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چکیده
هدف :این پژوهش با هدف طراحی الگوی ساختاری سیاستهای مدیریت منااب اساااسی و لمردارد ساایماسی در
ویارت وریش و جواسان اسجام شد.
روش شناسی :روش تحقیق توصیفی ا پیمایشی و جامعه آماری ،کارشناسان ویارت وریش و جواسان( 011سفار
بودسد .حجم سموسه بر اساس جدول کرجای ا مورگان  120سفر بود .اما به جهات پایش فرااهای یم روشاهای
آماری ،پرسشنامه ها بین  911سفر تویی گردید .ای 921پرسشنامه مرجوع130 ،پرسشنامۀ قابل استفاده ،بعناوان
سموسه تحقیق در سظر گرفته شد .ابزار پژوهش ،پرسشنامه اطاللات فاردی ،سیاساتهای مادیریت منااب اساااسی،
کارایی سایماسی پین پریاسگ و سینگ سای( 1121و اثربخشای ساایماسی هااو( 1111باود .ای تحریال لاامری
تاییدی و اکتشافی با چرخش متعامد ،برای شناسایی لوامل متغیرهای تحقیق و روایی سااختاری ابازار اساتفاده
شد .جهت تجزیه و تحریل داده ها ،ای آیموسهای  KMOوکرویت بارترت ،همباتگی پیرساون ،رگرسایون چناد
متغیره ،تحریل لامری ،تحریل مایر و برای ارایاه مادل معااد ت سااختاری ،ای سارم افزارهاای  SPSSو لیازرل
استفاده شد.
یافته ها :تحریل لامری اکتشافی پنج لامل برای سیاستهای مدیریت مناب اساااسی و دو لامال بارای لمردارد
سایماسی شناسایی سمود که به ترتیب  12و  00درصد واریاسس کال را تبیاین مای سمودساد .ااریب همبااتگی
چندگاسه (مولتیپل رگرسیون بین ابعاد سیاستهای مدیریت مناب اسااسی و لمردرد سایماسی در ساح اطمیناان
 33درصد ،معنی دار و حدود  12درصد تغییرات لمردرد سایماسی متأثر ای مؤلفههای سیاستهای مدیریت منااب
اسااسی بود .مدل تحقیق سیز ای برایش محروبی برخوردار بود .تحریل مایر سشان داد سیاساتهای مادیریت منااب
اسااسی دارای اریب اثر  1/12بر لمردرد سایماسی می باشد.
نتیجه گیری :با توجه به ستایج ،سیاستهای مدیریت مناب اسااسی و ابعاد آن ،قدرت تبیاین اثربخشای و کاارایی
سایماسی را دارا می باشند و در سیاستگذاری های مناب اسااسی باید مورد توجه مدیران قرار گیرسد.
واژههای کلیدی :الگوی ساختاری ،سیاستهای مدیریت مناب اسااسی ،لمردرد سایماسی ،ویارت وریش و جواسان.
 .2استادیار گروه تربیت بدسی داسشگاه لروم پزشدی یاهدان ،یاهدان ،ایران.
 . 1داسشیار گروه مدیریت وریش ،داسشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .9داسشیار گروه مدیریت وریش ،داسشگاه لالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
* سشاسی الدتروسیک سویاندۀ مائولZahraBeigomi@yahoo.com :
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مقدمه
اساان هاته اصری توسعه یافتگی و لامل بنیادی
هرگوسه پیشرفت و تحولی به شمار می آید.
پژوهش ها سشان می دهد که امرویه کارکنان
منب مهم مزیت رقابتی سایمان بوده و اقدامات
و سیاستهای مدیریت مناب اسااسی در جهت
حمایت ای استراتژی سایمان را به اجرا در می
آورسد(شیخ ا سالمی . 2932 ،سادیده گرفتن این
لوامل ،موجب به هدر رفتن هزینه های هنگفت
سایماسها ،طو سی شدن فرایندهای کاری،
ساراایتی هاته لمریاتی ای سحوه ارائه خدمات و
در سهایت کاهش اثربخشی و کارایی این سیروها و
سایمان می شود(طبیبی و همداران . 2931،لذا،
کمیت و لری الخصوص کیفیت سیروی اسااسی،
شیوه به کارگماری و سگهداشت ،و آمویش و
بهاایی همه جاسبه آسها ای مهمترین یمه های
یک سظام پویا و سایسده است(هاشمی فر. 2911،
مدیریت سیروی اسااسی به طور ماتقیم و
غیرماتقیم می تواسد در بهبود شاخص های
اثربخشی همچون میزان جا به جایی یا ترك
خدمت کارکنان ،میزان غیبت کارکنان ،سایگاری
سقش ،کیفیت خدمات ،میزان حوادث ،اسعحاف
پذیری ،اسحباق برای تغییر رویه های استاسدارد
لمریاتی در پاسخ به تغییرات محیحی،
راایتمندی شغری افراد ،اسگیزش و روحیۀ
کارکنان سقش بایار مهمی داشته باشد(لیوض
یاده و معینان. 2923،
در طول سالها ،محققین به شواهد تجربی مبنی
بر این دست یافته اسد که برخی اقدامات خاص
مناب اسااسی می تواسد بحور ماتقیم بر لمردرد
تاثیر بگذارد .برای مثال ،محالعات سشان داده اسد
که کارمندگزینی گاترده و فعالیتهای آمویشی
کارکنان ،با بهره وری و لمردرد سایماسی مرتبط
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می باشد .بعالوه ،اکثر محققین ،دریافته اسد که
سیاتم های اقدامات مدیریت مناب اسااسی،
اثربخشی بیشتری سابت به اقدامات فردی کاری
به تنهایی دارد .مواوع اصری این است که
سایماسها باید سحوح با ی هماهنگی یا تناسب
دروسی میان اقدامات مناب اسااسی خود ایجاد
کنند .اگر لمردرد سایماسی با منظور سظر باشد،
اقدامات مناب اسااسی سایمان باید امن داشتن
تناسب ،ای یددیگر سیز حمایت کنند(سید و
جمال. 1121،2
1
گات
دیوید
ارتباط،
این
در
( 2332،2323،2321سیز معتقد است که هدف
محوری مدیریت مناب اسااسی ،رسیدن به
اساجام و یدپارچگی استراتژیک است ،بدین
معنی که ماائل مدیریت مناب اسااسی با طرح
های استراتژیک به سحوی یدپارچه و هماهنگ
باشد که ای همباتگی و تناسب میان جنبه های
مخترف مدیریت مناب اسااسی ،اطمینان حاصل
آید و مدیران صف ترغیب شوسد تا هنگام تصمیم
گیری ،ماائل مدیریت مناب اسااسی را سیز مد
سظر قرار دهند(آرماتراسگ ،ترجمه الرابی و
مهدیه. 2923،
اهمیت مدیریت مناب اسااسی برای مدیران
هنگامی بیشتر خود را سشان می دهد که لریرغم
وجود برسامه های کالن و دقیق برای سایمان،
بدلیل وقوع اشتباهات در مراحل مخترف ماسند
گزینش و استخدام افراد سامناسب برای مشاغل،
لدم ارییابی به موق لمردرد ،غفرت ای آمویش و
به روی سمودن داسش و مهارت کارکنان و سهایتا ای
دست دادن سیروهای متخصص و ماهر به د یری
چون لدم ایجاد اسگیزه های یم در آسها ،ای
1. Syed & Jamal
2. David Guest

فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش ،زمستان  ،6931شماره  ،9پیاپی 06 61
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دستیابی به ستایج مورد سظر سایمان ساکام می
ماسند(ذباح. 2922،
در طول ده سال اخیر ،گام های مهمی برای
شناسایی روابط مدیریت مناب اسااسی ا لمردرد
برداشته شده است .با این وجود شدافهای جدی
در درك ما ای متغیرهای درگیر در این ارتباط،
وجود دارد(کاتو . 1112 ،2در این راستا ،مرور
پیشینه تحقیقات اسجام شده با توجه به ابعاد
تعیین شده برای سیاستهای مدیریت مناب
اسااسی ویارت وریش و جواسان در پژوهش اخیر،
در قالب پنج بعد کارمندگزینی ،آمویش و ارتقاء،
ارییابی لمردرد ،جبران خدمت و حفظ و
سگهداشت کارکنان و لمردرد سایماسی آن ای دو
جنبه کارایی سایماسی و اثربخشی سایماسی اسجام
شد.
1
آلداموئه و همداران ( ، 1121تریگرو و
و سید جوادین و
همداران1121(9
فراحی( ، 2932در تحقیقات خود تاثیر
سیاستهای مدیریت مناب اسااسی همچون
آمویش و ارتقاء ،ارییابی لمردرد ،جبران خدمت
و حفظ و سگهداشت را بر ارتقاء لمردرد سایمان
تایید سمودسد .در پژوهش لبداهلل و
همداران 1113(0سیز ستایج مشابهی حاصل شد،
تنها جبران خدمت سقشی در لمردرد سایمان
سداشت .ا سفر و کرمی 1112(1سیز سشان دادسد
اقداماتی چون آمویش و ارتقاء و ارییابی لمردرد
کارکنان بر لمردرد سایمان موثر است اما در
محالعه ایشان ،سیاستهای حفظ و سگهداشت
کارکنان ارتباط معنی داری با لمردرد سایمان
1. Katou
2. Aldamoe et al
3. Triguero et al
4. Abdullah et al
5. Elasfer & Karami

