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 یسالمت عمومی معلمان تربیت بدنو بررسی ارتباط  بین تعهد سازمانی
 مهران نصیري -سهیال میکائیلی -حمیدرضا گوهر رستمی -شهرام شفیعی

 ضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالنع

 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن

 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد کرج

 مدیریت و برنامه ریزي دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز -دانشجوي دکتري تربیت بدنی

 
-دهند، بنابراین میي گوناگون انجام میهاي اساسی و حیاتی مورد نیاز جامعه را سازمانهادر جامعه امروز بسیاري از فعالیت

خوردارند و معلم نقش حیاتی در هاي آموزشی از اولویت بردر این گستره سازمان. توانیم جامعۀ امروز را جامعۀ سازمانی بنامیم
مساعد ساختن محیط تربیتی، مرهون ایجاد شرایطی است که معلم را به کار خود . ها برعهده داردگونه سازمانایفاي رسالت این

تواند در تحقق اهداف سازمان نقش اساسی ایفا کند تعهد ي که میهایکی از متغیر. دلگرم کند و در حمایت از او مؤثر باشد
ها و اهداف سازمان، احساس وفاداري به سازمان، التزام توان به طور ساده اعتقاد به ارزشتعهد سازمانی را می. سازمانی است

ها و و یکی از ابعاد نگرش افراد در سازمان) 1385موالیی، (اخالقی، تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمان تعریف کرد 
داند و یا چقدر به وجود چنین سازمانی به که فرد سازمان مربوطه را چقدر معرف خود میاست و اینفاداري به سازمان شاخص و
کارکنانی که داراي تعهد و پایبندي هستند، نظم بیشتري درکارخود دارند و مدت ). 1385صباغیان راد و همکاران ،(بالد خود می

هاي آموزشی بسیار ضروري طوح تعهد معلمان در مدارس و سیستمآگاهی از عوامل موثر در س. مانندبیشتري در سازمان می
به بررسی رابطه تعهد سازمانی با اثر بخشی مدیران مدارس متوسطه پرداخت و نشان ) 1380(فردحیدري). 2009،نوردین(است 

کوزه چیان و . داري وجود داردو اثر بخشی مدیران رابطه معنی) عاطفی،مستمر،هنجاري(داد که بین تعهد سازمانی 
، در تحقیقی تحت عنوان بررسی ارتباط میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد تربیت بدنی )1382(همکاران

-به این نتیجه رسیدند که بین سن، سابقه و سطح تحصیالت مدیران و معلمان تربیت بدنی با تعهد سازمانی آنان ارتباط معنی
، تحقیقی با عنوان ارتباط بین تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی مدرسین تربیت )1385(راد و همکاراننصباغیا. داري وجود ندارد

ایرجی . دار بین تعهد عاطفی مدرسین و تحلیل رفتگی را تأیید کردندبدنی عمومی  انجام دادند که در آن ارتباط مثبت و معنی
االستخدام پرداخت و نتایج نشان  -انی معلمان تربیت بدنی جدید، به بررسی سنجش میزان تعهد سازم)1389(نقندر و همکاران

 .داد بین تعهد سازمانی با تعهد عاطفی و تعهد هنجاري و تعهد مستمر رابطه مثبت و معنادار وجود دارد

کی از سالمت ی. ها و مسئولیت هاي معلمان بسیار اثر گذار هستنداز سویی دیگر سالمت عمومی در کیفیت کاري، ایفاي نقش 
از آنجایی که نیروي . سازدنگاه ساده و اجمالی به دنیاي کار امروز، مخاطرات و فشارکار را روشن می. نیاز هاي اصلی انسان است

باشد، بنابراین چنانچه به هر علت به این اي، مهمترین سرمایه آن سازمان میانسانی شاغل در هر سازمان، شرکت و مؤسسه
ها و شود ضرر و زیان آن متوجه سازمان خواهد شد و از آنجا که فشارهاي روانی موجود در سازمانسرمایه مهم آسیبی وارد 

تواند بخش اعظم انرژي و توان کارکنان را صرف خود کند، طبیعی است که این امر به مرور و در اثر استمرار و تکرار مشاغل می
ادگی خواهد کرد که در چنین شرایطی اولین نشانه رفتاري کاهش شدید افترمقی و از توانشرایط استرس زا، کارکنان را دچار بی

سازمانی و سالمت  با توجه به اهمیت تعهد). 1387قزلسفلو، (وري نیروي انسانی خواهد بود عملکرد و نقصان جدي در بهره
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سازمانی وسالمت عمومی عمومی معلمان تربیت بدنی در نظام تعلیم و تربیت، هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین تعهد
 . معلمان تربیت بدنی استان گیالن بود

جامعه آماري راکلیه معلمان تربیت بدنی زن و مرد استان گیالن که در مقاطع . همبستگی است -حاضر، از نوع توصیفی پژوهش
بدنی ي شامل معلمان تربیتبا توجه به حجم بزرگ جامعه براي تحقق این هدف از نمونه آمار. ابتدائی و راهنمایی تشکیل دادند

 تعهدسازمانی(پرسشنامه مربوط به . نفر انتخاب شدند 300گیري تصادفی تعداد مقاطع ابتدایی و راهنمایی به روش نمونه

(OCQو آلن میر)(ي سالمت عمومیپرسشنامه) 1996GHQ گیري متغیرهاي بعنوان ابزار اندازه) 1979(گلدبرگ و هیلر  )٢٨
ي و پرسشنامه) 794/0( ها از روش آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه تعهد سازمانیپایایی آن. ده قرار گرفتتحقیق مورد استفا

کروسکال ویلکاکسون اسپیرمن، فریدمن، تیبراي تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی . بدست آمد) 79/0(سالمت عمومی 
 .اده قرار گرفتمورد استف )٠/٠۵≥p( داريدر سطح معنیوالیس و یومن ویتنی  

