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  معلمان  سازمانی تعهد بر سازمانی پذیري جامعه وذهنی  سرسختی راث

 تربیت بدنی استان گلستان

  4احیا عابدي، 3رضا ابراهیمی، 2ر معصومه کالته سیفريدکت، 1افسانه پورك عباس دکتر سید

  :چکیده

همچون تعهد سازمانی، جامعه پذیر بودن و  وابسته به عوامل مختلفیمی تواند کارایی نیروي انسانی در یک سازمان  مقدمه و هدف:

 سازمانی تعهد بر سازمانی پذیري جامعه و سرسختی ذهنی  اثر تعیین حاضر هدف از تحقیقبنابر این  افراد باشد.  سرسختی ذهنی

  .استگلستان  استان بدنی تربیت معلمان

نفر از  650پژوهش شامل  يجامعه آماربه صورت میدانی اجرا شد.  و است  همبستگی -توصیفی ،تحقیقاین روش  روش شناسی:

نفر  251رگان و به صورت تصادفی بر اساس جدول مو .است استان گلستانآموزش و پرورش  شاغل در زن و مرد یبدن یتمعلمان ترب

تعهد سازمانی ، جامعه پذیري سازمانی و  سرسختی ذهنی هاي به منظور جمع آوري اطالعات از پرسشنامه پرسشنامه ها را کامل کردند.

روایی سازه  به منظور تعیین .) به دست آمدα=81/0) و α) ،(91/0=α)=82/0( هرکدام در تحقیق به ترتیب داخلی پایاییاستفاده شد که 

و سطح معنی ها استفاده از آمار توصیفی و مدل یابی معادالت ساختاري براي تحلیل دادهي استفاده شد. دییتأاالت از تحلیل عاملی وس

  .در نظر گرفته شد ≥p 05/0داري 

 =PC 58/0( و )=PC 21/0( هايمسیر ضریب با و جامعه پذیري سازمانی به ترتیب سرسختی ذهنیکه  می دهدنتایج نشان  یافته ها:

  . اندگذار اثر سازمانی جامعه پذیري بر )=5/0PC( مسیر ضریب با سرسختی ذهنی و تعهد سازمانی بر

و جامعه پذیري سازمانی از نقش مهمی در تعیین تعهد سازمانی  سرسختی ذهنی نتیجه گرفت کهمی توان  بحث و نتیجه گیري:

سرسختی سازمان ها در مرحله گزینش براي استخدام، افرادي را انتخاب کنند که  داراي ن . بنابر ایندمعلمان تربیت بدنی بر خوردار

 برايرا در سازمان خود به مرحله اجرا درآورند.  سرسختی ذهنیباالیی هستند و همچنین برنامه هاي آموزشی براي توسعه سطح  ذهنی

 در را جلساتی و برنامه ها همچنین براي معلمان فراهم کرده و یشرفتپ و رشد فرصتهاي در سازمان پذیري جامعه فرایند کارآمدتر نمودن

  .ببینند تدارك آموزش و پرورش سیاست هاي یادآوري و توجیه جهت

  

  .، جامعه پذیري، تعهد سازمانی ، معلمان تربیت بدنی، معادالت ساختاري سرسختی ذهنی :ي کلیديواژه ها
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  مقدمه:

باشد،  برخوردار باالتري و مطلوب کیفیت از سرمایه این چه هر و هاست سازمان یهسرما مهمترین انسانی نیروي

 انسانی نیروي کیفی بهبود مورد درتالش بیشتري  باید لذا ،بود خواهد بیشتر آن پیشرفت و بقا موفقیت، احتمال

 شود،نمی تخصصی هاي شآموز شامل تنها اقدام این اما  ،، به نفع دو طرف خواهد بوداقدام اینزیرا،انجام داد، 

افزایش تعهد سازمانی به عنوان یکی از  ).1( می شود شامل نیز را افراد هاي ارزش تعدیل و ها نگرش بهبود بلکه

شود و مفهومی است که از میزان کسب هویت و نحوه وفاداري تعریف می و فنون استفاده بهینه از منابع انسانی

به . )2( رودبودن آن، مقدار تولید و خدمات و کارایی فرد باال می ارتباط حاصل می شود، که درصورت باال

، تعهد سازمانی میزان نسبی انطباق شخص با سازمان خاص و یا دلبستگی به آن )3(به نقل از  )1974( 1نظرپورتر

 ، تالش در جهت موفقیت وها اعتقاد و پذیرش اهداف و ارزش تواند حداقل به وسیله سه عامل،است که می

یک مدل سه بخشی از  )6199(2آلن و میر ).3( تمایل به حفظ عضویت و باقی ماندن در سازمان مشخص شود

 روانی حالت یک را تعهد آنها .)4ارائه داده اند ( 5تعهد مستمر و 4تعهد هنجاري ،3تعهد عاطفیتعهد سازمانی شامل 

 خواست و عالقه یعنی تمایل .باشد می سازمان در لاشتغا ادامه جهت الزام و نیاز تمایل، نوعی بیانگر که دانند می

 ادامه به ناچار انجام داده که گذاري هایی سرمایه خاطر به فرد یعنی نیاز ،)عاطفی تعهد( خدمت ادامه براي قلبی

