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دانشگاه  رورزشکاریکارکنان ورزشکار و غ رضایت شغلی سهیمقا

 پور( یافضل زهیباهنر کرمان )پرد دیشه

 
 سارا هنرمند راد، الهه ضیغم پور، دکتر کوروش قهرمان تبریزی

        کارشناس ارشد مدیریت ورزشی. 1                                                                   

 کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان. 2                        

 دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان. 3                                                 

                     Email: (shrad0808@gmail.com) 

 

 

 دهیچک
کرمان )پردیزه افضلی پورر  بوردر روت قیقیوی ایون     کار و غیر ورزشکار دانشگاه باهنرهدف از انجام این پژوهش مقایسه رضایت شغلی کارکنان ورزش 

صررت پیمایشی اجرا گردیدر جامعه آماری ایون پوژوهش را قموامی کارکنوان پردیوز       پژوهش قرصیفی و به لیاظ هدف کاربردی برد که به 

کردند قات ورزشی درون دانشگاهی شرکت می فضلی پرر دانشگاه شهید باهنر کرمان بردند و نمرنه آماری از بین کارکنانی که در مسابا

 ر در این قیقیی از روت نمرنه گیری در دسوتر  اسوتفاده شودر    =141Nو کارکنانی که در مسابقات شرکت نداشتند، انتخاب شدند )

رسشنامه رضایت شغلی مینه سرقا و پرسشنامه میقی ساخته ویژگی های جمعیت شناختی استفاده شودر  برای جمع آوری داده ها از پ

برای اطمینان از پایایی درونی پرسشنامه رضایت شغلی پس از لیاظ کردن نظرات متخصصان از روت آلفای کرونباخ استفاده و ضریب 

مدر از آمار قرصیفی جهت بررسی شاخص های مرکزی و پراکنودگی    بدست آα = 048/8پایایی درونی برای پرسشنامه رضایت شغلی)

داده ها و از آمار استنباطی جهت قجزیه و قیلیل داده ها استفاده شد؛ که در این راسوتا، بوا قرجوه بوه نتوایل  اصوله از آزمورن هوای         

ا نتوایل قجزیوه و قیلیول داده هو     ریدگرداستفاده  22SPSSبا کمک نرم افزار دو نمرنه مستقل  t آزمرن ، S-Kکلمرگروف اسمیرنرف )

 ر   وجرد نداشت=08/8tکنان ورزشکار دانشگاه شهید باهنر کرمان قفاوت معنادار )نشان داد که بین رضایت شغلی کار
 باهنر کرمان  دیپرر، دانشگاه شه یافضل زهیکارکنان پرد ،رضایت شغلی  کلیدی: کلمات

 

   . مقدمه1

که مربرط به  یعراملر 1 :باشد یم ریافراد نسبت به شغل و کارشان به شرح ز یت مثبت و منفدهند که علت نگر ینشان م قاتیقیق

، باشد ینیره قرار گرفتن افراد در میل انجام دادن کار م ایکار و  طیکه مربط به شرا یعراملر 2، سازمان است یها هیها و رو استیس

 2در  یکارکنان  به طرر کل یشغل تیمؤثر بر رضا عراملهمچنین  اشدرب یکارکنان م یفرد یها تیعرامل که در ارقباط با شخصر 3

دارند و شامل  یشغل تیرا بر رضا ریقأث نیشغل و مرقبط با شغل که مهمتر یطی: عرامل مینخست :شده اند یطبقه بند یدسته اصل

که افراد با خرد  ی: عرامل فرددوم  باشد یها مکار و پادات  طیافراد در می ری، ارقباط با سا یشغل فیوظا تیرفتار افراد ، ماه یچگرنگ

 ریقأث گریکدیاز  یشغل تیدو دسته عرامل در مبیث رضا هر .تیفرد و شخص یمانند قجارب قبل ند،ینما یبه شغلشان منتقل  م

 . 1881، سترفیرود )کر یمهم به شمار م یکارکنان عامل یشغل تیشغل و شاغل در رضا انیر قناسب مرندیپذ

