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چکیده
مقدمه :مدیریت منابع انسانی مجموعه فعالیتهایی است که حیات سازمانی یک مجموعه را شکل میدهد ،پیش و پس می برد ،و
با اثرگذاری بر عوامل پیرامونی و تاثیرپذیری از آن ،موفقیت یا شکست سازمان را موجب میشود .از آنجایی که مهمترین سرمایه در
هر سازمانی سرمایه انسانی است ،از این روی مدیریت منابع انسانی میتواند نقش مهمی در ایجاد تعهد در سازمان و افزایش عملکرد
سازمانی نماید.
روش پژوهش :این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر روش جمعآوری دادهها از نوع توصیفی  -همبستگی از شاخه میدانی
میباشد .جامعه آماری مطالعهی حاضر را کارمندان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان ،تشکیل میدهند .حجم نمونه با نمونهگیری
در دسترس  011نفر برآورد گردید .جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد که سواالت آن به تعداد  01سوال تخصصی و 4
سوال جمعیت شناختی بوده که روایی آن با محاسبه روایی همگرا و واگرا و پایایی آن از طریق شاخص آلفای کرونباخ مورد تایید قرار
گرفت.
یافتهها و نتایج :بر اساس نتایج حاصله از از رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزارهای SMART PLSو ،SPSS
مدیریت منایع انسانی بر تعهد عاطفی کارمندان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان تاثیر معنادار دارد .تعهد عاطفی بر عملکرد
سازمانی در کارمندان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان تاثیر معنادار دارد .مدیریت منایع انسانی بر عملکرد سازمانی کارمندان
سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان تاثیر معنادار دارد .تعهد عاطفی رابطه بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی کارمندان
سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان را میانجیگری میکند .فرهنگ سلسله مراتبی رابطه بین تعهد عاطفی و عملکرد سازمانی
کارمندان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان را تعدیل میکند.

