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 چکیده
منطقه ویژه ره کل بنادر و دریانوردي خوزستان ـ خودکارآمدي کارکنان اداتژیک مدیریت منابع انسانی با کارکردهاي استراتبیین رابطه  هدف این پژوهش

 بااست که ادي نفر از کارکنان ست 522شامل  جامعه آماريروش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است. باشد. دي بندرامام خمینی (ره) میاقتصا

ي بندورا پرسشنامه خودکارآمد ،ابزار گرداوري اطالعاتد. شدن انتخاب پژوهش نمونه عنوان به کارکنان از نفر 222 ،ساده تصادفی گیري نمونه از استفاده

ی آنها با استفاده از ضریب پایای ود شد تاییکه روایی آنها توسط اساتید بود، ساخته کارکردهاي استراتژیک مدیریت منابع انسانی  ) و پرسشنامه محقق1997(

 داد نشان ي پژوهشهایافته. شد پیرسون استفاده همبستگی و خطی تحلیل رگرسیونهاي  روش از ها داده تحلیل و تجزیه برايشد. کرونباخ محاسبه آلفاي 

(پاداش، آموزش، تامین نیروي انسانی، ارزیابی عملکرد و مشارکت کارکنان) و خودکارآمدي آن هاي  مولفه واستراتژیک مدیریت منابع انسانی راهبردهاي  بین

 تري براي خودکارآمدي است. کننده مناسب بینیرگرسیون نشان داد آموزش، پیشدست آمده از  بهنتایج  وجود دارد.مثبت و معنادار رابطه کارکنان 

 پاداش، تأمین نیروي انسانی، ارزیابی عملکرد و مشارکت کارکنان.  ک منابع انسانی،مدیریت استراتژیخودکارآمدي،  هاي کلیدي: واژه
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 مقدمه -1 
هاي محیطی و فضاي رقابتی هاي گوناگون و متفاوتی را در قبال پیچیدگیها را بر آن داشته تا پاسخها در عصر کنونی، سازمانپدیده پیچیدگی محیط    

عیار خویش را در  تمام» خود«را وقف کار کنند و از این طریق ها، ترغیب کارکنان به این امر است که با تمام وجود خود ترین شیوه یکی از عملی .ارائه دهند

انجام  موضوعدر که  اي هاي متالطم خواهد بود. از جمله عوامل فردي الق و نوآور در پاسخگویی به محیطکه پیامد آن کارکنانی خکار ببینند و بیابند، 

کارهاي نفوذ که بسیاري از رفتارهاي انسان با سازواند  . گفتهاست ، خودکارآمديقرار گرفته شناسان مورد توجه ویژه روان ،ها آمیز کارها در سازمان موفقیت

 ) به1977(ر به خودکارآمدي شخصی نیستند (بندورا، تر و فراگیرتر از باو کدام مهم میان سازوکارهاي نفوذ برخود، هیچدر . شوند برخود، برانگیخته و کنترل می

 ). )1391( ن و همکاران،نقل از گلچی

تواند مانع رفتارهاي غیرقابل قبول شود، انگیزه او ، و یا به این باور برسد که نمیدست یابدنتایج مورد انتظار به تواند که نمیاعتقاد داشته باشد اگر فردي 

االیی و قادر به انجام آن کار نخواهد بود. باورهاي خودکارآمدي پایه و اساس فعالیت انسان است. افرادي که خودکارآمدي ب شود میبراي انجام آن کار کم 

دهند. افراد هاي خود تردید دارند، شانس خود را در موفقیت کاهش می . در مقابل افرادي که به تواناییگیري موفق نیز باالست دارند، انتظارشان براي نتیجه

ها در غلبه بر مشکالت، انتظار کنند. از آنجا که آنشوند برخورد  ا رویدادها و شرایطی که روبرو میتوانند به صورت مؤثر ب داراي کارآمدي باال معتقدند که می

کارآمدي ضعیفی دارند، صی که خودکنند. این افراد در مقایسه با اشخا ورزند و اغلب در سطوح باالتري عمل می می موفقیت دارند، در انجام تکالیف استقامت

هاي  دید، و فعاالنه در جستجوي موقعیتبینند نه ته تري دارند. آنها مشکالت را چالش می در مورد خود تردید کمهاي خود اطمینان بیشتري داشته و  به توانایی

ناسب و ها به منظور فراهم کردن منابع انسانی م ی است که در سازماندها یا تکالیف). مدیریت استراتژیک منابع انسانی داراي کارکر2009(لیاو،  باشند میجدید 

توانند در مهارت،  ها می بع انسانی بدان معناست که سازمانشود و در واقع کارکردهاي مدیریت استراتژیک منا هاي سازمان اجرا می هماهنگ براي تحقق هدف

