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در کارمندان آموزش و پرورش هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه منبع کنترل و خودکنترلی با تعهد سازمانی 

کارمند با استفاده از روش نمونه گیري 120نفر از بین 70شهر سبزوار بود. بدین منظور گروهی متشکل از 

تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند و در این پژوهش شرکت کردند. داده هاي تحقیق نیز با استفاده از 

دیویس با ضریب نیواستورم و پرسشنامه خود کنترلی )، 83/0پایایی (پرسشنامه هاي منبع کنترل راتر با ضریب 

) جمع آوري گردید. داده هاي جمع 79/0) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن ومایر با ضریب پایایی(65/0پایایی(

) و دیگر MANOVA( آوري شده تحقیق با استفاده ازآزمون همبستگی پیرسون, تحلیل واریانس چند متغیره

اي تعقیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد منبع کنترل و خودکنترلی با تعهد آزمون ه

عالوه بین منبع کنترل و خودکنترلی با هر یک از ابعاد سه ه ب کنند میو آن را پیش  سازمانی رابطه مثبت دارند

  گانه تعهد سازمانی نیز رابطه مثبت و معنادار بود.
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  مقدمه

 و همکاري موجب آنان تر تعامل بیش ندیآ یم هم محیط گرد یک در افراد وقتی 1دکر نظر از

 يها  مهارت سازمانی، در زندگی عالوه مشارکته ب شود یم به یکدیگر نسبت تر بیش تعهد

 ودرنهایت است داده قرار ثیرتا تحت را افراد سازمانی تعهد مسئولیت و احساس همکاري،

است (به نقل از میرزا  تنگاتنگی داراي رابطه سازمان در خدمات ارائه هبا نحو تعهد این

 ).1388محمدي، 

سازمان و درگیر شدن ي ها عهد سازمانی را پذیرش ارزش)ت1974( 2و پورتر مودي ،استیرز

که  کنند یم نبیا) نیز 1992( 3شاوه و لوتانز). 2013(به نقل از استن اند  در سازمان تعریف کرده

تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش تمایل قوي به ماندن در سازمان و اعتقاد قوي به پذیرش 

که نگرش کلی تعهد سازمانی عامل  کنند ینها بیان مآ .دباش یم سازمان يها و ارزش اهداف

تمایل به باقی ماندن در  بینی کننده خوبی براي فهم رفتار سازمانی و پیش مهمی براي درك و

 وفاداري درباره نگرش یک از است عبارت سازمانی به عبارت دیگر تعهد باشد یشغل م

 سازمانی، تصمیمات در افراد مشارکت واسطه به که فرایندى مستمر و سازمان به کارکنان

  .)1380رساند (به نقل از مقیمی، مى سازمان را رفاه و موفقیت و سازمان به افراد توجه

 تعهد و هنجاري تعهد عاطفی، تعهد جنبه سه از را سازمانی تعهد )1990( 4آلن و مایر

 با هویت تعیین به کارکنان عاطفی وابستگی شامل که عاطفی تعهد -1 کنند. می مستمر بررسی

 هنجاري تعهد - 2است.  مثبت احساس داشتن با سازمان هاي فعالیت در شدن و درگیر سازمان

 اعتقاد فرد که است روشی به کردن عمل براي شده درونی هنجاري ايمجموعه فشاره که

 خود تکلیف و وظیفه را کار به دادن ادامه فرد بعد این در. است صحیح نظر اخالقی از دارد

                                                
1. Decker 
2. Stears & mowdy & porters 
3. lotonz & Shaveh  
4. Allen  &Meyer 
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 ترك از ناشی هاي هزینه بودن باال علت به فرد تعهد نوع این در که مستمر تعهد -3. داند می

 ).200 1،9کیم جاج و سچی، (به نقل از ندما می متعهد به سازمان سازمان

تحقیقات زیادي در رابطه با تعهد سازمانی صورت گرفته است از جمله عواملی که 

توان به موارد زیر اشاره نمود: رضایت  اند با تعهد سازمانی رابطه دارند می تحقیقات نشان داده

