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 چکيده

قلمداد  هاسازمان موفقیت عامل ترینبدیهی مناسب، منابع به دسترسی امروز، رقابتی فضای درمقدمه: 

می باشدلذا اجرای  منابع سایر از متمایزتر که است منبعی تنها انسانی منابع میان، این در شود.می

ارزیابی رابطه راهبردهای پژوهش حاضر، هدف  راهبردهای منابع انسانی در بیمارستان در اولویت می باشد.

 اشد.می بمنابع انسانی با حمایت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان بیمارستان آیت اهلل روحانی بابل 

نفر از کارکنان بیمارستان  1183و از نوع کاربردی، همبستگی -در این پژوهش   توصیفی  مواد و روش ها:

 نمونه 291 و به تعداد ای تصادفی طبقهگیری نمونهبا استفاده از  ،1398در بهار سال آیت اله روحانی بابل 

گویه،  16با  ( 2009)ها، پرسشنامه مدیریت منابع انسانی چن و هوانگ ابزار گردآوری داده. انتخاب شدند

گویه و پرسشنامه تعهد سازمانی مایر و  16( با 1986پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر و رودس)

گویه بوده که هر سه پرسشنامه از روایی و پایایی مناسب برخوردار بوده، پایایی سه  24( با 1997آلن)

تجزیه و شد. تعیین 81/0و  82/0، 81/0پرسشنامه مذکور با استفاده از روش آلفای کرونباخ، بترتیب 

 انجام شد.  SPSS-16تحلیل با نرم افزار 

 حمایت سازمانی درک با های پنجگانه آنو مولفه راهبردهای منابع انسانینتایج نشان داد که  یافته ها:

 کارکنان بیمارستان انیدر م595/0با ضریب رگرسیون  و تعهد سازمانی  732/0شده با ضریب رگرسیون 

، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین؛ طبق نتایج آزمون رگرسیون؛ بیشترین آیت اهلل روحانی بابل

و متغیر تعهد  562/0بینی حمایت سازمانی را مولفه ارزیابی عملکرد با ضریب رگرسیون قدرت پیش

 دارا بود. 443/0سازمانی را مولفه مشارکت کارکنان با ضریب رگرسیون

با اجرای مناسب راهبردهای منابع انسانی می توان تعهد سازمانی کارکنان را از طریق ی: نتيجه گير

 حمایت سازمانی درک شده بهبود بخشید.بنابراین، اجرای صحیح این راهبردها پیشنهاد می شود.

راهبردهای منابع انسانی، حمایت سازمانی، تعهد سازمانی، بیمارستان آیت اهلل  :یديکل واژگان

 .روحانی بابل
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 2مرضيه نياز آذری ،1هاجر حسين نيا گلوگاه

 .ایران مازندران، دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر، 1
 .ایران مازندران، گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر، استادیار 2
 

 نویسنده مسئول:نام 
 مرضيه نياز آذری

راهبردهای منابع انساني با حمایت سازماني و تعهد سازماني ارتباط  

 1398کارکنان بيمارستان آیت اهلل روحاني بابل در بهار سال 

 9/2/1399تاریخ دریافت: 

 14/4/1399تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه

 میان، این در شود.قلمداد می هاسازمان موفقیت عامل ترینبدیهی مناسب، منابع به دسترسی امروز، رقابتی فضای در

 تقلید قابلیت فناپذیری، مانند دیگر منابع منفی هایو ویژگی بوده منابع سایر از متمایزتر که است منبعی تنها انسانی منابع

های برنامه در و دارند توجه کارکنانشان توسعه به مداوم طوربه که هایی(. سازمان1389ندارد)جزنی، طاهری و ابیلی،  را ...و

دانند)کانکوویچ، می توسعه اقتصادی به دستیابی در عامل مهمترین را انسانی منابع کنند،می گذاریسرمایه خود آموزشی

 آنها سازد.می میسر را سازمانی و فردی متقابل منافع که تحقق کنندمی ایجاد را فرهنگی ها،سازمان این (. درواقع،2013

-شایستگی و مهارت عمل، در متعالی هایکنند. سازمانمی ترویج را برابری و عدالت و توسعه داده را خود کارکنان هایقابلیت

 این (. بر1389کنند)نجمی،  می درک راهبردی اهداف و اندازچشم مأموریت، به دستیابی برای را کارکنان نیاز های مورد

 ترینمحوری از انسانی منابع توسعه شکبی و است سازمانی بوده هر در رقابتی مزیت و سرمایه مهمترین انسانی منابع اساس،

 عملکرد و کار فرایند سازمانی، سیستم بهبود سازمان، در انسانی منابع توسعه از هدف انسانی است. منابع مدیریت در فرایندها

 خاص اجرایی راهکارهای راهبرد و نیازمند سازمانی هر در انسانی منابع (. توسعه2009فرد و سازمان است)سوانسون و هالتون، 

 هایچالش و مشکالت از جلوگیری عملکرد، فعلی حل مشکالت شامل انسانی، منابع توسعه هدف مهمترین بنابراین است؛

به  اهمیت امروزی، هایسازمان در ستادی کارکنان کار حساسیت به توجه با است. کارکناندانش  توسعه و عملکرد آتی

 با مطابق باید کارکنان، دانش محوریت توسعه با انسانی منابع راهبردهای اینرو، از است. ضروری کارکنان این کاری پیامدهای

