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بررسی اثرات استراتژیهای پاداش محور بر خودکارآمدی کارکنان
(مطالعه موردی :شهرداری بهارستان و سازمانهای تابع)
3

محمدحسین نفری ،1سیدروح اهلل حجازی ،2مسیب نفری
 6کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،واحد دهاقان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دهاقان ،ایران.
 1کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،واحد دهاقان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دهاقان ،ایران.
 3کارشناسی حسابداری ،مرکز علمی کاربردی واحد مالیاتی اصفهان

چکیده
هدف اصلی این پژوهش تعیین بررسی تأثیر استراتژیهاای پاادا محا ر بار خ دکارآمادی کارکناان شاهرداری بهارساتان و
سازمانهای تابع ب د .این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و رو آن ت صیفی و از ن ع همبستگی ب د .جامعا آمااری در پاژوهش
حاضر شامل کارکنان شهرداری بهارستان و سازمانهای تابع میباشد ک تعداد آنها برابر با  190نفر با د .باا ت جا با جادو
حجم نم ن کرجسی و م رگان حجم نم ن برابر با  617نفر ب دست آمد .ب منظ ر جمعآوری اطالعات از پرسشانام اساتاندارد
استفاده شد .برای استراتژی خ د رهبری از پرسشنام هاگت ن و نیک ( )1001و بارای خا د کارآمادی کارکناان از پرسشانام
ریگز و نایت ( )6994استفاده شد .روایی محت ایی پرسشنام ها ت سط استاد راهنما و چناد نفار از صااح نظاران م ضا عی و
روایی ص ری پرسشنام ت سط چند تن از افراد جامع آماری م رد تایید قارار گرفات .پایاایی پرسشانام باا اساتفاده از آلفاای
کرونباخ برای پرسشنام استراتژی خ درهبری( ) α=0/16وبرای پرسشنام خ د کارآمدی کارکناان ( ) α =0/74محاساب شاد.
تجزی و تحلیل دادههای پژوهش در دو سطح ت صیفی با استفاده از آمارههایی همچ ن میانگین ،انحراف معیاار و اساتنباطی باا
استفاده از مد معادالت ساختاری ت سط نرمافازار  spssو  smart plsصا رت پاریرفت .نتاایی ایان پاژوهش نشاان داد کا
استراتژیهای پادا مح ر باعث افزایش خ دکارآمدی کارکنان می گردد .ب عبارتی استراتژیهای پادا محا ر خ دکارآمادی
کارکنان شهرداری بهارستان و سازمانهای تابع را تق یت میکند .همچنین یافت ها حاکی از آن ب د ک ت انایی افراد در دریافات
جنب های مثبت وظایف بر خ دکارآمدی فردی ( ،)β= 0/431ت انایی افراد در دریافت جنب های مثبت وظایف برخ دکارآمادی
جمعی کارکنان ( ،)β= 0/751تمرکز برپادا های درونی برخ دکارآمدی فردی کارکناان ( ،)β= 0/375تمرکاز برپاادا هاای
درونی برخ دکارآمدی جمعی کارکنان ( ،)β= 0/761تمرکز بروظیف برخ دکارآمدی جمعی کارکناان ()β= 0/117تاأثیر مثبات
ومعنادار دارند.
واژههای کلیدی :استراتژیهای پادا

