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-ادراک های ادامه تحصیل و بررسی تاثیر آن  بر موفقیت شغلیها و چالششناسایی مزیت

 شده و عملکرد شغلی
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 چکیده 

شده و عملکرد شغلی و همچنین، بررسی تاثیر ادامه تحصیل بر موفقیت شغلی ادراکهدف اصلی از انجام این تحقیق 

-با رویکرد آمیخته است؛ برای جمع ها و موانع ادامه تحصیل کارکنان است. پژوهش حاضر، کاربردی وشناسایی مزیت

ها تحلیل محتوا برای تحلیل داده از رویکردتاندارد و در بخش کیفی در بخش کمی از دو پرسشنامه اسها آوری داده

استفاده شده است. مدل مفهومی تحقیق در شرکت پالایش گاز سرخون و قشم با استفاده از روش معادلات ساختاری 

ابطه مثبت و معنادار ادامه تحصیل با موفقیت رمورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که در فرضیه اول 

بر اساس مدل  شده و همچنین، در فرضیه دوم رابطه مثبت و معنادار آن با عملکرد شغلی تایید گردید.شغلی ادراک

دست آمده نشان داد که . در بخش کیفی نیز نتایج بهشده نیز تأیید گردیدموفقیت شغلی ادراکمفهومی، نقش میانجی 

-تمی، توسعه شغلی، نوآوری و ابداع از جمله مزایای ادامه تحصیل است و افزایش استرس و فشار شغلی، بینگرش سیس

 باشد.های ادامه تحصیل میکفایتی علمی و کاهش مشارکت گروهی از جمله چالش

 .شده، عملکرد شغلی، مزایا و موانع ادامه تحصیلادامه تحصیل، موفقیت شغلی ادراکواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

وری به عنوان ارزش کلی مورد انتظار هر سازمان شاخصی برای تعیین سطح بازدهی و بهرهعملکرد شغلی، به

(. 1935 ها است )نعامی و پیریایی،ترین پیامدهای مطلوب مورد توجه سازمانرود و یکی از مهمشمار می

های شغلی مختلف تعریف زمان و موقعیتعنوان ارزش سازمانی رفتارهای شغلی کارمند در عملکرد شغلی، به

ی عملکرد، نقش نیروی انسانی از اهمیت ثر بر نحوهؤ(. در میان عوامل م5113 شود )جاکوب و همکاران،می

های یابی به سیستم منابع انسانی قوی و کارآمد، لازم است آموزش و برنامهبالایی برخوردار است و برای دست

اساسی در پیشرفت و ارتقاء شغلی کارکنان قرار گیرد تا به سبب آن اولًا شایسته متنوع آن یکی از فاکتورهای 

سالاری در نظام ارتقاء شغلی نهادینه گردد، ثانیًا عملکرد فردی و سازمانی که از اهداف مسلم هر سازمانی است 

تک تک افراد ها به عملکرد (. کیفیت و کمیت عملکرد سازمان1931 پور و همکاران،افزایش یابد )حمزه

ها را متوجه امر آموزش کارکنان و فراهم (. این امر سازمان5113سازمان بستگی دارد )جاکوب و همکاران،

های امروزی، آموزش و میزان هایی برای ارتقای سطح تحصیلات آنان نموده است. سازمانآوردن فرصت

فراد معرفی نموده و تحصیلات را به عنوان وری اعنوان شاخصی از سطح مهارت یا بهرهتحصیلات کارکنان را به

 (1939، دهند )دانشمندی و کمیزیهای استخدامی خود مورد توجه قرار میگیریپیش نیازی در تصمیم

توانند بر عملکرد شغلی کارکنان یک سازمان تاثیر تر در این زمینه توجه به عواملی است که میاما موضوع مهم

موثر بر عملکرد شغلی با توجه به تحقیقات صورت گرفته، ارتباط بین ادامه  بگذارند. از بین عوامل مختلف

تحصیل و موفقیت شغلی که ارتباط تنگاتنگی با عملکرد شغلی دارد، مورد توجه قرار گرفت )بویونولوس و 

ارتقای  گذاری در آموزش وتوان بیان کرد که، سرمایهرو، می(. از این1935 ؛ نعامی و پیریایی،5112 همکاران،

ترین مزیت سازمانی و اجتماعی آن سطح تحصیلات کارکنان در بردارنده مزایای فردی و سازمانی است و عمده

-ها و تواناییکننده مهارتوری نیروی کار است. سطح تحصیلات، منعکسافزایش عملکرد شغلی و ارتقای بهره

توانایی افراد جهت پردازش اطلاعات و  های شناختی افراد است. سطوح بالای تحصیلات، موجب بالا رفتن

هاست. سطوح بالای تحصیلات موجب پذیرش نوآوری در سازمان تفاوت قائل شدن بین انواع مختلف محرک

 (. 1939 گردد )دانشمندی و کمیزی؛نیز می

ارتقا منابع های یابی به توسعه پایدار، ارتقا منابع انسانی حایز اهمت است. یکی از راههمچنین، برای دست

انسانی، ادامه تحصیل آنان است. کارکنان در جهت ارتقا و پیشرفت شغلی خود، در حین خدمت، ادامه تحصیل 

 های خاصی در شغل و سازمان خود دست یابند.می دهند و انتظار دارند از این طریق به مزیت

اند های متعددی مطرح شدهها و مدلوری سازمانی الگوبرای افزایش عملکرد شغلی کارکنان و نیز افزایش بهره

اند. یکی از الگوهایی که اخیرا مطرح گردیده، که هر یک ساز و کارهایی برای افزایش عملکرد شغلی ارائه داده

الگوی غلبه بر استرس شغلی است. تاکنون اطلاعات کمی در این زمینه که کدام یک از تجربیات شغلی و 

(. مطابق 5111شوند، موجود است )مایکل و همکاران،شغلی ادراک می عنوان موفقیتای کارکنان بهحرفه

های ذهنی در جریان وقوع استرس الگوی منبع غلبه بر استرس شغلی الگوی جامعی برای درک نقش ارزیابی

دهد. موضوع اصلی مدنظر این رویکرد این است شغلی و فشارهای روانی ناشی از شغل را مورد بررسی قرار می

ی اثر عوامل کنندهیت تجربه شده در کار، افزایش سطح مهارت و تخصص از طریق آموزش؛ خنثیکه موفق

ای که بر اساس این نظریه زا و فشارزاها بوده و مزایای بسیاری برای فرد و سازمان به دنبال دارد، سازهاسترس
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ان عامل اصلی سلامت و شده به عنوشده نام دارد. موفیت شغلی ادراکطراحی شده، موفقیت شغلی ادراک

های مثبت ای برای وقوع پیامدهای مطلوب شغلی فردی و سازمانی مانند نگرشبهزیستی کارکنان و مقدمه

پور و انصاری؛ 5111 نسبت به سازمان و افزایش عملکرد شغلی مد نظر قرار گرفته است )گربنر و همکاران،

 (.1933 ای و همکاران،هزاره ؛5112 همکاران،

شغلی ادراک شده شامل هر گونه رخداد مثبت و مهم شغلی است که با اهداف کاری و رفتاری فرد در  موفقیت

محیط کار مرتبط است و بیانگر دستیابی به اهداف و یا پیشرفت در اهداف تعیین شده است. باید توجه داشت 

ایند که ی به شمار میهای موفقیت عینکه عواملی از قبیل حقوق و در آمد و رتبه شغلی به عنوان شاخص

که الگوی منبع موفقیت بر تجاربی که تاثیر عمیقی بر معمولًا در طولانی مدت پایدار نخواهند ماند در حالی

های مثبت فرد از وقایع افراد در شغل دارند، تمرکز کرده است. موفقیت شغلی ادارک شده به معنی ارزیابی

ای بر د عواطف مثبت را در فرد فرا بخوانند و تاثیر ویژهتواننشغلی مربوط به اهداف کاری است که می

 یر،رفتارهایی مانند افزایش سطح تلاش و کوشش و نیز تعهد فرد نسبت به سازمان خود دارند )سمر و می

داری بر شده اثر معنی(. بر اساس الگوی منبع غلبه بر استرس شغلی، تمام ابعاد موفقیت شغلی ادراک5111

 منفی شغل و افزایش پیامدهای مطلوب همچون عملکرد شغلی دارند )پریو و گانستر، هایکاهش پیامد

5111.) 

