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Abstract 

Introduction 

Organizational commitment and job performance are among the most 

important organizational concepts that their role is very important in all 

aspects of an organization and training to improve these variables has always 

been the focus of managers. Despite of using training methods based on 

other approaches in psychology, the use of group training based on choice 

theory has been limited. The theory of choice is based on the psychology of 

internal control, and argued that human behaviors, emotions, and 

motivations are considered internal events. Responsibility training is based 

on choice theory and aims to teach people to adopt new behaviors to 

improve their unhappy relationships and satisfy their needs, and overall to 

increase their ability to control life effectively. The purpose of this study was 
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to investigate the effectiveness of group responsibility training based on the 

choice theory on organizational commitment and job performance. 

 

Method 

The pretest posttest control group desighn was used. The sample consisted of 

40 employees, selected through stratified random sampling method from all 

engineers working in different engineering departments of Nargan 

Consulting Engineers Company. 40 employees were randomly assigned in 

two experimental and control groups. Allen and Meyer organizational 

commitment questionnaire including three emotional, continuance and 

normative components was used to measure the organizational commitment. 

Job performance was measured by Patterson job performance questionnaire. 

This questionnaire measures four components of job performance including 

sense of responsibility, discipline, cooperation and job improvement. After 

pre-test measurement, training was administered for the experimental group 

and then the post-test was performed. The data were analyzed by ANCOVA. 

 

Results 

The results of ANCOVA showed that the effect of training on organizational 

commitment (p<0.001) and job performance (p<0.012) were significant.  

 

Discussion 

In general, this study investigates the effectiveness of group responsibility 

training based on choice theory on organizational commitment and job 

performance.The results of this study confirmed the previous studies regarding 

the effectiveness of the theory of choice training on improving individuals' 

behavioral abilities and acceptance of work life responsibilities. 

 

Keywords: choice theory, responsibility, organizational commitment, job 

performance 
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 چکیده
 

پذيري به شيوه گروهی بر اساا  ظررياه    اثربخشی آموزش مسئوليت بررسیهدف پژوهش حاضر، 
ظموظه آماري اين پژوهش شامل ن شركت ظارگان بود. ياظتخاب بر تعهد سازماظی و عملكرد شغلی مهندس

گيري تصادفی  ن بخش مهندسی شركت مهندسين مشاور ظارگان بود كه از طريق ظموظهيظفر از مهندس 40
شادظد. باراي سان ش     و گاروه آزماايش و گاواه گماارده    صورت تصاادفی در د اي اظتخاب و به  طبقه

ير و عملكرد شغلی پاترسون اساتفاده   هاي تعهد سازماظی آلن و می متغيرهاي مورد مطالعه، از پرسشنامه
روش تحليال كوواريااظ     و با اساتفاده از  SPSSافزار  حاصل با استفاده از آخرين ظسخه ظرم شد. ظتايج

بوده است. در  دار معنی آزمايش گروه قرار گرفت. ظتايج ظشان داد كه اثر آموزش مذكور بر مورد ارزيابی
 بار  را اظتخااب  ظرريه اسا  بر گروهی شيوه پذيري به م موع اين پژوهش اثربخشی آموزش مسئوليت

 داد. مورد تأييد قرار شغلی عملكرد و سازماظی تعهد
 

 پذيري، تعهد سازماظی، عملكرد شغلی مسئوليت ،اظتخاب ظرريه: کلیدواژگان
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 مقدمه

ي هاا  ساازماظی هساتند كاه در دهاه     ی واز مفاهيم مهم شغل 2و عملكرد شغلی 1تعهد سازماظی

شناسای صانعتی و    وياژه روان  ه، با شناسای  رواني هاا  گذشته مورد عالقه بسياري از محققان رشته

ها هم در ابعاد مالی و هام خاارا از موضاوعات     و ظقش آناظد  شناسی اجتماعی بوده سازماظی و روان

به ايان مفااهيم در طاول رهاار دهاه گذشاته دساتخوش         ها بسيار با اهميت است. ظگرش  مادي،

اظگيازش،   ارتقااء  ،هاا  سطح تواظاايی و مهاارت   ارتقاءآموزش در جهت زيادي شده است و  تغييرات

شغلی، رضايت شغلی و موارد مشاابه  شغلی ظرير تعهد سازماظی، عملكرد هاي  اخالق كار و مؤلفه

افازون علام    ديگر به موضوعات مهم و مورد توجه باراي ماديران تباديل شاده اسات. رشاد روز      

 .مؤيد اين امر است ها شناسی صنعتی و سازماظی و پژوهش در اين زمينه مديريت و روان

تعريا  شاده اسات. در     «خود را ملزم به اظ ام عملی داظستن»تعهد در زبان فارسی به معناي 

تعهاد ساازماظی بيااظگر     .به كار برده شده است «تازه كردن پيمان»ی ظامه دهخدا تعهد به معناي لغت

زيار   و خط مشی يك سازمان است. ساه الگاوي رفتااري    ها و آرمان ها وفاداري افراد به ارزش

 كاركنان دارد: سازماظیظشان از تعهد 

يا فلسفه وجودي روشن كه باه آن افتخاار كارده و از    تعيين هويت با اهداف سازمان و  -1

ساازمان كاه وفااداري    مدت در سازمان و قصد ماظدن با  عضويت بلند -2، كند می سازمان دفاع

ظياز.  اده و خارا از عملكرد موردالع فوقهاي  سطوح باالي رفتارها و ظقش -3، و شود می ظاميده

 Skal, 2002; cited in)اظاد   ظامياده شاده   ايان رفتارهاا، رفتارهااي شاهروظدي ساازماظی ظياز      

Goodarzvand Chegini & Amin Roodposhti, 2012.)  

