
 

33-44/ صفحه 9/ شماره 2/ سال 3931پاییز و زمستان   

 

مدیریت منابع انسانی در ورزش نشریه  

 

ن با شدها ازطریق رضایت شغلی و عجینبدنی دانشگاهتعهد سازمانی مدیران تربیت بینیپیش

 شغل آنان

 3و مجید جاللی فراهانی 2، مهرزاد حمیدی*9مجید رجبی

 بهشتیدانشگاه شهید مدیریت ورزش ارشد کارشناسـ  9

 ـ دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران 3و2 

 6/91/9313تاریخ پذیرش:         4/2/9313تاریخ دریافت: 

  چکیده 

 یبدنمدیران تربیتبا شغل  شدنعجینرضایت شغلی و تعهد سازمانی با بررسی ارتباط بین  حاضر، تحقیق از هدف: هدف

 . كنندیبینی متعهد سازمانی را پیشچگونه با شغل،  شدنعجینكه رضایت شغلی و مطلب  بود. همچنین بررسی این هادانشگاه

آوري اطالعات میدانی بود. جامعه آماري را مدیران تحقیق همبستگی، به لحاظ هدف كاربردي و روش جمعروش  شناسی:روش

نامه رسشپ 3 از .نفر ( 76)  شدشمار تعیینكلصورت تشکیل داد. حجم نمونه برابر با كل جامعه و به هابدنی دانشگاهتربیت

 و تعهد سازمانی( 7671الداهل و كجنر، )با شغل  شدنعجین، (7676،ویس و همکاران)مینه سوتا  رضایت شغلیاستاندارد 

مراتبی سلسله رگرسیون تحلیل و آزمون همبستگی استفاده ازبا هاداده تحلیلاستفاده شد. ( 7666، موداي و همکاران)

 گرفت. انجام

 شدنعجین، رضایت شغلی با (=373/0r) بین رضایت شغلی با تعهد سازمانیداري رابطه مثبت و معنی داد نتایج نشان ها:یافته

نتایج آزمون رگرسیون نشان داد متغیر  وجود دارد.( =383/0r)با شغل  شدنعجینو تعهد سازمانی با ( =137/0r)با شغل 

رضایت  ،طور كلیهبكنند. بینی میرا پیش سازمانی تعهد واریانس ازدرصد  8/67با شغل  شدنعجینو درصد  7/36رضایت شغلی 

 .تعهد سازمانی بودندكننده بینیپیشبا شغل  شدنعجینشغلی و 

عنوان ا بهرباال بودن تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران د نتوانمیبدنی وزارت علوم اداره كل تربیتها و دانشگاه گیری:نتیجه

با  شدنینعجباید به دو متغیر رضایت شغلی و  ،بودن مدیران به سازمانبه منظور متعهدهمچنین  .گیرندبدر نظر  پتانسیلیک 

 شغل آنان توجه شود.

 .بدنی، مدیران تربیتسازمانی تعهد ،با شغل شدنعجین، شغلی رضایت: های کلیدیواژه

  musclefirst@yahoo.com :mail -E    11923113391 مسئول: تلفن: *نویسنده 

 

 

mailto:musclefirst@yahoo.com
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 مقدمه

امنا، شوراي انقالب فرهنگی، استادان، دانشجویان، كارشناسان،  تأهی چونبازیگرانی  دربردارندۀدانشگاه سازمانی پیچیده و 

بازیگران اصلی در اداره  ،مدیرانو  ت علمیأاعضاي هی در این میان كهآموختگان، نمایندگان مجلس و مقامات دولتی است دانش

سته واب اشت علمیأویژه اعضاي هیاثربخشی دانشگاه به كیفیت كاركنان آن به اساسا   .(7386آراسته، ) شونددانشگاه محسوب می

شوند. تردیدي نیست كه یکی از انتخاب میت علمی أاز اعضاي هی غالبا   هابدنی دانشگاهمدیران تربیت .(7381پورشافعی، ) است

، 7جان ماكسول) گیردها در خالء شکل نمینگرش انسان (.7387پور، قلی) ي كاركنان استهانگرشوظایف نانوشته مدیران تغییر 

ري گیشکلگیرند. والدین، دوستان، آشنایان، نهادهاي مذهبی و آموزشی در ها در طول دوران تکامل فرد شکل می(. نگرش7381

پذیري، خودخدمتی و ها، تجربه مستقیم، جامعهارزشهاي ما از نگرش ،ترطور خاصي فرد نقش اساسی دارند. بههانگرش

جلوه ذات هر كس است كه در كارها و حركات او نمود خارجی پیدا  ،نگرش (.7387پور، قلی) گیرندسرچشمه می زاییمشروعیت

ها (. نگرش7636جان ماكسول، نماد بیرونی آن است ) ،احساسی است درونی كه رفتار ،نگرش(. 7636جان ماكسول، ) كندمی

رابطه مثبت و معناداري گزارش كرد  ،(6077)6صمد (.7387پور، قلی) اندبینی كننده خوبی براي رفتارهاي كاري در سازمانپیش

و  اي در رابطه تعهد سازمانیكنندهشغلی نیز نقش تعدیلرضایت در تحقیق او بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی وجود دارد. 

