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هدف پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تحول سازمان بر بهرهوری کارکنان باتوجه به متغیر میانجی
رضایت شغلی در شرکت برق منطقهای تهران انجام شد .پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر
روش ،توصیفی -پیمایشی از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شرکت برق
منطقهای تهران بود که با استفاده از فرمول کوکران ،تعداد  990نفر به عنوان نمونه آماری و به شیوه
نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد بهرهوری نیروی
انسانی (هرسی و گلداسمیت ،)0310 ،پرسشنامه استاندارد تحول سازمانی (گاتر و دراکر )2002 ،و
استاندارد سنجش رضایت شغلی ویسوکی و کروم ( )2000استفاده و روایی محتوایی پرسشنامه توسط
اساتید تأیید شد .ضریب آلفای کرونباخ برای بهرهوری نیروی انسانی  ،0/101تحول سازمانی  0/130و
رضایت شغلی  0/320برآورد شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون مدلسازی معادالت ساختاری و نرم
افزار لیزرل  1/25استفاده شد .نتایج نشان داد تحول سازمان بر بهرهوری کارکنان باتوجه به متغیر میانجی
رضایت شغلی در شرکت برق منطقهای تهران ،تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
کلمات کلیدی
ساختار تحول سازمان ،بهرهوری کارکنان ،رضایت شغلی ،شرکت برق منطقهای تهران.