 ))1390(نقل از بهرامی و همکاران، به ؛ )2003( ،(کالینز و کالرك ه اهداف سازمانی دست یابندتا بنند نگرش و رفتار کارکنان متناسب با شغل آنها نفوذ ک

هاي  به معناي افزایش توانایی آموزش،) 1در نظر گرفته شدند: ( هااند. در این پژوهش این کارکرد عدهد این کارکردها بسیار متنو نتایج تحقیقات نشان می

کننده جاد یک سازمان یادگیرنده و تولیدهاي بالقوه آنها به منظور ایاي از توانایی ایف محوله و به فعل درآوردن پارهم وظتخصصی و مهارت کارکنان در انجا

ل موجود در آنها ارزیابی عملکرد، یعنی سنجش سیستماتیک و منظم کار افراد در رابطه با نحوه انجام وظیفه آنها در مشاغل محوله و تعیین پتانسی) 2، (فکر

مشارکت کارکنان، به ) 4، (پاداش خدمت، به معناي طراحی کلیه مزایاي مالی و غیرمالی به تناسب شرایط درون و برون سازمان) 3هت رشد و بهبود، (ج

تأمین منابع انسانی در راستاي اهداف ) 4ي آنها جهت بهبود و توسعه سازمان و (ها و استفاده از نظرها و پیشنهادها اي مشارکت کارکنان در تصمیم گیريمعن

که در این ، هاي محوري منابع موجود و تعیین نقاط قوت و ضعف و قابلیتها و تهدیدات محیط بیرون سازمان  فرصتو راهبردهاي سازمان و شناسایی 

ن حرکت به سمت مدیریت استراتژیک و کارکردهاي پژوهش به عنوان عوامل مرتبط با نهادینه کردن خودکارآمدي کارکنان در نظر گرفته شده است. بنابرای

این پاسخگویی به  ،تحقیق مطالعه ایفا کند. با این توصیف، مسئله اینحل مسائل این حوزه در نمونه موردتواند نقش اساسی در آن در حوزه منابع انسانی می

وجود  ه معناداريکارکنان منطقه ویژه اقتصادي بندرامام خمینی (ره) رابط آیا بین کارکردهاي استراتژیک مدیریت منابع انسانی و خودکارآمدي پرسش است که

 اشد؟بکننده خودکارآمدي کارکنان  بینی تواند پیش تراتژیک مدیریت منابع انسانی میدارد؟ آیا کارکردهاي اس

 پیشینۀ پژوهش -1-1
عملکرد فرد با هنجارهاي فردي اگر موقعیتی مشخص تعریف کرده است. خودکارآمدي را باور فرد به توانایی انجام دادن عملی در  ،)1997( بندورا   

کاهش هنجارهاي فردي موجب  تر از عملکرد ضعیف و پایینحال آنکه شود،  آمدي منجر میز آن باشد، به حفظ افزایش خودکاریا فراتر ا هماهنگ و

و پایداري و  گیري، میزان تالش، سطح استمرار ماهداف، تصمی انتخاب قبیل ازهاي زندگی  جنبه بسیاري از آمدي برشود. باور به خودکار آمدي میخودکار

دانست در سازمان را باید عصاره و چکیدة همۀ علوم رفتاري  ). دانش رفتار و روابط1387 فر، (حجازي و شکوري رویارویی با مسائل چالش برانگیز تأثیر دارد



شناسی،  راه رسیدن به اهداف خود، از روانشناسی، جامعه کار گیرد. این علم، در مل با دیگران بهدر تعا طور عملی و آن علوم را به خواهد همۀ که می

هاي خودشناسی و خودتنظیمی،  جنبه ). در میان همۀ1378(میر کمالی، گیرد  شناسی بهره می شناسی، علم سازمان و مدیریت، علم معانی و بیان و ارزش انسان

لمی، که تأکید برگذشته دارد، خودسودمندي . برخالف اسناد عباشد میدر زندگی روزمره  مؤثرترین عمل ،فردي کاراییخودکارآمدي یا احتماال ویژگی 

خودکارآمدي رفتاري کامالً داوطلبانه است که بر  ).2005، 3(هوي و همکاران ها در دستیابی به سطح مشخص از عملکرد است از تواناییدهندة انتظارات  نشان

. خودکارآمدي باشدبخش  کنندة خودنظم بینی تواند بهترین پیش  باشد میمثبت و باال ،خود در بارةگذارد؛ اگر نگرش  رفتار افراد در انجام دادن کارها تأثیر می

