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چکیده
پژوهش حاضر به منظورتعیین نقش فناوری اطالعات ،فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در بهبود عملکرد کارکنان در طول
همه گیری کووید  11اجرا شده است .روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از جهت نوع به صورت توصیفی و همبستگی
بوده و برای گرد آوری اطالعات از پنج پرسش نامه اختصاصی و پرسش نامه محقق ساخته ای که شامل اطالعات دموگرافیک
بود استفاده شده است از تعداد  202نفرکارکنان به عنوان نمونه آماری ،به پرسش نامه ها پاسخ دادند.یافته های تحقیق
حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان در طول همه گیری کووید  11تاثیرگذار است .رضایت شغلی بر
عملکرد کارکنان در طول همه گیری کویید  11تاثیرگذار است .همچنین فرهنگ سازمانی بر انگیزه در طول همه گیری
کویید  11تاثیرگذار است .فناوری بر انگیزه در طول همه گیری کووید  11تاثیرگذار است .رضایت شغلی بر انگیزه در طول
همه گیری کووید  11تاثیرگذار است .عالوه براین ،شناسایی تاثیر انگیزه بر عملکرد کارکنان در طول همه گیری کووید 11
تاثیرگذار است .شناسایی تاثیر فناوری بر عملکرد کارکنان در طول همه گیری کووید  11تاثیرگذار است.

واژههای کلیدی
فناوری اطالعات ،فرهنگ سازمانی ،رضایت شغلی ،عملکرد کارکنان ،کووید .11

