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چکيده
هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین راهبردهای ارزیابی عملکرد و تعهد سازمانی با تأکید بر نقش
باور ارزیابان به ارزش های اسالمی است به عبارت دیگر این پژوهش می خواهد تأثیر باور ارزیابان
به ارزشهای اسالمی را در رابطه بین راهبرد های ارزیابی عملکرد و تعهد سازمانی بسنجد .این
پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش ،توصیفی-پیمایشی و از حیث اجرا
میدانی می باشد .جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان شرکت های خصوصی موفق استان
زنجان میباشد که تعداد آنها  5314برآورد گردید .برای نمونه گیری در این تحقیق از روش نمونه
گیری ساده استفاده شده است که  163نفر نمونه به دست آمد .دادههای مورد نیاز از طریق
پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری ،اعتبار محتوای پرسشنامه با نظر خبرگان و اعتبار سازه با
استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و شاخص  KMOتأیید گردید .پایایی پرسشنامه نیز به روش
آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد.پرسشنامهها به تناسب بین کارکنان و مدیران هر سازمان توزیع
گردی .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی و نرمافزارهای
 SPSS22و  LISREL8.8انجام گردید .فرضیه های پژوهش از طریق نرم افزار WarpPLS5
بررسی شد و فرضیه ها تأیید شدند ،یعنی بین راهبرد های ارزیابی عملکرد و تعهد سازمانی رابطه
معناداری وجود داشته است و همچنین باور ارزیابان به ارزش های اسالمی بین این دو متغیر نقش
تعدیلگر داشته است.

واژگان کليدي :ارزیابی عملکرد ،تعهد سازمانی،تعهد عاطفی ،تعهد مستمر ،تعهد هنجاری،
ارزشهای اسالمی

شماره  / 8زمستان  / 5931ص 39 - 93

با تأکيد بر نقش باور ارزیابان به ارزش هاي اسالمی در

مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی (سال دوم)

بررسی رابطه بين راهبردهاي ارزیابی عملکرد و تعهد سازمانی
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مقدمه
امروزه بسیاری از مدیران مؤثر در سازمانهای موفق توجه ویژه به نیروی انسانی سازمان دارند .نیروی انسانی از جمله
منابع سازمانی است که ضمن داشتن مزیت های رقابتی بسیار ،سازمان را نیز آن را به مأ موریت و فلسفه وجودی خویش نزدیک
می نماید .امروزه سازمان ها به کارکنان اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه
دست یابند .تحقیقات نشان داده است که کارکنان عالقهمند و وفادار به سازمان عملکرد و بهره وری باالتری دارند ،تمایل به
ماندگاری آنها در سازمان بیشتر است ،کمتر غیبت میکنند ،از انگیزه باالتری برخوردارند و موافقت و همراهی آنان با تغییرات
سازمان بیشتر است .محققان تعهد سازمانی را به عنوان یک متغیر مهم در فهم رفتار کارکنان می دانند .تعهد سازمانی به شیوه
های متفاوتی تعریف شده است .مودی ( )3311تعهد سازمانی را به عنوان وابستگی عاطفی و روانی نسبت به سازمان در نظر
می گیرند که براساس آن فردی که شدیداً متعهد است ،هویت خود را با سازمان معین می کند ،در سازمان مشارکت می کند
و در آن درگیر می شود و از عضویت در سازمان لذّت می برد .تعهد سازمانی ر ا می توان به طور ساده ،اعتقاد به ارزش ها و
اهداف سازمان ،احساس وفاداری به سازمان ،الزام اخالقی ،تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمان تعریف کرد .عموماً
تعهد سازمانی به عنوان سنجهای مفید از اثربخشی سازمانی در نظر گرفته می شود (سلطانی و همکاران.)3135 ،
از طرفی دیگر در بررسی و تجزیه و تحلیل رفتار سازمانها ،دستیابی به درك مفاهیم اخالق و ارزشهای اخالقی یکی از
الزامات حیاتی است .نماد بیرونی سازمانها را رفتارهای اخالقی آنها تشکیل میدهد ،که خود حاصل جمع ارزشهای گوناگون
اخالقی است که در آن سازمانها ،ظهور و بروز یافته است .سقوط معیارهای رفتاری در بخش دولتی ،پژوهشگران را واداشت تا در
جستجوی مبانی نظری در این رابطه باشند و بتوانند مسیر مناسب اجرایی آن را فراهم سازند .بنابراین یکی از عمده ترین دغدغههای
مدیران کارآمد در سطوح مختلف ،چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفهها است تا با حس
مسؤولیت و تعهد کامل به مسایل ،در جامعه و حرفهی خود به کار بپردازند و اصول اخالقی حاکم بر شغل و حرفهی خود را رعایت
کنند .اولین گام در دستیابی به این اهداف ،درك صحیح از مفهوم اخالق و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر رفتار اخالقی کارکنان در
سازمان میباشد .اخالق کار ،یک هنجار فرهنگی است که به انجام کار مناسب و خوب در جامعه ،یک ارزش معنوی مثبت میدهد
و بر این باور است که کار فیالنفسه دارای یک ارزش ذاتی است (موغلی و همکاران.)3132 ،
از این سو در این پژوهش در پی بررسی تاثیر باور ارزیابان بر ارزشهای اسالمی در رابطه میان راهبردهای ارزیابی عملکرد
بر تعهد سازمانی هستیم.
ادبيات نظري تحقيق
راهبردهاي ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد شامل بررسی نظاممند نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیر یا سازمان ،در حدود وظایف و اهداف آنها میباشد.
ارزیابی عملکرد فرآیندی است که عملکرد افراد و سازمانها را اندازهگیری میکند و اگر این فرآیند به درستی انجام شود کارکنان،
سرپرستان و مدیران از آن بهرهمند خواهند شد (توالیی.)3116 ،


