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 و تعهد یشغل تیرضا یونیرگرس لیهدف از پژوهش حاضر تحل    
تهران بود.  استان یشهرستانها یبدن تیمعلمان ترب یبا اثربخش یسازمان

 ینهاشهرستا یبدن تیمعلمان ترب ی هیشامل کل قیتحق یجامعه آمار
بود. بر  1939-34 یلینفر در سال تحص 1511استان تهران بالغ بر 
نمونه  یبرا ایطبقه یبه صورت تصادف فرن 913اساس جدول مورگان 

 ینامه هااز پرسش قیبه اهداف تحق یابیدست یانتخاب شدند. برا قیتحق
سوال، پرسشنامه تعهد  37 یهرزبرگ که حاو یشغل تیاستاندارد رضا

 یسوال 71 یسوال و پرسشنامه اثربخش 74 یحاو ری یآلن و م یسازمان
نفر از  11 دیبه تائ نامههر سه پرسش ییگلدبرگ استفاده شد. روا

نفر  91 یروبر  یمطالعه مقدمات کیآنها در  ییایو پا دیرس نیمتخصص
 51/1و  59/1، 33/1 بیکرونباخ به ترت یو با استفاده از آلفا یآزمودن

شده، از  یاطالعات جمع آور لیو تحل هیمحاسبه شد. به منظور تجز
مون از جمله آز یتنباط( و آمار اسیو درصد فراوان ی)فراوان یفیآمار توص

 لیچندگانه و تحل ونیرگرس ،یخط ونیرگرس رنوف،یاسم-کولموگروف
ان نش قیتحق یها افتهیاستفاده شد.  spss19با کمک نرم افزار  ریمس

 19/1 ریمس بیبا ضر میمعلمان به صورت مستق یشغل تیداد که رضا
 بیضر اب یبا اثربخش نیمعنادار و همچن میارتباط مستق یبا تعهد سازمان

تعهد  نی(. همچنp<11/1معنادار دارد ) میارتباط مستق 4/1 ریمس
 تیدارد. رضا میارتباط مستق یبا اثربخش 94/1 ریمس بیبا ضر یسازمان

تعهد  قیو از طر 39/1 ریمس بیبا ضر میمستق ریمعلمان به طور غ یشغل
 هرانن تاستا یشهرستانها یبدن تیمعلمان ترب یبا اثر بخش یسازمان

 .دارد یارتباط معنادار

 

 هاي کليديواژه
 یبدن تیمعلمان ترب ،یاثربخش ،یتعهد سازمان ،یشغل تیرضا    

 

 

 

 
    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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 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 

 از سازمان اگر یعنی دارد، سازمان وریبهره جهیودر نت یاثربخش
 اما اشد،ب برخوردار امكانات و فناوری بهترین و سرمایه بیشترین

 واهدنخ خود هدف به باشد، اثربخش و مولد انسانی نیروی فاقد
بردی راه عنصر ترین حیاتی انسانی،  سرمایه واقع در(. 19) رسید

و اساسیترین راه افزایش اثربخشی و کارایی سازمان است و 
که  ییرا به دنبال خواهد داشت.  از آنجا هپیشرفت و ترقی جامع

و نشاط  یسالمت نیجامعه و تضم ازیمورد ن یانسان یروین تیترب
هر کشور است. موضوع  ینظام آموزش فوظای از عمدتاٌ ها،آن

 تیکه رسالت ترب ین به عنوان نهادسازما نیدر ا یتعهد سازمان
 تریشیب تیجامعه را بر دوش دارد، از حساس ندهینسل آ

به  تشرفیتوسعه و پ یبرا یسازمان نیچن رایبرخوردار است، ز
دارد تا عالوه بر ماندگار  ازین ریپذ تیکارکنان متعهد و مسؤل

 دیمجدد، کار مف هاینهیاز هز یریزمان و جلوگ یبودن در ط
(. 4محوله انجام دهند ) فیدر قبال مشاغل و وظا تریشیب

سازمان، نه تنها  اینیروی انسانی متعهد به اهداف و ارزشه
عاملی برای برتری یک سازمان نسبت به سازمانهای دیگر 
است، بلكه مزیت رقابتی پایداری و برای بسیاری از سازمانها 

ز تن ا(. امروزه مزیت سازمانها برای پیشی گرف3) شودتلقی می 
یكدیگر، نه در به کارگیری فناوری جدید، بلكه در باال بودن 

تعهد کارکنان به اهداف سازمانی نهفته  اناعتماد به نفس و میز
است. میزان تعهد به سازمان و رضایت از شغل، از عوامل پنهان 
ولی تأثیرگذار در رفتار شغلی کارکنان است. شناخت و نگهداری 