 و دارد سازمان برابر در فرد که تکلیفی و مسئولیت دین، از است عبارت الزام و ) مستمر تعهد( است آن در خدمت

تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش، قادر است  ).4( )هنجاري تعهد(بیند  می آن در ماندن به ملزم را خود

 کاهش غیبت و تأخیر در اختیار مدیران قرار دهد عملکرد، اطالعات مفیدي جهت برنامه ریزي ، افزایش کارایی و

)2.(  

جامعه پذیري افراد ، ذیري در افراد آن استکیفیت سازمان ها جامعه پ يهاي دیگر جهت ارتقاهاکی از ری      

هاي سازمانی، انتظارات مرتبط با رفتارهاي شغلی و دانش اجتماعی الزم براي قبول فرآیندي است که افراد ارزش

 سازه چهار شامل را سازمانی پذیري جامعه) 2009( 6تائورمینا ).5( گیرندیاد می کنند وها را شناسایی مینقش

 مهارت دریافت . آموزش و تمرین شامل)6( داند می دور نماي آینده و حمایت همکاران ن، ادراك،آموزش و تمری

ارتقاء  و ترویج براي نهادها در ها آموزش این است، خود ارزیابی سازمان و چگونگی طرف از شده ارائه هاي

 خود هاي نقش فهم و عملیات ادراك چگونگی ادراك شامل .)6( شود می اجرا و طراحی کارکنان سازگاري

 7سازمانی جامعه پذیريشود.  می همکاران نهیاگرا حمایت و مثبت هاي کارکنان شامل تعامل حمایت .شودمی

 یک دادن و اصلی يهاارزشاستمرار  پذیري، جامعه اولیه هدف زیرا است، اساسی سازمان -شخص تناسب براي

بیان  )2009( تائورمینا). 7( است دیگر با کارکنان گیهماهن و کارشان محیط به پاسخ براي کارکنان به چارچوب

 مهم محسوب می شود و عاملی سازمانی فرهنگ و کارکنان نیازهاي بین شده گم حلقه پذیري جامعه می کند

 ،صحیح اجراي صورت . در)6( محسوب می گردد سازمانی فرهنگ کردن نهادینه و کارکنان نیازهاي برآورد براي

 به را شغلی واقعیت هاي و انتظارات کارکنان بین تفاوت از حاصل تنش هاي و شوك ندپذیري می تواجامعه
 

1. Porter 

2. Allen& Meyer  

3  . Affective commitment 

4  . Normative commitment 

5  . Continuance commitment 

6  . Taormina 

7. Organizational socialization 
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 را رهایی براي تقاضا میزان و خسارت هاي مالی استخدام، و جذب به مربوط هزینه هاي در و رسانده حداقل

یفیت نیروي کبه دنبال شیوه هایی هستند که از طریق آنها بتوانند  و روان شناسان محققان ).8( دهد کاهش

می تواند در کارایی نیروي انسانی موثر واقع شود میزان که  انسانی را در سازمان ها باال ببرند، یکی از مواردي

) مفهوم سرسختی را 1979) بر اساس مدل نظري کوباسا (2002(  1کالف و همکاران .افراد است سرسختی ذهنی

یعنی، افراد به جاي اینکه تحت  ؛تعریف کردند. کنترل 5تمادو اع 4، چالش 3، تعهد2تحت عنوان چهار مولفه کنترل

دهند. تعهد به این معنی توانایی خود را در مواجه شدن با بسیاري از چیزها به طور همزمان نشان می ،کنترل باشند

گیرند و با وجود مشکالت است که افراد مسئولیت موقعیت هاي ایجاد شده را به صورت فعال به عهده می

هاي بالقوه را با وجود تغییرات مداوم به عنوان کنند. چالش به افراد کمک می کند تا تهدیدفشان را دنبال میاهدا

رغم شکست و فرصتی براي رشد و پیشرفت فردي در نظر بگیرند. اعتماد به معناي توانایی حفظ خودباوري علی

  ).10حریفان است ( به وسیلهمرعوب نشدن 

 6دیوریک .دارد وجود مختلفی نظرات چندگانه، عامل یا است مرکب ساختار یک سختیسر که این درباره     

از سوي . اند گرفته درنظر مرکب ساختار یک عنوان به را سرسختی) 2005(8ترسی و )2002(7، هاریسون)2002(

 سه انعنو به را سرسختی ،)1994( 12کوباسا و )2006(11مدي ،) 2004(10برادلی و کالگ ،)2003( 9یلدیگر کرا

   .)9( اند داده قرار استفاده مورد طلبی و مبارزه کنترل تعهد، شامل قیاسم خرده یا مجزا بعد

 سطح به منجر سرسختی ذهنی توسعه که داد نشان) 2006(14خوشابا  و مدي و) 2005( 13مدي تحقیقات     

تایج تحقیقات گذشته نشان ). ن11( شود می بیشتر پذیري انعطاف جهت کارمندان به کمک و عملکرد از باالتري

ثیر أمی تواند بر عملکرد در حوزه هاي مختلفی از جمله : ورزش ،کسب و کار و آموزش ت سرسختی ذهنیمی دهد 

