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دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد. 1
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چکیده 
- هاي تربیتغل در دانشکدهن نگرش هاي شغلی نیروي انسانی شاهدف این پژوهش تحلیل و تبی

- کل میدانی اجرا شدهاین پژوهش از نوع پیمایشی و همبستگی است و به ش.باشدبدنی کشور می

هاي تربیت بدنی کشور در سه حوزه مدیریت،جامعه آماري این تحقیق، تمام دانشکدهاست. 
ايطبقهگیري، افراد  به صورت تصادفیباشند. به منظور نمونهمیکارکنان و اعضاء هیئت علمی 

لیغایت شرضاطالعات فردي، نامهپرسشبه منظور گردآوري اطالعات از چهارمشخص شدند.
)JDI(،تعهدسازمانی)OCQ(و دلبستگی شغلی)JIQ(ها براي این پرسش نامهگردید.استفاده

ها از آمار نامه برگشت داده شد. براي تجزیه و تحلیل دادهپرسش201در مجموع و ،نفر ارسال231
و اسپیرمنپیرسون ضرایب همبستگیاز (استنباطی توصیفی (میانگین و انحراف معیار و...) و 

) و براي تحلیل واریانسنوا جهت آواسمیرنوف-کولوموگرافآزمون ،تعیین نرمال بودن داده ها از
نتایج بدست آمده حاکی از . ها از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده گردیدنامهبرآورد پایایی پرسش

دهد ن میبررسی نشانتایج هاي شغلی در کل نمونه تحت بررسی است.متوسط بودن سطح نگرش
ازو دلبستگی شغلی تعهد سازمانی حوزه هیئت علمی در و رضایت شغلی حوزه مدیریتی در که

001/0ارتباط مثبت و همبستگی در سطح معناداري (تحقیقنتایج باالتري برخودار بودند.میانگین 
<p و نوع رفتار یجه ریزان نبایستی صرفاً به نتبرنامه.  دادرا نشان) بین متغیرهاي اصلی تحقیق

به توجه نمایند، بلکه الزم است جهت بهبود رفتارهاي سازمانیو نحوه برخورد به شاغالن
.هاي مهم و اثرگذار شغلی بپردازنداي علمی به بررسی نگرششیوه

بدنی.، دلبستگی شغلی، دانشکده تربیت، رضایت شغلی،  تعهد سازمانیشغلینگرش:واژگان کلیدي
Email:m.53gholampour@yahoo.com*نویسنده مسئول : 
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مقدمه
کهاستطبیعید،میگذرانسازمانیدر محیطراخودزندگیازعمدهايبخشانسانینیروي
-برخوردارفراوانیاهمیتازاجتماعی کارکنانوروانیجسمانی،سالمتابعادبهو آگاهیتوجه

) .1(است
بهنگرشهااینو اگراستکارکنانشغلینگرشهايازآگاهیهمواره درصددسازمانیهراصوال

مفیدياطالعاتانسانینیرويمدیریتجهتتوانندمیهاشوند سازمانبیانمشخصصورتی
).2(آورندبدست

اند. کردهيدایتوجه  زیشغلتیو رضایتعهد سازمانیِشغليبه نگرش هاایمحققان سراسر دن
به طور معمول  باالست.یکارکنان متعهد و راضیسازمانيوراست که بهرهنیآن الیدل

بلکه ،می شودموفقیت نه تنها باعث سازمان  چگونگی عملکردپیگیريیک سازمان وموفقیت
.باشدسازمان تعهد بهتحریکتواند عاملی برايانسانی میهايشایستگیتوجه به بسیاري از

)3.(
اي دهنده ارزشیابی منفی یا مثبتی است که وي درباره جنبهنشانکار خودنگرش فرد نسبت به 

است نـاظر بـر به عمل آمدهسازمانیدارد. اکثر تحقیقاتی که اخیراً در حیطه رفتاراز محیط کار
ایج قابل تنهاي کارمندان به دلیل بررسی نگرش.)4(باشد میهاي شغلی افراد در سازماننگرش

طی چند دهه گذشـته مـورد توجـه ،باشدتواند بر بهبود رفتار سازمانی داشتهاي که میمالحظه
هـا هاي انجام شده در مورد نگرش اعضاي سازمانپژوهشگران و صاحبنظران بوده است. پژوهش

