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چکـیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و اعتماد سازمانی با توجه به نقش میانجی
تعهد سازمانی بود .این پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی و از جهت روش ،توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است.
جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به تعداد  8811نفر بودند .حجم نمونه مطابق
جدول کرجسی و مورگان  118نفر تعیین و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد .تجزیه و
تحلیل دادهها با روش معادالت ساختاری با نرم افزار لیزرل انجام شد .نتایج تحقیق نشان داد که بین برنامهریزی
استراتژیک منابع انسانی و تعهد عاطفی رابطه معنی داری وجود دارد .بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و تعهد
مستمر رابطه معنی داری وجود دارد .بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و تعهد هنجاری رابطه معنی داری وجود
دارد .بین تعهد عاطفی و اعتماد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد .بین تعهد مستمر و اعتماد سازمانی رابطه معنی
داری وجود دارد .بین تعهد هنجاری و اعتماد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد .بین برنامهریزی استراتژیک منابع
انسانی و اعتماد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد .بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و اعتماد سازمانی با توجه
به نقش میانجی تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

واژگـان کلـیدی :برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی ،اعتماد سازمانی ،تعهد سازمانی

 -8دانشجوی دکتری مدیریت ،کارشناسی نظام پیشنهادها ،شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان (نویسنده مسئول)
Mrm.hesami@gmail.com
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 -1مقدمه