  ).1390(اثرزاده و همکاران،  ودشناختی اهداف پیشرفت براي افراد در نظر گرفته ش تواند پیامد روان می
 شخصی تسلط تا کند کمک آنان به که است این دهد، انجام کارکنان کردن کارآمد براي تواند می مدیر یک که چیزي مهمترین دریافت ،)1997( بندورا

 پرورش خود در را تسلط احساس افراد مشکل، یک حل یا و وظیفه یک آمیز موفقیت دادن انجام با. کنند تجربه مشکالت یا مسایل برخی مورد در را خود

 شود، می متنهی مطلوب هايهدف تحقق به سرانجام که تردشوار کارهاي آمیز موفقیت دادن انجام فرصت آوردن فراهم با تواندمی شخصی تسلط. دهند می

 بر تسلط احساس شخص اینکه تا ،است دشوارتر کارهاي سوي به کوچک هايگام با رفتن پیش سپس و آسان کارهاي با کردن آغاز کار، روش. یابد پرورش

هاي  ، با ایجاد هماهنگی بین استراتژيتواند دیریت استراتژیک منابع انسانی میم ).1392(سلیمانی و همکاران،  کند تجربه را مسایل هاي پیچیدگی تمام

در جهت استفاده از  به سازمانکند و یشگیري از تهدیدهاي احتمالی را فراهم ها و پ برداري بهینه از فرصت هاي منابع انسانی، امکان بهره سازمان و خط مشی

 ).1393لو و همکاران،  (نقی هاي رقابتی کمک کند مزیت

 نیازپذیرى و تعهد در شغل خود به خودکارآمدى باال ت، مسئولییادگیرى هاى تایوان نشان داد که کارکنان براى هتلمورد در  ،)2010( 4نتایج تحقیق نیئو 

محورى،  حرفه( بین تعهد کارکنان یمثبت جنوبى نشان داد که ارتباط آفریقاىر د رکننده شکیک شرکت تولیدمورد در  ،)2008( 5نلیا هاى یافته.د  دارند

و  6لوتانس. باشند میترى از خودکارآمدى  سطح پایینداراي دارد و کارکنان غیرمتعهد  ) و سطح ادراك باالى خودکارآمدى وجودنمایندگى ،محورى سازمان

باعث کاهش و افزایش تعهد سازمانى  تواند عاملکننده رضایت شغلى است و مى که خودکارآمدى تعدیل به این نتیجه رسیدنددر پژوهشى  ،)2006همکاران (

 شود. تمایل به ترك سازمان 

 هاي مدیریت منابع انسانی   استراتژي -1-2
 کنونت. ااس داده خوداختصاص به را پیشرو يها مانساز سرمایه و زمان از عظیمی بخش ،هاي مدیریت منابع انسانی استراتژي اخیر يها السی ط

 تضمین را خود سازمان رقابتی برتري و کارآیی موفقیت، ندکن گذاري سرمایه انسانی نیرويارتقاي  و توسعه مینهانند که هر قدر در زد میهوشمند  مدیران

 در نها آ کارآمد ترکیب و منابع از موثر استفادهي گرو در ها نسازما این توفیق بدانیم، نوین هاي سازمان را حاضر قرن ابداعات ترین ممه از یکی گرد. اان هکرد

 سازمان یک شکست یا موفقیت .دباشن می سازمان افراد منابع، از گیري هبهر هرگونه و سازمانی سیاست و راهبرد هر محور .است سازمانی راهبردهاي اجراي

 ها سازمان در تکالیفی یا کارکردها شامل انسانی منابع استراتژیک مدیریت .)1378 (جزنی،دارد  آن انسانی منابع نگهداري و جذب چگونگی به کامل بستگی

 منابع استراتژیک مدیریت واقع کارکردهاي در .شود می اجرا سازمان هاي هدف تحقق براي هماهنگ و مناسب انسانی منابع کردن منظور فراهم به است که

(کولینز  یابند دست خود سازمانی اهداف به تانند ک نفوذ هاآن شغل با متناسب کارکنان و رفتار نگرش مهارت، در توانند می ها سازمان که معنا است بدان انسانی

کارکردهاي  جزءرا  10کارکنان مشارکت خدمت، پاداش ،9عملکرد ارزیابیآموزش،  ،8انسانی منابع تأمینچن و هانگ در تحقیق خود،  ).2003، 7و کالرك

 .)2009، 11(چن و هانگاند  کرده انسانی معرفی  مدیریت منابع استراتژیک
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  کارکنان خودکارآمديمنابع انسانی در استراتژیک نقش مدیریت  -1-3
 اجرا ها انسان توسط عملیاتی هاي نظام که از آنجاباشند.  می مدیریت اعمال و تأثیرگذار در اساسی عامل دوسازمان  عملیاتی هاي انسان و نظام 

