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  تربیت بدنیي تعهد سازمانی معلمان هامؤلفهبین احساس شایستگی و  ارتباط ررسیب

  4،امیر رضا خادم3فرزام فرزان دکتر، 2محمدحسین رضويدکتر سید ، 1احیا عابدي

   چکیده

 و سازمانی رفتارهاي از آگاهی و شناخت اساس این بر داند،می سازمان اصلی هايسرمایه از را انسانی نیروي مدیریت، نوین عصر :هدف و مقدمه

دف هبر بر این اساس  ها ضروري به نظر می رسد.سازمان بخشی اثر و کارایی سطح افزایش منظور به ورزشی، هايسازمان در انسانی امور بر تأکید

 بوده بدنی تربیت معلمان ) تعهد مستمر، تعهد هنجاري ،عاطفی تعهد( سازمانی تعهد يهامؤلفه شایستگی و احساس بین ارتباط بررسی ،پژوهش این

  . است

 تحقیق نای آماري يجامعه. شد انجام میدانی شکل به اطالعات آوريجمعو است پیمایشی  توصیفی این پژوهش از نوع تحقیقات  :شناسی روش

 ،پرسشنامه به دهندهپاسخ افراد تعداد .بودند نفر 607 با برابر که اندداده تشکیل شمالی خراسان استان مدارس در شاغل مرد و زن بدنی تربیت معلمان را

 احساس شایستگی يپرسشنامه فردي، اطالعات يپرسشنامه سه شامل اطالعات گردآوري ابزار. شد مشخص نفر 230، مورگان جدول از استفاده با

 آلفاي آزمون با 87/0سازمانی تعهد و 78/0احساس شایستگی يپرسشنامه براي هاآن پایایی که بود یرمی و آلن سازمانی تعهد يپرسشنامه و اسپریتزر

ی استفاده شد و از ضریب همبستگ های بودن دادهاسمیرنف براي طبیع کالموگراف از آزمون هاداده تحلیل و تجزیهبه منظور . شد محاسبه کرونباخ

   )p ≤ 0/05( .است شده استفاده تحقیق يهافرض آزمون براي ویتنی یومن آزموناسپیرمن و 

 معناداري يابطهر شمالی خراسان استان بدنی تربیت معلمان سازمانی تعهد الف) بین احساس شایستگی و که: در این تحقیق مشخص شد یافته ها :

 تگی بااحساس شایس بین دارد اما وجود يدارمعناي طهراب بدنی تربیت معلمان هنجاري و تعهد عاطفی با تعهداحساس شایستگی  بین ب) دارد وجود

   .وجود ندارد يداریآموزش و پرورش تفاوت معن با نوع ورود بهمعلمان احساس شایستگی   یافت نشد ج) بین يارابطه مستمر تعهد

 پذیرفت توانیم بدنی تربیت معلمان يجامعه بین در سازمانی تعهد و شایستگی احساس بین رابطه شدن محرز به توجهبا  :گیرينتیجه بحث و 

 تقویت با فتگ توانمی بر این اساس. باشد سازمانی تعهد بهبود براي ارزشمندي استراتژي تواندمی معلمان شایستگی احساس بهبود براي تالش که

  .کندمی پیدا افزایش هاارزش و اهداف به نسبت تعهد و پذیرش به میل کاري محیط در شایستگی احساس

  

  تعهد مستمر ، تعهد هنجاري، تعهد عاطفی ،سازمانی تعهد ،احساس شایستگی :کلیدي يهاواژه
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  مقدمه

 یشرفتپ و بقا موفقیت، احتمال باشد، برخوردار باالتري و مطلوب کیفیت از سرمایه این هرچه و ستهاسازمان يسرمایه ترینمهم انسانی نیروي

 نفع به هم و است سازمان نفع به هم اقدام، این که چرا به خرج داد؛ فراوان سعی انسانی نیروي کیفی بهبود مورد در باید لذا ؛بود خواهد بیشتر سازمان

   )1( .شود می شامل نیز را افراد يهاارزش تعدیل و هانگرش بهبود بلکه شود؛نمی تخصص يهاآموزش شامل تنها اقدام این اما افراد؛

ح و بهینه از منابع صحی يهاي ورزشی و به دنبال آن پویایی جامعه در گرو استفادهبخشی فعالیتبدنی و ورزش و پویایی و اثرربیتت يکلید توسعه     

کرد شغلی به عنوان سالحی رقابتی در بهبود عمل يي ورزشی است. استفاده از منابع انسانی با کیفیت، داراي توانایی و انگیزههاسازمانانسانی در 

 ،هاسازمان در حاضر عصر مدیران يهاچالش ترینمهم از ییک )2(. آیدي ورزشی به شمار میهاسازمان حتم مورد توجه جدي مدیران سازمان به طور

 منابع توانمندسازي سازمان، و بهسازي تحول مدیریت است. اندیشمندان انسانی منابع يبالقوه يهاظرفیت وفکري  منابع از کافی ياستفاده عدم

 که است جدید عصر يهانگرش تازیکه که این عامل معتقدند و کرده معرفی انسانی نیروي بهسازي عملکرد و بر اثرگذار راهبردي عنوان به را 1انسانی

