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چکیده
در شرایط محیطی درحال تغییر و بهشدت رقابتی امروز ،سازمانها بهمنظور حفظ بقای خود باید بیش
از پیش توجه خود را بر کارایی و اثربخشی متمرکز سازند .بر اساس پژوهشهای پیشین« ،فرهنگ
سازمانی» یکی از عوامل تأثیرگذار بر کارایی و اثربخشی سازمانها است .اهمیت این موضوع تا جایی
است که فرهنگ سازمانیِ قوی و متمایز ،یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمانها بهشمار میرود.
فرهنگ سازمانی ،قویترین نیروی داخلی است که یک سازمان را تحتتأثیر قرار میدهد و تأثیر زیادی
بر متغیرهای سازمانی از جمله :تعهد سازمانی و رضایت شغلی دارد .هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر
فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان در «بانک ملت» است .جامعه آماری پژوهش
حاضر شامل کلیه مدیران و کارکنان «بانک ملت» در سطح شهرستان تهران است .با توجه به فرمول
کوکران در تعیین حجم جوامع آماری محدود تعداد نمونه آماری 278 ،نفر تعیین و اقدام به جمعآوری آراء
این افراد شده است .دادههای الزم بهوسیله پرسشنامه جمعآوری و با استفاده از مدلسازی معادالت
ساختاری در نرمافزار لیزرل تجزیهوتحلیل شد .نتایج ،تمام فرضیهها به جز «انطباقپذیری بر تعهد
سازمانی» را تأیید کرد؛ همچنین با توجه به نتایج« ،رسالت بر تعهد سازمانی» ،بیشترین تأثیر و
«درگیرشدن در کار» ،کمترین تأثیر را بر رضایت شغلی داشته است.
کلیدواژهها:فرهنگسازمانی؛رضايتشغلی؛تعهدسازمانی.
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.1مقدمه 

کار در معنای خاص آن ،شغل زندهبودن و زندگی انسان است .کار وسیلهای است که جایگـاه
انسان را در پهنه هستی انسانی تر کرده و او را برای تسخیر طبیعت و پیروزی بـر نامالیمـات آن،
هر روز نسبت به گذشته مستحکمتر میکند؛ ولی چگونه میتوان کمکاری ،بیمسـئولیتی ،حضـور
نیافتن در محل کار ،عدم پاسخگویی و راهنمایی صحیح مراجعین ،عدمحفاظت و مراقبت صـحیح
از اموال ،بیتوجهی به کیفیت کار و گرایش به آسانطلبی را به رضـایت شـغلی و انجـام کـار بـا
کیفیت باال و مطلوب و حضور بهموقع و مأثر در محل کار تبدیل کرد؟ منـابع انسـانی بـه تقویـت
وجدان کاری و تغییر در فرهنگ کار خود نیازمند است و سازمان نیز باید خود را ملـزم بدانـد کـه
رضایت خاطر نیروی کار را فراهم آورد (عباسآبادی .)1389 ،رضـایت شـغلی از عوامـل مهـم در
افزایش کارآمدی و ایجاد نگرش مثبت در فرد نسبت به کارش میباشد .تمایل به رضـایت شـغلی
از این باور تأثیر میپذیرد که کارمندان راضی در سطوح باالتری عمل میکننـد .کارکنـانی کـه از
شغل خود رضایت دارند ،کارکنانی هستند که بهصورت مشارکتی و گروهی عمل میکنند و انگیزه
باالیی دارند؛ در واقع کارکنان راضی کارکنان بهتری هستند؛ چون مولدتر هستند (رابینـز و جـا،،
.)1391
تعهد سازمانی ،عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیشبینیکننـده خـوبی بـرای
تمایل به باقی ماندن در شغل است .تعهد و پایبندی مانند رضایت ،دو طرز تلقـی نزدیـک بـه هـم
هستند که بر رفتارهای مهمی مانند جابهجایی و غیبت تأثیر میگذارند ( .)Luthans, 2008پورتر
در پژوهشی که بر روی عوامل مؤثر در استعفاء (ترک خدمت) انجام داد به این نتیجه رسید که بـا
بررسی تعهد سازمانی با دقتی بیشتر میتوان احتمال استعفاء را پیشبینی کـرد؛ همچنـین تعهـد و
پایبندی میتواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشـد .کارکنـانی کـه دارای تعهـد و پایبنـدی
هستند ،نظم بیشتری در کار خود دارند ،مدت زمان بیشتری در سـازمان مـیماننـد و بیشـتر کـار
میکنند .مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را به سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند
با استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیمگیری و فراهم کردن سطح قابلقبولی از امنیـت شـغلی
برای آنان ،تعهد و پایداری را افزایش دهند (گریفین و مورهد.)1389 ،
از دیدگاه بسیاری از پژوهشگران دستیابی به سطح مطلـوب دو متغیـر شـرحدادهشـده ،یعنـی
رضایت شغلی و تعهد سازمانی در گرو شناخت فرهنگ سازمانی و وجـود یـک فرهنـگ سـازمانی
مطلوب در سازمان است .فرهنگ سازمانی مجموعهای از تفاهمها و دریافتهـای مشـترک بـرای
ساماندادن به کنشها است که زبان و سایر محملهای نهادی را بـرای بیـان ایـن تفـاهمهـای
مشترک بهکار میگیرد (طوسی .)1389 ،فرهنگ سازمانی موضوعی است که بهتازگی به دانـش
مدیریت و قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است« .فرهنگ» از دیرباز برای شـرح کیفیـت زنـدگی
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جامعه انسانی بهکار رفته است؛ ولی درباره فرهنگ سازمانی و آنچه مربوط به کار و رفتار افراد در
سازمان است ،کمتر سخن گفته شده است (آراسته و سلیمی.)1392 ،
فرهنگ سازمانی پدیدهای در سازمان است؛ بهطوریکه همه اعضاء اتفـاقنظـر دارنـد ،یـک
دست ناپیدا افراد را در جهت نوعی رفتار نامرئی هدایت میکند .شناخت و درک آنچـه فرهنـگ
سازمان را میسازد و شیوه ایجاد و دوام آن به پژوهشگران کمک میکند تا بهتـر بتواننـد رفتـار
افراد در سازمان را توجیه کنند .رابینز () ،شیوه شکلگیری فرهنگ سازمانی و حفـظ و نگهـداری
آن را اینگونه بیان میکند« :منشأ فرهنگ سازمانی نمیتواند چیزی جز فلسفه بنیـانگـذاران آن
باشد .این فلسفه به نوبه خود بر شاخصهایی که در فرآیند استخدام اسـتفاده مـیشـوند ،اثرگـذار
است» .وی ده معیار را جوهر و اساس فرهنگ سازمانی میداند و درک کارکنان را به این معیارها
مربوط میداند .پژوهش حاضر در پـی بررسـی ایـن اسـت کـه «بانـک ملـت» دارای چـه نظـام
فرهنگیای بوده و کم و کیف فرهنگ سازمانی آن چگونه است؛ از سوی دیگر آیا پیامـد و ارتقـاء
رضایت شغلی و تعهد سازمانی بهعنوان یک پیامـدهای مثبـت فرهنـگ سـازمانی قـوی ،در ایـن
شرکت نیز وجود دارد (سیدنقوی و رفعتی آالشـتی .)1391 ،مـدل فرهنـگ سـازمانی در پـژوهش
حاضر بر مبنای پژوهش دنیسون 1و همکاران ( )2000است .آنها معتقدند ،فرهنـگ سـازمانی در
بردارنده چهار بُعد :درگیرشدن در کار ،انطباقپذیری ،سازگاری و رسالت است .با توجه به مطالـ
بیانشده پرسش اصلی پژوهش حاضر بهصورت زیر مطرح میشود:
فرهنگ سازمانی چه تأثیری بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنـان بانـک ملـت
دارد؟
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش

رضايتشغلی.رضایت شغلی که نوعی احساس مثبت فرد نسبت به شغل خود است ،نتیجه
عواملی نظیر :شرایط محیط کار ،نظام سازمانی شغل ،روابط حاکم بر محیط کار و عوامل فرهنگی
است؛ بنابراین میتوان گفت « :رضایت شغلی احساسی روانی است که از عوامل اجتماعی متأثر
است (شفیعآبادی.»)1389 ،
هالین و بلود )1999( 2معتقدند ،رضایت شغلی پدیدهای احساسی است که یک کارمند میتواند
میتواند درخصوص شغل خود بهدست آورد؛ بنابراین رضایت شغلی زمانی حاصل میشود که
کارکنان از طبیعت کار خود رضایت داشته باشند ،از حقوق و مزایای خود راضی بوده ،فرصتهای
مناسبی برای ارتقاء و ترفیع داشته و از همکاران و سرپرستان خود راضی باشند؛ بنابراین رضایت

1. Denison
2. Hauline and Bloode
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شغلی یک پدیده فردی است.
گریفین و مورهد ( ،)1389رضایت شغلی را یک پدیده عاطفی و اجتماعی میدانند که فرد
نسبت به شغل خود دارد.
رابینز و جا )1391( ،رضایت شغلی را مجموعه احساسات سازگار و ناسازگار و یا به عبارتی
خوشایند و ناخوشایند میدانند که کارکنان با آن احساسات به کار خود مینگرند .آنان معتقدند
هنگامی کارکنان به سازمانی میپیوندند ،مجموعهای از خواستهها ،نیازها ،آرزوها و تجربههای
گذشته را با خود به همراه میآورند و رضایت شغلی نشانی از همسویی توقعات انسان با
پاداشهایی است که کار برای وی فراهم میکند.
یکی از موضوعهای بحثانگیز رضایت شغلی رابطه آن با عملکرد است .1 :رضایت شغلی
باعث افزایش عملکرد میشود؛  .2عملکرد شغلی زمینه رضایت شغلی را فراهم میسازد و .3
ارتباط ذاتی بین رضایت شغلی و عملکرد وجود ندارد؛ بلکه پاداشهای متغیری هستند که مداخله
میکنند (مورهد و گریفین.)1389 ،
برای شناسایی میزان اثربخشی یک سازمان چند معیار وجود دارد .نخستین معیار ارزیابی
گروههای مرجع و مهم در سازمان است ،مانند قضاوت ذهنی در دانشآموزان ،معلمان ،مدیران و
اولیاء از مدیر مدرسه .دومین معیار اثربخشی میزان موفقیت سازمان در کس اهداف خود است و
سرانجام آخرین معیار اثربخشی رضایت عمومی شرکتکنندگان در سازمان است .عملکرد باال
ممکن است سب رضایت شغلی شود که با پاداشهایی که به عملکرد تعلق میگیرد ،تقویت
خواهد شد .عملکرد به پاداشهایی منتهی میشود که به نوبه خود رضایت ایجاد میکنند؛ به این
ترتی مشخص میشود که رضایت شغلی بهعنوان یکی از ابعاد اثربخشی مطرح است .اللر و
پورتز معتقدند که یک رابطه منطقی ،ولی پیچیده بین رضایت شغلی و اثربخشی وجود دارد .به
اعتقاد پژوهشگران هرچه رضایت شغلی فرد در محیط کار بیشتر باشد ،احتمال دستیابی به نتایج
زیر افزایش مییابد:
ـ نوآوری و خالقیت در کار افزایش مییابد؛
ـ میزان ترک خدمت کارکنان کاهش مییابد؛
ـ میزان تولید سازمان افزایش مییابد.
سطح سالمت روانی و در نتیجه آن سالمت روانی و جسمانی کارکنان افزایش
قابلمالحظهای مییابد که این موارد نشان دهنده افزایش اثربخشی در سازمان است (ساعتچی،
)1390؛ همچنین رضایت شغلی بهطور غیرمستقیم بر میزان تالش کارکنان در حین انجام کار
تأثیر میگذارد .پژوهشها نشان داده است کارکنانی که از موفقیتهای کاری خود رضایت ندارند،
به احتمال زیاد دیر سر کار حاضر میشوند ،غیبت میکنند و کارشان را ترک میکنند (خرازی و
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همکاران .)1392 ،مدل پورتز و اللر بسیاری از متغیرهای موجود در انگیزش را شناسایی کرده و
ارتباط بین آنها را نشان میدهد (فرهنگی و همکاران.)1390 ،
تعهد سازمانی .در «فرهنگ لغات آکسفورد» تعهد الزامی است که آزادی عمل را محدود
میسازد .تعهد سازمانی مانند سایر مفاهیم رفتار سازمانی به شیوههای متفاوت تعریف شده است.
معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی
به سازمان در نظر میگیرند .بر اساس این شیوه ،فردی که بهشدت متعهد است ،هویت خود را از
سازمان میگیرد ،در سازمان مشارکت دارد و با آن در میآمیزد و از عضویت در آن لذت میبرد
(ساروقی .)1375 ،تعهد سازمانی از دیدگاه پورتر و همکاران ( )1974پذیرش ارزشهای سازمان و
درگیرشدن در سازمان تعریف میشود و معیارهای اندازهگیری آن شامل :انگیزه ،تمایل به ادامه
کار و پذیرش ارزشهای سازمان است .به نظر آنان تعهد سازمانی حداقل از یکی از سه عامل زیر
تشکیل شده است:
 .1قبولداشتن سازمان و پذیرش اهداف و ارزشهای آن؛
 .2آمادگی برای بذل کوشش قابلتوجه؛
 .3عالقهمندی برای حفظ هویت در سازمان (حضرتی ویری و همکاران.)1392 ،
به اعتقاد لوتانس ( )2008تعهد سازمانی بهعنوان یک نگرش اغل اینگونه تعریف شده است:
ـ تمایل قوی به ماندن در سازمان؛
ـ تمایل به اعمال تالش فوقالعاده برای سازمان؛
ـ اعتقاد قوی به پذیرش ارزشها و اهداف سازمان.
میر 1و همکاران ( ،)1993مدلی سهبعدی مبتنی بر مشاهده شباهتها و تفاوتهایی که در
مفاهیم تکبعدی تعهد سازمانی وجود داشت ،ارائه کردند .به اعتقاد آنها ،تعهد ،فرد را با سازمان
پیوند میدهد؛ بنابراین این پیوند احتمال ترک شغل را کاهش خواهد داد ( Meyer and
 .)Herscovitch, 2001آنها بین سه نوع تعهد ،تمایز قائل میشوند .تعهد عاطفی به وابستگی
احساسی فرد به سازمان اشاره دارد .تعهد مستمر به تمایل به باقماندن در سازمان به دلیل
هزینههای ترک سازمان یا پاداشهای ناشی از ماندن در سازمان مربوط میشود .سرانجام تعهد
هنجاری احساس تکلیف به باقیماندن بهعنوان یک عضو سازمان را منعکس میکند .همپوشی
