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حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق ب ه مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران است و استفاده از مطالب آن صرف ًا با ذکر مأخذ بالمانع ميباشد.
ضمن ًا متن ( )PDFبر روي سايت فوق قابل دريافت است.

سخن نخست
مدیریت شهرداری تهران در طی سالهای گذشته اقدامات گستردهای در راستای تقویت دیدگاه مبتنی بر ماهیت انسانی،

فرهنگی ،مدیریتی اجتماعی و اقتصادی توسعه شهری انجام داده است .تقویت ابعاد پیش گفته و پیش بردن برنامه توسعه

شهر بر این مبنای جدید به پشتیبانی دانش متناسب با این نگاه مدیریتی نیازمند است ،بی شک دست یابی به این مهم ،فارغ
از مطالعه ،پژوهش و تدبر و تحقق در امور امکان پذیر نمی باشد.

معاونت مطالعات و برنامهریزی مدیریت اموراجتماعی واقتصادی مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران با توجه به

فلسفه وجودی و ظرفیتها و توانمندیهای خود به انجام مطالعات پژوهشی در خصوص مسائل مدیریت  ،امور اجتماعی و

اقتصاد شهری میپردازد.

گزارش حاضر حاصل مجموعهای از مطالعات مختلف در حوزه توسعه و بهینه سازی مدیریت و منابع انسانی میباشد

که توسط تعدادی از نخبگان و متخصصان این فن انجام شده است.

بابک نگاهداري
رئيس مرکز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران

چکیده
رضايت شغلي مقياس كلي محبوبيت شغل از نظر دارنده آن ميباشد و اغلب به عنوان يك معيار سنجش كوتاهمدت

قلمداد ميشود ،چرا كه تحت تأثیر رويدادهاي ناپايدار قرار ميگيرد .رضايت شغلي معياري براي سنجش رفاه كاركنان بوده

و با بهرهوري و ايمني كاركنان ارتباط دارد .از سوی دیگر کارایی و اثربخشی سازمان به کارایی و اثربخشی نیروی انسانی آن
سازمان بستگی دارد .یکی از عوامل مؤثر در بهرهوری نیروی شاغل ،رضایت شغلی است .از نظر سازمانی سطح باالی رضایت

شغلی منعکس کننده یک ج ّو سازمانی مطلوب است که میتواند منجر به افزایش انگیزه کارکنان و بهرهوری آنان گردد.
رضایت شغلی یک فرد به انتظاراتی که فرد از شغل خود دارد بستگی دارد .هرچهقدر فرد رضایت شغلی باالتری داشته باشد به

همان میزان از ویژگیهای شغلی خود راضی بوده و از طریق آن ،نیازهای خود را ارضا مینماید و در نتیجه احساسات مثبتی

نسبت به آن خواهد داشت .همچنین از جمله عواملی که میتواند سبب رضایت شغلی کارکنان شده یا باعث نارضایتی ایشان
گردد ،اقدامات استراتژيک مدیریت منابع انسانی در سازمان میباشد .مديريت استراتژيك منابع انساني نظم جديدي است كه
از ادغام مديريت منابع انساني با فرایند مديريت استراتژيك ايجاد شده است .از اینرو ،اقدامات مدیریتی و استراتژی-های

منابع انسانی سازمان میتواند در ایجاد فرهنگ نوآوری در سازمان تأثیرگذار باشد و خود نوآوری منجر به احساس مالکیت

کارکنان میگردد .باتوجه به موارد اشاره شده و همچنین مواردی از قبیل وجود پستهای بدونتصدی ،بهکارگیری نیروهای
غیر متخصص در پستهای مدیریتی ،جذب نیروهای غیر متخصص و با سطح تحصیلی پایین ،عدم احراز شرایط مدیران

خارج از شهرداری جهت انتصاب پست ،عدم رعایت چارت مصوب سازمانی و وجود پستهای سازمانی پایین که فاقد کاربرد
در شهرداری میباشد ،باعث ایجاد نوعی نارضایتی در بین کارکنان شده است .هدف تحقیق حاضر تعیین بررسی تأثیر اقدامات
استراتژيک منابع انسانی بر رضایت شغلی با توجه به نقش فرهنگ نوآوری و مالکیت ادراکشده کارکنان در شهرداری مناطق
غربی تهران است .روش تحقیق حاضر ترکیبی از روشهای کمی و کیفی است .به این لحاظ کیفی است که به مطالعه اسناد

و پژوهشهایی که در این زمینه انجام شده است پرداخته و شاخصههای تحلیلی جهت آزمون در نمونههای مطالعاتی ارائه

داده است .از این جهت کمی است که آزمون شاخصهها از نوع همبستگی است .از نظر هدف مطالعهای كاربردي و از نظر
درجه اهمیت و کنترل دادهها نیز تحقيقي پیمایشی به شمار میرود .جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان شهرداری منطقه
غرب تهران میباشد .با توجه به در نظر گرفتن جامعه به شکل محدود ،حجم نمونه با استفاده از فرمول جامعه محدود ،حداقل

 298نفر تخمین زده شدکه بعد از توزیع پرسشنامه تعداد  309پرسشنامه جمعآوری گردید جهت تعیین پایایی پرسشنامه

از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .ضرایب بهدست آمده نشاندهنده همسانی درونی گویههای تحقیق و پایایی
پرسشنامه تحقیق بود .بهمنظور سنجش روایی از روش روایی محتوا استفاده گردید .نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق
با استفاده از روش مدل سازی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزل نشان که اقدامات استراتژيک منابع انسانی بر

رضایت شغلی با توجه به نقش فرهنگ نوآوری و مالکیت ادراکشده کارکنان در شهرداری منطقه غرب تهران تأثیر دارد
بهطوریکه در نهایت  83درصد ازمتغیر رضایت شغلی توسط مدل عرضه شده ،میتواند تبیین گردد.

واژگان کلیدی :رضایت شغلی کارکنان ،اقدامات منابع انسانی سازمان ،فرهنگ نوآوری و مالکیت ادارک شده،
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1.1مقدمه
رضايت شغلي كاركنان براي سازمان بسيار مفيد و سودمند است و منجر به افزايش تعهد سازماني ميگردد وعملكرد

بهتر سازماني را بهدنبال دارد .كاركنان داراييهاي واقعي سازمان هستند .كارهاي آنان (مثبت يا منفي) داراي رابطه مستقيمي
با عملكرد سازماني ميباشد .همچنین رضايت شغلي منجر به شكلگيري رفتار شهروند سازماني در كاركنان مي گردد .در

نتيجه ،هرچه كاركنان راضيتر باشند ،نتايج بهتري براي سازمان حاصل مي شوند .هرچه تعداد بیشتري از كاركنان از شغل

خود راضي و خوشنود باشند ،بهرهوري سازمان نيز به همان اندازه افزايش مييابد .رضايت و انگيزش كاركنان پيشنيازهاي
اصلي عملكرد موفق سازمانها ميباشند .از آنجایی که رضایت شغلی در هر سازمانی باعث افزایش اثربخشی و کارایی
کارکنان سازمان میشود ،اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی در سازمان نقشی مؤثر در این امر ایفا مینماید .در صورتیکه

اقدامات مناسب ،کارا و انگیزشی نباشند ،رضایت شغلی کاهش یافته و پایداری و بقاء سازمانی به خطر میافتد .لذا توجه به
این موضوع جزو امور ضروری برای هر سازمانی علی الخصوص شهرداری تهران به عنوان یک نهاد عمومی شهروندمدار

و پاسخگو که بهدنبال رضایت شهروندان است تلقی میگردد .رضایت شهروندان در گرو اقدامات راهبردی مدیریت منابع
انسانی شهرداری تهران در جهت تبدیل این نهاد از یک سازمان خدماتی به یک نهاد اجتماعی است .این گزارش شامل 4

بخش اصلی؛ کلیات پژوهش ،مبانی نظری ،آزمون فرضیهها و نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات میباشد .که در ادامه به تبیین

و تفصیل این بخشها پرداخته شده است .این پژوهش حاصل پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی تأثیر اقدامات
استراتژیک منابع انسانی بر رضایت شغلی با توجه به نقش فرهنگ نوآوری و مالکیت ادراکشده کارکنان (مطالعه موردی:
شهرداری مناطق غربی تهران)» در دانشکده مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بینالمللی بندر انزلی است .در این
راستا از استاد راهنما جناب آقای دکتر حضرتی بسیار سپاسگزارم که بنده را در این راه حمایت کردند .همچنین بر خود الزم

میدانم که از مرکز مطالعات شهرداری تهران جهت حمایت از این پایاننامه و انتشار نتایج آن به صورت دانش شهر برای
مدیران و متخصصین تشکر نمایم.

2.2کلیات پژوهش
2-222مقدمه
در این بخش ،چارچوب کلی پژوهش مشخص میگردد .در بیان مسئله به ابعاد و ویژگیهای موضوع میپردازد.
طرح مسئله در واقع شرط اساسی طراحی مناسب هرگونه پژوهش کاربردی و هدفمند است .بعد از بیان مسئله،
اهمیت و ضرورت بیان موضوع پژوهش مطرح میشود .به نوعی ضرورت انجام پژوهش به چاره جویی در خصوص
آن موضوع پرداخته و در صورت عدم توجه به آن به بررسی تبعاتش برای جامعه میپردازد .اهداف ،سئواالت و
فرضیات پژوهش بر اساس ضرورت انجام میشود .در این ارتباط ،توضیح ضرورت هر مطالعه با اهداف متصور
و تعیین شده برای آن بستگی مستقیم دارد .در نهایت برای انجام هر پژوهشی نیاز به روشی برای اجرای آن
است .روششناسی تحقیق عبارت است از مطالعه مجموعه اصول و قوانین و کند و کاوهایی که ما را به شناخت
علمی هدایت میکند .سپس به عنوان آخرین مبحث در این بخش ،پیشینه پژوهش که عبارت است از بررسی
دیدگاههای صاحبنظران در خصوص موضوع ،مطرح میگردد.
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2-222بیان مسئله
رضايت شغلي مقياس كلي محبوبيت شغل از نظر دارنده آن ميباشد و اغلب به عنوان يك معيار سنجش كوتاهمدت

قلمداد ميشود ،چرا كه تحت تأثیر رويدادهاي ناپايدار قرار ميگيرد .رضايت شغلي معياري براي سنجش رفاه كاركنان بوده

و با بهرهوري و ايمني كاركنان ارتباط دارد ( .)Brown et al, 2010اسپکتور معتقد است رضایت شغلی نگرشی است که
چگونگی احساس مردم را نسبت به مشاغل ایشان بهطورکلی و یا نسبت به حیطههای مختلف آن نشان میدهد (امین

بیدختی وصالح پور .)1386،از سوی دیگر کارایی و اثربخشی سازمان به کارایی و اثربخشی نیروی انسانی آن سازمان بستگی

دارد .یکی از عوامل مؤثر در بهرهوری نیروی شاغل ،رضایت شغلی است .مطالعات مختلف بر روی رضایت شغلی نشان
میدهد که عوامل سازمانی ،محیطی ،فاکتورهای فردی و ماهیت کار با رضایت شغلی مرتبط است .از نظر سازمانی سطح

باالی رضایت شغلی منعکس کننده یک ج ّو سازمانی مطلوب است که میتواند منجر به افزایش انگیزه کارکنان و بهرهوری
آنان گردد ( .)Tabatabaei et al., 2011رضایت شغلی یک فرد به انتظاراتی که فرد از شغل خود دارد بستگی دارد .وار 1و

همکاران بیان کردند که هرچهقدر فرد رضایت شغلی باالتری داشته باشد به همان میزان از ویژگیهای شغلی خود راضی
بوده و از طریق آن نیازهای خود را ارضا مینماید و در نتیجه احساسات مثبتی نسبت به آن خواهد داشت (Georgellis et

 .)al., 2012همچنین از جمله عواملی که میتواند موجبات رضایت شغلی کارکنان را فراهم کرده و یا باعث نارضایتی ایشان

گردد ،اقدامات استراتژيک مدیریت منابع انسانی در سازمان میباشد .مديريت استراتژيك منابع انساني ،نظم جديدي است
كه از ادغام مديريت منابع انساني با فرایند مديريت استراتژيك ايجاد شده است .توجه فزاينده نسبت به اين حوزه ناشي از

اين انديشه است كه منابع انساني ،بايد به عنوان يك عامل استراتژيك مد نظر قرار گيرد ،نه فقط به دليل نقش آن در اثر
بخشي استراتژي مديريتي ،بلكه به دليل نقش بالقوه آن درايجاديك منبع مزيت رقابتي پايدار (.)Wang & shyu,2008

اقدامات منابع انسانی 2رویه م رفته به مجموعهای از اقدامات داخلی سازگار اشاره دارد که توسط شرکت برای ارتقای

دانش ،مهارتها ،توانایی و انگیزش کارکنان تصویب شده است .این اقدامات نه تنها منابع انسانی شرکت را حمایت میکنند
و شایستگیهایشان را توسعه میدهند ،بلکه بر ارزش شرکت نیز میافزایند (اژدری و همکاران .)1391 ،الدو و ویلسون

3

( )1994یک سیستم مدیریت منابع انسانی را اینگونه تعریف میکنند :مجموعهای از اقدامات ،کارکردها ،و فرایندهای به

هم مرتبط ولی متمایز از یکدیگر ،که با هدف جذب ،توسعه و حفظ منابع انسانی یک سازمان صورت میگیرد .با توجه به
تغيير و تحوالت عصر حاضر و با ورود سازمانها به اقتصاد دانش محور ،امروزه نيروي انساني به عنوان حياتيترين عنصر

استراتژيك و اساسيترين راه براي افزايش اثربخشي و كارايي سازمان محسوب ميشود .از اينرو ،نيروي انساني متهعد به
اهداف و ارزشهاي سازمان ،نه تنها عاملي براي برتري يك سازمان نسبت به سازمان ديگر ،بلكه به عنوان يك مزيت رقابتي

پايدار براي بسياري از سازمانها تلقي ميگردد (حاج کریمی و همکاران .)1387 ،جکسون )2001( 4عقیده دارد که سازمانها

برای آنکه بتوانند در مواجهه با بهترینها بهصورت رقابتی و اثربخش عمل کنند ،باید به منابع انسانی خود نگاهی راهبردی
1. War
2. Human Resources Practice
3. Lado & Wilson
4. Jackson
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داشته باشند .چرا که اقدامات مدیریت منابع انسانی یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر عملکرد و اثربخشی سازمانها به شمار
میرود و میتواند تأثیرات چشمگیری بر کارکنان سازمان داشته باشد ( .)Sikora and Ferris, 2014از سوی دیگر اوسلو

1

( )2015نشان داد که تأثیر اقدامات منابع انسانی در سازمان بر رضایت شغلی آنها با میانجیگری فرهنگ نوآوری و مالکیت
ادراکشده از سوی کارکنان صورت میپذیرد ( .)Uslu, 2015مالکیت به عنوان یک سازه شناختی-عاطفی توصیف شده

است و به حدی اشاره دارد که فرد احساس میکند سازمان به او متعلق است (آدر نوش و همکاران .)1391 ،نوآوری نیز به
عنوان یک ایده ،محصول یا فرایند معرفی شود که برای سازمان ،جدید میباشد و اشاره به گرایش سازمان به توسعه عناصر

جدید یا ترکیب جدیدی از عناصر موجود از تولیدات ،تکنولوژیها یا شیوههای مدیریتی دارد .به هر حال اقدامات مدیریت
منابع انسانی میتواند در ایجاد فرهنگ نوآوری در سازمان تأثیرگذار باشد و خود نوآوری منجر به احساس مالکیت از کارکنان

میگردد (.)Chen et al.,2010

باتوجه به موارد اشاره شده و همچنین مواردی از قبیل وجود پستهای بدونتصدی ،بهکارگیری نیروهای غیر متخصص

در پستهای مدیریتی ،جذب نیروهای غیر متخصص و با سطح تحصیلی پایین ،عدم احراز شرایط مدیران خارج از شهرداری

جهت انتصاب پست ،عدم رعایت چارت مصوب سازمانی و وجود پستهای سازمانی پایین که فاقد کاربرد در شهرداری
میباشد ،باعث ایجاد یک نارضایتی در بین کارکنان شده است و لذا شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد نارضایتی شغلی در

شهرداری غرب تهران یک موضوع قابل بررسی است .در این راستا پرسش اصلی این پژوهش این است که :آیا ارتباط
معناداری میان اقدامات استراتژيک مدیریت منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش میانجیگری نوآوری و

مالکیت ادراکشده در بین کارکنان شهرداری غرب تهران وجود دارد؟

2-222اهميت و ضرورت انجام تحقيق
موضوع رضایت شغلی از مهمترین حوزههای پژوهشی در جامعهشناسی و رفتار سازمانی تلقی میشود که عالوه بر وجود

ابعاد نظری نیازمند تحقیقات گسترده است .در واقع مسئله اساسي براي مديران سازمانها اين است كه چهطور ميتوان

همزمان با تجهيز فعاليتهاي افراد در جهت اهداف سازمان طوري عمل كرد كه کارکنان از كار و كوشش خود در سازمان
هم رضايت شخصي و هم پاداش كسب نمايند (خداياري فرد .)1388 ،چرا که كاركنان داراييهاي واقعي سازمان هستند.

