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  چكيده
 .بود هامديران تربيت بدني دانشگاههاي شغلي و عملكرد دي بر نگرشبنتحليل تأثير مشاركت در بودجهتحقيق اين هدف 
تحقيق توصيفي، از لحاظ روابط بين متغيرها، از نوع همبستگي و به لحاظ هدف، از نوع تحقيقات كـاربردي و روش  روش 
بسته به وزارت علوم، هاي دولتي واجامعة آماري اين پژوهش مديران تربيت بدني دانشگاه. آوري اطالعات ميداني بود جمع

آوري اطالعـات از  منظور جمع به. شمار تعيين شد صورت كل حجم نمونه برابر با كل جامعه و به. تحقيقات و فناوري بودند
بندي، پرسشنامة رضايت شغلي، پرسشنامة عجين شدن بـا   پنج پرسشنامة استاندارد شامل پرسشنامة مشاركت در بودجه

يـابي   بررسـي تـأثير متغيرهـا و ارزيـابي مـدل از مـدل      . و پرسشنامة عملكرد استفاده شد شغل، پرسشنامة تعهد سازماني
نتايج نشـان  . انجام گرفت AMOSافزار با استفاده از نرم Bayesian Estimation ، روش)SEM(معادالت ساختاري 

ير معناداري نـدارد، امـا نتـايج    طور مستقيم بر عملكرد مديران تربيت بدني تأث بندي مديران بهداد كه مشاركت در بودجه
طـور غيرمسـتقيم از طريـق     بندي بهنشان داد مشاركت مديران در بودجه Bayesian Estimationمعادالت ساختاري 

همچنين رضايت شغلي مديران تأثير مثبت و . تأثيرگذاري بر رضايت شغلي و تعهد سازماني بر عملكرد مديران مؤثر است
 .و تعهد سازماني بر عجين شدن با شغل آنان دارد معناداري بر تعهد سازماني

  
  هاي كليدي  واژه

 .بندي، عملكرد، مديران، مشاركت، نگرش بودجه
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   مقدمه
ها، امري مهم و هاي جمعي و مشاركتي در دانشگاهصيانت از مراكز علمي، ايجاد وفاق و هدايت فعاليت

ويژه اعضاي هيأت  به كيفيت كاركنان آن به اثربخشي دانشگاه اساساً. مستلزم داشتن رهبران تواناست
بستگي به آن دارد كه تا چه اندازه از توانمندي اعضاي هيأت علمي در اين مهم علمي وابسته است و 

ها از اعضاي هيأت علمي اغلب مديران تربيت بدني دانشگاه. )4( شود امور دانشگاه استفاده مي ةادار
 .شوند انتخاب مي

هاي اقتصادي و ويژه در زمينه كارهاي دولت، به كليةعنوان پايه و اساس  ، بهريزيوظيفة برنامه 
ريزي است، ابزار ريزي كه عامل اجرا و ضامن موفقيت دولت در برنامهو وظيفة بودجه، سياسي

 هاي نقش بر عالوه بودجه). 1(شود  هاي مالي براي اهداف بخش عمومي محسوب ميسياستگذاري

 . )6( است شده دار ه عهد نيز را ريزيبرنامه حساس و مهم قشن اجتماعي، و سياسي

دن امور، ايجاد انگيزه، اعمال كنترل و كرريزي، هماهنگ اي براي برنامهنويسي ابزار يا وسيلهبودجه
 و انگيزه ايجاد كنترل، براي ابزاري بودجه، و مديران وظايف از بنديبودجه .)3(است  ارزيابي عملكرد

ة تهي در مختلف سطوح كاركنان مشاركت كه دهند مي نشان زيادي مطالعات. تاس كردعمل ارزيابي
  ).5(آورد مي فراهم را سازماني اهداف به دستيابي و بهبود عملكرد موجبات بودجه،

بندي اگر فرايند بودجه. تواند مسير رو به پايين يا مسير رو به باال بپيمايد نويسي ميفرايند بودجه
ها را تعيين بودجه) تر از جمله براي سطوح پايين(پايين بپيمايد، مديريت براي كل سازمان مسير رو به 

بندي بودجه"از سوي ديگر فرايند . نامند مي "بندي دستوريبودجه"اغلب اين روش را . كند مي
از جمله  شوند، كند افرادي كه از اين بودجه متأثر مي پيمايد و ايجاب مي مسير رو به باال مي"مشاركتي 

  .)3(تر در فرايند تهية بودجه مشاركت جويند  هاي پايينكاركنان رده
كنند مورد پذيرش بيشتر هستند و  سازد، زيرا كاركنان احساس مي مشاركت انگيزش را نيرومند مي

