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Abstract
The main objective of this research was
determining the effect of the power resources of
managers and personality characteristics of
employee entrepreneurship on the manpower
productivity of governmental offices in West
Azarbaijan province. The research method was
applied in terms of purpose and in terms of data
analysis, it is a descriptive-correlation type. The
statistical population of the study included all
mployeesand
managers
of
government
departments of West Azarbaijan province. An
The statistical sample was firstly selected as
clustered and then in clusters as a relative
strain(153 managers and 382 employees) of the
statistical population.The tool for measuring
consisted the standard Human Resource
Productivity questionnaire Hersey and Goldsmith
(1980), Hinkin and Schriesheim’s Power Sources
(1989) and Personality Characteristics of
Entrepreneurship(Darham Center). Structural
equations modeling using partial least squares
and Smart pls2 software were used to analyze the
data. The results of the structural model showed
that the power of referent(t=4/045) and
expertise(t=3/805) from the power sources of
managers,
and
the
components
of
success,achievement(t=3/251), tolerance
of
ambiguity(t=3/761) and risk taking(t=2/870) of
employees' entrepreneurial characteristics are
effect on manpower productivity. The provided
model has a good fit and can be generalized to
the statistical population therefore it can be used
to increase the productivity of manpower in
government departments. The findings also
showed that the components of managers’ power
and personality characteristics of employee
entrepreneurship predict 52.6% of manpower
productivity.
Keywords: Productivity, Manpower, Power of
managers, Entrepreneurship
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مقدمه
بقاء و تداوم فعالیتها در سازمانهاا و نهادهاا باچ وناونن
عملکرد نیروی انسان بستن دارد و ونونن عملکرد ها

م دود منابع از قبیا نیاروی انساان  ،مادایاآین ،ماواد،
سوخت و زمان رانفت  .)1999 ،طبق تعاریف لندل ،رابینا ،
رانفت ) بهر وری ،اثربخش و کارای عملکرد کارکنان اسات
نااام و صااادق  .)1394 ،هرساا وگلداساامیت )1990

وابستچ بچ کارای و اثربخش عملکارد اسات کاچ ایاا هماان
بهاار وری اساات رابیناا 1991 ،1؛ رانفتاا 1999 ،2؛ لناادل،3

عام های مثثر بر عملکرد کارکنان را در مدل «آویو» خالصچ

 .)1996عام هاای زیاادی در رداد و پیشارفت ساازمانهاا

کردند کاچ داام ماوارد زیار اسات :تواناای  :9باچ دانا

و

دخالت دارند و بهر وری یک از عمد تریا آنهاست ناام

مهارنهای کارکناان اداار دارد .مجموعاچ ماواردی کاچ باچ

و صادق  .)1394 ،مسلماً اتخاذ یک ننرش کارآفرینانچ بارای

توانای یک فرد در کار منجر م داود داام ماواردی واون

اطمینااان از موفقیاات و بهاار وری سااازمان وااروری اساات
دفت .)2000 ،4کارآفرین یک روش تفکر و عم مبتن بار

آموزش رسم و غیررسم مارتب ،،تجاارک کااری قبلا و
9

استعداد فردی است .دفافیت درک و دناخت) :فرد بداند و

فرصت است جناا و سااهو .)2014 ،5علا رغا ایاا بااور

بپذیرد کچ وچ وی ی ،وچ وقت و ونونچ انجام ما داود .در

خووصا وجاود دارد،

بسیاری از موارد توافق دفاه روی هدفهاا کااف نیسات،
مدیر باید اطمینان یابد کچ هدفها بچطور رسم بیان دد اناد

عموم کچ کارآفرین تنها در بخا

مطالعااان نشااان ما دهااد کااچ ایااا مقولااچ در سااازمانهااای
غیرانتفاااع دولتا ) ها دیااد ما دااود .در حااال حاواار

و زیردست باید تشویق دود کچ برای دناخت بی تر پرس
10

سازمان های کچ در آنها جریان نوآوری و پویای وجود دارد

کنااد .کمااک

از سازمان دینر موفق ترند و بهار وری باایی دارناد .بارای

سازمان ادار دارد کچ فرد برای انجام ومیفچها بچ آن نیازمند

رسیدن بچ ونیا ووعیت نیاز بچ مادیر و رهباری اسات کاچ

است .ایا حمایت ها م تواند داام ماواردی واون بودجاچ

حمایاات سااازمان ) :ایااا واح بااچ حمایاات

بتواند تأثیر بس ای بر عملکرد سازمان دادتچ بادد آناالوی ،6
مقیم و خاانیفر .)2009 ،مادیران ما توانناد باا اساتفاد از

سازمان و مواردی مشابچ برای انجام موفقیتآمی یک فعالیت

قدرن در اختیار خوی  ،سازمان خود را بچ بهار وری ماورد

بادد .تمای

اننی ش یا می ) :اننی دغل یعن تمای باچ

انتظار رهنمون سازند .مدیران و رهبران موفق بچطور ماثثر از

انجام ومایف بچ طور موفقیت آمی  .باید توجچ دادت کچ افاراد
بچطور یکسان براننیختچ نما داوند .ارزیااب  :12ایاا بخا

قدرن خود استفاد م کنند ،هنجارهای موجود را بچ واال
م کشند و از منابع انسان خود بهتریا استفاد را ما نمایناد

مناسب ،امکانان و تجهی ان کاف  ،همراه دینر واحادهای
11

ادااار بااچ بازخوردهااای غیررساام روزانااچ و همیناایا

میالنا و ملدون .)2015 ،7در جهان امروز اهمیات بهار وری

بررس های دور ای اسم از عملکرد فرد دارد .یاک فرآیناد

نیروی انسان بچعناوان محاور تحاول و بهار وری و عنوار

ارائچ بازخورد مثثر بچ فرد ایا امکان را م دهد کچ بچخوب از

اساس هر سازمان کچ متاأثر از اطالعاان و ارتباطاان عما

ووعیت عملکاردی خودآگاا داود .وقتا فاردی از نحاو

م کند بی از پی محسوس است.
در بیا عوام مثثر بر بهر وری ،انسان تنها عاامل اسات

عملکرد خودآگا نبادد غیرمنطقا اسات کاچ انتظاار داداتچ
بادید بتواند آن را بهباود دهاد .اعتباار :ایاا واح باچ اعتباار

کچ عملکرد وی هیچگونچ محدودیت ندارد و تا حد غیرقابا

تومیمان یک مدیر از نظر درست و قانون بودن در حاوز

تووری م تواند اف ای

یاباد سااعتی  .)1379 ،بهار وری

منابع انسان ادار دارد .مدیران بایاد اطمیناان حاصا کنناد
تمام تومیمان آن هاا در ماورد افاراد ،منطباق باا قاوانیا،

عبارن است از نسبت ارزش خروجا باچ ورودی ،ایاا باچ
معنای کارای و اثربخش آن وی ی اسات کاچ باچوسایلچ آن

وواب ،و سیاستهای سازمان گرفتچ م دود .محای :،عواما

منابع در دسترس برای رسیدن باچ یک نتیجچ باچ کاار گارفتچ

محیط نامتناسب م تواناد بار عملکارد افاراد اثار بانذارد.

