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Abstract 

Introduction 

The purpose of this research was to investigate the relationship of 

perfectionism and organizational commitment with self-efficacy.  

 

Method 

The research method was correlational and the statistical population of this 

research included all Qazvin Glass Factory employees. From this population 
120 employees were selected by simple random sampling method. Data were 

collected by perfectionism questionnaire, organizational commitment scale 

and self-efficacy scale. Pearson correlation coefficients and multiple 

regressions were used for data analysis.  

 

Result 

The results showed that the correlation coefficient between perfectionism 

and self-efficacy also the correlation coefficient between organizational 

commitment and self-efficacy were statistically significant. Another finding 
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showed that perfectionism and organizational commitment have a significant 

predictive power of self-efficacy. 

 

Discussion 

According to the results of this study, employees’ self-efficacy can be 

increased through perfectionism and organizational commitment. 
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 گرایی و تعهد سازمانی با خودکارآمدی رابطه کمال
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 چکیده

 

گرایی و تعهد سازمانی باا ودککارممادا انمااذ پاتیر         کمالاین پژوهش با هدف بررسی رابطه 

شیشه قاووین   کارکنان کاروانه کلیه شامل روش تحقیق از ندع همبستگی بدکه و جامعه ممارا پژوهش

عنادان   نفار باه   120گیرا تصااک ی سااکه    از روش نمدنه با استفاکه   از این جامعهنفر بدک 800به تعداک 

مقیاا  تعهاد ساازمانی و    ، گرایی هاا کمال با استفاکه از پرسشنامه ها انتخاب شدند  کاکه پژوهش نمدنه

ستگی پیرسادن و تحلیال   همب ضرایب استفاکه از با ها تحلیل کاکه شدند  مقیا  ودککارممدا گرکمورا

گرایای و   یب همبساتگی باین کو متغیار کماال    ا  نتایج نشان کاک که ضرانماذ شدمتغیرا رگرسیدن چند

  کیگار یا تاه پاژوهش    کار بدکناد  معنیبین کو متغیر تعهد سازمانی و ودککارممدا  نیوودککارممدا و 

بینای ودککارممادا را کارا    کارا قابلیا  پایش   یطادر معنا   گرایی و تعهد سازمانی به نشان کاک که کمال

  باشند می
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 مقدمه

کهای باه کمبادک منااب ،      نیازمناد پاسا    هاا باراا بقاا    کار امروز، سازمانکر کنیاا کسب و 

هااا تکندواد،ا، تغییار کر     کننادگان، پیشار     مینأ شارهاا وارجی از سادا مشاتریان و تا   

بایسا  از   ها مای  رو، سازمان هاا کوو  و مسائل اوالقی تدوید یا عرضه هستند  از این سیاس 

عدامال انساانی    فاکه کنناد  کهی به نیازهاا اسات   براا رسیدن به اهداف و پاس تمامی مناب  ودک 

نقاش مهمای کر   و  اا کارند کر سازمان اهمی  ویژه جه  به کس  مورکن موی  رقابتی پایدار

گشدکگی نسب  به تغییارا  ساازمان    نیو و شانر تار ها و هاا سازمانی از طریق نگرش داناییت

 (  Metin & Asli, 2018کنند ) ایفا می

 ویژگای  ،گیارک  انساانی مادرک تدجاه قارار مای      منااب  یکی از متغیرهایی کاه کر رابطاه باا    

هاا شخصایتی   ها و جامعه تمایل به پتیرش ا راکا کارند که ویژگی اس   سازمان 1گرایی کمال

 & Curranکار کارک ) یک گرایی اشاره به تالش شدید براا بهترین بدکن کر واصی کارند  کمال

Hill, 2017گرایاان، هماداره    کمال  شدن اس  گرایی به معناا نیاز رشد، پیشر  ، کامل (  کمال

کنناد   یاابی را احساا  مای    قابل کس  غیر اهداف به ظاهرانر،ا کرونی براا حرک  به سم  

(Perera & Chang, 2015با این حال، کمال  )  عنادان یاک    هتداناد با   ا راطی مای  به شکلگرایی

عنادان ترکیبای از    اا باه  طادر گساترکه   باه  ا راطای گرایای   ویژگی مخرب مطار  شادک  کماال   

 ,Stoeber, Davis, & Townleyشادک )  استاندارکهاا شخصای بایش از حاد باار تعریا  مای      

 د و هرنمعتقدند که ودک و محیط اطرا شان باید کامل و بدون نقص باش اگر ا راک کمال .(2013

هااا   یان ا اراک ارزش  به عباارتی ا   کر زندگی باید بدون اشتباه و وطا انماذ شدکگدنه  عاویتی 

  .(Reser, 2016سنمند ) ورکهایشان میم یی و کس مودک را با کار

شادک کاه شاامل     بعدا محسدب مای  عندان یک ویژگی شخصیتی چند ی بهیگرا مفهدذ کمال

طدر  کارک که ا راک به شناو  و ر تاراگرایی مثب  اشاره به  هاا مثب  و منفی اس   کمال جنبه

کاه   گیرند، کر حااوی  بهره میاز من  ،مد قی  و کسب  بار دمستقیم براا رسیدن به اهداف سط

