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Abstract
The success of any organization depends more on its human capital than on the value of
its physical resources. Accordingly, the purpose of this study was to investigate the
relationship between strategic human resource management and job performance via the
mediating role of moral atmosphere. The research method was applied, survey, and
cross-sectional. A set of 175 employees of Alborz Distribution Company (including the
central headquarters as well as the western and eastern Tehran branches) were selected
using cluster sampling according to Cochran's formula. The instrument used was the
standard questionnaire. Data were analyzed by structural equation modeling (SEM)
using Smart PLS software. Data analysis showed that strategic human resource
management is related to job performance through the mediation of moral atmosphere.
In addition, the strategic management of human resources was found to have a
significant relationship with job performance and moral atmosphere. Finally, a
relationship was found between moral atmosphere and job performance. Based on the
obtained results, it is recommended that managers provide the necessary context for the
institutionalization of professional ethics, and improve employees’ job performance by
creating the optimal moral atmosphere. By strengthening human resource management
and evaluating employees as human capital, it is possible to help improve job
performance and benefit from the ethical atmosphere in the organization. The results of
this research can help with planning for empowerment, improvement, and training of
human resources and human resource management decision-makers in small and
medium enterprises and strategic and macro national planning in order to empower the
service companies.
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ارتباط مدیریت راهبردی منابع انسانی با عملکرد شغلی :نقش
میانجیگری جوّ اخالقی
علی باقی نصرآبادی ،1مهرداد بهزادنیا
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 .1استادیار پژوهشگاه علوم انسانی امام صادق(ع) قم ،قم ،ایران
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(تاریخ دریافت 1398/11/20 :ـ تاریخ پذیرش)1399/05/21 :

چکیده
هدف :موفقیت هر سازمان ،بیش از آنکه وابسته به منابع فیزیکی باشد ،منوط بـه سـرمایه هـا انسـانی آن اسـت .هـد از
پژوهش بررسی رابطة مدیریت راهبرد منابع انسانی با عملکرد شغلی با نقش میانجی جوّ اخالقی بود.
روش :روش تحقیق کاربرد  ،پیمایشی ،و مقطعی بود که در نمونها  175نفـر از کارکنـان شـرکت پخـش البـرز (سـتاد
مرکز  ،غرب و شرق تهران) با نمونهگیر خوشها  ،طبق فرمول کوکران ،صورت پذیرفت .ابـزار مـورد اسـتفاد پرسشـنامة
استاندارد بود .داد ها به وسیلة مدلساز معادالت ساختار ( )SEMبا استفاد از نرمافزار  Smart PLSتحلیل شدند.

یافتهها :تجزیهوتحلیل داد ها نشان داد مدیریت راهبرد منابع انسانی با عملکرد شـغلی بـا نقـش میـانجی جـوّ
اخالقی رابطه دارد .مدیریت راهبرد منابع انسانی با عملکرد شغلی و جوّ اخالقی رابطة معنـادار دارد .در نهایـت ،بـی جـوّ
اخالقی با عملکرد شغلی ارتباط وجود دارد.
نتیجه :با توجه به نتایج ،توصیه میشود مدیران بستر الزم برا نهادینه کردن اخالق حرفها را فراهم کنند و با ایجـاد جـوّ
اخالقی مطلوب میران عملکرد شغلی کارکنان را بهبود بخشند .با تقویت مدیریت منـابع انسـانی و ارزیـابی کارکنـان در مقـام
سرمایه ها انسانی میتوان به ارتقا عملکرد شغلی کمک کرد و از مزایا حاصل از جوّ اخالقی در سازمان بهر برد .نتـایج
ای پژوهش برا برنامهریز جهت توانمندساز  ،بهساز  ،و آموزش منابع انسانی و تصمیمسازان مدیریت منـابع انسـانی در
شرکتها کوچک و متوسط و برنامهریز راهبرد و کالن ملی در جهت توانمندساز شرکتها خدماتی راهگشاست.

کلیدواژگان
جوّ اخالقی ،عملکرد شغلی ،مدیریت راهبرد  ،منابع انسانی.

 رایانامة نویسندة مسئولBaqi1341@gmail.com :

752

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،18شمارة  ،4زمستان 1399

مقدمه
مفهوم مدیریت راهبردی منابع انسانی بر نقش مهم مدیریت منابع انسانی استوار است كه بر
ماهیت راهبردی منابع انسانی و یكپارچه شدن استراتژی منابع انسانی با استتراتژی ستاممان
تأكید میكند .مدیریت راهبردی منابع انسانی روشی است برای تصمیمگیری دربارة مقاصتد
و طرحهای ساممان كه به موضوعاتی چون اشتغال ،كارمندیابی ،آمومش ،پاداش ،و مدیریت
عملكرد كاركنان مربوط می شود .در واقع ،مدیریت راهبردی منابع انسانی به طتور كلتی بته
روابط میان مدیریت منابع انسانی و مدیریت راهبتردی ستاممان متی پتردامد .هتد

اصتلی

مدیریت راهبردی منابع انسانی ایجاد دیدگاه كالنی است كته امكتان پترداتت بته مستال
اساسی كاركنان را فراهم آورد تا بدی

وسیله نیامهای تجاری ساممان و نیامهتای فتردی و

گروهی كاركنان ام راه طراحی و اجرای برنامه های منسجم و عملی منابع انسانی تأمی شود
(آقاحسینی اشكاوندی و همكاران.)11 :1394 ،
ام طر

دیگر ،عملكرد ،یک ارمشیابی منظم دورهای و بیطرفانه ام كارمندان عالیرتبته

در امور مربوط به شغ فعلی است .ارمشیابی با عملكرد كاركنان رابطة مثبت دارد .اما میزان
رابطتته نتتاچیز و نامش ت

استتت .شتتواهد موجتتود ام مطالعتتا

اتتال نظرها ،مباحث ،و یافته های م تلت

قبل تی نشتتان متتیدهتتد

در ممینتة میتزان تتأییر ارمشتیابی عملكترد در

عملكرد شغلی وجود دارد .در مقاب  ،محققان دیگر نشان دادنتد متدیریت راهبتردی منتابع
انسانی با فضای مجامی رابطتة معكتو
ای ها ،تعداد كمی ام تحقیقا

و معنتادار دارد ( .)Ringim et al 2017عتالوه بتر

نتیجة تعدی سامی یتا میتانجیگری در رابطتة بتی متدیریت

راهبردی منابع انسانی و عملكرد شتغلی را در تظتر داشتتهانتد .تحقیقتا
مطالعا

تأكیتد متی كننتد

قبلی در ممینة مدیریت راهبردی منابع انسانی و عملكرد شغلی بهویژه در مدیریت
1

ب ش عمومی معدود است .در یک استدالل مرتبط ،پاربوته و همكتارانش ( )2013تأكیتد
داشتند روشهای مدیریت منابع انسانی و جوّ اتالقی میتوانند بتر عملكترد شتغلی تتأییر

1. Parboteeah
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بگذارند .با ای حال ،مطالعا

قبلی جوّ اتالقی را یک پتیشبینتیكننتدة قتوی ام عملكترد

شغلی معرفی كردهاند (.)Arulrajah 2015; Hijal-Moghrabi 2015

جوّ اتالقی ساتتاری است روانی كه ام مجموعة ادراكا
عبار

دیگر ،ادراكا

فترد حاصت متیشتود .بته

مشترک و یابت و معناداری استت كته كاركنتان دربتارة رویته هتای

اتالقی و سیاست های موجود در ساممانشان دارند .بنابرای  ،جوّ اتالقی یتک جتوّ كتاری
است كه رویه ها و سیاست ها و عملكرد ساممان را با یک نتیجة اتالقی بامتتا

متیدهتد.