با شغل كاركنان همبستگی مثبتی  شدنعجینبین تعهد سازمانی و گزارش نمود نیز  ،(6006، )3یوگور. داشتعملکرد شغلی 

ین تغییر یابد. از بهاي كاركنان ند و در مواردي به نفع سازمان است كه نگرشاها قابل تغییرنگرش  ،از طرفی دیگر .وجود دارد

كند و از طرف هاي مربوط به شغل جلب میگیريجه ما را به تعداد معدودي از جهتتو ،افراد رفتار سازمانی هايگیريجهت

ا شغل( ب شدنعجینبیشتر محققان رفتار سازمانی به این سه نگرش مربوط به شغل )رضایت شغلی، تعهد سازمانی و  ،دیگر

هاي مند نیستند و بیشتر به نگرشهاي كاركنان خود عالقهمدیران به همه نگرشطبع به(. 7383، 3رابینز) دهنداهمیت می

عات مطالكه هستند  سه مورد نگرش شغلی مهمبا شغل و تعهد سازمانی  شدنعجینرضایت شغلی، . مربوط به كار توجه دارند

هایی گیري، جهتبا شغل شدنعجین(. رضایت شغلی، تعهد سازمانی و 7388، 1سنزورابینز و ) شده است انجام هابر آن زیادي

رضایت شغلی به نگرش فرد نسبت به شغلش اشاره  هستند. هاي شغلی معروفباشد و به نگرشتواند داشتههستند كه فرد می

یري گجهت ،رضایت شغلیگردد. فردي با میزان باالي میي عمومی فرد در رابطه با شغلش برگیربه جهت ،رضایت شغلی .دارد

در  (.7386آراسته، ) گیري منفی نسبت به آن داردكه یک فرد با عدم رضایت شغلی، جهتمثبتی نسبت به شغلش دارد درحالی

 هم نامیده 6بهداشت –گاهی تئوري انگیزش كه  نمود، اشاره(7661، 7هرزبرگ)توان به تئوري دو عاملی زمینه رضایت شغلی می

مردم از كارشان چه می »زبرگ در این مورد تحقیق كرد كه پیشنهاد شد. هر  ،توسط  فردریک هرزبرگ تئورياین  ؛شودمی

ت أشاز كار ن مربوط به خود كار یا نتایجی كه مستقیما  عواملدادن به برانگیختن افراد در كارشان، اهمیتبه منظور  ، او«خواهند

 (.7383نز، رابی) رشد شخصی، پذیرش، تعهد، مسئولیت و موفقیت را پیشنهاد كردهاي هاي ترفیع، فرصتاند، مانند فرصتگرفته

 غرق آن در ،شده خود شغل مشغول شناختیروان و شناختی هنی،ذ صورتبه فرد كه است ايدرجه  ،با شغل شدنعجین

 كار از كنند، شکوفا كارشان در را خود اینکه جايهب افراد بیشتر .شودمی قائل شغلش براي خاصی اهمیت و القهع و شودمی

 بخشی كار، ارزش آن در كه كردند ایجاد پروتستان كاري اخالق مفهوم سازي عملیاتی براي را كار با شدنعجین .اندبیگانه خود

                                                           
1 - John maxwell 

2 - Samad 

3  - Akyay Uygur 

4 - Robbins 

5  - Cenzo 

6  - Herzberg 

7 - Motivation – hygiene theory 
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 هویت موجب ،شغل با شدنعجین(. 7387پور، )قلی ضمیمه جدیدتر به ادبیات رفتار سازمانی استو  شودمی فرد خود ارزش از

درگیري شغلی معیار  .استبدنی مدیر تربیت كه كندمی اعالم افتخار با یعنی داند،می خود معرف را شغلش فرد و شودمی شغلی

ان ششناختی فرد با شغلش است. كاركنان با سطح باالیی از درگیري شغلی به شدت با شغلی روانیسنجش درجه شناسا

 خود كار از  ،شودمی عجین خود كار با فرد كهزمانی(. 7383رابینز، ) ندانسبت به نوع كارشان حساس شده و حقیقتا شناخته

سازمان خاص صورت شرایطی تعریف شده است كه كارمند با تعهد سازمانی به .(7387پور، قلی) شودنمی خسته و بردمی لذت

اعتقاد دارند  ،(7663) 7پورتر و همکاران (.7388رابینز و سنزو، ) شودشده و عالقه دارد عضو آن سازمان تلقی و اهدافش شناخته

به  شدید تمایلو   سازمان راه در بیشتر تالش به تمایل، سازمانی هايارزش و هاهدف به باور عامل سه شامل سازمانی تعهد

  است. سازمان در عضویت ادامه

 معاونین و هاهدانشگا بدنی تربی مدیران در سازمانی تعهد با شغلی رضایت بین ارتباط»در بررسی ،(7386غالمپور و همکاران )

 از رضایت عدبُ شغلی، رضایت ابعاد ند، درتجزیه و تحلیل آماري نشان دادبا   ،«كشور عالی آموزش مؤسسات ورزش خواهران

تعهد  با شغلی رضایت چنین بینباشد. هممیانگین می ترینپایین داراي مزایا و حقوق عدبُ و باالترین میانگین داراي  ، كار نوع

رضایت  افزایش عامل و معاونین و مدیران شغلی رضایت به كردند ها پیشنهاددارد. آن داري وجودسازمانی ارتباط مثبت و معنی

 نقش وجود عدم به باتوجه چنینهم .گردد سازمان به آنان تعهد به تا منجر شود بیشتري توجه ارتقا و مافوق و سرپرست

 سازمانی و فردي هايمشخصه اثرگذاري براي یکسان شرایطكردند پیشنهاد  ،سازمانی تعهد و شغلی رضایت در هاي فرديتفاوت

 .گردد مهیا هاهدانشگا در شغلی هايبر گرایش

ی بدنتربیتهاي هاي شغلی و جو سازمانی دانشکدهبررسی الگوي رگرسیونی نگرش»با مطالعه  ،(7386پور و غالمیان )طالب

ید أیدرصد ت 66هاي مربوط به رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی با اطمینان ، اعالم كردند نتایج تجزیه و تحلیل داده«كشور