كارهاي آنان (مثبت يا منفي) داراي رابطه مستقيمي با عملكرد سازماني ميباشد .همچنین رضايت شغلي منجر به شكلگيري
رفتار شهروند سازماني در كاركنان ميگردد .در نتيجه ،هرچه كاركنان راضيتر باشند ،نتايج بهتري براي سازمان حاصل

ميشود ( .)Nasir & Ambreen, 2012هرچه تعداد بیشتري از كاركنان از شغل خود راضي و خوشنود باشند ،بهرهوري
سازمان نيز به همان اندازه افزايش مييابد .رضايت و انگيزش كاركنان پيشنيازهاي اصلي عملكرد موفق سازمانها ميباشند

( .)Azmat & Datuk, 2012از دیگر سو امروزه توسعه روزافزون شهرنشینی و رشد جمعیت شهرها و وجود تنوع نیازها و
خواستهها ،آداب ورسوم وعالیق افراد در شهرها ،قشرهای متفاوتی از افراد را بهوجود آورده و لذا مبحث مدیریت شهرها و کار

در شهرداریها نسبت به گذشته دشوارتر شده است (رستمی وهمکاران .)1394 ،از آنجایی که رضایت شغلی در هرسازمانی

باعث افزایش اثربخشی و کارایی کارکنان سازمان میشود ،اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی در سازمان نقشی مؤثر
1. Uslu
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در این امر ایفا مینماید .در صورتی که اقدامات مناسب ،کارا و انگیزشی نباشند ،رضایت شغلی کاهش یافته و پایداری و
بقاء سازمانی به خطر میافتد .لذا ،توجه به این موضوع جزو امور ضروری برای هر سازمانی بهخصوص شهرداری تهران به

عنوان یک نهاد عمومی شهروندمدار و پاسخگو که بهدنبال رضایت شهروندان است تلقی میگردد .رضایت شهروندان در

گرو اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی شهرداری تهران در جهت تبدیل این نهاد از یک سازمان خدماتی به یک نهاد
اجتماعی است.

2-222اهداف تحقيق
هدف اصلی :افزایش بهرهوری و پایداری سازمان از طریق ارتقای رضایت شغلی کارکنان با تأکید بر مالکیت
ادراکشده و نوآوری توسط کارکنان.
اهداف فرعی:

● ●سنجش تأثیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی بر نوآوری.
● ●سنجش تأثیر نوآوری بر مالکیت ادراکشده کارکنان و رضایت شغلی آنان.
● ●بررسی تأثیر رضایت شغلی کارکنان بر برتری و پایداری سازمان.
هدف کاربردی :ارائه راهکارهای افزایش رضایت شغلی با تأکید بر اقدامات منابع انسانی

2-222سؤاالت تحقیق
سؤال اصلی :چگونه اقدامات استراتژیک منابع انسانی از طریق ایجاد فرهنگ نوآوری و حس تعهد و تعلق به سازمان

بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر دارد؟
سؤال فرعی:

● ●راهکارهای ایجاد خالقیت و نوآوری از طریق اقدامات استراتژیک در سازمان چیست؟

● ●مالکیت ادراکشده کارکنان بر رضایت شغلی چه تأثیراتی دارد؟
● ●چگونه رضایت شغلی موجب برتری و پایداری سازمان میشود؟

2-222فرضيههای تحقیق
فرضیه اصلی :به نظر میرسد اقدامات استراتژیک منابع انسانی از طریق فرهنگ نوآوری و مالکیت ادراکشده
کارکنان بر رضایت شغلی  کارکنان تأثیر دارد.
فرضیات فرعی:

● ●اقدامات استراتژیک منابع انسانی بر نوآوری تأثیر دارد.
● ●نوآوری بر مالکیت ادراکشده کارکنان تأثیر دارد.

● ●مالکیت ادراکشده کارکنان بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر دارد.

بررسی تأثیر استراتژيهای منابع انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان؛ با تأکید بر نقش فرهنگ نوآوری و مالکیت ادراکشده
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2-222روش تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ روشی از نوع ترکیبی روش کمی و کیفی میباشد .از لحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی میباشد.

بر این مبنا این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی و در بستری پیمایشی است .درواقع رساله پیش رو از روش تحقیق پیمایشی

و موردی و شیوههای تحقیق مصاحبه ،پرسشنامه و بازنمایی در بستر مطالعات میدانی سود خواهد جست .از لحاظ روش
جمعآوری اطالعات تحقیق حاضر از نوع میدانی است .ابزار جمعآوری دادهها در تحقیق حاضر پرسشنامه میباشد .جامعه
آماری تحقیق حاضر کارکنان شهرداری مناطق غربی تهران میباشند که تعداد آنها در حدود  4000نفر میباشد که با توجه
به جدول مورگان تعداد  360نفر از آنها بر اساس روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب خواهند شد .در تحقیق حاضر

جهت تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از روش مدل سازی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار
استفاده خواهد شد.
متغیر
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جدول -1مشخصات ابزار سنجش تحقیق
تعداد سؤاالت

منبع

اقدامات منابع انسانی

33

()Daniel & Raquel,2013

نوآوری

8

()Tajeddini&Trueman, 2012

مالکیت ادراکشده

10

()Uslu, 2015

رضایت شغلی

16

()Zopiatis et al., 2014

مأخذ :نگارنده

2-222پیشینه تحقیق
● ●اسلو در سال ( )2015مطالعهای با عنوان« :فرهنگ نوآوری و مدیریت استراتژيک منابع انسانی در سازمانهای دولتی

و خصوصی با تأکید بر مالکیت ادراکشده کارکنان» انجام داد .نتایج نشان داد که در میانگین متغیرهای نوآوری مدیریت
استراتژيک منابع انسانی ،مالکیت ادراکشده کارکنان و رضایت شغلی در بخش دولتی پایینتر از بخش خصوصی است.

همچنین نتایج نشان داد که تأثیر استراتژیهای منابع انسانی در هردوبخش بر رضایت شغلی از طریق نوآوری و مالکیت
ادراکشده کارکنان تأثیرگذار است (.)Uslu, 2015

● ●پاشااوقلو و توناس در سال ( )2014مطالعهای با عنوان« :اهمیت استراتژیک اقدامات منابع انسانی در رضایت شغلی

کارکنان» ،انجام دادند .نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که اقدامات منابع انسانی (اقدامات مدیریتی ،مدیریت دستمزد،
آموزش و توسعه کارکنان ،مدیریت عملکرد کارکنان و مدیریت مسیر شغلی) بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری

دارند و همچنین این تأثیر دو سویه است بدین معنا که رضایت شغلی کارکنان نیز تأثیر مثبت و معناداری بر اقدامات منابع
انسانی در سازمان دارد (.)Pasaoglu and Tonus, 2014

● ●گولسوی در سال ( ،)2013مطالعهای با عنوان« :فعالیتهای منابع انسانی شرکتهای چند ملیتی نوظهور در راستای

ارتقای نوآوری سازمانی» انجام داد .نتایج نشان داد نوآوری سازمانی ارتباط مستحکمی با سیاستها و فعالیتهای منابع
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انسانی دارد .این مسئله شامل استخدام گزینشی ،آموزش گسترده و ارزیابی عملکرد است که معیارهای محرک نوآوری را

ترکیب میکند .همچنین استفاده از تیمهای چند وظیفهای که تبادل بین واحدها را سهولت میبخشد ،میزان زمان در دسترس
برای ارائه عقاید خالقانه ،پاداش به خالقیت و تحمل ریسک ،از جمله عواملی است که نوآوری را تشویق کرده و از آن حمایت
میکند (.)Gulsoy, 2013

● ●سهرابی و عصاری در سال ( )1392مطالعهای با عنوان «بازتعریف مدیریت منابع انسانی در محیط کسب و کار» ،انجام

دادند .محققین در این تحقیق با توجه به این سه عامل ،و با مبنا قرار دادن مدل فعالیتهای مدیریت منابع انسانی استکلتنبرگ
( )2012اقدامات مرتبط با چابکی کارکنان را با تأکید بر ویژگیهای رفتاری نیروی کار چابک شناسایی شده بهوسیله شریهای
( )2008در شش فعالیت عمده طراحی کار ،کارمندگزینی ،آموزش و توسعه ،مدیریت عملکرد ،پاداش و تشویق ،و رهبری
بازتعریف کردهاند (سهرابی و عصاری.)1392 ،

● ●باباشاهی و همکاران در سال ( ،)1392مطالعهای با عنوان« :تأثیر راهبردهاي مديريت منابع انساني نوآورانه بر

كارآفريني سازماني :تبيين نقش ج ّو نوآوري» انجام دادند .نتايج پژوهش نشان داد كه شكلگيري ج ّو نوآوري ،زمينه را براي

كارآفريني سازماني فراهم مي كند .همچنين بين آموزش نوآورانه ،ارزيابي عملكرد نوآورانه و جبران خدمات نوآورانه با ج ّو
نوآوري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد ،در حالي كه بين جذب نوآورانه و شكلگيري ج ّو نوآوري ،رابطه معناداري مشاهده
نشد (باباشاهی و همکارانش.)1392 ،

● ●اژدری و همکاران در سال ( )1391مطالعهای با عنوان «بررسی تأثیر اقدامات منابع انسانی و قابلیتهای چابکی

سازمان بر کسب مزیت رقابتی» انجام دادند .این پژوهش با هدف شناسایی راهکارهایی برای توسعه قابلیتهای رقابتی در

شرکت آنا گستر آسای ،درصدد بررسی نقش اقدامات منابع انسانی و قابلیتهای چابکی در کسب مزیت رقابتی میباشد .نتایج

تجزیه و تحلیل پرسشنامهها نشان میدهد که اقدامات منابع انسانی و قابلیتهای چابکی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری
بر مزیت رقابتی دارد (اژدری و همکاران.)1391 ،

● ●نیک پور و سالجقه در سال ( )1389مطالعهای با عنوان «بررسي رابطه بين چابكي سازماني و رضايت شغلي كاركنان

سازمانهاي دولتي شهر كرمان» انجام دادند .يافتههاي تحقيق نشان داد كه بين چابكي سازماني و زيرمتغيرهاي آن يعني
پاسخگويي ،شايستگي ،انعطاف پذيري و سرعت در كار و رضايت شغلي رابطهاي معنادار وجود دارد (نیک پور و سالجقه،

.)1389

● ●حاج کریمی و همکاران در سال ( )1387مطالعهای با عنوان «بررسي تأثیرگذاري اقدامات منابع انساني بر رفتار

شهروندي سازماني با لحاظ نمودن نقش تعهد سازماني» انجام دادند .نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه اقدامات منابع انساني
بر رفتار شهروندي كاركنان تأثیر مثبتي دارد .از بين اقدامات منابع انساني (يعني توانمندسازي ،توسعه شايستگي ،عدالت
رويهاي و تسهيم اطالعات) بیشترين تأثیر را بر رفتار شهروندي داشته است .همچنين اقدامات منابع انساني ،طبق مدل

تحليل مسير ،مي تواند از طريق تعهد سازماني بر رفتار شهروندي تأثیرگذارد .در پايان جهت بهبود رفتار شهروندي سازماني از
طريق تقويت اقدامات منابع انساني پيشنهاداتي براي مديران منابع انساني ارائه شده است (حاج کریمی و همکارانش.)1387 ،

بررسی تأثیر استراتژيهای منابع انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان؛ با تأکید بر نقش فرهنگ نوآوری و مالکیت ادراکشده
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3.3مبانی نظری
3-333مقدمه
در این بخش در خصوص مفاهیم اصلی گزارش که شامل رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن ،مفاهیم و تعاریف و اهداف

منابع انسانی ،مفهوم و تعاریف فرایند نوآوری و مالکیت ادارک شده تبیین و توضیح داده شده است .در واقع هر کدام از
این مفاهیم دارای شاخصهها و معیارهایی هستند که در بخش بعدی در نمونه مطالعاتی مورد آزمون قرار میگیرند .در این
بخش چارچوب نظری پژوهش بررسی میشود که شامل مجموعهای از گزارهها است که به لحاظ نظری قادر به تبیین و یا

طبقهبندی متغیر اصلی و یا وابسته پژوهش هستند .در تحقیقات بسیاری نتایج نشان داد که در میانگین متغیرهای نوآوری،
مدیریت استراتژيک منابع انسانی ،مالکیت ادراکشده کارکنان و رضایت شغلی در بخش دولتی پایینتر از بخش خصوصی

است .همچنین نتایج نشان داد که تأثیر استراتژیهای منابع انسانی در هر دو بخش بر رضایت شغلی از طریق نوآوری و
مالکیت ادراکشده کارکنان تأثیرگذار است.

3-333مفاهیم و تعاریف رضایت شغلی و عوامل مؤثر برآن
3-33333تعریف رضایت شغلی
رضایت شغلی پدیدهای است که در اثر عوامل گوناگون شکل میگیرد و خود نیز بر عوامل گوناگون تأثیر دارد .از یک

سو رضایت شغلی یک متغیر مستقل است که بر متغیرهای وابستهای چون بازدهی ،غیبت جابجایی ،ترک خدمت ،رفتار فرد

در جامعه ،رفتار فرد در خانواده و تا حدودی بر نگرش فرد نسبت به محیطهای اجتماعی فرهنگی ،سیاسی و غیره تأثیر دارد.
از سوی دیگر متغیری وابسته است که تحت تأثیر متغیرهای مستقلی چون حقوق و مزایا ،رابطه با همکاران و سرپرستان،

اهمیت شغلی و نوع کار قرار دارد .به عالوه رضایت شغلی متأثر از متغیرهای هدایت کننده مثل سن ،تحصیالت ،جنسیت،
سابقه خدمت و رده شغلی است .رضایت شغلی ترکیبی از رضایت شناختی و رضایت احساسی فرد نسبت به شغلش است.
رضایت شناختی رضایتی است که بیشتر بر ارزیابی منطقی و عقالنی شرایط کار استوار است .بنابراین رضایت شناختی
ارزیابی مبتنی بر مقایسهها است که بر قضاوتهای احساسی تکیه ندارد و شرایط فرصتها و درآمدها را در نظر میگیرد .اما
رضایت احساسی ارزیابی کلی فرد از لحاظ احساس نسبت به شغلش است .خلق و خوی و احساس خوب و مثبت افراد را در

هنگام کار کردن نسبت به کارشان نشان میدهد (علیپور و نوید.)1392 ،

رضایت شغلی به مجموعه احساساتی که فرد نسبت به شغلش دارد ،اطالق میشود .فرد با رضایت شغلی باال احساس

مثبت نسبت به شغلش دارد و فردی که از شغلش ناراضی است ،احساسی منفی .وقتی افراد درباره نگرشهای کارمند صحبت

میکنند ،منظورشان همان رضایت شغلی است .در حقیقت این دو واژه بیشتر بهطور مترادف به کار میروند .مورهد و گریفین

رضایت یا عدم رضایت شغلی را طرز تلقی فرد نسبت به شغلش میدانند که از جمله موضوعهایی است که بیشترین پژوهش
درباره آن صورت گرفته است .شرمرهورن و همکاران نیز رضایت شغلی را میزان احساس مثبت یا منفی شخص نسبت به

شغلش میدانند .رضایت شغلی عبارت از نوعی احساس خشنودی و رضایت خاطر فرد از شغل خود در سازمان است که با کار
مناسب با استعدادها ،میزان موفقیت در شغل ،تأمین نیازهای منطقی ،شکوفایی استعدادها ،پیشرفت شغلی ،تجربههای موفق،
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و ج ّو سازمانی ارتباط دارد .رضایت شغلی عامل مهم نتایج سازمانی تلقی شده است و در گستره عملکرد شغلی باعث سالمت
کارمندان و تداوم کار میشود (خرازی و همکاران .)1392 ،بهطور کلی رضایت شغلی یک حالت عاطفی لذتبخش یا مثبت
ناشی از ارزیابی از کار و یا شغل است (.)Akdol & Arikboga, 2015

رضایت شغلی ساختاری است که بهطور گستردهای در رفتار سازمانی استفاده میشود .عالقه به ساختار رضایت شغلی به

حدی است که از ارتباط آن با دیگر نتایج سازمانی مانند غیبت از کار ،تعهد سازمانی ،ترک کار و عملکرد کارکنان میتوان
یاد کرد (.)Imani et al, 2012

بنابراین مدیران به سه دلیل باید به رضایت شغلی افراد و اعضاي سازمان اهمیت بدهند:
 -1مدارك زیادي در دست است که افراد ناراضی سازمان را ترك میکند و بیشتر استعفا میدهند.
 -2ثابت شده است که کارکنان راضی از سالمت بهتري برخوردارند و بیشتر عمل میکنند.
 -3رضایت شغلی پدیده اي است که از مرز سازمان و شرکت فراتر میرود و اثرات آن در زندگی خصوصی فرد و خارج

از سازمان مشاهده میشود (کلدی و سمواتیان.)1387 ،

3-33333عوامل مؤثر بر رضایت شغلی
رضايت شغلي برخاسته از عوامل دروني و خصوصيات فردي از يك سو و عوامل فيزيكي و محيطي از سوي ديگر است.

