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هینه سازی سرمایه های سازماني در کارکنان سازمانهای بو تعهد سازماني  رابطه بین بررسي

 4931منتخب شهر اصفهان در سال 

 9 فوالدی ،  شیوا حسیني  ایمان هدایتي ، 4رسول لطفي

 

 

 : چكیده

ین مقاله با ا ،حوزه مدیریت منابع سازماني اثر بخشي و بهره وری نیروی کار درمیزان بر سازماني  تعهدبا توجه به اهمیت   

ن سازمانهای منتخب شهر اصفهان در رابطه بین تعهد سازماني و بهینه سازی سرمایه های سازماني در کارکناف تعیین هد

گیری تصادفي ساده در مجموع با استفاده از روش نمونه استنباطي انجام شده است که در آن  -قالب یک مطالعه توصیفي

نفر از  4  و اداره برق نفر از اکارکنان 4 به تفكیک  )در دو سازمان دولتي منتخب شهر اصفهان نفر از کارکنان 14دتعدا

دو پرسشنامه تعهد سازماني و سرمایه های )و ابزار گردآوری اطالعات به عنوان حجم نمونه انتخاب  (گردشگریاداره کارکنان 

درصد ،فراواني، میانگین، وانحراف : مانند)جزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار توصیفي بمنظور ت. بین آنها توزیع شد ( سازماني 

 .مورد تجزیه و تحلیل قرا گرفت spss استفاده  شد و در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار ( ، و  خي دو tمعیار ، آزمون

 ، مدیریت کارکنان سازمان،  بهینه سازی سرمایه های سازماني تعهد سازماني، : کلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، موسسه آموزش عالي آز اد برهان، اصفهان، ایران MBA ))مدیریت اجرایيدانشجوی دوره .  4
 ، موسسه آموزش عالي آز اد برهان، اصفهان، ایران MBA ))دانشجوی دوره مدیریت اجرایي.   
 اصفهان، ایران دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دانشكده مدیریت و اطالع رساني پزشكي،. 9
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The examine the relationship between organizational commitment and employee 

organizations optimize organizational capital of Isfahan in 2015 

 

Abstract: 

Given the importance of organizational commitment on the effectiveness and efficiency of the 

workforce in the field of enterprise resource management , this study aimed to optimize the 

relationship between organizational commitment and organizational capital of Isfahan organization 

staffs. This descriptive study suggests that using simple random sampling method on 40 staffs of two 

organizations and The data collection tool ( the questionnaire of organizational commitment and 

organizational capital ) were distributed among them To analyze the data , descriptive statistics ( 

frequency, mean , standard deviation , test t, and chi-square ) was used And the data analyzed using 

spss software was placed 

Keywords: organizational commitment , organizational optimization of assets , staff , management 
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  :قدمهم

در . امروزه تعهد سازماني به عنوان عامل مهم و پیش بیني کننده برای تمایل به باقي ماندن در یک شغل تلقي میشود  

ه مشهود بود... تعهد وپایبندی کارکنان، اثرات متعددی مانند رضایت، جابه جایي وغیبت و همراه با تحقیقات انجام گرفته 

اغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد بر اثر بخشي و بهره وری نیروی کار ضرورتي تام دارد و سازماني  (.4983دسلر ، )است

برخي از ویژگیهای یک . که به زندگي کاری کارکنانش توجه دارد، ازمزایای داشتن نیروی کار متعهدتر برخوردار خواهد بود

انطباق هویت خود باسازمان ، تمایل همكاری با مدیریت در بهبود عملكرد سازمان ،  تالش جهت : تند ازنیروی کار متعهد، عبار

 (.4985رنجبریان ، ) ...بهره وری بیشتر ، ارایه افكار ونظریات گروهي و  

از میزان جابه عیار های مورد نظرشان مي رسانند و تعهد سازماني فرایندی است که افراد به کمک آن سازمان را به اهداف وم

در حوزه مدیریت منابع سازماني ودر نظر گرفتن نیازها ومشكالت آنها و استقرار افراد . آنها کاسته مي شود و غیبت جایي

بهره وی باال  تعلیم یافته است وداشتن انگیزه کاری ، تعهد و ارزشمندی در کار در رسیدن به نیازمند نیروی انساني ماهر و