جوّ ویژگی های درونی یک ساممان است كه آن را ام ساممان های دیگر متمایز متی ستامد و
روی رفتار كاركنان آن تأییر میگذارد .كاركنانی كه احسا
حاكم است روابط و تعامال

میكنند جوّ اتالقی بر ستاممان

ساممان تویش را عادالنه میدانند و ای باور باعث افتزایش

رضایت و عملكرد شغلی كاركنان میشتود ( .)Liu et al 2004بتا وجتود مطالعتا

تجربتی

یادشده دربارة نقش جوّ اتالقی ،به منزلة پیشبینیكنندة عملكترد شتغلی ،تحقیقتا

نشتان

میدهند به تأییر مدیریت راهبردی منابع انسانی و جتوّ اتالقتی و عملكترد ستاممان كمتتر
توجه شده است.
ارمشیابی عملكرد یک عام مهتم متدیریت راهبتردی منتابع انستانی بترای پترداتت بته
عملكرد شغلی همچنی پذیرش نظریههای انگیتزش (تنظتیم هتد

و نظریتههتای انتظتار) و

نظریة مبتنی بر منابع در ای تحقیق است .نظریة تنظیم و ممینهستامی اهتدا
انگیزة كاركنان ام طریق ایجاد اهدا

بیتانگر اهمیتت

است و به طور گسترده یک تكنیک برای بهبود عملكرد

شناتته میشود .ای امر بر نیام به توافق و ایجاد اهدافی تأكید میورمد كه به منزلتة استتاندارد
سنجش عملكرد عم میكند .نظریة انتظار ام انگیزه به عنوان تابعی ام تتالش ش صتی بترای
رسیدن به سطح باالیی ام كارایی تأكید دارد .دیدگاه مبتنی بر منابع استدالل میكنتد كته منتابع
داتلی یكی ام منابع بسیار تو

است كه میتواند مزیت رقابتی را بی رقبای ستاممان بهبتود

ب شد .در یک استدالل مرتبط ،ارمشیابی عملكرد را میتوان منبع داتلی در نظتر گرفتت كته
میتواند مزایای رقابتی ایجاد كند و عملكرد شغلی را بهبود ب شتد .دیتدگاه مبتنتی بتر منتابع
اظهار می كند كه سیستم منابع انسانی میتواند ام طریق منابعی منجر به مزایای رقابتی شود كته
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در چرتة ساممانی مانند اتالقیا

ناملمو انتد .همچنتی بتارون 1و كنتی ( )1986استتدالل

كردند كه گنجاندن واسطه یا تعدی كننده میتواند بته بهتتری وجته تنتاق
برطر

هتای تحقیتق را

كند .جوّ اتالقی را ویكتور 2و كال ( 1987ت  )1988بررسی كردنتد .جتوّ اتالقتی را

میتوان شناتت ن ستی ام روشهای معمولی و همچنی شیوههای ساممانی تعری

كرد كته

محتوای اتالقی دارند .همچنی  ،ارمشیابی هنجارها رویهها و سیاست ها و روشهای موجتود
در چرتة ساممانی در نظر گرفته میشود و معموالً كاركنان را به سمت رفتارهتایی بتا ستطح
باالیی ام اتالقیا
تحقیقا
اسا

برای توسعة ساممانی هدایت میكند.

فراوانی در رابطه با عملكرد شغلی صور

میزان دستیابی به اهدا

گرفتته كته متیتتوان آنهتا را بتر

(ایرب شی ،كتارایی ،كیفیتت) ،حتومة بتهكتارگیری (اداری،

تجاری ،آمومشی) ،و سطح مطالعته (راهبتردی ،عملیتاتی ،تكنیكتی) بررستی كترد .اكبتری
( )1397در مقالهای با عنوان «رابطتة بتی متدیریت استتراتژیک منتابع انستانی و عملكترد
ساممانی» نشان داد بی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملكرد ساممانی كاركنان رابطه
وجود دارد .همچنی ام بی بعدهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی بعتدهای آمتومش و
توستتعة منتتابع انستتانی ،كارمنتتدیابی و استتت دام ،توستتعه و بهبتتود متتدیریت ،برنامتتههتتا و
ممانبندی های منعط

كاری با عملكرد ساممانی كاركنان رابطه دارنتد .یافتته هتای تحقیتق

قادریاقدم ( )1397مبنی بر تعیی نقش میانجی فعالیت متدیریت استتعداد در روابتط بتی
فعالیت مدیریت منتابع انستانی و عملكترد ستاممان همتراه بتا نقتش تعتدیلگر همتاهنگی
استراتژیهای مدیریت منابع انستانی داللتت بتر آن داشتت كته همتاهنگی استتراتژیهتای
مدیریت منابع انسانی می تواند در روابط میان مدیریت منابع انسانی با مدیریت استعداد نیتز
مدیریت استعداد بر عملكرد ساممانی نقش تعدی كننده داشته باشد .نتایج تحقیتق متاالم 3و
همكارانش ( )2019حاكی ام تأكید قاطع بر نقش واسطهای و تعدیلی جوّ ساممانی در رابطة
بی عملكرد و روشهای مدیریت منابع انسانی (است دام و انت تا ) و عملكترد ستاممانی
1. Baron
2. Victor
3. Malam
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است .العراقی )2017( 1بر نقش حیاتی مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر موفقیت ساممان
و عملكرد تأكید كرد .نتایج نشان داد شیوه های مدیریت استراتژیک منابع انسانی (استت دام
و انت ا  ،آمومش و توسعه ،جبران تسار

و پاداش) ارتباط مستقیم با عملكرد ستاممانی

دارند .نتایج تحلی مهیر 2و همكارانش ( )2016در پژوهشی با عنوان «انعطا پذیری منتابع
انسانی و عملكرد شركت :نقش میانجی جهتت گیتری كتارآفرینی» نشتان داد جهتتگیتری
كارآفرینی واسطة بی رابطتة انعطتا پتذیری منتابع انستانی و عملكترد (عملكترد متالی و
كاركنان) شركت است.
امرومه ،نیروی انسانی مهمتری مزیت رقابتی بترای هتر ستاممانی محستو

متیشتود.