شود)رضایی و دعایی،  تدوین محیطی تهدیدهای و هافرصت ضعف، قوت و نقاط قراردادن مدنظر با و سازمان راهبرد و اندازچشم

 کاری هایبر گرایش راهبردها این مهم تأثیرات از کار محیط در کارکنان رفاه و سالمتیبه (. تعهدسازمانی و توجه1391

 باعث و داده شافزای را افراد شغلی عملکرد و توان سازمانی تعهد دیگر، سوی (؛ از1380است)هروآبادی و مرباقی،  کارکنان

 تعهد در که (. استرون بر این باور است2009باشند)چینگ و ها،  داشته کمتری تأخیر و غیبت سازمان که کارکنان شود می

دهد)ودادی می قرار شناسایی مورد را خود آن سازمان، طریق از و دارد قوی وفاداری احساس سازمان به نسبت شخص سازمانی

 تعهد زمانی منابع انسانی، راهبردهای اجرای چگونگی از کارکنان درک اجتماعی، تبادل نظریه به توجه (. با1392و مهرآرا، 

 ( .2001میکند)بارتلت،  توجه آنها تالش و رفاه، بهزیستی به سازمان کنند احساس کارکنان که بخشد می بهبود را سازمانی

 اساس، این بر دارد. اشاره آنها آسایش سالمتی و تالش، به سازمان توجه میزان از کارکنان برداشت به سازمانی حمایت

داشت)رضایی راد و دعایی،  خواهند سازمان به بیشتری تعهد کنند،درک می را سازمانی حمایت از باالیی مقدار که کارکنانی

 دارد، انسانی منابع با راهبردهای معناداری رابطه سازمانی تعهد تنهانه که هستند مطلب این بیانگر پیشین (. مطالعات1391

 اجرای مورد در کارکنان باور و بود خواهد ارتباط در سازمانی با تعهد نوعیبه راهبردها این اجرای چگونگی از کارکنان باور بلکه

 توانندانسانی می منابع راهبردهای بنابراین، شود؛می مطرح شدهدرک سازمانی حمایت عنوانبه به آنها نسبت سازمان تعهدات

 باشند. داشته شدهدرک سازمانی حمایت با مستقیمی رابطه

با استناد به پیشینه پژوهش در زمینه ادراکات و باورهای کارکنان ، می توان بیان کرد سازمان از طریق راهبردهای  منابع 

 که علت اینبه شود.انسانی می تواند تعهد به کارکنان را عملی سازد و این راهبردها منجر به افزایش حمایت سازمانی می 

 متنوع معرض راهبردهای در آنها که زیرا دهد؛می نشان گوناگون راهبردهای به نسبت را کارکنان کارکنان، احساس کلی درک

(. با توجه به مطالب مطرح 1391باشند)نوروزی و سیدحسینی، نمی مجزا راهبرد یک معرض در تنها و هستند انسانی منابع

 هدف تعیین رابطه راهبردهای منابع انسانی با حمایت سازمانی و تعهد سازمانی انجام شد.شده، این مطالعه با 

 

 مواد و روش ها
.  از جامعه آماری این پژوهش که شامل  و از نظر هدف کاربردی است است همبستگی -، توصیفیپژوهش یک مطالعهاین 

باشد که در آن با بهره گیری از روش نمونه گیری می  1398در بهار سال کلیه کارکنان بیمارستان آیت اهلل روحانی بابل 

 نفر به عنوان حداقل نمونه پژوهش محاسبه شدند. 291،%95تصادفی طبقه ای و با جای گذاری در فرمول کوکران با اطمینان 
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ها )یا سواالت( با استفاده از هاست، زیرا فرضی 1آزماییاز حیث جمع آوری اطالعات، این تحقیق نوعی تحقیق میدانی فرضیه

ابزار اصلی این پژوهش، جهت جمع آوری اطالعات  .انداند، مورد آزمون قرار گرفتههایی که از جامعه آماری به دست آمدهداده

 عپرسشنامه استاندارد نظام مدیریت مناب مورد استفاده معرفی می گردد. هایالزم، پرسشنامه بوده است که در زیر پرسشنامه

( و  پرسشنامه استاندارد تعهد 1986(،  پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی آیزنبرگر و رودس)2009انسانی چن و هوانگ )

 (.در پژوهش حاضر چون پرسشنامه ها استاندارد بوده روایی آن تایید شده است. 1997سازمانی مایر و آلن)

 30یش آزمون انجام گرفت. بدین صورت که ابتدا تعداد در این تحقیق برای سنجش پایایی پرسشنامه، یک مرحله پ

ضریب   SPSSها، با استفاده از نرم افزار آوری شد و پس از وارد کردن دادهی مورد نظر توزیع و جمعپرسشنامه در جامعه

ود و فرض می ش پایایی )آلفای کرونباخ( محاسبه گردید. در این روش بین تک تک سواالت با کل نمره ابزار، همبستگی گرفته

بر این است افرادی که در سوال معینی نمره مشخصی را می گیرند، در سوال دیگر نیز به همان گونه عمل نمایند. چون همه 

، نشان دهنده پایایی ضعیف، 6/0معموال آلفای کمتر از  سوال های پرسشنامه در راستای یک چیز یا یک ویژگی معین است.