 .0دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین (رایانامه نویسنده مسئول)hajieh_rajabi@yahoo.com :.
 .2کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.
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مقدمه
در بین عوامل تولید از جمله زمین ،نیروی انسانی ،فناوری ،سرمایه و  ،...با
ارزشترین عامل ،نیروی انسانی میباشد .توجه به بهرهوری نیروی انسانی و بهبود
شرایط ،باعث افزایش کارایی و اثربخشی در سازمان میگردد و ضایعات ،حوادث و
نارضایتی در نیروی انسانی را کاهش میدهد .بنابراین برای افزایش بهرهوری در نیروی
انسانی ،ابتدا باید عوامل بازدارنده و تسهیلکننده در افزایش کارایی را شناخت و سپس
در جهت کاهش عوامل بازدارنده و تقویت عوامل تسهیلکننده اقدام کرد (رضاییان و
قاسمی .)03 :2000 ،اگر بهرهوری را به عنوان روشی برای اندازهگیری عملکرد در نظر
بگیریم؛ مؤلفه های اصلی آن یعنی کارآیی (استفاده بهینه از منـابع) و اثربخشی (میزان
دستیابی به اهداف) بیش از سایر عوامل به کارآیی و اثربخشی عامل انسانی وابسته است.
به همین دلیل بررسی عواملی که میتوانند بر بهرهوری منابع انسانی مؤثر باشند ،مورد
توجـه محققین و مدیران سازمانها قرار دارد که برخی از این عوامل آشکار و برخی نیز
پنهان است .بهرهوری در سازمانها میتواند از طریق یک روش راهبردی برای توسعه
نیروی انسانی بهبود یابد و به این ترتیب توسعه منابع انسانی با بهبود بهرهوری متصل
میشود (بدیع زاده و رضایی فرد .)45 :0935 ،مدیریت اعم از این که در بخش دولتی
باشد یا خصوصی ،مسئولیت بکارگیری صحیح و مناسب عوامل تولید را در جهت اهداف
سهگانه سازمان ،کارکنان و دولت به عهده دارد .از آنجا که تغییر ،یکی از بزرگترین
خصوصیات سازمانها و مؤسسات در حوزه رقابتی امروز است ،تغییرات تکنولوژی یا هر
نوع تغییر دیگری ،تغییرات مدیریتی را نیز طلب مینماید (احترامی.)05 :0930 ،
تالشهای اقتصادی افراد همواره و همیشه معطوف بر آن بوده است که بیشترین پیامد را
از کمترین کوششها و امکانات بدست آورد ،که این تمایل را میتوان اشتیاق وصول به
بهرهوری افزونتر نام نهاد .رسالت اصلی علم مدیریت دستیابی به بهرهوری بیشتر است.
این همواره مورد توجه دولتمردان ،سازمانها و موسسات و  ...بوده و حتی در سطح
کوچکترین واحد اجتماعی یعنی خانواده رسوخ کرده است؛ به نحوی که دسترسی به
بهبود کیفی زندگی و رفاه بیشتر که نمودهایی از بهرهوری است ،سبب تالش بیشتر و
هدفمندتر خانوادهها گردیده است (پالیزبان و دیگران .)03 :0939 ،مهمترین هدف هر
سازمانی ،دستیابی به باالترین سطح بهرهوری ممکن یا بهرهوری بهینه است ،امروزه
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صاحبنظران و اندیشمندان بر اهمیت و نقش نیروی انسانی به عنوان عامل توسعه کشور
واقف بوده و بر آن تأکید دارند و مهمترین سرمایه هر سازمان را نیروی انسانی آن
میدانند (حمید و دهقانی زاده .)020 :0930 ،اعتقاد سازمانها از جمله شرکت برق
نیز بر آن است که باید کارکنان را پایه و اساس بهرهوری کلیة فرایندهای سازمانی
دانست و باید این عامل را به عنوان با ارزشترین سرمایه و کلید طالیی رقابت در سطح
ملی و فراملی مطرح نمود .علیرغم مشکالت فراوانی که از جنگ ناخواسته و محاصره
اقتصادی بر سر راه توسعه برق وجود داشت ،شرکت برق منطقهای تهران به همت
مدیران ،مهندسان ،کارشناسان ،تکنسینها و کارگران خود موفق شد به راه خود ادامه
دهد و با پشت سر گذاشتن این دوره پر مخاطره ،در دورههای بعد تالش گستردهای در
جهت تحقق اهداف برنامههای اول ،دوم و سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران و سیاستهای راهبردی وزارت نیرو به عمل آورد.
بررسی میدانی و جمعآوری نظرات مدیران و مسئولیت بخشهای مختلف در سطح
شرکت برق منطقهای تهران نشان میدهد که کارکنان این سازمان از شغل خود راضی
نیستند و این نارضایتی ،خود را در کاهش رضایت مشتریان نشان داده است .بر این
اساس ،به نظر می رسد که بایستی در سطح سازمانی تغییراتی ایجاد گردد تا عالوه بر
افزایش میزان رضایت شغلی کارکنان ،زمینه را برای ارتقای سطح رضایت مشتریان و
بهره وری کارکنان فراهم نمود .از سوی دیگر ،نتایج حاصل از این پژوهش میتواند به
صنعت برق کمک نماید تا مؤلفههای مهم تحول را جهت ارتقاء و افزایش بهرهوری
کارکنان خود شناخته و منابع خود را به آن سمت سوق دهد .همچنین رضایت شغلی
کارکنان یکی از متغیرهای مهم در سنجش ،توسعه و پیشرفت سازمانهاست؛ زیرا باور
بر این است که کارکنانی که از شغل خود رضایت دارند در مقایسه با آنان که احساس
رضایت نمیکنند ،بازدهی یا تولید بیشتری دارند .این بازدهی و تولید به بهرهوری
کارکنان منجر میشود .بر این اساس این پژوهش به بررسی تأثیر تحول سازمان بر
بهرهوری کارکنان باتوجه به متغیر میانجی رضایت شغلی در شرکت برق منطقه ای
تهران میپردازد.
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پیشینه پژوهش
امجدی ( )0932پژوهشی با عنوان «نقش سبک رهبری تحول آفرین در ارتقاء
بهرهوری کارکنان (مورد مطالعه :دیوان محاسبات کشور)» انجام داد .نتایج نشان داد که
رهبری تحول آفرین (نفود آرمانی ،ترغیب ذهنی ،مالحظات فردی و انگیزش الهام
بخش) بر ارتقاء بهرهوری کارکنان تأثیر معناداری دارد .غالمی و موغلی ( )0935در
پژوهشی نشان دادند که بین رضایت شغلی (مجموعه متغیرهای مستقل) با بهرهوری
(متغیر وابسته) مقدار ضریب همبستگی چندگانه برابر با  0/102بوده است که
نشاندهنده همبستگی مناسب و بسیار خوبی است .همچنین مقدار ضریب تعیین
تعدیل شده  0/539میباشد که نشاندهنده این است که  53درصد از کل تغییرات
واریانس متغیر بهرهوری نیروی انسانی وابسته به متغیر مستقل (رضایت شغلی) میباشد.
گرم آبدشتی و موسوی ( )0932نشان دادند که بین رضایت شغلی و بهرهوری نیروی
انسانی رابطهای مثبت وجود دارد .همچنین بین مؤلفههای رضایت شغلی (حقوق و مزایا،
پاداش ،مشارکت ،ترفیع ،محیط کار) با بهرهوری نیروی انسانی رابطهای مثبت وجود
دارد.
حبوبی 0و دیگران ( )2001در پژوهشی با عنوان «تأثیر استرس شغلی و رضایت
شغلی بر بهرهوری نیروی کار در صنعت پتروشیمی ایران» نشان دادند که سطوح
استرس شغلی درک شده کارکنان و رضایت شغلی متوسط است .همچنین ،بهرهوری
آنها در سطح متوسط مورد ارزیابی قرار گرفت .اگرچه رابطه بین استرس شغلی و
شاخصهای بهرهوری از لحاظ آماری معنیدار نبود ،لیکن ،بین رضایت شغلی و
شاخصهای بهرهوری از نظر آماری معنیدار بود .مدلسازی رگرسیون نشان داد که
بهرهوری بهطور قابل توجهی با برنامه تغییر ،ابعاد دوم و سوم استرس شغلی (عدم
کفایت و ابهام نقش) و بُعد دوم رضایت شغلی (نظارت) مرتبط است .داویس 2و دیگران
( )2004پژوهشی با عنوان«کشف کیفی فاکتورهای مؤثر روی رضایت شغلی و تحول
کاری یک فیزیوتراپیست در فعالیت های خصوصی» ارائه دادند .هدف این مطالعه
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بررسی عوامل مربوط به رضایت شغلی در مراحل تحول شغلی متفاوت در بین
فیزیوتراپیستهای خصوصی در اتریش است 04 .عضو به  9گروه تخصیص داده شده
است .فارغ التحصیالن قبلی  N=6فارغ التحصیلهای بعدی  N=5و مالکان
N=5گروههای توجه تحلیلهای ورباتیم -تماتیک 0را ارائه کردهاند که برای تعیین
اهداف و ریز اهداف از هر گروه متمرکز است .هیچکاک و استاوروس ،)2004( 2پژوهشی
را با عنوان «انگیزش جمعی سازمانی؛ عامل مؤثر بر تحول سازمانی» انجام دادهاند .در
این تحقیق سازمانها باتوجه به خواستههای مختلف ،به طور مداوم خود را تغییر
میدهند .موفقیت یک تحول بستگی به کارکنان سازمان و انگیزه آنها برای حمایت از
تحوالت دارد .انگیزه کارکنان در تحول سازمانی عمدتاً از یک زمینه فردی نشأت
میگیرد .در این پژوهش ،یک تئوری چندسطحی ،برای گسترش مفهوم به جنبههای
جمعی سازمان مدنظر قرار گرفت .با استفاده از تئوری مبتنی بر آن ،تجزیه و تحلیل یک
سازمان دولتی برای کشف معنای انگیزشی جمعی سازمانی و کشف عناصری که باعث
ایجاد انگیزش جمعی برای به وجود آمدن تحول سازمانی میشود ،انجام شده است.
نتایج پژوهش نشان داد که انگیزش جمعی سازمانی ،مبتنی بر باورهای فردی و جمعی
است و همچنین از عناصر انگیزشی مشترک ،توسعه مییابد.
مبانی نظری
اگر چه تحول سازمان دارای سابقه تاریخی بسیار کوتاهی است؛ اما به نظر میرسد
که به طور فزایندهای توجه مدیران ،مشاورین و دانشگاهیان را به خود جلب کرده است.
منابع و متون موجود ،در رابطه با شروع و بسط تحول سازمان ،اطالعات اندکی را ارائه
نمودهاند .بر طبق نظر جانستون ( )0313در سال  0343و حتی پیش از آن ،بسیاری از
صاحب نظران بهبود سازمان مفاهیمی مشابه آنچه که امروز در تئوری تحول سازمان
مطرح است ،را به کار بردند .اگرچه به طور دقیق معلوم نیست که چه کسی اصطالح
تحول سازمان را ابداع کرده است (تاپلین .)220 :2002 ،
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تحول یا دگرگونی مفهوم نوینی نیست؛ در غیر این صورت بشر هنوز در مراحل
آغازین زندگی خود بر روی این سیاره درجا میزد و مثالً به جای قلم از پَر استفاده
میکرد (میرسپاسی و قهرمانی .)03 :0930 ،عالوه بر آن ،موفقیت تالشهای سازمان در
راستای بهبود بهرهوری به کوششهای افراد جامعه ،همکاری و اشتراک مساعی تمامی
طرفهای ذینفع وابسته است (بلوم  .)0412 :2000 ،با توانمندسازی منابع انسانی از راه
مدیریت دموکراتیک همراه با آماده کردن کارکنان جهت رویارویی با تغییرات در سازمان
میتوان محیطی را بوجود آورد که در آن هم انسانیت انسانها ،و هم استعداد آنها شکوفا
شود و نیز دستیابی به بالندگی سازمان و توسعه هدفها و در نهایت ارتقای سازمان تا
سطح فرابالندگی امکانپذیر شود (پورکیانی و پیرمرادی .)02 :0911 ،همچنین رضایت
شغلی باعث میشود بهرهوری فرد افزایش یابد؛ فرد نسبت به سازمان متعهد شود؛
سالمت فیزیکی و روانی فرد تضمین گردد؛ روحیه او افزایش یابد؛ از زندگی راضی باشد
و مهارتهای جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند (لو و و دیگران .)19 :2001 ،
تحول سازمانی :برخی از صاحب نظران ،پیدایش تحول سازمان را به مثابه یک تغییر
پارادایم و یا مکتب فکری کلگرا توصیف میکنند .برای مثال ،پیتر بی .ویل (،)0315
مینویسد :تحول یا دگرگونی سازمان به معنای تغییر در تفکر و عمل در سطحی بسیار
اساسیتر و بنیادیتر از آنچه تاکنون بوسیله بیشتر عامالن تغییر صورت پذیرفته است،
میباشد .ما کلمه پارادایم را برای اشاره به اصول بنیادین سازماندهی که اعمال روزمره ما
را تقویت کرده است ،بکار میبریم .تحول سازمان با احتمال بسیار زیاد یک تغییر الگوی
0
تفکر درباره سازمانها و نحوه تأثیر بر آنها است (جیراوگولیاس ،پاپاکاستاس و استانو ،
 .)50 :2003تحول سازمانی به معنای اعمال تغییرات و رویکردهای جدید در سازمان
است که با هدف بهبود فرایندها و رویههای سازمانی به انجام میرسد .این تغییرات
عمدتاً در شکل سازمانی ،نحوهی فعالیتها و حتی ماهیت سازمانی قابل تشخیص است
(بوردوم .)254 :2000 ،2توان بخشیدن به فرایندهای عملیاتی و نیروهای انسانی در
سازمان برای باال بردن کیفیت عملکرد ارگانهای مختلف سیستم سازمانی را تحول
سازمانی مینامند ( پورکیانی و پیر مرادی به نقل از طاهرالی .)22 :0911 ،بر اساس
Georgoulias, Papakostas & Stanev
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نظر کامینگز و ورلی ،)2002( 0تحول سازمانی عبارت است از کاربرد وسیع سیستم و
انتقال دانش رفتاری به تحول برنامهریزی شده و تقویت استراتژیها ،ساختارها و
فرآیندها که منجر به بهرهوری سازمان میشود .تحول سازمانی ،فرآیند یا فعالیتی است
که بر اساس علوم رفتاری ،در ابتدا یا در بازهای بلند مدت ،این پتانسیل را دارد که در
محیطی سازمانی اتفاق بیفتد که سبب افزایش دانش ،تخصص ،بهرهوری ،رضایت ،روابط
بین فردی و سایر پیامدهای مطلوب شود که یا به نفع تیم و گروه یا فرد خاصی است و
یا به نفع یک سازمان ،جامعه ،ملت ،منطقه و انسانیت است (مکلین.)32 :2002 ،2
باتوجه به تعریفهای مذکور میتوان تحول یا دگرگونی سازمان را به عنوان یک رویکرد
کلگرا ،محیطی و انسانی توصیف کرد که منجر به تغییر اساسی و بنیادین در کل
سیستم یک سازمان میشود .تحول مشتمل بر تغییرات دگرگونساز در ماهیت بنیادی
سازمان و مرتبط با محیط آن است (جیراوگولیاس و دیگران.)59 :2003 ،
بهرهوری نیروی انسانی :نیروی انسانی با ارزشترین منابع طبیعی جامعه هستند.
چندین کشور پیشرفته نظیر ژاپن ،سوییس و هلند که فاقد زمین کافی ،مواد سوختی و
مواد معدنی هستند ،به خوبی دریافتهاند که تنها مهمترین منابع طبیعی توسعه و رشد
آنان ،انسانها و مهارت آموزش و طرز تفکر و انگیزههای آنان است و سرمایهگذاری در
این عوامل سبب بهبود کیفیت مدیریت و نیروی انسانی میشود .این کشورها توجه
زیادی به تعلیم و تربیت و آموزش علمی نیروی انسانی خود میکنند (رنجبریان:0919 ،
 .)09اصلیترین هدف هر سازمان ،دستیابی به بهرهوری بهینه است .بهرهوری را در یک
تعریف فرآیند (ساخت ،تولید و خدمات) و عملکرد مؤثر منابع ورودی برای تبدیل به
منابع اقتصادی ) در نظر میگیرند که نهایتاً منجر به ارائه خدمات به مشتریان میگردد
(گرانروس و اوجالوس .12 :2005 ،9تعریف فنی بهرهوری ساده و صرفاً عبارتست از رابطه
میان مقدار ستاده و مقدار نهاده به کار رفته برای تولید آن ستاده است .به عبارت دیگر
بهرهوری به ما میگوید که از یک واحد نهاده چند واحد ستاده میتوان بدست آورد
(پالیزبان و دیگران .)09 :0939 ،وجدان کاری در بهرهوری و توسعه پایدار و کاهش
1.

