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 رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی معلمان ورزش مدارس استعدادهای درخشان شهر تهران

 حمید سجادی .سید3امیر تاش .2.سولماز ملکی 1

 کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی، دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران مرکزی.1

 استاد یار تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران مرکزی.2

 استادیار تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران مرکزی.3
 

  مقدمه:
هدف از انجام این تحقیق )رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی معلمان ورزش مدارس استعدادهای درخشان شهر تهران ( می باشد. 

 ز نوع توصیفی ) پیمایشی ( و به شکل میدانی انجام شده است .تحقیق حاضر ا
  :شناسی روش

می باشد. ابزار  13سمپاد شهر تهران در سال تحصیلی ( مدرسه 32)( نفر شاغل در  52جامعه آماری تحقیق کلیه معلمان ورزش ) 
می باشد. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از م ()ویسوکی کرو تحقیق ، پرسش نامه های تعهد سازمانی ) آلن و مایر ( و رضایت شغلی

برای تجزیه و تحلیل داده ها  و می باشد 32/2و  13/2و رضایت شغلی  42/2و  46/2ضریب آلفای کرونباخ برای تعهد سازمانی به ترتیب 
 ده است . از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی ) ضریب همبستگی پیرسون ، و رگرسیون چند گانه(،استفاده ش

 نتایج:
بطه مثبت و نشان داد که بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی معلمان ورزش را 21/2آزمون فرضیه های تحقیق در سطح معنی داری 

 .معنی داری وجود دارد
  بحث  نتیجه گیری:

ارس استعدادهای درخشان شهر یافته های تحقیق نشان داد که عوامل حقوق و مزایا ، ارتقا واجد شرایط پیش بینی معلمان ورزش مد
غیرهای پیش بین نشان می دهد که ارتقا ، حقوق و مزایا رابطه مستقیمی وجود دارد .از این رو تتهران هستند. همچنین نتایج در مورد م

دهای درخشان از مقایسه ارتقا و حقوق و مزایا میتوان به اهمیت بیشتر ارتقا در پیش بینی تعهد سازمانی معلمان ورزش مدارس استعدا
 شهر تهران نسبت به متغییرهای دیگر پی برد .   

 رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،معلمان ورزش ،مدارس سمپاد :واژگان کلیدی
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