تواند  شغلي و همكاري با مديريت مي رضايتاز اين راه احساس احترام به خود، . در كارهاي آن درگيرند
عصبي در كار، تعهد و دلبستگي  مدهاي مشاركت اغلب در قالب كاهش تعارض و فشاراپي. د يابدبهبو

 . )9( شود ها پديدار ميها و پذيرش بهتر از دگرگوني بيشتر به هدف

تواند داشته  هايي هستند كه فرد ميگيري رضايت شغلي، تعهد سازماني و عجين شدن با شغل جهت
هاي افراد توجه ما را به تعداد گيري رفتار سازماني از بين جهت .اند عروفهاي شغلي مباشد و به نگرش
كند و از طرف ديگر بيشتر محققان رفتار سازماني  هاي مربوط به شغل جلب ميگيري معدودي از جهت
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دهند اهميت مي) رضايت شغلي، تعهد سازماني و عجين شدن با شغل(به اين سه نگرش مربوط به شغل 
شغلي به نگرش فرد نسبت به شغلش اشاره دارد، ولي تعهد سازماني به نگرش كلي فرد به رضايت  ).8(

صورت ذهني،  اي است كه فرد به عجين شدن با شغل درجه. عنوان يك كل داللت دارد سازمان به
  ).11(دهد  شناختي مشغول شغلش مي شود و به آن اهميت و عالقه نشان مي شناختي و روان

تواند نتيجة يك تيم را از تيم بد به تيم متوسط، تيم خوب تا تيم  نايي افراد ميتركيب نگرش و توا
عنوان نتايج كار تعريف شود، اما برخي محققان معتقدند كه عملكرد،  و عملكرد به) 9(عالي ارتقا دهد 

عناي نتايج اما بروم براچ عملكرد را به معناي رفتارها و هم به مرفتار است و بايد از نتايج متمايز شود، 
اند كه  ها در تعريف عملكرد، هولتون و بيتز خاطر نشان ساختهبا توجه به اين تفاوت. كند تعريف مي

 ).12(عملكرد ساختاري چندبعدي است 

سرواژه ) B(حرف  كه)  POSDCORB(گانة مديريت را با عبارت وظايف هفت 1لوتر گيوليك
  ).10(بندي است، عنوان كرد وظيفة بودجه

دهند، متغير منبع اظهار داشتند كه تحقيقات قبلي نشان مي) 1991(2آرونكات و شي. ما. اف
بندي و عملكرد و رضايت شغلي مديران رابطة مشاركت در فرايند بودجهبر  خارجي كنترل فرد -داخلي

ع كنترل اما تأثير منبع كنترل بر رضايت مديريتي معنادار نبود و معنادار نبودن تأثير منب، اثرگذار است
 ).17( بر رضايت مديريتي، بازتاب تفاوت قابل مشاهده در فرهنگ است

نتايج نشان . بندي را بر عملكرد مديريتي بررسي كردمشاركت در بودجهتأثير ) 1988( 3لوكمن ميا
تر دارند، با بهبود عملكرد بندي در مورد مديراني كه نگرش يا انگيزة مطلوبداد مشاركت در بودجه

شده  مطلوبي داشتند، با عملكرد مختلكه مشاركت مديراني كه نگرش يا انگيزة نا ست، درحاليهمراه ا
  ).20(همراه بود 

بندي و عملكرد اظهار با بررسي مطالعات رابطة بين مشاركت در بودجه) 2011( 4الدين و راهانازين
اسطه در ارتباط بين مشاركت منظور بررسي وجود متغيرهاي و هاي متناقض، محققان را بهداشتند يافته

بندي مشاركتي را كه با انگيزش و آنها مدلي از بودجه. بندي و عملكرد مديريتي تشويق كرددر بودجه
  ).28(بود، ارائه كردند   عدالت تركيب شده

                                                           
1. Luther Gulick 
2. Frucot  
3. Mia 
4. Zainuddin  
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بندي و اطالعات مرتبط با شغل را بر عملكرد مديريتي اثر رابطة مشاركت در بودجه) 2010( 1ايكر
كه زيردستان با عملكرد باال، بيشتر از زيردستان با عملكرد پايين به كاربرد  و نشان دادبررسي كرد 

  ).15(بندي تمايل دارند اطالعات مرتبط با شغل در مشاركت در بودجه
هاي كلي مربوط به بودجه شامل مشاركت، شفافيت، برخي اثرهاي ويژگي) 1979( 2كنيس ايزتين

از نظر رضايت شغلي، عجين شدن با شغل و (لف نگرش مربوط به كار بازخورد، ارزيابي و اشكال مخت
و خودارزيابي عملكرد ) نگرش نسبت به بودجه، انگيزة بودجه(هاي مرتبط با بودجه ، نگرش)تنش شغلي