نگه داشتن افراد در سازمان نیست، بلكه از منابع انسانی صرفاً 
فرد و  بلمتقا یجوش دادن آنها با سازمان و ایجاد همبستگ

سازمان است. چه بسا افرادی که سالها در سازمان می مانند، 
ولی عامل ماندن آنها اجبار است و در این صورت نه تنها باری 

 راز دوش سازمان برنمی دارند، بلكه اگر فرصت پیدا کنند، با
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 

دن ین آمسازمان، نه تنها موجب باال رفتن سطح عملكرد و پای
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 

 یبرا میدان ی(. همانطور که م15) آوردآن را فراهم می   ی

 در آموزش و یبدن تیاهداف مهم در حوزه ترب نیبه ا یابیدست
و  زایبه بودجه،  امكانات مناسب مورد ن ازیپرورش، عالوه بر ن

متعهد و ماهر  زه،یبا انگ انیکارآمد به معلمان و مرب رانیمد
 رانیشده توسط مد میتنظ یبرنامه ها یاست تا با اجرا ازمندین

. افتیدست  یبدن تیترب یو امكانات و ابزار الزم به اهداف واال
 یروان و یبا توسعه سالمت جسم یمیمعلم ورزش ارتباط مستق

سالم دارد. در  یزندگ حیصح یها وهیدانش آموزان و آموزش ش
 یها هیدر پا یمختلف ورزش یبا ورود طرح ها ریاخ یسالها

 یو متوسطه دور اول، لزوم اجرا ییابتدا یلیمختلف مقاطع تحص
 یدنب تیبه معلمان ترب ازیطرح ها، ن نیهرچه بهتر تک تک ا

 نیکند. در ا یم انینما شیاز پ شیرا ب زهیکارآزموده و با انگ
زم ال یفضا جادیا نه،یزم نیخصوص عالوه بر امكانات الزم در ا

 تیو رضا یاثر بخش شیافزا ،یورزش یطرح ها یراجهت اج
 ریمعلمان ورزش انكار ناپذ یضرور یها ازیو توجه به ن یشغل

رسد. از جمله معضالت ریشهای و اساسی جامعة ما در  یبنظر م
فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، ضعف تعهد جهت توسعة 

 تاسسازمانی و رضایت شغلی در میان بخش شاغالن کشور 
(. تعهد سازمانی را می توان به عنوان قدرت تشخیص افراد 3)

(.  13) کردبا فعالیت و مشارکت در یک سازمان ویژه تعریف 
تعهد سازمانی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در 

گرفته می شود که براساس آن فردی که بسیار متعهد است، نظر 
 مشارکت مانهویت خود را از طریق سازمان تعیین کرده، در ساز

می کند و در آن درگیر می شود و از عضویت در سازمان لذت 
می برد تحقیقات نشان می دهد که تعهد سازمانی، عملكرد 

مت، به ترك خدکارکنان و برونداده های سازمانی از قبیل تمایل 
فروش و سودآوری مؤسسه و نیز غیبت کارکنان را تحت تأثیر 

سازمانی موجب افزایش  هدقرار می دهد، به طوریكه وجود تع
سودآوری مؤسسه و کاهش ترك خدمت می شود و با تأثیر بر 
عملكرد کارکنان به افزایش بهره وری، بهبود و افزایش کیفیت 

یت شغلی نیز یكی از عوامل (. رضا1) انجامدارائة خدمات می 
بسیار مهم در موفقیت شغلی هر فرد است و موجب افزایش 

در فرد می شود. رضایت شغلی  یتکارایی و نیز احساس رضا
مفهومی پیچیده و چندبعدی است که با عوامل جسمانی، روانی 

(. رضایت شغلی شرط اساسی 7) داردو اجتماعی گوناگون ارتباط 
سازمان است و این، به دلیل نقش مهم  حضور و همكاری فرد با

رضایت شغلی در افزایش بهره وری، تعهد به سازمان، تضمین 
و روانی، تسریع در یادگیری مهارتهای جدید  كیسالمت فیزی

( 7114) هانا(.  فیشر و 13شغلی و افزایش روحیة فرد است )
رضایت شغلی را عامل روانی قلمداد می کنند و آن را نوعی 
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عاطفی با شغل و شرایط اشتغال به حساب می آورند، سازگاری 
 ،یعنی اگر شغل مورد نظر لذت مطلوب را برای فرد تأمین کند

مقابل، چنانچه شغل مورد نظر  در فرد از شغلش راضی است.
رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد، فرد شروع به مذمت 