بنابرای  ،مدیران ساممان باید آگاه باشند كه چگونه با ای عام استراتژیک برتورد كننتد و
استفادة هر چه مؤیرتر ام ای مزیت رقابتی را بیامومند .اما برای رویارویی با عدم اطمینان و
پاسخ به محیط تارجی یا نفوذ بر آن نوآوری ابزاری ارمنده محسو
تغییر و تحوال

می شود .با توجته بته

عصر حاضر و با ورود ساممانها به اقتصاد دانتشمحتور ،امترومه ،نیتروی

انسانی حیاتیتری عنصر راهبردی و اساسیتتری راه بترای افتزایش ایرب شتی و كتارایی
ساممان محسو

میشود .امی رو نیروی انسانی متعهتد بته اهتدا

و ارمشهتای ستاممان

نهتنها عاملی برای برتری یک ساممان نسبت به ساممان دیگر است ،بلكه یک مزیت رقتابتی
پایدار برای بسیاری ام ساممان ها تلقی می شود .ای موضوع در شركت پ ش البرم ،در مقام
شركتی پیشرو در پ ش و تومیع دارو ،نیز اهمیت میادی دارد.
موفقیت و پیشرفت هر ساممان در گرو عملكرد شغلی باالی كاركنان است .اگر ساممان
به عوام مؤیر بر عملكرد شغلی توجه نداشته باشد ،بهرهوری ساممان كاهش متی یابتد و ام
نی به اهدا
رقیب به صور

باممیماند .شركت پ ش البرم ،برای آنكه بتواند در مواجهه بتا شتركت هتای
رقابتی و ایرب ش عم كند ،باید به منابع انسانی تتود نگتاهی راهبتردی

داشته باشد .میرا اقداما

مدیریت راهبردی منابع انسانی یكی ام عوامت مهتم و متؤیر بتر

1. Alaraqi
2. Zehir
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عملكرد شغلی در شركت پ ش البرم است و میتواند تأییر چشمگیری بر كاركنان شتركت
بگذارد .موضوع پژوهش حاضر ای است كه در پست های مدیریتی جتذ

نیروهتای غیتر

مت ص

و با سطح پایی  ،عدم احرام شرایط مدیران تارج ام شركت پ ش البترم جهتت

انتصا

ساممانی ،و وجود پست های ساممانی پایی كته

پست ،عدم رعایت چار

مصو

فاقد كاربرد در شركت پ ش البرم هستند باعث عملكرد شغلی نامطلو

ای شركت شتده

است .بنابرای  ،شناسایی عوام مؤیر بر عملكرد شغلی با توجه به جوّ اتالقتی در شتركت
پ ش البرم موضوعی قاب بررسی استت .هتد

ام پتژوهش حاضتر بررستی رابطتة بتی

مدیریت راهبردی منابع انسانی با عملكرد شغلی ،با نقش میانجی جوّ اتالقی ،است.
سؤال اصلی ای پژوهش ای است كه بی مدیریت راهبردی منابع انسانی با عملكرد
شغلی با نقش میانجی جوّ اتالقی چه رابطهای وجود دارد؟
مباني نظری
عملکرد شغلي

مفهوم عملكرد شغلی به دلی اهمیت باالی بهرهوری مورد توجه بسیاری ام ساممانها قترار
گرفته است .عملكرد شغلی عبار

است ام ارمش مورد انتظتار ستاممان هتا ام رویتدادهای

رفتاری مجزا كه افراد طی یک دورة ممتانی مشت

انجتام متیدهنتد (.)Newman 2004

همچنی  ،میتوان گفت عملكرد شغلی نتایج بعد ام اتمام كار است و نشاندهندة سطحی ام
یا التزاما

برای هر یک ام كاركنان

دستاورد یک شغ  ،عم به مقررا

ساممانی ،انتظارا

است ( .)Campbell 1990در ای حالت میتوان برای تحقق اهدا

ساممان و پیشتگیری ام

تسار های احتمالی نتایج عملكرد ساممان را بررسی و ارمیابی كرد .میرا ارمیابی عملكرد
شغلی كمّیّت و كیفیت و میانهای یک شغ را نشان میدهد .بامدهی باال حتاكی ام میتزان
باالی عملكرد ساممان است و عملكرد شغلی نتیجة فعالیت یک كارمنتد ،شتام كتارایی و
سودمندی و ایرب شی ،را نشان میدهتد ( .)Yeh 2012عملكترد عبتار

استت ام مجمتوع

رفتارهایی كه افراد در ارتباط با شغ ام تود نشان میدهند .سیستمهای عملكرد پنج جتز
دارند؛ شام برنامهریزی عملكرد ،نمتایش عملكترد ،مترور عملكترد ،ارمشتیابی عملكترد،
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پاداش عملكرد .عملكرد برای تصمیمگیری در مورد ای است كه ببینیم چه كسی به تمری
نیام دارد ،چه كسی باید ارتقا یابد ،و چه كسی بایتد كنتار بترود .عتالوه بتر ایت  ،دیتدگاه
مدیریت منابع انسانی به ای موضوع اشاره می كند كه جوّ اتالقی نشاندهنتدة یتک رومنتة
عادالنه رو به درک موقعیت های اتالقی در ستاممان استت .در محتتوای مربتوط ،سیستتم
عملكرد رفتارهای اتالقی را بی كارمندان در دات ساممان بهتر متیكنتد و منتابع انستانی
بهسادگی باور میكنند كه توانایی مدیریت اتالقی را دارند (.)Malam et al 2019

مديريت راهبردی منابع انساني

مدیریت راهبردی منابع انسانی عبار

است ام مرتبط ستاتت متدیریت منتابع انستانی بتا

مدیریت راهبردی (هد های كوتاهمد  ،میانمد  ،و بلندمد
ارتقای عملكرد و بهبود بهرهوری به صور
انعطا پذیری و تالقیت باشد .اهتدا

راهبتردی ستاممان) بترای

سیستمی و ایجاد فرهنگ ستاممانی كته مولتد

سیستتم متدیریت منتابع انستانی متتأیر ام اهتدا

راهبردی هر مؤسسهای است .مدیریت راهبردی منابع انسانی با معنای وسیع تود در دنیای
امرومی میكوشد آمومش و توسعة كاركنان ،بهبود ساممانی ،و مسیر پیشرفت شتغلی را در
هم آمیزد تا افراد و گروهها و ساممانها به شیوهای ایرب ش رشتد كننتد .تحقیقتا

میتادی

وجود دارند كه مورد توجه روشهای مدیریت منابع انسانی هستند و تتأییر مثبتت آن روی
نتیجة ساممانی قاب مشاهده است؛ مثالً مدیریت منابع انسانی میتواند بر اسا