بدیهی است که هر چه این عدد به یک نزدیکتر  باشد.، نشان دهنده پایایی باالیی می8/0باالتر از  قابل قبول و 8/0تا  6/0بین 

با توجه به ضرایب بدست آمده برای متغیرهای تحقیق، پرسشنامه استاندارد مورد استفاده از پایایی مطلوب و باشد، بهتر است. 

 مناسبی برخوردار است.

رسشنامه های پژوهش با مدیریت بیمارستان صحبت شده و لذا هماهنگی های مورد قابل ذکر است که قبل از توزیع پ

 نیاز و رعایت موازین اخالقی در توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها صورت گرفته است.

 

 یافته ها

  های توصيفيیافته

 باشند.درصد از پاسخ دهندگان خانم می 48/71 -

 باشند.درصد از پاسخ دهندگان متاهل می 57/85 -

 سال سن دارند.  40تا  31درصد از پاسخ دهندگان  55/40 -

 درصد از پاسخ دهندگان دارای مدرک تحصیلی لیسانس هستند. 64/54 -

 سال سابقه دارند.10تا  6درصد از پاسخ دهندگان بین  84/27 -
 

 هاتوزیع فراواني جنسيت آزمودني -1جدول 
 

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 52/28 83 مرد

 48/71 208 زن

 00/100 291 کل
 

 هاتوزیع فراواني وضعيت تاهل آزمودني -2جدول 
 

 درصد فراوانی فراوانی وضعیت تاهل

 43/14 42 مجرد

 57/85 249 متاهل

 00/100 291 کل

 

                                                           
 

http://www.joas.ir/


 1 -15، ص  1399، تابستان 18پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 هاهای سني آزمودنيتوزیع فراواني رده -3جدول 

 درصد فراوانی فراوانی های سنیرده

 40/13 39 سال 30کمتر از 

 55/40 118 سال 40تا  31

 55/29 86 سال 50تا  41

 49/16 48 سال 50بیشتر از 

 00/100 291 کل
 

 

 هاتوزیع فراواني ميزان تحصيالت آزمودني  -4جدول
 

 درصد فراوانی فراوانی میزان تحصیالت

 09/25 73 کاردانی و کمتر

 64/54 159 کارشناسی

 27/20 59 کارشناسی ارشد و باالتر

 00/100 291 کل
 

 

 هاتوزیع فراواني سابقه خدمت آزمودني -5جدول 
 

 درصد فراوانی فراوانی سابقه خدمت

 97/9 29 سال 5کمتر از 

 84/27 81 سال 10تا  6

 31/21 62 سال 15تا  11

 77/25 75 سال 20تا  16

 12/15 44 سال 20بیشتر از 

 00/100 291 کل

راهبرد ازجمله تامین منابع انسانی، آموزش ،ارزیابی عملکرد،پاداش خدمت و مشارکت کارکنان در این مطالعه از پنج 

 جهت بررسی رابطه راهبردهای منابع انسانی بهره گرفته شد.

 چارجوب نظری تحقیق  حاضر به شرح ذیل ارائه می گردد.
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 مدل مفهومي پژوهش -1-1شکل 

 (1997آلن و مایر ) –( 1986آیزنبرگر و رودس ) -(2009)ماخذ: چن و هوانگ، )

 

 یافته های استنباطي
رابطه راهبردهای منابع انسانی با حمایت سازمانی و باشد و در پی دانیم این تحقیق از نوع همبستگی میهمانطور که می

باشیم. برای این منظور پس از جمع آوری اطالعات مربوط به می تعهد سازمانی کارکنان بیمارستان آیت اهلل روحانی بابل

های حاصل از پرسشنامه ها ) دهیم که مشخص نماییم آیا دادهاسمیرنف را انجام می-متغیرهای تحقیق آزمون کولموگروف

ها استفاده فرضیه های پارامتری جهت بررسیها از آزموناند یا خیر؟ در صورت نرمال بودن دادهمتغیرهای بیان شده( نرمال

نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن متغیرها را  6-4کنیم، در غیر اینصورت ضریب ناپارامتری استفاده خواهیم کرد. جدول می

باشد، داده غیر نرمال و  05/0کمتر از  .sigدهد، نحوه نتیجه گیری در این آزمون بدین صورت است که اگر میزان نشان می

 باشد، داده ها نرمالند. 05/0اگر بیشتر از 
 

 آزمون نرمال بودن مربوط به متغيرهای پژوهش -6جدول 
 

 نتیجه آزمون sig اسمیرنف-آماره کولموگروف متغیرهای تحقیق

 نرمال است. 1043/0 27/1 انسانی منابع تامین

 نرمال است. 0719/0 30/1 آموزش

 نرمال است. 0704/0 30/1 عملکرد ارزیابی

 نرمال است. 1255/0 21/1 خدمت پاداش

 نرمال است. 0548/0 37/1 کارکنان مشارکت

 نرمال است. 1568/0 13/1 انسانی منابع مدیریت نظام

 نرمال است. 8359/0 62/0 سازمانی حمایت

 نرمال است. 6848/0 72/0 سازمانی تعهد

باشند، در نتیجه جهت آزمون برای این شود، تمامی متغیرهای پژوهش نرمال میمالحظه می 6همانطور که از جدول 

کنیم. پس از آزمون نرمال بودن متغیرها، آزمون فرضیه های تحقیق انجام می گیرد که متغیرها از آزمون پارامتری استفاده می

 برای اینکار از تحلیل همبستگی و رگرسیون استفاده می گردد.
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مانی و تعهد سازمانی کارکنان بیمارستان آیت اهلل روحانی بابل، فرضیه اصلی: بین راهبردهای منابع انسانی با حمایت ساز

 رابطه وجود دارد.

