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  بررسی و مقایسه تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان خراسان شمالی

  3فرزام فرزاندکتر ، 2محمد حسین رضويسید  دکتر،1احیا عابدي

  چکیده

 تحقیق انجام روش. بود شمالی خراسان استان بدنی تربیت معلمان سازمانی میزان تعهد بررسی و مقایسه پژوهش این :هدفمقدمه و 

  .و به شکل میدانی انجام شد پیمایشی توصیفی و از نوع

 تشکیل، شمالی خراسان استان مدارس در شاغل مرد و زن بدنی تربیت معلم نفر 607را کلیه  تحقیق این آماري جامعه :شناسی روش

شامل  اطالعات گردآوري ابزار. نفر به عنوان نمونه گزینش گردید 230یري طبقه اي متناسب با حجم گ نمونه که به روش اند داده

 کرونباخ آلفاي آزمون توسط87/0سازمانی تعهد پرسشنامه پایایی که باشد می یر می و آلن سازمانی تعهد فردي و اطالعات پرسشنامه

 توصیفی آمار هاي روش از .شده است تایید مدیریت رشته و بدنی تتربی رشته توسط اساتید ها پرسشنامه روایی .شد محاسبه

 براي )والیس و خی دو کروسکال ویتنی، آزمون یومن آزمون(استنباطی  ازآمار و ها یافته توصیف براي)  وجدول فراوانی،درصد،میانگین(

   .)p≤0/05(شد  استفاده تحقیق هاي فرض آزمون

الف آماري معنی داري در تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی بر مبناي جنسیت وجود دارد؛ بدین معنی که اخت داد نشان هایافته: هایافته

 استان بدنی تربیت معلمان سازمانی تعهد سن و سابقه خدمت با بین. که مردان نسبت به زنان از تعهد سازمانی باالتري برخورداربوده اند

 .علمان رسمی و پیمانی از تعهد سازمانی باالتري نسبت به معلمان قراردادي برخوردارندم .ندارد وجود داري معنا رابطه شمالی خراسان

معلمانی که از طریق مراکز تربیت معلم وارد آموزش و پرورش شده اند، نسبت به سایر معلمان تعهد  نتایج نشان داد :گیرينتیجه

در آموزش و پرورش در زمینه تعهد  موجود وضعیت اصالح براي هک رسد می نظر به تحقیق، نتایج به توجه با. ی کمتري دارندسازمان

معلمان قراردادي و همچنین معلمانی که از طریق مراکز تربیت ، معلمان تربیت بدنی زن سازمانیتعهد  بهبود زمینۀ باید سازمانی معلمان

  . شود  فراهم ،معلم وارد آموزش و پرورش شده اند

  

   .معلمان تربیت بدنی، تعهد مستمر، تعهد هنجاري، تعهد عاطفی، سازمانی تعهد: کلیدي هاي واژه
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  مقدمه

 اصلی عناصر از یکی .است نیروي انسانی عملکرد سازمان، چگونگی موفقیت عوامل ترین از برجسته یکی

 فرد، نسبت درونی احساس و نگرش دیگرتعهد، نوعی طرف از و است فرد هاي نگرش و ارزشها عملکرد، مجموعه

است  گذار سازمان، تاثیر به نسبت وي وفاداري و ها ها، عملکرد قضاوت در که است گروه یا ان، شغلسازم به

 ضروري مدیران براي سازمان و کار زمینه در کارکنان هاي نگرش از آگاهی انسانی نیروي اهمیت به توجه با). 1(

  3سازمانی تعهد و 2شغلی یترضا، 1شغلی عمده، دلبستگی نگرش ها، سه پژوهش اساس بر .رسد می نظر به

شغلی  سازمانی نگرش تعهد گذشته، دهه دو طول میان، در این از و است کرده جلب خود به را توجه بیشترین

تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش، قادر است اطالعات  ).2(است بوده پژوهشگران توجه محور که است غالبی

. ارایی و عملکرد،کاهش غیبت و تاخیر در اختیار مدیران قرار دهدمفیدي جهت برنامه ریزي سازمان ها، افزایش ک

از طرفی نیروي انسانی متعهد زمینه را براي رشد و توسعه سازمان فراهم می کند در حالیکه نیروي انسانی با تعهد 

هایش و تعلق اندك به سازمان، نسبت به مسائل و مشکالت سازمان بی تفاوت شده و سازمان را در تحقق آرمان 

 به تحول و توسعه به نیل براي رکن مهمترین امروزي درجوامع پرورش و از آنجا که آموزش). 3(ناکام می سازد 

 و آموزش اهداف وتحقق متعهد هستند و پرتالش انسانی نیروي به نیازمند پیش از بیش آید، مدارس می شمار

از دالیل توجه و مطالعه تعهد ). 4(دانست  همت معلمان و تالش گرو در باید دیگر هر چیز از بیش پرورش را

سازمانی این است که سازمانهایی که اعضایی با سطوح باالي تعهد دارند، معموال از عملکرد باالتري برخوردارند 

واحتمال اینکه کارکنان متعهد سازمان را ترك کنند کمتر است و از طرفی سازمانهاي امروزي در دنیاي رقابتی 

، در مشاغل حساس از جمله حرفه ظایف سازمان تالش کنند و این مهمه نفع سازمان و فراتر از ونیاز دارند که ب

تعهد سازمانی یک نگرش شغلی و سازمانی است که در طول سال ). 5(تدریس و آموزش اهمیت ویژه اي دارد 

حقیق جایگاهی را به به طوري که این نگرش در ادبیات ت. هاي گذشته مورد عالقه بسیاري از محققان بوده است

  . )6(خود اختصاص داده که براي درك و پیش بینی رفتار سازمانی اهمیت پیدا کرده است 

 )اجتماعی( اخالقی قواعد قالب در دیگران حقوق رعایت به مثبت تمایل نوعی را کار تعهد )1375(چلبی     

 تعهد.2 اي تعهدرابطه.1 :کند می متمایز هم از را کاري تعهد نوع چهار کند و می تلقی کار درباره شده پذیرفته

 به تعهد.1: اند شمرده بر را تعهد نوع پنج )1373(4بالنچارد و هرسی). 7( کاري تعهد.4اي حرفه تعهد.3سازمانی

  ).8(مشتري  به نسبت تعهد.5 خود به نسبت تعهد.4شغل به نسبت تعهد.3مردم به نسبت تعهد.2سازمان