واژگان کلیدی :مدیریت منابع انسانی ،تعهد عاطفی ،فرهنگ سلسله مراتبی ،عملکرد سازمانی
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 -1مقدمه
امروزه سازمانها شاهد تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی زیادی در محیط هـستند .رقابـت فزاینده جهانی ،توسعه
و گسترش تکنولوژی اطالعات و تغییرات در ویژگیهای جمعیـت شناختی نیروی انسانی و مشتریان در قلب تغییـرات
قـرار دارنـد (همتی نژاد .)0931 ،در چنـین شـرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان در اختیار ندارند و
باید بیشترین وقت و نیروی خود را صرف شناسایی محیط داخلی و خارجی سازمان کنند و سایر وظایف روزمره را
بـه عهده کارکنان بگذارنـد .عملکرد مناسب و اثربخش کارکنان یکی از کلیدهای اصلی موفقیت سازمانهاست و این
مهم جزء از طریق تالش مدیران در جهت شناسایی عوامل تأثیر گذار بر عملکرد کارکنان و نیز اقدام در جهت پیاده
سازی آنها میسر نخواهد شد .عوامل بسیاری بر عملکرد کارکنان اثر گذارند که از جمله میتوان به تعهد سازمانی
اشاره کرد .تعهد سالزمانی در مدیریت و متلون نظری علوم رفتاری عاملی کلیدی در روابط بین افراد و سازمانها
مطرح است و بسیاری از نظریه پردازان تعهد سازمانی را عاملی می دانند که وابستگی فرد را به سازمان تقویت می
کند .ازایـن رو ،مهمترین منبـع مزیـت رقابتی در سازمانها ،کارکنان متعهد ،برانگیخته و وظیفهشناس هستند .اما
متأسفانه از استعدادها بالقوهی آنها اغلب در سازمانها استفاده نمیگردد .یکی از شاخصهای برتری یک سازمان
به سازمان دیگر دارا بودن نیروی انسانی متعهد میباشد .وجود چنین نیروی متعهد وجه سازمان را در اجتماع مهم
جلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم میکند .چنانچه افراد در سازمانها بر اساس وجدان کاری و
تعهد ،وظایفشان را به بهترین وجه انجام دهند ،این امر منجر به افزایش کارایی ،اثربخشی و درنهایت بهرهوری
سازمانی میشود .از سوی دیگر وجود کارکنان فاقد تعهد و وفاداری عالوه بر افت کمّی و کیفی عملکرد ،باعث تأثیر
بر کارکرد سایر کارکنان سازمان نیز میشود (جاللی و همکاران .)0411 ،هر سازمانی فرهنگ خود را میپذیرد که
شامل اهداف ،ارزش ها و تعامالت آن با محیط خارجی است .آنچه فرهنگ یک سازمان را منحصر به فرد میکند،
احساسات ،باورها ،استانداردها ،آداب و رسوم و قوانینی است که بر اساس آن بنا شده است .با پرورش فرهنگ سازمانی
مثبت و قوی ،کارکنان متعهدتر و مسئولیت پذیرتر میشوند (کرامتیان و شاهقلیان.)0933 ،
با توجه به بررسیهای صورت گرفته ،مشخص شد که هنوز هم خال نظری و تجربی در ارتباط بین ســیاســتهای
منابع انسانی ،تعهد عاطفی ،فرهنگ سلسله مراتبی و عملکرد سازمان وجود دارد .بـهعالوه ،مشــــابـه این پژوهش
در ایران و دربـارۀ سازمانهای کوچک و متوســط آن انجام نشــده اســت؛ بنابراین ،اهمیت نظری پژوهش حاضر
را میتوان در توسعه دانش و اطالعات مربوط به ســیاســتهای مدیریت منابع انســانی ،عملکرد سازمان و تعهد
عاطفی خالصه کرد .عالوه براین ،مدیران و کارکنان سازمانهای کوچک و متو سط میتوانند ازنتایج حاصل از این
پژوهش ا ستفاده کنند تا با اعمال سیاستهای منابع انسانی صحیح و کارآمد موجب ا شتغالزایی هرچه بیشتر شوند و