نسبت به آن سازمان تعهد زیادي   ،هاي سازمان ببیندهاي خود را در اهداف و ارزششد و اظهار داشتند، اگر فرد اهداف و ارزش

 پذیر است.ید فرضیه رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی توجیهیأد و در نتیجه ترا نشان خواهد دا

 رفتار و شغل با شدن عجین سازمانی، تعهد با رابطه در متداول هايكلیشهبررسی »هدف با ،(7387پور و همکاران )قلی

 درمان و بهداشت و پرورش؛ آموزش فناوري؛ و تحقیقات علوم، وزارتخانه سهشامل  نهادهاي آموزشی در سازمانی شهروندي

 عجین ندارد، داريمعنی تفاوت آموزشی نهادهاي در مردان نسبت به زنان سازمانی تعهد كهاعالم كردند  ،«پزشکی و آموزش

 رابطه سازمانی شهروندي رفتار و شغل با شدن عجین با سازمانی چنین تعهدبیشتر و هم مردان به نسبت زنان شغل با شدن

 .دارد داريمعنی علّی

نتیجه گرفتند بین رضایت شغلی و تعهد  ،«بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی»با  ،(7386) استوار و امیرزاده خاتونی

 معنادار است. 07/0در سطح 73/0سازمانی ضریب همبستگی 

 ،«سازمانی تعهد با آن رابطة بررسی و دانشگاهاساتید  شغلی رضایت میزان شناسایی» باهدف ،(7360فرد و خلج اسدي ) صداقتی

 میان تعهد است. باال به رو متوسط حد در انآن سازمانی تعهد و متوسط از حد بیش در اساتید رضایت میزان نتیجه گرفتند كه

 رابطة ،(ارتقاء از رضایت و همکار از رضایت از سرپرست، رضایت كار، از رضایت) آن هايو شاخص شغلی رضایت و سازمانی

 نیاوردند، دستهب جنسیت تفاوتی و سن نظر نقطه از رضایت شغلی میزان تعهدسازمانی و ها بینهمبستگی وجود دارد. آن مثبت

به  نسبت دكترا مدرك داراي اساتید كه داد نشان سازمانی تعهد با گرمتغیر تعدیل یک عنوانبه تحصیلی مدرك نوع رابطة اما

                                                           
1 - Porter 
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 معنادار تفاوت نیز خدمت سابقة نظر از اساتید تعهد و رضایت میزان بین دارند. درنهایت، بیشتري تعهد لیسانس فوق اساتید

 .بود تعهد سازمانی با شغلی بین رضایت معنادار ارتباط از حاكیها آن كلی آمد و نتیجه دستهب

، «ت علمی و كاركنان دانشگاهأتعیین رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی و مقایسه بین اعضاي هی»هدف با ،(7360قمري )

 چنین بینت علمی و كاركنان رابطه مثبت وجود دارد. همأدو گروه اعضاي هی داد بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی هرنشان

 كاركنان و علمی تأهی اعضاي سازمانی تعهد( و پرداخت و ارتقا همکار، مدیریت، كار، ویژگی از رضایتلفه رضایت شغلی )ؤپنج م

 نتیجه. نیست متفاوت كاركنان و علمی تأهی اعضاي سازمانی تعهد و شغلی رضایت میزانو  رابطهد. دار وجود مثبت رابطه

 پرداخت، از رضایت هايلفهؤم را علمی تأهی اعضاي در سازمانی تعهد تغییرات از درصد 17 حدود كه داد نشان رگرسیون تحلیل

 تبیین كار ویژگی لفهؤم را سازمانی تعهد تغییرات از درصد 73 حدود كاركنان در و كندمی تبیین همکاررضایت از  و كار ویژگی

 .كندمی

متغیر مرتبط با شغل )تعارض نقش، وضوح نقش، استقالل نقش، بازخورد عملکرد شغلی  1ارزیابی اثر »به منظور  ،(6070) 7كریم

تنها سه متغیر وضوح نقش،  ،متغیر مرتبط با كار 1نتیجه گرفت كه از  ،«تعهد سازمانی و رضایت شغلی شغل( بر با شدنعجینو 

 %8/37ی طور كلهكننده تعهد سازمانی هستند و ببینیو پیش دارند داربا شغل ارتباط آماري معنی شدنعجیناستقالل شغلی و 

اظهار داشتند  ،(6008) 3ناگوپالو  6سینگ كنند.بینی میواریانس رضایت شغلی را پیش %3/77از واریانس تعهد سازمانی و تنها 

 .اندهاي متنوعی كار كردهكه محققان در مورد تعهد سازمانی با ابعاد و دیدگاه

او  نتایج تحقیقهاي شغلی را با عملکرد بررسی نموده است، در پایان نامه كارشناسی ارشد خود ارتباط نگرش ،(7366جاللی )

 شدنینعجارتباط بین تعهد سازمانی رابطه مثبت، مستقیم و معناداري وجود دارد و  و هر سه متغیر رضایت شغلی میان ،دادنشان

و  3ایز كروزوم .استاطمینان آزمایش شده %61فیشر با با دو آزمون پیرسون و كه عملکرد رابطه معناداري وجود دارد و با شغل 

با شغل، رضایت شغلی و سه بعد )هنجاري، عاطفی و مستمر( تعهد  شدنعجینرابطه ساختاري بین »هدف ، با(6008) همکاران

شود و با شغل، تعهد عاطفی و تعهد هنجاري، موجب افزایش رضایت شغلی می شدنعجینگرفتند كه ، نتیجه«سازمانی

 با شغل بر تعهد هنجاري و تعهد عاطفی اثرگذار است. شدنعجین

بر تعهد سازمانی )تعهد  رضایت بیرونی و رضایت درونی() اثرات رضایت شغلی» در تحقیق خود ،(6006) 7پرسینو  1گانلو

