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  چکیده
شهر زاهدان انجام گرفته  1پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با خودکنترلی معلمان ابتدایی ناحیه  

کلیه معلمان ابتدایی شامل آن آماري بوده، جامعه همبستگی نوع از و توصیفی پژوهش این در تحقیق روش . است
-ساده تصادفی گیري نمونه روش از تحقیق این در . نفر می باشند 1050که در مجموع  است شهر زاهدان 1احیه ن

پرسش دو  از داده ها آوري جمع براي پژوهش این در  هم چنین. می باشدنفر  274نمونه حجم که ست شده ااستفاده 
 گزینه اي طیف لیکرت 5 سؤال 18که شامل ) 1993( 2تعهد سازمانی آلن و مایر ش نامهپرسکه است استفاده شده  نامه

گزینه اي طیف  5 سؤال 14محقق ساخته خودکنترلی که شامل  پرسش نامهمی باشد و ) از خیلی زیاد تا خیلی کم(
روایی  .می باشد) 1380( جیو گن) 1375( ترجمه رضوانی 3یر برگرفته از کارور و شی) از خیلی زیاد تا خیلی کم( لیکرت

- آماري تحلیل براي . استشده برآورد کرونباخ آلفاي ضریب از استفاده با آن پایایی و محتوایی نوع از ها  پرسش نامه
یافته . ید نمودنتایج پژوهش هر چهار فرضیه مورد بررسی را تأی. گردیداستفاده استنباطی و آمار توصیفی آمار از ها داده 

 ها حاکی از این است که در فرضیه اصلی بین تعهد سازمانی با خودکنترلی معلمان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد
)r=0/50 .(فرعی به ترتیب بین تعهد سازمانی با هیجان شخصی رابطه معنادار و مثبت  یه هايدر فرض هم چنین

و بین تعهد ) r=0/35(ارتباط با دیگران رابطه معنادار و مثبت وجود دارد، بین تعهد سازمانی با )r=0/19( وجود دارد
  ).r=0/53( سازمانی با کنترل درونی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد

  
  تعهد سازمانی، خودکنترلی: واژه هاي کلیدي       
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  مقدمه
از این نظام  جدایی ناپذیرحسوب می شوند و به عنوان جزء نظام هاي اجتماعی در هر جامعه م مهم ترینامروزه سازمان هاي آموزشی از 

آینده ایی که بسیار . ها، آموزش، پرورش و تربیت نسل هایی براي آینده است رسالت این نظام). 1390عالقه بند،( به شمار می روند
 عناصر سیستم هاي آموزشی عنصر فردي بدین ترتیب، یکی از اساسی ترین. پیشرفته تر، پیچیده تر و کامل تر از وضع موجود خواهد بود

به ". آنها می باشند و نقش واالیی در کارآیی و اثربخشی سیستم هاي آموزشی دارند مهم ترینمی باشد و معلمان و دبیران از ) انسانی(
فرهنگ جامعه، تربیت دلیل حساسیت و اهمیت نقش معلمان در اموري از قبیل آموزش و پرورش استعدادهاي بالقوه دانش آموزان، انتقال 

دینی و معنوي، کمک به هویت یابی، اغنا روحی، تعلیم راه و رسم زندگی و به طور خالصه انسان سازي و تربیت نسل آینده است که این 
یر انتظار می رود که این عوامل در کنار سا ").2: 1389به نقل از اشرفی سلطان احمدي و همکاران، ( قشر، همیشه تحت فشار می باشند

عوامل فشارزا نظیر عدم وجود امکانات رفاهی رضایت بخش، کافی نبودن حقوق و مزایا و غیره سبب تحلیل رفتگی، فرسودگی، کم کاري، 
در این بین، میزان انعطاف پذیري یا پایداري، کنترل و . تمارض، فشارهاي روحی و روانی و باالخره عدم تعهد سازمانی معلمان شود

بدیهی است عدم وجود . با وجود عوامل فشارزا ذکر شده از اهمیتی دو چندان برخوردار می شود» خودکنترلی« لمانمدیریت احساسات مع
تربیتی موجب بروز مسائل و اخالل در  –به ویژه در نهادهاي آموزشی  سازمان هاهر یک از دو عامل تعهد سازمانی و خودکنترلی در همه 

