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Abstract
The aim of this study was regression analysis of job
satisfaction and organizational commitment and the
effectiveness of physical education teachers of Tehran’s
Counties. The study population consisted of 1850 teachers
of physical education in schools of Tehran’s Counties over
the 93-94 academic year. According to Morgan 319 people
randomly selected for the sample. for Data collection,
standard questionnaire of Herzberg's job- satisfaction,
containing 72 questions, standard questionnaire of Allen
and Meyer’s organizational commitment containing 24
questions and standard questionnaire of Goldberg’s
effectiveness containing 20 questions were used. The
validity of the questionnaire was approved by 15 experts.
The reliability of a preliminary study on 30 subjects by
using Cronbach's alpha were calculated (0/79, 0/81, 0/83).
In order to analyze the data, descriptive statistics (frequency
and percentage) and inferential statistics such as the
Kolmogorov-Smirnov test, linear regression, multiple
regression and path analysis were used by using SPSS
software 19.The results showed that job satisfaction have
direct relationship with 0/53 route ratio with organizational
commitment and also direct relationship with effectiveness
with 0/40 route ratio. Also organizational commitment with
0/34 route ratio has direct relationship with effectiveness.
Also teachers Job-satisfaction indirectly with 0/63 route
ratio and through organizational commitment with
effectiveness of physical education teachers of Tehran’s
Counties has meaningful realationship. Organizational
commitment and job satisfaction are key factors in the
success of any organization. The main aim of High levels of
job satisfaction and organizational commitment efforts to
achieve organizational goals that are linked to
organizational effectiveness.
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چکيده
هدف از پژوهش حاضر تحلیل رگرسیونی رضایت شغلی و تعهد
.سازمانی با اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهرستانهای استان تهران بود
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ی معلمان تربیت بدنی شهرستانهای
 بر. بود1939-34  نفر در سال تحصیلی1511 استان تهران بالغ بر
 نفر به صورت تصادفی طبقهای برای نمونه913 اساس جدول مورگان
 برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه های.تحقیق انتخاب شدند
 پرسشنامه تعهد، سوال37 استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ که حاوی
 سوالی71  سوال و پرسشنامه اثربخشی74 سازمانی آلن و می یر حاوی
 نفر از11  روایی هر سه پرسشنامه به تائید.گلدبرگ استفاده شد
 نفر91 متخصصین رسید و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی بر روی
1/51  و1/59 ،1/33 آزمودنی و با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب
 از، به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده.محاسبه شد
آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) و آمار استنباطی از جمله آزمون
 رگرسیون چندگانه و تحلیل، رگرسیون خطی،اسمیرنوف-کولموگروف
 یافته های تحقیق نشان. استفاده شدspss19 مسیر با کمک نرم افزار
1/19 داد که رضایت شغلی معلمان به صورت مستقیم با ضریب مسیر
با تعهد سازمانی ارتباط مستقیم معنادار و همچنین با اثربخشی با ضریب
 همچنین تعهد.)p>1/11(  ارتباط مستقیم معنادار دارد1/4 مسیر
 رضایت. با اثربخشی ارتباط مستقیم دارد1/94 سازمانی با ضریب مسیر
 و از طریق تعهد1/39 شغلی معلمان به طور غیر مستقیم با ضریب مسیر
سازمانی با اثر بخشی معلمان تربیت بدنی شهرستانهای استان تهران
.ارتباط معناداری دارد
واژههاي کليدي
 معلمان تربیت بدنی، اثربخشی، تعهد سازمانی،رضایت شغلی
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مقدمه
مهمترین هدف هر سازمانی دستیابی به باالترین سطح
ممكن در بهره وری یا بهره وری بهینه است .بیگمان نیروی
انسانی ماهر و کارآمد یكی از مهمترین ابزارها برای رسیدن به
هدفهای سازمان است ،زیرا نقش مهمی در افزایش و کاهش
اثربخشی ودر نتیجه بهرهوری سازمان دارد ،یعنی اگر سازمان از
بیشترین سرمایه و بهترین فناوری و امكانات برخوردار باشد ،اما
فاقد نیروی انسانی مولد و اثربخش باشد ،به هدف خود نخواهد
رسید ( .)19در واقع سرمایه انسانی ،حیاتی ترین عنصر راهبردی
و اساسیترین راه افزایش اثربخشی و کارایی سازمان است و
پیشرفت و ترقی جامعه را به دنبال خواهد داشت .از آنجایی که
تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه و تضمین سالمتی و نشاط
آنها ،عمدتاٌ از وظایف نظام آموزشی هر کشور است .موضوع
تعهد سازمانی در این سازمان به عنوان نهادی که رسالت تربیت
نسل آینده جامعه را بر دوش دارد ،از حساسیت بیشتری
برخوردار است ،زیرا چنین سازمانی برای توسعه و پیشرفت به
کارکنان متعهد و مسؤلیت پذیر نیاز دارد تا عالوه بر ماندگار
بودن در طی زمان و جلوگیری از هزینههای مجدد ،کار مفید
بیشتری در قبال مشاغل و وظایف محوله انجام دهند (.)4
نیروی انسانی متعهد به اهداف و ارزشهای سازمان ،نه تنها
عاملی برای برتری یک سازمان نسبت به سازمانهای دیگر
است ،بلكه مزیت رقابتی پایداری و برای بسیاری از سازمانها
تلقی می شود ( .)3امروزه مزیت سازمانها برای پیشی گرفتن از
یكدیگر ،نه در به کارگیری فناوری جدید ،بلكه در باال بودن
اعتماد به نفس و میزان تعهد کارکنان به اهداف سازمانی نهفته
است .میزان تعهد به سازمان و رضایت از شغل ،از عوامل پنهان
ولی تأثیرگذار در رفتار شغلی کارکنان است .شناخت و نگهداری
از منابع انسانی صرفاً نگه داشتن افراد در سازمان نیست ،بلكه
جوش دادن آنها با سازمان و ایجاد همبستگی متقابل فرد و
سازمان است .چه بسا افرادی که سالها در سازمان می مانند،
ولی عامل ماندن آنها اجبار است و در این صورت نه تنها باری
از دوش سازمان برنمی دارند ،بلكه اگر فرصت پیدا کنند ،بار
سنگینی بر دوش سازمان می گذارند .نیروی انسانی وفادار و
سازگار با اهداف و ارزشهای سازمانی که حاضر باشد فراتر از
وظایف مقرر در شرح شغل فعالیت کند ،عامل مهمی در
اثربخشی سازمان محسوب می شود .وجود چنین نیرویی در
سازمان ،نه تنها موجب باال رفتن سطح عملكرد و پایین آمدن
نرخ غیبت ،تأخیر و ترك خدمت می شود ،بلكه وجهه و اعتبار
سازمان را در اجتماع مناسب جلوه می دهد و زمینة رشد و توسعه
ی آن را فراهم می آورد ( .)15همانطور که می دانیم برای