 )؛ مسئولیت اجتماعی2014، 3عملکرد و نگرش شغلی (ایمران و همکاران )؛2014، 2(یه شغلی

جو سازمانی  )2014 ،5)؛ سبک مدیریت پدرساالرانه (لیمبرمن2014، 4(هالینگورس و ولنتاین

، برونگرایی، رنجوري شخصیتی (روان يها یژگیو )؛2013، 6کاسیموسوفی ،(پرماروپان

)؛ 2012، 9سیسی)؛ استرس شغلی (2012، 8و واندنبرگ 7(پاناسیو وظیفه شناسی)، همسازي

 ،11کم آلرو ،، اسچیبطراحی شغل (مورو )؛10،2012عتماد سازمانی (شیخ محمد و انیساا

؛ )2010و همکاران، 13(نینگر ؛ کارتیمی)2012، 12اي کارکنان (سکماك )؛ نگرش حرفه2012

 ،14قوانین و مقررات سازمانی؛ مدیریت منابع انسانی، روابط بین فردي و رضایت شغلی (مورو

، سمیعیهاي شغلی ( )؛ ویژگی2009 ،16) (جو و لیم15،2009(هسو)؛ یادگیري سازمانی 2011

) که تمامی این تحقیقات عالوه بر اینکه با تعهد رابطه دارند اهمیت موضوع تعهد 1389

عالوه در چند سال اخیر اکثر تحقیقات سازمانی و منابع انسانی ه دهند. ب سازمانی را نیز نشان می

                                                
1. Cichy  & Jaj &  Kim 
2. Yeh 
3. Imran at al 
4. Hollingworth, & Valentine 
5. Liberman 
6. Permarupan   & Saufi   & Kasim  
7. Panaccio  
8. Vandenberghe 
9. cicei 
10. Anisa 
11. Morrow   & Scheibe   & McElroy 
12. Çakmak 
13. Neininger  at al 
14. Morrow 
15. hsu  
16. Joo & Lim 
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منبع کنترل و ، آگاهی، خودناختی مانند انگیزههاي شناختی و روانشرو به سوي متغیر

  اند. خودکنترلی در رابطه با تعهد سازمانی پیش رفته

منبع کنترل به باور افراد . است کنترل منبع راتر نظریه در اهمیت پر و ویژه مفاهیم از یکی

ل توانند آن را کنتر در مورد این امر است که تا چه حد بر سرنوشت خود حاکم هستند و می

و  موفقیت که معتقدند بیرونی کنترل منبع با افراد. است بیرونی درونی و بعد کنند و داراي دو

 و قدرتمند افراد بخت، شانس، سرنوشت، مانند بیرونی عوامل توسط هاي آنها شکست

 که معتقدند درونی کنترل منبع با افراد اما شوند، می بینی اداره پیش غیرقابل محیطی نیروهاي

 هاي شکست و ها موفقیت کننده تعیین شخصی و درونی آنها عوامل هاي توانایی اعمال و

  ).1996، 1(راتر آنهاست

ي منبع کنترل بیرونی هستند ا) اعتقاد دارند که افرادي که دار2014( 2و واگر ارازینی

کنترل  ) نیز به رابطه منبع2013( 3ها دارند، میهایال و مگدالنا خودکارآمدي باالتر نسبت به درونی

؛ سعادت و همکاران )2012( 4کنند. تحقیقات الیس و اکاس و خالقیت در کار اشاره می

) نیز نشان دادند که افراد داراي منبع کنترل بیرونی داراي عزت نفس بیشتر در کارشان 2012(

) نیز طبق تحقیقی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که افرادي 2007( 5هستند. چنگ و وانگ

داراي منبع کنترل بیرونی هستند تعهد بیشتري نسبت تغییرات دارند تا افرادي که منبع کنترل  که

  درونی دارند.