 .9مقدمه
با پیدایش بحران هایی نظیر کرونا ،بیش از پیش سازمان ها نیازمند چابکی و ارائه واکنش به موقع و سریع به بازار و تحوالت
آن هستند .وقوع تغییرات پرسرعت در رقابت ،تقاضا ،فناوری و مقررات «توانایی تطبیق و پاسخگویی سریع به تغییرات» را به
یک مؤلفه ضروری برای سازمانها مبدل کرده است .چابکی کسب وکارها را میتوان توانایی بازترکیببندی سریع راهبرد،
ساختار ،فرایندها ،نیروی انسانی و فناوری سازمان در راستای موقعیتهای خلق ارزش و محافظت از ارزش تعریف کرد.[22] .
نااطمینانی محیطی ،شرایطی است که در آن یا پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق میافتد مشخص و معلوم نیست یا اینکه
در صورت مشخص بودن ،احتمال وقوع آن ها یا تابع توزیع احتمال آن نامشخص است .در چنین شرایطی با وجود هر دو یا
یکی از حالتهای فوق ،تصمیمگیری در مورد آینده پیچیده و دشوار میشود و اصطالحاً عنوان میشود که «فضای
نااطمینانی» بر تصمیمها حاکم شده است .در شرایط نااطمینانی باال ،بنگاههای ریسکگـریز ،سطح سرمایهگذاری خود را
کاهش میدهند .یکی از مهمترین نشانههای وجود نااطمینانی در یک سیستم اقتصادی ،نوسان باال و شدید در متغیرهای
اقتصادی است.
یکی از عوامل نااطمینانی محیطی ترس از همه گیری است؛ همه گیری بیماری هایی نظیر کرونا ،باعث سردرگمی بسیاری از
کسب و کارها می شود .ترس و اضطراب ناشی از ابتالی احتمالی به بیماریهای پاندمیک ،مخرب بوده و میتواند بسیاری از
کسب و کارها را قبل از ابتال به همه گیری با رکود یا ورشکستگی مواجه سازد .برهمین اساس گفته می شود ابزارهایی نظیر
تجارت الکترونیکی می-تواند با قابلیت های خود شدت ترس از پاندمی را کاهش دهد و با پیش بینی روندهای آینده
نااطمینانی محیطی را به یک ظرفیت تبدیل کند ].[20
فرهنگ سازمانی مجموعه ای از معانی و ارزش های مشترك است که اعضای سازمان را به یکدیگر پیوند داده ،نظام ارزشی
حاکم بر سازمان را تشکیل می دهد و باعث تمایز یک سازمان از سازمانی دیگر می شود .مطالعة فرهنگ سازمانی روشی
نسبتاً مهم برای مطالعه سازمان است و می تواند پل ارتباطی بین اجتماع و سازمان در نظر گرفته شود (ارسیم.)2012 ،
سازمانها برای حفظ مزیت رقابتی خود در محیط پویا و متغییر امروزی با توجه به محدودیتهای منابع مالی در شرایط فعلی
اقتصادی جهانی باید بتوانند خود را با تغییرات هماهنگ نموده و توانایی پیشبینی و پاسخگویی در برابر آنها را در خود ایجاد
کنند .توان مالی به عنوان یکی از مزیتهای رقابتی سازمانها همواره نقش تاثیرگذاری را در استراتژیهای کالن سازمان ایفا
کرده است .بدین منظور سازمانها بایستی با توجه به شرایط محیطی ،ارزیابی از وضع موجود و مطلوب داشته باشند تا بتواند
مناسبترین استراتژی را اتخاذ و به مرحله اجرا بگذارد ] .[11اغلب روابط بین فرهنگ و استراتژی های سازمان تعیین کننده
موفقیت سازمان می باشد .در حال حاضر چالشی که پیش روی مدیران استراتژیک قرار دارد این است که باید بتوانند به
ترتیبی در فرهنگ سازمانی وشیوه اندیشیدن افراد تغییراتی ایجاد نمایند که فرایند تدوین ،اجرا ،ارزیابی استراتژی ها مورد
تأیید قرار گیرد.استراتژیهای بزرگی هستند که فرهنگهای سازمانی قوی در برابر این استراتژیها مقاومت میکنند ] .[2تحقیقات
نشان می دهد یکی از پرتکرارترین عوامل شکست در سازمانها ،غفلت و بی توجهی به عوامل فرهنگی است .تلفن های همراه
در همه جا حضور دارند و محیط کاری مدرن که اکثر کارهایشان به صورت اینترنتی و تلفنی می باشد ،حضور تلفن همراه
بیشتر احساس می شود .طبق پژوهش های پیشین از هر  5کارفرما یک نفر اظهار نظر کرده اند که کارکنان آنها کمتر از 5
ساعت در روز را با تلفن همراه سپری می کنند و این استفاده باعث حواس پرتی آنها می شود 21 .درصد کارفرمایان نیز
گزارش کرده اند که استفاده از تلفن همراه در محل کار رابطه بین سرپرست و کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد ] .[11با
توجه به وضعیت تلفن همراه وسیله ای مهم و ضرورتی در عصر کنونی می باشد ،بی اعتنایی و حواس پرتی نیز با استفاده از
تلفن همراه افزایش می یابد ] .[11رابرتز و دیوید ( )2012بیان کرده اند که افزایش استفاده از تلفن همراه در محل کار
مطالعه سه متغیر مهم مدیریتی(اعتماد سرپرست ،رضایت شغلی و عملکرد کارکنان) را ضروری می کند .بی اعتنایی با اعتماد
ارتباط مستقیم دارد و با رضایت شغلی و عملکرد کارکنان ارتباط غیر مستقیم دارد .زمانی که در یک گفتگو طبق انتظارات
طرفین پیش نرود فرد تحت تاثیر مکالمه قرار گرفته و رفتارهای هنجارشکنانه از خود نشان می دهد .این امر در موقعیت
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کاری ،اجتماعی و شخصی ممکن است اتفاق بیافتد .تئوری حضور اجتماعی بر اهمیت نشانه های غیرکالمی زمانی که دو نفر
در حال مکالمه هستند تاکید دارد .تمایل طرفین به گفتگو ،حفظ تماس چشمی ،و واکنش فوری به کلمات بیان شده ،نشانه
های تمایل به گفتگو بین طرفین می باشد ] .[21شریک گفتگو زمانی که حواسش پرت می شود نشانه های مهم غیرکالمی
را نشان نمی دهد .چنین انحرافاتی از رفتارهای مورد انتظار می باشد که قابلیت اعتماد متخلف را تضعیف می کند .محققان
بیان کرده اند که اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه به نوبه خود بی اعتنایی را پیش بینی می کند و گاهی اوقات تعامالت
اجتماعی را تشدید می کند.
سازمان های موفق نیازمند کارکنانی هستند که بیش از وظایف معمول خود کارکرده و عملکردی فراتر از انتظارات سازمان
داشته باشند .رفتار شهروندى سازمانی ،اقدامهایی را تشریح میکند که در آن کارکنان فراتر از نیازهای از پیش تعیین شده
