بررسی رابطه بین رویکرد راهبردی نظام نگهداشت منابع انسانی
و تعهد سازمانی کارکنان در سازمان های عمومی
نورمحمد یعقوبی ،1اکرم احمدنیا چنیجانی
تاریخ دریافت92/6/5:

2

تاریخ پذیرش92/11/5:

چکیده
در محیط پر تحول و غیر قابل پیشبینی امروز ،تفکر راهبردی رویکردی مناسب برای شکلدهی به راهبرد سازمان به حساب آمده و مدیر را قادر میسازد تا
تشخیص دهد چه عواملی در دستیابی به اهداف مورد نظر مؤثر و کدام یک مؤثر نیست و چرا و چگونه عوامل مؤثر برای اربابرجوع ارزش میآفریند .بصیرت
ایجاد شده از طریق تفکر راهبردی به تشخیص عوامل حیاتی موفقیت کمک میکند و این امر در نهایت منجر به ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمانها
میشود .هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بین رویکرد راهبردی نظام نگهداشت منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان با بررسی تأثیر متغیّرهای
حمایت سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،عدالت سازمانی و تأمین نیازهای برتر میباشد .تحقیق از نظر هدف ،توصیفی و از لحاظ روش تحقیق ،با راهبردی پیمایشی
انجام شده است .جامعه آماری این تحقیق ،کارکنان شهرداری زاهدان به تعداد  2302نفر میباشند که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه  023نفر در نظر
گرفته شده است .به منظور جمع آوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی  3/98استفاده شده است  .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو
 LISRELو آزمونهای همبستگی پیرسون و فریدمن و همچنین تحلیل مسیر استفاده شده است .نتایج حاصل ،نشان میدهد که بین رویکرد راهبردی در نظام
نگهداشت منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژهها
نظام نگهداشت منابع انسانی ،رویکرد راهبردی در نظام نگهداشت منابع انسانی ،تعهدسازمانی.

_____________________________________
 .1دانشیار گروه مدیریت ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
 .2کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان،نویسنده مسئولakr4464@gmail.com :
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مقدمه

کارکنان و احترام گذاشتن به آنها به عنوان افرادی است که

دنیاى امروز ،دنیاى سازمانهاست و نیروى انسانى سازمانها به

ارزشهاى متفاوت از ارزشهاى مدیران دارند .اگر برای

عنوان با ارزشترین منبع سازمانى محسوب میشوند .امروزه

مدیریت مهم است که افراد به خاطر دالیلی که هم برای

بیش از هر زمان دیگرى مشخص شده است که رشد و توسعه

خودشان و هم برای جامعه مفید باشند باقى بمانند ،باید

سازمانها و در پى آن جامعه و کشور در گرو استفاده صحیح

سازمانهایى که به صورت زنده و پویا اداره میشوند را توسعه

از نیروى انسانى است .با وجود شبهاتى مبنى بر اینکه در آینده

دهند ،که حقیقتاً در آنها به افراد با ارزشهاى گوناگون

فنّاورى جاى انسان را میگیرد و نقش آن را کمرنگتر

پذیرفتهشان احترام گذاشته شود(فالورز و چارلز .)4031 ،به

میسازد؛ با وجود این ،ماشینى شدن کارها تنها تنوع و نوع

گمان پژوهشگران ،داشتن یک رویکرد راهبردی در نگهداشت

فعالیت انسانها را تغییر شکل داده و به کار دانشی تبدیل کرده

منابع انسانی سازمان منجر به تعهد سازمانی مطلوب کارکنان

است و به یقین نقش تعیینکننده انسان به عنوان حاکم سازمان

خواهد شد .در این راستا میتوان با برقراری عدالت سازمانی،

همچنان برقرار و مستدام خواهد بود .بسیاری از مشکالت ما

حمایت مطلوب سازمانی از کارکنان ،بهبود فرهنگ سازمانی و

نه در حیطه وسایل و تجهیزات ،بلکه در قلمرو

توجه به تأمین نیازهای برتر ایشان ،این تعهد را منطقیتر و

انسانهاست(هرسی و بالنچارد .)4033 ،در محیط پر تحول و

پایدارتر کرد که چه بسا این تعهد طرف مقابل تالشهای نظام

غیر قابل پیشبینی امروز ،تفکر راهبردی رویکرد مناسب برای

نگهداشت منابع انسانی را نمایان خواهد ساخت.

شکلدهی به راهبرد سازمان به حساب میآید .تفکر راهبردی
مدیر را قادر میسازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به
اهداف مورد نظر مؤثر است و کدام یک مؤثر نیست و چرا و
چگونه عوامل مؤثر برای ارباب رجوع ارزش میآفریند؟
بصیرت ایجاد شده از طریق تفکر راهبردی به تشخیص عوامل
حیاتی موفقیت کمک میکند و این امر در نهایت منجر به
ایجاد مزیت رقابتی پایداری برای سازمانها میشود .شناسایی
این عوامل در هر حیطه بر اساس صفات و مشخصههای آن
حوزه تعیین میشوند .شناخت عوامل حیاتی موفقیت در هر
سازمان به دالیل مختلف ارزشمند است؛ چرا که از یک سو به
درك بهتر فضای رقابتی و تصمیمگیری منجر میشود و از
سوی دیگر به سازمانها در ورود به محیط رقابتی کمک
میکند تا در موقعیت ممتازی قرار گیرند و هزینههای خود را
کاهش دهند(کتلهوهن .)2333 4،اگر مدیران با رویکرد
راهبردی درست و منطقى ،ماندن را تقویت کنند و از تقویت
دالیل غلط بپرهیزند ،نه تنها میتوانند آمار ترك خدمت را
کاهش دهند ،بلکه هدفهاى دیگر حفظ و نگهداشت نیروی
انسانی را نیز تحقق میبخشند .در هر حال ،اولین اقدام ،درك
_____________________________________
1. Ketelhohn

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مدیریت منابع انسانی معطوف به سیاستها ،اقدامات و
سیستمهایی است که رفتار ،طرز فکر و عملکرد کارکنان را
تحت تأثیر قرار میدهد(نو 2و همکاران .)03 :2333 ،منظور از
حفظ و نگهداری کارکنان در سازمان ،فقط جنبه فیزیکی آن
نیست ،بلکه حضور و حرکت فعاالنة کارکنان سازمان در درون
آن و هماهنگی و همسویی آنان با سیاستها و راهبردهای
سازمان و به تعبیری درگیر بودن آنها با کار و شغل و مسائل
مربوط به آن است .مدیریت راهبردی منابع انسانی اساساً بر
الگویی از تحوالت و فعالیتهای برنامهریزی شده منابع انسانی
متمرکز میشود که درصدد است به سازمان در دستیابی به
اهدافش کمک کند(لیپاك .)249 :2332 ،0با توجه به
پژوهشهای انجام شده در زمینه رویکرد راهبردی نظام
3

نگهداشت منابع انسانی(آرمسترانگ4093 ،؛ شولر و همکاران،
 )2331ابعاد راهبردی در حوزهی نگهداشت منابع انسانی به
چهار بعد تقسیم میشود؛ این چهار بعد عبارتند از :هماهنگی
_____________________________________
2. Noe
3. Lepak
4. Schuler
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راهبردی ،همافزایی راهبردی ،انعطافپذیری راهبردی و مزیت

یکدیگر همراستا میشوند ،میتوانند یکدیگر را تقویت

راهبردی.

