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اهميت توجه به منابع انسانی را     تغييرات محيطی شديد و افزايش رقابت در سازمان ها،مقدمه:  

پررنگ تر کرده است و از طرف ديگر جذب و حف  نيروی انسانی ماهر، آگاه و دارای شايستـگـی   

های مورد نياز سازمان ها به يکی از مسائل کليدی مديريت در قرن حاضر تبديل شـده اسـت.       

هدف از انجام تحقيق حاضر بررسی وضعيت ویايف منابع انسانی و تعهد سازمانی کـارکـنـان و      

 باشد. همچنين شناسايی رابطه بين آنها می

همبستگی است. جامعه آماری ايـن پـژوهـش        -: اين مطالعه از لحاظ روش، توصيفی  روش کار

نفر بـه   363نفر بود که تعداد  6636شامل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه با حجم 

آوری داده از پرسشنامه استفـاده شـده      گيری در دسترس  انتخاب شدند. برای جمع  روش نمونه

سوال و پرسشنامه تعهد سازمانی شامل  28است. پرسشنامه ویايف مديريت منابع انسانی شامل  

ها از نظر روايی محتوايی تاييد شدند و پايايی آنها با استفاده از ضـريـب    سوال بود. پرسشنامه  24

ها در دو بـخـش      محاسبه گرديد و تجزيه و تحليل داده32822و 32321آلفای کرونباخ به ترتيب 

 آمار توصيفی و استنباطی انجام شد.

ها حاکی از آن که بين ویايف مديريت منابع انسانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت  يافتهيافته ها:  

داری وجود دارد و ميانگين نمرات ویايف مديريت منابع انسانی و تـعـهـد سـازمـانـی              و معنی

 باشد. دردانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه در حد متوسط می

: آموزش بيشترين و جبران خدمات کمترين ت ثير را بر تعهد سازمانی دارنـد. بـا         نتیجه گیری 

 توان تعهد سازمانی را در کارکنان افزايش داد.  ت کيد بر انجام صحيح ویايف منابع انسانی می
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 مقدمه     

منابع انسانی به عنوان کليدی ترين منابع سازمان، هنگامی بـه                                                                 

طور کارامد و اثربخش به کار گرفته خواهد شد که بـا نـگـرش                                                                   

استراتژيک مديريت شود. رويکرد استراتژيک در مديريت منابـع                                                             

هايی نوين اسـت کـه                                  انسانی به مفهوم بکارگيری فنون و روش                                   

سازمان بتواند با اتکا به آنها در برابر محيط ناپـايـدار واکـنـش                                                                            

مناسب نشان داده و منابع انسانی را جهت کسب مزيت رقابتـی                                                            

(  و از طريق  نظام برنامه ريزی جامع ، رويـکـردی                                                       1بسيج کند)           

های منابع انسانی                    ها و شيوه           منسجم و منطقی نسبت به سياست                           

های منابع انسانی را با راهـبـرد                                       ها و شيوه           داشته باشند، سياست                  

سازمان منطبق سازند، در اعمال مديريت خود به جای منفـعـل                                                            

(. سازمـانـهـا                          2بودن به صورت اثرگذار و فوق العاده یاهر شوند)                                              

بايد در زمينه اين دارايی )سرمايه انسانی( سرمايه گذاری کننـد                                                                   

ها تنها زمـانـی                           (. سازمان             3و از بقاء و رشد خود اطمينان يابند)                                    

تر از رقبای خود بياموزند. نـقـش                                             کنند که سريع              موفق عمل می           

کـنـد تـا                           توسعه دهنده سرمايه انسانی به کارکنان کمک مـی                                                  

 (.  4های خود را توسعه و بهبود بخشند)                                 ها و توانمندی               مهارت     

هدف اساسی مديريت منابع انسانی خلق قابليت استراتژيـک از                                                              

طريق تضمين و مطمئن شدن از اين نکته است که سازمـان از                                                            

کارکنان ماهر، متعهد و با انگيزه برای تالش در راستای حصـول                                                            

به مزيت رقابتی پايدار برخوردار است تا بدين وسيله نـيـازهـای                                                                   

تجاری سازمان و نيازهای فردی و گروهی کارکنانش از طـريـق                                                            

های منسجم و عملی منابـع                             ها و سياست            طراحی و اجرای برنامه                    

(. ویايف مديريت منابع انسانـی طـی دو                                                      5انسانی تامين شود)                   

های اساسی همراه بوده است.                             دهه گذشته با يک سری دگرگونی                           

مند، اين نـوع                   رود بر مبنای رويکردی راهبردی و نظام                                     انتظار می         

مديريت بهترين استفاده از منابع انسانی را برای نيل به اهـداف                                                                   

سازمان در کانون توجه خود قرار دهد. بر اين اساس، هر سازمان                                                           

کند ویايف سنتی مديريت کارکنـان را در                                                  اثربخشی تالش می              

مند و جامع، بازآفرينی نمايد و بـه ویـايـف                                                       يک چارچوب نظام              

اساسی که بايد در حوزه مديريت منابع انسانی انجام شـود در                                                                   

 (.  2راستای رسالت و اهداف سازمان توجه نمايد)                                       

( در مطالعه خود به بررسی رابطه بـيـن                                                25استين و همکاران )                   

کارکردهای منابع انسانی و تعهد سازمانی احساسی در آفريقـای                                                            

جنوبی پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که رابطة مثبتی بـيـن                                                               

ویايف منابع انسانی و تعهد سازمانی احسـاسـی وجـود دارد.                                                                      
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( نيز به بررسی نقش ویايف منابع انسانـی بـر                                                      26جديدا باری )              