اخیراً به عنوان عاملی مهم در عملکرد ورزشی افراد در نظر گرفته شده است و  سرسختی ذهنی ).12( داشته باشد

هاي تمرینی خود راهی براي توسعه آن پیدا کنند. همچنین از آن به رنامهکنند در بمربیان و ورزشکاران سعی می

ها و توسعه مهارت هاي عنوان روشی مهم براي کمک به ورزشکاران جهت دستیابی به موفقیت، غلبه بر ناکامی

وز به ). گرچه در لغات عامیانه بسیار مصطلح است اما یکی از مفاهیمی است که هن13( ذهنی نام برده شده است

) نشان داد، که سرسختی 1982(و همکارن  15کوباسا به وسیلهمطالعات انجام شده  .انددرك کاملی از آن نرسیده

  ). 11سالمت روانی را کاهش می دهد ( بر استرس بار زیان آثار درونی مقاومت منبع روانی به عنوان یک

 

1 . Clough et al 

2 . Control 

3 . Commitment  

4 . Challenge  

5 . Confidence  

6  . Durak 

7  . Harrisson et al 

8. Terzi  

9. Crowley et al  

10. Klag and Bradley  

11. Maddi et al  

12 . Kobbasa 

13  . Maddi  

14. Maddi & Khoshaba  

15 . Kobasa 
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نترل، ک مستمر) با ابعاد سرسختی (تعهد، روانی، ) نشان داد بین ابعاد تعهد سازمانی (تعهد عاطفی،2012( 1فریرا

به  سرسختی ذهنیکه  ) حاکی از آن بود2009( 2.  نتایج سزگین)11( ) رابطه معنا داري وجود داردمبارزه طلبی

طور معنی داري پیش بینی کننده تعهد سازمانی معلمان است و می تواند به عنوان یک جنبه شخصیتی که تعهد 

 داد نشان تحقیق خود در) 2013( 3. عظیم)9( ا حمایت و بهبود می بخشد در نظر گرفته شودسازمانی و شغلی ر

 .)14( دارد رابطه شغلی فرسودگی ابعاد با است که طلبی مبارزه و کنترل تعهد، شامل سرسختی ذهنی ابعاد

ثیر أرد مدیران تبر روي عملک سرسختی ذهنی) دریافتند که 2009( 4، پولمن، کالف، جکسون و نیکالسنتامارچ

) در تحقیقی با عنوان تمرینات سرسختی ذهنی براي دوندگان دانشگاهی به 2014( 5تروولولف .)15( مثبتی دارد

ارت هاي روانی افراد اختصاص دهند و این نتیجه رسید که مربیان در هر سطحی باید اندکی وقت براي بهبود مه

بیان  )1390(  ، صبحی و نوريحاجلو  )31تلف مد نظر قرار داد(نشان داد که سرسختی افراد را باید در مراحل مخ

 موفقیت زمینه و بخشید بهبود را زمان مدیریت توان می سازماندهی ترجیح و سرسختی کنترل و تغییر با کردند

 دهاستفا بهتر زمان از خالق، و شناس وظیفه افراد مانند دارند باالتري سرسختی که افرادي .نمود فراهم را افراد

 ادارك و است سازمانی حمایت ادراك تاثیر تحت پذیري معتقدند جامعه) 2012( 6شانوك و آلن .)1( می کنند

از میان ابعاد جامعه  نشان داد) 2012( 7فیلستد نتایج پژوهش .)16( دارد رابطه سازمانی تعهد با سازمانی حمایت

) 2013(  8تی جاسولد و لو .)17( گذارد می اثر انکارکن سازمانی تعهد بر همکاران از قدردانی و پذیري، حمایت

 تحقیق نتایج .)18( کنند درك را مشترکی خود و همکارانشان اهداف بین جدید کارمندان که دریافتند هنگامی

 و دهد می افزایش را شغلی رضایت و سازمانی تعهد سازمانی، پذیري جامعه که است آن از حاکی) 2008(  9یانگ

هویدا،  )1390(رئیسی، سلیمیان، نجاري و امیرخانی. )19( دهد می کاهش کارکنان یانم در را شغل ترك

 بین )1391(  ایرجی و سلطانی پور سازمانی و تعهد با سازمانی جامعه پذیري ) بین1390(جمشیدیان و مختاري فر

به این که پرسشنامه با توجه   .)20-22( رضایت شغلی رابطه معنا داري بدست آوردند با سازمانی جامعه پذیري

توسعه داده شد، تنها پرسشنامه  )2002(کالف، ارلی و سول که توسط  )MTQ48( 10سوالی 48 سرسختی ذهنی

را به صورت کلی و خارج از فضاي ورزش براي تمامی افراد جهت سنجش میزان  سرسختی ذهنیاي است که 

) 2012( پایاي آن توسط پري و همکاران و به صورت مناسب روایی و )10( در نظر گرفته است سرسختی ذهنی

تحقیقات گذشته جهت هایی که در و خأل در این تحقیق از آن استفاده شد )،13( مورد تأیید قرار گرفته است

 تحقیقات تاکنون، با توجه به این که ، همچنین رسختی ذهنی وجود داشت از بین رفتمشخص کردن میزان س

