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چکیده .این مطالعه عملکرد مدیریت منابع انسانی ( )HCHRMرا به عنوان یک ساختار بازتابنده مرتبه باالتر در نظر میگیرد و
تاثیر آن را بر رفتار خدمت کارکنان در صنعت بانکداری بنگالدش مورد بررسی قرار میدهد .با آزمون فرضیههایمان بر روی ۳۶۵
نفر از مدیران خط ،رابطه مثبتی بین  HCHRMو رفتار خدمات هم درون نقشی و هم فرانقشی کارکنان یافتیم .اعتماد به مدیریت
به طور قابلتوجهی رابطه بین  HCHRMو رفتار خدمات درون نقش را تعدیل میکند و رابطه بین  HCHRMو رفتار خدمت
فرانقشی را تعدیل نمیکند .ما توصیه میکنیم که تحقیقات آینده به دنبال تاثیر تعدیل گری دیگر پاسخهای کارمند در ارتباط بین
نتایج  HCHRMو درآمد کارمندان باشد .
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مقدمه
پیشرفت در تکامل مدیریت منابع انسانی ( )HRMبه مجموعه متنوعی از رویکردها مانند عملکرد باال ،تعهد باال ،مشارکت باال و
نوآوری مدیون است Delaney (.و) Huselid, 1996; Arthur, 1994; Lawler, 1986; Agarwala, 2003
)۲۰11(Coakerاز اصطالح بهترین شیوههای  HRMبرای نشان دادن شیوههای کاری عملکرد باال ( .)HPWPsسیستمهای کاری
عملکرد باال (HRM ،)HPWSsتعهد باال ( ،)HCHRMو رویههای  HRMجهانی استفاده میکند که اعتقاد دارند موضوع اصلی
این رویکردهای  HRMاستفاده از پتانسیل انسانی برای موفقیت سازمانی است .مطالعه حاضر HRM ،را به عنوان HCHRM
معرفی می کند که هدف خاص آن ،تشدید اثربخشی سازمانی توسط تعهد سازمانی کارکنان است .اگر سازمان مدیریت منابع انسانی
متعهد شود ،شناسایی کارکنان را با سازمان تقویت می کند و کارمندان را به تالش برای رسیدن به اهداف سازمانی تشویق میکند .
)(Whitener, 2001درک کارمندان از  HCHRMاحتماالً از طریق نگرش و رفتارهای مناسب از جمله رضایت شغلی  ،تعهد
عاطفی و قصد احتباس منعکس می شود ( mackyو۲۰۰7 ، Boxall؛۲۰14 ، Gould - Williams et al.؛، Schopman
 ،Kalshovenو )۲۰1۵ ، Boonرفتار اشتراک دانش (نیلسن  ،راسموسن  ،چیانگ  ،هان و چوانگ  ، )۲۰11 ،فعالیت های نوآوری
 ،رفتار شهروندی سازمانی ( ،Huang ،Chen ،Linو ، )۲۰14 ، Luخالقیت کارکنان (چانگ  ،جیا  ،Takeuchi ،و ۲۰14 ، Cai
)  ،تعبیه شغل و تعامل و تعهد در کار .برای کمک به این یافتهها ،تحقیق حاضر تاثیر  HCHRMبر رفتار خدمات کارکنان را
بررسی میکند .
محققان مدیریت راهبردی منابع انسانی نشان میدهند که عملیاتهای  HRبه طور مستقیم بر نگرش ها و رفتارهای کارمندان
تاثیر میگذارد که به نوبه خود بر عملکرد سازمانی تاثیر میگذارد (آرتور1۹۹4 ،؛۲۰۰1 ، whitener؛ ، kehoeو رایت  -ویلیامز،
۲۰1۳؛ مصطفی ،و گولد  -ویلیامز. )۲۰14 ،بر این اساس ،محققان مدیریت راهبردی منابع انسانی تاکید بیشتری بر بررسی نتایج
کارکنان رویکردهای  HRMمختلف دارند ( kehoeو رایت۲۰1۳ ،؛ ،Lepak ،Toya ، Liaoو هونگ۲۰۰۹ ،؛ سان ،Aryee ،و،
 .)۲۰۰7در این راستا ،مطالعه حاضر بر روی  HCHRMبا تاکید ویژه بر توانایی آن برای شکل دادن رفتار خدمات کارکنان ،تاکید
میکند .عملکرد رفتار خدمات کارکنان برای موفقیت سازمانهای خدماتی ضروری است .
مطالعات قبلی استدالل کردهاند که  HRMبر ادراکات ،نگرشها و رفتار کارمندان تاثیر میگذارد و این تاثیر مهمی بر درامد های
کارکنان دارد .کیم و رایت ()۲۰11پیشنهاد کردند که رابطه بین سیستمهای کاری باتعهد باال و واکنشهای کارکنان از نظر تعهد و
عملکرد در زمینههای اعتماد باالتر نسبت به زمینههای اعتماد پایینتر قویتر خواهد بود .هم  Vanhalaو هم Ahteela
()۲۰11و سرل و )۲۰1۲( Dietzنشان دادند که  HRMدر ایجاد اعتماد کارمندان در سازمان نقش حیاتی دارد .به این ترتیب ،ما
بر ادراکات کارکنان از  HCHRMمربوط به نگرش مثبت آنها نسبت به ایجاد اعتماد در مدیریت و ارتباط آنها با رفتار خدماتی
