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چكیده
فرهنگ سازمانی بخشی از محیط درونی سازمان را توصیف می نمايد که به عنوان مجموعه اي از ارزش ها ،باورها،
ديدگاه ها ،تعهدها و هنجارهاي مشترك حاکم بر سازمان تلقی می شود .اين تحقیق در پی بررسی فرهنگ
سازمانی فرهنگ علمی پژوهشی در سازمان هاي آموزشی است .که درنهايت نتیجه آن شدکه فرهنگ سازمانی به
عنوان مجموعه اي از ارزشها ،باورها ،عقايد و مفروضات مشترك حاکم بر سازمان ،بر رفتار و انديشه نیروي انسانی
شاغل درنظام آموزشی اثر می گذارد و آنها را در تطابق با محیط خارجی و انسجام درونی کمک می نمايد .سازمان
ها براي نیل به موفقیت و اهداف خود ،بايد توانايی تطابق با دگرگونی هاي مداوم را داشته باشند که نظام آموزش و
پرورش هر کشور نه تنها از اين امر مستثنی نیست بلکه براي حفظ بقا بايد همواره پذيراي تغییرات جديد در
حیطه دانش بوده و خود را با تغییر و تحوالت جديد وفق دهد.
واژگان كلیدی :فرهنگ سازمانی ،آموزش و پرورش ،نظام آموزشی ،فرهنگ علمی پژوهشی

 -7مقدمه
دگرگونی هاي اجتماعی ،فناوري هاي پرشتاب و چالش زا ،تکوين رسالت هاي جديد در سازمان ها ،ضرورت انعطاف پذيري و
آمادگی براي رويارويی با شرايط جديد امري اجتناب ناپذير ساخته است .فرهنگ يک سازمان مینیاتوري از فرايندهاي کالن
فرهنگی محیط سازمان است که با ظهور مقوله هايی مانند فناوري اطالعات و ارتباطات ،پديده جهانی شدن و چگونگی برخورد
آن ،دگرگونی هاي جمعیت شناختی ،آموزش مداوم ،انفجار دانش ،بحران هاي اخالقی ،سازمان يادگیرنده و رشد فزاينده دانش،
توجه به کیفیت و اثر بخشی در سازمان ها ضرورت بسترسازي مناسب در فرهنگ سازمانی خالق را در همه سطوح سازمانی ايجاد
می نمايد .نوع نگاه اعضاء سازمان به نقش فرهنگ و عاملیت می تواند در مواجه آنها در سازمان با تغییرات قرن اخیر مؤثر باشد(
نیازآذري و تقوايی يزدي.)1931 ،
اهمیت فرهنگ در بکارگیري توانائی هاي افراد در سازمان غیر قابل انکار است .فرهنگ سازمانی نیرويی است که باعث حرکت
افراد در سازمان می شود و تأثیر شگرفی بر اجزاي مختلف سازمان می گذارد .از آنجايی که فرهنگ بر رفتار کارکنان تأثیرگذار
است با مطالعه فرهنگ سازمان می توان به علل کامیابی و يا شکست سازمان پی برد .تأثیر فرهنگ سازمانی بر کارکنان و اعضاي
سازمان به حدي است که با بررسی زواياي آن می توان نسبت به چگونگی رفتار ،احساسات ،ديدگاه ها و نگرش هاي اعضاي آن
پی برد و واکنش احتمالی آنان را در قبال تحوالت مورد نظر پیش بینی و ارزيابی کرد(خفاجه ،جمشیدي و بیدختی .)1939 ،به
اعتقاد رابرت کوئین براي شناخت سازمان و رفتارها و عملکرد کارکنان ،شناخت فرهنگ گامی اساسی و بنیادي است؛ زيرا با اهرم
فرهنگ به سادگی می توان انجام تغییرات را تسهیل و جهت گیري هاي جديد را در سازمان پايدار کرد .از اين رو فرهنگ سازمانی
به سادگی يک عامل اساسی در موفقیت سازمان و تحقق اهداف بلندمدت سازمان است.
همچنین شناسايی و مديريت فرهنگ سازمانی به مديران کمک می کند تا با آگاهی و ديد کامل نسبت به فضاي حاکم بر
سازمان از نقاط قوت آن استفاده نموده و براي نقاط ضعف ،تدابیر و اقدامات الزم را پیش بینی نمايند .متأسفانه در بسیاري از
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سازمان ها ،پرورش فرهنگ سازمانی به عنوان مهم ترين وظیفه مديران مورد توجه نیست .در حالی که فرهنگ سازمانی روي تمام
جنبه هاي سازمان تأثیر می گذارد و در هر سازمانی پديده اي به دور از تأثیر فرهنگ نیست (رحیم نیا و علیزاده.)1911 ،
عوامل فرهنگی ،شامل ارزشها ،سنت ها ،طرز تلقی ها و مولفه هاي فرهنگی ديگر که با کالن نگري ،فضاي حاصل و بستر
رفتارهاي سازمانی را تشکیل داده و بدان جهت می بخشد .اهمیت عوامل فرهنگی از آنجاست که مرتبط با عوامل انسانی مطرح
می شود .همان هايی که در سازمان ها نظريه پرداز ،مبتکر يا حامالن و مجريان نوآوري محسوب می شوند(خاکپور .)1931 ،از
نظر رابینز فرهنگ به عنوان يک عامل کنترل به حساب می آيد که موجب به وجودآمدن يا شکل دادن به نگرش ها و رفتار
کارکنان می شود (رابینز.)1931 ،
متأسفانه در بسیاري از سازمان ها ،پرورش فرهنگ سازمانی به عنوان مهم ترين وظیفه مديران مورد توجه نیست در حالی که
فرهنگ سازمانی روي تمام جنبه هاي سازمان تأثیر می گذارد و در هر سازمانی پديده اي به دور از تأثیر فرهنگ نیست .اساسا
فرهنگ سازمان ،شخصیت آن سازمان است .فرهنگ شامل مفروضات ،ارزش ها ،فرم ها و نشانه هاي آشکار اعضاي سازمان و
رفتارشان می باشد .اعضاي يک سازمان ،فرهنگ ويژه سازمانشان را درك می کنند .فرهنگ سازمانی عبارت است از :توافقات
عمومی درباره هنجارهاي اجتماعی ،انتظارات ،ارزش ها ،مفاهیم و ادراکات کلیدي براي درك رفتار فردي و اثربخشی سازمانی
(گلیسون.)2111 ،
ريشه هاي فرهنگ را می توان در سه زمینة بنیان گذاران سازمان؛ محیط؛ ماهیت و طبیعت کار جست و جو کرد (حقیقی و
همکاران ،1911 ،ص  .)191اعتقادهاي اولیة مؤسسان يک سازمان می تواند به عنوان منبع و سرچشمة اصلی فرهنگ باشد.
فرهنگ در چشم انداز و بیانیة رسالت و ارزشها که توسط رهبران سازمان تدوين می شوند ،آشکار است .در سند تحول بنیادي
آموزش و پرورش ،مبانی نظري تعلیم وتربیت در سه محور توصیف واقعیت انسان ،موقعیت او در هستی و ترسیم جايگاه شايسته و
مطلوب آدمی در هستی بنابر جهان بینی توحیدي و نظام ارزشی بیان شده است.
نبود فرهنگ سازمانی مناسب که بوجود آورنده ي خالقیت و نوآوري در سازمان هاي آموزشی از جمله مراکز آموزشی می
باشد از چالش هاي عمده ي تحقیقات در کشور است .تحقیقات روي اين سازمان ها در کشور بیانگر آن است که فرهنگ سازمانی
مناسب آموزش و تحقیق در اين سازمان ها و مراکز کمتر حاکم است و فرهنگ هاي موجود در اين محیط هاي تحقیقاتی،
آموزشی و دانشگاهی بدون خالقیت ،نوآوري و به طور کلی کارآفرينی است (میرزايی.)1912 ،
.

 -2پیشینه نظری تحقیق
امروزه به دلیل ماهیت انسانی سازمان هاي آموزشی اهمیت اين امر در مديريت آموزش دو چندان شده است .گتزلزسان و
همکاران در دهه  1391به دنبال توسعه ي نظري و مفهومی مديريت و رهبري آموزشی بودند .بنابراين ،در ابتدا به بررسی الگوي
مديريت آموزشی و عوامل تاثیرگذار بر تفکر و رفتار او پرداختند که طبق آن متغیرهاي واسطه اي بر برون دادهاي سازمانی تاثیر
بسیار می گذارد  .طبق الگوي گتزلزسان و همکارانش ،مديريت و نظام هاي آموزشی در يک زمینه ي فرهنگی و فرهنگ سازمانی
قرار دارند ،به عالوه در درازمدت به صورت مختلف بین مدير آموزشی و ارزش هاي فرهنگی متفاوت در سازمان تعامالت به وجود
می آيد که بر تفکرات و رفتارهاي مديران آموزشی و ديگر دست اندرکاران نظام هاي آموزشی تاثیر گذار است( .هالینگر و اليت
وود.)9،2:1339 ،
امروزه يکی از جامع ترين مطالعاتی که در مورد فرهنگ سازمانی در مديريت آموزشی صورت گرفته ،مربوط به مطالعات
بوسرت و همکارانش در  21سال اخیر است .در اين مطالعات آنها بر تاثیر بستر و زمینه ي سازمانی بر رفتار مدير آموزشی اهمیت
بسیاري قائل شده اند.

 7-2عوامل اساسی در ایجاد فرهنگ سازمانی در نظام آموزشی
طبق الگوي اقتضايی محققان اظهار می کنند که مديران و رهبران آموزشی موفق بايد خود را با محیط و بستري که سازمان
در آن قرار گرفته سازگار نمايند تا طی آن بتوانند به دنبال الگوي مناسب مديريتی در فرآيندهاي درونی مدرسه در جهت اهداف
از پیش تعیین شده و مطلوب نظام آموزشی باشند .بوسرت و همکارانش بر دو عامل زمینه اي مهم ،يعنی زمینه ي اجتماعی و
زمینه ي نهادي مدارس،که متغیرهاي مستقل تاثیر گذار بر مديريت آموزشی اند تاکید دارند .در بستر يا زمینه ي اجتماعی،
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بوسرت و همکارانش مجموعه اي از عوامل محیط بیرونی نظام آموزشی را معرفی کردند ،شامل وضعیت اقتصادي و اجتماعی
والدين و دانش آموزان در مدرسه،موقعیت هاي جغرافیايی مدرسه مثل شهري و روستايی بودن مدرسه ،انتظارات والدين از نظام
آموزشی،و میزان حمايت اجتماعی از نظام آموزشی بستر يا زمینه ي نهادي در برگیرنده ي نظام ساختاري حاکم بر مدارس و نظام
آموزشی می شود(نصیري گله و همکاران.)1939 ،
بنابراين می توان دو عامل بسیار اساسی در ايجاد فرهنگ سازمانی نظام هاي آموزشی را بستر اجتماعی و بستر نهادي که
نظام آموزشی در آن قرار دارد دانست و اين دو عامل از عوامل اساسی و تعیین کننده ي فرهنگ سازمانی در مدارس است
(سرمدي و صیف.)1931 ،

 -2-2نقش مدیران در فرهنگ سازمانی آموزشی
به دلیل همبستگی زياد فرهنگ سازمانی با نیروي انسانی در سازمان و ويژگیهاي مربوط به آنها ،می توان نظام هاي آموزشی
را يکی از معدود سازمان هايی دانست که در آن ها ،تنوع بسیاري در فرهنگ يا زمانی وجود دارد و عامل بسیار اساسی در ايجاد
تنوعی موقعیت اجتماعی افراد موجود دراين نظام به خصوص دانش آموزان و والدين آن ها و انتظارات و نیازهاي بسیار متنوع آن
ها از نظام آموزشی است .طبق تحقیقات بوسرت و همکارانش ،مهم ترين عامل تاثیر گذار برفرهنگ سازمانی نظام هاي آموزشی
اند و رابطه دو سويه بین مدير اموزشی و فرهنگ سازمانی نظام آموزشی وجود دارد که از يکسو در مديران آموزشی به واسطه
عقايد و تجارب فردي بر فرهنگ سازمانی نظام آموزشی به خصوص مدارس تاثیر می گذارند ،و از سوي ديگر مدير آموزشی بر
فرهنگ سازمانی حاکم بر نظام آموزشی نیز تاثیر گذار است.
بنابراين ،می توان گفت الگوي حاکم بر فرهنگ سازمانی نظام هاي آموزشی را الگوي تعاملی در نظر گرفت که از يکسو مديران
آموزشی با عقايد و تجارب خود بر فرهنگ سازمانی نظام هاي آموزشی تاثیر گذارند ،و از سوي ديگر نیز مديران آموزشی خود
تحت تاثیر ذي نفعان نظام هاي آموزشی است ،از جمله کارکنان ،والدين دانش آموزان و دانش آموزان و مافوق مديران
آموزشی(نصیري گله و همکاران.)1939 ،

 -9-2ارتباط متقابل فرهنگ و آموزش و پرورش
هیچ نهاد آموزشی حتی در توصیفی ترين تعاريف و تعابیر سیاسی توسعه اي فارغ از اهداف و مأموريتها و و زمینه هاي
فرهنگی و اجتماعی ،جامعه ي خود نیست و مدرسه به عنوان مهمترين نهاد آموزشی و يک مؤسسه اجتماعی با جامعه و فرهنگ
آن بده بستان و ارتباط متقابل دارد .بخشی از اين ارتباط و تأثیرگذاري آموزش و پرورش بر فرهنگ جنبه انتقال فرهنگی داشته و
با فلسفه اجتماعی در آن جامعه سازگاري کامل دارد .بخشی از تأثیر آموزش و پرورش نیز در جهت اجتماعی ساختن نسل ها،
داشتن کارکرد مؤثر اجتماعی ،ارزيابی ،نقّادي و حتی توسعه و اعتالي زندگی اجتماعی و فرهنگ جامعه است .چنان که ،تعلیم و
تربیت وسیله ي جاودانی ساختن و بهبود جامعه از طريق سازماندهی مناسب و شايسته ي تجربیات دانش آموزان است(سرمدي و
صیف.)1931 ،

 -4-2فرهنگ سازمانی در دانشگاه
در جامعه دانش محور امروز دانشگاه از مرجعیت مرکزي و حیاتی در توسعه دانش ،فرهنگ و اجتماع هر ملتی برخوردار است.
مهمترين کارکرد دانشگاه به عنوان نهادي که نقش کلیدي در تولید و انتقال دانش ،توسعه فرهنگ و تمدن و حل مسائل جامعه
مدرن دارد ،تربیت انسانی با هويت دانشگاهی فرهیخته ،مولد و توانمند است(بیرامی و همکاران.)1939 ،
شروع مطالعات فرهنگ دانشگاهی را می توان در دهه  1391و  1331و هم زمان با مطالعات دانشمندان علوم اجتماعی به
ويژه مديريت در حوزه فرهنگ از اين دهه به بعد ،به « فرهنگ دانشگاهی» سازمانی ،مشاهده کرد .به طوري که اين مقوله به
عنصري حیاتی در مديريت آموزش عالی تبديل می شود .مقوله اي که بر ابعاد نمادين و غیرعقاليی سازمان دانشگاه تمرکز
دارد(فريرا.)2119 ،
از اين رو ،می توان خاستگاه اصلی افزايش بهره گیري از فرهنگ سازمانی را در دانشگاه ها ،کم وبیش ناشی از همان مسائلی
دانست که دانشمندان مديريت براي آن به سراغ مطالعه اين مقوله مهم آمدند .مسائلی نظیر رقابتی تر شدن محیط ،کاهش منابع
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مالی عمومی ،تغییرات به وجود آمده در نقش دانشگاه ها در جامعه و احساس نیاز بیشتر به مديريت دانشگاهی براي پاسخ به
مسائلی چون انطباق با محیط ،اثربخشی ،ارزيابی ،ارتباطات ،پاسخگويی و هماهنگی(ديل و اسپورن.)1331 ،
ماسن ،با عنوان حماسه سازمانی ،واکنش هاي کم وبیشِ پژوهشگران به روش هاي کمی و به پوزيتیويسم منطقی ،و رشد
مفاهیم مديريتی و سیاستی در حیطه آموزش عالی يا ظهور انقالب مديريتی را در اين عرصه ،سه منشأ اصلی توجه به مفهوم
فرهنگ در بین پژوهشگران آموزش عالی قلمداد می کند؛ که وجه مشترك همه آنها ،عزم ايشان در مطالعه ابعاد غیرعقاليی يا
نمادين آموزش عالی است(ماسن .)1339 ،در واقع ،فرهنگ دانشگاهی را می توان الگوي معانی نهفته در صور نمادين ،از جمله
کنش ها ،گفتارها ،مصنوعات و تمامی مقوالت معناداري دانست که افراد دانشگاهی به کمک آن با هم ارتباط برقرار می کنند و در
تجارب ،دريافت ها و باورهاي مشترك با يکديگر سهیم می شوند(فاضلی.)1913 ،
برخی مانند هاردي ،عرصه آموزش عالی را براي مطالعه فرهنگ با آنچه در ادبیات مديريت مطرح است ،فاصله دار و آن را به
دو دلیل نامناسب می دانند :يکی به دلیل صبغه بسیار نظري اين قبیل مطالعات و ديگري ،به خاطر رويکردهاي بیش از حد کمی،
کارکردي و عینی آنها .اما ماسن ،اين نظر خاص را بدين صورت نقد میکند که اين ويژگی ها تنها مختص عرصه فرهنگ در
آموزش عالی نیست و اين انتقاد به تمامی مطالعات اين حوزه وارد است .همچنین در اين بین ،آثار برجسته و اتکاپذيري وجود
دارد که به خوبی به درك و فهم فرهنگ در عرصه آموزش عالی منجر کالرك که با وجود آنکه در حیطه « حماسه يا افسانه
سازمانیِ » شده است؛ از جمله آموزش عالی تعريف می شود ،اما به خوبی توانسته است خود را به عنوان اثري پرارجاع در ادبیات
عام سازمانی مطرح کند(هاردي.)1331 ،

 -5-2دشواری و ابهامات مطالعات فرهنگ دانشگاهی
امروزه ،مقوله فرهنگ به تدريج ،جاي خود را در مطالعات و پژوهش هاي آموزش عالی باز کرده است؛ هر چند با ابهامات و
دشواري هايی همراه بوده است .والیما( ، )2111سه دلیل زير را درباره اين ابهامات و دشواري ها مطرح می کند:
نخست ،به دلیل فرهنگی و فرهنگ ساز بودن نهاد دانشگاه ،دوم ،به خاطر تنوع بسیار باالي مقوالت فرهنگی در دانشگاه ،و
سوم ،به اين دلیل که مطالعه پديده هاي فرهنگی ،متضمن بحث هاي روش شناختی ،معرفت شناختی و فلسفی است که ريشه در
تلقی ما از ماهیت علم و دانش دارد؛ اينها ،همگی حاکی از اهمیت مقوله فرهنگ در دانشگاه در کنار پیچیدگی و دشواري مضاعف
مطالعه آن است .دشواري ديگر آن است که نگاه ريشه دار به دانشگاه ،که در آن دانشگاه ها ،نهادهايی فرهنگ ساز تلقی می شوند،
با پیدايش آموزش عالیِ انبوه در سپهر فرهنگی غرب ،رنگ می بازد.

 -6-2نگاه بازارمحور به دانشگاه
در اين جريان که با طرح انواع مدهاي مديريتی (نظیر مديريت دولتی نوين ) و با ايدئولوژي نئولیبرال همراه است ،از دانشگاه
ها به مثابه مؤسساتی ناکارآ ،بروکراتیک و ناکارآمد اقتصادي ،انتقاد می شود و در عوض ،نهادي براي تولید دانش و عرضه نوآوري
هاي صنعتی و از مؤسسات « صنعتی » تجاري تلقی می شود.
يکی از مسائل اين جريان که ناظر بر درك آموزش عالی است ،نگاه تک بعدي و عموما تجاري به دانشگاه است .دشواري
اساسی ،زمانی رخ می نمايد که اين نگاه بازارمحور به دانشگاه ،قصد دارد دانشگاه را به چشم نهادي فرهنگی نیز بنگرد و به درکی
جامع دست يابد؛ که اين امر عمدتا مسأله ساز است(والیما.)2111،

 -1-2درجه بندی مطالعات فرهنگی در آموزش عالی از حیث توجه به فرهنگ
والیما طیف بندي و درجه بندي جالبی نیز از مطالعات فرهنگی در حوزه آموزش عالی از لحاظ میزان تمرکز آنها بر اين
ديدگاه و توجه به آنها انجام می دهد .قويترين توجه ،شامل آن دسته از مطالعاتی است که هدف آنها توسعه رويکرد فرهنگی به
لحاظ نظري (تئوريک) است و يا آن دسته که به بررسی تنوع فرهنگی میان دانشگاهیان يا مؤسسات آموزش عالی می پردازد .در
مقابل ،ضعیف ترين توجه ،ناظر بر مطالعاتی است که در آنها فرهنگ به صورت استعاره اي به کار رفته و يا تنها يکی از متغیرهاي
توصیفی زمینه اي نام برده شده است(والیما.)2111 ،
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 -8-2فرهنگ آموزش عالی در سطح ملی
موضوع فرهنگ در بیشتر مطالعات فرهنگی آموزش عالی ،در سطح ملی بررسی شده است .در اين قبیل مطالعات ،تأثیر
فرهنگ و خُلقیات ملی و الگوهاي رفتاري موجود در آن در نظام آموزش عالی کشور تحلیل می شود .در واقع ،نظام آموزش عالی
کشور به عنوان يک پديده اجتماعی در فضا يا زمینه حاکم بر آن که همان فرهنگ ملی است ،مطالعه می شود.
کالرك ،چهار زمینه نهادي -اجتماعی زير را در شکل گیري فرهنگ دانشگاهی مؤثر می داند .1 :رشته هاي علمی .2 ،سازمان
دانشگاه .9 ،حرفه آکادمیک ،و  .4نظام آموزش عالی در سطح ملی(کالرك.)1331 ،

 -3-2دانشجویان به عنوان موضوع مطالعات فرهنگی در آموزش عالی
اين قبیل مطالعات ،متمرکز بر تببین مسائل دانشجويان مهاجر خارجی است .اين دانشجويان ،عمدتا به دلیل سوابق و تفاوت
هاي فرهنگی و سنتی اي که با خود دارند ،دريادگیري و فهم موضوعات با مسائل و يا تمايزاتی مواجه اند که در برخی مطالعات
فرهنگ دانشگاهی و عمدتا با نگاهی تطبیقی بررسی شده اند .در واقع ،منظور از دانشجويان در اين مطالعات ،عموم دانشجويان
نیست ،بلکه اقلیت هاي خاص دانشجويی است با فرهنگ ها و آداب و رسوم و سنتهاي متفاوت که ريشه اين تمايز ،عمدتا به لحاظ
مهاجرت است .هدف اين مطالعات تطبیقی دانشجويان ،صرفا تبیین يا توصیف اين وجوه تمايز و رابطه آن با فرهنگ و ارزش هاي
آکادمیک بدون شرح جزئیات هر يک از آنهاست(والیما.)2111 ،

-71-2مقایسه دیدگاه های مطالعات فرهنگ سازمانی در مدیریت آموزشی
در برخی از اين مطالعات ،از مقوله فرهنگ براي توصیف هر چه بهتر موضوع پژوهش و يا به عنوان يکی از ويژگی هاي عام
مطرح در پديده اجتماعی آموزش عالی بهره گرفته شده است .در برخی ديگر ،مقوله فرهنگ به عنوان مقوله اي خودجوش و
نوظهور در خالل تحلیل داده ها يا مصاحبه هاي عمیق ،خود را نمايان ساخته است(سیلور.)2119 ،
نوع ديگر اين قبیل مطالعات ،شامل آنهايی است که از فرهنگ به عنوان مبنايی براي تقسیم بندي مؤسسات آموزش عالی
بهره می جويد (مانند مطالعه اسپورن .)1339 ،به طور خالصه مطالعه بعد فرهنگی آموزش عالی در اين قبیل مطالعات ،می تواند
در به چالش کشیدن نگاه تک بعدي و ساده انگارانه به آموزش عالی بسیار مفید باشد.

 .9پیشینه تجربی تحقیق
سولن و لئونارد ( )2114در پژوهش خود با عنوان" فرهنگ سازمانی ،نوآوري و عملکرد :آزمايشی بر اساس مدل شاين" به اين
نتیجه رسیدند که نوآوري کلیدي براي بقاي سازمان و نتیجه مطالعه فرآيندهايی است که حمايت از نوآوري را سرلوحه کار خود
قرار داده اند .فرهنگ سازمانی يک چارچوب مفید براي فکر کردن در مورد فرآيندهايی است که ترويج نوآوري را سبب می شود .از
ويژگی هاي بارز مدل شاين تفاوت هاي ظريف اما مهم بین اليه هاي متنوع فرهنگ سازمانی مانند ارزش ها ،هنجارها ،آثار و رفتار
است .فرض اساسی اين پژوهش اين است که پیرامون فرآيندهاي فرهنگی که نوآوري سازمانی را به خصوص در شرکتهاي خدماتی
حمايت می کند ،راهکار ارائه می دهد.
روبرتز و جیمز( )2111در پژوهش خود نشان دادند مشاهده نحوه عملکرد آموزشگران در محیط کار و ويژگی هاي سازمانی
که آموزشگران در آن مشغول فعالیت هستند را از جمله عامل هايی می داند که در پرورش مهارت هاي الزم براي تأثیر گذاري هر
چه بیشتر فعالیت هاي يک آموزشگر در محیط آموزشی الزم است.

 .9..7روند مطالعات داخلی در زمینه فرهنگ دانشگاهی
به رغم دشواري هاي فوق ،مطالعات فرهنگ دانشگاهی از دهه  ، 1331به طوري راه خود را درپیش گرفت که هم اکنون،
مقوله اثرگذاري در سیاست هاي آموزش عالی است .اين در حالی است که متأسفانه آثار داخلیِ فرهنگ دانشگاهی -که عمري
نزديک به يک دهه دارد -به شدت از فقر مبانی نظري رنج می برد؛ به طوري که نقد وارد بر اين مطالعات اندك و پراکنده ،بهره
نداشتن از نظريه اي منسجم و روشن درباره فرهنگ دانشگاهی است (فاضلی .)1912 ،از اين رو ،الزم است براي يک بار هم که
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شده ،در آثار داخلی ،مبانی نظري متقن و مناسبی براي مطالعات فرهنگ دانشگاهی فراهم شود و در اختیار جامعه علمی ايران
قرار گیرد که هدف نوشتار حاضر چنین است.
الزمه اين امر ،شناخت گونه ها و رويکردهاي مختلفی است که در مطالعات فرهنگ دانشگاه به کار رفته است .بخش عمده اي
از مطالعات فرهنگی در آموزش عالی را می توان به آن دسته اطالق کرد که فرهنگ سازمانی دانشگاه را مطالعه کرده اند .اين قبیل
مطالعات که معموال حالت مورد پژوهی دارند ،يا سعی دارند با تکیه بر يک الگوي گونه شناختی از فرهنگ سازمانی ،فرهنگ
سازمانی حاکم بر دانشگاه را بشناسند و يا سعی کرده اند مؤلفه هاي مؤثر بر فرهنگ سازمانی دانشگاه را احصاء کنند.
متأسفانه در مطالعات داخلی ،مطالعه جامعی در اين زمینه تاکنون صورت نگرفته است در حالی که ضرورت آن بیش از پیش
احساس می شود .در اين میان مسامحتا می توان به مطالعه ارزشمند قانعی راد( )1911اشاره کرد که صرفا ويژگی هاي فرهنگی
يک رشته علمی را در ايران آن هم از ديد تعامالت و ارتباطات میان اعضاي آن رشته (علوم اجتماعی) تحلیل کرده است.
طائفی (  ) 1931قابلیت ها و تنگناهاي فرهنگ علمی-پژوهشی ايران را بررسی و با نگرشی آسیب شناسانه در دو بخش
جداگانه ،نقاط ضعف و قوت فرهنگ علمی -پژوهشی کشور را هر چند بدون چارچوبی مشخص اما از تمام ابعاد دينی ،سیاسی،
قانونی ،اقتصادي ،ابزاري ،ساختاري ،سازمانی و مديريتی ،زبان شناختی ،روحی و معرفتی ،ارزيابی می کند.
حريري( )1931در تحقیقی با عنوان رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در سازمان هاي آموزشی به اين نتیجه رسید
بین مولفه هاي فرهنگ سازمانی و ساختارسازمانی در سازمان آموزشی مورد نظر ارتباط مثبت و معنی داري وجود دارد.
سرمدي و صیف ( )1931در مطالعه خود دو عامل بسیار اساسی در ايجاد فرهنگ سازمانی نظام هاي آموزشی را بستر
اجتماعی و بستر نهادي که نظام آموزشی در آن قرار دارد دانستند و اين دو عامل را از عوامل اساسی و تعیین کننده ي فرهنگ
سازمانی در مدارس برشمردند.
در پژوهش قلتاش و همکاران ()1931که با هدف بررسی رابطه فرهنگ و يادگیري سازمانی با مديريت دانش در بین اعضاي
هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی صورت گرفت به اين نتیجه رسیدند که بین فرهنگ سازمانی و يادگیري سازمانی با مديريت
دانش رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
عسگري وزيري و همکاران( ،)1932در پژوهشی مؤلفه هاي فرهنگ سازمانی مبتنی بر جهانبینی اسالمی را بررسی و شناسايی
کرده اند و با به کارگیري استنباط در متون حوزوي و الگوي شاين و مشورت خبرگان ،الگوي خود را در سه سطح بینشی ،ارزشی و
رفتاري طراحی کرده اند.
مرادي و زائري تمبکی ( )1934در مطالعه خود به طراحی مدل فرهنگ سازمانی براي سازمان هاي آموزشی پرداختند .به اين
منظور در اين پژوهش در آغاز به مطالعه ي گسترده ادبیات پژوهش پرداخته و بر پايه آن ابعاد و مولفه هاي فرهنگ سازمانی مورد
نظر استخراج شده است .جهت طراحی مدل ستاره اي فرهنگ سازمانی ،از مدل هاي موجود و کاربردي حاضر نظیر مدل هاي
فرهنگ سازمانی هافستد ،ادگار شاين  ،ويلیام اوچی استفاده شده است .در نهايت با بهره گیري از ادبیات پژوهش و همچنین ابعاد
و مولفه هاي شناسايی شده مدلی براي فرهنگ سازمانی با عنوان مدل ستاره اي فرهنگ سازمانی براي سازمان هاي آموزشی ارايه
شده است.
وظیفه و توکلی( )1934در پژوهش خود به بررسی رابطه مؤلفههاي فرهنگ سازمانی و مديريت دانش در سازمانهاي
آموزشی -درمانی پرداختند .نتايج پژوهش حاکی از آن بود که بین فرهنگ سازمانی و مديريت دانش رابطه مثبت و معناداري
وجود داشت .همچنین نتايج آزمون ساير اهداف نشان داد که بین مؤلفههاي فرهنگ سازمانی (قبیله ،بازار ،ادهوکراسی) و مديريت
دانش رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

 .4نتیجه گیری
الزمه درك صحیح فرآيند هر سازمانی ،شناخت فرهنگ حاکم بر سازمان است .هر سازمانی ،فرهنگ سازمانی منحصر به خود
را دارد که توسط ارزش هايی که کارکنانش در کارهاي روزمره خود به کار می برند ،شکل می گیرد .فرهنگ استحکام سیستم
اجتماعی را بیشتر می کند و باعث بهبود شناخت افراد شده و رفتار آنها را شکل می دهد .اين گفته بیان کنندۀ اين موضوع است
که پذيرش فرهنگ و رعايت اصول و موازين زيربنايی آن توسط سازمان نه تنها جزء وظايف ،بلکه ضامن بقا و پويايی سازمان است.
بنابراين براي انجام هر گونه اقدام جديدي در سازمان ،توجه به فرهنگ آن مجموعه امري ضروري است؛ زيرا با اهرم فرهنگ به
9
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سادگی می توان انجام تغییرات را تسهیل کرد و جهت گیري هاي جديد را در سازمان پايدار نمود .با اين حال در شرايط متغیر
امروزي سازمان هايی موفق هستند که فرهنگ را به عنوان دارايی می نگرند و ارزش ها و هنجارهاي سازمانی را که موجب حمايت
از ايجاد و تشريک فرهنگ می شود ،توسعه می دهند.
امروزه در عصر پیشرفت شتابان دانش و فناوري که سیماي دانشگاه ها به کلی در حال تغییر است ،برخورداري کارکنان از
دانش ،اطالعات ،فنون ،اصول و راهبردهاي آموزشی به تنهايی کافی نیست بلکه ساماندهی ،به کارگیري و استفاده به هنگام و بجا از
اطالعات در محیط هاي آموزشی امري ضروري و به عبارت علمی الزام آور است (مک الروي .)2119 ،سازمان ها براي نیل به
موفقیت و اهداف خود ،بايد توانايی تطابق با دگرگونی هاي مداوم را داشته باشند که نظام آموزش و پرورش هر کشور نه تنها از
اين امر مستثنی نیست بلکه براي حفظ بقا بايد همواره پذيراي تغییرات جديد در حیطه دانش بوده و خود را با تغییر و تحوالت
جديد وفق دهد.
اهمیت فرهنگ سازمانی مکان هاي آموزشی به حدي است که در سالهاي اخیر محققان مديريت آموزشی را در اين صحنه به
انجام تحقیقاتی سوق داده است .ستاده و بازده سازمان هاي آموزشی انسان است .در سازمان هاي آموزشی که روابط انسانی اهمیت
دارد ،مفهوم فرهنگ سازمانی اهمیت بیشتري کسب می کند .رئیس دانشگاه می تواند با يک فرهنگ سازمانی مناسب ،دانشگاه را از
دانشگاه ديگر متمايز کند .رسالت رؤساي دانشگاه ها بهره برداري از تجارب ،استعدادها ،توان فکري منابع انسانی به ويژه کارمندان
و مديران خود است و اين امر مهم در قالب فرهنگ سازمانی غنی که خواسته ها ،نیازها و انتظارات دانش ،توانايی ها و مهارت ها در
آن تناسب پیدا کرده يا به طور هماهنگ و همسو شده باشد ،به آسانی دست يافتنی است(آلويز و هارتمن.)2111 ،
ديدگاه فرهنگی ،در تبیین دنیاي متنوع آموزش عالی کارآمد است و براي افراد و مديرانی که نیازمند فهم اين تبیین اند ،مفید
به نظر می رسد و زمانی که فضا و بستر آموزش عالی نقشی برجسته می يابد ،سودمندي خود را نشان می دهد .اين گونه شناسی
هفت گانه ،ضمن پر مزيت بودن ،نیازمند پژوهش ها و بررسی هاي آماري بیشتر جهت تقويت هر چه بهتر آن است.
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عملکرد فرانقشی نسبت به مشتریان بر عملکرد شغلی کارکنان فروش با نقش میانجی
تعارض بین فردی مشتریان (مطالعه موردی :بیمه البرز شهر کرج)
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چكیده
پژوهش حاضر با هدف عملکرد فرانقشی نسبت به مشتريان بر عملکرد شغلی کارکنان فروش با نقش میانجی
تعارض بین فردي مشتريان صورت گرفت .اين پژوهش از لحاظ هدف کاربردي و از نظر روش در زمره تحقیقات
توصیفی – پیمايشی قرار میگیرد .جامعه آماري تحقیق حاضر کلیه کارکنان شرکت بیمه البرز شهر کرج به
تعداد  341نفر می باشد .براي تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است ،که با توجه به جامعه
آماري حجم نمونه مورد نیاز پژوهش  219نفر می باشد .ابزار گردآوري در اين پژوهش ،پرسشنامه استاندارد بر
اساس تحقیق مولکی و همکاران ( )2113می باشد ،که پايايی اين پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ
 1,199تايید شد .جهت تجزيه و تحلیل داده هاي جمع آوري شده از نرم افزار مدلسازي معادالت ساختاري
اموس استفاده گرديد .نتايج پژوهش نشان داد که عملکرد فرانقشی نسبت به مشتريان بر عملکرد شغلی کارکنان
فروش تاثیر معنیداري دارد .همچنین نقش میانجی تعارض بین فردي مشتريان بر تاثیر عملکرد فرانقشی نسبت
به مشتريان بر عملکرد شغلی کارکنان فروش تايید گشت.
واژهگان كلیدی :تعارض بین فردي مشتريان ،عملکرد فرانقشی نسبت به مشتريان ،عملکرد شغلی کارکنان
فروش

-7مقدمه
يکی از اهداف حیاتی سازمانهاي انتفاعی کسب سود از طريق فروش محصوالت و خـدمات در بازار است که از جانب نیروي
فروش شرکت صورت میگیرد و نقـش نیـروي فـروش در ايـن زمینه و جذب مشتريان انکارناپذير است .به دلیل اهمیت اين
موضوع طی حدود يک قرن اخیر ،مطالعات متعددي در زمینه نیروي فروش صورت گرفته است و اين مطالعات به شدت تدوام
دارند(.چن و همکاران  )2111 ،در واقع نیروي فروش به عنوان سرمايه انسانی براي بسیاري از صنايع خدماتی محسوب
میشود(.اکاچوي و همکاران  )2119 ،مطالعات نشان داده است که شرکتها می توانند از طريق حفظ مشتريان فعلی خود سود
بیشتري نسبت به دستیابی به مشتريان جديد به دست آورند .پژوهشگران بازاريابی اهمیت ايجاد يک پايگاه مشتري وفادار را براي
موفقیت مالی بلند مدت به رسمیت شناخته اند ،باتوجه به اينکه مشتريان وفادار موجب دستیابی شرکت به مقاصد مطلوب
رفتاري ،مانند تکرار خريد و رجوع مجدد خواهد شد(.اکسوي و همکاران  )2119 ،از اين جهت رفتارهاي فرانقشی کارکنان نسبت
به مشتريان مورد توجه قرار گرفته است(.مولکی و همکاران  )2113 ،ارائه اين گونه رفتارها از سوي کارکنان سازمان ،چارچوبی
فراهم میکند که مديران میتوانند با مديريت کردن وابستگیهاي متقابل بین افراد در داخل يک واحد کاري اوال باعث کاهش نیاز
سازمان براي صرف منابع با ارزش خود به منظور انجام کارهاي ساده شوند و با آزادکردن اين منابع با ارزش ،به ارتقاي بهره وري
در سازمان کمک کنند و ثانیا به واسطه آزادکردن زمان و انرژي ،به افراد اين امکان را میدهد تا با دقت بیشتري به وظايف خود از
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جمله برنامه ريزي ،حل مسأله و  ...بپردازند .ماحصل تمامی آن ها افزايش موفقیت در دستیابی به پیامدهاي جمعی
است(.رائوب 2111،؛ پودساکف و همکاران . )2111 ،
از طرفی تعارض بین فردي مخرب ،به عنوان مانعی براي تحقق رسالت سازمان در امر خدمت رسانی ،با ايجاد تشنج و
کشمکش میتواند موجب هرز استعداد نیروي انسانی ،تیرگی روابط ،افزايش نارضايتی و کاهش اثربخشی سازمان گردد.موفقیت در
فروش تحت تاثیر توانايی فروشندگان براي توسعه روابط قوي با مشتريان است .روابط بر پايه اعتماد مشترك ،باور مشتريان به
اينکه کارکنان فروش به دنبال کسب منافع براي مشتريان هستند و اعتقاد به اينکه کارکنان به دنبال راه حلهايی براي رفع
مشکالت آنها می باشند ،شکل می گیرد( .لی و همکاران  )2119 ،تعارض بین فردي و مشتريان بی ادب منجر به از دست رفتن
اعتماد و در نهايت بی تعهدي و عدم قصد خريد می گردد(.جاج و همکاران  )2114 ،از آنجايی که تعامالت ناخوشايند ،تاثیر منفی
بر روابط فروشندگان با مشتريان خواهد گذاشت  ،کارکنان فروش در ايجاد روابط با مشتريان بی ادب و موفق نخواهند بود .لذا
تعارض بین فردي بر عملکرد کارکنان فروش تاثیر منفی خواهد گذاشت(.مولکی و همکاران )2113 ،
نیروي فروش مــیتوانــد رفتــار مشتريانـشان را بـه سـوي محـصوالت جديـد پـیش بینـی می نمايند خدمات جديد را در
بازارهـاي آزمايـشی کـشف نمايند  ،اطالعــاتی را در زمینــه ي فراينــد تخفیــف و قیمت گذاري رقبا به دست آورند ،به
تغییراتی که در خط مشی و به رفتارهاي توزيع کنندگان به وقوع می پیوندد توجـه نمايند و اطالعــاتی را نیــز در رابطــه بــا
اثــر بخــشی و فعالیتهـاي ترفیعـی نقطـه ي خريـد جمـع آوري نماينـد.از سويی افزايش رقابت ،سرعت و انعطاف پذيري در
صنعت بیمه ،شرکتهاي بیمه را بر آن داشته است که همة امکانات الزم را براي بهره بررداري و استفادۀ بهینه از منابع ،از جمله
کارکنان فروش خود به کار گیرند .مديران درصددند عواملی را به کار گیرند که بتواند بر افزايش وفاداري و رضايت مشتريان
شرکت منجر شود  ،چراکه وفاداري و رضايت مشتريان نهايتا منجر به بهبود عملکرد شرکت می گردد .همان طور که پیشتر نیز
گفته شده رفتارهاي فرانقشی کارکنان نسبت به مشتريان می توانند به عنوان عاملی موثر در بهبود رفتار کارکنان به کار گرفته
شوند .با توجه به ضرورت پژوهش و از آنجايیکه مشابه اين تحقیق در کشور انجام نشده است  ،سوال اصلی اين پژوهش اين است :
-آيا عملکرد فرانقشی نسبت به مشتريان بر عملکرد شغلی کارکنان فروش با نقش میانجی تعارض بین مشتريان تاثیردارد؟

-2چارچوب نظری پژوهش
-2-7عملكرد فرانقشی كاركنان نسبت به مشتریان
تحقیقات اولیه  OCBبر رفتار درون سازمانی تاکید میکرد .پس از آن در زمینه خدمات ،مورد توجه و تاکید محققان قرار
گرفت و به تدريج چارچوب رفتار شهروندي سازمانی به سمت کارکنان در سازمانهاي خدماتی گسترش يافت (دانت و هريس،
. )2111او اين رفتار را به عنوان رفتار فرانقش درنظر گرفته که براي سازمان مفید است اما به طور رسمی مورد نیاز سازمان
نیست( .کالمسی 1و همکاران  )2111 ،با الهام گرفتن از مفهوم رفتار شهروندي سازمانی میتوان مفهوم رفتار فرانقشی کارکنان را
بیان کرد که ساختاري تجمعی دارد و بیان کننده رفتارهايی عام در کارکنان است که باعث بهبود هويت برند میشود (بورمن و
زپلین  ،2113 ،صص )294-214بنابراين رفتار فرانقشی کارکنان شامل قصد و نیت هر يک از کارکنان براي انجام داوطلبانه برخی
رفتارهاي عمومی (مستقل از بخش و برند) خارج از حیطه سیستم انتظارات از نقش آن ا است که باعث تقويت هويت برند
میشود(چانگ و همکاران .)2112 ،
بتنکورت )1333(2اصطالح ديگري به کار برده و رفتار شهروندي را به عنوان عملکرد داوطلبانه کارکنان معرفی کرده است .او
عملکرد داوطلبانه کارکنان را به عنوان "رفتارهاي اختیاري و داوطلبانه کارکنان که عملکرد سازمانهاي خدماتی را ارتقا میدهد"
تعريف نمود( .وو )2113 ،
بتنکورت ( )1333رفتارهاي شهروندي کارکنان را اين طور تعريف میکند "رفتارهاي اختیاري و کمکی کارکنان که به توان
شرکت براي ارائه سرويس با کیفیت کمک میکنند ".گروث ()2111رفتار شهروندي کارکنان را رفتار اختیاري و داوطلبانه آنها
میداند که مستقیما و به وضوح از آنها انتظار نمیرود و پاداشی به آن داده نمیشود ،اما به کیفیت باالتر خدمات منجر شده و به
عملکرد موثر سازمانها خدماتی کمک میکند (به طور مثال ،کمک به مشتري ديگر و يا ارائه پیشنهاد و ( )..يی و همکاران )2119 ،
Kalemci
bettencourt
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بر اساس مطالعه يی و همکاران ( )2119رفتارهاي شهروندي کارکنان به بررسی دو بعد میپردازد:
الف) تمايل کارکنان براي کمک به ساير مشتريان و ب) تمايل کارکنان براي کمک به سازمان .
کارکنان از طريق متعهد دانستن خود براي انجام رفتارهاي اختیاري (رفتارهاي شهروندي) يا رفتارهاي مبتنی بر باورها و
عقايد ثابت از شرکت حمايت کند(.يی و همکاران )2119 ،
بورمن و زپلین در مصاحبه ها و مطالعات گسترده در سال  2113به اين نتیجه رسیدند که رفتار فرانقشی کارکنان نسبت به
مشتريان میتواند در هفت بعد عملیاتی شود :تمايل به کمک ،آگاهی از برند ،اشتیاق به برند ،تمايل به فداکاري ،رويکرد مبلّغ بودن
براي برند و همچنین تالش براي توسعه و بهبود خود در کنار بهبود برند (.پوريسلی و همکاران )2114 ،
رفتارهاي برند گرا بر مشتريان خارجی تاثیر می گذارد  ،مانند توصیه برند به مشتريان و يا از بین بردن سوء تفاهم مشتريان
نسبت به برند (.شان اکسی و همکاران  )2114 ،شکل زير سه بعد که معموال در تخقیقات رفتار سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته
اند را نشان می دهد.

