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چكیده
هدف پژوهش حاضر شناسایی تأثیر فرا شایستگی ادراکشده بر نگرشهای شغلی همچون رضایت شغلی ،تعهد عاطفی
نسبت به سازمان و تمایل به ترک خدمت هست .این پژوهش از نظر هدف تحقیق ،کاربردی و از جنبه شیوه گردآوری دادهها
از نوع توصیفی – پیمایشی است .جامعه هدف ،ده بانک خصوصی و دولتی داخل کشور میباشند .برای سنجش فرا شایستگی
ادراکشده ،رضایت شغلی ،تعهد عاطفی نسبت به سازمان و قصد ترک خدمت ،به ترتیب از پرسشنامههای استاندارد مِینارد و
همکاران ( ،)2006جاج و همکاران ( ،)2000مِیر و همکاران ( )1993و کُالرلی ( )1984استفاده شد .ارزیابی مدل مفهومی
ارائهشده با روش مدلسازی معادالت ساختاری و بهوسیله نرمافزارهای  SPSSو AMOSصورت گرفته است .یافتهها نشان
داد میان ادراک کارکنان از فرا شایستگی خود با رضایت شغلی و تعهد عاطفی نسبت به سازمان ارتباط معکوس داشته و در
مقابل با تمایل کارکنان برای ترک خدمت رابطه مستقیم دارد.

کلیدواژهها :فرا شایستگی ادراکشده ،رضایت شغلی ،تعهد عاطفی ،قصد ترک خدمت.
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مقدمه

مدیریت منابع انسانی موضوعی است که سالها دغدغه فعاالن این حوزه و مدیران سازمانها بوده است
) .(Chadha & Parimoo, 2017صنعت بانکداری دارای نقش محوری در توسعه اقتصاد کشورها دارد؛
بنابراین ،مدیریت هرچه بهتر نیروی انسانی در این بخش توجهات بسیاری را در طی دهههای گذشته به
خود جلب کرده است .فعاالن حوزه مدیریت منابع انسانی همواره تالش خود را در جهت اطمینان از
برخورداری کارکنان از شرایط احراز شغل متمرکز کردهاند

)(Alfes, Shantz, & Baalen, 2016

 .کارکنان عموماً تمایل به ارزیابی محیط خود برای بررسی میزان تناسب خود با شغل خویش دارند

(Jiang

) .& Jiang, 2015تناسب فرد– شغل به هماهنگی و تناسب میان الزامات شغلی (همچون؛ دانش ،مهارت،
تواناییها) و قابلیتها و شایستگیهای کارکنان اشاره دارد

(Abdalla, Elsetouhi, Negm, & Abdou,

) .2018پدیده فرا شایستگی در کارکنان از عدم تناسب میان شغل با فرد شکل میگیرد

(Liu & Wang,

) 2012و وضعیتی است که در آن افراد دارای شایستگیها و قابلیتهایی فراتر از الزامات شغل خویش
هستند ) .(Kulkarni, Lengnick-Hall, & Martinez, 2014در دوره کنونی ،پدیده فرا شایستگی کارکنان
به دغدغهای برای افراد و سازمانها تبدیلشده است ) .(Nguyen, 2018شماری از عوامل همچون وضعیت
نامساعد اقتصادی ،تغییرات جهانی کار و افزایش سطح تحصیالت افراد بستر الزم را برای ظهور شمار
زیادی از کارکنان فراهم کردهاند که از سطح تحصیالت ،مهارتها و قابلیتهایی فراتر ازآنچه برای
اجرای موفقیتآمیز شغل الزم است برخوردارند ) .(Alfes et al., 2016هنگامیکه افراد فرا شایستگی خود
را احساس و ادراک کنند ،فرا شایستگی ادراکشده شکل میگیرد .جانسون و جانسون ( ،)1996مینارد و
همکاران ( )2006بیان میکنند فرا شایستگی ادراکشده به میزان ادراک افراد نسبت به برخورداری آنها
از شایستگیهایی بیشتر از مطالبات شغلی ازنظر سطح تحصیالت ،تجربه حرفهای ،مهارتها و قابلیتها
اشاره دارد (Yang et al., 2015).فرا شایستگی ادراکشده به یک مسئله جهانی تبدیلشده است که در
بسیاری از کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه وجود دارد .در حدود  50درصد جمعیت نیروی کار با
مدارک دانشگاهی در آمریکا 40 ،درصد در کانادا ،ژاپن ،انگلستان و فرانسه و  41درصد در هندوستان و
کشورهای درحالتوسعه گزارش دادهاند که نسبت به شغل خود فرا شایسته هستند ).(Purohit, 2018
فرا شایستگی ادراکشده میتواند پیامدهای گوناگون نگرشی و رفتاری در افراد ایجاد کند که بهطور
مستقیم و غیرمستقیم میتوانند بر روی عملکرد فردی و سازمانی تأثیر بگذارند ).(Rainsford et al., 2019
ازآنجاییکه کارکنان فرا شایسته احتماالً شغل خویش را جذاب و محرک عالقه و انگیزه در خود
نمیبینند ،ممکن است نسبت به شغل خویش نگرشهای منفی داشته باشند .ازجمله نگرشهای شغلی
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میتوان به رضایت شغلی ،تعهد عاطفی نسبت به سازمان ،تمایل برای ترک خدمت اشاره کرد .رضایت
شغلی به میزان جذابیت شغل برای افراد اشاره دارد ).(Olfat, Tabarsa, Ahmadi, & Shokouhyar, 2019
ازجمله نگرشهای شغلی کارکنان تعهد سازمانی هست .تعهد سازمانی به میزان هویتیابی افراد با اهداف
سازمان خویش اشاره میکند ) (Peterson, Kara, Abiola Fanimokun, & B.Smith, 2019و مفهومی
چندبعدی است که دارای سه بعد هست :تعهد عاطفی (میزان عجین شدگی عاطفی افراد با سازمان) ،تعهد
مستمر (با هزینه ترک سازمان ارتباط دارد) و بعد هنجاری (نوعی احساس تعهد برای ادامه خدمت در
سازمان) ) .(Ouakouak & Ouedraogo, 2018یکی دیگر از نگرشهای کارکنان در ارتباط با شغل
ایشان ،میزان تمایل آنها به ترک سازمان میباشد .ترک خدمت نوعی رضایت آگاهانه افراد برای ترک
سازمان است که همواره دغدغه اصلی مدیران در سازمانها بوده است) .(Lin et al., 2017انتظار میرود با
توجه به اینکه ادراک فرا شایستگی در کارکنان زاییده تناسب ضعیف میان شغل و شاغل است زمینه
شکلگیری نگرشهای شغلی منفی را ایجاد کند.
علیرغم اینکه در چند دهه اخیر موضوع فرا شایستگی کارکنان به یکی از موضوعات موردعالقه
پژوهشگران و فعاالن حوزه مدیریت منابع انسانی تبدیلشده است ولی بر اساس جستجو پژوهشگران در
پایگاههای علمی کشور ،اینگونه به نظر میرسد که در حوزه فرا شایستگی کارکنان در سازمانهای
داخلی مطالعه میدانی و نظری صورت نگرفته است درصورتیکه مطالعه پیرامون این موضوع بهشدت
احساس می شود .متأسفانه نظام آموزشی و بازار کار در داخل کشور بهشدت مدرکگرایی را تشویق
می کنند لذا افراد به امید کسب موقعیت شغلی بهتر سعی میکنند سطح تحصیالت خود را ارتقا دهند.
چنانچه فرد پس از گذراندن مدارج علمی به شغل متناسب با شایستگیهای خود دست نیابد ذخیرهای از
ناامیدی در این فرد شکل میگیرد .لذا با توجه به نرخ رو به رشد بیکاری فارغالتحصیالن* که یکی از
زمینههای عمده ادراک فرا شایستگی کارکنان را در سازمانها فراهم میکند بررسی و مطالعه این موضوع،
پیشزمینهها و پی امدهای آن ضرورت دارد .پژوهش حاضر ،نخستین پژوهش در حوزه فرا شایستگی
کارکنان در داخل کشور است  .صنعت بانکداری به دلیل تسهیالتی که در اختیار کارکنان خود قرار
میدهد همواره موردتوجه جویندگان کار بوده است لذا افراد ممکن است به دالیل گوناگون همچون
چالشهای مالی وارد سازمانهایی شوند و در پستهای سازمانی قرار گیرنده نسبت به آنها شایستگیهای
________________________________________________________________
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مازاد باشند از طرف دیگر با توجه به گفتگوهایی که پژوهشگران با چندین مدیر از بانکهای مختلف
داشتند و جذابیت موضوع برای آنها و تمایل آنها به بررسی میزان و وضعیت فرا شایستگی کارکنان
سازمان ،نمونهای از کارکنان ده بانک خصوصی و دولتی برای مطالعه موردنظر انتخاب شدند؛ بنابراین در
پژوهش حاضر ،پژوهشگران به دنبال بررسی تأثیر ادراک کارکنان از فرا شایستگی خویش بر روی
نگرشهای شغلی ایشان همچون رضایت شغلی ،تعهد عاطفی نسبت به سازمان ،تمایل به ترک خدمت
هستند.
چارچوب نظری تحقیق
فرا شایستگی ادراکشده

