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چکیده
تاکنون تالشهای زیادی صورت گرفته تا عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مورد شناسایی
قرار گیرد .بااینحال اکثر این مطالعات در خارج از کشور انجام شده و بدین لحاظ بومیسازی آن در نظام آموزش عالی کشور
نیازمند توجه ویژه است .هدف از پژوهش حاضر ،مطالعه عملکرد شغلی در دانشگاه با تأکید بر عوامل رضایت شغلی ،گرایش
کاری و تعهد سازمانی است .این پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی است .جامعه آماری
این پژوهش را کارکنان یک موسسه آموزش عالی شهر مشهد به تعداد  96نفر تشکیل داده و روش نمونهگیری سرشماری است
که درنهایت تعداد  92پرسشنامه جمعآوری شد .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه استاندارد شامل  28سؤال میباشد که از
روایی و پایایی مناسب برخوردار است .همچنین بهمنظور سنجش مدل و برازندگی آن به بررسی شاخصهای برازندگی مدل
پرداخته شد که نتایج آن بیانگر مناسب بودن مدل است .بهمنظور آزمون فرضیات نیز از روش معادالت ساختاری و نرمافزار
 Smart-PLSاستفاده شده است .نتایج نشان میدهد که تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معنیداری بر رضایت شغلی و عملکرد
شغلی دارد .همچنین رضایت شغلی و گرایش کاری تأثیر مثبت و معنیداری بر عملکرد شغلی دارند .بااینحال تأثیر معنیدار
گرایش کاری بر رضایت شغلی مورد تأیید قرار نگرفته است.
کلیدواژهها :عملکرد شغلی ،رضایت شغلی ،گرایش کاری ،تعهد سازمانی.
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مقدمه

پیشرفت از عصر صنعتی به عصر اطالعات ،پیچیدگی و رقابتپذیری در محیط کار و سناریوهای
حاکم بر آن را افزایش داده است .این امر منجر به این شده تا مدیریت منابع انسانی بهعنوان مهارت اساسی
برای هر سازمانی تلقی شود که اگر بهدرستی بکار گرفته شود میتواند تبدیل به یک سرمایه اساسی برای
سازمان گردد ) .(Sharma & Sharma, 2015لذا در عصر حاضر مدیریت منابع انسانی ،مورد توجه بسیاری
از سازمانها جهت تأمین نیازهای کارکنان بهمنظور ایجاد انگیزه برای افزایش کیفیت کار آنان و بهرهگیری
بیشتر از نیروی انسانی است .به همین منظور ،کشف و درک رفتار کارکنان در محل کار و بهینهسازی آن با
اهداف سازمان از اهمیت بهسزایی برخوردار است .در این راستا تحقیقات بسیاری بهمنظور شناسایی اینکه
چگونه سازمانها میتوانند از طریق منابع انسانی سودآوری و رقابتپذیری بیشتری در بازارهای خود داشته
باشند صورت گرفته است .بخشی از این پژوهشها به نقش برجسته عملکرد شغلی

(Vosoughi Niri,

Rohollahi, & Mohammad Hosein, 2016; Sony & Mekoth, 2016; Platis, Reklitis & Zimeras,
) ،2015; Sahin, Koksal & Ucak, 2015رضایت شغلی ;(Soltani, Jabari & Yazdanseta, 2016

) ،Malinen & Savolainen, 2016; Nguyen & Borteyrou, 2016; Clarke & Mahadi, 2017گرایش
کاری