متمرکز میشویم  .از این رو ،هدف دیگر این مطالعه بررسی اعتماد به مدیریت به عنوان تعدیل گر در رابطه بین  HCHRMو رفتار
خدمت کارکنان است .
مطالعه حاضر ،بانکهای تجاری خصوصی ( )PCBsاز بنگالدش را به عنوان چارچوب مطالعه انتخاب میکند .که عمدتا به این
خاطر است که طی دو دهه گذشته حمایت بخش خدمات ،به ویژه صنعت بانکداری ،در اقتصاد بنگالدش بیش از بخشهای دیگر
تقویت شدهاست .بانکها در بنگالدش در مرکز سیستم مالی کشور قرار دارند که  ۹۵درصد از داراییهای مالی بخش مالی (بانک
بنگالدش )۲۰1۲ ،را دارا هستند  .بخش بانکداری بنگالدش در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه نسبت به اندازه اقتصاد آن
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نسبتا بزرگ است .این یکی از سریع ترین صنایع در حال رشد در مقایسه با کشورهای همسایه آن است ( ،Baten ،Bhuiaکمیل،
و .)۲۰1۲ ، Debبنا براین ،این بخش رو به رشد نیازمند نیروی انسانی بسیار ماهر برای تقبل دامنه وسیعی از وظایف در خدمت به
مشتریان در یک محیط عملیاتی قوی میباشد Mahmud (.و) Idrish, 2011
شناسایی شیوههای  HCHRMبسیار مهم است .فرض بر این است که انتخاب شیوههای  HCHRMبرای صنعت بانکداری ،با ایجاد
یک حلقه اعتماد ،رفتار خدمات کارمندان بانک را بهبود بخشد .علیرغم عالقه به مساله  HRMدر صنعت بانکداری ،ما آن نقش
HCHRMو پرسش آنچه که باید در  HCHRMگنجانده شود تا اعتماد کارمندان بانک به مدیریت و رفتار خدماتی مورد توجه قرار
نگرفته است را ارایه میکنیم .در زمینه کشورهای در حال توسعه مانند بنگالدش ،برای افزایش دانش ما ،هیچ مطالعه قبلی در مورد
تجزیه و تحلیل اعتماد کارمندان بانک و رفتار خدماتی با  HCHRMوجود ندارد .در مقابل این پسزمینه ،هدف این مطالعه،
پرداختن به این شکافها و کمک به رشد فزاینده دانش در مورد  HRMمیباشد .
سهم این مطالعه در تحقیق  HCHRMدو برابر شدهاست .اول ،ما تاثیر  HCHRMبر رفتار خدمات مدیران خط بانکی را از طریق
اعتماد به مدیریت مورد بررسی قرار میدهیم .تمرکز محدودی بر مطالعه تاثیر  HCHRMبر پیامدهای  HRسازمانهای خدماتی
وجود داشتهاست Harley, Allen (.و ) Sargent, 2007در این زمینه ،اندازهگیری ادراک مدیران خط بانکی و نتایج عملکرد
خدمات آنها در تحقیقات قبلی برجسته نشده است ) . (Guest, 2011دوم ،مطالعه حاضر بر روی مدلسازی مسیر جزیی ()PLS
در ارزیابی  HCHRMبه عنوان یک مدل بازتابند ه سلسله مراتبی با توجه به خست نظری باالتر و پیچیدگی مدل پایینتر کار
میکند ( ،Ringle ،Hult ،Hairو )۲۰1۳ ، Sarstedtکه میتواند یک کمک کلیدی در نظر گرفته شود .عالوه بر این ،مدلسازی
مسیر  PLSدر این مطالعه اثرات تعدیل گری اعتماد به مدیریت را بین ساختار سلسله مراتبی رابطه رفتار خدمت کارکنان و
کارمند بررسی میکند .به عنوان بهترین دانش ما ،تحقیقات اندکی در مورد  HCHRMبه عنوان روش مرتبه باالتر با اثر تعدیل گر
اعتماد وجود دارد .بنابراین ،تحقیق حاضر در این رشته از تحقیقات مشارکت دارد .شکل  1چارچوب پیشنهادی تحقیق فعلی را
نشان می دهد که رابطه بین رفتار خدمت کارمند و کارمند را با نقش تعدیل گر اعتماد در مدیریت در یک مدل سلسله مراتبی
نشان میدهد .
ادامه این مقاله به شرح زیر ساختار بندی شدهاست .این مطالعه با مقدمهای بر پسزمینه پژوهش آغاز میشود .سپس ،ما درباره
رفتار خدمت کارکنان در رابطه با نتایج عملکرد کارکنان خدمات بحث و تبادل نظر میکنیم .ما مقاالت را بر روی شیوههای HRM
با تمرکز بر  HCHRMمرور میکنیم .بعدا در مورد مفهوم اعتماد به مدیریت توضیح میدهیم .این امر با توسعه فرضیههای تحقیق
و بخشی که جزییات طراحی تحقیق و توسعه ابزار تحقیق را تشریح میکند ،دنبال میشود .بخشهای بعدی نتایج تحلیل مدل ،و
نتایج حاصل از مطالعه را ارایه میدهند .