Cummings and Worley
McLean
3.
Gronroos & Ojaslo
2.
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هزینهها نقش بسزایی دارد .در سالهای اخیر ،بهرهوری از یک عامل سنجش عملکرد
سازمانی به یک مفهوم فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی که میتواند عامل مؤثری برای
حرکت در جهت توسعه پایدار باشد ،تبدیل شده است (بهرام زاده و سراج.)25 :0914 ،
برای اینکه سازمانها و جوامع به بهبود بهرهوری مستمر و قابل مالحظهای دست یابند،
باید برای این موضوع ،اهمیت استراتژیک قائل شده و به بهبود بهرهوری به عنوان یک
فرایند مدیریتی و عاملی که میتواند بطور مؤثر آنها را به توسعه پایدار برساند ،بنگرند
(بهرام زاده و سراج.)29 :0914 ،
رضایت شغلی :رضایت شغلی مؤلفه چند بُعدی و نسبتاً پیچیدهای است .این بدان
معنا است که نمیتوان احساس رضایت شغلی یک فرد را تنها به یک عامل نسبت داد؛
بلکه مجموعهای از عوامل گوناگون موجب میشود که فرد شاغل در زمان معینی ،از
شغلش احساس رضایت نماید و از آن لذت ببرد .فرد با تأکیدی که بر عوامل مختلف از
میزان درآمد ،شرایط محیط کار ،مشارکت در تصمیمگیری و ارزش اجتماعی در
زمانهای مختلف دارد ،به طرق گوناگون از شغلش احساس رضایت میکند .همچنین
میتوان عوامل مؤثر بر رضایت را به عوامل فردی ،اجتماعی ،سازمانی و محیطی
طبقهبندی کرد (جعفری و دیگران .)250 :0942 ،رضایت شغلی حدی از احساسات و
نگرشهای مثبت است که اشخاص نسبت به شغل خود دارند .هنگامی که یک فرد
میگوید؛ رضایت شغلی باالیی دارد ،این بدان مفهوم است که واقعاً شغلش را دوست
دارد ،احساسات خوبی درباره شغلش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قایل است (غالمی
فشارکی و دیگران .)94 :0930 ،رضایت شغلی احساسی است که افراد نسبت به
شغلشان دارند .هنگامی که میگوییم فردی دارای رضایت شغلی باالیی است ،و
احساس مثبتی راجع به آن دارند که کوشش او در راستای تحقق اهداف سازمانی و
تمایلی قوی برای حفظ عضویت در سازمان میشود (آکرون ،راتنر و کرافورد:2001 ،0
 .)10رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است و باعث افزایش
کارایی و احساس رضایت فردی میشود (اتاین 2و دیگران .)04 :2000 ،رضایت شغلی
احساسات و نگرشهای مثبتی میباشند که اشخاص به شغل خود دارند .رضایت شغلی
. Acorn, Ratner & Crawford
. Etienne

