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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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چکیده
مقدمه :در عصر پرچالش امروز ،عواملی مانند خودکارآمدی ،بی حوصلگی و تعهد سازمانی در محیط کاری نقشهای مهمی را به عهده
دارند .هدف از پژوهش حاضر تعیین همبستگی خودکارآمدی و بی حوصلگی با تعهد سازمانی در اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد زنجان بود.
روش کار :در این پژوهش توصیفی-همبستگی ،جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد زنجان بود که در
سال تحصیلی  ۱395در دانشکاه آزاد شهر زنجان به تدریس اشتغال داشتند .تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان برابر  ۱57نفر
محاسبه گردید .نمونه ها از هر دانشکده متناسب با تعداد اعضای هیئت علمی بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند .جمع آوری دادهها
با توزیع  3پرسشنامه شامل "مقیاس خودکارآمدی عمومی" ، )General Self-Efficacy Scale( ،مقیاس آمادگی برای بی
حوصلگی . ) Boredom Proneness Scale( .پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر ( Allen & Meyer's Organizational
 ، )Commitment Questionnaireانجام شد .در مطالعه حاضر روش روایی محتوا و پایایی به روش آلفای کرونباخ اندازه گیری
شد .دادهها با نرم افرار اس پی اس اس نسخه  ۲۲تحلیل شد.
یافتهها :همبستگی مثبت و معناداری بین تعهد سازمانی با بی حوصلگی و خودکارآمدی وجود داشت (به ترتیب0/00۱ ،r = 0/37 ،
<.)P = 0/0۱ ، r.= 0/۲0 ، P
نتیجه گیری :نتایج نشان داد بین خودکارآمدی با بی حوصلگی و تعهد سازمانی همبستگی وجود دارد .لذا برنامه ریزی برای افزایش
خودکارآمدی و تعهد سازمانی و کاهش بی حوصلگی در مدرسین دانشگاه پیشنهاد میشود.
کلیدواژهها :خودکارآمدی ،بی حوصلگی ،تعهد سازمانی ،اعضای هیئت علمی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
مبتنی بر الگوی علّی سه جانبه رفتار ،محیط و فرد است .در این راستا
پژوهشهای اخیر [ ]3 ,۲نشان داده است که درک خود کارآمدی پایین
با کاهش انگیزه برای پیگیری برنامههای مربوط به سالمت همبستگی
دارد .لذا درک خودکارآمدی باال سبب سازگاری بیشتر و افزایش کیفیت
زندگی باالتر میشود .کارکنان سازمانها بطور دائم با عوامل تنش زای
درون و برون سازمانی روبرو هستند که میتواند به روان و جسم آنان
آسیب برساند .از آنجا که فشارهای روانی میزان تحمل افراد را کاهش
میدهد ،میتواند بر عملکرد آنان در سازمانها تأثیر منفی داشته باشد.
امروزه یکی از مشکالت سازمانها ،عدم تعهد سازمانی مدیران و
کارکنان به شغل و سازمانشان میباشد [ .]4مفهوم تعهد سازمانی از
متغیرهایی است که بیش از هرچیز ناشی از اعتقاد فرد به سازمان و
پذیرش اهداف آن وتالش در جهت رسیدن به آن اهداف است .در نتیجه

یکی از مسئولیتهای هر نهاد اجتماعی ،نیل به اهدافی است که علت
وجودی آن نهاد را شکل میدهد .اهداف سازمانی در گرو همکاری و
هماهنگی تمامی عواملی است که با یکدیگر تعامل نظام مند دارند .در
این میان نیروی انسانی ،در تمام سطوح سازمان ،نقش برجستهتری
نسبت به سایر عوامل دارد که باید به آن بیش از سایر عوامل توجه شود.
عوامل متعددی ممکن است بر نیروی انسانی تأثیر گذار باشد .یکی از
این عوامل باورهای خودکارآمدی است که از سال  ۱977با مقاله
 ]۱[ Banduraوارد پیشینه روان شناسی شد .از دیدگاه، Bandura
خود کارآمدی توانایی فرد در انجام یک عمل خاص در کنار آمدن با
یک موقعیت ویژه است .به عبارتی ،خود کار آمدی به قضاوتهای افراد
در رابطه با تواناییهایشان برای به ثمر رساندن سطوح طراحی شده
عملکرد اطالق میشود [ .]۲نظریه شناخت اجتماعی]۲[ Bandura