 بوده متمرکز سازمانی بر تعهد اثر آنها بررسی و جامعه پذیري بدون نیسرسختی ذه توصیف و تعریف بر بیشتر

سازمانی و  پذیري جامعه ی به صورت اثرگذاريمدلتا  ه دنبال آن هستندب  محققان در تحقیق حاضر، اند

 به هپرسشنام در تفاوت و تحقیقی شواهد کمبود به توجه بابنابر این . فراهم کنند سازمانی تعهد بر سرسختی ذهنی

 

1. Ferreira 

2  . Sezgin 

3. Azeem  

4. Marchant and et al 

5 . Truelove 

6.Allen & Shanock  

7.Filstad  

8  . Lu & Tjosvold 

9  . Yang 

10 .Mental Toughness Questionnaire 48 (MTQ48)  
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 که است این اصلی سؤال و رسد می نظر به ضروري ابهامات این شدن روشن براي تحقیق انجام رفته، کار

در نتیجه مدل پیشنهادي  ؟دارند سازمانی معلمان تربیت بدنی اثري بر تعهد چه پذیري جامعه و سرسختی ذهنی

  است. 1براي این تحقیق به صورت شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  تحقیق مفهومی ) مدل1 -(شکل

  شناسیروش 

را  گلستان استان بدنی تربیت معلمان سازمانی تعهد بر سازمانی پذیري جامعه و ذهنی سرسختی اثراین پژوهش 

است که به صورت میدانی به اجرا درآمد.  همبستگی -روش انجام پژوهش، توصیفی  .دهدیممورد مطالعه قرار 

با  دادند.تشکیل می استان گلستانآموزش و پرورش لمان تربیت بدنی نفر از مع 650جامعه آماري این پژوهش را 

 پس از یتدر نهاپرسشنامه به صورت تصادفی بین معلمان توزیع شد که  260با توجه به جدول مورگان توجه به 

درصد از کل  96قابلیت استفاده را داشت که حدود  و غیر مخدوش پرسشنامه 251 ، جمع آوري پرسشنامه ها

   نامه هاي توزیع شده بود.پرسش

 سرسختی ذهنیپرسشنامه  : اولین پرسشنامه مربوط بهاستاستاندارد جمع آوري اطالعات سه پرسشنامه  ابزار     

سوال است که در قالب  48 این پرسشنامه حاوي .)10( ، بود) 2002( و همکاران  کالف) MTQ48(سوالی  48

(اعتماد به توانائیها و اعتماد بین  اعتماد ورل هیجانی و کنترل زندگی) (کنت کنترل تعهد، چالش، خرده مقیاسچهار 

در  .می شود سنجیده) موافقم کامالً= 5 تا مخالفم کامالً= 1(  از لیکرت درجه اي 5 مقیاس در و باشدیمفردي) 

رك و واعظ افسانه پوبه وسیله استفاده شد که  سوالی 48 ذهنیاین تحقیق از نسخه فارسی پرسشنامه سرسختی 

 

  اعتماد

تعهد 

  هنجاري

تعهد  

  عاطفی

تعهد 

 مستمر

 آینده

تعهد 

  سازمانی

  چالش

 تعهد

 کنترل

سرسختی 

  ذهنی

  همکاران

 آموزش

دورنماي 

 آینده 

 ادراك

جامعه 

  پذیري
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و  93/0در تحقیق آن ها پایایی کلی درونی برابر  .)23( ) روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت1393( موسوي 

جمع آوري اطالعات در مورد تعهد سازمانی از پرسشنامه  منظوربه  به دست آمد. 82/0در تحقیق حاضر نیز برابر 

) استفاده شد. این پرسشنامه به ارزیابی میزان تعهد سازمانی در 6991(  ) آلن و میرOCQ(1استاندارد تعهد سازمانی

سؤال و براساس طیف  و چهار پردازد. پرسشنامه مذکور شامل بیستعاطفی، مستمر و هنجاري میتعهد بعد سه 

 . براي جمع آوري)4( به دست آمد 81/0 که در تحقیق حاضر پایایی درونی کلی آن برابر پنج ارزشی لیکرت است.

) 2004( ) تاورمینا OSQ( 2اطالعات در رابطه با جامعه پذیري سازمانی از پرسشنامه جامعه پذیري سازمانی

، حمایت 4ادراك ،3آموزش و تمرین سوال است که شامل چهار خرده مقیاس 20استفاده شد. این پرسشنامه داراي 

کامالً  گزینه از 7شامل  لیکرت يانهیگزهفت  این پرسشنامه براساس مقیاساست.  6و دور نماي آینده 5همکاران

   . )6( به  دست آمد 91/0و نتایج پایایی درونی کلی آن برابر  شودیمارزش گذاري  مخالفم تا کامالً موافقم

پرسشنامه  30هاي مذکور در جامعه آماري پژوهش؛ در یک مطالعه مقدماتی به منظور تعیین پایایی پرسشنامه

 )، پرسشنامه تعهد سازمانیα=82/0( سرسختی ذهنین آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه توزیع شد که نتایج آزمو