سیافت .تحقیق موسجوری ، 1122(1سیز اگر چه به
ستیجه مشابهی در یمینه سیاستهای حفظ و
سگهداشت کارکنان رسید ،اما در این پژوهش سیز
لمردرد سایماسی متاثر ای اقدامات سایمان در
جهت آمویش و ارتقاء و جبران خدمت افراد بود.
الواسی و احااسی( 2912سیز ارییابی لمردرد
کارکنان را با لمردرد سایماسی مرتبط یافتند.
سیاستهای جبران خدمت سایمان در پژوهش
های بنتی داود ، 1111(1آبیایدرا 1111(2و
اقدامات حفظ و سگهداشت کارکنان در تحقیقات
دیا و گوپتا ، 1120(3رامالل 1119(21و
آبیایدرا( 1111با لمردرد سایماسی بحور معنی
داری مرتبط بود.
سشان دادسد که
محالعات دیگری
کارمندگزینی(یدی ای ابعاد سیاستهای مدیریت
مناب اسااسی پیش بینی کننده معنی دار
لمردرد سایماسی می باشد(آدسی موداشیرو و
همداران1129،22؛کوك وُ و ایگوه1121،21؛
ساصری محمدآبادی و همداران . 2921،با این
وجود یافته های ابراهیمی سژاد و محی
الدینی( 2922این ستیجه را تایید سدرد.
تحقیق دی سیروا 1120(29سیز ستواسات ارتباط
معنی داری بین آمویش و ارتقاء و کارایی
سایماسی سشان دهد ،در مقابل یافته های ایمواسی
و همداران ، 1129(20لباسی و رشیدی(2932

6. Munjuri
7. Binti Daud
8. Abeysekera
9. Ladia and Gupta
10. Ramlall
11. Adeniyi Mudashiru et al
12. Chukwu & Igwe
13. De Silva
14. Azmawani et al
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و خیرخواه حان آبادی( 2921به این ستیجه
اسجامید.
همچنین ،مرور تحقیقات اسجام شده داخری سیز
سابقه قابل ذکری برای تحقیق اخیر در
سایماسهای وریشی سشان سمی دهد .بدری آذین و
همداران( 2931لوامل جذب ،آمویش ،ارتقاء و
پرورش ،حفظ و سگهداری سیروی اسااسی را در
توسعۀ مناب اسااسی ژیمناستیک تأثیرگذار
داساته اسد .ای محدود پژوهش های وریشی اسجام
شده خارجی به تحقیق مراکبا 1121(2در یمینه
مدیریت داوطربان سایماسهای وریشی کاسادا می
توان اشاره داشت که رابحه معنی داری بین
استفاده ای اقدامات مناب اسااسی(برسامه ریزی،
استخدام ،غربالگری ،هدایت ،آمویش و حمایت،
مدیریت لمردرد ،و تشخیص لمردرد و
سگهداشت داوطربین گزارش کرده اسد .هماسحور
که مالحظه گردید ،محالعات قبری در استخاب
موثرترین روش سیاستهای مناب اسااسی اختالف
سظر داشته و بعضأ به ستایج متفاوتی رسیده اسد.
لالوه بر این ،حتی اگر محققین بتواسد به توافقی
درباره بهترین روش ها دست یابند ،بدلیل
تغییرات فرهنگی و شیوه مدیریتی و ساختارهای
متفاوت دولتی سیای به آیمون مجدد این فرایندها
احااس می شود .بعبارت دیگر ،اگر چه محالعات
تجربی رویدرد جهان شمول را تایید کرده اسد ،با
این وجود ای آسجائیده تئوری حاار مراحل اولیه
تدامل خویش را می گذراسد ،برای استحدام
بیشتر سیایمند محالعات گاترده تری می باشد.
درباره لمردرد و وظایف مدیریت مناب اسااسی و
اهمیت این مقوله در سایمان سیز در سالهای
اخیر در کشور متون بایاری در اختیار مدیران و

1. Mrak BA
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سیاست گذاران قرار گرفته است .اما بدرستی می
توان ادلا کرد که هنوی جایگاه کریدی و سقش
راهبردی مدیریت مناب اسااسی در افزایش
کارایی و اثربخشی سایماسی ،ایجاد تعهد و
دلباتگی شغری و تعالی لمردرد کارکنان برای
بایاری ای دست اسدرکاران اجرایی مشخص سشده
و سیای به داشتن سیاستهای یدپارچه و هماهنگ
مناب اسااسی ،به یک باور تبدیل سشده است.
گواه این ادلا میزان کم سرمایه گذاری و تالشی
است که ای سوی سایماسها برای طراحی و تدوین
و بدارگیری برسامه های راهبردی مدیریت مناب
اسااسی اسجام گرفته است .در این یمینه در ویارت
وریش و جواسان سیز تنها به فصل ششم سند
راهبردی سظام جام تربیت بدسی و وریش کشور
مصوب  2921می توان اشاره داشت که طی
سالهای گذشته اجرای بایاری ای بخشهای آن
مورد کم توجهی و غفرت قرار گرفته است .این
محالعه امن تالش در جهت شناسایی موثرترین
سیاستهای مدیریت مناب اسااسی و واعیت
لمردرد سایماسی در ویارت وریش و جواسان ،در
پی پاسخ به این سوا ت می باشد :چه ارتباطی
بین سیاستهای مدیریت مناب اسااسی و ابعاد آن
(کارمندگزینی ،آمویش و ارتقاء ،ارییابی لمردرد،
جبران خدمت و مشوق ،حفظ و سگهداشت و
لمردرد سایماسی و ابعاد آن (اثربخشی سایماسی،
کارایی سایماسی در ویارت وریش و جواسان
وجود دارد؟ الگوی ساختاری متشدل ای روابط
بین سیاستهای مدیریت مناب اسااسی و لمردرد
سایماسی در این ویارتخاسه چگوسه است؟.

زهرا بیگمی ،مهرزاد حمیدی ...

روششناسی پژوهش
پژوهش حاار ،توصیفی ای سوع پیمایشی و ای
جهت روابط بین متغیر ها همباتگی ،ای سظر
سحوۀ گردآوری اطاللات ،میداسی به لحاظ ستایج
کاربردی بود .با توجه به ماهیت فرایه ها می
توان تحقیق همباتگی را ای سوع مدل یابی
معاد ت ساختاری (تحریل مایر داسات ،که در
آن به بررسی روابط دروسی بین متغیرها در قالب
کشف و تبیین مدل پرداخته شده و هدف ای آن
بررسی رابحه سایه های سهان بروسزا و دروسزای
موجود در مدل می باشد .این مدل با این
احتمال که سیاستهای مدیریت مناب اسااسی و
ابعاد آن می تواسد پیش بینی کننده لمردرد
سایماسی باشد ،تدوین شد.
جامعه آماری این تحقیق شامل کریه کارشناسان
ویارت وریش و جواسان به تعداد  011سفر بود .با
استفاده ای جدول تعیین حجم سموسه کرجای ا
مورگان تعداد سموسه 120سفر تعیین شد .اما به
جهت لزوم کفایت تعداد سموسه برای مدلاایی
معاد ت ساختاری ،پرسشنامه های تحقیق در
اختیار 911سفر ای آیمودسی ها قرار گرفت .ای
مجموع پرسشنامه های برگشت داده شده،
اطاللات  130پرسشنامه ( 31درصد قابل
استفاده بود که بعنوان سموسه این پژوهش در سظر
گرفته شدسد.
با توجه به اهداف تحقیق ،جهت جم آوری
اطاللات مورد سیای ای پرسشنامه اطاللات فردی،
پرسشنامه محقق ساخته سیاستهای مدیریت
مناب اسااسی( 11سوال در مقیاس  1اریشی
لیدرت ای کامالً مخالفم = 2تا کامالً موافقم =، 1
پرسشنامه کارایی سایماسی پین پریاسگ و سینگ
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سای 1121(2و پرسشنامه اثربخشی سایماسی
هاو 1111(1استفاده شد .پرسشنامه های
پژوهش ابتدا طی محالعه مقدماتی در  91سفر ای
سموسه تحقیق تویی و پایایی آسها با روش
محاسبه اریب آلفای کروسباخ محاسبه شد .پس
ای المال اصالحات یم ،پایایی پرسشنامه
سیاستهای مدیریت مناب اسااسی ،α = 1/313
پرسشنامه کارایی سایماسی  α = 1/312و
پرسشنامه اثربخشی سایماسی  α = 1/319بدست
آمد و پرسشنامه ها در اختیار کل سموسه تحقیق
قرار گرفت.
همچنین ،روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط
 21سفر ای اساتید رشته مدیریت وریش تأیید شد.
برای شناسایی لامرهای سیاستهای مدیریت
مناب اسااسی و لمردرد سایماسی و روایی
ساختاری ابزار تحقیق ای روش تحریل لامری
اکتشافی با چرخش متعامد 9و تحریل لامری
تاییدی استفاده شد .پیش ای اسجام تحریل لامری
اکتشافی ،به منظور اریشیابی ماتریس همباتگی
ای دو شاخص کفایت سموسه برداری KMO(0و
کرویت بارترت1استفاده شد .معنیدار بودن خی
دو و آیمون بارترت حداقل شرط یم برای اسجام
تحریل لامری است .در تحقیق حاار ،برای
ماتریس همباتگی ابعاد سیاستهای مدیریت
مناب اسااسی ،مقدار  KMOبرابر با  1/ 312و
سح معنی داری آیمون کرویت بارترت کمتر ای
 1/1112و برای ماتریس همباتگی ابعاد
لمردرد سایماسی ،مقدار  KMOبرابر با 1/ 320
و سح معنی داری آیمون کرویت بارترت کمتر
1. Pinprayong & Siengtai
2. Hsu
3. Varimax rotation
)4. Kaiser-Meyer-Olkin(KMO
5. Bartlett's Test of Sphericity

