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 بررسی تاثیر افسایص تعهد سازمانی منابع انسانی در کنترل موثر هسینه ها در سازمان های ایرانی

 (ی ایرانمدیرعامل ضبکه بهینه کاو-جنتی فرداحسان )
 

 چکیده

 هٌاتغ اًساًی تِ ػٌَاى هْوتشیي سشهایِ ّای هَخَد دس یک ساصهاى ػاهل اغلی سضذ ٍ یا افَل ػولکشد تٌگاُ ّای اقتػادی هحسَب 
غ اًساًی هی ضًَذ ٍ ایي ٍاقؼیت، لضٍم اًدام اًَاع پژٍّص ّای ػولیاتی تش سٍی اتؼاد هختلف هَضَع هٌاتغ اًساًی سا تثییي هی ًوایذ. اص تیي هٌات

ًیشٍی اًساًی هتؼْذ، هْشُ ای اسصضوٌذ هحسَب هی ضَد کِ دس ًتایح ػولکشدی یک ساصهاى هی تَاًذ تاثیش تسضایی داضتِ تاضذ. تشسسی فؼال، 
د ّا ًطاى هی دّذ کِ تؼْذ ساصهاًی ًطات گشفتِ اص سضایت تاالی کاسکٌاى هی تاضذ ٍ کاسکٌاًی کِ اص ًظش هؼیاسّای هختلف تا ضشایظ کاسی خَ

شی تشقشاس هی کٌٌذ ٍ سضایت تاالتشی اص هحیظ کاسی خَد دس هدوَع داسًذ تِ ساصهاى خَد ًیض هتؼْذتش هی تاضٌذ. اًتظاس هی سٍد کِ استثاط تْت
ى ّا ًتایح ػولکشدی خاغل اص ًیشٍی اًساًی تا دسغذ سضایت تاال ٍ هتؼْذ تِ ساصهاى ًسثت تِ سایش ساصهاى ّا قاتل قثَل تش ٍ دس هقایسِ ساصها

هتَسظ ّای غٌؼت هشتَعِ تْتش تاضذ. دس ایي هقالِ تا تشسسی ضشکت ّایی کِ اعالػات آًْا دس ساهاًِ هشکض هلی اًذاصُ گیشی سضایت  هطاتِ ٍ
( هَخَد هی تاضذ تِ اثثات سسیذُ است کِ استثاط هؼٌاداسی تیي تاال تَدى تؼْذ ( ٍ ًیض ساهاًِ ضثکِ تْیٌِ کاٍی ایشاى )کاسکٌاى )

 هاًی ٍ هذیشیت ّضیٌِ ّا دس ساصهاى ّای ایشاًی ٍخَد داسد.ساص

 هٌاتغ اًساًی، تؼْذساصهاًی، هذیشیت ّضیٌِ ّا، سضایت کاسکٌاى  :کلیدواشگان

 مقدمه 
 

یِ هشٍصُ اًذیطوٌذاى ساصهاى ٍ هذیشیت تیاى هی کٌٌذ کِ هْوتشیي ٍ اسصضوٌذتشیي سشهایِ ساصهاى، سشهایِ اًساًی آى است ٍ تَخِ تِ ایي سشهاا
آى  تِ گشاًثْا تش سًٍذ ضکست یا کاهیاتی ساصهاى ّا تأثیش هستقین داسد. لزا تالش تشای تَسؼِ تؼْذ دس کاسکٌاى، اهش هْوی است کِ هذیشاى تایذ

دس ساصهاى ًقص آفشیٌی خَاٌّذ کشد ٍ  تا اثشتخطی ٍ کاسآیی تاالتشتَخِ داضتِ تاضٌذ. افشاد هتؼْذتش، تِ اسصش ّا ٍ اّذاف ساصهاى پایثٌذتشًذ ٍ 
کوتش تِ تشک ساصهاى ٍ یافتي فشغتْای ضغلی خذیذ اقذام هی کٌٌذ
ٍفاداسی کاسکٌاى تِ ساصهاى حاغل هی ضَد ٍ تا هطاسکت افشاد دس تػویوات هفَْم تؼْذ ساصهاًی، تش ًگشضی هثثتی داللت داسد کِ اص احساس 

تَخِ تِ افشاد ساصهاى ٍ هَفقیت ٍ سفاُ آًاى تدلی هی یاتذ. هغالؼات اًدام ضذُ تالش تشای سسیذى  تِ اّذاف تا حذاقل غشف هٌاتغ، ساصهاًی، 
ًیض  ساصهاى ّایاس اسصضوٌذی تشای ساصهاى ّا دس پی خَاّذ داضت کِ هذیشاى دس ایي صهیٌِ ًطاى هی دٌّذ کِ تؼْذ کاسکٌاى تِ ساصهاى ًتایح تس

