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چکیده
هویتسازمانی یكی از عوامل مهمی است که میتواند در بهبود عملكرد شغلی کارکنان نقش مهمی
داشته باشد .این موضوع در سازمانهای نظامی به دلیل نقش محوری نیروی انسانی و پیچیدگی و
سختی ذاتی موجود در مأموریت آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است و دانشگاههای نظامی به
دلیل تأثیری که در تربیت و آموزش کارکنان و بدنه اصلی این سازمانها دارند ،نقشی حیاتی در این
مسیر ایفا میکنند .هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هویتسازمانی و عملكرد شغلی کارکنان
پایور دریكی از دانشگاههای نظامی است .لذا این تحقیق برحسب هدف کاربردی و از منظر روش،
توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل  110نفر از کارکنان پایور یک
دانشگاه نظامی بوده که به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدهاند .ابزار گردآوری دادهها
شامل دو پرسشنامه استاندارد هویتسازمانی چنی 4و عملكرد شغلی پاترسون 5است .جهت سنجش
پایایی پرسشنامهها از روش آلفای کرونباخ و بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش از آزمونهای
ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون خطی و تحلیل واریانس در نرمافزار  SPSS18استفادهشده
است .نتایج فرضیات پژوهش نشان میدهد که بین هویتسازمانی و مؤلفههای آن با عملكرد شغلی
کارکنان پایور دانشگاه رابطه مثبت معنیدار وجود دارد.
واژههای کلیدی:
هویتسازمانی ،عملکرد شغلی ،سازمانهای نظامی.
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مقدمه
در طی سالهای اخیر ،پژوهشگران سازمانی با تمرکز بیشتری به شناسایی عوامل مؤثر بر ادراک
و رفتار کارکنان برای تحقق بهتر اهداف سازمان پرداختهاند که میتوان گفت ازجملهی آنها،
بررسی هویت در سازمان است (محمدزاده و همكاران .)2 :1392 ،بسیاری از تحقیقات
انجامشده درزمینه هویتسازمانی مبین این نكتهاند که هویتسازمانی ،از عوامل مؤثر برافزایش
عملكرد سازمانی و بهرهوری در سازمانهاست (Bergmi & Bagozzi, 2000; Bellou et al,
) .2005مطالعات نشان میدهد افرادی که نتوانند با فرآیندهای درونسازمانی انطباق پیدا کنند
یا به تعبیری جامعهپذیری سازمانی در آنها بهصورت صحیح انجام نگرفته باشد ،احساس
مسئولیت فردی در آنها رضایتبخش نبوده و درنتیجه ،این امر به پیامدهای منفی ازجمله
اختالل در عملكرد منجر خواهد شد (حقیقتیان و همكاران .)72 :1392 ،حیاتیترین مسئله در
هر سازمانی عملكرد شغلی آن است و دستیابی به اهداف سازمانها تا حد زیادی درگرو عملكرد
مناسب و صحیح منابع انسانی (کارکنان) است (سربلند .)1396 ،شاید مهمترین متغیر وابسته
در سازمان ،متغیر عملكرد شغلی باشد ) .(Kahya, 2009عملكرد شغلی یک پدیده چندبعدی
است که شامل عناصر اثربخشی ،بهرهوری ،اقتصاد ،سودمندی ،کیفیت و رفتار است
) .(Nakpodia, 2011از سوی دیگر نیروی انسانی مهمترین زیرساخت هر مجموعه یا سازمان و
کشور است؛ چون اساس حرکت بهسوی توسعه و تعالی است (پدرام .)1390 ،به همین جهت و
بهمنظور سیر در جهت افزایش کارایی و بهرهوری هرچه بیشتر ،باید عوامل روانشناختی مؤثر
در جهت افزایش کارایی کارکنان را شناخت و با طرحریزی برنامههایی برای رشد و تعالی
کارکنان بهمنظور بهبود سازمان گام برداشت .افراد زمانی میتوانند در مشاغل خود بهخوبی
عمل کنند که از توانایی و انگیزش الزم برای داشتن عملكرد مناسب بهرهمند باشند .مدیران
اغلب وجود مشكالت ناشی از نیروی انسانی را با عالئمی همچون ،عدم خالقیت و نوآوری در
کار ،بهرهوری پایین ،نبود انگیزه در کار و ترک خدمت یادآوری میکنند (بابائیان و همكاران،
 .)1393نكتهای که باید به آن توجه نمود این است که اینها درواقع نشانه هستند و اینگونه
مشكالت را باید در جای دیگری شناسایی کرد و ریشه آن را در جای دیگری پیدا کرد .یكی از
عوامل عدم بهرهوری حاصل از نیروی انسانی را میتوان در بیتفاوتی کارکنان نسبت به سازمان
جستجو کرد .بیتفاوتی سازمانی یک عامل مخرب در سازمان است که بهطور پنهان سازمان را
به سمت زوال پیش میبرد .بیتفاوتی سازمانی بهعنوان یكی از مشكالت سازمانها در ایران،
بهعنوان معضلی برای اکثر سازمانها و مدیران آنها تبدیلشده است (بابائیان و همكاران،
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 .)1393همچنین عدم احساس تعلق کارکنان به سازمان و عدم دقت کافی برای انجام وظایف
از دیگر معضالت بزرگ دستگاههای اجرایی است .ترک خدمت ،غیبت ،تأخیر ،عدم مشارکت و
درگیری فعال نیروی کار و سطح پایین عملكرد نیروی انسانی از بارزترین نمونههای این
معضالت به شمار میروند که با تأثیر نامطلوب خود ،بین نیروی انسانی و سازمانها فاصله ایجاد
میکنند .این موضوع در سازمانهای نظامی به دلیل پیچیدگی و سختی ذاتی موجود در
مأموریت آنها از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و دانشگاههای نظامی به دلیل تأثیری که در
تربیت و آموزش کارکنان و بدنه اصلی این سازمانها دارند ،نقشی حیاتی در این مسیر ایفا
میکنند .در همین راستا با بررسیهای انجامشده در مطالعات و پژوهشهای صورت گرفته در
دانشگاههای نظامی و پی بردن به وجود خأل پژوهشی با این مضمون و همچنین با عنایت به
اهمیت و نقش تأثیرگذار عملكرد شغلی کارکنان این دانشگاهها در برقراری امنیت و تداوم
حیات نظام جمهوری اسالمی ایران ،انجام پژوهشی بهمنظور شناسایی و تحلیل تأثیر
هویتسازمانی بر عملكرد شغلی کارکنان آنها امری مهم ،ضروری و درخور بررسی و پژوهش
است .لذا هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه هویتسازمانی و عملكرد شغلی کارکنان یک
دانشگاه نظامی خواهد بود .بدیهی است که نتایج این پژوهش ارائهدهنده افقهای جدیدی
بهمنظور اخذ تصمیمگیریهای سازمانی است که در سطوح باالی مدیریتی و بهمنظور کسب
اهداف بلندمدت و نیل به رسالت سازمانی دانشگاههای نظامی قابلاستفاده است.
مبانی نظری و پیشینههای پژوهش
هویتسازمانی