)81/0=α90/0( ) و پرسشنامه جامعه پذیري سازمانی=α گزارش شد؛ که این نتایج نشان دهنده پایایی مطلوب (

  ها براي جمع آوري اطالعات مرتبط با پژوهش بود.پرسشنامه

درونی یک ابزار شامل روایی سازه اي، محتوایی، همزمان و پیش بین است، همچنین با توجه به این که روایی  

نفر از متخصصان و صاحب نظران روانشناسی و  7براي پرسشنامه ها  ،در این تحقیق براي تعیین روایی محتوایی

تعیین روایی سازه براي  نسخه نهایی مشخص شد. همچنین و بعد از جمع آوري شد مدیریت ورزشی ارسال

حاصل از تحلیل ) KMO( 8کیسر و میرالکین) استفاده شد. مقدار شاخص CFA( 7يدییتأالت از تحلیل عاملی سوا

  73/0و  83/0، 77/0برابر  به ترتیب سرسختی ذهنی، جامعه پذیري و ي براي تعهد سازمانیدییتأتحلیل عاملی 

ي تحقیق از هادادهزیه و تحلیل به منظور تج .استبدست آمد که نشان از تأیید کفایت نمونه براي آزمون آماري 

) استفاده شد. به منظور تعیین SEM( 9آمار توصیفی (میانگین وانحراف استاندارد) و مدل یابی معادالت ساختاري

 Amos/18و  SPSS/18ي برازش (مطلق، تطبیقی، مقتصد) به کمک نرم افزارهاي هاشاخصبرازش مدل از 

Graphic   استفاده شد.براي آزمون مدل مفهومی تحقیق  

  یافته هاي تحقیق

  ارائه شده است.  1نتایج  آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق در جدول شماره 

  ي تحقیقا. آمار توصیفی مرتبط با متغیره1جدول شماره 

  حداکثر  حداقل  انحراف استاندارد  میانگین  متغیرها

  85/1  99/4  505/0  84/3 کل تعهد 

 

1 . Organizational Commitment Questionnaire 

2 . Organizational Socialization Questionnaire 

3 . Training 

4 . Understanding 

5 . Co-Worker Support 

6 . Future Prospects 

7 . Confirmatory Factor Analysis 

8 . Kaisser Mayer Olkin 

9.  Structural Equation Modeling  
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  حداکثر  حداقل  انحراف استاندارد  میانگین  متغیرها

  20/2  5 709/0  79/3 تعهد مستمر

  71/1  5 661/0  87/3 هنجاري تعهد

 25/1  5 687/0  86/3 تعهد عاطفی

  85/4  2  619/0  80/3  کل جامعه پذیري

  5  60/1  745/0  76/3 ادراك

  5  20/2  644/0  94/3 حمایت همکاران

  5  20/1  773/0  83/3  دورنماي آینده

  5  40/1 732/0  71/3  آموزش

  77/4  77/4  414/0  86/3  کل سرسختی ذهنی

  83/4  67/1  525/0  61/3  چالش

  5  40/2  548/0  09/4  تعهد

  5  50/2  472/0  79/3  کنترل

  5  55/2  496/0  94/3  اعتماد

هاي برازش مدل استفاده شد. در براي آزمون اینکه مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است؛ از شاخص

حظه می گردد مقدار مال 2همان طور که در جدول  هاي برازش مدل ارائه شده است.شاخص 2جدول شماره 

شود. مقدار ریشه است؛ قابل قبول بوده و تأیید می 05/0است که با توجه به اینکه بیشتر از  08/0برابر  معنی داري

که با توجه به  است 04/0که شاخص دیگر نیکویی برازش است نیز  )RMSEA( 1میانگین مربعات خطاي برآورد

هاي نیکویی . دیگر شاخصاستو نشان دهنده تأیید مدل پژوهش است، قابل قبول بوده  05/0اینکه کمتر از 

؛ شاخص برازش  TLI (97/0( 2لویس -برازش براي معادالت ساختاري بدین صورت است که مقدار شاخص توکر

 5و شاخص برازش مقتصد هنجار شدهCFI(  98/0( 4؛ شاخص برازش تطبیقی 95/0) BBI( 3بونت -برازش بنتلر

، AGFI (90/0شده ( اصالح برازش نیکویی ، شاخص95/0 )GFI( برازش نیکویی شاخص 53/0) PNFI( 5شده

 )CMIN/df(آزادي  درجه به شده بهنجار اسکور ، کاي98/0 )IFIافزایشی ( ، برازش92/0 )RFIنسبی ( برازش

می  پژوهش مدل تأیید و مطلوب برازش دهنده همگی نشان که است Hoelter (201هولتر ( و شاخص37/1

  باشد.