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1011جلد دو

مدیریت منابع انسانی بهعنوان یکی از مهمترین وظایف عملیاتی کادر مدیریت  ،شامل طرحریزی ،سازماندهی ،نظارت و کنترل
عملیات استخدامی ،بهسازی ،نگهداری ،کاربرد نیروی انسانی و بهطورکلی برنامهریزی نیروی انسانی میباشد .نظریههای نوین در
عرصه برنامهریزی نیروی انسانی نهتنها انسان را با همه ارزشهایش ،سازمان را با همه ابعاد و عملکردش و باالخره محیط سازمان
را با همه دگرگونیها و تحوالتش مورد توجه قرار داده و لزوم قابلیت انعطافپذیری ساختارهای درونی سازمانی را برای پاسخگویی
به تغییر و تحول ضروری میداند ،بلکه به جای رفتار انفعالی در جهت کنترل تغییرات محیط ،ایجاد تغییر و نوآوری را بهصورت
فعال و تأثیرگذار بر محیط توصیه میکند(احمدی و همکاران .)8911،برنامهریزی نیروی انسانی در واقع ،پایههایی را برای تدوین
سیاستهای کلی جذب،گزینش ،آموزش ،جابهجایی ،ترفیعات و رفاه شکل میدهد و از استخدام عجوالنه نیروهایی که بهطور کامل
با نیازهای سازمان تطبیق ندارند ،آموزشهای بیهدف ،نقل و انتقاالت بیمورد و ترفیعات بیضابطه جلوگیری میکند و باعث نظم
در سازمان و تقویت نظام شایستگی و بالطبع آن ایجاد اعتماد سازمانی میگردد(میرسپاسی .)8911،با توجه به اهمیت استراتژیک
حوزه منابع انسانی در ارزشآفرینی سازمانها در فضای کسبوکار امروزی ،میتوان بیان داشت که در بین منابع سازمانی  ،منابع
انسانی باارزشترین سرمایه هر سازمانی به شمار میآید .درنتیجه یکی از عمدهترین برنامهریزیهای سازمانی،برنامهریزی
استراتژیک منابع انسانی است(جعفری نیا و راجی.)8911،
از سویی ،با گسترش پدیده جهانی سازی ،اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و سازمانی بطور چشمگیری
مورد توجه قرار گرفته است ،بطوری که اکثر صاحب نظران درعلوم مختلف به اهمیت نقش اعتماد در سازمانها اشاره کرده
اند(خائف الهی و همکاران .)8911،مفهوم اعتماد و مسائل مربوط به آن در چند سال گذشته بهطور فزآینده اى محور مطالعه
سازمان ها گردیده است؛ زیرا برقرارى ارتباطات و تحقق همکارى میان افراد نیازمند وجود اعتماد است .اعتماد به عنوان یکى از مهم
ترین عوامل حیاتى در بسیارى از شرکت ها و سازمانهاى موفق شناخته مى شود و باعث افزایش انعطاف پذیرى و اثربخشى
سازمانى شده و در طراحى برنامهها و راهبردهاى دقیق کمک زیادى به سازمان مى کند (معینزاده میرحسینی و همکاران.)8918 ،
اعتماد یکی از موضوعات مهم در روابط انسانی و زندگی سازمانی است (یلماز.) 1111،8
از سویی دیگر ،امروزه با توجه به تغییرات و دگرگونیهای پیوستهای که سازمانها با آن مواجه هستند اندیشمندان دانش
مدیریت به این نتیجه دست یافتهاند که مهمترین عامل در سازمانها منابع انسانی آنها میباشد و به همین دلیل توجه به رابطه
آنها با سازمان و دیدگاه آنها نسبت به سازمان روز به روز افزایش مییابد .یکی از مفاهیم مطرح در این زمینه تعهد سازمانی کارکنان
میباشد که در تعریف آن بیان میشود که تعهد سازمانی یک نگرش دربارة وفاداری کارمندان به سازمان و یک فرایند مستمری
است که از طریق آن اعضای سازمان عالقة خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان میدهند (شریفی و
همکاران.)8911،
در محیط پرچالش امروزه و درعرصه رقابت میان سازمانها و شرکت ها یکی از مولفه های افزایش دهنده موفقیت برای
سازمانها متمرکز شدن بر وظیفه مدیریت برنامهریزی منابع انسانی است .کنترل منابع مانند منابع فیزیکی ،سازمانی ،اطالعاتی و
انسانی مزیت رقابتی را نصیب سازمان می کند  ،در این میان منابع انسانی به دلیل محدودیت آن و منابع اطالعاتی به دلیل اهمیت
آن در تصمیم گیری درست از اهمیت بیشتری برخوردار هستند پس مدیریت برای کلیه منابع تحت اختیار خود بایستی برنامه ریزی
مناسبی داشته باشد .منابع انسانی که منبع راهبردی برای سازمانها محسوب می شود جز مهم و قرین به مباحث برنامه ریزی
راهبردی است .امروزه کارکنان در سازمانهای خدماتی نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان دارند ،یکی از انواع سازمانهایی که
در آنها کارکنان نقش بسیار مهمی دارند ،شرکت توزیع نیروی برق میباشد .در وضعیت کنونی با توجه به نگاه جدید به صنعت
برق و ارتقای وضعیت آن به جایگاه واقعی ،حساسیت برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت توزیع نیروی برق بیشتر شده
است .مشکل نیروی انسانی در برنامه های پنج ساله پنجم و ششم توسعه کشور به عنوان مهمترین و اساسی ترین مشکل مورد
توجه قرار گرفته است ،بنابراین ایجاد اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان از طریق برنامهریزی استراتژیک مناسب
امری ضروری میباشد لذا محقق که خود جزئی از نیروی انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان میباشد درصدد برآمده
تا با بررسی برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت توزیع نیروی برق و رابطه آن با تعهد سازمانی و بالتبع آن اعتماد
سازمانی کارکنان کمک شایانی به مدیران شرکت توزیع نیروی برق نماید بنابراین سوال اصلی تحقیق عبارت است از :آیا بین
برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و اعتماد سازمانی با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق استان
گلستان رابطه معنی داری وجود دارد؟
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 -2مبانی نظری

 -1-2برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی
برنامهریزی عبارت است از طریقه و روش نیل به اهداف سازمانی ،و به تبع آن استراتژی عبارت است از تمام امکانات الزم
برای انجام موفقیت آمیز وظایف سازمانی است .از این رو ،برنامهریزی استراتژیک فرایندی است که ضمن آن اهداف بلندمدت
سازمانی تعیین و تصمیم گیری برمبنای روش ها ،جهت دستیابی به این اهداف را در بر می گیرد که از قبل پیش بینی شده اند .یا
به عبارتی ،تالش سازمان یافته و منظم برای تصمیم گیری اساسی و انجام اقدامات بنیادی است که جهت گیری فعالیت های یک
سازمان با دیگر نهادها را در چارچوب قانونی شکل می دهند(پاساقلو .)1181،8به عقیده دوچینزو و رابینز ،)1181( 1برنامهریزی منابع
انسانی فرایندی است که به وسیله آن سازمان معین میکند که برای نیل به اهداف خود به چه تعداد کارمند ،با چه تخصص و
مهارت هایی برای چه مشاغلی و در چه زمانی نیاز دارد(آل آدرسی و دارون .)1182، 9برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی فرایندی
است در جهت برقراری اهداف منابع انسانی و توسعه استراتژی های منابع انسانی برای نیل به اهداف ،سیاست ها ازطریق بسیج،
توسعه و نگهداری منابع انسانی (آلدهایت.)1188،0