HCHRMبه عنوان یک مدل انعکاسی سلسله مراتبی
یک ساختار سلسله مراتبی توسط بیش از یک ساختار شکل میگیرد ،که بیشتر توسط شاخصهای خود ارایه میشوند ،در نتیجه
دو الیه ساختارها را تشکیل میدهند ). (Hair et al., 2013در صورت ایجاد یک ساختار اول بازتابنده ،رابطه بین شاخصها و
ساختارها به روش انعکاسی ارایه میشود .
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شکل .1مدل پیشنهادی تحقیق.
همه شاخصها به عنوان نمایشی از ساختارها درک میشوند ). (Hair et al., 2013با جستجو در متون موجود در، HCHRM
مطالعه حاضر  HCHRMرا به عنوان یک مدل سلسله مراتبی مشخص میکند که شامل پنج سازه بازتابنده ( )1ارزیابی عملکرد،
 )۲آموزش و توسعه )۳ ،فرصت توسعه شغلی )4 ،مشارکت و  )۵جبران خسارت است .این پنج سازه به وسیله شاخصهای بازتابنده
خاص اندازهگیری میشوند .

رفتار خدمات کارمندان
رفتار یا عملکرد خدمات کارمند به عنوان تعامل بین فردی بین ارایهدهنده خدمات و مشتری تعریف میشود Browning, (.
۲۰۰۶; Liaoو ) Chuang, 2004رفتار خدماتی به عنوان کارمندانی شناخته میشود که با حرکات ،صدا و رفتارها به مشتریان
خدمت میکنند ( ،Tsaurچانگ ،و وو. )۲۰۰4 ،
مدیریت منابع انسانی مهارت ،دانش ،تواناییها و عملکرد کارکنان را مدیریت میکند تا رفتار خدماتی برای رضایت مشتری در
سازمان خدماتی ایجاد کند ( Liaoو همکاران .)۲۰۰۹ ،عالوه بر این ،افزایش تعهد  HRMمرتبط با سطح باالتری از عملکرد
کارمندان است ( McCleanو کالینز . )۲۰11هنگامی که کارمندان با رویکرد  HPWSمدیریت منابع انسانی مدیریت میشوند،
می توان آنها را با عملکرد بیشتر متمرکز کرد (چانگ و چن ۲۰11؛ لی ،لی و کانگ. )۲۰1۲ ،
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HRMباتعهد باال ()HCHRM
محققان از رویکرد  HCHRMبرای اشاره به  HRMمبتنی بر تعهد استفاده کردهاند ،اما در لیست آنچه که  HCHRMرا تشکیل
میدهد ،متفاوت هستند .آرتور (HCHRM )1۹۹4را شناسایی کرد که شامل مشارکت کارکنان در تصمیمات مدیریتی ،مشارکت
رسمی در برنامهها ،آموزش در حل مساله گروهی ،فعالیتهای اجتماعی ،نگهداری کارکنان ماهر و متوسط نرخ دستمزد میشود .
وود و دی منزس ()1۹۹۸مدیریت ارشد تعهد) (HCMرا به عنوان شیوههای  HRMدر انتشار اطالعات ،گروههای حل مساله،
تفاوت موقعیت حداقل ،انعطافپذیری شغلی و تیمی که در ترکیب کار میکردند مشخص کردند .همچنینwhitener ،
()۲۰۰1اقدامات ( HRMکاگزینی انتخابی ،آموزش جامع ،ارزیابی توسعه ،خارجی و داخلی) را مورد بررسی قرار داد که نشاندهنده
استراتژی تعهد باال برای تعهد و انگیزش کارکنان استGuthrie ،. Dattaو رایت (HCHRM )۲۰۰۵را برای گنجاندن کارهایی
مانند روشهای انتخاب دقیق ،تبلیغات مبتنی بر شایستگی داخلی ،روالهای شکایت ،سطوح باالی آموزش ،اشتراک اطالعات،
مکانیسمهای مشارکتی ،پاداشهای گروهی ،و پرداخت مبتنی بر مهارت در نظر گرفته بودند ،Liao ،. Lepakچونگ و Harden
( )۲۰۰۶بیان میکنند که یک سیستم  HCHRMبه سیاستهای کارگزینی انتخابی ،آموزش جامع ،و حقوق برای عملکرد در
ترکیب با ارتقای تعهد کارکنان و بیشینهسازی مشارکتهای کارکنان به عملکرد سازمانی بستگی دارد .
Bae ،Kwonو HRM )۲۰1۰( Lawlerرا به عنوان  HCHRMشامل طراحی شغل ،مشارکت در تصمیمگیری ،آموزش و
توسعه ،پرداخت برای عملکرد ،سطح باالی پرداخت و ارزیابی عملکرد برای انگیزش و عملکرد کارکنان میدانند .چیانگ و همکاران
( )۲۰11اقدامات  HRMمرتبط با کارگزینی انتخابی ،آموزش جامع و توسعه ،ارزیابی تکاملی ،و همچنین پاداش رقابتی و منصفانه
را به عنوان  HCHRMشناسایی کردند  )۲۰1۳(. Ceylanسه بعد از  HRMرا به عنوان شیوههای  HRMمبتنی بر تعهد ،شامل
انتخاب ،انگیزهها ،و سیاستهای آموزش و توسعه نشان میدهد .چانگ و همکاران ()۲۰14بر روی سیستمهای کاری باتعهد باال
متمرکز شدهاند که شامل مجموعهای از رویههای  HRMمنسجم داخلی مانند آموزش گسترده ،مالکیت گزینههای سهام و
برنامه های مشارکت در سود ،ارزیابی عملکرد رشدی ،مدیریت مشارکتی ،مدیریت مشارکتی ،برنامههای اشتراک گذاری اطالعات،
اجتماعی سازی و ترویج مکتب مساوات و برابری است .در راستای مباحث باال و کار محققین قبلی ،پژوهش حاضر پنج مقوله کلی
از شیوههای  HRMرا برای عملیاتهای  HCHRMدر نظر میگیرد .این مقولهها عبارتند از :جبران خسارات ،فرصت شغلی داخلی،
مشارکت ،ارزیابی عملکرد ،و آموزش و توسعه .
کارکنان  HRMرا به شیوههای مختلف تفسیر میکنند (Boselie ،Den Hartogو )۲۰۰4 ،و برداشت آنها از  HRMبه احتمال
زیاد مربوط به نگرشها و رفتارهای آنها نسبت به شیوههای واقعی  HRمیباشد Nishii, Lepak (.و) Schneider, 2۰۰۸
براساس این تصور ،اعتماد به عنوان متغیری که ناشی از شیوههای  HRMدرک شده کارکنان است ،تاکید میشود .ایجاد اعتماد به
کارمندان نسبت به سازمان برای عملکرد موثر شرکت بسیار مهم است .بنابراین ،سوالی که به ذهن میآید این است که چگونه یک
سازمان می تواند اعتماد درون سازمان را توسعه داده و حفظ کند؟ یک راه ممکن و مهم ایجاد یک چرخه مثبت اعتماد میان
کارکنان از طریق شیوههای  HRMو اجرای صحیح آنها استKorsgaard ،Brodt ، whitener .و ورنر ( )1۹۹۸پیشنهاد
کردند که سازمانها میتوانند با ایجاد شیوههای  HRMساختار یافته در سازمان ،قابلیت اعتماد سازی را در درک کارکنان افزایش
دهند .در این راستا ،محققان ، HRMاهمیت اقدامات  HRMرا در افزایش سطح اعتماد کارمندان نشان دادهاند .
سرل و  )۲۰1۲( Dietzاستدالل کردند که در طی دو دهه گذشته ،مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از تعیینکنندههای اصلی
زمینههای سازمانی شناخته شدهاست که در آن به توسعه اعتماد پرداخته شدهاست .
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توسعه فرضیهها
رفتار خدمت کارکنان و HCHRM
چیانگ و سایرین ()۲۰11دریافتند که  HCHRMبر رفتار اشتراک دانش کارکنان از طریق حمایت سازمانی درک شده و تعهد
کارکنان تسلط دارد . Bouو  )۲۰۰۵( Beltranاستدالل کردند که  HCHRMمیتواند نگرشهای کیفیت گرا کارکنان را شکل
دهد .وی ،هان و  )۲۰1۰( Hsuرابطه مثبت و معنیداری بین رفتار شهروندی سازمانی و) HPHRM (OCBنشان دادند .گولد -
ویلیامز ()۲۰۰۳تاثیر  HRMروی  OCBکارکنان را توضیح داد . Snapeو ردمن ( )۲۰1۰پیشنهاد کردند که  HRMارتباط مثبتی
با رفتار درون نقشی و فرانقشی دارد .هنگامی که یک سازمان در افزایش تعهد مدیریت منابع انسانی سرمایهگذاری میکند ،احتمال
آن میرود که کارمندان با سطح باالتری از  HRMتالفی کنند .براساس یافتههای تحقیق فوق در مورد رابطه بین رویکردهای
HRMمختلف و نتایج ، HRفرضیههای زیر ممکن است شکل بگیرند .
فرضیه ( 1الف) HCHRM :به طور مثبتی با رفتار خدمات درون نقشی مرتبط است .
فرضیه ( 1ب) HCHRM :به طور مثبتی با رفتار خدمات فرانقشی در ارتباط است .