تعهد سازمانی در يک موسسه تحقيقاتی پرداخـت و بـه ايـن                                                                        

نتيجه رسيد که آموزش، ارزيابی عملکرد و جبران خدمات ت ثير                                                         

مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان دارد. االدرسـی و ريـدزوان                                                                              

های فعال در زمينه نفت و                           ( تحقيق خود را در شرکت                        27دارون )         

گاز انجام داد و به اين نتيجه رسيد هنگامی کـه کـارکـردهـای                                                                       

راهبردی منابع انسانی بهتر انجام شود، تعهد سازمانی کارکنـان                                                              

کند. مسير شغلی )کـارراهـه( مـنـاسـب و                                                                 نيز افزايش پيدا می                  

های رقابتی به عنوان مهمترين ویايف مديريت منـابـع                                                        پرداخت      

انسانی م ثر بر تعهد سازمانی شناسايی شدند. بيشترين نگرانـی                                                               

کارکنان نيز به امنيت شغلی و پويايی مـحـيـط کـار مـربـوط                                                                             

( در صـنـعـت نسـاجـی                                          28شود. مطالعة حسن و محمود )                               می  

داری بر تعهد                پاکستان نشان داد ویايف منابع انسانی ت ثير معنی                                              

( نيز با بررسـی صـنـعـت                                       23سازمانی کارکنان دارد.  پاشااقلو )                                     

بانکداری در ترکيه به اين نتيجه دست يافت که ویايف منـابـع                                                              

انسانی )انتخاب، آموزش، ارزيابی عملکرد، ترفيع، پاداش، تسهيم                                                              

اطالعات، ايجاد امنيت شغلی( هم بصورت جداگانه و هم بصورت                                                         

 داری بر تعهد سازمانی دارند.                               کلی تاثير معنی              

راهبردهای مديريت انسانی در مديريت، اهمـيـت                                                  1383از دهه        

تواند منجـر                 زيادی يافته است. ویايف مديريت منابع انسانی می                                               

هـا بـه                       های نوآورانه در سازمان شود زيرا اين رويـه                                                 به فعاليت         

نمايند        سازمان جهت خلق و ايجاد دانش و مهارت تازه کمک می                                               

و         1363دارند که طی دهـه                              (. دنی سی و گريفين بيان می                              6)   

وری و رقابت بـا                     ها  اندک اندک برای نيل به بهره                                سازمان        1373

افزايش اهميت استراتژيک ویايف مديريت مـنـابـع انسـانـی                                                                         

اثربخش مواجه شدند. در اين زمان کارکرد منابع انسـانـی بـه                                                                          

معنی پرورش نيروی کار برانگيخته و متعهد برای رسـيـدن بـه                                                                   

(. مديريت منابع انسانی با فراهـم                                        2)     حداکثر اثربخشی مطرح شد                      

هـای سـازمـان                               های هدف         نمودن منابع انسانی الزم، در تحقق                               

( ویايف مديريت منـابـع                              7نقشی کليدی دارد. کلينز و کالرک )                                   

هـا             دانند که سازمان                 انسانی را  آن گروه از ویايف و تکاليفی می                                        

به منظور فراهم نمودن منابع انسانی مناسب و هماهنگ بـرای                                                              

کنند و اين کارکردهـا از سـوی                                            تحقق اهداف  سازمان اجرا می                          

مديران صف و کارکنان به عنوان بخشی از کار هر روزشـان بـه                                                                 

 رود.        گونه هماهنگی مورد قبول واقع شده و بکار می                                         

( به بررسی رابطه بين نظـام نـگـهـداری                                                     33کريمی و پارسافر )                   

های شغلی و حـمـايـت                                     منابع انسانی )جبران خدمات، فرصت                                 

سرپرست( و تعهد سازمانی )تعهد هنجاری، عاطفی و مستـمـر(                                                               

در بانک پرداختند. نتايج نشان داد که بين دو متـغـيـر رابـطـه                                                                           

مستقيم وجود دارد. بين ابعاد نظام نگهداری منابع انسـانـی و                                                                         

داری وجود دارد. ميرکمالی و                                تعهد مستمر و عاطفی رابطه معنی                             

( تحقيقی را با هدف تبيين ت ثير نقش راهبردهای                                                31همکاران )           

تعالی منابع انسانی )رهبری منابع انسانی و استراتژی( بر تعـهـد                                                                      

هـا نشـان داد رابـطـة                                                 سازمانی کارکنان انجام دادند. يافـتـه                                          

داری بين متغيرها وجود دارد. همچنين استراتژی مـنـابـع                                                                معنی    

دار است ولی ت ثير رهبری منـابـع                                       انسانی بر تعهد سازمانی معنی                           

های تحقـيـق                   باشد. يافته               دار نمی         انسانی بر تعهد سازمانی، معنی                            

( نشان داد راهبردهای منابـع انسـانـی                                                  32ياسينی و همکاران )                    

دار با تعهد سازمانی و حمايت سازمانی ادراک شـده                                                    رابطه معنی          

هـای              دارد. همچنين راهبردهای منابع انسانی از طريق مـولـفـه                                                            

توسعه منابع انسانی، جذب و استخدام، مديريت عملکرد، جبران                                                         

خدمات و روابط کاری بر تعهد سازمانی و حمايـت سـازمـانـی                                                                    

دار دارد. نتايج مطالعة دعايی و همکـاران                                               ادراک شده ت ثير معنی                    

( حاکی از آن است که بين ویايف منابع انسانی و تـعـهـد                                                                  33)   

داری وجود دارد و توجه بـه قـراردادهـای                                                    سازمانی رابطة معنی                  

ای بر تعهد سازمانی کـارکـنـان                                           کننده       شناختی ت ثير تعيين                    روان    

 دارد.     