2. Ranftl
4. Daft
6. Analoui
8. ability
10. help
12. evaluation

1. Robbins
3. Landel
5. Jena & Sahoo
7. Millana & Maldon
9. Clarity
11. incentive
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مااواردی وااون رقبااا ،داارای ،بااازار ،مقاارران دولتاا ،

نسبت بچ دینار ساازمانهاا باایتر اسات فاتیماا ،5حساا و

تأمیا کنندگان و غیر  ،کارکنان نباید بابت عملکرد مارتب ،باا

محمد )2016 ،با عنایت بچ پیشینچ تحقیقان انجاام داد کاچ

آن دوار تنبیچ دوند هرس و بالنیارد.)1999 ،1
قدرن بچعنوان توانای یک فرد برای تأثیر گذاداتا روی

ذکر خواهد گردید و ادبیان موواوع ما تاوان دریافات کاچ
منابع قادرن مادیران و ویژگا هاای دخوایت کاارآفرین

فرد دینر برای انجام کاری تعریف م دود کاچ در غیار ایاا

کارکنان م توانند در بهر وری نیروی انسان اثرگاذار باداند

صاورن انجااام نما داد جلیلونااد و وسااتا .)2015 ،مطالعااچ

لذا جهات افا ای

بهار وری نیاروی انساان و باچ تباع آن

قدرن و اثران آن و ونونن بچکارگیری آن در ساازمانهاا

موفقیاات سااازمان ،ایااا دو مقولااچ دارای اهمیاات فراواناا

بسیار مها اسات پا ناو .)2011 ،2وناونن کنتارل زیار
واحدهای سازمان و افراد بچ موووع قدرن و تأثیر آن مرتب،
م دود ،قادرن تاابع از نفاوذ بادون اساتفاد از تحاری و

م بادند .کارآفرین عنور کلیدی افا ای

مرفیات ناوآوری

درکت ها و تحقق م یت رقابت آنها است کاساتروگیوان ،6
اوربانا و یراس .)2011 ،سازمان م تواناد از طریاق فعالیات

تهدید است ارکوتلو و وافرا .)2016 ،3پس م توان استدیل

اعضای

نمود کچ قدرن مدیریت از ایا نظر مثبت است .قدرن مسئلچ
دنیای واقع است و رهبرانا کاچ قادرن را ما دناساند و

کریم  ،)1395 ،در مطالعان کارآفرین محققان عوام ماثثر
بر رفتار کارآفرینانچ را بچ سچ دستچ عوام اجتماع  ،محیط و

م دانند ونونچ آن را بچ کار ببرند از کسان کچ نم دانناد یاا

فردی تقسی کرد اند .مدل عوام فردی کچ باچطاور گساترد

آن را بچ کار نما برناد اثاربخ تار ما باداند محمادی و

بچعنوان مدل ویژگ ها دناختچ م دود ،بر روی ویژگ هاای

پوررقاز .)121 ،1392 ،قدرن را باچعناوان تواناای یاا تاوان

دخویت کارآفرینان تمرک دارد گارول و آتساان .)2006 ،

بالقو یک مدیر برای تغییر رفتار ،تمایالن ،ننرشها ،عقایاد

رویکرد ویژگ های دخویت در مقایسچ با سایر رویکردهای

و عواطف یا ارزش های یک هدف کارمند) تعریف م کنناد

ناوآور ،فعاال و ریساک پاذیر باداد داکراله و

7

کارآفرین رواج بیشاتری دارد کروزیاک وپاویاک.)2010 ،9

وااو .)2006 ،4فاارنچ و راون  )1959پاانق قاادرن را در

رویکرد ویژگ های دخویت بر ایا فروایچ تأکیاد دارد کاچ

محی،های ساازمان دناساای کارد اناد کاچ داام  :قادرن

کارآفرینان ویژگ ها ،دیدگا ها و ارزش های دارند کچ نیروی

قااانون  ،پاااداش ،اجبااار ،مرجعیاات و تخو ا م ا بادااند
مورهدوگریفیا .)1396 ،قدرن قانون  ،قدرت اسات کاچ از

محرکچ برای آنها فاراه ما کناد و موجاب تمیا آنهاا از
دینران م دود گارول و آتساان .)2006 ،پیشاینچ مطالعاان

منوب و پست سازمان نشأن م گیرد و بر جایناا رسام

کارآفرین ادار م کند کچ کارآفرینان ویژگا هاای متفااوت

فرد تأکید دارد .قدرن پاداش ،عبارن اسات از تاوان فاراه

دارنااد ماااتویوک  .)2010 ،از ونااد دهااچ پاای  ،برخاا

آوردن وی های کچ افراد دوست دارند دادتچ باداند .قادرن

روانشناسان درصدد کشف ویژگ های دخویت کارآفریناان

اجبار ،ایا قدرن بر پایچ ترس و وحشت کارکنان قرار دارد و

برآمدناد ،محاور عماد ایاا تحقیقاان را اننیا پیشارفت،

مبنای آن تارس و تهدیاد اسات .قادرن مرجعیات ،هرگاا

اعتمادباااچنفاااس ،مخااااطر پاااذیری ،کاااانون کنتااارل و

کارکنان ویژگا هاای خاوب مانناد صاداقت ،اماناتداری و

مساائولیتپااذیری تشااکی م ا دهنااد مردانشاااه  ،تاجیااک

رازداری را بچ رئیس خود نسبت دهند گفتچ م داود ،رئایس

اسماعیل و مبارک  .)1393 ،در تحقیق حاور پس از بررس

قدرن مرجعیت دارد .قدرن تخو  ،عبارن است از تاوان
کنترل رفتار دینری از طریق دادتا دان  ،تجربچ و قضااوت

جامع مطالعان کارآفرین کارکنان از دیدگا های مختلف و از
منظر رویکرد ویژگ های دخویت  ،ویژگ های زیر بچعناوان

کچ وی ندارد ول نیاز دارد روائیان1396 ،؛ رابین .)1396 ،

مثلفچ های ویژگ های دخوایت کاارآفرین کارکناان ماورد

در ک ساازمان هاای کاچ از جریاان ناوآوری و پویاای

بررس قرار گرفتند .توفیق طلب  ،یعن تمای بچ انجام کارهاا

حمایت م دود از دینر سازمانها موفقترند و بهر وریدان
2. Pinnow
4. Cho
6. Castrogivani
8. Kruzic & Pavic