1
2
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نیروی انسانی از عوامل مؤثر در افزایش کارایی و بهرهوری و کاهش تشویش ،غیبت
کاری ،تأخیر در کار ،ترک خدمت ،فعالیت اتحادیه و بازنشستگی زودرس است (خاوری
و یوسفیان.)01 :0914 ،
این پژوهش ،به بررسی تأثیر تحول سازمان بر بهرهوری کارکنان باتوجه به متغیر
میانجی رضایت شغلی در شرکت برق منطقهای تهران پرداخته است که در مدل
مفهومی زیر نشان داده شده است .رضایت شغلی از مدل ویسوکی و کروم ،تحول
سازمانی از مدل گاتر و دراکر 0و بهرهوری نیروی انسانی از مدل سازمانی هرسی و
گلداسمیت )0310( 2گرفته شده است.
رضایت شغلی

بهرهوری نیروی

تحول سازمانی

انسانی

شكل  -5مدل مفهومی پژوهش

فرضیههای پژوهش و مدل مفهومی
فرضیه اصلی:

تحول سازمان بر بهرهوری کارکنان باتوجه به نقش متغیر میانجی رضایت شغلی در
شرکت برق منطقهای تهران تأثیر دارد.
فرضیات فرعی:

تحول سازمانی بر بهرهوری کارکنان در شرکت برق منطقهای تهران تأثیر معنیداری
دارد.
رضایت شغلی بر بهرهوری کارکنان در شرکت برق منطقهای تهران تأثیر معنیداری
دارد.
. Gutter and Drucker
. Hersey and Goldsmith

1
2
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تحول سازمانی بر رضایت شغلی در شرکت برق منطقهای تهران تأثیر معنیداری
دارد.
روششناسی پژوهش
این پژوهش بر مبنای ماهیت و اهداف تحقیق از نوع کاربردی و از نظر روش
توصیفی–پیمایشی میباشد ،جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شرکت برق منطقهای
تهران به تعداد  2500نفر بود .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 990نفر با
خطای نمونهگیری  0/02به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش سه پرسشنامه استاندارد که شامل
پرسشنامههای استاندارد تحول سازمانی گاتر و دراکر( ،)0334پرسشنامه استاندارد
بهرهوری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت ( )0310و پرسشنامه استاندارد سنجش
رضایت شغلی ویسوکی و کروم ( )2000بود.
•