تعهد سازمانی :سابقه پژوهش درباره تعهد سازمانی به دهه  3361بر میگردد اما پس از انتشار مقاله پورتر و

همکاران3

همکاران،2

سنجهای برای
در سال  3395که تعریف جامعی از تعهد سازمانی ارائه دادند و بعد در سال  3393که مودی و
اندازهگیری آن طراحی و معرفی کردند ،توجه به این مفهوم شدت گرفت (حاجیکریمی و همکاران .)3133 ،از نظر مایر
و آلن )3333(1تعهد سازمانی به معنی وابستگی و تعلق روانشناختی کارکنان به سازمان میباشد .بسیاری از پژوهشگران

1

. Porter et al, 1974
. Mowday et al, 1979
3
. Meyer & Allen
2
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با فراهمآوردن تعاریف دقیق و ظریف از تعهد سازمانی و همجنین مقیاسهای اندازهگیری مختلف برای سنجش آن،
کمک شایانی به توسعه ادبیات تعهد سازمانی کردهاند .با این حال ،مایر و آلن ( )3339 ،3333یک مدل سه بعدی برای
تعهد سازمانی ارائه کردهاند که شامل تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و تعهد هنجاری میشود:


تعهد عاطفی :تعهد عاطفی به عنوان احساس وابستگی مثبت کارکنان و یک حس عاطفی و احساسی از هویتیابی با
سازمان تعریف میشود .کارمندی که تعهد عاطفی نسبت به سازمان دارد ،آرزو دارد که جزئی از سازمان بماند.



تعهد مستمر :تعهد مستمر به عنوان تعهد کارمند بر مبنای هزینههای اقتصادی و اجتماعی ناشی از ترك سازمان
تعریف می شود .یک کارمند با تعهد مستمر به دلیل اینکه گزینۀ بهتری برای انتخاب ندارد در سازمان میماند.



