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 چکیده

ویروس کرونا شدت پیوسته و دارای ارتباطات قوی بین کشورهاست، اثرات طغیان در دنیایی که به

 ترعیسرباید در این عرصه هرچه  ها. سازمانشده استها های سازمانکند شدن فعالیتباعث  (19 دیکوو)

ی آن خودکارآمدی هاحلراهیکی از  ؛ کهپیش رو وفق دهند رمنتظرهیغخود را انعطاف داده و با شرایط 

بنابراین هدف از این تحقیق، بررسی نقش خودکارآمدی در پذیرش ؛ باشدیمکارکنان در شرایط دورکاری 

دورکاری کارمندان است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی و پیمایشی بوده و نمونه جامعه آماری با 

در ادارات کل غرب استان مازندران نفر از کارمندان فعال  170گیری تصادفی و انتخاب انجام نمونه

از طریق تحلیل عاملی  هاپرسشنامهبود. روایی پرسشنامه استاندارد ، هادادهصورت گرفت. ابزار گردآوری 

 لیوتحلهیتجزنیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. روش  هاآنتائیدی و پایایی 

، با استفاده از آمار توصیفی )میانگین، انحراف استاندارد و واریانس( و آمار استنباطی )معادالت هاداده

کارکنان بر  ینشان داد که خودکارآمد قیتحق افتهبود. ی PLSو  SPSSی افزارهانرمساختاری( به کمک 

و  یفرد یامدهایانتظار پ ،یو جمع یفرد یخودکارآمد یباورها؛ دارد ینقش معنادار یدورکار رشیپذ

ها خودکارآمدی نتایج نشان داد امروزه سازمان داشتند یکارکنان نقش معنادار یدورکار رشیدر پذ یجمع

در  تواندیم. خودکارآمدی دانندیم زنجیره ارزش سازمان ی ووربهرهابزار مهمی برای افزایش  عنوانبهرا 

بهبود عملکرد فردی و هم عملکرد سازمانی مؤثر باشد و بنابراین این امر برای متخصصان توسعه منابع 

 انسانی بسیار مهم و ضروری است.
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 مقدمه

افراد در  یهاعبارت است از قضاوت ،یاجتماع - یشناخت پردازانهیازنظر نظر یخودکارآمد 

عنوان باور را به ی( خودکارآمد1977بندورا ) .ژهیو فینسبت به انجام تکال شانیهاییمورد توانا

کرده است. )بندورا،  فیخاص تعر فیتکل کیانجام  یخود برا ییو قضاوت شخص از توانا

 مرتبط ایسـازه را خودکـارآمـدی( 1994) ووزیکیس و بوید(. 2018، گرانیو د کی؛ بان1977

که تا حدود زیادی  یشخصیت صفات برخالف خودکارآمدی. دانندمی کارایی و عملکردحوزه  به

. کند تغییر زمان طول در جدید یهاتجربه و یادگیری با توانداند، هیجـانی و پویاسـت و میثابت

 (2015 همکاران، و داگر)

خودکارآمدی آنان، در رشد، توسعه،  جملهمنی مدیران شناختروانهای مثبت توجه به جنبه

بر ارتباط  هاپژوهشعملکرد سازمان اثری شگرف دارد.  جهیدرنتتوانمندی و خالقیت کارکنان و 

ی عملکرد کاری در محیط کار، نیبشیپی انگیزشی جهت یک سازه عنوانبهخودکارآمدی 

عاملی مهم برای  عنوانبه(. خودکارآمدی 2017، 4و کارامینگوالری )آزیلماز، اردگان ددارندیتأک

(. 2018و همکاران،  5)سانگ کندیمافزایش اشتیاق کاری و بهبود عملکرد شغلی افراد عمل 

. در میان شوندیم، برانگیخته و کنترل 6بسیاری از رفتارهای انسان با سازوکارهای نفوذ بر خود

و فراگیرتر از باور به خودکارآمدی شخصی نیست  ترمهم کدامچیه، بر خودی نفوذ هاسمیمکان

 (.1997، 7)باندورا

و یا به این باور  آورد به دستنتایج مورد انتظار را  تواندینماگر فردی باور داشته باشد که  

شود، انگیزه او برای انجام کار کم خواهد شد.  قبولرقابلیغتواند مانع رفتارهای برسد که نمی

، اما همه کنندیمی رفتار انسان عمل هازندهیبرانگ عنوانبهچه عوامل دیگری وجود دارند که اگر

 تابع باور فرد هستند. هاآن

کند یک میانجی مهم در رفتار عمل می عنوانبههمچنین بندورا معتقد است که خودکارآمدی 

. خودکارآمدی به (2016، 8دهد )لوبعملکرد شناختی را تحت تأثیر قرار می معموالًکه 
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کند. خودکارآمدی دهد، اشاره میفرد و اعتقاد به اینکه وظایف مختلف را انجام می نفساعتمادبه

ی، میزان تالش، سطح استمرار ریگمیتصمی زندگی نظیر گزینش اهداف، هاجنبهبر بسیاری از 

، 9تأثیرگذار است. )تورک اوغلو، کانسوی و پارالر زیبرانگچالشپایداری و رویارویی با مسائل 

2017) 

، ترقیعمباال منجر به عادات یادگیری مثبت مانند فرایند شناختی  نفساعتمادبهداشتن  

و استفاده از راهبردهای  زیرانگبچالشپافشاری بیشتر در رویارویی با مشکالت، پذیرش وظایف 

(. افرادی که دارای دانش و توانایی یکسانی هستند، 2016، 10شود )آن و کانگخودتنظیمی می

ی را نشان دهند که بستگی به تغییرات باورهای االعادهفوقممکن است عملکرد ضعیف، مناسب یا 

تمایل به تجسم سناریوهای خودکارآمدی دارد. افرادی که خودکارآمدی باالیی دارند، بیشتر 

راهنمای مثبت برای عملکردشان دارند و کسانی که خود را با خودکارآمدی  عنوانبهموفقیت 

کنند. باورهای راهنمای خود انتخاب می عنوانبهکنند، سناریوهای شکست را پایین درک می

-خود را از دست میی نیروی آسانبهی تجربی هایناهماهنگخودکارآمدی ضعیف در مواجهه با 

 باوجودی خود مطمئن هستند و هاتیقابلافراد دارای باورهای محکم درباره  کهیدرحالدهند. 