ای که ادامه تحصیل در بهبود   شده و نیز نقش برجستهبا توجه به جدید بودن مفهوم موفقیت شغلی ادراک 

است. با توجه به های محدودی در این زمینه صورت گرفته های فردی و سازمانی دارد، تاکنون پژوهشپیامد

خلا تحقیقاتی موجود، محققان در این تحقیق این موضوع را در قالب یک پژوهش علمی مورد بررسی قرار 

اند تا به ارایه نتایج آن در این مقاله، بستر مناسبی برای تحقیقات بیشتر و استفاده کاربردی از آن در داده

های ادامه تحصیل ها و چالشوهش حاضر شناسایی مزیتهای کشورمان فراهم آورند. بنابراین هدف پژسازمان

این منظور، ابتدا با مطالعه  و بررسی تأثیر آن بر ابعاد موفقیت شغلی ادراک شده و عملکرد شغلی است. به

مبانی نظری به شناسایی ابعاد مختلف هر یک از متغیرهای مورد بررسی پرداخته شده و مدل مفهومی تحقیق 

های تحقیق ارایه شده است. در خاتمه نیز ضمن های حاصل از آزمون فرضیهر ادامه، یافتهشکل گرفته است. د

 .ها، پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد شغلی ارایه شده استتحلیل نتایج و یافته
 

 مبانی نظری 

 عملکرد شغلی

-زمان معین که میهای نیروی انسانی از لحاظ اجرای وظایف محوله و پس از عملکرد، یعنی حاصل فعالیت

وری و کارایی داشته باشد و همچنین، عبارت است از مجموع رفتارهای مرتبط با شغل که ی بهرهتواند جنبه

تواند نقش عملکرد کارکنان در سازمان می(. 1933 آبادی و همکاران،دهند )قادراد از خودشان نشان میافر

ردی و سازمانی تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله تعهد ای در موفقیت هر سازمان داشته باشد. عملکرد فعمده

از طرفی عملکرد  .(5115 حسینی و همکاران،)شاهسازمانی، آموزش، رهبری، باور و ارزش و فرهنگ قرار دارد

باشد، به این منظور برای تک کارکنان درون سازمان و محیط پیرامون مینهایی سازمان منوط به عملکرد تک
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وتحلیل های مؤثر بر عملکرد آنان را مورد تجزیهبایست بسیاری از جنبهکارکنان همواره می وریافزایش بهره

 (.1935 قرارداد)مشبکی و همکاران،

نظران ازنظر فردی، عملکرد سابقه های متفاوتی وجود دارد. به نظر صاحبدر مورد عملکرد کارکنان نگرش

ن، عملکرد اشاره به اجرای وظایف محوله بـه فـرد دارد (. همچنی5111 افشانی،های یک فرد است)گلموفقیت

و از سـوی دیگر برای انجام کارها، هر سازمانی در محدوده وظایف خـویش که برای آن به وجود آمده است، 

شـود و شخص در نماید و بـدیهی اسـت که وظیفه فرد جزئی از وظـایف سـازمانی محـسوب مـیعمل می

دهـد، یـا نحـوه م اخلاقی یـا قـانونی در عمـل دارد. آنچه یک کارمند در کار انجام میانجام وظایف خود التزا

نامند. بنـابراین، عملکـرد )فرآینـد عمل( عبارت است از مجموعه رفتارهای وظیفه یک فرد را عملکرد میانجام

عملکرد را محاسبه یا سنجش  توانعبارتی میدهند. بهفرد در ارتباط بـا شـغل که افراد از خودشان بروز می

 (.5113 باور رستمی،)خوشها دانستنتیجه

برای ارزیابی عملکرد کارکنان ابعاد و اجزاء مختلفی مطرح شده است. که اغلب آنها در این چند ویژگی اتفاق 

و حل  های الکترونیک، مهارت تفکر انتفادیهای ارتباطی، مهارتهای اطلاعات علمی، مهارتنظر دارند: مهارت

 پور و همکاران،؛ قرایی1931 خدادادی و حسومی، ؛1939 های بین فردی )بذرافکن و حقانی،مسئله، مهارت

(، استفاده 1933) پور و همکاران( در تحقیق حاضر  برای ارزیابی عملکرد از مدل ارزیابی عملکرد قرایی1933

اطلاعاتی، مهارت تفکر و حل مسئله، مهارت خود شده است که شامل ابعاد زیر است مهارت ارتباطی، مهارت 

 رهبری، وجدان و توانایی ادراکی، دانش.

 

 موفقیت شغلی

که علاوه بر منـــافع مالی، فوایـــد نهفته طوریکار و اشتغال در زندگی بیشتر افراد نقش کلیدی دارد، به

های عیت اجتـماعی، حمایــت و تماستوان به هویت و موقدیگـــری نیز در پــی دارد کـه از آن جمله، می

اجتماعی، ساختاردهی و اشغال زمان، فعال بودن و درگــــیر شدن و حس اقنــــاع شخصی اشــــاره نمود 

 (.1931زاده و همکاران، )زمان

علاوه بر این، حس هدفمند بودن و تعلق داشتن، ایجاد فرصتی برای شرکت در اهداف مشترک و موقعیتی 

زاده و همکاران، ها و دستاوردهای فرد، از دیگر پیامدهای غیر مالی اشتغال هستند )زمانتلاش برای تشخیص

خواهند به آن برسند. موفقیت شغلی ای، نقطه اوجی است که افراد می(. موفقیت در هر شغل و حرفه1931

 (.5111 مکاران،شود)لی و هعامل بسیار مهم و تاثیرگذاری در پیشرفت کاری کـارکــنان محــسوب می

کوشند تا اهداف خود را در حد بهینه محقق سازند. آشکار است ها با فراهم کردن شرایط مختلف میسازمان

که تحقق اهداف سازمان، جز با فراهم کردن زمینه و شرایط دستیابی کارکنان به موفقیت شغلی میسر نخواهد 

دهند، سازمانی است که از یک سو موفق تشکیل میشد. بر این اساس، سازمانی که اعضای آن را کارمندانی 

زمینه تحقق اهداف خود را فراهم کرده است و از سوی دیگر، موجب رضایت و سازگاری کارکنان شده 

های مدیران و ترین دغدغهبه همین دلیل است که موفقیت شغلی یکی از مهـم (.5111)استامپ، .است

یابی اند دستوزشی، تجاری، اداری و... است؛ چرا که به خوبی آگاهریزان موسسات مختلف بهداشتی، آمبرنامه

های مختلف سازمان، تنها با حضور کارکنان موفق به اهداف سازمانی و ایجاد تحــول و پیشــرفت در حیطه
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شود شود؛ حتی باور عمومی نیز بر این است که موفقیت شغلی کارمندان باعث موفقیت سازمان میحاصل می

 (.1931زاده و همکاران، )زمان

موفقیت شغلی ادراک شده شامل هر گونه رخداد مثبت و مهم شغلی است که با اهداف کاری و رفتاری فرد در 

یابی به اهداف و یا پیشرفت در اهداف تعیین شده است. باید توجه محیط کار مرتبط است و بیانگر دست

آیند های موفقیت عینی به شمار میشغلی به عنوان شاخصداشت که عواملی از قبیل حقوق و در آمد و رتبه 

که الگوی منبع موفقیت بر تجاربی که تاثیر عمیقی بر مدت پایدار نخواهند ماند در حالیکه معمولًا در طولانی

های مثبت فرد از وقایع افراد در شغل دارند، تمرکز کرده است. موفقیت شغلی ادارک شده به معنی ارزیابی

ای بر توانند عواطف مثبت را در فرد فرا بخوانند و تاثیر ویژهبوط به اهداف کاری است که میشغلی مر

 یر،رفتارهایی مانند افزایش سطح تلاش و کوشش و نیز تعهد فرد نسبت به سازمان خود دارند)سمر و می

بعد اصلی است. که (، مطابق الگوی منبع غلبه بر استرس شغلی، موفقیت شغلی ادراک شده دارای چهار 5111

 های اجتماع یار، موفقیت کارراهه و بازخورد مثبت است.شامل تحقق اهداف، موفقیت

داری بر افزایش شده اثر معنیبر اساس الگوی منبع غلبه بر استرس شغلی، تمام ابعاد موفقیت شغلی ادراک

ه به جدید بودن مفهوم (. با توج5111 پیامدهای مطلوب همچون عملکرد شغلی دارند )پریو و گانستر،

یقات تحق ای که آن در بهبود پیامدهای فردی و سازمانی دارد،برجسته شده و نیز نقش موفقیت شغلی ادراک

 و موفقیت شغلی و همچنین موفقیت شغلی و عملکرد شغلی بیان شده است. مرتبط به رابطه ادامه تحصیل

که بین متغیرهای دروس تخصصی، دروس اصلی،  دهد(، نشان می1931های نایب پور و همکاران )یافته 

(، نیز 5112های بویونولوس و همکاران)یافته .دروس پژوهشی با موفقیت شغلی آنها رابطه معنادار وجود دارد

وفقیت شغلی ادراک گری و عملکرد شغلی و همچنین عملکرد شغلی و منشان داد بین دریافت مدرک مربی

(، نشان داد که تمامی ابعاد 1935تحقیق نعامی و پیریایی ) هاییافته داری وجود دارد.شده رابطه معنا

خانواده و عملکرد شغلی هستند. نتایج  -داری برای تعارض کارهای معنیبینشده پیشموفقیت شغلی ادراک

شده، موفقیت اجتماع یار و تحقق اهداف به عنوان تحقیق آنها همچنین نشان داد که بازخورد مثبت ادراک

توان خانواده دارند. بر این اساس، می -شده نقش بیشتری در پیش بینی تعارض کارعاد موفقیت شغلی ادراکاب

خانواده و عملکرد شغلی ضعیف در کارکنان به واسطه ارتقا -گیری کرد که آثار منفی تعارض کارچنین نتیجه

(، نشان 5112اری پور و همکاران )های انصسطح ادراک کارکنان از موفقیت شغلی کاهش یابد. همچنین یافته

نفس کارکنان و عملکرد شغلی و موفقیت شغلی و عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه علوم داد که بین عزت

 پزشکی شهرکرد رابطه معناداری وجود دارد.

