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 چکیده

پأادا  محأ ر برد دکارآمأدی کارکنأان شأهرداری بهارسأتان و        هأای  راتژیاسأت  تأثییر هدف اصلی این پژوهش تعیین بررسی 

نظر هدف کاربردی و رو  آن ت صیفی و از ن ع همبستگی ب د. جامعه آمأاری در پأژوهش    ازتابع ب د. این پژوهش  های سازمان

نفر بأ د. بأا ت جأه بأه جأدو        291ها برابر با  باشد که تعداد آن تابع می یها سازمانحاضر شامل کارکنان شهرداری بهارستان و 

آوری اطالعات از پرسشأنامه اسأتاندارد    منظ ر جمع هنفر به دست آمد. ب 127حجم نم نه کرجسی و م رگان حجم نم نه برابر با 

( و برای د د کارآمدی کارکنان از پرسشنامه ریگز 2112گت ن و نیک )ها پرسشنامهرهبری از  استفاده شد. برای استراتژی د د

 عی و روایأی  نظأران م ضأ   ت سط استاد راهنما و چند نفأر از صأاح    ها پرسشنامه( استفاده شد. روایی محت ایی 1994و نایت )

قرار گرفت. پایایی پرسشأنامه بأا اسأتفاده از آلفأای کرونبأا        تائیدص ری پرسشنامه ت سط چند تن از افراد جامعه آماری م رد 

( محاسأبه شأد. تجزیأه و     α= 74/1( وبرای پرسشنامه د د کارآمدی کارکنان )α =91/1برای پرسشنامه استراتژی د درهبری)

هایی همچ ن میانگین، انحراف معیار و استنباطی با اسأتفاده از   و سطح ت صیفی با استفاده از آمارههای پژوهش در د تحلیل داده

 هأای  اسأتراتژی ص رت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشأان داد کأه    smart plsو  spssافزار  مد  معادالت سادتاری ت سط نرم

پأادا  محأ ر د دکارآمأدی کارکنأان      هأای  اسأتراتژی ی پادا  مح ر باعث افزایش د دکارآمدی کارکنان می گردد. به عبأارت 

ها حاکی از آن ب د که ت انأایی افأراد در دریافأت جنبأه      کند. همچنین یافته تابع را تق یت می های سازمانشهرداری بهارستان و 

رآمأدی  (، ت انایی افأراد در دریافأت جنبأه هأای مثبأت وظأایف برد دکا      β= 439/1های مثبت وظایف بر د دکارآمدی فردی )

(، تمرکأز برپأادا  هأای    β= 375/1(، تمرکز برپادا  های درونی برد دکارآمدی فردی کارکنأان ) β= 757/1جمعی کارکنان )

مثبأت   تأثییر (β= 797/1(، تمرکز بروظیفه برد دکارآمدی جمعی کارکنأان ) β= 712/1درونی برد دکارآمدی جمعی کارکنان )

 ومعنادار دارند.
 

 پادا  مح ر، د دکارآمدی کارکنان های استراتژیهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

کارکنان یکی ازدارایی های مهم در سازمان ها می باشند که قادر هستند سازمان را ت سعه دهند. هرچند تکن ل ژی پیشأرفته و  

ن ع امأل  منابع دیگر کافی باشند، بدون حمایت نیروی انسانی ت سعه سازمان ص رت نمی گیرد. د دکارآمدی یکأی از مهمتأری  

م فقیت افراد در زندگی وکس  وکار است. استراتژی پادا  مح رایربخش، بأه رضأایت و بهأره وری کارکنأان، و د دکارآمأدی      

کارکنان می ش د باعث ایجاد انگیزه و انرژی در کارمندان می ش د. یکی از ع املی که برنیروی انسانی وعملکرد سأازمانی افأراد   

ی است. د دکارآمدی یکی از مهمترین ع امل م فقیأت افأراد در زنأدگی وکسأ  وکأار اسأت.       ایرگذار است مفه م د دکارآمد

مطرح شد، که معتقد است د دکارآمأدی بأه    1977نظریه د دکارآمدی برای اولین بار ت سط بندورا در سا   (1977، 1)بندورا

فتاری وی در یک رشته داص ایأن امأر بأر انتخأا      اعتماد به نفس یا اعتقاد فرد به ت انایی م رد نیاز برای دستیابی به اهداف ر

می گذارد و به دلیل د دکارآمدی مثبت، تعهد مثبت در عمل را تق یت می کند واین که فرد چه مقأدار تأال     تثییررفتار فرد 

ص است. (. د دکارآمدی اعتقاد فرد به ت انایی م فقیت در یک م قعیت دا2117را تعیین می کند )سام وهمکاران،  د اهد کرد

(. 2117این به ط ر قابل ت جهی به دستاوردهای هدف، انجام وظیفه و غلبه بر چالش ها کمأک مأی کنأد )ن بخأت وهمکأاران،      

افرادی که از د دکارآمدی د د ادراک باالتری دارند عملکأرد شأیلی بهتأر و سأازگاری بیشأتری بأا محأیط کأار دأ د دارنأد.           

