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 پرورش و آموزش کارکنان دری شغل تعهد بای شغل اقیاشت یرابطه

 3یوجدان هیسم ،2فیشریی رضای عل، 1یاالسالم خیشی عل

 دهیچک

 پژوهش روش. گرفت انجام پرورش و آموزش کارکنانی شغل تعهد بای شغل اقیاشت یرابطهی بررس هدف با حاضر پژوهش

 نیای آماری جامعه 1331-1331ی لیتحص سال در جانیاله شهر  پرورش و موزشآ کارکنان یهیکل.بودی همبستگ نوع ازی فیتوص

 به و شده انتخاب نمونه عنوان به نفر 111،یتصادفی ریگنمونه روش از استفاده با آنها انیم از که دادندیم لیتشک را پژوهش

-آزمون از هاداده لیتحل و هیتجزی برا. دادند اسخپ وآلن ریمای شغل تعهد یپرسشنامه وی شوفل و ساالنوای شغل اقیاشتی پرسشنامه

 کارکنان دری شغل تعهد وی شغل اقیاشت نیب که داد نشان هاافته. یشد استفاده ونیرگرس لیتحل و رسونیپی همبستگ بیضری ها

 انسیوار کل از درصد23 باًیتقر که کرد آشکار ونیرگرس لیتحل جینتا ن،یهمچنی معنادار مثبتی رابطه پرورش و آموزش

 اقیاشت که گرفت جهینت توانیم ن،یبنابرا. استی نیبشیپ قابلی شغل اقیاشت براساس پرورش و آموزش کارکنان دری تعهدشغل

 ..باشدیمی شغل تعهد با مرتبط و مهمی رهایمتغ ازی شغل

 پرورش و آموزش وی شغل تعهد ،یشغل اقیاشت: ها واژه دیکل
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 مقدمه

 یتوسعه در سازمان نیمؤثرتر و نهاد نیمهمتر و شودیم محسوب دهیچیپ و بزرگی هاسازمان از یکی پرورش و آموزش سازمان

 مورد پرورش و آموزش سازمان دری اساس عنصر عنوان بهی انسانی روین نیوهمچن است جامعه هر دری فرهنگ وی اقتصاد ،یاجتماع

 وی رضو ،یعابد) شودیم محسوب علم دیتول مرکز که تاسیی هاسازمان جمله از پرورش و آموزش سازمان. است بوده توجه

 1یشغلتعهد. شد خواهدی سازمان اهداف نشستن ثمر به بهتر باعث ها،سازمان کارکنان در باالی  کار تعهد وجود(. 1333 فرزان،

ی رفتار شیگرا و مثبتی عاطف لیتما ،یشغل تعهد. است سازمان اهداف به دنیرس وی کار نیب روابط در رگذاریتأث عوامل ازی کی

 کی ازی شغل تعهد(. 1331 ،یچلپ) است شغل آن یطهیح در شده رفتهیپذی اخالق قواعد قبول در گرانید حقوق تیرعا به  نسبت

 از و برسانند سامان بهی باالتر رغبت و زشیانگ اق،یاشت با را شیخو فیوظا و فیتکال هاسازمان کارکنان تا شودی م موجب سو

 اذعان( 2113) 3ریما همچونی محققان(. 2112 ،2اسکات و چلیم) شودیم  رجوع ارباب ارتباط و تعامل بهبود جبمو گریدی سو

 با که است نیا منظور. شودی م سازمان آنی اجتماع یهیسرما شیافزا موجب سازمان کی کارکنانی شغل تعهد که اندداشته

ی همکاری برا آنان اقیاشت وی آمادگ و ابدییمی فزون سازمان آن به مردمی عموم اعتماد سازمان کی کارکنانی شغل تعهد شیافزا

 وی عبد ،یاز؛سور نقل به ا،یشاکرن وی خالق)شودی م شتریب شیهاتیمأمور و فیوظا ترمطلوب رساندن انجام به در سازمان، با

 (.1333 ،ینظر

 درکل و باشند داشته تعلق وی دلبستگ خود متبوع سازمان و لشغ به نسبت و کنند کار عالقه و شوق و شور با  سازمان در افراد اگر

