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مقدمه و طرح مسأله 

هر جامعه ای به منظور پرورش جوانانش در چارچوب نظام تعلیم و تربیتی خود و هم چنین آمادگی 
آنان به عنوان نیروی كار آینده به معلمان متعهد نیازمند می باشد كه در شرایط فعلی نیاز ما به چنین 
انسانی  نیروی  انجام گرفته،  مطالعات  از  نتایج حاصله  براساس  زیرا  احساس می شود.  بیشتر  افرادی 
متعهد از مهم ترین منابع انسانی محسوب می شود و سازمان هایی كه دارای پرسنلی با سطوح باالی 

تعهد سازمانی می باشند از میزان عملکرد بهتر و غیبت و تأخیر كمتری برخوردار می باشند. 

در جوامع امروزي نهاد آموزش و پرورش از مهم ترین عوامل رشد اجتماعی، اقتصادی و تربیتی 
می باشد زیرا، عامل رشد آگاهی و ساماندهی نیروی انسانی در جامعه می باشد.

از سوی دیگر، تفاوت های معلمان در عملکردشان اغلب، مسئولین را متحیّر می سازد، زیرا  برخی 
با وظیفه شناسی و مسئولیت انجام می دهند و نسبت به شغل و  از آنان كارشان را در سطح  عالی و 
سازمان متعهد می باشند، در مقابل گروه دیگر دارای بازده چندانی در كار خود نمی باشند و كار را 
فقط در حد رفع تکلیف انجام می دهند و هیچ گونه عالقه و تعهدی نسبت به سازمان از خود بروز 
رساندن  و  كاركنان  سازمانی  و  فردی  مهارت های  بهبود  برای  باید  مسئولین  حال  هر  به  نمی دهند، 

عملکرد آنان به حد مطلوب تالش نمایند.

پژوهش به دنبال پاسخ هایی برای سئوال ذیل می باشد:

- آیا بین رضایت شغلي و تعهد سازماني معلمان مقطع ابتدایي نیشابور رابطه وجود دارد؟
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اهداف پژوهش

الف( هدف اصلي

۱- شناسایي رابطه رضایت شغلي معلمان ابتدایي با میزان تعهد سازماني آنان.

ب( اهداف فرعي

۱- شناسایي رابطه بین سن معلمان ابتدایي با میزان تعهد سازماني آنان.

2- شناسایي رابطه بین جنس معلمان ابتدایي با میزان تعهد سازماني آنان.

۳- شناسایي رابطه بین سابقه خدمت معلمان ابتدایي با میزان تعهد سازماني آنان.

۴- شناسایي رابطه بین تحصیالت معلمان ابتدایي با میزان تعهد سازماني آنان.

5- شناسایي رابطه بین درآمد معلمان ابتدایي با میزان تعهد سازماني آنان.

انواع متغیرهاي پژوهش

۱- تعهد سازمانی: میزان عالقه مندی فرد نسبت به سازمان و مداخله در حل مشکالت سازماني 
)فریدلوتنز ۱۹۶۹( انتخاب شده.

2- سن: در این پژوهش منظور سن تقویمی پرسنل در زمان انجام پژوهش می باشد كه افراد به دو 
گروه ۴0 سال و باالی ۴0 سال طبقه بندی شده اند.

۳- جنس: منظور از جنس در این پژوهش دو مؤلفه زن و مرد می باشد.

۴- سابقه خدمت: سابقه خدمت سابقه ای است كه فرد در آموزش و پرورش تا زمان انجام تحقیق 
مشغول فعالیت بوده است.

5- میزان تحصیالت: آخرین مدرك تحصیلي آزمودني ها طبق حکم رسمي معلمان جامعه مورد 
نظر.

۶- درآمد: میزان ریالي فرد در آموزش و پرورش طبق حکم كارگزیني.



