Innovation Management and Operational Strategies

Paper Type: Orginal Article

Innovation Management and Operational Strategies, Volume 2, Issue 1, Page: 79-95

Human Resource Management Activities and
Organizational Commitment among the Engineers and
Technical Technicians of the Electricity Company
Sajjad Salehi-Kordabadi1, Mehrdada Godarzvand Chegini٭2, Shahram
Ismaeilpoor2, Farzane Zad-Dousti3
Department of Public Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University,

1

Tehran, Iran.
2

Department of Public Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.

3

Guilan Provincial Court of Accounts, Rasht, Iran.
Citation:
Salehi-Kordabadi, S., Godarzvand Chegini, M., Ismaeilpoor, SH., & ZadDousti,

F.

(2021).

Human

resource

management

activities

and

organizational commitment among the engineers and technical technicians
of the electricity company. Innovation management and operational strategies,
2(1), 79-95.
Received: 14/01/2021

Reviewed: 17/03/2021

Revised: 07/04/2021

Accept:23/04/2021

Abstract
Purpose: One of the strategic issues of Guilan Regional Electricity Company is the issue of planning
and providing appropriate communication methods to attract the participation of all employees in
order to continuously improve, increase the efficiency and effectiveness of activities, create added
value, active and lively environment, maintain and maintain intellectual capital and create change. By
institutionalizing learning, it aims to create organizational innovation and growth.
Methodology: The research method is correlation and the field data collection method and data
collection tool are a questionnaire. In the present study, 79 complete questionnaires were obtained
using the random sampling method and finally, the research hypotheses were tested through the
Pearson correlation test.
Findings: The results indicate a positive relationship between human resource functions (service
compensation, employee training, and development and top management support) with the
organizational commitment of employees.
Originality/Value: The present study examines the relationship between human resource functions
(service compensation, employee training and development, and support for the organization's top
management) with the organizational commitment of the company's engineers and technicians.

Keywords: Organizational commitment, Service compensation, Employee training, and
development support for the organization's top management.
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مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

نوع مقاله :پژوهشی

فعالیتهای مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی در بین مهندسین
و تکنسینهای فنی شرکت برق
سجاد صالحی کردآبادی ،1مهرداد گودرزوند چگینی ،*،2شهرام اسماعیل پور،2
3

فرزانهزاددوستی

2گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رشت ،رشت ،ایران.
3کارشناس مسئول مالی دیوان محاسبات استان گیالن ،رشت ،ایران.
دریافت1977/11/29 :

بررسی1977/12/29 :

اصالح1011/11/11 :

پذیرش1011/12/19 :

چکیده
هدف :از موضوعات راهبردی شرکت برق منطقهای گیالن ،موضوع برنامهریزی و تدارک شیوههای مناسب ارتباطی برای
جلب مشارکت تمامی کارکنان در جهت بهبود مستمر ،افزایش کارایی و اثربخشی فعالیتها ،ایجاد ارزشافزوده ،محیط
فعال و بانشاط ،حفظ و نگهداری مطلوب سرمایههای فکری و ایجاد تغییر از طریق نهادینه کردن یادگیری بهقصد خلق
نوآوری و بالندگی سازمانی است .هدف اصلی این تحقیق مطالعه رابطه فعالیتهای مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی
است.
روششناسی پژوهش :روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی بوده و روش جمع آوری اطالعات میدانی و ابزار جمعآوری
اطالعات پرسش نامه است .در تحقیق حاضر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی  97پرسشنامه کامل دریافت شد و
درنهایت به آزمون فرضیههای تحقیق از طریق آزمون همبستگی پیرسون پرداخته شد.
یافتهها :نتایج حاکی از ارتباط مثبت بین کارکردهای منابع انسانی (جبران خدمات ،آموزش و توسعه کارکنان و حمایت
مدیریت عالی سازمان) با تعهد سازمانی کارکنان بود.
اصالت/ارزشافزوده علمی :تحقیق حاضر در راستای همین موضوع به بررسی رابطه کارکردهای منابع انسانی (جبران
خدمات ،آموزش و توسعه کارکنان و حمایت مدیریت عالی سازمان) با تعهد سازمانی مهندسین و تکنسینهای شرکت برق
میپردازد.
کلیدواژهها :تعهد سازمانی ،جبران خدمات ،آموزش و توسعه کارکنان ،حمایت مدیریت عالی سازمان.
طبقهبندی

* نویسنده مسئول
آدرس رایانامه:
شناسه دیجیتال:

:

.

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،1صفحه79-97 :

1گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.

 -1مقدمه
منابع انسانی ،مهمترین سرمایه سازمانها است و هرچه این سرمایه کیفیت مطلوبتری داشته باشد ،احتمال
موفقیت ،بقا و ارتقای سازمان ،بیشتر خواهد شد (آبدگیو .)2119 ،1بر این اساس ،سازمانها در سراسر جهان نگاهی
ویژه به منابع انسانی دارند و چگونگی به حداکثر رساندن پتانسیل تمامی کارکنان فعلی و آینده ازجمله مباحث اساسی
در بین متخصصان منابع انسانی است (صالحی کردآبادی و همکاران .)2117 ،2لذا باید در مورد بهبود شرایط منابع
11

انسانی سعی فراوان کرد؛ چراکه این اقدام هم به نفع سازمان است و هم به نفع افراد (حسینیان و همکاران.)2119 ،9
از طرفی در محیط رقابتی امروز ،نیاز سازمانها به کارکنانی با تعهد باال و غیبت و جابجایی پایین بیش از هرزمانی،
یک حقیقت غیرقابلانکار است .پرسنل با تعهد سازمانی باال ،دستیابی سازمانها به اهداف و مقاصد موردنظر را
سهولت بخشیده و میـزان غیبت و ترک کـار را کاهش میدهـد (جملیک .)2111 ،4گونلو و همکاران )2111( 5تعهد
را عبارت از تعیین هویت با یک سازمان میدانند که شامل یک باور قوی در پذیرش اهداف و ارزشهای یک سازمان،

صالحی کردآبادی و همکاران  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،1صفحه79-97 :