تعهد هنجاري :تعهد هنجاری به عنوان حسی از التزام اخالقی به سازمان تعریف میشود .یک کارمندی که دارای تعهد

هنجاری به سازمان است ،برای جبران مزایایی که از سازمان به او میرسد در سازمان میماند(شن و زو2133 ،؛ سلطانی
و همکاران.)3135 ،
طبق نظر ما یر و همکارانش ،یک کارمند ممکن است سه عنصر تعهد را به شدت در سطوح مختلف توسعه دهد ،اما ممکن
نیست که هر سه عنصر را همزمان توسعه دهد (شن و زو2133 ،؛ سلطانی و همکاران .)3135 ،تعهد عاطفی عبارت از وابستگی
عاطفی کارکنان به سازمان و تعیین هویت با آن و درگیرشدن در فعالیتهای سازمان است .مروری بر مطالعات نیز نشان میدهد
که تعهد عاطفی بیش از سایر ابعاد ،توجه محققان را به خود جلب کرده است (حاجیکریمی و همکاران .)3133 ،همانطور که قبالً
بیان شد در واقع فردی که تعهد عاطفی باالیی دارد ،در سازمان باقی میماند ،اهداف آن را میپذیرد و برای رسیدن به آن اهداف،
تالش بیش از حد یا حتّی ایثار از خود نشان میدهد (حاجی کریمی و همکاران3119 ،؛ سلطانی و همکاران.)3135 ،
پيشينه تجربی تحقيق
تحقيقات داخلی

اسماعیلپور( )3131در پژوهش خود به بررسی تعهد سازمانی و رابطه آن با عملکرد کارکنان سازمان تعاونی روستایی استان
مازندران پرداخته است .نتایج این پژوهش نشان داد که بین تعهد عاطفی کارکنان و با عملکرد کارکنان رابطه معنا داری وجود
دارد.
رمزگویان و حسن پور( ) 3132در پژوهش خود به بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان وزارت امور اقتصادی
و دارایی پرداختند .نتایج این تحقیق فرضیههای وجود ارتباط بین تعهد عاطفی ،مستمر و هنجاری با عملکرد کارکنان را با اطمینان
 34درصد تایید نمود.
حسینی و حسینی( )3132در پژوهش خود ،با هدف بررسی ارزشهای اخالقی مؤثر در سالمت سازمان ،با کالم معصومان
(ص) میپردازد .نتایج پژوهش حاکی از این است که از منظر معصومان (ص) اخالق فردی و حرفه ای ،سالمت سازمان را ارتقا
میبخشد و با رعایت ارزشهای اخالقی ،سالمت سازمان ارتقا مییابد.
تحقيقات خارجی

سینک و شیخارانا در پژوهش خود که در  392شعبه از  31بانک بخش دولتی در شهر اوتاراکند هندوستان انجام شده به
بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر تعهد سازمانی کارکنان پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که بین ارزیابی عملکرد و تعهد سازمانی
کارکنان رابطه وجود دارد.
جاوید و همکاران ( )2131تمرکز پژوهش خود را بیشتر بر مطالعه و بررسی اثراتی که سیاستهای ارزیابی عملکرد بر روی
تعهد سازمانی و گردش مالی شرکت میگذارد ،قرار دادند .و نتایج پژوهش آنها نشان داد که سیاستهای ارزیابی عملکرد بر روی
تعهد سازمانی و گردش مالی شرکت میگذارد.
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صالح و همکاران ( )2131پژوهشی بر روی شرکتهای دولتی مالزی انجام دادند تا تاثیر رضایت از ارزیابی عملکرد و احساس
عدالت در ارزیابی عملکرد را بر روی تعهد سازمانی اندازهگیری کنند .نتایج حاصل از پژوهش حاکی از وجود رابطه معنیداری بین
احساس عدالت در ارزیابی عملکرد ،رضایت از ارزیابی عملکرد و تعهد سازمانی بود.
چارچوب مفهومی و ارائه مدل تحقيق
تعهد سازمانی 3یکی از مسائل مهم انگیزشی است که بر اساس آن فرد به شدت هویت خود را در سازمان میگیرد ،در سازمان
مشارکت دارد و با آن در میآمیزد و از عضویت در آن لذت میبرد  .تعهد سازمانی یعنی درجه همانندسازی روانشناختی و یا
چسبیدگی به سازمانی که ما برای آن کار میکنیم .تعهد سازمانی دارای اجزاء زیر است :قبول ارزشها و اهداف سازمان ،تمایل
تالش برای سازمان و دارا بودن میل قوی برای پیوسته ماندن به سازمان .دالیل بسیار زیادی وجود دارد از اینکه چرا یک سازمان
بایستی سطح تعهد سازمانی اعضایش را افزایش دهد .اوالً تعهد سازمانی یک مفهوم جدید بوده و به طور کلی با وابستگی و رضایت
شغلی تفاوت دارد .برای مثال ،کارکنان ممکن است که کاری را که انجام میدهند دوست داشته باشند ولی از محیطی که در آن
کار میکنند ناراضی باشند که در آن صورت آنها شغلهای مشابه را در محیطهای مشابه جستجو خواهند کرد .ثانیا تحقیقات
زیادی نشان داده است که تعهد سازمانی با پیامدهایی از قبیل رضایت شغلی و رفتار سازمانی فرا اجتماعی و عملکرد شغلی رابطه
مثبت و با تمایل به ترك شغل رابطه منفی دارد .همچنین عملکرد باال در سازمانها ،شرکتها و مؤسسات ناشی از عوامل مختلف
و متنوع است .روشهای متفاوتی نیز برای رفع مشکالتی که منجر به عملکرد پایین شدهاند وجود دارد که یکی از این روشها
متمرکز شدن بر ویژگیهای شخصیتی افراد در سازمانها میباشد (گول.)2134 ،2
ضریب مسیر
روابط