ازجمله دغدغههای مدیران منابع انسانی استخدام و بهکارگیری افرادی است که از مهارتها و قابلیتهای
الزم برای اجرای موفق شغل خویش برخوردار باشند .در مطالعات و پژوهشهای ابتدایی ،پژوهشگران
بیشتر بر روی کارکنانی تمرکز داشتند که مهارتها و قابلیتهای الزم را برای اجرای شغل خود نداشتند
ولی اخیراً جهتگیری پژوهشها بر روی مدیریت کارکنانی معطوف شده است که نسبت به شرایط احراز
مشاغل خود از شایستگی و صالحیت بیشتری برخوردار هستند ) ،(Alfes et al., 2016بهگونهای که پدیده
مذکور به موضوع موردعالقه اقتصاددانان حوزه کار و پژوهشگران مدیریت تبدیلشده است

(Zhang,

) .Law, & Lin, 2016افزایش سطح تحصیالت افراد ،تغییرات جهانی مشاغل و بحرانهای اقتصادی اخیر
منجر به پدیدار شدن شمار زیادی از کارکنانی گشت که نسبت به مشاغل موجود از تحصیالت و
مهارتهای باالتری برخوردار هستند .برای مثال پژوهشها نشان میدهد که از هر سه کارگر در انگلستان،
آمریکا ،کانادا و آلمان یک کارگر دارای شایستگی مازاد است و تعداد کارکنان فرا شایسته در آینده
افزایش خواهد یافت ).(Fayyazi & Rafiei, 2018
اِردوگان و همکاران ( )2011فرا شایستگی را داشتن صالحیت و شایستگی فراتر از مطالبات شغلی تعریف
میکنند) .(Martinez et al., 2014در تعریف دیگر از فین و نِوو ( )2007فرا شایستگی موقعیتی است که
کارکنان از شایستگیها و قابلیتهایی فراتر برای اجرای موفقیتآمیز شغل خود برخوردارند

& (Fine

) .Edward, 2017احساس و ادراک کارکنان نسبت به فرا شایستگی خود در ادبیات رفتار سازمانی و
مدیریت منابع انسانی تحت عنوان” ادراک فرا شایستگی“خوانده میشود

& (Wassermann, Fujishiro,

) Hoppe, 2017و مشخصاً بر اساس تعریف یانگ و همکاران ( )2015فرا شایستگی ادراکشده به میزان
تصور کارکنان نسبت به برخورداری آنها از مهارتهای مازاد ازلحاظ تحصیالت ،تجربه ،دانش ،کاردانی
و قابلیتها اشاره دارد ) .(Yang, Guan, Lai, She, & Lockwood, 2015بررسیهای اخیر پیرامون تعبیر و
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مفهوم فرا شایستگی بر تمایز بین فرا شایستگی عینی و فرا شایستگی ادراکشده (ذهنی) تأکید کردهاند .فرا
شایستگی عینی زمانی رخ میدهد که کیفیت واقعی کارمند ازلحاظ سطح تحصیالت ،میزان تجارب
گذشته ،دانش ،مهارتها و تواناییها فراتر از شرح شغل باشند .فرا شایستگی ادراکشده یک گمان ذهنی
است که کارمند شایستگیهایی مازاد بر الزامات شغلی دارد .پژوهشهای گذشته که بهطور همزمان فرا
شایستگی ادراکشده و عینی را اندازهگیری کردهاند ،به وجود رابطه نسبتاً محدود بین این دو پی برده و
اشاره میکنند که برخی از کارکنان ممکن است تصور کنند شایستگیهایی فراتر از شغل خوددارند
درحالیکه اطالعات روی کاغذ از تناسب فرد با شغل حکایت کند