 کرده تعریف فردي یا چیزي به عهد به وفاي معناي به را Commitment یا  Commit کلمه)1976( وبستر     

 نه(سازمانی کل به نگرش نوعی را سازمانی تعهد که است آن سازمانی تعهد تعریف در شیوه ترین معمولی. است

 به اطفیع وابستگی نوعی سازمانی تعهد تعریف، این در. بگیریم نظر در است کار به مشغول آن در فرد که) شغل

 گیرد، می سازمان از را خود هویت است، متعهد کارش محل سازمان به شدت به  که فردي. رود می شمار به سازمان

تعهدسازمانی  5از نظر رابینز). 9( برد می لذت آن در عضویت از و آمیزد درمی آن با و دارد مشارکت سازمان در

 

1 .Job Involvement 

2 . Job Satisfaction  

3 .Organizational Commitment 

4 .Hersey& Blanchard 

5  . Robbins  
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انسته و آرزو می کند که در عضویت آن سازمان باقی بماند عبارت است از حالتی که فردي سازمان را معرف خود د

)10. (  

تعهد سازمانی را درجه نسبی تعیین هویت فرد با سازمان، مشارکت و درگیري در ) 1982( 1مودي، پورتر و استیرز

، شاخص هاي مورد استفاده براي سنجش این متغیر شامل ارزیابی انگیزش. یک سازمان خاص تعریف کرده اند

عامل  3در این تعریف تعهد سازمانی شامل .یل یه باقی ماندن در سازمان وتعیین هویت فرد با سازمان است تما

 :است 

  ان ماعتقاد به اهداف و ارزشهاي ساز-1

  تمایل به تالش قابل مالحضه براي سازمان -2

 ) همان(آرزو و خواست قوي و عمیق براي ادامه عضویت درسازمان-3

لن و می  نی مطالعات مختلفی صورت گرفته است که یکی از مهم ترین این مطالعات بوسیله آدر مورد تعهد سازما

 و4 تعهد هنجاري ،3تعهد عاطفیصورت گرفته است آنها یک مدل سه بخشی از تعهد سازمانی شامل ) 1991( 2یر

  .ارائه داده اند 5تعهد مستمر

دانند که بیانگر نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه تعهد سازمانی را یک حالت روانی می ) 1991(آلن و می یر 

)  عاطفی تعهد(تمایل یعنی عالقه و خواست قلبی براي ادامه خدمت در سازمان. اشتغال در یک سازمان می باشد

و  )تعهد مستمر(نیاز یعنی فرد به خاطر سرمایه گذاریهایی که در سازمان کرده ناچار به ادامه خدمت در آن است 

عبارت از دین، مسئولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می  الزام

آنها معتقدند نقطه مشترك ابعاد سه گانه تعهد سازمانی پیوند بین فرد و سازمان و در نتیجه ). تعهد هنجاري(بیند

  ) .11(کاهش ترك سازمان است 

  :میر عبارتند از  ابعاد مدل تعهد سازمانی آلن و 

 وابستگی عنوان به تعهد که است اي شیوه سازمانی تعهدات با برخورد شیوه ترین معمولی :تعهد عاطفی -1

 تعیین سازمان با را خود است متعهد شدیدا که فردي آن اساس بر و شود گرفته درنظر سازمان به روانی و عاطفی

  ) .9( برد می لذت سازمان در عضویت از و شود می درگیر آن در و کند می مشارکت سازمان در و هویت

 ترك را سازمان نباید که کنند می احساس چون سازمان، در ماندن براي افراد تمایل:  )تکلیفی( هنجاري تعهد -2

 براي خاص طور به کار ادامه به اخالقی تعهد شامل هنجاري تعهد. دانند می آن در ماندن به ملزم را خود و. کنند

 شدن متقابل، اجتماعی روابط به سازمان، نیاز به بدهی احساس جمله از دالیلی به کارمندان. است سازمان

 تعهد نوعی هنجاري تعهد ).12(کنند می وظیفه احساس سازمان در ماندن براي دارند و تعهدهنجاري احساس

 کسانی یعنی:هستند مرتبط ریکدیگ با خدمت ترك  به تمایل و هنجاري تعهد .است سازمان با جانبه دو و اخالقی

  ).6(زنند می دست عمل این به کند،کمتر می تلقی نامناسب را سازمان ترك که هستند هنجارهایی داراي که

 گذاري سرمایه دلیل به فرد است، شده تعریف سازمان در ماندن به تمایل عنوان به :مستمر تعهد  .1

 گذاري سرمایه همکاران، با کار نزدیک روابط انندم انتقال قابل غیر هاي گذاري سرمایه از فرم ،در شخصی

 

1. Mowday & Porter &  Steers  
2 .Allen and Meyer 

3. Affective commitment 
4. Normative commitment 
5.Continuance commitment 
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 در اشتغال، است به خاص سازمان یک به منحصر که شغلی هاي مهارت، اي حرفه گذاري سرمایه و بازنشستگی

 این بعد از تعهد سازمانی بر  .)13(بماند  باقی سازمان در خواهد می، جامعه در مشارکت خاص و سازمان یک

 فرد زمان گذشت با که است اساس بر این تئوري این. دارد قرار) 1960( 2بیکر 1ذاريگ سرمایه تئوري مبناي

 تر انباشته نیز سرمایه این شود، بیشتر سازمان در فرد سابقه هرچه که کند می انباشته سازمان در را اي سرمایه

 هاي مهارت کسب ن،زما شامل گذاري سرمایه این. شود می برتر هزینه فرد براي آن دادن دست از و شود می

 فرد که باشد می دیگري هاي هزینه و سیاسی عوامل کاري، هاي رفاقت باشد، نمی انتقال قابل که سازمان ویژه

 در ماندن باقی  براي باطنی میل به اشاره مستمر تعهد .سازد می منصرف جایگزین کارهاي براي جستجو از را

  .)14(یابد می افزایش ازمانس ترك هزینه از آگاهی نتیجه در که دارد سازمان

شکل شماره یک . تعهد سازمانی ناشی از عوامل و متغیر هاي مختلفی است که نتایج مختلفی به دنبال دارد

استیرز ابداع . این مدل توسط ریچارد ام. سازمانی را نشان می دهد  عوامل موثر بر تعهد و نتایج حاصل از تعهد

  .)15(شده است 

  

 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  عوامل موثر بر تعهد سازمانی و نتایج حاصل از آن -ه یکشکل شمار

  

 شده انجام ورزشی هاي سازمان جمله از مختلف هاي سازمان در سازمانی رابطه با تعهد در متعددي تحقیقات    