كلی) مجموع رضایت درونی و رضایت كه رضایت شغلی  دادندنشانو  كردند را شناسایی «هنجاري، تعهد عاطفی و تعهد مستمر(

 د كه ابعاد رضایت شغلی اثرادنشان هانآهاي . عالوه بر این، یافتهدارداثر قابل توجهی بر تعهد هنجاري و تعهد عاطفی بیرونی(، 

در نظر گرفته شد و با در هاي سن، سطح درآمد، و آموزش هنگامی كه ویژگیاما  ؛دنندارتعهد مستمر مدیران قابل توجهی در 

 دارد.پیدا داري تعهد عاطفی ارتباط معنیبا  بیرونیرضایت شغلی  ،سطح درآمد غیر مستقیمنظر گرفتن اثر 

اساس متغیرهاي هفده گانه فردي و هاي آن برلفهؤبینی تعهد سازمانی و مپیش»هدف با ،(7381گل پرور و عریضی سامانی )

اندار شغلی، اعتماد به سرپرست، رضایت از پرداخت، فرصت گیري، خدمت به عموم، چشمسازمانی شامل )مشاركت در تصمیم

ی، هاي شغلی، رفتارهاي فرانقشی، اعتماد سازمانكیفیت سرپرستی، میل به ماندن، ترك خدمت، جایگزینترفیع، انگیزش درونی، 

گام نتیجه بهبا تجزیه و تحلیل رگرسیون گام و «دلبستگی شغلی، دلبستگی به كار، رضایت از سرپرست و رضایت از همکاران(

                                                           
1 - Karim 

2 - Sing  

3 - Venugopal 
4 - Kuruuzum  

5 - Gunlu 
6 - Perçin 
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انداز شغلی، رضایت از همکاران، مشاركت در از پرداخت، چشمكیفیت سرپرستی، میل به ماندن، فرصت ترفیع، رضایت  گرفتند

 درصد از واریانس تعهد سازمانی بودند. 76قادر به تبیین  876/0گیري، دلبستگی شغلی با ضریب همبستگی چندگانه تصمیم

ا شغل ب شدنعجینمتغیرهاي تعهد سازمانی، رضایت شغلی و  ،شده در این تحقیقو منابع استفادهبا توجه به ادبیات پژوهش 

بندي، انگیزش، مشاركت در صورت كلی با متغیرهاي دیگري از جمله عملکرد، اطالعات مرتبط با شغل، مشاركت در بودجههب

-جایگزین ت،ترك خدم سرپرستی،اندار شغلی، اعتماد به سرپرست، انگیزش درونی، كیفیت گیري، خدمت به عموم، چشمتصمیم

تعارض نقش، وضوح نقش، استقالل نقش، بازخورد عملکرد هاي شغلی، رفتارهاي فرانقشی، اعتماد سازمانی، دلبستگی به كار، 

هاي آن )عاطفی، هنجاري و لفهؤتعهد سازمانی به تفکیک مچنین هم است.مورد تحقیق بوده سازمانی شهروندي رفتارشغلی، 

 ،رضایت از سرپرست كار، ویژگی از رضایتهاي آن )رضایت بیرونی و رضایت درونی( یا )لفهؤتفکیک مغلی به شمستمر( و رضایت 

بینی متغیر تعهد پیشدر برخی تحقیقات نیز  تحقیق بوده است. ( موردپرداخترضایت از  و ارتقارضایت از  ،رضایت از همکار

رتباط ادر این تحقیق سعی شده لذا  ؛استگرفتهو یا سایر متغیرها صورت با شغل شدنعجیناساس رضایت شغلی و سازمانی بر

بررسی شده و به این مسئله پاسخ آنان با شغل  شدنعجین شغلی و رضایتبا  هابدنی دانشگاهسازمانی مدیران تربیت تعهدبین 

 بینی است؟پیشبا شغل قابل شدنعجینرضایت شغلی و طریق ازبدنی داده شود كه آیا تعهد سازمانی مدیران تربیت

 شناسیروش

. دباشمیآوري اطالعات، میدانی كاربردي و از جهت روش جمع ،لحاظ هدفبهاست كه از نوع همبستگی و تحقیق توصیفی  روش

کیل تشوم، تحقیقات و فناوري هاي دولتی وابسته به وزارت علبدنی دانشگاهجامعه آماري این پژوهش را تمامی مدیران تربیت

مدیر  76بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تعداد اساس اطالعات دریافتی از اداره كل تربیت . جامعه آماري برنداداده

 76با جامعه آماري می باشد. از تعداد و نمونه آماري برابر هاي وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري دانشگاه بدنیتربیت

منظور سنجش رضایت شغلی بهتحقیق بود. براي انجام قابل استفاده كه جمع آوري شد نامه پرسش 70 ،سالینامه ارپرسش

گردید. استفادهبود، وسط ویس و همکاران استاندارد شده( كه ت7676) 7سوتارضایت شغلی مینهاستاندارد  نامهاز پرسش، مدیران

فراكوت  (،6006)6و همکاران از جمله لوپزگویه است كه در تحقیقات زیادي  60اي لیکرت و گزینه 1نامه داراي طیف این پرسش

نامه از پرسش ،شدن با شغل مدیرانسنجش عجینبراي است. گرفتهاستفاده قرارمورد  ،(7383زاده )( و ملک6007)3و وایت

نامه این پرسشگردید. ، استفادهبودو استاندارد شدهبداع ا ،(7671) 1رنو كج 3توسط توماس الداهلكه  با شغل شدنعجین

پور و همکاران (، قلی6008) 7در تحقیقات زیادي از جمله چاقتايو  اي لیکرت استگزینه 1ال با طیف ؤس 60مشتمل بر 

