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 و ورزش یبدنتیمعلمان ترب یشغل تیرضا با یرابطه اعتماد سازمان بررسی

 

 9چلکمحمدحسین محسنی، *اکجورعظیم صالحی

 ، ایرانبابلسر، مازندران، دانشگاه پژوهشگر پسا دکتری.  1

 ، ایرانآمل، آیت اهلل آملی.  دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد واحد 2

 

 چکیده:

 هیشامل کل یجامعه آماربود  و ورزش یبدنتیمعلمان ترب یشغل تیرضا با یرابطه اعتماد سازمانبررسی پژوهش  نیهدف ا

نفر بودند که با استفاده از جدول  232و ورزش در مدارس استان مازندران به تعداد  یبدنتی( تربیمعلمان شاغل )رسم

شهرستان در دو مقطع  22از  ینفر به عنوان نمونه آمار 141تعداد  یتصادف رییگو مورگان و روش نمونه یگرجس

 یاعتماد سازمان اسیا و مقسوت نهیم تیپرسشنامه رضا ،یاطالعات شخص یهااز فرم ندانتخاب شد رستانیو دب ییراهنما

و آزمون همبستگی از  قیتحق یهاافتهی لیو تحل هیتجز یبراداده ها استفاده شده است.  یآورمدرسه به عنوان ابزار جمع

وجود  یرابطه مثبت و معنادار یشغل تیو رضا یاعتماد سازمان نیکه بها نشان دادند  افتهی استفاده شد. SPSSنرم افزار 

و  یکار طیشرا ،یطیو مح یفرد، عوامل روان یمکان تیمانند موقع یشده است که عوامل ینیبشیپ قیتحق جهیدر نت دارد.

مدیران و کسب شده،  جیبا توجه به نتا. دارد یو اعتماد سازمان یشغل تیرضا نیرابطه ب نییدر تع یارتباطات نقش فعال

را باال ببرند و  کارکنان تیتوانند رضایم هااعتماد در سازمانبرقرای، ایجاد و ارتقای با  های آموزشیمسئوالن سازمان

 .را فراهم آورند سازمان شتریهر چه ب تیموجبات موفق

 

 .یاعتماد سازمان ،یشغل تیرضا ،یبدن تیترب کلیدی: واژگان    

 

 azim.salahi@yahoo.com ایمیل نویسنده مسئول:  *
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 مقدمه:

 کیبه  دنینرس ای دنیدر  رس یاکننده نیینقش تع یشغل تیوجود دارد، اما رضا 1یشغل تیاز رضا یاریبس فیتعار چه اگر

ها نهیاز زم یاریبس دارد، در یادهیچیکه ساختار پ یشغل تیرضا 2(1114؛ پارکس و پارا، 1191هدف دارد )گرونبرگ، 

( 2119، 3، آنگلوسکا، عثمانی و گرنکاروسکااستانکوسکارابطه دارد ) یو مال یطیمح ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یعوامل فردمانند 

، )فورهام مختلف شغل یهاجنبه بهکارکنان از شغل خود و احساس آنها نسبت  تیرضا زانیعبارت است از م یشغل تیرضا

به  تیدستمزد، ارتباطات، رشد کارکنان و امن ،یتجار یدوست ،یقدردان مانند ی. عوامل(2111، 4اراکلوس و چاموروپراموزک

 یجستجوی شغل تیدر رضا( 1119، 2شوند )اسپکتوریم انیب یشغل تیرضا یهابه عنوان جنبه شغل کیاز  یعنوان بخش

( 2111، 9وارنر کسونویدمهم است ) زیفرد و سازمان ن 1یعملکرد شغلبرای بلکه  ینگرش شغل ینه تنها برا تیمفهوم رضا

شود یم یناشی تیریمد و یشغل ،یقابل اغماض مانند کنترل شخص ریاز عوامل مرتبط و غ یاریاز بس یشغل تیرضا

و عملکرد  11خدمات از جمله  عملکرد 11یو عملکرد سازمان 1یبا عملکرد مال یشغل تی، رضا( همچنین2113 ،8شرای)م

را  یشغل تیسطح رضا یکم مطالعات ،یورزش تیریعلوم مد نهیدر زم( 2111 ،13ویو  ویرابطه مثبت دارد )ش 12یرفتار

-حرفه یهایژگیمختلف با توجه به و یهابه روش یسازمان یساختارها ریموازات ادراک و تفس اند، بهمورد مطالعه قرار داده

، 14و بوردمن ینیداشته باشد )ف یبستگ یممکن است به عوامل فرد زیسازمان ن کیخدمات  تیفیک افراد، یو شخص یا

2111.)  