 کنیم، برای بررسی فرضیه فوق، همانطور که بیان شده از تحلیل همبستگی استفاده می

 آزمون همبستگي بين راهبردهای منابع انساني با حمایت سازماني و تعهد سازماني کارکنان -7جدول 

 نتیجه انسانی منابع مدیریت نظام تحقیقمتغیرهای 

ضریب همبستگی 

 پیرسون

Sig. 

 دار است.معنی 0009/0 732/0 سازمانی حمایت

 دار است.معنی 0009/0 595/0 سازمانی تعهد

 منابع مدیریت گردد، ضریب همبستگی پیرسون بین حمایت سازمانی با نظامهمانطور که در جدول فوق مالحظه می

بین راهبردهای منابع انسانی با دار بوده است. بعبارتی دیگر بین معنی 05/0بوده که در سطح خطای  732/0برابر با انسانی 

 دار و مثبت وجود دارد.حمایت سازمانی کارکنان بیمارستان آیت اهلل روحانی بابل، رابطه معنی

 05/0بوده که در سطح خطای  595/0انسانی برابر با  منابع مدیریت ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد سازمانی با نظام

بین راهبردهای منابع انسانی با تعهد سازمانی کارکنان بیمارستان آیت اهلل روحانی بابل، دار بوده است. بعبارتی دیگر بین معنی

 گردد.لذا فرضیه اصلی تحقیق، تائید می  دار و مثبت وجود دارد.رابطه معنی

حمایت  پذیریبینییه اصلی پژوهش بصورت تحلیل همبستگی، در این بخش به بررسی پیشحال پس از بررسی فرض

بین  مربوط به رگرسیون8-4پردازیم، جدول انسانی از تحلیل رگرسیون خطی ساده می منابع مدیریت توسط نظام سازمانی

 دهد.ابسته را نشان میانسانی بعنوان متغیر مستقل و حمایت سازمانی بعنوان متغیر و منابع مدیریت نظام
 

 راهبردهای منابع انساني با حمایت سازمانيبين متغيرهای ضرایب رگرسيون  -8جدول 

 

برابر با  tو مقدار  73/0استاندارد با ضریب  انسانی منابع مدیریت نظامشود، متغیر مشاهده می 8همانطور که در جدول 

 535/0برابر با   2Rمقدار ضریب تعیین مدل  قابل ذکر است کهباشد. می دارمعنی حمایت سازمانیدر رابطه با متغیر  25/18

 های تحقیق:آزمودنینتیجه حاصله بیانگر آن است که از دیدگاه است. 

کارکنان بیمارستان آیت اهلل روحانی بابل، رابطه معناداری  انیدر م حمایت سازمانیو  انسانی منابع مدیریت الف( بین نظام

هم ارتقاء می یابد. به زبان آنان  وضعیت حمایت سازمانی، هامیان آزمودنیدر  انسانی منابع مدیریت نظامو با بهبود  وجود دارد

 .را داراست حمایت سازمانیبینی متغیر توانایی پیش انسانی منابع مدیریت نظامتر، متغیر ساده

انسانی بعنوان متغیر مستقل و تعهد سازمانی بعنوان متغیر وابسته  منابع مدیریت نظامبین  مربوط به رگرسیون 9-4جدول 

 دهد.نشان می را
 

 راهبردهای منابع انساني با تعهد سازمانيبين متغيرهای ضرایب رگرسيون  -9-4جدول 
 

 ضریب تعیین متغیرها
2R 

 بتا  
beta 

 Tآماره  بتا استاندارد
 مقدار احتمال

Sig. 
 نتیجه گیری

 مقدار عرض از مبدا
535/0 

 ست.ادار معنی 0008/0 38/3   44/0

 ست.ادار معنی 0000/0 25/18 73/0 78/0 انسانی منابع مدیریت نظام

 ضریب تعیین متغیرها
2R 

 بتا
beta 

 Tآماره  بتا استاندارد
 مقدار احتمال

Sig. 
 نتیجه گیری

 مقدار عرض از مبدا
354/0 

 ست.ادار معنی 0009/0 00/8  17/1

 ست.ادار معنی 0009/0 57/12 59/0 60/0 انسانی منابع مدیریت نظام
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برابر با  tو مقدار  59/0استاندارد با ضریب  انسانی منابع مدیریت نظامشود، متغیر مشاهده می 9همانطور که در جدول 

 354/0برابر با   2Rمقدار ضریب تعیین مدل  قابل ذکر است کهباشد. می دارمعنی تعهد سازمانیدر رابطه با متغیر  57/12

 های تحقیق:آزمودنینتیجه حاصله بیانگر آن است که از دیدگاه که از دیدگاه است. 

