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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تدوين معادلهی ساختاری تعهد سازماني با عملکرد شغلي با نقش میانجي جو سازماني بود .جامعهی
پژوهش شامل كاركنان بیمارستاني دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه در سال  1931بود كه در بیمارستان امام رضا (ع ) فعال
بودند .پژوهش بر روی  902نفر (  11مرد و  291زن ) كه به روش نمونهگیری طبقهای تصادفي انتخاب شده بودند ،انجام شد.
برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه عملکرد شغلي پاترسون (  ،) 1332پرسشنامه تعهد سازماني آلن و ماير ( ،) 1331پرسشنامه
جو سازماني هاپین و كرافت (  ) 2000استفاده شد .تجزيه و تحلیل دادهها از طريق ضرايب همبستگي و تحلیل رگرسیون
چندگانه انجام شد و همچنین برای تحلیل مدل مفروض از مدل يابي معادالت ساختاری با روش تحلیل مسیر استفاده گرديد.
يافتههای پژوهش نشان دادند كه تعهد سازماني با جو سازماني و عملکرد شغلي رابطهی مثبت و معنادار داشت .همچنین تعهد
سازماني با واسطهی جو سازماني بر عملکرد شغلي تاثیر داشتند .در نتیجه ،بر اساس تعهد سازماني ميتوان عملکرد شغلي را در
افراد تبیین كرد.
واژههای کلیدی :تعهد سازماني ،جو سازماني ،عملکرد شغلي ،كاركنان دانشگاه
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مقدمه
مشاغلي كه با سالمت و جان انسانها رابطه دارند در هر جامعهای جزء مشاغلي محسوب ميشود كهه نیروهها در مویعیتههای
مختلف ،گاهاً فشار رواني  1و استرس  2زيادی را تحمل مي كنند .مسئولیت تامین آرامش و خدمات درماني ،اداری و رسیدگي به
نیازها و مشکالت بیماران ،ساعات كاری متغیر شرايط خاصي را برای كاركنان ايجاد مي كند و اين شهغل را در دسهته مشهاغل
سخت یرار ميدهد(شکیبا راد .) 1935 ،با توجه به شرايط خاص شغلي ،بررسي سازههای روانشناختي مرتبط با اشتغال همچون
استرس شغلي  9و تعهد سازماني  5و جو حاكم بر سازمان در اين یشر ميتوانهد ديهدگاههای جديهد را در اختیهار متخصصهان و
پژوهشگران یرار دهد .سطوحي از استرس شغلي ،تعهد سازماني و جو سازماني  4ممکن است به بهتهر شهدن عملکهرد شهغلي

