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چكيده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ خودکارآمدی ،تعهد شغلی و انگیزش درونی با عملكرد شغلی آموزگاران
بود .جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ آموزگاران شهر شادگان در سال  3150بودند که تعداد  055نفر از آنان
بهصورت تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش پرسشنامه خودکارآمدی شرر
( ،)3555تعهد شغلی اترخت ( ،)0550انگیزش درونی کاری را ( )0530و عملكرد شغلی پاترسون ()0555
بود .این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است .نتایج پژوهش با استفاده از روشهای آماری ضریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون نشان دادند که بین خودکارآمدی با عملكرد شغلی و بین تعهد شغلی با عملكرد
شغلی آموزگاران و بین انگیزش درونی با عملكرد شغلی آموزگاران رابطۀ مثبت معنیداری وجود دارد .متغیر
خودکارآمدی با ضریب بتای  ،5/12متغیر تعهد شغلی با ضریب بتای  5/10و متغیر انگیزش درونی با ضریب
بتای  5/05توانست بهطور مثبت و معنیدار عملكرد شغلی آموزگاران را پیشبینی کنند.
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مقدمه
عملكرد شغلی 3کارکنان یكی از موضوعات اساسی و مهم است که مدیران و
دستاندرکاران سازمانها به دنبال افزایش آن هستند .از اواسط قرن بیستم عالقهمندی
قابلتوجهی برای درک تعهّد سازمانی ایجاد شده و منابع زیادی صرف تجزیهوتحلیل این
موضوع شده است .هر شغل دارای ویژگیهایی منحصربهفرد است مثالً آیا این شغل نیازمند
کار فكری است یا جسمی ،محیط شلوغ دارد یا خلوت ،کار به تنهایی انجام میشود یا با
گروه ،نحوۀ نظارت چگونه است و بسیاری از مسائل دیگر (بارون .)0533 ،0عملكرد شغلی
درواقع شامۀ مجموعه فعالیّتهایی است که از طرف کارکنان در جهت نیل به اهداف از
پیش تعیینشده سازمان انجام میگیرند و از شاخصهای متعددی مانند رضایت شغلی،
مهارت ،توانایی و ...تشكیل شده است (مقیمی .)3121 ،بعضی معتقدند که معنی واژۀ
عملكرد؛ نتیجه کار و بازدهی سازمان است و عدّهای نیز عملكرد را به معنای فرایند انجام
دادن کار و نحوۀ انجام دادن وظایف (بدون در نظر گرفتن نتیجه) ،به کار میبرند .در
ارزشیابی عملكرد منابع انسانی ،هم میتوان بر نتایج بهدستآمده و هم بر فرایند کاری تأکید
نمود .بهعبارتدیگر ،عملكرد یعنی حاصل فعالیتهای منابع انسانی از لحاظ اجرای وظایف
محوله و پس از زمان معیّن که میتواند جنبۀ بهرهوری و کارایی داشته باشد (میرسپاسی،
 .)3125عملكرد شغلی ،یعنی دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف خاص که الزمۀ آن،
ورزیدگی در کاربرد فنون و ابزار ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیّت است .اینگونه
عملكردها از طریق تحصیل ،کارورزی و تجربه به دست میآیند .ویژگی بارز عملكرد شغلی
آن است که در آن میتوان به باالترین درجۀ شایستگی و خبرگی دست یافت .چون این
عملكرد ماهیتاً دقیق ،مشخص و دارای ضوابط عینی و قابلاندازهگیری است (ساعتچی،
.)3129
باورهای خودکارآمدی بهعنوان فرایند شناختی در روانشناسی مرضی ،تحت عنوان
خودکارآمدی ادراکشدۀ پایین یا ناکارآمدی ادراکشده نقش اساسی به عهده دارد.
1. job Performance
2. Baron
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احساس کارآمدی باال ،سالمت شخصی و توانایی انجام تكلیف را به طرق متعدّد افزایش
میدهد ،افرادی که به قابلیتهای خود اطمینان دارند تكالیف مشكل را بهعنوان چالش در
نظر میگیرند که باید بر آن تسلط یابند ،بهجای اینكه آن را تهدیدآمیز ببینند و از آن اجتناب
کنند ،آنان اطمینان دارند که موقعیتهای تهدیدآمیز را میتوانند تحت پایش خود درآورند.
بندورا خودکارآمدی را بهعنوان یک مفهوم مرکزی ارائه داده که به ادراک تواناییها برای
انجام دادن عملی که مطابق میل است ،اشاره میکند (کدیور .)0559 ،چنین برداشتی نسبت
به قابلیتها ،تنیدگی و افسردگی را کاهش میدهد و به تكمیل تكالیف منجر میشود.
بندورا )0553( 3خودکارآمدی 0را دریافت و داوری فرد دربارۀ مهارتها و توانمندیهای
خود برای انجام کارهایی که در موقعیتهای ویژه بدانها نیاز است ،تعریف میکند .از سوی
دیگر ،احساس خودکارآمدی افراد را قادر میسازد تا با استفاده از مهارتها در برخورد با
موانع ،کارهای فوقالعادهای انجام دهند ،افراد با سطوح باالی خودکارآمدی توانایی مقابله
با مشكالت را دارند (ریاحی و همكاران .)3150 ،خودکارآمدی یــک توانایی زایشــی
اســت و پنج مؤلفهی خودباوری (اعتمادبهنفس ،حلّ مسئله ،تفكّر مثبت ،خودپنداره و ،)...
خودتنظیمی (خویشتنداری ،نظم بخشــیدن به افكار و رفتار خود برای رســیدن به هدف
موردنظر) ،خودسنجی خودارزشیابی ،خودرهبری( ،مثبتگرایی ،پایش رفتارهای خود
بهمنظور رسیدن گامبهگام به هدف موردنظر) و خودتهییجی (ایجاد انگیزه در خود ،مبارزه با
شكست) را شامل میشود (پورجعفر دوست .)0551 ،زیمرمن خودکارآمدی را قـضاوت
افـراد در مـورد تواناییهایشان بـرای سازماندهی و اجرای یک سلسله کارها جهـت رسـیدن
بـه انـواع تعیینشده عملكـرد میداند (زیمرمن .)0552 ،درواقع باورهای خودکارآمدی
دارای قدرت انگیزشـی بـسیار بـاالیی هـستند زیـرا انتظارات پیامدی افراد در رابطه بـا
موفقیت را تحت تأثیر قرار میدهند و تعیینکننده میـزان تـالش و پایـداری فـرد هستند