شغل خود  وی زندگتا از  میخود استفاده کن یعیطب یهاو مهارت اهییاز توانا یبطور ضمن دیمزلو اشاره کرد که ما با آبراهام

از  یاریبس محققینها دارد. ییها و توانادر استفاده از مهارت یمهم گاهیجا 11مفهوم اعتماد( 2111 ،12کری)و میباش یراض

( است که فرد یمنف ریغ ایمثبت ) جیاز نتا یاعتماد انتظار. اندو آثار اعتماد را مطالعه کرده تیمختلف علت، ماه یهارشته

، ایکند )بهاتاچار افتیشود دریمشخص م تیبا عدم قطع کهی تعاملدر  گریتواند بر اساس اقدام مورد انتظار طرف دیم

و  سکیر نیمفهوم ب یدگیچیابهام و پ اما شده است، فیطرق مختلف توصچه اعتماد به  اگر(. 1118، 19دوینی و پیالتال

به عنوان  ،سازمان کی مشخصات (.1112، 18، داویس و شورمنمایرشود )یها مدر سازمان یناامن جادیاعتماد باعث ا

                                                           
1 Job Satisfaction 
2 Gruneberg; Parks & Parra 
3 Stankovska, Angelkoska, Osmani & Grncarovska 
4 Furham, Eracleous & Chamorro‐ Premuzic, 
5 Spector 
6 Job Performance 
7 Dixon & Warner 
8 Mishra 
9 Financial performance 
10 Organizational Performance 
11 Service performance 
12 Behavioral performance 
13 Shiu & Yu 
14 Feeney & Boardman 
15 Wicker 
16 Trust 
17 Bhattacharya, Devinney & Pillutla 
18 Mayer, Davis & Schoorman 
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چارچوب  ی،ریپذدانش و جامعه ،یاستراتژ ،یرهبر ط،یمح ت،یمانند مامور ییهاشود. مولفهیم انیب 1یفرهنگ سازمان

کارکنان و سازمان اشاره  نیشده ب جادیبه رابطه ا 3سازمان اعتماد به(. 2118 ،2یرنیدهند )تیم لیرا تشک یفرهنگ سازمان

به  یاعتماد کم ،که و مضطرب به نظر برسد مشکوک یممکن است زمان یرییهر تغ(. 1411 ،یو زاهد یفرهنگ ،دارد )آزاده

 طیمح کی یاعتماد و ارتباطات باز برا طیمح( 2111، 4نوس و کاتانو) نداشته باشداصالً وجود  ای داشته باشدسازمان وجود 

فرد با  یکسب و کارها، اعتماد به نفس باال ایها سازمان در( 1111 ،2یسیو مور شرایاست )م یموثر و سازنده ضرور یکار

توسعه و توسعه درون  یکاهش عملکرد برا ای شیافزاهمچنین شود یم زهیانگ شیباعث افزا رایدارد ز یعملکرد همخوان

 (.2112 ،1رولی)بنابوو ت است بسیار مهم یسازمان

که در آن اعتماد کارکنان به  استی طیشرا بیانسازمان با  یاعتماد برا تیآشکار ساختن اهم پژوهش نیا یهدف اصل

 رایکند زیاعتماد به گسترش حوزه دانش کمک م .مرتبط با شغل است شیرفتار کم و ب و ینگرش شغل ،یسازمان اراتیاخت

 عملکرد یاعتماد برا(. 2119، 9، مک، جاهاری و ماناکتوالبخشد )چاتثیرا بهبود م کارکنان تیاعتماد خدمات و رضا طیمح

کند و امکان یکمک م 1کارکنان تیو رضا 8به توسعه خدمات(. 1411 ،یو جاللی جوشقان ییسازمان مؤثر است )آقابابا

که  یدر حال( 1111) 11زنفلدیبروشنر و و دهی(. به عق2119کند )چاتث و همکاران ، یگسترش حوزه دانش را فراهم م

ممکن است باعث  یمنف جیکند. نتا یرا در سازمان راض کارکنان انهیگرا جهینت کردیرو لیتواند به دلیمثبت م یامدهایپ

 ییتوانا م،یشویبا آن مواجه م یکه در زندگ یمنف یهاتیز موقعا یاریبس در (.2112، 11)دی کریمر شود شتریب حیتوض

 یکه دارا ییهابر مؤسسات و سازمان تیوضع نیشود. ایباعث تحول مثبت م یخود، در مدت کوتاه حیصح انیفرد در ب

با ارتباط موثر درون  یشغل تیکه رضا یدر حال ن،یخواهد داشت. بنابرا یترقیدق ریتأث هستند یخدمات ای آوراهداف سود

 تیموفقو فرد در درون سازمان با اعتماد به نفس  یکپارچگیشود، یحاصل م رانیمد ایبه لطف کارکنان موسسه  یشرکت

  .(1411 ،ییو رضا یزیعز ،دوستانینماز) شود یارائه م

ما   یبر زندگ یخاص راتیاز جهات مختلف تاث م،یها مواجه هستها با آننهیاز زم یاریکه در بس 12یرونیو ب یدرون عوامل

و اعتماد   یشغل تیکنند تا رضایدارند، به ما کمک م یمهم گاهیجا یرگذاریتأث ندیکه در فرآ یعوامل روانشناخت دارند.