1

كمك كنن د .ویتي استرس شغلي وجود نداشته باشد كاركنان دچار تنبلي و كسالت نميشوند .چنان كه استرس شغلي افزايش
پیدا كند عملکرد به سمت اختالل ميرود و كاركنان آمادگي ذهني و رواني پايیني برای رويايي با چالشها پیدا ميكنند .اگهر
مقدار تعهد و جو سازماني از سطح بهینه خارج شود ،توانايي كاركنان كمتر و در نتیجه سطح عملکرد افهت مي يابهد؛ بنهابراين
مي توان متصور شد كه رابطه استرس شغلي ،تعهد سازماني و جو سازماني با عملکرد كاركنان يك رابطه معکوس اسهت(نزهت،
.) 1931
يکي از مفاهیم مهم در رفتار سازماني و تاثیرگذار بر عملکرد شغلي ،تعهد سازماني  1مي باشد .تعهد سازماني بعنوان يهك سه ر
حمايتي عمل كرده و از فرد در برابر استرس شغلي حمايت مي كند .به عبارت ديگر هرچه تعهد سازماني بیشتر باشهد ،عوامهل
فشارزا تاثیر كمتری بر روی افراد خواهند داشت(استرون  .) 1338 ،8تعهد سازماني عبارت است از نگرشههای مثبهت يها منفهي
افراد نسبت به كل سازمان و نه شغل است كه در آن مشغول به كار هستند .در تعهد سازماني شخص نسبت به سازمان احساس
وفاداری یوی داشته و از طريق آن سازمان خود را مورد شناسايي یرار ميدهد(ساروخیه .) 1334 ،معموليترين شیوه برخورد با
تعهد سازماني آن است كه تعهد سازماني را نوعي وابستگي عاطفي به سازمان در نظر بگیريم .بر اين اساس فردی كه به شدت
متعهد است ،هويت خود را از سهازمان گرفتهه ،در سهازمان مشهاركت داشهته و بها آن در مي آمیهزد و از عوهويت در آن لهذت
مي برد(سلطاني .) 2012 ،پژوهشها نشان ميدهند كه سیاستها ،برنامههای سازمان ،وضعیت مهالي يها ارزش سههام شهركت
هیچکدام سازمان را به محیطي مناسب برای كاركردن تبديل نمي كند ،بلکه آنچه از سازمان يك محیط كار ايدهآل و مطلهوب
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مي سازد ،احساس كاركنان نسبت به محیط كار است .شرايط محیط كار برای ايجاد و رشهد احسهاس كاركنهان در سهه عامهل
خالصه ميشود :مديريت ،شغل و همکاران .مي توان چنین بیان داشت يکي ديگر از عوامل مرتبط با استرس شغلي ،كیفیت جو
سازماني است .جو سازماني عبارت است از شیوهها و الگوهای زيربنايي كه در پیشفرضها ،مصاديق و اعتقادات نهفته اسهت و
فرهنگ سازمان را شکل ميدهد(داكرت  .) 2015 ،3مفهوم ديگر مرتبط با تعهد سازماني ،عملکرد شغلي  10مي باشد .عملکرد بهه
عنوان ارزشهای كلي مورد انتظار سازمان از تکه های مجزای رفتاری تعريف شده است كه يك فرد در طول يك دوره معهین از
زمان انجام ميدهد .مهمترين و اساسيت رين مسئله هر سازماني ،عملکرد شغلي نیروهای انساني  11آن سهازمان اسهت .صهاحب
نظران اخیرا عملکرد شغلي را به دو بعد عملکرد وظیفهای  12و عملکرد زمینهای  19تقسیم كردهاند .عملکرد وظیفهای مربوط بهه
مسئولیت ها و وظايف كاركنان ثبت شده است و با وظايف محوله در ارتباط است .اما عملکرد زمینهای مربوط به رفتارهايي است
كه بقای شبکه ی سازماني و اجتماعي و جو روانشناختي كه وظايف فني را احاطه كرده است(سلن و وردرمارک  .) 2003 ،15حال
با توجه به ساعات كاری طوالني و شیفت كاری طوالني مدت ،تداخالت زندگي خانوادگي و شغلي ،مویعیت كاری طایتفرسا بر
فعالیت كاركنان ،آنها در معرض خطر بااليي برای ابتال به استرس شغلي یرار دارند .از طرفي هم با توجه به اهمیت سهالمتي و
تاثیر آن در ارائه خدمات و از سويي ديگر در بیشتر پژوهش های انجام شده به بررسي رابطه اين عوامل با همديگر پرداخته شده
است و از طرفي هم اين عوا مل به صورت كلي در كنار هم مورد بررسي یرار گرفتهاند؛ لذا پژوهشگر را بهر آن داشهت بهه بیهان
رابطه علّي تعهد سازماني با عملکرد شغلي با میانجي گری جو سازماني كاركنان دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه ب ردازيم كه در
آن میزان تاثیر پذيری هركدام از متغیرهای مورد اشاره مشخ ص گردد .بنابراين مسئله اساسي كه اين پژوهش یصد پاسخگويي
به آن را دارد ،اين است كه آيا تعهد سازماني با واسطهی جو سازماني ،عملکرد شغلي را تبیین ميكند؟
روش
اين پژوهش از نوع پژوهشهای توصیفي است .جامعهی پژوهشي حاضر را كلیهی كاركنان بیمارستاني دانشگاه علهوم پزشهکي
كرمانشاه در سال  1931كه در بیمارستان امام رضا(ع) فعال بودند .تعداد كل كاركنان بنا بر گزارش دانشهگاه علهوم پزشهکي
 1259نفر بود كه از بین آنها  312نفر زن و  281نفر مرد بودند .با توجهه بهه وضهعیت توزيهع افهراد جامعهه پهژوهش ،روش
نمونهگیری در پژوهش حاضر روش نمونهگیری طبقه ای تصادفي بود؛ زيرا جامعه از دو طبقه عمده زن و مرد تشکیل شده بود.
برای محاسبهی حجم نمونهی پژوهشي نیز با استفاده از جدول كرجسي و مورگان(  )1310حجم نمونه  231نفر ( 290زن و 11
مرد) در نظر گرفته شد .با توجه به اينکه احتمال ميرفت كه تعدادی از پرسشنامهها بصورت صهحیح پاسهد داده نشهوند و يها
بازگردانده نشوند ،پرسشنامهها بر روی  910نفر اجرا شد كه نهايتاً  902پرسشنامه صحیح (  291زن و  11مرد) بدست آمد.
Dakert
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ابزارهای گردآوری اطالعات
پرسشنامه عملکرد شغلی :ابزار سنجش اين سازه پرسشنامهی عملکرد شغلي پاترسون(  ) 1332بود .اين پرسشنامه در ايران