 

 ادامه تحصیل

کشور از جمله سند هایی در اسناد و قوانین بالادستی یابی به توسعه پایدار، اهداف و آرماندر راستای دست

جانبه در کلیه ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی بینی شده که مستلزم تلاش همهانداز پیشچشم

های صنعتی و است. در این سند به افزایش نقش علم و فناوری در توانمندسازی و ارتقای بهره وری در بخش

و این مهم جز از طریق ارتقای منابع انسانی تولیدی و خدمات تخصصی و عمومی بسیار اشاره شده است. 

 ترین بخش تحول و توسعه جوامع انسانی است.پذیر نیست. عامل انسانی، مهمامکان
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وری افراد عنوان شاخصی از سطح مهارت یا بهرههای امروزی، آموزش و میزان تحصیلات کارکنان را بهسازمان

توجه قرار  های استخدامی خود موردگیریدر تصمیم نیازیعنوان پیشمعرفی نموده و تحصیلات را به

 (.5113، ؛ فلدمن5111 دهند)بنسون و همکاران،می

افتد و منجر به تحصیلات بیانگر آن نوع آموزش رسمی است که در مؤسسات آموزشی و کارآموزی اتفاق می

اشاره به درجات علمی دیگر، تحصیلات عبارت(، یا به1913 گردد)شفیعی،کسب مدرک تحصیلی رسمی می

کرده اشاره به افرادی دارد که دارای مدرک تحصیلی دست آورده است و کارکنان تحصیلدارد که فرد به

 دانشگاهی هستند که این مدرک و سطح تحصیلی لازمه ورود افراد به مشاغل بالاتر است)تراستی و نیلس،

5111.) 

رکنان در بردارنده مزایای فردی و سازمانی است و گذاری در آموزش و ارتقای سطح تحصیلات کاسرمایه

وری نیروی کار است. سطح ترین مزیت سازمانی و اجتماعی آن افزایش عملکرد شغلی و ارتقای بهرهعمده

های شناختی افراد است. سطوج بالای تحصیلات، موجب بالا رفتن ها و تواناییتحصیلات، منعکس کننده مهارت

هاست. سطوح بالای زش اطلاعات و تفاوت قائل شدن بین انواع مختلف محرکتونایی افراد جهت پردا

 .(1939، گردد )دانشمندی و کمیزیتحصیلات موجب پذیرش نوآوری در سازمان نیز می

اند که  ادامه تحصیل تاثیر مثبتی بر موفقیت شغلی و عملکرد شغلی اما نتایج تحقیقات مختلف نشان داده

(، در پژوهشی به بررسی 5111و همکاران)1بهارگواهای محققین ذیل اشاره کرد. به یافته توانافراد دارد که می

تأثیر سطح تحصیلات و تجربه کاری بر سطح عملکرد کارکنان کارخانه شکر پرداختند. نتایج مطالعه حاکی از 

عبارتی با . بهها متفاوت استآن است که عملکرد ارائه شده توسط کارکنان به دلیل مدارک تحصیلی آن

یابد. اما کارکنان با تحصیلات عالی بهتر از کارکنانی افزایش سطح تحصیلات عملکرد کارکنان کاهش می

اند. همچنین، مطالعه نشان داد که عملکرد کارکنان به تدریج با هستند که فقط تحصیلات متوسطه را گذرانده

دهد که سرمایه (، نشان می5111لارا و وینست )های همچنین یافته شان افزایش می یابد.بالا رفتن تجربه

قابل میزان  هستند هایی از شرکت که از کارکنانی با تحصیلات بالاتری برخوردارانسانی به ویژه در بخش

وری ثبت شده است. به عبارت دیگر، محققین شواهد قوی مبنی بر رابطه بین ادامه ای از سطح بهرهملاحظه

ها وری در سطح سازمانکنند. که ریشه در پیوند قوی بین تحصیلات و بهرهپیدا می تحصیل و دستمزد فردی

کاری ضعیف، فقدان دانش به (، نشان داده است. که ماماها با شرایط5113های جونز و همکاران )دارد. یافته

زندگی زنان و  تواند منجر به  افزایش نجاتاند و استراتژی ادامه تحصیل تخصصی آنان میچالش کشیده شده

دهد که ادامه تحصیل به مشارکت و (، نشان می5111های رحیمی و همکاران)نوزادان شود. همچنین، یافته

آموزش مداوم پرستاران کمک کرده است، تا پرستاران با کیفیت بیشتری مراقبت های پرستاری خود را انجام 

 دهند.

 
  

                                                           
1. Bhargava 
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 مدل مفهومی پژوهش

گیری عملکرد تواند در جهتهای خاص آن میدلیل ویژگیشد، ادامه تحصیل بهچه تاکنون بیان بر اساس آن

ثر بر موفقیت ؤشغلی افراد نقش داشته باشد. در عین حال، ادامه تحصیل به عنوان یکی از عوامل زیربنایی م

حصیل و شغلی کارکنان ایفای نقش نماید. از سوی دیگر، موفقیت شغلی با تاثیر گذاری بر رابطه بین ادامه ت

عنوان متغیر میانجی در این رابطه دیده شود. بر همین اساس مدل پژوهش حاضر را عملکرد شغلی کارکنان، به

  توان به صورت ذیل ترسیم نمود:می

 

 

 

 

 

 

 . مدل مفهومی تحقیق1شکل

روابط تشریح شده بین متغیرهای تحقیق که در بخش مبانی نظری پژوهش در مرحله اول تحقیق با توجه به 

 های تحقیق به صورت زیر بیان شده است:نیز مشخص شده است، فرضیه 1بدان اشاره شد و در شکل 

H1شده دارد.: ادامه تحصیل رابطه مثبت و معناداری با موفقیت شغلی ادراک 

H2عملکرد شغلی دارد. : ادامه تحصیل رابطه مثبت و معناداری با 

H3شده رابطه مثبت و معناداری با عملکرد شغلی دارد.: موفقیت شغلی اداراک 

H4ی ادامه تحصیل و عملکرد شغلی کارکنان، نقش میانجی دارد.: موفقیت شغلی در رابطه 

 های زیر پاسخ داده شد:در مرحله دوم تحقیق با روش کیفی به سوال

 نان چیست؟های ادامه تحصیل کارک(مزیت1

 ها و موانع ادامه تحصیل کارکنان چیست؟(چالش5

 

 شناسی تحقیقروش

بر اساس مدل مفهومی پژوهش و با توجه به شاخص استخراج شده از ادبیات، به این تحقیق در مرحله اول، 

ها و در مرحله بعد، مزایا، چالشپردازد و یم تاثیر ادامه تحصیل بر موفقیت شغلی و عملکرد شغلیبررسی 

این تحقیق از نظر روش اجرا دارای ماهیت ترکیبی یا آمیخته بوده، که . کندموانع ادامه تحصیل را بررسی می

 ادامه تحصیل

موفقیت شغلی 

 ادارک شده

 عملکرد شغلی
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 هاپردازد، از نظر نحوه گردآوری دادهی که این پژوهش به توصیف روابط بین متغیرها مییاز آنجادر بخش اول، 

در بخش دوم ، تحقیق کیفی از نوع  .شودمیمحسوب نیز  ، تحقیق توصیفی از نوع همبستگی در بخش کمی

 .آیدمیک پژوهش کاربردی به شمار یاز لحاظ هدف تحقیق،  مطالعه موردی با طرح تحلیل محتوا است. و

(، گرفته شده است که از شش بعد 1933پور و همکاران )معیار سنجش عملکرد شغلی کارکنان از مدل قرایی

ارت تفکر و حل مسئله، مهارت خود رهبری، وجدان و توانایی ادراکی، مهارت ارتباطی، مهارت اطلاعاتی، مه

دانش برای ارزیابی عملکرد کارکنان تشکیل شده است. برای سنجش متغیر موفقیت شغلی ادراک شده در 

(، استفاده گردیده 5111( گربنر و همکاران )SOSSپژوهش حاضر از مقیاس موفقیت شغلی ادراک شده )