همانطور که انسان دارای هویت مستقل است هر سازمانی هم دارای یک هویت مختص به
خود است؛ هویت ،مجموعهای از صفاتی است که در هر فرد با فرد دیگر متفاوت است ،لیكن
هویتسازمانی بهوسیله این حقیقت که میتواند بهعنوان یک ابزار استراتژیک در روند
پیادهسازی هدفها و ایدهال های سازمان به کار رود ،از هویت انسانی متفاوت شده است .ازجمله
موضوعاتی که اخیراً در دانش مدیریت و قلمرو رفتار سازمانی راهیافته ،هویتسازمانی است که
به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت و روانشناسی صنعتی و سازمانی دارای اهمیت
روزافزونی گردیده و یكی از مباحث اصلی و کانون مدیریت را تشكیل داده است .هویتسازمانی
بهوسیله اینكه چگونه اعضاء نسبت به سازمان فكر و احساس میکنند ،به وجود میآید .ضمن
آنكه عاملی که به گواهی پژوهشهای فراوان تأثیری مستقیم و انكارناپذیر به ایفای مؤثر وظایف
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شغلی داشته و دارد ،هویتسازمانی است .آشفورت و مایل )1989( 1بر این باورند که
هویتسازمانی عبارت است از راههایی که افراد خودشان را بهواسطه سازمانشان و فرآیندهای
مربوطه به آن بازشناسی میکنند .چنی )1983( 2معتقد است که هویتسازمانی مهمترین
مفهومی است که به ما کمک میکند تا احساسمان را در مورد تجربهها ،منظم کردن افكار،
تصمیمگیریها و پایبند بودن به خودمان ،شكل دهیم .وی هویتسازمانی را زمانی میداند که
افراد خود را بهعنوان قسمتی از سازمان بازشناسی میکنند که این نوعی مفهوم تصور از خود
است .هویت به فرد داده نمیشود بلكه بهصورت مستمر در تعامل با جهات دیگر شكل میگیرد.
بخشی از این تعامل ،با سازمانهاست و افراد هویت خود را برحسب عضویت در یک سازمان یا
شغل تعریف میکنند؛ یعنی خود را با سازمانی که در آن کار (میکردند یا خواهند کرد) معرفی
میکنند و مالكیت روانشناختی به آنها دست میدهد.
مطالعات اخیر در حوزه منابع انسانی نشان دادهاند که ویژگیهایی چون استعداد ،عالقه و
هویتسازمانی بهعنوان موفقیت نیروی انسانی در پیشبرد اهداف سازمانی و ایجاد رضایت
شغلی ،یادگیری آموزشی ،گرایش دانش و ضریب آفرینش و ارزیابی کارکنان یک سازمان مؤثر
هستند ) .(Lefter et al, 2008با اطمینان کامل میتوان ادعا کرد که شناسایی و استفاده از
هویتسازمانی کارکنان میتواند قدرت رقابتپذیری یک سازمان را افزایش دهد و از دیگر
سازمانها متمایز نماید .هویتسازمانی مفاهیمی را در بردارد که تأثیرات عمیقی بر زندگی افراد
و جوامع میگذارد و از سوی دیگر ،رابطه مستقیمی با اندیشه و عملكرد شغلی کارکنان
سازمانها دارد .هویتسازمانی اصطالح ارزشمندی است که محرک پنهان بسیاری از اعمال
گروهی و تالشهای اجتماعی است .بعالوه وجود هویتسازمانی باعث ایجاد یک تعلق عمیق
بین کارکنان و سازمان میشود و کارکنان خود را جزئی از سازمان میدانند .مطالعات گویای
این واقعیت است که کارکنانی که خود را با سازمانشان هویتیابی مینمایند تعهد باالتری به
سازمان داشته و تمایل کمتری به ترک شغل و سازمان خود دارند .بهطور خالصه،
هویتسازمانی ،سازهای زیر بنایی در رویدادهای سازمانی است و تبدیل به عامل نهفته بسیاری
از رفتارهای سازمانی شده است .منظور از هویتسازمانی در پژوهش حاضر نمرهای است که
آزمودنی در پرسشنامه هویتسازمانی چنی به دست میآورد.
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عملکرد شغلی