  )3( .است معاصر مدیریت حیاتی نیاز به پاسخ و در واقع گیرندمی کار به هاسازمان

 ایجاد و بسترسازي همچنین و کارکنان درونی سازي نیروهايآزاد معنی و به2شغل انگیزش درونی نوین رویکرد عنوان به انسانی منابع توانمندسازي     

احساس  :پنج بعدشامل کارکنان  3روانی بر اساس تحقیقات گذشته توانمندسازي )4( است. آنان يهاشایستگی و هاتوانایی فرصت شکوفایی استعدادها،

شناسی ادبیات رواندر  )5( .شودمی 9و احساس اعتماد 8، داشتن حق انتخاب7بودن داراحساس معنی ،6ثر بودناحساس مؤ ،) 5(خودکارآمدي 4شایستگی

 گردد.میبر 13و انتظار تالش عملکرد 12و مفاهیم خودکارآمدي، تسلط شخصی )1997( 11آلبرت باندورا 10شناخت اجتماعی ياحساس شایستگی به نظریه

کند آیا افراد براي یم ترین عنصر توانمندي است؛ زیرا داشتن احساس شایستگی است که تعیینبر این باورند که این ویژگی، مهمبعضی از نویسندگان 

  )6(. انجام دادن کاري دشوار خواهند کوشید و پشتکار خواهند داشت یا خیر

 فرد یک که ايدرجه به شایستگی )7( .است کرده بیان شغلی اهداف به شخصی اتصال یا هدف کردن احساس را شایستگی) 1995( 14اسپریتزر     

 غلش يهاخواسته به کامل رسیدگی به قادر را خودشان کارمندان. دارد اشاره ،دهد انجام آمیزيموفقیت طور به و مهارت با را شغلی وظایف تواند می

 يهاسازوکار میان در. شوند می کنترل و برانگیخته خود بر نفوذ سازوکارهاي با انسان رفتارهاي از کند بسیاري) بیان می1977( باندورا )8( .دانندمی خود

 دستبه را ظارانت مورد نتایج تواندنمی که باشد داشته باور فردي اگر .نیست شخصی خودکارآمدي به باور از فراگیرتر و ترمهم کدامهیچ برخود، نفوذ

 دارند جودو دیگري عوامل اگرچه. شد خواهد کم کار انجام براي او يانگیزه شود، قبول غیرقابل رفتارهاي مانع تواندنمی که برسد باور این به یا و آورد

 الزم شرط سه که است کرده پیشنهاد) 1977( باندورا )9( .هستند فرد باور تابع هاآني مهه کنند؛ می عمل انسان رفتار يهابرانگیزنده عنوان به که

  :کنند شایستگی احساس افراد تا است

  .دارند را کار انجام توانایی که این به باور -1

  .دارند را الزم تالش بستن کار به ظرفیت که این به باور -2

 )6( .داشت نخواهد باز نظر مورد کار دادن انجام از را هاآن ايخارجی مانع هیچ که این به باور -3

 احساس جودو .شودمی تغییر و بهبود براي تالش و کاري مسائل در شدن درگیر براي فرد نفس اعتماد به حس تقویت موجب شایستگی احساس     

 همچنین ؛گیرد کار به خود عملکرد بهبود براي را آن کند تالش و بداند ارزشمند را خود تجارب و ضمنی دانش فرد شود می موجب فرد شایستگی در

 تحقیقی تحت عنوان در) 1384( نوروزي )10( .دارد اختیار در دیگران به یاد دادن براي ارزشمندي يتجربه و دانش باشد داشته باور فرد شودمی باعث

 روانشناختی عوامل نآ در که شعبی کندتهران بیان می شهر ملت بانک شعب در سازمانی عملکرد با کارکنان توانمندسازي روانشناختی عوامل بین ارتباط

 بوده بیشتر هانآ کارایی داشتند و باالتري میانگین) اعتماد و انتخاب حق داشتن بودن، مؤثر ،شایستگی احساس بودن، دارمعنی احساس( توانمندسازي

ي روانشناختی کارکنان به این نتیجه رسیدند که بین هاتوانمندي يخود ضمن مقایسهتحقیق ) در 1388نادري و همکاران ( )11( .برعکس و است

  )12( .ي وجود ندارددار، سمت و تحصیالت تفاوت معناستگی کارکنان بر اساس نوع فعالیتاحساس شای

 

1  Human Resources Empowerment 
2  intrinsic task motivation 
3  psychological empowerment 
4  Competence 
5  Self-efficacy 
6  Impact 
7  Meaning 
8  Choice 
9  trust 
10  Social Cognitive Theory 
11  Bandura 
12  Personal Mastery 
13  Effort-Performance Expectancy 
14 Spreitzer 



  51هاي تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی بین احساس شایستگی و مؤلفه ارتباط بررسی

 يهانگرش و هاارزش يمجموعه عملکرد،  اصلی عناصر از یکی است. نیروي انسانی عملکرد چگونگی سازمان، موفقیت عواملترین برجسته از یکی     

 وي وفاداري و هاعملکرد ،هاقضاوت در که است گروه یا شغل سازمان، به نسبت فرد، درونی احساس و نگرش نوعی تعهد، دیگر طرف از و است فرد