(Maynard, Brondolo, Connelly,

).& Sauer, 2014
بهطورکلی دو دیدگاه نظری پژوهشهای حوزه فرا شایستگی کارکنان را هدایت کردهاند:
نظریه محرومیت نسبی :مک کین رایان و هاروی ( )2011بر مبنای نظریه محرومیت نسبی بیان میکنند
افرادی که با توجه به شغل خود حقوق و دستمزد کم دریافت میکنند یا از تمام قابلیتها و مهارتهای
خود در طی کار استفاده نمیکنند احساس محرومیت نسبی کرده و ضمن کاهش سطح رضایت شغلی،
تعهد آنها نسبت به سازمان نیز کاهش مییابد و احتمال ترک سازمان توسط آنها افزایش مییابد؛ بنابراین
اگر از این منظر به فرا شایستگی کارکنان نگاه شود ،کارکنان فرا شایسته به میزانی که سطح تحصیالت و
مهارتهای آنها افزایش مییابد میزان انتظار آنها از نوع کار و شرایط محیط کار همچون استقالل کاری
افزایش مییابد و چنانچه این انتظارات برآورده نگردد در آنها احساس محرومیت نسبی شکلگرفته و
رضایت شغلی آنها کاهش مییابد.
نظریه تناسب شغل و شاغل :این مفهوم بهتناسب بین دانش ،مهارتها و تواناییهای کارمند با الزامات شغلی
اشاره دارد .تناسب فرد با نتایج شغلی مثبت پیوند دارد .بهطور ویژه مدلهای تناسب فرد با شغل ادعا
میکنند که شایستگی شغلی را میتوان از طریق تناسب تواناییهای فرد با الزامات شغلی سنجید .هرچقدر
سطح توانایی و قابلیتهای کارمند با الزامات شغلی نزدیکتر باشد پیامدهای بهتری برای کارمند و کارفرما
دارد ).(Liu, Luksyte, Zhou, Shi, & Wang, 2014
فرا شایستگی ادراکشده و رضایت شغلی

رضایت شغلی یک عامل کلیدی برای افزایش و حفظ سودآوری سازمانها از طریق خدمترسانی کارآمد
و عملکرد بهین کارکنان است ) .(Frempong, Agbenyo, & Darko, 2018در ادبیات رفتار سازمانی،
رضایت شغلی یک متغیر چندبعدی است که تحت تأثیر مجموعه عوامل درونی و بیرونی است .رضایت
شغلی به معنی کیفیت احساس افراد نسبت به شغلشان میباشد .اینکه آیا افراد شغل خود را دوست دارند یا
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خیر؟ ) .(Wargo-sugleris, Robbins, Lane, & Phillips, 2018مفهوم نظری” ارضا نیازهای
روانشناختی “ بهطور قابلتوجهی به فهم عوامل پیشبین رضایت شغلی کمک کرده است .اساس و زیربنا
این مفهوم آن است که رضایت شغلی حاصل ارضاء نیازها توسط شرایط کاری میباشد .پژوهشها بر
روی طراحی مشاغل شواهدی ارائه کردهاند که ویژگیهای اجتماعی و انگیزشی کار هر یک میتوانند
منجر به بهبود رضایت شغلی کارکنان شوند .ویژگیهای انگیزشی کار شامل استقالل ،تنوع در وظایف،
اهمیت وظایف و پیچیدگی مشاغل با ارضاء نیازهای رشد و بالندگی در افراد منجر به رضایت شغلی در
آنها میشوند درحالیکه ویژگیهای اجتماعی کار همچون حمایت اجتماعی ،وابستگی متقابل و دریافت
بازخورد از دیگران از طریق ارضاء نیاز تعلق و دلبستگی منجر به رضایت شغلی میگردد & (Heidemeier

).Moser, 2019
پژوهشهای گوناگون همچون جیانگ و جیانگ ( )2015و پنگ و مائو ( )2014نشان دادهاند میان رضایت
شغلی و تناسب میان شغل و شاغل ارتباط وجود دارد .تناسب فرد – شغل به هماهنگی و تناسب میان
الزامات شغلی (همچون؛ دانش ،مهارت ،تواناییها) و قابلیتها و شایستگیهای کارکنان اشاره دارد
) .(Abdalla et al., 2018چابرا ( )2015در مطالعهای دریافت که میان تناسب شغل – شاغل با رضایت
شغلی رابطه مثبت وجود دارد .افراد چنانچه میان آنها با شغل خویش ویژگیهای کلیدی مشترک پیدا
کنند تمایل بیشتری برای مشارکت در کار و درنتیجه رضایت بیشتری خواهند داشت

(Peng & Mao,

) 2014بنابراین ،با توجه به اینکه ادراک فرا شایستگی در کارکنان ناشی از تناسب ضعیف میان شغل و
شاغل میباشد درنتیجه پژوهشگران این فرضیه را مطرح کردند که احتماالً این امر منجر به کاهش سطح
رضایت شغلی کارکنان میگردد:
فرضیه شماره  :1میان ادراک کارکنان از فرا شایستگی خویش با سطح رضایت شغلی آنها ارتباط معکوس
وجود دارد.
فرا شایستگی ادراکشده و تعهد عاطفی نسبت به سازمان

سازمانها در عصر کنونی ،به تعهد سازمانی بهصورت یک مسئله کلیدی نگاه میکنند و این باور وجود
دارد کارکنانی که بیشتر با سازمان خود عجین میشوند احتماالً از سازمان خود حمایت میکنند

(Paul et

) . al., 2016تعهد سازمانی به احساس تعهد کارکنان برای ماندگاری در سازمان اشاره میکند