پژوهشگران برای مديريت منابع انسانی ویايف مختلفی در نظـر                                                           

 شود.        اند که در ادامه به چند نمونه از آنها اشاره می                                               گرفته     

گـر و               برداری، تسهيل               ( ویايف را شامل بهره                      8داولينگ و شولر )                  

( نيـز  ویـايـف را                                        3اند.  گست )                 مشارکتی تقسيم بندی کرده                       

شامل تامين نيروی انسانی، آموزش، ارزشيابی عملکرد، جـبـران                                                              

دانـد  و                          خدمات، طراحی شغل، مشارکت، امنيت کارکنان می                                          

( ویايف را شامل انتخاب و استخدام نيـروی                                             13هارل و تزافرير )                  

انسانی، مشارکت کارکنان، جبران خدمات و آمـوزش تـعـريـف                                                                   

( ویايف را شامل آموزش و توسعه، امـنـيـت                                                     11کنند. ففر )                 می  

شغلی، گزينش و استخدام کارکنان، تسهيم اطالعات، مشارکـت                                                        

 داند.         و توانمندسازی و پرداخت باال می                             

در اين پژوهش از ویايف ت مين نـيـروی انسـانـی، آمـوزش،                                                                             

مشارکت، ارزشيابی عملکرد و جبران خدمات استفاده شده کـه                                                             

 تعريف آنها در ادامه به اختصار آمده است.                                         

هدف از طراحی و اجـرای اسـتـراتـژی                                               تأمین نیروی انسانی:                       

جذب مديريت منابع انسانی، به دست آوردن و جذب کارکـنـان                                                           

ها ، دانش و پتانسيل الزم                               ها، مهارت           مناسبی است که از کيفيت                      

 (.  3های آتی برخوردار باشند)                         برای ديدن آموزش               

استوارت و براون آموزش را تقويت دانش و مـهـارت                                                             آموزش:        

دانند. و به عبارتی ديـگـر                                   کارکنان در راستای اهداف سازمان می                                 

آموزش تالشی برنامه ريزی شده و سازمان يافته است کـه بـه                                                                   

کند تا نگرش، دانش و مهارتهای مربـوط بـه                                                   کارکنان کمک می              

 (.    4شغل را بياموزند)                

عبارت است از اسـتـفـاده از نـظـرهـا و                                                                 مشارکت کارکنان              

پيشنهادهای کارکنان و مشارکت آنها در تصميم گـيـری  در                                                                      

 (.  12جهت رسيدن به اهداف سازمان )                           

برآوردی انـتـقـادی و کـاوشـگـرانـه از                                                                       ارزشیابی عملکرد               

های مختلف سازمان است که نقش پيشگيری کننـده و                                                      فعاليت      

 (.  13تشخيص دهنده دارد)                 
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گردد. کـارکـنـان،                                 به معانی مختلف تعبير می                         جبران خدمات           

ها يـا پـاداش کـار بـرجسـتـه                                                        جبران خدمات را نتيجه تالش                        

های خود در بازگشت                     دانند، کارفرمايان آن را تالش و توانايی                                       می  

گذاری و يا آموزش و تحصيالت متخصصان خود نسبـت                                                 سرمايه      

دهند. اغلب افراد جبران خدمات را به حقوقی که بابت کـار                                                                 می  

نمايند. جبران خدمات عبارت اسـت                                      گردد، تعبير می                دريافت می         

های پرداخت مالی و غير مالی که در ازای خدمات                                               از تمام شکل           

 (.  14شود. )        محسوس کارکنان توسط آنها دريافت می                                 

مديريت منابع انسانی بر آن است تا عملکرد سازمان را از طريق                                                           

افراد بهبود ببخشد و نيازهای کارکنان را ت ميـن کـنـد. رفـاه                                                                              

ها بايد           ها در همه بخش               کارکنان موضوع مهمی است اما سازمان                                 

همانند موسسه تجاری عمل کنند به اين معنـا کـه هـمـگـی                                                                        

درصدد باـشند به طور اثربخش و کارامد به مقـصود خود برسند                                                       

رسد يکی از اين عوامل مهم کـه                                      ( و در اين راستا به نظر می                            3)   

بايد در مديريت منابع انسانی مورد توجه قرار گـيـرد، تـعـهـد                                                                          

 سازمانی کارکنان سازمان است.                           

دهد، تعـهـد                   تعهد سازمانی رفتارهای افراد را تحت تاثير قرار می                                                

بيانگر احساس هويت و وابستگی فرد به سازمان اسـت، هـيـچ                                                                 

تواند بدون تعهد و تالش کارکنان مـوفـق گـردد،                                                         سازمانی نمی           

کارکنانی که دارای تعهد و پايبندی هستند نظم بيشتری در کار                                                          

کننـد،            مانند و کار می                خود دارند و مدت بيشتری در سازمان می                                   

مديران بايد تعهد و پايداری خود و کارکنان به سازمان را حف                                                            

ها در جهت افزايش                    رو سازمان           (. از اين             15کرده و پرورش دهند)                    

پذيری خود در عرصه جهانی کـه از جـملـه اهـداف و                                                                          رقابت     

های آنان است به توانمندسازی مديرانی که از تعـهـد و                                                              رسالت     

جويی برخوردار باشنـد، نـيـاز                                          وفاداری سازمانی و روحيه رقابت                             

هـای              دارند لذا تبيين علمی موضوع و انجام تحقيقات و پژوهش                                                  

نمايد تا از عوامل موثر بر تعلـق و تـعـهـد                                                             کاربردی کمک می              