راهبردهای ارزیابی عملکرد ← تعهد سازمانی

()β

0/75

P<0.01

P<0.01

باور ارزیابان بر ارزشهای اسالمی*راهبردهای ارزیابی
عملکرد ← تعهد سازمانی

P Value

R2

GOF

0/14

0/135

0/41

تحليل فرضيه هاي پژوهش
با توجه به نتایج حاصله از ضرایب مسیر ،مقدار آماره  tو سطح معناداری میتوان گفت:
فرضیه اصلی :راهبردهای ارزیابی عملکرد بر تعهد سازمانی تاثیر معنیداری دارد.
 :H0راهبردهای ارزیابی عملکرد بر تعهد سازمانی تاثیر معنیداری ندارد.
 :H1راهبردهای ارزیابی عملکرد بر تعهد سازمانی تاثیر معنیداری دارد.

Organization Commitment

1
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بر اساس نتایج جدول  ،5-34اثر راهبردهای ارزیابی عملکرد بر تعهد سازمانی دارای ضریب مسیر  1/49است که دارای مقدار
 P<0.01میباشد .لذا میتوان بیان نمود که فرض صفر با  33درصد اطمینان رد میشود ،به عبارت دیگر ارزیابی عملکرد بر تعهد
سازمانی دارای اثر معنی داری به لحاظ آماری است و هر چه و ارزیابی عملکرد بهبود یابد ،تعهد سازمانی نیز افزایش مییابد .این
نتایج نشان می دهد که ارزیابی عملکرد با تعهد سازمانی کارکنان در ارتباط است و ارزیابی عملکرد نقش مهمی در تعهد سازمانی
دارد و هرگونه تغییر در رابطه با ارزیابی عملکرد ،تغییر معناداری را در تعهد سازمانی به دنبال خواهد داشت .لذا این فرضیه اصلی
پژوهش پذیرفته میشود.
نقش تعدیلگر باور ارزیابان بر ارزشهاي اسالمی
باور ارزیابان بر ارزشهای اسالمی رابطه بین راهبردهای ارزیابی عملکرد و تعهد سازمانی را تعدیل میکند.
 :H0باور ارزیابان بر ارزشهای اسالمی رابطه بین راهبردهای ارزیابی عملکرد و تعهد سازمانی را تعدیل نمیکند.
 :H1باور ارزیابان بر ارزشهای اسالمی رابطه بین راهبردهای ارزیابی عملکرد و تعهد سازمانی را تعدیل میکند.
بر اساس نتایج جدول  ،5-34اثر تعدیلگر باور ارزیابان بر ارزشهای اسالمی در رابطه بین اراهبردهای ارزیابی عملکرد و
تعهد سازمانی دارای ضریب مسیر  1/31است که دارای مقدار  P>0/01میباشد .لذا میتوان بیان نمود که فرض صفر با 33
درصد اطمینان رد میشود ،به عبارت دیگر باور ارزیابان بر ارزشهای اسالمی رابطه بین راهبردهای ارزیابی عملکرد و تعهد
سازمانی را تعدیل میکند .و دارای اثر معنیداری به لحاظ آماری است .این نتایج نشان میدهد که باور ارزیابان بر ارزشهای
اسالمی با راهبردهای ارزیابی عملکرد و تعهد سازمانی در ارتباط است و باور ارزیابان بر ارزشهای اسالمی نقش مهمی در ارتباط
بی ن راهبردهای ارزیابی عملکرد و تعهد سازمانی دارد و هرگونه تغییر در باور ارزیابان ،تغییر معناداری را در رابطه میان اهبردهای