سازمانهای امروزی بهراحتی کاالها و مواد اولیه موردنیاز خود را از سایر سازمانها و کشورهای
دیگر تأمین میکنند و تنها چیزی که به سهولت در شكل ایدهآل آن قابلمبادله نیست نیروی
انسانی ماهر و کارآمد است که دارای عملكرد مطلوبی باشد .عملكرد شغلی شاخصی برای
ارزیابی میزان کارایی فرد در محیط کار است .این شاخص ،در موفقیت هر کسبوکار نقش
حیاتی ایفا میکند .عملكرد شغلی درجهای از انجام وظایف محوله به فرد در شغل وی است
) .(Tahir Suliman, 2006تحقیقهای انجامیافته نشان داده است که در ارزیابی برنامههای
کیفیت زندگی کاری و تأثیر آن بر عملكرد کارکنان و سازمان نبایستی صرفاً به بنیانهای مالی
نگریست بلكه بنیانهای غیرمالی نظر رضایتمندی کارکنان ،نوآوری ،بهرهوری ،کیفیت تولید
خدمات به مشتریان و رضایت آنان بایستی اندازهگیری شود .این بنیان عموماً تحت تأثیر بهبود
کیفیت زندگی کاری افزایش مییابند ) .(Bonu & Judge, 2003مدلهای گوناگونی تالش
کردهاند عملكرد سازمانی را معرفی و ارزیابی کنند .بررسی این الگوها نشان از آن دارد که اوالً
تغییرات عملكرد سازمانی باید اندازهگیری و سنجش شود ،ثانیاً تغییرات عملكرد سازمان باید در
تمامی سطوح سازمان موردتوجه باشد و اهداف فردی و گروهی در سازمان باید در راستای
اهداف سازمانی قرار گیرد ،ثالثاً در اندازهگیری سطح عملكرد سازمان باید از ابزارهایی که ابعاد
گوناگون عملكرد سازمان را موردتوجه قرار میدهند ،استفاده کرد .برای سنجش عملكرد
سازمانی در عین توجه به نتایج مشهود اقتصادی چون نرخ بازگشت سرمایه و افزایش حاشیهی
سود و ازایندست ابزارها باید سطح خالقیت و نوآوری و نیز افزایش سطح دانش سازمانی را نیز
سنجش کرد (عالمه و مقدمی.)1389 ،
ارتقای عملكرد شغلی یكی از مهمترین اهدافی است که مدیران سازمانها در پی آن هستند
چراکه ارتقاء بهرهوری را در جامعه فراهم ساخته (مشبكی )1376 ،و باعث ارتقای اقتصاد ملی و
همینطور ارتقای کیفیت خدمات و تولید سازمانها خواهد شد (اسپكتور .)1387 ،هماکنون
سازمانهای صنعتی و بازرگانی حتی خدماتی بیشازپیش برای باال بردن درجه بهرهوری خود به
افزایش توان تخصصی و رضایت و دلبستگی منابع انسانی خود روی آوردهاند و بهرهوری را با
بهبود بخشیدن به عملكرد شغلی و کیفیت زندگی شغلی آنان مربوط ساختهاند (ابراهیمی،
 .)14 :1392منظور از عملكرد شغلی در پژوهش حاضر نمرهای است که آزمودنی در پرسشنامه
استاندارد عملكرد شغلی پاترسون به دست میآورد.
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پیشینههای پژوهش
در طول دو دهه گذشته؛ هویتسازمانی کارکنان ،بهویژه در حوزه مدیریت رفتار سازمانی و
مدیریت منابع انسانی موردتوجه محققین مختلفی قرار داشته است .عباسی اسفنجانی و برزگر
ولیلو ( ) 1398در پژوهشی به تحلیل ارتباط رهبری معنوی و عملكرد با نقش میانجی
هویتسازمانی پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که رهبری معنوی بهطور غیرمستقیم و
بهواسطه متغیر میانجی هویتسازمانی به میزان  34درصد بر متغیر عملكرد سازمانی تأثیر می-
گذارد .عابدی و جمالو ( )1396در تحقیقی به بررسی عوامل مؤثر بر هویت برند سازمانی و تأثیر
آن بر عملكرد برند و رضایت کارکنان بیمه البرز پرداختند .نتیجه آزمون فرضیات تحقیق حاکی
از تأثیر مثبت هویت برند سازمانی بر تعهد سازمانی و همچنین تأثیر مثبت تعهد سازمانی بر
عملكرد برند و رضایت کارکنان بیمه البرز است .در پژوهشی دیگر نصیری ولیک بنی و سپهوند
( )1395به تحلیل همبستگی بین هویتسازمانی و سبک رهبری امنیت مدار با عملكرد شغلی
کارکنان دانشگاه بوعلی سینا پرداختند .یافتههای تحقیق نشان داد که بین هویتسازمانی و
سبک رهبری امنیت مدار با عملكرد شغلی کارکنان دانشگاه رابطه مثبت و معنیداری وجود
دارد.
اکسای و گرونهاک )2017( 1تأثیر هویت شرکتها بر عملكرد سازمان با نقش میانجی شهرت را
بررسی کردند که نتایج نشاندهنده تأثیر هویتسازمانی بر عملكرد بهتر سازمانی بهصورت
مستقیم و همچنین بهصورت غیرمستقیم بهواسطه شهرت است .موزس 2و همكاران ()2011
تحقیقی با عنوان «مسئولیت اجتماعی ،هویتسازمانی و انگیزش» انجام دادند .هدف از این
تحقیق بررسی تأثیر متغیر مسئولیت اجتماعی بر انگیزش ،خشنودی و هویتسازمانی بود.
یافتههای این پژوهش بهروشنی نشان داد که تفاوت معناداری از ادراک انگیزش و
هویتسازمانی بین افراد درگیر و افراد غیر درگیر در برنامههای مسئولیت اجتماعی وجود دارد.
اما چنین تفاوتی در ادراک از خشنودی شغلی مشاهده نشد .همچنین رابطه مثبتی میان
هویتسازما نی و خشنودی و انگیزش شغلی یافت شد .وان کنیپنبرگ و وان اسكای )2000( 3بر
اساس پژوهشهای خود ادعا داشتند که هویت گروههای کاری همبستگی قویتری با خشنودی

1. Xie & Gronhaug
2. Mozes
3 .Van Knippenberg & Van Schie
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شغلی ،تمایل به ترک شغل ،درگیری شغلی و انگیزش شغلی نسبت به هویتسازمانی نشان داده
است .کارملی 1و همكاران ( )2007در پژوهش انجامشده پی بردند که عوامل گوناگون سازمانی
و فردی ازجمله :داشتن هویت ،بااهمیت بودن ،مؤثر بودن و خشنودی شغلی در شكلگیری
رفتارهای مرتبط با انگیزش و اشتیاق شغلی روابط مثبت و معناداری دارند .نگو 2و همكاران
اظهار میدارند که هویتسازمانی با متغیرهای سطح فردی نظیر مشارکت سازمانی ،تعهد
سازما نی ،همكاری ،رفتارهای شهروندی سازمانی و با متغیرهای جمعی مانند فرهنگ و رهبری
مرتبط است (آغاز و هاشمی .)1391 ،رسینر )2010( 3در پژوهشی با عنوان " تغییر ،معنا و
هویت در محیط کار" در سه سازمان تولیدی که از طریق مصاحبه انجام داد به این نتیجه
رسید که تغییر سازمانی بر هویتهای افراد اثر میگذارد و درنتیجه اینکه تغییرات در محیط
کاری به تجدیدنظر کلی در زندگی خود افراد منجر میشود و روایاتی را به همراه دارد که
تجارب قبل و آینده را معنا میبخشد .بررسی ادبیات تنظیم هویت نشان میدهد که هویت
فردی و هویتسازمانی با یكدیگر در تعیین هویتسازمانی نقش ایفا میکنند (نصر اصفهانی و
آقاباباپور دهكردی.)1392 ،
نتایج برخی پژوهشها نشان میدهد که هویتسازمانی ممكن است پیشبینی کننده عدم
تمایل به ترک خدمت باشد .در این زمینه میتوان به پژوهش دیمورا 4و همكاران ()2009
اشاره نمود .به نظر اوریالی 5و همكاران هویتسازمانی اثرات منفی بر تمایل به ترک سازمان
دارد (محمدی .)1390 ،هه و باروچ )2009( 6در پژوهشی با عنوان "تغییر شكل هویتسازمانی
در تغییرات نهادی" نشان میدهند که تغییرات نهادی و تغییرات رویه و قانونمند بهعنوان
محرکی برای برجستگی موضوعات هویت ابهام ،هویت بحران ،مشروعیت ،منسوخ شدن هویت
درک شده ،رهبری ،فرهنگسازی و تمرینهای استراتژیک عمل میکند .همچنین یافتههای
ریكتا )2005( 7بیانگر آن است که بین هویتسازمانی و تمایل به ترک خدمت رابطه وجود
دارد.