(1960 )Becker اساا    هااي مساتمر بار    فعاليتعنوان تمايل به اظ ام  تعهد سازماظی را به

ي مربوط به ترک سازمان تعري  كرده است. بر ايان اساا  هار    ها تشخيص و درک فرد از هزينه

ي زيادي متوجه او خواهد شد، تمايل باه  ها  تصور كند در صورت ترک خدمت هزينهقدر كه فرد 

ماظدن در سازمان و احسا  تعهد به آن در وي بيشتر خواهد شد. وي معتقد است اين تمايال باه   

 .هايی است كه احتماالً با ترک سازمان از بين خواهد رفات  ها و سرمايه خاطر ذخيره شدن اظدوخته

                                                           
1  - organizational commitment 

2- job performance 
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(1974) Porter, Steers, Mowday, and Boulian  تعهد سازماظی را درجه ظسبی تعيين هويت فارد

اظد. در اين تعريا  تعهاد    و مشاركت او با آن سازمان بيان كرده دلبستگیبا يك سازمان خاص و 

و اهداف سازمان، تمايل به اعماال تاالش باراي ساازمان و دارا      ها سازماظی سه عامل قبول ارزش

 معتقدظاد   Allen and Meyer( 1990) شاود.  سازمان را شامل مای در براي ماظدن  يبودن ميل قو

باشاد. ايان اظديشامندان     مای  تعهد ظوعی تمايل، ظياز و الزام جهت ادامه اشتغال در يك سازمانكه 

در م ماوع رناين   . اظد تعهد را به سه بعد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هن اري تقسيم كرده

موضاوع   ساه شده در زمينه تعهد سازماظی در برگيرظاده ايان    كه كليه تعاري  ارائه رسد به ظرر می

 احساا   -3، و احتمالی ظاشی از ترک سازمانهاي  هزينه -2، وابستگی عاطفی به سازمان -1كلی 

 است. ی ماظدن در سازمانمسئوليت، الزام و تكلي  به باق

در  .دهناد  مای ظ اام  در محيط كار ا است كه افرادرفتارهايی  تمامیعملكرد شغلی م موعه 

دهنده عملكرد كل سازمان است. به بيان ديگر، ميازان   واقع، عملكرد شغلی افراد يك سازمان ظشان

 است كه از اشتغال فرد در شغلش اعم از خدماتی، آموزشی و توليدي حاصال اي  محصول و بازده

اظساظی در خصوص اظ ام وظاي  و ميازان  ظيروي هاي  اين بازده، عبارت از پيامد فعاليت. شود می

در اجراي وظاي  شغلی و تكالي  رفتاري ماورد اظتراار اسات.     كنانتالش و حدود موفقيت كار

كنناد و   مای  ها با داشتن ساختارهاي آگاهاظه، ظيروي اظساظی را براي اهداف خاصی اظتخاب سازمان

ها گذاشاته اسات، خاود را ملازم باه       نسازمان بر عهده آخاصی كه هاي  افراد ظيز در اظ ام فعاليت

 & Babu, Singh, & Sachdeva, 2002; cited in Rezvanfarداظناد )  رعايت وظاي  سازماظی مای 

Rezaei, 2007.) (2003)  Motowidloهاا  عنوان ارزش مورد اظترار ساازمان  عملكرد شغلی را به 

ناد.  ك دهند، تعري  ماى  از رويدادهاى رفتارى م زا كه افراد طى دوره زماظى مشخص اظ ام مى

هااي   در تعري  ديگري، منرور از عملكرد شغلی، ظحاوه و ميازان اظ اام وظااي  و مسائوليت     

 ,Alvani & Memarzadeh, 1995; cited in Rezvanfar & Rezaeiباشد ) محوله توسط فرد می

2007.) 

عوامال مارتبط و    اءارتقا  ن اهداف يك سازمان، ظيازمناد تري عنوان مهم اثربخشی بهكارايی و 

الزم  شارايط تواظناد   ها، از جمله تعهد سازماظی و عملكرد شغلی هستند. مديران مای  مؤثر بر آن

الزم فراهم كنند. همچنين امكان هاي  ز طريق آموزشرا ابراي افزايش تعهد و عملكرد كاركنان 
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 را تحاات تااأثير قاارار دهااد.  افااراد شااناختی و كاااري تواظااد سااالمت روان ماای خودارزيااابی

(1997 )Bandura ظسابت باه    را فارد هااي   در ظرريه شناختی اجتماعی خود، باورها و قضاوت

بر احسا  رضايت و اظگيزش الزم در تعامل باا محايط    ها خود در اظ ام مسئوليتهاي  تواظايی

 داظد. مؤثر می

متنوع آموزشی به كار گرفته شده است. در ايان  هاي  متغيرهاي شغلی، روشبه منرور بهبود 

باه دليال جدياد باودن ظررياه، بسايار        1بر اسا  ظرريه اظتخابپذيري  مسئوليتميان، آموزش 

شناسی كنترل دروظای اسات. در ايان     ظرريه اظتخاب مبتنی بر روان. محدود مورد توجه بوده است

شاوظد.   دروظی در ظرر گرفته مای  یها، رويدادهاي هاي اظسان يزهظرريه رفتارها و احساسات و اظگ

(1965)Glasser  پزشك متوجه شد كه بسياري افراد در طی جلسات مشااوره باه    عنوان روان به

ها در  دهد. او دريافت كه بايد به آن ها روي ظمی رسند؛ اما تغييرات اساسی در رفتار آن بينش می

ها و رفتارهايشان كمك كرد. به  ظتخابگريزي و پذيرفتن مسئوليت ا دست برداشتن از مسئوليت

هدف رفتار، تدبير ماهراظه در مقابال جهاان بيارون اسات تاا ظيازهاا و         Glasser(1965اعتقاد )

 (. Sahebi & Soltanifar, 2015هاي فرد برآورده شوظد. ) خواسته

بر  د.بر زظدگی خود كنترل دارشود  می بيش از آظچه تصور دارد اظسان بيان میظرريه اظتخاب 

 شناسی كنتارل بيروظای معرفای    بر اسا  روان را اين اسا ، هفت عادت مخرب روابط اظساظی

كاردن،    زدن و غرغار  جويی )اظتقاد(، سرزظش، شاكوه و گالياه، ظاق    كند كه عبارتند از: عيب می

تهديد، تنبيه و دادن باا و رشوه براي تحات كنتارل گارفتن ديگاري. همچناين هفات عاادت        

شناسای كنتارل    ب و روانسازظده روابط اظساظی يا رفتارهاي مهرورزي بار اساا  ظررياه اظتخاا    

گوش سارردن، حمايات، تشاويق،     :عبارتند از شوظد،  می مخربهاي  دروظی كه جايگزين عادت

   براي حل اختالفات. و گفتگوپذيرش   احترام، اعتماد،

بر پنج ظيااز اساسای اظساان     Glasser( Translation by Sahebi, 2013 ;1994)اظتخاب ظرريه 