و ) تعهد عاطفی، هنجاري، مستمر(تحقیقی تحت عنوان رابطه ابعاد تعهد سازمانی ) 2011( 3لوئیس گئورگ. است

تحقیق رابطه مثبت و معنی داري میان تعهد سازمانی و   نتایج. کاري معلمان شهر بنگلور هند انجام داد انگیزه 

معلمان با تعهد عاطفی باالتر نسبت به معلمان با تعهد عاطفی پایین تر از انگیزه . داد انگیزه کاري معلمان نشان

تر نسبت به معلمان با تعهد هنجاري پایین تر، از شغلی بیشتري برخوردار بودند و معلمان با تعهد هنجاري  باال

انگیزه شغلی بیشتري برخوردار بودند از طرف دیگر تفاوت معنی داري میان تعهد مستمر و سطح انگیزه شغلی 

رضایت شغلی و تعهدسازمانی درمیان کارگران  در تحقیقی به بررسی) 2010(4جین ترون). 16(معلمان یافت نشد 

 

1.Side Bet  
2. Becker 
3 .Louis George 

4.Jeanne  thereon 

 تعهد سازمانی

  تمایل به بقا:نتایج 

  ماندن نیت باقی

  حضور

  حفظ کارمند

 عملکرد شغلی
 ،نگرشهاي گروهی :تجربیات کاري 

  اعتماد سازمانی

عیین هویت ت :گی هاي شغلیویژ

 بازخورد ،شغلی، فرصت براي تعامل

نیاز به سن، : ویژگی هاي شخصیتی 

  تحصیالت ،موفقیت
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نتایج تحقیق بین رضایت شغلی و . در آفریقاي جنوبی پرداخت "مان هاي چند ملیتیو کارمندان در ساز

هم چنین، بین تعهدسازمانی کارکنان براساس ویژگی هاي جمعیت . تعهدسازمانی رابطه معنا داري نشان داد

سبت به بدین معنی که مردان تعهد باالتري ن. تفاوت معناداري مشاهده شد) جنسیت، سن، سابقه خدمت(شناختی

زنان نشان دادند و بین سابقه خدمت و تعهد سازمانی رابطه معنا داري مشاهده شد یعنی طوالنی شدن خدمت 

  ).17. (باعث درونی شدن ارزش هاي سازمان و درنتیجه تعهد سازمانی باالتر می شود

 تربیت کل ادارات نکارکنا شخصیتی ویژگیهاي تأثیر تحت عنوان تحقیقی در) 1389(همکاران و پورسلطانی     

 تعهد و مرد کارکنان از کمتر زن کارکنان سازمانی تعهد که رسیدند نتیجه این به آنها سازمانی تعهد بر ایران بدنی

 و ارشد کارشناسی مدرك داراي کارکنان سازمانی تعهد همچنین.  است معاونان و مدیران از کمتر عادي کارکنان

 معنی تفاوت استخدام، نوع و تحصیلی رشتۀ تأهل، وضعیت سابقه، سن، نظر از.  بود کارکنان دیگر از کمتر باالتر،

  .)18(نشد مشاهده کارکنان سازمانی تعهد میزان در داري

 مدیران عملکرد و سازمانی تعهد بین در تحقیقی تحت عنوان رابطه) 1387(زاده و همکاران خسروي     

 آماري معنی تفاوت مختلف هاي سازمان مدیران عاطفی هدتع که بینبدنی استان مرکزي  نشان دادند  تربیت

معنی  رابطۀ آنها کار سابقۀ و عاطفی تعهد بین و مدیریت سابقۀ و عاطفی تعهد بین بر این، عالوه. دارد وجود داري

 هنجاري و عاطفی افزایش تعهد موجب مدیران مدیریت سابقۀ و کار سابقۀ بودن بیشتر یعنی ؛داشت وجود داري

 سازمان هنجارهاي و ها ارزش براي تعهد بیشتري مربوط مدیران و است شده خود متبوع هاي سازمان به آنها

معنی  تفاوت مختلف هاي سازمان مدیران سازمانی تعهد و شخصی هاي ویژگی در این تحقیق بین .بودند قائل

 تعهد و کار ، سابقۀهد عاطفیتع و مدیریت سابقۀ بین یعنی ها مؤلفه برخی بین این، وجود با. یافت نشد داري

  ).19(شد  مشاهده داري معنی هنجاري رابطۀ تعهد و کار سابقۀ عاطفی،

  .اند رسیده متناقضی گاه و متفاوت نتایج به محققان سازمانی، تعهد بر مؤثر شخصی هاي ویژگی زمینه در

 معنی و مثبت رابطۀ سازمان دتعه و سن بین خود مطالعۀ در )1990( 1زاجاك و ماتیو و )1993( آلن ومیر      

 مهدي و حسینی، )1388(، خطیبی)1389(همکاران و پورسلطانی که است حالی در این کردند، مشاهده داري

 مشاهده معنی داري ارتباط متغیر دو این بین ) 1382( چیان کوزه و) 1381(حمیدي و کشتی دار  ،)1389(زاده

  ) .18،3،20،21،22(نکردند 

 تري قوي سازمانی تعهد از دارند، سازمان در بیشتري سابقۀ که کارکنانی می کند بیان) 2010(جین ترون      

 رابطۀ تعهد سازمانی و سابقه بین تحقیقات خود در)  1382(  چیان وکوزه) 1388(اما خطیبی  .)17(برخوردارند

 و تعهد خدمت سابقۀ بین ،)1381(حمیدي و کشتی دار  این در حالی است). 3،22 ( نیاوردند دست به داري معنی

در تحقیقی ) 1384(و همکاران در همین زمینه، شیخ. )21( آورند دست به دار معنی و معکوس ارتباط سازمانی

تحت عنوان بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان تربیت بدنی و تندرستی آموزش و پرورش به این نتیجه رسیدند 

ولی در این تحقیق بین سابقه خدمت با تعهد . معنی داري وجود داردکه بین سابقه خدمت با تعهد عاطفی رابطه 

  ).1(مستمر و تعهد هنجاري رابطه معنی داري مشاهده نشد

در تحقیقی تحت عنوان ) 1389(زهره وندیان . دارد تأثیر سازمانی تعهد بر نیز کارمند استخدامی وضعیت     

هد سازمانی کارکنان رسمی و غیر رسمی ادارت تربیت بدنی بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاري و ابعاد آن با تع

 