پرسشنامه تحول سازمانی :پرسشنامه استاندارد تحول سازمانی بر اساس

مدل جان گاتر و پیتر دراکر که شامل مؤلفههای ایجاد احساس ضرورت و فوریت ،ایجاد
ائتالف راهنما ،توسعه چشمانداز و استراتژی ،انتقال چشمانداز تحول به دیگران،
توانمندسازی کارکنان برای انجام اقدامات فراگیر ،خلق پیروزیهای کوتاه مدت،
جمعبندی پیروزیها و ایجاد تحول بیشتر ،نهادینه ساختن دیدگاههای جدید در فرهنگ
است.
• پرسشنامه بهرهوری کارکنان :پرسشنامه استاندارد بهرهوری نیروی انسانی
هرسی و گلداسمیت ( )0310که شامل مؤلفههای توانایی ،درک و شناخت ،انگیزش،
حمایت سازمانی ،بازخور ،اعتبار و سازگاری است.
•

پرسشنامه رضایت شغلی :پرسشنامه استاندارد سنجش رضایت شغلی

ویسوکی و کروم ( )2000که شامل مؤلفههای کار ،سرپرست ،همکار ،ارتقاء و پرداخت
است.
روایی این پرسشنامه از نوع محتوایی است .پایایی از طریق آلفای کرونباخ در جدول
 0آورده شده است.
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جدول  :5پایایی پرسشنامهها
نام متغیر

میزان آلفای کرونباخ

تحول سازمانی

0/10

بهرهوری کارکنان

0/13

رضایت شغلی

0/32

برای آزمون فرضیهها از روشهای آماری کولموگروف -اسمیرنوف ( ،) KSرگرسیون
و معادالت ساختاری استفاده شد و برای معادالت ساختاری از نرم افزار  Lisrelو برای
تحلیل رگرسیون از نرم افزار  Spssاستفاده شد.
یافتهها
جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف استفاده
میشود.
جدول  :4آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها
سطح احتمال خطا

متغیر

مقدار آماره کولموگروف -اسمیرنوف

تحول سازمانی

0/030

pvalue
0/010

0/02

بهروری کارکنان

0/054

0/035

0/02

رضایت شغلی

0/052

0/200

0/02

در جدول فوق باتوجه به مقدار سطح معنیداری متغیر رضایت شغلی و بهرهوری
کارکنان و تحول سازمانی که بیشتر از  0/02میباشد ( )p-value <0/02میتوان
ا ستنباط نمود که تفاوت معناداری بین توزیع مورد انتظار (توزیع نرمال) با توزیع
مشاهده شده برای این سه متغیر وجود ندارد ،بنابراین توزیع متغیرهای رضایت شغلی و
بهره وری کارکنان و تحول سازمانی نرمال است ،بنابراین باید متناسب با نوع توزیع
متغیرها از آمارههای پارامتریک برای آزمون فرضیهها استفاده نمود.
مدلسازی معادالت ساختاری برای آزمون فرضیههای تحقیق مورد استفاده قرار
گرفت .برای انجام تحلیل مدلسازی معادالت ساختاری از رویکرد دو مرحلهای استفاده
شد .در مرحله اول (مدل اندازهگیری) تحلیلها بر اساس تعیین روابط علی بین متغیرها
(گویهها) و سازههای نظری انجام میگیرد .بدین منظور ،با استفاده از نرمافزار لیزرل
تحلیل عامل تأییدی انجام شد .بعد از این مرحله ،مسیرها یا روابط علی بین متغیرهای
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پژوهش در مدل ساختاری مشخص شدند (مرحله دوم) .قبل از پرداختن به مدلهای
اندازهگیری و آزمون مدل ساختاری عالیم اختصاری متغیرهای تحقیق که در محیط نرم
افزار لیزرل استفاده شد در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول  :9عالئم اختصاری متغیرها در نرم افزار لیزرل
ردیف

نام متغیر

عالئم اختصاری متغیر

0

رضایت شغلی

R.SH

2

بهرهوری کارکنان

B.H

9

تحول سازمانی

T.H

وقتی همه سازهها در مدل اندازهگیری (مرحله اول) از روایی الزم برخوردار گردیدند
و به برازش رضایتبخش رسیدند ،آنگاه مدل ساختاری میتواند مورد آزمون قرار گیرد و
به عنوان مرحله دوم و اصلی تجزیه و تحلیل ارائه گردد .مدل ساختاری «آن بخشی از
مدل است که ن حوه ارتباط هر یک از متغیرهای پنهان را با یکدیگر مشخص میکند».
هدف مدل ساختاری تعیین این موضوع است که کدام یک از سازههای پنهان مستقیماً
یا غیرمستقیم بر مقادیر سایر سازههای پنهان در مدل تأثیر میگذارد .بنابراین هدف
مدل ساختاری در این پژوهش ،آزمون فرضیههای پژوهش میباشد .برای ارزیابی مدل
ساختاری ،شاخصهای نیکویی برازش در جهت پاسخگویی به این سوال که آیا مدل
ساختاری فرض شده با دادهها برازش دارد؟ مورد آزمون قرار میگیرد .در صورت عدم
وجود برازش ،الزم است مدل باز تعریف شده تا اینکه به یک مدلی دست یابیم که هم
از لحاظ آماری ،برازش در سطح مورد پذیرش قرار گیرد و هم از لحاظ نظری بطور
معناداری معرف دادههای مشاهده شده باشد.
مدل ساختاری اصلی (آزمون فرضیه اصلی پژوهش)
ارزیابی بخش ساختاری مدل همان معناداری آماری پارامترهای برآورد شده به
صورت مجزا برای مسیرهای علّی مدل است که مقادیر بحرانی بوده و بر اساس تقسیم
برآورد پارامترها بر خطاهای معیار مربوطه به دست میآیند .اینها همان مقادیر t
هستند .چنانچه آماره  Tبه دست آمده بزرگتر از  0/34و یا کوچکتر از  -0/34باشد،
ضرایب مسیر معنادار است و فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد در غیر این صورت
فرضیه پژوهش رد میشود .با استفاده از روش حداکثر درستنمایی ،مدلسازی معادالت
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ساختاری اجرا شد .مشاهده میشود که کلیه شاخصهای برازش در محدوده مورد
پذیرش واقع شدند.
جدول  :2شاخصهای برازش مدل ساختاری مربوط به فرضیه اصلی پژوهش
شاخصهای

NFI

AGFI

GFI

RMSEA

X2/DF

DF

حد مجاز

≤ 0/3

≤ 0/3

≤ 0/3

≥ 0/01

≥9

≤0

مقادیربدست آمده

0/34

0/32

0/31

0/095

2/13

141

برازش

X2

2202/00

پس از تأیید برازش مدل میتوان به بررسی نتایج آزمون فرضیه پژوهش پرداخت.