 اساتاحس جادیافراد باعث ا ریشود که تعامل مستمر کارکنان سازمان با سایم ینیبشی. پمیاموزیشاغل را ب افرادی سازمان

 معلمانی سازمان ادو اعتم یشغل تیرضا نیرابطه ب لیپژوهش تحل نیکنند، شود. هدف ایکه با آن کار م سازمانینسبت به 

 شتریب شرفتیبه پ منجر سازمانشود که توسعه معلمان احساس تعلق و اعتماد به یم ینیبشیو ورزش است. پ یبدنتیترب

                                                           
1 Organizational Culture 
2 Tierney 
3 Trust in the organization 
4 Neves & Caetano 
5 Mishra & Morrissey 
6 Benabou & Tirole 
7 Chathoth, Mak, Jauhari & Manaktola 
8 Development of services 
9 employee satisfaction 
10 Brochner & Wiesenfeld 
11 De Cremer 
12 Internal and external factors 
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 تیریآموزش، مد میمفاه ها که ازنهیاز زم یاریاست و در بس یدر توسعه اجتماع یشود که عامل مهمیآموزش و پرورش م

اعتماد با توسعه مفهوم  مدل. (1411 ،یاردالن و معجون) شود، راهنما خواهد بودیم فادهاست یورزش یو روانشناس یورزش

در مورد اعتماد انجام شده  قاتیاز تحق یادیچه انواع ز کرده است، در دهه گذشته، اگر دایپ تیاهم یفرهنگ نیب شیگرا

، شورمن)دهد. یدنبال شود ارائه م دیکه با ییهاانجام شود و روش دیآنچه با موردرا در  یفقط اطالعات دیاست، مطالعات جد

به  منجری ابیارز نیاند. اکرده یابیمختلف ارز یهاا از رشتهو آثار اعتماد ر تیعلت، ماه (. پژوهشگران2119، 1میر و داویس

در (. 1319 زاده،نظرو  نیمت یعلوم)منبع اعتماد شده است  لیدال یمختلف و آشکارساز یهانهیدر زم یدیجد قاتیتحق

 (. 2118 ،2یشوند )لیم دهینام (و انتخاب یاعتماد، رهبر جادیا)اعتماد به عنوان سه بعد  یسازمان هایطیمح

 ن،یعالوه بر ا (2111، 3ا، مورفی و تریگوناسیا)وویور گذاردیم ریتأث یاست که مفهوم اعتماد بر عوامل سازمان نیاعتقاد بر ا

 اتیتوان بدون جزئیرا نم یشغل تیرضا( 2114، 4مالکند )یم کمربوط به مشارکت کم یشغل تیبه رضا یاعتماد سازمان

، رودریگرزآرمنتا و مارام اوالسکیج الراریبه طور کامل درک کرد ) یات توسعه حرفهانتظارا و یشغل طیدر مورد شرا

احساس  عات،از مطال یاریبسدر شود، یمعلمان م یاحرفه تیباعث رضا یاساس یالزامات روانشناخت(. 2121، 2اسپینوسا

سانمیگویل رودریگز ، ارین نمینادارد ) یاحرفه تیو رضا یریگمیدر توسعه استقالل تصم یاتیشغل نقش ح یبرا یستگیشا

اند. در کرده میتقس یرونیو ب یرا به دو گروه عوامل درون یشغل تیرضا نیمحقق یبه طور کل(. 2121، 1و رودریگز رودریگز

 توان به عنوان پرداخت ویرا م یکرد. عوامل خارج فیتوص لتوان به عنوان همکار و خود شغیرا م یکه عوامل داخل یحال

-کند )مقدسیمربوط به مشارکت کمک م یشغل تیبه رضا یاعتماد سازمان(. 2118 ،9نگریو کل جاجکرد ) فیارتقاء تعر

 یاسیو س یاقتصاد ،یفرهنگ ،یبا مشکالت اجتماع یآموزش هایسازمان ر،یدوران اخ در (.1311 ،یو تجار نیآئکین ،شرق

 ریتأث رایگذارد زیم ریجامعه تأث بر کلهای آموزشی سازمانحس اعتماد در  جادیا (.2114، 8)هاپس و هولی اندمواجه شده

 (. 2111 ،1یآرتوکسکند ) دایکند تا رفتار مثبت پیکمک م دکند و به فریم جادیا سازماندر درون  یمثبت

است  کردهی معلمان را ضرور یتعهد سازمان یآموزش، بررس تیفیک یارتقا یمعلمان برا ینقش مهم تعهد سازمان

توسعه  یکه برا یمنابع انسان تیریمد یبه اندازه کافهای آموزشی سازمان قاتیاز تحق یاریبس(. 2121 ،11یتاساری)پران

مانند  ییهایژگیو یو ورزش دارا یبدنتیمعلمان ترب (.2121، 11پور یو تق انی)آذراند در نظر نگرفتهرا ، هستندمهم 

بودن  یکاربرد(. 2112 ،12سیلیگیو تس وسیکند )کوستلیم زیمعلمان  متما ریهستند که آنها را از سا یگریو مرب سیتدر

از  یرخوردارکند. بیم متمایزو ورزش را  یبدنتیمعلمان ترب یبدنی هامهارت یو ورزش و برجستگ یبدنتیترب یهادرس

                                                           
1 Schoorman, Mayer & Davis 
2 Li 
3 Wiewiora, Murphy & Trigunarsyah 
4 Mühl 
5 Olaskoaga-Larrauri, Rodríguez-Armenta & Marúm-Espinosa 
6 Eirín-Nemiña, Sanmiguel-Rodríguez & Rodríguez Rodríguez 
7 Judge & Klinger, 
8 Hoppes & Holley 
9 Artuksi 
10 Pranitasari 
11 Azarian & Taghipour 
12 Koustelios & Tsigilis 
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 مثبت دارد ریتأث یآموزش سازمان تیموفق و یاعتماد سازمانی، شغل تیرضابر و ورزش،   یبدنتیسطح مناسب معلمان ترب