آشکاری بین روشی که پورترتعهد را مفهومسازی کرده و کارهای بعدی اریلی و چتمن و مییر و
آلن وجود دارد .روش پورتر به تعهد خیلی مشابه با بعد درونیکردن اریلی و چتمن و مفهوم تعهد
عاطفی مییر و آلن است .به نظر مییر و آلن پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر میتواند بهعنوان
1. Meyer
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تعهد عاطفی تفسیر شود ( .)Mowday, 1998بررسیهای صورتگرفته توسط آلن و میر
( )1990از فرضیههای آنها در ارتباط با ایجاد این مفهوم حمایت میکند؛ ولی برخی اختالفنظرها
همچنان وجود دارد .در رابطه با اینکه «آیا واقعاً تعهد عاطفی و هنجاری شکلهای متمایزی
هستند؟» ،و یا اینکه «آیا تعهد مستمر یک مفهوم تکبعدی است؟» ،اتفاقنظر وجود ندارد؛
باوجوداین تجزیهو تحلیلها ،سازگاری بهتر را زمانی نشان میدهند که این دو مفهوم (تعهد
عاطفی و هنجاری) عوامل مجزایی تعریف شوند .نتایج ابعاد تعهد مستمر ،پیچیده است .بعضی
مطالعهها ،تکبعدیبودن این تعهد را گزارش کرده و سایر پژوهشها ،شواهدی بر دوعاملیبودن
این تعهد یافتهاند که یکی از آنها از خودگذشتگی مربوط به ترک سازمان و دیگری درک فقدان
فرصتهای استخدام جایگزین را منعکس میکنند (.)Meyer and Herscovitch, 2001
دالیل زیادی در رابطه با اینکه چرا یک سازمان باید سطح تعهد سازمانی اعضایش را افزایش
دهد ،وجود دارد ( .)Sters and Porter, 1991نخست ،تعهد سازمانی یک مفهوم جدید بوده و
بهطورکلی با وابستگی و رضایت شغلی تفاوت دارد .برای مثال ،پرستاران ممکن است کاری را که
انجام میدهند ،دوست داشته باشند؛ ولی از بیمارستانی که در آن کار میکنند ،ناراضی باشند؛ در
این صورت آنها شغلهای مشابهی را در محیطهای مشابه دیگر جستوجو خواهند کرد یا
برعکس پیشخدمتهای رستورانها ممکن است ،احساس مثبتی از محیط کار خود داشته باشند؛
اما از انتظارکشیدن در سر میزها یا بهطورکلی از شغل خود متنفر باشند .دوم ،پژوهشها نشان
داده است که تعهد سازمانی با پیامدهایی از قبیل :رضایت شغلی ،حضور ،رفتار سازمانی
فرااجتماعی و عملکرد شغلی رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل رابطه منفی دارد ( Greenberg
 .)and Baron, 2000عوامل زیادی بر بهبود رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان تأثیر دارند
و پژوهشگران زیادی این عوامل را شناسایی و بررسی کردهاند؛ اما در میان پژوهشهای مطالعه-
شده ،توسلی ( ،)1378جمشیدنیا ( ،)1378سرداری ( ،)1383زمینی و حسینی نس ( ،)1388آراسته
و تسلیمی ( )1392وگیلسپای 2و همکاران ( )2008از فرهنگ سازمانی بهعنوان یکی از عوامل
مؤثر و مهم در بهبود وضعیت رضایت شغلی و تعهد سازمانی یاد کردهاند.
فرهنگسازمانی.فرهنگ سازمانی همچون دیگر پدیدههای سازمانی به صورتهای مختلفی
تعریف شده است .بدیهی است هر یک از تعریفهای ارائهشده برای فرهنگ سازمانی متناس با
رویکرد و دیدگاهی است که نظریهپرداز با توسل به آن رویکرد ،موضوع فرهنگ سازمانی را
بررسی کرده است.
به اعتقاد دنیسون و همکاران ( ،)2000فرهنگ سازمانی به ارزشهای اساسی ،باورها و اصولی
1. Meyer and Allen
2. Gillespie
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اطالق میشود که همچون شالودهای محکم به نظام مدیریت خدمت میکنند؛عالوه بر آن ،هم
ارزشها و باورها و هم نظام مدیریتی ،باعث تقویت آن اصول اولیه میشوند .این اصول و
ارزشها ماندگارند؛ زیرا برای اعضای سازمان ،حاوی معانی و مفاهیم خاصی هستند .آنها
معتقدند ،پیام و برداشت فرهنگ سازمانی بهطورنزدیکی با استراتژیهای سازمانی مرتبط هستند و
تأثیر زیادی بر افرادی که در سازمان کار میکنند ،دارند .آنها بیان میکنند ،فرهنگ بهآسانی
قابلرؤیت و تماس نیست؛ اما به گونهای بااهمیت ،افراد سازمان آن را به خوبی میشناسد و قانون
فرهنگ از هر قانون دیگری قویتر است .در بسیاری از سازمانها ،این مهمترین پیام و برداشت
از فرهنگ است.
توسی و همکاران ( ،)2006فرهنگ سازمانی را ،راه قال ریزیشده اندیشیدن ،احساسکردن و
پاسخدادن میدانند که در یک سازمان یا پارهبخشهای آن وجود دارد .اورایلی ،فرهنگ سازمانی
را یک نظام نظارت اجتماعی بالقوه میداند که در برابر نظام نظارت رسمی قرار دارد (طوسی،
 .)1389صاح نظران ،فرهنگ سازمانی را الگوی منحصربهفردی از مفروضات ،ارزشها و
هنجارهای مشترک میدانند که فعالیتهای جامعهپذیری ،زبان ،نمادها و عملیات سازمانها را
شکل میدهد (منوریان و همکاران .)1389 ،با نگاهی دقیق به تعریفهای مختلفی که بیان شد،
میتوان پی برد که زمینه اصلی در فرهنگ سازمانی ،وجود سیستمی از معانی و مفاهیم مشترک
در میان اعضاء سازمان است .در هر سازمانی الگوهایی از باورها ،نمادها ،شعائر ،داستانها و
آدابورسوم وجود دارند که به مرور زمان بهوجود آمدهاند .این الگوها باعث میشوند که
درخصوص اینکه ساز مان چیست و چگونه اعضاء باید رفتار خود را ابراز کنند ،درک مشترک و
یکسانی بهوجود آید (الوانی و داناییفرد.)1390 ،
در پژوهش حاضر از مدل فرهنگ سازمانی دنیسون ،استفاده شده است که مبتنی بر نظریهها
و یافتههای علمی است و عالوه بر پژوهشهای انجامشده در امریکا ،سایر پژوهشها در
کشورهای چین ،روسیه و تایوان نیز آن را پشتیبانی و تأیید میکنند .این مدل دارای چهار بعد:
درگیرکارشدن ،1انطباق-پذیری ،2سازگاری 3و رسالت 4است .مدل فرهنگ سازمانی دنیسون در
مقایسه با سایر مدلهای فرهنگ سازمانی دارای مزایای زیر است:

1. Involvement
2. Adaptability
3. Consistency
4. Mission
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شکل  .1مدل فرهنگ سازمانی دنیسون (الوانی و دانایی فرد)1390 ،

ـ به جای ارزیابی شخصیت ،رفتار گروهی را محک میزند؛
ـ اندازهگیری را تا پایینترین سطوح سازمان انجام میدهد؛
ـ در تمام سطوح یک سازمان کاربرد دارد؛
این چهار ویژگی در قال عبارتهایی از مجموعه فعالیتهای مدیریت بیان میشود.
فعالیتهای مدیریت شامل عملکردهای روشنی هستند که با چهار ویژگی فرهنگ سازمانی مرتبط
هستند .این فعالیتها با استفاده از  12شاخص که مدل را تشکیل میدهند ،اندازهگیری میشوند؛
به عبارت دیگر هر یک از ویژگیهای فرهنگ به وسیله سه شاخص فعالیت مدیریتی سنجیده
میشوند.
درگیرکارشدن.فرهنگ سازمانی که ویژگی آن درگیرشدن باالی کارکنان در کار باشد ،بهطور
قوی درگیری و مشارکت کارکنان را در فعالیتهای مختلف سازمان مورد تشویق قرار میدهد و
حس مالکیت ،تعهد و مسئولیت را در آنها بهوجود میآورد .کارکنان بر سیستمهای کنترل ضمنی
و داوطلبانه تأکید دارند تا به سیستمهای رسمی و بوروکراتیک و سازمان پیوسته کارکنان خود را
توانمند میسازد و قابلیت آنها در تمامی سطوح سازمان ارتقاء میدهد ( Gillespie et al.,
 .)Hoque et al., 2013; Denison et al., 2000; 2007ویژگیهای مؤلفه درگیرشدن در کار
عبارتند از:
1
توانمندسازی  :افراد توانمند دارای اختیار ،خالقیت و توانایی اداره کار خود هستند .توانمندسازی
1. Empowerment
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موج ایجاد حس مالکیت و مسئولیت نسبت به سازمان میشود (.)2015 ،Saifi
گروهگرایی :1فرهنگ گروه گرایی به میزان ارزشی که برای کار مشارکتی در جهت اهداف مشترک
و برای این که تمامی کارکنان احساس مسئولیت دوطرفه داشته باشند ،اطالق میشود.
سازمانهای گروهگرا ،وابسته به تالشهای گروه برای انجام کارها هستند ( Buchel and
.)Denison, 2003
توسعه قابلیتها :2سازمانها به این علت بر روی توسعه قابلیتهای کارکنان سرمایهگذاری
میکنند که همچنان رقابتی باقی بمانند و نیازهای مداوم کاری را بر طرف کنند (،Denison
.)1996
با توجه به موارد بیان شده خواهیم داشت:
فرضیه اول :بین درگیر شدن در کار و رضایت شغلی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم :بین درگیر شدن در کار و تعهد سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.