لکشد هی تَاًٌذ تا تِ کاسگیشی ػَاهل هَثش تش ایي هَضَع اص ًتایح آى تْشُ هٌذ گشدًذ. هْوتشیي ًتایح تؼْذ کاسکٌاى تِ ساصهاى کِ تش سٍی ػو
ٌاى، افضایص هاًذگاسی کاسکٌاى دس ساصهاى، احساس سضایت، تؼلق، ٍاتستگی ٍ ساصهاى ًیض هَثشًذ ػثاستٌذ اص: افضایص خالقیت ٍ ًَآٍسی کاسک

دٍستی ٍ  دلثستگی کاسکٌاى تِ ساصهاى، ػولکشد ضغلی هغلَتتشآًْا، کاّص خشٍج کاسکٌاى اص ساصهاى، سفتاس اختواػی فؼال، ػذم غیثت اص کاس، ًَع
ٍسی ساصهاى کِ ایي  تْشًُْایتا ٍ ، کاسآیی ساصهاًی ٍ افضایص اثشتخطی ّای هالی کوک تِ ّوکاساى ٍ کاّص استشس ضغلی ٍ ّوچٌیي هَفقیت

 ًوایذ هی هٌذ تْشُ کاسکٌاى تالش ٍ ساصهاى هٌفؼت اص سا خاهؼِ ٍ ضذُ ساصهاًی اّذاف کسة ًٍتایح دس ًْایت هَخة تؼالی 
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 ارتباط تعهد سازمانی با رضایت کارکنان

تشتشی ساصهاًْا ًسثت تِ ّن، کاسکٌاى ضاغل دس آى ساصهاًْا ّستٌذ کِ هیضاى ٍفاداسی ٍ تؼْذضاى تاػث هیطَد ص ضاخػْای سٌدص هیضاى ا
 تفاٍت یا تی تشػکس، افشاد تید.ضَ ٍسی ساصهاى هی تْشُ ٍ ٍظایف هحَلِ سا تا کیفیت تاالتشی تِ اًدام تشساًٌذ. ایي اهش هَخة افضایص ػولکشد

کٌٌذ ٍ تاػث کاّص ػولکشد افشاد ٍ تٌضل ساصهاى اص ًظش کوی ٍ  لِ ساصهاى، ایي سفتاس سا تِ دیگشاى هٌتقل هیٍلیت دس تشاتش اػوال هحََهس
ٍ ّوکاساى، سضایت ضغلی ٍ تؼْذ  اساس تحقیقات ٍیلیام تش. دٌّذ سا تطکیل هی هختلفکیفی هیطًَذ. ًیشٍی اًساًی، پایِ ٍ اساس ًظاهْای 

ّای  آٍسدى هثٌایی تشای تػویوات هذیشاى ًیشٍی اًساًی دس صهیٌِ هٌظَس فشاّن وایض استَاس است. اها تِّای هشتثظ اها هت ساصهاًی تش ساختِ
غَست هطتشک هَسد سٌدص  ّای ًاضی اص تشک خذهت کاسکٌاى اص ساصهاى، تِ سیضی، خزب ٍ ًگْذاسی ًیشٍی اًساًی ٍ کاّص ّضیٌِ تشًاهِ

تحقیقات ًطاى دادُ کِ کاسکٌاى تا سضایت ضغلی تاالتش، اص ًظش فیضیک تذًی ٍ تَاى رٌّی دس  قشاس هیگیشًذ کِ اص اّویت ٍیژّای تشخَسداس است
کٌٌذُ خَ ساصهاًی تسیاس هغلَب است کِ هٌدش تِ خزب ٍ ٍضؼیت تْتشی قشاس داسًذ ٍ اص ًظش ساصهاًی، سغح تاالی سضایت ضغلی هٌؼکس

ساصد، ایي است کِ ساصهاًْایی تا اػضایی دس  غالؼِ تؼْذ ساصهاًی سا ًوایاى هیاص دالیلی کِ اّویت تشسسی ٍ ه. ضَد هاًذگاسی کاسکٌاى هی
تِ  سغَح تاالی تؼْذ ساصهاًی، هؼوَال اص ػولکشد تاالتش، غیثت ٍ تاخیش کوتشی اص سَی کاسکٌاى خَد تشخَسداسًذ ٍ دس هَاسد تسیاس، ساصهاًْا