بعد تحقق اهداف، موفقیت اجتماع یار، بازخورد مثبت و موفقیت کاراهه تشکیل شده است که شامل چهار 

است. همچنین برای  سنجش متغیر ادامه تحصیل افراد از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. برای جمع 

یق شامل یافته استفاده شده است. جامعه آماری تحقساختارآوری اطلاعات در بخش کیفی نیز از مصاحبه نیمه

 نفر بوده است.  12، که نمونه مورد بررسی در این بخش اندافرادی بوده که حداقل یک بار ادامه تحصیل داده

است و حجم  به دلیل  محدود بودن حجم جامعه از روش سرشماری برای انتخاب نمونه آماری استفاده شده

ی پرسشنامه محقق ساخته ادامه محتوانفر بوده است. برای اطمینان از اعتبار  19نمونه در بخش کمی 

، نظر استادان و خبرگان حوزه مدیریت اخذ و اصلاحات لازم در پرسشنامه اعمال گردید. به منظور تحصیل

ها از یی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل دادهیاتعییین پا

استفاده شده است. و برای کد گذاری  PLS اختاری با استفاده از نرم افزارمعادلات س آزمون همبستگی و مدل

ها بر اساس آزمون آلفای افتهاستفاده شده است. ی MAX QDAباز مصاحبه ها در بخش کیفی از نرم افزار 

منظور آزمون بوده است. به(، 1.2ب بالای یکرونباخ، حاکی از قابلیت اعتماد لازم برای ابزار پژوهش )تمامی ضرا

نرمال بودن متغیرها استفاده بررسی نرمال بودن یا غیر برایابتدا از آزمون کولموگروف اسمیرنف  ها،فرضیه

. لذا، در تحلیل شتدیگر دا نرمال بودن برخیرها و غیریت از نرمال بودن برخی متغیحکا شده است که نتایج

 .شده استاستفاده  Smart PLSنرم افزار رها از یروابط بین متغ

 

 هایافته

ی روابط متغیرهای مشاهده شده و ، دربارههافرضیهیابی معادلات ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون مدل

یابی معادلات ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار مکنون است. در این پژوهش از مدل

PLS است.، جهت آزمون فرضیات و صحت مدل استفاده شده 

 گیریمرحله  اول: ارزیابی مدل اندازه

دهد و ها ارائه میکرونباخ شاخصی است که برآوردی را برای پایایی بر اساس همبستگی درونی معرف یآلفا

-است. به منظور محاسبه پایایی، معیار دیگری نیز وجود دارد که برتری 2/1مقدار مناسب برای آن بزرگتر از 

-( گفته میCRسنتی محاسبه آن توسط آلفای کرونباخ دارد و به آن پایایی ترکیبی )هایی را نسبت به روش 

ها نه به صورت مطلق، بلکه با کرونباخ در این است که پایایی سازه رتری پایایی ترکیبی نسبت به آلفاشود. ب

ها با بار شود. همچنین برای محاسبه آن، شاخصشان با یکدیگر محاسبه میهایتوجه به همبستگی سازه
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-عاملی بیشتر، اهمیت زیادتری دارند. در نتیجه برای سنجش بهتر پایایی، هر دوی این معیارها استفاده می

مناسب ذکر شده است. روایی همگرا معیار دیگری است که برای  2/1شوند. برای پایایی مرکب میزان بالای 

(، استفاده از 1311شود. فورنل و لارکر)برده میگیری در روش معادلات ساختاری به کار های اندازهبرازش مدل

اند. معیاری که برای متوسط واریانس استخراج شده را به عنوان معیاری برای اعتبار همگرا پیشنهاد کرده

(. با توجه به مقادیر آلفا 1935است )داوری و رضا زاده، 2/1شود بالاتر از نمایش داده می AVEمطلوب بودن 

شود تمام متغیرهای پنهان دارای ، همان گونه که مشاهده می1مرکب گزارش شده در جدول کرونباخ و پایایی

دهد. همچنین، هستند که پایایی مناسب مدل را نشان می 2/1مقدار آلفای کرونباخ و پایای ترکیبی بالای 

بنابراین، روایی است،  2/1( برای متغیرهای مکنون بالاتر از AVEشده )مقدار متوسط واریانس استخراج

 اند.گیری نیز مطلوبهای اندازههمگرای مدل

 : گزارش معیارهای آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا1جدول

میانگین واریانس 

استخراجی 
(AVE≥0.5) 

 ضریب پایایی ترکیبی

(CR≥0.7) 

 ضریب آلفای کرونباخ

(Alpha≥0.7) 
 هامولفه

 ادامه تحصیل 1.313 1.235 1.231

 شدهموفقیت شغلی ادارک 1.211 1.131 1.311

 عملکرد شغلی 1.395 1.312 1.221

 

 تاییدی عاملیمرحله دوم: تحلیل 

های پیش تجربی، از طریق تعیین برازندگی مدل عاملی از پیش روش تاییدی بعد از مشخص کردن عامل

کند. از ها آزمون میبرای مجموعه دادهتعیین شده، تطابق بهینه ساختارهای عاملی مشاهده شده و نظری را 

 یابی معادلات ساختاری است.ای از مدلرو، تحلیل عاملی تاییدی، مورد ویژهاین

متغیرهای  Tماره آبایست در وهله نخست مقادیر بار عاملی و گیری میبرای ارزیابی میزان دقت مدل اندازه

، در PLSپذیر را با متغیرهای مکنون متناظر با آن بررسی نمود. با توجه به نتایج خروجی نرم افزار مشاهده

پذیر و متغیر مکنون توان نتیجه گرفت چون مقادیر قدر مطلق بار عاملی متغیرهای مشاهدهخصوص مدل می

ها و و  روایی بالایی بین سوال(، هستند، همبستگی 1.2متناظر با آن دارای مقادیر مناسبی )عمدتا بالاتر از 

 های پژوهش وجود دارد. سازه
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 : مقادیر بار عاملی برای نشانگرهای هر سازه در قالب مدل اندازه گیری عوامل2جدول 

 لفهؤم
متغیر 

 پنهان
 Tآماره  بار عاملی

سطح 

معنی 

 داری

 لفهؤم نتیجه
متغیر 

 پنهان

بار 

 عاملی
آماره 

T 

سطح 

معنی 

 داری

 نتیجه

عملکرد 

 شغلی

مهارت 

 ارتباطی
1.239 52.211 1.111 

تایید 

 نشانگر

موفقیت 

شغلی 

ادراک 

 شده

تحقق 

 اهداف
1.322 1.525 1.111 

تایید 

 نشانگر

مهارت 

 اطلاعاتی
1.123 92.115 1.111 

تایید 

 نشانگر

موفقیت 

اجتماع 

 یار

1.131 
52.29

2 
1.111 

تایید 

 نشانگر

مهارت 

تفکر و حل 

 مسئله

1.113 93.112 1.111 
تایید 

 نشانگر

بازخورد 

 مثبت
1.215 

19.11

3 
1.111 

تایید 

 نشانگر

مهارت 

خود 

 رهبری

1.321 
112.21

2 
1.111 

تایید 

 نشانگر

موفقیت 

 کارراهه
1.195 

13.12

1 
1.111 

تایید 

 نشانگر

وجدان و 

توانایی 

 ادارک

1.321 
111.31

5 
1.111 

تایید 

 نشانگر

ادامه 

 تحصیل

S1 1.313 5.923 1.111 
تایید 

 نشانگر

 1.111 12.135 1.291 دانش
تایید 

 نشانگر

S2 1.532 1.331 1.131 
عدم تایید 

 نشانگر

S3 1.353 9.133 1.115 
تایید 

 نشانگر

 

 Tو سطح معنی داری آن نیز بیانگر آن است که با توجه به مقادیر  Tهای حاصل از اجرای آزمون بررسی یافته

توان استنباط نمود باشند می( می1.111ی )در سطح خطا 1.33مندرج در جدول که تمامی آنها بالاتر از 

 S2نشانگرهای عوامل  از دقت لازم برای اندازه گیری سازه صفت مکنون برخوردار هستند. و تنها متغیر پنهان 

از بین متغیرهای پنهان  1.12داری بالای معنیو سطح  1.33کمتر از T مقدار آمار  ،1.2تر از با بار عاملی کم

 سازه ادامه تحصیل حذف گردید. 
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نتایج مربوط به آزمون تی در مدل تبیین شده آورده شده است. که نتایج خروجی آن نشان از  5ل در شک

 تایید همگرای  سازه و دقت لازم مدل دارد.

 

 
 : خروجی مدل برای اندازه گیری آزمون تی2شکل

باشد. که نتایج بدست نشان دهنده خروجی مربوط به آزمون بار عاملی متغیر پنهان سازه می 9همچنین شکل 

 آمده نشان تایید دقت مدل دارد.

