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تحلیل اثرات میان مسیر شغلی و هویت سازمان بر تعهد سازمانی
(مورد مطالعه :شرکتهای همکاران سیستم)
محمد جواد کاملی 1ـ نیما بطحایی
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چکیده
زمینه و هدف :هدف این پژوهش تحلیل دو سازه ی مهم اثرات مسیر شغلی و هویت
مستمر و هنجاری) در شرک

ستازما ی تر ت هتد (عتافیی،

همکاران سیستم اس .

روش :روش پژوهش از لحاظ جمعآوری دادهها ،توصییی و از ظر هدف ،کار ردی اس  .جام ه آماری تحقیق شامل 052
یر از مدیران و کارشناسان شرک

همکاران سیستم می اشند .حجم مو ه ا استیاده از جدول مو ه گیتری مورگتان،

 841یر ت یین شده اس  .ا زار گردآوری دادهها پرسشنامه می اشد که اعتبار آن از فریق تحلیل عاملی ت یتین و روایتی
آن از فریقآلیای كرو باخ  2/158ر آورده شده اس  .تجزیه وتحلیل دادهها از فریق آزمونهای آماری توصییی و آمتار
استنبافی مدل م ادالت ساختاری و تجزیه تحلیل رگرسیون استیاده شده اس .
یافته ها:یافتههای پژوهش وجود را طه مثب
سازما ی در شرک

و م نادار میان مسیر شغلی ا ت هد سازما ی و هوی

ستازما ی تا ت هتد

همکاران سیستم را شان میدهد.

نتیجه گیری :هر ا دازه مدیران سازمان ه مشکالت مسیر شغلی و ایجاد هوی

سازما ی توجه مایند اثر مثبتی ر ت هد

سازما ی کارکنان گذاشته و در تیجه آ ان احساس ت لق و تمایل یشتری ه کار خود پیدا خواهند کرد.
واژگان كلیدی :هوی

سازما ی ،ت هد سازما ی ،ت هد عافیی ،ت هد مستمر ،ت هد هنجاری

 1استادیار گروه مدیریت ،دانشگاه علوم انتظامی امین ( p.h.d.kameli@gmail.comمسئول مکاتبات)
 2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی
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مبانی نظری تحقیق

مقدمه
در آستا ه هزاره سوم دوران کتارگیری شتیوههتای

ر امتتهریتتزی مسیرشتتغلی ازمجموعتتههتتای فرعتتی

پایان میپذیریتد و افقهتای جدیتدی در

توس ه مسیرشتغلی متی اشتد .البتته ایتن یتآ فرآینتد

دا ش پتا ته

كته

سنتی مدیری

قالب سازمان های دا ش آفرین و مدیری
عرصه سازمان و مدیری

ر امه ریتزی شصصتی ز تدگی كتاری فتترد است

میگذار د .طور کلتی ترای

شتتتامل ارزیتتتا ی توا تتتاییهتتای شصصتتی وعتتتالیق،

تأمین منا ع ا سا ی مورد یاز میتوان ته كارمنتدیا ی در

تررسی فرصتهتای شغتلی ،هدف گذاری كتردن مسیر

داخل یا خارج سازمان اقدام مود .درتأمین احتیاجتات

شغلی و ر امهریزی كردن ف الیتهای توس های مطلتوب

یروی ا سا ی ازفریتق پرستنل موجتود و ر امتهریتزی

می اشد (سیدجوادین .)8818 ،رای اینكه یآ ستازمان

تترای جا تتهجتتایی متتنظم وماثركاركنتتان ،موضتتو

موفق اشد اید توا د افمینان یا د كه وقتی درستازمان

یتتا ر امتته ریتتزی مستتیر

شغلی التصدی میشود ،افراد كامال واجتد شترایر در

ر امتتهریتتزی دوران ختتدم

شتغلی مطترم متیگتردد .تدین م نتی كته «

دسترس وموجود هستتند .اگتر ستازما ی تر ارتقتا از

چگو ه كاركنتان واجتد شترایر درستازمان راشتناخته،

داخل تأكید كند ،ه رویه ای احتیاج دارد كه احتمتاالت

پیشرف
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تا توا ند یازهتای ستازمان

آموزش داده وآماده ساخ

پیشتترف

شتتغلی را مشتتصد مایتتد و تترای هرپس ت

را تأمین مایند وپستهای خالی را پركننتد» فتی ر امته

شرایر مورد یاز را ت یین كند .فرآینتدت یین مستیرهای

آموزش وتوست ه كوشتش متیشتود تتا ترای شترك

خدمتی در داخل یآ ستازمان ،ر امتهریتزی ستازما ی

كنندگان آگاهی علمتی وتجر ته عملتی در زمینتههتای
مورد ظر ایجاد شود ،ینش وتیكر آ ان سب
وسازمان وس

ته شتغل

یا د ،واعتماد ه یس وحس مسئولی

پذیری و ایجاد هوی

را درآ ان تقوی

دوران ختتدم

امیتتده متتیشتتود (مو تتدی و رو تترت،

 .)88108ه عبارت دیگر ر امه ریتزی ستازما ی دوران
ختتدم  ،استتتراتژی است

كتته ازفریتتق ر امتته ریتتزی

گردد تتا هایتتا

جا جتتایی متتنظم ومتتاثر افتتراد درسراستتر ستتازمان تته

رای تصدی مشاغل االتر از درون سازمان ،ضمن رفع

تصصید ماثر كاركنان كمتآ متی مایتد( .روال ت

و

یازهای پرستنلی دركاركنتان ایتن احستاس را وجتود

گرالد .)8810 ،0مدیری

میآورد كه رای آ ان آینده هتری از ظر شتغلی وجتود

فرعی توس ه مسیرشغلی می اشد .که شتامل :ادغتام تا

ته

ر امهریزی یروی ا ستا ی ،فراحتی مستیرهای شتغلی

دارد و تیجتا ا گیزه یشتر و ت هد االتری را ستب
كار ایجاد میكند.

