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 ارتباط تعهد سازمانی وحرفه ای با رضایت شغلی معلّمان ورزش 

 ی کاشان و آران و بیدگلشهرستان ها

 

 

 دکتر محمد علی قره، حسین پور سلطانی زرندی،  رحمت اهلل مشرقی

 

 

 .دانشگاه پیام نور کرج  –دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت رویداد های ورزشی 

 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور دانشیار

 

 

با رضایت شغلی در بین معلمان تربیت  تعهد حرفه ایهدف از پژوهش حاضر، ارتباط بین تعهد سازمانی و  چکیده :

بدنی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل می باشد. به منظور جمع آوری داده ها از چهار پرسش نامه  جمعیت 

(  و رضایت شغلی مینه سوتا  3991(،تعهد حرفه ای )آلن و مایر،3991شناختی، تعهد سازمانی )آلن و مایر،

( و α(،)19/0=α=19/0آلفای کرونباخ به ترتیب ) ضریبنامه ها با استفاده از (استفاده شد روایی پرسش 3991)

(69/0=α به دست آمد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل)معلّمان تربیت بدنی)  N = 205  ) نفر بود . به منظور انجام

پرسش نامه مورد تجزیه  391گشت . پس از جمع آوری پرسش نامه ها، در نهایت  توزیعپرسشنامه  175پژوهش، 

-وتحلیل قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری کلموگروف

سازمانی  داسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.  نتایج پژوهش نشان داد که بین تعه

 P≤13/0( و )P  ،129/0=r≤13/0معنا داری ])مثبت و رابطۀ معلّمان تربیت بدنی  و تعهد حرفه ای  با رضایت شغلی

 ،111/0=r  وجود دارد. همچنین تعهد سازمانی بر خالف تعهد حرفه ای پیش بینی کننده خوبی برای رضایت شغلی ])

  معلّمان ورزش می باشد . 

 ان و بیدگل رکاشان و آ ،معلّمان تربیت بدنی حرفه ای ، رضایت شغلی ،تعهد تعهد سازمانی، :واژگان کلیدي
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 مقدمه 

سازمان ها است و نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی،متولیان آن محسوب می شوند  امروز ، دنیای دنیای

ماهروکارآمد،پربهاترین وارزنده ترین ثروت ودارایی هرکشوراست. بسیاری ازکشورها به رغم کمبود منابع . نیروی انسانی [3](3191مقصودی،)

ر اند و باگامهای بلند و استوار، مسی طبیعی، در نتیجۀ داشتن نیروی انسانی کارآزموده و به کارگیری کارایی آن ها، به رفاه وآسایش رسیده

وپرورش از جمله سازمانهای زیربنایی جوامع بشری است که در توسعۀ نیروهای  آموزش. [2](3116مشبکی،)پیشرفت و ترقی را طی میکنند 

بدنی نیز قادر است موجب پویایی و  های آموزشی، یک برنامۀ اصولی تربیت نظر میرسد همراه با دیگر برنامه انسانی نقش ویژهای دارد. به

بدنی و ورزش مدارس میتوان در  دادن به درس تربیت اهمیت . با[1](6، 1381نوعی ، توسعۀ کشور گردد)اصالنخانی ،فتحی، اجارگاه و قلعه

بدنی و مربیان ورزشی در  . معلمان درس تربیت[4](14، 1390ورزش اقداماتی اساسی انجام داد )کاشف ، بدنی و معرفی چهرة واقعی تربیت

 . مأموریـت، اهـداف و[1](75، 1390ایفا میکنند )پارسامهر و نیکنژاد ،امر آموزش نیز نقش مهمی رادر مشارکت افراد در فعالیتهای ورزشی 

وظایف آموزش و پرورش پیچیده و بار مسؤلیت آن بسیار سنگین است و مدیریت در سطوح و بخش های مختلف آن یکی از وظایف دشوار و 

مهارت هایی باشند تا بتوانند اهداف سازمانی را محقق سازند )عباسی،  حساس است و بنـابراین الزم اسـت مـدیران چنـین سـازمانی دارای

وجود نیروی انسانی وفادار به اهداف و ارزش های سازمان  که حاضر باشند با تمام تالش و کوشش خود فراتر از وظایف و  .[9](1381

مل مهمی بر اثر بخشی سازمانی باشد .) ساروقی، مسئولیت های موظف و تعیین شده در چارچوب شرح شغل فعالیت نمایند ، می تواند عا

