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 چکيده
ازنظر  حاضر تحقیق. گرفت انجام يتعهد سازمان بر شغلي رضايت ریتأث بررسي باهدف پژوهش اين

 وپرورش آموزشكلیه كاركنان  شامل تحقیق اين آماري جامعه است تحقیق،كاربردي هدف

 روش. باشند يم پرسنل از نفر011تحقیق،تعداد اين آماري نمونه. باشد يم شهرستان بويراحمد

 رضايت سنجش است،براي شده استفاده پرسشنامه2از تحقیق نيدر ا. است سرشماري يریگ نمونه

تعهد  از پرسشنامه يتعهد سازمان سنجش براي سوتاو مینه شغلي رضايت پرسشنامه از شغلي

 سازماني تعهد بر شغلي رضايت داده نشان پژوهش يها افتهي. شد استفاده ماير و آلن يسازمان

 .دارد معناداري و مستقیم ریتأث كاركنان

 شهرستان بويراحمد وپرورش آموزشكاركنان  ،يتعهد سازمان ،شغلي رضايت :واژگان کليدي
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 مهمقد            

 منابع ريسا به نسبت انساني ،نیرويمحور دانش اقتصاد به ها سازمان ورود با و حاضر عصر تحوالت و تغییر به توجه با            

 افزايش يراه برا نيتر يو اساس يعنصر راهبرد نيتر ياتیحانساني، سرمايه واقع در. است شده برخوردار خاصي تیاز اهمسازمان،

 يها و ارزش اهداف متعهد به انساني نیروي. خواهد داشت دنبال به را جامعه يو ترق شرفتیو پ است سازمان ييو كارا اثربخشي

 تلقي ها از سازمان بسیاري براي پايدار رقابتي مزيت ديگراست،بلكه سازمان به نسبتن  سازما يك برتري براي يتنها عامل نهسازمان،

  .شود يم

 نظري و پيشينه پژوهشمبانی  -1

 در صورت كه است خويش ي و حرفه سازمان به كاركنان ،تعهد قرارگرفته  موردتوجه زيادي يها در پژوهش كه مواردي از يكي

 سازماني،میل يها هدف باور و پذيرش معناي به يتعهد سازمان. شود يسودمند سازمان يامدهایپ گريد به منجر تواند يمآن، به توجه

 اتفاقي امري در كاركنان كاري تعهد تحقق نمود كه اعتراف بايد .است در سازمان ماندن به میل و سازمان راستاي در زياد تالش

 محیط خلق. نگهدارد پويا و زنده آن را كند كه تالش آن تحقق از پس و آورد وجود به را نآ بايد سازمان مديريت نیست؛بلكه

 مهم نگرش يك تعهد سازمان . كرد تعیین قیمتي آن آورد دستب براي تواند ينم دارد،ولیكن هزينه مديران ،برايدر كار متعهدانه

خصوصاً  يو روانشناس رفتارسازماني يها رشته محققان از بسیاري موردعالقه گذشته سالهاي در طول كه است سازماني و شغلي

 در تغییر نيتر عمده ديشا كه است شده تغییراتي دستخوش گذشته دهه سه در طول نگرش اين. است بوده اجتماعي يروانشناس

 اخیردرحیطه تحوالت به با توجه همچنین. بوده است آن به يبعد كي نگرش تا مفهوم اين به يچندبعد نگرش به مربوط قلمرو اين

 كه كنند اظهار تا داشته بر آن را صاحبنظران يا عده گريكدي در ها شركت يها ادغام و ها يساز كوچك ازجمله وكار كسب

 جهت همین به و است افتهي كاهش عملكرد و شغل،غیبت ترك ازجمله  مديريت در حوزه مهم متغیرهاي ديگر بر اثرتعهدسازماني

 نداده ازدست را خود اهمیت سازماني تعهد معتقدندكه و نپذيرفته را ديدگاه اين از محققان ديگر يا عده اما. است مورد يب آن بررسي

 ازنگرش متاثر تواند مي درسازمان رفتاركاركنان گرفته صورت تحقیقات طبق آنجاكه از گیرد قرار قیموردتحق تواند يم و همچنان

 آن دانستن به مند عالقه بیشتر مديران درواقع. نظرمیرسد به ضروري ها سازمان مديران براي ازآنها رو،آگاهي باشد،ازاين هايشان

 .است مرتبط باكاروسازمان هستندكه نگرشهايي از دسته

 ونیزاحساس كارآيي افزايش سبب كه است عاملي شغلي رضايت  .است شغلي درموفقیت مهم بسیار ازعوامل يكي شغلي رضايت

 ارتباط درخصوص نظران اكثرصاحب. اند كرده تعريف گوناگون ازديدگاههاي شغلي،را محققان،رضايت. گردد مي فردي رضايت