(Yousef,

) .2016بر اساس مدل ارائهشده توسط الن و مایر ( )1990تعهد سازمانی دارای سه مؤلفه است که عبارتاند
از تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و تعهد هنجاری ) .(Fernandez-lores et al., 2015تعهد عاطفی بهعنوان
وابستگی عاطفی و تعلقخاطر برای انجام کار و تمایل به ماندن جهت اشتغال در سازمان تعریف میشود.
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تعهد مستمر مبتنی بر هزینههای ناشی از ترک سازمان است که در این رابطه هرچه سرمایهگذاری کارکنان
بیشتر باشد ،احتمال ترک خدمت توسط آنها کمتر خواهد بود .بهعبارتدیگر؛ با صرف وقت ،عمر و
تالش بیشتر ،افراد بهراحتی حاضر به ترک خدمت نمیشوند و از روی اجبار و نیاز ،به کار ادامه میدهند.
تعهد هنجاری زمانی تحقق مییابد که افراد ادامه خدمت و انجام کار در سازمان را وظیفه ،تکلیف و
مسئولیت خود میدانند تا بدینوسیله دین خود را نسبت به سازمان ادا نمایند؛ بنابراین نقطه مشترک هر سه
بعد مذکور ،این است که تعهد سازمانی یک حالت روانی بوده که روابط کارمند را با سازمان مشخص
کرده و همچنین ،اشاراتی بهطور ضمنی مبنی بر تداوم یا قطع عضویت فرد در سازمان دارد (

Seyed

.)Naghavi & Rafiati, 2016
ازجمله مهمترین مؤلفههای مدل مذکور ،تعهد عاطفی یا وابستگی عاطفی افراد نسبت به سازمان است
) .(Mercurio, 2015تعهد عاطفی امکان ایجاد نوعی قرارداد روانشناختی میان کارکنان و سازمانها فراهم
میکند ) .(Paul et al., 2016ازآنجاییکه رویکرد کارکنان نسبت به شغل و سازمان خود یکی از
دغدغههای مهم در مدیریت است ،پژوهشهای متعددی در این حوزه تاکنون صورت گرفته است.
ازآنجاییکه میان شرایط کاری با نیازها و شایستگیهای کارکنان فرا شایسته ،عدم تناسب یا تناسب ضعیف
وجود دارد بنابراین ا حتماالً این دسته از کارکنان رویکرد شغلی منفی نسبت به شغل و سازمان خود تجربه
کنند بنابراین پژوهشگران فرضیه زیر را مطرح کردند:
فرضیه شماره  :2فرا شایستگی ادراکشده در کارکنان با تعهد عاطفی نسبت به سازمان ارتباط معکوس
دارد.
فرا شایستگی ادراکشده و تمایل به ترک خدمت

در جهانی که بهسرعت در حال تغییر و پیچیده شدن است ،از دست دادن کارکنان ارزشمند و ماهر
میتواند اثربخشی سازمان را با ایجاد هزینههای استخدام و آموزش مجدد کارکنان جدید از بین ببرد .در
سال  ،2016انجمن مدیریت منابع انسانی گزارش داده است که  46درصد مدیران منابع انسانی ترک
خدمت کارکنان را یکی از دغدغههای اصلی خود اعالم کردهاند ) .(Lai et al., 2018قصد ترک خدمت
به تمایل کارکنان برای خروج از سازمان اشاره دارد .در چنین موقعیتی ،افراد احتماالً شغل خود را تغییر
داده یا ترک میکنند .بهعبارتدیگر  ،تمایل به ترک سازمان بستر ترک واقعی سازمان را فراهم میکند
) .(Kaur et al., 2013دو نوع ترک خدمت در سازمانها وجود دارد :کارکردی و غیر کارکردی .ترک
خدمت کارکردی به خروج نیروهای تنبل ،کمکار و بدبین از سازمان اشاره دارد که برای سازمان مفید
است زیرا میتوان آنها را با افراد بهرهور جایگزین کرد .ولی خروج نیروهای کارآمد و کیفی برای
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سازمان غیر کارکردی است .همچنین ترک خدمت ممکن است داوطلبانه یا غیر داوطلبانه باشد .سازمانها
نمیتوانند ترک خدمت غیر داوطلبانه را کاهش دهند مثالً یک نیروی خوب ممکن است به خاطر ازدواج
مجبور شود به شهر دیگری برود ولی میتوانند ترک خدمت داوطلبانه و قابلکنترل را کاهش دهند
(.)Gholipour, 2015
چندین دهه گذشته ،مارچ و سایمون ( ) 1958بیان کردند که کارکنان ممکن است به دالیل گوناگون
همچون فرصتهای شغلی جدید یا نگرشهای شغلی منفی سازمان را ترک کنند ).(Hom, 2017
پژوهشها همچنین نشان دادهاند که عوامل پیشبین تمایل به ترک خدمت میتوانند سازمانی یا فردی
باشند .فِنگ و همکاران ( )2017مطالعهای را بر روی پرستاران اجرا کردند و دریافتند که نبود رضایت
شغلی میتواند منجر به شکلگیری تمایل به ترک خدمت در کارکنان شود .عالوه بر رضایت شغلی ،تعهد
سازمانی نیز موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته است بهگونهای که هرچقدر تعهد سازمانی در کارکنان بیشتر
باشد احتماالً مدت بیشتری را در سازمان خدمت میکنند و برعکس ،هرچقدر میزان تعهد سازمانی در
کارکنان کمتر باشد احتمال زیادی برای شکلگیری تمایل آنها برای ترک خدمت انتظار میرود
) .(Khakwani, 2016با در نظر گرفتن نظریه محرومیت نسبی ،پژوهشگران بیان میکنند هنگامیکه
کارکنان فرا شایسته ،شایستگیها و قابلیتهای خود را با شایستگیهای الزم برای اجرای موفقیتآمیز شغل
خود مقایسه میکنند ،آنها مستعد تجربه احساس محرومیت ،بیعدالتی و عدم تناسب خواهند بود که
بهنوبه خود منجر به پیامدهای نگرشی و رفتاری متعاقب آنها میگردد ) .(Deng et al., 2016یک مدیر
منابع انسانی در صنعت مواد غذایی بیان میکند که تمایلی به استخدام کارکنان فرا شایسته ندارد زیرا
مادامیکه شغل بهتری پیدا کنند سازمان را ترک میکنند )( Martinez et al., 2014؛ بنابراین پژوهشگران
فرضیه زیر را در نظر گرفتند:
فرضیه شماره  :3فرا شایستگی ادراکشده در کارکنان با تمایل آنها برای ترک خدمت ارتباط مستقیم
دارد.
حال با توجه به مطالبی که ارائه شد و بر اساس مطالعات صورت گرفته پیرامون روابط میان فرا شایستگی با
سایر سازهها ،یعنی؛ رضایت شغلی ،تعهد عاطفی و تمایل به ترک خدمت ،پژوهشگران مدل مفهومی زیر را
در نظر گرفته است:
روش تحقیق

