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چكیده
هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین نقش تعدیلگر عزت نفس در تاثیر تعهد سازمانی و استرس شغلی بر
عملکرد شغلی است .این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر ماهیت ،توصیفی و ازنظر ارتباط بین
متغیرهای پژوهش ،از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش ،کلیه کارکنان اداره کل استاندارد استان
اصفهان هستند که به تعداد  830نفر گزارش شد .از این تعداد  700نفر بهعنوان حجم نمونه براساس
فرمول کوکران بهروش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامههای
استاندارد تعهد سازمانی آلن و می یر ( ،)7333استرس شغلی کاهن و دیگران ( ،)7371عملکرد شغلی
پاترسون ( )7333و عزت نفس روزنبرگ ( )7371بود که روایی محتوایی آنها به تایید استاد راهنما و
تعدادی از متخصصان موضوع رسید .همچنین پایایی پرسشنامهها ،ازطریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه
شد که برای تمامی ابعاد آنها باالی  3/1بود و نشاندهنده پایایی باالی ابزار پژوهش است .تجزیه و تحلیل
دادههای پژوهش در دو سطح توصیفی با استفاده از آمارههایی همچون فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و
سطح استنباطی با استفاده از روش معادالت ساختاری و تحلیل مسیر توسط نرمافزارهای
«اس.پی.اس.اس» و «اسمارت پی.ال.اس» انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد که عزت نفس ،نقش تعدیلگر
در تأثیر تعهد سازمانی و استرس شغلی بر عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل استاندارد استان اصفهان
دارد .همچنین تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معنادار و استرس شغلی تاثیر منفی و معناداری بر عملکرد
شغلی دارند.
کلیدواژهها
تعهد سازمانی ،عملکرد شغلی ،استرس شغلی ،عزت نفس
 -7کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان اصفهان
 -8استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان اصفهان( .نویسنده مسئول) .رایانامهar.naghsh@khuisf.ac.ir :
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مقدمه
منابع انسانی یکی از باارزشترین منابع یک سازمان و بهعنوان قلب تپنده سازمانها
در نظر گرفته میشوند (ایونمیل 7و دیگران .)8371 ،بههمین سبب ،عملکرد شغلی
بهعنوان یکی از مهمترین متغیرهای نظریههای مدیریت و پژوهشهای تجربی در طول
دهههای گذشته در نظر گرفته شده است (جمال .)8377 ،8بنابراین بسیاری از
سازمانها بر اثربخشی و عملکرد شغلی کارکنان 0تمرکز کردهاند تا از این طریق بتوانند،
عملکرد سازمانی 1را بهبود ببخشند (دیچرچ و مسمر .)8373 ،1منظور از عملکرد شغلی
«سطح بهرهوری یک کارمند ،نسبت به هم گروهان او است» (کاراتپی .)8370 ،7ازطرفی
با توجه به افزایش روزافزون رقابت میان سازمانها و در راستای توجه به تغییر و تحول
سازمانی ،هر سازمان بهدنبال آن است که عملکرد مؤثرتری داشته باشد و این امر توجه
پژوهشگران حوزه علوم انسانی را به خود جلب کرده است و فهم مسائل مرتبط با
سازمانها به تأثیرگذاری بیشتر آنها منجر میگردد (کوری و دیگران ،)8378 ،1اصطالح
عملکرد شغلی را می توان از هر دو جنبه کیفیت و کمیت انجام کار توسط یک فرد یا
گروه کاری ،مورد بررسی قرار داد .پژوهشگران بر این موضوع تأکید دارند که عملکرد
شغلی ،مفهومی چندگانه دارد ،بدین صورت که هم مفهوم فعالیت برای انجام کار و هم
مفهوم نتیجه کار را یکجا باهم در بردارد .بدین ترتیب ،عملکرد شغلی هم مفهوم رفتار
کاری و هم مفهوم رسیدن به اهداف را در بر میگیرد (سوننتاگ .)8373 ،2از طرفی
شواهد گستردهای در مورد تأثیر تعهد سازمانی کارکنان بر عملکرد شغلی و سازمانی
وجود دارد (کوین 3و دیگران ،)8371 ،زیرا تعهد سازمانی عبارت از میزان تعیین هویت
فرد با سازمان و مشارکت و درگیری او در سازمان است (فو 73و دیگران .)8371 ،تعهد
سازمانی شامل سه بعد تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و تعهد هنجاری است .تعهد عاطفی
به وابستگی عاطفی فرد به سازمان و تعیین هویت شدن ازطریق آن اشاره دارد .تعهد
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مستمر بر مبنای نظریه سرمایهگذاری قابل طرح است .این نظریه بر این اساس است که
با گذشت زمان ،فرد سرمایهای را در سازمان انباشته میکند ،هرچقدر سابقه او بیشتر
شود ،این سرمایه نیز انباشتهتر میشود و ازدستدادن آن برای فرد هزینه بیشتری
خواهد داشت .این سرمایهگذاریها شامل؛ زمان کسب مهارتهای ویژه سازمان میشود
که قابل انتقال نیست ،سومین بُعد تعهد سازمانی ،تعهد هنجاری است که نشاندهنده
نوعی احساس مسئولیت برای ادامه همکاری با سازمان است (لی و جمیل ،8377 ،7ص
.)712
بسیاری از پژوهشگران نیز عالوه بر تعهد شغلی ،ازجمله دیگر متغیرهای پیشبین
عملکرد شغلی را استرس شغلی میدانند (جمال8377 ،؛ مونیکا8371 ،8؛ واریچ و
دیگران .)8371 ،0پژوهشگران ،استرس شغلی را دلیل اصلی بروز بسیاری از مشکالت
در سازمانها میدانند بهگونهای که در طول چند دهه گذشته ،از استرس بهعنوان
خطرناکترین متغیر سازمانی نام برده شده است؛ با این حال ،مسئله استرس در بسیاری
از سازمانها دیده میشود (آزمی و دیگران .)8377 ،1برخی از پژوهشها ،استرسهای
شغلی را بهعنوان یک عامل خطر مهم در مورد توانایی شغلی مطرح میکنند (گوکز و
دیگران .)8378 ،1استرس شغلی بهعنوان واکنش فرد در مقابل درک ویژگیهای محیط
کاری است که بهلحاظ احساسی و جسمی ،تهدیدی برای فرد محسوب میشود (جمال،
.)8377
اداره کل استاندارد اصفهان با هدف تولید و مبادله هر نوع کاال و خدمات مطابق با
استاندارد ،تأسیس شد ،با توجه به اهداف سازمانی این اداره و مسئولیتهای خطیری که
بهعهده دارد ،در صورت عملکرد ضعیف کارکنان ،سازمان قادر به تضمین استاندارد و
باالبردن کیفیت کاالهای تولید داخل و همچنین کمک به بهبود روشهای تولید و
افزایش کارایی صنایع برای خودکفایی کشور و ...نخواهد بود و از آنجا که عملکرد شغلی
خود برایند متغیرهای دیگری است ،ارتقای مستمر عملکرد شغلی یک مسئله مهم در
این سازمان بوده و توجه به عوامل موثر بر عملکرد شغلی میتواند در ارتقای آن کمک
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کند .در پژوهشهای انجام شده ،تعهد سازمانی و استرس شغلی بهعنوان دو عامل موثر
