
بررسی تعهد حرفه ای و سازمانی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت 

 بدنی دانشگاههای ایران
 حسین پورسلطانیمجری: 

3198دانشگاه پیام نور ـ  علمی هیئتعضو   

و جابجایی، باعث  ریتأخوجود نیروهای انسانی متعهد به سازمان و حرفه اش در هر سازمانی ضمن کاهش غیبت، 

سازمان و نیز دستیابی به ملکرد سازمان، نشاط روحی کارکنان، تجلی بهتر اهداف متعالی چشمگیر عافزایش 

در سازمان ها، هدف کلی این پژوهش بررسی اهداف فردی خواهد شد. با توجه به اهمیت بررسی این موضوع 

یت بدنی دانشگاه های دانشکده ها و گروه های ترب علمی هیئترابطه تعهد سازمانی با تعهد حرفه ای اعضای 

 دولتی ایران می باشد. 

دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی  علمی هیئتپژوهش حاضر شامل کلیه اعضای  آماریروش شناسی: جامعه 

 825جدول مورگان برابر  بر اساسنفر( می باشد. و تعداد نمونه 582) 8811دانشگاه های دولتی ایران در سال 

و  (OCQهای جمعیت شناختی، پرسشنامه تعهد سازمانی) یژگیومحقق ساخته  شنامهپرسنفر تعیین گردید. از 

های کرونباخ پایایی پرسشنامه  یآلفا( استفاده گردید. با استفاده از 8998( مایر و آلن )PCQتعهد حرفه ای )

واریانس و پیرسون، تحلیل . برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی آمددست  به 88/0،  18/0مذکور 

 تک نمونه ای استفاده گردید.  tاستیودنت و  Tukey HSD، tتعقیبی  آزمون

درصد  52مرد و  علمی هیئتدرصد از اعضای  82در تحلیل توصیفی داده ها مشخص شد که جنسیت یافته ها: 

 5/8درصد، 5تیب، و مربی به تر آموزشیاستادیار، مربی  ی علمی استاد، استادیار، دانشیار،زن بود. درصد رتبه ها

، (r=484/0و  P≤08/0درصد بود، که بین تعهد سارمانی و تعهد حرفه ای ) 5/88درصد و 5درصد،  5/88درصد، 

( ، تعهد سازمانی با خرده مقیاس مستمر r=898/0و  P≤02/0با خورده مقیاس عاطفی )تعهد سازمانی 

(08/0≥P  519/0و=r) ( 08/0و تعهد سازمانی با خرده مقیاس هنجاری≥P  81/0و=r رابطه مثبت و معناداری )

، گرایش تحصیلی تفاوت معنادرای تأهلوجود داشت. بین تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای براساس جنسیت، 

 مشاهده نگردید. 

به  آمدمعنادار مثبتی به دست  ی رابطهبحث و بررسی: چون در این تحقیق بین تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای 

به اهداف سازمانی، به سریع و آسان  یابی دسته ها و گروه های تربیت بدنی توصیه می شود برای مدیران دانشکد

ها توجه جدی مبذول نمایند. توجه به تعهد سازمانی و  آنو خرده مقیاس های  یسازمانتعهد  و یاتعهد حرفه 

طح علمی اساتید و دانشجویان، کارایی و اثر بخشی در قالب ارتقا سمنجر به افزایش  علمی هیئتحرفه ای اعضای 

 در جامعه ورزشی می شود.  آنتولید هلم و بکارگیری 

 . علمی هیئتواژه های کلیدی: تعهد سازمانی، تعهد حرفه ای، عضو 
 


