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Abstract 
Introduction: In today’s challenging age, factors such as self-efficacy, boredom, and organizational 
commitment to the workplace play important roles. The purpose of this study was to determine the 
correlation self-efficacy and boredom with organizational commitment in faculty members of Islamic Azad 
University, Zanjan Branch. 
Methods: In this descriptive correlational study, the statistical population included all faculty members of 
Zanjan Azad University who were teaching in Zanjan Azad University in the academic year. The sample size 
was 157, according to Morgan's table. Samples were randomly selected from each faculty according to the 
number of faculty members. The "General Self-Efficacy Scale collected data," “Boredom Proneness Scale,” 
and “Allen & Meyer's Organizational Commitment Questionnaire," Content validity and reliability were 
measured by Cronbach's alpha in the present study. Data were analyzed using SPSS.22. 
Results: There was a positive and significant correlation between organizational commitment with 
Boredom and self-efficacy (r = 0.37 and P < 0.001, r = 0.20 and P = 0.010, respectively). 
Conclusions: There is a correlation between organizational commitment with Boredom and self-efficacy. 
Therefore, planning to increase self-efficacy to increase organizational engagement and reduce boredom in 
university teachers is suggested. 
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 مقاله پژوهشی           نشریه مدیریت ارتقای سالمت

 یعلم ئتیه یدر اعضا یبا تعهد سازمان یحوصلگ یو ب یخودکارآمد یهمبستگ

 واحد زنجان یدانشگاه آزاد اسالم
 

 ،*2 ییغمای دهی، فر1 یریمحسن نص
 

 رانیواحد زنجان، زنجان، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده روانشناس ،یشناسارشد روان یدانش آموخته کارشناس ۱
 رانیزنجان، ا ،یواحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالم ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،یگروه پرستار ار،یدانش ۲
جان، واحد زن یدانشگاه آزاد اسالم ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،یگروه پرستار ار،یدانش ،ییغمای دهیفر: نویسنده مسئول *

 Farideh_y2002@yaho.com: لیمی. ارانیزنجان، ا
 

 ۱0/۱۱/۱398 تاریخ پذیرش مقاله:   06/06/۱398 تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده
را به عهده  یمهم یهانقش یکار طیدر مح یو تعهد سازمان یحوصلگ یب ،یمانند خودکارآمد یدر عصر پرچالش امروز، عوامل مقدمه:

 یمدانشگاه آزاد اسال یعلم ئتیه یدر اعضا یبا تعهد سازمان یحوصلگ یو ب یخودکارآمد یهمبستگ نییدارند. هدف از پژوهش حاضر تع
 واحد زنجان بود.

دانشگاه آزاد واحد زنجان بود که در  یعلم ئتیه یاعضا هیشامل کل یجامعه آمار ،یهمبستگ-یفیپژوهش توص نیدر ا روش کار:
نفر  ۱57اشتغال داشتند. تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان برابر  سیدر دانشکاه آزاد شهر زنجان به تدر ۱395 یلیسال تحص

ها ادهد یساده انتخاب شدند. جمع آور یبصورت تصادف یعلم ئتیه یها از هر دانشکده متناسب با تعداد اعضا. نمونهدیمحاسبه گرد
 یب یبرا یآمادگ اسی( ، مقGeneral Self-Efficacy Scale، )"یعموم یخودکارآمد اسیمق"پرسشنامه شامل  3 عیبا توز

 Allen & Meyer's Organizational) ریآلن و ما ی( . پرسشنامه تعهد سازمانBoredom Proneness Scale. )یحوصلگ

Commitment Questionnaire یریکرونباخ اندازه گ یبه روش آلفا ییایمحتوا و پا ییمطالعه حاضر روش روا( ، انجام شد. در 
 شد. لیتحل ۲۲اس اس نسخه  یها با نرم افرار اس پشد. داده

 r، 00۱/0=  37/0 ب،یوجود داشت  )به ترت یو خودکارآمد یحوصلگ یبا ب یتعهد سازمان نیب یمثبت و معنادار یهمبستگ ها:یافته
P< ، ۲0/0 =. r ،0۱/0 = P.) 

 شیافزا یبرا یزیوجود دارد. لذا برنامه ر یهمبستگ یو تعهد سازمان یحوصلگ یبا ب یخودکارآمد نینشان داد ب جینتا نتیجه گیری:
 .شودیم شنهادیدانشگاه پ نیدر مدرس یحوصلگ یو کاهش ب یو تعهد سازمان یخودکارآمد