در عملکرد شغلی شناسایی شدهاند .پژوهشهای اخیر نشان میدهد که کارکنانی که
دارای عزت نفس باالیی هستند بهطور متوسط اثربخشتر از کارکنانی هستند که عزت
نفس کمتری دارند ،زیرا بهتر کار میکنند ،در مورد کارفرمای خود نقش مساعدتری
دارند و کمتر به رهاکردن کار خود میاندیشند و برای ارتقای عملکرد خود میکوشند
(رسولی و دیگران .)7037 ،بنابراین در این پژوهش به بررسی نقش تعدیلگر عزت نفس
بر تأثیر تعهد سازمانی و استرس شغلی بر عملکرد شغلی پرداخته میشود .عزت نفس
بهعنوان یک متغیر تعدیلگر بین تأثیری که فرد از محیط خویش میگیرد و واکنش و
رفتاری که نشان میدهد قرار می گیرد ،زیرا افراد در تعامل با خود هستند؛ بنابراین،
عزت نفس آنان میتواند پیشبینیکننده واکنشهای آنان باشد (فریس و دیگران،7
 .)8371بهعبارتی ،عزت نفس ارزیابی فرد از خویش ،ارزشها ،تواناییها ،احترام و تأیید
خود تعریف میشود ،همچنین براساس نظریه نیازهای مازلو ،عزت نفس (احترام به خود)
میتواند یک نیاز برای انسانها و توانایی مقابله با بحرانهای زندگی در نظر گرفته شود
(رسولی ،نیکپی و فرحبخش .)7037،ازاینرو ،این پژوهش عامل عزت نفس را بهعنوان
متغیر تعدیلگر و به طور همزمان در یک مدل ،تاثیر تعهد سازمانی و استرس شغلی بر
عملکرد شغلی را بررسی می کند؛ بنابراین هدف این پژوهش ،بررسی نقش تعدیلگر
عزت نفس در تأثیر متغیرهای تعهد سازمانی و استرس شغلی بر عملکرد شغلی است.
درواقع پژوهش حاضر درپی پاسخ به این پرسش است که ،آیا عزت نفس میتواند نقش
تعدیلگر در تأثیر دو متغیر تعهد سازمانی و استرس شغلی بر عملکرد شغلی کارکنان در
اداره کل استاندارد استان اصفهان داشته باشد؟
پیشینه پژوهش
بلقنآبادی و دیگران ( )7037در پژوهشی باعنوان «بررسی تأثیر استرس شغلی بر
عملکرد شغلی شاغلین در کارکنان نیروگاه» به این نتیجه دست یافتند که بین استرس
ناشی از محیط کار با عملکرد شغلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد ،بدین معنی که
با افزایش استرس شغلی ،عملکرد شغلی کاهش مییابد .الهیاری و دیگران ( )7037در
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پژوهشی باعنوان «تبیین ارتباط استرس روانی -اجتماعی و عملکرد شغلی در صنعت
بانکداری بر پایه یک مدل تلفیقی» به این نتیجه دست یافتند که رابطه مثبت و
مستقیم بین استرس در حیطه سازمانی -اجتماعی و استرس در حیطه وظیفه با استرس
ادراکی کارکنان وجود دارد .در میان مقیاسهای حیطه سازمانی -اجتماعی ،مقیاسهای
فرهنگ سازمانی و سبک رهبری ارتباط منفی و معنادار باالیی با عملکرد شغلی نشان
دادند .گودرزی ( )7031پژوهشی باعنوان «بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با
عملکرد شغلی کارکنان در صنعت بیمه» انجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد بین هوش
هیجانی و ابعاد آن و عزت نفس و ابعاد آن با عملکرد شغلی کارکنان بیمه ایران رابطه
معناداری وجود دارد .همچنین هوش هیجانی و ابعاد آن و عزت نفس و ابعاد آن قادر
هستند عملکرد شغلی کارکنان را بهصورت مثبت پیشبینی کنند .سیدملکی و بنیسی
( )7031پژوهشی را باعنوان «پیشبینی استرس ادراکشده بر عملکرد شغلی
آتشنشانان» انجام دادند .نتایج پژوهش یادشده نشان داد که بین استرس ادراکشده با
عملکرد شغلی آتشنشانان ارتباط معنادار و مستقیمی وجود دارد؛ بنابراین هرچه
آتشنشانان در آزمون استرس ادراکشده ،نمره باالتری کسب کنند ،عملکرد شغلی
باالتری را گزارش میکنند .فطانتفرد و شاهسوند ( )7031در پژوهشی باعنوان «بررسی
رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان (مطالعه موردی شهرداری منطقه  1شهر
تهران)» به این نتیجه رسیدند که تعهد سازمانی کارکنان شهرداری منطقه  1بر عملکرد
سازمانی ،تأثیر مثبت و معناداری دارد .معمارباشی و دیگران ( ،)7023پژوهشی باعنوان
«رابطه احساس انسجام و عزت نفس با عملکرد شغلی» انجام دادند .نتایج نشان داد که
بین احساس انسجام و عملکرد شغلی ،عزت نفس و عملکرد شغلی و احساس انسجام و
عزت نفس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و جهت همبستگیها ،گویای آن است که
با افزایش میزان احساس انسجام و عزت نفس ،میزان عملکرد شغلی در بین کارکنان
افزایش مییابد.
7
کوین و دیگران ( )8371در پژوهشی با عنوان «تعهد سازمانی کارکنان و عملکرد
بیمارستان» به بررسی ارتباطات میان تسهیالت کافی ،تعهد سازمانی و عملکرد
بیمارستان ،براساس ادبیات موجود پرداختند و مدلی منحصر به فرد ارائه دادند.
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یافته های این پژوهش نشان داد که امکانات کافی ،به بهبود تعهد سازمانی کارکنان
منجر میشود و درنهایت تعهد سازمانی کارکنان سبب بهبود عملکرد آنان میشود .آزمی
و دیگران )8377( 7پژوهشی باعنوان «رابطه بین استرس شغلی و عملکرد کارکنان
ارائهدهنده خدمات در یک مرکز خدمات در مالزی» انجام دادند که نتایج آن نشان داد
8
استرس شغلی رابطه منفی و معناداری با عملکرد شغلی دارد .ساپوترو و دیگران
( ،)8377در پژوهشی باعنوان «تجزیه و تحلیل تأثیر محیط کار و تعهد سازمانی به
رضایت شغلی و تأثیر بر عملکرد کارکنان شغلی (مطالعات در افسران اداره پلی تکنیک
وزارت بهداشت و درمان در سمارانگ)» به این نتایج رسیدند که تأثیر قابل توجهی بین
متغیرهای محیطی کار بر روی رضایت شغلی وجود دارد؛ همچنین رابطه قابل توجهی
بین محیط کار و تعهد سازمانی بهطور همزمان بر رضایت شغلی وجود دارد .احمد و
دیگران ،)8377( 0به بررسی پژوهشی باعنوان «بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با
عملکرد شغلی با نقش واسطه تعهد سازمانی» پرداختند .نتایج نشان داد که تعهد
سازمانی واسطه رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و عملکرد شغلی است .همچنین ،نتایج
همبستگی نشان داد که تمام متغیرها ،بهصورت مثبت و معنادار با یکدیگر مرتبط
هستند .فو و دیشپاندی )8371( 1پژوهشی باعنوان «بررسی تأثیر جو سازمانی ،رضایت
شغلی و تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی کارمندان در یک شرکت بیمه در کشور چین»
انجام دادند .نمونه آماری شامل  117نفر از کارکنان یک شرکت بیمهای در چین بود.
نتایج نشان داد رضایت شغلی و جو سازمانی مثبت میتواند بر تعهد شغلی تأثیر مثبتی
1