اصلی در  کنندهنییتعو موانع زیاد، در تالش خود مقاوم هستند. عامل  بشمارمشکالت 

أثیر مستقیم عملکرد را تحت ت طوربهخودکارآمدی، قصد و اراده است و باورهای خودکارآمدی 

 (.2001)بندورا،  رندیگیمقرار داده و از طرف دیگر تحت تأثیر قصد و اراده قرار 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق -2

فن اهل نیکرد که آنچه امروز در ب انیب توانیم یمنابع انسان تیبر اهم شتریب دیتأک یبرا 

. هاستسازمان یعنوان عامل گرداننده اصلبه یانسان یروین ی، نقش اساسشدهلیتبد نیقیبه

 (.1389 ف،یشر یدهند )اکبریم جان سازمان کالبد به هاانسان گر،یدعبارتبه

 یابیرشد خود و توسعه و دست یبرا تواندیم ختهیکارآمد و خودانگ یانسان یرویبدون شک ن 

(؛ 2006، سیرا داشته باشد )تار ییکارا نیشتریب ،یسازمان شدهیزیربرنامه هایبه هدف

مرهون تحول در  افتهیتوسعه یکشورها شرفتیاز پ یتوجهگذشته بخش قابل قرنمین کهیطوربه

                                                           
9 Turkoglu, M.E., Cansoy, R., & Parlar, H. 
10 An, Y., & Kang, J. 
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درباره ارزش  شرویموفق و پ هایها بوده است. تجارب ارزنده سازمانآن یانسان یروین یکارآمد

 .هاستشاغل در آن یانسان هیسرما تیاهم نیمب یانسان یروین

 و هادر سازمان کیاستراتژ یو نوساز یعنوان منبع نوآوربه یانسان هیسرما ریتفاس نیبا ا 

درآمد و رشد و  دیتول برای هابرخوردار است که باعث شده سازمان ییباال تاهمی ازها شرکت

در  یکنند و سع یادیبه دانش و مهارت کارکنان خود اعتماد ز ،یورو بهره ییبهبود کارا نیهمچن

 (1399و همکاران؛  یخود کنند )محمد یانسان یهاهیسرما ینگهدار

 خودکارآمدی -1-2

باندورا  یاجتماع یِشناخت یهیحول نظر یمفهوم خودکارآمدکه گفته شد  طورهمان

متقابل در  ییو جبرگرا یاجتماع یتجربه ،یدارید یِریادگیگرفته است که در آن بر نقش شکل

و  هاییباندورا، نگرش و طرز برخورد، توانا یهیبنا بر نظر .شودیم دیتأک تیرشد شخص

 نی. ادهندیم لیبه نام خود نظام را تشک ستمیس کی یاجزا یفرد همگ کی یشناخت یهامهارت

 فایا یمختلف نقش مهم یهاتیتعامل ما در موقع ینحوه نیادارک و همچن یدر چگونگ ستمیس

 یدهد )بخشیم لیخود نظام را تشک ستمیس یاتیو ح یاساس یاز اجزا یکی ی. خودکارآمدکندیم

خود  یهاتیاست که شخص به قابل یباور یباندورا، خودکارآمد دگاهیاز د  (.1395و همکاران، 

 گر،یدعبارترو دارد. به شیپ یهاتیاقدامات الزم در موقع یو اجرا یدهسازمان یبرا

مشخص است.  تیموقع کیدر  تیفقمو یخود برا یهاییشخص به توانا مانیا یخودکارآمد

. از داندیرفتار و احساسات مردم م یطرز فکر، نحوه یکنندهنییرا عامل تع یمانیا نیباندورا چن

 راتییتغ یسازکپارچهی یهینظر یسو: بهیخودکارآمد»خود را با عنوان  یکه باندورا مقاله یزمان

 یشناسمباحث در روان نیاز مشهورتر یکیموضوع به  نیبه چاپ رساند، ا 1997در سال  «یرفتار

آن صورت گرفته است؛ اما چرا  رامونیپ یادیز قاتیو تحق شدهلیتبد ،یتیریمد هایرشته ریو سا

طور که همان رایبرخوردار است؟ ز یتیاهم نیاز چن انیشناسان و مربروان نیدر ب یخودکارآمد

از  گذارد،یم ریتأث زیچهمه یرو یمداند، خودکارآپژوهشگران نشان داده ریباندورا و سا

که به طبع آن  شودیو تحرک م زهیانگ جادیکه منجر به ا یته تا رفتارگرف یشناختروان یهاحالت

و همکاران،  یخواهد داشت )بخش ییبسزا ریتأث زین یسازمان هایطیعملکرد افراد در مح زانیبر م

1395). 
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 ،ینیاز چهار منبع تجربه مهارت، تجربه جانش ی( خودکارآمد1997ازآنجاکه ازنظر بندورا )

 (1398و همکاران،  ی( )ارشد2016)لوب،  ردیپذیم ریتأث یکیولوژیزیف طیو شرا یکالم بیترغ