 شوق و انگیزه که توانا و مستعد کار ). نیروي1393 جزنی،( است آن انسانی سازمان، نیروي سرمایه ترین مهم که درستی ادعا کرد به توان میدف شون می

 اما دارند، بارزي نقش ها سازمان توسعۀ در و فناوري سرمایه هرچند. است توسعه اهداف به یابیدست در سازمان سرمایۀ ترین بزرگ را دارد سازمان در خدمت

 است این است، مطرح انسانی منابع مدیریتدانش  در که مهمی لهمسئ ..است برخوردار بیشتري اهمیت از سازمان در نیروي انسانی نقش که کرد اذعان باید

و  نیروهاي مستعد جذب در بتوانند تا گیرندب ی بهرههایابزار و ها روش چهاز  که شود یاد داده می ها سازمان انسانی نیروي مدیریت و سرپرستان مدیران به که

 شده ارائه اثربخشی معیارهاي و ها شاخه بر مروري چنانچه .)1389 ،همکاران(عیوض زاده و  تر باشند موفق، سازمانی انجام وظایف درآنها  توان و انگیزه بهبود

 بهبود در، غیرمستقیم و مستقیم طور بهتواند  می انسانی نیروي مدیریت که یابیم باشیم، درمی داشته مدیریتدانش  کارشناسان و صاحب نظرانتوسط 

 میزان تولیدي، خدمات یا کیفیت محصول هنجار، و نقش سازگاري کارکنان، غیبت میزان کارکنان، خدمت ترك یا جایی میزان جابه مانند ییها شاخص

 روحیه کارکنان انگیزش و افراد، شغلی مندي رضایت محیطی، تغییرات به پاسخ در خود عملیاتی هاي استاندارد رویه تغییر براي انطباق پذیري، انعطاف حوادث،

 زیادي داشته باشد.  بسیارو تأثیر  نقش

 وش تحقیقر -2
موضوع تحقیق و سطح علمی  توجه به باباشد.  میماهیت از نوع همبستگی  به لحاظو  ،کاربردي ،از نظر هدف در این پژوهش،روش تحقیق    

انجام  ستادي اداره کل هاي کلیدي و پستمعموال در باالتر (روزکار) که  مدرك دیپلم و بین دارندگان از پژوهش حجم نمونه ،راهنما نظر اساتیدها و  پرسشنامه

در نظر گرفته شد دیپلم به باال  ینفر از نیروهاي روزکار با سطح تحصیل 522شامل  مورد نظر،کلیه افراد جامعه آماري رو،  ب شدند. از اینانتخا کنند، وظیفه می

 شدند. انتخاب پژوهش نمونه عنوان به کارکنان از نفر 222 ،ساده تصادفی گیري نمونه از استفاده با و سپس

اي طیف لیکرت و براي  گزینه 5یاس اي و از نوع مقگویه 28ساخته  انسانی از پرسشنامه محققت منابع براي سنجش کارکردهاي استراتژیک مدیری    

روایی آنها توسط اساتید استفاده شد. ، از نوع طیف لیکرتاي  گویه پنج گزینه 25)، شامل 1997کارکنان از مقیاس خودکارآمدي بندروا (سنجش خودکارآمدي 

 ) محاسبه گردید. 1شرح جدول ( از ضریب آلفاي کرونباخ به پایایی آنها با استفاده و تأیید شد،

 
 متغیرها با استفاده از آلفاي کرونباخ پایاییضریب ): 1ل (جدو

 مقیاس متغیر
ضریب آلفاي 

 کرونباخ

 91/0 خودکارآمدي مالك

 /.84 کارکردهاي استراتژیک مدیریت منابع انسانی بین پیش

هاي  مولفه
 بین پیش

 57/0 پاداش
 /.62 آموزش

 /.64 ارزیابی عملکرد
 /.61 مشارکت

 /.60 تامین منابع انسانی
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 ها تجزیه و تحلیل داده -3
در فرضیه اصلی رابطه بین کارکردهاي استراتژیک  شود. ، یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی مطرح و بررسی شد که به ترتیب ارائه میدر این پژوهش

 مدیریت منابع انسانی و خودکارآمدي کارکنان بررسی شده است. 