شود تا مدیران از نوع نگرش کارکنان نسـبت بـه خـود آگـاه شـوند و دریابنـد کـه آیـا باعث می
آورند منصفانه است یا خیـر؟ بنـابراین مـدیران بایسـتی بـه اي که به اجرا درمییاست و رویهس

و کارکنان سازمان توجه زیادي داشته باشند. زیرا این نگرش ها موجـب تـأثیر بـر ءنگرش اعضا
.)5(شودمیها در سازمانافرادرفتار 

هـاي تعهد سـازمانی در شـرکتطی پژوهشی با عنوان بررسی2013آندراي و همکاران در سال
آب و هـوا و تعهدسـازمانی خانوادگی و غیرخانوادگی و عوامل موثري چـون فاکتورهـاي روانـی،

که از ترکیب خانوادگی بیشتري برخوردارند از تعهـد یهایپرداختند و  اعالم داشتند که شرکت
) .6(برخوردارندنیز سازمانی باالتري 

-ينیروواقعدر.کندمیبازيهاتمام عرصهدررااساسینقش، توسعهمحورعنوانانسان به
سوي بهحرکتاساسچوناست،کشوروسازمانیامجموعهساخت هرزیرمهمترینانسانی
کاريانضباطباهمراهآگاهانه آنانهايتالشواموردرکارکنانمشارکت.استتعالیوتوسعه
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درباید،وريهبهربهبودفرهنگروح. دباشگذارآن تاثیراءارتقووريبهرهمیزانبرتواندمی
.)7(هددمیتشکیل رامرکزيهستهانسانینیرويمیانآندرکهشودسازمان دمیدهکالبد
مقایسهشغلیرضایتباراشغلینگرشرسمی،طوربهکهاستکسیاولینهاپاكرابرت
نسبتفردالعملعکسازاستعبارتشغلی،لقیتطرزیانگرشهاپاك،دیدگاهاز.استکرده

اوشغلیرضایت،کارمختلفجوانببهنسبتفردهاينگرشمجموعهوبعد یا ابعادي از کاربه
).8(دهدمیتشکیلرا

افزایشآن،متعاقبورضایتوانگیزهایجادبرايعاملیتواندمیفردهاينگرشکار،محیطدر 
برايبسزاییاهمیتکارکنان،سازمانیوشغلینگرشمقولهبهختنپردالذا؛باشدکارایی
وبهداشت، سازمانپیشرفتوبهبوددرسازمانیوشغلینگرشاین،برعالوه.داردمدیران
).9(داردنقشانسانیهايسرمایهسالمت

رفتـار حیطـهمدت زیادي نیست کـه واردکاريیاشغلیدلبستگیواژه،هانگرشاینمیاندر
شـغل را (سـتگی شـغلیبداد این است که دلهئتوان از آن ارااست و تعریفی که میسازمانی شده

و کار یا شود که شخص شغلش را معرف خودمیمعرف خود دانستن) به درجه یا میزانی اطالق
و شـغلش را بـر حسـب )5(داندکسب حیثیت و اعتبارش میعملکردش را موجب سربلندي و

،اف و تمایل به اعمال تالش مضاعفدتعلق خاطر، همنوایی و وفاداري و پذیرش اهاجزایی چون
-مـیاینکه افراد تا چه اندازه دل به کـار،یا به عبارت دیگر.رساندجهت تحقق آنها به انجام می

. )10(دنکنسپري میانبندند و در واقع وقت خود را با شغلش
کارمنـدبـین کارفرمـا ودو طرفـهارتباطبه عنوان یکتعامل را)2004(و همکارانرابینسون

تواند به انجـام بهتـرین کـار تعامل به عنوان انگیزه احساسی و فکري میهویت.کندمیتوصیف
.)11(منجر شود

هـاي رفتـار سـازمانی بـه خـود پـژوهشدهه گذشته جایگاه مهمی را درنیز طیسازمانی تعهد
کند آرزو میداند وسازمان را معرف خود میحالتی که فرداست و عبارت است ازاختصاص داده

معین کننـده ،تعریف کرده است1چنان که وایتتعهد سازمانی آنمفهومدر عضویت آن بماند. 
سه عرصه مهم از احساس یا رفتار متعلق به فردي است که در سازمان مشغول بـه کـار اسـت و

تمایل به سـعی و )2؛ ي آنذیرش اهداف و ارزش هااعتقاد به سازمان و پ)1آن عبارت است از 
) تمایل به عضـویت و 3ازمان درج شده است؛ سبا وي آنچه در قراردادتالش براي سازمان وراي

.)12(ماندن در سازمان 

1. White
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بین تعهـد سـازمانی و تعهـد شـغلی تفـاوت ) به این نتیجه دست یافته است که 2006(ساکس 
ارتبـاط مسـتقیم سازمان تعهد شغلی کارکنان با کسب و کارت اذعان داشته اسويوجود دارد.