دستیابی به این اهداف مهم در حوزه تربیت بدنی در آموزش و
پرورش ،عالوه بر نیاز به بودجه ،امكانات مناسب مورد نیاز و
مدیران کارآمد به معلمان و مربیان با انگیزه ،متعهد و ماهر
نیازمند است تا با اجرای برنامه های تنظیم شده توسط مدیران
و امكانات و ابزار الزم به اهداف واالی تربیت بدنی دست یافت.
معلم ورزش ارتباط مستقیمی با توسعه سالمت جسمی و روانی
دانش آموزان و آموزش شیوه های صحیح زندگی سالم دارد .در
سالهای اخیر با ورود طرح های مختلف ورزشی در پایه های
مختلف مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه دور اول ،لزوم اجرای
هرچه بهتر تک تک این طرح ها ،نیاز به معلمان تربیت بدنی
کارآزموده و با انگیزه را بیش از پیش نمایان می کند .در این
خصوص عالوه بر امكانات الزم در این زمینه ،ایجاد فضای الزم
جهت اجرای طرح های ورزشی ،افزایش اثر بخشی و رضایت
شغلی و توجه به نیاز های ضروری معلمان ورزش انكار ناپذیر
بنظر می رسد .از جمله معضالت ریشهای و اساسی جامعة ما در
جهت توسعة فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی ،ضعف تعهد
سازمانی و رضایت شغلی در میان بخش شاغالن کشور است
( .)3تعهد سازمانی را می توان به عنوان قدرت تشخیص افراد
با فعالیت و مشارکت در یک سازمان ویژه تعریف کرد (.)13
تعهد سازمانی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در
نظر گرفته می شود که براساس آن فردی که بسیار متعهد است،
هویت خود را از طریق سازمان تعیین کرده ،در سازمان مشارکت
می کند و در آن درگیر می شود و از عضویت در سازمان لذت
می برد تحقیقات نشان می دهد که تعهد سازمانی ،عملكرد
کارکنان و برونداده های سازمانی از قبیل تمایل به ترك خدمت،
فروش و سودآوری مؤسسه و نیز غیبت کارکنان را تحت تأثیر
قرار می دهد ،به طوریكه وجود تعهد سازمانی موجب افزایش
سودآوری مؤسسه و کاهش ترك خدمت می شود و با تأثیر بر
عملكرد کارکنان به افزایش بهره وری ،بهبود و افزایش کیفیت
ارائة خدمات می انجامد ( .)1رضایت شغلی نیز یكی از عوامل
بسیار مهم در موفقیت شغلی هر فرد است و موجب افزایش
کارایی و نیز احساس رضایت در فرد می شود .رضایت شغلی
مفهومی پیچیده و چندبعدی است که با عوامل جسمانی ،روانی
و اجتماعی گوناگون ارتباط دارد ( .)7رضایت شغلی شرط اساسی
حضور و همكاری فرد با سازمان است و این ،به دلیل نقش مهم
رضایت شغلی در افزایش بهره وری ،تعهد به سازمان ،تضمین
سالمت فیزیكی و روانی ،تسریع در یادگیری مهارتهای جدید
شغلی و افزایش روحیة فرد است ( .)13فیشر و هانا ()7114
رضایت شغلی را عامل روانی قلمداد می کنند و آن را نوعی
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سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال به حساب می آورند،
یعنی اگر شغل مورد نظر لذت مطلوب را برای فرد تأمین کند،
فرد از شغلش راضی است .در مقابل ،چنانچه شغل مورد نظر
رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد ،فرد شروع به مذمت
شغل می کند و درصدد تغییر آن برمی آید .رضایت شغلی پدیده
ای است که از مرز سازمان فراتر می رود و آثار آن در زندگی
خصوصی فرد خارج از سازمان نیز مشاهده می شود .در کارکنان
به واسطة کار کردن در یک شغل حالتهای متفاوتی ایجاد می
شود .چنانچه افراد از شغل خود راضی باشند ،این وضعیت سبب
می شود با انگیزه و عالقة بیشتری به وظایف خود همت گمارند.
چنانچه کارکنان از شغل خود ناراضی باشند ،سبب میشود عالقه
و تعهد کمتری به انجام وظایف داشته باشند ،در نتیجه اثر
بخشی هم کاهش می یابد .به طوری که سطوح باالی تعهد
سازمانی و رضایت شغلی ناشی از تالش مضاعف در جهت
دستیابی به اهداف سازمانی است که با اثربخشی سازمانی مرتبط
است ( .)13در این راستا مطالعات زیادی در حوزه های مختلف
به بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،رابطه بین
تعهد سازمانی و اثربخشی و ارتباط بین رضایت شغلی و
اثربخشی انجام شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می
شود.
کشاورز و همكاران ( ،)1934در پژوهشی دریافتند که
رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی در حد مطلوبی قرار دارد و
بین رضایت شغلی معلمان تربیتبدنی زن و مرد اختالف
معناداری وجود ندارد ( .)11شعبانی بهار و همكاران ( )1931در
تحقیقی تحت عنوان تعیین رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی
معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان همدان ،دریافتند
که بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی رابطه
معناداری وجود دارد ( .)3بازوند و همكاران ( ،)1937در تحقیقی
دریافتند که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره
کل تربیت بدنی استان لرستان رابطة مثبت و معناداری وجود
دارد ( .)7غالمپور و همكاران ( ،)1953در تحقیقی با عنوان
ارتباط بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی در مدیران و معاونین
تربیت بدنی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور ،به این
نتیجه رسیدند که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه
معناداری وجود دارد .همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره ،دو
بعد رضایت از سرپرست و مافوق و ارتقا و ترفیع را به عنوان
متغیرهای اصلی و منتخب برای پیش بینی تعهد سازمانی نشان
داد .بطوریكه این دو متغیر  94/4درصد از تغییرات تعهد سازمانی
را تبیین می-کنند ( .)11طهماسبی و همكاران ( ،)1939در
تحقیقی با موضوع رابطه استفاده مدیر از انواع قدرت با اثربخشی
و تعهد سازمانی دبیران به این نتیجه رسیدند ،بین تعهد سازمانی