(افكلیدز .)0533 ،1بنابراین خودکارآمدی عاملی مهم برای انجام موفقیتآمیز عملكرد و
1. Bandura
2. Self-efficacy
3. Efklides
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مهارتهای اساسی الزم برای انجام آن است .خودکارآمدی بر میزان تالش برای انجام یک
وظیفه اثر می گذارد .افرادی که به کارآمدی خودباور دارند برای غلبه بر موانع و مشكالت
تالشهای مضاعفی میکنند (غیبی .)3125 ،افراد با خودکارآمدی قوی اهداف مشكلتری
را انتخاب میکنند ،آنان روی موقعیتها و شرایط توجّه میکنند بهجای آنكه به موانع اهمیت
دهند (شوارتزر و لوتس سینسكا .)0551 ،خودکارآمدی مسیر شغلی بهعنوان یک باور در
مورد توانایی برای داشتن تجارب شغلی موفق مانند انتخاب یک شغل ،خوب انجام دادن و
پافشاری و مداومت در آن شغل تعریف شده است (احمدی.)0551 ،
تعهد شغلی 3به یک حالت پایا ،مسری و مؤثر شناختی اشاره دارد که بر روی یک
موضوع ،واقعه ،شخص و یا رفتار خاص متمرکز نمیشود .انرژی حرفهای یكی از ابعاد تعهد
شغلی با یک سطح باال از انرژی و انعطافپذیری ذهنی در هنگام کار ،تمایل به تالش و
مقاومت در مقابل مشكالت مشخص میشود .فداکاری حرفهای بهعنوان دومین بُعد ،با
احساس مهم بودن ،اشتیاق ،رغبت ،افتخار و چالش در کار شناخته میشود و سومین بعد
تعهد شغلی ،شیفتگی حرفهای است که با تمرکز کامل و غرق شدن در کار مشخص میشود
بهطوریکه زمان در هنگام کـار به سرعــت میگذرد و برای فرد مشكل است که از کارش
جدا شود (بی کر .)0533 ،0انرژی و فداکاری حرفهای به ترتیب قطبهای مقابل خستگی و
بدگمانی در فرسودگی شغلی هستند .بنابراین تعهد شغلی با یک سطح باالی انرژی و هویت
قوی در کار مشخص میشود و از طرف دیگر فرسودگی با یک سطح پایین از انرژی و
هویت ضعیف در کار مشخص میشود (جنسن و شافلی .)0535 ،1آنچه برای ایجاد تعهد
ضرورت دارد ،آغاز و حفظ سود و منفعت سازمانی است .این چرخهها ،چرخههایی رو به
ترقیاند که بهوسیله منابع شغلی و منابع فردی (باورهای خودکارآمدی) جرقه خورده و می-
توانند سبب بروز نتایج مثبت گوناگون از راه تعهد کاری شوند (بندورا .)0553 ،رضایت
شغلی که مهمترین متغیـر در رفتـار سـازمانی محسوب میشود ،عاملی است که سبب افزایش
1. work commitment
2. Bakker
3. Janssen & Schaufeli
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کـارآیی و نیز احساس رضایت فردی میگردد (عابدینی .)3129 ،بر اساس الگوی تعهد
شغلی بی کر و دمروتی )0552( 3محیط کار موجب ایجاد اشتیاق شغلی در کارکنان میگردد
و در پی آن اشتیاق شغلی نیز به پیامدهای مثبت در محیط کار منجر میشود .حمایت همكاران
و سرپرست ،بازخورد از عملكرد ،تنوع وظیفه و استقالل و فرصتهای یادگیری از جملۀ این
منابع شغلی هستند که اشتیاق شغلی کارکنان را افزایش میدهند .منابع شخصی نیز ،جنبههایی
از خود فرد هستند که بیانگر احساس افراد از توانایی پایش و اثرگذاری موفقیتآمیز بر
محیطشان هستند (بیکر و دمروتی.)0552 ،
انگیزش درونی ،0انگیزشی طبیعی است که بهطور خودانگیخته از نیازهای افراد به
شایستگی و استقالل عمل به دست میآید .بنابراین ،رویدادها نمیتوانند در افراد انگیزش
درونی به وجود آورند ،ولی میتوان از آنها برای کمک کردن به انگیزش درونی که از
قبل دارند ،استفاده کرد .با استفاده سنجیده از رویدادهای بیرونی میتوان عالوه بر انگیزش
بیرونی افراد به انگیزش درونی آنان نیز کمک کرد (ریو0550 ،1؛ ترجمۀ سیّد محّمدی
 .)3122افراد با انگیزۀ درونی ،اعتماد به خود باال ،شایستگی ،تعهد ،عالیق (حجازی و
همكاران )3151 ،و بهطورکلی بهزیستی ذهنی باالتری نسبت به افراد با انگیزه بیرونی نشان
میدهند .انگیزۀ درونی ،انگیزشی طبیعی است که بهطور خودانگیخته از نیازهای افراد به
شایستگی و خود پیروی به وجود میآید (اصفهانی و همكاران .)0531 ،در این قسمت
پژوهشهایی که در راستای تحقیق حاضر انجام شدهاند گزارش میشود.
مالیی و همكاران ( )3151رابطۀ معنویت در محیط کار ،انگیزۀ درونی و تعهد شغلی با
عملكرد وظیفه را موردبررسی قرار دادند و نشان دادند که بین معنویت در محیط کار ،انگیزۀ
درونی و تعهد شغلی با عملكرد وظیفه رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد .انصاری ( )3150به
بررسی رابطۀ بین انگیزش شغلی ،رضایت شغلی و عملكرد شغلی پرداخت و نشان داد که بین
متغیّرهای انگیزش شغلی و عملكرد شغلی رابطۀ معنادار و مستقیمی وجود دارد .همچنین بین
1. Bakker & Demerouti
2. inter motivation
3. Rio
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متغیّرهای رضایت شغلی و عملكرد شغلی رابطۀ معنادار و مستقیمی وجود دارد .عالوه بر این،
ترکیبی از انگیزش شغلی و رضایت شغلی ،بهصورت قابلتوجهی عملكرد شغلی را در
کارمندان بانک پیشبینی میکرد .در پژوهش قالیی و کدیور ( )3153رابطه معنیداری بین
رضایت شغلی و خودکارآمدی تدریس یافـت شـد .بنـابراین ایـن تطـابق میتواند بیانگر
مستدلی از وجود رابطۀ بین متغیّرهای فـوق باشد .گرنت )0531( 3نشان داد که انگیزش
اجتماعی از هنگامیکه همراه با انگیزش درونی باشد بهطور مثبتتری با عملكرد همراه است.
نتایج کاریرا )0530( 0نشان داد که افرادی که در طول فعالیتهای یادگیری احساس
شایستگی ،خودپیروی و تعلق داشته باشند ،انگیزش درونی باالتری را نشان میدهند .مولینر