میل بهصرف تالش قابلمالحظه برای سازمان و آرزوی شدید برای ماندن در سازمان است (گونلو و همکاران،6
 .) 2111تعهد سازمانی حالتی است که کارکنان را در جهت کسب اهداف سازمانی رهنمود میکند و شامل شناخت
درگیری و وفاداری کارکنان میگردد .تعهد ،پاسخی احساسی است که توسط رفتار ،اعتقادات و نگرش افراد سنجیده
میشود و تمام سطوح پایینی و باالیی سازمان را در بر میگیرد (عوضپور .)2119 ،تعهد سازمانی یک نگرش درباره
وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرآیند مستمر است که بهواسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی و توجه به
افراد سازمان منجر به موفقیت و رفاه سازمانی میشود (خراسانی .)2111 ،9مروری بر نوشتهها ،بهوضوح رابطه بین
عواملی مانند جبران خدمات ،آموزش و توسعه و حمایت مدیریت عالی سازمان و تعهد سازمانی را تائید مینماید.
حمایت سازمانی بهعنوان عاملی نگریسته میشود که رضایت کارکنان و قدرت احساسی آنها را بهبود بخشیده و از
طریق حمایت از آنها در موقعیتهای استرسزا و همچنین مشارکت دادن آنها در تصمیمات ،تالشهای کاری و
عملکرد شغلیشان را ارتقاء میبخشد (لی و همکاران .)2111 ،1یکی دیگر از وظایف اصلی و حیاتی در هر سازمانی،
آموزش کارکنان است ،زیرا داشتن کارکنان ورزیده ،یکی از مهمترین عوامل در میزان کارایی و کارآمدی سازمان است
(سعادت .)2111 ،7سیستم آموزش و توسعه در حقیقت کمک میکند که کارکنان برای انجام کارهای جاری و نیز
کارهای تخصصی بهطور کامل توانمند گردند تا در راستای رسیدن به اهداف سازمان مؤثرتر باشند (شلتون.)2111 ،11
از طرفی ،سیستم جبران خدمات ،نهتنها عامل مؤثری در مدیریت عملکرد و انگیزش كاركنان است ،بلکه عامل مهمی
در الگوی ماندگاری كاركنان در سازمان و جلوگیری از ترك خدمت آنها ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی است (مشبکی
و علیپور.)2111 ،11
یکی از مشکالت عمدهی سازمانها ،جابجایی کارکنان ،کمکاری ،عدم دلبستگی و غرور سازمانی ،انگیزه پائین و
درنهایت ،ترک سازمان توسط کارکنان است (بهویژه کارکنانی که از تخصص باالیی برخوردارند و برای سازمان یک
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منبع مهم به شمار میآیند) .این امر هزینههای باالیی برای سازمان به همراه دارد .ازجمله میتوان به پائین آمدن
بهرهوری و افزایش هزینههای آموزشی ،توانمندسازی ،استخدام و بهکارگیری و نیز از دست دادن دانش سازمانی اشاره
کرد که بسیار گزاف و سنگین است (انصاری و همکاران .)2111 ،1امروزه مدیران سازمانها بهخوبی دریافتهاند که
مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی ،منابع انسانی سازمانها است (خائفالهی و باباشاهی ،)2111 ،2ازاینرو توجه به
مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هر چهبهتر نقشهای اختصاصیافته به آنها و حتی وظایف فرا
نقشی منابع انسانی ،یکی از دغدغههای جدی مدیران سازمانها است (باقری و توالیی .)2111 ،9مییر و همکاران

4

( )1771بیان میکنند که در طی  25سال گذشته تحقیقات به مطالعهی جابجایی و کمکاری کارکنان و مشکالت مذکور
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پرداختهاند ولی باوجوداین هنوز درک کاملی از ابعاد این موضوعات وجود ندارد .این ابهام ،یک زمینهی کنجکاوی را
برای مدیران و همچنین برای محققان علوم رفتاری به دنبال دارد .در حقیقت تعهد سازمانی یک نگرش و یک حالت
روانی است که نشاندهنده تمایل ،نیاز و الزام جهت ادامه فعالیت در یک سازمان است .دراینبین تمایل ،به معنی
عالقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان است و نیاز به این معنی است که فرد به خاطر
سرمایهگذاریهایی که در سازمان انجام داده ،ناچار به ادامه خدمت در آن است .همچنین الزام عبارت از دین،
سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلقخاطر به سازمان است (باقری و توالیی .)2111 ،از موضوعات راهبردی شرکت
برق منطقهای گیالن ،موضوع برنامهریزی و تدارک شیوههای مناسب ارتباطی برای جلب مشارکت تمام کارکنان در
جهت بهبود مستمر ،افزایش کارایی و اثربخشی فعالیتها ،ایجاد ارزشافزوده ،محیط فعال و با نشاط ،حفظ و
نگهداری مطلوب سرمایههای فکری و ایجاد تغییر از طریق نهادینه کردن یادگیری بهقصد خلق نوآوری و بالندگی
سازمانی است .با توجه به این موارد بررسی تعهد سازمانی مهندسین و تکنسینهای فنی شرکت برق گیالن میتواند
امر مهمی باشد چراکه درنهایت تعهد سازمانی باالتر این افراد میتواند منجر به بهبود عملکرد شرکت برق گردد .از
سوی دیگر عوامل مختلفی میتواند بر تعهد سازمانی تأثیرگذار باشند .دانشمندان رفتار سازمانی و محققانی که درزمینٔه
تعهد سازمانی به مطالعه میپردازند ،بر این تالش بودهاند تا ثابت کنند که بعد از ورود یک فرد به سازمان ،چه عواملی
تعهد سازمانی وی را تحت تأثیر قرار میدهد (انصاری و همکاران .)2111 ،یکی از این عوامل ،جبران خدمات کارکنان
است .میتوان گفت که پول هنوز هم یک انگیزاننده اولیه برای کارکنان و بهخصوص کارکنان بخشهای حرفهای است.
تحقيقات نشان دادند که یک رابطه مثبت بین پرداخت و تعهد وجود دارد .همچنین ،ارتباط مثبت پرداخت مناسب
و تعهد سازمانی و رابطه منفی پرداخت مناسب و ترک سازمان نيز اثبات گرديده است (دوکل و همکاران.)2116 ،5
عامل دیگر ،برنامههای آموزش و توسعه کارکنان است .برنامههای توسعه نقش مثبتی در رضایت شغلی و تمایل به
ماندن در سازمان دارد .برنامههای توسعه کارکنان در سازمان این احساس را در آنها ایجاد میکند در موفقیت سازمان
شریک باشند (شلتون .)2111 ،همچنین وقتی کارمند اعتقاد دارد که سازمان برای انجام صحیح کار برای او
فرصتهای توسعه و همچنین آموزش در راستای توانمندسازی او طراحی میکند وابستگی بیشتری به سازمان خود
پیدا میکند (دوکل و همکاران .)2116 ،حمایت مدیریت عالی سازمان سومین عامل در تعهد سازمانی کارکنان است.
تحقیقا ت نشان داده است که یک رابطه بسیار قوی بین حمایت مدیریت سازمان و تعهد سازمانی وجود دارد (نقوی
و بشیر .)2115 ،6ازآنجاییکه مهندسین و تکنسینهای شرکت برق دارای مشاغل فنی و تخصصی هستند بررسی
عوامل مؤثر برتعهد سازمانی آنها دارای اهمیت است و تاکنون تحقیق در سازمان مذکور مبنی بر عوامل تأثیرگذار بر
تعهد سازمانی پرسنل تخصصی این شرکت انجامنشده است .بهاینترتیب سؤال تحقیق بهصورت زیر بیان میگردد :آیا
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فعالیتهای مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی در بین مهندسین و تکنسینهای فنی شرکت برق

مسئولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن میبیند .از دیدگاهی دیگر ،تعهد

بین فعالیتهای مدیریت منابع انسانی مذکور (جبران خدمات ،آموزش و توسعه کارکنان و حمایت مدیریت عالی
سازمان) با تعهد سازمانی مهندسین و تکنسینهای شرکت برق رابطه وجود دارد؟

 -2اهمیت و ضرورت تحقیق
ازجمله دالیلی كه اهمیت بررسی و مطالعه تعهد سازمانی را نمایان میسازد ،این است سازمانهایی كه دارای اعضایی
12

با سطوح باالی تعهد سازمانی هستند ،معموالً از عملکرد باالتر ،غیبت و تأخیر كمتری مواجهاند .در موارد بسیار،
سازمانها به افرادی نیاز دارد كه به نفع سازمان ،فراتر از وظایف مقرر خود تالش كنند (نحریر و همکاران.)2111 ،1
تعهد سازمانی یک متغیر مهم در درک رفتار کارکنان است که با تأثیر بر عملکرد کارکنان باعث افزایش بهرهوری ،بهبود
ارائه خدمات و افزایش کیفیت آن میشود .بر این اساس ،تعهد سازمانی اثرات بالقوه و جدی بر عملکرد سازمان دارد
و به همین دلیل نادیده گرفتن آن و عواملی که آن را تحت تأثیر قرار میدهند ،برای سازمان زیانبار است و هزینههای

صالحی کردآبادی و همکاران  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،1صفحه79-97 :