روز عوارض زیادي مانند کاهش بهره وري، کاهش توانمندي، کاهش تعهد و وفاداري و ترك خدمت امور آموزشی بوده و در نهایت باعث ب
؛ 2000، 2؛ ال امیري1980، 1کوك و ال( اگرچه شواهد موجود نشان دهنده اهمیت تعهد سازمانی و خود کنترلی است. در سازمان می شود

بر  تأکیدولی بررسی این موضوع به شکل تخصصی و با ) 2011، 5مکاران، تامینی و ه2007، 4؛ توماس و همکاران2007، 3کارسیک و زها
، خالء هاي موجود در زمینه پژوهش تجربی در هم چنین. رابطه تعهد سازمانی و خودکنترلی بر نمونه اي خاص واجد اهمیت خواهد بود

بنابراین با توجه به . ین پژوهش را برجسته می سازددانش نظري باال، ضرورت انجام ا زمینه تعهد سازمانی و مرتبط با خودکنترلی با وجود
آنچه بیان شد و نیز این نکته که تعهد سازمانی و خود کنترلی از عامل هاي سازمانی و فردي می باشند که بر عملکرد و بهره وري سازمانی 

گذار جامعه هستیم، لذا  تأثیرین قشر حساس و می گذارند، ما در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه تعهد سازمانی و خودکنترلی در ب تأثیر
  به این پرسش بر می آییم که آیا بین  تعهد سازمانی با خودکنترلی معلمان ابتدایی رابطه اي وجود دارد؟  پاسخ گوییدر صدد 

    پژوهشپیشینه و  مبانی نظري 
ان و فراتر از وظایف سازمان تالش کنند و این مهم، در مشاغل ي امروزي در دنیاي رقابتی به افرادي نیاز دارند که به نفع سازمسازمان ها

؛ 1960، 7بیکر( در ادبیات سازمان تاریخ طوالنی دارد 6مفهوم تعهد سازمانی . حساس از جمله حرفه تدریس و آموزش اهمیت ویژه اي دارد
، 12؛ استیبنز1985، 11؛ ریچارز1984، 10ورتر و استرز؛ موداي، پ1991، 9و آلن مایر(  از تعاریف دانشمندان مختلفی مانند). 2008، 8لوسنز
می توان فهمید که تعهد سازمانی داراي اهمیت فراوان بوده و شامل مفاهیم ) 2007، 14؛ رایت و کهو 13،2004بوگلر و سومچ ؛1970

از سازمان محسوب می  تعهد سازمانی نوعی احساس است که در آن افراد خود را عضوي) 2007( از دیدگاه رایت و کهو .گوناگونی است
تعهد سازمانی درجه ) 1983( 15از دیدگاه استرس و لیمان .کنند و براي دستیابی سازمان به اهدافش و رسیدن به موفقیت تالش می کنند

در این تعریف تعهد سازمانی سه عامل را . نسبی تعیین هویت فرد یا یک سازمان خاص و درگیري و مشارکت او با آن سازمان می باشد
آرزو و خواست  -3 و تمایل به تالش قابل مالحظه به خاطر سازمان -2 ،اعتقاد قوي به اهداف و ارزش هاي سازمان  -1: شامل می شود

                                                
1. Cook & Wall 
2. Al Aameri 
3. Karthik & Ahao 
4. Thomas et al. 
5. Tamini et al. 
6. Organizational Commitment 
7. Becker 
8. Luthans 
9. Meyer & Allen 
10. Mowday & Porter & Steers  
11. Reichers 
12. Stebbins 
13. Bogler & Somech 
14. Wright & Kehoe 
15. Steers & Ly man 
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تعهد سازمانی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به ) 2001( بنا به اظهار نظر مایر و آلن .یق براي ادامه عضویت در سازمانقوي و عم
نوان درك هزینه هاي ناشی از ترك سازمان و تعهد به عنوان تکلیف به ماندن در سازمان به ترتیب تحت عنوان تعهد سازمان، تعهد به ع

مفهوم تعهد سازمانی اشاره به واکنش ) 1980( 1از دیدگاه کوك و وال. عاطفی، تعهد مستمر و تعهد تکلیفی یا هنجاري طبقه بندي شده اند
ایشان بیان می کنند که تعهد سازمانی احساس افراد در دستیابی به . کاري در سازمان ها دارد افراد بر اساس خصوصیات مؤثرواکنش هاي 