  شاخص هاي برازش مدل -2 شماره جدول

  تفسیر  مالك  مدل  اختصار  نام شاخص  هاشاخص

   <p value  08/0  05/0 P(ჯ2)  سطح پوشش کاي اسکور  

برازش   <GFI 95/0 9./ GFI  شاخص نیکویی برازش

 

1 . Root Mean Squared Error of Approximation 

2 . Tucker- Lewis Index 

3 . Bentler- Bonett Index 

4 . Comparative Fit Index 

5 . Parsimonious Normed Fit Index 
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  تفسیر  مالك  مدل  اختصار  نام شاخص  هاشاخص

  

هاي شاخص

  برازش مطلق

  مطلوب

شاخص نیکویی برازش اصالح 

  شده

AGFI 90/0 9./ AGFI>    

  

  

  

هاي شاخص

برازش 

  تطبیقی

-برازش هنجار نشده(توکر

  لویس)

NNFI(TLI)  97/0  9./ NNFI >   

شاخص برازش  هنجار شده یا 

  بونت -شاخص بنتلر

NFI  95/0  9./ NFI>   

برازش   < CFI  98/0  9./ CFI  شاخص برازش تطبیقی

 مطلوب

    <RFI  92/0  9./ RFI  برازش نسبی

    < IFI  98/0    9./ IFI  برازش افزایشی

  

  

هاي شاخص

ازش بر

  مقتصد

ریشه میانگین مربعات خطاي 

  برآورد

RMSEA  04/0  1/0RMSEA<   

کاي اسکور بهنجار شده به درجه 

  آزادي

CMIN/df  37/1   برازش   3تا  1بین

  مطلوب

شاخص برازش مقتصد هنجار 

  شده

)PNFI( 53/0  05/0بیشتر از    

    200بیشتر از   Hoelter 201  شاخص هولتر
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  مدل تحلیل مسیر  -2شکل

  

بر  50/0به صورت مستقیم با ضریب مسیر  سرسختی ذهنیگردد؛ مالحظه می که در مدل تحلیل مسیر گونههمان

. جامعه پذیري سازمانی با بر تعهد سازمانی کارکنان اثر گذار است 21/0جامعه پذیري سازمانی و با ضریب مسیر 

ذاري جامعه پذیري  به ترتیب آموزش با بار بر تعهد سازمانی کارکنان اثرگذار است. در اثرگ 58/0ضریب مسیر 

 63/0و حمایت همکاران با بار عاملی  76/0؛ ادراك با بار عاملی 81/0؛ دورنماي آینده بار عاملی 88/0عاملی 

؛ تعهد هنجاري با بار 96/0بیشترین نقش را دارند. در اثر گذاري تعهد سازمانی به ترتیب تعهد عاطفی با بار عاملی 

به ترتیب  سرسختی ذهنیبیشترین نقش را داشتند. در اثرگذاري 18/0و تعهد مستمر با بار عاملی  96/0عاملی

بیشترین نقش  7/0و چالش بار عاملی 8/0؛ تعهد با بار عاملی 61/0؛ کنترل با بار عاملی 85/0اعتماد با بار عاملی 

درصد از  74/77، به میزان ختی روانی و جامعه پذیري سازمانیدو عامل سر سمشخص شد که در پایان  را دارند .

  د.نتغییرات تعهد سازمانی را پیش بینی می نمای

  بحث و نتیجه گیري 

به عنوان یک ویژگی فردي و جامعه پذیري  سرسختی ذهنیکه  نقش  است این تحقیقهدف محقق از این 

انی معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان گلستان را بر تعهد سازمسازمانی  به عنوان  یک ویژگی سازمانی 

  آزمون نماید. 

 این نتایج به ). با توجه>01/0p( بر تعهد سازمانی اثر گذار است سرسختی ذهنید که می دهنتایج نشان      

شته نقش دا آن هاتر نمودن متعهدر بمی تواند بدنی،  تربیت معلمان سرسختی ذهنی بیان کرد که توانمی تحقیق

 چالش و سخت شرایط برابر در افراد که قابلیتی( فردي سرسختی ن این یافته می توان گفت توسعهیدر تبی. باشد

 به استرس و کمک با مقابله باالتري براي عملکرد، توانایی از باالتري سطح به منجر) کارآمد هستند برانگیز



290   95ست و سوم/ بهار و تابستان نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی/ سال دوازدهم/ شماره بیپژوهش  

طراب و استرس در محیط کار بر ضکه ناامنی شغلی، ااز آنجا  .)10،9( شود می بیشتر پذیري انعطاف در کارمندان

تواند باعث بهبود باکنترل این عوامل می سرسختی ذهنیروي عملکرد و تعهد سازمانی کارکنان تاثیر گذار است؛ 

تعهد سازمانی کارکنان گردد. تحقیقات فواید متعدد متعهد بودن به سازمان براي یک عضو را به صورت فواید 

نافع و درآمدها ) و فواید روانشناختی (مثل رضایت درونی از شغل و ارتباطات با همکاران ) بر بیرونی (مثل م

همخوانی دارد ) 2013و عظیم  () 2009)، سزگین  (2012این نتیجه با نتایج تحقیقات فریرا  (. )22،18( شمرده اند

)14 ،11 ،9.(  

). در مورد تأثیر >05/0p( د سازمانی اثر گذار استکه جامعه پذیري سازمانی بر تعه می دهدنتایج تحقیق نشان 

که گسترش و افزایش جامعه پذیري سازمانی بیان کرد  گونهنیا توانیمجامعه پذیري سازمانی بر تعهد سازمانی 