 05طراحی الگوی ساختاری سیاستهای مدیریت ...

ای  1/1112بود .بدین ترتیب ،کفایت سموسه
برداری و اجرای تحریل لامری بر پایه ماتریس
همباتگی مورد محالعه ،قابل توجیه بود.
ای سرم افزار  SPSSبرای تحریل لامری اکتشافی
و استخراج لامل ها و تعیین بار لامری هر یک ای
سوا ت استفاده شد .بر پایه مالك کیار و
اسدری کتل تعداد لوامل مناسب برای چرخش
که دارای اریش ویژه با تر ای  2باشند برای
سیاستهای مدیریت مناب اسااسی به تعداد 1
لامل و برای لمردرد سایماسی به تعداد  1لامل
تایید شدسد .پس ای تحریل لامری اکتشافی
پرسشنامه ها ،حداقل بار لامری مورد پذیرش
برای هر سوال  1 / 0تعیین شد .بنابراین ای
مجموله  91سوال در سظر گرفته شده برای
سیاستهای مدیریت مناب اسااسی 9 ،سوال بدلیل
بار لامری کمتر ای 1/ 0حذف شدسد و  11سوال
باقیماسده در قالب کارمندگزینی( 0سوال ،
آمویش و ارتقاء( 1سوال  ،ارییابی لمردرد(1
سوال  ،جبران خدمت( 1سوال  ،حفظ و
سگهداشت( 1سوال و ای مجموع  92سوال در
سظر گرفته شده برای لمردرد سایماسی 21 ،سوال
بدلیل بار لامری کمتر ای  1/ 0حذف شدسد و 12
سوال باقیماسده در قالب کارایی سایماسی(2
سوال و اثربخشی سایماسی( 29سوال طبقه
بندی شدسد .به منظور حصول روایی سایه در این
پژوهش سیز ای تحریل لامری تأییدی (مرتبه اول
با سرم افزار لیزرل استفاده شد .بر این اساس،
شاخص های برایش تحریل لامل تاییدی ابعاد
سیاستهای مدیریت مناب اسااسی شامل CFI
 RMSEA،GFI ،AGFI ،به ترتیب برابر با
 1/ 111 ،1/ 32 ،1/ 23 ،1/ 30گزارش شد که
این ستایج حاکی ای محروب بودن تمامی شاخص
ها و هماو بودن گویه ها با سایۀ سظری بوده
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است .همچنین ،شاخص های برایش تحریل
لامل تاییدی ابعاد لمردرد سایماسی شامل CFI
 RMSEA،GFI ،AGFI ،به ترتیب برابر با
 1/ 119 ،1/ 31 ،1/ 31 ،1/ 39بود .این ستایج
سیز بیاسگر هماویی گویه ها با سایۀ سظری بود.
برای استخراج ستایج داده های تحقیق ای آمار
توصیفی شامل میاسگین و اسحراف استاسدارد
متغیرها و به منظور تجزیه و تحریل یافتهها ،ای
آمار استنباطی شامل اریب همباتگی پیرسون،
رگرسیون چند متغیره ،تحریل لامری و تحریل
مایر 2و در سهایت برای ارایه الگو مناسب ای
روش مدل معاد ت ساختاری SEM( 1با بهره
گیری ای سرم افزارهای  SPSSو LISREL
استفاده شده است.
یم به ذکر است که جهت بررسی میزان پیش
پذیری متغیر مالك با توجه به متغیر پیش بین،
با دو رویدرد به آیمون فرایه اصری پژوهش
پرداخته شد .در رویدرد اول ،سمرۀ کل لمردرد
سایماسی به لنوان متغیر مالك در سظر گرفته
شد و برای تحریل دادهها ای تحریل رگرسیون
چندگاسه استفاده شد .در رویدرد دوم در قالب
یک مدل معاد ت ساختاری ،متغیرهای پژوهش
(شامل لمردرد سایماسی و سیاستهای مدیریت
مناب اسااسی به لنوان متغیرهای مدنون در سظر
گرفته شد و تحریلها با لحاظ کردن تمامی
خرده مقیاسها و لوامل هر کدام ای متغیرها
مورد سظر بوده است .در تحریل رگرسیون چند
متغیری سرمال بودن تویی دادهها ،خارج کردن
دادههای پرت ،9خودهمباتگی 0بین متغیرها و

1. Path Analyses
2. Structural Equation Model
3. Outlier
4. Autocorrelation
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زهرا بیگمی ،مهرزاد حمیدی ...

همچنین یداان بودن پراکندگی تویی ها2رلایت
شد .بدین ترتیب پیش ای اسجام تحریلهای
رگرسیوسی واعیت مفرواهها به دقت بررسی و
سپس اقدام به ارائه محاسبات گردید.
یافته های پژوهش
یافته های توصیفی مربوط به آیمودسی ها سشان
داد ،حداقل سن پاسخگویان  19سال و حداکثر
سن  11سال با میاسگین و اسحراف استاسدارد
 93/11و  1/91و حداقل سابقه خدمت  2سال و
حداکثر  91سال با میاسگین و اسحراف استاسدارد
برابر با  21/11و  1/21می باشد .بررسی واعیت
جنایت پاسخگویان سشان داد که  03/91درصد
( 201سفر ای پاسخگویان مرد و  11/12درصد
( 203سفر ین بوده اسد .همچنین 12/09 ،درصد
( 19سفر ای پاسخگویان مجرد و  12/19درصد
( 191سفر متأهل بوده اسد 2 .سفر به این سوال
پاسخی سداده بود .در ارتباط با میزان تحصیالت
پاسخگویان 0/01 ،درصد ( 29سفر ای
پاسخگویان دیپرم و  21/33درصد ( 01سفر فوق
دیپرم 12/91 ،درصد ( 212سفر لیااسس،

 11/23درصد ( 11سفر فوق لیااسس و 1/10
درصد ( 1سفر دارای تحصیالت دکترا بوده اسد.
بنابراین حدود  21درصد پاسخگویان دارای
تحصیالت لیااسس و با تر بوده اسد .همچنین،
بررسی سوع واعیت استخدامی پاسخگویان سشان
داد که  99/11درصد ( 33سفر ای پاسخگویان به
صورت رسمی و  21/92درصد ( 01سفر به
صورت پیماسی و  12/11درصد ( 211سفر سیز به
صورت قراردادی استخدام شده بودهاسد .بنابراین
اکثریت پاسخگویان به صورت قراردادی در این
ویارت مشغول فعالیت میباشند و سهایتأ اینده
 11/11درصد ( 22سفر ای پاسخگویان دارای
مدرك تربیت بدسی و  11/01درصد ( 129سفر
مدرکی به غیر ای تربیت بدسی داشتهاسد .در
جدول ( 2شاخصهای آمار توصیفی سمرات
سیاستهای مدیریت مناب اسااسی و خرده
مقیاسهای آن سشان داده شده است .هماسحور
که مالحظه می شود ،با ترین میاسگین مربوط
به بعد «آمویش و ارتقاء» و کمترین میاسگین
مربوط به بعد « جبران خدمت و مشوق» است.

