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 و سازمانی تعهد با مدیران توسط رویایی سازمان استقرار میزان رابطه بررسی عنوان مقاله:

 (اصفهان شهر برق شرکت: مطالعه مورد) کارکنان عملکرد
 

 علیرضا شیروانی
 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقاندکتری تخصصی مدیریت دولتی دانشیار و 

EMAIL:BaleAndisheh@htomail.com 
 

 محبوبه فخری
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دهاقان

Mahboob.fakhri1393@gmai.com 
 

 

 چکیده:

 رقبدر شرکت کارکنان  عملکرد و سازمانی تعهد با مدیران توسط رویایی سازمان استقرار میزان بررسی رابطه یبا  مقالهاین  

 هاداده گردآوری ابزار پژوهش این ،در هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفیروش پژوهش از نظر  شد.انجام اصفهان شهرستان 

 عملکرد و سازمانی تعهد مدیران، توسط رویایی سازمان ایجاد درجه پرسشنامه بود که از ترکیب سه پرسشنامه ترکیبی اطالعات و

 .گردید تنظیم لیکرت ای چندگزینه طیف اساس بر و شد استفاده کارکنان

نفر در سال 181جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمامی کارکنان در معاونت های  مختلف شرکت برق اصفهان  به تعداد 

  از نرم افزار پرسشنامه جمع آوری و سپس تحلیل آماری با استفاده  101ها تعداد  بود که پس از توزیع پرسشنامه1931

spss23   و نرم افزارamos8.5 انجام شد.در بین کارکنان جامعه آماری،میزان استقرار سازمان رویایی در شاخص های  اجازه 

 یرانمد توسط روزانه کارهای کردن معنادار ، خود کار محل به کارکنان کردن افتخار خودشان باشند، که کارکنان به مدیران دادن

 کمتر مدیران توسط سازمان در اطالعات جریان آزادسازی و  متوسط سطح از بیش  مدیران توسط احمقانه قواعد داشتن عدم و

 سازمانبود  و بین میزان استقرار  سازمان و کشف و برجسته سازی  توان مندی کارکنان در  حد متوسط در  متوسط سطح از

 رویایی در شرکت برق اصفهان و  تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد .

 
 
 

   تعهد سازمانی، عملکرد کارکنان سازمان رویایی،: واژگان کلیدی
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 مقدمه

  ترقاب پر دنیای این در حضور. دارند رقابت میدان در موثر حضور به نیاز بقا برای هاسازمان کنونی پویای دنیای در 

 هایظریهن تاریخی سیر. باشندمی موضوع این به آگاه کارکنان و مدیران و مناسب ساختارهای و رقابتی هایمزیت داشتن مستلزم

 و سرمایه ترینمهم عنوان به انسانی منابع و شده افزوده هاسازمان در انسانی عامل اهمیت بر روزه هر که .دهدمی نشان مدیریت

 . شودمی تلقی هاسازمان برای سازمانی عنصر ترینکلیدی

 التتشکی سازمان، از منظور و کارند مشغول سازمان مختلف سطوح در که است افرادی تمام سازمان، یک انسانی منابع از منظور 

 مدیران امروزه(.1931 سعادت،)است آمده وجود به مشخص اهدافی به نیل برای خاص نیتی و قصد به که است کوچکی یا بزرگ

 و تعهد مقوله به توجه رو این از هاست، سازمان انسانی منابع رقابتی، مزیت کسب عامل مهمترین که اندشده آگاه هاسازمان

 یکی ،انسانی منابع فرانقشی وظایف حتی و هاآن به یافته اختصاص وظایف بهتر چه هر انجام و سازمان به انسانی منابع وفاداری

 .هاست سازمان مدیران جدی های دغدغه از

 ،هدایت سازماندهی، ریزی، برنامه طریق از مادی و انسانی منابع از کارا و مؤثر استفاده فرایند را مدیریت صاحبنظران، برخی

 است نای شودمی استنباط مشابه تعاریف سایر و تعریف این از آنچه. دانندمی سازمانی اهداف به نیل منظور به کنترل و رهبری

 اب سویی از. است گرفته قرار مدیریتی اقدامات توجه کانون که است مهمی موضوعات جمله از اثربخشی و کارایی افزایش که

 نیروی عامل از گیریبهره روند ها سازمان این از بسیاری در که شودمی مشاهده کشور در موجود هایسازمان وضعیت مالحظه

 زگویانرم)است آورده وجود به هاآن برای را معضالتی عامل این از بهینه استفاده عدم و نبوده برخوردار چندانی مطلوبیت از انسانی

 (.1931 پور،حسن و

 برای سألهم این. دهند انجام قبولی قابل سطح در را کارهایشان باید کارکنان کند، پیدا دسترسی اهدافش به سازمانی اینکه برای

 هک خصوصی هایشرکت برای نیز و عمومی خدمات انجام در شکست برای را زمینه ضعیفشان عملکرد که دولتی هایسازمان

 تهنک جالبترین اجتماعی دیدگاه از. است ضروری و حیاتی امری آورد،می فراهم را شانورشکستگی زمینه هاآن ضعیف عملکرد

 باال ار سازمان وریبهره خوب، عملکرد. دهند انجام خوبی به را کارهایشان که باشند داشته کارکنانی که است این هاسازمان برای

 (. 1391، اسپکتور)شودمی منجر ملی اقتصاد افزایش به نهایت در که بردمی

 کارکنان عملکرد افزایش صاحبنظران عقیده به. است شده معطوف زیادی توجه کارکنان عملکرد نقش به اخیر هایسال در

 افزایش در توانند می که دارند وجود متعددی عوامل. دارد ارزانی آنها کارکنان و هاسازمان برای را هامزیت از انبوهی تواندمی

 می نانکارک بهتر عملکرد به منجر تنها نه شود توجه سازمان در آنها به اگر که عواملی باشند، گذار اثر کارکنان شغلی عملکرد

 با که عواملی شناسایی اساس این بر. گذاشت خواهد اثر وریبهره و کیفیت نیز و سازمان به مربوط امور دیگر روی بر بلکه شود

  .باشند تاثیرگذار آن بر توانندمی و دارند رابطه شغلی عملکرد

 یرفتارهای انسان شودمی باعث وفاداری اینکه به توجه با است، سازمان به کارمندان وفاداری درباره نگرش یک سازمانی تعهد

 ازمانس عملکرد روی بر کارکنان سازمانی تعهد است بدیهی دهد، انجام باشد،می وفادار آن با که چیزی یا فرد برای را پسند مورد

 که داد نشان( 1931)جعفری و جوادی تحقیق همچنین. گرددمی سازمان و کارکنان عملکرد ارتقاء موجب و داشته مثبت تأثیر

 هب هاسازمان مدیران تمام طرفی از. باشد تاثیرگذار آن بر تواندمی و داشته معنادار رابطه وریبهره با آن ابعاد و سازمانی تعهد

 نداشت نگه راضی و عملکرد افزایش برای مدیران از بسیاری.  دهند افزایش را کارکنان عملکرد که هستند هاییروش دنبال

 مشکالتی .نیست عملکرد ارتقا برای کارکنان کننده ترغیب تنها این حال این با کنند، می استفاده مالی های پاداش از کارکنان

 ال،ح این با.  شود می حل پول با تنها مشکالت همه که کنند می احساس آنها مدیران که است این دارند، کنونی سازمانهای که

 تعهد ، کارکنان عملکرد بر مؤثر نامحسوس عوامل از یکی. باشد مالی نیازهای تر مهم شاید که دارند نیز دیگری نیازهای کارکنان

 .  است آنان سازمانی
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 یرد،گمی سازمان در را خود هویت شدت به فرد آن اساس بر که است انگیزشی مهم ازمسائل یکی سازمانی تعهد دیگر، سویی از

 روان سازی همانند درجه یعنی سازمانی تعهد. برد می لذت آن در عضویت از و آمیزد می در آن با و دارد مشارکت سازمان در

 و اه ارزش قبول: است زیر اجزاء دارای سازمانی تعهد. کنندمی کار آن برای که سازمانی به کارکنان چسبیدگی یا و شناختی

 دالیل(. 1001 ، هرسکویچ و میر) سازمان به ماندن پیوسته برای قوی میل بودن دارا و سازمان برای تالش تمایل سازمان، اهداف

 (.1339 ، اسچورمن و میر) دهد افزایش را اعضایش سازمانی تعهد سطح بایستی سازمان یک چرا اینکه از دارد وجود زیادی بسیار

 می انجام که کاری ،به. دارند اعتماد سازمان مدیریت به کارکنان که است جایی کار برای متعالی محیط( 1009)لیمن نظر از

 هب توان می را کار محیط به نسبت کارکنان احساس واقع در. برند می لذت خود همکاران با رابطه از  و کنند می افتخار دهند

 ار آل ایده یا متعالی کار محیط و خوب، و معمولی کار محیط بین تمایز اساس ابعاد، همین. )داد قرار توجه مورد جنبه سه این

 (.دهد می تشکیل

 در هاآن ماندگاری به تمایل دارند، باالتری شغلی عملکرد سازمان به وفادار و مندعالقه کارکنان که است داده نشان تحقیقات

 سازمان تغییرات با آنان همراهی و موافقت و هستند برخوردار باالتری کاری انگیزه از کنند، می غیبت کمتر است، بیشتر سازمان

 و یدنما فعالیت نیز مقرر وظایف از فراتر است حاضر سازمانی هایارزش و اهداف با سازگار و وفادار انسانی نیروی. است بیشتر

 و است قائل ارزش چقدر خود برای کارمند یک که مسائل این به تعهد میزان. باشد سازمانی اثربخشی در مهمی عامل تواندمی

 اشندبمی باال سازمانی تعهد دارای که افرادی. گذاردمی تأثیر نماید، استفاده احسن نحو به هایشتوانایی از خواهدمی چقدر نیز

 بخشی عنوان به را خود بوده، موافق سازمانشان هایارزش با احتماالً هاآن و است مهم برایشان سازمان در کار که باورند این بر