 

 
 گیری بار عاملی: نتایج خروجی مدل برای اندازه3شکل
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 هامرحله سوم: آزمون فرضیه

داری و در ارتباط ضرایب مسیر همراه با سطح معنیها را در قالب نتایج حاصل از آزمون فرضیه 9جدول شماره

مقادیر ضریب مسیر، مقدار خطای استاندارد  9دهد. در جدول شماره با چهار فرضیه اصلی تحقیق را نشان می

-)مقدار احتمال( معنی P-valueها بررسی شده است. توسط مقادیر داری آنها برای هریک از فرضیهو معنی

 شود. ی میداری ضرایب مسیر بررس

 های تحقیقداری متغیرها و فرضیه: ضرایب مسیر و معنی3جدول

 نتیجه P ضریب مسیر فرضیه

 تایید 1.111 1.933 عملکرد شغلی  ادامه تحصیل-1

 تایید 1.111 1.911 مهارت ارتباطی  ادامه تحصیل-1-1

 رد 1.112 1.155 مهارت اطلاعاتی  ادامه تحصیل-1-5

 تایید 1.191 1.521 مهارت تفکر و حل مسئله  ادامه تحصیل-1-9

 تایید 1.111 1.521 مهارت خود رهبری  ادامه تحصیل-1-1

 تایید 1.113 1.329 وجدان و توانایی ادراک  ادامه تحصیل-1-2

 رد 1.123 1.111 دانش  ادامه تحصیل-1-3

 تایید 1.111 1.125 شدهموفقیت شغلی ادارک  ادامه تحصیل-5

 تایید 1.113 1.133 تحقق اهداف  تحصیلادامه -5-1

 تایید 1.119 1.511 موفقیت اجتماع یار  ادامه تحصیل-5-5

 تایید 1.113 1.211 بازخورد مثبت  ادامه تحصیل-5-9

 تایید 1.115 1.153 موفقیت کارراهه  ادامه تحصیل-5-1

 تایید 1.1111 1.322 شغلی دعملکر  موفقیت شغلی ادراک شده

موفقیت شغلی نقش واسط 

 ادراک شده
 تایید 1.321و تاثیر غیر مستقیم  1.933تاثیر مستقیم 

 شودتاثیر غیر مستقیم بزرگتر از تاثیر مستقیم است لذا نقش واسط موفقیت شغلی ادراک شده تایید می

 

کنیم، فرضیه اول یعنی تاثیر ادامه تحصیل بر عملکرد شغلی با ضریب مشاهده می 9ل طور که در جدوهمان

زیر فرضیه آن  3مورد تایید واقع شده است. همچنین از بین  1.12در سطح معناداری کمتر از  1.933تاثیر 

د رهبری و وجدان و توانایی مهارت ارتباطی، تفکر و حل مسئله، مهارت خو چهار فرضیه تاثیر ادامه تحصیل بر

مورد تایید واقع شده و دو فرضیه دیگر یعنی تاثیر ادامه تحصیل بر مهارت اطلاعاتی و دانش رد شده  دراکا
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در ارتباط  با فرضیه دوم تحقیق یعنی تاثیر ادامه تحصیل بر  موفقیت شغلی ادراک شده با  ،است. همچنین

واقع شده و فرضیه ادامه تحصیل  مورد تایید 1.12در سطح معنی داری کمتر از  1.125توجه به ضریب تاثیر 

بر ابعاد موفقیت شغلی ادراک شده مورد تایید قرار گرفته است. همچنین فرضیه سوم تحقیق، تاثیر  موفقیت 

مورد   ،1.12سطح معنی داری کمتر از  و ،1.322ی با توجه به ضریب تاثیر شغلی ادراک شده بر عملکرد شغل

شده، با توجه به اینکه ای موفقیت شغلی ادراکرم، بررسی نقش واسطهتایید قرار گرفت. در نهایت فرضیه چها

وفقیت شغلی ادراک شده )تاثیر تاثیر غیر مستقیم یعنی تاثیر ادامه تحصیل بر عملکرد شغلی از طریق م

لذا  ،( شد1.933 ( بزرگتر از تاثیر مستقیم ادامه تحصیل بر عملکرد شغلی )تاثیر مستقیم=1.321 مستقیم=غیر

 شود.واسط موفقیت شغلی ادراک شده تایید می نقش

 

 پاسخ به سؤالات بخش کیفی مرحله چهارم

 فرضیه پنجم: شناسایی مزایای ادامه تحصیل کارکنان

ها مشخص و سپس کدگذاری ها، جملات معنادار در تک تک مصاحبهبرای پاسخ به سؤال اول، از متن مصاحبه

بندی شد، که در بندی و مقولهسازی، طبقهدادند، فشردهپوشش میانجام شد. کدها بر اساس مفاهیمی که 

 ارائه شده است. 1جدول 

 : مفاهیم و کدهای مزایای فردی و سازمانی ادامه تحصیل کارکنان4جدول 

 ردیف
مقوله 

 اصلی
 خلاصه مصاحبه مقوله فرعی

1 

مزایای 

 فردی

 

 شدن سرمشق و الگو

خانواده داره درس می خونه میگه بابام لیسانس وقتی ادامه تحصیل میدی اون پسرت تو 

هست لااقل من برم دکترام رو بگیرم. و اگر باباش دیپلم باشه میگه بابام دیپلمه من برم چی 

 ها تاثیر گذار است.بخونم و درواقع در روحیه بچه

 رقابت با همکاران 5
شود. این حس حسادت میبینه به ادامه تحصیل ترغیب وقتی آدم پیشرفت همکارانش رو می

 نیست، بلکه حس رقابت و تلاش برای بهتر شدن هست

 پرستیژ و وجهه شغلی 9
هر چه انسان سطح سوادش بالاتر باشه هم از لحاظ وجهه اجتماعی و هم از لحاظ ارتباطات، 

 می تواند موثر باشد.

 تغییر پست سازمانی 1
باشد. ازنظر شخصی هم اگر بخواهیم ادامه تواند مؤثر ادامه تحصیل بیشتر برای آینده می

 تواند مؤثر  باشدتحصیل را برای کار بیرونی )کار بیرون از سازمان( در نظر بگیریم می

2 
کسب دانش و آگاهی 

 جدید

پای تغییرات در دنیای کار، دانش و علم تخصصی را باید در دنیای امروز بادانش باشی و پابه

توان تر میشن و بدون آگاهی و کسب دانش لازم نمیروز تخصصیبهیاد بگیریم. مشاغل روز 

 در آن شغل موفق بود

فواید ادامه تحصیل زیاد است چون تجربه با علم قاطی می شود و فواید زیادی برای سازمان  تجربه اندوزی 3

به همراه دارد . به شرطی که افرادی که ادامه تحصیل می دهند واقعًا ادامه تحصیل دهند نه 
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 فقط دنبال گرفتن مدرک باشند

 نفسافزایش اعتماد به 2

ام رو خیلی دادم که کاراییبا ترس و دلهره انجام میقبلاً وقتی که میخواستم کار انجام بدم 

پرسن یا ایراد میگیرن بدون اینکه داد اما بعد از تحصیل، وقتی مدیران سؤال میکاهش می

 دست و پام رو گم کنم جواب میدم

 کند.آره و فرد یاد میگیره که با همکاراش چطور رفتار تحصیل با خودش شادی و نشاط می سرمایه اجتماعی 1

 علاقه درونی و لذت 3

جور که آدم نیاز به تحصیل و کسب دانش جدید یک نیاز درونی است و افراد نیاز دارند همین

خوره و می خوابد و ... در زمینه ی علم و دانش نیز به همین صورت است افراد نیاز غذا می

 دارند که از لحاظ علمی به روز باشند

11 
 شناخته رسمیت به

 شدن

دهم دهم یا زمانی که ایده یا نظری میدرستی انجام میانتظار دارم زمانی کارم را بهمن 

 مدیرم از من قدردانی کند و برای من ارزش قائل شود

11 
ارتقاء شغلی، حقوق و 

 مزایای بیشتر

گونه دغدغه مالی داشته باشم اما درستی انجام دهم نباید هیچکه بتوانم کارهام را بهبرای این

ام نیست مجبور به ادامه تحصیل شدم تا مزایا و با توجه به شرایط کنونی حقوقم کفاف زندگی

 حقوقم افزایش یابد

15 
ی کاری و روحیه

 رضایت شغلی

گرا هستم در واقع وقتی که گذاشتم برای تحصیل الان دارم ازش من خودم شخصاً نتیجه

 بوده است. کنم که این روی روحیه ی کاری من موثراستفاده می

 صلاحیت شغلی 19
خواهیم به دست بیاریم باید شایستگی و صلاحیت ای رو که میبرای اینکه اون جایگاه ویژه

 "اون را داشته باشیم

 مشارکت جویی 11

دهد. چون مباحث علمی سنگین در دوران ارشد و دکتری فرد کار گروهی و جمعی انجام می

ها کرده این یافتههمه امور را به تنهایی ندارد و فرد تحصیلاست و فرد به تنهایی توان انجام 

های سازمان تمایل دارد زیرا در این دهد و به مشارکت در فعالیترو به محیط کار انتقال می

 حالت در او درونی شده است.