به ر شد و تو سعه اقتصادی کمک کنند؛ ازاینرو ،هدف ا صلی این پژوهش پاسخ به این پرسش اساسی است :آیا
مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی کارمندان با در نظر گرفتن نقش میانجیگر تعهد عاطفی و نقش تعدیلگر
فرهنگ سلسله مراتبی تاثیر دارد؟
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 -2ادبیات پژوهش
مدیریت منابع انسانی کارامد
مدیریت منابع انسانی یکی از مهمترین واحدهای سازمانهای امروزی است .اهمیت عامل انسانی در سازمانها ،نقش
منحصربهفرد آن در طرحریزی و اجرا و نظارت بر امور سازمانی در عرصهها و سطوح مختلف ،آن را به عامل
استراتژیک تبدیل کرده که شناسایی و توجه به آن از وظایف اساسی مدیریت و سیستمهای منابع انسانی است
(واردرلیز .)0101 ،0در این راستا مدیریت منابع انسانی با اتخاذ رویکردی استراتژیک و از طریق تدوین و تعریف مجدد
راهبردها ،سیاستها و وظایف جدید میبایست نقش خود را در فرایند مدیریت استراتژیک جستجو کند (شاپیرا و
سمچ .)0104 ،0عالوه بر رویکرد استراتژیک به مدیریت منابع انسانی ،دیدگاهها راجع به حرفهایگرایی مدیریت منابع
انسانی در گذر زمان ،از نسبتاً ابتدایی به کامال پیچیده ،تغییر یافتهاند (اسدی و همکاران .)0411 ،بررسیها نشان
میدهد که بهکارگیری مؤثر سیاستهای مدیریت منابع انسانی ،محرک اصلی برای عملکرد فردی و سازمانی است
(لو و همکاران .)0102 ،9سیاسـتهای مدیریت منابع انسـانی ،سـیاسـتهایی هســتند که هدفشــان راهنمایی
مدیران در دســتیابی به اهداف مرتبط با منابع انســانی ســازمان اســت .مهمترین اقدامات مدیریت منابع انسانی
شامل جذب و استخدام ،آموزش و توسعه ،ارزیابی عملکرد و جبران خدمات میباشد (دهقان و همکاران.)0411 ،
مدیریت منابع انسانی کارامد ،فعالیتهایی هستند که هدفشان راهنمایی مدیران در دستیابی به اهداف مرتبط با منابع
انسانی سازمان است (بنارری .)0103 ،4به عقیده آرمسترانگ و تیلور )0101( 2سیاستهای مدیریت منابع انسانی،
ارزشها و انتظارات سازمان را شکل میدهد و در هنگام تصمیمگیری بهعنوان یک نقطه مرجع ایفای نقش میکنند.
تعهد عاطفی
تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی که در طول سالهای گذشته مورد عالقه بسیاری از محققان
رشتههای سازمانی و روانشناسی خصوصاً روانشناسی اجتماعی بوده است .این نگرش در طول سه دهه گذشته
دستخوش تغییراتی شده است که شاید عمدهترین این تغییر در قلمرو مربوط به نگرش چندبعدی به این مفهوم تا
نگرش یک بعدی به آن بوده است .به عقیده محققان هر چند مفهومسازیهای متعددی از تعهد سازمانی ظهور کرده
است ،اما در واقع هر یک از آنها یکی از این سه موضوع را منعکس میکنند :تعلق عاطفی ،التزام و هزینههای ادراک
شده که به ترتیب با عناوین تعهد عاطفی  ،تعهد مستمر وتعهد هنجاری از آن یاد میگردد (سیمون و اندرو.)0101 ،1
اما رایجترین رویکرد به تعهد سازمانی ،این است که تعهد را یک حلقه عاطفی به سازمان تلقی میکنند؛ بهگونهای
که فرد متعهد هویت خود را از سازمان میگیرد ،در سازمان مشارکت کرده و از عضویت در آن لذت میبرد .همچنین،
بسیاری از محققین نشان دادهاند که این ویژگیهای عاطفی است که بیشترین تأثیر را بر متغیرهایی چون غیبت و
جابجایی دارد؛ بنابراین تعهد عاطفی ،سودمندترین شکل تعهد به سازمان و ستجه اصلی در مطالعههای تعهد است.
1