بیناناه   واقا   استاندارکهاا عملکرک غیرکستیابی به کهنده تالش ا راک براا  گرایی منفی نشان کمال

(  ایان امار   Kung & Chan, 2014باشاد )  و شامل تفکرا  منفی و تر  از شکسا  مای  اس  

)مثبا ( و ناساازگار   گرایی سازگار  ایماک نمدک تا بین کمال Hamachek( 1978 رصتی را براا )

                                                           
1- prefectionism 
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ا اراک باا    ،Hamachek( 1978) (  باه بااور  Cumming & Duda, 2012)منفای( نماایو قائال شادک )    

مندا  گرایی مثب  اهدا ی منطقی کارند و کر زمان رسیدن به اهداف ودک احسا  رضای  کمال

گرایی منفی اهدا ی غیرواقعای کاشاته و اشاتباها  وادک را باه       که ا راک با کمال کارند، کر حاوی

گرایی طبیعی،  عندان کمال گرایی مثب  به (  از کمالLessin & Pardo, 2017پتیرند ) ساکگی نمی

ها و ر تارهااا   نگرشهمبستگی مثبتی با  گرایی   این ندع از کمالشده اس  یاکساوم یا سازگار 

و بایش از حاد   سا   ها کامل بدکن کر همه زمینهمنفی،  رک به کنبال  گرایی کمالکر  مثب  کارک 

، کچاار  مختلا  ق با تح   شاار قارار کاکن وادک باه طار     ا کیگران اس  و ها نگران قضاو 

باه عنادان    گرایای  کماال طادر سانتی،    (  بهShafique, Gul, & Raseed, 2017) شدک می تر اس

 ,Stoeber, Edbrookeشناوتی و اوتالل کر نظر گر ته شده اس  ) اا از ناسازگارا روان نشانه

Damian, 2016گرایان  شار زیاکا براا عاوی بدکن متحمال شادند، زیارا     (  ممکن اس  کمال

کنند که عالوه بر معیارهاا بار براا ودکشان باید مطابق با معیارهاا کیگاران هام    احسا  می

گرایاان بایاد باا ساطد  باارتر اساتر  و        مور نیس  که کماال  ر تار کنند  براین اسا  شگف 

(  باا ایان حاال کر    Abdi, Shabani, Javidfar & Pak, 2018 رسدکگی شاغلی مداجاه باشاند)   

 گرا بدکن وووماً یک حاو  چندبعدا اس  و تماذ ابعاک کمال گرایی کمالشده،  ذهاا انما بررسی

 (  Stoeber & Roche, 2014ناساوم و یا ناسازگار نیستند )

تداند کر تحقق اهاداف ساازمان نقاش اساسای ایفاا کناد، تعهاد         می یکی کیگر از متغیرهایی که

 ننظیر مناا  هاا بی کانند که کارکنان کارایی میها   سازماناس   کر محیط کسب و کار امروز،  1سازمانی

تداناد   هار  کارک که مای ها، بستگی به کاشتن نیروا کار ثاب  و با م همچنین مد قی  سازمان  هستند

عندان ارزش ا ووکه به ارمغاان مورک  عاالوه    به سازمان، کیفی  و تعهد انسانی را براا ختگیودکانگی

مویا  رقاابتی    کارااکهد که کارا را بهتر از رقبا انماذ کهناد و   ا میها این امکان ر براین، به سازمان

ها و عقایاد کارکناان نساب      (  تعهد سازمانی به باورها، ارزشNwabueze & Mileski, 2018)د نشد

سارع  و   مانناد هاایی   به ماندن کر سازمان اشاره کارک  کر بحث پیرامدن تعهدسازمانی، بار شااوص  

هااا   شناسی، تاالش باراا ارائاه ایاده     وق ، شناسی، پشتکار، رعای  نظم کق  کر انماذ کار، وظیفه

کیاد شاده   أوالقانه کر انماذ کار، کوبستگی عمیق به شغل و احساا  مسالدوی  کر برابار ساازمان ت    

تعهاد، یاک پاسا  عااطفی باه شارایط       (  Shirani and Mihammadi Yousef Nejad, 2018اس  )

                                                           
1- organizational commitment 
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ساازمانی نادعی    (  تعهاد Alkahtani, 2015تداند سطح بار یا پایین کاشته باشاد )  می ودجدک اس  م

ساازمانی   شادک  تعهاد   یند مستمر تلقی میاکارا کارکنان به سازمان کر یک  رو ا ارتباط با نگرش کر

ساازمان  کنند عضاد من   حاوتی اس  که کر من کارکنان با سازمان ودک همانندسازا نمدکه و مرزو می

ثیرگاتارا  أ(  بدون وجدک تعهاد، ت Mohammadi, Rahimi, Fakher, & Shoeibi, 2016باقی بمانند )

 ,Cherianد )نروبها ممکن اس  از بین  شده و اشتیاق و  رص   رسد، مدان  نفدذناپتیر به حداقل می

Alkhatib & Aggarwal, 2018   بیشاترا کر کاار   (  کارکنانی که کاراا تعهد و پایبندا هساتند، نظام

