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و رفتار یشغليریدرگ،یسازمانتیهدف از پژوهش حاضر رابطه درك حما
باشد. روش پژوهش یاستان همدان میبدنتیمعلمان تربیسازمانيشهروند

یبدنتیمعلمان تربهیشامل کليباشد. جامعه آماریمیهمبستگ- یفیتوص
ياخوشهیتصادفيریوش نمونه گباشد. از رینفر م763استان همدان به تعداد 

نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. 350تایو نهادیمتناسب استفاده گردصیبا تخص
یسازمانياطالعات از پرسشنامه استاندارد رفتار شهرونديجهت گردآور

) و 1982کانونگو(یشغليری)، پرسشنامه درگ1990پودساکف و همکاران(
. دی) استفاده گرد1986(رانو همکازنبرگریك شده آادرایسازمانتیپرسشنامه حما

بدست آمد و یورزشتیریمددینفر از اسات10مذکور توسط يپرسشنامه هاییروا
دییتا87/0و 82/0، 78/0کرونباخ به يبا استفاده از روش آلفازیآن ها نییایپا

و ...) ردنداانحراف استان،یانگی(میفیداده از آمار توصلیو تحلهیتجزيشد. برا
راهه و کیانسیوارلیتحلرسون،یپیهمبستگبی، ضرk-s(یآمار استنباط

) 55/3(یشغليریدرگنیانگینشان داد که مجی. نتادی) استفاده گردونیرگرس
نیباشد. بی) م68/2(یسازمانتی) و درك حما36/3(ياز رفتار شهروندشتریب

). P>05/0(وجود دارديدارینارتباط معیشغليریو درگیسازمانتیدرك حما
،یمدنلتیفض،یو ابعاد(نوع دوستيو رفتار شهروندیسازمانتیدرك حمانیب

و رفتار یشغليریدرگنیو ب).P>05/0(وجود دارديداری) ارتباط معنيجوانمرد
وجود دارديداریو ادب و نزاکت) ارتباط معنیشناسفهیو ابعاد(وظيشهروند

)05/0<P.(آموزش و پروش در حوزه ورزش و نیشود مسئولیميریگجهینت
و رفتار یشغليریدرگ،یسازمانتیدرك حمايرهایجهت ارتقاء متغیبدنتیترب

.ندیکوشش نمایبدنتیتربنیدر معلمیسازمانيشهروند

هاي کلیديواژه
نیمعلم،یسازمانيرفتار شهروند،یشغليریدرگ،یسازمانتیدرك حما

.یدنبتیترب

The aim of this study was Perceived Organizational
Support, Job Involvement and Organizational Citizenship
Behavior of Physical Education Teachers in Hamedan
Province.  The research method is descriptive –
Correlation. The statistical population was including of all
physical education teachers in Hamedan Province (763
people). Random cluster sampling with proportional
allocation used Finally 350 people responded to the
questionnaire. We used Podsak (1990), OCB
questionnaires, Kannungo (1982) job involvement
questionnaires and Eizenberger(1986) perceived
organizational support questionnaires. Their validity was
approved from 10 viewpoint of sport management
specialist and their reliability was approved with
Cronbach's alpha Arrangement (0/78, 0/82, and 0/87). For
data analyze, we used to descriptive statistics (The mean,
standard deviation …) and inferencial statistics (k-s,
Pearson Correlación, ANOVA and regresion). Result
shows that job involvement (3/55) is more than the
average citizen behavior (3/36) and perceived
organizational support (2/68). There is A significant
relationship between Perceived Organizational Support
and Job Involvement (P<0/05). Also there is a significant
relationship between Perceived Organizational Support
and OCB and dimensions (altruism, civic virtue, chivalry)
(P<0/05). Also there is a significant relationship between
job involvement and OCB and dimensions
(conscientiousness and courtesy (P<0/05). it's conclude
that Education authorities in the field of sport and physical
education Strive  to promote variables, perceived
organizational support, job involvement and organizational
citizenship behavior the physical education teachers.

Keywords
Perceived Organizational Support, Job Involvement,

Organizational Citizenship Behavior, Physical Education
Teachers.

و رفتار یشغليریدرگ،یسازمانتیرابطه درك حما
استان همدانیبدنتیمعلمان تربیسازمانيشهروند
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مقدمه
فراغتاوقاتگذرانافراد،عمومیسالمتدرورزشامروزه

نسلدرویژهبهپرورشآموزش وبخش،لذتونشاطباسالم،
وجامعهدرسالماجتماعیروابطایجادجوان،ونوجوان

نقشاخالقیانحرافاتواجتماعیمفاسداز بسیاريپیشگیري
: 1394شمسی و همکاران، (استساختهمتجلیراخودمثبت

تعلیمکیفیتوکاراییبهايجامعههرپیشرفتودوام. بقا،)72
واستادانبهکشوريهروداردبستگیجامعهآنو تربیت

وتعلیمارکانازیکیعنوانبهتوانمندوانگیزهمعلمان با
وتعلیمنظامقالبدرراخودجوانانبتواندتانیاز داردتربیت

غالمی (کندآمادهبهترآیندهبرايودادهتربیت، پرورش
درکشوریکپیشرفت).100: 1393ترکسلویه و همکاران،

نظاماست بنابراین درآن وابستهآموزشینظامبهمرحلهاولین
استاینبراعتقادوحیاتی دارندنقشمعلمانموفقآموزشی