 فرد حالت دراين نمايد تامین فرد براي را مطلوب لذت نظر مورد نظردارندومعتقدنداگرشغل اشتراك واجتماعي رواني باعوامل شغلي

 ومزايا،و يمانندحقوق بیرون وچه كار ازانجام لذت ماننداحساس دروني چه گوناگون ازعوامل معیني تركیب. است راضي ازشغلش

 .شدبا راضي ازشغلش فرد گرددكه مي سبب كاري محیط روابط

 وانگیزه روحیات به توجه بنابراين  .میشود درنظرگرفته سازماني و هركشور در توسعه عامل مهمترين عنوان به انساني نیروي عامل

 وري بهره در سازمان يك كاركنان وكارآيي وري بهره ازآنجاكه  .است برخوردار بااليي اولويت و ازضرورت درهرسازمان انساني هاي

 وكاهش بیشتر شغلي رضايت ايجاد براي راههايي ومعرفي بررسي دلیل همین به است كننده تعیین بسیار سازمان كل وكارآيي

 .است برخوردار اي ويژه ازاهمیت سازماني تعهد وافزايش استرس

 مي پائین شغلي شغلي،رضايت استرس درمعرض خود كاري سختي بدلیلستادي  درمراكز شاغل انساني نیروي بعنوانكارمندان 

 همچون مباحثي به پرداختن دلیل همین به باشد مي همراه وسختیهايي مشكالت بااداره آموزش و پرورش كاردر  .باشند

 نرم پنجه و دست اي عديده مشكالت باكاركنان ستادي آموزش و پرورش   امروزه. باشد مي ضروريكارمندان  دربین تعهدسازماني

 بدلیل رضايت عدم ،غني نبودن شغل بدلیل شغلي نارضايتي همچون عواملي   .باشد رموث آنان برتعهدسازماني میتواند كنندكه مي

 است اين دردرمراكز ستادي آموزش و پرورش  كار اهمیت  .بروند ديگري كار دنبال بهكارمندان  كه گردد مي باعث درآمد و حقوق

 خود كار به وعالقه باعشق الزم ومهارت تخصص بركسب واثربخشي،عالوه كارايي بیشترين كسب جهت بايدنیروهاي ستادي   كه

كاركنان  برتعهدسازماني شغلي ضايت تاثیرر بررسي به تا درصدداست تحقیق اين شده مطرح مباحث اهمیت دلیل به.   دهند ادامه

 پیشینه يانه؟ دارد معناداري تاثیركارمندان   برتعهدسازماني شغلي آيارضايت دهدكه پاسخ سوال اين به و بپردازدآموزش و پرور  
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 تحقیق هاي داده. پرداختند شغلي ورضايت هیجاني هوش رابطه بررسي به درپژوهشي( 2102)جورج و الیاس تحقیق مطالعاتي

 هاي ابزار باكمك تحقیق هاي يافته. كارمیكردند بودند هند در كه الكترونیكي هاي درشركت كه شد آوري جمع دهنده پاسخ212از

 هیجاني هوش بین قوي مثبت رابطه يك دادكه نشان پژوهش نتايج. آمد بدست پیرسون همبستگي ضريب ياستانداردهمچون آمار

.  ندارد شغلي ورضايت هیجاني برهوش تاثیري كارمند شغل طراحي دادكه نشان پژوهش نتايج همچنین. دارد وجود شغلي ورضايت

 .دارد مفهوم دو بر توجهي قابل تاثیر وتاهل كاري حال،تجربه بااين

 .اند داشته شركت بزرگ كارخانهه ك نفرازكاركناني021است، شده انجام(1992)در جانكینز تسونو تامیل توسط كه درتحقیقي

 ورضايت عاطفي تعهد بین داد نشان تحقیق نتايج  .قرارگرفت بررسي مورد شغلي بارضايت تعهدسازماني بین رابطه پژوهش دراين

 .دارد وجود  منفي رابطه شغلي مستمرورضايت تعهد بین وجودداردولي مثبت رابطه شغلي

 واسترس شغلي برتعهدسازماني،رضايت هیجاني هوش وغیرمستقیم مستقیم اثرات بررسي به( 2011)ابراهیم وناوه كیامنش ، اقدسي

 شغلي استرس يعني زا متغیردرون سه و باشد مي برونزا متغیر يك هیجاني هوش متغیر قبلي مطالعات براساس. پرداختند شغلي

 سازمان يك كارمند212كنندگان شركت. گرديدند تحلیل مسیر تحلیل تكنیك ازطريق هستندكه شغلي رضايت و سازماني ،تعهد