جدول  .1شاخص های آمار توصیفی سمرات سیاستهای مدیریت مناب اسااسی و ابعاد آن در سموسه تحقیق
مقیاس

تعداد

حداقل

حداکثر

میاسه

میاسگین

اسحراف
استاسدارد

خحای
استاسدارد
میاسگین

کارمندگزینی
آمویش و ارتقاء
ارییابی لمردرد
جبران خدمت و مشوق
حفظ و سگهداشت
سیاستهای مدیریت
مناب اسااسی

130
130
130
130
130

2/11
2/11
2/11
2/11
2/11

0/11
0/01
0/11
9/11
0/11

1/11
1/11
1/01
1/11
1/92

1/11
1/11
1/09
2/32
1/90

1/22
1/21
1/13
1/11
1/10

1/11
1/11
1/11
1/10
1/10

130

2/12

9/39

1/01

1/92

1/12

1/19

1. Homoscedasticity
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مربوط به «کارایی سایماسی» و کمترین میااسگین
مرباااوط باااه مؤلفاااه «اثربخشااای ساااایماسی»
است(جدول . 1

شاخصهای آمار توصیفی سمرات حاصل ای متغیر
لمردرد سایماسی و ابعاد آن سیاز در ویارت وریش
و جواسان سشان می دهاد کاه باا ترین میااسگین

جدول  .2شاخص های آمار توصیفی سمرات لمردرد سایماسی و ابعاد آن

مقیاس

تعداد

حداقل

حداکثر

میانه

میانگین

انحراف
استاندارد

خطای
استاندارد
میانگین

اثربخشی سازمانی

130

2/11

0/11

1/11

1/11

1/19

1/10

کارایی سازمانی

130

2/20

0/11

1/21

1/21

1/19

1/10

عملکرد سازمانی

130

2/21

0/13

1/11

1/11

1/11

1/10

میزان همباتگی ابعااد سیاساتهاای مادیریت
مناب اسااسی و لمردرد سایماسی و معناداری آسها
در جدول ( 9گزارش شده است .در این بخاش
ابتدا ارایب همباتگی تاکمتغیاری پیرساون
بین متغیرهای تحقیق محاسابه شاده و ساپس

معنیداری ارایب همباتگی محاسبه شاده در
جامعه آماری ماورد آیماون قارار گرفات .بارای
آیمون معناداری میزان همبااتگی ای آیماون t
استفاده شده است.

جدول  .3همباتگی ابعاد سیاستهای مدیریت مناب اسااسی و لمردرد سایماسی و معناداری آسها
متغیر پیش بین

کارمند گزینی

آمویش و ارتقاء

ارییابی لمردرد

متغیر مالك

)r(X,Y

r²

t

p

تعداد

ثابت

شیب

اثر بخشی

0.43

0.19

8.23

**0.001

294

1.54

0.39

کارایی

0.33

0.11

5.96

**0.001

294

2.16

0.26

لمردرد
سایماسی

0.43

0.19

8.25

**0.001

294

1.85

0.32

اثر بخشی

0.60

0.36

12.71

**0.001

294

1.10

0.53

کارایی

0.48

0.23

9.35

**0.001

294

1.82

0.37

لمردرد
سایماسی

0.61

0.37

13.23

**0.001

294

1.46

0.45

اثر بخشی

0.59

0.34

12.39

**0.001

294

1.20

0.54

کارایی

0.38

0.15

7.10

**0.001

294

2.06

0.31

لمردرد
سایماسی

0.56

0.31

11.43

**0.001

294

1.63

0.42

زهرا بیگمی ،مهرزاد حمیدی ...
جبران خدمت و
مشوق

حفظ و
سگهداشت

سیاستهای
مدیریت
مناب اسااسی
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اثر بخشی

0.56

0.32

11.60

**0.001

294

1.29

0.63

کارایی

0.39

0.15

7.26

**0.001

294

2.06

0.37

لمردرد
سایماسی

0.54

0.30

11.09

**0.001

294

1.68

0.50

اثر بخشی

0.57

0.32

11.82

**0.001

294

1.00

0.65

کارایی

0.43

0.18

8.08

**0.001

294

1.82

0.42

لمردرد
سایماسی

0.57

0.32

11.79

**0.001

294

1.41

0.54

اثر بخشی

0.70

0.49

16.87

**0.001

294

0.41

0.89

کارایی

0.52

0.27

10.27

**0.001

294

1.47

0.56

لمردرد
سایماسی

0.69

0.48

16.50

**0.001

294

0.94

0.72

بر اساس ستایج گزارش شده در جدول  9ااریب
همباتگی بین تمامی مؤلفههاای سیاساتهاای
مدیریت مناب اساااسی باا مؤلفاه هاای لمردارد
سایماسی در سح اطمینان  33درصاد معنایدار
است که این همباتگیهای معنادار با ستاره سیز
مشخص شدهاسد .بیشاترین همبااتگی معناادار
بین مؤلفه آماویش و ارتقااء و مؤلفاه اثربخشای
( r = 1/11و کمترین اریب همباتگی معنادار
بین مؤلفه کارمند گزینی با مؤلفه کارایی (1/99
=  rگزارش شده است.
ای تحریل رگرسیون چندگاسه باه منظاور آیماون

بررسی اثر همزمان متغیرهای پیش باین شاامل
مؤلفههای سیاست های مادیریت منااب اساااسی
(کارمندگزینی ،آمویش و ارتقاء ،ارییابی لمردرد،
جبران خادمت ،حفاظ و سگهداشات بار متغیار
مالك شاامل ابعااد لمردارد ساایماسی(کارایی و
اثربخشی سایماسی استفاده شد .یم به یادآوری
است که در تحریل رگرسیون تک متغیری اثر هر
یک ای متغیرهای پیش بین با فرض ثابات باودن
اثر سایر متغیرهای دیگر بر متغیار ماالك ماورد
بررسی قرار میگیرد کاه ستاایج آن در جادول 0
مشاهده میشود.

جدول  -4رگرسیون چندگانه بین متغیرهای پیش بین با عملکرد سازمانی

مقدار

اریب همباتگی
چند گاسه

اریب تبیین
چندگاسه

اریب تبیین
تعدیل شده

)F(4,289

معناداری

خحای استاسدارد
برآورد

0.721

0.519

0.513

78.067

0.001

0.442

هماسحور که در جدول  0سشان داده شده است،
اریب همباتگی چندگاسه بین مؤلفههای
سیاستهای مدیریت مناب اسااسی و لمردرد
سایماسی برابر  1/112است که با توجه به مقدار F
و سح خحای محاسبه شده در سح اطمینان 33

درصد (  =1/12معنیدار است .اریب تبیین
تعدیل شده سیز برابر  1/129است .بدین ترتیب
مشخص میشود که حدود  12درصد ای تغییرات
لمردرد سایماسی متأثر ای ابعاد سیاستهای
مدیریت مناب اسااسی میباشد .بدیهی است سایر
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درصد تغییرات لمردرد سایماسی ساشی ای خحا و
متغیرهایی است که مورد سظر این تحقیق سبوده

است .در جدول  1سیز ستایج تحریل رگرسیون به
روش گام به گام سشان داده شده است.