معلمانتدریسنحوةکاراییآموزان بهدانشخوبعملکردکه
مهمترینازیکیمعلمانعملکرد شغلیاست ووابستهآن ها
سالمت و (استآموزانیادگیري دانشتسهیلدرعوامل

).72: 2013همکاران، 
اهمیت رفتار شهروندي در سازمان هاي مختلف غیر قابل 
انکار است، اما هنگامی که صحبت از مدارس می شود، نگاه ها 

). 386: 2006، 1اپالتکا(شودبه آن موشکافانه تر و حساس تر می 
در برخی از تعاریف، شهروندي منزلتی است که موجبات 
برخورداري از حقوق و قدرت ها را فراهم می کند، در صورتی که 
در منابع دیگر شهروندي نه تنها به موقعیت قانونی، بلکه به آرمان 
هاي دموکراتیک هنجاري باز می گردد. شهروندي، قصد ارائه 

عام را دارد که به پیوند و همبستگی موقعیت و هویت مشترك و 
: 2002، 2بولینو و تورنلی(کندمیان اعضاي جامعه کمک می 

). رفتار شهروندي اینگونه تعریف می شود: مجموعه اي از 63
رفتار هاي داوطلبانه و اختیاري که بخشی از وظایف رسمی فرد 
نیستند، اما با این وجود توسط وي انجام و باعث بهبود موثر 

و همکاران، 3بینستوك(شوندیف و نقش هاي سازمان می وظا
2003 :358.(

باتاشودتالش میسازمانیشهرونديمفهومدرهمچنین
بهبودتعهد سازمانی،افزایشمنظوربهراه کارهاییارائه

...وشغلیمشتري، رضایتوفاداريمشتري،رضایتعملکرد،
طیبی و همکاران، (شودبرداشتهراهایندرمؤثريگام هاي

خودرسمیشغلشرحازفراترکه). کارمندانی115: 1393

1. Oplatka
2. Bolino and Turnley
3. Bienstock
4. Koyuncu

می دهند،بروزخودازسازمانیرفتار شهرونديومی کنندعمل
می انجامباکیفیتکاريهمودارندباالییبهره وريهم

درسازمانیشهرونديرفتارازکهکارکنانیحالی کهدردهند،
مرادي و (کنندنمی عملاینگونهبرخوردارند،پایینسطوح

). ویژگی هاي کلیدي رفتار شهروندي 109: 1392همکاران، 
سازمانی شامل این موارد می باشد: نوعی رفتار فراتر از آنچه که 
براي کارکنان سازمان به طور رسمی تشریح گردیده است، رفتار 
اختیاري و بر اساس عالیق فردي، رفتار فاقد پاداش، رفتاري که 

استراي عملکرد سازمان و موفقیت عملیات سازمان مهم ب
نوع رفتار شهروندي 30). تقریبا 58: 1388اسالمی و سیار، (

شناخته شده است که مهمترین آن ها عبارتند از: رفتارهاي کمک 
کننده، جوانمردي، ابتکارات فردي، آداب اجتماعی، تعهد سازمانی، 

: 1392همکاران، موحدي و (خودخود رضایت مندي، توسعه 
182.(

امروزه با پیچیده تر شدن و افزایش رقابت جهانی نیاز به 
انعطاف و تغییر پذیري در سازمان ها بیش از بیش نمایان تر شده 
است. سازمان هاي امروزي بیش تر به دنبال راه هایی می گردند 
تا از طریق آن کارکنان را به تالش و کوشش بیشتر وا دارند یا 

ح به دنبال درگیر کردن بیش تر کارکنان خود در کار به اصطال
می باشند. درگیر شدن در کار مفهومی است که اخیرا وارد مباحث 
سازمانی شده و بیش از دو دهه از ظهور آن نمی گذرد. کارکنان 
درگیر در کار، معموال پر انرژي و فعال اند، به طور مثبتی با کار 

د را بر این می گذارند که کار خود ارتباط برقرار کرده و سعی خو
همکاران، و4کویانکو (برسانندخود را به طور اثربخشی به انجام 

). نتایج تحقیقات نشان می دهد که درگیري کارکنان 301: 2006
در کار تاثیر قابل مالحظه اي بر سوداوري و بهره وري سازمان 

). همچنین پژوهش ها در 269: 2002و همکاران، 5هارتر(دارد
این زمینه نشان گر این است که درگیر شدن کارکنان در شغل 

6میلو(استتحت تاثیر عوامل مختلف، فردي، شغلی و سازمانی 

). درگیر شدن در شغل داراي سه بعد می 207: 2008و همکاران، 
ژي و تحمل باشد: الف: شور و حرارت در کار: سطح باالیی از انر

روانی فرد در هنگام کار و تمایل به صرف تالش در آن کار با 
وجود سختی، ب) وقف شدن: دلبستگی عمیق با یک کار و 
احساس اهمیت، جدیت و چالش در کار، ج) غرق شدن: تمرکز 
شدید و اشتغال به یک کار با رضایت خاطر و احساس شادي در 

د سریع بوده و جدا حین کار، به طوري که گذشت زمان براي فر

5. Harter
6. Mello
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وهمکاران، 1اسچاوفلی(گیردشدن او از کار به سختی صورت می 
). در بین دیدگاه هاي مختلف درباره درگیري شغلی، 705: 2006