 ضروري مدیران براي سازمان و کار يزمینه در کارکنان يهانگرش از آگاهی انسانی نیروي اهمیت به توجه با )13(. است گذارتأثیر سازمان، به نسبت

 است کرده جلب خود به را توجه بیشترین 3سازمانی تعهد و 2شغلی رضایت 1،شغلی وابستگی يعمده نگرش سه ،هاپژوهش اساس بر .رسدمی نظر به

ي مهکل )1976( وبستر )14(. است بوده پژوهشگران توجه محور که است غالبی شغلی نگرش سازمانی، تعهد گذشته، يدهه دو طول در میان، این از و

Commit یا Commitment که است آن سازمانی تعهد تعریف در شیوه ترینمعمولی .است کرده تعریف فردي یا چیزي به عهد به وفاي معناي به را 

 از است عبارت تعهد 4رابینز نظر از  )15( .بگیریم نظر در است کار به مشغول آن در فرد که) شغل نه( سازمان کل به نگرش نوعی را سازمانی تعهد

  )16( .بماند باقی سازمان آن عضویت در که کندمی آرزو و دانسته خود معرف را سازمان فردي که حالتی

 را سازمانی تعهد هاآن اند.ارائه داده 7تعهد مستمر و6 تعهد هنجاري ،5تعهد عاطفیبخشی از تعهد سازمانی شامل ) یک مدل سه1991( یرمی آلن و    

ي مهادا براي قلبی خواست و عالقه یعنی تمایل .است سازمان در اشتغالي مهادا جهت الزام و نیاز تمایل، نوعی بیانگر که دانندمی روانی حالت یک

 تعهد( است آن در خدمتي مهادا به ناچار است کرده سازمان در که ییهاگذاريسرمایه خاطر به فرد یعنی نیاز ،)عاطفی تعهد( سازمان در خدمت

 هانآ )هنجاري تعهد(. بیندمی آن در ماندن به ملزم را خود و دارد سازمان برابر در فرد که تکلیفی و مسئولیت دین، از است عبارت الزام و )مستمر

  )17( .است سازمان ترك کاهش نتیجه در و سازمان و فرد بین پیوند سازمانی تعهد يگانهسه ابعاد مشترك ينقطه معتقدند

 هند  یتآي مدیران روي بر مستمر و هنجاري عاطفی، تعهد بر ي آنهامؤلفهروانی و  توانمندسازي تأثیر  عنوان تحت تحقیقی) 2011( 8جها سامی     

 عهداحساس شایستگی و ت اما بین ؛وجود دارد رابطه يعاطفی و هنجار تعهد با احساس شایستگی بین متغییر که داد نشان وي تحقیق نتایج. داد انجام

   )18( .وجود ندارد رابطه مستمر

 توانمندسازي عاداب بین از که رسید نتیجه این به کارکنان سازمانی تعهد بر روانی توانمندسازي تأثیر عنوان تحت تحقیقی در )2011( 9راوات پریتی     

 و چن )91( .دهد انجام موفقیت و مهارت با را کارش بود خواهد قادر شایسته فرد و دارد مستمر تعهد با باالیی ارتباط شایستگی بعد احساس

تحقیق خود  در) 2011( 11لوئیس گئورگ )20(. دارد کارکنان سازمانی تعهد بر معناداريو مثبت  تأثیر احساس شایستگی بیان کردند )2008(10چنچنگ

ودند و معلمان با ب شغلی بیشتري برخوردار يتر از انگیزهلمان با تعهد عاطفی پایینمعلمان با تعهد عاطفی باالتر نسبت به معبه این نتیجه رسید که 

) در تحقیق 2004( 12بوگلر و سومیچ )21(. رخوردار بودندشغلی بیشتري ب يانگیزهتر، از جاري پایینباالتر نسبت به معلمان با تعهد هنتعهد هنجاري 

 ي با احساس تعهد به سازمان و حرفه و نیز رفتار شهروندي مرتبطدارشان به طور معنیکه برداشت معلمان از سطح توانمندي ندبه این نتیجه رسیدخود 

پورسلطانی  )23(. دست آوردنده بي دارمعنا ارتباط سازمانی تعهد و احساس شایستگی بین در تحقیق خود )1389و همکاران ( نسبحسینی )22(. است

تعهد  نبیان کردند که بیمشهد  شهر بدنی تربیت معلمان سازمانی شهروندي رفتار با سازمانی تعهد ) در تحقیقی با عنوان ارتباط1392و امیرجی (

یق از طر توانندمی مدارس د که مدیرانپیشنهاد کردن هاآن .دارد معناداري وجود يرابطه معلمان سازمانی شهروندي رفتار باآن  يهاو مؤلفهسازمانی 

 تعهد ارتقاي و افزایش در هاقابلیت به و رسیدن هاتواناییي هتوسع در معلمان به کمک و گیريتصمیم در معلمان کردن سهیم معلمان، ساختن توانمند

  )24(. باشند داشته سزاییهب نقش آنان سازمانی

 است ارکنانک انگیزشی مسائل همچنین و کارکنان سازمانی تعهد يمسئله گریبانند به دست آن با ایران در هاسازمان که چالشی مسائل از یکی     