کنترلی داز جمله مفاهیم دیگري که به آن در رابطه با کار افراد بررسی شده است خو

 به یافت، گسترش 6اشنایدر توسط )1974( سال در اولین بار (خود نظارتی) است. خودکنترلی

 است پایدار قدر چه یا انعطاف پذیر قدر چه خود موقعیت شخص در یک که است معنی این

                                                
1. Ratter 
2. Arazzini & Walker 
3. Mihaela & Magdalena  
4. Alias & Akasah 
5. Chen & Wang 
6. Snyder 
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 تقسیم دسته دو به کلی بحث یک در مردم: گوید ). اشنایدر می2006 ،1کوانتس و (کاشال

هایی دارند  ویژگی کدام هر که خودکنترلی پایین با افراد و  با خودکنترلی باال افراد: شوند می

 و هستند حساس اجتماعی هاي موقعیت به نسبت افراد از ). برخی2003، 2لدال(به نقل ازکج

نامیم  می باال خودکنترلی با را افراد این کنند، می تنظیم رایج موقعیت با متناسب را خود، ظاهر

 بیان را خود احساس و فکر دارند تمایل که پایین خودکنترلی با هستند مقابل افرادي در

). همچنین خود 1974 ،(اشنایدر کنند سازماندهی موقعیت با متناسب را آنکه  این تا نمایند،

 ،شود تعریف می رفتاري هاي ویژگی سنجش قابل و فردي مهم هاي کنترلی به عنوان تفاوت

(کریتنر  است موجود موقعیت و شرایط با خود رفتاري هاي ویژگی مطابقت میزان بیانگر که

  ). 1384 ،3وکینیکی

رسیده اندکه  نتیجه این به و کرده کار بررسی محل در را خودکنترلی ثرا مطالعه چندین

ي خود کنترلی باال داراي کیفیت زندگی و سالمت رفتاري باالیی هستند (سویدمن و اافراد دار

، 5لی هی و یو نیکت رفتاري کمتري در کارشان دارند (عالوه مشکاله ) ب2014، 4همکاران

و  فروشندگی مثل کارهایی بنابراین دارند، را اجتماعی رتمها این افراد بیشترین. )2013

) 2003( 7وهمکاران بلکلی. )2003، 6کیلدوف و (داي کنند می انتخاب را مدیریت هاي پست

 با دست آوردند که طبق آن سرپرستانه اي را ب بین خودکنترلی و رفتار شهروندي رابطه

 هدایت را زیردستان و سازماندهی را دشهروندي خو رفتار توانند می بهتر باال خودکنترلی

 گرایی، برون( ید آن است که بین خودکنترلی وؤ) م2005تحقیقات بریک و همکاران ( .کنند

                                                
1. Kaushal   & Kwantes 
2. Kjeldal 
3. Chritner  Kinnica 
4. Swendeman at al 
5. Leahey   & Unick  
6. Day & Kilduff 
7. Blakely at al 
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) نیز افراد 2006وکوانتس ( ذهنی) رابطه وجود دارد. از نظر کاشال گشاده و هیجانی استواري

  داراي خودکنترلی باال توانایی باالتري در حل تعارضات دارند.

تربیت نیروي انسانی مورد نیاز جامعه و تضمین در ارتباط با اهمیت موضوع حاضر چون 

هر کشوري است موضوع تعهد سازمانی  آموزشیاز وظایف نظام  همگی آنهاسالمتی و نشاط 

ده جامعه را بر عهده دارد از حساسیت نیآدي که رسالت تربیت نسل ابه عنوان نه در این سازمان

است زیرا چنین سازمانی براي توسعه و پیشرفت به کارکنان متعهد و مسئولیت  بیشتري برخوردار

مجدد کار مفید  يها  نهیري از هزیپذیر دارد تا عالوه بر ماندگار بودن در طی زمان و جلوگ

 مورد در زیادي تحقیقات و هرچند دهد یبیشتري در قبال مشاغل و وظایف محوله انجام م

 که تحقیقاتی است، گرفته صورت مجزا صورت به خودکنترلیو سازمانی منبع کنترل  تعهد

 خصوصه (ب کمی بسیار شواهد زمینه این در و بوده محدود بسنجد را متغیر سه این رابطه بین

کنترلی دمنبع کنترل و خو بین رابطه رسد می نظر به .دارد سازمان آموزش و پرورش) وجود در