به وجود آمدن  یراه برا نیمؤثرتر»: دیگویم باندورا ؛مهارت() زیآمتیموفق یها( تجربهالف

 زیآمتیرا موفق یکار میبتوان نکهیا« است. زیآمتیموفق یهاتجربه قیاز طر یکارآمد یِحس قو

 کیدر انجام تمام و کمال  ی. البته ناکامکندیم تیما را تقو یحس خودکارآمد میبه انجام برسان

را در ما کاهش داده و  یهمان نسبت حس خودکارآمد هب تواندیم زیچالش ن کی ایو  فهیوظ

 (.2020، کندرا؛ نیکند )مورو فیتضع

است.  ازمندیها نانجام آن مهارت ییها و هم به باور در تواناعملکرد مؤثر هم به داشتن مهارت

زا مستلزم داشتن و استرس ینیبشیپرقابلیمبهم، غ ر،ییدائم التغ هایتیاداره کردن موقع

مختلف  هایتیگوناگون موقع یپاسخ به تقاضا یبرا یقبل هایچندگانه است. مهارت یهامهارت

 ریتحت تأث یتا حدود طیمبادالت با مح ن،یشوند؛ بنابرا یسامانده د،یجد هایوهید غالباً به شیبا

که افراد باور داشته باشند که در  یمعن نیاست. بد شیخو یهایفرد در مورد توانائ هایقضاوت

 هایداشتن مهارت اریدرک شده مع یرا انجام دهند. خودکارآمد فیوظا توانندیخاص، م طیشرا

 طیدر شرا تواندیباشد که م دهیباور رس نیاست که فرد به ا یمعن نیبلکه بد ست،ین یخصش

 (.1399ار،یرا به نحو احسن انجام دهد )اله فیکه داشته باشد، وظا یمختلف با هر نوع مهارت

کار، منبع  کیدر انجام  گرانید تیمشاهده موفق ؛جانشینی(تجربه ) یاجتماع ی( الگوبردارب

مشابه  یهاآدم کهنیمشاهده ا»است. به گفته بندورا:  ییکارآحس خود جادیا یبرا یگریمهم د

 تیگر تقواعتقاد را در مشاهده نیا شوندینائل م یموفق یبه دستاوردها ریگیخودمان با تالش پ

مشابه به نحو  یهاتیاز عهده فعال تواندیم کهاست  ییهاتیقابل یدارا زیکه او ن کندیم

 (..1396،یو لطف یمیبه نقل از رح 1997)بندورا، « .دیبرآ یزیآمتیموفق

 قیو تشو بیترغ قیکه افراد از طر داردیبندورا اظهار م ؛(کالم بی)ترغ یاجتماع بی( ترغج

. باشندیم تیموفق یالزم برا یهاتیها و قابلمهارت یمتقاعد شوند که دارا توانندیم زین گرانید

به هدفتان کمک  یابینفر به شما در دست کی زانندهیمثبت و برانگ یهاکه گفته دیادآوریرا به  یزمان

 یهاینسبت به توانائ دیکه شک و ترد کندیبه فرد کمک م گرانید یالمک قیکرده باشد. تشو
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)اله  دیکنار بگذارد و تمرکز خود را بر تالش جهت انجام کار موردنظر معطوف نماخود را 

 (.1399ار،ی

ما به  یاحساس یهاها و واکنشپاسخ ؛ی(کیولوژیزیف طی)شرا یشناختروان یها( واکنشد

حالت  ،یروح تی. وضعکنندیم فایا یدر خودکارآمد ینقش پررنگ زیگوناگون ن یهاتیموقع

احساس فرد نسبت به  یرو توانندیم یو سطح استرس، همگ یکیزیف یهاواکنش ،یعاطف

از  شیپ دیشد یانمثال استرس و نگر یباشند. برا رگذاریخاص تأث تیموقع کیدر  شیهاتیقابل

 یهاتیدر فرد در موقع فیضع یحس خودکارآمد جادیمنجر به ا تواندیصحبت در جمع، م

 مشابه شود.

 تیکه اهم ستین یکیزیو ف یکه تنها شدت واکنش احساس داردیم انیب نیالبته باندورا همچن 

 یریادگیمهم است.  زین گرانید یها از سوواکنش نیا ریمالحظه و تفس یدارد، بلکه چگونگ

 تواندیمشکل م کیهنگام مواجهه با  هیبه حداقل رساندن اضطراب و باال بردن روح یهاروش

 (1399و همکاران، یدهند.)شکران شیرا افزا شانیبه افراد کمک کند که سطح خودکارآمد

 کارکنان یدر توانمندساز ینقش خودکارآمد -2-2

دار انتقال که عهده یو عاطف یزشیانگ ،یشناخت یهاپردازش مهارت قیاز طر یخودشناس

به داشتن  یطور خالصه، خودکارآمد. بهشودیبه رفتار ماهرانه هستند، فعال م هایدانش و توانائ

مختلف  یهاتیانجام کار در موقع یی، بلکه داشتن باور به تواناشودیها مربوط نممهارت ایمهارت 

 فیانسان است. انجام وظا یستگیسازنده شامهم در نظام  یعامل یاشاره دارد. باور کارآمد ،یلشغ

 ایمتوسط و  ف،یصورت ضعمتفاوت به یهاتیمشابه در موقع یهاتوسط افراد مختلف با مهارت

آنان وابسته است.  یکارآمد یباورها راتییمتفاوت به تغ طیفرد در شرا کیتوسط  ایو  یقو

افراد  یحت جهیدرنت رند،یقرار گ یدیخود ترد ای یخودکش ریتحت تأث یآسانبه توانندیها ممهارت