و اثربخشی دبیران رابطه معناداری وجود ندارد ( .)5ابیلی و
همكاران ( ،)1939در تحقیقی دریافتند ،بین مشارکت سازمانی
با اثربخشی سازمانی و مشارکت سازمانی با رضایت شغلی
مدیران و معلمان مدارس شهر زاهدان رابطه معنیداری وجود
دارد ( .)1موسوی و همكاران ( ،)1939در تحقیقی دریافتند که
بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه کشاورزی
و منابع طبیعی رامین خوزستان رابطه معناداری وجود دارد (.)17
صارمینه ( ،)7111در بررسی تأثیر رضایت شغلی بر تعهد
سازمانی و عملكرد شغلی مدیران شرکت های مالزی ،به این
نتیجه رسید که رضایت شغلی بر تعهد سازمانی و عملكرد شغلی
مدیران مؤثر بود ( .)71یافتههای تحقیق یزدان پناه (،)1939
نشان داد که میان اخالق اسالمی ،رضایت شغلی و اثربخشی با
عملكرد مدیران ارتباط مستقیم وجود دارد و افزایش این متغیرها
موجب افزایش عملكرد مدیران می-گردد ( .)11باسامی و
همكاران ( ،)1937در تحقیقی دریافتند که مؤلفههای رضایت
شغلی (رضایت از ماهیت کار ،رضایت از ارتباطات ،رضایت از
ارتقاء و همكاران) 41 ،درصد تغییرات تعهد سازمانی را تبیین
میکنند که مؤلفه رضایت از زندگی نقش بیشتری در این پیش
بینی دارد ( .)9نظریان و مختاری ( ،)1937در تحقیقی با عنوان
ارتباط بین رضایت شغلی ،هوش هیجانی و تعهد سازمانی
کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاههای تهران دریافتند ،بین
رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود
دارد .همچنین نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که
رضایت شغلی حدود  19درصد از تغییرات تعهد سازمانی را پیش
بینی میکند ( .)14اوتمن و آنوگراه ( ،)7113در پژوهشی به
این نتیجه رسیدند که تعهد سازمانی ،رضایت شغلی را پیش بینی
می کند (.)71
با توجه به روند فزایندهی گرایش آموزش و پرورش به
مقوله ورزش در بعد سالمت و آموزش مهارتهای ورزشی،
رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،منابع انسانی باید به عنوان
استراتژی مهمی در نظام آموزش و پروش معلمان تربیت بدنی
مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا تأثیرات منفی آن بر رفتار
سازمانی افراد بیشتر شناخته شود .نكتهی مهم این است که
شناخت ارتباط بین مولفه های رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و
تاثیر آنها بر اثربخشی زمینه ی ارتقاء بهرهوری و کاهش هزینه
های سازمان را به وجود میآورد .باتوجه به اینكه در مطالعات
انجام شده تحقیقی در زمینة شناخت ارتباط بین رضایت شغلی
و تعهد سازمانی با اثربخشی معلمان تربیت بدنی ،در داخل کشور
مشاهده نشد و با توجه به اهمیت پژوهش در این حوزه ،از این
رو در تحقیق حاضر محقق به دنبال بررسی وضعیت این موضوع
در منابع انسانی حوزه تربیت بدنی آموزش و پرورش میباشد.

