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استاد و عضو هیئتعلمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول)
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 2کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه بینالمللی اهلیبت

چکیده
پژوهش حاضر ،در پی تبیین روابط میان متغیرهای عملکرد کارکنان و بهبود کارایی شرکت برتر فعال در حوزه مخابرات کشور
افغانستان هست .نوع این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش گردآوری دادهها توصیفی _ پیمایشی است.
جامعه آماری تحقیق ،تمامی کارکنان شرکت مخابراتی روشن بوده که تعداد آنها  1150نفر میباشند .نمونه آماری این
پژوهش  290نفر از کارکنان این شرکت در نظر گرفتهشده و روش نمونهگیری نیز تصادفی ساده بوده است .اطالعات موردنیاز
برای آزمون فرضیهها از طریق پرسشنامه و با پرسشهای بسته بهدستآمده است .روش تجزیهوتحلیل دادههای این تحقیق،
روش معادالت ساختاری بوده ،که دادههای بهدستآمده پس از ترتیب و تنظیم به واسطهای نرمافزارهای  22SPSSو Smart
 3PLSمورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است .روایی پرسشنامه توسط استاد راهنما و تعدادی از کارشناسان (مدیران و
سرپرستان) شرکت مخابراتی روشن مورد تأیید قرارگرفته و نتایج آزمون آلفای کرونباخ نشان میدهد که پرسشنامه از پایایی
مناسب برخوردار است .یافتههای تحقیق حاکی از آن است که توانمندسازی کارکنان ،رضایت شغلی کارکنان و رعایت اصول در
سازمان بر بهبود کارایی شرکت مخابراتی روشن تأثیر مثبت و معنیداری دارد .در نتیجه میتوان ادعا نمود که عملکرد کارکنان
تأثیر مثبت و معنیداری بر بهبود کارایی شرکت برتر فعال در حوزه مخابرات کشور افغانستان داشته است.
واژههای کلیدی :سازمان ،عملکرد ،توانمندسازی کارکنان ،رضایت شغلی کارکنان ،کارایی ،اثربخشی ،شرکت مخابراتی روشن
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 .1مقدمه
سازمان عبارت از فرایندی نظامیافته از روابط متقابل افراد برای دست یافتن به اهداف معین است (سید جوادین.)1395 ،
عملکرد همان کارکرد واقعی فرد با توجه به شرح وظایف و حدود انتظار ترسیمی توسط مافوق و زیردست میباشد (خراسانی و
یداللهی .)1395 ،توانمندسازی فرایند نیل به بهبود مستمر در عملکرد سازمان است که از طریق ایجاد و گسترش نفوذ مبتنی
بر صالحیت افراد و گروهها بر تمام قلمروها و وظایف صورت می گیرد و بر روی عملکرد کارکنان و عملکرد کلی سازمان اثر
میگذارد (نیستانی و همکاران .)1391 ،رضایت شغلی یک نوع احساس خشنودی و رضایت خاطر فرد از شغلش در سازمان
است که باکار متناسب بااستعدادها ،میزان موفقیت در شغل ،تأمین نیازهای منطقی ،شکوفایی استعدادها ،پیشرفت شغلی،
تجربیات موفق و جوسازمانی ارتباط دارد (کریمی و همکاران .)1394 ،رعایت اصول در سازمان ،موجب ایجاد تعهد سازمانی در
میان کارکنان میشود که نبود آن از جمله معضالت و مسائل مهم سازمانی در غالب سازمانهای امروزی است (حقیقت منفرد
و همکاران .)1389 ،کارایی مهمترین عامل حیات و دوام همه واحدها در بخشهای مهم اقتصادی در جوامع مختلف است .در
شرایط رقابتی حاضر بهمنظور مصرف بهینه نهادهها و امکانات تولیدی ،کارآمد سازی واحدهای اقتصادی از اهمیت فراوانی
برخوردار است .واحدهای کارآمد نهتنها منابع را هدر نمیدهند؛ بلکه تخصیص منابع را نیز بهدرستی انجام میدهند .بنابراین
یکی از عوامل موفقیت سازمانها توجه به کارآمدی واحدهای اقتصادی درونسازمانی است (رهبر دهقان و همکاران.)1391 ،
روشی که با آن سازمانها چگونگی تحقق موفقیتآمیز مأموریتهایشان را از طریق استراتژیهای سازمانی مورد ارزیابی قرار
میدهد را اثربخشی سازمانی مینامند (صادقیان و همکاران .)1398 ،بهرهوری مفهومی جامع و به معنای کارایی و اثربخشی
است (عالم و همکاران.)1394 ،
شرکت مخابراتی روشن بهعنوان قدیمیترین و بزرگترین تأمینکننده ارتباطات در کشور افغانستان است که هدف از انجام
این تحقیق بهبود کارایی آن است  .در بسیاری از تحقیقاتی که تاکنون پیرامون موضوع کارایی و عوامل مؤثر بر آن صورت
گرفته ،به اهداف و مزایای متفاوتی حاصل از انجام چنین پژوهشی پرداختهشده است .ازاینرو در این پژوهش عملکرد کارکنان
بهعنوان عامل مؤثر بر بهبود کارایی شرکت مخابراتی روشن در نظر گرفتهشده است ،که عملکرد کارکنان را مشخصاً از سه بُعد
رفتاری ،یعنی توانمندسازی ،رضایت شغلی و رعایت اصول در سازمان موردبررسی قرار خواهد داد .بدین منظور این پژوهش نیز
بنا دارد که به تأثیر عملکرد کارکنان بر بهبود کارایی شرکت برتر فعال در حوزه مخابرات کشور افغانستان (شرکت مخابراتی
روشن) بپردازد.