خود استفاده  یهاینسبت به خود داشته باشند، از توانائ یفیکه باور ضع یطیمستعد در شرا یلیخ

 (.1395و همکاران،  ینی)ام کنندیم یکمتر

 یابعاد خودکارآمد -3-2

 .باشدیم تیدارای سه بعد مقدار، قدرت و عموم خودکارآمدی
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ها را دارد اشاره مقابله با آن یکه شخص آمادگ یو مشکالت یدشوارمقدار خودکارآمدی: به

کار  نیکرد، اما هرگز ا شیرا آزما دییجد زهاییچ دیاز افراد معتقدند که با یلی، مثالً خکندیم

 .دهندیرا انجام نم

. دیرفتار مشکل برآ کی یاز عهده تواندیم کهنیمحکم فرد بر ا دهیخودکارآمدی: عققدرت 

فکر  نیو ا «میکار را انجام ده نیا میبتوان دیشا»فکر که  نیا نیقدرت خودکارآمدی به تفاوت ب

 «.کار را انجام دهم نیمطمئنم ا»که 

و  طیپاسخ در شرا نیرتخودکارآمدی: به اعتقاد فرد به خودش برای دادن مناسب تیعموم

 .(1395و همکاران، یزه نیمختلف اشاره دارد )حس یهاتیموقع

 یخودکارآمد جادیا یعوامل اصل -4-2

 جادیوجود دارد که باعث ا یاطالعات یچهار منبع اصل یشناخت اجتماع هینظر طبق

 .شودیم یخودکارآمد

منبـع  نیو بانفوذتر نیتریعملکرد واقعی یا موفقیت عملکرد یا تجارب مسلط؛ که اساس

، زیرا دیآیمنبع خودکارآمدی بـه شمار م نیتریو قو نیترعملی مهم یهاتیآگاهی است. موفق

، تجربه موفقیت و یامقابله یهااز طریق چیرگی و تسلط خود راهبری شده برای ارتقاء مهارت

افزایش حس خودکارآمدی . موفقیت مکرر در انجام وظایف باعث کندیتقویت م اخودکارآمدی ر

 یهاقبلی موفق نشانه یها. تجربهشودیو شکست متوالی باعث کاهش حس خودکارآمدی م

ما  یهاتیقبلی، قابل یهاتی. موفقآورندیمستقیمی را برای سطح تسلط و شایستگی ما فراهم م

 ژهیوقبلی، به یها. شکستکنندیما را تقویت م خصیو احساس کارایی ش دهندیرا نشان م

مدت در کوتاه یها. حتی شکستکنندیمکرر کودکی، احساس کارایی ما را کم م یهاشکست

 کارایی شخصی را کم کنند. توانندیم یسالبزرگ

ما موفقیت خود را دور از دسترس  شودیجانشینی؛ دیدن موفقیت دیگران باعث م یهاتجربه

اگر »در زمان اعتقاد به اینکه میزان توانایی دیگران، مشابه توانایی خود ما است.  ژهیوندانیم، به

، خورندیدیدن افرادی که شکست م«. توانمیآن را انجام دهند، پس من هم م توانندیها مآن

آن را انجام دهند، پس من هم  توانندیها نماگر آن»کارایی شخصی ما را کم کند.  تواندیم
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کفایت و شایستگی ما دارند. این الگوها  یهامهمی بر احساس ریلذا الگوهای مؤثر، تأث«. توانمینم

 .دهندیمناسبی را به ما نشان م یهادشوار، راهبردها و روش یهاتیهمچنین برای برخورد با موقع

؛ اینکه خود را متقاعد کنیم که زایانرژ یهاترغیب )قانع سازی( کالمی، اجتماعی یا صحبت

ها . گفتن این جملـه بـه افـراد کـه آنمیدهی، آن کار را بهتر انجام ممیتوانایی انجام کاری رادار

افزایش  اکارایی فردی ر تواندیبه آن برسند دارند، م خواهندیتوانایی رسیدن به هر چیزی را که م

از دیگر منابع اطالعات کارایی شخصی است و توسط والدین،  ترجیدهد. قانع سازی کالمی را

در تکالیف بسیار دشوار،  زای. صحبت انرژشودیمعلمان، همسران، دوستان و درمانگران عمل م

تا  اردد، عمدتاً بـه سعی و تالش ما بستگی هاتیدر ما توانایی ایجاد کند. اغلب موفق تواندینم

بـه ما کمک کند. برای اینکه قانع سازی  تواندی، لذا تشویق بیرونی تا حد زیادی ممانیتوانایی ذات

 باشد. نانهیبکالمی مؤثر شود باید واقع

 عالمتی تنش یا خستگی احساس هیجانی؛ و فیزیولوژیکی هایها یا انگیختگی یا حالتنشانه

 نشان واکنش متفاوت یاگونهبه مشابه، بدنی یهانشانه به افراد. است کار دشواری تفسیر برای

یا خونسرد هستیم. اغلب این نوع اطالعات  میترسیم چقدرزا استرس موقعیت یک در. دهندیم

. تنیدگی و میبریکار م عنوان مبنایی برای قضاوت کردن درباره توانایی کنار آمدنمان بهرا به

یشتر بـه انتظـار موفقیت و انگیختگی آزارنده بیشتر، باعث تمایل آشفتگی کمتر، باعث تمایل ب

. هر چه سطح انگیختگـی فیزیولوژیکی و هیجـانی فرد باالتر شودیکمتر به انتظار موفقیت م

است. در یک موقعیت معین، هر چه ترس، اضطراب یا تنش بیشتر  ترنییشخصی پا اییباشد، کار