 کسب سازمانشان و خود رفاه جهت را مهم کاری تجارب و هستند قدم ثابت محوله وظایف انجام در کرده، حس سازمان از

 (.1993 توالیی، و باقری)کنندمی

 نظیر واردش شرایط در کار ادامه برای هاآن ساختن متقاعد نیز و کارکنان عملکرد تقویت برای انگیزشی قوی منبع سازمانی تعهد

 در ییرتغ و خود کارکنان سازمانی تعهد میزان شناخت با توانندمی هاسازمان ترتیب بدین. است کار با مرتبط فشارهای و تنش

 (.1999 همکاران، و طالقانی)بخشند تحقق را سازمان نظر مورد اهداف دارند، رابطه آن با که عواملی

 سال 9 خود سوال به پاسخ برای هاآن. دادند انجام کردن کار برای محل بهترین خلق عنوان با تحقیقی( 1019)  جونز و گافی

 واملع این که سازمانی نام و نمودند بیان را دارند، نیاز هاآن به شدن وربهره برای کارکنان که عواملی آن از پس و کرده تحقیق

 یابد؛می پرورش فردی هایتفاوت جاآن در که کردند تعریف سازمانی را رویایی سازمان. نامیدند رویایی سازمان کند،می رعایت را

 سازمان کند؛می ایجاد افزوده ارزش برایشان کارکنان، از صرف کشیبهره جای به سازمان شود؛نمی محدود یا پنهان اطالعات

 در مدیر صدها هایپاسخ هاآن. ندارد وجود هم احمقانه قواعد و است جذاب ماهوی لحاظ از کار دارد؛ اجتماعی ارزش و اعتبار

 نمودند خالصه عامل 1 در و کرده آوریجمع را «دارد؟ شکلی چه کردن کار برای شرکت بهترین» که سوال این برای دنیا سراسر

 ساختار و نمایند رعایت را عوامل این بایستی رویایی، سازمان به خود سازمان دادن سوق برای سازمان مدیران کردند بیان و

 :از عبارتند عامل 1. دهند سوق عوامل این شدن عملی سمت به را سازمان

 سیت،جن)سنتی تنوع هایدسته هم بپذیرند، را هاتفاوت کنند تالش هاسازمان: باشند خودشان کارکنان دهندمی اجازه مدیران -1

 (.اساسی مفروضات و ذهنی هایعادت ها،دیدگاه در تفاوت)ترظریف هایتفاوت هم و( قومیت و سن نژاد، رنگ،

 خود کارکنان به را حقیقت کند،نمی تحریف رود،نمی طفره دهد،نمی فریب رویایی سازمان: اطالعات جریان سازی آزاد -1

 تیاطالعا لحاظ از شفاف سازمان یک و گذاردمی احترام کار انجام برای پیرامونی وقایع از آگاهی به کارکنان نیاز به و گویدمی

 .باشدمی

 ایطیشر به را هابدترین و کنندمی بهتر نیز را کارکنانشان بهترین هاسازمان این: کارکنان هایتوانمندی سازی برجسته -9

 بندندیم رخت سازمان از شدن بهتر برای مدتی از پس برتر کارکنان. است بهتر نیز اند،داشته تصور خودشان آنچه از که رساندمی
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 دست از را موفقیت برای خود اصلی سرمایه بروند، سازمان از هاآن.  نشود ایجاد هاآن شدن بهتر برای سازمان در شرایطی اگر و

 .اندداده

 یزیچ از بخشی خواهندمی افراد(: کار محیط به کارکنان کردن افتخار)باشد پابند سهامداران ارزش از فراتر آرمانی به سازمان -4

 که کرد توجه باید اما دارد، نیاز مشترک معانی به سازمان. باشند داشته باور آن به بتوانند که چیزی باشند، خودشان از بزرگتر

 هایرزشا بین ارتباط حفظ و کردن تهادینه درباره گفت توانمی باشد،می ماموریت بیانیه تحقق از بیش چیزی مشترک معانی

 .شودمی سازمانی و فردی فرهنگ تقویت باعث کار این که است سازمانی و فردی

 هدف این. کنند استخراج را معنایی نیز خود روزانه هایفعالیت از باید مشترک، هدف جز به مدیران: روزانه کارهای معنادارای -5

 منطقی ایفوظ این آیا. دارد نیاز کندمی ایفا فرد هر که وظایفی در بازنگری به بلکه یابد،نمی تحقق جدید مشاغل افزودن طریق از

 .دهند انجام باید هاشرکت که است ایپیچیده و بزرگ مسوولیت این هستند؟ کنندهمجذوب کافی اندازه به آیا هستند؟

 هایمحدویت از عاری رویایی سازمان یک افراد، بسیاری نظر از که کندنمی تعجب کس هیچ: ندارد وجود ایاحمقانه قواعد -1

 و نندک رعایت را اصولی باید کنند،می کار منعطفی شرکت در اگر حتی کارکنان،. کرد محو را قوانین همه نباید اما است؛ مطلق

 .داشت نخواهد کیفیت دهند،می انجام که کاری وگرنه باشند، جدی کیفی کنترل در

 آنها. دارند اهمیت کند،می ایجاد تفاوت که سازمانی در کنند حس خواهندمی دهند، انجام خوب کار خواهندمی کارمندان

 ارساخت و استقالل نوعی به دلیل، همین به. را هایشانضعف نه کند،می جذب را آنها هایقدرت که کنند کار جایی در خواهندمی

 ،دارند نیاز آن به امروز کارمندان که چیزی. باشد آزاد و صادق منسجم، باید آنها سازمان منظور همین به که دارند نیاز مناسب

. کنندمی ایجاد که است اهدافی اهمیت از ناشی بلکه آید،نمی دست به ابزارها کارآیی بر تمرکز از که است اخالقی اختیار نوعی

 حمایت سازمان اهداف از که دهدمی سوق الزمی ساختارهای از استفاده به را سازمان که دارد قدرتمندی دالیل رویایی سازمان

 و گافی ادعای و آن هایخصوصیت و رویایی سازمان زمینه در شده بیان مطالب به توجه با(. 1931 خانی، عیسی)کنندمی

 یتجد با و داشته عالقه رویایی سازمان در کار به کارکنان که مطلب این نمودن عنوان و رویایی سازمان بر مبنی( 1019)جونز

 ابطهر کارکنان شغلی عملکرد و سازمانی تعهد با آن کننده ایجاد عوامل و رویایی سازمان رسدمی نظر به کنند،می کار جاآن در

 . گذارد تاثیر هاآن بر بتواند و باشد داشته معناداری

 ضرورت انجام پژوهش

 که است ممکن پرستاران مثال برای دارد؛ تفاوت شغلی رضایت و وابستگی با کلی طور وبه بوده جدید مفهوم یک سازمانی تعهد

 هانآ صورت آن در که باشند ناراضی کنند می کار آن در که بیمارستانی از ولی باشند داشته دوست دهندمی انجام که را کاری

 از پیامدهای با سازمانی تعهد که اند داده نشان زیادی تحقیقات. کرد خواهند جستجو مشابه هایمحیط در را مشابه هایشغل

 رمزگویان)اردد منفی رابطه شغل ترک به تمایل با و مثبت رابطه شغلی عملکرد و اجتماعی فرا سازمانی رفتار و شغلی رضایت قبیل

 قتحق جهت خاطر تعلق با و بماند سازمان در کند می ملزم را فرد که است نیرویی بیانگر سازمانی تعهد(. 1931 پور،حسن و

 در دارد باالیی سازمانی تعهد که فردی.  است همراه مولد رفتارهای سری یک با سازمانی تعهد یعنی کند؛ کار سازمان اهداف

 می نشان فداکاری و ایثار حتی و زیاد تالش خود از اهداف آن به رسیدن برای و پذیرد می را آن اهداف ، ماند می باقی سازمان

 آن وفاداری افزایش و کارکنان سازمانی تعهد ارتقای برای دارد ضرورت ها سازمان برای( 1934، زاده کتویی و زاده خلیل)دهد

 داشته طهراب سازمانی تعهد با که بپردازند عواملی مطالعه و بررسی شناسایی، به کارکنان، سازمانی تعهد مزایای از برخورداری و ها

 ارکنانک عملکرد و سازمانی تعهد با آن، کننده ایجاد عوامل و رویایی سازمان درجه رابطه بررسی به حاضر تحقیق رو این از. باشد

 .است گردیده تبیین اساس این بر پژوهش مساله و پردازدمی

 جهت در شرکت تالش تمام باید پس دارد، کار و سر زیادی رجوع ارباب با روزانه که باشد می هایی شرکت جز برق شرکت

 رد باال وری بهره که خود نهایی هدف به تواند می هدف این به رسیدن با چون باشد،  آنها رضایت جلب و رجوع ارباب خشنودی
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 دو نای و باشد می سازمانی عملکرد و وری بهره ارتقای و افزایش دنبال به اصفهان برق شرکت. گردد نزدیک باشد، می کشور

 ارند،د سازمانی عملکرد و وری بهره ارتقای در بسزایی نقش که ای مولفه دو. باشد می ضروری و حیاتی سازمان این برای متغیر

 تواندب بایستی خود، اهداف این به رسیدن برای  اصفهان برق شرکت لذا. باشد می کارکنان عملکرد و سازمانی تعهد های مولفه

 جوعر ارباب رضایت بود خواهد قادر شرکت باال وفاداری سطح با کارمندانی داشتن با چون داد افزایش را کارکنان وفاداری سطح

 سیارب سازمان در کارکنان عملکرد طرفی از. یابد دست دیگر های سازمان با رقابت سطح در حتی بهتری های نتیجه به و جلب را

 شرکت باید پس دهند، ارتقا را خود سازمان عملکرد توانند می خود کارکنان خوب عملکرد با هایی سازمان زیرا باشد می مهم

 و کارکنان عملکرد و سازمانی تعهد های مولفه بررسی اساس این بر. دهد انجام خود کارکنان عملکرد ارتقا برای را خود تالش