 ا اوایش  کنناد  تعهاد باار مدجاب     مانند و بیشاتر کاار مای    ودک کارند، مد  بیشترا کر سازمان می

سازگارا  ارک باا ساازمان و عادذ مقاوما  او کر       ازیرا ا وایش تعهد مدجب ارتقا ،ورا اس  بهره

شادن کارکناان   (  تعهد ساازمانی، متعهاد   Amirnejad, 2017) شدک بروز والقی  می و برابر تغییرا 

هاا را کر   براا رسیدن به اهداف سازمان اسا  و ساطح هدیا  کارکناان، مشاارک  و و ااکارا من      

تادان من را یاک حاوا      (  از سدا کیگر، میZaraket, Garios, & Abdel Malek, 2018گیرک ) برمی

کریال   -2 و کناد  باا ساازمان مشاخص مای    را کارکناان   هرابطا  -1شناوتی تعریا  کارک کاه     روان

 & Muellerساازک )  گیرا براا اکاماه کاار یاا عادذ همکاارا باا ساازمان را مشاخص مای          تصمیم

Straatmann, 2014   کاه باا   اسا    3و هنماارا  2، مساتمر 1(  تعهد سازمانی کاراا ساه بعاد عااطفی

هاا مختل  روانشاناوتی همخادانی کارناد و بار نگارش، ر تاار و عملکارک ساازمانی ا اراک           حاو 

(  نتااایج بساایارا از تحقیقااا  نشااان کاکه اساا  کااه تعهااد سااازمانی  Jones, 2015) ناادثیرگتارأت

 ,Awangباشاد )  مای  تکلیفیشهروندا سازمانی و عملکرک  هاای مانند ر تاریکننده متغیرها بینی پیش

Amir, & Osman, 2013   مد قی  یا شکس  یک سازمان به شد  با تالش و انگیاوه کارکناان من  )

رو،  ارتباط کارک و انگیوه کارکنان اغلب نتیمه تعهدشان نسب  به شغل یا حر اه وادک اسا   از ایان    

 Abuseifمن را به ودبی کرک کنناد )  بایس  میها  تعهد کارا مدضدع بسیار مهمی اس  که سازمان

& Ayaad, 2018ج تحقیقااا  کر زمینااه تعهدساازمانی پیاماادهاا مهماای از قبیاال انگیااوش،  (  نتااای

کهاد  همچناین ساطد  پاایین تعهاد       ر تارمدنی، وشندکا شغلی و حمای  سازمانی را نشاان مای  

 (   Barati & Arizi, 2016برک ) احتمال ترک سازمان را بار می

اهمیا  باشاد مفهادذ     کارااتداناد   مای  متغیر کیگارا کاه کر رابطاه باا کارکناان یاک ساازمان       

                                                           
1- affective commitment 

2- continual commitment 

3- nomative commitment 
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یاک   ماتن کر  Bandura (1977)به ناذ  یشناس مفهدذ ودککارممدا تدسط رواناس    1ودککارممدا

کیاد  أاجتماعی و پتیرش وادک ت ه ، تمرباشکل گر ته اس  که کر من به نقش یاکگیری شناوته نظری

شناوتی یاک  ارک    هاا ها و مهار  ، نگرش و طرز برودرک، تداناییبندرواه شده اس   بر اسا  گفت

تعامال  ه به ناذ ودکتنظیمی هستند  این سیساتم کر چگادنگی اکارک و نحاد    یهمگی اجواا سیستم

هاا مختل  نقش مهمی کارک  ودککارممدا یکای از عناصار مهام و حیااتی نظااذ       ا راک کر مدقعی 

اعتقااک  (  ودککارممادا باه معنااا    Santos, 2016 ,Cruz, Angelo &کهد ) ودک تنظیمی را شکل می

کاه   نقش مهمای کر تعیاین ایان    کارممد هستیم  ودککارممدا اس  که کر تدانایی انماذ کارها به این

هاا  رکا ودک را تحریک کنیم، کارک و کرنهای  بار ر تاار و نتیماه من     چگدنه احساسا  و اندیشه

ساب کر  حال منا  هااا کرک باار، کانساتن راه    مهاار  (  Suraya & Yunus, 2017گاتارک )  تأثیر مای 

هاا مناسب، کانستن چگادنگی انمااذ من، مگااهی از نحاده مقابلاه باا مساائل، کرک باارا          مدقعی 

(  Schaffer, 2013د )نباشا  کارممادا باار مای   ودکهااا ا اراک باا     از ویژگای  تمرکو تدجهها،  چاوش

ودککارممادا  کلی، ا اراکا کاه کاراا    طدر تأثیر بگتارک  به  رکتداند بر انگیوش  ودککارممدا بار می

جه  انماذ یک کار تاالش   ،ودککارممدا پایین کاراا ا راککر مقایسه با احتمال بیشتر  با بار هستند

 ( Dybowski, Sehner, & Harendza, 2017کنند )

میوان ودککارممدا کارکناان   اتدانند ب می و تعهد سازمانی گرایی کمالرسد  می کر مممدع به نظر

