز جهت نرمال بودن دادهها اس فت اده شد.
یافتههای تحقیق

جدول  .1نتايج آزمون کولموگروف اسميرنف در بررسي نرمال بودن دادها
نعهد ه جن اري

تعهد مس مت ر

تعهد سازماني(کل)

شاخص آزمون

. 82

3 .1

4 .1 1

. 98

.3 8

مقدار Z

رضایت شغلی

تعهد عاطفي

.3 9

.2 6

.7

. 66

. 95

سطح معناداري

بر اساس نتايج به دست آمده با توجه به ا کني ه مقدار آزمون در سطح  0/ 05معنادار نيست ،بنابراين
مي توان ن جيت ه گرفت که دادههاي مورد بررسي از شرايط نرمال برخوردار هس نت د و شرابط ب يار
اس فت اده از آزمونهاي پارامتريک آماده است.
فرضيه اول :بين رض لغش تیا ییییی با تعهد امزاس  نن ننني دبی تسا یندب تیبرت نار ا مس ن ن هطبار نا       
معناداري وجود دارد.
جدول  .2ماتريس همبستگي رابطه بين رضایت شغلی و تعهد سازماني
تعهد سازماني
20 2 0.
0.18
201

*

R

رضایت شغلی

Sig
N

نتايج جدول  ،2نشان دهنده ضريب همبس گت ي پيرسون بين متغيرهاي مورد بررسي م رب .دشاب ي    
اساس نتايج به دست آمد پ يگتسبمه بيرض زا ه ي  هطبار ،نوسر ب اضر ني یت دهعت اب یلغش          
سازماني با مقدار R = 0/022در سطح  0/ 05معنادار است .بنابر اين مي توان چ ين ن عنوان نمود که
بين رضایت شغلی با تعهد سازماني دبیران تربیت بدنی استان س نم ان رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم :بين رضایت شغلی با تعهدعاطفي دبیران تربیت بدنی استان س نم ان رابطه مع يرادان
وجود دارد.
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جدول .3نتايج ضريب همبستگي پيرسون در مورد رابطه بين رضایت شغلی با تعهدعاطفي
تعهدعاطفي
0.309

*

46 .0

R

رضایت شغلی

Sig
N

201

** معناداري در سطح ./10

با توجه به دادههاي جدول  ،3مقدار  R = 0/903در رابطه بين رضایت ش رد يفطاعدهعت اب یلغ
سطح  0/ 05معنادار است ،به عبارت د گي ر بين رضایت ش هب يفطاعدهعت اب یلغ تبثم تروص

  
     

رابطه معنادار مي باشد و هر چه رضایت شغلی ب تشي ر باشد ،تعهد سازماني در دبیران تربی یندب ت   
ب تشي ر مي گردد.
فرضیه سوم :بين رضایت شغلی ب د رمتسم دهعت ا ر    دبی تسا یندب تیبرت نار ا مس ن نا نن ن نن نننننن رابطه
معناداري وجود دارد.
جدول .4نتايج ضريب همبستگي پيرسون در مورد رابطه بين رضایت شغلی با تعهد مستمر
تعهد مستمر

R

43 2.0

Sig

1 0.0

رضایت شغلی

N

201

با توجه به دادههاي جدول فوق چون مقدار  R = 0/ 243در رابطههه ب اب یلغش تیاضر ني دهعت      
مس مت ر درسطح  0/ 05معنادار است ،به عبارت د دهعت اب یلغش تیاضر نيب رگي رمتسم هطبار

      

معنادار وجود دارد.
فرضیه چهارم :بين رضایت شغلی با تعهد ه هطبار نانمس ناتسا یندب تیبرت ناریبد يراجن

      

معناداري وجود دارد.
جدول .5نتايج ضريب همبستگي پيرسون در مورد رابطه بين رضایت شغلی با تعهد هنجاري
تعهد هنجاري
0/ 30

*

1 0.2
201

R
Sig

رضایت شغلی

N

با توجه به دادههاي جدول فوق چ رادقم نو     R = 0/ 30در رابطههه ب اب یلغش تیاضر ني دهعت      
ه جن اري در سطح  0/ 05معنادار است ،به عبارت د گي ر بين رض  دهعت اب یلغش تیا ه يراجن با       
رابطه معنادار وجود دارد.
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فرضيه پنجم :بين ابعاد رضایت شغلی با تعهد سازماني دبیران تربیت بدنی اس هطبار نانمس نات    
معناداري وجود دارد.
جدول  .6نتايج ضريب همبستگي پيرسون در مورد رابطه بين رضایت شغلی با تعهد سازمانی
ارتقاء     