ارزیابی عملکرد و تعهد سازمانیدنبال خواهد داشت .لذا این فرضیه تحقیق پذیرفته میشود.
با توجه به تحقیقات ارائه شده و تحقیقات گذشته ،مدل مفهمومی زیر را به منظور بررسی رابطه بین راهبردهای ارزیابی
عملکرد و تعهد سازمانی با تأکید بر نقش باور ارزیابان به ارزشهای اسالمی ،به شرح زیر ارائه می گردد:
شکل  .1مدل تحقيق
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روش تحقيق
این تحقیق با توجه به اینکه به بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان می پردازد بر اساس اهداف تحقیق
کاربردی و از جهت روش توصیفی پیمایشی می باشد.
در این پژوهش برای تهیه داده ها و اطالعات مورد نیاز از دو روش عمده کتابخانه ای و میدانی استفاده میشود .به این
صورت که ابتدا به روش کتابخان های اطالعات الزم در مورد ادبیات و پیشینه تحقیق جمع آوری می شود ،سپس به روش میدانی
به توزیع پرسشنامه در میان جامعه آماری پرداخته می شود.
برای دسترسی به اهداف این تحقیق از جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان شرکت های خصوصی موفق استان
زنجان ،که تعداد آنها  5314برآورد گردید ،استفاده شد .برای نمونه گیری در این تحقیق از روش نمونه گیری ساده استفاده شده
است که  163نفر نمونه به دست آمد.
در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته برای بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان استفاده شده است.
پرسشنامه تعهد سازمانی :این پرسشنامه شامل  25سؤال است که توسط پژوهشگران معروفی به نام های آلن و میر تدوین
شده است .در تحقیق حاضر نیز برای سنجش تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه آن (تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و تعهد هنجاری) از
این پرسشنامه استفاده شده است.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی و نرمافزارهای  SPSS22و  LISREL8.8انجام
گردید .فرضیه های پژوهش از طریق نرم افزار  WarpPLS5بررسی شد و فرضیه ها تأیید شدند ،یعنی بین راهبرد های ارزیابی
عملکرد و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود داشته است و همچنین باور ارزیابان به ارزش های اسالمی بین این دو متغیر نقش
تعدیلگر داشته است.
یافته هاي پژوهش
خالصه یافته هاي توصيفی تحقيق
آزمون نرمال بودن متغيرهاي پژوهش

برای سنجش نرمالبودن توزیع جامعه با کمک نرمافزار  ،SPSS22چولگی و کشیدگی دادههای بهدستآمده بررسی شد.
نتایج آزمونهای سنجش نرمالبودن دادهها در جدول  2قابلمشاهده است.
جدول 2نتایج نرمالبودن متغيرها