 یعلم ئتیه یاعضا ،یتعهد سازمان ،یحوصلگ یب ،یخودکارآمد ها:یدواژهکل

محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

است که علت  یبه اهداف لین ،یهر نهاد اجتماع یهاتیاز مسئول یکی

و  یدر گرو همکار ی. اهداف سازماندهدیآن نهاد را شکل م یوجود

تعامل نظام مند دارند. در  گریکدیاست که با  یعوامل یتمام یهماهنگ

 یتردر تمام سطوح سازمان، نقش برجسته ،یانسان یروین انیم نیا

ود. عوامل توجه ش ریاز سا شیبه آن ب دیر عوامل دارد که باینسبت به سا

از  یکیگذار باشد.  ریتأث یانسان یرویعوامل متعددی ممکن است بر ن

 با مقاله ۱977عوامل باورهای خودکارآمدی است که از سال  نیا

Bandura [۱] دگاهید از .شد یروان شناس نهیشیوارد پ Bandura ،

عمل خاص در کنار آمدن با  کیفرد در انجام  ییخود کارآمدی توانا

اد افر یهاخود کار آمدی به قضاوت ،یاست. به عبارت ژهیو تیموقع کی

شده  یبرای به ثمر رساندن سطوح طراح شانیهاییدر رابطه با توانا

 Bandura [۲]. نظریه شناخت اجتماعی[۲]شود یعملکرد اطالق م

استا ر نیمبتنی بر الگوی علّی سه جانبه رفتار، محیط و فرد است. در ا

 نییکارآمدی پانشان داده است که درک خود  [3, ۲] ریاخ یهاپژوهش

 یمربوط به سالمت همبستگ یهابرنامه رییگیبرای پ زهیبا کاهش انگ

 تیفیک شیو افزا شتریب یدارد. لذا درک خودکارآمدی باال سبب سازگار

 یها بطور دائم با عوامل تنش زاسازمان کارکنان .شودیباالتر م یندگز

به روان و جسم آنان  تواندیروبرو هستند که م یدرون و برون سازمان

تحمل افراد را کاهش  زانیم یروان یبرساند. از آنجا که فشارها بیآس

 .دداشته باش یمنف ریها تأثبر عملکرد آنان در سازمان تواندی، مدهدیم

و  رانیمد یها، عدم تعهد سازماناز مشکالت سازمان یکی امروزه

از  ی. مفهوم تعهد سازمان[4] باشدیکارکنان به شغل و سازمانشان م

از اعتقاد فرد به سازمان و  یناش زیاز هرچ شیاست که ب ییرهایمتغ

 جهیبه آن اهداف است. در نت دنیاهداف آن وتالش در جهت رس رشیپذ

http://jhpm.ir/browse.php?a_id=1147&sid=1&slc_lang=en
http://jhpm.ir/
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.21859/jhpm-08014


  ییغماینصیری و  

44 

که او  ردیگیدرفرد شکل م یو روان یعاطف یوابستگ یعوامل، نوع نیا

است که فرد  ییروین ی. تعهد سازمانکندیبه بقاء در سازمان م لیرا ما

در سازمان بماند و با تعلق خاطر جهت تحقق اهداف  کندیرا ملزم م

 یمولد همراه است. فرد یهابا رفتار یسازمان کار کند، لذا تعهد سازمان

ی، اهداف آن را مماندیم یدارد در سازمان باق ییباال یکه تعهد سازمان

و  ثاریا یو حت ادیبه آن اهداف از خود تالش ز دنیرس یو برا ردیپذ

 .[5] دهدینشان م یفداکار

به عنوان قدرت تشخیص افراد در رابطه با  توانیسازمانی را م تعهد

ت و مشارکت در یک سازمان ویژه تعریف کرد. تعهد سازمانی به فعالی

که  شودیعنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته م

یبراساس آن فرد متعهد است، هویت خود را از طریق سازمان تعیین م

برد یو از عضویت در سازمان لذت م کندیمشارکت م مان، در سازکند

 روهاییباشد، ن شتریافراد ب یتعهد سازمان زانی. هر چه م[6]