کارکنان بیمارستان آیت اهلل روحانی بابل، رابطه معناداری  انیدر م تعهد سازمانیو  انسانی منابع مدیریت ب( بین نظام

هم ارتقاء می یابد. به زبان آنان  وضعیت تعهد سازمانی، هامیان آزمودنیدر  انسانی منابع مدیریت نظامو با بهبود  وجود دارد

 .را داراست تعهد سازمانیبینی متغیر توانایی پیش انسانی منابع مدیریت نظامتر، متغیر ساده

 پردازیم:حال به بررسی فرضیات ویژه پژوهش می

 رابطه وجود دارد.فرضیه ویژه اول: بین تامین منابع انسانی )جذب( و حمایت سازمانی کارکنان، 
 

 آزمون همبستگي بين تامين منابع انساني و حمایت سازماني -10جدول 
 

 متغیرهای تحقیق
 حمایت سازمانی

 نتیجه
 .Sig ضریب همبستگی پیرسون

 دار است.معنی 0009/0 523/0 انسانی منابع تامین

 

ی برابر انسان منابع تامین حمایت سازمانی باگردد، ضریب همبستگی پیرسون بین همانطور که در جدول فوق مالحظه می

انسانی با حمایت سازمانی کارکنان  منابع تامین بیندار بوده است. بعبارتی دیگر معنی 05/0بوده که در سطح خطای  523/0با 

 گردد.لذا فرضیه ویژه اول تحقیق، تائید می دار و مثبت وجود دارد.بیمارستان آیت اهلل روحانی بابل، رابطه معنی

 فرضیه ویژه دوم: بین تامین منابع انسانی )جذب( و تعهد سازمانی کارکنان، رابطه وجود دارد.
 

 آزمون همبستگي بين تامين منابع انساني و تعهد سازماني -11جدول 
 

 متغیرهای تحقیق
 تعهد سازمانی

 نتیجه
 .Sig ضریب همبستگی پیرسون

 دار است.معنی 0009/0 373/0 انسانی منابع تامین

 

رابر با انسانی ب منابع تامین گردد، ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد سازمانی باهمانطور که در جدول فوق مالحظه می

انسانی با تعهد سازمانی کارکنان  منابع تامین بیندار بوده است. بعبارتی دیگر معنی 05/0بوده که در سطح خطای  373/0

 گردد.لذا فرضیه ویژه دوم تحقیق، تائید می دار و مثبت وجود دارد.بابل، رابطه معنیبیمارستان آیت اهلل روحانی 

 فرضیه ویژه سوم: بین آموزش و حمایت سازمانی کارکنان، رابطه وجود دارد.
 

 آزمون همبستگي بين آموزش و حمایت سازماني -12جدول 
 

 متغیرهای تحقیق
 حمایت سازمانی

 نتیجه
 .Sig ضریب همبستگی پیرسون

 دار است.معنی 0009/0 443/0 آموزش

 

 443/0آموزش برابر با  گردد، ضریب همبستگی پیرسون بین حمایت سازمانی باهمانطور که در جدول فوق مالحظه می

آموزش و حمایت سازمانی کارکنان بیمارستان آیت اهلل  بیندار بوده است. بعبارتی دیگر معنی 05/0بوده که در سطح خطای 

 گردد.لذا فرضیه ویژه سوم تحقیق، تائید می دار و مثبت وجود دارد.روحانی بابل، رابطه معنی
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 فرضیه ویژه چهارم: بین آموزش و تعهد سازمانی کارکنان، رابطه وجود دارد.
 

 آزمون همبستگي بين آموزش و تعهد سازماني -13جدول 
 

 متغیرهای تحقیق
 تعهد سازمانی

 نتیجه
 .Sig پیرسونضریب همبستگی 

 دار است.معنی 0009/0 254/0 آموزش

 

بوده  254/0آموزش برابر با  گردد، ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد سازمانی باهمانطور که در جدول فوق مالحظه می

حانی اهلل روآموزش و تعهد سازمانی کارکنان بیمارستان آیت  بیندار بوده است. بعبارتی دیگر معنی 05/0که در سطح خطای 

 گردد.لذا فرضیه ویژه چهارم تحقیق، تائید می دار و مثبت وجود دارد.بابل، رابطه معنی

 فرضیه ویژه پنجم: بین ارزیابی عملکرد و حمایت سازمانی کارکنان، رابطه وجود دارد.
 

 عملکرد و حمایت سازماني آزمون همبستگي بين ارزیابي -14-4جدول 
 

 متغیرهای تحقیق
 سازمانیحمایت 

 نتیجه
 .Sig ضریب همبستگی پیرسون

 دار است.معنی 0009/0 562/0 عملکرد ارزیابی

 

ر با عملکرد براب ارزیابی گردد، ضریب همبستگی پیرسون بین حمایت سازمانی باهمانطور که در جدول فوق مالحظه می

عملکرد و حمایت سازمانی کارکنان  ارزیابی بیندار بوده است. بعبارتی دیگر معنی 05/0بوده که در سطح خطای  562/0

 گردد.لذا فرضیه ویژه پنجم تحقیق، تائید می دار و مثبت وجود دارد.بیمارستان آیت اهلل روحانی بابل، رابطه معنی

 فرضیه ویژه ششم: بین ارزیابی عملکرد و تعهد سازمانی کارکنان، رابطه وجود دارد.
 