مح ر ،خ دکارآمدی کارکنان
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مقدمه
کارکنان یکی ازدارایی های مهم در سازمان ها می باشند ک قادر هستند سازمان را ت سع دهند .هرچند تکن ل ژی پیشارفت و
منابع دیگر کافی باشند ،بدون حمایت نیروی انسانی ت سع سازمان ص رت نمی گیرد .خ دکارآمدی یکای از مهمتارین ع امال
م فقیت افراد در زندگی وکس وکار است .استراتژی پادا مح راثربخش ،با رضاایت و بهاره وری کارکناان ،و خ دکارآمادی
کارکنان می ش د باعث ایجاد انگیزه و انرژی در کارمندان می ش د .یکی از ع املی ک برنیروی انسانی وعملکرد ساازمانی افاراد
اثرگرار است مفه م خ دکارآمد ی است .خ دکارآمدی یکی از مهمترین ع امل م فقیات افاراد در زنادگی وکسا وکاار اسات.
(بندورا )6977 ،6نظری خ دکارآمدی برای اولین بار ت سط بندورا در سا  6977مطرح شد ،ک معتقد است خ دکارآمادی با
اعتماد ب نفس یا اعتقاد فرد ب ت انایی م رد نیاز برای دستیابی ب اهداف رفتاری وی در یک رشت خاص ایان امار بار انتخاا
رفتار فرد تأثیر می گرارد و ب دلیل خ دکارآمدی مثبت ،تعهد مثبت در عمل را تق یت می کند واین ک فرد چ مقادار تاال
خ اهد کرد را تعیین می کند (سام وهمکاران .)1067 ،خ دکارآمدی اعتقاد فرد ب ت انایی م فقیت در یک م قعیت خاص است.
این ب ط ر قابل ت جهی ب دستاوردهای هدف ،انجام وظیف و غلب بر چالش ها کماک مای کناد (ن بخات وهمکااران.)1061 ،
افرادی ک از خ دکارآمدی خ د ادراک باالتری دارند عملکارد شاغلی بهتار و ساازگاری بیشاتری باا محایط کاار خا د دارناد.
خ دکارآمدی تأثیر مستقیم زیادی در عملکرد شغلی دارد و پای و اساس بهب د عملکرد شغلی است زیرا وقتای فاردی احسااس
خ دکارآمدی باالیی را تجرب کند باعث می ش د تا تال بیشتر و مفیدتری را انجام دهد و در نهایت عملکرد شغلی فارد ارتقاا
می یابد .خ دکارآمدی بر بسیاری از جنب های زندگی مانناد گازینش اهاداف و تمامیم گیاری ،میازان تاال و پایاداری در
رویارویی با مسائل چالش برانگیز تأثیر دارد .در واقع باورهای خ دکارآمدی تعیین می کند ،انسان چ اندازه برای انجام کارهاای
خ د زمان می گرارد ،هنگام برخ رد با دش اری تا چ زمانی پایداری می کند و در برخ رد با م قعیت های گ ناگ ن چا انادازه
نرمش پریر است (فر  .)1067 ،1همچنین باورهای خ دکارآمدی با رضایت شغلی و اشتغا رابطا مثبات دارد و باا فرسا دگی
شغلی و انگیزه برای ترک حرف ارتباط منفی دارد (کلین 3وهمکاران .)1061 ،مطالعات همچنین نشان داده است استراتژیهای
4
مبتنی بر پادا با افازایش خ دکارآما دی در ارتبااط اسات خ دکارآمادی را در باین کارکناان بهبا د مای بخشاد بی چاما
وهمکاران.) 1067 ،
استراتژی پادا مح ر عبارت است از ب کارگیری مطل سیستم پادا ب عن ان یک سازوکار یکپارچ سااز کلیادی کا از راه