 مذاکره در مورد نقش 12
داشته باشد و در مورد ی کاری با همکاران و مدیران تعامل اگر کارمند بتواند درزمینه

 رود.کارایی او بالا میها گفتگو کند، میزانوظایفش با آن

13 

مزایای 

 سازمانی

 نگرش سیستمی
هدف و کارکرد اصلی آموزش تغییر نگرش افراد به کار شون است . شما وارد هر حیطه ای از 

 علم و آگاهی شوید صد در صد نگرشتون عوض می شود

12 
-سازمانیحمایت 

 اجتماعی

بیند کسانی که اگر دو سه روز توی سازمان باشید و رفتار کارکنان رو در نظر بگیرید می

 اند.تر مورد حمایت مدیران هستند افراد تحصیل کردهبیش

11 
عملکرد پیشرونده 

 شغلی

نظر من  توانند انجام دهند بنابراین ها بیشتر باشه کارها بهتر و راحت تر میهرچه دانش آن

 درمورد ادامه تحصیل کارکنان مثبت است.

 توسعه شغلی 13

اش رو افزایش بدهد و این نیازه های شغلیها حیطهپای دیگر سازمانسازمان ما هم باید پابه

هایشان به سازمان کرده و با دانش وارد سازمان شوند و با توجه به تواناییکه افراد تحصیل

 کمک کنند.

دونم چه اصراری هست که با همان شیوه قدیمی و منسوخ باید روال کاری انجام شود. نمی ابداعنوآوری و  51

آوردهای جدید علمی استفاده نکنیم. ما باید از کشورهای پیشرفته الگو برداری چرا ما از ره
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 افزارهای نوین در کارها استفاده کنیم.کنیم و از نرم

 توانمندسازی 51

ها و کارمند انتظار بهترین عملکرد را داشت، سیستم یا سازمان نیز باید هزینههمیشه نباید از 

هایی برای ارتقاء کیفیت کار کارکنان انجام دهد. سازمان با افزایش آگاهی و درک حلراه

 ها )کارکنان( را افزایش دهدکارکنان، انگیزه و کارایی آن

55 
تعلق و تعهد به 

 سازمان

ای ندارند. انگار هنوز درک کارکنان نسبت به کارشان هیچ تعهد و علاقهمتأسفانه بعضی از 

دهیم وابسته است. باید به این اند که آینده کشور به کارهای که خودمان انجام مینکرده

 های شخصی.های دانشگاه عمل کنند نه علاقهاساس دستورالعمل کارکنان آموزش داد تا بر

59 
تشویق مدیران 

 سازمان

وقتی وارد سازمان شدم کاردانی فنی داشتم و قصد ادامه تحصیل رو نداشتم، اما سرپرست من 

گفت سازمان در آینده به این شغل کرد که ادامه تحصیل بدم و میبخش من رو تشویق می

احتیاج شدیدی خواهد داشت؛ دقیقاً همینطور شد و از اینکه ادامه تحصیل دادم و ارشد 

 امگرفتم بسیار راضی

 ثبات و پایداری شغلی 51

بدون شک نیاز است که دانش ما به روز باشه. حدود سی سال پیش با مدرک دیپلم استخدام 

شدم اما بعد یه مدت دیگه کارها با دانش عمومی پیش نمی رفت و هم سازمان و هم خودم 

 دادماحساس کردم که ادامه تحصیل بدم و گر نه شغلم را از دست می

52 
شغلی و مهارت 

 خدمات بهتر

مهمترین قانون و اصل هر سازمانی، رضایت مردم از خدمات ارائه شده است، خدمات بهتر به 

 مهارت علمی جدید نیاز دارد. پس ادامه تحصیل نیازه سازمان است

 

های کیفی مزایای ادامه تحصیل در دو مقوله اصلی مزایای فردی و بر اساس جدول چهار از تحلیل داده

مقوله فرعی  12شود زیر مجموعه مزایای فردی عبارت از سازمانی دسته بندی شد؛ به طوری که دیده می

دوم،  شغل انتخاب یا سازمانی پست شغلی، تغییر وجهه و همکاران، پرستیژ با شدن، رقابت سرمشق و )الگو

 لذت، به و درونی ی، علاقهاجتماع نفس، سرمایهاعتمادبه اندوزی، افزایش جدید، تجربه آگاهی و دانش کسب

شغلی،  صلاحیت شغلی، رضایت و کاری یبیشتر، روحیه مزایای و حقوق شغلی و شدن، ارتقاء شناخته رسمیت

مقوله فرعی )شامل  11های مزایای سازمانی نیز شامل جویی و مذاکره در مورد نقش( و زیر مجموعهمشارکت

ابداع،  و شغلی، نوآوری شغلی، توسعه پیشرونده اجتماعی، عملکرد-سازمانی سیستمی، حمایت نگرش

 خدمات و شغلی شغلی مهارت پایداری و سازمان، ثبات مدیران سازمان، تشویق به تعهد و توانمندسازی، تعلق

 بهتر( است.

 های ادامه تحصیل کارکنانفرضیه ششم: شناسایی چالش

های متن ها و کدگذاریاز مقوله بندیپس از شناسایی مزایای ادامه تحصیل در کارکنان که با استفاده 

های ادامه تحصیل کارکنان مورد بررسی قرار گرفت. که نتایج آن ها بدست آمد. در مرحله دوم چالشمصاحبه

 ارائه شده است. 2در جدول 
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 های فردی و سازمانی ادامه تحصیل کارکنان: مفاهیم و کدهای چالش5جدول 

 ه کدخلاص مقوله فرعی مقوله اصلی ردیف

1 

های چالش

 فردی

 کاهش مشارکت گروهی
هدف و کارکرد اصلی آموزش تغییر نگرش افراد به کارشان است . شما وارد هر 

 ای از علم و آگاهی شوید صد در صد نگرشتون عوض می شودحیطه

5 
تفاوتی به مسائل ریز بی

 کاری

انجام دهند بنابراین توانند ها بیشتر باشه کارها بهتر و راحت تر میهرچه دانش آن

 نظر من  درمورد ادامه تحصیل کارکنان مثبت است.

9 

کفایتی علمی )عدم بی

تغییر دانش و آگاهی 

 بعد از تحصیل(

دونم چه اصراری هست که با همان شیوه قدیمی و منسوخ باید روال کاری انجام نمی

از کشورهای پیشرفته آوردهای جدید علمی استفاده نکنیم. ما باید شود. چرا ما از ره

 افزارهای نوین در کارها استفاده کنیم.الگو برداری کنیم و از نرم

1 
افزایش استرس و فشار 

 کاری

ی ندارند. انگار هنوز متأسفانه بعضی از کارکنان نسبت به کارشان هیچ تعهد و علاقه

ه است. دهیم وابستاند که آینده کشور به کارهای که خودمان انجام میدرک نکرده

های دانشگاه عمل کنند نه اساس دستورالعمل باید به این کارکنان آموزش داد تا بر

 های شخصی.علاقه

2 

های چالش

 سازمانی

عدم تناسب رشته 

 تحصیلی با نیاز سازمان

 

معضل اصلی سازمان با ادامه تحصیل کارکنان عدم نیاز و حتی بالاتر از آن همخوان 

نیاز بخش است. در بین کارکنان باب شده اگر ما مدرک نبودن مدرک اخذ شده با 

 یابدارشد یا دکتری بگیریم حقوق و مزایامون افزایش می

 غیبت از کار 3

شاید بدی تحصیل تنها مربوط به غیبت از محیط کار چه با حکم مرخصی چه 

جایگزین کردن فردی دیگر در یه مدت خاص باشد. بدون شک، هر دو غیبت از کار 

 های زیادی برای سازمان دارد.شود و هزینهمی حساب

 کاهش کارایی و عملکرد 2
درصد وقتش را صرف سازمان  111کیفیت کار افراد می آید پایین فردی که باید 