توسط ارشدی و شکركن(  ) 1914ترجمه شدو دارای  14گويه مي باشد كه هريك از افراد با توجه به رفتارها ،احساسات عادی و
عمومي خود به سواالت پاسد دادند .هر پرسش يك پاسد  4درجهای از ك امالً موافق تا كامالً مخالف دارد كه بصهورت لیکرتهي
نمرهگهذاری مي شههود .بیشههترين و كمتهرين نمههره یابههل كسهب در ايههن پرسشههنامه بهه ترتیههب  14و  14اسههت .منظههری و
شکركن(  ) 1914ضريب پايايي اين پرسشنامه را در نمونه دبیران مدارس پسرانه شهرستان اهواز با استفاده از فرمول اس یرمن -
براون و روش تنصیف زوج -فرد معادل  0 /85گزارش دادهاند .امیني و نوری(  ) 1914در نمونه  88نفری كاركنان يهك شهركت
ضريب پايايي از پرسشنامه را با روش آلفای كرونباخ  0 /10و با روش تنصیف  0 /48گزارش دادند .سیاحي و شهکركن( ) 1914
ضريب پايايي اين پرسشنامه را در نمونه كاركنان يك شركت با روش آلفای كرونباخ  0 /84و با روش تنصیف نیز  0 /84گزارش
دادند .همچنین روحالهي(  ) 1935در پژوهش خود برای سنجش پايايي اين پرسشنامه از روش آلفای كرونباخ اسهتفاده كهرد و
ضريب  0 /31را گزارش داد .خوشکام( ) 1981با بکارگیری آزمون مذكور در نمونه كاركنان يك سازم ان ضريب پايايي و روايي
اين پرسشنامه را از دو روش آلفای كرونباخ و تنصیف  0 /82و  0 /80گزارش كردهاند و ضريب روايي را نیهز از طريهق همبسهته
كردن آزمون با نمرهی يك سوالي و  14درجهای محاسبه و  0 /59در سطح  Pكوچکتر از  0 /001گزارش داد .نعامي( ) 1980نیز
برای سنجش روايي پرسشنامه نمرههای آن را با نمرههای حاصل از پرسشنامه شايستگي و عملکرد شغلي گزارش درجه بنهدی
كاركنان همبسته نمود كه ضرايب روايي به ترتیب  0 /59و  0 /91به دست آمد كه در سطح كوچکتر از  0 /001معنادار بودند و
روايي پرسشنامه تايید شد.
پرسشنامه تعهد سازمانی
آلن و ماير( ) 1331برای سنجش اجزای سهگانه تعهد سازماني پرسشنامهای را طراحي كردند كه بعد از آن بطور گستردهای
در پژوهشهای مختلف مورد استفاده یرار گرفت .اين پرسشنامه دارای  25گويه است كهه سهه زيرمقیهاس را ميسهنجد .ايهن
زيرمقیاسها عبارتند از تعهد عاطفي ،تعهد هنجاری ،و تعهد مستمر .در اين پرسشنامه بهرای ههر زيرمقیهاس  8گويهه در نظهر
گرفته شده است .در اين پرسشنامهی  25گويهای برای سنجش هريك از مولفههای تعههد عهاطفي ،تعههد هنجهاری ،و تعههد
مستمر 8 ،گويه در نظر گرفته شده است كه بر روی طیف  4درجهای از نوع لیکرت به آن پاسد داده ميشود .حدایل و حداكثر
نمره كسب شده توسط افراد در اين پرسشنامه به ترتیب  25الي  120نمره است كه هرچه نمره فرد باالتر باشد نشان دهندهی
تعهد سازماني بیشتر وی است .مطالعهات متعهددی ويژگيههای روانسهنجي ايهن پرسشهنامه را بررسهي كردهانهد .بهر اسهاس
بررسيهای آلن و ماير( ) 1331اين پرسشنامه از روايي و پايايي باال و یابل اطمیناني برخوردار است .سازندگان پرسشهنامه بها
روش بررسي روايي همگرا و واگرا ،روايي پرسشنامه را مورد بررسي یرار دادند ،آنها ضريب روايي واگهرای پرسشهنامه را  0 /19و
ضريب روايي همگرا را  0 /81گزارش دادنهد كهه نشهان دهنهده ی روايهي بهاالی پرسشهنامه اسهت .در ايهران نیهز بختیهاری و
رئیسي(  ) 1939روايي محتوايي پرسشنامه را باال و یابل یبول گزارش داده است و اين پرسشنامه را بهترين ابزار برای سهنجش
كیفیت خواب معرفي نموده است .بعالوه پهلوان(  ) 1935در پژوهشهي در دانشهگاه فردوسهي مشههد ،ايهن پرسشهنامه را دارای
شاخص بااليي از روايي دروني و بیروني در دانشجويان دانسته است .آلن و ماير( ) 1331در بررسي خود ضريب پايايي پرسشنامه
برای مولفه های تعهد عاطفي ،تعهد مستمر ،و تعهد هنجاری را به ترتیب  ،0 /18 ،0 /13و  0 /15گزارش دادهاند .آنهها همچنهین
مقدار آلفای كرونباخ اين مقیاس را برای مولفههای سهگانه به ترتیب  ،0 /11 ،0 /13و  0 /19گزارش كردند .ماروينك(  )2011نیز
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همساني دروني خرده مقیاسها را مناسب و آلفای كرونباخ آنها را بین  0 /18تها  0 /81يافتهه اسهت .در ايهران تاشهك( ) 1939
همبستگي میان خرده مقیاسها را بین  0 /11تا  0 /81گزارش كرده اند كه باالترين همبستگي بین تعهد عاطفي و تعهد هیجاني
 0 /81و پايینترين همبستگي بین تعهد هیجاني و تعهد مستمر  0 /11بدست آمد .كرمخاني(  ) 1930در پژوهش خود پايايي اين
مقیاس را به روش آلفای كرونباخ برابر با  0 /18محاسبه و گزارش كرده است.
پرسشنامه جو سازمانی
اين پرسشنامهی خودگزارشي توسط هاپین و كرافت در سال  2000ساخته شده است و دارای  90گويه است .اين
پرسشنامه در آغاز برای سنجش جو سازماني در اماكن آموزشي طراحي گرديد اما س س در حیطههای مختلفي از آن استفاده
شد .پاسددهندگان بر اساس نظرات خود به گويهها پاسد ميدهند و پاسدهای آنها بصورت لیکرتي از خیليكم(  ) 1الي
خیليزياد(  ) 4نمرهگذاری ميشود .در اين پرسشنامه حدایل نمرهی یابل كسب  90و حداكثر آن  140است .نمرات باالتر در
اين مقیاس نشان دهندهی جو سازماني مطلوبتر د ر سازمان است .بر اساس گزارش سازندگان پرسشنامه روايي كلي آن 0 /82
است .همچنین پايايي كلي پرسشنامه  0 /19گزارش شده است.