9

باچ بهتاریاا دکا ممکاا بارای رسیادن باچ اوج ماوفقیت
1. Hersey & Blanchard
3. Erkutlu & Chafra
5. Fatima
7. Gurol & Atsan
9. Matviuk
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اویکیتان 1و آیوبام  .)2010 ،2کنترل درون  ،عقیاد باچ
اینکچ وقایع نتیجچ عملکرد خود انسان است و نچ عواما

عوام بهر وری دیو های مدیریت و کنترل ساازمان در
آن کشااور اساات .ب ا

6

 )2001نی ا در مطالعااان خااود

ارسالن ،3دیلمک و آمارتا .)2009 ،خالقیت ،بچ

دریافاات کااچ ماادیران و سرپرسااتان کااچ از د ایو هااای

معن خلق اندیشاچهاای ناو اسات فارنهاام و بکتیاار،4

مناسب مدیریت و نظارت استفاد نمود اناد ،باچ مراتاب

 .)2009ریسکپذیری ،یعن پذیرش مخااطران حسااک

عملکرد و بهر وری بهتری را از کارکنان خاود دریافات

دااد احماادپور داریااان  .)1393 ،تحما ابهااام ،یعنا

نمود اند .اندرسون  )1995طا تحقیقا نشاان داد کاچ

تحم موقعیت های مبه و تومی گیری درست در ایاا

ویژگ های دخویت کارآفرین از جملچ کنتارل درونا

درای ،گرول و آتساان .)2006 ،اساتقالل طلبا  ،یعنا

بر عملکرد و بهار وری تاأثیر بسا ای دارد باچ نقا از

کنترل دادتا بار سرنودات خاود و آقاای خاود باودن

ساارمد ،بازرگااان و حجااازی .)1370 ،همیناایا مااک

محیط

کساالیا ،)1994 7ماتاویاادل  ،)2003ویااالرد،)2005 9

احمدپور داریان .)97 ،1393 ،
مولح و صالح کجور  )1395در تحقیاق خاود

9

هاوارد  )2004در مطالعان خود نشان دادند کچ رابطاة

بچ ایا نتیجچ رسایدند کاچ بایا مناابع قادرن مادیران و

مثبت و معن دار مابیا ویژگ های دخویت کاارآفرین

بهر وری نیروی انسان رابطچ مثبات و معنا دار وجاود

و بهر وری نیروی انسان وجود دارد.

دارد و قدرن مدیران در سطح مناسب بهر وری نیاروی
انسان را در جامعچ مورد بررس پی

بین م کند .ناام

در حااال حاواار سااازمانهااا باارای ادامااچ حیااان و
حرکت بچسوی موفقیات بایاد بساتر را بارای بهار وری

و فروتا  )1395در تحقیق خود نشان دادند کاچ سابک

بیشتر آمااد کنناد و در ایاا میاان مناابع قادرن ماورد

مدیریت مدیران بر بهر وری کارکنان تاأثیر دارد و روش

اسااتفاد ماادیران و ویژگ ا هااای دخواایت کااارآفرین

مدیریت م تواند بهر وری کارکنان را در ساطح مناساب

کارکنان م تواند از عوام تأثیرگذار بادد؛ اما بایاد دیاد

بین ا نمایااد .حسااین  ،کریمیااان ،حیااات و بین ا

مادیران بااا وااچ ابا ار قاادرت و کارکنااان ها بااا کاادام

پاای

 )1390در تحقیق خود نشان دادند کچ بیا ویژگا هاای
دخواایت کااارآفرین کارکنااان مثلفااچهااای مخاااطر

ویژگ های دخوایت کاارآفرین ما توانناد بهار وری
نیروی انسان را در سازمان تحقق ببخشاند لاذا هادف

پذیری ،مرک کنترل درون  ،توفیق طلب و تحم ابهاام)

از پژوه

و بهار وری نیااروی انساان رابطااچ مثبات و معنا داری

انسان بر اسااس مناابع قادرن مادیران و ویژگا هاای

وجود دارد .نویری و لیاک بنا  ،قنباری و عبادالملک

دخویت کاارآفرین کارکناان در اداران دولتا اساتان

 )1394در تحقیقاا نشااان دادنااد کااچ رابطااچ مثباات و

حاور ارائچ مدل ساختاری بهار وری نیاروی

آذربایجان غرب اسات کاچ باا توجاچ باچ مباان نظاری

معن دار بیا میا ان ویژگا هاای دخوایت کاارآفرین

پااژوه

مدیران و ابعاد آن باا عملکارد و بهار وری داغل آناان

خااارج کشااور ماادل مفهااوم  ،سااثاین و فروایچهااای

وجااود دارد .وگ ا

5

 )2000در پااژوه

خااود کااچ در

پژوه

و پیشااینچ تحقیقااان انجااام دااد در داخ ا و
حاور بچ درح ذی تدویا گردید:

اقتواد حاپا انجام داد بچ ایاا نتیجاچ رساید کاچ یکا از

2. Ayobami
4. Furnham & Backtiar
6. Bell
8. Willard

1. Olakitan
3. Arslan
5. Ezravogel
7. Mccaslin
9. Harward
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شکل  .1مفهومی پژوهش
سؤاالت پژوهش
 .1مدل ساختاری بهره وری نیروی انسانی بر اساس مناابع

ردیف تحقیقان توصیف -همبساتن اسات .جامعاة آمااری
پژوه

را مدیران  259نفر) و کارکنان  46713نفر) اداران

قدرت مدیران و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان

دولت استان آذربایجان غرب تشاکی داد اناد کاچ از جادول
مورگاان تعاداد  153نفار از مادیران و  392نفار از کارکناان

 .2آیا مدل ارائه شده دارای نیکویی برازش است و قابلیت

بچعنوان نمونة آماری انتخااک داد .درواقاع در ایاا تحقیاق

کدام است؟
استفاده در جامعه مد نظر را دارد؟
فرضیههای پژوهش
 .1قدرن قانون بر بهر وری نیروی انسان تأثیر دارد.
 .2قدرن پاداش بر بهر وری نیروی انسان تأثیر دارد.
 .3قدرن اجبار بر بهر وری نیروی انسان تأثیر دارد.
 .4قدرن مرجعیت بر بهر وری نیروی انسان تأثیر دارد.
 .5قدرن تخو

بر بهر وری نیروی انسان تأثیر دارد.

