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 وري منابع انسانی در اداره ورزش و جوانان استان همدان از دیدگاه رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهره
 ارشناسانک

 ،رضا صابونچی؛معصومه هاشمی  شهره مهدي پور
 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد بروجرد

 استاد یار دانشگاه آزاد واحد بروجرد
 دانشجو دکتري رفتار حرکتی دانشگاه پردیس بین الملل کیش

 چکیده
 سازمان لیبد یب و یاصل يها هیسرما و باشندیم سازمان فتشریپ و تیموفق يبرا کیاستراتژ عامل نیمهمتر یانسان منابع امروزه

کارشناسان  يابزارها از یکی عنوان به که یانسان يروین يزیبرنامهر. دارد یبستگ آن به سازمان اتیح و بقاء که ندیآیم شمار به
 عامل. دارد یانسان منابع و سازمان اهداف انیم یمنطق و حیصح یارتباط يبرقرار در یسع است مطرح شرفتهیپ درجوامع سازمان

 یانسان منابع يبهساز تینها در و یآموزش ،یمهارتي ازهاین به لین جهت يزیبرنامهر ،یانسان منابع يزیبرنامهر وجود يبرا مهم
 در يفکر کار صورت به و داده شکل رییتغ سازمان در یانسان تیفعال نوع کارها، شدن ینیماش و يفناور توسعه با یطرف از. است

 يبهرهور.  .سازد یم انینما شیپ از شیب را یسازمان افراد انیم در تیخالق سطح ارتقاء خالق تفکر به ازین امر نیا که دیآ یم
بهره وري باالترین هدف و  شودیم پرداخته آن به یانسان منابع بحث در امروزه که است یعوامل نیمهمتر ازی کی یانسان يروین

بهترین راه بهبود بهره وري سازمان بهبود فرهنگ سازمانی می باشد که آثار آن . رشناسان استارزشمندترین مقصد مدیران و کا
و کارشناسان هدف از تحقیق حاضر، رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهره وري منابع انسانی در  . در تمام ابعاد سازمان مشهود است

از مدیران و کارشناسان زن و  نفر 71معه آماري این پژوهش شامل جا. اداره ورزش و جوانان استان همدان از دیدگاه مدیران بود
روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود که اطالعات آن به صورت میدانی . مرد اداره ورزش و جوانان استان همدان بودند

ندارد ارزیابی فرهنگ پرسشنامه استا-2پرسشنامه محقق ساخته -1براي جمع آوري اطالعات از سه پرسشنامه  .جمع آوري شد
براي محاسبه  .ارزش لیکرت اندازه گیري شد 5پرسشنامه با مقیاس .پرسشنامه بهره وري منابع انسانی استفاده شد-3سازمانی 

درصد و پرسشنامه  89پایایی درونی پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ و ضریب پایایی درونی براي پرسشنامه فرهنگ سازمانی 
 =p 05/0سطح معناداري .مستقل و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد+ براي بررسی فرضیه ها از آزمون .ددرص 86بهره وري 

و بهره وري منابع انسانی ) =011/1F؛  =3180sig(نتایج تحقیق نشان داده شد که در متغیر فرهنگ سازمانی .در نظر گرفته شد
)281/0sig=  182/1؛F=(فاوت معنا وجود ندارد و نشان از همگن بودن داده هاي مورد اندازه بین گروه مدیران و کارشناسان ت

استفاده از .بر این اساس اداره ورزش و جوانان نیاز بیشتري به آموزش و پرورش براي باال بردن بهره وري دارد.گیري می باشد
له مواردي است که موجب باال رفتن از جم... تشویق هاي مادي و معنوي، ایجاد رضایت شغلی،باال بردن قدرت خرید کارکنان و 

 .بهره وري می شود
 فرهنگ سازمانی ، بهره وري منابع انسانی ، کارشناسان :واژگان کلیدي 

 مقدمه
امروزه منابع انسانی مهم ترین عامل استراتزیک براي موفقیت و پیشرفت سازمان می باشند و سرمایه هاي اصلی سازمان به شمار 