43

نصیری و یغمایی

کارمند دانشگاه انجام دادند .نتایج نشان داد همبستگی معناداری بین
تمایل به ترک سازمان و خودکارآمدی وجود دارد.
مدرسین هم مانند دیگر افراد ممکن است دچار خستگی و بی حوصلگی
میشوند .کار مدرسین به دالیل بسیاری با دیگر مشاغل تفاوتهایی
دارد .آنها باید در کالسهای درس باید تدریس کنند ،از دانشجویان
ارزشیابی شفاهی و کتبی بعمل آورند .کالس را مدیریت کنند صدا،
گرما و سرما را تحمل کنند .واکنشهای دانشجویان را در موارد مختلف
مدیریت کنند و پاسخگو باشند به یادگیری دانشجویان بپردازند و
ارتقای کیفی دانشجویان ،کالس و دانشگاه را توجه کنند .نتایج حاصل
از یک پژوهش کیفی نشان داد که معلمان مدارس دانش آموزان
استثنایی با چالشهای متعددی مانند روابط در محل کار و کیفیت
عملکرد روبرو هستند .بیانات بیشتر معلمان نشانگر این موضوع بود که
از زندگی کاری خود ناراضی میباشند [ .]۱5لذا حفظ بهداشت روان
مدرسین اساسیترین رکن دانشگاهها است .از عواملی که میتواند در
تدریس مؤثر باشد خودکارآمدی مدرسین است .باتوجه به مطالب باال،
پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی خودکارآمدی با بی حوصلگی
و تعهد سازمانی در اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
زنجان انجام شد.

این عوامل ،نوعی وابستگی عاطفی و روانی درفرد شکل میگیرد که او
را مایل به بقاء در سازمان میکند .تعهد سازمانی نیرویی است که فرد
را ملزم میکند در سازمان بماند و با تعلق خاطر جهت تحقق اهداف
سازمان کار کند ،لذا تعهد سازمانی با رفتارهای مولد همراه است .فردی
که تعهد سازمانی باالیی دارد در سازمان باقی میماند ،اهداف آن را می
پذیرد و برای رسیدن به آن اهداف از خود تالش زیاد و حتی ایثار و
فداکاری نشان میدهد [.]5
تعهد سازمانی را میتوان به عنوان قدرت تشخیص افراد در رابطه با
فعالی ت و مشارکت در یک سازمان ویژه تعریف کرد .تعهد سازمانی به
عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته میشود که
براساس آن فرد متعهد است ،هویت خود را از طریق سازمان تعیین می
کند ،در سازمان مشارکت میکند و از عضویت در سازمان لذت میبرد
[ .]6هر چه میزان تعهد سازمانی افراد بیشتر باشد ،نیروهای
خودکنترلی ،خودانگیزشی در کارکنان افزایش یافته و به تناسب آن
اثربخشی و کارایی افزایش خواهد یافت .کارکنان که احساس عالقه و
تعهد و وابستگی به سازمان خود ندارند به صورت مداوم و کارا فعالیت
نداشته و در طوالنی مدت به سازمان لطمه وارد میسازند [ .]5لذا بین
تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان در سازمان رابطه وجود دارد [ .]7با
توجه به اهمیت تعهد و تأثیر عملکرد کارکنان در رسیدن به اهداف
سازمان ،الزم است که رفتار کارکنان بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد [.]4
خستگی از جمله شایعترین پیامدهای منفی مشاغل است .خستگی
عامل مهمی است که ایمنی و بهره وری شغلی و همچنین سالمت
عمومی را به خطر میاندازد .در سالهای اخیر توجه به خستگی ،در
جمعیت کاری افزایش یافته است [ .]8خستگی یک مفهوم چند بعدی
است که این ابعاد شامل ابعاد جسمی و روانی میباشد .عواملی که با
خستگی در ارتباط هستند ،به سه دسته جسمی (بیماری و جراحی)،
روانی (افسردگی و اضطراب) و اجتماعی (شغل و خانواده) تقسیم می
شوند .خستگی به طور عمیق بر روی بسیاری از جنبههای زندگی فرد
تأثیر میگذارد و با تأثیر بر روی توانایی فرد در اجرای فعالیتها و
نقشهای با ارزش زندگی ،به گونهای منفی کیفیت زندگی فرد را تحت
تأثیر قرار میدهد.
عوامل اصلی خستگی و بی حوصلگی ،فشار روانی ناشی از کار به مدت
طوالنی ،کار زیاد ،عدم مشارکت شغلی و به روز بودن و همگام شدن با
پیشرفت فناوری در دنیای امروز است [ .]9عدم آمادگی برای احراز
شغل ،متغیرهای جمعیت شناختی و ویژگیهای شخصیتی افراد به
عنوان عوامل درون فردی در خستگی روانی و بی حوصلگی ناشی از کار
شناخته میشود [ .]۱0بی حوصلگی از عوامل مهم زندگی کاری است
که میتواند بر خودکارآمدی تأثیر گذار باشد .در این زمینه نتایج
مطالعه  ]۱۱[ Murisنشان داد که اضطراب/روان رنجوری با
خودکارآمدی و عالئم اختالالت اضطراب و افسردگی رابطه معناداری
دارد .همچنین نتایج مطالعهای در تایوان نشان داد که کارکنان برای
یادگیری ،مسئولیت پذیری و تعهد در شغل خود به خودکارآمدی باال
نیاز دارند [ .]۱۲یافتههای پژوهش  ]۱3[ Neliaدر آفریقای جنوبی نیز
نشان داد که ارتباط مثبت بین تعهد کارکنان به سازمان و سطح ادراک
باالی خودکارآمدی وجود دارد و کارکنان غیر متعهد سطح پایینتری
از خودکارآمدی را نشان میدهند . Grillonو همکاران [ ]۱4مطالعهای
با عنوان ارتباط بین خودکارآمدی و تمایل به ترک سازمان بر روی ۱77