 جامعه بلکه بود خواهد ترموفق خودی شده نییتع اهداف به لین در سازمان تنها نه باشند، داشته خود شغل ینهیزم دری کاف اقیاشت

ی ور بهره ویی کارا شیافزا منظور هبی سازمان وی صنعت شناسان روان .(1332 ،یرزادآرانیم) شد خواهد برخوردار نشاط از زین

 مهمی ها سازه ازی ک. یاند پرداختهی اثربخش بر رگذاریتأثی شناخت روان مهمی  هاسازهی بررس ویی شناسا به ها، سازمان و کارکنان

(. 1331 ،یسین پور،یتق وی نعام) است 1یشغل اقیاشت دارد، سازمان و فردی اثربخش شیافزا دری ابرجسته نقش کهی شناخت روان

 اقیاشت. استی شغلی فرسودگ مقابل ینقطه وی روانشناخت حالت کی شود،یم ادی مثبت رفتار کی عنوان به آن از کهی شغل اقیاشت

 ،یشوفل) شودیم مشخص جذب و تعهد قدرت، احساس با که است کار با مرتبطی ذهن مثبت و داریپا نافذ، حالت به اشارهی شغل

 کامل رشدنیدرگ به تعهد کارکردن، هنگام ذهنی ارتجاع حالت داشتن وی انرژی باال سطح با قدرت(. 1102 ،1ساالنووا و کریب

 بودن مجذوب و کامل تمرکز با  جذب. دارد اشاره چالش و غرور الهام، اق،یاشت بودن، داری معنی قو حس کی تجربه و درکار

                                                           
1.Job  Commitment  
2. Mich/ll & Scott 

3 .Mair 

1.job engagement 

1 .Schaufeli ,Bkker & Salanova 
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. شودیم مشخص دارد، کار از خودش کردن جدا با رابطه دری مشکالت فرد و گذردیم عیسر زمان آن براساس که درکار

 . (1332حاجلو،)

 پاسخی که شغلی فرسودگی با تضاد در مفهوم یک عنوان به شغلی اشتیاق مثبت، روانشناسی سمت به عمومی گرایش با  راستا هم

 خودکارآمدی وکاهش شغل به نسبت منفی نگرش منابع، رفتن دست از صورت به کارکه با مرتبط مدت طوالنی استرس به  است

های امروزی  نیاز به کارکنانی با انرژی و مشتاق دارند. کسانی سازمان(. 1،2110یشوفل و هالبرگ) شد مطرح شود،می آشکار شغلی

زیادی دارند. به طورکلی ، کارکنان  مشتاق کامل مجذوب شغلشان می شوند و تکالیف  یکه نسبت به شغلشان اشتیاق وعالقه

 (.2،2111شان را به طرز مطلوبی به انجام می رسانند )باکر و لیترشغلی

 شیپ از شیب مدارس. دیآی م شمار به تحول و توسعه به لینی برا رکن نیمهمتری امروز جوامع در پرورش و آموزش سازمان

 و تالشی گرو در دیبا گرید زیچ هر از شیب را پرورش و آموزش اهداف تحقق و هستند متعهد و تالش پری انسانی روین به ازمندین

 بر را کشور ندهیآی برا کاری روین نیتأم و تیترب که استیی هاسازمان جمله از پرورش و آموزش سازمان. دانست معلمان همّت

 آموزش سازمان. شوندی م محسوب پرورش وی آموزش کار عملکرد بر رگذاریتأث عناصر نیمهمتر از معلمان انیم نیا در دارد عهده

ی مناسب نحو به بتواند خودی انسان منابع از که کند فایای بدرست را خود نقش و باشد داشته مناسب عملکرد تواندی می زمان رورشپ و

 هیسرما اتالف از و برداشته گام خودی واقع اهداف جهت در نانیاطم با متعهد معلمان داشتن صورت در سازمان نیا. کند استفاده

( نقل 2113) 3فهد جاوید(. 1331 ،یدیع وی سور ،ینظر) کنندی ریجلوگ اعضای وفادار و تعهد عدم ازی ناشی ماد وی معنوی ها

آموزشی استادیوف  یسبک رهبری و تعهد سازمانی با اشتیاق شغلی در مؤسسه ی( در پژوهشی با بررسی رابطه1332از)آخربین،