1

و همكاران ( )0530با این فرض که تعهد شغلی در مقابل فرسودگی شغلی قرار دارد ،در
مطالعهای که بر روی دانشجویان و کارمندان انجام دادند .ساختار عاملی ابزاری جدید را
برای ارزیابی تعهد شغلی ،بررسی کردند و فرضیۀ سه عاملی تعهد شغلی (شوق داشتن به کار،
وقف کار شدن ،جذبه در کار) را تأیید کردند .تحقیقات هانگ 4و همكاران ( ،)0533نشان
داد که افراد دارای باورهای کارآمدی کمتر در برابر استرسها و موانع پریشان میشوند .در
مقابل ،افراد دارای باورهای کارآمدی باال از هوش هیجانی و انگیزش شغلی و امیدواری
باالتری برخوردار بوده و در مقابل مشكالت ،تحمّل بیشتری از خود نشان میدهند .در مطالعۀ
براند )0533( 0مشخص شد که بین خودکارآمدی کلی معلمان با فرسودگی شغلی آنان و نیز
بین هر یک از ابعاد احساس خودکارآمدی یعنی آموزش ،سازگار کردن آموزش با نیازهای
فردی دانش آموزان ،برانگیختن دانش آموزان ،مدیریت کالس ،همكاری با اولیاء و
همكاران ،مقابله با تغییرات و چالشها با فرسودگی شغلی در بین معلمان رابطۀ نیرومندی
وجود دارد.

1. Grant
2. Carreira
3. Moliner
4. Hong
5. Brand
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ضرورت و لزوم انجام این تحقیق نشأت گرفته از اهمیتی است که برای آموزش و کیفیت
آن قائلیم و جهت پرداختن به مبحث پر اهمیت آموزش ،توجّه صرف به شیوههای تدریس،
یادگیرندگان ،وسایل کمکآموزشی و  ...به تنهایی کافی نیست بلكه بررسی همهجانبۀ
تمامی عوامل دخیل در آموزش نیاز است .دراینبین آموزگار بهعنوان یكی از اصلیترین
عوامل تضمینکنندۀ موفقیت در آموزش است که در این تحقیق بر آنیم تا به بررسی بخشی
از عواملی که منجر به عملكرد مطلوب او میشود بپردازیم .بنابراین تمرکز اصلی این پژوهش
بر سه متغیّر کلیدی و تأثیرگذار بر عملكرد مفید و مثبت آموزگار یعنی خودکارآمدی،
اشتیاق شغلی و انگیزش درونی آموزگار است.
با توجه به مطالب ارائۀ شده هدف از این پژوهش این است که چه رابطهای بین
خودکارآمدی ،تعهد شغلی و انگیزش درونی با عملكرد شغلی آموزگاران شهر شادگان
وجود دارد و فرضیههای پژوهش به قرار زیر میباشند:
 -3بین خودکارآمدی با عملكرد شغلی آموزگاران رابطه وجود دارد.
 -0بین تعهد شغلی با عملكرد شغلی آموزگاران رابطه وجود دارد.
 -1بین انگیزش درونی با عملكرد شغلی آموزگاران رابطه وجود دارد.
 -4بین خودکارآمدی ،تعهد شغلی و انگیزش درونی با عملكرد شغلی آموزگاران رابطۀ
چندگانه وجود دارد.