 -2-2اعتماد سازمانی

 -3-2تعهد سازمانی
تعهد سازمانی با یکپارچگی و هماهنگی فرد با سازمان تداعی می شود و به عنوان پیوند و مشارکت کارکنان در سازمان تعریف
شده است .تعهد سازمانی به معنی اینکه کارکنان در سازمان احساس امنیت می کنند ،نگرش مثبتی نسبت به آن دارند و خود را
عضوی مؤثر و متعلق به سازمان می دانند و در نتیجه تفسیر مثبتی از سازمان ارائه می دهند(عبدالهی و همکاران .)8919،بر اساس
نظر برخی از متخصصان تعهد سازمانی شامل سه بعد است :تعهد عاطفی به عنوان دلبستگی عاطفی کارکنان و پیوند و مشارکت
آنان در سازمان تعریف شده است .تعهد مستمر تمایل به ماندن در سازمان به دلیل هزینه های ترک آن و تعهد هنجاری به عنوان
احساس وظیفه یک فرد به ماندن در سازمان تعریف شده است(سبزی و مهدیه.)8919،
شعبانزاده و کاملی( )8911در تحقیقی به بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و اعتماد کارکنان دانشگاه های آزاد اسالمی ،پرداختند
که نتایج نشان داد بین تعهد سازمانی و اعتماد کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد .سبزی و مهدیه ( )8919در تحقیقی به بررسی
رابطه بین کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و تعهد سازمانی مورد مطالعه :دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه،
پرداختند که یافته ها حاکی از آن است که بین کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی
داری وجود دارد .علیجانپور و همکاران ( )8911در تحقیقی به بررسی رابطه میان تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی کارکنان ،پرداختند
که نتایج نشان داد بین تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد .آل آدرسی و دارون )1182(1در تحقیقی به
تعیین رابطه بین شیوه های استراتژیک مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی در لیبی ،پرداختند که نتایج نشان داد کارکنان هنگام
دریافت بهترین مدیریت استراتژیک منابع انسانی نسبت به سازمان متعهد ترند .حسن و محمود )1181(2در تحقیقی به رابطه بین
روشهای مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان در پاکستان،پرداختند که نتایج نشان داد عملکردهای منابع انسانی بر تعهد
سازمانی کارکنان تأثیر مثبت می گذارد .پاساقلو )1181(1در تحقیقی به بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و تعهد
سازمانی از دیدگاه استراتژیک در صنعت بانکداری ترکیه،پرداخته است که نتایج نشان داد شیوه های مدیریت منابع انسانی بهطور
منفرد و منظم بر تعهد سازمانی تأثیر می گذارد .نیک موتاسیم 1و همکاران ( )1189در تحقیقی به بررسی رابطه بین برنامهریزی
راهبردی منابع انسانی و اعتماد سازمانی در دانشگاه های کشور مالزی پرداختند که نتایج نشان داد بین برنامهریزی راهبردی منابع
انسانی و اعتماد سازمانی در دانشگاه های کشور مالزی رابطه معنی داری وجود دارد.

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1011جلد دو

اعتماد سازمانی به عنوان احساس اطمینان کارکنان از اینکه سازمان دست به اقداماتی می زند که سودمند و یا حداقل به آنها
زیان نمی رساند ،تعریف شده است و یا ادراک جمعی کارکنان از قابل اعتماد بودن سازمانشان است(قنبری و عرفانی زاده.)8911،
اعتماد کارکنان به سازمان نشان دهندة وابستگی روانی آنها به رابطة کاری با سازمان است .اعتماد به سازمان متکی بر روشی است
که سازمان بر اساس یک روش رفتاری قابل اعتماد عمل میکند(جیانگ 1و همکاران.)1182،
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در این بخش ،با توجه به مبانی نظری و پیشینة مطالعات ذکرشده  ،مدل مفهومی پژوهش معرفی می شود که رابطه بین
برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و اعتماد سازمانی با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی را در شکل ( )8نشان میدهد:

شکل  -1مدل مفهومی

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1011جلد دو

بر اساس مدل مفهومی شکل ( )8فرضیه های زیر تدوین شده اند:
-8
-1
-9
-0
-1
-1
-2
-1

بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و تعهد عاطفی رابطه معنی داری وجود دارد.
بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و تعهد مستمر رابطه معنی داری وجود دارد.
بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و تعهد هنجاری رابطه معنی داری وجود دارد.
بین تعهد عاطفی و اعتماد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
بین تعهد مستمر و اعتماد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
بین تعهد هنجاری و اعتماد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و اعتماد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و اعتماد سازمانی با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی رابطه معنی داری
وجود دارد.

 -3روش تحقیق
این پژوهش در راستای هدفی که دارد از نوع کاربردی است ،زیرا از نتایج آن می توان در تصمیم گیری مدیران سازمانها ،به
ویژه در شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان استفاده کرد .همچنین ،روش بکار رفته در این پژوهش برحسب ماهیت از نوع
توصیفی -پیمایشی است .در این روش ،پژوهشگران شرایط فعلی را بررسی می کنند تا مسائل جاری در پرتو آن روشن شود .گرد
آوری داده ها به صورت میدانی انجام شده است ،زیرا پژوهشگران به محیط واقعی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان برای
جمع آوری داده ها مراجعه کرده اند .جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به تعداد  8811نفر
بودند .حجم نمونه مطابق جدول کرجسی و مورگان  118نفر تعیین و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده
شد .ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه ای است که  81پرسش را شامل می شود .پرسش های  8تا  1مربوط به
سنجش متغیر برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی  ،پرسش های  2تا  81مربوط به سنجش متغیر اعتماد سازمانی و پرسش های
 89تا  81مربوط به سنجش متغیر تعهد سازمانی است .مقیاس مورد استفاده در پرسشنامه طیف پنج گزینه ای لیکرت است که برای
گزینه کامال مخالفم  ،امتیاز یک و کامال موافقم ،امتیاز  1در نظرگرفته می شود .تجزیه و تحلیل داده ها با روش معادالت ساختاری
با نرم افزار لیزرل انجام شد.

 -4تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق ،برای آزمون فرضیه ها و برازندگی مدل از مدل معادالت ساختاری نرم افزار  Lisrelو برای توصیف آماری
دادههای جمعیت شناختی از نرم افزار  SPSSاستفاده شده است.

 -1-4آماره های توصیفی
پیش از ارائه نتایج مربوط به آزمون فرضیه های پژوهش ،نتایج توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه و
توصیف متغیرهای پژوهش آورده می شود .مبتنی بر نتایج تجزیه و تحلیل انجام شده در خصوص ویژگیهای جمعیت شناختی از
نظر جنسیتی 111( ،نفر )  11درصد مرد و ( 11نفر )  81درصد زن و از نظر سطح تحصیالت ( 98نفر)  88درصد فوق دیپلم و (810
53

نفر)  19درصد دارای مدرک لیسانس و ( 811نفر)  91درصد دارای مدرک فوق لیسانس و باالتر هستند .در ادامه در جدول()8
توصیف متغیرهای پژوهش مبتنی بر پارامترهای آماری ارائه می شود.
جدول  -1شاخصهای توصیف داده های تحقیق

متغیر

مینیمم

ماکسیمم

میانگین

واریانس

انحراف معیار

برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی
اعتماد سازمانی
تعهد عاطفی
تعهد مستمر
تعهد هنجاری
تعهد سازمانی

1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11

11/11
11/11
81/11
81/11
81/11
91/11

81/9211
18/0112
2/0110
1/1011
2/1111
18/1121

81/181
10/110
1/110
1/211
1/111
81/190

0/01121
0/11111
8/28121
8/10111
8/08110
9/11000

 -2-4آماره های استنباطی

جدول  -2مقادیر آلفای کرونباخ

متغیر

تعدا گویه

آلفای کرونباخ

برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی
اعتماد سازمانی
تعهد سازمانی