منطقه ویژه اقتصادي بندرامام ه کل بنادر و دریانوردي خوزستان ـ کارآمدي کارکنان اداراتژیک مدیریت منابع انسانی و خودکارکردهاي استربین فرضیه اصلی: 

 ابطه معنادار وجود دارد.خمینی (ره) ر

 
 کارکردهاي نتایج آزمون همبستگی بین ): 2جدول (

 کارآمدي کارکنانو خود اتژیک مدیریت منابع انسانیاستر
نوع 
 آزمون

متغیر 
 بین پیش

متغیر 
 مالك

ضریب 
 همبستگی

سطح 
 داريمعنا

 پیرسون

کارکردهاي 
استراتژیک 

 مدیریت
 منابع انسانی

 001/0 44/0 خودکارآمدي

 
اتژیک مدیریت بین دو متغیر کارکردهاي استرتوان گفت  می، دست آمده و سطح معناداري به )2با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول ( 

رابطه مثبت و معنادار  44/0منطقه ویژه اقتصادي بندرامام خمینی (ره)، به میزان در و دریانوردي خوزستان ـ کارآمدي کارکنان اداره کل بنامنابع انسانی و خود

کارآمدي کارکنان اداره کل بنادر و راتژیک مدیریت منابع انسانی وخودکارکردهاي استبین  به عبارت دیگر،). p≥05/0وجود دارد ( در حد متوسط و

 همبستگی زیاد وجود دارد.  ،منطقه ویژه اقتصادي بندرامام خمینی (ره)نوردي خوزستان ـ دریا

رابطه معنادار  ،منطقه ویژه اقتصادي بندرامام خمینی (ره)ره کل بنادر ودریانوردي خوزستان ـ کارآمدي کارکنان ادابین آموزش و خود فرضیه فرعی اول:

 د. وجود دار

 
 کارآمدي کارکنانآموزش و خودتایج آزمون همبستگی بین ): 3ول (جد

نوع 
 آزمون

متغیر 
 بین پیش

 متغیر مالك
ضریب 

 همبستگی
سطح 

 داريمعنا
 001/0 66/0 خودکارآمدي آموزش پیرسون

  
 

کارآمدي کارکنان ن دو متغیر آموزش و خودبیتوان گفت  می، دست آمده به، و سطح معناداري )3آزمون همبستگی پیرسون در جدول (با توجه به نتایج  

به عبارت دیگر، بین آموزش و  .)p≥05/0( زیاد وجود دارد مثبت و معنادار و در حد/. رابطه 66منطقه ویژه اقتصادي بندرامام خمینی (ره)، به میزان 

جود دارد. در تبیین این فرضیه همبستگی معنادار و ،منطقه ویژه اقتصادي بندرامام خمینی (ره)اره کل بنادر ودریانوردي خوزستان ـ کارآمدي کارکنان ادخود

 باور این و کند می فراهم شخصی هايتوانائی مورد در قضاوت و اجتماعی مقایسه براي مبنایی آمیز، موفقیت هاي تالش طریق از الگوسازي توان گفت که می

 مشابهت و همانندسازي به الگوسازي. دهد انجام آمیز موفقیت طور به را وظایف فراوان تالش با تواند می موانع، رغم علی که کند می تقویت گر مشاهده در را

 طور به را وظایف که افرادي مشاهده معموالً. شود سنجیده افراد، سایر عملکرد با ارتباط در باید شایستگی بنابراین،. است وابسته گر مشاهده و الگو بین

 را وظایف اند توانسته دیگران اگر که کنند می متقاعد را خود گرها مشاهده. دهد می افزایش گر مشاهده در را خودکارآمدي باورهاي اند، داده انجام آمیز موفقیت

 با مدیر. است قويبسیار  کارکنان برخی در مدیران و سرپرستان رفتار از تقلید ها، سازمان در. باشیم داشته عملکرد افزایش توانیم می هم ما دهند، انجامخود را 



 موفق مشابه موقعیتی در که دیگري افراد به را خود همکاران توجه توانند می مدیران این، بر عالوه. کند بازي را الگو نقش تواند می مطلوب رفتارهاي نمایش

 آنان براي بتوانند افراد آن تا باشند داشته ارتباط عادي و ارشد افراد با که آورند فراهم را امکان این خود کارکنان براي است ممکن آنان. کنند جلب اند، بوده

 کارکنان توانند می همچنین، مدیران. ببینند آموزش موفق افراد توسط تا آورند وجود به را هایی فرصت خود کارکنان براي باید مدیران. کنند ایفا را الگو نقش

 قراردادن دسترس در مستلزم افراد، توانمندکردن تر، روشن عبارت به. کنند همراه و همدم اند، داشته آنان تجربه همچون تجربیاتی که مشاورانی با را خود

 افراد است.  گذشته هايموفقیت از هایی نمونه

رابطه معنادار  ،منطقه ویژه اقتصادي بندرامام خمینی (ره)ره کل بنادر ودریانوردي خوزستان ـ کارآمدي کارکنان ادابین پاداش و خودفرضیه فرعی دوم: 

 وجود دارد.