هطاغل ًظاهی، اهٌیتی ٍ دسهاًی  ًظیش یٍیژُ دس هطاغل حساس تالش کٌٌذ ٍ ایي تِ ًفغ ساصهاى، فشاتش اص ٍظایف هقشس افشادی ًیاص داسد کِ تِ
 .حایض اّویت است

کٌذ  داًذ کِ حاغل اسصیاتی فشد اص ضغل یا تداسب ضغلی اٍ است. ٍی اضافِ هی فشدلَتاًض، سضایت ضغلی سا حالت ػاعفی هثثت ٍ خَضایٌذی هی
سضایت ضغلی، صاییذُ ػَاهلی ًظیش ضشایظ هحیظ کاس، ًظام  هی تاضذ.ًظشضاى هْن است  تِکِ ِ آًچ ّش سضایت ضغلی، ًتیدِ ادساک کاسکٌاى اص

تؼْذ ساصهاًی، پیًَذ افشاد تا ساصهاى است کِ تَسظ سِ . ساصهاًی ضغل، سٍاتظ حاکن تش هحیظ کاس، ػَاهل اختواػی ٍ تاثیش ػَاهل فشٌّگی است
هیل قَی  "ٍ "توایل تِ تالش صیاد تشای ساصهاى، ػْذ هستوش  "، "هاى، تؼْذ ػاعفی اػتقاد قَی ٍ پزیشش اّذاف ٍ اسصضْای ساص"ػاهل 

داًٌذ.  اکثش پژٍّطگشاى تؼْذ سا دٍ خضء هدضا اها هشتثظ )ًگشضی ٍ سفتاسی( هی .ضَد هطخع هی "تشای تاقیواًذى دس ساصهاى، تؼْذ تکلیفی
ش تغثیق ٍ هطاسکت افشاد دس ساصهاى تاکیذ داسد. تؼْذ سفتاسی، تیاًگش فشآیٌذ پیًَذ تؼْذ ًگشضی، تیاًگش دسخِ ٍفاداسی افشاد تِ ساصهاى است کِ ت

ػَاهل فشدی، ضغلی، ساصهاًی ٍ فشاساصهاًی  .داًٌذ افشاد تا ساصهاى است. اها هییش ٍ آلي تؼْذ ػاعفی، هستوش ٍ تکلیفی سا اص اخضا تؼْذ ًگشضی هی
 .ضغلی تش تؼْذ ساصهاًی کاسکٌاى تاثیش صیادی داسدسٍی تؼْذ ساصهاًی هَثش ّستٌذ؛ اص خولِ، سضایت 

ًَسهي ٍ ٍٍ، ساتغِ تیي سضایت ضغلی ٍ تؼْذ  .پژٍّطْای صیادی ساتغِ سضایت ضغلی ٍ تؼْذ ساصهاًی کاسکٌاى سا هَسد تشسسی قشاس دادُ اًذ
تغِ تؼْذ ساصهاًی ٍ ٍیژگیْای ضخػیتی دس داًٌذ. تحقیقی تَسظ اکثشضاّی، تحت ػٌَاى تشسسی سا ساصهاًی سا یک ساتغِ دٍ عشفِ ٍ هثثت هی

ّا حاکی اص آى است کِ  پشستاس تَسظ پشسطٌاهِ تؼْذ ساصهاًی آلي ٍ هییش ٍ ٍیژگیْای ضخػیتی کتل اًدام ضذُ کِ یافتِ ۰۱۱پشستاساى، سٍی 
کٌذ کِ تؼْذ ساصهاًی  ایح خَد تیاى هیتؼْذ ساصهاًی پاییي تشخَسداس ّستٌذ. ٍی دس تحلیل ًت ۱۲%اکثشیت پشستاساى اص تؼْذ ساصهاًی هتَسظ ٍ 

َخِ کاسکٌاى تحت ضشایظ ٍ ػَاهل هحیغی هختلف تغییش هیکٌذ ٍ ػَاهل دسًٍی ٍ تیشًٍی هحیظ کاس هیتَاًٌذ تش تؼْذ ساصهاًی افشاد تاثیش قاتل ت
ضَد. ّذف اغلی تَاًوٌذساصی  ساى هیکٌذ کِ تَاًوٌذساصی سثة افضایص سضایت ضغلی ٍ تؼْذ ساصهاًی پشستا کَکاًي، اضاسُ هی .داضتِ تاضٌذ

هؼِ پشستاساى، افضایص اًگیضُ آًاى تشای کاسکشدى ٍ تْثَد ًتایح فؼالیتْای آًاى است کِ هْوتشیي آًْا سضایت تیواساى ٍ استقا سغح سالهت خا
سسوی تا ّذف ضٌاسایی ػَاهل  ٍسیلِ هػاحثِ ًیوِپشستاس اص چٌذیي تخص یک تیواسستاى تِ ۰۱ای کِ تَسظ هک ًیض سٍی  دس هغالؼِ .است