رضايت شغلي ناشي از عوامل دروني و خصوصيات فردي ،در واقع نوعي سازگاري عاطفي با شغل و شرايط اشتغال است.
رضايت شغلي به عنوان وضعيت عاطفي خوشايند حاصل ارزشيابي فرد از موقعيت شغلي خويش است و در رابطه با ويژگيها

و ابعاد شغلي تعريف ميشود .از نظر سانبل )2003( 1رضايت شغلي وقتي به وجود ميآيد كه ارزشيابي فرد از شغلش حاكي از
اين باشد كه ارزشهاي شغلي او تحصيل يا تسهيل ميشود (زندی پور و مومنی جاوید .)1390 ،بنابراین متغیرهای زیادی بر

رضایت شغلی تأثیر میگذارند که این متغیرها را میتوان در چهار گروه عمده طبقهبندی کرد:
جدول -2عوامل مؤثر بر رضایت شغلی
عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

عوامل سازمانی

امنيت شغلي ،ابهام نقش ،ساختارسازماني ،شرايط فيزيكي كار ،عوامل محيطي مانند دسترسي به امكانات تفريحي،
ورزشي و رفاهي درمحيط كار ،روابط باهمكاران ،الگوهاي مديريتي حاكم بر سازمان و ميزان مشاركت كاركنان
در فرایندهاي كاري

عوامل محیطی

چگونگی رفتار افراد ،ماهیت وظایف شغلی ،ارتباط با سایر افراد در محیط کار و پاداشها

ماهیت کار

میزان مسئولیت ،اقدامات کاری

عوامل فردی

سن ،سطح مهارت ،جنسيت ،هوش و استعداد و سالمت جسمي و رواني

مأخذ :نگارنده

1. Sunbul

بررسی تأثیر استراتژيهای منابع انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان؛ با تأکید بر نقش فرهنگ نوآوری و مالکیت ادراکشده
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3-33333انواع رضایت شغلی
گینزبرگ و همکارانش -که رضایت شغلی را از دیدگاههای گوناگون مورد بررسی قرار دادهاند -به دو نوع رضایت شغلی

اشاره میکنند:

 -1رضایت درونی که از دو نوع منبع حاصل میگردد .اول احساس لذتی که انساس تنها از اشتغال به کار و فعالیت

عایدش میشود و دوم لذتی که بر اثر مشاهده لذت پیشرفت و یا انجام برخی مسئولیتهای اجتماعی و به ظهور رساندن

تواناییها و رغبتهای فرد به انسان دست میدهد (ظهیری.)1386 ،
بنابرایــن در رضایــت درونــی ،کارکنــان رضایــت خــود را از ارزشهــا ،حــس مســئولیتپذیری ،رتبــه و جایــگاه
اجتماعــی ،موقعیــت ،اســتقالل و عــزت نفــس متأثــر از وظایــف و کارهــا نشــان میدهنــد (جواهــری و کوثــر
نشــان.)1388 ،

 -2رضایت بیرونی که با شرایط اشتغال و محیط کار ارتباط دارد و هر آن در حال تغییر و تحول است .از عوامل رضایت

بیرونی به عنوان مثال شرایط محیط کار ،میزان دستمزد و پاداش ،نوع کار و روابط موجود بین کارگر و کارفرما را میتوان

نام برد (ظهیری.)1386 ،

در رضایت بیرونی ،کارکنان رضایت خود را از عواملی مثل پرداخت ،ارتقا ،تحسین سرپرست و تعامل با همکاران (نشأت

گرفته از وظایف) نشان میدهند (جواهری و کوثر نشان.)1388 ،

عوامل درونی که خصوصیات و حاالت فردی را شامل میگردد در مقایسه با عوامل بیرونی که شرایط کار و اشتغال را در

برمیگیرد از ثبات بیشتری برخوردارند .لذا رضایت درونی پایدارتر از رضایت کلی نتیجه تعادل بین رضایت درونی و بیرونی

است (ظهیری.)1386 ،

3-33333ابعاد رضایت شغلی
در مطالعات اخیر که در زمینه رضایت شغلی صورت گرفت مقدار زیادی تفاوت ساختاری شامل پیشبینیهایی از رضایت

شغلی وجود دارد سرتاسر این ساختارها میتوانند در پنج گروه اصلی از شغل و محیط کار تقسیم میشوند که در ذیل آمدهاند:

 .1تصویر سازمانی :دراین قسمت بر روی ادراک از سازمان بهطور کلی و اثربخشی نام تجاری سازمان در اثر ابتکارات

کارکنان آن تمرکز میشود.

 .2دیدگاه سازمانی :دراین قسمت بر روی فرهنگ و جنبههای اخالقی سازمان ،توانایی مدیریت شرکت برای تصمیمگیری

همچنین برای آگاهی دادن به کارکنان درباره وضعیت جهتگیری سازمان تمرکز میشود.

 .3سرپرستان :در این قسمت روی ارتباطی که کارمند بهطور فوری با مدیر دارد یعنی درک حرفهای و مهارتهای

ارتباطی مدیر تمرکز میشود.

 .4همکاران :دراین قسمت بر روی شرایط اجتماعی در میان همکاران ،درجه همکاری حرفهای و مهارتهای ارتباطی

مدیر تمرکز میشود.
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 .5شرایط کار :دراین قسمت بر روی محتوای شغل ،محیط فیزیکی کار ،امنیت شغلی ،حقوق و مزایا به عبارت دیگر

همه جنبههایی که شغل در خود دارد (وقتی جدا از اجتماع و زمینه فرهنگی در نظر گرفته میشود) تمرکز میکند (علیپور و

نوید.)1392 ،

3-33333شرایط رضایت از شغل
رضایت شغلی باال یعنی اینکه یک فرد از شغل خود رضایت کامل دارد ،آن را دوست دارد و برای او ارزش زیادی دارد.

رضایت شغلی باال منعکس کننده ج ّو سازمانی مطلوب است که نتیجه آن ابقای کارکنان میباشد و این میسر نمی شود مگر
با وجود مدیران و رهبران اندیشمند و تحولآفرین که با ایجاد این ج ّو ،مسیر را برای فراهم آوردن سطح باالی رضایت شغلی

هموار کنند (توکلی و همکاران.)1394 ،

مهمترین ارزشها یا شرایطی که منتج به رضایت از شغل میشود عبارتاند از:
 -1کار پر مخاطره ذهنی که فرد بتواند با موفقیت با آن سازگار شود.
 -2عالقه فردی به خود شغل
 -3کار از جهت جسمانی بیش از حد خسته کننده نباشد.
 -4پاداش عملکرد ،منصفانه ،آموزنده و منطبق بر اشتیاق شخصی فرد باشد.
 -5شرایط کار با نیازهای فیزیکی سازگار باشد و به اهداف شغلی کمک کند.
 -6احساس عزت نفس از سوی شغل
 -7عواملی که در محیط کار نیل به ارزش شغلی را در فرد تسهیل میکند؛ از قبیل کار جالب و حقوق (این عوامل

میبایست مهمتر از ارزشهای فردی باشد و تعارض نقش و ابهام را به حداقل برساند) (میهنی.)1386 ،

3-333مفاهیم ،تعاریف و اهداف منابع انسانی
3-33333تعریف مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی 1عنوان رویکردی استراتژیک و منسجم برای مدیریت با ارزشترین سرمایههای سازمانی

(انسانهایی که بهصورت فردی و جمعی در جهت کمک به تحقیق اهداف یا زمان فعالیت میکنند) تعریف شده است

( .)Armstrong, 2006هر سازمان از طریق افرادی شناخته میشود که در آن کار میکنند .بنابراین ،سازمانی که نیروی
انسانی شایسته یا بالقوه با صالحیت را جذب میکند و آنها را در جهت عملکرد عالی برمیانگیزد و مهارتهای آنها را بهبود

میبخشد ،همه چیز را برای اثربخش بودن مهیا ساخته است .مدیریت منابع انسانی که در دهه  1980مطرح شد ،منجر به

تکامل فصل جدیدی در نگاه به منابع انسانی گشت .مدیریت منابع انسانی ،رویکردی جامع به مدیریت منابع کلیدی سازمان
یعنی منابع انسانی است .مدیریت منابع انسانی نه تنها رویکردی از روی سودآوری به مدیریت کارکنان است بلکه رویکردی

1. Human Resources Management

بررسی تأثیر استراتژيهای منابع انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان؛ با تأکید بر نقش فرهنگ نوآوری و مالکیت ادراکشده
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ویژه به روابط کارکنان با تأکید بر تعهد و دو طرفه بودن آن است (فارسیجانی وعارف نژاد .)1390 ،بررسی ادبیات منابع
انسانی نشان میدهد  HRدارای یک ساختار چند بعدی شامل آموزش ،استخدام ،جبران خدمات ،ارزیابی عملکرد و ...است

و تأثیر بهسزایی در نگرشهای شغلی کارکنان از جمله تعهد سازمانی ،رضایت شغلی ،رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای
کاری انحرافی دارد که این متغیرها خود عملکرد سازمان را درنهایت تحت تأثیر قرار خواهد داد (.)Ramatu & et al.,2014

3-33333اهمیت سرمایه گذاری در منابع انسانی
در عصر حاضر ،منابع انساني دانشگرا به عنوان مهمترين قابليت سازمان در كسب مزيت رقابتي و همچنين عمدهترين

دارايي نامشهود قلمداد شده و اعتقاد سازمانها نيز بر آن است كه بايد كاركنان را پايه و اساس بهبود كيفيت و بهرهوري كليه
فرایندهاي سازماني دانست و لذا بايد اين عامل را مبناي اصلي فرایند افزايش كارايي و اثربخشي و همچنين با ارزشترين
سرمايه و كليد طاليي رقابت قلمداد كرد .از اينرو ،امروزه سازمانها بر سرمايهگذاري انساني تأكيد بیشتري مينمايند زيرا

سرمايهگذاري انساني و اعتالي كيفيت نيروي كار يكي از زمينهها و راههاي اصلي ارتقاي بهروهوري و تسريع رشد و توسعه
سازمانهاست و سازمانهاي پيشرو با تالش براي جذب ،پرورش ،نگهداشت و بهكارگيري نيروهاي دانشگرا و زبده مزيت

رقابتي امروز و فرداي خود را تضمين خواهند كرد (رحيمي و حاج کریمی .)1390 ،شواهد نشان میدهد که اقدامات منابع
انسانی مانند ،استخدام ،جبران خدمات ،آموزش وتوسعه و ...ارتباط تنگاتنگی با عملکرد سازمان دارد .مهارتهای مدیران منابع
انسانی میتواند انگیزه کارکنان برای عملکرد باال را تحت تأثیر قرار دهد و سازمان را به سمت عملکرد باال هدایت نماید
به شرطی که درست پیاده سازی گردند ( .)Tenhiälä & et al.,2014یافتههای برخی از پژوهشها نشان میدهد بسیاری
از مدیران از تأثیرات اقدامات منابع انسانی بر دستاوردهای سازمان بیاطالع هستند .از سوی دیگر تحقیقات گذشته بیانگر

ارتباط مثبت بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد شرکتها و سازمانهای خصوصی بوده است .در این تحقیقات از معیارهای
مختلف عینی و ذهنی جهت اندازهگیری عملکرد استفاده و این ارتباط مشاهده شده است (.)Vanhala & Stavrou, 2013

لذا اهمیت مدیریت منابع انسانی در سازمانها آشکار میگردد .در حقیقت مقولة منابع انساني به عنوان موضوعي كليدي از

جمله ضروريترين اقداماتي است كه در سازمانها و در حوزه مديريت منابع انساني مطرح است .چرا که انسان مهمترين
عامل تحقق اهداف سازمان در سطح خرد و تحقق اهداف برنامههاي توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي در سطح كالن

است (مقصودی ایمن و همکاران .)1391 ،در نهایت باید خاطر نشان شد که بر اساس پژوهشهايي كه در حوزه مديريت
منابع انساني در ايران انجام شدهاند ،اينگونه به نظر ميرسد كه مديريت منابع انساني در ايران ،با ساير كشورهاي در حال

گذار ،شباهتهاي قابل توجهي دارد و هنوز تا حدي از مرحله مديريت پرسنلي عبور نكرده است .هرچند به نظر ميرسد این
اواخر ضرورت توجه به مديريت منابع انساني در سازمانهاي ايراني پذيرفته شده است ،اما هنوز به ماهيت راهبردي آن توجه
كافي نميشود (فقیهی وآغاز.)1390 ،

3-33333اهداف مدیریت منابع انسانی
هدف مدیریت منابع انسانی عبارت است از تضمین موفقیت سازمان با یاری کارکنان آن .عالوه بر این ،مدیریت منابع

انسانی بهطور خاص ،سازمان را در دستیابی به موارد ذیل یاری میرساند (فارسیجانی وعارف نژاد.)1390 ،
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 -جذب کارکنان ماهر و با انگیزه جذب کند؛
 -طراحی سیستمهای کاری با عملکرد باال؛
 -تضمین ارزشنهادن به کارکنان؛
همچنین هدف اصلی مدیریت استراتژیک منابع انسانی ،ایجاد دیدگاه کالنی است که امکان پرداختن به مسائل اساسی

کارکنان را فراهم آورد .مدیریت استراتژیک منابع انسانی موجب بهرهمندی سازمان از کارکنان ماهر ،متعهد و با انگیزه در

تالش برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار میشود .هدف آن ،ایجاد حس هدفمندی و جهتدار بودن در محیطهای اغلب

پرتالطم امروزی است تا به این وسیله نیازهای تجاری سازمان و نیازهای فردی و گروهی کارکنان آن از راه طراحی و اجرای
برنامهها و سیاستهای منسجم و عملی منابع انسانی تأمین شود (.)Armstrong,2006

3-33333اقدامات اصلی مدیریت منابع انسانی در سازمان
تجزیه و تحلیل و طراحی شغل؛ طراحی شغل و رویکردهای آن با ظهور نهضت مدیریت علمی در سال  1900میالدی

مورد توجه قرار گرفت و پیشگامان مدیریت علمی همچون تیلور و گیلبرثها ،بهطور نظامیافته ،مشاغل را با استفاده از
فنون مختلف مورد ارزیابی قرار دادند .این صاحبنظران ،طراحی شغل را به عنوان برجستهترین عنصر مدیریت علمی قلمداد

نمودند .با توجه به طراحی مشاغل فردی ،اولین تئوری مهم توسط هرزبرگ و همکارانش ( 1959میالدی) ارائه گردید.

هرزبرگ در تئوری دو عاملی خود ،بین دو عامل برانگیزاننده که در درون ماهیت کار قرار دارند (همانند موفقیت ،شناسایی
و مسئولیتپذیری) و عامل نگهدارنده که عوامل بیرون از شغل محسوب میشوند (همانند شرایط کار ،حقوق و سرپرستی)
تمایز قائل میشود .فرض این تئوری آن است که عوامل نگهدارنده برای حفظ منابع انسانی در سازمان ضروری هستند .بر

طبق تئوری هرزبرگ ،تنها مشاغل چالش برانگیز برای موفقیت ،شناسایی ،پیشرفت و رشد فرصت ایجاد میکنند که باعث
برانگیختن کارکنان میشوند (.)Garg and Rastogi, 2006

برنامهریزی منابع انسانی 1؛ عبارت است از پیشبینی تقاضا و عرضه نیروی انسانی با استفاده از فنون مختلف ،برای

تعیین نیازمندیهای منابع انسانی سازمان در آینده (.)Armstrong , 2006

هرچند که برنامهریزی منابع انسانی بیشتر با این موضوع سروکار دارد که سازمان را از تأمین نیروی انسانی کمی و کیفی

مطمئن میسازد ،در عین حال با برنامهریزی بهرهوری مرتبط است که طی آن سازمان را از بهکارگیری بهینه منابع انسانی

آسوده خاطر میکند .برنامهریزی منابع انسانی شامل شش حوزه فعالیتی مرتبط به هم است که عبارتاند از:

● ●پیشبینی تقاضا :2برآورد نیازهای آتی سازمان به منابع انسانی از طریق مراجعه به برنامههای واحدهای سازمانی و

پیشبینی سطوح فعالیتها در آینده؛

● ●پیشبینی عرضه :3برآورد عرضة نیروی کار با مراجعه به تحلیلهای صورت گرفته از منابع انسانی موجود و قابل
1. Human Resources Planning
2. Demand Forcasting
3. Supply Forcasting
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دسترس در آینده؛
● ●تعیین نیازمندیهای منابع انسانی :1تجزیه و تحلیل بهرهوری ،ظرفیت ،کاربرد و هزینهها بهمنظور شناسایی نیازها برای

بهبود بهرهوری و یا کاهش هزینهها؛

● ●برنامهریزی اقدام :2برنامههای آمادهسازی در ارتباط با پیشبینی کمبودها یا مازاد نیروی انسانی ،جهت بهبود کاربری

و بهرهوری و یا کاهش هزینهها؛

● ●کنترل و بودجه بندی منابع انسانی :3تعیین بودجهها و استانداردهای منابع انسانی و نظارت بر اجرای برنامههای پیشرو

(مقیمی ورمضان.)1390 ،

استخدام منابع انسانی؛ «به کارگماری منابع انسانی »4یا استخدام عبارت است از فرایند خلق مخزنی از متقاضیان

برای پستهای شغلی فاقد متصدی و انتخاب نیز فرایند گزینش از میان این متقاضیان میباشد .به عبارت دیگر ،در استخدام،
فعالیت جذب مطرح است ،اما در فرایند انتخاب ،فعالیت غربال کردن مورد توجه قرار میگیرد .امروزه صاحبنظران تمایز

چندانی بین این دو قائل نیستنند و از آنها تحت عنوان فرایند استخدام یاد میکنند ( .)Murnighan, 1998به عبارت دیگر
«به کارگماری منابع انسانی» به مجموعهای از فعالیتهای یک سازمان برای جذب متقاضیان شغل اشاره دارد که برای

کمک به سازمان جهت دستیابی به اهدافش ،دارای شرایط هستند .سازمانها برای بهکارگیری نیروی انسانی ،نیازمند خط
مشیها و سیاستهای استخدامی هستند که این سیاستها باید با توجه به عوامل زیر تنظیم گردد:
● ●سیاستهای استخدامی دولتی؛
● ●خط مشیهای پرسنلی سایر سازمانها؛
● ●منابع استخدامی (منابع داخلی و بیرونی)؛
● ●نیازهای استخدامی؛
● ●هزینههای استخدامی؛
● ●انتخاب معیارهای استخدامی (مقیمی ورمضان.)1390 ،
آموزش و توسعه منابع انسانی؛ آموزش منابع انسانی شامل آموزش کارکنان و مدیریت است که در متون مدیریت

منابع انسانی واژه «آموزش» 5برای کارکنان و مفهوم «توسعه» برای مدیران به کار برده میشود .آموزش اغلب به یاد دادن
مهارتها و رفتارهای خاص اشاره دارد؛ درحالیکه توسعه ،مفهومی کلیتر از آموزش است که به نیازهای فردی عالوه بر

نیازهای سازمانی گرایش بیشتری داشته و رویهم رفته ،هدفگیری آن سطح مدیریت است ( .)Rao & Rao, 1996در
این راستا اهداف زیر برای منابع انسانی در نظر گرفته میشود:

1. Determining Human Resources Reqirements
2. Action Planning
3. Human Resources Budgeting and Control
4. Human resource recruitment
5. Training
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● ●یادگیری فردی و سازمانی :طراحی و تدوین سیستماتیک و منظم شرکت به عنوان سازمانی که بهدنبال یادگیری

است .فراهم آوردن فرصتهای آموزشی برای کارکنان تا بتوانند قابلیتها و تواناییهای خود را توسعه دهند و برای ارتقای
شغلی آماده شوند.

● ●توسعه مدیریت :فراهم آوردن فرصتهای توسعه و آموزش برای مدیران بهمنظور افزایش قابلیت و توان آنها در

مشارکت مساعد با سازمان در راستای تحصیل اهداف و آرمانهای آن.