& (Mortazavi, Saghravani, Karashki, 2011; Ramlee et al., 2016; Palaiou, Zarola

) Furnham, 2016; Lan & Chong, 2015و تعهد سازمانی

(Sarmadi, 2016; Hanaysha, 2016; Kim,

) Song & Lee, 2016; Einolander, 2015در موفقیت سازمان اشاره دارند .بااینحال عملکرد کارکنان
یکی از مهمترین چالشهای اساسی در عصر امروز سازمانها است .در حقیقت عملکرد کارکنان به رهبران
جهت ایجاد سازمانهای ممتاز کمک میکند ) .(Shmailan, 2016دلیل این است که عملکرد بهعنوان
یک پدیده کامالً مرتبط به جنبههای اثربخشی ،مدیریت دانش ،کیفیت در مدیریت و از سوی دیگر در
داراییها و توسعه سازمان شناخته میشود ) .(Platis et al., 2015مشابه هر سازمان دیگری ،دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی نیز عملکرد کارکنان و اساتید خود را برای مدیریت مؤثر منابع انسانی ارزیابی می
کنند ) .(Bilal, Shah, Qureshi & Khan, 2014بااینحال ،دستیابی به کارکنان با سطح باالیی از عملکرد
در محیط نظام آموزش عالی میتواند متأثر از عواملی باشد .در این میان رضایت شغلی یکی از عوامل مهم
در عملکرد شغلی است و باعث افزایش کارایی و احساس رضایت فردی میگردد و درنهایت غیبت در
کار و ترک شغل کاهش مییابد؛ زیرا رضایت شغلی بهعنوان ارزیابی فرد از شغل و موقعیت شغلی وی
مالحظه میشود ) .(Nath Gangai & Agrawal, 2015همچنین تعهد سازمانی تأثیر چشمگیری در افزایش
عملکرد کارکنان و موفقیت سازمان دارد .بهنحویکه کارکنان متعهد ،عملکرد شغلی و انگیزه کاری
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باالتر ،و تمایل به ماندگاری بیشتری در سازمان دارند .تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی
است که در طول سالهای گذشته مورد عالقه بسیاری از محققان بوده است .تعهد و پایبندی مانند
رضایت ،دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند که بر رفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت اثر میگذارند.
همچنین تعهد و پایبندی میتواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند .کارکنانی که دارای تعهد و
پایبندی هستند ،نظم بیشتری در کار خود دارند ،مدت بیشتری در سازمان میمانند و بیشتر کار میکنند.
مدیران منابع انسانی میتوانند با آگاهی از تعهد سازمانی اهداف سازمانی را بهبود بخشند و راهکارهایی
برای توسعه سازمان تبیین کنند؛ بنابراین امروزه مدیران باید راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی
کارکنان خود در محیط کاری خود را اتخاذ نمایند ) .(Vahdati, 2010یکی از عمدهترین و شاید
جنجالبرانگیزترین مفاهیمی که از یکسو تالشهای نیروی و بنیادی را به خود معطوف ساخته و از دیگر
سو در تمامی سطوح مدیریت و منابع نیروی انسانی سازمانها اهمیت زیادی پیداکرده ،رضایت شغلی
است .رضایت شغلی حدی از احساسات و نگرشهای مثبت است که افراد نسبت به شغل خود دارند
شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی بسیار مهم است ،زیرا این مقوله در پیامد و بهرهوری سازمان و حتی
زندگی خود فرد نقش بارزی ایفا میکند .در برخی مطالعات عوامل مؤثر بر رضایت شغلی به دو دسته
اصلی شامل عوامل محیطی شغل مانند حقوق ،ترفیعات ،سبک سرپرستی و شرایط کاری و عوامل فردی
مانند شخصیت ،سن ،سابقه و تأهل تقسیم میشوند .رضایت شغلی نیروی انسانی یک عامل است که به
موفقیت سازمان ،بهویژه در اداره منابع انسانی کمک میکند .درنتیجه میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی
عملکرد سازمانی را تحت تأثیر قرار داده و کاهش تعهد سازمانی و رضایت شغلی باعث کاهش عملکرد
شغلی میشود ) .(Gravelle, Hole & Hossain, 2008از سوی دیگر گرایش کاری نیز ساختاری است
که معنای کار را ارزیابی مینماید ) (Yugo, 2009و شامل مفاهیمی از قبیل اعتقاد کارکنان به نقش کار در
زندگی ،احساس کارکنان راجع به کار ،رفتارهای کارکنان در کار و هدف کارکنان از کار است.
ازاینرو ،گرایش کاری رویکرد منحصربهفردی را جهت مطالعه و فهم معنای کار نشان میدهد

(Rosso,

) .Dekas & Wrzesniewski, 2010با توجه به اهمیت این عوامل در پیشبرد اهداف سازمانی و فقدان توجه
الزم در پاسخ به نیاز نظام آموزش عالی در حوزههای یاد شده ،در پژوهش حاضر تالش خواهد شد نقش
عوامل رضایت شغلی ،گرایش کاری و تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی در دانشگاه با توجه به روابط
نظاممند میان آنها مورد بررسی قرار گیرد.
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مبانی نظری و فرضیات تحقیق

تعهد سازمانی بهعنوان یکی از مهمترین مفاهیم سازمانی شناخته میشود که تا کنون به دلیل اهمیت برجسته
آن در عملکرد و کارایی سازمان بهطور گسترده در ادبیات مدیریت مورد بررسی قرار گرفته است (Nath