ّای تاصًطستگی  هَثش تش تؼْذ ساصهاًی ٍ استقا تؼْذ ساصهاًی دس پشستاساى اًدام ضذ؛ ػَاهل ضخػی، فشغتْای یادگیشی، سضایت ضغلی، تشًاهِ
دسٍى گشٍّی ضؼیف، ػذم  ٍ اسایِ هشاقثتْای پشستاسی هغلَب ٍ تا کیفیت تاال تش تؼْذ ساصهاًی تاثیش هثثت ٍ فقذاى اهٌیت ضغلی، استثاعات
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تغییشات ایداد سسذ دس اثش گزضت صهاى ٍ  ًظش هیتِ ػذالتی دس پشداخت اهتیاصات، تاثیش هٌفی تش تؼْذ ساصهاًی داسًذ.  پشداخت اهتیاصات یا تی
 تٌذی ٍ غیشُ، دس ایي دٍ پاساهتش هْن )سضایت ٍ تؼْذ( تغییشاتی ایداد ضذُ است.  تٌذی، دسخِ ساختاسی ّوچَى ستثِ

هٌذ تِ کاسضاى  یکی اص تْتشیي ساُ ّا تشای ایٌکِ سّثشاى هیضاى هَفقیت ضاى دس تِ ٍخَد آٍسدى هحل کاسی کِ افشاد سا هتؼْذ ٍ ػالقِتٌاتشایي 
د هحل ًظشسٌدی اص افشاد دس هَس ًگِ داسد، تسٌدٌذ ایي است کِ تِ کاسکٌاًطاى گَش فشا دٌّذ ٍ اص آى ّا دس هَسد هحل کاسضاى تاصخَسد تگیشًذ.

هذیشاى  کاسضاى، اتضاسی تشای تشسسی هیضاى تؼْذ کاسکٌاى است. اص عشیق اسصیاتی ًظشات، سفتاسّا ٍ دیذگاُ کاسکٌاى، هیضاى اػتواد تیي کاسکٌاى ٍ
تَاى هیضاى کٌٌذ ٍ اص ّویي عشیق هی  سا هی تَاى تحلیل کشد، ّوچٌیي ایٌکِ افشاد چِ هیضاى تِ کاسی کِ دس ضشکت اًدام هی دٌّذ، افتخاس هی

یِ اایي ًظشسٌدی، تیٌص هتفاٍتی سا اص دیذگاُ کاسهٌذاى ًسثت تِ ضشکتی کِ دس آى کاس هی کٌٌذ اس پیًَذ ػاعفی تیي ّوکاساى سا ًیض سٌدیذ.
دّذ. ًتاج ًظشسٌدی ّا سا هی تَاى تش اساس خٌسیت، پست ساصهاًی افشاد، دسآهذ، دپاستواى، ٍضؼیت تحػیلی ٍ ٍضؼیت ضغلی آى ّا  هی

 تٌذی ًوَد. دستِ

 

 مدیریت هسینه ها در سازمان

پیطشفت سـشیغ ٍ ضگشف فٌاٍسی، ّوشاُ تا افضایص سٍص افضٍى سقاتت دستاصاسّای خْاًی، هذیشاى ٍاحذّای اقتػادی سا تِ تَلیذ هحػَالتی تا 
تشغـیة هی کٌذ؛ اص ایي سٍ تسیاسی اص دست  کیفیت تاال، اسائِ خذهات هغلَب تِ هطتشیاى ٍ دس ًْایت کاستي اص ّضیٌِ توام ضذُ کاال ٍ خذهات

ضیٌِ اًذسکاساى اهَس اقتػادی تِ تـذسیح اص دیذگاُ ّای سـٌتی هثتٌی تش حساتذاسی تْای توام ضذُ فاغلِ هی گیشًذ ٍ تِ ایداد سیستن هذیشیت ّ
ػات خاهغ عشح سیضی هی ضَد ٍ تش سًٍذ سیستن هذیشیت ّضیٌِ ّا ًَػی سیستن تشًاهِ سیضی ٍ کٌتشل است کِ تشاساس اعالگشایص هی یاتٌذ