1. Carmeli
2. Ngo
3. Reissner
4. Demoura
5. O'Reilly
6. H'e & Baroc
7. Riketta

فصلنامه علوم و فنون نظامی ،سال شانزدهم ،شماره  ،52تابستان 1399

12

بررسی تحقیقات پیشین نشان میدهد علیرغم تأکید فراوان محققان بر تأثیر مفهوم
هویتسازمانی بر عملكرد نیروی انسانی در حوزههای مختلف ،لیكن این موضوع در سازمانها و
دانشگاههای نظامی که تأثیر غیرقابلانكاری در آینده و حیات و اقتدار کشور دارند کمتر
موردتوجه قرارگرفته است.
مدل مفهومی تحقیق برابر شكل شماره ( )1است:

شباهت

عملکرد

هویتسا

شغلی

زمانی

عضویت

وفاداری

شکل ( )1مدل مفهومی تحقیق (محققین)1398 ،

فرضیههای پژوهش
با توجه به اهداف و گزارههای اشارهشده فرضیات تحقیق به شرح ذیل تعریف میگردد:
فرضیه اصلی

"بین هویتسازمانی با عملكرد شغلی کارکنان دانشگاه نظامی رابطه مثبت و معنیدار وجود
دارد".
فرضیههای فرعی

فرضیه فرعی اول" :عضویت با عملكرد شغلی کارکنان دانشگاه نظامی رابطه مثبت و معنیدار
دارد".
فرضیه فرعی دوم " :وفاداری با عملكرد شغلی کارکنان دانشگاه نظامی رابطه مثبت و معنیدار
دارد".
فرضیه فرعی سوم" :شباهت با عملكرد شغلی کارکنان دانشگاه نظامی رابطه مثبت و معنیدار
دارد".
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فرضیه فرعی چهارم " :بین عملكرد شغلی کارکنان دانشگاه نظامی با توجه به متغیر جمعیت
شناختی تحصیالت تفاوت وجود دارد".
فرضیه فرعی پنجم" :بین عملكرد شغلی کارکنان دانشگاه نظامی با توجه به متغیر جمعیت
شناختی سابقه کار تفاوت وجود دارد".
برای آزمون این فرضیهها ،تعیین عملكرد شغلی کارکنـان دانشگاه و وضـعیت هویتسازمانی
آنان در یک نمونه مطالعاتی ضرورت خواهد داشت .عالوه بر این رابطه بین متغیرهای جمعیت
شناختی (تحصیالت و سابقه خدمت) نیز با عملكرد شغلی اندازهگیری خواهد شد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از منظر روش ،توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه
آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان پایور در یک دانشگاه نظامی است .نمونه پژوهش نیز شامل
 110نفر از کارکنان پایور این دانشگاه بوده که به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند
(با توجه به اینکه پژوهش از نوع همبستگی است ،حجم نمونه  110نفر انتخاب گردیده است).
در این پژوهش از پرسشنامه هویتسازمانی چنی بهمنظور اندازهگیری هویتسازمانی و
پرسشنامه عملكرد شغلی پاترسون برای سنجش عملكرد شغلی کارکنان پایور دانشگاه
استفادهشده است .پرسشنامه هویتسازمانی برگرفته از نظریه هویت اجتماعی است که دارای
 25گویه و شامل سه مؤلفه عضویت ،وفاداری و شباهت است که بر اساس طیف  5گزینهای
لیكرت از "کامالً مخالف" تا "کامالً موافق" درجهبندی میشود .پایایی این پرسشنامه از طریق
آلفای کرونباخ  0/86و پایایی خرده آزمونها به ترتیب عضویت ( ،)0/86وفاداری ( )0/85و
شباهت ( )0/84گزارششده است .برای تأیید روایی محتوی و ظاهری از نظرات اساتید خبره
دانشگاه استفاده گردیده است که نتیجه حاکی از تأیید پرسشنامه است .پرسشنامه عملكرد
شغلی پاترسون از نوع بسته و دارای  16سؤال است .این پرسشنامه عملكرد کارکنان را در حوزه
وظایف شغلی و سازمانیشان در قالب چهار مؤلفه نظم و انضباط ،احساس مسئولیت ،هماهنگی
و بهبود اندازهگیری میکند .بهمنظور سنجش پایایی این پرسشنامه ،از دو روش آلفای کرونباخ
و دونیمه کردن استفادهشده است که ضریب اعتبار محاسبهشده با روش آلفای کرونباخ برابر با
 0/86و با روش دونیمه کردن ،برابر با  0/78گزارش گردید .ضریب اعتبار بهدستآمده در سطح
معناداری  0/01قابلقبول بوده و معرف اعتبار مطلوبی است.
در پژوهش حاضر پایایﻰ پرسشنامه هویتسازمانی به روش آلفاﻯ کرونباخ  0/809به دست آمد
که نشان میدهد  25گویه مربوط به هویتسازمانی از همسازی درونی باالیی جهت سنجش
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این شاخص برخوردارند .در ادامه برای تعیین پایایی پرسشنامه عملكرد شغلی آزمون آلفای
کرونباخ استفاده شد که نتیجه این آزمون  0/909به دست آمد که پایایی مناسب برای متغیر
عملكرد شغلی را نشان میدهند .در جدول زیر مؤلفههای پرسشنامه هویتسازمانی چنی و
همچنین گویههای اختصاصیافته به هریک از این مؤلفهها نشان دادهشده است.
جدول ( )1تعداد مؤلفهها و گویههای پرسشنامه هویتسازمانی چنی
مؤلفه

تعداد گویه

شماره گویه

عضویت

12

3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،13 ،20 ،24 ،25

وفاداری

3

18 ،19 ،22

شباهت

10

12،10،2،1 ،14 ،15 ،23،21،17،16

تجزیهوتحلیل یافتههای پژوهش
ویژگیهای جمعیت شناختی نمونههای موردنظر بر اساس متغیرهای جنـسیت ،سـابقه
خـدمت ،میـزان تحصیالت و گروهبندی سنی در جدول زیر ارائهشده است.
جدول ( )2خصوصیات جمعیت شناختی نمونه تحقیق
سطوح
جنسیت

تحصیالت

سابقه کار

تعداد

درصد

درصد تجمعی

مرد

110

100

100

زن

0

0

100

فوقدیپلم

10

9/1

9/1

لیسانس

25

22/7

31/8

فوقلیسانس

57

51/8

83/6

دکتری

18

16/4

100

 1تا  5سال

10

9/1

9/1

 6تا  10سال

20

18/2

27/3

 11تا  15سال

18

16/4

43/6

باالی  16سال

62

56/4

100

در این پژوهش تجزیهوتحلیل دادهها از طریق آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمونهای
همبستگی پیرسون انجام شد .ابتدا نتایج آزمونهای آماری و سپس فرضیههای تحقیق ارائهشده
است .بهمنظور آزمون فرضیه باید وضعیت هویتسازمانی و عملكرد شغلی کارکنان پایور در این
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دانشگاه نظامی مشخص باشد .جدول ( )3نتایج تحلیل توصیفی مربوط به دادههای بهدستآمده
در این رابطه را نشان میدهد.
جدول ( )3شاخصهای آماری مؤلفههای هویتسازمانی و عملکرد شغلی
کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف استاندارد

واریانس

عضویت

30

56

43/8017

6/07051

36/851

وفاداری

5

14

10/4482

1/78527

3/187

شباهت

24

46

35/8106

4/71516

22/233

هویتسازمانی

67

113

90/0606

10/66272

113/694

عملكرد شغلی

43

70

61/7265

7/62279

58/107

همانگونه که در جدول فوق مالحظه میشود ،در میان مؤلفههای هویتسازمانی در این
پژوهش ،متغیرهای عضویت و وفاداری به ترتیب بیشترین و کمترین میزان انحراف استاندارد و
واریانس را به خود اختصاص دادند .انحراف استاندارد و واریانس متغیر عضویت به ترتیب برابر
 6/07051و  36/851به دست آمد ،درحالیکه این مقادیر برای متغیر وفاداری به ترتیب
 1/78527و  3/187ثبت شد .همچنین میانگین نمره کل هویتسازمانی در این دانشگاه نظامی
 90/0606و انحراف استاندارد آن  10/66272است .میانگین نمره کل عملكرد شغلی برابر
 61/7265و انحراف استاندارد آن برابر  7/62279به دست آمد .در ادامه ابتدا با استفاده از
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف از نرمال بودن توزیع دادهها اطمینان حاصل شد که نتایج این
آزمون در جدول ( )4نشان دادهشده است.
جدول ( )4آزمون کولموگروف-اسمیرنف متغیرهای پژوهش
کولموگروف-اسمیرنف
Sig