 براي الزم آموزشهاي ارائه . درتبیین این یافته می توان گفت،شودمنجر به تقویت تعهد سازمانی کارکنان می

 و اهداف به نسبت اي شایسته نحو به کارکنان نیز تا شود می باعث سازمان اجتماعی و کاري فضاي با سازگاري

 به تواند می سازمان در سرپرستان و طرف مدیران از شدن حمایت و دركکنند.  تعهد سازمان احساس ارزشهاي

 و احساس رضایت باعث هروند پیش چرخه یک در امر کاهش دهد. این را کارکنان اشتباهات و جدي خطاها طور

 به منجر سادگی به سازمان و کارکنان متقابل میان فهم یا واقع تفاهم در. شود می خودکارآمدي باالترکارکنان

 .شود می سازمان به کارکنان چه بیشتر هر تعهد آن باعث بدنبال و سازمانی اثربخشی و از موفقیت باالتري سطح

 ماند، خواهد کارش در محل هم آینده در فرد آیا اینکه نظیر مواردي شغل اندازهاي چشم از کارکنان ادراکات

 .گیردمی دربر را شودمی وي کار عاید از پاداش هایی چه و بود خواهد چه وي هاي آینده مسئولیت و تکالیف

 ارندد نیز باالتري تعهد و رضایت به هستند تمایل آن خشنود اندازهاي چشم و خود شغلی آینده از که کارکنانی

 و بائور ،)2013( جاسولد تی و ، لو)2012( فیلستد ،)2012(همکاران  و این یافته با نتایج تحقیقات آلن .)19-17(

 و قالوندي و سلطان )1390( همکاران و رئیسی ،)2007(همکاران  و ساکس ،)2008(یانگ  ،)2007(  همکاران

  ).16، 17، 18، 19، 24،20، 26،25همسو می باشد ( )1390( زاده

). در مورد >05/0p( است گذار اثر سازمانی پذیري بر جامعه سرسختی ذهنی کهمی دهد نشان تحقیق نتایج     

کارکنان بر فرایند جامعه  سرسختی ذهنی که اذعان داشت گونهنیا توانیمبر جامعه پذیري  سرسختی ذهنیتأثیر 

. )14، 27( و متغیر تحقیقات بسیار کمی انجام شده استي وجود ارتباط بین این ددربارهگذار است.  اثرپذیري آنها 

 توان می یافته این تبیین ي نوظهوري است. دردهیپد سرسختی ذهنیشاید علت آن در این امر نهفته باشد که 

 می انگیزي ادراكبر چالش و مثبت صورت به را زندگی تغییرات دارند یروان ویژگی سرسختی که افرادي گفت،

 نو، تحرکات پی در بیشتر افرادي هستند، چنین خود زندگی مختلف جنبه هاي در تغییراتی انجام پی و در نمایند

 و ها با ارزش را خود کارکنان آن طی از سوي دیگر جامعه پذیري فرایندي است که و هستند شدید و بدیع

ازمان گاري بیشتر با سویژگی سرسختی باعث می شود کارکنان ساز لذا می دهند. تطبیق سازمانی درون رفتارهاي

 دانش و خود به شغل وابسته رفتارهاي مورد در را سازمان انتظارات و همانندسازي کنند داشته و خود را با ارزش ها

پذیري  جامعه فرایند در .را فرا گیرند کارآمد عضوي عنوان به نقش هاي خود انجام براي ضروري اجتماعی

  همکاران و فتحید. نآور می دست به را سازمانی نقش ایفاي زم برايال هاي مهارت و اطالعات دانش، کارکنان

 نقش و وظایف جایگاه، اهداف، با بتوانند سازمان کارکنان است الزم پذیري جامعه فرایند در کردند بیان) 1392(

 زندهسا تعامالت و روابط پذیراي سازمان محیط همچنین و شوند آشنا مشتریان و جامعه مقابل در سازمان هاي
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 و سازگاري میزان بیشتر باشد، کارکنان سرسختی ذهنی هرچه که پس می توان گفت .باشد یکدیگر با کارکنان

این یافته با نتایج تحقیقات  . )28( خواهد بود سازمانی بیشتر درون رفتارهاي و ها منش ها، ارزش با آنها همراهی

  .)29(باشدهمسو می )1387(غفوري و همکاران  

 حمایت .است مؤثر کارکنان سازمانی تعهد افزایش در حمایت بعد که می دهد نشان حاضر پژوهش هاي هیافت     

 کارکنان براي سازمان اهداف و شرح وظایف که آورد می پدید را شرایطی و بستر آینده، از انداز چشم و کارکنان

 ها پاداش دریافت از شود، می مهیا کارکنان براي مطلوب نحو به انجام کارها براي هایی فرصت. شود می روشن

 پذیرش براي باوري قوي دارند، سازمانی عالیق تحقق براي فراوانی انگیزه کارکنان نتیجه در می شوند، راضی

 سازمان مشکالت فرد دارند، تمایل سازمانی به اهداف نیل براي تالش اعمال براي و سازمان هاي ارزش و اهداف

  پذیرد.  می خود درون در اخالقی ارزشی عنوان به را سازمان به وفاداري فرد اقع،در و. داند می خود مشکالت را