ه دشغل می کند و درصدد تغییر آن برمی آید. رضایت شغلی پدی
ای است که از مرز سازمان فراتر می رود و آثار آن در زندگی 

 . در کارکنانودخصوصی فرد خارج از سازمان نیز مشاهده می ش
به واسطة کار کردن در یک شغل حالتهای متفاوتی ایجاد می 
شود. چنانچه افراد از شغل خود راضی باشند، این وضعیت سبب 

د.  وظایف خود همت گمارن می شود با انگیزه و عالقة بیشتری به
چنانچه کارکنان از شغل خود ناراضی باشند، سبب میشود عالقه 

ثر ا جهیوظایف داشته باشند، در نت امو تعهد کمتری به انج
که سطوح باالی تعهد  ی. به طورابدی یهم کاهش م یبخش

سازمانی و رضایت شغلی ناشی از تالش مضاعف در جهت 
ط ست که با اثربخشی سازمانی مرتبدستیابی به اهداف سازمانی ا

مختلف  یدر حوزه ها یادیراستا مطالعات ز نی(. در ا13) است
 نیطه براب ،یو تعهد سازمان یشغل تیرضا نیرابطه ب یبه بررس

 و یشغل تیرضا نیو ارتباط ب یو اثربخش یتعهد سازمان
 یاز آنها اشاره م یانجام شده است که در ادامه به برخ یاثربخش
 شود. 

که  افتندیدر ی(، در پژوهش1934و همكاران ) کشاورز
ارد و قرار د یدر حد مطلوب یبدن تیمعلمان ترب یشغل تیرضا

زن و مرد اختالف  بدنیتیمعلمان ترب یشغل تیرضا نیب
( در 1931بهار و همكاران ) ی(. شعبان11وجود ندارد ) یمعنادار

شغلی  تتحت عنوان تعیین رابطه تعهد سازمانی و رضای یقیتحق
 ندافتیمعلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان همدان، در

رابطه  یدنب تیمعلمان ترب یشغل تیو رضا یتعهد سازمان نیکه ب
 یقی(، در تحق1937(. بازوند و همكاران )3وجود دارد ) یمعنادار

که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره  افتندیدر
 رابطة مثبت و معناداری وجود تاناستان لرس یبدن تیکل ترب
با عنوان  یقی(، در تحق1953(. غالمپور و همكاران )7دارد )

ارتباط بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی در مدیران و معاونین 
 نیالی کشور، به اع آموزش مؤسسات و هاتربیت بدنی دانشگاه

رابطه  یو تعهد سازمان یشغل تیرضا نیکه ب دندیرس جهینت
رگرسیون چند متغیره، دو  جینتا نیوجود دارد. همچن یارمعناد

بعد رضایت از سرپرست و مافوق و ارتقا و ترفیع را به عنوان 
متغیرهای اصلی و منتخب برای پیش بینی تعهد سازمانی نشان 

تعهد سازمانی  راتییدرصد از تغ 4/94 ریدو متغ نیا كهیداد. بطور
(، در 1939) ارانو همك ی(. طهماسب11) کنند-یم نییرا تب
 یبا موضوع رابطه استفاده مدیر از انواع قدرت با اثربخش یقیتحق

 یهد سازمانتع نیب دند،یرس جهینت نیبه ا رانیدب یو تعهد سازمان

و  یلی(. اب5وجود ندارد ) یرابطه معنادار رانیدب یو اثربخش
 یمشارکت سازمان نیب افتند،یدر یقی(، در تحق1939همكاران )

 یشغل تیبا رضا یو مشارکت سازمان یسازمان یاثربخشبا 
وجود  دارییو معلمان مدارس شهر زاهدان رابطه معن رانیمد

 که افتندیدر یقی(، در تحق1939و همكاران ) ی(. موسو1) دارد
 یزکارکنان دانشگاه کشاور یو تعهد سازمان یشغل تیرضا نیب

(. 17وجود دارد ) یخوزستان رابطه معنادار نیرام یعیو منابع طب
بر تعهد  یشغل تیرضا ریتأث ی(، در بررس7111) نهیصارم

 نیشرکت های مالزی، به ا رانیمد یو عملكرد شغل یسازمان
 یرد شغلو عملك یبر تعهد سازمان یشغل تیکه رضا دیرس جهینت

(، 1939پناه ) زدانی قیتحق هایافتهی(. 71مؤثر بود ) رانیمد
با  یو اثربخش یت شغلیرضا ،یاخالق اسالم انینشان داد که م

 رهایغمت نیا شیوجود دارد و افزا میارتباط مستق رانیعملكرد مد
و  ی(. باسام11گردد )-یم رانیعملكرد مد شیموجب افزا
 تیرضا هایکه مؤلفه افتندیدر یقی(، در تحق1937همكاران )