واقع گرایانه ترین دیدگاه، این مفهوم را تابعی از شخصیت و 
). در این 120: 2004، 2فضاي سازمانی می داند (االنکوماران

مطالعه مفهوم درگیري شغلی بر تعیین کننده راستا، عالقه به
هاي آن متمرکز بوده است. در خصوص این تعیین کننده ها، سه 
طبقه مشخص شده است: ویژگی هاي شخصی، ویژگی هاي 
موقعیتی، بازده کار. هم متغیر هاي شخصی و هم ویژگی هاي 
موقعیتی بر روي درگیري شغلی اثر دارند و اهمیت نسبی این دو 

ه از متغیر ها از سوي محققان هر دو طرف بررسی شده مجموع
است. براي نمونه، وضوح و روشنی نقش هاي شغلی و اهمیت 
آن در محیط کار، چالش شغلی و رفتار رهبري، آزادي عمل و 

رنتیجه دمشارکت، تاثیر آن بر درگیري شغلی تایید شده است.
مت سپربارسازي شغلی نیز به منظور افزایش درگیري شغلی با

استهاي هر یک از کارکنان در سازمان ها به کار گرفته شده 
).20: 1387میرهاشمی و همکاران، (

از جمله مهمترین عوامل سازمانی که ممکن است درگیر شدن 
در کار را تحت تاثیر قرار دهد میزان حمایت سازمانی ادراك شده 

ر داست. این حالت در بستر نظریه مبادله اجتماعی رخ می دهد،
نظریه مبادله اجتماعی آمده است روابط کارکنان با رهبرانشان در 
سازمان ها همچون یک داد و ستد غیر رسمی بر طبق یک قرار 
داد روانی است. زمانی که سازمان توقعات و انتظارات کارکنان را 
برآورده سازد، کارکنان نیز انتظارات و توقعات سازمان را برآورده 

ر خود را در کار درگیر کرده و عملکرد باالتري خواهند کرد و بیشت
). بر طبق نظریه 605: 2006، 3ساکس(بگذارنداز خود به جاي 

مبادله اجتماعی، یکی از انتظاراتی که که کارکنان سازمان دارند 
بنابراین زمانی که کارکنان احساس ؛توجه و حمایت آنان می باشد

د ان نیز به نحوي درصدکنند که از حمایت سازمانی برخوردارند آن
جبران بر می آیند که این می تواند از طریق درگیري بیش تر 
آنان در کار و صرف تالش و کوشش بیشتر براي انجام کار و 
انجام رفتار هاي مفید مانند رفتار شهروندي سازمانی، رفتار هاي 
مشتري محور و ... صورت گیرد که این خود باعث بهبود عملکرد 

). حمایت 197: 2004و همکاران، 4هوانگ(ودشسازمان می 
سازمانی یکی از کارکردهاي نظریه مبادله اجتماعی می باشد که 

)، به طور 1986(همکارانو 5براي نخستین بار توسط آیزنبرگر
نظري در ادبیات نظریات سازمانی وارد شده است پس از گذشت 

یل دو دهه، تالش هاي بیشماري در زمینه توجه خاص به تحل

1. Schaufeli
2. Elankumaran
3. saks
4. Huang
5. Eisenberger

ماهیت و چگونگی شکل گیري حمایت سازمانی صورت گرفته 
است. عالوه بر آن بخشی دیگر از تولیدات علمی دانشمندان 
اختصاص به بررسی تاثیرات و پیامدهاي حمایت سازمانی در 

: 1385زکی، (اندحوزه هاي فردي، سازمانی و شغلی داشته 
گانه سه ). بر اساس نظریه حمایت سازمانی، گونه هاي110

-1عمومی، موجب رفتارهاي مطلوبی در سازمان می شود: 
پاداش هاي سازمانی -3حمایت سرپرست -2انصاف و مساوات 

و زمینه هاي شغلی. خاستگاه عوامل مذکور، سازمان است و در 
نهایت موجب افزایش حمایت سازمانی می گردد و عالوه بر این 

آن ها افزود. منظور عوامل می توان متغیرهاي جمعیتی را نیز به 
از انصاف، احساس مساوات نسبت به استفاده و اجراي روش هاي 
توزیع منابع میان کارکنان می شود که به آن عدالت رویه اي نیز 
اطالق می گردد. رعایت انصاف و مساوات به منظور تصمیم 
گیري براي توزیع منابع، تاثیرات فزاینده اي بر حمایت سازمانی 

د. حمایت سرپرست از آن جهت مورد توجه است ادراك شده دار
که رفتار و کنش سرپرست به عنوان یکی از کارگزاران و عامالن 
هر سازمانی تلقی می شوند. جهت گیري مناسب یا نامناسب، 
تاثیر قابل مالحظه اي در حمایت سازمانی دارد. هر چه کارکنان 

ی مبا حمایت سرپرست روبرو شوند، حمایت سازمانی افزایش 
پاداش هاي سازمانی و زمینه هاي (انسانییابد. توجه به منابع 

حمایت (کارکنانشغلی) اهمیت نمایانی در واکنش مثبت 
).503: 1986(آیزنبرگر و همکاران، سازمانی ادراك شده) دارد