نقش خود ،عمل میکنند و این امر سبب باال رفتن اثربخشی سازمانی میشود ] .[2بررسى رفتار فرد در محیط کار توجه
محققان را در دهه اخیر به خود جل ب کرده است .هدف مشترك این تحقیقات تعریف نوعى رفتار فردى است که به موفقیت
بلندمدت سازمان کمک مىکند ].[12
چیزى که در ادبیات مدیریت ،امرى بدیهى به نظر مى رسد ،این است که سازمان ها به کارکنانى نیازمند هستند که متمایل
به پا فراتر نهادن از الزامات رسمى شغل باشند .تحقیقات کنونى ،رفتارهاى فراتر از نقش را با عنوان رفتار شهروندى سازمانى
مدنظر قرار دادند و غفلت از آنها را در ارزیابى عملکرد شغلى نمى پذیرند و در آن بر مشارکت بلندمدت فرد در موفقیت
سازمان تاکید میورزند ].[1
عملکرد برجسته سازمانی به واسطه تالشهای کارکنانی عادی حاصل نمیشود چرا که از دالیل موفقیت سازمانهای بزرگ آن
است که آنها دارای کارکنانی با سطح عملیات فراتر از وظایف رسمی خود باشند .مفهوم رفتارشهروندی سازمانی ،تحولی در
حوزه رفتار سازمانی محسوب میشود زیرا مفهوم مذکور باعث ارتقاء سطح مسئولیت سازمانها در قبال نوآوری ،انعطاف،
بهرهوری ،بقاء و موفقیت سازمانی هر چه بیشتر شده است ].[11
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
موسوی بازرگانی و ابراهیمی ( )1211به بررسی رابطه رضایت شغلی با عملکرد کارکنان پرداختند .به منظور جمع آوری داده
ها از پرسشنامه استفاده شد .پرسشنامه ی استاندارد رضایت شغلی ) (JDIاسمیت ،کندال و هیولین که پایایی آن با استفاده
از آزمون آلفای کرونباخ  0/11بدست آمد و پرسشنامه محقق ساخته ی عملکرد شغلی که روایی آن بر اساس نظر چند تن از
اعضای هیات علمی دانشگاه تأیید گردید .همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  0/1بدست آمد .برای آزمون
فرضیات پژوهش از آمار توصیفی و همچنین برای بررسی رابطه بین متغیرهای رضایت شغلی و عملکرد شغلی از آزمون
همبستگی پیرسون در بستر نرم افزار آماری  SPSS 22استفاده شده است .نتایج حاصل نشان داد که بین رضایت شغلی و
عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه علم و فرهنگ رابطه ی معناداری وجود دارد .بنابراین می توان بیان کرد که با تقویت رضایت
شغلی ،عملکرد شغلی کارکنان ارتقا می یابد .در نتیجه سازمان ها به منظور بهبود عملکرد شغلی کارکنان خود باید در جهت
تقویت رضایت شغلی آنان تالش کنند.
صفرخانلو و نژاد اسماعیل عزیزی ( )1211به بررسی ارتباط بین ویژگی شخصیتی با عملکرد و رضایت شغلی کارکنان
سازمانهای امنیتی پرداختند .تحقیق حاضر از لحاظ روش تحقیق ،کمی و بهصورت پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است.
جامعة آماری این تحقیق شامل چند سازمان امنیتی ،روش نمونهگیری بر اساس فرمول کوکران  22نفر تعیین گردیده است.
ابزار استفاده شده در پژوهش حاضر برای ویژگی شخصیتی ،پرسشنامة کوتاه ان.ای.او و برای عملکرد شغلی از پرسشنامة
پاترسون و همچنین برای رضایت شغلی از پرسشنامة بریفیلد وروث استفاده گردیده است .یافتهها و نتایج تحقیق حاکی از
آن است که بین میزان عملکرد شغلی و رضایتمندی کارکنان ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد و همچنین بین
ویژگیهای شخصیتی برونگرایی ،دلپذیربودن ،باوجدانبودن با عملکرد شغلی ارتباط مستقیم و معنادار و بین ویژگیهای
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شخصیتی روانرنجوری با رضایت شغلی ارتباط معکوس و معنادار و بین ویژگیهای برونگرایی و باوجدانبودن ارتباط
مستقیم و معناداری با رضایت شغلی برقرار است.
همتی و همکاران ( )1211همبستگی ادراك از سیاستهای ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی و تمایل به ترك شغل در کارکنان
دانشگاه علوم پزشکی گیالن را بررسی کردند .روش مطالعه حاضر توصیفی -همبستگی میباشد .جامعه آماری مورد پژوهش،
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیالن به تعداد  212نفر است .با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه به جدول
مورگان 241 ،نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .برای اندازه گیری متغیرها از "پرسشنامه سیاستهای
ارزیابی عملکرد پون" و "پرسشنامه تمایل به ترك شغل لونگو و مونرا و"پرسشنامه تمایل به ترك شغل جن کینز و
تاملینسون" و پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا استفاده شده است .سنجش روایی از طریق روایی محتوا ،مورد تأیید قرار
گرفت .دادهها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه  11و نرم افزار  SMARTPLS2تحلیل شد .ادراك از سیاستهای ارزیابی
عملکرد با رضایت شغلی همبستگی مثبت و معنی دار و با تمایل به ترك شغل همبستگی منفی و معنی داری دارد .همچنین
رضایت شغلی با تمایل به ترك شغل کارکنان همبستگی منفی و معنی داری دارد.
عبدالعلی پور و همکاران ( )1211به ارزیابی ارتباط انطباق پذیری و رضایت شغلی کارکنان تماسی با عملکرد شغلی آنها با
رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری پرداختند .جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان تماسی بانک تجارت استان شمال
غرب ایران است که برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است .نتایج پژوهش نشاندهنده این
است که رضایت شغلی به طور مستقیم در بین انطباق پذیری ارائه ی خدمات کارکنان تماسی و عملکرد شغلی آن ها نقش
میانجیگری انجام می دهد .همچنین نتایج پژوهش حاکی است که رضایت شغلی به طور مستقیم در بین انطباق پذیری
اجتماعی ،فیزیکی ،گروهی ،سیاسی و سازمانی کارکنان تماسی و عملکرد شغلی آن ها نقش میانجی گری دارد.