 HCHRMو اعتماد به مدیریت
ساختار اعتماد ،به ویژه در زمینه رابطه متقابل بین کارمندان و مدیران آنها ،برای عملکرد موثر در این سازمان حیاتی است .
)(Tzafrir, 2004رابینسون و روسو ( )1۹۹4پیشنهاد کردند که مسایل اعتماد در هر ناحیهای از  HRMدرون زاد هستند .
شیوههای مدیریت منابع انسانی توسط کارکنان به عنوان مزایا و همینطور ایجاد اعتماد به ایجاد اعتماد در کارمندان درک میشوند .
)(Tzafir, 2006اعتماد در مدیریت ،درک تاثیرات اقدامات  HRMروی نتایج کارکنان را به تصویر میکشد ،به شرطی که
رویههای ، HRMاستراتژی و سیاستهای سازمان را نشان دهد Gillespie (.و ) Dietz, 2009از آنجا که  HCHRMنشاندهنده
استراتژیهای سازمانی است ،مطالعه حاضر استدالل میکند که  HCHRMتوسعه اعتماد کارمندان به مدیریت را تسهیل میکند .
( Kalshovenو ) Boon, 2012محققان مدیریت منابع انسانی رابطه بین رویکردهای  HRMو اعتماد به مدیریت در سازمان را
شناسایی کردهاند .به عنوان مثالmacky ،و  )۲۰۰7( Boxallابراز کردند که پذیرش مدیریت  HPWPباعث افزایش اعتماد به
حدی میشود که کارمندان درک می کنند که چنین اقدامی صالحیت مدیریتی را نشان میدهد ،درک آنها از آسیبپذیری یا
تهدید را کاهش می دهد و برای منافع کارمندان سودمند است Vanhala .و  )۲۰11( Ahteelaبر اهمیت اقدامات  HRMدر
افزایش سطح اعتماد کارمندان تاکید کردند .گولد  -ویلیامز ()۲۰۰۳همچنین دریافته است که  HRMیک پیشبینیکننده قوی
برای اعتماد کارمندان به مدیریت است .سرل و همکاران ( )۲۰11تاکید کردند که مشارکت باالی سیستمهای  HRبر ادراکات
کارکنان از قابلیت اعتماد کارفرما تاثیر میگذارد .سرل و  )۲۰1۲( Dietzادعا کردند که مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از
تعیینکنندههای اصلی زمینه سازمانی شناخته شدهاست که در آن به ایجاد اعتماد پرداخته میشود .بنابراین می توان نتیجه گرفت
که رویکرد  HCHRMاز HRMممکن است برای بهبود اعتماد کارمندان در مدیریت خود عمل کند .
فرضیه  HCHRM :۲به طور مثبتی بااعتماد به مدیریت ارتباط دارد .
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اعتماد به مدیریت و رفتار خدمت کارکنان
مایر و گاوین ( )۲۰۰۵نتیجه گرفتند که اعتماد به هر دو مدیران و مدیران ارشد به طور مثبتی با تمرکز توجه ارتباط دارد که به
نوبه خود به طور مثبت با عملکرد درون نقشی و عملکرد فرانقشی مرتبط است .دیویس ،schoorman ،مایر ،و تان ( )۲۰۰۰نشان
دادند که اعتماد در مدیریت به سطوح باالتر عملکرد سازمانی کمک میکند .به گفته نویسندگان ،اعتماد باعث میشود که
کارمندان در سطح باالتری از  OCBدرگیر شوند .آنها پیشنهاد میکنند که وقتی کارمندان در  OCBبیشتر درگیر شوند ،نیازهای
مشتریان به طور موثرتر برآورده میشود که به عملکرد باالتر (در این مورد ،از یک رستوران) کمک میکند .فراتحلیل که توسط
Dirksو  )۲۰۰۲( Ferrinانجام شد ،تاثیر بزرگتری را بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد وظیفه نشان داد .فراتحلیل ،اسکات ،و
 )۲۰۰7(LePineبه روابط نسبتا قوی بین اعتماد و سه جنبه عملکرد شغلی اشاره کردند :عملکرد وظیفه بهتر ،رفتارهای مدنی
بیشتر و رفتارهای نابارور کمتری .ابوبکرChauhan ،و  )۲۰14( kuraنتیجه گرفتند که اعتماد سازمانی نقش مهمی در افزایش
بهره وری کارکنان ،تحریک رفتارهای داوطلبانه و کاهش رفتارهای انحرافی در این شغل ایفا میکند .این استداللها به تشکیل
فرضیههای زیر کمک میکنند :
فرضیه  ۳الف :اعتماد به مدیریت به طور مثبتی با رفتار خدمات درون نقشی مرتبط است .
فرضیه  ۳ب :اعتماد در مدیریت ارتباط مثبتی با رفتار خدمات فانقشی دارد .
اعتماد به مدیریت به عنوان تعدیل گر
ما تحقیقات فعلی را با بررسی اعتماد به عنوان تعدیل گر در رابطه بین  HCHRMو رفتار خدمت کارکنان گسترش میدهیم .متون
بر اهمیت رابطه مثبت بین کارمندان و مدیریت تاکید کرده که سطح اعتماد را افزایش میدهد . (Saunders and Thornhill,
) 2003; Mayer and Gavin, 2005; Searle et al., 2011همچنین یافتههای تحقیق نشان میدهد که هر چه سطح
اعتماد بیشتر باشد ،کارآیی و موثر بودن عملکرد کارمندان در سازمانها بیشتر خواهد بود Abubakar et al. , 2014 ; (.
Chen , Eberly , Chiang , Farh ,و  . ) Cheng , 2014 ; Searle et al. , 2011 ; Colquitt et al. , 2007به طور
مشابه ،در نشریات متعدد ، HRMمحققان مشخص کردهاند که  HRMنقش مهمی در ایجاد روابط استخدامی معتبر در سازمان
دارد Gould-Williams, 2003; Vanhala (.و  Ahteela, 2011; Searleو Gust ) Dietz, 2012و )۲۰۰۰( Conway
توضیح دادند که چگونه اقدامات  HRMنوآورانه به درک اعتماد کمک کردهاند .با این حال ،محققان هنوز در حال بررسی چگونگی
تاثیر  HRMبر اعتماد هستند Searle (.و ) Dietz, 2012می توان گفت که استفاده موثر از شیوههای  HRMکه ممکن است
منجر به افزایش تعهد شود باعث افزایش اعتماد کارمندان به مدیران آنها خواهد شد .
بر این اساس ،محققان نقش تعدیل گری اعتماد را در متون  HRMمطالعه کردهاند macky .و  )۲۰۰7( Boxallمشخص کردند
که اعتماد به مدیریت تحتتاثیر یک تعدیل گر بالقوه در رابطه بین  HPWSو واکنشهای نگرشی کارکنان به  HPWSاست .عالوه
بر این ،مشخص شد که اعتماد به مدیریت ارتباط بین  HPWSو ایمنی شغلی را تعدیل میکند ( ،Barling ،Zacharatosو
 .)۲۰۰۵ ،Iversonمطالعات دیگر نشان دادهاند که سطح اعتماد نشاندادهشده توسط کارکنان در مدیریت آنها ،وساطت تاثیر
مدیریت منابع انسانی بر کیفیت خدمات کارکنان ،عملکرد سازمانی ،و رفاه کارکنان است Tzafrir (.و ;Gur, 2007
 )GouldWilliams, 2003; Baptiste, 2008شواهد تحقیقاتی اخیر نیز نقش تعدیل گر اعتماد را نشان میدهد ( Gilstrapو
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۲۰1۲ ،Coolins؛ سو چان ،Au ،و .)۲۰1۲ ، Hackettبنابراین ،تحقیق حاضر استدالل میکند که اعتماد به مدیریت میتواند در
رابطه بین  HCHRMو رفتار خدمت کارکنان تعدیل گری کند .بنابراین ما به این نتیجه رسیدهایم که :
فرضیه ( 4الف) :رابطه بین  HCHRMو رفتار خدمات درون نقشی کارمند از طریق اعتماد به مدیریت تعدیل گر گری میشود .
فرضیه ( 4ب) :رابطه بین رفتار و رفتارهای فرانقشی کارمند از طریق اعتماد به مدیریت تعدیل گر گری میشود .