روشکار
روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی میباشد .جامعه آماری
پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد زنجان بودند
که در سال تحصیلی  ۱395در این دانشگاه به تدریس اشتغال داشتند.
تعداد نمونه الزم با استفاده از جدول تعیین نمونه کرجسی و مورگان
تعیین شد که برابر با  ۱59نفر به دست آمد که این تعداد تقریباً 58
درصد از مدرسین هئیت علمی دانشگاه دانشگاه آزاد واحد زنجان را
شامل شد .تعداد نمونهها از هر دانشکده متناسب با تعداد اعضای هیئت
علمی آنها تعیین شد .جهت نمونه گیری با استفاده از فهرست اسامی
مدرسین هئیت علمی و شماره گذاری آنها ،انتخاب نمونهها به صورت
تصادفی ساده انجام شد .از  ۱59نفر نمونه ۲ ،پرسشنامه بدلیل عدم
تکمیل بطور کامل ،حذف شدند .لذا نتایج برای  ۱57نفر تحلیل شد.
معیارهای ورود به پژوهش عبارتند از -۱ :افراد انتخاب شده به شرکت
عالقه مند باشند -۲ .قادر به تکمیل پرسشنامهها باشند -3 .حداقل به
مدت  6ماه عضو هیئت علمی دانشگاه باشند و در دانشگاه تدریس کرده
باشند .معیارهای خروج از مطالعه عبارتند از-۱ :کسانی که به طور ناقص
به پرسشنامهها پاسخ دادهاند .جمع آوری دادهها با توزیع  3پرسشنامه
شامل "مقیاس خودکارآمدی عمومی" General Self-Efficacy ( .
 . )Scaleمقیاس آمادگی برای بی حوصلگیBoredom ( ،
 ،)Proneness Scaleپرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایرAllen & ( ،
)Meyer's Organizational Commitment Questionnaire
بود.
"مقیاس خودکارآمدی عمومی" توسط  Shererو همکاران ( )۱6با ۱7
عبارت طراحی شده است .هر سؤال بر اساس مقیاس لیکرت از دامنه
ال مخالفم تا کامالً موافقم تنظیم میشود .نمره گذاری به این صورت
کام ً
است که به هر سؤال نمره از  ۱تا  5تعلق میگیرد .سوالهای ،8 ،3 ،۱
 ۱3 ،9و  ۱5از راست به چپ و بقیه سوالها به صورت معکوس یعنی
از چپ به راست نمره گذاری میشوند [ .]۱6حداقل نمره در این مقیاس
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با ( ،)r = 0/89بعد تعهد مستمر ( ،)r = 0/93بعد تعهد عاطفی (0/93
=  ،)rو بعد تعهد هنجاری ( )r = 0/87بود.
در مطالعه حاضر ،روایی ابزارها با نظرخواهی از  ۱5نفر از مدرسین
دانشکدههای مختلف دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی بررسی و تأیید شد .پایایی ابزارها به روش آلفای کرونباخ
و دونیمه کردن با نظرات  ۲0نفر از اعضای هئیت علمی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد زنجان انجام شد .الفای کرونباخ و دونیمه کردن برای
"مقیاس خودکارآمدی عمومی" یترتیب  0/8۱و  .0/75برای "مقیاس
آمادگی برای بی حوصلگی"  0/79و  0/64و برای "پرسشنامه تعهد
سازمانی آلن و مایر"  ،0/87در بعد تعهد عاطفی  ،0/75در بعد تعهد
هنجاری  0/70و در بعد تعهد مستمر  0/69و به روش دو نیمه کردن
 ،0/73به دست آمد.
برای جمع آوری دادهها ،پژوهشگر ،ابتدا از سوی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد زنجان برای انجام پژوهش خود و توزیع ابزارهای مذکور معرفی
نامه ومجوز دریافت نمود .سپس با معرفی خود به نمونههای مورد
پژوهش توضیحات الزم در مورد اهداف و ماهیت پژوهش داده شد.
بعالوه ،به نمونههای مورد پژوهش در مورد محرمانه ماندن اطالعات
موجود در پرسشنامه اطمینان داده شد و تاکید شد که نیازی به ذکر
نام و نام خانوادگی در پرسشنامه نمیباشد .نمونهها داوطلبانه در مطالعه
شرکت کردند و به کلیه نمونههای مورد پژوهش حق کناره گیری از
پژوهش در حین کار یاد آوری گردید .سپس پرسشنامهها بین اعضای
هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان توزیع و گرداوری شد.
جهت تکمیل هر پرسشنامه تقریب ًا  30دقیقه زمان صرف شد .جمع
آوری دادهها در مدت حدود یکماه انجام شد.
در دادههای جمع آوری شده ،متغیرهای کمی به صورت میانگین
(انحراف معیار) و متغیرهای کیفی به صورت فراوانی (درصد) توصیف
شدند .بررسی نرمال بودن با آزمون کولموگروف -اسمیرنوف انجام شد.
از آزمون تی مستقل ،تحلیل واریانس یک طرفه ،ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شد .سطح معنیداری برابر  5درصد درنظر گرفته شد.
تحلیل دادهها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه  ۲۲انجام شد.

