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بررسي تأثیر ابتكار و خالقیت ،آموزش و رضایت اربابرجوع بر عملكرد
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چكیده
در جهان كنوني كه عصر تغيير و تحول و رقابت تنگاتنگ است؛ سازمانها فقط از طريق نوآوري و
خالقيت ميتوانند مزيت رقابتي كسب كنند و در اين راستا آموزش نيروي انساني و داشتن روابط پويا،
عميق و مؤثر با مراجعهكنندگان نيز شرط بقا و دوام هر سازماني است .اين مقاله به بررسي تأثير ابتكار و
خالقيت ،آموزش و رضايت اربابرجوع بر عملكرد منابع انساني پرداخته است« .سازمان فناوري اطالعات
ايران» و كليه كارمندان آن جامعه موردمطالعه بودند كه حجم نمونه برابر با جامعه آماري  N=nو جمعاً
 793نفر است .براي بررسيوتحليل دادهها از آزمونهاي آماري رگرسيون (خطي چندگانه) استفاده شد.
براي گردآوري دادهها از نتايج ارزيابي عملكرد كارمندان استفاده شد .نتايج نشان داد كه ابتكار و خالقيت،
آموزش و رضايت اربابرجوع با عملكرد منابع انساني رابطه مثبت و معناداري دارد و آموزش مهمترين
نقش را در معادله رگرسيون ايفا ميكند؛ درمجموع راهكارهاي تأمين اعتبار رگرسيون نشاندهنده
مناسببودن مدل رگرسيوني بود و ضريب تعيين  99درصد نشان داد كه متغيرهاي مستقل توانستهاند مقدار
زيادي از متغير وابسته را در سطح قابلتوجهي تبيين كنند.
واژگان کلیدی :ابتكار و خالقيت ،آموزش ،رضايت اربابرجوع ،عملكرد ،منابع انساني.
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 2مقدمه