زیادی را به دنبال دارد (میرکمالی و همکاران .)2117 ،2تحقیقات نشان داده افرادی که تعهد سازمانی باالتری دارند،
دارای کارایی ،اثربخشی ،رضایت شغلی و عملکرد بهتری هستند ،مدت بیشتری در سازمان میمانند و بیشتر کار
میکنند ،کمتر ترک خدمت میکنند ،روابط صمیمانهتری با همکاران دارند ،در تصمیمگیریها بیشتر مشارکت
میکنند و مشارکت داده میشوند و تضاد و ابهام نقش کمتری دارند (اشرفی سلطان احمدی و همکاران .)2111 ،9از
طرفی تحقیقات نشان داده است که آموزش و توسعه کارکنان فواید زیادی هم برای سازمان و هم برای کارکنان دارد.
توسعهی كاركنان به دنبال آموزش و مهارتآموزی ،تجربهاندوزی و تخصص ،نهفقط در یك زمینه؛ بلکه برای حال و
آینده نیز هست و بدون توسعهی كاركنان ،سازمانها قادر به دسترسی به اهداف کوتاهمدت و بلندمدت خود نخواهند
بود .عملکرد توسعهی كاركنان از یك سری فعالیتهای آموزشی و پرورشی تشکیلشده و هدف آن پیشرفت دانش،
مهارت و نگرش كاركنان است و تمامی مدیران در تمام سطوح برای ارتقاء كاركنان خود مسئول هستند (فرهنگ و
همکاران .)2111 ،4پاداشهای نقدی و غیر نقدی اجزای اصلی ساختار مدیریت عملکرد هستند؛ بهطوریکه پاداش
در عملکرد اثربخش کارکنان ،بسیار بااهمیت تلقی میگردد .اجرای نظاممند راهبرد جبران خدمات ،نهتنها نیازهای
اصلی انگیزشی کارکنان را تأمین کرده بلکه به کارکنان امکان میدهد که در سطوح انگیزشی باالتری فعالیت نمایند
(کاندوال .)2111 ،5این مجموعه فعالیتها نیز در قالب فعالیتهای مدیریت منابع انسانی شکل یافته و معنا میپذیرد
و بر این اساس اهمیت فعالیتهای مدیریت منابع انسانی و نقش آن در تعهد كاركنان نمود پیدا میکند.

 -3مبانی نظری پژوهش
 -3-1تعهد سازمانی
تعهد سازمانی نوعی وابستگی روانی به سازمان است؛ و اشاره به رابطه فرد با سازمان دارد که این رابطه در توضیح
رفتارها و نگرشهای فرد نقش مهمی ایفا میكند .باچنن )1794( 6معتقد است تعهد سازمانی نوعی وابستگی عاطفی
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بهکل یا بخشی از سازمان است که توسط سه پارامتر اصلی (تعهد عاطفی ،هنجاری و مستمر) در نگرش فرد به سازمان
نشان داده میشود و ابزاری برای درونی سازی اهداف و ارزشهای سازمان است (مارمایا و همکاران.)2111 ،1
تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به شیوههای مختلف تعریفشده است و سادهترین شیوه برخورد با
تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر میگیرند .بر اساس این شیوه
فردی که بهشدت متعهد است ،هویت خود را از سازمان میگیرد ،در سازمان مشارکت دارد و با آن درمیآمیزد و از
عضویت در آن لذت میبرد (ابطحی و موالیی .)2116 ،2پورتر )1794( 9و همکارانش تعهد را بهعنوان شدت تعیین
هویت یک فرد با سازمان خاص و میزان درگیری و مشارکت و همکاری او با سازمان متبوعش تعریف نمودهاند .باچنن
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( )1794نیز تعهد را نوعی وابستگی عاطفی و تعصبآمیز به ارزشها و اهداف سازمان میداند ،وابستگی نسبت به نقش
فرد در رابطه باارزشها و اهداف و نسبت به سازمان به خاطر خودِ سازمان جدای از ارزش ابزاری آن ،تعریف میکند.
تعهد سازمانی عبارت است از هویت بخشی به افراد از طریق درگیر ساختن و سهیم نمودن آنان در سازمان .برخی از
صاحبنظران اظهار میدارند که به جزء جنبههای نگرشی ،تعهد سازمانی ،ابعاد رفتاری نیز دارد که مربوط است بهقصد
اهداف سازمانی رهنمود میکند .تعهد ،پاسخی احساسی است که توسط رفتار ،اعتقادات و نگرش افراد سنجیده
میشود و تمام سطوح پایینی و باالیی سازمان را در بر میگیرد (عوضپور .)2119 ،درواقع ،تعهد سازمانی عبارت از
نگرشهای مثبت یا منفی افراد نسبت بهکل سازمان «نه شغلی» که در آن مشغول به کارند .دربارهی ابعاد تعهد
سازمانی شاید بتوان گفت مییر و آلن ،)1779( 5اولین کسانی بودند که پی بردند تعهد شامل سه جزء عاطفی ،مستمر
و هنجاری است و این اجزاء میتوانند بهطور همزمان و با درجات متفاوت در سازمان تجربه شوند (اِلِل و فیلدز،6
 .)2111تعهد عاطفی یک وضعیت روانشناختی است که رابطهی کارکنان با سازمانشان را شکل میدهد .تحقیقات
نشان میدهند که تعهد عاطفی با دیدگاه کارکنان در خصوص تجارب شغلی ایشان مرتبط است .تعهد عاطفی نوعی
وابستگی هیجانی و احساسی کارکنان نسبت به سازمان و میزان مشارکت در فعالیتهای سازمانی را منعکس میكند.
درک تعهد بهعنوان یک وابستگی عاطفی به یک سازمان بهوسیله تسهیم ارزشها ،میل به باقی ماندن در سازمان و
ادامه تالش در سازمان ،شکل میگیرد (سیموسی .)2111 ،9تعهد عاطفی اساساً از طریق تجارب مثبت شغلی توسعه
مییابد؛ مانند رضایت شغلی ،عدالت سازمانی و با سطوح باالیی از رفتار شهروند سازمانی و سطوح پایین رفتارهای
کنارهگیری و عدول از وظایف سازمانی نظیر غیبت از کار و تأخیر مرتبط است (واستی .)2112 ،1در الگوی سهبخشی
آلن و مییر ،تعهد عاطفی همان عالقه و دلبستگی کارکنان به سازمان تعریفشده است .درواقع ادامه خدمت و حضور
کارکنان در سازمان به خاطر نگرش مثبت و قوی آنها به سازمان است .در همین راستاست که آنها به خاطر عالقه
به سازمانشان سعی دارند کارها را به بهترین نحو انجام دهند و در امور سازمانی مشارکت کنند .این تعریف از تعهد
عاطفی نشئتگرفته از دیدگاه پورتر ( )1772در خصوص تعهد سازمانی است .از دیدگاه پورتر ،تعهد سازمانی همان
گرایش و نگرش کارکنان نسبت به سازمان است که هویت آنها را سازمان میدهد و شامل اعتقاد قوی به اهداف و
ارزشهای سازمان ،تمایل قابلمالحظه به حفظ سازمان و عالقه به ادامه خدمت در سازمان است .تعهد عاطفی تمایل
افراد را به ماندن با سازمان و اعطای وابستگی هیجانی به آن و همانندسازی با سازمان تشریح میکند (وانگ و
همکاران .)2111 ،7الن و مییر ( ،)1771مصداق تعهد عاطفی قوی در سازمان را به کسانی نسبت میدهند که
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کارکنان به ماندن یا رفتن از سازمان (آلن و مییر .)1771 ،4تعهد سازمانی حالتی است که کارکنان را در جهت کسب