● ●مدیریت مسیر شغلی :برنامهریزی و توسعه مسیرهای شغلی کارکنان هستند (اسماعیل زاده.)1388 ،
ارزیابی عملکرد منابع انسانی؛ ارزیابی عملکرد 1شیوهای از ارزشیابی رفتارکنان در محیط کار است که شامل جنبههای

کمی و کیفی عملکرد شغلی افراد میشود .عملکرد اشاره به حدی از نیل به موفقیت در انجام وظایف دارد که منعکس کننده
میزان کامیابی فرد در پاسخگویی به تقاضاهای شغل است .اغلب اوقات مفهوم عملکرد با واژه تالش خلط میشود و بهطور

اشتباه بهجای هم به کار میروند؛ درحالیکه نمود عملکرد در نتایج است .به عنوان نمونه یک دانش آموز ممکن است برای

آمادگی در آزمون تالش بی وقفهای داشته باشد ،اما نمره ضعیفی از آزمون به دست آورد .در این شرایط ،دانش آموز تالش
زیادی از خود بروز داده اما عملکرد پایینی داشته است .بهمنظور قضاوت در خصوص اینکه آیا کارمندی برای سازمان مفید
است یا خیر؟ و اگر مفید است باید چه میزان حقوق و مزایا دریافت نماید و به چه جایگاهی ارتقا یابد ،تصمیمگیران نیاز دارند
تا عملکرد کارکنان را در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهند (.)Muniramappa et al. , 1992

مدیریت پاداش2؛ با استراتژیها ،خط مشیها و فرایندهایی سرو کار دارد تا این اطمینان را ایجاد نماید که کمکها

و خدمات کارکنان به سازمان از راههای مختلف مالی و غیر مالی مورد تقدیر قرار میگیرد؛ که طراحی ،اجرا و نگهداری
سیستمهای پاداش (فرایندها ،عملیات و رویههای پرداخت پاداش) تحقق نیازها و منافع سازمان و سودبران -هردو -را شامل
میشود .مدیریت پاداش تنها منحصر به پرداخت حقوق و مزایا نمیشود ،بلکه پاداشهای غیرمالی همچون :قدرشناسی،

فرصتهای یادگیری و بهبود و همچنین افزایش مسئولیتپذیری شغلی را نیز شامل میشود (.)Armstrong, 2006
در مجموع ،اهداف مدیریت پاداش عبارتاند از:
● ●پاداش به کارکنان مطابق ارزشی که برای سازمان خلق نمودهاند؛
● ●همراستا نمودن عملیات پاداش با اهداف سازمان و همچنین ارزشها و نیازهای کارکنان؛

● ●پاداش به کارهای درست جهت انتقال این پیام درست به کارکنان که چه رفتارها و پیامدهایی دارای اهمیت هستند؛
● ●کمک به جذب و نگهداشت کارکنان با کیفیت باال متناسب با نیازهای سازمان؛ برانگیختن کارکنان و جلب مشارکت

و تعهد آنها؛

● ●ایجاد و توسعة فرهنگ عملکرد باال در سازمان (همان منبع ،ص.)4

1. Performance appraisal
2. Reward Management

بررسی تأثیر استراتژيهای منابع انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان؛ با تأکید بر نقش فرهنگ نوآوری و مالکیت ادراکشده

25

مدیریت مسیر ترقی؛ مسیر ترقی 1عبارت است از مراحل متوالی و در حال تکامل تجربیات کاری افراد در طول زمان که

بیشتر در قالب یک مجموعه اجتماعی یا پیامدهای خاصی رخ میدهد .تجربیات کاری ،مجموعههای اجتماعی و پیامدهایی
که مسیر ترقی را مشخص میکنند ،ممکن است محدود (در قالب حرفه یا سازمان) یا گسترده (مسیر ترقی در جامعه در طیف

وسیعی از حرف و سازمانهای مختلف) باشد (.)Lawrence, 1998
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اقدامات اصلی مدیریت منابع انسانی در سازمان

هرزبرگ در این تئوری دو عاملی خود ،بین دو عامل برانگیزاننده که در درون ماهیت کار قرار دارند (همانند
تجزیه و تحلیل و موفقیت ،شناسایی و مسئولیتپذیری) و عامل نگهدارنده که عوامل بیرون از شغل محسوب میشوند (همانند
طراحی شغل شرایط کار ،حقوق و سرپرستی) تمایز قائل میشود .رویکردهای مختلفی در این زمینه وجود دارد مانند
غنیسازی شغل ،مهندسی شغل ،پردازش اطالعات اجتماعی و ویژگیهای شغلی.
عبارت است از پیشبینی تقاضا و عرضه نیروی انسانی با استفاده از فنون مختلف ،برای تعیین نیازمندیهای
برنامهریزی منابع
منابع انسانی سازمان در آینده .که شامل شش حوزه فعالیتی نظیر پیشبینی عرضه و تقاضا ،تعیین نیازمندیهای
انسانی
منابع انسانی ،برنامهریزی اقدام و کنترل و بودجه بندی منابع انسانی است.
استخدام منابع
انسانی

«بهکارگماری منابع انسانی» به مجموعهای از فعالیتهای یک سازمان برای جذب متقاضیان شغل اشاره دارد
که برای کمک به سازمان جهت دستیابی به اهداف آن ،دارای شرایطی هستند .هر سازمانی در این خصوص
خطمشی و سیاستهای خاص خود را دارد.

آموزش و توسعه
منابع انسانی

آموزش منابع انسانی شامل آموزش کارکنان و مدیریت است که در متون مدیریت منابع انسانی واژه «آموزش»
برای کارکنان و مفهوم «توسعه» برای مدیران به کار برده میشود .آموزش اغلب به یاد دادن مهارتها و و
رفتارهای خاص اشاره دارد؛ درحالیکه توسعه ،مفهومی کلیتر از آموزش است که به نیازهای فردی عالوه بر
نیازهای سازمانی گرایش بیشتری داشته و رویه م رفته ،هدفگیری آن سطح مدیریت است .در این راستا
اهداف زیر که شامل یادگیری فردی و سازمانی ،توسعه مدیریت و مدیریت مسیر شغلی است برای منابع انسانی
در نظر گرفته میشود.

ارزیابی عملکرد
منابع انسانی

ارزیابی عملکرد 3شیوهای از ارزشیابی رفتارکنان در محیط کار است که شامل جنبههای کمی و کیفی عملکرد
شغلی افراد میشود .عملکرد اشاره به حدی از نیل به موفقیت در انجام وظایف دارد که منعکس کننده میزان
کامیابی فرد در پاسخگویی به تقاضاهای شغل است .اغلب اوقات مفهوم عملکرد با واژه تالش اشتباه گرفته
میشود و به غلط بهجای یکدیگر استعمال میگردند؛ درحالیکه نمود عملکرد در نتایج است.

مدیریت پاداش

مدیریت پاداش تنها منحصر به پرداخت حقوق و مزایا نمی شود ،بلکه پاداشهای غیرمالی همچون قدرشناسی،
فرصتهای یادگیری و بهبود و همچنین افزایش مسئولیتپذیری شغلی را نیز شامل میشود.

2

مسیر ترقی 4عبارت است از مراحل متوالی و در حال تکامل تجربیات کاری افراد در طول زمان که بیشتر در
مدیریت مسیر ترقی
قالب یک مجموعه اجتماعی یا پیامدهای خاص رخ میدهد.
مأخذ :نگارنده

1. Career
2. Training
3. Performance appraisal
4. Career
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3-33333مديريت استراتژيك منابع انساني و استراتژيهاي منابع انساني
مديريت استراتژيك منابع انساني يك روش مديريتي مبتني بر شايستگي است و در آن بیشتر بر توسعه منابع انساني

تأكيد ميشود ،يعني تبديل منابع انساني به منابعي با دوام ،غيرقابل معامله و چيزي كه نمي توان نسخه كامل يا دومي از آن

تهيه كرد .رمز مزيت رقابتي با ثبات يا پايدار ،توسعه دادن منابعي با اين ويژگيهاست .بهويژه بدان سبب كه افراد يا انسانها
سرمايههاي اصلي سازمان هستند .در سازمان ،مديريت استرتژيك منابع انساني ،به عنوان روشي در فرایند مديريت افراد،

نميتواند با استراتژي منابع انساني رابطه نداشته باشد .در واقع ،فرایند تدوين و اجراي استراتژي منابع انساني بهمنظور مرتبط

ساختن سياستها و روشهاي منابع انساني با هدفهاي استراتژيك و هدفهاي سازمان ،ركن اصلي مديريت استراتژيك
منابع انساني را تشكيل ميدهند (درویش وهمکاران .)1391 ،در نتیجه منابع انساني و افراد شاغل در سازمان به عنوان

كليديترين عنصر موفقيت يا عدم موفقيت يك سازمان نقش اساسي ايفا ميكنند و هنر مديريت منابع انساني است كه

بتواند از اين منابع سرشار حداكثر بهرهمندي را حاصل سازد (حسن پور و عباسی .)1388 ،بنابراين مديريت استراتژيك منابع
انساني امروزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته و هر روز نقش جديدي از آن انتظار ميرود .افزايش بهرهوري نيروي كار ،ايجاد

و افزايش تعهدكاركنان ،انتظار مشتريان و ارباب رجوع در خصوص افزايش خدمات مناسبتر ،افزايش نقش نيروي كار در

تدوين و اجراي استراتژيهاي سازماني ،بخشي از نقشهاي در حال تغيير مديريت استراتژيك منابع انساني است (درویش

وهمکاران .)1391 ،استوارت و براون 1با تكيه بر رويكرد اقتضايي درباره استراتژيهاي منابع انساني (يعني با توجه به انتخاب

استراتژي رهبري هزينه يا استراتژي تمايز؛ وگزينه ساخت يا خريد مهارت و استعداد) ،چهار استراتژي را به شرح زير مطرح
ميسازند :استراتژي سرباز وفادار ،2استراتژي نيروي قراردادي ،3استراتژي متخصص متعهد ،4استراتژي پيمانكارانه .5در ادامه
به هر کدام از این استراتژيهاي منابع انساني به صورت خالصه اشاره میشود (استوارت و براون.)1389 ،

استراتژي سرباز وفادار :از تركيب استراتژي رهبري هزينه و بازار كار داخل ،اين استراتژي منابع انساني حاصل

ميشود .انطباق افراد با فرهنگ سازمان و داشتن قابليت براي تبديل شدن به يك كارمند وفادار ،از جمله معيارهاي انتخاب

و استخدام افراد است .در اين استراتژي ،كاركنان جوان -كه در ابتداي مسير پيشرفت شغلي خود هستند -استخدام ميشوند

و سازمان متناسب بانيازهاي فعلي و آتي خود ،مهارتهاي گوناگون را به آنها آموزش ميدهد .در اين استراتژي ،مسير
پيشرفت شغلي ،مجموعه پستهايي را در برميگيرد كه فرد در طي دوران خدمت و پس از ارتقا بر عهده ميگيرد (همان

منبع ،ص .)79

استراتژي نيروي كار قراردادي :تركيب استراتژي رهبري هزينه و بازار كار داخل ،استراتژي نيروي كار قراردادي را

ايجاد ميكند .تأكيد اين استراتژي بر بهکارگیری كاركناني است كه دستمزدهاي بااليي طلب نميكنند .در سازمانهايي كه
اين استراتژي را به كار ميگيرند مشاغل به گونهاي طراحي ميشوند كه مدير بتواند كنترل شديدي بر فعاليتهاي كاركنان
1. Stewart & Brown
2. Loyal Soldier
3. Bargain Laborer
4. Committed Expert
5. Free Agent
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اعمال كند .به هر كارمند ،وظيفهاي كام ً
ال روشن و مشخص داده ميشود كه به سادگي قابل يادگيري است .در واقع ،كاركنان

براي انجام كارها و وظايف سادهاي استخدام ميشوند كه نياز به مهارتهاي تخصصي ندارد .سازمان هيچ مسير روشن و
مشخصي براي ارتقا و پيشرفت كاركنان ندارد (همان منبع ،ص .)80

استراتژي متخصص متعهد :حاصل تركيب استراتژي تمايز و بازار كارداخل است .هدف اين استراتژي ،گزينش و حفظ

كاركنان متخصص است .سازمانهايي كه از اين استراتژي استفاده ميكنند ،به كاركنان خود آزادي عمل بسياري ميدهند

تا براي ايجاد و بهبود روشهاي كاري ،از خالقيت خود استفاده كنند .در اين استراتژي ،مسير پيشرفت شغلي هموار است و
كاركنان ميتوانند در مشاغل مشابه ارتقا يابند .آموزشهاي بلندمدت بسيار مورد توجه است تا تخصص و مهارت مورد نياز
كاركنان به آنها آموزش داده شود (همان منبع ،ص .)81

استراتژي پيمانكارانه :استراتژي پيمانكارانه حاصل تركيب استراتژي تمايز و بازار كار خارج است .تأكيد اساسي اين

استراتژي ،بر بهکارگیری افرادي است كه مهارتهاي تخصصي مورد نياز را دارند اما سازمان براي مدت زمان طوالني به
آنها نياز ندارد .سازمانهايي كه از اين استراتژي استفاده ميكنند ،مشاغل خود را به گونهاي طراحي مينمايند كه آزادي

عمل الزم براي انجام كارها به كاركنان داده شود .در اين استراتژي از تعهد بلندمدت اجتناب ميشود و هيچ تالشي براي
ايجاد وابستگي بين كاركنان و سازمان انجام نميگيرد .پاداشهاي كوتاهمدت بسيار رايج و در سطح بااليي به افراد پرداخت

ميشود (همان منبع ،ص .)82

3-33333رابطه منابع انسانی با عملکرد سازمانی
پژوهشگران دریافتهاند که عملکرد سازمانی در نتیجه سازگاری راهبرد مدیریت منابع انسانی شرکت و راهبرد کسب و کار

میتواند بهبود یابد .مدیریت راهبردی منابع انسانی الگویی برنامهریزی شده برای استقرار منابع انسانی میدانند که فعالیتهای

هدفمندی برای توانا ساختن یک سازمان جهت دستیابی به اهدافش انجام میدهد .مدیریت راهبردی منابع انسانی بر تفسیر
و توضیح نقش منابع انسانی در افزایش اثربخشی سازمانی ،متمرکز شده است .طبیعی است که مدیریت منابع انسانی به عنوان
بخشی از سازمان بایستی با کلیت روند حرکت سازمان و راهبردهای آن هماهنگ باشد تا بتواند بیشترین کارکرد مثبت را

در سازمان در پی داشته باشد .نتایج حاصل از فعالیتهای اثربخش مدیریت منابع انسانی در دستیابی به یک حاشیه رقابتی،
بهطور مکرر در گذشته مورد بحث بوده است .در ادامه خالصهای از ارتباط میان مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی
آمده است (حسینی و همکاران.)1391،
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جدول -4خالصهای از ارتباط میان مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی
پژوهش

& (Backer
)Huselid, 1998

& (Delery
)Doty, 1996

& (Guest
)Hoque, 1994

سنجش سیستم
منابع انسانی

سنجش
راهبرد
کسب و کار

متغیرهای
خروجی

شاخص تجمعی
702شرکت
 21تکنیک
از  21بخش و
آمریکایی با
مدیریت منابع
بخشبندی آنها به
بیش از100
انسانی
4شاخه
کارمند

راهبردهای
رهبری
هزینه ،تمایز و
تمرکز

ارزش بازار

نمونه مورد
مطالعه

 1050بانک
آمریکا

تکنیکهای
منابع
انسانی

 7تکنیک
 3نوع معمول :بازار،
مدیریت منابع
حد واسط ،درونی
انسانی

)(Huang, 2001

209هتل
درانگلستان
با بیش از25
کارمند

)(Huang, 2001

 315شرکت
مدیریت و
توسعه منابع
انسانی چین

گردش مالی
بهرهوری

مبتنی بر
درخواست موردی
«راهبرد رسمی
مدیریت منابع
انسانی /همتراز با
راهبرد کسب و کار»

رابطه میان مدیریت
راهبردهای
بهرهوری ،مالی منابع انسانی و
رهبری
سه دسته راهبرد
عملکرد در میان
عملکرد
مدیریت منابع انسانی هزینه ،تمایز ،و
3گروه
تمرکز

 13راهبرد
راهبردهای
3گروه بهرهبرداری،
مدیریت
رهبری
تسهیلگر ،و درگیرانه
منابع انسانی
مبتنی بر تجزیه و هزینه ،تمایز ،و
داولینگ و
تمرکز
تحلیل
اسکیولر

 21تکنیک
) 968 (Huselid, 1995شرکت
مدیریت منابع
آمریکایی
انسانی

2معیار حاصل از
تجزیه و تحلیل
عوامل

 120کارخانه
تکنیکهای
تولیدی
& (Rodriguez
توسعه و
) Ventura, 2003اسپانیایی با
بیش از 100جبران خدمت
کارگر

2معیار مبتنی بر
تجزیه و تحلیل
عوامل

مأخذ :حسینی و همکاران1391،

آزمون همراستایی
تعامل میان سیستم
منابع انسانی و اجرا

ارزیابی درجه
همراستایی
بازگشت
راهبردهای
تکنیکهای منابع
دارایی،
فرصتطلبانه،
تحلیلگر و بازگشت حقوق انسانی با راهبرد
کسب و کار
صاحبان سهام
تدافعی
شرکتها

4گروه بر مبنای میانه
 390سایت
راهبردهای
توسعهنیافته  21تکنیک تجمعی از  21تکنیک
افزایش
در حال تولید مدیریت منابع و ارزیابی اینکه آیا
کیفیت و
دارای راهبرد منابع
انسانی
در
رهبری هزینه
انسانی هستند
انگلستان
22تکنیک
تعهد باال

تخمین سازگاری

سنجش
یکپارچگی
راهبردی

عملکرد

اثر متقابل میان
راهبرد مدیریت
منابع انسانی و
راهبرد کسب و کار

اثر متقابل سیستم
بهرهوری حجم
منابع انسانی و
معامالت،
راهبرد
عملکرد مالی
کسب و کار