بسیارمؤثر است ودر نتیجه باال بودن تعهد وپایبندی در سازمان منجر به رضایتمندی وسازگاری در سازمان شده و به دنبال آن 

 ،(4983مكنزی ، )داشت افزایش کارائي وبهره وری را به دنبال خواهد 

و باتوجه به آن مي  بر دارد رادر صول اخالقي  وسازمانتعهد افراد در سازمان وپایبندی افراد به ا تعهد سازماني میزان همچنین

راین نیروی انساني کار آمد به دلیل ارزشمند بداشته باشد بنا مثبتيتوان به بهره وری سازمان و نیروی کار ومدیریت، تأثیر 

تاکید ارد تا بتواند با بودن مورد توجه سازمان ومؤسسات معتبر و بكار گیری نیروی انساني نیازمند مدیریت ورهبری شایسته د

در تحقیقات انجام گرفته تعهد وپایبندی کارکنان،  (.4981حسین زاده ، و فرهنگي) تعهد سازماني بهره وری را افزایش دهد بر

اغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد بر اثر بخشي و بهره . مشهود بود... اثرات متعددی مانند رضایت، جابه جایي وغیبت و 

نیروی کار ضرورتي تام دارد و سازماني که به زندگي کاری کارکنانش توجه دارد، ازمزایای داشتن نیروی کار متعهدتر وری 

انطباق هویت خود باسازمان ، تمایل همكاری با : برخي از ویژگیهای یک نیروی کار متعهد، عبارتند از. برخوردار خواهد بود

 Mescon and) ...جهت بهره وری بیشتر ، ارایه افكار ونظریات گروهي و  مدیریت در بهبود عملكرد سازمان ،  تالش 

Khedouri, 2008) . 

از طرفي، نتایج علوم رفتاری به طور اعم و رفتار سازماني به طور اخص نشان مي دهد که استفاده مطلوب از منابع انساني    

مي شود تا هر یک از کارکنان با رضایت کامل حداکثر تالش متكي به اقداماتي است که در پرتو آنها فضایي در سازمان ایجاد 

بنابراین مي توان گفت یكي ازمنابع ارزشمند (. 4934،مورهد گریفین)خود را در جهت انجام مطلوب وظایف شغلي انجام دهند

گي محسوب مي هر سازماني نیروی انساني آن سازمان است، نیروی انساني مؤثرترین رکن تحوالت اقتصادی واجتماعي وفرهن

ی مداوم او را شود، پیشرفتهای اقتصادی واجتماعي ونیز آموزش نیروهای انساني متعهد، متخصص وماهر وافزایش مهارت ها
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ین ثروت ارزنده ترته اند که نیروی انساني کارآمد، امروزه مدیران سازمانها دریاف. (San Juan ,2007)اجتناب پذیر مي کند

رگیر تعهد شخصي وقلبي افراد د سازمان بهی بهبود بهره وری، هادر نتیجه برای مؤفقیت در برنامه ودارائي هر سازمان است و

لذا توجه به الگوی مصرف درهر جامعه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است و  .(4934طاهری ،.)در برنامه خود نیازمند هست

چراکه الگوی صحیح مصرف از سرمایه ها و ارزشهای . نمود بایستي به هدف تولید و توزیع و سایر فعالیتهای اقتصادی توجه

 (. 4988میرمعزی ، ) مختلف هر سازمان نقش برجسته ای در دستیابي آن سازمان به بهره وری و کارایي دارد

عنوان مقوله زمان به . و ارزشمند سازماني ، زمان است سرمایه های موثر باید توجه داشت که در این بین، یكي از  همچنین

وقتي صحبت ازمدیریت زمان مي شود، . جایگزیني برای آن وجود ندارد منبع منحصر به فردی تلقي میشود که اگرتلف شود،

زیرا مدیریت، زماني معني پیدا مي کند که فرد اختیار وقت خودرا داشته باشد و زمان . منظور مدیریت زمان اختیار افراد است

ازساعت کاری مدیران قابل %  5 مطالعات مختلف نیز نشان مي دهد که تنها .  ( 4934،میتلند)برای او قابل کنترل باشد

برای مدیریت زمان الزم است . کنترل است که البته بعلت پراکنده بودن زمان اختیاری، استفاده مؤثر از آن نیز مشكل است