شغلی
0.09

*

مدیریت

همکاران

*

*

0.22

0.58

0.44

1 0.00

0.17

حق و قو   
مزایا
0.39

*

1 0.00

ابعا تیاضر د

ماهیت کار
0.47

شغلی

      

R

*

تعهد         

سازمانی

Sig

1 0.00

با توجه به جدول فوق بین ابعاد رضایت شغلی با تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی اس نانمس نات   
رابطه مثبت و مع ین داری وجود دارد .به عبارت دیگر ب ت ناریبد یلغش تیاضر شیازفا ا ر تیب       
بدنی ،میزان تعهد سازمانی آنها نیز باال می رود.
فرضیه ششم :تعهدسازماني ،رضایتمندی شغلی را بطور معناداري پ شي

کند.
Sig

يم ينيب    

جدول  .7نتايج ضرايب رگرسيون چند گانه رضایتمندی شغلی از روي مولفههاي تعهد سازماني
T
متغير مالک
پي ش بي ن
ضرايب غير استاندار
ض ناتسا بيار د را     
بتا

خط بيارض يا     

B

رضای نمت دی شغلی

غير استاندارد
000 .
033 .
0/ 04

845 .01
922.1

770 .1
921.

R2

28 .

548 .22

اثر ثابت

250 .

تعهد سازمانی

0/ 214

R

1
2

با توجه به جدول فوق مي توان ن جيت ه گرفت که م زي ان R2موجود در تعهد سازماني به تنه رد ييا
حدود  4درصد از واريانس متغير رضای نمت دی شغلی را در مدل ارايه شده تب يي ن م رادقم .دنک ي    
بتا درمدل ارايه شده نشان دهنده م زي ان تب يي ن واريانس متغيرهاي پيش بين روي م رب .تسا کال    
اساس ه يم ن ضرايب استاندار بتا ،ب تشي رين نقش و تبين روي رض متیا ن لغش ید ییییی ب دهعت هدهع ر    
سازماني مي باشد؛ به طوري که با هر واحد تغ يي ر در واريانس تعهد سازماني ب هزادنا ه     0/ 237در
واريانس نمره رضای نمت دی شغلی تغ يي ر ا جي اد مي گردد.
بحث و نتیجه گیری
ي مييي
با توجه به يافتههاي پژوهش حاضر در زم ني ه رضايت شغلي و ارتباط آن با ا تعهددد س نامزا ي ي
شهاي مهم شغلي مي تواند بر م زي اننن
توان ن جيت ه گرفت که رضايت شغلي به عنوان كي ي از نگر 
تعهد سازماني افراد اثر مطلوب يا نامطلوب داشته باشد .لذا فراهم ن دوم ننن ش يار ططط مناسببب ب ار ييي
افزايش رضايت شغلي كه مي تواند م جن ر به تغ يي رات اساسي و افزايش م زي ان تعهد افراد نسبت به
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ف تلقييي مييي
سازمان شود ،ضروري است؛ زيرا كاركنان به عنوان عامل اصلي رس دي ننن بههه اهداف ف
  

شوند .ه گن امیکه عوامل تعیین ننک ده رضایت شغلی(مثل؛ برخورداری از مشاغل ه ،بلط دروام
سیس مت پرداخت و سیاست ارتق بسانم یطیحم لماوع ،هنالداع یا سم ناراکمه ،یلغش ا ،دع        

تناسب زیاد بین شخصیت و شغل و )...در سازمان وجود داشته باشد ،کار نک ان در قبال وجود این
شها ن مزاس دهعت نداد ناش ا هب ین    
عوامل در محل کار وا نک ش نشان میدهند .ی یک از این وا نک 
شرایط رض  یراک شخب تیا ااا ااااس و یشرفت یردیح(ت

،نایگبایرد      .)0931در چ طیارش نین ی   

کار نک ان نسبت به سازمان متعهد میشوند و یک ارتباط دو طرفه بین کار داجیا نامزاس و نانک    
یشود .بنابراین اگر سازمان بتواند محلی برای برطرف کردن این احتیاجات برای شخص باشد،
م 
قطعًاًا تعلق خاطر کار نک ان به سازمان بی تش ر خواهد شد و این تعلق خاطر خود را به ص دهعت ترو   
سازمانی نشان خواهد داد .به ه يم ن دليل بههه مد اري ننن و مس امزاس نالوئ نن ننن تحتتت بررسييي تحقيققق
توصيه مي شود به منظور بهبود سطح ك في ي تعهد سازماني كاركنان از شيوههاي مدير تي ي مناسب
به منظور ارتقاء سطح رضايت شغلي آنان اس فت

اده نما ني د.