93

04

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ،دوره سوم ،شماره  ،11پاییز 1931

به این منظور تحقیق حاضر درصدد پاسخ گویی با این سوال
است که تحلیل رگرسیونی رضایت شغلی و تعهد سازمانی با
اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهرستانهای استان تهران چگونه
است؟ تا با پاسخ به این سئوال ،نظر برنامه ریزان نظام تعلیم و
تربیت را به رضایت شغلی و تعهد سازمانی به عنوان یک متغیر
در جذب و استخدام معلمان تربیت بدنی و همچنین بهبود
عملكرد شغلی آنها و افزایش بهره وری جلب کند.

ها در بین معلمان توزیع شده و از پرسشنامه های عودت شده،
تعداد  913پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .ابزار
مورد استفاده در تحقیق ،پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی
هرزبرگ حاوی  37سوال ،پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می
یر حاوی  74سوال و پرسشنامه اثربخشی  71سوالی گلدبرگ
بود .روایی هر سه پرسشنامه به تائید  11نفر از متخصصین رسید
و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی با  91نفر آزمودنی و با
استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب  1/59 ،1/33و  1/51محاسبه
شد .به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده ،از آمار
توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) و آمار استنباطی از جمله
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ،رگرسیون خطی ،رگرسیون
چندگانه و تحلیل مسیر با کمک نرم افزار  spss19استفاده شد.
یافته های تحقیق

روش تحقیق
روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی میباشد
که به صورت میدانی انجام شد .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه
ی معلمان تربیت بدنی شهرستان های استان تهران بالغ بر
 1511نفر بود که بر اساس جدول مورگان  913نفر به صورت
تصادفی طبقهای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند .پرسشنامه
جدول  .1اطالعات فردی معلمان تربیت بدنی شهرستانهای استان تهران
فراوانی
آماره
متغیر
145
مرد
جنسیت

نحوه استخدام

تحصیالت

درصد
43/9

زن

131

19/5

آزمون استخدامی (استخدام جدید)
استخدام قدیم

197
153

41/3
15/4

کاردانی

71

3/5

کارشناسی

771

33/1

کارشناسی ارشد

37

77/1

دکتری

7

1/3

جدول  .2رگرسیون خطی جهت پیش بینی تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی شهرستانهای استان تهران از رضایت شغلی آنها
سطح معناداری
درجه آزادی
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
میانگین مجذورات میزان F
19391/71
1
19391/71
رگرسیون
1/111
115/71
917
91133/41
باقیمانده
113/533
919
43194/31
کل
با توجه به جدول شماره  7و با تأکید بر میزان  Fبدست آمده
میتوان مطرح نمود که ارتباط معناداری بین رضایت شغلی
معلمان با تعهد سازمانی آنها وجود دارد .از این رو جهت شناسایی

و تبیین ضرایب رگرسیون ،ضروری است تا جدول ضرایب
رگرسیون عنوان شود.

جدول  .9ضرایب رگرسیونی خطی مرتبط رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستانهای استان تهران با تعهد سازمانی آنها
سطح معناداری
ضریب بتا
متغیرپیش بین
متغیر مالك
میزان t
میزان B
1/111
11/539
1/19
1/143
رضایت شغلی
تعهد سازمانی

تحلیل رگرسیونی رضایت شغلی و تعهد سازمانی با اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهرستان های استان تهران

نتایج جدول  9نشان می دهد که با توجه به ضریب
رگرسیونی خطی و همچنین سطح معنی داری و  tمحاسبه شده
بین رضایت شغلی معلمان با تعهد سازمانی آنها ارتباط معناداری

وجود دارد؛ بنابراین رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی
شهرستانهای استان تهران پیش بینی کننده تعهد سازمانی آنها
می باشد.

جدول  .0رگرسیون خطی جهت پیش بینی اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهرستانهای استان تهران از رضایت شغلی آنها
سطح معناداری
مجموع مجذورات درجه آزادی
منبع تغییرات
میانگین مجذورات میزان F
11177/11
1
11177/11
رگرسیون
1/111
131/11
911
71411/11
باقیمانده
31/11
911
97333/13
کل
معلمان با اثربخشی آنها وجود دارد .از این رو جهت شناسایی و
با توجه به جدول شماره  4و با تاکید بر میزان  Fبدست آمده
تبیین ضرایب رگرسیون ،ضروری است تا جدول ضرایب
میتوان مطرح نمود که ارتباط معناداری بین رضایت شغلی
رگرسیون عنوان شود.
جدول  .1ضرایب رگرسیونی خطی مرتبط رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستانهای استان تهران با اثربخشی
سطح معناداری
ضریب بتا
متغیر پیش بین
متغیر مالك
میزان t
میزان B
1/111
17/339
1/13
1/193
رضایت شغلی
اثربخشی
شغلی معلمان با اثربخشی آنها ارتباط معناداری وجود دارد؛
نتایج جدول  1نشان میدهد که با توجه به ضریب رگرسیونی
بنابراین رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستانهای استان
خطی و همچنین سطح معنی داری و  tمحاسبه شده بین رضایت
تهران پیش بینی کننده تعهد سازمانی آنها می باشد.
جدول  .6رگرسیون خطی جهت پیش بینی اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهرستانهای استان تهران از تعهد سازمانی آنها
سطح معناداری
مجموع مجذورات درجه آزادی
منبع تغییرات
میانگین مجذورات میزان F
11771/15
1
11771/15
رگرسیون
1/111
191/59
739
77141/33
باقیمانده
31/74
734
97731/34
کل
با توجه به جدول شماره  3و با تاکید بر میزان  Fبدست آمده می
توان مطرح نمودکه ارتباط معناداری بین تعهد سازمانی معلمان
با اثر بخشی آنها وجود دارد .از این رو جهت شناسایی و تبیین
جدول  .7ضرایب رگرسیونی خطی مرتبط تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی شهرستانهای استان تهران با اثربخشی
سطح معناداری
ضریب بتا
متغیر پیش بین
متغیر مالك
میزان t
میزان B
1/111
11/311
1/13
1/43
تعهد سازمانی
اثربخشی