به نگرت کلی فرد درباره شغلش اطالق می شردر رابینز بیان شده است از جمله: رضایت شغلی رضایت شغلی سیاری از قعاریف ب

رضایت شغلی را نگرت کلی فرد درباره کارت می داندر به عقیده او نگرت ارزیابی یا برآوردی است که بصررت مطلرب یا نامطلرب 

 ر رضایت شغلی میزان جهت گیری مثبتی است که کارکنان نسبت به 1308)رابینز،  درباره شیء ، فرد یا رویدادی صررت می گیرد
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  یک قعریف قابل قبرل از رضایت شغلی ارائه نمرده استر بنا به 2888 ر الك )2880کارشان در سازمان دارند )گرلریرز و دیگران، 

غلی یا قجربه شغلی یک نفر است )زینب آبادی، قعریف وی رضایت شغلی یک  الت عاطفی مثبت یا خرشایند ناشی از ارزیابی ش

برده  رخررداری ییباال اریبس گاهیاز جا یاست که در مطالعات رفتار سازمان یمهم یاز نگرت ها یکیبه عنران  یشغل تیرضا  ر2818

شرد  یمدهد، اطالق  یکه در مررد شغل خرد انجام م یابیفرد در مررد شغلش و ارز یبه ا ساسات کل یشغل تیاستر رضا

 ایپاسخ دادن به طرز مطلرب  یبرا یآمادگ و ، عالقه، استعدادلی، قماشی، گرانهیمز ینرع یشغل تی ر در واقع رضا2888)راجلبرگ،

از  یشامل مجمرعه ا یشغل تیرضا  ر1304،یباشد )ساعتچ یکار خرد م طینگرت نسبت به می ینرع یبه طرر کل اینامطلرب 

 شیکه مرج افزا یاست، عامل یشغل تیاز عرامل مهم در مرفق یکیخرد دارند و  یدر مررد مشاغل کنرنا ساسات و باورهاست که افراد 

ابتال  یمساعد را برا نهیاز شغل و سازمان خرد، زم ی  ر افراد ناراضSabzipoor, 2814گردد ) یم یفرد تیا سا  رضا زیو ن ییکارا

کارکنان استر وجرد  یجسم یها یماریاز ب یاریاز کار، عامل بس یناش یروان یدارند و فشارها یو جسم یروان یها یبه نارا ت

 یشغل تیر ابعاد رضااوردیبه عمل ن تیو قرب میقعل انیشرد که او  داکثر قالت و کرشش خرد را در جر یدر معلم مرجب م یتینارضا

 طیمی طیاز شرا تیاز  قرق و رضا تیرققاء، رضااز ا تیاز همکاران، رضا تیاز سرپرست، رضا تیکار، رضا تیاز ماه تیضاعبارقند از: ر

  رMirkamali,2881خاطر فرد از شغل خرد در سازمان است ) تیو رضا یا سا  خشنرد ینرع یشغل تیکارر  رضا

 عرامل قعیین کننده رضایت شغلی عبارقند از: 

جالب باشد و فرصت هایی برای  رضایت از کار  : منظرر این است که قلمرو و  یطه وظایفی که کارکنان انجام می دهند -1

 .یادگیری و پذیرت مسئرلیت آنها فراهم کندر میزان رضایت از کار بستگی به میزان قخصص و آزادی عمل در کار دارد

رضایت از مافرق : عبارت است از قرانایی های فنی و مدیریتی مدیران و مال ظاقی که آنان برای عالیی کارکنان از خرد  -2

 .زان رضایت در این دسته بر اسا  رفتار سرپرستان با کارکنان قعیین می شردنشان می دهندر می

رضایت از همکاران : عبارت است از میزان دوستی، صال یت فنی و  مایتی که همکاران، مدیران و کارکنان نشان می  -3

 .نی بستگی دارددهندر میزان رضایت از همکاران به میزان همکاری و پشتیبانی صمیمی همکاران در زندگی سازما