سازمانی آگاهی الزم به دست آيد و بر بستر ايـن آگـاهـی، در                                                                       

سازی مديريت با سازمان و پيوند آن، در                                                تدوين برنامه همسان                  

 (.  16يک سازمان بزرو اقتصادی گامهای اساسی را برداشت)                                              

ت ثير مثبت تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانها در بسـيـاری از                                                                       

تحقيقات مورد ت ييد قرار گرفته است. افرادی که دارای تـعـهـد                                                                    

کمتری هستند خروج از سازمان در آنها بيشتر بوده و غيبت از                                                             

(   2333(. آيلين و همـکـاران )                                    17شود)        کار نيز در آنها ديده می                       

دارند که تاثير نظام کاری مبتنی بر عملکرد به افزايـش                                                         بيان می       

های مادی            تعهد سازمانی ـ از راه فرصت مشارکت کردن و انگيزه                                               

شود افراد احساس کنند ارتبـاطـات سـازمـانـی                                                            که موجب می          

 (.  3انجامد)         برايشان سودمند است ـ  می                        

باقری و تواليی در پژوهشی به بررسی تاثير تعهد سازمانـی بـر                                                                  

ها پرداختند و به اين نتيجه دست يافتنـد کـه                                                      عملکرد سازمان             

تواند احسـاس رضـايـت، تـعـلـق،                                                      تعهد سازمانی کارکنان می                       

وابستگی و دلبستگی آنها به سازمان، عملکرد شغلی مطلوب تر،                                                         

کاهش خروج کارکنان از سازمان، عدم غيـبـت در کـار، نـوع                                                                           

دوستی و کمک به همکاران و کاهش  استرس شغلـی و نـيـز                                                                  

موفقيت  های مالی و افزايش اثر بخشی و بهره وری سازمان را                                                             

 (.  18به همراه داشته باشد)                    

مهمترين نتايج تعهد کارکنان به سازمان که بر روی عـمـلـکـرد                                                                   

سازمان نيز موثرند عبارتند از افزايـش خـالقـيـت و نـوآوری                                                                               

کارکنان، افزايش ماندگاری کارکنـان در سـازمـان، احسـاس                                                                           

رضايت، تعلق، وابستگی و دلبستگی کارکنان به سازمان، عملکرد                                                          

شغلی مطلوب  تر، کاهش خروج کارکنان از سازمـان، کـاهـش                                                                

غيبت، کمک به همکاران و کاهش استرس شغلی و همچـنـيـن                                                          

های مالی سازمانی و افزايش اثربخشی و بـهـره  وری                                                               موفقيت      

و کسـب اهـداف                          سازمان که اين نتايج در نهايت موجب تعالی                                       

سازمانی شده و جامعه را از منفعت سازمان و تالش کـارکـنـان                                                               

بهره مند می نمايد. لذا تالش برای توسعه تعهد در کارکنان، امر                                                              

مهمی است که مديران بايد به آن توجه داشته بـاشـنـد. افـراد                                                                         

ها و اهداف سازمان پايبندترند و فعاالنهتر در                                                  متعهدتر، به ارزش                

سازمان نقش آفرينی خواهند کرد و کمتر به ترک سـازمـان و                                                                   

 (.  18يافتن فرصتهای شغلی جديد اقدام می  کنند)                                       

با توجه به اثرات مثبت تعهد سازمانی، سئوال اساسی که در اين                                                           

تحقيق مطرح است اين است که آيا بين ویـايـف مـديـريـت                                                                       

استراتژيک منابع انسانی و تعهد سازمانی رابطه معـنـی  داری                                                                      

وجود دارد؟ و اگر پاسخ مثبت است اين رابطه چگـونـه اسـت؟                                                                  

طبيعی است تا زمانی که چگونگی رابطه بين ویايف مـديـريـت                                                              

منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان طی تحقيقات مبتنی بـر                                                                

های علمی تبيين نگردد، نمی  توان کارکرد بهينه  ای از                                                               روش   

مديريت منابع انسانی را انتظار داشت. بنابراين انجام تحقيـقـات                                                                    

در خصوص چگونگی رابطه بين ویايف مديريت منابع انسانی و                                                          

تعهد سازمانی کارکنان جهت بهينه  سازی مديـريـت مـنـابـع                                                                      

انسانی و در نتيجه افزايش بهره  وری سازمان و بـقـای آن در                                                                      

 عرصه رقابت شديد در محيط کنونی ضروری است.                                          

 

 روش کار       

اين پژوهش با توجه به هدف، جزء تحقيقات کاربردی محسـوب                                                        

می  شود. در طبقه بندی پژوهش بر اسـاس روش، پـژوهـش                                                                   

حاضر از نوع همبستگی می  باشد. همچنين اين تحقيق از نظـر                                                            

دسته  بندی تحقيقات بر حسب نحوه گردآوری داده  ها )طـرح                                                           

تحقيق(، تحقيقی توصيفی به شمار می  آيد که بـه تـوصـيـف                                                                     

ويژگی  های نمونه و سپس تعميم اين ويژگی  ها به جـامـعـه                                                                  

آماری پرداخته است. تحقيقات توصيفی خود بر چـنـد دسـتـه                                                                     

هستند، که اين پژوهش از نوع پيمايشی اسـت. بـا تـحـقـيـق                                                                              

پيمايشی به توصيف، پيش بينی و تحليل ارتباط ميان متغيرهـا                                                           

شود و با توجه به زمان جمع آوری داده  ها، از نـوع                                                        پرداخته می          
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 )                     ( ای آزمون میانگین تک نمونه -1جدول 