بگذراد و تعهد سازمانی تأثیر مثبتی بر عملکرد شغلی کارکنان دارد .گایتر و همکاران
( )8332پژوهشی باعنوان «مدل اصالحشده استرس شغلی داروسازان :نقش سازمانی،
نقش فوقالعاده ،و عوامل فردی بر نتایج مربوط به کار» انجام دادند .نتایج نشان داد که
عوامل سازمانی به شکلهای بار کاری بیش از حد ،تعارض و کاریابی آسان ،ازجمله
مهمترین متغیرهایی بودند که بر استرس شغلی ،بیشترین تأثیر را داشتند .همچنین در
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مدل آنها ارتباط معناداری بین ویژگیهای فردی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی
مشاهده شد.
مبانی نظری
تعهد سازمانی :نیروی انسانی بهعنوان راهبردیترین منبع و با ارزشترین دارایی در هر
سازمان مورد توجه است (نهریر .)8373 ،7کارکنان متعهد بهعنوان یک منبع حیاتی و
اساسی برای عملکرد موفقیتآمیز سازمانها شناخته شدهاند و درواقع موفقیت سازمانی
بستگی به کارکنان و تعهد آنها به مجموعهای از ارزشها ،اصول و باورها دارد .نیروی
انسانی متعهد و وفادار ،وجهه سازمان را در جامعه بهبود میبخشد و زمینه را برای رشد
و توسعه سازمان فراهم میکند (امجد .)8377 ،8اورایلی و چاتمن )7327( 0تعهد
سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزشهای یکسان ،بهخاطر
سازمان و دوری از ارزشهای ابزاری آن (وسیلهای برای دستیابی به اهداف دیگر) تعریف
کردهاند .تعهد سازمانی یک نگرش و یک حالت روانی است که نشاندهنده تمایل ،نیاز و
الزام جهت ادامه فعالیت در یک سازمان است .در این بین تمایل ،بهمعنی عالقه و
خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان است و نیاز به این معنی است که فرد
بهخاطر سرمایهگذاریهایی که در سازمان انجام داده ،ناچار به ادامه خدمت در آن است.
همچنین الزام عبارت از دین ،مسئولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و
خود را ملزم به ماندن در آن میبیند .از دیدگاه دیگر ،تعهد سازمانی نوعی احساس
وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است (باقری و توالیی.)7023 ،
کاملترین پژوهش بر روی تعهد سازمانی و ابعاد آن ،توسط مییر و آلن ()7337
صورت گرفته است .این دو پژوهشگر ،تعهد سازمانی را اینگونه تعریف میکنند« :یک
حالت روانی که نشان دهنده نوعی تمایل (تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و الزام برای اشتغال
در سازمان (تعهد هنجاری) است .مییر و آلن از پیشگامان رویکرد چند بعدی هستند؛
بعد عاطفی ،بعد مستمر بعد هنجاری ،سه بعد تعهد سازمانی است که مدل آنها را
تشکیل می دهد .یکی از ابعاد تعهد سازمانی تعهد عاطفی است که دلبستگی عاطفی
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کارمند و همانندسازی و عالقه او نسبت به سازمان را نشان میدهد ،همچنین به تعلق
عاطفی کارکنان ،درک عاطفی آنان و پیوند و مشارکت آنان و عجینشدن آنان به
سازمان اشاره دارد تعهد هنجاری احساس التزام به ادامه اشتغال در سازمان است .این
بعد از تعهد سازمانی به احساس کارکنان از وظیفه و الزام نسبت به سازمانی که در آن
مشغول به کار هستند ،اشاره دارد (اورتگا .)8370 ،7شاخصهای این بعد ،دستاوردهای
مهم در پیوستن به سازمان ،سازگاری خطمشیهای سازمان با خواستههای فرد ،نگرانی
فرد نسبت به سرنوشت سازمان ،بهتر بودن سازمان کنونی برای فرد نسبت به
سازمانهای دیگر و اشتباه بودن تصمیمهای فرد برای کار در سازمان است (اباذری و
امیریان زاده .)7031 ،تعهد مستمر در نتیجه آگاهی از هزینههای شخصی مرتبط با
ترک سازمان رخ میدهد .تعهد مستمر به ارزیابی کارکنان از اینکه آیا هزینههای ترک
سازمان از هزینههای ماندن در آن بیشتر است یا نه اشاره میکند (اورتگا.)8370 ،
شاخص های این بعد شامل تالش فرد برای سازمان بیشتر از انتظار سازمان از او ،معرفی
محل کار به عنوان سازمانی بزرگ ،احساس وفاداری به سازمان ،پذیرفتن هرگونه تکلیف
کاری در سازمان و تشابه با ارزشهای فرد و سازمان است (اباذری و امیریان زاده،
.)7031
استرس شغلی :استرس عبارت است از موقعیت هیجانی و عاطفی ناخوشایند که فرد
تجربه میکند؛ بهگونهای که الزامهای کاری و غیر کاری بهاندازهای است که تواناییهای
شخص ،کفایت مواجهه و پاسخگویی به این الزامها را ندارد .برای واکنش به این خطر و
شرایط ،تغییراتی عاطفی در فرد ایجاد میشود (هالکس و بوسیناکیس .)8371 ،8یکی از
مهمترین عوامل استرسزا در جامعه کنونی شغل است؛ موسسه بینالمللی ایمنی و
سالمت شغلی ،استرس شغلی را بهصورت پاسخ مضر جسمی و روحی تعریف میکند که
در زمانی رخ میدهد که نیازمندیهای شغلی با تواناییها ،منابع حمایتی و نیازهای فرد
شاغل ،همخوانی و هماهنگی نداشته باشد (جانجوی .)8331 ،0استرس شغلی یکی از
شایعترین مشکالت شغلی و تهدیدی جدی برای سالمت نیروی کار در جهان بهشمار
میآید (طباطبائی و دیگران .)7030 ،از دهه  7373تاکنون ،توجه به شغل ،سهم
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عمدهای از زندگی افراد را تشکیل داده و اگرچه اشتغال ،یک چالش هیجانآور برای
افراد است ،ولی همین شغل میتواند بهعنوان یک منبع عمده استرسزا در زندگی افراد
مطرح باشد.
شواهد نشان داده نوع شغل در ابتالی کارکنان به فشارهای عصبی نقش اساسی
داشته است .تحوالت شغلی مانند تغییرات سازمانی ،حقوق و دستمزد و ترفیع شغلی
است که به افراد فشار میآورد و آنان را دچار آشفتگی ،نگرانی ،تشویش و اضطراب
میکند (خسروای .)8331 ،7کاهن و دیگران ( )7371چهار جنبه استرس شغلی شامل
عملکرد ،تراکم کار ،زمینه سازمانی و تصمیمگیری را بررسی و بهعنوان ابعاد مقیاس
استرس شغلی معرفی کردند .در این بین عملکرد به تصمیمهایی که بر ارزیابی عملکرد
کارکنان نقش دارد اشاره می کند که موجب تنش و استرس در فرد خواهد شد ،تراکم
کار به فشار و حجم کار باال در شغل فرد اشاره میکند که میتواند خود زمینهساز
استرس درونی و بیرونی در محیط کاری شود ،منظور از زمینه سازمانی ،فشارهای
سازمان برای انجام سریع و بهموقع فعالیتها است که میتواند موجب بروز رفتارهای
تنشزا و استرس شغلی شود ،تصمیمگیری در مورد فرصتهای پیشرفت و ارتقاءهای
کاری فرد میتواند موجب بروز اختالالت استرسی شود (روگرز و دیگران.)7331 ،8
عملكرد شغلی :یکی از مسائل مهم در هر سازمانی عملکرد شغلی آن است و یکی از