روش
طرح پژوهش حاضر ،توصیفی و از نوع همبستگی است .تحقیق توصیفی شامل مجموعۀ
روشهایی است که هدف آنان توصیف کردن شرایط یا پدیدههای موردبررسی است.
اجرای تحقیق توصیفی میتواند منجر به شناخت بیشتر شرایط موجود و یا یاریرساندن به
فرایند تصمیمگیری باشد (مهرعلی زاده و همكاران .)3150 ،جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ
آموزگاران شهر شادگان در سال  3150بودند که تعداد آنان حدود  045نفر است .جامعۀ
موردنظر از هر دو جنس زن و مرد تشكل شده و همچنین دارای مدارک تحصیلی فوقدیپلم،
لیسانس و فوقلیسانس و باالتر بودند و میزان سن آزمودنیها هم از  00سال تا  02سال را
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تشكیل میداد .نمونۀ آماری در این پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده و
از طریق جدول مورگان تعداد  055نفر از آموزگاران مذکور انتخاب شدند .اطلّاعات
بهدستآمده از این پژوهش توسط  4پرسشنامه که هر یک از آنها بهصورت مفصل در
زیر توضیح داده شدهاند گردآوری گردیده است ،اما جهت اجرای پژوهش  055نسخه از
هر  4پرسشنامه تهیهشده و در اختیار آموزگاران شهر شادگان (زن و مرد) قرار گرفت .پس
از گردآوری پرسشنامههای پر شده ،دادههای حاصله توسط نرمافزار  SPSSمورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
در این پژوهش از چهار پرسشنامه استفاده شد.
پرسشنامۀ خودکارآمدی عمومی :این پرسشنامۀ توسّط شرر در سال  3555ساخته شد و
دارای  31مادۀ است .خود کارآمدی عقاید فرد مربوط به تواناییاش برای غلبه بر
موقعیتهای مختلف را اندازهگیری میکند .بر پایۀ مقیاس پنج رتبهای لیكرت تنظیم شده
است .بدینصورت که پاسخ کامالً مخالف نمرۀ  ،3و پاسخ کامالً موافقم نمره  0میگیرد.
نمرات باال نشاندهندۀ احساس خودکارآمدی باال در فرد است .شرر و همكاران ()3520
آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  ./29به دست آوردند .همچنین ،مطالعات آنان نشان داد
که بین نمرات این پرسشنامه و موفقیت در شغل و تحصیل همبستگی مثبت وجود دارد.
کرامتی ( )3155آلفای کرونباخ آن را در نمونههای ایرانی  ./29به دست آورد .در تحقیق
حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامۀ یادشده نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شــد که
برای کل پرسشنامۀ برابر با  ،5/21که بیانگر ضرایب پایایی قابلقبول پرسشنامۀ
خودکارآمدی است.
پرسشنامۀ تعهد شغلی :یک پرسشنامۀ خودارزیابی که مقیاس تعهد شغلی اترخت)0550( 3
نام دارد و شامل سه بعد سازنده تعهد شغلی است که برای ارزیابی این مفهوم ساخته شده
است .این پرسشنامه از  31پرسش با مقیاس لیكرت  1درجهای تشكیل شده است که سه
خرده مقیاس دارد شامل -3:انرژی حرفهای که شش سؤال است (سؤاالت30 ،30 ،2 ،4 ،3 :
1. Utrecht Work Commitment Scale
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و  31مثال :هنگام کار کردن سرشار از انرژی هستم) -0.فداکاری حرفهای که شامل پنج
سؤال میشود (سؤاالت 35 ،1 ،0 ،0 :و  31مثال :به کاری که انجام میدهم افتخار میکنم)-1.
شیفتگی حرفهای که شامل شش سؤال است (سؤاالت 34 ،33 ،5 ،9 ،1 :و  39مثال :هنگام
کار کردن زمان به سرعت میگذرد) .ضریب آلفای این پرسشنامه برای سه زیر مقیاسش
بین  5/92و  5/53متغیر است .همچنین آلفای کرونباخ کل این مقیاس بهوسیله مونو و
همكاران  5/50گزارش شده است .در تحقیق حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامۀ یادشده
نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شــد که برای کل پرسشنامه برابر با  ،5/20که بیانگر
ضرایب پایایی قابلقبول پرسشنامۀ تعهد شغلی است.
پرسشنامه انگیزش درونی :این پرسشنامه توسّط کاریرا ( )0530ساخته و شامل  11سؤال و
ابزاری برای سنجش چندبعدی است که در نظر دارد انگیزه درونی فعالیّت مربوط به اهداف
آزمودنیها را ارزیابی کند .این پرسشنامه در چندین مطالعۀ مربوط به خودگردانی و
انگیزش درونی استفاده شده است .این پرسشنامه زیر مقیاسهای عالقه و لذت ،شایستگی،
تالش و اهمیت ،ارزش و سودمندی و احساس فشار را ،ارزیابی میکند ،بدین گونه  0نمرۀ
جداگانه ،از زیرمقیاسها به دست میآید .کاریرا ( )0530در پژوهش خود ضریب پایایی
این ابزار را  5/15گزارش کرد .در تحقیق حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه یاد شده نیز از
روش آلفای کرونباخ استفاده شــد که برای کل پرسشنامه برابر با  ،5/29که بیانگر ضرایب
پایایی قابلقبول پرسشنامۀ انگیزش درونی است.
پرسشنامۀ عملكرد شغلی پاترسون :پرسشنامۀ عملكرد شغلی توسّط پاترسون ( )0555تهیه
و تدوین گردیده و در سال  3195نیز توسط شكرکن در ایران ترجمه شده است .این
پرسشنامه دارای  30سؤال است .این پرسشنامه ،عملكرد کارکنان را در حوزه وظایف
شغلی و سازمانیشان اندازه میگیرند .شیوۀ نمرهگذاری این پرسشنامه  30سؤالی ،بهصورت
پنج گزینهای است و گزینههای آن شامل هرگز ،بهندرت ،گاهی ،اغلب ،همیشه است.
درازای هر یک از گزینهها به ترتیب امتیازات  3،0،1،4،0داده میشود .بنابراین ،دامنۀ نمرات
و امتیازات هر آزمودنی بین  30تا  10است .بهمنظور سنجش اعتبار این پرسشنامه ،در سال
 23-20صالحی از دو روش آلفای کرونباخ و دونیمه کردن استفاده کرد که ضریب اعتبار
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محاسبهشده با روش آلفای کرونباخ برابر با  %29و با روش دونیمه کردن ،برابر با  %12است.
ضریب اعتبار بهدستآمده در سطح معناداری  1/11معنادار است و معرف اعتبار مطلوبی
است .در تحقیق حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامۀ یاد شده نیز از روش آلفای کرونباخ
استفاده شــد که برای کل پرسشنامه برابر با  ،5/25که بیانگر ضرایب پایایی قابلقبول
پرسشنامۀ عملكرد شغلی است.
برای پاسخگویی به پرسشهای پژوهش حاضر ،دادههای گردآوریشده بهوسیلۀ نرمافزار
آماری  SPSSاز دو جنبۀ توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفتند ،در بعد توصیفی،
شاخصهای آماری که محاسبه شد ،عبارتاند از :فراوانیها ،درصدها ،میانگینها و انحراف
معیارها و در بعد استنباطی از آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده
گردید.