آن تال های واحدهای فرعی مختلف و کارکنان آنها ب سمت تحقق اهداف های استراتژیک یک سازمان جهت داده می شا د
(سپه ند وفعلی .)6397 ،استراتژی پادا باید م ج انسجام و یکپارچگی فرآیندها و سیاستهای پادا با اساتراتژی رشاد و
بهب د عملکرد ش د استراتژی پادا مح ر کارکنان را تش یق می کند تا حداکثر تال خ د را در جهت استراتژیهاای شارکت
ب کار گیرند .هیچ سازمانی نمی ت اند ارز نظام پادا وتش یق را نادیده بگیرد .استراتژی پادا مح راثربخش ،با رضاایت و
بهره وری کارکنان ،ب ویژه کارکنانی ک م لد عملکرد و نتایی مطل هستند منتهی می ش د (هانمن  .)1067 ،5در واقاع اگار
استراتژی پادا مح ر در سازمان اجرا ش د بر رفتار ونگر واعتماد نسبت ب شغل شاان تاأثیر مای گارارد ونیازهاای آنهاا را
برآورده و ب آنها کمک می کند تا در اهداف شخمی خ د م فق شا ند (فرانسایس ،زیارا ومحبا ال .)1067 ،1هادف اساتراتژی
پادا  ،ت سع سیاست ها و شی ه هایی است ک افراد با کیفیت را جر سازمان کرده ،آنها را حفظ و درآنها ایجااد انگیازه مای
کند تا بدین وسیل اهداف سازمان ب دست آید .پیاده سازی پادا و شناخت آن ب سازمان کم می کند تا در راساتای اهاداف
استراتژی و عملیاتی فعالیت کند .استراتژیهای پادا طبیعی تمرکز خ د را بر انگیز های طبیعی معط ف می کنند .افرادی
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ک ب وظایفشان عالقمند هستند فرایندهای جال و خ بی در کارشان دارند ،مای ت انناد بار جنبنا هاای خ شاایند و مثبات
وظایف خ د متمرکز ش ند و جنب های ناخ شایند کار خ د را نادیده بگیرند یا جایگزین کنند.
سوابق پژوهش
روتیا و همکاران ( )1067تحقیق با عن ان «ارزیابی تأثیر سیستم پادا بر بهره وری کارکنان و عملکرد سازمانی در
بیمارستانها» انجام دادند .هدف این پژوهش ایجاد حمایت های رو شناختى برای شناسایی سیاست های پاداشی ب د ک
مدیران ح زه درمانی می ت اند جهت بهب د بهره وری کارکنان و عملکرد بیمارستان در راستای ارات خدمات بهتر ب کار گیرند.
داده ها از طریق مشاهدات و بررسی ها در سطح بیمارستان ها گردآوری شد .نتایی نشان داد ک سیاست های پادا مبتنی بر
مسئ لیت اجتماعی و بهب د روابط با بیمار م ج بهب د بهره وری کارکنان و در نهایت عملکرد سازمانی می ش د.تاپسل ووودز
( )1060در پژوهشی با عن ان بررسی رابط بین استراتژیهای خ د رهبری با خالقیت و کارآفرینی و تعهد سازمانی انجام دادند.
نتایی نشان داد ک ت اناییها و مهارتهای خ د رهبری ذاتی و اکتسابی ب کار آفرینان کمک میکنند تا فرصتها را ارزشیابی
کنند ،چ ن ریسکپریری و خالقیت در هر کاری با این فرصتها ارتباط دارد .استراتژیهای خ د رهبری همچنین ب رشد و
ت سع کس وکار کمک میکند .همچنین بین استراتژیهای خ درهبری با خالقیت و خ دکار آمدی و کارآفرینی و تعهد
سازمانی اعضای هیات علمی رابط مثبت وج د دارد.
مدل مفهومی تحقیق

