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چکیده
هدف این مقاله بررسی تأثیر ویژگیهای شغل بر خودکارآمدی و عملکرد شغلی با یک
رویکرد چندسطحی است .روش تحقیق حاضر توصیفی ـ پیمایشی است .جامعۀ آماری این
پژوهش اعضای هیئتعلمی دانشگاه شهید چمران اهواز بودند که با روش نمونهگیری تصادفی
ساده  262عضو هیئتعلمی در قالب  93گروه آموزشی بهعنوان نمونه انتخاب شدند .نتایج
پژوهش در سطح فردی نشان داد که ویژگیهای انگیزشی شغل بر خودکارآمدی فردی اعضای
هیئتعلمی و خودکارآمدی فردی بر عملکرد فردی اعضای هیئتعلمی تأثیر مثبت و معنیداری
دارد .در سطح گروهی نیز ویژگیهای اجتماعی شغل برخودکارآمدی جمعی اعضای هیئتعلمی
و خودکار آمدی جمعی بر عملکرد گروهی اعضای هیئتعلمی تأثیر مثبت و معنیداری داشت.
عالوهبراین ،متغیرهای سطح گروهی یعنی ویژگیهای اجتماعی شغل و خودکارآمدی جمعی بر
متغیرهای سطح فردی یعنی خودکارآمدی فردی و عملکرد فردی تاثیر معنیداری داشتند و اثر
تعدیلکنندگی متغیرهای سطح گروهی (ویژگیهای اجتماعی شغل و خودکارآمدی جمعی) بر
روابط بین متغیرهای سطح فردی (خودکارآمدی فردی و عملکرد فردی) تأیید شد .به نظر
میرسد که مطالعه ویژگیهای شغل و تقویت این ویژگیها منجر به یکسری رفتارهای سازمانی
مثبت (مانند خودکارآمدی) شده و این رفتارها میتوانند عملکرد سطح فردی و گروهی را در
دانشگاهها تقویت نمایند.
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مقدمه
امروزه علم روانشناسی بر تمام حوزههای علوم رفتاری سایه افکنده و برای بهبود عملکرد
انسان در تمام زمینهها از آن بهره گرفته میشود .یکی از زمینههای مهمی که با رویکرد
روانشناختی به آن نگریسته شده ،پژوهش و تولید علم است که از حوزههای فعالیت اعضای
هیئتعلمی دانشگاهها بهشمار میآید (بالس وتوکوشین .)916 :6333 ،6براساس آییننامۀ وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ،عملکرد شغلی هیئتعلمی شامل فعالیتهایی نظیر :تدریس ،اجرای
طرحهای پژوهشی ،نوشتن مقاله ،شرکت در همایشها ،ترجمه و تألیف کتب و غیره است و
باتوجهبه اهمیت آن در تولید علم ،رشد و استقالل کشور توجه بسیاری از دستاندرکاران را در
سالهای اخیر به خود جلب کرده است .این امر ،وظیفه خطیری را برای اعضای هیئتعلمی و
اساتید دانشگاهها رقم زده است .در چنین وضعیتی ،براساس نظریۀ شناخت اجتماعی باندورا،
اساتید دانشگاه برای رسیدن به سطح مطلوبی از عملکرد شغلی باید باور خودکارآمدی قوی داشته
باشند .از دیدگاه باندورا خودکارآمدی میزان باور فرد به توانایی خود در سازماندهی و ادارۀ
منابع موردنیاز برای تولید دستاوردهای تعیینشده است (باندورا .)1 :2336 ،2احساس
خودکارآمدی موجب میشود اعضای هیئتعلمی خود را بهعنوان معلم ،پژوهشگر و اهل دانشگاه
ببینند و باورهایی قوی در مورد تکمیل وظایف خود در این حوزه داشته باشند (میجور و دولی،9
 .)32 :2339ازاینرو ،شناخت این عامل و راههای تقویت آن برای پیشبرد اهداف فردی و شغلی
اهمیت فراوانی دارد .مطالعات مختلف به بررسی عوامل مؤثر بر خودکارآمدی پرداختهاند؛ (کلت
و همکاران2333 ،4؛ ماریال و همکاران2365 ،5؛ لو و کوزلوفسکی2332 ،1؛ یوشر2333 ،1؛ آرمو،2
2335؛ گالی و همکاران .)2332 ،تحقیقات قبلی درزمینۀ عوامل مؤثر برخودکارآمدی عمدتاً
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مبتنی بر رویکرد یکسطحی (عوامل سطح فردی یا عوامل سطح سازمانی) بودهاند .ازاینرو
یافتههای حاصل از تحلیلهای یکسطحی ممکن است رویکرد جامعی برای انعکاس واقعیتهای
سازمانی ارائه ندهد .بهعبارتدیگر ،طی دهههای اخیر محققان سطح خرد سازمان برای درک
رفتارهای فردی تالش زیادی نمودهاند ،درحالیکه محققان سطح کالن برای درک رفتارهای
گروهی و سازمانی به تحقیق و مطالعه پرداختهاند .هیچکدام از این دیدگاهها بهتنهایی نمیتواند
بهصورت مناسبی رفتار سازمانی را تبیین نمایند .دیدگاه کالن از نحوۀ تأثیر رفتار فردی ،ادراکات،
احساسات و تعامالت بر پدیدههای سطح باالتر غفلت میورزد .درمقابل ،دیدگاه خرد نیز عوامل
زمینهای را که نهایتاً پدیدههای سطح کالن را شکل میدهند ،نادیده میگیرند .برایناساس،
توراکو )2335( 6بر اهمیت اتخاذ یک رویکرد چندسطحی برای تحلیل مباحث مربوط به رفتار
سازمانی تأکید میکند .انجام چنین تحقیقاتی میتواند منجر به ایجاد بینشی جدید در مسائل
سازمان و مدیریتشده و راه را برای درک بهتر و صحیحتر سازمان و اجتماعات انسانی هموار
سازد .ازاینرو ،پژوهش حاضر برای پرکردن شکاف تحقیقات قبلی ،با یک رویکرد چندسطحی
به بررسی عوامل مؤثر بر خودکارآمدی اعضای هیئتعلمی میپردازد.
ازسویدیگر ،در بررسی تحقیقات مرتبط با خودکارآمدی ،عوامل متعددی بهعنوان عوامل
اثرگذار برآن شناسایی و تبیین شده است .یکی از عواملی که تاکنون بررسی اثر آن بر
خودکارآمدی کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،ویژگیهای شغل است .محققان (مورجسون و
هامفری2331 ،2؛ پیرس و همکاران )2333 ،9معتقدند ابعاد کلیدی در مشاغل وجود دارد که
میتوانند به حاالت روانشناختی مهمی در کارکنان منجر شده و این امر میتواند به پیامدها و
نتایج چشمگیری برای کارکنان و سازمانها منجر شود (توراکو2335 ،؛ بوگلر و اسموچ.)2334 ،4
ویژگیهای وظایف موجود در محتوای کار افراد میتواند به ادراکات و رفتارهای متفاوت
کارکنان منجر شود .این ادراکات و رفتارها اگر مثبت باشند میتوانند به نتایج مثبتی برای فرد و
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سازمان منجر شوند .بهعبارتدیگر ،جمع تجربیات مثبت حاصل از ویژگیهای شغل میتواند
خودکارآمدی کارکنان را برای انجاموظیفه ارتقا دهد (پیرس و همکاران .)426 :2333 ،برخی از
محققان (هیسه و همکاران  2362 ،؛ چان و همکاران )2366 ،در یک تحلیل چندسطحی به بررسی
اثر تعدیلکنندگی متغیر ویژگیهای شغل بهعنوان یک متغیر سطح گروهی بر روابط بین متغیرهای
سطح فردی پرداختهاند ولی در این پژوهشها اثر زمینهای متغیرهای سطح گروهی بر متغیرهای
سطح فردی در نظر گرفته نشده است .برایناساس ،این پژوهش در راستای تکمیل پژوهشهای
انجامشده با یک رویکرد چندسطحی بهدنبال