و تعهاد ساازمانی باا     گرایای  کماال ین با که رواباط   هدف من بدک  کر این پژوهش رابطه کاشته باشند

 :پژوهش عبارتند ازا ها  رضیه  شدکودککارممدا کر کارکنان کاروانه شیشه قووین بررسی 

 و ودککارممدا رابطه وجدک کارک   گرایی کمالبین  -1

 بین تعهد سازمانی و ودککارممدا رابطه وجدک کارک   -2

 گرایی و تعهد سازمانی با ودککارممدا رابطه وجدک کارک   بین کمال -3

 

 روش

 گیری جامعه آماری، نمونه و روش نمونه

نفار   800کارکنان کاروانه شیشه قووین باه تعاداک   ه یکل وهش حاضرشاملژپ جامعه ممارا

                                                           
1- self-efficacy 
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انتخااب  ه نمدن اعضااعندان  نفر به 120یرا تصاک ی ساکه تعداک گ نمدنهکه از طریق روش  بدک

 شاده شاانب برابار و مساتقلی     گیرا هر یک از اعضاا جامعه تعری  کر این ندع نمدنه  شدند

شاماره پرسانلی کارکناان      هرس  کر این روش با استفاکه از  براا قرار گر تن کر نمدنه کارند

ه صادر  تکمیال پرسشانام    مورا اطالعا  باه  جم  روش  شدندمدرک نیاز انتخاب ا راک تعداک 

 کهی بدکه اس   ودکگوارش

 

 پژوهش ابزار

  ،(Sherer and Maddux, 1982) 1ودککارممااادا  هااااا پرسشااانامهکر ایااان پاااژوهش از 

 3تعهاد ساازمانی  و ( ,Hill, Huelsman, Furr, Kibler, Vicente and Kennedy 2004) 2گرایای  کمال

(1990 Allen and Meyer, )استفاکه شد  

 گرایای  کماال ا اویر پژوهشگران بسیارا براا سانمش  ها کر سال . گرایی کمالپرسشنامه 

 3و مقیاا     Frost, Marten, Lahart and Rosenblate(1990) گرایای  کماال بعادا   6مقیاا   

اناد  ایان کو مقیاا      را مادرک اساتفاکه قارار کاکه    Hewitt and Flett( 1991) گرایی کمالبعدا 

کنناد  اساتفاکه از    ر  مای مطا  گرایای  کمالبراا سنمش  یی رامموا ا کامالًها  بعدا کیدگاه چند

ا هار  هاا  مقیا  و همبستگی بین ورکه ها یا ترکیب این کو مقیا  به عل  همپدشانی بین مق

ووای هار    کو ابوار همپدشانی مفهدمی کارند،این  هچگر  ناکارممد اس  ،7/0قیا  به میوان کو م

اباوار   عنادان  ین مدضدع انتخااب یکای را باه   ا مختص به ودک را نیو کاراس  و اها کداذ عامل

گیرا طیا  کامال    سازک  وتا پژوهشگران براا اندازه کشدار می گرایی کمالارجح براا سنمش 

را مدرک استفاکه قارار کهناد     گرایی کمالبعدا  رزذ اس  که هر کو ابوار چند گرایی کمالسازه 

ن یک اباوار بتادان کاار هار کو اباوار      که با کر کس  کاشت براا ر   معایب هر کو مقیا  و این

روند، انماذ کاک نیااز باه اباوار جدیاد و      کار میصدر  گسترکه به  را که به گرایی کمالسنمش 

ابوارا نمدکند کاه   ساوتن اقداذ به .Hill et al (2004این نیاز، )جامعی وجدک کارک  کر پاس  به 

  .Hill et al (2004) اسا    شاده   تهیاه ا ر تاار -صدر  ودکگوارشی و بر اسا  کیدگاه شناوتی به

                                                           
1- Self-Efficacy Questionnaire 

2- Perfectionism Questionnaire 

3- Organizational commitment Questionnaire 
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بعد زیر کنار  8ماکه و  58سنمند را با سیاهه ودک کر قاوب  میکو مقیا  قبل  همه ابعاکا را که

 هم قرار کارک:

1تمرکو بر اشتباها  -1
(CM)  ؛ پریشانی و نگرانی کرباره اشتباه 

  کرس  از کیگرانر عملکرک کامل و (؛ انتظاHSO) 2معیارهاا بار براا کیگران -2

نساب    د و تدجه از سدا کیگران و حساسای  ییأ؛ تمایل به جستمدا ت (NA) 3ییدأنیاز به ت -3

 به انتقاک 

  ؛ تمایل به مرتب و منظم بدکن (O) 4سازماندهی -4

 نقاص جها    یاز به عملکرک کامل و بی؛ احسا  ن (PPP) 5اکراک  شار از سدا واودین -5

 یید و تدجه واودین أت

6هد مندا -6
(P) هاا و پرهیاو از عملکارک     گیارا  ریوا قبلای و تعماق کر تصامیم    برنامه ؛

 تکانشی 

7انشخدار  کر -7
(R)  گدنه و مداوذ کرباره اشتباها  گتشته و اعماوی کاه   ؛ تفکر وسدا