خ دکارآمدی جمعی

ت انایی افراد در دریافت جنب
های مثبت وظایف
خ د کارآمدی
کارکنان

استراتژی
پادا

تمرکز برپادا

های درونی

مح ر

خ دکارآمدی
ت انایی تمرکز بروظیف

فردی

شکل  :1مدل مفهومی تحقیق
روش تحقیق
پژوهش حاضر برحس هدف از ن ع تحقیقات کاربردی است .در پژوهش کاربردی محقق پساز طی مراحال مختلاف تحقیاق و
آزم ن فرضیات مطرحشده ب نتایجی دست مییابد ک نهایتاً تال میش د ک در راستای نتاایی با دساتآماده پیشانهادهایی
برای جامع آماری پژوهش ارائ ش د .هم چنین این پژوهش براساس نح ه گردآوری دادهها ،ماهیت و رو در دست تحقیقاات
ت صیفی از ن ع همبستگی قرار می گیرد .هدف تحقیق همبساتگی عباارت اسات از ،درک الگ هاای پیچیاده رفتااری از طریاق
مطالع همبستگی بین این الگ ها و متغیرهایی ک فرض میش د بین آنها رابطا وجا د دارد .جامعا آمااری عباارت اسات از
مجم ع هایی از افراد یا واحدها ک دارای حداقل یک صفت مشترک باشند .جامع آماری را گااهی جمعیات آمااری ،جمعیات
اصلی ،جمعیت بزرگتر و جمعیت کل مای نامناد .جامعا آمااری پاژوهش شاامل ،کارکناان شااغل در شاهرداری بهارساتان و
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سازمانهای تابع ک تعداد آنها  190نفر می باشد ک با ت ج ب جدو حجم نم ن کرجسی و م رگان حجم نم ن برابر باا 617
نفر ب دست آمد .نم ن باید معرف جامع باشد .یعنی هم صفات جامع  ،ب خم ص آن صفاتی کا از لحاام م ضا ع تحقیاق
دارای اهمیت است ،ب تناس در نم ن وج د داشت باشد و بت ان نتایی حاصل از آن را ب کل جامع ی آماری تعمیم داد.
یافته ها
فرضیه  :استراتژیهای پاداش محور بر خودکارآمدی کارکنان تأثیر معناداری دارد.
روایی همگرا
روایی همگرا معیاری است برای براز

 plsب کار برده میش د .معیار  AVEنشاندهنده

مد های اندازهگیری در رو

میانگین واریانس ب اشتراک گراشت شده بین هر سازه با شاخصهای خ د است .ب بیان سادهتر AVEمیزان همبستگی یک
سازه با شاخصهای خ د را نشان میدهد .ف رنل و الکر( )6916معیار  AVEرا برای سنجش روایی همگرا معرفی کرده و
مقدار بحرانی را عدد  0/5تعیین نم دهاند ب گ ن ای ک مقادیر باالی  0/5روایی همگرایی قابلقب

را نشان میدهد (داوری و

رضازاده.)6393 ،
جدول ( )1ضرایب  AVEبرای متغیرهای مدل پژوهش
متغیرها

ضریب AVE

خودکارآمدی

0/106

خودکارآمدی فردی

0/531

خودکارآمدی جمعی

0/514

استراتژیهای پاداش محور

0/591

توانایی افراد

0/146

تمرکز برپاداش های درونی

0/101

توانایی تمرکز بروظیفه

0/514

همانط ر ک در جدو  ،6میت ان مشاهده کرد هر س مقدار ضری

 AVEبرای متغیرهای رفتارهای خ دکارآمدی (،)0/106

خ دکارآمدی فردی ( ،)0/531خ دکارآمدی جمعی ( ،)0/514استراتژیهای پادا
تمرکز برپادا

مح ر (  ،)0/591ت انایی افراد ( ،)0/146

های درونی ( )0/101و ت انایی تمرکز بروظیف ( )0/514بیشتر از  0/5میباشد ک نشاندهنده مناس

ب دن

روایی همگرا است.
جدول ( )2برآود ضرایب رگرسیون مدل فرضیه اصلی پژوهش
ضریب

فرضیه اصلی پژوهش

R2

سطح معناداری مقدار تی

اثر
استراتژیهای پاداش محور

خودکارآمدی کارکنان

0/79

0/13

6/71

0/06

جدول ( )3بررسی شاخص همخطی چندگانه جهت مناسب بودن مدل رگرسیونی پژوهش
متغیرهای مستقل

متغیر وابسته

استراتژیهای پاداش

خ دکارآمدی

مقداراستاندارد

مقدار شاخص در مدل

شاخص

مورد نظر

کمتر از 5

6/19
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محور

کارکنان

جهت بررسی تأثیر استراتژیهای پادا

همخطی

مح ر برخ دکارآمدی در کارکنان ،همانط ر ک در جدو ( )1مشاهده میگردد
مح ر برخ دکارآمدی در کارکنان تأیید گردید و با ت ج ب اینک این

ضری

اثر  0/79مرب ط ب تأثیر استراتژیهای پادا

ضری

مثبت ب دستآمده است ،بنابراین میت ان نتیج گرفت ک هرچقدر استراتژیهای پادا

مح ر در کارکنان بیشتر باشد

ویا افزایش یابد ،باعث افزایش تأثیر برخ دکارآمدی در کارکنان میگردد .و یا ب عبارتی دیگر استراتژیهای پادا

مح ر ،برای

خ دکارآمدی در کارکنان را تق یت میکند.