یافتهها
هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطۀ خودکارآمدی ،تعهد شغلی و انگیزش درونی با عملكرد
شغلی آموزگاران شهر شادگان است .در این قسمت با استفاده از روشهای آماری مناسب،
دادههای گردآوریشده مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتهاند .یافتههای پژوهش در زیر ارائه
میشوند:
جدول  .1ضرایب همبستگی ساده بين خودکارآمدی با عملکرد شغلی آموزگاران
متغیّر مالک

متغیر پیشبین

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

تعداد نمونه

عملكرد شغلی

خودکارآمدی

5/02

5/ 5553

055

همانطوری که در جدول  3مالحظه میشود بین خودکارآمدی با عملكرد شغلی
آموزگاران رابطۀ مثبت معنیداری وجود دارد ( p=5/5553و  .)r =5/02بنابراین ،فرضیۀ اول
تأیید میگردد .بهعبارتدیگر ،هر چه خودکارآمدی آموزگاران بیشتر باشد به همان اندازه
عملكرد شغلی آنان نیز باالتر خواهد بود.
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جدول  .2ضرایب همبستگی ساده بين تعهد شغلی با عملکرد شغلی آموزگاران
متغیّر مالک

متغیر پیشبین

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

تعداد نمونه

عملكرد شغلی

تعهد شغلی

5/00

5/5553

055

همچنین ،همانطوری که در جدول  0مالحظه میشود بین تعهد شغلی با عملكرد شغلی
آموزگاران رابطۀ مثبت معنیداری وجود دارد ( p=5/5553و  .)r =5/00بنابراین ،فرضیۀ دوم
تأیید میگردد .بهعبارتدیگر ،هر چه میزان تعهد شغلی آموزگاران بیشتر باشد به همان اندازه
عملكرد شغلی آنان نیز باالتر خواهد بود.
جدول  .3ضرایب همبستگی ساده بين انگيزش درونی با عملکرد شغلی آموزگاران
متغیّر مالک

متغیر پیشبین

ضریب همبستگی ()r

سطح معنیداری ()p

تعداد نمونه ()n

عملكرد شغلی

انگیزش درونی

5/49

5/550

055

همچنین ،همانطوری که در جدول  1مالحظه میشود بین انگیزش درونی با عملكرد
شغلی آموزگاران رابطۀ مثبت معنیداری وجود دارد ( p=5/5553و  .)r =5/49بنابراین،
فرضیۀ سوم تأیید میگردد .بهعبارتدیگر ،هر چه میزان انگیزش درونی آموزگاران بیشتر
باشد به همان اندازه عملكرد شغلی آنان نیز باالتر خواهد بود.
جدول  .4ضرایب همبستگی چندگانۀ متغيّرهای پيشبين (خودکارآمدی ،تعهد شغلی و انگيزش درونی)
با عملکرد شغلی آموزگاران با روش ورود همزمان و مرحلهای
روش

متغیرهای پیشبین

R

R2

F

p

β
5/19

2/535

5/5553

5/10

1/25

5/5553

5/05

9/53

5/5553

5/00

1/15

5/5553

5/13

0/99

5/5553

5/00

1/95

5/5553

5/05

1/03

5/5553

5/09

4/00

5/5553

5/04

4/01

5/5553

خودکارآمدی
ورود

تعهد شغلی

5/91

5/15

10/03

انگیزش درونی
خودکارآمدی

5/02

5/11

14/14

5/553

تعهد شغلی

5/93

5/11

12/15

5/5553

مرحلهای
انگیزش درونی

5/91

5/15

44/19

5/5553

t

p
5/5553
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همانطوری که در جدول  4مشاهده میشود ،رگرسیون پیشبینی عملكرد شغلی
آموزگاران از روی متغیرهای خودکارآمدی ،تعهد شغلی و انگیزش درونی معنیدار است
( p <5/5553و  .)F=10/03بنابراین فرضیۀ چهارم تأیید میگردد .متغیر خودکارآمدی با
ضریب بتای  ،5/12متغیر شغلی با ضریب بتای  5/10و متغیر انگیزش درونی با ضریب بتای
 5/05میتواند بهطور مثبت و معنیدار عملكرد شغلی آموزگاران را پیشبینی کنند .همچنین،
مقدار  R2نشان میدهد  %15از پراکنش عملكرد شغلی آموزگاران توسط متغیرهای یاد شده
تبیین میشود.