شكل :4نتیجه بدست آمده برای مدل ساختاری تحقیق در حالت ضرایب استاندارد

فرضیه اصلی :تحول سازمان بر بهرهوری کارکنان باتوجه به نقش متغیر میانجی
رضایت شغلی در شرکت برق منطقهای تهران تأثیر دارد.
به منظور آزمون فرضیه اصلی دارای متغیر میانجی باتوجه به ضریب مسیر بدست
آمده ،از آزمون سوبل استفاده شد .در آزمون سوبل ،یک مقدار  Z-valueاز طریق
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فرمول ( )0بدست میآید که در صورت بیشتر شدن این مقدار از  0/34میتوان در سطح
 32درصد معنادار بودن تأثیر میانجی یک متغیر را تأیید نمود.
نتایج حاصل از آزمون این فرضیه به شرح زیر است.
√

√

√

بدست آمده که باالتر از  0/34میباشد از این رو
با عنایت به میزان
فرضیه تأثیر تحول سازمان بر بهرهوری کارکنان باتوجه به نقش متغیر میانجی رضایت
شغلی در شرکت برق منطقهای تهران تأثیر دارد ،تأیید میشود.
آزمون فرضیه های فرعی پژوهش
پس از بررسی فرضیه اصلی پژوهش نوبت به سنجش فرضیههای فرعی پژوهش
میرسد در ادامه شکلهای اجرا شده به همراه ضرایب مسیر و معناداری ارایه شده است.

شكل  :9نتیجه بدست آمده برای فرضیههای فرعی پژوهش در حالت ضرایب استاندارد
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شكل :2نتیجه بدست آمده برای فرضیههای فرعی پژوهش در حالت معناداری

فرضیه فرعی اول :تحول سازمانی بر بهرهوری کارکنان در شرکت برق منطقهای
تهران تأثیر معنیداری دارد.
باتوجه به شکل  ،5مقدار آماره  tبدست آمده برابر با  2که بزرگتر از  0/34میباشد و
فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد و میتوان چنین استنباط نمود تحول سازمانی
تأثیر معنیداری بر بهرهوری کارکنان در شرکت برق منطقهای تهران دارد .همچنین
باتوجه به شکل ،9ضریب مسیر بدست آمده مثبت و این رابطه به صورت مستقیم
میباشد ( .)β=0/44از این رو میتوان عنوان نمود که تحول سازمانی تأثیر مثبت و
معنیداری بر بهرهوری کارکنان در شرکت برق منطقهای تهران دارد.
فرضیه فرعی دوم :رضایت شغلی بر بهرهوری کارکنان در شرکت برق منطقهای
تهران تأثیر معنیداری دارد.

91

بررسی تأثیر تحول سازمان بر بهرهوری کارکنان...

باتوجه به شکل  ،5مقدار آماره  Tبدست آمده برابر با  2/01که بزرگتر از 0/34
میباشد و فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد و میتوان چنین استنباط نمود
رضایت شغلی تأثیر معنیداری بر بهرهوری کارکنان در شرکت برق منطقهای تهران
دارد .همچنین باتوجه به شکل  ،9ضریب مسیر بدست آمده مثبت و این رابطه به صورت
مستقیم میباشد( )β=0/22از این رو میتوان عنوان نمود که رضایت شغلی تأثیر مثبت
و معنیداری بر بهرهوری کارکنان در شرکت برق منطقهای تهران دارد.
فرضیه فرعی سوم :تحول سازمانی بر رضایت شغلی در شرکت برق منطقهای تهران
تأثیر معنیداری دارد.
باتوجه به شکل  ،5مقدار آماره  Tبدست آمده برابر با  4/13که بزرگتر از 0/34
میباشد و فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد و میتوان چنین استنباط نمود تحول
سازمانی تأثیر معنیداری بر رضایت شغلی در شرکت برق منطقهای تهران دارد.
همچنین باتوجه به شکل  ،9ضریب مسیر بدست آمده مثبت و این رابطه به صورت
مستقیم میباشد( )β=0/29از این رو میتوان عنوان نمود که تحول سازمانی تأثیر مثبت
و معنیداری بر رضایت شغلی در شرکت برق منطقهای تهران دارد.
نتابج بررسی فرضیه ها در جدول  4نشان داده شده است.
جدول :2نتایج بررسی فرضیهها
فرضیات

نتیجه

تفسیر نتایج

فرضیه اصلی

فرضیه  H1پذیرفته
میشود.

تحول سازمانی بر بهرهوری کارکنان باتوجه به نقش میانجی
رضایت شغلی در شرکت برق منطقهای تهران تأثیر معنیداری
دارد.

فرضیه فرعی
اول

فرضیه  H1پذیرفته
میشود.

تحول سازمانی بر بهرهوری کارکنان در شرکت برق منطقهای
تهران تأثیر معنیداری دارد.

فرضیه فرعی
دوم

فرضیه  H1پذیرفته
میشود.

رضایت شغلی بر بهرهوری کارکنان در شرکت برق منطقهای
تهران تأثیر معنیداری دارد

فرضیه فرعی
سوم

فرضیه  H1پذیرفته
میشود.