برابر  ۱7و حداکثر آن برابر  85میباشد .نمره باال حاکی از احساس
خودکارآمدی باالست.
روایی سازه مقیاس با روش تحلیل عاملی توسط دالور و همکاران [)]۱7
با شرکت  400نفر از کارکنان دانشگاه انجام شد .نتایج نشان داد که
ابزاردارای ساختار تک عاملی است .بعالوه ،پایایی به روش آلفای
کرونباخ محاسبه و  0/87بدست آمد .در مطالعه نوروزی و همکاران
[ ]۱8شاخص روایی محتوا "مقیاس خود کار آمدی" با  ۱۲نفر از
مدرسین آموزش بهداشت و اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و
مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،ازنظر ساده بودن ،واضح
بودن و مربوط بودن ،عبارات را مورد قضاوت و بررسی قرار گرفت و عدد
 93درصد بدست آمد .برای سنجش پایایی با استفاده از  ۱0نفر از
نمونهها انجام و تأیید شد ( .)0/83آزمون مجدد فاصله زمانی  ۱0روز
انجام و عدد  0/89بدست آمد .مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی ،در
سال  ۱986توسط  Farmer &Sunbergطراحی شد و شامل ۲8
عبارت است که شکل اصلی پاسخ دادن به سؤاالت ،نوشتن جواب درست
(د) یا غلط (غ) در جلوی هر جمله است .روایی مقیاس به روش روایی
همگرا با مقیاس حساسیت به بی حوصلگی"
( )Boredom Susceptibility Scaleبا شرکت  ۲33نفر دانشجوی
کالج  0/۲5بدست آمد .پایایی به روش کودرریجاردسون برای ۲33
دانشجوی کالج  0/79حاصل شد .آزمون مجدد با شرکت  ۲8زن و 34
مرد به فاصله یک هفته  0/83بدست آمد [.]۱9
در ایران صالحی و همکاران [ ]۲0در مطالعه خود با شرکت 996
دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی و آزاد اراک نشان دادند که روایی
همگرای "مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی" با "پرسشنامه فرسودگی
شغلی" همبستگی مثبــت معنا دار دارد ( )r = 0/49بعالوه ،الفای
کرونباخ مقیاس فوق را با  0/74گزارش کردند .در پژوهش عسگری و
موسوی [ ،]۲۱ضرایب پایایی "مقیاس خستگی روانی" در بین ۲05
نفر کارمند شرکت نفت جنوب ایران با استفاده پایایی به روش آلفای
کرونباخ و تنصیف محاسبه گردید که به ترتیب برابر با  0/77و 0/7۱
میباشد.
"پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر" توسط Allen & Meyer
طراحی شده است [ .]۲۲این پرسشنامه دارای  ۲4عبارت است که پاسخ
دهنده باید به آن در یک طیف لیکرت از بسیار مخالفم نمره  ۱تا بسیار
موافقم نمره  5پاسخ دهد .این پرسشنامه سه بعد اصلی را میسنجد که
به ترتیب سؤاالت  8-۱بعد تعهد مستمر ۱5-9 ،بعد تعهد عاطفی ،و
سؤاالت  ۲4-۱6بعد تعهد هنجاری را مشخص مینماید .نمرات بدست
آمده به درصد تبدیل میگردد .نمرهها از درسطح پایین (از نمره صفر
الی  33درصد) ،متوسط ( 34الی  66درصد) و باال ( 67الی  ۱00درصد)
طبقه بندی شده است .نمرههای باالتر نشانگر میزان تعهد سازمانی
بیشتر است.
در پژوهش نبی زاده قرقوزار و همکاران [ ۲60 ،]۲3نفر پرستار از 9
بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شرکت داشتند.
پایایی پرسشنامه فوق به روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) اندازه
گیری شد که برای کل ابزار  ،0/87بعد تعهد عاطفی  ،0/8۲بعد تعهد
مستمر  0/89و بعد تعهد هنجاری  0/75بود .ثبات ابزار با استفاده از
روش آزمون مجدد به فاصله  ۱4روز برای کل ابزار تعهد سازمانی برابر