شكل( )7تالقی رفتار شهروندی سازمانی و رفتار فرانقشی برند(شان اكسی و همكاران )2174 ،

تمایل به كمک كردن :اشاره دارد به نگرش مثبت کارکنان  ،صمیمیت  ،کمک کردن و همدلی نسبت به مشتريان داخلی و
خارجی  ،خارج از مسئولیت تعريف شده کارکنان( .برمن و همکاران  2113 ،؛ شان اکسی و همکاران )2114 ،
اشتیاق برند :اشتیاق برند داراي سه جنبه است  ،اول پايبندي کارکنان نسبت به برند است  ،جنبه دوم ابتکار عمل و
درگیري ذهنی با برند است.جنبه سوم اشاره دارد به رويکرد مبلغ بودن نسبت به نان تجاري  ،توصیه نام تجاري به مشتريان
داخلی و خارجی در موقعیتهاي کاري و غیر از آن و از بین بردن سوء تفاهمهاي مشتري نسبت به برند( .برمن و همکاران 2113 ،
؛ شان اکسی و همکاران )2114 ،
تمایل به توسعه برند :اشاره دارد به تمايل کارکنان به ارتقا مستمر مهارتهاي مربوط به نام تجاري براي اطباق با نیازهاي
متغیر بازار و صالحیتهاي جديد سازمانی(برمن و همکاران  2113 ،؛ شان اکسی و همکاران )2114 ،
ابعاد رفتار فرانقشی کارکنان نسبت به مشتريان
پژوهشهاي زيادي درباره ي رفتار فرانقشی کارکنان نسبت به مشتريان صورت نگرفته است ولی هر يک ابعاد خاصی را در
تعريف رفتار فرانقشی کارکنان نسبت به مشتريان درنظر گرفته اند .اين ابعاد به صورت خالصه در جدول زير عنوان شده اند:
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دوماهنامه مطالعات كاربردی درعلوم مدیریت و توسعه
جدول ( )7ابعاد رفتار فرانقشی كاركنان نسبت به مشتریان
محقق

سال

ابعاد

پوريسلی و همکاران

2114

پذيرش برند  ،توسعه برند  ،اشتیاق برند

شان اکسی و همکاران

2114

کمک کردن  ،اشتیاق برند و تمايل به توسعه برند

انیادزايو و همکاران

2111

کمک کردن  ،اشتیاق برند و تايید برند

شاري و صالح

2111

کمک کردن  ،توصیه برند  ،توسعه برند  ،جوانمردي

بومن و زپلین

2113

تمايل به کمک ،آگاهی از برند ،اشتیاق به برند ،تمايل به فداکاري ،رويکرد مبلّغ بودن
براي برند و همچنین تالش براي توسعه و بهبود خود در کنار بهبود برند

-2-2تعارض بین فردی مشتریان و كاركنان فروش
در فرهنگ لغت فارسی ،تعارض به معناي مزاحم يکديگر شدن ،با هم خالف کردن يا اختالف داشتن است(درگاهی ،موسوي،
فراهانی و شهام .)1913 ،تعارض نقش ،وجود درخواست ها و تقاضاهاي آشکار و نهان متضاد در عرصه نقش هاي واگذار شده به
افراد است که افراد را در حین کار تحت فشار و حالت سردرگم کننده اي قرار می دهد(گل پرور ،برازنده و جواديان.)1931 ،
تعارض بین فردي مشتريان ،به عنوان طیف وسیعی از رفتارهاي بد توسط افراد در نقش مشتري تعريف می گردند ،مانند
رفتارهاي بی ادبانه ،فرياد ،و يا ديگر رفتارهاي انحرافی(.اسلیتر و همکاران  )2111 ،کارکنان فروش اغلب در مواجه با مشتريان بی
ادب و داراي رفتارهاي غیر انسانی  ،اين گونه رفتارهاي تهاجمی را تجربه می کنند .در چنی موقعیتهايی کارکنان بايستی کامال بی
طرفانه ،به حفظ تعادل موقعیت بپردازند(.جارامیلو و همکاران  )2111 ،تعارض زمانی رخ می دهد که دو يا چند نفراز افراد در
مقابل يکديگر قرار گیرند زيرا نیازها،خواسته ها ،اهداف و ارزش هاي آنها متفاوت است .نکته مهم در اينجا اين است که هر
چندتعارض امري اجتناب ناپذير است و به دلیل متفاوت بودن اهداف ،ارزشها و عقايد به وجودمی آيد ،ولی می توان آن را هدايت
و به حداق ل رساند و حل کرد .در هنگام مواجهه با تعارض اولین و مهمترين اقدام تجزيه و تحلیل تعارض است  ،به گونه اي که
برخی معتقدند که درصد حل تعارض ،تجزيه وتحلیل آن است .پس از تجزيه و تحلیل تعارض بايد به حل آن پرداخت .تعارض بین
فردي با مشتريان می تواند احساسات منفی ،خصومت اضطراب ايجاد کند( .جاج و همکاران )2114 ،
در اين زمینه تحقیق بیلی و همکاران ( )2111نشان می دهد که رفتارهاي منفی تولید شده توسط مشتريان بی ادب بر
وضعیت احساسی فروشنده تاثري میگذارد و موجب رفتارهاي غیردوستانه وي با ساير مشتريان نیز می گردد(.مولکی و همکاران،
.)2113

-2-9توانایی درک احساسات مشتری
احساسات بر روي پارامترهاي مختلف بازاريابی از جمله ارجحیت و انتخاب خرده فروشی ،تصوير فروشگاه ،زمان صرف شده
در فروشگاه ،رضايت از خريد ،رضايت از محصول يا خدمات ،ارزش خريد لذت جويانه و مصرف گرايانه ،سبک تصمیم گیري مصرف
کنندگان ،میزان خرج کردن و میل و عالقه مصرف کننده براي رها کردن مارك تجاري تاثیر دارند .يو و دين( )2111که از يک
مقیاس رضايت احساسی استفاده کردند ،به ارتباطات مهمی میان رضايت و چندين رفتار عمدي (میل و عالقه براي پرداخت
هزينه بیشتر ،گفته هاي کوچه و بازار مثبت) رسیدند .وانگ ( )2114به اين نتیجه رسید که احساس لذت يا ياس و سرخوردگی
يک مشتري ،يک پیشگويی مهم در مورد وفاداري مشتري میباشد .بیگنه و همکاران ( )2111گزارش دادند که لذت بازديد کننده
در يک محیط پارك به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طريق رضايت) بر روي وفاداري تاثیر میگذارد .وايت و يوو ( )2111به اين
نتیجه رسیدند که احساسات مثبت (نظیر امیدواري ،خوشحالی ،خوشايندي) با گفته هاي کوچه و بازار مثبت و میل براي
پرداخت هزينه بیشتر ارتباط مثبت دارند ،اما با رفتار تعويض ارتباط منفی دارد.
اين نويسندگان همچنین گزارش دادند که احساسات منفی (نظیر احساس گناه کردن ،حقارت ،افسردگی و پشیمانی) ارتباط
مثبت با رفتار تعويض دارند ،اما با میل و عالقه براي پرداخت هزينه بیشتر و گفته هاي کوچه و بازار مثبت ارتباط منفی دارد.
توانايی درك احساسات مشتري به عنوان  ،قابلیت کارکنان فروش در تشخیص  ،تمايز و ارزيابی انواع احساسات به درستی و به
منظور دستیابی به اهداف مطلوب مورد نظر می باشد(.کاديک و همکاران  )2113 ،شناخت الگوهاي احساسی مشتريان به منظور
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ارضاي تقاضاي هاي متضاد آنها ضروري می باشد .در چنین شرايطی  ،در هنگام بروز تنش و ناراحتی  ،اين قابلیت به فروشندگان
در شناسايی اثربخش مشکالت کمک خواهد کرد(.کیدول و همکاران )2111 ،

-2-4عملكرد كاركنان واحد فروش
عملکرد به عنوان ارزيابی رفتار و فعالیتهاي يک کارمند در راسـتاي اهـداف سـازمانی تعريـف شده است(.چرچیل و همکاران ،
 )2112عملـکرد کارکنان واحـد فـروش شامـل ارزيابی رفتار کارکنـان واحـد فـروش در رسیدن به اهداف سازمـانی
میباشد(.جاوروسکی و همکاران  )1331 ،رفتار شامل وظايفی که کارکنان واحد فروش براي آنهـا تالش میکنند ،میباشد( .مانند
ترتیب دادن نمايشهاي فروش) .به طور مفهومی عملکـرد بـه دو بعد تقسیم میشود:
 -1رفتار يا فعالیتهايی که به وسیله کارکنان واحد فروش انجام میشوند.
 -2نتايجی مانند فروش که از تالشهاي آنها حاصل میٌشود(.بالداف )2111 ،
مسئولیت مديران فروش اطمینان از رسیدن به اهداف سازمان فروش به صورت کارا و مؤثر بـر اساس برنامه ريزي انجام شده
میباشد .يک سازمان فروش میتواند بدون اينکه مؤثر باشد ،کـارا باشد و برعکس .وظیفه مدير فروش حداکثر کردن سطوح عملکرد
اسـت؛ ايـن امـر لـزوم نظـارت ادامه دار بر شاخصهاي عملکردکارکنان واحد فروش و مقايسه آن بـا آنچـه بايـد باشـد ،را نشـان
میدهد .بررسی عملکرد کارکنان واحد فروش به منظور ارزيابی محتواي عملکرد رفتاري و نتیجـه اي میباشد .عملکـرد رفتــاري
ارزيـابی فعالیــتهـا و استــراتژيهـاي کارکنـان واحـد فـروش در مأموريتهاي شغلی و مسئولیتها است .در سنجش عملکرد
رفتاري تمرکز روي چگونگی انجـام فعالیتهاي کارکنان واحد فروش میباشد .تفـاوت میـان اثربخشـی سـازمان فـروش و عملکـرد
کارکنان واحد فروش به طور قابل توجهی از حمايت تجربی برخوردار اسـت(.بالداف  )2111 ،در ايـن يافتـه هـا تغییرات در
اثربخشی سازمان فروش به وسیله تغییرات در عوامل محیطی(مثل رقابـت ) و عوامـل سازمانی (مثل سیستمهاي کنترل مـديريت،
مخـارج تبلیغـات و تصـوير برنـد و انـدازه تغییـرات کارکنان واحد فروش) توضیح داده شده است .
در ارزيابی کارکنان واحد فروش نخستین مرحله تعیین اهداف و مقاصد براي سازمان فـروش است .اين اهداف بر مبناي
راهبردها و تاکتیکهاي تعیین شده شرکت مـیباشـد .کـه بـر اسـاس راهبردها ،تاکتیکها و طرح فروش توسعه داده مـی شـود.
اسـتانداردهـاي عملکـرد بـراي تمـامی فعالیتهاي فروش تنظیم میشود .پس از آن طرح به اجرا در میآيد .عملکرد به صـورت
ادامـه دار نظارت میشود .سپس با استانداردهاي از قبل تعیین شـده مقايسـه مـیشـود .و در صـورت نیـاز تصمیمات اصالحی به
وسیله مـديران فـروش بـراي حـداقل کـردن يـا حـذف اشـتباهات اتخـاذ میشود(.پیرسی و همکاران .)2114 ،
جدول ( )2ساختها و مقیاس راهبردی كنترل بر مبنای رفتار(پیرسی و همكاران )2114 ،
ساختهای راهبرد كنترل
رفتاری مدیریت فروش

مقیاسهای اندازه گیری

نظارت

صرف زمان براي کارکنان واحد فروش در میدان عمل ،ايجاد تماسهاي فروش به هم پیوسته براي کارکنان واحد
فروش ،نظارت منظم گزارشهاي تماس براي کارکنان واحد فروش ،نظارت روزانه فعالیتهاي کارکنان واحد فروش،
مشاهده عملکرد کارکنان واحد فروش در میدان عمل ،توجه به مالقاتهاي کارکنان واحد فروش ،مشاهده دقیق
مخارج کارکنان واحد فروش ،توجه به قیمت دهی کارکنان واحد فروش به مشتريان در مورد کاال و خدمات،
تشويق کارکنان واحدفروش به منظور افزايش نتايج فروش ،به وسیله پاداش بـه کارکنان واحد فروش براي
دستاوردها

راهنمایی

مشارکت فعاالنه کارکنان واحد فروش در آموزشهاي شغلی ،اختصاص زمان منظم براي راهنمايی کارکنان واحد
فروش ،بحث در مورد ارزيابی عملکرد کارکنان واحد فروش با کارکنان ،کمک به کارکنان واحد فروش براي توسعه
پتانسیل هاي کارکنان ارزيابی ،ارزيابی تعداد تماسهاي فروشی که کارکنان واحد فروش ايجاد کرده است ،ارزيابی
نرخ گفتگوهاي کارکنان واحد فروش

ارزیابی

ارزيابی نتايج فروش کارکنان واحد فروش ،ارزيابی کیفیت نمايشهاي فروشی که کارکنان واحد فروش ايجاد
میکند ،ارزيابی توسعه حرفهاي کارکنان واحد فروش پاداشدهی ،بازخوردهی منظم عملکرد ،پاداش دادن بر
مبناي کیفیت فعالیتهاي فروش ،استفاده از پرداخت هاي تشويقی به عنوان يک وسیله اصلی براي انگیزش ،داوري
براي پاداشها بر مبناي نتايج فروش به دست آمده
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ساختهای راهبرد كنترل
رفتاری مدیریت فروش

پاداش دهی

مقیاسهای اندازه گیری

پاداش دادن به کارکنان واحد فروش بر مبناي نتايج فروش کارکنان ،استفاده از مزاياي غیر مالی به منظور پاداش
دهی به کارکنان واحـد فـروش بـراي دستاوردهاي کارکنان ،پاداش به کارکنان واحد فروش بر اساس مقدار
فعالیتهاي فروش

-2-5استرس
در تعريف  ،فرهنگ آکسفورد از استرس با عنوان فشار روانی ياد میکند(.نینیو  )2119 ،طبق اين تعريف ،فشار روانی چیزي
است که از خارج بر فرد تحمیل میشود و ناراحتیهاي جسمانی و روانی را در پی دارد .وقتی مسائل وارده بر سازمانی فراتر از قدرت
مقابله اي و انطباقی ارگانیسم افراد آن باشد ،در آن حالت فرد دچار فشار روانی و تنش خواهد شد (ادواردز و همکاران )2111 ،
اما آنچه حائز اهمیت است آن است که استرس شغلی به دلیل اين که در رابطه با سازمان است با استرس متفاوت است .
مؤسسه ملی امنیت و سالمت شغلی ،استرس شغلی را ناشی از مشکالت فراوان موجود در محیط کار ،تغییرات مداوم خارج از
کنترل ،جابه جايی مداوم ،اضافه کار ،ساعت کار زياد و بینظمی ساعت کار میداند  .کاظمی و همکاران( )2111نیز استرس شغلی
را به عنوان تغییري در وضعیت فیزيکی يا ذهنی تعريف میکنند که ممکن است اثر مثبت يا منفی بر عملکرد شغلی کارکنان
داشته باشد که در آن ،استرس به خاطر رويدادهاي استرسزا در محیط کار ايجاد شده است .
منشأ معمول استرس که کارکنان در محیطکار يا سازمان با آن مواجه هستند ،عوامل استرسزاي شغلی نامیده میشود  .اين
عوامل استرسزا شامل ابهام نقش ،تعارض نقش و گرانباري نقش است .در اين پژوهش نیز اين عوامل که برگرفته از الگوي جونز و
همکاران ( )2112در کشور آمريکا است به عنوان عوامل استرسزاي شغلی در محیط کار در نظر گرفته شده است .اين عوامل
پیامدهاي شغلی و نگرشهاي مربوط به کار را تحت تأثیرقرار میدهد .تحقیقات نشان دهنده تاثیر منفی استرس بر عملکرد شغلی
می باشد(.مولکی و همکاران  2111 ،؛ طرفدار و همکاران  )2111 ،براي مثال استرس تاثیر منفی بر تعهد کارکنان فروش ه
کیفیت و در نتیجه ادراك مشتريان از کیفیت دارد(.وتزلس و همکاران .)2111 ،

-2-6ترک شغل
تمايل به ترك شغل در کارکنان بعنوان يک معضل انسانی در سازمان مطرح میشود( .لوين و همکاران  )2111 ،يافته هاي
علمی نشان می دهد که تمايل به ترك شغل از اراده آگاهانه و حساب شده شاغل براي ترك سازمان ناشی می شود(.تت و می
ير؛)1339يعنی کارکنان به يکباره سازمان را ترك نمی کنند .تمايل به ترك شغل در کارکنان به صورت تدريجی به وجود می
آيد(بوريا و همکاران  )2111 ،و پس از در نظر گرفتن همه شرايط ومناسب بودن فرصتهاي استخدامی در سازمان هاي ديگر؛اقدام
به ترك شغل می نمايند.ترك خدمت کارکنان ثبات و تداوم کارهاي سازمان را به هم می زند .از دست دادن کارکنان خوب تاثیر
مخربی بربقیه دارد و آن ها را دچار بی انگیزگی ودلسردي می کندو در نتیجه بهره وري و رضايت شغلی در سازمان کاهش می
يابد .اغلب سازمان ها هزينه هاي ترك خدمت را خیلی کم تخمین می زنندچرا که تنها هزينه هاي ملموس را در نظر می
گیرند.نتیجه تحقیقات پیشین نشان می دهد که هزينه واقعی ترك خدمت بسیار فراتر از آن است(.بالکر و همکاران .)2112 ،

-9پیشینه پژوهش
در اينجا به برخی از تحقیقات داخلی و خارجی در زمینه تحقیق اشاره می گردد:
صنوبر و همكاران ( )7935به ارايه مفهوم تعارض ،سطوح و انواع آن و رابطه آن با عملکردشغلی پرداختند .در اين مقاله
ابتدا مبانی نظري و تجربی در خصوص رابطه تعارض بین فردي با عملکرد کارکنان فروش بررسی می شود .آنگاه مدل هاي پايه
براي مطالعات بیشتر در اين خصوص معرفی می شود .نتايج مقاله می تواند در توسعه پژوهشهاي دانشجويان دوره هاي تحصیالت
تکمیلی مورد استفاده قرار گرفته و همچنین پیامدهاي کاربردي نیز براي ارتقا مهارتهاي فروش دارد.
حسینی و همكاران ( )7939تحقیقی تحت عنوان " بررسی تأثیر فروش گرايی و تخصص نیروي فروش بر عملکرد نیروي
فروش با توجه به نقش واسط اعتماد مشتري (مطالعه موردي :نمايندگیهاي فروش خودروهاي وارداتی در سطح شهر مشهد("
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انجام دادند .پژوهش حاضر داراي ماهیتی کاربردي بوده و در آن پنج فرضیه مطروحه از سوي نگارنده با روش روش پیمايشی-
توصیفی اثبات شده است .دادههاي اين پژوهش با نظرسنجی از میان  13نفر از نیروهاي فروش در نمايندگیهاي فروش خودروهاي
وارداتی در سطح شهر مشهد و از طريق پرسشنامه ،جمعآوري گرديده است .روايی سازه از طريق تحلیل عاملیِ تأيیدي مورد
بررسی قرار گرفته است و ضريب آلفاي کرونباخ بزرگتر از  1/3براي همه متغیرها پايايی آن را مورد تأيید قرار داد .تحلیل آماري
دادهها با استفاده از روش مدل سازي معادالت ساختاري و با استفاده از نرم افزار «»SmartPLSصورت گرفت .تجزيه و تحلیل
داده هاي جمع آوري شده نشان میدهد که فیمابین فروش -گرائی و تخصص نیروي فروش با عملکرد نیروي فروش و همچنین
بین فروشگرائی و تخصص نیروي فروش با اعتماد مشتري به نیروي فروش رابطه مثبت معنی داري وجود دارد .بین اعتماد مشتري
به نیروي فروش و عملکرد نیروي فروش نیز اين رابطه مشاهده میشود.
مهارتی و همكاران ( )7939تحقیقی تحت عنوان " بررسی اثر کنترل مديريت فروش بر عملکرد فروش به واسطه نوآوري
واحدهاي فروش (مورد مطالعه :شرکتهاي فعال در صنايع غذايی مشهد(" انجام دادند .هدف اين تحقیق بررسی کنترل  ،نوآوري و
عملکرد سازمان با استفاده از چارچوب مفهومی برگرفته از مطالعه ماتسوئو در واحدهاي فروش شرکتهاي فعال در صنعت مواد
غذايی شهرستان مشهد می باشد .لذا يک نمونه  111تايی از شرکتهاي موجود در جامعه آماري به روش نمونهگیري تصادفی
انتخاب و دادههاي مورد نظر با استفاده از پرسشنامه جمعآوري و با استفاده از روش مدل معادالت ساختاري مورد تجزيهوتحلیل
قرار گرفت .نتايج نشان داد که کنترل مبتنی بر رفتار و کنترل مبتنی بر دانش بر نوآوري فروش تاثیر مثبت دارد و يک رابطه
مستقیم بین آنها برقرار است در حالیکه فرضیه کنترل مبتنی بر نتیجه بر نوآوري که به صورت منفی فرض شده بود  ،رد شد و
نشان داد که بین آنها يک رابطه مستقیم و معنا داري وجود دارد و نه يک رابطه معکوس .متغیر نوآوري فروش بر عملکرد فروش
نیز تاثیر داشته و همچنین نقش میانجیگري متغیر نوآوري فروش در رابطه بین متغیرهاي کنترلی و عملکرد فروش نیز تأيید
گرديد.
مولكی و همكاران ( )2171در مطالعه خود از طريق مدلسازي معادالت ساختاري به ايجاد مدلی براي شناسايی روابط بین
تعارض بین فردي مشتريان  ،پیامدهاي اين رفتارها و ابزارهايی براي جلوگیري و يا کاهش آنها در سازمان پرداختند .نتايج نشان
می دهد که تعارض بین فردي مشتريان تاثیر منفی بر عملکرد شغلی کارکنان دارد .شرايط استرس منجر به افزايش تمايل به
ترك شغل می شود و از طرفی درك احساسی فروشنده و رفتارهاي فرانقشی آنها  ،نتايج منفی تعارض بین فردي مشتريان را
کاهش می دهد.
كادیک و همكاران ( )2171به نقش تعديلگر توانايی درك احساسات مشتري بر رابطه بین فروش گرايی و مشتري گرايی بر
عملکرد فروش پرداختند .دو سطح مطالعه در اين تحقیق صورت گرفت .مطالعه اول به بررسی فروش گرايی و عملکرد می پردازد ،
در حالیکه مطالعه دوم به بررسی نتايج مطالعه اول از ديدگاه مشتري می پردازد .نتايج نشان دهنده رابطه بین و مشتري گرايی بر
عملکرد فروش می باشد .ولی رابطه بین و فروش گرايی بر عملکرد فروش تايید نشد .همچنین نتايج نشان می دهد که توانايی
فروش مديران براي درك احساسات ،تاثیر گرايش مشتريان نیروي فروش بر عملکرد فروش را تسهیل می کند.
ترهو 7و همكاران ( )2175در تحقیقی به بررسی تاثیر مشتري گرايی کارکنان فروش و استراتژي هاي فروش بر عملکرد
کارکنان فروش پرداختند .اين مطالعه بر روي  119نفر از کارکنان فروش  ،از  91شرکت فروشنده انجام شد .نتايج حاصل از آزمون
مدلسازي معادالت ساختاري  ،نشان داد که استراتژي هاي فروش با عملکرد فروش کارکنان و عملکرد بازار به صورت مستقیم و
غیر مستقیم رابطه دارد  .از بین سه بعد استراتژي هاي فروش  ،تنها بعد بخش بندي بر عملکرد فروش تاثیر مستقیم دارد و ابعاد
مدلهاي فروش و اولويت بندي به صورت غیر مستقیم و از طريق مشتري گرايی و فروش مبتنی بر ارزش افرينی براي مشتري  ،بر
عملکرد نیروي فروش تاثیر می گذارد.
روزندو ریوس 2و همكاران ( )2175در تحقیقی به بررسی رابطه مشتري گرايی نیروي فروش و بازار گرايی سازمانی بر
عملکرد نیروي فروش پرداختند .اين مطالعه بر روي  149مدير فروش بانکهاي کشور اسپانیا صورت گرفات  .نتايج خاصل از
مدلسازي معادالت ساختاري نشان دهنده نقش میانجی مشتري گرايی کارکنان فروش بر رابطه بین بازارگرايی بانک و عملکرد
کارکنان فروش می باشد.
Terho
Rosendo-Ríos
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تانگ و تانگ ( )2177رفتار شهروندي کارکنان سازمانهاي خدماتی در برخورد با پرسنل را تحت عنوان رفتار شهروندي
خدمتگرا تعريف می کند و در مطالعه خود به بررسی تاثیرات رفتار شهروندي خدمت گرا بر روي  1199مشتري ار مشتريان
هتلهاي تايوان پرداختند.يافته هاي حاصل از اين پژوهش تايیدي بر تاثیرات رفتار شهورندي سازمانی بر وفاداري  ،کیفیت ادراك
شده و آگاهی مشتريان از خدمات سازمان است.
لی و همكاران ( )2177در مطالعه خود عنوان کردند علی رغم آگاهی از اهمیت رفتار مصرف کننده در بخش خدمات ،
تجربیات ناچیزي در خصوص ارتباط رفتار مصرف کننده و رفتار کارکنان ارائه دهنده خدمات وجود داردو لذا در پژوهش خود به
بررسی تاثیر مشارکت مشتري و رفتار مشتريان بررفتار کارکنان و ارتباط میان کارکنان بخش خدمات با مشتريان پرداخته اند و
تاثیرات مثبت رفتارهاي بخش کارکنان را بر رفتارهاي مشتريان نشان داده اند.

-4مدل مفهومی پژوهش
پس از مرور مستند بر مقاالت و رساله هاي معتبر بین المللی و بعضا داخلی ،در رابطه با پیشینه تحقیق حاضر ،مدل ارائه شده
زير مورد استفاده قرار گرفت.
درك احساسی
کارکنان

ترك شغل

استرس

تعارض بین فردي

عملکرد شغلی

عملکرد فرانقشی

شكل -7مدل مفهومی پژوهش(مولكی و همكاران )2171 ،

-6فرضیات پژوهش
-7
-2
-9
-4
-5
-6
-1
-8
-3
-71

درك احساسی کارکنان بر عملکرد فرانقش کارکنان نسبت به مشتريان تاثیر دارد.
درك احساسی کارکنان بر تعارض بین فردي مشتريان تاثیر دارد.
عملکرد فرانقش کارکنان نسبت به مشتريان بر عملکرد شغلی کارکنان فروش تاثیر دارد.
تعارض بین فردي،برتاثیر عملکرد فرانقش کارکنان نسبت به مشتريان برعملکرد شغلی کارکنان فروش نقش میانجی دارد.
تعارض بین فردي بر استرس تاثیر دارد.
تعارض بین فردي بر ترك شغل کارکنان فروش تاثیر دارد.
تعارض بین فردي بر عملکرد شغلی تاثیر دارد.
استرس بر ترك شغل کارکنان فروش تاثیر دارد.
استرس بر عملکرد شغلی کارکنان فروش تاثیر دارد.
عملکرد فروش بر ترك شغل کارکنان تاثیر دارد.

-1روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر در زمرۀ تحقیقات کاربردي قرار دارد ،چنانچه طبقهبندي انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش مدنظر قرار
گیرد ،روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمرۀ تحقیقات توصیفی پیمايشی ،قرار دارد .جامعه آماري تحقیق حاضر کلیه
کارکنان شرکت بیمه البرز شهر کرج به تعداد  341نفر می باشد .براي تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است ،که
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با توجه به جامعه آماري حجم نمونه مورد نیاز پژوهش  219نفر می باشد .روش انتخاب نمونه هاي آماري در اين پژوهش ،با
توجه به موضوع و ماهیت آن ،روش نمونه گیري تصادفی ساده می باشد .براي جمع آوري داده هاي مورد نیاز از روش مطالعات
کتابخانه اي و مطالعات میدانی استفاده شده است .همچنین براي تجزيه و تحلیل داده ها از تکنیک مدلسازي معادالت ساختاري
اموس نسخه  29بهره برده ايم.

-8ابزار جمع آوری داده ها
جمع آوري داده ها به صورت نظر سنجی با استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد انجام خواهد شد .بخش اول پرسشنامه شامل
متغیرهاي جمعیت شناختی ( جنس  ،میزان تحصیالت ) است و بخش دوم حاوي سواالت مرتبط با متغیر هاي پژوهش می باشد،
که بر اساس مقیاس لیکرت تهیه شد  .براي گرداوري شواهد روايی ابزار پژوهش ،راههاي مختلفی وجود دارد که عبارتند از :روايی
محتوايی ،روايی صوري و روايی سازه (شواهد همگرا ،واگرا و همسانی درونی و روايی عاملی) .در اولین مرحله از پژوهش  ،براي
بررسی روايی صوري پرسشنامه در اختیار استاد راهنما و ساير خبرگان در دسترس قرار گرفت و تاکید شد که در ارزيابی کیفی
روايی محتوا ،موارد رعايت دستور زبان ،استفاده از کلمات مناسب ،اهمیت سواالت ،قرارگیري سواالت در جاي مناسب خود ،زمان
تکمیل ابزار طراحی شده را مدنظر قرار دهند.نهايتا نظرات آنان به صورت تغییراتی جزئی در پرسشنامه اعمال شد.
در مرحله دوم از بررسی روايی  ،براي ارزيابی روايی محتوايی از نظر متخصصان در مورد میزان هماهنگی محتواي ابزار اندازه
گیري و هدف پژوهش  ،استفاده شده است .بدين ترتیب که پرسشنامه به  11نفر از متخصصین رشته مديريت داده و از آنان
درخواست شد که درخصوص سواالت ابزار به صورت مفید است و مفید نیست پاسخ دهند .پاسخها براساس فرمول CVR
محاسبه و با جدول الوشه انطباق داده شد .اعداد باالتر از  1,43مورد قبول واقع شد.
پس از ارزيابی روايی ،جهت بررسی پايايی پرسشنامه در اين تحقیق از روش همسانی درونی (ضريب آلفاي کرونباخ) جهت
سنجش پايايی ابزار پژوهش استفاده شده است .در پژوهش حاضر پس از مطالعه مقدماتی (پايلوت) در يک نمونه  21نفري و
بازگشت پرسشنامه ها ،داده هاي جمع آوري شده به نرم افزار  Spss 21وارد و الفاي کرونباخ آنها محاسبه گشت .در نهايت پس
از انجام چهار مرحله -1اعتبار محتوا -2دو نیمه کردن  -9الفاي کرونباخ (پايايی)-4باز ازمايی ،ابزار تحقیق آماده شد.
توزيع سواالت پرسشنامه و ضريب آلفاي کرونباخ آنها در جدول زير بیان شده است.
جدول ( )7ارتباط میان متغیرها و سواالت پرسشنامه
منبع

رديف

متغیر

1

درك احساسی کارکنان

1,132

2

تعارض بین فردي

1,141

9

عملکرد فرانقشی کارکنان

4

استرس

1

عملکرد شغلی کارکنان

1,111

9

ترك شغل

1,111

مولکی و همکاران
()2113

الفاي کرونباخ

1,131
1,121

-3تجزیه و تحلیل آماری
-3-7توصیف كمی متغیرهای پژوهش بر اساس اهداف تحقیق
در جدول شماره  4شاخص هاي توصیفی مربوط به متغیرهاي پژوهش محاسبه شده است .شاخص میانگین اهمیت متغیرها را
نظر پاسخ دهندگان نشان می دهد و شاخص انحراف استاندارد پراکندگی پاسخ ها را نشان می دهد .با توجه به اينکه باالترين عدد
براي میانگین متغیرهاي مستقل و وابسته عدد  1است( طیف  1تايی :کامال مخالفم ،مخالفم ،نسبتا مخالفم ،موافقم ،کامال موافقم )
بازه (  )1 -2/99نشان دهنده نمره کم آزمودنی ها ،بازه (  )2/94-9/99نشان دهنده نمره متوسط و بازه ( )9/93 -1نشان دهنده
نمره زياد آزمودنی ها می باشد.
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جدول شماره(  ) 4شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش
نام شاخص

میانگین

انحراف استاندارد

کشیدگی

چولگی

درك احساسی کارکنان

9,112

1,11

-1,129

1,412

تعارض بین فردي

9,214

1,12

-1,112

1,911

عملکرد فرانقشی کارکنان

9,941

1,21

- 1,192

1,494

استرس

9,214

1,91

-1,319

1,113

عملکرد شغلی کارکنان

9,114

1,21

-1,912

1,112

ترك شغل

9,439

1,11

-1,913

1,141

نتايج حاصل از جدول فوق نشان می دهد میانگین کلیه متغیرها در بازه (  )2/94-9/99می باشد که می توان ادعا نمود
وضعیت متغیرها در حد متوسط می باشد .همچنین چولگی و کشیدگی متغیر در بازه ( )-2،2میباشد که نشان می دهد متغیرها
داراي توزيع نرمال می باشند.

-3-2آزمون () KMO
براي انجام تحلیل عاملی ،بايد از اين مسأله اطمینان حاصل شود که آيا میتوان دادههاي موجود را براي تحلیل مورد استفاده
قرار داد يا خیر؟ و آيا تعداد داده هاي مورد نظر براي تحلیل عاملی مناسب هستند يا خیر؟ بدين منظور از شاخص کی .ام .او و
آزمون بارتلت استفاده میشود.
معیار کفايت نمونهگیري کی .ام .او ،1آمارهاي براي بررسی کفايت دادهها (نمونهگیري) است و نشان دهنده نسبت واريانس
مشترك در واريانس متغیّرها است که ممکن است به وسیله عوامل مهم ايجاد شده باشد .اين شاخص در دامنه صفر تا يک قرار
دارد .مقادير باالتر براي اين آماره (نزديک به يک) نشان میدهد که تحلیل عاملی با استفاده از اين دادهها قابل انجام است .اگر اين
مقدار کمتر از  1/9باشد ،نتايج تحلیل عاملی چندان قابل استفاده نخواهد بود .رابطه زير مبیّن معیار کفايت نمونهگیري )(KMO
است (مؤمنی و فعال.)139 :1931 ،
2
𝑗𝑖𝑟 𝑗∑ 𝑖∑
2
2
𝑗𝑖𝑎 𝑗∑ 𝑖∑𝑖 ∑𝑗 𝑟𝑖𝑗 +

∑ = 𝑂𝑀𝐾

که در آن :
𝑗𝑖𝑟 = ضريب همبستگی ساده بین متغیّرهاي  iو j
𝑗𝑖𝑎= ضريب همبستگی جزئی بین متغیّرهاي  iو j
آزمون کروي بودن بارتلت ،2اين فرضیه را آزمون میکند که ماتريس همبستگی يک ماتريس همانی است يا خیر .اگر ماتريس
همبستگی ،يک ماتريس همانی باشد ،در اين صورت متغیّرها با هم ارتباطی ندارند و در نتیجه امکان شناسايی عوامل جديد بر
اساس همبست گی بین متغیّرها وجود ندارد .امّا اگر همانی نباشد ،در اين صورت متغیّرها با هم ارتباط دارند و در نتیجه امکان
شناسايی عوامل جديد بر اساس همبستگی بین متغیّرها وجود دارد .اين آزمون به بررسی مرتبط و مناسب بودن متغیّرها براي
کشف ساختار میپردازد .مقادير کوچک (کمتر از  )1/11براي سطح معنیداري نشان میدهد که ماتريس همبستگی بین متغیّرها،
همانی نیست و تحلیل عاملی براي دادههاي موجود مفید خواهد بود.

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett's Test of Sphericity
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جدول( )9نتایج آزمون KMO

نام شاخص

KMO

نتیجه

درك احساسی کارکنان

1,141

توان اماري و کفايت نمونه تايید می شود

تعارض بین فردي

1,191

توان اماري و کفايت نمونه تايید می شود

عملکرد فرانقشی کارکنان

1,193

توان اماري و کفايت نمونه تايید می شود

استرس

1,121

توان اماري و کفايت نمونه تايید می شود

عملکرد شغلی کارکنان

1,111

توان اماري و کفايت نمونه تايید می شود

ترك شغل

1,134

توان اماري و کفايت نمونه تايید می شود

نتیجه آزمون  KMOدر جدول فوق نشان می دهد که مقدار  KMOبراي همه مقیاس ها بیشتر از  1/9میباشد بنابراين
حجم نمونه از کفايت خوبی براي انجام تحلیل عاملی برخوردار است.

-3-9مدل اندازه گیری
در مرحله اول به دنبال پاسخ به اين پرسش هستیم که آيا هر يک از مدلهاي اندازهگیري تدوين شده براي سازهها حائز
حداقل معیارهاي علمی تعريف شده هستند يا خیر ،الزم است تا هر يک از مدلهاي اندازهگیري را جداگانه مورد تحلیل قرار
دهیم .مدل مقهومی پژوهش حاضر داراي دو متغیر می باشد .در اين مرحله به بررسی بار عاملی حاصل از تحلیل عاملی تائیدي
پرداخته ايم که مؤلفه هايی با بار عاملی بیشتر از  1,4براي استخراج مدل نهايی مورد نظر قرار گرفته اند .نتايج در جدول زير
نمايش داده شده است.
جدول ( )4جدول بارهای عاملی
سطح معناداری

نسبت بحرانی

بار عاملی

شاخص

.880

درك احساسی

q4 <---

***

23.048

.927

درك احساسی

q3 <---

***

24.734

.953

درك احساسی

q2 <---

***

23.818

.939

درك احساسی

q1 <---

.819

عملکرد فرانقشی

q8 <---

***

16.133

.835

عملکرد فرانقشی

q7 <---

***

16.508

.847

عملکرد فرانقشی

q6 <---

***

16.621

.851

عملکرد فرانقشی

q5 <---

.852

تعارض بین فردي q12 <---

***

14.582

.758

تعارض بین فردي q11 <---

***

18.745

.879

تعارض بین فردي q10 <---

***

17.872

.856

تعارض بین فردي q9 <---

.876

استرس

q13 <---

***

17.951

.846

استرس q14 <---

***

16.697

.813

استرس q15 <---

***

16.304

.802

استرس q16 <---

.777

عملکرد شغلی q17 <---

***

13.336

.774

عملکرد شغلی q18 <---

***

14.653

.833

عملکرد شغلی q19 <---
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شاخص

سطح معناداری

نسبت بحرانی

بار عاملی

***

15.227

.858

عملکرد شغلی q20 <---

***

13.713

.791

عملکرد شغلی q21 <---

***

14.317

.818

عملکرد شغلی q22 <---

.877

ترك شغل q23 <---

***

16.878

.838

ترك شغل q24 <---

همانطور که در جدول باال مشاهده میشود بارهاي عاملی که باالي  1,4هستند و در سطح اطمینان  33درصد معنادار
هستند نشان دهنده آن است که شاخص ها(متغیرهاي نشانگر) ،متغیرهاي مفهومی را بخوبی تبیین می کند.