ای است که بین این سبک و سبک رهبری مشارکتی یا مراودهالهور به این نتیجه رسیدند که مؤثرترین سبک برای اشتیاق شغلی 

ان کارکنان یدر م (،2112) 1هالبسلبن گریدی پژوهش در دار وجود دارد.مستقیم ، مثبت و معنی یتعهد شغلی با اشتیاق شغلی رابطه

م، رابطه یل مفاهین قبیاز ا مهم یامدهایکار و پ یطهیم مثبت در حیر شدن مفاهیگزارش داد با توجه به فراگ یک شرکت صنعتی

 وجود دارد. یو تعهد سازمان یاق شغلین اشتیب یدار یمثبت و معن

 یکه بر رو« با ابعاد تعهد شغلی یاق شغلیاشت یارتباط مؤلفه ها» با عنوان ی(، در پژوهش1323، عریضی، زارع و بابامیری )ینور

با  یشغل اقیهای اشتن مؤلفهیدند که بیجه رسین نتیراز انجام شد به ایاز از کارکنان یک سازمان صنعتی در شهر ش ینفر 112نمونه 

 معنادار وجود داشته دارد. یابعاد تعهد شغلی همبستگ

 

                                                           
1Hallberg & Schaufeli 

2Bakker & Leiter 

3Fahad Javaid 

1Halbesleben 
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 روش

 .باشدیمی همبستگ روش، لحاظ از و بودهی کاربرد هدف، نظر از حاضر پژوهش :پژوهش طرح و نوع

 پرورش و آموزش کارکنان یهیکل شامل حاضر، ژوهشپی آمار جامعه ی:ریگ نمونه روش و نمونه ،یآماری جامعه

 انتخابی تصادفی ریگنمونه صورت به کارکنان از نفر 111 آنها نیب از که باشندیم1331  -1331 سال در ، جانیالهشهرستان

 .شدند

  :پژوهش ابزار

ی شغل اقیاشت زانیم که است، دهیدگری طراح 2111 سال دری شوفل و ساالنوا توسط پرسشنامه نیا ی :شغل اقیاشت یپرسشنامه

 پرسشنامه نیای بررس مورد ابعاد. باشدیم خود وقف وی رومندین جذب، بعد سه در که. شودیم دهیسنج سؤال 3 با میمستق وهیش به

  (.3-2-7 سؤاالت  گزاره،3() 0-1-1 سؤاالت گزاره،3) خود ،وقف(3-2-1، سؤاالت گزاره3ی )رومندین: از عبارتند

 حداقل. اند شدهی بند درجه«  شهیهم» و«  اوقاتی لیخ» ،«غالباً» ،«ی گاه» ،«بندرت» ،«هرگز»ی هااسیمق از سؤاالت تمام در هاپاسخ

 سؤاالت) خود وقف ،(1-3 سؤاالتی )رومندینی مؤلفه سهی دارا پرسشنامه نیا.باشدیم 11 آن وحداکثر 3 پرسشنامه نیای نمره

 یدامنه در فیتنص  کرونباخی آلفا روش دو به( 1332، نیآخرب) توسط پرسشنامه نیاعتبارا.شدبایم( 7-3 سؤاالت) جذب و( 0-1

  را پرسشنامه نیایی ایپا بیضرا( 1323ی)خسرو ن،یهمچن. باشدی م ابزار نیا مطلوب اعتبار انگریب که است آمده بدست/.  31و/. 7

 آنیی ایپا و/. 11 همزمانیی روا ازروش استفاده با آنیی روا بیضر و/. 23و/.33 بیترت به فیتنص و کرونباخی آلفا روش دو به

 . باشدی م اسیمق نیا مطلوبیی ایپا ویی  روای  دهنده نشان که است کرده گزارش/. 33

 ی:شغل تعهد یپرسشنامه

 شامل که 1-1 ازی تکریل فیطی دارا سؤال هری هانهیگز.. شدی طراح سؤال 12  با 1333 سال در آلن و ریما توسط پرسشنامه نیا

. باشدیم 31 آزمون نیای نمره نیشتریب و 12 آزمونی نمره نیکمتر.باشدیم موافق وکامالً موافق نظر،ی ب مخالف، مخالف، کامالً