راهبردهای
بهرهوری حجم اثر متقابل سیستم
فرصت طلبانه،
منابع انسانی و
معامالت،
تحلیلگر و
راهبرد
عملکرد
تدافعی
کسب و کار
درونی
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3-333مفهوم ،تعاریف و فرایند نوآوری
3-33333مفهوم نوآوری
نوآوري را ميتوان به عنوان توليد ،توسعه و شناسايي ايدههاي نو در نقش شغل ،گروه و سازمان تعريف كرد كه براي سود
بردن از عملكرد افراد ،گروه و سازمان به كار گرفته ميشود .بـاتـوجـه بـه اين تعريف ،افـراد در گـروهها فعاليتهاي نوآوري
را برعهده ميگيرند تا از تغيير نوآورانه ،سود حاصل كنند .نوآوري بهطور گسترده ،تأثیر فراوانی بر كارايي و بقاي بلند مدت
سازمانها دارد  .پايه و اساس نوآوري را ايدههاي خالق و سازنده ،تشکیل میدهند ( .)Lin,2007نوآوری بهعنوان یک ایده،
محصول یا فرایند معرفی شود که برای شرکت ،جدید میباشد و اشاره به گرایش شرکت به توسعه عناصر جدید یا ترکیب
جدیدی از عناصر موجود از تولیدات ،تکنولوژیها یا شیوههای مدیریتی دارد ( .)2010,.Chen et alنوآوري يك فرایند است
كه در اين فرایند ابتدا فرد اجازه ميدهد تصور او ( تصوري كه به قول انشتين از دانش مهمتر است) به آسمانها صعود كند،
سپس آن را به زمين ميآورد و مهندسي ميكند (مهندسي ايده) تا تبديل به ايده گردد ،سپس ايدهها را ازطريق مديريت ايده
به ايدههاي عملي ،مفيد و مناسب تبديل ميكند (خالقيت) .بهدنبال آن ايدهها را به كاال ،خدمات و فرایند تبديل مينمايد
و در نهایت با تجاري كردن محصوالت،خدمات و فرایندهاي جديد يا توسعه يافته در بازار ،فرایند نوآوري خاتمه مييابد.
به عبارتي خالقيت الزمه نوآوري است ،اما بايد توجه داشت كه از خالقيت تا نوآوري اغلب راهي طوالني در پيش است كه
بیشتر اين راه را افراد كارآفرين تسهيل ميكنند (احمدی ونصیری واحد.)1388،

3-33333انواع نوآوری
مروری بر مطالب موجود در رابطه با نوآوری نشان میدهد که تنوع انواع نوآوری ،طیفی از افزایشی تا رادیکالی را شامل
میشود .به عنوان مثال تعدادی از محققان نوآوری را به سه مقوله اداری و فنی ،تولیدی و فرایندی ،رادیکالی و افزایشی
دستهبندی کردهاند .دلیل اینکه چرا سازمانها انواع مختلفی از نوآوری را اتخاذ میکنند ،بستگی به شرایط محیطی ،عوامل
سازمانی ،فرایند ایجاد نوآوری و واحد سازمانی دارد.
● ●نوآوری تکنیکی :دانشی است که شیوهها ،اجزا و روشهای فنی را به فرایند تولید محصول یا خدمت مرتبط میسازد.
● ●نوآوری اداری :اشاره به تغییرات در ساختار و فرایندهای سازمانی دارد ،مانند ساختاربندی وظایف و اختیارات ،استخدام
پرسنل ،تخصیص منابع و پاداشها.
● ●نوآوری رادیکالی :تغییری اساسی است که نشاندهنده یک الگوی تکنولوژیکی جدید بوده و نیازمند تواناییهای
سازمانی بیشتر و دانش عمیقتر میباشد.
● ●نوآوری افزایشی :بهعنوان تغییرات تکنولوژیکی کوچکتر در سازمان جهت تولید محصوالت و خدمات میباشد و
برخالف نوآوری رادیکالی نیازمند تواناییهای سازمانی زیادی نیست (.)AL-Hakim & Hsssan,2011

3-33333رویکرد اساسی به نوآوری
در صنعت سه رویکرد اساسی در مورد نوآوری وجود دارد که عبارتاند از  :رویکرد ساختاری ،خالق و پویا .نوآوری

30

مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

ساختاری ،طی عصر صنعتی رایج گردید و هدف آن مهندسی کارا و اثربخش نوآوری در قالب مجموعه راهنماهای خاص بود.
این نوع نوآوری در ابتدا در شرکتهای بزرگ مورد استفاده قرا رگرفت و نسبت به سایر رویکردها ،بیشتر بر روی رهبری
درونی ،برنامهریزی استراتژیک،اجرای اثربخش ایدهها فشار سهامدار و منابع مالی اصرار داشته و تأکید اندکی بر روی محیط
خالق جهت ایجاد نوآوری دارد .نوآوری خالق ،بیشتر در سازمانهای کوچک رایج است که تمرکز بر روی یک تصویر کلی
از شرکت آسانتر صورت میپذیرد و بیشتر توجه آن بر روی ابعاد انگیزشی نوآوری به جای ابعاد فرایندی است .نوآوری پویا
ترکیبی از رویکردهای ساختاری و خالق است و کسب و کارها در اندازههای متفاوت اعم از بزرگ و کوچک میتوانند از این
نوع نوآوری برای کسب موفقیت استفاده کنند .در حقیقت نوآوری پویا ،تفکر و برنامهریزی استراتژیک را از رویکرد ساختاری
وام گرفته است و نیاز به اجرای برنامهها را از رویکرد خالق (طالبی.)1385 ،

3-33333فرایند نوآوری
بسیاری از صاحبنظران نوآوری را بیشتر در قالب یک فرایند تعریف مینمایند .در اصل فرایند نوآوری از یک تصور
شروع و به انتشار تجاری محصول یا خدمت جدید ختم میشود.
به یک اعتبار فرایند نوآوری با  4Dبیان میشود (پایدار:)1387،
 )1کشف ( (Discovery

 )2ایده پردازی ))Dream
 )3طراحی ()Design
 )4انتشار ))Delivery
در بعد فرایند ،تعریف واضحی از اینکه یک نوآوری از کجا آغاز میشود و به کجا ختم میشود ،ضروری است .این فرایند
را هاشیلد به هفت مرحله پشت سر هم تقسیم میکند (فتحیان و همکاران.)1384،

3-333مالکیت ادراکشده کارکنان
انسان به مراقبت وتالش برای حفظ و پرورش اموال خود نیاز دارد .این حس مالکیت و این انگیزه حفظ و بهبود هدف
مالکیت ،پژوهشگران رفتار سازمانی را برای درک بهتر ساختار مثبت مالکیت روانشناختی برانگیخته است .در حال حاضر
پژوهشگران بر مالکیت کارکنان و پیامدهایی که ممکن است ایجاد شود ،تمرکز کردهاند .براساس نظر ارایلی )2002( 1وقتی
مدیران درباره مالکیت مالی نیست ،بلکه القای مالکیت روانشناختی است .مالکیت روانشناختی به عنوان یک سازه شناختی-
عاطفی توصیف شده است وحالتی است که در آن افراد احساس میکنند ،هدف مالکیت یا بخشی ازآن (از نظر ماهیت ،چه
مادی و چه غیر مادی) ،به آنها تعلق دارد .بهطوریکه این حس ،آگاهی فردی ،اندیشهها ،عقاید و باورهای معطوف به هدف
را منعکس میکند .اصطالح «هدف» در پیشینه مالکیت روانشناختی بسیار وسیع است و به هر نوع دلبستگی به شی و یا
1. O’reilly

بررسی تأثیر استراتژيهای منابع انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان؛ با تأکید بر نقش فرهنگ نوآوری و مالکیت ادراکشده
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هدف اشاره دارد که یک فرد یا گروه نشان میدهد .هدف مالکیت برای یک تکنسین ممکن است یک برنامه کامپیوتری
باشد یا مجموعهای از ابزار ،برای یک مهندس ایجاد یک طرح خاص کند؛ برای یک مدیر اجرایی ابتکار عمل در راهبردهای
سازمانی باشد و برای کارمند تازه وارد کل سازمان .چنین هدفهایی از مالکیت ممکن است بهطور کامل ریشه در هویت خود
افراد داشته باشد که بهصورت رشد فردی در نظر گرفته میشود .درتعریفی دیگر مالکیت روانشناختی به معنای دلبستگی
شناختی و عاطفی بین فرد و هدف است که بر درک رفتار خود فرد نیز اثر میگذارد .درست مثل دیگر نگرشها ،مالکیت
روانشناختی عناصر شناختی ،عاطفی ورفتاری دارد و ممکن است در سطح فردی وگروهی وجود داشته باشد .حس تصرف
(احساسی که از طریق آن یک هدف وجود دارد یا یک ایده ،مال من یا مال ماست!) ،هسته مالکیت روانشناختی است.
به همین ترتیب پیرس و همکاران ( )2003نشان دادند که مفهوم مالکیت روانشناختی از مفاهیمی مانند تعهد سازمانی،
خشنودی شغلی ،هویت سازمانی ،توانمندسازی روانشناختی و مشارکت شغلی ازنظر هسته مفهومی (مثل تصرف) ،پایه
انگیزشی ،میزان رشد و پیامدها ،متمایز است .در مورد مالکیت روانشناختی ،فرد میپرسد «من تا چه حد احساس میکنم
این سازمان متعلق به من است؟» درحالیکه در مورد تعهد سازمانی فرد میپرسد «آیا من باید در این سازمان بمانم وچرا؟»
(آذرنوش و همکاران.)1391 ،
پژوهشها درمورد مالکیت روانشناختی بین دو نوع مالکیت روانشناختی مبتنی بر سازمان و مالکیت روانشناختی مبتنی
بر شغل در محیطهای سازمانی تفاوت میگذارند (.)Mayhew et al.,2007

بهطوریکه مالکیت روانشناختی مبتنی بر سازمان به ارتباط روانشناختی کارکنان به سازمان به عنوان یک کل مربوط
است ،چند ويژگی این حالت را تحت تأثیر قرار میدهد ،که فرهنگ وجو سازمانی ،نگرشهای مدیر ارشد ،دیدگاهها ،اهداف،
اعتباروخط مشیهای سازمان ،نمونهای از این ويژگیها به شمارمی روند و مالکیت روانشناختی مبتنی بر شغل به احساس
فرد از مالکیت نسبت به یک شغل خاص اشاره دارد .بنابراین مالکیت روانشناختی وضعیت کنونی فرد را درباره سازمان و
شغل موجود منعکس میکند (.)Bernhard et al.,2011

3-333جمعبندی
بخش مبانی نظری پژوهش شامل چهار مفهوم اصلی است که عبارتاند از :رضایت شغلی ،مدیریت منابع انسانی ،نوآوری
و مالکیت ادارک شده میباشد که به تفکیک به بررسی تعاریف ،مفهوم ،ابعاد و رویکردهای اساسی به این چهار مفهوم
پرداخته شد .حال در بخش بعدی پژوهش با استفاده از این مفاهیم پرسشنامههایی (به پیوست) طراحی شده است که ارتباط
این مفاهیم را با هم میسنجد و بر این اساس به پیشنهاداتی برای معاونت منابع انسانی شهرداری تهران در کلیت موضوع و
پیشنهاداتی برای معاونت منابع انسانی شهرداری مناطق غربی کالنشهر تهران میرسد.
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جدول -5جمعبندی رستههای مورد بررسی در چهار مفهوم اصلی پژوهش
جمعبندی رستههای مورد بررسی در چهار مفهوم اصلی پژوهش

تعریف رضایت شغلی
عوامل مؤثر بر رضایت شغلی
انواع رضایت شغلی
شرایط رضایت از شغل

رضایت شغلی

مدیریت و منابع انسانی

تعریف مدیریت منابع انسانی
اهمیت سرمایه گذاری در منابع انسانی
اهداف مدیریت منابع انسانی
اقدامات اصلی مدیریت منابع انسانی در سازمان
مديريت استراتژيك منابع انساني و استراتژيهاي منابع انساني
رابطه منابع انسانی با عملکرد سازمانی
مفهوم نوآوری
انواع نوآوری
رویکرد اساسی به نوآوری
فرایند نوآوری

نوآوری
مالکیت ادراکشده کارکنان

زمینه روانشناختی

مأخذ :نگارنده

شکل -1مدل نظری پژوهش

مأخذ :نگارنده

جدول -6شاخصهها و مؤلفههای متغیر مستقل و میانجی
متغیر مستقل و میانجی

گویهها

محيط آموزش جامع در سازمان در دسترس است.
آموزش

اقدامات استراتژیک
مديريت منابع انساني

در سازمان فعاليتهاي مرتبط با آموزش رسمي فراهم است.
سياستها و برنامههاي آموزشي در سازمان تدوين شده است.
در سازمان آموزش به تازه كارها انجام ميپذيرد.
دورههاي آموزش حل مسئله براي کارکنان برگزار ميشود.

بررسی تأثیر استراتژيهای منابع انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان؛ با تأکید بر نقش فرهنگ نوآوری و مالکیت ادراکشده
متغیر مستقل و میانجی
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گویهها

سازمان در پرداختهاي انگيزشي ،سهم کارکنان را در نظر ميگيرد.

پاداش

پرداخت مشوقها در سازمان صورت ميگيرد.

ازيابي عملکرد

اقدامات استراتژیک مديريت منابع انساني

بين عملكرد کارکنان و پاداش ارتباط وجود دارد.
در سازمان تمركز بر توسعه کارکنان است.
در سازمان ارزيابي بر اساس نتيجه صورت ميگيرد.
در سازمان ارزيابي بر اساس رفتارکارکنان صورت ميگيرد.

استخدام

استخدام از يين متقاضيان بر اساس انتخاب ،صورت ميگيرد
استخدام در سازمان بر اساس تجربه و مهارت است.
استخدام در سازمان بر اساس پتانسيل آتي کارکنان است.

مشاركت

كارمندان اجازه تصميمگيري دارند.
كارمندان اجازه ارائه پيشنهاد براي بهبود كار را دارند.
سازمان براي حرف كارمندان ارزش قائل است.
پيشنهادات مرتبط با نوآوري در سازمان با آغوش باز پذيرفته ميشود
مديريت سازمان به صورت فعال بهدنبال ايدههاي نوآورانه است.

نوآوري

نوآوري براي سازمان بسيار خطرناک تلقي شده و در مقابل آن مقاومت ميشود
کارکنان در صورت عدم موفقيت ايدههاي خود ،تنبيه نمي شوند
مديران ضمن ترويج ايدهها و تجربيات نوآورانه در کنار فرایندهاي خالقانه در سازمان ،از آنها حمايت
ميکنند.
به سازمان خود عشق ميورزم.

افتخار ميکنم که يکي از کارکنان اين سازمان هستم.
احساس مالکيت کارکنان در اين سازمان باال است.
مالکيت ادراکشده

من احساسات مثبتي در ارتباط با کارم دارم.
من احساس تعلق قوي به سازمان دارم.
آينده سازمان من براي من مهم است.
من خودم را مانند «عضوی از خانواده» سازمان ،احساس ميکنم.
من احساس ميکنم مسائل مربوط به اين سازمان مانند امور خودم است.
َصرف بقيه عمر کاري من در اين سازمان باعث ميشود من بسيار خوشحال باشم.
من اهداف اين سازمان را با آغوش باز ميپذيرم.
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گویهها

متغير وابسته

رضايت ازشغل

به چه ميزان آنچه را که در محل کار انجام ميدهيد دوست داريد؟
به چه ميزان شغل شما لذتبخش است؟
به چه ميزان احساس ميکنيد کارتان با معناست؟
به چه ميزان در انجام کار خود احساس غرور و افتخار ميکنيد؟
به چه ميزان سرپرست شما ،نسبت به کارکنانش عادالنه رفتار ميکند؟
به چه ميزان سرپرست شما ،نسبت به احساسات زيردستان خود عالقه نشان ميدهد؟
شما به چه ميزان سرپرستان را قبول داريد؟

رضايت از
پرداخت

رضايت شغلي

رضايت
ازسرپرست

به چه ميزان سرپرست شما در انجام کارش مهارت دارد؟

به چه ميزان احساس ميکنيد ،حقوقي که در ازاي کار خود دريافت ميکنيد عادالنه است؟
به چه ميزان مزاياي دريافتي شما از محل کارتان با ساير سازمانها برابري ميکند؟
به چه ميزان از شانس خود براي افزايش حقوق ،احساس رضايت ميکنيد؟
به چه ميزان احساس ميکنيد سازمان محل کار شما با پرداختهاي مختلف از شما قدرداني ميکند؟

رضايت ازهمکار
مأخذ :نگارنده

به چه ميزان افرادي که با شما کار ميکنند قبول داريد؟
به چه ميزان در هنگام انجام کار با همکارهاي خود اوقات خوبي را ميگذرانيد؟
به چه ميزان از همکاران خود ،احساس رضايت ميکنيد؟
بهطور کلي به چه ميزان ،تمايل داريد با همکاران خود کار کنيد؟

4.4آزمون فرضیهها و روش اجرای پژوهش
4-444مقدمه
در اين بخش مواردي از قبيل تعيين نوع و روش تحقيق از نظر هدف ،روش انجام کار و روش گردآوري دادهها ،تعيين

جامعه و نمونه آماري ،تعيين ابزار گردآوري دادهها و بررسي روايي و پايايي آن و همچنين تشريح روشهاي مورد استفاده

براي تجزيه و تحليل دادهها آورده شده است.

4-444روش تحقیق
از نظر روششناسي اين تحقيق از نوع تحقيقات همبستگي است که در آن بررسي ميشود که ،آيا متغير يا متغيرهاي

مستقل بامتغير وابسته رابطه دارند؟ واگر اين رابطه وجود دارد اندازه و شدت آن چهقدر است؟ تحقيق همبستگي زير مجموعه

تحقيقات توصيفي (غير آزمايشي) است .این تحقيق با اين هدف انجام ميشود که رابطه ميان متغيرهاي تحقيق را نشان
دهد .تحقيق حاضر ازنظر طبقهبندي تحقيقات با توجه به اهداف آنها ،در زمره تحقيقات با ماهيت توصيفي قرار دارد .هدف

هر مطالعه توصيفي عبارت است از تشريح جنبههايي از پديده مورد نظر پژوهشگر و با ديدگاهي فردي ،سازماني ،صنعتي و

بررسی تأثیر استراتژيهای منابع انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان؛ با تأکید بر نقش فرهنگ نوآوری و مالکیت ادراکشده
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مانند آن .از لحاظ نوع نظارت ودرجه کنترل اين تحقيق از جمله تحقيقات ميداني قرار دارد ،چرا که محقق متغيرها را در

حالت طبيعي آنها بررسي ميکند .از لحاظ وسعت کاربرد اين تحقيق در سطح تحقيقات کاربردي قرار دارد ،و در نهایت از

لحاظ روش جمعآوري دادهها و اطالعات اين تحقيق از نوع ميداني ميباشد.