-3-4روش مدل معادالت ساختاری()SEM
در اين پژوهش براي بررسی و آزمون مدل مفهومی ارائه شده توسط پژوهشگر از روش معادالت سـاختاري و نـرم افـزار
Amosاسـتفاده شـده اسـت .مـدل سـازي معادله ساختاري به پژوهشگر ياري میرساند تا الگـويی نظري را که از اجزاي مختلف
ومتنوعی تشـکیل يافتـه ،هم به طور کلی و هم به گونه اي جزيی مورد آزمـون و وارسی قرار دهد  .با اجراي آزمون مدلسازي
معـادالت سـاختاري در نرم ا فزار ،شاخصهاي برازشی ارائه میگردند کـه نشـان میدهند تا حـدي مـدل مفهـومی مـورد ادعـا بـه
وسـیله داده هاي تجربی برازش میشود .بر خالف آزمـونهـاي مرسوم آماري که با يک آماره مورد تايید و يا رد قـرار میگیرند ،در
مدلسازي معادالت ساختاري ،دستهاي از شـاخصهـا معرفـی مـیشـوند .وضـعیت شـاخصهـاي برازش براي مدل مفهـومی
پـژوهش در جـدول زير آورده شده است .وضعیت برازش مدل تحقیق حاضر با توجّه به داده هاي حاصل از نتايج نرم افزار اموس
به شرح ذيل می باشد
جدول ( )5شاخصهای برازش مدل
شاخص

X2/df

AGFI

GFI

CFI

NFI

TLI

IFI

PCFI

PNFI

PRATIO

RMSEA

معیار
پیشنهاد

<9

<1,1

<1,3

<1,3

<1,3

<1,3

<1,3

<1,1

<1,1

<1,1

>1,11

شده
مدل
ساختاری

2,129

1,133

1,329

1,399

1,311

1,393

1,329

1,111

1,311

1,199

1,132

همـان طـور کـه در جـدول مشـخص اسـت کلیه شاخصهاي برازش مدل از وضـعیت مناسـبی برخوردار هستند .به عنوان
مثـال سـطح معنـاداري کـاي اسکوئر مدل از  1درصد بیشتر است و ايـن نشـان از آن دارد که دادههاي تجربی به نحو مناسبی از
مدل مفهومی پژوهش حمايت میکنند .همچنین مقدار ريشه میـانگین مربعات خطاي برآورد نیـز کمتـراز  11درصـد اسـت و اين
شاخص نیز برازش مدل را تايید میکند .قابل قبـول بـودن سـاير شـاخصهـاي مـدل نیـزدر خروجـیهـاي نرم افزار ديده میشـود.
به منظور آزمون فرضیه هاي تحقیق ،از مدلیابی معادالت ساختاري ) (SEMبا بـه کارگیري روش حداکثر درستنمايی در نرم
افزار آموس استفاده شـد کـه در طـی همـه مراحل تحلیل ،ماتريس کواريانس مبناي کار قرار گرفت .شـکل زير روابـط ساختاري
مدل تحقیق را نشان میدهد.
.
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شكل( )2مدل مفهومی پژوهش به همراه بارهای عاملی
جدول ( )6ضریب مسیر فرضیات
نسبت

فرضیه
درك احساسی کارکنان بر عملکرد فرانقش کارکنان نسبت به مشتريان تاثیر دارد.

سطح

ضریب
بحرانی
معناداری
استاندارد
CR
1,111
19,214 1,34

نتیجه
فرضیه
تايید

درك احساسی کارکنان بر تعارض بین فردي مشتريان تاثیر دارد.

-1,11

-1,914

1,434

رد

عملکرد فرانقش کارکنان نسبت به مشتريان بر عملکرد شغلی کارکنان فروش تاثیر دارد.

1,11

9,343

1,111

تايید

تعارض بین فردي  ،برتاثیر عملکرد فرانقش کارکنان نسبت به مشتريان بر عملکرد شغلی
کارکنان فروش نقش میانجی دارد.

1,912

-

-

تايید

تعارض بین فردي بر استرس تاثیر دارد.

1,39

19,414

1,111

تايید

تعارض بین فردي بر ترك شغل کارکنان فروش تاثیر دارد.

1,41

2,143

1,141

تايید

تعارض بین فردي بر عملکرد شغلی تاثیر دارد.

-1,31

-3,111

1,111

تايید

استرس بر ترك شغل کارکنان فروش تاثیر دارد.

1,11

1,993

1,129

رد

استرس بر عملکرد شغلی کارکنان فروش تاثیر دارد.

-1,19

-1,114

1,911

رد

عملکرد فروش بر ترك شغل کارکنان تاثیر دارد.

-1,41

-9,113

1,111

تايید

متغیر درك احساسی کارکنان بر عملکرد فرانقش کارکنان نسبت به مشتريان در سطح اطمینان  31درصد تاثیر معناداري
دارد(نسبت بحرانی برابر با 19,214که بیشتر از  1,39است) .با توجه به اينکه اين رابطه مثبت است(میزان ضريب استاندارد 1,34
است) بنابراين متغیر درك احساسی کارکنان بر عملکرد فرانقش کارکنان نسبت به مشتريان تاثیر قوي دارد.
متغیر درك احساسی کارکنان بر تعارض بین فردي مشتريان در سطح اطمینان  31درصد تاثیر معناداري ندارد(نسبت
بحرانی برابر با  -1,914که کمتر از  1,39است).
متغیر عملکرد فرانقش کارکنان نسبت به مشتريان بر عملکرد شغلی کارکنان فروش در سطح اطمینان  31درصد تاثیر
معناداري دارد(نسبت بحرانی برابر با  9,343که بیشتر از  1,39است) .با توجه به اينکه اين رابطه مثبت است(میزان ضريب
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استاندارد  1,11است) بنابراين متغیر عملکرد فرانقش کارکنان نسبت به مشتريان بر عملکرد شغلی کارکنان فروش تاثیر قوي
دارد.
همچنین با توجه به تغییر عملکرد فرانقش کارکنان نسبت به مشتريان بر عملکرد شغلی کارکنان فروش از  1,11به ، 1,914
نتیجه می گیريم تعارض بین فردي ،بر تاثیر عملکرد فرانقش کارکنان نسبت به مشتريان بر عملکرد شغلی کارکنان فروش نقش
میانجی دارد.
متغیر تعارض بین فردي بر استرس در سطح اطمینان  31درصد تاثیر معناداري دارد(نسبت بحرانی برابر با 19,414که بیشتر
از  1,39است) .با توجه به اينکه اين رابطه مثبت است(میزان ضريب استاندارد  1,39است) بنابراين متغیر تعارض بین فردي بر
استرس تاثیر قوي دارد
متغیر تعارض بین فردي بر ترك شغل کارکنان فروش در سطح اطمینان  31درصد تاثیر معناداري دارد(نسبت بحرانی برابر با
 2,143که بیشتر از  1,39است) .با توجه به اينکه اين رابطه مثبت است(میزان ضريب استاندارد  1,41است) بنابراين متغیر
تعارض بین فردي بر ترك شغل کارکنان فروش تاثیر قوي دارد
متغیر تعارض بین فردي بر عملکرد شغلی در سطح اطمینان  31درصد تاثیر معنادار و معکوس دارد(نسبت بحرانی برابر با
 -3,111که کمتر از  - 1,39است) .با توجه به اينکه اين رابطه مثبت است(میزان ضريب استاندارد  -1,31است) بنابراين متغیر
تعارض بین فردي بر عملکرد شغلی تاثیر قوي و معکوس دارد.
متغیر استرس بر ترك شغل کارکنان فروش در سطح اطمینان  31درصد تاثیر معناداري ندارد(نسبت بحرانی برابر با -1,993
که کمتر از  1,39است).
متغیر استرس بر عملکرد شغل کارکنان فروش در سطح اطمینان  31درصد تاثیر معناداري ندارد(نسبت بحرانی برابر با
 -1,114که کمتر از  1,39است).
متغیر عملکرد فروش بر ترك شغل کارکنان در سطح اطمینان  31درصد تاثیر معنادار و معکوس دارد(نسبت بحرانی برابر با
 -9,113که کمتر از  - 1,39است) .با توجه به اينکه اين رابطه مثبت است(میزان ضريب استاندارد  -1,41است) بنابراين متغیر
عملکرد فروش بر ترك شغل کارکنان تاثیر متوسط و معکوس دارد.

-71نتیجه گیری
اين پژوهش با هدف سنجش تاثیر عملکرد فرانقشی نسبت به مشتريان بر عملکرد شغلی کارکنان فروش با نقش میانجی
تعارض بین مشتريان صورت گرفت .نیروي انسانی به عنوان اصلی ترين دارايی سازمانها و به عنوان مزيترقابتی مطرح است و وجود
روابط سالم مبتنی بر همکاري و همدلی بین اين منابع ارزشمند از جمله مهمترين عوامل اساسی براي موفقیت درهمه سازمانها
اعم از صنعتی ،اداري ،خدماتی ،آموزشی و مانند آنهاست .نتايج پژوهش نشان داد که :
متغیر درك احساسی کارکنان بر عملکرد فرانقش کارکنان نسبت به مشتريان تاثیر قوي دارد .
متغیر درك احساسی کارکنان بر تعارض بین فردي مشتريان در سطح اطمینان  31درصد تاثیر معناداري ندارد.
متغیر عملکرد فرانقش کارکنان نسبت به مشتريان بر عملکرد شغلی کارکنان فروش تاثیر قوي دارد .
تعارض بین فردي  ،بر تاثیر عملکرد فرانقش کارکنان نسبت به مشتريان بر عملکرد شغلی کارکنان فروش نقش میانجی دارد.
متغیر تعارض بین فردي بر استرس تاثیر قوي دارد
متغیر تعارض بین فردي بر ترك شغل کارکنان فروش تاثیر قوي دارد
متغیر تعارض بین فردي بر عملکرد شغلی تاثیر قوي و معکوس دارد.
متغیر استرس بر ترك شغل کارکنان فروش در سطح اطمینان  31درصد تاثیر معناداري ندارد.
متغیر استرس بر عملکرد شغل کارکنان فروش در سطح اطمینان  31درصد تاثیر معناداري ندارد
متغیر عملکرد فروش بر ترك شغل کارکنان تاثیر متوسط و معکوس دارد.
در مجموع اکثر فرضیات پژوهش مورد تأيید قرار گرفته است .در اين راستا نتايج تحقیق مولکی و همکاران ( )2113نشان
میدهد که تعارض بین فردي مشتريان تاثیر منفی بر عملکرد شغلی کارکنان دارد .شرايط استرس منجر به افزايش تمايل به ترك

22

سال سوم ،شماره سه(پیاپی :یازده) ،شهریور  ،7931جلد یک

شغل می شود و از طرفی درك احساسی فروشنده و رفتارهاي فرانقشی آنها ،نتايج منفی تعارض بین فردي مشتريان را کاهش می
دهد..که اين نتايج مطابق نتايج يافته هاي پژوهش حاضر است.
البته اين نتیجه مختص به جامعه آماري تعريف شده در پژوهش حاضر می باشد و قابل اشاعه به ساير جوامع نمی تواند باشد.
بايستی اذعان داشت که استاندارد سازي از ارکان اساسی پیشرفت در صنايع مختلف می باشند .استاندارد سازي مدون به عنوان
يک مکانیزم رسمی ،مبناي همگرايی قابل مالحظه اي با سطح پیشرفت صنعت و فناوري در نقاط مختلف جهان دارد .بنابراين
جهت نیل به اهداف بزرگ اقتصادي و پیشرفت صنعتی ،بايد مقوله استاندارد و استاندارد سازي و مشارکت فعال در تدوين
استانداردهاي بین المللی و ملی مورد توجه بیشتري قرار گیرد.
يافته هاي اين مطالعه می تواند از طريق ارائه بازخور ،مورد استفاده مسؤولین و کارکنان سازمان مربوطه قرار گیرد و نیز می
تواند بر غناي علمی و ادبی حیطه مورد مطالعه بیفزايد .در نهايت ،محقق توانسته است ادعاهاي مطرح شده در تحقیق را به نحو
مطلوبی از طريق پژوهش و تجزيه و تحلیل داده هاي استخراجی مورد آزمون قرار دهد و به نتیجه اي مشخص در اين خصوص
نائل گردد.
با توجه به نتايج حاصله از تجزيه و تحلیل داده هاي تحقیق ،با توجه به فرضیاتی که مورد تأيید قرار گرفتند تا جاي امکان
پیشنهاداتی مطرح می گردد.
اثربخش ساختن فعالیتهاي پیشبرد از طريق ايجاد روابط عمومی قوي و نیروي فـروش فعال،
ايجاد شبکه فروش قوي از طريق انجام سفارشها در موعـد مقرر .
ايجـاد هوشـمندي در بین کارکنان فروش جهــت شــناخت ديـدگاههاي مــشتريان ،تغییـرات محیطـی و ترجیحات
مصرف کنندگان
تسهیل دسترسی مستقیم مشتريان به شرکت از طريق کارکنان فروش
ايجاد اعتماد همگانی و وجهه قابل تمايز براي شرکت از طريق کارکنان فروش
قرارا گیري پاسخگويی سريع به پرسش ها ،پیشنهادها و شکايت هاي مشتريان در اولويت برنامه هاي شرکت
اجراي برنامه هاي توجیهی و آموزشی مناسب براي کارکنان  ،جهت درك اهمیت مشتري و نهادينه کردن گرايش به مشتري
در بین کارکنان سازمان

-77پیشنهادات برای محققان آتی
 -1نقش میانجی خالقیت نیروي فروش در پژوهشهاي آينده مورد بررسی قرار گیرد.
 -2در زمینه تعارض بین فردي مشتريان به صورت طولی و در زمان طوالنیتري طراحی و اجرا گردند .
 -9اين تحقیق بر روي ساير شرکتها و محصوالت اجرا و نتايج آن با نتايج تحقیق حاضر مقايسه گردد .
 -4پیشنهاد می شود مقايسه تطبیقی موضوع تحقیق حاضر بین دو جامعه آماري متفاوت صورت گیرد.
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تأثیر آموزش خالقیت با استفاده از روش تدریس حل مسأله بر پیشرفت
تحصیلی(مطالعه موردی :دانشآموزان مقطع ابتدایی شهرستان تبریز)
سكینه راسخی
دانشجوي کارشناسی ارشد مديريت آموزشی و کارشناس دانشگاه تبريز

چكیده
هدف پژوهش حاضر تأثیر آموزش خالقیت با استفاده از روش تدريس حل مسأله بر پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان مقطع ابتدايی شهرستان تبريز است .روش پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر روش توصیفی و
از نوع تحلیل -شبه تجربی میباشد .جامعة آماري شامل دانشآموزان دبستان قائم شهرستان تبريز میباشد که
تعداد آنها  411نفر بود ،نمونة آماري نیز کل جامعه در نظر گرفته شد براي جمعآوري اطالعات از پرسشنامه
آموزش خالقیت از روش تدريس حل مسأله بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان استفاده شد و براي تجزيه و
تحلیل دادهها عالوه بر آمار توصیفی از آمار استنباطی از روش  tدو گروهی مستقل مورد تحلیل و ارزيابی قرار
گرفت .نتايج نشاندهنده آن بود که هرچه استفاده روش تدريس حل مسأله بر پايه خالقیت شکل گیرد ،آنگاه
مهارتهاي يادگیري دانشآموزان افزايش يافته و در بهبود پیشرفت تحصیلی کمک میکند.
واژگان كلیدی :آموزش خالقیت ،روش حل مسأله ،پیشرفت تحصیلی

-7مقدمه
امروزه سعادت هر جامعه به موفقیت آموزش و پرورش و توفیق آموزش و پرورش بستگی به آگاهی و مهارت معلمان دارد.
نقش نیروي انسانی در درون نظام آموزشی نقش غیرقابل جايگزينی است .فقدان نگرش مثبت به روشهاي تدريس فعال در
فرآيند ياددهی -يادگیري موجب عدم استفاده بهینه از روشهاي تدريس فعال خواهد شد .در روش فعال همه روشهايی را که
برحسب سن يا تحول عقالنی طفل از کلیه نیروهاي خالقانه او استفاده میشود و به جاي آنکه معلومات را به صورت حاضر و آماده
بهوسیله معلم يا کتاب به شاگرد تحويل دهند ،او را در آماده کردن اين معلومات و نتايجی که از آن عايد میشود شرکت می
دهند(کريمی.)91 ،1911 ،
خالقیت و حل مسأله محصول تفکر است .در کالس هايی که به دانشآموزان اجازه داده میشود فکر کنند ،نظر دهند ،سؤال و
پرسش نمايند و حتی خالف عرف و عادت نظر دهند (تفکر واگرا) 1دانشآموز پويا است و احساس خستگی نمیکند ،در غیر اين
صورت چنانچه فقط شنونده باشد و انتظارات مشخص از او خواسته شود او را در آسیب بزرگی گرفتار کرده ايم ،در اين حالت او
احساس بدبینی پیدا میکند ،انگیزه خود را از دست می دهد ،هويت خود را شکست خورده میبیند و  . ...اگر کالس شاد و
براساس عالقه باشد و در مناسبات تعامل مطلوب برقرار شود ،باعث میگردد فردي مانند انیشتین که او را کودن تلقی میکردند به
يک دانشمند تبديل شود .استاد مطهري بیان داشتهاند که (مغز فراگیران را به صورت انبار نبايد تلقی کرد ،بلکه هدف پرورش
نیروي فکر است) .يکی از اهداف مهم ،پرورش تفکر انتقادي در دانشآموز است .انتظار اين است که دانشآموزان پس از فارغ
التحصیل شدن در زمینههاي مختلف اهل نظر بوده و بتوانند مسائل را نقد و تحلیل نمايند (قورچان.)93 ،1933 ،
امروزه مشاهدات نشان میدهد که معلمین در تدريس از روشهاي چندان مفید ،مؤثري استفاده نمینمايند و هدف را بیشتر
انتقال مطالب می دانند و بس ،میکوشند که مطالبی که در کتابهاي درسی گنجانده شده است به ذهن دانشآموز انتقال دهند.
تدريس در وضعیت کنونی چندان پرورشدهنده قوه خالقیت را به عهده ندارد و سعی نمی شود که به مسائل ديگري مانند رشد
تفکر خالق و تفکر انتقادي توجه شود .به اين دلیل به کارگیري روش فعال درتدريس عامل بسیار مهمی در ارتقاي سطح تفکر
Divergent thinking
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علمی دانشآموزان به شمار میآيد .يکی از اين روشها که با استفاده از منابع کم و زمان محدود و حتی در کالسهاي پر جمعیت
در مدارس کشور ما قابل اجراست روش تدريس حل مسأله است
آموزش خالقیت با استفاده ازروش تدريس حل مسأله امکان کسب تجربه و يادگیري را براساس فعالیتهاي دانشآموزان
کالس فراهم میکند و همه دانشآموزان به اندازه توانايی شان با مطالب درگیر میشوند .براي اينکه بتوان معلمان را به استفاده از
روشهاي فعال ترغیب نمود بهتر است توجه آنها را به نتايج استفاده از اين روشها در کالس جلب کرد و به همین دلیل
تحقیقاتی که معلمان را مستقیما با اين روشها درگیر سازد تا میزان کارآمدي آن را تعیین کند ضروري به نظر میرسد .در حال
حاضر اين روشها بسیار کم اجرا میشود و اجراي آن محدود به مدارسی خاص در شهرهاي بزرگ کشور میشود و معلمان
شهرستانهاي کوچکتر کمتر به طور عملی با اين روشها برخورد داشتهاند .به نظر میرسد پژوهشی در اين باب آن هم در
شهرستانها الزم است تا هم نتايج استفاده از اين روشها بر پیشرفت دانشآموزان مشخص شود و هم معلمان را با اجراي اين
گونه روشها آشنا کرده و آنان را به استفاده از آن ترغیب کند .لذا دراين پژوهش سعی شده است تا تأثیر آموزش خالقیت با
استفاده از روش تدريس حل مسأله بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مقطع چهارم ابتدايی دبستان قائم شهرستان تبريز در سال
تحصیلی  1931-1939مورد برررسی قرار گیرد .در ادامه مقاله در بخش دوم ادبیات نظري سپس پیشینه تحقیق ارايه خواهد شد.
در بخش سوم روششناسی تحقیق بحث خواهد شد .بخش چهارم نیز شامل يافتههاي تحقیق است و در آخر نتايج و پیشنهادات
تحقیق ارائه می شود.

-2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
جامعهي امروز ،جامعهي مخاطرات ،تهديدها و چالشهاست ،برندگان اين جوامع کسانی هستند که جهان را با خالقیت و
نوآوري دگرگون می کنند .دنیايی که ما در آن به سر می بريم ،با دنیاهاي پیشین در تمام طول تاريخ بشر متفاوت است از آن رو
که با رويدادها و مشکلهاي بحران زا بیسابقه دست به گريبان است ،زيرا ابعاد زمانی و مکانی مشکلها بیسابقه است :بعد مکانی
تمام سیاره زمین را در برمیگیرد و بعد زمانی هم تا روزگار نسلهاي آينده ادامه میيابد .تصمیم و عملها چون میراثی براي
زادگانمان باقی خواهد ماند و تاوان اشتباه يا کوتاهی پدران ،معلمان ،مربیان و ...جامعه امروز در تربیت افرادي خالق ،مبتکر و
نوآور را فرزندان جامعه فردا خواهند پرداخت .در دنیاي انديشه محور ،جوامع و افرادي که خالق نباشند ،در حاشیه قرار می گیرند
و نمیتوانند در توسعه سیاسی ،اقتصادي و فرهنگی جامعه خود و جامعه جهانی نقش فعالی را داشته باشند (ولیکی و امینی،
.)1913
اکنون ،يکی از موضوعات مورد عالقه روان شناسان و پژوهشگران تربیتی بررسی خالقیت و چگونگی عملکرد ،تأثیرتأثیرگذاري
بر يادگیري و شیوههاي آموزش دهی آن است .در چند دهه اخیر پژوهش هاي بسیاري در زمینه خالقیت انجام شده تا به اين دو
پرسش اساسی پاسخ دهند که خالقیت چیست و آيا می توان آن را آموزش داد (زارعی و مرندي .)1931 ،خالقیت يعنی يافتن
راهکارهاي تخیل آمیز و نوآورانه براي تک تک کارهايی که انجام میدهیم ،يعنی نگاه کردن به همه چیز به چشم فرصتی براي به
وجود آوردن چیزي که تاکنون وجود نداشته است ،به امید باالبردن کل عالم هستی (زارع و عبداله زاده)1931 ،
واالس فرآيند خالقیت را شامل  4مرحله میداند که عبارتند از:
 -1آمادگی  :به معناي تحقیق و بررسی جمع آوري همه جانبه حقايق است.
 -2نهفتگی  :در آن اطالعات گذشته و جديد بدون کوشش آگاهانه براي دست يابی به رهیافت با يکديگر ترکیب می شوند.
 -9بصیرت :مرحلهاي است که فرد ايده يا رهیافت مسئله را به طور ناگهانی به دست می آورد.
آزمايش :فرد آنچه را بدست آروده ايم از اختراع ،اکتشاف يا نظريه تازه مورد ارزيابی قرار میدهد و آن را از لحاظ منطقی
ارزيابی می کند.
در ديدگاه گیلفورد (نجاتی و ملکی )1931 ،پس می توان گفت که همه ما خالقايم ،چیزي که هست اين که بعضی از ما
ناآگاهانه دست به آفرينندگی می زنیم و برخی ديگر آگاهانه ،اينکه ما به چیزي فکر میکنیم و چگونه ،آن چیزي است که کیفیت
زندگی ما را تعیین می کند .درواقع بیان شده که يکی از موضوعات حائز اهمیت خالقیت ،حل مسائلی است (زارع و عبداله زاده،
. )1931
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حل مسئله راهبرد مقابلهاي مهمی است که توانايی و پیشرفت شخصی و اجتماعی را افزايش و تنیدگی و نشانهشناسی روانی
را کاهش می دهد (دروريال و شیدي1332 ،؛ به نقل از آقايوسفی و شريف .)1931 ،حل مسئله ،مستلزم راهبردهاي هدفمندي
است که فرد بهوسیلهي آن مشکالت را تعريف میکند ،تصمیم به اتخاذ راهحل میگیرد ،راهبردهاي حل مسئله را انجام داده و بر
آن نظارت میکند (الیوت ،شوچوك و ريچارد1333 ،؛ به نقل ازآقايوسفی و شريف) .
تشخیص و کاربرد دانش و مهارتهايی که منجر به پاسخ درست يادگیرنده به موقعیت يا رسیدن او به هدف موردنظرش
میشود (سیف .)1919 ،عنصر اساسی حل مسئله کاربست دانش و مهارتهاي قبال آموخته شده در موقعیتهاي تازه است.
اسالوين ( :)2119کاربست دانش و مهارت ها براي رسیدن به هدف هاي معین (به نقل از سیف .)1919 ،گانیه ( :)1311حل
مسئله يادگیري در سطح باالتر است (به نقل از سیف.)1919 ،
با توجه به تعاريف ،حل مسئله يک فرآيند است که در آن فرد تالش می کند که پاسخ مسائل خود را کشف نمايد .هر مشکل
را می توان داراي سه مولفه دانست -1 :مفروضهها  -2هدف  -9گردش .
مفروضهها ،حقايق يا اطالعاتی مهیا شده هستند که مشکل را تعريف کنند .هدف ،توضیحات پايانی مطلوب مشکل است.
گردش ،کنش هاي انجام شده براي رسیدن به هدف مطلوب است.
مشکالت براساس چگونگی مشکل و هدف معرفی شده :به خوب تعريف شده و بد تعريف شده دستهبندي می شوند.
مشکالت با نمايشهاي پیچیده و يا داشتن بیش از يک راه حل بد تعريف شده نامیده میشوند .مشکالت با نمايشهاي
گسسته و هدف محدود خوب تعريف شده نامیده میشوند .فرق بین خوب تعريف شده و بد تعريف شده بر پايه پیچیدگی مشکل و
شناخت يک تسلسل موردنیاز براي حل آن است.
دانش حل مسئله به صورت ادراکی دو نوع است -1 :دانش اخباري ،دانستن سرگذشت بعضی چیزها ،آن دانش حقايق،
نظريهها ،رويدادها و اشیاء است -2 .دانش رويهاي ،دانستن چگونگی انجام بعضی چیزها ،آن شامل :مهارتهاي حرکتی ،مهارت
هاي شناختی و استراتژيهاي شناختی است .هر دو دانش اخباري و رويهاي هنگام اتفاق افتادن حل مسئله در کار حافظه به
فعالیت واداشته میشوند .روانشناسانی که بین دانش اخباري و رويه اي تمیز قائلند ،اعتقاد دارند که هر دو شکل آنها هم با يکديگر
فرق دارند و هم به يکديگر وابسته هستند .دانش اخباري و رويهاي متقابال در تنوع راهها در طول مدت حل مسئله اثر می کنند
(زارع و عبداله زاده.)1931 ،
کسیدي و النگ ( )1339شش سبک حل مسئله را معرفی کرده است:
 -1سبک حل مسئله خالقانه ،نشاندهندهي برنامهريزي و در نظر گرفتن راهحلهاي متنوع برحسب موقعیت مسئله زا است.
 -2سبک اعتماد در حل مسئله ،بیانگر اعتقاد در توانايی فرد براي حل مشکالت است.
 -9سبک گرايش ،نگرش مثبت نسبت به مشکالت و تمايل به مقابلهي رودررو با آنها را نشان میدهد.
 -4سبک درماندگی ،بیانگر بی ياوري فرد در موقعیتهاي مسئلهزاست.
 -1سبک مهارگري ،به تأثیر کنترلکنندههاي بیرونی و درونی در موقعیت مسئله زا اشاره دارد.
 -9سبک اجتناب ،گوياي تمايل به ناديده گرفتن مشکالت به جاي مقابله با آن هاست (آقايوسفی و شريف.)1931 ،
سه سبک نخست ،شیوههاي حل مسئلهي سازنده و سه سبک بعدي شیوههاي حل مسئله غیرسازنده خوانده میشود.
شیوههاي سازنده با سازه هايی همچون رضايت از زندگی عاطفهي مثبت ،بهزيستی شخصی ،انگیزهي پیشرفت و حمايت اجتماعی
رابطه دارد و شیوههاي غیرسازنده با متغیرهاي اضطراب ،افسردگی ،نومیدي ،خصومت و استرس شغلی هم بسته است (کسیدي و
النگ ،1339 ،کسیدي و برنسايد1339 ،؛ به نقل از آقايوسفی و شريف.)1931 ،
پیرخايفی ( )1914در پژوهشی تحت عنوان تاثیر آموزش خالقیت به مولفههاي فراشناختی تفکر خالق دانشجويان به اين
نتیجه دست يافتن که آموزش خالقیت موجب افزايش سطح مولفههاي فراشناختی خالقیت در دانشجويان آموزش ديده شده
است .اين تفاوت به صورت معنیداري بین گروه آزمايش و کنترل به اثبات رسید .تحلیل نتايج نشان داد که چنانچه خالقیت با
يک برنامه منظم و از پیش طراحی شده مورد آموزش قرار گیرد ،تغییر مثبتی درمولفههاي فراشناختی به وجود آورده است.
وکیلی و امینی ( )1913در پژوهشی تحت عنوان بررسی منابع آموزشی شکوفايی خالقیت دانشآموزان دوره ابتدايی از ديدگاه
معلمان ابتدايی آموزش و پرورش منطقه هلیالن در استان ايالم به اين نتايج دست يافتن که بین تدريس معلم با شکوفايی
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خالقیت دانشآموزان دوره ابتدايی رابطه وجود دارد و بین محتواي کتب درسی با شکوفايی خالقیت دانشآموزان دوره ابتدايی
رابطه وجود دارد و هم چنین بین محتواي درسی با شکوفايی خالقیت دانشآموزان دوره ابتدايی رابطه وجود دارد.
برون و همکاران ( ،)1932در مطالعه اي به تأثیر آموزش حل خالق مسأله بر مؤلفههاي خالقیتدانشآموزان دختر پايه سوم
راهنمايی ناحیه دو شهر اهواز پرداختند .نتايج نشان داد که نتايج نشان داد که تفاوت معناداري بین گروه آزمايش و کنترل در
مؤلفه هاي خالقیت (سیالی ،انعطافپذيري و ابتکار) وجود دارد.
براگ )2111( 1در پژوهشی ديگر برنامههاي مشارکتی خالّق در مدارس را که در جو مدرسه بـین کارکنان و دانشآموزان
اتفاق میافتد اثربخش دانسته و اين برنامههـا را در جهـت افـزايش انگیزش براي يادگیري ،افزايش شهرت مدرسه در جامعه
محلی ،و غیره مهمتـر مـیداننـد.
چنگ و همکاران )2111( 2جو اجتماعی مدارس را بر پرورش رفتارهاي خالّق و عناصر نوآوري مؤثر دانسته؛ و عالوه بر اين
تأثیر جو سازمانی را بر خالّقیت معلم شهري بـیش از معلم روستايی دانستهاند و اين امر در رفتار رهبران مدرسه ،ويژگیهاي
نوآورانه و انگیـزش داخلی کارکنان مدرسه بیشتر نمايان بوده است.
هاور 3و همکارن ( )2119نیز ساخت جو اجتماعی باز(مثبت) مدارس را در بهبود هوش اجتماعی و کاربرد آن در موفقیت
بـاالي زنـدگی و خالّقیـت دانـشآمـوزان مهـم و پراهمی ت دانستهاند .آنها در ترسیم مدلی ،جو اجتماعی مدرسه را بر سطوح
شناختی و میزان باال رفتن رفتار اجتماعی ،خالّقیت ،هوش و استعداد دانـشآمـوزان مـؤثر ديـدهانـد
زامپتاکیس 14و همکاران ( )2111در پژوهش رابطه بین خالقیت فردي و مديريت زمان نشان میدهد که خالقیت خود داراي
امتیاز و اندازهگیري براي شخصیت افراد که مورد ارزيابی قرار گرفت می باشد و نشان داده که خالقیت اثر مثبتی بر رفتار
برنامهريزي روزانه ،اعتماد به نفس در بلندمدت و برنامهريز ،کنترل ،درك از زمان و سرسختی داشته است .اين نتايج نشاندهنده
پیامدهاي نظري براي درك خالقیت مرتبط با مديريت زمان در افرادي می باشد.
در اين پژوهش نیز هدف بررسی تأثیر آموزش خالقیت با استفاده از روش تدريس حل مسأله بر پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان مقطع چهارم ابتدايی شهرستان تبريز در سال تحصیلی  1931-1939می باشد و فرضیههاي پژوهش عبارتند از:
فرضیه ( :)1روش تدريس حل مسأله بر خالقیت دانشآموزان مقطع ابتدايی شهرستان تبريز موثر است.
فرضیه ( :1)2روش تدريس حل مسئله برسیالی ذهنی دانشآموزان مقطع ابتدايی شهرستان تبريز موثر است.
فرضیه ( :)9روش تدريس حل مسئله برانعطافپذيري دانشآموزان مقطع ابتدايی شهرستان تبريز موثر است.
فرضیه ( :)4روش تدريس حل مسئله بر ابتکار دانشآموزان مقطع ابتدايی شهرستان تبريز موثر است.
فرضیه ( :)1روش تدريس حل مسئله بربسط يا جزئیات دانشآموزان مقطع ابتدايی شهرستان تبريز موثر است.

-9روششناسی تحقیق
روش تحقیق در اين پژوهش ،روش شبهتجربی در قالب پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است ،چرا که هدف ،بررسی
تاثیر بکارگیري روشهاي تدريس خالقیت بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است .پژوهش گر در اين پژوهش ،شرايط و موقعیت
را بهصورت دقیق و واقعی مطرح میکند و سعی مینمايد ،تا آن چه هست را بدون دخالت يا استنتاج ذهنی ،گزارش کرده و از
موقعیت ،نتايج عینی بدست آورد .در اين روش پژوهش گر براي توصیف واقعیتها از ابزاري از قبیل :پرسشنامه استفاده میکند.
جامعه آماري تحقیق حاضر شامل دانش آموزان دبستان قائم شهرستان تبريز که در سال تحصیلی  1931-1939مشغول به
تحصیل بوده اند .با توجه به ويژگی ها و شکل خاص پراکندگی دانش آموزان حاضر در سطح جامعه آماري ،روش نمونهگیري در
تحقیق حاضر شامل  91نفر دانشآموزان پايه چهارم ابتدايی بود که بطور مساوي به گروه آزمايش يعنی دانشآموزان مدرسه قائم
( 91نفر) که معلمشان براي بکارگیري روشهاي تدريسی خالق دوره آموزشی ديدند و گروه گواه ( 91نفر) تقسیم شد.
1

. Chang
.Bragg
3. Hoover
4 Zampetakis
5 Vasilis
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در تحقیق حاضر ،ابزار اصلی سنجش ،پرسشنامه است که يکی از ابزارهاي رايج تحقیق و روشی مستقیم براي کسب دادههاي
تحقیق است .براي تبیین رابطه آموزش خالقیت با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان از پرسشنامه با  91سوال استفاده شده است.
پرسشنامه از نوع پرسشنامه خالقیت تورنس بوده است .اين پرسشنامه شامل  91سوال است که به ترتیب چهار مولفه سیال
بودن (سواالت  1تا  ،)11ابتکار (سواالت  19تا  ،)91انعطاف پذيري (سواالت  91تا  )41و بسط (سواالت  49تا  )91می را اندازه
میگیرد .هر سوال داراي  9گزينه الف ،ب و ج است که به ترتیب نمره  2 ،1و  9به آن ها تعلق می گیرد .جمع نمرات چهار مولفه،
نمره کل خالقیت دانش آموزان را تشکیل میدهد .ضريب الفاي کرونباخ در چهار مولفه سیال بودن ،ابتکار ،انعطاف پذيري و بسط
به ترتیب  1/39 ،1/12 ،1/31و  1/91به دست آمده است .به طوري که در هر پرسش ،سه گزينه در پیش روي پاسخگو قرار داده
شده است.
پیش از گروه اجراي الگو حل مساله ،دبیر گروه آزمايش براساس يک برنامه تنظیم شده در طی سه جلسه دو ساعتی ،آموزش-
هاي الزم را در جهت تدريس به شیوه حل مساله ،توسط يک متخصص علوم تربیتی و آشتا به روشها و فنون تدريس ،دريافت
نمود .در اين جلسات در مورد مفهوم الگوي حل مساله ،تفاوت آن با روشهاي معمول ،هدف و اهمیت استفاده از الگوي تدريس،
مراحل اجراي اين الگو و اين که اين الگو میتواند در رشد مهارتها ،دانش و نگرش دانش آموزان به حل مساله موثر واقع شودبه
تفصیل با دبیر گروه ازمايش صحبت شد و طرح درسها در زمینه الگوي حل مساله در اختیار وي قرار گرفت .همچنین پس از اين
آموزش ها ،رابطه معلم گروه ازمايشی در طول اجراي روش با مدرس دوره برقرار بود و وي در صورت لزوم از تجربیات و اموزش-
هاي مدرس دوره استفاده مینمود .پس از انتخاب نمونه ،ازمونهاي خالقیت تورنس براي هر دو گروه در شرايط يکسان به صورت
همزمان اجرا گرديد .پس از آموزش هاي الزم به معلم کالس چهارم ابتدايی گروه ازمايش و اجراي پیش آزمون ،دانش آموزان
گروه آزمايش از آذرماه سال تحصیلی  1931-1939به مدت  9ماه الگوي حل مساله را دريافت نمودند (جدول  .)1بعد از پايان
آخرين جل سه تدريس به روش حل مشاله ،پس ازمون هاي خالقیت تورنس ،همچون پیش آزمون در شرايط يکسان در اسفند ماه
برگزار گرديد.
جدول ( :)7مراحل تدریس جلسات آموزشی گروه آزمایش (مدل تدریس مبتی بر حل مساله گالبرایت و جونز)

گام اول

تعریف و بیان مساله

گام دوم

جمع آوري شواهد

گام سوم
گام چهارم

آزمون فرضیه
نتیجه گیري يا استنتاج

گام پنجم

کاربرد نتايج

آگاه شدن از مساله
بیان شواهد ،تبیین شواهد ،جمع آوري و ارزيابی ،مرتب کردن شواهد ،ارائه
شواهد ،طبقه بندي شواهد ،تدوين يک پاسخ
تحلیل و کشف ارتباطات ،تبیین شناختها ،تبیین توانايی ها
يافتن طرحهاي معنی دار -بیان نتايج
تعمیم نتايج به ساير موقعیت هاي مشابه ،آزمون شواهد جديد در موقعیت
جديد

-4یافته های تحقیق
يافتههاي پژوهش در قالب چهار جدول به شرح زير تنظیم شده است .در جدول ( )2اطالعات توصیفی خالقیت و مؤلفه هاي
آن شامل میانگین وانحراف معیار آورده شده است .جدول ياد شده بیانگر ويژگیهاي توصیفی متغیرهاي پژوهش در پس آزمون به
تفکیک گروه( کنترل و آزمايش) می باشد.
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جدول ( )2میانگین و انحراف معیار نمره خالقیت و مولفههای آن در پس ازمون گروه های آزمایش و كنترل
متغیرها

گروه

خالقیت

انحراف معیار

میانگین

کنترل

49/1399

a

1/7893

آزمايش

49/3194

a

1/7893

کنترل

42/1941

a

1/4776

آزمايش

49/9123

a

.1/4776

کنترل

49/1911

a

1/2778

a

1/2778

a

1/7361

a

1/7361

a

1/2247

a

1/2247

سیالی
ابتكار

آزمايش

49/3911

کنترل

49/1433

انعطاف

آزمايش

49/1114

کنترل

49/3313

بسط

آزمايش

49/3133

منبع :نتایج تحقیق

همان طور که يافته هاي جدول ( )2نشان می دهد میانگین نمرات پس آزمون خالقیت و مؤلفههاي آن در گروه آزمايش بیش
از نمرات در گروه کنترل می باشد .حال در ادامه به بررسی معنا داري اين تفاوت ،با استفاده از آزمون آماري تحلیل کوواريانس می
پردازيم .تحلیل کوواريانس روشی آماري است که اجازه می دهد اثر يک متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد در
حالی که اثر متغیر ديگري را حذف می کند يا از بین می برد .از اين تحلیل معموال در طرح هاي پیشآزمون-پسآزمون استفاده
می شود .در اين طرح ها  ،قبل از اينکه آزمودنی ها در شرايط آزمايشی قرار گیرند ،يک آزمون بر روي آنها اجرا می شود و سپس
بعد از قرار گرفتن آنها در معرض شرايط آزمايشی همان آزمون دوباره روي آنها اجرا می گردد .در اينجا ،نمرات پیش آزمون به
عنوان متغیر تصادفی کمکی به کار می رود که به کمک تحلیل کوواريانس اثر آن را از بین می بريم (بريس و ديگران.) 2112،
در اين پژوهش با توجه به ماهیت مقیاس اندازه گیري– که از نوع فاصله اي می باشد  -و نوع روش جمع آوري اطالعات – که
بر مبناي پژوهش آزمايشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است -از تحلیل کوواريانس استفاده شد و از آنجا که
دلیلی براي اندازهگیري همزمان چند متغیر وابسته وجود نداشت از تحلیل واريانس چند متغیره استفاده نشد چراکه اضافه کردن
متغیرهاي وابسته ممکن است توان آزمون را کاهش دهد .قبل از بررسی فرضیه ،مفروضات تحلیل کوواريانس بررسی شد.
جدول ( :)9نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی خطاهای واریانسهای نمره های متغیرهای تحقیق گروه ها در جامعه
متغیر

Fآماره

درجه آزادی بین گروهی

گروهی درجه آزادی درون

سطح معناداری

خالقیت

9/4191

1/1111

11/1111

1/139

سیالی

1/221

1/1111

11/1111

1/99

ابتكار

1/1141

1/1111

11/1111

1/41

انعطاف

1/1192

1/1111

11/1111

1/21

بسط

1/1141

1/1111

11/1111

1/14

منبع :نتايج تحقیق
همان گونه که در جدول ( )4ارائه شده است ،فرض صفر براي تساوي خطاهاي واريانسهاي نمرههاي گروه ها در متغیرهاي
تحقیق تأيید میگردد .يعنی پیش فرض تساوي خطاهاي واريانسهاي نمره ها در گروه هاي آزمايش و کنترل تأيید گرديد و
مفروضه هاي الزم براي استفاده از آزمون آماري وجود دارد.
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جدول ( :)4نتایج تحلیل كوواریانس متغیرهای مورد بررسی پس از كنترل نمره های پیش ازمون دانش اموزان
متغیر

مجموع مجذورات

DF

میانگین مجذورات

Fآماره

سطح معنادرای

خالقیت

21/33291

1

21/33291

21/91191

1/111

سیالی

114/9414

1

114/9414

91/9143

1/1111

ابتكار

21/2399

1

21/2399

13/9342

1/1111

انعطاف

99/9933

1

99/9399

92/1333

1/1111

بسط

13/1121

1

13/1121

12/1131

1/1111

منبع :نتايج تحقیق

در جدول ( )1اثرات اصلی متغیرهاي پژوهش گزارش شده است .بر اساس اين نتايج ،از آن جا که آماره  Fبه دست آمده در
متغیرهاي خالقیت  ،21/91سیالی ،91/91ابتکار  ،13/93انعطاف  92/13و بسط 12/11در سطح ياد شده کوچکتر از ،1/11
معنادار است می توان نتیجه گرفت که آموزش حل مساله با اطمینان  31درصد بر مولفه هاي خالقیت معنادار است.