.2ادبیات پژوهش
 2-1سازمان و انواع آن
سازمان ،پدیدهای اجتماعی است که آگاهانه هماهنگ شده و با حدومرز نسبتاً مشخص ،برای تحقق هدف یا اهدافی مشترک
فعالیت مینماید .منظور از "پدیده اجتماعی" این است که سازمان از افراد یا گروههایی تشکیلشده که باهم در تعامل اند و
تأثیرگذاری متقابل بر یکدیگر دارند .عبارت "آگاهانه هماهنگ شده" در رابطه با مدیریت به کار گرفته میشود .وجود "حدومرز
نسبتاً مشخص" عضو را از غیر عضو مینمایاند که این واقعیت را میتوان با قراردادهای صریحی یا ضمنی بین اعضای سازمان
شناساند ،تا ضمن یک درجهبندی مشخص ،یک نوع ارتباط مستمر را بین آنها معمول داشت و سرانجام سازمان برای دستیابی
به مقاصدی ایجادشده که این مقاصد همان اهداف هستند (سید جوادین.)1395 ،
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سازمانها دو نوع اند :سازمانهای انتفاعی و غیرانتفاعی و ازنظر مالکیت نیز به دودسته دولتی و خصوصی تقسیم میشوند.
سازمانهای انتفاعی ،سازمانهای هستند که باهدف کسب سود تشکیل میشوند ،مانند سازمانهای خصوصی که فعالیت
مستقل از دولت دارند .سازمانهای غیرانتفاعی ،سازمان های هستند که با اهدافی غیر از اهداف مالی تشکیل میشوند ،مانند
سازمانهای دولتی که توسط دولت کنترل و مدیریت میشوند .گاهی سازمانها را به سازمانهای رسمی و غیررسمی نیز
تقسیمبندی میکنند .سازمان رسمی ،عبارت است از سیستم یا شبکهای از ارتباطات و اختیار که افراد و گروههایی که وظایف
مهمی انجام میدهند را به هم مرتبط ساخته و همچنین سازمان رسمی تعیین میکند که چه فردی به چه کسی گزارش
میدهد .سازمانهای غیررسمی ،شبکه ای شخصی و اجتماعی هستند که لزوم ًا توسط سازمان شکل نگرفته اند؛ بلکه بهگونهای
خودجوش با همکاری و معاشرت و تعامل افراد پدید میآیند .سازمانهای غیررسمی ممکن است دربرگیرنده افرادی از یک
سازمان باشند که مثالً در تعطیالت باهم به تفریح و ورزش میپردازند یا افرادی که در ساعات فراغت ،باهم بهصرف چای
میپردازند (ضیاءالدینی دشتخاکی و همکاران.)2016 ،

 2-2عملکرد
بروم براچ 1بر این باور است که « :عملکرد ،به دو معنای رفتارها و نتایج است .رفتارها از فرد اجراکننده ناشی میشوند که
عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل مبدل می کنند .رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند؛ بلکه بهنوبه خود نتیجه
بهحساب میآیند و میتوان در مورد آنها از نتایج جدا قضاوت کرد» .ازاینرو هنگام مدیریت عملکرد افراد و گروهها ،هم
ورودیها (رفتارها) و هم خروجیها (نتایج) باید در نظر گرفته شوند (رفیع زاده و رونق.)1396 ،
یکی از زیر بخش های مدیریت عملکرد ،ارزیابی عملکرد است و مدیریت عملکرد بخشی از مدیریت منابع انسانی است که
وظیفه آن ایجاد ارتباط بین مدیریت کارکنان بوده و در فرایند ارزیابی عملکرد ،ابتکارات و خالقیتهای افراد را نیز در نظر دارد.
اگر در سازمان بازتاب دانش ،مهارت ،رفتار و ارزشهای انسان را عملکرد او بدانیم ،ارزشیابی شایستگی درواقع عملی است که
بهمنظور سنجش عوامل یادشده و تعیین نقاط قوت و ضعف او باانگیزه اصالح ،رشد و شکوفایی آنها ،انجام میشود .اصلیترین
نکته در انجام ارزیابی این است که این فرایند عملی 2باشد .اوالٌ ،درک کاری که کارمندان به آن مشغولاند بایستی از جانب
خود آنها صورت گیرند و بهگونهای دقیق دریابند که برای تأثیرگذاریشان به چه چیزهایی نیاز دارند .ثانی ًا ،آنها باید برای یک
عملکرد مطلوب نیازمندی های ضروری و همچنین برای تحقق آن ابزار الزم را بشناسند .سپس باید فرایند ارزیابی و ارتباط آن
با عملیات توسعهای را (چه ساده و چه پیچیده) مفید تشخیص دهند خراسانی و یداللهی.)1395 ،

 2-3توانمندسازی کارکنان
بهطورکلی توانمندسازی را میتوان دربرگیرنده مجموعهای تدابیر و روشهایی دانست که به کمک آن رفتار کارکنان را دچار
تغییر نموده و آنها را قادر می سازد تا با توجه به شرایط سازمان بهترین تصمیمات را اتخاذ و با ارائه خالقیت در قالب
فعالیتهای تیمی سازمان در جهت بهرهوری هدایت نمایند (نیستانی و همکاران.)1391 ،
۱

Brombrach

۲

Practical

188

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال دوم ،شماره  ،6پاییز 1399

نظریهپردازان رویکرد شناختی معتقدند ازآنجاکه کارکنان نسبت به رؤسایشان از دانش و اطالعات کاملتری نسبت به
کارشان برخوردارند ،بنابراین در موقعیت بهتری برای برنامهریزی کاری شناخت موانع و حل آنها برای دستیابی به عملکرد
بهتر قرار دارند .از جنبه انگیزشی ،توماس و تایموون 3دریافتند که توانمندسازی با فراهم آوردن آزادی عمل برای کارکنان،
انگیزه الزم را برای بهبود عملکرد در آنها به وجود میآورد (ابطحی و آبزی.)2007 4،