عنوان ) در تحقیقی با 1: 2010(6به این موارد اشاره کرد: یودا
رفتار شهروندي در سازمان هاي ژاپنی: تاثیر درگیري شغلی، تعهد 
سازمانی و سیستم اقتصادي مشترك بر روي رفتار شهروندي 
سازمانی به این نتیجه رسید که درگیري شغلی ارتباط مثبت و 
معناداري با نوع دوستی و فضیلت مدنی دارد و تعهد سازمانی 

) 1591: 2009(7ی است. پالتداراي ارتباط مثبتی با نوع دوست
در تحقیقی با عنوان سطح رفتار شهروندي سازمانی معلمان دوره 
راهنمایی بر اساس ادراك مدیران مدارس در ترکیه به این نتیجه 
رسید که سطح باالیی از رفتار شهروندي سازمانی در بین معلمان 
مقطع راهنمایی وجود دارد و همچنین همه ابعاد رفتار شهروندي 
از سطح باالیی در بین معلمان مقطع راهنمایی کشور ترکیه 

) به ارزیابی درگیري شغلی در 210: 2010(8برخوردارند. ایشوارا
بین مدرسان دانشگاه پرداخت نتایج نشان داد که بین رضایت 
شغلی و درگیري و رضایت شغلی ارتباط مثبت و معناداري وجود 

تحقیق با عنوان بررسی ) در یک145: 2012(9دارد. فو و لیهوا

6. Ueda
7. Polat
8. Ishwara
9. Fu and Lihua



1394، بهار 6مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره دوم، شماره  96

ارتباط حمایت سازمانی ادراك شده با انواع عدالت سازمانی به 
این نتیجه رسیدند که عدالت سازمانی بر حمایت سازمانی ادراك 

.)87: 1389شده اثر مثبت دارد. سلیمانی و سیري (

).45: 2001(آیزنبرگر و همکاران، پیش شرط ها و تاثیرات حمایت سازمانی.1شکل
در زمینه تحقیقات صورت گرفته مرتبط با تحقیق حاضر می 
توان در تحقیقی با عنوان رابطه ي سالمت روانی و رفتار 
شهروندي سازمانی معلمان مدارس پاکدشت به این نتیجه رسید 
که بین مولفه هاي سالمت روانی و سطح رفتار شهروندي آنان 

) در 109: 1393عکوس وجود دارد. صحرایی و همکاران (رابطه م
تحقیقی با عنوان رابطه توانمند سازي و حمایت سازمانی ادراك 
شده با رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهر همدان به این 
نتیجه رسیدند که بین حمایت سازمانی ادراك شده و توانمند 

نی داري ري معسازي کلی با رضایت شغلی رابطه مستقیم و معنادا
با توجه به مطالب ذکر شده و همچنین با توجه به وجود دارد.

نقشی که معلمان تربیت بدنی در ارتقاي سالمت جامعه دارند و 
وزارت (بزرگاز آن جایی که این گروه عضوي از یک سازمان 

آموزش و پرورش) به عنوان متولی امر تعلیم و تربیت در جامعه 
حاضر بر آن شد که بتواند از لحاظ بنابراین تحقیق؛هستند

مفهومی، نظري و کاربردي به جبران بخشی از این کاستی ها 
بپردازد. همچنین پژوهش حاضر به دنبال رسیدن به این موضع 
بود که بتوان میزان حمایت سازمانی ادراك شده، درگیري شغلی 
و رفتار شهروندي معلمان تربیت بدنی را بدست آورد که نتایج 

ی تواند برنامه ریزان را در ارتقا و بهبود حمایت سازمانی آن م
ادراك شده، درگیري شغلی و رفتار شهروندي سازمانی معلمان 

تربیت بدنی یاري رساند.

تحقیقشناسیروش
روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی 
می باشد که به شکل میدانی اجرا گردید. جامعه آماري این 

استان همدان در کلیه معلمان زن و مرد تربیت بدنیتحقیق 

1. Podsakoff
2. Kannungo

دوره اول و دوم) سال (متوسطهمقاطع تحصیلی ابتدایی و 
نفر). با توجه به 763جمعا (باشندمی 94-93تحصیلی

پراکندگی و حجم زیاد جامعه آماري از روش نمونه گیري تصادفی 
ان تخوشه اي متناسب استفاده گردید. بدین ترتیب که ابتدا اس

بخش تقسیم گردید و سپس با توجه به تعداد معلمان 5همدان به 
امه در ادو؛تربیت بدنی سهم هر بخش در نمونه مشخص گردید

نفر از معلمان 181)،1970(مورگانبر اساس جدول کرجسی و 
نفر از معلمان زن تربیت بدنی استان 181مرد تربیت بدنی و 

یت در نهاکه؛ه انتخاب شدندنفر به عنوان نمون362همدان جمعا 
پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براي جمع 350

) 1آوري اطالعات از سه پرسشنامه استفاده گردید که شامل: 
و 1سوالی رفتار شهروندي سازمانی پودساکف23پرسشنامه 

، وظیفه شناسی(بعد)، این پرسشنامه داراي پنج 1990(همکاران
نوع دوستی، فضیلت مدنی، جوانمردي و ادب و نزاکت) می باشد. 

)، 1(مخالفمکامال (لیکرتگزینه اي 5این پرسشنامه در مقیاس 
) می 5(موافقم) و کامال 4)، موافقم (3(ندارم)، نظري 2(مخالفم
10) شامل 1982(2) پرسشنامه درگیري شغلی کانونگو2باشد. 