-5نتیجه گیری و پیشنهادات
اين مطالعه تاثیر الگوي حل مساله بر خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدايی شهرستان تبريز مورد بررسی قرار
داد .بهمنظور فراهمآوري شرايط دست يابی به نتايج مطلوب پژوهش ،فرضیههاي تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و سپس با يافته
هاي حاصل از پژوهشهاي ديگر مقايسه و در پايان نتايج برگرفته از آن ارائه شد.
در اين مطالعه براي آزمون فرضیهها از دو گروه استفاده شده است .گروه اول شامل دانشآموزان مقطع ابتدايی با روش
معمولی و گروه دوم دانشآموزان با تأکید برخالقیت در روش تدريس حل مساله در کالس حضور داشتند .نتايج حاصل از آزمون
فرضیه ( )1بدين صورت تبیین میشود که هرچه استفاده روش تدريس حل مسأله بر پايه خالقیت شکل گیرد آنگاه مهارتهاي
يادگیري دانشآموزان افزايش يافته و در بهبود پیشرفت تحصیلی کمک میکند .اين يافته را می توان اين گونه بیان کرد که در
الگوي حل مساله ،دانش اموزان راه هاي مختلف حل مساله را تمرين می کنند و فرصت انديشیدن و تفکر به آنان داده می شود .از
اين رو ،اين الگو ،دانش آموزان را بر می انگیزد تا ايده ها يا افکار نو و خالق را پرورانده و ارائه دهند .در تمرين حل مساله ،دانش
آموزان با انواع فرضیه ها و ازمون ها کار میکنند .سپس آنان از پاسخ ها ونتايجی که به دست آورده اند ،براي حل مساله با اراده
فکري جديد و انديشه اي نو کمک می گیرند .اين الگو در جهت کمک به افراد براي برهم زدن منظومه فکري موجود خود ،چشم
اندازهاي جديدي را براي حل مساله و موضوع هاي جديد در زمینه هاي مختلف خلق می کند.در اين مورد دانش آموزان آن چه
را ياد گرفته اند در موقعیت هاي جديد به کار بسته و يک نوآفرينی دست می زنند و از اين طريق خالقیت خود را نیز نشان می
دهند .بنابراين اگر معلم اطال عات الزم را داشته باشد و شرايط هم به گونه اي باشد که بتوان از اين روش استفاده کرد ،دانش
اموزان به هدف مطلوب دست خواهند يافت .نتايج حاصل از فرضیه ( )1با يافتههاي پژوهش گران داخلی همچون اورلینگ وشیک
( ،)1339هنسن ومینتز ( ،)1333توماس ( )2111مطابقت داشته و پشتیبانی میشود.
يافتههاي پژوهشی حاصل از آنالیز کووريانس ،نشان داده که متغیر تصادفی کمکی بهطور معنیدار با متغیر وابسته رابطه
داشته است و گروه سنتی و گروه آزمايش با تأکید برسیالی ذهن در روش تدريس تفاوت معنیداري داشتهاند در روش تدريس
حل مساله به دانشآموزان دردرگیر شدن بیشتر آنها درکسب اطالعات براي حل مسأله منجر میشود تا متناسب با نیاز محتواي
مساله روش مناسبی انتخاب شود .همچنین در روش حل مساله چون دانش آموزان براي حل مسائل ،پاسخ هاي گوناگوکی را
تمرين می کنند و تعداد پاسخ گويی به سواالت را تمرين می کنند ،به همین علت ،دانش آموزان گروه آزمايش از نظر سیالی
وضعیت مطلوب تري نسبت به گواه داشتند و نتیجه حاصله بیان میدارد گرو آزمايشی (روش تدريس حل مساله) از گروه کنترل
(روش سنتی) بهطور معنیدار از نمرات سیالی ذهن باالتري برخوردار هستند .نتايج حاصل از آزمون فرضیه ( )2يا نتايج پژوهش
چینگ وچوان )2114( 1که با تأثیر روش تدريس حل مساله پرداخته و هم چنین با نتايج پژوهش بورنشتاين )2119( 2و شعبانی
ومهرمحمدي ( )1933مطابقت داشته و پشتیبانی میشود.
1.
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يافته پژوهشی حاصل از فرضیه ( )9نشان داده شده که روش تدريس حل مسأله با تاکید بر انعطاف پذيري ،روشهاي مناسبی
ديگري بهعنوان پیشنهاد حل مسأله در ذهن دانشآموزان ايجاد میکند .انعطاف پذيري يکی از اهداف و نتايج هر ديدگاه ياددهی-
ياد گیري است .با توجه به اينکه دانش اموزان در روش سنتی به حفظ مطالب و ياد گیري کلیشه اي عادت کرده اند ،اما در روش
حل مساله دانش اموزان ذهن خود را به کار انداخته و پاسخ هاي جديدي را به مقعیت هاي نو ارائه می دهند .به همین علت ،بین
دو گروه از لحاظ انعطاف پذيري تفاوت معناداري مشاهده شده است .يافتههاي پژوهش حاصل از آزمون فرضیه ( )9با نتايج
پژوهش گران داخلی مانند شعبانی ومهر محمدي ( ،)1933جعفري ( )1911مطابقت داشته و پشتیبانی میشود همچنین با
پژوهش گران خارجی مانند توماس ( ،)2111مارتین فال ()2113مطابقت داشته و پشتیبانی شود.
در بررسی تاثیر الگوي مولفه هاي خالقیت بر مولفه ابتکار ،نتايج نشان دا که الگوي حل مساله بر ابتکار دانش اموزان تاثیر
مثبت دارد .ابتکار يعنی گشودن راه هاي جديدي براي حل مساله با بررسی رخدادها .از اين رو دانش آموزي که در روش سنتی
فقط از قواعد معلم گفته بهره می گیرد و همان ها را تمرين می کند ،نمی تواند ابتکار و اصالت در کار داشته باشد .با توجه به
اينکه در روش حل مشاله ،دانش اموزان در حل مسائل عادي زوزانه در افکار خود فاصله می گیرند .در نتیجه تازگی واصالت
بیشتري در پاسخ هايشان خواهند داشت .در زوش تدريس حل مساله ،دانش اموزان در حل مسائل ،ايده ها و نظرات بديعی را
کشف می کنند .ذهن افراد در تمرينات به نکاتی نو رسیده و روابط تازه اي را بین پدسده ها پیدا می کنند .در اين پژوهش ،
فرضیه میبنی بر وجود تفاوت در میانگین نمرات ابتکار دو گروه مورد تايید قرار گرفت؛ پس می توان گفت که روش حل مساله
باعث افزايش ابتکار دانش اموزان می شود .نتايج حاصل از پاسخ گويی به آزمون فرضیه ( )4براساس تأثیر روش تدريس حل مسأله
با تأکید بر ابتکار بر پیشرفت تحصیلی با يافتههاي پژوهش گران داخلی مانند هنسن 1ومینتز ،)1333( 2جعفري ( ،)1911مارتین
فال ( )2113مطابقت داشته و پشتیبانی میشود.
براساس يافتههاي پژوهش مربوط به آزمون فرضیه ( ،)1میتوان گفت که بسط و شناخت جزيیات حلمسأله ،مشارکت دانش
آموزان بهصورت انفرادي يا گروهی را در راههاي پیشنهادي حل مسأله را افزايش میدهد .نتیجه اين فرضیه با يافتههاي پژوهش
گران داخلی جعفري ( ،)1911شعبامی ومهر محمدي ( ،)1933پازارگادي ( ،)1913برزگر ( )1931مطابقت داشته و پشتیبانی
میشود .همچنین يافتههاي پژوهش فوق با نتايج پژوهش گران خارجی همچون توماس ( ،)2111چینگ وچوان ()2114مطابقت
داشته و پشتیبانی میشود.
با توجه به اينکه نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش دانشآموزان پايه چهارم ابتدايی بوده است ،پژوهشگران بعدي می توانند
اثربخشی روش حل خالقانه مسأله را بر دانش آموزان پايه هاي مختلف ساير دوره هاي تحصیلی و حتی دانشجويان بررسی کنند.
مسلم است که نتايج مطالعه حاضر می تواند در مطالعات تطبیقی مورد استفاده قرار گیرد .به عالوه انجام دادن اين مطالعه در مورد
گروه هاي سنی پايین تر و باالتر و حتی بزرگساالن می تواند نتايج ارزشمندي در زمینه ي اثربخشی اين روش در خالقیت به همراه
داشته باشد .از آنجا که مهمترين مسئولیت و تالش معلمان درافزايش کیفیت يادگیري است ،لذا با استفاده از روش تدريس
مناسب وتوجه به ابتکار وشناخت جزيیات مساله دانشآموزان به تفکر وکنجکاوي سوق داده شوند .همچنین در کنترل فضاي
تعامل و همکاري معلمان در بخش آموزش روش تدريس حلمسأله با تأکید بر سیالی ذهن بیشتري الزم است تا دانشآموزان در
تعامل با يکديگر از طريق بهکارگیري خالقیت از آموختههاي خود به حلمسأله بپردازند.
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چكیده
اين پژوهش به منظور بررسی رابطه بین رهبري تحول گرا و عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان
نوراباد لرستان صورت گرفته است .اين پژوهش از لحاظ هدف شناختی يک پژوهش کاربردي است؛ و مبناي
پژوهش کمی است .روش جمع آوري داده ها کتابخانه اي -میدانی است .جامعه آماري پژوهش شامل کارکنان
ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان بوده است .با توجه به نامحدود بودن جامعه آماري و فرمول کوکران ،حجم
نمونه  914محاسبه شد .براي آزمون فرضیه هاي اين پژوهش از پرسشنامه رهبري تحول گرا بس و آولیو
( )2111و از پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون ( )1332استفاده شده است .داده ها توسط نرم افزار لیزرل مورد
تجزيه و تحلیل قرار گرفت .ابتدا از آزمون کولموگروف -اسمیرنف جهت تشخیص نرمال بودن داده ها استفاده و
سپس از مدل معادالت ساختاري بهره گرفته شده است .نتايج حاصل از پژوهش نشان داد که رهبري تحول گرا
تاثیر مثبت و معناداري بر روي عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان دارد .همچنین
مولفه نفوذ آرمانی با ضريب رگرسیونی  1,199بیشترين عامل تاثیرگذار و مالحظات فردي با ضريب رگرسیونی
 1,319کمترين عامل تاثیرگذار است.
واژگان كلیدی :رهبری تحول گرا ،نفوذ آرمانی ،انگیزش الهام بخش ،مالحظات فردي ،ترغیب ذهنی و عملکرد
شغلی.

-7مقدمه
بدون ترديد در جهان امروز هیچ عاملی به اندازه مديريت در توسعه و رفاه ملل و سازمان ها نقش تعیین کننده ندارد .از زمانی
که انسان ها پی بردند که جهت فائق شدن بر موانع و مشکالت و برطرف کردن نیازها و احتیاجاتشان ،نیازمند همکاري و مساعدت
با يکديگر هستند و گروه ها و سازمان ها را تشکیل دادند ،نقش و اهمیت مديريت روزبه روز افزون تر و برجسته تر شد (میرکمالی
و همکاران .)1932 ،مديران ،مسئول طراحی کارها و هماهنگی بین منابع انسانی و مادي جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین
شده می باشند و به همین دلیل بدون مديران اثربخش ،نائل شدن به عملکرد بهتر دور از دسترس خواهد بود (سپهري پويا،
 .)1931رهبري جزء مهمی از وظايف مديريت محسوب می شود .رهبران يک سازمان می توانند بر عملکرد شغلی کارکنان به شیوه
هاي گوناگون تأثیر بگذارند ،آن ها می توانند کارکنان را به سمت فرايندهاي مبتکرانه هدايت کنند (گارسیا و همکاران.)2112 ،
رهبري فرايندي است که به کمک آن هر فرد ،افراد ديگر را براي تالش جهت دستیابی به هدف معین تحت تأثیر قرار می دهد
(جاديه .)2111 ،رهبري تحول گرا به عنوان يکی از پارادايم هاي رهبري جهت ارتقاي عملکرد سازمان در محیط متالطم امروزي با
قابلیت برانگیختن کارکنان و توسعه يک فرهنگ سازمانی که رويه هاي اخالقی در آن يک هنجار رفتاري تلقی می شود سعی در
پیش بینی تغییرات محیطی دارد (سپهري پويا و همکاران .)1931 ،جهت مقابله با اين محیط نامطمئن و تغییرات مستمر ،نیاز به
افرادي در نقش رهبر ،به شدت احساس می شود (کارلند و همکاران .)2111 ،پیش بینی می شود بدون رهبري تحول گراي
اثربخش ،احتمال اين که سازمان بتواند به هنگام مواجهه با چالش هاي مهم به عملکرد برتر و حتی رضايت بخش دست يابد،
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کاهش خواهد يافت (ماليی .)1939 ،رهبري تحول گرا توجه پیروان را به اهداف جمعی هدايت می کند و براي تحريک انگیزه هاي
سطح باالي کارکنان ،آنان را در تعقیب اهداف سازمانی ترغیب می کنند (بس و همکاران.)2111 ،
بر اساس نظريه رهبري تحول گرا ،يک رهبر ،نیازمند استفاده از بازيگران داخلی جهت انجام وظايف الزم براي سازمان است تا
به اهداف مطلوبش دست يابد (شعبانی نژاد و همکاران .)1934 ،در اين راستا ،هدف رهبري تحول گرا آن است که اطمینان يابد
مسیر رسیدن به هدف ،به وضوح از سوي بازيگران داخلی درك شده است ،موانع بالقوه درون سیستم را برطرف می کند و بازيگران
را در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده ترغیب می نمايد (گاماسالوگا و همکاران .)2112 ،بس ،رهبر تحول گرا را کسی می
داند که به منظور تقويت عملکرد کارکنان و سازمان ،رابطه مثبتی با زيردستان برقرار می کند ،کارکنان را تشويق می کند که از
نیازهاي شخصی فراتر رفته و در راستاي تمايالت گروه و سازمان کار کنند (بهرامی و همکاران .)1934 ،رهبران تحول گرا
زيردستان خود را بر می انگیزاند تا آنچه را در توان دارند انجام دهند (عموزاد خلیلی و اسکندري.)1931 ،
تحقیقات نشان داده است که کارکنان عالقه مند و وفادار به سازمان عملکرد شغلی باالتري دارند به تمايل به ماندگاري آنها
در سازمان بیشتر است ،کمتر غیبت می کنند ،از انگیزه کاري باالتري برخوردار هستند و موافقت و همراهی آنان با تغییرات
سازمان بیشتر است .بدين ترتیب سازمان ها می توانند با شناخت میزان تعهد سازمانی کارکنان خود و تغییر در عوامل موثر بر آن
اهداف مورد نظرسازمان را تحقق بخشند (معمارباشی اول و همکاران .)1931 ،همچنین عملکرد باال در سازمانها ،شرکتها و
مؤسسات ناشی از عوامل مختلف و متنوع است (اسدنیا و همکاران .)1931 ،روشهاي متفاوتی نیز براي رفع مشکالتی که منجر به
عملکرد پايین شدهاند وجود دارد که يکی از اين روشها متمرکز شدن بر ويژگی هاي شخصیتی افراد در سازمانها میباشد
(بابائیان و همکاران .)1939 ،عملکرد ،معیار پیش بینی شده يا معیار وابسته ي کلیدي در چارچوبی که ارائه می دهیم ،می باشد
که اين چارچوب بعنوان وسیله اي براي قضاوت در مورد اثر بخشی افراد ،گروه ها و سازمان ها عمل می کند (ايسن هاردت و
همکاران .)2111 ،اگر مديران در سازمان ها با استفاده از استعداد کارکنان ،آموزش مورد نیاز را در اختیار کارکنان قرار دهند و
ضمن دادن فرصت مناسب و امکانات مورد نیاز به آنان و ايجاد انگیزه میتوانند بهترين عملکرد را در کارکنان شاهد باشند اما
متاسفانه در بعضی از سازمان ها شاهد آن هستیم که مديران عمدتا به عملکرد کارکنان توجه کافی نداشته و عمدتا بر اساس
امیال خود تصمیم می گیرند (ياسینی و همکاران.)1932 ،
اما مسئله اصلی تحقیق با توجه به اهمیت رهبري تحول گرا و عملکرد شغلی کارکنان و نقش علمی که اين دو متغیر در نحوۀ
ارائة خدمات ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان و تحقق اهداف آن دارد ،اين پژوهش بر آن شد تا ضمن ارائة مدلی مناسب ،به
بررسی تأثیر رهبري تحول گرا بر عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان بپردازد؛ در واقع ،پارادايم تأثیر
رهبري تحول گرا بر عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی يکی از چالش هاي مديريتی است که اين تحقیق ،سعی در بررسی
چگونگی ارتباط بین اين متغیرها و ارائة الگوي مناسب و ارائة پیشنهاداتی براي آن دارد .در اين راستا مسئلة اصلی تحقیق ،شناخت
رهبري تحول گرا و تأثیر آنها بر عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان است.

-2اهداف تحقیق






بررسی رابطه بین رهبري تحول گرا با عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان
بررسی رابطه بین نفوذ آرمانی با عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان
بررسی رابطه بین انگیزش الهام بخش با عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان
بررسی رابطه بین ترغیب ذهنی با عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان
بررسی رابطه بین مالحظات فردي با عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان

-9فرضیه های تحقیق
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-2
-9
-4
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بین رهبري تحول گرا با عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان رابطه معناداري وجود دارد.
بین نفوذ آرمانی با عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان رابطه معناداري وجود دارد.
بین انگیزش الهام بخش با عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان رابطه معناداري وجود دارد.
بین ترغیب ذهنی با عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان رابطه معناداري وجود دارد.
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 -1بین مالحظات فردي با عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان رابطه معناداري وجود دارد.

-4مدل مفهومی تحقیق

رهبري تحول گرا

نفوذ آرمانی

انگیزش الهام بخش

عملکرد شغلی کارکنان

ترغیب ذهنی

مالحظات فردي

نمودار ( .)7مدل تعدیل شده بس و آولیو ()2111

-5پیشینه تحقیق
عملکرد شغلی کارکنان و رهبري تحول گرا از متغیرهاي هستند که در چند دهه اخیر مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار
گرفته است .همچنین نتايج تحقیقات انجام شده نشان می دهد عوامل زيادي بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر می گذارند.

 -5-7پیشینه تحقیق داخلی
اسدنیا و همکاران ( )1931در مطالعه اي با عنوان رابطه ويژگیهاي شخصیتی با عملکرد شغلی در بین کتابداران کتابخانه
دانشگاه هاي شهید چمران و علوم پزشکی جندي اهواز بررسی کردند که يافته هاي پژوهش نشان داد که بین عملکرد شغلی و
وجدانی بودن و عملکرد شغلی و برون گرايی رابطه مثبت مستقیم وجود دارد .نتايج آزمون  tنشان داد که میان عملکرد شغلی
کتابداران اين دو دانشگاه تفاوت معنی داري وجود ندارد .هم چنین ،براساس نتايج تحلیل رگرسیون ،متغیرهاي وجدانی بودن و
روان رنجور خويی پیش بینی هاي قوي عملکرد شغلی بودند که  41درصد واريانس عملکرد شغلی را تبیین نمودند .و ويژگی هاي
شخصیتی ،متغیرهاي قوي در پیش بینی عملکرد شغلی هستند .به اين معنا که کتابدارانی که ويژگی هاي شغلی مطلوبی دارند
انتظار می رود که از عملکرد شغلی بهتري برخوردار باشند.
شعبانی نژاد و همکاران ( )1934در تحقیقی به بررسی رابطه رهبري تحول گرا و عملکرد شغلی کارکنان در بیمارستان فارابی
پرداختند .نتايج تحقیق نشان می داد بین مؤلفه هاي چهارگانه سبک رهبري تحول گرا و عملکرد شغلی کارکنان وجود دارد.
ضريب همبستگی براي هريک از مولفه هاي رهبري تحول گرا به ترتیب نفوذ آرمانی ( 13درصد) ،انگیزش الهام بخش (41
درصد) ،ترغیب ذهنی ( 19درصد) و مالحظات فردي ( 49درصد) بدست آمد .همچنین بررسی اثر همزمان ابعاد رهبري تحول گرا
بر عملکرد شغلی با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهاي نفوذ آرمانی  42درصد و ترغیب ذهنی  93درصد برروي
عملکرد شغلی کارکنان تأثیر مثبت داشته اند.
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جاللی و روح اللهی ( )1934در تحقیقی به بررسی تاثیر رهبري تحول گرا بر عملکرد شغلی اعضاي هیات علمی با میانجی
گري درگیري شغلی پرداختند .نتايج به دست آمده از پژوهش نشان داد که رهبري تحول گرا بر عملکرد شغلی اعضاي هیات علمی
تأثیر مثبت داشته و نقش میانجی گري درگیري شغلی در تأثیر رهبري تحول گرا بر عملکرد شغلی اعضاي هیات علمی به تأيید
رسید .از سوي ديگر ،تحلیل رگرسیون نشان داد که مولفه ي حمايت هاي رشد دهنده ،بیشترين تاثیر بر عملکرد شغلی دارد.
بابائیان و همکاران ( )1939در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه ويژگی هاي شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان رسته هاي
انعطاف
مأموريتی ناجا بررسی کردند و نتايج تحقیق نشان داد بین ويژگی هاي شخصیتی برون گرايی ،ثبات عاطفی،
پذيري و دلپذير بودن و عملکرد شغلی کارکنان رسته هاي مأموريتی (آگاهی ،راهور ،انتظامی) فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
رابطة معناداري وجود ندارد و تنها بین ويژگی مسئولیت پذيري و عملکرد شغلی کارکنان رسته هاي مأموريتی اين ارتباط معنادار
می باشد .همچنین بررسی ها نشان می دهد که سطح مسئولیت پذيري در رسته هاي انتظامی و آگاهی يکسان است ولی
مسئولیت پذيري در رسته راهور پايین تر از دو رسته عملیاتی ديگر می باشد.
بهرامی و همکاران ( )1932در تحقیقی به بررسی رابطه ي ابعاد رهبري تحول گرا و درگیري شغلی کارکنان از ديدگاه مديران
در بیمارستان هاي آموزشی شهر يزد پرداختند .يافته ها نشان می دهند که بین رهبري تحول گرا و چهار بعد آن (ترغیب ذهنی،
انگیزش الهام بخش ،نفوذ آرمانی ،مالحظات فردي) با درگیري شغلی در چهار بیمارستان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
حسینی طبقدهی و خلعتبري ( )1931در تحقیقی به بررسی رابطه سبک رهبري تحول گرا و خودکارآمدي کارکنان
پرداختند .يافته ها نشان داد که بین مؤلفه هاي سبک رهبري تحول آفرين (نفوذ آرمانی ،انگیزش الهام بخش ،تحريک ذهنی و
مالحظات فردي) با خودکارآمدي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .افزون براين ،تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین متغیرهاي
پیش بین ،نفوذ آرمانی بیشترين نقش را در پیش بینی خودکارآمدي کارکنان دارد.
رضازاده و عزيزي ( )1931در تحقیقی به بررسی تأثیر رهبري تحول گرا بر گرايش کارآفرينانه افراد سازمان (مورد مطالعه:
نمايندگی هاي يک شرکت بیمه اي در استان يزد) پرداختند .در بخش مدل اندازه گیري ويژگی هاي فنی پرسش نامه بررسی
گرديد و اصالحات الزم صورت پذيرفت و در بخش ساختاري ،ضرايب ساختاري مدل براي بررسی فرضیه هاي پژوهش مورد
استفاده قرار گرفتند .نتايج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار رهبري تحول گرا بر گرايش کارآفرينانه است.
فیضی پورقجلو و دانش ( )1931در پژوهشی با عنوان رابطه بین ويژگی هاي شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد شغل
کارمندان ادارات دولتی شهر میاندوآب بررسی کردند و يافته هاي اين پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت معناداري بین
ويژگی شخصیتی و وجدانی بودن با دو ويژگی شغلی تعهد سازمانی و عملکرد شغلی وجود دارد همچنین يافته هاي اين تحقیق
بین ويژگی شخصیتی توافقی بودن با تعهد سازمانی رابطه مثبت معناداري را نشان داد در حالیکه رابطه معناداري بین اين ويژگی
شخصیتی با عملکرد شغلی مشاهده نگرديد .رابطه منفی معناداري بین ويژگی شخصیتی نوروتیک با تعهد سازمانی مشاهده گرديد
ولی رابطه معناداري بین اين ويژگی شخصیتی با عملکرد شغلی مشاهده نگرديد .يافته هاي اين تحقیق رابطه بین برونگرايی با
تعهد سازمانی را مثبت نشان داده در حالیکه رابطه معناداري را بین اين ويژگی شخصیتی و عملکرد شغلی نشان نداد .سرانجام
اينکه ،يافته هاي اين تحقیق رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی را نیز مثبت معنادار نشان دادند.
ياسینی و همکاران ( )1931در مطالعه اي با عنوان نقش سبک رهبري توزيعی مديران بر عملکرد شغلی معلمان مدارس
متوسطه شهر مهران ،با ارائه يک مدل بررسی کردند و نتايج بدست آمده از پیمايش صورت گرفته روي  119معلم در مدارس
متوسطه شهرستان مهران حاکی از آن است که سبک رهبري توزيعی رابطه معنادار با عملکرد شغلی معلمان دارد .رهبري توزيعی
ارتباط مثبت و معنادار با تعهد سازمانی و هوش هیجانی نیز دارد .از سوي ديگر تعهد سازمانی و هوش هیجانی به صورت میانجی
داراي ارتباط مثبت با عملکرد شغلی معلمان می باشد.

 -5-2پیشینه تحقیق خارجی
بريک و مونت ( )2114به منظور بررسی اعتبار ابعاد پنج عامل عمده شخصیت (برونگرايی ،وجدان ،ثبات هیجانی ،سازگاري،
تجربه پذيري) در پیش بینی عملکرد شغلی انجام دادند .نتايج فراتحلیل آن ها نشان داد که وجدان پیش بینی کننده معتبري از
عملکرد در میان همه گروه هاي شغلی و همه مولفه هاي شغل است و ديگر عوامل شخصیتی تنها در برخی مشاغل و برخی
معیارهاي شغلی براي پیش بینی عملکرد روايی دارند.
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اوگونالتا و همکاران ( )2119در پژوهشی در زمینه عملکرد شغلی و ويژگی هاي شخصیتی کتابداران و يا دانشجويان کتابداري
انجام گرفته است که شاخص هاي رضايت شغلی و عملکرد شغلی را در بین کتابداران ايالتی نیجريه مورد بررسی قرار داده اند.
پژوهش آن ها پیمايشی و جامعه مورد پژوهش آن را  13نفر از کتابداران کتابخانه ايالت هاي غربی نیجريه تشکیل می داد .نتايج
پژوهش ها نشان داد که زنان کتابدار از رضايت شغلیکمتر و به تبع آن از عملکرد شغلی کم تري نسبت بـه مردان کتابدار
برخوردار بودند .بنابراين ،کتابدارانی که به تجربه کردن تمايل داشتند از رضايت شغلی بهتري برخوردار بودند.
ام کوجی و سیلیکیه ( )2112رابطه بـین ابعاد شخصیتی و عملکرد شـغلی کارکنان موسسه تحقیقات پزشکی کنیا را مورد
بررسی قرار دادند .يافتـه ها نشان داد ،باز بودن به تجربه ،انعطاف پذير بودن و هیجانی بودن ،متغیرهاي اصلی در پیش بینی
عملکرد شغلی هستند .هم چنین آن ها بیان کردند که ويژگی هاي شخصیتی کارکنان می تواند ابزار مفیدي در سنجش رضايت و
عملکرد شغلی کارکنان باشد.
پنی و همکاران ( )2111در يافته هاي تحقیقات در زمینه ويژگی هاي شخصیتی و عملکرد شغلی تا اواسط دهه  1311رابطه
معناداري بین شخصیت و عملکرد شغلی نشان ندادند تا اينکه با گسترش نظريه ها و مدل هاي شخصیتی و در نتیجه به کارگیري
ابزار مناسب و معتبر براي سنجش شخصیت و در عین حال استفاده از روش هاي آماري چون فراتحلیلی ،نتايجی خالف نتايج قبل
به دست آمد که حاکی از اين بود که ويژگی هاي شخصیتی از مهم ترين پیش بینی کننده هاي عملکرد شغلی است.

-6روش تحقیق
در پژوهش حاضر با توجه به شرايط و موضوع مورد بررسی نوع تحقیق پیمايشی میباشد .پژوهش حاضر بر مبناي هدف از نوع
کاربردي است .روش تحقیق از لحاظ روش به دست آوردن داده ها از آنجايی که براي بررسی فرضیه هاي تحقیق از نظرسنجی با
افراد درگیر مسئله (کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان) استفاده شده است از نوع توصیفی -همبستگی است .عالوه بر
اين داده هايی از نوع کمی براي آزمودن فرضیه ها گردآوري شده است که دراين راستا پرسشنامه هايی براي دريافت نظرات
(کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان) مورد نظر توزيع شده و نتايج درج گرديده است .در پژوهش حاضر متغیرهاي
رهبري تحول گرا و عملکرد شغلی کارکنان دو متغیر اصلی هستند که هر يک از اين متغیرها از ابعاد مختلفی تشکیل شده اند و
همچنین هر يک از اين ابعاد توسط تعدادي گويه يا سوال سنجیده می شوند .جامعه آماري اين تحقیق کارکنان ادارات دولتی
شهرستان نوراباد لرستان است .فرمول کوکران يکی از ساده ترين و پرکاربرد ترين روش ها براي محاسبه حجم نمونه آماري است
و چون ما حجم نمو نه را در اختیار نداشتیم و به علت سادگی ،اين روش را انتخاب کرديم .زمانی که از فرمول هاي آماري نتوان
براي حجم نمونه استفاده کرد از جدول مورگان استفاده می کنیم.

z 2  p.q
که در فرمول فوق:

2

2

n


2
 :مقدار متغیر نرمال واحد ،متناظر با سطح اطمینان  31درصد) z / 2  1.96 ( ،
 : مقدار اشتباه مجاز.)  = 1/11 ( ،
 :pاحتمال موفقیت است که با استفاده از روش احتیاطی  1/ 1در نظر گرفته می شود.
 :qاحتمال عدم موفقیت که مقدار آن  1– pمی باشد.
که حجم نمونه ما  914نفر از کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان می باشد.
براي نمونه گیري از روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي با انتساب متناسب استفاده شده است .در نمونه گیري تصادفی
طبقه اي ،واحدهاي جامعه ي مورد مطالعه در طبقه هايی که از نظر صفت متغیر همگن تر هستند ،گروه بندي شدند ،تا تغییرات
آنها در درون گروه ها کمتر شود پس از آن از هر يک از طبقه ها تعدادي نمونه انتخاب می شوند .بدين منظور ما هر کدام از
ادارات دولتی شهرستان را به عنوان يک طبقه در نظر گرفتیم و در هر اداره چندين پرسشنامه به صورت تصادفی توزيع کرديم.
2
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-6-7نحوهی اندازهگیری متغیرها
براي اندازه گیري متغیر رهبري تحول گرا از پرسشنامه رهبري تحول گرا بس و آولیو ( )2111که با استفاده از  21گويه ،که
از پرسشنامه چندعاملی رهبري ( )MLQگرفته شده است ،استفاده کرده ايم .اين پرسشنامه داراي چهار بعد مالحظه فردي،
ترغیب ذهنی ،انگیز ش الهام بخش و نفوذ آرمانی می باشد و براساس مقیاس پنج گزينه اي لیکرت تنظیم شده است (بس و آولیو،
.)2111
جدول ( .)7خرده مقیاس ها و سواالت پرسشنامه رهبری تحول گرا
ردیف

خرده مقیاس

سواالت

تعداد سواالت

1

ترغیب ذهنی

 1تا 1

 1سوال

2

نفوذ آرمانی

 9تا 12

 3سوال

9

انگیزش الهام بخش

 19تا 19

 4سوال

4

مالحظات فردي

 13تا 21

 4سوال

1

رهبري تحول گرا

 1تا 21

 21سوال

براي اندازه گیري متغیر عملکرد شغلی از پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون ( )1332استفاده کرده ايم که از  11گويه تشکیل
شده است و به منظور سنجش عملکرد شغلی کارکنان بکار می رود.

-1تجزیه و تحلیل داده ها
-1-7آزمون نرمال بودن دادهها
براي بررسی نرمال بودن توزيع متغیرها از آزمون اسمیرنوف -کلموگروف استفاده می شود .فرض صفر در اين آزمون نرمال
بودن توزيع متغیر است .اگر سطح معنیداري آزمون از  1,11بیشتر باشد فرض صفر پذيرفته شده و نتیجه میگیريم که توزيع
متغیر مورد نظر نرمال می باشد.
جدول ( .)2نتایج آزمون اسمیرنوف ـ كلموگروف جهت بررسی پیروی دادهها از توزیع نرمال
متغیرها

مقدار آماره اسمیرنف-كلموگروف

سطح معناداری

عملکرد شغلی کارکنان

1,311

1,129

رهبري تحول گرا

1,131

1,133

نفوذ آرمانی

1,391

1,421

انگیزش الهام بخش

2,211

1,923

ترغیب ذهنی

1,393

1,994

مالحظات فردي

2,433

1,131

با توجه به جدول ( )2چون سطح معناداري همه متغیرها از  1,11بیشتر است لذا نتیجه می گیريم که همه متغیرها از توزيع
نرمال پیروي می کنند.

 -1-2ضریب همبستگی
 -1-2-7ضریب همبستگی بین عملكرد شغلی كاركنان و رهبری تحول گرا
در جدول ( )9ضريب همبستگی پیرسون بین عملکرد شغلی کارکنان و رهبري تحول گرا آورده شده است.
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جدول ( ،)9ضریب همبستگی پیرسون بین عملكرد شغلی كاركنان و رهبری تحول گرا
رهبری تحول گرا
عملکرد شغلی کارکنان

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

1,391

1,112

با توجه به سطح معناداري بدست آمده از تحلیل داده ها براي همبستگی بین عملکرد شغلی کارکنان و رهبري تحول گرا
برابر  1,112میباشد و مقايسه آن با میزان خطاي مجاز  )p > 1,11( 1,11با اطمینان  31درصد فرض  H 0آماري که دال به
عدم وجود رابطه بین عملکرد شغلی کارکنان و رهبري تحول گرا می باشد رد میشود يعنی بین عملکرد شغلی کارکنان و رهبري
تحول گرا رابطه معنا داري وجود دارد .لذا با توجه به مقدار و عالمت ضريب همبستگی پیرسون بدست آمده که برابر 1,391
میباشد اين رابطه از نوع مثبت می باشد.

-1-2-2ضریب همبستگی بین عملكرد شغلی كاركنان و نفوذ آرمانی
در جدول ( )4ضريب همبستگی پیرسون بین عملکرد شغلی کارکنان و نفوذ آرمانی آورده شده است.
جدول ( ،)4ضریب همبستگی پیرسون بین عملكرد شغلی كاركنان و نفوذ آرمانی
نفوذ آرمانی
عملکرد شغلی کارکنان

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

1,119

1,129

با توجه به سطح معناداري بدست آمده از تحلیل دادهها براي همبستگی بین عملکرد شغلی کارکنان و نفوذ آرمانی ،برابر
 1,129میباشد و مقايسه آن با میزان خطاي مجاز  )p > 1,11( 1,11با اطمینان  31درصد فرض  H 0آماري که دال به عدم
وجود رابطه بین عملکرد شغلی کارکنان و نفوذ آرمانی می باشد رد می شود يعنی بین عملکرد شغلی کارکنان و نفوذ آرمانی،
رابطه معناداري وجود دارد .لذا با توجه به مقدار و عالمت ضريب همبستگی پیرسون بدست آمده که برابر  1,119میباشد اين
رابطه از نوع مثبت می باشد.

 -1-2-9ضریب همبستگی بین عملكرد شغلی كاركنان و انگیزش الهام بخش
در جدول ( )1ضريب همبستگی پیرسون بین عملکرد شغلی کارکنان و انگیزش الهام بخش آورده شده است.
جدول ( ،)5ضریب همبستگی پیرسون بین عملكرد شغلی كاركنان و انگیزش الهام بخش
انگیزش الهام بخش
عملکرد شغلی کارکنان

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

1,323

1,111

با توجه به سطح معناداري بدست آمده از تحلیل داده ها براي همبستگی بین عملکرد شغلی کارکنان و انگیزش الهام بخش
برابر  1,111میباشد و مقايسه آن با میزان خطاي مجاز  )p > 1,11( 1,11با اطمینان  31درصد فرض  H 0آماري که دال به
عدم وجود رابطه بین عملکرد شغلی کارکنان و انگیزش الهام بخش می باشد رد میشود يعنی بین عملکرد شغلی کارکنان و
انگیزش الهام بخش رابطه معناداري وجود دارد .لذا با توجه به مقدار و عالمت ضريب همبستگی پیرسون بدست آمده که برابر
 1,323میباشد اين رابطه از نوع مثبت می باشد.

 -1-2-4ضریب همبستگی بین عملكرد شغلی كاركنان و ترغیب ذهنی
در جدول ( )9ضريب همبستگی پیرسون بین عملکرد شغلی کارکنان و ترغیب ذهنی آورده شده است.
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جدول ( ،)6ضریب همبستگی پیرسون بین عملكرد شغلی كاركنان و ترغیب ذهنی
ترغیب ذهنی
عملکرد شغلی کارکنان

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

1,312

1,111

با توجه به سطح معناداري بدست آمده از تحلیل دادهها براي همبستگی بین عملکرد شغلی کارکنان و ترغیب ذهنی برابر
 1,111میباشد و مقايسه آن با میزان خطاي مجاز  ) p > 1,11( 1,11با اطمینان  31درصد فرض  H 0آماري که دال به عدم
وجود رابطه بین عملکرد شغلی کارکنان و ترغیب ذهنی می باشد رد میشود يعنی بین عملکرد شغلی کارکنان و ترغیب ذهنی
رابطه معناداري وجود دارد .لذا با توجه به مقدار و عالمت ضريب همبستگی پیرسون بدست آمده که برابر  1,312میباشد اين
رابطه از نوع مثبت می باشد.