تتأییراتش،

مهار ها ،توانایی كارمندان ،انگیزه ،و ساتتار كار دستهبندی شود .بعضی ام ابعاد جبرانتی،
پیشرفت شغلی ،ارتقای شغلی ،ارمشیابی عملكرد ،امنیت شتغلی ،روشهتای برنامتهریتزی،
تعهتتدا

ستتاممانی ،رضتتایت شتتغلی ،مشتتاركت كارمنتتدان در تصتتمیمگیتتری ،كتتار تیمتتی،

برنامهریزی منابع انسانی ،تمری های كاری با دیگران است (.)Hijal-Moghrabi 2015
جو اخالقي
ّ

مباحث اتالقی در ای ممینه است كه جو ّ اتالقی چته تصتمیما
اعتماد افراد و تصمیما

درستت و غلطتی دربتارة

اتالقی آن ها می گیرد كه باعث نتیجهگیری های م تل

اتالقی بر امنیت تمرینی و پروسه های مربوط به موضوعا

میشود .جوّ

اتالقی و ایر آنها بر طترم فكتر
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كارمندان و رفتار آنها تأییر می گذارد و میتواند جهتیابی برای رفتار كارمند ایجتاد كنتد .در
ای بحث ،جوّ اتالقی یک نقش حیاتی را در ارتقای عملكرد ساممانی ایفا میكند .همچنتی ،
ای پروسه ارمش های اتالقی كارمندان را در ساممان تعری

میكند و جوّ ساممان را طتوری

درست میكند كه كارمندان تشویق به اعتماد ،تعهد ،و دیگر واكنش های اتالقی مناسب شوند
و همی ارمش ها باعث ارتقای عملكرد ساممانی میشود؛ اگرچه چالش هایی هم بی ستاممان
و كارمندان به وجود تواهد آمد كه نیام به مواجهه با ارتقای عملكرد ساممانی به عنوان رفتتار
مناسب كارمندان دارد .بنابرای  ،توجه نكردن به ارمش های اتالقی موجود در ساممان ممكت
است باعث كارآیی ناكافی و راهبرد های نامناسب شود .به همتی دلیت  ،ارمش هتای اتالقتی
یک جز ضروری در راهبرد های بزرگ محسو میشوند و رقیبان را برای بهتر بودن تشویق
میكنند .عالوه بر آن ای موضوع نشان میدهد كه نگرانی در حتال افتزایش استت و وجتود
رفتارهای غیر اتالقی در محیطهای كاری و آمومشی علت همی نگرانتیهاستت .مشتكال
میادی میتواند باعث ای چالش های غیر اتالقی شود؛ مث تدما رسانی ضعی  ،تهدیدها،
نامدیریتی ،تهمتها ،كمبود كارایی ،و  ...به همی علت باید به آنالیز رفتارهتای غیتر اتالقتی
كارمندان نیز پرداتته شود (.)Malam et al 2019

فرضیهها و روابط
مروری بر مطالعا

انجامشده نشان میدهد كه ممك است مدیریت راهبردی منابع انسانی

و جوّ اتالقی با عملكرد شغلی در ارتباط باشد .اما هنوم محاسبا
آنها و تمایز بی آنها نامش

میزان ارتباط هر یک ام

است .ای بحث ها ،به طور غیر مستقیم ،هم بتر عملكترد

شغلی هم بر جوّ اتالقی تأییر می گذارد .ساممان ها میتواننتد جتوّ اتالقتی را بترای رفتتار
كارمندان ارتقا دهند كه همممان با آن عملكرد شغلی نیز ارتقا پیدا میكنتد .ایت مطالعته در
ای ممینه است كه ممك است جوّ اتالقی نقش مهمی را در ارتباط بی مدیریت راهبردی
منابع انسانی و عملكرد شغلی ایفا كند.
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جوّ اخالقی

(ویكتور و

كول ())1988
-

مراقبت و توجه

-

قوانی و مقررا

-

ضوابط

-

ابزاری

-

كارآییمدار

-

مستق

مدیریت راهبردی منابع

عملکرد شغلی

انسانی (هانگ و چانگ ())2005

(پاترسون ())1970
ارمیابی كاركنان -ارمیابی مدیران

-

مدیریت نیروی انسانی

-

فرصتهای شغلی برابر

-

برنامه های كاری منعط
مؤیركاركنان

-

ارتباطا

-

آمومش وتوسعه نیروی انسانی

-

جبران تدما

-

است دام با دقت

-

توسعه مدیریت

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

فرضیة اصلی :مدیریت راهبردی منابع انسانی با عملكرد شغلی با نقش جوّ اتالقتی در
شركت پ ش البرم رابطه دارد.
فرضیة  :1بی مدیریت راهبردی منابع انسانی با عملكرد شغلی در شركت پ تش البترم
رابطة معنادار وجود دارد.
فرضیة  :2بی مدیریت راهبردی منابع انسانی با جتوّ اتالقتی در شتركت پ تش البترم
رابطة معنادار وجود دارد.
فرضیة  :3بی جوّ اتالقی با عملكرد شغلی در شركت پ ش البترم رابطتة معنتادار وجتود
دارد.
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روششناسي
پژوهش حاضر ام نظر هد

كاربردی و ام نظر شیوة گردآوری و تحلی داده هتا توصتیفی ت

پیمایشی و مقطعی است .جامعة آماری شتام همتة كاركنتان شتركت پ تش البترم (ستتاد
مركزی ،غر

و شرق تهران) به تعداد  316نفر بود كه ام ایت تعتداد  175نفتر بته عنتوان

حجم نمونه با استفاده ام فرمول كوكران و به روش نمونتهگیتری توشتهای انت تا

شتد.

شركت پ ش البرم (سهامی عام) وابسته به شركت سرمایهگذاری البرم یكی ام شركت هتای
بسیار بزرگ و معتبر و توشنام تأمی و تومیع و پ تش سراستری كتاال و دارو در كشتور
است .ای شركت ،بتا چهتار دهته ستابقه ،ام ستال  ،1353بتا تهیته و تومیتع مهتمتتری و
عمدهتری كاالهای مورد نیام تانواده های ایرانی و تومیع سراسری محصوال

بته سراستر

نقاط ایران افت ار تتدمترستانی بته هموطنتان گرامتی را داشتته استت .ایت شتركت ام
شركتهای قدیمی پ ش كاال و دارو در ایران است كته هتم اكنتون بتا در اتتیتار داشتت
ظرفیت های وسیع انبار و انبارداری كاال ،استفاده ام امكانا

گستردة حم ونق و تومیتع ،و

بهرهمندی ام میرساتت های نوی فنتاوری نقشتی بستیار مهتم و حیتاتی در تومیتع انتواع
محصوال

غذایی و دارویی و بهداشتی مورد نیام تانوارهای كشور ایفا میكند.