رضایت از قرفیع : عبارت از دسترسی به فرصت های واقعی برای پیشرفت در کار کارکنان است، عادالنه بردن سیستم های  -4

 .ارققاء مقام و سیستم قرفیعات و شفافیت در این پستها

سازد و با سطح  یبرآورده م رضایت از  قرق : منظرر این است که اگر کارکنان ا سا  کنند  قرق و مزایا، قرقعات آنان را -5

قالت و فعالیت آنها برابر است، از کار خرد رضایت خراهند داشتر  قرق و دستمزد یک عامل قعیین کننده رضایت شغلی 

 . 1385)میمد زاده و دیگران،  است

هت هدفهای سازمان طرری اساسی برای مدیران سازمانها این است که چطرر می قران همزمان با قجهیز فعالیتهای افراد در ج مسئله

از  یشغل تیمطالعه رضا  ر1388عمل کرد که افراد از کار و کرشش خرد در سازمان رضایت شخصی و پادات کسب نمایند )کمالرند، 

است با کارکنان به صررت منصفانه و با ا ترام رفتار گردد و دوم ، از  ستهیکه شا یاست : نخست، از جنبه انسان تیدو بعد  ائز اهم

 ریقأث اآن ه یسازمان فیکه بر کارکرد و وظا دینما تیهدا یرفتار کارکنان را به گرنه ا تراندیم یشغل تیکه قرجه به رضا ینبه رفتارج

   ر2888از طرف آن ها منجر گردد )اسپکترر، یمثبت و منف یبگذارد و به بروز رفتارها

و عرامل  رضایت شغلی نیب قاتیاز قیق یارقباط مشاهده شده در برخ کارکنان و با قرجه به نیدر برضایت شغلی  تیقرجه به اهم با 

 یورزت دانشگاه برنامه ها نیمسئرل ژهیدانشگاه و بر نیو ررر مسئرل یریپذ تیمسئرل ،یسبک رهبر ،قعهد سازمانیچرن  یمختلف

مختلف از  یمسابقات در رشته ها نیا پرر مستقر هستند برگزار کردندر یافضل  زیکارکنان دانشگاه که در پرد یبرا یمسابقات ورزش

نشان  قاتیقیق یو ررر انجام شدر از طرف یطناب کش ،یهراز ناتیقمر ز،یم یرو سیقن ،یرو ادهیپ ،یجسمان یآمادگ بال،یجمله: وال

داده،  شیافزاکارکنان را  نیو قعاون و انسجام در ب یارققاء سطح همکار ی نهیو شرکت در مسابقات زم یورزش یها تیداده است؛ فعال

ر با فراهم آورده است راو شرایط کاری آنها  نسبت به سازمانرضایت یا نارضایتی کارکنان را  یها نهیو زم تیرا ققر یارقباطات اجتماع

ن فعال بردند را با کارکنا یورزش تیرا در فعال یکارکنان رضایت شغلی زانیکه م میبه دنبال آن هست ییقیق نیقرجه به مرارد فرق در ا
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ورزشکار  ریکارکنان ورزشکار و غ رضایت شغلی زانیم نیب یقفاوق ایکه آ مینکته پاسخ ده نیبه ا تاًیکرده و نها سهیورزشکار مقا ریغ

 دارد؟  پرر  وجرد یافضل زهیباهنر کرمان )پرد دیدانشگاه شه

 

 روش تحقیق. 2

جامعه آماری ربردی است که به صررت میدانی اجرا گردیدر با قرجه به ماهیت پژوهش، روت قیقیی از نرع قرصیفی و از نظر هدف کا

ی شامل قمامی کارکنان پردیزه افضلی پرر در دانشگاه شهید باهنر شامل کارکنان دفتر مرکزی، دانشکده های علرم، ریاضی، این قیقی

، نمرنه آماری از طریی نمرنه های در نفر بردندر  با قرجه به میدودیت جامعه آماری 488دامپزشکی، ادبیات و قربیت بدنی که  دوداً 