آوری داده در ايـن                               پژوهش  های مقطعی می  باشد. ابزار جمع                                      

 باشد.       پژوهش، پرسشنامه می                  

جامعه آماری پژوهش شامل کليه کارمندان دانشـگـاه عـلـوم                                                                       

نـفـر                 6636پزشکی شهر کرمانشاه است که تعداد کارکنان آن                                            

نفر تعيين شـد و                             363باشد. حجم نمونه با فرمول کوکران                                     می  

گيری در دسترس استفـاده                            برای توزيع پرسشنامه از روش نمونه                                

شد. برای رفع اثرات پرسشنامه  های ناقص و گم شده به ميزان                                                           

  417% به حجم نمونه اضافه گرديـد کـه بـر ايـن اسـاس                                                                          15

پرسشنامه بـرگشـت                        314پرسشنامه توزيع شد که از اين تعداد                                   

پرسشنامه جهت تجزيه و تـحـلـيـل                                              236داده شد و در نهايت                    

آماری مناسب تشخصی داده شد و مورد استفاده قرار گـرفـت.                                                               

باشد که           متغير مستقل تحقيق ویايف مديريت منابع انسانی می                                              

شامل بعد آموزش، ارزيابی عملکرد، ت مين نيروی انسانی، جبران                                                           

خدمات و  مشارکت کارکنان می  شود. متغير مستقل نيز تعهـد                                                            

باشد که دارای سه بعد تعهد هـنـجـاری، تـعـهـد                                                                    سازمانی می          

باشـد. بـرای سـنـجـش                                            احساسی )عاطفی( و تعهد مستمر می                              

ویـايف مديـريت منابع انـسانی از پرسشـنامه چـن و هـوانـگ                                                         

( و  برای تعهد سازمـانـی                                  1333(، و بهرامی و همکاران )                           2333)   

( در مقياس پنج قسـمـتـی                                     1333از پرسشنامه آلن و می  ير )                            

هـا از روايـی                                 ليکرت استفاده شد. برای تاييد روايی پرسشنامه                                             

محتوايی و استفاده از نظر خبرگان اسـتـفـاده شـد. پـايـايـی                                                                                   

ها با روش محاسبه آلفای کرونـبـاخ بـرای ویـايـف                                                                    پرسشنامه        

  32822و برای تعـهـد سـازمـانـی                                        32321مديريت منابع انسانی                   

 محاسبه گرديد.             

 يافته  های تحقی                 

 بررسی توصیفی              

نفــر           163%( مـرد و           4223نفـر )        127دهـندگـان             از بيـن پاسـخ             

%(      2621نـفـر )                   77%( مت هل و                73233نفر )         213%( زن،            5721) 

دهـنـدگـان                        درصد پاسخ           43باشند. همچنين حدود                          مجرد،  می         

سال تجربـه                16سال سابقه خدمت و بقيه کمتر از آن                                    16باالی      

 اند.      کاری داشته          

های مربوط به ت مين نيروی انسانـی، شـاخـص                                                        از ميان شاخص            

فرايند استخدام اين سازمان شامل مصاحبه، آزمون کـتـبـی و                                                                      

باالترين امتياز را به خـود                             324733های جامع با ميانگين                       بررسی     

اختصاص داده است و شاخص انتخاب کارکنان با توجه به تجربه                                                        

 ترين امتياز را دارد.                      پايين       228337های آنها با ميانگين                       و تخصص      
هـای              های مربوط به آموزش، بـرگـزاری دوره                                                  از ميان شاخص            

هـای آمـوزشـی                           مختلف آموزشی برای کارکنان و برگزاری دوره                                        

باالتـريـن                 324358الزم برای کارکنان جديد الورود، با ميانگين                                          

های آموزشی کـارکـنـان بـا                                           امتياز و شاخص جامع بودن برنامه                              

 کمترين امتياز را به خود اختصاص داده است.                                          323372ميانگين         
های مـربـوط بـه مشـارکـت، ارائـه                                                              همچنين از ميان شاخص                   

  321253پيشنهاداتی برای بهبود و پيشرفت کار، با مـيـانـگـيـن                                                             

هـا، بـا                        گـيـری                باالترين امتياز و شاخص مشارکت در تصميـم                                        

 کمترين امتياز را به خود اختصاص داده است.                                          227631ميانگين         
ت کيد بر نتايج                      های مربوط به ارزشيابی عملکرد،                                 از ميان شاخص            

باالترين امتـيـاز و شـاخـص                                           223453کار کارکنان، با ميانگين                         

  228716طرفانه با ميانگين                         ارزشيابی عملکرد علمی، عينی و بی                               

 کمترين امتياز را به خود اختصاص داده است.                                        
تاکيد بر                های مربوط به جبران خدمات، شاخص                                  از ميان شاخص            

مشارکت کارکنان بيش از عنوان و پست سازمانی آنـهـا بـرای                                                                      

باالترين امتياز و شاخص طرح                           227533تعيين پاداش، با ميانگين                         

های نقدی و غـيـرنـقـدی، بـا                                                 و برنامة مدون برای ارائه پاداش                              

 کمترين امتياز را به خود اختصاص داده است.                                        224323ميانگين         
های سنجش تعهد سازمانی شاخـص اهـمـيـت                                                    از ميان شاخص            

بـاالتـريـن                        325334داشتن سازمان از نظر شخص با ميانگين                                        

امتياز را به خود اختصاص داده است و شاخص ت سف نخوردن از                                                        

 ترين امتياز را دارد.                      پايين     226385ترک شغل با ميانگين                    

 