واحد صنعتي را كه داراي مسئوليت بودجه  مدير 169) وري هزينه و عملكرد شغلي عملكرد بودجه، بهره(
نتايج مطالعة او نشان داد كه مشاركت مربوط به بودجه و شفافيت هدف بودجه،  .بودند بررسي كرد

  ).18(هاي مربوط به شغل و مربوط به بودجة مديران دارد تأثيرات مثبت و معناداري بر نگرش

در بررسي تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم مشاركت در تهية بودجه بر عملكرد ) 1389(حسيني 
و سپس ) تأثير مستقيم(ي تأثير مشاركت مديران در بودجه بر عملكرد مديران مديران ابتدا به بررس
 و پرداخت) تأثير غيرمستقيم(واسطة متغيرهاي رضايت شغلي و اطالعات شغلي  بررسي اين ارتباط به

اظهار كرد مشاركت مديران در تدوين بودجه يك عامل انگيزشي است تا از اين طريق عملكرد آنها بهبود 
صورت مستقيم و  به(هاي دولتي  تايج پژوهش او نشان داد كه افزايش مشاركت مديران شركتن .يابد

  ).7(شود  سبب بهبود عملكرد آنان مي) غيرمستقيم

تأثيرات بندي، در مدل تحقيق خود  با هدف گسترش ادبيات بودجه )2009( و همكاران 3لچ لوپز
عملكرد  بربودجة مشاركتي ) تعديل كنندگي(يم مستقيم بودجة مشاركتي بر عملكرد و اثرهاي غيرمستق

بررسي كرده و در هفتمين كنفرانس  1مطابق شكل  را از طريق رضايت شغلي و اطالعات مربوط به شغل
 ).19(جهاني اقتصاد و بازرگاني ارائه كردند 

دربارة نقش از طريق معادالت ساختاري  2با ارائة مدل نظري خود در شكل )  2010( 4سوجيوكو
آزمون رابطة مستقيم  بندي بر عملكرد شغلي، باكننده در تأثير مشاركت در بودجه تغيرهاي تعديلم

. بندي تأثير مثبت و معناداري بر عملكرد شغلي مديران دانشگاه داشت، مشاركت در بودجهنشان داد
رضايت شغلي، نتايج معادالت ساختاري نشان داد كه متغيرهاي اعتماد، تعهد سازماني، كفايت بودجه و 

                                                           
1. Eker 
2. Kenis, Izzetin  
3. Leach-Lopez  
4. Sofian Sojioko 
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 رضايت شغلي

SAT 
بندي مشاركت در بودجه        

PART 
 عملكرد
PERF 

D 

A

B

E

C

F

)19(لچ لوپز و همكارانمدل تحقيق.1شكل  

بندي و عملكرد شغلي مديران كنندة معناداري بر رابطة بين مشاركت در بودجه  اثر منفي و تعديل
  . دانشگاه دارد

 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )25(مدل تحقيق سوجيوكو . 2شكل 

 اعتماد

 مانيتعهد ساز

 بودجهكفايت

بنديمشاركت در بودجه    عملكرد شغلي 

 رضايت شغلي

 اطالعات مرتبط با شغل
JRI 
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، بنديگرفته در خصوص متغيرهاي مشاركت در بودجه با توجه به بررسي پيشينة مطالعات انجام
به شرح زير مشاهده ) رضايت شغلي، تعهد سازماني و عجين شدن با شغل(هاي شغلي عملكرد و نگرش

  . شد
عنوان متغير مستقل رضايت شغلي و تعهد  بندي بهمشاركت در بودجه) 2010(در تحقيق سوجيوكو 

 .ه بودعنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد عنوان متغيرهاي ميانجي و عملكرد به سازماني به

عنوان متغير مستقل، رضايت شغلي  بندي بهمشاركت در بودجه) 2009(در تحقيق لوپز و همكاران 
عنوان متغير وابسته در نظر گرفته  عنوان متغيرهاي ميانجي و عملكرد به و اطالعات مرتبط با شغل به

  .شده بود
جي در نظر گرفته شده عنوان متغير ميان عجين شدن با شغل به) 1979(در تحقيق كنيس ايزتين 

  ). 18(بود 
عنوان  بندي بهگرفته، در اين تحقيق مشاركت در بودجه رو براساس پيشينة تحقيقات انجام ازاين

رضايت شغلي، تعهد سازماني و عجين (هاي شغلي عنوان متغير وابسته و نگرش متغير مستقل، عملكرد به
  .پيشنهاد شد 3ته شد و مدل تحقيق مطابق شكل عنوان متغيرهاي ميانجي در نظر گرف به) شدن با شغل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رضايت شغلي