).13(دارد
در مطالعـات رفتـار سـازمانی از جایگـاه هاي مطرح یکی دیگر از نگرشرضایت شغلی به عنوان 

-زیـادي مـیبه آن اهمیـت گران رشته رفتار سازمانی است و پژوهشبسیار باالیی برخوردار بوده

(شکرشـکن، ریـر درآمـده اسـت در باب این موضوع بـه رشـته تحدهند و بیش از هزاران مقاله 
رضایت کهکسی .شودرضایت شغلی به نگرش کلی فرد درباره شغلش اطالق میمفهوم.)1373
ولـی ،(نگـرش مطلـوب شـغلی) داردنگرش مثبتـیخود اش در سطح باالیی باشد به کارشغلی

رضـایتمندي .به کار منفـی اسـتنیز نسبت ناخشنود است نگرش وي ش خود کسی که از کار
داراي ماهیت پویاست که کارمنـدان اي از احساسات سازگار و ناسازگارشغلی به عنوان مجموعه

).14(نگرند کار خود میها بهبا آن احساس
را سالمتی و ورزشـی، بهداشتیهاي ) طی تحقیق اعالم کردند که اگر برنامه2011(بلوکالینز

با نیروي کار انگیزه دهید. را افزایشتعهد کارکنان هايمی توان ،ر بگیریددر نظبراي کارکنان 
و مصـرف بابـد افـزایش مـیهفتـه 12تـا 10به مدت دو بار در هفتهبه مدتورزشگاهرفتن به

.)15(یابدسیگار کاهش می

کـه اند بـه طـوريهاي شغلی را با عوامل سازمانی و جو سازمانی مرتبط دانسـتهنگرشمحققان 
دهنـد کارمندان دلبسته از سالمت بهتري در محیط کاري برخوردارند و واقعاً به آنچه انجـام می

نمایند و با به کار بستن تمامی توان خویش در راستاي کارایی بیشتر و بهتـر محیطـی توجه می
تگی در این راستا همواره مطرح بوده که رضـایت و دلبسـدارند. میکنند گام برکه در آن کار می

زندگی خصوصی فرد خـارج رود و اثرات آن درمیاي است که از مرز سازمان فراتر شغلی پدیده
کننـد میشود. اعضاء داراي دلبستگی باال نسبت به کاري که انتخـابمیاز سازمان نیز مشاهده 

یران بنـابراین مـد.نماینـددهنـد توجـه میمیدارند و واقعاً به آنچـه انجـام حساسیت بیشتري
.)16(بایستی به نگرش اعضاء و کارکنان سازمان توجه زیادي داشته باشند

هایی در زمینه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در ایران انجام هرچند طی سالیان گذشته پژوهش
- شغلی در ایران باالخص در دانشکدههایی که در زمینه دلبستگیاست، ولی تعداد پژوهشگرفته

هاي شغلی و باشد. بنابراین بررسی نگرشور انجام پذیرفته بسیار اندك میبدنی کشهاي تربیت
تواند ابزار سودمندي براي مدیران در جهت تشخیص بهبود تحلیل و تبیین روابط میان آنها می

نگرش اعضاء، دلبستگی بیشتر به کار، افزایش پایبندي و تعهد به سازمان، رضایت از شغل خود 
حاکم فراهم آورد. و نیز مساعد کردن جو 
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هاي شغلی افراد در پیشبرد اهداف دانشـگاهی و نقـش آن در از این رو با توجه به اهمیت نگرش
شـغلی مـدیران، نگرش هـاي ایجاد محیطی مناسب و جوي گرم و صمیمی، این تحقیق بررسی 

.را هدف اصلی خود قرار داده استیکدیگرکارمندان و اعضاء هیئت علمی و ارتباط آن با 

روش پژوهش
آماري جامعهاست.اجرا شدهمیدانیو به شکلو همبستگی است از نوع پیمایشی این پژوهش 
شـامل مـدیران، بـدنی و علـوم ورزشـی کشـورهاي تربیـتهدانشکدافراد شاغل دراین پژوهش