) پرسشنامه درك 3درجه اي لیکرت، 5قیاسسوال بر پایه م
) این پرسشنامه نیز 1986و همکاران (3حمایت سازمانی ایزنبرگر

روایی پرسشنامه هايسوال دارد و در مقیاس لیکرت می باشد. 8
نفر از اساتید مدیریت ورزشی بدست آمد و 10مذکور توسط 

)، α=78/0(یبپایایی آن ها نیز با استفاده از آلفاي کرونباخ به ترت
)82=/α) ،(87/0=α.براي تجزیه و تحلیل داده ها )، تایید شد

از آمار توصیفی جهت توصیف ویژگی هاي جمعیت شناختی 
، k-sآزمودنی ها و از آمار استنباطی با استفاده از آزمون هاي 

جهت بررسی وضعیت طبیعی بودن توزیع داده ها استفاده گردید 

3. Eisenberger
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ع نرمال بودند از آمار پارامتریک شامل و چون داده ها داراي توزی
تحلیل واریانس یک راهه، همبستگی پیرسون و رگرسیون 

استفاده گردید

هاي تحقیقیافته
درصد 4/39بر اساس سن ویژگی توصیفی نمونه ها شامل:

درصد 1/17سال، 35تا31درصد معلمین 9/26سال، 30زیر 

6/4و سال45تا41درصد معلمین 12سال، 40-36معلمین 
سال می باشند. از نظر سابقه خدمت 46درصد معلمین باالي 

سال میی باشد. بر اساس 41/11میانگین معلمین تربیت بدنی 
1/13درصد فوق لیسانس و 8درصد لیسانس، 9/78تحصیالت 

معلمان در صد 4/87درصد فوق لیسانس و باالتر می باشند. 
درصد داراي شغل می باشند. میانگین 1/12شغل دوم ندارند و 

ساعت می باشد. 24تا 18ساعات تدریس معلمین تربیت بدنی 
اطالعت توصیفی مربوط به متغیر هاي اصلی پژوهش. 1جدول

میانگینمتغیر
انحراف 

استاندارد
واریانس

36/3356/0127/0رفتار شهروندي
55/3542/0294/0درگیري شغلی
درك حمایت 

سازمانی
68/2616/038/0

) و 36/3(شهروندي) معلمان تربیت بدنی بیشتر از میانگین رفتار 55/3(شغلی، میانگین نمرات درگیري 1با توجه به داده هاي جدول 
) آنان می باشد.68/2(سازمانیدرك حمایت 

اطالعات توصیفی مربوط به ابعاد رفتار شهروندي. 2جدول
انحراف استانداردمیانگینمتغیر

32/3549/0وظیفه شناسی
01/3765/0جوانمردي
06/3818/0فضیلت

46/3743/0ادب و نزاکت
19/371/0نوع دوستی

، در میان ابعاد رفتار شهروندي 2با توجه به داده هاي جدول 
) و پایین 46/3(نزاکتباالترین میانگین مربوط به بعد ادب و 

) می باشد. در ادامه 01/3(جوانمرديترین میانگین مربوط به بعد 
-به منظور بررسی نرمال بودن داده هاي از آزمون کلوموگروف

اسمیرنوف استفاده شد و با توجه به این که مقدار سطح معناداري 
بود. لذا داده ها داراي توزیع نرمال می باشند و از 05/0بیشتر از 

آمار پارامتریک استفاده گردید.

نتایج تحلیل واریانس یک راهه بین ویژگی هاي جمعیت شناختی با درك حمایت سازمانی، درگیري شغلی و رفتار شهروندي سازمانی-3جدول
وضعیت شغلیتحصیالتسنمتغیر

SSdfMSFSig.SSdfMSFSig.SSdfMSFSig.

ت 
مای

ك ح
در

نی
زما

سا

803/2470/082/111/0084/0204/011/09/031/9265/418/1401/0بین گروهی
درون 
گروهی

24/6116632/0-53/6416884/0--17/5516839/0--

---27/64170---27/64170--67/64170مجموع

لی
شغ

ي 
گیر

58/4404/172/301/0273/0213/046/06/058/2229/1586/401/0بین گروهیدر
درون 
گروهی

203/4
5

164276/
0

--0/491662/0--77/4616628/0--

---36/49168---36/49168---36/49168مجموع

ار 
رفت

دي
رون

شه

792/0419/058/118/0025/0101/096/09/0112/0205/0436/064/0بین گروهی
درون 
گروهی

04/2016012/0--81/2016212/0--72/2016212/0--

---83/20164---83/20164---83/20164مجموع
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، بین سن و درگیري شغلی 3با توجه به داده هاي جدول 
و بین متغیرهاي )=006/0Sig(داردارتباط معنادري وجود 

وضعیت شغلی و حمایت سازمانی ادراك شده ارتباط معناداري 

و همچنین بین وضعیت شغلی و ) =01/0Sig(داردوجود 
).=01/0Sig(دارددرگیري شغلی ارتباط معنادراي وجود 

نتایج ضریب همبستگی پیرسون براي ارتباط بین حمایت سازمانی ادراك شده و درگیري شغلی.4جدول
نتیجهr(Sig(همبستگیضریب 

22/0004/0
ارتباط معنی دار می 

باشد

)Sig= 0/004(دارد، بین حمایت سازمانی ادراك شده و درگیري شغلی ارتباط معنی داري وجود 4جدولبا توجه به داده هاي 