روش شناسی
نمونه
این مطالعه مقطعی در طبیعت است که دادههای آن در سال  ۲۰14از مدیرانی که در بانکهای تجاری خصوصی مستقر در داکا،
بنگالدش کار میکنند ،جمعآوری شدهاست .در ابتدا ،محققان با تمام سازمانهای بانکی تماس گرفتند تا این تحقیق را انجام دهند
و تنها  ۲۰بانک توافق کردند که در این تحقیق شرکت کنند .براساس پاسخها ،پرسشنامه شخصا از طریق کمک مدیران منابع
انسانی سازمانهای بانکی مربوطه توزیع شد .تحقیق حاضر یک تکنیک نمونهگیری مبتنی بر هدف را بکار گرفت .نمونهگیری
مبتنی بر هدف محدود به انواع خاصی از افرادی است که میتوانند اطالعات مورد نظر را تامین کنند ،یا به این دلیل که آنها تنها
کسانی هستند که آن را دارند یا با برخی معیارهای تعیینشده توسط محققان مطابقت دارند Sekaran (.و) Bougie, 2010
نمونهگیری قضاوتی زمانی مناسب است که یک محقق از نمونه برای مطابقت با برخی معیارها استفاده کند Blumberg, (.
Cooperو ) Schindler, 2011مطالعه حاضر از نمونهگیری قضاوتی برای جمعآوری اطالعات مبتنی بر هدف از مدیران خط که
حداقل یک سال تجربه به عنوان مدیر خط دارند ،استفاده کرد .این معیار تضمین میکند که پاسخ دهندگان از اقدامات HRM
آگاهی داشته باشند زیرا آنها شیوههای  HRMرا برای مدیریت زیردستان خود اجرا میکنند .این مطالعه دو ماه طول کشید تا
توزیع پرسشنامه از مدیران  HRسازمانهای بانکی مربوطه توزیع و جمعآوری شود .
در مجموع  ۸۰۰پرسشنامه توزیع و  ۳۹۵پرسشنامه عودت داده شد .از  ۳۹۵پرسشنامه ۳۰ ،مورد به خاطر پاسخهای ناقص به دور
انداخته شدند .در کل  ۳۶۵پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل دادهها تکمیل شد که نشاندهنده نرخ واکنش  4۵.۶درصد است .در
زمینه بنگالدش ،محققان قبلی نرخ واکنش  ۲۹درصد را یافتند Rubel (.و) Kee, 2014
اندازه گیری
در مجموع  1۶آیتم از مقیاسهای شناختهشده قبلی اقتباس شدند که برای اندازهگیری ادراکات کارکنان از ، HCHRMاز جمله
فعالیت های مربوط به ارزیابی عملکرد ،آموزش و توسعه ،مشارکت ،جبران ،و فرصت شغلی داخلی استفاده میشد .این پنج عملیات
HRMبرای ایجاد فرهنگ خدمات حیاتی هستند ). (Ueno, 2012عالوه بر این ،در زمینه سازمانهای بانکی در بنگالدش،
محققان این پنج عملیات  HRMرا مهم میدانند Mahmud (.و ) Idrish, 2011; Majumder, 2012به همین دلیل،
نویسندگان ارزیابی عملکرد ،آموزش و توسعه ،مشارکت ،جبران خسارات ،و فرصت شغلی داخلی را به عنوان  HCHRMدر نظر
گرفتهاند  .هر دو ارزیابی عملکرد و آموزش و توسعه توسط چهار آیتم که هر کدام از چن و )۲۰۰۹( Huangاقتباس شده بودند،
اندازهگیری شد .مقیاسهای مشارکت و غرامت از آلنShore ،و )۲۰۰۳( Griffethاقتباس شدند که هر کدام شامل سه آیتم
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بودند .برای اندازهگیری فرصت شغلی داخلی ،دو آیتم برگرفته از  Weiو همکاران ()۲۰1۰بود .برای تمام ابعاد ،مقدار آلفای
کرونباخ باالتر از حد مجاز یافت شد .
برای ارزیابی ادراک کارکنان در مورد مدیریت قابل اعتماد ،دو آیتم از  )۲۰۰۸( Baptisteاقتباس شده و آلفای کرونباخ ۰.۸7
بدست آمد .علی رغم تحقیقات گسترده بر روی اعتماد ،یافت نشد که یک پدیده ی مبتنی بر شرایط باشد .در عوض ،متون یک
رویکرد تکبعدی برای اندازهگیری اعتماد به عنوان یک ساختار مبتنی بر ادراک کارکنان نشان میدهد Dirks (.و Ferrin,
 )۲۰۰۲بنابراین ،پس از تحقیقات قبلی رفتار اعتماد به عنوان یک مفهوم واحد ،مطالعه حاضر به عنوان یک ساختار تکبعدی که
شامل دو بیانیه پشتیبانی شده توسط مطالعه قبلی است ،مورد بررسی قرار میگیرد Mayer and Davis, 1999; Mayer (.
)and Gavin, 2005; Colquitt et al., 2007; Baptiste, 2008
عالوه بر این ،ه ر دو در هر دو نقش و رفتارهای سرویس اضافی از طریق سه آیتم اندازهگیری شدند ،که از  Tsaurو لین ()۲۰۰4
اقتباس شدند  .در این مطالعه ،رفتار خدمات براساس ادراک خود پاسخگویان (خودسنجی) اندازهگیری شد .تحقیقات اولیه نشان
داد که درجهبندی خود  -عملکرد با درجهبندی عملکرد سرپرست مرتبط است Gagnon (.و ) Michael, 2004دو وان  dyneو
)1۹۹۸(LePineو  Mohyeldinطاهر )۲۰۰7( Sulimanاز تحلیل خودسنجی گزارش دادند که بین عملکرد گزارششده و
ناظران تفاوت معناداری وجود ندارد .عالوه بر اینFlier ،Hooft ،و )۲۰۰۶( Minneحمایت برتر را برای استفاده از خودسنجی
گزارش دادند تا رتبهبندی عملکرد ناظران .از این رو ،این مطالعه همچنین ارزیابی خود درجهبندی عملکرد را مورد بررسی قرار
میدهد  .در زمینه بنگالدش ،یک مطالعه اولیه همچنین از ارزیابی عملکرد رتبه خود کارکنان استفاده کرد Rubel (.و Kee,
 )۲۰14تمامی آیتمهای هر دو متغیر مستقل و تعدیل گر با استفاده از مقیاس پنج نقطهای لیکرت ارزیابی شدند که از  = 1به
شدت مخالف تا  = ۵به شدت موافق بودند  .متغیرهای وابسته ،در نقش و رفتار خدمت نقش اضافی ،توسط مقیاس هفت نقطهای
لیکرت ارزیابی شدند که از  = 1به شدت مخالف تا  = 7به شدت موافق بودند .
آنالیز آماری
مطالعه حاضر از  PLSبرای ارزیابی هر دو مدل اندازهگیری و ساختاری در مدلسازی معادله ساختاری ( )SEMاستفاده کرد .بسته
آماری برای علوم اجتماعی ( v. ۲۰ )SPSSبرای ویندوز برای انجام تحلیلهای آماری توصیفی مورد استفاده قرار گرفت .مدل
سلسله مراتبی عملیاتهای  HCHRMتخمین پارامتر در مدل درونی و بیرونی ارزیابی شد .مدلسازی مسیر  PLSبا یک طرح وزن
دهی مسیر برای تقریب داخلی به کار گرفته شد ( ،OdekerkenSchroder ،Wetzelsو وان .)۲۰۰۹ ، oppenسپس ،خودراه
اندازی غیرپارامتریک با  1۰۰۰تکرار برای به دست آوردن اهمیت مسیر و آزمون فرضیههای تحقیق انجام شد . (Wetzels et al.,
)2009برای برآورد ساختار پنهان مرتبه باالتر ،ما از روش شاخصها برای مرتبه باالتر (یعنی مرتبه دوم) استفاده کردیم .به منظور
حصول اطمینان از بهترین عملیاتی شدن مدل ،این مطالعه از همان تعداد شاخصها هم در مرتبه اول و هم از ساختار مرتبه دوم
HCHRMاستفاده کرد ). (Chin, 2010
همانطور که پرسشنامهها در یک نقطه از زمان جمعآوری شدند و از همان منبع پاسخ دهندگان ،احتمال واریانس مشترک ()CMV
وجود داشت .برای مقابله با ، CMVمطالعه حاضر روشهای زیر را بکار گرفته که توسط ،MacKenzie ، Podsakoffلی و
)۲۰۰۳(Podsakoffپیشنهاد شدهاست .ابتدا تکنیک جداسازی مبدایی و روششناختی در تهیه پرسشنامه مورد استفاده قرار
گرفت .بر این اساس ،در پرسشنامه ،متغیرهای مطالعه با آیتمهای مربوطه به طور جداگانه بررسی شدند .دوم ،اندازهگیریهای
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متغیرها با استفاده از قالبهای مختلف مقیاس ارزیابی شدند .برای اندازهگیری متغیرهای مستقل و تعدیل گر و مقیاس هفت
نقطهای برای اندازهگیری متغیر وابسته از مقیاس  ۵درجهای استفاده شد .پیش از اینyeap ،Ramayah ،و ایگناتیوس ()۲۰14
نیز از همین روش برای پرداختن به  CMVاستفاده کردند .درنهایت ،برای کنترل آماری ،از آزمون تک عاملی هارمن برای
اندازهگیری میزان  CMVاستفاده شد . Podsakoffو  )1۹۸۶(Organاظهار داشتند که  CMVدر صورتی مشکل است که یک
فاکتور نهفته در بیشتر واریانس توضیح دادهشده حساب کند .در این مطالعه ،تحلیل عامل غیر چرخشی نشان داد که عامل اول
تنها  % ۲7.۳۰واریانس کل واریانس کل را توجیه میکند و بنابراین  CMVیک تهدید جدی در این مطالعه نبود .