ام این تحقیق یافتن رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهره وري منابع انسانی در اداره ورزش و جوانان استان هدف کلی از انج.میایند 
کارمند شرکت  55سازمانی را بر رفتار کاري -*در پژوهشی تاثیر غرهنگ ) 2012(اولواوجو. همدان از دیدگاه کارشناسان می باشد
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سنت ها و رفتار کاري ,ارزش ها,ا نشان میدهد که فرهنگ سازمانی بر هنجارها یافته ه.پی ال سی نیجریه مورد بررسی قرار دادند 
 .کارشناسان تاثیر گذار است

 روش شناسی پژوهش
با توجه به روش پژوهشی توصیفی و به لحاظ آماري از نوع همبستگی واز نظر ,پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع کاربردي 

نفر  26جامعه آماري این پژوهش شامل .جمع آوري اطالعات از سه پرسشنامه استفاده شدبراي .جمع آوري اطالعات میدانی است 
پرسشنامه  3جمع آوري اطالعات از .از کارشناسان زن و مرد اداره ورزش و جوانان استان همدان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند 

براي .ارزشی لیکرت اندازه گیري شد 5شنامه با مقیاس پرس.بهره وري منابع انسانی استفاده شد.3استاندارد.2محقق ساخته .1
درصد و پرسشنامه بهره  91محاسبه پایایی پرسشنامه از آزمون آلفاي کرونباخ وضریب پایایی درونی پرسشنامه فرهنگ سازمانی 

 براي بررسی فرضیه ها از آزمون   وازمون همبستگی پیرسون استفاده شد .درصد86وري 
 نتایج

 

 بحث و نتیجه گیري
هدف کلی از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و بهره وري منابع انسانی می باشد و بدین منظور با پرسشنامه 

یافته هاي این بخش از تحقیق با نتایج قربانی . ورزش و جوانان استان همدان مورد ارزیابی قرار گرفت نظرات کارشناسان اداره
بنابر نتایج کلی تحقیق .همخوانی دارد) 2013(وبا نتایج فرجی و همکاران .همخوانی ندارد)1386(و یافته هاي صابونچی )1388(

افزایش ,بهبود زندگی کاري,در زمینه هاي شناخت فرهنگ سازمانی نکته حایز اهمیت ایجاد تقویت راهکارهاي علمی مناسب 
 .هر چقدر عدالت سازمان افزایش یابد بهره وري بیشتر و مناسب تري ایجاد می شود .رضایت شغلی و همچنین عدالت بهره وري 

 منابع

،رساله "جمهوري اسالمی ایرانارتباط فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در سازمان تربیت بدنی ").1386.(صابونچی،رضا. 
 . و تحقیقات دکتري،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم

،مطالعه فرهنگ سازمانی ،سازمان تربیت بدنی جمهوري اسالمی ایران بر اساس مدل دنیسون و مقایسه آن با )1388.(قربانی.
 .48-33،ص39میانگین هاي جهانی، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی،مجله بهار ، شماره 

 ٣.OLU OJO. (٢٠١٢) Influence of organizational  
 culture on Employee work behavior International Journal of contemporary Business studies VOL :٣, NO 
١١. November. ISSN ٢١۵۶-٧۵٠۶. . 

٧- nahita Faraji, Zahra Rezaei, Soosan Laei, Mohammad Aramkhalesi.(٢٠١٣). The 
InvestigationoftheRelatiobetween Transformational Leadershah province , Iran) Journal of Basic and 
Applied scientific J.Basic .Appl. Sci. Role., ٣( 

 

وري و فرهنگ سازمانی از نظر مبستگی اسپیرمن بین ابعاد بهرهنتایج آزمون ه
 کارشناسان

 sigمیزان همبستگیانحراف استاندارد میانگین متغیرها
 r= 073/0 293/0 01/1 82/3 توانایی

 r 416/0 = 044/0 97/0 06/4 وضوح

 r 109/0=  250/0 38/1 12/3 کمک
 *  r 004/0=  508/0 31/1 34/3 انگیزش
 *  r 000/0=  615/0 71/0 88/3 ارزیابی
 *  r 008/0=  466/0 87/0 82/3 اعتبار
 r 224/0=  156/0 99/0 69/3 محیط
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