) .Gangai & Agrawal, 2015با مطالعه عمیق تعهد سازمانی ،آلن و مییر ( )1997بیان میکنند ،تعهد
سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است و بهبیاندیگر یکی از مهمترین مفاهیم در زمینههای
مدیریت ،رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی است )(Cohen, 2007؛ بهعبارتدیگر یک حالت روانی
که نشان دهنده نوعی تمایل ،نیاز و الزام برای ادامه فعالیت در یک سازمان است .تمایل یعنی عالقه و
خواست قلبی برای ادامه فعالیت در سازمان؛ نیاز یعنی اینکه فرد به خاطر سرمایهگذاریهایی که در
سازمان کرده ،ناچار ب ه ادامه خدمت در آن است؛ الزام نیز عبارت است از دین ،مسئولیت و تکلیفی که فرد
در برابر سازمان داشته ،خود را ملزم به ماندن در آن میکند .ابعاد تعهد سازمانی :یکی از مهمترین مطالعاتی
که در زمینه ابعاد تعهد سازمانی صورت گرفته از سوی آلن و می یر ( )1990است که در مقایسه با ابعاد
تعهد سازمانی که دیگران به آن پرداختهاند جامع و کاملتر است .آلن و می یر ( ،)1990مدل سه بعدی را
مبتنی بر مشاهده شباهتها و تفاوتهایی که در مفاهیم تک بعدی تعهد سازمانی وجود دارد ایجاد کردند.
تعهد عاطفی بهعنوان وابستگی عاطفی فرد به سازمان و تعیین هویت شدن از طریق آن بیان میشود؛ بنابراین
تعهد عاطفی دارای سه جنبه است :صورتی از وابستگی عاطفی به سازمان ،تمایل فرد برای تعیین هویت
شدن از طریق سازمان و میل به ادامه فعالیت در سازمان .افرادی که سطح باالیی از تعهد عاطفی نسبت به
سازمانشان دارند ،پ ذیرش و انگیزه بیشتری نسبت به اهداف سازمانی دارند .چنین افرادی ،تمایل بیشتری
بهدنبال کردن اهداف سازمان ،نشان میدهند .بهگونهای که بین اهداف فردی و سازمان آنها انطباق وجود
دارد ) .(Sharma & Irving, 2004دومین بعد از ابعاد تعهد سازمانی آلن و می بر تعهد مستمر است .آنها
تعهد مستمر را صورتی از وابستگی روانی فرد به سازمان دانسته که از ادراک کارمند از چیزهایی که در
صورت ترک سازمان از دست میدهد ،ناشی میشود تعریف کردهاند .تعهد مستمر شامل ماندن در
سازمان به دلیل اینکه آنها مجبور هستند ،بمانند تعریف شده است) .(Mirkamali et al., 2016تعهد
مستمر شامل آگاهی فرد از هزینههای ترک سازمان است .تعهد هنجاری نیز نشاندهنده یک نوع احساس
تکلیف برای ادامه همکاری با سازمان است؛ افرادی که دارای سطح باالیی از تعهد هنجاری هستند،
احساس میکنند که مجبورند در سازمان فعلی باقی بمانند ) .(Allen & Meyer, 1997تعهد سازمانی زمانی
بیشتر ایجاد میشود که فرد احساس کند پاسخ به سرمایه گذاریهای سازمان سخت است .این نوع از
تعهد در حالتی که فرد به سازمان تعهد خدمت و حضور داده کامالً مشهود است ،تعهد هنجاری شامل
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ماندن در سازمان به دلیل این که سازمان به دلیل اینکه آنها ملزم به ماندن هستند ،میباشد

(Mirkamali et

) .al., 2016یک فرد بسیار متعهد به احتمال زیاد خود را بهعنوان یک عضو واقعی سازمان میداند ،چشم
پوشی میکند از منابع کوچک ایجاد کننده نارضایتی ،و خود را بهعنوان یک عضو ماندنی در سازمان می
بیند ) .(Hettiararchchi & Jayarathna, 2014همچنین بر اساس پژوهشهای لینز ( ،)2002احمد و
همکاران ( ،)2010سوسانتی و میرادیپتا ( )2013و درخشیده و کاظمی ( )2014تعهد سازمانی تأثر مثبت و
معناداری بر رضایت شغلی دارد .بدین طریق با بهبود تعهد سازمانی میتوان شاهد افزایش رضایت شغلی در
کارکنان بود .ازاینرو در پژوهش حاضر این فرضیه مورد بررسی قرار میگیرد که:
فرضیه  :1تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معنیداری بر رضایت شغلی دارد.
تعهد سازمانی درجهای است که کارکنان خود را با آن تعیین هویت میکنند ).(Fu & Deshpande, 2013