مسیرشتغلی ازمجموعته هتای

كاركنان ،ا تشار افالعات مسیرشغلی ،ته آگهتی عمتوم

ه فور کلی ا توجه ه ایتن کته امتروزه ستازما ها،

رسا دن پستهای خالی (اعالن شغلی) ،ارزیا ی كاركنان،

عتدم ت هتد کارکنا شتان

توست ه،

هزینه های هنگیتی را ه عل
سب
خدم

ه سازمان (ما ند :هزینتههتای مر تو
کارکنان ،غیبت

ته تتر

مشاوره مسیرشغلی ،تجر ه های كتاری جهت

پشتیبا ی مدیری  ،تحصیالت وآموزش ،خر مشی های

آ هتا ،و همچنتین هزینته هتای

جدید اداره امور كاركنان می اشد (سیدجوادین:8818 ،

اشی از کارمندیا ی ،جذب و آموزش مجتدد یروهتای

 .)418در ایتتن پتتژوهش مستتیر شتتغلی شتتامل دو تتد

جدید و  ،)...ه فور اخواسته متقبل میشو د ،ته ظتر

مدیری

مسیر شغلی و ر امه ریزی شغلی می اشد کته

سازمان،

مدیری

مسیر شغلی شتامل (مولیتههتای کتارآموزی و

میرسد که تحلیل اثرات مسیر شغلی و هوی

منجر ه مزایایی هم ترای افتراد و هتم ترای ستازمان

پرورش ،ادغام ا ر امه ریزی یروی ا ستا ی ،فراحتی

میشود ،و میتوا تد ات هتد ستازما ی کارکنتان را طته

مسیرهای شتغلی ،ارزیتا ی عملکترد و توا تایی تالقوه،

داشته اشد.

ارزیا ی کارکنان)و ر امه ریزی شغلی شامل (مولیههای

تحلیل اثرات میان مسیر شغلی و هوی

سازمان ر ت هد سازما ی 3 /...

افتتزایش مهتتارت ،ختتود ارزیتتا ی ،ارتبافتتات هتتتر،

همکاران.)0228 ،هوی

تشصید فرصتهای درون سازمان ،افتزایش اثر صشتی،

که چگو ه اعضای سازمان خود را ه عنوان یک گتروه

هدف گذاری) می اشد.

اجتمتتاعی ت ریتتف کتترده و از ایتتن فریتتق ختتود را از

ظریههای جام ه شناسی هویت

ا تتدا تا کارهتای

از این

سازما ی توصییی اس

اعضای سایر سازما ها متمایز می مایند .احتماال ه علت

ویلیام جیمز و جورج هر رت مید مطرم شتد و تدها

روشهای سیار ساده ای کته میهتوم هویت

ه واستطه دستتاوردهای حاصتل از مطال تات تتاجیر،

دان ُفرُق استتیاده شتده ا تد ،اغلتب آن را تا میهتوم

گافمن ،رگر و دیگران میهوم هوی

ه فتور گستترده
8

تری وارد تحلیلهای جام ه شناسان گردید ( راتلس و
همکاران .)0222 ،میاهیمی چتون هویت

و ختود 4ته

عنوان مهمترین میاهیم علتوم اجتمتاعی و روا شناستی
اجتماعی ه شمار میآیند .محوری ترین تجر ه وجتود
ا سا ی خویشتن اس

کته تا چنتدین مولیته شتناختی

2

فرهنگ سازما ی یکستان فتر
 .)0224هویتت
سازمان اس

ستازما ی

متیکننتد (اِمپستون ،

ستتازما ی ادراکتتی اساستتی در متتورد
که در ت بیر و تیسیر اعضتای ستازمان از

موضوعات استراتژیکی کته ستازمان تا آن رو روست
یوذ کترده و آن را هتدای
حمای

متیکنتد و اعضتا را ترای

و پشتیبا ی از اهتداف استتراتژیک ستازمان تر

میهوم خود (خود پنداره) توصیف میگتردد .احستاس

رقتتا تی مهتتم تترای ستتازمان تلقتتی متتیشتتود .قتتوت و

ا ارزش ودن

سازما ی ته در اعضتای ستازمان از

خود از زمان تولد شرو شده و ا در
از ستتوی دیگتتران ،لیاق ت
مراقب

داشتتتن و متتورد حمای ت

و

دیگران قرار گرفتن ،جلوهگر میشود .هستلم و

ویژگیها و مشصصات سازمان و درجه ای که اعضتا ته
این ویژگیها اعتقاد دار د ستگی دارد (دهال.)0228 ،8
همتتا طور كتته داتتتون 1و همكتتارا ش ( )8884در