 تریناسیاس و انسانی يهاسرمایه عنوان تحت که نمایند می متخصص کارکنان آموزش حتی و استخدام ، جذب صرف را هنگفتی يهزینه ساالنه که

  )25(. نمایندمی تحمیل سازمان به را هنگفتی ضررهاي انگیزش عدم با مرتبط مسائل و هاآن ترك و خروج. گردندمی تلقی سازمان يسرمایه

اختیار  خیر درتأکاهش غیبت و  عملکرد، افزایش کارایی و ،هاسازمان ریزيبرنامه برايت اطالعات مفیدي تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش، قادر اس

ك که نیروي انسانی با تعهد و تعلق اند در حالی ؛کندمی سازمان فراهم يمتعهد زمینه را براي رشد و توسعه . از طرفی نیروي انسانیمدیران قرار دهد

معلمان داراي تعهد وقتی  )26( .سازدمی یش ناکامهاتفاوت شده و سازمان را در تحقق آرمانسبت به مسائل و مشکالت سازمان بیبه سازمان، ن

   )24(. دهندمی پذیرند و براي رسیدن به آن اهداف از خود تالش و ایثار نشانمی هاي آموزش و پرورش رااهداف و سیاست سازمانی باشند،

 

1  Job Involvement 
2 Job Satisfaction  
3  Organizational Commitment 
4  Robbins 
5  Affective commitment 
6  Normative commitment 
7 Continuance commitment 
8 Sumi Jha 
9  Preeti S  Rawat 
10  Chen & Ching   
11  Louis George 
12  Bogler& Somech 
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 و ازمانیس رفتارهاي از آگاهی و شناخت رسدمی نظر به اساس بر این داند،می سازمان اصلی يهاسرمایه از را انسانی نیروي مدیریت، نوین عصر      

 در قیقاتیتح تا دارد ضرورت نبنابرای ؛دارد ضرورت سازمان بخشی اثر و کارایی سطح افزایش منظور به ورزشی، يهاسازمان در انسانی امور بر تأکید

 اتتصمیم اتخاذ و هاآن يهاانگیزه و نیازها، هاسازمان در شاغل انسانی نیروهاي شناسایی نظر از هاسازمان سایر موازات به نیز ورزشی يهاسازمان

 وارهم هاآن کردن برطرف براي را راه و نماید مشخص را موجود يهاکاستی و نواقص تواندمی سازمانی تعهد يزمینه در پژوهش .گیرد انجام ناسبم

 عوامل از یکی نعنوا به که استمعلمان تربیت بدنی  سازمانی تعهد بین احساس شایستگی و ارتباط بررسی حاضر، پژوهش هدف از زمینه این در .کند

  بوده است. مدیریت نمتخصصا و اندرکاراندست يکلیه تأیید مورد سازمانی اثربخشی در مؤثر

  ی پژوهششناسروش

اري آم ياطالعات به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آوريجمع. و به لحاظ هدف کاربردي  بود روش انجام تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی

  ند. هست نفر 607اند که برابر با تشکیل داده ن شمالیاین تحقیق را معلمان تربیت بدنی شاغل در مدارس استان خراسا

شهر در مناطق جغرافیایی  5، ابتدا هامشخص شد. براي توزیع پرسشنامه 230به پرسشنامه با استفاده از جدول مورگان  دهندهتعداد افراد پاسخ     

  انجام شد.  هابه شکل تصادفی در این شهر هاشمال و جنوب و مشرق و مغرب و مرکز استان انتخاب شدند که توزیع پرسشنامه

 مجزاي شبخ سه از پرسشنامه ایني مورد نظر مورد استفاده قرار گرفت. هاآوري دادهتاندارد به عنوان ابزار اصلی جمعي اسهاترکیبی از پرسشنامه     

ن، ي جنسیت، سها. در بخش اطالعات فردي، مقیاسبود شده تشکیل سازمانی تعهد االتسؤ) 3ت احساس شایستگی  سؤاال )2 فردي مشخصات )1

گیري اندازه آموزش و پرورش نوع ورود به، ، وضعیت استخدامی، مقطع تدریستأهلتدریس، وضعیت  يسابقهتحصیلی، میزان تحصیالت،  يرشته

ي انجام گرفت . شیوه ،ده بودو طراحی کر سازيلهی بومیالکه عبد )1995( شد. بخش دوم  با استفاده از مقیاس احساس شایستگی  اسپریتزر

را به خود اختصاص داد. بخش  1 يخیلی کم نمره يو گزینه 5 يبسیار زیاد نمره ي؛ به طوري که گزینهاست اساس طیف لیکرت گذاري آن برنمره

گویه) و تعهد  6گویه)، تعهد مستمر ( 8آلن و میر تهیه شده بود. این پرسشنامه سه بعد تعهد عاطفی ( ا استفاده از مقیاس تعهد سازمانیسوم پرسشنامه ب

کامال  يگزینهبه طوري که  است؛ ف لیکرتگذاري آن براساس طیي نمرهگویه دارد و شیوه 20مذکور ي مهسنجد. پرسشنایه) را میگو 6هنجاري(