گيرد. اين ظيازها دروظی،  ها ظشأت می ها از آن هاي اظسان است كه اظگيزش تمام رفتار كردهتأكيد 

اعتقاد بر اين است كاه ماا براظگيختاه     ،. در ظرريه اظتخابهستندجهان شمول و همخوان با هم 

 كامروا سازيم.شويم تا از طريق بنيان ظهادن دظياي كيفی ويژه خود )دظياي مطلوب( ظيازها را  می

                                                           
1  - Choice Theory 
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قدر هم كه احسا  بدي داشته باشايم، بخاش اعرام وقاايعی كاه در       هر اين ظرريه، سا بر ا

گذرد، ظتي ه غيرمستقيم اعمال و افكااري اسات كاه تحات      هنگام درد و بيماري درون بدن می

يعنی تمام آن رفتارهايی كه از ماا سار   . رفتار كلی ايم كردهتأثير مفهوم دظياي كيفی خود اظتخاب 

اي بين آظچه كه باه   شده ند. در هر صورت وقتی تفاوت ادراکباش معموالً هدفمند می كهزظد  می

خواهيم )دظيااي مطلاوب( وجاود داشات، تاالش       دست آورديم )دظياي ادراكی( و آظچه كه می

هاي خود اين ظاكاامی را باا    ظيازها و رسيدن به خواسته كامروايی تر شدن به كنيم تا با ظزديك می

هاا )دظيااي    تل  به حداقل برساظيم يا حذف كنيم. بناابراين، ظيازهاا، خواساته   رفتارهاي كلی مخ

ها )دظياي ادراكی( و رفتار كلی مفاهيم اصلی اين ظررياه هساتند    كيفی يا دظياي مطلوب(، داشته

 كنند. كه ررايی و رگوظگی رفتار اظسان را تشريح می

با قرار دادن  مبتنی است و «دادناظ ام »ر پذيري بر اسا  ظرريه اظتخاب ب آموزش مسئوليت

تواظناد باه    مای  هاا  ، آن1(WDEPريازي )  برظامهو خواستن، اظ ام دادن، ارزيابی،  افراد در فرآيند

و ظيازهاي خود داشاته باشاند. در    ها خواسته كامروايی آساظی به بينش برسند و راه روشنی براي

شاود. ايان    مای  پرسيدهاز او  سؤاالتیفرد، هاي  اين رويكرد به منرور كش  ادراكات و خواسته

  و ادراكاات فارد راه ريزهاايی هساتند       هاا  : خواساته  (W) ها خواسته -1 عبارتند از: سؤاالت

 ، در حوزه اظ اام دادن ها يابی به خواسته : فرد در حال حاضر در مسير دست (D)اظ ام دادن -2

يش هاا  در جهت برآوردن خواسته : آيا كارهايی كه فرد (E) ارزيابی -3 كند  می فكر كردن ره و

ريازي باراي    : برظاماه  (P) ريازي  برظامه -4 كند  می يش ظزديكها دهد، او را به خواسته می اظ ام

 Sommers-Flangan & Sommers-Flangan, 2004; cited in Razi) تغيير رگوظه باياد باشاد   

Moradi, Etemadi, & Naeem Abadi, 2010.) 

شاود كاه    مای  ارزيابی رفتاار، ياك برظاماه راهباردي وياژه طراحای      در ظرريه اظتخاب براي 

در ظررياه اظتخااب    هاا  منحصر به فردي دارد. برظامه راهبردي هماظند ديگار برظاماه  هاي  ويژگی

باشاد،   میپذيرد، مشخص و داراي جزئيات  می، در زمان و حوزه مشخصی اظ ام يستپيچيده ظ

كه فارد قصاد    است اي برظامه شود، همان می تلقی؛ يعنی اظ ام دادن آن ارزشمند استدار  یمعن

 Zypki, 2003; cited inRaziتا مسئوليت اي اد كند ) دارداظ ام دادن آن را دارد و به تعهد ظياز 

                                                           
1- Want, Doing, Evaluation, & Planning 
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Moradi, Etemadi, & Naeem Abadi, 2010.) در تمام مراحل باه زماان    تقريباً ها اين آموزش

حال و اين ا و اكنون تمركز دارد. در اين رويكرد جز براي جست وي ظقاط قوت گذشته، زماان  

 شود. زيادي صرف گذشته ظمی

بر اسا  ظرريه اظتخاب اين است كه افراد بتواظناد كنتارل   پذيري  مسئوليتهدف از آموزش 

شاود افاراد بياموزظاد كاه      مای  زش سعیزظدگی خود را به طور مؤثر بدست گيرظد. در اين آمو

ظيازهايشان و در م ماوع   كامروايیرفتارهاي جديدي را در جهت بهبود روابط ظاخشنودشان و 

 افزايش تواظايی براي كنترل مؤثر بر زظدگی اظتخاب كنند. 

بار اساا  ظررياه اظتخااب ياا      پاذيري   مسئوليتدر مورد اثربخشی آموزش  پيشينه پژوهش

شود، بر متغيرهاي شغلی از جملاه   می ظاميده درماظیبر اسا  ظرريه اظتخاب كه واقعيت مشاوره

متغيرهاي تعهد سازماظی و عملكرد شغلی، در داخل و خارا كشور رندان غنی ظيست تا بتاوان  

باا  كنان ی رابطه كيفيت خدمات و آموزش كاردر اين مورد قضاوت مناسبی بيان ظمود. در بررس

هتل در اوتاراخاظاد هناد، ظتاايج     كنانعهد سازماظی و اثر آموزش بر ظگرش كارتاي  ظقش واسطه

 Rajib Lochan 2015) وجاود دارد همبستگی قوي بين آموزش و كيفيت خدمات ظشان داد كه 

Dhar, محاوري برخشانودي شاغلی،    هااي   (. در بررسی اثر مستقيم و غيرمستقيم خودارزشايابی

ظتايج حاكی از ظيز خيز جنوب،  كاركنان شركت ملی مناطق ظفتتعهد سازماظی و عملكرد شغلی 

محاوري بار خشانودي شاغلی، عملكارد شاغلی و تعهاد        هااي   اثر مثبت مستقيم خودارزشيابی