[. مسئوالن و معلمان تربیت بدنی از جمله افرادی هستند که نقش مهم آن ها در جامعه آشکار است . بنابراین برای به کارگیری و 1(]3111

وزشی برقرار کرد تا با ایجاد آمادگی نگهداری آنان باید ضوابط و مالک هایی متناسب با شرایط فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و نظام آم

 صالحیت و روحیه الزم بتوان از توانایی های آنان در فعالیت های تربیتی و آموزشی استفاده کرد زیرا تالش رضایتمندانه به تعهد بیشتر و

[ . یکی از 6(] 3162طالب پور، مستمر تر ، در نهایت به زندگی بهتر انسان ها و توسعه و پیشرفت جوامع می انجامد)کوزه چیان ، زارعی ،

عوامل مؤثر در موفقیت تربیت بدنی، دبیران این رشته می باشند. داشتن حرفه مربیگری و معلمی، دال بر این است که یک نفر بتواند به 

یرومند س قوی و نتمامی وظائف و مسئولیت های حرفه خویش جامه عمل بپوشاند. بلکه انجام مطلوب این نقش، مستلزم داشتن انگیزه ایی ب

از طرف آنان می باشد و این مسیر نمی شود مگر آنکه دبیران تربیت بدنی از شغل خود رضایت داشته باشند و ریشه نارضایتی و رضایت آنها 

اقد ان فدر این شغل چه بسا در میزان ارضای نیازهای آنها قرار داشته و بی توجهی به برطرف کردن این نیازهای نتیجه ای جز داشتن دبیر

راد فانگیزه و ناراضی نمی تواند در برداشته باشد. تالش برای توجیه و توضیح رفتار آدمی، نظر پژوهشگران را به سوی علت هایی که احتماالً ا

ی که . فرهنگ آکسفورد تعهد را الزام[9](3169را به انجام کارهای راغب و یا بی میلی می سازد جلب کرده است. )پارسائیان و همکاران، 
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 دارای ای حرفه  تعهد و سازمانی تعهد یعنی تعهد نوع دو این متعدد های نظریه اساس . برآزادی عمل را محدود می کند تعریف کرده است

یکی از متغیرهایی که می تواند در تحقق اهداف سازمان نقش اساسی ایفا کند . [10](م 2008 صبور،) میباشند  متفاوت تعریف کامال دو

است. تعهد سازمانی را  میتوان به بیان ساده اعتقاد به  ارزشها و اهداف سازمان، احساس وفاداری به سازمان، الزام اخالقی،  سازمانیتعهد 

 .[11](1384نامشهود است )ابوالعالئی،  دارایی های مولد سازمان، به کارکنان تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمان تعریف کرد. تعهد

سوی دیگر تعهد حرفه ای که نمایانگر وابستگی و احساس هویت فرد نسبت به یک شغل است تاثیر بسزایی در افزایش کیفیت وکارایی از 

آن است که تعهد را نوعی نگرش به شغل) که فرد  حرفه ایترین شیوه در تعریف تعهد  معمولی. شخص در انجام وظایف حرفه ای وی دارد

.  تعهد، بعد عملی و اجتماعی اخالق است پس می توان تعهد [12(]99، ص. 3161اسماعیلی، )در نظر بگیریم در آن مشغول به کار است 

اینگونه بیان کرد که نوعی تمایل عاطفی مثبت نسبت به رعایت حقوق دیگران در قالب قواعد اخالقی پذیرفته شده نسبت به کار  حرفه ای را

ی، اعتقاد در مورد شغل فرد است و به مقداری که یک شغل می تواند نیازهای فعلی فرد را برآورده [. تعهد حرفه ا13]( 3169است ) حبیبی ، 

رضایت [. 14(]3111سازد، بستگی دارد. تعهد حرفه ای نوعی حالت شناختی و احساس هویت روانی با یک شغل را نشان می دهد)ربیعی، 

دادن به طرز مطلوب یا نامطلوب به طور کلی نوعی نگرش نسبت به محیط کار  شغلی نوعی زمینه،گرایش،تمایل،عالقه وآمادگی برای پاسخ

نسبت به شغل خود می باشد. در زمینه رضایت شغلی گفت می شود که  دبه عبارت دیگر،رضایت شغلی بیان احساسات فر خود می باشد.