مولوی و قادری اقدم ( )1212به بررسی رابطه بین رضایت شغلی با عملکرد شغلی کارکنان پرداختند .روش تحقیق حاضر
توصیفی پیمایشی بود .جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شعب ادارات صنعت ،معدن و تجارت استان آذربایجان – غربی
بود که تعداد آنها  425نفر میباشد .حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران  201نفر برآورد شد و به روش نمونه گیری
خوشه ای تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه بود و از پرسشنامه های استاندارد عملکرد شغلی
وارسی بیرنه و همکاران  ،2005پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا استفاده شد .روایی پرسشنامه توسط تنی چند از اساتید
مدیریت تایید شد .و پایایی پرسشنامه ها توسط آلفای کرونباخ تایید شد که برای پرسشنامه های عملکرد شغلی  0911رفتار
رهبری  0911رضایت شغلی  0911و فرهنگ سازمانی  0911بدست آمد .پرسشنامه های جمع آوری شده بوسیله آزمونهای
کلموگروف اسمیرنف ،پیرسون ،رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج حاصل بیانگر آن است که بین رضایت شغلی
با عملکرد شغلی کارکنان ادارات صنعت ،معدن و تجارت استان آذربایجان غربی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
اسماعیلی و صیدزاده ( )1212تاثیر رضایت شغلی بر عملکرد کارکتان با نقش میانجی وفاداری سازمانی را بررسی کردند .این
پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث نوع تحقیق ،توصیفی -همبستگی می باشد .جامعه آماری پژوهش کارشناسان
سازمان مذکور بوده و تعداد  240نفر از طریق نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند .روایی و پایایی پرسشنامه به
ترتیب با روش های روایی محتوا و ضریب آلفای کرونباخ تایید شد .نتایج مدل سازی معادالت ساختاری نشان داد که رضایت
شغلی به طور مستقیم با ضریب مسیر  52صدم و به طور غیرمستقیم با نقش واسطه ای وفاداری سازمانی با ضریب مسیر 22
صدم بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت دارد .بعالوه ،رضایت شغلی با ضریب مسیر  14صدم بر وفاداری سازمانی و وفاداری
سازمانی نیز با ضریب مسیر  12صدم بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت دارد.
درخشنده و محمدخانی ( )1215رابطه بین رضایت شغلی با عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی را
بررسی کردند .روش این پژوهش پیمایشی است و جامعه آماری تحقیق را کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی
تشکیل می دهند که در سال  1214تعداد آنها  421نفر بوده است ،که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  122نفر از آنها به
عنوان نمونه به روش تصادفی طبقه ای -نسبی انتخا ب شده اند .ابزار جمع آوری اطالعات پرسش نامه پنج گزینه ای رضایت
شغلی سوزان ( ) 2005و پرسش نامه پنج گزینه ای عملکرد کارکنان النا ( )1115بوده است .اطالعات حاصل وارد نرم افزار
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آماری  spssگردیده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تحلیل شده اند.
نتایج تحقیق نشان داد که رضایت شغلی و عملکرد کارکنان در سطح مطلوبی از پایایی برخوردارند .میزان رضایت شغلی با
متغیرهای تاهل ،جنسیت ،سابقه ،سن و تحصیالت تفاوت معناداری ندارند.
آزادی و عیدی ( )1214اثرات رضایت شغلی و سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی را بررسی
کردند .جامعه آماری این پژوهش را  202نفر از کارشناسان و مدیران وزارت ورزش و جوانان تشکیل دادند که از بین آنها
 111نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید .ابزار گرداوری دادهها ،چهار پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی هرسی و
گلداسمیت ( ،)2002تعهد سازمانی (مییر و آلن ،)1111 ،سرمایه اجتماعی (ناهاپیت و گوشال )1111 ،و رضایت شغلی
(مینه سوتا )1121 ،بود .که پایایی آنها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامههای عملکرد سازمانی،0/11 ،
تعهد سازمانی ،0/10 ،سرمایه اجتماعی 0/12 ،و رضایت شغلی 0/10به دست آمد .نتایج آزمون تحلیل معادالت ساختاری بر
روی مدل پیشنهادی پژوهش نشان داد که مدل از برازش خوب و قابل قبولی برخوردار بود و تمامی مسیرها (فرضیهها) با
اطمینان باال مورد تایید قرار گرفتند؛ که در این بین ،بیشترین میزان اثر مربوط به رابطه بین تعهد و عملکرد سازمانی
کارکنان بود ( 54درصد) .سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی نیز هریک به ترتیب ،اثری  41و  22درصدی بر تعهد سازمانی
داشتند.
سلطانی و همکاران ( )1214به بررسی نقش اعتماد سازمانی در بهبود عملکرد و رضایت شغلی کارکنان در شرکت فوالد
هرمزگان پرداختند .برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفادهشد که بر این اساس حجم نمونه  2220نفر تعیین شد
که از این تعداد پرسشنامه توزیع شده ،در نهایت  012پرسشنامه برگشت داده شد .برای جمع آوری اطالعات از سه
پرسشنامه استاندارد اعتمادسازمانی ،عملکرد فردی و رضایت شغلی استفاده شد .با توجه به محتوای پرسشنامه ها و نظر استاد
راهنما روایی محتوایی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفت .برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد
که به ترتیب برای پرسشنامه اعتماد سازمان  0/15عملکرد فردی  0912و برای رضایت شغلی  0912به دست آمد .برای تحلیل
داده ها از آزمون های کرموگروف -اسمینیروف ،تحلیل واریانس ،تحلیل عاملی تاییدی و معادالت ساختاری استفاده گردید
نتایج فرضیات نشان داد که اعتمادسازمانی بر عملکرد فردی با ضریب مسیر  0922و بر رضایت شغلی با ضریب مسیر 0912
تاثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین نتایج آزمون آنوا نشان داد که بین متغیرهای پژوهش و سن ،سابقه خدمت و تحصیالت
تفاوت معناداری در برخی از رده های سنی ،تحصیلی و سابقه خدمت وجود دارد.
باقری مرمتی و همکاران ( )1214اعتماد سازمانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی را
بررسی کردند .جامعه آماری شامل کارکنان یکی از سازمان های استان مازندران می باشند با توجه به اینکه تعداد کارکنان
 110نفر می باشد ،جهت نمونه گیری از بی ن افراد جامعه با استفاده از فرمول کوکران ،تعداد  15نفر به روش نمونه گیری
تصادفی ساده انتخاب شدند .برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی و پرسشنامه محقق ساخته
عملکرد سازمانی و رضایت شغلی استفاده شده است .برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی استفاده شد .نتایج تحقیق
نشان داد اعتماد سازمانی بر عملکرد سازمانی کارکنان و رضایت شغلی آنان اثرگذار می باشد.
روبرتز و دیوید ( )2021رابطه بی اعتنایی رئیس( بخاطر گوشی همراه) ،اعتماد ،رضایت شغلی و عملکرد کارکنان را بررسی
کردند .دو مطالعه در مورد بزرگساالن آمریکایی که در طیف وسیعی از صنایع مشغول به کار هستند ( 152نفر =  111نفر)
نشان می دهند که بی اعتنایی رئیس از طریق اعتماد شغلی و رضایت شغلی ارتباط منفی با عملکرد شغلی کارکنان دارد.
پیامدهای نظری و عملی و مسیرهای تحقیقاتی آتی نیز مورد بحث قرار گرفته است.
پاناگوتیس و همکاران ( )2020در پژوهشی به بررسی تأثیرات سیستمهای کاری با عملکرد باال در رفتار شهروندی کارمندان
پرداختند .روش انجام پژوهش معادالت ساختاری با  plsمیباشد .این مطالعه ابتدا سهم ارزشمند  HPWSدر ایجاد جو
عدالت و خدمات را نشان می دهد ،که به نوبه خود بر مشارکت کارکنان تأثیر مثبت می گذارد .در نتیجه ،کارکنان با نشان
دادن رفتارهای نقشی اضافی و با درگیر شدن در خدمات پاسخگو می باشند .به طور کلی ،یافتهها سازوکار فرآیند  HPWSرا
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که به عنوان "جعبه سیاه" شناخته شناسایی نمود که دانش ارزشمندی برای کارکنان حرفه ای مدیریت منابع انسانی
) (HRMروشن میکنند.
ژانگ و اختر ( ،)2011در تحقیقی با عنوان چگونه سیستمهای کاری عملکرد باال بر نتایج فردی اثر میگذارند ،به بررسی تأثیر
مدیران سطوح مختلف پرداختند .در نهایت به این نتیجه رسیدند که اگر تناسب اهداف مدیران خطی باال باشد ،رابطه مثبت
معناداری در سیستم کاری عملکرد باال در سطح سازمان و سطح فردی وجود دارد.
دیمیتریوس و همکاران ( ،)2011رابطه بین روشهای کاری عملکرد باال ،نگرشهای کارکنان(رضایت شغلی و تعهد عاطفی) و
کیفیت خدمات را بررسی کرده است .برای انجام این کار" ،مدل سازی معادالت ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-
 ")SEMبر اساس یک نمونه مناسب از  441کارمندان ده سازمان هتلداری یونانی استفاده شد .نتایح بدست آمده نشان داد
اعتماد ،ارتباط بین درك کارکنان  HPWSو نگرش آنها که توسط رضایت شغلی و تعهد عاطفی اندازهگیری میشود ،نقش
میانجی ایفا میکند.
 .3روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها از نوع توصیفی و پیمایشی است ،جامعه آماری این
پژوهش شامل کلیه کارکنان بیمه تامین اجتماعی میباشد .حجم این جامعه آماری حدود  1224نفر است .برای محاسبه
حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است.
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براساس نتیجه فرمول کوکران نمونهای به حجم  202نفر به طور تصادفی ساده انتخاب شده است.
روشهای گردآوری اطالعات در این پژوهش به دو دسته کتابخانهای و میدانی تقسیم میشود .در خصوص گردآوری اطالعات
مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از روشهای کتابخانهای و جهت گردآوری اطالعات برای تایید یا رد فرضیههای
پژوهش از روش میدانی استفاده شده است .برای گردآوری دادههای اولیه از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است .پرسشنامه
پژوهش براساس پرسشنامه بومیسازی شده از پژوهش ساپتا و همکاران( )2021میباشد که با نظرات کارشناسی اساتید و
کارشناسان مربوط تعدیل شده است .برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا (نظرخواهی از خبرگان) ،روایی سازه
(تحلیل عاملی) و روایی همگرا استفاده شده است .برای محاسبه پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب محاسبه
شده است .ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه  0/152محاسبه گردید .بنابراین پایائی پرسشنامه مطلوب ارزیابی گردیده است.
 .4فرضیات پژوهش
 .9.4فرضیه اصلی
فناوری ،فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در بهبود عملکرد کارکنان در طول همه گیری کووید 11-تاثیر دارد.
 .2.4فرضیه های فرعی
فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان در طول همه گیری کویید  11تاثیرگذار است.
رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان در طول همه گیری کویید  11تاثیرگذار است.
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فرهنگ سازمانی بر انگیزه در طول همه گیری کویید  11تاثیرگذار است.
فناوری بر انگیزه در طول همه گیری کویید  11تاثیرگذار است.
رضایت شغلی بر انگیزه در طول همه گیری کویید  11تاثیرگذار است.
شناسایی تاثیر انگیزه بر عملکرد کارکنان در طول همه گیری کویید  11تاثیرگذار است.
شناسایی تاثیر فناوری بر عملکرد کارکنان در طول همه گیری کویید  11تاثیرگذار است.
فرهنگ سازمانی
انگیزه