شغل، تواظمندسازي سازماظی هاي  سازماظی و اثر غيرمستقيم اين متغير از طريق ادراک از ويژگی

 ,Arshadi, Neysi, & Dadrasبودظاد )  و جو سازماظی بر خشانودي شاغلی و تعهاد ساازماظی    

بينای تواظمندساازي و تعهاد ساازماظی     ودارزياابی در پايش  همچنين در مطالعه ظقش خ .(2012

بياظگر همبستگی مثبت ميان متغيرهااي   ها مصرف تعاوظی، يافتههاي  و اتحاديه ها كاركنان شركت

خودارزيااابی و تعهااد سااازماظی و ، يعناای ميااان خودارزيااابی و تواظمندسااازي، بودظااد تحقيااق

 & Tabe Bordbar) داشات وجاود   يدار یتواظمندسازي با تعهد سازماظی رابطاه مثبات و معنا   

Aghaei, 2014.) سازي شغل بر تعهاد ساازماظی و عملكارد شاغلی، ظتاايج       در تحقيق تأثير غنی

اري وجاود  د یسازي شغل و تعهد سازماظی كاركناان رابطاه مثبات و معنا     ظشان داد كه بين غنی

سازي شغل و تعهد سازماظی كاركنان رابطاه مثبات    دارد. عالوه براين رنين مشاهده شد كه غنی
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 ,Rastegar, Mousavi Davoodi, Fartash, & Saadatداري با عملكرد شغلی آظان دارد ) یو معن

آموزي بر تمايل باه ظاوآوري، تساهيم داظاش و      بررسی ظقش مهارتی كه به در پژوهش(. 2012

 هاا  ، يافتاه پرداخته باود  در سطح شهر كرا و تهراناي  عملكرد شغلی مربيان مراكز فنی و حرفه

كيد أآموزي، داظش آشكار و ضمنی و تمايل به ظوآوري بر عملكرد شغلی را مورد ت ظقش مهارت

 -اثربخشای آماوزش ماديريت شاناختی     بررسای در  (.Tabarsa & Nemati, 2014) دادظد قرار

شاده كاركناان، ظتاايج     خاظواده، تعهد سازماظی و استر  ادراک -رفتاري استر  بر تعارض كار

 Shiraniدار داشته اسات )  ها ظشان داد كه اين آموزش تأثير معنی حاصل از ت زيه و تحليل داده

& Mohammadi Yousef Nejad, 2018 .)وزش بار مبنااي ظررياه    خارجی اثر آمهاي  در ظموظه

درماظی گروهی بر هي ان منفی و مكان كنترل شغلی، تأثير مشاوره واقعيت متغيرهاي اظتخاب بر

-(. همچناين، اثار واقعيات   Tsai & Ting, 2012دار بوده اسات )  یت ار معناي  و عملكرد حرفه

هااي   به اساتر  و راهبردهااي كناار آمادن در پرساتاران زن بخاش        درماظی گروهی بر واكنش

(. در مطالعات داخلای،  Wang & Ting, 2012مراقبت ويژه بيمارستان ظيز در تايوان، مثبت بود )

ظتايج حاصل از پژوهش بررسی اثربخشی مشاوره مبتنی بر ظررياه اظتخااب گالسار بار اشاتغال      

 ,Shahrabi Farahaniآميز معلمان زن ظشاان داد كاه ايان مشااوره ماؤثر باوده اسات )        موفقيت

Farahbakhsh, & Askari, 2012درماظی بار اساا  رويكارد    (. همچنين بررسی اثربخشی گروه

دهنده بهبود  درماظی بر بازسازي باورهاي ارتباطی در زظان شاغل متأهل شهر مشهد ظشانواقعيت

 ,Ramzi Eslambuliروزه بعد از آن بود ) 45در اين باورها و ماظدگاري اثر درماظی در پيگيري 

Alipour, Sepehri Shamlou, & Zare, 2014 .)  درمااظی گروهای    در مطالعه اثربخشی واقعيات

هاا ظشاان دادظاد جلساات      مبتنی بر ظرريه اظتخاب گالسر بر خودكارآمدي مساير شاغلی، يافتاه   

هااي خودكارآمادي مساير شاغلی      داري بر افازايش حيطاه   طور معنی درماظی گروهی به واقعيت

 ,Hashemi)دارد گرايای، جسات وگري، هناري، اجتمااعی، تهاوري و قاراردادي( تاأثير         )واقع

Rahimi Pordanjani, & Ahmad Barabadi, 2018 .) 

هاي شاغلی،   شناختی مؤلفه صورت گروهی يا فردي در بهبود روان هآموزش ظرريه اظتخاب ب

گرفته اسات. باا  توجاه باه ايان موضاوع، اظ اام         مورد استفاده قراربسيار محدودي صورت  به

اين بود كاه  حاضر وهش هدف پژبنابراين،  رسد. ين دست ضروري به ظرر میا هايی از پژوهش
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ن در پذيرش مسئوليت يآموزي مهندس صورت مختصر و مفيد در جهت مهارت هظرريه اظتخاب ب

تواظد بر تعهد  می رفتارشان آموزش داده شود تا به اين سؤال پاسخ داده شود كه آيا اين آموزش

  و عملكرد شغلی مؤثر باشد سازماظی

 

 ي پژوهشها فرضیه

پذيري به شيوه گروهی بر اساا  ظررياه اظتخااب بار تعهاد ساازماظی        آموزش مسؤليت -1

 ن شركت ظارگان اثر دارد.يمهندس

رد شاغلی  پذيري به شيوه گروهی بر اسا  ظررياه اظتخااب بار عملكا     آموزش مسؤليت -2

 دارد. ن شركت ظارگان اثريمهندس

 

 روش

 گیري جامعه آماري، نمونه و روش نمونه

متغيرهااي ايان   . باود آزمون و گروه گواه  پ  -آزمون با پيش آزمايشی حاضر پژوهشطرح 

پاذيري باه شايوه     پژوهش شامل يك متغير مستقل و دو متغير وابسته بودظد. آموزش مسائوليت 

عنوان متغير مستقل در اين پاژوهش اجارا شاد و اثار آن بار       گروهی بر اسا  ظرريه اظتخاب به

عملكرد شغلی مورد بررسی قرار گرفت. پا  از مطالعاه در    ومتغيرهاي وابسته تعهد سازماظی 

آزمون از هر دو گروه آزمايش و گاواه   ابتدا پيشكنندگان،  موضوع و اظتخاب شركتزمينه ظرري 

آزماون باراي هار دو     ، پ براي گروه آزمايش پ  از برگزاري جلسات آموزشی به عمل آمد و

 گروه اظ ام گرفت.  