بررسی تأثیر (تعدیلکنندگی و زمینهای)

ویژگیهای شغل بر خودکارآمدی و عملکرد شغلی اعضای هیئتعلمی دانشگاه شهید چمران
اهواز است.

مبانی نظری پژوهش
ویژگیهای انگیزشی شغل و ویژگیهای اجتماعی شغل
مفهوم طراحی کار اولین بار توسط تیلور )6366(6مطرح شد .وی حرفهگرایی ،نظامگرایی،
سادهسازی و استانداردسازی را بهعنوان چهار اصل مدیریت علمی مطرح کرد .بااینوجود ،هاکمن
و اولدهام )6315( 2مفهوم طراحی کار را با ارائه مدل ویژگیهای شغل توسعه دادند .در این مدل
تنوع ،هویت ،اهمیت ،استقالل و بازخور بهعنوان پنج ویژگی کلیدی در نظر گرفتهشده که
میتواند برای محاسبه توان بالقوه انگیزش بهکارگرفته شود که ارزیابی میکند تا چهحد یک شغل
میتواند عالئق کاری و انگیزش کارکنان را برانگیزاند.
مورجسون و هامفری ( )2331در راستای توسعۀ نظریهها و مدلهای طراحی شغل قبلی یک
مدل طراحی شغل جدید با چهار بعد شامل ویژگیهای وظیفه ،9ویژگیهای دانش ،4ویژگیهای

1. Taylor
2. Hackman and Oldham
3. Task characteristics
4. Knowledge characteristics

الگوی چندسطحی پیشایندها ـ پیامدهای خودکارآمدی کارکنان

اجتماعی 6و ویژگیهای زمینهای 2را توسعه دادند .ویژگیهای وظیفه پنج بعد کلیدی استقالل،
تنوع وظیفه ،اهمیت وظیفه ،هویت وظیفه و بازخورد را دربر میگیرد .ویژگیهای دانش بیانگر
دانش ،مهارتها یا شایستگیهای موردنیاز یک فرد برای انجاموظیفه است .ویژگیهای اجتماعی
بیانگر ارتباطات و تعامالتی است که کارکنان در کار تجربه میکنند .در یک محیط کاری
حرفهای و کامالًتخصصی انجاموظیفه تا حد زیادی به کار گروهی و همکاری بستگی دارد .یعنی
انجاموظیفه به ویژگی های اجتماعی مهمی نظیر حمایت اجتماعی ،تمایل به کار گروهی و روحیۀ
تعاون و همکاری مرتبط است (هسیه و همکاران .)122 :2362 ،9ویژگیهای زمینهای بیانگر
شرایط کاری است که بر انجاموظیفه تأثیرگذارند .درمجموع ،مدل چهاربعدی که توسط
مورجسون و هامفری ( )2331توسعه یافت ،چارچوبی برای طراحی شغل ارائه میدهد که عوامل
زمینهای و اجتماعی مرتبط با شغل را نیز دربر میگیرد و ازاینرو یک رویکرد جامع به محیطهای
سازمانی دارد.
ازاینرو ،در این پژوهش برای ارزیابی ویژگیهای انگیزشی شغل بهعنوان یک متغیر سطح
فردی از ویژگیهای وظیفه و ویژگیهای دانش استفاده میشود .ویژگیهای انگیزشی شغل بیانگر
ادراک کارکنان از بامفهومبودن شغل ،حس مسئولیت نسبت به اجرای کار و بازخورد از کار است
که این عوامل تابع میزان توانمندسازی و آزادی در کار ،میزان مشارکت در مهارتها و
فعالیتهای متنوع ،میزان تأثیرگذاری کار بر دیگران درون یا بیرون سازمان ،میزان عدم وابستگی و
میزانی کاری است که میتواند اطالعات در اختیار فرد قرار دهد (کنیپنبرج و اچیپرز:2331 ،4
 .)524ازسویدیگر در این پژوهش برای ارزیابی ویژگیهای اجتماعی شغل بهعنوان یک متغیر
سطح گروهی از ویژگیهای اجتماعی و ویژگیهای زمینهای استفاده میشود .ویژگی اجتماعی
شغل بیانگر میزان حمایت یک گروه از اعضای خود در کار است .بهعبارتدیگر ،ویژگی
اجتماعی بیانگر سطح وابستگی کار یک فرد با کار فردی دیگر و همچنین میزان همکاری
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همکاران در ارائه اطالعات شغلی و عملکردی است .ویژگیهای اجتماعی در یک محیط کاری
گروهمحور بیانگر ادراک مثبت کارکنان از محیط بینفردی در محیط کار است .ویژگیهای
اجتماعی قویتر بر ادراک مثبت کارکنان از حمایت محیط کارشان تأثیرگذار است .در این مقاله
ویژگیهای اجتماعی شغل بهعنوان یک متغیر گروهی در نظر گرفته شده است و از طریق محاسبه
میانگین پاسخ افراد در درون گروههای مشابه بهدست میآید .ترکیب و تجمیع 6دو شکل عمده
جمعکردن دادههای سطح فردی در مدل چندسطحی است (بلیس و همکاران .)2331 ،2باتوجهبه
اینکه یک سازۀ گروهی یا سازمانی بهوسیله اعضای گروه شکل میگیرد ،ترکیب ،بیانگر توافق
(اجماع) کامل میان اعضا و تجمیع بیانگر عدم توافق (اجماع) کامل بین اعضاست؛ یعنی هر عضو
گروه ممکن است ادراک خود را داشته باشد اما یک متوسطی میتوان برای انعکاس وجود این
مفهوم بهدست آورد (سیلوا2335 ،9؛ استفانسون و همکاران .)2331 ،4در این مقاله ،مدل تجمیع
برای بررسی ویژگیهای اجتماعی شغل استفاده میشود.