بـه منظـور .سرپرستان، کارمندان اداري، آموزشی و پژوهشی و نیز اعضاء هیأت علمـی هسـتند
تمام مسـئولین شـامل رئـیس دانشـکده، ،هادانشکدهیتی و سرپرستی رحوزه مدیگیري از ونهنم

هاي مختلف ادارهگروه و سرپرستانانو دانشجویی، اداري مالی، پژوهشی، مدیرمعاون آموزشی 
ه کارمندي از هر ادارهزحودر. استفاده شدبندي تصادفیبصورت طبقهبدنیي تربیتهادانشکده
حوزه هیـأت علمـی نیـز از هـر به صورت تصادفی و درها جمعیت شاغل در آن نمونهبه نسبت
4نفر به 231در مجموع در این تحقیق شرکت داده شدند.نفر به صورت تصادفی 12دانشکده
هـاي بـراي بررسـی ویژگـینامـه پرسـش924دادند که در کل کشـور نامه مجزا پاسخ پرسش

با شد.لی، تعهدسازمانی و دلبستگی شغلی توزیع غشرضایت متغیر اصلیسهو شناختی جمعیت
مـورد نیـاز، ترین روش براي گردآوري اطالعات هاي پژوهش و ماهیت آن مناسبوجه به هدفت

استفاده از پرسشنامه بود.
ها اسـتفاده بدنی دانشگاهنفر از اساتید و متخصصین تربیت15جهت اخذ روایی پرسشنامه ها از 

بـدین منظـور از ها داشت.بود که نشان از روایی این پرسشنامه82/0بدست آمده شد که آلفاي 
استفاده گردید: به قرار زیرچهار پرسشنامه

مشتمل بر جنسیت، سـن، مشخصات فردي و سوابق افرادپرسشنامه اطالعات عمومی: شامل .1
.، وضعیت تأهل و تعداد فرزندانسابقه خدمتسطح تحصیالت، وضعیت استخدامی، 

2وسط موداي، استریز و پرتـرتپرسش که 15مشتمل بر ) : OCQ1(پرسشنامه تعهد سازمانی.2

سه شاخص پذیرش هدفها و ارزشـها؛ و )1377) ساخته و استاندارد شده است (مقیمی، 1979(
به ادامه عضویت در سـازمانشدیدتمایلوزمانیاتحقق اهداف ستالش بیشتر در راه به تمایل 
سنجد.را می

1. Organization Commitment Questionnaire
2. Mowdey & Porter, Steers
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بر )1991(در سال 2این پرسشنامه توسط ویوسکی و کروم: )JDI1(رسشنامه رضایت شغلیپ.3
از این پرسشنامه گیري مقیاس اندازهاساس شاخص توصیفی شغل ابداع و استاندارد شده است.

نوع کار، سرپرست مافوق، همکاران، ارتقاء و ترفیعپنج شاخص دارايوبودهمعنایی نوع افتراق
باشد. میزایاو حقوق و م

4توسط توماس، الداهل و کنجزکهپرسش20): مشتمل بر JI3(پرسشنامه دلبستگی شغلی.4

). 1377،(مقیمی.استگردیدهاستانداردو ابداع
جمله توصیفی در مورد سازمان شما 24:شامل)IOCQ(ه نوآورانپرسشنامه جو سازمانی .5

).1389(ساعتچی،. است
و هاي مرکزي شاخص، هار دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصدها دتجزیه و تحلیل داده

ها با مقیاسضرایب همبستگی متناسب ، تحلیل واریانس) و در سطح آمار استنباطیپراکندگی
انجام گرفت.SPSSبه کمک نرم افزار 

نتایج 
وصـیفی هـاي تهه صورت میانگین و انحراف استاندارد و آمـاربرضایت شغلیامتیازگذاري میزان 

کـه میـانگین رضـایت شـغلی در دهدها نشان میاست. یافته) ارائه شده1محاسبه و در جدول (
-مـی45/17معادل و در حوزه هیأت علمی 16/17، در حوزه کارمندان75/17،حوزه مدیریتی

هـاي دانشکدهدهنده باالتر بودن میزان رضایت شغلی در حوزه مدیریتی باشد. این یافته ها نشان
می باشد.25حداکثر نمره ممکن براي رضایت شغلی برابر با است.بدنی بیتتر