 120جلساه   8هاي ظرريه اظتخاب به صورت گروهی و در  آموزهجلسات آموزش بر اسا  

كنندگان گروه آموزش  اي و يكبار در هفته در زمان و مكان مورد توافق گروه براي شركت دقيقه

بحث گروهای پيراماون     صورت آموزش، اظ ام تمرينات، به برگزار شد. روش كار در هر جلسه

هااي   هااي دوره  وزههاا بار اساا  آما     اين آموزشمباحث و بررسی مفاهيم ظرريه اظتخاب بود. 

هااي مارتبط باا ظررياه اظتخااب اظ اام        درماظی مؤسسه اظتخاب ايران و م موعه كتااب  واقعيت

 ظشان داده شده است. 1جلسات برظامه آموزشی در جدول گرفت. 
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Table 1. Content of training sessions based on Choice Theory 
 توضيحات  جلسات

رازداري( و اهاداف   بيان قواظين )مشاركت، حضور مانرم،   كنندگان،  معرفی خود و آشنايی با شركت اول
شناسی، معرفی و توضيح در مورد متغيرهااي   كنندگان در مورد روان پژوهش، ارزيابی ظگرش شركت

باا  صورت قلام و كاغاذ، آشانايی اولياه      هآزمون بها و اظ ام پيش در مورد پرسشنامهوابسته، توضيح 
پذيري و ديگر مفاهيم اساسی ظرريه و اظ ام تمريناتی در مورد اين  ظرريه اظتخاب و مفهوم مسئوليت

 مفاهيم.

ها بر زظدگی، اظ ام تمرين بررسی رفتارها بار اساا     آشنايی با پنج ظياز اساسی و رگوظگی تأثير آن دوم
ظيازها و شناساايی ظيازهااي    ظيازها و درخواست بررسی آن طی هفته آينده، اظ ام پرسشنامه سن ش

 كنندگان. شركت

بحث و گفتگو در مورد ظيازها، آشنايی با دظياي واقعی، دظياي ادراكی و دظياي مطلوب، اظ ام تمرين  سوم
هااي مختلا     هاا در موقعيات   شناسايی دظياي مطلوب و تمرين بررسی دظيااي مطلاوب و تعاارض   

 .اجتماعی و شغلی  خاظوادگی،

گفتگو در مورد دظياي مطلوب، آموزش رفتار و اظ ام تمرين در مورد رگوظگی تغيير رفتاار  بحث و  رهارم
و بحاث و گفتگاو و اظ اام تمارين در ماورد       WDEP فعلی به رفتار مطلاوب، آشانايی باا روش   

هااي عمال كناوظی، ارزياابی ميازان       ها بر اسا  ظيازها و ارزيابی عملكردها بر اسا  شايوه  خواسته
مسئوالظه بودن اعمال كنوظی، بررسی امكان اظتخااب اعماال و رفتارهااي جدياد و      موفقيت و ميزان

 مناسب.

هايی كه ما تحت  بحث و گفتگو در مورد رفتار، آشنايی با مباحث كنترل دروظی و بيروظی و موقعيت پن م
كنترل بيروظی هستيم، شناسايی و بررسی هفت عادت مخارب رفتااري و بحاث در ماورد مضارات      

هاي كنترل دروظی و شناسايی و بررسی هفت عادت مؤثر رفتاري و بحث در مورد  بيان ارزشها،  آن
 ها، اظ ام تمرين در مورد كنترل بيروظی و دروظی. ارزش آن

مرور مطالب كنترل بيروظی و دروظی، بحث در مورد زبان ظرريه اظتخاب بر اساا  هفات عاادت ماؤثر      ششم
بدون خشوظت و اظ ام تمرين مرباوط باه آن،    آموزش زبان گفتگوين در مورد آن، رفتاري و اظ ام تمر

 بررسی باورهاي آلبرت الي  و بحث و گفتگو در مورد آن.

هاي قرباظی و ظاجی و آزارگار، شناساايی مثلاث تواظمنادي و      آموزش مثلث قرباظی و شناسايی ظقش هفتم
زت ظف  و شناسايی دو مؤلفاه  گر، آشنايی با مفهوم ع گر، مربی و آفرينش هاي رالش شناسايی ظقش

هاايی در ماورد احساا  ارزشامندي و      احسا  ارزشمندي و احسا  تواظمنادي و اظ اام تمارين   
 تواظمندي.

پاذيري و تعريا  آن، بحاث و گفتگاو در ماورد       مروري بر ظرريه اظتخاب، بازگشت به مفهاوم مسائوليت   هشتم
ظاپااذيري، آمااوزش  و مساائوليتپااذيري  پااذير و مصاااديق متنااوع مساائوليت مشخصااات فاارد مساائوليت

بهتار ظيازهاا،    كامروايیجهت  صورت مسئوالظه در هريزي براي اظ ام دادن بهتر كارها ب گذاري و برظامه هدف
 گيري و اتمام جلسات. كنندگان، ظتي ه ظررخواهی از شركت
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مختلا  مهندسای شاركت    هااي   ن شااغل در بخاش  يجامعه آماري اين پاژوهش كلياه مهندسا   

مهندسای در  دسای و غير مختلا  مهن هااي   مشاور ظارگان بودظد. با توجه به وجاود بخاش  مهندسين 

ظفار ظموظاه    40اي  مهندسی، به روش تصاادفی طبقاه  هاي  ن شاغل بخشيشركت، از بين كليه مهندس

اوليه مطابق با ظسبت افراد هر بخش به تعداد كل افراد و شرط ظداشاتن سامت سرپرسات و مادير و     

در طول برگازاري كاال     كنندگان شركتكار اظتخاب شدظد. با توجه به ريزش سال سابقه  2حداقل 

جلساه آموزشای باراي گاروه      6آزمون، با شارط شاركت درحاداقل     در پ  ها و پاسخ به پرسشنامه

زمون براي افراد گاروه آزماايش و   آ پ  آزمون و  در هر دو مرحله پيش ها آزمايش، پاسخ به پرسشنامه

جهات ت زياه و تحليال    عدد  24از هر گروه و در م موع  عدد 12شده  تكميلهاي  پرسشنامه ،گواه

اطالعات مربوط به جنسيت و وضعيت تأهل افراد در دو گاروه  آماري مورد استفاده قرار گرفتند. 