افرادی که دارای سنخ شخصیتی خاصی هستند،علی رغم نوع شغلی که به عهده دارند،از کار خود راضی می باشند وانگیزه الزم برای انجام 

عد شغلی را که معرف خصوصیات برجسته شغلی (، پنج ب1969) 3سمیت و همکارانا .[15](1380ساعتچی، )دادن وظایف شغلی را دارند 

 [16] .رضایت از حقوق -5رضایت از ترفیع و  -4رضایت از همکاران؛  -3رضایت از مافوق؛  -2رضایت از کار؛  -3است چنین بیان می کنند: 

رضایت شغلی گسترده مورد مطالعه و  1930شروع شد و از دهه  1930مطالعه رسمی رضایت شغلی با مطالعات هانورن در اوایل دهه . 

گفته می شود که شخص به محاسبه نسبت بین برون دادها و درون دادها پرداخته و بعد آن  «نظریه ی برابری». در [17]بررسی قرار گرفت

ام و انگیزه ی الزم برای انجرا با برون دادها و درون دادهای افراد دیگر مقایسه کند. اگر این نسبت را برابر)منصفانه( ببیند، رضایت شغلی 

دادن کار و در نتیجه تعهد او به حرفه و سازمان ایجاد خواهد شد و در غیر این صورت از میزان تعهد او به حرفه و سازمان کاسته خواهد 

لش را دوست وقتی یک شخص می گوید دارای رضایت شغلی باالیی است، این بدان مفهوم است که او واقعاً شغ .[18](1384شد)ساعتچی، 

در بحث رضایت شغلی، بی [. 19(]161: 3161دارد، احساسات خوبی درباره کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل است )مقیمی ،

                                                 
1 : Smith et al 
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 ایت،هعالقگی به کار، ناتوانی در تأمین نیازهای فیزیولوژیک، نداشتن امنیت شغلی وعدم رضایت ازنحوة مدیریت سازمان، برکارآیی افراد و در  ن

  [ . 20(]1379شفیع آبادی،)رشد و توسعۀ الزم برای آن سازمان میشود. و مانع برکارآیی و بهره وری سازمان اثر منفی دارد 

ضایت راین پژوهش در پی دستیابی به پاسخ این سوال هاست که آیا بین تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی به عنوان متغییر های مستقل با 

به عنوان متغییر وابسته ارتباط معنی داری وجود دارد یا خیر ؟آیا  شغلی معلمان ورزش و تربیت بدنی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل 

تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای پیش بینی کننده خوبی برای رضایت شغلی معلمان ورزش و تربیت بدنی شهرستان های کاشان و آران و 

  باشد؟ بیدگل می

 روش شناسی پژوهش

از آنجایی که مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی و همبستگی می باشد، متغیرهای پیشگو در این مطالعه شامل میزان تحصیالت دبیر و 

سابقه تدریس، سن، جنسیت، وضعیت تاهل ، وضعیت استخدامی و رشته تحصیلی می باشد. متغیرهای مستقل شامل تعهد سازمانی و تعهد 

 ای وابسته شامل رضایت شغلی معلمان و دبیران تربیت بدنی دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل بودند.حرفه ای و همچنین متغییر ه

باتوجه به هدف های پژوهش و ماهیت آن مناسب ترین روش برای گردآوری اطالعات مورد نیاز تکمیل پرسش نامه بود.بدین منظور از 

  چهار پرسش نامه استفاده شد:

خته ویژگی های جمعیت شناختی)سن، جنیسیت، وضعیت تاهل، میزان تحصیالت ، وضعیت استخدامی ، الف(پرسش نامه محقق سا

 سابقه تدریس و رشته تحصیلی(.

ه گیری آن از نوع لیکرت پنج دازپرسش است که مقیاس ان36( مشتمل بر 3991مایر و آلن) OCQ)2ب(پرسش نامه تعهد سازمانی)

می باشد. با استفاده از آلفای کرونباخ  1تا3نظر، موافق، کامالً موافق و با امتیاز گذاری به ترتیب نمرات  ارزشی شامل کامالً مخالف، مخالف ، بی

 اعالم کرده است.  62/1(، پایایی این پرسش نامه را 3169به دست آمد. طالب پور) 61/1با پایایی پرسشنامۀ مذکور 

پرسش می باشد که مقیاس اندازه گیری آن از نوع لیکرت 36تمل بر ( مش3991مایر و آلن) PCQ)1ج(پرسش نامه تعهد حرفه ای )

می باشد. با استفاده از آلفای  1تا3پنج ارزشی شامل کامالً مخالف، مخالف، بی نظر، موافق، کامالً موافق و با امتیازگذاری به ترتیب نمرات 

اعالم کرده  61/1و  64/1(، پایایی پرسش نامه را 3161پور) به دست آمد. مدنی و رجایی 11/1کرونباخ پایایی پرسش نامه تعهد حرفه ای 

                                                 
2 Organizational commitment questionnaire 
3 Professional commitment questionnaire 
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 اند.