سازگاری .در سازمانی که دارای ویژگی بارز سازگاری باشد ،رفتار اعضاء در مجموعهای از
ارزشهای مرکزی ،ریشه دارد و پیروان آنها دارای مهارت باالیی برای دستیابی به توافق حتی
بر سر مسائل پیچیده هستند .سازمانهای سازگار دارای کارکنانی با سطح تعهد باال ،مجموعهای
از ارزشهای بنیادین ،شیوهای مجزا برای انجام کار و مجموعهای روشن از بایدها و نبایدها
هستند .سازگاری فرهنگی قوی بر مبنای سیستمی مشترک از اعتقادات ،ارزشها و نشانهها را
بهوجود میآورد که کامالً توسط اعضای سازمان قابلفهم است و این سیستمهای کنترل ضمنی
و نامحسوس بر مبنای ارزشهای درونیشده ،میتوانند وسیله مؤثری برای دستیابی به هماهنگی
و انسجام نسبت به تغییرات محیطی باشند .سازگاری ،افراد را قادر میسازد تا واکنش مناس و
قابلپیشبینی به یک محیط غیرقابلپیشبینی از خود نشان دهند (.)Denison, 1996
شاخصهای این مؤلفه عبارتند از:
الف) هماهنگی و انسجام :3در سازمانهایی که دارای سطح باالیی از فرهنگ هماهنگی و انسجام
هستند ،بخشها و واحدهای مختلف سازمان بهخوبی توانایی کارکردن با هم برای دستیابی به
اهداف مشترک را دارند (.) Davenport, 1993
توافق :4در سازمانهای متفق ،اجماع و اتفاقنظر روی مسائل حساس بهراحتی کس میشود.
ارزشهای بنیادین :5مجموعهای از ارزشهای مشترک در یک سازمان که عامل ایجاد حسی
1. Team Orientation
2. Capability Development
3. Coordination and Integration
4. Agreement
5. Core Values
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قوی از هویت و مجموعهای روشن از انتظارات است (.)Suppiah and Sandhu, 2011

فرضیه سوم :بین سازگاری و رضایت شغلی کارکنان ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه چهارم :بین رسالت و تعهد سازمانی کارکنان ارتباط معنادار وجود دارد.

انطباقپذيری .انطباقپذیری عبارت از توجه به الزامات محیط کار در فعالیتها است.
سازمانهای انطباقپذیر دربرگیرنده مجموعهای از هنجارها و اعتقاداتی هستند که قابلیت دریافت،
تفسیر و اعمال عالئم محیطی را در تغییرات رفتاری درونی سازمان افزایش میدهد و شانس بقاء،
رشد و توسعه سازمان را باال میبرد .شاخصهای این مؤلفه نیز به شرح زیر است :ایجاد تغییر:1
فرهنگ سازمانی با سطح باالی شاخص ایجاد تغییر ،توانایی ارائه شیوههای سازگار برای دستیابی
به نیازهای متغیر خود را دارا هستند .این گونه سازمانها محیط کاری خود را زیرنظر داشته و
بهسرعت به وضعیتهای موجود واکنش نشان میدهند و میتوانند تغییرات آتی را نیز پیشبینی
کنند ()Suppiah & Sandhu, 2011
مشتریمداری :2سازمانهای مشتریمدار اغل مشتریان خود را بهخوبی میشناسند ،به آنها
پاسخ داده و نیازهای آتی آنها را پیشبینی میکنند .مشتریمداری نشاندهنده درجه اهمیتی
است که سازمان برای توجهکردن به مشتریان قائل است (.)Buchel & Denison, 2003
یادگیری سازمانی :3در سازمانی که دارای سطح باالیی از یادگیری سازمانی است ،کارکنان دائماً
توانایی خود را برای کس نتایجی که مورد نظرشان میباشد ،افزایش میدهند .این گونه
سازمانها جهت تشویق نوآوری ،کس دانش و توسعه قابلیتها ،عالئم را از محیط دریافت،
تفسیر و در فرصتها اعمال میکنند (.)Denison & Neale, 2000
فرضیه پنجم :بین انطباقپذیری در کار و رضایت شغلی کارکنان ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه ششم :بین انطباقپذیری در کار و تعهد سازمانی کارکنان ارتباط معنادار وجود دارد.