متغیرهایی است که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته مورد توجه زیادی قرار گرفته
است (احدی و دیگران .)7030 ،همچنین چگونگی عملکرد کارکنان که بهصورت دقیق
و جامع انجام میشود ،یکی از تمرکزهای اصلی پژوهش منابع انسانی است (ونگ و
دیگران .)8332 ،0عملکرد افراد در سازمان میتواند نقش عمدهای در موفقیت هر
سازمان داشته باشد .عملکرد فردی و سازمانی تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله تعهد
سازمانی ،آموزش ،رهبری ،باور و ارزش و فرهنگ قرار دارد (شاهحسینی و دیگران،1
 .)8378عملکرد شغلی در یک سازمان به نیازمندیهای شغلی ،اهداف و ماموریتهای
سازمان و باورهای افراد نسبت به رفتارهای پراهمیت وابسته است (بفرت و هاتراپ،1
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 .) 8330درحقیقت عملکرد شغلی با توجه به مبانی نظری موجود در این زمینه به نحوه
انجام وظایف و مسئولیتهای محوله و در مجموع رفتارهایی که در زمینه شغل ،افراد از
خودشان نشان می دهند یا به عبارتی میزان حصول بازدهی که به موجب اشتغال فرد به
شغلش کسب میشود برمیگردد (رشیدپور .)7013 ،بیشتر پژوهشگران بر این اعتقادند
که عملکرد شغلی یک سازه چند بعدی است و دو مورد مهم آن از این ابعاد عبارتاند از:
عملکرد زمینهای و عملکرد وظیفهای (بفرت و هاتراپ .)8330 ،عملکرد وظیفهای شامل
رفتارهایی میشود که در فعالیت های مربوط به نگهداری سازمان مانند تولید محصول یا
ارائه خدمت و مدیریت زبردستان دخالت دارند ،اما عملکرد زمینهای بهعنوان رفتاری
تعریف میشود که در زمینه روانشناسی ،اجتماعی و سازمانی که کار انجام میشود
(مانند کار به صورت تعاونی با دیگران ،پشتکار در رسیدن به اهداف مشکل ،پیروی از
قوانین سازمان و )...تاثیر میگذارد .درواقع عملکرد زمینهای به آن دسته از فعالیتهای
مربوط شغل گفته میشود که بهصورت غیر رسمی در اثر بخشی سازمانی تاثیر دارند،
ولی بهطور رسمی بخشی از شغل یا وظیفه تلقی نمی شوند (سیدجوادین .)7027 ،مییر
و دیگران ( )7323عملکرد را تابع وضوح نقش ،شایستگی ،محیط ،ارزش ها ،انگیزش و
پاداش میدانند.
عزت نفس :خودبینی یا عزت نفس 7یا حرمت نفس ،اصطالحی در روانشناسی است
که برای ارزیابی یا برآورد یک فرد از ارزش خود است .عزت نفس ،باور و اعتقادی است
که فرد ،درباره ارزش و اهمیت خود دارد .حرمت نفس را میتوان با عوامل مختلف
توضیح داد ازجمله فردی که حرمت نفس دارد معتقد است که انسان مقدس است و
بهدلیل این مقدسبودن نمیتوان او را قربانی اعتقادات و ارزشهای دیگران کرد ،عامل
بعد همه انسانها با هم متفاوتاند یعنی بین افراد مختلف با نژادها و اقوام مختلف هیچ
فرقی وجود ندارد و همینطور انسانها با هم برابرند ،عامل دیگر خود دوستی و احساس
خوب داشتن از آنچه که هستم و هرچه که هستم و همین طور از شرم و خجالت
نداشتن از وجود خود است؛ میتوان حرمت نفس را در امور مختلف زندگی شرح داد و
افرادی که دارای حرمت نفس پایین هستند در زندگی خود با مشکالت فراوان روبرو
میشوند (زارع و دیگران .)7031 ،عزت نفس بهمعنای قضاوت شخص از ارزشمندی خود
Self-esteem
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است و به نگرش فرد از خود داللت میکند .افراد با بررسی نحوه کنارآمدن با معیارها و
ارزشهای مورد نظر خود و مقایسه چگونگی عملکرد خود با دیگران ،قضاوت میکند.
عزت نفس چگونگی احساس فرد درباره خود است و بر همه افکار ،ادراکها ،هیجان،
آرزوها ،ارزشها و هدفهای شخصی نفوذ دارد و کلید رفتار آدمی است .بنابراین ،عزت
نفس هسته مرکزی ساختارهای روانشناختی فرد است که وی را در برابر اضطراب،
محافظت کرده و آسایش خاطر وی را فراهم میآورد .عزت نفس نقش محافظتکنندهای
در مقابله با فشارهای روانی دارد که از فرد در مقابل وقایع فشارآور منفی زندگی حمایت
میکند .فردی که از ارزشمندی باالیی برخوردار است ،بهراحتی قادر است با تهدیدها و
وقایع فشارآور بیرونی بدون تجربه برانگیختگی منفی و از هم پاشیدگی سازمان روانی
مواجه شود (بلشیده و دیگران.)7037 ،
عزت نفس از خودپندار متفاوت است .خودپندار عبارت است از مجموعه
ویژگیهایی است که فرد برای توصیف (در زمینههای جسمانی ،عقلی ،اجتماعی و)...
بهکار میبرد .یک فرد ممکن است خودش را یک فوتبالیست خوب یا فرد خوبی بداند
که اینها محتوای خودپندار را تشکیل میدهد اما عزت نفس ،ارزشی است که اطالعات
درون خودپندار برای فرد دارد و از اعتقادات فرد در مورد تمام صفات و ویژگیهایی که
در او هست ناشی میشود (هرمزینژاد .)7023 ،عزت نفس را میتوان بهعنوان میزان
ارزشی که برای خود قایل میشویم در نظر گرفت .پژوهشها حاکی از این است که
آگاهی یا برداشت از خود بیشتر ناشی از تجربههای اجتماعی است .خود را آنگونه
میبینیم که فکر میکنیم دیگران ما را میبینند (گنجی .)7027 ،روزنبرگ (،)7371
نخستین پژوهشهای علمی را در زمینه عزت نفس انجام داد .وی تأثیر متغیرهای
اجتماعی ،نژاد ،مذهب ،ترتیب تولد و ارتباط بین والدین را بر عزت نفس گروه زیادی از
نوجوانان مورد بررسی قرار داد و با انجام این کار موجب رواجیافتن مقیاسهای
اندازهگیری عزت نفس شد .این مقیاس بهعنوان یک مقیاس تکعاملی که نمره آن بر
یک پیوستار تک بعدی از کمترین تا بیشترین میزان عزت نفس قرار دارد بهصورت
گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد (بلشیده و دیگران.)7037 ،
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الگوی مفهومی پژوهش
در این پژوهش ،الگوی مییر و آلن ( ،)7333بهعنوان الگویی که دربرگیرنده معنای
کامل تعهد سازمانی است ،مبنایی برای سنجش تعهد سازمانی قرار گرفت ،همچنین
الگوی استرس شغلی کاهن و دیگران )7371( 7که هدفش بررسی استرس شغلی ازنظر
عملکرد ،تراکم کار ،زمینه سازمانی و تصمیمگیری است ،بهعنوان الگوی مورد نظر برای
سنجش استرس شغلی ،مبنایی برای انجام این پژوهش قرار گرفت .روزنبرگ (،)7371
مدلی جامع برای سنجش عزت نفس پیشنهاد داد که این مدل ،بهعنوان مدلی جامع
تاکنون توسط پژوهشگران بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است؛ بنابراین در این
پژوهش با استفاده از مدلهای عنوان شده مدل مفهومی طراحی شد که در آن بررسی
اثر تعدیلگر عزت نفس در تاثیر تعهد و استرس شغلی بر عملکرد شغلی مدل شده
است .مدل مفهومی پژوهش ،بهصورت شکل  7است:
تعهد سازمانی
عملکرد شغلی