 تعهد سازماني

 عجين شدن با شغل

 عملكرد بندي مشاركت در بودجه

  مدل تحقيق. 3شكل 
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  روش تحقيق
روش تحقيق توصيفي است، به لحاظ روابط بين متغيرها از نوع همبستگي و به لحاظ هدف كاربردي و 

يابي براي بررسي تأثير متغيرها و برازش مدل از مدل. آوري اطالعات، ميداني بودبه لحاظ روش جمع
  . انجام گرفت AMOSافزار  با استفاده از نرم Bayesian Estimationروش SEM(1(ساختاري معادالت 

جامعة آماري . هاي دولتي ايران بودند جامعة آماري اين پژوهش تمامي مديران تربيت بدني دانشگاه
شگاه و دان 67براساس اطالعات دريافتي از ادارة كل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعداد 

 .شمار است صورت كل با جامعة آماري و بهحجم نمونة آماري برابر 

  
  گيري ابزار اندازه 

 بنديپرسشنامة مشاركت در بودجه

طور گسترده  اين پرسشنامه به. اين پرسشنامه توسط ميالني طراحي شده و مشتمل بر شش سؤال است
، سوجيوكو )2008(، ايكر )2009(ن لوپز و همكارابندي از جمله در تحقيقات مشاركت در بودجه

، 2(استفاده شده است  )1386(توكلي محمدي و اعتمادي  ،)1387(اعتمادي و ديانتي ديلمي  ،)2010(
4 ،19 ،15 ،25(.  

  MSQ(2(پرسشنامة رضايت شغلي
سؤال است و در  20، ابداع و استاندارد شده و داراي )1967(و همكاران 3ويساين پرسشنامه توسط 

 ).19، 14(استفاده شده است ) 1384(زاده  ، ملك)2009(از جمله لوپزو همكاران زيادي تحقيقات 

 (JI)پرسشنامة عجين شدن با شغل

   .سؤال است 20و مشتمل بر و استاندارد شده ابداع  5و كجنر 4اين پرسشنامه توسط توماس الداهل
  (OCQ)پرسشنامة تعهد سازماني 

 ).14(سؤال است  15ابداع و استاندارد شده و مشتمل بر ) 1979( و همكاران 6اين پرسشنامه توسط موداي

                                                           
1. Structural Equation Modeling 
2.  Minnesota Job Satisfaction Questionnaire 
3. Weiss et al. 
4. Lodahl  
5. Kejner 
6. Mowday  



 1393مستانز، 4شمارة ، 6دورة مديريت ورزشي،                                                                                   

 

602

  پرسشنامة عملكرد  
اند كه عملكرد مدير را در هشت بعد، و  ابداع كرده) 1963( و همكاران 1اين پرسشنامه را ماهوني

بندي، اين پرسشنامه در تحقيقات فراواني با موضوع مشاركت در بودجه .سنجدصورت خودارزيابي مي به
) 2008(، لوپز و همكاران )1387(اعتمادي و ديانتي ديلمي، )1386(توكلي محمدي و اعتمادي از جمله 

   ).19، 5، 2(استفاده شده است 
 

  هاي تحقيق نتايج و يافته
بندي، عملكرد، عجين شدن با شغل و تعهد  نتايج توصيفي ميانگين رضايت شغلي، مشاركت در بودجه

 .دهد ترتيب متوسط به باال، متوسط، باال، پايين و بسيار باال نشان مي هب 1سازماني را مطابق جدول 

 
 توصيف متغيرهاي تحقيق. 1جدول 

 انحراف معيار
هاي  ميانگين نمره

 شده كسب

حداكثر نمرة

قابل كسب

حداقل نمرة 

 قابل كسب
تعداد  متغيرهاي تحقيق

 رضايت شغلي 60 20 100 48/76 37/10

 بندي مشاركت در بودجه

 كردعمل

 عجين شدن با شغل

 تعهد سازماني

58/4 63/21 30 6 60 

10/4 08/37  45 9 60 

53/7 93/56 100 20 60 

31/8 90/73 75 15 60 

 

 نيكويي برازش مدل

. رودكار ميكنيم كه براي مقايسه و انتخاب مدل بهبه اين منظور آمارة بيز به نام عامل بيز را معرفي مي
با استفاده از عامل بيز، دو حالت . ردن معناداري، يك مدل ساختاري ارائه شده استدست آو منظور به به

شود كه حالت اول بيانگر عدم همبستگي متغيرها در مدل تحقيق است و در براي مدل در نظر گرفته مي
در واقع در . شود مقابل آن، حالت دوم همبستگي داشتن و صحيح بودن مدل تحقيق در نظر گرفته مي

                                                           
1. Mahony  
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شده در تحقيق  ت اول، مدل تحقيق بدون هيچ رابطة علي و در حالت دوم، يك مدل ساختاري بيانحال
  .را داريم