 ارائه شده است. 2 جدول آزمايش و گواه در
 

Table 2. Statistical indices of gender and marital status in experimental and 

control groups 
Group Gender Frequency Percent  Marital Status Frequency Percent 

 

Experimental 

Female 7 58.3  Single 6 50 

Male 5 41.7  Married 6 50 

Sum 12 100  Sum 12 100 
        

Control 

Female 8 66.7  Single 4 33.3 

Male 4 33.3  Married 8 66.7 

Sum 12 100  Sum 12 100 

 
در دو گاروه   افاراد  تحصايالت سطح همچنين افراد و  سابقه كاراطالعات مربوط به سن و 

 ارائه شده است. 4 و 3 هاي جدولدر ترتيب  بهآزمايش و گواه 

 
Table 3. Statistical indices of age and tenure in experimental and control groups 

Group Age Frequency Percent  Tenure  Frequency Percent 

Experimental 

25-35 3 25  <10 3 25 

36-45 8 66.67  10<x<15 5 41.7 

45< 1 8.33  15< 4 33.3 

Sum 12 100  Sum 12 100 
        

Control 

25-35 6 50  <10 6 50 

36-45 6 50  10<x<15 5 41.7 

45< 0 0  15< 1 8.3 

Sum 12 100  Sum 12 100 
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Table 4. Statistical indices of education level in the experimental and control 

groups 
Group  Education Frequency Percent 

Experimental 
 M.A. 7 58.3 
 B.A. 5 41.7 
 Sum  12 100 

     

Control 
 M.A. 3 25 
 B.A. 9 75 
 Sum  12 100 

 

 پژوهش ابزار

  1جهاات ساان ش تعهااد سااازماظی از پرسشاانامه تعهااد سااازماظیپرسشنننامه تعهنند سننازمانی: 

(1990 )Allen and Meyer مقيااا   سااه خااردهو  ماااده 24داراي . اياان پرسشاانامه اسااتفاده شااد 

هاا در  پاساخ باشاد.   می (ماده 8(، و تعهد عاطفی )ماده 8(، تعهد مستمر )ماده 8تعهد هن اري )

و شاوظد   گاذاري مای   )كامالً موافقم( ظمره 7)كامالً مخالفم( تا  1اي از  درجه طي  ليكرت هفت

باا اساتفاده از    Ahmadpour( 1999در ايران ) دهنده تعهد سازماظی بيشتر است. ظمره باالتر ظشان

براي تعهد عاطفی، تعهد هاي پرسشنامه را  مقيا  هر يك از خرده پايايی ،ضريب آلفاي كروظباخ

 & ,Sarmad, Hejazi) دسات آورد  باه  61/0و  79/0، 77/0ترتياب   مستمر و تعهد هن اري باه 

Bazargan, 2011) .  

 2عملكارد شاغلی  پرسشانامه  از  براي سان ش عملكارد شاغلی   پرسشنامه عملکرد شغلی: 

(1990 )Paterson مقياا  تشاكيل شاده     و رهاار خارده   مااده  15. اين پرسشنامه از استفاد شد

مرباوط باه    7تاا   4هااي   مااده مربوط به رعايت ظرم و اظضباط در كاار،   3تا  1 هاي مادهاست، 

 15تاا   12هااي   مااده مربوط به همكااري در كاار و    11تا  8هاي  مادهاحسا  مسئوليت در كار، 

تاا   1اي از  درجهرهار صورت طي  ليكرت  گذاري پرسشنامه به باشد. ظمره مربوط به بهبود كار می

 & ,Saatchi, Kamkari) دهناده ساطح بااالي عملكارد شاغلی اسات       شانظباشد و ظمره باالتر  می 4

Asgarian, 2012     ترتياب   (. پايايی پرسشنامه عملكرد شغلی از طرياق آلفااي كروظبااخ و تنصاي  باه

ظيز از طريق همبسته كردن باا ياك ساؤال كلای محقاق       آمده است و روايی آن دست به 79/0و  86/0

                                                           
1- Organizational Commitment Questionnaire 

2- Job Performance Questionnaire 
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 ,Aslanpour Jokandan) ه اسات دست آماد  به p  ،61/0  =r < 001/0داري  ساخته در سطح معنی

Shahbazi, & Maleki, 2011.) 

 

  ها یافته

در گاروه آزماايش و   و عملكرد شغلی را تعهد سازماظی معيار مياظگين و اظحراف  ،5جدول 

را آزمون شاپيروويلك ظتايج  6جدول  دهد. ظشان میآزمون  پ  و آزمون گواه در دو مرحله پيش

 دهد. ظشان می براي بررسی ظرمال بودن متغيرهاي پژوهش

 
Table 5. Mean and standard deviation of organizational commitment and job 
performance for experimental and control groups 
Group Variable 

Pre-test Post-test 
M SD M SD 

Experimental 
Organizational commitment 33.89 3.13 37.54 3.47 

Job performance 48 3.1 51.5 2.67 
      

Control 
Organizational commitment 30.25 4.31 30.38 3.61 

Job performance 48.83 2.28 49.33 3.22 

 

Table 6. Shapiro-Wilk test for the normality of variables 
Variable Shapiro-wilk p 
Organizational commitment 0.77 0.59 
Job performance 0.78 0.6 

 

جهت بررسی فرضيات پژوهش از روش آماري تحليل كووارياظ  بهره گرفته شاده اسات.   