ن و به تناسب آ افتهی شیدر کارکنان افزا یزشیخودانگ ،یخودکنترل

. کارکنان که احساس عالقه و افتیخواهد  شیافزا ییو کارا یاثربخش

 تیبه صورت مداوم و کارا فعال دارندبه سازمان خود ن یتعهد و وابستگ

. لذا بین [5]سازند یمدت به سازمان لطمه وارد م ینداشته و در طوالن

. با [7]لکرد کارکنان در سازمان رابطه وجود دارد تعهد سازمانی و عم

به اهداف  دنیعملکرد کارکنان در رس ریتعهد و تأث تیتوجه به اهم

 .[4] دریمورد مطالعه قرار گ شتریبسازمان، الزم است که رفتار کارکنان 

پیامدهای منفی مشاغل است. خستگی  نیترعیاز جمله شا خستگی

عامل مهمی است که ایمنی و بهره وری شغلی و همچنین سالمت 

اخیر توجه به خستگی، در  یها. در سالاندازدیعمومی را به خطر م

 یمفهوم چند بعد کی ی. خستگ[8]جمعیت کاری افزایش یافته است 

که با  ی. عواملشدبایم یو روان یجسمابعاد شامل ابعاد  نیاست که ا

(، یو جراح یماری)ب یدر ارتباط هستند، به سه دسته جسم یخستگ

یم می)شغل و خانواده( تقس یو اضطراب( و اجتماع ی)افسردگ یروان

رد ف یزندگ یهااز جنبه یاریبس یبر رو قیبه طور عم ی. خستگشوند

و  هاتیفعال یدر اجرا دفر ییتوانا یبر رو ریو با تأث گذاردیم ریتأث

حت فرد را ت یزندگ تیفیک یمنف یابه گونه ،یبا ارزش زندگ یهانقش

 .دهدیقرار م ریتأث

دت از کار به م یناش یفشار روان ،یحوصلگ یو ب یخستگ یاصل عوامل

و به روز بودن و همگام شدن با  یعدم مشارکت شغل اد،یکار ز ،یطوالن

احراز  یبرا ی. عدم آمادگ[9]امروز است  یایدر دن یفناور شرفتیپ

افراد به  یتیشخص یهایژگیو و یشناخت تیجمع یرهایشغل، متغ

ار از ک یناش یحوصلگ یو ب یروان یدر خستگ یردعنوان عوامل درون ف

است  یکار یاز عوامل مهم زندگ یحوصلگ ی. ب[۱0]شود یشناخته م

 جینتا نهیزم نیگذار باشد. در ا ریتأث یبر خودکارآمد تواندیکه م

با  ینشان داد که اضطراب/روان رنجور Muris  [۱۱]مطالعه

 یرابطه معنادار یدگو عالئم اختالالت اضطراب و افسر یخودکارآمد

در تایوان نشان داد که کارکنان برای  یامطالعه جینتا نیدارد. همچن

مسئولیت پذیری و تعهد در شغل خود به خودکارآمدی باال  ،ییادگیر

 زیدر آفریقای جنوبی ن Nelia  [۱3]پژوهش یهاافتهی. [۱۲]نیاز دارند 

راک و سطح اد مانارتباط مثبت بین تعهد کارکنان به سازنشان داد که 

 یترنییباالی خودکارآمدی وجود دارد و کارکنان غیر متعهد سطح پا

 یامطالعه [۱4]و همکاران  Grillon .دهندیاز خودکارآمدی را نشان م

 ۱77با عنوان ارتباط بین خودکارآمدی و تمایل به ترک سازمان بر روی 

ین ب معناداری ینشان داد همبستگ جیکارمند دانشگاه انجام دادند. نتا

 .تمایل به ترک سازمان و خودکارآمدی وجود دارد

 یگحوصل یو ب یافراد ممکن است دچار خستگ گریهم مانند د نیمدرس

 ییاهمشاغل تفاوت گریبا د یاریبس لیبه دال نی. کار مدرسشوندیم

 انیکنند، از دانشجو سیتدر دیدرس با یهادر کالس دیها بادارد. آن

ا، کنند صد تیریمل آورند. کالس را مدبع یو کتب یشفاه یابیارزش

را در موارد مختلف  انیدانشجو یهاتحمل کنند. واکنش راگرما و سرما 

د و بپردازن انیدانشجو یریادگیکنند و پاسخگو باشند به  تیریمد

حاصل  جیکالس و دانشگاه را توجه کنند. نتا ان،یدانشجو یفیک یارتقا

نشان داد که معلمان مدارس دانش آموزان  یفیپژوهش ک کیاز 

 تیفیروابط در محل کار و ک مانندمتعددی  یهابا چالش ییاستثنا

بود که  موضوع نیمعلمان نشانگر ا شتریب اناتیعملکرد روبرو هستند. ب

. لذا حفظ بهداشت روان [۱5] باشندیم یکاری خود ناراض یاز زندگ

در  تواندیکه م یها است. از عواملرکن دانشگاه نیتریاساس نیمدرس

است. باتوجه به مطالب باال،  نیمدرس یمؤثر باشد خودکارآمد سیتدر

 یحوصلگ یبا ب یخودکارآمد یهمبستگ نییپژوهش حاضر با هدف تع

واحد  یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیه یدر اعضا یو تعهد سازمان

 .زنجان انجام شد

 کارروش

 ی. جامعه آمارباشدیم یهمبستگ-یفیپژوهش حاضر توص روش

دانشگاه آزاد واحد زنجان بودند  یعلم ئتیه یاعضا هیپژوهش شامل کل

اشتغال داشتند.  سیدانشگاه به تدر نیدر ا ۱395 یلیکه در سال تحص

 و مورگان ینمونه کرجس نییتعداد نمونه الزم با استفاده از جدول تع

 58 باًیتعداد تقر نینفر به دست آمد که ا ۱59 اشد که برابر ب نییتع

دانشگاه دانشگاه آزاد واحد زنجان را  یعلم تیهئ نیدرصد از مدرس

 ئتیه یاعضا ها از هر دانشکده متناسب با تعدادشامل شد. تعداد نمونه

 یبا استفاده از فهرست اسام یریشد. جهت نمونه گ نییها تعآن یعلم

ها به صورت ها، انتخاب نمونهآن یگذارو شماره  یعلم تیهئ نیمدرس

عدم  لیپرسشنامه بدل ۲نفر نمونه،  ۱59ساده انجام شد. از  یتصادف

 شد. لینفر تحل ۱57 یبرا جیبطور کامل، حذف شدند. لذا نتا لیتکم

افراد انتخاب شده به شرکت  -۱ورود به پژوهش عبارتند از:  یارهایمع

حداقل به  -3ها باشند. پرسشنامه لیقادر به تکم -۲عالقه مند باشند. 

رده ک سیدانشگاه باشند و در دانشگاه تدر یعلم ئتیماه عضو ه 6مدت 

که به طور ناقص  یکسان-۱خروج از مطالعه عبارتند از:  یارهایباشند. مع

پرسشنامه  3 عیها با توزداده یاند. جمع آورها پاسخ دادهبه پرسشنامه

 General Self-Efficacy. )" یعموم یخودکارآمد اسیمق"شامل 

Scale. ) ی، )حوصلگ یب یبرا یآمادگ اسیمقBoredom 

Proneness Scale ،)ریآلن و ما یپرسشنامه تعهد سازمان( ،Allen & 

Meyer's Organizational Commitment Questionnaire )

 بود.

 ۱7( با ۱6و همکاران ) Sherer توسط "یعموم یخودکارآمد اسیمق"

از دامنه  کرتیل اسیشده است. هر سؤال بر اساس مق یعبارت طراح

صورت  نیبه ا ی. نمره گذارشودیم میکامالً مخالفم تا کامالً موافقم تنظ

، 8، 3، ۱ یها. سوالردیگیتعلق م 5تا  ۱است که به هر سؤال نمره از 

 یعنیها به صورت معکوس سوال هیاز راست به چپ و بق ۱5و  ۱3، 9

 اسیمق نیمره در ا. حداقل ن[۱6] شوندیم یاز چپ به راست نمره گذار
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از احساس  ی. نمره باال حاکباشدیم 85و حداکثر آن برابر  ۱7برابر 

 .باالست یخودکارآمد

( [۱7]توسط دالور و همکاران  یعامل لیبا روش تحل اسیسازه مق ییروا

نشان داد که  جینفر از کارکنان دانشگاه انجام شد. نتا 400با شرکت 

 یبه روش آلفا ییایاست. بعالوه، پا یساختار تک عامل یابزاردارا

و همکاران  یبدست آمد. در مطالعه نوروز 87/0کرونباخ محاسبه و 

نفر از  ۱۲با  "یخود کار آمد اسیمق"محتوا  ییواشاخص ر [۱8]

 و یدانشکده پرستار یعلم ئتیه یآموزش بهداشت و اعضا نیمدرس

ازنظر ساده بودن، واضح  ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ییماما