عقیده دارد که تعهد افراد نه تنها ) 2006( 2کراسول ".اهداف و ارزش هاي سازمانی و نقشی که در سازمان به عهده دارند، را در بر می گیرد
 ").54: 1389به نقل از مصطفوي راد و همکاران، (یز مرتبط است و در درون فرد جاي داردتنها با کار آنها بلکه با ارزش ها و باورهاي فرد ن

تعهد سازمانی نوعی نگرش شغلی است و عبارتست از حالتی که عضو سازمان هدف هاي سازمان را معرف خود می داند و آرزو می کند که 
به طور کلی با  ).1378، 3رابینز( مام تالش و سعی خود را می نمایددر عضویت آن سازمان بماند، لذا در راستاي تحقق اهداف سازمان ت

، 7؛ تستا1977؛ 6؛  استیرز1972، 5؛ هربیناك و الوتو1974، 4بچنان( در مفاهیمی که در رابطه با تعهد سازمانی توسط دانشمندانی مانند دقت
 و دیگر محققان به کار گرفته شده، می توان این) 2011؛ تامینی و همکاران، 2008، 9؛ تونکس و نلسون2005، 8؛ اسکوراسکا2001، 7تستا
و مثبتی با منابع انسانی در سازمان دارد، لذا توجه به آن در هر سازمان از ضروریات  مؤثرکه تعهد سازمانی رابطه  گونه استنباط کرد این

خودکنترلی بیانگر میزان مطابقت . شدمی با 10یکی دیگر از متغیرهاي مورد استفاده در این پژوهش خودکنترلی .اجتناب ناپذیر می باشد
انعکاس تفاوت هاي فردي در  خودکنترلی). 174: 1384، 11کریتنر و کینیکی( استویژگی هاي رفتاري خود با شرایط و موقعیت موجود 

به این خود کنترلی ). 2008 ،13تت، 1974، 12اسنایدر(  تمایالت است که شکل مشخصی در مدیریت احساسات و عواطف به خود می گیرد
 15از دیدگاه راچلین). 2006 ،14نکشل و کزری( معنی است که یک شخص در موقعیت خود چه قدر انعطاف پذیر یا چه قدر پایدار است

تعارض درون فردي بین عقل و هوس، بین شناخت و انگیزه و بین برنامه ریز  درونی و عمل کننده : خودکنترلی عبارت است از) 1995(
می گوید مردم در یک بحث کلی به دو دسته تقسیم می شوند؛ افراد با خودکنترلی باال و افراد با خودکنترلی ) 1974( اسنایدر. درونی است

برخی افراد نسبت به موقعیت هاي اجتماعی حساس هستند و ظاهر خود را متناسب با موقعیت رایج . پایین که هر کدام ویژگی هایی دارند
ودکنترلی باال می نامد، در مقابل افرادي هستند با خودکنترلی پایین که تمایل دارند فکر و احساس خود را تنظیم می کنند این افراد را با خ

باال یا پایین بودن خودکنترلی به تفاوت ) 2003( 16به گفته تامپسون و کمرا. بیان نمایند تا اینکه آن را متناسب با موقعیت سازماندهی کنند
خودکنترلی را به عنوان یک توانایی دانسته و آن را ظرفیت سرشت افراد ) 2012( 17برترمز. رها بستگی دارددر نگرش، رفتار، ادراکات و باو

براي این که فرد بتواند رفتارش را کنترل کند ، باید . در نادیده گرفتن یا تغییر دادن تمایالت در پاسخ به حالت غالب آنها تعریف می کند
است، درك کند و متوجه باشد که رفتار و پیامد آن حاصل عملی است که او تا حدي می تواند بر آن  رفتاراین نکته که او عامل علی یک 

فقدان خودکنترلی ممکن است پیامدهاي منفی ) 2012( 18از دیدگاه دیول و همکاران ).1387جان بزرگی و همکاران،(کنترل داشته باشد
نایی فرد در کنترل خود درمحیط از دیدگاههاي مختلف و تحت عناوین گوناگون محققان در مود توا. براي سالمت روان افراد داشته باشد

؛ گیلیوت و 2009 ،21؛ فریز و هافمن2012 ؛ دیول و همکاران،2002 ،20؛ جوزف و استرهورن 2010 ،19کپر و همکاران(سخن گفته اند