 و ها سازمان در اخص طور به ایران و هاي شرکت و ها سازمان در عام طور به سازمانی تعهد با

 این سؤال به پاسخ دنبال به محققان لذا است؛ نگرفته قرار بررسی مورد تشکیالت آموزشی

اداره آموزش و  کارکنان سازمانی با تعهد خودکنترلیمنبع کنترل و  ارتباطی آیا که هستند

 سایر نتایج تأییدکننده آورد دست به قیقتح این که نتایجی آیا و پرورش سبزوار وجود دارد؟

له پژوهش فرضیه اصلی أبود؟ درجهت بررسی مس دیگر خواهد تحقیقی جوامع در مطالعات

  زیر مطرح شده است:

و پرورش شهر  آموزش ن) ترکیبی از منبع کنترل و خود کنترلی با تعهد سازمانی کارمندا1

  .کنند سبزوار را پیش بینی می

  :فرضیات فرعی

و پرورش شهر  آموزش نرکیبی از منبع کنترل و خود کنترلی تعهد عاطفی کارمندا) ت2

  کنند. می سبزوار را پیش بینی
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و پرورش شهر  آموزش نکنترلی تعهد مستمرکارمندا) ترکیبی از منبع کنترل و خود3

  .کنند می سبزوار را پیش بینی

و پرورش شهر  آموزش نکنترلی تعهد هنجاري کارمندا) ترکیبی از منبع کنترل و خود4

  .کنند می سبزوار را پیش بینی

  نمونه و روش نمونه گیري، ماريآجامعه 

زمایشی و از نوع تحقیقات آها غیر  وري دادهآجمع  ي وهیوهش حاضر از نظر ش ژ روش پ

موزش و پرورش شاغل در آکارمندان  ۀیماري پژوهش حاضر را کلآجامعه  .باشد یم همبستگی

 نفر). افراد مورد مطالعه (نمونه)120( دهند یرش شهر سبزوار تشکیل مو پرو آموزشاداره 

که بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه گیري تصادفی ساده  باشند ینفر م 70حدود 

   انتخاب شدند.

  ابزار پژوهش

نها به صورت آدر این پژوهش به طور کلی از سه پرسشنامه استفاده شده است که مشروح 

   است.زیر

  رسشنامه منبع کنترل راتر) پ1

به منظور سنجش انتظارات افراد درباره منبع کنترل تدوین شده ) 1966( ین مقیاس توسط راترا

و از  باشد یالف و ب م ي نهیماده است و هر ماده داراي یک جفت گز 29است و داراي 

ماده از این  23 )1999( ررات .از بین هر دو جفت یکی را انتخاب کند شود یزمودنی خواسته مآ

منبع کنترل تدوین کرده  ي مقیاس را با هدف مشخص جهت روشن شدن انتظارات افراد در باره

 9کمتر از  ي هایی که نمره زمودنیآبرطبق این مقیاس  .خنثی هستندنیز ماده دیگر  6است و 

نترل بگیرند داراي منبع ک 9بیشتر از  ي بگیرند داراي منبع کنترل درونی و افرادي که نمره

  .)1388 ،عسگري و همکاراننقل از ( باشند یبیرونی م
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  روایی و پایایی

روایی و پایایی این مقیاس تا کنون توسط محققان متعددي مورد بررسی قرار گرفته است به 

اس فوق را به روش تصنیف یپایایی مق )1966(اسناد مطالعات رابینسون وشیور راتر در سال 

split –half و پایایی به روش 73/0 جویان دانشگه اوهایو انجام گرفت برابرکه بر روي دانش 

پایایی به روش باز . گزارش کرد70/0زمودنی را برابر با آ400کودرریچارد سون با شرکت

و با فاصله زمانی دو ماه برابر  83/0دانشجو و با فاصله زمانی یک ماه برابر با  30ي رو زمایی برآ

بر روي نمرات  یمون فرانکلین با انجام تحلیل عاملآزروایی  نجهت تعیی بوده است. 55/0با 