تحت بررسی از میزان رضایت شغلی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی نمونهامتیازگذاري -1جدول 
به تفکیک حوزه

هاشاخص
هاآزمودنی

سازمانیجودلبستگی شغلیتعهد سازمانیرضایت شغلی

انحراف میانگین
انحراف میانگینستانداردا

انحراف میانگیناستاندارد
انحراف میانگیناستاندارد

استاندارد
7156/038/5361/898/5758/711/4751/12حوزه مدیریت
64/6867/084/5017/1074/5538/995/3904/14حوزه کارمندان

80/6954/053/5427/871/5903/884/4358/12حوزه هیأت علمی
48/6960/075/5227/966/5763/812/4342/13در کل سه حوزه

1. Job Descriptive Index
2.Wysocki & G. Kromm
3. Job Involvement Questionnaire
4. Tomas landahel and Kejner
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کـه ان داد در شاخص احساس فرد به کارها نششغلی یافتههاي مختلف رضایتدر بررسی جنبه
نفر) از 231میانگین رضایت افراد تحت بررسی (،)2است (جدول 5حداکثر نمره ممکن در آن 

دهد میـانگین رضـایت اعضـاء هیـأت نشان میهمچنین ات این جدول بود. اطالع92/3نوع کار 
هاي تربیت بدنی باالتر مـی باشـد. علمی از نوع کار خود نسبت به افراد دیگر شاغل در دانشکده

دهد سـطح مینشانبدست آمد که80/3ق، میانگین در شاخص احساس فرد به سرپرست مافو
باشد.التر از دیگر حوزه ها میرضایت کارمندان از سرپرست مافوق خود، با

بدست آمد. ایـن میـانگین در حـوزه 69/3در شاخص احساس فرد نسبت به همکاران، میانگین 
بود. این اطالعـات نشـان 57/3و در حوزه هیأت علمی 82/3، در حوزه کارمندان63/3مدیریتی 

ص ها بـود. در شـاخهدهد که سطح رضایت از همکاران در میان کارمندان باالتر از سایر حوزمی
داراي 10/3بدست آمد که کارمندان با میـانگین 14/3در کل سه حوزه میانگین ترفیع و ارتقاء 

کسـب کردنـد.04/3اعضاء هیأت علمی با میانگینو 33/3مدیران با میانگین باالتري از امتیاز 
بـاالتر از 95/2هیـأت علمـی بـا میـانگیناعضاي 95/2با میانگین حقوق و مزایا اما در شاخص 

قرارگرفتند.70/2و کارمندان با میانگین 78/2مدیران با میانگین 

به تفکیک حوزهتحت بررسینمونههاي رضایت شغلی درشاخصامتیاز-2جدول

صشاخ

آزمودنی

حقوق و مزایاترفیع و ارتقاءهمکارانمافوقسرپرستنوع کار

انحراف میانگین
انحراف میانگیناستاندارد

انحراف میانگیناستاندارد
انحراف میانگیناستاندارد

انحراف میانگیناستاندارد
استاندارد

04/460/079/388/063/381/033/387/078/282/0مدیریت
64/491/090/385/082/395/010/307/170/299/0کارمندان
هیأت 
18/460/071/384/057/377/004/392/095/277/0علمی

کل سه 
92/378/080/385/069/386/014/397/080/288/0حوزه

ه صورت میـانگین و انحـراف اسـتاندارد و بنیزمیزان تعهد سازمانیامتیازگذاري: تعهد سازمانی
هند که دهاي تحقیق نشان مییافته.است) ارائه شده1جدول (اي توصیفی محاسبه و در هآماره

همچنین میـزان باشد.می75/52برابر با نفر افراد تحت بررسی 231در میانگین تعهد سازمانی 
وزه حـو در 84/50در حوزه کارمندان ، 38/53داراي میانگین سازمانی در حوزه مدیریتی تعهد 

در دهـد کـه سـطح تعهـد سـازمانی ها نشان مـیاین یافتهباشد.می53/54معادل هیأت علمی 
.ي سازمان استهاعضاء هیأت علمی باالتر از دیگر حوزها
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به تفکیک حوزه محاسبه گردید که در جدول گانه تعهد سازمانی ابعاد سهامتیازگذاري همچنین 
گردد.) مشاهده می3(