عملکرد کارکنان

فناوری

رضایت
شغلی

طبق مفهومی باال که برگرفته از پژوهش ساپتا و همکاران( )2021می باشد .متغیر وابسته پژوهش عملکرد کارکنان می باشد.
فرهنگ سازمانی ،فناوری و رضایت شغلی به عنوان متغیر مستقل و انگیزه به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده است.
ضریب الفای کرونباخ متغیرها به شرح زیر می باشد:

جدول  .9متغیرهای اصلی تحقیق (آلفای کرونباخ)

نتیجه

Cronbach's Alpha

تایید

09140

عملکرد کارکنان

تایید

09121

فرهنگ سازمانی

تایید

09145

فناوری

تایید

09102

رضایت شغلی

تایید

09121

انگیزه

 .5یافته ها
پیش از آزمون فرضیههای پژوهشی به بررسی برازش مدل مفهومی پرداخته میشود .مدلهای معادالت ساختاری به طور
معمول ترکیبی از مدلهای اندازهگیری (نشان دهنده زیر مؤلفههای متغیرهای پنهان) و مدلهای ساختاری (نشان دهنده
روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته) هستند .قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار
عاملی نشان داده میشود .بار عاملی مقداری بین صفر و یک است .اگر بار عاملی کمتر از  0/2باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته
شده و از آن صرفنظر میشود .بارعاملی بین  0/2تا  0/2قابل قبول است و اگر بزرگتر از  0/2باشد خیلی مطلوب است.
نرمافزار  SmartPLSبرای برازش مدلهای اندازهگیری ،پایایی مرکب و متوسط اشتراك ( )AVEرا محاسبه میکند و
مقدار  R2را برای برازش مدلهای ساختاری ارائه میدهد .مقادیر بیشتر از  0/5برای متوسط اشتراك ،بیشتر از  0/1برای
پایایی مرکب و بیشتر از  0/2برای  R2بیانگر برازش مناسب مدل هستند (آذر ،غالمزاده ،و قنواتی .)1211 ،نتایج تحلیل
عاملی شاخصهای سنجش متغیرهای تحقیق در جدول زیر ارائه شده است.
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جدول  .2بارهای عاملی در مدل اندازه گیری

انگیزه

رضایت شغلی

فرهنگ سازمانی

فناوری

عملکرد کارکنان

09114

q1

09101

q2

09142

q2

09121

q4

09111

q5

09111

q2

09121

q1

09112

q1

09122

q1

09211

q10

09121

q11

09151

q12

09111

q12
09121

q14

09112

q15

09140

q12

09125

q11

09212

q11

09114

q11

09110

q20

09152

q21

09112

q22

09122

q22
09101

q24

09112

q25

09102

q22

09102

q21

09112

q21

09122

q21

09124

q20

09111

q21

09151

q22
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نتایج نشان می دهد که بار عاملی برای تمامی سنجه ها باالتر از  094بوده است .وجود این سواالت در مدل تحقیق منجر باال
رفتن شاخص های روایی سازه می گردد .بنابراین در ادامه با حفظ این سواالت ،میتوان گفت مدل نهایی تحقیق در بعد اندازه
گیری آن حاصل گردیده و زمینه برای آزمون فرضیات در قالب گزاره های علّی مهیا شده است.
 .9.5پایایی سازه ها
در روش های مدل یابی معادالت ساختاری ،جهت ارزیابی پایایی سازه های مورد بررسی در مدل تحقیق ،از دو شاخص.1 :
آلفای کرونباخ و  .2پایایی ترکیبی استفاده می شود .مقدار این شاخص ها برای هر یک از سازه¬های تحقیق در جدول 2
ارائه شده است.
جدول  .3شاخص پایایی ترکیبی سازه های تحقیق

نتیجه

بازه مورد قبول

Composite Reliability

مناسب

>091

09111

عملکرد کارکنان

مناسب

>091

09145

فرهنگ سازمانی

متاسب

>091

09152

فناوری

مناسب

>091

09110

رضایت شغلی

مناسب

>091

09115

انگیزه

چنان که در جدول فوق مشاهده میگردد ،تمامی سازه های تحقیق این شرایط حداقلی را برای ضریب الفای کرونباخ
(حداقل )092و پایایی ترکیبی (حداقل  ) 091برآورده نموده و حتی در سطحی بسیار باالتر از آن قرار دارند .از این رو پایایی
سازه های تحقیق مورد پشتیبانی می باشد.

 .2.5روایی همگرا
بنا به نظر چین( )1111شاخص میانگین واریانس استخراج شده ) (AVEشاخصی مناسب برای تعیین روایی همگرای
سازههای تحقیق می باشد .حداقل میزان قابل قبول برای این ضریب از نظر نویسندۀ مذکور برابر با  0/5میباشد .بررسی این
شاخص بین سازههای این تحقیق نشان میدهد که درتمامی سازههای تحقیق امتیاز این ضریب بسیار باالتر از حد آستانة
مذکور میباشد و بنابراین سازهها از نظر روایی همگرا در حد بسیار قابل خوبی میباشند .این بررسی به طور کامل در جدول
4ارائه شدهاست.
جدول  .4روایی همگرای سازه های تحقیق

نتیجه

بازه مورد قبول

)(AVE

مناسب

>095

09212

عملکرد کارکنان

مناسب

>095

09115

فرهنگ سازمانی

مناسب

>095

09202

فناوری

مناسب

>095

09221

رضایت شغلی

مناسب

>095

09201

انگیزه
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 .3.5روایی واگرا
محقق برای اثبات این نکته که سازهای به خصوص ،دارای واریانس مشترك باالتری با سنجههای خود نسبت به سایر سازه-
های مدل است ،باید روایی واگرا برای سازههای تحقیق را اثبات کند .به عبارت دیگر چنان که آکین و همکاران( )2001بیان
میکنند ،سنجه های انتخاب شده برای توضیح این متغیر ،تنها آن را توضیح دهند .بدین منظور جذر میانگین واریانسهای
استخراج شده برای هر سازه با ضرایب همبستگی بین سازهها مقایسه میگرد .برای سازههای تحقیق حاضر ،این مقایسه در
جدول  5ارائه شدهاست:
جدول  .5معیار فورنل الرکر