در ای تحقیق ،برای تحلی داده های بهدستآمده ام نمونه ها ،هم ام روش آمار توصیفی
هم ام روشهای آمار استنباطی استفاده شد .نرمافزارهای مورد استتفاده
 PLSبه روش مدلسامی معادال
طریق شات

 22 SPSSو Smart

ساتتاری بتود .ستنجش روایتی محتتوایی پرسشتنامه ام

روایی و نسبت روایی محتوا انجام شد و ام نظر استادان متدیریت نیتز بهتره

گرفته شد .جمعآوری اطالعا

مربتوط بته پیشتینة موضتوع و پیشتینة پتژوهش بته روش

كتاب انهای و گردآوری داده ها به روش میدانی به وسیلة تومیع پرسشنامه صتور
در ای پژوهش ام سه پرسشنامه با طی

پنج سطحی لیكر

گرفتت.

برای ستنجش و انتدامهگیتری

متغیرها استفاده شد .سنجش متغیر مدیریت راهبردی منابع انسانی با پرسشنامة طراحیشتده
توسط هانگ و چانگ ( ،)2005كه دارای  24سؤال ت شام بعدهای مدیریت نیروی انسانی،
فرصت های شغلی برابر ،برنامه های كتاری منعطت  ،ارتباطتا

متؤیر كاركنتان ،آمتومش و
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توسعة نیروی انسانی ،جبران تدما  ،است دام با دقت ،توسعة مدیریت ت است ،انجام شتد.
سنجش متغیر جوّ اتالقی با پرسشنامة جوّ اتالقی بر اسا
كه  26سؤال دارد و هد
م تل

مدل ویكتور و كتال (،)1988

آن ارمشیابی جتوّ كتاری اتالقتی موجتود در ستاممان بتا ابعتاد

(مراقبت و توجه ،قوانی و مقررا  ،ضوابط ،ابزاری ،كارآییمدار ،مستتق ) استت،

انجام شد .در نهایت ،برای سنجش عملكرد شغلی كه دارای دو بعد ارمشتیابی كاركنتان (8
سؤال) و ارمشیابی مدیران ( 7ستؤال) بتود ،ام پرسشتنامة پاترستون ( )1970كته دارای 15
سؤال بوده است ،استفاده شد..
يافتههای تحقیق
در ای تحقیق ام روش مدلیابی معادال ساتتاری با رویكرد مبتنی بر حداق مربعا جزلتی
و نرمافزار  Smart PLS 2جهت آممودن فرضیههای تحقیق و برامندگی مدل استفاده شد.
برازش مدل اندازهگیری

برای بررسی میزان پایایی ام دو معیار آلفای كرونباخ و پایتایی تركیبتی استتفاده شتد .بایتد
تاطرنشان كرد مقدار ای دو معیار باید بزرگ تر یا مساوی با  0/7باشد تا پایتایی در متورد
آن مدل اندامهگیری قاب قبول باشد .برای ارمشیابی روایی همگرا ام معیار میانگی واریانس
است راج شده ( )AVEاستفاده شد كه مقدار قاب قبول برای آن باید بزرگ تر یا مساوی 0/5
باشد .نتایج ای معیارها برای متغیرها و ابعاد آنها در جدول  1آمده است.
جدول  .1آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی ،و واریانس استخراجشدة سازههای تحقیق

سازههای تحقیق

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

میانگین واریانس استخراجشده

مدیریت راهبردی

0/857

0/881

0/587

جوّ اتالقی

0/876

0/900

0/695

عملكرد شغلی

0/820

0/876

0/628

همانگونه كه ام جدول  1مش

است ،همة مقادیر پایایی تركیبی سامه های پتژوهش

ام  0/7بیشترند .همچنی  ،مقدار  AVEنیز برای سامه ها بزرگتر ام  0/5به دست آمده است
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و ای مطلب مؤید آن است كه پایایی و روایی همگرای مدل پژوهش در حتد قابت قبتول
است .نتایج بررسی روایی واگرا نیز در جدول  2آمده است.
جدول  .2روایی واگرای سازههای تحقیق



جوّ اخالقی

سازههای تحقیق

ارزشیابی عملکرد

مدیریت راهبردی

0/766

جوّ اتالقی

0/255

0/833

عملكرد شغلی

0/521

0/507

عملکرد سازمانی

0/792

جذر میانگی واریانس است راجشده قطر اصلی ماتریس را تشكی میدهد.

نتایج نشان داد جذر میانگی واریانس است راجشده برای هر یک ام سامهها در مقایسته بتا
همبستگی آن سامه با سامههای دیگر بیشتر است؛ بنابرای پرسشنامه دارای اعتبار كافی است.
برازش مدل ساختاری

برای بررسی معنادار بودن روابط باید به مقادیر آمارة  tتوجه كرد .مقتدار استتاندارد بتاالی
قدر مطلق  1/96معنادار بودن رابطه را میرساند.

شکل  .2سطح معناداری مدل تحقیق
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ضریب مربوط به مسیر متغیرهای پژوهش همگی بیشتر ام  1/96بودند (حد استاندارد).
در نتیجه فرضیههای پژوهش دارای سطح مناسبی ام معناداری بود و تأییتد شتد .جتدول 3
نتایج آممون معناداری را نشان میدهد.
ضریب تعیی ( ،)R2اندامة تأییر ( ،)f2و مقدار معیتار ستنجش ( )Q2معیارهتای دیگتری
هستند كه برای متص كردن ب ش اندامهگیری و ب تش ستاتتاری متدلستامی معتادال
ساتتاری به كار میروند .نتایج در جدول  4آمده است.
جدول  .3سطح معناداری روابط بین متغیرها

روابط

آمارة t

نتیجه

مدیریت راهبردی ← جوّ اتالقی

22/401

تأیید

جوّ اتالقی ← عملكرد شغلی

24/123

تأیید

مدیریت راهبردی ← عملكرد شغلی

12/127

تأیید

جدول  .4اثر بر متغیر درونزا و مقادیر کیفیت مدل ساختاری

ضریب تعیین

اندازة تأثیر

مقدار معیار سنجش

()R2

()f2

()I-SSE/SSO

جوّ اتالقی

0/471

مدیریت راهبردی ← جوّ اتالقی

_

_
0/532

0/587

عملكرد شغلی

0/613

مدیریت راهبردی ← عملكرد شغلی

_

_
0/315

_

جوّ اتالقی ← عملكرد شغلی

_

0/412

_

عنوان

_

0/395

سه مقدار  0/67 ،0/33 ،0/19برای ضتریب تعیتی (چتی  )1998و سته مقتدار ،0/02
 0/35 ،0/15برای اندامة تأییر و مقدار معیار سنجش بته منزلتة مقتدار متالک بترای مقتادیر
ضعی  ،متوسط ،قوی معرفی شدهاند (هنسلر 1و همكاران )2009؛ كه مقادیر بهدستتآمتده
( 0/67 ،0/33 ،0/19برای ضریب تعیی و  0/35 ،0/15 ،0/02بترای انتدامة تتأییر و مقتدار
معیار سنجش) قاب قبول بودن برامش مدل ساتتاری را نشان میدهد.
1. Henseler
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برازش مدل کلي