همکتتارا ش ( )0228عقیتتده دار تتد ،تیجتته کتتار رد
تئوریکی اصول هوی
اس

کته هویت

اجتماعی و هوی

سازما ی ایتن

اجتمتاعی هتم واق یتتی اجتمتاعی و

روا شناسی و هم یک واق ی

ذهنی و مادی است .زیرا

ت ریف هوی

سازما ی ه آن اشاره كترده ا تد ،هویت

سازما ی یآ حلقته اتصتال میهتومی تین شتناخ
ستتتازمان و شتتتناخ

از

از ختتتود تتته شتتتمار متتتیرود

هم شامل فرایندهای ذهنی افراد وده و هتم ف الیتهتای

(دیستتچریور 8و همکتتاران  )0220رختتی تحقیقتتات و

جم ی و تولیداتی که آن فرایندها ایجاد میکننتد را در

مطال ات پیشنهاد میکنند که هوی

ستازما ی در عتین

ر میگیرد .ا پذیرش این مسئله ،میتوان چنتین فتر

حال که تادوام و پایاست  ،پویتا و قا تل ا طتاف یتز

کرد که کار رد سازما ی هوی
وقتی یک هوی

اجتماعی این است

کته

سازما ی خاص رای گتروه ستازما ی

هس

که همین امر متیتوا تد شتا گر فرصتتی ترای

شکل دادن و ایجاد یک هوی

سازما ی قوی که منجتر

خاصی رجسته میشود و زما ی که هنجارهای ختاص

ه ایجاد مزی

و ارزشهای مرتبر ا آن هوی  ،درو ی میگردد ،چنتین

اشد (دهتال .)0228 ،82هویت

ستازما ی تر گرفتته از

هویتی ه تنها ساختار روا ی افراد ظیر اورها ،رفتارهتا

اجتمتاعی است

کته

تئوری هویت

رقا تی رای ستازمان یتز خواهتد شتد،
و تا ایتن فتر

افتتراد در گروههتتای اجتمتتاعی در خلتتق و

و یتات را شتکل متیدهتد ،لکته اجتازه متیدهتتد آن

عضتتوی

ویژگتتیهتتای روا تتی تته ستتاختارها و محصتتوالت

دستیا ی ه خودیا ی ، 88از اهمیت

( ظیر :ر امتته ریتتزی تترای چشتتم ا تتدازها ،کاالهتتا و

اس  ،آغاز میشود .هنگامی که شأن و منزلت

خدمات ،اقدامات و هادها که جنبههای متادی و عینتی

شغل افراد ،قش رجستته ای را در ز تدگی آ هتا اییتا

ز دگی سازما ی هستند) ،یز تسری یا د (کور لیسن 5و

میکند ،چنین ه ظر میآید ،شترک  ،واحتد و حتتی

تاالیی رختوردار
کتار یتا

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

(مثتل ادرا از ختود) ،عتافیی (مثتل عتزت یتتس) و

میا گیزا د.هوی
استحکام هوی

سازما ی قوی ه عنتوان یتک مزیت
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گروه کاری روزا ه ،رای کارکنان موضو مهمی است
که ا آن شناسایی میشو د .هوی

سازما ی را میتتوان

ه عنوان احساس ت لق افراد ه سازمان ه گو تهای کته
افراد خودشان را ا سازما ی که در آن عضو هستند ،ته
دیگران م رفی کنند ،ت ریف كترد .زمتا ی کته اعضتای
(کارکنان) سازمان ،شباهتهایی را ین هوی

ارتبا قویتری دارد ه ویژه زما ی که ا ستطوم پتایین
ت هد مستمر ترکیب شتده اشتد .دومتین تد از ا تاد
85

84

سازما ی آلن و میر ( .)8882ت هد مستمر می اشتد،
82

که ر مبنای تئوری سرمایه گذاریهای یکتر ()8822
قرار دارد .این تئوری راین اساس اس

که تا گذشت

سازما ی و

زمان فرد سرمایهای را در سازمان ا باشتته متیکنتد کته

شصصتی ختویش تجر ته متیکننتد و احستاس

هرچه سا قه فرد در سازمان یشتر شود ،این سرمایه یز

میکنند ه عنوان یک عضو ارزشمند رای ستازمان ته

ا باشته تر میشود و از دس

دادن آن رای فترد هزینته

شمار میآیند ،یش از پیش خود را از فریق سازما شان

رتر میشود .این سرمایه گذاری شتامل زمتان ،کستب

ته دیگتتران متتیشناستتا ند ( تتارتِلس.)0222 ،80در ایتتن

مهارتهای ویژه سازمان کته قا تل ا تقتال متی اشتد،

سازما ی شامل دو د عوامل داخلتی و

رفاق های کاری ،عوامل سیاسی و هزینههتای دیگتری

خارجی می اشد که عوامل داخلی شتامل (مولیته هتای

می اشد که فرد را از جستجو رای کارهتای جتایگزین

هوی

پژوهش هوی
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ارتبافات داخلی ،عملیات سازمان ،هیئت
متتدیران عتتالی و اقتتدامات متتدیری

متدیره ،تتیم

منصرف میسازد.
ت هد مستمر اشاره ه میل افنی رای تاقی ما تدن

منتتا ع ا ستتا ی) و

عوامل خارجی شامل (مولیته هتای وجهته و شناستایی

در سازمان دارد کته در تیجته آگتاهی از هزینته تتر

یرو تتی ،ارتبافتتات ختتارجی ،رتبتته نتتدی ستتازمان)

سازمان افزایش مییا د (گاستاینین و ا دریلیتن و ال ات

می اشد.

مدینریان .)0228 ،88تد ستوم ت هتد ستازما ی ،ت هتد
.گرچته

هنجاری81می اشد که شان دهنده یتک تو احستاس

میشود ولی هر

تکلیف رای ادامه همکاری ا سازمان می اشد ،افترادی

یتتک از ستته موضتتو کلتتی دلبستتتگی عتتافیی (ت هتتد

که دارای سطح االیی از ت هد هنجاری هستند احساس

عتتافیی) ،در هزینتته هتتا (ت هتتد مستتتمر)و احستتاس

میکنند که مجبور د در سازمان ف لی اقی ما ند (آلتن

تکلیف (ت هد هنجتاری)را متن کس متیکنتد( .آلتن و

و میر.)8882 ،

متغییر وا سته تحقیق ت هد ستازما ی است
ت اریف مت ددی از ت هدسازما ی یاف

میر .)8882 ،88اولین د از ا اد ستازما ی آلتن و میتر

مسئله ی کته امتروزه ،در ستیاری از ستازمانهتای

( )8882ت هد عافیی می اشد که آ ها م تقد د که یتک

کشتتور از جملتته شتترک

همکتتاران سیستتتم شتتاهد آن

ته ستازمان

هستیم فقدان یک هوی

ستازما ی منستجم و تاتوا ی

فرد زما ی در خود وا ستگی عافیی سب

احساس خواهد کرد که اهداف سازما ی را اهداف خود

سازما ها در شکل دادن ه هویتی قوی و پایدار و تروز

دا د و متقاعد شود کته ستازمان را در راه رستیدن ته

ض یها و ارسایی هایی در فرایندهای مصتلف و مسائل

اهدافش یاری کند .همچنین آ هتا شترم متیدهنتد کته

می اشتد .فقتدان

ت یین هوی

شتدن فترد از فریتق ستازمان زمتا ی رُخ

گو اگو ی که سازمان ا آن رو روس
هوی

سازما ی منسجم ،احساس ت لق اعضا ه سازمان

متتیدهتتد کتته ارزشهتتای فتتردی افتتراد تتا ارزشهتتای

را خدشه دار كرده و از میزان وفاداری و ت هد آ هتا ته

سازما ی سازگار وده و فرد قادر اشد کته ارزش هتای

آ هتا

سازما ی را در خود درو ی سازد.
زما ی که اثترات و روا تر تین سته تو ت هتد را
ررسی میکنیم ،ت هد عافیی ا پیامدهای کاری مثبت

ارزشها و اهداف ستازمان و همچنتین حساستی
سب

ه تحقق این اهتداف خواهتد كاست  .و از ایتن

فریق ،موجب از دس

رفتن مزی های رقا تی سازمان

و ه خطر افتادن موجودی

آن در محیر پویا و رقا تی

تحلیل اثرات میان مسیر شغلی و هوی

در آن

که سازما های عصر حاضتر تاگزیر ته ف الیت

هستتتند خواهتتد شتتد( .محمتتدی  )8818 ،از مستتایل
چالشی دیگركه سازما ها ا آن دس

ه گریبا ند مستئله

ت هد سازما ی و ا گیزشتی كاركنتان است

از آن اس

سازمان ر ت هد سازما ی 5 /...

