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تزثیت ثذًی اعتبى چْبرهحبل ٍ ثختیبریهقلوبى ثزرعی راثغِ ی ثیي تقْذ عبسهبًی ٍ عالهت فوَهی   

 

 امیرحقانی بروجنی -3،  دکتر سمیه صفری-2دکتر علیرضا امیدی، -1

 شهرکرد، استادیار دانشگاه شهرکرداستادیار دانشگاه -2و1

 دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه شهرکرد -3

 

 

 

 چکیده            

تزثیت ثذًی اعتبى چْبرهحبل ٍ  هقلوبىّذف اس ایي پضٍّؼ ثزرعی راثغِ ی ثیي تقْذ عبسهبًی ٍ عالهت فوَهی  

تزثیت ثذًی هزد ٍ سى اعتبى  هقلوبىّوجغتگی اعت. جبهقِ آهبری را کلیِ -پضٍّؼ حبضز، اس ًَؿ تَفیفیثختیبری اعت. 

ًفز اًتخبة  120چْبرهحبل ٍثختیبری در همبعـ اثتذایی، راٌّوبیی ٍ دثیزعتبى ٍ ثِ رٍػ ًوًَِ گیزی تقبدفی تقذاد 

( گلذثزگ ٍ GHQ28َهی )( پزعؾٌبهِ عالهت فو1996( هیز ٍ آلي )OCQؽذًذ. پزعؾٌبهِ هزثَط ثِ )تقْذ عبسهبًی

سُ گیزی هتغییزّبی تحمیك هَرد اعتفبدُ لزار گزفت. پبیبیی آًْب اس رٍػ آلفبی کزًٍجبخ ثزای ( ثقٌَاى اثشار اًذا1979ّیلز)

/.( ثذعت آهذ. ًتبیج تحمیك ًؾبى هیذّذ کِ ّز اًذاسُ 78/.( ٍ پزعؾٌبهِ عالهت فوَهی )784پزعؾٌبهِ تقْذ عبسهبًی )

اسُ هیشاى تقْذ عبسهبًی ٍ اثقبد آى ثیؾتز خَاّذ عالهت فوَهی هقلوبى در ؽزایظ هغبفذتزی لزار داؽتِ ثبؽذ ثِ ّوبى اًذ

 ثَد ٍ ثلقکظ.

 تزثیت ثذًیهقلوبى تقْذ فبعفی، تقْذ ٌّجبری، عالهت فوَهی،  :واژگان کلیدی

 مقدمه

ن تزیي هٌبثـ هَجَد در عبسهبى ّب، ًیزٍی اًغبًی ؽبغل در آًْبعت، ثٌبثزایي ثخؾی اس الذاهبت هذیزیتی ًیش ثب یکی اس هْ

ّذف ثْزُ گیزی ّزچِ هؤثزتز ٍ کبرآهذتز اس ایي هٌبثـ ثِ هزحلِ اجزا در هی آیذ ٍ هذیزیت هؤثز فولکزد را ثِ یکی اس هْن 

ل هؤثز ثز فولکزد کبرکٌبى، تقْذ عبسهبًی ثِ فٌَاى ٍاثغتگی فبعفی ٍ تزیي ٍؽبیف هذیزاى تجذیل ًوَدُ اعت. اس فَاه

رٍاًی ثِ عبسهبى در ًؾز گزفتِ هی ؽَد کِ ثز اعبط آى فزدی کِ ؽذیذأ هتقْذ اعت، َّیت خَد را ثب عبسهبى هقیي هی 

جبهقِ اهزٍس ثغیبری در (.1کٌذ، در عبسهبى هؾبرکت هیکٌذ ٍ در آى درگیز هی ؽَد ٍ اس فضَیت در عبسهبى لذت هی ثزد)

هی تَاًین جبهقۀ اهزٍس   اس فقبلیت ّبی اعبعی ٍ حیبتی هَرد ًیبس جبهقِ را عبسهبى ّبی گًَبگَى اًجبم هی دٌّذ، ثٌبثزایي

را جبهقۀ عبسهبًی ثٌبهین. در ایي گغتزُ عبسهبى ّبی آهَسؽی اس اٍلَیت ثزخَردارًذ ٍ هقلن ًمؼ حیبتی در ایفبی رعبلت 

ثز فْذُ دارد. هغبفذ عبختي هحیظ تزثیتی، هزَّى ایجبد ؽزایغی اعت کِ هقلن را ثِ کبر خَد دلگزم کٌذ گًَِ عبسهبى ّب 
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ٍ در حوبیت اس اٍ هؤثز ثبؽذ. یکی اس هتغییزّبیی کِ هی تَاًذ در تحمك اّذاف عبسهبى ًمؼ اعبعی ایفب کٌذ تقْذ عبسهبًی 