در جهان كنوني كه عصر تغيير و تحول و رقابت تنگاتنگ است؛ سازمانها فقط از طريق
نوآوري و خالقيت ميتوانند مزيت رقابتي كسب كنند و در اين راستا آموزش نيروي انساني و
داشتن روابط پويا ،عميق و مؤثر با مراجعهكنندگان نيز شرط بقا و دوام هر سازماني است .موفقيت
هر سازماني بستگي به تخصيص و بهكارگيري مناسب ابزار و تجهيزات و پول و مواد خام و منابع
انساني آن سازمان در برنامههاي آن دارد و اين امر در صورتي امكانپذير خواهد بود كه اين
سازمانها بتوانند مهارتها و تواناييها و خصوصيات فردي و جمعي كارمندان خود را در راستاي
اهداف سازمان بهكار گيرند .نيروي انساني بهعنوان گرانبهاترين سرمايههاي سازمان سهم بسزايي
در پيشبرد اهداف سازمان دارد و بايد همگام با تحوالت روزمره در كليه زمينهها متحول شود (سيد
جوادين.)7733 ،
در همه صنايع ،سازمانها در محيطهايي با پيچيدگي و عدماطمينان روزافزون فعاليت ميكنند.
براي موفقيت در چنين محيطهايي ،سازمانها نيازمند آن هستند كه اعضاي آنها خالقانه
بيانديشند و خواستههاي متضاد را يكپارچه سازند (جينو و همكاران .)1177 ،امروزه سازمانها فقط
از طريق نوآوري و خالقيت ميتوانند مزيت رقابتي كسب كنند؛ بنابراين وظيفه مديريت است كه با
ايجاد راهبردهاي خالقانه نيروهاي انساني را در راستاي نيل به اهداف سازمان رهبري كند (رضايي
فرحآبادي و همكاران  .)7791 ،افزايش خالقيت در سازمانها ميتواند به ارتقاي كميت و كيفيت
خدمات ،كاهش هزينهها ،جلوگيري از اتالف منابع ،كاهش بوروكراسي و بهتبع افزايش كارايي و
بهرهوري و ايجاد انگيزش در رضايت شغلي در كاركنان منجر شود .پرورش خالقيت و به همراه آن
محصول اين فرآيند يعني نوآوري ،در نهادهها موجب باالبردن سطح اثرگذاري و كارايي كاركنان
ميشود و سازمان ميتواند با تغييرات وارده به سيستم همسو شود و به هدف بهرهوري بيشتر دست
يابد (فريدوني.)1113 ،
گسترش روزافزون فناوري اطالعات و نفوذ سريع آن در سازمانها موجب شده است تا
فرايندها و فعاليتهاي سازمان تغيير كند و اين امر نياز به تعريف مشاغل جديد و فعاليتهاي جديد
در كسبوكار را دوچندان كرده است .مشاغل جديد نياز به توانمنديهاي خاص خود دارند كه
ضرورتاً از طريق آموزش و توانمندسازي منابع انساني قابلحصول است و مديران در سازمانهاي
نوين مبتني بر فناوري اطالعات نيز نياز به مهارتهاي چندگانه دارند (صرافيزاده.)7797 ،
در عصر حاضر ،با توجه به گسترش فعاليتها و پيچيدگي خدمات اقتصادي ،رقابت شديد در
عرصه توليد و خدمات ،گسترش روزافزون سازمانهاي عرضهكننده كاال و خدمات ،ارتباطات بسيار
فزاينده و پيچيده و بسياري از عوامل ديگر ،برقراري ارتباط سازمانها با مردم و توجه به ديدگاه و
خواسته افراد جامعه ،ضروري به نظر ميرسد؛ ازاينرو رضايت اربابرجوع يكي از فرآيندهايي است
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كه ميتواند زمينه جلب رضايت هر چه بيشتر اربابرجوع را فراهم كند و باعث پيشرفت سازمان
شود (كوهي)7791 ،؛ بنابراين مسئله اساسي پژوهش حاضر بررسي تأثير ابتكار و خالقيت ،آموزش
و رضايت اربابرجوع بر عملكرد منابع انساني «سازمان فناوري اطالعات ايران» است تا از اين
طريق بر غناي مباني نظري پژوهشي و تجربي در اين زمينه بيفزايد و گامي در راستاي بهبود
عملكرد منابع انساني بردارد.
اهمیت تحقیق :با توجه به نقش حاكميتي سازمان موردمطالعه در مديريت ،حمايت و ساماندهي
امور مربوط به امنيت فضاي تبادل اطالعات ،نرمافزار و سختافزار ،افزايش آمادگي الكترونيكي،
توسعه اينترنت ،توسعه فناوري اطالعات و كاربردهاي آن در كشور ايران و همچنين هدايت بخش
فناوري اطالعات كشور بهعنوان كارگزار «وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات» و ارائه
سياستهاي حمايتي از بخش خصوصي براي فراگيركردن كاربرد فناوري اطالعات در كشور از
اهميت بااليي برخوردار است .در اهميت نظري پژوهش ميتوان گفت كه نتايج و دستاوردهاي اين
پژوهش ميتواند مورد بهرهبرداري و استفاده ساير سازمانها قرار بگيرد و از اين طريق به تقويت
نقاط قوت و برطرفكردن نقاط ضعف و ارتقاي و موفقيت سازمان منجر شود .در اهميت كاربردي
پژوهش ميتوان ادعا كرد كه نتايج دستاوردها و پيشنهادهاي ارائهشده سازمانهاي دولتي را قادر
ميسازد تا با استفاده كاربردي و علمي ،زمينه كاهش آسيبهاي سازمان را فراهم آورند و باعث
رسيدن سازمان به موفقيت و ارتقا شود؛ همچنين يافتههاي اين پژوهش كمک ميكند كه
سازمانها با اولويت و تمركز بر عوامل اثربخش نسبت به بهكارگيري راهبرد (هاي) مناسب براي
توسعه منابع انساني خود در بلندمدت تالش كنند.
 .1پیشینه پژوهش

«سازمان مديريت و برنامهريزي ايران» در بررسيهاي خود براي تهيه نقشه راه اصالح نظام اداري
كشور مبتني بر سياستهاي كلي نظام اداري كه در سال  7791به دستگاههاي اجرايي ابالغ كرده
است به چالشهايي در نظام اداري ايران نظير اثربخشي نسبتاً پايين دورههاي آموزشي كاركنان
دولت در افزايش كارايي و كارآمدي ،نامناسببودن رضايت اربابرجوع و ناكافيبودن برنامه صيانت
از حقوق مردم و تكريم آنها ،كيفيت پايين خدمات در بخش دولتي و قيمت تمامشده باال و
پايينبودن ميزان بهرهوري كاركنان دولت دست يافته است.
ضرغامي ( )1177در بررسي رابطه بين خالقيت و انگيزه افراد براي نوآوري نتيجه گرفت كه
ارتباط معنادار قوي و مثبتي بين ميزان خالقيت و انگيزه بهكارگيري نوآوري در افراد وجود دارد.