 تشخصی که همه سواالت همبستگی معنا داري با عامل کلیافت نفر از دانشجویان دری 1000

مختلف  يها در نمونه 2ریچادسون کودر–1 اسپیرمن بروان ؛هاي تصنیف همچنین با روش .دارند

زمایی در آران نیز پایایی این مقیاس به روش بازدر ای. وردآبدست  70/0بیش از  يهمبستگی ها

هاي فوق در مقیاس  دنیزموآستگی نمرات بو هم75/0زمودنی دختر و پسر آ 51تحقیق داربی با 

حسین چاري ضریب پایایی .زارش کرده استگها معنی دار آنبا پیشرفت تحصیلی  منبع کنترل

هفته  نفر در سه32ستفاده از نمرات با اگزارش کرده است که  69/0زمون را آزمایی این آباز

در این تحقیق نیز روایی  ).1388 ،عسگري و همکاراننقل از ( مده استآفاصله به دست 

) بدست آمد همچنین براي بررسی پایایی پرسشنامه از 75/0پرسشنامه به روش روایی سازه (

 ةر نشان دهندبدست آمد که این مقدا )83/0آلفاي کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفاي (

   پایایی باالي این پرسشنامه می باشد.

  ن و مایر آلپرسشنامه تعهد سازمانی  )2

عبارت براي  24ي مکرر اه پس از بازبینی1990ن ومایر در سال آلپرسشنامه تعهد سازمانی 

ن آل ر بود.گسنجش سه بعد سازمانی ارائه دادند که سواالت مربوط به هر بعد مجزاي از ابعاد دی

                                                
1. Spearman &  brown   
2. Kuder-Richardson 
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که در مفاهیم تک  يها ها و تفاوت شباهت ةبعدي خود را مبتنی بر مشاهد کایر مدل یو م

نها این بود که تعهد فرد را با سازمان آبعدي سازمانی وجود داشت ایجاد کردند بحث کلی 

(مایر و هرسکویچ  دهد یو بنابراین این پیوند احتمال ترك سازمان را کاهش م دهد یپیوند م

2001 .(  

   :یر بین سه نوع تعهد تمیز قائل شدندلن و ماآ

   ؛سازمان به فرد احساسی : وابستگیتعهد عاطفی )1

  ؛سازمان در ماندن باقی به : تمایلتعهد مستمر )2

   .احساس تکلیف در قبال انجام وظایف :تعهد هنجاري )3

روایی و پایایی: ضریب پایایی این پرسش نامه به ترتیب براي ابعاد هنجاري /عاطفی و 

هاي تهعد سازمانی با استفاده  لفهؤروایی هریک از م باشد یم 73/0و  85/0و  79/0مستمر برابر با 

 82/0و مستمر  88/0 عاطفی 85/0 براي هر بعد برابر با هنجاريلفاي کرونباخ آاز ضریب 

ن اعتبار این مقیاس از از روش تحلیل عاملی استفاده شده است با توجه به یبراي تعی باشد یم

 kmo (91/0(تحلیل عاملی مشخص شده که که شاخص کفایت نمونه برداري يها روضهمف

بیشتر است همچنین محاسبات نشان داد که شاخص  7/0 نآ قبولحداقل مقدار قابل است که از 

و با عاملی ) >p 001/0( مجذور کاي براي آزمون کرویت بارتلت ازلحاظ آماري معنادار است

عالوه براین مقدار ترمینان عددي غیر است نبوده  35/0کمتر از  نی آیه و ماتریس عاملهر گو

به استخراج  توان یتحلیل عاملی م يها و با توجه به برقراري بودن مفروضه 003/0است  صفر

  ها اطمینان کرد.  عمل

 پرسشنامه خود نظارتی  )3

سوال  15اراي . این پرسشنامه دساخته شده)2002( 1دي ویساین پرسشنامه توسط نیواستورم و 

شود و به صورت فردي و گروهی قابل  یمباشد ده به صورت صحیح و غلط جواب داده  یم

                                                
1. Devis & Newstardam 
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زمون در ایران مورد بررسی و اجرا قرار گرفته و دارراي روایی محتوایی آاجرا است این 