نتایج ضریب همبستگی پیرسون براي ارتباط بین حمایت سازمانی ادراك شده با رفتار شهروندي و ابعاد آن.5جدول
همبستگیضریب متغیر

)r(
Sig.نتیجه

فاقد ارتباط معنی دار69/0-30/0وظیفه شناسی
وجود ارتباط معنی دار37/0001/0نوع دوستی

داروجود ارتباط معنی31/0001/0فضیلت مدنی
وجود ارتباط معنی دار18/001/0جوانمردي

فاقد ارتباط معنی دار72/0-02/0ادب و نزاکت
وجود ارتباط معنی دار26/0001/0رفتار شهروندي

، بین حمایت سازمانی ادراك شده و 5جدولبا توجه به نتایج 
) =001/0Sig(داردرفتار شهروندي ارتباط معنی داري وجود 

همچنین بین حمایت سازمانی ادراك شده با ابعاد نوع دوستی، 

داردفضیلت مدنی، جوانمردي نیز ارتباط معنی داري وجود 
)05/0<P.(

نتایج ضریب همبستگی پیرسون براي ارتباط بین درگیري شغلی با رفتار شهروندي و ابعاد آن.6جدول
نتیجه.r(Sig(همبستگیضریب متغیر

وجود ارتباط معنی دار20/0009/0وظیفه شناسی
فاقد ارتباط معنی دار03/097/0نوع دوستی

فاقد ارتباط معنی دار07/032/0فضیلت مدنی
فاقد ارتباط معنی دار14/006/0جوانمردي

وجود ارتباط معنی دار34/0001/0ادب و نزاکت
وجود ارتباط معنی دار16/0001/0رفتار شهروندي

، بین درگیري شغلی با رفتار 6جدولبا توجه به داده هاي 
=Sig(داردشهروندي ارتباط معنی دراي وجود  0/001.(

همچنین بین درگیري شغلی و ابعاد وظیفه شناسی و ادب و 
.)P>05/0(داردنزاکت نیز ارتباط معنی داري وجود 



99 سازمانی معلمان تربیت بدنی استان همدانرابطه درك حمایت سازمانی، درگیري شغلی و رفتار شهروندي

نتایج رگرسیون براي ارتباط بین حمایت سازمانی ادراك شده و رفتار شهروندي و ابعاد آن.7جدول
ضرایب استانداردضرایب غیر متغیر

استاندراد
.tSigآماره 

B خطاي
معیار

Beta

رفتار 
شهروندي

761/26001/0-357/3125/0مقدار ثابت
004/0045/0007/0083/093/0درك حمایت

239/7001/0-935/1267/0مقدار ثابتفضیلت
416/0097/0314/0278/4001/0درك حمایت

348/9001/0-392/2256/0ثابتمقدارجوانمردي
224/0093/0183/0419/201/0درك حمایت

نوع 
دوستی

934/8001/0-043/2229/0مقدار ثابت
427/0083/037/0157/5001/0درك حمایت

وظیفه 
شناسی

966/16001/0-254/3192/0مقدار ثابت
027/0069/0031/0395/069/0درك حمایت

ادب و 
نزاکت

337/13001/0-384/3254/0مقدار ثابت
032/0092/0027/0348/072/0درك حمایت

، نتیجه گیري می شود که متغیر 7با توجه به داده هاي جدول 
حمایت سازمانی ادراك شده نمی تواند رفتارشهروندي و ابعاد 

تحمایو؛را پیش بینی نمایدنزاکتوظیفه شناسی و ادب و 

سازمانی ادراك شده تنها می تواند ابعاد فضیلت، جوانمردي و 
).P>05/0(نمایدنوع دوستی را پیش بینی 

نتایج رگرسیون براي ارتباط بین درگیري شغلی و رفتار شهروندي و ابعاد آن.8جدول 
.tSigآماره ضرایب استاندراداستانداردضرایب غیرمتغیر

Bخطاي معیارBeta
067/20001/0-762/3187/0مقدار ثابترفتار شهروندي

115/203/0-052/0166/0-11/0درك حمایت
291/6001/0-634/2419/0مقدار ثابتفضیلت

997/032/0-116/0116/077/0درك حمایت
749/5001/0-253/2392/0مقدار ثابتجوانمردي

212/0109/0149/0943/106/0درك حمایت
829/8001/0-181/336/0مقدار ثابتنوع دوستی

004/01/0003/0038/097/0درك حمایت
507/9001/0-619/2276/0مقدار ثابتوظیفه شناسی

203/0077/0203/0653/2009/0درك حمایت
883/4001/0-782/1365/0مقدار ثابتادب و نزاکت

475/0102/0342/068/4001/0درك حمایت

، می توان نتیجه گرفت که 8با توجه به داده هاي جدول 
درگیري شغلی می تواند رفتار شهروندي و ابعاد وظیفه شناسی و 

) در حالی که درگیري p<0/05(نمایدنوع دوستی را پیش بینی 

شغلی نمی تواند ابعاد فضیلت، جوانمردي و نوع دوستی را پیش 
بینی نماید.
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گیريبحث و نتیجه
وبزرگسازمان هايازیکیپرورشوآموزشامروزه،

سازمانمؤثرترینونهادمهمترینومی شودمحسوبپیچیده
واستجامعههردرفرهنگیاقتصادي واجتماعی،توسعهدر