1.Mathieu and Zajac  
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استان مرکزي به این نتیجه رسیدکه کارکنان رسمی نسبت به غیر رسمی تعهد سازمانی باالتري دارند، همچنین 

در همین زمینه ). 23(کارکنان رسمی تعهدعاطفی، هنجاري ومستمر باالتري نسبت به کارکنان غیر رسمی دارند

 حق  مدرسان از بیش علمی هیئت مدرسان سازمانی تعهد نشان دادند که) 1385(و همکاران  راد صباغیان

 ).24( باشد  می التدریس

و جین ) 1389(حسینی و مهدي زاده .از دیگر عوامل موثر بر تعهد سازمانی می توان به جنسیت اشاره کرد     

ی مردان و زنان تفاوت معنی داري وجود د سازمانتعهدر تحقیقات خود به این نتیجه رسیدندکه بین ) 2010(ترون

 از سوي دیگر تحقیقات). 20،17(در این تحقیقات مردان تعهد سازمانی باالتري نسبت به زنان داشته اند . دارد

 دهد می نشان) 1381(حمیدي و کشتی دار  ،)1386(همکاران و پور قلی، )1388(خطیبیگرفته توسط  صورت

 تعهد سطح از خدمت دوران طی مردان و زنان و ندارد وجود تعهد میزان و جنسیت نبی معنی داري رابطۀ هیچ

 وسقم صحت در تحقیقی تحت عنوان بررسی) 1386(همکاران و پور قلی). 3،25،21( برخوردارند یکسان سازمانی

 نهادهاي در مردان نسبت به زنان سازمانی تعهد که سازمان ها به این نتیجه رسیدند در زنان منفی کلیشه هاي

  ).25(ندارد  معنی داري تفاوت آموزشی

در تحقیقی تحت عنوان بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه ) 1386(طالب پور و امامی     

آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاههاي نواحی هفت گانه مشهد به این نتیجه رسیدند میزان تعهد سازمانی 

ررسی در سطح متوسط و باالیی  قرار دارد که مبین تعهد سازمانی قابل قبول در جامعه تحت بررسی افراد  تحت ب

  ).26(بوده است  

. است کارکنان سازمانی تعهد مسئله گریبانند به دست آن با ایران در ها سازمان که چالشی مسائل از یک    

این تحقیق به دنبال  .ان تربیت بدنی وجود داردپرسش هاي زیادي در باره عوامل موثر بر تعهد سازمانی معلم

 مقایسه و مرور تحقیقات گذشته در این زمینه نشان می دهد بررسی. روشن سازي برخی از این پرسش ها است

معلمان تربیت بدنی بدنی از لحاظ ویژگی هاي جمعیت شناختی و همچنین مقایسه  تربیت معلمان سازمانی تعهد

 کمتر مورد توجه قرار آموزش و پرورش شده اند، بکه جذ ت معلم با سایر دانشگاه هاتربیفارغ التحصیل مراکز

 به را نسبت انسانی نیروي بیشترین شاید گفت و می توان است گسترده سازمانی پرورش و آموزش .گرفته است

 و نهاي تربیتیسازما خصوص به سازمان هر اصلی محور که موضوع این پذیرش با .دارد اختیار در سازمانها سایر

در  انسانی نیروي این از بخشی .است، توجه به این سرمایه از اهمیت باالیی برخوردار می باشد انسان آموزشی

ارتقا ورزش کشور و  در مهمی از آنجا که معلمان تربیت بدنی  نقش بسیار .باشند بدنی می تربیت مدارس معلمان

احساس ، سی تعهد سازمانی به عنوان عوامل موثر در ایجاد انگیزهتربیت نسلی سالم و بانشاط دارند مطالعه و برر

 معلمان تربیت سازمانی تعهد وضعیت تحقیق این نتایج بی شک. مسئولیت و وفاداري ضروري به نظر می رسد

 موجود، مدیران وضع شناخت با.  کرد خواهد مشخص را آن بر مؤثر شناختی جمعیت هاي ویژگی از برخی و بدنی

  .تدوین کنند و طراحی کارکنان، بهتر چه هر فعالیت براي هدفمند هایی برنامه و مؤثر راهکارهایی دتوانن می

 
   پژوهش شناسی روش

 صورت به اطالعات آوري جمع.  بود  کاربردي هدف لحاظ به و پیمایشی نوع از و توصیفی تحقیق انجام روش

 خراسان استان مدارس در شاغل مرد و زن بدنی بیتتر معلمان را تحقیق این آماري جامعه. گرفت انجام میدانی
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 جدول از استفاده با پرسشنامه به دهنده پاسخ افراد تعداد. باشند می نفر 607 با برابر که داده اند تشکیل، شمالی

 هاي شهرستان ابتدا.  است شده استفاده ي ا طبقه گیري نمونه روش از تحقیق این در .نفر بدست آمد230 مورگان

 بندي طبقه شمال و جنوب غرب، شرق، منطقه چهار به استان جغرافیایی منطقه اساس بر شمالی خراسان استان

 شهرستان یک، بیشتر اطمینان جهت و گردید انتخاب منطقه یک تصادفی بصورت طبقه هر از بعد مرحله در و شد

 هر در سپس. گردید تعیین نسیتج و مقطع اساس بر جامعه تعداد شهرستان هر در. شد انتخاب مرکزاستان از نیز

 از استفاده .شدند انتخاب ساده تصادفی روش با نظر مورد هاي نمونه، طبقه همان جامعه حجم نسبت به طبقه

 ترکیب. نظربود مورد هاي داده به دستیابی براي اطالعات آوري جمع اصلی ابزار عنوان به استاندارد پرسشنامه

 پرسشنامۀ در. است شده تشکیل سازمانی تعهد سواالت -2و  فردي تمشخصا- 1 مجزاي بخش دو از پرسشنامه

 به ورود استخدامی، نوع تاهل، وضعیت وضعیت تدریس، سابقه سن، جنست، هاي مقیاس معلمان فردي اطالعات

) 1993(میر و آلن سازمانی، تعهد مقیاس از سازمانی تعهد سنجش براي. شد گیري اندازه پرورش و آموزش

 می را) گویه 6(هنجاري و)گویه 6( مستمر ،)گویه 8( تعهدعاطفی بعد سه پرسشنامه این. است دهگردی استفاده

 گزینه که طوري به.باشد می لیکرات طیف براساس آن گذاري نمره شیوه و دارد گویه20 مذکور پرسشنامه. سنجد