عالوه بر معیارهای یادشده جهت سنجش مدل اندامهگیری و مدل ساتتاری ،كته بته آن هتا
اشاره شد ،ام شاتصی به اسم نیكویی برامش برای سنجش كلتی متدل استتفاده شتد .ایت
معیار هر دو مدل اندامهگیری و ساتتاری را مد نظر قرار میدهد .در واقع ،توسط ای معیار
محقق میتواند ،پس ام بررسی برامش ب ش انتدامهگیتری و ب تش ستاتتاری متدل كلتی
پژوهش تود ،برامش ب ش كلی را نیز كنترل كند .فورن و الركر ( )1981سه مقدار ،0/01
 0/36 ،0/25را مقادیر ضعی  ،متوسط ،قوی برای آن معرفی كردهاند.
GOF  Com  R 2  0 / 636  0 / 503  0 / 471

()1

با توجه به مقادیر معیار برای سنجش مدل كلی ،عدد بهدستآمده ( )0/471برامش كلی
قوی برای مدل پژوهش را نشان

میدهد.

آزمون فرضیههای تحقیق

پس ام بررسی برامش مدلهای اندامهگیری ،ساتتاری ،و مدل كلی محقق اجامه مییابد بته
بررسی و آممودن فرضیههای پژوهش تود بپردامد .شك  3آممون ت می استتاندارد متدل
تحقیق را نشان میدهد.

شکل  .3آزمون تخمین استاندارد
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ایر متغیرهای مدیریت راهبردی ،جوّ اتالقتی ،و عملكترد شتغلی بتا استتفاده ام روش
معادال

ساتتاری در دو حالت اعداد معناداری برای بررسی فرضیهها و ت می استتاندارد

برای بررسی شد

تأییر متغیرها بر هم بررسی و نتایج در جدول  5درج شده

است.

جدول  .5نتایج مدل ساختاری

اعداد معناداری

مسیر ساختاری

ضریب مسیر

نتیجه

ایر مستقیم
مدیریت راهبردی ← جوّ اتالقی

22/401

0/607

تأیید

جوّ اتالقی ← عملكرد شغلی

24/123

0/631

تأیید

مدیریت راهبردی ← عملكرد شغلی

12/127

0/511

تأیید

ایر غیر مستقیم
مدیریت راهبردی ← جوّ اتالقی ← عملكرد
شغلی

برای تعیی شد

6/357

0/607 × 0/631 = 0/383

تأیید

ایر غیر مستقیم ام طریق متغیر میانجی ام آمارهای به نام  VAFاستفاده

میشود كه مقداری بی  0و  1را اتتیار میكند .هر چه ای مقتدار بته  1نزدیتکتتر باشتد
قویتر بودن تأییر متغیر میانجی را نشان می دهد .در واقع ،ای مقدار نسبت ایر غیر مستتقیم
بر ایر ك را میسنجد.
()2

0 / 607  0 / 631
 0 / 428
 0 / 607  0 / 631  0 / 511

VAF 

ای بدان معناست كه  42/8درصد ام ایر ك مدیریت راهبتردی بتر عملكترد شتغلی ام
طریق غیر مستقیم ،توسط متغیر جوّ اتالقی ،تبیی میشتود كته مؤیتد نقتش میتانجی جتوّ
اتالقی در رابطة بی متغیر مستق اصلی و متغیر وابستة اصلی است.
بحث و نتیجه
نتایج نشان داد مدیریت راهبردی منابع انسانی با عملكرد شغلی با نقش میانجی جوّ اتالقی
رابطه دارد .یافتههای ای پژوهش در مورد مدیریت راهبردی منابع انسانی ایبا

میكند كته
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مدیریت راهبردی منابع انسانی یک پیشگویی بسیار مهم برای جوّ اتالقی است كه ساممان
را قادر میسامد تالش تود را افزایش دهد و تالش را به طور منظم نشان دهتد و اهتدافی
برای هر ش

در ساممان وجود داشته باشد كه بتواند ارمش هتای اتالقتی را نیتز در بتر

بگیرد .تئوری دیدگاه مبتنی بر منابع تأكید میكند مدیریت راهبردی منابع انسانی متیتوانتد
مزایای رقابتی را در ساممان ها ایجاد كند كه در آن ام ظرفیتت ستاممانی بترای وارد كتردن
اتالقیا

و ارمش ها استفاده میشود و فرهنگ در آنها اعمال میشتود .نتیجتة یافتته هتای

تحقیق حاضر با نتایج تحقیقتا

متاالم و همكتارانش ( ،)2019بومتان 1و نتاكس (،)2008

هیجالت مغربی 2و همكارانش ( ،)2015پاربوته و همكارانش ( )2013همسوست.
نتایج نشان داد بی مدیریت راهبردی منابع انسانی با عملكرد شغلی در شتركت پ تش
البرم رابطه وجود دارد .مدیریت راهبردی منتابع انستانی متیتوانتد بته عنتوان یتک روش
شناتته شود ،كه در آن كارآیی شغلی یتک كارمنتد انتدامهگیتری شتده و معیارهتایی مثت
كیفیت ،كمیت ،هزینه ،رفتار ،و ممان درنظرگرفته شود .ارمشیابی میتواند توسط تود فترد،
همكار ،ارشد ،یا حتی یک تامهكار انجام شود؛ اگرچه عمومتاً در روش رستمی یتک متدیر
بهسرعت متوجه میشود كه چه كسی كام مشغول كار است .ارمشیابی راهبردی ب شی ام
اندامهگیری ،مقایسه ،راهنمایی كردن ،تصتحیح كتردن ،و ارتقتای متدیریت شتغلی توستط
كارمندان است .ژورنال اقتصادی و تجاری گلوبال در سال  2010یک ارمشیابی راهبردی را
منتشر و اعالم كرد ای ارمشیابی شام پروستة جمتع آوری و یبتت و آنتالیز اطالعتا

در

مورد اهمیت كارمندان در ساممان است.
نتایج نشان داد بی مدیریت راهبردی منابع انسانی با جوّ اتالقی در شركت پ ش البرم
رابطة معنادار وجود دارد .یافته های تجربی نشان میدهد نقش جتوّ اتالقتی معمتوالً بترای
كارمندان بسیار قاب توجه است؛ به ویژه ممان هایی كه با یکدیگتر تعامت دارنتد .بنتابرای
میتوانیم با یک رهبری تو

ستاممان را بیشتتر ام قبت رو بته جلتو هتدایت كنتیم .ایت

1. Bowman
2. Hijal-Moghrabi
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یافته های مطالعاتی ایبا
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می كند فوایدی برای تطوط مدیریتی نیز وجود دارد كه می توانتد

در تدما دهی ساممان و انت ا

استای مناسب مؤیر باشتد و توانتایی افتراد را بته طتور

حداكثری به كار گیرد .عالوه بر آن یک رهبر با ش صیت قوی و دارای كاریزما كه شتنوندة
توبی است و ارمش های مثبت دارد میتواند كار تیمی را بهتوبی هدایت كند و استتقامت
افزایش

افراد را در مواجهه با مشكال

دهد.