که همبستتگی مستتقیم تین توست ه مستیر

شغلی و کارآیی و کارشناسان در شرک

سایپا ه اثبات

رسیده اس .

كته ستاال ه

قر ا ی ( )8888ه ررسی را طه ساده و چنتد گا ته

هزینه های هنگیتی را صرف جذب ،استصدام  ،آموزش

توس ه کارکنان و ت هتد ستازما ی کارکنتان آمتوزش و

كاركنان متصصد می مایند .لذا شتكی

کته تتایج تحقیتق

و ترك خدم

افتزایش ا گیتزه  ،احستاس

پرورش شهر زاهدان پرداخته است

یس

كه مدیران در جه

هوی

و در تیجه هبود ت هد و عملكرد کارکنان و ته

ستتازما ی کارکنتتان را طتته م نتتادار و مثبتتتی وجتتود

در

دارد.همچنین ین آموزشهای رسمی و ت هتد ستازما ی،

شتکل

کار تیمی و ت هد سازما ی ،توس ه مسیر شغلی و ت هتد

ستتازما ی منستتجم  ،ت هتتد ستتازما ی

سازما ی ،روا ر ین فردی و ت هد سازما ی و ارتبافات

یتتا ی تته مزایتتای رقتتا تی

و وم نتا داری

تبع آن تالش وافتری ماینتد .لتذا ضتروری است
همکاران سیستم یتز زمینته الزم جهت

شرک

دادن تته هوی ت

کارکنتتان و در تیجتته دست

حاکی از آن است

کته تین توست ه کارکنتان و ت هتد

سازما ی و ت هد ستازما ی را طته مثبت

حاصل از آن اقدام اساسی صتورت گرفتته تتا شتکاف

وجود دارد.همچنین در خصتوص مولیته هتای توست ه

موجود ین وضع موجود و وضع مطلوب در این زمینه

کارکنتتان کتتار تیمتتی یشتتترین پتتیش ینتتی را از ت هتتد

پاسصگویی ه سوال اصلی پتژوهش مستیر شتغلی و

رحمان سرشت

و ستاغروا ی ( )8880ته ررستی

هوی

سازما ی چه تاثیری ر ت هتد ستازما ی کارکنتان

تأثیر هویّ

شرک

همکاران سیستم دارد.؟ رخی از پیشینه تحقیتق

ت هد عافییِ کارکنان پرداخته است

در خصوص موضو تحقیق عبارتند از:

سازما ی و گرایش ارزشی سب

حاکی ازآن اس

ه کار تر

کته تتایج تحقیتق

که تتاثیر مثبت ِ هویت

ستازما ی تر

ت هد عافیی ( ،)= 2/48تایید شده اس
پیشینه تحقیق:زارعی ( )8812ه ررسی تاثیر پیتاده
سازی سیستم توس ه مسیر شغلی ر کارائی کارشناسان
در شرک

سایپا پرداخته اس

که تایج تحقیتق حتاکی

خورشید ( )8811ه مطال ه را طه ین هوی

و ت هد سازما ی کارکنان ا کهای دولتی شتهر کرمتان
پرداخته اس

که تایج تحقیق حاکی از آن اس

تعهد مستمر
تعهد
سازمانی

سازما ی
که

مسیر شغلی

تعهد عاطفی
هویت سازمان
تعهدهنجاری

رگرفته از مدل (سیدجوادین ،8818 ،آلن و میر ،8882 ،دهال)0228 88
شکل  :1مدل مفهومی تحقیق

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

تته شتتکل مناستتبی پتتر گتتردد .لتتذا محقتتق تته د بتتال

سازما ی داشته اس

.
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ین ت هد هنجاری و هوی
عافیی و هوی
مل

سازما ی ،و تین ت هتد

یافتهها

سازما ی در همه ا کها ه جز ا تک

الف  -یافتـههـای توصـیفی :از ظتر جنستی ،

را طه م نی داری وجود دارد ،در حتالی کته تین

ین 841یر پاسخ دهنده  28درصد مرد88 ،درصد

سازما ی در هیچ تا کی ته جتز

سازما ی12 ،درصد پاسخ

ت هد مستمر و هوی

را طه م نی داری مشاهده شده اس  .تایج

ا ک مل

تحلیل رگرسیون شان داده اس

کته متغیرهتای پتیش

زن وده ا د .از ظر پس

خود را ستتادی84 ،درصتد متدیر،

دهندگان پس

08درصد سرپرس

و 45درصد کارشتناس اعتالم

ین ت هد هنجاری در ا کهای مستکن و رفتاه ،ت هتد

موده ا د .از ظر تحصتیالت04 ،درصتد از پاستخ

عافیی در ا ک ملی ،ت هد هنجاری و عافیی در ا ک

کارشناسی و 82درصد یتز

تجتتارت و ت هتتد هنجتتاری و مستتتمر در ا تتک ملت ،
تغییرات متغیر مال

هوی

دهندگان دارای مدر
دارای مدر

کارشناسی ارشد متی اشتند .از ظتر

سازما ی را تبیین میکننتد.

سن تقویمی 28درصد پاسخ دهندگان تین  05تتا

مدل میهومی تحقیق که رگرفته از مبا ی ظری تحقیتق

 82ستتال و 85درصتتد تتین  88تتتا  42ستتال و 4

می اشد ه صورت زیر شکل شماره  8می اشد.

درصد االتر از  42سال سن داشته ا تد .ته لحتاظ

سال چهارم /شماره نهم و دهم /بهار و تابستان 9312

سا قه شغلی 28 ،درصد از پاستخ دهنتدگان زیتر5
روش شناسی

سال 88 ،درصد 5تا  82سال و  80درصد االتر از

روش تحقیق این پژوهش ،از لحاظ جمتعآوری دادههتا،

 82سال سا قه کار داشتها د.