قرار گرفت و عدد  یبودن و مربوط بودن، عبارات را مورد قضاوت و بررس

نفر از  ۱0با استفاده از  ییایسنجش پا یدرصد بدست آمد. برا 93

روز  ۱0 ی(. آزمون مجدد فاصله زمان83/0شد ) دییها انجام و تأنمونه

در ی، حوصلگ یب یبرا یآمادگ اسیمق .بدست آمد 89/0انجام و عدد 

 ۲8شد و شامل  یطراح Farmer &Sunberg توسط ۱986سال 

پاسخ دادن به سؤاالت، نوشتن جواب درست  یعبارت است که شکل اصل

 ییبه روش روا اسیمق ییهر جمله است. روا یغلط )غ( در جلو ای)د( 

 "یحوصلگ یبه ب تیحساس اسیهمگرا با مق

(Boredom Susceptibility Scale)   ینفر دانشجو ۲33با شرکت 

 ۲33 یبرا جاردسونیبه روش کودرر ییایبدست آمد. پا ۲5/0کالج 

 34و زن  ۲8حاصل شد. آزمون مجدد با شرکت  79/0کالج  یدانشجو

 .[۱9]بدست آمد  83/0هفته  کیمرد به فاصله 

 996در مطالعه خود با شرکت  [۲0]و همکاران  یصالح رانیا در

 ییو آزاد اراک نشان دادند که روا یعلوم پزشک یهادانشگاه انیدانشجو

 یپرسشنامه فرسودگ"با  "یحوصلگ یب یبرا یآمادگ اسیمق" یهمگرا

 یبعالوه، الفا( r = 49/0)مثبــت معنا دار دارد  یهمبستگ "یشغل

و  یگزارش کردند. در پژوهش عسگر 74/0با  افوق ر اسیکرونباخ مق

 ۲05 نیدر ب "یروان یخستگ اسیمق"، ضرایب پایایی [۲۱] یموسو

فای به روش آل ییایبا استفاده پا رانینفر کارمند شرکت نفت جنوب ا

 7۱/0و  77/0کرونباخ و تنصیف محاسبه گردید که به ترتیب برابر با 

 .باشدیم

 Allen & Meyerتوسط  "ریو ما آلن یپرسشنامه تعهد سازمان"

عبارت است که پاسخ  ۲4 یپرسشنامه دارا نی. ا[۲۲]شده است  طراحی

 اریتا بس ۱مخالفم نمره  اریاز بس کرتیل فیط کیبه آن در  دیدهنده با

که  سنجدیرا م یپرسشنامه سه بعد اصل نیپاسخ دهد. ا 5موافقم نمره 

و  ،یبعد تعهد عاطف ۱5-9بعد تعهد مستمر،  8-۱سؤاالت  بیبه ترت

. نمرات بدست دینمایرا مشخص م یبعد تعهد هنجار ۲4-۱6سؤاالت 

)از نمره صفر  نییها از درسطح پا. نمرهگرددیم لیآمده به درصد تبد

درصد(  ۱00 یال 67درصد( و باال ) 66 یال 34درصد(، متوسط ) 33 یال

 یتعهد سازمان زانینشانگر م االترب یهارهشده است. نم یطبقه بند

 .است شتریب

 9نفر پرستار از  ۲60، [۲3]زاده قرقوزار و همکاران  یپژوهش نب در

اصفهان شرکت داشتند.  یدانشگاه علوم پزشک یآموزش مارستانیب

زه کرونباخ( اندا ی)آلفا یدرون یپرسشنامه فوق به روش همسان ییایپا

، بعد تعهد 8۲/0 ی، بعد تعهد عاطف87/0کل ابزار  یشد که برا یریگ

استفاده از  بود. ثبات ابزار با 75/0 یتعهد هنجار دو بع 89/0مستمر 

برابر  یکل ابزار تعهد سازمان یروز برا ۱4روش آزمون مجدد به فاصله 

 93/0) ی، بعد تعهد عاطف(r = 93/0)، بعد تعهد مستمر (r = 89/0)  با

= r)ی، و بعد تعهد هنجار (87/0 = r) بود. 

 نینفر از مدرس ۱5از  یابزارها با نظرخواه ییمطالعه حاضر، روا در

 یو دانشگاه علوم پزشک یمختلف دانشگاه آزاد اسالم یهادانشکده

کرونباخ  یابزارها به روش آلفا ییایشد. پا دییو تأ یبررس یبهشت دیشه

دانشگاه آزاد  یعلم تیهئ ینفر از اعضا ۲0کردن با نظرات  مهیو دون

 یکردن برا مهیکرونباخ و دون یواحد زنجان انجام شد. الفا یاسالم

 اسیمق" یبرا. 75/0و  8۱/0 بیترتی "یومعم یخودکارآمد اسیمق"

پرسشنامه تعهد " یو برا 64/0و  79/0 "یحوصلگ یب یبرا یآمادگ

، در بعد تعهد 75/0 ی، در بعد تعهد عاطف87/0 "ریآلن و ما یسازمان

کردن  مهیو به روش دو ن 69/0و در بعد تعهد مستمر  70/0 یهنجار

 .، به دست آمد73/0

 یدانشگاه آزاد اسالم یها، پژوهشگر، ابتدا از سوداده یجمع آور یبرا

 یمذکور معرف یابزارها عیانجام پژوهش خود و توز یواحد زنجان برا

مورد  یهاخود به نمونه ینمود. سپس با معرف افتینامه ومجوز در

پژوهش داده شد.  تیالزم در مورد اهداف و ماه حاتیپژوهش توض

وهش در مورد محرمانه ماندن اطالعات مورد پژ یهابعالوه، به نمونه

ر به ذک یازیشد که ن دیداده شد و تاک نانیموجود در پرسشنامه اطم

ها داوطلبانه در مطالعه . نمونهباشدیدر پرسشنامه نم ینام و نام خانوادگ

 از یریمورد پژوهش حق کناره گ یهانمونه هیشرکت کردند و به کل

 یاعضا نیها بسپس پرسشنامه .دیگرد یآور ادیکار  نیپژوهش در ح

شد.  یو گرداور عیواحد زنجان توز یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیه

زمان صرف شد. جمع  قهیدق 30 باً یهر پرسشنامه تقر لیجهت تکم

 .انجام شد کماهیها در مدت حدود داده یآور

 نیانگیبه صورت م یکم یرهایشده، متغ یجمع آور یهاداده در

 فیبه صورت فراوانی )درصد( توص یفیک یرهایمتغ ( واری)انحراف مع

د. انجام ش رنوفیاسم -نرمال بودن با آزمون کولموگروف یشدند. بررس

 یهمبستگ بیطرفه، ضر کی انسیوار لیمستقل، تحل یاز آزمون ت

درصد درنظر گرفته شد.  5برابر  یداریعناستفاده شد. سطح م رسونیپ

 .انجام شد ۲۲اس اس نسخه  یها در نرم افزار اس پداده لیتحل

 هاافتهی

ث پژوهش مؤن نیافراد شرکت کننده در ا تینشان داد که اکثر هاافتهی

 یدرصد( و با مدرک دکتر 5/46) 35-45سن  یدرصد( و دارا 5/67)

 5/3۲درصد( بودند.  4/76تأهل مجرد ) تیدرصد( و از نظر وضع 3/87)

 نیشتریسال )که ب 45-35 نیسن ب یدرصد دارا 5/46درصد افراد مرد، 

 3/87درصد مجرد،  4/76سال،  65 یسن باال یدارا صددر 3/۱سن( و 

 6/30و  اریاستاد یدرصد با مرتبه علم ۲/68،یمدرک دکتر یدرصد دارا

درصد از علوم  8/۱7 ،یدرصد از دانشکده علوم انسان 5/3۲ ،یدرصد مرب

 وتر،یکامپدرصد از برق و  7/۱۲ ،یو مهندس یدرصد از فن 6/۱6 ه،یپا

 نیانگیبودند. م یدرصد از پرستار 3/8 ،یتیدرصد از علوم ترب ۱/۱۲

 سیتدر ی( و برا۲8/6واحد ) 90/۱۲تمام وقت  سی( تدراری)انحراف مع

 .(۱جدول ( بود )۲۲/7واحد ) ۱9/6وقت  مهین

 یانمختلف تعهد سازم یهاطهیح انیم رسونیپ یهمبستگ بیضر جینتا

داده شده است.  شینما 3جدول در  یبا خودکارآمد یحوصلگ یو ب

و  یتعهد سازمان نیب یداریمثبت و معن ینشان داد که همبستگ جینتا

 یهمبستگ نیوجود دارد. همچن یبا خودکارآمد یحوصلگ یب
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نشان داد که  یحوصلگ یب با یمختلف تعهد سازمان یهاطهیح

(۲ جدول) .وجود دارد یداریمعن یهمبستگ
 

واحد  یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیه یاعضا یشناخت تیمشخصات جمع .1 جدول

 زنجان

 درصد تعداد طبقه

   جنس

 5/67 ۱06 مونث

 5/3۲ 5۱ مذکر

   (سن )سال

35-۲5 33 ۲۱ 

45-35 73 5/46 

 5/3۲ 45 45 یباال

   تاهل تیوضع

 6/۲3 37 متاهل

 4/76 ۱۲0 مجرد

   التیتحص

 3/87 ۱37 یدکتر

 7/۱۲ ۲0 ارشد یکارشناس

   یدانشگاه رتبه

 6/30 49 یمرب

 4/69 ۱08 باالتر ای اریاستاد

   دانشکده

 5/3۲ 47 یانسان علوم

 8/۱7 ۲8 هیپا علوم

 6/۱6 ۲7 یو مهندس یفن

 7/۱۲ ۲۲ وتریو کامپ برق

 ۱/۱۲ ۲0 یتیترب علوم

 3/8 ۱3 ییو ماما یپرستار

   سیتدر سابقه

 7/4۲ 67 ۱0از  کمتر

۲0-۱0 7۱ ۲/45 

 ۱/۱۲ ۱9 ۲0از  شتریب

 
و مستمر تعهد  یهنجار ،یتعهد عاطف ،یحوصلگ یب ،یخودکار آمد نیانگیم .2 جدول

 یو تعهد سازمان یسازمان

 ممیماکز ممینیم اریانحراف مع نیانگیم ریمتغ

 7۲ 34 ۲7/7 87/58 یخودکارآمد

 ۱49 8۲ 9۱/۱3 0۲/۱۱۱ یحوصلگ یب

 44 ۱4 5۱/6 35/30 یعاطف تعهد

 48 ۱4 58/6 76/30 یهنجار تعهد

 50 ۱6 0۱/7 43/3۲ مستمر تعهد

 ۱3۱ 45 59/۱6 55/93 یسازمان تعهد

 