4-444جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري عبارت است از تعدادي از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل داراي يک صفت مشخص باشند .به عبارت

ديگر ،جامعه آماري به کل گروه افراد ،وقايع و چيزهاي اشاره دارد که محقق ميخواهد به تحقيق درباره آن بپردازد.جامعه
آماري اين تحقيق کارکنان مجموعه شهرداری منطقه غرب تهران است که شامل سه منطقه 2و  5و  22است و تعداد آنها

 3312نفرهستند که براساس آمار دریافتی از کارگزینی شهرداری مناطق غرب تهران در سه ماهه اول سال  1395میباشد
و در بخشهای معاونت مالی و اقتصاد شهری ،معاونت توسعه منابع انسانی ،معاونت شهرسازی و معماری ،معاونت فنی
و عمرانی ،معاونت حملونقل و ترافیک ،معاونت خدمات شهری و محیط زیست ،معاونت اموراجتماعی وفرهنگی ومعاونت
برنامهریزی توسعه شهری کار میکنند .از آنجا که تعداد جامعه آماري محدود است ،از فرمول کوکران جهت نمونهگيري

استفاده خواهد شد.
 =nحجم نمونه

)

2

2

( z) a / 2 .( s x ) .N
(e) .( N ) −(e) 2 + ( za / 2 ) 2.( s x ) 2

(

2

=n

 = Z αاندازة متغير مورد بررسي مطابق توزيع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمينان α
2

2

 = e 2ميزان خطا

 = SXواريانس نمونه (براساس متغير مورد بررسي)
2

 =Nحجم جامعه

(1.96)2.(0.461)2.3312
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=298
)(0.05)2.(3312)-(0.05)2+((1.96)2.(0.461)2

با توجه به فرمول فوق حداقل حجم نمونه مورد نیاز  298نفر میباشد .از آنجایی که احتمال عدم بازگشت پرسشنامه

وجود دارد ،تعداد  448پرسشنامه در بین مراجعین پخش گردید که در نهایت  309پرسشنامه سالم دریافت و در تحلیل
نهایی استفاده شد( .نرخ بازگشت در حدود  68/9درصد) الزم به ذکر است که روش نمونهگيري نيز در اين تحقيق بهصورت

تصادفی طبقهای خواهد بود و واحد تحلیل نیز کار کنان هستند .جدول زیر نحوه توزیع پرسشنامه را نشان میدهد.
جدول -7پخش پرسشنامه به تفکیک مناطق
منطقه

تعداد

نمونه مورد نیاز

پرسشنامه پخششده

پرسشنامه دریافتشده

منطقه 2

1133

102

152

107

منطقه 22

836

75

125

78

منطقه 5

مأخذ :نگارنده

کل

1343
3312

121
298

171
448

124
309
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4-444روش جمعآوري اطالعات
روش جمعآوري اطالعات در اين تحقيق ميداني ميباشد .روشهاي ميداني به روشهايي اطالق ميشود که محقق

براي گردآوري اطالعات ناگزير است با مراجعه به افراد يا سازمانها و غيره و نيز برقراري ارتباط مستقيم با آنها اطالعات

مورد نظر خود را جمعآوري نمايد.

4-444ابزارهاي جمعآوري دادهها و اطالعات
پرسشنامه از جمله رايجترين ابزارهاي پروژههاي تحقيقاتي براي جمعآوري دادهها است .پرسشنامه مجموعهاي از

سؤالها است که در آن از پاسخدهنده خواسته ميشود نظر خود را نسبت به آنها ثبت نمايد .پرسشنامه تحقيق حاضر داراي

 48سؤال بسته ميباشد که مشخصات آن به شرح زير است.

جدول -8جدول تفکيکي سؤاالت پرسشنامه
متغير

شماره سؤاالت

منبع

اقدامات مدیریت منابع انسانی

1-17

()Chung-Jen Chen et al., 2009

فرهنگ نوآوری

18-22

()Škerlavaj et al., 2010

مالکیت ادراکشده

23-32

()Uslu, 2015

رضایت شغلی

33-48

( ) jung & Yoon , 2013

مأخذ :نگارنده

در پرسشنامه تحقيق حاضر قسمت اول مربوط به سؤاالت جمعيت شناختي مانند جنسيت ،سن ،تحصيالت و سابقهکار

ميباشد .بخش دوم نيز شامل سؤاالت اصلي تحقيق ميباشد که شامل  48سؤال است.

4-444روايي و پايايي ابزار اندازهگيري:
يکي از مهمترين ويژگيهاي هر تحقيق ،مناسب و متناسب بودن ابزار اندازهگيري آن است  .هر نوع ابزار اندازهگيري بايد

از روايي و پايايي الزم برخوردار باشد تا پژوهشگر بتواند دادههاي مرتبط و متناسب با تحقيق را جمعآوري نمايد و با تجزيه و

تحليل اين دادهها ،فرضيههاي مورد نظر را بيازمايد و به سؤال تحقيق پاسخ دهد .همچنين روايي و پايايي مهر تأييدي هستند
بر استحکام علمي يک مطالعه پژوهشي که به شرح آنها پرداخته ميشود.

روايي پرسشنامه :منظور از روايي آن است که آيا ابزار اندازهگيري ميتواند خصيصهای که ابزار براي آن طراحي شده

است را اندازهگيري کند يا خير؟ موضوع روايي از آن جهت اهميت دارد که اندازهگيريهاي نامناسب و ناکافي ميتواند هر

پژوهش علمي را بيارزش و ناروا سازد .در اين تحقيق از روش روايي محتوي استفاده شده است .روايي محتوي اطمينان
ميدهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافي پرسشهاي مناسب براي اندازهگيري مفهوم مورد سنجش را دربر دارد .يعني ،روايي
محتوي نشان ميدهد که ابعاد و عناصر يک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقيق قرار گرفته است .پرسشنامه طراحي شده
در اختيار خبرگان و اساتيد مديريت و کارشناسان شهرداري قرار گرفته و پس از تأیيد ،مورد استفاده قرار گرفته است.

بررسی تأثیر استراتژيهای منابع انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان؛ با تأکید بر نقش فرهنگ نوآوری و مالکیت ادراکشده
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پايايي پرسشنامه :براي اندازهگيري پايايي از شاخصي به نام «ضريب پايايي » استفاده ميشود و اندازه آن بیشتر

بين صفر تا يک تغيير ميکند .ضريب پايايي صفر ،معرف عدم پايايي و ضريب پايايي يک ،معرف پايايي کامل است .در اين

تحقيق جهت محاسبه ضريب پايايي از ضريب آلفاي کرنباخ استفاده شده است .چرا که تقريب ًا در همه موارد ،آلفاي کرونباخ را
ميتوان بهعنوان شاخصی کام ً
ال مناسب براي اعتبار و هماهنگي دروني به کار برد .از همينرو با استفاده از نرم افزار spss20
به محاسبه اين مقدار پرداخته شده است .فرمول استفاده شده به شکل زير ميباشد.

که در آن:







2

∑ si

=α
 1−
( n −1)  s 2
t

n

 nتعدادسؤاالت آزمون
2
s
i
واريانس سؤال  iام
s2
 tواريانس کل آزمون

براي اندازهگيري پايايي  30عدد پرسشنامه در سطح جامعه آماري تحقيق جهت تعيين آلفاي کرونباخ ،پخش شد ،سپس

نتايج آن با استفاده از نرم افزار  spss 20تجزيه وتحليل شد که نتيجه ،بهصورت جدول زير ميباشد.
جدول  -9ضريب آلفاي کرونباخ
ابعاد

درصد آلفاي کرونباخ

مدیریت منابع انسانی

0/933

مالکیت ادراکشده

0/892

فرهنگ نوآوری
رضایت شغلی

0/880
0/902

مأخذ :نگارنده

مشاهده ميشود که ميزان آلفاي کليه متغيرها باالتر از  0/70بوده و لذا متغيرها از پايايي الزم برخوردار ميباشند.

4-444روشهاي آماري تجزيه و تحليل دادهها
در اين مطالعه از روش مدلسازي معادالت ساختاري 1بهمنظور تحليل چارچوب نظري وفرضيههاي مربوط به آن استفاده

ميشود .مدليابي معادالت ساختاري تکنيک تحليلي چند متغيري بسيار کلي و نيرومندي از خانواده رگرسيون چندمتغیره و به

بيان دقيقتر بسط مدل خطي کلي 2است .اين تکنيک به پژوهشگر امکان ميدهد مجموعه اي ازمعادالت رگرسيون را بهطور

همزمان مورد آزمون قرار دهد .مدلیابی معادالت ساختاري رويکرد آماري جامعي براي آزمون فرضيههايي درباره روابط ميان
متغيرهاي مشاهده شده و پنهان است که گاه تحليل ساختاري کواريانس ،مدلیابی علّي و گاه نيز ليزرل 3ناميده ميشود.

1. Structural Equation Modeling
)2. General linear model (GLM
3. lISREL
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تجزيه و تحليل دادهها بهمنظور بررسي صحت و سقم فرضيهها براي هر نوع تحقيق ،از اهميت خاصي برخوردار است.

دادههاي خام با استفاده از فنون آماري مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرند و پس از پردازش به شکل اطالعات در اختيار

استفادهکنندگان قرار ميگيرند .براي تجزيه و تحليل دادهها و اطالعات ،مطابق اهداف تعریف شده ،ابتدا ميزان و يا مقدار هر
متغير بر اساس دادهها و امتيازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد .سپس توصيف اطالعات حاصل شده در قالب جدولها

و نمودارهاي توصيفي ،ديدگاه کلي از چگونگي توزيع آنها را ايجاد نموده که ميتواند در چگونگي استفاده از الگوهاي آماري
گوناگون کمک نمايد .در گام بعدي به آزمون فرضيههاي تحقيق پرداخته شد و در نهايت با جمعبندي و تجزيه و تحليل
اطالعات خاتمه يافت .کليه اين تجزيه و تحليلها به وسيله نرم افزار  SPSS 20و  LISREL 8.54انجام گرديده است.
● ●توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي پاسخدهندگان:
جدول -10توصیف جنسيت پاسخدهندگان
متغیر

فراوانی

درصد

متغیر

فراوانی

درصد

زن

92

29/8

مرد

217

70/2

کل

309

100

نمودار -1توصیف جنسيت پاسخدهندگان

مأخذ :نگارنده

باتوجه به جدول 10مشاهده میشود که جنسیت  29/8درصد از پاسخدهندگان زن و  70/2درصد مرد هستند.
جدول -11توصیف سن پاسخدهندگان
متغیر

فراوانی

درصد

 30-20سال

17

5/5

 40-31سال

130

42/1

 50-41سال

112

36/2

بیشتر از 5 0سال

50

16/2

کل

309

100

بررسی تأثیر استراتژيهای منابع انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان؛ با تأکید بر نقش فرهنگ نوآوری و مالکیت ادراکشده
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نمودار -2توصیف سن پاسخدهندگان

مأخذ :نگارنده

با توجه به جدول 11و نمودار 2مشاهده میشود که سن  5/5درصد از پاسخدهندگان بين  20تا  30سال42/1 ،درصد بين

31تا  40سال 36/2 ،درصد بين  41تا  50سال و  16/2درصد باالي  50سال هستند.

جدول -12توصیف ميزان تحصيالت پاسخدهندگان

فراوانی

درصد

متغیر

فوق ديپلم

39

12/6

فوق ليسانس

57

ديپلم

ليسانس
کل

18

5/8

195

63/1

309

100

18/4

نمودار -3توصیف ميزان تحصيالت پاسخدهندگان

مأخذ :نگارنده

با توجه به جدول 12و نمودار 3مشاهده میشود که ميزان تحصيالت 5/8درصد از پاسخدهندگان ديپلم12/6 ،
درصد فوق ديپلم 63/1 ،درصد ليسانس و  18/4درصد فوق ليسانس است.
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جدول -13توصیف ميزان سابقه کار پاسخدهندگان
متغیر

فراوانی

درصد

بين  1تا  5سال

12

3/9

بين  10تا  15سال

99

32

باالي  20سال

72

34

بين  5تا  10سال

92

بين  15تا  20سال

309

کل

11

29/8
23/3
100

نمودار -4توصیف ميزان سابقه کار پاسخدهندگان

مأخذ :نگارنده

با توجه به جدول 13و نمودار 4مشاهده میشود که ميزان سابقه کار  3/9درصد از پاسخدهندگان زیر  5سال11 ،درصد

بین 5تا 10سال32 ،درصد بین 10تا 15سال29/8 ،درصد بین 1516تا 20سال و23/3درصد باالی 20سال سابقه کار دارند.
● ●توصیف متغیرهای تحقیق:

قبل از ورود به مرحله تجزیه و تحلیل اطالعات ضروری میباشد که تمامی متغیرهای تحقیق توصیف شوند.در این راستا

گزارشی توصیفی از متغیرهای تحقیق ارائه شده که این نوع اطالعات در قالب جدولها و نمودارهایی به شرح زیر نشان

داده میشود.

توصیف متغیر اقدامات استراتژیک مديريت منابع انساني؛ باتوجه به نمودار 5و جدول 14مشاهده میشود که

متغیر اقدامات استراتژیک مديريت منابع انساني دارای کمترین مقدار ،1/59بیشترین مقدار ،5میانگین  ،3/64انحراف معیار

 0/65835و واریانس  0/433است .همچنین چولگی و کشیدگی متغیر مذکور نیز در بازه (2و )-2قرار دارد.
جدول -14توصیف متغیر اقدامات استراتژیک مديريت منابع انساني

متغیر
اقدامات استراتژیک
مديريت منابع انساني

تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار واریانس

چولگی کشیدگی

0/433

0/517

309

1/59

5

3/64

0/65835

-0/573
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نمودار -5هیستوگرام متغیر اقدامات استراتژیک مديريت منابع انساني

مأخذ :نگارنده1395 ،

توصیف متغیر فرهنگ نوآوری؛ باتوجه به نمودار 6و جدول 15مشاهده میشود که متغیر فرهنگ نوآوری دارای

کمترین مقدار ،1بیشترین مقدار ،5میانگین  ،3/61انحراف معیار  0/80112و واریانس  0/642است .همچنین چولگی و
کشیدگی متغیر مذکور نیز در بازه (2و )-2قرار دارد.

جدول -15توصیف متغیر فرهنگ نوآوری

متغیر
فرهنگ نوآوری

تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار واریانس
309

1

5

3/61

0/80112

نمودار -6هیستوگرام متغیر فرهنگ نوآوری

مأخذ :نگارنده

0/642

چولگی کشیدگی
-0/964

1/542
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توصیف متغیر مالکیت ادراکشده؛ باتوجه به نمودار 7و جدول 16مشاهده میشود که متغیر مالکیت ادراکشده دارای

کمترین مقدار ،1/70بیشترین مقدار ،5میانگین  ،3/55انحراف معیار  0/62380و واریانس  0/389است .همچنین چولگی و
کشیدگی متغیر مذکور نیز در بازه (2و )-2قرار دارد.

جدول -16توصیف متغیر مالکیت ادراکشده

متغیر
مالکیت ادراکشده

تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار واریانس
309

1/70

5

3/55

0/62380

0/389

چولگی کشیدگی
-0/473

0/559

نمودار -7هیستوگرام متغیر مالکیت ادراکشده

مأخذ :نگارنده

توصیف متغیر رضایت شغلی؛ باتوجه به نمودار 8و جدول 17مشاهده میشود که متغیر رضایت شغلی دارای کمترین

مقدار ،1/63بیشترین مقدار ،5میانگین  ،3/59انحراف معیار  0/62582و واریانس  0/392است .همچنین چولگی و کشیدگی
متغیر مذکور نیز در بازه (2و )-2قرار دارد.

جدول -17توصیف متغیر رضایت شغلی

متغیر
رضایت شغلی

تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار واریانس
309

1/63

5

3/59

0/62582

0/392

چولگی کشیدگی
-0/428

0/772

بررسی تأثیر استراتژيهای منابع انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان؛ با تأکید بر نقش فرهنگ نوآوری و مالکیت ادراکشده
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نمودار -8هیستوگرام متغیر رضایت شغلی

مأخذ :نگارنده

● ●آزمون نرماليته
در انتخاب یک آزمون باید تصمیم گرفته شود که آیا از آزمونهای پارامتریک استفاده گردد یا آزمونهای ناپارامتریک.