 (.1393 گران،یو د وندیاست )کول ترنییباشد، احساس کنار آمدن با آن پا

 یو عملکرد شغل یخودکارآمد -5-2

 سازدیها را قادر مو آن کندیها کمک مآن یبه عملکرد شغل یکارکنان تا حد یخودکارآمد

 اختصاص دهند یمانند اضطراب شغل یشغل یهایریبه درگ توانندیرا که م یانرژ

سودمند است که  یسازمان زمان یها، براعملکرد آن شیافزا یهاتیکنند و بدانند فعال رهیذخ

 یکه ازلحاظ تئور یشغل یهایریبا درگ یبر عملکرد شغل یخودکارآمد ریواقع شود. تأث دیمف

 رشیپذ تیظرف شی. باعث افزارودیها به شمار مموارد ائتالف منابع در سازمان نیقدرتمندتر

باشد و انتظار عملکرد مثبت و درک کارمندان از  دیمف اریبس تواندیها در سازمان شده که مآن
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از نفوذ  توانندیها مداشته باشد. سازمان یرا در پ یشغل یهاتیمحل کار و عواقب مثبت مسئول

، یرشهودیغ یمنابع رفتارها کنندهبیجبران اثرات تخر یکارکنان برا یخودکارآمد یمنابع شخص

خود را بهبود بخشند.  ی، سود ببرند و عملکرد شغلکنندیرفتارها به سازمان نفوذ م نیا کهیهنگام

 (2020 م،ی)حق و عظ

 ریکه با آن تعارض دارد عملکرد فرد را تحت تأث ردیپذیرا م یدر سازمان نقش یشخص یوقت 

که  یو کارکنان دهیبه حداقل رس هایری، نقش درگی، با حضور خودکارآمدحالنیباا دهدیقرار م

موقع انجام دهند؛ و به عملکرد خود را به فهیوظ توانندیبرخوردارند م یباالتر یاز خودکارآمد

 لیآشکار و نقش تعد یبر عملکرد شغل یخودکارآمد ری. تأثابندیدست  تیمنجر به موفق

 .(2021و همکاران،  یواضع است )سار زیمتعدد بر شغل ن یهایریدرگ ریدر تأث یخودکارآمد

 پیشینه تحقیق -3

بررسی رابطۀ یادگیری سازمانی با »(، به بررسی موضوع 1399سنجری و همکاران ) 

، «خودکارآمدی عمومی و اشتیاق کاری کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی

باشد. جامعۀ آماری بستگی میاز نوع مطالعات همروش این پژوهش توصیفی بوده و پرداختند. 

نفر( که با  289پژوهش را کلیۀ کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی تشکیل دادند )

ها ها انتخاب شدند. بر اساس یافتهنفر از میان آن 159گیری تصادفی ساده، استفاده از روش نمونه

یری سازمانی و خودکارآمدی عمومی و نیز یادگیری داری بین یادگمعنا شد که رابطۀمشخص 

های سازمانی و اشتیاق کاری کارکنان وجود دارد. همچنین نتایج بیانگر این است که از بین مؤلفه

بینی خودکارآمدی ترین متغیر در پیشقوی« سازی دانشانتقال و یکپارچه»یادگیری سازمانی، 

ذکر است که هر چهار مؤلفۀ یادگیری سازمانی، ایانباشد. شعمومی و اشتیاق کاری کارکنان می

بخشی از واریانس متغیر خودکارآمدی عمومی را تبیین کردند. بخشی از واریانس متغیر اشتیاق 

سازی، تعهد مدیریت و فضای باز و آزمایشگری( متغیر نیز توسط سه مؤلفۀ )انتقال و یکپارچه

 .یادگیری سازمانی تبیین گردید

و ارائه  یطرح دورکار یرو شیپ یهاچالش ییشناسا» قی( در تحق1399اران )و همک ینوذر 

پرداختند « وزارت صنعت، معدن و تجارت یمطالعه مورد مؤثر آن یسازادهیپ یبرا ییراهکارها
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 نی، بنابراباشدیم یدورکار یاطالعات و ارتباطات جزء اصل ینشان داد فناور هاافتهی جیکه نتا

توجه  دی. باباشدیم رممکنیغ باًیطرح تقر نیا یآن امکان اجرا یهارساختیبودن ز همبدون فرا

چون  یو خطوط ارتباط وتریچون کامپ یارتباط یدر ابزارها یارتباط یهارساختیداشت که ز

سازمان و  یداخل ونیاتوماس ستمیبه س یو امکان دسترس شودیپرسرعت خالصه نم نترنتیا

 .باشدیاز آن م یبخش زیکارکنان ن یکارتابل کار

 یرهبر یبر اثربخش یخودکارآمد ریمطالعه تأث»با عنوان  ی( در پژوهش2021) نگیس سکایم

 ریتأث ییشناسا یپژوهش که برا نیا یهاافتهیپرداخت. « اطالعات یفناور هایدر شرکت

را در  یخودکارآمد دیبا نیآفربود نشان داد که رهبران تحول یرهبر یو اثربخش یخودکارآمد

داده  شیکار را افزا هیروح شودیم جادیسازمان ا یدر خودکارآمد یراتییتغ یوقت رایز رندینظر بگ

ها . تا آنکندیآماده م رییتغ یها را براو آن رودیم شیکارکنان پ یخودکارآمد رییو به سمت تغ

 درالزم است.  یخودکارآمد رییتغ یکارکنان برا یسازآماده یبرا نی؛ بنابراابندیها انطباق با برنامه

 رایز د،یداشته باش مانیاست که کارمند به رهبر خود ا یضرور یتوسعه خودکارآمد ندیطول فرآ