. Vardarlıer
. Shapira and Tsemach
3
. Lu & et al
4. Bonareri
5. Armstrong & Taylor
6
. Simon & Andrew
2
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بنابراین ،تعهد عاطفی بیانکننده نگرش مثبت فرد به سازمان است و چون شغل و سازمان را دوست دارد ،عضویت
خود را در سازمان حفظ میکند (حیدری و همکاران .)0411 ،از منظری ،تعهد عاطفی عبارت است از دلبستگی و
عالقه ی قوی به سازمان و تعیین هویت با آن و درگیر شدن در فعالیتهای سازمانی (بهمنی و همکاران.)0101 ،
تعهد عاطفی بیانگر پیوستگی عاطفی و تعیین هویت کارمند با ارز شها و اهداف سازمان است .کارکنان در سازمان
می مانند چرا که آنها «می خواهند » بمانند .دلیل این وابستگی این است که آن را جای مناسبی برای ارزشها و
شخصیت خود میدانند و یا احساس صالحیت در کار خود میکنند .آلن و مایر معتقدند که یک فرد زمانی در خود
وابستگی عاطفی نسبت به سازمان احساس خواهد کرد که اهداف سازمانی را از اهداف خود دانسته و متقاعد شود که
سازمان را باید در راه رسیدن به اهدافش یاری کند (کاظمی و همکاران.)0931 ،
فرهنگ سلسله مراتبی
به اعتقاد کامرون و کوئین )0100( 7سازمانی که فرهنگ سلسلهمراتبی داشته باشد به دنبال حفظ ثبات و کنترل است
و تمرکز درونی دارد .محیط کاری در این فرهنگ معموالً رسمی و ساختاریافته است .مدیران در سازماندهی و
هماهنگی توانایی زیادی دارند .هدف چنین سازمانی حفظ روان بودن فعالیتها است تا محصوالت بهموقع و با هزینه
کم تولید شوند .مدیران با استفاده از رویهها و سیاستهای استاندارد ،کنترل را حفظ میکنند .رستورانهای مکدونالد
و سازمانهای دولتی ،نمونههایی از این نوع فرهنگ هستند .این ساختار بر سازگاری فرهنگ بر گرایشات داخلی و
کنترل تاکید دارد .آن معموال شرایط کار رسمی و منظمی را ایجاد میکند و بر این اساس تمایل به کنترل کارکنان
دارد .این نوع فرهنگ ،که فرهنگ سلسله مراتبی نیز نامیده میشود ،بر نظم ،یکنواختی ،کارآیی ،قوانین و مقررات
تمرکز دارد .در نهایت ،فرهنگ اثربخشی که محصول محیط و کنترل جهتگیری است ،رقابت ،دستیابی به هدف،
تولید ،اثربخشی ،اقدامات سودمند را افزایش میدهد و سازمآنهای سودآور را تولید میکند (کامرون و کوئین.)0100 ،
عملکرد کارکنان
سازمانها نظامهایی اجتماعی میباشند که هدف آنها برآوردهکردن نیازهای اجتماعی و فردی است و برای بقاء و تداوم
این امر نیازمند اعضای کارآمد ازلحاظ فرهنگی هستند .بهعبارتی ،تحول فرهنگی ،ارتقای روابط انسانی و رفتاری در
یک مجموعه است .امروز ،از مسؤولیتهای مهم رهبران سازمانها (بدون توجه به نوع ،اندازه و زمینه فعالیت سازمان)،
افزایش عملکرد شغلی است .عملکرد هر سازمان تابع عملکرد کارکنان و مدیران ،فرصتها ،منابع و امکانات و همچنین
متأثر از نظامهای محیطی و سازمانهای دیگر است (بهروزی و نفری .)0933 ،ازدیدگاه اجتماعی ،جالبترین نکته
برای سازمانها داشتن کارکنانی است که کارهایشان را بهخوبی انجام دهند .زیرا ،عملکرد خوب ،بهرهوری سازمان را
باال میبرد .درنتیجه ،به افزایش اقتصاد ملی منجر میشود .عملکرد ،یک سازۀ ترکیبی است که طبق آن کارکنان
موفق در مجموعهای از رفتارها مشخص میشوند .بنابراین ،عملکرد شغلی یک مالک چندگانه و گسترده است که در
آن مجموع رفتارهایی که بهدقت تعریف شدهاند برای بیان آن مورد استفاده قرار میگیرند (حسینزاده .)0933 ،واضح
است که مجموعه تالشهای صورت گرفته در یک سازمان در عملکرد سازمانی منعکس می شود و بهبود عملکرد،
از جمله مهمترین اهداف هر سازمانی محسوب می شود .به همین خاطر ،اغلب سازمانها با استفاده از ابزارها و
سازوکارهای گوناگون؛ سعی در بهبود عملکرد خود دارند .به طورکلی عملکرد سازمانی به عنوان شاخصی است که
7