 و الزم آن مورد در تحقیق و مطالعه و دارد ای ویژه اهمیت اصفهان برق شرکت برای دارند، رابطه مولفه دو این با که عواملی

 الشت  تمام و بوده راضی شرایط تمام از کارکنان و مدیر درآن که است سازمانی رویایی سازمان طرفی از. رسد می نظر به ضروری

 تعهد با آن، های مولفه و رویایی سازمان رسد می نظر به داشت توجه باید. دهند می انجام سازمان اوضاع بهبود جهت را خود

 همطالع همچنی و آن های مولفه و رویایی سازمان بررسی لذا باشند، داشته رابطه برق شرکت در کارکنان عملکرد و سازمانی

 مدیران به تحقیق این احتمالی نتایج تا دارد اهمیت اصفهان برق شرکت برای کارکنان عملکرد و سازمانی تعهد با متغیر این رابطه

 و مناسب تصمیمات اخذ با تا کند کمک ها آن به و دهد نشان اصفهان برق شرکت در را رویایی سازمان استقرار میزان سازمان

 ایشافز را سازمانی وری بهره و عملکرد نتیجه در و سازند فراهم کارکنان عملکرد و سازمانی تعهد ارتقای برای را زمینه صحیح،

 . دهند

 

 تحقیق پیشینه

 داخلی تحقیقات

 سکوت پدیده دانشگاه کارکنان عملکرد با سازمانی سکوت رابطۀ بر مبنی خود تحقیق در( 1939)عنایتی و نیاحسینیبزرگ

 زمانیسا سکوت پدیده که کردند بیان و نمودند تعریف سازمان از هایشاننگرانی و نظرات از کارکنان کردن امتناع را سازمانی

 عملکرد و سازمانی سکوت متغیر دو بین که داد نشان هاآن تحقیق های یافته. باشد داشته تاثیر کارکنان عملکرد بر تواندمی

 ازمانیس عملکرد ابعاد با سازمانی سکوت بین همچنین،. دارد وجود معنادار و منفی رابطۀ مازندران پزشکی علوم دانشگاه کارکنان

 منفی ۀرابط سازمانی محیط و کارکنان ارزیابی گیری،تصمیم در مشارکت کارکنان، انگیزه سازمانی، حمایت نقش، وضوح: شامل

 کتمشار سازمان، محیط بعد سه عملکرد، ابعاد بین از که داد نشان چندمتغیره رگرسیون از حاصل نتایج. داشت وجود معنادار و

 .داشتند را سازمانی سکوت بینیپیش قدرت نقش وضوح و تصمیمگیری در

 موریتیما هایرسته کارکنان شغلی عملکرد با شخصیتی هایویژگی رابطۀ بررسی بر مبنی تحقیقی( 1939)همکاران و بابائیان

 و بودن یردلپذ و پذیری انعطاف عاطفی، ثبات گرایی، برون شخصیتی های ویژگی بین داد نشان تحقیق نتایج. دادند انجام ناجا

 داردن وجود معناداری رابطۀ( بزرگ تهران انتظامی فرماندهی انتظامی راهور، آگاهی،) مأموریتی های رسته کارکنان شغلی عملکرد

 هابررسی همچنین.باشدمی معنادار ارتباط این مأموریتی هایرسته کارکنان شغلی عملکرد و پذیری مسئولیت ویژگی بین تنها و

 هوررا رسته در پذیری مسئولیت ولی است یکسان آگاهی و انتظامی های رسته در پذیری مسئولیت سطح که دهدمی نشان

 .باشد می دیگر عملیاتی رسته دو از ترپایین

 و اقتصادی امور وزارت در کارکنان عملکرد و تعهد بین رابطه بررسی» عنوان با خود تحقیق در( 1932)پورحسن و رمزگویان

 نجاریه تعهد مستمر، تعهد عاطفی، تعهد بین معنادار ارتباط وجود شامل فرعی های فرضیه تحقیق، تایج ن دادند نشان «دارایی

 تعهد بین که دهدمی نشان فرضیات آزمون از حاصل نتایج ضمن، در. نمود تأیید درصد 31 اطمینان با را کارکنان عملکرد و
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 دتعه ترتیب به که داد نشان فریدمن آزمون از حاصل نتایج همچنین دارد، وجود داری معنا رابطه کارکنان عملکرد و سازمانی

 .هستند اولویت دارای کارکنان عملکرد بر هنجاری و مستمر عاطفی،

 جوانان و ورزش وزارت کارکنان دربین سازمانی تعهد و شادکامی ارتباط" عنوان با خود تحقیق در( 1932) اسدی و نسترن

 هدتع و کارکنان شادکامی بین مثبتی معنادار ارتباط که رسیدند نتیجه این به کارمند نفر 213 بین در" اسالمی جمهوری

 ملکردع بهبود برای را آنها تالش و سازمان به آنها دلبستگی کارکنان روحیه ارتقای برای سازمان تالش ، دارد وجود آنها سازمانی

 عملکرد بهبود  و آنها سازمانی تعهد افزایش باعث باعث کارکنان شادکامی افزایش برای راهکارهایی کارگیری به و دهد می افزایش

 .گردد می سازمان

 توزیع رهبری سبک تأثیرگذاری در کارآمدی احساس گرمیانجی نقش بررسی " عنوان با ای مقاله( 1931)همکاران و یاسینی

 تعهد و غلیشرضایت بر شدهتوزیع رهبری سبک تأثیر. دادند ارائه " دولتی مدارس کارکنان شغلی رضایت و سازمانی تعهد بر شده

 یهمبستگ نوع از توصیفی پژوهش روش. است حاضر مطالعه هدف معلمان کارآمدی احساس متغیر گرمیانجی نقش با سازمانی

 ایهخوش گیرینمونه روش از استفاده با که است تهران شهرستان راهنمایی مدارس معلمان کلیه شامل موردمطالعه یجامعه بوده،

 از هاداده گردآوری برای. شدند مطالعه و انتخاب نمونه عنوانبه نفر 160 تعداد مورگان و کرجسی جدول و ایچندمرحله

 شغلی ترضای معلم، کارآمدی احساس کننده بینیپیش شده توزیع رهبری داد، نشان هایافته. شد استفاده استاندارد پرسشنامه

 وزیعت رهبری تأثیر همچنین. متغیرهاست سایر از بیش سازمانی تعهد بر آن تأثیرگذاری درجه بوده، معلمان سازمانی تعهد و

 بیینت شغلی رضایت از بیش را سازمانی تعهد نیز دموگرافیک متغیرهای. است غیرمستقیم صورتبه شغلی رضایت بر شده

 درنهایت. کنندنمی بینیپیش را معلمان کارآمدی احساس دموگرافیک، متغیرهای از کدامهیچ داد، نشان هایافته. کنندمی

 . کندمی بینیپیش معناداری طوربه را شغلی رضایت و سازمانی تعهد نیز کارآمدی

 هبیم شرکت یک: مطالعه مورد)کارکنان سازمانی تعهد و توانمندسازی مفهوم» عنوان با تحقیقی( 1930)همکاران و پور اللیان

 افزایش اساسی راهبردهای از کارکنان، به عمل آزادی دادن و توانمندسازی کردند بیان خود تحقیق در هاآن. دادند انجام(« ای

 ازمانیس تعهد با کارکنان سازی توانمند داد نشان هاآن تحقیق نتایج. باشدمی امروزی هایسازمان بقای شرط و کارکنان عملکرد

 احساس بودن، موثر احساس انتخاب، حق داشتن احساس داد نشان ها آن های یافته همچنین. دارد معناداری و مثبت رابطه هاآن

 .دارد سازمانی تعهد با معناداری و مثبت رابطه نیز دیگران به اعتماد داشتن احساس و بودن دار معنی

 وجود کردند بیان " انسانی نیروی نگهداشت بر سازمانی تعهد تأثیر" عنوان با خود تحقیقی در( 1930) اسماعیلی و غالمحسینی

 بریره سبک از استفاده و  سازمانی پذیری جامعه آمیز موفقیت ،اجرای سازمانی جو بودن سازمانی،مناسب شغلی،عدالت رضایت

 دارای کارکنان تعهد سطح که داد نشان آنان تحقیق نتایج.باشد می کارمندان سازمانی تعهد بر موثر متغیر عوامل از مشارکتی

 انها اندنم به میل کارکنان سازمانی تعهد افزایش با عبارتی به باشد می  سازمان  از کارکنان از خروج به تمایل  با معکوس رابطه

 .یابد می افزایش سازمان در

 

 خارجی تحقیقات

. دادند امانج پدرساالرانه رهبری بر تاکید با کارکنان عملکرد بر رهبری اعتماد تاثیر بر مبنی تحقیقی( 2014) 1همکاران و چن

 عملکرد با مولفه دو این که شد معرفی پدرساالرانه رهبری مثبت ابعاد عاطفی اعتماد و خیرخواهی که داد نشان هاآن نتایج

 حالت که پدرساالرانه رهبری منفی بعد و شودمی کارکنان العاده فوق عملکرد که طوری به داشته قوی و مثبت رابطه کارکنان

 . دارد معناداری و منفی رابطه کارکنان عملکرد با گردید، بیان رهبر استبدادی

 انجام «سازمانی تعهد و کار به نگرش شغلی، عملکرد شغلی، رضایت بین رابطه»  عنوان با تحقیقی( 2014) 2همکاران و ایمران

 طهراب نیز سازمانی تعهد دارد، وجود عملکرد و شغلی رضایت بین قوی و مثبت رابطه داد نشان هاآن مطالعه از حاصل نتایج. دادند
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 شغولم کارکنان شغلی رضایت بر سازمانی تعهد که داد نشان هاآن همچنین. است کار به نسبت نگرش و عملکرد با قوی مثبت

 کردعمل سازمان، به هاآن شدن متعهد و معلمان تعهد یافتن افزایش با و دارد توجهی قابل تاثیر پرورش و آموزش بخش در کار به