میخواهند در سازمان بمانند و حضور آنها در سازمان بدین دلیل است که آنها سازمانشان را دوست دارند و با
رغبت و تمایل در آن کار میکنند .دومین بعد از تعهد سازمانیِ آلن و مییر ،تعهد مستمر است .تعهد مستمر صورتی
از دلبستگی روانی فرد به سازمان دانسته میشود که از ادراک کارمند در خصوص مواردی که در صورت ترک سازمان
از دست میدهد ،ناشی میشود .درواقع میتوان چنین گفت که تعهد مستمر شامل آگاهی فرد از هزینههای ترک
سازمان است؛ بنابراین در این شکل از تعهد ،دلیل اصلی ارتباط فرد با سازمان و تصمیم او به باقیماندن در سازمان،
تالشی برای حفظ مزایای حاصله از ارتباط با سازمان است (مییر و همکاران .)1717 ،1تعهد مستمر نیاز به ماندن
14

در سازمان را نشان میدهد و بههیچوجه با نتایج مثبت یا منفی کار افراد و یا سازمان مرتبط نیست (واستی.)2112 ،
در بسیاری از مواقع ماندن فرد در سازمان به خاطر این است که نمیخواهد به دنبال کار جدیدی برود .این نوع تعهد
و ماندن در سازمان تعهد استمراری (تداومی ،اجباری ،ابقایی) است؛ یعنی به این دلیل در سازمان میماند که رفتن
به سازمان دیگر هزینهبر است .تعهد مستمر درواقع به معنای آگاهی از هزینههایی است که در هنگام ترک خدمت باید
پرداخت .تعهد مستمر نیاز افراد به ماندن با سازمان را توصیف میکند که از شناخت افراد نسبت به هزینههای مرتبط

صالحی کردآبادی و همکاران  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،1صفحه79-97 :

با ترک سازمان نشئتگرفته میشود (وانگ و همکاران .)2111 ،سومین بعدِ تعهد سازمانی ،تعهد هنجاری است که
نشاندهنده نوعی احساس تکلیف برای ادامه همکاری با سازمان است ،افرادی که دارای سطح باالیی از تعهد هنجاری
هستند ،احساس میکنند که مجبورند در سازمان باقی بمانند (مییر و آلن .)1779 ،تعهد هنجاری به احساس وظیفه
نسبت به ماندن در سازمان به خاطر باورهایی است که به فرد میقبوالنند که تنها کار درست همین است .درواقع این
نوع تعهد ،بهنوعی احساس اجبار در خصوص ماندن در سازمان معطوف است .تعهد هنجاری از طریق هنجارهای
تعهد سازمان توسعه مییابد ،این هنجارها میتوانند توسعهدهندهی هنجارهای خانوادگی ،فرهنگی و اجتماعی و یا
هنجارهای ثانویه نظیر فرآیندهای اجتماعی سازی باشند و به نظر میرسد که تااندازهای با اخذ نتایج مثبت نیز مرتبط
باشد (واستی.)2112 ،

 -3-2فعالیتهای مدیریت منابع انسانی
 -9-2-1جبران خدمات
جبران خدمت 2اصطالح عامی است که شامل حقوق و دستمزد ،سیستم پرداخت و سیستم پاداش میشود و منظور
از آن جبران خدمات کارکنان در سازمان است .با نگاه راهبردی به مدیریت منابع انسانی ،جبران خدمات باید متناسب
با شرایط سازمان و تحوالت سریع محیطی بهصورت پویا و انعطافپذیر طراحی گردد .این موضوع ازآنجا حساستر
شده است که در اثر جهانیشدن ،سازمانها در کشورها و فرهنگهای مختلف فعالیت میکنند و این تفاوتهای
فرهنگی ،ضرورت انعطافپذیری را دوچندان کرده است (هندرسون .)2111 ،9در حال حاضر بسیاری از کارکنان تنها
حقوق یا دستمزد ساعتی نمیگیرند ،بلکه آنها از انواع پاداشها و مزایا و منافع نیز بهرهمند میشوند .مطالعات جدید
نشان میدهد که تعادل جبران خدمات با آموزش ،انتخاب ،ترتیبات کاری منعطف و فعالیتهای مرتبط با مشارکت
کارکنان ،در مقایسه با استفاده صرف از جبران خدمات ،اثر مثبت بزرگتری بر عملکرد کارکنان دارد .در این راستا،
به نظر میرسد که رویکرد پاداش کل رویکردی است که بهخوبی میتواند پاسخگوی این نیاز باشد .در عصر رقابت
سخت و فشار فزاینده برای درگیر شدن در آن ،هیچ سازمانی نمیتواند ارزش راهبردی را که یک سیستم پاداش کل
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مناسب میتواند فراهم کند ،نادیده بگیرد (الوانی و همکاران .)2111 ،1تعیین میزان حقوق یا مزدی که سازمانها
باید به کارکنان خود بپردازند یکی از مهمترین جنبههای مدیریت منابع انسانی است ،زیرا تأثیر بسیار بسزایی در جذب
کارکنان نخبه و ایجاد انگیزه در آنان دارد ولی از نگاه سازمان حقوق یا مزد از اصلیترین هزینههای جاری است که هر
سازمانی باید پرداخت کند؛ بنابراین طراحی دقیق سیستم حقوق و دستمزد و اجرای درست و مؤثر آن میتواند موجب
انگیزش کارکنان و نیل به اهداف سازمان شود (ایوانسویچ .)2111 ،2در همین راستا باید گفت در سالهای اخیر
عبارت جبران خدمات و مزایا جای خود را به پاداش کل داده است که نهتنها جبران خدمات و مزایا ،بلکه آیندهای
پایدار ،فرصتهای رشد شخصی و حرفهای و یک محیط کاری مثبت را نیز در بر میگیرد .کارکنان تنها به دنبال حقوق
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و دستمزد نیستند ،بلکه به دنبال سازمانی هستند که آیندهای پایدار ارائه دهد ،سازمانی که به چشماندازی قدرتمند
ازآنچه مایل است بدان دست یابد و نحوه دستیابی به آن مجهز باشد ،سازمانی که راه موفقیت را بشناسد .بهترین
افراد دوست دارند برای سازمانهای موفق کار کنند .افراد دوست دارند که سازمان بر روی آنها سرمایهگذاری کرده
و آنها را بخشی از آینده پایدار ارائهشده بداند .محیط کاری مثبت نیز به این خاطر مهم است که افراد دوست دارند
که کار را در کنار همکاران و سرپرستانی که به آنها احترام میگذارند به انجام برسانند و از به سرکار آمدن لذت ببرند

 -9-2-2آموزش و توسعه
سالها است این اعتقاد وجود دارد که آموزش و توسعه کارکنان ،برای سازمان و نیروی کارش سودمند است .اَشکال
مختلفی از آموزش توسط سازمانهای مختلف ارائهشده است .بههرحال با گذر از فعالیتهای آموزشی به شکل سنتی
به سبک آموزشی مداوم و آیندهگرا ،در نحوه بهکارگیری این فعالیتها تغییر ایجادشده است (مکدوال و ساندرز،4
 .)2111امروزه آموزش بهعنوان تجربهای به شمار میآید که مبتنی بر یادگیری بهمنظور ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در
فرد است تا او را به انجام کار و بهبود بخشی تواناییها ،افزایش مهارت و درنتیجه توانمند شدن برای تحقق بخشیدن
به اهداف موردنظر قادر سازد ،بنابراین آموزش به مفهوم تغییر دانش ،نگرش و تعامل با محیط فعالیت است و مستلزم
استفاده از برنامههای پیشبینیشدهای است که شایستگیهای موجود در کارکنان را تقویت کرده و موجب کسب
دانش ،مهارت و تواناییهای تازه در فرد میگردد ،بهگونهای که بهبود عملکرد شغلی را تسهیل کرده و فراتر از به
حداکثر رساندن اثربخشی و کارایی افراد در سازمان ،ضمن آشنا ساختن آنان با محیط و توجیه آنها بر اساس نیاز،
دورههای آموزشی مناسب را نیز برای آنها فراهم آورد (امیری و شاهمحمدی .)2111 ،5بر این اساس تدوین یک نظام
فراگیر یا جامع آموزش بهمنظور بهسازی و نگهداری منابع انسانی سازمان از اهمیت و اولویت ویژهای برخوردار است.
صاحبنظران برنامهریزی آموزشی از دیدگاههای مختلف به الگو پردازی درزمینٔه آموزش پرداختهاند .اهمیت این الگوها
ازآنجهت است که هرکدام از آنها اوالً مبتنی بر مفروضات خاصی هستند و برای شرایط متناسب با آن مفید و عملی
هستند و ثانیاً پذیرش و یا اعمال یک الگوی خاص و یا ترکیبی از چند الگو ،کلیت ،اجزا ،فرآیندها ،روشهای آموزش
و نتایج آن را بهنوعی جهت داده در مسیر خاصی که بهسازی منابع انسانی است قرار میدهد؛ بنابراین ،یکی از وظایف
اصلی مدیریت منابع انسانی ،آموزش کارکنان است تا کارکنان بهروز ،ماهر و ورزیده شوند و بتوانند نیازمندیهای آنی
و آتی سازمان را برآورده سازند .در بعضی از شرکتهای بزرگ همچون جنرال الکتریک ،وال مارت و ایبیام ،مدیر