 محتوایی روایی تعیین يبرا .داد اختصاص خود به را 1 نمره  مخالفم کامال گزینه و 5 نمره موافقم کامال

 از است شده گرفته بکار تحقیقات از بسیاري در و است استاندارد آنها دو هر که این به توجه با ها، پرسشنامه

 پایایی تعیین منظور به تحقیق این در. گرفت قرار تایید مورد آن روایی و شد استفاده مدیریت رشته اساتید نظرات

 کرونباخ آلفاي ضریب. است گردیده استفاده 17Spss آمار افزار نرم سطتو کرونباخ آلفاي روش از آزمون

 ها پرسشنامه این قبول قابل و باال پایایی دهنده نشان که آمد بدست87/0 تحقیق این در سازمانی تعهد پرسشنامه

 استاندارد افانحر و درصد فراوانی، حداکثر، حداقل، میانگین، نظیر توصیفی آمار از ها داده تحلیل در. باشد می

 براي KS آماري تکنیک از استنباطی آمار سطح در. است شده استفاده تحقیق جامعه در ها متغیر توصیف براي

 کروسکال و ویتنی یومن آزمون  از داري معنی سطح به توجه با. شد ها استفاده داده بودن طبیعی وضعیت تعیین

  .شد استفاده α=05/0 معناداري درسطح قیقتح هاي فرضیه گذاشتن آزمون  به براي دو خی و والیس

  : یافته هاي پژوهش

  :شوند می ارائه کلی بخش دو در تحقیق هاي یافته

  :توصیفی  هاي یافته - 1

 :معلمان فردي هاي ویژگی مورد توصیفی در هاي یافته) الف

  یافته هاي توصیفی برخی از ویژگی هاي معلمان تربیت بدنی ).1(جدول

  )0/0(ارزش درصدي   ر توصیفیاما  ویژگی هاي فردي

  5/51  مرد  جنسیت

  5/48  زن

  سن

  

  

سال 25کمتر از   9 

سال 35تا  25  5/60  

سال 36-45  27 

5/3 سال 45بیشتر از   
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  )0/0(ارزش درصدي   ر توصیفیاما  ویژگی هاي فردي

  

  سابقه

  

سال 5کمتر از   5/38  

سال 10تا  5  21 

سال 15تا  11  13 

سال 20تا  16  5/16  

سال 20بیشتر از   11 

5/80  متاهل  وضعیت  تاهل  

  5/19  مجرد

  

  وضعیت استخدامی

  5/60  رسمی

  37  پیمانی

  5/2  قراردادي

نوع ورود به آموزش و 

 پرورش

 34 تربیت معلم

 65 غیرتربیت معلم

  

 شدند تحقیق انتخاب این در آزمودنی عنوان به که معلمانیبیشتر شود می جدول یک مشاهده در که گونه همان

 35 تا 25 سنی محدوده در معلمان بیشتر. داشتند دانشگاهی تحصیالت ها آزمودنی درصد )98(تقریبا . بودند مرد

 درصد )5/60(.بودند متاهل شدند انتخاب تحقیق این در آزمودنی عنوان به که معلمان درصد )5/80(. بودند سال

 تربیت راکزم از ها آزمودنی سوم یک تقریبا. بودند پرورش و آموزش رسمی استخدام تحقیق این هاي آزمودنی

  .شدند پرورش و آموزش وارد معلم

   : تحقیق هاي متغیر به مربوط توصیفی هاي یافته)ب

  شاخص هاي توصیفی مربوط به تعهد معلمان .)2(جدول 

  تعداد  حداکثر  حداقل  انحراف استاندارد  میانگین متغیرها

  200 00/40 00/10 39/6  6/29 تعهد عاطفی

 00/30 00/6 81/3 06/19 تعهد مستمر

 00/30 00/7 62/4  05/22 تعهد هنجاري

  00/99 00/41  65/11 71/70 تعهد کلی

  

 کلی تعهد و هنجاري تعهد مستمر، تعهد عاطفی، تعهد میانگین ،مشاهده می شود جدول شماره دو در که همانطور

 بیشترین عاطفی هدتع سازمانی،تعهد هاي مولفه بین در .است فرضی میانگین میزان از بیش تحقیق هاي آزمودنی

  .داراست را مقدار کمترین مستمر وتعهد ها آزمودنی دیدگاه از را میانگین

  ) :تحقیق هاي فرض آزمون(  تحلیلی هاي یافته- 2

  نتایج آزمون یو من ویتنی در مقایسه تعهد سازمانی معلمان زن و مرد .)3(جدول
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  سطح معنی داري  Z  میانگین رتبه ها  تعداد  گروه ها  متغیر

یهد عاطفتع 81/112 103  مرد   105/3-  002/0*
 

43/87 97  زن  

58/101 103  مرد تعهد مستمر  273/0-  784/0 

35/99 97  زن  

يتعهد هنجار 57/111 103  مرد   798/2-  005/0* 

75/88 97  زن  

یتعهد سازمان 22/112 103  مرد   953/2-  003/0* 

05/88 97  زن  

  

مشاهده شده و  Zطبق نتایج آزمون یومان ویتنی با توجه به میزان ه می شود مشاهدهمانطور که در جدول سه 

ی معلمان تربیت بدنی مرد و زن تفاوت معنی تعهد سازماني و تعهد هنجاری، تعهد عاطفسطح معنی داري بین 

  .داردنوجود  يدار یمرد و زن تفاوت معن یبدن تیمعلمان ترب تعهد مستمراما بین . داري وجود دارد

  

  يو قرارداد یمانیپ ،یرسمنتایج آزمون کروسکال والیس در مقایسه تعهد سازمانی معلمان  .)4(دولج

  سطح معنی داري df  خی دو  میانگین رتبه ها  تعداد  گروه ها  متغیر

تعهد 

یعاطف  

57/91 121  رسمی  320/8  2 016/0*
 

86/115 74  پیمانی  

10/89  5  قراردادي  

تعهد 

 مستمر

54/100 121  رسمی  794/0  2  672/0 

95/101 74  پیمانی  

20/78  5  قراردادي  

تعهد 

يهنجار  

13/91 121  رسمی  220/9  2  01/0* 

64/116 74  پیمانی  

40/88  5  قراردادي  

تعهد 

یسازمان  

05/92 121  رسمی  420/7  2  024/0* 

03/115 74  پیمانی  

00/90  5  قراردادي  

  

  



152   92بهار و تابستان/ شماره هفدهم/ سال نهم/ نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی پژوهش 