 .است یافته ارتقا نیز هاآن

 سال 9 خود سوال به پاسخ برای هاآن. دادند انجام کردن کار برای محل بهترین خلق عنوان با تحقیقی( 2019)جونز و گافی

 واملع این که سازمانی نام و نمودند بیان را دارند، نیاز هاآن به شدن وربهره برای کارکنان که عواملی آن از پس و کرده تحقیق

 باشند، خودشان که کارکنان به مدیران دادن اجازه -1 مولفه 6 داد نشان هاآن نتایج. نامیدند رویایی سازمان کند،می رعایت را

 -4 مدیران، توسط کارکنان هایتوانمندی سازی برجسته و کشف -9 مدیران، توسط سازمان در اطالعات جریان آزادسازی -2

 توسط احمقانه قواعد داشتن عدم -6 و مدیران توسط روزانه کارهای کردن معنادار -1 خود، کار محل به کارکنان کردن افتخار

 .باشدمی نیاز مورد رویایی سازمان به رسیدن برای مدیران،

 این رد  که دادند انجام "سازمانی تعهد و انسانی منابع مدیریت عملکرد بین ارتباط" عنوان با تحقیقی(2019) همکاران و اسالن

 مطالعه این برای رم عملکرد 61 متعدد، مطالعات به توجه با. که سازمانی تعهد و رم عملکردهای بین ارتباط آنالیز درصدد مطالعه

 هایی گیزهان تعاملی، تسهیالت تیمی، های فعالیت کردار، و رفتار انسانی، منابع و تولید تناسب شامل که شد واقع پذیرش مورد

 آنها  بوده عملکردی بازخوراند و استراتژی ارتباطات متعدد، عملکردهای آموزش شغلی، های مهارت آموزش اهداف، تحقق برای

  دارد وجود سازمانی تعهد و انسانی منابع مدیریت های متغیر بین مثبتی آماری و قوی ارتباط کردند بیان

 تحول برای ای نسخه عنوان به را کارکنان تعهد و داد اجام سازمان به نسبت کارکنان تعهد بر مبنی تحقیقی( 2011)هالم

 آرزوی رد هستند، مشتاقتر که کارکنانی که داد نشان وی تجقیق در آمده بدست هایداده تحلیل و تجزیه. نمود معرفی سازمانی

 ارکنانک تعهد فرهنگ ایجاد برای را عامل پنج نتایج چنینهم. کنندمی تالش سازمانی و فردی یعنی موفقیت به دو هر رسیدن

 نهادن ارزش و حمایت -9 کار، شوق و شور دارای و قابلیت با کارکنان انتخاب -2 سازمان، در کارکنان نقش تعریف -1 صورت به

 .نمایدمی معرفی بازخورد مکانیسم توسعه و تقویت -1 و پایدار پاداش های سیستم ایجاد -4 کارکنان، به

 انجام  چین شهر 10 در کارمند 361 بین در شغلی رشد و سازمانی تعهد بین رابطه عنوان با تحقیقی( 2010) همکاران و ونگ

 اب مثبت طور به دیگر بعد سه موثرو تعهد با مثبت طور به شغلی رشد از بعد 4 که داد نشان آنان مطالعه از حاصل نتایج دادند

 ذاردگ می تاثیر سازمان تعهد بر شغلی رشد عوامل میان در طرفین تعامل هیجدهم سه فقط و دارد ارتباط اصولی و مستمر تعهد

. 

 رسنلپ کارکنان جابجایی قصد بر شهروندی رفتار و سازمانی تعهد تأثیر بررسی به مقاله این(  2010) همکاران و احمد سهراب

 مورد جابجایی قصد روی بر عامل دو تاثیر گیری اندازه برای دهنده پاسخ 114 از اطالعات. پردازد می پاکستان در تلفن مرکز

 سازمانی دیشهرون رفتار و سازمانی تعهد با جابجایی قصد رابطه تحلیل و تجزیه برای رگرسیون و همبستگی. گرفت قرار استفاده

 تعهد به اردد بستگی سازمانی در تلفن مرکز پرسنل جابجایی قصد که داد نشان مطالعه از حاصل نتایج. گرفت قرار استفاده مورد

  گرای معج های فرهنگ مورد در نتایج. ندارد توجهی قابل تاثیر تلفن مرکز پرسنل جابجایی قصد بر شهروندی رفتار اما کارکنان

 .نماید می بحث مدیران برای سیاسی اشارات و پاکستان

 با شغلی رشد. کردند بررسی را سازمانی تعهد و کارمندان شغلی رشد بین رابطه تحقیقی در( 2010) همکاران و سیونگ کینگ

 تعهد کهدرحالی الزحمه،حق افزایش و رشد سرعت ای،ایحرفه مهارت توسعه شغلی، هدف پیشبرد: شودمی تفسیر عامل چهار

 آوریجمع چین جمهوری شهر ۹۱ در کارمند ۱۶۹ از تحقیق اطالعات. شودمی تعبیر آلن مدل وسه و میر مدل کاربرد با سازمانی

 و مرمست تعهد با مثبت طوربه دیگر بعد سه و مؤثر تعهد با مثبت طوربه شغلی رشد از بعد چهار دهدمی نشان که است شده

 کندمی پیشنهاد گذارد،می تأثیر سازمانی تعهد بر شغلی رشد عوامل میان در طرفین تعامل امهیجده سه فقط. دارد ارتباط اصولی

 .گذاردمی تأثیر تعهد برافزایش افزاینده رفتار جایبه شغلی رشد عوامل که
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  پژوهش اهداف

 اصلی هدف

 اصفهان شهر برق شرکت در کارکنان عملکرد و تعهدسازمانی با مدیران توسط رویایی سازمان استقرار میزان بین رابطه تعیین

 

 فرعی اهداف

 کارکنان عملکرد و سازمانی تعهد و باشند خودشان که کارکنان به مدیران دادن اجازه بین رابطه تعیین-1

 کارکنان عملکرد و سازمانی تعهد و مدیران توسط سازمان در اطالعات جریان آزادسازی بین رابطه تعیین-2

  کارکنان عملکرد و سازمانی تعهد و مدیران توسط کارکنان هایتوانمندی سازی برجسته و کشف رابطه تعیین-9

  کارکنان عملکرد و سازمانی تعهد و خود کار محل به کارکنان کردن افتخار رابطه نعیین-4

  کارکنان عملکرد و سازمانی تعهد و مدیران توسط روزانه کارهای کردن معنادار رابطه تعیین-1

 کارکنان عملکرد و سازمانی تعهد و مدیران توسط احمقانه قواعد داشتن عدم بین رابطه تعیین--6

 

 اصلی فرضیه فرضیه های پژوهش:

 جودو رابطه اصفهان شهر برق شرکت در کارکنان عملکرد و تعهدسازمانی با مدیران توسط رویایی سازمان استقرار میزان بین

 .دارد

 فرعی های فرضیه

 .دارد وجود رابطه کارکنان عملکرد و سازمانی تعهد و باشند خودشان که کارکنان به مدیران دادن اجازه بین-1

 .دارد وجود رابطه کارکنان عملکرد و سازمانی تعهد و مدیران توسط سازمان در اطالعات جریان آزادسازی بین-2

 .دارد وجود رابطه کارکنان عملکرد و سازمانی تعهد و مدیران توسط کارکنان هایتوانمندی سازی برجسته و کشف-9

 .دارد وجود رابطه کارکنان عملکرد و سازمانی تعهد و خود کار محل به کارکنان کردن افتخار-4

 .دارد وجود رابطه کارکنان عملکرد و سازمانی تعهد و مدیران توسط روزانه کارهای کردن معنادار-1

 دارد وجود رابطه کارکنان عملکرد و سازمانی تعهد و مدیران توسط احمقانه قواعد داشتن عدم بین-6

 

 :تحقیقروش 

 تعل به و کاربردی هدف نظر از نمود استفاده بررسی، مورد واقعی سازمان در توانمی را آن نتایج اینکه علت به حاضر پژوهش

 یمیدان نوع از پژوهش روش و باشدمی همبستگی نوع از توصیفی ماهیت نظر از رابطه، یک و موقعیت یک توصیف و مشاهده

 متغیرهای بین تعامل و روابط کشف هدفشان که هستند غیرآزمایشی علمی هایبررسی تحقیق میدانی، روش. باشدمی

 آوری جمع در که دلیل این به تحقیق این. است واقعی سازمانی و اجتماعی ساختارهای در آموزشی شناسی،روان شناسی،جامعه

 نای در)پرسشنامه و مصاحبه جمله از مختلف طرق از پیرامون محیط از را اطالعات و رفته کاری محیط از بیرون به فرد اطالعات

 ود بواسطه پژوهش این در نیاز مورد اطالعات  .است گردیده انجام پیماشی صورت به کند، می آوری جمع ،(پرسشنامه: تحقیق

 :گردد می آوریجمع میدانی و ایکتابخانه روش

 ایکتابخانه روش از آن هایپیشینه و پژوهش نظری ادبیات به مربوط اطالعات آوریجمع برای پژوهش این در: ایکتابخانه•

 پژوهش موضوع با را سنخیت بیشترین که اینترنتی هایبانک و پژوهشی هایطرح ها،مجله ها،مقاله ها،کتاب مطالعه شامل

 .گردید استفاده داشتند،

 استفاده میدانی روش از تحلیل و تجزیه برای آماری جامعه از نیاز مورد اطالعات و هاداده آوریجمع برای پژوهش این در: میدانی•

 گردید
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که از روش تصادفی طبقه بندی  نفر بود  101به تعداد  1931در سال برق اصفهان شرکت تعاونی  کارکنان جامعه مورد مطالعه 

به همین دلیل پرسش نامه ها در دسترس تمامی اعضای جامعه پزوهش قرار گرفت شده برای پخش پرسشنامه ها استفاده شد 

 انجام شد.  amos8.5و     spss   ,  29رم افزارنبا استفاده از  و سپس تحلیل آماری بر روی داده ها

 مدیران، توسط رویایی سازمان ایجاد درجه استاندارد  پرسشنامه 9. بود پرسشنامه اطالعات و هاهداد گردآوری ابزار پژوهش این در

 رسشنامهپ گردید تنظیم لیکرت ای گزینه پنج  طیف اساس بر و شد استفاده تحقیق این در کارکنان عملکرد و سازمانی تعهد

 والئس 11  شامل عملکرد پرسشنامه.  باشد می سوال 20 تعهد و سوال 90 شامل مدیران توسط رویایی سازمان ایجاد درجه

 تا 6 سوال از. باشم خودم دهید اجازه  مولفه  1 تا 1 سوال از.مدیران توسط رویایی سازمان ایجاد درجه پرسشنامه.  باشد می

 کاری مولفه 29 تا 13 سوال از. کنید برجسته مرا مندی توان مولفه 18 تا 19 سوال از.است خبر چه بگویید من به مولفه  12

 مانع احمقانه قواعد با مولفه 90 تا 28 سوال از و کنید معنادار را کارم مولفه 27 تا 24 سوال از. کنم افتخار خود کار به کنید

 61تا   10و از  هنجاری تعهد 10 تا 44 از و مستمر تعهد 49 تا 98 از عاطفی تعهد 97 تا 91 از ، سازمانی تعهد و نشوید من

 عملکرد کارکنان بود . 