 عملکرد و تعهد سازماني زیابيآزمون همبستگي بين ار -15جدول 
 

 متغیرهای تحقیق
 تعهد سازمانی

 نتیجه
 .Sig ضریب همبستگی پیرسون

 دار است.معنی 0009/0 517/0 عملکرد ارزیابی

 

ا عملکرد برابر ب ارزیابی گردد، ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد سازمانی باهمانطور که در جدول فوق مالحظه می

عملکرد و تعهد سازمانی کارکنان  ارزیابی بیندار بوده است. بعبارتی دیگر معنی 05/0سطح خطای بوده که در  517/0

 گردد.لذا فرضیه ویژه ششم تحقیق، تائید می دار و مثبت وجود دارد.بیمارستان آیت اهلل روحانی بابل، رابطه معنی

 کارکنان، رابطه وجود دارد. فرضیه ویژه هفتم: بین پاداش خدمت )جبران عملکرد( و حمایت سازمانی
 

 خدمت و حمایت سازماني سازماني آزمون همبستگي بين پاداش -16جدول 
 

 متغیرهای تحقیق
 حمایت سازمانی

 نتیجه
 .Sig ضریب همبستگی پیرسون

 دار است.معنی 0009/0 520/0 خدمت پاداش
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خدمت برابر با  پاداش بین حمایت سازمانی باگردد، ضریب همبستگی پیرسون همانطور که در جدول فوق مالحظه می

خدمت و حمایت سازمانی کارکنان  پاداش بیندار بوده است. بعبارتی دیگر معنی 05/0بوده که در سطح خطای  520/0

 گردد.لذا فرضیه ویژه هفتم تحقیق، تائید می دار و مثبت وجود دارد.بیمارستان آیت اهلل روحانی بابل، رابطه معنی

 ویژه هشتم: بین پاداش خدمت)جبران عملکرد( و تعهد سازمانی کارکنان، رابطه وجود دارد.فرضیه 
 

 خدمت و تعهد سازماني آزمون همبستگي بين پاداش -17جدول 
 

 متغیرهای تحقیق
 تعهد سازمانی

 نتیجه
 .Sig ضریب همبستگی پیرسون

 دار است.معنی 0009/0 298/0 خدمت پاداش

 

عملکرد برابر با  ارزیابی خدمت با گردد، ضریب همبستگی پیرسون بین پاداشجدول فوق مالحظه میهمانطور که در 

خدمت و تعهد سازمانی کارکنان بیمارستان  پاداش بیندار بوده است. بعبارتی دیگر معنی 05/0بوده که در سطح خطای  298/0

 گردد.فرضیه ویژه هشتم تحقیق، تائید می لذا دار و مثبت وجود دارد.آیت اهلل روحانی بابل، رابطه معنی

 فرضیه ویژه نهم: بین مشارکت کارکنان و حمایت سازمانی کارکنان، رابطه وجود دارد.
 

 کارکنان و حمایت سازماني آزمون همبستگي بين مشارکت -18جدول 
 

 متغیرهای تحقیق
 حمایت سازمانی

 نتیجه
 .Sig ضریب همبستگی پیرسون

 دار است.معنی 0009/0 294/0 کارکنان مشارکت

 

ابر کارکنان بر مشارکت گردد، ضریب همبستگی پیرسون بین حمایت سازمانی باهمانطور که در جدول فوق مالحظه می

کارکنان و حمایت سازمانی کارکنان  مشارکت بیندار بوده است. بعبارتی دیگر معنی 05/0بوده که در سطح خطای  294/0با 

 گردد.لذا فرضیه ویژه نهم تحقیق، تائید می دار و مثبت وجود دارد.اهلل روحانی بابل، رابطه معنیبیمارستان آیت 

 فرضیه ویژه دهم: بین مشارکت کارکنان و تعهد سازمانی کارکنان، رابطه وجود دارد.
 

 کارکنان و تعهد سازماني آزمون همبستگي بين مشارکت -19جدول 
 

 متغیرهای تحقیق
 تعهد سازمانی

 نتیجه
 .Sig ضریب همبستگی پیرسون

 دار است.معنی 0009/0 443/0 کارکنان مشارکت

 

رابر با عملکرد ب ارزیابی کارکنان با گردد، ضریب همبستگی پیرسون بین مشارکتهمانطور که در جدول فوق مالحظه می

کارکنان و تعهد سازمانی کارکنان  مشارکت بیندار بوده است. بعبارتی دیگر معنی 05/0بوده که در سطح خطای  443/0

 گردد.لذا فرضیه ویژه دهم تحقیق، تائید می دار و مثبت وجود دارد.بیمارستان آیت اهلل روحانی بابل، رابطه معنی

 

 بحث
انسانی، . تامین منابع 1راهبردهای منابع انسانی و پنج مولفه های پژوهش، از دیدگاه آزمودنیهای پژوهش نشان داد، یافته

. مشارکت کارکنان، دارای رابطه معنادار و مثبتی با حمایت سازمانی و 5. پاداش خدمت  و 4. ارزیابی عملکرد، 3. آموزش، 2

بینی توانایی پیشو نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که هر پنج مولفه راهبردهای منابع انسانی،  تعهد سازمانی کارکنان بوده
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لذا  نندکبینی میبوده و به غیر از مولفه آموزش، چهار مولفه دیگر آن، تعهد سازمانی را نیز پیش ا دارار حمایت سازمانیمتغیر 

یاسینی و همکاران، آمده از پژوهش های ویژه اول تا دهم تحقیق، با نتیجه بدستنتیجه حاصل از فرضیه اصلی و فرضیه

تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی ( و در خصوص 1397مشیدیان )جتحقیق نتایج  همخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد.