شکل ( )2هیستوگرام ضرایب مسیر تأثیر استراتژیهای پاداش محور ،برای خودکارآمدی در کارکنان
شکل ( )1هیست گرام مقدار تأثیر استراتژیهای پادا

مح ر ،برای خ دکارآمدی در کارکنان در هر یک از نم ن های آماری

گرفت شده با استفاده از تکنیک ب ت استرپینگ را نشان میدهد .ب ت استرپینگ یک متد کامپی تری است برای نسبت دادن
معیار دقت ب تخمینهای داده نم ن  ،در این تکنیک تنها با یک رو
نم ن را تخمین زد .ب ط ر عم می این رو

خیلی ساده میت ان تقریباً هر آمارهای از ت زیع دادههای

از رو های باز نم ن گیری ب حسا میآید.

ب ت استرپینگ درواقع تخمین ویژگیهای (مثل واریانس) یک تخمین زننده است با استفاده از اندازهگیری همین ویژگیها در
یک ت زیع تقریبی از کل داده های نم ن  ،یک انتخا استاندارد برای ت زیع تقریبی ،ت زیع تجربی دادههای مشاهدهشده است.
در حالتی ک بت ان فرض کرد مجم ع ای از مشاهدهها از جمعیت مستقل و ب ط ر مساوی ت زیع شده میباشد ،ب ت اسپرینگ
میت اند با ساخت تعدادی باز نم ن پیادهسازی ش د ،ک هر کدام از این باز نم ن ها درواقع نم ن های تمادفی با جایگراری از
مجم ع دادههای اصلی هستند.
از ب ت استرپینگ در ساخت آزم ن فرض آماری استفاده میش د از این رو

معم الً ب عن ان جایگزینی برای متدهای

استنباطی بر پای فرضهای پارامتری هنگامیک در م رد این فرض شک وج د داشت باشد استفاده میکند.
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مجذور ضریب همبستگی چندگانه ( )R2متغیر وابسته
جدو ( )4مجرور ضری

همبستگی چندگان (ضری

تعیین) برای متغیر وابست در مد را نشان میدهد ک برای متغیر

خ دکارآمدی در کارکنان  0/13ب دستآمده است ک درصد تبیین قابل قب لی میباشد و نشان میدهد استراتژی پادا
ب تبیین  13درصد از واریانس و خ دکارآمدی در کارکنان میباشد و نشان از براز

مح ر

عالی مد با دادهها دارد.

جدول ( )4مجذور ضریب همبستگی چندگانه
متغیروابسته

ضریب تعیین

خودکارآمدی در کارکنان

0/13

معیار پیش بین  Q2در مدل معادالت ساختاری
شاخص براز

مد ساختاری ،شاخص ) (Q2برای پیش بینی است .این معیار ک ت سط است ن و گیسر ( )6975معرفی شد،

قدرت پیش بینی مد در سازههای درونزا را مشخص میکند .ب اعتقاد آنها مد هایی ک دارای براز

ساختاری قابل قب

هستند ،باید قابلیت پیشبینی متغیرهای درون زای مد را داشت باشند .بدین معنی ک اگر در یک مد  ،روابط بین سازهها ب
درستی تعریف شده باشند ،سازهها تأثیر کافی بر یکدیگر گراشت و از این راه فرضی ها ب درستی تائید ش ند.
هنسلر و همکاران ( )1009س مقدار  0/15 ،0/01و  0/35را ب عن ان قدرت پیش بینی کم ،مت سط و ق ی تعیین نم دهاند.
جدول ( )5مقادیر  Q2در برازش مدل معادالت ساختاری
متغیر وابسته

SSO

SSE

)Q2 = (1-SSE/SSO

خودکارآمدی در کارکنان

711/000

511/115

0/364

همانط ر ک درجدو ( )5مشاهده میش د ،معیار قدرت پیشبینی مد برای متغیرهای با متغیر وابست آمادگی برای تغییر
سازمانی این است بنابراین قدرت پیشبینی شاخصهای مرب ط ب سازههای درونی مد  ،در حد بسیار مطل
ارز

براز

شده ب

میش د.