یافتهها
یافتهها نشان داد که اکثریت افراد شرکت کننده در این پژوهش مؤنث
( 67/5درصد) و دارای سن  46/5( 35-45درصد) و با مدرک دکتری
( 87/3درصد) و از نظر وضعیت تأهل مجرد ( 76/4درصد) بودند3۲/5 .
درصد افراد مرد 46/5 ،درصد دارای سن بین  45-35سال (که بیشترین
سن) و  ۱/3درصد دارای سن باالی  65سال 76/4 ،درصد مجرد87/3 ،
درصد دارای مدرک دکتری 68/۲،درصد با مرتبه علمی استادیار و 30/6
درصد مربی 3۲/5 ،درصد از دانشکده علوم انسانی ۱7/8 ،درصد از علوم
پایه ۱6/6 ،درصد از فنی و مهندسی ۱۲/7 ،درصد از برق و کامپیوتر،
 ۱۲/۱درصد از علوم تربیتی 8/3 ،درصد از پرستاری بودند .میانگین
(انحراف معیار) تدریس تمام وقت  ۱۲/90واحد ( )6/۲8و برای تدریس
نیمه وقت  6/۱9واحد ( )7/۲۲بود (جدول .)۱
نتایج ضریب همبستگی پیرسون میان حیطههای مختلف تعهد سازمانی
و بی حوصلگی با خودکارآمدی در جدول  3نمایش داده شده است.
نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنیداری بین تعهد سازمانی و
بی حوصلگی با خودکارآمدی وجود دارد .همچنین همبستگی
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نصیری و یغمایی

حیطههای مختلف تعهد سازمانی با بی حوصلگی نشان داد که
همبستگی معنیداری وجود دارد( .جدول )۲
ارشد بیشتر از افراد با مدرک دکتری و در رتبه دانشگاهی د افراد مربی
بیشتر از افراد با مرتبه استادیاری و باالتر بودند .اما اختالف معنیداری
بین میانگین تعهد سازمانی بر حسب گروه سنی ،دانشکده و سابقه
تدریس مشاهده نشد (جدول .)4
گروه مرجع؛  -۱مرد؛  ۲5-35-۲سال؛ -3متأهل؛ -4دکتری؛ -5مربی؛
-6علوم انسانی؛ -7کمتر از  ۱0سال.
جدول  5شامل نتایج تحلیل رگرسیون به منظور بررسی همبستگی توام
متغیرهای زمینهای و خودکارآمدی با بی حوصلگی و تعهد سازمانی می
باشد .نتایج نشان داد که بین سن و دانشکده محل کار با بی حوصلگی
همبستگی وجود داشت .میانگین بی حوصلگی در افراد هیئت علمی در
دانشکده علوم پایه ،فنی و مهندسی و برق و کامپیوتر ،به ترتیب ،به
میزان  ۱8/64 ،6/79و  ۱۱/58بیشتر از افراد در دانشکده علوم انسانی
بود .همچنین میانگین بی حوصلگی در افراد هیئت علمی در گروه سنی
 35-45و در گروه سنی باالی  45سال ،به ترتیب 9/77 ،و ۱3/۱3
بیشتر از افراد در گروه سنی  ۲5-35سال بود.بین خودکارآمدی با تعهد
سازمانی همبستگی معنی داری وجود داشت که با افزایش خودکارآمدی
به مقدار یک واحد ،میانگین تعهد سازمانی در افراد هیئت علمی به
میزان  0/75افزایش مییابد.

جدول  .1مشخصات جمعیت شناختی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
زنجان
طبقه

درصد

تعداد

جنس
مونث
مذکر

۱06
5۱

67/5
3۲/5

۲5-35
35-45
باالی 45

33
73
45

۲۱
46/5
3۲/5

متاهل
مجرد

37
۱۲0

۲3/6
76/4

دکتری
کارشناسی ارشد

۱37
۲0

87/3
۱۲/7

مربی
استادیار یا باالتر

49
۱08

30/6
69/4

علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
علوم تربیتی
پرستاری و مامایی

47
۲8
۲7
۲۲
۲0
۱3

3۲/5
۱7/8
۱6/6
۱۲/7
۱۲/۱
8/3

کمتر از ۱0
۱0-۲0
بیشتر از ۲0

67
7۱
۱9

4۲/7
45/۲
۱۲/۱

سن (سال)

وضعیت تاهل

تحصیالت

رتبه دانشگاهی

دانشکده

جدول  .3همبستگی بی حوصلگی ،تعهد عاطفی ،هنجاری و مستمر تعهد سازمانی و
تعهد سازمانی با خودکارآمدی