 6هاي اين روش آماري پرداخته شاود. ظتاايج جادول     بنابراين الزم بود ابتدا به بررسی مفروضه

دهد كه مفروضه ظرمال بودن توزيع رعايت شده است. با توجه به آماره حاصل، آزمون  ظشان می

بزرگتر است. لذا فرض صفر يعنی ظرمال  05/0گر اين است كه مقادير آن از ويلك بياظ -شاپيرو

آزماون لاوين باراي بررسای همگنای      ظتاايج   7جادول   .شاود  وابسته تأييد مای  هايبودن متغير

 دهد. پژوهش را ظشان می ايهاي متغيره وارياظ 

 
Table 7. The results of Levene’s test for testing the homogeneity of variance 

Variable F df.1 df.2 p 
Organizational commitment 4.02 1 22 0.06 
Job performance 0.046 1 22 0.83 
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لوين استفاده  Fها در متغيرهاي پژوهش الزم بود كه از آزمون  جهت بررسی همگنی وارياظ 

باشد. لاذا   می <05/0pشده بيشتر از محاسبه Fداري  دهد سطح معنی ظشان می 7شود. ظتايج جدول 

جادول   ها برقرار اسات.  دار ظيست و فرض برابري وارياظ  ها از ظرر آماري معنی تفاوت وارياظ 

 دهد. را ظشان می هاي رگرسيون ظتايج همگنی شيب 8

 
Table 8. The results of regression slopes homogeneity 

Variable 
Source of 
variace 

SS df MS F p 

Organizational commitment  Pretest×Group  3.09 1 3.09 1.02 0.3 

Job performance  Pretest × Group 3.11 1 3.11 1.11 0.32 

 

هاا   دهد مقدار آمااره  ظشان می 8رگرسيون، ظتايج جدول  هاي شيببه منرور بررسی همگنی 

دار ظيسات. بناابراين تعامال     در متغيرهاي تعهد سازماظی و عملكرد شغلی در هيچ سطحی معنی

رگرسيون برقرار هاي  شيبدار ظيست و مفروضه همگنی  آزمون از ظرر آماري معنی گروه و پيش

 دهد. متغيرهاي پزوهش را ظشان می بررسی خطی بودنظتايج  9جدول  است.
 

Table 9. The results of the linearity of research variables 
Variable SS df MS F p 

Organizational commitment 636.2 1 636.2 28.29 0.001 
Job performance 73.48 1 73.48 12.8 0.002 

 

طاور كاه    مربوط به بررسی مفروضه خطی بودن متغيرهاي پژوهش اسات. هماان   9ظتايج جدول 

داري را ظشاان   در متغيرهاي تعهد سازماظی و عملكارد شاغلی معنای     Fشود، مقدار آماره مشاهده می

ظتاايج   10جادول  گيرد.  متغيرهاي پژوهش مورد تأييد قرار می بودن دهند. بنابراين مفروضه خطی می

 دهد. را ظشان می و عملكرد شغلی تعهد سازماظیاي برتحليل كووارياظ  
 
Table 10. The results of Covariance Analysis for Organizational Commitment 
and job performance 
Variable Source of Variance SS df MS F p Ƞ2 
Organizational 
commitment 

Experimetal & control group 443.6 1 443.6 19.28 0.001 0.48 
Error 427.12 21 22.48    

        

Job performance 
Experimetal & control group 43.44 1 43.44 7.6 0.012 0.26 

 Error 120.18 21 5.7    
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تعهاد   Fدهد مقادار آمااره    ظشان می 10 ، ظتايج جدولهاي پژوهشيهبه منرور بررسی فرض

گاردد. بناابراين باا     تأيياد مای   فرضيه اول پاژوهش دار است. لذا  معنی 01/0در سطح سازماظی 

پذيري باه شايوه گروهای بار اساا        توان ادعا كرد كه آموزش مسئوليت درصد می 99اطمينان 

 ،10ظتاايج منادرا در جادول    با توجه باه  ظرريه اظتخاب بر تعهد سازماظی مؤثر است. همچنين 

 .است 48/0برابر با د سازماظی براي تعهمقدار م ذور اتا 

عملكرد شغلی  Fدهد مقدار آماره  ظشان می 10جدول  در بررسی فرضيه دوم، ظتايج مندرا در

درصد  95 گردد. بنابراين با اطمينان تأييد می فرضيه دوم پژوهشدار است. لذا  معنی 05/0ر سطح د

پذيري به شيوه گروهی بر اسا  ظرريه اظتخاب بر عملكرد  توان ادعا كرد كه آموزش مسئوليت می

 دست آمده است.  به 26/0شغلی كاركنان مؤثر است. مقدار اظدازه اثر ظيز برابر با 
 

  گیري بحث و نتیجه
فرضيه پژوهش را تأيياد ظمودظاد. ظتاايج ظشاان داد كاه آماوزش        دودست آمده هر  هظتايج ب

ن شاركت  يپذيري به شيوه گروهی بر اسا  ظرريه اظتخاب بر تعهاد ساازماظی مهندسا    مسؤليت

 Rajib Lochan( 2015)هااي   پاژوهش  ظتاايج دارد. اين ظتايج همساو باا    يدار یمعنظارگان اثر 

Dhar ،(2014) Tabe Bordbar and Aghaei ( ،2012 )Arshadi et al. ( 2012و )Rastegar et al. 

 Ramziهااي   پاژوهش  اظاد. همچناين مؤياد    بر تعهاد ساازماظی تأيياد كارده     رااست كه اثر آموزش 

Eslambuli et al. (2014) ( ،2014)Ramzi et al.  ( 2012) وShahrabi Farahani et al.   ظياز

پذيري افراد ظشان دهناد.   و مسئوليت ها تواظمنديظتايج مثبتی را در افزايش اظد  كه تواظسته هست

ظررياه اظتخااب كاه منتهای باه شاناخت       هاي  توان اظهار داشت كه آموزه می در تبيين اين ظتايج

شود، با تأثير بر ابعاد  می ، دظياي ادراكی و رفتار كلیها ظيازهاي بنيادين، دظياي مطلوب و خواسته

تعهدشاان باه ساازمان ماؤثر باوده       بهمستمر و هن اري تعهد سازماظی، بر ظگرش افراد  عاطفی، 

متصور ظاشای  هاي  است. سه بعد تعهد سازماظی، در برگيرظده وابستگی عاطفی به سازمان، هزينه

ن هستند. شاناخت  از ترک سازمان و احسا  مسئوليت، الزام و تكلي  به باقی ماظدن در سازما

صاورت   هماديريت و با   كاار  آموزد كاه رگوظاه ظيازهااي خاود را در محايط      می ظيازها به افراد

 فرد با آگاهی ظسبت به ظيااز باه پيشارفت خاود، بررسای      ،عنوان مثال ظمايند. به كامروامسئوالظه 