 
 نتایج آزمون همبستگی بین پاداش و خود کارآمدي کارکنان ):4ل (جدو

نوع 
 آزمون

متغیر 
 بین پیش

متغیر 
 مالك

ضریب 
 همبستگی

سطح 
 داريمعنا

 001/0 26/0 خودکارآمدي پاداش پیرسون

 
کارآمدي کارکنان یر پاداش و خودبین دو متغ توان گفت دست آمده، می بهو سطح معناداري  )4آزمون همبستگی پیرسون در جدول (با توجه به نتایج 

به عبارت دیگر، . )p≥05/0ود دارد (متوسط رو به پایین وجدر حد  و/. رابطه مثبت و معنادار 26منطقه ویژه اقتصادي بندرامام خمینی (ره) ، به میزان 

 میزان از کارکنان کردن آگاه با همبستگی معناداري وجود دارد. مدیران ،کارآمدي کارکنان منطقه ویژه اقتصادي بندرامام خمینی (ره)بین کارکرد پاداش و خود

 هايمهارت و بزرگ کارهاي شکستن کار، این دادن انجام براي راه یک. کنند کارآمدي احساس اي فزاینده طور به تا کنند کمک آنان به توانند می شان موفقیت

 مدیریت. است کارکنان به زمان هر در آنها از بخشی فقط کردن واگذار سپس و اند، قابل انجام آسانی به کهاست  يتر جزئی هايمهارت و اجزا به پیچیده

 تصاعدي صورت به توانند می وظایف. کندمی نمایی بزرگ را هاموفقیت این سپس و گیرد می زیرنظر کنند، می کسب کارکنان که را کوچکی هاي موفقیت

 مسایل حل در کارکنان همراه با اینکه. شوند تر پیچیده و تر گسترده وظایف کار، اصلی عناصر بر کارکنان تسلط با همزمان که ه این صورتب یابند، گسترش

 آورند فراهم هاییفرصت خود کارکنان براي توانند می همچنین مدیران. شود میبه آنان  واگذار مسایل حل براي بیشتري مسؤلیت کنند، می پیشرفت مقدماتی

هاي تحقیق  . نتیجه این تحقیق با یافتهشود بنابراین، فرضیه تحقیق پذیرفته می .کنند رهبري یا هدایت ،کمیته یا و کاري گروه طرح، یک در را دیگران که

 ) مطابقت دارد. 2010اسمیت ( ) و 2007آدجبوال (

 بندرامام خمینی (ره) رابطه معنادار وجود دارد. کارآمدي کارکنان منطقه ویژه اقتصادين ارزیابی عملکرد و خودیفرضیه فرعی سوم: ب

 
 کارآمدي کارکنانارزیابی عملکرد و خودنتایج آزمون همبستگی بین ): 5جدول (

نوع 
 آزمون

متغیر 
 بین پیش

متغیر 
 مالك

ضریب 
 همبستگی

سطح 
 داريمعنا

 پیرسون
ارزیابی 
 عملکرد

 001/0 31/0 خودکارآمدي

 
 

کارآمدي ن دو متغیر ارزیابی عملکرد و خودبی توان گفت دست آمده، می بهو سطح معناداري  )5جدول (با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون در 

به عبارت ). p≥05/0د (پایین وجود دار به توسط رومدر حد  /. رابطه مثبت ومعنادار و31ویژه اقتصادي بندرامام خمینی (ره) به میزان کارکنان منطقه 

 از یکى که ادعا کرد توان می کارآمدىخود مفهوم به توجه با حقیقت کارآمدي کارکنان همبستگی معنادار وجود دارد. دربین ارزیابی عملکرد و خوددیگر، 



 هاى فعالیت و منابع عقالیى انگیزش، تحرك، کارمند، یک اطمینان اعتماد و همراه با افزایش. است فرد عملکرد بر آن تاثیرگذارى این باور، اصلى کارکردهاى

میزان  ،توسط آنها پیچیده مشاغل پذیرش شدن تر آسان با که شود مى این به منجر نهایت در یابد، و رشد و افزایش می نیز وظایف کردن اجرایى براى آنها

باورهاي خودکارآمدي در رد. و مثبت داشغلی افراد رابطه مستقیم خودکارآمدي با عملکرد باورهاي پس  یابد. می افزایشنیز  سازمان بهآنها  تعهد و رضایت

در  و دنکن میتالش و مداومت بیشتري در کارها  ترافراد با باورهاي خودکارآمدي باالر دارد. هاي مختلف در دستیابی به اهداف تاثی افراد با موقعیت ۀمقابل ةنحو