متغیر
خودکارآمدی

58/87

7/۲7

34

7۲

بی حوصلگی

۱۱۱/0۲

۱3/9۱

8۲

۱49

تعهد عاطفی

30/35

6/5۱

۱4

44

تعهد هنجاری

30/76

6/58

۱4

48

تعهد مستمر

3۲/43

7/0۱

۱6

50

تعهد سازمانی

93/55

۱6/59

45

۱3۱

ضریب همبستگی
-pمقدار

0/۲4
0/00۲

0/۱۱
0/۱68

تعهد مستمر

سازمانی و تعهد سازمانی
میانگین

انحراف معیار

ضریب همبستگی
-pمقدار

0/3۱
> 0/00۱

-0/04
0/6۱5

تعهد هنجاری

جدول  .2میانگین خودکار آمدی ،بی حوصلگی ،تعهد عاطفی ،هنجاری و مستمر تعهد
مینیمم

ضریب همبستگی
-pمقدار

0/38
> 0/00۱

0/0۲
0/784

تعهد عاطفی

سابقه تدریس

ماکزیمم

خودکارآمدی

بی حوصلگی

تعهد سازمانی
ضریب همبستگی
-pمقدار

0/37
> 0/00۱

0/04
0/6۲6

بی حوصلگی
ضریب همبستگی
-pمقدار

نتایج نشان داد که اختالف معنیداری بین گروه سنی و دانشکدهها
وجود دارد (به ترتیب ،)P < 0/00۱ ،P = 0/004،که با افزایش سن،
میانگین بی حوصلگی افزایش مییابد .دانشکده فنی و مهندسی دارای
بیشترین و علوم انسانی کمترین میانگین بی حوصلگی بودند .اما
اختالف معنیداری بین میانگین بی حوصلگی بر حسب جنس ،رتبه
دانشگاهی ،تحصیالت ،وضعیت تأهل و سابقه تدریس مشاهده نشد.
اختالف معنیداری بین جنس ،تحصیالت و رتبه دانشگاهی با تعهد
سازمانی وجود داشت (به ترتیب= 0/003 ،P = 0/049 ،P = 0/005،
 )Pمیانگین تعهد سازمانی در زنان باالتر از مردان ،در افراد با کارشناسی

0/۲0
0/0۱0

-

بحث
مطالعه حاضر با هدف همبستگی خودکارآمدی با بی حوصلگی و تعهد
سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان انجام
شد .نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین تعهد سازمانی
و بی حوصلگی با خودکارآمدی وجود دارد .همچنین همبستگی
حیطههای مختلف تعهد سازمانی با خستگی روانی نشان داد که که
همبستگی معنیداری وجود دارد .یافتهها همچنین نشان داد که بین
تعهد سازمانی و خودکارآمدی همبستگی معنیداری وجود دارد که با
یافته مطالعه ]۲4[ Garciaهمخوانی دارد . Garciaدر مطالعه خود
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گذاری آن بر عملکرد فرد میباشد و در نهایت منجر به این میشود که
میزان پذیرش مشاغل پیچیده ،رضایت و تعهد آنها نیز به سازمان
افزایش مییابد.

دریافت که خود کار آمدی رابطه معنا داری با تعهد سازمانی در بین
کارکنان اطاق عمل وجود دارد .با توجه به مفهوم خود کارآمدی می
توان اینگونه بیان کرد که یک ی از کارکردهای اصلی این باور ،تأثیر

جدول  .4مقایسه میانگین بی حوصلگی و تعهد سازمانی بر حسب متغیرهای زمینهای اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان
بی حوصلگی
میانگین (انحراف معیار)

طبقه
جنس
مونث
مذکر

آماره آزمون

-pمقدار

۱/04

*0/۲99

)۱۲/84( ۱09/35
)۱4/39( ۱۱۱/8۲
+0/004

)۱3/78( ۱04/۱۲
)۱۲/55( ۱۱۲/۱4
)۱4/63( ۱۱3/88

وضعیت تاهل
متاهل
مجرد
دکتری
کارشناسی ارشد

)۱3/93( ۱۱0/04
)۱4/۱۱( ۱۱0/85

رتبه دانشگاهی
مربی
استادیار یا باالتر
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
علوم تربیتی
پرستاری و مامایی

)۱۲/65( ۱04/۲7
)۱3/09( ۱۱۱/3۲
)۱۲/۲۲( ۱۲3/6۲
)۱3/08( ۱۱5/65
)۱۲/83( ۱07/68
)6/40( ۱09/38

کمتر از ۱0
۱0-۲0
بیشتر از ۲0

)۱4/۱4( ۱۱0/7۲
)۱3/۱3( ۱۱۱/3۲
)۱6/5۱( ۱۱0/95

*0/954

-۱/98

*0/049

-۲/98

*0/358

*0/003

)۱5/4۱( 99/35
)۱6/5۱( 90/99
+ >0 /00۱

0/87

+0/504

)۱9/07( 9۲/8۲
)۱5/۱۲( 9۱/۲5
)۱4/88( 90/69
)۱6/۱6( 98/60
)۱4/۱۲( 94/۲۱
)۱6/5۲( 98/3۱
0/03