 اثرمستقیم هیچگونه هیجاني هوش كه داد نشان مطالعه اين نتايج. شد انتخاب اي طبقه يفتصاد گیري نمونه روش. بودند ايراني

 شغلي بررضايت مستقیمي اثرمنفي شغلي براين،استرس عالوه. ندارد وتعهدسازماني شغلي ،رضايت شغلي استرس بر وغیرمستقیمي

 رضايت میانجي نقش. دارد برتعهدسازماني را تاثیر قويترين شغلي رضايت. دارد سازماني برتعهد غیرمستقیمي اثر همچنین. دارد

 .تايیدگرديد مطالعه دراين ازمانيس برتعهد شغلي استرس برتاثیر شغلي
 

 دردانشگاه آنها تعهدسازماني با ها دانشكده مديران شغلي رضايت رابطه بررسي به درپژوهشي(0121)همكاران  و كوهستاني

 بررسي مورد سرشماري شیوه به مشهد فردوسي دانشگاه دانشكدههاي معاونان و مديران كلیه منظور بدين. مشهدپرداختند فردوسي

 داده وتحلیل ازتجزيه حاصل نتايج. شد استفاده متغیري دو همبستگي نوع از و توصیفي تحقیق روش مطالعه دراين. اند قرارگرفته

 .است داشته وجود داري ومعني مستقیم رابطه آنان تعهدسازماني و مديران شغلي رضايت بین كه داد نشان ها

. پرداختند درمالزي اي عالي آموزش درموسسه كاركنان ورضايت هیجاني هوش بین رابطه بررسي به درپژوهشي( 2009)مسرورآالم

 برداري ارزيابي،بهره)هیجاني هوش بعد سه دادكه نشان آماري تحلیل. بود دانشگاه غیرآموزشي نفرازكاركنان021شامل آماري نمونه

 بررضايت هیجاني بعدهوش سه بیني پیش ماهیت نیز نورگرسی تحلیل نتايج. دارند شغلي بارضايت معناداري رابطه  (تنظیم و

 بیشترتايیدكرد را شغلي

 رابطه دادكه نشان تحقیق اين نتايج. پرداختند سازمان برتعهد شغلي رضايت تاثیر بررسي به درپژوهشي( 2101)همكاران و تناي

 .وجوددارد تعهدسازماني با شغلي رضايت ي ها مولفه بین ضعیفي

 تحقيق فرضيه مفهومی الگوي

 .   دارد تاثیرمعناداريكارمندان آموزش و پرورش  برتعهدسازماني شغلي رضايت
 

   
 تحقيق نظري مدل  -1شکل

 روش شناسی    -1-2

 .  باشد ميهمبستگي  نوع از توصیفي ،تحقیق شده كارگرفته به تحقیق روش. است ،كاربردي تحقیق هدف نظر حاضراز تحقیق

 (یاسوج)کليه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد  -1شماره جدول

 شهرستان تعدادپرسنل

 يراحمدبو 011

 گیري نمونه شیوه محقق. مي باشد كلیه كاركنان آموزش و پرورش شهرستان بويراحمد شامل تحقیق آماري جامعه اينكه به باتوجه

 است، شده استفاده پرسشنامه 2 از تحقیق دراين. است پرسشنامه تحقیق دراين ابزارمورداستفاده .نمود انتخابسرشماري  بصورت را

     
 رضایت شغلی تعهد سازمانی      
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 سوتا مینه شغلي رضايت ازپرسشنامه شغلي رضايت سنجش براي و ماير و آلن تعهدسازماني ازپرسشنامه تعهدسازماني سنجش براي

 تايید مورد زير بصورت كرونباخ آلفاي با آنها وپايائي قرارگرفت تايیدخبرگان مورد تحقیق هاي پرسشنامه روايي. میشود استفاده

 .قرارگرفت

 تحقيق هاي پرسشنامه پایایی -2جدول 

 رديف متغیر كرونباخ آلفاي میزان

 1  شغلي رضايت 0.716 

 2  تعهدسازماني 0.715 

 

 توصیفي هادرسطح داده .گیرد مي صورت Spssافزار  ازنرم بااستفاده تحلیل .میشود تحلیل واستنباطي توصیفي دوسطح در ها داده

 رگرسیون ازآزمون بااستفاده استنباطي درسطح. گردد مي توصیف ونمودارها ازجداول معیاروبااستفاده وانحراف میانه میانگین، توسط

 .میشود يارد تأيید تحقیق فرضیه

 ها و یافته هاي پژوهش داده تحليل -1-3

 توصيف متغيرهاي تحقيق -1-3-1
 

 شغلی متغيررضایت توصيف -3جدول 

 

  تعداد كمترين بیشترين میانگین انحراف معیار

 رضايت شغلي  011 55/0 5 22/1 224/1

 