 2-3-1انواع توانمندسازی و عوامل مؤثر بر توانمندسازی نیروی انسانی
توانمندسازی فردی ،در این مدل کارکنان با کسب مهارت ها قادرند بدون نیاز به حضور مستقیم سرپرست فعالیت نموده و در
مقابل عملکرد و تصمیماتش مسئول و پاسخگو باشد .توانمندسازی سازمانی ،این سطح ویژه مدیران بوده که آنان قادر میشوند
تا برنامههای کلی سازمان را تدوین کنند .در این مرحله میتوان به کارکنانی که توانمندسازی مرحله فردی را با موفقیت
گذرانده اند مهارتهای رهبری را آموزش داد (نیازی و نصرآبادی.)1388 ،
عوامل مختلفی بر توانمندسازی منابع انسانی تأثیرگذار است که از آن جمله میتوان به مدیریت مشارکتی ،داشتن اهداف
روشن ،فراهم کردن اطالعات ،دسترسی به منابع ،نظام پاداش دهی ،تشکیل گروه ،تفویض اختیار ،ارزیابی عملکرد ،الگوسازی،
حمایت کردن ،برانگیختن هیجان ،استقالل ،ساختار سازمانی و  ...اشاره کرد (لطیفی.)1396 ،

 2-4رضایت شغلی کارکنان
رضایت شغلی یک نوع احساس خشنودی و رضایت خاطر فرد از شغلش در سازمان است که باکار متناسب بااستعدادها ،میزان
موفقیت در شغل ،تأمین نیازهای منطقی ،شکوفایی استعدادها ،پیشرفت شغلی ،تجربیات موفق و جوسازمانی ارتباط دارد
(کریمی و همکاران.)1394 ،
مطالعه رضایت شغلی بهمنظور افزایش سطح عملکرد کارکنان از دو جنبه مهم است :نخست ،از جنبه انسانی که شایسته
است با کارکنان به صورت منصفانه و با احترام رفتار گردد و دوم ،از جنبه رفتاری که توجه به رضایت شغلی میتواند رفتار
کارکنان را بهگونهای هدایت نماید که بر کارکرد و وظایف سازمانی آنها تأثیر بگذارد و بر بروز رفتارهای مثبت و منفی از طرف
آنها منجر گردد (اسپکتور.)2000 5،

 2-4-1عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان
مطالعات مختلف نشان میدهد که بر رضایت شغلی متغیرهای زیادی تأثیرگذار است که این متغیرها عبارتاند از )1 :عوامل
سازمانی  )2عوامل محیطی  )3ماهیت کار  )4عوامل فردی .عوامل سازمانی ،مانند :الف) حقوق و دستمزد 6ب) ترفیعات 7ج)
۳

Thomas & Timon

٤

Abtahi & Abesi

٥

Spector

٦

Salaries and Wages
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خطمشیهای سازمانی 8.عوامل محیطی ،مانند :الف) سبک سرپرستی 9ب) گروه کاری10ج) شرایط کاری11.در تعیین سطح
رضایت شغلی کار ماهیت کار12بهخودیخود نقش مهمی دارد .محتوای شغل دارای دو جنبه است :یکی محدوده شغل و جنبه
دیگر تنوع کاری .در نهایت صفات و ویژگی های فرد نیز نقش مهمی در رضایت شغلی دارند .افرادی که دارای نگرش منفی
هستند همیشه از هر چیزی که مربوط به شغل است شکایت دارند .سن ،ارشدی و سابقه تأثیر قابلمالحظهای بر رضایت شغلی
دارند و افرادی که در سلسلهمراتب نیازهای مزلو در سطح باالتری قرار دارند ،غالباً رضایت شغلی بیشتری دارند (حسینی نسب
و جویانی.)1387 ،

 2-5رعایت اصول در سازمان
بهره وری پایین نیروی انسانی ،عدم رعایت مسائل انضباطی در محیط کاری ،کاهش وجدان کاری و فاصله گرفتن از ارزشهای
اخالقی ،رجحان منافع شخصی بر مناف ع عمومی ،کندی انجام کار ،عدم رعایت حقوق شهروندان و مراجع و  ...شواهدی بر وجود
بینظمی و بیانضباطی هستند که این خود باعث کاهش عملکرد کارکنان در سطح سازمانها شده است (داناییفرد و همکاران،
.)1389
الزم به ذکر است که رعایت اصول در سازمان ،موجب ایجاد تعهد سازمانی در میان کارکنان میشود که نبود آن از جملهای
معضالت و مسائل مهم سازمانی در غالب سازمانهای امروزی است .بنابراین بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان
میتواند مدیران سازمانها را به یافتن و ارائه راهکارهای مؤثری قادر سازند که با توسل به آن ،به بهبود عملکرد کارکنان خود و
در نهایت به پیشبرد اهداف سازمان توفیق یابند (حقیقت منفرد و همکاران.)1389 ،

 1-5-2اصول اخالقی کسبوکار
امروزه یکی از جنبه های فرهنگ سازمان اخالقیات کار است و به سمتی در حرکت است تا بخشی از استراتژی یک سازمان
گردد .ازنظر کاری اصول اخالقی کسبوکار ارزش درونسازمانی است که دارای اثر مثبت بر انجام خوب وظایف است .اگر
ارائهدهنده خدمت از اصول و شاخصهای اخالقی برخوردار باشد و از آنها استفاده کند میتواند رضایت مشتری را نیز جلب
نماید (اعتمادی و همکاران.)1395 ،