هدف تحقیق حاضر بررسی نگرشهای شغلی حاصل از ادراک کارکنان از فرا شایستگی خویش است.
پژوهش حاضر ازنظر هدف تحقیق از نوع پژوهش کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری دادهها از نوع
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تحقیقات توصیفی  -پیمایشی است .صنعت بانکداری همواره بازاری جذاب برای نیروی کار بوده است؛
لذا عالقه به اشتغال در این صنعت میتواند بستر ورود کارکنان فرا شایسته را ایجاد کند .در پژوهش
حاضر ،دادههایی از ده بانک خصوصی و دولتی در داخل کشور گردآوریشده است.
رضایت شغلی
فراشایستگی ادراک شده

تعهد عاطفی نسبت به سازمان

تمایل به ترک خدمت

شکل  :1چارچوب مفهومي تحقيق

بدین منظور پرسشنامه آنالین طراحی گشته و همراه با یک نامه توضیحی بهمنظور شفافسازی هدف
تحقیق به مدیران مربوطه در بانکها ارسال گشت .سپس ،مدیران آدرس الکترونیک پرسشنامه را برای
کارکنان خود ارسال کردند .درنهایت 500 ،کارمند در مطالعه حاضر به روش نمونهگیری تصادفی
پرسشنامه آنالین را تکمیل کردند.
در پژوهش حاضر ،ابتدا مقاالت علمی ،کتابها و نشریات داخلی و خارجی بهعنوان خزانهای از دادههای
ثانویه موردمطالعه قرار گرفتند سپس در ادامه روند اجرای پژوهش ،مطالعات میدانی بهمنظور جمعآوری
دادههای اولیه صورت گرفت .بهمنظور جمعآوری دادههای اولیه از پرسشنامههای استاندارد استفاده شد که
عبارتاند از:
فرا شایستگی ادراکشده :برای سنجش فرا شایستگی ادراکشده از مقیاس ارائهشده توسط مِینارد و
همکاران ( )2006با طیفی از پاسخهای پنجگانه (کامالً مخالف تا کامالً موافق) استفاده شد.
رضایت شغلی :برای سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان ،پژوهشگران از پرسشنامه جاج و همکاران
( ) 2000استفاده کردند .پرسشنامه مذکور رضایت شغلی کارکنان را با طیفی از پاسخهای پنجگانه (کامالً
مخالف تا کامالً موافق) میسنجد.
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تعهد عاطفی به سازمان :پژوهشگران از پرسشنامه ارائهشده توسط مِیِر و همکاران ( )1993برای بررسی
میزان دلبستگی عاطفی کارکنان نسبت به سازمان خود استفاده کردند .پاسخهای گونهها در طیف پنجگانه
(کامالً مخالف تا کامالً موافق) مشخص شدند.
تمایل به ترک خدمت :در مطالعه حا ضر ،برای شناسایی میزان تمایل کارکنان به ترک سازمان از پرسشنامه
کُالرلی ( )1984استفاده شد .پاسخها در طیف پنجگانه لیکرت (کامالً مخالف تا کامالً موافق) قرار گرفتند.
در پژوهش حاضر از تکنیک مدل یابی معادالت ساختاری برای ارزیابی اعتبار ابزار اندازهگیری و آزمون
فرضیهها استفادهشده است .بدین منظور ابتدا با استفاده از نرمافزار  SPSS.v22گزارشی قابلفهم از دادههای
جمعیت شناختی ارائهشده است و سپس با استفاده از نرمافزار  AMOS.v24فرضیات تحقیق موردبررسی
قرار گرفتهاند.
یافتههای پژوهش

پژوهشگران در پژوهش حاضر 30 ،پرسشنامه را به دلیل ناقص بودن دادهها و امکان بروز انحراف در نتایج
پژوهش از فرایند تجزیهوتحلیل دادهها خارج کردند .با بررسی  470پرسشنامه غربالشده مشخص شد که
 84درصد مشارکتکنندگان در پژوهش مرد و  13درصد زن بودند و  3درصد جنسیت خود را اعالم
نکردند .در ارتباط با سن ،مشارکتکنندگان عمدتاً بین  30تا  40سال ( )60%سن داشتند .تقریباً نیمی از
افراد شرکتکننده در پژوهش دارای تحصیالت عالی ( 43%کارشناسی ارشد و  %4دکتری) بودند .همان-
طور که پیشتر بیان شد یکی از عوامل زمینهساز در بروز ادراک فرا شایستگی در افراد ،تحصیالت مازاد
میباشد .در پژوهش حاضر ،شرکتکنندگان عمدتاً بین  5تا  20سال ( )70%سابقه کلی کار داشتند.
همچنین داوطلبان عمدتاً بین  5تا  15سال سابقه کار در پست سازمانی فعلی خود داشتند .همانگونه که
گفته شد یکی از عوامل زمینهساز ادراک فرا شایستگی در افراد ،برخورداری از سابقه کاری مازاد است.
پیش از شروع به تجزیهوتحلیل دادهها ،توصیه میگردد که دادهها برای پیشگیری از مشکالت محتمل
غربال شوند .بدین منظور ،پژوهشگران حوزه مدل یابی معادالت ساختاری میان توزیع نرمال دادهها و توزیع
غیر نرمال دادهها تمایز قائل میشوند) .(Hair et al., 2017فرض بنیادین در تحلیلهای چند متغیره نرمال
بودن توزیع دادهها است .برای آزمون نرمال بودن دادههای چند متغیره روشهای گوناگونی وجود دارد.
در پژوهش حاضر ،پژوهشگران آزمون نرمال بودن توزیع دادهها را با استفاده از نرمافزار آموس انجام
دادند .بایرن  2016اظهار میکند چنانچه نسبتهای بحرانی بزرگتر و برابر  5باشند این امر حاکی از توزیع
غیر نرمال دادههای متغیر میباشد).(Byrne, 2016
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جدول ( :)1بررسي توزیع نرمال متغيرهای پژوهش
متغیر