 

 

 . باشد مي 224/1معیار  انحراف ،24/1میانگین  ،5بیشترين  ،55/0مقدار  كمترين داراي شغلي متغیررضايت میشودكه مشاهده

 

 متغيرتعهدسازمانی توصيف  -4جدول

  تعداد كمترين بیشترين میانگین معیار انحراف

 تعهدسازماني 011 2 5 51/1 522/1

 

 

 . باشد مي 522/1 معیار انحراف ،51/1میانگین ،5بیشترين ،2مقدار كمترين داراي سازماني متغیرتعهد شودكه مي مشاهده
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 بررسی نرمال بودن متغيرهاي تحقيق   -1-3-2

 اسميرنف  -کولموگروف آزمون  -5جدول

  آزمون آماره معناداري سطح

 شغلي رضايت 264/0 121/1

 تعهدسازماني 121/0 160/1

 

 حقیق متغیرهايت باشددرنتیجه مي05/0باالتراز متغیرها همه آمده بدست هاي معناداري سطح میشودكه مشاهده6جدول به باتوجه

 .  باشند مي نرمال توزيع داراي موردبررسي درنمونه
 

 بررسی فرضيه تحقيق    -2

 .تاثیردارد ن پرستارا برتعهدسازماني شغلي رضايت

 برتعهدسازمانی شغلی تاثيررضایت بررسی  -6جدول

  (sig)مقدار-p  آزمون آماره 

   (t)

  

  بضري

 تعیین

  خطاي

 استاندارد

 رگرسیون      ضريب

  betaاستانداردشده

 متغیر

 وتعهدسازماني شغلي رضايت  122/1  611/1  002/1  111/6   10111 

 

  مقدار مطالعه مورد گوي پاسخ 251 دربین كه است ازآن متغیرحاكي دو اين بین رگرسیون ازآزمون آمده دست به نتايج

betaشغلي میدهدمتغیررضايت نشان میباشدكه 002/1 با برابر نیز تعیین ضريب باشد،همچنین مي 122/1 با برابر استاندارد 

 معناداري مستقیم تاثیر شغلي رضايت دهدكه مي نشان beta مقدار .نمايد پیشبیني را تعهدسازماني%  00/2اندازه میتواندبه

 رضايت كه گفت توان مي و شود مي تايید تحقیق فرضیه و رد صفر فرضیه درنتیجه. داردكاركنان آموزش و پرورش  برتعهدسازماني

 .تاثیردارد كارمندانبرتعهدسازمانی شغلي

 نتایج و بحث بر روي نتایج  -2-1

 نشان فرضیه بررسي. قرارگیرد مطالعه مورد كارمندان برتعهدسازماني شغلي رضايت تاثیر تا است شده برآن سعي پژوهش دراين

 مي 002/1 با برابر متغیر دو بین تعیین ضريب مقدار همچنین .دارد معناداري و مثبت تاثیر برتعهدسازماني شغلي رضايت میدهدكه

 .  نمايد راپیشبیني تعهدسازماني% 00اندازه به میتواند شغلي متغیررضايت میدهد نشان باشدكه

 تحقیق نتیجه با پژوهش از نتیجه اين. دارد وجود مستقیم رابطه وتعهدسازماني شغلي رضايت بین كه میشود گرفته نتیجه بنابراين

 خواني هم،وجوددارد وتعهدسازماني شغلي رضايت بین معناداري مستقیم بودرابطه داده نشان كه( 0141)همكاران و تفرشي حیدري

 و دهند مي دنشان ازخو را باالتري باشند،تعهدسازماني داشته باالتري شغلي رضايتكارمندان  هرچه گفت میتوان درنتیجه. دارد

 .شود كم نیز تعهدسازمانیشان گردد مي باعث پايین شغلي رضايت

 موثر هاي مولفه بهآموزش و پرورش  مديران گردد ،پیشنهادميكارمندان بین در تعهدسازماني و شغلي رضايت ارتباط به باتوجه

 هاي دوره برگزاري و شغلي سازي مناسب،غني ارتباط گیري،برقراري درتصمیم رفاهي،مشاركت امكانات مانندتأمین برتعهدسازماني

 .  قراردهند موردتوجه  بیشتر كاري رادرمحیط تعارض شغلي،ارتباطات،مديريت باتنش مقابله درزمینه آموزشي
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 نتيجه گيري   -3

 دهدكه مي نشان نتیجه اين. دارند ومعناداري تاثیرمثبت سازماني برتعهد شغلي رضايت میدهدكه نشان ها يافته پژوهش دراين

 .دهند مي ازخودنشان را بیشتري تعهدسازماني باشند داشته باالتري شغلي رضايتكارمندان  هرچه
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