1
1
1

1/218
1/101
1/211

تحلیل عاملی تأییدی :نتایج حاصل از تحلیل عاملی در جدول  9نمایش داده شده است.
ردیف
8
1
9
0
1
1
2
1
1
81
88
81
89
80
81
81
82
81

جدول -3مقادیر تحلیل عاملی گویههای تحقیق
گویه های تحقیق
در شرکت توزیع نیروی برق انتخاب و استخدام با دقت و حساسیت باال صورت می گیرد.
در شرکت توزیع نیروی برق خالقیت و نوآوری زیاد میباشد.
در شرکت توزیع نیروی برق شایستگی مدیران زیاد میباشد.
در شرکت توزیع نیروی برق پاداش براساس ارزیابی عملکرد گروه و فرد انجام می گیرد .
در شرکت توزیع نیروی برق کارکنان بسیار خود مدارند و کنترل زیادی بر کار آنان صورت نمی گیرد .
در شرکت توزیع نیروی برق تعهد به سازمان نزد کارکنان زیاد است.
در شرکت توزیع نیروی برق به نیازهاى کارکنان اهمیت داده می شود.
در شرکت توزیع نیروی برق حمایت اجتماعى مدیریت از کارکنان وجود دارد.
در شرکت توزیع نیروی برق تناسب بین میزان داده هاى کارکنان با ستاده هاى آنها از سازمان وجود دارد.
در شرکت توزیع نیروی برق جریان اطالعات در سازمان شفاف میباشد.
در شرکت توزیع نیروی برق قابلیت اطمینان بودن رفتار مدیریت احساس می شود.
در شرکت توزیع نیروی برق مدیران به وعده هاى خودعمل می کنند.
خیلی خوشحال می شوم که باقیمانده زندگی شغلی خود را در این سازمان سپری کنم.
شرکت توزیع نیروی برق برای من معنا و مفهوم شخصی زیادی دارد.
حتی اگر تمایل به ترک سازمان داشته باشم در حال حاضر ترک کردن آن برایم دشوار است.
یکی از دالیل اساسی ادامه کارم به این سازمان ،این است که ترک کردن آن برای من مستلزم از خود گذشتگی
قابل مالحظه ای است چون ممکن است سازمان دیگری هم منافعی را که در اینجا دارم برایم تأمین نکند.
به نظر من تغییر سازمان محل کارم به هیچ وجه کار غیر اخالقی نیست.
در صورتی که از جای دیگری کاری بهتر به من پیشنهاد شود ترک کردن سازمانم را صحیح نمی دانم.

بارعاملی
1/01
1/18
1/01
1/09
1/11
1/02
1/00
1/01
1/09
1/02
1/18
1/01
1/01
1/01
1/01

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1011جلد دو

الف -برازش مدل اندازهگیری:
سازگاری درونی :یکی از روشهای تعیین پایایی آزمون با تأکید بر اندازه گیری سازگاری درونی ،روش ضریب آلفا کرونباخ
است .پایایی متغیرهای تحقیق در جدول  1آمده و نشان دهندة پایایی قابل قبول سنجش متغیرهای تحقیق است.

1/00
1/02
1/08

با توجه به مقادیر آلفای کرونباخ در جدول  1و مقادیر تحلیل عاملی تأییدی در جدول  ،9که به ترتیب بیش از  1/2و
1/0هستند ،میتوان دریافت که گویه های تحقیق از روایی و پایایی مناسب و مطلوبی برخودار بوده اند.
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 -3-4آزمون فرضیه های تحقیق

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1011جلد دو

برای آزمون فرضیه های تحقیق ،روابط
میان متغیرهای مستقل ،میانجی و وابسته
(متغیرهای مکنون) و نیز روابط میان این متغیرها
با مؤلفه هایی که از طریق گویهها به دست آمده
(متغیرهای آشکار) در مدل کلی معادالت
ساختاری ،در شکل  ،1نشان داده شده است.
از سوی دیگر ،جدول  1ضرایب استاندارد و
آماره  tمیان متغیرهای تحقیق را که بیانگر تغییر
در متغیرهای مکنون در مقابل هر واحد تغییر در
متغیرهای آشکار است به همراه سطح معناداری
آنها نشان میدهد .بر این اساس از آنجا که
ضریب استاندارد بین برنامهریزی استراتژیک
منابع انسانی و تعهد عاطفی  1/19است ،فرضیة
اول تأیید میشود .همچنین ضریب استاندارد بین
برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و تعهد
مستمر  1/28است ،فرضیة دوم تأیید می شود.