11 فصل اول:  مقدمه

۷- رضایت شغلي: میزان رضایت مندي كاركنان براساس پرسشنامه استاندارد مارتین جي كنون 
مي باشد.)مقیمي، ۱۳85، ص۳۹8(

سئواالت پژوهش

الف( سئوال اصلي 

۱- آیا بین رضایت شغلي معلمان ابتدایي با تعهد سازماني آنها رابطه وجود دارد؟

ب( سئواالت فرعي 

۱- آیا بین سن معلمان با میزان تعهد سازماني آنان رابطه وجود دارد؟

2- آیا بین جنس معلمان با میزان تعهد سازماني آنان رابطه وجود دارد؟

۳- آیا بین سابقه خدمت معلمان با میزان تعهد سازماني آنان رابطه وجود دارد؟

۴- آیا بین تحصیالت معلمان با میزان تعهد سازماني آنان رابطه وجود دارد؟

5- آیا بین درآمد معلمان با میزان تعهد سازماني آنان  رابطه وجود دارد؟

فرضیه ها

الف( فرضیه اصلي 

۱- بین رضایت شغلي و تعهد سازماني معلمان مقطع ابتدایي نیشابور رابطه وجود دارد.

ب( فرضیه هاي فرعي 

۱- بین سن معلمان ابتدایي و تعهد سازماني رابطه وجود دارد.

2- بین جنس معلمان ابتدایي و تعهد سازماني رابطه وجود دارد.
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۳- بین سابقه خدمت معلمان ابتدایي و تعهد سازماني رابطه وجود دارد.

۴- بین تحصیالت معلمان ابتدایي و تعهد سازماني رابطه وجود دارد.

5- بین درآمد معلمان ابتدایي و تعهد سازماني رابطه وجود دارد.

تعريف عملیاتي متغیرها

رضایت شغلي: امتیاز كسب شده از پرسشنامه مارتین جي گنون توسط تک تک جامعه آماري 
مورد مطالعه كه بیش از میانگین امتیاز را كسب كرده اند.

سئوال  ۱5 از  كه  سازماني  تعهد  پرسشنامه  سئواالت  از  شده  كسب  امتیاز  سازماني:   تعهد 
حاصل مي گردد

الگوي چهارچوب نظري

 

 

 رضايت شغلي

 

 

 تعهد سازماني 

سن 

جنس  

سابقه  

تحصيالت  

 درآمد

 

 پرداخت

 شغل

فرصت هاي 

 ارتقاء

 

 سرپرست
 

 همکاران
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تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است كه در طول سال های گذشته مورد عالقه 
بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی و روانشناسی خصوصاً روانشناسی اجتماعی بوده است. 
این نگرش در طول سه دهه گذشته دست خوش تغییراتی شده است كه شاید عمده ترین تغییر در این 

قلمرو مربوط به نگرش چند بعدی به این مفهوم تا نگرش یک بعدی به آن بوده است.

اهمیت تعهد سازمانی موجب حضور فعال فرد در سازمان می شود؛ میزان تمایل به ادامه فعالیت 
فرد در سازمان افزایش یافته و در نهایت عملکرد شغلی او بیشتر می شود.

به طور كلی تعهد سازمانی منجر به نتایج مطلوب سازمانی، هم چون عملکرد باالتر، ترك خدمت 
تأیید  را  »میروآلن« ۱۹8۹ صحت آن  مانند  متعددی  تحقیقات  كمتر و غیبت كمتر خواهد شد كه 

نموده است.

بیداري خود را در  نیمي از ساعات  افراد تقریباً  بیشتر  رضایت شغلي از آنجا ناشي مي شود كه 
محیط كاري مي گذرانند.

رضایت شغلي یک حالت احساسي مثبت یا مطبوع است كه پیامد ارزیابي شغلي یا تجربه فرد 
افراد مي كند. )احمد  فیزیکي و رواني  به سالمت  این حالت احساسي مثبت، كمک زیادي  است. 

نوروزي سده(

ریچرز۱ یکي از اولین محققان درباره كانون تعهد، اعتقاد دارد كه مفاهیم عمومي تعهد سازماني 
ممکن است زماني بهتر درك شوند، كه آن ها را مجموعه اي از تعهدات در نظر گرفت.

نتیجه این پژوهش مي تواند با نشان دادن تعهد نسبت به انتظاراتي كه در ضمن كار در مورد آن ها 

1. Rehers