  .          مدل ساختاري تحقيق معنادار نيست  : حالت اول
 .           مدل ساختاري تحقيق معنادار است  :حالت دوم

ش پاياني، مالك اطالع انحراف يا در گزار  AMOSافزار منظور آزمون نيكويي برازش مدل، نرم به
دهد  هاي اول و دوم را در فرمول قرار مي حالت  DICكند، كه در نهايت  را گزارش ميDIC 1اختصار  به

كند و در مورد برازش نيكويي مدل  تفسير عامل بيز بررسي مي 2آمده را در جدول  دست و شاخص به
  .شود گيري ميتصميم

2log (B10)  BIC0 - BIC1 

= AIC  0  - AIC1 + (d0 - d1)(log(n)  - 2) 
= DIC0 - DIC1 + (d0 - d1)(log(n)  - 2)      
= 56/4984  – 36/4639  - 5 * (log(60)  - 2) = 72/334   

  
 )27(تفسير عامل بيز . 2جدول 

2 log B 10شواهد تأييد                                                                            
.                                        مدل ساختاري معنادار نيست                                   >   0
.           زش استر اين بازه، براي مدل ساختاري بدون ارد                                2   تا     0
طور يقين مدل ساختاري معناداردر اين بازه به                                             6    تا   2
ور قوي مدل ساختاري معنادارطدر اين بازه به                                              10   تا   6

 >     10 .         با قاطعيت مدل ساختاري معنادار است                                                
  

دهد كه  مينشان  2بيز، جدول  عامل جدول تفسير در  72/334 آمده  دست ا بررسي شاخص بهب
در  .مناسب است  ها بندي داده براي مدل ارائه شده، با قاطعيت 3ق كه در شكل ساختاري تحقي مدل

منظور آزمون مسيرهاي مدل تحقيق استفاده شد كه مسيرهاي مدل  ادامه از روش تحليل برآورد بيز به
  .آورده شده است 3تحقيق، ضرايب مسير، كران حداكثر و كران حداقل خروجي روش بيز در در جدول 

  

                                                           
1. Deviance Information Criterion 
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  ب مسير و نتايج تحقيقيضرا .3جدول 

 )ي مدل تحقيق ها مسير(
ضريب 
 مسير

اطمينان بيز ةفاصل
نتيجه و تحليل  در  )95/0(

 كران حداقل كران حداكثر  مدل

 -107/0 817/0 350/0 عملكرد                 بندي مشاركت در بودجه
مسير متناظر در مدل 

  ماند مين

 036/1 323/1 173/1 رضايت شغلي      بندي        مشاركت در بودجه
مسير متناظر در مدل 

  ماند مي

 -698/0 583/0 -05/0 رضايت شغلي                            عملكرد
مسير متناظر در مدل 

  ماند مين

 667/0 394/1 028/1 رضايت شغلي                          تعهد سازماني
مسير متناظر در مدل 

  ماند مي

 -311/0 544/0 118/0 بندي             تعهد سازماني مشاركت در بودجه
مسير متناظر در مدل 

  ماند مين
 

 041/0 106/1 566/0 تعهد سازماني                           عملكرد
مسير متناظر در مدل 

  ماند مي

 عجين شدن    تعهد سازماني                 

 با شغل                               
728/0 004/1 456/0 

مسير متناظر در مدل 
  ماند مي

 عجين شدن     بندي    مشاركت در بودجه

 با شغل                             
394/0 765/0 030/0 

مسير متناظر در مدل 
  ماند مي

 
 -312/0 824/0 255/0 عجين شدن با شغل                    عملكرد

ظر در مدل مسير متنا
  ماند مين

  
شود كه آيا عدد صفر در بازه  در مورد مسيرهاي مدل، از ستون فاصلة اطمينان بيز استفاده مي

با توجه به توضيحات باال . شود گيري ميگيرد يا نه، تصميمقرار مي) حداكثر كران و حداقل كران(
مدل تحقيق با ضرايب تأثير  4شكل در  .دهد به شرح زير نتايج مدل تحقيق را نشان مي 5و  4هاي  شكل

دهد كه  خطوط پيوسته در شكل نشان مي. آورده شده است) كران باال و كران پايين(و فاصلة اطمينان 
مدل . دهندة رد مسيرهاي مدل تحقيق است چين نشان ماند و خطوط نقطه اين مسيرها در مدل باقي مي

  .آورده شده است 5نهايي در شكل 
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0.05-  
728/0  