 بکند صرف درس خواندن می شود

 های مالی سنگینهزینه 1

انسانی را  پردازند سازمان مجبور است کمبود نیرویوقتی افراد به ادامه تحصیل می

کاری را افزایش بده تا کمبود نیرو حس نشه، اما باز جبران کنه یا اینکه ساعات اضافه

های آن برای سازمان زیاد است زیرا در بعضی از مشاغل علم جدید نیاز نیست هزینه

 و جز هزینه هیچ کاربردی برای سازمان ندارد

3 
 

 گراییرواج مدرک

 در سازمانی رفتار عنوان به رفتار این و فرهنگ این وقتی است این دیگر ی دغدغه

 یه تا.  شود فراگیر این است ممکن و کند حمایت اگر سازمان و بگیرد شکل سازمان

 مفید به جای اینکه شود فراگیر کارکنان اگر خواندن درس و تحصیل ادامه مثلا جایی

 شود ایجاد آن برای مشکل و شود معضل به تبدیل سازمان یک برای تواند می باشد

11 
دهی اصولی عدم سازمان

 ادامه تحصیل کارکنان

اگر کسی می خواد ادامه تحصیل بده به نظرم اول باید یک مشورتی داشته باشه با 

ای ریزی نیروی انسانی اول باید ببیند که نیاز سازمان چی هست و چه رشتهبرنامه

ی هایی که هست با رشتههتواند ادامه تحصیل دهد بعد نیاز سازمان اون رشتمی

خودش سنخیت دارد یا نه . اگر سنخیت دارد از لحاظ سازمانی اگر بخواند امکان 

 ارتقایش هست یا نه . افراد به نظرم باید با آگاهی کامل بروند. ادامه تحصیل دهند
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11 

افزایش توقعات مالی و 

 شغلی

 

گشایشی در درآمد و  چون افرادی که می روند ادامه تحصیل دهند انتظار دارند

حقوق آن ها ایجاد شود. سازمان هم ممکن است برای این موضوع بودجه ای پیش 

به  %1تا  %2بینی نکرده باشد . چون وقتی پایه ی علمی یک کارمند می رود بالا 

 حقوق اضافه شود برای سازمان هزینه بر است

 

تحصیل در دو مقوله اصلی مزایای فردی و  های ادامهها کیفی چالشبر اساس جدول پنج از تحلیل داده

مقوله فرعی  1های فردی عبارت از شود زیر مجموعه چالشسازمانی دسته بندی شد؛ به طوری که دیده می

تحصیل،  از بعد آگاهی و دانش تغییر کاری، عدم ریز مسائل به تفاوتیبی افزایش استرس و فشار روحی،)

 مقوله فرعی )عدم 2ل های سازمانی نیز شاممجموعه های چالش( و زیر گروهی امور در مشارکت کاهش

 سنگین، رواج مالی هایعملکرد، هزینه و کارایی کار، کاهش از سازمان، غیبت نیاز با تحصیلی رشته تناسب

 شغلی(، است. و مالی توقعات کارکنان و افزایش تحصیل ادامه اصولی دهیسازمان گرایی، عدممدرک

 

 شناسایی موانع ادامه تحصیل کارکنانفرضیه هفتم: 

های ادامه تحصیل؛ موانع ادامه تحصیل کارکنان کد گذاری و در این مرحله پس از شناسایی مزایا و چالش

 مقوله بندی شده است. و خروجی نتایج ان در جدول شش ارایه شده است.

 : مفاهیم و کدهای موانع فردی و سازمانی ادامه تحصیل کارکنان6جدول 

 خلاصه کد مقوله فرعی مقوله اصلی ردیف

1 

 موانع فردی

متاهل بودن و درگیری 

 زندگی

طبعاً برای کسی که متاهل هست و در سازمان دارد کار می کند ادامه تحصیل کار 

آسانی نیست و از صبح میاد کارش رو انجام بده و پنج شنبه و جمعه هاش هم بره 

دانشگاه ادامه تحصیل بده و موقع استراحتش درس بخونه اگر واقعًا بخواد دنبال 

ضی ، دکتر فلان این ها هم هست و دانش باشد کار سختی هست . زن ، بچه ، مری

حال بخواد ادامه تحصیل هم بده این کار سخت و طاقت فرسایی هست که محرکه 

آن فقط انگیزه میتونه باشد و اگر انگیزت فقط گرفتن مدرک برای بالا بردن پایه ی 

حقوق باشد یک جایی کم میاری و ادامه نمی دی اما اگر انگیزت کسب یادگیری 

دماتی که ارائه می دی بالا باشه و انگیزت این باشه که خودت معادله باشه کیفیت خ

 برد قرار بدی اون ناملایمات هم به جون می خری –را در برد 

5 
هزینه بالای ادامه 

 تحصیل

 اما شدم قبول شیراز دولتی دانشگاه ارشد و دارم علاقه تحصیل ادامه به شخصه به

 نیست عاقلانه متأهلی زندگی و من درآمد به توجه با و بالاس بسیار آمد و رفت هزینه

 علم کسب سوی و سمت بری که

9 
نبود انگیزه کافی برای 

 ادامه تحصیل

صرفه انقد وقت بذاری و شب و روز درس بخونی و مدرک دانشگاه حقیقتش نمی

بگیری، اما در حوزه کاریت نتونی استفاده کنی و از مزایایش سود ببری الانم که 

 مدرک انحام نمیشهتعدیل 

دیگه از ما گذشته سر پیری بریم ادامه تحصیل بدیم، ما باید یکی دو سال باقی مانده سن افراد، در معرض  1
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 ترا که با انگیزه کافی بیان کار کننرو سپری کنیم و جامون رو بدیم به جوون بازنشستگی بودن

2 
تنگ نظری مدیران 

 مافوق

ده و میگه ما نیازمون تحصیل بدم ولی مافوق اجازه نمیخواد ادامه من خیلی دلم می

ترسه افته و نیازی به ارشد و دکتری نداریم؛ من فکر می کنم میبا لیسانس راه می

 که بعداً جاش رو بگیرم

3 

 موانع سازمانی

ممانعت سازمان و 

 مدیران مافوق

ئیس واحد گاهی اوقات رئیس واحد هم اجازه مرخصی را نمی داد و عدم همکاری ر

هم بود اونم به دلیل تیم کاری و درگیری هایی که داشتیم مجبور بودیم ساعات 

برگزاری کلاس غیبت کنیم و یا بعضی از امتحانات رو نمی تونستیم سرجلسه حضور 

 پیدا کنیم و امتحان بدیم

2 
حجم کاری زیاد و نبود 

 فرصت مطالعه

کار هستم و واقعًا کارم سنگین و حدود هشت ساعت در روز رو در سازمان مشغول به 

رم خونه هیچ رمقی برام نمیمونه، در چنین انرژی گیر است و وقتی بعد از کار می

 شرایطی که سازمان به علت کمبود نیرو مواجه است اصلاً نمیشه ادامه  تحصیل داد

1 
نبود سیستم پاداش 

 دهی مناسب

 رو خودم چرا کنم،نمی پیدا ارتقاء و نمیشه زیاد حقوقم که ولی گرفتم ارشدم گیریم

 کنممی فکر دوم شغل به و دمنمی تحصیل ادامه. کنم اذیت

  

ها کیفی موانع ادامه تحصیل در دو مقوله اصلی مزایای فردی و سازمانی بر اساس جدول ششم از تحلیل داده

های هزینهمقوله فرعی ) 2شود زیر مجموعه موانع فردی عبارت از دسته بندی شد؛ به طوری که دیده می

نظری مدیران مافوق؛ متأهل بودن و سن افراد و در معرض بالای ادامه تحصیل، نبود انگیزه کافی، تنگ

ممانعت سازمان و مدیر مافوق، حجم مقوله فرعی ) 9های موانع سازمانی نیز شاملو زیر مجموعه بازنشستگی(

 ( است.دهی مناسبزیاد کاری و نبود سیستم پاداش

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

عنوان یکی از اقدامات اساسی ، بهها بحث آموزش و ارتقای سطح تحصیلات کارکنانامروزه در تمامی سازمان

شود. هدف اصلی این پژوهش ارتقای کیفیت و به تبعیت از آن، افزایش کارایی و توسعه سازمانی نگریسته می

شده و عملکرد ایش گاز سرخون و قشم بر موفقیت شغلی ادراکبررسی تاثیر ادامه تحصیل کارکنان شرکت پال

های کارشناسان و مدیران و استخراج مزیت ها، شغلی است. در این تحقیق، ضمن استفاده از نظرات و دیدگاه

ها و موانع ادامه تحصیل فردی و سازمانی و بررسی تاثیر ادامه تحصیل بر موفقیت شغلی و عملکرد چالش

دنبال این هستیم که بتوانیم با استفاده از این نتایج با دید بهتری به سمت وضعیت مطلوب شغلی آن ها به

 .ها( حرکت کنیمهای پیش روی کارکنان به منظور تسهیل فرآیند ادامه تحصیل آن)کم کردن موانع و چالش

 اند:زیر بررسی شده هایفرضیه پژوهش این در

 موفقیت شغلی کارکنان دارد. ادامه تحصیل رابطه مثبت و معناداری با 

 .ادامه تحصیل رابطه مثبت و معناداری با عملکرد شغلی کارکنان دارد 

 .موفقیت شغلی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد شغلی کارکنان دارد 

 ی ادامه تحصیل و عملکرد شغلی کارکنان، نقش میانجی دارد.موفقیت شغلی در رابطه 
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 ارکنانشناسایی مزایای ادامه تحصیل ک 