با توجه به میزان خی دو  سیکروسکال والطبق نتایج آزمون مشاهده می شود ول چهار همانطور که در جد

و  یمانیپ ،یرسمی معلمان تعهد سازماني و تعهد هنجاری، تعهد عاطفمشاهده شده و سطح معنی داري، بین 

 يدار یوت معنتفاي و قرارداد یمانیپ ،یتعهد مستمرمعلمان رسماما بین . ي تفاوت معنی داري وجود داردقرارداد

  .داردنوجود 

  

  مختلف نیبا سننتایج آزمون کروسکال والیس در مقایسه تعهد سازمانی معلمان  .)5(جدول 

  سطح معنی داري df  خی دو  میانگین رتبه ها  تعداد  گروه ها  متغیر

تعهد 

یعاطف  

78/69 18  سال 25کمتر از   821/8  3 032/0*
 

59/107 121  سال 35تا  25  

70/98  54  سال 45تا  35  

79/70  7  سال 45بیش از   

تعهد 

 مستمر

56/106 18  سال 25کمتر از   292/0  3 962/0 

37/100 121  سال 35تا  25  

38/98  54  سال 45تا  35  

57/103  7  سال 45بیش از   

تعهد 

يهنجار  

11/69 18  سال 25کمتر از   210/10  3 017/0* 

69/108 121  سال 35تا  25  

22/90  54  سال 45تا  35  

93/118  7  سال 45بیش از   

تعهد 

یسازمان  

75/75 18  سال 25کمتر از   224/6  3 101/0 

51/107 121  سال 35تا  25  

48/95  54  سال 45تا  35  

64/81  7  سال 45بیش از   

با توجه به میزان خی دو مشاهده  سیوالکروسکال طبق نتایج آزمون مشاهده می شود همانطور که در جدول پنج 

. تفاوت معنی داري وجود دارد مختلف نیبا سني معلمان تعهد هنجار ی وتعهد عاطفشده و سطح معنی داري بین 

  .داردنوجود  يدار یمختلف تفاوت معن نیمعلمان با سنی تعهد سازمانو  تعهد مستمراما بین 

  

  مختلف سابقه خدمتبا قایسه تعهد سازمانی معلمان نتایج آزمون کروسکال والیس در م .)6(جدول

میانگین رتبه   تعداد  گروه ها  متغیر

  ها

  سطح معنی داري df  خی دو

تعهد 

یعاطف  

44/105 77  سال سابقه 5کمتر از   686/3  4 450/0  

96/97 42  سال سابقه 10تا  5  
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میانگین رتبه   تعداد  گروه ها  متغیر

  ها

  سطح معنی داري df  خی دو

54/96  26  سال سابقه 15تا  11  

95/107  33  سال سابقه 20تا  16  

55/81  22  سال سابقه 20بیش از   

تعهد 

 مستمر

01/102 77  سال سابقه 5کمتر از   412/5  4 248/0 

83/92 42  سال سابقه 10تا  5  

15/121  26  سال سابقه 15تا  11  

74/99  33  سال سابقه 20تا  16  

59/86  22  سال سابقه 20بیش از   

تعهد 

يهنجار  

36/104 77  بقهسال سا 5کمتر از   751/2  4 600/0 

70/104 42  سال سابقه 10تا  5  

15/93  26  سال سابقه 15تا  11  

67/102  33  سال سابقه 20تا  16  

41/84  22  سال سابقه 20بیش از   

تعهد 

یسازمان  

69/104 77  سال سابقه 5کمتر از   333/4  4 363/0 

83/98 42  سال سابقه 10تا  5  

52/103  26  سال سابقه 15تا  11  

92/105  33  سال سابقه 20تا  16  

32/77  22  سال سابقه 20بیش از   

  

  

با توجه به میزان خی دو  سیکروسکال والطبق نتایج آزمون  مشاهده می شودهمانطور که در جدول شش 

تفاوت معنی داري وجود  ختلفم سابقه خدمتبا سازمانی معلمان تعهد مشاهده شده و سطح معنی داري بین 

  . ندارد

  

  نتایج آزمون یو من ویتنی در مقایسه تعهد سازمانی معلما ن با نوع ورود مختلف به آموزش و پرورش .)7(جدول

  سطح معنی داري  z  میانگین رتبه ها  تعداد  گروه ها  متغیر

تعهد 

یعاطف  

-488/1 14/91 68  تربیت معلم  137/0  

 87/103 130  غیر تربیت معلم

تعهد 

 مستمر

-022/2 15/88 68  تربیت معلم  043/0*
 

 43/105 130  غیر تربیت معلم
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  سطح معنی داري  z  میانگین رتبه ها  تعداد  گروه ها  متغیر

تعهد 

يهنجار  

-840/2 57/83 68  تربیت معلم  005/0* 

 83/107 130  غیر تربیت معلم

تعهد 

یسازمان  

-404/2 97/85 68  تربیت معلم  016/0* 

 58/106 130  غیر تربیت معلم

  

مشاهده شده و  Zطبق نتایج آزمون یومان ویتنی با توجه به میزان مشاهده می شود هفت  همانطور که در جدول

فارغ التحصیل تربیت معلم  تربیت بدنی ی معلمانتعهد سازماني و تعهد هنجار، تعهد مستمرسطح معنی داري بین 

حصیل تربیت معلم با غیر فارغ الت معلمانی تعهد عاطفاما بین . و غیر تربیت معلم تفاوت معنی داري وجود دارد

  .داردنوجود  يدار یتفاوت معن تربیت معلم

  

  بحث و نتیجه گیري

 نقش باید اثربخش، معلم به براي نیل و نمود حرکت اثربخش معلم تحقق مسیر در باید کارآمد مدرسه تحقق براي

 تعهد. نمود تالش معلمان میان در آن سطح ارتقاء جهت مورد تاکید قرار داد و در آن را اهمیت و سازمانی تعهد

 از بسیاري تواند می روند آن رو این از و دارد آنان عملکرد در بسزایی تأثیر عامل، یک بعنوان معلمان سازمانی

 قطع بطور بماند، باقی متعهد و سازمانش وفادار و شغل به نسبت معلم، اگر .دهد قرار خود تأثیر تحت را مسائل

  .گردد ی میآموزش راندمان رفتن باال موجب

 سازمانی تعهد احساس معلمان تربیت بدنی داراي که داد نشان سازمانی در این تحقیق تعهد به مربوط هاي یافته