یکی از اصلیترین مالکها برای این انتخاب انجام آزمون کولموگروف-اسمیرنوف است .آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

نرمال بودن توزیع دادهها را نشان میدهد .یعنی اینکه توزیع یک صفت در یک نمونه را با توزیعی که برای جامعه مفروض
است مقایسه میکند .اگر دادهها دارای توزیع نرمال باشند ،امکان استفاده از آزمون پارمتریک وجود دارد و در غیر این صورت

باید از آزمون ناپارمتریک استفاده گردد .پس از تحلیل  spssدر خروجی آزمون کولموگروف-اسمیرنوف اگر آزمون معنیدار

بود یعنی سطح معنی کوچکتر از  0/05بود ،به معنی این است که توزیع نرمال نیست و باید از آزمون ناپارمتریک استفاده
گردد .بنابراین اگر نتیجه این آزمون معنیدار نباشد امکان استفاده از آزمونهای پارامتریک وجود دارد.
جدول -18آزمون كولموگروف -اسميرنف برای متغیرهای تحقیق
چهار واژه کلیدی پژوهش

آماره آزمون

سطح معنیداری

اقدامات استراتژیک مديريت منابع انساني

0/519

0/950

فرهنگ نوآوري

0/986

0/285

مالکيت ادراکشده

0/678

0/747

رضايت شغلي

0/581

0/888

مأخذ :نگارنده

با توجه به جدول 18مشاهده میشود که مقدار سطح معنیداری به دست آمده برای آزمون کولموگروف-
اسمیرنف متغیرهای تحقیق بیشتر از  0/05میباشد در نتیجه متغیرهای تحقیق در نمونه مورد بررسی از توزیع
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نرمال برخوردار است.
● ●بررسی تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر رضایت شغلی کارکنان:
جدول -19آزمون تی تست تأثیر جنسیت بر رضایت شغلی کارکنان
متغیر

تمایل به ترک شغل
مأخذ :نگارنده

گروه

میانگین

انحراف معیار

مرد

3/58

0/60552

زن

3/61

0/67437

آماره t

سطح معنیدار

0/342

0/732

با توجه به اینکه مقدار سطح معنیدار بهدست آمده بیشتر از  0/05میباشد ،بین دو گروه جنسیتی در میانگین متغیر

رضایت شغلی کارکنان تفاوت معناداری وجود ندارد .درنتیجه جنسیت بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر ندارد.
جدول -20تحلیل واریانس تأثیر سن بر رضایت شغلی کارکنان

تمایل به ترک
شغل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

مربع میانگین

بین گروهی

0/111

3

0/037

درون گروهی

120/517

305

0/395

مجموع

120/628

308

مأخذ :نگارنده

آماره F

0/094

سطح معنیداری

0/964

باتوجه به جدول 20مشاهده میشود که به مقدار سطح معنیداری متغیر رضایت شغلی کارکنان در گروههای مختلف

نمونه آماری از لحاظ سن بیشتر از  0/05است ،در نهایت در میانگین متغیر رضایت شغلی کارکنان از لحاظ گروه سنی تفاوت

معناداری وجود ندارد.

جدول -21جدول تحلیل واریانس تأثیر تحصیالت بر رضایت شغلی کارکنان

تمایل به ترک
شغل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

مربع میانگین

بین گروهی

2/868

3

0/623

درون گروهی

118/760

305

0/389

مجموع

120/628

308

آماره F
1/599

سطح معنیداری
0/190

مأخذ :نگارنده

باتوجه به جدول 21مشاهده میشود که به مقدار سطح معنیداری متغیر رضایت شغلی کارکنان در گروههای مختلف

نمونه آماری از لحاظ تحصیالت بیشتر از  0/05است ،در نهایت در میانگین متغیر رضایت شغلی کارکنان از لحاظ گروه

تحصیالت تفاوت معناداری وجود ندارد.
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جدول -22جدول تحلیل واریانس تأثیر سابقه کار بر رضایت شغلی کارکنان

تمایل به ترک
شغل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

مربع میانگین

بین گروهی

1/742

4

0/436

درون گروهی

118/886

304

0/391

مجموع

120/628

308

سطح معنیداری

آماره F

0/350

1/114

مأخذ :نگارنده

باتوجه به جدول 22مشاهده میشود که به مقدار سطح معنیداری متغیر رضایت شغلی کارکنان در گروههای مختلف

نمونه آماری از لحاظ سابقه کار بیشتر از  0/05است ،در نهایت در میانگین متغیر رضایت شغلی کارکنان از لحاظ گروه سابقه

کار تفاوت معناداری وجود ندارد.

● ●بررسی وضعیت متغیرها:
جدول -23آزمون تی تک نمونهای برای بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق
متغیرها

تعداد

میانگین

آماره تی

سطح معنیداری

اقدامات استراتژیک مديريت منابع انساني

309

3/64

17/10

0/000

فرهنگ نوآوري

309

3/61

13/53

0/000

مالکيت ادراکشده

309

3/55

15/51

0/000

رضايت شغلي

309

3/59

16/74

0/000

مأخذ :نگارنده

نتایج آزمون تی تک نمونهای نشان میدهد که متغیرهای اقدامات استراتژیک مديريت منابع انساني فرهنگ نوآوري،

مالکيت ادراکشده و رضايت شغلي دارای میانگینهای باالتر از متوسط ( )3میباشند.
● ●بررسی مدل تحقیق:

در این بخش به بررسی مدل تحقیق پرداخته میشود .پیش از ورود به مرحله تجزیهوتحلیل دادهها ،ابتدا عناوین

اختصاصیافته به متغیرهای پژوهش ،در جدول زیر تشریح میگردد.

جدول-24عنوان متغيرها در مدل

مأخذ :نگارنده

متغير

عنوان در مدل

اقدامات استراتژیک منابع انسانی

HRM

فرهنگ نوآوری

INOV

مالکیت ادراکشده کارکنان

OW

رضایت شغلی

J.S
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بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد استاندارد؛ در این حالت نمودار بیانگر میزان ارتباط بین متغیرهای پنهان تحقیق

در حالت تخمین استاندارد است.

نمودار -9آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد استاندارد)

مأخذ :نگارنده1395 ،

حالت تخمین استاندارد ضرایب همگن شده هستند ،یعنی مقیاس آنها یکی شده است و امکان مقایسه بین آنها

وجود دارد .در حالتی که این مقدار بین متغیرهای پنهان و آشکار مربوط به آن در نظر گرفته شود ،برابر با همان ضرایب
همبستگی یا بارهای عاملی هستند و اگر بین دو متغیر پنهان در نظر گرفته شوند ،همان ضرایب مسیر یا بتاهای استاندارد

شده رگرسیونی هستند.

نمودار -10آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنیداری)

مأخذ :نگارنده
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با استفاده از این حالت میتوان به معنیدار بودن ارتباط بین متغیرهای تحقیق پی برد .در این حالت اعدادی معنیدار

خواهند بود که خارج از بازه ( 1/96و  )-1/96باشند .به این معنی که اگر در آزمون  tعددی بین  1/96و  -1/96باشد بیمعنا

خواهد بود.

● ●بررسی شاخصهای معنیداری و برازش مدل کلی تحقیق:
پس از آن که برآورد پارامترها برای یک مدل تدوین شده و مشخص بهدست آمدند باید تعیین شود که دادهها تا چه حد

با مدل برازش دارند یعنی تا چه اندازه مدل نظری به وسیله دادههای نمونه حمایت میشود .تعدادی آزمون برای این موضوع
که مدل تا چه حد روابط مشاهده شده بین متغیرهای قابل اندازهگیری را توصیف مینماید به کار میرود .جدول زیر معرف

انواع شاخصهای برازش و معنیداری مدل میباشد.

جدول -25شاخصهای معنیداری و برازش مدل

شاخصهای
معنیداری
شاخصهای برازش
مأخذ :نگارنده

نام شاخص

اختصار

برازنده است اگر

مدل

ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد

RMSEA

کوچکتر از  0/08باشد

0/078

2

كاي اسكوربه درجه آزادي

χ
df

مساوی وکوچکتر از  3باشد

2/87

شاخص نيكويي برازش

GFI

بزرگتر از 0/9باشد

0/91

شاخص برازش هنجارنشده

NNFI

بزرگتر از 0/9باشد

0/96

شاخص برازش هنجارشده

NFI

بزرگتر از 0/9باشد

0/95

شاخص برازش تطبيقي

CFI

بزرگتر از 0/9باشد

0/97

شاخص برازش افزايشي

IFI

بزرگتر از 0/9باشد

0/97

با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان گفت که مدل تحقیق از نظر شاخصهای معنیداری و برازش مورد تأیید است.
● ●بررسی تأثیر غیر مستقیم حاصل از آزمون مدل:
جدول -26ضرایب مسیر غیر مستقیم
مسیر

ضرایب
مستقیم

اقدامات استراتژیک منابع انسانی ـــ> فرهنگ نوآوری ـــ> مالکیت ادراکشده ـــ> رضایت شغلی

0/425

اقدامات استراتژیک منابع انسانی ـــ>فرهنگ نوآوری

0/69

فرهنگ نوآوری ـــ> مالکیت ادراکشده

0/77

مالکیت ادراکشده ـــ> رضایت شغلی

0/80

اقدامات استراتژیک منابع انسانی ـــ> رضایت شغلی
مأخذ :نگارنده

ضرایب
غیرمستقیم

0/19
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همانگونه که جدول فوق نشان میدهد ،بیشترین تأثیر مستقیم حاصل تأثیر مالکیت ادراکشده بر رضایت شغلی

است .همچنین تأثیر غیر مستقیم اقدامات استراتژيک بر رضایت شغلی از طریق فرهنگ نوآوری و مالکیت ادراکشده برابر
با  0/425است.

معادله رگرسیون زیر بیانگر قدرت تبیین متغیر وابسته نهایی تحقیق توسط متغیرهای پیشبینی شده میباشد .معادله زیر

نشان میدهد مدل تحقیق در حدود  83درصد از متغیر رضایت شغلی را تبیین میکند .
J.S = 0.76*OW + 0.19*HRM, Rý = 0.83

4-444جمعبندی؛ آزمون فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی:
● ●اقدامات استراتژیک منابع انسانی از طریق فرهنگ نوآوری و مالکیت ادراکشده کارکنان بر رضایت شغلی کارکنان

تأثیر دارد.

با توجه به مدل تحقیق در حالت معنیداری مشاهده میشود که آماره تی مسیرهای اقدامات استراتژیک منابع انسانی تا

فرهنگ نوآوری و همچنین فرهنگ نوآوری تا مالکیت ادراکشده و همچنین مالکیت ادراکشده تا رضایت شغلی معنیدار

است (میزان آماره  tبیشتر از  .)1/96لذا تأثیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی از طریق فرهنگ نوآوری و مالکیت ادراکشده
کارکنان بر رضایت شغلی کارکنان برابر با  0/425است.

فرضیه فرعی:
● ●اقدامات استراتژیک منابع انسانی بر نوآوری تأثیر دارد.
با توجه به مدل ساختاری تحقیق مشاهده میشود که میزان آماره تی بین دو متغیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی بر

نوآوری معنیدار و برابر با 9/03است (میزان آماره  tبیشتر از  .)1/96لذا اقدامات استراتژیک منابع انسانی تأثیر مستقیم و

معناداری بر نوآوری دارد .همچنین میزان این تأثیر نیز برابر با  0/69است.
● ●نوآوری بر مالکیت ادراکشده کارکنان تأثیر دارد.

با توجه به مدل ساختاری تحقیق مشاهده میشود که میزان آماره تی بین دو متغیر نوآوری بر مالکیت ادراکشده کارکنان

معنیدار و برابر با 9/41است (میزان آماره  tبیشتر از  .)1/96لذا اقدامات استراتژیک منابع انسانی تأثیر مستقیم و معناداری

بر نوآوری دارد .همچنین میزان این تأثیر نیز برابر با  0/77است.

● ●مالکیت ادراکشده کارکنان بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر دارد.
با توجه به مدل ساختاری تحقیق مشاهده میشود که میزان آماره تی بین دو متغیر مالکیت ادراکشده کارکنان بر رضایت

شغلی معنیدار و برابر با  10/96است (میزان آماره  tبیشتر از  .)1/96لذا مالکیت ادراکشده کارکنان بر رضایت شغلی

کارکنان تأثیر مستقیم و معناداری بر نوآوری دارد .همچنین میزان این تأثیر نیز برابر با  0/80است.
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5.5نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات
5-555جمعبندی
موضوع رضایت شغلی از مهمترین حوزههای پژوهشی در جامعهشناسی و رفتار سازمانی تلقی میشود که عالوه بر وجود

ابعاد نظری نیازمند تحقیقات گسترده است .در واقع مسئله اساسي براي مديران سازمانها اين است كه چهطور ميتوان
همزمان با تجهيز فعاليتهاي افراد در جهت اهداف سازمان طوري عمل كرد كه کارکنان از كار و كوشش خود در سازمان هم
رضايت شخصي و هم پاداش كسب نمايند .از سویی دیگر مدیریت منابع انسانی به عنوان رویکردی استراتژیک و منسجم

برای مدیریت با ارزشترین سرمایههای سازمانی تعریف شده است .اقدامات مديريت منابع انسانى عبارت است از ايجاد و
توسعه برنامههايى كه از طريق آنها ضمن بهبود توانايىهاى نيروى انسانى ،اهداف فردى و سازمانى حاصل گردد .مالکیت

ادراکشده و فرهنگ نوآوری ،این دو متغیر را تحت تأثیر خود قرار میدهند .هدف تحقیق حاضر تعیین بررسی تأثیر اقدامات
استراتژيک منابع انسانی بر رضایت شغلی با توجه به نقش فرهنگ نوآوری و مالکیت ادراکشده کارکنان در شهرداری

مناطق غربی تهران است .روش تحقیق حاضر ترکیبی از روشهای کمی و کیفی است که از طریق مطالعه توصیفی و از
نوع همبستگی است .از نظر هدف مطالعهای كاربردي واز نظر درجه اهمیت و کنترل دادهها نیز تحقيقي پیمایشی به شمار

میرود .جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان شهرداری منطقه غرب تهران میباشد .در واقع اقدامات استراتژیک منابع

انسانی به عنوان متغیر مستقل ،رضایت شغلی متغیر وابسته و نقش نوآوری و مالکیت ادراکشده به عنوان متغیرهای میانجی
یا تعدیلگر محسوب میشوند .با توجه به در نظر گرفتن جامعه به شکل محدود ،حجم نمونه با استفاده از فرمول جامعه

محدود ،حداقل  298نفر تخمین زده شد که بعد از توزیع پرسشنامه تعداد  309پرسشنامه جمعآوری گردید .جهت تعیین
پایایی پرسشنامه از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .ضرایب بهدست آمده نشاندهنده همسانی درونی گویههای

تحقیق و پایایی پرسشنامه تحقیق بود .بهمنظور سنجش روایی از روش روایی محتوا استفاده گردید .نتایج حاصل از آزمون
فرضیات تحقیق با استفاده از روش مدل سازی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزل نشان که اقدامات استراتژيک
منابع انسانی بر رضایت شغلی با توجه به نقش فرهنگ نوآوری و مالکیت ادراکشده کارکنان در شهرداری مناطق غربی

تهران تأثیر دارد؛ بهطوریکه در نهایت  83درصد ازمتغیر رضایت شغلی توسط مدل ارائه شده میتواند تبیین گردد .در این
قالب یافتهها و پیشنهادات زیر حاصل شد:

5-555یافتههای پژوهش
در فصل قبل مشاهده شد که از بین  309نفر از پاسخدهندگان:
جنسیت  29/8درصد از پاسخدهندگان زن و  70/2درصد مرد و سن  5/5درصد از پاسخدهندگان بين  20تا  30سال،

42/1درصد بين 31تا  40سال 36/2 ،درصد بين  41تا  50سال و  16/2درصد باالي  50سال است .همچنین ميزان
تحصيالت  5/8درصد از پاسخدهندگان ديپلم 12/6 ،درصد فوق ديپلم 63/1 ،درصد ليسانس و  18/4درصد فوق ليسانس
بوده و ميزان سابقه کار  3/9درصد از پاسخدهندگان زیر 5سال 11 ،درصد بین  5تا  10سال 32 ،درصد بین  10تا 15سال،

 29/8درصد بین  1516تا  20سال و  23/3درصد باالی  20سال سابقه کار دارند .لذا میتوان گفت که غالب پاسخدهندگان
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در تحقیق حاضر مرد بوده و بیشترین فراوانی متعلق به بازه سنی  30تا  50سال است .به لحاظ تحصیالت نیز بیش از 94

درصد از پاسخدهندگان دارای تحصیالت دانشگاهی هستند .از نظر سابقه کار نیز بیش از  60درصد از پاسخدهندگان در بازه
سابقه کار بین  10تا  20سال قرار دارند.

توصیف متغیر استراتژیک مديريت منابع انساني؛ همانگونه که بیان شد متغیر اقدامات استراتژیک مديريت منابع

انساني دارای کمترین مقدار ،1/59بیشترین مقدار  ،5میانگین  ،3/64انحراف معیار  0/65835و واریانس  0/433است.

همچنین چولگی و کشیدگی متغیر مذکور نیز در بازه (2و )-2قرار دارد .این نتایج نشان میدهد که متغیر مذکور در حدی
باالتر از متوسط

قرار داشته و توزیع آن به نرمال نزدیک است.

توصیف متغیر فرهنگ نوآوری؛ متغیر فرهنگ نوآوری دارای کمترین مقدار  ،1بیشترین مقدار  ،5میانگین ،3/61

انحراف معیار  0/80112و واریانس  0/642است .همچنین چولگی و کشیدگی متغیر مذکور نیز در بازه (2و )-2قرار دارد .این
نتایج نشان میدهد که متغیر مذکور در حدی باالتر از متوسط قرار داشته و توزیع آن به نرمال نزدیک است.

توصیف متغیر مالکیت ادراکشده؛ در فصل قبل بیان شد که متغیر مالکیت ادراکشده دارای کمترین مقدار ،1/70

بیشترین مقدار  ،5میانگین  ،3/55انحراف معیار  0/62380و واریانس  0/389است .همچنین چولگی و کشیدگی متغیر
مذکور نیز در بازه (2و )-2قرار دارد .این نتایج نشان میدهد که متغیر مذکور در حدی باالتر از متوسط قرار داشته و توزیع
آن به نرمال نزدیک است.

توصیف متغیر رضایت شغلی؛ در فصل قبل بیان شد که متغیر رضایت شغلی دارای کمترین مقدار  ،1/63بیشترین

مقدار  ،5میانگین  ،3/59انحراف معیار  0/62582و واریانس  0/392است .همچنین چولگی و کشیدگی متغیر مذکور نیز در

بازه (2و )-2قرار دارد .این نتایج نشان میدهد که متغیر مذکور در حدی باالتر از متوسط قرار داشته و توزیع آن به نرمال

نزدیک است.

بهصورت خالصه نتایج تحقیق حاضر به شرح زیر بود:
در فرضیه اصلی تحقیق به بررسی تأثیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی از طریق فرهنگ نوآوری و مالکیت ادراکشده

کارکنان بر رضایت شغلی کارکنان پرداخته شد ،نتایج تحلیل مسیر نشان داد که اقدامات استراتژیک منابع انسانی از طریق
فرهنگ نوآوری و مالکیت ادراکشده کارکنان بر رضایت شغلی کارکنان دارای تأثیر مثبت و معنیداری است ،بنابراین در

سطح اطمینان  %95فرضیه اصلی پژوهش تأیید میشود .میزان تأثیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی از طریق فرهنگ

نوآوری و مالکیت ادراکشده کارکنان بر رضایت شغلی نیز برابر با  0/425است.