بين رضایت شغلی با تعهدعاطفي دبیران تربیت بدنی استان س نم ان رابطه مع ین داری وجود داشت.
تعهد عاط یف که به احساس ،عالقه ،تمایل و بروز هیجانات فرد مربوط است ،در صورتی افزایش
می یابد که در سازمان عدالت در پرداخت ،تامین فرصت رشد و ارتق موادم یلغش تینما و ءا ،،،،، ،،،،
    

قانونگرایی و مساوات طلبی ،توجه به نیاز ا متج اع ،اح مارت اج هب م نیب یگتسبمه و تدحو ،هع

کار نک ان و همچنین فرصت بروز قابلیتهای فردی و  .دشاب هتشاد دوج در لماوع دوجو عقاو       
م  رتشیب هزیگنا و هقالع شیازفا بجوم روکذ د یارب درف ر لغش و نامزاس روما ماجنا       

        

     

میشود(سلطان حسی ین و ه کم اران .) 88 31 ،افرادی که از تعهد عاط یف باال برخوردارند ،در انجام
وظایف شغلی خود به نحو احسن رفتار می ننک د و معدود موقعیتهایی پیش میآید که این افراد
به علت تاخیر در انجام وظیفه و یا غیبت از کار ،با م اذل ،دنوش هجاوم یلغش تالکش سرتسا       
ی ننک د و متعاقبًاًا از رضایت شغلی باالتری برخوردارند.
شغلی تمک ری را تجربه م 
بين رضایت شغلی با تعهد مس مت ر در دبیران تربیت بدنی اس نانمس نات    رابطههه معن یییداری و دوج
داشت .افرادی که تعهد بی تش ری به سازمان دارند ،م کش الت تمک ری از قبیل :غیبت ،نک اره گی یر
از شغل و اخراج خواهند داشت .همچنین بين رضایت شغلی با تعهد ه جن اري دبیران تربیت بدنی
استان س نم ان رابطه مع ین داری وجود داشت .تعهد ه جن اری  اب هک ا اسح س رد ندنام ،یرادافو    
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شغل و سازمان و متعهد بودن به سازمان سرو کار دارد ،تحت تاثیر مواردی چون :رعایت عدالت
در پرداخت حقوق و مزایا ،وجود شرایط و فرصتهای الزم برای رشد و اقترا ، ،یلغش تینما     
وجود مساوات و رعایت قوانین در سازمان ،احترام ا متج اعی در سازمان ،انطباق ش طیارش ای لغ    
زندگی فردی ،احساس همبس یگت و وحدت در بین کار نک ان قرار دارد و وجود موارد مذکور در
یشود(سلطان حسی ین و ه ،ناراکم .) 88 31
سازمان موجب وابس یگت و وفاداری بی تش ر به سازمان م 
مدیران به ویژه مدیران تربیت بدنی سازمانها باید  رد ار نانکراک  ر  یاتسا ا ها هب داقتع د و فا     
ارزشهای سازمان ،تمایل به تالش چ گمش یر و آرزو برای ادامه عضویت درر سازمان متعهد ننک د
که در این صورت تعهد و وفاداری کار نک ان ب شیازفا نامزاس ه    

خواهد و تفای 

نآ یپ رد

زا   

میزان غیبت و جابجایی کار نک ان نی کز استه خواهد شد .ا اب هتفاي ني     س جوم تاقیقحت ریا و رد د   
ادبیات این تحقیق همسو بوده ولی با نتايج امی ات ر شش ششش( ) 89 31هسياقم هب تيفافش هطبار هب هک       
رضایت شغلي و تعهد سازماني اعضاي هيأت علمي تربيت بدني و غير تربيتتت بدنييي در راس يات
مک ک به مديريت ورزشي پرداخت ،و همچنین تحقیق مهدی پور(  )01 20همسو نبود و علت آن
شايد اس فت اده از پرس نش امه د گي ري بوده و در شهر د گي ر و سازمان د گي ري انجام شده است.
بین ابعاد رضایت شغلی با تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی استان س نم ان رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد .به عبارت دیگر؛ با افزایش ابعاد رضایت شغلی کار نک ان ،میزان تعهد اهنآ ینامزاس     
نیز باال می رود .کار و اشتغال از مواردی است که در صورت انطباق با شرایط و عالقه فرد ،آث را
مطلوبی را به بار می آورد .با بهبود شرایط شغلی و کار ،تعهد و ینامزاس 