عضویت

وفاداری

شباهت

هویتسازمانی

عملکرد شغلی

/891

1/725

1/244

1/008

1/186

/405

/055

/091

/262

/120

با توجه به جدول فوق و مقادیر سطح معناداری برای متغیرها که بیشتر از  0/05است ،میتوان
گفت که توزیع متغیر میتواند با احتمال خوبی نرمال باشد ،بنابراین فرض نرمال بودن توزیع
تائید میگردد .درنتیجه پیشفرض آزمونهای رگرسیون و همبستگی پیرسون تائید شدهاند.
بهمنظور تعیین نقش پیشبینی کنندگی هویتسازمانی بر عملكرد شغلی ،در ابتدا همبستگی
بین دو متغیر بهطورکلی تعیین شد (جدول ( .))5پسازآن ،همبستگی بین مؤلفههای
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هویتسازمانی و عملكرد شغلی در این دانشگاه نظامی به دست آمد (جدول ( ،))6سرانجام برای
تعیین نقش پیشبینی کنندگی هویتسازمانی بر عملكرد شغلی ،از تحلیل رگرسیون استفاده به
عمل آمد (جدول (.))7
جدول ( )5ماتریس همبستگی بین متغیرهای هویتسازمانی و عملکرد شغلی
متغیرها

تعداد

میانگین

هویتسازمانی

هویتسازمانی

110

90/0606

1

عملکرد شغلی

110

69/5715

**/500

عملکرد شغلی
**

/500
1

** معناداری در سطح 0/01

با توجه به نتیجه بهدستآمده از جدول ( )5ماتریس همبستگی ،میتوان گفت که با اطمینان
 0/99و سطح خطای کوچکتر از  0/01بین هویتسازمانی و عملكرد شغلی رابطه مثبت
معنیدار وجود دارد .از طرفی این رابطه که برابر  /500است ،بهصورت مستقیم (مثبت) و
بهاندازه کافی دقیق است ( .) r=0/500, P</01بدین معنی که با بیشتر شدن هویتسازمانی،
عملكرد شغلی نیز بهبود خواهد یافت .جدول ( )6نیز همبستگی بین مؤلفههای هویتسازمانی و
عملكرد شغلی را در این دانشگاه نظامی نشان میدهد.
جدول ( )6همبستگی بین مؤلفههای هویتسازمانی و عملکرد شغلی
عضویت
عضویت
وفاداری
شباهت

1
**

وفاداری
**

/332

**

/691

/332
1

**

/278

شباهت
**
**

/691

/278
1

هویتسازمانی
**

/930

**

/480

**

/882

عملکرد شغلی
**

/518

**

/255

**

/367

هویتسازمانی

**/930

**/480

**/882

1

**/500

عملكرد شغلی

**/518

**/255

**/367

**/500

1

**

معناداری در سطح 0/01

در ماتریس همبستگی ،هر متغیر با خود دارای همبستگی کامل (برابر با  )1است .همانطور که
از جدول ( )6پیداست ،همبستگی بین کلیه مؤلفههای هویتسازمانی و مؤلفههای عملكرد
شغلی مثبت معنیدار است .بهعنوان نمونه ،همبستگی بین عضویت و عملكرد شغلی (, /01
< )r=0/518Pمثبت معنیدار ،شـباهت و عملكرد شغلی ( ) r=0/367,P< /01مثبت معنیدار
و وفاداری و عملكرد شغلی ( ) r=0/255, P</01مثبت و معنیدار به دست آمد .بنابراین با
احتمال  99درصد میتوان گفت بین مؤلفههای هویتسازمانی با عملكرد شغلی ،رابطه معنادار
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وجود دارد .در میان مؤلفهها در سطح  ،0/01همبـستگی عضویت و هویتسازمانی بـاالترین
نمـره همبستگی ( ) r=0/930, P</01و وفـاداری و عملكرد شغلی پایینترین نمـره
همبـستگی ( ) r=0/255, P</01را احـراز کـرد .همبـستگی بـین مؤلفـه وفـاداری و عضویت
( ) r=0/332, P</01مثبت معنیدار ،شـباهت و هویتسازمانی ( )r=0/822, P</01مثبت
معنیدار ،هویتسازمانی و وفاداری ( )r=0/480, P</01مثبت معنیدار ،همبستگی بـین
عضویت و شباهت ( ) r=0/691, P</01مثبت معنیدار و همبستگی بین مؤلفه شــباهت و
وفــاداری ( ) r=0/278, P</01مثبت معنیدار به دست آمد که همگی حاکی از وجود ارتباط
مثبت و مستقیم بین این عوامل است.
بهمنظور بررسی قابلیت پیشبینی هویتسازمانی در پیشبینی عملكرد شغلی کارکنان ،از روش
رگرسیون خطی استفاده گردید .در رابطه با آزمون فرضیه تحقیـق ،نتـایج تحلیـل رگرسـیون
هویتسازمانی و عملكرد شغلی در این دانشگاه نظامی در جدول زیر نشان دادهشده است .در
این رابطـه الزم بـه توضـیح اسـت کـه در رگرسیون خطی هنگامیکه تنها یک متغیر مستقل
در مدلداریم" ،بتا" همان ضریب همبستگی اسـت.
جدول ( )7خالصه آمارههای مربوط به برازش مدل
ضریب همبستگی
چندگانه ()R