به تفکیک حوزهدر نمونه تحت بررسیتعهدسازمانیهاي امتیاز شاخص-3جدول 
شاخص

آزمودنی

بیشترتمایل به تالش پایبندي به اهدافتمایل به ماندن

انحراف میانگین
انحراف میانگیناستاندارد

انحراف میانگیناستاندارد
استاندارد

23/1631/390/2463/425/1234/2مدیریت
52/1556/370/2375/562/1166/2کارمندان

84/1669/318/2540/451/1290/1هیأت علمی
15/1657/351/2406/508/1237/2کل سه حوزه

در هـر سـه بعـد تعهـد سـازمانی داراي میـانگین اعضاء هیأت علمـی که دهدها نشان مییافته
بودند.نسبت به دو حوزه کارمندي و مدیریتی باالتري 

دارد و به صورت میانگین و انحراف اسـتاندلبستگی شغلی میزان امتیازگذاري: دلبستگی شغلی
) ارائه شده است.1هاي توصیفی محاسبه و در جدول (آماره
نفـر افـراد تحـت بررسـی 201در دلبستگی شغلی دهد که میانگین هاي تحقیق نشان مییافته

در حـوزه مـدیریتی داراي میـانگین دلبسـتگی شـغلی باشد. همچنین میزان می66/57برابر با 
می باشد. این یافته ها 71/59ه هیأت علمی معادل وزحو در 74/55در حوزه کارمندان 98/57

در اعضاء هیأت علمی باالتر است.شغلی میزان دلبستگیدهد که نشان می

هاي تربیت بدنی هبین رضایت شغلی افراد شاغل در دانشکدبا توجه به یافته هاي این پژوهش 
) بیانگر آن است بین 4د. نتایج (جدولدارداري وجود نارتباط معناتعهد سازمانیو کشور 

) وجود دارد. بنابراین =60/0rداري (تعهد سازمانی در جامعه تحقیق رابطه معنارضایت شغلی و 
شود و ) پذیرفته نمیp>001/0داري (طه بین این دو متغیر با سطح معنافرض عدم وجود راب

است.متغیربین این دوداربه معنی وجود ارتباط مثبت و معنااین

هاي تربیت بدنی کشورهمبستگی بین متغیرهاي تحقیق در دانشکده-4جدول 

وزه
ه ح

ل س
دلبستگی شغلیتعهد سازمانیرضایت شغلیمتغیرهاي اصلیک

48/0**60/0**00/1رضایت شغلی
64/0**60/000/1**تعهد سازمانی

64/000/1**48/0**دلبستگی شغلی

هـاي هاغل در دانشـکدشـافـراد سـازمانیتعهدبین رد که یافته اي این پژوهش حکایت از آن دا
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هـانتایج تجزیه و تحلیل داده.ددارنداري وجود دلبستگی شغلی ارتباط معناوبدنی کشور تربیت
دلبستگی شـغلیو تعهد سازمانی که بین بیانگر آن استبا استفاده از روش همبستگی پیرسون 

به معنـی وجـود این،وجود دارد)64/0r= ،001/0<pداري (همبستگی معنادر جامعه تحقیق
متغیر است.دار بین این دوارتباط مثبت و معنا

هاي افراد شاغل در دانشکدهدلبستگی شغلیبینآمده در این پژوهشهاي بدستیافتهسبراسا
بـیندهـدنتـایج نشـان مـیدارد.نـداري وجـود ارتباط معنـارضایت شغلیو بدنی کشور تربیت

داري وجود دارد.) همبستگی معنا48/0r= ،001/0<p(رضایت شغلیی شغلی و دلبستگ
از روش ضـریب همبسـتگی کـه رضـایت شـغلیسـازمانی و تعهدابعاد بین دهدنتایج نشان می

داري وجود دارد. همبستگی معنااستفاه می شود،پیرسون 
، رضـایت شـغلیشناختی با هاي جمعیتبین ویژگیدادهاي این تحقیق نشانیافتههمچنین-

ارتبـاط بـدنی کشـورهـاي تربیـتافراد شاغل در دانشـکدهتعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در 
، سـطح )22/0r= ،001/0<pتنها بین وضعیت تاهـل و رضـایت شـغلی (معناداري وجود ندارد.