توصییی و از ظر هتدف ،کتار ردی است  .جام ته آمتاری
تحقیق شامل کارکنان شرک های زیر مجموعته و تحت

ب -یافتههای تحلیلی :فرضیه اصلی :مسیر شغلی و

لیسا س همکاران سیستم و همچنین همۀ مدیران ارشد و

هوی

سازما ی چه تاثیری ر ت هد سازما ی کارکنان

كارشناسان پشتیبا ی و ...که جم ا  052یر می اشتند .تا

شرک

همکاران سیستم ،دارد.؟

استیاده از جدول مو ه گیری مورگان ،حجم مو ته 841

اتوجه ه تایج جدول ( )8تحلیل رگرسیون چندگا ه

یتتر مشتتصد گردیتتد.جمعآوری دادههتتا و افالعتتات از

شان متیدهدكته هویت

ستازما ی تتاثیر یشتتری تر

فریق پرسش امه های استا دارد کته اعتبتار آن از فریتق

ت هدسازما ی دارد  .راساس تایج ضریب تا ه ازای

1

تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید وپایایی آن یز از فریتق

واحد تغییر در متغیر هوی

ضتتریب آلیتتای ( )2/158مشتتصد شتتده استت .تحلیل

متغیر ت هد سازما ی ایجاد متیشتود .شتكل ( )0تتایج

دادههتتای تحقیتتق از فریتتق آزمتتونهتتای کتتالموگروف و

آزمون فرضیه اصتلی ته روش متدل ستازی م تادالت

اسمیرو وف ،رگرسیون و مدل م ادالت ساختاری ا جتام

ساختاری را شان میدهند.

ستازما ی  2/211تغییتر در

شده اس .
جدول :8متغیر م نادار در رگرسیون چندگا ه
ضرایب غیر استا دارد

مدل
B

ضرایب استا دارد

خطای استا دارد

(مقدار ثا )

2/122

هوی

2/242

2/840

2/211

2/882

2/021

2/881

مسیر شغلی

متغیر وا سته :ت هدسازما ی

t

تا

2/228

Sig.

سطح م نی داری
8/805

2/888

4/542

2/222

2/885

2/825

تحلیل اثرات میان مسیر شغلی و هوی

شكل  :0مدل هایی را طه متغیرهای مسیر شغلی و هوی

ا ت هدهای عافیی مستمر و هنجاری و ت هد سازما ی

ا استیاده از رم افزار لیزرل (حال
جدول ( )0مایا گر ضریب استا دارد () ،Rرا طه علتی
سازما ی ت هتد

پیشنهاد شده میان مسیر شغلی و هوی

استا دارد)

كوچكتر از 2728و  p-valueزرگتر از  2725و یز
 08GFIزرگتر از  % 82اشند ،میتوان تیجه گرف

كه

مدل اجرا شده رازش مناسبی دارد.ضریب استا دارد
را طه موجود یز در صورتی كه ارزش ، tاز  0زرگتر

جدول :0مقادیر شاخدهای متغیرها در مدل ساختاری
را طه مستقیم

متغیرها

مقدار

مقدار

م نی

رآورد

یا از  -0كوچكتر اشد ،در سطح افمینان 85درصد
م نی دار خواهد ود.

t- value

داری

مسیر شغلی ت هد سازما ی

2782

4.29

<0.101

مقادیر tمتناظر ا مقادیر استا دارد شده مدل مسیر

ت هد سازما ی

2728

6.26

<0.101

هایی شان میدهد که یش از 85درصد افمینان

متغیرها درمدل
هوی

متغیرهای مسیر شغلی ( )t=2.86 ، p-valu<0.05ا

جدول ( )8یز ( Rضریب استا دارد) ،ارزش  tو
شاخدهای رازش مدل از قبیل كای دو،RMSEA ،
2

 GFIو ...را شان میدهد .اگرمقدار

 كم ،سب

2
 ه درجه آزادی ( )dfكوچكتر از ، 4

RMSE

ت هد سازما ی را طه و تاثیر مستقیم دار د .و همچنین
متغیرهای هوی

( )t=3.26 ، p-valu<0.05ا ت هد

سازما ی را طه و تاثیر مستقیم دار د .تحلیل فرضیههای
 2-8تحقیق درجدول تایج فرضیههای فرعی یک تا

02

شش آمده اس .

جدول  :8خالصه تایج فرضیههای فرعی یک تا شش
فرضیههای فرعی

ضریب استاندارد R

تیجه

مسیر شغلی ← تعهد مستمر

8/24

تایید

مسیر شغلی ← تعهدعافیی

2/14

تایید

مسیر شغلی ← تعهد هنجاری

2/82

تایید

هویت سازمانی ← تعهد مستمر

8/82

تایید

هویت سازمانی ← تعهد عافیی

2/81

تایید

هویت سازمانی ← تعهد هنجاری

8/22

تایید

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

عافیی ،مستمر و می اشد.

سازمان ر ت هد سازما ی 7 /...
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ررستتی تتتایج جتتدول ( ،)4تحلیتتل رگرستتیون شتتان

شغلی ر ت هتد مستتمر در ایتن جتدول کتاهش قا تل

متتیدهدكتته مستتیر شتتغلی تتر ت هدمستتتمر ،عتتافیی

توجهی داشته اس  .که یا گر ت دیل اثر مستیر شتغلی

وهنجاری و همچنین هویت

ستازما ی تر ت هتدهتای

ر ت هد مستمر اس .