 .6توفیق طلب بر بهر وری نیروی انسان تأثیر دارد.
 .7کنترل درون بر بهر وری نیروی انسان تأثیر دارد.
 .9خالقیت بر بهر وری نیروی انسان تأثیر دارد.
 .9تحم ابهام بر بهر وری نیروی انسان تأثیر دارد.
 .10ریسکپذیری بر بهر وری نیروی انسان تأثیر دارد.
 .11استقاللطلب بر بهر وری نیروی انسان تأثیر دارد.
روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :پاژوه

محقق در دو طیف از افراد جامعچ دام مدیران و کارکنان باا
توجچ بچ حج جامعة آماری نمونچگیری را انجاام داد اسات
بدیاصورن کچ ابتدا پنق دهرستان از دهرستانهای اساتان را
بچصورن خودچای انتخاک نمود و ساپس از اداران دولتا
ایا دهرستان ها نمونچ آماری را باچصاورن طبقاچای نسابت
انتخاک نمود است ،همینیا یزم باچ ذکار اسات باچمنظاور
تج یچ وتحلی داد ها در نرماف ار ،داد های جماع آوری داد
بچصورن میاننیا مقاب ه قرار گرفتناد بادیاصاورن کاچ
پرسشنامچ های کارکنان هر مدیر و یا ادار در مقاب پرسشنامچ
مدیر بخ

خود قرار گرفتند.

ابزار سنجش
پرسشنامة بهره وری نیروی انسانی :پرسشنامة اول پرسشانامة
بهر وری نیروی انساان

آویاو) اسات کاچ توسا ،هرسا

وگلداسمیت  )1990توسعچ یافت .ایاا پرسشانامچ دارای 26
سثال است کچ هفت مثلفة بهر وری نیروی انسان

حاوار باچ

لحاظ هدف از نوع کاربردی و بچ لحااظ ماهیات و روش در

تواناای :

سااثاین  ،3-1درک و دااناخت :سااثاین  ،4-7حمایاات
سازمان  :سثاین  ،11-9تمایا  :ساثاین  ،12-15ارزیااب :

 / 66دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

سثاین  ،16-19اعتبار :ساثاین  ،20-23محای :،ساثاین

پرسشنامة ویژگی های شخصیتی کارآفرینی :پرسشانامة

قارار

ویژگ های دخویت کارآفرین باود

 )24-26را با طیف پنق درجهای لیکرن مورد سنج

سوم پرسشنامة سنج

ما دهاد .پایاای پرسشانامة ماذکور توسا ،واریب آلفااای
کرونباخ و پایاای ترکیبا  )CRماورد تأییاد قارار گرفات

کچ از پرسشنامة کارآفرین مرک دارهام اننلستان اقتباس دد
است .ایا پرسشنامچ دام  24ساثال باود کاچ دا مثلفاچ

بدیاصورن کاچ بارای تماام مثلفاچهاا تواناای , 0/905 :

ویژگ هاای دخوایت کاارآفرین کارکناان توفیاق طلبا :

 ،) 𝛼0/717CRدرک و دااااااااااااااااااااااناخت:
 ،) 𝛼0/799,CR 0/929حمایاااااااات سااااااااازمان :
0/902

𝛼0/905,CR

) ،تمایا 0/756, CR 0/916 :

سثاین  ،3-1کنترل درون  :سثاین  ،4-7خالقیت :سثاین
 ،9-11تحم ابهام :سثاین  ،12-15ریسک پذیری :سثاین
 ،20-23استقاللطلبا  :ساثاین  )24-26را باا طیاف پانق

𝛼 ) ،ارزیاب  ،) 𝛼0/749, CR 0/957 :اعتباار, 0/932 :
 ،) 𝛼0/793CRمحااای)) 𝛼0/791, CR 0/926 :،

آلفای کرونباخ و پایای ترکیب

واارایب مااذکور بااایی  0/7بااود و تأییااد داادند .روای ا

بدیاصورن کچ برای تمام مثلفچهاا توفیاقطلبا , 0/990

پرسشنامچها نی با توجچ بچ آزمونهای مربوط تأیید ددند کاچ
در انتهای ایا بخ

آمد است .در ایا پرسشنامچ ،بهار وری

نیروی انسان توس ،سثایت مانند؛ بچ وچ اناداز از کیفیات
کار خود اطالع و آگااه داریاد و یاا باچ واچ میا ان درک
صحیح از اهداف کااری خاود در ساازمان داریاد  ،اناداز

درجهای لیکرن م سنجد .پایای پرسشنامچ توسا ،واریب
 )CRمورد تأیید قرار گرفت

 ،) 𝛼0/919CRکنترل درونا 0/729, CR 0/995 :
𝛼 ) ،خالقیاات ،) 𝛼0/991, CR 0/795 :تحم ا ابهااام:
0/956

CR

𝛼0/906,

) ،ریسااااااکپااااااذیری:

 ،) 𝛼0/904,CR 0/903اساااتقاللطلبااا , 0/927 :
 )) 𝛼0/949CRورایب مذکور بایی  0/7باود و تأییاد
ددند .روای پرسشنامچ ها نی با توجچ بچ آزمون هاای مرباوط

گرفتچ دد است.
پرسشنامة منابع قدرت :پرسشنامة بعدی پرسشنامة مناابع

تأیید ددند کچ در انتهای ایا بخ

آمد است .در پرسشانامة

 )1999است کاچ ایاا پرسشانامچ

ویژگ های دخویت کارآفرین کارکنان ،با گویچهاای نظیار

دارای  20سثال بود کچ پنق مثلفة قادرن مادیران قاانون :

خیل ک در رؤیا و خیال فرو م روم و یا هننام تعییا هدف
برای فعالیتهای ترجیح م ده هدفهای سخت را انتخاک

قدرن هینکیا و درایخی

سثاین  ،1-4پاداش :سثاین  ،5-9اجباار :ساثاین ،9-12
مرجعیت :سثاین  ،13-16تخو

 :سثاین  )17-20را باا

طیف پنق درجچای لیکارن ماورد سانج قارار داد اسات.
پایای ایا پرسشنامچ نیا توسا ،واریب آلفاای کرونبااخ و
پایای ترکیب

 )CRمورد تأیید قرار گرفت بدیاصورن کاچ
𝛼0/751, CR

کن  ،ویژگ های فو الذکر انداز گرفتچ دد است.
پرسشنامچها از نظر روای از سچ جنبچ بررسا دادند؛ در
بحث روای صوری بر اساس دک ماهری توس ،دو نفار از
اساتید مدیریت و وند نفر از اعضای نمونچ بررس و اصاالح

)،

گردیدند .از نظر روای محتوا فرمهای  CVIو  CVRبرای هر

پااااداش ،) 𝛼0/707, CR 0/967 :اجباااار, 0/902 :
 ،) 𝛼0/757CRمرجعیاات،) 𝛼0/746, CR 0/912 :

سچ پرسشنامچ تهیچ ددند و بچ  12نفر از خبرگاان داد دادند

بارای تماام مثلفاچهاا قاانون 0/945

کچ بعد از اصالح ،مقادیر  CVIو  CVRبچ ترتیب بایی 0/79

 )) 𝛼0/915, CR 0/925 :ورایب مذکور باایی

و  0/66محاسبچ ددند کاچ نشاان از داداتا روایا محتاوای
پرسشنامچها بود یوداچ )1975 ،1و نهایتااً در بحاث روایا

آماد

ساز ؛ روای همنرا و روایا واگارای پرسشانامچهاا پاس از

است .در پرسشنامچ مذکور ،منابع قدرن مدیران با گویچهاای
نظیر؛ مدیر برای تأثیرگذاری بر کارکنان بایاد :ساطح حقاو

یافتچها

تخو

 0/7بود و تأیید ددند .روای پرسشنامچها نیا باا توجاچ باچ
آزمونهای مربوط تأیید ددند کچ در انتهای ایا بخا

آن ها را اف ای

دهاد و یاا دارایط فاراه کناد کاچ آنهاا

احساس اهمیت کنند ،انداز گرفتچ دد است.