فؼالیت ّای تٌگاُ ّای اقتػادی تأکیذ داسد. دس حقیــقت هذیشیت ّضیٌِ ػثــاست است اص هدــوَػِ اقذاهاتی کِ هذیشیت تشای تأهیي سضایت 
یت دس ایي فشایٌذ آى است کِ هٌذی هطتشیاى، ّوشاُ تا کــٌتشل ٍکاّص هســتوش ّضیــٌِ ّای ساصهاى اًدام هی دّذ ٍ ًــکتِ حایض اّـو

هذیشیت ّـضیٌِ فلسـفِ ای ػام اسـت کِ تِ فؼالیـت ّا یا تخـص کاّص ّضیٌِ ّا هٌدش تِ کاّص سضایت هٌذی هطتشیاى ساصهاى ًطَد
یشیت ّضیٌِ، چاسچَب سیستن هذ ساصهاى هحذٍد ًوی ضــَد ٍ غشفا تِ تیاًی دیگش، دسخاغی اص یک اقالم خاظ یا غیش ػادی سا دستشًوی گیشد

ای قاتل کاّص است ٍ  ّضیٌِ تلکِ اص ایي دیذگاُ، ّش ;فقظ ّضیٌِ اقالهی کِ تِ عَس غیش هؼوَل صیاد ّستٌذ، ّذف کاّص ّضیٌِ قشاس ًوی گیشًذ
یستن تذٍى ضک تَلیذ هحػَالت ٍ خذهات تا کیفیت تا حذاقل تْای توام ضذُ، یکی اص هْن تشیي اّذاف س ضَد اهکاًات کاّص آى تشسسی هی

هذیشیت ّضیٌِ است ٍ سَدآٍسی ٍ سضذ، سسیذى تِ خَدکفایی هالی، تِ حذاقل سساًذى تْای توام ضذُ هحػَالت، هتٌَع ساختي تاصاس، استقای 
  .سٍد کیفیت هحػَالت هغاتق تا استاًذاسدّای تیي الوللی ٍ اًدام غحیح ٍظایف هشتَط تِ خذهات اختواػی اص دیگش اّذاف آى تِ ضواس هی

 

 ی موردی سازمان های ایرانیبررس

 تِ هٌظَس اًدام ایي تشسسی اص دٍ ًْاد هلی دس کطَس کِ اعالػات آًْا دس اًدام ایي پژٍّص هفیذ تَدًذ استفادُ ضذ. 

 (nesi.ir) مرکس ملی اندازه گیری رضایت کارکنان .1

ضوای کلی اص ّش ساصهاى ٍ صیشهؼیاسّای هَسد تشسسی سا هشکض هلی اًذاصُ گیشی سضایت کاسکٌاى تا ستثِ تٌذی ٍ اػالم تْتشیي هحل تشای کاس، 
ُ ًطاى هی دّذ ٍ هی تَاى اهیذٍاس تَد تا تا گزضت صهاى ٍ خوغ آٍسی اعالػات هَسد ًظش تشای ّش ساصهاى دس یک دٍسُ صهاًی چٌذ سالِ، پایگا

سد تشسسی ٍ تا هقایسِ ساصهاى ّا تا یکذیگش سًٍذ اعالػاتی غٌی اص ٍضؼیت ػوَهی ساصهاى ّا تِ غَست کلی ٍ دس ّش یک اص صیش هؼیاسّای هَ
کلی، سضذ ٍ افت ساصهاى ّا دس ّش یک اص هَلفِ ّا دست یافت.
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گیشی ٍ تْثَد سضایت ٍ تؼْذ  یکی اص اّذاف کلیذی ایي ستثِ تٌذی افضایص آگاّی تیي هذیشاى سشهایِ ّای اًساًی ّش ساصهاى دس خْت اًذاصُ
ّای اًساًی تِ ػٌَاى هْن تشیي سکي ّش ساصهاى دس تیي سّثشاى  تا اص ایي عشیق آگاّی ٍ تَخِ تِ سشهایِ سشهایِ ّای ساصهاى خَد هی تاضذ

 اسضذ ّش تٌگاُ اقتػادی تقَیت گشدد ٍ پیشٍ آى هٌدش تِ اغالح ٍ تشٍصسساًی ضیَُ ّای کاس گشدد.

 (irbn.ir) شبکه بهینه کاوی ایران .2

 سال اص اقتػادی تٌگاُ ۰۱۱۱) ٍسی تْشُ ٍ اقتػادی ّای هالی، کطَس دس صهیٌِ ضاخع دادُ گاُپای داضتي تضسگتشیي اختیاس ایي ضثکِ تا دس
ّای ػولکشدی ساصهاى ّای ایشاًی سا دس هقایسِ تا ساصهاى ّای ّوگشٍُ خَد ٍ هتَسظ ّای غٌؼت خَد  تاکٌَى( اهکاى هقایسِ ضاخع۰۰۳%

 فشاّن هی آٍسد. 
( اهکاى هقایسِ ضاخع ّای ػولکشدی ساصهاى ّای ایشاًی سا تا کاٍی ) خْاًی تْیٌِ ّوچٌیي ایي ضثکِ اص عشیق ػضَیت دس ضثکِ
 ساصهاى ّای هطاتِ خاسخی ًیض فشاّن ًوَدُ است.