1

Alvani et al.
Ivancevich
Zingheim and Schuster
4
McDowall and Saunders
5
Amiri and Shah Mohammadi
2
3

فعالیتهای مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی در بین مهندسین و تکنسینهای فنی شرکت برق

(زینجیم و شوستر.)2116 ،9

یادگیری که در رده مدیران ارشد قرار دارد ،بر اساس موضوعات راهبردی شرکت ،آموزشهای الزم را برای کارکنان و
مدیران تدارک میبینند (اسنل و بوهالندر .)2115 ،1آموزش کارکنان کارکردهای زیر را برای سازمان و فرد به همراه
دارد )1 :جامعهپذیری  :همه افراد حین ورود به سازمان به تمام جوانب شغل خود مسلط نیستند و باید مدتزمانی
بگذرد تا بر کار تسلط پیدا کنند .برگزاری دورههای آموزشی حین ورود ضمن کاهش زمان یادگیری و تسلط بر شغل،
باعث افزایش بازده کارکنان میشود )2 .بهبود عملکرد :عالوه بر افراد تازهوارد ،کارکنان قبلی نیز باید متناسب با
شرایط و نیازمندیها دوره هایی را طی کنند .بر اساس پارادایم جدید یادگیری ،آموزش مختص یک مقطع زمانی
16

نیست و تمام کارکنان سازمان باید بهطور دائم و مستمر آموزش ببینند تا در شغل خود حداکثر کارایی و اثربخشی را
به بارآورند )9.جانشین پروری :آموزش کارکنان فعلی روش مؤثرتری برای تأمین منابع انسانی موردنیاز سازمان در
مشاغل کلیدی آینده است .همیشه منابع انسانی موردنیاز در بازار کار (خارج از سازمان) وجود ندارد و راهکار اصلی،
آموزش و توسعه کارکنان موجود سازمان است )4 .مهارتآموزی :آموزش به حل مشکالت مهارتی کمک میکند.
بخشی از نارضایتی کارکنان در محیط کار به خاطر ضعف مدیریتی است .با آموزش مدیران درزمینٔههایی مانند ارتباطات

صالحی کردآبادی و همکاران  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،1صفحه79-97 :

مؤثر ،فنون نفوذ و رهبری میتوان اینگونه مشکالت را حل کرد )5 .رفتارهای غیر مولد :مشکالتی همچون پایین
بودن روحیه کارکنان ،حیفومیل منابع ،ضایعات بیشازاندازه ،روشهای غلط انجام کار ،رفتارهای نامطلوب و
نگرشهای نادرست را میتوان با آموزش برطرف کرد )6 .قابلیت اشتغال :آموزش برای خود فرد نیز مفید است و
افزایش سطح دانش ،بینش و مهارتهای شغلی قابلیت اشتغال و استخدام وی را در بازار کار افزایش میدهد .از طرفی
این امر به ارتقای کارکنان و تصدی مشاغل عالیتر کمک میکند (نوئی و همکاران.)2117 ،2
 -9-2-9حمایت مدیریت عالی سازمان
حمایت سرپرست اشارهای است به درجه حمایت و توجه دریافتی کارکنان از طرف سرپرست خود .در سازمانها یک
مدیر یا سرپرست حمایتگر دارای درجه باالیی از شایستگی است ،با کارکنان باانصاف و عدالت برخورد و رفتار میکند،
رابطه دوسویه را بین خود و کارکنان ترغیب میکند و از سهم مشارکت تکتک کارکنان قدردانی میکند .در مقابل
کارکنانی هم که دارای مدیران و سرپرستان حمایتگر هستند ،بیشتر احتمال میرود که به مدیران سازمان اعتماد
کنند ،بهصورت مؤثرتر و کارآمدتری در کارهای تیمی شرکت کنند و عالیق خود را معطوف به دستیابی به اهداف
سازمان نمایند (گلپرور و رفیعزاده .)2117 ،9حمایت مدیریت عالی سازمان ،به رفتار حمایتگرانه مدیریت سازمان
از ایدههای خالقانه پرسنل اطالق میشود که در سازمانهایی که کارکنان متخصص مشغول به کار هستند نقش
زیادی در حفظ آنها دارد (دوکل و همکاران .)2116 ،حمایت سازمانی ،احساس و باورهای تعمیمیافته افراد در این
راستا است كه سازمان نسبت به همکاری و مساعدت و حمایت اعضای خود ارزش قائل است و نگران و دلواپس
خوشبختی و آینده آنها است (شاکرینیا و نبوی .)2111 ،4بر اين اساس باال بودن میزان حمایت سازمانی ادراکشده
در یک سازمان ،نیاز کارکنان به مورد تائید قرار گرفتن ،احترامو هویت اجتماعی را برطرف ساخته و این حس را در
افرادایجاد میکند که عملکرد باالی آنها و رفتار خوبشان توسط سرپرستان تشخیص و پاداش داده میشود (هوچ
وارتر و همکاران.)2119 ،5
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 -4مدل پژوهش
در این پژوهش محققان قصد دارند تأثیر فعالیتهای مدیریت منابع انسانی مانند جبران خدمات ،آموزش و توسعه و
حمایت مدیریت عالی سازمان را بر تعهد سازمانی بسنجد .مبنای این کار تحقیقی است که توسط نقوی و بشیر در
سال ( )2115در پاکستان صورت گرفته است .متغیر وابستهی این تحقیق تعهد سازمانی است .تعهد سازمانی نوعی
وابستگی عاطفی و تعصبآمیز نسبت به ارزشها و اهداف یک سازمان است (اشرفی سلطان احمدی و همکاران،
 .)2111متغیرهای مستقل این مطالعه عبارتاند از جبران خدمات ،آموزش و توسعه و حمایت مدیریت عالی سازمان.
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جبران خدمات :به کارکنان برای جبران کاری که در سازمان انجام میدهند ،حقوق و دستمزد پرداخت میشود؛ اما
عالوه بر جبران زحمات و وقت و نیرویی که کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمان صرف میکنند ،پرداخت باید
جنبه انگیزشی نیز داشته باشد .امروزه این نظریه در روانشناسی مطرح است که از میان نیازهای متعدد و متنوع
انسان ،تنها معدودی را میتوان مستقیماً با پول ارضا نمود ولی جای هیچ شکی نیست که پول ازجمله مهمترین
انگیزهها است و پرداخت های نقدی هنوز از اهمیت زیادی برخوردار است و نقش به سزایی در جذب وحفظ منابع
تأثیر آن از طریق اندازهگیری میزان بهبود و پیشرفت در عملکرد قابلمشاهده است (مکدوال و ساندرز.)2111 ،
حمایت مدیریت :بهعنوان مجموعهای از سیاستها ،فعالیتها ،رویهها و ابزارها تعریف میشود که کارکنان را در جهت
دستیابی به اهداف و توسعه و رشد شخصیشان یاری میرساند (یاواس و باباکس .)2117 ،1در زمینه ارتباط میان
فعالیتهای مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی مطالعاتی صورت گرفته است:
 در تحقیقی تحت عنوان نگهداری کارکنان بخش فنآوری اطالعات بخش دولتی در پاکستان از طریق تعهد سازمانی
رابطه مثبتی بین سیستم جبران خدمات ،حمایت مدیریت عالی سازمان و آموزش و توسعه کارکنان با تعهد سازمانی
مشاهده شد (نقوی و بشیر.)2119 ،
 مطالعهای تحت عنوان ارتباط بین تنوع آموزشها ،تعهد سازمانی و رضایت شغلی بر روی مدیران ،خبرگان و
مدیران اجرایی شاغل در  7شرکت بزرگ انجام گرفت .هدف پژوهش بررسی ارتباط و فعلوانفعاالت میان ادراک
تنوع آموزشها از سوی کارکنان با تعهد سازمانی و رضایت شغلی است .کسی که تنوع برنامههای آموزشی سازمان
را تجربه کرده باشد بهطور معناداری به سازمان خویش متعهد بوده و البته رضایت شغلی بیشتری نسبت به
کارکنانی خواهند داشت که برنامههای آموزشی را در سازمان خویش درک نکرده و یا منفعل میدانند (یاپ و
همکاران.)2111 ،2
 در تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان بخش فنآوریهای باال در پاکستان ،رابطه
مثبتی بین فرصتهای ترقی شغلی ،رویههای زندگی کاری و ویژگیهای شغلی مشاهده شد (بشیر و رامای،9
.)2111
 رابطه بین اثرات مستقیم و غیرمستقیم ارتباط با سرپرست و تعهد سازمانی ازجمله دیگر مطالعات است .در این
مطالعه رابطه غیرمستقیم ،تحت عنوان تناسب بین فرد و سازمان و اثرات سازمانی را بهعنوان متغیر تعدیلگر در
نظر گرفتند و به این نتیجه رسیدند که هردوی روابط مستقیم و غیرمستقیم بین کارکنان و سرپرستان بر میزان
رضایت و تعهد سازمانی کارکنان تأثیرگذار است (وورن و همکاران.)2119 ،4
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انسانی دارد (سعادت .)2111 ،آموزش و توسعه :افزایش مهارتهای کارکنان در سطح فردی و سازمانی را گویند که