. Cameron & Quinn
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میزان دستیابی یک شرکت به اهداف خود را مورد سنجش قرار می دهد .در سازمان های انتفاعی ،مفهوم عملکرد
عمدتاً به مفاهیمی نظیر سودآوری و درآمد اشاره دارد درحالی که در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی؛ عمدتاً به رضایت
مراجعین و کیفیت خدمات ارائه شده اشاره دارد (کو .)0100 ،عملکرد به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای سازمانی
محسوب می شود که تمام تالشهای مدیران و کارکنان ،معطوف به بهبود آن شده است .به طور کلی ،عملکرد
سازمانی به نتایجی اشاره دارد که سازمان با توجه به اهداف از پیش تعیین شده ،در جهت نیل به اهداف به آنها
میرسد و شامل سه فاکتور اصلی است :الف) نتایج مالی (اعم از سودآوری و میزان فروش) ب) رضایت و بهره وری
کارکنان و ج) رضایت مشتریان (از خدمات و محصوالت ارائه شده) (روکا پوئیگ و همکاران.) 0107 ،1
 -3مدل و روش پژوهش

شکل  .1مدل تحقیق :برگرفته از مدل پژوهش آلگوداه و همکاران)2222( 9

به این دلیل که نتایج آن میتواند مورد استفاده سازمانهای مختلف قرار بگیرد؛ پژوهشی کاربردی است .و از نظر
شیوه گردآوری و ماهیت دادهها ،پژوهشی کمی و توصیفی پیمایشی میباشد .جامعه آماری پژوهش شامل کارمندان
سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان در بازه زمانی بهار  0410میباشد .تعداد نمونه مورد نیاز در این پژوهش011 ،
نفر میباشد که به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدهاند .ابزار اصلی گردآوری دادهها پرسشنامه است که
شامل چهار سوال عمومی و  01سؤال توصیفی مرتبط با متغیرهای پژوهش میباشد .این پرسشنامه از پژوهش آلگودا
و و همکاران ( )0100اقتباس شده است که به وسیله طیف لیکرت مؤلفههای پژوهش را میسنجد .روایی صوری،
محتوایی و درونی پرسشنامه پژوهش مورد تأیید متخصصان قرار گرفته است.

8

. Roca-Puig
. Alqudaha et al
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یافتههای پژوهش
در این بخش ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری تشریح میشود .ویژگیهایی که در این بخش مورد تحلیل
قرار میگیرند عبارتاند از :جنسیت ،سن ،میزان تحصیالت و وضعیت تاهل ..شرکت کنندگان با جنسیت زن ()29
درصد و شرکت کنندگان با جنسیت مرد ( )47درصد هستند .شرکت کنندگان با سن بین  91-01سال ( )01درصد،
بین  41-90سال ( )42درصد ،بین  21-40سال ( )04درصد و افراد با سن باالی  21سال ( )9درصد افراد مورد
بررسی را پوشش می¬دهند .افراد با میزان تحصیالت فوق دیپلم و کمتر در پژوهش ( )0درصد است ،افراد با میزان
تحصیالت تحصیلی لیسانس ( )43درصد و فوق لیسانس ( )91درصد و دکتری ( )03درصد هستند .افراد متاهل ()41
درصد و مجردین ()20درصد هستند.
روایی همگرا
جهت بررسی روایی همگرا از میانگین واریانس استخراج شده 01استفاده میشود .حداقل مقدار قابل قبول برای این
مقدار برابر با  1/2است.
جدول  .0نتایج بررسی روایی همگرا
AVE
ساختار
1/110
مدیریت منابع انسانی
1/799
تعهد عاطفی
1/742
فرهنگ سلسله مراتبی
1/191
عملکرد سازمانی

بر اساس اطالعات به دست آمده ،کلیه مقادیر به دست آمده برای میانگین واریانس استخراج شده باالتر از حداقل
 1/2بوده و در نتیجه میتوان روایی همگرا را مورد تایید قرار داد.
بررسی روایی واگرا
روایی تشخیصی یا واگرا توانایی یک مدل اندازه گیری انعکاسی را در میزان افتراق مشاهدهپذیرهای متغیر پنهان آن
مدل با سایر مشاهده پذیرهای موجود در مدل میسنجد .یکی از روشهای سنجش این روایی آزمون فورنل -الکر00
است و طبق این معیار یک متغیر پنهان در مقایسه با سایر متغیرهای پنهان ،باید پراکندگی بیشتری را در بین مشاهده
پذیرهای خودش داشته باشد ،تا بتوان گفت متغیر پنهان مد نظر روایی تشخیصی باالیی دارد .جدول  01-4نتایج
بدست آمده برای متغیرهای این پژوهش را نشان میدهد.
ردیف
0
0
9
4