تکمی پرسشنامچها بررس و تأیید ددند کچ در بخ

بچ آن ها ادار خواهد دد و اما پایای پرسشنامچها با توجچ بچ
ورایب آلفای بچ دست آمد مورد تأییاد قارار گرفات وراکاچ
گفتچ م دود اگر وریب آلفای کرونباخ بیشتار از  0/7باداد
1. Lawshe
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اب ار از پایای قاب قبول برخوردار است کرونباخ.)1957 ،1
همینیا پایای ترکیبا کاچ یکا از دااخ هاای مها در
بررس پایای اب ار در مدل مد نظر است مورد بررسا قارار
گرفت و پس از اصالح مدل انداز گیری ،حذف سثایت کاچ
بارهای عامل آن ها کمتر از  0/7بود و اجارای دوباارة مادل
انداز گیری  ،)CFAمقدار  )CRبرای تمام متغیرها باایتر از
 0/7بود و نشاننر ایا بود کچ اب ار انداز گیاری در مادل ماد
نظر دارای پایای مناساب اسات هیار و همکااران.)2006 ،2
داد هااا بااا اسااتفاد از ناارماف ارهااای  Smart pls2مااورد
تج یچوتحلی قرار گرفتند Pls .را م توان یک از موفقتاریا
نرماف ارهای معادین ساختاری دانست کاچ باچطاور خاصا
باارای تعااداد نمونااچ زیاار  200و همیناایا باارای داد هااای
غیرنرمااال بااچ کااار م ا رود و توانااای اجاارای برنامااچ باارای
پرسشنامچ حت تک سثال را دارد و با روش حداق مربعان
ج ئ بچ بررس مدل م پردازد هیر ،3بلک ،بابیا ،اندرساون
و تاتهااام .)2006 ،در  Plsنیاا ماننااد دیناار ناارماف ارهااای
مدلسازی معادین ساختاری دو مدل بررس م دود؛ مادل
انداز گیری تحلی عامل تأییدی) کچ بچ آن مدل بیرون ها
گفتچ م دود و مدل ساختاری تحلی مسیر) کچ باچ آن مادل
درون گفتچ م دود .محقق م بایست پاس از بررسا مادل
بیرون و قب از اجرای مدل درونا مادل سااختاری) اگار
پرسشنامچ انعکاس بود  17آزمون واگر پرسشنامة ترکیب بود
 21آزمون را تست نماید تا از نتایق اطمینان حاص نماید.

فراوان و درصد فراوان استفاد داد و در بخا اساتنباط
جهت تج یچوتحلی داد ها از مدلسازی معادین سااختاری
بچ روش حداق مربعان ج ئ استفاد دد .کلیچ تحلی ها باا
نرماف ار  Spssو  Smart Pls2انجام دد.
یافتهها
در بخ بررس توصیف همانطور کچ در جدول  1نی نشان
داد دااد اساات ،نتااایق حاااک از آن اساات کااچ از باایا
پاسخدهندگان بچ پرسشنامة منابع قادرن مادیران  74درصاد
مرد و  26درصد زن م بادند و بیشتریا فراوان در رد سن
مربااوط بااچ  40تااا  50سااال اساات .ماادرک تحواایل اکثاار
پاسخدهندگان  90درصد) کاردناس و باایتر اسات .رداتچ
تحواایل  34درصااد از پاسااخدهناادگان ماادیریت و ردااتچ
تحویل  66درصد از آنها غیار مادیریت اسات و سانوان
خدمت  70درصد از پاسخ دهندگان  15سال بچ بایتر است و
از بیا پاسخ دهندگان بچ پرسشنامچ بهر وری نیروی انساان و
ویژگ های دخویت کارآفرین کارکنان  25درصد زن و 75
درصد مرد م بادند و بیشتریا فراوان در رد سان مرباوط
بچ  30تا  40سال اسات .اکثار پاساخ دهنادگان  90درصاد)
دارای تحویالن کاردناس و باایتر هساتند 19 ،درصاد از
پاسخدهندگان دارای ردتچ مدیریت م بادند و  91درصاد از
آنها دارای ردتچ غیر مدیریت م بادند و بایی  70درصد از
پاسخدهندگان دارای سنوان خدمت  5سال بچ بای م بادند.

روش اجرا و تحلیل دادهها
داد هااا در دو سااطح آمااار توصاایف و اسااتنباط مااورد
تج یچ وتحلی قارار گرفتناد .در ساطح توصایف از جاداول
جدول  .1جدول فراوانی شاخصهای توصیفی پژوهش
مدیران
متغیرها
جنسیت زن)
جنسیت مرد)
ردتچ تحویل مدیریت)
ردتچ تحویل غیر مدیریت)
سنوان خدمت پان د سال بچ بای)
مدرک تحویل زیر کاردناس )
مدرک تحویل بایی کاردناس )

کارکنان
فراوان

درصد)
74
26
34
66
70
20
90

2. Hair & et al

مدیران
متغیرها
جنسیت زن)
جنسیت مرد)
ردتچ تحویل مدیریت)
ردتچ تحویل غیر مدیریت)
سنوان خدمت پنق سال بچ بای)
مدرک تحویل زیر کاردناس )
مدرک تحویل بایی کاردناس )

کارکنان
فراوان

درصد)
25
75
19
91
75
90
10
1. Kronbach
3. Hair & et al
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سثال اول :مدل ساختاری بهرهوری نیروی انسانی بر اساس
منابع قدرت مدیران و ویژگیهاای شخصایتی کاارآفرینی
کارکنان کدام است؟
برای پاسخ بچ سثال اول پژوه و ارائة مادل سااختاری
ابتدا باید مدل انداز گیری تحلی عامل تأییادی) یاا هماان
مدل بیرون تحقیق بررس و در صورن نیااز اصاالح گاردد
سثایت کچ بار عامل دان کمتر از  0/7است حذف گردد) و
با توجچ بچ اینکچ پرسشنامچها انعکاس هستند آزمونهای یزم
تست و تأیید گردد کچ در ایا پژوه