  ی که کرمینده ممکن اس  رخ کهنداند یا کرباره اشتباهات کامل نبدکه

تمایل به کسب نتایج کامال و کساتیابی باه معیارهااا باار و      ؛  (SE) 8تالش براا عاوی بدکن -8

 عاوی 

گرایای را مشاکار سااو      کمال انطباقیانطباقی و غیر تحلیل عاملی مرتبه کوذ این سیاهه کو بعد

 اساتاندارکهاا باار باراا کیگاران، نظام و      هااا  مقیاا   انطبااقی از مممادع نمارا  وارکه     که بعد

 میاد و بعاد غیرانطبااقی از مممادع     کسا  مای  ه با  ا عاوی بدکنکهی، هد مندا و تالش برا سازمان

سادا واوادین و    اشاتباها ، نیااز باه تأییاد، اکراک  شاار از      هاا نگرانی کرباره مقیا  نمرا  ورکه

مقیاا  )بعاد    وارکه  6 مااکه و  58گرایی باا   مید  نسخه  ارسی سیاهه کمال نشخدار  کرا بدس  می

غیرانطبااقی: حساسای     کهای، تاالش باراا عااوی بادکن و بعاد       سازمانانطباقی: هد مندا، نظم و 

                                                           
1- concern over mistakes 

2- high standards for others 

3- need for approval 

4- organization 

5- perceived parental pressure 

6- Purposefulness 

7- rumination 

8- striving for excellence 
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 Homan and Samaei  کاه کیگاران(   از سدا واودین، استاندارکهاا بار براا  رکا، اکراک  شار بین

 نمدنه ایرانی اعتباریابی، رواساازا و هنماریاابی شاد  جامعاه مماارا پاژوهش را هماه        کر (2010)

 سراسرا هاا مقاط  )کارشناسی، کارشناسی ارشد، ککترا( کانشگاه کوتر و پسر کر همه کانشمدیان

اا متناساب باا    طبقاه  روش به انفر 550اا  اند و نمدنه تشکیل کاکه 89-88تهران کر سال تحصیلی 

رعایا  کارکن نساب  کر     اا متناسب با حمم باه جها    گیرا طبقه حمم انتخاب شد  روش نمدنه

شاده   هنماار باراا سایاهه یااک     تهیه یکی از اهداف پژوهش و از منما کهنمدنه معرف جامعه اس  

 ( Samaie, 2010) اس  باید نمدنه معرف جامعه باشد

( 3) م( مادا ق 2) م( مخاوف1) ممخاوف اا، کامالً گوینه 4مقیا  ویکر   اسا این مقیا  بر  

تدساط   گرایای  کماال پایایی پرسشنامه  ( Samaie, 2010)شدک  پاس  کاکه می( 4) ممدا ق و کامالً

(2004 )et al. Hill  گوارش شده اس  و کر نسخه  ارسای، پایاایی    91/0با استفاکه از موفاا کرونباخ

گاوارش   Jamshidi, Hossein Chari, Haghighat and Razmi 90/0 (2009) تدساط این پرسشانامه  

  .Jamshidi et al(2009روایی ایان پرسشانامه کر نساخه  ارسای تدساط )      ( Samaie, 2010) گرکید

یی و تعاداک  گرا کمالهاا متغیر  مقیا  ورکه 1جدول  ( Samaie, 2010) گوارش شده اس  84/0

 کهد  هاا من را نشان می ماکه

 
Table 1. subscales of perfectionism with its items 

Factors Items Number of Items 
Interpersonal sensitivity 33-52-35-38-37-47-5-15-48-31-13-

2-9-23-29-56-39-45-17-58-25 
20 

striving for excellence 16-8-7-1-24-40-32 7 
Organization 11-27-43-55-19-35-50 7 
perceived parental pressure 14-22-53-57-6-46-30 7 
Purposefulness 51-12-54-36-44-4-20-28 8 
High standards for others 3-41-10-21-49-34-18-26-42 9 

 

 تعهاد ساازمانی،   بعادا  کر مدل ساه  Allen and Meyer (1990): سازمانی پرسشنامه تعهد

 شدند   بین سه ندع تعهد تمایو قائل می

 تعهد عاطفی: وابستگی احساسی  رک به سازمان   

ساازمان یاا    ا تارک هاا  تعهد مستمر: تمایل به بااقی مانادن کر ساازمان باه وااطر هویناه      

  ا ناشی از ماندن کر سازمانها پاکاش

 عندان یک عضد سازمان  تعهد هنمارا: احسا  تکلی  به باقی ماندن به
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(1990) Allen and Meyer باراا سانمش    اا ماکه 24پرسشنامه  ا مکرر،ها پب از بازبینی

 :بعد کیگر بدکهر بعد مموا از کو ار  مربدط به ؤبعد تعهد سازمانی ارائه کاکند که س سه

 22-19-16-13-10-7-4-1  عاطفی   مقیا  ورکه -1

 23-20-17-14-11-8-5-2  مستمر   مقیا  ورکه -2

 24-21-18-15-12-9-6-3  هنمارا   مقیا  ورکه -3

  نظارا نادارذ  (، 4)مادا قم   (،5)صادر  کاامالً مادا قم     گاتارا باه   کر این پرسشنامه نمره