جدول  .2شاخص فورنل الکر جهت بررسی شاخص روایی تشخیصی یا واگرا
9
0
0
متغیر
1/120
مدیریت منابع انسانی
1/141
1/910
تعهد عاطفی
1/109
1/401
1/003
فرهنگ سلسله مراتبی
1/031
1/900
1/111
عملکرد سازمانی

4

1/741

.Average variance extracted
.Fornell & Larcker
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جدول فوق نشان میدهد که سازهها کامال ً از هم جدا میباشند یعنی مقادیر قطر اصلی (ریشه دوم متوسط واریانس
استخراج شده) برای هر متغیر پنهان از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرهای پنهان انعکاسی موجود در مدل بیشتر
است و مقدار در قطر اصلی (جذر ) AVEبیشتر از مقادیر مربوط به سطر و ستون خود میباشد لذا در این حالت روایی
واگرا در سطح عامل به کمک ماتریس فورنل -الرکر تایید میگردد.
بررسی پایایی سازهها
جهت بررسی پایایی سازهها از دو شاخص آلفای کرونباخ 00و پایایی ترکیبی 09استفاده میشود .حداقل مقدار قابل
قبول برای هر دو شاخص ذکر شده برابر با  1/7است.
ساختار
مدیریت منابع انسانی
تعهد عاطفی
فرهنگ سلسله مراتبی
عملکرد سازمانی

جدول .3نتایج بررسی پایایی سازهها
آلفای کرونباخ
1/399
1/121
1/711
1/700

پایایی ترکیبی
1/740
1/731
1/174
1/703

بر اساس اطالعات به دست آمده از خروجی نرم افزار ،در کلیه شاخصها ،مقادیر ضریب آلفای کرونباخ و پایایی
ترکیبی باالتر از حداقل  1/7بوده و در نتیجه میتوان پایایی سازهها را مورد تایید قرار داد.
برازش مدل ساختاری
در آزمون الگوی ساختاری دو بخش بررسی معناداری ضرایب مسیر و بررسی ضرایب مسیر مورد نظر است .در بخش
بررسی معناداری ضرایب مسیر از نتایج آزمون  tاستفاده می شود .حداقل مقدار قابل قبول برای این شاخص برابر با
 0931است .در حقیقت اگر مقدار  tدر مسیرهای مورد بررسی باالتر از  0931باشد ،می توان گفت که ضریب مسیر
معنی دار می باشد .در صورت معنی دار بودن ضریب مسیر ،بررسی مقدار و شدت ضریب مسیر که در حقیقت عددی
بین  -0تا  +0است مد نظر می باشد.
بررسی ضرایب مسیر
در بخش بررسی ضرایب مسیر سه بازه مطرح می شود .اگر مقدار ضریب مسیر بین  -0تا  1باشد ،ارتباط از نوع
معکوس؛ اگر  1باشد ،ارتباط از نوع مستقل و اگر بین  1تا  +0باشد ارتباط مثبت و مستقیم است .نتایج این بخش در
نمودار ( )0-4نشان داده شده است.

. Cronbach’s alpha
. Composite reliability
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شکل  .2نتایج بررسی ضرایب مسیر

بر اساس نتایج به دست آمده ،کلیه ضرایب مسیرمثبت و مستقیم بوده و میتوان ادعا کرد که تمامی متغیرهای
مستقل بر متغیر وابسته نهایی مدل پژوهشی تاثیر مثبت دارند.
بررسی معنی داری ضرایب مسیر
عالوه بر بررسی ضرایب مسیر ،معنی داری ضرایب مسیر نیز حائز اهمیت می باشد .جهت بررسی معنی دار ضرایب
مسیر از خروجی آماره تی ) (t-valueو با استفاده از تکنیک  Bootstrappingاستفاده می گردد .نتایج این
بخش در نمودار ( )0-4نشان داده شده است.
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شکل  .3نتایج بررسی معناداری ضرایب مسیر