از  زیرهبران ن نی؛ بنابرارودیبه شمار م یعامل قو کیگرا رهبران تحول یبرا یخودکارآمد

 است ازیموردن میت نیرابطه ب جادیا یبرا رای، زستدین منیا یمطلق درباره خودکارآمد یانگارسهل

در حفظ حد متوسط  ردستانیو به بازخورد عملکرد ز دیسازمان مف یمتوسط برا یو خودکارآمد

 کمک خواهد کرد. یاثربخش

و  یخودکارآمد نیرابطه ب لیتحل»با عنوان  ی( در پژوهش2021کومار پرادان و همکاران )

 یخودکارآمد یدارا رانینشان داد مد جیپرداختند که نتا« رفاه محل کار-ارتقا یبرا یریپذانعطاف

و  ی. خودکارآمددهندیکار را نشان م طیباالتر نگرش مثبت نسبت به رفاه مح یریپذو انعطاف

عنوان مطالعه به نی. اشوندیم یغن یریادگیدارند و با مشاهده و  ریپذانعطاف یتیماه یآورتاب

 رانیمد یمثبت است که بر رو یدر مطالعات رفتار سازمان یتجرب یکارها نیاز اول یکی

فراتر از  تواندیمطالعه نم نیا یهاافتهی، رونیشده است. ازادر هند انجام یدیتول یهاسازمان

 باشد. دکنندهیتول هایزمانسا
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 روش تحقیق  -4

باشد، زیرا نتایج حاصل توصیفی می -تحلیلی صورتبهاین تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و 

ی از مشکالت دورکاری اپارهبرای رفع  توانیماز آن دارای کاربرد خاص خواهد بود و از آن 

شود. پژوهش انتخاب میروش هر پژوهشی بر اساس اهداف و موضوع آن،  درواقع .استفاده نمود

 19 دیکوونقش خودکارآمدی در پذیرش دورکاری کارکنان در دوران حاضر نیز باهدف بررسـی 

 -کاربردی، ازلحاظ روش، توصیفـی -ایصورت گرفته است؛ بنابراین ازلحاظ هدف، توسعه

مطالعه ) یدانیو ازنظر محیط مطالعه، م( 1400-99طی سال ) یپیمایشی، ازنظر افق زمانی، مقطع

این تحقیق از نوع کاربردی محسوب است.  (کارمندان ادارات کل غرب استان مازندران یمورد

 است. شدهپرداخته، 1400-99پیمایشی، در سال  -که در آن با استفاده از روش توصیفی شودیم

 ( است:3-1، نوع تحقیق حاضر به تفکیک به شرح جدول )شدهمطرحبر مبنای مباحث  

 (: نوع تحقیق 3-1جدول )
 نوع تحقیق بندیمبنای طبقه

 پیمایشی -توصیفی  هدف تحقیق

 کاربردی نتیجه تحقیق

 کمّی های تحقیقداده

 هاداده لیوتحلهیتجزروش  -1-4

در این پژوهش ابتدا با استفاده از پرسشنامه استاندارد دورکاری و خودکارآمدی، اطالعات  

های ها، برای سـنجش گویهاین پرسشنامه. در شودیمی آورجمعجهت بررسی فرضیات  ازیموردن

 شدهای لیکرت و برای سنجش پایای از ضریب آلفای کرونباخ استفادهتحقیق از مقیاس پنج گزینه

جهت تعیین روایی  گردد.می آزمونشیپرسشنامه، پ 10ای بر اولیه ینمونهبدین منظور، ؛ است

 170از  هاپرسشنامهی آورجمعپس از  .شودیاسـتفاده م (AVE) از روایی همگرا نیز هاسازه

و ضریب همبستگی  tنمونه آماری؛ اطالعات حاصل را با استفاده از آزمون  عنوانبهکارمند، 

و تحلیل معادالت ساختاری با رویکرد تحلیل مسیر  SPSS افزارنرمی از ریگبهرهپیرسون و با 

 است. شدهدادهقرار  لیوتحلهیتجزمورد 
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 لیوتحلهیترین روش تجزت ساختاری با رویکرد تحلیل مسیر، اصلیالروش معاد

ت الرود؛ درواقع، مدل معادهای چندبعدی به شمار میهای پیچیده و مدلسـاختارهای داده

های مربوط بـه روابط بیـن متغیرهـای ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه

 .شده و متغیرهای مکنون استمشاهده

 هاداده لیتحل و هیتجز -4-2

 اسمیرنف -کولموگروف آزمون

اسمیرنف استفاده -از آزمون کولموگروف جهت بررسی نرمال بودن یا عدم نرمال بودن متغیرها

ها نرمال است را فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع داده ،هاهنگام بررسی نرمال بودن داده. شودیم

به دست آید،  05/0تر مساوی کنیم؛ بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتست می %5در سطح خطای 

در این صورت دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر اینکه داده نرمال است، وجود نخواهد داشت. 

صورت های آماری بهد بود. برای آزمون نرمالیته فرضها نرمال خواهتوزیع داده گریدعبارتبه

 :شودزیر تنظیم می

H0های مربوط به هر یک از متغیرها نرمال است: توزیع داده. 

H1: های مربوط به هر یک از متغیرها نرمال نیستتوزیع داده. 