شکل  -2مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد

ضریب استاندارد بین برنامهریزی استراتژیک
منابع انسانی و تعهد هنجاری  1/11است ،فرضیة
سوم تأیید می شود .ضریب استاندارد بین تعهد
عاطفی و اعتماد سازمانی  1/01است ،فرضیة
چهارم تأیید می شود .ضریب استاندارد بین تعهد
مستمر و اعتماد سازمانی  1/11است ،فرضیة
پنجم تأیید می شود .ضریب استاندارد بین تعهد
هنجاری و اعتماد سازمانی  1/12است ،فرضیة
ششم تأیید می شود .ضریب استاندارد بین
برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و اعتماد
سازمانی  1/01است ،فرضیة هفتم تأیید می شود.
ضریب استاندارد بین برنامهریزی استراتژیک
منابع انسانی و اعتماد سازمانی با توجه به نقش
میانجی تعهد سازمانی  1/01است ،فرضیة هشتم
تأیید می شود.
شکل  -3مدل ساختاری تحقیق در حالت معناداری
جدول  -4نتایج حاصل از بررسی نیکویی برازش مدل ساختاری تحقیق

شاخص تناسب
دامنه مقبول
نتیجه

dfX²/
>9

p-value
> 1/11

RMSEA
> 1/1

GFI
< 1/1

AGFI
< 1/1

CFI
< 1/1

TLI
< 1/1

1/91

1/19111

1/18

1/10

1/19

1/11

1/11

نتایج بررسی شاخصهای نیکویی برازش مدل ساختاری پژوهش که در جدول  0آمده است ،نشاندهندة برازش مدل است،چرا
که میزان  RMSEAکمتر از  1/1نشانگر برازش قابل قبول مدل ساختاری است .همچنین مقادیر ،TLI ،AGFI ،GFI ،CFI
همگی باالتر از  1/1هستند.

01

جدول  -5بررسی فرضیه های تحقیق
ضریب استاندارد
فرضیه
1/19
بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و تعهد عاطفی رابطه معنی داری وجود دارد.
1/28
بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و تعهد مستمر رابطه معنی داری وجود دارد.
1/11
بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و تعهد هنجاری رابطه معنی داری وجود دارد.
1/01
بین تعهد عاطفی و اعتماد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
1/11
بین تعهد مستمر و اعتماد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
1/12
بین تعهد هنجاری و اعتماد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
1/01
بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و اعتماد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و اعتماد سازمانی با توجه به نقش میانجی تعهد
1/01
سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

آماره t
9/91
1/11
0/10
1/18
9/01
9/12
1/11

نتیجه
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید

1/21

تایید

 -5نتیجه گیری

 -6پیشنهادهای تحقیق

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1011جلد دو

بر اساس نتایج جدول( ،)1بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و تعهد عاطفی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد که با
نتایج تحقیقات سبزی و مهدیه( ،)8919آل آدرسی و دارون ( ،)1182حسن و محمود ( )1181و پاساقلو ( )1181همسو میباشد .بین
برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و تعهد مستمر رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد که با نتایج تحقیقات سبزی و
مهدیه( ،)8919آل آدرسی و دارون ( ،)1182حسن و محمود ( )1181و پاساقلو ( )1181همسو میباشد .بین برنامهریزی استراتژیک
منابع انسانی و تعهد هنجاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد که با نتایج تحقیقات سبزی و مهدیه( ،)8919آل آدرسی و دارون
( ،)1182حسن و محمود ( )1181و پاساقلو ( )1181همسو میباشد .بین تعهد عاطفی و اعتماد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری
وجود دارد که با نتایج تحقیقات شعبانزاده و کاملی( )8911و علیجانپور و همکاران( )8911همسو میباشد .بین تعهد مستمر و اعتماد
سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد که با نتایج تحقیقات شعبانزاده و کاملی( )8911و علیجانپور و همکاران( )8911همسو
میباشد .بین تعهد هنجاری و اعتماد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد که با نتایج تحقیقات شعبانزاده و کاملی()8911
و علیجانپور و همکاران( )8911همسو میباشد .بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و اعتماد سازمانی رابطه مثبت و معنی
داری وجود دارد که با نتایج تحقیق نیک موتاسیم و همکاران ( )1189همسو میباشد .بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و
اعتماد سازمانی با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