ستته گا تته متتذکور کارکنتتان تتتاثیردارد .راستتاس تتتایج

راساس تایج ضریب تا ه ازای  8واحدتغییر در متغیر

ضتترایب تتتا تته ازای  8واحتتد تغییتتر در متغیتتر مستتیر

سازما ی  /442تغییر در ت هد ستازما ی عتافیی

شتتغلی و هویتت

هوی

ستتازما ی در واحتتدهای مصتلتتف

ایجاد میشود که در مقایسه ا فرضیه چهارم تاثیر مسیر

ستتازمان ،تغییتتر در متغیتتر ت هتتد مستتتمر ،هنجتتاری و

شغلی ر ت هتد عتافیی در ایتن جتدول کتاهش قا تل

عافیی ایجاد میشتود .از آ جتایی کته در ایتن آزمتون

توجهی داشته اس

که یا گر ت دیل اثر مسیر شغلی ر

 sigآزمتتون تستتاوی ضتترایب رگرستتیون و مقتتدار

ت هد عافیی اس

ثا

ا مقتدار صتیر کوچتک تتر از  5درصتد است ،

راساس تایج ضریب تا ته ازای  8واحتدتغییر در

تستتاوی ضتترایب رگرستتیون و مقتتدار

سازما ی  2/808تغییتر در ت هتد ستازما ی

نتتا راین فتتر
ثا ت

متغیر هوی

سال چهارم /شماره نهم و دهم /بهار و تابستان 9312

صتتیر رد متتیشتتود و یتتازی تته ختتارج کتتردن

هنجاری ایجاد میشود که در مقایسه تا فرضتیه پتنجم

تته ستتصن دیگتتر

تاثیر مسیر شتغلی تر ت هتد هنجتاری در ایتن جتدول

تتر متغیتتر وا ستتته تتتاثیر

ایتن امتر یتا گر اثتر

آنهتتا از م ادلتته رگرستتیون یس ت
متغیرمستتتقل و مقتتدار ثا ت

گذار تتد .تحلیتتل فرضتتیههتتای  8-8تحقیتتق درجتتدول
تایج فرضیههای فرعی هی

کاهش قا ل توجهی داشته است

ت دیلی مسیر شغلی ر ت هد هنجاری اس .

تا ه آمده اس
بحث و نتیجه گیری

جدول  :4خالصه تایج فرضیههای فرعی هی
ضریب

فرضیه ها

تا ه
نتیجه

استاندارد R

هوی

سازما ی اثر مسیر شتغلی تر ت هتد

2/208

تایید

/442

تایید

سازما ی عافیی کارکنان همکاران سیستتم
هوی

2/808

تایید

ستتازما ی هنجتتاری کارکنتتان همکتتاران

که هر گو ه تغییری در مسیر شغلی و هویت

تایج تحقیق قر ا ی ( )8888هم خوا ی دارد.
ا توجه ه تایج فرضیه فرعی اول  ،می توان گیت
م ناداری وجود دارد.و این مسئله یا گر این است

و
کته

هر گو ه تغییری در ر امه ریزی مسیر شتغلی صتورت

سیستم را ت دیل میکند.

گیرد ر ت هد مستمر یز تاثیر متیگتذارد کته تا تتایج

اتوجتته تته تتتایج جتتدول ( )4تحلیتتل رگرستتیون
چندگا تته شتتان متتیدهدكتته هویتت

و م ناداری وجود دارد و این مسئله یتا گر

که ین مسیر شـغلی و تعهـد مسـتمر را طته مثبت

را ت دیل میکند.
سازما ی اثر مسیر شتغلی تر ت هتد

این اس

ستازما ی و ت هتد ستازما ی

سازما ی صورت گیرد ر ت هد یز تاثیر میگذارد که تا

را ت دیل میکند.
هوی

ین مسیر شغلی و هویت
را طه مثب

سازما ی مستمر کارکنان همکاران سیستتم
سازما ی اثر مسیر شتغلی تر ت هتد

ا توجه ه تایج فرضیه اصلی ،می تتوان گیت

کته

ستتازما ی تتر

ت هدسازما ی مستمر ،عافیی وهنجتاری دارد  .راستاس
تایج ضریب تا ه ازای  1واحدتغییر در متغیتر هویت
سازما ی  2/208تغییر در متغیر ت هد ستازما ی مستتمر
ایجاد میشود و در مقایسه ا فرضیه ستوم تتاثیر مستیر

تحقیتتق قر تتا ی ( )8888همصمتتوا ی دارد .نتتا راین تتا
توجه ه تایید فرضتیه در پاستخ ته ستوال فرعتی اول
میتوان گی

کته کتار آمتوزش و پترورش کارکنتان ،

افزایش مهارت و همچنین ارزیا ی عملکترد و توا تایی
القوه کارکنان اعث کسب مهارتهای ویژه در سازمان
و یتتز فرص ت هتتای جتتایگزینی را در ستتازمان ایجتتاد

تحلیل اثرات میان مسیر شغلی و هوی

متی مایتد .و همتین فتور هتدف گتذاری مشتصد و

سازمان ر ت هد سازما ی 9 /...

ا توجه ه تایج فرضتیه فرعتی چهتارم ،متی تتوان

ارتبافات هتر که در سازمان صورت میپذیرد اجبار در

گی

که ین هویت سازمانی و تعهـد مسـتمر را طته

ما دن را کاهش داده و رفاقت هتای کتاری را افتزایش

مثب

و م ناداری وجود دارد.و این مستئله یتا گر ایتن

میدهد.

اس

ستازما ی صتورت

ا توجه ه تایج فرضیه فرعی دوم ،میتتوان گیت
که ین مسیر شغلی و تعهـد عـاطفی را طته مثبت

که هر گو ه تغییری در هوی

گیرد ر ت هد مستمر یز تاثیر میگذارد که که تا تتایج
و

تحقیق خورشید ( )8811همصمتوا ی دارد.همصمتوا ی

کته

دارد .نا راین ا توجه ه تایید فرضیه در پاسخ ه سوال

هر گو ه تغییری در ر امه ریزی مسیر شتغلی صتورت

فرعی چهارم میتوان گی

ارتبافات داخلی و خارجی

گیرد ر ت هد عافیی یز تاثیر متیگتذارد کته تا تتایج

میتوا د رفاق های کاری را در ستازمان ایجتاد کنتد و

تحقیتتق قر تتا ی ( )8888همصمتتوا ی دارد .نتتا راین تتا

همینطور ظارت مدیران منا ع ا سا ی ر حوه عملکترد

توجه ه تایید فرضتیه در پاستخ ته ستوال فرعتی دوم

کارکنان و رتبه ندی ستازمان متیتوا تد اعتث ایجتاد

م ناداری وجود دارد.و این مسئله یا گر این است

میتوان گیت

کته کتارآموزش و پترورش کارکنتان و

فرص های جایگزین رای کارکنان اشد.
ا توجه ه تایج فرضیه فرعی پنجم ،میتوان گیت

افزایش مهتارت ا تان و هتدف گتذاری مشصصتی کته
ارتبافات هتر اعث ایجاد وا ستگی عافیی در کارکنان

م ناداری وجود دارد .و این مسئله یا گر این اس

کته

شتتده و همتتین فتتور فتترمهتتای مسیرشتتغلی و ختتود

هر گو ه تغییری در هوی

ارزیا یهای که صورت میگیرد و ارزیا ی عملکترد تر

ت هد عافیی یز تاثیر میگتذارد کته تا تتایج تحقیتق

و حقتوق

و ستتاغروا ی ( )8880و خورشتتید

اساس توا ایی القوه کارکنان و ت یین پست
آ ان ،اعث ایجتاد هویت

فترد و ارزشهتای افتراد را

دور ی میسازد.