آگااهی  تواظد در محيط شغلی كنوظی به پيشرفت مورد ظررش دست ياباد.   می كند كه رگوظه می

و كنترل دروظای، موجاب خاودداري فارد از     پذيري  مسئوليتپذيري،  از مفاهيمی رون واقعيت
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هاا و   آن كننده از سوي كنترلرفتار مقابل ظسبت همكاران و مراقبت از خود در  كننده رفتار كنترل

ظاشای از ياادگيري   هاي  گردد. شناخت می بكارگيري كنترل دروظی در بيشتر رفتارهاي فردي ظيز

ظرريه اظتخاب، به فرد در اظتخاب رفتارهاي مناسب، مسئوالظه و مؤثر در ارتباط با افراد مافوق و 

   كنند. می ساير همكاران و در قبال تعهد خود به سازمان كمك

شاغلی  پذيري به شيوه گروهی بر اسا  ظرريه اظتخااب بار عملكارد     ظتايج، اثر آموزش مسؤليت

 ،.Arshadi et al( 2012) هااي  پاژوهش  . اين ظتايج همسو باكرده است ن شركت ظارگان را تأييديمهندس

(2014)Tabarsa & Nemati   ،(2012) Tsai & Ting ( 2012و )Rastegar et al.   اسات كاه 

هاااي  پااژوهشمؤيااد ظتااايج  اظااد. اياان ظتااايج اثاار آمااوزش را باار عملكاارد شااغلی تأييااد ظمااوده

(2014)Ramzi Eslambuli et al. ( ،2012 )Shahrabi Farahani et al. (2014) وRamzi et al. 

احساا  مسائوليت،    توان گفت كه رعايات ظرام و اظضاباط،    می . در تبيين اين ظتايجظيز هست

اظتخااب رفتاار مناساب در محايط كاار از      هاي  همكاري در كار و بهبود كار، با يادگيري روش

باه  پاذيري   مسائوليت اظد. ظرريه اظتخااب باا آماوزش     يافته طريق فراگيري ظرريه اظتخاب، بهبود

آموزد كه رعايت ظرم و اظضباط  می صورت مسئوالظه، به فرد هظيازهاي بنيادين ب كامروايیمعناي 

تر، شرايط را باه ظفاع فارد و     و همكاري در محيط كار، ضمن فراهم ساختن محيط رواظی سالم

مسائولين  هااي   و توجه به ظيازهاا و خواساته   . فراگيري فرآيند حل مسألهدهد میسازمان ارتقاء 

 آموزد كاه  می بازده كاري فرد و بهبود عملكرد شغلی او مؤثر خواهد بود. فرد يارتقامافوق، در 

در تعامل با همكاران و در تاالش    تواظد بخشی از هر جنبه از ظيازهاي خود را در محيط كار، می

ظرر سازمان،  ظمايد و ضمن كمك به دستيابی به اهداف مورد كامروابراي پيشبرد اهداف سازمان 

 دست آورد.  هخود را ظيز بهاي  بخشی از خواسته

خشای آماوزش   بپيشين در زميناه اثر هاي  ظتايج اين پژوهش مؤيد ظتايج پژوهش در م موع

رفتااري افاراد و   هااي   طور اخاص، در بهباود تواظمنادي    هكلی و آموزش ظرريه اظتخاب ب طور هب

 هاست.  يرش مسئوليت زظدگی فردي و شغلی آنپذ

و  هاا  ترين محدوديت، كمبود پژوهش يی وجود داشت. عمدهها در اظ ام اين پژوهش محدوديت

درمااظی بار متغيرهااي     بر اسا  ظرريه اظتخاب يا واقعيت مقاالت در زمينه اثربخشی آموزش گروهی

باراي ايان ظاوع    اي  و تأيياد شاده   محدوديت ديگر، فقدان پروتكل مشاخص  .بودشغلی و سازماظی 

كه اين پژوهش در يك شركت مهندسی خصوصی فعاال در حاوزه ظفات و     آموزش بود. در آخر اين

اظاد،   ن ايان شاركت باوده   يو جامعاه آمااري آن مهندسا    گاز و پتروشيمی در تهران اظ ام شده اسات 
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و  هاا  تای و ديگار حاوزه   و ادارات دول هاا  بنابراين در مورد تعميم ظتايج اين پژوهش به ديگر شركت

 شغلی بايد احتياط كرد.  هاي  رده

اظساان،  بينای رفتاار    ظرريه اظتخاب به دليل دارا بودن سيستم مشخص در توصي ، تبيين و پايش 

دارد. ايان  اي  تلفيقی و مقايسههاي  پژوهش ظرفيت فراوان براي پژوهش در حوزه سازماظی، خصوصاً

ها و با اصاالح و بهباود برظاماه     و در ديگر سازمان ها پرسشنامهگيري از ديگر  تواظد با بهره می پژوهش

و ادارات  هاا  ها و شركت اجراي اين پژوهش در شهرستان  ،همچنين. قرار گيردآموزشی مورد استفاده 

 شود.   می شغلی ديگر پيشنهادهاي  مختل  و ردههاي  دولتی در حوزه

اظتخااب، بار ظگارش     ماظند ظررياه رويكردي جديد ظتايج اين پژوهش ظشان داد كه آموزش 

افراد ظسبت به متغيرهاي شغلی مهم حوزه سازماظی ظرير تعهد سازماظی و عملكرد شغلی، تاأثير  

شناسی سازماظی بر آموزش افراد تأكيد شده اسات   مثبت دارد. همواره در حوزه مديريت و روان

ي و رفتاار  و ت ربه ظشان داده است كه هر آن ريزي كه بتواظد به افراد كمك كند زظادگی فارد  

خود را در جهت مثبت، مديريت و راهبري كنند و كنترل مؤثري بر آن داشته باشاند، در بهباود   

 را ظررياه اظتخااب   هاي شود آموزه شرايط كاري فرد ظيز مؤثر خواهد بود. به مديران پيشنهاد می

 در مديريت فراگرفته و مورد توجه قرار دهند. 

 

 تشکر و قدردانی

هاي ارزظده دكتر علی صاحبی و همكاري شركت ظارگان در اجاراي   ايیاز راهنم ،در خاتمه

  گردد. اين پژوهش قدرداظی می

 

 تعارض منافع
 .گوظه تعارض منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ظدارد كه هيچ دارد می اعالمبدين وسيله 
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