سابقه تدریس

-۱/44

*0/۱5۱

)۱5/98( 9۲/55
)۱9/38( ۱00/35

9/3۲

دانشکده

+0/6۱0

)۱6/3۲( 9۲/49
)۱7/۲0( 96/97

-0/9۲
)۱3/۱۱( ۱۱۲/56
)۱4/۲6( ۱۱0/34

0/50

*0/679

0/06

تحصیالت

-۲/83

*0/005

)۲0/۱۱( 95/76
)۱6/00( 93/59
)۱5/0۱( 9۲/06
0/4۱

)۱4/۱۱( ۱۱۱/۲8
)۱3/39( ۱۱0/۱9

میانگین (انحراف معیار)

آماره آزمون

-pمقدار

)۱6/64( 98/9۲
)۱6/03( 9۱/0۱
5/70

سن (سال)
۲5-35
35-45
باالی 45

تعهد سازمانی

۱/53

+0/968

+0/۲۲0

)۱6/38( 96/۱8
)۱6/47( 9۱/87
)۱7/30( 90/53

*:آزمون تی مستقل؛  :+تحلیل واریانس یک طرفه

گزارش شده بود که با نتایج پژوهش حاضر متفاوت است .دلیل این امر
میتواند تفاوت در محل کار و نیز کشور و فرهنگهای مختلف باشد.
وجود دارد .بدین صورت که تعهد سازمانی در زنان باالتر از مردان بود.
یافته مطالعه صورت گرفته توسط مصطفوی و همکاران [ ]30در بررسی
تعهد سازمانی کتابداران زن و مرد نیز نشان داد که تعهد سازمانی در
ردو جنس تفاوتی ندارد .یافته مطالعه ]3۱[ &Sukiو  ]۲4[ Garciaنیز
تفاوتی در میزان تعهد سازمانی زنان و مردان نشان نداد .بعالوهAven ،
و همکاران [ ]3۲در یک مطالعه فراتحلیلی و]33[ & Asmawi Khalili
رابطه معنادار بین جنسیت با تعهد سازمانی دست نیافتند که یافتههای
مطالعات ذکر شده با مطالعه حاضر مغایرت دارد .مطالعه حاضر نشان
داد که اختالف معنا داری بین میانگین تعهد سازمانی بر حسب
گروههای سنی وجود ندارد که با نتایج مطالعه  ]۱4[ Garciaهم راستا
میباشد .از طرف دیگر ،نتایج پژوهش ،]34[ Mathieu & Zajacو
پژوهش  ]35[ Baron & Greenbergنشان دهنده وجود همبستگی
مثبت بین سن و تعهد سازمانی بوده است که با نتایج مطالعه حاضر

داشتن خود کارآمدی مثبت میتواند سبب حرکت فرد به سمت جلو و
باور وی به موفقیت در انجام وظایف محوله شود [ .]۱6یکی از دالیل
عدم تعهد کارکنان به سازمان و در نهایت ترک خدمت ،ناتوانی آنها
در اتمام موفقیت آمیز وظایف است .داشتن روحیهای مثبت نسبت به
تواناییهای خود میتواند باعث انگیزش اما وجود چنین و تالش بیشتر
فرد نیز بشود [ .]۲5نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری
بین بی حوصلگی با خودکارآمدی وجود دارد که با یافته مطالعه شمسی
و همکاران [ ]8در بین مدرسین دانشکدههای پرستاری تهران و نتایج
پژوهش نبوی و سهرابی [ ]۲6ویافته مطالعه نبوی و سهرابی [ ]۲7در
بین معلمان ابتدایی و متوسطه هم راستا میباشد .یافتههای فوق نیز
نشان داد که بین خودکارآمدی و خستگی ،همبستگی معنا دار وجود
دارد .لذا خودکارآمدی سبب افزایش توانمنـدی و مهـارت افراد شده و
در نتیجه بی حوصلگی را کاهش میدهد [.]۲8
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اختالف معنیداری بین میانگین بی
حوصلگی در بین زنان و مردان نشان نداد .در پژوهش Pawlikowski
و همکاران [ ]۲9خستگی روانی و بی حوصلگی زنان بیشتر از مردان
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نصیری و یغمایی

مغایرت دارد که میتوان به نوع کار و ساختار و فرهنگ سازمان اشاره
کرد.
جدول  .5برازش تحلیل رگرسیون به منظور بررسی همبستگی بی حوصلگی و تعهد سازمانی با خودکارآمدی در حضور متغیرهای زمینهای
بی حوصلگی
ضریب رگرسیونی