 است: شدهارائه( 3-2جدول )نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف تحقیق در 
 فواسمیرن-کولموگروف آزمون(: 3-2جدول )

 یباورها یخودکارآمد 

 یخودکارآمد

 یامدهایانتظار پ یفرد

 یفرد

 یامدهایانتظار پ

 یجمع

 168/0 154/0 208/0 179/0 221/0 آزمون آماره

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 یمعنادار سطح

 

 شودیماسمیرنف آورده شده است، مالحظه  -در ستونی که معناداری آزمون کولموگروف 

بنابراین ؛ باشنددرصد می 5از  ترنییپای داریمعندارای سطح  هاآنو ابعاد  هاشاخصکه تمامی 

ی هاآزمونتوانیم از می هاهیفرضگفت متغیرهای تحقیق نرمال نبوده و لذا برای بررسی  توانیم

 ناپارامتریک استفاده نماییم.
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 آمار جمعیت شناختی تحقیق -3-4

 شدهاستفاده دهندگانپاسخ دموگرافیک هایویژگی بررسی برای توصیفی آمار هایشاخص از 

 قرارگرفته یموردبررس تحصیالت و جنسیت میزان سن، اساس بر دهندگانپاسخ فراوانی .است

 .است شدهمیترس نمودارهای مربوط و است

 ها بر اساس محدوده سنی(: توزیع فراوانی پاسخ3-3جدول )

 درصد فراوانی تعداد فراوانی سن

 22 39 سال 30تا  20بین 

 36 62 سال 40تا  31بین 

 24 40 سال 50تا  41بین 

 18 29 باالسال به  50

 100 170 جمع

 ها بر اساس میزان تحصیالت(: توزیع فراوانی پاسخ3-4جدول )

 نسبت فراوانی میزان تحصیالت

 57 96 لیسانس

 33 57 سانسیلفوق

 10 17 دکتری

 100 170 جمع

 ها بر اساس نوع جنسیت(: توزیع فراوانی پاسخ3-5جدول )

 نسبت فراوانی میزان تحصیالت

 56 95 مرد

 44 75 زن

 100 170 جمع

 نتایج معادالت ساختاری-5-4

 (: نتایج معادالت ساختاری در رابطه بین خودکارآمدی و پذیرش دورکاری3-6جدول ) 
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 متغیر مستقل
متغیر 

 وابسته

ضرایب 

 استاندارد

ضرایب 

 یمعنادار
 نتیجه آماری

 خودکارآمدی
پذیرش 

 یدورکار
 تائید فرضیه 45/5 551/0

 باورهای خودکارآمدی فردی
پذیرش 

 یدورکار
 تائید فرضیه 60/17 712/0

 انتظار پیامدهای فردی
پذیرش 

 یدورکار
 تائید فرضیه 80/3 232/0

 انتظار پیامدهای جمعی
پذیرش 

 یدورکار
 تائید فرضیه 81/5 232/0

 باورهای خودکارآمدی جمعی
پذیرش 

 یدورکار
 تائید فرضیه 39/9 205/0

 

 551/0ی تحقیق خودکارآمدی با ضریب مسیر هاداده لیوتحلهیتجزبا توجه به نتایج حاصل از 

بنابراین فرضیه اول تحقیق نیز ؛ ی داردداریمعنی کارکنان تأثیر دورکاربر پذیرش  45/5و آماره 

دی ی تحقیق باورهای خودکارآمهاداده لیوتحلهیتجزگردد. با توجه به نتایج حاصل از تائید می

؛ ی داردداریمعنی کارکنان تأثیر دورکاربر پذیرش  60/17و آماره  712/0فردی با ضریب مسیر 

ی هاداده لیوتحلهیتجز. با توجه به نتایج حاصل از گرددیمبنابراین فرضیه دوم تحقیق نیز تائید 

ارکنان ی کدورکاربر پذیرش  80/3و آماره  232/0تحقیق انتظار پیامدهای فردی با ضریب مسیر 

. با توجه به نتایج حاصل از گرددیمبنابراین فرضیه سوم تحقیق نیز تائید ؛ ی داردداریمعنتأثیر 

بر  81/5و آماره  232/0ی تحقیق انتظار پیامدهای فردی با ضریب مسیر هاداده لیوتحلهیتجز

. گرددیمبنابراین فرضیه چهارم تحقیق نیز تائید ؛ ی داردداریمعنی کارکنان تأثیر دورکارپذیرش 

ی تحقیق انتظار باورهای خودکارآمدی جمعی با هاداده لیوتحلهیتجزبا توجه به نتایج حاصل از 

بنابراین ؛ ی داردداریمعنی کارکنان تأثیر دورکاربر پذیرش  39/9و آماره  205/0ضریب مسیر 

 .گرددیمفرضیه پنجم تحقیق نیز تائید 
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 نتیجه گبری -6

مازندران  در کارمندان ادارات کل غرب استان یدورکار رشیبر پذ ی؛ خودکارآمدیاصل هضیفر

 قیتحق یهاداده لیوتحلهیحاصل از تجز جیتوجه به نتا با دارد. دارینقش مستقل و معن

 یداریمعن ریکارکنان تأث یدورکار رشیبر پذ 45/5و آماره  551/0 ریمس بیبا ضر یخودکارآمد

 یخودکارآمد یاول؛ باورها یفرع هی. فرضگرددیم دیتائ زین قیتحق یاصل هیفرض نیدارد؛ بنابرا

حاصل از  جیدارد. با توجه به نتا داریدر کارکنان نقش مستقل و معن یدورکار رشیبر پذ یفرد

 60/17و آماره  712/0 ریمس بیبا ضر یفرد یخودکارآمد یباورها قیتحق یهاداده لیوتحلهیتجز

 دیتائ زین قیاول تحق یفرع هیفرض نیدارد؛ بنابرا یداریمعن ریتأثکارکنان  یدورکار رشیبر پذ

 یخودکارآمد دیبا نیآفرتحول رانکردند که رهب انی( ب2021) نگیس سکایراستا؛ م نی. در اگرددیم