 

 پایایی

 دامنه. هدد می بدست یکسانی نتایج اندازه چه تا یکسان شرایط در گیری اندازه ابزار که دارد کار و سر امر این با پایایی مفهوم

 دارد وجود پرسشنامه پایایی گیری اندازه برای متعددی های روش است( کامل ارتباط+ )1 تا( ارتباط عدم) صفر از پایایی ضریب

 ینا پرسشنامه اعتبار سنجش جهت نمود اشاره کرونباخ آلفای ضریب و تنصیف روش موازی، روش دوباره، اجرای به توان می که

 شنامهپرس جمله از گیری اندازه ابزار درونی هماهنگی محاسبه برای روش این است شده استفاده کرونباخ آلفای ضریب از پژوهش

 قادیرم تواند می سوال هر پاسخ ابزار، گونه این در. رود می بکار کنند می گیری اندازه را مختلف های خصیصه که هایی آزمون یا

 های سوال مجموعه زیر هر های نمره واریانس باید ابتدا کرونباخ آلفای ضریب محاسبه برای. کند اختیار را مختلف عددی

 جهت.کرد محاسبه را آلفا ضریب مقدار زیر فرمول از استفاده با سپس. کرد محاسبه را کل واریانس و( آزمون زیر یا) پرسشنامه

/ 81  رانمدی توسط رویایی سازمان ایجاد درجه پرسشنامه اعتبار. شد استفاده کرونباخ الفای از گیری اندازه ابزار پایایی سنجش

  گردید. براورد/ 83 وعملکرد/  87 سازمانی تعهد پرسشنامه و

  روایی

 روایی از آگاهی بدون سنجد می را نظر مورد خصیصه حد چه تا گیری اندازه ابزار که دهد می پاسخ سئوال این به روایی مفهوم

 اندازه ابزار روایی تعیین برای متعددی های روش داشت اطمینان آن از حاصل های داده دقت به توان نمی گیری اندازه ابزار

 .نمود اشاره سازه روایی و مالکی روایی محتوا، روایی به توان می که دارد وجود گیری

 ادیافر توسط معموالً آزمون یک محتوای روایی شد استفاده محتوایی روایی از پژوهش این گیری اندازه ابزار روایی سنجش جهت

 . شود می تعیین مطالعه مورد موضوع در متخصص

 ختیارا در مقدماتی پرسشنامه پژوهش این گیری اندازه روایی سنجش جهت. دارد بستگی داوران قضاوت به محتوا روایی رو این از

 .نمودند تأیید را پرسشنامه روایی آنان و.گرفت قرار داور بعنوان مشاور و راهنما استاد

 

 یافته های پژوهش:

از نظر توزیع سنی  اند بوده زن درصد 1/98 و مرد کارکنان درصد 3/61 نتایج براساسدر نمونه ی مورد مطالعه در این تحقیق 

 در درصد  4/11 و  سال 41-91 درصد  9/94  سال 21-91 درصد   4/12 سال 18-21 سنی گروه در  کارکنان درصد  3/1

  8/4 ،  لمدیپ زیر و دیپلم مدرک دارای  کارکنان رصد د 6/7سی وضعیت تحصیلی ر.در براند بوده  سال 41-60 سنی گروه
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  کارکنان درصد 1/10 نتایج براساس.اند بوده  دکترا و ارشد کارشناسی درصد 2/96 و کارشناسی درصد 4/11  ، دیپلم فوق درصد

 خدمت سابقه دارای درصد 3/22 و سال 10-11 درصد 6/27 ، سال 1-10 درصد 93 ، سال 1 از کمتر خدمت سابقه دارای

 اند بوده  سال 11 از بیشتر

نرمال توزیع با عملکرد و تعهد نمرات توزیع مقایسه(  1)  جدول  

P 
 

k-s-z  

 عاطفی /229 /972

 مستمر  19/1 /151

 هنجاری  /727 /525

 عملکرد  99/1 /279

 

تعهد و عملکرد   نرمال می  معنی دار بوده بنابراین توزیع نمرات   p≤/55در سطح   k-s-z( آماره  1براساس نتایج جدول ) 

 باشد. 

 
 با توزیع نرمال رانیتوسط مد ییایرو سازمان ( مقایسه توزیع میانگین نمرات استقرار 2جدول ) 

 k-s-z P 

 /966 /313 باشند  به کارکنان که خودشان رانیاجازه دادن مد

 /918 /317 رانیاطالعات در سازمان توسط مد انیجر یآزادساز

 /126 17/1 رانیکارکنان توسط مد یهایتوانمند یته سازسکشف برج

 /196 12/1 افتخار کردن کارکنان به محل کار خود

 /266 /873 رانیروزانه توسط مد یمعنادار کردن کارها

 /126 /683 رانیعدم داشتن قواعد احمقانه توسط مد

 ییایرو سازمان استقرارمعنی دار بوده بنابراین توزیع نمرات   p≤/55در سطح   k-s-z( آماره   9براساس نتایج جدول )

 .نرمال می باشد  رانیتوسط مد

 

 آزمون فرضیه های پزوهش:

 : اصلی فرضیه

 جودو رابطه اصفهان شهر برق شرکت در کارکنان عملکرد و تعهدسازمانی با مدیران توسط رویایی سازمان استقرار میزان بین

 .دارد

 
 3با میانگین فرضی  رانیتوسط مد ییایرو سازمان ( مقایسه میانگین نمره استقرار3جدول ) 

P t میانگین انحراف معیار  

 به کارکنان که خودشان رانیاجازه دادن مد 19/9 /010 19/9 /590

 رانیاطالعات در سازمان توسط مد انیجر یآزادساز 77/9 /557 -17/5 /551

کارکنان توسط  یهایتوانمند یته سازسکشف برج 52/9 /707 91/1 /950

 رانیمد
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 افتخار کردن کارکنان به محل کار خود 55/9 /055 79/9 /551

 رانیروزانه توسط مد یمعنادار کردن کارها 55/9 /709 52/0 /551

 رانیعدم داشتن قواعد احمقانه توسط مد 90/9 /001 59/5 /551

در سطح   رانیکارکنان توسط مد یهایتوانمند یته سازسکشف برجمشاهده شده در خصوص   t(  9براساس نتایج جدول ) 

55/≥p   در سطح متوسط بوده است.  رانیکارکنان توسط مد یهایتوانمند یته سازسکشف برجمعنی دار نبوده . بنابراینt  

،  رانیاطالعات در سازمان توسط مد انیجر یآزادساز،  به کارکنان که خودشان رانیاجازه دادن مدمشاهده شده در خصوص 

 رانیعدم داشتن قواعد احمقانه توسط مدو  رانیروزانه توسط مد یمعنادار کردن کارها،  ر خودافتخار کردن کارکنان به محل کا

افتخار کردن کارکنان به محل کار ،  به کارکنان که خودشان رانیاجازه دادن مدمعنی دار بوده است . بنابراین   p≤/55در سطح 

 یآزادسازبیش از سطح متوسط  و   رانیقواعد احمقانه توسط مد عدم داشتنو  رانیروزانه توسط مد یمعنادار کردن کارها ، خود

و کشف و برجسته سازی توانمندی  کمتر از سطح متوسط در سازمان وجود دارد . رانیاطالعات در سازمان توسط مد انیجر

 کارکنان توسط مدیران در سطح متوسط بوده است.