خودکارآمدی فردی و جمعی
خودکارآمدی از نظریۀ شناخت اجتماعی آلبرت باندورا روانشناس مشهور مشتق شده است.
باور خودکارآمدی از ویژگیهای انگیزشی و روانشناختی وابسته به شغل محسوب میشود
(آرایی و همکاران .)6939 ،ازآنجاکه افراد هم بهصورت فردی و هم بهصورت جمعی عمل
میکنند ،باور خودکارآمدی میتواند هم در سطح فردی و هم در سطح جمعی مفهومسازی شود
(استر و همکاران .)2366 ،5باندورا ،خودکارآمدی فردی را باور افراد درباره تواناییهای خود که
برای سازماندهی ،عملکرد موردنیاز و دستیابی به اهداف ضروری است ،تعریف کرده است
(پاژره و همکاران .)2331 ،1باندورا معتقد است خودکارآمدی فردی بیشتر با ادراک فرد از
قابلیتهای خود و کمتر با سطح واقعی توانایی او ارتباط دارد ،بنابراین هرچه میزان خودکارآمدی
1. Composition and Compilation
2. Bliese et all
3. Silva
4. Stephenson et all
5. Esther et all
6. Pajares et al
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فردی یک فرد بیشتر باشد ،احتمال درگیرشدن و پایداری وی در رفتار مربوط به وظیفهاش بیشتر
میشود (گیست و میتیچال.)621 :6332 ،6
درقیاس با خودکارآمدی فردی ،باور خودکارآمدی جمعی با تکالیف گروهی ،تالشها و
افکار مشترک اعضای گروه و پیشرفت گروهی مرتبط است .باندورا خودکارآمدی جمعی را
اینگونه تعریف میکند :باورهای مشترک گروه در خصوص قابلیتهای آنها برای سازماندهی و
اجرای مجموعهای از اعمال که برای دستیابی به موفقیت در کارها مورد نیاز است .اعضای گروه
منابع ،تواناییها و دانش خود را به اشتراک میگذارند ،پشتیبانی متقابل به وجود میآورند و برای
حل مشکالت و افزایش کیفیت زندگی کاری خود با همدیگر همکاری میکنند (فرناندز و
همکاران .)666 :2332 ،2خودکارآمدی جمعی حاصل پویاییهای تعاملی وهم فزایی گروه است.
بدینمعنا که اگر اعضای گروه ببینند که همکارانشان رفتارهای گروهی از خود نشان میدهند (یا
نمیدهند) خودکارآمدی جمعی اعضای گروه افزایش (یا کاهش) مییابد .این ارزیابی از توانایی
سایر افراد گروه ،یکی از پیشبینیکنندههای خودکارآمدی جمعی است (تاسا و همکاران،9
 .)2331در این پژوهش خودکارآمدی فردی بهعنوان یک متغیر سطح فردی و خودکارآمدی
جمعی بهعنوان یک متغیر سطح گروهی مورد بررسی قرار میگیرد.

پیشینۀ تجربی پژوهش
ویژگیهای شغل (انگیزشی و اجتماعی) با خودکارآمدی (فردی و جمعی)
برخی از محققان معتقدند دانش و ویژگیهای وظایف موجود در محتوای کار افراد میتواند
به ادراکات و رفتارهای متفاوت کارکنان منجر شود .این ادراکات و رفتارها اگر مثبت باشند
میتوانند به نتایج مثبتی برای فرد و سازمان منجر شوند .بهعبارتدیگر ،جمع تجربیات مثبت
میتواند خودکارآمدی 4یا کارآمدی جمعی کارکنان را برای انجاموظیفه ارتقا دهد (مورجسون و
1. Gist& Mitchell
2. Fernández et al
3. Tasa et al
4. Self-efficacy
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هامفری2331 ،؛ پیرس و همکاران ،2333 ،توکورا2335 ،؛ بوگلر و اسموچ .)2334 ،6هسیه 2و
همکاران ( )2362در پژوهشی دریافتند که ویژگیهای انگیزشی شغل برخودکارآمدی فردی تأثیر
مثبت و معنیداری دارد .بهعبارتی هرچه ویژگیهای انگیزشی درون یک شغل بیشتر باشد ،باور
خودکارآمدی افراد نیز قویتر میشود .چان و کاو )2366( 9نیز دریافتند که ویژگیهای دانشی
شغل بر خودکارآمدی افراد تأثیر مثبت و معنیداری دارد .نایت و همکاران )2336( 4معتقدند
ویژگیهای شغل نظیر بامعنی بودن ،حس مسئولیت و بازخوردی که از شغل بهدست میآید
میتواند رفتارها و نگرشهای شغلی مثبت کارکنان نظیر خودکارآمدی را ارتقا دهد.کوزلوسکی
و کلین )2333( 5در پژوهشی نشان دادند براساس رویکرد سیستمی ،ویژگیهای اجتماعی شغل بر
باور کارکنان نسبت به قابلیت گروه در اجرای وظیفۀ محوله تأثیرگذار است .یافتههای پژوهشی
پاجاریس )2331( 1نشان میدهد که حمایت همکاران (بهعنوان یکی از ابعاد ویژگیهای اجتماعی
شغل) نقش مهمی در ارتقای باور خودکارآمدی افراد ایفا میکند .بهعبارتی ،حمایت همکاران
موجب می شود احساس امنیت و اعتماد فرد به خودش (خودکارآمدی) افزایش یابد .جوهری و
همکاران ) 2361( 1در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که اهمیت وظیفه و بازخورد با
خودکارآمدی ،رابطۀ مثبت و معنیداری دارند .بهعبارتی ،دریافت بازخور مثبت از سوی همکاران
میتواند باور فرد به توانمندیهای خود را تقویت کند .باتوجهبه پیشینۀ مطرحشده ،فرضیههای زیر
را جهت بررسی میتوان تدوین نمود:
فرضیۀ : 6ویژگیهای انگیزشی شغل بر خودکارآمدی فردی اعضای هیئتعلمی تأثیر مثبت
و معنیداری دارد.
فرضیۀ :2ویژگیهای اجتماعی شغل بر خودکارآمدی جمعی اعضای هیئتعلمی تأثیر مثبت

1. Boglerand and Somech
2 . Hsieh
3. Chen and kao
4. Knight et al
5. Kozlowski and Klein
6. Pajares
7. Johari et al
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و معنیداری دارد.