ارسػ ّب ٍ اّذاف عبسهبى، تقْذ عبسهبًی را هی تَاى ثِ عَر عبدُ اعت. تقْذ عبسهبًی را هی تَاى ثِ عَر عبدُ افتمبد ثِ 

اّذاف عبسهبى، احغبط ٍفبداری ثِ عبسهبى، التشام اخاللی، توبیل للجی ٍ احغبط ًیبس ثِ هبًذى در افتمبد ثِ ارسػ ّب ٍ 

ٍ ایي کِ فزد عبسهبى  یکی اس اثقبد ًگزػ افزاد در عبسهبى ّب ٍ ؽبخـ ٍفبداری ثِ عبسهبى اعت (.2عبسهبى تقزیف کزد)

تقْذ عبسهبًی ثِ فٌَاى یک (. 3هزثَعِ را چمذر هقزف خَد هی داًذ ٍیب چمذر ثِ ٍجَد چٌیي عبسهبًی ثِ خَد هی ثبلذ)

هتغییز ثیبًگز ًیزٍیی اعت کِ فزد را هلشم هی کٌذ در عبسهبى ثوبًذ ٍ ثب تقلك خبعز جْت تحمك اّذاف عبسهبى کب رکٌذ؛ 

یک عزی رفتبرّبی هَلذ ّوزاُ اعت. فزدی کِ تقْذ عبسهبًی ثبالیی دارد در عبسهبى ثبلی هی هبًذ،  یقٌی تقْذ عبسهبًی ثب

ثبتَجِ ثِ اّذاف آى را هی پذیزد ٍ ثزای رعیذى ثِ آى اّذاف اس خَد تالػ سیبد ٍ حتی ایثبر ٍ فذاکبری ًؾبى هی دّذ. 

ٌؾَر حفؼ ٍ افشایؼ تقْذ افضبیؾبى ثیٌذیؾٌذ اس جولِ ضزٍرت ٍ اّویت ایي هغبئل ثبیذ عبسهبى ّب تذاثیز السم را ثِ ه

فَاهل  ٍ فَاهلی را کِ هی تَاًذ هٌجز ثِ کبّؼ تقْذ آًبى گزدد را ثِ حذالل هوکي رعبًذُ ٍ اس هیبى ثزدارًذ. هؾبرکت 

جی ثزای دادى کبرکٌبى در تقوین گیزی ٍ فزاّن کزدى عغح لبثل لجَلی اس اهٌیت ؽغلی ثزای آًبى هی تَاًذ سهیٌِ هٌبع

. کبرکٌبًی کِ دارای تقْذ ٍ پبیجٌذی ّغتٌذ، ًؾن ثیؾتزی در کبر خَد دارًذ ٍ هذت ثیؾتزی در (4تقْذ آًْب را ایجبد کٌذ)

(. 5اعت)عبسهبى هی هبًٌذ. آگبّی اس فَاهل هؤثز در عغح تقْذ هقلوبى در هذارط ٍ عیغتن ّبی آهَسؽی ثغیبر ضزٍری 

الغتخذام پزداخت ٍ ًتبیج -ٌجؼ هیشاى تقْذ عبسهبًی هقلوبى تزثیت ثذًی جذیذایزجی ًمٌذر ٍ ّوکبراى، ثِ ثزرعی ع

(. اس عَیی 6ًؾبى داد ثیي تقْذ عبسهبًی ثب تقْذ فبعفی ٍتقْذ ٌّجبری ٍ تقْذ هغتوز راثغِ هثجت ٍ هقٌبدار ٍجَد دارد)

ذار ّغتٌذ. عالهت یکی اس دیگز عالهت فوَهی در کیفیت کبری، ایفبی ًمؼ ّب ٍ هغئَلیت ّبی هقلوبى ثغیبر اثز گ

ًیبسّبی افلی اًغبى اعت. ًگبُ عبدُ ٍ اجوبلی ثِ دًیبی کبر اهزٍس، هخبعزات ٍ فؾبر کبر را رٍؽي هی عبسد. اس آًجبیی کِ 

عغِ ای، هْوتزیي عزهبیِ آى عبسهبى هی ثبؽذ، ثٌبثزایي چٌبًچِ ثِ ّز ًیزٍی اًغبًی ؽبغل در ّز عبسهبى، ؽزکت ٍ هؤ

یِ هْن آعیجی ٍارد ؽَد ضزر ٍ سیبى آى هتَجِ عبسهبى خَاّذ ؽذ ٍ اس آًجب کِ فؾبرّبی رٍاًی هَجَد در فلت ثِ ایي عزهب