لفاي آیید قرار گرفته و ضریب أمورد ت1390، رمضان ی توسط مقیمیباشد که این روای یم

  :باشد یمزمون به شکل زیر آ نمره دهیبدست امده 65/0زمون آاي کرونباخ بر

  خودنظارتی باال                30-20بین 

  خودنطارتی متوسط                20-10بین 

 خودنظارتی ضعیف                        10زیر 

س ن صورت گرفت سپس بر اساابتدا هماهنگی الزم با مسئوال ها دادهجهت گرد آوري 

 نروش نمونه گیري تصادفی ساده نمونه مورد نظر از کارمندان انتخاب شد. جهت اجراي آزمو

تکمیل بعد از دو هفته  زها در اختیار افراد گرفت و پس ا که به صورت فردي اجرا شد پرسشنامه

  .مورد تحلیل قرار گرفتند spss ها به وسیله نرم افزار در انتها نیز داده. یافت گردیددر

  ها دادهتحلیل روش 

، درصد، فراوانی : مار توصیفیآهاي  از روشگرد آوري شده  هاي دادهبه منظور تجزیه و تحلیل 

و بهره گیري spss از نرم افزار  ها دادهواریانس و در تحلیل استنباطی  و انحراف معیار، میانگین

 .استها استفاده شده جهت تعیین رابطه متغیر MANOVAاز آزمون تحلیل واریانس 

  پژوهش  يها افتهی

هاي آماري توصیفی و تحلیل رگرسیون  هاي پژوهش، از روش منظور تجزیه وتحلیل دادهبه 

  .ارائه شده است 1هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش در جدول  چندگانه استفاده شد. شاخص

  جدول اطالعات توصیفی .1جدول 

  کمینه  بیشینه  انحراف معیار  میانگین وزنی  تعداد  متغیرها

  7  22  05/0 47/0  70  منبع کنترل

  19  25  11/0  45/1  70  خودکنترلی

  49  68  29/0  41/2  70 تعهد سازمانی
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و  05/0و انحراف معیار  47/0 دهد که منبع کنترل با میانگین نشان می 1نتایج جدول 

 و انحراف 41/2با میانگین  و تعهد سازمانی 11/0انحراف معیار و 45/1با میانگین  خودکنترلی

  باشند. می 29/0معیار 

  جدول ماتریکس ضریب همبستگی متغیرهاي پژوهش. 2جدول 

  خودکنترلی  منبع کنترل  متغیرها

  0.86** 0.65**  تعهد سازمانی

**P <0.01 

و خودکنترلی  )= p , 0.65r >01/0( هد که منبع کنترل نشان می 2نتایج جدول 

)01/0<p , 86/=.r( سازمانی دارند. رابطه مثبت و معناداري با تعهد  

  جدول پیش بینی تعهد سازمانی بر اساس منبع کنترل و خودکنترلی. 3جدول 

 سطح معناداري R R2 B Beta T متغیرها

 منبع کنترل 
0.85 0.72 

0.57 0.30 4.26 000.  

.000 10.59 0.76 3.19 خودکنترلی   

 b= 0.76() و خودکنترلی b= 0.30 p<0.01دهد که منبع کنترل ( نشان می 3نتایج جدول 

p<0.01 (باشند هاي مثبت و معناداري براي تعهد سازمانی می بینی کننده پیش.  

  اساس منبع کنترل و خودکنترلیبر جدول پیش بینی تعهد عاطفی .4جدول 

  سطح معناداري  R  R2 B  Beta  T متغیرها

  منبع کنترل 
50/0  25/0  

28/1  61/0 90/6 000. 

 .000 43/0 43/0 76/0  خودکنترلی 

 b= 0.43) و خودکنترلی (b= 0.61 p<0.01دهد که منبع کنترل ( نشان می 4نتایج جدول 

p<0.01باشند هاي مثبت و معناداري براي تعهد عاطفی می کننده بینی ) پیش.  
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  اساس منبع کنترل و خودکنترلی. جدول پیش بینی تعهد مستمر بر5جدول 

  يسطح معنادار  R  R2 B  Beta  T متغیرها

  منبع کنترل
60/0  36/0  

55/0  66/0 8/0 000. 