شغلی  بوده و هدف آن بررسی ابعاد رضایتسوال  39می باشد که این پرسشنامه دارای  (3919)د( پرسش نامه رضایت شغلی مینه سوتا

است . این پرسشنامه بر اساس مقیاس  یکیزیف طیراش، یبک رهبرسی،سازمانوّج، شرفتیپ (،یهارصتف،نوع شغل،نظام پرداختبعد  9در 

  [ 21]/. بدست آمده است.69( پایایی پرسشنامه مورد نظر 3191باشد.در پژوهش محمدی  )( مینمرات از یک تا پنجلیکرت )

 در جلسات گروه مختص دبیران تربیت بدنی در دو شهرستان توزیع و جمع آوری گردید. شایان ذکر است  مذکورپرسش نامه های  

 39نسخه   spssکه جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون ، رگرسیون چند گانه گام به گام و نرم افزار بسته آماری  

 استفاده گردید . 

 نتایج : 

ابتدا در بخش آمار توصیفی اطالعات بدست آمده  از ویژگی  به شرح زیر ارائه شده است .یافته های تحقیق در ارتباط با فرضیات تحقیق 

 های جمعیت شناختی نمونه انتخاب شده به صورت جداول فراوانی و نمودار ارائه می گردد. 

 به شرح زیر است . (3جدول ) آزمودنی های پژوهش طبق 391نتایج : یافته های توصیفی در بخش الف:

 معلمان  تربیت بدنی هاي کاشان و آران و بیدگل( توزیع فراوانی و درصدي 1جدول)

   شاخص                  
 تعداد کل درصد فراوانی انواع هاهای نمونهویژگی

 جنسیت
 1/41 16 مرد

391 
 1/12 87 زن

 مدرک تحصیلی

 1 1 کاردانی

391 
 1/99 331 کارشناسی

 1/29 44 ارشد

 9/1 3 دکتری

 سابقه کاری

 6/36 13 سال 1زیر 

391 
 3/9 31 سال 31تا  1بین 

 1/32 23 سال 31تا  31بین 

 3/29 46 سال 21تا  31بین 

 1/11 11 سال 21باالی 

 شامل می شدند . را % 1/41و  % 1/12های جدول ، تعداد زنان و مردان به هم نزدیک بوده که براساس یافته
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 بدنی برحسب تحصیالت( توزیع فراوانی دبیران تربیت 1نمودار )

 -از آزمون کولموگروف ( 2طبق جدول)، ي متغییر تعیین  نرمال بودن داده ها در بخش تحلیل استنباطی داده ها برای و 

  اسمیرنوف استفاده شد .

 نرمال بودن متغیر ها (آزمون اسمیرنوف )  –آزمون کالموگروف ( 2جدول)  

 متغیر zمقدار  معنی داری نتیجه

 نرمال بودن داده ها 

 تایید می شود 

 تعهد سازمانی 3/  19 1/  211

 تعهد حرفه ای 3/  33 1/  29

 رضایت شغلی 3/  19 1/  31

 

/  P   ،19>11/1 (برای تعهد حرفه ای و  =Z) P   ،33  /3>11/1 (برای تعهد سازمانی،   =Z) P , 19  /3>11/1(با توجه به مقادیر

3 (Z= ای آزمون فرضیه ها استفاده گردیدلذا از آمار پارامتریک بر .برای رضایت  شغلی نرمال بودند. 

به منظور تعیین ارتباط تعهد سازمانی با رضایت شغلی معلمان ورزش شهرستان هاي کاشان و آران و بیدگل از آزمون همبستگی پیرسون 

  .در جدول شماره دو ارائه شده است استفاده گردید. خالصه نتایج تحلیل آزمون

 ( : آزمون فرضیه اول)آزمون همبستگی پیرسون(2جدول ) 

 نتیجه سطح معنی داری ضریب همبستگی تعداد داده شاخص های متغیر ها

 تعهد سازمانی
 تایید می شود .  0/  001 0/ 626 161

 رضایت شغلی
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رابطه ای مثبت و  =P ,  129/1 (r<113/1( آزمودنی هاي این تحقیق( تعهد سازمانی با رضایت شغلی 2طبق نتایج جدول شماره )

به منظور تعیین ارتباط تعهد حرفه اي با رضایت شغلی معلمان ورزش شهرستان هاي کاشان و آران و بیدگل نیزاز آزمون و  معنی دار است 