رسالت.رسالت یا مأموریت یک سازمان ارائهدهنده اهداف ،معانی و مفاهیمی از سازمان است
که بهوسیله تعریف نقش اجتماعی و تعریف اهداف بیرونی سازمان بهدست آمده است .افراد با
داشتن درکی روشن از رسالت سازمان ،قادر خواهند بود تا با تصویر یک آینده مطلوب ،رفتار فعلی
سازمان را شکل دهند .زمانی که افراد و سازمان در مسیر اهداف قرار گیرند و هدفگرا باشند،
موفقیت دستیافتنیتر بهنظر میرسد ( .)Denison & Neale, 2000شاخصهای رسالت نیز به
شرح زیر است:
1. Creating Change
2. Customer Focus
3. Organizational Learning
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نیت و جهت استراتژیک :1نیت و جهت استراتژیک نشاندهنده آرمان سازمانها است و چگونگی
ایفای نقش و مشارکت افراد را در سازمان روشن میسازد (.)Hamel & Prahalad, 1994
اهداف و مقاصد :2مجموعهای روشن از اهداف و مقاصد کوتاهمدت میتواند با مأموریت ،چشانداز
و استراتژی سازمان مرتبط باشد و جهتهای روشنی را برای هر فرد در کارش فراهم آورد
(.)Taylor & Carroll, 2010
چشمانداز :3چشمانداز دیدگاهی مشترک از حالت مطلوب آینده است .چشمانداز مجموعه
ارزشهای بنیادین سازمان را شکل میدهد و ذهن و قل افراد سازمان را تسخیر میکند و
درعینحال فراهمکننده جهت بوده و راهنمایی برای افراد سازمان است ( Denison & Neale,
.)2000
فرضیه هفتم :بین رسالت و رضایت شغلی کارکنان ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه هشتم :بین سازگاری و تعهد سازمانی کارکنان ارتباط معنادار وجود دارد.
همانطورکه در مدل دنیسون مشاهده میشود ،این مدل دارای دو محور عمودی و افقی است
که مدل را به چهار قسمت (ربع دایره) تقسیم کرده است.

تمرکزداخلی/تمرکزخارجی.مدل فرهنگ سازمانی دنیسون از محور افقی به دو قسمت
تقسیم شده است که دو وضعیت تمرکز داخلی و تمرکز خارجی را نمایان میسازد .ویژگیهای
درگیرکارشدن و سازگاریف نمودی از پویایی درونی یک سازمان است؛ اما بیانکننده ارتباطات
متقابل یک سازمان با محیط پیرامون آن نیست؛ در مقابل ،ویژگیهای انطباقپذیری و رسالت،
نمودی از تمرکز سازمان بر تعامل سازمان با محیط بیرونی است.

ثابت/منعطف.مدل فرهنگ سازمانی دنیسون از محور عمودی نیز به دو قسمت تقسیم شده
است و نشاندهنده دو وضعیت سازمان (ثابت و منعطف) است .ویژگیهای درگیرکارشدن و
انطباقپذیری ،نمودی از انعطافپذیری و پذیرش تغییر در سازمان است و در مقابل سازگاری و
رسالت مؤید وضعیت ثبات و پیروی از دستورالعملها در سازمان است (منوریان و همکاران،
.)1389
مدلمفهومی .با مدنظرقراردادن چهار بعد ذکرشده برای فرهنگ سازمانی ،یعنی درگیرکارشدن،
انطباقپذیری ،سازگاری و رسالت میتوان رابطه میان فرهنگ سازمانی ،تعهد سازمانی و رضایت
1. Goal Directed
2. Strategic Direction and Intent
3. Vision
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شغلی را بهصورت زیر ترسیم کرد:

درگیرشدن
در کار

رضایت شغلی

انطباقپذیري

تعهد سازمانی

سازگاري

ابعاد
فرهنگ
سازمانی

رسالت

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش


.3روششناسیپژوهش 

جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان «بانک ملت» در سطح شهر تهران هستند .با توجـه بـه
اینکه جامعه آماری محدود است (کل کارکنان بانک در سطح شهرسـتان تهـران در حـدود 1000
نفر هستند) با استفاده از فرمول کوکران حداقل حجم نمونه تعیین میشود؛ بدین منظور با در نظر
گرفتن مقدار  0/5برای  pو  qو دقت برآورد  5درصد و سطح خطا  5درصد ،حـداقل حجـم نمونـه
 270نفر تعیین شد .بهمنظور حصول اطمینان 320 ،پرسشنامه در میان افراد نمونه توزیـع شـد ،از
بین پرسشنامههای بازگشتی 278 ،پرسشنامه کامل و مفید تشخیص داده شد (نـر بازگشـت 87
درصد) و برای آزمون فرضیهها استفاده شد.
نمونهها بهصورت تصادفی انتخاب شدند که روش نمونهگیری خوشهای تصادفی به کار رفت؛
به این صورت که ابتدا شع «بانک ملت» در سطح شهرستان تهران به پنج خوشـه تقسـیم و از
میان این خوشهها دو خوشه غرب و مرکز تهران بهصورت تصادفی انتخاب شد .در این دو منطقه
در مجموع 17 ،شعبه «بانک ملت» وجود داشت .در این شع حدود  400کارمند مشغول فعالیـت
بوده و بنا بر نظر پژوهشگران ،دارای کفایت الزم برای دسترسـی بـه تعـداد کـافی از پرسشـنامه
بودند.
ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان در جدول  1نشان داده شده است.
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جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان
ويژگیهایجمعیتشناختی 
جنسیت

سن

سطح تحصیالت

زن
مرد
بین  20تا  30سال
بین  31تا  40سال
بین  41تا  50سال
بیشتر از  51سال
دیپلم و فوقدیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد و باالتر

فراوانی 

درصد 

105
173
51
90
98
39
31
136
111

%38
%62
%18
%33
%35
%14
%11
%49
%40

پرسشنامه مورد استفاده از دو بخش تشکیل شده اسـت کـه بخـش اول شـامل سـؤالهـای
جمعیتشناختی ،بخش دوم دربرگیرنده سؤالهای مرتبط با ارزشهـای فرهنـگ سـازمانی ،تعهـد
سازمانی و رضایت شغلی است ،جدول  2نشاندهنده نوع سؤالها و منبع آن است.
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جدول  .2سؤالهای مرتبط با هر یک از ابعاد
ابعادفرهنگسازمانی 