۷
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۸
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۹
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 2-6کارایی و انواع آن
در شرایط رقابتی حاضر بهمنظور مصرف بهینه نهادهها و امکانات تولیدی ،کارآمد سازی واحدهای اقتصادی از اهمیت فراوانی
برخوردار است .واحدهای کارآمد نهتنها منابع را هدر نمیدهند؛ بلکه تخصیص منابع را نیز بهدرستی انجام میدهند .بنابراین
یکی از عوامل موفقیت سازمانها توجه به کارآمدی واحدهای اقتصادی درونسازمانی است (رهبر دهقان و همکاران.)1391 ،
انواع کارایی عبارتاند از :الف) کارایی فنی ب) کارایی تخصیصی ج) کارایی اقتصادی د) کارایی مقیاس .از طریق کارایی
فنی میزان توانایی تبدیل ورودیهایی مانند نیروی انسانی و ماشینآالت به خروجیها در مقایسه با مطلوبترین عملکرد
ال کارا
سنجیده میشود (پایرس .)199613،در کارایی تخصیصی فرض بر این است که سازمان موردنظر ازلحاظ تکنیکی کام ً
است و این خود نشاندهندهای ابعاد تخصیص بهینه عوامل موجود بوده ،بهطوریکه کارایی تخصیصی نتیجه بهکارگیری نهادهها
به نسبت مناسب است که باعث حداقل میزان ممکن هزینه تولید میشود (عسکری و چرخکار .)1394 ،از حاصلضرب کارایی
فنی با کارایی تخصیصی ،کارایی اقتصادی بهدستآمده میآید .درواقع کارایی اقتصادی در صورتی محقق میشود که عالوه بر
عدم اتالف منابع ،بهترین استفاده از آنها نیز صورت بگیرد( .همان منبع .)1394 ،کارایی مقیاس ،اندازه توسعهای است که یک
بنگاه میتواند از مزایای بازدهی به مقیاس با تغییر اندازهاش بهسوی مقیاس بهینه بهدستآمده آورد (نوربخش.)1391 ،

 2-7اثربخشی
روشی که با آن سازمانها چگونگی تحقق موفقیتآمیز مأموریتهایشان را از طریق استراتژیهای سازمانی مورد ارزیابی قرار
میدهد را اثربخشی سازمانی مینامند .یک سازمان هنگامی اثربخش است که نتایج قابلمشاهده فعالیتهای آن با اهداف
سازمانی برابر یا بیشتر از آن باشد (صادقیان و همکاران.)1398 ،

 2-8بهرهوری
بهرهوری مفهومی جامع و به معنای کارایی و اثربخشی است .ازآنجاکه بهرهوری به کار و زندگی نگرش واقعگرایانه دارد و
فرهنگی است که در آن انسان بافکر و هوشمندی فعالیتهایش را باارزشها و واقعیتها منطبق میسازد تا بهترین نتیجه را در
جهت اهداف مادی و معنوی حاصل کند ،ازاینرو توجه به رقابتی که در صحنه جهانی با ابعاد گسترده تالش برای بهبود
بهرهوری و تعمیم بهکارگیری فنون و روشهای اندازهگیری و بهبود بهرهوری از مواردی است که موردتوجه مدیران و متصدیان
است (عالم و همکاران.)1394 ،

.3شرکت مخابراتی روشن
شرکت مخابراتی روشن در ماه دی سال  1381جواز کاریاش را بهدستآمده آورد و در ماه تیر سال  1382به ارائه خدمات
مخابراتی در افغانستان آغاز کرد .این شرکت با سرمایهگذاری  450میلیون دالری کار خود را آغاز کرد و طولی نکشید که
مشتریان آن به  100000نفر رسید که در سال  1390مشتریان این شرکت به  4میلیون نفر رسید .مسئولین این شرکت
۱۳
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مخابراتی میگویند که در حال حاضر به بیش از  6.5میلیون شهروند در  34استان افغانستان خدمات مخابراتی عرضه نموده و
بهعنوان یکی از عرضهکنندگان پیشتاز خدمات مخابراتی در افغانستان است .از زمان آغاز فعالیت تابهحال ،ن تقریباً 700
میلیون دالر آمریکایی در افغانستان سرمایهگذاری کرده و بهعنوان بزرگترین سرمایهگذار و مالیه دهنده کشور به شمار میرود
که در حدود  %5عواید داخلی افغانستان را تأمین میکند .روشن دارای  1150نفر کارمند رسمی بوده که بیشتر از  %20آنها
خانمها هستند و بهطور غیرمستقیم به بیش از  35000نفر دیگر زمینه کار را مساعد ساخته است .دفتر مرکزی این شرکت
مخابراتی واقع شهر نو کابل ،ناحیه چهارم ،خیابان پارک شهر نو ،پالک  152و تحت عنوان "خدمات مشتریان روشن" است
(سایت مخابراتی

14
روشن).