. باشدیم( 13-12سؤاالتی )هنجار و( 7-12سؤاالت)مستمر ،(1-0 سؤاالتی )عاطف یمؤلفه سهی دارا آزمون نیا نیهمچن

 را پرسشنامه نیایی ایپا خود پژوهش در( 1327)پوریی رجا وی مدن. شودیمی گذارنمره معکوس بصورت11،و2،1،11 سؤاالت

/. 73 را پرسشنامه نیایی ایپا  کرونباخی آلفا روش از استفاده با( 1323) اندام و زرگری پورسلطان نیهمچن. اند کرده گزارش/.23

 .اندکرده اعالم

 انحراف و نیانگیم ،یفراوان گزارش از ،یفیتوص آمار بخش در هاداده لیتحل و هیتجزی برا :هاداده لیتحل و هیتجز روش

 . شد استفاده ونیرگرس لیتحل و رسونیپی همبستگ بیضری هاآزمون از یاستنباط آمار بخش در و اریمع
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 جینتا

 پژوهشی رهایمتغی فیتوصی هاآماره.  1 جدول

 N M SD رهایمتغ

 72/0 01/13 111 یشغل اقیاشت

 11/2 32/03 111 یشغل تعهد

 و نیانگیم ،72/0 و 01/13 با برابر بیترت بهی شغل اقیاشت اریمع انحراف و نیانگیم شود،یم مشاهده 1 جدول در که طورهمان

 .باشدیم 11/2 و 32/03 با برابر بیترت بهی شغل تعهد  اریمع انحراف

 یفیتوصی هاافتهی

 یتعهدشغل با نیبشیپی رهایتغم نیبی همبستگ بیضرا. 3 جدول

 N R Sig  نیبشیرپیمتغ

 11/1 2/12 111 یشغل اقیاشت کل

 

 وجودی معنادار مثبتی رابطه(  P ،R=48/2<11/1ی)شغل تعهد بای شغل اقیاشت نیب شود،یم مشاهده 2 جدول در که طورهمان

 .دارد

 یاستنباطی هاافتهی 

 یشغل اقیاشت اساس بری دشغلتعهی نیبشیپ جهت ونیرگرس لیتحل. 2 جدول

 R 2R Sig مدل

1 2/12 2/23 11/1 

. استی نیبشیپ قابلی شغل اقیاشت ریمتغ براساسی شغل تعهد انسیوار از درصد 23 باًیتقر شود،یم مشاهده 3 جدول در که طورهمان

 .باشدیمی شغل اقیاشت براساسی شغل تعهد ریمتغ ونیرگرس که است نیا انگریب زین F نسبت

 نیبشیپی رهایمتغی برا Tی معنادار آزمون و بتا بیضرا. 4 جدول

 B STE β T Sig نیبشیپی رهایمتغ مالک ریمتغ

 یتعهدشغل
 11/1 10/3 - 32/3 02/37 ثابت مقدار

 11/1 02/0 2/12 13/1 0/1 یشغل اقیاشت

 قدرتی معنادار مثبت طور به( P،02/T=6 <11/1) 2/12ی بتا بای شغل اقیاشت  ریمتغ شود،یم مشاهده 1 جدول در که طورهمان

 .دارد رای شغل تعهدی نیبشیپ
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 ی:ریگ جهینت و بحث

 انجام جانیاله شهر پرورش و آموزش سازمان کارکنان دری شغل تعهد بای شغل اقیاشت یرابطهی بررس هدف با حاضر پژوهش

 لیتحل جینتا ن،یهمچن. دارد وجودی معنادار مثبتی ابطهری شغل تعهد وی شغل اقیاشت نیب که داد نشان پژوهشی افتهی .گرفت

 مثبت جهت در را پرورش و آموزش سازمان کارکنانی شغل تعهد معناداری نیبشیپ قدرتی شغل اقیاشت که کرد آشکار ونیرگرس

( 1323) همکاران وی رنو و( 2112) هالبسلن ،( 2113) دیجاوی هاافتهی بای نوع به نهیزم نیا در حاضر پژوهشی هاافته. یدارد

ی ور بهرهی نهیزم در اثرگذار و مهمی مؤلفه دوی احرفه تعهد وی شغل اقیاشت که گفت توانیم افتهی نیا نییتب در.باشدیم همسو