 ت . اسمون در جدول شماره سه ارائه شده گردید که خالصه نتایج تحلیل آز همبستگی پیرسون استفاده

 ( : آزمون همبستگی پیرسون1جدول ) 

 نتیجه سطح معنی داري ضریب همبستگی تعداد داده شاخص هاي متغیر ها

 تعهد حرفه ای
 تایید می شود .  0/  001 0/ 111 161

 رضایت شغلی

( تعهد حرفه اي با رضایت شغلی معلمان ورزش و تربیت بدنی شهرستان هاي کاشان و آران و بیدگل 1بنابر این  طبق نتایج جدول شماره )

)113/1>P ,  111/1 (r=  . رابطه ای مثبت و معنی دار است 

 وابسته رضایت شغلی از تحلیل رگرسیون رمتغیهای مستقل تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای بر روی  متغیربرای بررسی تاثیر همزمان و 

 کمک گرفته ایم . ( نشان داده شده است ، 4که در جدول شماره )استفاده شد .  متغیرچند 

 نتایج آزمون تحلیل رگرسیون درباره عوامل موثر بر رضایت شغلی :( 4جدول ) 

 R 2R شاخص ها
2R SE واتسن -دوربین Sig 

 0/  001 61/1 8/  66 0/  271 0/  276 0/ 626 مقدار

 ها ماندهباقی به مربوط اصلی فرضیات در مطلوب حالت که می باشد همبستگی خود واتسن نشانگر عدم وجود-برای آماره دوربین 2مقدار 

 به محدوده مطلوب بسیار نزدیک است. 93/3که در اینجا مقدار تحلیل رگرسیون می باشد  در

 متغیر وابسته رضایت شغلی  ANOVA( ، نتایج آزمون 6جدول ) 

 F Sigمقدار  مربع میانگین درجه آزادی مجموع مربعات شاخص ها

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

7/18876 

8/12661 

6/21170 

1 

170 

171 

7/8876 

08/71 

 

8/116 

 

 

001/0 
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 ( ، نتایج آزمون تحلیل رگرسیون درباره عوامل موثر بر رضایت شغلی 6جدول ) 

 Sig تحلیل واریانس r 2R 2R S. E شاخص ها

 0/  001 61/  167 8/  66 0/  271 0/  276 0/ 626 مقدار
 

 

 ( ، ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون درباره عوامل موثر بر رضایت شغلی 7جدول ) 

 شاخص ها         

 هاي مستقل متغیر
B BETA S. E t Sig  نتیجه 

 مقدار ثابت

 تعهد سازمانی متغیر

 تعهد حرفه اي متغیر

66  /17 

711  /0 

----- 

 ــــ

626/0 

111  /0 

01  /6 

0.06 

 ـــــ

670  /2 

820  /7 

608  /1 

001  /0 

001  /0 

111  /0 

 معنی دار

 معنی دار

 عدم معنی دار

تعهد حرفه ای از معادله خارج می شود و مقدار ثابت  متغیرهای موثر بر رضایت شغلی ،  متغیراز بین  (1و1،9)با توجه به جدول های  

 موثر می باشد :  رضایت شغلیتعهد سازمانی به شکل زیر بر  متغیرو 

 = رضایت شغلی 31/  91  + ]( * ) تعهد سازمانی (  1/  134)   [

 بحث و نتیجه گیري 

 معلمان ورزش ورضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین تعهد حرفه ای ، به منظور آزمون فرضیات تحقیق که شامل بررسی وضعیت 

 SPSSو تأثیر متقابل هر کدام از این متغیرها بر یکدیگر می باشد، از بسته ی نرم افزاری  تربیت بدنی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل

ست. ااستفاده می شود. این  نمونه از توزیع نرمال برخوردارند و در نتیجه به منظور آزمون فرضیات آن، از  آزمونهای پارامتریک استفاده شده 

ده به کار رفته است. این فرضیات و نتایج حاصل از آزمون آن ها در ادامه آور 2آزمون همبستگی پیرسون اوّل و دوّم ازی  برای آزمون  فرضیه

در حقیقت ، این پژوهش سه سؤال را مورد بررسی قرار داده است که عبارتند از : آیا تعهد سازمانی با رضایت شغلی رابطه دارند شده است. 

؟ آیا تعهد حرفه ای با رضایت شغلی ارتباط دارد؟ آیا با تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای می توان رضایت شغلی معلمان ورزش را پیش بینی 

 ؟       کرد 

در سال های اخیر ، مطالعات زیادی در تبیین تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای و رضایت شغلی در قالب سازمانهای غیر از آموزش و 

در این سازمان، کارکنان با تقویت هویت که نوعی خودشناسی پرورش  انجام گرفته است ولی در مورد دبیران و معلمان ورزش محدود است . 