 بررسی وضعیت وظايف مديريت منابع انسانی                                     

به منظور بررسی ویايف مديريت استراتژيک منابع انسـانـی و                                                                    

ابعاد آن در دانشگاه علوم پزشکی شهر کـرمـانشـاه از آزمـون                                                                          

ای استفاده گرديد. با استناد به نمرات بدست                                               ميانگين تک نمونه                

نمونه ای نتايج تحـلـيـل در      تک        tآمده از نمونه و انجام آزمون                             

 ( آمده است. 1)جدول 
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 وضعیت حد باال حد پايین سطح معناداری tآماره  انحراف معیار میانگین متغیر

 مناسب 32281 32313 32168 12388 32317 32116 وظايف مديريت منابع انسانی

 مناسب 32875 32335 32333 32553 3273123 327381 تأمین نیروی انسانی

 مناسب 32338 32387 32332 32743 3285333 323733 آموزش

 مناسب 32336 32325 32333 32651 3233835 323334 مشارکت

 مناسب 32715 32361 32332 32431 3283853 326163 ارزيابی عملکرد

 مناسب 32643 32312 32331 32336 3233133 325473 جبران خدمات
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 ای )                        ( : خروجی آزمون تی تک نمونه2جدول 

داری مـعـادل        شود مقدار سطح معنی همانطور که مشاهده می

بزرگتر است لـذا فـرض      α=0.05باشد که از مقدار می 32168

صفر مبنی بر اينکه ویايف مديريت منابع انسانی و ابـعـاد آن       

باشد تاييد گرديد. از طرف ديگـر    )سطح متوسط( می   3مساوی 

 35دو عدد نشان داده شده در ستون مربوط به فاصله اطمينان 

باشد لذا اين عامـل   درصدی تفاوت ميانگين شامل عدد صفر می

باشد. مثبت بودن حـد بـاال و           خود مويد ت ييد فرض صفر می

باشد که   منفی بودن حد پايين اين فاصله نيز بيانگر اين نکته می

ميانگين ویايف مديريت منابع انسانی و ابعاد آن برابر بـا عـدد     

باشد لذا اگر ما با توجه به ميانگين اين بعد نمـره   می 3متوسط 

را    3را نامناسب، بـرابـر بـا           3و  2را بحرانی، بين  2کمتر از 

را خـوب در نـظـر         5و  4را مناسب، بين  4و  3متوسط، بين 

بگيريم، نتيجه کلی بدين صورت قابل تبيين خواهـد بـود کـه        

ویايف مديريت منابع انسانی و ابعاد آن با توجه به ميـانـگـيـن     

( در وضعيت متوسطی قرار دارد. همان طور که در   3211جامعه )

باشـد   می 1238برابر با   t ( مشخص است مقدار آماره 1)جدول  

 کوچکتر است و در ناحيه بحرانی آزمون قرار ندارد. 1236که از 

 بررسی وضعیت تعهد سازمانی

همچنين به منظور بررسی وضعيت تعهد سازمانی در دانشـگـاه     

علوم پزشکی شهر کرمانشاه از آزمون ميانگين يـک جـامـعـه         

استفاده گرديد. با استناد به نمرات بدست آمده از نمونه و انجـام  

( آمـده اسـت.      2تک نمونه ای نتايج تحليل در ) جدول  tآزمون

داری مـعـادل        شود مقدار سطح معنی همانطور که مشاهده می

بزرگتر است لـذا فـرض      α=0.05باشد که از مقدار  می 32362

)سطح مـتـوسـط(      3صفر مبنی بر اينکه تعهد سازمانی مساوی 

باشد تاييد گرديده است، از طرفی دو عدد نشان داده شـده     می

درصدی تفاوت ميانگين  35در ستون مربوط به فاصله اطمينان 

باشد لذا اين عامل خود مويد ت ييـد فـرض      شامل عدد صفر می

باشد. مثبت بودن حد باال و منفی بودن پـايـيـن ايـن         صفر می

باشد که ميانگين تعهد سـازمـانـی     فاصله نيز بيانگر اين نکته می

(، تعهد  3235باشد. با توجه به ميانگين جامعه ) می 3برابر با عدد 

 2سازمانی در وضعيت مناسبی قرار دارد. همان طور  در جدول    

+ 1236است که از      32315برابر با  tمشخص است مقدار آماره 

وضـعـيـت      کوچکتر است و در ناحيه بحرانی آزمون قرار نـدارد.    

تعهد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه در جدول 

 خروجی آزمون همبستگی بین مديريت منابع انسانی و تعهد سازمانی -3جدول 
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3:0 H

 وضعیت متغیر حد باال حد پايین سطح معناداری tآماره  انحراف معیار میانگین متغیر

 مناسب 32183 32347 32362 32315 32636 32358 تعهد سازمانی

 مناسب 323713 322364 3228885 32832 3272113 322883 تعهد عاطفی

 مناسب 322821 321342 3223813 32544 3264612 322382 تعهد مستمر

 مناسب 322135 32835 3214636 32544 3255516 147323 تعهد هنجاری

بررسی وجود رابطه بین وظايف مديريت منابع انسانی و          

 تعهد سازمانی

خروجی آزمون همبستگی بين ویايف مديريت منابع انسانی و          

تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر  کرمانشاه در          

 ( نشان داده شده است.3)جدول 

 وظايف مديريت منابع انسانی  

 تعهد سازمانی

 32523 ضريب همبستگی پيرسون

 32333 داری سطح معنی

N 236 

% رابطه معنی دار و     33شود در سطح      همانگونه که مشاهده می   

مثبتی بين ویايف مديريت منابع انسانی و تعهد سازمانی                

کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه وجود دارد و               

باشد و نتيجه آن است       می  52323ضريب همبستگی آن برابر با      

)فرض اصلی پژوهش( مبنی بر وجود رابطه بين           H1که فرض 

ویايف مديريت منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه          

شود. با توجه به        علوم پزشکی شهر کرمانشاه، پذيرفته می         

همبستگی مثبت، اين رابطه مستقيم است. يعنی با بهبود               

ویايف مديريت منابع انسانی، تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه          