جدول  . 5رگرسیون چندگاسه به روش گام به گام پیش بینی لمردرد سایماسی با توجه به ابعاد سیاست های مدیریت
مناب اسااسی
اریب استاسدارد

خحای

اریب غیراستاسدارد
رگرسیون (b

خحای
استاسدارد (b

)t(123

سح
معناداری

0.89

0.10

8.53

**0.001

آمویش و ارتقاء

0.35

0.05

0.26

0.04

6.80

**0.001

جبران خدمت

0.22

0.05

0.20

0.05

4.07

**0.001

حفظ و سگهداشت

0.20

0.06

0.19

0.05

3.54

**0.001

ارییابی لمردرد

0.13

0.06

0.10

0.04

2.38

*0.018

رگرسیون (

استاسدارد

لرض ای مبدأ

بر اساس ستایج گزارش شده در جدول 1
مشخص است که گرچه اریب همباتگی
چندگاسه محاسبه شده معنیدار است ولی در
بررسی ارایب رگرسیوسی مشخص میشود که
فقط ارایب رگرسیوسی محاسبه شده درخصوص
مؤلفههای آمویش و ارتقا ،جبران خدمت و
مشوق ،حفظ و سگهداشت و ارییابی لمردرد در

سح اطمینان  31درصد (  =1/11معنیدار
است و اریب رگرسیوسی مربوط به بعد
کارمندگزینی با توجه به  tمحاسبه شده در این
سح اطمینان معنیدار سمیباشند .بر اساس
ستایج حاصل میتوان معادله استاسدارد رگرسیون
لمردرد سایماسی را با توجه به متغیرهای پیش
بین به صورت ییر سوشت:

)+حفظ و سگهداشت( )+ 0.20جبران خدمت( )+ 0.22آمویش و ارتقاء(  = 0.35لمردرد سایماسی
)ارییابی لمردرد( 0.13
در شدل  2سیز مدل رگرسیوسی پیش بینی

شدل  1خروجی آیمون رابحه لرّی بین لمردرد

لمردرد سایماسی ای روی مؤلفههای سیاستهای

سایماسی و سیاستهای مدیریت مناب اسااسی

مدیریت مناب

اسااسی با استفاده ای سرم افزار

سشان داده شده است.2

لیزرل آورده شده است .همچنین به منظور
بررسی روابط بین لمردرد سایماسی و
سیاستهای مدیریت مناب اسااسی با این فرض
که این دو متغیر اصری متغیرهایی مدنون
هاتند ای روش مدلسایی معاد ت ساختاری به
کمک سرم افزار لیزرل استفاده شده است .در

 .2در این شدل کارمند گزینی  ،SELآمویش و ارتقا ،TRAI
ارییابی لمردرد  ،APPجبران خدمت و مشوق  ،COMPحفظ و
سگهداشت  ،RETسیاستهای مدیریت مناب اسااسی ،Policy
اثربخشی  ،EFFEکارایی  EFFICو لمردرد سایماسی
 Performaمیباشد.

زهرا بیگمی ،مهرزاد حمیدی ...
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شکل  .1مدل رگرسیوسی پیش بینی لمردرد سایماسی با توجه به ابعاد سیاستهای مدیریت مناب اسااسی

شکل  .2خروجی آیمون رابحه لری بین لمردرد سایماسی و سیاستهای مدیریت مناب اسااسی

در جاادول  1شاااخصهااای باارایش ماادل فااوق
گاازارش شااده اساات .هماااسحور کااه در جاادول
مشاهده میشاود ستاایج حااکی ای آن اسات کاه
تمامی شاخصها در حد محروب گزارش شدهاسد
و مدل با دادهها برایش محروبی دارد .بنابراین ،با
توجه به شدل با و شاخص های بارایش مادل،
مدل ارائه شده تحقیق ای برایش خوبی برخوردار
است .همچناین در جادول ( 1اثارات مااتقیم

متغیرهای مدل به همراه آماره  tارائه شده است.
با توجه به ستایج جدول ،آشدار اسات کاه ماایر
ماتقیم متغیرها به یددیگر معنادار است .بادین
ترتیب ،سیاستهای مدیریت مناب اساااسی دارای
اریب اثر  1/12بر لمردرد سایماسی مای باشاد.
این محرب بدان معناست که سیاستهای مدیریت
مناب اسااسی و ابعاد آن ،قادرت تبیاین لمردارد
سایماسی را دارد.
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 15طراحی الگوی ساختاری سیاستهای مدیریت ...

جدول  . 6شاخصهای برایش مدل رابحه لرّی بین لمردرد سایماسی و سیاستهای مدیریت مناب اسااسی
سام شاخص

میزان کفایت برایش

آماره خی دو ( 1و معناداری آن
ریشه خحای میاسگین مجذورات تقریبی(RMSEA
شاخص سرم شده برایش (NFI
شاخص سرم سشده برایش (NNFI
شاخص برایش تحبیقی(CFI
شاخص سیدویی برایش (GFI
شاخص سیدویی برایش تعدیل شده(AGFI

(23/21 p=1/112
1/112
1/33
1/32
1/33
1/32
1/31

جدول  . 7ارایب و معناداری اثرات ماتقیم متغیر پیش بین بر مالك
متغیر پیشبین

متغیر مالك

سوع اثر

 βاستاسداردشده

آماره t

سیاستهای مدیریت مناب اسااسی

لمردرد سایماسی

ماتقیم (کل

1/12

1 /21

بحث و نتیجهگیری

تحقیق اخیر ،با هدف بررسی رویدرد جهان
شمول مدیریت مناب اسااسی در ویارت وریش
و جواسان به منظور شناسایی مجموله ای ای
اثربخش ترین سیاستهای مدیریت مناب
اسااسی و تعیین سقش آسها در لمردرد سایماسی
این ویارتخاسه اسجام شد .یافته های تحقیق
سشان داد که سیاستهای مدیریت مناب اسااسی
و برخی ابعاد آن :آمویش و ارتقاء ،ارییابی
لمردرد ،جبران خدمت و حفظ و سگهداشت
(بجز کارمندگزینی ای قابریت پیش بینی
کننده ابعاد لمردرد سایماسی(اثربخشی و
کارایی برخوردار هاتند.
ای میان ابعاد سیاستهای مدیریت مناب
اسااسی ،بیشترین همباتگی معنادار بین
آمویش و ارتقاء و اثربخشی سایماسی وجود
داشت .یافته فوق با ستایج ایمواسی و

و
لبداهلل
همداران، 1129(2
همداران ، 1113(1ا سفر و کرمی، 1112(9
و
آلداموئه
موسجوری، 1122(0
همداران( ، 1121تریگرو و همداران، 1121(1
سید جوادین و فراحی( ، 2932لباسی و
رشیدی( ، 2932خیرخواه حان آبادی
( 2921هماو و با ستایج دی سیروا1120(1
غیر هماو می باشد.
آمویشهای تخصصی و امن خدمت ،برای
بهبود لمردرد اروری است .پیش ای تصمیم
گیری درباره برگزاری هر دوره آمویشی باید
مواوع لمردرد سایمان مورد بررسی قرار
گیرد و دقیقا روشن شود که آیا آمویش
بهترین راه برای کاهش شداف بوجود آمده در
1 -Azmawani et al
2 - Abdullah et al
3 - Elasfer & Karami
4 - Munjuri
5 - Triguero et al
6 - De Silva

زهرا بیگمی ،مهرزاد حمیدی ...

لمردرد سایماسی (واعیت موجود و محروب
می باشد یا خیر؟ یک برسامه آمویشی یماسی
مفید خواهد بود که شواهد محمئنی ای تأثیر
آمویش بر بهبود رفتار و لمردرد کارکنان و
مناف سایماسی بدست آید .بنابراین یم است
اثربخشی و موفقیت این آمویش ها بحور
مداوم اسدایه گیری و گزارش شوسد.
اولین گام در برسامه ریزی آمویش کارکنان،
سیایسنجی آمویشی است .برسامه های آمویشی
باید بر مبنای ستایج مورد استظار و اهداف
سایماسی تدوین گردد .این در حالی است که
در ویارت وریش و جواسان تنها  91درصد ای
کارشناسان ،برسامه های ارایه شده آمویشی را
هم جهت با اهداف لالیه ،مأموریت ویارت و
برسامه های برندمدت گزارش کردسد .گام
بعدی ،سحوه اجرای برسامه های تدوین شده
است .برخی ای صاحب سظران معتقدسد اجرای
برسامه ها ای تهیه و تدوین آسها مهمتر است.
ییرا بهترین برسامه آمویش می تواسد با اجرای
سادرست ،ستایج سامحروبی را به همراه داشته
باشد .در حالی که یک برسامه ساقص در صورت
اجرای صحی  ،می تواسد اثربخشی بیشتری
باشد(لباسی و رشیدی . 2932،سگرش
کارکنان سابت به برسامه های آمویشی ،سیز
یمینه سای مشارکت آسها خواهد بود .اروری
است قبل ای اجرای دوره آمویشی ،سایمان در
ایجاد ترقی مثبت در کارکنان تالش سماید.
یافته های توصیفی تحقیق اخیر سشان می
دهد تنها حدود  11درصد ای کارشناسان
ویارت وریش و جواسان به اثربخشی برسامه
های آمویشی این ویارتخاسه التقاد داشتند و
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این مورد ارورت بایسگری در برسامه های مورد
سظر و بویژه مبتنی بر سیایسنجی ای کارکنان را
برجاته می ساید.
همچنین ،یافته های استنباطی این پژوهش
حاکی ای سقش ارییابی لمردرد در پیش بینی
لمردرد سایماسی بود .این یافته سیز با حاصل
پژوهش های لبداهلل و همداران (، 1113
ا سفر و کرمی ( ، 1112لینگ تان و
و
آلداموئه
(، 1122
سصوردین
همداران( ، 1121تریگرو و همداران (، 1121
سید جوادین و فراحی( 2932و الواسی و
احااسی( 2912همخواسی دارد.
هر سایمان به منظور آگاهی ای میزان
محروبیت فعالیت های خود ،سیای مبرم به سظام
ارییابی دارد .فقدان سظام کاب بایخورد امدان
اسجام اصالحات یم برای رشد ،توسعه و
بهبود فعالیت های سایمان را غیر ممدن می
سماید و در ستیجه موجب کاهش لمردرد
سایمان می گردد .بدون بررسی و کاب
آگاهی ای میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف
و بدون شناسایی چالش های پیش رو ،بهبود
ماتمر لمردرد امدان پذیر سخواهد بود.
ارییابی و اسدایه گیری لمردرد موجب
هوشمندی سیاتم و براسگیختن افراد در
جهت رفتار محروب شده که بخش اصری
تدوین و اجرای سیاست سایماسی است .با
پیگیری میزان پیشرفت در جهت اهداف
تعیین شده مشخص می شود که آیا سیاست
های تدوین شده به صورت موفقیت آمیزی به
اجرا درآمده اسد یا خیر.