درگیرشدن در کار

سازگاری

انطباقپذیری

رسالت

رضايتشغلی 

رضایت شغلی

تعهدسازمانی 

تعهد

سؤالهایمرتبط 

منبعمورداستفاده 

درگیربودن کارکنان در کار،
دسترسی و استفاده تمامی کارکنان از اطالعات شرکت،
اعتقاد شخص بر وجود تأثیر مثبت در سازمان،
عملکردن کارکنان بهعنوان عضو یک گروه،
ایجاد شرایط برد – برد در سازمان هنگام اختالفنظر،
سهولت رسیدن به توافق عمومی،
سهیمشدن کارکنان بخشهای مختلف در شکلگیری دیدگاههای کلی
سازمان،
انعطافپذیربودن روش انجام کارها،
مقاومت کارکنان در برابر ایجاد تغییر در سازمان،
هماهنگ و یکپارچهبودن بخشهای مختلف سازمان در برابر ایجاد تغییرات،
درک عمیق کارکنان از خواستهها و نیازهای مشتریان،
مدنظرقراردادن عالیق مشتری در تصمیمگیری سازمان،
برخورداری سازمان از اهداف و مقاصد بلندمدت،
وجود استراتژی روشنی برای آینده سازمان،
واضحبودن جهتگیری استراتژیک سازمان برای کارکنان،
تعیین اهداف بلندپروازانه و واقعگرایانه توسط مدیران،
سؤالهایمرتبط 

منبعمورداستفاده 

لزوم بهکارگیری مهارتها و تواناییها در انجام کار،
دریافت آموزشهای مورد نیاز شغل،
برخورداری از فرصت کافی برای بهبود مهارتها در سازمان،
چالشی و جال بودن شغل،
رضایتبخش و ارزشمندبودن وظایف شغلی فرد،
فراهمکردن فرصت کس تجربه کاری در حوزههای چالشی جدید،
انجام کاری که برای موفقیت سازمان بااهمیت است،
دوستداشتن کار در این سازمان،
احساس این امر که فرد در هر روز چیزی را انجام داده و به اتمام میرساند،
سؤالهایمرتبط 

 Denisonو
همکاران
()2000

)2003( Linz

منبعمورداستفاده 

احساس فرد مبنی بر این که بخشی از سازمان است،
بالیدن فرد به کار در این سازمان،
تمایل نداشتن به ترک سازمان حتی در صورت وضعیت مالی نامناس
شرکت،
داشتن احساس مطلوب بهمنظور آگاهی از این امر که کار فرد موج
موفقیت سازمان شده است،
عدم تمایل به ترک این سازمان،
تمایل به انجام کار بیشتر از آنچه در شرح شغل وجود دارد؛ در راستای کمک
به سازمان،

)2003( Linz

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر رضايت شغلی ...
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الزم به یادآوری است که سؤالهای پرسشنامه با اسـتفاده از طیـف پـنجگزینـهای لیکـرت از
کامالً مخالف تا کامالً موافق مورد سنجش قرار گرفته است؛ همچنین بـهمنظـور ارزیـابی پایـایی
درونی از ضری آلفای کرونبا استفاده شد .طبق نظر نونالی ( )1976و از آنجاکه تمـامی ضـرای
بهدستآمده باالتر از  0/60است ،پایایی ابزار بهکاررفته تأیید شد.
.4تحلیلدادههاويافتهها 

برای سنجش روایی گویهها و اطمینان از تکبعدیبـودن مقیـاسهـای ارزیـابی هـر یـک از
ساختارها و اعتبار مدل ارزیابی ،تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نـرمافـزار لیـزرل نسـخه 8/54
استفاده شد .با توجه به این که تمامی گویههای مربـوط بـه چهـار بعـد فرهنـگ سـازمانی دارای
وزنهای عاملی مثبت و معنـادار بـود و تمـامی مقـادیر  t-valueبـاالتر از  1/96بـهدسـت آمـد،
نشاندهنده رضایتبخشبودن معیار روایی همگرا است (تمامی اعداد معناداری بزرگتـر از مقـدار
 1/96است و اگر وزن گویهها بزرگتر از  1/96بـوده و بـه عبـارتی معنـادار باشـد ،نشـاندهنـده
برخورداری و رضایتبخشبودن روایی همگـرا اسـت)؛ همچنـین شـاخصهـای نیکـویی بـرازش
بهدست آمده از تحلیل عاملی تأییدی همگی باالتر از حد مطلوب بود که این امر دلیل دیگری بـر
روایی مدل پژوهش است .پس از این مرحله برای بررسی و اطمینـان از نرمـالبـودن دادههـا ،بـا
استفاده از آزمون کلموگرف-اسمیرنف به آزمون نرمالبودن توزیع نمونه پرداخته مـیشـود .ایـن
آزمون ،یک آزمون تطابق توزیع برای دادههای کمی است .اگر اختالف آن به قدر کافی بـزرگ
باشد ،این آزمون نشان میدهد که دادهها با یکی از توزیعهای نظری مورد نظر تطابق ندارد .در
این آزمون اگر معیار تصمیم ( )P-Valueکمتر از  %5باشد؛ در این صورت دادهها نمـیتواننـد از
یک توزیع خاص مانند نرمال ،پواسن ،نمایی یا یکنواخت باشند .نتـایج ایـن آزمـون در جـدول 3
ارائه شده است که حاکی از نرمالبودن تمام متغیرها است؛ چراکه تمامی سطوح معناداری باالتر از
سطح خطای  5درصد است.
جدول  .3نتایج آزمون کلموگرف-اسمیرنف
متغیر 