ضرایب رگرسیون ،ضروری است تا جدول ضرایب رگرسیون
عنوان شود.

دارد؛ بنابراین تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی شهرستانهای
استان تهران پیش بینی کننده اثربخشی آنها می باشد.

نتایج جدول  3نشان می دهد که با توجه به ضریب
رگرسیونی خطی و همچنین سطح معنی داری و  tمحاسبه شده
بین تعهد سازمانی معلمان با اثربخشی آنها ارتباط معناداری وجود
جدول  .3رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی اثربخشی معلمان تربیت بدنی از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی آنها
سطح معناداری
درجه آزادی
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
میانگین مجذورات میزان F
3195/71
7
14133/41
رگرسیون
1/111
111/53
753
15151/11
باقیمانده
37/31
731
97713/31
کل
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با توجه به جدول شماره  5و با تاکید بر میزان  Fبدست آمده
می توان مطرح نمودکه ارتباط معناداری بین رضایت شغلی
معلمان با اثربخشی از طریق تعهد سازمانی آنها وجود دارد .از این
جدول  .3ضرایب رگرسیونی مرتبط با اثربخشی معلمان با تعد سازمانی و رضایت شغلی آنها
سطح معناداری
ضریب بتا
متغیر پیش بین
متغیر مالك
میزان t
میزان B
1/111
3/39
1/94
1/75
تعهد سازمانی
اثربخشی
1/111
3/34
1/41
1/13
رضایت شغلی

رو جهت شناسایی و تبیین ضرایب رگرسیون ،ضروری است تا
جدول ضرایب رگرسیون عنوان شود.

نتایج جدول  3نشان می دهد که با توجه به ضریب
رگرسیونی چندگانه و همچنین سطح معنی داری و  tمحاسبه
شده بین اثربخشی معلمان با رضایت شغلی آنها و همچنین
اثربخشی معلمان با تعهد سازمانی آنها ارتباط معناداری وجود

دارد؛ بنابراین رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستانهای
استان تهران از طریق تعهد سازمانی ،پیش بینی کننده اثربخشی
آنها می باشد.

شکل  .1تحلیل مسیر ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی با اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهرستانهای استان تهران
شكل  1نشان می دهد که رضایت شغلی معلمان به صورت
مستقیم با ضریب مسیر  1/19با تعهد سازمانی ارتباط مستقیم
معنادار و همچنین با اثربخشی با ضریب مسیر  1/4ارتباط
مستقیم معنادار ( .)p>1/11همچنین تعهد سازمانی با ضریب
مسیر  1/94با اثربخشی ارتباط مستقیم دارد ( .)p>1/11رضایت
شغلی معلمان به طور غیر مستقیم با ضریب مسیر  1/39و از
طریق تعهد سازمانی با اثر بخشی معلمان تربیت بدنی
شهرستانهای استان تهران ارتباط معناداری دارد (.)p>1/11
بحث و نتیجهگیری
یافته های پژوهش نشان داد که بین رضایت شغلی معلمان
تربیت بدنی و تعهد سازمانی آنها ارتباط معناداری وجود دارد و
رضایت شغلی معلمان عامل پیش بینی کننده تعهد سازمانی آنها
می باشد که یافته های پژوهش با نتایج مطالعات موسوی و
همكاران ( ،)1939بازوند و همكاران ( ،)1937باسامی و همكاران
( ،)1937نظریان و مختاری ( ،)1937شعبانی بهار و همكاران
( ،)1931غالمپور و همكاران ( )1953و اوتمن و آنوگراه ()7113
همخوانی دارد ( .)7،9،3،11،17،14،71در حقیقت با توجه به