د شیلی دارد و پایه و اساس بهب د عملکرد شیلی است زیرا وقتأی فأردی احسأاس    د دکارآمدی تثییر مستقیم زیادی در عملکر

د دکارآمدی باالیی را تجربه کند باعث می ش د تا تال  بیشتر و مفیدتری را انجام دهد و در نهایت عملکرد شیلی فأرد ارتقأا    

گیأری، میأزان تأال  و پایأداری در      می یابد. د دکارآمدی بر بسیاری از جنبه های زندگی ماننأد گأزینش اهأداف و تمأمیم    

دارد. در واقع باورهای د دکارآمدی تعیین می کند، انسان چه اندازه برای انجام کارهأای   تثییررویارویی با مسائل چالش برانگیز 

نأدازه  د د زمان می گذارد، هنگام برد رد با دش اری تا چه زمانی پایداری می کند و در برد رد با م قعیت های گ ناگ ن چأه ا 

(. همچنین باورهای د دکارآمدی با رضایت شیلی و اشتیا  رابطأه مثبأت دارد و بأا فرسأ دگی     2117، 2فر نرمش پذیر است )

3کلینشیلی و انگیزه برای ترک حرفه ارتباط منفی دارد )
 های استراتژی(. مطالعات همچنین نشان داده است 2117، وهمکاران 

 4بی چامأ  بخشأد  دی در ارتبأاط اسأت د دکارآمأدی را در بأین کارکنأان بهبأ د مأی        مبتنی بر پادا  با افأزایش د دکارآمأ  

  (. 2117وهمکاران، 

عن ان یک سازوکار یکپارچه سأاز کلیأدی کأه از راه     کارگیری مطل   سیستم پادا  به استراتژی پادا  مح ر عبارت است از به

اهداف های استراتژیک یک سازمان جهت داده می شأ د   ها به سمت تحقق های واحدهای فرعی مختلف و کارکنان آن آن تال 

های پادا  با اسأتراتژی رشأد و    (. استراتژی پادا  باید م ج  انسجام و یکپارچگی فرآیندها و سیاست1397)سپه ند وفعلی، 

شأرکت   هأای  استراتژیبهب د عملکرد ش د استراتژی پادا  مح ر کارکنان را تش یق می کند تا حداکثر تال  د د را در جهت 

به کار گیرند. هیچ سازمانی نمی ت اند ارز  نظام پادا  وتش یق را نادیده بگیرد. استراتژی پادا  مح رایربخش، بأه رضأایت و   

در واقأع اگأر    (.2117، 5 هأنمن )بهره وری کارکنان، به ویژه کارکنانی که م لد عملکرد و نتایج مطل   هستند منتهی می ش د 

مأی گأذارد ونیازهأای آنهأا را      تأثییر سازمان اجرا ش د بر رفتار ونگر  واعتماد نسبت به شیل شأان   استراتژی پادا  مح ر در

دف اسأتراتژی  (. هأ 2117، 7ومحبأ ال  ، زیأرا برآورده و به آنها کمک می کند تا در اهداف شخمی د د م فق شأ ند )فرانسأیس  

سازمان کرده، آنها را حفظ و درآنها ایجأاد انگیأزه مأی    پادا ، ت سعه سیاست ها و شی ه هایی است که افراد با کیفیت را جذ  

کند تا بدین وسیله اهداف سازمان به دست آید. پیاده سازی پادا  و شنادت آن به سازمان کم می کند تا در راسأتای اهأداف   

ی کنند. افرادی پادا  طبیعی تمرکز د د را بر انگیز  های طبیعی معط ف م های استراتژیاستراتژی و عملیاتی فعالیت کند. 