آموزش از جمله موضوعات مورد مطالعه  یبرا یسازمان اعتماد و یشغل تیرضا تیرو، اهم نی. از ا(1411 ،یدریو ح یمحب)

را به  یاریبس دیانجام شود تا موفق شوند، مطالعات جد دیکه با ییکارها عالقه افراد و سازمان ها  به. در حوزه پژوهش است

چگونه  و ورزش یبدنتیمعلمان ترب یشغل تیبا رضا یرابطه اعتماد سازمانلذا سوال اصلی تحقیق این است که  .همراه دارد

 باشد؟می

 

 :پژوهش روش

 باشد. یمی دانیاز شاخه م همبستگی - یفیتوص حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش پژوهش

نفر بودند  232در مدارس استان مازندران به تعداد و ورزش  یبدنتیتربشامل کلیه معلمان شاغل )رسمی(  :جامعه آماری

نفر به عنوان نمونه  141ی تعداد تصادف رییگنمونهبا استفاده از جدول گرجسی و مورگان و روش  گیری:روش نمونه

 ها بین آنها توزیع شد.دبیرستان انتخاب شدند و پرسشنامهشهرستان در دو مقطع راهنمایی و  22آماری از 

ای جهت ها و روش کتابخانهداده آوریجهت جمع یدانیهای مشامل روش :ها و اطالعاتردآوری دادههای گروش

های پژوهش از هیجهت آزمون فرض ازیهای مورد نآوری دادهجمع باشد. به منظورینظری پژوهش م یو مبان اتیادب یبررس

 .استفاده شده استو پرسشنامه  یاطالعات شخص یهااز فرم

مدرسه  یاعتماد سازمان اسیو مق 1(MSQسوتا ) نهیم تیپرسشنامه رضادر این تحقیق از  ها:ردآوری دادهابزار گ

(OTSS)2 3، داویس و اینگلندسیوتوسط سوتا  نهیم تیپرسشنامه رضا استفاده شده است. هاداده یآوربه عنوان ابزار جمع 

ای لیکرت گزینه 2باشد و دارای طیف گویه می 21ی( و و خارج یداخلعوامل که دارای دو بعد ) شده است هیته( 1119)

 اسیمقباشد. ( میهستم یراض اریبس. 2 هستم  یراض. 4 هستم فیبالتکل. 3 ستمین یراض. 2 ستمیمن اصال ًخوشحال ن. 1)

 یدارا اسیمق نیا شده است. هیته (1114) 4، کمیش، سویندل و گاستردابووالاین مقیاس توسط مدرسه  یاعتماد سازمان

کیل شده است و تش گویه 41و  ی(ارتباط یو فضا ،نوگراییبه  یگشودگ ر،ی، اعتماد به مدکارکنانبه  تیحساس) چهار بعد

 باشد.. کامال موافقم( می2. موافقم 4م . نظری ندار3. مخالفم 2. کامال مخالفم 1ای لیکرت )گزینه 2دارای طیف 

که پرسشنامه برگرفته از  لیدل نیسازی آن )به ایو بوم هاپرسشنامهیی اجهت سنجش رو تحقیق نیدر ا روایی و پایایی:

 و دیرو ابتدا نظرات کارشناسان و سپس اسات نی. از ادیاستفاده گرد ییمحتوا ییروا روش بوده( از یهای خارجپژوهش

و انجام اصالحات  متعدد اعتبار پرسشنامه و اعمال نظرات زانیم نییاز تع شده و پس ایرا جو تیریعلم مد نظران صاحب

 نیپرسشنامه در ا ییایپا نییبرای تعقرار گرفت.  نظرانصاحب دییشده، مورد تا یالزم، اعتبار محتوای پرسشنامه طراح

 یبرا 83/1 بیسوتا و ضر نهیم تیبرای پرسشنامه رضا 81/1 استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ بیاز ضر قیتحق

 استفاده شده است یهاباالی پرسشنامه ییایمدرسه بدست آمد که نشان دهنده پا یاعتماد سازمان اسیمق

                                                           
1 Minnesota Satisfaction Questionnaire 
2 Organizational Trust of School Scale 
3 Weiss Dawis & England 
4 Daboval, Comish, Swindle & Gaster 
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و  رنفیاسم - آزمون کولموگروفاز آزمون  هاتحلیل دادهبرای  قیتحق نیدر ا ها:تحلیل داده هایو آزمون افزارنرم

  .شد استفادهSPSS  نرم افزار به کمک رسونیپ یآزمون همبستگ

 

 های پژوهش:یافته

انجام  رسونیپ یو آزمون همبستگ رنفیاسم - های آماری مانند: آزمون کولموگروفها به کمک روشداده یاستنباط لیتحل

 ( ارائه شده است.1اطالعات جمعیت شناختی نمونه آماری در جدول شماره ) است. رفتهیپذ

 

 آمارینمونه  شناختی جمعیت های. ویژگی1جدول

 مقطع تحصیلی سن تحصیالت جنسیت

 کارشناسی زن مرد 
کارشناسی ارشد 

 و باالتر

 31زیر 

 سال

 41تا  31

 سال

 21تا  41

 سال
 دبیرستان راهنمایی

 41 19 44 93 21 111 32 41 112 فراوانی

 1/33 4/11 1/31 1/21 1/11 1/91 1/23 1/28 1/91 درصد

 