خودکارآمدی (فردی و جمعی) با عملکرد (فردی و گروهی)
مطالعات خودکارآمدی بیشتر در مدارس صورت گرفتهاند و در زمینۀ خودکارآمدی
اعضای هیئتعلمی دانشگاهها پژوهشهای زیادی انجام نشده است .تحقیقاتی که در چند دهۀ
اخیر در زمینۀ باور خودکارآمدی فردی و خودکارآمدی جمعی معلمان صورت گرفته است ،نشان
می دهد که باور خودکارآمدی فردی و خودکارآمدی جمعی معلمان با پیامدهای آموزشی مهم
نظیر :پشتکار ،عالقه و اشتیاق ،تعهد و رضایت شغلی و درنهایت پیشرفت شغلی معلمان و پیشرفت
مدرسه رابطۀ مثبت و معنیداری دارد (چونگ .)493 :2331 ،6تحقیقات انجامشده در زمینه
مشاغل غیرآموزشی نشان میدهد که خودکارآمدی ،پیشبینیکننده مهمی برای بالندگی شغلی
(لوزو ،)6335 ،2ثبات در الگوهای شغلی (گیاناکو ،)6333 ،9رضایت و تعهد شغلی (ریگوتی و
همکاران )2332 ،4است و میتواند از طریق این سازهها عملکرد شغلی را تحتتأثیر قرار دهد
(جود و بونو .)24 :2336 ،5واسیل )6332( 1در پژوهشی دریافت که خودکارآمدی ،تعیینکنندۀ
مهمی برای عملکرد پژوهشی و پیشرفت شغلی اساتید دانشگاه است .ماریال و همکاران)2365( 1
در پژوهشی به این نتیجه رسیدندکه کارکنان با کارآمدی باال سطح باالیی از عملکرد دارند.کلت

2

و همکاران ( )2333نیز در پژوهشی نشان دادند که خودکارآمدی جمعی ادراکشده و
خودکارآمدی فردی بر عملکرد شغلی افراد تأثیر مثبت و معنیداری دارد .یوشر ( )2333و آرمو

3

( )2335دریافتند که خودکارآمدی بر عملکرد فردی تأثیر مثبت و معنیداری دارد .گالی و
همکاران ( )2332معتقدندکه کارآمدی جمعی و عملکرد گروهی ،همبستگی باالیی با یکدیگر
دارند و خودکارآمدی فردی میتواند پیامدهای شغلی در سطح فردی را تحتتأثیرقراردهد.
1. Cheung
2. Luzzo
3. Gianakos
4. Rigotti et al
5. Judge and Bono
6. Vasil
7. Miraglia et al
8. Kellett
9. Aremu
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مارکز )6333( 6نیز معتقد است گروههایی که خودکارآمدی جمعی باالتری دارند ،کارکرد
بهتری از خود نشان میدهند .همینگز و راسل )2332( 2نیز طی تحقیقی در دانشگاههای استرالیا
دریافتند که خودکارآمدی در اساتیدی که مقاالت چاپشده بیشتری دارند ،قویتراز اساتید فاقد
مقاله است .باتوجهبه پیشینۀ مطرحشده فرضیههای زیر را جهت بررسی میتوان تدوین نمود:
فرضیۀ :9خودکارآمدی فردی بر عملکرد فردی اعضای هیئتعلمی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
فرضیۀ :4خودکارآمدی جمعی بر عملکردگروهی اعضای هیئتعلمی تأثیر مثبت و معنیداری
دارد.

تحلیل میانسطحی ویژگیهای شغل و خودکارآمدی
علیرغم بررسی اثرات متغیرها در سطح فردی و در سطح گروهی ،متغیرهای سطح گروهی ممکن
است بر متغیرهای سطح فردی در قالب ساختار چندسطحی تأثیرگذار باشند (رادنبوش و بریک،9
 .)2332در رویکرد چندسطحی هم میتوان اثر زمینهای و هم اثر تعدیلکنندگی متغیرهای سطح
گروهی برمتغیرهای سطح فردی را بررسی کرد .در تحلیل زمینهای فرض بر این است که فرد با
زمینههای اجتماعیای که به آنها تعلق دارد در تعامل است و افراد تحتتأثیر گروههای اجتماعی
هستند که در آنها عضویت دارند .در این رویکرد گروه بهعنوان یک زمینه در نظر گرفته میشود
و اعتقاد بر این است که زمینه گر وهی بر اعمال وگرایشات افرادی که به آن تعلق دارند تأثیر
میگذارد (امیرکافی.)93 :6925 ،
در این پژوهش ویژگیهای اجتماعی شغل و خودکارآمدی جمعی (بهعنوان متغیرهای سطح
گروهی) میتوانند بر خودکارآمدی فردی و عملکرد کارکنان (بهعنوان متغرهای سطح فردی)
تأثیرگذار باشند .ازسویدیگر ،در تحلیلهای چندسطحی میتوان اثر تعدیلکنندگی متغیرهای
سطح گروهی (ویژگیهای اجتماعی شغل و خودکارآمدی جمعی) بر روابط بین متغیرهای سطح
فردی (خودکارآمدی فردی بر عملکرد کارکنان) را بررسی کرد .هسیه و همکاران ( )2362در
1. Marks
2. Hemmings and Russell
3. Raudenbush and Bryk
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پژوهشی چندسطحی نشان دادند که اثرات ویژگیهای اجتماعی شغل بهعنوان یک متغیر
تعدیلگر بر رابطۀ بین خودکارآمدی و عملکرد افراد تأثیر مثبت و معنیداری دارد .چان و کاو
( )2366نیز در پژوهشی اثر تعدیلکنندگی خودکارآمدی جمعی بر رابطۀ بین خودکارآمدی
فردی و رفتار شهروندی سازمانی فردی را تأیید نمودند.کورز و نایت )2334( 6در پژوهشی به
بررسی رابطۀ بین خودکارآمدی جمعی و خودکارآمدی فردی معلمان پرداختند نتایج این پژوهش
نشان داد باور خودکارآمدی جمعی معلمان با باور خودکارآمدی فردی آنها رابطه مثبت و
معنیداری دارد .برایناساس ،فرضیههای زیر را جهت بررسی میتوان تدوین کرد:
فرضیۀ :5ویژگیهای اجتماعی شغل بر خودکارآمدی فردی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
فرضیۀ :1ویژگیهای اجتماعی شغل بر عملکرد فردی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
فرضیۀ :1ویژگی های اجتماعی شغل اثر خودکارآمدی فردی بر عملکرد فردی را تعدیل
میکند.
فرضیۀ :2خودکارآمدی جمعی بر خودکارآمدی فردی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
فرضیۀ :3خودکارآمدی جمعی بر عملکرد فردی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
فرضیۀ :63خودکارآمدی جمعی اثرخودکارآمدی فردی بر عملکرد فردی را تعدیل میکند.
براساس ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهشی مطرحشده مدل مفهومی تحقیق را بهصورت زیر
میتوان ترسیم کرد.