پرسشنامه عردت داده شدر  141پرسشنامه ارسالی  108دستر  که در مسابقات کارکنان شرکت کرده بردند انتخاب گردیدر از 

 یسرال و در شش بعد )نظام پرداخت، نرع شغل، فرصت ها 18دارای  یشغل تیپرسشنامه رضا پرسشنامه رضایت شغلی دارای

مرافی، مخالف و کامالٌ  قا دودی مرافی، مرافی، کامالٌ) ای¬گزینه 5 ، در طیف یکیزیف طیو شرا یسبک رهبر ،یر سازمانج شرفت،یپ

 هایاز نظرات و راهنماییر برای اطمینان از روایی پرسشنامه ها، شدند گذاری¬نمره 1قا  5از  بیمخالف  طرا ی شده برد که به قرق

ر برای ها در پرسشنامه نهایی لیاظ گردیداستفاده شده و نظرات آن ورزشی علم مدیریت و مدیریتصا ب نظر در  اساقیدنفر از  18

اطمینان از پایایی درونی پرسشنامه ها پس از لیاظ کردن نظرات متخصصان از روت آلفای کرونباخ استفاده و ضریب پایایی درونی 

هش از آمار قرصیفی و استنباطی به شرح زیر استفاده شدر به منظرر   بدست آمدر در این پژوα=08/8برای پرسشنامه رضایت شغلی )

سازمان دادن، خالصه کردن، طبقه بندی نمرات خام و قرصیف اندازه های نمرنه از آمار قرصیفی )فراوانی ها، میانگین ها، انیراف 

و آزمرن ، 1آزمرن های کلمرگروف اسمیرنرفاستانداردها و رسم نمردارها و جداول  استفاده شدر لذا با قرجه به نتایل  اصله از 

      در نظر گرفته شدر  85/8 یداریاستفاده شد و سطح معن SPSS22افزار  ها از نرمداده لیو قیل هیقجز یاستفاده شدر برا t یپارامتر

 

 

 یافته ها .3

 توصیف پایایی پرسشنامه رضایت شغلی و مولفه های مربوط به آن:-3-1
یایی پرسشنامه  قرصیف پا1-3جدول )  

اخضریب آلفای کرونب تعداد سوال مولفه  

لیپرسشنامه رضایت شغ  18 048/8  

831/8 3 نظام پرداخت  

841/8 4 نوع شغل  

812/8 3 فرصت های پیشرفت  

810/8 2 جو سازمانی  

582/8 4 سبک رهبری  

888/8 3 شرایط فیزیکی  

 

 یفی(جداول فراوانی متغیرهای دموگرافیک )ک -هاتوصیف داده 

 جنسیت -3-2

   فراوانی جنسیت2-3جدول )

                                                 
1 . Kolmogorov-Smirnov Z 
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 درصد فراوانی فراوانی متغیر

ت
سی

جن
 2/51 02 زن 

 0/43 14 مرد

 188 141 کل

 

اند و کمترین آنها مرد برده اند درصد  برده 2/51) 02  مشاهده می شرد بیشترین افراد نمرنه زن با فراوانی 2-3با قرجه به جدول )

 ردرصد  0/43)

 

 ضعیت تاهلو -3-3

   فراوانی وضعیت قاهل3-3جدول )

 درصد فراوانی فراوانی متغیر

ل
ت تاه

ضعی
و

 11 11 مجرد 

 08 128 متاهل

 188 145 کل

 

اند و کمترین آنها مجرد برده درصد  برده 08) 128  مشاهده می شرد بیشترین افراد نمرنه متاهل با فراوانی 3-3با قرجه به جدول )

 درصد ر 11اند )

 تحصیالت -3-4

   فراوانی قیصیالت4-3جدول )

 درصد فراوانی فراوانی متغیر

ت
ال

صی
تح

 