 های ادامه تحصیل کارکنانشناسایی چالش 

 شناسایی موانع ادامه تحصیل کارکنان 

 

. است 33/1 از بزرگتر واسطه متغیر مسیر و وابسته متغیر بر مستقل متغیر مسیر سه هر در t آماره مقدار

 مسیر ضریب مقدار همچنین، و 933/1 برابر ادامه تحصیل و عملکرد شغلی متغیرهای بین مسیر ضریب مقدار

همچنین، رابطه بین موفقیت شغلی  .است 1.125برابر با  بین ادامه تحصیل و موفقیت شغلی ادراک شده

ای است و در نهایت در مورد فرضیه چهارم یعنی بررسی نقش واسطه1.322شده و عملکرد شغلی برابر ادراک

یعنی تاثیر ادامه تحصیل بر عملکرد شغلی از که تاثیر غیرمستقیم شده  با عنایت بر اینموفقیت شغلی ادراک

تر از تاثیر مستقیم ادامه تحصیل بر ( بزرگ1.321 مستقیم=وفقیت شغلی ادراک شده )تاثیر غیرطریق م

 شود.شده تایید می( شد. لذا، نقش واسط موفقیت شغلی ادراک1.933 عملکرد شغلی )تاثیر مستقیم=

 بخش این در شده مطرح فرضیه توانمی است 33/1 از تربزرگ متغیرها بین تی آماره مقدار کهاین به توجه با 

 ادامه تحصیل بر موفقیت شغلی ادراک شده و عملکرد شغلی و نقش واسط موفقیت شغلی  تاثیر وجود بر مبنی

های هیافت  دارد. معناداری رابطه ادامه تحصیل با  عملکرد شغلی که داد نشان پژوهش این نتایج. کرد تأیید را

حاصل از این مطالعه نشان داد که از میان ابعاد عملکرد شغلی )مهارت ارتباطی، تفکر و حل مسئله، مهارت 

خود رهبری و وجدان و توانایی ادراک(  متاثر از ادامه تحصیل هستند. همچنین، از میان ابعاد  موفقیت شغلی 

ثر از ادامه تحصیل أوفقیت کارراهه( همگی متهدفمند )تحقق اهداف، موفقیت اجتماع یار، بازخورد مثبت و م

شده در رابطه بین ادامه تحصیل و عملکرد شغلی مورد هستند و  همچنین، نقش واسط موفقیت شغلی ادراک

 تایید قرار گرفت.

ها و موانع ادامه تحصیل در کارکنان نشان داد که دست آمده در مورد مزایا، چالشدر بخش کیفی نتایج به

 همکاران، پرستیژ با شدن، رقابت سرمشق و مقوله فرعی )الگو 12ادامه تحصیل شامل مزایای فردی با مزایای 

 اندوزی، افزایش جدید، تجربه آگاهی و دانش دوم، کسب شغل انتخاب یا سازمانی پست شغلی، تغییر وجهه و

 مزایای و حقوق شغلی و ارتقاءشدن،  شناخته رسمیت لذت، به و درونی اجتماعی، علاقه نفس، سرمایهاعتمادبه

جویی و مذاکره در مورد نقش( و مزایای شغلی، مشارکت صلاحیت شغلی، رضایت و کاری یبیشتر، روحیه

شغلی،  پیشرونده اجتماعی، عملکرد-سازمانی سیستمی، حمایت مقوله فرعی )شامل نگرش 11سازمانی با 

 پایداری و سازمان، ثبات مدیران سازمان، تشویق به عهدت و ابداع، توانمندسازی، تعلق و شغلی، نوآوری توسعه

مقوله فرعی  1های فردی با های ادامه تحصیل شامل چالشبهتر(، است. چالش خدمات و شغلی شغلی مهارت

تحصیل،  از بعد آگاهی و دانش تغییر کاری عدم ریز مسائل به تفاوتیبی افزایش استرس و فشار روحی،)

 نیاز با تحصیلی رشته تناسب مقوله فرعی )عدم  2های سازمانی با ( و چالشگروهی امور در مشارکت کاهش

 دهیسازمان گرایی، عدممدرک سنگین، رواج مالی هایعملکرد، هزینه و کارایی کار، کاهش از سازمان، غیبت

ادامه تحصیل باشد. و در نهایت موانع شغلی( می و مالی توقعات کارکنان و افزایش تحصیل ادامه اصولی

نظری های بالای ادامه تحصیل، نبود انگیزه کافی ، تنگهزینه مقوله فرعی ) 2کارکنان شامل موانع فردی با 
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ممانعت مقوله فرعی ) 9و  موانع سازمانی با  مدیران مافوق ؛ متأهل بودن و سن افراد و در معرض بازنشستگی(

 ( است.دهی مناسب م پاداش، حجم زیاد کاری و نبود سیستمدیر مافوق سازمان و
دست امده با مطالعات پیشین دارد. بدین سویی نتایج بهی همدهندهبررسی سوابق تحقیقات مختلف نشان

لی و عملکرد ادامه تحصیل تاثیر مثبتی بر موفقیت شغ اند کهنتایج تحقیقات مختلف نشان دادهصورت که 

کنند (، بیان می5111و همکاران)1بهارگوا های محققین ذیل اشاره کرد. توان به یافتهمیشغلی افراد دارد که 

اند. همچنین، کارکنان با تحصیلات عالی بهتر از کارکنانی هستند که فقط تحصیلات متوسطه را گذرانده

های هچنین یافتهم شان افزایش می یابد.مطالعه آنها نشان داد که عملکرد کارکنان به تدریج با بالا رفتن تجربه

های از شرکت که از کارکنانی با ویژه در بخشدهد که سرمایه انسانی به(، نشان می5111لارا و وینست )

و  جونزهای  وری ثبت شده است. یافتهای از سطح بهرهمیزان قابل ملاحظه تحصیلات بالاتری برخوردار هستند

پزشکی در مواجهه با بیماران ایست قلبی (، نشان داد که کیفیت عملکرد کارکنان فوریت 5113) همکاران

شان مرتبط بوده است. و و میزان ساعات آموزش ضمن خدمت شده توسط آنها با سطح تحصیلاتاحیاء

دهد که تاثیر ادامه تحصیل بر مشارکت و آموزش (، نشان می5111های رحیمی و همکاران )یافته ،همچنین

 با کیفیت بیشتری مراقبت های پرستاری خود را انجام دهند. مداوم پرستاران کمک کرده است. تا پرستاران

 هاسازمان مسئولان و مدیران برای زیر، رهنمودهای پژوهش این هاییافته به بندی نهایی باتوجهعنوان جمعبه

 گردد:می ارایه مطالعه مورد سازمان بلاخص و

  یابی گردد برای دستسازمان پیشنهاد میبا توجه به مزیت فردی و سازمانی فراوان ادامه تحصیل، به

وری و کارایی بیشتر نیروی انسانی، آنان را تشویق به ادامه تحصیل و ارتقا سطح بیشتر به بهره

 تحصیلات بنماید.

 دهد که ادامه تحصیل موجب افزایش سرمایه اجتماعی، های فردی ادامه تحصیل نشان میمزیت

توان به سازمان رو، میری در کارکنان سازمان است. از اینکاجویی و روحیهرضایت شغلی، مشارکت

ای نیز به ادامه تحصیل سازی کارکنان نگاه ویژهها در بحث توانمندگذاریر سیاستتوصیه کرد د

 کارکنان داشته باشند.

 های عالی کارکنان تحصیل کرده در ردههمه جانبه  یریکارگهب برایها و سازمان رانیمد قیتشو

 .سازمان

  ادامه تحصیل کارکنان مطابق با نیازهای تخصصی سازمان باشد تا سازمان نتایج مطلوبی در قبال

-نمایند، بههای مادی و غیر مادی که کارکنان در مدت زمان تحصیل به سازمان تحمیل میهزینه

 دست آورد.

 

 

 

                                                           
1 Bhargava 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of continuing education on job 

performance and perceived career success and to identify the advantages and obstacles of 

continuing education of the employees. The research is applied in terms of method and uses a 

mixed method. In the quantitative part, two standard questionnaires and in the qualitative part 

the content analysis approach were selected for data analysis.  In this study, the conceptual 

model was tested in Sarkhoon and Qeshm Gas Refining Company using structural equation 

method. The results showed that there is a significant positive relationship between the 

continuing education and perceived job success, the continuing education and job performance 

and the role of the mediator of the perceived job success and the continuing education and job 

performance in first, second and third hypothesis respectively. In the qualitative part, the results 

also showed that systemic attitude, career development, innovation and initiative are the benefits 

of continuing education and increasing stress, job stress, academic inadequacy and decreasing 

group participation are the challenges of continuing education. 

Keywords: Continuing Education, Perceived Job Success, Job Performance, Benefits, 

Obstacles of continuing education. 

 