028/1  

566/0  

255/0  
350/0

394/0  
118/0  

173/0  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ضايت شغلير

 تعهد سازماني

عجين شدن با شغل

بندي مشاركت در بودجه   عملكرد

ضرايب تأثير در مدل تحقيق. 4شكل

 رضايت شغلي

 تعهد سازماني

 عجين شدن با شغل

 عملكرد        بندي مشاركت در بودجه

قيقمدل نهايي تح. 5شكل
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بندي مديران تأثير مستقيم و معناداري بر دهد مشاركت در بودجهمدل نهايي تحقيق نشان مي
طور غيرمستقيم و از طريق تأثيرگذاري بر رضايت شغلي و تعهد سازماني بر عملكرد  عملكرد ندارد، اما به

  .مديران تأثير مثبت و معناداري دارد
 

  گيري بحث و نتيجه
بندي مديران در حد متوسطي شدة مشاركت در بودجه نتايج توصيفي نشان داد ميانگين امتياز كسب

بندي يكي از وظايف هاست و بودجهعلت اينكه جامعة آماري تحقيق مديران تربيت بدني دانشگاه به. است
بايست ادارة كل تربيت بر اين اساس مي. مديران است، اين ميزان مشاركت براي مديران پايين است
ها در انديشة مشاركت دادن مديران تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مسئوالن دانشگاه

  . بندي است، باشندها در يكي از وظايف آنها كه همان بودجهبدني دانشگاه
با شغل هاي توصيفي در خصوص ميانگين امتياز رضايت شغلي، تعهد سازماني و عجين شدن يافته

از آنجا كه عجين شدن با . دهد ترتيب در حد متوسط به باال، بسيار باال و متوسط به پايين نشان مي را به
، همچنين با )8(شغل نسبت به رضايت شغلي و تعهد سازماني موضوع جديدتري در رفتار سازماني است 

ي و تعهد سازماني نشان توجه به اينكه عجين شدن با شغل امتياز پاييني را نسبت به رضايت شغل
احتماالً به اين علت است كه . دهد، الزم است كه مسئوالن دانشگاه به اين موضوع توجه خاصي كنند مي

. تر آنان است هستند كه شغل اصلي و بادوام ها اعضاي هيأت علمي اغلب مديران تربيت بدني دانشگاه
  ن دلبستگي بيشتري دارند و سايه بر شغلدانند و به آ آنان شغل استاد دانشگاهي را معرف خود مي

تواند مصداق تعهد سازماني بسيار باالي مديران  گذراي مديريتي آنان افكنده است، كه اين موضوع مي
  . تربيت بدني باشد

آمده در حد بااليي است كه احتماالً بخشي از آن،  دست در خصوص متغير عملكرد ميانگين به
ابي عملكرد رخ داده است كه اين خطا در قالب دست باال نمره دادن خطاهاي فردي رايج در خودارزي

  .شود ظاهر مي
ها تأثير تربيت بدني دانشگاهبندي مديران در بودجهداشتن مشاركت نتايج تحقيق نشان داد 

و لوپز و )  1979(، ايزتين )1389(با نتايج تحقيقات حسيني رضايت شغلي آنان دارد كه  معناداري بر
احتماالً  ).19،25، 18، 9(مغاير بود )  2010(همسو و با نتايج تحقيق سوجيوكو  )2009(همكاران 

كنندة متفاوت يا  دليل اثر متغيرهاي تعديل ناهمسو بودن نتيجة اين تحقيق با نتيجة تحقيق سوجيوكو به
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ست شناختي ارائة اطالعات جديد ا هاي تغيير نگرش، روشيكي از روش. جامعة تحقيق متفاوت است
تواند به دريافت اطالعات جديد در مديران منجر شود و بر رضايت  بندي ميمشاركت در بودجه). 11(

  . شغلي آنان تأثير مثبتي داشته باشد
از طرفي رابطة بين رضايت شغلي و اخالق كار از نوع تعاملي است، يعني با افزايش رضايت شغلي 

هرچه اخالق كار در يك سازمان يا جامعه بهبود يابد  طور متقابل يابد و بهسطح اخالق كار بهبود مي
از . شود يابد كه در نتيجه موجب بهبود عملكرد و تحقق اهداف سازمان ميرضايت شغلي افزايش مي

هايي همچون نفس كار، پرداخت، ارتقا، سرپرستي و همكاران را در طرف ديگر رضايت شغلي داراي جنبه
تواند از جنبة سرپرستي كه به نحوة  بندي ميرسد مشاركت در بودجهنظر مي در نتيجه به. گيرد بر مي

  .گردد، بر رضايت شغلي مديران بيشترين تأثير را داشته باشد ارتباط فرد با مافوق مستقيم او برمي
با نتيجة ، كه داردآنان ن عملكرد ها تأثير معناداري بررضايت شغلي مديران تربيت بدني دانشگاه