، طالب پور و )1389(همکاران و پورسلطانیاین نتیجه با نتایج پژوهش هاي . بودند )71/70میانگین(باالیی  نسبتا

این یافته نقطه قوتی را براي معلمان ). 26،18(م سو می باشده) 1385(راد و همکاران  صباغیان ،)1386(امامی

تحقیقات فواید متعدد متعهد . نشان می دهد زیرا پژوهش ها سطح باالي تعهد را براي سازمان مفید دانسته اند

مثل (و فواید روانشناختی ) مثل منافع و درآمدها (بودن به سازمان براي یک عضو را به صورت فواید بیرونی 

به دلیل اثرات ، ایجاد تعهد سازمانی در کارکنان. بر شمرده اند) یت درونی از شغل و ارتباطات با همکاران رضا

  ).24( براي سازمان و مدیران آن امري حیاتی و مهم و در اولویت محسوب می شود، مثبت آن در رفتار آنان

 نسبتا عاطفی تعهد احساس رايمعلمان تربیت بدنی دا که داد نشان عاطفی تعهد به مربوط هاي یافته

و  سازمان با آنان یگانگی احساس سازمان، به کارکنان عاطفی تعلق به عاطفی تعهد. بودند )6/29میانگین(باالیی

 دارند کنند تمایل می کسب باالیی نمره تعهد این در که معموال کارکنانی. دارد اشاره سازمان در آنان فعال حضور

 عبارت به. می باشند دیگر سازمانی در کار به ادامه جهت سازمان به ترك حاضر کمتر و باقی بمانند سازمان در تا

 باقی سازمان در که باید کنند می تکلیف احساس که دلیل این به نه می مانند باقی سازمان در کارکنان دیگر

 برند می لذت آن در یتادامه عضو از و کنند می وابستگی و تعلق احساس به سازمان که علت این به بلکه بمانند

)27.(  

نسبتا باالیی  هنجاري تعهد احساس که معلمان تربیت بدنی داراي داد نشان هنجاري تعهد به مربوط یافته هاي 

 زمانی تا کارکنان. دارد اشاره سازمان در ماندن به کارکنان وظیفه یا الزام به تعهدهنجاري). 05/22میانگین.(بودند
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 آموزش برگزاري معموال .باشد مناسب و درست سازمان در ماندن از نظرشان که اندم خواهند باقی سازمان در

 و ها توانایی به و توجه عملکرد مستمر ارزیابی شایستگی، و لیاقت مبناي کار بر تقسیم خدمت، ضمن هاي

  ).27(باشد  داشته نقش هنجاري تعهد افزایش تواند در معلمان تربیت بدنی می استعداد

از  باالتر مستمر تعهد احساس معلمان تربیت بدنی داراي که داد نشان مستمر تعهد به ربوطم هاي یافته

  .بودند)  60/19میانگین(متوسط

 بیان تعهد این واقع در. سازمان است ترك یا ماندن به مربوط که است هایی هزینه و مزایا با ارتباط در تعهد این

 تعهد داراي که کارکنانی معموال .شود می یاد نیز عقالنی تعهد عنوان به آن از است که محاسبه یک کننده

. باشد داشته ها آن براي هاي گزافی هزینه سازمان ترك که مانند می باقی سازمان زمانی در تا مستمر هستند

  . است سازمان ترك به مرتبط هزینه هاي از فرد تشخیص با مرتبط حدودي تا سازمان فعالیت در ادامه به تمایل

یعنی . ی معلمان تربیت بدنی مرد و زن تفاوت معنی داري وجود داردتعهد سازمانتحقیق نشان داد که بین  نتایج

، حسینی و )1388(شده توسط جورابچی ارائه نتایج با نتیجه این. مردان تعهد سازمانی باالتري اظهار داشته اند

ن این یافته می توان گفت با توجه به در تبی). 28،20،17(همسو است ) 2010(و جین ترون) 1389(مهدي زاده

اینکه زنان مجبورند هم نقش خانوادگی داشته بپذیرند و هم نقش اجتماعی داشته باشند ممکن است تمرکز فکري 

بر اساس یافته هاي ).  28(کمتري نسبت به مردان که نقش هاي اجتماعی برایشان پررنگ تر است داشته باشند

 و پور قلی). 3،21(بین تعهد سازمانی مردان و زنان تفاوتی وجود ندارد) 1381(ار، حمیدي و کشتی د)1388(خطیبی

 نسبت مردان بیشتر سازمانی تعهد( جنسیتی هاي کلیشه ایجاد از جلوگیري براي کردند پیشنهاد) 1386(همکاران

 آموزي نوعت و ها کلیشه شکستن براي آموزشی هاي کالس استخدام، حین در ها سازمان است بهتر ،)زنان به

  ).25(ببینند  تدارك

اما بین  ي معلمان تربیت بدنی مرد وزن تفاوت معنی داري وجود داردتعهد هنجاری، تعهد عاطفبین : نتایج فرعی

بدین معنی که مردان تعهدعاطفی و . داردنوجود  يدار یمرد و زن تفاوت معن یبدن تیمعلمان ترب تعهدمستمر

  .تندهنجاري باالتري نسبت به زنان داش

 .وجود دارد داري معنی تفاوت قراردادي و پیمانی رسمی، معلمان سازمانی تعهد نتایج تحقیق نشان داد که بین

 این. بدین معنی که، معلمان رسمی و پیمانی از تعهد سازمانی باالتري نسبت به معلمان قراردادي برخوردارند

راد  صباغیان. همسو است)  1385(راد و همکاران  غیانصبا ،)1389(شده توسط زهره وندیان  ارائه نتایج با نتیجه

 از بیش علمی هیئت مدرسان سازمانی تعهد در تحقیق خود به  به این نتیجه رسیدند که)1385(و همکاران 

 طی تحقیقی بیان کردند بین )1389(همکاران و پورسلطانی از سوي دیگر). 23،24(باشد می التدریس حق  مدرسان

 حاضر تحقیق نتیجه با سازمانی رابطه وجود ندارد که تعهد و ) روزمزد و قراردادي پیمانی، ی،رسم( استخدام نوع

در بیان علت مغایرت می توان گفت که یکی از عوامل موثر بر تعهد سازمانی میزان دستمزد ). 18(ندارد همخوانی

رکنان قراردادي تفاوت زیادي از آنجا که میزان حقوق کارکنان رسمی در آموزش و پرورش با کا. کارکنان است

  .دارد این نکته می تواند از عوامل مهم در پایین بودن تعهد سازمانی کارکنان قراردادي در آموزش و پرورش باشد