کیفیت روابط

09111

قصد خرید مجدد

درگیری مشتری

ارزش ویژه برند

ارزش ویژه
09112

عملکرد کارکنان

09110

09212

فرهنگ سازمانی

09112

09122

09151

فناوری

09112

09214

09122

09101

رضایت شغلی

09151

09121

09212

09110

انگیزه

همانطور که در (جدول  )5مشاهده می کنید ،در بررسی معیارفورنل الرکر نشان داده شده است که مقادیر موجود در روی
قطر اصلی ماتریس (ریشه دوم مقادیر واریانس شرح داده شده) ،از کلیه مقادیر موجود در سطر و ستون مربوطه بزرگتر می
باشند .این امر نیز نشان دهنده همبستگی شاخص ها با سازه وابسته به آنهاست.
 .6آزمون فرضیههای پژوهش با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی
نتایج حاصل به صورت خالصه در خروجی نرمافزار اسمارت پی ال اس قابل مشاهده شده است .این نتایج در جدول  2به
نمایش درآمده است.
فرضیه اول
فرض صفر ) :(H0فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان در طول همه گیری کویید  11تاثیرگذار نیست.
فرض مقابل ( :)H1فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان در طول همه گیری کویید  11تاثیرگذار است.
جدول  .6ضریب مسیر فرض اول

P Values
0.000

T Statistics
)|(|O/STDEV
229254

Original Sample
)(O
09151

فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان

بر اساس نتایج استنباط شده همچنین جدول  2مشخص می شود ،مقدار آماره ( )tدر مسیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد
کارکنان بزرگتر از  1912می باشد ،میتوان چنین بیان کرد که در سطح اطمینان  15درصد و سطح خطای  0905فرهنگ
سازمانی بر عملکرد کارکنان تاثیر معنادار دارد .همچنین با توجه به مقدار ضریب مسیر به دست آمده برای دو سازه مثبت
میباشد ،فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معنی داری داشته است .فرض  H1تایید می شود.

فرضیه دوم
فرض صفر( : )H0رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان در طول همه گیری کویید  11تاثیرگذار نیست.
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فرض مقابل( : )H9رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان در طول همه گیری کویید  11تاثیرگذار است.
جدول  .7ضریب مسیر فرض دوم

P Values
0.000

T Statistics
)|(|O/STDEV
229511

Original Sample
)(O
09122

رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان

بر اساس نتایج استنباط شده و همچنین جدول  1مشخص می شود ،مقدار آماره ( )tدر مسیر رضایت شغلی بر عملکرد
کارکنان بزرگتر از  1912می باشد ،میتوان چنین بیان کرد که در سطح اطمینان  15درصد و سطح خطای  0905رضایت
شغلی بر عملکرد کارکنان تاثیر معنادار دارد .همچنین با توجه به مقدار ضریب مسیر به دست آمده برای دو سازه مثبت
میباشد ،رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معنی داری داشته است .فرض  H1تایید می شود.

فرضیه سوم
فرض صفر( : )H0فرهنگ سازمانی بر انگیزه در طول همه گیری کویید  11تاثیرگذار نیست.
فرض مقابل( : )H9فرهنگ سازمانی بر انگیزه در طول همه گیری کویید  11تاثیرگذار است.
جدول  .8ضریب مسیر فرض سوم

P
Values
0.000

T Statistics
)|(|O/STDEV
229051

Original Sample
)(O
09121

فرهنگ سازمانی بر انگیزه

بر اساس نتایج استنباط شده و همچنین جدول  1مشخص می شود ،مقدار آماره ( )tدر مسیر فرهنگ سازمانی بر انگیزه
بزرگتر از  1912می باشد ،میتوان چنین بیان کرد که در سطح اطمینان  15درصد و سطح خطای  0905فرهنگ سازمانی بر
انگیزه تاثیر معنادار دارد .همچنین با توجه به مقدار ضریب مسیر به دست آمده برای دو سازه مثبت میباشد ،فرهنگ
سازمانی بر انگیزه روابط تاثیر مثبت و معنی داری داشته است .فرض  H1تایید می شود.
فرضیه چهارم
فرض صفر( : )H0فناوری بر انگیزه در طول همه گیری کویید  11تاثیرگذار نیست.
فرض مقابل( : )H9فناوری بر انگیزه در طول همه گیری کویید  11تاثیرگذار است
.
جدول  .1ضریب مسیر فرض چهارم

P
Values
0.000

T Statistics
)|(|O/STDEV
49122

Original Sample
)(O
09202

فناوری بر انگیزه

بر اساس نتایج استنباط شده و همچنین جدول  1مشخص می شود ،مقدار آماره ( )tدر مسیر فناوری بر انگیزه بزرگتر از
 1912می باشد ،میتوان چنین بیان کرد که در سطح اطمینان  15درصد و سطح خطای  0905فناوری بر انگیزه تاثیر معنادار
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دارد .همچنین با توجه به مقدار ضریب مسیر به دست آمده برای دو سازه مثبت میباشد ،فناوری بر انگیزه تاثیر مثبت و
معنی داری داشته است .فرض  H1تایید می شود.
فرضیه پنجم
فرض صفر( : )H0رضایت شغلی بر انگیزه در طول همه گیری کویید  11تاثیرگذار نیست.
فرض مقابل( : )H9رضایت شغلی بر انگیزه در طول همه گیری کویید  11تاثیرگذار است.
جدول  .90ضریب مسیر فرض پنجم

P Values
0.000

T Statistics
)|(|O/STDEV
29021

Original Sample
)(O
09201

رضایت شغلی بر انگیزه

بر اساس نتایج استنباط شده و همچنین جدول  10مشخص می شود ،مقدار آماره ( )tدر مسیر رضایت شغلی بر انگیزه
بزرگتر از  1912می باشد ،میتوان چنین بیان کرد که در سطح اطمینان  15درصد و سطح خطای  0905رضایت شغلی بر
انگیزه تاثیر معنادار دارد .همچنین با توجه به مقدار ضریب مسیر به دست آمده برای دو سازه مثبت میباشد ،رضایت شغلی
بر انگیزه تاثیر مثبت و معنیداری داشته است .فرض  H1تایید می شود.
فرضیه ششم
فرض صفر( : )H0شناسایی تاثیر انگیزه بر عملکرد کارکنان در طول همه گیری کویید  11تاثیرگذار نیست.
فرض مقابل( : )H9شناسایی تاثیر انگیزه بر عملکرد کارکنان در طول همه گیری کویید  11تاثیرگذار است.
جدول  .99ضریب مسیر فرض ششم