لحاظ روانشناختی و اجتماعی کیست و چه جایگاهی دارد، امکان برقراری ارتباطی  ا دیگران است و مشخص میکند که شخص بهدر رابطه ب
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سازند و نسبت به اجرای اهداف سازمان نظم ،وفاداری و تعهد بیشتری را از خود نشان خواهند داد.  معنادار و پایدار میان خود را فراهم می

رضایت شغلی معلمان ورزش دادن به  توجه و اهمیت .را درک کنند  تعهد و رضایتبایست ماهیت  که کارکنان می توجه آن است نکتۀ قابل

خواهد  مدارسدر  تدریس درس تربیت بدنی ن و درنتیجه، تقویت آناو احترام به نظام ارزشی آنها باعث تقویت میزان تعهد  و تربیت بدنی 

ن شهرستابه مرحلۀ اجرا در آمده است و تا تکرار آن در  مدارس شهرستان های کاشان و آران و بیدگلذکر است که این پژوهش در  شایان شد .

( مؤید آن است که تعهد 2یافته های این پژوهش طبق جدول ) دادن نتایج جانب احتیاط را رعایت کرد. بایست در تعمیم میهای دیگر 

یم و معناداری دارد . این به معنای تاکید و توجه بیشتر مدیران مدارس و ادارات را می سازمانی بر رضایت شغلی اثر گذار بوده و ارتباط مستق

( 2رساند که نسبت به ایجاد ارتباط با معلمان ورزش در جهت افزایش تعهد سازمانی قدم های موثری را بردارند . یافته های جدول شماره )

( هبستگی  r=  1/  129کی از این بود که ارتباط تعهد سازمانی با رضایت شغلی ) که نتایج مربوط به سؤال اوّل پژوهش را نشان می دهد حا

جهانگیر و  ،(2007وود و راترفورد  )( ، 3192بازوند و همکاران)ادی از قبیل یزتحقیق های  نتایج حاصل از این پژوهش با یافته هایدارد . 

( اکبر 3116(؛ ابراهیمی) 3191پورسلطانی زرندی و همکاران ) ، (؛3169)صمد فتحی ، ( 1380کوهستانی و شجاعیفر )،( 1386همکاران )

مسعود منشی زاده ( ؛ 3162) کوزه چیان و همکاران(، 3119) نبی اله دهقان و همکاران؛  طالیی(؛ ؛  3191حسنپور و همکاران ) 

( که 3111، مجیدی)؛  (1160) طمه حاذقیمحمدعلی نادي، فا( ؛ 3193) (، مهدي نژاد حسن و لیال نبهانی1161نائین و همکاران )

یدیان وحهمسویی دارد همچنین با  نتایج تحقیقات  تعهد سازمانی با رضایت شغلی کارمندان و مدیران ادارات رابطه مستقیم و مثبت دارد ، 

( که رابطه مستقیم و مثبت 3162) کوزه چیان و همکاران(، 3163( ، زارعی) 3193(، فیضی دولت آبادی و همکاران ) 3163و رضازاده)

 و یزهانگ افزایش و گسترش با عالوه به تعهد سازمانی با رضایت شغلی دبیران و معلمان و دبیران ورزش را تایید کرده اند ، همسویی دارد . 

هر چه بیشتر به نتیجه این فرضیه توجه کنیم  .سازمان افزایش می یابد وفاداری به و تعهد تعلق، احساس و تالش ها سازمانی، میزان مشارکت

عهد که ت یافرادشواهد دیگری نیز موجود می باشد که مؤید تایید نتیجه جواب سؤال ما می شود که  محققان و صاحب نظران بیان کرده اند 

  نیمچن(. ه3963 ،9یو پر 1)انگلمی باشد  تر شیکار ب آن ها در بتی( و غ3999 ،4ریاست)آلن و ما تر شیاز کار ب آن ها دارند، خروجن

رضایت شغلی نیروی انسانی از مهمترین عوامل  .(2112 ،1چیو هرسکو ری یاست)م یانسان یروین یشغل تیبر رضا یعامل مؤثر یتعهدسازمان

مدرسه ،  ، بهحس کنند خود را در سازمان معلمان و دبیران ورزش رضایت که  مؤثر در کارایی و بهره وری سازمان است. همچنین، هنگامی

                                                 
4 mayer 
5 angel 
6 perri 
7 herscoich 
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میباشد. و رضایت شغلی بین تعهد در سازمان  دهندة وجود رابطه این امر نشان دانش آموزان و تدریس تعهد خود را نیز افزایش خواهد داد و

قش خود فای نرضایت از شغل در کارکنان به احساس تعهد بیشتر آنان به سازمان منجر میشود و سبب میشود کارکنان در سازمان بهتر به ای

نشان داده است که تعهد سازمانی با پیامدهایی خود تحقیقات در ( 3193پورسلطانی )بپردازند و مسئولیت خود را با دقت بیشتری انجام دهند. 