شان به  اه کردن کارکنان از میزان موفقیتتوانند با آگ دهند. مدیران می از خود نشان میرا عملکرد بهتري  تر، پایین باورهاي خودکارآمديداراي د مقایسه با افرا

، اسمیت )2007( آدجبوال)، 2008)، نلیا (2010تحقیق با نتیجه تحقیق نیئو (این نتیجه داشته باشند. اي احساس خودکارآمدي  طور فزاینده آنان کمک کنند تا به

 خوانی دارد.) هم 2006و لوتانس و همکاران (  )2011(

 کارآمدي کارکنان منطقه ویژه اقتصادي بندرامام خمینی (ره) رابطه معنادار وجود دارد.ین مشارکت و خودفرضیه فرعی چهارم: ب

 
 کارآمدي کارکنانمشارکت و خودنتایج آزمون همبستگی بین ): 6ل (جدو

نوع 
 آزمون

 متغیر
 بین پیش

متغیر 
 مالك

ضریب 
 همبستگی

سطح 
 داريمعنا

 پیرسون
مشارکت 
 کارکنان

 001/0 24/0 خودکارآمدي

 
 

کارآمدي کارکنان توان گفت بین دو متغیر مشارکت و خود دست آمده، می بهو سطح معناداري  )6ل (با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدو

بین به عبارت دیگر،  ).p≥05/0د (وجود دار متوسط رو به پاییندر حد  /. رابطه مثبت ومعنادار و24خمینی (ره)، به میزان منطقه ویژه اقتصادي بندرامام 

 مدیران، توان گفت که . در تبیین این فرضیه میشود این فرضیه تحقیق پذیرفته میبنابر ،کارآمدي کارکنان همبستگی معنادار وجود داردمشارکت و خود

 واحد یا گروه یکدر  کارکنانبراي عضویت  هاي مناسب فرصت ایجاد با براي آنها فراهم کنند وهاي کارکنان را شایستگی و هاتوانائیبازخورد  توانند  می

 هاي دیدگاه به ،شود قدردانی کارکنان هاي موفقیت از آنها در تا کنند برگزار هایی مراسم به عنوان مثال،. ایجاد کنند اجتماعی حمایت آنان براي، اجتماعی

 هستند، قبول مورد که حس این ایجاد با را کارکنان توانند می مدیران ترتیب، ینه اب. کنند درك را آنها نظرات و احساسات بکوشند و دهندب گوش کارکنان

)، 2008)، نلیا (2010نتیجه این تحقیق با نتیجه تحقیق نیئو (سازند.  توانمند ،باشند می سازمان ناپذیر جدایی جزء و آیند می حساب به ارزشمندي دارایی

 دارد.) همخوانی 2006) و لوتانس (2011، اسمیت ()2007(آدجبوال 

 انسانی و خودکارآمدي کارکنان منطقه ویژه اقتصادي بندرامام خمینی (ره) رابطه معنادار وجود دارد. منابع ین تامینفرضیه فرعی پنجم: ب

 
 کارآمديگی بین تامین منابع انسانی و خودنتایج آزمون همبست): 7ل (جدو

نوع 
 آزمون

 بین متغیر پیش
متغیر 
 مالك

ضریب 
 همبستگی

سطح 
 داريمعنا

 001/0 19/0 خودکارآمدي تامین منابع انسانی پیرسون

 
 

کارآمدي متغیر تامین منابع انسانی و خود بین دو توان گفت میدست آمده  بهو سطح معناداري ) 7ل (آزمون همبستگی پیرسون در جدوبا توجه به نتایج 

به عبارت  ).p≥05/0به پایین وجود دارد ( متوسط رودر حد  معنادار و /. رابطه مثبت و19، به میزان یژه اقتصادي بندرامام خمینی (ره)کارکنان منطقه و

 به نسبت مثبت باورهاى کارکنان منطقه ویژه اقتصادي بندرامام خمینی (ره) همبستگی معنادار وجو دارد. داشتنکارآمدي ، بین تامین منابع انسانی و خوددیگر



 تعهد عدم دالیل یکى از که باورند این بر محققان از بسیارى. شود محوله وظایف در انجام موفقیت به وى باور و جلو سمت به فرد حرکت سبب تواند خود مى

 خود هاى توانایى به نسبت مثبت اى داشتن روحیه؛ و بر عکس، است وظایف آمیز موفقیت اتمام در آنها خدمت، ناتوانى ترك نهایت در و سازمان به کارکنان

انی براي گونه افراد انگیزه فراو که خودکارآمدي باالیی دارند. اینها باید افرادي را استخدام کنند  شود. سازمان فرد بیشتر تالش انگیزش و باعث تواند مى