ز ا تیاز ارتباطات، رضا تیکار، رضا تیاز ماه تی)رضا یشغل
 نییرا تب یتعهد سازمان راتییدرصد تغ 41ارتقاء و همكاران(، 

 شیپ نیدر ا یشترینقش ب یاز زندگ تیکه مؤلفه رضا کنندیم
با عنوان  یقی(، در تحق1937) یو مختار انی(. نظر9دارد ) ینیب

ارتباط بین رضایت شغلی، هوش هیجانی و تعهد سازمانی 
 نیب افتند،دری تهران هایکارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه

ود وج یکارکنان رابطه معنادار یو تعهد سازمان یشغل تیرضا
چندگانه نشان داد که  ونیآزمون رگرس جینتا نیدارد. همچن

 شیرا پ یتعهد سازمان راتییدرصد از تغ 19حدود  یشغل تیرضا
(، در پژوهشی به 7113(. اوتمن و آنوگراه   )14) کندیم ینیب

ش بینی شغلی را پی یترضا ،یاین نتیجه رسیدند که تعهد سازمان
 (. 71می کند )

گرایش آموزش و پرورش به  یبا توجه به روند فزاینده    
مقوله ورزش در بعد سالمت و آموزش مهارتهای ورزشی، 

ن ی باید به عنوامنابع انسان ،یو تعهد سازمان یشغل تیرضا
استراتژی مهمی در نظام آموزش و پروش معلمان تربیت بدنی  

فتار ر رمورد توجه بیشتری قرار گیرد تا تأثیرات منفی آن ب
مهم این است که  یافراد بیشتر شناخته شود. نكته یسازمان

و  یتعهد سازمان ،یشغل تیشناخت ارتباط بین مولفه های رضا
نهیو کاهش هز وریارتقاء بهره ی نهیمز یتاثیر آنها بر اثربخش

 مطالعات در اینكه به باتوجه. آوردسازمان را به وجود می های
 یشغل تیشناخت ارتباط بین رضا نةزمی در تحقیقی شده انجام

ر معلمان تربیت بدنی، در داخل کشو یبا اثربخش یو تعهد سازمان
مشاهده نشد و با توجه به اهمیت پژوهش در این حوزه، از این 
رو در تحقیق حاضر محقق به دنبال بررسی وضعیت این موضوع 

. باشددر منابع انسانی حوزه تربیت بدنی آموزش و پرورش می
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وال س نیبا ا ییحاضر درصدد پاسخ گو قیمنظور تحق این به
با  یو تعهد سازمان یشغل تیرضا یونیرگرس لیتحلاست که 

چگونه  استان تهران یشهرستانها یبدن تیمعلمان ترب یاثربخش
و  میعلنظام ت زانیسئوال، نظر برنامه ر نیاست؟ تا با پاسخ به ا

 ریمتغ کی عنوانبه  یو تعهد سازمان یشغل تیرا به رضا تیترب
بهبود   نیو همچن یبدن تیدر جذب و استخدام معلمان ترب

 جلب کند. یبهره ور شیآنها  و افزا یعملكرد شغل
 

 قیتحق روش
 باشدیم یو از نوع همبستگ یفیحاضر توص قیتحق روش

هیلشامل ک قیتحق یانجام شد. جامعه آمار یدانیکه به صورت م
استان تهران بالغ بر  یشهرستان ها یبدن تیمعلمان ترب ی

نفر به صورت  913نفر بود که بر اساس جدول مورگان  1511
 امهنانتخاب شدند. پرسش قینمونه تحق یبرا ایطبقه یتصادف

عودت شده،  یشده و از پرسشنامه ها عیمعلمان توز نیها در ب
قرار گرفت. ابزار  لیو تحل هیپرسشنامه مورد تجز 913تعداد 

 یغلش تیپرسشنامه استاندارد رضا ق،یمورد استفاده در تحق
 یآلن و م  یسوال، پرسشنامه تعهد سازمان 37 یهرزبرگ حاو

گلدبرگ  یسوال 71 یسوال و پرسشنامه اثربخش 74 یحاو ری
 دیرس نینفر از متخصص 11 دیهر سه پرسشنامه به تائ ییبود. روا

و با  ینفر آزمودن 91با  یمطالعه مقدمات کیآنها در  ییایو پا
محاسبه  51/1و  59/1، 33/1 بیکرونباخ به ترت یاستفاده از آلفا

شده، از آمار  یاطالعات جمع آور لیو تحل هیشد. به منظور تجز
از جمله  ی( و آمار استنباطیو درصد فراوان ی)فراوان یفیتوص