 

 فرعی های فرضیه

 
 عملکرد سازمانی و همبستگی بین اجازه دادن مدیران به کارکنان که خودشان باشند با تعهد  ضریب ( 4)  جدول

 عملکرد نجاریه مستمر عاطفی تعهد 

r p r p r p r p r p 

 /014 /298 /001 271 /300 -/012 001 /149 /001 /933 ..اجازه دادن 

 و عاطفی ، کل تعهد با باشند خودشان که کارکنان به مدیران دادن اجازه بین همبستگی ضریب(  4) جدول نتایج براساس 

 با باشند خودشان که کارکنان به مدیران دادن اجازه بین بنابراین.  است بوده دار معنی  p≤/01 سطح در عملکرد و نجاری ه

 . است بوده دار معنی رابطه ی  عملکرد و نجاریه ، عاطفی ، کل تعهد

 
 عملکرد و سازمانی  تعهد با مدیران توسط سازمان در اطالعات جریان آزادسازی بین همبستگیضریب  (5)  جدول

 عملکرد هنجاری مستمر عاطفی تعهد 

r p r p r p r p r p 

 /001 /491 /001 /944 /820 /022 /001 /984 /001 /916 آزاد سازی

 و عاطفی ، کل تعهد با مدیران توسط سازمان در اطالعات جریان آزادسازی بین همبستگی ضریب(  1)  جدول نتایج براساس 

 با مدیران توسط سازمان در اطالعات جریان آزادسازی بین بنابراین.  است بوده دار معنی  p≤/01 سطح در عملکرد ونجاری ه

 . است بوده دار معنیرابطه   عملکرد و هیجانی ، عاطفی ، کل تعهد

 
 عملکرد و سازمانی  تعهد با مدیران توسط کارکنان هایتوانمندی سازی برجسته و کشفبین   همبستگی ضریب ( 6)  جدول

 عملکرد نجاریه مستمر عاطفی تعهد 

r p r p r p r p r p 
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 /001 /926 /001 /930 /931 -/084 /001 /463 /001 /984 ی زبرجسته سا

 ، لک تعهد با مدیران توسط کارکنان هایتوانمندی سازی برجسته و کشف بین همبستگی ضریب (6)   جدول نتایج براساس

 هایتوانمندی سازی برجسته و کشف بین بنابراین.  است بوده دار معنی  p≤/01 سطح در عملکرد و نجاری ه و عاطفی

 . است بوده دار معنی عملکرد و هیجانی ، عاطفی ، کل تعهد با مدیران توسط کارکنان

 
 عملکرد و سازمانی  تعهد با خود کار محل به کارکنان کردن افتخار بین  همبستگی ضریب ( 7)  جدول

 عملکرد هنجاری مستمر عاطفی تعهد 

r p r p r p r p r p 

 /001 /461 /001 /263 /013 /228 /001 /196 /001 /476 افتخار کردن 

 ، هنجاری  و عاطفی ، کل تعهد با خود کار محل به کارکنان کردن افتخار بین همبستگی ضریب( 7)  جدول نتایج براساس

 ، کل تعهد با خود کار محل به کارکنان کردن افتخار بین بنابراین.  است بوده دار معنی  p≤/01 سطح در عملکرد و  مستمر

 . است بوده دار معنی عملکرد و مستمر ، ریانجه ، عاطفی

 
 عملکرد وسازمانی  تعهد با مدیران توسط روزانه کارهای کردن معنادار همبستگی ضریب ( 8)  جدول

 عملکرد   نجاری ه مستمر  عاطفی  تعهد  

r p r p r p r p r p 

 /001 /992 /001 /190 /014 /293 /001 /147 /001 /131 معنا کردن 

  نجاریه و عاطفی ، کل تعهد با خود مدیران توسط روزانه کارهای کردن معنادار بین همبستگی ضریب(  8) جدول نتایج براساس

 تعهد با  مدیران توسط روزانه کارهای کردن معنادار بین بنابراین.  است بوده دار معنی  p≤/01 سطح در کردعمل و  مستمر ،

 است بوده دار معنی عملکرد و مستمر ، هیجانی ، عاطفی ، کل
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 سازمانی و عملکرد تعهد با مدیران توسط احمقانه قواعد داشتن عدم بین همبستگی ضریب ( 9)  جدول

 عملکرد نجاریه مستمر عاطفی تعهد 

r p r p r p r p r p 

عدم داشتن قواعد 

 احمقانه 

478/ 001/ 912/ 001/ 296/ 011/ 101/ 001/ 901/ 002/ 

 هیجانی و عاطفی ، کل تعهد با خود مدیران توسط احمقانه قواعد داشتن عدم بین همبستگی ضریب(  3) جدول نتایج براساس

 ، کل تعهد با مدیران توسط احمقانه قواعد داشتن عدم بین بنابراین.  است بوده دار معنی  p≤/01 سطح در عملکرد و  مستمر ،

 .   است بوده دار معنی عملکرد و مستمر ، هیجانی ، عاطفی

 

 
 یافته های فرعی پژوهش 

 
 از نظر کارکنان مرد و زن رانیتوسط مد ییایرو سازمان ( مقایسه میانگین نمره استقرار 01جدول )

 t p زن مرد 

انحراف  میانگین 

 معیار 

انحراف  میانگین 

 معیار 

 /149 47/1 31/2 07/11 12/9 38/11 به کارکنان که خودشان رانیاجازه دادن مد

 /022 99/2 19/4 90/18 61/9 03/20 رانیاطالعات در سازمان توسط مد انیجر یآزادساز

کارکنان توسط  یهایتوانمند یته سازسکشف برج

 رانیمد

46/13 23/4 32/16 74/4 78/2 006/ 

 /014 48/2 43/9 80/16 00/9 40/18 افتخار کردن کارکنان به محل کار خود

 /168 98/1 23/9 90/19 30/2 11/14 رانیروزانه توسط مد یمعنادار کردن کارها

 /172 /167 00/2 61/3 38/1 87/3 رانیعدم داشتن قواعد احمقانه توسط مد

ته سکشف برج،  رانیاطالعات در سازمان توسط مد انیجر یآزادسازمشاهده شده در خصوص   t (  10براساس نتایج جدول ) 

معنی دار بوده است .   p≤/01در سطح  افتخار کردن کارکنان به محل کار خود،  رانیکارکنان توسط مد یهایتوانمند یساز

 یته سازسکشف برج،  رانیاطالعات در سازمان توسط مد انیجر یآزادسازبنابراین بین نظر کارکنان مرد و زن در خصوص 

 .تفاوت وجود دارد  افتخار کردن کارکنان به محل کار خود،  رانیکارکنان توسط مد یهایتوانمند
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 ( مقایسه میانگین نمره  مولفه  های تعهد سازمانی و عملکرد  از نظر کارکنان مرد و زن 00جدول ) 

 زن مرد 

t p 
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 /174 96/1 10/1 00/21 60/6 60/22 عاطفی

 /008 72/2 24/9 91/29 30/9 99/21 مستمر

 /640 /463 19/4 10/29 34/4 19/22 هنجاری

 /621 /436 94/11 20/62 87/8 18/69 عملکرد

معنی دار بوده است . بنابراین بین   p≤/01مشاهده شده در خصوص تعهد مستمر  در سطح   t ( 11براساس نتایج جدول ) 

 .تعهد مستمر از نظر کارکنان مرد و زن  تفاوت وجود دارد  نظر کارکنان مرد و زن در خصوص 

 
 از نظر کارکنان  برحسب   واحد سازمانی رانیتوسط مد ییایرو سازمان مقایسه میانگین نمره استقرار (02جدول ) 

 رانیتوسط مد ییایرو سازمان استقرارمعنی دار بوده بنابر این بین   p≤/01مشاهده شده در سطح  f ( 12براساس یافته های جدول )  

 .برحسب واحد های مورد مطالعه تفاوت وجود دارد 

 
 از نظر کارکنان برحسب واحد سازمانی به کارکنان که خودشان رانیاجازه دادن مد( مقایسه اختالف زوجی میانگین نمره  03جدول ) 

 سطح معنی داری  اختالف میانگین  

 برداری  مطالبات  بهر ه 

 مطالبات انسانی 

016/2- 

87/2- 

007/ 

026/ 

 .( اختالف بین نظر کارکنان  واحد مطالبات با بهره برداری و انسانی  معنی دار بوده است 19براساس نتایج جدول ) 

 

P F 

میانگین 

 مجذورات

 بین گروهی

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات

 بین گروهی

 

  

 به کارکنان که خودشان رانیاجازه دادن مد 599/19 5 517/95 92/9 /55

 رانیاطالعات در سازمان توسط مد انیجر یآزادساز 972/952 5 97/01 97/01 /551

 نرایکارکنان توسط مد یهایتوانمند یته سازسکشف برج 072/595 5 190/97 95/5 /551

 افتخار کردن کارکنان به محل کار خود 950/100 5 95/99 50/9 /550

 رانیروزانه توسط مد یمعنادار کردن کارها 72/155 5 15/91 79/9 /555

 رانیعدم داشتن قواعد احمقانه توسط مد 99/111 5 90/99 92/7 /551
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 از نظر کارکنان برحسب واحد سازمانی رانیاطالعات در سازمان توسط مد انیجر یآزادساز( مقایسه اختالف زوجی میانگین نمره  04جدول )

 سطح معنی داری  اختالف میانگین  

 برداری مطالبات بهره

 مطالبات انسانی

 مطالبات مهندسی

 مطالبات مالی

37/9- 

74/9- 

84/2- 

26/1- 

001/ 

016/ 

022/ 

009/ 

( اختالف بین نظر کارکنان  واحد مطالبات با بهره برداری ، انسانی ، مهندسی و مالی  معنی دار  14براساس نتایج جدول ) 

 .بوده است 
 از نظر کارکنان برحسب  واحد سازمانی رانیکارکنان توسط مد یهایتوانمند یته سازسکشف برج( مقایسه اختالف زوجی میانگین نمره  05جدول ) 

 سطح معنی داری اختالف میانگین 

 مطالبات هماهنگی

 برداری مطالبات بهره

 مطالبات انسانی

 مطالبات مالی

16/6- 

16/9- 

93/4- 

36/6- 

004/ 

009/ 

017/ 

001/ 

( اختالف بین نظر کارکنان  واحد مطالبات با بهره برداری ، انسانی ، مهندسی و مالی  معنی دار  11براساس نتایج جدول ) 

 .بوده است 
 از نظر کارکنان برحسب  واحد سازمانی افتخار کردن کارکنان به محل کار خود ( مقایسه اختالف زوجی میانگین نمره 06جدول ) 

 سطح معنی داری میانگیناختالف  

 مطالبات     هماهنگی

 مطالبات    بهر ه  برداری

 مطالبات         انسانی

 مطالبات  مهندسی

69/9- 

47/2- 

42/4- 

46/2- 

018/ 

001/ 

002/ 

021/ 

 .( اختالف بین نظر کارکنان  واحد مطالبات با بهره برداری ، انسانی ، مهندسی معنی دار بوده است 16براساس نتایج جدول ) 