220

فصلنامه مدیریت کسب و کار ،شماره  ،12سال ششم ،بهار 2131

ميرزايي ( )1171در بررسي عوامل مؤثر بر ارتقاي بهرهوري نيروي انساني در «سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان تهران» به اين نتيجه رسيد كه ارتباط معناداري ميان كليه عوامل سازماني
(مشاركت ،گزينش صحيح كاركنان ،سيستم پرداخت ،شيوههاي رهبري ،ساختار سازماني و
برنامههاي آموزشي) با بهرهوري نيروي انساني وجود دارد.
كاظمي ( )7791به اين نتيجه رسيد كه بين رفتار شهروندي سازماني كاركنان «سازمان
آموزشوپرورش منطقه  5تهران» و رضايتمندي اربابرجوع رابطه معنادار و مستقيمي وجود دارد.
آهنگرو همكاران ( )7791در مورد اهميت لزوم توسعه آموزش منابع انساني در سازمان به اين
موضوع اشاره كردهاند كه يک بررسي سهساله در سنگاپور نشان داده است 73 ،درصد شركتهاي
تجاري و صنعتي اين كشور ورشكست شدهاند؛ درحاليكه اين نسبت در مورد شركتهايي كه
برنامه آموزش كاركنان را انجام دادهاند كمتر از  7/11درصد بوده است؛ همچنين طبق آمار
«انجمن مديريت آمريكا» تا سال  ،1113بيش از نيمي از كاركنان نياز به بازآموزي داشتهاند .در
سوئد هم براي پاسخگويي به تغيير و تحوالت مختلف علمي و فرهنگي سياست فعال نگهداشتن
نيروي انساني در پيش گرفته شد است و ساالنه  1تا  7درصد از توليد ملّي كشور براي بازآموزي
صاحبان مشاغل هزينه ميشود.
گارسيا و همكاران )1177( 7بر اساس بررسي و تحليل  763شركت اسپانيايي نتيجه گرفتند كه
 .7رهبري تحولگرا بهطور مثبت از طريق يادگيري سازماني و نوآوري بر عملكرد سازماني تأثير
ميگذارد؛  .1يادگيري سازماني بهطور مثبت بهصورت مستقيم و غيرمستقيم از طريق نوآوري
سازماني بر عملكرد سازماني تأثير ميگذارد؛  .7نوآوري سازماني بهطور مثبت بر عملكرد سازماني
تأثيرگذار است.
1
به عقيده مداپوزي و سوزا ( ،)1171اگر پژوهشگران و مديران تغييرات را در عملكرد عملياتي
در هر برنامهريزي و سطوح سيستم ارزيابي كنند ،ميتوان درک بهتري از سهم سيستمهاي ERP
به عملكرد عملياتي بهدست آورد.
بر اساس مطالعات شولتز ( )7937ساكاموتو و پاور ( )7995و وودهال ( )7993تحصيالت و
آموزشهاي رسمي ابزارهايي مهم و الزم براي بهبود ظرفيتهاي توليد يک جامعه هستند .آنان از
سرمايه انساني اين استدالل را دارند« :يک جمعيت تحصيلكرده يک جمعيت مولد است»؛ البته
برخي از مطالعات انجامشده با اين امر در تناقض هستند؛ يعني تأثير امكانات آموزشي بر رشد كل
اقتصاد را ناديده ميگيرند (پريتسل.)7996 ،

1. Garcia et al
2. Arun Modapusi & Derrick D souza.
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آياندا و ثاني )1177( 7در مطالعه ارزيابي كاربرد مديريت راهبردي منابع انساني ( )SHRMدر
دانشگاههاي نيجريه به اين نتيجه رسيدند كه تفاوت معناداري ميان سطح تنظيم مديريت منابع
انساني ،آموزش و توسعه ،سيستم برنامهريزي شغلي و مشاركت كارمندان در دانشگاه دولتي و
غيردولتي وجود دارد.
 .1روش پژوهش