                                                           
1 Bandura  
2 Ferrel 
3 Collin et al 

1 Beauchamp 

2 Human 

3 Francis & Zirra، Mambula 

 



 کارآفرینی و مدیریت تمطالعا

 191 -199، صفحات 1411 زمستان ،4 شماره ،7 دوره

193 

 

که به وظایفشان عالقمند هستند فرایندهای جال  و د بی در کارشان دارند، مأی ت اننأد بأر جنبنأه هأای د شأایند و مثبأت        

 وظایف د د متمرکز ش ند و جنبه های ناد شایند کار د د را نادیده بگیرند یا جایگزین کنند.  
 

 سوابق پژوهش

سیستم پادا  بر بهره وری کارکنان و عملکرد سازمانی در  تثییرارزیابی »ن ( تحقیق با عن ا2117روتیا و همکاران )

شنادتى برای شناسایی سیاست های پاداشی ب د که  انجام دادند. هدف این پژوهش ایجاد حمایت های رو « بیمارستانها

اراته ددمات بهتر به کار گیرند.  مدیران ح زه درمانی می ت اند جهت بهب د بهره وری کارکنان و عملکرد بیمارستان در راستای

داده ها از طریق مشاهدات و بررسی ها در سطح بیمارستان ها گردآوری شد. نتایج نشان داد که سیاست های پادا  مبتنی بر 

تاپسل ووودز مسئ لیت اجتماعی و بهب د روابط با بیمار م ج  بهب د بهره وری کارکنان و در نهایت عملکرد سازمانی می ش د.

رهبری با دالقیت و کارآفرینی و تعهد سازمانی انجام دادند.  های د د ( در پژوهشی با عن ان بررسی رابطه بین استراتژی2111)

ها را ارزشیابی  کنند تا فرصت رهبری ذاتی و اکتسابی به کار آفرینان کمک می های د د ها و مهارت نتایج نشان داد که ت انایی

های د د رهبری همچنین به رشد و  ها ارتباط دارد. استراتژی یت در هر کاری با این فرصتپذیری و دالق کنند، چ ن ریسک

های د درهبری با دالقیت و د دکار آمدی و کارآفرینی و تعهد  کند. همچنین بین استراتژی وکار کمک می ت سعه کس 

 . سازمانی اعضای هیات علمی رابطه مثبت وج د دارد

 

 مدل مفهومی تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 تحقیق مفهومی : مدل1شکل 

 روش تحقیق

از طی مراحأل مختلأف تحقیأق و     پژوهش حاضر برحس  هدف از ن ع تحقیقات کاربردی است. در پژوهش کاربردی محقق پس

آمأده پیشأنهادهایی    دسأت  ش د که در راستای نتأایج بأه   یابد که نهایتاً تال  می شده به نتایجی دست می آزم ن فرضیات مطرح

ها، ماهیت و رو  در دسته تحقیقأات   جامعه آماری پژوهش ارائه ش د. هم چنین این پژوهش براساس نح ه گردآوری داده برای

گیرد. هدف تحقیق همبسأتگی عبأارت اسأت از، درک الگ هأای پیچیأده رفتأاری از طریأق         ت صیفی از ن ع همبستگی قرار می

 ها رابطأه وجأ د دارد. جامعأه آمأاری عبأارت اسأت از       ش د بین آن میمطالعه همبستگی بین این الگ ها و متییرهایی که فرض 

یک صفت مشترک باشند. جامعه آماری را گأاهی جمعیأت آمأاری، جمعیأت     حداقل  که دارای مجم عه هایی از افراد یا واحدها

سأتان و  اصلی، جمعیت بزرگتر و جمعیت کل مأی نامنأد. جامعأه آمأاری پأژوهش شأامل، کارکنأان شأاغل در شأهرداری بهار         

جنبه  افتیافراد در در ییت انا

فیثبت وظام یها  

ینودر یتمرکز برپادا  ها  

فهیتمرکز بروظ ییت انا  

یاستراتژ  

مح ر پادا   

 

 د د کارآمدی

 کارکنان

 

 

 د دکارآمدی جمعی

 

د دکارآمدی 

 فردی
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 127نفر می باشد که با ت جه به جدو  حجم نم نه کرجسی و م رگان حجم نم نه برابر بأا   291تابع که تعداد آنها  های سازمان

یعنی همه صفات جامعه، به دم ص آن صفاتی کأه از لحأام م ضأ ع تحقیأق      .نفر به دست آمد. نم نه باید معرف جامعه باشد

  نه وج د داشته باشد و بت ان نتایج حاصل از آن را به کل جامعه ی آماری تعمیم داد.دارای اهمیت است، به تناس  در نم

 

 یافته ها 

 .داردمعناداری  تأثیرپاداش محور بر خودکارآمدی کارکنان  های استراتژیفرضیه : 