بحث و نتيجهگيری
این پژوهش بهمنظور بررسی رابطۀ خودکارآمدی ،تعهد شغلی و انگیزش درونی با عملكرد شغلی
آموزگاران شهر شادگان انجام گرفت .در زیر به تبیین فرضیّههای پژوهش پرداخته میشود:
نتایج نشان داد بین خودکارآمدی با عملكرد شغلی آموزگاران رابطۀ مثبت معنیداری
وجود دارد .بهعبارتدیگر ،هر چه خودکارآمدی آموزگاران بیشتر باشد به همان اندازه
عملكرد شغلی آنان نیز باالتر خواهد بود .نتیجه این فرضیۀ با نتایج تحقیقات هانگ و همكاران
( ،)0533قالیی و کدیور ( )3153و براند ( )0533همخوانی و همسویی دارد .در تبیین
نتایج فرضیۀ اول میتوان باورهای خودکارآمدی بهعنوان فرایند شناختی در روانشناسی
مرضی ،تحت عنوان خودکارآمدی ادراکشده پایین یا ناکارآمدی ادراکشده ،نقش
اساسی به عهده دارد .احساس کارآمدی باال ،سالمت شخصی و توانایی انجام تكلیف را به
طرق متعدّد افزایش میدهد ،افرادی که به قابلیتهای خود اطمینان دارند تكالیف مشكل را
بهعنوان چالش در نظر میگیرند که باید بر آن تسلط یابند ،بهجای اینكه آن را تهدیدآمیز
ببینند و از آن اجتناب کنند ،آنان اهداف چالشبرانگیز را انتخاب میکنند و متعهد باقی
میمانند تا آن را به انجام برسانند .آنان اطمینان دارند که موقعیتهای تهدیدآمیز را میتوانند
تحت پایش خود درآورند .چنین برداشتی نسبت به قابلیتها ،تنیدگی و افسردگی را کاهش
میدهد و به تكمیل تكالیف منجر میشود .خودکارآمدی دریافت و داوری فرد درباره
مهارتها و توانمندیهای خود برای انجام کارهایی که در موقعیتهای ویژه بدانها نیاز
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است .از سویی دیگر ،احساس خودکارآمدی افراد را قادر میسازد تا با استفاده از مهارتها
در برخورد با موانع ،کارهای فوقالعادهای انجام دهند ،بنابراین خودکارآمدی عاملی مهم
برای انجام موفقیتآمیز عملكرد و مهارتهای اساسی الزم برای انجام آن است.
خودکارآمدی بر میزان تالش برای انجام یک وظیفه اثر میگذارد .افرادی که به خود
کارآمدی خود باور دارند برای غلبه بر موانع و مشكالت تالشهای مضاعفی میکنند.
همچنین بندورا اعتقاد دارد افراد در مورد توانمندیهای خود (خودکارآمدی) تابع حاالت
جسمانی ،که آنها نیز بهنوبۀ خود متأثّر از حاالت عاطفی و رفتاری شخص و بهطورکلی،
سازگاری در تمام ابعاد آن است ،هستند .هیجانات منفی مانند ترس ،اضطراب ،تنش و
افسردگی سبب میشود که افراد در انجام وظایف ،تواناییهای خود را دستکم بگیرند ،که
این درواقع مفهوم خودکارآمدی پایین است .افرادی با خودکارآمدی پایین ،احساس
میکنند در اعمال پایش بر رویدادهای زندگی درمانده و ناتواناند .آنان معتقدند هر تالشی
که میکنند بیهوده است .در مواجهه با موانع ،اگر تالشهای اولیه در برخورد با مشكالت
بینتیجه بوده باشد ،سریعاً قطع امید میکنند .حاالت روحی و روانی مانند خستگی ،عصبانیت
و درد و رنج در فرد که از نشانههای خودکارآمدی پایین است ،منجر به نقصان در سازگاری
در محیط اجتماعی فرد میشود  .همچنین ،افراد با خودکارآمدی باال ،نیز معتقدند که
میتوانند بهطور مؤثر با رویدادها و شرایط ،مواجه شوند .ازآنجاییکه این افراد در غلبه بر
مشكالت انتظار موفقیت دارند ،در انجام تكالیف ،استقامت نشان میدهند و اغلب در سطح
باالیی عمل میکنند .این افراد نسبت به اشخاصی با خودکارآمدی پایین ،به تواناییهای خود
اطمینان بیشتری داشته و تردید کمتری نسبت به خود دارند .آنان مشكالت را چالش میبینند
نه تهدید و فعاالنه موقعیتهای جدید را جستجو میکنند .خودکارآمدی باال ،ترس از
شكست را کاهش میدهد ،سطح آرزوها را باال میبرد و توانایی مسئله گشایی و تفكر تحلیلی
را بهبود میبخشد و عملكرد فرد را باال میبرد.
نتایج نشان دادند بین تعهد شغلی با عملكرد شغلی آموزگاران رابطۀ مثبت معنیداری
وجود دارد .بهعبارتدیگر ،هر چه میزان تعهد شغلی آموزگاران بیشتر باشد به همان اندازه
عملكرد شغلی آنان نیز باالتر خواهد بود .نتیجۀ این فرضیه با نتایج تحقیقات مولینر و همكاران
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( )0530و مالیی و همكاران ( )3151همخوانی و همسویی دارد .در تبیین نتیجۀ این
فرضیه میتوان گفت ،ظرفیت انسان برای داشتن تعهد شغلی ،بهطور بحثانگیزی یكی از
قدرتمندترین تواناییها و موجب عملكرد باال در روان انسانی است .افراد وقتی بتوانند بین
خود و محیطشان هماهنگی و عملكرد مطلوبی ایجاد کنند شادابترین و سالمترین شرایط
را خواهند داشت و عملكرد میتواند اساساً با تغییر دادن خود در جهت تطابق با جهان پیرامون
بهبود یابد .عالوه بر این توانایی خود برای اجتناب از تكانههای ضداجتماعی و همنوا شدن
با نیازهای زندگی گروهی که از نشانههای زندگی متمدّن است را فراهم میکند .حتّی امروزه
به نظر میرسد بسیاری از مشكالت عمده فردی و اجتماعی ،ناشی از نقص در توانایی باشد.
اینگونه یافتهها مبانی چندبعدی برای این فرضیه وسیع را هدایت میکند که ظرفیت باال در
توانایی موجب عملكرد مطلوب و توانمندشدن فرد برای زندگی شادتر و سالمتر میشود.
تعهد در افرادی است که پایش رفتارها ،احساسات و غرایز خود را با وجود برانگیختن برای
عمل داشته باشند .یک کارمند با تعهد باال ،زمانی را صرف فكر کردن به انتخابها و نتایج
احتمالی میکند و سپس بهترین انتخاب را میکند .عملكرد کارمند در شغلش نشاندهندۀ
تواناییهای بالفعل و بالقوه و همچنین ،نقاط ضعف و قوّت اوست ،در نتیجه با ارزیابی فرد و
کسب اطلّاعاتی در این زمینه میتوان مسیر شغلی فرد را در سازمان ترسیم نمود .منظور از
مسیر شغلی ،مشاغلی است که در طی عمر کاری ،فرد در سازمان ،یكی پس از دیگری به او
واگذار میشود.
نتایج نشان دادند بین انگیزش درونی با عملكرد شغلی آموزگاران رابطۀ مثبت معنیداری
وجود دارد .بهعبارتدیگر ،هر چه میزان انگیزش درونی آموزگاران بیشتر باشد به همان
اندازه عملكرد شغلی آنان نیز باالتر خواهد بود .نتیجۀ این فرضیه با نتایج تحقیقات انصاری
( ،)3150گرنت ( )0531و کاریرا ( )0530هم خوانی و همسویی دارد .در تبیین نتیجۀ این
فرضیه میتوان گفت ،انگیزش درونی بهطور خودانگیخته از نیازهای روانشناختی،
کنجكاوی و تالشهای فطری برای رشد ،حاصل میشود .وقتی افراد بهصورت درونی با
انگیزه میشوند ،به خاطر عالقه ،احساس چالشی که فعالیّت خاصی ایجاد میکند و به خاطر
لذّتی که از آن میبرند رفتار میکنند .این رفتار بهصورت خودانگیخته ،نه به دلیل وسیلهای