 78، 77، 73، 73، 70االت ؤگیري این متغیر امتیازگذاري سدر اندازهاست. (، استفاده شده7386پور و غالمیان )(، طالب7387)

موداي و شده توسط استاندارد نامه تعهد سازمانیپرسشتعهد سازمانی مدیران از سنجش طور معکوس است. براي به 76 و

مله از جمختلفی نامه در تحقیقات این پرسش. استفاده گردیداي لیکرت گزینه 1ال با طیف ؤس 71مشتمل بر ، (7666) همکاران

 تحقیق منظور تعیین روایی ابزاربهاست. رفتهكار(، به6070) 6(، سوجیوكو7386غالمپور و همکاران ) ،(7386پور و غالمیان )طالب

االت نیز از طریق آزمون آماري آلفاي كرونباخ ؤردید و پایایی سگاستفادهورزشی در حوزه مدیریت نظراز راهنمایی استادان صاحب

ها تجزیه و تحلیل داده(. =  663/0تعهد سازمانی،و  =  603/0 با شغل،  شدنعجین؛ =  666/0 رضایت شغلی،) انجام شد

                                                           
1 - Minnesota Job Satisfaction Questionnaire 

2 - Lopez 

3 - Frucotm and White 

4 - Lodahl 

5 - Kejner 

6 - Chaghtai 

7 - Sugioko 
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هاي همبستگی و آنالیز آزمون( و آمار استنباطی )هاي مركزي و پراكندگیدها، شاخصدر دو سطح آمار توصیفی )فراوانی، درص

 گرفت.صورت SPSSافزار نرما استفاده از رگرسیون( ب

 هایافته

نامه قابل استفاده پرسش 70ها از تعداد بدنی دانشگاهیران تربیتشناختی مدهاي جمعیتخصوص ویژگیدر هاي توصیفییافته

 دست آمد.هبه شرح زیر ب

با گرایش  %66فیزیولوژي،  با گرایش %66شناسی، با گرایش آسیب %1ایش بیومکانیک، با گر بدنیتربیتمدیران  6%

مدیران  %76هاي تحصیلی هستند. با سایر گرایش %73با گرایش رفتار حركتی و   %7با گرایش عمومی،   %61ورزشی، مدیریت

سال سن  10ها باالي آن %71سال سن و  10تا  30بین  %61سال سن،  30تا  30بین   %38سال سن،  30زیر  بدنیتربیت

بین   %63سال سابقه كار،  70زیر  بدنیتربیتمدیران  %10باشند. ها مجرد میآن %76و هل تأم بدنیتربیتمدیران  %88دارند. 

 بدنیتربیتمدیران  %17سال سابقه كار دارند.  30ها باالي آن %1سال سابقه كار و  30تا  60بین  %66سال سابقه كار،  60تا  70

ت أو غیر هیها عضآن %30ت علمی و أعضو هی بدنیتربیتمدیران  %70ها قراردادي هستند. آن %66پیمانی و   %66رسمی، 

آنها  %38ارشد و داراي مدرك كارشناسی  %31داراي مدرك كارشناسی،  بدنیتربیتمدیران  %76باشند. علمی )كارمند( می

 ها زن می باشند.آن %76مرد و  بدنیتربیتمدیران  %88داراي مدرك دكتري هستند. 

( براي  01/0ر سطح مورد سنجش )( بزرگتر از مقداpسطح معناداري ) دررا دست آمده هب zاسمیرنوف  –آزمون كولموگراف 

توان میآمده و  7در جدول شماره نشان داد كه  شغل و تعهد سازمانی با شدنعجیني رضایت شعلی، یک از متغیرهاهر

 توزیع متغیرهاي تحقیق با توزیع نرمال اختالف معناداري ندارند.، گرفتنتیجه

 اسمیرنوف متغیرهاي تحقیق نتایج آزمون كولموگراف  -9جدول شماره 

 تعهد سازمانی با شغل شدنعجین رضایت شغلی متغیر

 116/0 663/0 630/0 سطح معناداري

Z  137/0 668/0 680/0 

بین  شود،می مشاهدهدهد. همبستگی بین رضایت شغلی، عجین شدن با شغل و تعهد سازمانی را نشان می 6جدول شماره 

و تعهد  (P=،137/0=r 0007/0) با شغل شدنعجینرضایت شغلی با  (،P=،373/0=r 071/0) رضایت شغلی با تعهد سازمانی

 رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. (P=،383/0=r 006/0) با شغل شدنعجینسازمانی با 

 متغیرهاي تحقیقو همبستگی هاي توصیفی یافته -2جدول شماره 

 متغیر
حداقل نمره 

 قابل کسب

حداکثر نمره 

 کسبقابل 
 تعهد سازمانی رضایت شغلی انحراف معیار میانگین

 - - 36/70 38/67 700 60 رضایت شغلی

 - 373/0** 37/8 60/63 61 71 تعهد سازمانی  

 383/0** 137/0** 13/6 63/17 700 60 عجین شدن با شغل

آماري  روش از نیز سازمانی تعهد تبیین در متغیرهاي رضایت شغلی و عجین شدن با شغل  اهمیت و نقش كردنمشخص براي

 .استهشدارائه  3شماره  جدول در نتایج كه شد استفادمراتبی سلسله رگرسیون
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 367/0متغیرهاي رضایت شغلی و تعهد سازمانی  چندگانه همبستگی ضریب شود،می مالحظه 3جدول شماره  در كه گونههمان

 متغیر واریانس از درصد 6/66كه  معنا است. به این 666/0)رضایت شغلی( بین است. ضریب تعیین متغیر پیش آمده دستهب