 کهدباشمی100و حداکثر آن  20فرد  ينمرهدر این پرسشنامه حداقل  .را به خود اختصاص داد 1 ينمرهکامال مخالفم   يگزینهو  5 ينمرهموافقم 

   .ستوي ا فرد باالتر باشد نشان از تعهد سازمانی باالتر ينمرههرچه 

دیریت م ياما از نظرات اساتید مدیریت ورزشی و دانشکده ؛بودند ر بسیاري از تحقیقات به کار رفتهو د استاندارد هاپرسشنامه يهرچند هر دو     

 17Spss آمار فزارانرم کرونباخ با آلفاي روش ، ازپرسشنامه پایایی تعیین منظور قرار گرفت. به تأییدترکیبی مورد ي مهاستفاده شد و روایی پرسشنا

مار توصیفی آاز  هابه دست آمد. در تحلیل داده 87/0تعهد سازمانی ي مهو براي پرسشنا 0 /78 احساس شایستگی ي مهشد که براي پرسشنا استفاده

ون کلموگروف آزم يي استنباطی مختلف استفاده شد. با توجه به نتیجهها، از روشبراي تحلیل آماري .شدتحقیق استفاده  يهاآزمودنیبراي توصیف 

  استفاده شد. )p ≤ 0/05سطح معناداري( هاي تحقیق درآزمون گذاشتن فرضیه براي بهویتنی ب همبستگی اسپیرمن و یومن اسمیرنف، از ضری

  توصیفی : يهایافته-1 

 در آزمودنی عنوان به که معلمانی بیشتر تقریباً شودمی مشاهده )1(جدول در که گونهمعلمان: همان فردي يهاویژگی مورد توصیفی در يهایافته )الف

 تحصیل تکمیلی تحصیالت در هاآزمودنی درصد 13. داشتند دانشگاهی تحصیالت هاآزمودنی درصد98تقریباً . بودند مرد شدند انتخاب تحقیق این

 .بودند تأهلم شدند انتخاب تحقیق این در آزمودنی عنوان به که معلمان درصد 5/80. بودند سال 35 تا 25 سنی محدوده در معلمان بیشتر بودند کرده

 رورشپ و آموزش وارد معلم تربیت مراکز از هاآزمودنی سومیک تقریباً. بودند پرورش و آموزش رسمی استخدام تحقیق این يهاآزمودنی درصد 5/60

   . شدند

  بدنی تربیت معلمان هايویژگی از برخی توصیفی هايیافته) 1(جدول

  )0/0ارزش درصدي (  امار توصیفی  ي فرديهاویژگی

  جنسیت
  5/51  مرد

  5/48  زن

  تحصیالت

  23 فوق دیپلم

 64  کارشناسی

 13  کارشناسی ارشد و باالتر

  تأهلوضعیت  
 5/80  تأهلم

  5/19  مجرد

  وضعیت استخدامی
  5/60  رسمی

  37  پیمانی



  53هاي تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی بین احساس شایستگی و مؤلفه ارتباط بررسی

  )0/0ارزش درصدي (  امار توصیفی  ي فرديهاویژگی

  5/2  قراردادي

 هنجاري تعهد مستمر، تعهد عاطفی، تعهد میانگین. گرددمی مالحظه) 2( جدول در که طورهمان :تحقیق يهامتغیر به مربوط توصیفی يهایافته )ب

 مستمر تعهد و ینمیانگ بیشترین عاطفی تعهد ،تعهد سازمانی يهامؤلفه بین در. است فرضی میانگین میزان از بیش تحقیق يهاآزمودنی کلی تعهد و

   .داراست هاآزمودنی دیدگاه از را مقدار کمترین

  

  معلمان تعهد به مربوط توصیفی هايشاخص ،)2( جدول

  

 معلمان دگاهیاز د احساس شایستگیهاي توصیفی مربوط به ) شاخص3جدول(

  انحراف استاندارد  میانگین متغیر
ترین پایین

  نمرات

ترین باال

  نمرات

  اسمیرنوف - آزمون کولموگروف

z sig  

 *001/0  130/2 00/20  00/11 07185/2 1700/17  میزان احساس شایستگی

  ) :تحقیق يهافرض آزمون( تحلیلی يهایافته-2

 که طورمانه .ندارد وجود ارتباط شمالی خراسان پرورش و آموزش سازمان بدنی تربیت معلمان سازمانی تعهد وشایستگی  احساس بین: اول يفرضیه

 باتگی احساس شایس بین بنابراین. شودمی رد صفر فرض معناداري، سطح و آمدهدستبه همبستگی ضریب به توجه با شودمی مالحظه) 4( جدول در

  دارد. وجود يدارمعنیي هرابط سازمانی تعهد

 کهطورانهمندارد.  وجود ارتباط شمالی خراسان پرورش و آموزش سازمان بدنی تربیت معلمان عاطفی تعهد واحساس شایستگی  بین :دوم يفرضیه

 باتگی احساس شایس بین بنابراین؛ شودمی رد صفر فرض معناداري، سطح و آمدهدستبه همبستگی ضریب به توجه با شودمی مالحظه) 4( جدول در