 .000 9/58 78/0 64/1  خودکنترلی

 b= 0.78) و خودکنترلی (b= 0.66 p<0.01دهد که منبع کنترل ( نشان می 5نتایج جدول 

p<0.01باشند هاي مثبت و معناداري براي تعهد عاطفی می کننده بینی ) پیش.  

  بر اساس منبع کنترل و خودکنترلی جدول پیش بینی تعهد هنجاري .6جدول 

  سطح معناداري  R  R2 B  Beta  T متغیرها

  منبع کنترل
70/0  49/0  

09/0  15/0 65/1 000. 

 .000 01/7 66/0 02/1  خودکنترلی

 b= 0.66) و خودکنترلی (b= 0.15 p<0.01دهد که منبع کنترل ( نشان می 6نتایج جدول 

p<0.01باشند ناداري براي تعهد عاطفی میهاي مثبت و مع بینی کننده ) پیش.  

  بحث و نتیجه گیري

ها نشان داد که بین عوامل منبع کنترل و خود کنترلی با تعهد سازمانی در  تجزیه و تحلیل داده

کارکنان آموزش و پرورش سبزوار رابطه معنی دار وجود دارد. بدین معنی که از یک سود هر 

رود تعهد کارکنان بیشتر و همچنین افراد  بیرونی می چه قدر منبع کنترل افراد رو به سوي منبع

  .داراي خود کنترلی باالتر تعهد بیشتر در سازمان دارند

بطور کلی در این تحقیق یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی وجود داشت .در رابطه با 

اساس برمیزان پیش بینی تعهد سازمانی براساس منبع کنترل و خودکنترلی  فرضیه اول در رابطه با

شود بدین معنی که افرادي که داراي منبع کنترل  دست آمده این فرضیه تایید میه هاي ب یافته

بیرونی و خود کنترلی باالیی بودند تعهد بیشتري را نسبت به افرادي که داري منبع کنترل درونی 

تعهد سازمانی و خود کنترلی پایین تا متوسط داشتند دارند همچنین این دو عامل به میزان باالیی 
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 ، لیمبرمن)2014با نتایج تحقیقاتی چون یه (که این یافته  کنند میرا در کارکنان پیشبینی 

، عبدالقادر و انیسا )2012)، مورو (2013) ،پرومپان و کاسیم (2014( )، هالینگورس2014(

  ) همسو می باشد.1389، سمیعی ()2009)، هسو (2010)، نینگر (2012، سکماك ()2012(

اس منبع کنترل و مورد فرضیه دوم در رابطه با میزان پیشبینی تعهد عاطفی براسدر 

ها نشان داد منبع کنترل و خودکنترلی داراي قدرت پیشبینی  خودکنترلی، نیز همان گونه که یافته

) برونگرایی را به عنوان یک 2012پانا سیو وواندربرگ (. باالیی از تعهد عاطفی برخوردار بودند

دانند همچنین چنگ و  ها می ثر در تعهد کارکنان سازمانؤصیتی یکی از عوامل مویژگی شخ

ه تغییر رابطه مثبت وجود ) در تحقیق خود نشان داند که بین منبع کنترل و تعهد ب2007وانگ (

آمدي داراي منبع کنترل بیرونی خودکار که افرادي کنند می) بیان 2014. ارازینی و واگر (دارد

)در رابطه با تحقیقی که در رابطه با 2012.در ایران نیز سعادت و همکارانش ( بیشتر را دارند

منبع کنترل بیرونی) داراي عزت عزت نفس انجام دادند به این نتیجه رسیدند که افراد اجتماعی (

  ) همسو می باشد .2012هایشان هستند که این با نتایج تحقیق الیس و اکاس (نفس بیشتر در کار

بینی تعهد مستمر براساس منبع کنترل و خودکنترلی  میزان پیش ةبارسوم در ۀدر مورد فرضی

شود و منبع کنترل و خودکنترلی از  یید میأنیز همانگونه که یافته ها نشان داد این فرضیه نیز ت