 ونیرگرس ،یخط ونیرگرس رنوف،یاسم-آزمون کولموگروف
 استفاده شد. spss19م افزار با کمک نر ریمس لیچندگانه و تحل

 تحقیق های یافته

 استان تهران یشهرستانها یبدن تیمعلمان ترب یاطالعات فرد. 1جدول 

 درصد فراوانی آماره متغیر

 9/43 145 مرد جنسیت

 5/19 131 زن

 3/41 197 استخدام جدید() استخدامیآزمون  نحوه استخدام

 4/15 153 استخدام قدیم

 
 تحصیالت

 5/3 71 کاردانی

 1/33 771 کارشناسی

 1/77 37 کارشناسی ارشد

 3/1 7 دکتری

 

 آنها یغلش تیاستان تهران از رضا یشهرستانها یبدن تیمعلمان ترب یتعهد سازمان ینیب شیجهت پ یخط ونیرگرس .2 جدول

 سطح معناداری F میزان میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

  71/19391 1 71/19391 رگرسیون
71/115 

 
  917 41/91133 باقیمانده 111/1

 919 31/43194 کل 533/113

 
بدست آمده  F زانیبر م دیو با تأک 7با توجه به جدول شماره 

 یشغل تیرضا نیب یمطرح نمود که ارتباط معنادار توانیم
 ییرو جهت شناسا نیآنها وجود دارد. از ا یمعلمان با تعهد سازمان

 بیاست تا جدول ضرا یضرور ون،یرگرس بیضرا نییو تب
عنوان شود. ونیرگرس

 

 آنها یاستان تهران با تعهد سازمان یشهرستانها یبدن تیمعلمان ترب یشغل تیمرتبط رضا یخط یونیرگرس بیضرا .9 جدول

 سطح معناداری tمیزان  ضریب بتا B میزان متغیرپیش بین متغیر مالك

 111/1 539/11 19/1 143/1 رضایت شغلی تعهد سازمانی
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 بیدهد که با توجه به ضر ینشان م 9جدول  جینتا
محاسبه شده  tو  یدار یسطح معن نیو همچن یخط یونیرگرس

 یادارآنها ارتباط معن یمعلمان با تعهد سازمان یشغل تیرضا نیب

 یبدن تیمعلمان ترب یشغل تیرضا نیبنابرا ؛وجود دارد
 هاآن یکننده تعهد سازمان ینیب شیاستان تهران پ یشهرستانها

 باشد. یم
 

 آنها یشغل تیاستان تهران از رضا یشهرستانها یبدن تیمعلمان ترب یاثربخش ینیب شیجهت پ یخط ونیرگرس. 0 جدول

 سطح معناداری F میزان میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات تغییراتمنبع 

  11/11177 1 11/11177 رگرسیون
11/131 

 
  911 11/71411 باقیمانده 111/1

 911 13/97333 کل 11/31

بدست آمده  Fو با تاکید بر میزان  4با توجه به جدول شماره 
توان مطرح نمود که ارتباط معناداری بین رضایت شغلی می

با اثربخشی آنها وجود دارد. از این رو جهت شناسایی و  معلمان
تبیین ضرایب رگرسیون، ضروری است تا جدول ضرایب 

 رگرسیون عنوان شود.

 یاستان تهران با اثربخش یشهرستانها یبدن تیمعلمان ترب یشغل تیمرتبط رضا یخط یونیرگرس بیضرا .1جدول 

 سطح معناداری tمیزان  ضریب بتا B میزان متغیر پیش بین متغیر مالك

 111/1 339/17 13/1 193/1 رضایت شغلی اثربخشی
 

 ینویرگرس بیکه با توجه به ضر دهدینشان م 1جدول  جینتا
 تیرضا نیمحاسبه شده ب tو  یدار یسطح معن نیو همچن یخط

؛ وجود دارد یآنها ارتباط معنادار یمعلمان با اثربخش یشغل
استان  یشهرستانها یبدن تیمعلمان ترب یشغل تیرضا نیبنابرا

 باشد. یآنها م یکننده تعهد سازمان ینیب شیتهران پ

 آنها یاستان تهران از تعهد سازمان یشهرستانها یبدن تیمعلمان ترب یاثربخش ینیب شیجهت پ یخط ونیرگرس .6جدول 

 سطح معناداری F میزان میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

  15/11771 1 15/11771 رگرسیون
59/191 

 
  739 33/77141 باقیمانده 111/1

 734 34/97731 کل 74/31
 

 یبدست آمده م F زانیبر م دیو با تاک 3با توجه به جدول شماره 
مان معل یتعهد سازمان نیب یتوان مطرح نمودکه ارتباط معنادار

 نییو تب ییرو جهت شناسا نیآنها وجود دارد. از ا یبا اثر بخش

 ونیرگرس بیاست تا جدول ضرا یضرور ون،یرگرس بیضرا
 عنوان شود.