نتایج نشان داد بی جوّ اتالقی با عملكرد شغلی در شركت پ ش البرم رابطتة معنتادار
وجود دارد .ساممان ها ارمش های اتالقی را به كارمندان تتود اعتالم متی كننتد كته باعتث
میشود جوّ ساممان به گونهای درست شود كه افراد به رعایت ای ارمشها تشویق شوند و
همچنی اعتماد و تعهد بی آنها به وجود بیاید كه می تواند عملكرد ساممانی را نیتز ارتقتا
نشان میدهد رعایت ارمش های اتالقی توسط كارمندان نقش بسزایی در

بب شد .مطالعا

كارایی و موفقیت ساممانی دارد .یافته های مطالعاتی در مورد راههایی برای ارتقای عملكترد
ساممانی و ارتباطا
بصری و اهدا

و میتواند تضمی كند كه كارمنتدان اطالعتا

كتافی را در ام لحتا

ساممان در اتتیار دارند .همی موضوع باعث میشود هر فترد در ستاممان

هدفی برای تودش مش

كند كه به هد

كلی آن ساممان نیز مربوط می شود .ارتباطا

مؤیر و قوی باید به افراد اجامه دهد بتا یتکدیگتر تبتادل نظتر داشتته باشتند و مشتكال
ارمشیابی راهبردی تود را ح كنند .ساممان نیز باید به گونه ای با كارمندان رفتار كنتد كته
آنها انگیزة كام برای بیان عقاید تود داشته باشند .مدیران باید ممتان كتافی ،پتول كتافی،
تعهدا  ،و دیگر منابع را در اتتیار كارمندان قرار دهند و جوّ اتالقی را در روابطشان ارتقا
دهند .عالوه بر آن نتایج مطالعا

نشان میدهد مدیران نیز در ای ممینه نقتش بستیار قابت

توجهی دارند .انگیزة كارمندان برای سیستم پاداشدهی بسیار مؤیر است و نقش مهمتی در
قبول تغییرا  ،مث ارمشیابی كاربردی ،ایفا میكند؛ بدون اینكه ای افراد ترسی ام قبول ای
واقعیت داشته باشند.
جتتوّ اتالقتتی رفتارهتتای اتالقتتی را بتتی كارمنتتدان افتتزایش متتیدهتتد تتتا بتواننتتد
مسئولیتهایشان را بهتوبی در ساممان به انجام برسانند .رفتار اتالقی كارمندان یک جتز
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ضروری در موفقیت ساممان محسو

میشود .اگرچته ارتبتاط بتی ارمشتیابی عملكترد و

عملكرد ساممانی ام لحا اتالقی آممایش شده است ،باید ای موضوع را نیز روش كنتیم
كه كدام ارمشیابی عملكرد روی عملكرد ستاممانی تتأییر متیگتذارد .بترای شترح آن بایتد
مكانیسمهایی را ارتقا دهیم و آممایش كنیم كه میتواند متا را بته ستمت افتزایش عملكترد
ساممانی راهنمایی كند .سیستم منابع انسانی میتواند با استفاده ام تئوری دیتدگاه مبتنتی بتر
منابع به طور مستقیم روی عملكرد ساممانی تأییر بگذارد كه در اتالقیتا

و فرهنتگ هتای

تاری ی ساممان تأییرگذار است .بدون در نظر گرفت بحث های پیشی  ،هنوم نیامهایی برای
كش

های تجربی وجود دارد تا ارتباط بی ارمشیابی جو اتالقی و عملكرد ساممانی مورد

مطالعه قرار بگیرد.
مطالعا

گذشته نشان میدهد جتوّ اتالقتی بتا عملكترد ستاممانی ارتبتاط دارد؛ متثال

هیجالت مغربی و همكارانش ( )2015در مطالعهای در غتر

امریكتا نتیجته گرفتنتد رابطتة

مثبتی بی جوّ اتالقی و عملكرد ستاممانی وجتود دارد .همچنتی  ،مطالعتا

نشتان داد در

نیجریه و افریقا جوّ اتالقی بر عملكرد ساممانی تأییر می گذارد كه ای نتیجه در یک نمونتة
 181تایی به طور انت ابی در یک محله در شمال غربی افریقا به دست آمد .همچنی نتتایج
نشان داد جوّ اتالقی با عملكرد ساممانی در ارتباط است .بومتان و نتاكس ( )2008كشت
كردند تأییر اتالقیا

بر مدیران عمومی در امریكا بسیار مهم است .نتایج پتژوهش پاربوتته

و همكارانش ( )2013نشان داد روشهای مدیریت منابع انسانی و جوّ اتالقی میتوانند بر
عملكرد ساممانی تأییر بگذارند.
در تبیی نتایج حاصله باید بیان كرد ای متغیرها ،به منزلة ابعاد مدیریت راهبردی منتابع
انسانی ،توانستهاند شات

های عملكرد كاركنان ،همانند ارمیابی كاركنان و ارمیابی مدیران،

را تحت تأییر قرار دهند .برنامهریزی ،سامماندهی ،هماهنگی ،و تغییر ساعا
به گونهای باشد كه كاركنان بتوانند در صور

كاری كاركنان

تمای با افزایش ساعت كاری تود در طتول

روم ،تعداد رومهای كاری تود را كاهش دهند .همچنی اقداماتی مانند تنوع شتغلی ،غنتی
سامی شغ  ،و چرتش شغلی به گونهای باشد كه وظای

و مشاغ كاركنان را سامماندهی
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نماید تا كاركنان بتوانند به تقسیم نوبت های كاری م تل
نتیجه ام ركود و سكون وظای
استفاده ام استادان مجر

میتان یتکدیگتر بپردامنتد و در

جلتوگیری و در انجتام دادن كارهتا بهبتود حاصت شتود.