 3/23 34 دیپلم

 0/15 23 فرق دیپلم

 8/38 55 لیسانس

 1/22 33 فرق لیسانس

 8/8 1 دکترا

 188 141 کل
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اند و درصد  برده 8/38) 55راوانی   مشاهده می شرد بیشترین افراد نمرنه داری قیصیالت لیسانس با ف4-3با قرجه به جدول )

 درصد ر 8/8کمترین آنها دارای قیصیالت دکترا بردند )

 وضعیت استخدام-3-5

   فراوانی وضعیت استخدام5-3جدول )

 

 

اند درصد  برده 1/52) 81  مشاهده می شرد بیشترین افراد نمرنه دارای وضعیت استخدامی قراردادی با فراوانی 5-3ا قرجه به جدول )ب

 درصد ر 1/4و قعداد کمی از آنها دارای وضعیت استخدامی شرکتی برده اند )

 

 

 میزان عالقه و گرایش به فعالیتهای ورزشی-3-6

 ن عالقه و گرایش به فعالیتهای ورزشی  فراوانی میزا1-3جدول )

 

 

ا  دی عالقه مند به فعالیت ورزشی می باشند و درصد  ق 8/32  مشاهده می شرد که بیشترین افراد نمرنه )1-3با قرجه به جدول )

 درصد ر 4/3قعداد کمی از آنها خیلی کم به فعالیت ورزشی عالقه دارند )

 سابقه فعالیت ورزشی-3-7

 درصد فراوانی فراوانی متغیر
ت استخدام

وضعی
 

 1/33 48 رسمی

 3/18 15 پیمانی

 1/52 81 قراردادی

 1/4 1 شرکتی

 188 141 کل

 درصد فراوانی فراوانی متغیر

ت
ش به ورز

میزان عالقه و گرای
 

 4/3 5 خیلی کم

 11 11 کم

 8/32 40 قا  دی

 1/20 41 زیاد

 8/24 31 خیلی زیاد

 188 141 کل
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   فراوانی سابقه فعالیت ورزشی8-3جدول )

 

 

درصد  می باشند و  4/52) 81  مشاهده می شرد بیشترین افراد نمرنه دارای سابقه فعالیت ورزشی با فراوانی 8-3با قرجه به جدول )

 درصد آنها دارای سابقه فعالیت ورزشی نبردندر 1/48

 شرکت در مسابقات ورزشی-3-8

   فراوانی شرکت در مسابقات ورزشی0-3جدول )

 

 

درصد افراد در  1/38درصد  و  4/18  مشاهده می شرد بیشترین افراد در مسابقات ورزشی شرکت نداشته اند)0-3با قرجه به جدول )

 مسابقات ورزشی شرکت داشته اندر

 ورزش و فعالیت در اوقات فراغت-3-9

   فراوانی ورزت و فعالیت در اوقات فراغت8-3جدول )

 

 

درصد  در اوقات فراغت خرد ورزشی می کنند و نیم دیگر  3/48  مشاهده می شرد ققریبا نیمی از افراد )8-3با قرجه به جدول )

 درصد  فعالیت ورزشی در اوقات فراغت خرد ندارندر 8/58)

 

 

 درصد فراوانی فراوانی متغیر

ت 
سابقه فعالی

ی
ورزش

 

 4/52 81 بلی

 1/48 18 خیر

 188 145 کل

 راوانیدرصد ف فراوانی متغیر

ت 
ت در مسابقا

شرک

ی
ورزش

 

 1/38 58 بلی

 4/18 08 خیر

 188 144 کل

 درصد فراوانی فراوانی متغیر

ت در 
ت و فعالی

ورز

ت
ت فراغ

اوقا
 3/48 81 بلی 

 8/58 83 خیر

 188 144 کل
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 سن-3-11

   فراوانی سن18-3جدول )                                                     

 

 

درصد  و قعداد کمی از آنها  4/38سال می باشند ) 48قا  38  مشاهده می شرد بیشترین افراد نمرنه بین 18-3با قرجه به جدول )

 درصد ر  2/18سال سن دارند ) 38کمتر از 

 

 

 سابقه کار-3-11

   فراوانی سابقه کار11-3جدول )