 یاستان تهران با اثربخش یشهرستانها یبدن تیمعلمان ترب یمرتبط تعهد سازمان یخط یونیرگرس بیضرا .7 جدول

 سطح معناداری tمیزان  ضریب بتا B میزان متغیر پیش بین متغیر مالك

 111/1 311/11 13/1 43/1 تعهد سازمانی اثربخشی

 
نشان می دهد که با توجه به ضریب  3نتایج جدول 

محاسبه شده  tرگرسیونی خطی و همچنین سطح معنی داری و 
بین تعهد سازمانی معلمان با اثربخشی آنها ارتباط معناداری وجود 

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

 

 هاآن یو تعهد سازمان یشغل تیرضا قیاز طر یبدن تیمعلمان ترب یاثربخش ینیب شیچندگانه جهت پ رگرسیون .3 جدول

 سطح معناداری F میزان میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

  71/3195 7 41/14133 رگرسیون
53/111 

 
  753 11/15151 باقیمانده 111/1

 731 31/97713 کل 31/37
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بدست آمده  F زانیبر م دیو با تاک 5با توجه به جدول شماره 
 یشغل تیرضا نیب یتوان مطرح نمودکه ارتباط معنادار یم

 نیآنها وجود دارد. از ا یتعهد سازمان قیاز طر یمعلمان با اثربخش

ت تا اس یضرور ون،یرگرس بیضرا نییو تب ییرو جهت شناسا
 عنوان شود. ونیرگرس بیجدول ضرا

 آنها یشغل تیو رضا یمعلمان با تعد سازمان یمرتبط با اثربخش یونیرگرس ضرایب .3 جدول

 سطح معناداری tمیزان  ضریب بتا B میزان متغیر پیش بین متغیر مالك

 اثربخشی
 111/1 39/3 94/1 75/1 تعهد سازمانی

 111/1 34/3 41/1 13/1 رضایت شغلی

 
 بیدهد که با توجه به ضر ینشان م 3جدول  جینتا
محاسبه  tو  یدار یسطح معن نیچندگانه و همچن یونیرگرس

 نیآنها و همچن یشغل تیمعلمان با رضا یاثربخش نیشده ب
د وجو یآنها ارتباط معنادار یمعلمان با تعهد سازمان یاثربخش

 یتانهاشهرس یبدن تیمعلمان ترب یشغل تیرضا نیبنابرا ؛دارد
 یربخشکننده اث ینیب شیپ ،یتعهد سازمان قیاستان تهران از طر

 باشد. یآنها م

 
 

 هراناستان ت یشهرستانها یبدن تیمعلمان ترب یبا اثربخش یو تعهد سازمان یشغل تیارتباط رضا ریمس لیتحل .1شکل 
 

معلمان به صورت  یشغل تیدهد که رضا ینشان م 1شكل 
 میارتباط مستق یبا تعهد سازمان 19/1 مسیر بیبا ضر میمستق

ارتباط  4/1 ریمس بیبا ضر یبا اثربخش نیمعنادار و همچن
 بیبا ضر یتعهد سازمان نی(. همچنp<11/1معنادار ) میمستق

 تیرضا. (p<11/1) دارد میارتباط مستق یبا اثربخش 94/1 ریمس
و از  39/1 ریمس بیبا ضر میمستق ریمعلمان به طور غ یشغل
 یبدن تیمعلمان ترب یبا اثر بخش یتعهد سازمان قیطر

 (.p<11/1) دارد یاستان تهران ارتباط معنادار یشهرستانها
 

 یرگیجهیبحث و نت
لمان مع یشغل تیرضا نیپژوهش نشان داد که ب یها افتهی

 وجود دارد و یآنها ارتباط معنادار یو تعهد سازمان یبدن تیترب
آنها  یکننده تعهد سازمان ینیب شیمعلمان عامل پ یشغل تیرضا

 و یمطالعات موسو جیپژوهش با نتا یها افتهیباشد که  یم
و همكاران  یباسام ،(1937(، بازوند و همكاران )1939همكاران )

بهار و همكاران  ی(، شعبان1937) یو مختار انی(، نظر1937)
( 7113( و اوتمن و آنوگراه )1953(، غالمپور و همكاران )1931)

با توجه به  قتی(. در حق7،9،3،11،17،14،71دارد ) یهمخوان

 تیکرد که رضا انیب نگونهیتوان ا یم ،یشغل تیمفهوم رضا
 درحالیكه گیرد،بالفاصله پس از ورود به سازمان شكل می یشغل