متغيرها

تعهد سازمانی
راهبردهای ارزیابی
عملکرد

چولگی

خطاي استاندارد
چولگی

کشيدگی

خطاي استاندارد
کشيدگی

عاطفی

-1/426

1/329

-1/256

1/241

هنجاری

-1/532

1/329

-1/393

1/241

مستمر

-1/199

1/329

-1/135

1/241

شایستگی

-1/211

1/329

1/154

1/241

تساوی

-1/333

1/329

1/143

1/241

-1/295

1/329

-1/351

1/241

باور ارزیابان به ارزشهای اسالمی

همانطورکه از جدول  ،2استنباط میشود ،بیشتر متغیرها رویه و توزیع مناسبی دارند ،زیرا برای دادههای نرمال ،کشیدگی
کمتر از  9و چولگی بین  +2و  -2پیشنهاد شده است که با توجه به دادههای باال بیانگر نرمالبودن تمام متغیرهاست (آریانفر،
.)3132
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نتایج حاصل از سواالت جمعیتشناختی به طور خالصه به شرح زیر ارائه میشود:
 از مجموع  163نفری که در این پژوهش شرکت کردهاند 251 ،نفر مرد ( 64/3درصد) و  326نفر ( )15/3زن هستند.
 در مورد وضعیت تاهل پاسخدهندگان  213نفر ( 91/1درصد) از پاسخدهندگان متاهل و  92نفر ( 33/4درصد) مجرد هستند.
همچنین 1 ،نفر ( 2/2درصد) نیز به این سوال پاسخ ندادهاند.
 در مورد سن افراد شرکت کننده در این پژوهش 99 ،نفر ( 21/3درصد) از پاسخدهندگان زیر  11سال 316 ،نفر ( 41/5درصد)
بین  11تا  51سال 93 ،نفر ( 33/2درصد) بین  53تا  41سال و  23نفر ( 9/3درصد) نیز باالی  41سال سن دارند .همچنین،
 6نفر ( 3/6درصد) نیز به این سوال پاسخ ندادهاند.
 در مورد تحصیالت شرکتکنندگان در این پژوهش  42نفر ( 35/1درصد) از پاسخدهندگان دارای مدرك کاردانی و پائینتر،
 323نفر ( 12/1درصد) دارای مدرك کارشناسی 311 ،نفر 51/1( 3درصد) دارای مدرك کارشناسی ارشد و  5نفر (3/3
درصد) دارای مدرك دکتری هستند .همچنین 32 ،نفر ( 1/1درصد) نیز به این سوال پاسخ ندادهاند.
 در مورد سابقه خدمت افراد شرکت کننده در این پژوهش 93 ،نفر ( 33/2درصد) زیر پنج سال 316 ،نفر ( 21/9درصد) بین
 4تا  31سال 329 ،نفر ( 15/5درصد) بین  33تا  34سال 64 ،نفر ( 39/6درصد) باالی  34سال سابقه خدمت دارند.
همانطور که مشاهده می شود بین ابعاد متغیرهای برونزای راهبردهای ارزیابی عملکرد (راهبرد شایستگیمحور و راهبرد
تساوی محور) و باور ارزیابان به ارزشهای اسالمی و ابعاد متغیر درونزا تعهد سازمانی(تعهد عاطفی ،تعهد هنجاری و تعهد مستمر)
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .در این میان بیشترن میزان همبسیتگی مربوط به رابطه بعد هنجاری تعهد سازمانی -راهبرد
شایستگیمحور به میزان  1/644درصد و کمترین همبستگی مربوط به رابطه بعد مستمر تعهد سازمانی -راهبرد تساویمحور به
میزان  -1/361درصد است .از تحلیل همبستگی میان متغیرهای برونزا و درونزا میتوان نتیجهگیری کرد که هرگونه تغییری در
ابعاد متغیرهای برونزا راهبرد ارزیابی عملکرد (راهبرد شایستگیمحور راهبرد تساوی محور) و باور ارزیابان به ارزشهای اسالمی
باعث تغییر متغیر درونزا تعهد سازمانی (تعهد عاطفی ،تعهد هنجاری و تعهد مستمر) میشود.
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نمودار  : 3تحليل عاملی تایيدي مرتبه دوم متغير تعهد سازمانی در حالت ضرایب استاندارد