عبسهبى ّب ٍ هؾبغل هی تَاًذ ثخؼ افؾن اًزصی ٍ تَاى کبرکٌبى را فزف خَد کٌذ، عجیقی اعت کِ ایي اهز ثِ  هزٍر ٍ در 

رهمی ٍ اس تَاى افتبدگی خَاّذ کزد کِ در چٌیي ؽزایغی اٍلیي  اثز اعتوزار ٍ تکزار ؽزایظ اعتزط سا، کبرکٌبى را دچبر ثی

(. ثب تَجِ ثِ اّویت تقْذ 7ًؾبًِ رفتبری کبّؼ ؽذیذفولکزد ٍ ًمقبى جذی در ثْزُ ٍری ًیزٍی اًغبًی خَاّذ ثَد)

تقْذ  در ًؾبم تقلین ٍ تزثیت، ّذف اس ایي تحمیك ثزرعی ارتجبط ثیيعبسهبًی ٍ عالهت فوَهی دثیزاى تزثیت ثذًی 

 تزثیت ثذًی اعتبى چْبرهحبل ٍ ثختیبری ثَد. هقلوبىعبسهبًی ٍ عالهت فوَهی 

 

 

 روش شناسی

تزثیت ثذًی هزد ٍ سى اعتبى چْبرهحبل ٍ  هقلوبىّوجغتگی اعت. جبهقِ آهبری را کلیِ  -پضٍّؼ حبضز، اس ًَؿ تَفیفی

ًفز اًتخبة  120کِ در همبعـ اثتذائی ٍ دثیزعتبى)دٍرُ اٍل ٍ دٍرُ دٍم(ثِ رٍػ ًوًَِ گیزی تقبدفی تقذاد ثختیبری 

( گلذثزگ ٍ GHQ28( پزعؾٌبهِ عالهت فوَهی )1996( هیز ٍآلي)OCQپزعؾٌبهِ هزثَط ثِ )تقْذ عبسهبًی ؽذًذ. 

ُ لزار گزفت. پبیبیی آى ّب اس رٍػ آلفبی کزًٍجبخ ( ثقٌَاى اثشار اًذاسُ گیزی هتغییزّبی تحمیك هَرد اعتفبد1979ّیلز)

ثزای تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّب اس  /.( ثذعت آهذ.78/.( ٍ پزعؾٌبهِ ی عالهت فوَهی )784ثزای پزعؾٌبهِ تقْذ عبسهبًی )
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( هَرد P≤./.5 ) ّوجغتگی اعپیزهي، فزیذهي، تی ٍیلکبکغَى کزٍعکبل ٍالیظ ٍ یَهي ٍیتٌی در عغح هقٌی داری

 اعتفبدُ لزار گزفت.

 

   نتایج تحقیق

تقْذ ٌّجبری(، ثیي تقْذ ٌّجبری ثب تقْذ فبعفی ٍ تقْذ  -تقْذ هغتوز –ًتبیج ًؾبى داد در هیبى اثقبد تقْذ)تقْذ فبعفی 

تقْذ فبعفی ٍ تقْذ هغتوز تفبٍت هقٌبداری ٍجَد ًذارد. ثزاعبط هجبًی ًؾزی هغتوز تفبٍت هقٌبداری ٍجَد دارد اهب ثیي 

ك، تقْذ عبسهبًی فجبرت اعت اس ًگزػ ّبی هثجت یب هٌفی کِ افزاد ًغجت ثِ کل عبسهبى)ًِ ؽغل( دارًذ ٍ در آى تحمی

عبسهبى هؾغَل ثِ کبرًذ. در ایي هؤلفِ ؽخـ ًغجت ثِ عبسهبى احغبط ٍفبداری لَی دارد ٍ اس عزیك آى عبسهبى خَد را 

گز هیشاى ٍفبداری کبرهٌذاى ثِ عبسهبى در یک فزآیٌذ هغتوز هی هَرد ؽٌبعبیی لزار هی دّذ. در ٍالـ تقْذ عبسهبًی ثیبً

ثبؽذ کِ اس عزیك آى افضبی عبسهبى فاللِ هٌذی خَد را ثِ آى عبسهبى ًؾبى هی دٌّذ. ّوچٌیي تفبٍت هقٌبداری ثیي 

هقلوبى یقٌی )ًؾبًِ ّبی جغوبًی، اضغزاة، کبرکزداجتوبفی ٍ افغزدگی( را ًؾبى داد. اس ایي کلیِ اثقبد عالهت فوَهی 