رابطۀ خودکارآمدی ،تعهد شغلی و انگیزش درونی ...

115

(بیرونی) ،روی میدهد .در عمل ،انگیزش درونی ،برای دنبال کردن تمایالت و به خرج دادن
تالش الزم برای پرورش دادن مهارتها و تواناییها ،انگیزش فطری را تأمین میکند .وقتی
افراد به کارهایی مشغول میشوند یا مسئولیتی بر عهده میگیرند و احساس شایستگی و
خودمختاری میکنند ،با گفتن این کار جالب است .این کار تفریح است یا من از انجام دادن
آن لذّت میبرم انگیزش درونی خود را ابراز میکنند .انگیزش درونی انگیزشی طبیعی است
که بهطور خودانگیخته از نیازهای افراد به شایستگی و استقالل عمل به وجود میآید .بنابراین،
رویدادهای بیرونی نمیتوانند در افراد انگیزش درونی به وجود آورند ،ولی میتوان از آنها
برای کمک کردن به انگیزش درونیای که از قبل دارند ،استفاده کرد .بنابراین ،با استفاده
سنجیده از رویدادهای بیرونی میتوان عالوه بر انگیزش بیرونی افراد به انگیزش درونی آنها
نیز کمک کرد .تقویت کردن انگیزش درونی ،با ارزش است زیرا منافع زیادی را برای فرد
به ارمغان میآورد .معموالً افراد در عملكردهای شغلی خود دچار فشار روانی میشوند .چنان
چه یک فرد در محیط کارش به هر دلیل تحتفشار روانی شدید قرار گیرد ،پردازشهای
شناختی او تحریف میشوند و این موضوع نیز خود هیجانات وی را تحت تأثیر قرار میدهد و
واکنشهای زیستشناختی ،روانشناختی و رفتاری متناسب با پردازشهای شناختی بروز پیدا
میکنند .طرّاحی شغل بر مبنای عوامل سازمانی و با تأکید بر تخصّصی شدن زیاد امور ،کارآیی،
هزینه و زمان که مكتب مدیریت کالسیک بهویژه مدیریت علمی بر آن تمرکز داشت اگرچه
در برههای از زمان سبب باال بردن کیفیت شده بود ولی تأثیرات آن ،بیمعنا شدن کار ،منفعل
کردن ،بیزاری ،تنفر و بیگانگی نسبت به کار از سوی کارکنان بود .نگرش متفاوت دیگر،
طرّاحی شغل را تابع نیازهای انسانی میداند و بهطور آشكار ویژگیهای روانی– رفتاری
کارکنان را در نظر میگیرد .این دیدگاه که بیشتر در طرّاحی دوبارۀ مشاغل مطرح است،
ویژگیهای روانی عامل انسانی را در قبال عناصر مربوط به فناوری و عوامل سازمانی میسنجد
و میکوشد تا آنجا که امكان دارد مشاغل را بهگونهای طرّاحی مجدّد کند تا کارکنان ،کار را
ماهیتاً با اهمیت و معنیدار احساس کنند ،کار را بهطور کامل و با هویت و استقالل و اختیار
عمل بیشتری انجام دهند و نسبت به پیامدهای کار احساس مسئولیت کرده ،آگاهیهای اطمینان
بخشی دربارۀ نتایج فعالیتهای کاری خود دریافت کنند .نیازهای روانی و ویژگیهای رفتاری
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کارکنان که ارتباط تنگاتنگی نیز با بسیاری از فعالیتهای کارکنان دارد بیشتر در قالب،
شخصیت ،نگرشها و ارزشها و انگیزه ،قابلبررسی و مالحظه هستند و با توجه به دیدگاه
طرّاحی مجدّد شغلی میتوان گفت این ویژگیها همانند یک فرآیند سازگار کننده عمل
میکنند .یعنی افراد و مشاغل را متقابالً با هم تطبیق میدهند .از یکسو منابع انسانی با استعداد
دارای دانشها ،مهارتها و نگرشها و شخصیت ویژه را وارد ارتباطات شغلی میکنند و از
سوی دیگر مشاغل دارای ظرفیتهای معیّن با تنوع و محتوا شغلی ،وظایف ،عوامل و
مسئولیتهای الزم برای عملكرد مطلوب و رضایتبخش را بهصورت نتایج و منافع شغلی چون
حقوق ،مقام و روابط اجتماعی جلوهگر میسازند.
نتایج فرضیۀ چهارم نشان دادند رگرسیون پیشبینی عملكرد شغلی آموزگاران از روی
متغیّرهای خودکارآمدی ،تعهد شغلی و انگیزش درونی معنیدار است .متغیّر خودکارآمدی
با ضریب بتای  5/12متغیّر تعهد شغلی با ضریب بتای  5/10و متغیّر انگیزش درونی با ضریب
بتای  5/05میتواند بهطور مثبت و معنیدار عملكرد شغلی آموزگاران را پیشبینی کنند.
همچنین ،مقدار  R2نشان میدهد  %15از پراکنش عملكرد شغلی آموزگاران توسط متغیّرهای
یاد شده تبیین میشود .در تبیین نتیجۀ این فرضیه میتوان گفت عملكرد آموزگاران و بهتبع
آن کارآیی و اثربخشی سازمانها بستگی کامل به چگونگی مرتفع کردن نیازهای انسانی
کارکنان از طریق حفظ انگیزه ،روحیۀ باال و رضایت بخشی دارد .عالوه بر حقوق و دستمزد،
عوامل مهم دیگری چون ساختار و تشكیالت ،محیط و شرایط کار ،مسائل مدیریتی و بهویژه
ماهیت و طرّاحی شغل در راستای پاسخگویی به نیازهای مادی و روانی آموزگاران و جلوگیری
از کاهش عملكرد مدارس موثّرند .طرّاحی شغل با بسیاری از فعالیتهای مدیریت منابع انسانی
نظیر انتخاب و استخدام ،ارزیابی عملكرد ،بهسازی و نگهداری منابع انسانی مرتبط است و
میتواند بر اینگونه فعالیتها اثر بگذارد .باید توجه داشت در طرّاحیهای شغلی تنها داشتن
صالحیت تخصّصی و فنی به معنی انجام کار نیست چون عوامل انسانی و تفاوتها و نیازهای
روانی– رفتاری همواره در تعامل با تواناییهای تخصصی قرار بگیرد و واکنشهای متقابلی
ایجاد میکند بهنحویکه اگر نیازهای روانی– رفتاری در راستای توانائیهای تخصصی مدنظر
قرار بگیرند کارآمدی و اثربخشی تحقّق مییابد ،در غیر این صورت تعارض و تضاد و بیگانگی
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نسبت به کار و خود پدید میآید .در این صورت برای حصول به اهداف فوق ،مشاغل باید
بهخوبی طرّاحی مجدد شوند .آگاهی ازآنچه در آینده اتفاق میافتد و آنچه در حال رخ دادن
است  .توجه عمیق و مستقیم به آن و مرتبط کردن آن با پذیرش موضوع آسان است ،یعنی
قدرت عمل مشاهده مشارکتی .گر چه ماهیت این موضوع و توجه به آن ساده است ،ذهن
آگاهی اغلب کاری سخت به نظر میرسد .تمرینی است که در آن بهطور منظم به خود
آموزش میدهیم تا به آنچه در اطرافمان رخ میدهد و ناشی از تجارب ما است ،اطمینان
کنیم .بهتر است مدیران ردهباال و حتّی مدیران مدارس ،جهت افزایش بازدهی نظام خود،
برانگیزانندهها و عوامل ارضاکننده را در سازمان بشناسد و عوامل بهداشت روانی را تشریح
کنند و در صورت لزوم ساختارهای سازمانی را بازنگری کنند؛ این تجدیدنظر کمک میکند
تا معیّن شود که خطمشیها و عملكردهای سازمانی تا چه حد در زمینه عملكرد موفقیتآمیز
معلمان دخیل و تأثیرگذار میباشند .همچنین ،شناخت نقاط قوّت معلّمان و ابراز آن توانمندیها
به آنان از طریق دادن پاداش که همچون قهرمانان در خود احساس قهرمانی کرده ،انگیزه معلّمان
و به طبع عملكرد مفید آنان را تحت شعاع قرار میدهد.
در انجام پژوهش حاضر با محدودیتهایی مواجه بودیم که در زیر به آنها شاره میکنیم.