مفهوم رضایت شغلی ،می توان اینگونه بیان کرد که رضایت
شغلی بالفاصله پس از ورود به سازمان شكل میگیرد ،درحالیكه
تعهد سازمانی به کندی توسعه مییابد .از اینرو ،رضایت شغلی
پیش شرط تعهد سازمانی قلمداد گردیده است ( .)14در توجیه
همسویی این یافتهی پژوهشی با اکثر تحقیقات میتوان اظهار
داشت ،افزایش میزان تعهد ،موجب چشم پوشی کارکنان از برخی
از کاستیهای سازمان شده و از کاهش میزان رضایت آنان
جلوگیری مینماید (و بالعكس) که این موضوع می تواند برای
سازمانها به عنوان یک فرصت تلقی شود .در نتیجه افرادی که
نگرشها ،اعتقادات ،احساسات ،اهداف و ارزشهای خود را
همانند اهداف و ارزشهای سازمان ببینند (رضایت شغلی) نسبت
به آن سازمان تعهد باالیی دارند .نتایج این پژوهش حاکی از
آنست که با افزایش میزان رضایت شغلی معلمان ،مقدار تعهد آن
ها نیز افزایش مییابد و بالعكس .به نظر میرسد مدیران با توجه
بیشتر به رضایت شغلی میتوانند موجب افزایش تعهد سازمانی
معلمان تربیتبدنی شوند .رضایت از شغل در معلمان تربیت بدنی
به احساس تعهد بیشتر آنان منجر شده و سبب میشود این
معلمان در کالسهای تربیت بدنی بهتر به ایفای نقش پرداخته

تحلیل رگرسیونی رضایت شغلی و تعهد سازمانی با اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهرستان های استان تهران

و مسئولیت خود را با دقت بیشتری انجام دهند .از طرفی کاهش
میزان رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی ممكن است برای
مدارس یک تهدید باشد؛ چون با کاهش میزان تعهد معلمان می
تواند همراه باشد .همچنین از آنجا که در پژوهش حاضر مشخص
شد که رضایت شغلی معلمان عامل پیش بینی کننده تعهد
سازمانی آنها مى باشد ،توصیه مى گردد مسئولین وزارت آموزش
و پرورش و به ویژه معاونت های تزبیت بدنی در انتخاب و
انتصاب معلمان تربیت بدنی ،رضایت شغلی را برای داشتن
کارکنانی متعهد ،به عنوان یكى از معیارهاى انتخاب قرار دهند.
همچنین تمهیدات الزم براى افزایش رضایت شغلی در حین
خدمت براى معلمان تربیت بدنی را فراهم کنند تا سبب افزایش
تعهد سازمانی آنها گردند.
با توجه به یافتههای پژوهش مشخص شد ارتباط
معناداری بین رضایت شغلی معلمان با اثربخشی آنها وجود دارد
و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستانهای استان تهران
پیش بینی کننده اثربخشی آنها می باشد؛ که این یافته ها با
نتایج تحقیق یزدان پناه ( ،)1939ابیلی و همكاران ( )1939و
روگانک و اشوین ( )7111همخوانی دارد ( .)1،11،13در توجیه
همخوانی این یافته می توان اینگونه بیان کرد ،رضایت شغلی
شرط اساسی حضور و همكاری فرد با سازمان است ،زمانی که
فرد از شغل خود راضی باشد ،خود را جزئی از سازمان دانسته و
تالش در جهت همراستا کردن اهداف خود با اهداف سازمان را
خواهد داشت به همین خاطر رضایت شغلی یكی از عوامل مهمی
است که در موففیت شغلی نقش داشته و باعث افزایش کارایی و
اثربخشی سازمان می شود .با توجه به این یافته پژوهشی مبنی
بر اینكه رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی پیش بینی کنندهی
اثربخشی معلمان می باشد ،از اینرو توصیه می گردد مسئولین
وزارت آموزش و پرورش جهت افزایش اثربخشی سازمان توجه
ویژه ای به رضایت شغلی معلمان داشته باشند چرا که با بررسی
وضعیت رضایت شغلی معلمان ،می توانند اثربخشی سازمانی و
موفقیت های سازمان را در آینده پیش بینی کنند.
بخش دیگری از یافته های پژوهش نشان داد بین تعهد
سازمانی معلمان با اثربخشی آنها ارتباط معناداری وجود دارد و
تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی شهرستانهای استان تهران
پیش بینی کننده اثربخشی آنها میباشد؛ این یافته با نتایج
تحقیق طهماسبی و همكاران ( )1939همسو نبوده ( )5و با نتایج
تحقیق روگانک و اشوین ( ،)7111اوتمن و آنوگراه ( )7113و
جهانگیر و همكاران ( )1953همسو میباشد ( .)1،13،71تعهد
سازمانی ،عملكرد کارکنان و برونداده های سازمانی از قبیل
تمایل به ترك خدمت ،فروش و سودآوری مؤسسه و نیز غیبت