تِ هٌظَس تشسسی هؼٌاداس تَدى استثاط تیي ضاخع سضایت کاسکٌاى ٍ هَضَع هذیشیت ّضیٌِ ّا دس تٌگاُ ّای اقتػادی ایشاًی، ضشکت ّایی کِ 
اًذاصُ گیشی سضایت کاسکٌاى هطاسکت داضتٌذ ٍ تِ عَس ّوضهاى ضاخع ّای آًْا ًیض دس ضثکِ تْیٌِ کاٍی ایشاى اًذاصُ کیشی ضذُ دس فشآیٌذ 

ضشکت کاّص پیذا کشد ٍ تٌاتشایي استثاط  ۰3تَد ضٌاسایی ضذًذ ٍ تشسسی تش سٍی آًْا آغاص ضذ ٍ دس اداهِ کاس تٌا تِ دالیل هتؼذد، تؼذاد آًْا تِ 
 ی تیي ضاخع کاسآیی قیوت توام ضذُ تِ فشٍش ضشکت ّا ٍ ضاخع ضاخع سضایت کاسکٌاى دس ایي ضشکت ّای هٌتخة تشسسی ضذ.هؼٌاداس

هؼوَالً سٍش اًدام ًظشسٌدی اص کاسکٌاى ًسثت تِ هحل کاسضاى تِ ایي غَست است کِ اص ّوِ یا تخطی اص کاسکٌاى دػَت هی ضَد کِ دس 
سَال دس هَسد هحل کاسضاى است، ضشکت کٌٌذ. ضشکت دس ایي ًظشسٌدی هی تَاًذ تِ غَست ًاضٌاس ًظشسٌدی ای کِ ضاهل تؼذاد هطخػی 

حَصُ هی تاضذ ٍ یادگیشی عشاحاى هذل  ۰1سَال دس  0۱ظشسٌدی هَسد استفادُ دس ایي عشح هلی ضاهل ًیا تا رکش هطخػات فشدی افشاد تاضذ. 
۲ هتٌاسة تا ضشایظ کطَس، تَهی ۱%تفادُ دس ایاالت هتحذُ آهشیکا هی تاضذ کِ دس حذٍد اص ًظام ّای ستثِ تٌذی تْتشیي هحل تشای کاس هَسد اس

 ساصی ضذُ است.
 تشای اًدام ًظشسٌدی تا استفادُ اص فشهَل کشخسی ٍ هَسگاى هی تاضذ: دس ّش ساصهاى ًحَُ تذست آٍسدى حدن ًوًَِ

 
 
 

 کِ دس آى
 : تؼذاد ًوًَِ هَسد ًیاص است.

 : ًسثت خوؼیت است.
 : تؼذاد اػضای خاهؼِ است.

 : دسخِ دقت ًسثت خوؼیت است.
یي ضایاى رکش است ًوًَِ هَسد ًظش اص سغَح هختلف ساصهاًی اًتخاب هی ضًَذ تا دیذ خاهغ تشی ًسثت تِ ساصهاى ٍ ًتیدِ ٍاقغ تیٌاًِ تشی اص ا

ًام هطخػات هطاسکت کٌٌذگاى، فیلذ اخثاسی تشای دسج  سِ اًدام هی ضَد ًٍظشسٌدی تِ دست آیذ. دس ایي ًظشسٌدی ّا کِ تِ غَست آًالیي 
ٍ تشای اعویٌاى اص غحت تکویل ایي ًظشسٌدی ّا تَسظ افشاد اص  ضذُ استٍ ًام خاًَادگی فشد، سوت ٍ ضواسُ هَتایل ایطاى دس ًظش گشفتِ 

فشم ًظشسٌدی گفت ٍ گَی هختػشی تا ایي  پیص تؼییي ضذُ، تا افشادی کِ ایي فشم ّا سا تکویل کشدُ اًذ تواس گشفتِ هی ضَد ٍ دس هَسد
 افشاد غَست هی گیشد.
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نمودار مطاهده های انجام ضده ضاخص های رضایت کارکنان و کارآیی قیمت تمام ضده 