عزت نفس
شكل  .4مدل مفهومی پژوهش

فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی
عزت نفس نقش تعدیلگر در تأثیر تعهد سازمانی و استرس شغلی بر عملکرد شغلی در
اداره کل استاندارد اصفهان دارد.

Kahn & et,al.
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03

فرضیههای فرعی
-

تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی تأثیر معناداری دارد.
استرس شغلی بر عملکرد شغلی تأثیر معناداری دارد.
عزت نفس بر عملکرد شغلی تأثیر معناداری دارد.

روش پژوهش
این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی است و ازنظر ماهیت ،توصیفی-پیمایشی از نوع
همبستگی است .با توجه به هدف پژوهش که بررسی نقش تعدیلگر عزت نفس بر تأثیر
تعهد سازمانی و استرس شغلی بر عملکرد شغلی است ،جامعه آماری پژوهش شامل کلیه
کارکنان اداره کل استاندارد اصفهان و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران  700نفر
به روش نمونهگیری تصادفی ساده است .ابزار گردآوری اطالعات  1پرسشنامه استاندارد
و شامل چهار بخش بهشرح زیر است:
پرسشنامه تعهد سازمانی :این مقیاس با  81گویه و  0بعد (عاطفی ،مستمر و
هنجاری) توسط مییر و آلن در سال  7333ساخته شده است؛ برای هر پرسش مقیاس
تعهد سازمانی 1 ،پاسخ پیشنهاد شده است .به همین دلیل به هر سوال  1امتیاز تعلق
میگیرد.
پرسشنامه استرس شغلی :این مقیاس با  71گویه و  1بعد توسط کاهن و
دیگران ( )7371ساخته شده است و هدف اصلی آن بررسی استرس شغلی ازنظر
عملکرد ،تراکم کار ،زمینه سازمانی و تصمیمگیری است.
پرسشنامه عملكرد شغلی :در این پژوهش عملکرد شغلی مفهومی است که از
میانگین نمرات کسب شده از پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی پاترسون ()7333
سنجیده میشود .این پرسشنامه شامل  71گویه و بدون ابعاد است که به سنجش
عملکرد شغلی فرد میپردازد.
پرسشنامه عزت نفس :در این پژوهش عزت نفس مفهومی است که از میانگین
نمرات کسب شده از پرسشنامه استاندارد عزت نفس روزنبرگ ( )7371سنجیده
میشود .این پرسشنامه شامل  73گویه و بدون بعد است.
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روایی محتوایی پرسشنامهها با استفاده از نظرات  73نفر از اساتید و خبرگان تایید شد.
پایایی پرسشنامهها نیز با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای
تمامی پرسشنامهها و ابعاد آن بیشتر از  3/1بود .در جدول  7ضریب پایایی پرسشنامهها
و ابعاد آن نشان داده شده است.
جدول  .4آلفای کرونباخ اجزای پرسشنامه
مؤلفه اصلی

آلفای کرونباخ

تعهد سازمانی

3/ 203

استرس شغلی

3/283

آلفای کرونباخ

بعد
عاطفی

3/131

مستمر

3/211

هنجاری

3/121

عملکرد

3/173

تراکم کار

3/217

زمینه سازمانی

3/278

تصمیمگیری

3/277

عملکرد شغلی

3/217

-

3/217

عزت نفس

3/210

-

3/210

همچنین تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش در سطح توصیفی با استفاده از آمارههایی
همچون فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و سطح استنباطی با استفاده از روش معادالت
ساختاری و تحلیل مسیر توسط نرمافزارهای  SPSSو  SmartPLSانجام شد.
یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی
در جداول  8یافتههای توصیفی پژوهش گزارش شده است.
جدول  .4توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب جنسیت
فراوانی

درصد فراوانی

جنسیت
زن

11

0150

مرد
بدون پاسخ

27
1

77
051

مجموع

700

733

نقش تعدیلگر عزت نفس در تاثیر تعهد سازمانی و استرس شغلی بر عملکرد شغلی...

جدول  .8توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب سن
سن

فراوانی

درصد فراوانی

کمتر از  03سال
بین  03تا 13
سال
بین  17تا 13
سال
بیشتر از 13
سال
بدون پاسخ

71

77

11

1،17

13

0151

3

1

1

0

مجموع

700

733

جدول .0توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب میزان تحصیالت
میزان تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

دیپلم

2

7

کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
بیپاسخ

87
17
11
1
0

77
02
01
051
850

مجموع

700

733

جدول  .4توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب سابقه خدمت
سابقه خدمت

فراوانی

درصد فراوانی

کمتر از  1سال
 7تا  73سال
 77تا  71سال
 77تا  83سال
 87تا  81سال
بیشتر از  81سال

77
87
03
01
71
71

70
77
8851
8151
73
77

بیپاسخ

3

3

مجموع

700

733

44
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جدول  .4میانگین متغیرهای اصلی پژوهش
انحراف

کمترین

معیار

مقدار
7522
751
7522
7502

1587
1522
0522
1517
158
151
1581
1571
1

بیشترین مقدار

متغیرهای پژوهش

میانگین

تعهد شغلی
عاطفی
مستمر
هنجاری

05087
05128
05711
05878

35101
35713
35072
35182

استرس شغلی
عملکرد
تراکم کار
زمینه سازمانی
تصمیمگیری

85188
85780
85178
053117
85108

35131
35708
35117
35111
35213

752
7571
7513
7500
7

عزت نفس

05310

35117

8

1

عملکرد شغلی

15131

35010

052.