گردند وبرای نیل به اهداف مطابق با اولویت اهداف فهرست شوند وهر کدام از اهداف مطابق اهمیتي که دارند اولویت بندی 

 (.(Koonts et al,2010 برنامه ریزی بعمل آید

مدیریت زمان شاید کامالً، صرفاً به عنوان سیستمي برای کنترل واستفاده از زمان تا حد کارآیي میتوان گفت،   از سوی دیگر،

استفاده از زمان به معني سخت کار کردن وخوب کار . است ممكن تعریف شود ولیكن استفاده از زمان بطور کارآمد ومؤثر مشكل

کردن است ، طوری که وظایف انجام شود ونتایج مؤفقیت آمیز به طور مجزا عمل کند که نیاز به مدیریتي صحیح و برنامه ریزی 

 .(4983مكنزی ،)شده دارد 

در و و سؤالي که ذهن پژوهش گر را به خود معطوف داشته است این پژوهش مطالب ذکر شده  همیتا با توجه به در نهایت

 . صورت گرفته است بهینه از سرمایه های سازمانيبررسي رابطه بین تعهد سازماني و  استفاده  مورد

 :پژوهشروش 

تعداد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفي ساده در مجموع  استنباطي است -توصیفي این پژوهش از نوع مطالعات     

نفر از اداره  4 نفر از کارمندان اداره برق و  4 به تفكیک ) نفر از کارکنان در دو سازمان دولتي منتخب شهر اصفهان 14

 عهد سازماني و سرمایه هایت استاندارد پرسشنامهو دکه  ابزار گردآوری اطالعات و به عنوان حجم نمونه انتخاب ( گردشگری

در دو سطح آمار توصیفي نیز  تجزیه و تحلیل داده های پژوهش . بین آنها توزیع شد سنجش روایي و پایایي تایید پس از ، بود 

در داده های کمي از محاسبه میانگین و انحراف معیار و در داده های کیفي از محاسبه . و استنباطي صورت گرفته است 

،کای  T-testبرای سنجش ارتباط بین متغیر ها از آزمونهای آماری . فراواني مطلق ، درصد ، فراواني نسبي استفاده شده است 

مورد   SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار آماری . بنابر نوع متغیر ها استفاده شده است ( و  خي دودو ، ضریب همبستگي 

 .پردازش قرار گرفت

 

 : یافته ها 
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-94رده سني بین  در و اکثریت %(39) از نظر جنسیت بیشتر جامعه آماری شامل مردان که دادنشان ی پژوهش  یافته ها   

 .بودند%( 54)کارشناسيدارای مدرك ن سازمانها ایکارمندان اکثر نیز و از نظر سطح تحصیالت  قرار داشتند%( 93)سال  14

 :یافته های استنباطي پژوهش نیز به شرح ذیل مي باشد

 .معناداری وجود دارد رابطه اصفهان دو سازمان منتخب شهرو تعهد سازماني کارمندان  نمرات مدیریت زمانبین   : 4فرضیه

و تعهد سازماني ضریب همبستگي پیرسن نمرات مدیریت زمان( 4)جدول  

 سطح معناداری مقدار همبستگي ها  تعداد داده 

 444/4 539/4 14 و تعهد سازماني مدیریت زمان

 

 اصفهان اداره برق و اداره گردشگری شهرکارمندان  و تعهد سازماني بین مدیریت زمانفوق جدول مطابق با یافته های 

رابطه معناداری وجود کارمندان  و تعهد سازماني بین مدیریت زمان به عبارت دیگر. وجود دارد( 53/4)مستقیمي همبستگي 

 . ي باششدنیز م ها  آن مدیریت زمانکننده  تعهد سازماني کارمندان پیش بینيودارد 

 .معناداری وجود دارد اصفهان رابطه اداره برق و اداره گردشگری شهرکارمندان و تعهد سازماني  وری انرژی نمرات بهرهبین :  فرضیه 

و تعهد سازماني وری و انرژی ضریب همبستگي پیرسن نمرات بهره(  )جدول  

 سطح معناداری مقدار همبستگي ها  تعداد داده 

 444/4 519/4 14 و تعهد سازماني وری و انرژی بهره

اداره برق و اداره و تعهد سازماني کارمندان  وری و انرژی بین بهرهکه یافته های پژوهش مطابق با جدول فوق نشان داد 