حداقل

حداکثر

چولگی

نسبت بحرانی

کشیدگی

نسبت بحرانی

فرا شایستگی

1

5

- 0/576

- 4/154

- 0/293

- 1/308

ادراکشده
رضایت شغلی

1/2

5

- 0/460

- 4/118

- 0/005

- 0/20

تعهد عاطفی به

1

5

- 0/665

- 4/945

0/833

3/726

تمایل به ترک خدمت

1

5

0/135

1/204

- 0/815

- 3/645

4/067

4/325

سازمان
چند متغیره

با توجه به جدول شماره  ،1تمامی نسبتهای بحرانی کمتر از  5هستند که نشاندهنده توزیع نرمال دادههای
متغیر میباشد.
روایی و پایایی ابزار تحقیق

پایایی یک ابزار اندازهگیری با این امر سر وکار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه
نتایج یکسانی به دست میدهد ( .)Sarmad, Bazargan, & Hejazi, 1998در پژوهش حاضر از دو نوع
ابزار سنجش پایایی استفادهشده است که عبارتاند از :پایایی درونی و پایایی سازه .برای سنجش پایایی
درونی پژوهشگران از آلفای کرونباخ استفاده کردند که میتواند دامنهای از صفر تا یک را اتخاذ کند و
مقادیر بین  0/60تا  0/70بهعنوان حداقل مقدار قابلقبول در نظر گرفته میشوند .عالوه براین ،برای اجرای
آزمونهای پیشرفتهتر از تحلیل عاملی تأییدی نیز استفاده شد .تحلیل عاملی تأییدی بر نحوه و میزان ارتباط
میان متغیرهای آشکار با عوامل پنهان زیربنایی تمرکز دارد ) .(Byrne, 2016در همین راستا پایایی سازه نیز
موردبررسی قرار گرفت .بر اساس نظر هیر و همکاران ( )2014پایایی سازه باید ارزشی بزرگتر یا برابر
 0/70داشته باشد تا نمایانگر پایایی درونی باشد .در جدول  2مقادیر آلفا کرونباخ برای سازههای گوناگون
قابلمشاهده است که حدود تغییرات آن بین  0/79تا  0/90میباشد .مقادیر آلفای کرونباخ محاسبهشده
نشاندهنده درجه خوبی از پایایی درونی سازههای مدل است .مقادیر پایایی سازه برای سازههای گوناگون
مدل بین  0/74تا  0/91قرار دارند که از مقدار  0/70باالتر هستند.
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جدول ( :)2نتایج تحليل عاملي تأیيدی p⩽ 0/001-
سازه
فرا شایستگی ادراکشده
α: 0/897
CR: 0/916
AVE:0/55

تعهد عاطفی به سازمان
α: 0/793
CR: 0/748
AVE:0/539

رضایت شغلی
α:0/796
CR: 0/858
AVE:0/548
تمایل به ترک خدمت
α:0/9
CR: 0/836
AVE:0/831

مقدار t

گویه

بار عاملی

Q01
Q02
Q03
Q04
Q05
Q06
Q07
Q08
Q09
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15

0/74
0/71
0/80
0/58
0/67
0/75
0/78
0/56
0/66
0/51
0/58
0/54
0/85
0/50
0/91

ثابت
15/65
17/60
12/49
14/65
16/34
17/18
12/10
14/41
ثابت
5/84
6/04
6/62
5/90
6/64

Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23

0/68
0/60
0/70
0/67
0/65
0/88
0/92
0/79

ثابت
10/90
12/34
11/91
11/69
ثابت
25/55
21/34

معناداری

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

همچنین باید در نظر داشت که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه موردنظر را میسنجد .بدون آگاهی از
اعتبار ابزار اندازهگیری ،نمیتوان بهدقت دادههای حاصل از آن اطمینان داشت ( & Sarmad, Bazargan,

 .)Hejazi, 1998ابتدایی و بنیادیترین نوع روایی ،روایی صوری است که نوعی قضاوت از طرف گروهی
از افراد علمی و دانشگاهی صورت گرفته و تائید میکنند که پرسشنامه موردنظر دقیقاً سازه موردبحث را
اندازه میگیرد یا خیر؟ ) .(Neuman, 2014در پژوهش حاضر ،چندین کارشناس و خبره دانشگاهی
موافقت خود را اعالم کردند که پرسشنامههای طراحیشده دقیقاً ویژگیهای مناسب و مطلوب را
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میسنجند .عالوه بر روایی صوری ،دو نوع دیگر از آزمون روایی شامل روایی همگرا و روایی واگرا
استفادهشده است .اعتبار همگرا زمانی تحقق مییابد که تمام گویههای مدل ارزیابی ازنظر آماری معتبر
باشند .اعتبار همگرا توسط میانگین واریانس استخراجشده ) (AVEبه دست میآید (.)Keshavarz, 2015
هیر و همکاران ( )2014بیان میکنند که میانگین واریانس استخراجشده باید بیشتر از  0/50باشد تا نمایانگر
روایی همگرا باشد .عالوه بر این ،بارهای عاملی باید بهصورت آماری معنادار باشند .بر اساس نظر هیر و
همکاران ( )2014مقادیر بارهای عاملی استانداردشده باید برابر یا بزرگتر از  0/50بوده و ازنظر آماری
معنادار باشند .نتایج حاصل از میانگین واریانس استخراجشده ) (AVEو بارهای عاملی نشاندهنده روایی
همگرای سازهها است .تخمینهای میانگین واریانس استخراجشده ) (AVEبرای دو عامل باید بزرگتر از
مربع همبستگی میان دو عامل باشد تا شاهدی بر وجود اعتبار واگرا باشد ) .(Hair et al., 2014نتایج
موردنظر در جدول  3نشاندهنده وجود اعتبار واگرا در سازهها میباشد.
جدول ( :)3ضریب همبستگي بين متغيرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