(  =007/0P( و سطح معنی داري )=036/76Fشود. نسبت )بینی میانی ( توسط متغیر رضایت شغلی پیش) تعهد سازم مالك

  است. یافته این تأیید در نیز

است. ضریب تعیین  آمده دستهب 131/0تعهد سازمانی شدن با شغل و متغیرهاي عجین چندگانه همبستگی ضریب چنین،هم

زمانی( توسط )تعهد سا مالك متغیر واریانس از درصد 6/66 كه معنا است. به این666/0بین )عجین شدن با شغل( متغیر پیش

 است.  یافته این تأیید در نیز(   =007/0P( و سطح معنی داري )=071/76Fشود. نسبت)بینی میشدن با شغل پیشعجین

Betب یتحلیل سلسله مراتبی رگرسیون نشان داد بر اساس ضرا a با هریک واحد تغییر در واریانس رضایت شغلی به میزان ،

ک ی هرازاي بهبا شغل  شدنعجینگردد. در مرتبه دوم با اضافه شدن متغیر در واریانس تعهد سازمانی تغییر ایجاد می 367/0

در واریانس تعهد سازمانی تغییر  678/0و  337/0با شغل به ترتیب به میزان  شدنعجین شغلی ود تغییر در واریانس رضایت واح

 .گردیدایجاد 

 بین و مالكمتغیرهاي پیش بینمراتبی سلسله رگرسیون تحلیل نتیجه -3شماره  جدول

 Beta T R 2R F P        بینمتغیرهای پیش گام متغیر مالک

 تعهد سازمانی

 007/0 036/76 666/0 367/0 766/3 367/0 رضایت شغلی 7

6 
 887/3 337/0 رضایت شغلی

131/0 666/0 071/76 007/0 
 36/6 678/0 با شغل شدنعجین

 گیریبحث و نتیجه

آمده دستهبراي متغیر تعهد سازمانی، میانگین نمرات ب 61از حداكثر نمره قابل كسب كه  توصیف متغیرهاي تحقیق نشان داد

میانگین نمرات براي متغیر رضایت شغلی،  700از حداكثر نمره قابل كسب بود.  6/63ها بدنی دانشگاهمدیران تربیتاز 

آمده دستهمیانگین نمرات ببراي متغیر عجین شدن با شغل،  700از حداكثر نمره قابل كسب  بود. 38/67آمده از مدیران دستهب

و  ارپست سازمانی ناپایدرا دارند و این بدنی كه تصدي مدیریت تربیتعالوه بر اینبدنی مدیران تربیت بود. 63/71از مدیران 

اسی یکی از مشکالت اس ت علمی دانشگاه یا كارمند دانشگاه دارند.أعنوان عضو هیسازمانی پایدارتري بهردیف ، باشدمیموقتی 

چون  رسدمینظربه ،(7386)قلی پور و همکاران، مدیریتی استكند، نبود ثبات لطمه وارد می هاكه به عملکرد آنها سازمان

ایینی در مورد نمره پدر این تحقیق نیز ، مدیران دلبستگی كمی نسبت به این پست سازمانی داشته و نداردپست مدیریتی ثبات 

امه نسازمانی كه گویه هاي پرسشاما در متغیر رضایت شغلی امتیاز باالتر و در متغیر تعهد  اند.با شغل داشته شدنعجینمتغیر 

 مراتب امتیاز بسیار باالیی داشتند. در خصوص سازمان است به

چون  .تكننده تعهد سازمانی آنان اسشدن با شغل مدیران تبیینرضایت شغلی و عجین ،دادمراتبی نشاننتایج رگرسیون سلسله

با شغل میزان تبیین واریانس تعهد سازمانی از روي  شدنعجینشدن متغیر مراتبی با اضافهدر مرتبه دوم رگرسیون سلسله

كننده در رابطه رضایت شغلی و تغییر كرد. عجین شدن با شغل مدیران اثر تعدیل 666/0به  666/0رضایت شغلی از ضریب 

 تعهد سازمانی آنان دارد. 

و  شغلی رضایتمنظور متعهد بودن مدیران به سازمان به دو متغیر به كهشود می توصیه ،هاي تحقیقطور كلی بر اساس یافتهبه

نشدن با شغل در دیگر متغیرهاي وابسته همچون تعهد سازمانی و رضایت شغلی عجین شود. توجهآنان  شغل با شدنعجین

دنبال به سازمان را بهل و متعهد نبودن راضی نبودن از شغتواند این موضوع مینتیجه در(. 7387پور، تاثیرسوء دارد ) قلی

با شغل او كم  شدنعجینچنین زمانی كه فرد از شغل خود رضایت نداشته باشد، متغیرهاي تعهد سازمانی و . همباشدداشته

 تنیده هم در متغیرها این زیراشود. با شغل او كم می شدنعجینشود و اگر به سازمان خود متعهد نباشد، رضایت شغلی و می

  (. 7387پور، ) قلی اندوابسته دیگریک به و
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تحقیقات اسالمی و نتیجه با دارد، كه  معناداري وجود مدیران رابطه شغلی و تعهد سازمانی نتایج تحقیق نشان داد بین رضایت

(، 7360) (، نادي و حاذقی7386) (، استوار و همکاران7360) (، روحی و همکاران7386نحریر و همکاران ) ،(6076خانی)قره

( كه میزان رضایت شغلی فرد را بر تعهد 7678) 6پورتر و الولر ،(7663)7چنین نتیجه این فرضیه با مدل نظري پورتر و استیرزهم

بودن  علت ناهمسو احتماال سو بود. ( ناهم7386) همکاران اما با نتیجه تحقیق ساعتچی و ؛است سودانند همثر میؤسازمانی او م