رحمتتان سرشتت

سازما ی صتورت گیترد تر

( )8811همصموا ی دارد .نتا راین تا توجته ته تاییتد
فرضیه در پاسخ ه سوال فرعی پنجم میتوان گی

ا توجه ه تایج فرضیه فرعی سوم ،می توان گیت
که ین مسیر شغلی و تعهد هنجـاری را طته مثبت
م ناداری وجود دارد و این مسئله یا گر این است

ارتبافات داخلی میتوا تد اعتث وا ستتگی عتافیی و
و

کته

هر گو ه تغییری در ر امه ریزی مسیر شتغلی صتورت

همچنین توجته هیئت

متدیره و تتیم متدیران عتالی و

مدیران منا ع ا سا ی ه کارکنان اعث ایجاد هویت
ا توجه ه تایج فرضیه فرعی ششم ،میتوان گیت

تحقیتتق قر تتا ی ( )8888همصمتتوا ی دارد .نتتا راین تتا

که ین هوی

توجه ه تایید فرضیه در پاسخ ته ستوال فرعتی ستوم

م ناداری وجود دارد.و این مسئله یا گر این است

فتترمهتتای مستتیر شتتغلی و هتتدف

در

فرد شده و افزایش کارایی آ ان میشود.

گیرد ر ت هد هنجاری یز تاثیر میگذارد کته تا تتایج

متتیتتتوان گیتت

کته

سازما ی و ت هد هنجاری را طه مثبت

هر گو ه تغییری در هوی

و
کته

سازما ی صتورت گیترد تر

گذاری های مشصصتی کته صتورت متیپتذیرد اعتث

ت هد هنجاری یز تاثیر میگذارد کته تا تتایج تحقیتق

پذیرش اهداف و ارزشهای سازمان و یز کار آمتوزش

خورشید ( )8811همصموا ی دارد .نا راین ا توجه ته

و پرورش و افزایش مهتارتی کته در ستازمان صتورت

تایید فرضیه در پاسخ ه سوال فرعتی ششتم متیتتوان

گیرد ا تجر یات قبتل و تد از ورود کارکنتان تلییتق

افزایش ارتبافات داخلتی و ختارجی در ستازمان

یافته و در های

اثر صشی را افزایش میدهد.

گی

میتوا د پذیرش اهداف و ارزشهای سازمان را افزاش
داده و همچنین عملیات ستازمان و متدیران مر وفته و

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

صورت میپذیرد اعث افزایش کارایی میشتود و یتز

که ین هویت سازمانی و تعهد عاطفی را طه مثبت

و
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توجه آ ان ه پرسنل میتوا د تکلیف /اخالقی –تکیلیی
در پرسنل را تح

تاثیر قرار گذارد.

که هر گو ه تغییری در هوی

ا توجه ه تایج فرضیه فرعی هیتم ،میتوان گیت
که هوی

سازما ی اثر مسیر شغلی تر ت هتد ستازما ی

مستمر را ت دیل میکند .و این مسئله یا گر این است
که هر گو ه تغییری در هوی

هنجاری را ت دیل میکند .و این مسئله یا گر این اس

سازما ی صتورت گیترد

سازما ی صتورت گیترد

اثر مسیر شغلی را یز ر ت هد سازما ی هنجتاری تغییتر
خواهد داد .نا راین ا توجه ه تایید فرضیه در پاسخ ه
سوال فرعی هم اید گی
مولیههای هوی

تاثیر گتذاری تر تتک تتک

سازما ی من جملته اقتدامات متدیران

اثر مسیر شغلی را یز ر ت هد ستازما ی مستتمر تغییتر

عالی و منا ع ا سا ی و همچنین اهمی

خواهد داد .نا راین ا توجه ه تایید فرضیه در پاسخ ه

و ارتبا درو ی و یرو ی سازمان میتوا د تر افتزایش

تاثیر گذاری ر تتک تتک

مهتتارت و اثر صشتتی و هتتدف گتتذاری در کارکنتتان و

سازما ی من جملته اقتدامات متدیران

همینطور ارزیا ی کارکنان را قش ت دیل کننتده داشتته

هادن ه وجهته

اشد تا اعث پذیرش اهداف و ارزشهای ستازما ی و

سوال فرعی هقتم اید گی
مولیههای هوی

عالی و منا ع ا سا ی و همچنین اهمی

و ارتبا درو ی و یرو ی سازمان میتوا د تر افتزایش

هادن ه وجهته

همچنین تکلیف اخالقی در کارکنان مثمر ثمر اشد.
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مهتتارت و اثر صشتتی و هتتدف گتتذاری در کارکنتتان و
همینطور ارزیا ی کارکنان را قش ت دیل کننتده داشتته
اشد تا در های

پیشنهادها بر مبنای یافتههای تحقیق

اعث افزایش رفاقت هتای کتاری و

ا توجه ه تایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای

فرص های جایگزین کتاری و در اختر کتاهش اجبتار

مدیری

مسیرشغلی و ر امه ریزی شتغلی و همینطتور

ما دن در کار میشود.