کنند(.شولر و همکاران)43 :2331 ،

هماهنگی راهبردی

انعطافپذیری راهبردی

اجرای کامل تفکر راهبردی در سازمان ،مستلزم هماهنگی و

مدیریت راهبردی منابع انسانی و خردهنظامهای آن باید ساز و

همسویی ذهنی و عینی در کلیت سازمان و تمامی خطوط

کارهایی را برای پایش مستمر تحوالت محیطی و همچنین

کسب و کار و همچنین واحدهای وظیفهای سازمانی است.

پیشبینی الزامات آینده ایجاد کند .تحوالتی که در حوزههای

مدیریت منابع انسانی نیز به عنوان یک واحد وظیفهای از این

دانشی ،فنّاوری ،حقوقی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و  ...در

قاعده مستثنا نخواهد بود .مفهوم مدیریت راهبردی منابع

سطح ملی و فراملی صورت میگیرد ،به طور مستقیم یا غیر

انسانی بیانگر تحقق مدیریت منابع انسانی در یک بستر

مستقیم و همچنین در کوتاهمدت یا بلندمدت ،آثار و پیامدهایی

راهبردی و همراستا با راهبردهای کالن سازمان است .لذا

را برای نظام نگهداری منابع انسانی سازمانها به دنبال خواهد

عالوه بر این هماهنگیهای عمودی حوزه منابع انسانی و

داشت .از این رو ،مدیریت راهبردی منابع انسانی اقتضا میکند

خردهنظامهای جذب و گزینش ،آموزش و بهسازی ،به

که خردهنظام نگهداری منابع انسانی از انعطافپذیری الزم و

کارگیری مؤثر و نگهداری با اهداف و سیاستهای کلی

کافی برای شناسایی ،درك و واکنش مناسب به تحوالت

سازمان ،دامنه این هماهنگیها باید در سطح افقی و بین

محیطی برخوردار باشد .یکی از نویسندگان در تعامل مؤثر

مدیریت منابع انسانی و خردهنظامهای آن با سایر واحدهای

سازمان با محیط معتقد است که« :انعطافپذیری راهبردی برای

وظیفهای سازمان مانند مالی ،پشتیبانی ،تولید ،بازاریابی نیز

سازمانها در کسب برتری (یا ایجاد مزیت رقابتی) اساسی

تسرّی یابد .بسیاری از اندیشمندان حوزه مدیریت راهبردی،

است؛ زیرا آنها را قادر میسازد تا پیوسته و به طور کنشی یا

یکپارچگی را نقطه ثقل مدیریت راهبردی منابع انسانی

واکنشی گزینههای راهبردی را در پاسخ به تحوالت محیطی

میدانند .به تعبیر یکی از دانشمندان« :مفهوم مدیریت راهبردی

ایجاد کنند»(.کاپاسوان)228 :2333 4،

منابع انسانی بر نقش مهم مدیریت منابع انسانی استوار است

مزیت راهبردی

که بر ماهیت راهبردی منابع انسانی و بر یکپارچه شدن راهبرد

کارکنان متخصص ،ماهر ،با انگیزه ،متعهد ،خالق و نوآور این

منابع انسانی با راهبرد سازمان ،تأکید دارد»(.آرمسترانگ:4093 ،

امکان را برای سازمان فراهم میآورند که با ایجاد روشها و

)49

شیوههایی نوین ،گوی سبقت را از سایر رقیبان برباید .هنگامی

همافزایی راهبردی

میتوان مدعی اعمال مدیریت راهبردی بر حوزه منابع انسانی

همافزایی بین عوامل یکی از مهمترین ویژگیهای سامانههای

شد که این حوزه کانونی برای تولید مزیت راهبردی سازمانی

باز است .همافزایی مؤثر بین عوامل هر سامانه در رویکرد

باشد .توان ایجاد مزیتهای راهبردی و غیر قابل تقلید توسط

راهبردی مورد توجه قرار میگیرد .در این رابطه انتظار میرود

رقیبان از جمله معیارهای ارزیابی نگرش و رفتار راهبردی

که برایند نهایی اقدامات و فعالیتهای هر سازمان یا واحد

مدیریت منابع انسانی و خردهنظامهای آن به شمار میرود.

وظیفهای از جمع جبری آنها بیشتر شود .به عبارت دیگر؛

انسانهای متخصص و متعهدی که پیوندهای عمیقی با اهداف

تعامل اجزای هر سامانه حاصلی بیش از جمع جبری ساده

سازمانی ایجاد میکنند به منبع عظیم تولید مزیت راهبردی و

کارکرد تکتک اجزا میتواند داشته باشد .در سامانههای باز،

ارزش افزوده سازمانی تبدیل میشوند .با توجه به محیط پر

تعامل درونی و بیرونی اجزا موجب کارکردهای مضاعفی

چالش پیرامون سازمان ،منابع انسانی یکی از کانونهای حیاتی

میشود .از دیدگاه همافزایی ،اقدامات منابع انسانی در

_____________________________________

هماهنگی با یکدیگر عمل میکند .هنگامی که چندین اقدام با

1. Kapasuwan
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برای تولید مزیتهای رقابتی به شمار میآید .یکی از

حمایت سازمانی ادراك شده باعث افزایش بهره وری،

نویسندگان میگوید« :به منظور حفظ برتری و رقابتی ماندن در

تعهدسازمانی
عملکرد ،کمک به همکاران ،پیشرفت سازمان ،

محیط همواره متغیّر ،بسیاری از سازمانها منابع انسانی را

عاطفی و رفتار تابعیت (شهروندی) سازمانی را فراهم می کند
2

0

بخش اصلی برنامهریزی راهبردی رشتههای کاری خود

(الماسترو  .)2333،میرنﺲ و ریدر ( )2339بیان میکنند درجه

قرارمیدهند»(.آرمسترانگ)20 :4093 ،

باالی حمایت در سطح سازمانی و سرپرستی ،منعکﺲ کننده

بنابر توضیحاتی که در باال در خصوص رویکرد راهبردی

نگرانی و عالقه مدیریت به بهزیستی کارکنان ،منجر به روابط

نظام نگهداشت منابع انسانی ارائه شد ،میتوان با نگاهی

متقابل میشود و سبب افزایش رفتار شهروندی ایمنی میشود.