 -1-2-5ضریب همبستگی بین عملكرد شغلی كاركنان و مالحظات فردی
در جدول ( )3ضريب همبستگی پیرسون بین عملکرد شغلی کارکنان و مالحظات فردي آورده شده است.
جدول ( ،)1ضریب همبستگی پیرسون بین عملكرد شغلی كاركنان و مالحظات فردی
مالحظات فردی
عملکرد شغلی کارکنان

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

1,312

1,113

باتوجه به سطح معناداري بدست آمده از تحلیل دادهها براي همبستگی بین عملکرد شغلی کارکنان و مالحظات فردي ،برابر
 1,113میباشد و مقايسه آن با میزان خطاي مجاز  )p > 1,11( 1,11با اطمینان  31درصد فرض  H 0آماري که دال به عدم
وجود رابطه بین عملکرد شغلی کارکنان و مالحظات فردي می باشد رد میشود يعنی بین عملکرد شغلی کارکنان و مالحظات
فردي ،رابطه معناداري وجود دارد .لذا با توجه به مقدار و عالمت ضريب همبستگی پیرسون بدست آمده که برابر  1,312میباشد
اين رابطه از نوع مثبت می باشد.

-8مدل ساختاری تحقیق
در ادامه مدل معادالت ساختاري در حالت تخمین استاندارد مورد بحث قرار خواهد گرفت .جدول ( )1ضرايب تاثیر متغیرها را
نشان می دهد.
جدول ( ،)8بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادالت ساختاری
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فرضیه

میزان
تاثیر

آماره
آزمون T

سطح
معناداري

نتیجه
فرضیه

بین رهبري تحول گرا و عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان
نوراباد لرستان رابطه معناداري وجود دارد.

1,121

9,193

1,123

تايید

بین نفوذ آرمانی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان
نوراباد لرستان رابطه معناداري وجود دارد.

1,199

9,143

1,111

تايید

بین انگیزش الهام بخش و عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی
شهرستان نوراباد لرستان رابطه معناداري وجود دارد.

1,314

2,133

1,119

تايید

بین ترغیب ذهنی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان
نوراباد لرستان رابطه معناداري وجود دارد.

1,191

2,341

1,114

تايید

بین مالحظات فردي و عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان
نوراباد لرستان رابطه معناداري وجود دارد.

1,319

9,993

1,199

تايید
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جدول ( )3شاخصهاي برازش مدل را نشان میدهد.
جدول ( ،)3شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری

مقدار

عنوان شاخص

مجذور کاي

2,923

𝑥2
df

ريشه خطاي میانگین مجذورات تقريب

1,123

RMSEA

ريشه میانگین مربعات باقیمانده

1,211

RMR

نیکويی برازش

1,341

GFI

شاخص نیکويی برازش اصالح شده

1,393

AGFI

شاخص برازش هنجار شده (بنتلرـ بونت)

1,311

NFI

شاخص برازش تطبیقی

1,392

CFI

شاخص برازش افزايشی

1,311

IFI

باتوجه به نتايج به دست آمده می توان اذعان کرد تمامی شاخصهاي برازندگی مدل فوق در اين دامنه قرار گرفتهاند و
بنابراين تناسب دادههاي گردآوري شده با مدل مطلوب است .لذا برازندگی مدل معادالت ساختاري مورد تايید می باشد.

نمودار ( ،)2مدل معادالت ساختاری تحقیق

-3بررسی فرضیات
فرضیه اول :بین رهبری تحول گرا و عملكرد شغلی كاركنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان رابطه
معناداری وجود دارد.
با توجه به جدول ( )1ضريب تاثیر رهبري تحول گرا بر عملکرد شغلی کارکنان برابر  1,121بوده و چون سطح معناداري
ان برابر  1,123و کمتر از  1,11است لذا نتیجه می شود که رهبري تحول گرا بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر مثبت و معنادار
دارد .لذا بین رهبري تحول گرا و عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان رابطه معناداري وجود دارد.
بنابراين فرضیه اول تايید می شود.
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فرضیه دوم :بین نفوذ آرمانی و عملكرد شغلی كاركنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان رابطه
معناداری وجود دارد.
با توجه به جدول ( )1ضريب تاثیر نفوذ آرمانی بر عملکرد شغلی کارکنان برابر  1,199بوده و چون سطح معناداري ان
برابر  1,111و کمتر از  1,11است لذا نتیجه می شود که نفوذ آرمانی بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد .لذا
بین نفوذ آرمانی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان رابطه معناداري وجود دارد .بنابراين فرضیه دوم
تايید می شود.
فرضیه سوم :بین انگیزش الهام بخش و عملكرد شغلی كاركنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان رابطه
معناداری وجود دارد.
با توجه به جدول ( )1ضريب تاثیر انگیزش الهام بخش بر عملکرد شغلی کارکنان برابر  1,314بوده و چون سطح
معناداري ان برابر  1,119و کمتر از  1,11است لذا نتیجه می شود که انگیزش الهام بخش بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر مثبت
و معنادار دارد .لذا بین انگیزش الهام بخش و عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان رابطه معناداري وجود
دارد .بنابراين فرضیه سوم تايید می شود.
فرضیه چهارم :بین ترغیب ذهنی و عملكرد شغلی كاركنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان رابطه
معناداری وجود دارد.
با توجه به جدول ( )1ضريب تاثیر ترغیب ذهنی بر عملکرد شغلی کارکنان برابر  1,191بوده و چون سطح معناداري ان برابر
 1,114و کمتر از  1,11است لذا نتیجه می شود که ترغیب ذهنی بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد .لذا بین
ترغیب ذهنی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان رابطه معناداري وجود دارد .بنابراين فرضیه چهارم
تايید می شود.
فرضیه پنجم :بین مالحظات فردی و عملكرد شغلی كاركنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان رابطه
معناداری وجود دارد.
با توجه به جدول ( )1ضريب تاثیر مالحظات فردي بر عملکرد شغلی کارکنان برابر  1,319بوده و چون سطح معناداري ان
برابر  1,199و کمتر از  1,11است لذا نتیجه می شود که مالحظات فردي بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد.
لذا بین مالحظات فردي و عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان رابطه معناداري وجود دارد .بنابراين
فرضیه پنجم تايید می شود.

-71نتیجه گیری
فرضیه اول :بین رهبری تحول گرا و عملكرد شغلی كاركنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان رابطه
معناداری وجود دارد.
نتايج آزمون فرضیه نشان می دهد متغیر رهبري تحول گرا بر عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان
تاثیر معناداري دارد .همچنین در تحقیق هاي محققان قبلی از جمله شعبانی نژاد و همکاران ( ،)1934جاللی و روح الهی
( ،)1934اکبري ( ،)1939چالشتري ( ،)1911کاشی ( ،)1919گاندرسن ( ،)2112ونگ و همکاران ( ،)2111کريستین و همکاران
( ،)2111مونباناهان ( )2113نیز اين فرضیه تائید شده است.
اداره سازمان هاي امروز ،به ويژه سازمان هايی که رسالت اصلی آن ها دادن خدمات به مردم و در واقع اهداف غیرمالی است،
ضروري است که مديران و رهبران اين سازمان ها سبک رهبري مناسبی انتخاب کنند .بنابراين ،برنامه ريزي براي اجراي سبک
رهبري تحول گرا ،بايد به طور ويژه مورد توجه واقع شود تا باعث تقويت عملکرد کارکنان سازمان شود .صاحب نظران علم
مديريت ،ويژگی هاي مهمی را براي سبک رهبري تحول گرا که يکی از اثربخش ترين روش ها در مديريت است ،ذکر نموده اند
که کاربرد اين سبک توسط مديران در محیط هاي کاري پرتنش درمان حائز اهمیت است و همچنین رابطه بین عملکرد شغلی و
مديران اثربخش به اثبات رسیده است .با توجه به اهمیت رهبري تحول گرا ،ايجاد و توسعه ابعاد و عوامل مرتبط با آن که ممکن
است زمینه را براي ايجاد رهبري تحول گرا فراهم سازد ،جهت ارتقاي عملکرد سازمان ها توصیه می شود.
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فرضیه دوم :بین نفوذ آرمانی و عملكرد شغلی كاركنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان رابطه معناداری
وجود دارد.
نتايج آزمون فرضیه نشان می دهد متغیر نفوذ آرمانی بر عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان تاثیر
م عناداري دارد .همچنین در تحقیق هاي محققان قبلی از جمله شعبانی نژاد و همکاران ( ،)1934جاللی و روح الهی (،)1934
اکبري ( ،)1939چالشتري ( ،)1911کاشی ( ،)1919گاندرسن ( ،)2112ونگ و همکاران ( ،)2111کريستین و همکاران (،)2111
مونباناهان ( )2113نیز اين فرضیه تائید شده است.
رهبرانی که استانداردهاي باالي اخالقی دارند و اخالق گرايند ،مورد احترام زير دستان هستند و از طرف آنها مورد بی وفايی
قرار نمی گیرند .به عبارتی ،نفوذ آرمانی به معناي ترسیم چشم اندازي از اهداف کلی و ماموريت هاي اصلی و القا شجاعت همراه با
احترام در پیروان می باشد .تاثیر آرمانی به دو صورت تجلی می يابد -1 :اسناد آرمانی  -2رفتارهاي آرمانی.
مصاديق اسنادهاي آرمانی که کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان بايد در وجود خود ايجاد کنند عبارتند از-1 :
القا غرور در ديگران براي داشتن ارتباط با خود -2 .گذشتن از خود به خاطر منافع گروه -9 .رفتار با ديگران به گونه اي که
احترام آنها را نسبت به خود بر انگیزند.
مصاديق رفتارهاي آرمانی که کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان بايد در وجود خود ايجاد کنند عبارتند از:
 -1صحبت درباره مهمترين ارزش ها و عقايد خود -2 .تاکید بر اهمیت داشتن چشم اندازي قوي از هدف -9 .در نظر گرفتن نتايج
اخالقی حاصل از تصمیمات.
فرضیه سوم :بین انگیزش الهام بخش و عملكرد شغلی كاركنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان رابطه
معناداری وجود دارد.
نتايج آزمون فرضیه نشان می دهد متغیر انگیزش الهام بخش بر عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد
لرستان تاثیر معناداري دارد .همچنین در تحقیق هاي محققان قبلی از جمله شعبانی نژاد و همکاران ( ،)1934جاللی و روح الهی
( ،)1934اکبري ( ،)1939چالشتري ( ،)1911کاشی ( ،)1919گاندرسن ( ،)2112ونگ و همکاران ( ،)2111کريستین و همکاران
( ،)2111مونباناهان ( )2113نیز اين فرضیه تائید شده است.
اشاره به رهبرانی دارد که چشم اندازي قوي از آينده مبتنی بر انديشه ها آرمان ها دارند .رفتار هاي مرتبط با اين بعد شامل
تحريک شوق ،اعتماد سازي و الهام بخشی کارکنان توسط رفتار هاي نمادين و گفتار متقاعد کننده می باشد .به بیان ديگر اين
شاخص به عالئمی نظیر انتظارات باال و استفاده از نمادها براي تاکید و بر تالش و ذکر اهمیت اهداف با بیانی ساده اشاره دارد .اين
رهبران به گونه اي رفتار می کنند که با معنا بخشی و ايجاد چالش در زير دستان آنها را نسبت به کار خود بر انگیزند .روح فردي
و جمعی بر انگیخته می شود .رهبران پیروان را نسبت به ترسیم آينده مطلوب مورد انتظار ترغیب می کنند و قدرت آنها را جهت
دستیابی به اين انتظارات خاطر نشان می سازند.
مصاديق انگیزش الهامی که کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان بايد در وجود خود ايجاد کنند عبارتند از -1 :ارائه
يک تصوير مهیج از آنچه که بايد مورد مالحظه و توجه قرار گیرد -2 .صحبت بلند پروازانه درباره آينده -9 .موضع گرفتن در مورد
مسائل بحث انگیز.
فرضیه چهارم :بین ترغیب ذهنی و عملكرد شغلی كاركنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان رابطه
معناداری وجود دارد.
نتايج آزمون فرضیه نشان می دهد متغیر ترغیب ذهنی بر عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان تاثیر
معناداري دارد .همچنین در تحقیق هاي محققان قبلی از جمله شعبانی نژاد و همکاران ( ،)1934جاللی و روح الهی (،)1934
اکبري ( ،)1939چالشتري ( ،)1911کاشی ( ،)1919گاندرسن ( ،)2112ونگ و همکاران ( ،)2111کريستین و همکاران (،)2111
مونباناهان ( )2113نیز اين فرضیه تائید شده است.
رهبرانی که با هنجار هاي سازمانی دست و پنجه نرم می کنند ،چنین رهبرانی نیاز به خالقیت و ابتکار را با ترغیب زير دستان
نبت به زير سوال بردن فرضیات ،ايجاد چارچوب هاي تازه براي سواالت و کاربرد روش هاي جديد در انجام کار ها در زير دستان
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بر می انگیزند .در رفتار اين رهبران اثري از تنبیه به خاطر اشتباهات اعضا ،چه صورت گروهی و چه به صورت فردي ديده نمی
شود .ايده هاي نو در و راحل هاي خالقانه در رابطه با مشکالت مطلوب می باشند.
مصاديق تحريک عقالنی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان بايد در وجود خود ايجاد کنند عبارتند از -1 :جست
و جوي چشم اندازهاي مختلف به هنگام حل مسائل -2 .بازآزمايی فرضیات اساسی نسبت به سواالت ،علی رغم اينکه پاسخ هاي
آماده دارند.
 -9تشويق بازنگري در عقايد که هرگز قبال مورد سوال واقع نگرديده اند.
رهبران تحول گرا مشوق تفکرات واگرا هستند و پیروان را به سمت راهبردهاي ابتکاري سوق می دهند .اين راهبران در پی
ارتقا هوش و عقالنیت اعضا و توصیه به حل دقیق مسائل هستند.
فرضیه پنجم :بین مالحظات فردی و عملكرد شغلی كاركنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان رابطه

معناداری وجود دارد.
نتايج آزمون فرضیه نشان می دهد متغیر مالحظات فردي بر عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان
تاثیر معناداري دارد .همچنین در تحقیق هاي محققان قبلی از جمله شعبانی نژاد و همکاران ( ،)1934جاللی و روح الهی
( ،)1934اکبري ( ،)1939چالشتري ( ،)1911کاشی ( ،)1919گاندرسن ( ،)2112ونگ و همکاران ( ،)2111کريستین و همکاران
( ،)2111مونباناهان ( )2113نیز اين فرضیه تائید شده است.
به رفتار هاي رهبرانی اشاره دارد که به تشخصیص رشد فردي و نیاز هاي پیشرفت پیروان به موازات آماده سازي آنها و
مشورت با آنها می پردازند .اين بعد بیانگر بذل توجه شخصی مدير به زير دستان و رفتار مناسب با هر يک از آنها می باشد .اين
رهبران توجه خود را به نیاز هاي فردي پیروان جهت رشد و پیشرفت با تدريس و مباحث معطوف می کنند .پیروان به سمت
موفقیت هاي سطوح باالتر از توان بالقوه سوق داده می شوند .در طول حرکت به سمت رشد ودر حمايت از آن فرصت هاي
جديدي نیز براي ياد گیري ايجاد می شود .تفاوت هاي فردي بر حسب نیازها و خواست هاي افراد تشخیص داده می شوند.

-77پیشنهادات كاربردی بر اساس نتایج تحقیق
با توجه به نتايج آزمون فرضیه که نشان می دهد متغیر رهبري تحول گرا بر عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان
نوراباد لرستان تاثیر معناداري دارد ،پیشنهاد می شود:
مديران ادارات دولتی به منظور افزايش عملکرد شغلی کارکنان و هم چنین کاهش غیبت از کار ،ترك کار يا بی انگیزگی
کارکنان ،عوامل سبک هاي رهبري تحول گرا را که برخی از آن ها عبارتند از بیان روشن ارزش ها ،هدف و مأموريت سازمان،
القاي حس اعتماد به کارکنان ،احترام و اهمیت دادن به آنان ،حمايت از نظرات و پیشنهادات آن ها و روشن بینی نسبت به آينده،
روشن ساختن انتظارات و در نظر گرفتن پاداش هايی براي برآورده کردن آن ها ،پیش بینی مشکالت و سعی در رفع آن ها از
طريق داشتن تعامل با کارکنان را هرچه بیشتر مورد توجه قرار دهند.
براي مديران و سرپرستان بخش هاي مختلف ادارات دولتی کارگاه هاي آموزشی به منظو بهبود رهبري تحولی برگزار گردد.
مديران ادارات دولتی فضايی را فراهم آورند تا کارکنان از دغدغه هاي روزمره فارغ باشند .پرداخت حقوق و دستمزد منصفانه
به همراه فراهم کردن شرايط کاري مطلوب و تامین رفاه کارکنان نقش اساسی را ايفاء می کنند.
براي ايجاد درگیري کارکنان در کار بايد فرهنگ الزم را در کارکنان ايجاد کنند .فرهنگی که در آن عدالت و انصاف ،اعتماد و
شايسته ساالري حاکم است و فراتر رفتن از وظايف شغلی يک ارزش تلقی شود.
با توجه به نتايج آزمون فرضیه که نشان می دهد متغیر نفوذ آرمانی بر عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد
لرستان تاثیر معناداري دارد ،پیشنهاد می شود:
مديران ادارات دولتی ،بايد باعث القا غرور در کارکنان براي داشتن ارتباط با مديريت شوند.
مديران ادارات دولتی ،حس گذشتن از خود به خاطر منافع گروه را در کارکنان القاء کنند.
مديران ادارات دولتی ،به تشويق رفتار کارکنان با همديگر به گونه اي که احترام آنها را نسبت به خود بر انگیزند ،بپردازند.
مديران ادارات دولتی ،کارکنان را به نحوي آموزش دهند که ارزش ها و عقايد مهم خود را بیان کنند.
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با توجه به نتايج آزمون فرضیه که نشان می دهد متغیر انگیزش الهام بخش بر عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان
نوراباد لرستان تاثیر معناداري دارد ،پیشنهاد می شود:
مديران و کارکنان ادارات دولتی تصويري مهیج و انگیزش بخش از خود ،کار و سازمانشان به نمايش بگذارند.
مديريت و کارکنان ادارات دولتی اهداف بلند پروازانه اي براي آينده تدوين کنند.
مديريت و کارکنان ادارات دولتی مواضع جدي خود را در مورد مشکالت سازمانی به وضوح بیان کنند.
با توجه به نتايج آزمون فرضیه که نشان می دهد متغیر ترغیب ذهنی بر عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان
نوراباد لرستان تاثیر معناداري دارد ،پیشنهاد می شود:
مديريت و کارکنان ادارات دولتی چشم اندازهاي مختلف به هنگام حل مسائل سازمانی جست و جو کنند.
مديريت و کارکنان ادارات دولتی به تشويق بازنگري در عقايد خود بپردازند.
رهبران تحول گرا ادارات دولتی مشوق تفکرات واگرا باشند و کارکنان را به سمت راهبردهاي ابتکاري سوق دهند.
با توجه به نتايج آزمون فرضیه که نشان می دهد متغیر مالحظات فردي برعملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان
نوراباد لرستان تاثیر معناداري دارد ،پیشنهاد می شود:
مديران ادارات دولتی حس همکاري گروهی درباره مأموريت و رسالت سازمان را در بین کارکنان خود تقويت نمايند.
مديران ادارات دولتی به تشخیص رشد فردي و نیازهاي پیشرفت کارکنان توجه کنند.

 -72پیشنهادات پژوهشی
پیشنهاد می شود به منظور اطمینان از نتايج آزمون می توان ،در سال بعد يک آزمون ديگر از همان کارکنان ادارات دولتی
شهرستان نوراباد لرستان صورت گیرد و نتايج با يکديگر مقايسه شود.
می توان در پژوهش ديگر از جامعه آماري کارکنان زن يا کارکنان مرد آزمون گرفت و نتايج متغیرها را بین دو جنس زن و
مرد مقايسه کرد.
انجام پژوهش هاي مشابه در سازمان هاي بزرگ ديگر و مقايسه نتايج ديگر سازمان ها با نتايج اين تحقیق.
انجام اين پژوهش در بین مديران و سرپرستان سازمان هاي بزرگ و دولتی.
مقايسه ديدگاه مديران با کارکنان ادارات دولتی درباره رهبري تحول گرا ،عملکرد شغلی.
انجام اين پژوهش در بین کارگران صف و ستاد سازمان هاي بزرگ و دولتی و مقايسه نتايج آنها با يکديگر.
پیشنهاد می شود محققین در پژوهش هاي بعدي خود از عملکرد شغلی و فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر مستقل استفاده
کنند.
می توان با روش پیش آزمون -پس از آزمون که به پژوهشگر در مورد میزان اطالعات آزمودن ها و آگاهی آنها خبر می دهد
استفاده کرد و همچنین می توان در طی آن به افراد يک سري آموزش هايی بدهیم و سپس نتايج آزمون ها را مقايسه کنیم.

-79محدودیت های تحقیق
با توجه به اينکه پرسشنامه ،ادراك افراد از واقعیت را می سنجد ،بنابراين نبايد اين احتمال را ناديده گرفت که چنین ادراکی
کامال با واقعیت منطبق نباشد.
عدم اعتقاد برخی پاسخ دهندگان به تحقیق و پژوهش و اهمیت ندادن آنها به نتايج و يافته هاي تحقیق ممکن است سبب
شود در پاسخ به پرسش ها دقت الزم را به عمل نیاورده باشند.
يکی از محدوديت هاي تحقیق ترس کارکنان از پخش شدن اطالعات مربوط به پاسخنامه ها بود و با اينکه پژوهشگر براي
آنها توضیح می داد که دسترسی به پاسخنامه ها توسط مديران امري غیرممکن است و هیچ کدام از پاسخنامه ها اسم و
مشخصات نداشت اما باز بعضی از کارکنان که با پژوهش سرو کار نداشته و يا به شدت از مديريت شان وحشت داشتند براي
پژوهشگر مشکالتی را ايجاد می کردند.
عوامل مختلف ديگري در عملکرد شغلی تأثیرگذارند مثل دوري و نزديکی از محل کار ،نوع مديريت و رضايت شغلی که تنها
به صورت مشاهده اي صورت گرفت و در اين پژوهش به صورت عملی ناديده گرفته شد.
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بررسی انواع سبک های رهبری سرپرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به
دانشگاه های علوم پزشکی ایران
طاهره فرهادیان
عضو هیات علمی گروه آموزشی پرستاري ،دانشکده پرستاري مامايیدانشگاهآزاداسالمی واحد بیرجند ،بیرجند ،ايران
Tahereh.farhadian@gmail.com

چكیده
رهبري جزء جدايی ناپذير مديريت است و نقش اساسی را در عملیات مدير ايفا می کند  .اگر فقط يک عامل
وجود داشته باشد که وجوه افتراق بین سازمان هاي موفق و ناموفق را معلوم کند  ،بدون شک آن عامل رهبري
پويا و موثر است.اگر بخواهید در نقش مدير يا رهبر موثر باشید به کاري بیش از درك و پیش بینی نیاز داريد که
آن نیز مستلزم رشد مهارت هايی در هدايت ،تغییر و کنترل رفتار افراد می باشد .مراکز درمانی نیز که يکی از
نهادهاي مهم ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی هستند همچون يک واحد صنعتی ،متشکل از عوامل تولید
مانند سرمايه ،نیروي انسانی ،فناوري و مديريت هستند و با استفاده از امکانات و تسهیالت ويژه خود در جهت
تولید محصولی به نام حفظ ،بازگشت و ارتقاي سالمتی جسمانی و روانی افراد جامعه ،نقشی اساسی ايفا می
نمايند .اين مقاله ،مطالعه مروري است که با توجه به گرايش تحصیلی پژوهشگر در زمینه مديريت پرستاري و
تجربه وي در تالیف و ترجمه کتب مديريت پرستاري ،تدوين شده است .مقاالت جستجو شده از منابع کتابخانه
اي و اينترنتی نیز مورد استفاده قرار گرفته است .بدون شک سبک رهبري مديران در هدايت صحیح کارکنان در
جهت اهداف سازمانی و ايجاد رضايت شغلی در آنان موثر است .استفاده از بهترين سبک رهبري منجر به افزايش
اثر بخشی و کارآيی بیمارستان و ايجاد رضايت شغلی در کارکنان به ويژه پرستاران خواهد شد.
واژگان كلیدی :سبک رهبري ،سرپرستار ،بیمارستان ،دانشگاه علوم پزشکی

-7مقدمه
در دانش مديريت ،رهبري سازمان در کنار ساير وظايف مدير يکی از وظايف اساسی و مهم تلقی میشود و نقش پر اهمیتی در
اثربخشی سازمان ايفا میکند و رمز موفقیت مديران در توان هدايت نیروي انسانی تحت سرپرستی آنها است .بر اساس نظريههاي
جديد مديريت ،نقش مدير در مقام رهبري شامل روابط متقابل وي با مرئوسان است .اهمیت و ضرورت رهبري از آنجا ناشی
می شود که مدير بايد نیازمنديهاي روانی و اجتماعی افراد را با مقاصد سازمان وفق دهد و رسالت وي بر دو پايه تعالی و تولید
استوار است (ساالري.)1911،
مفهوم تاثیرگذاري و نفوذ بر اعضاي سازمان ،شاخص مهمی در تعیین میزان توانايی مدير در راهبري افراد ،تغییر رفتار آنان و
در نتیجه تحقق اهداف سازمانی است .لیکن شیوه رفتار رهبري عالوه بر انسان مداري بر پايه کار و وظیفه استوار است که اين
شیوه می بايست با توجه به پیچیدگی ها ،نیاز ها ،اهداف ،نظام درونی و محیط خارجی هر سازمان انتخاب شود و رفتار نیز بايد
باوضعیت سازمان متناسب باشد (.تنعمی)1913،امروزه سازمان هاي بهداشتی و درمانی با چالش هاي جديدي مواجه
هستند.برآورده سازي نیازها و انتظارات بیماران روز به روز مشکل تر می شود.بنابر اين متخصصان بهداشت و درمان بايد به دنبال
راه هايی باشند که بتوانند اثر بخش و کارآمد خدمات مورد نیاز بیماران را فراهم سازند(اسینهاردت.)2119،1
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی اثر بخش به جامعه تا حد زيادي به کار گروهی کارکنان بهداشتی و درمانی و سبک مديريت
اين سازمان ها بستگی دارد(لوك .)1339،2در بخش بهداشت و درمان ،بیمارستان به عنوان يکی از نهاد هاي مهم ارائه دهنده
1- Steinhardt
2- leveck
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خدمات بهداشتی و درمانی به شمار می رود که با تسهیالت ويژه خود در بازگشت سالمت جسمانی و روانی افراد بیمار جامعه،
آموزش نیروهاي متخصص بخش بهداشت و درمان  ،پژوهش هاي پژشکی و در نهايت ارتقاي سطح سالمت جامعه نقش اساسی
ايفا می کند .ارائه بهینه خدمات بهداشتی و درمانی و بهبود فرايند هاي بیمارستانی بدون مشارکت کلیه نیروي هاي انسانی و
ارائه خدمات مستمر ،مطلوب و موثر از طرف ايشان امکان پذير نمی باشد .در امر مراقبت هاي بهداشتی و درمانی ،نیروي انسانی
نسبت به ديگر عوامل ،نقش کلیدي تر دارد .براي پاسخگويی شايسته به نیاز هاي جاري و نیاز هاي روز افزون آتی ،هماهنگی
سريع و مستمر با ساير بخش هاي جامعه و استفاده مطلوب از منابع موجود بیش از هر چیز به نیروي انسانی متخصص ،مطّلع ،کار
آزموده و مسوول نیاز است.
مد يران پرستاري مسوول ايجاد يک محیط کاري هستند که در آن مراقبت هاي بهداشتی و درمانی با کیفیت باال و به صورت
هزينه-اثر بخش ارائه شوند.سبک رهبري مديران ،بیان کننده چگونگی تعامل آنها با کارکنان تحت سرپرستی آن ها می باشد
.موضوع افزايش بهره وري سازمان ها بدون بکارگیري موثر توانايی هاي کارکنان و انگیزه آن ها و ايجاد زمینه ي بروز خالقیت و
نوآوري که هنر رهبري است  ،میسر نخواهد بود .بدون شک سبک رهبري مديران در هدايت صحیح کارکنان در جهت اهداف
سازمانی و ايجاد رضايت شغلی در آنان موثر است  .استفاده از بهترين سبک رهبري منجر به افزايش اثر بخشی و کارآيی
بیمارستان و ايجاد رضايت شغلی در کارکنان به ويژه پرستاران خواهد شد .در تحقیق انجام شده توسط قلی زاده و همکارانش
تحت عنوان "بررسی تاثیر سبک هاي رهبري بر رضايت شغلی کارکنان نیروي انتظامی "نتايج حاصل از تحقیق نشان دادکه بین
سبک رهبري و رضايت شغلی يک رابطه معنی دار وجود دارد(قلی زاده.)1913 ،در همین راستا نتايج تحقیق انجام شده توسط
بنی هاشمیان و همکارانش تحت عنوان "بررسی رابطة سالمت عمومی و سبک رهبري مديران و اثر آن بر رضايت شغلی کارکنان
در دانشگا ه علوم پزشکی شیراز" نشان داد که بین سالمت عمومی مديران و سبک رهبري آنها و نیز بین سبک رهبري مديران و
رضايت شغلی کارکنان آنها رابطه مثبت وجود دارد(بنی هاشمیان و همکارانش .)1931،همچنین نتايج پژوهش منجمد تحت
عنوان" بررسی میزان رضايت شغلی کادر مراکز بهداشتی و درمانی و آموزشی سراسر کشور در سال " 1911نشان دادکه متاسفانه
 31/2درصد پرستاران در کشورمان از رضايت شغلی متوسط برخوردار بوده اند  21/9،درصد آنان رضايت شغلی پايین و تنها 1/2
درصدرضايت شغلی باال داشته اند(منجمد.)2114 ،
امروزه سازمانهاي بهداشتی و درمانی با چالشهاي جديدي مواجه هستند.بیماران متقاضی خدمات با کیفیت باال با حداقل
قیمت ممکن می باشند .برآورده سازي نیازها و انتظارات بیماران روز به روز مشکل تر می شود .بنابراين مديران بايد به دنبال راه
هايی باشند که بتوانند بطور اثربخش و کارآمد خدمات مورد نیاز بیماران را فراهم سازند.
ارايه بهینه خدمات درمانی و بهبود فرآيندهاي بیمارستانی بدون مشارکت کلیه نیروي انسانی و ارايه خدمات مستمر ،مطلوب و
مؤثر توسط ايشان امکان پذير نمی باشد .ارايه خدمات بهداشتی و درمانی اثربخش به جامعه تا حد زيادي به کار گروهی کارکنان
بهداشتی و درمانی و سبک رهبري و مديريت اين سازمان ها بستگی دارد.
در بخش بهداشت و درمان ،بیمارستان يکی از سازمان هاي مهم ارايه دهنده خدمات بهداشتی درمانی می باشد که با تسهیالت
ويژه خود در بازگشت سالمت جسمانی و روانی افراد بیمارجامعه ،آموزش نیروهاي متخصص بخش بهداشت و درمان ،پژوهشهاي
پزشکی و در نهايت ارتقاء سطح سالمت جامعه نقش اساسی ايفا می کند .بیمارستان ها مسئول ايجاد محیط کاري هستند که در
آن مراقبتهاي بهداشتی و درمانی با کیفیت باال و به صورت هزينه اثربخش ارايه شوند.
تحقیقات نشان داده است که سبک رهبري مديران با اثربخشی ،کارايی و بهره وري سازمان ها رابطه دارد.عالوه براين بین ,
سبک رهبري مديران ،رضايت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه تنگاتنگی وجود دارد(دونهام .)2111،1،به طور کلی سبکهاي
رهبري بر اساس چگونگی اعمال اختیارات به وسیله رهبران ،به سه نوع متمايز يعنی رهبري استبدادي ،رهبري دموکراتیک و
رهبري عدم مداخله تقسیم میشوند (فرهاديان.)1939،
در سازمان يا محیط هاي کاري رهبران سبک هاي رهبري متفاوتی دارند .اصوال موقعیت ،تجربه کارکنان و چگونگی
برانگیختن کارکنان در تعیین نوع سبک رهبري مؤثر است .بنابراين در همه موقعیت ها تبايد از سبک مشابه استفاده نمود .اما در
هرموقعیت سبک يک رهبر به وسیله سه فاکتور اصلی هدايت می گردد.
عوامل ذاتی رهبر و سطح آگاهی ،ارزش ها ،اخالق و تجربیات رهبر در سازمان.
Dunham
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تجربه کارکنان و عوامل ذاتی کارکنان.
ارزش ها و فلسفه سازمان و ارزش هاي مربوط به کارکنان.
به طور کلی رهبر بر روي دو بعد در سازمان تمرکز دارد(کارکنان و کار) .براي نشان دادن اهمیت اين دو عامل در رهبري
شبکه مديريت توسط بلک و مورتون در سال  1391توضیح داده شد .در اين شبکه  1قسمت اصلی بر روي دياگرام نشان داده
شده است .مديريت بی خاصیت( :)1-1در اين روش رهبر حداقل توجه را به تولید و حداقل توجه را به کارکنان مبذول می دارد .از
شیوه رهبري عدم مداخله استفاده می کند که غیرمؤثر است .مديريت باشگاهی( :)1-3در اين شیوه مديريت ،رهبر حداقل توجه را
به تولید و حداکثر توجه را به کارکنان مبذول می دارد .اين نوع رهبري يک محیط راحت را براي کارکنان فراهم می کند که در
آن شیوه کار دلپذير و دوستانه رواج می يابد.
مديريت وظیفه مدار( :)3-1در اين سبک ،مديران حداقل توجه را به کارکنان و حداکثر توجه را به تولید معطوف می دارند.
کارايی در عملیات موقعی حاصل می شود که شرايط کار به نحوي ترتیب يابد که عناصر انسانی حداقل دخالت را در آن داشته
باشد .مديريت میانه رو( :)1-1رهبران به کارکنان و تولید هر دو توجه دارند .آنها سعی می کنند توازن بین اين دو ايجاد کنند.
مديريت گروهی( :) 3-3حداکثر توجه به تولید و حداکثر توجه به کارکنان معطوف می شود .در واقع تیمی به وجود می آيد
که قادر است نیازهاي سازمان را با تولید و نیازهاي کارکنان منطبق کند .اين بهترين سبک رهبري است زيرا حداکثر توجه به هر
دو بعد وجود دارد .رهبران به اين نوع سبک رهبري تشويق می شوند.

3-3
گروهی

توجه به کارکنان

1-3
باشگاهی

1-1
میانه رو

1-1
بی خاصیت

3-1
وظیفه مدار
توجه به تولید يا وظیفه مداري
شبكه مدیریت
مدل پال هرسی و كنث بالنچارد
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چهار سبک رهبري در اين مدل وجود دارد:

رابطه مدار ضعیف و وظیفه مداري قوي(گفتن):هنگامی که پرسنل جديد به بیمارستان ملحق می شوند ممکن است از وظیفه شان در سیستم مطلع نباشند بنابراين رهبر با
تأکید بیشتر بر رفتار وظیفه مدار (مانند تهیه دستورالعمل هاي انجام کار) و تأکید کمتر بر رفتار رابطه مدار عمل می کند .در اين
مرحله رهبرکارکنان را هدايت می کند.
 رابطه مداري قوي و وظیفه مداري قوي (قبوالندن):در اين مرحله همانطور که پرسنل شروع به درك وظیفه خود می نمايند رهبر رابطه مداري باال دارد زيرا کارکنان آمادگی
کامل براي قبول مسئولیت ندارند اما اعتماد رهبر و حمايت نمودن پرسنل می تواند منجر به افزايش وظیفه مداري قوي گردد.
رابطه مداري قوي و وظیفه مداري ضعیف (اشتراك مساعی):-Paul Hershey and Kenneth Blanchard Model

1
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در اين مرحله کارکنان برانگیخته شده و نیاز به هدايت کمتري دارند همچنین قادر به قبول مسئولیت می باشند .بنابراين
رهبر نیاز به شیوه رهبري اتوکراتیک ندارد بلکه بیشتر شیوه دموکراتیک را بکار می برد .رهبر ممکن است کارکنان را حمايت و به
آنها به پذيرش بیشتر مسئولیت کمک کند.
رابطه مداري ضعیف و وظیفه مداري ضعیف(تفويض اختیار):در مرحله انتهايی رهبر مسئولیت را به کارکنان تفويض می کند زيرا وي کارکنان را تحت حمايت کامل خود قرار می دهد .با
وضعیت افرادي منطبق است که هم قادرند و هم مايلند که از مسئولیت استقبال کنند .شايستگی و اعتماد به نفسی که زيردستان
دارند ،ضرورت هدايت و حمايت آنها را تقلیل می دهد(فرهاديان.)1931 ،

-2روش كار
اين مقاله ،مطالعه مروري است که با توجه به گرايش تحصیلی پژوهشگر در زمینه مديريت پرستاري و تجربه وي در تالیف و
ترجمه کتب مديريت پرستاري ،تدوين شده است .مقاالت جستجو شده از منابع کتابخانه اي و اينترنتی نیز مورد استفاده قرار
گرفته است.