ًتبیج هی تَاى چٌیي ثزداؽت کزد کِ ّزاًذاسُ افزاد اس لحبػ جغوبًی در ؽزایظ ثْتزی لزار گیزد اضغزاة ٍ افغزدگی 

کزد اجتوبفی ٍ ؽزایظ جغوبًی هَجت کوتز ٍ کبرکزد اجتوبفی ثْتزی خَاّذ داؽت. ّوچٌیي اس عزف دیگز کبّؼ کبر

ثبال رفتي اضغزاة ٍ افغزدگی خَاّذ ؽذ. در ٍالـ عالهت فوَهی ثِ رفبُ کبهل جغوی، رٍحی، اجتوبفی ٍ هقٌَی افالق 

هی گزدد کِ دارای اثقبد گغتزدُ ای اعت کِ دعتیبثی ثِ آى ًیبسهٌذ ؽٌبخت ّز چِ ثیؾتز ٍ ثْتز آى ٍ حفؼ ارتمبی ایي 

تزثیت هقلوبى گزٍّی در راعتبی رعیذى ثِ اجشای تؾکیل دٌّذُ آى اعت. در ضوي عالهت فوَهی ؽٌبخت ٍ تالػ 

ثذًی ثِ عِ عغح)کن، هتَعظ، سیبد(تمغین ثٌذی ؽذ. آسهَى کزٍعکبل ٍالیظ ثیي هیشاى تقْذ هقلوبى تزثیت ثذًی ٍ 

ى تفبٍت ثیي کذاهیک اس گزٍُ ّب عغَح هختلف عالهت فوَهی آًبى تفبٍت هقٌبداری را ًؾبى داد. لذا ثزای هؾخـ ؽذ

تفبٍت هقٌبدار، اهب ثیي دیگز عغَح  آسهَى یَهي ٍیتٌی ًؾبى داد کِ ثیي هیشاى تقْذ هقلوبى ثب عالهت فوَهی)کن ٍ سیبد(

 عالهت فوَهی هقٌبدارًیغت.

     بحث و نتیجه گیری

ثقبد آى )تقْذ فبعفی، تقْذ هغتوز، تقْذ ٌّجبری( ًتبیج آسهَى ّوجغتگی اعپیزهي راثغِ هقٌبداری ثیي تقْذ عبسهبًی ٍ ا

 ثب عالهت فوَهی هقلوبى راًؾبى داد.

وتایج آزمىن همبستگی اسپیرمه: ارتباط بیه سالمت عمىمی با تعهد معلمان تربیت بدوی و ابعاد                          

 آن

 
 

 سالمت عمومی معلمان

 تعهد کل     تعهد هنجاری    تعهد مستمر    تعهد عاطفی   شاخص آماری 

 **/.+222 **/.+919 */.+912 **/.+912 ضریب همبستگی اسپیرمن

 000/. ../.2 ./.91 ../.9 سطح معناداری

 

هی تَاى اس یبفتِ ّبی ایي پضٍّؼ چٌیي ًتیجِ گیزی ًوَد کِ ّز اًذاسُ عالهت فوَهی هقلوبى در ؽزایظ هغبفذتزی لزار 

داؽتِ ثبؽذ ثِ ّوبى اًذاسُ هیشاى تقْذ عبسهبًی ٍ اثقبد آى ثیؾتز خَاّذ ثَد ٍ ثزفکظ. ثٌبثزایي ّز اًذاسُ هذیزاى ثِ ارتمبی 
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آى را در اٍلَیت عبسهبى خَد لزار دٌّذ، در آًْب تقْذ جِ ثیؾتزی کٌٌذ ٍ در عالهت فوَهی هقلوبى تزثیت ثذًی تَ

 عبسهبًی ثیؾتزی ایجبد ًوَدُ ٍ در ًْبیت عبسهبى هزثَعِ اثز ثخؼ ثْتزی خَاّذ داؽت.
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the relationship between organizational commitment and general 
health, physical education teachers is Chaharmahal and Bakhtiari Province.  This study, descriptive-
correlation. The study population included all male and female physical education teachers Chaharmahal & 
Bakhtiari province in high school (the first period and the second period) and were selected by random 
sampling of 120 people. Questionnaire (organizational commitment OCQ) Meyer and Allen (1996) General 
Health Questionnaire (GHQ28) Goldberg & Hillier (1979) study was used as a means of measuring variables. 
Cronbach alpha reliability of organizational commitment (714 /.) And General Health Questionnaire 71)./ ), 
Respectively. The results show that the size of the general health of teachers on favorable terms BE as well 
as the organizational commitment and its dimensions will be higher and vice versa. 

Keywords: Affective commitment, Normative, general health, Physical education teachers.  
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