اجمالی چنین بیان کرد که رویکرد راهبردی به نظام نگهداشت

به عبارت دیگر ،تبادل اجتماعی درون یک سازمان منجر به

منابع انسانی که همان هماهنگی راهبردی ،همافزایی راهبردی،

فواید پیشبینی نشدهای برحسب رفتار ایمن کارکنان میشود

انعطافپذیری راهبردی و مزیت راهبردی در نگرش به

که فراتر از متابعت بهنجار میباشد .حمایت سازمان و

نگهداشت منابع انسانی در سازمان است شامل جاری شدن این

خصوصا اًدراك حمایت از جانب سرپرست در رابطه با مسائل

نوع نگرش در تمامی خردهنظامهای جذب و گزینش ،آموزش

سالمتی ،تأثیری مثبتی بر عملکرد ایمنی مانند یاری رساندن به

و بهسازی ،بکارگیری مؤثر نیروها و نگهداری آنان با توجه به

همکاران و گزارش دهی خطرات دارد .اگرکارکنان احساس

سیاستهای کالن سازمان در واحدهای مختلف سازمانی

کنند که سازمان به فکر آنها میباشد و تجهیزات ایمنی را

میشود که توجه به این زمینهها ،خود نمود وجود فرهنگ

برایشان فراهم میکند ،تمایل به متابعت با رفتار ایمنی و کم

سازمانی مطلوب ،حمایت الزم و کافی سازمان از کارکنان،

خطر در آنها افزایش مییابد (ژنگ3و همکاران .)2338 ،

جاری بودن عدالت سازمانی و همچنین تأمین نیازهای برتر

ادواردز و پسی )2343( 1به این نتیجه رسیدند که حمایت

کارکنان در سازمان میباشد ،که با این نگاه میتوان به بررسی

سازمانی ادراك شده بطور مستقیم و غیر مستقیم بواسطه

فرضیههایی مبنی بر ارتباط معنادار رویکرد راهبردی در نظام

افزایش بازشناسی سازمانی بر پیامدهای ایمنی مؤثر میباشد.

نگهداشت منابع انسانی و عدالت سازمانی ،حمایت سازمانی و

بیرون )2343(2از نگاه ارزشهای اخالقی به حمایت سازمانی

فرهنگ سازمانی مطلوب و همچنین تأمین نیازهای برتر

ادرك شده مینگرد و بیان میکند ارزش اخالقی ادراك شده

کارکنان در سازمان پرداخت.

سازمانی با انحراف از رویهها و اصول ایمنی سازمان مرتبط

حمایت سازمانی

میباشد .سازمانی که حفظ ایمنی و سالمت را یک ارزش

ایده حمایـت سـازمانیادراك شده برای نخستین بار توسط

اخالقی میداند ،این ارزش را به کارکنانش نیز منتقل میکنند

درادبیات
آیزنبرگر 4و همکـاران( )4892بـه طـور رسـمی 

و باعث کاهش احتمال عدول آنها از استانداردهای ایمنی

سازمانی مطرح شده است .رفتارهای حمایت کننده رهبران و

میشوند .افراد دوست دارند همان طور که آن ها با سایرین

تفراهم آوردن حمایت
همچنین جوسازمانی ،میتواند موجبا 

نیز در قبال آنان همان گونه رفتار
رفتار میکنند ،دیگران 

سازمانی ادراك شده شود ،که منظور از حمایت سازمانی،

کنند .اگر رفتار سرپرستی با کارمندش منصفانه باشد،کارمند نیز

احساس وباورهای تعمیمیافته افراد در این راستاست که

برای جبران این رفتار ،سعی در ارتقای عملکرد خود دارد .باید

سازمان به همکاری و مساعدت وحمایت اعضای خود ارزش

شتکه مفهوم معاملهی متقابل قادر به بهبود طرز تفکر
توجه دا 

میگذارند و نگران و دلواپﺲ خوشبختی و آینده آنهاست

_____________________________________

(آیزنبرگر .)133 :4892 ،بر اساس رویکرد مبادله اجتماعی،
_____________________________________
1. Eisenberger

2. Lamastro
3. Mearns & Reader
4. Zhang
5. Edwards & Peccei
6. Biron

فصلناهم مدرییت سازمانهای دولتی؛ سال دوم ،شماره  ،7تابستان 39

05

شغلیآن هاست و بدین ترتیب

کارکنان ،رفتار آنان و عملکرد

است .نوعی احسـاس هویـت در اعضـای سـازمان بـه وجـود

بر روی اثربخشی سازمانی نیزاثرگذار میباشد .این امرباعث

میآورد ،باعث میشود نوعی تعهد جمعی در افراد بـه وجـود

همیت مفهوم معاملهی متقابل را که باعث
میشود که ا 

آید ،موجب ثبات و پایداری سازمان بـه عنـوان یـک سیسـتم

شکلگیری پدیده تبادل اجتماعی میشود روشن شود.

اجتماعی میشود و باالخره فرهنگ یک عامل قـوی کنتـرل و

(دکاپ 4و همکاران)443 :2330 ،

کنترل مالی و بودجهای در سازمان است (میر سپاسـی.)4032 ،

در این میان ،ارائهی حمایتهای سازمانی مطلوب در

در یک سازمان ،فرهنگ سازمانی یک متغیر اصلی بـه حسـاب

قبالکارکنان به وابستگی و تعلق خاطر افراد به سازمانهایشان

میآید و عواملی همچون میزان آزادی عمـل و اسـتقالل ،نـوع

منجر خواهد شد(.بنستوك 2و همکاران)024 :2330 ،

سـاختار ،شــیوه پرداخــت پـاداش ،صــمیمیت و حمایـتهــای

بنا بر آنچه گفته شد ،حمایت سازمانی ادراك شده باعث

مدیران که به طور کلی ویژگیهای مختلـف فرهنـگ سـازمانی

افزایش بهرهوری ،عملکرد ،کمک به همکاران ،رفتار شهروندی

است باعث تغییر الگوی رفتار سازمان و کارکنان میگـردد .بـا

مناسب شده و در نتیجه موجب افزایش تعهد عاطفی کارکنان

مطالعه فرهنگ سازمانی میتوان به علـل کامیـابی یـا شکسـت

نسبت به سازمان میشود که بنابر این نقطه نظر میتوان فرضیه

سازمان پی برد و از سوی دیگـر چـون فرهنـگ سـازمانی اثـر

تأثیر حمایت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان را مورد

مهمی بر روی رفتار افراد سازمان دارد و نیز به علـت ایـن کـه

بررسی قرار داد.

بخش پیچیدهای از ارزشها را شامل میشـود و ایـن ارزشهـا

فرهنگ سازمانی

بر نحوه نگرش و در نهایت ،رفتار افراد در محیط کـاری مـؤثر

یکی از وجوه قـدرت یـک سـازمان ،برخـورداری از فرهنـگ

خواهد بود .میتواند عامل مهمی در کنترل سازمانی بـه شـمار

سازمانی مطلوب است .فرهنگ سازمانی هر مجموعه که آیینـه

آید(طوسی .)4 :4032 ،به منظور بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای

تمامنمای ویژگیها ،خصـلتهـا ،قـوتهـا و ضـعفهـای آن

فرهنگ سازمانی ،ابعاد و مؤلفهها به صورت ذیل تبیین میشود:

محسوب میشود ،میتواند چهـره درون و بـرون آن را از نظـر

ویژگی های غالب ،رهبری سازمانی ،مدیریت کارکنان ،انسـجام

پایبندی کارکنان به ارزشها ،اصول ،باورها ،نگرشهـا و سـایر

سازمان ،تأکیدهای استراتژیک ،معیارهای موفقیت.