، 10، 6، 3، 2 هااا  ماکهکر این پرسشنامه   گیرک صدر  می( 1)مخاوفم  کامالًو  (2)مخاوفم (، 3)

 Allen and Meyer (1990) ( Sabaghian Rad, 2005) شادک  یگاتارا ما   معکد  نمره 20، 17، 11

موفاا کرونباخ اسا  اند، پایایی مزمدن متکدر بر گوارش نمدکه 86/0پایایی پرسشنامه متکدر را 

گاوارش شاده    87/0و  87/0ترتیاب   باه  Sultan Hosseini( 2003و ) Homaei( 2003تدساط ) 

 Jazayeri, Naami, Sharken روایای ایان پرسشانامه تدساط     ( Sabaghian Rad, 2005) اس 

(2006) and Taghipour و باراا   71/0، براا تعهد هنماارا  69/0عاطفی  ترتیب براا تعهد به

 ( Jazayeri et al., 2006) اس گوارش شده  45/0تعهد مستمر 

کاراا   Sherer and Maddux(1982)مقیا  ودککارممدا عمدمی  پرسشنامه خودکارآمدی:

معتقدند که این مقیا  سه جنبه از ر تار شاامل   Sherer and Maddux  (1982)اس    ماکه 17

 کامال کارکن تکلیا  و متفااو  بادکن       میل به مغازگرا ر تار، میل به گساترش تاالش باراا   

 ودککارممدا تدسط  مقیا  کند  ضریب موفاا کرونباخ گیرا می را اندازه کر رویارویی با مدان 

(1982)  Sherer and Maddux 83/0   (1993) گوارش شده اس Woodruff and Cashman  کر

ییاد  أپایاایی و روایای ایان مقیاا  را ت     Sherer and Maddux (1982)بررسی مقیا  ودککارممدا 

  مقیاا  ضاریب موفااا کرونبااخ تدساط      کال  هااا  مااکه بررسی همسانی کرونای   کرکند  به منظدر

(2006) Asgharnejad and Ahmadi 82/0  همبساتگی جویای مقیاا  ودککارمماادا     .محاسابه شاد

ا هاا  پیرسادن باین مقیاا     و همبستگی 333/0مقیا  راتر و  Sherer and Maddux  (1982)عمدمی 

 هاا  همبستگی پیرسدن باین ایان مقیاا      کار هستند معنی 01/0 که کر سطح به کس  ممد 342/0متکدر 

ایان  گاتارا   به کس  ممده اسا   شایده نماره    Sherer and Maddux ،29/0 (1982)عه کر مطاو

تاا کاامالً    ،1 = )کاامالً مخااوفم   امتیاز 5پرسشنامه به این صدر  اس  که به هر ماکه از یک تا 

 ،3ره ا شماها ماکه اس  که ماکه 17این پرسشنامه شامل کلی  طدر گیرک  به تعلق می (5 = مدا قم
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یاباد و نماره بیشاتر     می بقیه از راس  به چپ امتیازشان ا وایش از چپ به راس  13،15، 9، 8

هااا   با استفاکه از روش ممارا رگرسیدن گاذ باه گااذ  رضایه   بیانگر ودککارممدا بارتر اس   

  درک بررسی قرار گر تندمپژوهش 

 

 ها یافته
نشاان کاکه   2جادول  میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبساتگی باین متغیرهااا پاژوهش کر    

 اند  شده

 
Table 2. Mean, standard deviation and correlation coefficients between research 

variables 
Row Variable Mean Standard deviation 1 2 3 

1 Perfectionism 66.92 9.68 - - 0.29** 

2 Organizational commitment 81.66 9.91 - - 0.37** 

3 Self-efficacy 161.31 14.72 - - - 

**p  0.01   *p  0.05 
 

کارا وجادک   شدک که بین متغیرهاا پژوهش رواباط معنای   مشخص می 2تدجه به جدول  با

ساازمانی باراا    گرایای و تعهاد   تحلیل رگرسیدن گاذ به گااذ متغیرهااا کماال    3جدول   کارک

 .کهد ودککارممدا را نشان می بینی پیش

 
Table 3. Stepwise regression analysis of perfectionism and organizational 
commitment variables for self-efficacy prediction 

Step Predictor vaiable R R2 R2∆ Prediction standard error 
1 Perfectionism 0.29 0.08 0.07 14.17 
2 Organizational commitment 0.37 0.13 0.12 13.81 

 

وارک مادل شاده    گرایای  کمالمتغیر  شدک که کر گاذ اول می ا جدول مشخصها کاکهمطابق 

R= 07/0) واریانب را تدجیه کند کرصد 7اس  و تدانسته اس  
با اضا ه شدن متغیر تعهاد    ( 2

به واریانب اضا ه شده اس  و کالً این کو متغیر با هام   کرصد 5کرگاذ کوذ  1سازمانی به مدل 

R= 12/0بینی کنند ) یشپواریانب متغیر مالک )ودککارممدا( را  کرصد 12قاکرند 
جادول   (  2