اداره برق و اداره گردشگری کارمندان و تعهد سازماني  وجود دارد( 51/4)و مستقیمي رابطه معنادار  اصفهان گردشگری شهر

 .استها  آن وری و انرژی بهرهکننده  پیش بیني اصفهان شهر

 .معناداری وجود دارد رابطهاصفهان  اداره برق و اداره گردشگری شهرکارمندان و تعهد سازماني  نمرات مدیریت ضایعاتبین  : 9 فرضیه

و تعهد سازماني ضریب همبستگي پیرسن نمرات مدیریت ضایعات( 9)جدول   

 سطح معناداری مقدار همبستگي ها  تعداد داده 

 444/4 938/4 14 و تعهد سازماني مدیریت ضایعات

اداره برق و اداره گردشگری کارمندان  و تعهد سازماني بین مدیریت ضایعاتضریب همبستگي پیرسن فوق با توجه به جدول 

 .را نشان داد ( 14/4)مستقیمي رابطه اصفهان  شهر

 و تعهد سازماني نمرات مدیریت ضایعات رگرسیونآزمون ( 1)جدول

 مدل مجموع جذورات درجه آزادی میانگین مجذورات Fآماره آزمون  سطح معناداری

 رگرسیون 3 148/4 4 3 148/4 1/ 95 444/4

 مانده باقي 185/383 93 41/ 34  

 کل 845/ 34 44   

و تعهد رابطه معناداری وجود دارد  و تعهد سازماني بین مدیریت ضایعات 45/4سطح معناداری در ( 1)با توجه به جدول 

 .استها  آن مدیریت ضایعاتکننده  پیش بینياصفهان  اداره برق و اداره گردشگری شهرکارمندان سازماني 
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معناداری  و تعهد سازماني کارمندان اداره ارشاد اسالمي و سازمان تامین اجتماعي استان اصفهان رابطه نگری نمرات آیندهبین :  1 فرضیه

 .وجود دارد

و تعهد سازماني نگری ضریب همبستگي پیرسن نمرات آینده( 5)جدول   

 سطح معناداری مقدار همبستگي ها  تعداد داده 

 443/4 919/4 14 و تعهد سازماني نگری آینده

 نگری بین آینده دکهش نتیجه ، 45/4سطح معناداری و مقایسه با مقدار ( 4/ 4)و سطح معناداری آزمون ( 5)با توجه به جدول 

به عبارت دیگر  وجود دارد( 91/4)مستقیمي همبستگي اصفهان  اداره برق و اداره گردشگری شهرکارمندان  تعهد سازمانيو 

 .است ها  آن نگری آیندهکننده  پیش بینياصفهان  اداره برق و اداره گردشگری شهرکارمندان تعهد سازماني کارمندان 

( 4 -1)و تعهد سازماني در جدول  نگری تحلیل رگرسیون برای نمرات آینده حاصل ازنتایج ضرایب استاندارد و غیراستاندارد 

 .آورده شده است

 و تعهد سازماني نگری نمرات آینده دگرسیونضرایب استاندارد و غیراستاندار( 4 -1) جدول

 مدل ضرایب خطای معیار ضرایب غیراستاندارد tمقدار آمار آزمون  سطح معناداری

 استاندارد غیراستاندارد

 عرض از مبداء - 844/8 941/9  /334 444/4

 شیب 919/4 338/4 33/4   /541 443/4

با توجه به سطح . است  91/4برابر است با ( تعهد سازماني)مقدار ضریب استاندارد برای شیب ( 4 -1)با توجه به جدول 

تعهد سازماني نگری  با  آیندهشودکه  نتیجه مي، 45/4سطح معناداری و مقایسه با مقدار ( 4/ 4)  شیبمعناداری آزمون برای 

 .دارد  رابطهاصفهان  اداره برق و اداره گردشگری شهرکارمندان کارمندان 

 :نتیجه گیری بحث و 

دانش مدیریت، موضوعي است که همواره در زندگي اجتماعي انسان مطرح بوده است که همواره در زندگي اجتماعي انسان    

مهارت خویش در تغییر و تحوالت تاریخي و سازندگي ها داشته اند مطرح بوده است و نقش مدیران که با تكیه بر دانش و 