اعتقادات مرتبط نشان دهد .از طریق مطالعه فرهنـگ سـازمانی

بنابر آنچه توضیح داده شد ،در سازمان ،فرهنگ سازمانی

یک تشکل ،میتوان به انسجام ارزشی و تعهـد کارکنـانش پـی

متغیّری اصلی بوده و بر عوامل بسیاری چون میزان آزادی عمل

برد .در دو دهه اخیر ،کشـورهای صـنعتی متوجـه یـک عامـل

و استقالل ،نوع ساختار ،شیوه پرداخت پاداش ،صمیمیت و

اســتراتژیک و تعیــین کننــده در موفقیــت یــا عــدم موفقیــت

حمایتهای مدیران تأثیر مستقیم گذاشته و باعث تغییر الگوی

سازمانهای کسب و کار شدهاند که قـبالً چنـدان مـورد توجـه

رفتاری کارکنان در جهت تعهد بیشتر به سازمان میشود که

قرار نگرفته بود ،این موضوع همان فرهنگ سـازمان اسـت .بـه

براین اساس مبنای تعریف فرضیه تأثیر حمایت سازمانی بر

تعبیر دیگر؛ هر سازمانی دارای شخصیتی اسـت ماننـد انسـان،

تعهدسازمانی قرار میگیرد.

همان گونه که عنصـر اصـلی شخصـیت یـک انسـان فرهنـگ

عدالت سازمانی

اوست ،عنصر اصلی شخصیت یک سازمان نیز فرهنگ سازمان

عدالت سازمانی را میتوان بدین صورت تعریف کرد :مطالعه
0

است .به طور کلی فرهنگ در سـازمان ،نقـشهـای گونـاگونی

برابری در کار (برن و کروپانزانو  .)8 :2334 ،زمانی که مفهوم

ایفا میکند .فرهنگ ،تعیینکننده مرز فکری و ارزشـی سـازمان

عدالت سازمانی مورد مالحظه قرار میگیرد یک فرد ارزیابی

_____________________________________
1. Deckop
2. Bienstock

میکند که آیا تصمیم سازمانی با توجه به دو اصل قضاوت
_____________________________________
3. Byrne & Cropanzano
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یعقوبی و چنیجانی :بررسی رابطه بین رویکرد راهبردی نظام نگهداشت منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان

یعنی میزان و صحت اتخاذ شده یا نه؟ توازن چنین تعریف

به همین ترتیب تا پایان سلسله مراتب نیازها اوج گرفته و پﺲ

میشود « :نیاز یک فرد برای اینکه اعمال خودش را با اعمال

از ارضاء ،فروکش کرده و نوبت به دیگری میسپارند .در این

مشابه فرد دیگر در موقعیتهای مشابه مقایسه کند» .در حالیکه

نظریه ،نیازهای آدمی در پنج طبقه قرار داده شدهاند که به

صحت بر «کیفیتی که باعث میشود تصمیم به حق به نظر

9

3

ترتیب عبارتند از :نیازهای زیستی  ،نیازهای امنیتی  ،نیازهای

برسد» تأکید دارد(.دوینتاز)19 :2330 4،

اجتماعی  ،احترام  ،خود شکوفایی  .سلسلهمراتب نیازهای

عدالت سازمانی در  33سال اخیر توسعه یافته است که شامل

مزلو غالباً به صورت یک هرم نشان داده میشود .در سطوح

تئوریهای توزیعی ،رویّهای و تعاملی است .با توجه به این

پایینتر هرم ،ابتداییترین و پایهایترین نیازها و در باالترین

تئوریها ،پژوهشگران یک مدل چهار عاملی از عدالت

سطح هرم ،نیازهای پیچیدهتر قرار دارند .مزلو عقیده داشت که

سازمانی راپذیرفتهاند که عدالت توزیعی ،عدالت رویّهای و دو

این نیازها مشابه غرایز انسانی هستند و نقش عمدهای در رفتار

دستهی عدالت تعاملی به ویژه عدالت اطالعاتی و بین فردی را

انگیزشی دارند .نیازهای فیزیولوژیکی ،امنیتی ،اجتماعی و

در بر میگیرد(نباتچی و بینگام .)438 :2333 ،2محققان عدالت

دریافت احترام نیازهاییاند که به دلیل محرومیت به وجود

سازمانی بر این موضوع توافق عمومی دارند که عدالت

میآیند .برآورده کردن این نیازهای سطح پائینتر به منظور

سازمانی به سه بعد تقسیم میشود .4 :عدالت توزیعی.2 ،0

اجتناب از احساسات یا پیامدهای ناخوشایند اهمیت دارد .مزلو

عدالت رویّهای .0 ،3عدالت مراودهای.

5

بر این اساس ،هنگامی که فرد از میزان و صحت تصمیم
سازمانی که در آن خدمت میکند مطمئن شود و عدالت

43

8

44

باالترین سطح هرم نیازها را نیاز رشد مینامد .نیازهای رشد به
دلیل کمبود یا محرومیت از چیزی به وجود نمیآیند ،بلکه
زاییده تمایل رشد از سوی یک فرد هستند.

سازمانی را در تمامی سطوح سازمان جاری ببیند تعهدش

بر این اساس و بنا بر عقیده مزلو هنگامی که نیازهای

نسبت به سازمانی که به عدالت با او رفتار میکند بیشتر شده و

برتر کارکنان در سازمان تأمین شود و کارکنان با تأمین این

بر این اساس میتوان فرضیه تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد

نیازها انگیزش بیشتری برای ماندن در سازمان مییابند تعهد

سازمانی کارکنان را مورد بررسی قرار داد.

سازمانی آنان بیشتر میشود و با این توجیه میتوان به بررسی
فرضیه تأثیر تأمین نیازهای برتر بر تعهد سازمانی پرداخت.