 11ارتباط تجانس ورزشکار و محصول در فرآیند ...

این در حالی است که تنها حدود  12درصد ای
افراد سموسه این تحقیق ،سیاستهای ارییابی
لمردرد در ویارت وریش و جواسان را هماو با
اهداف سهایی سایمان داساتند که این امر سیز
لزوم بایسگری در رویه های موجود ارییابی
لمردرد را که در مصاحبه های میداسی
محققین سیز مورد استقاد کارشناسان بود،
محرح می ساید .پیامد تالش ها برای ایجاد
سظام ارییابی لمردرد ،ایجاد سظام خودارییابی
در سایمان است که حاصل وجود چنین
سگرشی ،رشد ،توسعه و بهبود لمردرد و سهایتاً
تحقق اهداف سایماسی خواهد بود .با این وجود
در ویارت وریش و جواسان ،تنها  11درصد
افراد بر این سظر بودسد که به منظور توسعه و
پیشرفت کارکنان ،ستایج حاصل ای ارییابی
لمردرد به آسها ارائه می شود و حدود 22
درصد التقاد داشتند این ویارتخاسه تالش می
کند ای طریق ارییابی لمردرد افراد شایاته
شناسایی ،آماده سایی و برای پذیرش
مائولیت پرورش یابند.
دیگر ستایج این محالعه سشان داد که ای دیدگاه
کارشناسان ،سیاستهای جبران خدمت ویارت
وریش و جواسان می تواسد پیش بینی کننده
لمردرد سایماسی باشد .این ستیجه با یافته های
موسجوری ( ، 1122لینگ تان و
و
آلداموئه
سصوردین(، 1122
همداران( ، 1121تریگرو و همداران(، 1121
آبیایدرا(، 1111
داود(، 1111
بنتی
سیدجوادین و فراحی( 2932همخواسی و با
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ستایج لبداهلل و همداران 1113(2هماویی
سدارد.
جبران خدمات سیروی اسااسی به هر سوع
پرداخت سقدی و غیر سقدی اطالق می شود که
بر اساس اهمیت وظایف و مائولیت ها و
سحوح مخترف شغری هر سایمان در قبال
اسجام وظایف محوله در مدت یمان معین
برقرار می گردد .کارکنان استظار دارسد
لمردردشان با پاداشی که دریافت می دارسد
ارتباط ماتقیم داشته باشد .این پاداش می
تواسد شامل جبران خدمات مالی ،ترفی ،
ارتقاء ،خدمات غیر مالی و  ...باشد .مدیران
مناب اسااسی باید تالش و کوشش افراد در
جهت تقویت و پیشرفت فعالیت های سایماسی
را به گوسه ای جبران کنند که مولود اسگیزه،
تالش و همباتگی افراد با سایمان باشد.
وجود شداف بین درآمد ساشی ای شغل و هزینه
های یسدگی موجب می شود که کارکنان برای
تأمین سیایهای خود به مشاغل دیگر سیز روی
آورسد و سیروی فدر و کار خود را بین دو یا
چند شغل تقایم کرده ،ای ارایه خدمات در
شغل اصری بای بماسند .بدیهی است این امر
موجب کاهش کارآیی و اثربخشی سایمان می
گردد .ای سوی دیگر ،در صورتی که کارکنان
به لرل مخترف ستواسند کمبود درآمد خود را ای
طریق پرداختن به مشاغل دیگر تأمین سمایند،
یمینه های اسحراف و فااد اداری در سیاتم
بوجود خواهد آمد که بایار مخرب می
باشد(شمس و کاظم پور مقدم. 2923،

1 - Abdullah et al

زهرا بیگمی ،مهرزاد حمیدی ...

این در حالی است که در تحقیق حاار ،بیش
ای  11درصد پاسخگویان برسامه های فعری
پرداخت ها و سود و مزایای ویارت وریش و
جواسان را متناسب با سیایهای کارکنان سداساته
و رویه های پرداخت و جبران خدمت را سیز
غیرمنصفاسه الالم کرده اسد .توجه به قاسون
سظام هماهنگ پرداخت مصوب  2911کشور
سشان می دهد این سظام ای کارکردهای مناسب
جهت ایجاد اسگیزش در شاغرین بخش دولتی
برخوردار سیات .لدم وجود اسعحاف پذیری در
آن به گوسه ای که مدیران کمترین اختیار را
در پرداختی ها دارسد ،یدی ای این موارد است.
بعنوان مثال ،فوق العاده شغل و فوق العاده
جذب که بخش قابل توجهی ای حقوق کارمند
را در چارچوب سظام هماهنگ پرداخت تشدیل
می دهد ،برای کریه کارکنان بر اساس پات
سایماسی تعیین گردیده و مدیر سقش چنداسی
در تعیین میزان آن سدارد و کارکنان دارای
شرایط مشابه بدون توجه به سح کیفیت کار
و میزان خروجی ،ای یک مبرغ یداان
برخوردار می شوسد(شمس و کاظم پور
مقدم . 2923،استفاده ای برسامه های پرداخت
تشویقی ،اهداف سایماسی و اهداف کارکنان را
در یک جهت قرار می دهد .در این میان ،ای
آسجائی که سهمی ای موفقیت سایمان سصیب
کارکنان میشود ،آسها را در قبال سایمان
متعهد میکند .به لنوال مثال پاداشهای
سا سه و طرحهای مشارکت کارکنان در سود
ای این سموسه می باشند .تحقیقات سشان
میدهند که پرداختهای تشویقی فردی در
حدود  %91و پرداختهای تشویقی گروهی در
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حدود  21تا  11درصد بر لمردرد افراد و در
ستیجه لمردرد کل سایمان اثر میگذارد .البته،
تنها هنگامی میتوان ای این تشویقها استفاده
کرد که معیارهای و مقیاسهای دقیق و قابل
اتدای لمردردی در اختیار باشد(خریل
سژاد. 2921،
ای دیگر ستایج تحقیق اخیر ،سقش مثبت و
معنی دار سیاستهای حفظ و سگهداشت
کارکنان در لمردرد سایماسی بود .دیا و
گوپتا ( ، 1120آلداموئه و همداران(، 1121
تریگرو و همداران( ، 1121لبداهلل و
همداران( ، 1113آبیایدرا( ، 1111رامالل
( 1119و سیدجوادین و فراحی( 2932سیز
در یافته های پژوهش خود به ستایج مشابهی
با برخی لوامل سظام حفظ و سگهداشت مورد
سظر این تحقیق دست یافتند .در مقابل ستایج
موسجوری( ، 1122ا سفر و کرمی( 1112با
یافته فوق ،هماویی سداشت .یدی ای
مولفههای اساسی مدیریت مناب اسااسی،
سگهداری بهینه کارکنان تواسمند و واجد
صالحیت می باشد .سظام سگهداری مناب
اسااسی موجب میشود در درای مدت گردش
سیروی اسااسی کم شده و به بهرهوری سایمان
افزوده شود .سظام سگهداشت مناب اسااسی را
میتوان در حالت کری در دو مقوله اصری
تقایمبندی کرد :دسته اول ماائری که بیشتر
با حفظ سالمت و تقویت جامی و رواسی
کارکنان و بهداشت و ایمنی در محیط کار
مرتبط است و دسته دوم ،بیشتر لوامل
اسگیزشی ،تقویت روحیه و لالقمندی افراد در
میشود.
شامل
را
کار
محیط

 15ارتباط تجانس ورزشکار و محصول در فرآیند ...