یافته ها
جدول  1نتايج اجرای تحلیل همبستگي را نشان ميدهد .نتايج تجزيهی آماری نشان ميدههد كهه تمهامي زيرمولفهههای
تعهد سازماني(تعهد عاطفي ،تعهد هنجاری ،و تعهد مستمر) با جو سازماني رابطه معنادار داشته است .اين روابط همگي مثبت و
مستقیم بودند و سطوح معناداری تمامي روابط  0 /001بودند .اين يافتهها را بطور كلي اينطور تفسیر ميكنیم كه سطح بهاالی
تعهد شغلي در افراد با سطح باالی مطلوبیت در جو سازماني همراه است و بالعکس .به عبارت ديگر هرچه افراد جو سازماني كه
در آن فعالیت مي كنند را مطلوبتر درک كنند ،تعهد سازماني بیشتری نسبت به سازم ان خود دارند و بالعکس.
جدول  : 1ماتريس همبستگي متغییرهای تعهد سازماني با جو سازماني
متغییر

9

 9تعهد عاطفی

1

 0تعهد هنجاری

** 0 /41

 3تعهد مستمر

**

0 /55

 4جو سازمانی

**

0 /98

0

4

3

1
**

0 /94

**

0 /23

1
**

1

0 /92
**

: P<0004 ، : P<0001

*

در ادامه جهت بررسي بیشتر رابطه بین تعهد سازماني با جو سازماني تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان انجام شد.
همانطور كه در تحلیل همبستگي مشاهده شد تمام زيرمولفه های تعهد سازماني(تعهد عاطفي ،تعهد هنجاری ،و تعهد مستمر) با
جو سازماني رابطه معنادار داشتند و جهت تمامي اين روابط مثبت و مستقیم بود .نتايج اجرای تحلیل رگرسهیون در جهدول 2
ديده مي شود .در اين تحلیل ،جو سازماني متغییر مالک بود و زيرمولفههای سهگانهی تعهد سهازماني نیهز بهه عنهوان متغییهر
پیش بین وارد مدل تحلیلي شد.
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جدول  : 2خالصه رگرسیون همزمان جو سازم اني روی تعهد سازماني
متغییر مال

متغییرهای پیشبین

R

R0

F

β

معنادار

ک

t

معنادار

ی

جو سازمانی

تعهد عاطفي
0 /11 0 /52

تعهد هنجاری

0 /001

/911
21

تعهد مستمر

ی
0 /212

9 /880

0 /001

0 /221

9 /822

0 /001

0 /111

2 /331

0 /009

در معادله جدول  2مشاهده ميشود كه زيرمولفههای سهگانهی تعهد سازماني ميتوانند  11درصد از واريانس جو سازماني
را بطور معنادار تبیین كنند .ضرايب استاندارد رگرسیوني و آزمون معناداری شیب نیز نشان ميدهند كه تعهد سازماني ،بطهور
معناداری یادر به پیش بیني جو سازماني بوده است .اي ن يافته به اين معناست كه با سطح باالی تعهد سازماني در افراد ،ميتوان
مطلوب بودنِ جو سازماني را پیش بیني كرد.
جدول  : 9ماتريس همبستگي متغییرهای جو سازماني با عملکرد شغلي
0