 

 

 

درصد  و قعداد کمی از  8/20سال می باشند ) 28  مشاهده می شرد بیشتر افراد نمرنه دارای سابقه کار باالی 11-3با قرجه به جدول )

 درصد ر 1/18سال بردند ) 5دارای سابقه کار کمتر از آنها 

 

 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای کمی-3-12

 درصد فراوانی فراوانی متغیر

ن
س

 
 2/18 14 سال 38کمتر از 

 4/38 54 سال 48قا  38

 8/30 53 سال 58قا  48

 8/11 11 سال 58باالی 

 188 138 کل

 درصد فراوانی فراوانی متغیر

سابقه کار
 

 1/18 15 سال 5کمتر از 

 2/11 23 سال 18قا  5

 0/21 31 سال 15قا  18

 5/22 32 سال 28قا  15

 8/20 41 سال 28باالی 

 188 142 کل
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   شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای کمی12-3جدول )

 ماکزیمم مینیمم واریانس انحراف معیار مد میانه میانگین متغیر

 44 8 83/5 44/2 3 3 38/7 نظام پرداخت

 23 4 2/8 38/8 48 48 55/42 نوع شغل

 45 2 37/7 55/2 3 3 82/7 فرصت های پیشرفت

 43 2 5/8 38/4 5 5 85/5 جو سازمانی

 43 8 33/3 34/2 48 42 44/44 سبک رهبری

 44 8 58/3 88/2 43 8 82/3 شرایط فیزیکی

 78 28 48/434 24/43 55 54 38/54 رضایت شغلی

 

 ف اسمیرنوف(مفروضه نرمال بودن )آزمون کولموگرو-3-14

یکی از پیش فرضهای مربرط به آزمرن های پارامتریک، فرض نرمال بردن متغیرها استر به منظرر بررسی این مفروضه از 

  نتایل این آزمرن را نشان می دهدر نتایل غیر معنی داری )مقدار 14-3آزمرن کرلمرگروف اسمیرنرف استفاده شدر جدول )

 ز نرمال بردن قرزیع متغیرها می باشدر   اکی ا85/8معناداری بیشتر از )

 

   نتایل آزمرن کرلمرگروف اسمیرنرف14-3جدول )

 مقدار معناداری کرلمرگروف اسمیرنرف Zآماره  متغیر

 08/8 58/8 رضایت شغلی

 11/8 18/1 نظام پرداخت

 800/8 24/1 نرع شغل

 11/8 2/1 فرصت های پیشرفت

 55/8 88/8 جر سازمانی

 184/8 3/1 سبک رهبری

 40/8 88/8 شرایط فیزیکی

 

  می باشدر لذا این نتایل  اکی از 85/8همانگرنه که نتایل جدول باال نشان می دهد قمامی سطرح معناداری باالقر از مقدار مفروض )

 عدم قخطی از مفروضه نرمال بردن قرزیع متغیرها می باشدر

 

 فرضیه تحقیق .4
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شکار و غیرورزشکار دانشگاه شهید باهنر کرمان تفاوت معناداری وجود بین میزان تعهد سازمانی کارکنان ورز-4-1

 دارد.

دو نمرنه مستقل استفاده شد )متغیرهای کمی نرمال ر  tبرای بررسی قفاوت قعهد سازمانی کارکنان ورزشکار و غیرورزشکار از آزمرن 

  آمده 2-4   و )1-4یل  اصل از این آزمرن در جدول )بدین منظرر میانگین میزان قعهد سازمانی را در هر گروه مقایسه کردیمر نتا

 استر

 

   نتایل قرصیفی میزان قعهد سازمانی1-4جدول )

 انیراف استاندارد میانگین قعداد گروه 

 25/14 43/80 81 ورزشکار میزان قعهد سازمانی

 82/11 44/81 18 غیرورزشکار

 

 

 

 دو نمرنه مستقل t  نتایل آزمرن 2-4جدول )