 يابد و بالعکس. علوم پزشکی شهر کرمانشاه افزايش می



سازمانی توسط آزمون همبستگی مورد بررسی قرار گرفت و             وجود رابطه بين ابعاد ویايف مديريت منابع انسانی و تعهد               

  نشان داده شده است. 4نتايج آن در جدول 
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 خروجی آزمون همبستگی بین  ابعاد وظايف مديريت منابع انسانی و  تعهد سازمانی - 4جدول 

 خروجی آزمون رگرسیون بین ابعاد وظايف مديريت منابع انسانی و تعهد سازمانی -5جدول

 مشارکت آموزش تأمین نیرو  
ارزيابی 

 عملکرد

جبران 

 خدمات

تعهد 

 سازمانی

 32456 32433 32441 32412 32435 ضريب همبستگی

 32333 33323 32333 32333 32333 سطح معنی داری

N 236 236 236 236 236 

ت ييد فرض  نتیجه فرضیه
H1 

ت ييد فرض 
H1 

ت ييد فرض 
H1 

ت ييد فرض  
H1 

ت ييد فرض  
H1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

(  ضريب همبستگی بين ت مين نيرو و  4طبق اطالعات جدول ) 

، 32412، بين آموزش و تعهد سازمـانـی     32435تعهد سازمانی 

،بين ارزيابی عملـکـرد و     32441بين مشارکت و تعهد سازمانی 

و بين جبران خدمات و تعهد سـازمـانـی    32433تعهد سازمانی 

هـا     بوده است که با توجه به سطح معناداری، اين رابطه32456

توان گفت بين تک تک ویـايـف      معنادار هستند در نتيجه می

درصـد     33مديريت منابع انسانی و تعهد سازمانی  در سـطـح    

( اين همبستگی  =32333Pهمبستگی وجود دارد و با توجه به )

شود. نتايج حـاصـل از       پذيرفته میH1باشد و فرض معنادار می

درصد کـلـيـه     33دهد در سطح اطمينان   ( نشان می 4جدول ) 

های فرعی پژوهش مبتنی بر ارتباط مستقيم بين ابـعـاد       فرضيه

شـود.    ویايف مديريت منابع انسانی و تعهد سازمانی پذيرفته می

بدين صورت که با افزايش ویايف مديريت منابع انسانی و ابعـاد  

آن، تعهد سازمانی افزايش و با کاهش ویايف مديريت مـنـابـع      

 يابد. انسانی و ابعاد آن، تعهد سازمانی کاهش می

تعیین میزان تأثیر وظايف مديريت منابع انسانی بر تعهد 

 سازمانی

جهت تعيين سهم هر يک از ابعاد ویايف مديريت منابع انسانی 

در تعهد سازمانی از رگرسيون استفاده شده که خروجی آن در   

 نشان داده شده اسيت. 5جدول 

 مدل
 ضريب استاندارد شده ضريب غیر استاندارد

t 
سطح 

 بتا انحراف معیار خطا B داری معنی

 32333 142834   32132 12363 مقدار ثابت

 32333 22173 32443 32353 32433 تأمین نیروی انسانی

 32333 22375 32748 32342 32688 آموزش

 32333 22324 32632 32346 32561 مشارکت

 32333 22638 32435 32348 32384 ارزيابی عملکرد

 32333 32265 32346 32342 32336 جبران خدمات

 متغير وابسته: تعهد سازمانی

متغير وارد شده در معادله رگرسيونی هسته اصلی تحليل               

معادله   باشد که در جدول فوق آمده است.             رگرسيون می 

توان با استفاده از ستون ضرايب استاندارد            رگرسيونی را می   

  نشده به شرح زير محاسبه کرد:
( + آموزش   32433+ تامين نيروی انسانی)1.363تعهد سازمانی 

( +  32384( + ارزيابی عملکرد )     32561( + مشارکت )    32688)

 (32336جبران خدمات )

برای متغير    5مربوط به ضرايب رگرسيون نيز در جدول         tآزمون 

مستقل )ابعاد ویايف مديريت منابع انسانی( کوچکتر از                

بوده، در نتيجه اين متغير در ميزان تعهد سازمانی موثر              3235

هستند. با توجه به ضرايب بتای استاندارد شده، بعد آموزش با             

( بيشترين ميزان ت ثير را بر تعهد سازمانی داشته         32748ضريب ) 

( 32632و در رتبه اول قرار گرفته است. بعد مشارکت با ضريب )           

( در  32443با ضريب )    ت مين نيروی انسانی  در رتبه دوم؛ بعد      



( در رتبه   32435سوم؛ بعد ارزشيابی عملکرد با ضريب )        رتبه  

( در رتبه پنجم    32346چهارم و بعد جبران خدمات با ضريب )        

 قرار گرفته است.

 

 گیری و پیشنهادات نتیجه

يافته های حاصل از بررسی ميانگين و انحراف معيار متغيرهای           

مستقل و وابسته نشان داد بطور کلی ميانگين ویايف مديريت           

منابع انسانی و تعهد سازمانی در سطح متوسط قرار دارد. البته            

از آنجايی که ميانگين محاسبه شده تفاوت زيادی با ميانگين             

( ندارد بايد به مديريت منابع انسانی و تعهد             3آزمون شده )   

 سازمانی کارکنان در سازمان مورد بررسی توجه بيشتری شود.