  دارد. وجود يدارمعنیي هرابط عاطفی تعهد

 طورمانهندارد.  وجود ارتباط شمالی خراسان پرورش و آموزش سازمان بدنی تربیت معلمان هنجاري تعهد احساس شایستگی و بین :سوم يفرضیه

 ایستگیاحساس ش بین بنابراین ؛شودمی رد صفر فرض معناداري، سطح و آمدهدستبه همبستگی ضریب به توجه با شودمی مالحظه )4( جدولدر  که

  دارد. وجود يدارمعنیي هرابط هنجاري تعهد با

 طورمانهندارد.  وجود ارتباط شمالی خراسان پرورش و آموزش سازمان بدنی تربیت معلمان مستمر تعهد احساس شایستگی و بین :چهارم يفرضیه

  ایستگی احساس ش بین بنابراین ؛شودنمی رد صفر فرض معناداري، سطح و آمدهدستبه همبستگی ضریب به توجه با شودمی مالحظه )4جدول(در  که

  دارد.ن وجود يدارمعنیي هرابط مستمر تعهد با

  

 تعهد سازمانی و) نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن در بررسی ارتباط بین احساس شایستگی  4جدول (

 سازمانیتعهد  يتعهد هنجار تعهد مستمر یتعهد عاطف هاشاخص متغیرها

  یستگیاحساس شا زانیم

 *163/0 *167/0  -038/0 **256/0 ضریب همبستگی

 021/0 018/0 0594/0 000/0 يدارمعنیسطح 

  200 200 200 200 تعداد

) 5که در جدول ( طورهمان .ندارد وجود يدارمعنی تفاوت پرورش و آموزش به مختلف ورود نوع با احساس شایستگی  معلمان پنجم: بیني فرضیه

 بینبنابراین  توان رد کرد؛نمی ي فرض صفر رادارمشاهده شده و سطح معنی Zطبق نتایج آزمون یومان ویتنی با توجه به میزان  ،گرددمی مالحظه

  .وجود ندارد يداریمعلمان با نوع ورود به آموزش و پرورش تفاوت معن احساس شایستگی

  انحراف استاندارد  میانگین متغیرها
 ترینپایین

  نمرات

باالترین 

  نمرات

  اسمیرنوف -آزمون کولموگروف 

z sig  

 *003/0  806/1 00/40 00/10 39/6  6/29 تعهد عاطفی

 348/0  934/0 00/30 00/6 81/3 06/19 تعهد مستمر

 *036/0  416/1 00/30 00/7 62/4  05/22 تعهد هنجاري

 424/0  878/0 00/99 00/41  65/11 71/70 تعهد کلی
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 ي معلمان با نوع ورود مختلف به آموزش و پرورشتوانمندسازي )، نتایج آزمون یو من ویتنی در مقایسه5جدول(

  يدارسطح معنی  z  هامیانگین رتبه  تعداد  هاگروه  متغیر

 احساس شایستگی
 49/96 103  تربیت معلم

542/0- 588/0 
 08/101 97  تربیت معلمغیر

  

   گیريبحث و نتیجه

ازمانی بر اساس سن تعهد شمالی و  میزا خراسان استان بدنی تربیت معلمان سازمانی ي تعهدهامؤلفه احساس شایستگی و يرابطه این مقاله به بررسی

  پرداخته است . )مستمر تعهد هنجاري، تعهد ،عاطفی تعهد( آن يگانهابعاد سه

 )71/70گینباالیی (میان نسبتاً سازمانی تعهد احساس معلمان تربیت بدنی داراي که داد نشان سازمانی در این تحقیق تعهد به مربوط يهایافته     

قوتی را براي  ياین یافته نقطه )27( استسو هم) 1388)، ابیلی و ناستی (1389و همکاران (  نسبحسینی يهابودند. این نتیجه با نتایج پژوهش

. تحقیقات فواید متعدد متعهد بودن به سازمان براي یک عضو اندهسطح باالي تعهد را براي سازمان مفید دانست هازیرا پژوهش ؛دهدمی معلمان نشان

عهد . ایجاد تاند) برشمردهبا همکاران ارتباطرا به صورت فواید بیرونی (مثل منافع و درآمدها ) و فواید روانشناختی (مثل رضایت درونی از شغل و 

  )28(. شودمی ان و مدیران آن امري حیاتی و مهم و در اولویت محسوب، براي سازملیل اثرات مثبت آن در رفتار آنان، به دسازمانی در کارکنان

 به عاطفی تعهد. بودند )6/29(میانگین باالیی نسبتاً عاطفی تعهد احساس معلمان تربیت بدنی داراي که داد نشان عاطفی تعهد به مربوط يهایافته     

 ينمره هدتع این در که معموال کارکنانی. دارد اشاره سازمان در آنان فعال و حضور سازمان با آنان یگانگی احساس سازمان، به کارکنان عاطفی تعلق

 دیگر عبارت به .هستند دیگر سازمانی در کار به ادامه جهت سازمان به ترك حاضر کمتر و باقی بمانند سازمان در تا دارند کنند تمایل می کسب باالیی