 متغیر آزمرن لرن برای برابری میانگین ها tآزمرن 

فاصله اطمینان 

85% 

خطای استاندارد 

 اختالف

اختالف 

 میانگین

مقدار 

 معناداری

درجه 

 آزادی

آماره 

t 

مقدار 

 معناداری

آماره 

F 

کران 

 باال

کران 

 پایین

 قعهد سازمانی 853/8 010/8 80/8 143 431/8 80/1 51/2 -80/2 85/1

 

 

ه به نتیجه جدول ابتدا آزمرن لرن برای همگنی واریانس ها مشاهده می شرد که طبی این آزمرن مقدار معناداری بیشتر از با قرج

مشاهده  tاست و از اینرو فرض همگنی واریانس های دو گروه پذیرفته می شردر  ال با قرجه به نتیجه بدست آمده از آزمرن  85/8

می باشدر از اینرو فرض صفر پذیرفته می شرد یعنی میزان قعهد  85/8است که بیشتر از  43/8ا می شرد که مقدار معناداری برابر ب

  مشاهده می شرد 1-4ر در جدول )سازمانی کارکنان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه شهید باهنر کرمان قفاوت معناداری وجرد ندارد

  می 44/81و بیشتر از میانگین قعهد سازمانی در کارکنان غیرورزشکار ) 43/80که میانگین قعهد سازمانی در کارکنان ورزشکار برابر با 

  نیز مشاهده می شردر1-4باشدر این نتیجه در شکل )

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

18 

 
   مقایسه میانگین قعهد سازمانی کارکنان ورزشکار و غیرورزشکار1-4شکل )

 

 

 بحث و نتیجه گیری .5
بقاء و ارققاء  ت،یبرخرردار گردد، مرفق یمطلرب و باالقر تیفیاز ک هیسرما نیسازمان ها است و هرچه ا هیسرما نیمهمتر یانسان یروین

اقدام هم به نفع سازمان است هوم   نیفراوان نمرد چرا که ا یسع یانسان یروین یفیدر مررد بهبرد ک دیخراهد شد لذا با شتریسازمان ب

 یشامل م زیافراد را ن یارزت ها لیه بهبرد نگرت ها و قعدگرددر بلک یاقدام نم نیشامل ا یقخصص یقنها آمرزت ها مابه نفع افراد ا

خرد را متعلی به سازمان بدانند و خرد را  شتریو ب رندیسازمان را بپذ یارزت ها شتریسازمان، ب یکه هرچه اعضا نیشرد، با قرجه به ا

عرامل مورثر   نیاز برجسته قر یکی یو از طرفخراهد شد  شتریسازمان ب تیآن بدانند، ا تمال مرفق هدافبه ا لیملزم با قالت در راه ن

 تیو و ققر ییبر آن است قا عرامل مرقبط و مرثر بر عملکرد کارکنان را شناسوا  یعملکرد آن است لذا سع یسازمان، چگرنگ تیبر مرفق

و  یوفوادار  تواً یفرد و نها یعملکرد مجمرعه، ارزت ها و نگرت ها یاصل اصراز عن یکیگردد  ینمرد همان طرر که در شکل مشاهده م

که قفاوت معناداری بین میزان قعهد سازمانی کارکنان ورزشکار و غیر  نشان دادنتایل بدست آمده  ر 1308،یاست )امام یقعهد سازمان

در  ود    43/80ورزشکار وجرد نداشتر گرچه نتایل معنادار نبرد اما میانگین بدست آمده در مررد قعهد سازمانی کارکنوان ورزشوکار )  

بیشتر بردر بریژه این قفاوت در قعهد عاطفی به صررت مشهردقر دیده شدر کارکنان ورزشوکار    44/81) ز کارکنان غیر ورزشکار کمی ا

فکر "بقیه خدمت خرد را در دانشگاه بگذرانند و از طرف دیگر نسبت به این پرسش که:  بطرر قابل قرجهی اعالم کردند که قمایل دارند