نتایج
نیم رخ نمونه
از میان کسانی که این نظرسنجی را انجام دادند  7۰درصد مرد و  ۳۰درصد زن بودند .محدوده سنی بیماران بین  ۳۰تا  ۵۵سال
بود و اکثریت آنها در گروه سنی  ۳۶ - 4۰سال ( )% 44.4قرار داشتند .اکثریت ()% 74از پاسخ دهندگان مسلمان بودند .بیش از
سه چهارم از پاسخ دهندگان متاهل بودند (. )% 7۹با توجه به آموزش ،بیش از یک سوم از پاسخ دهندگان ( )% 41مدرک MBA
دریافت کردند ،پس از آن مدرک کارشناسیارشد ()% ۳4؛  % ۸دارای مدرک کارشناسی و  % 17دارای  MBAبا کارشناسیارشد
بودند .از نظر تجربه ،تقریبا نیمی از پاسخ دهندگان ( 47.7درصد) یک تا پنج سال تجربه به عنوان مدیر خط داشتند .میانگین
تجربه پاسخ دهندگان در این صنعت تقریبا  11سال (  )۳.۸۶ =SDبود .
مدل اندازهگیری
برای ارزیابی روایی همگرا ،این تحقیق بارگیریهای عامل ،قابلیت اطمینان ترکیبی ( )CRو میانگین واریانس استخراجشده ()AVE
را مورد بررسی قرار داد .اعتبار همگرا در صورتی ارزیابی میشود که یک آیتم خاص یک متغیر نهفته را اندازهگیری کند که تصور
میشود اندازهگیری شود Urbach (.و ) Ahlemann, 2010همانطور که در جدول  1نشان داده شد ،همه بارگیریهای آیتم
باالتر از چین ( )۲۰1۰بودند و حداقل مقدار  ۰.۶۰را پیشنهاد کردند .در این مطالعه ،یک مورد از ارزیابی عملکرد ()PA4 = ۰.۵47
و یک مورد از آموزش و توسعه ( )TD1 = ۰.۵۸7به دلیل بارگیری کمتر از  .۰.۶۰حذف شدند .عالوه بر این ،تمامی مقادیر مربوط
به قابلیت اطمینان ()CRو مرکب ( )CRبه ترتیب باالتر از مقادیر درنگ به ترتیب  ۰.۵و  ۰.7میباشند ). (Chin, 2010در این
مطالعه ،پایینترین مقدار  CR 0.758و  AVEبرابر  ۰.۵1۵برای ارزیابی عملکرد گزارش شد .بنابراین ،مدل اندازهگیری کنونی
(روایی همگرا) معیارهای پذیرش را برآورده میکند ). (Chin, 2010
به عالوه ،برای اعتبار افتراقی ،از معیار  Fornell - Larckerاستفاده شد ). (Hair et al., 2013در ادامه با معیارهای Fornell -
 ،Larkerریشه دوم AVEها (یعنی مقادیر تمام اعداد قطری)بسیار بیشتر از همبستگی سازههای مربوط متناظر به خارج از قطر
بود .بنابراین ،می توان ادعا کرد که مدل اندازهگیری معیارهای اعتبار افتراقی را انجام میدهد (جدول . )۲عالوه بر این ،برای
ارزیابی ارتباط پیش بینی مدلStone - geisser Q۲ ،اندازهگیری شد .چین ()۲۰1۰توصیه کرد که مقدار افزونگی (قرمز) در
Q۲باید بزرگتر از صفر باشد .این مطالعه همچنین از معیارهای تمام متغیرهای پنهان حمایت میکند .برای نمونه(TM ،قرمز:
 ،)۰.۲1۳رفتار خدمت درون نقشی (()IRSBقرمز ،)۰.1۰۰ :و رفتار خدمت فرانقشی (قرمز. )۰.1۰۸ :
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جدول  :1نتیجه مدل اندازهگیری
CR