 
 از نظر کارکنان برحسب  واحد سازمانی رانیروزانه توسط مد یمعنادار کردن کارها ( مقایسه اختالف زوجی میانگین نمره 07جدول ) 

 سطح معنی داری اختالف میانگین 

 مطالبات    بهر ه  برداری 

 مطالبات   مالی 

19/1- 

79/1- 

091/ 

001/ 

 .( اختالف بین نظر کارکنان  واحد مطالبات با بهره برداری  و مالی ،معنی دار بوده است  17براساس نتایج جدول ) 
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 از نظر کارکنان برحسب  واحد سازمانی رانیعدم داشتن قواعد احمقانه توسط مد ( مقایسه اختالف زوجی میانگین نمره 08جدول ) 

 سطح معنی داری اختالف میانگین 

 برداری مطالبات بهره

 مطالبات مالی

67/1- 

94/4- 

001/ 

001/ 

 .( اختالف بین نظر کارکنان  واحد مطالبات با بهره برداری  و مالی ،معنی دار بوده است  18براساس نتایج جدول ) 

 
 ( مقایسه میانگین نمرهتعهد  و عملکرد از نظر کارکنان  برحسب واحد سازمانی  09جدول ) 

معنی دار نبوده بنابراین بین نظرات کارکنان در خصوص    P≤/55مشاهده شده در سطح   F (12براساس نتایج جدول )

 .واحد سازمانی تفاوت وجود ندارد   مولفه های تعهد عاطفی و هنجاری  و عملکرد  از نظر کارکنان  برحسب 
 

 تعهد عاطفی از نظر کارکنان برحسب  واحد سازمانی ( مقایسه اختالف زوجی میانگین نمره 21جدول )

 سطح معنی داری اختالف میانگین 

 مطالبات    بهر ه  برداری 

 مطالبات    نیروی انسانی 

11/4- 

41/6- 

001/ 

008/ 

 .( اختالف بین نظر کارکنان  واحد مطالبات با بهره برداری  و نیروی انسانی  ،معنی دار بوده است  20براساس نتایج جدول ) 
 

 هنجاری از نظر کارکنان برحسب  واحد سازمانی  ( مقایسه اختالف زوجی میانگین نمره 20جدول ) 

 سطح معنی داری اختالف میانگین 

 مطالبات    بهر ه  برداری 

 مطالبات    مالی 

924/- 

49/3- 

002/ 

001/ 

 .( اختالف بین نظر کارکنان  واحد مطالبات با بهره برداری  و مالی ،معنی دار بوده است  21براساس نتایج جدول ) 

 

 

P F 
 میانگین مجذورات

 بین گروهی
 درجه آزادی

 مجموع مجذورات

 بین گروهی
 

 عاطفی 911/599 5 559/90 75/9 /599

 مستمر 555/77 5 551/15 59/1 /979

 هنجاری 572/559 5 02/25 55/5 /551

 عملکرد 715/0795 5 259/1950 05/55 /551
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 عملکرد  از نظر کارکنان برحسب  واحد سازمانی   ( مقایسه اختالف زوجی میانگین نمره 22جدول ) 

 سطح معنی داری اختالف میانگین 

 مطالبات    هماهنگی 

 مطالبات    بهربرداری 

 مطالبات  انسانی 

 مطا لبات  مهندسی 

 مطالبات مالی 

 هماهنگی  انسانی 

 هماهنگی  مهندسی 

 هماهنگی مالی 

 بهربردای  انسانی

 بهره برداری   مهندسی  

 بهر برداری مالی 

98/3- 

60/19- 

81/20- 

00/29- 

98/24- 

42/11- 

61/19- 

00/11- 

20/7- 

93/3- 

77/10- 

001/ 

001/ 

001/ 

001/ 

001/ 

001/ 

001/ 

001/ 

001/ 

009/ 

001/ 

( اختالف بین نظر کارکنان  واحد مطالبات با بهره برداری   ، مالی ، انسانی ، مهندسی و مالی ،  22براساس نتایج جدول ) 

 .هماهنگی با انسانی ، مالی و بهره برداری با انسانی ، مهندسی و مالی  ،معنی دار بوده است 

 

 

 بحث و نتیجه گیری 

ست جایی کار برای متعالی محیط           افتخار دهند، می انجام که کاری به و دارند اعتماد سازمان مدیریت به کارکنان که ا

  کدام هیچ سهام، ارزش یا مالی وضعیت سازمان، های برنامه ها، سیاست .برند می  لذت خود کاران هم با رابطه از و کنند می

سب محیطی به را سازمان   می مطلوب و آل ایده کاری محیط یک سازمان از چه آن بلکه کند، نمی تبدیل کردن کار برای منا

سا به هچون اینکه  کارکنان  شرایط وجود سازد، شته اعتماد خود مدیران و رو شند، کارکنان دا  افتخار خود شغل و کار به با

 بیابند،می باشد. خوشایند را آن و ببرند لذت همکارانشان با کارکردن از کنندو کارکنان

  هک باشد می ایشان رضایت تامین و مشترکان به رسانی خدمات و پذیرش اصفهان برق شرکت کلیدی و مهم اهداف از  از یکی

  بررسی اب شدیم آن بر تحقیق این در لذا باشد می گشاتر راه سازمانی باالی عملکرد با متعهد کارمندانی داشتن گرو در امر این

سط شده ایجاد رویایی سازمان درجه صفهان شهر برق شرکت در مدیران تو   عملکرد و سازمانی تعهد با آن ارتباط ارزیابی و ا

شتر چه هر شدن پویا به کارکنان  رکتش این رویایی، سازمان به سازمان این هدایت با و. کنیم کمک  شرکت این  فعالیت بی

 اشتهد دهد،می تشکیل را مردم عموم که مشتریانش به بهتری رسانی خدمات و  بوده تر موفق اهدافش به  دستیابی در بتواند

 .باشد

 لتحو برای ای نسخه عنوان به را کارکنان تعهد و داد انجام سازمان به نسبت کارکنان تعهد بر مبنی تحقیقی( 2011)هالم

 رد هستند، مشتاقتر که کارکنانی که داد نشان وی تجقیق در آمده بدست هایداده تحلیل و تجزیه. نمود معرفی سازمانی

با یافته های پژوهش حاضر مبنی بر رابطه  نتایج وی  که.کنندمی تالش سازمانی و فردی یعنی موفقیت دو هر رسیدن آرزوی

عملکرد کارکنان همسو و همخوان می  و سازمانی تعهد و باشند خودشان که کارکنان به مدیران دادن اجازه ی معنا دار  بین

 باشد.
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وهش ژبا یافته های پ پرداختند شغلی رشد و سازمانی تعهد بین رابطه بررسی به که( 2010) همکاران و ونگ تحقیق نتایج

 کارکنان  عملکرد و سازمانی تعهد و مدیران توسط سازمان در اطالعات جریان حاضر مبنی بر رابطه ی معنا دار بین آزادسازی

 . باشد میراستا  هم

 و پرداختند سازمانی تعهد و انسانی منابع مدیریت عملکرد بین ارتباط بررسی به که( 2019) همکاران و اسالن تحقیق نتایج 

 دتعه و کار به نگرش شغلی، عملکرد شغلی، رضایت بین رابطه»  عنوان با تحقیقی که( 2014)2همکاران و ایمران همچنین

با نتایج  ( مبنی بر تأثیر اعتماد رهبری بر عملکرد کارکنان 2014همچنین نتایج تحقیق چن و همکاران ) دادند انجام «سازمانی

 و سازمانی تعهد و مدیران توسط کارکنان هایتوانمندی سازی برجسته و کشف پژوهش حاضر مبنی بر  رابطه معنی دار بین 

 .باشد می خوانهم کارکنان عملکرد

 

 سال 9 خود سوال به پاسخ برای هاآن. دادند، انجام کردن کار برای محل بهترین خلق عنوان با تحقیقی( 2019)جونز و گافی

 واملع این که سازمانی نام و نمودند بیان را دارند، نیاز هاآن به شدن وربهره برای کارکنان که عواملی آن از پس و کرده تحقیق

 باشند، خودشان که کارکنان به مدیران دادن اجازه -1 مولفه 6 داد نشان هاآن نتایج. نامیدند رویایی سازمان کند،می رعایت را

 -4 مدیران، توسط کارکنان هایتوانمندی سازی برجسته و کشف -9 مدیران، توسط سازمان در اطالعات جریان آزادسازی -2

 توسط احمقانه قواعد داشتن عدم -6 و مدیران توسط روزانه کارهای کردن معنادار -1 خود، کار محل به کارکنان کردن افتخار

 رابطه که( 2010) همکاران و سیونگ کینگ تحقیق نتایج همچنین  .باشدمی نیاز مورد رویایی سازمان به رسیدن برای مدیران،

 ردنک با یافته های پژوهش حاضر مبنی بر رابطه معنا دار بین افتخار کردند، بررسی را سازمانی تعهد و کارمندان شغلی رشد بین

 همدیگر را تأکید مینمایند.  کارکنان عملکرد و سازمانی تعهد و خود کار محل به کارکنان

 بررسی را انسانی نیروی نگهداشت بر سازمانی تعهد تأثیر خود تحقیق در که( 1930) اسماعیلی و غالمحسینی تحقیق نتایج

 رابطه معنا دار بین معنادار با یافته های پژوهش مبنی بر ( 1930)همکاران و ذاکرفرد تحقیق های و  همچنین یافته کردند

 دارد . تطابق  کارکنان عملکرد و سازمانی تعهد و مدیران توسط روزانه کارهای کردن

  را( ای بیمه شرکت یک: مطالعه مورد)کارکنان سازمانی تعهد و توانمندسازی مفهوم که( 1930)همکاران و پور اللیان تحقیق

 احمقانه قواعد داشتن رابطه معنا دار بین عدمبا نتایج پزوهش حاضر مبنی بر ( 1983) همکاران و یعقوبی همچنین و دادند انجام

 عملکرد کارکنان همسو می باشد. و سازمانی تعهد و مدیران توسط

جازه دادن ا.مولفه ی  4در این پژوهش بعد از بررسی مولفه های سازمان رویایی در شرکت برق ، به این نتیجه رسیدیم که 

و  رانیروزانه توسط مد یمعنادار کردن کارها ، کردن کارکنان به محل کار خودافتخار باشند ،  به کارکنان که خودشان رانیمد

 رانیاطالعات در سازمان توسط مد انیجر یآزادسازهمچنین  ،بیش از سطح متوسط   رانیعدم داشتن قواعد احمقانه توسط مد

سط بوده است. که مدیران  می کمتر از سطح متوسط و کشف و برجسته سازی توانمندی کارکنان توسط مدیران در سطح متو

مولفه های سازمان رویایی نمایند و با کمک از پیشنهادات زیر هر چه ی در ارتقا و بهبود عتوانند با تدابیر وپیشنهادات زیر س

 بیشتر سازمان خود را به سمت و سوی سازمان رویایی سوق دهند.