1. Kurz and Knight
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عملکرد گروهی

خودکارآمدی جمعی

ویژگیهای اجتماعی شغل

عملکرد فردی

خودکارآمدی فردی

ویژگیهای انگیزشی شغل

سطح گروه ()2
گروه آموزشی

سطح فرد ()6
عضو هیئتعلمی

نمودار  .9مدل مفهومی پژوهش ،هسیه و همکاران ()2192

روششناسی تحقیق
این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ نحوۀ گردآوری دادهها توصیفی ـ پیمایشی
است .جامعۀ آماری این پژوهش اعضای هیئتعلمی دانشگاه شهید چمران اهواز بودند که با روش
نمونهگیری تصادفی ساده  262عضو هیئتعلمی در قالب  93گروه آموزشی بهعنوان نمونه انتخاب
شدند.
در این پژوهش برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استفاده شد .روایی پرسشنامههای این
پژوهش به سه طریق روایی صوری ،روایی همگرا و روایی واگرا مورد بررسی قرار گرفت .برای
سنجش روایی صوری در این پژوهش ازنظر متخصصان استفاده شد .برای محاسبه روایی همگرا و
واگرا باید مقادیر میانگین واریانس استخراجی) (AVEو میانگین مجذور واریانس مشترک
) (ASVرا محاسبه کنیم .برای روایی همگرا باید  AVEبزرگتر از  3/5باشد و برای روایی
واگرا باید  AVEبزرگتر از  ASVباشد (رحیمی )645 :6935 ،که باتوجهبه جدول  6مقدار
 AVEهریک از متغیرها بزرگتر از  3.5و مقدار  AVEبزرگتر از  ASVاست که میتوان
گفت ،ابزارهای اندازهگیری دارای روایی سازهای هستند .پایایی ابزارهای اندازهگیری در این
پژوهش نیز از طریق آلفای کرونباخ و پایایی مرکب مورد بررسی قرار گرفت و باتوجهبه جدول 6
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ازآنجاکه مقدار آلفای کرونباخ و پایایی مرکب مربوط به متغیرها از  3.1بیشتر است ،میتوان
گفت که تمامی متغیرها پایا میباشند.
جدول  .9روایی همگرا و واگرا و پایایی مرکب
متغیر

منبع گویهها

ویژگیهای انگیزشی شغل مورجسون و هامفری ()2331

آلفای کرونباخ ASV AVE CR
3/942 3/194 3/292
3/292

خودکارآمدی فردی

بندورا ()6331

3/236

3/422 3/549 3/129

عملکرد فردی

هسیه و همکاران ()2362

3/114

3/924 3/126 3/151

3/112

3/911 3/521 3/114

3/339

3/926 3/126 3/213

ویژگیهای اجتماعی شغل مورجسون و هامفری ()2331
خودکارآمدی جمعی

بندورا ()6331

عملکرد گروهی

کوتزر و تریمبل ()2333

6

3/353

3/932 3/149 3/245

یافتهها
نتایج توصیفی
اطالعات گردآوریشده از نمونۀ موردمطالعه نشان میدهد که حدود  29درصد از
پاسخگویان زن و  11درصد مرد بودهاند که نشان میدهد بیشتر فراوانی پاسخگویان مربوط به
مردان است .ازطرفی حدود  63/2درصد از پاسخگویان دارای رتبۀ مربی 53 ،درصد استادیار،
 29/6درصد دانشیار و  1/6درصد استاد بودهاند .به این معنی که بیشتر از نیمی از پاسخگویان
دارای رتبۀ استادیاری میباشند .درادامه ،با استفاده از جدول اهمیت ـ وضعیت به بررسی وضعیت
متغیرها و شاخصها در نمونۀ آماری تحقیق پرداختیم .بدینصورت که بار عاملی شاخصها
بهعنوان اهمیت و میانگین شاخصها بهعنوان وضعیت در نظر گرفته شد .سپس از حاصلضرب بار
عاملی (اهمیت) در میانگین (وضعیت) وزن شاخص در نمونه آماری مشخص شد.

1 .Coetzer and Trimble
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جدول  .2بررسی وضعیت متغیرها و شاخصها در نمونۀ آماری
متغیرها

ویژگیهای
انگیزشی شغل

ویژگیهای
اجتماعی شغل
خودکارآمدی
فردی
خودکارآمدی
جمعی

بارهای عاملی

میانگین

شاخص

شاخص

(اهمیت)

(وضعیت)

استقالل شغلی

3/11

4/32

2/12

تنوع شغلی

3/11

9/33

2/51

اهمیت شغلی

3/14

9/11

2/42

هویت شغلی

3/11

9/23

2/59

بازخورد شغلی

3/11

9/19

2/15

حمایت اجتماعی

3/23

4/32

9/24

تمایل به کار گروهی

3/11

4/66

9/65

روحیه همکاری و تعاون

3/15

9/44

2/52

شایستگی فردی

3/14

4/23

9/61

شایستگی تدریس

3/11

4/25

9/22

شایستگی پژوهش

3/12

4/92

9/66

شایستگی گروهی

3/13

9/21

2/13

شاخصها

ذهنیت مثبت نسبت به

وزن شاخص

(اهمیت × وضعیت) متغیر معنیداری

3/23

9/21

2/53

عملکرد فردی آموزشی

3/24

4/65

9/56

عملکرد فردی پژوهشی

3/51

4/23

2/93

عملکرد

عملکرد جمعی آموزشی

3/29

9/52

2/31

گروهی

عملکرد جمعی پژوهشی

3/19

9/23

2/15

عملکرد فردی

قابلیتهای همکاران

میانگین

سطح

9/22

9/23

4/23

9/16

3/333

3/333

3/333

3/333

4/61

3/333

9/11

3/333

نتایج جدول  2نشان میدهد علیرغم اینکه از دیدگاه اعضای هیئتعلمی دانشگاه شهید
چمران اهواز وضعیت کلیه متغیرهای تحقیق در شرایط مطلوبی قرار دارند ،متغیرهای ویژگیهای
انگیزشی شغل ،خودکارآمدی فردی و عملکرد فردی نسبت به سایر متغیرها از وضعیت
مطلوبتری برخوردارند .ازسویدیگر ،جدول  2نشان میدهد که از بین مؤلفههای ویژگیهای