                                                
1. Cook   & Wall 
2. Crowswell 
3.  Robbins 
4. Buchanan  
5  . Hrebiniak & Alutto 
6. Steers 
7. Testa 
8. Sikorska 
9. Tonks & Nelson 
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12. Snyder 
13. Tate 
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استنباط کردکه مفاهیمی مانند شایستگی،  گونه ایناز مطالعات متفاوتی که در این زمینه صورت گرفته، می توان ). 2007 ،1همکاران
درماندگی، نومیدي، اعتماد به نفس، از خود بیگانگی و طرد شدن، همه در توصیف اینکه فرد تا چه درجه اي قادر است حوادث ورویدادهاي 

  . زندگی خود را کنترل کند، به کار رفته است
در کشور هنـد انجـام   ) 2005( 2و خارج کشور انجام شده است؛ در تحقیقی که باتناگارهایی نیز در داخل ي حاضر، پژوهشي مطالعهدر زمینه

نتـایج تحقیـق   . ي دولتی ایـن کشـور بـوده اسـت    سازمان هاو تعهد سازمانی در میان مدیران  روان شناختیداده، بررسی رابطه توانمدسازي 
بـر تعهـد    مـؤثر در بررسـی عوامـل   ) 1377(ریگی. ا تعهد سازمانی داردحاکی ازآن است که توانمند سازي کارکنان ارتباط مثبت و معناداري ب

سازمانی کارکنان مخابرات استان سیستان و بلوچستان نشان داد که بین پذیرش اهداف از سـوي کارکنـان، مشـارکت در تصـمیم گیـري و      
معکوس آن بر تـرك شـغل و تـأخیر نیـز      تأثیرن به سازمانی می تواات تعهد تأثیراز . امنیت شغلی با تعهد سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد

شـهروندان خـوبی    در پژوهش خود که آیا افراد دمدمی مـزاج ) 2003( 4بالکلی، آندریز، و فولر). 1982، 3مودوي، پورتر، و استرس(اشاره کرد 
زمایشـگاه پژوهشـی دولـت فـدرال     هستند؟ به بررسی رابطه میان خودکنترلی و سازماندهی رفتار شهروندي، بر روي مدیران و متخصصان آ

ها نشان داد که سرپرستان با خودکنترلی باال بهتر می توانند رفتار شهروندي خـود را سـازماندهی و زیردسـتان را    نتایج پژوهش آن. پرداختند
ژگی هـاي شخصـیت   پژوهشی با عنوان خودکنترلی تعدیل کننده روابط بین عامل بزرگ وی) 2005(  5بوریک، پارکس، و مونت. هدایت کنند

نفري از دانشجویان مدیریت اجرایی نشان داد که وقتـی خـودکنترلی    102یافته هاي از بین یک نمونه . و عملکرد میان فردي انجام داده اند
در تجربـه و  ) برون گرایـی، اسـتواري هیجـانی و گشـاده ذهنـی     ( روابط بین سه ویزگی از ویژگی هاي پنج عاملی شخصیت یعنی  باالست،

این نتیجه براي گروه همساالن نیز تکرار شد و همانگونه که انتظار می رفـت، خـودکنترلی   . . کرد میان فردي سرپرستان کاهش می یابدعمل
بـه  ). 1386( به پـژوه و همکـاران  . تعدیل کننده رابطه ي بین ویژگی هاي شخصیت و اجراي فعالیت در گروه همساالن و سرپرستان نیست

کنترل خود بر بهبود مهارت هاي اجتماعی پرداخته و اظهار می دارند که آمـوزش فنـون کنتـرل خـود بـر بهبـود       ون آموزش فن تأثیربررسی 
در پژوهشی به بررسی رابطه ي میان شناسـایی  ) 2003(  6و نهایتاً، تامپسون و کومرو.معنادار و مثبتی داشته است تأثیرمهارت هاي اجتماعی 

اظ سن و جنسیت در بین نوجوانان پرداختند، یافته هـاي ایـن پـژوهش نشـان مـی دهـد کـه        شناسایی هویت خود و خودکنترلی رفتار از لح
  .ي نداردتأثیرمردان نسبت به زنان از خودکنترلی بیشتري برخوردارند، ولی سن بر خودکنترلی هیچ . است مؤثرجنسیت بر خودکنترلی 