 شغلی رضایت اینرو، از. یابدوسعه میت یکند به سازمانی تعهد
(. در توجیه 14است ) دهیقلمداد گرد یپیش شرط تعهد سازمان

 اظهار توانمی قاتتحقی اکثر با پژوهشی یاین یافته ییهمسو
 رخیب از کارکنان پوشی چشم موجب تعهد، میزان افزایش داشت،

از کاستیهای سازمان شده و از کاهش میزان رضایت آنان 
 برای تواند می موضوع این که( بالعكس و) نمایدجلوگیری می

 که افرادی نتیجه در. شود تلقی فرصت یک عنوان به سازمانها
 را خود هایارزش و اهداف احساسات، اعتقادات، ها،نگرش
بت ( نسیشغل تیضار) ببینند سازمان هایارزش و اهداف همانند

ز ا یبه آن سازمان تعهد باالیی دارند. نتایج این پژوهش حاک
نمعلمان، مقدار تعهد آ یآنست که با افزایش میزان رضایت شغل

مدیران با توجه  رسدیو بالعكس. به نظر م ابدییافزایش م زنی ها
 سازمانی تعهد افزایش موجب توانندبیشتر به رضایت شغلی می

 یبدن تیشوند. رضایت از شغل در معلمان ترب یدنبتتربی معلمان
 نای شودبه احساس تعهد بیشتر آنان منجر شده و سبب می

بهتر به ایفای نقش پرداخته  یبدن تیترب هایمعلمان در کالس
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اهش ک یو مسئولیت خود را با دقت بیشتری انجام دهند. از طرف
 یاممكن است بر یبدن تیمیزان رضایت شغلی معلمان ترب

یمدارس یک تهدید باشد؛ چون با کاهش میزان تعهد معلمان م
همراه باشد. همچنین از آنجا که در پژوهش حاضر مشخص  تواند

هد کننده تع ینیب شیمعلمان عامل پ یشغل تیشد که رضا
آنها مى باشد، توصیه مى گردد  مسئولین وزارت آموزش  یسازمان

ر انتخاب و د یبدن تیتزب یمعاونت ها ژهیو پرورش و به و
تن داش یرا برا یشغل تیرضا ،یبدن تیانتصاب معلمان ترب

متعهد، به عنوان یكى از معیارهاى انتخاب قرار دهند.  یکارکنان
در حین  یشغل تیهمچنین تمهیدات الزم براى افزایش رضا

 شیرا فراهم کنند تا سبب افزا یبدن تیخدمت براى معلمان ترب
 آنها گردند.  یتعهد سازمان

پژوهش مشخص شد ارتباط  هایافتهیبا توجه به     
ارد آنها وجود د یمعلمان با اثربخش یشغل تیرضا نیب یمعنادار
تهران  استان یشهرستانها یبدن تیمعلمان ترب یشغل تیو رضا

ها با  افتهی نیا که ؛باشد می هاآن یکننده اثربخش ینیب شیپ
( و 1939) ارانو همك یلی(، اب1939پناه ) زدانی قیتحق جینتا

 هی(. در توج1،11،13دارد ) ی( همخوان7111) نیروگانک و اشو
ی کرد، رضایت شغل انیب نگونهیتوان ا یم افتهی نیا یهمخوان

که  یشرط اساسی حضور و همكاری فرد با سازمان است، زمان
از سازمان دانسته و  یباشد، خود را جزئ یفرد از شغل خود راض

اهداف خود با اهداف سازمان را  نتالش در جهت همراستا کرد
یكی از عوامل مهمی  یشغل تیخاطر رضا نیخواهد داشت به هم

شغلی نقش داشته و باعث افزایش کارایی و  تیاست که در موفف
 یمبن یپژوهش افتهی نیشود. با توجه به ا یسازمان م یاثربخش

 یکننده ینیب شیپ یبدن تیمعلمان ترب یشغل تیرضا نكهیبر ا
 نیگردد مسئول یم هیتوص نرویباشد، از ا یمعلمان م یاثربخش

سازمان توجه  یاثربخش شیوزارت آموزش و پرورش جهت افزا
 یمعلمان داشته باشند چرا که با بررس یشغل تیبه رضا یا ژهیو

و  یانسازم یتوانند اثربخش یمعلمان، م یشغل تیرضا تیوضع
 کنند.   ینیب شیپ ندهیسازمان را در آ یها تیموفق

عهد ت نیپژوهش نشان داد ب یها افتهیاز  یگریبخش د     
وجود دارد و  یآنها ارتباط معنادار یمعلمان با اثربخش یسازمان