تحول سازمانی بر رضایت شغلی در شرکت برق منطقهای تهران
تأثیر معنیداری دارد.
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بحث و نتیجهگیری
یافتههای تحقیق نشان داد ،تحول سازمانی تأثیر معنیداری بر بهرهوری کارکنان در
شرکت برق منطقهای تهران دارد .از این رو میتوان عنوان نمود که تحول سازمانی تأثیر
مثبت و معنیداری بر بهرهوری کارکنان در شرکت برق منطقهای تهران دارد .این نتایج
با نتایج پژوهش لرکی و ساعتچی ( )0932و امجدی ( )0935که به این نتیجه رسیدند
رهبری تحول آفرین بر ارتقاء بهرهوری کارکنان تأثیر معناداری و همچنین مؤلفههای
رهبری تحول آفرین (نفود آرمانی ،ترغیب ذهنی ،مالحظات فردی و انگیزش الهام
بخش) بر ارتقاء بهرهوری کارکنان تأثیر معناداری دارد ،همسویی دارد .در دنیای
رقابتآمیز امروز ،بهرهوری به عنوان یک فلسفه و یک دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود،
مهمترین هدف سازمان را تشکیل میدهدکه میتواند همچون زنجیری فعالیتهای کلیه
آحاد جامعه را در بر گیرد .توسعه و تحول در زمینه ساختار ،فناوری ،سیاستها و رفتار
سازمانها موجب پیشرفت و افزایش کارآیی و اثربخشی سازمانها میگردد .توسعة
سازمانى بهعنوان راهبردى براى تغییر برنامهریزى شده در استفاده از فنون و فنآورى
علوم رفتارى توجه دارد؛ و به لحاظ نقشى که در نگرش و تحول رفتارى کارکنان ایفا
مینماید ،میتواند شرایط الزم ،براى تغییرات موردنیاز سازمان را فراهم آورد.
تحلیل دادهها نشان داد رضایت شغلی تأثیر معنیداری بر بهرهوری کارکنان در
شرکت برق منطقهای تهران دارد .از این رو میتوان عنوان نمود که رضایت شغلی تأثیر
مثبت و معنیداری بر بهرهوری کارکنان در شرکت برق منطقهای تهران دارد .این نتایج
با نتایج پژوهش احمدی و موسوی ( )0932که به این نتیجه رسیدند بین رضایت شغلی
و بهرهوری نیروی انسانی رابطه مثبت وجود دارد ،همچنین بین مؤلفههای رضایت شغلی
(حقوق و مزایا ،پاداش ،مشارکت ،ترفیع ،محیط کار) با بهرهوری نیروی انسانی رابطه
مثبت وجود دارد و حسنی و خدامرادی ( )0935که به این نتیجه رسیدند بین ارتقای
شغلی ،پرداخت حقوق و دستمزد ،اخالق حرفهای و بهرهوری رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد ،همسویی دارد .رضایتمندی افراد از مشاغل خود ،نسبتی مستقیم با
بهره وری دارد ،برای تبیین بهتر این رابطه جا دارد به نقش سرمایه عظیم و ارزشمند
نیروی انســــانی در بهرهوری اشاره شود .انسان ،محور بهرهوری است .کلیه سازمانها با
هر مأموریتی که دارند باید بیشترین امکانات را به آموزش و پرورش انسانها از ابعاد
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مختلف ،اختصاص دهند ،مواردی همچون آموزشهای رفتاری–شغلی و تخصصی-قوانین
و مقررات و آموزش شرح وظایف ،آموزش فکر ،خودآموزی و دگرآموزی ،آموزش خانواده
به ترتیب تقویت کار گروهی ،تسلط بر شغل ،شناخت داخل و خارج سازمان ،شناخت
حدود و عمق وظایف ،نوآوری ،پیدایش و توسعه اصل فرد و سازمان یادگیرنده ،تفـــاهم
فی ما بین خانوادههای شاغلین و سازمان را در پی خواهند داشت .نتایج نشان داد تحول
سازمانی تأثیر معنیداری بر رضایت شغلی در شرکت برق منطقهای تهران دارد.
همچنین ضریب مسیر بدست آمده مثبت میباشد .از این رو میتوان عنوان نمود که
تحول سازمانی تأثیر مثبت و معنیداری بر رضایت شغلی در شرکت برق منطقهای
تهران دارد .این نتایج با نتایج پژوهش فیروزی و همکارانش ( )0932که نشان دادند بین
همه مؤلفههای رهبری تحول آفرین با رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و پژوهش قهرمانی و همکارانش ( ،)0932سازگاری
دارد .بنابراین اگر بتوانیم تحولی را در سازمان ایجاد نماییم که این ساختار تبعات
مختلفی را در افزایش رضایت کارکنان داشته باشد ،میتوان انتظار داشت تا کارکنان با
سعی و تالش خود ،بهرهوری را افزایش دهند.
پیشنهادها
باتوجه به نتایج پژوهش که نشان داد تحول سازمان بر بهرهوری کارکنان باتوجه به
نقش متغیر میانجی رضایت شغلی در شرکت برق منطقهای تهران تأثیر دارد ،پیشنهاد
میشود:
 مدیران در نقش رهبری سازمان پس از تجزیه و تحلیل و تعیین شایستگیها و
شرایط احراز و تحول سازمان ،نسبت به گزینش و جذب نیروی انسانی بالقوه
اقدام و باتوجه به شناختی که از مطالعه ابعاد مختلف رضایت شغلی آنان
بدست میآورند (باتوجه به تمایالت ،گرایشها و اهداف فردی و استعدادهای
بالقوه) ،آنان را در تحوالت سازمان قرار دهند و آموزشهای الزم را در زمینهی
توسعه بهرهوری آنان و هم سو با اهداف سازمانی لحاظ نمایند و از
توانمندیهای این سرمایههای ارزشمند در جهت بهبود مستمر سازمان به طور
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مؤثر و اثر بخش بهرهبرداری نمایند و از این رهیافت سازمان به بهرهوری الزم
نایل گردد؛
 مدیران سازمان با بررسی دورهای ،وضعیت تحول را در سازمان خود ارزیابی
نمایند و با شناخت عوامل فردی ،عوامل شغلی و عوامل سازمانی مؤثر بر
رضایت کارکنان ،در جهت بهبود بهرهوری سازمانی کارکنان اقدام نمایند .عالوه
بر آن ،پیشنهاد میشود با اختصاص منابع کافی و اتخاذ سیاست عدم تمرکز
توسط مسئوالن ،مدیران شرکت برق منطقهای تهران را در این راه یاری
رسانند؛
 برقراری ارتباط نزدیک و مستقیم بین مسئوالن و کارکنان ،نزدیک کردن
اهداف فردی با اهداف سازمانی ،ایجاد جو همکاری و همدلی میان
کارمندان و مدیران ،طراحی و اجرای نظامهای تشویق و تنبیه مناسب در
سطح سازمان و حمایت از نیروهای خالق ،ساعی ،مبتکر و غیره برای ایجاد
رضایت شغلی بیشتر؛
بر اساس نتایج پژوهش سعی شود در انتخاب مدیران ،از مدیران تحصیل کرده و
آشنا به ترفندهای مدیریتی استفاده شود .داشتن تحصیالت مدیریت ،شرط الزم برای
مدیریت سازمانهای در حال تحول میباشد ،ولی برای مواجهه با تحوالت و مدیریت آن
میبایست مدیران را با موانع بهرهوری کارکنان آشنا کرد .با تشکیل سمینارها و
کالسهای آموزشی مفید و مؤثر برای مدیران شرکت برق منطقهای تهران سعی شود
ضمن شناساندن تحوالت سازمان ،نتیجه آن بر بهرهوری کارکنان نیز مورد بررسی قرار
گیرد.
باتوجه به نتایج پژوهش که نشان داد تحول سازمانی بر بهرهوری کارکنان در شرکت
برق منطقهای تهران تأثیر معنیداری دارد ،پیشنهاد میشود شرکت برق منطقهای
تهران:
 تحول را در تمامی سطوح سازمانی اجرا نماید؛
 تغییرات در سازمان بطور مستمر صورت پذیرد؛
 مدیریت همیشه سعی کند کارکنان را در تغییراتی که آنها را تحت تأثیر قرار
میدهد درگیر کند؛
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برای بهبود عملکرد سازمانی ،بکوشد تا از رویکردها و روشهای جدید بهره
گیرد؛
کارکنان نسبت به ضرورت تغییر در برنامه کامالً آگاه باشند؛
همه کارکنان سعی کنند در تغییر سازمانی مشارکت جدی داشته باشند؛
چشم انداز و راهبرد الزم برای وظایف شغلی هر کسی کامالً روشن ترسیم شده
باشد؛
هر کسی در این شرکت مشغول به کار باشد و وقت بیهوده کمی وجود داشته
باشد؛
کارکنان از نیاز واحد سازمانی خود کامالً آگاه باشند؛
در شرکت ،برنامهریزی نقش اساسی در تحول داشته باشد؛
محدودیتهایی را که مانع از تحول سازمانی میشود را شناسایی کند.