 AVEبارگیری

آیتم اندازه گیری

ساختارها

جبران خسارات
رفتار خدمات فرا نقشی

فرصت شغلی داخلی
رفتار خدمات درون
نقشی
ارزیابی عملکرد
مشارکت
توسعه و آموزش
اعتماد به مدیریت
توجه :قابلیت اطمینان ترکیبی (( =)CRمربع مجموع بارگیریهای عامل)( { /مربع مجموع بارگیریهای عامل)( +مربع مجموع
واریانس خطاها)} است.
میانگین واریانس استخراجشده (( =)AVEمجموع مربع بارگیریهای عامل)( { /مجموع مربع بارگیریهای عامل)( +مجموع
واریانس خطاها)}.

مدل سلسله مراتبی HCHRM
در ارزیابی متغیرهای پنهان مرتبه باالتر ،ما از روش شاخصهای تکراری استفاده کردیم .همانطور که قبال توضیح داده شد ،این
مطالعه شیوههای  HCHRMرا به عنوان یک ساختار بازتابنده مرتبه دوم (ارزیابی عملکرد 4 :آیتم ،آموزش و توسعه 4 :آیتم،
مشارکت ۳ :آیتم ،جبران ۳ :آیتم ،و فرصت شغلی داخلی ۲ :آیتم ،که به طور کلی  1۶آیتم را نشان میدهند)مشخص نمود .در
ارزیابی مدل مرتبه دوم ،ما محاسبه کردیم که آیا ساختار مرتبه دوم به طور مناسب به عنوان سازههای نهان منعکسکننده با
بررسی همبستگی بین تمامی موارد پنج سازه نهفته در مرتبه اول مدلسازی شدهاست ). (Hulland, 1999این مطالعه نشان داد
که تمام موارد همبسته هستند و از نظر آماری در سطح  ۰.۰1معنادار هستند (جدول  .)۳در این مدل ،تمام ضرایب مسیر از
HCHRMبه مولفههای آنها در سطح  % 1معنیدار بود . CRو  AVEبه ترتیب  ۰.۸41و  ۰.۵1۸بود که نشان میدهد که آنها
باالتر از مقادیر درنگ هستند .
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جدول  .۲اعتبار متمایز سازه .

نکته :قطرها (به صورت پررنگ) ریشه دوم واریانس میانگین استخراجشده در حالی که ورودیهای دیگر نشاندهنده همبستگی هستندCOM .
= جبران خسارت =ICO ،فرصت شغلی داخلی ،بخش = مشارکت =PA ،ارزیابی عملکرد =TM ،اعتماد در مدیریت =IRSB ،اعتماد در

مدیریت =IRSB ،در رفتار خدمات درون نقشی و  = ERSBرفتار خدمات فرانقشی.

جدول  ۳اقدامات  HCHRMسلسله مراتبی .

فرصت شغلی داخلی

جبران خسارات

مشارکت

توسعه و آموزش

ارزیابی عملکرد

مدل ساختاری
به منظور ارزیابی رابطه فرضی بین متغیرها ،ما یک مدل ساختاری ایجاد کردیم که در آن  HCHRMبه عنوان متغیر نهفته بیرونی
موثر بر اعتماد به مدیریت و رفتار خدمت کارکنان (نقش محوری و اضافی) مدلسازی شد .

جدول  .4مدل ساختاری (تحلیل مسیر) .
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مسیر مستقیم
مسیر

Std. beta

Std. error

t. Value

Decision

تعهد باالی  > HRMرفتار خدمات درون نقشی

۰.۳1۸

۰.۰۵۵

**۵.741

S

تعهد باالی  > HRMرفتار خدمات فرا نقشی

۰.4۰۳

۰.۰۵۵

**7.۳71

S

تعهد باالی  > HRMاعتماد به مدیریت

۰.۵۵4

۰.۰۳۸

S **14.4۰۶

اعتماد به مدیریت > رفتار خدمات درون نقشی

۰.1۲1

۰.۰۵7

*۲.11۰

S

اعتماد به مدیریت > رفتار خدمات فرا نقشی

-۰.۰۲1

۰.۰۵۶

۰.۳7۵

NS

نکته( *P< 0.05, **P< 0.01 :براساس آزمون یک دامنه با  1۰۰۰بوت استراپینگ)

مسیر غیرمستقیم
Std. beta

مسیر

اعتماد به مدیریت > رفتار خدمات درون نقشی> رفتار خدمات ۰.۰۶7

Std. error

t. Value

Decision

۰.۰۳۲

*۲.۰۸۹

S

درون نقشی

اعتماد به مدیریت > رفتار خدمات درون نقشی> رفتار خدمات -۰.۰1۲

۰.۰۳1

- ۰.۳7۵

NS

فرا نقشی
نکته( *P< 0.05, **P< 0.01 :براساس آزمون یک دامنه با  1۰۰۰بوت استراپینگ)
 = Sحمایت شده  =NSحمایت نشده

همانطور که در جدول  4و شکل  ۲نشانداده شدهاست ،مسیرها از  HCHRMبه هم درون نقشی و هم در رفتار خدمات فرانقشی،
رابطه مثبت معنادار و مقادیر  )۰.۰1 <p ( ۰.۳1۸ = βو  )۰.۰1 <p ( ۰.4۰۳ = βهستند .مسیر از  HCHRMبه اعتماد در
مدیریت رابطه مثبت و معنیداری را بین آنها نشان داد ( .)۰.۰1 <p ،۰.۵۵4 = βعالوه بر این ،مسیر اعتماد در مدیریت به رفتار
خدمات درون نقشی نیز مثبت و از نظر آماری معنیدار بود ( .)۰.۰۵ <p ،۰.1۲1 = βمسیر دیگر از اعتماد در مدیریت به
رفتارهای خدمات فرانقشی غیر مهم یافت شد .
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شکل  ۲مدل ساختاری با  HCHRMمرتبه باالتر ،اعتماد به مدیریت و رفتار خدمت کارکنان
نکته = COM :پاداش =ICO ،فرصت شغلی داخلی =PART ،مشارکت =PA ،ارزیابی عملکردT ،و = Dمدیریت منابع انسانی باتعهد باالTM ،