الگوی چندسطحی پیشایندها ـ پیامدهای خودکارآمدی کارکنان

انگیزشی شغل مؤلفههای بازخورد شغلی و استقالل شغلی و از بین مؤلفههای ویژگیهای اجتماعی
شغل مؤلفۀ حمایت اجتماعی نسبت به سایر مؤلفهها از وزن باالتری برخوردارند و این بدین معنی
است که اگر دانشگاه بهدنبال تقویت ویژگیهای شغل اعضای هیئتعلمی است ،باید به این
مؤلفهها توجه بیشتری نمایند .همچنین از بین مؤلفههای خودکارآمدیفردی و خودکارآمدی
جمعی ،بهترتیب مؤلفههای شایستگی تدریس و شایستگی گروه و از بین مؤلفههای عملکرد فردی
و عملکرد گروهی ،بهترتیب عملکرد فردی آموزشی و عملکرد گروهی آموزشی از وزن نسبتاً
باالیی برخوردارند.

بررسی فرضیههای تحقیق
آزمون مدلسازی معادالت ساختاری
در این پژوهش برای بررسی فرضیههای سطح فردی و گروهی از مدل معادالت ساختاری و
نرمافزار ایموس استفاده شد .اما قبل از استناد به مدلهای ساختاری برای تأیید یا رد فرضیهها باید
از برازش مدلهای ساختاری سطح فردی و گروهی اطمینان حاصل کرد .برخی از شاخصهای
مهم برازش مدلهای ساختاری در جدول  9نشان داده شده است که نتایج نشان میدهد مدلهای
ساختاری در هر دو سطح فردی و گروهی از برازش مطلوبی برخوردار هستند.
جدول  .3نتایج برازش مدلهای ساختاری متغیرهای سطح فردی و گروهی
مدلها

GFI

CFI

RMSEA

df

مدل ساختاری سطح فرد

635/1

13

6/112

3/322

3/395

3/31

مدل ساختاری سطح گروه

3/233

3/632

2/24

3/23

3/364

3/33

در ادامه پس از اطمینان از برازش مدلهای ساختاری در سطح فردی و گروهی به بررسی
فرضیههای تحقیق براساس این دو مدل پرداخته شد که نتایج آن در جدول  4نشان داده شده است.
نتایج این جدول نشان میدهد در سطح فردی ویژگیهای انگیزشی شغل بر خودکارآمدی فردی
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و خودکارآمدی فردی بر عملکرد فردی تأثیر مثبت و معنیداری دارد .در سطح گروهی نیز
ویژگی های اجتماعی شغل برخودکارآمدی جمعی و خودکارآمدی جمعی بر عملکرد گروهی
تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
جدول  :4نتایج آزمون فرضیههای سطح فردی و گروهی
خطای معیار

وزن رگرسیون

نسبت بحرانی

جهت رابطه
ویژگیهای انگیزشی شغل ـ خودکارآمدی فرد

3/351

3/692

2/915

خودکارآمدی فردی ـ عملکرد فردی

3/964

3/136

2/523

ویژگیهای اجتماعی شغل ـ خودکارآمدی جمعی

3/662

3/532

5/312

خودکارآمدی جمعی ـ عملکرد گروهی

3/639

3/111

1/551

آزمون مدل خطی سلسلهمراتبی
در ادامه برای بررسی اثر زمینهای و تعدیلکنندگی متغیرهای سطح گروهی بر متغیرهای
سطح فردی (رویکرد چندسطحی) از آزمون مدل خطی سلسلهمراتبی استفاده شد .بهمنظور آزمون
فرضیههای چندسطحی با آزمون مدل خطی سلسلهمراتبی بعد از تجمیع دادهها باید سه مرحله را
به شرح ذیل طی نمود:
تجمیع دادهها :درمواردی که سطح سازه سطح باالیی نظیر گروه یا سازمان باشد ،اما این
سازه در سطح پایینتری اندازهگیری شده باشد (خصوصیات مشترک) ،در این صورت پژوهشگر
الزم است تا داده های سطح پایین را برای دستیابی به سازه سطح باالتر با یکدیگر تجمیع کند.
ازاینرو محاسبه شاخصی برای اندازهگیری توافق درونگروهی برای کلیه متغیرهای موردبررسی
در سطح واحد گروه ضروری است .رایجترین شاخص توافق درونگروهی برای مقیاس لیکرت
توسط جیمز مطرح شد .وی معتقد است درصورتیکه شاخص توافق درونگروهی مساوی یا بیشتر
از  3/1باشد ( )rwgامکان تجمیع وجود دارد .در این پژوهش نیز برای بررسی مناسببودن تجمیع
دادهها از این شاخص استفاده شد که مقدار  rwgبرای ویژگیهای اجتماعی شغل ،خودکارآمدی
جمعی و عملکرد گروهی بهترتیب برابر با  3/32 ،3/21و  3/13بود .این مقادیر نشان میدهد که

الگوی چندسطحی پیشایندها ـ پیامدهای خودکارآمدی کارکنان

امکان تجمیع دادههای سطح فردی برای رسیدن به دادههای سطح گروهی وجود دارد.
مدل صرفاً با اعداد ثابت

9

برای آزمون معنیداری واریانس بینگروهی یک مدل صرفاً با اعداد ثابت بدون
درنظرگرفتن متغیرهای پیشبین (ویژگیهای انگیزشی شغل وخودکارآمدی فردی) در نظر گرفته
شد .در این مرحله هدف شناسایی درصدی از واریانس متغیر وابسته سطح فردی (عملکرد فردی)
است که توسط تفاوت بین اعضای هیئتعلمی تبیین میشود .نتایج این مدل نشان داد که واریانس
یعنی عملکرد فردی اعضای هیئتعلمی هر

بینگروهی صفر نیست (
گروه آموزشی (دانشکدهها) متفاوت است.
مدل اعداد ثابت بهعنوان پیامد

2

در این پژوهش ،ویژگیهای اجتماعی شغل و خودکارآمدی جمعی بهعنوان متغیرهای سطح
باالتر در نظر گرفته شدند .پارامتر

برای آزمون اثرات زمینهای متغیرهای سطح گروه بر

متغیرهای سطح فرد استفاده شد .براساس جدول  5باتوجهبه بزرگتربودن عدد معنیداری ) (tاز
عدد  ،6/31اثر زمینهای ویژگیهای اجتماعی شغل بر خودکارآمدی فردی و عملکرد فردی و اثر
زمینهای خودکارآمدی جمعی برخودکارآمدی فردی و عملکرد فردی تأیید میشود .بنابراین
فرضیههای پنجم ،ششم ،هفتم و هشتم تأیید میشوند.