ها و دانشکده یگروه سن نیب یدارینشان داد که اختالف معن جینتا

سن،  شیکه با افزا ،(P ،00۱/0  <P = 004/0،بیبه ترت) وجود دارد

 یدارا یو مهندس ی. دانشکده فنابدییم شیافزا یحوصلگ یب نیانگیم

ند. اما بود یحوصلگ یب نیانگیم نیکمتر یو علوم انسان نیشتریب

بر حسب جنس، رتبه  یحوصلگ یب نیانگین میب یداریاختالف معن

 .مشاهده نشد سیتأهل و سابقه تدر تیوضع الت،یتحص ،یدانشگاه

با تعهد  یو رتبه دانشگاه التیجنس، تحص نیب یداریمعن اختالف

 = P ،049/0 = P ،003/0 = 005/0،بیبه ترت) وجود داشت یسازمان

P) یدر زنان باالتر از مردان، در افراد با کارشناس یتعهد سازمان نیانگیم 

 یبد افراد مر یو در رتبه دانشگاه یاز افراد با مدرک دکتر شتریارشد ب

 یداریو باالتر بودند. اما اختالف معن یاریاز افراد با مرتبه استاد شتریب

 دانشکده و سابقه ،یبر حسب گروه سن یتعهد سازمان نیانگیم نیب

 .(4جدول مشاهده نشد ) سیتدر

 ؛یمرب-5 ؛یتردک-4متأهل؛ -3سال؛  ۲5-35-۲مرد؛  -۱مرجع؛  گروه

 .سال ۱0کمتر از -7 ؛یعلوم انسان-6

توام  یهمبستگ یبه منظور بررس ونیرگرس لیتحل جیشامل نتا 5 جدول

یم یو تعهد سازمان یحوصلگ یبا ب یو خودکارآمد یانهیزم یرهایمتغ

 یصلگحو یسن و دانشکده محل کار با ب نینشان داد که ب جی. نتاباشد

در  یمعل ئتیدر افراد ه یحوصلگ یب نیانگیوجود داشت. م یهمبستگ

به  ب،یبه ترت وتر،یو برق و کامپ یو مهندس یفن ه،یپادانشکده علوم 

 یاز افراد در دانشکده علوم انسان شتریب 58/۱۱و  64/۱8، 79/6 زانیم

 یندر گروه س یعلم ئتیدر افراد ه یحوصلگ یب نیانگیم نیبود. همچن

 ۱3/۱3و  77/9 ب،یسال، به ترت 45 یباال یو در گروه سن 45-35

با تعهد  یخودکارآمد نیب.سال بود ۲5-35 یناز افراد در گروه س شتریب

 یخودکارآمد شیوجود داشت که با افزا یدار یمعن یهمبستگ یسازمان

 به یعلم ئتیدر افراد ه یتعهد سازمان نیانگیواحد، م کیبه مقدار 

 .ابدییم شیزااف 75/0 زانیم
 

 و یو مستمر تعهد سازمان یهنجار ،یتعهد عاطف ،یحوصلگ یب یهمبستگ .3 جدول

 یبا خودکارآمد یتعهد سازمان

 یحوصلگ یب یخودکارآمد 

   یعاطف تعهد

 0۲/0 38/0 یهمبستگ بیضر

p-784/0 < 00۱/0 مقدار 

   یهنجار تعهد

 -04/0 3۱/0 یهمبستگ بیضر

p-6۱5/0 < 00۱/0 مقدار 

   مستمر تعهد

 ۱۱/0 ۲4/0 یهمبستگ بیضر

p-۱68/0 00۲/0 مقدار 

   یسازمان تعهد

 04/0 37/0 یهمبستگ بیضر

p-6۲6/0 < 00۱/0 مقدار 

   یحوصلگ یب

 - ۲0/0 یهمبستگ بیضر

p-0۱0/0 مقدار - 

 

 بحث

هد و تع یحوصلگ یبا ب یخودکارآمد یحاضر با هدف همبستگ مطالعه

واحد زنجان انجام  یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیه یاعضا یسازمان

 یازمانتعهد س نیب یمثبت و معنادار ینشان داد که همبستگ جیشد. نتا

 یهمبستگ نیوجود دارد. همچن یبا خودکارآمد یحوصلگ یو ب

نشان داد که که  یروان یبا خستگ یازمانمختلف تعهد س یهاطهیح

 نینشان داد که ب نیهمچن هاافتهی .وجود دارد یاردیمعن یهمبستگ

وجود دارد که با  یداریمعن یهمبستگ یو خودکارآمد یتعهد سازمان

در مطالعه خود  Garcia .همخوانی دارد Garcia [۲4] یافته مطالعه
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 نیدر ب یبا تعهد سازمان یرابطه معنا دار یکه خود کار آمد افتیدر

یخود کارآمدی م هومکارکنان اطاق عمل وجود دارد. با توجه به مف

 ریی از کارکردهای اصلی این باور، تأثاینگونه بیان کرد که یک توان

که  شودیو در نهایت منجر به این م باشدیگذاری آن بر عملکرد فرد م

ها نیز به سازمان پذیرش مشاغل پیچیده، رضایت و تعهد آن زانیم

.ابدییافزایش م

 
 واحد زنجان یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیه یاعضا یانهیزم یرهایبر حسب متغ یو تعهد سازمان یحوصلگ یب نیانگیم سهیمقا .4 جدول

  یتعهد سازمان    یحوصلگ یب 

 مقدار-p آماره آزمون (اری)انحراف مع نیانگیم مقدار-p آماره آزمون (اری)انحراف مع نیانگیم طبقه

 *005/0 -83/۲  *۲99/0 04/۱  جنس

   (64/۱6) 9۲/98   (84/۱۲) 35/۱09 مونث

   (03/۱6) 0۱/9۱   (39/۱4) 8۲/۱۱۱ ذکرم

 +6۱0/0 50/0  +004/0 70/5  )سال( سن

35-۲5 ۱۲/۱04 (78/۱3)   76/95 (۱۱/۲0)   

45-35 ۱4/۱۱۲ (55/۱۲)   59/93 (00/۱6)   