 در تحقیقی که تحت عنوان تأثیر عوامل نگهداری و حفظ کارکنان بر تعهد سازمانی صورت گرفت ،رابطه مثبتی بین
این عوامل و تعهد سازمانی مشاهده شد .این عوامل عبارتاند از :سیستم جبران خدمات ،ویژگیهای شغلی ،کار راهه
شغلی ،حمایت مدیریت ،رویههای شغلی و کاری و برنامههای آموزش و توسعه کارکنان (دوکل و همکاران.)2112 ،
 تحقیقی با عنوان تبیین الگوی اثربخش تشویق کارکنان بخش عمومی با رویکردی کل نگرانه به پاداش ،انجام
گرفت و مشاهده گردید که رویکرد پاداش کل ،راهحل جامعی جهت جذب ،حفظ و انگیزش کارکنان ارائه میدهد.
همچنین ،میان عناصر پاداش کل ،انگیزش و عملکرد همبستگی معنیداری وجود دارد و از میان عناصر پاداش کل،
11

پاداش گروهی از تأثیر بیشتری برخوردار بودند (الوانی و همکاران .)2111 ،با توجه به مطالعاتی كه ذكر گردید مدل

مفهومی تحقیق مطابق شکل  1كه بیانگر رابطهی فعالیتهای مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی است طراحی و بر
اساس این مدل ،فرضیات تحقیق نیز تدوینشدهاند.
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ني

شکل  -1مدل تحقیق.
Figure 1- Research model.

 -5فرضیههای پژوهش
بر اساس مدل مفهومی تحقیق فرضیههای مرتبط با آن به شرح زیر هستند:
 بین سیستم جبران خدمات و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
 بین برنامههای توسعه و آموزش تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
 بین حمایت مدیریت عالی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.

 -6روششناسی تحقیق
برای تجزیهوتحلیل اطالعات حاصل از این مطالعه و بهمنظور تعیین نوع و میزان ارتباط بین متغیرها از روش آماری
تحلیل همبستگی و از روش تحلیل رگرسیون نیز بهمنظور بررسی تعیین تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
استفاده شد .الزم به ذكر است كه پژوهش حاضر از نوع توصیفی و ازنظر هدف كاربردی است.
جامعه آماری این تحقیق تمامی مهندسین و تکنسینهای شرکت برق گیالن است که تعداد آنها  76نفر است .برای
محاسبه حجم نمونه با توجه به اینکه واریانس جامعه نامعلوم بود ،ابتدا یک مطالعه مقدماتی بر روی یک گروه 91
نفری انجام شد .پس از توزیع و جمعآوری پرسشنامه و تجزیهوتحلیل یافتهها و با در نظر گرفتن دقت احتمالی مطلوب
و ضریب اطمینان  %75و حجم جامعه آماری ،حجم نمونه با استفاده از فرمول حداقل حجم نمونه تعداد  94نفر

برآورد شد .سپس با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی و احتمال عدم برگشت پرسشنامه تعداد  71پرسشنامه
پخش گردید و درنهایت  97پرسشنامه کامل دریافت شد و در تحلیل نهایی مورداستفاده قرار گرفت.
Z2 .S2X.N


(1.96)2.(0.456)2.96
2

 74
) e2 .N  e2  (Z2 .S2X ) (0.05)2.(96)  (0.05)2  ((1.96)2.(0.456)2

2

n

در این پژوهش برای جمعآوری اطالعات موردنیاز از روشهای كتابخانهای و میدانی استفادهشده است .ابزارهای
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جمعآوری اطالعات عبارت بودند از :فیشبرداری بهمنظور استخراج و تدوین اطالعات مربوط به موضوع و نیز دو
پرسشنامه برای ارزیابی فعالیتهای مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی استفاده گردید .این پرسشنامهها بر اساس
الگوی نقوی و بشیر ( )2115در مقیاس پنجدرجهای لیکرت طراحیشده بود .برای تائید روایی پرسشنامهها از روایی
محتوا و نظر صاحبنظران استفاده شد .برای آزمون پایایی پرسشنامههای ذکرشده نیز از روش آلفای كرونباخ

1

جدول  -۱ضریب آلفای کرونباخ متغیرها.
Table 1- Cronbach's alpha coefficient of variables.

ردیف

متغیر

آلفای کرونباخ

1

تعهد سازمانی

 19/9درصد

2

جبران خدمات

 71/7درصد

9

آموزش و توسعه

 10/7درصد

0

حمایت سرپرست

 19/1درصد

 -7نتایج آمار توصیفی
بر اساس توصیف و تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده میتوان گفت:
 متغیر تعهد سازمانی در میان کارکنان موردبررسی دارای میانگین  9/12و انحراف معیار  1/221است که نشان میدهد
میزان متغیر تعهد سازمانی در بین مهندسین و تکنسینهای فنی شرکت برق استان گیالن در حد میانگین مورد انتظار
( )9است .شاخصهای مربوط به اندازهگیری متغیر تعهد سازمانی در جدول  2نشان دادهشده است .این نتایج که از
پاسخهای دادهشده به سؤاالت  1تا  12پرسشنامه بهدستآمده ،شامل میانگین امتیازات دادهشده ،به هر یک از سؤاالت
ذکرشده است.
جدول  -2توصیف معیارهای تعهد سازمانی.
Table 2- Description of organizational commitment criteria.