اين پژوهش بهدنبال پاسخ به سؤالهاي زير است:
 .7آيا بين ابتكار و خالقيت ،آموزش و رضايت اربابرجوع بهعنوان متغير مستقل بر عملكرد منابع
انساني بهعنوان متغير وابسته در «سازمان فناوري اطالعات ايران» رابطه مثبت و معناداري وجود
دارد يا خير؟
 .1ميزان تأثير هر يک از متغيرهاي ابتكار و خالقيت ،آموزش و رضايت اربابرجوع بر عملكرد
منابع انساني چقدر است و كدام يک نقش يا اثر باالتري دارند؟
 .7آيا نتايج پژوهش حاضر مدل بررسي تأثير متغيرهاي ابتكار و خالقيت ،آموزش و رضايت
اربابرجوع بر عملكرد منابع انساني «سازمان فناوري اطالعات ايران» را مورد تأكيد قرار ميدهد يا
خير؟
جامعه آماري اين پژوهش را كليه كاركنان سازمان فناوري اطالعات ايران تشكيل ميدهد كه
حجم نمونه برابر با جامعه آماري  N=nو جمعاً  793نفر است .براي دستيابي به اهداف پژوهش از
آمار استنباطي (تحليل رگرسيون خطي چندگانه) براي بررسي ارتباط و وضعيت پيشبينيكننده
متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته استفاده شد .انجام رگرسيون مستلزم مفروضاتي است كه تا اين
مفروضات برقرار نباشد ،اعتبار رگرسيون خدشهدار خواهد بود .يكي از مفروضات رگرسيون
مستقلبودن خطاها از يكديگر است و بر اين اساس براي بررسي استقالل خطاها از يكديگر از
«آزمون دوربين د واتسون» استفاده شد؛ اگر اين آماره در بازه  7/5تا  1/5قرار گيرد ،فرض
استقالل بين خطاها پذيرفته ميشود و ميتوان از رگرسيون استفاده كرد .يكي ديگر از مفروضات
درنظرگرفتهشده در رگرسيون آن است كه خطاها داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر باشند .با
مقايسه نمودار توزيع فراواني اگر توزيع خطاها تقريباً نرمال باشد و ميانگين كوچک و انحراف معيار
نزديک به يک باشد ،ميتوان از رگرسيون استفاده كرد .يكي ديگر از فرضيههاي مهم اين است كه
نبايد بين متغيرها رابطه همخطي وجود داشته باشد .در آزمون همخطي دو پارامتر تلرانس و عامل
تورم واريانس ( 1)VIFموردبررسي قرار گرفت .منظور از تلرانس نسبتي از واريانس يک متغير
1. Ayanda & Sani
2. Variance inflation factor
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مستقل است كه توسط ساير متغيرهاي مستقل تبيين نشده است .مقدار آن بين صفر و يک است و
نشان ميدهد كه متغيرهاي مستقل تا چه اندازه رابطه خطي با همديگر دارند .هرچه مقدار تلرانس
به يک نزديکتر باشد ،ميزان همخطي كمتر است و برعكس .پارامتر ديگر VIF ،يا عامل تورم
واريانس است كه حاصل تقسيم يک بر مقدار تلرانس است .هر چه اين پارامتر از  1بيشتر باشد،
ميزان همخطي بيشتر است .تفسير عامل تورم واريانس عكس تلرانس است؛ يعني هرچه اين
ضرايب زياد شود واريانس ضرايب رگرسيوني افزايش مييابد و درنتيجه مدل رگرسيون را براي
پيشبيني نامناسب جلوه ميدهد.
در اين پژوهش براي گردآوري دادهها از فرمهاي ارزيابي عملكرد كارمندان دولت مصوب