با توجچ باچ نظار هیار

بلک ،بابیا ،اندرسون و تاتهام  )2006تمام آزمونهای مادل
انداز گیری انعکاس اجرا و تأیید گردید کچ در ادامچ بچ برخ
از مه تریا آنها ادار م داود .اولایا آزماون انجاام داد
آزمون همنا بودن تک بعدی بودن سثاین متغیرها) اسات
کچ هننام بررس مدل انداز گیری ،ورایب بارهای عاامل و
معناداری ایا ورایب بچ دست آمد و همانطور کچ در داک

اسااتقاللطلب ا و سااثال وهااارم از مثلفااچ توفیااق طلب ا و

ریسکپذیری و همینیا سثال سوم از مثلفچٔ اعتبار بچ علت
پائیا بودن بار عامل دان از  0/7از ادامچ کار حذف دادند و
بدیا ترتیب درط همنا بودن سثاین متغیرها رعایت داد.
آزمون بعدی معن داری بارهای عامل بود کچ پس از بررسا
مدل انداز گیری انعکاس اولیچ در حالات نخساتیا وارایب
استاندارد ،معن داری ایاا وارایب ها بررسا دادند کاچ
خودبختانچ تمام ورایب معن دار بودند .پس از آزماونهاای
فو الذکر آزمون های روای همنرا و روای واگرا انجام داد
کچ برای تأیید روای همنرا بارهای عامل بایتر از  0/7باود،
میااااننیا واریاااانس اساااتخراج

 )AVEکاااچ از جملاااچ

داااخ هااای اصاال بیااانکننااد همنرای ا سااثاین یااک
پرسشنامچ است برای هر متغیر بایی  0/5بود و نهایتااً دارط
سوم روای همنرا ها

 )CR>AVEها توسا ،پژوهشانر

بررس و تأیید گردید کچ در جدول  2قاب مشاهد است.

 1نشااان داد دااد اساات؛ سااثاین دوم از قاادرن اجبااار و
جدول  .2میاناین واریانس استخراجی و پایایی ترکیبی برای متغیرهای پژوهش
AVE

CR

متغیرها

AVE

CR

متغیرها
قدرن قانون

0/541

0/945

ریسکپذیری

0/756

0/903

قدرن پاداش

0/645

0/967

استقاللطلب

0/766

0/927

قدرن اجبار

0/515

0/902

توانای

0/661

0/905

قدرن مرجعیت

0/675

0/912

دفافیت

0/652

0/929

قدرن تخو

0/752

0/925

سازمان

0/602

0/902

توفیق طلب

0/752

0/990

تمای

0/590

0/916

کنترل درون

0/757

0/995

ارزیاب

0/597

0/957

خالقیت

0/695

0/795

اعتبار

0/614

0/932

تحم ابهام

0/775

0/956

محی،

0/604

0/926

آزمون های روای واگرا در ایا تحقیاق از جملاچ آزماون

ساختاری اصالح دد تحقیق در داک  2نماای

داد داد

بارهای عرو و آزمون فورنر ویرکر بود کچ قبا از اجارای

است همینیا مدل ساختاری تحقیق از لحاظ معن داری نیا

مدل ساختاری مدل درون ) انجام داد و تأییاد گردیاد لاذا

توس ،پژوهشنر بررس و تأیید گردید.

محقق اجاز یافت تا مدل ساختاری را با  plsارائچ نماید ،مدل
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شکل  :2مدل ساختاری انعکاسی اصمح شده در حالت ضرایب استاندارد
سثال دوم :آیا مدل ارائه شده دارای نیکویی برازش اسات

بایی سطح متوس ،قرار دارد .از دااخ

و قابلیت استفاده در جامعه مد نظر را دارد؟
برای پاسخ بچ سثال سوم پژوه

در خواو

کچ ایا مقدار برای ویژگ های دخویت کارآفرین کارکناان

بررسا

2

)Comunality Q

م توان برای ارزیاب کیفیت مدل در مدل معادین ساختاری

نیکوی برازش مدل و قابلیت تعمی آن بچ ک جامعچ آمااری

در تحلی های  plsاستفاد کرد رحیم  ،محمدی و پورزارع،

باید گفت کچ برای ارزیاب مدل هاای سااختاری در رویکارد

اداتراک و

 .)16 ،1395ایا داخ

خود بچ قسمت داخ

حداق مربعان ج ئ  ،بررسا تواناای مادل در پای بینا

داخ

متغیرهای وابستچ  )R2و بررس کیفیات مادل  )Q2باچ کاار
م رود کچ در تحقیق حاوار  R2برابار  0/526و  Q2برابار باا

ترتیب نشاندهند کیفیت مطلوک مدل انداز گیری و کیفیات
مطلوک مدل ساختاری است کالیا )2005 ،1کچ با توجچ باچ

 0/510است .نکتچ وروری ایاا اسات کاچ مقادار  R2بارای

مقدار  0/510برای مدل تحقیق حاور م توان گفت کچ مادل

ساز های وابستچ محاسبچ م دود و در مورد ساز های مستق

ارائچ دد دارای کیفیت مناسب است .همینیا برای ارزیااب

مقدار ایا معیاار صافر اسات و هار واچ ایاا مقادار بارای

اف ونن تقسی م دود .مثبت بودن داخ

2

نیکوئ برازش در تحلی های  plsاز داخ

ساز های وابستچ در یک مدل بیشتر بادد ،نشان از قوی بودن

م دود ،جدول  3داخ

مدل ساختاری است .از مقدار بچدستآمد  R2ونیا برم آید

را نشان م دهد .با توجچ بچ مثبت بودن داخ

 Qباچ

 )Gofاساتفاد

های ارزیاب کیفیت و برازش مدل
 )Gofو سچ
1. Kleine
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مقدار  0/25 ،0/1و  0/36کچ بچعنوان مقادیر وعیف ،متوسا،

م تواند قاب تعمی بچ ک جامعچ آماری بادد .یزم باچ ذکار

و قوی بارای  Gofمعرفا داد اسات گایفا و اساتراک،1

است داخ

 )2005و حوول مقدار  0/517برای داخ برازش در مدل
اصالح دد  ،مدل از برازش قوی و مناسب برخوردار است و

و ساختاری را مد نظر قرار م دهد و بچعنوان معیااری بارای
پی بین عملکرد ک مدل بچ کار م رود.

نیکوی برازش  )Gofهر دو مدل انداز گیاری

جدول  .3برازش مدل کلی پژوهش
می ان بهر وری نیروی انسان
منابع قدرن مدیران و ویژگ های کارآفرین کارکنان

آزمون فرضیههای پژوهش
نتایق مربوط بچ آزمون فرویچهاای پاژوه

پاس از بررسا

R2

Comunality

0/526

0/510

-

-

Gof

0/517

کارکنان بر بهر وری نیروی انساان  ،در جادول  4نشاان داد
دد است.