1. Intercept only model
2. Intercepts as outcomes
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جدول  .5نتایج تحلیل چندسطحی
انحراف معیارSE

t

ویژگیهای اجتماعی شغل ـ خودکارآمدی فردی

3/91

3/65

2/46

ویژگیهای اجتماعی شغل ـ عملکرد فردی

3/53

3/69

4/51

خودکارآمدی جمعی ـ خودکارآمدی فردی

3/22

3/62

2/22

خودکارآمدی جمعی ـ عملکرد فردی

3/44

3/661

9/13

انحراف معیارSE

t

3.62

3.321

4.93

3.11

3.324

2.15

 .9اثرات زمینهای

 .2اثرات تعدیلکننده

ضریب

ویژگیهای اجتماعی شغل (خودکارآمدی فردی ـ عملکرد
فردی)
خودکارآمدی جمعی (خودکارآمدی فردی ـ عملکرد فردی)

مدل شیبها بهعنوان پیامد

ضریب

9

فرضیههای نهم و دهم بیان میکنند که ویژگیهای اجتماعی شغل و خودکارآمدی جمعی
میتوانند رابطۀ بین خودکارآمدی فردی و عملکرد فردی را تعدیل کنند .نتایج جدول  5نشان
میدهد که تأثیر ویژگیهای اجتماعی شغل بر رابطه بین خودکارآمدی فردی و عملکرد فردی
معنیدار است .تأثیر خودکارآمدی جمعی بر رابطه بین خودکارآمدی فردی و عملکرد فردی نیز
معنیدار است .بهعبارتدیگر ،اثر تعدیلکنندگی بینسطحی ویژگیهای اجتماعی شغل و
خودکارآمدی جمعی بر رابطه بین خودکارآمدی فردی و عملکرد فردی تأیید شد.

بحث و نتیجهگیری
باتوجهبه اهمیت مهم سازه ،باور خودکارآمدی در ابعاد مختلف و نقشی که این سازه
میتواند در موفقیت فردی و سازمانی اعضای هیئتعلمی دانشگاهها ایفا نماید ،شناسایی و تقویت
عوامل مؤثر بر آن ضروری بهنظر میرسد .در این راستا ،این پژوهش باهدف بررسی تأثیر
1. Slopes as outcomes