در این پژوهش به علت توسعه فرضیات پژوهش به صورت جهتدار ،تکنیک  Bootstrappingبه صورت One-
 tailانجام گرفته و مقادیر آماره تی باالتر از  0/14مورد قبول میباشد و نشان دهنده معنادارای فرضیات است .به
این ترتیب برای فرضیات با مقادیر آماره تی  0/31 ،0/14و  0/27نتیجه گیری میشود که آن فرضیات در سطوح
 32 ،31و  33درصد معنادار میباشند و تایید میگردند.
معیار ضریب تعیین (14)R2
معیار دیگر برای بررسی برازش مدل ساختاری ،ضریب تعیین میباشد که نشان از تاثیر متغیر برونزا بر متغیر درونزا
دارد (داوری و رضازاده .)0932 ،منظور از متغیر برونزا متغیری است که بر یک متغیر دیگر اثر میگذارد و متغیر
درونزا متغیری است که توسط متغیر دیگر تبیین میشود .سه مقدار  1/99 ،1/03و  1/17به عنوان مقادیر مالک
برای ضعیف ،متوسط و قوی در نظر گرفته میشود (چین.02)0331 ،
جدول  .4ضرایب تعیین
متغیر

مقدار R2

نتیجه

تعهد عاطفی
فرهنگ سلسله مراتبی
عملکرد سازمانی

1/902
1/001
1/490

متوسط
ضعیف
قوی

14

. R Squares
15. Chin
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در پژوهش حاضر مقدار ضریب تعیین برای متغیر تعهد عاطفی؛ متوسط ،برای متغیر فرهنگ سلسله مراتبی ضعیف و
برای متغیر عملکرد سازمانی در حد قوی میباشد.
معیار Q2
این معیار که توان پیشبینیکنندگی مدلها و عاملها را مشخص میکند توسط استون )0374( 01و گیزر)0372( 07
معرفی شده است و هنسلر و همکاران ( )0113مقادیر  1/02 ،1/10و  1/92را به عنوان قدرت پیشبینی ضعیف،
متوسط و قوی متغیرهای برونزا معرفی نمودهاند.
جدول .5معیار Q2
متغیر

مقدار Q2

نتیجه

تعهد عاطفی
فرهنگ سلسله مراتبی
عملکرد سازمانی

1/031
1/00
1/90

قوی
متوسط
قوی

در پژوهش حاضر شاخص فوق برای متغیرهای تعهد عاطفی و عملکرد سازمانی در حد قوی و برای متغیر فرهنگ
سلسله مراتبی در حد متوسط میباشد.
بررسی برازش مدل کلی
برای بررسی برازش مدل کلی ،01دو شاخص نیکویی برازش 03و ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده
01معرفی گردیده است .با توجه به اینکه در خصوص مناسب بودن شاخص  GOFبرای برازش مدل انتقاداتی وجود
دارد (هنسلر و سارستد )0109 ،00و محققان استفاده از این سنجه را پیشنهاد نمیکنند (هیر و همکاران )0932 ،و از
طرفی مقدار ای شاخص در خروجی نرمافزار  SmartPLSگزارش نمیشود لذا در تحقیق حاضر مقدار شاخص
مذبور محاسبه نشده و ارائه نمیگردد.
شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده )(SRMR
شاخص  SRMRمعیاری بسیار مفید برای بررسی برازش کلی مدل بوده و مقدار هر چه کمتر آن نشان از برازش
بهتر مدل میدهد (هنسلر )0107 ،و نقطه برش آن طبق دیدگاه بایرن )0331( 00مقدار  ،1/12طبق دیدگاه هو 09و
بنتلر ،)0333( 04مقدار  1/11و بر اساس نظر رینگل ( )0101مقدار کمتر از  1/01نشان از برازش قابل قبول میدهد.

16

. Stone
. Geisse
18
. Model Fit
19
). Goodness of Fit (GOF
20
. Standardized Root Mean Square Residual (SRMR
21
. Sarsted
22
. Byrne
23
. Hu
24
. Bentler
17

224

بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش...