بین تعهد هنجاري با تعهد عاطفی و تعهد  ، )تعهد هنجاري –تعهد مستمر  –تعهد عاطفی (نتایج نشان داد در میان ابعاد تعهد 
اساس مبانی نظري بر. مستمر تفاوت معناداري وجود دارد اما بین تعهد عاطفی و تعهد مستمر تفاوت معناداري وجود ندارد

دارند و در آن سازمان ) نه شغل(هاي مثبت یا منفی که افراد نسبت به کل سازمان عبارت است از نگرش تحقیق، تعهد سازمانی
در این مؤلفه شخص نسبت به سازمان احساس وفاداري قوي دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی . کارندمشغول به

باشد که از طریق آن ري کارمندان به سازمان در یک فرآیند مستمر میدر واقع تعهد سازمانی بیانگر میزان وفادا. دهدقرار می
همچنین تفاوت معناداري بین کلیه ابعاد سالمت عمومی .  دهندمندي خود را به آن سازمان نشان میاعضاي سازمان عالقه

توان چنین برداشت کرد نتایج میاز این . را نشان داد) هاي جسمانی، اضطراب، کارکرد اجتماعی و افسردگینشانه(معلمان یعنی 
که هراندازه افراد از لحاظ جسمانی در شرایط بهتري قرار گیرد اضطراب و افسردگی کمتر و کارکرد اجتماعی بهتري خواهد 

در . همچنین از طرف دیگر کاهش کارکرد اجتماعی و شرایط جسمانی موجب باال رفتن اضطراب و افسردگی خواهد شد. داشت
اي است که گردد که داراي ابعاد گستردهمومی به رفاه کامل جسمی، روحی، اجتماعی و معنوي اصالق میواقع سالمت ع

دستیابی به آن نیازمند شناخت هر چه بیشتر و بهتر آن و حفظ و ارتقاي این شناخت و تالش گروهی در راستاي رسیدن به 
آزمون . تقسیم بندي شد) کم، متوسط و زیاد (سطح  در ضمن سالمت عمومی معلمان به سه. اجزاي تشکیل دهنده آن است

لذا . کروسکال والیس بین میزان تعهد معلمان تربیت بدنی و سطوح مختلف سالمت عمومی آنان تفاوت معناداري را نشان داد
( عمومی  ها آزمون یومن ویتنی نشان داد که بین میزان تعهد معلمان با سالمتبراي مشخص شدن تفاوت بین کدامیک از گروه

 . تفاوت معنادار، اما بین دیگر سطوح سالمت عمومی معنا دار نیست) کم و زیاد 
با ) تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاري( نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن رابطه معناداري بین تعهد سازمانی و ابعاد آن 

 .سالمت عمومی معلمان را نشان داد
 بین سالمت عمومی با تعهد معلمان و ابعاد آنارتباط : اسپیرمن همبستگینتایج آزمون 

 
 سالمت عمومی معلمان

 کل تعهد هنجاري تعهد مستمر تعهد عاطفی تعهد شاخص آماري
 +  **0.224 +  **0.182 +  *0.153 + **0.191 اسپیرمن ضریب همبستگی

 0.000 0.003 0.013 0.002 داريسطح معنی

گیري نمود که هر اندازه سالمت عمومی معلمان در شرایط مساعدتري قرار داشته هش چنین نتیجههاي این پژوتوان از یافتهمی
بنابراین هر اندازه مدیران به ارتقاي سالمت . باشد به همان اندازه میزان تعهد سازمانی و ابعاد آن بیشتر خواهد بود و برعکس
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لویت سازمان خود قرار دهند، در آنها تعهد سازمانی بیشتري ایجاد عمومی معلمان تربیت بدنی توجه بیشتري کنند و آن را در او
 .نموده و در نهایت سازمان مربوطه اثربخش بهتري خواهد داشت

 تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاري، سالمت عمومی، معلمان تربیت بدنی: واژگان کلیدي
 منابع

، 1390فتار شهروندي سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد در سال ارتباط تعهد سازمانی با ر). 1390(ایرجی نقندر، رامین  )1
 .نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده تربیت بدنیپایان

 کارشناسی نامه پایان ،"دولتی متوسطه مدارس مدیران اثربخشی و سازمانی تعهد بین رابطه بررسی). 1380( رضا فرد، حیدري )2
 .تهران معلم تربیت دانشگاه ارشد

ارتباط بین تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی ). 1385(صباغیان راد، لیال، تندنویس، فریدون، مظفري، امیراحمد، زارعی، علی  )3
 .89-103مدرسین تربیت بدنی عمومی، پژوهش در علوم ورزشی، شماره دهم، ص 

ت بدنی و غیر تربیت بدنی، پایان نامه کارشناسی ارشد، مقایسه وضعیت سالمت عمومی معلمان تربی). 1388(قزلسفلو، حمیدرضا  )4
 .دانشگاه گیالن، دانشکده تربیت بدنی

بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمـان مـرد   ). 1382(چیان، هاشم، زارعی، جواد، طالب پور، مهدي کوزه )5
 .43-52، ص 23پیاپی  2و  1 ، شماره11تربیت بدنی آموزشگاههاي استان خراسان، المپیک، سال 

 . پژهشی در شرکت ملی نفت ایران، رساله دکترا، دانشگاه عالمه طباطبایی: حرفه گرایی و تعهد کارکنان ). 1385(موالیی، ناصر  )6

٧) Noordian, abd, Rezak, john P. keevs (٢٠٠٩), teacher commitment, In ternational Hand book of 
Research on teachers and Teaching, ۵۶, ٣۴٣-٣۶٠. 
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