-9نتیجه گیری
بدون شک سبک رهبري مديران در هدايت صحیح کارکنان در جهت اهداف سازمانی و ايجاد رضايت شغلی در آنان موثر
است .استفاده از بهترين سبک رهبري منجر به افزايش اثر بخشی و کارآيی بیمارستان و ايجاد رضايت شغلی در کارکنان به ويژه
پرستاران خواهد شد .رهبري که از تاثیر سبک رهبري اش بر ديگران آگاهی ندارد با عوامل و شرايط دشواري روبرو می شود .رهبر
ممکن است تصور کند که سبک رهبري جاري او براي ايجاد اطمینان و اعتماد و سازگاري در کارکنان سودمند است ،در حالی که
زيردستان آن را فريب آمیز و وسیله اي براي تحقق هدف هاي شخصی رهبر بدانند ،به منظور تقلیل اين قبیل اختالفات ،رهبر بايد
نسبت به روش و سبک خودش آگاهی کافی داشته باشد.
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بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی کارکنان و فرهنگ سازمانی
با عملکرد شغلی کارکنان در شرکت های خصوصی کشورمان
مهسا شجاعی
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چكیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ويژگی هاي شخصیتی و عملکرد شغلی کارکنان با نقش میانجی
فرهنگ سازمانی در شرکت هاي خصوصی کشورمان انجام شده است .پژوهش حاضر پیمايشی و از نوع توصیفی
است .براي گردآوري داده ها از پرسشنامه هاي سنجش صفات پنج گانه شخصیتی ( ،)NEOعملکرد شغلی
پاترسون و فرهنگ سازمانی رابینز استفاده شده است .جامعه آماري اين تحقیق کارکنان شرکت هاي خصوصی
کشورمان است .براي تحلیل داده ها از آزمون هاي توصیفی درصد و فراوانی و آزمون هاي تحلیلی ،تحلیل عاملی
تائیدي و مدل معادالت ساختاري و نرم افزار  LISRELاستفاده شده است .يافته هاي پژوهش نشان می دهد
بین متغیرهاي ويژگی شخصیتی ،عملکرد شغلی و فرهنگ سازمانی رابطه معناداري وجود دارد و همچنین چهار
مولفه ويژگی هاي شخصیتی شامل برون گرايی ،انعطاف پذيري ،دلپذير بودن و با وجدان بودن با متغیرهاي
عملکرد شغلی و فرهنگ سازمانی رابطه معناداري دارند ،و فقط مولفه روان رنجوري با عملکرد شغلی و فرهنگ
سازمانی رابطه معناداري ندارد.
واژگان كلیدی :ويژگی هاي شخصیتی ،عملکرد شغلی کارکنان ،فرهنگ سازمانی ،کارکنان شرکتهاي خصوصی

-7مقدمه
سازمان هاي امروزي به راحتی کاالها و مواد اولیه مورد نیاز خود را از ساير سازمان ها کشورهاي ديگر تامین می کنند و تنها
منبعی که به سهولت در شکل ايده آل آن قابل مبادله نیست نیروي انسانی است به طوري که می توان گفت مهمترين سرمايه
رقابتی يک کشور نیروي انسانی کارآمد و با استاندارد است (کاسیو و آگويی نیس .)2111 ،در جريان سال هاي اخیر روساي
کارگزينی و روان شناسان مشاور ،بیش از پیش به منظور ارزيابی بعضی ويژگی هاي شخصیتی داوطلب در لحظه حساس استخدام،
روش هاي کامال دقیق و رضايت بخشی را الزامی اعالم کرده اند .تحقیقات هونت و بروو درباره هزاران کارگر موسسات مختلف
نشان می دهد که عوامل شخصیت بیش از فقدان مهارت و استعداد به نسبت بسیار زيادي به عنوان عامل اخراج و شکست و عدم
موفقیت ،ترفیع و پیشرفت دخالت می کنند .اين مطالعات به اخراج کارگران به دلیلی غیر از دلیل فقدان تولید مربوط می شود .از
جمله عواملی که باعث افزايش عملکرد سازمانی می شود شخصیت افراد می باشد سازش و هماهنگی بین نوع شخصیت و نوع
محیط باعث سازگاري بیشتر با شغل و حرفه می گردد که به نوبه خود به عملکرد سازمانی مثبت منجر می شود .آنائو ()2111
معتقد بود افراد براساس نوع شخصیت و نحوه تربیت خانوادگی به شغل خاصی گرايش پیدا می کنند اگر اين نوع شخصیت با
شغل فرد همخوانی داشته باشد فرد در عملکرد سازمانی خود نیز موفق تر خواهد بود (بريري .)1914 ،بین ويژگی هاي شخصیتی
با شغل افراد طی سال هاي متمادي موضوع پژوهش هاي متفاوتی بوده است .براي نمونه هالند اظهار داشت که انتخاب شغل
وابسته به تیپ شخصیتی فرد است (باغبان و همکاران .)1919 ،تعدادي از ويژگی هاي شخصیتی خاص می توانند تعیین کننده
رفتار فرد در سازمان باشند ،و تعدادي نیز باعث آسیب هاي جدي در محیط کار می شوند که اگر به طور صحیح و منطقی کنترل
شغلی اش دارد زيرا
نگردند خسارت هاي جبران ناپذيري را به همراه خواهد داشت ،شخصیت هر فرد نقش مهمی در عملکرد
شخصیت فرد انگیزش و نگرش فرد را نسبت به يک شغل و شیوه اي که فرد به اقتضائات شغلی پاسخ می دهد مشخص می کند.
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شخصیت همچنین يکی از عوامل تعیین کننده اي است که هر فردي با چه شغلی سازگارتر است زيرا هر ويژگی شخصیتی داراي
شرايطی است که متناسب با شغل خاصی است (شريف زاده و کاظمی .)1913 ،فرهنگ سازمانی جو حاکم بر محیط داخل
سازمان است که افراد در آن فعالیت کرده و رفتار آنها شکل می گیرد که اين موضوع خود در عملکرد کارکنان سازمان نقش
بسزايی دارد .کمیاب از آنجائی که نیروي انسانی گرانترين سرمايه هاي هر نوع سازمان محسوب می شوند (نیازآذري.)1931 ،
از سوي ديگر انجام موفقیت آمیز پژوهش ،نتايج و يافته هاي آن می تواند راهنماي هر چند اندکی براي برنامه ريزان و مديران
شرکت هاي خصوصی باشد تا با بینش بیشتري بر فرهنگ حاکم بر سازمانشان برخورد کرده و در صورت لزوم و براي رفع پاره اي
مسائل ناشی از آن اقدام به اصالح و يا حتی تغییر آن نمايند و در نهايت ويژگی هاي فرهنگی يک سازمان موفق با عملکرد باال را
مشخص کرده و پیشنهادات خود را در قالب اينکه فرهنگ سازمانی را چطور بايد تنظیم نمود تا موجب عملکرد باال گردد (هرسی
و بالنچارد.)1913 ،
با توجه به شخصیت افراد می توان فرايند استخدام ،انتقال و ارتقاي آنها را بهتر کرد .از آنجا که ويژگی هاي شخصیتی افراد به
عنوان عواملی براي تعیین رفتار آنان عمل می کنند .می توان با شناسايی اين ويژگی ها براي پیش بینی رفتار چارچوبی به دست
آورد .آگاهی از شخصیت افراد می تواند به مديريت سازمان کمک کند تا افراد واجد شرايط را در پست هاي مختلف سازمان
بگمارد که اين کار به نوبه خود باعث خواهد شد جابه جايی کارکنان کاهش و رضايت شغلی آنان افزايش يابد (رابینز ،استیفن ،پی
 ،1339به نقل از پارسائیان و اعرابی .)1914 ،هر شغل داراي ويژگی هايی منحصر به فرد است مثال آيا اين شغل نیازمند کار
فکري است يا جسمی ،محیط شلوغ دارد يا خلوت ،کار به تنهايی انجام می شود يا با گروه ،نحوه نظارت چگونه است و بسیاري از
مسائل ديگر؛ در مقابل افراد هم داراي ويژگی هاي شخصیتی خود هستند ،دوست دارند به تنهايی در گروه کار کنند .شخصیت،
مجموعه اي از ويژگی هاي روانی است که در فرد به صورت پايدار وجود دارد و بر رفتار و تفکر وي اثر گذار است .يا به عبارت
دقیق تر شخصیت افراد ترکیبی از ويژگی هاي روانی است که ما براي مشخص کردن جايگاه آن شخص در طبقه بندي به کار می
بريم (رابینز و دي سنزو ،1331 ،ترجمه :شادي ،اعرابی و رفیعی.)1911 ،
تحقیقات نشان داده است که کارکنان عالقه مند و وفادار به سازمان عملکرد شغلی باالتري دارند به تمايل به ماندگاري آنها
در سازمان بیشتر است ،کمتر غیبت می کنند ،از انگیزه کاري باالتري برخوردار هستند و موافقت و همراهی آنان با تغییرات
سازمان بیشتر است .بدين ترتیب سازمان ها می توانند با شناخت میزان تعهد سازمانی کارکنان خود و تغییر در عوامل موثر بر آن
اهداف مورد نظرسازمان را تحقق بخشند (ساعتچی  .)1912همچنین عملکرد باال در سازمانها ،شرکتها و مؤسسات ناشی از
عوامل مختلف و متنوع است .روشهاي متفاوتی نیز براي رفع مشکالتی که منجر به عملکرد پايین شدهاند وجود دارد که يکی از
اين روشها متمرکز شدن بر ويژگی هاي شخصیتی افراد در سازمانها میباشد.
بنابراين و با توجه به آنچه مطرح شد بررسی ويژگی هاي شخصیتی و فرهنگ سازمانی و ارتباط آنها با عملکرد شغلی اهمیت
زيادي دارد .زيرا محققان در چند سال اخیر بر اين نقطه اتفاق نظر دارند که اوال الگوي پنج عاملی شخصیت که می تواند براي
توصیف مهمترين جنبه هاي شخصیت مورد استفاده قرار بگیرد .ساختار پنج عاملی از لحاظ معیارها و فرهنگ ها و منابع ارزيابی
عمومیت دارد .ثانیا الگوي پنج عاملی در بسیاري از عرصه هاي روان شناسی صنعتی و سازمانی بويژه در ارتباط با عملکرد شغلی
مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است (باريک و مونت .)1331 ،عملکرد ،معیار پیش بینی شده يا معیار وابسته ي کلیدي در
چارچوبی که ارائه می دهیم ،می باشد که اين چارچوب بعنوان وسیله اي براي قضاوت در مورد اثر بخشی افراد ،گروه ها و سازمانها
عمل می کند .اگر مديران ما در سازمانها با استفاده از استعداد کارکنان ،آموزش مورد نیاز را در اختیار کارکنان قرار دهد و ضمن
دادن فرصت مناسب و امکانات مورد نیاز به آنان و ايجاد انگیزه میتوانند بهترين عملکرد را در کارکنان شاهد باشند اما متاسفانه
در بعضی از سازمانها شاهد آن هستیم که مديران عمدتا به عملکرد کارکنان توجه کافی نداشته و عمدتا بر اساس امیال خود
تصمیم می گیرند .يکی از عواملی که بر عملکرد کارکنان تاثیر گذار است شخصیت و ابعاد آن است .ابعاد شخصیت در اين تحقیق
روان نژندي (روان رنجورخويی) ،برون گرايی (درون گرايی) ،گشودگی(اشتیاق به تجارب تازه) ،توافق پذيري و باوجدان بودن
(مسئولیت پذيري) بوده است (دفت.)1913 ،
فرهنگ سازمانی بر تمام جنبه هاي سازمان تاثیر میگذارد .تحقیقات نشان می دهند که فرهنگ بر تدوين اهداف ،استراتژي،
رفتار فردي ،عملکرد سازمانی ،انگیزش و رضايت شغلی خالقیت و نوآوري ،نحوه تصمیم گیري ،و میزان مشارکت کارکنان در امور،
میزان فداکاري و تعهد ،سخت کوشی و مانند آن ها تاثیر می گذارد .همچنین مطالعات نشان می دهد که شرکت هاي موفق داراي
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فرهنگ سازمانی قوي و موثر بوده اند .به طوري که در سازمان پديده اي به دور از نقش و اثر سازمانی وجود ندارد و به ويژه
فرهنگ مديران بر تدوين اهداف ،تعیین استراتژي ها و طراحی سازمانی بسیار موثر است .به همین دلیل در مورد فرهنگ
سازمانی ،نقش و چگونگی تغییر و تحول آن تحقیقات توسط دانشمندان مديريت در جريان است (دفت" .)1913 ،برك" در مورد
اهمیت فرهنگ سازمانی بیان می دارد بالندگی سازمان به عنوان يک فرايند برنامه ريزي شده با دگرگونی فرهنگ سازمانی برابر
می باشد .در واقع هر گونه دگرگونی در سازمان بدون توجه به فرهنگ سازمانی ،موثر واقع نمی شوند .همچنین اگر مديران در
صدد تغییر عملکرد سازمان باشند بايد به عوامل متشکله فرهنگ سازمانی و تغییر آنها توجه داشته باشند (زارعی متین.)1912 ،
اما مسئله اصلی تحقیق با توجه به اهمیت ويژگی هاي شخصیتی ،فرهنگ سازمانی ،عملکرد سازمانی و نقش علمی که اين سه
متغیر در نحوۀ ارائة خدمات سازمان و تحقق اهداف آن دارد ،اين پژوهش بر آن شد تا ضمن ارائة مدلی مناسب ،به بررسی تأثیر
ويژگی هاي شخصیتی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی در شرکت هاي خصوصی کشورمان بپردازد؛ در واقع،
پارادايم تأثیر ويژگی هاي شخصیتی بر عملکرد سازمان يکی از چالش هاي مديريتی است که اين تحقیق ،سعی در بررسی چگونگی
ارتباط بین اين متغیرها و ارائة الگوي مناسب و ارائة پیشنهاداتی براي آن دارد .در اين راستا مسئلة اصلی تحقیق ،شناخت انواع
ويژگی هاي شخصیتی و تأثیر آنها بر عملکرد سازمان با نقش متغیر میانجی فرهنگ سازمانی است.

-2اهمیت و ضرورت تحقیق
حیاتی ترين مسئله در هر سازمانی عملکرد شغلی آن است .عملکرد را ارزش هاي کلّی مورد انتظار سازمان از تکّه هاي مجزّاي
رفتاري تعريف می کنند که هر فرد در طول دوره اي مشخّص از زمان انجام می دهد (براتی احمد آبادي و همکاران .)1913 ،براي
اين که سازمانی به اهدافش دسترسی پیدا کند ،کارکنان بايد کارهايشان را در سطح قابل قبولی از کارايی انجام دهند .توجه به اين
مسئله براي سازمان هاي دولتی که عملکرد ضعیف شان زمینه را براي شکست در انجام خدمات عمومی و شرکت هاي خصوصی
که عملکرد ضعیف موجبات ورشکستگی شان را فراهم می نمايد ،امري ضروري است (نعامی .)1911 ،امروزه ،ارزش شخصیت به
عنوان يکی از پیش بینی کننده هاي عملکرد شغلی پذيرفته شده است .شخصیت ،نقش مهمی در عملکرد شغلی هر فرد دارد ،زيرا
شخصیت فرد ،انگیزش و نگرش فرد را نسبت به يک شغل و شیوه اي که فرد به اقتضائات شغلی پاسخ می دهد ،مشخّص می کند.
به نظر ويت ،شخصیت می تواند براي پیش بینی رفتارها و عملکرد شغلی استفاده شود (کريمی .)1911 ،هم چنین ،واژه نامه مبانی
روان شناسی شخصیت را مجموعه اي از ويژگی هاي نسبتا پايدار ،پويا و صفات احساسی و عاطفی هر فردي که واکنش او را در
شرايطی خاص مشخّص می کند ،تعريف می کند (ازوالي و کاپ فرر  .)2119 ،در سازمان ها توجه به سالمت روانی کارکنان و تأثیر
سالمت روانی و جسمی و عملکرد کارکنان مورد توجه قرار گرفته ،به گونه اي که بسیاري از سازمان ها تأکید دارند تا از راه پژوهش
هاي علمی بتوانند به شناسايی منابع ايجاد فشار و تنش در محیط کار نائل آيند و با ارائه راه کارهاي مناسب جهت محیط شغلی
مطلوب ،رضايت و عملکرد شغلی کارکنان را افزايش دهند (تابع بردبار و همکاران.)1913 ،
موفقیت هر سازمان در گرو استفاده بهینه از نیروي انسانی آن سازمان است و مستلزم به کارگیري افرادي است که توانايی ها
و استعداد هاي خاص آن شغل را داشته باشند .در انتخاب افراد براي مشاغل مختلف سازمان ،اصل کلی اين است که خصوصیات
داوطلب با وظايف شغلی او مطابقت کند .براي اينکه شرح وظايف با موفقیت انجام گیرد الزم است که مهارت ها ،استعدادها و
خصوصیات خلقی و جسمی افراد در نظر گرفته شود و داوطلب آن شغل واجد اين خصوصیات و استعدادها باشد و موفقیت شغلی
زمانی میسر است که ،نه تنها خصوصیات افراد بلکه ،خصوصیات مشاغل مربوط به آنها مورد بررسی قرار گیرد .مصالح جامعه
ايجاب می کند که فرد در جايی قرار گیرد که بهتر بتواند خدمت نمايد و مصلحت فردي نیز حکم می کند در مکانی باشد که بهتر
بتواند رشد و تعالی يابد (جمشیدنیا .)1913 ،در اين تحقیق ما می کوشیم به بررسی تاثیر ويژگی هاي شخصیتی بر عملکرد
کارکنان با توجه به متغیر میانجی فرهنگ سازمانی و آگاهی از تالش هاي صورت گرفته در ساير کشورهاي جهان در زمینه بررسی
تاثیر ويژگی هاي شخصیتی بر عملکرد کارکنان بپردازيم.
ضرورت و اهمیت انجام تحقیق را می توان در اين سه مورد به صورت خالصه بیان کرد:
تاثیر ويژگی هاي شخصیتی بر عملکرد کارکنان موضوعی است که در ايران کمتر به پرداخته شده است و اين در حالیست که
در کشورهاي ديگر پژوهش ها وتحقیقات بسیاري در اين زمینه ايجاد شده است.
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تاثیر ويژگی هاي شخصیتی بر عملکرد کارکنان با در نظر گرفتن متغیر میانجی فرهنگ سازمانی همانطور که در کشورهاي
توسعه يافته همواره مورد توجه مديران است ،در ايران نیز مديران بايد به اين موضوع توجه ويژه اي داشته باشند.
همچنین ما می خواهیم اطالعات جامع و مدونی درباره ويژگی هاي شخصیتی ،عملکرد کارکنان و فرهنگ سازمانی به دست
بیاوريم و شناختی از عملکرد کارکنان و ويژگی هاي شخصیتی و فرهنگ سازمانی در شرکت هاي خصوصی کشورمان داشته
باشیم .در کل ما در اين تحقیق می خواهیم به بیان کمی عقايد و نگرشهاي کارکنان درباره عملکردشان و ويژگی هاي شخصیتی،
بررسی اين ارتباط واين عواملی که مديران را به پذيرش و استفاده از اين تحقیقات سوق می دهد.
با توجه به اهمیت مطالب ذکر شده در باال ،پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی تاثیر ويژگی هاي شخصیتی بر عملکرد
کارکنان با در نظر گرفتن فرهنگ سازمانی در شرکت هاي خصوصی کشورمان ،را مورد سنجش قرار دهد ،تا با بهره گیري از يافته
هاي پژوهش ،مديران شرکت هاي خصوصی را بر بهبود کیفیت خدمات و پیشبرد اهداف ياري دهد.

-9ادبیات و پیشینه تحقیق
شخصیت حوزه بسیار گسترده اي است ،زيرا شخصیّت خود موضوعی است پیچیده و داراي ابعاد و جنبه هاي گوناگونی است.
براي شناخت شخصیّت انسان ،از ديرباز کوشش هاي فراوانی به عمل آمده که برخی از آنها غیر عملی ،بعضی خرافاتی ،و معدودي
ديگر علمی و معتبر است .در زبان عامّه ،شخصیّت معانی ديگري دارد .مثال وقتی گفته می شود که کسی با شخصیّت است يعنی
اينکه او داراي ويژگی هايی است که می تواند افراد ديگر را تحت نفوذ خود قرار دهد يا متانت و وقار ويژه اي دارد .همین طور در
برابر آن بی شخصیّت به معنی داشتن ويژگی هاي منفی است .همچنین کلمة شخصیّت در عرف بعنوان چهره مشهور و صاحب
صالحیّت در حوزه هايی همچون شخصیّت سیاسی ،علمی ،هنري و از اين قبیل بکار می رود .شخصیت يک «مفهوم انتزاعی»
است ،يعنی آن چیزي مثل انرژي در فیزيک است که قابل مشاهده نیست ،بلکه آن از طريق ترکیب رفتار ،افکار ،انگیزش ،هیجان
و … استنباط میشود .شخصیت باعث تفاوت کل افراد (انسان ها) از همديگر میشود .اما اين تفاوت ها فقط در بعضی «ويژگی
ها و خصوصیات» است .به عبارت ديگر افراد در خیلی از ويژگی هاي شخصیتی به همديگر شباهت دارند بنابراين شخصیت را
میتوان از اين جهت که «چگونه مردم با هم متفاوت هستند؟» و از جهت اينکه «در چه چیزهايی به هم شباهت دارند؟» بررسی
کرد .فرهنگ در يک سازمان ،به مثابه شخصیت در يک انسان است .مفروضات بنیادي ،اعتقادات ،باورها ،هنجارها و ارزشها ،به
عنوان مبانی فرهنگی يک سازمان ،شالودۀ وجودي آن را تشکیل می دهد و نقطة ،تمیز خوب و بد را مشخص می کند .فرهنگ هر
سازمانی به عنوان عامل اساسی در شکل دادن بدان مطرح شده و تأثیر بسزايی بر ساختار و طرح سازمان و  ...و از همه مهمتر بر
عملکرد سازمان دارد .فرهنگ ،بايدها و نبايدها را مشخص می کند و قالب رفتاري سازمان را شکل می دهد (اسکوتز .)1331 ،يکی
از عوامل مؤثر در بروز نوآوري در يک جامعه يا سازمان ،زمینه سازي و بسترسازي در بین انسان ها ،جهت ايجاد فرهنگی است که
به واسطة آن ،همگان در تاش براي رشد دادن ديگري باشند و با تأثیر بر روي يکديگر به پیشرفت جامعه ،کمک کنند .با توجه به
اهمیت کلیدي نوآوري در اقتصاد نوين ،کشورهاي مختلف ،برنامه هاي مفصلی را براي بسط چنین فرهنگی در جامعة خود تدارك
ديده اند تا بتوانند همچنان مسیر رشد و پويايی و افزايش تمرکز سازمان هايشان را ادامه دهند .فرهنگ سازمانی ،جو حاکم بر
محیط سازمان است که افراد در آن فعالیت می کنند و رفتار آنها شکل می گیرد که اين موضوع خود در عملکرد کارکنان سازمان
نقش بسزايی دارد .از آنجايی که نیروي انسانی ،کمیاب ترين و گرانترين سرمايه هاي هر نوع سازمان محسوب می شوند؛ معموأل
پايین بودن عملکرد کارکنان يکی از مشکالت سازمانی می باشد (مامی زاده .)1911 ،يکی از اهداف اصلی هر سازمان ،دستیابی به
عملکرد است .براي رسیدن به اين هدف ،راهی جز توسل به نوعی ديدگاه سیستمی ،بومی و کاربردي وجود ندارد .موفقیت هاي
چشمگیر دهة اخیر سازمان هايی با حداقل امکانات از يک طرف و شکست سازمان هايی با بهترين توانايی هاي مادي ،از طرف
ديگر ،بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیرمادي و معنوي در موفقیت آنها بوده است که در اين میان ،فرهنگ سازمانی و خالقیت به
عنوان عوامل مؤثر در عملکرد سازمان تلقی می شوند .با وجود يک فرهنگ قوي و منسجم و وجود خالقیت افراد ،ضمن کسب
آگاهی بیشتر پیرامون اهداف و استراتژي هاي سازمان ،نسبت به ارزش ها و هنجارها احساس مسئولیت و تعهد از کار احساس
رضايت می کنند که اين امر در کنار مديريت قوي ،موجب بهبود روحیه ،انگیزش ،افزايش عملکرد سازمان و بهره وري کارکنان می
گردد (مامی زاده.)1911 ،
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اسدنیا و همکاران ( )1931درمطالعه اي با عنوان رابطه ويژگیهاي شخصیتی با عملکرد شغلی در بین کتابداران کتابخانه
دانشگاه هاي شهید چمران و علوم پزشکی جندي اهواز بررسی کردند که يافته هاي پژوهش نشان داد که بین عملکرد شغلی و
وجدانی بودن و عملکرد شغلی و برون گرايی رابطه مثبت مستقیم وجود دارد .نتايج آزمون  tنشان داد که میان عملکرد شغلی
کتابداران اين دو دانشگاه تفاوت معنی داري وجود ندارد .هم چنین ،براساس نتايج تحلیل رگرسیون ،متغیرهاي وجدانی بودن و
روان رنجور خويی پیش بینی هاي قوي عملکرد شغلی بودند که  41درصد واريانس عملکرد شغلی را تبیین نمودند .و ويژگی هاي
شخصیتی ،متغیرهاي قوي در پیش بینی عملکرد شغلی هستند .به اين معنا که کتابدارانی که ويژگی هاي شغلی مطلوبی دارند
انتظار می رود که از عملکرد شغلی بهتري برخوردار باشند.
بابائیان و همکاران ( )1939در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه ويژگی هاي شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان رسته هاي
مأموريتی ناجا بررسی کردند و نتايج تحقیق نشان داد بین ويژگی هاي شخصیتی برون گرايی ،ثبات عاطفی ،انعطاف پذيري و
دلپذير بودن و عملکرد شغلی کارکنان رسته هاي مأموريتی (آگاهی ،راهور ،انتظامی) فرماندهی انتظامی تهران بزرگ رابطة
معناداري وجود ندارد و تنها بین ويژگی مسئولیت پذيري و عملکرد شغلی کارکنان رسته هاي مأموريتی اين ارتباط معنادار می
باشد .همچنین بررسی ها نشان می دهد که سطح مسئولیت پذيري در رسته هاي انتظامی و آگاهی يکسان است ولی مسئولیت
پذيري در رسته راهور پايین تر از دو رسته عملیاتی ديگر می باشد.
عريضی و براتی ( ،)1932در پژوهشی با عنوان رابطه شخصیت و فرهنگ سازمانی بر برازش فرد با سازمان و جذابیت سازمانی
را بررسی کردند و نتايج داده ها ي پژوهش حاصل از تحلیلها به وسیله ي تحلیل همبستگی نشان داد که هر کدام از ويژگی
هاي شخصیتی مانند برون گرايی با ترجیح برخی از ارزش هاي سلطه فرهنگ سازمانی مانند سلطهجويی ،جهت گیري گروهی و
حمايت گري رابطه معنادار دارند و همچنین بین برازش عینی و برازش درك شده فرد با سازمان و جذابیت سازمانی رابطه اي
مثبت وجود دارد.
فیضی پورقجلو و دانش ( )1931در پژوهشی با عنوان رابطه بین ويژگی هاي شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد شغل
کارمندان ادارات دولتی شهر میاندوآب بررسی کردند و يافته هاي اين پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت معناداري بین
ويژگی شخصیتی و وجدانی بودن با دو ويژگی شغلی تعهد سازمانی و عملکرد شغلی وجود دارد همچنین يافته هاي اين تحقیق
بین ويژگی شخصیتی توافقی بودن با تعهد سازمانی رابطه مثبت معناداري را نشان داد در حالیکه رابطه معناداري بین اين ويژگی
شخصیتی با عملکرد شغلی مشاهده نگرديد .رابطه منفی معناداري بین ويژگی شخصیتی نوروتیک با تعهد سازمانی مشاهده گرديد
ولی رابطه معناداري بین اين ويژگی شخصیتی با عملکرد شغلی مشاهده نگرديد .يافته هاي اين تحقیق رابطه بین برونگرايی با
تعهد سازمانی را مثبت نشان داده در حالیکه رابطه معناداري را بین اين ويژگی شخصیتی و عملکرد شغلی نشان نداد .سرانجام
اينکه ،يافته هاي اين تحقیق رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی را نیز مثبت معنادار نشان دادند.
داودي و میرجانی ( )1931در پژوهشی با عنوان رابطه فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی با رضايت شغلی معلمان شهرستان
تويسرکان در سال  1931را بررسی کردند .نتايج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی و رضايت شغلی رابطه
معناداري وجود دارد و متغیرهاي انگیزش شغلی  ،فرهنگ سازمانی و سن ،پیش بینی کننده معنی داري براي رضايت شغلی می
باشد و مولفه هاي انگیزش شغلی در مقايسه با مولفه فرهنگ سازمانی متغیر پیش بینی کننده معنی دارتري براي پیش بینی
رضايت شغلی بودند.
ياسینی و همکاران ( )1931در مطالعه اي با عنوان نقش سبک رهبري توزيعی مديران بر عملکرد شغلی معلمان مدارس
متوسطه شهر مهران ،با ارائه يک مدل بررسی کردند و نتايج بدست آمده از پیمايش صورت گرفته روي  119معلم در مدارس
متوسطه شهرستان مهران حاکی از آن است که سبک رهبري توزيعی رابطه معنادار با عملکرد شغلی معلمان دارد .رهبري توزيعی
ارتباط مثبت و معنادار با تعهد سازمانی و هوش هیجانی نیز دارد .از سوي ديگر تعهد سازمانی و هوش هیجانی به صورت میانجی
داراي ارتباط مثبت با عملکرد شغلی معلمان می باشد.
نورانی پور و عبدالجبار ( )1931در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین ويژگی هاي شخصیت و رضايت شغلی کارکنان شرکت
پتروشیمی تبريز سال  1931را بررسی کردند و نتايج بـا استفاده از نرم افزار  SPSSو روشهاي آمار ضريب همبستگی پیرسون
صورت گرفت نتايج نشان داد ،بین با وجدان بودن ،برون گرايی ،دلپذير بودن ،رابطه مثبت و معنی دار با رضـايت شـغلی وجود
دارد .اما بـین انعطاف پذيري با رضايت شغلی رابطه معنی داري مشاهده نشد.
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آقايوسفی و صالح میرحسنی ( )1931در تحقیقی با عنوان رابطه بین عوامل شخصیتی و عملکرد شغلی مديران شرکت هاي
بیمه بررسی کردند و نتايج حاکی است عملکرد شغلی ،همبستگی مثبت و معناداري با نوگرايی دارد و نتايج تحلیل رگرسیون
نشان می دهد تنها پیش بینی کننده عملکرد شغلی از بین پنج عامل شخصیتی ،برون گرايی و از بین مولفه هاي عامل برون
گرايی ،جرات ورزي ،دوستی و معاشرتی بودن است .اين امر نشان دهنده اهمیت و تاثیر ساختار و فرهنگ سازمان هاي ايرانی و
نیاز و ضرورت باالي اين عامل در شغل مديريت باشد .به طور کلی نتايج به دست آمده در اين پژوهش ،به فوايد کاربرد مدل پنج
عامل شخصیتی در انتصاب ،ارتقا و آموزش مديران اشاره دارد.
بريک و مونت فراتحلیلی ( )2114به منظور بررسی اعتبار ابعاد پنج عامل عمده شخصیت (برونگرايی ،وجدان ،ثبات هیجانی،
سازگاري ،تجربه پذيري) در پیش بینی عملکرد شغلی انجام دادند .نتايج فرا تحلیل آن ها نشان داد که وجدان پیش بینی کننده
معتبري از عملکرد در میان همه گروه هاي شغلی و همه مولفه هاي شغل است و ديگر عوامل شخصیتی تنها در برخی مشاغل و
برخی معیارهاي شغلی براي پیش بینی عملکرد روايی دارند.
سولن جی هوگان و لئوناردو وي کوت ( )2114نشان می دهد که چگونه اليه هاي فرهنگ سازمانی؛ به خصوص هنجارها و
رفتارهاي خالقانه تا حدودي اثر انديشه هاي نوآوري را که اندازه گیري عملکرد شرکت را حمايت می کند ،تعديل می نمايد.
اوگونالتا و همکاران ( )2119در پژوهشی در زمینه عملکرد شغلی و ويژگی هاي شخصیتی کتابداران و يا دانشجويان کتابداري
انجام گرفته است که شاخص هاي رضايت شغلی و عملکرد شغلی را در بین کتابداران ايالتی نیجريه مورد بررسی قرار داده اند.
پژوهش آن ها پیمايشی و جامعه مورد پژوهش آن را  13نفر از کتابداران کتابخانه ايالت هاي غربی نیجريه تشکیل می داد.
نتايج پژوهش ها نشان داد که زنان کتابدار از رضايت شغلیکمتر و به تبع آن از عملکرد شغلی کم تري نسبت بـه مردان کتابدار
برخوردار بودند .بنابراين ،کتابدارانی که به تجربه کردن تمايل داشتند از رضايت شغلی بهتري برخوردار بودند.
ام کوجی و سیلیکیه ( )2112رابطه بـین ابعاد شخصیتی و عملکرد شـغلی کارکنان موسسه تحقیقات پزشکی کنیا را مورد
بررسی قرار دادند .يافتـه ها نشان داد ،باز بودن به تجربه ،انعطاف پذير بودن و هیجانی بودن ،متغیرهاي اصلی در پیش بینی
عملکرد شغلی هستند .هم چنین آن ها بیان کردند که ويژگی هاي شخصیتی کارکنان می تواند ابزار مفیدي در سنجش رضايت و
عملکرد شغلی کارکنان باشد.
پنی و همکاران ( )2111در يافته هاي تحقیقات در زمینه ويژگی هاي شخصیتی و عملکرد شغلی تا اواسط دهه  1311رابطه
معناداري بین شخصیت و عملکرد شغلی نشان ندادند تا اينکه با گسترش نظريه ها و مدل هاي شخصیتی و در نتیجه به کارگیري
ابزار مناسب و معتبر براي سنجش شخصیت و در عین حال استفاده از روش هاي آماري چون فراتحلیلی ،نتايجی خالف نتايج قبل
به دست آمد که حاکی از اين بود که ويژگی هاي شخصیتی از مهم ترين پیش بینی کننده هاي عملکرد شغلی است.
در اين خصوص بسیاري از پژوهش ها از جمله کیشتا و شیمادا ( )2111نشان دادند که استرس شغلی می تواند بر عملکرد
شغلی تاثیر بگذارد ،به طوري که استرس يا فشار روانی در محیط کار از جمله عوامل و زمینه هايی است که انرژي فردي کارکنان
در سازمان را به مقدار زيادي زايل می کند و در نتیجه نیروي فکري و جسمی کارکنان کمتر در خدمت تحقق اهداف فردي و
سازمانی قرار می گیرد.
رامانايدو ( ،)2111سازمانی به طور مثبت با رهبري تحو ل آفرين و عملکرد کارکنان ارتباط دارد و همچنین رهبري تحول
آفرين در ارتباط میان فرهنگ سازمانی و عملکرد کارکنان نقش میانجیگري دارد.
در پژوهشی که توسط ژوهاس ( )2111در مورد ابعاد شخصیت و تأثیر آن ها بر رفتار و ارتباطات در مشاغل گروهی صورت
گرفت ،نتايج بیان کننده ي اين است که برون گرايی و گشودگی با ارتباطات مؤدبانه و منطقی افراد رابطه مثبت و معنادار دارد اما
علی رغم انتظار ،بعد توافق پذيري با اين نوع ارتباطات ،رابطه اي منفی داشت .عملکرد گروهی نیز با ويژگی هاي شخصیت رابطه
داشتند .يعنی دانش حرفه اي فرد و رفتار هماهنگ او با برون گرايی و وظیفه شناسی رابطه مثبت و معنادار دارد و عملکرد گروهی
هم به عنوان نتیجه فرآيند کارگروهی به طور مستقیم تحت تأثیر برون گرايی و وظیفه شناسی قرار می گیرد.

-4روش تحقیق
در پژوهش حاضر نیز با توجه به شرايط و موضوع مورد بررسی نوع تحقیق پیمايشی میباشد .پیمايش روش در تحقیق
اجتماعی است که «بیکر» آن را چنین تعريف میکند :توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی بر اساس انتخاب نمونهاي تصادفی
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و معرف از افراد آن جمعیت و پاسخ آنها به يک رشته سوال به بیان ديگر روش پیمايش که عامترين نوع روش در تحقیقات
اجتماعی به شمار میآيد ،روشی براي گردآوري داده است که در آن از گروههاي معینی از افراد خواسته میشود به تعدادي
پرسش شخصی ،پاسخ دهند .اين پاسخها مجموعه اطالعات تحقیق را تشکیل میدهند (دالور .)1911 ،در تحقیقات پیمايشی
عالوه بر توصیف به تبیین پديدهها نیز پرداخته میشود بدين صورت که فرضیههايی ساخته شده و سپس به آزمون کشیده
میشوند .همچنین براي جمع آوري اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده میشود .اين پرسشنامه حاوي سواالتی پیرامون متغیرهاي
تحقیق است که به منظور اخذ نمرات افراد (نمونهها) پیرامون متغیرهاي تحقیق تهیه و تنظیم میگردد.
جامعه آماري اين تحقیق کارکنان شرکت هاي خصوصی کشورمان است .براي تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران يکی از
ساده ترين و پر کاربرد ترين روش ها براي محاسبه حجم نمونه آماري استفاده شده است که حجم نمونه  914نفر از کارکنان
شرکت هاي خصوصی کشورمان می باشند.

-5فرضیه های تحقیق
 -5-7فرضیه های اصلی
 )1بین ابعاد ويژگی هاي شخصیتی و عملکرد شغلی در کارکنان شرکت هاي خصوصی رابطه معناداري وجود دارد.
 )2بین فرهنگ سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان در شرکت هاي خصوصی رابطه معناداري وجود دارد.
 )9بین ابعاد ويژگی هاي شخصیتی و فرهنگ سازمانی در شرکت هاي خصوصی رابطه

معناداري وجود دارد.

-5-2فرضیه های فرعی
 )1بین روان رنجوري و عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي خصوصی رابطه معناداري وجود دارد.
 )2بین برونگرايی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي خصوصی رابطه معناداري وجود دارد.
 )9بین انعطاف پذيري و عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي خصوصی رابطه معناداري وجود دارد.
 )4بین دلپذيربودن و عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي خصوصی رابطه معناداري وجود دارد.
 )1بین با وجدان بودن و عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي خصوصی رابطه معناداري وجود دارد
 )9بین روان رنجوري و فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت هاي خصوصی رابطه معناداري وجود دارد.
 )3بین برونگرايی و فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت هاي خصوصی رابطه معناداري وجود دارد.
 )1بین انعطاف پذيري و فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت هاي خصوصی رابطه معناداري وجود دارد.
 )3بین دلپذير بودن و فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت هاي خصوصی رابطه معناداري وجود دارد.
 )11بین با وجدان بودن و فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت هاي خصوصی رابطه معناداري وجود دارد.

-6اندازه گیری متغیرها
متغیر مستقل :براي سنجش متغیر ويژگی هاي شخصیتی و مولفه هاي آن از پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی
( )NEOاستفاده شده است.
متغیر وابسته :براي سنجش متغیر عملکرد شغلی از پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون استفاده شده است.
متغیر میانجی :براي سنجش متغیر میانجی فرهنگ سازمانی از پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز استفاده شده است.

-1تجزیه و تحلیل داده ها
 -1-7پایایی پرسشنامه
يکی از ويژگی هاي ابزار اندازه گیري (که در اين تحقیق مهمترين آن پرسشنامه است) پايايی آن است .مفهوم ياد شده با اين
امر سروکار دارد ،که ابزار اندازه گیري در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکسانی بدست می دهد .يکی از معمول ترين روش
هاي بررسی پايايی پرسش نامه (قابلیت اعتماد) ،روش «آلفاي کرونباخ» می باشد .جدول ( )1مربوط به پايايی پرسش نامه است.
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جدول ( .)7پایایی پرسش نامه
پرسش نامه

تعداد سواالت

آلفاي کرونباخ

عملکرد شغلی
نوآوري
توجه به جزئیات
آورد ره به توجه
سازمان اعضاي به توجه
تیم به توجه
جاه طلبی
پايداري
فرهنگ سازمانی
روان رنجوري
برون گرايی
انعطاف پذيري
دلپذير بودن
با وجدان بودن
هاي شخصیتی ويژگی

11
9
9
9
9
9
9
9
21
12
12
12
12
12
91

1,119
1,311
1,342
1,319
1,112
1,311
1,141
1,121
1,124
1,341
1,141
1,192
1,311
1,334
1,134

با توجه به جدول باال مقدار آلفاي کرونباخ براي پرسش نامه ها که بیشتر از  1,31است بنابراين می توان گفت پرسشنامه
هاي حاضر از پايايی قابل قبول برخوردار هستند.

 -1-2آزمون نرمال بودن
قبل شروع آزمون هاي آماري ،از آزمون کلوموگروف -اسمیرنوف ( ،)K-Sبراي مشخص نمودن وضعیت نرمال بودن داده ها
مورد استفاده قرار گرفت که نتیجه ي آن به شرح ذيل می باشد.
جدول ( .)2آزمون اسمیرنف كلموگروف ()K-S
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مولفه ها

K-Sمقدار

سطح معنی داري

عملکرد شغلی
نوآوري
توجه به جزئیات
آورد ره به توجه
سازمان اعضاي به توجه
تیم به توجه
جاه طلبی
پايداري
فرهنگ سازمانی
روان رنجوري
برون گرايی
انعطاف پذيري
دلپذير بودن
با وجدان بودن
هاي شخصیتی ويژگی

2,994
2,341
9,913
4,112
9,231
1,193
3,411
2,921
9,123
4,449
1,921
9,211
4,292
9,113
2,933

1,912
1,413
1,121
1,911
1,123
1,294
1,111
1,311
1,134
1,213
1,929
1,413
1,913
1,211
1,991

سال سوم ،شماره سه(پیاپی :یازده) ،شهریور  ،7931جلد یک

با توجه به اينکه سطح معناداري آزمون اسمیرنف کلموگروف براي همه متغیرها بیشتر از  1,11است نتیجه می شود که نرمال
بودن متغیرها پذيرفته می شود.

 -1-9مدل ساختاری تحقیق (بررسی مدل اصلی تحقیق)
در ادامه مدل معادالت ساختاري در حالت تخمین استاندارد مورد بحث قرار خواهد گرفت .جدول ( )9ضرايب تاثیر متغیرها را
نشان می دهد.
جدول ( .)9بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادالت ساختاری
آماره

سطح

معنی

نتیجه

فرضیات

میزان تاثیر

بین ابعاد ويژگی هاي شخصیتی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت
هاي خصوصی رابطه معناداري وجود دارد.
بین فرهنگ سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي خصوصی
رابطه معناداري وجود دارد.
بین ابعاد ويژگی هاي شخصیتی و فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت
هاي خصوصی رابطه معناداري وجود دارد.
بین روان رنجوري و عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي خصوصی
رابطه معناداري وجود دارد.
بین برونگرايی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي خصوصی رابطه
معناداري وجود دارد.
بین انعطاف پذيري و عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي خصوصی
رابطه معناداري وجود دارد.
بین دلپذير بودن و عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي خصوصی
رابطه معناداري وجود دارد.
بین با وجدان بودن و عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي خصوصی
رابطه معناداري وجود دارد.
بین روان رنجوري و فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت هاي خصوصی
رابطه معناداري وجود دارد
بین برونگرايی و فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت هاي خصوصی
رابطه معناداري وجود دارد.

1,391

9,921

1,311

2,314

1,119

1,914

4,113

1,111

تايید

-1,422

1,121

1,313

1,914

9,191

1,111

عدم
تايید
تايید

1,319

4,131

1,199

تايید

1,921

1,912

1,119

تايید

1,134

9,193

1,113

تايید

-1,911

1,119

1,921

1,311

4,131

1,111

عدم
تايید
تايید

1,923

9,923

1,119

تايید

1,111

4,113

1,193

تايید

1,932

9,113

1,111

تايید

بین انعطاف پذيري و فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت هاي
خصوصی رابطه معناداري وجود دارد.
بین دلپذير بودن و فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت هاي خصوصی
رابطه معناداري وجود دارد.
بین با وجدان بودن و فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت هاي
خصوصی رابطه معناداري وجود دارد.

آزمون

داری

فرضیه

1,112

تايید
تايید

جدول ( )4شاخصهاي برازش مدل را نشان میدهد.
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جدول ( .)4شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری

شاخص

نتیجه

مقدار

مجذور کاي بر درجه آزادي

تايید مدل

9,119

ريشه خطاي میانگین مجذورات تقريب
ريشه میانگین مربعات باقیمانده
نیکويی برازش
شاخص نیکويی برازش اصالح شده
شاخص برازش هنجار شده (بنتلرـ بونت)
شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش افزايشی

تايید مدل
تايید مدل
تايید مدل
تايید مدل
تايید مدل
تايید مدل
تايید مدل

1,113
1,119
1,311
1,321
1,349
1,393
1,391

عنوان شاخص
𝟐

𝒙
𝐟𝐝
RMSEA
RMR
GFI
AGFI
NFI
CFI
IFI

باتوجه به نتايج به دست آمده می توان اذعان کرد تمامی شاخصهاي برازندگی مدل فوق در اين دامنه قرار گرفتهاند و
بنابراين تناسب دادههاي گردآوري شده با مدل مطلوب است .لذا برازندگی مدل معادالت ساختاري مورد تايید می باشد.

نمودار ( .)7مدل معادالت ساختاری

-1-4نتایج فرضیه های اصلی
فرضیات
بین ابعاد ويژگی هاي شخصیتی و عملکرد شغلی کارکنان
شرکت هاي خصوصی رابطه معناداري وجود دارد.
بین فرهنگ سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي
خصوصی رابطه معناداري وجود دارد.
بین ابعاد ويژگی هاي شخصیتی و فرهنگ سازمانی کارکنان
شرکت هاي خصوصی رابطه معناداري وجود دارد.