 روایی همگرا

دهنده  نشان AVEش د. معیار  به کار برده می plsگیری در رو   های اندازه روایی همگرا معیاری است برای براز  مد 

میزان همبستگی یک  AVEتر  های د د است. به بیان ساده میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده بین هر سازه با شادص

را برای سنجش روایی همگرا معرفی کرده و  AVE( معیار 1991)ف رنل و الکردهد.  های د د را نشان می سازه با شادص

دهد )داوری و  قب   را نشان می روایی همگرایی قابل 5/1ای که مقادیر باالی  اند به گ نه تعیین نم ده 5/1د مقدار بحرانی را عد

 (. 1393رضازاده، 

 برای متغیرهای مدل پژوهش AVEضرایب  (1) لجدو

 AVEضریب  متغیرها

 711/1 خودکارآمدی

 539/1 خودکارآمدی فردی

 524/1 خودکارآمدی جمعی

پاداش محور های استراتژی  592/1 

 741/1 توانایی افراد

 717/1 تمرکز برپاداش های درونی

 594/1 توانایی تمرکز بروظیفه
 

(، 711/1برای متییرهای رفتارهای د دکارآمدی ) AVE ت ان مشاهده کرد هر سه مقدار ضری  ، می1 جدو ط ر که در  همان

(، 741/1(، ت انایی افراد ) 592/1پادا  مح ر )  های استراتژی(، 524/1(، د دکارآمدی جمعی )539/1د دکارآمدی فردی )

دهنده مناس  ب دن  باشد که نشان می 5/1( بیشتر از 594/1( و ت انایی تمرکز بروظیفه)717/1تمرکز برپادا  های درونی )

 روایی همگرا است.

 برآود ضرایب رگرسیون مدل فرضیه اصلی پژوهش( 2ول )جد

ضریب  فرضیه اصلی پژوهش

 اثر

R
 مقدار تی سطح معناداری 2

 77/1 11/1 73/1 79/1 خودکارآمدی کارکنان     پاداش محور    های استراتژی

 

 بررسی شاخص همخطی چندگانه جهت مناسب بودن مدل رگرسیونی پژوهش( 3ل )جدو

 متغیر وابسته متغیرهای مستقل
مقداراستاندارد 

 شاخص

مقدار شاخص در مدل 

 مورد نظر
 گیری نتیجه

عدم وج د  79/1 5کمتر از د دکارآمدی پاداش  های استراتژی
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 همخطی کارکنان محور

 

گردد  مشاهده می (1)ط ر که در جدو   پادا  مح ر برد دکارآمدی در کارکنان، همان های استراتژی تثییرجهت بررسی 

که این  گردید و با ت جه به این تائیدارکنان پادا  مح ر برد دکارآمدی در ک های استراتژی تثییرمرب ط به  79/1ضری  ایر 

پادا  مح ر در کارکنان بیشتر باشد  های استراتژیت ان نتیجه گرفت که هرچقدر  آمده است، بنابراین می دست ضری  مثبت به

ادا  مح ر، برای پ های استراتژیگردد. و یا به عبارتی دیگر  برد دکارآمدی در کارکنان می تثییرویا افزایش یابد، باعث افزایش 

 کند. د دکارآمدی در کارکنان را تق یت می

 
 پاداش محور، برای خودکارآمدی در کارکنان های استراتژی تأثیرضرایب مسیر  ( هیستوگرام1شکل )

 

های آماری  پادا  مح ر، برای د دکارآمدی در کارکنان در هر یک از نم نه های استراتژی تثییرهیست گرام مقدار ( 1)  شکل

دهد. ب ت استرپینگ یک متد کامپی تری است برای نسبت دادن  شده با استفاده از تکنیک ب ت استرپینگ را نشان می گرفته

های  ای از ت زیع داده ت ان تقریباً هر آماره های داده نم نه، در این تکنیک تنها با یک رو  دیلی ساده می معیار دقت به تخمین

 آید. گیری به حسا  می های باز نم نه می این رو  از رو ط ر عم  نم نه را تخمین زد. به

ها در  گیری همین ویژگی های )مثل واریانس( یک تخمین زننده است با استفاده از اندازه ب ت استرپینگ درواقع تخمین ویژگی 

شده است.  های مشاهده ادههای نم نه، یک انتخا  استاندارد برای ت زیع تقریبی، ت زیع تجربی د یک ت زیع تقریبی از کل داده