متغییر

9

 9جو سازمانی

1

 0عملکرد شغلی

** 0 /53

1

رابطه بین جو سازماني با عملکرد شغلي در سطح معناداری  0 /001یرار داشتند .اين يافته را اينطور تفسیر ميكنیم ،افرادی
كه در جو سازماني مطلوبي فعالیت مي كنند ،از عملکرد شغلي خوبي نیز برخوردارند و همچنین تفسهیر بهالعکس نیهز درسهت
است.
جدول  : 5خالصه رگرسیون همزم ان عملکرد شغلي روی جو سازماني
F
R
R0
متغییر
متغییر مالک
پیشبین
عملکرد شغلی

جو سازماني

معنادار

β

t

معنادار

ی
0 /53

0 /29

/150
32

0 /001

ی
0 /581

3 /190

0 /001

در ادامهی اين بررسي ،رابطه ی بین جو سازماني با عملکرد شغلي تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان انجهام شهد.
نتايج اجرای تحلیل رگرسیون در جدول  5ارائه شده است .در اين تحلیل ،عملکرد شغلي متغییر مالک بود و جو سازماني نیز به
عنوان متغییر پیش بیني كننده ،وارد مدل شد .در معادله جدول  5مشاهده ميشود كه جهو سهازماني ميتوانهد  29درصهد از
عملکرد شغلي را تبیین كند .ضرايب استاندارد رگرسیوني نشان ميدهند كه جهت اين پیش بیني مثبت و مسهتقیم اسهت .بهه
عبارت ديگر بر اساس سطح باالی جو سازماني ،ميتوان عملکرد شغلي بیشتری را در كاركنان پیش بیني كرد.
نتايج تجزيهی آماری نشان ميدهد كه تمامي زيرمولفههای تعهد سازماني(تعهد عاطفي ،تعهد هنجهاری ،و تعههد مسهتمر ) بها
عملکرد شغلي رابطه معنادار داشته است .اين روابط همگي مثبت و مستقیم بودند و سهطوح معنهاداری تمهامي روابهط 0 /001
بودند .اين يافتهها را بطور كلي اينطور تفسیر مي كنیم كه سطح باالی تعهد سازماني در افراد با سهطح بهاالی عملکهرد شهغلي
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همراه است و بالعکس .به عبارت دي گر هرچه افراد نسبت به اصول و معیارهای سازمان متعهدتر باشند ،عملکرد شغلي در آنهها
بیشتر خواهد بود و بالعکس.
جدول  : 4ماتريس همبستگي متغییرهای تعهد سازماني با عملکرد شغلي
متغییر

0

9

4

3

1

 9تعهد عاطفی
 0تعهد هنجاری

**

0 /41

 3تعهد مستمر

**

0 /55

 4عملکرد شغلی

**

0 /41

1
**

0 /94

**

1
**

0 /91

1

0 /28

: P<0004 ،** : P<0001

*

در ادامه جهت بررسي بیشتر رابطه بین تعهد سازماني با عملکرد شغلي تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان انجهام
شد .همانطور كه در تحلیل همبستگي مشاهده شد تمام زيرمولفههای تعهد سهازماني(تعهد عهاطفي ،تعههد هنجهاری ،و تعههد
مستمر ) با عملکرد شغلي رابطه معنادار داشت ند و جهت تمامي اين روابط مثبت و مستقیم بود .نتايج اجرای تحلیهل رگرسهیون
در جدول  4ديده مي شود .در اين تحلیل ،عملکرد شغلي متغییر مالک بود و زيرمولفههای تعهد سازماني نیز به عنوان متغییر
پیش بین وارد مدل تحلیلي شد.
جدول  :1خالصه رگرسیون همزمان عملکرد شغلي روی تعهد سازماني
متغییر مال