توان مدلِ مفهومیِ پژوهش را بـه صـورت زیـر ترسـیم     و خودکنترلی میچه گفته شد و با توجه به رابطه دو متغیر تعهد سازمانی بر اساس آن
بـر ایـن   . هیجان شخصی، ارتباط بـا دیگـران و کنتـرل درونـی     :ي اساسی است که عبارتند ازمؤلفهدر این مدل، خودکنترلی داراي سه . کرد

تـوان در  این ارتباط کلی و جزیـی را مـی  . رد بررسی قرار دادهايِ مذکور را با تعهد سازمانیِ معلمان مومؤلفهتوان ارتباط هر یک از اساس می
  :هاي زیر بیان کردقالب فرضیه

  . بین تعهد سازمانی با خودکنترلی معلمان رابطه وجود دارد: فرضیه کلی
  .بین تعهد سازمانی با هیجان شخصی رابطه وجود دارد: فرضیه اول
  .رابطه وجود دارد بین تعهد سازمانی با ارتباط با دیگران: فرضیه دوم
  .دبین تعهد سازمانی با کنترل درونی رابطه وجود دار: فرضیه سوم

  
  
  
  
  

  
                                                

1. Gailliot  et al  .  
2  . bhatnagar 
3. Mowday, Porter & Steers 
4. Blakely, Andrews, & Fuller 
5. Barrick,  Parks, & Mount 
6. Kumru & Thompson  
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  مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

  
  روش شناسی پژوهش

می باشد، روش شهر زاهدان  1با توجه به ماهیت پژوهش حاضر که بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با خودکنترلی معلمان ابتدایی ناحیه 
کند و شامل توصیف، ثبت، تجزیه و توصیفی زیرا آنچه را که هست توصیف می. تحقیق مورد استفاده توصیفی و از نوع همبستگی است

و به این دلیل همبستگی است، چون به بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با خودکنترلی ) 1369 بست،( تحلیل و تفسیر شرایط موجود است
  .پردازدمعلمان می 

  جامعه آماري، روش نمونه گیري و حجم نمونه
در روش نمونه گیري . نفر است، تشکیل می دهد 1050شهر زاهدان که مجموعاَ  1وهش را کلیه معلمان  ابتدایی ناحیه ژجامعه آماري پ 

نفر قید شده، که  285نفر،  1050عه در جدول استاندارد مورگان حجم نمونه براي جام .این تحقیق از روش تصادفی ساده استفاده شده است
انجام  پرسش نامه 274هاي ناقص کنار گذاشته شد و تجزیه و تحلیل اطالعات براساس  پرسش نامهبعد از جمع آوري اطالعات تعدادي از 

   .گردید
  ابزارهاي اندازه گیري پژوهش

 18که شامل ) 1993(تعهد سازمانی آلن و مایر پرسش نامه .استفاده شده است پرسش نامهدر این پژوهش براي جمع آوري داده ها از دو  
برگرفته از  گزینه اي طیف لیکرت 5 سؤال 14محقق ساخته خودکنترلی که شامل  پرسش نامه و. می باشد گزینه اي طیف لیکرت 5 سؤال

خیلی زیاد که اگر آزمودنی گزینه نمره گذاري سؤاالت بدین صورت است . می باشد) 1380(و گنجی) 1375( کارور و شی یر ترجمه رضوانی
 .گیردمی 1و اگر گزینه خیلی کم را انتخاب کند نمره  2، گزینه کم نمره 3، گزینه متوسط نمره 4گزینه زیاد نمره ، 5را انتخاب کند نمره 

  .انجام گرفته است 17نسخه   SPSSالزم به ذکر است که تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار 
  ابزار جمع آوري داده ها یروایی و پایای

ها از  پرسش نامهبراي محاسبه و تعیین پایایی . ها در پژوهش حاضر از روش روایی محتوایی استفاده گردید پرسش نامهجهت تعیین روایی 
رلی برابر با خودکنت پرسش نامهو پایایی  79/0تعهد سازمانی برابر با  پرسش نامهکه پایایی  روش ضریب آلفاي کرونباخ استفاده گردید

  .به صورت کامل تري مقدار ضریب آلفاي کرونباخ متغیر هاي مورد بررسی را نشان می دهد 1جدول. می باشد 85/0
  
  
  
  
  

 
   تعهد سازمانی

  خودکنترلی

هیجان 
 شخصی

ارتباط با 
 دیگران

 کنترل درونی
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  یافته هاي پژوهش