درصد مرد هستند. در  1/91درصد از معلمان شرکت کننده در پژوهش زن و  1/28 دهد( نشان می1نتایج جدول شماره )

 1/23کنند. یکار م رستانیدب نیز در مقطع تحصیلیدرصد آنها  3361 مقطع راهنمایی ودرصد آنها در  1164که  یحال

درصد  1/11ستند. درصد نیز دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و دکتری ه 1/91ای تحصیالت لیسانس و رادرصد آنها د

سال   21تا  41درصد نیز دارای بازه سنی  1/31سال و  41تا  31درصد دارای بازه سنی  21سال و  31دارای بازه سنی زیر 

  هستند.

های پارامتریک های آماری و به دلیل پیش فرضی جهت استفاده یا عدم استفاده از آزموندر این بخش پیش از انجام آزمون

قرار های مورد بررسی در این پژوهش مورد تحلیل گروف اسمیرنف استفاده گردید. بر این اساس مولفهاز آزمون کولمو

 قابل مشاهده است. گرفت که نتایج آن در جدول زیر

 

 اسمیرنف متغیرهای تحقیق - . آزمون کولموگروف9جدول 

 نتیجه آزمون سطح معنی داری متغیرها

 نرمال 16123  یشغل تیرضا

 نرمال 16118 یسازماناعتماد 

 

 از پذیرش فرضیه که نشان شده است 12/1 ی متغیرها بزرگتر ازداریمعن سطح مقدار (2شماره ) جدول به نتایج توجه با

 توان از آزمون پارامتریک استفاده کرد. ، لذا میکندیمپیروی  نرمال توزیع ازموردنظر  متغیرهای یعنی باشدیم صفر
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  یشغل تیرضاو  یاعتماد سازمان همبستگی پیرسون بین. نتایج 2جدول 

 یشغل تیرضا شاخص ها عامل

 یاعتماد سازمان

 24/1** (rمقدارهمبستگی)

 1111/1 (sigسطح معناداری)

 141 (nتعداد نمونه)

 همبستگی معنی دار نشد. ns–معنی دار شد.        12/1معنی دار شد.        * در سطح  11/1** در سطح 

دارد؛ چرا که سطح  وجود داریمعنی رابطه یشغل تیرضاو  یاعتماد سازمان ( نشان داد که بین3های جدول شماره )یافته

درصد  11باشد. لذا با تر می( کوچک11/1بینی شده )( از مقدار خطای پیشsig= 1111/1معناداری مشاهده شده )

گردد. همچنین با توجه به مثبت بودن مقدار تأیید می 1H رد و فرضیه 0H توان قضاوت نمود که فرضیهاطمینان می

 .دارد وجود داریمعنی رابطه مثبت و یشغل تیرضاو  یاعتماد سازمان توان نتیجه گرفت که بینهمبستگی می

 
 یشغل تیرضاهای مولفهبا  یاعتماد سازمان یهامولفه . نتایج همبستگی پیرسون بین0جدول 

 1 2 4 3 2 1 تعداد مولفه ها

      - 141 رکناننسبت به کا تیحساس

     - 818/1** 141 ریاعتماد به مد

    - 881/1** 824/1** 141 ییبه نوگرا یگشودگ

   - 111/1** 811/1** 814/1** 141 یارتباط یفضا

  - 11/1 11/1 -11/1 13/1 141 عوامل داخلی

 - 21/1** 22/1** 41/1** 48/1** 43/1** 141 عوامل خارجی

 دار نشد.همبستگی معنی ns–دار شد.       معنی 12/1ر شد.        * در سطح دامعنی 11/1** در سطح 

، ریبه مد اعتماد، نسبت به کارکنان تیحساسهای اعتماد سازمانی )مولفه ( نشان داد که بین4های جدول شماره )یافته

؛ چرا که سطح معناداری وجود دارد یداریرابطه معن شغلی ( با عوامل خارجی رضایتیارتباط یفضا، ییبه نوگرا یگشودگ

توان درصد اطمینان می 11باشد. لذا با تر می( کوچک11/1بینی شده )( از مقدار خطای پیشsig= 1111/1مشاهده شده )

نسبت به  تیحساسهای اعتماد سازمانی )مولفهگردد ولی بین تأیید می 1H رد و فرضیه 0H قضاوت نمود که فرضیه

وجود  یداریرابطه معن ( با عوامل داخلی رضایت شغلییارتباط یفضا، ییبه نوگرا یگشودگ، ریبه مد اعتماد، کارکنان

توان قضاوت باشد. لذا میتر می( بزرگ12/1بینی شده )از مقدار خطای پیش؛ چرا که سطح معناداری مشاهده شده داردن

 .گرددرد می 1H تائید و فرضیه 0H نمود که فرضیه

 
 ی بر اساس متغیر جنسیتشغل تیرضاهای با مولفه یاعتماد سازمان یهامولفه . نتایج همبستگی پیرسون بین4جدول 