سالمتی کارکنان ای آن جهت برای سایمان
مهم است که اصو فرد سالم با اسگیزه و
تواسمندی با تری وظایف شغری را اسجام می
دهد و با محیط کاری و اجتمالی خویش
سایگارتر است .لدم برخورداری ای سالمت،
هزینه هایی ییادی چون غیبت ،مرخصی
استعالجی ،تاخیر و ....که سهایتا موجب کاهش
لمردرد سایماسی می شود را به سیاتم
تحمیل خواهد کرد .با این وجود ،بیش ای
سیمی ای پاسخگویان این پژوهش ،معتقد بودسد
که ویارت وریش و جواسان به سالمت جامی
آسها اهمیت سمی دهد که با اهداف این
ویارتخاسه در یمینه گاترش و التالی وریش
در سح جامعه همخواسی سدارد.
ای سوی دیگر ،فشارهای رواسی مخرب برای
سایمان ،موجب می شود کارمندان با
روحیهای اعیف و اسگیزه و راایت شغری
پایین در محل کار حاار شوسد .این شرایط
اثربخشی و کارایی سایمان را تحت الشعاع
خود قرار می دهد و موجب کاهش بهرهوری و
لمردرد می شود .لریرغم اهمیت این مواوع،
کمتر ای 91درصد ای پاسخ دهندگان این
محالعه معتقد بودسد که این ویارتخاسه ،برای
سالمت روان کارمندان اهمیت قائل است.
لوامل فشار رواسی باید به محض شناسایی،
حذف یا کاهش داده شوسد .اسجام این مورد
ممدن است ماترزم حذف وظایف فرلی ای
طریق طراحی مجدد شغل ،واوح سقش و
تدارك برسامههای غنیسایی شغری باشد.
بعد دیگر برسامه های حفظ و سگهداشت
کارکنان که می تواسد بر اثربخشی و کارایی
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سایماسی اثرگذار باشد ،مزایای شغری می باشد.
مزایا برخالف دستمزدها و پاداش ،معمو ً
مبتنی بر لمردرد سبوده و با هدف با بردن
کیفیت یسدگی کاری و ایجاد دلباتگی شغری
الحا می شود .افزایش چشمگیر اهمیت مزایا،
همراه با هزینههای مربوط به آسها سبب شده
که این مزایا جزء مهمی ای مجموله حقوق و
دریافتی کارکنان شود .ارائه اسواع امداسات
رفاهی و خدمات بیمه و بایسشاتگی ای جمره
این مزایا می باشد .به سظر می رسد کارکناسی
که این خدمات را دریافت می دارسد با اسگیزش
و راایمندی بیشتری به ارائه خدمات بپردایسد
که سمود لینی آن افزایش لمردرد سایماسی
خواهد بود .هرگوسه اقدامی در اینباره باید بر
پایه شرکت افراد و مائولیت مشترك و
متقابل و دور ای هر گوسه تبعیض صورت
پذیرد.
روابط کاری مثبت و موثر سیز ای ابعاد دیگر
سظام سگهداری کارکنان بوده که می تواسد در
ارتقاء لمردرد آسها و سایمان سقش موثری ایفا
سماید .با این حال ،بیش ای  11درصد ای
کارشناسان ویارت وریش و جواسان ،ارتباطات
کاری میان مدیران و کارکنان این ویارتخاسه را
غیراثربخش ارییابی کردسد .همچنین ،تنها
حدود  19درصد ای افراد سموسه تحقیق ،معتقد
بودسد روابط کاری میان کارکنان بر اساس
التماد متقابل و اخالقیات است .روابط غیر
راایت بخش با رئیس ،ییردستان و همداران
منب کریدی استرس در محیط کار است .این
حالت میتواسد در سایمانهای با رفتار سیاسی
ییاد که اهداف و استاسداردهای لمردرد وجود

زهرا بیگمی ،مهرزاد حمیدی ...

سداشته و ارتباطات شخصی دچار بحران است،
بدتر باشد .در برقراری روابط اسااسی در
سایمان باید به رلایت شأن وکرامت اسااسی،
لدالت در رفتار و برخورد ،توجه به تفاوت
های فردی و پرهیز ای پیش داوری توجه سمود.
یدی دیگر ای لوامل حفظ و سگهداری مناب
اسااسی ،امنیت شغری می باشد .در ویارت
وریش و جواسان تنها  1 /1درصد ای
کارشناسان اظهار داشتند که امنیت شغری
فراهم می باشد .دلیل این امر را شاید بتوان
در واعیت استخدام پاسخگویان این تحقیق
جاتجو کرد .به گوسه ای که با توجه به یافته
های اشاره شده ،استخدام بیش ای  12درصد
ای پاسخگویان بصورت" قراردادی" می باشد و
این امر می تواسد حاشیه امنیت برای
ماسدگاری طو سی مدت در ویارت را تحت
الشعاع خود قرار بدهد.
در پژوهش اخیر ،اگرچه متغیر کارمندگزینی
پیش بینی کننده لمردرد سایماسی سبود ،اما
رابحه معنی داری با آن داشت .این ستیجه را
می توان هماو با ستایج آدسی موداشیرو و
همداران (، 1129کوك وُ و ایگوه (، 1121
ساصری محمدآبادی و همداران( 2921و با
یافته های ابراهیمی سژاد و محی
الدینی( 2922غیر هماو داسات.
تصمیمات استخدامی ،آینده سایمان را تحت
تاثیر قرار می دهد و بی توجهی به فرایند
استخدام و استخاب ،موجب بایماسدن سایمان ای
دستیابی به اهداف خود به دسبال جذب
کارکنان بی کفایت خواهد شد .با وجود آسده
یدی ای ابزارهای تواسمند در یمان استخاب و
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استخدام کارکنان مصاحبه های شغری
ساختاریافته ای است که توسط مصاحبه
گراسی فاقد هر گوسه قضاوت تبعیض آمیز به
اجرا در می آید ،تنها  99درصد ای کارشناسان
ویارت وریش و جواسان آیموسها و مصاحبه های
استخدامی را ساختارمند داساتند .همچنین
تعداد اسدکی ای کارشناسان( 12درصد  ،التقاد
داشتند آیموسهای استخدامی توسط افراد
آمویش دیده و بی طرف هدایت می شود.
تواسایی برای تحبیق با محیط سایمان و
بعبارتی تناسب فرد ا سایمان و فرد ا شغل
سیز لامل بایار مهمی در موفقیت کارمند می
باشد .بخشی ای اسگیزه ها و بهره وری در شغل
به هماهنگی بین خصوصیات شغری با تواسایی
ها ،سیایها ،لالیق و اریشهای افراد باتگی
دارد .استخدام افرادی که با شغل مورد سظر یا
فرهنگ سایمان تناسب سدارسد ،موجب بروی
مشدالت جدی همچون مشاجره ،غیبت ،ترك
سایمان ،بهره وری پایین ،سوددهی کم و ارائه
اعیف خدمات مشتریان خواهد شدکه در
سهایت تمام این موارد ،موجب کاهش لمردرد
سایماسی می شوسد .در ویارت وریش و جواسان
سیز فرآیند کارمندیابی ای دیدگاه تنها22
درصد ای کارشناسان منحبق با " الگوی
شرایط احرای شغل" بود .به سظر می رسد ،لدم
آشنایی برخی مدیران با محتوای مشاغل یدی
ای مواس طراحی آیموسهای استاسدارد و برقراری
تناسب میان ویژگی سیروها و سیایهای سایماسی
باشد.

 11ارتباط تجانس ورزشکار و محصول در فرآیند ...