1

2

تعهد عاطفی به سازمان

3/761
3/495
3/768
2/726

0/773
0/798
0/855
1/153

0/734
0/668
-0/185
- 0/260

0/741
- 0/161
- 0/293

رضایت شغلی
فرا شایستگی ادراکشده
تمایل به ترک خدمت

3

0/742
0/379

4

0/911

آزمون فرضیههای پژوهش

پس از بررسی و مطالعه پایایی و اعتبار ابزار اندازهگیری به مرحله بعد از مدل یابی معادالت ساختاری
) (SEMبرای سنجش و محک فرضیههای پژوهش وارد میشویم .در این راستا مدل ساختاری پژوهش
بررسی شد .مدل ساختاری به روابط میان متغیرهای پنهان اشاره دارد و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای
پنهان را نشان میدهد) .(Byrne, 2016در مدل ساختاری ارتباط میان ادراک فرا شایستگی در کارکنان با
انواعی از نگرشهای شغلی مختلف شامل رضایت شغلی ،تعهد عاطفی نسبت به سازمان و تمایل به ترک
خدمت بررسیشده است .بر اساس خروجیهای نرمافزار آموس (جدول  ،)4ضریب تأثیر  - 0/449و مقدار
تی  - 11/729حاکی از این هستند که میان فرا شایستگی ادراکشده و رضایت شغلی ارتباط معکوس و
معنیدار دیده میشود؛ بنابراین فرضیه اول پژوهش تأیید میگردد .بدین معنی که کارکنانی که فرا
شایستگی خود را نسبت به شغل خویش ادراک میکنند رضایت شغلی کمتری نسبت به سایرین دارند.
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عالوه بر این ضریب مسیر  - 0/315و مقدار تی  - 6/933نشان میدهند که میان فرا شایستگی ادراکشده
و تعهد عاطفی نسبت به سازمان رابطه منفی و معنیدار وجود دارد .این خروجی آماری حاکی از آن است
کارکنانی که فرا شایستگی خود را نسبت به شغل خویش ادراک میکنند نسبت به سایر کارکنان تعهد
عاطفی ضعیفتری نسبت به سازمان دارند .بر این اساس فرضیه دوم نیز تأیید گشت .درنهایت ،ضریب
مسیر  0/623و مقدار تی  9/269در مسیر میان فرا شایستگی ادراکشده و تمایل به ترک خدمت از رابطه
مثبت و معنیدار میان این دو متغیر حکایت دارد .لذا فرضیه سوم نیز تأیید گردیده است؛ بنابراین ،بر اساس
خروجی نرمافزار آموس ،میان فرا شایستگی ادراکشده و نگرشهای شغلی موردنظر روابط مستقیم مثبت
و منفی تائید گشت.
جدول ( :)4مدل ساختاری
مسیر میان سازهها

ضریب
β

نسبت بحرانی

سطح معنیداری

فرا شایستگی ادراکشده ← رضایت شغلی

0/449
0/315
0/623
0/71
0/132
0/043
0/99
0/99

- 11/729

***

- 6/933

***

9/269

***

فرا شایستگی ادراکشده ← تعهد عاطفی به سازمان
فرا شایستگی ادراکشده ← تمایل به ترک خدمت
کای اسکوئر
کای اسکوئر به درجه آزادی
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ()RMSEA
برازندگی تعدیلیافته ()CFI
شاخص برازش هنجار شده ()NFI

برای شناخت میزان همخوانی دادههای تجربی و مدل مفهومی از شاخصهایی به نام شاخصهای نیکویی
برازش استفادهشده است .بر این اساس شاخص کای مربع و کای مربع به درجه آزادی به ترتیب مقدار
قابلقبول  0/71و  0/132را اتخاذ کردهاند و شاخصهای  CFIو  NFIمقدار  0/99را اتخاذ کردند .همچنین
شاخص  RMSEAمقدار  0/043را اتخاذ کرده است؛ بنابراین با توجه به مقادیر شاخصها ،مدل پژوهش از
برازش خوبی برخوردار است.
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بحث و نتیجهگیری