.4پیشینه پژوهش
 4-1مطالعات داخلی
اسماعیلی و صید زاده ( ،) 1396به بررسی تأثیر رضایت شغلی بر عملکرد با نقش میانجی وفاداری سازمانی پرداختند .یافتههای
تحقیق حاکی از آن است که رضایت شغلی چه به صورت مستقیم و چه از طریق متغیر میانجی وفاداری سازمانی بر عملکرد
کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم تأثیر مثبت دارد .همچنین رضایت شغلی بر وفاداری سازمانی و وفاداری سازمانی
نیز بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر مثبت دارد.
اعتمادی و همکاران ( ،)1395به بررسی اصول اخالقی کسبوکار ،مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکتها پرداختند.
یافتههای تحقیق نشان داد ،سازمانهایی که مسئولیت اجتماعی دارند نسبت به سایر رقبا از مزیت رقابتی بیشتری برخوردار
است .اما سازمانهایی که اصول اخالقی کسبوکار را رعایت میکنند نسبت به سایر رقبا از هیچ مزیت رقابتی برخوردار نیستند.
رعایت مسئولیت اجتماعی توسط جامعه منجر به کسب مشروعیت میشود .اما سازمانهایی که اصول اخالقی کسبوکار را
رعایت میکنند ،از سوی جامعه هیچ مشروعیتی کسب نمیکنند .در جامعهای که افول اخالقی حکمفرما است ،مشروعیت و
مزیت رقابتی باالیی اجتماعی هنگامی حاصل میگردد که سازمانها از مسئولیت اجتماعی باالیی برخوردار باشند و همینطور
مشروعیت اجتماعی و مزیت رقابتی موقعی به دست میآید که سازمانها اخالق را در کسبوکار رعایت نمایند.
اخوان و یزدی مقدم ( ،)1392به بررسی توأم نقش اصول اخالقی و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی پرداختند .یافتههای
تحقیق نشان داد که در سازمان موردمطالعه بین اصول اخالقی و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و قوی برقرار است .همچنین
رابطهای بین اصول اخالقی و فرایند مدیریت دانش مثبت و معنادار است ،ولی بین فرایند مدیریت دانش و عملکرد سازمانی
رابطه معناداری وجود ندارد .بنابراین مشخص شد که اگرچه اصول اخالقی بهطور مستقیم بر عملکرد تأثیر مثبت و قوی دارد،
ولی با میانجیگری مدیریت دانش نتوانسته بر عملکرد تأثیرگذار باشد.
نوربخش ( ،)1391در پایاننامه کارشناسی ارشد به بررسی عملکرد شرکتهای مخابرات استانهای ایران که عمدهترین
تأمینکننده خدمات مخابراتی در این کشور هستند طی سالهای  1385تا  1389مورد تحلیل قرار داده است .بر اساس
یافتههای این تحقیق و بر مبنای مدل  DEAمیانگین کارایی فنی واحدها طی سالهای تحقیق  0.9436بوده و بهاستثنای
شرکتهای مخابرات استانهای اصفهان ،فارس ،قزوین ،قم و گلستان میانگین کارایی بقیه کمتر از یک است .همچنین میانگین
۱٤
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شاخص بهرهوری مالمکوئیست نسبت به سال پایه معادل  0.967میباشد که نشاندهندهای رشد ساالنه  %3.3در بهرهوری کل
عوامل میباشد .از دیگر یافته های این تحقیق مقادیر بهینه عوامل ورودی هر یک از واحدهای ناکارا است که با دستیابی به
آنها واحد ناکارا تبدیل به واحد کارا میشود.
گرجی ( ،)1389به ارزیابی تأثیر توانمندسازی بر عملکرد کارکنان پرداخته است .یافتههای تحقیق از آزمون فرضیهها با
اطمینان  %99نشان داد که توانمندسازی بر عملکرد کارکنان تأثیرگذار است.

 4-2مطالعات خارجی
اسد خان و همکاران ( ،)2019به بررسی تأثیر میانجی رضایت شغلی در رابطه با شیوههای منابع انسانی و عملکرد شغلی
کارمندان :شواهد تجربی از بخش آموزش عالی پرداختند .یافتههای تحقیق حاکی از آن است که اگر دانشگاههای بخش دولتی
از شیوههای انسانی مؤثر استفاده کنند ،کارکنان رضایت از شغل را تجربه کرده و این تأثیر مثبتی بر عملکرد شغلی آنها
خواهند داشت و در نتیجه میتوان گفت که شیوههای منابع انسانی از طریق رضایت شغلی میزان عملکرد شغلی کارکنان
اعضای هیئتعلمی در جمعیت موردنظر را افزایش میدهد.
احسان ( ،)2018به بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد ،طراحی کار و جبران خسارت بر عملکرد کارکنان پرداخته است .یافتههای
این تحقیق نشان داد که ارزیابی عملکرد ،جبران خسارت و طراحی کار تأثیر مثبتی بر عملکرد کارکنان دارد .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که شیوههای منابع انسانی بر عملکرد کارکنان تأثیر میگذارد و سازمانها برای بهبود عملکرد کارکنان باید
روشهای منابع انسانی خود را بهبود بخشند.
 ،)201815به بررسی تأثیر توانمندسازی کارمندان بر تعهد سازمانی پرداختند .نتایج نشاندهنده رابطه
زراکت و همکاران (
مثبت بین مؤلفههای توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی بود که این همسو با سایر بخشهای تجاری در لبنان و در همان
بخش بانکی مشابه در منطقه و غرب میباشد .بر این اساس بانکها باید توانمندسازی کارمندان را یکی از عوامل تقویت تعهد
سازمانی بدانند که در نتیجه این منجر به حفظ سازمانی کارمندان در بخش بانکی لبنان میشود.
کومار و کومار ،)2017(16به بررسی توانمندسازی کارکنان از طریق مطالعه تجربی پرداختند .یافتههای تحقیق نشان
می دهد که توانمندسازی کارکنان نوعی استراتژی انگیزشی است که به کارکنان احساس رضایت از شغل و سازمان را میبخشد.
 ،)201717به بررسی تأثیر رضایت شغلی بر عملکرد شغلی کارکنان شاغل در صنعت خودرو پنجاب هند
محمد و دورای (
پرداختند .یافتههای این تحقیق نشان داد که بین رضایت شغلی و ابعاد آن و ارزیابی عملکرد کارکنان صنعت اتومبیلسازی
پنجاب رابطه معناداری و همبستگی شدید وجود دارد.
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.5مدل مفهومی پژوهش
شکل ( )1مدل مفهومی تحقیق را نشان میدهد که در آن عملکرد کارکنان از سه بُعد (توانمندسازی ،رضایت شغلی و رعایت
اصول در سازمان) بهعنوان متغیرهای مستقل و بهبود کارایی شرکت بهعنوان متغیر وابسته پژوهش در نظر گرفتهشده است.