 شیکار را افزا هیروح شودیم جادیسازمان ا یدر خودکارآمد یراتییتغ یوقت رایز رندیرا در نظر بگ

 .رودیم شیکارکنان پ یخودکارآمد رییداده و به سمت تغ

در کارکنان نقش مستقل و  یدورکار رشیبر پذ یفرد یامدهایدوم؛ انتظار پ یفرع هیفرض

با  یفرد یامدهایانتظار پ قیتحق یهاداده لیوتحلهیحاصل از تجز جیدارد. با توجه به نتا داریمعن

 نیدارد؛ بنابرا یداریمعن ریکارکنان تأث یدورکار رشیبر پذ 80/3و آماره  232/0 ریمس بیضر

که  افتندی( در1399و همکاران ) یراستا؛ نوذر نی. در اگرددیم دیتائ زین قیدوم تحق یفرع هیفرض

 باًیتقر یطرح دورکار یکارکنان، امکان اجرا یکارآمدساز یهارساختیبدون فراهم بودن ز

 .باشدیم رممکنیغ

در کارکنان نقش مستقل و  یدورکار رشیبر پذ یجمع یامدهایسوم؛ انتظار پ یفرع هیفرض 

 یجمع یامدهایانتظار پ قیتحق یهاداده لیوتحلهیحاصل از تجز جیدارد. با توجه به نتا داریمعن

 نیدارد؛ بنابرا یداریمعن ریکارکنان تأث یدورکار رشیبر پذ 81/5و آماره  232/0 ریمس بیبا ضر

 .گرددیم دیتائ زین قیسوم تحق یفرع هیفر

در کارکنان نقش مستقل  یدورکار رشیبر پذ یجمع یکارآمد یچهارم؛ باورها یفرع هیفرض

 یانتظار باورها قیتحق یهاداده لیوتحلهیحاصــل از تجز جیدارد. با توجه به نتا داریو معن

 ریکارکنان تأث یدورکار رشیبر پذ 39/9و آماره  205/0 ریمســـ بیبا ضــر یجمع یخودکارآمد

 .گرددیم دیتائ زین قیچهارم تحق یفرع هیفرض نیدارد؛ بنابرا یداریمعن
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 منابع -7

 یبر خودکارآمد یگریمرب ندیفرا یاثربخش ی(. بررس1398ن. ) ،یا؛ و طهمورس ،یم؛ و رباط ،یارشد

 .106-89(, 35)-، یاجتماع یشناسروان ی. پژوهش هایسازمان یو رفتار شهروند یشغل

 نامهانیپرستاران، پا یشغل یو فرسودگ تیشخص های(. رابطه رگه1389). نینسر ف،یشر اکبری

 مدرس. تیارشد، دانشگاه ترب یکارشناس

در  ی(، نقش خودکارآمد1395عبدالسالم. ) ،یناهوکنصرت ن،ینسر ،یزائیدربخت؛ جنگ ،یزهنیحس

. دوره رانیآموزش علوم در ا جیتوسعه و ترو یراهکارها ی. کنفرانس ملیلیتحص تیو موفق یریادگی

 دوم.

 یامقابله یبا راهبردها ییو خودشکوفا یخودکارآمد نی(. رابطه ب1396. )دیسع ،یمحمد؛ لطف ،یمیرح

 فصلنامه پژوهش در آموزش. ان،یدر دانشجو

با  یسازمان یریادگی ۀرابط ی(. بررس1399فرشاد. ) ،یمحمدرضا؛ تجار ،یلیمحمد؛ اسمع ،یسنجر

 تیری. مطالعات مدیدر ادارات ورزش و جوانان استان مرکز یکار اقیو اشت یعموم یخودکارآمد

 (. 59)12 ،یورزش

قرآن و  دگاهیاز د یخودکارآمد یقیتطب ی(. بررس1399. )ری، امی، قمراندی، وحیمی، رضا، سلیشکران

 .33-3(, 32)17، یقرآن یها. آموزهیشناسروان

 رانیمد یبا کارآمد یسازمانارتباط فرهنگ ی(. بررس1395. )نیمحسن؛ برکت، غالمحس ،یبخش یعل

 یزری¬و برنامه نینو تیریعلوم مد یکنفرانس مل نی، دوم94-95 یلیدر سال تحص دونیمدارس شهر ص

 (.12)1 ران،یا یاجتماع یفرهنگ

 مارستانی. بی(، خودکارآمد1393). یهاد ،ی؛ دادفر، محبوبه؛ کاظمبهیدادفر، ط ن؛یرحسیپ وند،یکول

 (1، )17-15علوم اعصاب شفا. تهران  قاتی)ص(. مرکز تحق اءیخاتماالنب یو فوق تخصص یتخصص

 یزانندهیبرانگ یامحرکه یمثابهنظام جبران خدمات به یرمضان. بهساز ان،یسارا و جهان ،یمحمد

. یو حسابدار تیریدر مد نینو یپژوهش یکردهایرو یتخصص ی. فصلنامه علمیانسان یهیسرما ینوآور

 .110-87(، 47)4؛ 1399

 یرو شیپ یهاچالش یی(. شناسا1399. )دیسع دیزاده، س، منجممی، محمدابراهی، حامد، صادقینوذر

وزارت صنعت، معدن و  یمطالعه موردمؤثر آن یسازادهیپ یبرا ییو ارائه راهکارها یطرح دورکار

 .186-171(, 2)1، یاتیعمل یو راهبردها ینوآور تیریتجارت. مد
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 ینیو کارآفر یشغل یخودکارآمد نیکارکنان در رابطه ب تیخالق یانجی(. نقش م1399منصور. ) ار،یاله 
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