تأثیر منابع قدرن مدیران و ویژگ های دخویت کاارآفرین
جدول  .6خمصه نتایج آزمون اثر متغیرهای تحقیق بر بهرهوری نیروی انسانی
مؤلفه

ضریب رگرسیون

سطح معنیداری

نتیجه

قدرن قانون
قدرن پاداش

-0/153
0/194

1/490
1/0431

اثر ندارد
اثر ندارد

قدرن اجبار
قدرن مرجعیت
قدرن تخو

-0/237
0/412
0/249

0/299
4/0453
3/905

اثر ندارد
اثر دارد
اثر دارد

توفیق طلب
کنترل درون
خالقیت
تحم ابهام

0/399
0/0151
0/0165
0/256

3/251
0/920
0/943
3/761

اثر دارد
اثر ندارد
اثر ندارد
اثر دارد

ریسکپذیری

0/219

2/97

اثر دارد

استقاللطلب

0/095

0/732

اثر ندارد

نتایق باچ دسات آماد نشاان ما دهاد قادرن مرجعیات

بیشتریا اثر را در بهر وری نیروی انسان دارد ،لذا باا توجاچ

 )β=0/249, t=3/905از
 )β=0/421, t=4/045و تخوا
منابع قادرن مادیران تاأثیر مثبات و معنا دار در بهار وری

بچ نتایق فرویان وهارم ،پنج  ،دش  ،نه و دها پاژوه
تأیید و مابق تأیید ننردید R2 .در ایا تحقیق برابر باا 0/526

نیروی انسان دارند و قادرن مرجعیات بیشاتریا اثار را در

بود بدیا معن کچ کاالً مناابع قادرن مادیران ویژگا هاای

بهر وری نیاروی انساان دارد و از ویژگا هاای دخوایت

کااارآفرین کارکنااان  %52/6از بهاار وری نیااروی انسااان را

کااااارآفرین کارکنااااان ،مثلفااااچهااااای توفیااااقطلباا ا
 ،)β=0/249,t=3/905تحم ابهاام  )β=0/256, t=3/761و

پی بین م کنند و ایا مقدار با توجچ سچ مقدار 0/33 ،0/19
و  0/67ارائچ دد توس ،هیر  )2006بچعناوان ماالک بارای

ریسکپذیری  )β=0/219, t=2/970تأثیر مثبات و معنا دار

مقادیر وعیف ،متوس ،و قوی ،از سطح متوس ،بچ بای است.

بار بهاار وری نیااروی انسااان دارناد و مثلفاة توفیااق طلبا
1. Gefen& Straub
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بحث و نتیجهگیری
پژوه حاور با هدف ارائچ مدل ساختاری بهر وری نیاروی
انسان بر اساس منابع قدرن مدیران و ویژگ های دخویت
کارآفرین کارکنان در اداران دولت استان آذربایجاان غربا
دک گرفت .پژوهشنر جهت پاسخ باچ ساثال اول پاژوه
ابتدا مدل انداز گیاری پاژوه

تحلیا عاامل تأییادی) را

م بادند در اف ای

ارزناد ای

بهر وری نیروی انسان نقا

دارند و ایا امر منطق است کچ اگر کارکناان اطمیناان یابناد
مدیری کچ آن ها را هدایت ما کناد فاردی ییاق ،کااردان و
دارای خووصیان دخویت مثبت است در قباال ساازمان و
ایا مسئولیا عملکارد بهتاری از خاود نشاان خواهناد داد و
بهر وری دان اف ای

خواهد یافات .همینایا باا توجاچ باچ

مورد بررس قرار داد و با حذف سثایت کچ بار عامل آنهاا

یافتچ ها ،وجود کارکنان توفیاق طلاب ،ریساک پاذیر و دارای

از  0/7پاییاتر بود در مرحلچ اول مدل انداز گیری را اصاالح

تحم ابهام در سازمان موجب بهر وری بیشتر خواهاد داد،

نمود و پس از اطمینان از برازش مدل مذکور ،مدل ساختاری
اصالحددة پژوه را ارائچ نمود کچ با توجاچ باچ معنا داری

بچعنوان مثال افراد و کارکنان توفیاق طلاب همیشاچ باچ فکار
موفقیت و ارتقاء خوی

ورایب ،مدل ساختاری تحقیاق ماورد تأییاد قارار گرفات و

کارها را بچ نحاو احساا انجاام خواهناد داد و باچ قلاچهاای

پرداخات .جهات

موفقیت در حال حرکت خواهند باود فلاذا ها خاود را باچ
موفقیاات رهنمااون م ا سااازند و ه ا سازمانشااان را .نهایت ااً

پژوهشنر بچ بررسا ساثال دوم پاژوه

ما باداند و لاذا ونایا ادخاصا

پاسخ باچ ساثال دوم پاژوه  ،وارایب اساتاندارد در مادل
ساختاری اصالح دد و معنا داری وارایب ماذکور ماورد

پژوهشنر جهت پاساخ باچ ساثال ساوم پاژوه

بررس قرار گرفت کچ باا توجاچ باچ مقاادیر باچدساتآماد ،

قابلیت تعمی و استفاد از مدل ارائچ دد در جامعاچ آمااری،

مشخ

گردید کاچ در بایا مناابع قادرن مادیران ،قادرن

مرجعیاات و تخواا

و در باایا ویژگاا هااای دخواایت

داخ

و بررسا

های برازش مدل در رویکرد حداق مربعاان ج ئا

را مورد بررس قرار داد؛ نتایق ایا بخا

از پاژوه

نشاان

کارآفرین کارکنان ،توفیق طلب  ،تحم ابهام و ریسک پذیری
دارای تاأثیر مثبات و معنا دار در بهار وری نیاروی انسااان

ک جامعچ آماری تعمی داد دود .با توجچ بچ تحقیقان متعدد

م بادند و قدرن مرجعیت از منابع قدرن مادیران و توفیاق

انجام دد  ،باید اذعان نمود مدیران م توانند باا باچکاارگیری

را در

صحیح منابع قدرن و اب ارهای در اختیاار خاود در کارکناان
نفوذ کنند و رفتار آنها را مطابق خواست و اهاداف ساازمان

طلب از ویژگ های دخویت کارآفرینان بیشتریا نق

داد کچ مدل مدنظر دارای برازش مناسب بود و م تواناد باچ

بهر وری نیروی انسان دارا م بادند .نتایق پاژوه حاوار
در ایا خوو با نتایق تحقیق مولح و صاالح کجاور

تغییر دهند مالحسین و کهنوج  .)1396 ،امروز بهار وری

 )2000و هاااروارد

و کارای  ،ارزدمندتریا جاینا را ن د مدیران دارد و همچ در

 ،)1395نااام و فااروتا  ،)1395باا

 )2004همخوان دارد زیرا کچ در اکثر ایا تحقیقاان نقا

جستجوی کارای و اثربخش بیشترند و تالش هاای مادیران

منابع قادرن مادیران و ویژگا هاای دخوایت کاارآفرین

در همیا راستا دک م گیرد تا ثباان ساازمان را در دنیاای

کارکنان بر بهر وری نیروی انسان تأیید دد اسات و نقا
قدرن مرجعیت و تخو و نق ویژگ های دخوایت از