 به فروش

 ضاخع کاسآیی قیوت توام ضذُ کاالی فشٍختِ ضذُ تِ کل فشٍش
ایي ضاخع یکی اص ضاخع ّای هْن دس صهیٌِ ضاخع ّای ػوکلشدی ساصهاى ّا هی تاضذ کِ هیضاى قیوت توام ضذُ کاالی فشٍش سفتِ سا تِ 

عی یک سال ًطاى هی دّذ. تا تَخِ تِ ایٌکِ هَضَع هذیشیت ّضیٌِ ّا دس ساصهاى ّا تشسسی ضَد پس اص اصای یک سیال فشٍش اًدام دس 
ضاخع هالی کِ دس ضثکِ تْیٌِ کاٍی ایشاى تشای ّش ساصهاى دس ّش سال اًذاصُ گیشی ضذُ تَد ایي ضاخع تِ ػٌَاى  ۰۳۱تشسسی دس تیي حذٍد 

ای ٍسٍدی دس ضثکِ تْیٌِ کاٍی ایشاى تشای اًذاصُ گیشی ایي ضاخع ّا، غَست ّای هالی یکی اص هٌاسثتشیي ضاخع ّا اًتخاب ضذ. دادُ ّ
 حساتشسی ضذُ هی تاضذ کِ دس اختیاس دفتش ایي ضثکِ قشاس گشفتِ است.

ًحَُ  تٌاتشایي تشای هحاسثِ ایي ضاخع، دس اتتذا هقذاس ًسثت قیوت توام ضذُ تِ کل فشٍش تشای ّش ضشکت هحاسثِ ضذُ است. تا تَخِ تِ
هحاسثِ ایي ًسثت، ٍاضح است کِ هاّیت آى هٌفی هی تاضذ. تِ ایي هؼٌی کِ هغلَتیت تشای ّش ضشکتی کاّص هقذاس ایي ًسثت هی تاضذ. دس 
غَستیکِ ایي ًسثت تشای ضشکت ّایی کِ داسای ػولکشد هطاتْی هی تاضٌذ اًذاصُ گیشی ضَد ٍ تْتشیي ضشکت سا کِ داسای کوتشیي هقذاس دس 

دس ًظش تگیشین سایش  ۰۱۱تا ایي ضاخع هی تاضذ سا هی تَاى ضٌاسایی ًوَد. اگش هقذاس اًذاصُ گیشی ضذُ تشای تْتشیي ضشکت سا تشاتش تا استثاط 
ٍ تضسگتش اص غفش خَاٌّذ داضت کِ هقذاس ایي ػذد تشای ّش ضشکت تِ ػٌَاى ضاخع کاسآیی قیوت توام ضذُ  ۰۱۱ّا کِ هقادیشی کوتش اص  ضشکت

 اهگزاسی ضذُ است. الصم تِ رکش است کِ ضاخع کاسآیی داسای هاّیت هثثت هی تاضذ. تِ فشٍش ً

Ai=
قیمت تمام شده کاالی فروش رفته

ارزش فروش خالص
 

Ei= 
       

  
 

تشای آى ضشکت تشسسی هی  تِ ایي تشتیة دس ایي تحقیق استثاط ضاخع سضایت کاسکٌاى دس ّش یک اص ضشکت ّای هَسد تشسسی تا ضاخع 
 گشدد. 

 

 نتایج و یافته های تحقیق

ّای اقتػادی خذهات فٌی  تٌگاُ اقتػادی فؼال دس کطَس هی تاضذ کِ ایي ضشکت ّا تِ عَس ػوذُ اص گشٍُ ۰3ایي تحقیق هشتَط تِ تشسسی 
 هالی ٍ تاصسگاًی تَدُ است.  گشی هٌْذسی، هاضیي آالت ٍ تدْیضات، هَاد ٍ هحػَالت داسٍیی، تیوِ، غٌایغ غزایی، ٍاسغِ

دس اتتذا ًوًَِ ّای هؼتثش هطاّذُ ضذُ هشتَط تِ هقادیش ضاخع سضایت کاسکٌاى ٍ ضاخع کاسآیی قیوت توام ضذُ ضشکت ّای هَسد تشسسی دس 
تاضذ ٍ خظ هستقین سسن ًوَداس ًوایص دادُ ضذُ است. دس ایي ًوَداس تِ غَست کلی استثاط هستقین تیي ایي دٍ هتغیش تقشیثا قاتل هطاّذُ هی 