ین همچنـداري وجود دارد. همبستگی معنا)17/0r= ،001/0<pتحصیالت و دلبستگی شغلی (
تعهد سازمانی ارتباط معناداري مشاهده نگردید.هاي فردي و بین ویژگی

بحث و نتیجه گیري

فکیک سه حوزه مدیریتی، به ترضایت شغلی میانگین امتیاز کسب شده دادنشانتوصیفی نتایج 
-افراد شـاغل در دانشـکدهاست و نشانگر آن است کهدر حد متوسطیکارمندان و هیأت علمی 

با توجه به پیامدهاي نامطوب.نیستنداز رضایت شغلی مطلوب برخوردار کشوربدنیتهاي تربی
، و یـا تـرك سـازمانترك خـدمتاز جمله میزان باالي غیبت، کم کاري هاي بیشتر، نارضایتی

بایسـتیها و کاهش عملکرد مـیاستعفا، تاخیرهاي زیاد، باال رفتن اعتراض ها و تشکیل اتحادیه
در اندیشـه بـاال بـردن سـطح رضـایت وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوريمسئوالنریزان وبرنامه

بـه ایـن متغیـربـه بیشـتر لـزوم توجـه آموزشی خـود باشـند. شغلی افراد شاغل در موسسات 
شود.مسئوالن تاکید می

در حد متوسطدر این متغیر نشان داد میانگین امتیاز کسب شدهتعهد سازمانیمربوط به نتایج 
از سـطح آنهـاحـالرغم رضایت شغلی متوسط با اینلیعکه این موضوع استو نشانگر باالبه 

مثبـت آن (نظیـربـا توجـه بـه پیامـدهاي . باالیی برخوردارنداًبه سازمان نسبتو وفاداريتعهد 
وظـایف، قبـول ارزشـها و اهـداف داف سازمان، تمایل به تالش فراتـر از حـدتعقیب مشتاقانه اه

و...) و پیامدهاي منفی آن نظیـر مقاومـت در برابـر ایل به حفظ عضویت در سازمان،سازمان، تم
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ثبـاتی اي ناشـی از بـیهـو اخراج، افزایش هزینهگیريتغییر و عدم وحدت منافع، احتمال کناره
ریـزان و متولیـان موسسـات ت برنامـهسـالزم اافراد، کاهش احتمـالی اثربخشـی سـازمانی و...)

از سـوي دیگـر سطح تعهد و وجـدان کـاري در اعضـاء خـود باشـند.ارتقاءاندیشهآموزشی در
تري نسبت به اعضاء هیأت علمی و مدیران بودند که این مـی توانـد پایینکارمندان داراي تعهد 

ساز تعهد سازمانی باشد کـه توسـط مـوداي و همکـارانش تحـت عنـوان عوامل زمینهمربوط به 
هـاي مـرتط بـا نقـش، ویژگـیهـاي هـاي شـغلی، ویژگـیتعهد سازمانی (ویژگیهاي شرطپیش

است.تجربیات کاري) مطرح شدهوساختاري
نشان داد میانگین امتیـاز کسـب شـده در حـد نیزوط به دلبستگی شغلیمربهاي توصیف داده

زیربنـاي ،و علیرغم جوان بودن سابقه این موضوع در مطالعـات رفتـار سـازمانیی استمتوسط
هاي کیفیت یکی از مهمترین شاخصشغلی به عنوان ه دلبستگی کدهد ن مینظري تحقیق نشا

طلبد تـا مسـئولین در ایـن مـورد نیـز درصـدد رفـع میاست. بنابراین شدهمطرح زندگی کاري 
مشکالت موجود و افزایش سطح دلبستگی شغلی در میان افـراد شـاغل در موسسـات آموزشـی 

.اشندب
هاي مربوط به رابطه رضایت شغلی و تعهـد سـازمانی افـراد هنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داد

تأییـد %99دهد این رابطه بـا اطمینـان هاي تربیت بدنی کشور نیز نشان میشاغل در دانشکده
) پـورتر و اسـتیرز 1988(1هاي نظري رضایت شغلی چنداناست. نتیجه این فرضیه با مدلشده

است. بعـالوه دانند همخوانی داشتههد سازمانی می) که یکی از نتایج رضایت شغلی را تع1973(
-) که میزان رضایت فرد را بر تعهد او مـوثر مـی1968رضایت پورتر و الولر (-با تئوري عملکرد

هـاي خـود را در دانند هماهنگی داشت. در نتیجه با توجه به اینکـه فـردي کـه اهـداف و ارزش
مان تعهد باالیی را نشـان خواهـد داد، تأییـد نسبت به آن ساز،اهداف و ارزشهاي سازمان ببیند