لذا ت عهد سازمانی یک مقیاس اندازه گیری از میزان تمایل به ماندن در سازمان در آینده است .این اغلب
نشان دهنده عقیده کارمند به مأموریت و اهداف سازمان ،تمایل به افزایش تالش در پیشرفت آنها ،و
تمایل به ادامه کار در سازمان میباشد ) .(Hettiararchchi & Jayarathna, 2014لذا این ادعا وجود دارد
که کارکنان متعهد سطح عملکرد باالتری نیز دارند ) .(Poon, 2004در حقیقت کارکنان با تعهد سازمانی
باال جهت نیل به اهداف سازمان سختتر کار میکنند ) .(Tolentino, 2013خان و همکاران ( )2010در
پژوهش خود رابطه مثبت بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان را نشان دادند .همچنین دارولیا و
همکاران ( )2010در بررسی  231کاگر فنی مرد در هند دریافتند رابطه مثبتی بین تعهد سازمانی و عملکرد
شغلی وجود دارد .درخشیده و کاظمی ( )2014نیز نشان دادند تعهد عاطفی و تعهد هنجاری ،عملکرد
شغلی را تحت تأثیر قرار میدهند .ازاینرو این فرض قابل تصور است که:
فرضیه  :2تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معنیداری بر عملکرد شغلی دارد.
رشد سریع کسب و کارهای خدماتی میزان اهمیت رضایت شغلی را نخست به دلیل ارتباطات مستقیم بیشتر
کارکنان با مشتریان و همچنین به دلیل وابستگی بیشتر اثربخشی سازمان به عملکرد سرمایه انسانی افزایش
داده است ) .(Imran, Arif, Cheema & Azeem, 2014بااینحال رضایت شغلی مهمترین مسئله برای
تمامی سازمانهای خصوصی و دولتی ،چه در کشورهای بسیار توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته است
) .(Rehman, Saif, Khan & Nawaz, 2013رضایت شغلی به نگرش کلی فرد درباره شلغش اطالق
میشود و عبارتست از وضعیتی که در آن افراد از شغل خود و سایر شرایط وابسته اظهار رضایت مینمایند؛
بهعبارتدیگر ر ضایت شغلی ترکیبی از شرایط روانشناختی ،فیزیکی و محیطی است که باعث میشود فرد
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بگوید از شغلش راضی است .همچنین ،رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت یا مطبوع است که پیامد
ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است .اسپرینگر ( )2011بیان میکند که مدیران میتوانند عملکرد کارکنان
خود را با اتخاذ استراتژی مدیریتی در افزایش رضایت شغلی و انگیزه کاری بهبود بخشند .چن و لئو
( )2012دریافتند که عملکرد کاری در تایوان بهطور مثبت تحت تأثیر درگیری شغلی ،رضایت شغلی و
بازاریابی داخلی است .هیرا و واکاس ( )2012نیز با مطالعه  335کارمند بانکی دریافتند رابطه مثبتی بین
رضایت شغلی و عملکرد شغلی وجود دارد .اردستانی ( )2014با مطالعه کارکنان شعب بانک ملی غرب
تهران نشان داد رضایت شغلی بر عملکرد کارنان تأثیر مثبتی دارد .همچنین ایگبال و همکاران ()2012
دریافتند که رضایت شغلی تأثیر مثبت و معنیداری بر عملکرد شغلی در دانشگاهها دارد .بر اساس این
پژوهشها ،این فرض را میتوان مطرح نمود که:
فرضیه :3رضایت شغلی تأثیر مثبت و معنیداری بر عملکرد شغلی دارد.
گرایش بهعنوان یک ارزیابی مجمل از یک موضوع یا تفکر تعریف میشود ) .(Malhotra, 2005در
حقیقت گرایش کارکنان مهمترین عامل تاثیرگذار است که رفتارهای شخصیتی بویژه در محیط کار را
شکل میدهد ) .(Waryszak & King, 2001بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که چگونگی رفتار پرسنل
در شغل خود وابسته به نتیجه ارزیابی مجمل از شرایط محیط کار آنان است .گرایش میتواند مثبت ،منفی
یا خنثی باشد؛ میتواند در شدت متفاوت باشد؛ و میتواند در برابر تغییر مقاومت کمتر یا بیشتری را منجر
گرداند .لذا گرایش بهتر به کار اثبات شده است که منجر به بهبود عملکرد میشود & (Ahmad, Ahmad,

) .Ali Shah, 2010; Khan, Dongping & Ghauri, 2014همچنین وی و چو ( )2008تحقیقی درباره
ارتباط بین گرایش به کار و عملکرد شغلی در صنعت خدمات مالی انجام دادند و دریافتند گرایش کاری
تأثیر مثبتی بر عملکرد شغلی دارد .ازاینرو میتوان مطرح نمود که:
فرضیه  :4گرایش کاری تأثیر مثبت و معنیداری بر عملکرد شغلی دارد.
واژه گرایش اغلب بهعنوان انعکاس دهنده مفاهیمی از قبیل ترجیحات ،احساسات ،عواطف ،عقاید،
انتظارات ،قضاوتها ،ارزیابیها ،ارزشها ،اصول ،عقاید و تمایالت مورد استفاده قرار میگیرد