و با سابقة علمی و پژوهشی و عملتی ،استتفاده ام فنتاوری هتای

نوی آمومشی ،محیط و فضای فیزیكی مناسب آمومش در دانشگاه ،و تداوم آمتومشهتای
ارالهشده در ضم تدمت متناسب با هر شغ و وظیفه و بهروم بودن ایت آمتومش هتا بته
بهبود كیفیت آمومش دانشجویان كمک تواهد كترد .مهتمتتری عامت متؤیر در استت دام
نیروی انسانی توجه به راهبردهای شركتها و نیامها و ت ص

ها و مهار های مورد نیتام

ای شركت ها در آینده است .فراهم كردن فناوریهای ارتباطاتی و اطالعاتی ت همانند رایانه،
تلف  ،اینترنتت ،اینترانتت ،اكستترانت ،پایگتاه ذتیترة دادة الكترونیتک ،سیستتم اطالعتا
مدیریت ،فراینتد پتردامش الكترونیكتی دادههتا ،متدیریت دانتش در دانشتگاهت بته تستهیم
اطالعا

كمک تواهد كرد .عالوه بر آن ساممان برای بهبود تصمیمگیری و نیتز شناستایی

نقاط قو

و ضع

متشك ام افراد م تل

تود باید بتواند در سطوح م تلت
با ت ص

ستاممان تتیمهتایی تشتكی دهتد

های علمی و فنی گوناگون در سطوح متفاو

متدیریتی

و عملیاتی .مدیران منابع انسانی با تدوی فرهنگ ساممانی مناسب و همچنی جوّ ستاممانی
مطلو  ،به نحوی كه مشوق ارتباطا

غیر رسمی در ساممان باشد ،میتوانند باعث روابتط

غیر رسمی در ساممان ،میان كاركنان شوند .تشویق كاركنان برای ارتباطا

تارج ام شتغ

و وظیفه ،وجود كانال های ارتباطی غیر رسمی در سطوح م تل  ،رفتار اتالقی و صمیمانه
میان كاركنان و مدیران سطوح باال و پایی  ،مراسم دید و بامدید و میزگردهای غیر رسمی و
تارج ام شغ و تارج ام ساممان ،همگی ،به ایجاد ارتباطا

غیتر رستمی كمتک تواهتد

كرد .مدیریت منابع انسانی باید به ایجاد جوّ و فرهنگ ساممانی مشوق مشاركت در ساممان
بپردامد تا ام ای طریق در مدیران برای مشاركت ایجاد انگیزه كند .تدوی برنامه هایی بترای
انتقال تجار

و دانش مدیران سطوح پایی به ستطوح بتاال ،ام طریتق تشتكی جلستا

و

میزگردهتتای مشتتاورهای ،در ایت امتتر متتؤیر تواهتتد بتتود .در نهایتت بتترای همتتاهنگی بتتا
تطمشی های كلی باید به تعداد و ت ص

های مورد نیام با ای تطمشتیهتا در استت دام
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توجه كرد و ارمیابی عملكرد كاركنان و تدوی برنامه ها برای بهبود نقتاط ضتع
شركت پ ش البرم نیز در جهت تطمشیهای كلی هدایت

كاركنتان

شوند.

سیاستگذاران و مجریان در شركت پ ش البترم بایتد بتر مبنتای پتذیرش ایترب ش و
اجرای عملكرد مبتنی بر روش های منابع انسانی بهدرستی تصمیم بگیرند و ای امر میتواند
باعث ترغیب و ایجاد رفتار اتالقی كارمندان در درون ساممان شتود .ام طریتق پتذیرش و
بهكارگیری ای روشها شركت پ ش البرم میتواند عملكرد ساممانی را تقویتت كنتد .بته
مدیران و سیاستگذاران شركت پ ش البرم ،بتهویتژه در حتومة متدیریت منتابع انستانی،
پیشنهاد می شود طراحی و طبقهبندی مشاغ و ایجتاد استتانداردهای شتغلی بترای ارتقتای
ساممانی كاركنان و ترسیم مسیر شغلی و ارتقای ساممانی و دوره های ضم تتدمت اجترا
شوند .امكانا

و ابزار بهرومآوری و فضای توسعة دانش فردی مهیتا شتود .استتقرار نظتام

پیشنهادها در نظام آمومش عالی و تشویق كاركنان به ارالة پیشنهادهای مفیتد در تصتو
كمک به تصمیمگیری ها نیز میتواند مفید باشد .تفوی

اتتیار مناسب امور بته كاركنتان و

عدم دتالت در انجام دادن كار آنها در ساممان اجرا شود .نظام ارمیابی عملكرد مستتمر و
هدفمند و نظام پرداتت و پاداش مبتنی بر عملكرد فردی و ساممانی باشد.
ای پژوهش به درک رابطة بی مدیریت منتابع انستانی و رابطتة عملكترد ستاممانی بتا
روش كردن مسیری بی ای متغیرها كمک میكند .همچنی  ،ای تحقیق محتوای یافته ها را
برای یک اصول و محتوای متفاو

و برای ساممان دیگر بته عنتوان مثتال مراكتز آمومشتی

تعمیم میدهد .ای تحقیق با تركیب جوّ اتالقتی بته منزلتة یتک واستطه میتان روش هتای
مدیریت منابع انسانی و عملكرد ساممانی ،به حومة دیدگاه مبتنتی بتر منتابع بیفزایتد .ایت
پژوهش فقط بر شركت مورد مطالعه تمركز داشت و نتایج ممك است در دیگر ساممان هتا
و سایر ممینههای ملی و فرهنگی متفاو

باشد.
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منابع
آقاحسینی اشكاوندی ،مصطفی؛ رضایی دولتآبادی ،حسی ؛ نیلتیپتور طباطبتایی ،ستید اكبتر.
(« .)1394شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای قابلیتهای آیندهنگتاری استتراتژیک،مدیریت
بحران و چابكی منابع انسانی در ساممان انتقال تون اصفهان با استفاده ام تكنیتک دلفتی و
 ،»AHPآیندهپژوهی مدیریت .بهار  ،1394ش ،102

.68 - 55

اكبری ،حس « .)1397( .بررستی رابطتة بتی متدیریت استتراتژیک منتابع انستانی و عملكترد
ساممانی (مطالعة موردی :شهرداری شهرستان بهشهر)» ،پایاننامة كارشناسیارشد ،دانشتگاه
آماد ،واحد بهشهر.
بهمنی ،علیرضا (« .)1396تأییر اقداما

استراتژیک منابع انسانی در مدیریت دانش و عملكترد

ساممان (مطالعة موردی :شهرداری منطقة  6تهران)» ،پایاننامة كارشناسیارشد ،دانشگاه پیام
نور ،استان البرم.
پیدایش ،رامک (« .)1397بررسی نقش میانجی شیوههای استراتژیک منابع انسانی در رابطة بتی
مدیریت دانش و عملكرد شركت (مطالعة متوردی :استنوا)» ،پایتاننامتة كارشناستیارشتد،
دانشگاه آماد ،واحد مرودشت.
قادریاقدم ،مینب (« .)1397تعیی نقش میانجی فعالیت مدیریت استعداد در روابط بی فعالیت
مدیریت منابع انسانی و عملكرد ساممان همراه با نقش تعدیلگر همتاهنگی استتراتژیهتای
( HRMمورد مطالعه :ساممان تأمی اجتماعی)» ،پایاننامة كارشناستیارشتد ،دانشتگاه آماد،
شهریار.
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