فرهنگ پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه یكی از محدودیتها است؛ به این بیان که ممكن
است بعضی از پاسخدهندگان به علّت کمحوصلگی ،یا خستگی و یا کم دقّتی ،پاسخ مناسبی
به سؤاالت نداده باشند و به دلیل اینكه برخی از آزمودنیها از نتایج دیگر پژوهشها و
پرسشنامههایی که پاسخ دادهاند مطلع نشدهاند لذا تمایل به شرکت در پژوهش و تكمیل
پرسشنامه ندارند .دسترسی به منابع و مقاالت خارجی یكی دیگر از مشكالت بوده است.
ازآنجاییکه جامعه آماری پژوهش ،آموزگاران شهر شادگان بودند ،تعمیم یافتههای پژوهش به سایر
جوامع میبایست با احتیاط انجام گیرد .احتمال دارد سؤاالت مربوط به خودکارآمدی ،تعهد شغلی
و انگیزش درونی با عملكرد شغلی با فرهنگ و جامعه موردنظر در پژوهش هماهنگی نداشته باشد.

و در آخر پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی متناسب با تحقیق ارائه میگردد .نتایج
پژوهش حاکی از این است که بین خودکارآمدی ،تعهد شغلی و انگیزش درونی با عملكرد
شغلی آموزگاران رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد و چون این پژوهش در شهر شادگان
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انجام شده است ،لذا پیشنهاد میگردد در سایر شهرها و نواحی دیگر نیز چنین پژوهشی انجام
شود .با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش ،میزان عملكرد شغلی آموزگاران در وضعیت
مطلوبی قرار دارد ،با در نظر گرفتن این مطلب که رفتار ماهیتّی اکتسابی دارد میتوان شناخت
آموزگاران از حرفۀ خود را از طریق برنامههای آموزشی کوتاهمدت و بلندمدّت افزایش داد.
پیشنهاد میشود برای مشاغل تعریف شده در سازمان ،شرح شغل در نظر گرفته شود و در
اختیار آموزگاران قرار بگیرد و انطباق عملكرد آموزگاران بر اساس این شرح شغل ،مورد
پایش واقع شود .مدیران عالی تا حد امكان در گردآوری دادهها ،تجزیهوتحلیل ،تفسیر نتایج
و همچنین پایش اجرای تصمیمات متخذه بهطور مستقیم نظارت داشته باشند.
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