 اما .وجود دارد داري معنی تفاوت قراردادي و پیمانی رسمی، معلمان هنجاري تعهد عاطفی، تعهد بین: نتایج فرعی

بدین معنی که، معلمان رسمی . ندارد وجود داري معنی تفاوت قراردادي و پیمانی می،رس مستمر معلمان تعهد بین

  .و پیمانی از تعهد عاطفی و هنجاري و تعهد سازمانی باالتري نسبت به معلمان قراردادي برخوردارند
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نتیجه این  .داردنوجود  يدار یمختلف تفاوت معن نیمعلمان با سنی تعهد سازمان نتایج تحقیق نشان داد که بین

، )1385(،طالب پور و امامی )1382(،کوزه چیان و همکاران )1381(تحقیق با تحقیق حمیدي و کشتی دار 

  ).21،22،26،3(همسواست) 1388(خطیبی

تعهد تفاوت معنی داري وجود دارد اما بین  مختلف نیبا سني معلمان تعهد هنجاری و تعهد عاطفبین : نتایج فرعی

سال  25سال سن بیشترین و کمتر از  45بدین معنی معلمان باالي . ی داري وجود نداردو سن رابطه معن مستمر

سال سن بیشترین و کمتر  25تا 35سن پایین ترین میزان تعهدهنجاري را دارا می باشند و همچنین معلمان بین 

  .سال سن پایین ترین میزان تعهدعاطفی هستند 25از 

نتیجه این . تفاوت معنی داري وجود ندارد سابقه خدمتبا ازمانی معلمان ستعهد نتایج تحقیق نشان داد که بین 

اما با نتایج حمیدي و ). 22،3(همسو است ) 1388(و خطیبی) 1382(تحقیق با تحقیق کوزه چیان و همکاران 

 خدمت سابقه بیان کردند بین)  1381(حمیدي و کشتی دار  .مغایرت دارد) 2010(جین ترون، )1381(کشتی دار 

 وجود معکوس دار، ولی معنی بدنی ارتباط تربیت  هاي دانشکده علمی هیأت اعضاي و مدیران سازمانی وتعهد

  ) .21،17(دارد

تفاوت معنی داري  مختلف سابقه خدمتبا  ي و تعهد مستمر معلمانتعهد هنجاری،تعهد عاطفبین :  نتایج فرعی

بین سابقه خدمت با تعهد عاطفی رابطه معنی کردند  در تحقیق خود بیان) 1384(و همکاران   شیخ. وجود ندارد

) 1(ولی بین سابقه خدمت با تعهد مستمر و تعهد هنجاري رابطه معنی داري مشاهده وجود ندارد . داري  وجود دارد

. 

 سابقۀ و عاطفی تعهد بین و مدیریت سابقۀ و عاطفی تعهد بین) 1387(و همکاران  زاده در همین زمینه خسروي 

 افزایش تعهد موجب مدیران مدیریت سابقۀ و کار سابقۀ بودن بیشتر یعنی بدست آوردند معنی داري رابطۀ اآنه کار

 و ها ارزش براي تعهد بیشتري مربوط مدیران و است شده خود متبوع هاي سازمان به آنها هنجاري و عاطفی

  ) .19(بودند قائل سازمان هنجارهاي

ی معلمانی که از طریق مراکزتربیت معلم جذب آموزش وپرورش شده ازمانسنتایج تحقیق نشان داد که بین تعهد 

ی باالتري اظهار داشته سازماناند با سایر معلمان تفاوت معناداري وجود دارد؛ یعنی معلمان غیر تربیت معلمی تعهد 

  .اند 

و پرورش شده اند  هنجاري و مستمر معلمانی که از طریق مراکزتربیت معلم جذب آموزشتعهد بین :  نتایج فرعی

ی معلمانی که از طریق مراکزتربیت معلم جذب تعهد عاطفاما بین . با سایر معلمان تفاوت معناداري وجود دارد

بدین معنی که معلمان غیر تربیت معلمی . داردنوجود  يدار یتفاوت معنآموزش وپرورش شده اند با سایر معلمان 

در تبین این نکته می توان گفت به نظر می رسد معلمانی که از  .و  باالتري داشته اند  مستمرهنجاري ،تعهد 

طریق مراکز تربیت معلم جذب آموزش و پرورش شده اند احساس می کنند فرصتهاي شغلی بیشتري براي آنها در 

تحقیقات نشان . همچنین عامل محدودیت هاي تحقیق می تواند عاملی اثر گذار باشد. سایر سازمان ها وجود دارد

 تعهد بر شغل پایگاه اجتماعی و سازمان از خارج جایگزین شغلی ي ها فرصت همچون محیطی دهد عواملمی 

مطالعات پراکنده اي در این مورد صورت گرفته و نیاز ، با توجه به پیشینه تحقیق). 39(گذارند می اثر افراد سازمانی

  .به تحقیقات بیشتري در این زمینه احساس می شود
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سازمان آموزش  ویژه به و ورزشی مختلف هاي سازمان شود می پیشنهاد حاضر، تحقیق نتایج به باتوجه نهایت در

صحیح  مدیریتی تدابیر اتخاذ با و دهند انجام سازمانی تعهد ایجاد موانع رفع براي را الزم هاي برنامه و پرورش،

 دو بین برخوردهاي یکسان. کنند فراهم را قراردادي کارکنان نیز و زن کارکنان سازمانی تعهد افزایش موجبات

 تعهد ایجاد براي .است زمینه این در یاریرسان و مهم موارد از کارکنان، مالی شاخصهاي به توجه نیز و جنس

 آماده و ها آموزش انجام صرف که هایی هزینه میزان از کارکنان نمودن آگاه با سازمان ،درکارکنان هنجاري

 در فعالیت ادامه و ماندن براي را تکلیف احساس این ،شود می کاریشان دعملکر بهبود راستاي در آنها سازي

 خانوادگی مشکالت ویژه به شغلی مشکالت به سازمان که اندازه هر. نماید می ایجاد خدمات جبران براي سازمان

 شود می توصیه لذا. کرد خواهند پیدا خود کار به بیشتري تمایل و تعلق احساس کارکنان نمایند توجه کارکنان

 داشته را الزم توجه خود انسانی نیروي و مشکالت مسائل شناخت به نسبت مدیران حتّی و مربوطه واحدهاي

  .برانگیزانند بیشتر سازمان به را کارکنان تعلق احساس بتوانند وسیله بدین تا باشند
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