باشد، ب ت اسپرینگ  ط ر مساوی ت زیع شده می ها از جمعیت مستقل و به ای از مشاهده در حالتی که بت ان فرض کرد مجم عه

گذاری از  های تمادفی با جای ها درواقع نم نه سازی ش د، که هر کدام از این باز نم نه ت اند با سادت تعدادی باز نم نه پیاده می

 های اصلی هستند. جم عه دادهم

عن ان جایگزینی برای متدهای  ش د از این رو  معم الً به از ب ت استرپینگ در سادت آزم ن فرض آماری استفاده می 

 کند. که در م رد این فرض شک وج د داشته باشد استفاده می های پارامتری هنگامی استنباطی بر پایه فرض
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Rمجذور ضریب همبستگی چندگانه )
 ( متغیر وابسته2

دهد که برای متییر  ضری  همبستگی چندگانه )ضری  تعیین( برای متییر وابسته در مد  را نشان می ( مجذور4جدو  )

دهد استراتژی پادا  مح ر  باشد و نشان می آمده است که درصد تبیین قابل قب لی می دست به 73/1د دکارآمدی در کارکنان 

 ها دارد. باشد و نشان از براز  عالی مد  با داده س و د دکارآمدی در کارکنان میدرصد از واریان 73به تبیین 

 مجذور ضریب همبستگی چندگانه( 4ل )جدو

 ضریب تعیین متغیروابسته

 73/1 خودکارآمدی در کارکنان

 

Q2معیار پیش بین 
 در مدل معادالت ساختاری 

( معرفی شد، 1975) گیسرو  است ن. این معیار که ت سط برای پیش بینی است (Q2)شادص براز  مد  سادتاری، شادص 

هایی که دارای براز  سادتاری قابل قب    ها مد  کند. به اعتقاد آن زا را مشخص می های درون قدرت پیش بینی مد  در سازه

ها به  روابط بین سازهزای مد  را داشته باشند. بدین معنی که اگر در یک مد ،  بینی متییرهای درون هستند، باید قابلیت پیش

 ها به درستی تائید ش ند. کافی بر یکدیگر گذاشته و از این راه فرضیه تثییرها  درستی تعریف شده باشند، سازه

 اند. را به عن ان قدرت پیش بینی کم، مت سط و ق ی تعیین نم ده 35/1و  25/1، 12/1( سه مقدار 2119و همکاران ) هنسلر

2 ( مقادیر5جدول )
Q ازش مدل معادالت ساختاریدر بر 

SSO SSE Q متغیر وابسته
2
 = (1-SSE/SSO) 

 314/1 775/522 111/772 خودکارآمدی در کارکنان

 

بینی مد  برای متییرهای با متییر وابسته آمادگی برای تیییر  ش د، معیار قدرت پیش مشاهده می( 5  )ط ر که درجدو همان

های درونی مد ، در حد بسیار مطل   براز  شده به  های مرب ط به سازه ی شادصبین سازمانی این است بنابراین قدرت پیش

 ش د. ارز  می

 

 شاخص کلی برازش مدل فرضیه اصلی

زمان  ط ر هم گیری و بخش سادتاری به های اندازه در این قسمت الزم است که به ارزیابی بخش کلی مد  که شامل بخش

باشد، استفاده  های معادالت سادتاری می که مرب ط به بخش کلی مد  GOFمعیار  باشد، پردادته ش د. به این منظ ر از می

 ش د. می

ت اند پس از بررسی براز   های معادالت سادتاری است که ت سط این معیار محقق می مرب ط به بخش کلی مد  GOFمعیار 

نتر  نماید. برای بررسی براز  در یک بخش اندازه گیری و بخش سادتاری مد  کلی پژوهش د د، براز  بخش کلی را نیز ک

به عن ان مقادیر ضعیف، مت سط و ق ی  37/1، 25/1، 11/1ش د. سه مقدار  استفاده می GOFمد  کلی تنها یک معیار به نام 

 ش د: (. این معیار از طریق فرم   زیر محاسبه می2119معرفی شده است )وتزلس و همکاران،  GOFبرای 
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 راکی متغیرهای تحقیق( مقادیر اشت6جدول )

 مقادیر اشتراکی متغیرها

 341/1 خودکارآمدی در کارکنان

 

GOF= 

 

برای  59/1، حاصل شدن عدد GOFعن ان مقادیر ضعیف، مت سط و ق ی برای  به 37/1و  1/1، 11/125با ت جه به سه مقدار 

GOFنشان از براز  کلی ق ی و عالی مد  تحقیق است ،. 
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