  .بین تعهد سازمانی با خودکنترلی معلمان رابطه وجود دارد: فرضیه کلی
  .ارائه گردید) 5تا  2( به منظور پاسخگویی به این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتایج در جداول

  

  سازمانی با خودکنترلی تعهد ماتریس همبستگی   - 2ول جد
  

  
  
  

  
  
  

می باشد که در سطح اطمینان   =50/0rبرابر با تعهد سازمانی با خودکنترلی بیانگر این است که ضریب همبستگی ) 2( یافته هاي جدول
 1بر این اساس می توان بیان کرد که بین تعهد سازمانی  با خود کنترلی  معلمان ابتدایی ناحیه  ).P  >01/0( رصد رابطه معنادار استد 99

  .شهر زاهدان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد
  .جان شخصی معلمان رابطه وجود داردبین تعهد سازمانی با هی: فرضیه اول

  

  سازمانی با هیجان شخصی تعهد ماتریس همبستگی   - 3جدول 
  

  
  
  

  
  
  

می باشد که در سطح   =19/0rبرابر با تعهد سازمانی با هیجان شخصی بیانگر این است که ضریب همبستگی ) 3( یافته هاي جدول
شهر  1به عبارت دیگر بین تعهد سازمانی با هیجان شخصی معلمان ابتدایی ناحیه  ).P  >01/0( ستدرصد رابطه معنادار ا 99اطمینان 

  .زاهدان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد
  .بین تعهد سازمانی با ارتباط با دیگران رابطه وجود دارد: فرضیه دوم

  

  سازمانی با ارتباط با دیگران تعهد ماتریس همبستگی   - 4جدول 
  

  
 
 
 
 
 

 مقدار ضریب آلفاکرونباخ براي تعیین پایایی  -1جدول

 آلفا متغیر ردیف
 79/0 تعهد سازمانی 1

 85/0 خود کنترلی 2
 70/0 هیجان شخصی مؤلفه 3

 70/0 ارتباط با دیگران مؤلفه 4
 77/0 کنترل درونی مؤلفه 5

 سطح معناداري r تعداد متغیرها

 274 خودکنترلی 00/0 50/0** 274 تعهد سازمانی

 سطح معناداري r تعداد متغیرها

 274 هیجان شخصی 00/0 19/0** 274 تعهد سازمانی

 سطح معناداري r تعداد هامتغیر

 274 ارتباط با دیگران 00/0 35/0** 274 تعهد سازمانی
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می باشد که در سطح   =35/0rبرابر با تعهد سازمانی با ارتباط با دیگران بیانگر این است که ضریب همبستگی ) 4( یافته هاي جدول

ی توان استنباط کرد که بین تعهد سازمانی  با ارتباط با دیگران  رابطه معنادار و یعنی م ).P  >01/0( درصد رابطه معنادار است 99اطمینان 
  .مثبت وجود دارد

  .بین تعهد سازمانی با کنترل درونی معلمان رابطه وجود دارد: فرضیه سوم
  

  سازمانی با کنترل درونی تعهد ماتریس همبستگی   - 5جدول 
  
 
 
 
 

می باشد که در سطح اطمینان   =53/0rبرابر با تعهد سازمانی با کنترل درونی بیانگر این است که ضریب همبستگی ) 5( یافته هاي جدول
شهر زاهدان رابطه معنادار و  1ناحیه یعنی بین تعهد سازمانی  با  کنترل درونی  معلمان ابتدایی  ).P  >01/0( درصد رابطه معنادار است 99

  .مثبت وجود دارد
  بحث و نتیجه گیري

یعنی افرادي . گونه که در ادبیات اشاره شد، خودکنترلی یک ویژگی شخصیتی بی مانند است که در اشخاص گوناگون متفاوت است همان
دارند، واکنش هاي متفاوت نشان می دهند و رفتارهاي که خودکنترلی باالیی دارند، هر کدام با توجه به این که تا چه حد خودکنترلی 

تعهد سازمانی با تأثیر بر عملکرد معلمان باعث . تعهد سازمانی یک متغییر مهم در درك رفتار معلمان می باشد هم چنین. متفاوت دارند
رابطه بین تعهد سازمانی با پژوهش حاضر با هدف بررسی . افزایش بهره وري، بهبود ارائه آموزش و افزایش کیفیت آن می گردد