(Susanty

) .& Miradipta, 2013در نتیجه ترکیبی از عوامل بر تصمیم کارکنان به ماندن در شغل خود تأثیر می
گذارد .این موارد شامل امنیت شغلی ،شغل رضایت بخش ،فرصتهای پیشرفت و احساس اینکه
مهارتهای فرد به طور مؤثر استفاده میشود ،میباشد ) .(Sharma & Sharma, 2015بر اساس تحقیق لینز
( )2002نیز رضایت شغلی متأثر از گرایش به کار است .همچنین تال و همکاران ( )2007با بررسی پرسنل
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کتابداری در کتابخانههای پژوهشی و دانشگاهی نیجریه ،اظهار کردند که رضایت شغلی مربوط به
گرایشهای متعددی شامل گرایش به ویژگیهای شغلی ،حقوق و مزایا ،بیمه و بازنشستگی ،فرصتهای
پیشرفت ،چالشهای فنی و احترام میشود .احمد و همکاران ( )2010نیز در پژوهش خود نشان دادند
گرایش کاری تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شغلی کارکنان دارد .لذا در این پژوهش این فرض مطرح
میشود که:
فرضیه  :5گرایش کاری تأثیر مثبت و معنیداری بر رضایت شغلی دارد.
با توجه به آنچه در مبانی نظری بیان شد مدل مفهومی تحقیق به شکل ذیل میباشد.

شکل  :1مدل مفهومی تحقیق

روش شناسی

جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان یکی از مؤسسات آموزش عالی شهر مشهد میباشد و به لحاظ حجم
محدود جامعه آماری یعنی  96نفر ،روش نمونهگیری سرشماری میباشد .ابزار گردآوری اطالعات در این
تحقیق پرسشنامه حاوی  28سؤال است .بر این اساس پرسشنامه بین تمامی اعضای جامعه مذکور توزیع
گردید و نهایتاً تعداد  92پرسشنامه جمعآوری شد .در تحقیقاتی که هدف ،آزمون مدل خاصی از رابطه بین
متغیرهاست از تحلیل مدل معادالت ساختاری ( )SEMاستفاده میشود .این مدل یک رویکرد جامع برای
آزمون فرضیات درباره روابط متغیرهای مشاهده شده و مکنون است .برای این منظور در این پژوهش برای
بررسی فرضیات پژوهش از نرمافزار  Smart-PLSاستفاده شده است .در الگوی اندازهگیری روابط بین
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سازه های پنهان و نشانگرها در خور توجه است .در پژوهش حاضر جهت بررسی اینکه هر یک از
سازه های پژوهش تا چه حد با نشانگرهای انتخاب شده جهت سنجش آنها دارای همسویی بودهاند تحلیل
عاملی تائیدی انجام شد که نتایج آن همانطور که از جدول  1بر میآید معنیداری تمام نشانگرها را نشان
داد .برای سنجش همسانی درونی ،ارزیابی پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ انجام شد ،ضریب آلفا برای
همه متغیرها باالتر از  0/7گزارش شده است.
جدول( :)1نتایج تحلیل عامل تأییدی ،آلفای کرونباخ
مؤلفه

رضایت
شغلی

نشانگر

ضریب
استاندارد

آماره t

نشانگر

ضریب
استاندارد

ضریب
آماره t

کرونباخ

S1

0/871

2/261

S2

0/885

2/244

S3

0/598

2/027

S4

0/438

2/076

S5

0/486

2/604

A1

0/422

2/693

A2

0/476

A3

0/448

2/436

A4

0/718

2/597

گرایش

A5

0 /9

2/312

A6

0/788

2/776

کاری

A7

0/759

2/253

A8

0/425

2/372

A9

0/426

2/065

A10

0/447

2/324

A11

0/499

2/563

P1

0/898

7/284

P3

0 /6

2 /9

شغلی

تعهد
سازمانی

گویه

منبع

هاکمن و
0/721

5

اولدهام
()1974

2/761

عملکرد

آلفای

تعداد

P2

0/806

چسمیر و
0/719

11

کوبرگ
()1988

لینز و

3/768
0/731

3

سمیکینا
()2008

C1

0/749

2/239

C2

0/824

2/288

C3

0/402

2/217

C4

0/448

2/854

C5

0/645

2/294

C6

0/602

2/199

C7

0/646

2/024

C8

0/499

2/455

C9

0/459

2/713

0/752

9

کوک و وال
()1980
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یافتهها
الگوی ساختاری

در الگوی ساختاری روابط بین سازههای پنهان با یکدیگر که بر اساس نظریه استخراج شدهاند ،با توجه به
دادههای گردآوری شده از نمونه تبیین میشوند .برای آزمون فرضیههای پژوهش از تحلیل مسیر استفاده
میشود .در بررسی هرکدام از الگوها ،قبل از آزمون فرضیهها باید از مناسب بودن و برازش مطلوب الگوی
ساختاری اطمینان حاصل نمود .بهمنظور سنجش مدل و برازندگی آن به بررسی شاخصهای برازندگی
مدل پرداخته میشود .معیار کلی که برای روش حداقل مربعات جزئی در نظر گرفته شده است ( )Gofنام
دارد .این معیار به چهار شاخص مطلق ،نسبی ،مدل درونی و مدل بیرونی تقسیم میشود .مدل درونی در
واقع همان روابط بین متغیرهای مکنون یا همان ضرایب مسیر میباشد و مدل بیرونی در واقع برآورد
بارهای عاملی و تحلیل عاملی است .شاخصهای نیکویی برازش نسبی و مطلق هر دو شاخصهای
توصیفی هستند .چنانچه این شاخصها بزرگتر یا مساوی با  0/5باشند ،مدل مناسب میباشد .در جدول 2
میزان شاخصهای نیکویی برازش به تصویر کشیده شده است که بیانگر مناسب بودن مدل میباشد.
جدول( :)2میزان شاخص نیکویی برازش مدل معادالت ساختاری
میزان شاخص نیکویی برازش ()GOF
شاخص مطلق