 1 2 4 3 2 1 هامولفه جنسیت

      - رکناننسبت به کا تیحساس 

     - 823/1** ریاعتماد به مد 

    - 111/1** 831/1** ییبه نوگرا یگشودگ 

   - 118/1** 111/1** 811/1** یارتباط یفضا مرد
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  - 11/1 12/1 14/1 19/1 عوامل داخلی 

 - 23/1** 48/1** 21/1** 22/1** 41/1** عوامل خارجی 

      - رکناننسبت به کا تیحساس 

     - 841/1** ریاعتماد به مد 

    - 124/1** 838/1** ییبه نوگرا یگشودگ 

   - 128/1** 123/1** 824/1** یارتباط یفضا زن

  - -14/1 -11/1 -19/1 -12/1 عوامل داخلی 

 - 21/1** 42/1** 42/1** 43/1** 41/1** عوامل خارجی 

 

، ریبه مد اعتماد، نسبت به کارکنان تیحساسهای اعتماد سازمانی )مولفه ( نشان داد که بین2های جدول شماره )یافته

؛ چرا که وجود دارد یداریرابطه معن مردان و زنان با عوامل خارجی رضایت شغلی( در یارتباط یفضا، ییبه نوگرا یگشودگ

درصد  11باشد. لذا با تر می( کوچک11/1بینی شده )( از مقدار خطای پیشsig= 1111/1سطح معناداری مشاهده شده )

های اعتماد سازمانی مولفهگردد ولی بین تأیید می 1H رد و فرضیه 0H توان قضاوت نمود که فرضیهاطمینان می

( در مردان و زنان با عوامل داخلی یارتباط یفضا، ییبه نوگرا یگشودگ، ریبه مد اعتماد، نسبت به کارکنان تیحساس)

( 12/1بینی شده )از مقدار خطای پیش؛ چرا که سطح معناداری مشاهده شده داردنوجود  یداریرابطه معن رضایت شغلی

  گردد.رد می 1H تائید و فرضیه 0H توان قضاوت نمود که فرضیهمیباشد. لذا تر میبزرگ

 
 ی بر اساس متغیر مقطع تحصیلیشغل تیرضاهای با مولفه یاعتماد سازمان یهامولفه . نتایج همبستگی پیرسون بین3جدول 

 1 2 4 3 2 1 مولفه ها مقطع

      - رکناننسبت به کا تیحساس 

     - 881/1** ریاعتماد به مد 

    - 191/1** 811/1** ییبه نوگرا یگشودگ 

   - 111/1** 122/1** 832/1** یارتباط یفضا راهنمایی

  - -12/1 -14/1 -11/1 -19/1 عوامل داخلی 

 - 44/1** 22/1** 13/1 12/1 11/1 عوامل خارجی 

      - رکناننسبت به کا تیحساس 

     - 111/1** ریاعتماد به مد 

    - 191/1** 113/1** ییبه نوگرا یگشودگ 

   - 112/1** 111/1** 124/1** یارتباط یفضا دبیرستان

  - 31/1* 24/1 23/1 33/1* عوامل داخلی 

 - 11/1** 42/1* 39/1* 32/1* 42/1** عوامل خارجی 

 

، ریبه مد اعتماد، نسبت به کارکنان تیحساسهای اعتماد سازمانی )مولفه ( نشان داد که بین1های جدول شماره )یافته

وجود  یداریرابطه معن ( در معلمان مقطع دبیرستان با عوامل خارجی رضایت شغلییارتباط یفضا، ییبه نوگرا یگشودگ
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 یداریرابطه معن در معلمان مقطع راهنمایی با عوامل خارجی رضایت شغلی نیز یارتباط یفضامولفه  ؛ همچنین بیندارد

با عوامل  دبیرستاندر معلمان مقطع ( یارتباط یفضاو  نسبت به کارکنان تیحساسهای )نیز بین مولفه ؛ ووجود دارد

بینی شده از مقدار خطای پیشچرا که سطح معناداری مشاهده شده  وجود دارد؛ یداریرابطه معن زین یشغل تیرضا داخلی

گردد تأیید می 1H رد و فرضیه 0H قضاوت نمود که فرضیهتوان درصد اطمینان می 12باشد. لذا با تر می( کوچک12/1)

( در یارتباط یفضا، ییبه نوگرا یگشودگ، ریبه مد اعتماد، نسبت به کارکنان تیحساسهای اعتماد سازمانی )مولفهولی بین 

و  ریاعتماد به مدهای )؛ و بین مولفهداردنوجود  یداریرابطه معن معلمان مقطع راهنمایی با عوامل داخلی رضایت شغلی

؛  چرا که داردنوجود  یداریرابطه معننیز  ( در معلمان مقطع دبیرستان با عوامل داخلی رضایت شغلیییبه نوگرا یگشودگ

 ذا می توان قضاوت نمود که فرضیهباشد. لتر می( بزرگ12/1بینی شده )از مقدار خطای پیشسطح معناداری مشاهده شده 

0H 1 تائید و فرضیهH گردد.رد می 

 

 :گیریو نتیجهبحث 

پژوهش مشخص  نیا در و ورزش بود یبدنتیمعلمان ترب یشغل تیبا رضا یرابطه اعتماد سازمان یپژوهش بررس نیهدف ا

توان لذا میدارد.  وجود یو ورزش رابطه مثبت و  معنادار یبدنتیمعلمان ترب یشغل تیرضاو  یاعتماد سازمان نیشد که ب