باشد.فرضیه رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی توجیه پذیر می
داري وجـود رابطه معنادلبستگی شغلیو بین رضایت شغلی دهد که هاي تحقیق نشان مییافته

با یافته هاي کهشود.میتعهد سازمانیهمواره موجب افزایش رضایت شغلیکه دارد؛ بدان معنا
، )20و سـرمدي ()، رحیمـی 19بحرالعلـوم و همکـارانش ()،18()، اصـالخانی17(مهرابی زاده

)، 24(3)، کومبی و الکسـاندر23(2جیمز ویز)، 22و میرنادري (نوربخش)،21صادقی و فتحی (
گی دلبسـتبین دارند ) که همگی اظهار می25(1دمیکال،)24(4)، موریس و بلوم1999یوردن (

1. Chandan
2. James Weese
3. Cumbey & Alexander
4. morris  & Bloom
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هاي کابلی مغایرت اما با یافته.داردیداري وجود دارد، همخوانشغلی و رضایت شغلی رابطه معنا
دارد.
دهد که بین دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی رابطه معناداري وجـود هاي تحقیق نشان مییافته

بـه بـه  شـغل همـواره تـالشتعلق خـاطر نسـبتدارد؛ بدان معنا که دلبستگی، توجه، دقت و
)، لیتـل 10)، (17زاده (مهرابیيیافته هاو با در جهت اهداف سازمان را به همراه داردعضویت 

بـین دلبسـتگی شـغلی و تعهـد ،دارنـدمـیهمگی اظهارکه ) 27(3متیو و زاجاك)، 26(2و دنا
.داري وجود دارد، همخوانی داردسازمانی رابطه معنا

بدنی و علوم ورزشی هاي تربیتاد شاغل در دانشکدهدهد رضایت شغلی افراین نتایج نشان می
دارد.دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی رااي در پیش بینی کشور نیز نقش بسیار تعیین کننده

حاضر در زمینه تعهد سازمانی و ارتباط آن با هاي پژوهش تناد به یافتهبه طور خالصه با اس
هاي مهم شغلی انی به عنوان یکی از نگرشتعهد سازم،توان نتیجه گرفتدلبستگی شغلی می

بر این .)28(تواند بر میزان دلبستگی شغلی افراد اثر مطلوب و یا نامطلوب داشته باشدمی
اساس فراهم نمودن شرایط مناسب براي افزایش تعهد سازمانی که به وسیله تغییر در زیر 

اساسی و افزایش میزان دلبستگی تواند منجر به تغییرات می،هاي آن قابل حصول استمجموعه
این ارتباط باعث تضعیف سازمان که عدم توجه به شان شود. در حالیافراد نسبت به شغل

زیرا کارکنان به عنوان ابزار اصلی رسیدن ،کندمربوطه شده و سازمان را از اهداف خود دور می
بدنیدانشکده هاي تربیت. به همین دلیل به مدیران و مسئوالن)29(گردندبه اهداف تلقی می

افراد شاغل در شود به منظور بهبود سطح کیفی تعهد سازمانی توصیه می، تحت بررسی
هاي مدیریتی مناسب به منظور ارتقاء سطح شغلی آنان از شیوهبدنی کشورهاي تربیتدانشکده

هايدانشکدهدر بار دیگر لزوم توجه هر چه بیشتر به این نگرش ها رااین نتایجاستفاده نماید.
صرفاً به نتیجه و نماید. برنامه ریزان و متولیان امور نبایستیبه مسئولین تأکید میبدنیتربیت

و آنها توجه نمایند، بلکه الزم است جهت بهبود رفتارهاي سازمانی نوع رفتار و نحوه برخورد با 
سالمت نیروي کار و و نیزخوددانشگاههاي نیکو از جوسازمانی بینیدر دست داشتن پیش

هاي شغلی و آگاهی از پنداشت کارمندان و تمامی افراداحتمالی نگرشآمدهايپیشگیري از پی
هاي سازمان و باالخره جهت بهبود عملکرد و اثربخشی سازمان شاغل نسبت به مدیریت و رویه

اخته و این هاي مهم و اثرگذار پرداین نگرشبه شیوه اي علمی به بررسی و تجزیه و تحلیل 

1. Demichele
2. Little&Dean
3. Mothieu&Zajac
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