/500

مجذورات ضریب همبستگی
چندگانه

()R2

/355

ضریب تعیین
تعدیلشده

(adj

)R2

/376

خطای استاندارد
برآورد
34/7436

(متغیر پیشبین) :هویتسازمانی( ،متغیر وابسته) :عملكرد شغلی

همانطور که در جدول ( )7مالحظه میگردد ،مقدار ضریب همبستگی ( )Rبین متغیرها برابر
با  /500است که نشان میدهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق
(عملكرد شغلی) همبستگی نسبتاً قوی وجود دارد .مجذور ضریب همبستگی چندگانه نیز میزان
تبیین واریانس و متغیر وابسته توسط مجموعه متغیرهای مستقل را نشان میدهد .هرچه این
متغیر به ( )1نزدیکتر باشد ،نشان از آن دارد که متغیرهای مستقل توانستهاند میزان زیادی از
واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند و برعكس .ضریب تعیین تعدیلشده مقدار ضریب تعیین
را بهمنظور انعكاس بیشتر مدل نكوئی برازش مدل تصحیح میکند زیرا در این ضریب ،مقدار
ضریب تعیین با درجات آزادی تعدیلشده است .ضریب تبیین تعدیلشده ( )R2adjکه برابر
 /376است نشان میدهد که  %37از کل تغییرات عملكرد شغلی بین کارکنان پایور وابسته به
متغیر هویتسازمانی است .بهعبارتدیگر ،متغیر هویتسازمانی ،بیش از یکسوم از واریانس
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متغیر عملكرد شغلی را پیشبینی میکند .بنابراین مابقی این تغییرات ( 62/4درصد) که به
مجذور کمیت خطا ( )e2معروف است ،تحت تأثیر متغیرهای خارج از مدل است.
جدول ( )8نتایج تحلیل واریانس را نشان میدهد .در این جدول ،منبع تغییرات متغیر وابسته
در دو منبع رگرسیون 1و باقیمانده 2نشان دادهشده و برای هریک از منابع ،مجموع مجذورات،
درجه آزادی و میانگین مجذورات آمده است.
جدول ( )8نتایج تحلیل واریانس در تحلیل رگرسیون
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی()DF

مجذورات

رگرسیون

2019/756

1

2019/756

باقیمانده

6074/360

108

56/244

مجموع

8094/116

109

مدل

F

Sig.

35/911

/000

(متغیر پیشبین) :هویتسازمانی( ،متغیر وابسته) :عملكرد شغلی

بر اساس نتایج بهدستآمده ،مقدار  )35/911( Fکه در سطح خطای کوچکتر از 00/01
معنادار است ،نشان میدهد متغیر مستقل (هویتسازمانی) از قدرت تبیین خوبی برخوردار بوده
و قادر است بهخوبی میزان تغییرات و واریانس متغیر وابسته (عملكرد شغلی) را تبیین کند.
بهمنظور سنجش رابطه متغیرهای مستقل سابقه خدمت و تحصیالت بر متغیر وابسته عملكرد
شغلی ،در جدول ( )9یافتههای آزمـون آنووا فاکتوریل ارائهشده است .جدول ( )9مهمترین
نتایج برای تفسیر نتایج آزمون تحلیل واریانس تک متغیره است .این جدول معنیداری یا عدم
معنیداری کل مدل و همچنین تأثیر جداگانه و همزمان متغیرهای مستقل سابقه خدمت و
تحصیالت بر متغیر وابسته عملكرد شغلی را نشان میدهد.

1. Regression
2. Residual
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جدول( )9آزمونهای اثرات بین آزمودنیها
منبع

مجموع

فاصله اطمینان

میانگین مجذورات

F

Sig.

تحصیالت

221/034

3

739/678

16/103

/000

سابقه کار

784/779

3

261/593

5/695

/001

سابقه کار * تحصیالت

1059/356

6

176/559

3/844

/002

خطا

4455/705

97

45/935

مجموع

540514/850

110

مجموع (اصالحشده)

8094/116

109

مجذورات

ضریب تعیین( 0/450 :ضریب تعیین تعدیلشده)/381 :

تأثیر جداگانه متغیر تحصیالت ( )F=16/103, Sig=000بر نمره عملكرد شغلی کارکنان پایور،
معنیدار است  .یعنی به لحاظ آماری ،میانگین نمره عملكرد شغلی در بین کارکنان پایور
متفاوت بوده و یكسان نیست و هر گروه از کارکنان با مدرک تحصیلی متفاوت عملكرد شغلی
متفاوتی را به بروز میدهند .در مورد تأثیر متغیر سابقه کار ،بر عملكرد شغلی کارکنان پایور بر
اساس مقدار آزمون  )F=5/695, Sig=000( Fشاهد تفاوت معنیدار نمره عملكرد شغلی در
بین کارکنان پایور با سوابق کاری متفاوت هستیم .بعالوه تعامل بین دو متغیر تحصیالت و
سوابق کاری (سابقه کار * تحصیالت) و تأثیر همزمان این دو متغیر مستقل بر متغیر وابسته
عملكرد شغلی با توجه به مقدار آزمون  )F=3/844, Sig=000( Fازلحاظ آماری معنادار است،
بدین معنی که تأثیر همزمان این دو متغیر مستقل بر عملكرد شغلی کارکنان پایور مشهود
است .نتیجه دیگری که این جدول در پی دارد ،ضریب تعیین در انتهای جدول است .این
ضریب که مقدار تعدیلشده آن برابر با  /450است ،نشان میدهد که دو متغیر تحصیالت و
سوابق کاری بهطور مشترک توانستهاند  /381از واریانس متغیر وابسته عملكرد شغلی را تبیین
کنند.
بررسی فرضیههای پژوهش