الگوی چندسطحی پیشایندها ـ پیامدهای خودکارآمدی کارکنان

ویژگیهای شغل بر خودکارآمدی و عملکرد شغلی اعضای هیئتعلمی دانشگاه شهید چمران
اهواز با یک رویکرد چندسطحی اجرا شد.
یافتههای تحقیق در سطح فردی نشان داد که ویژگیهای انگیزشی شغل بر خودکارآمدی
فردی تأثیر مثبت و معنیداری دارد .بهعبارتدیگر هرچه ابعاد ویژگیهای انگیزشی شغل در سطح
باالتری باشند ،احساس خودکارآمدی فردی اعضای هیئتعلمی دانشگاه بیشتر خواهد بود .نتیجه
این یافته با یافتههای تحقیقات نایت وهمکاران ( ،)2332بوگلر و اسموچ ( ،)2334پیرس و
همکاران ( ،)2333چان وکاو ( )2366و هیسه وهمکاران ( )2362همسو است .هسیه و همکاران
( )2362در پژوهشی دریافتند که ویژگیهای انگیزشی شغل برخودکارآمدی فردی تأثیر مثبت و
معنیداری دارد .بهعبارتی هرچه ویژگیهای انگیزشی درون یک شغل بیشتر باشد باور
خودکارآمدی افراد نیز قویتر میشود .چان و کاو ( )2366نیز دریافتند که ویژگیهای دانشی
شغل بر خودکارآمدی افراد تأثیر مثبت و معنیداری دارد .نایت و همکاران ( )2332معتقدند
ویژگیهای شغل نظیر بامعنیبودن ،حس مسئولیت و بازخوردی که از شغل بهدست میآید
میتواند رفتارها و نگرشهای شغلی مثبت کارکنان نظیر خودکارآمدی را ارتقا دهد .برایناساس،
نتایج نشان داد توجه به ویژگیهایی انگیزشی شغل برای اساتید دانشگاه اهمیت داشته و پیشنهاد
میشود برای فراهمکردن چنین شرایطی ،دادن استقالل شغلی و ارائه بازخورد از نحوه عملکرد به
همکاران زمینه را برای ایجاد عالقه جهت مشارکت در تصمیمات سازمان و تقویت خودباوری
اعضای هیئتعلمی را فراهم میکند .ازسویدیگر ،یافتههای تحقیق در سطح فردی نشان داد
خودکارآمدی فردی بر عملکرد فردی اعضای هیئتعلمی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
بهعبارتی ،هرچه باور عضو هیئتعلمی نسبت به توانایی و قابلیتهای خود بیشتر باشد ،عملکرد
آموزشی و پژوهشی بهتری خواهد داشت .نتیجه این یافته با یافتههای تحقیقات واسیل،)6332( 6
گالی و همکاران ( ،)2332لوبرز 2و همکاران ( ،)2339همینگز و راسل ( )2332و ماریال 9و
1. Vasil
2. Lubbers
3. Miraglia
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همکاران ( )2365همخوانی داد .لوبرز و همکاران ( )2339طی پژوهشی دریافتند بین
خودکارآمدی شغلی و عملکرد شغلی ،رابطۀ مثبت و معنیداری وجود دارد ،بهطوریکه
خودکارآمدی شغلی بهعنوان یک عامل پیشبینیکننده میتواند پیامدهای شغلی را پیشگویی کند.
همینگز و راسل ( )2332نیز طی تحقیقی در دانشگاههای استرالیا دریافتند که خودکارآمدی در
اساتیدی که مقاالت چاپشده بیشتری دارند ،قویتر از اساتید فاقد مقاله است.
در سطح گروهی نیز یافتههای تحقیق تأثیر ویژگیهای اجتماعی شغل بر خودکارآمدی
جمعی و تأثیر خودکارآمدی جمعی بر عملکرد گروهی را تأیید کرد .این امر نشان میدهد که
مناسببودن ویژگیهای اجتماعی شغل میتواند پیشبینیکنندۀ خوبی برای افزایش
خودکارآمدی جمعی اعضای هیئتعلمی در دانشگاهها باشد و ازسویی باالبودن خودکارآمدی
جمعی اعضای هیئتعلمی گروههای آموزشی میتواند به بهبود عملکرد گروهی آنها منجر شود.
نتیجه این یافتهها با یافتههای تحقیقات کلین وکوزلوسکی ( ،)2333پاجاریس ( ،)2331مارکز
( )6333و گالی و همکاران ( )2332همسوست .کلین و کوزلوسکی ( )2333در پژوهشی نشان
دادند براساس رویکرد سیستمی ،ویژگی های اجتماعی شغل بر باور کارکنان نسبت به قابلیت گروه
در اجرای وظیفه محوله تأثیرگذار است .یافتههای پژوهشی پاجاریس ( )2331نیز نشان میدهد که
حمایت همکاران (بهعنوان یکی از ابعاد ویژگیهای اجتماعی شغل) نقش مهمی در ارتقای باور
خودکارآمدی افراد ایفا میکند .بهعبارتی ،حمایت همکاران موجب میشود احساس امنیت و
اعتماد فرد به خودش (خودکارآمدی) افزایش یابد .مارکز ( )6333معتقد است گروههایی که
خودکارآمدی جمعی باالتری دارند ،کارکرد بهتری از خود نشان میدهند.گالی و همکاران
( )2332نیز معتقدند که خودکارآمدی جمعی و عملکرد گروهی همبستگی باالیی با یکدیگر
دارند .نتایج نشان داد که توجه به ویژگیهای اجتماعی شغل در محیط دانشگاه از اهمیت مهمی
برخوردار است .برای فراهمکردن چنین شرایطی ،مشارکت اعضای هیئتعلمی در تصمیمسازیها
و تصمیمگیریها در سطح دانشگاه ضروری است .باتوجهبه اینکه کارآمدی افراد در تصمیمات
باعث تقویت عملکرد گروهی اساتید در دانشگاه میشود ،لذا استفاده از نظرات افراد در زمینههای
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هدفگذاری و یا ارائه پیشنهادهایی در افزایش تالش و عملکرد اعضای هیئتعلمی در دانشگاه
مؤثر است .ایجاد زمینههایی برای انجام موفقیتآمیز وظایف خود مانند بسترسازی برای ارتباط و
همکاری علمی با سایر سازمانها و دانشگاهها ،حمایتهای مادی و سازمانی برای انجام
پژوهشهای علمی ،برگزاری منظم نشستهای علمی با فرهیختگان زمینههای مختلف،
درنظرگرفتن فرصتهای مطالعاتی و پژوهشی و حمایت و تقویت بیشتر پروژههای گروهی ،ایجاد
فرصت خودارزیابی و ارزیابی غیررسمی توسط همکاران قبل از اعمال ارزشیابی رسمی ،ایجاد جو
همکاری با یکدیگر و حمایت اجتماعی به تقویت خودکارآمدی شغلی افراد و درنتیجه افزایش
عملکرد کارکنان در سازمان میشود.
یکی دیگر از اهداف این پژوهش بررسی اثرات زمینهای متغیرهای سطح گروهی بر
متغیرهای سطح فردی بود .در تحلیل زمینهای گروه بهعنوان یک زمینه در نظر گرفته میشود و
اعتقاد بر این است که زمینه گروهی بر اعمال وگرایشات افرادی که به آن تعلق دارند ،تأثیر
میگذارد (امیرکافی .)6925 ،در این راستا ،نتایج این تحقیق نشان داد که ویژگیهای اجتماعی
شغل و خودکارآمدی جمعی بهعنوان متغیرهای زمینهای بر خودکارآمدی فردی و عملکرد فردی
اعضای هیئتعلمی دانشگاهها تأثیرمثبت و معنیداری دارند .بهعبارتدیگر ،گروههای آموزشی
که از خودکارآمدی جمعی باالتری برخوردارند ،اعضای هیئتعلمی این گروهها باور
خودکارآمدی فردی قویتر و عملکرد فردی بهتری دارند و بالعکس .نتایج این یافتهها با نتایج
تحقیقات کورز و نایت ( ،)2334هیسه و همکاران ( )2362و هماس و میکولیک)2364( 6
همخوانی دارد .کورز و نایت ( )2334در پژوهشی به بررسی رابطه بین خودکارآمدی جمعی و
خودکارآمدی فردی معلمان پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد باور خودکارآمدی جمعی
معلمان با باور خودکارآمدی فردی آنها رابطۀ مثبت و معنیداری دارد .هماوس و میکولیک
( )2364نیز در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که ویژگیهای اجتماعی شغل قویتر بر ادراک
مثبت اعضای هیأت علمی از حمایت محیط کارشان تأثیرگذار بوده و این به سطح باالتری از
1. Hernaus and Mikulić
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خودکارآمدی فردی و عملکرد فردی میان اعضای هیئتعلمی در دانشگاهها منجر میشود.
یافتههای این پژوهش اثر تعدیلکنندگی متغیرهای سطح گروهی یعنی ویژگیهای اجتماعی
شغل و خودکارآمدی جمعی بر رابطه بین خودکارآمدی فردی و عملکرد فردی اعضای
هیئتعلمی را نیز تأیید کرد .بهعبارتدیگر نتایج نشان داد تأثیر خودکارآمدی فردی بر عملکرد
فردی اعضای هیئتعلمی در گروهای آموزشی که از خودکارآمدی جمعی باالتری برخوردارند،
قویتر است .همچنین در مشاغلی که از ویژگیهای اجتماعی غنیتری برخوردارند ،اثر
خودکارآمدی فردی بر عملکرد شغلی قویتر خواهد بود .نتیجه این یافته با یافتههای تحقیقات
چان وکاو ( )2366و هیسه و همکاران ( )2362همسوست .هسیه و همکاران ( )2362در پژوهشی
دریافتند که اثر تعدیلکنندگی خودکارآمدی جمعی بر رابطه بین خودکارآمدی فردی و عملکرد
فردی را تأیید نمودند .چان و کاو ( )2366نیز در پژوهشی اثر تعدیلکنندگی خودکارآمدی
جمعی بر رابطه بین خودکارآمدی فردی و رفتار شهروندی سازمانی فردی را تأیید نمودند .تأیید
اثرات زمینهای و تعدیلکنندگی ویژگیهای اجتماعی شغل و خودکارآمدی جمعی نشان میدهد
بافت محیط یک سازمان و بافت اجتماعی بینفردی ،نقش بسیار مهمی در عملکرد کلی یک
سازمان ایفا میکند .برای تقویت خودکارآمدی اعضای هیئتعلمی و برانگیختن آنها برای
دستیابی به عملکرد فردی و سازمانی باالتر ،دانشگاه باید یک محیط کاری مناسبی را برای اساتید
فراهم نماید بهنحویکه آنها بتوانند حمایت اجتماعی و همکاری همکاران را جهت انجام وظایف
محوله جلب نمایند.
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