ت هد عافیی ،مستمر و هنجاری رروی هوی

ا توجه ه تایج فرضیه فرعی هشتم ،می توان گی
که هوی

سازما ی اثر مسیر شغلی تر ت هتد ستازما ی

عافیی را ت دیل میکند.و این مسئله یا گر ایتن است
که هر گو ه تغییری در هوی

سازما ی صتورت گیترد

همکاران سیستم می توان ه ترتیب اولوی

سازما ی
پیشتنهادات

ذیل را مورد توجه قرار داد .نا راین پیشنهاد میشود كه
جه

تقوی

د مدیری

مسیر شغلی در زمینته هتای

زیر اقداماتی ا جام شود:

اثر مسیر شغلی را یز ر ت هد ستازما ی عتافیی تغییتر
خواهد داد .نا راین ا توجه ه تایید فرضیه در پاسخ ه

الف)مسیرشغلی:

سوال فرعی هشتم اید گیتتاثیر گتذاری تر تتک تتک

 .8آمتار و افالعات مناسب و ه هنگام از توا اییها و

سازما ی من جملته اقتدامات متدیران

تهیه شتده كته

مولیههای هوی

عالی و منا ع ا سا ی و همچنین اهمی

مهارتهای كارشناسان موجود شرك

هادن ه وجهته

این امر یز وا سته ه یآ فرم جتامع وكارآمتد در

و ارتبا درو ی و یرو ی سازمان میتوا د تر افتزایش

زمینه سیستم افالعتات منتا ع ا ستا ی است  .و در

مهتتارت و اثر صشتتی و هتتدف گتتذاری در کارکنتتان و

تأمین كارشناسان مورد یاز شرك

س ی شتود ا تتدا

همینطور ارزیا ی کارکنان را قش ت دیل کننتده داشتته

از فریق ایجاد سیستم ظتام جا شتینی و از فریتق

فترد و افتزایش کتارایی و

در ارتقتا وجا جتایی آ هتا

اشد تا اعث ایجاد هویت

پرسنل موجود شترك

همین فور وا ستگی هر چته یشتتر کارکنتان از لحتاظ

اقدام گردد و در صتورت عتدم وجتود جا شتین و

عافیی اشد.

جایگزین واجد شرایر ،از فریق شتیوه كارمنتدیا ی

ا توجه ه تایج فرضیه فرعی هم ،می تتوان گیت
که هوی

سازما ی اثر مسیر شغلی تر ت هتد ستازما ی

در دیگر روشها پرداخته شود.

تحلیل اثرات میان مسیر شغلی و هوی

 .0رای تصتدی پستهتای ختتالی موجتود در شترك

سازمان ر ت هد سازما ی 11 /...

مشکالت یروی ا سا ی خود توجته الزم را داشتته

رای همه افراد واجد شترایر فرصتتها و شا ستهای

اشند تا واستطه ایتن کتار تتوا ن احستاس ت لتق

مساوی ایجاد گردد .دراین زمینه اید ته جنستی ،

کارکنان را ه سازمان یشتر ر ا گیزا ند.

وستتطح تحصتتیالت توجتته كتتافی

 .8زما یکه این احساس در کارکنان ه وجتود آیتد کته

ستتا قه ختتدم

م طوف شود وكار ه افرادی محتول گردد كه رای

سازمان هزینه یا زمان زیادی را صرف آماده کتردن

ا جام آن واجد شرایر اشند .توجه ه دا ش ،حتوه

او رای هتر ا جام دادن کارکرده است  ،یتک تو

عملكرد وتوا ایی ا جام كار كارشناسان از كات مهم

احساس تکلیف در وی رای ما دن در ستازمان ته

مورد توجه اس .

وجود خواهد آمد ،لذا در این راستا توصیه میشتود

 .8تهیتته فتترم جتتامع آموزشتتی و ایجتتاد تستتهیالت

که سازمان ا آگاه مودن کارکنتان از میتزان هزینته

آموزشی كه ازقبل پیش ینی وفراحتی شتده اشتد

هایی که صرف ا جام آموزشها و آماده ستازی آ هتا

عهتتده دار

در راستای هبود عملکترد کاریشتان متیشتود ایتن

گردیدن پستهای خالی قش اساستی دارد .در واقتع

احساس تکلیف را رای ما دن و ادامته ف الیت

در

فرحهای آموزش وپرورش كارشناسان اید رمبنای

سازمان رای جبران خدمات ایجاد ماید.

تترای آمتتاده ستتازی كارشناستتان جه ت

همکتاران سیستتم تهیته ،تنظتیم

قترار متیگیر تد ،ته

سیاستهای شرك

فرف سازمان متورد حمایت

واجرا گردد .چرا که قش آموزش در ر تتامههتای

احتمال خیلی زیادی یک تو احستاس تکلیتف را

جا شینی ،جایگزینی وجا جایی كارشناسان ازپستتی

ستازما ی،

ه پس

دیگر مهم اس .

در خود رای پاسخ دادن ه این حمایت

ایجاد خواهند مود .مطا ق ا حث توصیه میشتود
سازمان و واحدهای مر وفه و ویژه مدیران سازمان
در راستای حمای

ب) تعهد:
 .8از آ جا که ت یین هوی

شدن فرد از فریتق ستازمان

زما ی رُخ میدهد کته ارزشهتای فتردی افتراد تا

از کارکنان خود ر یایند تا ایتن

و احساس تکلیف را صتورت یشتتری در میتان
کارکنان ر ا گیز د.

ارزشهای سازما ی سازگار وده و فرد قتادر اشتد
که ارزش های سازما ی را در ختود درو تی ستازد،

هـ) هویت سازمانی:

پیشنهاد میشود سازمان ارزشها و ا تظارات خود را

 .8ته وجتود آمتدن ارتبافتتات رستمی و غیتر رستتمی

ه صورت مکتوب یا صتورت شتیاهی در اختیتار

مدیران منا ع ا سا ی و سرپرس ها ین کارکنان.

کارکنان قرار دهد تا کارکنتان خودشتان را ته ایتن

 .0مستند و شیاف كتردن روشهتا ی ارتقتا ستازما ی

ارزشها سازگار موده و وعی احساس غرور اشتی

حقو ق و دستمزد ،شترایر

از ت یین هوی

شدن ا سازمان ه آ ها دس

دهد.

 .0هر ا دازه کته ستازمان ته مشتکالت شتغلی تویژه
مشکالت خا وادگی کارکنان توجه ماینتد کارکنتان
احساس ت لق و تمایل یشتری ته کتار ختود پیتدا
خواهند کرد .لذا توصیه میشود واحدهای مر وفته
و حتّتتی متتدیران ستتب

تته شتتناخ

مستتائل و

كاركنان ،حوه پرداخ
پرداخ

پاداش و اضافه كتار ،و افتال رستا ی ته

كاركنان.
 .8تتتالش تترای افتتزایش ر تتد و وجهتته ستتازمان و
ارتبافات خارجی

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

احتیاجات آینتده ته یتروی ا ستا ی و در راستتای

 .4کارکنا ی که احساس متیکننتد ته فتور وستی ی از
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پیشنهادهای کلی

منابع و مآخذ

 .8س ت ی در تتتامین یازهتتای فیزیولتتوزیکی و ایمنتتی
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