 احساس به سازمان هک علت این به بلکه ؛بمانند باقی سازمان در که باید کنندمی تکلیف احساس که دلیل این به نه مانندمی باقی سازمان در کارکنان

   )29( .برند می لذت آن در عضویتي مهادا از و کنند می وابستگی و تعلق

 ) 05/22(میانگین. باالیی بودند نسبتاً هنجاري تعهد احساس که معلمان تربیت بدنی داراي داد نشان هنجاري تعهد به مربوط يهایافته      

 در اندنم از نظرشان که ماند خواهند باقی سازمان در زمانی تا پس کارکنان ؛دارد اشاره سازمان در ماندن به کارکنان يوظیفه یا الزام به تعهدهنجاري

 به و توجه دعملکر مستمر ارزیابی شایستگی، و لیاقت مبناي برکار  تقسیم خدمت، ضمن يهاآموزش برگزاري معموالً .باشد مناسب و درست سازمان

   )27( .باشد داشته نقش هنجاري تعهد افزایش تواند درمعلمان تربیت بدنی می استعداد و هاتوانایی

 در تعهد بودند. این) 60/19(میانگین متوسطاز  باالتر مستمر تعهد احساس معلمان تربیت بدنی داراي که داد نشان مستمر تعهد به مربوط يهایافته    

 تعهد نوانع به آن از است که محاسبه یک يکنندهبیان تعهد این واقع در. سازمان است ترك یا ماندن به مربوط که است ییهاهزینه و مزایا با ارتباط

 براي افیي گزهاهزینه سازمان ترك که مانند می باقی سازمان زمانی در تا مستمر هستند تعهد داراي که کارکنانی معموال .شود می یاد نیز عقالنی

  است. سازمان ترك به مرتبط يهاهزینه از فرد تشخیص با مرتبط حدودي تا سازمان فعالیت دري مهادا به تمایل. باشد داشته هاآن

 .دارد وجود يدارمعنی يرابطه شمالی خراسان استان بدنی تربیت معلمان سازمانی تعهد واحساس شایستگی  میزان نتایج تحقیق نشان داد بین     

 ر نتیجهد نیز باالتر خواهد بود. هاآن یستگی قرار داشته باشند، تعهد سازمانیااین به معنی آن است که اگر معلمان در سطح باالتري از احساس ش

یستگی و در دهد که توجه به بعد شامی بیت بدنی نشانتوان گفت وجود رابطه معنی دار بین احساس شایستگی و تعهد سازمانی در بین دبیران ترمی

ن سد. محققارمی تعهد سازمانی معلمان امري ضروري به نظر يي معلمان تربیت بدنی در انجام وظایف محوله براي ارتقاهانظر گرفتن تبحر و توانایی

 کار محیط در کارکنان بحرانی هايوضعیت برابر در مقاومت و مطلوب عملکرد واال، انتظارات انطباق، تالش، موجب شایستگی که احساس بیان کردند

 ن دراین محققا ) همخوانی دارد.1384)، نوروزي (2011)، پریتی راوات (2008چن (وچنگ ، چن)2011( جها ي سامیهااین نتیجه با یافته شود.می

با یافته  یننتایج ا از سوي دیگر کند.معناداري افزایش پیدا میسازمانی به طور  ساس شایستگی، تعهدحکه با افزایش ا ان دادندنش تحقیقات خود

حساس ا بین بر روي کارکنان بانک ملت، به این نتیجه رسیدند که کهدر تحقیق خود  هاآن در این باره زاهدي و همکاران همخوانی ندارد.تحقیقات 

  مثبت و معناداري وجود ندارد . يتعهد سازمانی رابطه و شایستگی 

ن تجقیق در زیرا ای ي آماري است؛در تفاوت جامعه زنی دارد : دلیل این مغایرت احتماالًایسه با این تحقیق نیاز به گمانهنتایج در مق تفاوت در علت     

 کارکنان روي بر )1388( همکاران و زاهدي استان خراسان شمالی انجام شده که به لحاظ فرهنگی و اجتماعی از شعبات گوناگونی تشکیل شده. تحقیق

 نحو به مردان تعداد هابانک در ضمناً .دارند کمتري عمل آزادي خود در شغل هاسازمان نوع این رسد کارمندانمی نظر به و است شده انجام بانک

  . دارد وجود باره این در بیشتري تعادل معلمان در اما ؛است زنان از بیشتر بارزي

 يدارمعنی يابطهر شمالی خراسان استان بدنی تربیت معلمان هنجاري تعهدعاطفی و  احساس شایستگی با تعهد میزان نتایج تحقیق نشان داد بین     

 تعهد از باالتري سطح دارند اطمینان آمیزموفقیت طور به وظایف انجام در خود يهاتوانایی به که کارمندانی داد نشان تحقیق این نتایج .دارد وجود

در  .شودیم افراد یستگی باعث انجام وظایف به طور مؤثرتراحساس شا توان گفتمی در تبیین این نتیجه .اندهداشت اظهار هنجاري و تعهد عاطفی
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دهد می این یافته نشان شود.می عاطفی)تعهد( سازمان به نسبت افراد در وابستگی و تعلق حس ایجاد و )(تعهد هنجاري ماندن درسازمان نتیجه باعث