همچنین ،بایاری ای سایماسها بدلیل لدم
شفافیت در اهداف سایماسی تعریف شده در به
کارگماری بهترین افراد در بهترین پات ها،
ساتوان هاتند .در این ارتباط سیز اکثریت
کارشناسان ویارت وریش و جواسان (22
درصد  ،معتقد بودسد در این ویارتخاسه ،افراد
مناسب ،در مشاغل مناسب گمارده سشده اسد.
در تحقیق اخیر تالش شد آخرین سیاستهای
مدیریت مناب اسااسی در لالی ترین سح
سایماسی تشدیالت وریش کشور(ویارت وریش
جواسان سشان داده شود .آسچناسده قبال ذکر
شد ،فصل ششم سند راهبردی سظام جام
تربیت بدسی و وریش کشور تدوین شده در
سال  2921مربوط به توسعه مناب اسااسی می
باشد .اگر چه طی سالهای پس ای تدوین،
اجرای بایاری ای بخش های آن معحل ماسده
است ،ستایج حاصل ای این پژوهش می تواسد در
جهت سنجش میزان تحقق اهداف تعیین
شده در بخشی ای آن مفید واق شود.
همچنین ،طی سالهای پس ای تدوین برسامه
فوق ،این سایمان تشدیالت جدید خود در
قالب ویارت و وریش و جواسان را تجربه می
کند که این مواوع سیز سیای به تدوین برسامه
های جدید در حویه مدیریت مناب اسااسی این
ویارتخاسه را دو چندان می ساید .ای سوی
دیگر ،این تحقیق در راستای رویدرد "جهان
شمول" که ای رویدردهای محرح و تأیید شده
در مدیریت مناب اسااسی است ،سعی در یافتن
و معرفی مجموله ای ای « بهترین اقدامات
مدیریت مناب اسااسی» داشت که می تواسد
لالوه بر ویارت وریش و جواسان بعنوان الگوی
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لمریاتی در سایر مراکز ییر مجموله مورد
استفاده قرار گیرد .بر این اساس پیشنهاد می
شود سیاستهای آمویش کارکنان بر پایه
سظرسنجی ای افراد و در راستای اهداف لالیه و
ماموریت ویارتخاسه به گوسه ای اتخاذ شود که
افراد بتواسند مهارتهای یم برای اسجام مشاغل
مخترف در سایمان را کاب سموده و همچنین
ای اثربخشی برسامه های در حال اجرا بتوان با
استقرار سیاتم های سنجش اثربخشی برسامه
های آمویشی اطمینان حاصل کرد .سظام
ارییابی لمردرد سیز باید به گوسه ای طراحی و
تدوین شود که فارغ ای جنبه های تشریفاتی
اداری ،ای ستایج آن بتوان بصورت کاربردی و
لینی برای آمویش و ارتقاء کارکنان و جبران
خدمت و پرداختها استفاده سمود و در سح
فردی سیز امن ارائه بایخورد به افراد ،برسامه
ریزی توسعه مایر شغری کارکنان را بر پایه
ستایج آن بنا سهاد .همچنین ،با تدوین شاخص
هایی استاسدارد برای پرداخت سود و مزایا و
اتخاذ رویه های شفاف و لاد سه ،جبران
خدمت افراد بر اساس بر اساس مهارت و
شایاتگی کارکنان صورت گیرد و به تناسب
دریافتی افراد با سیایهای آسها توجه شود.
تفاوتهای پرداختی میان مشاغل گوساگون
موجود در ویارتخاسه سیز باید ،منصفاسه باشد.
همچنین ،امن تاهیل مشارکت کارکنان در
فرآیند تصمیم گیری درون سایماسی ،برقراری
روابط کاری بر پایه التماد متقابل و اخالقیات،
تالش درجهت تامین سالمت جامی و رواسی
با واگذاری سححی ای کار که در توان کارمند
باشد و کاهش استرس های شغری ،یمینه

زهرا بیگمی ،مهرزاد حمیدی ...
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حفظ و ماسدگاری سرمایه های سایماسی را
فراهم سمود.

 ذباح ،لیال( ، 2922مدیریت مناب اسااسی در
پرتو اریش های استراتژیک حاکم بر بخش
اسرژی  ،فصرنامه مدیریت و مناب اسااسی در

تشکر و قدردانی:

صنعت سفت ،شماره  ،1صص .12 -31
 سید جوادین ،سید راا؛ فراحی ،محمد
مهدی( ، 2932اثربخش ترین اقدامات مدیریت
مناب اسااسی در سایماسهای موفق ،پژوهش های
مدیریت در ایران ،سال  ،21شماره ( 2پیاپی
 ، 11صص .23 -91
 شمس ،ساصر؛ کاظم پور مقدم ،فرسای(، 2923

ای کریه مدیران و کارشناسان ویارت وریش و
جواسان که در اسجام این تحقیق یاریگر ما
بودسد ،سپاسگزاری می شود.

منابع
 آرماتراسگ ،مایدل( ، 1111مدیریت استراتژیک
مناب اسااسی ،راهنمای لمل ،ترجمه الرابی،
سید محمد؛ مهدیه ،امید ( ، 2923چاپ دوم،
ویرایش سوم ،تهران ،دفتر پژوهش های
فرهنگی ،صص.11
 ابراهیمی سژاد ،مهدی؛ محی الدینی،
یهرا( ، 2922بررسی رابحۀ بین استخاب

کارکنان و اثربخشی سایمان مورد سنجی در
مجتم مس سرچشمه رفانجان ،پژوهش های
مدیریت ،سال  ،1شماره  ،9صص .221 – 201
 الواسی ،مهدی؛ احااسی ،غالم لباس(، 2912

تاثیر اریشیابی لمردرد کارکنان بر اثربخشی
لمردرد سیروی اسااسی ،پایان سامه کارشناسی
ارشد رشته لروم اداری و مدیریت ،داسشگاه
تهران ،مجتم آمویش لالی قم.
 بدری آذرین ،یعقوب؛ طالبیان سیا ،حاین؛
سرماسی ،لری( ، 2931راهدارهای توسعۀ مناب
اسااسی وریش ژیمناستیک ،محالعات مدیریت
وریشی ،شماره  ،23صص.22 - 31
 خریل سژاد ،شهرام( ، 2921اسواع پرداختهای
تشویقی ،ماهنامه تدبیر ،سال هجدهم ،شماره
.221
 خیرخواه حان آبادی ،اکبر( ، 2921بررسی

سقش آمویش در افزایش کارایی کارکنان اداره
کل استاسدارد و تحقیقات صنعتی یزد ،پایان
سامه کارشناسی ارشد ،داسشگاه تربیت معرم.

اسدایه گیری اسگیزه شاغرین و راایت شغری در
صنعت و سقش داسشگاه و دولت در بهبود آن،
سشریه صنعت و داسشگاه ،سال سوم ،شماره  1و
.11 -11 ،2شیخ ا سالمی ،معصومه (، 2932
سقش مدیریت مناب اسااسی در ایجاد مزیت
رقابتی در سایمان ها ،ماهنامه کار و جامعه،
شماره  ،201صص .12 - 11
 طبیبی ،سید جمال الدین؛ وطن خواه ،سودابه؛
سصیری پور ،امیر اشدان؛ وحدت،
شقایق( ، 2931لوامل مؤثر بر توسعه سرمایه

های اسااسی در بیمارستاسهای سایمان تأمین
اجتمالی ایران ،مجره لرمی داسشگاه لروم
پزشدی قزوین ،شماره (1پیاپی  ، 13صص 11
ا.11
 لباسی ،ابراهیم؛ رشیدی ،لزیز( ، 2932بررسی

تأثیر اجرای دوره های آمویشی بر لمردرد
کارکنان سایمان تأمین اجتمالی ،فرایند
مدیریت و توسعه ،دوره  ،11شماره
(9پیاپی ، 22صص .212 -200
 لیوض یاده ،اسمالیل؛ معینان ،داود(، 2923

تأثیر مدیریت مناب اسااسی بر بهبود اثربخشی
کارکنان داسشگاه آیاد اسالمی واحد تهران شرق،
برسامه ریزی درسی ا داسش و پژوهش در لروم
تربیتی ،شماره  ،11صص .131 -911
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Abstract
Objective: The main purpose of this research was designing the structural model of
human resource management policies and organizational performance in Ministry of
Sport and Youth.
Methodology: Research method was Descriptive and correlation type. The target
population was 466 experts of Ministry of Youth and Sport. Using krejcie- Morgan
table, the sample size was determined 214. However, due to need of adequate statistical
method, 320 questionnaires were distributed. From returned questionnaire (312), 294
questionnaires were suitable that considered as sample size. The research instruments
included basic demographic information, human resource management policies
questionnaire, organizational efficiency (Pinprayong & Siengtai, 2012) and
organizational effectiveness (Hsu, 2002). To identify the dimensions of variables,
factor load and construct validity, confirmatory and exploratory factor analysis was
used with varimax rotation. Data analysis was done by test sampling adequacy (KMO)
and Bartlett, Pearson correlation, regression, factor analysis, path analysis and
structural equation modeling techniques with using SPSS and LISREL software.
Results: Exploratory factor analysis identified five dimensions for Human Resource
Management policies and two dimensions for organizational performance that
explained 61 and 44 percent of total variance. Multiple regression coefficients between
human resource management policies and organizational performance were significant
at % 99 confidence level. Human resource management policies predicted 51 percent of
variance of organizational performance. The proposed research model had good fit in
target population. Path analysis showed that coefficient effect of human resource
management policies on organizational performance was %61.
Conclusion: According the results, human resource management policies and its
dimensions could explain organizational effectiveness and efficiency and should be
applied in policy - making by managers.
Keywords: Structural Model, Human Resource Management Policies, Organizational
Performance, Ministry of Youth and Sport.
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