در ادامه بر اساس نتایج تحقیق ،پیشنهادات کاربردی زیر ارائه می گردد:
 مسؤوالن می توانند با مشارکت دادن کارکنان در تدوین بیانیه چشم انداز سازمانی و اهداف آن ،آنان را در ترسیم چشمانداز سازمانی و نیز ارتقای تعهد به سازمان یاری دهند که در جهت تقویت تعهد عاطفی بسیار موثر میباشد.
 مسؤوالن بایستی فرصت های مشارکت کارکنان را در وظایف سازمانی چالش انگیز و دارای ارزش افزوده را فراهمآورند تا از این طریق تعهد مستمر کارکنان را بهبود دهند.
 مسؤوالن سیستم روابط با کارکنان را ،فعالیت های مدیریت استراتژیک با هدف تدوین و تقویت قراردادهای روانشناختیمیان کارکنان و کارفرما تعیین کند  ،سیستم روابط کارکنان از دامنه ای گسترده در انتخاب های مدیریت برخوردار است.
این شیوه ها بر بازده یا محصول سازمان از طریق نحوهْ کنترل و میزان پیوند کارکنان با سازمان و نیز احساس تسری
عدالت و مساوات از سوی کارکنان در داخل سازمان تحقق می یابد که منجر به بهبود تعهد هنجاری کارکنان می شود.
 ارائه بازخورد عملکرد به کارکنان ،تصحیح قضاوت های کارکنان از توانمندی های خود  ،تشویق خالقیت و بروز استعد ادهای بالقوه کارکنان میتواند سبب افزایش تعهد عاطفی و به دنبال آن بهبود اعتماد سازمانی کارکنان شود.
 اطمینان از اینکه کارکنان شغل خود را از دست نمیدهد و احساس آرامش محیط کار و احساس امنیت در موقعیت شغلیخود کنند باعث افزایش تعهد مستمر کارکنان و به دنبال آن بهبود اعتماد سازمانی کارکنان تقویت می شود.
 زمانی که کارکنان ،در هدف گذاری شغل سهیم باشند و اهداف خود را با اهداف سازمان همسو بدانند و احساس کنند کهرسیدن به اهداف سازمان به معنای رسیدن به اهداف فردی است ،با تمام وجود در جهت نیل اهداف فوق کوشش
خواهند کرد و احساس اطاعت و تبعیت کارکنان در راستای ماندن در سازمان افزایش یافته و تعهد هنجاری کارکنان و
اعتماد سازمانی کارکنان تقویت می شود.
 پیشنهاد می گردد مسئوالن به متغیر پرداخت منصفانه و کافی اهمیت زیادی داده وبا پرداخت به موقع حقوق و دستمزد بامعیار فرد موجب افزایش سطح کیفیت زندگی در نزد کارکنان شوند و باتوجه به نظریه برابری حقوق و دستمزد موجبات
انگیزش بیشتر کارکنان و تقویت اعتماد سازمانی کارکنان آنها شوند.
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Abstract

05

The purpose of this study was to investigate the relationship between strategic human resource
planning and organizational trust with respect to the mediating role of organizational
commitment. This research is applied in terms of purpose and in terms of method, descriptivesurvey and correlational. The statistical population of the study was 1180 employees of Golestan
Electricity Distribution Company. The sample size was 291 according to Krejcie and Morgan
table and simple random sampling method was used for sampling. Data analysis was performed
by structural equation method with LISREL software. The results showed that there is a
significant relationship between strategic human resource planning and emotional commitment.
There is a significant relationship between strategic human resource planning and ongoing
commitment. There is a significant relationship between strategic human resource planning and
normative commitment. There is a significant relationship between emotional commitment and
organizational trust. There is a significant relationship between ongoing commitment and
organizational trust. There is a significant relationship between normative commitment and
organizational trust. There is a significant relationship between strategic human resource
planning and organizational trust. There is a significant relationship between strategic human
resource planning and organizational trust due to the mediating role of organizational
commitment.
Keywords: Strategic human resource planning, organizational trust, organizational
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