  کهد واریانب کو مدل را نشان می تحلیل نتایج 4
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Table 4. Results of analysis of variance from regression analysis in two models 
Model 

Sources of 
changes 

Sum of the 
squares 

df 
Sum of squares 

mean 
F Sig 

1 

Regressio
n 

2100.54 1 2100.54 10.46 0.002 

Error 2301.05 118 200.86 - - 

Total 25801.59 119 - - - 

2 

Regressio
n 

3488.87 2 - - 0.001 

Error 22312.72 117 190.71 - - 
Total 25801.59 119 - - - 

 

 p > 01/0) کار اسا   یمعنا  01/0کس  ممده کر سطح  به Fشدک  می طدر که کیده همان 1کر مدل 

بینای   قااکر باه پایش    گرایای  کمالکه  شدک مشخص می 99/0بنابراین با احتمال  ( F(118,1)=  46/10و 

 و p > 01/0) اسا   کار یمعن 01/0ممده کر سطح  کس  به F ،2باشد و کر مدل  می ودککارممدا

15/9  =(117,2)F )  و تعهاد   گرایای  کماال کاه متغیرهااا    شادک  بیان مای  99/0بنابراین با احتمال

 بینی ودککارممدا هستند   صدر  ترکیبی قاکر به پیش سازمانی به

با کهد   یمبین نشان  یشپرا براا متغیرهاا  ضرایب تحلیل رگرسیدن گاذ به گاذ 5جدول 

 دق معاکوه  Betaجدول براا ضرایب  tو  3کر جدول  Fکارا  یو معن 4جدول تدجه به نتایج 

 گرکک: یمرگرسیدن به شر  زیر ارائه 

1 1y a b x   
 

 شیب وط + مقدار ثاب  = ودککارممدا ×گرایی  کمال

 ’Y=  27/132+  43/0 ×گرایی  کمال

 یابد   گرایی میوان ودککارممدا هم ا وایش می کهد که با ا وایش کمال این نشان می

  تدان گف : براا معاکوه کوذ می

1 1 z zy a b x b x      
 + عدک ثاب  = ودککارممدا  1شیب وط رگرسیدن  ×گرایی  + کمال 2شیب وط رگرسیدن  ×تعهد سازمانی 

  ’Y= 1/107+ 39/0 ×گرایی  + کمال 35/0 ×تعهد سازمانی 

گرایای و   شدک که هر چه مقدار کماال  استاندارک مشخص می Betaبا تدجه به نتایج ضرایب 

 روک   میوان ودککارممدا ا راک بار می کندتعهد سازمانی ا وایش پیدا  نیو
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Table 5. Coefficients of stepwise regression analysis 

Model Component 
Not standardized  

coefficients 
Standardized 
coefficients 

B Slope coefficient Standard error Beta T p 

1 
Constant number 132.27 9.07 - 14.58 0.000 
Perfectionism 0.43 0.134 0.26 3.23 0.002 

2 
Constant number 107.1 12.58 - 8.33 0.000 
Perfectionism 0.39 0.13 0.25 2.92 0.004 
Organizational commitment 0.35 0.13 0.23 2.7 0.008 

 

گرایای و   ل کماا  شدک که ضریب همبستگی باین کو متغیار   یممشخص  5تدجه به جدول با 

  باشد کار می یمعن 01/0کارا  یمعن کر سطحباشد که این ضریب  یم 29/0 ودککارممدا

تعهاد ساازمانی و    کو متغیار کاه ضاریب همبساتگی باین     کهد  همچنین نشان می 5جدول 

 کار اس   یمعن 01/0کارا  یکه این ضریب کر سطح معن باشد می 37/0 ودککارممدا

 

 گیری بحث و نتیجه

و تعهاد ساازمانی باا ودککارممادا      گرایای  کماال بین بررسی رابطه   حاضر پژوهش هدف

و  گرایای  کمال کار معنی نقش حاکی از نتایج پژوهش حاضربدک  کارکنان کاروانه شیشه قووین 

اساتاندارکهاا   و متعهد باا کاشاتن   گرا کمالا راک  بدک ودککارممدا  بینی پیش کر تعهد سازمانی

کاه باه    ممیو و با تدجه به این اا مد قی  ، رسیدن به اهداف به گدنهبراا کستیابی عملکرک ابار

 ساطح  کنند، میاحسا  شکس  ن ق ممده ور مدان   ائند و بنک ینمراحتی سازمان ودک را ترک 

   باریی وداهند کاش   ودککارممدا

کار  یو ودککارممادا رابطاه مثبا  معنا     گرایای  کمالنشان کاک که بین همچنین پژوهش  نتایج

گرا هد مندا، نظم و سازماندهی و تالش براا عااوی بادکن    ا ا راک کمالها از ویژگی  وجدک کارک

تمایل به کسب نتایج کامل با معیارهاا   کرکه و عمیقاًریوا  ها قبل از انماذ هر کارا برنامه اس  من

ودککارممادا بااریی    هاا  یید کیگران هستند، ا راک باا ایان ویژگای   أبار کارند و به کنبال تدجه و ت