محسن درویشی

نشریه پژوهشهای نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار
ISSN 2717-2570
https://pnmktk.science-journals.ir

جلد ،3شماره ،1بهار  ،1041صفحه :از  512تا 552
https://science-journals.ir

جدول  .6شاخص )(SRMR

شاخص

میزان

نتیجه

)(SRMR

1/113

قابل قبول

بررسی فرضیههای پژوهش
پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری ،مدل ساختاری و مدل کلی ،به بررسی فرضیههای پژوهش پرداخته
میشود .شرط پذیرش فرضیه این است که قدر مطلق آماره تی ،بیشتر از  0931و سطح معناداری کمتر از  1912باشد.
جدول  .7خالصه نتایج فرضیه های پژوهش
فرضیه

آماره t

ضریب مسیر

مدیریت منایع انسانی بر تعهد عاطفی کارمندان سازمان تامین اجتماعی
شهر اصفهان تاثیر معنادار دارد.
تعهد عاطفی بر عملکرد سازمانی در کارمندان سازمان تامین اجتماعی شهر
اصفهان تاثیر معنادار دارد.
مدیریت منایع انسانی بر عملکرد سازمانی کارمندان سازمان تامین اجتماعی
شهر اصفهان تاثیر معنادار دارد.
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عدم تایید

تعهد عاطفی رابطه بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی کارمندان
سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان را میانجیگری میکند.
فرهنگ سلسله مراتبی رابطه بین تعهد عاطفی و عملکرد سازمانی کارمندان
سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان را تعدیل میکند.

 -4نتیجه گیری
با افـزایش روزافـزون سـهم کارکنـان در ارزشآفرینـیِ سیسـتم پویـای رقـابتی کسبوکار ،سازمانها به کارکنانی
با عملکرد باال نیاز دارند .توجه به این نکته در تمامی سازمانها حائز اهمیت است که سرمایه انسانی ،یکی از منابع
بسیار مهمی ا ست که ســـازمانها در اختیار دارند و مدیریت منابع انســـانی رویکرد راهبردی و منســجمی اســت
که وظیفه مدیریت بااَرزشترین داراییهای ســـازمان (یعنی کارکنان) را بر عهده دارد.
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجیگری
تعهد عاطفی و نقش تعدیلگر فرهنگ سلسله مراتبی در کارمندان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان است .نتایج
این پژوهش نشان داد مدیریت منایع انسانی بر تعهد عاطفی کارمندان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان تاثیر
معنادار دارد و لذا فرضیه اول این پژوهش مورد تایید قرار گرفت .این نتیجه با نتایج پژوهش مائو و همکاران ()0109
و پژوهش وو و چاتورودی ( )0113همراستا میباشد .طبق نتایج حاصله تعهد عاطفی بر عملکرد سازمانی در کارمندان
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سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان تاثیر معنادار دارد .بنابراین فرضیه دوم پژوهش مورد تایید قرار میگیرد .این
نتایج با نتایج پژوهش رمزگویان و حسنپور ( )0930و مخصوصی و همکاران ( )0411همراستا میباشد .طبق نتایج
حاصله تعهد عاطفی رابطه بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی کارمندان سازمان تامین اجتماعی شهر
اصفهان را میانجیگری میکند .بنابراین فرضیه سوم پژوهش مورد تایید قرار نمیگیرد .این نتایج با نتایج پژوهش
مایر و همکاران ( )0117همراستا میباشد .نتایج پژوهش نشان داد فرهنگ سلسله مراتبی رابطه بین تعهد عاطفی و
عملکرد سازمانی کارمندان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان را تعدیل نمیکند ،بنابراین فرضیه چهارم پژوهش
مورد تایید قرار نمیگیرد .نتایج پژوهش با پژوهش گودمن و همکاران ( )0110همراستا نمیباشد.
یافتههای این پژوهش نشــان میدهد مدیریت مدیریت منابع انســانی ســازمانها میتواند تعهد عاطفی کارمندان
این ســازمانها و در نهایت عملکرد آنها را ارتقا دهد و نتایج ســودبخشــی را برای ســازمانها بهدنبال داشــته
باشــد.
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