0/618

شاخص نسبی

0/515

شاخص مدل بیرونی

0/753

شاخص مدل درونی

0/684

بر اساس یافتههای تحقیق ،فرضیه اول مبنی بر تأثیر مثبت و معنیدار تعهد سازمانی بر رضایت شغلی با توجه
به مقدار آماره  )2/151( tتأیید میشود .نتایج آزمون فرضیهها نشان میدهد که تعهد سازمانی بر عملکرد
شغلی تأثیر مستقیم و معنیداری دارد (مقدار آماره  tبرابر با  .)2/869لذا فرضیه دوم تأیید میشود .یافتههای
تحقیق نشان میدهد فرضیه تأثیر مثبت و معنیدار رضایت شغلی بر عملکرد شغلی با مقدار آماره )2/456( t
تأیید میگردد .گرایش کاری نیز بر عملکرد شغلی تأثیر مستقیم و معنیداری دارد (مقدار آماره  tبرابر با
 2/116و از  1/96بیشتر است) .لذا فرضیه چهارم تأیید میشود .درنهایت در خصوص فرضیه پنجم تحقیق،
تأثیر مثبت و معنیدار گرایش کاری بر رضایت شغلی با توجه به مقدار آماره  tبرابر با  0/384مورد تأیید
قرار نگرفته است؛ لذا فرضیه پنجم رد میشود.
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شکل :2مدل تحقیق فرضیات در حالت معناداری ضرایب فرضیات ()t-value
جدول( :)3ضرایب مسیر ،مقدار آماره  tمربوط به فرضیهها
فرضیات

سطح معنیداری

ضریب مسیر

تعهد سازمانی بر رضایت شغلی

0/846

t-value
2/151

0/021

تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی

0/859

2/869

0/009

رضایت شغلی بر عملکرد شغلی

0/853

2/456

0/011

گرایش کاری بر عملکرد شغلی

0/831

2/116

0/035

گرایش کاری بر رضایت شغلی

0/083

0/384

0/701

بحث و نتیجه گیری

سازمانهای موفق بهمنظور دستیابی به اهداف خود وابسته به عملکرد باالی کارکنانشان هستند .از اینرو
جهت دستیابی به اهداف استراتژیک و حفظ مزیت رقابتی ،کارکنان آنان باید در سطوح عملکرد باال
ایفای وظیفه نمایند ) .(Shamailan, 2016در حقیقت پتانسیل واقعی یک سازمان فقط میتواند زمانی
تشخیص داده شود که سطح بهره وری تمام افراد و تیمها هم تراز شده و جهت انجام رسانیدن موفقیت
آمیز اهداف سازمان متعهد و تحریک شود ) .(Sharma & Sharma, 2015در تحقیق حاضر تالش شد
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مهمترین عوامل سازمانی مؤثر بر عملکرد شغلی شامل رضایت شغلی ،گرایش کاری و تعهد سازمانی مورد
بررسی قرار گیرد .یافتههای پژوهش نشان میدهد تعهد سازمانی تأثیر مستقیم و معنیداری بر رضایت
شغلی دارد .این یافته مطابق با نتایج تحقیقات لینز ( ،)2002احمد و همکاران ( ،)2010درخشیده و کاظمی
( )2014و ایمران و همکاران ( )2014میباشد .این پژوهشگران اعالم میکنند که کارکنانی که تعهد
سازمانی باالتری دارند ،رضایت شغلی بیشتری در مقایسه با کارکنانی دارند که از تعهد سازمانی پایینتری
برخوردار هستند .در حقیقت با توجه به اینکه امروزه منابع انسانی مهمترین سرمایه سازمانها است ،مدیران
از طریق تعهد سازمانی که پیش گویی کننده مهمی برای اثربخشی سازمان است

(Bidokhti & Salehpor,

) ،2007میبایست رضایت شغلی را در کارکنان خود افزایش دهند .پژوهشها نشان دادهاند که اگر تعهد
سازمانی کم باشد یا وجود نداشته باشد ،پیامدهای منفی بسیاری از جمله تشویش و نگرانی ،غیبت و تأخیر،
نداشتن سالمت جسمانی و روانی ،جایجایی زیاد ،کم شدن کارایی و درنهایت ترک شغل که از عالئم
فرسودگی شغلی نیز هستند دامن گیر سازمان خواهد شد ).(Koozehchian, Zarei, & Talebpoor, 2003