در فرضیه فرعی اول؛ تحقیق به بررسی تأثیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی بر فرهنگ نوآوری پرداخته شد که نتایج

نشان داد اقدامات استراتژیک منابع انسانی بر فرهنگ نوآوری دارای تأثیر مثبت و معنیداری است ،بنابراین در سطح اطمینان

 %95فرضیه فرعی اول پژوهش تأیید میشود .همچنین یافتهها نشان داد که میزان تأثیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی
بر فرهنگ نوآوری برابر با  0/69است .به این ترتیب میتوان گفت که واریانس مشترک دو متغیر اقدامات استراتژیک منابع

بررسی تأثیر استراتژيهای منابع انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان؛ با تأکید بر نقش فرهنگ نوآوری و مالکیت ادراکشده
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انسانی و فرهنگ نوآوری برابر با  0/476است؛ یعنی با یک واحد تغییر در اقدامات استراتژیک منابع انسانی  47/6درصد از

واحد ،در متغیر فرهنگ نوآوری تغییر ایجاد خواهد شد.

در فرضیه فرعی دوم؛ تحقیق به بررسی تأثیر فرهنگ نوآوری بر مالکیت ادراکشده کارکنان پرداخته شد که نتایج نشان

داد نوآوری بر مالکیت ادراکشده کارکنان دارای تأثیر مثبت و معنیداری است ،بنابراین در سطح اطمینان  %95فرضیه فرعی

دوم پژوهش تأیید میشود .همچنین یافتهها نشان داد که میزان تأثیر فرهنگ نوآوری بر مالکیت ادراکشده کارکنان برابر با

 0/77است .به این ترتیب میتوان گفت که واریانس مشترک دو متغیر فرهنگ نوآوری و مالکیت ادراکشده کارکنان برابر
با  0/592است ،یعنی با یک واحد تغییر در فرهنگ نوآوری  59/2درصد از واحد ،در متغیر مالکیت ادراکشده کارکنان تغییر

ایجاد خواهد شد.

در فرضیه فرعی سوم ،تحقیق به بررسی تأثیر مالکیت ادراکشده کارکنان بر رضایت شغلی پرداخته شد که نتایج

نشان داد مالکیت ادراکشده کارکنان بر رضایت شغلی دارای تأثیر مثبت و معنیداری است ،بنابراین در سطح اطمینان

 %95فرضیه فرعی سوم پژوهش تأیید میشود .همچنین یافتهها نشان داد که میزان تأثیر مالکیت ادراکشده کارکنان بر
رضایت شغلی برابر با  0/80است .به این ترتیب میتوان گفت که واریانس مشترک دو متغیر مالکیت ادراکشده کارکنان

و رضایت شغلی برابر با  0/64است ،یعنی با یک واحد تغییر در مالکیت ادراکشده کارکنان  64درصد از واحد ،در متغیر
رضایت شغلی تغییر ایجاد خواهد شد.

5-555ارائه پیشنهادات
در ارتباط با فرضیهها پیشنهاد میگردد که مدیریت شهرداری مناطق غربی تهران موارد زیر در راستای ارتقای اقدامات

منابع انسانی انجام دهند.

 .1حمایت مديريت ارشد و مشارکت کامل مديران صف در مدیریت عملکرد مدیریت شهرداری غربی تهران نقش اساسی

دارد .نقش کارکنان در فرایند مديريت عملکرد نيز بايد بسيار دقيق و روشن تعیین گردد ،زيرا آنان بايد اين فرایند را از خود
بدانند و با مشارکت خود زمينه بهبود عملکرد سازمان را فراهم آورند .سازمانهايي در بهبود عملکرد خود با توفيق همراه

خواهند بود که به اين هدف بنيادين توجه کنند« :ايجاد فرهنگي که در آن افراد و گروهها مسئوليت بهبود مستمر فرایند
کسب و کار و مهارتها و ميزان مشارکت خود را به عهده ميگيرند»( .متغیر اقدامات استراتژیک و مالکیت اداراک شده و

نوآوری و رضایت شغلی)

 .2مديريت سازمان با تصویب رویههای درون سازمانی به صورت فعاالنه بهدنبال ايدههاي نوآورانه باشند( .متغیر فرهنگ

نوآوری)

 .3پیشنهاد میگردد که کارکنان در هدفگذاریها دخالت داده شوند تا نسبت به آن احساس مسئولیت بهتری داشته

باشند( .متغیر اقدامات استراتژیک و مالکیت اداراک شده و نوآوری و رضایت شغلی)

 .4ایجاد غرور و افتخار در کارکنان و استقالل در شغل آنان از طریق تعریف درست جایگاه شغلی آنان (توجه به
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تخصصگرایی و تجربه در سازمان)( .متغیر رضایت شغلی و مالکیت ادراکشده)
 .5ایجاد فضایی بدون واسطه و شفاف برای کارکنان با مدیران ارشد سازمان جهت انتقال موضوعات و مشکالت (متغیر

اقدامات استراتژیک)

 .6وضع قوانینی جهت رفتار عادالنه مدیران مجموعه با کارکنان (متغیر اقدامات استراتژیک)
 .7کاهش دادن فاصله حقوق و دستمزدها بین کارکنان و مدیران (متغیر اقدامات استراتژیک و رضایت شغلی)
 .8در سازمان جهت پستهای باالتر از استخدام داخلی استفاده گردد (ارتقای درون سازمانی)( .متغیر اقدامات استراتژیک

و رضایت شغلی)

 .9جبران خدمات بر مبنای عملکرد کارکنان و شایستگی آنان باشد .همچنین جبران خدمات شامل پاداشهای غیر پولی

نیز باشد( .متغیر اقدامات استراتژیک و رضایت شغلی)

 .10بهرهوری کارکنان در سازمان به صورت واقعی محاسبه شود( .متغیر اقدامات استراتژیک)

بررسی تأثیر استراتژيهای منابع انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان؛ با تأکید بر نقش فرهنگ نوآوری و مالکیت ادراکشده
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پیوست
پرسشنامه تحقیق:

بسمه تعالي

پاسخگوي گرامي:

گرانقدرخود را جهت تکميل اين پرسشنامه اختصاص دادهايد؛ به عرض شما
با سالم وسپاس فراوان از اينکه وقت 

ميرساند که هدف اين پرسشنامه جمعآوري اطالعاتي درباره بررسي تأثیر اقدامات استراتژيک منابع انساني بر رضايت شغلي
با توجه به نقش فرهنگ نوآروي و مالکيت ادراکشده کارکنان شهرداري منطقه غرب تهران ميباشد .اين تحقيق تنها يک

تحقيق دانشگاهي است ومحقق در حفظ ونگهداري اطالعات اخذ شده نهايت سعي خود را خواهد نمود.

صفات اهلل زاهدي
دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت
لطف ًا قبل از پاسخ دادن به پرسشنامه موارد زير را کامل کنيد.
بخش اول :مشخصات فردي و اجتماعي:

جنسيت :مرد □
سن□ 30-20 :

زن □

 50 □ 50-40 □ 40-30به باال □
فوق ديپلم □ ليسانس □ فوق ليسانس و باالتر □
ميزان تحصيالت :ديپلم □
سابقه خدمت :زير 5سال □  10-5سال □  15-10سال □  20-15سال □  20سال به باال□

بخش دوم :سؤاالت تخصصي:
رديف

جمالت

در سازمان فعاليتهاي مرتبط با آموزش رسمي فراهم است.
سياستها و برنامههاي آموزشي در سازمان تدوين شده است
در سازمان آموزش به تازه كارها انجام ميپذيرد.
دورههاي آموزش حل مسئله براي کارکنان برگزار ميشود
پاداش

اقدامات استرات ِژک مديريت منابع انساني

آموزش

محيط آموزش جامع در سازمان در دسترس است.

سازمان در پرداختهاي انگيزشي ،سهم کارکنان را در نظر
ميگيرد.
پرداخت مشوقها در سازمان صورت ميگيرد.
بين عملكرد کارکنان و پاداش ارتباط وجود دارد.

پاسخها
کام ً
ال
موافق

کام ً
ال
موافق متوسط مخالف
مخالف
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رديف

جمالت

در سازمان ارزيابي بر اساس نتيجه صورت ميگيرد.
در سازمان ارزيابي بر اساس رفتارکارکنان صورت ميگيرد.

استخدام

استخدام از يين متقاضيان بر اساس انتخاب ،صورت ميگيرد
استخدام در سازمان بر اساس تجربه و مهارت است.
استخدام در سازمان بر اساس پتانسيل آتي کارکنان است.

مشاركت

اقدامات استرات ِژک مديريت منابع انساني

ازيابي عملکرد

در سازمان تمركز بر توسعه کارکنان است.

كارمندان اجازه تصميمگيري دارند.
كارمندان اجازه ارائه پيشنهاد براي بهبود كار را دارند.
سازمان براي حرف كارمندان ارزش قائل است.
پيشنهادات مرتبط با نوآوري در سازمان با آغوش باز پذيرفته
ميشود
مديريت سازمان به صورت فعاالنه بهدنبال ايدههاي نوآورانه
است.

نوآوري

نوآوري براي سازمان بسيار خطرناک تلقي شده و در مقابل آن
مقاومت ميشود.
کارکنان در صورت عدم موفقيت ايدههاي شان ،تنبيه نمي
شوند
مديران ضمن ترويج ايدهها و تجربيات نوآورانه در کنار
فرایندهاي خالقانه در سازمان ،از آنها حمايت ميکنند.
به سازمان خودم عشق ميورزم.
افتخار ميکنم که يکي از کارکنان اين سازمان هستم.
احساس مالکيت کارکنان در اين سازمان باال است.
من احساسات مثبتي در ارتباط با کارم دارم.

مالکيت ادراکشده

من احساس تعلق قوي به سازمان دارم.
آينده سازمان من براي من مهم است.
من خودم را مانند «عضوی از خانواده» سازمان ،احساس
ميکنم.
من احساس ميکنم مسائل مربوط به اين سازمان مانند امور
خودم است.
صرف بقيه عمر کاري من در اين سازمان باعث ميشود من
بسيار خوشحال باشم.
من اهداف اين سازمان را با آغوش باز ميپذيرم.

پاسخها
کام ً
ال
موافق

کام ً
ال
موافق متوسط مخالف
مخالف
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بسيارکم

کم

متوسط

زياد

بسيار زياد

متغير

رضايت از شغل

به چه ميزان آنچه را که در محل کار انجام ميدهيد
دوست داريد؟
به چه ميزان شغل شما لذتبخش است؟

به چه ميزان احساس ميکنيد کارتان با معناست؟
به چه ميزان در انجام کار خود احساس غرور و افتخار ميکنيد؟

به چه ميزان سرپرست شما در انجام کار مهارت دارد؟
رضايت ازسرپرست

به چه ميزان سرپرست شما ،نسبت به کارکنان خود عادالنه
رفتار ميکند؟

به چه ميزان سرپرست شما ،نسبت به احساسات زير دستان خود
عالقه نشان ميدهد؟

رضايت شغلي

شما به چه ميزان سرپرستان را قبول داريد؟
به چه ميزان شما احساس ميکنيد ،حقوقي که در ازاي کارتان
دريافت ميکنيد عادالنه است؟

رضايت از پرداخت

به چه ميزان مزاياي دريافتي شما از محل کارتان با ساير
سازمانها برابري ميکند؟

 .43به چه ميزان از شانس خود براي افزايش حقوق ،احساس
رضايت ميکنيد؟

به چه ميزان احساس ميکنيد سازمان محل کارتان با
پرداختهاي مختلف از شما قدرداني ميکند؟
به چه ميزان افرادي که با شما کار ميکنند قبول داريد؟
رضايت از همکار

به چه ميزان در هنگام انجام کار با همکارها اوقات خوبي را
ميگذرانيد ؟
به چه ميزان از همکاران خود ،احساس رضايت ميکنيد؟
بهطور کلي به چه ميزان ،تمايل داريد با همکاران خود کار کنيد؟

خروجی آمار:
جنسیت
Valid Percent Cumulative Percent

29.8

100.0

29.8

70.2

100.0

Percent

Frequency

29.8

92

70.2

100.0

217

309

زن

مرد
Total

Valid
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تحصيالت

Valid

Frequency

Percent

ديپلم

18

5.8

ليسانس

195

Total

فوق ديپلم
فوق ليسانس

39

Valid Percent Cumulative Percent

5.8

12.6

5.8

12.6

18.4

57

63.1

18.4

63.1

81.6

309

100.0

100.0

18.4

100.0
سن

Valid

Frequency

Percent

17

5.5

 سال30  تا20 بين

Valid Percent Cumulative Percent

5.5

5.5

 سال40  تا30 بين

130

42.1

42.1

47.6

 به باال50

50

16.2

16.2

100.0

 سال50  تا40 بين

112

36.2

309

Total

36.2

100.0

83.8

100.0
سابقه خدمت

Valid

Frequency

Percent

 سال5  تا1 بين

12

3.9

 سال15  تا10 بين

99

 سال10  تا5 بين

 سال20  تا15 بين

3.9

11.0

11.0

14.9

92

29.8

29.8

76.7

32.0

32.0

23.3

309

Total

3.9

34

72

 سال20 باالي

Valid Percent Cumulative Percent

46.9

23.3

100.0

100.0

100.0

Descriptive Statistics
Kurtosis

Skewness

Statistic

Statistic

Std. Error

Statistic

Std. Error

309

3.6406 .65835

Variance

Valid N (listwise)

Statistic

Statistic

5.00

Std.
Deviation

Statistic

1.59

Statistic

Statistic

309

Mean

Maximum

Minimum

N

اقدامات استرات ِژک
مديريت منابع انساني

.433

-.573

.139

.517

.276
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Descriptive Statistics
Kurtosis

Skewness

Statistic

Statistic

Std.
Error

Statistic

Std.
Error

309

3.6168 .80112

Variance

Valid N (listwise)

Statistic

5.00

Std.
Deviation

Maximum Statistic

1.00

Statistic

Minimum Statistic

فرهنگ نوآوري

Mean

Statistic

309

N

.642

-.964

.138

1.542

.276

مالکیت ادراک شده
Kurtosis

Skewness

Statistic

Statistic

Std.
Error

Statistic

Std.
Error

309

3.5505 .62380

Variance

Valid N (listwise)

Statistic

5.00

Std.
Deviation

Maximum Statistic

1.70

Statistic

Minimum Statistic

مالکیت ادراک شده

Mean

Statistic

309

N

.389

-.473

.139

.559

.276

رضایت شغلی
Kurtosis

Skewness
Statistic

Std.
Error

Statistic

Std.
Error

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Normal
Parametersa,b

Statistic

309

3.5961 .62582

Variance

Valid N (listwise)

Statistic

5.00

Std.
Deviation

Maximum Statistic

1.63

Statistic

Minimum Statistic

رضایت شغلی

Mean

Statistic

309

N

.392

-.428

.139

.772

.276

N

Mean

Std.
Deviation

Absolute

Positive

Negative

KolmogorovSmirnov Z

Asymp. Sig.
(2-tailed)

Most Extreme
Differences

اقدامات استرات ِژک
مديريت منابع انساني

309

3.6406

.65835

.095

.056

-.095

.519

.950

فرهنگ نوآوري

مالکيت ادراکشده

309

.80112

.180

.100

-.180

.986

.285

رضايت شغلي

309

3.6168

309

3.5961

.62582

.106

.077

-.106

.581

.888

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

3.5505

.62380

.124

.124

-.122

.678

.747
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Group Statistics

رضايت شغلي

جنسيت

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error
Mean

زن

92

3.6148

.67437

.07031

dimension1

مرد

217

3.5881

.60552

.04111

Independent Samples Test
Levene’s Test
for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
.Sig
)tailed-2(

Mean
Difference

Std. Error
Difference

.593

.442

.342

307

.732

.02668

.07797 -.12675 .18010

.328

156.155

.744

.02668

08144. 13420.- 18755.

df

t

.Sig
Equal
 رضايتvariances
شغلي
assumed
Equal
variances
not assumed

Confidence %95
Interval of the
Difference
Lower

F

Upper

ANOVA

رضایت شغلی

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares

df

Mean
Square

F

Sig.

.111
120.517
120.628

3
305
308

.037
.395

.094

.964

ANOVA

رضایت شغلی

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares

df

Mean
Square

F

Sig.

1.868
118.760
120.628

3
305
308

.623
.389

1.599

.190

ANOVA

رضایت شغلی

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares

df

Mean
Square

F

Sig.

1.742
118.886
120.628

4
304
308

.436
.391

1.114

.350
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بررسی تأثیر استراتژيهای منابع انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان؛ با تأکید بر نقش فرهنگ نوآوری و مالکیت ادراکشده
One-Sample Statistics
N

Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

309

3.6406

.65835

.03745

فرهنگ نوآوري

309

3.6168

.80112

.04557

رضايت شغلي

309

3.5961

.62582

.03560

اقدامات استراتژیک
مديريت منابع انساني

309

مالکيت ادراکشده

3.5505

.62380

.03549

One-Sample Test
Test Value = 3

اقدامات استرات ِژک
مديريت منابع انساني
فرهنگ نوآوري

مالکيت ادراکشده
رضايت شغلي

95% Confidence Interval of
the Difference
Lower
Upper

t

df

Sig.
(2-tailed)

Mean
Difference

17.104

308

.000

.64059

.5669

.7143

13.535
15.512
16.743

308
308
308

.000
.000
.000

.61683
.55049
.59608

.5272
.4807
.5260

.7065
.6203
.6661

Case Processing Summary

Cases

N

%

Valid

30

100.0

Excludeda

0

.0

Total

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha

N of Items

.933

17

Case Processing Summary

Cases

N

%

Valid

30

100.0

Excludeda

0

.0

Total

30

100.0

.a. Listwise deletion based on all variables in the procedure
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Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha

N of Items

.880

5

Case Processing Summary

Cases

N

%

Valid

30

100.0

Excludeda

0

.0

Total

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha

N of Items

.892

10

Case Processing Summary

Cases

N

%

Valid

30

100.0

Excludeda

0

.0

Total

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha

N of Items

.902

16