 عوامل پرورش و آموزش رانیمد که دارد ضرورت رونیا از.باشدیم پرورش و آموزش سازمان خصوصاً مختلفی ها سازمان در

ی شهیر و کنندیی شناسا را استی شغل اقیاشت بر اثرگذاری رهایمتغ ازی کی کهی احرفه تعهد طورنیهم وی شغل اقیتاش بر مؤثر

-گام هایتینارضا نیا رفع جهت در و دایپ را شودی می شغل اقیاشت وی احرفه تعهد سطح آمدن نییپا  موجب که رایی های تینارضا

 ین صورت که تعهد به عنوان دلبستگیاق کارکنان است. به ایاشت یبینی کنندهشیپ یسازمانتعهد کارکنان  .شود برداشته مؤثری ها

خود با آن  ییت در سازمان و شناسایت سازمان، احساس غرور و افتخار از عضویموفق یبرا یل به صرف انرژیمثبت به سازمان و تما

 یبرا ییهافرصت یق ابتکارات نوآورانه، جستجویز طرکار است که خود را ا یسازمان یه یک رفتار مشاهده شده در محتوا

را  یاق شغلین ساختارها به همراه هم ، ساختار بزرگتر اشتین حال، ایدهد. با ایشرفت و فراتر رفتن از قرارداد استخدام، نشان میپ

ی بررس. (2112و اشنایدر،  اق عمل کنند)مسییاشت یبرا ینیگزیتوانند به عنوان جاینم ییچکدام به تنهایدهند و هیل میتشک

ی کار تیفیک شیافزا و هاسازمانی کل عملکرد بردن باال در رهایمتغ نیا ریتأث لیبدلی شغل تعهد ،یشغل اقیاشت همچونیی رهایمتغ

 از. شودیم زینی اشتغال خود و خالقانهی هارفتار بروزی  برا  اقیاشت شیافزا باعثی کنون جامعهی کار رقابت یعرصه در کارکنان

 عدم دلیل را وقت کمبود هاآن از بسیاری که هاپرسشنامه به کارکنان از بعضی پاسخگویی عدم پژوهش نیای هاتیمحدود جمله

 سازمان در فقط هاپرسشنامه عیتوز. شدند پاسخگویی به حاضر پژوهشگر اصرار به توجه با که کردندمی مطرح خود همکاری

ی رو نوع نیا ازیی هاپژوهش که گرددیم شنهادیپ رونیا از.سازدیم محدود را جینتای ریپذمیتعم که بوده پرورش و آموزش

 .ردیپذ انجام زین گریدی هاسازمان کارکنان

 :منابع

 ینامهبین سبک رهبری و یادگیری سازمانی با اشتیاق شغلی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، پایان  یبررسی رابطه. ( 1332آخربین، پیمان، )

 مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات اردبیل. یکارشناسی ارشد رشته

 ینشرن تهران؛. کنشی فضا دری اجتماع لیتحل(.  1331) مسعود ،یچلب

 .01-02 ص چهاردهم، سالی. کاربردی روانشناس در پژوهش و دانش(. 1332) نادر حاجلو،

 02-71. 02ی ای به سوی نشاط اجتماعی. کتاب ماه علوم اجتماعی. شمارهتیاق شغلی دریچه(. اش1332میرزادآرانی، حمیده، )

ی گریانجیم با نوآورانهی رفتارها وی شغل اقیاشت ،یشغل زشیانگ بای سازمان فرهنگ یرابطه(. 1331) عبدالکاظم ،یسین و نیآذ پور،ی تق عبدالزهرا، ،ینعام

 .333-321 ص ،1 شماره ،یرفتار لومع یمجلهی. شناخت روانی توانمندساز



[ ن همایش ملّی روانشناسی مدرسهدوّمی ] 

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]
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 .21 یشماره ازدهم،ی سالی.حرکت رفتار وی ورزش تیریمد تیریمدی نامهپژوهش (. 1331) نیحس ،یعبد ابوذر، ،یسور فرهاد، ،ینظر

تازه های  ید تعهد سازمانی،  فصلنامههای اشتیاق شغلی با ابعا(. ارتباط مؤلفه1323نوری، ابوالقاسم؛ عریضی، حمیدرضا، زارع، حمیدرضا؛ بابامیری، محمد )
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