متغییرهای پیشبین

R

R0

F

ک

معنادار

β

t

ی

شغلی

عملکرد

تعهد عاطفي
تعهد هنجاری

0 /21 0 /42

/140
91

تعهد مستمر

0 /001

معنادار
ی

0 /528
0 /211

1/191
9 /854

0 /001
0 /001

0 /152

2 /549

0 /001

در معادله جدول  1مشاهده ميشود كه زيرمولفههای تعهد سازماني ميتوانند  21درصد از واريانس عملکرد شغلي را بطور
معنادار تبیین كنند .ضرايب استاندارد رگرسیوني و آزمون معناداری شیب نیز نشان ميدهند كه تعهد سازماني ،بطور معناداری
یادر به پیش بیني عملکرد شغلي بوده است .اين يافته به اين معناست كه با سطح باالی تعهد سازماني در افراد ،ميتوان عملکرد
شغلي بیشتری را در كاركنان پیش بیني كرد.
شاخصهای برازش مدل مسیر در جدول  1ارائه شده است .مقادير مربع كای به درجهه آزادی ( ،) X2/dfشهاخص بهرازش
تطبیقي ( ،) CFIشاخص برازندگي ( ،) GFIشاخص تع ديل يافته برازندگي ( ) AGFIو ريشه دوم برآورد تغییرات خطای تقريب
( ) RMSEAدر حد یابل یبول بود .بنابراين ميتوان گفت كه مدل مفهروض بهرازش بسهیار خهوبي بها دادههها داشهت(هومن،
.) 1988
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جدول  :1شاخصهای برازش مدل مسیر
0

RMSEA

AGFI

GFI

CFI

X0/df

df

X

2/20

0 /30

0 /31

0 /38

2 /11

5

10 /91

بر اساس اين نتايج ،مدل مفروض برازش خوبي با داده ها داشت .بدين ترتیب نقش میانجي جو سازماني در رابطه بین تعهد
سازماني با عملکرد شغلي با توجه به دادههای پژوهش حاضر تايید شد .بر مبنهای يافتهههای تحلیهل مسهیر ،تعههد سهازماني
توانستند به صورت غیرمستقیم و با واسطهی جو سازماني ،بر عملکرد شغلي تاثیر داشته باشند .شهدت ايهن اثهرات همگهي در
سطح  0 /001معنيدار بود .مدلِ تحلیل مسیر در شکل  1- 5برای نشان دادنِ روابط مدل برازش يافته ارائه شده است.

عملکرد شغلی

0 /25

جو سازمانی
0 /23

تعهد عاطفی

0 /22

تعهد هنجاری
0 /13

تعهد مستمر

شکل  : 1- 5نمودار مسیرهای مدل برازش يافته با ضرايب استاندارد(اعداد روی خطوطِ مسیر ،ضريب بتا هستند)