تأمین نیازهای برتر

12

نظریه آبراهام مزلو 2نظریهپرداز کالسیک مدیریت ،در مورد

تعهد سازمانی

نیازهای اساسی انسان است .به اعتقاد مزلو نیازهای آدمی از

مطالعات رفتار سازمانی اغلب بر نگرشهای مربوط به کار

یک سلسله مراتب برخوردارند که رفتار افراد در لحظات

استوارند و بیشتر آنها در ارتباط با سه نگرش ،درگیری شغلی،

خاص تحت تأثیر شدیدترین نیاز قرار میگیرد .هنگامی که

رضایت شغلی و تعهد سازمانی میباشد .در مورد تعهد دو

ارضای نیازها آغاز میشود ،تغییری که در انگیزش فرد رخ

رویکرد کلی وجود دارد )4 :رویکردی که از افراد میخواهند

خواهد داد بدین گونه است که به جای نیازهای قبل ،سطح

نسبت به سازمان خود وفادار و به آن متعهد بمانند که

دیگری از نیاز ،اهمیت یافته و محرك رفتار خواهد شد .نیازها

رویکردی یکطرفه است و تا حدی با حمایت سازمانی ادراك

_____________________________________
1. Devintaz
2 . Nabatchi & Bingham
3 . Distributive Justice
4 . Procedural justice
5 . Interactional justice
6 . Abraham Maslow

_____________________________________
7 . Biological needs
8. Security needs
9. Social needs
10. Needs respect
11 . Self-actualization needs
)12 . Organizational Commitment (OC
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شده که توسط آیزنبرگر مفهومسازی شده است جبران میشود،

سازمانی در شرکتهای صنعتی کنیا» ،رابطه بین رویکرد

و  )2رویکردی است که تعهد را عبارت از یک پیمان روان

راهبردی سخت و نرم مدیریت منابع انسانی و سه مؤلفه تعهد

شناختی و دوطرفه میداند(عریضی و همکاران.)03 :4083 ،

سازمانی یعنی تعهد هنجاری ،عاطفی و مستمر را بررسی کرده

ویلیامسون و اندرسون 4تعهد را شدت و گستردگی مشارکت

است .پرسشنامه این پژوهش بین  214شرکت صنعتی بزرگ

فرد در سازمان ،احساس تعلق به سازمان و شغل و احساس

کنیا توزیع شده است .از آزمون  2فرضیه این پژوهش،

2

مشخص شد که رویکرد راهبردی نرم و سخت مدیریت منابع

تعهد سازمانی را چنین تعریف میکند :نگرشی که هویت فرد

انسانی با دو مؤلفه تعهد مستمر و عاطفی دارای رابطه مثبتاند

را به سازمان ،مرتبط یا وابسته میکند .کانتر 0تعهد سازمانی را

ولی تعهد هنجاری رابطهای ضعیف و منفی با رویکرد راهبردی

به عنوان تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری

سخت دارد .برخالف دالیل تئوریک ،رویکرد راهبردی سخت

خویش به نظام اجتماعی تعریف میکند(همان .)00 :تعهد

ارتباط مثبتی با تعهد عاطفی دارد .این نتایج ،یافتههای پیشین

سازمانی ،تمایل به بقا و تالش بسیار زیاد برای سازمان و

که کارکنان تعهد عاطفی را حتی تحت رویکرد راهبردی

همچنین پذیرش ارزشها و اهداف سازمان میباشد .تعهد

سخت حفظ میکنند تأیید میکند؛ زیرا رضایتی که با موفقیت

هویت تعریف کردهاند(شهبازی و دیگران .)02 :4093 ،شلدن

43

سازمانی نگرش وابستگی به سازمان و وابستگی عاطفی

میآید ،نیازهای ذاتی آنان را ارضا میکند .آیوبامی ()2340

کارکنان به سازمان است که ممکن است تعهد شخصی قوی-

پژوهشی را با نام «تأثیر عدالت سازمانی ادراك شده بر روی

تری را ایجاد ،و کارکنان را برای تجربه حﺲ تعلق توانمند

تعهد سازمانی یک شرکت غذا و نوشابه در نیجریه» انجام داده

کند(میر و هرسکوویچ .)2334 ،3الن و میر سه بعد اصلی را

است .این پژوهش نقش عدالت سازمانی بر روی تعهد

برای تعهد در نظر میگیرند که به ترتیب عبارتند از :تعهد

سازمانی را بررسی میکند و به دنبال یافتن رابطه معناداری بین

عاطفی ،1تعهد مستمر 2و تعهد هنجاری(3عریضی و همکاران،

مؤلفههای عدالت سازمانی با تعهد سازمانی بوده است241 .

 .)02 :4083مسنر )2340(9در پژوهش خود با نام «تأثیر

نفر از کارکنان شرکت چند ملیتی نیجریهای به سؤاالت

فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی در خدمات  ITمنابع صنعتی

پرسشنامه پاسخ دادهاند 3 .فرضیه این پژوهش با آزمون ،t

هند» به دنبال پیدا کردن تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد

همبستگی و تحلیل واریانﺲ سنجیده شدند .نتیاج نشان داد که

سازمانی کارکنان در خدمات  ITصنعتی بوده است284 .

عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کارمند در خدمات آی تی به پرسشنامه این پژوهش پاسخ

گالرینو )2340(44در پژوهش خود با عنوان «مدیریت

گفتهاند .برای تحلیل دادهها از رگرسیون چندگانه و تحلیل

استراتژیک منابع انسانی :اثر گذاری بر حمایت سازمانی ادراك

عاملی تأییدی استفاده شد .نتایج این پژوهش نشان داد که ابعاد

شده و نگرشهای شغلی» چنین بیان میکند که امروزه حرکت

فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان خدمات  ITدر

به سمت مدیریت استراتژیک منابع انسانی هدف بسیاری از

صنعت هند اثری مثبت و معنادار دارد .کیدومبو )2342( 8در

سازمانهای انسان محور است .نتایج این پژوهش نشان دادند

تحقیقی با عنوان «رویکرد راهبردی منابع انسانی و تعهد

که مدیریت استراتژیک منابع انسانی رابطه مثبت و معناداری با

_____________________________________
1 . Williamson & Anderson
2 . Schelden
3 . Kanter
4. Meyer & Herscovitch
5 . Emotional commitment
6 . Continuous Commitment
7 . Normative Commitment
8 . Messner
9 . Kidombo

حمایت سازمانی ادراك شده و نگرشهای شغلی دارد.
کوالکوقلو42و همکاران( )2343پژوهشی انجام دادهاند با نام
«اثرات حمایت سازمانی ادراك شده بر روی برون دادهای مؤثر
_____________________________________
10 . Ayobami
11 . Glarino
12 . Colakoglu
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کارکنان :شواهدی از صنعت هتلداری» ،محققین در این پژوهش

فرضیههای پژوهش

چنین بیان میکنند که مطالعات گذشته عمدتاً رابطه بین حمایت

در چارچوب مدل پیشنهادی این پژوهش ،فرضـیههـای ذیـل

سازمانی ادراك شده و تعهد سازمانی را در یک مسیر مستقیم

استخراج شده است:

واکاوی کردهاند .مطالعات محدودی که بر روی توریسم انجام

رویکرد راهبردی نظام نگهداشت منابع انسانی از طریق

شده است ،نشان میدهد که رضایت شغلی یک متغیّر میانجی در

حمایت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر میگذارد.