علت ناهمسو بودن با نتيجة ). 19، 25(مغاير بود )  2009(لوپز و همكاران ، )2010(و تحقيقات سوجيوك
ها به خودارزيابي باالي تحقيق احتماالً جامعة آماري متفاوت يا تمايل مديران تربيت بدني دانشگاه

 .عملكردشان است

ي آنان دارد كه با نتايج تعهد سازمان برداري امعن تأثير  ها رضايت شغلي مديران تربيت بدني دانشگاه 
همچنين تعهد سازماني مديران بر عجين شدن با ). 16(همسو بود ) 2012(خاني  و قره تحقيق اسالمي 

  . داردشغل آنان 
بر تعهد سازماني آنان داري امعنها تأثير مديران تربيت بدني دانشگاه بندي در بودجهداشتن مشاركت 

علت ناهمسو بودن با نتيجة تحقيق ). 25(مغاير بود ) 2010(با نتيجة تحقيق سوجيوكو ، كه داردن
شود تا فرد خود  گيري سبب مي مشاركت در تصميم. احتماالً جامعة آماري يا تحليل آماري متفاوت است

و احساس تعلق و تر كند و احساس تعلق بيشتري نسبت به سازمان داشته باشد  را به سازمان نزديك
تواند اهداف فردي و سازماني را بر هم منطبق نزديكي با سازمان مي. ندكوفاداري بيشتري به سازمان 

گيري گروهي، طريق بدين ترتيب مديريت مشاركتي و تصميم. و آشتي بين اهداف را موجب شود كند
فردي كه در سازمان مورد مشورت و نظرخواهي . ن خود به سازمان استكردديگري براي نزديك  ةعمد

كند سازمان متعلق به اوست و هدف او و  احساس مي ،جويديمات مشاركت ميقرار گرفته و در تصم
  .كه اينها همه مربوط به تعهد سازماني است سازمان يكي است
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. محققان معتقدند كه بعضي افراد در مقايسه با ديگران طالب مشاركت بيشتري هستند از طرفي
كنند آمادگي بيشتري براي ا احساس ميوجوي مشاركت هستند، زير كرده بيشتر در جست افراد تحصيل

احتماالً اين حد از مشاركت براي مديران تربيت بدني كه اغلب اعضاي هيأت علمي و . مشاركت دارند
تعهد . داراي باالترين سطح تحصيالت هستند، بسيار كم بوده و بر تعهد سازماني آنان اثرگذار نيست

با نتيجة تحقيقات ، كه داردآنان عملكرد  برداري امعن ها تأثيرسازماني مديران تربيت بدني دانشگاه
همسو و با نتيجة تحقيق سوجيوكو ) 2012( و همكاران 3و قيصر) 2011(2، سارمينا)2012( 1رياض خان

علت ناهمسو بودن با نتيجة تحقيق احتماالً جامعة آماري يا تحليل آماري متفاوت . مغاير بود) 2010(
  .)25، 24، 22، 21(است 

هاي سازمان، تمايل به تالش براي سازمان و قصد  پذيرش اهداف و ارزشد سازماني در برگيرندة تعه
همچنين تعهد سازماني با غيبت و ترك خدمت و رفتارهاي ضد شهروندي .  ماندن در سازمان است

ي، وري، رضايت شغل رابطة معكوس و با متغيرهايي همچون رفتارهاي شهروندي سازماني، بهره) انحرافي(
تواند بر عملكرد مديران  اين متغيرها مي). 11(عجين شدن با كار و هويت سازماني رابطة مثبت دارد 

بندي مديران به  دهد كه تغيير در عملكرد ناشي از مشاركت در بودجه نتيجه نشان مي. اثرگذار باشد
  .تعهد سازماني آنان بستگي دارد
نتيجة اين  .داردآنان نعملكرد  برداري امعنتأثير   ها تربيت بدني دانشگاه عجين شدن با شغل مديران

) 2007( 5و جي فليپ موبرگ 4روتنبري. اف. و پاول)  2010(فرضيه با نتيجة تحقيقات رياض خان 
 .استعلت ناهمسو بودن با نتيجة تحقيق احتماالً جامعة آماري يا تحليل آماري متفاوت ). 23، 22(مغاير است 

نظران از تعهد سازماني اين است كه تعهد حالتي رواني است كه  د صاحبوجه مشترك تعاريف متعد
طور ضمني در خود  كند و اين امر تصميم به ماندن در سازمان را به رابطة فرد را با سازمان مشخص مي

كند و  پورتر تعهد را براساس نيروي كلي همانندسازي و مشاركت يك فرد در سازمان تعريف مي. دارد
هاي سازمان، تمايل به همكاري با سازمان براي كسب  ي از سه عامل قبول اهداف و ارزشتعهد را ناش