سازمان هايدراساسیعنصرعنوانبهانسانینیرويهمچنین
مسائل جسمانی،بهتوجهبااستبودهتوجهموردآموزشی

مؤثرينقشمی تواندسازماناینانسانیعنصرشغلی،وروانی
فزآیندهرشداخیراً،ماکشورباشد وداشتهآناهدافتحققدر

گسترشآنپیدرواجتماعیوفرهنگیجمعیت، تحوالت
معلمواستداشتهدنبالبهراپرورشوآموزشنظامروزافزون

درحساسیبسیارتربیت، نقشوتعلیمقطبیکعنوانبه
: 1394نظري و همکاران، (کندمی ایفاپرورشوآموزشفرآیند
بنابراین به دلیل نقش مهم معلمین به خصوص معلمین ؛)177

تعیین ارتباط بین حمایت تربیت بدنی این پژوهش با هدف
سازمانی ادراك شده، درگیري شغلی و رفتار شهروندي سازمانی 

در بین معلمان تربیت بدنی استان همدان انجام شد.
شغلیگیريیافته اول تحقیق نشان داد که میانگین نمرات در

هرونديش) معلمان تربیت بدنی بیشتر از میانگین رفتار 55/3(
) آنان می باشد. در واقع 68/2(سازمانی) و درك حمایت 36/3(

میانگین درگیري شغلی نشان داد که حدود دو سوم معلمان تربیت 
بدنی از درگیري شغلی در شغل خود برخوردارند. این یافته با 

: 2011(همکاران) و فیزان و 169: 2008(چوقتاییتحقیقات 
) در تحقیقی با 169: 2008(چوقتایی) هم خوانی دارد. 594

عنوان تاثیر درگیري شغلی بر روي عملکرد کاري و رفتار 
) 13/4(شغلیشهروندي سازمانی به این نتیجه رسید که درگیري 

) هر دو از میانگین باالیی برخوردارند. 24/4(شهرونديو رفتار 
) در تحقیقی با عنوان تاثیر درگیري شغلی بر 494: 2011(فیزان

روي رفتار شهروندي سازمانی و عملکرد شغلی به این نتیجه 
رسید که درگیري شغلی و رفتار شهروندي سازمانی هر دو از 

وان در تفسیر این یافته می تمیانگین باالیی برخوردار هستند.
یرات آن شغلی و تاثگفت که با توجه به میانگین باالي درگیري 

در دست یابی به اهداف و موفقیت هاي سازمان، مسئولین ورزش 
رصدد اقداماتی دو تربیت بدنی آموزش و پرورش بایستی با انجام

حفظ و افزایش درگیري شغلی معلمان تربیت بدنی باشند. البته 
نباید از میانگین پایین حمایت سازمانی ادراك شده در بین 

نی غافل شد چرا که پایین بودن این متغیر در معلمین تربیت بد
تحقق اهداف ورزش و تربیت بدنی آموزش و پرورش، به وبژه 

طرح ژیمناستیک، تنیس روي میز، طناورز، مانندطرح هاي ملی 
سباح و دوومیدانی اختالل ایجاد خواهد کرد. همچنین پایین بودن 
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ربیت تاین متغیر بر درگیري شغلی و رفتار شهروندي معلمین 
بدنی نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت بنابراین مسئولین باید با 

برنامه هاي درست درصدد افزایش این متغیر اقدام نمایند.
یافته بعدي تحقیق نشان داد که بین سن و درگیري شغلی 

و بین متغیرهاي ) Sig= 0/006(داردارتباط معنادري وجود 
ارتباط معناداري وضعیت شغلی و حمایت سازمانی ادراك شده 

) و همچنین بین وضعیت شغلی و Sig= 0/001(داردوجود 
. این (=01/0Sig(دارددرگیري شغلی ارتباط معنادراي وجود 

) که ارتباط معنی داري را بین 103: 1385یافته با تحقیق زکی (
وضعیت شغلی و حمایت سازمانی ادراك شده شناسایی کرد، هم 

خوان می باشد.
حقیق نشان داد که بین حمایت سازمانی ادراك یافته بعدي ت

شده و درگیري شغلی ارتباط معنی داري وجود دارد. این یافته با 
) که بین حمایت سازمانی ادراك شده 42: 2001(آیزنبرگزتحقیق 

و درگیري شغلی ارتباط معنی داري پیدا کرد، هم خوانی دارد. در 
r=0/22تفسیر این یافته می توان گفت ضریب همبستگی

نشان می دهد که با افزایش حمایت سازمانی ادراك شده درگیري 
شغلی در معلمین تربیت بدنی افزایش می یابد. اگر چه این ارتباط 
در حد ضعیف می باشد ولی می تواند به دلیل ویژگی هاي شغلی 
معلمی باشد، یعنی با این که معلمین تربیت بدنی احساس می 

خود قرار نمی گیرند، با این حال به کنند مورد حمایت سازمان 
خاطر توجه به دانش آموزان به مقدار باالیی با شغل خود درگیر 
و عجین هستند. بر این اساس مسئوالن و مدیران آموزش و 
پرورش از طرق مختلف از جمله افزایش حقوق، عدالت سازمانی، 
حمایت سرپرستان، امنیت شغلی، کاهش فشارهاي شغلی، 