اند و باراا   یشتنودو استاندارکهاا ودک اعتماک کارند، متکی به  ها به تدانایی ،زیرا وداهند کاش ،

  کنند ینمها را رها  اتماذ کارها مناز کنند و قبل  می به انماذ رساندن کارها تالش

ا اراک   بادک   ودککارممادا  باا تعهد سازمانی کار  پژوهش حاکی از رابطه مثب  و معنینتایج 

ا ساازمان وادک باا    هاا  که کرباره مد قی  متعهد حب تعلق شدیدا به شغل ودک کارند، از این
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و ااکار   وادیش  باورند که همیشه باید باه ساازمان  برند و بر این  می کیگران صحب  کنند وت 

د و بااور کارناد کاه مانادن کر من     نا گترانبباشند و تمامی کوران اشتغال ودک را کر من سازمان 

 ،شغل یک ضرور  اس  و کرس  نیس  پیشنهاک شغل بهترا کر سازمان کیگر را قبادل کنناد  

بااریی   اودککارمماد ا اراک متعهادا،   چناین   اناد   برقرار کرکهبا سازمان ودک پیدند عاطفی  زیرا

، Onyeizugbe, Orogbu and Chinwuko( 2018) کلای  طادر  باه پاژوهش حاضار   هااا   یا تاه  کارند 

(2017)Deuling and Burns ( ،2018) Akar, Dogan, and Ustüner ( 2016و) Mukhtar and Sujanto 

کارا باین   یوجدک رابطه معنا  کر پژوهش ودک .Akar et al( 2018همخدانی کارک  بدین صدر  که )

کر بررسای   .Akar et al (2018)مثب  و منفی و ودککارممدا را نشان کاکناد  همچناین    گرایی کمال

و  گرایای  کماال وانداکه وجدک رابطه باین  -کار گرا تعارض یانمیمیی و ودککارممدا با گرا کمالرابطه 

 و .Onyeizugbe et al( 2018)ا هاا  پاژوهش ودککارممدا جدانان را نشان کاکند  عالوه بر ایان، کر  

(2016 )Mukhtar and Sujanto  کارا باا ودککارممادا    ینشان کاکه شد که تعهد سازمانی رابطه معنا

نقاش   یای گرا کماال کاه  هااا حااکی از من بادک     یا تاه  .Abdi et al( 2018ا اراک کارک  کر پاژوهش )  

شادک نادع    یما  رسدکگی شغلی کارک و منچه مدجب ا وایش  رسدکگی شغلی بین  پیشکارا کر  یمعن

منفی باعث  گرایی شده و کمال  مدجب کاهش  رسدکگی شغلییی بهنمار گرا کمالیی اس ، یعنی گرا کمال

نتایج نشاان کاک   Shirani and Mihammadi Yousef Nejad( 2018شدک  کر پژوهش ) یما وایش من 

شدک، کر واقا  ایان    یمی تعهدسازمانر تارا استر  سبب ا وایش -شناوتیکه ممدزش مدیری  

مداوله بر احساسا  ودب ا راک کر مدرک ودکشان و همچناین عملکارک مثبا  کر ارتباطاا      

که همه این عدامال باعاث   دک ش  می اجتماعی استدار بدکه و باعث ایماک عالقه و انگیوه کر ا راک

نشان کاک که رابطاه   .Mohammadi et al( 2016پژوهش ) نتایجگرکک   یمی سازمان تعهدا وایش 

سازمانی وجادک کارک و همچناین نشاان     شغل با تعهد-کارا بین تناسب شخصی  یمثب  و معن

شغل با عملکرک شاغلی  -ثر را کر رابطه بین تناسب شخصی ؤسازمانی نقش میانمی م کاک تعهد

بر  اکار یثیر معنأنشان کاک رهبرا سازمانی تنتایج  Amirnejad( 2017) کند  کر پژوهش یمایفا 

شاده و باه     تعهد سازمانی کارک  ر تار اثربخش رهبران باعث ایماک روابط مطلدب بین کارکناان 

کر  Barati and Arizi( 2016)  یاباد  یمکنبال من احسا  تعلق به سازمان و شغل کر ا راک رشد 

ی با ابعاک وشندکا شغل رابطه وجدک کارک و پژوهش ودک نشان کاکند که بین ابعاک تعهد سازمان

شادک و کر   یما ا مربدط اس  که یک شاغل با ساازمان وادک ساازگار    ا کرجهسازمانی به  تعهد
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بایاد شارایط وشاندککننده را     هاا  سازمانگیرک  بنابراین  یما من قرار ها ارزشراستاا اهداف و 

 ببرند  سازمانی کارکنان را بار  راهم کنند و از این طریق تعهد
 

 و قدردانی تشکر

همکاارا کاشاتند،    ان ایان پاژوهش  ها باا پژوهشاگر   مورا کاکه بورگدارانی که کر جم  کلیهاز 

 .شدک قدرکانی می صمیمانه تشکر و

 

 منافع تعارض
تاأوی  و انتشاار ایان مقاواه      ندیسندگان هیچ تعارض باوقده منا عی را با تدجه به پاژوهش، 

 .اعالذ نکرکند
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