امروزه کارایي و بهره وری واالترین و ارزشمندترین هدف مدیران در سازمانها به شمار . همواره، نقش مهم و اساسي بوده است

. شهایشان در این راستا مي باشدهمه در جستجوی اثر بخشي باالتر، کارایي بیشتر و بهره وری افزون تر هستند با تال. مي رود

 بدون شک نیروی انساني بهترین و مهمترین سرمایه هر سازمان و عامل اصلي افزایش بهره وری آن محسوب مي شود

 . (4981رضائیان، )

مدیریت ضایعات، بهره وری انرژی، آینده نگری و )که بین تمامي متغییرها  نشان داد نیز پژوهش این یافته های حاصل از

در واقع یک رابطه مستقیمي که افزایش تعهد سبب افزایش . یک الگوی نسبتاً خطي با شیب مثبت وجود دارد( مدیریت زمان

در واقع بهبود بهره وری یک   .دیدهر کدام از این متغییر میگردد و چنین رابطه ای در حقیقت سبب بهبود بهره وری خواهد گر

فرایند پیوسته وآهسته است، از این رو این حرکت در دراز مدت جواب میدهد ونباید انتظار نتایج سریعي را داشت، باتوجه به 

 یكي از. این موضوع مانیازمند ی مدیریت زمان هستیم که بتوانیم زمان را در دست گرفته ونهایت استفاده را از زمان ببریم

عوامل مهم در شتاب در رونق و بهبود بهره وری استفاده صحیح واصولي ازمحرك های انگیزشي است مثالً در این جا بایستي 
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محرکهایي که سبب افزایش تعهد کارکنان نسبت به سازمان مي گردد را درنظر گرفت ومدیریت باید نسبت به آن شناخت پیدا 

ي را به بار مي آورد که در آخرمنجر به بهره وری باالتر خواهد شد، بنابراین تعهد کند زیرا افزایش تعهد کارکنان خود نتایج

سازماني یكي از عواملي است که مي تواند بربهره وری تأثیر گذار باشد، مسائل انگیزشي ممكن است برای کارکنان متفاوت 

ت، مسائل اقتصادی، مالي ، روحیه ومیزان باشد ممكن است بعضي از کارکنان به مكانیسم ها ی انگیزشي چون میزان تحصیال

در حالیكه دربرای تعدادی از کارکنان، سایرموضوعات همچون رضایت شغلي، ارتقای . توقعات ونیازهای افراد بستگي دارد

در واقع باتوجه به یافته های حاصل از  .شغلي، تسهیالت عمومي، قدر شناسي و احترام از اهمیت بیشتری برخوردار باشد

ش میتوان چنین استنباط کرد که تمامي متغیر های ذکر شده بستگي به نیروی انساني کارآمد دارد، ونیروی انساني پژوه

استفاده بهینه از این سرمایه ها، خود به خود مهارت های ویژه ای  .کارآمد در حكم چشم وچراغ هرتشكیالت سازماني است

وخت وبه موقع به کاربرد در اینجاست که نقش آموزش ومدیران پر رنگتر مي نیاز داردکه باید آنها را در دوره های آموزشي آم

بهبود بهره وری نیاز به یک کار فرهنگي دارد ومحیط یا به اصطالح فرهنگ سازماني باید برای این کار آماده شود چون  .گردد

مدیریت )هنگي میتوان زمینه مناسب را انسان تأثیر پذیر و درنتیجه تغییر پذیرند، وبا محرك هایي چون ابزار آموزشي  وفر

 .فراهم کرد....( ضایعات، بهره وری انرژی، آینده نگری و مدیریت زمان و

 :پیشنهادات

 : به شرح زیر ارائه مي گرددشنهادهایي در سطح اجرایي وکارکردی نظر به نتایج تحقیق پی

 توسط سایر محققانسرمایه های سازماني بهینه سازی دیگر براثر گذار عوامل سایر بررسي 

 برای افزایش تعهد  توسط مدیران ایجاد تفكر سیستمي

 باال بردن سطح یادگیری و تحصیالت کارکنان

 داشتن یک سیستم آموزشي منظم در یک مجموعه همراه با یک مدیریت مشارکتي 

 ایجاد انگیزه مثبت در خود و کارکنان 
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