ه در تحقیق حاضر و در فرضی تعهد سازمانی دارد.ی بر نشان داد اقدامات مدیریت منابع انسانی تاثیر مثبت ،بر تعهد سازمانی

لذا نتیجه حاصل از فرضیه اصلی است. اصلی، راهبردهای منابع انسانی دارای رابطه معناداری با تعهد سازمانی کارکنان بوده

 جمشیدیان، همخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد.آمده از پژوهش تحقیق، با نتیجه بدست

رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبس و  ( در پژوهشی در خصوص1396)آبادی فتحدهقانی ومصباحی ، سلطانیدهقانی

ارزیابی عملکرد  ،طراحی شغل سبز ،ین تعهدسازمانی با مدیریت منابع انسانی سبزببه این نتیجه دست یافتند که  تعهد سازمانی

. در تحقیق حاضر و در فرضیه اصلی، داری وجود دارداز نظر آماری رابطه مستقیم و معنی سبز؛آموزش و توسعه و  سبز

لذا نتیجه حاصل از فرضیه اصلی تحقیق، با است. راهبردهای منابع انسانی دارای رابطه معناداری با تعهد سازمانی کارکنان بوده

 ، همخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد.آبادیفتحدهقانی ومصباحی ، سلطانیدهقانیآمده از پژوهش نتیجه بدست

اثربخشی مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر کارآمدی تعهد ( در پژوهشی در خصوص 1395)احمدی  ومحمدرضا باغنی 

ای آموزش ههای انتخاب سازمان، شیوهتاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی )شیوه ه این نتیجه دست یافتند که، بسازمانی

گذاری اطالعات، امنیت شغلی و سیستم و پاداش، اشتراک ءهای ارتقاهای ارزیابی عملکرد منابع انسانی، فرصتهکارکنان، شیو

. ا استهتایید و حفظ این ارتباط در گرو اعمال این مهارت شد؛ گیرینتیجهو د شد مدیریت منابع انسانی( بر تعهد سازمانی تایی

های ویژه دوم، چهارم، ششم، هشتم و دهم، راهبردهای منابع انسانی و بعدهای در تحقیق حاضر و در فرضیه اصلی و فرضیه

دارای رابطه معناداری  . مشارکت کارکنان5ت و . پاداش خدم4. ارزیابی عملکرد، 3. آموزش، 2تامین منابع انسانی، . 1پنجگانه 

های ویژه دوم، چهارم، ششم، هشتم و دهم است. لذا نتیجه حاصل از فرضیه اصلی و فرضیهبا تعهد سازمانی کارکنان بوده

  ، همخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد.احمدی ومحمدرضا باغنی آمده از پژوهش تحقیق، با نتیجه بدست

تاثیر استراتژی منابع انسانی بر حمایت سازمانی درک شده شامل تعدادی  و در خصوص( 2017مطالعه الهواری و نوسیر )

از نتایج، از جمله وجود یک اثر استاتیکی قابل توجه از استراتژی منابع انسانی )مانند برنامه ریزی منابع انسانی، قرار مالقات و 

در تحقیق حاضر و در  ها و پاداش ها و ارزیابی عملکرد در حمایت سازمانی درک شده( بود.انتخاب، آموزش و توسعه، انگیزه 

آموزش، ارزیابی های ویژه اول، سوم، پنجم، هفتم و نهم، راهبردهای منابع انسانی و بعدهای جذب، فرضیه اصلی و فرضیه

است. لذا نتیجه حاصل از ازمانی کارکنان بودهدارای رابطه معناداری با حمایت سعملکرد، پاداش خدمت و مشارکت کارکنان 

همخوانی  ،الهواری و نوسیرآمده از پژوهش های ویژه اول، سوم، پنجم، هفتم و نهم تحقیق، با نتیجه بدستفرضیه اصلی و فرضیه

منابع  های مدیریترابطه بین شیوه و در خصوص( 2016حسن و محمود )نتیجه مطالعه  داشته و در یک راستا قرار دارد.

ذا نتیجه ل نشان داد که شیوه های مدیریت منابع انسانی بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر مثبت دارد. ،انسانی و تعهد سازمانی

، همخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد. حسن و محمودآمده از پژوهش حاصل از فرضیه اصلی تحقیق، با نتیجه بدست

 یمامت به این نتیجه دست یافت که ی،بر تعهد سازمان یمنابع انسان اتیعمل ریتأثصوص( در پژوهشی در خ2015سویفان )

در تحقیق حاضر و  مرتبط بودند. یو مثبت با تعهد سازمان ی( به طور معنادارشو پادا ی)آموزش، ساز و کار فرد HRتعهدات 

آموزش، ارزیابی عملکرد و پاداش های ویژه چهارم، ششم و هشتم، راهبردهای منابع انسانی و بعدهای در فرضیه اصلی و فرضیه

 های ویژه چهارم،است. لذا نتیجه حاصل از فرضیه اصلی و فرضیهدارای رابطه معناداری با تعهد سازمانی کارکنان بودهخدمت 

همخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد.در حقیقت وقتی  سویفان،آمده از پژوهش ششم و هشتم تحقیق، با نتیجه بدست

کارکنانم به این باور برسند که کارفرما به تعهداتش عمل می کند و به سالمتی و رفاه آنها اهمیت می دهد با تعهد افزونتری 

حمایت سازمانی درک شده  وظایف خود را انجام خواهند داد.در واقع با بهره گیر بیشتر از راهبردهای منابع انسانی از طریق

 می توان تعهد کارکنان را به سیستم بهبود بخشید.
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 نتيجه گيری نهایي
به عنوان جمع بندی باید اظهار داشت بدون توجه به راهبردهای منابع انسانی ، مدیریت نمی تواند تعهداتش به کارکنانش 

 اینرو، از با راهبردهای منابع انسانی توجه ویژه داشته باشند.را ادا نماید. در واقع مدیران باید به تصمیم گیری های مرتبط 

بود. لذا ارتقاء مدیریت  خواهد ارتباط در سازمان به نسبت کارکنان تعهد میزان با آنها، به سازمان تعهد مورد کارکنان در باور

ثبتی تحت تاثیر قرار دهد، پس نتایج تواند حمایت سازمانی و مشارکت کارکنان سازمان را بطور معنادار و ممنابع انسانی می

 تحقیق قابل پیش بینی بوده است.