فرضیه فرعی اول" :عضویت با عملكرد شغلی کارکنان پایور رابطه مثبت و معنیدار دارد".
در اینجا برای آزمودن همبستگی بین دو متغیر از آزمون همبستگی پیرسون استفادهشده است.
با توجه به نتایج آزمون همبستگی در جدول ( )6در سطح معنیداری با  ،0/01فرض صفر ()H0
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که عدم وجود رابطه مثبت بین عضویت و عملكرد شغلی است ،رد میشود و فرض یک ()H1
مبنی بر وجود همبستگی معنادار بین دو متغیر تائید میگردد .بهعبارتدیگر همبستگی معنادار
بین دو متغیر وجود دارد .شدت رابطه بین دو متغیر با توجه به جدول (, /01( ،)6
< )r=0/518Pمثبت و بیانگر رابطه متوسط و مستقیم است .بهعبارتدیگر هرچقدر احساس
عضویت و تعلق داشتن به سازمان در کارکنان این دانشگاه نظامی تقویت شود ،عملكرد شغلی
آنان بهبود مییابد.
فرضیه فرعی دوم " :وفاداری با عملكرد شغلی کارکنان پایور رابطه مثبت و معنیدار دارد".
برای آزمودن همبستگی بین دو متغیر از آزمون همبستگی پیرسون استفادهشده است .با توجه
نتایج آزمون در فاصله اطمینان  99درصد ،سطح معنیداری آن برابر با  0/01است .بدین سبب
فرض صفر ( )H0که عدم وجود رابطه مثبت بین وفاداری و عملكرد شغلی است ،رد میشود و
فرض یک ( )H1مبنی بر وجود همبستگی معنادار بین دو متغیر تائید میگردد .میزان رابطه
بین دو متغیر با توجه به نتایج آزمون همبستگی در جدول ( ) r=0/255, P</01( ،)6مثبت و
بیانگر رابطه مثبت و ضعیف است .بهعبارتدیگر هرچقدر کارکنان پایور در این دانشگاه نظامی
به سازمان خود وفادارتر بوده و تمایل کمتری به ترک آن سازمان پیدا کنند ،عملكرد شغلی
آنان به میزان ملموسی بهبود خواهد یافت.
فرضیه فرعی سوم" :شباهت با عملكرد شغلی کارکنان پایور رابطه مثبت و معنیدار دارد".
با توجه نتایج آزمون همبستگی با اطمینان  99درصد ،فرض صفر ( )H0که عدم وجود رابطه
مثبت بین متغیرهای شباهت و عملكرد شغلی است ،رد میشود و فرض یک ( ،)H1یعنی وجود
همبستگی معنادار بین دو متغیر تائید میگردد .میزان رابطه بین دو متغیر با توجه به نتایج
آزمون همبستگی در جدول ( )r= 0/367, P</01( ،)6مثبت و بیانگر رابطه متوسط و مثبت
است .بهبیاندیگر هرچقدر که در سازمان ،کارکنان پایور دارای عالیق و مشترکات یكسان
باشند ،میزان تعامل ،همكاری و همبستگی بین آنان افزایشیافته و عملكرد شغلی ایشان بهبود
پیدا میکند.
فرضیه فرعی چهارم" :بین عملكرد شغلی کارکنان پایور با توجه به متغیر جمعیت شناختی
تحصیالت تفاوت وجود دارد" .با توجه به آزمون  Fو نتایج حاصل از آن در جدول (, 000( ،)9
= ،)F=16/103Sigدر فاصله اطمینان  99درصد ،فرض صفر ( )H0یعنی عدم تأثیر متغیر
جمعیت شناختی تحصیالت بر عملكرد شغلی ،رد میشود و فرض یک ( )H1که مبنی بر وجود
تأثیر معنادار بین دو متغیر است ،تائید میگردد .بهعبارتدیگر ازلحاظ آماری ،میانگین نمره
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عملكرد شغلی در بین کارکنان پایور با سطوح تحصیالت گوناگون ،متفاوت بوده و هر گروه از
کارکنان با مدرک تحصیلی متفاوت عملكرد شغلی متفاوتی را بروز میدهند.
فرضیه فرعی پنجم" :بین عملكرد شغلی کارکنان پایور با توجه به متغیر جمعیت شناختی
سابقه کار تفاوت وجود دارد" .با توجه به آزمون  Fو نتایج حاصل از آن در جدول (, 000( ،)9
= ،)F=5/695Sigدر سطح معنیداری  ،0/01فرض صفر ( )H0یعنی عدم تأثیر متغیر جمعیت
شناختی سابقه کار ،بر عملكرد شغلی ،رد میشود و فرض یک ( )H1مبنی بر وجود تأثیر
معنادار بین دو متغیر تائید میگردد .همانگونه که از نتایج جدول ( )9مشخص گردید ،میزان
نمره بهدستآمده از عملكرد شغلی گروههای مختلف با میزان سابقه خدمت گوناگون ،متفاوت
به دست آمد و درواقع میتوان اظهار داشت که هرچه سابقه خدمتی کارکنان و تجربه آنها
افزایش یابد ،آنها بیشتر خود را با سازمانشان هویتیابی کرده و عملكرد شغلی بهتری ارائه
میدهند.
فرضیه اصلی پژوهش " :هویتسازمانی با عملكرد شغلی کارکنان پایور رابطه مثبت و معنیدار
دارد " .در اینجا نیز بهمنظور آزمودن همبستگی بین دو متغیر از آزمون همبستگی پیرسون
استفاده گردید .با توجه نتایج آزمون در فاصله اطمینان  99درصد ،سطح معنیداری آن برابر با
 0/01است .بدین سبب فرض صفر ( )H0که عدم وجود رابطه مثبت بین هویتسازمانی و
عملكرد شغلی است ،رد میشود و فرض یک ( )H1مبنی بر وجود همبستگی معنادار بین دو
متغیر تائید میگردد .شدت رابطه بین دو متغیر با توجه به جدول (،)r=0/500, P</01( )5
بیانگر رابطه مثبت و متوسط است؛ بنابراین ،درک باالتر از هویتسازمانی کارکنان پایور این
دانشگاه نظامی ،موجب عملكرد بهتر در انجام وظایف شغلیشان میگردد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
بهموازات پیچیدهتر شدن سازمانها ،مفهوم هویتسازمانی بهعنوان وسیلهای برای ایجاد انسجام
و عامل کلیدی در جهت موفقیت سازمانی اهمیت روزافزونی پیداکرده است (اپیتروپاکی،1
 )2012و نیز تأثیر آن بر نتایج و پیامدهای سازمانها از سوی محققان و مدیران بهطور روز-
افزون موردتوجه قرارگرفته است ) . (Cooper & Thatcher, 2010ویژگی سازمانهای امروزی،
پویایی ،پیچیدگی ،ابهام و سنتگریزی است بهگونهای که دائماً محیط از محیط اطراف خود