1

آزمون نرمال بودن توزیع دادههای پژوهش
برای بررسی نرمال بودن متغیرهاای اصالی پاژوهش از آزماون کولماوگروف اسامیرنوف
استفاده شد که آزمون فرض آن بهصورت جدول  1است.
جدول  .4آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن دادههای پژوهش
متغیرهای پژوهش

آماره

سطح معناداری

توزیع نرمال

تعهد شغلی
استرس شغلی
عزت نفس
عملکرد شغلی

35310
35313
35321
35771

353837
353878
353871
353718

ندارد
ندارد
ندارد
ندارد

همانطور که نتایج جدول  1نشان میدهد مقدار سطح معناداری در متغیرهای
تعهد سازمانی ،استرس شغلی ،عزت نفس و عملکرد شغلی کمتر از  3/31بوده و بنابراین
فرضیه صفر در این متغیرها در سطح اطمینان  31درصد ،مورد تایید قرار نمیگیرد و
توزیع دادهها در متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال پیروی نمیکنند؛ بنابراین برای
تجزیه و تحلیل دادهها از معادالت ساختاری واریانسمحور 7استفاده میشود.

PLS

1
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یافتههای استنباطی
فرضیه اصلی :عزت نفس نقش تعدیلگر در تأثیر تعهد سازمانی و استرس
شغلی بر عملكرد شغلی در اداره کل استاندارد اصفهان دارد.
مدل معادالت ساختاری فرضیه اصلی پژوهش برای بررسی نقش میانجیگری عزت نفس
در رابطه میان تعهد سازمانی و استرس شغلی بر عملکرد شغلی به شکل  8و  0توسط
نرمافزار «اسمارت پی.ال.اس» مدلسازی شد .اعداد نوشته شده بر روی خطوط درواقع
ضرایب بتای استاندارد حاصل از معادله رگرسیون میان متغیرها هستند که به آنها
ضرایب مسیر نیز گفته میشود .عدد داخل دایره آبی مربوط به ضریب تعیین میزان
تبیین متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل است.

شكل  .4بررسی تأثیر تعهد سازمانی و استرس شغلی بر عملكرد شغلی قبل از حضور متغیر تعدیلگر
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جدول  .4برآورد ضرایب رگرسیون مدل فرضیه اصلی پژوهش
ضریب اثر

مقدار تیولیو

سطح معناداری

نتیجه فرضیه

تعهد سازمانی

عملکرد شغلی

35231

875737

35333

تایید

فرضیه اصلی پژوهش
استرس شغلی

عملکرد شغلی

-35737

15337

35333

تایید

مقدار ضریب تعیین قبل از ورود متغیر تعدیلگر  3/371است ،حال به بررسی مدل
اصلی پژوهش پرداخته میشود .تحلیل تعدیلگر به دو دسته تقسیم میشود ،تحلیل اثر
متقابل و تحلیل چند گروهی .منظور از اثر متقابل ،آزمون تعدیلگر در حالتی است که
متغیر تعدیلگر پیوسته و تحلیل چند گروهی مربوط به حالتی است که متغیر تعدیلگر
از نوع دستهبندی باشد .بنابراین در این پژوهش از تحلیل اثر متقابل استفاده شد .اثر
متقابل چیزی جز حاصلضرب دو متغیر نیست .بنابراین حاصلضرب متغیرهای مستقل
در متغیر تعدیلگر ،نقش اثر متقابل را در مدل بازی میکند .در شکل  ،0عزت نفس،
نقش تعدیلگر را بازی میکند .نرمافزار ،نمودار مدل را بهشکل زیر نمایش میدهد.
عزت نفس * استرس شغلی = اثر متقابل 7
عزت نفس * تعهد شغلی = اثر متقابل 8
جدول  .3برآورد ضرایب رگرسیون مدل فرضیه اصلی پژوهش
ضریب اثر

مقدار تیولیو

سطح معناداری

نتیجه فرضیه

تعهد سازمانی

عملکرد شغلی

35013

75738

35333

تایید

فرضیه اصلی پژوهش
استرس شغلی

عملکرد شغلی

-35377

85133

35378

تایید

عزت نفس

عملکرد شغلی

35713

775711

35333

تایید

استرس*عزت نفس

عملکرد شغلی

35311

85381

35310

تایید

تعهد * عزت نفس

عملکرد شغلی

35331

05873

35337

تایید
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شكل  .8مدل بررسی تأثیر تعهد سازمانی و استرس شغلی بر عملكرد شغلی با نقش تعدیلگری عزت
نفس

شكل  .0بررسی معناداری ضرائب مدل مفهومی فرضیه اصلی پژوهش با استفاده از مقادیر تیولیو
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ضرایب اثر برآورد شده در جدول  0نشاندهنده موثربودن یا نبودن هر مولفه است.
در ستون اول مقدار ضریب اثر استاندارد و به ترتیب مقدار آماره تی ،سطح معناداری و
درنهایت نتیجه فرضیه گزارش شده است .همانطور که در جدول مشاهده میشود با
توجه به اینکه مقدار پیولیو در سطح اطمینان  31درصد معنادار بوده و بنابراین فرضیه
این پژوهش تأیید شده است؛ با اطمینان  31درصد میتوان گفت که عزت نفس نقش
تعدیلکنندگی در تأثیر تعهد سازمانی و استرس شغلی بر عملکرد شغلی را دارد .مقدار
ضریب تعیین قبل از ورود متغیر تعدیلگر  3/371بوده است و با ورود متغیر تعدیلگر
این میزان به  3/317افزایش پیدا کرد .یعنی متغیر تعدیلگر توانسته است که میزان
رابطه را به  1/7درصد تعدیل کند .باتوجه به رابطه معرفی شده در زیر میتوان میزان
تأثیر عزت نفس در رابطه تعهد سازمانی و عملکرد شغلی و همچنین رابطه بین استرس
شغلی و عملکرد شغلی اندازهگیری کرد .درصورتیکه مقدار توان دوم  fاز  3/38کمتر
باشد ،متغیر تعدیلگر اثر ناچیز و قابل صرف نظری بر رابطه بین این دو دارد .اگر مقدار
توان دوم  fدر بازه  3/38تا  3/71باشد ،اثر متغیر تعدیلگر ضعیف است .درصورتیکه
این مقدار بین  3/71تا  3/01باشد ،اثر متوسطی بر رابطه دارد .اگر این مقدار ،مقداری
باالتر از  3/01داشته باشد ،متغیر تعدیلگر اثر باال و قوی بر رابطه بین این دو دارد
(کوهن.)7332 ،7
با توجه به این که مقدار  fبهدست آمده باالتر از  3/01است ،اثر تعدیلگری ،قوی و
در جهت مثبت است .بنابراین فرضیه پژوهش تأیید شده و بدین معنا است که رابطه
بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی و همچنین استرس شغلی و عملکرد شغلی ،رابطه
معناداری است و عزت نفس این رابطهها را تعدیل میکند و با اطمینان  31درصد عزت
نفس رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی و همچنین استرس شغلی و عملکرد
شغلی را تعدیل میکند .متغیر تعدیلکننده ،متغیری است که بر رابطه متغیرهای
پیشبین و مالک اثر میگذارد.