 هب دن ببب ب بببببال آن رض تیا

شغلی نیز حاصل خواهد شد .ماهیت کار از مج له :میزا د یراک تامادقا ،تیلوئسم ن ر نامزاس       
گسترده میباشد که این عامل باعث افزایش حیطه شغلی و به نوبه خود رضایت شغلی م یییش ششود.
در بعد حقوق و مزایای کار نک ان باید گفت که به طور طبیعی کار نک ان نسبت به حقوق و مزایای
خود حساسیت خاصی دارند و پرداخت عادالنه حقوق و دس زمت د را به عنوان عامل تعی هدننک نی   
رضایت شغلی خود میدانند .به همین دلیل بسیاری از مدیران معتقدند که ب و دهعت یاقترا یار
رضایت کار نک ان میتوان از روشهای انگیزش مادی از مج له؛ افزایش حق زم و قو ا بلاق رد ای    
یک چارچوب مناسب اس فت اده کرد .در زمینه مدیریت میتوان گفت که اس بس زا هدافت کک کککها ای
درست مدیری یت میتواند باعث رضایت شغلی و تعهد سازمانی گردد .اس کبس زا ناریدم هدافت    
مشاورهای و مشار یتک (ذبیحی )4931 ،در ه گن ام تصمیم گیری اهمیت داد و به نظرات کار نک ان و
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همسو کردن اهداف فردی کار نک ان با اهداف سازمان ،رضایت کار نک ان را افزایش داد .احساس
رضایت از ه کم اران در سازمانها ا نیز م یییتواند نانکراک یلغش تیاضر  را نینچمه و رتشیب    

   

حمایت ا متج اعی و ارتباطات مطلوب و متقابل شخصی میتواند به تعهد و اثر بخ یش در س نامزا
بیانجامد .ترفیع و ارتقاء شغلی نیز از مج له موارد اثرگذار بر تعهد سازمانی ب ایربک(تسا هدو ی و ی
ه کم اران .)2931 ،در این راستا مدیران باید با تدابیر و سیاستهای خود شرایطی از مج ل هئارا :ه   
برنامههای آموزشی مناسب ،ترفیع شغلی و محیط مناسب کاری را برای کار نک ان فراهم ننک د ات    
از این طریق بتوانند در جهت باالبردن تعهد سازمانی گام اساسی بردارند .یافتههای تحقیق حاضر
یباشد.
با یافتههای تحقیقات سایرین که در ادبیات تحقیق آورده شده است ،همسو م 
بر اساس نتايج بدست آمده پ نشي هاد مي گردد کههه مد مزال ناری ک تسا

ههه هههه ب طابترا تيوقت ه ات    

حا مک بر محيط کاري و مشخص کردن انتظارات شغلي از دبیران باالخص دبیران تربیت بد و ین
همچ ين ن م نت اسب کردن مسئوليت افراد براساس اخ اجيا و تارايت د مانرب شرتسگ  هههه هههههها اي مج عي
جهت تقويت روابط متقابل بين دبیران و تقويت روحيه عاطفي م تش رک بين آنها را از خود ب زور
دهند تا سازمان شاهد بهره وري ب تشي ري بوده و فض رد يرت بولطم يا

داجيا نامزاس

    گ در د.

ت ش لغ ییی و تعهد نامزاس  ییییی کار ژیو هب نانک ههه هههه؛ از نظر
مدیران سازمانها میتوانند با بهبود رضای 
ت و ن روآو ییی را در کار تخیگنارب نانک هه ههه و گا مممها ای
رفتارهای تشویقی و مشار یتک  ،حس خالقی 
ش یاراک ی رد یشخبرثا و    
ف سازمان بردارند تا زمینه ب یازفا یار شش شش
ل به اهدا 
مثب یت را در راستای نی 
ح سازمانها و جامعه فراهم شود .همچنین مدیران آموزش و پرورش الزم است که به تقويت
سط 
تعهد در سازمان بپردازند و اين تعهد با اجراي عدالت و ا جي اد اع مت اد در تعامالت سازماني توسط
یتوان در راستاي رسيدن به تعهد ینامزاس   ،،، ،،برنامهههها ايي را در
مديران به دست مي آيد .ض نم ًاًا م 
سازمان اجرا کرد؛ به عنوان نمونه مي توان کالسها ايي در قالب

آم يارب تمدخ نمض شزو     

مديران برقرار نمود که در آنها مهارتها اي ارتب  تالماعت و اهدروخرب هوحن و يطا م اب ناريد       
دبیران به صورت نما شي ي اجرا شود.
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