 

 تشکر و قدرداني
بی شک برای انجام هر پژوهشی مشارکت و همکاری مجموعه ای از عوامل ضرورت دارد، لذا نویسندگان این مقاله بدین 

پرسشنامه های پژوهش را با دقت مطالعه نمودند طریق از همکاری و زحمات مدیریت و تمامی کارکنانی که علیرغم فشار کاری 

  تشکر می نمایند.
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 منابع و مراجع
، تهران: )مترجم مهدیه، اعرابی، ا. .عمل(، )س انسانی)راهنمای منابع استراتژیک (،1389آرمسترانگ، مایکل، ) [1]

 .فرهنگی هایپژوهش دفتر

رابطه بین ماموریت و یکپارچگی سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی  .1387 م. قربانی ،اسدی ح [2]

 . 69-59: 44المپیک،  .جمهوری اسالمی ایران

آسیب شناسی منابع انسانی "(، 1390اسفندیاری. عاطفه، نکویی مقدم. محمود، محمدی. زینب، نوروزی. سمانه، ) [3]

، فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت "دل سه شاخگیدر ستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان با استفاده از م

 .4و  3یزد، سال دهم، شماره 

 کارآفرینی براساس گرایش به سازمان عملکرد (، تبیین1393آیتی، ) سمیرا و محسن محمد، پور بورنگ اکبری [4]

-115 ، صص93، پاییز 30وری، سال هشتم، شماره ساختاری، مدیریت بهره معادالت مدل :فکری سرمایه و

133. 

مفاهیم، پیشینه، منافع و الگوها، ماهنامه مدیریت : رفتار شهروندی سازمانی. 1386. امینی، بی بی اکرم و همکاران [5]

 .24دانش سازمانی، شماره

 و پردازاننظریه دیدگاه از سازمانی (، تعهد1389مسلم،) صالحی علی، کلجاهیباقری محمداسماعیل، انصاری [6]

 .72-35: ص 7(31پلیس، ) انسانی توسعه آن، دوماهنامه بهبود در انسانی نابعم مدیریت راهبردهای نقش

 سرمایه مدیریت تأثیر بررسی(، 1394زاد هادی، جعفری سعید، )شیرویهتوکلی محمدمهدی، نصراصفهانی علی،  [7]

 کاربردی، سال شناسی فوالد تکنیک، جامعه المللی مهندسی بین شرکت مطالعه: مورد -سازمانی تعهد بر انسانی

 .196-181، ص 94 تابستان دوم، شماره (،85) پیاپی شماره ششم، و بیست

 انسانی، نخستین منابع مدیریت اثربخشی بر الکترونیک انسانی منابع مدیریت (، نقش1395ثابتی سجاد، ) [8]

، 95 ماه اردیبهشت ، قم استانداری کاربردی علمی دانشگاه مدیریت قم، و حقوق اسالمی، علوم ملی همایش

 .15-1صص 

 توسعه رویکرد با انسانی منابع توسعه راهبردهای (، تدوین1389خدایار، ) ابیلی طاهری نادر، نسرین، جزنی [9]

 .29-15: ص 2کارکنان، فصلنامه مدیریت راهبردی، شماره  دانش

ش کید بر نقتاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر قصد ترک کارکنان با تا (،1397)جمشیدیان محمد امین،  [10]

میانجی تعهد سازمانی در اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی، سومین همایش بین المللی پژوهش های 

om/Paperhttps://www.civilica.c-مدیریت و علوم انسانی، گرجستان، موسسه پژوهشی مدیریت مدبر، 

ICMHSR03_109.html-ICMHSR03 
تفاوتی بی و شدهادراک سازمانی حمایت رابطة (، سنجش1392مریم،) جانمحمدی زهرا،سیده روتن نجال، حریری [11]

تحقیقات  علوم، وزارت تابعة دولتی هایدانشگاه مرکزی هایکتابخانه موردی: کتابداران)مطالعه در سازمانی

 .4، شماره 47دوره  دانشگاهی، رسانیاطالع و کتابداری تهران(، تحقیقات شهر در مستقر فناوری

(، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، راهنمای عملی تحقیق، نشر ساواالن، وزیری 1385حسن زاده رمضان، ) [12]
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(، جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی، مطالعات راهبردی جهانی 1390حمیدی همایون، سرفرازی مهرزاد، ) [14]

 .40-1، صص 90شدن، سال دوم، پیش شماره دوم، بهار 

 (، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، انتشارات بازتاب.1389خاکی غالمرضا، ) [15]

 مدیریت عملکرد و اطالعات فناوری بکارگیری بین رابطه (، بررسی1395پور، )پور حمید و معادل هذبیخانی [16]
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