رابطه بین تعهد و حمایت سازمانی است .هدف این مطالعه؛ )4

رویکرد راهبردی نظام نگهداشت منابع انسانی از طریق فرهنگ

بررسی اثرات رضایت شغلی بر روی ابعاد تعهد سازمانی)2،

سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر میگذارد.

بررسی اثرات حمایت سازمانی بر روی ابعاد تعهد سازمانی)0 ،

رویکرد راهبردی نظام نگهداشت منابع انسانی از طریق عدالت

بررسی اثرات میانجی گری رضایت شغلی بر روی رابطه حمایت

سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر میگذارد.

سازمانی ادراك شده و ابعاد تعهد سازمانی ،بر اساس یک مطالعه

رویکرد راهبردی نظام نگهداشت منابع انسانی از طریق تأمین

تجربی است .یافتهها نشان میدهند که حمایت سازمانی ادراك

نیازهای برتر بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر میگذارد.

شده یک اثر برجسته مثبت بر رضایت شغلی ،تعهد مستمر،
هنجاری و عاطفی دارد .بر اساس واکاوی نظام نگهداشت منابع
انسانی در ادبیات موضوع به نظر میرسد که رویکرد راهبردی در
نظام نگهداشت منابع انسانی بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر بگذارد
و متغیّرهای چهارگانه حمایت سازمانی  ،فرهنگ سازمانی ،عدالت
سازمانی و تأمین نیازهای برتر نیز بتوانند با ورود به رابطه بین این
دو متغیّر در مدل مفهومی پژوهش ،امکان واکاوی دقیق تر این
رابطه در نظام نگهداشت منابع انسانی را فراهم آورند.

با توجه به آنچه در مبانی نظری و پیشینه پژوهش گفته شد و بنا
بر نگاه نگارندگان به موضوع ،مدل زیر برای نگرشی راهبردی به
نظام نگهداشت منابع انسانی و تبیین رابطه آن با تعهد سازمانی
استخراج شده است:

راهبردی
هماهنگی
راهبردی
هم افزایی
راهبردی

راهبردی

مزیت
راهبردی

شهرداریهای مناطق و دوازده سازمان زیرمجموعهی شهرداری
تشکیل میدهند که بنا بر برآورد انجام شده در زمان انجام
پژوهش تعداد این جامعه آماری  2302نفر بوده است.
حجم نمونه و روش نمونهگیری
نامتناسب برای شناسایی نمونه مورد مطالعه استفاده شده است.
حجم نمونه مورد مطالعه در این پژوهش بر اساس جدول
مورگان 023نفر محاسبه براورد شده است .
ابزار گردآوری اطالعات

نگهداشت
مطلوب منابع

گردآوری شده است .پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش،

سازمانی
فرهنگ

انسانی
تعهد

پرسشنامهای  99سؤالی با استنباط از پرسشنامههای استاندارد

سازمانی

سازمانی

تعهد

شامل متغیّر رویکرد راهبردی در نظام نگهداشت منابع انسانی

عدالت

عاطفی

حمایت

سازمانی
تامین نیازهای برتر

انعطاف
پذیری

جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شهرداری مرکز زاهدان،

در این تحقیق ،با بهره گیری از پرسشنامه ،دادههای مورد نیاز

رویکرد راهبردی
رویکردانسانی
منابع

جامعه آماری

در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای

مدل مفهومی پژوهش

نظام نگهداشت

روش شناسی پژوهش

تعهد
مستمر
تعهد

شکل  .1مدل مفهومی

هنجاری

با  42سؤال ،متغیّر تعهد سازمانی با  42سؤال ،متغیّر حمایت
سازمانی با  42سؤال ،متغیّر عدالت سازمانی با  42سؤال ،متغیّر
تأمین نیازهای برتر با  42سؤال و متغیّر فرهنگ سازمانی با 23
سؤال ،با احراز روایی باال (با تأیید نخبگان و متخصصین امر)

فصلناهم مدرییت سازمانهای دولتی؛ سال دوم ،شماره  ،7تابستان 39
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و پایایی قابل توجه 3/98با استفاده از آلفای کرونباخ ،مبنای

 3/34در سطح معناداری 88درصد میباشد ،این امر نشان

تحقیق میدانی قرار گرفت.

میدهد که بین تمامی متغیّرهای مدل طراحی شده همبستگی
معناداری وجود دارد.

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
در پژوهش حاضر از روشهای آمار استنباطی از جمله
آزمونهای همبستگی پیرسون و فریدمن و همچنین تحلیل مسیر
استفاده شده است.

اولویتبندی متغیّرهای پژوهش
برای اولویتبندی متغیّرهای پژوهش از آزمون فریدمن استفاده
شد که نتایج حاصل در جدول2و0دیده میشود:
جدول .2آزمون فریدمن جهت اولویتبندی متغیّرهای پژوهش

یافتههای تحقیق
آزمون فرضیههای پژوهش(آزمون همبستگی پیرسون)

تعداد

219

میزان مجذور

4323/833

کای

نتیجه حاصل از انجام آزمون پیرسون در پژوهش حاضر،

درجه آزادی

1

سطح معنیداری

3/333

در جدول زیر مشاهده میشود:

تعهد

سازمانی

حمایت

سازمانی

3/333

تأمین نیازهای

برتر

3/333

عدالت سازمانی

3/333

فرهنگ سازمانی

3/333

3/333

رویکرد راهبردی

3/333

3/333

تعهد

3/333

3/314
3/333

سازمانی
حمایت

سازمانی

3/333

3/189
3/333

3/120

3/130

3/132

3/333

تأمین

نیازهای برتر

3/122

3/222

3/333

3/034

3/193

3/932

3/333

عدالت

سازمانی

3/302

3/128

فرهنگ

3/111

سازمانی

3/093
3/939

ردیف

خردهمقیاس

میانگین رتبهها

4

تعهد سازمانی

43/38

2

تأمین نیازهای برتر

43/32

0

فرهنگ سازمانی

44/02

3

حمایت سازمانی

43/08

1

عدالت سازمانی

8/39

2

رویکرد راهبردی در نظام
نگهداری منابعانسانی

8/29

نتایج این آزمون نشان میدهد که در سازمان مورد مطالعه
متغیّر تعهدسازمانی بیشتر از بقیه متغیّرها مورد توجه قرار
گرفته است و متغیّر رویکرد راهبردی در نظام نگهداشت منابع

3/333

Sig

جدول .3متغیّرهای پژوهش به ترتیب اولویت

راهبردی

R

رویکرد

جدول .1ضریب همبستگی پیرسون بین متغرهای مدل طراحی شده

انسانی پایینترین میزان توجه را در سازمان به خود اختصاص
داده است.