= اعتماد به مدیریت =IRSB ،اعتماد در مدیریت =IRSB ،در رفتار خدمات درون نقشی و  = ERSBرفتار خدمات فرانقشی .
عالوه بر این ،این مطالعه همچنین اثر تعدیل گری اعتماد در مدیریت را بر رابطه بین رفتار خدمات کارکنان و  HCHRMارزیابی
کرد .به گفته  Preacherو هیز ( ،)۲۰۰۸اثر تعدیل گری زمانی مهم است که رابطه غیر مستقیم بین متغیرهای مستقل و وابسته
به صورت قابلتوجه ظاهر شود .در اینجا ،اعتماد به مدیریت با تاثیر تعدیل گری قابلتوجهی بر رابطه بین  HCHRMو رفتار
خدمات در نقش ایفا شده و ارزش آن ( )۰.۰۵p < ،۰.۰۶7 = βیافت شد .از طرف دیگر ،مشاهده شد که اعتماد به مدیریت اثر
تعدیل گری مهمی بین  HCHRMو رفتار خدمت فرانقشی کارمند دارد .
ارزیابی هر دو حد باالیی و مقدار حدی پایینتر فاصله اطمینان بوت استرپ ضروری است . Preacherو هیز ( )۲۰۰۸از این
موضوع طرفداری کردند که اگر مقادیر حدی باال و پایینتر از ( ۰صفر) در میان آنها نباشد ،نشاندهنده این است که تعدیل گر
وجود دارد .بنابراین ،محقق میتواند بگوید که اثر تعدیل گری از نظر آماری قابلتوجه است .در این مطالعه ،اعتماد به مدیریت
معیار را راضی کرده و اثر تعدیل گری قابلتوجهی را بر رابطه بین  HCHRMو رفتار خدمت درون نقشی کارکنان نشان داد (% ۹۵
 .)1۲۹ = UL % ۹۵ ،۰.۰۰4 =LLاز طرف دیگر ،فاصله اطمینان بوت استرپ از اثر تعدیل گر گری اعتماد در مدیریت بین
HCHRMو رفتار خدمت فرانقشی مهم است (.)۰.۰7۹ = UL % ۹۵ ،۰.۰4۳- = LL % ۹۵
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بحث
هدف این مطالعه بررسی تاثیر  HCHRMبر رفتار خدمات کارکنان از طریق اثر تعدیل گری اعتماد در مدیریت بود که به طور
تجربی در زمینه یک کشور در حال توسعه مورد آزمایش قرار گرفت .به طور خاص ،تاثیر عملیاتهای  HCHRMبر رفتار خدمت
کارکنان از طریق اعتماد به مدیریت در بین مدیران خطوط در سازمانهای بانکی بنگالدشی مورد بررسی قرار گرفت .یافتههای
تحقیق با تحقیقات گذشته همسو هستند .نتایج حاضر اولین فرضیه را در مورد رابطه بین  HCHRMو رفتار خدمات درون نقشی و
فرانقشی کارمند تایید میکند .پیش از آن ،چادویک ،سوپر و  )۲۰1۵( Kwonدریافتند که  HCHRMمیتواند ارتباطی بین
بهره وری فردی و هدف سازمانی ایجاد کند و در نتیجه بر بهبود عملکرد کارمندان برای موفقیت سازمانی تاثیر بگذارد .عالوه بر این،
یافتههای ما تایید میکنند که ارتباط مشاهدهشده بین  HRMو رفتارفرانقشی کارمند را نشان میدهد Lee (.و ;Kim, 2010
Snapeو) Redman, 2010
فرضیه سوم نیز نسبتا معنادار یافت شد .یافتههای حاضر نشان میدهد که بین اعتماد به مدیریت و عملکرد مدیران خط در رفتار
خدماتی درون نقشی دارد که توسط گولد  -ویلیامز ( )۲۰۰7حمایت میشود .اما تعجبآور این است که تحقیق حاضر نشان داد که
اعتماد به مدیریت به طور قابلتوجهی با عملکرد فرانقشی مرتبط نیست .با این حال ،این استثنا نیز توسط تحقیقات قبلی مورد
حمایت قرار گرفت ) . (Tremblay et al., 2010در این زمینه ،می توان استدالل کرد که مدیران خط اعتماد خود را نسبت به
مدیریت بیشتر با عملکرد درو ن نقشی نسبت به عملکرد اختیاری خود و یا عملکرد فرانقشی مرتبط میدانند .در زمینه  PCBدر
بنگالدش ،تصمیمات کارکنان مانند پاداش و ترفیع براساس عملکرد کسبوکار کارمند اتخاذ میشوند (بانک بنگالدش. )۲۰1۲ ،
بنابراین ،مدیران رده بانک تاکید بیشتری بر رفتار خدمات نقش خود نسبت به رفتار خدمات بیشتر ایفا میکنند .از این رو ،مدیران
خط ارتباطی بین اعتماد به مدیریت و رفتار خدمت نقش اضافی درک نمیکنند .براساس متن مطالعه حاضر ،رابطه معنادار بین
اعتماد به مدیریت و عملکرد خارج از نقش کارمند قابلقبول در نظر گرفته شد .
فرضیه  4این مطالعه فرض کرد که اعتماد به مدیریت تعدیل گر رابطه بین  HCHRMو رفتار خدمت هم درون نقشی و هم در
فرانقشی است .نتیجه ،اثر تعدیل گری اعتماد در مدیریت را در رابطه بین رفتار خدمات درون نقشی و فرانقشی  ،که با مطالعه
Gilstrapو کالینز ( )۲۰1۲سازگار است ،تایید کرد .از آنجا که عملیاتهای  HRMقادر به ایجاد اعتماد در مدیریت هستند و
اعتماد تاثیر مستقیمی بر عملکرد کارکنان دارد ،نتایج حاضر بر نقش تعدیل گر اعتماد در رابطه بین  HCHRMو عملکرد خدمات
درون نقشی تاکید دارد  )Searle et al., 2011; Gould-Williams, 2007(.با این حال ،اعتماد به مدیریت برای تعدیل گر
گری رابطه بین  HCHRMو رفتار خدمت فرانقشی که قبال هم پشتیبانی شده بود ،یافت نشد ). (Tremblay et al., 2010به
همان اندازه ،این مطالعه هیچ اثر تعدیل گری اعتماد در مدیریت را در رابطه بین  HCHRMو رفتار خدمات فرانقشی نشان نداد .
در مطالعه حاضرHCHRM ،یافت شد تا عملکرد خدمات مدیران خط را به طور مثبت پیشبینی کند که در نهایت عملکرد
سازمانهای خدمات بانکی را بهبود خواهد بخشید .عالوه بر این ،مشاهده شد که اعتماد به مدیریت یک متغیر مداخلهگر مهم بین
HCHRMنتایج عملکرد خدمات فردی است .بنابراین ،سازمان های بانکی باید سعی در شناسایی ،توسعه و اجرای  HCHRMبرای
افزایش حس اعتماد به مدیریت داشته باشند که به نوبه خود باید منجر به نتایج مطلوبی جهت دستیابی به عملکرد خاص فردی و
سازمانی شود .این نتایج با نتیجهگیری اصلی  )۲۰۰۸(Baptisteدر رابطه با تاثیر تعدیل گری اعتماد در مدیریت بین پیامدهای
HCHRMو ، HRسازگار بودند .
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