   (0۱/۱5) 06/9۲   (63/۱4) 88/۱۱3 45 یباال

 *۱5۱/0 -44/۱  *679/0 4۱/0  تاهل تیوضع

   (3۲/۱6) 49/9۲   (۱۱/۱4) ۲8/۱۱۱ متاهل

   (۲0/۱7) 97/96   (39/۱3) ۱9/۱۱0 مجرد

 *049/0 -98/۱  *954/0 06/0  التیتحص

   (98/۱5) 55/9۲   (93/۱3) 04/۱۱0 یدکتر

   (38/۱9) 35/۱00   (۱۱/۱4) 85/۱۱0 ارشد یکارشناس

 *003/0 -98/۲  *358/0 -9۲/0  یدانشگاه رتبه

   (4۱/۱5) 35/99   (۱۱/۱3) 56/۱۱۲ یمرب

   (5۱/۱6) 99/90   (۲6/۱4) 34/۱۱0 باالتر ای اریاستاد

 +504/0 87/0  + <0/ 00۱ 3۲/9  دانشکده

   (07/۱9) 8۲/9۲   (65/۱۲) ۲7/۱04 یانسان علوم

   (۱۲/۱5) ۲5/9۱   (09/۱3) 3۲/۱۱۱ هیپا علوم

   (88/۱4) 69/90   (۲۲/۱۲) 6۲/۱۲3 یو مهندس یفن

   (۱6/۱6) 60/98   (08/۱3) 65/۱۱5 وتریو کامپ برق

   (۱۲/۱4) ۲۱/94   (83/۱۲) 68/۱07 یتیترب علوم

   (5۲/۱6) 3۱/98   (40/6) 38/۱09 ییو ماما یپرستار

 +۲۲0/0 53/۱  +968/0 03/0  سیسابقه تدر

   (38/۱6) ۱8/96   (۱4/۱4) 7۲/۱۱0 ۱0از  کمتر

۲0-۱0 3۲/۱۱۱ (۱3/۱3)   87/9۱ (47/۱6)   

   (30/۱7) 53/90   (5۱/۱6) 95/۱۱0 ۲0از  شتریب

  طرفه کی انسیوار لیمستقل؛ +: تحل یآزمون ت :*

 

سبب حرکت فرد به سمت جلو و  تواندیمثبت م یداشتن خود کارآمد

. یکی از دالیل [۱6]باور وی به موفقیت در انجام وظایف محوله شود 

ها عدم تعهد کارکنان به سازمان و در نهایت ترک خدمت، ناتوانی آن

مثبت نسبت به  یاهیدر اتمام موفقیت آمیز وظایف است. داشتن روح

و تالش بیشتر  نباعث انگیزش اما وجود چنی تواندیخود م یهاییتوانا

 یمثبت و معنادار ینشان داد که همبستگ جینتا. [۲5]د نیز بشود فر

 یسمطالعه شم افتهیوجود دارد که با  یبا خودکارآمد یحوصلگ یب نیب

 جیتهران و نتا یپرستار یهادانشکده نیمدرس نیدر ب [8]و همکاران 

در  [۲7] یو سهراب یمطالعه نبو افتهیو [۲6] یو سهراب یپژوهش نبو

 زیفوق ن یهاافتهی. باشدیهم راستا م طهو متوس ییمعلمان ابتدا نیب

معنا دار وجود  یهمبستگ ،یو خستگ یخودکارآمد نینشان داد که ب

توانمنـدی و مهـارت افراد شده و  شیدارد. لذا خودکارآمدی سبب افزا

 .[۲8] دهدیرا کاهش م یحوصلگ یب جهیدر نت

 یب نیانگیم نیب یداریمطالعه حاضر نشان داد که اختالف معن جینتا

 Pawlikowski زنان و مردان نشان نداد. در پژوهش نیدر ب یحوصلگ

از مردان  شتریزنان ب یحوصلگ یو ب یروان یخستگ [۲9]و همکاران 

امر  نیا لیپژوهش حاضر متفاوت است. دل جیگزارش شده بود که با نتا

 .مختلف باشد یهاکشور و فرهنگ زیدر محل کار و ن تتفاو تواندیم

در زنان باالتر از مردان بود.  یصورت که تعهد سازمان نیوجود دارد. بد

 یدر بررس [30]و همکاران  یمطالعه صورت گرفته توسط مصطفو افتهی

ر د ینشان داد که تعهد سازمان زیکتابداران زن و مرد ن یتعهد سازمان

 زین Garcia  [۲4]و Suki [3۱]&مطالعه افتهیندارد.  یجنس تفاوت ورد

 Avenن نشان نداد. بعالوه، زنان و مردا یتعهد سازمان زانیدر م یتفاوت

 Asmawi Khalili[33] & و یمطالعه فراتحلیل کیدر  [3۲]و همکاران 

 یهاافتهیکه  افتندیجنسیت با تعهد سازمانی دست ن نیب رابطه معنادار

حاضر نشان  مطالعه دارد. رتیمطالعات ذکر شده با مطالعه حاضر مغا

بر حسب  یتعهد سازمان نیانگیم نیب یداد که اختالف معنا دار

هم راستا  Garcia  [۱4] مطالعه جیوجود ندارد که با نتا یسن یهاگروه

، و Mathieu & Zajac [34]نتایج پژوهش گر،ی. از طرف دباشدیم

 ینشان دهنده وجود همبستگ Baron & Greenberg [35] پژوهش

ر مطالعه حاض جیسن و تعهد سازمانی بوده است که با نتا بینمثبت 
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به نوع کار و ساختار و فرهنگ سازمان اشاره  توانیدارد که م رتیمغا

 .کرد
 

 

 یانهیزم یرهایدر حضور متغ یبا خودکارآمد یو تعهد سازمان یحوصلگ یب یهمبستگ یبه منظور بررس ونیرگرس لیبرازش تحل .5 جدول

 یتعهد سازمان یحوصلگ یب 

 مقدار-p آماره آزمون اریمع یخطا یونیرگرس بیضر مقدار-p آماره آزمون اریمع یخطا یونیرگرس بیضر طبقه