1. Epitropaki
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تأثیر میپذیرند و تغییر را بهعنوان ضرورتی اجتنابناپذیر پذیرفتهاند (عباسی اسفنجانی و برزگر
ولیلو .)1398 ،بهمنظور غلبه بر اوضاع نامطمئن ،پیچیده و پویا ،یكی از راههایی که در عملكرد
مطلوب برای بقا و پیشرفت سازمان پیش روی مدیران قرار دارد ،داشتن منابع انسانی توانمند
است ) .(Rus et al, 2012بهویژه در سازمانهایی مانند سازمانهای نظامی که پویایی،
پیچیدگی ،چابكی و انعطاف جزء ذاتی مأموریتهای سازمانی آنها را شكل میدهد؛ تأثیر عنصر
نیروی انسانی بر عملكرد سازمان از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
مدیران اغلب یكی از مهمترین مشكالت نیروی انسانی را بیتفاوتی سازمانی و عدم احساس
تعلق کارکنان به سازمانها میدانند که با مصادیقی همچون :بیانگیزگی ،عدم خالقیت و
نوآوری ،بهرهوری پایین ،عدم مشارکت ،عملكرد نامطلوب ،تأخیر و غیبت و ترک خدمت  ...بروز
مینماید .این موضوع در دانشگاههای نظامی به دلیل سختی ذاتی موجود در سازمانهای
نظامی ،پیچیدگی محیطهای آموزشی و حساسیت شغلی باالی دانشآموختگان آنها از اهمیت
دوچندانی برخوردار است .لذا تحقیق حاضر باهدف بررسی رابطه هویتسازمانی و عملكرد شغلی
کارکنان یک دانشگاه نظامی و گزارهها و فرضیههای متناظر بر این هدف انجام پذیرفته است.
فرضیه فرعی اول پژوهش نشان داد که عضویت ،بهعنوان یک حس تعلق و احساس قوی
دلبستگی و کشش عاطفی در سازمان ،با عملكرد شغلی کارکنان پایور رابطه مثبت دارد.
کارمندی که خود را بهعنوان کارمندی ارزشمند برای سازمان میداند با تمام وجود به عضویت
با این سازمان افتخار مینماید .عضویت رابطه معناداری با عملكرد شغلی دارد .احساس تعلق و
وابستگی که ازجمله مفاهیمی است که در هویتسازمانی مطرح میشود ،با ابعاد عملكرد شغلی
در ارتباط مستقیم است .طبق فرضیه دوم پژوهش ،وفاداری ،حمایت و دفاع فرد از سازمان و
اهداف سازمانی ،تمایل کارکنان به ترک سازمان را کاهش داده و آنها را نسبت به سرنوشت
سازمان مسئولیتپذیرتر میسازد .بر اساس فرضیه سوم ،شباهت و داشتن درک و احساس
عالیق مشترک با دیگر اعضای سازمان ،حس همكاری و همفكری مثبت در جهت نیل به اهداف
سازمانی را در کارکنان دانشگاههای نظامی تقویت نموده و موجب اتحاد و افزایش کارایی و
بهرهوری کارکنان میشود .هنگامی کارکنان درک کنند که هویتسازمانی ،حمایتکنندهی خود
آنان در رابطه با شأن ،احترام به خود و عزتنفس آنان است ،با سازمان هویتسازی مینمایند.
ازاینرو هویتسازمانی هماهنگ با هویت فردی آنان شكل میگیرد و منافع و اهداف آنان با
منافع و اهداف سازمان یكسان میشود .بهعالوه فرضیات چهارم و پنجم پژوهش نشان داد که
عملكرد شغلی کارکنان پایور در دانشگاه متأثر از متغیرهای جمعیت شناختی تحصیالت و
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سابقه کار است .بدین معنا که وجود دو عنصر دانش و تجربه در کنار هم میتواند خالقیت
کارمندان را در انجام امورات و پیدا کردن راهحل رفع مشكالت کاری و سازمانی یاری بخشد و
راندمان شغلی آنان را افزایش دهد.
نتایج آزمون فرضیه اصلی ،حاکی از تائید رابطه بین هویتسازمانی کارکنان پایور با عملكرد
شغلی آنان است .نتایج بهدستآمده از این تحقیق با نتایج پژوهشهای :عباسی اسفنجانی و
برزگر ولیلو1398 ،؛ نصیری ولیک بنی و سپهوند1395 ،؛ اکسای و گرونهاک2017 ،؛ سونگ 1و
چاتوت 2013 ،2و کارملی و همكاران 2007 ،در تائید تأثیر متغیر هویتسازمانی بر متغیر
عملكرد سازمانی مشابهت دارد .بر این اساس وقتی کارکنان سازمان بهطور قوی با سازمان خود
هویتیابی میشوند ،تعهدشان نسبت به سازمان بیشتر میشود و این امر بهطور مستقیم بر
اختیار اعضاء تأثیرگذار است.
بهبود سازمانی برای کارکنان زمانی مهم میشود که با سازمان بیشتر احساس هویت کنند،
درنتیجه بهبود سازمانی برایشان مهم میشود و بقای خود را با بقای سازمان یكی میدانند
) .(Dutton et al, 1994چنین تفكری موجب میشود که کارکنان تالشهای خود را در جهت
اهداف سازمان و یا حداقل بخشی که در آن فعالیت دارند نسبت به آن احساس تعلق دارند،
تنظیم کنند ) .(Carmeli et al, 2007از طرف دیگر احساس یكی شدن فرد با مجموعه و یا
گروهی که در آن فعالیت دارد درنتیجه هویتیابی با سازمان بیشتر میشود .این احساس ،منشأ
شكلگیری شرایطی چون تالش مضاعف؛ همكاری بیشتر ،ترک شغل کمتر و در کل بهبود
عملكرد شغلی کارکنان میگردد ;(Abrams & Hinkle, 1998; Ashforth & Mael, 1989
).Tyler, 1999
این احساس هویت با ایجاد تغییر در صفات سازمانی باعث به وجود آمدن هویتسازمانی در
افراد شده است و درنتیجه آن رفتار و صفات کارکنان نیز تغییر خواهد کرد (Dutton et al,
) .1994ارتقای هویتسازمانی باعث افزایش حس وابستگی و عضویت قوی کارکنان به سازمان
شده و این امر میتواند موجب شود که افراد نسبت به ماهیت شغل خود نیز احساس قرابت و
نزدیكی داشته و بر همین اساس با فعالیت و انرژی بیشتری در کارهای تیمی مشارکت داشته
باشند .بهتبع این امر میتواند موجب افزایش انسجام ،هماهنگی بین گروهی شود و حمایت
1. Song
2. Chathoth
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متقابل اعضا را به همراه داشته باشد و درنتیجه ،گرایشهای کاری ،عملكرد شغلی و
مسئولیتپذیری آنها را بهگونهای مثبت تحت تأثیر قرار دهد .ادراک یكی بودن (تعلق) با
سازمان که از نشانههای هویتسازمانی است میتواند بهخودیخود موجب ارتقاء همكاری شده
و ادراک کارکنان از گروه شده و مشارکت فعاالنه در گروههای کاری را در پی داشته باشد؛ زیرا
عجین شدن با شغل با هویت شغلی در ارتباط است و کارکرد هویت با شكلدهی به مفهوم
درگیری در شغل به لحاظ تعریف تجانس باالیی دارد (قلی پور و امیری .)1388 ،درنتیجه
هویتسازمانی میتواند بهتبع خود ،هویت تیمی و درنتیجه بهبود عملكرد شغلی را به همراه
داشته باشد .بررسی فرا تحلیلی نیز میتواند از این یافته حمایت کند ،زیرا که هویتسازمانی ،به
علت ایجاد انگیزههای درونی در افراد میتواند از پیشبینی کنندههای فعالیتهای فرانقشی و
عجین شدن با شغل باشد ) .(Riketta, 2005بنابراین نهتنها کارکنان این دانشگاه نظامی ،بلكه
سایر سازمانها نیز میتوانند با بهکارگیری روشهای مناسب مانند ،افزایش وفاداری و
اعتمادسازی بین اعضاء سازمان و واحدهای سازمانی ،افزایش تعهد به کار در میان کارکنان در
سازمان در جهت افزایش هویتسازمانی کارکنان اقدام کرده و درنهایت باعث بهبود عملكرد
شغلی ،کاری کارکنان در سازمان به میزان قابلتوجهی شوند .لذا با توجه به نتایج حاصل از
تحقیق ،پیشنهادهای ذیل بهمنظور بهبود متغیر هویتسازمانی در میان کارکنان سازمانی
(بخصوص سازمانهای نظامی) ارائه میگردد:
 بهبود حس مشترک میان کارکنان و سازمان با کمک همسوسازی منافع فردی و سازمانی تقویت زیرساختهای مالی و معیشتی کارکنان با هدف تمرکــز بــر وظــائف و مأموریتهــایسازمانی
 مشارکت دادن کارکنان در تدوین اهداف ،چشمانداز و برنامههای سازمانی تكریم خانواده کارکنان بــا هــدف تقویــت حــس عضــویت و وفــاداری (از طریــق برنامــههایفرهنگی و )...
 تأکید بر تشكیل گروههای کاری با هدف بهبود هویتسازمانی و مؤلفههای آن اجرای سبک مدیریت حمایتی شایسته مداری در فرآیندهای مختلف مدیریت منابع انسانی (انتصاب ،ارتقاء و )... تحسین در جمع و انتقاد در خفا اجرای برنامههای گروهی خارج از محیط کار -ارائه بازخورد نسبت به عملكرد کارکنان
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عدالت محوری در برخورد با کارکنان
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