طبقه

خطای معیار

تعهد سازمانی
-pمقدار

آماره آزمون

ضریب رگرسیونی

خطای معیار

آماره آزمون

-pمقدار

عرض از مبدأ
87/90

-

۱0/8۱

> 0/00۱

8/۱3

۲9/59

۱4/۱4

۲/09

0/038

1

جنسیت

- 0/9۲

مونث

۲/48

0/7۱۲

- 0/37

5/63

3/۲4

۱/74

0/085

2

سن

35-45
باالی 45
وضعیت تاهل

9/77
۱3/۱3

3/۱4
3/86

3/۱۱
3/40

0/00۲
0/00۱

۱/4۱
0/76

4/۱۱
5/04

0/34
0/۱5

0/733
0/88۱

- ۱/78

3/۲8

- 0/54

0/588

5/۲4

4/۲9

۱/۲۲

0/۲۲4

3

مجرد
4

تحصیالت

کارشناسی ارشد

- 3/9۲

3/34

0/۲4۲

- ۱/۱7

5/۲۲

4/37

۱/۱9

0/۲34

5

رتبه علمی

استادیار یا باالتر

4/98

3/۱0

0/۱۱0

۱/6۱

4/36

4/95

۱/08

0/۲83

6

دانشکده

علوم پایه
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
علوم تربیتی
پرستاری و مامایی
سابقه تدریس
۱0-۲0
باالی ۲۱
خودکارآمدی

6/79
۱8/64
۱۱/58
3/54
۲/۲6

۲/98
۲/89
3/۲6
3/۲7
4/4۲

0/0۲4
>0 /00۱
0/00۱
0/۲8۱
0/594

۲/۲8
6/45
3/55
۱/08
0/54

- 5/59
- 3/00
۲/۱8
۱/05
- 4/60

3/90
3/78
4/۲7
4/۲8
5/5۲

- ۱/43
- 0/79
0/5۱
0/۲4
- 0/83

0/۱53
0/4۲9
0/6۱0
0/807
0/406

7

- 3/86
- ۲/38
0/۲8

۲/4۲
4/07
0/۱4

0/۱۱3
0/559
0/057

- ۱/59
-0/59
۱/9۲

نتایج مطالعه حاضر اختالف معناداری بین میانگین تعهد سازمانی و
سابقه تدریس نشان نداد .از طرفی دیگر ،مجتبی و همکاران []36
وصیادی و همکاران [ ]37از نتایج مطالعه خود دریافتند بین تعهد
سازمانی با سابقه کار مدیران ،رابطه معناداری وجود دارد .مدیران
پرستاری و پرستاران با سابقه کار بیشتر به طور معنا داری دارای تعهد
سازمانی باالتری هستند .دلیل تفاوت در دو یافته فوق با مطالعه حاضر،
تفاوت محل کار و نوع خدمات است که در بیمارستان به بیماران ارائه
میشود .از طرفی ،زمانی که سابقة خدمت در سازمان افزایش مییابد،
افراد آشنایی بیشتری به سازمان دارند لذا ترک سازمان کاهش مییابد،
چون فرد با سابقه در سازمان سرمایه گذاری بیشتری نموده است.
نتایج مطالعه حاضر همچنین نشان داد که اختالف معنا داری بین تعهد
سازمانی در بین افراد با مدرک دکتری و کارشناسی ارشد وجود دارد.
بدین صورت که تعهد سازمانی در افراد با مدرک باالتر بیشتر بود .این
نتیجه با نتایج مطالعه مجتبی و همکاران ( )36و حاج بابایی []38
همخوانی دارد .افراد با سطح تحصیالت باالتر به سازمان متعهدتر می
باشند و تمایل بیشتر برای رسیدن به اهداف سازمان دارند .از طرف
دیگر نتایح مطالعه ]۲4[ Garciaدر کارکنان اطاق عمل نشان داد که
بین تعهد سازمانی با سطح تحصیالت همبستگی وجود ندارد .لذا نوع
کار ،ساختار و فرهنگ سازمان میتواند تعهد سازمانی را در کارکنان به
شکلهای مختلف نشان دهد.

- ۱/45
- ۱/۱7
0/75

3/۱7
5/3۲
0/۱9

-0/46
-0/۲۲
3/99

0/648
0/8۲6
>0 /00۱

نتیجه گیری
یافتهها نشان داد که همبستگی مثبت و معنیداری بین تعهد سازمانی
و بی حوصلگی با خودکارآمدی و نیز همبستگی بین ابعاد مختلف تعهد
سازمانی با بی حوصلگی وجود دارد .لذا پیشنهاد میشود دانشگاهها
برای اندازه گیری خودکارامدی مدرسین خود عالوه بر توجه به
شاخصهای سنجش خودکارامدی ،به عوامل تأثیرگذار بر آن نیز توجه
کنند و با بررسی تعهد سازمانی و خودکارآمدی مدرسین از این موارد
آگاهی یابند .از محدودیتهای پژوهش ،جمع آوری دادهها با
پرسشنامههای خودگزارشی و شرایط روحی روانی نمونهها است .بعالوه،
مطالعه حاضر در دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان انجام شده و تعیمیم
ان به سایر دانشگاهها میبایست با احتیاط صورت گیرد.

سپاسگزاری
این مقاله ،حاصل پایاننامه کارشناسی ارشد محسن نصیری ،کد پایان
نامه  6۲6۲070۱94۲049و به راهنمایی خانم دکتر فریده یغمایی در
دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان میباشد .از
مدرسینی که در این پژوهش به عنوان نمونه شرکت کردهاند تشکر و
قدردانی میشود.
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