معیارها

میانگین

ارزشمندی سازمان

0012

ماندن در این سازمان از روی ناچاری

2002

مقدار زیاد بدهکاری به سازمان

2009

سخت بودن ترک سازمان

9099

احساس وجود گزینههای کم پس از ترک سازمان

9029

نداشتن وابستگی عاطفی سازمان

2019

Cronbach’s Alpha

1
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استفاده شد .این امر در جدول  1به نمایش گذاشته میشود.

71

احساس گناه از ترک سازمان

9019

پنداشتن مشکالت سازمان بهعنوان مشکالت فردی

9002

کم بودن فرصتها و موقعیتهای موجود در صورت ترک سازمان

9022

دانستن سازمان بهعنوان عضوی از خانواده

2099

احساس تعهد به سازمان

9001

نداشتن احساس تعلق زیاد به سازمان

2029

نداشتن هیچگونه احساس تعهدی برای ماندن با کارفرمای فعلی

2099

خوشحالی از بابت گذراندن ساعات تعطیلی در سازمان

2029

عدم ترک سازمان حتی در صورت منفعت برای شخص

2010

الیق بودن سازمان به جهت ابراز وفاداری فرد

9022
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با توجه به جدول  2مشاهده میشود که در متغیر تعهد سازمانی ،بیشترین امتیاز  4/12است که مربوط به میزان
ارزشمندی سازمان برای کارکنان است و هشت معیار مربوط به این متغیر دارای میانگینی کمتر از میانگین مورد
انتظار هستند که کمترین آن مربوط به ماندن در این سازمان از روی ناچاری با امتیاز  2/46است.
 متغیر جبران خدمات در میان کارکنان موردبررسی دارای میانگین  9/19و انحراف معیار  1/192است که نشان میدهد

میزان متغیر جبران خدمات در بین مهندسین و تکنسینهای فنی شرکت برق استان گیالن اندکی بیشتر از میانگین
مورد انتظار ( )9است .شاخصهای مربوط به اندازهگیری متغیر جبران خدمات در جدول  3نشان دادهشده است .این نتایج
که از پاسخهای دادهشده به سؤاالت  21تا  99پرسشنامه بهدستآمده ،شامل میانگین امتیازات دادهشده ،به هر یک از
سؤاالت ذکرشده است.
جدول  -3توصیف معیارهای جبران خدمات.
Table 3- Description of service compensation criteria.

معیارها

میانگین

میزان مزایا و پاداش

9011

افزایش اخیر در حقوق

9019

فراهم بودن اطالعات در ارتباط با اقالم پرداختی توسط شرکت

9011

مجموعه حقوق فعلی شامل (حقوق پایه ،مزایا ،تشویقیها)

9011

ساختار پرداختی سازمان

9021

تأثیر مدیر بر میزان حقوق

9021

میزان ثبات سیاستهای حقوقی سازمان

2071

تعداد مزایای دریافتی از سازمان (خانه ،ماشین ،تلفن و غیره)

2022

با توجه به جدول  3مشاهده میشود که در متغیر جبران خدمات ،بیشترین امتیاز  9/21است که مربوط به معیار
ساختار پرداختی سازمان و تأثیر مدیر بر میزان حقوق است و دو معیار مربوط به این متغیر که دارای میانگینی کمتر
از میانگین مورد انتظار هستند نی ز مربوط است به تعداد مزایایی دریافتی از سازمان (خانه ،ماشین ،تلفن و غیره) با
امتیاز  2/62و میزان ثبات سیاستهای حقوقی سازمان با امتیاز .2/71
 متغیر آموزش و توسعه در میان کارکنان موردبررسی دارای میانگین  9/12و انحراف معیار  1/192است که نشان
میدهد میزان متغیر آموزش و توسعه در بین مهندسین و تکنسینهای فنی شرکت برق استان گیالن اندکی بیشتر از
میانگین مورد انتظار ( )9است .شاخصهای مربوط به اندازهگیری متغیر آموزش و توسعه در جدول  4نشان دادهشده
است .این نتایج که از پاسخهای دادهشده به سؤاالت  29تا  29پرسشنامه بهدستآمده ،شامل میانگین امتیازات دادهشده،

به هر یک از سؤاالت ذکرشده است .با توجه به جدول مشاهده میشود که در متغیر آموزش و توسعه ،بیشترین امتیاز
 9/29است که مربوط به معیار توانایی بهکارگیری اموری که از آموزشهای کاری یاد گرفتهشده است .در این متغیر،
معیار وجود فرصتهای پیشرفت به اندازه کافی در سازمان دارای میانگین کمتر از میانگین مورد انتظار ( )9است.
جدول  -4توصیف معیارهای آموزش و توسعه.
Table 4- Description of education and development criteria.

معیارها

میانگین

فراهم بودن آموزشهای مرتبط به کار توسط سازمان

9011

توانایی بهکارگیری اموری که از آموزشهای کاری یاد گرفتهشده

9029

وجود فرصتهای پیشرفت بهاندازه کافی در سازمان

2072

اختصاص زمان کافی به آموزش توسط سازمان

9012

داشتن فرصت کافی برای درگیر شدن در فعالیتهای مرتبط با پیشرفت حرفهای فرد

9

میدهد میزان متغیر حمایت سرپرست در بین مهندسین و تکنسینهای فنی شرکت برق استان گیالن پایینتر از
میانگین مورد انتظار ( )9است .شاخصهای مربوط به اندازهگیری متغیر حمایت سرپرست در جدول  5نشان دادهشده
است .این نتایج که از پاسخهای دادهشده به سؤاالت  19تا  22پرسشنامه بهدستآمده ،شامل میانگین امتیازات
دادهشده ،به هر یک از سؤاالت ذکرشده است.
جدول  -5توصیف معیارهای حمایت سرپرست.
Table 5- Description of supervisor support criteria.

معیارها

میانگین

تقدیر از عملکرد مثبت فرد بهصورت خصوصی و در حضور دیگران

2079

ارزش قائل شدن مدیران برای افراد

901

عکسالعمل مناسب از سوی مدیر در هنگام انجام مطلوب وظایف

2071

دادن پاداش از سوی مدیر به عقاید خوب از طریق به مرحله اجرا گذاشتن آنها

2099

توانایی تشخیصکار خوب از سوی مدیر

2071

دادن بازخور به کارکنان در صورت انجام درستکار

2079

با توجه به جدول  5مشاهده میشود که در متغیر حمایت سرپرست ،بیشترین امتیاز  9/1است که مربوط به معیار
ارزش قائل شدن مدیران برای افراد است و پنج معیار باقیمانده مربوط به این متغیر میانگینی کمتر از میانگین مورد
انتظار ( )9کسب نمودند که کمترین آن مربوط به دادن پاداش از سوی مدیر به عقاید خوب از طریق به مرحله اجرا
گذاشتن آنها با امتیاز  2/99است.

 -8بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق
برای استفاده از آزمونهای پارامتریک و یا نا پارامتریک در آمار استنباطی ،ابتدا باید آزمون شود که آیا متغیرها از
توزیع نرمال پیروی میکنند یا خیر .اگر متغیرها از توزیع نرمال پیروی کردند ،از آزمونهای پارامتریک و اگر از توزیع
نرمال پیروی نکردند ،از آزمونهای ناپارامتریک استفاده میشود .بدین منظور در مطالعه حاضر از آزمون
کولوموگروف -اسمیرنوف استفادهشده است .نتایج آزمون کولوموگروف  -اسمیرنوف برای هر متغیر به شرح جدول

 6ارائهشده است.