اریلی و ( , رفتار سازمانی فرا اجتماعی )  3991ماتیو و زاجیک، )حضور مؤثر در محل کار  ( ،3961باتمن و استراسر،)ازقبیل رضایت شغلی 

رابطه ( 3962) مودی ، پورتر و استیرز رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل (  3991( و عملکرد شغلی ) می یر ، آلن و اسمیت  3969چاتمن 

 (در مورد سؤال دوّم نیز این بود که تعهد حرفه ای با1.  اما یافته های این پژوهش طبق جدول )(2111و همکاران،  )شیان چنجمنفی دارد 

( r=  1/  111رساند که ارتباط تعهد حرفه ای  با رضایت شغلی ) میش ارتباط مستقیم و معناداری دارد. این نتیجهرضایت شغلی معلمان ورز

ی )اشرف .در مورد رابطۀ تعهد و رضایت شغلی برخی تحقیقات انجام شده ارتباط معنی داری را بین این دوگزارش کرده اند. هبستگی دارد

( .  3161)معید فر ،  3991، فرسکو 3994، دی کانیک و بچمـن 3999، آل نجار 3161، طالبپور 3119، شجاعیفر 3111، سالجقه 3114

(  رابطه مثبت و معناداری 3119( و طالیی)3993) 33(، شین و همکاران2111)31باهاما و همکاران،( 2114)9بوگلر و اسمچ ، ( 2119)6هیونگ

تفاوت ( م. 4119م.؛ استوردر و همکاران،  4116م.؛ نوگراس،  4114کویی، )محققین . ه انددلی و تعهد حرفه ای گزارش دابین رضایت شغ

ها در نتایج حاصل شده از مطالعات مختلف مرتبط با رضایت شغلی و تعهد حرفه ای را در تفاوت های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، شرایط 

راد مورد پژوهش و استفاده از ابزارهای متفاوت اندازه گیری می دانند، اما آنچه که اکثر مطالعات مرتبط با حاکم بر محیط کاری، تعداد اف

یز ن رضایت شغلی و تعهد حرفه ای در آن اتفاق نظر دارند وجود ارتباط بین تعهد حرفه ای و رضایت شغلی می باشد و نتیجه کلی این مطالعه

 مؤید نتیجه سایر مطالعات است. 

ان پویایی و موفقیت یک سازم اما است و تجهیزاتی مالی انسانی، منابع از بهینه استفاده به منوط سازمانی، اهداف به دستیابی چند ره

 است تا خود کار به دلبسته و سازمان به نسبت باال وفاداری و تعهد از برخوردار خشنود، داشتن کارمندانی جمله از مختلفی عوامل به وابسته

نی دار دو همبستگی مثبت و مع. بردارند سازمان گام این بهتر و بیشتر کارآیی برای خویش توان تمام بستن کار به با سالم و پویا محیطی در

، مسئولین را بر آن  های کاشان و آران و بیدگلشهرستان  معلمان ورزش و تربیت بدنیمتغیر رضایت شغلی و تعهد حرفه ای و سازمانی 

مندی شغلی کارکنان موجبات تعهد سازمانی و حرفه ای آن ها را به سازمان افزایش داده و از مزایای آن بهره مند  تأمین رضایتمیدارد تا با 

در سال  معلمان ورزش و تربیت بدنی شهرستان های کاشان و آران و بیدگلعنوان یک محدودیت، پژوهش حاضر در ارتباط با  به گردند.