باتوجه به نتایج پژوهش که نشان داد رضایت شغلی بر بهرهوری کارکنان در شرکت
برق منطقهای تهران تأثیر معنیداری دارد ،پیشنهاد میشود شرکت برق منطقهای
تهران:
 دورههای آموزش ضمن خدمت را فراهم کند؛
 کارکنان در خصوص پرسیدن نحوه صحیح انجام کار مورد تشویق واقع شوند؛
 کارکنان درک صحیحی از اهداف کاری خود در سازمان داشته باشند؛
 از سوی سازمان بودجه کافی برای واحدهای مختلف سازمان تخصیص داده
شود؛
 وسائل و تجهیزات کافی مورد نیاز شغل افراد در اختیار آنان گذاشته شود؛
 در موقع نشان دادن ابتکار عمل ،از سوی شرکت پاداشهای نقدی دریافت
شود؛
 تصمیمات سازمانی منصفانه باشد؛
 انتصاب پرسنل در شرکت بر اساس ضوابط و شایستگی باشد.
باتوجه به نتایج پژوهش که نشان داد رضایت شغلی بر تحول سازمانی در شرکت برق
منطقهای تهران تأثیر معنیداری دارد ،به شرکت برق منطقهای تهران پیشنهاد میشود:
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محیط کار افراد ساده باشد و کارهای تکراری کمتر انجام شود و بیشتر
خالقیت در کار باشد؛
رفتار افراد در شرکت با هم و با زیردستان خود محترمانه باشد و کار مفید و
ارزشمند انجام دهند نه کار خسته کننده؛
از سرپرستان و مدیران با صالحیت ،شایسته و با هوش استفاده شود؛
ارتقاء شغلی در شرکت منظم و بر اساس توانایی افراد و به صورت مستمر
صورت پذیرد؛
حقوق افراد متناسب با زحمات آنها و متناسب با حق آنها باشد و آنها احساس
امنیت شغلی داشته باشند.

منابع
-

-

-

احترامی ،عاطفه .)0930( .مطالعه مدیریت تحول سازمانی در دانشگاههای شهرستان بهبهان.
پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت ،دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور.
احمدی گرم آبدشتی ،ثنا و موسوی ،مصطفی .)0932( .بررسی رابطه رضایت شغلی با بهرهوری
کارکنان شرکت نفت و گاز پارس جنوبی .تبریز :ششمین کنفرانس ملی مدیریت.
امجدی محب ،فریبا .)0932( .نقش سبک رهبری تحول آفرین در ارتقاء بهرهوری کارکنان (مورد
مطالعه :دیوان محاسبات کشور) .تهران :سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با
رویکرد علوم پژوهشی نوین.
بدیعزاده ،علی و رضاییفر ،غالمرضا .)0935( .مدل ساختار علیت بهرهوری منابع انسانی ،رضایت
شغلی ،رفتار شهروندی و تعهد سازمانی در صنعت آب و فاضالب (مطالعه موردی :شرکت آب و
فاضالب استان البرز) .فصلنامه مدیریت توسعه و تحول.19-41 ،
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