. فرآیندهاي گزینش و ارتقاء صورت پذیردتواند در  یري خودکارآمدي میگ کند. اندازه نها در اجراي بهتر عملکرد کمک میمشارکت در رفتارهایی دارند که به آ

) و 2011، اسمیت ()2007(آدجبوال )، 2008)، نلیا (2010نتیجه این تحقیق با نتیجه تحقیق نیئو (شود.  تأیید میفرضیه تحقیق با توجه با آنچه گفته شد 

  ) همخوانی دارد.2006لوتانس و همکاران (

 گیري نتیجه -4
 شایستگی عناصر ترین مهم از یکی کارکنان خودکارآمدي. است شایسته کارکنان به اتکا ها، سازمان کامیابی راه تنها حاضر،عصر  پرتالطم دنیاي در

خودکارآمد  براي .باشد می کارکنان در خودکارآمدي تقویت و ایجاد جهت الزم شرایط نمودن فراهم هاسازمان در مدیران کلیدي وظایف از یکی .است کارکنان

 افزایش کارکنان در را توانمندي احساس. باشند داشته اطمینان کاردر  هدف بودن روشن از و کنند فعال و نشاط را پر کار محیط باید مدیران کارکنان، کردن

هر سازمانى براى توفیق و دستیابى به اهداف، . کنند آگاه عملکردشان بازخورد به نسبت را کارکنان ،موفقیت توصیف و بازخوردزمینۀ  آوردن فراهمبا  .دهند

ایف محوله را بتوانند وظ وهاى مناسب براى ایجاد ارتباط با هم در سازمان باشند  قابلیتها و  دارد که داراى مهارتکارکنانی  نیاز بهانداز خود  ماموریت و چشم

عالوه،  و به کنند دام به ترك شغل خویش میاق در ایجاد و افزایش روحیه تعهد در کارکنان خود بکوشند، چون افراد متعهد کمتر ند.ده به شکل مطلوب انجام

توانند با مدیران سازمان  تباطى مناسب میهاى ار مدى و داشتن مهارتخودکارآاز طریق کارکنان . یز نیاز چندانی ندارندنظارت مدیران ن به سرپرستی مستقیم و

باال سازمانى وفادارى و تعهد  داشته باشد. وجوداي  نیز نقش مثبت و سازندهها  مانآنها در ساز در وفادارى و تعهدتواند  میکه این امر  ،داشته باشند یروابط خوب

مدیران از طریق را تحقق بخشد. و در نهایت رضایت مشتریان باشد ثیر مثبت داشته ارائه خدمات به مشتریان سازمان تأ تواند در نحوة در بین کارکنان، می

داشتن اهداف  ی اصول از قبیلگذاري روي بعض د نگهداشتن جو سازمانی، وسرمایهو شاهاي پرجاذبه  برانگیختگی احساسی، وتشویق کارکنان، و ایراد سخنرانی

 ، به توانمندشدن کارکنان کمک کنند. شوند مدیریتی، دادن امتیاز و بازخورد که باعث هیجان می و مقاصد روشن، خود

 پیشنهادات:

هاي با افزایش بودجه و اعتبار آموزشی و طراحی دوره سازمانشود  یم شنهادیپ، وجود همبستگی باال بین آموزش و خودکارآمدي کارکنانتوجه به  با) 1(

 مشارکتمناسب براي ایجاد بستر با شود  ) پیشنهاد می2کند، (آمیز آنها را فراهم  ي بیشتر کارکنان و عملکرد موفقیتخودکارآمدآموزشی اثربخش، زمینه 

ها  ایدهبا اهمیت دادن به  و اقدامات مناسب و الزم صورت پذیرد ،رانکارکنان و مدیارتباط و اعتماد متقابل بین ، نسبت به افزایش ها گیري تصمیمدر کارکنان 

زمینه پرورش کارکنان  و دفضاي تعاملی و مبتنی بر همکاري در سازمان ایجا ،مناسب براي آنهاهاي  پاداش در نظر گرفتن و ي کاربردي کارکنانوپیشنهادها

 ها ارزیابی عملکرد کارکنان از طریق ارزیابی از ابزارهاي توسعه استراتژیک منابع انسانی در سازمانه اینکه یکی ا توجه ب) ب3( شود وفراهم خالق وخودکارآمد 

گی، تکنولوژي، هاي سازمان، شرایط فرهن فعالیتسیستم ارزیابی عملکرد متناسب با با طراحی شود  پیشنهاد می باشد، میفرد  قوت سازمان و نقاط ضعف و

 فراهم شود. هاي کلیدي  تصدي پست هاي افراد در زمینه تشخیص شایستگی و...،نیروي انسانی 
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