ضذُ ًوایاًگش استثاط خغی تشآٍسد ضذُ تیي ایي دٍ پاساهتش هی تاضذ.
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 ّای هَسد تشسسی قاتل هطاّذُ هی تاضذ تشاساس ًوًَِ ّای تشسسی ضذُ استثاط هستقین تیي دادُ
 َسد تشسسی. استثاط تیي ضاخع سضایت کاسکٌاى ٍ ضاخع کاسآیی قیوت توام ضذُ دس ضشکت ّای ه۰خذٍل 

 رضایت کارکىان 

کارآیی شاخص 

قیمت تمام شدٌ 

 بٍ فريش

 28782 ضریب َمبستگی

 28221 سطح معىاداری

 36 تعداد کل

 

ًطاى داد کِ    سا دس سغح هؼٌاداسی، هیضاى ّوثستگیسضایت کاسکٌاى ٍ ضاخع کاسآیی قیوت توام ضذُتشسسی استثاط تیي 
 است.  ضاخع کاسآیی قیوت توام ضذٍُ سضایت کاسکٌاى تیاًگش هؼٌاداسی ساتغة 

 
 بحث و نتیجه گیری

ضاخع ، تا هیضاى سضایت کاسکٌاى تِ ػٌَاى ضاخػی تشای تؼْذ ساصهاًیّای پژٍّص، استثاط هؼٌاداس هثثت ٍ چطوگیشی تیي هیضاى  تشپایة یافتِ
ّا دس ضشکت ّا دس هقایسِ تا تْتشیي ػولکشد دس غٌؼت هشتَعِ  کاسآیی قیوت توام ضذُ کاالی فشٍش سفتِ تِ ػٌَاى ضاخع هذیشیت ّضیٌِ

ایي تشسسی ضٌاًذٌّذُ آى است کِ دس تٌگاُ ّای ایشاًی سشهایِ گزاسی ٍ غشف ّضیٌِ ٍ صهاى تشای تْثَد ٍ افشایص سغح سضایت  ٍخَد داسد. 
تِ غَست هستقین دس افضایص کاسآیی ٍ دس ًتیدِ تْشُ ٍسی تٌگاُ ّای اقتػادی تاثیشگزاس هی تاضذ. تٌاتشایي هی تَاى ایٌگًَِ ًتیدِ  کاسکٌاى

ت گیشی ًوَد کِ دس ساصهاى ّای ایشاًی ّواًٌذ ساصهاى ّای فؼال دس سایش ًقاط دًیا تِ هٌظَس هذیشیت اثشتخص ّضیٌِ ّا ٍ اًدام تْتش فؼالی
یی هی تَاى اص احساس تؼْذ هٌاتغ اًساًی ضاغل تْشُ خست. ّوچٌاًکِ ًوًَِ ّای هطاّذُ ضذُ دس ایي پژٍّص دس هدوَع استفادُ ّای اخشا

ی هٌاسثی اص هَضَع داضتِ اًذ. اگشچِ ایي ًکتِ ّن قاتل رکش هی تاضذ کِ حضَس دس ایي فشایٌذ ًظشسٌدی تِ دلیل ایٌکِ تِ غَست داٍعلثاًِ ه
تظاس هی سٍد کِ تِ غَست ػوَهی ایي ساصهاى ّا داسای دسغذ سضایت کاسکٌاى تاالیی تاضٌذ ٍ ًکتِ قاتل تَخِ ایي هسالِ هی تاضذ تٌاتشایي اً

 تاضذ کِ ایي ساصهاى ّا دس گشٍُ تخػػی کِ فؼالیت داسًذ ًیض تِ غَست ًسثی تَاى هذیشیت ّضیٌِ تاالتشی ًیض داسًذ. 
دس ساصهاى ًقص آفشیٌی خَاٌّذ کشد ٍ کوتش تِ تشک  تا اثشتخطی ٍ کاسآیی تاالتشساصهاى پایثٌذتشًذ ٍ افشاد هتؼْذتش، تِ اسصش ّا ٍ اّذاف لزا 

 ساصهاى ٍ یافتي فشغتْای ضغلی خذیذ اقذام هی کٌٌذ

 

  منابع
هدوَػِ اًتطاسات گضاسش ّای تْیٌِ کاٍی ػولکشدی ضثکِ تْیٌِ کاٍی 

سضایت کاسکٌاىپایگاُ دادُ هشکض هلی اًذاصُ گیشی 
، هدلِ تشسسی استثاط ضادکاهی ٍ تؼْذ ساصهاًی دس کاسکٌاى ٍصاست ٍسصش ٍ خَاًاى خوَْسی اسالهی ایشاىی ٍ حسي اسذی، ایواى ًستشى تشٍخٌ

 %۰۰3ػلوی، پژٍّطی داًطگاُ تْشاى، 

 

 