عملکرد کارکنان

H۱

توانمندسازی کارکنان

بهبود کارایی شرکت

H۱, ۱

رضایت شغلی کارکنان

H۱,۲

رعایت اصول در سازمان

H۱,۳

شکل  -1مدل مفهومی تحقیق

.6فرضیههای پژوهش
 6-1فرضیه اصلی
عملکرد کارکنان تأثیر معنیداری بر بهبود کارایی شرکت برتر فعال در حوزه مخابرات کشور افغانستان دارد.
 6-2فرضیههای فرعی
 .1توانمندسازی کارکنان تأثیر معنی داری بر بهبود کارایی شرکت برتر فعال در حوزه مخابرات کشور افغانستان دارد.
 .2رضایت شغلی کارکنان تأثیر معنی داری بر بهبود کارایی شرکت برتر فعال در حوزه مخابرات کشور افغانستان دارد.
 .3رعایت اصول در سازمان تأثیر معنیداری بر بهبود کارایی شرکت برتر فعال در حوزه مخابرات کشور افغانستان دارد.
 .7روش اجرای پژوهش
این پژوهش به بررسی روابط موجود ،اطالعات گذشته و آثار مرتبط با موضوع پرداخته و تأکید آن بر زمان حاضر است و از
اینکه برای توصیف افکار ،خصوصیات و نگرش های یک جامعه ،نوعی از یک پیمایش مانند پرسشنامه را بر نماینده آن (نمونه
جامعه) برای جمعآوری دادههای کمی به مرحله اجرا درمیآورد ،تحقیق توصیفی _ پیمایشی تلقی میگردد .از سوی دیگر به
علت اینکه یافتههای آن برای حل مسائل مربوطه قابلاستفاده است ،بنابراین یک پژوهش کاربردی است .جامعه آماری این
پژوهش تمامی کارکنان شرکت مخابراتی روشن است که تعداد آنها  1150نفر میباشند و روش نمونهگیری آن نیز از نوع
تصادفی ساده بوده است .بر اساس جدول کرجسی _ مورگان ،حجم نمونه پژوهش حاضر برابر  290نفر از کارکنان شرکت
مخابراتی روشن در نظر گرفتهشده است.
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 .8تحلیل آمار استنباطی دادهها
 8-1سنجش ضریب بارهای عاملی
در شکل ( )2بارهای عاملی تمامی پرسشها نشان میدهد که از  0.4باالتر بوده که نشان از قابلقبول بودن پایایی مدل
اندازهگیری است.

شکل  -2بارهای عاملی و ضریبهای مسیر ارتباط بین متغیرهای تحقیق

 8-2آلفای کرونباخ18،پایایی ترکیبی19،پایایی اشتراکی20،روایی همگرا21و روایی و اگر
بر اساس روشهای آماری درصورتیکه ضریب آلفای کرونباخ متغیرها از  0.7باالتر باشند ،نشاندهنده آن است که متغیر
موردنظر از پایایی قابل قبولی برخوردار است .با توجه به جدول ( )1ضریبهای آلفای کرونباخ تمامی متغیرهای تحقیق از 0.7
باالتر است ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مدل پژوهش دارای پایایی است .برای تعیین پایایی سازهها معیار آلفای کرونباخ
یک معیار سنتی بوده و روش  PLSدر مقایسه با آلفای کرونباخ معیار مدرنتری به اسم پایایی ترکیبی مورداستفاده قرار
می گیرد .در این پژوهش ،برای سنجش بهتر پایایی هم از روش آلفای کرونباخ و هم از روش  PLSاستفادهشده است .مقدار
 CRیک سازه از یک نسبت حاصل میشود که در صورت این کسر ،واریانس بین سازه با شاخصهای آن و در مخرج کسر،
Cronbach’s Alpha

۱۸
۱۹

Composite Reliability

۲۰

Average Variance Extracted

۲۱

Convergent Validity
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واریانس سازه با شاخصهای آن بهاضافه مقدار خطای اندازهگیری میآید .درصورتیکه مقدار  CRبرای هر سازه از  0.7باال باشد
(نونالی ،)197822،بیانگر پایداری درونی مناسب برای مدلهای اندازهگیری است و مقدار کمتر از  0.6عدم وجود پایایی را نشان
میدهد (نونالی و بمشتاین .)199423،مطابق جدول ( )1مشاهده میگردد ،مقدار  CRتمامی متغیرها از  0.7باال بوده که
نشاندهنده پایداری درونی مناسب برای مدل اندازهگیری است.
در روش  ،PLSدومین معیاری که برای برازش مدلهای اندازهگیری استفاده میشود ،روایی همگرا است .معیار AVE

میزان همبستگی یک سازه با شاخصهای خود را نشان میدهد که به هر میزانی که این همبستگی بیشتر باشد ،برازش نیز
بیشتر است (بارکلی و همکاران .)199524،میانگین واریانس استخراجشده )معیار  ،(AVEباید از  0.5باال باشد ،تا روایی
همگرایی آن قابلاطمینان گردد (فورنل و الرکر .)198125،در جدول ( )1دیده میشود که پایایی اشتراکی تمامی متغیرهای
تحقیق از  0.5بزرگتر بوده که نشاندهنده پایایی مدل است .حالت تمایز و افتراق شاخصهای یک متغیر از شاخصهای متغیر
دیگر را روایی واگرا گوید (هنسلر و همکاران .)200926،درواقع آزمونهای روایی واگرا بیانکننده آن است که پژوهشگر دقیقاً
همان چیزی که مطابق ادبیات نظری اقدام به سنجش آن نموده بود را سنجیده است .همینطور بر اساس نظرات هایر و
سارستد ،)2012(27این آزمونها از جملهای مهمترین آزمونهای معادالت ساختاری در تمامی نرمافزارهای روش پیشرفته
آماری است.
جدول  -1ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی ،پایایی اشتراکی (میانگین واریانس استخراجشده)
متغیر

ضریب آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

پایایی اشتراکی

توانمندسازی کارکنان

0.790

0.850

0.630

رضایت شغلی کارکنان

0.852

0.877

0.598

رعایت اصول در سازمان

0.828

0.877

0.690

بهبود کارایی

0.759

0.826

0.703

 8-3بررسی اثرها بین متغیرها و ضریبهای معناداری  Zو مقادیر )T-Value( T
مقدار عددی ( (P-Value = 0.01 ،0.05 ،0.1باید یکی از این درجههای مختلف را به خود اختیار نماید ،تا موردقبول واقع
شود (اید و گوهری .)201528،با توجه به اثرهای متغیرهای پژوهش در جدول ( )2نشان میدهد که هر سه متغیر ،یعنی
۲۲

Nunnally

۲۳

Nunnally & Bemstein

۲٤

Barcley et al.