بحث و نتیجهگیری
نتايج نشان دادند كه در بررسي مدل ارائه شده ،برازش مدل تحلیل مسیر در حد مطلوب بود .اين نتايج نشان دهنده اين
است كه تعهد سازماني بطور غیر مستقیم (با در نظر گرفتن نقش واسطهای جو سازماني ) یادر اسهت بطهور معنهاداری تغییهرات
عملکرد شغلي را تبیین كند .لذا در پاسد به فرضیهی اصلي پژوهش ميتوان گفت كه تعهد سازماني بطور غیر مستقیم از طريق
جو سازماني بر عملکرد شغلي اثر ميگذارند و تغییرات در اين سازه را بطور معناداری تبیین ميكنند .نتايج نشهان دادنهد كهه
روابط بین فردی از سازهی استرس شغلي با جو سازماني رابطه معکوس داشت .در مرور پژوهشهای پیشیني كه مشابه پژوهش
حاضر بودند مشاهده ميشود كه نتايج بدست آمده از اين پژوهش و پژوهشهای پیشین مشابه و همسو بودهاند .به عبارت ديگر
پژوهشگران پیشین نیز با اجرای پژوهش بر روی جوامع متفاوت و شرايط متفاوت ،به نتايج مشابهي دست يافتهاند(برای مثهال
نگاه كنید به :اماني1931 ،؛ شیخي و همکاران1988 ،؛ ژانگ و پوستیگلیون2018 ،؛ يه2003 ،؛ سهلن و همکهاران.) 2003 ،
رابطه ی جو سازماني با تعهد عاطفي به اين صورت است كه افرادی كه جو سازمان را طوری برداشت ميكنند كه در آنها شاءن
و جايگاهشان حفظ مي شود و محیطي مطلوب و همسو با تمايالتشان است ،بطهور كلهي در شغلشهان افهرادی مسهئولیت پذير
هستند و در كار و يا شغلشان به اهداف سازمانيشان متعهد هستند .اين افراد با شغلشان رابطهی عاطفي بریرار ميكنند و از
لحاظ عاطفي و یلباً به اهداف و آرمانهای سازمان متعهد و پايبند هستند(كارور ،شییر و وينترايوب .) 2011 ،دومین زيرمقیاس
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تعهد سازماني كه با «جو سازماني» رابطه مثبت و مستقیم داشت ،تعهد مستمر بود .اين رابطه به اين صورت یابل تفسیر است،
افرادی كه محیط و جو حاكم بر سازمان ،روابط با همکاران و بیماران و خانوادههايشان را مطلوبتر گزارش ميكنند ،بطور كلي با
شغل و اهداف شغلي و سازمانيشان رابطهی بهتری بریرار مي كنند و تمايل بیشتری دارند كه كارشان در سازمان را ادامه دهند،
اين افراد به ادامه فعالیت در سازمان خود را متعهد مي دانند و تمايل دارنهد كهه كارشهان را در سهازمان ادامهه دهنهد(پارک و
فالکمن .) 2011 ،يافته ی ديگر در اين پژوهش رابطه مثبت و مستقیم جو سازماني با تعهد هنجاری بود .اين رابطه به اينصورت
تفسیر ميشود ،افرادی كه محیط كاریشان و جو سازماني محل كارشان را یابل پیش بیني ،باثبهات و در راسهتای انتظاراتشهان
ميدانند ،عملکردشان در سازمان را نیز معنادار مي دانند .بنابراين برای عملکرد بهتر سهازمان خهود را بهه رعايهت هنجارههای
سازماني متعهد مي دانند .اين افراد رعايت هنجارهای سهازماني را امهری مههم در رسهیدن سهازمان بهه اههداف و آرمانههايش
مي دانند .بنابراين وجود جو سازماني مطلوب با تعهد به هنج ارهای سازمان همراه خواهد بود(سیلور و ورتمن.) 2011 ،
برای بررسي اين نتیجه تحلیل ضريب همبستگي و تحلیل رگرسیون به شیوهی همزمان انجام شد كه در ادامه بطور مشروح
مورد تحلیل و تفسیر یرار خواهد گرفت .نتايج پژوهش در اين بخش نشان داد كه جو سازماني بطور معناداری یادر به پیش بیني
عملکرد شغلي كاركنان بودند .در مرور پژوهشهای پیشیني كه مشا به پژوهش حاضر هستند مشاهده ميشود كه نتايج بدست
آمده از اين پژوهش و پژوهشهای پیشین مشابه و همسو بودهاند و پژوهشگران پیشین به نتايج مشابهي دست يافته بودند(برای
مثال نگاه كنید به :اماني1931 ،؛ جالل و همکاران1932 ،؛ جکسون و همکاران2012 ،؛ رابینسون.) 1331 ،
در تفسیر اين نتیجه بايد گفت كه جو سازماني یادر است به میزان یابل توجهي بر مسئولیت پذيری كاركنان اثر بگذارد و
استحکام رفتار آنان را تبیین كند و موجب شود كه كاركنان عملکرد شغليشان متاثر شود .درصورتيكه جو سازماني مطلوب و
مثبت باشد باعث ميشود كه كاركنان دربارهی آنچه كه انجام ميدهند احساس بهتری داشته و وظايفشان را بهه نحهو احسهن
انجام دهند كه در نتیجه موجب عملکرد بهتر ميشود .جو سازماني به شکل دادن رفتار كاركنان كمك ميكند .سازمان يا جو
سازماني مطلوب با كمك نمودن به كاركنانش برای پي بردن به محیط كار خود رفتار آنان را بصورت فعال و وظیفهشناس شکل
ميدهد (عسکريان.) 1939 ،جو سازماني بر وظايف و نحوهی عملکرد تأثیر ميگذارد جهو سهازماني غنهي ،رهبهری فرهمنهد و
كارمندنگر بر مسئولیت اجتماعي كاركنان و سازمان بیش از رهبری كار محور تاثیر دارد .ویتي هر كدام از ما وارد يك سهازمان
مي شويم ،فرهنگ خاص خود را نیز به آن سازمان مهيبريم .حال اگر جوّ سازماني به گونهای باشد كه برای ما در آن سهازمان
خاص ،جامعهپذيری اتفاق بیفتد ،يعني فرهنگ آن سازمان را ب ذيريم و ناگزير باشیم خود را براساس آن فرهنهگ تعهديل يها