 و عاطفی، هنجاري تعهد گیري شکل به تواند می پرورش و آموزش درسازمان پذیري جامعه هاي مؤلفه وجود

 یندجامعهفرا به روزافزونی توجه ها سازمان در که است شایسته بنابراین،. شود منجر معلمان میان در مستمر

 کارها انجام چگونگی با افراد که شود می فراهم محیطی و بستر سازمان، دری توجه چنین نتیجه در شود، پذیري

 در ترقی و پیشرفت براي فرصت شود، برقرار سازمان در افراد بین همکارانه روابط یابند، آشنایی سازمان در امور و

 فرد خود شخصی تمایل از ناشی که سازمان به وفاداري و عتقادا ماندن، به گرایش نتیجه در آید، پدید سازمان

  .در نظر بگیرد دشوار را سازمان ترك فرد و یابد افزایش است،

. است مؤثر کارکنان سازمانی تعهد افزایش بر آموزش نیز که، دریافتمی توان پژوهش  نتایج اساس بر     

 برگزاري و خدمت ضمن هاي آموزش ارائه نظیر اسب،من مساعد و هاي بستر که گردد می پیشنهاد بنابراین،

در  ه است،که در مدل تحلیل مسیر نشان داده شد گونههمانگردد.  فراهم کارکنان، براي هاي آموزشی کارگاه

عاطفی تعهد  انمیز توان گفت که هر اندازهتعهد سازمانی، تعهد عاطفی بیشترین نقش را دارد. از این رو می

  خوشبختی و همکاران. شودیمآن  يداشته و باعث ارتقا آنهاابد، تأثیر بیشتري بر تعهد سازمانی کارکنان افزایش ی

دارد.  آنان بهتر عملکرد در کننده تعیین نقشی سازمانشان کارکنان با بین عاطفی ) بیان کردند پیوندهاي1391(

 سازمان در آنان فعال و حضور ازمانس با آنان یگانگی احساس سازمان، به کارکنان عاطفی تعلق به عاطفی تعهد

به  حاضر کمتر و باقی بمانند سازمان در تا دارند تمایل تعهدعاطفی باالیی دارند که کارکنانی معموالً. دارد اشاره

 با توجه به نتایج این تحقیق می توان گفت. )30( می باشند دیگر سازمانی در کار به ادامه جهت سازمان ترك

نه به این دلیل که احساس تکلیف می کنند که باید در سازمان باقی بمانند باقی می مانند رکنان در سازمان کا

لذت می برند و می  آن ادامه عضویت دربلکه به این علت که به سازمان احساس تعلق و وابستگی می کنند و از 

آن را می پذیرد و براي توان گفت فردي که تعهد عاطفی باالیی داشته باشد در سازمان باقی می ماند، اهداف 

  رسیدن به آن اهداف تالش بیش از حد از خود نشان می دهد. 

توان اعتماد است. از این رو می ،سرسختی ذهنی مهم هاي مؤلفه جمله از با توجه به مدل می توان گفت که     

 آنها سرسختی ذهنیکارکنان افزایش یابد، تأثیر بیشتري بر  ویژگی شخصیتی اعتماد انمیز گفت که هر اندازه

. زمانی که شخص به )8( خویش دارد سرنوشت کنترل در خود به پایدار اعتقاد . این ویژگی اشاره به داشتندارد

 یافته و خودپیروي در شخص افزایش و توانایی هاي خود در مقابله با شرایط مختلف اعتماد دارد حس استقالل

  شود. می سازمان در فرد عملکرد و بهبود ارتقاء باعث
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 پذیري جامعه، پشتوانۀ موجود همچنین و حاضر پژوهش نتایج به توجه بادر نهایت می توان نتیجه گرفت که،      

جدید می  موضوعی به عنوان به ویژه آموزش وپرورش ها، سازمان سطح کارکنان در سرسختی ذهنی و سازمانی

 کمک اهداف به در دستیابی خود سازمان به بتوانند ادافر اینکه براي. تواند در تعهد سازمانی کارکنان موثر باشند

 سازمان ها براي .بیاموزند را سازمان آن فرهنگ سخن دیگر به یا باورها و ها ارزش ها، شیوه که است الزم ، کنند

 و ها ارزش به نسبت کارکنان پذیري جامعه میزان بیشترین به موفق کمترین هزینه با که است مهم بسیار

سازمان ها در مرحله گزینش  شودمی پیشنهاد تحقیق هايیافته و نتایج براساس شوند. سازمانی رونرفتارهاي د

و همچنین برنامه هاي آموزشی  هستندباالیی  سرسختی ذهنی انتخاب کنند که  دارايبراي استخدام، افرادي را 

 دست و مدیران چنین به همدر سازمان خود به مرحله اجرا درآورند.  را سرسختی ذهنیبراي توسعه سطح 

براي  پیشرفت و رشد فرصتهاي در سازمان پذیري جامعه فرایند کارآمدتر نمودن براي شود می پیشنهاد اندرکاران

 آموزش و پرورش سیاست هاي یادآوري و توجیه جهت در را جلساتی و برنامه ها همچنین معلمان فراهم کرده و

  ببینند. تدارك
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