تحلیل-مسیر

همانگونه که در جدول 4مالحظه میشود ،ضریب معناداری

استفاده از روش تحلیل مسیر پژوهشگر را قادر میسازد تا

( )Sigبرای همبستگی تمامی متغیّرها مقدار 3/333و کمتر از

اثرات مستقیم و غیر مستقیم یک متغیّر را بر متغیّر دیگر اندازه
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گرفته و مقدار آنها را با هم مقایسه نماید .در این روش اگر
مقدار  ،  2نسبت به درجه آزادی( )dfکوچکتر از ،0
 4RMSEAکوچکتر از  3/4و نیز  2GFIو AGFI

0

بزرگتر از  % 83باشند ،میتوان نتیجه گرفت که مدل اجرا
شده برازش مناسبی دارد .ضریب استاندارد رابطه موجود نیز
در صورتی که ارزش  ،tاز  4/82بزرگتر یا از -4/82
کوچکتر باشد ،در سطح اطمینان  88درصد معنادار خواهد
بود .نتیجه انجام تحلیل مسیر بر روی مدل پژوهش در حالت
استاندارد و  t-valueدر شکل 2و  0دیده میشود:

شکل  . 3ت حلیل مسیر در ح ا لت t -val ue

می شود که تمامی فرضیات تأیید شده و می توان اثر
نهایی متغ ی ّر رویکرد راهبردی در نظام نگهداشت منابع
انسانی را بروی متغ ی ّر تعهد سازمانی ب ه صورت آنچه که
د ر جدول  3دیده می شود محاسبه کرد .

بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از انجام آزمون همبستگی پیرسون با
اطمینان  81درصد ثابت کرد که بین تمامی متغ ی ّر های در
شکل .2تحلیل مسیر در حالت استاندارد

همانطور که مشاهده می شود و با توجه به معن ا دار

نظر گرفته شده در پژوهش رابطه مستقیم و معناداری
وجود دارد که این به معنای تأیید تمامی فرضی ه های
پژوهش می باشد .می توان این نتیجه را در غالب جدول 1

بودن ارزش  ، tمقدار مناسب کای دو ،مقدار  RMSEAو

دسته بندی کرد.

نسبت کای دو به درجه آزادی و مقدار محاسبه شده

طبق آنچه که گفته شد با توجه به آنچه که در نت ایج

باالتر از  83درصد برای  GFIو  ، AGFIاعتبار و

آزمون همبستگی قابل مشاهده است رابطه بین رویکرد

برازندگی مناسب مدل تأیید می شود .بنابراین کلیه

راهبردی منابع انسانی و حمایت سازمانی تأیید شد ه

فرضی ه ها ی پژوهش ،تأیید می گردند.
با توجه به نتایج حاصل از انجام تحلیل مسیر ،دیده
_____________________________________
1. Root Mean Square Error of Approximation
2 .Goodness of Fit Index
3. Adjusted Goodness of Fit Index

است،

که

این

نتیجه

با

پژوهش

سنجقی

و

همکاران(  ) 4083و گالرینو(  ) 2340همراستا بوده و نتیجه
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مشابهی را حاصل کرده است .نتایج آزمون همبستگی رابطه

شمﺲ احمر و همکاران( ،)4098سنجقی و همکاران( )4083و

بین رویکرد راهبردی و عدالت سازمانی را با ضریب

همچنین جهانگیری و مهرعلی( )4093همراستایی دارد و نتایج

همبستگی 3/932تأیید مینماید،که این نتیجه با پژوهشهای

حاصل از این پژوهشها را مورد تأیید قرار میدهد.

جدول  .4بررسی اثر متغیر رویکرد راهبری بر تعهد سازمانی
از طریق تحلیل میسر

رویکرد راهبردی و

ضریب
همبستگی بین متغیرها

نتیجه

همبستگی

اولویت

R

با احساس تعهد

تعهد سازمانی از طریق
متغیّرهای میانجی

تایید

3/093

اولویت

حمایت سازمانی-تعهد

هشتم

سازمانی

سازمانی

رویکرد راهبردی-

رویکرد راهبردی نظام

فرهنگ سازمانی-تعهد

نگهداشت منابع انسانی
با احساس عدالت

تایید

3/932

اولویت

سازمانی

دوم

رویکرد راهبردی-

سازمانی

عدالت سازمانی-تعهد

رویکرد راهبردی نظام
نگهداشت منابع انسانی

تایید

3/939

با فرهنگ سازمانی

اولویت

سازمانی

اول

رویکرد راهبردی -تأمین
نیازهای برتر -تعهد

رویکرد راهبردی نظام
نگهداشت منابع انسانی

اثر
مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کل

رویکرد راهبردی-

رویکرد راهبردی نظام
نگهداشت منابع انسانی

جدول  .5نتایج آزمون فرضیههای پژوهش

تایید

3/111

با حمایت سازمانی

اولویت
چهارم

-

-

-

-

3/12 * 3/40

3/90 * 3/24

3/20 * 3/20

3/13 * 3/23

3/332

3/433

3/433

3/410

سازمانی
رویکرد راهبردی -تعهد سازمانی

3/130

رویکرد راهبردی نظام
نگهداشت منابع انسانی
با تامین نیازهای برتر

تایید

3/128

اولویت
پنجم

کارکنان

نتیجه آزمون همبستگی پیرسون با ضریب همبستگی

احساس عدالت
سازمانی با میزان تعهد

تایید

3/034

سازمانی کارکنان
فرهنگ سازمانی با
میزان تعهد سازمانی

تایید

3/302

کارکنان
حمایت سازمانی با
میزان تعهد سازمانی

تایید

3/314

کارکنان
تامین نیازهای برتر
کارکنان با میزان تعهد
سازمانی کارکنان

رابطه بین رویکرد راهبردی و تأمین نیازهای برتر بر اساس

تایید

3/120

اولویت

3/128تأیید شده است .این نتیجه با پژوهش سنجقی و

نهم

همکاران( )4083همراستا میباشد .همچنین از نتایج حاصل از

اولویت
هفتم
اولویت
ششم
اولویت
سوم

آزمون همبستگی پیرسون چنین بر میآید که رابطه بین دومتغیّر
رویکرد راهبردی و فرهنگ سازمانی مورد تأیید قرار گرفته
است ،نتیجه حاصل شده با پژوهشهای سنجقی و
همکاران( ،)4083جهانگیری و مهرعلی( ،)4093عباسی()4099
و حبیبی( )4098همراستا بوده و در تأیید نتایج این پژوهشها
میباشد .وجود رابطه همبستگی بین متغیّرهای حمایت
سازمانی و تعهد سازمانی با ضریب همبستگی  3/314تأیید
شده است که این نتیجه با پژوهشهایی که توسط
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طالقانی( )4099و دعایی( )4098و همچنین کوالکوقلو ()2343

و دستاوردهای ارزشمند نظام نگهداشت منابع انسانی سایر

انجام گرفته است همراستا میباشد .رابطه همبستگی بین دو

سازمانها در غنیسازی نظام نگهداشت منابع انسانی کل

متغیّر فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی از طریق آزمون

سازمان به کار گرفته شود ،با درنظر داشتن تجربیات دیگران،

همبستگی پیرسون با ضریب همبستگی  3/302تأیید میشود.