 باشد.جامعه آماري متفاوت می

دارد، كه  مدیران رابطه معناداري وجود سازمانی تعهد با شغل و شدنعجین داد بینهاي آماري نتیجه نشانچنین در آزمونهم

 باشد.سو میهم ،(6006یوگور ) ( و6070) 3كریم(، 7387)  پورقلی با نتیجه تحقیقات

شغل قابل  با شدنعجینشغلی و بدنی بر اساس رضایت تربیتبه منظور پاسخ به مسئله تحقیق كه آیا تعهد سازمانی مدیران 

بینی شدن با شغل پیش)تعهد سازمانی( توسط عجین مالك متغیر واریانس از درصد 6/66 بینی است، نتیجه گرفتیم كهپیش

د حیک وا ازاي هربهبا شغل  شدنعجینشدن متغیر در مرتبه دوم با اضافهمراتبی رگرسیون در ادامه تحلیل سلسله .می شود

اریانس تعهد سازمانی تغییر در و 678/0و  337/0ترتیب به میزان با شغل به شدنعجین تغییر در واریانس رضایت شغلی و

 شد.ایجاد

از واریانس تعهد سازمانی را  %8/37طور كلی هب شدنعجینسه متغیر وضوح نقش، استقالل شغلی و  ، نشان داد(6070) كریم 

، رصت ترفیعاین بود كه كیفیت سرپرستی، میل به ماندن، ف ،(7381پرور و عریضی سامانی )نتیجه تحقیق گل كنند.میبینیپیش

با شغل با ضریب همبستگی  شدنعجینگیري، انداز شغلی، رضایت از همکاران، مشاركت در تصمیمرضایت از پرداخت، چشم

 رگرسیون تحلیلبا انجام  ،(7360ی بودند. نتیجه تحقیق قمري )د سازماندرصد از واریانس تعه 76قادر به تبیین  876/0چندگانه 

 و كار ویژگی پرداخت، از رضایت هايلفهؤم علمی تأهی اعضاي در را سازمانی تعهد تغییرات از درصد 17 حدود كهاین بود 

 .كندمی تبیین كار ویژگی لفهؤم را سازمانی تعهد تغییرات از درصد 73 حدود كاركنان در و كندمی تبیین همکاررضایت از 

ها بر متغیرهاي دیگر، رضایت شغلی، ثیر آنأهاي شغلی در درازمدت و تاثرات نگرشگستردگی گردد با توجه به پیشنهاد می

بدنی در نظر داشته و در ارزیابی عملکرد در زمان انتخاب و انتصات مدیران تربیت را با شغل و تعهد سازمانی مدیران شدنعجین

 بدنی از تعهد سازمانی بسیار باال و رضایت شغلی باالیی برخوردارندآنان نیز منظور گردد. نتایج تحقیق نشان داد مدیران تربیت

 وري، اثربخشی، كارایی و عملکرد باال باشد.تواند پتانسیلی براي بهرهكه این موضوع می

 منابع

فصلنامه پژوهش و  .هاي كشورنوین رهبري درمیان رئیسان دانشگاه هايضرورت به كارگیري شیوه (.7386) .آراسته، حمیدرضا

 . 10-76، 7 ریزي در آموزش عالی،برنامه

 در كاركنان سازمانی تعهد و شغلی رضایت هیجانی، هوش میان رابطه بررسی(. 7386) .امیرزاده خاتونی، مانداناو  ؛صغرا استوار،

 .38-63 ،6 ،آموزشی مدیریت در نو رهیافتی فصلنامه، شیراز شهر در خصوصی بخش كارخانه

 انتشارات موسسه كتاب مهربان نشر. چاپ دوم،، ترجمه فرزاد امیدواران، مدیریت رفتار سازمانی(. 7383). رابینز ،پی ،استیفن

رفیعی و ، ترجمه سید محمدعلی اعرابی، محمدعلی حمید مبانی مدیریت (.7388). سنزو ،ایی ،و دیوید ؛رابینز ، پی،استیفن

 .، انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگیبهروز اسراري ارشاد، چاپ هشتم

                                                           
1 - Porter and Steers 

2 - Porter and Lawler 

3 - karim  
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هاي ایران )مطالعه موردي گیري مشاركتی اعضاي هیات علمی دانشگاهتدوین الگویی جهت تصمیم(. 7381). پورشافعی، هادي

 .دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی ،دكتري رساله .هاي شمال شرق كشور(دانشگاه

 اله امینی، انتشارات فرا.، ترجمه مهندس فضلمدیریت نگرش(. 7381). جان ماكسول

بررسی تاثیرات نگرشهاي شغلی بر عملکرد كاركنان عملیاتی بیمارستانهاي شبکه بهداشت و (. 7366). جاللی، محمد مهدي

 .، دانشگاه شهید بهشتینامه كارشناسی ارشد مدیریت دولتیپایان .درمان و علوم پزشکی شهرستان شاهرود

اساتید دانشگاه آزاد  سازمانی تعهدارتباط شاخص هاي رضایت شغلی با  (.7360) .خلج اسدي، شدیدهو  ؛مجتبی صداقتی فرد،

 .17 -36، 7هاي روانشناسی صنعتی/ سازمانی، تازه فصلنامه .اسالمی واحد گرمسار

دنی بهاي شغلی و جو سازمانی دانشکده هاي تربیتبررسی الگوي رگرسیونی نگرش (.7386) .و غالمیان، جواد ؛مهديطالب پور، 

 . 73-33 ،3حركت،  .كشور

 تعهد با شغلی رضایت بین ارتباط (.7386) .و حسینی، سیدعماد ؛غالمپور، محمد؛ طالب پور، مهدي؛ امیر نژاد، سعید

پژوهش نامه علوم ورزشی،   .كشور عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه بدنی تربیت معاونین و مدیران در سازمانی

76، 61– 38 . 