«سازمان مديريت و برنامهريزي ايران» استفاده شد .فرمهاي ارزيابي عملكرد كارمندان خود داراي
مقياس امتيازگذاري است .اين فرمها در سال  7791توسط «سازمان مديريت و برنامهريزي كشور»
مصوب و براي اجرا به دستگاههاي اجرايي كشور ابالغشده است (پيوست) .مفاهيم متغيرهاي
موردمطالعه و نحوه تكميل فرمها و دستيابي به دادهها و نتايج مربوط به شرح زيراست:
ابتكار و خالقیت :شامل برنامهريزي و مشاركت در استقرار نظام برنامهريزي ،استفاده از
فناوريهاي نوين و نرمافزارهاي كاربردي ،ارائه پيشنهاد و طرحهاي اجرايي و توان تحليل عملكرد.
آموزش :شامل آموزش به همكار و تدريس در زمينه شغلي و كسب موفقيتهاي ويژه.
رضایت اربابرجوع :شامل رضايت از كارمندان داراي اربابرجوع و بدون اربابرجوع و رضايت
همكاران با رعايت شعائر و اخالق اسالمي در محيط كار ،انضباط اداري و حضور بهموقع در
جلسهها و انجام بهموقع وظايف و تكاليف محوله.
عملكرد :شامل نتايج (امتيازات) ارزيابي كارمندان در انجام مأموريتها ،وظايف ،فعاليتها و
شاخصهاي ابتكار و خالقيت و آموزش و رضايت اربابرجوع.
نحوه تكميل فرمهاي ارزيابي عملكرد و نحوه استناد به نتايج به شرح زير صورت گرفت:
مجموع امتياز در هر سطح ارزيابي  711است كه  91امتياز مربوط به شاخصهاي اختصاصي و
 61امتياز مربوط به شاخصهاي عمومي است .فرمهاي ارزيابي عملكرد تمام سطوح (مديران مياني
و پايه و كاركنان) از دو بخش اصلي به شرح زير تشكيلشده است:
 .7شاخصهاي اختصاصي :دربرگيرنده شاخصهاي اختصاصي (باعنوان مهارتها و توانمنديها و
خدمات برجسته) مديران و كارمندان است و ستونهاي« :محورهاي ارزيابي»« ،شاخصهاي
ارزيابي»« ،واحد سنجش»« ،هدف مورد انتظار» و «سقف امتياز» مطابق بندهاي  7و  1ماده يک
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دستورالعمل توسط هر يک از واحدهاي سازمان بر مبناي اهداف اصلي سازمان در ابتداي سال
تكميل ميشود و در اختيار ارزيابيشوندگان قرار ميگيرد.
 .1شاخصهاي عمومي :دربرگيرنده شاخصهاي عمومي و توانمندسازها است .اين شاخصها در
تمامي دستگاههاي اجرايي ،مشترک و شامل مؤلفههاي «ابتكار و خالقيت»« ،آموزش» و «رضايت
اربابرجوع» است كه در اين پژوهش بهعنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفتهشده است.
براي دستيابي به نتايج و يافتههاي اين پژوهش ،فرمهاي ارزيابي در اختيار مديران بالفصل
كارمندان قرار گرفت و بدين طريق كاركنان تابعه خود را در قالب مؤلفههاي ابتكار و خالقيت،
آموزش و رضايت اربابرجوع و عملكرد تخصصي موردارزيابي و امتيازدهي قرار دادهاند .نتايج
(امتيازات) ارزيابي كه مجموع عملكرد منابع انساني سازمان است در اين پژوهش بهعنوان متغير
وابسته در نظر گرفته شده است .نتايج ارزيابيها نيز پس از بررسي مدارک و مستندات و تأييد
نهايي توسط كميته مديريت عملكرد كارمندان سازمان قابل استناد شد؛ سپس با نرمافزار SPSS
مورد تجزيهوتحليل قرار گرفت.
 .4یافتههای پژوهش