ر پوایین قورین   "ه همان اندازه ای که به این سازمان عالقه دارم به سازمان دیگری نیز دلبسوتگی پیودا کونم   کنم به سادگی می قرانم ب

  بطرر میسر  نمره ی بواالقری بوه ایون پرسوش دادنودر      13/3مقابل کارکنان غیرورزشکار )قعلی عاطفی را نشان دادند و در   21/3)

به میزان قابل قورجهی    0/3  و کارکنان غیرورزشکار )45/4کارکنان ورزشکار )همچنین در مررد امتیاز معنا و مفهرم شخصی سازمان 

متفاوت بردند؛ همچنین کارکنان ورزشکار درمقابل وجرد پیشنهاد کار بهتر از خرد مقاومت بیشوتری نشوان دادنود و قعهود هنجواری      

 باالقری را داشتندر

نداشتر  یباهنر کرمان قفاوت معنادار دیورزشکار دانشگاه شه ریار و غکارکنان ورزشک یشغل تیبه دست آمده نشان داد که رضا لینتا

برخرردار  یشتریب یشغل تیاز رضا یکم زانیآن برد که کارکنان ورزشکار به م انگریب لیمعنادار نبرد اما نتا یگرچه قفاوت از نظر آمار
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 ال کارکنان  نیدر ع یرا داده اند ول یقر از مترسط نییپا ازیدانشگاه نسبت به عامل نظام پرداخت امت ارکنانک نیهمچن نبردندر

  "نرع شغل"نشان دادند که در رابطه با عامل  لینتا نیداشتندر همچن یتیمرجرد اظهار نارضا تیاز وضع یشتریب زانیورزشکار به م

 ازیامت نیقر نییآنها پا ژهیبه و را از خرد نشان دادندر یشتریب یتیورزشکار نارضا ریغ نانشد و کارک دهیاز کارکنان د یمترسط تیرضا

کمتر از  ازیامت "شرفتیپ یفرصت ها"در کار در نظر گرفتندر کارکنان دانشگاه در ارقباط با عامل  یاستقالل و آزاد زانی  به م08/2)

 یفرد یو قرانمند اقتیبه ل یشغل یو قرق شرفتیپ در اداره ما"که  هیگر نیا یورزشکار برا ریمترسط دادندر هر دو گروه ورزشکار و غ

کارکنان  نیقر در ب نییمترسط و پا ازیامت انگریب "یجر سازمان"در ارقباط با عامل  لینتا .را لیاظ کردند ازیامت نیکمتر "دارد یبستگ

 کنانکار دررا دارن گریکدیبا  یهمکار هیاداره کارکنان ا سا  و رو  نی: در اهی به گر40/2) ازیامت نیکمتر ژهیدانشگاه برد، به و

 نیهمچن لیر نتاردیقراند مررد قرجه قرار گ ی  برد که م80/3کارکنان ورزشکار ) یاز سر هیگر نیا ازیداده شده بردر امت رورزشکاریغ

در سبک  یمترسط تیقراز مترسط را اختصاص داده اندر آنها رسم نییپا ازیامت رانیمد ینشان داد که کارکنان در رابطه با سبک رهبر

  ترافیها اختصاص  یریگ میدخالت کارکنان در قصم زانی را به م13/2)ازیامت نیکمتر یریگ میکردند و در  رزه قصم رتگزا یرهبر

برخرردار بردر کارکنان ورزشکار و  یقر از مترسط نییو کارکنان در هر دو گروه از نمره پا رانیمد نیو اعتماد متقابل ب یهمدل زانیم

با قرجه به اینکه این قیقیی در  قر اعالم کردندر نییمیل کار را مترسط و پا یکیزیف طیاز شرا خرد یشغل تیرضا زانیم رورزشکاریغ

مررد میزان قعهد سازمانی کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار کمتر انجام شده، به نظر می رسد در این بخش نیاز به قیقیقات بیشتری 

 ین قیقیی می قراند در اختیار سایر پژوهشگران قرار گیردردر بین کارکنان سازمان های دیگر ضرورت داردر نتایل ا
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