توان گفت مديري كه تعهد سازماني باال، ميل  در نتيجه مي. داند اهداف و ميل باقي ماندن در سازمان مي
ظايف به ماندن در سازمان و تمايل به كسب اهداف سازمان دارد، معموالً تالش مضاعفي در انجام و

                                                           
1. Riaz Khan  
2. Sarmina 
3. Qaisar  
4. Rotenberry, Paul F.  
5. Moberg, Philip J. 
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. آورد دنبال آن عملكرد بااليي در واحد سازماني خود براي سازمانش به ارمغان مي شغلي خود دارد كه به
كند و اين افتخار  مدير مؤثر تصويرگر افتخار سازمان خويش است، بدين معنا كه به سازمانش افتخار مي

 .عملكرد شغلي اوست شود رفتاري كه افتخار در آن متجلي مي. سازد را در رفتارش متجلي مي

، اين داردعجين شدن با شغل آنان  برداري امعن ها تأثير تعهد سازماني مديران تربيت بدني دانشگاه
عجين شدن با شغل با هويت شغلي ارتباط ). 26(همسوست ) 2009( 1با نتيجة تحقيقات ايگوريافته 

ي براي تحقق اهداف سازمان بسيار چنين افراد. داند دارد، يعني فرد معموالً شغلش را معرف خودش مي
از طرف ديگر هرچند عجين شدن با شغل يك ويژگي فردي است، از عوامل سازماني هم . كنند تالش مي
نيازهاي فردي، تصوير سازماني مناسب و تشخص بيروني، رضايت شغلي و تعهد سازماني . پذيرد تأثير مي

ي تعهد سازماني تالش براي سازمان و قصد ماندن مؤلفة رفتار. گذارندبر عجين شدن با شغل تأثير مي
در آن است كه متناظر با تعهد مستمر است، به عجين شدن و ماندگاري در سازمان و شغل اشاره دارد 

 .هاي ترك سازمان استهاي فرد از هزينهكه ناشي از آگاهي

كت دادن مديران در طور كلي با توجه به نتايج تحقيق كه بيانگر تأثير مثبت و معنادار مشار به
گيري دانشگاه ميمصمديران ارشد و مراجع ت شودبندي بر رضايت شغلي آنان است، پيشنهاد ميبودجه

مديران تربيت ملزم كردن با ) و هيأت امنا ، كميتة بودجهشوراي ورزش، هيأت رئيسه، شوراي مديران(
بندي ها، بر تصميمات بودجه رنامهب دن آنكرمصوب  مشاركت در هاي عملياتي وبرنامه ةبدني به ارائ
  .دشو كه اين امر موجبات رضايت شغلي مديران مي تأثير بگذارندتربيت بدني 

بندي از طريق رضايت طوركه نتايج معادالت ساختاري نشان داد، مشاركت مديران در بودجه همان
د، معاونان دانشجويي شوشغلي و تعهد سازماني بر عملكرد آنان تأثير معناداري دارد، پيشنهاد مي

و ) و پرداخت سرپرست، امكانات كار، همكاران(ها به عوامل فردي مربوط به رضايت شغلي دانشگاه
مديران ) هاي مدير با سازماناهداف و ارزشهمسويي (عوامل سازماني مربوط به تعهد سازماني همچنين 

 . بر عملكرد آنان اثرگذار باشد بندي مديرانتربيت بدني توجه داشته باشند تا مشاركت در بودجه
از . ترين متغير ميانجي تعهد سازماني است دهد كه مهمهمچنين نتايج در مدل تحقيق نشان مي

طرف ديگر يكي از اهداف مديريت منابع انساني همانا سازماندهي فرايندهاي منابع انساني مانند جذب، 
به . ان رضايت شغلي و اخالق كار در سازمان بهبود يابدكه ميز اي گونه است، به... ارتقا، آموزش، انتصاب و 
ها در زمان گزينش و انتصاب شود مديران ارشد و مديريت منابع انساني دانشگاههمين دليل پيشنهاد مي

                                                           
1. Uygur 
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شود پيشنهاد مي. بدني دانشگاه تعهد مدير به دانشگاه و سازمان خود را مدنظر قرار دهندمديران تربيت 
ها در بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص مبالغ پرداختي به دانشگاهادارة كل تربيت 

را مشاركت دهند تا در زمان دريافت   ها مراحل تصويب و تخصيص اعتبار، مديران تربيت بدني دانشگاه
ني را يافتة تربيت بد طور كامل اعتبار تخصيص اعتبار از دانشگاه، اطالعات قبلي بهتري داشته باشند تا به

 .دريافت كنند كه اين امر بر رضايت شغلي، تعهد سازماني و عملكرد مديران اثرگذار است
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