 جودو رابطه کارکنان عملکرد و سازمانی تعهد و باشند خودشان که کارکنان به مدیران دادن اجازه )بینپیشنهادات فرضیه اول

 (برای این فرضیه پیشنهادات زیر ارایه گردیده است:.دارد

 تشویق کارکنان جهت تشکیل گروه های کوچک و متوسط درون سازمانی و بهره بردن از مزایای آنها.-

 ها در سااازمان طرح ها، پروژه ها و برنامه بهترهرچه  اجرای منظور کارکنان به با مدیران سااازمان سااازنده ارتباط برقراری-

 مربوطه.
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ضا و ج ایجاد- شارکت وفرهنگ، ف شریک و تفاهم، تعامل، همکاری، م ساعی ت سازمان میان م سازی و همچنین کارکنان   فعال 

 .طرح ها و برنامه های سازمان سازمان با هماهنگی فرهنگ برای کارکنان و سازمان شورای

سب، که به تبیین مزایای الگوی همکاری  برگزاری- سمینارهای کاربردی و عملی منا سات توجیهی، مباحثه های گروهی و  جل

ها، و در نتیجه افزایش تمایل و رغبت کارکنان در تشاااریک طرح ها و برنامه  مجریان اطالعات و تجارب تبادل در ساااازمان،

 سایر کارکنان، می پردازد.مساعی و کاهش ترس و یا عدم تمایل آنان از همکاری با 

ضیه دوم شنهادات فر سازی بین) پی سط سازمان در اطالعات جریان آزاد  رابطه کارکنان عملکرد و سازمانی تعهد و مدیران تو

 برای این فرضیه راهکارهای زیر ارائه شده است: (:.دارد وجود

شارکت حمایت جهت در تالش- شتر و م صمیم و امور در کارکنان بی سات برگزاری نیز و سازمانی های گیری ت  دوره ای جل

سویی ایجاد برای سیت و مانند آنها(  و توجه به کارکنان و مدیران میان تفاهم و هم سن، جن شابهات اجتماعی افراد )فرهنگ،  ت

 .کار واحدهای سازمانی مدر تقسی

ایجاد زمینه برای تشکیل گروه های غیر رسمی و اجرای برنامه  طریقاز ، افزایش تعامالت بین افراد و بهبود و تسهیل ارتباطات-

 شغل. دادن جلوه اهمیت با و شغل در جذابیت ایجاد توانمندی ها، ، و از طرف دیگر تشویقهای جانبی غیرکاری 

  شخصی منافع و عالیق نظرات، ، و دخالت ندادنشود رفتار و انصاف عدالت به همه با آن در که کاری مثبت فضای یک ایجاد-

  ها. گیری تصمیمدر خود 

سوس نمودن اعتماد و آثار آن در محیط کار، و در نتیجه - شهود و مح سازمان و م سطح  جریان یافتن اعتماد از باال به پایین در 

 الگوسازی برای اعتماد.

 

  رابطه کارکنان عملکرد و سازمانی تعهد و مدیران توسط کارکنان هایتوانمندی سازی برجسته و کشف)پیشنهادات فرضیه سوم

 برای این فرضیه راهکارهای زیر ارائه شده است: (:.دارد وجود

تجلیل و ارائه پاداش به کارکنان و واحدهای نمونه در امر آموزش و یادگیری، و طراحی برنامه های تشاااویقی مختلف جهت -

 ترغیب کارکنان به حضور پررنگ تر در دوره های آموزشی شرکت.

شکاالت و توانمندسازی کارکنان همچنین - اجرای برنامه های آموزشی به صورت آزمایشی و در مقیاس کوچک به منظور رفع ا

سنجش مستمر میزان اثربخشی و کارایی برنامه های آموزشی، و همین طور ارزیابی رضایت کارآموزان و مدرسان از برنامه های 

 ت.آموزشی نیز به عنوان راهکاری مطرح شده اس

 توجه ویژه به برنامه های آموزش از راه دور، از جمله ویدئو کنفرانس و آموزش در خانه.-

سوی دیگر هماهنگی و تالش - سط مدیران رده باال از یک طرف، و از  سازی و نهادینه کردن فرهنگ آموزش و یادگیری تو الگو

 آموزشی. مدیران و سرپرستان واحدها و دوایر در زمینه برنامه هایه ی مسئوالن

برگزاری دوره های خودتوسعه ای، مباحثه های گروهی و کامالً کاربردی و مطابق با نیاز و خواستۀ کارکنان و همچنین آموزش -

 های عملی و نه منفعالنه و تئوریک.

 

 (.دارد وجود رابطه کارکنان عملکرد و سازمانی تعهد و خود کار محل به کارکنان کردن افتخار)پیشنهادات فرضیه چهارم

 برای این فرضیه راهکارهای زیر ارائه شده است: 

 ها ایده همۀ کردن محیطی که  بکارگرفتن  سرپرستان و حامیانی برای تحریک و باروری ایده های کارکنان و همچنین فراهم-

 یابند. پرورش و شکوفا شده
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نوآوری و ریسک پذیری در سازمان ونهادینه کردن این اهمیت به کارکنان نوآور و اعطای پاداش مناسب به آنان، ایجاد فرهنگ -

 موضوع که در صورت شکست ایده ها، عواقبی در انتظار ارائه کننده آن نمی باشد.

تاکید و تمرکز بر اهداف و برنامه های بلند مدت در سازمان و از طرف دیگر اصالح و ترمیم سیستم ارائه پیشنهادات و انتقادات -

 ودی در زمینه نوآوری می باشد.در سازمان نیز رهنم

با توجه به ماهیت نوآوری و خالقیت،  توصیه می گردد برای سرپرستی تیم ها واحدهایی که از آنها انتظار نوآوری بیش از سایر -

 واحد ها می رود، از کارکنان جوانتر، پر انرژی تر و چابکتراستفاده گردد.

 

 .دارد وجود رابطه کارکنان عملکرد و سازمانی تعهد و مدیران توسط روزانه کارهای کردن معنادار)پیشنهادات فرضیه پنجم

 :است شده ارائه زیر راهکارهای فرضیه این برای

پیشنهاد می گردد مسئولین شرکت در صدد تشویق و ترغیب هرچه بیشتر کارکنان به تشکیل و توسعۀ تیم های وظیفه ای و -

 معنابخشیدن به وظلیف اقدام نمایند.غیر وظیفه ای متناسب با نیازها برای 

آگاه کردن کارکنان از مزایای تسااهیم تخصااص،  تقویت مهارت های کالمی و نوشااتاری، افزایش اعتماد و همبسااتگی بین -

 کارکنان واحدهای مختلف، تشویق به جمع گرایی و تخصیص زمان و بودجه کافی.

صص ه- سهیم تخ سازمانی، کاهش قوانین و رویه های افزایش امکانات الزم برای کارکنان جهت ت ساختار و فرهنگ  صالح  ا، ا

ضه می  صص خاص خود را به دیگران عر شغلی برای کارکنانی که تخ سب، ایجاد امنیت  شی منا زائد، طراحی نظام های انگیز

 نمایند و در نهایت افزایش حمایت های مدیران ارشد از این افراد فعال.

  از کارکنان کارکنان، نزدیک نمودن  انتظارات نیازهای و کاری فرآیند و موجود اطالعات فناوری های نظام میان هماهنگی-

 اطالعات.  فناوری های نظام از استفاده برای آموزش کافی اطالعات به واقعیت و فناوری

شم ش ضیه  شنهادات فر شتن عدم بین)پی سط احمقانه قواعد دا  وجود رابطه کارکنان عملکرد و سازمانی تعهد و مدیران تو

 :است شده ارائه زیر راهکارها و رهنمودهای فرضیه این برایدارد(:

نمایند، چراکه می  صاارف امور مهم تر و حیاتی تر سااازمان ، وقت، انرژی و نیروی خود را مدیران رده باالپیشاانهاد می شااود -

توانند با تفویض اختیاربه کارکنان رده پایین تر، امور کم اهمیت تر را برعهده آنان گذارند و قوعد دسااات و پاگیر و احمقانه را 

 حذف کنند.

ست به - سئولین می بای سائل را بهتر لمس می کنند، م ادگیری در ی و افزایش اعتماد به نفسبدلیل اینکه کارکنان خط مقدم م

 توجه فرمایند و آنان را آماده برعهده گرفتن اختیارات و مسئولیت های بیشتری نمایند. کارکنان

 میل به هستند قادر آنها پیشنهاد می شود به کارکنانی که ابتکارعمل بیشتری دارند، اختیار بیشتری نیز محول گردد؛ چراکه-

  .آزمون کنند را جدید افکار و بگیرند مستقل های تصمیم دهند، انجام ابتکاری خود، اقدامات

شی هر یک از کارکنان را با - صله میزان اثربخ شده و با ارزیابی نتایج حا شی که اختیاراتی به کارکنان محول  اجرای برنامۀ آزمای

 .اختیارات داده شده مورد سنجش قرار داد و در تصمیم گیری ها از این نتایج استفاده نمود.
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