94

سطح معنی داری

نتیجه
فرضیه

1,112

تايید

1,119

تايید

1,111

تايید

سال سوم ،شماره سه(پیاپی :یازده) ،شهریور  ،7931جلد یک

-1-5نتایج فرضیه های فرعی
فرضیات
بین روان رنجوري و عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي
خصوصی رابطه معناداري وجود دارد.
بین برونگرايی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي خصوصی
رابطه معناداري وجود دارد.
بین انعطاف پذيري و عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي
خصوصی رابطه معناداري وجود دارد.
بین دلپذير بودن و عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي خصوصی
رابطه معناداري وجود دارد.
بین با وجدان بودن و عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي
خصوصی رابطه معناداري وجود دارد.
بین روان رنجوري و فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت هاي
خصوصی رابطه معناداري وجود دارد.
بین برونگرايی و فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت هاي خصوصی
رابطه معناداري وجود دارد.
بین انعطاف پذيري و فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت هاي
خصوصی رابطه معناداري وجود دارد.
بین دلپذير بودن و فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت هاي
خصوصی رابطه معناداري وجود دارد.
بین با وجدان بودن و فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت هاي
خصوصی رابطه معناداري وجود دارد.

سطح معنی داری

نتیجه فرضیه

1,313

عدم تايید

1,111

تايید

1,199

تايید

1,119

تايید

1,113

تايید

1,921

عدم تايید

1,111

تايید

1,119

تايید

1,193

تايید

1,111

تايید

-1-6نتیجه گیری درباره نتایج مربوط به فرضیه های تحقیق (همبستگی بین متغیرها)
-1-6-7نتایج فرضیه های اصلی
فرضیه یک :بین ابعاد ويژگی هاي شخصیتی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي خصوصی رابطه معناداري وجود دارد.
نتايج آزمون فرضیه نشان می دهد متغیر ويژگی هاي شخصیتی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي خصوصی تاثیر معناداري
دارد .همچنین در تحقیق هاي محققان قبلی از جمله اسدنیا و همکاران ( ،)1939فیضی پورقجلو و همکاران ( ،)1931کريمی
( ،)1911ام کوجی و سیلیکیه ( ،)2112پنی و همکاران ( ،)2111ژوهاس( ،)2111وان خیزمان و ال هربی ( )2111نیز اين فرضیه
تائید شده است.
فرضیه دوم :بین فرهنگ سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي خصوصی رابطه معناداري وجود دارد .نتايج آزمون
فرضیه نشان می دهد متغیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي خصوصی تاثیر معناداري دارد .همچنین در
تحقیق هاي محققان قبلی از جمله وان خیز مان و ال هربی ( )2111نیز اين فرضیه تائید شده است.
فرضیه سوم :بین ابعاد ويژگی هاي شخصیتی و فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت هاي خصوصی رابطه معناداري وجود دارد.
نتايج آزمون فرضیه نشان می دهد متغیر ويژگی هاي شخصیتی بر فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت هاي خصوصی تاثیر
معناداري دارد .همچنین در تحقیق هاي محققان قبلی از جمله وان خیز مان و ال هربی ( )2111نیر اين فرضیه تائید شده است.
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-1-6-2نتایج فرضیه های فرعی
فرضیه یک :بین روان رنجوري و عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي خصوصی رابطه معناداري وجود دارد .نتايج آزمون
فرضیه نشان می دهد روان رنجوري بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي خصوصی تاثیر معناداري ندارد .همچنین در تحقیق
هاي محققان قبلی از جمله بابائیان و همکاران ( ،)1939فیضی پور قجلو و دانش ( )1931نیز اين فرضیه تائید نشده است.
فرضیه دوم :بین برونگرايی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي خصوصی رابطه معناداري وجود دارد .نتايج آزمون فرضیه
نشان می دهد برون گرايی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي خصوصی تاثیر معناداري دارد .همچنین در تحقیق هاي
محققان قبلی از جمله سیدنیا و همکاران ( ،)1934کريمی ( )1911و ژوهاس ( )2111نیز اين فرضیه تائید شده است ولی در
تحقیق بابائیان و همکاران ( )1939و فیضی پور قجلو و دانش ( )1931اين فرضیه رد شده است.
فرضیه سوم :بین انعطاف پذيري و عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي خصوصی رابطه معناداري وجود دارد .نتايج آزمون
فرضیه نشان می دهد انعطاف پذيري بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي خصوصی تاثیر معناداري دارد .همچنین در تحقیق
هاي محققان قبلی از جمله ام کوجی و سیلیسکیه ( )2112و ژوهاس ( )2111نیز اين فرضیه تائید شده است ولی در تحقیق
بابائیان و همکاران ( )1939اين فرضیه رد شده است.
فرضیه چهارم :بین دلپذير بودن و عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي خصوصی رابطه معناداري وجود دارد .نتايج آزمون
فرضیه نشان می دهد دلپذير بودن بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي خصوصی تاثیر معناداري دارد .همچنین در تحقیق هاي
محققان قبلی از جمله کريمی ( )1911و ام کوجی و سیلیسکیه ( )2112نیز اين فرضیه تائید شده است ولی در تحقیق بابائیان
و همکاران ( ،)1939فیضی پور قجلو و دانش ( )1931و ژوهاس ( )2111اين فرضیه رد شده است.
فرضیه پنجم :بین با وجدان بودن و عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي خصوصی رابطه معناداري وجود دارد .نتايج آزمون
فرضیه نشان می دهد دلپذير بودن بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت هاي خصوصی تاثیر معناداري دارد .همچنین در تحقیق
هاي محققان قبلی از جمله سیدنیا و همکاران ( ،)1931فیضی پور قجلو و دانش ( ، )1931بابائیان و همکاران ( ،)1939کريمی
( )1911نیز اين فرضیه تائید شده است.
فرضیه ششم :بین روان رنجوري و فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت هاي خصوصی رابطه معناداري وجود دارد .نتايج آزمون
فرضیه نشان می دهد روان رنجوري بر فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت هاي خصوصی تاثیر معناداري ندارد .همچنین در تحقیق
هاي محققان قبلی وان خیز مان و ال هربی ( )2111نیز اين فرضیه تائید نشده است.
فرضیه هفتم :بین برون گرايی و فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت هاي خصوصی رابطه معناداري وجود دارد .نتايج آزمون
فرضیه نشان می دهد برون گرايی بر فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت هاي خصوصی تاثیر معناداري دارد .همچنین در تحقیق
هاي محققان قبلی وان خیز مان و ال هربی ( )2111نیز اين فرضیه تائید شده است.
فرضیه هشتم :بین انعطاف پذيري و فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت هاي خصوصی رابطه معناداري وجود دارد .نتايج
آزمون فرضیه نشان می دهد انعطاف پذيري بر فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت هاي خصوصی تاثیر معناداري دارد .همچنین در
تحقیق هاي محققان قبلی وان خیز مان و ال هربی ( )2111نیز اين فرضیه تائید شده است.
فرضیه نهم :بین دلپذير بودن و فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت هاي خصوصی رابطه معناداري وجود دارد .نتايج آزمون
فرضیه نشان می دهد دلپذير بودن بر فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت هاي خصوصی تاثیر معناداري دارد .همچنین در تحقیق
هاي محققان قبلی وان خیز مان و ال هربی ( )2111نیز اين فرضیه تائید شده است.
فرضیه دهم :بین با وجدان بودن و فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت هاي خصوصی رابطه معناداري وجود دارد .نتايج آزمون
فرضیه نشان می دهد با وجدان بودن بر فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت هاي خصوصی تاثیر معناداري دارد .همچنین در تحقیق
هاي محققان قبلی وان خیز مان و ال هربی ( )2111نیز اين فرضیه تائید شده است.

-8نتیجه گیری كلی
تحقق خويشتن يا خودشکوفايی از جمله فرايندهاي پويايی شخصیت و مهم ترين عاملی است که آدمی را براي تحقق تمامی
استعدادها و قابلیت هاي خود برمی انگیزاند و موقعیت هاي شغلی وسیله اي براي تحقق خويشتن است .کارکردن و به دنبال شغل
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و حرفه بودن نقش مهمی در زندگی انسان ايفا می کند .هر چند که اصوال شغل يک پاية اقتصادي براي تأمین نیازهاست ،اما
انسان با کارکردن نه تنها به تأمین برخی نیازهايش از جمله اقتصادي می پردازد ،بلکه وسیله اي مناسب براي صرف انرژي در راه
مطلوب و ايجاد ارتباط اجتماعی با ديگران و خود را جزئی از جامعه يافتن است .عالوه بر دستمزد و رضايت خوب ناشی از روابط
سازمانی بايد رضايت مثبت را با ارضاي نیاز به رشد ظرفیت ها و رسیدن به موفقیت بررسی کرد .کار براي صاحب آن امکاناتی را
فراهم می سازد تا بتواند همة استعدادها و ظرفیت هاي خود را به کار بندد (قدرت تصمیم گیري ،خودکفايی ،استقالل و
مسئولیت) و باعث برقراري ارتباطی قوي بین فرد با شغلش و رسیدن به اهداف سازمان خواهد شد.
البته يک ديدگاه ديگر در زمینة ويژگی هاي شخصیتی مذکور با عملکرد شغلی ،آن است که آيا ممکن است نوع شغل باعث
ايجاد و تقويت اين ويژگی ها شده باشد .به عبارت ديگر ،خاصیت مشاغل اداري برخالف تصور عوام که معتقدند مشاغل اداري تنها
باعث ايجاد يک نظم افراطی در تمام حیطه هاي زندگی می شود يا عاطفه را محدود می کند يا باعث می شود به همه به ديد زير
دست نگريسته شود ،خط بطالن کشیده است .در عوض ،اين گونه مطرح می شود که افراد داراي مشاغل اداري به ويژه افرادي که
عملکرد شغلی بااليی از شغل خود دارند ،داراي قدرت رهبري و مديريت بااليی هستند ،اضطراب و تنش کمتري را نشان می
دهند ،هدفمند ،وظیفه شناس ،نوع دوست و فعال اند .از سوي ديگر ،می توان اين گونه مطرح کرد که افراد داراي اين ويژگی ها
جذب مشاغل اداري می شوند.
يافته هاي مذکور ،توجه به تفاوت ها و ويژگی هاي فردي کارکنان شرکت هاي خصوصی را به منظور افزايش میزان تولید يا
ارتقاي کیفیت خدمات و عملکرد شغلیشان ،مورد تأيید قرار می دهد .هر قدر همبستگی بیشتري بین صفات شخصیتی کارکنان
شرکت هاي خصوصی و ويژگی هاي شغلی آنها وجود داشته باشد ،عالوه بر افزايش کمی و کیفی عملکرد ،نگرش هاي شغلی
مثبت تري نیز حاصل خواهد شد .از اين رو با تالش براي به حداکثر رساندن میزان انطباق فرد با شغلش از طريق گزينش افراد
براي مشاغل خاص و تعیین خصوصیات شغلی ،می توان در عمل به نتايج سودمندي رسید .بر اين اساس ،موارد زير به عنوان نتايج
کاربردي ارائه می شود :توجه به مسائلی که می تواند به افزايش عملکرد شغلی بینجامد از جمله برآورده کردن و تأمین نیازهاي
اولیه کارکنان شرکت ،باال بردن جايگاه شغلی و سازمانی افراد ،به وجود آوردن شرايط ارتقاء و پیشرفت و به وجود آوردن مشوق
هاي گوناگون و  ...که بر کارايی و بهره وري سازمان و کارکنان و رسیدن به اهداف آن مؤثر است .عالوه بر توانايی ،تجربه و انگیزۀ
الزم بايد به سیستم ارزشی که جزئی از ويژگی هاي شخصیت افراد است توجه شود که متناسب با ارزش هاي سازمان باشد و نیز
بايد به نگرش اعضاء و کارکنان سازمان توجه کرد ،زيرا اين نگرش مثبت بر رفتار سازمانی و رضايت شغلی بهینة افراد اثر خواهد
گذاشت.
براي اينکه سازمانی به اهدافش دسترسی پیدا کند ،کارکنان بايد کارهايشان را در سطح قابل قبولی از کارآيی انجام دهند .اين
مسأله براي سازمانهاي دولتی که عملکرد ضعیفشان زمینه را براي شکست در انجام خدمات عمومی و نیز براي شرکتهاي
خصوصی که عملکرد ضعیف آنها زمینه ورشکستگیشان را فراهم میآورد امري حیاتی و ضروري است .از ديدگاه اجتماعی
جالبترين نکته براي سازمانها اين است که کارکنانی داشته باشند که کارهايشان را به خوبی انجام دهند عملکرد خوب ،بهرهوري
سازمان را باال میبرد که در نهايت به افزايش اقتصاد ملی منجر میشود.
مطالعات نشان داده است عوامل متعددي وجود دارند که می توانند در افزايش عملکرد شغلی کارکنان و نیز پايبندي کارکنان
به سازمان اثر گذار باشند .عواملی که اگر به آنها در سازمان توجه شود نه تنها منجر به عملکرد بهتر کارکنان می شود بلکه بر
روي ديگر امور مربوط به سازمان و نیز کیفیت و بهره وري اثر خواهد گذاشت .ويژگی هاي شخصیتی از جمله سازه می باشد که
در امور سازمانی حائز اهمیت می باشند و بر اساس تحقیقات انجام شده از جمله متغیري است که می توانند منجر به تعهد
سازمانی باال در سازمان و عملکرد بهتر میان کارکنان شود.
مطالعات نشان می دهند که ممکن است مشکالت مشترك سازمان ها واقعا با عوامل شخصیتی مرتبط باشد .از اين رو با
اهمیت دادن به ويژگی هاي شخصیتی افراد در محیط کار و حتی در هنگام استخدام کارکنان ،می توان از بروز مشکالت عديده
اي که ممکن است بعدها کارکنان با انها دست به گريبان شوند و به نوعی بر روي عملکرد شغلی شان اثر گذارد ،جلوگیري کرد.
يکی از اقدامات مؤثر در بهبود و ارتقاي کیفی نیروي انسانی بهبود نگرش ها و تعديل ارزش هاي افراد است و توجه به ويژگی
هاي شخصیتی افراد بهترين اين نگرش ها می باشد که بر نوع شخصیت ،ماندگاري ،تعلق ،وفاداري ،پذيرش اهداف ،ارزش هاي
سازمانی ،در جهت تحقق اهداف سازمان و به طور کلی بر عملکرد فرد در سازمان مؤثر است و بیانگر احساس هويت و وابستگی
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فرد به سازمان است ،کارکنانی که داراي تعهد و پايیندي هستند نظم بیشتري در کار خود دارند و مدت بیشتري در سازمان می
مانند و کار می کنند ،براساس پژوهش هاي انجام شده و در محافل مختلف تحقیقاتی و آموزشی ،يکی از مهم ترين عوامل پیش
بینی کننده عملکرد شغلی ،توجه به ويژگی هاي شخصیتی و تفاوت هاي فردي کارکنان است .افراد شاغل براساس الگوهاي
شخصیتی خود نیازها ،انتظارات ،انگیزه ها ،توقعات و اهداف خاصی دارند ،از طرفی سازمان ها نیز بر حسب اهداف و وظايف و
فعالیت هاي جاري خود ،نیازها ،انتظارات و توقعات خاصی را ارضاء می کنند ،بنابراين براي هريک از آن ها انواع شخصیت ،محیط
شغل و مشاغل خاص مناسب است و هرچه سازگاري و تناسب بین شخصیت و شغل بیشتر باشد خشنودي شغل و عملکرد بهتر و
بیشتري در پی خواهد داشت ،افراد شاغل در صورتی که بتوانند با توجه بر ويژگی هاي شخصیتی خود ،شغلی را انتخاب کنند می
توانند با تعهد ،حسن سلوك و بردباري و بدون تحمل استرس زياد به کار به پردازند و مثمرثمر باشند.
کارکنان شرکت هاي خصوصی همانند ديگر افراد جامعه داراي تفاوت هاي فردي ،استعدادها ،انگیزه ها ،رغبت ها و تمايالت
مخصوص به خود هستند .آنها داراي عاليق و توانايی هاي مختلف هستند و از نگرش ،دانش و نظام ارزشی متفاوتی برخوردارند .در
واقع اين کارکنان از نظر تفاوت هاي فردي و ويژگی هاي شخصیتی با يکديگر متفاوتند .پس توجه به ويژگی هاي شخصیتی
کارکنان شرکت هاي خصوصی و تاثیر اين ويژگی ها بر عملکرد شغلی و فرهنگ سازمانی امري کامال ضروري است.

-3پیشنهادها و راهكارها به مدیران شركت های خصوصی بر اساس نتایج فرضیه ها
با توجه به نتايج حاصل از تجزيه وتحلیل داده ها ،به منظور تقويت کلیه عوامل مرتبط با عملکرد شغلی و فرهنگ سازمانی
کارکنان شرکت هاي خصوصی ،موارد زير به عنوان راهکار عملی پیشنهاد می شود:

 -3-7فرضیه اول اصلی :پیشنهادات در زمینه ویژگی های شخصیتی و عملكرد شغلی
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کارکنان بر اساس عالقه ،توانايی و ويژگی هاي شخصیتی نسبت به مشاغل خود کار گمارده شوند.
براساس سختی کار ،حساسیت و پیچیدگی کار به تنظیم حقوق و مزايا پرداخته شود.
ارائه فرصت ها و امکانات براي ترفیع و پیشرفت کارکنان در سازمان ،ترفیع ها براساس معیارهاي ملموس و دست يافتنی
صورت گیرد.
تأمین امنیت شغلی به منظور ابقاء کارکنان در مشاغل خود .اين می تواند شامل تأمین آينده بازنشستگی افراد شود و تأمین
هزينه هاي درمان که در طی شغل و بر اثر آن به وجود آمده.
به کارگیري مديريت مشارکتی و حمايتی (شرکت دادن کارکنان در تصمیم گیري هاي مختلف سازمانی)
تالش براي ارضاي نیازهاي مادي و روانی کارکنان.
ايجاد جو اداري آزاد عاري از هرگونه تهديد و بهره مندي از تفويض اختیار.
ايجاد ارتباطات همه جانبه در سازمان (بین مديران و سرپرستان ،بین سرپرستان و کارکنان و بین کارکنان).
توجه به تقسیم کارمطلوب در سازمان و ايجاد عدالت سازمانی در سازمان.
سهیم کردن کارکنان در تعیین اهداف و ارزش هاي سازمان تا از اين طريق اعمال آنان در جهت منافع سازمان باشد.
به منظور آگاهی از عملکرد کارکنان و تعیین میزان تعلق آنان نسبت به وظايفشان همچنین براي سنجش عملکرد شغلی
افراد پیشنهاد می شود ارزيابی ها و بررسی هاي مستمري به عمل آيد چنین کاري مستلزم برخورداري از يک سیستم
اطالعاتی مناسبی است که بتواند اطالعات مورد نیاز را جمع آوري ،تجربه به تحلیل و خالصه نموده و پس از يافتن نقاط
ضعف و قوت براي تصمیم گیري در اختیار مديران عالی قرار دهد ،اين اطالعات می تواند از طريق گزارش هاي مربوط به
نرخ ترك خدمت ،غیبت ها ،تأخیر ،اخراج ها و  ...گردآوري شود.
شغل افراد چالش برانگیز کنیم و انگیزه را در افراد توسعه بخشیم.
پیشنهاد می شود به منظور افزايش عملکرد شغلی کارکنان مديريت ،وظايف هر شغلی را براي آن شغل تشريح کند تا شاغل
به اهمیت و ارزش کار خود همچنین میزان نقش خود در کارکرد اداره آگاه شود تا محتواي عملکرد شغلی کارکنان تالش
برانگیزتر ،متنوع تر ،لذت بخش تر و راضی کننده تر بشود.
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پیشنهاد می شود با توجه به اينکه ارتقاء و پیشرفت فرصت هايی را براي رشد شخصی فراهم می کند .پذيرش مسئولیت
هاي بیشتر و در نتیجه افزايش موفقیت اجتماعی و غیبت کمتر و از همه مهمتر حقوق باالتر را براي کارکنان فراهم می
کند و به تناسب پاداش ها هم قابل مالحظه تر می شود ،مديريت اداره با ديدي مثبت و کارآمد و ارزنده با اين عامل برخورد
می نمايد.
توصیه می شود روابط مديريت اداره و کارکنان در حد خوب و دوستانه اي باشد و تالش در جهت هر چه بیشتر کردن اين
روابط شود تا منجر به يک محیط مناسب و دور از هر گونه تنش و اصطحکاکی بشود و جو سازمانی برازنده در اداره حاکم
شود.
پیشنهاد می شود سیستم اطالعاتی مناسب براي دسترسی سريعتر کارکنان به اطالعات مورد نیاز فراهم گردد که اين
دسترسی سريع به اطالعات با اثر قابل مالحظه اي بر افزايش نتیجه مثبت مشارکت و رضايت کارکنان و تعهد سازمانی آنها
دارد.

-3-2فرضیه دوم اصلی :پیشنهادات در زمینه فرهنگ سازمانی و عملكرد شغلی
با توجه به رابطة فرهنگ سازمانی با عملکرد سازمان در جامعة مورد مطالعه ،پیشنهاد می شود با فراهم نمودن محیط مناسب
براي افراد خالق ،ارتقاي آگاهی و آموزش مداوم آنها ،زمینة مورد نیاز را براي افزايش عملکرد سازمان فراهم کنید.
 به کارگیري کارکنان و مديران خالق به منظور برقراري يک فرهنگ سازمانی مطلوب؛ چرا که کارکنان و مديران حساسترين
نقش را ايفا می کنند و با رفتار خود ،نقش اساسی در شکل دهی فرهنگ سازمان دارند.
 در جهت همسويی و هماهنگی هدف هاي کارکنان سازمان ،پیشنهاد می شود نیروهايی که قادر به انطباق با فرهنگ حاکم بر
سازمان هستند ،جذب و نگهداري شوند و براي تلفیق اهداف فرد با سازمان ،در تصمیم گیري ها مشارکت داده شوند و براي
رسیدن به اهداف در وجودشان ،احساس مسئولیت ايجاد شود .در غیر اينصورت ،افراد نمی توانند وظايفشان را به طور
مطلوب انجام دهند و تحقق هدف را براي سازمان ،مشکل می سازند (فرهنگ گروهی).
 با توجه به لزوم اهمیت فرهنگ سازمانی مناسب و نقش آن در ارتقاي استانداردهاي سیستم اداري براي کارکنان ،پیشنهاد
می شود برنامه هاي آموزشی مورد تأکید قرار گیرند و آموزش هاي متناسب با موضوع براي پرسنل مستقر در سیستم اداري
ارائه شوند؛ همچنین ،با توجه به اهمیت تأثیرات سیستم فرهنگ سازمانی در بخش هاي مختلف اداري و آموزشی ،پیشنهاد
می شود افراد متأثر از فرهنگ سازمانی به صورت گزارش هاي مندرج در پرونده ،پاداش ها و تسهیالت مورد تشويق شوند و
از لحاظ شغلی ارتقا يابند (فرهنگ سلسله مراتبی).
 براي تصمیم گیري در مورد مشکالت و مسائل سازمانی ،پیشنهاد می شود که مديران با افراد صاحب نظر و متخصصِ سازمان،
براي بررسی مشکالت و مسائل سازمانی ،مشورت کنند تا از تصمیم گیري هاي تک بُعدي ،جلوگیري کنند و باعث تقويت
روحیة افراد و باال رفتن تعهد و تعلق خاطر آنان نسبت به سازمان شوند؛ همچنین براي استفادۀ شايسته از ارزشهاي حاکم
در سازمان با تشیکل تیم هايی از نیروهاي کاردان و متخصص جهت شناسايی زواياي گوناگون فرهنگ آن سازمان و نیز
نقاط قوت و ضعف موجود ،با تقويت و تشويق جنبه هاي مثبت و اصالح و تعديل موارد ضعف ،فرهنگ سازمانی را عاملی
براي رشد عملکرد کارکنان سازمان قرار دهند (فرهنگ عقاليی).
 با تمرکز سازمان بر روي محیط هاي بیرونی و داشتن سیستم انعطاف پذير ،زمینة خلق نوآوري در سازمان ،میسر شود؛
همچنین با ايجاد بازارهاي جديد ،تغییرات خاص و در نظر گرفتن نیازهاي مشتريان ،مسیر توسعه براي سازمان هموار شود
(فرهنگ توسعه اي).
 فرهنگ سازمانی مناسب ،به عنوان ابزار اصلی نوآوري در سازمان ها به شمار می آيد و همیشه در مديريت مناسب سازمان ها
و برنامه ريزي هاي دراز مدت سازمانی ،بايد از اين ابزار ،استفادۀ مناسب نمود.

-3-9فرضیه سوم اصلی :پیشنهادات در زمینه ویژگی های شخصیتی و فرهنگ سازمانی
باتوجه به رابطة ويژگی هاي شخصیتی و فرهنگ سازمانی در جامعة مورد مطالعه ،پیشنهاد می شود:
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به کارگیري کارکنان و مديران با ويژگی هاي شخصیتی برون گرا ،انعطاف پذير ،باوجدان به منظور برقراري يک فرهنگ
سازمانی مطلوب؛ چرا که کارکنان و مديران حساسترين نقش را ايفا می کنند و با رفتار خود ،نقش اساسی در شکل دهی
فرهنگ سازمان دارند.
در جهت همسويی و هماهنگی هدف هاي کارکنان سازمان ،پیشنهاد می شود نیروها ويژگی هاي شخصیتی خود را با
فرهنگ حاکم بر سازمان هستند منطبق کنند.

-3-4پیشنهادات بر اساس فرضیه های فرعی
فرضیه اول و ششم فرعی :با توجه به رابطه معکوس بین روان نژندي يا روان رنجورخويی کارکنان و عملکرد شغلی کارکنان
و فرهنگ سازمانی ،پیشنهاد می گردد که کارکنان با کاهش و کنترل هیجانات و تمايالت منفی خود مانند اضطراب ،خشم،
افسردگی ،خجالت و تنفر ،میزان عملکرد شغلی خود و میزان انطباق با فرهنگ حاکم بر سازمان را افزايش دهند.
فرضیه دوم و هفتم فرعی :با توجه به رابطه مستقیم بین برون گرايی کارکنان و عملکرد شغلی کارکنان و فرهنگ سازمانی
پیشنهاد می گردد که کارکنان با تقويت صفاتی مثل سرزندگی ،شادابی ،جرأت ورزي ،نیاز به فعالیت ،هیجان خواهی و تحرك و
ايجاد فضايی مملو از آرامش و همچنین ارتقاء روحیه مشارکتی بین همکاران ،میزان عملکرد شغلی خود و میزان انطباق با
فرهنگ حاکم بر سازمان را افزايش دهند.
فرضیه سوم و هشتم فرعی :با توجه به رابطه مستقیم بین گشودگی کارکنان و عملکرد شغلی کارکنان و فرهنگ سازمانی
پیشنهاد می گردد که کارکنان با تقويت صفاتی مانند ،کنجکاوي ،تنوع گرايی ،نگرش هاي معقول و منطقی ،میزان عملکرد شغلی
خود و میزان انطباق با فرهنگ حاکم بر سازمان را افزايش دهند.
فرضیه چهارم و نهم فرعی :با توجه به رابطه مستقیم بین توافق پذيري کارکنان و عملکرد شغلی کارکنان و فرهنگ
سازمانی پیشنهاد می گردد که کارکنان با تقويت صفاتی مانند مشارکت کارکنان در تصمیم گیري ،همدلی ،صداقت ،نوع دوستی و
همدردي ،میزان عملکرد شغلی خود و میزان انطباق با فرهنگ حاکم بر سازمان را افزايش دهند.
فرضیه پنجم و دهم فرعی :با توجه به رابطه مستقیم بین با وجدان بودن کارکنان و عملکرد شغلی کارکنان و فرهنگ
سازمانی پیشنهاد می گردد که کارکنان با تقويت درونی خود از لحاظ معنوي و همچنین تقويت ايمان خود ،میزان عملکرد شغلی
خود و میزان انطباق با فرهنگ حاکم بر سازمان را افزايش دهند.
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با توجه به اينکه پرسشنامه ،ادراك افراد از واقعیت را می سنجد ،بنابراين نبايد اين احتمال را ناديده گرفت که چنین
ادراکی کامال با واقعیت منطبق نباشد.
عدم اعتقاد برخی پاسخ دهندگان به تحقیق و پژوهش و اهمیت ندادن آنها به نتايج و يافته هاي تحقیق ممکن است سبب
شود در پاسخ به پرسش ها دقت الزم را به عمل نیاورده باشند.
يکی از محدوديت هاي تحقیق ترس کارکنان از پخش شدن اطالعات مربوط به پاسخنامه ها بود و با اينکه پژوهشگر براي
آنها توضیح می داد که دسترسی به پاسخنامه ها توسط مديران امري غیرممکن است و هیچ کدام از پاسخنامه ها اسم و
مشخصات نداشت اما باز بعضی از کارکنان که با پژوهش سرو کار نداشته و يا به شدت از مديريت شان وحشت داشتند
براي پژوهشگر مشکالتی را ايجاد می کردند.
عوامل مختلف ديگري در عملکرد شغلی تأثیرگذارند مثل دوري و نزديکی از محل کار ،نوع مديريت و رضايت شغلی که تنها
به صورت مشاهده اي صورت گرفت و در اين پژوهش به صورت عملی ناديده گرفته شد.
برخی از کارکنان که سطح سواد باال دانشگاهی داشته و به نتايج پاسخنامه ها آگاهی داشتند جواب هايی می دادند که
نتايج دلخواهشان را به دست آورند و به طور ساده می توان گفت صادقانه پاسخ نمی گفتند.
محدود بودن زمان براي جمع آوري مطالب و اجراي آزمون ها ،چون زمان الزم است که افراد به پژوهشگر اعتماد کنند و به
پرسش ها صادقانه تر پاسخ گويند.
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پیشنهاد می شود به منظور اطمینان از نتايج آزمون می توان ،در سال بعد يک آزمون ديگر از همان کارکنان شرکت هاي
خصوصی صورت گیرد و نتايج با يکديگر مقايسه شود.
می توان در پژوهش ديگر از جامعه آماري کارکنان زن يا کارکنان مرد آزمون گرفت و نتايج متغیرها را بین دو جنس زن و
مرد مقايسه کرد.
انجام پژوهش هاي مشابه در سازمان هاي بزرگ ديگر و مقايسه نتايج ديگر سازمان ها با شرکت هاي خصوصی.
استفاده از ديگر متغیرهاي مربوط به شخصیت و ديگر تیپ هاي شخصیتی و رابطه آن عملکرد شغلی و فرهنگ سازمانی.
انجام اين پژوهش در بین مديران و سرپرستان سازمان هاي بزرگ و دولتی.
مقايسه ديدگاه مديران با کارکنان شرکت هاي خصوصی درباره ويژگی هاي شخصیتی ،عملکرد شغلی و فرهنگ سازمانی.
انجام اين پژوهش در بین کارگران صف و ستاد سازمان هاي بزرگ و دولتی و مقايسه نتايج آنها با يکديگر.
پیشنهاد می شود محققین در پژوهش هاي بعدي خود از عملکرد شغلی و فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر مستقل استفاده
کنند.
می توان با روش پیش آزمون -پس از آزمون که به پژوهشگر در مورد میزان اطالعات آزمودن ها و آگاهی آنها خبر می دهد
استفاده کرد و همچنین می توان در طی آن به افراد يک سري آموزش هايی بدهیم و سپس نتايج آزمون ها را مقايسه
کنیم.
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چكیده:
امروزه تدابیر مديريتی زيادي در سازمان ها اجرا میشود يکی از اصلی ترين اين تدابیر بحث جابجايی کارکنان در
مشاغل گوناگون با انگیزه هاي مختلف که به طور مشروط و اقتضايی صورت میگرد که اصطالحا آن را گردش
شغلی می نامند.اما معموال سازمان ها اين شیوه را بدون در نظر گرفتن ساير تدابیر مديريتی و يا احیانا ساير
جنبه ها انجام میدهند در صورتی که شايد اين شیوه بر هر فرد تاثیر متفاوت داشته باشد ما در اين مقاله ضمن
بررسی تاثیر گردش شغلی در بین کارکنان شرکت شنتیا و تاثیر احتمابی بر رضايت شغلی و تعهد سازمانی آيتم
خودشیفتگی براي هر فرد در نظر گرفته ايم تا بتوانیم با اطالعات دقیق تر اين شیوه مديريتی را به اجرا در
آوريم.روش گرد آوري اطالعات از طريق پرسشنامه هاي استاندارد که با استفاده از نرم افزار  SPSSبه منظور
بررسی پايايی از روش آلفا کرونباخ استفاده شده است؛ همچنین تمامی پرسشنامه ها مشتمل بر چهار بخش
اصلی بوده و از مقیاس پنج طیفی لیکرت استفاده شده است .ما نهايتا در اين پژوهش يافتیم که روابط معنا داري
میان نارسیسم بعنوان يک متغیر جديد و گردش شغلی و رضايت شغلی و تعهد سازمانی وجود دارد.
واژگان كلیدی :گردش شغلی ،رضايت شغلی ،تعهدسازمانی ،نارسیسم.شرکت شنتیا

-7مقدمه
امروزه که نیروي انسانی در هر سازمانی به عنوان قلب تپنده آن سازمان شناخته می شود و مهمترين سرمايه سازمانی به
شمار می رود اهمیت پیاده سازي نظام توسعه نیروي انسانی در فضاي کسب و کار را دو چندان می کند؛ طوريکه فقدان آموزش و
آشنايی کارکنان با مهارتهاي جديد قطعا منجر به زوال سازمان ها طی درازمدت می گردد .در نظام توسعه نیروي انسانی سازمان
ها به پرورش کارکنان جهت اعتالي سازمان و افزايش بهره وري می پردازند که روش هاي مختلفی براي توسعه اين نظام به کار
می رود؛ از مهمترين آن ها می توان از گردش شغلی نام برد.يکی از نکات مهم در بحث گردش شغلی شرايط احراز پست براي
افراد گوناگون است .همان گونه که می دانید افراد داراي ويژگی ها و استعداد هاي متفاوتی هستند ،بنابراين ويژگی هاي خاص
هرکس انتخاب ايشان در پست جديد را سخت تر می کند و نیاز به مطالعه و دقت نظر بیشتري دارد و انتخاب نابجا در پست هاي
غلط عالوه بر اين که می تواند استعدادهاي فرد که جزوي از سرمايه انسانی سازمان است را هدر دهد ،بلکه می تواند منجر به
نارضايتی نیروها گردد.
عدم رضايت کارکنان در محیط کاري به عنوان يکی از مهمترين آفت هاي اساسی امروز در علم منابع انسانی به شمار می رود
و همین موضوع سبب می گردد امروزه رضايت شغلی کارکنان به عنوان يکی از مهمترين دغدغه هاي اصلی مديران شناخته شود؛
چرا که در صورت ايجاد رضايت شغلی در کارکنان می توانند با ايجاد محیطی مساعد استعداد ها و توانايی هاي هاي کارکنان را از
حالت بالقوه به بالفعل درآورند.
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متأسفانه علی رغم شايع بودن بیش از حد پديده خود شیفتگی يا نارسیسم در افراد ،پژوهش ها و تحقیقات بسیار کمی
پیرامون اين موضوع و تاثیري که می توانند اين افراد بر سازمان بگذارند شده است و همین خأل ما را بر آن داشت به بررسی اين
پديده در افراد و تاثیري که می تواند بر رضايت شغلی و يا تعهد سازمانی بگذارد تواما با پیاده سازي نظام گردش شغلی
بپردازيم.بررسی تواما چهار متغیر (نارسیسم.گردش شغلی.رضايت شغلی.تعهد سازمانی)در کنار هم اين فرصت را به خواننده میدهد
بتواند در اعمال روش گردش شغلی در سازمان با چشمانی باز تر و گستره بزرگتري نسبت به مسايل بپردازد.
اين تحقیق مشتمل بر چهار بخش اصلی است قسمت اول که مقدمه تحقیق به شمار میرود سپس به بررسی پژوهش ها و
مطالعات گذشته مشابه با موضوع مورد بحث خود پرداخته ايم و متاسفانه قفدان پژوهشی با در نظر گرفتن آيتم هاي فوق را
متوجه شديم سپس در قسمت روش تحقیق با ارايه مدلی به بررسی شیوه جمع آوري اطالعات و همچنین جامعه آماري پرداختیم
در قسمت چهارم با استفاده از خروجی هاي نرم افزار به تجزيه و تحلیل داد ها پرداختیم در قسمت نتیجه گیري سعی شده با
دادن تارنماي کلی از روش انجام بهینه اين شیوه مديريتی ديد خواننده را در بهتر انجام دادن اين شیوه روشن نمايیم.

-2ادبیات موضوع
-7-2منابع انسانی
امروزه شايد داشتن کارکنان ماهر و انعطلف پذير براي هر سازمان و يا مديري آرزو است ،که البته نیل به آن ،کار چندان
سختی نیست .امروزه مديران می توانند با استفاده از چنین پرسنلی در استفاده از منابع سازمان و حتی زمان صرفه جويی کنند .
در آغاز هزاره سوم ،نیروي انسانی به عنوان برترين ،اصلی ترين و مؤثرترين عامل ايجاد بقاء و توسعه سازمانها محسوب می
شود و در رده هاي بعدي عناصري چون تجهیزات و دستگاهها ،سرمايه ،تکنولوژي و ....قرار می گیرند .واضح است وقتی که از
نیروي انسانی سخن به میان می آيد عوامل مرتبط با آن همچون انديشه و تفکر ،عامل خالقیت ،دانش و اطالعات روز و .....را نیز
مد نظر قرار می دهیم .نیروي انسانی بزرگترين سرمايه چنین سازمانهايی است ،سرمايه اي که آن را نمی توان به سرعت وسهولت
جايگزين کرد .نکته مهم اين است که کارکنان بتوانند استعدادهاي خود را در پستهايی که بیشترين سازگاري را با آنان دارند ظاهر
کنند .متأسفانه همواره اين سازگاري به وقوع نمی پیوندد .چه بسا استعدادهايی که به دلیل عدم استقرار فرد در مشاغل مرتبط با
سوابق و عالقه و تحصیالت وي ،به هرز رفته است و چه میزان نارضايتی هاي شغلی که از اين رهگذر بروز کرده و اهداف را تحت
الشعاع قرار داده است .لیکن درهر مقطع زمانی و از هر نقطه که اين حرکت اصالح شود به سود و صالح سازمانها بويژه سازمانهاي
تحقیقاتی است}{1
بررسی سیر تکامل تئوري هاي مديريت و توجه به نکات مثبت و منفی آنها در يکی دو قرن اخیر ،از آغاز کالسیک،
نئوکالسیک ،رفتارگرايی و  ...تا کاربرد تئوري هاي اقتضا و ادغامی در نهضت هاي مديريت سنتی سازمان بیانگر آن است که
اگرچه تخصص گرايی موجب افزايش کارآيی ،دانش و مهارت کارکنان شده و باعث صرفه جوئی در وقت و کاهش هزينه و حذف
سرمايه گذاري هاي مکرر به منظور تأمین اشتغال و تسهیل در کنترل وظايف و مسئولیتها می گردد ،معهذا يکنواختی کار می
تواند خستگی و بی حوصلگی و دلزدگی را به دنبال داشته باشد .در چنین شرايطی کارمندان ناگزير می شوند راههاي ديگري را
براي جالب تر کردن زندگی شغلی خود جستجو نمايند ،که در نتیجه آن کارآيی سازمان کاهش می يابد .از اين رو در جوامع
صنعتی و پیشرفته توجه صرف به تخصص گرايی به لحاظ مزاياي فوق االشاره مورد شک و ترديد قرار گرفته و مديران سازمانهاي
نوين با بکارگیري تئوري تنوع گرايی يا گردش شغلی سعی می کنند بر مشکالت ناشی از تخصص گرايی فايق آمده و از يکنواختی
شغلی براي کارکنان بکاهند تا روحیه مطلوب براي انجام بوجود آيد}2{.