 1خواهد داشت. مطالعه رودنسازمان  حس اعتماد فرد به شیو افزا یشغل تیبر رضا یمثبت ریتأث جهینت نیا بیان نمود که

مرتبط است.  یشغل تیبا رضا کار طیمح در یریادگینشان داد که  یشغل تیو رضا یریادگی نیدر مورد رابطه ب( 2112)

 ،2فی)عف یسازمان تیحمامانند  مؤثرند یو سازمان یشغل تیبر رضا ینشان داد که عوامل مختلف اتیمطالعات موجود در ادب

)بویاسی و  یرهبر(، 2111، 3)باستاگ و همکاران یتعهد سازمان ،(1311پور،  یو تق انی)آذر تیفیک تیریمد(، 2118

و ( 2121، 9، الی، مونوزتورس و گارلیسیداکی؛ سار2111 ،1کیو تات یاعتماد )چلب ،(2118، 2؛ مگریکانی2118، 4همکاران

 ( 2118 ،8، ویسی، حاتمی و علی آبادیی)شمح یکیزیف هیسرما

است. عالوه  یرونیب یهاتر از جنبهیقو یشغل تیرضا یدرون یهاکردند که جنبه دیتأک( 2112) 1سیلیگیو تس وسیکوستل

در مورد  یقیدر تحقهمچنین  دارد تیاهم طیواجد شرا یآموزش کادر لیتشک یبرا یاند که تعهد کارکرده بیانآنها  ن،یبر ا

 یهاو مهارت یهمدل زه،یانگها نشان داد انجام شد یافته (1311) همکاران و یتوسط موسوکه و ورزش  یبدنتیمعلمان ترب

و ورزش در  یبدنتیدر معلمان ترب یو ارتباط یمهارت گفتار مانند یعوامل رایهستند. ز مرتبط یشغل تیبا رضا یاجتماع

دارد و در  یبر تحقق اهداف آموزش یمثبت ریباال تأث یشغل تیکه رضا کرد( بیان 2111) 11سرتایمؤثر است. دم یکار گروه

 جهینت نیبه ا( 2113) 11و همکاران آپسکه  یپرورش داد. در حال را یموفقو  طیآموزان واجد شراتوان دانشیم جهینت

آیسکن  .ابدییم شیافزا زین تیموفق و حقوق نیو همچن یشغل تیرضا باشند، یمعلمان از شغل خود راض یکه وقت دندیرس

                                                           
1 Rowden 
2 Afif 
3 Baştuğ et al 
4 Boyacı et al 
5 Megheirkouni 
6 Çelebi & Tatık 
7 Saridakis, Lai, Muñoz Torres & Gourlay 
8 Shamhi, Vesisi, Hatami & Aliabadi 
9 Koustelios & Tsigilis 
10 Demirtaş 
11 Usop et al 
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منصفانه  دیبا سازمان کیبر اعتماد در  یمبتن روابط میاتخاذ شده در تنظ ماتیکردند که تصم دیتاک( 2111) 1و سایین

 باال باشد.  دیبا تیباشد و سطح رضا

 تیاهمها پژوهشدر  یو اعتماد سازمان یشغل تیرضا نیب فهینهاد و محل وظ ت،یمانند جنس ییرهایمتغ یپوشش کاف عدم

 نیب رابطه وجود  ندارد. یو اعتماد سازمان یعوامل داخل نیکه ب ی، در حالحاضر قیداده است. در تحق شیمطالعه را افزا

 ریز نیب نیوجود دارد. همچن یدر معلمان مرد رابطه معنادار تیجنس ریاز نظر متغ یو اعتماد سازمان یرونیعوامل ب

 تیوضع نیا شود کهیتصور م نیوجود ندارد. بنابرا یبر معلم زن رابطه معنادار یعوامل درون یاعتماد سازمان یبعدها

معلمان  یشغل تیرضا زانیم ینیبشیپ نهیدر زم تحقیقی (2111) کیو تات ینخواهد داشت. چلب یشغل تیبر رضا یریتاث

 وجود یرابطه معنادار یشغل تیو رضا تیجنس ریمتغ نیدهد که بینشان م آنها انجام دادند نتایج یبر ادراک اعتماد سازمان

-می یشغل یدر رفتارها یعامل مهم تیجنس ( نشان داد که1311) یو صالح یآباد نیز نتایج تحقیق در حالی کهندارد. 

و  تیموقعاما  ندارد، یتیاهم  یشغل تیدر رضا تیچه جنس که اگر ( نشان داد2114) 2راس و همکاراننتایج پژوهش  باشد

 .شودیمحسوب م مهم آناز عوامل  فهیمدت انجام وظ

 یاعتماد سازمان نیوجود ندارد، اما ب یرابطه معنادارمعلمان راهنمایی  داخلیعوامل و  یاعتماد سازمان نیب نتایج نشان داد

شاغل در  معلمان یوجود دارد. برا یرابطه معنادار راهنماییمعلمان دوره  در (یارتباط )فضای ربعدیز یرونیب عواملو 

 نیب نیهمچن وجود دارد و یرابطه معنادار یعوامل درون (یارتباط فضایبه کارگران و  تیحساس) ربعدیز نیب رستان،یدب