مطالعا ت حوزه مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی در ابتدا به دنبال بررسی و شناسایی کارکنانی بودند
که نسبت به شرایط احراز شغل دارای دانش ،مهارت و قابلیتهای کمتری بودند .ولی در چند دهه اخیر
افزایش سطح تحصیالت افراد ،تغییرات جهانی مشاغل و بحرانهای اقتصادی اخیر منجر به پدیدار شدن
شمار زیادی از کارکنانی گشت که نسبت به مشاغل موجود از تحصیالت و مهارتهای باالتری برخوردار
هستند .پدیده مذکور در ادبیات رفتار سازمانی تحت عنوان فرا شایستگی شناخته میشود .ادراک فرا
شایستگی در کارکنان میتواند تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر عملکرد سازمان داشته باشد؛ لذا الزم
است پژوهشگران و فعاالن حوزه مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی نسبت به این پدیده نگاه ویژه داشته
باشند .بر اساس گزارش طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان  1398توسط مرکز آمار ایران ،در حدود
 50درصد از جمعیت بیکاران را افرادی با تحصیالت عالی تشکیل میدهند این امر میتواند بستر ظهور و
ادراک فرا شایستگی را در نیرو کار ایجاد کند .متأسفانه بر اساس بررسیهای صورت گرفته ،باوجود
مطالعات بینالمللی گوناگون در حوزه مذکور ،در داخل کشور پژوهشی صورت نگرفته است؛ ازاینرو
پژوهش مذکور بهعنوان اولین پژوهش داخلی به بررسی نگرشهای شغلی کارکنانی میپردازد که نسبت به
شغل خود دارای ادراک فرا شایستگی هستند .بدین منظور نمونهای از کارکنان صنعت بانکداری از ده
بانک دولتی و خصوصی جمعآوری گشت .پس از آزمون فرضیههای پژوهش و بر اساس خروجی
نرمافزار مشخص شد که ادراک فرا شایستگی میتواند باعث بروز نگرشهای شغلی در افراد شود که
میتوانند بر روی عملکرد فردی و سازمانی تأثیر منفی بگذارند .نگرشهای شغلی موردبررسی در پژوهش
حاضر عبارتاند از :رضایت شغلی ،تعهد عاطفی نسبت به سازمان و قصد ترک خدمت .بر اساس ادبیات
حوزه فرا شایستگی ادراکشده ،پژوهشگران با توجه به ارتباط میان فرا شایستگی ادراکشده و تناسب
ضعیف میان شغل و شاغل فرض کردند که میان ادراک فرا شایستگی و رضایت شغلی ارتباطی معکوس
وجود دارد .در راستای پژوهشهای گذشته توسط واسرمن و همکاران ( ،)2017آلفس و همکاران
( ،)2016پژوهشگران دریافتند میان ادراک فرا شایستگی در کارکنان و میزان رضایت شغلی آنها ارتباط
معکوس وجود دارد .این امر بدین معنی است که کارکنان فرا شایسته نسبت به آنچه در سازمان انجام
میدهند شاد و راضی نیستند .تعهد عاطفی نسبت به سازمان متغیر دیگری بود که در نظر گرفته شد .مبتنی
بر مطالعات و پژوهشهای مربوطه ،پژوهشگران فرض را بر این گذاشتند که میان ادراک فرا شایستگی و
تعهد عاطفی به سازمان ارتباط معکوس وجود دارد .همانطور که خروجیهای مدلسازی معادالت
ساختاری در جدول  4نشان میدهند فرضیه موردنظر تأیید گردیده است و این یافته در راستای
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پژوهشهای لُبن و همکاران ( ،)2015مینارد و پارفینوا ( )2013میباشد .به نظر میرسد کارکنانی که فرا
شایستگی خود را نسبت به شغل منصوبشده ادراک میکنند نسبت به سازمان خود احساس تعلق نمیکنند
و ازنظر عاطفی تعهد کمتری نسبت به سایرین دارند .با توجه به سطح رضایت شغلی پایین و تعهد عاطفی
ضعیف کارکنان با فرا شایستگی انتظار میرود که این دسته از افراد مستعد خروج از سازمان باشند.
پژوهشگران همچنین فرضیه ارتباط مثبت میان ادراک فرا شایستگی در کارکنان با قصد آنها برای ترک
سازمان مطرح کردند .بر اساس نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل داده (جدول  )4تأیید شد کارکنانی که فرا
شایستگی خود را ادراک میکنند برای جستجوی شغل جدید اقدام کنند .یافته موردنظر در راستای
پژوهشهای اردوگان و بوئر ( ،)2009مینارد پارفینوا ( )2013میباشد.
پیشنهادها برای پژوهشهای آینده

✓ با توجه به اینکه وجود ارتباط معکوس میان ادراک فرا شایستگی در کارکنان و
نگرشهای شغلی در پژوهش حاضر تأیید گشت؛ پیشنهاد میشود پژوهشگران نقش
تبدیلگرهای مختلف مانند آموزش راهبردهای تنظیم هیجان ،استقالل شغلی و حمایت
سازمانی را نظر بگیرند.
✓ با توجه به اینکه روش پژوهش حاضر از نوع کمی است ممکن است اتخاذ ترکیبی از
روشهای کمی و کیفی نتایج دقیقتری حاصل کند؛ پیشنهاد میشود پژوهشگران با
اتخاذ رویکرد ترکیبی (کمی و کیفی) موضوع فرا شایستگی را واکاوی کنند.
✓ با توجه به تأیید ارتباط منفی میان ادراک فرا شایستگی و نگرشهای شغلی در مطالعه
حاضر ،پیشنهاد میشود نقش عوامل میانجی مانند عدالت ادراکشده ،اختالالت
شخصیتی همچون خودشیفتگی را موردبررسی قرار گیرد.
پیشنهادهای کاربردی برای سازمانها

✓ مطالعه حاضر نشان داد کارکنانی که شایستگیهای خود را مازاد درک میکنند ،معموالً
رضایت شغلی پایینی داشته و غالباً سازمان را ترک میکنند؛ لذا به مدیران پیشنهاد
میشود از انطباق مهارتها و قابلیتهای داوطلبان استخدام (همچون سطح تحصیالت و
سابقه کار) با الزامات مشاغل در مرحله جذب اطمینان کافی پیدا کنند تا احتمال ورود
افراد فرا شایسته به سازمان کاهش یابد.
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✓ در بسیاری از سازمانهای خصوصی و دولتی به افراد اجازه تحصیل همزمان باکار را
میدهند و در مواردی مشاهده میشود کارمندی ضمن کار در سازمان ،مدارج مختلف
علمی را طی میکند ولی همچنان تصدی شغلی را در دست دارد که به سطح تحصیالتی
کمتر از سطح تحصیالت فرد نیاز دارد .طبیعی است که پس از مدتی چنین فردی
احساس و ادراک فرا شایستگی خواهد کرد .بر این اساس ،پیشنهاد میشود چنانچه
امکان تغییر شغل و ارتقاء رتبه سازمانی افراد وجود ندارد به ایشان تذکر داده شود که
چنانچه در حین کار تحصیل میکنند الزاماً ارتقاء مدرک (بهطور مثال از کارشناسی
ارشد به دکتری) نمیتواند منجر به تغییر شغل آنها یا ارتقاء رتبه سازمانی ایشان شود.
✓ در راستای مطالعات پژوهشگران در حوزه ادراک فرا شایستگی ،اینگونه دریافت شد
که تفویض اختیار و حمایت از کارکنان برخوردار از فرا شایستگی میتواند منجر به
بهبود احساسات منفی ناشی از این ادراک در کارکنان شود؛ لذا به مدیران و متخصصان
مدیریت منابع انسانی توصیه میشود ضمن اتخاذ اقدامات پیشگیرانه (تناسب شغل –
شاغل در مرحله استخدام) ،چنانچه در سازمان با کارکنان فرا شایسته روبهرو شدند با
تفویض اختیار و استقالل و حمایت از آنها سعی کنند فضای مشارکت و همکاری برای
آنها فراهم کنند.
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