P
Values
0.000

T Statistics
)|(|O/STDEV
19410

Original Sample
)(O
09401

انگیزه بر عملکرد کارکنان

بر اساس نتایج استنباط شده و همچنین جدول  11مشخص می شود ،مقدار آماره ( )tدر مسیر انگیزه بر عملکرد کارکنان
بزرگتر از  1912می باشد ،میتوان چنین بیان کرد که در سطح اطمینان  15درصد و سطح خطای  0905انگیزه بر عملکرد
کارکنان تاثیر معنادار دارد .همچنین با توجه به مقدار ضریب مسیر به دست آمده برای دو سازه مثبت میباشد ،انگیزه بر
عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معنیداری داشته است .فرض  H1تایید می شود.

فرضیه هفتم
فرض صفر( : )H0شناسایی تاثیر فناوری بر عملکرد کارکنان در طول همه گیری کویید  11تاثیرگذار نیست.
فرض مقابل( : )H9شناسایی تاثیر فناوری بر عملکرد کارکنان در طول همه گیری کویید  11تاثیرگذار است.
جدول  .92ضریب مسیر فرض چهارم

P Values
0.000

T Statistics
)|(|O/STDEV
49122

Original Sample
)(O
09202
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فناوری بر عملکرد کارکنان

بر اساس نتایج استنباط شده و همچنین جدول  12مشخص می شود ،مقدار آماره ( )tدر مسیر فناوری بر عملکرد کارکنان
بزرگتر از  1912می باشد ،میتوان چنین بیان کرد که در سطح اطمینان  15درصد و سطح خطای  0905فناوری بر عملکرد
کارکنان تاثیر معنادار دارد .همچنین با توجه به (جدول  ،) 12مقدار ضریب مسیر به دست آمده برای دو سازه مثبت میباشد،
فناوری بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معنی داری داشته است .فرض  H1تایید می شود.

 .7نتیجه گیری
نظر به اهمیت و نقش تعیین کننده فرهنگ سازمانی بر کارکردها و عوامل گوناگون سازمان و در نتیجه ،تاثیر آن بر برداشت
های شغلی کارکنان ،و همچنین اهمیت مراکز نظام آموزش عا لی به عنوان مبدا تحوالت و شاخص عمده قطب بندی
کشورها ،در سطح بین ا لملل ،تقویت و بهبود فرهنگ سازمانی دانشگاهها و در نتیجه فراهم نمودن زمینه افزایش رضایت
شغلی کارکنان از اهمیت بسزایی برخوردار است .انجام این تحقیق باعث خواهد شدتا نوع فرهنگ سازمانی غالب در دانشگاه
آزادمشخص گردد،تا بتوان درجهت اعتالئ آن راهکارهایی را اندیشید و همچنین آگاهی ازرضایت شغلی کارکنان
میتواندمسئولین دانشگاه را در جهت اقدامات الزم برای افزایش آن کمک نماید  .تمام فرضیه های پیشنهادی در مطالعه
حاضر پشتیبانی شدند .بنابراین با توجه با نتیج پیشنهادهای زیر مطرح می شود:
-1مدیران رده باال برای ارتقاء فرهنگ عقالنی به سطوح ایدئولوژیک و مخصوصاً فرهنگ توافق و مشارکت کوشش نمایند .
برای توفیق در این امر بایستی در شرکت اهداف گسترده تر و رسالتهای مهمتر را تعریف و آنها را به مرحله اجرا در آورد.
باید ارزشهای پایدار برای کارکنان خلق کردو استراتژی بهبود دایم در سازمان ایجاد کرد.
-2توصیه می شود توانایی و شایستگی کارکنان به عنوان مالك ارزشیابی و ارتقاء آنها محسوب شود.
 -2ایجاد ارتباط اندیشمندانه و سیستماتیک میان ارزشهای فرهنگی و باورها از یک سو و اهداف و استراتژی های دانشگاه،
محیط ،شرایط فیزیکی کار ازسوی دیگر.
 -4پیشنهاد می شود به مدیریت اقتضایی و برخورداری از تنوع کافی در ارائه سبکهای مدیریتی متناسب با بلوغ روانی و
سازمانی کارکنان دانشگاه توجه شود.
-5به منظور ارتقاء سطح رضایت شغلی کارکنان باید به حقوق دریافتی و هماهنگ نمودن آن با هزینه های زندگی و همچنین
ایجاد فرصتهای پیشرفت و ارتقاء کارکنان توجه شود.
 -2اختصاص بودجه و امکاناتی برای آموزش و پرورش کارکنان از ابعاد مختلف ،چون آموزشهای رفتاری ،شغلی و تخصصی،
قوانین و مقررات ،آموزش فکر ،آموزش خانواده ،آموزش تقویت کار گروهی ....و در نتیجه کاهش تشنج زدایی ،رفع اضطراب از
محیط کار.
 -1رویکرد منظم و مستمر انطباق فرد مناسب با شغل مناسب در زمان مناسب در برگیرنده رضایت شغلی و بدنبال آن بهره
وری سازمان است.
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