پررقابت اماروز تضامیا نمایناد الاوان و احمادی.)1390،
مدیران م توانند با بچکارگیری اب ار و قدرنهاای در اختیاار

جملچ توفیقطلب  ،ریسکپذیری و تحم ابهام در پای بینا

خود در کارکنان نفوذ کرد و عملکرد آنها را مطابق خواست

بهر وری نیروی انسان در اکثر تحقیقاان ماورد تأییاد باود

خوی تغییر دهند ،در دنیای امروز بقاء و حیان سازمانها با
کارای و اثربخشا نیاروی انساان گار خاورد اسات ،بار

است .یزم بچ ذکر است نتایق بچدستآمد با نتایق حساین و
همکاران  )1390و اندرساون  )1995تفااونهاای ج ئا

همنان عیان است کچ منبع اصل بقااء و توساعچ ساازمانهاا

دادت کچ وجود ایا تفاون ها ما تواناد باچ متفااون باودن

اف ای

بهر وری است و ایا امر وابستچ بچ بهر گیری بهینچ از

جامعچ آماری و فرهنگ حاک بر جوامع مورد مطالعچ برگردد.

منابع و امکانان توس ،نیروی انسان در جهت نی بچ اهداف

نتایق بچدستآمد نشاننر ایا است کچ مدیران کچ از قادرن

و آرمان های سازمان است .از طرف دینر تقویت ویژگ های

مرجعیت برخوردارند ،بچ عباارت کارکناان آنهاا را صادیق،
امانت دار و رازدار م دانند و همینایا متخوا و کااردان

دخویت کاارآفرین کارکناان باچعناوان بخشا از سااخت
دخویت آنها یک استراتژی مناسب برای گسترش بهر وری
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نیروی انسان اسات و موجاب ارتقااء بهار وری در ساطوح

کارکنان دوند و بچ تبع آن بهر وری نیروی انسان را افا ای

مختلف فردی ،گروه و سازمان است احمادپور داریاان ،

دهند.

 .)1376اف ای بهر وری و حفا و رداد آن هادف اصال
مدیریت است ،فرآیند بهر وری نشاننر تغییر است و تغییر را

 .4پیشنهاد م گردد با توجچ بچ تعریفا کاچ از دخوایت
م دود وراثت  +محی )،در استخدام کارکناان توسا ،ایاا

نم توان باا صادور حکا و دساتور پدیاد آورد در فرآیناد

اداران اهتمام یزم بچ عم آید و توجچ دود کچ در اساتخدام

بهر وری باید زمینچ یزم را فراه نمود و کارکنان را ه آماد

و گ ین

کرد .درواقع بهر وری نیاروی انساان را ما تاوان تاابع از

کارآفرین ما باداند در اولویات قارار گیرناد؛ زیارا برخا

مدیریت و هدایت زیردستان بچ اساتفاد بیشاتر از اساتعداد و

ویژگ ها را کارکنان در بدو ورود با خود بچ سازمان م آورند

توانای هایشان دانست نام و فاروتا .)1395 ،در پایاان باا

حال اگر افرادی انتخاک دوند کچ ایا ویژگا هاا را باچطاور

توجچ بچ نتایق بچدستآمد جهت بهباود وواعیت و افا ای

بالقو در بدو ورود داداتچ باداند در اداماچ را تقویات ایاا

بهار وری نیااروی انساان در اداران مااورد مطالعاچ پیشاانهاد

ویژگ هاا آساان تار صاورن خواهاد گرفات و باچ تباع آن

م گردد:
 .1با توجاچ باچ تاأثیر قادرن مرجعیات و تخوا

در

بهر وری نیروی انسان نی اف ای خواهد یافت.
 .5با توجچ بچ اینکچ اف ای بهار وری و حفا رداد آن

بهر وری نیروی انساان مادیران ایاا اداران باا اساتفاد از

هدف اصال مادیریت اسات و ایجااد بساتر مناساب بارای

کچ با جلب اعتماد کارکنان از طریاق

دستیاب بچ عملکرد بایتر ،اساس مدیریت بهر وری است ،باچ

رازداری ،امانااتداری و صااداقت بااچ هماارا اساات ،موجااب

مدیران ک اداران پیشنهاد م دود در انتخاک رؤسای اداران

تقویت ارتباط مثبت با کارکنان دوند و احساس مثبت نسابت

و بخ ها از افرادی استفاد نمایند کچ دارای قدرن مرجعیت

بچ خود و سازمان را در کارکنان ایجاد نمایند تا بادیاوسایلچ

تجرباچ و

قدرن مرجعیت خوی

عملکرد و بهر وری آن ها اف ای

پیدا کند .همینیا پیشانهاد

ماا گااردد کااچ بااا اسااتفاد از قاادرن تخواا

خااوی

کارکنان ،متقاویان کچ دارای ویژگ های دخویت

راستگو ،امانتدار و رازدار) و قدرن تخوا

دان ) بادند تا بدیاوسیلچ بستر مناسب را برای بهار وری و
ردد آن در نیروی انسان فاراه نمایناد .همینایا پیشانهاد

راهنمای های یزم را در مواقع خا بچ کارکنان ارائچ دهند و
بدیاوسیلچ موجب تقویت ارتباط خود با کارکنان داد و باا

م دود در پستهای کلیدی اداران نی از کارکناان اساتفاد
دود کاچ دارای ویژگا هاای توفیاق طلبا  ،کنتارل ابهاام و

توانمندسازی آنان زمینچ یزم بارای بهار وری بیشاتر فاراه

ریسکپذیری بادند تا بدیاوسیلچ با کارای و اثربخش بیشتر
در امور ،بهر وری آنها نی اف ای

سازند.
 .2پیشنهاد م دود مدیران جامعچ مورد بررس از قادرن
اجبااار خااوی

بکاهنااد و در مواقااع نیاااز از قاادرن قااانون

بچ عنوان آخریا را ح استفاد نمایند و در خوو

یابد ،زیارا کاچ ایااگوناچ

افراد از منابع سازمان بهتر استفاد م کنند و موجب موفقیات
خود و سازمانشان م دوند.

قادرن

پاداش ه سع نمایند از پاداشهای استفاد کنند کاچ بارای

منابع
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احماادپور داریااان  ،م .)1393 .کااارآفرین «تعاااریف ،نظریااان و
النوها» .تهران :انتشاران پردیس.
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بیشتر نیروی انسان را فراه آورند.
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توفیق طلب  ،تحما ابهاام و ریساک پاذیری در کارکناان از
طریق برنامچ های مناسب تقویت دود و مدیران در ایا ماورد
بچ کمک کارکنان بیایند و با هادفگاذاری ،یااری در مواقاع
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