۲٥

Fornal & Larcker

۲٦

Henseler et al.

۲۷

Hair and Sarstedt

۲۸

Eid & Gohary
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توانمندسازی کارکنان ،رضایت شغلی کارکنان و رعایت اصول در سازمان بر بهبود کارایی ،دارای اثر مثبت و معنیدار میباشند.
همچنین در شکل ( )3مشاهده میگردد که تمامی ضریبهای معناداری  Zباالتر از  1.96هستند؛ ازاینرو تمامی پرسشها و
روابط بین متغیرها در سطح اطمینان  %95معنادار میباشند.
جدول  -2نتایج ارتباط بین متغیرها همراه با مقادیر ضریبهای مسیر )P-Value( ،و ()T-Value

اثرها

متغیر مستقل

متغیر وابسته

توانمندسازی کارکنان

بهبود کارایی

0.312

رضایت شغلی کارکنان

بهبود کارایی

0.381

6.284

رعایت اصول در سازمان

بهبود کارایی

0.139

2.133

β

T- Value

P-Value

7.004

0.000
0.000
0.033

شکل  -3ضریبهای معناداری  Zو مقادیر )T-Value( T

 8-4معیار R2
برای وصل کردن بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدلسازی معادالت ساختاری از معیار  R2استفاده میشود ،که بیانگر
مقدار تأثیرگذاری یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا است .مقدار عددی متوسط قابلقبول این معیار 0.33 ،در نظر
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گرفتهشده است .در جدول ( )3مشاهده میشود که مقدار  R2مربوط به متغیر درونزا (بهبود کارایی) 0.424 ،است که از مقدار
متوسط این معیار ( )0.33بیشتر بوده و این دال برداشتن برازش مناسب برای مدل ساختاری تحقیق است.
جدول  -3مقدار R2
متغیر

R2

بهبود کارایی

0.424

)F229
 8-5معیار اندازه تأثیر (
آقای کوهن در سال  ،1992مقدار  0.02را تأثیر کوچک ،مقدار  0.15را تأثیر متوسط و مقدار  0.35را تأثیر بزرگ یک سازه
برسازه دیگر دانست .همانطوری که در جدول ( )4دیده میشود ،شدت رابطه بین متغیر رعایت اصول در سازمان با متغیر
بهبود کارایی از  0.15نسبتاً باالتر بوده ،لذا تأثیر آن متوسط است .اما شدت رابطه بین متغیرهای توانمندسازی کارکنان و
رضایت شغلی کارکنان با متغیر بهبود کارایی ،بهمراتب باالتر از  0.35میباشند ،ازاینرو تأثیر رابطه بین این سازهها بزرگ و
شدت رابطه قوی است.
جدول  -4نتایج معیار اندازه تأثیر ()F2
بهبود کارایی
توانمندسازی کارکنان

0.154

رضایت شغلی کارکنان

0.131

رعایت اصول در سازمان

0.018

 6-8معیار Q2
اگر مقدار  Q2در مورد یک سازهای درونزا ،نزدیک به عدد  0.02باشد ،نمایانگر آن است که مدل در قبال شاخصهای آن
سازه از قدرت پیشبینی ضعیفی برخوردار است .اما اگر مقدار  Q2عدد  0.15باشد ،نشاندهنده قدرت پیشبینی متوسط بوده
و اگر مقدار  Q2بزرگتر از عدد  0.35باشد ،در این صورت قدرت پیشبینی مدل قوی است .در جدول ( )5دیده میشود،
مقدار  Q2سازه بهبود کارایی بیشتر از مقدار  0.35بوده ،در نتیجه میتوان ادعا نمود که مدل ساختاری تحقیق از برازش
قوی برخوردار است.

۲۹

Effect size
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جدول  -5نتایج آزمون معیار Q2

سازه

مقدار Q2

بهبود کارایی

0.153

 8-7معیار برازش کلی مدل ()GOF30
معیار  GOFبه بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری مربوط می شود ،این یعنی پژوهشگر با استفاده از این معیار میتواند
بعد از بررسی برازش بخشهای اندازه گیری و ساختاری مدل تحقیق خود ،برازش بخش کلی آن را نیز کنترل نماید .برای
معیار  ،GOFمقدار  ،0.01بهعنوان مقدار ضعیف ،مقدار  ،0.25بهعنوان مقدار متوسط و مقدار  0.36بهعنوان مقدار قوی
معرفیشده است (وتزلس و همکاران .)200931،معیار  GOFاز فرمول زیر محاسبه میگردد.

=

GOF

 ،Communalitiesاز میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای مانند :توانمندسازی کارکنان ،رضایت شغلی
کارکنان و رعایت اصول در سازمان بهدستآمده میآید .قابلذکر است که مقدار اشتراکی متغیر بهبود
کارایی ،نباید در محاسبه  Communalitiesنقش داشته باشد .مقدار
= 0.212
= 0.368

=
==

=

R2

نیز از فرمول زیر محاسبه میشود.

R2

GOF

بنابراین مقدار  0.368برای معیار  ،GOFنشان میدهد که از مقدار  0.36بیشتر بوده و در نتیجه میتوان
گفت که مدل تحقیق از برازش کلی قوی برخوردار است.
.9یافتههای پژوهش
جدول ( )6خالصه نتایج آزمون فرضیههای فرعی تحقیق را نشان میدهد ،در این جدول مشاهده میگردد که ضریبهای
معناداری مسیر ) (T-Valueبین تمامی متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش از مقدار  1.96بیشتر بوده و ازاینرو بهصراحت

۳۰

Goodness of Fit

۳۱

Wetzels et al.
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میتوان ادعا نمود که تمامی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تحقیق تأثیر مثبت و معنیداری دارد .بنابراین تمامی
فرضیههای فرعی تحقیق در سطح اطمینان  %95تأیید میشود .همچنین ضریبهای مسیر ) (βحاکی از وجود رابطه مستقیم
بین تمامی متغیرهای مستقل (توانمندسازی کارکنان ،رضایت شغلی کارکنان و رعایت اصول در سازمان) و متغیر وابسته
پژوهش (بهبود کارایی) بوده که با افزایش متغیرهای مستقل ،متغیر وابسته نیز افزایش مییابد.
جدول  -6خالصه نتایج آزمون فرضیههای فرعی تحقیق (یافتههای پژوهش)
ه

شمار

T- Value

β

نتیجه

1

توانمندسازی کارکنان بر بهبود کارایی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.