زمانی که یک سازه بزرگ خود از چند متغیر پنهان تشکیل شده باشد ،از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم استفاده میشود.
در تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم عالوه بر بررسی رابطه متغیرهای مشاهدهپذیر با متغیرهای پنهان ،رابطه متغیرهای پنهان با
سازه اصلی خود نیز بررسی میشود.
همانطور که نمودار  1نشان میدهد ،بعد تعهد عاطفی( )Affectiveبیشتر از بقیهی ابعاد توان پیشبینی ( )1/91متغیر
تعهد سازمانی را دارد.
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نمودار  :4تحليل عاملی تایيدي مرتبه دوم متغير تعهد سازمانی در حالت اعداد معناداري

طبق نمودار  ،5از میان تعهدهای سازمانی ،تعهد عاطفی دارای بیشترین معناداری می باشد.
پس از انجام تحلیل عاملی تاییدی ضرایب استاندارد گویهها همگی بیشتر از  1/4و اعداد معناداری بزرگتر از قدر مطلق 3/36
بودند و مقادیر شاخصهای برازش نیز مناسب بودند.
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جدول  6شاخصهاي برازش تحليل عاملی تأیيدي مرتبه دوم متغير تعهد سازمانی
2

شاخصها

GFI

RFI

IFI

CFI

NFI

NNFI

RMSEA

χ
𝑓𝑑

معیار

<0/9

<0/9

<0/9

<0/9

<0/9

<0/9

>0/01

بین  4تا 3

مشاهده شده

0/90

0/91

0/95

0/95

0/97

0/95

0/070

2/47

جدول  8شاخصهاي برازش تحليل عاملی تأیيدي مرتبه دوم متغير راهبردهاي ارزیابی عملکرد
2

شاخصها

GFI

RFI

IFI

CFI

NFI

NNFI

RMSEA

χ
𝑓𝑑

معیار

<0/9

<0/9

<0/9

<0/9

<0/9

<0/9

>0/01

بین  4تا 3

مشاهده شده

0/93

0/90

0/91

0/91

0/92

0/93

0/050

3/4
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تحليل عاملی تأیيدي مرتبه اول متغير باور ارزیابان به ارزشهاي اسالمی
متغیر باور ارزیابان به ارزشهاي اسالمی ( )Eslamiاز طریق  6گویه بررسی شد.

نمودار  :9تحليل عاملی تأیيدي مرتبه اول متغير باور ارزیابان به ارزشهاي اسالمی در حالت ضرایب استاندارد

طبق نمودار  ،3همانطور که مشاهده می شود تمامی اعداد بزرگتر از  1.4هستند که نشان دهنده مناسب بودن گویه ها می
باشد.اما در این بین ،سوال های دوم از باورهای اسالمی بیشترین تاثیر را در سنجش راهبردهای ارزیابی عملکرد دارند.
جدول  9شاخصهاي برازش تحليل عاملی تأیيدي مرتبه اول متغير باور ارزیابان به ارزشهاي اسالمی
2

شاخصها

GFI

RFI

IFI

CFI

NFI

NNFI

RMSEA

χ
𝑓𝑑

معیار

<0/9

<0/9

<0/9

<0/9

<0/9

<0/9

>0/01

بین  4تا 3

مشاهده شده

0/91

0/91

0/99

0/99

0/99

0/99

0/003

2/13
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برای بررسی مدل ساختاری پژوهش از مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شد .همچنین برای بررسی نقش تعدیلگر
متغیر باور ارزیابان بر ارزشهای اسالمی در رابطه راهبردهای ارزیابی عملکرد و تعهد سازمانی از نرمافزار  WarpPLS5استفاده
شد .به این ترتیب در مدل ساختاری با توجه به مقدار ضریب معنادرای ( )Pو ضریب مسیر فرضیه مورد نظر بررسی میشود.