کارکنان را تحت تأثیر قرار می دهد ،به طوریكه وجود تعهد
سازمانی موجب افزایش سودآوری مؤسسه و کاهش ترك خدمت
می شود و با تأثیر بر عملكرد کارکنان به افزایش بهره وری و
اثربخشی میانجامد .از آنجا که تربیت بدنی آموزش و پرورش
یكی از سازمانهای اصلی متولی ورزش کشور محسوب میشود
که عملكرد آن در ابعاد ورزش تربیتی و پایه ،اثرگذار است لذا
معلمان تربیت بدنی متعهد و مسئولیت پذیر نقش بسزایی در
رسیدن به اهداف سازمانی و افزایش اثربخشی دارند ،با توجه به
این یافته پژوهشی توصیه می گردد برای افزایش اثربخشی در
حوزه ورزش مدارس به موضوع تعهد سازمانی معلمان توجه ویژه
ای گردد و برای پیش بینی اثربخشی سازمان در آینده ،میزان
تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی مورد بررسی قرار گیرد.
در بخش پایانی پژوهش مشخص شد که بین رضایت شغلی
و تعهد سازمانی با اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهرستانهای
استان تهران ارتباط معناداری وجود دارد که این یافته با نتایج
تحقیق ابیلی و همكاران ( )1939و باسامی و همكاران ()1937
همخوانی دارد ( .)1،9تعهد سازمانی و رضایت شغلی عوامل
کلیدی در موفقیت هر سازمانی محسوب می شوند .سطوح باالی
تعهد سازمانی و رضایت شغلی ناشی از تالش مضاعف در جهت
دستیابی به اهداف سازمانی است که با اثربخشی سازمانی مرتبط
است .نبود رضایت شغلی با آثاری از قبیل غیبتهای مجاز و
غیرمجاز ،کاهش تعهد ،شكایت و اعتصاب و ...همراه است که در
نهایت میتواند کارآیی فردی ،اثربخشی و بهرهوری سازمانی را
کاهش دهد ( .)1چنانچه افراد از شغل خود راضی باشند ،این
وضعیت سبب میشود با انگیزه وتعهد بیشتری به وظایف خود
همت گمارند و اگر از شغل خود ناراضی باشند ،سبب میشود
عالقه و تعهد کمتری به انجام وظایف داشته باشند ( .)7اگر
معلمان از رضایت شغلی باالیی برخوردار باشند و به سازمان خود
تعهد باالیی نشان دهند ،میتوانند به تحقق اهداف سازمانی
کمک کنند؛ بنابراین مدیران مدرسه با ایجاد الگوهای رفتاری
مناسب و جوی مناسب میتوانند میزان رضایت شغلی و تعهد
سازمانی معلمان تربیت بدنی را افزایش داده و از این طریق
اثربخشی این معلمان نیز افزایش یابد .به طور کلی با توجه به
یافتههای این پژوهش با توجه به اینكه میتوان اثربخشی
سازمانی معلمان را با توجه به رضایت شغلی و تعهد سازمانی آنها
پیش بینی نمود ،به مسئوالن قسمت نیروی انسانی آموزشو
پرورش که مسئول جذب نیروهای جدید میباشند پیشنهاد می
گردد تا از آزمونهای رضایت شغلی در هنگام استخدام آزمایشی
برای جذب نیروهای متعهد به سازمان استفاده کنند تا از این
طریق گامی در جهت افزایش اثربخشی بردارند.
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