-2-2گردش شغلی
گردش از لحاظ سازمانی به چهار نوع کلی باال ،پايین ،افقی و خارج از سازمان تقسیم می شود .همان طورکه در شکل 1
مشاهده می شود اشکال مختلف گردش با چهار نوع گردش مذکور اين گونه مطابقت داده شده اند {ترفیع (باال) ،تنزيل درجه
(پايین) ،انتقال و تغییر محل خدمتی (افقی) ،تعلیق خدمتی ،بازنشستگی ،اخراج و استعفا (خارج از سازمان)}{}9
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شكل  :7چهار نوع گردش شغلی{}9

چرخش شغلی نیز مقطعی از آموزش است ،به معناي اين که يک کارمند از يک واحد يا بخش می تواند مهارت هاي شغلی
متنوع در طول يک دوره خاص از زمان ياد بگیرد{.}1
بنابراين ،چرخش شغلی نیز در آموزش هاي شغلی براي کشت نامزد آينده مديريت با انتقال يک کارآموز مديريت از يک بخش
به بخش ديگري براي افزايش درك و اعتبار خود را در تمام جنبه هاي برنامه ريزي شده است{}3
هنگام اجراي چرخش شغلی ،کیفیت تجربه کاري فرد بايد در فرد متمرکز شود ،به جاي کمیت .سازمان ها بايد طرح
چرخش بعدي را با توجه به قابلیت يادگیري و تنظیم زمان هر يک از کارمندان ترتیب دهند {}11
به نظر می رسد که سطح بااليی از تعهد مستمر ،منجر به سختی و مقاومت در برابر تغییرات می شود ،زيرا کارمند با کمبود
يا فقدان جايگزين به صورت خارجی کنترل می شود و نبايد آماده باشد که در روند تغییرات دخیل باشد .واضح است که مقاومت
در برابر تغییر می تواند توسط فرسودگی حرفه اي تقويت شود {}91

-9-2خود شیفتگی(نارسیسم)
نارسیسیسم از واژه يونانی نارسیسوس ،يکی از داستان هاي اساطیري يونان قديم ،گرفته شده است .سفیسوس پسر خداي
رودخانه  ،زيبايی خیره کننده اي داشت .مادرش به او توصیه کرده بود که اگر می خواهد عمر طوالنی داشته باشد ،هرگز به چهره
و اندام خود نگاه نکند .از طرف ديگر وي عشق يک پري کوهستانی به نام نمسیس را رد می کند و به نفرين او ،عاشق انعکاس
تصوير خود در آب می شود .او هر روز به آب نگاه می کرد و بدون آنکه بداند ،تصويري را که در آب می بیند خود او است ،به آن
عاشق شده بود .در فرصتی به تصوير خود در آب چشمه آنقدر نزديک می شود که در آب می افتد و غرق می شود{}4
فرويد بعنوان يکی از بزرگان علم روانشناسی جزو اولین نفراتی بود که به بیماري نارسیسم يا همان خودشیفتگی پرداخت .
فرد مبتال به نارسیسم ممکن است زيبايی ،هوش ،سخاوت ،تقدس ،صداقت ،شرافت ،شجاعت يا هر چیز ديگري که مورد نظر و
مقتضاي شخصیت وي است را بصورت ايده آل و بی نقص در خود به تصور درآورد .امروزه نارسیسم به طور فزاينده اي به عنوان
يک عامل مؤثر بر رفتار در سازمان ها مورد بررسی قرار گرفته است .به طور خاص ،ارتباط بین نارسیسم و رهبري طوالنی مدت
می تواند بر سازمان ها تاثیر بگذارد{}23
نارسیسم يا خود شیفتگی امروزه توجه بسیاري از محققین را به خود جلب کرده است که به عنوان يک مجموعه پیچیده از
ويژگیها و فرآيندهاي شخصیتی است که مرتبط با يک حس خودبرتري شکننده و تحسین طلب از سوي ديگران می باشد{}21
آگان و مک کوردينال خود شیفتگی را در دو بعد بررسی کرده اند }23{:
الف)خود شیفتگی قدرت به آن بعد اشاره دارد که فرد به واسطه خود برتر بینی به دنبال کسب قدرت و در طلب قدرت جهت
تفوق بر سايرين است .خود شیفتگی می تواند در نمايش ظاهري افراد تأثیرگذار باشد به طوري که تحقیقات نشان می دهد افراد
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خود شیفته از لباي هاي زيبا استفاده می کنند تا شأن و منزلت خود را افزايش دهند و از اين طريق خود را برتر از ديگران ببینند.
همچنین برخی محققین عقیده دارند که افراد خود شیفته نسبت به کسانی که خود شیفته نمی باشند احتمال بیشتري دارد که از
لباس هاي مارك و گران استفاده کنند {}91
ب)خودشیفتگی خود نمايی به آن مفهوم اشاره دارد که فرد سعی دارد همیشه در کانون توجهات ديگران باشد ،از طريق نمود
بیرون و تصوير پردازي { }91همچنین دانشمندان زيادي کشف کرده اند که نارسیسم معموال در میان رهبران (مديران ) به
مراتب بیشتر پديد میآيد{}92
در حالی که برخی تحقیقات نشان می دهد که نارسیستی ها داراي مهارت ها و کیفیت هايی هستند که براي تبديل شدن به
رهبران در يک گروه سودمند بسیار مفید و مثمر ثمر هستند اما در اعتقاد بسیاري کارکردن با افراد خود شیفته به مراتب بارها
سخت تر از افراد متولضع و فروتن است { }91اما بايد اين واقعیت را هم بپذيريم که افراد همیشه دوست دارند خود را بهتر از
چیزي که هستند نمايش دهند {}99
علی رغم اين که امروزه پديده نارسیسم به غايت رواج يافته طوريکه احتماال ما در محیط هاي مختلف اجتماعی با افرادي با
اين ويژگی برخورد داريم اما متاسفانه تحقیقات و مطالعات بسیار کمی راجع به اين افراد و تاثیري که آنها می توانند بر سازمان ها
بگذارند شده است.

-4-2رضایت شغلی
سوزوکی بر اين باور بودند که رضايت شغلی نگرش مثبت يا منفی يک کارمند است نسبت به شغل خود و يا برخی از جنبه
هاي خاصی از کار ،و يک حالت درونی از ذهن يک فرد است{}19کستل پیشنهاد کرد که رضايت شغلی احساس يکی از
کارمندان درباره کار او است که شامل خود کار ،سرپرست ،گروه کار ،سازمان ،محیط زيست و زندگی است}14{.پورتر نشان می
دهد که سطح رضايت شغلی بستگی به تفاوت بین آنچه که يک فرد در واقع از شغل خود و آنچه که از او انتظار دارد در نبرد
است{ 11و }19جاج پیشنهاد کرد که رضايت شغلی سطح که در آن يک کارمند را دوست دارد يا دوست نداشتن و يا کار خود
است}13{.
آقاي بست همچنین اشاره کرد که رضايت شغلی احساس يکی از کارمندان درباره کار خود است و يک نگرش کلی به دست
آمده از ارزيابی از تمام جوانب در يک کار است( }11{.آياگا )2114رضايت شغلی ،عملکرد پرسنل که رابطه مستقیم با عملکرد
سازمان دارد را ديکته می کند}93{.تايوسیس و همکاران در سال  2111نشان می دهد که رضايت شغلی و فرسايش پرسنل به
طور قابل مالحظه اي از عوامل زيادي تأثیر می پذيرد؛ مانند محیط فیزيکی کار ،هم نوعان و همکاران و نوع کاري که شخص
انجام می دهد{}41{}41

-5-2تعهد سازمانی
ويتران و ونگر نشان دادند که تعهد سازمانی تمايل يک فرد به تالش و وفاداري به سازمان است{13و }21تعهد روانی نیز
نوعی از تعهد سازمانی شناخته شده است }21{ .همچنین بايد توضیح داد که اين نوع از تعهد سازمانی به معناي تمايل فعال و
بسیار مثبت اعضاي يک سازمان نسبت به سازمان ،و از جمله تمايل به شناسايی اهداف يک سازمان و ارزش ،تعهد به کار و
وفاداري به سازمان است{ }22روند تشکیل تعهد سازمانی با سرمايه گذاري و فداکاري است که يک فرد با شناسايی نسبتا عمیق
با يک سازمان توسعه می يابد ،بنابر اين چنین فردي به طور خودکار و اجبارا به سازمان متعهد می گردد { }29,24آقاي لمبرت
اشاره کرد که تعهد سازمانی اساسا يک پديده ساختاري است ،يک معامله بین فرد و سازمان ،و در نتیجه مادامی که زمان می
گذرد سرمايه گذاري غیر قابل انتقال آن بايد افزايش يابد ،مادامی که زمان می گذرد اعضا تمايلی به ترك سازمان ندارند و به
خاطر حقوق ،وضعیت ،موقعیت ،و دوستی در میان دوستان و همکاران خود {21و }29چاگتاي و ظفر با بررسی تعهد سازمانی
میان کارکنان ترويج آن را امري بسیار ضروري دانستند زيرا کارکنانی که تعهد بااليی نسبت به سازمان خود دارند احتماال زمان
طوالنی تري در سازمان خواهند ماند ،عملکرد بهتري خواهند داشت و تمايل بیشتري براي شرکت در محل کار خود دارند}94{.
عالوه بر اين دي ،کومار و کومار با بررسی اين موضوع به اين نتیجه دست يافتند که کارمندان متعهد وفاداري خود را نشان می
دهند و به افراد سازنده اي در سازمان تبديل می شوند {}94در نتیجه اينچنین کارمندان نگرش مثبتی نسبت به اهداف سازمان
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و ارزشهاي آن خواهند داشت و احتماال رفتار کاري مثبتی ايجاد می کنند .می توان گفت تعهد سازمانی يک موضوع بسیار
ارزشمند و حائز اهمیت است و تاثیر بسیار مثبتی بر موفقیت سازمان دارد .به عبارت ديگر ،تعهد سازمانی عامل اصلی در تعیین
رقابت سازمانی است که انگیزه و میزان مشارکت کارکنان در سازمان را تقويت می کند {}91
همچنین شارما ،موهاپاترا و راي اکثر مشاهدات خود در تحقیقات مربوط به تعهد سازمانی را به يکی از مجموعه هاي زير
اختصاص داده اند :عوامل فردي (مانند اخالق کاري و ويژگی هاي شخصیتی)  ،عوامل مربوط به کار (مانند استقالل کار ،پیچیدگی
شغلی و اهمیت کار) و عوامل سازمانی (مانند رفتار رهبري و شیوه هاي منابع انسانی)}99{.
احمد و همکاران در سال  2112کشف کردند که اغلب مولفه هاي عاطفی تعهد سازمانی را به منظور بررسی پیامدهاي مثبت
براي کارکنان يا سازمان ها مورد استفاده قرار می دهند در حالی که تعهد مستمر گاهی اوقات از عالقه فراتر می رود}93{.

با توجه به بررسی مقاالت معتبر در چند سال اخیر نتوانستیم مقاله اي را پیدا کنیم که تمامی منويات ما را پوشش
دهد.
پژوهش
نظريه هاي رضايت شغلی :رديابی به عملکرد کارکنان در
سازمان ها )(Dugguh & Ayaga , 2014
تعهد سازمانی به عنوان يک معیار انگیزشی مديريتی
)(Sharma, Mohapatra & Rai , 2013
رضايت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان در سازمان
هاي دولتی عمان )(Azeem , 2010
شمشیر دو لبه نارسیسیسم :پیامدهايی براي رهبري موفق و
ناموفق در میان روساي جمهور اياالت متحده(Watts , .
)Lilienfield & Miller
يک مطالعه توصیفی بر روي وزن گیري معیارهاي تصمیم
گیري براي چرخش شغلی در تايلند :مقايسه بین بخش هاي
دولتی و خصوصی & (Jaturanonda, Nanthavanij
)Chongphaisal , 2006
تجزيه و تحلیل رابطه بین فرسودگی و عوامل محیط کار و
رضايت شغلی در میان کارشناسان بهداشتی بخش اورژانس
)(Tarcan,Hikmet & Schooley , 2016
مزايا و محدوديت هاي چرخش کار پروژه به پروژه در
سازمانها :تلفیق شواهد (Santos, Silva, Baldassarre
)& Magalhaes , 2016
درك تعهد سازمانی در سازمان هاي موقت :يک مطالعه
تجربی )(Spanuth & Wald , 2017

خودشیفتگی

تعهد سازمانی
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رضایت شغلی
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-9روش تحقیق
ما در اين پژوهش عالوه بر مطالعات کتابخانه اي به منظور آشنايی با روش شناسی تحقیق هاي گذشته و کسب دانش حداقلی
پیرامون موضوع تحقیق استفاده کرديم و همچنین براي اعتالي بیشتر و دست يابی به اطالعات دقیقتر و عملیاتیتر ما نیاز به
ارائه يک سري داده هاي عملیاتی و عینیتري بوديم که نیاز به حضور در محیط خارج از کتابخانه را داشت؛ بنابراين ما برآن شديم
با استفاده از پرسشنامه به جمع آوري داه ها بپردازيم ،سپس با استفاده از نرم افزار  SPSSو SMARTPLSبه بررسی فرضیات
خود براي اثبات يا عدم اثبات نیز قدم برداريم
اما ما به منظور بررسی و کشف اين واقعیات ها نیاز به ارايه مدلی(شکل  )2جهت انجام و شروع تحقیق داشتیم که فرضیات
اساسی که ما در اين مدل در نظر گرفتیم بر گرفته از رفرنس هاي ثابت شده در تحقیقات قبلی می باشد .ما در اين تحقیق با وارد
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کردن آيتم جديدي به نام (خود شیفتگی) که يک ويژگی روانشناختی افراد می باشد و ارايه مدلی سعی کرديم تاثیر هم زمان
گردش شغلی و نارسیسم را بر رضايت شغلی و تعهد سازمانی بیابیم.

شكل  - 2مدل مفهومی و فرضیات تحقیق

فرض اصلی اول ( : )H1گردش شغلی تاثیر مثبت بر رضايت شغلی دارد.
فرض اصلی دوم ( : )H2گردش شغلی تاثیر مثبت بر تعهد سازمانی دارد.
فرض اصلی سوم ( : )H3نارسیسم بر روي رضايت شغلی تاثیر منفی دارد.
فرض اصلی چهارم ( : )H4نارسیسم بر روي تعهد سازمانی تاثیر منفی دارد.
فرض اصلی پنجم ( : )H5رضايت شغلی تاثیر مثبت بر تعهد سازمانی دارد.
فرض اصلی ششم ( :)H6نارسیسم از طريق رضايت شغلی تاثیر منفی بر تعهد سازمانی میگذارد.

-4جامعه آماری
زمانی که نه از واريانس جامعه و نه از احتمال موفقیت يا عدم موفقیت متغیر اطالع داريد و نمی توان از فرمولهاي آماري
براي براورد حجم نمونه استفاده کرد از جدول مورگان استفاده می کنیم .اين جدول حداکثر تعداد نمونه را می دهد.
جدول مورگان در واقع حاصل زحماتی است  .Robert v krejeceو daryle morganکه به منظور بر آورد حجم نمونه آماري
با ساتفاده از فرمول کوکران و اندازه جامعه برآورد کرده اند .يعنی شما هريک از اعداد اين حدول در فرمول کوکران بگذاريد همین
را به شما میدهد بنابراين جدول مورگان و کرجسش چیزي جز کاربرد فرمول کوکران نیست {}1
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افراد مورد مطالعه ما تعداد  11نفر از کارکنان شرکت شنتیا در رده هاي سازمانی متفاوت با شرايط کاري متفاوت بوده اند
که احساس می شد هرکدام از اين افراد به انحاء مختلف درگیر حداقل يکی از متغیرهاي ما بوده اند .به منظور نرمال بودن داده ها
نیاز به ارايه پرسشنامه حداقل به تعداد  91نفر بوديم و بديهی است هرچه جامعه بزرگتر درصد خطا کمتر؛ همجنین يکی از قواعد
شناخته شده در تعیین حداقل نمونه الزم توسط بارکالي و همکاران در سال  1331ارايه شده است ايشان اظهار میدارند که که
حداقل حجم نمونه برابر است با بزرگترين مقدار حاصل از دو قاعده :
1ـ  11ضرب در تعداد شاخص ها مدل اندازه کیري که داراي بیشترين شاخص در میان مدل هاي اندازه گیري مدل اصلی
پژوهش است.
2ـ  11ضرب در بیشترين روابط موجود در بخش ساختاري مدل پژوهشی که به يک متغیر مربوط میشود.
در اين تحقیق مورد مطالعاتی ما يکی کارگاهاي شرکت رامک خودرو بود که شامل  91نیروي کار بود و مطابق جدول فوق
تعداد  11پرسشنامه براي انجام مطالعه استفاده کرديم.
در اين تحقیق ابتدا به بررسی يک آمار توصیفی تک بعدي ،ويژگی هاي جمعیت شناختی (سن ،میزان تحصیالت و تجربه)
افراد مورد مطالعه قرار گرفت که معتقديم اين آيتم ها بر متغیرهاي ما می تواند تاثیرگذار باشد.

-7-4توزیع فراوانی ویژگی جمعیت شناختی افراد
با توجه به بررسی انجام شده اکثر افراد مورد تحقیق سنی باالي  91داشتند و  31,1درصد از جامعه مارا آقايان تشکیل
میدادند .نزديک 13,1درصد از نمومه آماري ما داراي تحصیالت لیسانس يا کمتر بوده اند همچنین نزديک  31درصد از نمونه
آماري داراي تجربه  19الی  11سال بوده اند(اطالعات کامل و دقیق تر در انتها ي تحقیق بخش ضمیمه آورده شده است)

-5بحث و تجزیه و تحلیل داده ها
تجزيه و تحلیل داده ها بخش مهم هر پژوهش علمی محسوب می شود .در اين بخش از تحقیق به تجزيه و تحلیل آماري داده
هاي گرد آوري شده پرداخته شده است .در ابتدا با استفاده از تکنیک هاي آمار توصیفی ،به توصیف متغیرها پرداخته شد ..در
نهايت جهت بررسی فرضیات مطرح شده در تحقیق از مدلسازي معادالت ساختاري با رويکرد حداقل مربعات جزئی ( )plsاستفاده
شد .همچنین از نرم افزارهاي  SPSS24و  SMARTPLS2استفاده شده است.

-7-5توصیف متغیرهای پژوهش
جهت سنجش هر کدام از متغیرهاي اصلی پژوهش تعدادي سوال داخل پرسشنامه ها طراحی شده است که با میانگین گرفتن
از سواالت مربوط به هر متغیر آن متغیر مد نظر را ايجاد کرده ايم .در جدول ( )1با استفاده از شاخصهاي مرکزي و پراکندگی به
توصیف متغیرهاي اصلی پرداخته شده است
جدول . 7شاخص های توصیفی و آزمون نرمالیتی متغیرهای مورد مطالعه
سازه پژوهش

شاخص های پراكندگی

شاخص های مركزی
میانگین

میانه

واریانس

انحراف معیار

گردش شغلی

9,49

9,99

1,419

1,933

نارسیسم

2,11

2,99

1,999

1,331

رضایت شغلی

9,91

9,19

1,431

1,311

تعهد سازمانی

9,91

9,11

1,922

1,311

همانطور که در جدول  1مالحظه می شود میانگین گردش شغلی برابر با  9,49با انحراف معیار  ،1,933میانگین نارسیسم
برابر با  2,11با انحراف معیار  ،1,331میانگین رضايت شغلی برابر با  9,91با انحراف معیار  1,311و در نهايت میانگین تعهد
سازمانی برابر با  9,991با انحراف معیار 1,311می باشد.
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-2-5بررسی نرمالیتی داده های متغیرها
قبل از هر اقدامی بايستی آزمون نرمال بودن براي داده هاي جمع آوري شده را انجام داد تا در بررسی فرضیات از آزمون
مناسب استفاده نمود .توزيع نرمال بدين معناست که توزيع متغیرها در دو طرف میانگین يکسان باشد به طوري که نمودار توزيع
شکل زنگوله اي داشته باشد ،اگر توزيع متغیرها نرمال نباشد ،توزيع از حالت زنگوله اي خارج خواهد شد و به سمت چپ و يا
راست میانگین متمايل می شود ،زمانی که توزيع متغیرها نرمال است جهت آزمون فرضیات از آزمون هاي پارامتريک استفاده
میشود و در غیر اين صورت آزمونهاي ناپارامتريک مورد استفاده قرار می گیرد .جهت بررسی نرمال بودن از آزمون کلموگروف
اسمیرنف استفاده می شود.
در آزمون کلموگروف اسمیرنف فرضیات به شرح زير می باشد:
توزيع دادهها نرمال است 𝑯𝟎 :
توزيع دادهها نرمال نیست 𝑯𝟏 :

اگر سطح معناداري اين آزمون از مقدار خطاي  1,11کمتر باشد ،نشان از غیر نرمال بودن و اگر سطح معناداري آزمون از
 1,11بیشتر باشد ،نشان از نرمال بودن داده هاي آن متغیر می باشد.
جدول 2نتایج نرمال بودن متغیرهای موجود در پژوهش
متغیرها

كلموگروف اسمیرنف

نتیجه آزمون

آماره

سطح معناداری

گردش شغلی

1,123

1,124

نرمال نیست

نارسیسم

1,132

1,11

نرمال نیست

رضایت شغلی

1,112

1,11

نرمال نیست

تعهد سازمانی

1,113

1,13

نرمال است

همانطور که نتايج جدول  2نشان میدهد  ،توزيع داده هاي گردش شغلی  ،نارسیسم  ،رضايت شغلی غیر نرمال )(p<0.05و
توزيع داده هاي تعهد سازمانی نرمال می باشد(p>0.05).
بنابراين جهت سنجش همبستگی بین متغیرها از آزمون اسپیرمن استفاده خواهد شد.

-9-5بررسی همبستگی بین متغیرها
ضريب همبستگی اسپیرمن براي محاسبه درجه و میزان ارتباط خطی بین دو متغیر به کار می رود .دامنه ضريب همبستگی از
 -1تا  +1تغییر می کند .هر چه مقدار اين ضريب به  +1نزديک تر باشد ،نشان از قوي بودن و مثبت بودن جهت ارتباط دو متغیر
است .به عبارتی با افزايش هر يک از متغیرها ،ديگري نیز افزايش می يابد و بالعکس ،با کاهش هر يک از متغیرها ديگري نیز
کاهش پیدا می کند .همچنین هرچه مقدار اين ضريب به  -1نزديک تر باشد ،نشان از قوي بودن و منفی بودن ارتباط بین دو
متغیر است .به عبارتی با افزايش هرکدام از متغیرها ،ديگري کاهش و با کاهش هريک از متغیرها ديگري افزايش پیدا می کند .در
واقع اين آزمون به بررسی فرضیه زير می پردازد:
فرض صفر :ضريب همبستگی بین دو متغیر صفر می باشد (دو متغیر از يکديگر مستقل هستند).
فرض مقابل :ضريب همبستگی بین دو متغیر صفر نمی باشند (دو متغیر با يکديگر ارتباط دارند).
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جدول .9ضرایب همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای اصلی تحقیق
تعهد سازمانی

رضایت شغلی

نارسیسم

گردش شغلی

1,931

1,439

-1,242

1

مقدار همبستگی

1,11

1,11

1,131

-1,194

-1,493

1,11

.
-1,242

سطح معناداري

1,11

1,11

1,313

1,11

مقدار همبستگی

1,131

سطح معناداري

-1,493

-1,439

مقدار همبستگی

1,11

1,11

سطح معناداري

1,313

-1,914

1,931

مقدار همبستگی

1,11

1,11

1,11

سطح معناداري

1,11
1,11

متغیرهای تحقیق
گردش شغلی
نارسیسم
رضايت شغلی
تعهد سازمانی

با توجه به اينکه سطح معناداري آزمون ضريب همبستگی اسپیرمن بین دو به دوي متغیرها (بجز نارسیسم و گردش شغلی)
کمتر از سطح خطاي 1,11محاسبه شده است می توان اظهار نظر کرد که بین اين متغیرها (بجز نارسیسم و گردش شغلی)
همبستگی و ارتباط معناداري وجود دارد.

-6مدلسازی معادالت ساختاری
با توجه به فرضیات مطرح شده  ،مدل مفهومی پژوهش حاضر و حجم نمونه اندك( 11نفر) جهت تجزيه و تحلیل داده ها از
روش معادالت ساختاري ) (SEMبا رويکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار  smartplsبهره گرفته ايم .محققین داليل متعددي
را براي استفاده از روش پی ال اس ذکر نموده اند .مهمترين دلیل  ،برتري اين روش براي نمونه هاي کوچک ذکر شده است .دلیل
بعدي داده هاي غیر نرمال است که محققین و پژوهشگران در برخی پژوهش ها با آن سروکار دارند(جدول )2
در واقع در اين روش پیچیده آماري بعد از طی کردن سه مرحله شامل برازش مدل اندازه گیري (روابط بین سواالت و متغیر
مکنون) ،برازش مدل ساختاري (روابط بین متغیرهاي مکنون) و برازش مدل کلی ،قادر خواهیم بود تا فرضیات مطرح شده را
بررسی کنیم.

شكل  -9مدل پژوهش با ضرایب استاندارد شده بار عاملی
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شكل  -4مدل پژوهش با ضرایب t-Values

-7-6مدل اندازه گیری
مدل اندازه گیري مدلی است که در آن روابط بین متغیرهاي مشاهده پذير و مکنون مورد توجه قرار گرفته و اندازه گیري می
شود .براي بررسی برازش مدل هاي اندازه گیري معیارهاي زير استفاده شده است:
1ـ معناداري بار عاملی بین گويه ها و متغیرهاي مکنون مربوط به خود
2ـپايايی که توسط ضرايب آلفاي کرونباخ و پايايی ترکیبی سنجیده می شود.
9ـروايی همگرا که با معیار میانگین واريانس استخراج شده ( )AVEبررسی می شود.
4ـروايی واگرا که با روش فورنل و الرکر سنجیده می شود
1ـ کیفیت مدل اندازه گیري که توسط معیار  CVCOMبررسی می شود

-2-6ضریب آلفای كرونباخ  ،ضریب پایایی تركیبی و شاخص اشتراک با روایی متقاطع
همانطور که در جدول  4مالحظه می کنید  ،مقدار ضريب پايايی ترکیبی ،آلفاي کرونباخ و شاخص کیفیت مدل اندازه
گیري CV COMبراي تمامی سازه هاي تحقیق محاسبه شده است و مشخص است که مقادير پايايی ترکیبی و آلفاي کرونباخ
براي همه متغیرها بیشتر از  1/3می باشد و پايايی مناسب مدل را نشان می دهد .همچنین مقادير مثبت شاخص CV COM
نشاندهنده کیفیت مناسب مدل اندازه گیري است.

-9-6روایی محتوا
روايی محتوا نوعی اعتبار است که معموال براي بررسی اجزاي تشکیل دهنده يک ابزار اندازه گیري به کار میرود .روايی اعتبار
يک ايزار اندازه گیري است که به سوال هاي تشکیل دهنده آن بستگی دارد اگر سوالهاي ابزار معرف ويژگی ها و مهارت هاي ويژه
اي باشد که محقق قصد اندازه گیري آنها را داشته باشد آزمون داراي روايی محتوا است براي اطمینان از روايی محتوا بايد در موقع
ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوال هاي تشکیل دهنده ابزار معرف قسمتهاي محتواي انتخاب شده باشد بنابراين روايی محتوا
ويژگی ساختاري ابزار است که همزمان با تدوين آزمون در آن تنیده شود روايی محتوا معموال توسط خبرگان و کارشناسان بررسی
12
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میگردد .در اين تجقیق بجز بخش آخر از خبرگان سازمان کمک گرفته ايم ولیکن برا بخش پنجم پرسشنامه از تعدادي کارشناس
روانشناسی خبره در اين امر کمک گرفتیم که به تايید ايشان رسید بنابراين آزمون ما از لحاظ روايی محتوا مورد تايیداست.

-4-6روایی همگرا
براي بررسی رواي همگرا از میانگین واريانس به اشتراك گذاشته ( AVEبین هر متغیر مکنون با شاخصهاي خود است .مقدار
باالي 1,1نشان از کافی بودن و مناسب بودن اين معیار است.همانگونه که در جدول  4مالحظه می کنید مقدار  AVEبراي تمامی
سازه ها مناسب و باالي 1,1می باشد.
جدول  -4نتایج ضریب آلفای كرونباخ ،پایایی تركیبی و روای همگرا
متغیرها

آلفای كرونباخ

پایایی تركیبی

AVE

CV COM

گردش شغلی

1,111

1,192

1,112

1,912

نارسیسم

1,111

1,131

1,111

1,111

رضایت شغلی

1,139

1,314

1,914

1,914

تعهد سازمانی

1,114

1,131

1,133

1,111

-5-6روایی واگرا
جهت بررسی روايی واگرا از ماتريس که توسط فورنل و الرکرابداع شده است استفاده می کنیم .مقدار جذر  AVEمتغیرهاي
مکنون در قطر اصلی اين ماتريس قرار دارد و ساير خانه هاي ماتريس میزان همبستگی بین متغیرهاي مکنون است.همانطور که
در جدول  1مالحظه می کنید چون مقادير جذر  AVEاز مقادير موجود در خانه هاي زيرين و چپ قطر اصلی بیشتر است.
میتوان گفت که در مدل پژوهش متغیرهاي مکنون بیشتر با سواالت مربوط به خودشان تعامل دارند تا با سازه هاي ديگر .به
بیان بهتر ،اين جدول مطلوبیت روايی واگراي مدل را نشان می دهد.
جدول  -5نتایج روایی واگرا
نارسیسم

رضایت شغلی

سازه های پژوهش

گردش شغلی

گردش شغلی

1,32

نارسیسم

-1,919

1,33

رضایت شغلی

1,199

-1,113

1,33

تعهد سازمانی

1,991

-1,923

1,31

تعهد سازمانی

1,39

-1مدل ساختاری
مدل ساختاري ،مدلی که در آن روابط بین متغیرهاي مکنون مستقل (برونزا) و وابسته (دروانزا) مدنظر است .مدل ساختاري
تنها متغیرهاي پنهان را به همراه روابط میان آنها بررسی میکند .معیارهاي آزمون مدل ساختاري شامل موارد ذيل می باشد :
1ـضرايب مسیر (بتا) و معناداري آن(مقادير )t-value
2ـشاخص ضريب تعیین ) 𝟐𝑹) متغیرهاي مکنون درون زا
9ـشاخص ارتباط پیش بین 𝟐𝑸
4ـمعیار اندازه اثر) 𝟐𝒇)
-7-1ضرایب معناداری t-value
مقدار ضريب تی بین متغیرهاي مکنون که در شکل  3آورده شده است ،همگی بیشتر از  1/39می باشد که معنادار بودن
اين مسیرها و مناسبت مدل ساختاري را نشان می دهد.
19

دوماهنامه مطالعات كاربردی درعلوم مدیریت و توسعه

-2-1معیار 𝟐𝑹
اين معیاري است که میزان تاثیر يک يا چند متغیر برون زا را بر روي يک متغیر درون زا را نشان می دهد و سه مقدار ، 1/13
 1/99و  1/93به عنوان مقدار مالك براي مقادير ضعیف  ،متوسط و قوي  R2در نظر گرفته شده است .مقدار اين معیار همانطور
که در جدول  9آورده شده است ،براي سازه هاي رضايت شغلی و تعهد سازمانی بترتیب برابر  1,411و  1,399محاسبه شده
است.مقدار  1,411براي اين معیار در خصوص متغیر رضايت شغلی نشان می دهد که متغیرهاي گردش شغلی و نارسیسم در
مجموع و با همکاري يکديگر توانسته اند  41,1درصد از تغییرات رضايت شغلی را پیش بینی کنند و مابقی تغییرات آن وابسته به
ساير عوامل و متغیرهايی است که در مدل نیامده است.
همچنین مقدار  1,399براي اين معیار در خصوص متغیر تعهد سازمانی نشان می دهد که متغیرهاي رضايت شغلی ،گردش
شغلی و نارسیسم در مجموع و با همکاري يکديگر توانسته اند  39,9درصد از تغییرات تعهد سازمانی را پیش بینی کنند و مابقی
تغییرات آن وابسته به ساير عوامل و متغیرهايی است که در مدل نیامده است.
-9-1معیار 𝟐𝒇 و 𝟐𝑸
معیار 𝟐𝒇 شدت رابطه بین سازه ها را مشخص می کند .هر چه اين معیار بیشتر باشد نشان از شدت باالي تاثیر است .مقادير
 1/11 ،1/12و  1/91به ترتیب نشان از اندازه تاثیر کوچک ،متوسط و بزرگ يک متغیر مکنون بر روي متغیر مکنون ديگر است.اين
معیار براي متغیرهاي درون زايی قابل محاسبه است که بیش از يک متغیر بر روي آن تاثیر بگذارد که در اين تحقیق براي تعهد
سازمانی میتوان محاسبه کرد .همانطور که در جدول  9مشخص است شدت تاثیر گردش شغلی  ،رضايت شغلی و نارسیسم بر
تعهد سازمانی بترتیب برابر  1,24 ، 1,21و  1,13و در حد مطلوبی است.
معیار  𝑄2قدرت پیش بینی مدل در متغیرهاي وابسته را مشخص می کند در مورد تمامی سازه هاي درون زا سه مقدار
1/11 ، ،1/12و  1/91را به عنوان قدرت پیش بینی کم،متوسط و قوي تعیین نموده اند .با توجه به جدول  9مقدار  𝑄2سازه هاي
درون زاي مدل نشان از قدرت پیش بینی مناسب مدل در خصوص اين سازه دارد.

-4-1مدل كلی
تنها يک معیار بنام  GOFبراي بررسی مدل کلی وجود دارد و سه مقدار  1,21 ،1,11و  1,99را به عنوان مقادير ضعیف،
متوسط و قوي براي اين معیار معرفی شده است.با توجه به جدول  9مقدار معیار  GOFمعادل 1,13بدست آمد که با توجه به
دسته بندي گفته شده نشان از برازش قوي مدل کلی تحقیق است.
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ = 𝐹𝑂𝐺
𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 × ̅𝑅̅̅2̅ = √0.573 × 0.57 = 0.57
جدول  -6نتایج معیارهای برازش مدل ساختاری و كلی
communality

𝟐𝑹

𝟐𝑸

𝟐𝒇

گردش شغلی

1,11

-

1,912

-

نارسیسم

1,11

-

1,111

-

رضايت شغلی

1,91

1,411

1,223

-

تعهد سازمانی

1,13

1,399

1,419

-

) تعهد سازمانی> گردش شغلی( 𝑓 2

-

-

-

1,21

) تعهد سازمانی> رضايت شغلی( 𝑓 2

-

-

-

1,24

) تعهد سازمانی> نارسیسم( 𝑓 2

-

-

-

1,13

سازه ها /مسیر
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پس از بررسی مدلهاي اندازه گیري  ،ساختاري و کلی به بررسی فرضیات مطرح شده می پردازيم .نتايج جدول  3نشان
میدهد که براي تمامی مسیرهاي موجود در مدل مقدار تی بیشتر از 1,39می باشد
همچنین در جدول  1ما به بررسی فرض ششم و پرود متغیر میانجی به بررسی فرض خود پرداخته ايم.
جدول  -1نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
فرضیه

مسیر

میزان تاثیر

آماره t

نتیجه آزمون

H1

گردش شغلی ← رضايت شغلی

1,411

4,413

تايید شد

H2

گردش شغلی ← تعهد سازمانی

1,911

9,413

تايید شد

H3

نارسیسم ← رضايت شغلی

-1,933

4,321

تايید شد

H4

نارسیسم ← تعهد سازمانی

-1,912

4,211

تايید شد

H5

رضايت شغلی ← تعهد سازمانی

1,411

9,923

تايید شد

جدول -8نتایج تحلیل فرضیه پنجم
مسیر

ضریب مسیر استاندارد

آماره t

نتیجه

نارسیسم ← رضايت شغلی

-1,933

4,321

تايید شد

رضايت شغلی ← تعهد سازمانی

1,411

9,923

تايید شد

نارسیسم ← تعهد سازمانی

-1,912

4,211

تاثیر مستقیم:
-1,912

تاثیر غیر مستقیم:
-1,111

تاثیر کل:
-1,499

تايید شد

-8بررسی فرضیه ها
فرضیه اول :گردش شغلی بر رضایت شغلی تاثیر معناداری دارد.

چون مقدار آماره  tمحاسبه شده مسیر بین گردش شغلی و رضايت شغلی بیشتر از  1/39می باشد )(t=4.417تاثیر گردش
شغلی بر رضايت شغلی با ضريب بتاي  1/411و با احتمال  31درصد معنادار می باشد.ضريب بتاي بین متغیرها()1/411
نشاندهنده اين مطلب است که با افزايش يک انحراف استاندار در گردش شغلی  ،رضايت شغلی بطور مستقیم به اندازه 1/411
انحراف استاندارد افزايش خواهد يافت.
فرضیه دوم :گردش شغلی بر تعهد سازمانی تاثیر معناداری دارد.

تاثیر گردش شغلی بر تعهد سازمانی با ضريب بتاي  1/911و مقدار آماره3.417 ، tمعنادار می باشد.بعبارتی چون مقدار
آماره  tاين مسیر بیشتر از قدر مطلق  1/39می باشد فرض صفر اين قسمت مبنی بر وجود تاثیر گردش شغلی بر تعهد سازمانی
با احتمال  31درصد معنادار می باشد.چون مقدار ضريب بتاي بین اين سازه ها مثبت بدست آمده است ،می توان نتیجه گرفت که
با افزايش گردش شغلی  ،شاهد افزايش در تعهد سازمانی خواهیم بود.
فرضیه سوم :نارسیسم بر رضایت شغلی تاثیر معناداری دارد.
تاثیر نارسیسم بر رضايت شغلی با ضريب بتاي  -1,933و مقدار آماره4.920 ، tمعنادار می باشد.بعبارتی چون مقدار آماره t

اين مسیر بیشتر از قدر مطلق  1/39می باشد فرض صفر اين قسمت مبنی بر وجود تاثیر نارسیسم بر رضايت شغلی با احتمال
 31درصد معنادار می باشد .بعبارتی ديگر با افزايش يک انحراف استاندارد در نارسیسم شاهد کاهش در میزان رضايت شغلی به
اندازه  1/933انحراف استاندارد خواهیم بود.
فرضیه چهارم :نارسیسم بر تعهد سازمانی تاثیر معناداری دارد.
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تاثیر نارسیسم بر تعهد سازمانی با ضريب بتاي  -1,912و مقدار آماره4.258 ، tمعنادار می باشد.بعبارتی چون مقدار آماره t

اين مسیر بیشتر از قدر مطلق  1/39می باشد فرض صفر اين قسمت مبنی بر وجود تاثیر نارسیسم بر تعهد سازمانی با احتمال
 31درصد معنادار می باشد .بعبارتی ديگر با افزايش يک انحراف استاندارد در نارسیسم شاهد کاهش در میزان تعهد سازمانی به
اندازه  1/912انحراف استاندارد خواهیم بود.
فرضیه پنجم :رضایت شغلی بر تعهد سازمانی تاثیر معناداری دارد.

تاثیر رضايت شغلی بر تعهد سازمانی با ضريب بتاي  1,411و مقدار آماره3.627 ، tمعنادار می باشد.بعبارتی چون مقدار آماره
tاين مسیر بیشتر از قدر مطلق  1/39می باشد فرض صفر اين قسمت مبنی بر وجود تاثیر رضايت شغلی بر تعهد سازمانی با
احتمال  31درصد معنادار می باشد .بعبارتی ديگر با افزايش يک انحراف استاندارد در رضايت شغلی شاهد افزايش تعهد سازمانی
به اندازه  1/411انحراف استاندارد خواهیم بود.
فرضیه ششم  :نارسیسم از طریق رضایت شغلی تاثیر معناداری بر تعهد سازمانی میگذارد.
با توجه جدول  ، 1نتیجه می¬شود که چون مقدار آماره  tمحاسبه شده بین نارسیسم با رضايت شغلی و همچنین مقدار
آماره تی بین رضايت شغلی و تعهد سازمانی بیشتر از  1/39می¬باشد ،تاثیر نارسیسم بر تعهد سازمانی از طريق رضايت شغلی با
احتمال  31درصد معنادار می¬باشد.مقدار تاثیر غیر مستقیم نارسیسم بر تعهد سازمانی از طريق رضايت شغلی برابر با -1,111
می باشد.و اين يعنی با افزايش يک انحراف استاندارد در نارسیسم  ،شاهد کاهش در تعهد سازمانی به اندازه  1,111انحراف
استاندارد و از طريق رضايت شغلی خواهیم بود.
جهت تشخیص نوع میانجی ،تاثیر مستقیم نارسیسم بر تعهد سازمانی در مدل مورد بررسی قرار گرفت ،با توجه به آنکه در
مدل مورد آزمون تاثیر مستقیم نارسیسم بر تعهد سازمانی نیز مورد قبول واقع شده است ) (t=4.258میتوان استنباط کرد که
متغیر رضايت شغلی بصورت يک متغیر میانجی جزئی در تاثیرگذاري متغیر نارسیسم بر تعهد سازمانی عمل می نمايد.

-3نتیجه گیری
از انجا که نیروي خاضر در هر سازمانی دارا ي ويژگی هاي اخالقی و روانشناختی خاصی هستند بنابر اين پیاده سازي هريک
از تدابیر مديريتی میتواند بر اين ويژگی ها تاثیر گزار باشد .همانگونه که از فرضیات تحقیق بر آمد تاثیرگزاري بیش از حد
نارسیسم بعنوان يک ويژگی اخالقی بر ساير آيتم ها به شدت پرواضح است همچنین همانگونه که مشاهده میکنید همانکونه که
ردش شغلی بعنوان بک شیوه مديريتی باعث افزايش رضايت شغلی و تعهد سازمانی میشود به همان اندازه نارسیسم باعث تقلیل
آن میشود که اين بعنوان امتیاز منفی بشمار میرود بنابر اين میتوان نتیجه کرفت در صورت پباده سازي نظام گردش شغلی بر
افرادي که داراي خودشیفتگی هستند میتوان نعهد کاري همچنین رضايت شغلی ايشان را نسبت به سازمان افزايش داد که اين
مهم در نهايت به اعتالي سازمان و يا حتی افزايش بهره وري کارکنان منجر خواهد شد.
بر مبناي يافته هاي پژوهش پیشنهادهاي کاربردي زير نیز در نطر کرفته شده است:
الف)امروزه که علم منابع انسانی پیشرفت روزافزونی داشته پیشنهاد میشود اکثر اين شیوه هاي مديريتی پیش از اجرا نیاز به
مطالعات روانشناختی کارکنان دارد تا بتوان در نهايت به خروجی دقیتري از اين شیوه رسید.
ب)در اين تحقیق ره آورد ما براي نتیجه گیري دو آيتم رضايت شغلی و تعهد سازمانی بود و بصئرت ذاتی اين فرض را در نظر
کرفتیم که اين دو آيتم بر بهره وري نیروي کار و سازمان تاثیر میگذارد در تحقیقات آتی پیشنهاد میشود فارغ از اين دو آيتم
مستقیما بهره وري و کارايی سازمان مد نظر قرار بگبرد.
ج) همجنین با توجه به اهمیت ويژگی شخصیتی افراد در نظام سازمانی همانگونه که اشاره شد میتوان تدابیري انديشید که
حین جذب نیرو اين ويژگی ها با پرسشنامه هاي روانشناختی رسید.
د)همچنین پیشنهاد میشود در صورت امکان بررسی اين ويژگی شخصیتی (نارسیسم) بر مديران سازمان میتواند نتايج واقع
بینانه تري و با ارزش تري را به ما ارايه دهد.
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