غیرهاي هاي آن بر اساس متو مولفه سازمانی تعهدپیش بینی  (.7381) .و عریضی سامانی، سید حمیدرضا ؛محسن گل پرور،

  78-37 ،66 خوراسگان اصفهان، واحد اسالمی آزاد دانشگاه، دانش و پژوهش در روانشناسی هفده گانه فردي و سازمانی.

-انتشارات سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاه .مدیریت رفتار سازمانی)رفتار فردي( (.7387). قلی پور، آرین

 ها)سمت(.

 . 778-737 ،3پژوهش زنان،  .هاهاي منفی زنان در سازمانبررسی صحت و سقم كلیشه(. 7387) .قلی پور، آرین

 .تاثیر پیامدهاي اثر منسانی بر انتخاب و انتصاب مدیران دولتی(. 7386) .نژاد، عباسو نیک ؛اصغرقلی پور، آرین؛ پورعزت، علی

 .37-6، 70فصلنامه علوم مدیریت ایران، 

 دانشگاه كاركنان و علمی هیات اعضاي بین در سازمانی تعهد و شغلی رضایت رابطه مقایسه (.7360) .محمد قمري،

 .776-707 ،3، واحدگرمسار اسالمی آزاد دانشگاه، آموزشی مدیریت و رهبري فصلنامه. اسالمی آزاد

 .و پارچه باف كاشانی، حسین ؛ملک زاده، فریده؛ امیرچقماقی، الهام؛ مصاحب، غالمحسین؛ زعفرانی، فاطمه؛ عشرتی، بابک

-667، 3 ،فصلنامه پایش .بهره برداري نفت و گاز كارون اهوازتاثیر تنش شغلی بر رضایت شغلی كاركنان شركت  (.7383)

667   . 

Uygur, A., & Kilic, G. (2009). A Study into Organizational Commitment and Job Involvement: 

An Application Towards the Personnel in the Central Organization for Ministry of Health 

in Turkey. Ozean Journal of Applied Sciences, 2(1), 113- 125.  

Kuruüzum, A., Çetin, E. I., & Irmak, S. (2009). Path analysis of organizational commitment, 

job involvement and job satisfaction in Turkish hospitality industry. Tourism Review, 

64(1), 4 – 16.  

Singh, B., & Venugopal, S. (2008). Organisational Commitment: Revisited. Journal of the 

Indian Academy of Applied Psychology, 34(1), 57-68.  

Gunlu, E., Aksarayli, M., & Perçin, N. S. (2010). Job satisfaction and organizational 

commitment of hotel managers in Turkey. International Journal of Contemporary 

Hospitality Management, 22(5), 693-717.  



 جبی و همکارانر 9/ شماره 2 سال/ 9313 پاییز و زمستانمدیریت منابع انسانی در ورزش/ 

 

44 

 

Karim, N. H. A. (2010). The impact of work related variables on librarians’ organizational 

commitment and job satisfaction. Malaysian Journal of Library & Information Science, 

15(3), 149-163.   

Samad, S. (2011).  The Effects of Job Satisfaction on organizational Commitment and Job 

Performance Relationship: A Case of Managers in Malaysia’s Manufacturing Companies. 

European Journal of Social Sciences, 18(4). 602-611. 

 این مقاله این گونه استناد کنید: به 

ها از طریق دانشگاه بدنیتربیتبینی تعهد سازمانی مدیران (. پیش7363رجبی، مجید؛ حمیدي، مهرزاد؛ و جاللی فراهانی، مجید. )

 . 33ـ  31(، 7)6با شغل آنان. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش،  شدنعجینرضایت شغلی و 

 

 



 

2015 / Vol. 2 / No. 1 / Pages 35-44 

University of Shahrood 

Journal of Human Resource Management in Sport 

 

 

Predicting the organizational commitment of the physical education 

managers at university level through job satisfaction and job involvement 

Majid Rajabi1, Mehrzad Hamidi2 and Majid Jalali Farahani3 

1 – M. A. in sport management, Shahid Beheshti University 

2 and 3 – Associate Professor of Sport Management, University of Tehran 

Received: 24 April 2014                                            Accepted: 27 December 2014 

Abstract 

Objective: The purpose of the research was to investigate the relationship between 

organizational commitment with job satisfaction and job involvement among the sports and 

physical education university administrators and to explore how job satisfaction and job 

involvement anticipates the organizational commitment. 

Methodology: The research method was correlation; the type of the research was applied; and 

the data were collected by field method. The population was comprised of all the sports and 

physical education university administrators. The sample was equal to the total population (67 

members). Three standardized questionnaires were used, job satisfaction (Weiss and et al, 

1967), job involvement (Lodahl and Kejner, 1965) and organizational commitment (Mowday 

and et al, 1979).  Correlation analysis and hierarchical regression analysis were used to analyze 

the data. 

Finding: The results showed that there was a significant positive relationship between job 

satisfaction and organizational commitment (r=0.313), job satisfaction and job involvement 

(r=0.531), and organizational commitment and job involvement (r=0.384). The regression 

testing showed that the job satisfaction anticipates 47.6 percent and job involvement 26.8 

percent of the variance of organizational commitment, respectively. As a result, job satisfaction 

and job involvement were identified as the overall indicators of organizational commitment. 

Conclusion: Universities and the Department of Physical Education of the Ministry of Science, 

can consider the managers' high-level of organizational commitment and job satisfaction as a 

potential. In addition, in order for the managers to be committed to the organization, attention 

must be given to the two variables of job satisfaction and job involvement. 

Keywords: Job satisfaction, Job involvement, Organizational commitment, Physical 

education. 
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