ي معلمان تربیت بدنی در انجام وظایف محوله براي بهبود تعهد عاطفی و هنجاري معلمان هابه بعد شایستگی و در نظر گرفتن تبحر و توانایی که توجه

احساس شایستگی  بین کهاست  داده نشان تحقیق وي نتایج همخوانی دارد. )2011( جها ي سامیهااین نتیجه با یافته رسد.می امري ضروري به نظر

  وجود دارد. رابطه هنجاري و تعهد تعهد عاطفی با

ندارد. نتایج  وجود يدارمعنی رابطه شمالی خراسان استان بدنی تربیت معلمان مستمر تعهد احساس شایستگی و میزان نتایج تحقیق نشان داد بین     

 هاآن ادراك از ناشی سازمان به نسبت کارکنان تعهدتوان گفت می در استدالل این نتایج همخوانی دارد. )2011( جها این تحقیق با تحقیق سامی

ساس اح بین ارتباط ندارد، هاآن قبال در تعهدي سازمان که کنند احساس کارکنان که صورتی در، باشد می هاآن قبال در سازمان تعهد به نسبت

 از بیشتر يهایتمسئول پذیرش زمانی که افراد احساس شایستگی باالي داشته باشند منجر به .بود نخواهد مثبت کارکنان مستمر تعهد و شایستگی

 سازمانی عهدت وضعیت ارتباط احساس شایستگی و این نبود. دارند بیشتري دستمزد و حقوق دریافت انتظار کارکنان آن درقبال و گردد می کارکنان طرف

پایگاه  و سازمان از خارج جایگزین شغلی يهافرصت همچون محیطی دهد عواملمی از سوي دیگر تحقیقات نشان دهد. می قرار تاثیر تحت را

 و شغل محیط در ارتقا به نیاز لیکن دارند؛ شان شغل به زیادي عالقۀ بدنی تربیت معلّمان )30(.گذارند می اثر افراد سازمانی تعهد بر شغل اجتماعی

   )31(شود. منجر بیشتر کارایی و دلبستگی به تواند می دستمزد و حقوق افزایش

 باالیی ارتباط احساس شایستگی  داده است که نشاناین محقق در تحقیق خود  .همخوانی ندارد )2011(راوات نتایج این تحقیق با تحقیق پریتی     

درخارج از کشورانجام  )2011( راوات پریتیاز آنجا که تحقیق  .دهد انجام موفقیت و مهارت با را کارش بود خواهد قادر شایسته فرد و دارد مستمر تعهد با

  .باشد تحقیق در استفاده مورد ابزار همچنین بررسی، مورد متفاوت يجامعه به  است ممکنتفاوت  علت هشد

این  بیینتدر این  .وجود ندارد يداریمعلمان با نوع ورود مختلف به آموزش و پرورش تفاوت معناحساس شایستگی  نتایج تحقیق نشان داد بین     

 يداریاوت معنتف با سایر معلمان اندهوارد آموزش و پرورش شد بین احساس شایستگی معلمانی که از طریق مراکز تربیت معلم توان گفتمی نتیجه

مل ع تشویقی (مالی و معنوي ) براي ابتکار يهابرنامه ،جهت افزایش احساس شایستگی کارکنان در بدو ورود به سازمان در این خصوص  .وجود ندارد

ي بهتر و هاهمچنین از کارکنانی که از توان و قابلیت ؛قرار گیرداختیار کارکنان  ي بکر و جدید منابع الزم درهاو براي کسب ایده موثر استکارکنان 

کند هنگام گزینش افرادي به استخدام مدارس درآیند که می یانب )1392(پورسلطانی بارهدر این از انجا که  باالتري برخوردار هستند، استفاده گردد.

  ه مقاصد و اهداف برایشان اهمیت داشته باشد و خواهان موفقیت سازمان باشند. دستیابی ب

 که پذیرفت انتویم بدنی تربیت معلمان يجامعه بین در سازمانی تعهد احساس شایستگی و بین رابطه شدن محرز به بندي کلی با توجهدر جمع     

احساس  تقویت اگفت ب توانمی نتیجه در .باشد سازمانی تعهد بهبود براي ارزشمندي استراتژي تواندمی احساس شایستگی معلمان بهبود براي تالش

 افکار، بر توانند می رهبران که این به توجه با .کندمی پیدا افزایش هاارزشاهداف و  به نسبت تعهد و پذیرش به میل کاري محیط در شایستگی

احساس  ایجاد براي پرورش و آموزش مسئولین )،32شوند( آنها رفتار هدایت و انگیزش و موجب گذاشته اثر خود دستان زیر آرزوهاي و احساسات

توانند می همچنین ؛کنندبرگزارکاري  يحوزه با دانش روز و متناسب آموزشی و خدمت ضمن يهاکالس هاآن توانند برايمی معلمان شایستگی در

هبود تعهد که در نهایت منجر به بببرند  لذت خود شغل از تا باشد داشته باالیی ورزشی توانایی و بوده مندعالقه ورزش به که کنند استخدام را افرادي

                                                 شود.می سازمانی کارکنان
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