در پاسخ به سؤال اول ،نتايج بررسيوتحليل دادهها نشان داد كه بين ابتكار و خالقيت
( .)r= 1/613آموزش ( )r= 1/373و رضايت اربابرجوع ( )r=1/115با عملكرد منابع انساني
سازمان فناوري اطالعات رابطه مثبت و معناداري وجود دارد (جدول .)7
جدول  :2همبستگي
ابتكار و
خالقیت
1/613
1/163
-1/111
7/111
1/111
1/191
1/931
1
793
793
793
793

آموزش
1/373
1/119
7/111
1/111
1/111
1/131
1
1/931
793
793
793
793

رضایت
اربابرجوع
1/115
7/111
1/119
1/163
1/111
1
1/131
1/191
793
793
793
793

عملكرد
7/111
1/115
1/373
1/613
1
1/111
1/111
1/111
793
793
793
793

عملكرد
رضايت اربابرجوع
آموزش
ابتكار و خالقيت
عملكرد
رضايت اربابرجوع
آموزش
ابتكار و خالقيت
عملكرد
رضايت اربابرجوع
آموزش
ابتكاروخالقيت

ضريب
همبستگي
پيرسون

معيار
تصميم

تعداد
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در پاسخ به سؤال دوم ،بر اساس جدول آناليز ضرايب رگرسيون و وزنهاي بتا ( )Betaآموزش
با ضريب تأثير  1/375بيشترين اثر را بر عملكرد منابع انساني سازمان دارد و ابتكار و خالقيت با
ضريب تأثير  1/599بعد از آموزش قرار دارد؛ همچنين ضريب تأثير رضايت اربابرجوع با مقدار
 1/767كمترين تأثير را بر عملكرد منابع انساني دارد؛ به عبارتي ،آموزش مهمترين نقش را در
معادله رگرسيون دارد؛ زيرا تغييري بهاندازه يک انحراف معيار در آموزش كاربردي موجب 1375/
انحراف معيار يا  37درصد تغيير در عملكرد نيروي انساني ميشود؛ درحاليكه يک انحراف معيار
تغيير در ميزان رضايتمندي اربابرجوع تنها  1/767انحراف معيار يا  76درصد تغيير در عملكرد
منابع انساني دارد .يک انحراف معيار تغيير در ميزان ابتكار و خالقيت تنها  1/599انحراف معيار يا
 59درصد تغيير در عملكرد منابع انساني سازمان موردمطالعه دارد كه نسبت به ميزان تأثير آموزش
مقدار كمتري است .آماره ( tبزرگتر از  ،)1/77اهميت نسبي حضور معنادار هر متغير مستقل در
مدل را نشان ميدهد و متغيرهاي موردنظر تأثير آماري معناداري در تبيين تغييرات متغير وابسته
دارند .در آزمون همخطيبودن بين متغيرها ،مقدار تلورانسها 7به يک نزديک است و نشان ميدهد
كه ميزان همخطي كمتر است .مقدار  VIFيا عامل تورم واريانس از  1كمتر است (جدول .)1

آزمون هم خطي
عامل تورم
واريانس

تلورانس

معيار
تصميم
1/111

جدول  :1ضرایب رگرسیوني
ضرايب
ضرايب غيراستاندارد
استانداردشده
آماره t
اوزان بتاي
اوزان بتاي
Std. Error
غيراستاندارد
استانداردشده
191/137
7/577
16/677

الگو
ثابت
رضايت
اربابرجوع

7/115

1/995

1/111

77/953

1/767

1/139

1/977

7/117

1/999

1/111

61/919

1/375

1/173

7/113

آموزش

7/115

1/995

1/111

99/597

1/599

1/111

1/933

ابتكار و
خالقيت

در جدول  ،7آناليز واريانس و معناداري آن ،نشاندهنده قدرت پيشگويي معادله رگرسيون با
احتمال باالي  95درصد است.

1. Tolerance
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معيار تصميم
1/111

آماره F

1/767
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جدول  :1آنالیز واریانس
ميانگين مربعات خطا درجه آزادي مجموع مربعات خطا
3651/737
7
1551/399
967/919
797
7/739
3775/319
796


الگو
رگرسيون
باقيمانده
كل

در پاسخ به سؤال سوم ،بر اساس جدول  ،9ضريب تعيين ( 99درصد) نشان داد كه متغيرهاي
مستقل توانستهاند مقدار زيادي از متغير وابسته را تبيين كنند و آماره دوربين  -واتسون با مقدار
 1/197در فاصله  7/5تا  1/5قرار دارد؛ بنابراين فرض استقالل بين خطاها پذيرفته ميشود و
استفاده از رگرسيون را تأييد ميكند.
جدول  :4خالصه مدل رگرسیون
آماره دوربين-واتسون

انحراف معيار برآورد

ضريب همبستگي
تعديلشده

ضريب تعيين

ضريب همبستگي R

1/197

7/13597

1/991

1/997

1/937

با مقايسه نمودار توزيع فراواني خطاها و نمودار توزيع نرمال (نمودار  )7مشاهده ميشود كه
انحراف معيار ( )1/996نزديک به يک و مقدار ميانگين كوچک است؛ بنابراين توزيع خطاها تقريباً
نرمال و تحليل رگرسيون براي دادهها معتبر است.
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نمودار  :2توزیع فراواني خطاها و توزیع نرمال