 اعتماد نیکه رابطه  ب همچنین نتایج نشان دادندوجود دارد.  یرابطه معنادار یرونیعوامل بو  یاعتماد سازمان یبعدها ریز

در ( 2111) 3همکاران اویاز معلمان شاغل در دوره متوسطه است. هالپ شتریب رستانیمعلمان دب یشغل تیو رضا یسازمان

 4ریدمنتایج تحقیق . افتندی یدر مدارس متوسطه رابطه معنادار یو تعهد سازمان یشغل تیرضا ریدو متغ نیخود ب تحقیق

. مرتبط بود یبا اعتماد سازمان یاجتماع تیمعلمان شاغل در آموزش متوسطه و حما یرفتار رهبر ( نیز نشان داد2112)

 سازمانبه  ییآموزش متوسطه از اعتماد باالهای سازمانکه معلمان شاغل در  ( بیان کردند2112) 2نیدیاوزتورک و آ

خورد کنند و در اقدامات با مشکالت معلمان بر دیبا رانیکردند که مد نشان خاطر (2118) 1یناندیبرخوردارند. کارس و ا

 تیو رضا یاعتماد سازمان نیرابطه ب نکهیشود. با توجه به ا جادیدر مدرسه ا تا حس اعتماد اشندتر بتر و قاطعخود شفاف

 دیگر نیز نمونه یهاو گروه یشناخت تیجمع یرهایمتغ یرو بر این تحقیقشود یم شنهادیکند، پ رییممکن است تغ یشغل

 و با استفاده از سایر ابزارهای دیگر از قبل مصاحبه نیز صورت پذیرد. انجام شود

 

 :تشکر و قدردانی

بدین وسیله، نویسندگان مقاله مراتب سپاس و قدردانی را از کلیه کسانی که در انجام این مطالعه همکاری نمودند، به عمل 

 .ها کمک شایانی نمودندآوری دادهکه در جمع موسویسعیده و با تشکر ویژه از خانم  آورندمی
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 یسازو توانمند یسازمان یرفتار شهروند یگریانجیبا م یشغل تیدر رضا ینقش عدالت سازمان (.1411) .نیحس ،یمعجون و محمدرضا ،اردالن

 .93-118، (1)11 ها.نمدیریت بر آموزش سازما هینشر. یروانشناخت

برکنش جمعی )موردمطالعه: سازمانی مبتنیپژوهی مدل اعتماد درون(. آمیخته1411سیدمحمد. ) ،زاهدی و اکبرعلی ،فرهنگی ؛سعید ،آزاده

   . 89-29(، 2)22، های علوم انسانینامه انتقادی متون و برنامهپژوهش (.پرورش شهر تهران وآموزش

اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان )مطالعه در سازمان بررسی نقش (. 1411. )آقابابایی جوشقانی، یوسف و جاللی، علیرضا

  ساری اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری، آتش نشانی(،
دومین  در سازمان،بررسی نقش اعتماد و اعتمادسازی در رضایت کارکنان از کار اجتماعی (. 1319. )زاده، مجیدعلومی متین، یعقوب و نظر

 .تهران کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران،

معلمان  یشغل تیبا رضا یفرهنگ سازمان نیدر رابطه ب یو اعتماد سازمان یشغل اقیاشت یانجی(. نقش م1411. )هیمرض ،یدریح و الهام ،یمحب

 .(1)13 ،یتیترب یروانشناس یهافصلنامه مهارتمدارس سما استان فارس. 

 ،یعدالت سازمان یانجیبا نقش م یسازمان یبا اثربخش ینینگرش د ی(. ارتباط عل1311ّفرشاد. ) ،یتجار و نتیز ،نیآئکین ؛یمصطف ،مقدس شرق

(6 11)611 یدفاع یو پژوهش ها تیریفصلنامه مد. رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهایورزش ن رانیدر مد یشغل تیو رضا یاعتماد سازمان

11-84. 

 تیو رضا یرانیا یسیمعلمان زبان انگل یاحرفه یستگیشا نیرابطه ب ی(. بررس1411. )نیافش ،ییرضاو  نبیز ،یزیعز ؛احسان ،دوستانینماز

 . 82-11(، 4)11. یاهداف دانشگاه یبرا یسیزبان انگل یرانیمجله ا .یبی: مطالعه ترکیشغل
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Abstract: 

This study aimed to investigate the relationship between organizational trust and job satisfaction with 

physical education and sports teachers. Using Georgian and Morgan's table and sampling method, the 

statistical population included all working (official) physical education and sports in Mazandaran province 

schools to the number of 235 people. Random 146 people were selected as a statistical example of 22 cities in 

both high school and high schools. Personal information forms, a Minnesota satisfaction questionnaire, and a 

school organizational trust scale were used as data collection tools. SPSS correlation test and software were 

used to analyze the research findings. The findings showed that there is a positive and significant relationship 

between organizational trust and job satisfaction. As a result of the study, it is anticipated that factors such as 

the location of the individual, psychological and environmental factors, working conditions, and 

communication have an active role in determining the relationship between job satisfaction and 

organizational trust. Given the results, managers and officials of educational organizations can enhance 

employee satisfaction and provide more success by establishing and promoting trust in organizations. 
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