و به کارگیري سیستم ارزیابی ش هاي سازمانیآموزش، پادا
مناسب جهت شناسایی و تشویق معلمان فعال و با انگیزه می 
توانند ادراك معلمان تربیت بدنی را از حمایت سازمانی افزایش 
دهند و از این طریق درگیري شغلی آن ها را تا حد زیادي باال 

ببرند.
ادراك ازمانییافته دیگر تحقیق نشان داد که بین حمایت س

=Sig(داردشده و رفتار شهروندي ارتباط معنی داري وجود 
). همچنین بین حمایت سازمانی ادراك شده با ابعاد نوع 0/001

دوستی، فضیلت مدنی، جوانمردي به ترتیب با ضرایب همبستگی 
داردنیز ارتباط معنی داري وجود 18/0، 31/0، 37/0

)p<0/05که او )105: 2011(1اومیاو). این یافته با تحقیقات ت
نیز این ارتباط را در حد باال گزارش کرده است هم خوانی دارد. 
در تفسیر این یافته می توان گفت که ضریب همبستگی مثبت 



101 سازمانی معلمان تربیت بدنی استان همدانرابطه درك حمایت سازمانی، درگیري شغلی و رفتار شهروندي

نشان می دهد که با افزایش میزان حمایت سازمانی ادراك شده 
در معلمان تربیت بدنی، ابعاد نوع دوستی، فضیلت مدنی و 

ها نیز افزایش می یابد. علت تاثیر حمایت سازمانی جوانمردي آن 
ادراك شده بر رفتار شهروندي سازمانی در قالب نظریه تبادل 
اجتماعی باید جست و جو کرد. این نظریه بیان می دارد که اگر 
؛از سازمان حمایتی صورت گیرد افراد نیز مقابه به مثل می کنند

فتار باعث افزایش ریعنی حمایت سازمان از معلمین تربیت بدنی
شهروندي به خصوص در ابعاد نوع دوستی، فضیلت مدنی و 
جوانمردي می شود. در ادامه یافته دیگري از تحقیق نشان داد 
که بین درگیري شغلی با رفتار شهروندي ارتباط معنی دراي وجود 

). همچنین بین درگیري شغلی و ابعاد وظیفه Sig= 0/001(دارد
داردت نیز ارتباط معنی داري وجود شناسی و ادب و نزاک

)p<0/05که عدم 143: 2011(1). این یافته با تحقیق تزینر (
ارتباط بین درگیري شغلی و ادب و نزاکت و وظیفه شناسی را 
نشان می دهد ناهم خوان است. در تفسیر این یافته می توان 
گفت با افزایش درگیري شغلی در معلمان تربیت بدنی رفتار 

آنان به خصوص در ابعاد وظیفه شناسی و ادب و نزاکت شهروندي
در 16/0افزایش پیدا خواهد کرد. در حالی که ضریب همبستگی 

حد ضعیف می باشد این پایین بودن همبستگی احتماال به دلیل 
تاثیرگذاري عوامل دیگر رفتار سازمانی مانند حمایت سازمانی 

د سازمانی و ... ادراك شده، عدالت سازمانی، رضایت شغلی، تعه
باشد.

در نهایت یافته آخر تحقیق نشان داد که متغیر حمایت 
سازمانی ادراك شده نمی تواند رفتارشهروندي و ابعاد وظیفه 

ی حمایت سازمانو؛را پیش بینی نمایدشناسی و ادب و نزاکت

ادراك شده تنها می تواند ابعاد فضیلت، جوانمردي و نوع دوستی 
همچنین که درگیري شغلی و؛)p<0/05(نمایدرا پیش بینی 

می تواند رفتار شهروندي و ابعاد وظیفه شناسی و نوع دوستی را 
) در حالی که درگیري شغلی نمی p<0/05(نمایدپیش بینی 

تواند ابعاد فضیلت، جوانمردي و نوع دوستی را پیش بینی نماید.
در نهایت می توان از این مطلب را بیان کرد که هر آموزش 
و پرورش به خصوص در بخش تربیت بدنی و ورزش اگر بخواهد 
معلمین تربیت بدنی خود از بهره وري و کارایی باالیی برخوردار 
باشند باید بستر مناسبی را از نظر حمایت سازمانی ادراك شده 
فراهم کند و چون این متغیر با درگیري شغلی و رفتار شهروندي 

اقدامی مسئولین مربوطه باید از در ارتباط می باشد لذا قبل از هر
میزان این سه متغیر آگاهی یابند سپس با تدوین و اجراي برنامه 
هاي مناسب در جهت افزایش متغیر هاي مذکور در بین معلمین 

تربیت بدنی برآیند.
در پایان به صورت کلی پیشنهادات زیر به مسئولین آموزش 

می گردد:و پرورش به خصوص در حوزه ورزش و تربیت بدنی
برقراري سیستم منظم و منطقی جهت استفاده از نظام .1

هاي تشویقی و تنبیهی
حمایت هاي غیر مادي از معلمین تربیت بدنی.2
برگزاري کالس هاي آموزشی ضمن خدمت و خارج از .3

خدمت به منظور تقویت رفترا شهروندي
برگزاري برنامه هاي تفریحی و سیاحتی براي معلمین .4

اعتالي تعامل و روابط بهترتربیت بدنی جهت 
برقراري یک سیستم ارزشیابی و ارزیابی منظم و منطقی .5
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