درمجموع نتايج پژوهش حاضر نشاندهنده مناسببودن مدل رگرسيوني است و به عبارتي مدل
بررسي تأثير متغيرهاي ابتكار و خالقيت ،آموزش و رضايت اربابرجوع بر عملكرد منابع انساني
«سازمان فناوري اطالعات ايران» را موردتأكيد قرار ميدهد.
 .1نتیجهگیری و پیشنهادها

هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير ابتكار و خالقيت ،آموزش و رضايت اربابرجوع بر عملكرد
منابع انساني «سازمان فناوري اطالعات ايران» بهعنوان يک موسسه دولتي و حاكميتي بود .نتايج
مدل رگرسيون بررسي تأثير متغيرهاي ابتكار و خالقيت ،آموزش و رضايت اربابرجوع بر عملكرد
منابع انساني «سازمان فناوري اطالعات ايران» را مورد تأكيد قرار داد و در اين ميان مشخص شد
كه متغير آموزش باالترين نقش و اثر را بر بهبود و توسعه عملكرد منابع انساني سازمان
موردمطالعه دارد.
اين نتايج نشان ميدهد كه هر چه سازمان بر تقويت عوامل يادشده متمركز شود و كاركنان را
بر اين اساس ارزيابي ،طبقهبندي و گزينش دقيق كند ،ميتوان پيشبيني كرد كه بر عملكرد منابع
انساني آن تأثير مثبتي دارد و به سازماني موفق و مترقي تبديل شود؛ به عبارتي هرچقدر سازمان
بسترهاي الزم را براي مشاركت كارمندان در استقرار نظام برنامهريزي ،استفاده از فناوريهاي

بررسي تأثیر ابتكار و خالقیت ،آموزش و رضایت ...

221

نوين و نرمافزارهاي كاربردي ،ارائه پيشنهاد ،تحليل عملكرد ،ايجاد شيوه آموزشي همكار به همكار،
فراهمآوري شرايط تدريس درزمينه شغلي توسط كارمندان و كسب موفقيتهاي ويژه ،تقويت شعائر
و اخالق اسالمي در محيط كار ،انضباط اداري ،حضور بهموقع در جلسهها ،انجام بهموقع وظايف و
تكاليف محوله توسط كاركنان را فراهم آورد ميتوان با احتمال باال پيشبيني كرد كه به همان
نسبت نتايج عملكرد منابع انساني در تحقق مأموريتها ،وظايف ،فعاليتها اثربخشتر و به توفيق
عملكرد سازماني نيز منجر شود؛ همچنين توسعه و تقويت نظام آموزشي كارمندان باهدف رشد و
توسعه فردي و سازماني با توجه به ضريب تأثير باالي آن در اولويت اول قرار گيرد و در اين راستا
الزم است سازمان نيازهاي آموزشي را متناسب با مقاصد سازماني 7و مأموريتها 1و اهداف 7و
استراتژيها 9و سياستهاي سازمان 5و با در نظرگيري تغييرات محيطي ،6تغييرات ناشي از
فنآوري ،اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي ،ساختار سازماني ،شرح وظايف و مسئوليتها،
تجزيهوتحليل محيط كار ،نوع فعاليتها و خدمات ،مالحظات فني ،3سوابق تحصيلي ،كاري و
آموزشي كاركنان ،مالحظات ايمني ،3حقوقي و مالي و ارزيابي عملكرد و غيره بازنگري ،تدوين و
اجرا كند.
يافتههاي اين پژوهش به سازمان كمک ميكند كه با اولويتبندي عوامل اثربخش و تمركز بر
آن نسبت تدوين و به بهكارگيري راهبردهاي مناسب (تمايز ،رهبري هزينه و غيره) با توجه به بازار
كار داخل و خارج (ماتريس استوارت و براون) در بلندمدت تالش كند.

1. Corporate purposes.
2. Missions
3. Goals
4. Strategies
5. Organization Policies
6. Environmental Changes
7. Technical Considerations
8. Safety Considerations
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