استان تهران  هایشهرستان یبدن تیمعلمان ترب یتعهد سازمان
 جیبا نتا افتهی نیا باشد؛می هاآن یکننده اثربخش ینیب شیپ

 جی( و با نتا5نبوده ) سو( هم1939و همكاران ) یطهماسب قیتحق
( و 7113(، اوتمن و آنوگراه )7111) نیروگانک و اشو قیتحق

(. تعهد 1،13،71) باشدی( همسو م1953و همكاران ) ریجهانگ
سازمانی از قبیل  یسازمانی، عملكرد کارکنان و برونداده ها

 تتمایل به ترك خدمت، فروش و سودآوری مؤسسه و نیز غیب

قرار می دهد، به طوریكه وجود تعهد  یرکارکنان را تحت تأث
سازمانی موجب افزایش سودآوری مؤسسه و کاهش ترك خدمت 

و  یمی شود و با تأثیر بر عملكرد کارکنان به افزایش بهره ور
که تربیت بدنی آموزش و پرورش  آنجا از. انجامدمی یاثربخش

 شودمحسوب مییكی از سازمانهای اصلی متولی ورزش کشور 
آن در ابعاد ورزش تربیتی و پایه، اثرگذار است لذا  ردعملك که

در  یینقش بسزا ریپذ تیمتعهد و مسئول یبدن تیمعلمان ترب
ه دارند، با توجه ب یاثربخش شیو افزا یبه اهداف سازمان دنیرس

در  یاثربخش شیافزا یگردد برا یم هیتوص یپژوهش افتهی نیا
ژهیتوجه و لمانمع یحوزه ورزش مدارس به موضوع تعهد سازمان

 زانیم  نده،یسازمان در آ یاثربخش ینیب شیپ یگردد و برا ای
 .دریقرار گ یمورد بررس یبدن تیمعلمان ترب یتعهد سازمان

 یغلش تیرضا نیپژوهش مشخص شد که ب یانیدر بخش پا    
 یانهاشهرست یبدن تیمعلمان ترب یبا اثربخش یو تعهد سازمان

 جیابا نت افتهی نیوجود دارد که ا یاستان تهران ارتباط معنادار
( 1937و همكاران ) ی( و باسام1939و همكاران ) یلیاب قیتحق

شغلی عوامل  رضایت(.  تعهد سازمانی و 1،9دارد ) یهمخوان
کلیدی در موفقیت هر سازمانی محسوب می شوند. سطوح باالی 

یت شغلی ناشی از تالش مضاعف در جهت تعهد سازمانی و رضا
دستیابی به اهداف سازمانی است که با اثربخشی سازمانی مرتبط 

مجاز و  هایبتیغ لیاز قب یبا آثار یشغل تیاست.  نبود رضا
همراه است که در  ...و اعتصاب و تیاکاهش تعهد، شك رمجاز،یغ

را  یسازمان وریو بهره یاثربخش ،یفرد ییکارآ تواندیم تینها
(. چنانچه افراد از شغل خود راضی باشند، این 1کاهش دهد )

 ودخ وظایف به بیشتری وتعهد انگیزه با شودوضعیت سبب می
 شودمی سبب باشند، ناراضی خود شغل از اگر و گمارند همت

(. اگر 7) باشندو تعهد کمتری به انجام وظایف داشته  قهعال
برخوردار باشند و به سازمان خود  ییباال یشغل تیمعلمان از رضا

 یبه تحقق اهداف سازمان توانندینشان دهند، م ییتعهد باال
 یاررفت یالگوها جادیمدرسه با ا رانیمد نیبنابرا ؛کمک کنند

و تعهد  یشغل تیضار زانیم توانندیمناسب م یمناسب و جو
 قیطر نیداده و از ا شیرا افزا یبدن تیمعلمان ترب یسازمان

وجه به با ت ی.  به طور کلابدی شیافزا زیمعلمان ن نیا یاثربخش
 یاثربخش توانیم نكهیپژوهش با توجه به ا نیا هایافتهی

آنها  یو تعهد سازمان یشغل تیمعلمان را با توجه به رضا یسازمان
ووزشآم یانسان یرویبه مسئوالن قسمت ن د،نمو ینیب شیپ

 یم شنهادیپ باشندیم دیجد یروهانی جذب مسئول که پرورش
 یشیدر هنگام استخدام آزما یشغل تیرضا یگردد تا از آزمونها

 نیمتعهد  به سازمان استفاده کنند تا از ا یروهایجذب ن یبرا
  بردارند. یاثربخش شیدر جهت افزا یگام قیطر
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