         از مبدأ عرض

- 90/87 8۱/۱0 ۱3/8 00۱/0 > 59/۲9 ۱4/۱4 09/۲ 038/0 

         1تیجنس

 085/0 74/۱ ۲4/3 63/5 7۱۲/0 - 37/0 48/۲ - 9۲/0 مونث

         2سن

45-35 77/9 ۱4/3 ۱۱/3 00۲/0 4۱/۱ ۱۱/4 34/0 733/0 

 88۱/0 ۱5/0 04/5 76/0 00۱/0 40/3 86/3 ۱3/۱3 45 یباال

         3تاهل تیوضع

 ۲۲4/0 ۲۲/۱ ۲9/4 ۲4/5 588/0 - 54/0 ۲8/3 - 78/۱ مجرد

         4التیتحص

 ۲34/0 ۱9/۱ 37/4 ۲۲/5 ۲4۲/0 - ۱7/۱ 34/3 - 9۲/3 ارشد یکارشناس

         5یعلم رتبه

 ۲83/0 08/۱ 95/4 36/4 ۱۱0/0 6۱/۱ ۱0/3 98/4 باالتر ای اریاستاد

         6دانشکده

 ۱53/0 - 43/۱ 90/3 - 59/5 0۲4/0 ۲8/۲ 98/۲ 79/6 هیپا علوم

 4۲9/0 - 79/0 78/3 - 00/3 <0/ 00۱ 45/6 89/۲ 64/۱8 یو مهندس یفن

 6۱0/0 5۱/0 ۲7/4 ۱8/۲ 00۱/0 55/3 ۲6/3 58/۱۱ وتریو کامپ برق

 807/0 ۲4/0 ۲8/4 05/۱ ۲8۱/0 08/۱ ۲7/3 54/3 یتیترب علوم

 406/0 - 83/0 5۲/5 - 60/4 594/0 54/0 4۲/4 ۲6/۲ ییو ماما یپرستار

         7سیتدر سابقه

۲0-۱0 86/3 - 4۲/۲ 59/۱ - ۱۱3/0 45/۱ - ۱7/3 46/0- 648/0 

 8۲6/0 -۲۲/0 3۲/5 - ۱7/۱ 559/0 -59/0 07/4 - 38/۲ ۲۱ یباال

 <0/ 00۱ 99/3 ۱9/0 75/0 057/0 9۲/۱ ۱4/0 ۲8/0 یخودکارآمد

و  یتعهد سازمان نیانگیم نیب یمطالعه حاضر اختالف معنادار جینتا

 [36]و همکاران  یمجتب گر،ید ینشان نداد. از طرف سیسابقه تدر

بین تعهد  افتندیمطالعه خود در جیاز نتا [37]و همکاران  یادیوص

 رانیسازمانی با سابقه کار مدیران، رابطه معناداری وجود دارد. مد

تعهد  دارای یبه طور معنا دار شتریبا سابقه کار ب ارانو پرست یپرستار

ر، فوق با مطالعه حاض افتهیتفاوت در دو  لیهستند. دل یسازمانی باالتر

ه ارائ مارانیبه ب مارستانیتفاوت محل کار و نوع خدمات است که در ب

 ،ابدییکه سابقة خدمت در سازمان افزایش م یزمان ،ی. از طرفشودیم

، ابدییبه سازمان دارند لذا ترک سازمان کاهش م بیشتریافراد آشنایی 

 .نموده است یبیشتر یچون فرد با سابقه در سازمان سرمایه گذار

عهد ت نیب ینشان داد که اختالف معنا دار نیمطالعه حاضر همچن جینتا

ارشد وجود دارد.  یو کارشناس یافراد با مدرک دکتر نیدر ب یسازمان

 نید. ابو شتریدر افراد با مدرک باالتر ب یورت که تعهد سازمانص نیبد

 [38] یی( و حاج بابا36و همکاران ) یمطالعه مجتب جیبا نتا جهینت

یدارد. افراد با سطح تحصیالت باالتر به سازمان متعهدتر م یهمخوان

به اهداف سازمان دارند. از طرف  دنیبرای رس شتریو تمایل ب باشند

در کارکنان اطاق عمل نشان داد که  Garcia[۲4] مطالعه حینتا گرید

ع وجود ندارد. لذا نو یهمبستگ التیبا سطح تحص یتعهد سازمان نیب

را در کارکنان به  یتعهد سازمان تواندیکار، ساختار و فرهنگ سازمان م

  .مختلف نشان دهد یهاشکل

 یریگ جهینت

 یتعهد سازمان نیب یداریمثبت و معن ینشان داد که همبستگ هاافتهی

مختلف تعهد  ابعاد  نیب یهمبستگ زیو ن یبا خودکارآمد یحوصلگ یو ب

ها دانشگاه شودیم شنهادیوجود دارد. لذا پ یحوصلگ یبا ب یسازمان

خود عالوه بر توجه به  نیمدرس یخودکارامد یریبرای اندازه گ

 توجه زیبر آن ن رگذاریبه عوامل تأث ،یخودکارامد نجشس یهاشاخص

موارد  نیاز ا نیو خودکارآمدی مدرس یتعهد سازمان یکنند و با بررس

ها با داده یپژوهش، جمع آور یهاتی. از محدودابندی یآگاه

ها است. بعالوه، نمونه یروان یروح طیو شرا یخودگزارش یهاپرسشنامه

 میمیواحد زنجان انجام شده و تع یاسالم ادمطالعه حاضر در دانشگاه آز

 .ردیصورت گ اطیبا احت ستیبایها مدانشگاه ریان به سا

 یسپاسگزار
 انیکد پا ،یریارشد محسن نص یکارشناس نامهانیمقاله، حاصل پا نیا

در  ییغمای دهیخانم دکتر فر ییو به راهنما 6۲6۲070۱94۲049نامه 

. از باشدیواحد زنجان م یدانشگاه آزاد اسالم یدانشکده روانشناس

 اند تشکر وپژوهش به عنوان نمونه شرکت کرده نیکه در ا ینیمدرس

  .شودیم یقدردان
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