همچنین نتایج نشان میدهد تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی تأثیر مستقیم و معنیداری دارد .مسعودی و
همکاران ( ،)2012فو و دشپانده ( )2013و خان و همکاران ( )2014نیز نشان دادند تعهد سازمانی تأثیر
مثبت و معنیداری بر عملکرد شغلی دارد .به این معنا که کارکنان با تعهد سازمانی باالتر ،عملکرد شغلی
باالتری خواهند داشت .در حقیقت افراد متعهدتر ،به ارزشها و اهداف سازمان پایبندتر بوده و فعاالنهتر در
سازمان نقش آفرینی خواهند کرد و کمتر به ترک سازمان و یافتن فرصتهای شغلی جدید اقدام میکنند
) .(Bagheri & Toolaei, 2010ازاینرو با توجه به نقش برجسنه کارکنان دانشگاه در ارتقای نظام آموزش
عالی ،عملکرد شغلی بهینه میتواند ضامن توسعه سرمایههای انسانی جامعه باشد که در این میان تعهد
سازمانی میتواند تسهیل کننده آن باشد .یافتههای پژوهش نشان میدهد رضایت شغلی نیز خود تأثیر مثبت
و معنیداری بر عملکرد شغلی دارد .این یافته همسان با نتایج پژوهشهای اردستانی ( )2014و همچنین
هتیارارچی و جایاراتنا ( )2014در بخش نظام اموزشی کشور سریالنکا است .سوسانتی و میرادیتا ( )2013و
یی و همکاران ( )2008نیز در پژوهش خود نشان دادند با افزایش رضایت شغلی ،عملکرد شغلی بهبود
خواهد یافت .بااینحال فو و دشپاند ( )2013در پژوهش خود اعالم کردند که رضایت شغلی نمیتواند به
طور مستقیم و معنیدار بر عملکرد شغلی تأثر داشته باشد و این ارتباط از طریق تعهد سازمانی انجام پذیر
است .عملکرد شغلی بهعنوان ارزش کلی مورد انتظار هر سازمان ،شاخصی برای تعیین سطح بهره وری آن
است ) .(Nadiri & Tanova, 2010لذا با توجه به نتایج این تحقیق میتوان از طریق افزایش رضایت شغلی
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به میزان باالتر ی در عملکرد شغلی که افزایش بهره وری در سازمان را به همراه دارد دست یافت .نتایج
نشان میدهد گرایش کاری نیز بر عملکرد شغلی تأثیر مستقیم و معنیداری دارد که مطابق با نتایج تحقیق
وی و چو ( )2008است .همچنین روتنبری و موبرگ ( )2007نشان دادند کارکنانی که بیشتر در شغل خود
درگیر هستند ،در مقایسه با کارکنانی که گرایش آنها به کار خوب نیست عملکرد بهتری دارند .این مهم
به این دلیل است که گرایش کاری اعتقاد افراد به نقشی که کار در زندگی بازی میکند و احساس افراد
درباره کار را در بر میگیرد ) (Mortazavi wt al., 2011و این موضوع میتواند اشتیاقی را در کارکنان
ایجاد کند که باعث بهبود عملکرد شغلی شود .بااینحال یافتههای تحقیق نشان میدهد گرایش کاری تأثیر
مثبتی بر رضایت شغلی دارد اما این به میزان معنیداری نمیباشد .در این راستا سوسانتی و میرادیتا ()2013
نشان دادند گرایش کاری بر رضایت شغلی تأثیر مثبت داشته اما به میزان معنیداری نمیباشد؛ اما احمد و
همکاران ( )2010در تحقیق خود نشان دادند رابطه مثبت و معنیداری بین گرایش کاری و رضایت شغلی
وجود دارد .عدم تأیید این فرضیه را شاید بتوان به این دلیل دانست که گرایش کاری بیانگر احساساتی
است که یک فرد به جنبههای مختلف محیط کاری خویش دارد و در این راستا عدم ارتباط معنادار میان
گرایش کاری و رضایت شغلی به دلیل تمایل اندک کارکنان به کارشان است .لذا از آنجا که عالقه کمی
به کار خویش دارند ،دستیابی به رضایت شغلی برای آنان از این طریق دشوار است .بهطور خالصه نتایج
بدست آمده نشان میدهد که با افزایش تعهد سازمانی ،رضایت شغلی افزایش مییابد .به عالوه ،پایین بودن
رضایت شغلی و تعهد سازمانی باعث کاهش عملکرد کارکنان سازمان میشود .در حقیقت نیروی اسانی
که پایه و اساس نظام آموزش عالی را تشکیل میدهد در صورتی میتواند عملکرد مفیدی از خود نمایش
دهد که دارای انگیزه و روحیه مطلوب باشند که در این راستا تعهد سازمانی و رضایت شغلی نقشی حیاتی