ان قدرت پیشبینی باالیی از تعهد مستمر برخوردارند این یافته با نتایج تحقیق سویدمن و همکار

چنگ و وانگ  ،)2005() ، بیک 2003، داي و کلیدوف ()2013هی و یونیک ()، لی 2014(

) در رابطه با خودکنترلی و 2003( . عالوه براین بلکلی و همکارانشباشد ) همسو می2007(

کنند که افراد خودکنترل توانایی  رفتار شهروندي سازمانی به رابطه مثبت دست یافتند و بیان می

) نیز 2006کاشال و کوانتس ( ا افراد در ساز مان و رفتار مثبتري دارند.بهتر و باالتري در کار ب

عرضات و مشکالت سازمانی کنند که مدیران خود کنترل توانایی باالیی در حل ت اشاره می

  . دارند

دهد این فرضیه نیز  در رابطه با فرضیه چهارم نیز همانگونه که یافته هاي تحقیق نشان می

که  کنند میکنترل و خودکنترلی تعهد هنجاري را در کارکنان پیش بینی تایید می شود و منبع 
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)، 2007وانگ ()، چنگ و 2014این یافته با نتایج تحقیقات افرادي چون سویدمن و همکاران (

باشد. بنابراین پیش بینی  مسو و هم جهت میه) 2014ارازینی و واگر ( ،)2012الیس و اکاس (

 کنترل بیرونی و خود کنترلی باال داراي میزان تعهد هنجاري نسبتاًشود که افراد داراي منبع  می

  باالیی باشند.

 شخصیتی هاي ویژگی که استنباط کرد چنین توان می تحقیقات این طور کلی از نتایجه ب

 تاثیر انسان سازمانی در محیط انسان شخصیت از جدانشدنی مهم عنوان عوامل به انسان

 باشد می وي هاي شخصیتی تاثیر ویژگی تحت زیادي حدودي تا دفر هر زیرا رفتار گذارد، می

 ها این ویژگی تاثیر مستقیم تحت طور به سازمانی رفتار نوع یک به عنوان تعهد سازمانی و

ها پیشنهاد می شود در هنگام استخدام افراد با  با توجه به یافته هاي پژوهش به سازمان باشد و می

د در زمینه منبع کنترل و خودکنترلی افراد را باتوجه به نوع هاي موجو استفاده از پرسشنامه

هاي شخصیتی در شغل مناسب قرار دهند. حال با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد  ویژگی

هاي بعدي نسبت نمونه زنان و مردان برابر باشند همچنین توصیه  گردد که در پژوهش می

سی قرار ر ارتباط با تعهد سازمانی مورد بررهاي جمعیت شناختی بیشتري دگردد که متغیر می

هایی  صورت امکان این پژوهش در جوامع دیگر نیز انجام گیرد. ازجمله محدودیتبگیرند و در

توان به حجم کم جامعه و به طبع آن نمونه کم و  که ما در این پژوهش با آن روبه رو بودیم می

  را یادآور شد.همچنین عدم همکاري افراد در پاسخ به پرسشنامه ها 

  منابع 

و  فرهنگی اکبر علی دکتر: ترجمه ،سازمانی رفتار .)1384.( آنجلوکینیکیی،  رابرت، کریتنر،

  .پویا پیام :صفرزاده. تهران حسین دکتر

ضمیري،  پور، سیما؛ مرعشیان، فاطمه؛ نقی نادري، فرح؛ پرویز؛ حیدري، علیرضا؛ عسگري،

 اسالمی. آزاد دانشگاه: ، اهوازنشناختیروا هاي آزمون راهنماي). 1388( امین.
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). بررسی رابطه تعهد سازمانی با کیفیت 1387جمال.( عبدالملکی،حسن؛  محمد ،میرزامحمدي

 پژوهشی -علمی ارائه خدمات در کارکنان اداري و آموزشی دانشگاه شاهد. دوماهنامه

  .84-67 صص . 33پانزدهم، شماره سال شاهد، دانشگاه رفتار، دانشور

  .12ره دان، جلد  :. تهرانپژوهش نامه مدیریت ).1390( می، محمد؛ رمضان، مجدید.مقی
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