تغییر دهیم ،آنگاه آموزش مديريت ،مهمترين ابزار برای اين تغییر و اصالح رفتار است .زماني كارمندان رضايت دارنهد كهه جهو
سازماني سرشار از مسئولیت پذيری ،حمايت و شناخت باشد .يك جو مطلوب جوی است كه ارتباطات مثبت و عاطفي ،همدلي
و اعتماد بین اعوا حاكم باشد و مديران بايد بر مديريتي تکیه كنند كه باعث انگیزش در كاركنان گردد .جو كهاری بايهد بهه
بهره وری تاكید داشته باشد كه اين هدف تنها از طريق ايجاد انگیزش در كاركنان تحقق مي يابد (آیايي.) 1935 ،
در تبیین اين نتیجه بايد گفت كه جو سازماني مانند هوای موجود در يك اتاق است ،ما نميتوانیم جو سازماني را ببینیم يا
لمس كنیم ،اما آن ما را احاطه كرده است و هر چه كه اتفاق ميافتد را تحت تاثیر یهرار مهيدههد و خهود نیهز از آنچهه كهه در
سازمان ميگذرد ،تاثیر مي پذيرد .بنابراين هر سازماني ،فرهنگ ،سنتها و روشهای عمل ويژهای دارد كه بر روی ههم جهو آن
سازمان را تشکیل ميدهند .جو برخي سازمانها پويا و كاری است و برخي ديگر سهلگیر و برخي كامالً انساني و برخي ديگهر
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سخت و سرد .در جو باز و مطلوب ،كاركنان از رضايت یابل توجهي برخوردارند و انگیزه كافي برای غلبه بهر مشهکالت دارنهد.
مسئولیت پذيرترند در نتیجه آنها دارای نیروی محركه الزم برای ترتیب دادن كارها و حفظ تحرک سازمان هستند .بهه عهالوه
كاركنان به همکاری با سازمان خود افتخار مي كنند .كاركنان به خوبي با يکديگر همکاری ميكنند و امهور سهازمان را تمهام و
كمال انجام ميدهند (نائلي .) 1931 ،جو سازماني را ميتوان نتیجه رهبری مدير دانست .مدي ر مؤثر مهارت بسزايي در برانگیختن
كاركنان با برآورده ساختن نیازهای رواني كاركنان همچون توفیقطلبي ،یدرت و . ..دارد .تمهامي ايهن عوامهل موجهب افهزايش
عملکرد شغلي و اثربخشي كاركنان و در نهايت افزايش بهرهوری و اثربخشي سازمان ميشود .كاركناني كه در اداراتهي بها جهو
سازماني مطلوب مشغول به خدمت مي باشند دارای مسئولیت پذيری بیشتری از كاركناني مشغول به خدمت در ادارهای با جهو
سازماني بسته هستند .مسئولیت پذيری در حد متوسط اداره فني و حرفهای دارای جو باز و بسته ميباشند (مدني.) 1939 ،
نتايج نشان دادند كه تعهد سازماني با عملکرد شغلي رابطه دارد .همچون فرضیات گذشته با مقايسهی پژوهشهای پیشیني
كه مشابه پژوهش حاضر هستند نتايج پژوهش حاضر را با پژوهشهای گذشته مشابه و همسو در مي يابیم .به عنوان نمونهای از
اين پژوهشها ميتوان به پژوهشهای اماني (  ،) 1931شیخي و همکاران(  ،) 1988يه(  ) 2003اشاره كرد.عملکرد شغلي ،مولفهای
است كه بطور مستقیم با میزان برطرف شدن نیازهای افراد رابطه دارد .عملکرد شهغلي را ميتهوان بطهور غیرمسهتقیم برونهداد
میزان عالیمندی و رضايت افراد از مویعیت شغلي ،درآمد و مویعیت اجتماعي دانست .افرادی كهه عملکهرد شهغلي بهاال دارنهد
نسبت به مویعیت شغلي ،شغل ،درآمد و آينده كاری خود ديد مثبتي دارند و از شرايط موجود رضايت دارند .رابطهی عملکرد
شغلي با تعهد عاطفي(زيرمقیاس تعهد سازماني) به اين صورت است كه افرادی كه عملکرد شغلي باالتری دارند ،در سهازمان و
محیط كاری به انجام درست وظايفشان توجه زيادی مي كنند و سعي در انجام درست آن دارند .اين افراد با شغلشان رابطهی
عاطفي بریرار ميكنند و یلباً به اهداف و برنامههای سازمان متعهد هستند(موته .) 2011 ،دومین زيرمقیاس تعهد سازماني كه
با « عملکرد شغلي» رابطهی همسو داشت ،تعهد مستمر بود .تفسیر ما از اين رابطه اين اسهت ،افهرادی كهه از مویعیهت شهغلي،
درآمد و فعالیتهای كاریشان رضايت دارند ،بطور معمول با وظايف و فعالیتهای شغليشان احساس راحتي و رضايت بیشتری
ميكنند و از ادامهی كار در سازمان لذت مي برند و به نوعي خود را عالیمند به ادامه كار نشان ميدهند و همین امهر موجهب
مي شود كه عملکرد شغلي مطلوبتری داشته باشند و در انجام وظايف شان بهتر عمل كنند(دولدت ،گهیفن و هانسهن.) 2011 ،
يافتهی ديگر در اين پژوهش رابطه مثبت و مستقیم عملکرد شغلي با تعهد هنجاری(سومین زيرمقیاس تعهد سازماني) بود .اين
رابطه اينطور یابل تفسیر است ،افرادی كه از لحاظ عملکرد شغلي در سطح بااليي یرار دارند و بهازدهي و كارآمهدی بهااليي در
سازمان در انجام وظايف شغليشان داشتند ،برای عملکرد بهتر سازمان ،خود را به رعايت هنجارهای سهازماني بیشهتر متعههد
ميدانستند .اين افراد رعايت هنجارهای سازماني را امری مهم در رسیدن سازمان به اهداف و برنامهههايش ميداننهد .بنهابراين
وجود تعهد هنجاری در افراد با عملکرد شغلي كاركنان در سازمان همراه خواهد بود(اورپن.) 2011 ،
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