آزمون همبستگی بين متغيرهای تحقيق نشان داد که رابطه             

داری بين ویايف مديريت منابع انسانی و تعهد سازمانی             معنی

کارکنان وجود دارد. به عبارت ديگر با تقويت ویايف مديريت            

توان تعهد سازمانی کارکنان  را افزايش داد.            منابع انسانی می  

نتايج حاصل از اين فرضيه با  نتايج تحقيقات کريمی و پارسافر             

(1333(، دعايی و همکاران )    1334(،ياسينی و همکاران)1336)

(2317(،  استين و همکاران )    2317االدرسی و ريدزوان دارون )

(،  المبا و    1383(، باقری و تواليی )    1383يعقوبی و همکاران )   

(، نصرالدين و    2312(، جواردر و شريف )       2313چودهاری ) 

 باشد. ( همراستا می2338همکاران )

نتايج آزمون رگرسيون نشان داد ت ثير ویايف مديريت منابع            

باشد. با توجه به      دار می   انسانی بر تعهد سازمانی کارکنان، معنی     

( 32748ضرايب بتای استاندارد شده، آموزش با ضريب )               

بيشترين ميزان ت ثير را بر تعهد سازمانی داشته و در رتبه اول              

( در رتبه   32632قرار گرفته است. سپس مشارکت با ضريب )          

( در رتبه سوم؛     32443دوم؛ ت مين نيروی انسانی با ضريب )         

( در رتبه چهارم و در نهايت        32435ارزيابی عملکرد با ضريب )     

( در رتبه پنجم قرار گرفته        32346جبران خدمات با ضريب )      

(،  1336است. اين يافته با نتايج تحقيقات کريمی و پارسافر )            

(، جديدا  1333(، دعايی و همکاران )    1334ياسينی و همکاران )   

(، حـسن و محـمـود    2332(، بـآوک و واتـسون )    2317بـاری ) 

 باشد.   ( همراستا می2315(، پاشااقلو )2316)

شود سازمان با جذب و         برای ویيفة ت مين نيرو پيشنهاد می       

هايی   ها و پاداش    استخدام افراد توانمند و با فراهم نمودن فرصت       

بهتر از رقبا زمينه افزايش تعهدکارکنان را فراهم نمايد. برای              

ها،   ها، توانمندی   شود مهارت   ویيفة آموزش آموزش پيشنهاد می    

احساس مسئوليت در کار و ايجاد کار جالب و چالش برانگيز               

تواند به انگيزش درونی و تعهد شغلی کارکنان منجر شود.              می

های کارکنان از طريق      همچنين بايد در ارتقای دانش و مهارت       

های آموزشی بصورت مستمر کوشش شود. در           برگزاری کالس 

گيری   شود کارکنان در تصميم       زمينة مشارکت پيشنهاد می     

مشارکت داده شوند و نظرات آنها ارزشمند تلقی شود و روابط             

مناسبی بين مديران و کارکنان بوجود آيد. همچنين در برخی از  

ای انجام ویايف شغلی، به کارکنان آزادی عمل داده شود.            جنبه

شود در ارزيابی عملکرد       در زمينة ارزيابی عملکرد پيشنهاد می      

کارکنان، تالش و فعاليت عينی و واقعی آنها مورد سنجش قرار            

طرفانه باشد و بر نتايج کار،        گيرد.   ارزيابی عملکرد علمی و بی        

ها تاکيد شود. در زمينة       ها و توانايی    تغيير رفتار  و بهبود مهارت     

شود سازمان، جبران خدمات را         جبران خدمات پيشنهاد می    

های عادالنه    متناسب با عملکرد کارکنان قرار دهد و از روش           

جهت توزيع پاداش، حقوق و مزايا استفاده کند و معيارهای              

 . اعطای پاداش و مزايا نيز عينی، شفاف و واضح باشند
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Relationship between the Strategic  uman Resources Management  
Practices and Organizational Commitment  

(The Medical Science University of Kermanshah City as a Case Study) 

 Mahdieh O (Ph.D),* Sabzi M (MSc) 
 

Abstract 

Introduction: The aim of current research is to examine and analyze the functions of human resource 

management and its relationship between organizational commitment in medical science university 

of Kermanshah city, Iran. 

Methods: The method of this study was a descriptive and correlation study. The study population 

consisted of all staff of medical science university of Kermanshah (6696 people) from which 363 

people were chosen by stratified random sampling. The research tools included human resource 

management function questionnaire consisting of 28 questions and the organizational commitment 

questionnaire consisting of 24 questions. The content validity of the questionnaires was confirmed, 

and the reliability was calculated by Cranach's alpha, respectively 0.921, 0.822. Data analysis was 

conducted by using descriptive and inferential statistics.  

Results: finding showed that the mean scores of human resource management functions and 

organizational commitment scores in medical university of Kermanshah were average and there 

was a significant positive correlation with organizational commitment. 

Conclusion: The situation of human resource management functions and organizational commitment 

in the surveyed organization was in the medium level. Training and compensation dimensions respectively 

had a most and least impact on organizational commitment. It could be possible to increase organizational 

commitment by enhancing human resource management practices. 

Keywords: recruitment, training, participation, performance evaluation, compensation, oorganizational 

commitment.  

 

*Assistant Professor, University of Zanajan, Corresponding Author, E-mail: mahdieh@znu.ac.ir 

 36فصلنامه پرستار و پزشک در رزم 2 شماره هفدهم2 سال پنجم 2 زمستان 68