Cohen

1
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شاخصهای برازش مدل فرضیه اصلی پژوهش
توجه به نتایج جدول  1تا  ،7میتوان نتیجهگیری کرد که مدل بهدست آمده مدل
مناسبی ازنظر شاخصهای برازش است .کلیه شاخصهای ارزیابی تناسب برازش مدل،
همراه با مقادیر آنها در جداول  3تا  77ارائه شده و نشاندهنده برازش مناسب مدل
است.
جدول  .3بررسی شاخص روایی همگرا ( )AVEبرای مناسببودن مدل پژوهش
نام متغیر
استرس شغلی
تعهد شغلی
عزت نفس
عملکرد شغلی

مقدار استاندارد

مقدار شاخص در

شاخص

مدل مورد نظر

بیشتر یا برابر 3/1
بیشتر یا برابر 3/1
بیشتر یا برابر 3/1
بیشتر یا برابر 3/1

35131
35112
35777
35737

نتیجهگیری
برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است

جدول  .44بررسی شاخص قابلیت اطمینان مرکب ()C.R
نام متغیر
استرس شغلی
تعهد شغلی
عزت نفس
عملکرد شغلی

مقدار استاندارد

مقدار شاخص در

شاخص

مدل مورد نظر

بیشتر از 3/7
بیشتر از 3/7
بیشتر از 3/7
بیشتر از 3/7

35707
35232
35211
35331

نتیجهگیری
برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است

جدول  .44بررسی شاخص آلفای کرونباخ
نام متغیر
استرس شغلی
تعهد شغلی
عزت نفس
عملکرد شغلی

مقدار استاندارد

مقدار شاخص در مدل

شاخص

مورد نظر

بیشتر از 3/1
بیشتر از 3/1
بیشتر از 3/1
بیشتر از 3/1

35110
35207
35202
35223

نتیجهگیری
برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است
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مجذور ضریب همبستگی چندگانه ( )R2متغیر وابسته در مدل معادالت
ساختاری

جدول  1مجذور ضریب همبستگی چندگانه (ضریب تعیین) برای عملکرد شغلی
در مدل را نشان میدهد که برای متغیر وابسته عملکرد شغلی  35317بهدست
آمده است که درصد تبیین نسبتا باالیی است و نشان میدهد متغیرهای مستقل
قادر به تبیین  3157درصد از واریانس عملکرد سازمانی بودهاند و نشان از برازش
بسیار خوب مدل با دادهها دارد.
جدول  .44مجذور ضریب همبستگی چندگانه (ضریب تعیین) در مدل
متغیر وابسته

ضریب تعیین ()R2

عملکرد شغلی

35317

معیار وارسی اعتبار افزونگی (ضریب استون-گیزر) ()Q2
جدول  ،2معیار استون-گیزر 7قدرت پیشبینی مدل را مشخص میکند؛ بر این
اساس ،مدلهایی که برازش بخش ساختاری قابل قبولی دارند ،باید قابلیت
پیشبینی شاخصهای مربوط به سازههای دورنزای مدل را داشته باشند .داوری
و رضازاده به نقل از هنسلر و دیگران ،8درباره شدت قدرت پیشبینی مدل در
مورد سازهای درونزا ،سه مقدار  3/71 ،3/38و  3/01را قدرت پیشبینی ضعیف،
خوب و قوی تعیین کردهاند.
جدول  .48بررسی معیار وارسی اعتبار افزونگی (ضریب استون-گیزر)
نام متغیر