سازمان باید به جایی برسد که دارای یک نظام جبران خدمات

نتیجه کسب شده در این آزمون با پژوهش کرمی نیا ()4098

منحصر به فرد شده و بسترسازی الزم برای تعالی و تأمین

همراستا بوده ،همچنین نتیجه پژوهش ملکی و همکاران

پاداشهای معنوی کارکنان خود را فراهم کرده و در مقایسه با

( )4093و نیز پژوهش مسنر ( )2340را تأیید مینماید .رابطه

سازمانهای دیگر وجهه اجتماعی باالتری را برای کارکنان

بین دو متغیّر عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با ضریب

خود فراهم نماید.

همبستگی  3/034تأیید شده است که با نتیجه پژوهش

به منظور برقراری حمایت سازمانی مطلوبتر پیشنهاد میشود:

غفوری( )4099و همچنین با نتیجه حاصل از پژوهش آیوبامی

سازمان برای نقش تک تک کارکنان خود ارزش بیشتری قائل

( )2340در یک راستا میباشد .رابطه بین دو متغیّر تأمین

شود ،به عقاید آنان احترام گذاشته و به پیشرفتهای کاری

نیازهای برتر و تعهد سازمانی با ضریب همبستگی 3/120

آنان اهمیت دهد .در صورت بروز مساله و مشکل از کمک به

تأیید شده است ،این نتیجه با پژوهش انجام شده توسط

آنان دریغ ننماید و اهمیت به رفاه و رضایتمندی کارکنان را در

سنجقی و همکاران( )4083همراستا بوده و نتیجه حاصل از

اولویت قرار دهد .کارمند نباید احساس کند که سازمان هر جا

این پژوهش را تأیید مینماید .و در نهایت بنابر نتیجه حاصل

که الزم باشد از منافع او به نفع خود چشم پوشی کرده و هر

شده از آزمون همبستگی پیرسون رابطه بین متغیّر رویکرد

آن ممکن است فرد دیگری را با او جایگزین نماید .کارمند

راهبردی در نظام نگهداشت منابع انسانی و تعهد سازمانی تأیید

نباید احساس نماید که در فضای سازمان صدای او شنیده

شده است .ضریب همبستگی این دو متغیّر  3/093میباشد و

نمیشود و کسی به خواستههای او اهمیتی نمیدهد .سازمان

این نتیجه همراستا با پژوهشهای سنجقی و همکاران()4083

باید به قدردانی از تالشهایی که کارکنان برای هرچه بهتر

و همچنین حبیبی( )4098میباشد و نتیجه پژوهش کیدومبو

انجام دادن کارها در سازمان انجام میدهند اهمیت زیادی داده

( )2342را نیز با تأکید بر رابطه نظام نگهداشت و تعهد

تا کارکنان انگیزه و روحیه مضاعفی را در خود احساس کرده

سازمانی تأیید میکند.

و با دلگرمی حضور سازمان در کنار خود ،به نحو مطلوب

درراستای نتایج حاصل از پژوهش ،بمنظور اینکه رویکرد

تری به انجام کارها بپردازند.

راهبردی نگهداشت منابع انسانی در سازمان به بهترین نحو

برای اینکه کارمند احساس نماید که نیازهای برتر او در

ساماندهی گردد ،توجه به نکات ذیل در سازمان ضروری

سازمان تأمین میشود پیشنهاد میشود؛ سازمان آزادی عمل

مینماید :جهت گیریهای نظام نگهداشت منابع انسانی باید در

الزم را در انجام وظایف به کارمندان خود داده ،همچنین بستر

راستای عالی ترین تدابیر ابالغی و همسو با راهبردهای کالن

بروز استعدادهایشان را فراهم کرده و از خالقیتها و

سازمان باشد .بین سیاستها و راهبردهای نظام نگهداشت

نوآوریهایشان استقبال نماید ،در واقع فرصت بروز

منابع انسانی سازمان هماهنگی الزم موجود باشد بطوریکه این

توانمندیهای کارمندان را فراهم نماید تا آنان با انجام کارها به

دو باید در سازمان یکدیگر را تقویت کرده و مکمل هم باشند.

شیوهای که خود صحیح میدانند از انجام آن لذت برده و حﺲ

باید بطور مداوم روند تغییر و تحول نظام نگهداشت منابع

بهتری برای انجام آن داشته باشند .سازمان باید برای نظرات

انسانی سایر سازمانها رصد گردد ،از تجربیات و آموزههای

مشورتی کارکنان خود اهمیت قائل شده ،رفتار محترمانه با حفظ

نظام نگهداشت منابع انسانی سایر سازمانها بهره برداری شده

شئونات شخصی کارمند را با او داشته باشد تا
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کارمند به

کار در سازمان افتخار کرده و به انجام

وظایف خود به بهترین نحو ممکن اقدام نماید.

ب ه منظور ارتقای هرچه بیشتر فرهنگ سازمانی سازمان
باید تالش نماید تا فضایی شبیه یک خانواده را فراهم

برای اینکه کارکنان در سازمان برقرار بودن

کند ،مکانی بسیار پویا برای کارآفرینی با تمایل به

عد الت را احساس نمایند ،باید سازمان برا ی ارز ی اب ی

ریسک باال با روی ه ها ی مدیریتی غیر رسمی و تمایل

عملکرد کارکنان از روی ه ها ی منصفانه ای استفاده کرده

زیاد به نتیجه گرایی که در آن موضوع اصلی انجام

و تنها عملکرد آنان را مدنظر قرار دهد .بر این اساس

شد ن کار با بهترین نتیجه ممکن باشد .رهبری در

روی ه ها ی جبران خدمات را بطور یکسان تنظیم کرده و

سازمان نیز باید جنبه تسهیل کنندگی و پرورشی،

بطور یکسان در بین کارکنان خود با رعایت عدالت و

نوآورانه ،ریسک پذیر و کارآفرین ،هماهنگ کنندگی و

مساوات اعمال ن ماید ب ه طوری که توزیع خدمات

سازمان دهندگی داشته باشد .سبک مدیریت در سازمان

رفاه ی و تسه ی الت ی ،حقوق و مزا ی ا و توز ی ع امت ی ازها بر

باید بر اساس اجماع ،کارگروهی و مشارکت بوده و

اساس عملکرد و متناسب با مسئول ی ت پذیر ی آنان

ویژگ ی ها یی چون امنیت استخدام ،انطباق ،قابلیت

صورت گیرد .و همچنین مسئوالن هر بخش سازمان

پیش بینی و ثبات در روابط داشته باشد .باید تالش

باید تالش نمایند با زیر دستان خود رفتاری صمیمانه،

شود که سازمان هرچه بیشتر به سمت کاهش

صادقانه ،مودبانه و در چارچوب احترام متقابل داشته

ب و روکراس ی ها ی زائد گام بردارد .تأکید استراتژیک

باشند.

سازمان باید بر توسعه انسانی با اعتماد باال و مشارکت
باشد .
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