شاخص کلی برازش مدل فرضیه اصلی
در این قسمت الزم است ک ب ارزیابی بخش کلی مد ک شامل بخشهای اندازهگیری و بخش ساختاری ب ط ر همزمان
میباشد ،پرداخت ش د .ب این منظ ر از معیار  GOFک مرب ط ب بخش کلی مد های معادالت ساختاری میباشد ،استفاده
میش د.
معیار  GOFمرب ط ب بخش کلی مد های معادالت ساختاری است ک ت سط این معیار محقق میت اند پس از بررسی براز
بخش اندازه گیری و بخش ساختاری مد کلی پژوهش خ د ،براز

بخش کلی را نیز کنتر نماید .برای بررسی براز

در یک

مد کلی تنها یک معیار ب نام  GOFاستفاده میش د .س مقدار  0/31 ،0/15 ،0/06ب عن ان مقادیر ضعیف ،مت سط و ق ی
برای  GOFمعرفی شده است (وتزلس و همکاران .)1009 ،این معیار از طریق فرم

زیر محاسب میش د:

جدول ( )6مقادیر اشتراکی متغیرهای تحقیق
مقادیر اشتراکی

متغیرها

666

مطالعات جغرافیا ،عمران و مدیریت شهری
دوره  ،7شماره  ،4زمستان  ،6400صفحات 601 -661

0/346

خودکارآمدی در کارکنان

=GOF
با ت ج ب س مقدار  0/0 ،015/06و  0/31ب عن ان مقادیر ضعیف ،مت سط و ق ی برای  ،GOFحاصل شدن عدد  0/59برای
 ،GOFنشان از براز

کلی ق ی و عالی مد تحقیق است.

نتیجه گیری
نتایی بررسی نشان داد ک ضری
اینک این ضری

اثر  0/79مرب ط ب تأثیر استراتژیهای پادا

مح ر برخ دکارآمدی در کارکنان و با ت ج ب

مثبت ب دستآمد ،بنابراین میت ان نتیج گرفت ک هرچقدر استراتژیهای پادا

مح ر در کارکنان بیشتر

باشد ویا افزایش یابد ،باعث افزایش تأثیر برخ دکارآمدی در کارکنان میگردد .و یا ب عبارتی دیگر استراتژیهای پادا

مح ر،

م ج تق یت خ دکارآمدی در کارکنان می باشد.
منابع و مآخذ
 .6قنبری ،علیرضا .)6394( .مطالع تاثیرات پادا بیرونی و پادا درونی بر رضاایت شاغلی کارکناان :مطالعا ما ردی در
صن ایع فلزی استان فارس .اولین کنفرانس بین المللای مادیریت ،اقتمااد ،حساابداری و علا م تربیتای ،سااری ،شارکت علمای
پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز ،دانشگاه پیام ن ر نکا.
 .1رفیعیان ،امید .)6395( .تاثیر پادا و ج سازمانی بر اشتیاق شغلی کارکنان شرکتهای خدمت مح ر .پایاننام کارشناسی
ارشد ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالم طباطبایی.
3. Beauchamp MR, Carron AV, Mccutcheon S, Harper O. (2017). Older adults’ preferences
for exercising alone versus in groups: considering contextual congruence. Ann Behav Med.
33(2):200–206.
4. Collie, R. J., Shapka, J. D., & Perry, N. E. (2016). School climate and social–emotional
learning: Predicting teacher stress, job satisfaction, and teaching efficacy. Journal of
Educational Psychology, 104, 1189–1204.
5. Francis, F., Zirra, C. T. O., & Mambula, C. J. (2017). Reward System as a Strategy to
Enhance Employees Performance in an Organization. Archives of Business Research, 8(6).
156-164
6. Houghton, J.D. and Neck, C.P. (2002), "The revised self-leadership questionnaire",
Journal of Managerial Psychology, Vol. 17, No. 8, pp. 672-691

661