نمودار  :11بررسی نقش تعدیلگر متغير باور ارزیابان بر ارزشهاي اسالمی
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بحث و نتيجه گيري
در این پژوهش به منظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش فرضیههایی مطرح شدند که در ادامه به نتایج به دست آمده
میپردازیم .در این پژوهش رابطه بين راهبردهاي ارزیابی عملکرد و تعهد سازمانی کارکنان (با تأکيد بر نقش باور ارزیابان
به ارزشهاي اسالمی به عنوان متغير تعدیلگر)" در شرکتهاي خصوصی موفق استان زنجان مورد بررسی قرار گرفت.
نتیجه حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق به شرح زیر میباشند.
فرضیه اصلی پژوهش وجود رابطۀ معنادار بین راهبردهای ارزیابی عملکرد و تعهد سازمانی کارکنان بود که برای آزمون این
فرضیه پس از بررسی نرمال بودن دادهها از آمار پارامتریک استفاده شد و از طریق آزمون همبستگی پیرسون فرضیهها بررسی
شدند.
همچنین ،فرضیه های فرعی که بیانگر وجود رابطه میان راهبردهای ارزیابی عملکرد (راهبرد تساوی محور و راهبرد شایستگی
محور) با تعهد سازمان بود که از طریق آزمون همبستگی پیرسون فرضیهها بررسی شدند.
نتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که راهبردهای ارزیابی عملکرد (راهبرد تساوی محور و راهبرد شایستگی محور)
با ابعاد تعهد سازمانی (تعهد عاطفی ،تعهد هنجاری و تعهد مستمر) همبستگی معنادرای دارند .بدین صورت که میان راهبرد ارزیابی
عملکرد شایستگی محور و ابعاد عاطفی ،هنجاری و مستمر تعهد سازمانی به ترتیب  1/664 ،1/511و  1/241همبستگی معنادار
در سطح  1/33وجود دارد .همانطور که مشخص است بیشترین همبستگی مربوز به ابطه بین راهبرد ارزیابی عملکرد شایستگی
محور با بعد هنجاری تعهد سازمانی است.
همچنین ،راهبرد ارزیابی تساوی محور با ابعاد عاطفی ،هنجاری و مستمر تعهد سازمانی به ترتیب  -1/214 ،-1/511و
 -1/361همبستگی منفی و معناداری وجود دارد .این بدین معناست روابط میان این متغیرها معکوس است و با افزایش یکی از
آنها ،دیگری کاهش مییابد .به عنوان مثال در این سازمانها با افزایش راهبرد ارزیابی عملکرد امکان کاهش تعهد سازمانی در
کارکنان این سازمان ها وجود دارد .در این میان بیشترین میزان همبستگی مربوط به رابطه بین راهبرد ارزیابی عملکرد تساوی
محور و بعد عاطفی تعهد سازمانی به میزان  -1/123است .نکتهای که در اینجا باید به آن دقت کرد این است که نمره مربوط به
راهبرد ارزیابی عملکرد تساوی محور در شرکتهای خصوصی موفق استان زنجان کمتر از میانگین یعنی عدد  1است .از این نمره
اینطور میتوان نتیجه گرفت که در شرکتهای خصوصی موفق استان زنجان بیش از آنکه از راهبرد تساوی محوردر ارزیابی عملکرد
کارکنان استفاده از راهبرد شایستگی محور در ارزیابی عملکرد استفاده مینمایند.
پس می توان نتیجه گرفت که میان راهبردهای ارزیابی عملکرد (راهبرد شایستگی محور و راهبرد تساوی محور) و تعهد
سازمانی (تعهد عاطفی ،تعهد هنجاری و تعهد مستمر) رابطه معناداری وجود دارد .و هرگونه تغییری در راهبردهای ارزیابی عملکرد
تغییر معناداری را در تعهد سازمانی کارکنان در شرکتهای خصوصی موفق استان زنجان به دنبال خواهد داشت .یافتههای این
پژوهش با نتایج پژوهش یاسینی و همکاران ( ،)3135رمزگویان و حسنپور ( )3132و امینی ( )3111و حجتی ( )3115تا حدودی
همخوانی داشت.
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