یافته ها حاکی از این . نتایج پژوهش هر چهار فرضیه مورد بررسی را تأیید نمود.  خودکنترلی معلمان ابتدایی شهر زاهدان انجام گرفته است
ج این بررسی با نتایج نتای). r=0/50( است که در فرضیه اصلی بین تعهد سازمانی با خودکنترلی معلمان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد

فرضیه در  هم چنین. خوانی دارد هم) 1377(و ریگی  )2003(، بالکلی، آندریز، و فولر )1386( ، به پژوه و همکاران)2005(باتناگار پژوهش 
ارتباط با ، بین تعهد سازمانی با )r=0/19( فرعی به ترتیب بین تعهد سازمانی با هیجان شخصی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد هاي

با ). r=0/53( و بین تعهد سازمانی با کنترل درونی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد) r=0/35( دیگران رابطه معنادار و مثبت وجود دارد
به طور کلی می توان این گونه نتیجه گیري کرد که آگاهی توجه به نتایج دیگر تحقیقات صورت گرفته و نیز یافته هاي این پژوهش 

ن نظام تعلیم و تربیت از میزان خودکنترلی معلمان و عوامل زمینه ساز تعهد سازمانی و نیز میزان همبستگی و ارتباط باالي این دو مسئوال
مقوله، می تواند در کاهش مشکالت موجود و جلوگیري از پیامدهاي منفی نبود تعهد و خودکنترلی مناسب در معلمان و نیز موفقیت شغلی 

بدیهی است که انجام چنین تحقیقی می تواند در  .ري و اثربخشی کارکنان یک محیط آموزشی نقش مؤثري داشته باشدو افزایش بهره و
  .  واقع شود و زمینه ساز انجام پژوهش هاي دیگر در این حوزه باشد مؤثرتربیتی  -راستاي بهبود امور فردي و سازمانی نهاد هاي آموزشی 

  فارسی منابع
بررسی رابطه تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی ). 1389( .عزیزي نژاد، بو  .غالمیان، ع .مهرمند، ا .ح اشرفی سلطان احمدي،

، 18سال پنجم، شماره پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز،  -فصلنامه علمی دبیران مدارس مقطع راهنمایی شهرستان مهاباد،
  .2-29صص

  خود بر بهبود مهارت هاي اجتماعی آموزش فنون کنترل تأثیر). 1386( .همتی، ق و .علیزاده، ح . غباري، ب .به پژوه، ا
 - 1، صص1سال هفتم، شماره  دانش آموزان با اختالل کاستی توجه و بیش فعالی، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی،

18.  

 سطح معناداري r تعداد متغیرها

 274 کنترل درونی 00/0 53/0** 274 تعهد سازمانی
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: ، تهران)1369( نیترجمه حسین پاشا شریفی و نرگس طالقا هاي تحقیق در علوم تربیتی و رفتاري، روش ).2003( .بست، ج
  .انتشارات رشد

راهنماي ( آموزش اخالق، رفتار اجتماعی و قانون پذیري به کودکان). 1387( .و آگاه هریس، م .نوري، ن .جان بزرگی، م
  .انتشارات ارجمند: تهران ،)عملی
دفترپژوهش : ، تهران)1378( مد اعرابیترجمه علی پارساییان و مح رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریه ها، کاربردها،). 2001( .رابینز، ا

  .هاي فرهنگی
پایـان   بررسی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت مخابرات استان سیستان و بلوچستان،). 1377. (ریگـی، خ 

   .دانشگاه آزاد اسالمی کرمان، استاد راهنما، مهدي لسانی، استاد مشاور، حسین محبینامه کارشناسی ارشد، 
  .نشر روان: تهران مبانی نظري و اصول مدیریت آموزشی،). 1390.(، ععالقه بند
  .پیام پویا: ، تهران)1384( ترجمه علی اکبر فرهنگی و حسین صفرزاده ،رفتار سازمانی). 2004. (و کینیکی، آ. کریتنر، ر

، کیفیت زندگی کاري، تعهد بررسی رابطه فرهنگ سازمانی  ).1389(. فرزاد، و و .عسکریان، م. بهرنگی، م .مصطفوي راد، ف
مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،  سازمانی با بیگانگی از کار مدیران مدرسه هاي متوسطه نظري شهر شیراز،

  .45-78، صص 1، شماره 2-17دوره ششم، سال، 
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