ضریب استون-گیزر )(Q2

نتیجهگیری

عملکرد شغلی

3/012

قدرت پیشبینی مدل مناسب است

Stone-Geisser Criterion.
Henseler et al

1
2
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فرضیههای فرعی پژوهش
تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی تأثیر معناداری دارد.
استرس شغلی بر عملکرد شغلی تأثیر معناداری دارد.
ضرایب اثر برآورد شده و مقادیر تی ولیو در جدول  8نشان میدهد در سطح اطمینان
 31درصد ضرایب تاثیر متغیرها برهم معنادار بوده بنابراین تعهد سازمانی با ضریب
مسیر  35231بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد همچنین استرس شغلی نیز
با ضریب مسیر  35737تاثیر منفی و معناداری بر عملکرد شغلی دارد.
بحث و نتیجهگیری
ضرایب اثر برآوردشده ،نشاندهنده موثربودن هر مولفه بر عملکرد شغلی است؛ بنابراین
فرضیه پژوهش تأیید شده و با اطمینان  31درصد میتوان گفت که عزت نفس نقش
تعدیلکنندگی در تأثیر تعهد سازمانی و استرس شغلی بر عملکرد شغلی را دارد .این
یافته تا حدی با یافتههای گودرزی ( ،)7031معمارباشی و دیگران ( ،)7023احمد و
دیگران ( )8377همسو است .همچنین یافته فرعی اول این پژوهش نشان داد که تعهد
سازمانی بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارد که این یافته با یافتههای
فطانتفرد و شاهسوند ( )7031و کوین و دیگران ( )8371و فا و دیشپاندی ()8371
هم سو است .یافته فرعی دوم پژوهش نیز نشان داد استرس شغلی تاثیر منفی و
معناداری بر عملکرد کارکنان دارد که این یافته نیز با نتایج پژوهشهای بلقنآبادی و
دیگران ( )7037و الهیاری و دیگران ( )7037سیدملکی و بنیسی ( )7031و آزمی و
دیگران ( )8377و گایتر و دیگران ( )8332همسو بود.
در تبیین این یافتهها میتوان گفت که عملکرد شغلی عبارت است از ارزش مورد انتظار
سازمانها از رویدادهای رفتاری مجزا که افراد طی یک دوره زمانی مشخص انجام
میدهند ،همچنین میتوان گفت که عملکرد شغلی نتایج بعد از اتمام کار است و
نشاندهنده سطحی از دستاورد یک شغل ،انجام مقررات سازمانی ،انتظارات یا الزامات
برای هریک از کارکنان است .پژوهشگران عملکرد شغلی بهعنوان توانایی کارکنان در
ارضای نیازهای شغلی خویش با توجه به درخواستهای سرپرست را متأثر از متغیرهای
دیگری میدانند که در این پژوهش دو متغیر استرس شغلی و تعهد سازمانی بهعنوان
متغیرهایی که بر عملکرد شغلی در کارکنان اداره استاندارد اثر دارد ،معرفی شدند ،در
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تبیین تأثیر استرس شغلی بر عملکرد شغلی در اداره استاندارد ،میتوان گفت استرس با
بسیاری از بیماریهای جسمی و روانی ارتباط داشته ،یا در ایجاد ،تحول و گسترش آن
نقش داشته و باعث کاهش سالمت عمومی ،نیروی ابتکار و خالقیت و تالش کارکنان
اداره استاندارد میشود و درنهایت در اثر کاهش سالمت عمومی کارکنان ،توانایی
کارکنان در ارضای نیازهای شغلی خویش با توجه به درخواستهای سرپرست یا همان
عملکرد شغلی کارکنان اداره استاندارد کاهش مییابد .بنابراین میتوان گفت استرس
شغلی سبب کاهش و تضعیف عملکرد شغلی کارکنان اداره استاندارد میشود.
درخصوص تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی میتوان اذعان کرد که نیروی انسانی
وفادار و سازگار با اهداف و ارزشهای سازمانی اداره استاندارد حاضر است فراتر از وظایف
مقرر نیز فعالیت کند و میتواند عامل مهمی در اثربخشی سازمانی این اداره باشد.
افرادی که دارای تعهد سازمانی باال در اداره استاندارد هستند بر این باورند که کار در
سازمان برایشان مهم است و آنها با ارزشهای سازمانشان موافق بوده و خود را بهعنوان
بخشی از اداره استاندارد حس کرده ،در انجام وظایف محوله ثابت قدم هستند و تجارب
کاری مهم را برای رفاه خود و سازمانشان کسب میکنند .بنابراین میتوان گفت تعهد
سازمانی منبع قوی انگیزشی برای تقویت عملکرد کارکنان اداره استاندارد و نیز
متقاعدساختن آنها برای ادامه کار در شرایط دشوار نظیر تنش و فشارهای مرتبط با کار
است و درنهایت میتوان ادعا کرد که تعهد سازمانی سبب افزایش و تقویت عملکرد
شغلی کارکنان اداره استاندارد میشود .در ادامه تبیین این موضوع میتوان گفت که
متغیر تعدیلکننده (عزت نفس) متغیری است که بهصورت مستقیم بر جهت رابطه یا
میزان رابطه متغیرهای پیشبین (تعهد سازمانی و استرس شغلی) و مالک (عملکرد
شغلی) میتواند موثر باشد .اثر این متغیر قابل مشاهده و اندازهگیری است .به متغیر
تعدیلکننده گاهی متغیر مستقل فرعی نیز گویند .متغیر تعدیلگر متغیری است که
جهت و قدرت رابطه متغیر پیشبین و مالک را تحت تاثیر قرار میدهد .در این فرضیه
عزت نفس جهت رابطه بین متغیرهای پیشبین (تعهد سازمانی و استرس شغلی) و
مالک (عملکرد شغلی) را تغییر نمیدهد .ولی میزان و شدت رابطه بین این دو متغیر را
افزایش میدهد در توضیح این یافته و نقش تقویتکنندگی متغیر عزت نفس در اداره
استاندارد میتوان علت را اینگونه بیان کرد که عزت نفس ،باور و اعتقادی است که فرد،
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درباره ارزش و اهمیت خود دارد و یا میتوان گفت که عزت نفس ،حالتی است که در آن
فرد خود را فردی ارزشمند میبیند که میتواند بهگونهای موفقیتآمیز با چالشهای
زندگیاش روبهرو شود و ارزش و لیاقت آن را دارد که شاد باشد .بنابراین با توجه به این
تعریف از عزت نفس میتوان ادعا کرد که درصورتیکه عزت نفس کارمندی در اداره
استاندارد در سطح باالیی قرار داشته باشد ،استرس شغلی کمتر و درنتیجه عملکرد
شغلی کارکنان اداره استاندارد باالتر خواهد بود ،زیرا توان مقابله با چالشهای زندگی و
عوامل استرسزا را دارد ،بنابراین میتوان گفت که عزت نفس در رابطه بین استرس
شغلی و عملکرد شغلی ،نقش تقویتکنندگی دارد ،از طرفی میتوان گفت کارکنانی که
در اداره استاندارد از عزت نفس باالیی برخوردار باشند ،خود را متعهد به مسئولیتها و
وظایفشان میدانند و میتوانند از تعهد سازمانی باالتری و درنتیجه عملکرد شغلی
باالتری برخوردار باشند و میتوان گفت که عزت نفس در رابطه بین تعهد سازمانی و
عملکرد شغلی ،نقش تعدیلکنندگی (تقویتکننده) دارد و درنهایت عزت نفس نقش
تعدیلگر در تأثیر تعهد سازمانی و استرس شغلی بر عملکرد شغلی در اداره کل
استاندارد اصفهان دارد.
پیشنهادها
 ایجاد محیطی دوستانه همراه با تامین محیط کاری شاداب و جو سازمانیجذاب همراه با شادی و نشاط سبب دلبستگی فرد به محل کار خود میشود .این شرایط
باعث خواهد شد تا فرد در بلندمدت احساس کند در صورت ترک سازمان شرایط مثبت
زیادی را از دست خواهد داد که یافتن آن در سازمانهای دیگر بسیار دشوارتر خواهد
بود.
 مدیران عالی باید در برخورد با کارکنان رفتاری مناسب ،اصولی ،صحیح واحترامآمیز نشان دهند و در همه کارکنان این احساس را ایجاد کنند که همفکری و
مشارکت و خالقیت آنان در سازمان مورد ارج و احترام قرار میگیرد ،تا کارکنان نسبت
به سازمان متعهد شوند ،زیرا اگر کارکنان احساس کنند که مدیران در مقابل
پیشنهادهای آنان بیاعتنایی میکنند منجر به کاهش تعلق و وابستگی آنها به سازمان
میشود.
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 به کمیته طبقهبندی مشاغل پیشنهاد میشود که احراز شغل در این سازمان رابر مبنای شایستگی قرار دهند تا کارکنان احساس کنند سازمان آنها نسبت به
سازمانهای دیگر دارای عدالت شغلی بهتری است.
 به اداره کل امور اداری و پشتیبانی پیشنهاد میشود با ارائه راهکارهایی ازجملهبهبود وضعیت امنیت شغلی ،تفویض اختیار و اعطای تسهیالت رفاهی ،کارکنان را به
سازمان پایبند کرده و میل به ترک سازمان را درآنها کاهش دهند.
 تشویق و قدردانی از کارکنانی که بیشتر از وظایف سازمانی تعریف شده خودفعالیت میکنند و فراهم کردن شرایطی که کارکنان بتوانند بهصورت داوطلبانه برای
تحقق اهداف سازمان تالش کنند.
 بهمنظور ایجاد تنوع در فرایندهای سازمانی و ایجاد تعهد سازمانی در کارکنان،در سیاستگذاری ،برنامهریزی و تصمیمگیریها ،نظرات کارکنان را جویا شده و ایدههای
مثبت و سازنده آنان ،بهکار گرفته شود.
 اهداف و رسالتهای سازمان بهطور شفاف برای کارکنان تشریح شود ،زیرازمانیکه کارکنان و مدیران ارزشهای سازمان را ارزشهای خود بدانند در مورد اهداف و
رسالت سازمان تفاهم داشته و همنظر باشند نسبت به سازمان متعهد خواهند ماند و
هیچگاه فکر جدایی از سازمان را نخواهند کرد.
 پیشنهاد میشود در بدو استخدام برنامههای آموزشی و توجیهی برای ایجادپایبندیهای اخالقی به سازمان و تقویت حس وظیفهشناسی و وجدان کاری در کارکنان
اجرا شود .میتوان با بکارگیری سازوکارهایی همچون پرداخت منصفانه ،رعایت عدالت
در توزیع پاداشها ،استقالل عمل در کار و تقویت روحیه کار گروهی در سازمان ،نگرش
تعهد سازمانی را تقویت کرد.
 با توجه به اینکه نگرشها حالتی پویا دارند و بههمان سرعت و شدتی که پدیدمیآیند ممکن است از بین بروند پیشنهاد میشود که بهمنظور آگاهی از میزان تعهد
سازمانی کارکنان ،ارزیابیها و بررسیهای مستمر بهعمل آید .بدیهی است که اجرای
چنین فرایندی مستلزم برخورداری از یک سیستم اطالعاتی مناسب است که بتواند
اطالعات موردنیاز را جمعآوری ،تجزیه و تحلیل و خالصه کرده و برای تصمیمگیری در
اختیار مدیریت عالی سازمان قرار دهد.
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