دارند .در مقابل افرادی افراد بی تعهد و نارضایت باعث انتقال این رفتار به دیگر اعضای سازمان میشوند
که در نتیجه کاهش عملکرد افراد و نیز در بهره سازمانی را به همراه خواهد داشت .در این راستا میبایست
به نیازهای کارکنان توجه ویژه داشت .در حقیقت توجه به نیازهای آنان و چگونگی تأمین این نیازها توسط
مدیریت یک سازمان ،میتواند منجر به رضایتمندی شغلی نیروی انسانی و در نتیجه ،تعهد سازمانی در
سازمان متبوع گردد ) .(Pat, 1999در این راستا بدون شک اندازه گیری دورهای میزان رضایت شغلی
کارکنان و رفع عوامل نارضایتی میتواند دانشگاه را در ارائه خدمات بهتر و دستیابی به اهداف خود کمک
نماید .از سوی دیگر گرایش کاری تأثیری بر رضایت شغلی ندارد اما بر عملکرد شغلی تأثیر مثبتی دارد،
که این امر منجر می شود فرد کارکرد مناسبی در زمینه شغلی ارائه نماید .با توجه به اینکه افزایش رضایت
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شغلی منجر به افزایش عملکرد افراد میگردد کارکنان کارهایشان را در سطح قابل قبولی از کارآیی انجام
میدهند و این مهم سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری میرساند .همچنین این نکته باید در نظرگرفته
شود که نتایج عملکرد شغلی باید منجر به تعهد مدیران عالی در رفع کاستیها و نارساییهای سازمان شود.
فقدان نگرش مؤثر در خصوص عملکرد شغلی منجر به ترک کار و رفتارهای مخرب در محیط کار خواهد
گردید .در این راستا محیط کاری عامل بسیار مهمی است که میتواند بر رضایت و تعهد شغلی در
کارکنان مؤسسات آموزش عالی تأثیر گذارد ) .(Hanaysha, 2016از اینرو مدیریت در مؤسسات آموزش
عالی باید نسبت به اهمیت طراحی محیطی که در آن تعهد سازمانی تقویت گردیده و گرایش کارکنان در
بهبود بهره وری شغلی تقویت شود ،توجه نشان دهد .در این راستا الزم است روابط میان کارمند و مدیریت
بر اساس احترام متقابل پایه گذاری شود تا بدان طریق و بوسیله تسهیم اطالعات جهت رفع موانع بهبود
عملکرد شغلی اقدام شود .در این میان طرح بندی فرهنگ سازمانی مؤثر نیز میتواند در بهبود گرایش
کاری و رضایت شغلی کارکنان که بهبود عملکرد سازمان را به دنبال خواهد داشت بسیار مهم باشد .این
مهم میتواند از طریق ایجاد دورههای اموزشی و تقویت همکاریهای تیمی ،به طور مثال در حوزه
موضوعات پژوهشی در اساتید مورد توجه قرار گیرد .چنین فعالیتهایی میتواند به سازمانها جهت تعامل
با موضوعات گرایش کاری ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی و در نتیجه رقابتپذیری آنها کمک کند.
این پژوهش همچون سایر تحقیقات تحت تأثیر محدودیتهایی است و ازاینرو فرصتهایی برای
پژوهشهای آتی بوجود میآورد .با توجه به اینکه نمونه مورد بررسی شامل اساتید و کارکنان یک موسسه
آموزش عالی میباشد ،لذا تعمیم نتایج به سایر مؤسسات آموزش عالی و سازمانها باید با احتیاط صورت
پذیرد .لذا تحقیقات آتی میتوانند با افزایش دامنه نمونه مورد بررسی جامعیت بیشتری به مفاهیم رضایت
شغلی ،تعهد سازمانی ،گرایش کاری و عملکرد شغلی در مؤسسات آموزش عالی کشور دهند .همچنین
این پژوهش به صورت مقطعی و بر اساس ادبیات موضوعی تدوین شده در خارج از کشور طراحی شده
است .ازاینرو پژوهشگران میتوانند با افزایش دامنه زمانی مورد بررسی و انجام مصاحبههای عمیق،
شناخت بیشتری از موضوع عملکرد شغلی در دانشگاههای کشور ارائه نمایند .درنهایت با توجه به اینکه
متغیرهای خارج از کنترل و مداخله گر بسیاری از قبیل سن یا جنسیت میتواند در پاسخگویی به سؤاالت
ایفای نقش نماید ،پژوهشگران میتوانند تأثیر عوامل جمعیت شناختی را در عملکرد شغلی کارکنان مورد
بررسی قرار دهند.
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