                                                 
8 Hiung 
9 Boglet, somech 
10 Bahamonde and et al 
11Shin, et al 
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علمان رابطۀ دوسویۀ مسئوالن و م. های زمانی و سازمانی دیگرباید جانب احتیاط شود این، در تعمیم نتایج به گستره( انجام گرفت؛ بنابر3194)

 ورزش و تربیت بدنی ضمن ارتقاء رضایت شغلی  بدنی این سازمان موجب میشود تا معلمان ویژه مسئوالن و معلمان تربیت وپرورش، به آموزش

را درک کنند و احساس بهتری نسبت به مسئوالن و سازمان داشته باشند.مجموعۀ معیارهای  حرفه ای خود ، افزایش تعهد سازمانی و تعهد

ی که شرایط دربدنی در مدارس مورد استفاده قرار گیرد .  آمده از این پژوهش میتواند برای کارایی و اثربخشی بهتر معلمان تربیت دست به

های این پژوهش پیشنهاد میشود مدیران  ان رضایت شغلی نیز بیشتر است. براساس یافتهانجام دادن وظایف شغلی لذت بخش باشد، میز

با ایجاد نظامهای عادالنۀ جبران  کاشان و آران و بیدگلبدنی ادارات شهرستانهای  ویژه مسئوالن تربیت وپرورش و به ادارات کل آموزش

لیتها بودن پیامدها با مسئو بر مبنای عملکرد و شایستگی افراد و نیز متناسبهمانند پرداخت براساس عملکرد، ارائۀ پاداش )خدمت در سازمان 

های تخصیص حقوق و مزایا برای  براین، الزم است معیارها و رویه بردارند .عالوه باال بردن تعهد سازمانی و حرفه ایدر جهت  (و عملکرد افراد

اما در مورد سؤال سوّم براساس معیارهای اخالقی و مبتنی بر اطالعات دقیق باشد. ها  طور یکسان اعمال شود و این رویه تمام افراد سازمان به

کننده بینی  پیش تعهدسازمانی و تعهد حرفه ای های  که مؤلفه ه شدنشان داد(9و4،1جدول ) نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیرهبر اساس 

زمانی و تعهد شغلی معلمان ورزش خوب باشد این نتیجه را خواهد داشت به این تعبیر که اگر تعهد سا .می باشند رضایت شغلی  خوبی برای 

 4114یی، کو)برخی محققین که الزاماً رضایت شغلی خوبی حکم فرماست و این نتیجه با نتایج تحقیقات و پژوهش های محققان دیگر مانند  

مقدم بر رضایت شغلی دارد و این تعهد حرفه ای است که  اعتقاد دارند که تعهد حرفه ای نقش پیشرو و(م. 4119و همکاران ، م.؛ استوردر

 این نتیجه با پیش بینیرضایت شغلی را تحت تأثیر قرار می دهد و افزایش یا کاهش آن موجب افزایش یا کاهش رضایت شغلی می شود. 

. طبق م.(  2003)توردرو همکاران؛ اس(م. 2002)برخی محققین کویی(همخوانی دارد و همچنین 3193( و ایمانی )2119)اوتمن و آنوگراه

 نتایج حاصل از این با توجه به .( رضایت شغلی دارای قدرت پیش بینی کنندگی بیش از تعهد شغلی است3993تحقیق شین و همکاران )

ازمان مدیران سپیشنهاد میگردد که مسئوالن و  بدنی در معلمان تربیت تعهد سازمانی،تعهد حرفه ای و رضایت شغلیپژوهش برای افزایش 

براین، الزم است تشویق  کار گیرند و به بازیابی دانش خود بپردازند. عالوه دانش خود را به وپرورش شرایطی را فراهم آورند تا معلمان آموزش

مسئوالن  ران وهمچنین، الزم است مدیمند گردند.  دانش در مدارس تقویت شود تا معلمان بتوانند از دانش و تجربیات یکدیگر بهره به تسهیم

بدنی دارند با آنها با احترام و خوشرویی رفتار کنند، به نظرات آنها  وپرورش در رفتارهای بین شخصی و مراوداتی که با معلمان تربیت آموزش

 معلمان اگرنابراین ب های سازمانی که به آنها مربوط میشود صادقانه برخورد کنند؛ احترام بگذارند و در ارائۀ اطالعات درمورد تصمیمات و رویه

ازمانی مند باشند، تعهد س لحاظ مالی حمایت شوند، از امکانات رفاهی و خدماتی بیشتری سود ببرند و از پاداشها، مزایا و ارتقای پستی بهره به

 برای سازمان و جامعۀ خودترتیب، آثار مطلوبی را  آنها افزایش مییابد و با میل و عالقۀ بیشتری به کار خود در سازمان ادامه میدهند و بدین
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خلق میکنند. دلیل این موضوع آن است که هنگامیکه کارکنان احساس کنند سازمان به رفاه آنها توجه میکند ،به سازمان وابسته میشوند و 

  دیگر به ترک آن فکر نمی کنند.
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