7.004

0.312

تأیید

2

رضایت شغلی کارکنان بر بهبود کارایی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.

6.284

0.381

تأیید

3

رعایت اصول در سازمان بر بهبود کارایی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.

2.133

0.139

تأیید

فرضیهها

.10نتیجهگیری
این پژوهش ،عملکرد کارکنان را از سه بُعد (توانمندسازی ،رضایت شغلی و رعایت اصول در سازمان) بر بهبود کارایی شرکت
مخابراتی روشن موردبررسی قرار میدهد .بنابراین با توجه به تأیید تمامی فرضیههای فرعی تحقیق که نشان دادند در سطح
اطمینان  %95بر بهبود کارایی شرکت مخابراتی روشن تأثیر مثبت و معنیداری دارند؛ ازاینرو با استناد به تأثیرگذار و معنادار
بودن تمامی فرضیههای فرعی پژوهش بر بهبود کارایی ،فرضیه اصلی پژوهش نیز در سطح اطمینان  %95تأیید میگردد و
نهایتاً میتوان ادعا نمود که عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معنی داری بر بهبود کارایی شرکت برتر فعال در حوزه مخابرات
کشور افغانستان دارد.

منابع
 .1سید جوادین ،رضا ،1395 ،مبانی سازمان و مدیریت ،چاپ نهم ،تهران :ناشر نگاه دانش.
 .2خراسانی ،اباصلت ،یداللهی ،شیرین ،1395 ،ارزیابی عملکرد کارکنان ،چاپ اول ،تهران :انتشارات علم استادان.
 .3نیستانی ،محمدرضا ،چوپانی ،حیدر ،غالمزاده ،حجت ،زارع خلیلی ،مجتبی« ،1391 ،بررسی رابطه بین رهبری تحولآفرین
با توانمندسازی کارکنان کور تایر بیرجند» ،فصلنامه مدیریت دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج،
سال هفتم ،شماره .20
 .4کریمی ،اوژن ،رستمی ،علی ،حسنپور ،نگار« ،1394 ،بررسی رابطه میان رضایت شغلی و بهبود کیفیت خدمات (مطالعه
موردی :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی)» ،ماهنامه اجتماعی ،اقتصادی ،علمی و فرهنگی کار و جامعه ،شماره .189
 .5حقیقت منفرد ،جالل ،حضرتی ،علی اوسط ،میرزا زاده ،حجت« ،1389 ،تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان» ،فصلنامه
مدیریت کسبوکار ،سال دوم ،شماره .6
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 .6رهبر دهقان ،علیرضا ،اسماعیلی دستجردی پور ،عادله ،دهمرده ،نظر« ،1391 ،محاسبه انواع کارایی و بازده نسبت به
مقیاس در صنعت شیر (بررسی موردی :استان کرمان)» ،فصلنامه علمی _ پژوهشی برنامهریزی و بودجه ،سال هفدهم،
شماره .4
 .7صادقیان ،سمانه ،بستام ،هادی ،فاطمی ،سیده زهرا« ،1398 ،مدل یابی رابطه اقدامات مدیریت منابع انسانی و اثربخشی
سازمانی با نقش واسط مشارکت شغلی (موردمطالعه :کارکنان شرکت عالیس مشهد)» ،دو فصلنامه علمی مدیریت منابع
انسانی پایدار ،سال اول ،شماره .1
 .8عالم ،رسول ،بیغم ،مازیار ،نظامی ،مرضیه ،مقدسی ،محمدحسن« ،1394 ،بررسی تأثیر یادگیری در عمل ،بر کارایی و
اثربخشی کارکنان در شرکتهای خصوصی با رویکرد مدیریت مشارکتی ،دومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در
مدیریت ،اقتصاد و حسابداری.
 .9ضیاءالدینی دشتخاکی ،طاهره ،پور کیانی ،مسعود ،زینالدینی میمند ،زهرا« ،2016 ،مدیریت و سازمان غیررسمی»،
دومین کنفرانس بینالمللی در تحقیقات نوین در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری ،کواالالمپور _ مالزی.
 .10رفیع زاده ،عالءالدین ،رونق ،یوسف ،1396 ،مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکرد عملی _ کاربردی (سازمان ،مدیران و
کارکنان) ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات فرمنش.
 .11نیازی ،محسن ،نصرآبادی ،محمد کارکنان« ،1388 ،توانمندسازی بر اساس راهبرد سرمایه اجتماعی» ،مقاالت تدبیر،
شماره .203
 .12لطیفی ،الهام« ،1396 ،راهکارهای عملی توانمندسازی کارکنان و بررسی موانع آن» ،انجمن مهندسی بهرهوری صنعت برق
ایران ،دوازدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهرهوری.
 .13حسینی نسب ،سید داود ،جویانی ،مهناز« ،1387 ،رابطه بین فرهنگسازمانی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد
اسالمی اردبیل» ،محله علوم تربیتی ،شماره اول.
 .14داناییفرد حسن ،لطیفی ،میثم ،تقیپورفر ،ولیاهلل ،مشبکی ،اصغر« ،1389 ،باز پردازی مفهوم انضباط کارکنان :رویکردی
قرآنی» ،پژوهشهای مدیریت در ایران ،دوره  ،14شماره .3
 .15اعتمادی؛ حسین ،سپاسی ،سحر ،اسحاق ،محمدرضا« ،1395 ،اصول اخالقی کسبوکار ،مسئولیت اجتماعی و عملکرد
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