فعالیتهای مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی در بین مهندسین و تکنسینهای فنی شرکت برق

 متغیر حمایت سرپرست در میان کارکنان موردبررسی دارای میانگین  2/79و انحراف معیار  1/979است که نشان

71

جدول  -6نتایج آزمون کولوموگروف-اسمیرنوف.
Table 6- Results of Kolmogorov-Smirnov test.

72

متغیر

آماره کلوموگروف-اسمیرنف

سطح معنیداری

نتیجه

تعهد سازمانی

10911

10111

نرمال

جبران خدمات

10991

10221

نرمال

آموزش و توسعه

10921

10211

نرمال

حمایت سرپرست

10991

10970

نرمال

جدول  6بیانگر آن است که تمامی متغیرهای موردبررسی در سطح  75درصد نرمال هستند چراکه سطوح معنیداری
بهدستآمده برای آنها باالتر از پنج درصد است .همچنین آماره کلوموگروف – اسمیرنوف برای متغیرها در بازه
( )-1/76 ،+1/76قرار دارد.
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 -9آزمون فرضیههای تحقیق
فرضیه  :1بین سیستم جبران خدمات و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
جدول  9بیانگر آزمون فرضیه شماره  1تحقیق است.
جدول  -7آزمون فرضیه شماره .1
Table 7- Test of Hypothesis No. 1.

فرضیه

تعداد

متغیر مستقل

متغیر وابسته

R

ضریب تعیین

Sig.

نتیجه

1

97

سیستم جبران خدمات

تعهد سازمانی

10291

 09درصد

10111

تائید

با توجه به نتایج آزمونهای آماری این فرضیه ،میتوان گفت كه در سطح معناداری کمتر از پنجصدم «بین سیستم
جبران خدمات و تعهد سازمانی مهندسین و تکنسینهای شرکت برق استان گیالن رابطهی معناداری وجود دارد».
شدت همبستگی بین دو متغیر سیستم جبران خدمات و تعهد سازمانی نیز برابر  10691بوده كه این بیانگر رابطهی
مستقیم بین دو متغیر است؛ بنابراین فرضیه شماره  1در سطح اطمینان  1075درصد بهطورکلی تائید میشود.
همچنین ،ضریب تعیین در حد  45درصد است.
فرضیه  :2بین برنامههای توسعه و آموزش و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
جدول  8بیانگر آزمون فرضیه شماره  2تحقیق است.
جدول  -8آزمون فرضیه شماره .2
Table 8- Test of Hypothesis No. 2.

فرضیه

تعداد

متغیر مستقل

متغیر وابسته

R

ضریب تعیین

Sig.

نتیجه

2

97

برنامههای توسعه و آموزش

تعهد سازمانی

10221

 09درصد

10111

تائید

با توجه به جدول  8مشاهده میشود که مقدار سطح معنیداری کمتر از پنجصدم است ،به همین دلیل با اطمینان 75
درصد فرضیه پژوهش تائید میشود و این رابطه معنادار است .همچنین ،میتوان گفت میزان همبستگی بین
برنامههای توسعه و آموزش و تعهد سازمانی  +1/661است که بیانگر وجود رابطه مستقیم و مثبت بین دو متغیر
است .میزان ضریب تعیین نیز در حدود  49درصد به دست آمد.

فرضیه  :3بین حمایت مدیریت عالی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
جدول  9بیانگر آزمون فرضیه شماره  9تحقیق است.
جدول  -9آزمون فرضیه شماره .3
Table 9- Test of Hypothesis No. 3.

فرضیه

تعداد

متغیر مستقل

متغیر وابسته

R

ضریب تعیین

Sig.

نتیجه

9

97

حمایت مدیریت عالی

تعهد سازمانی

10911

 07درصد

10111

تائید
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با توجه به نتایج آزمونهای آماری این فرضیه ،میتوان گفت كه در سطح معناداری کمتر از پنجصدم «بین حمایت
مدیریت عالی و تعهد سازمانی مهندسین و تکنسینهای شرکت برق استان گیالن رابطهی معناداری وجود دارد».
شدت همبستگی بین دو متغیر حمایت مدیریت عالی و تعهد سازمانی نیز برابر  10911بوده كه این بیانگر رابطهی
مستقیم بین دو متغیر است؛ بنابراین فرضیه شماره  9در سطح اطمینان  1075درصد بهطورکلی تائید میشود.

 -11بحث و نتیجهگیری
این مطالعه به اهمیت وجود فعالیتهای مرتبط با مدیریت منابع انسانی در سازمانها پرداخته و اثر مثبت آن بر روی
تعهد سازمانی را نشان میدهد .یافتههای این مطالعه همانند مطالعات قبلی (نقوی و بشیر )2115 ،نشان داد كه
رابطه مستقیم و معناداری بین فعالیتهای مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی وجود دارد .یافتههای این پژوهش
نشان داد كه بین فعالیتهای مدیریت منابع انسانی شامل نظام جبران خدمات ،آموزش و توسعه و حمایت مدیریت
عالی سازمان با تعهد سازمانی همبستگی معناداری دارد .با در نظر گرفتن نتایج حاصل از فرضیهها موارد زیر پیشنهاد
میگردد:
 با توجه به فرضیه اول که در آن رابطهی مثبت و مستقیمی بین سیستم جبران خدمات و تعهد سازمانی در میان
مهندسین و تکنسینهای شرکت برق استان گیالن مشاهده شد و با توجه به میانگین معیارهای سیستم جبران خدمات
مشخص شد مدیران سازمان باید تالش کنند که تعداد مزایای دریافتی از سازمان که به غیر از حقوق پرداختی است
مانند تسهیالتی از قبیل منزل مسکونی ،اتومبیل ،تلفن همراه و  ...را برای کارکنان به حد مطلوب برسانند و همچنین
در سیاستهای حقوقی و پرداختی سازمان یک ثبات رویه ایجاد نمایند.
 با توجه به فرضیه دوم که در آن رابطهی مثبت و مستقیمی بین برنامههای توسعه و آموزش و تعهد سازمانی در میان
مهندسین و تکنسینهای شرکت برق استان گیالن مشاهده گردید و با در نظر گرفتن میانگین معیارهای برنامههای
توسعه و آموزش مشخص شد سازمان باید شرایط برقراری دورههای آموزشهای مرتبط به کار برای کارکنان فراهم
آورد .ایجاد انگیزه برای فرد با ایجاد فرصتهای پیشرفت بهاندازه کافی در سازمان و اختصاص زمان کافی به آموزش
کارکنان توسط سازمان و همچنین داشتن فرصت کافی برای درگیر شدن در فعالیتهایی که به پیشرفت حرفهای فرد
کمک میکند نیز میتواند مفید باشد.
 با توجه به فرضیه سوم که در آن رابطه مثبت و مستقیم بین حمایت مدیریت عالی و تعهد سازمانی مهندسین و
تکنسینهای شرکت برق استان گیالن مورد تائید قرار گرفت و با توجه به میانگین معیارهای حمایت مدیریت عالی
مشخص شد مدیران سازمان باید از عملکرد مثبت فرد هم بهصورت خصوصی و هم در حضور دیگران تقدیر به عمل
آورند .همچنین ،این احساس را در کارکنان به وجود آورند که مدیر برای فرد ارزش قائل است .عکسالعمل مناسب از
سوی مدیر درزمانی که فرد وظایفش را بهخوبی انجام میدهد و دادن پاداش از سوی مدیر به عقاید خوب از طریق به

فعالیتهای مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی در بین مهندسین و تکنسینهای فنی شرکت برق

همچنین ،ضریب تعیین در حد  47درصد است.

 توانایی تشخیصکار خوب از سوی مدیر و دادن بازخور به کارکنان در صورت انجام درستکار،مرحله اجرا گذاشتن آنها
.نیز ازجمله فعالیتهای ثمربخش است
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