مقدارآمارهآزمون 

تعداد 

سطحمعناداری 

درگیرشدن در کار
سازگاری
انطباقپذیری
رسالت
رضایت شغلی
تعهد سازمانی

0/735
1/073
0/825
0/774
1/15
0/983

278
278
278
278
278
278

0/625
0/2
0/670
0/586
0/32
0/28
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در مرحله بعد جهت بررسی فرضیات تحقیق با روش مدلسـازی معـادالت سـاختاری کـه بـر
مبنای تحلیل رگرسیون بوده و به دنبال بررسی رابطه علی بین متغیرهای ابتدا باید از وجود رابطه
معنی دار بین متغیرها اطمینان حاصل کرد .از آنجایی کـه تمـامی متغیرهـا بـا توجـه بـه آزمـون
کلموگرف-اسمیرنف نرمال میباشند ،از تحلیل همبستگی پیرسـون اسـتفاده خواهـد شـد .نتـایج
حاصل از همبستگی در جدول شماره  4ارائه شده است .نتـایج تحلیـل همبسـتگی نشـان دهنـده
وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای پژوهش میباشد و میتوان ادعا نمود که در سـطح اطمینـان
 0/99درصد تمامی متغیرهای پژوهش دارای رابطه معنی دار با یکدیگر میباشند.
جدول  .3ضرای همبستگی پیرسون بین متغیرهای مدل
ناممتغیر 

درگیر-
شدن 

سازگاری 

انطباق
پذيری 

رسالت 

رضايت

تعهد

شغلی  سازمانی 

درگیر شدن
در کار

ضری همبستگی
سطح معنی داری
ضری همبستگی
سطح معنی داری

1
0/000
0/393
0/000

0/393
0/000
1
0/000

0/329
0/000
0/438
0/000

0/361
0/000
0/671
0/000

0/371
0/000
0/485
0/000

0/413
0/000
0/327
0/000

انطباق
پذیری

ضری همبستگی

0/329

0/438

1

0/529

0/492

0/337

سطح معنی داری
ضری همبستگی
سطح معنی داری
ضری همبستگی
سطح معنی داری
ضری همبستگی
سطح معنی داری

0/000
0/361
0/000
0/371
0/000
0/413
0/000

0/000
0/671
0/000
0/485
0/000
0/327
0/000

0/000
0/529
0/000
0/492
0/000
0/337
0/000

0/000
1
0/000
0/570
0/000
0/403
0/000

0/000
0/570
0/000
1
0/000
0/570
0/000

0/000
0/403
0/000
0/570
0/000
1
0/000

سازگاری

رسالت
رضایت
شغلی
تعهد
سازمانی

مدلسازی معادالت ساختاری با دو هدف .1 :سنجش پدیدهها و  .2بررسی روابط بین پدیدههـا
بهکار میرود که در پژوهش حاضر هر دو هدف یعنی بررسی و آزمـون فرضـیههـا (سـاختاری) و
بررسی برازش مدل مطرحشده در پژوهش بهترتی بررسی خواهد شد .در شکلهـای  3و  4بـه-
ترتی ضرای استاندارد و مقادیر معناداری هر یک از روابط ارائه شده است.
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شکل  .4مقادیر معناداری بهدستآمده از مدلسازی معادالت ساختاری
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جدول  4نشاندهنده خالصهای از نتایج است.
جدول  .4شاخصهای نیکویی برازش مدل
فرضیهها 

ضريباستاندارد 

مقدارمعناداری 

درگیرشدن در کار – رضایت شغلی
درگیرشدن در کار – تعهد سازمانی
سازگاری – رضایت شغلی
سازگاری – تعهد سازمانی
انطباقپذیری – رضایت شغلی
انطباقپذیری – تعهد سازمانی
رسالت – رضایت شغلی
رسالت – تعهد سازمانی

0/16
0/20
0/18
0/22
0/23
0/13
0/19
0/29

2/11
3/01
2/23
3/12
3/21
1/76
2/89
4/64

شاخصهای نیکویی برازش بهدستآمده از آزمون فرضیهها در جدول  5مشخص شده اسـت
که همگی باالتر از حد مطلوب هستند.


جدول  .5شاخصهای نیکویی برازش مدل برای فرضیه اصلی پژوهش
معیارهایبرازشمدل 

شاخص

2

بعد

حدمطلوب

نتیجه

>3

خوب

RMSEA

0/057
0/060
0/93
0/95
0/95

>0/1
حدود صفر
<0/90
حدود یک
<0/90

برازش خوب
قابلقبول
قابلقبول
بسیار خوب
بسیار خوب

شاخص برازش نسبی

RFI

0/92

<0/90

بسیار خوب

شاخص برازش اضافی
شاخص برازندگی

IFI
GFI

0/95
0/91

<0/90
<0/90

بسیار خوب
بسیار خوب

برازندگی تعدیلیافته

AGFI

0/90

<0/90

خوب

کای دو نسبی
ریشه میانگین مجذورات تقری
ریشه مجذور ماندهها
شاخص برازش هنجارشده
شاخص نرم برازندگی
شاخص برازش تطبیقی

df
RMR
NFI
NNFI
CFI

2/99

.5نتیجهگیریوپیشنهادها

امروزه راهبردهای نوین و کارآمد برای ایجاد انگیزه ،رفتارهای مطلوب ،دستیابی به اهداف
سازمانی و افزایش بهرهوری مورد استفاده مدیران سطوح باالی سازمانی قرار میگیرد .یکی از
این راهبردها یا راهکارها ایجاد فرهنگ سازمانی مطلوب در سازمان بهمنظور هدایت رفتار
نیروهای انسانی در سازمان و انعکاس تصویری روشن ،زیبا ،جذاب و آراسته از سازمان و مدیریت
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در فکر و اندیشه جامعه مصرفکنندگان کاال و خدمات سازمانی است .فرهنگ سازمانی ،درحقیقت
تصویر کلی و مشترک اعضای سازمان است و منبع پیدایش آن اندیشههای مؤسسهها ،مراکز
علمی و پژوهشی ،بنیانگذاران و مدیران سطوح باالی سازمانی است که بهتدریج به اعضای
سازمان آموخته میشود تا ضمن ارائه تعریفها ،مفاهیم و ویژگیهای فرهنگ سازمان در عمل به
آن پایبندی دارند .در سازمانهایی که دارای فرهنگ قوی هستند ،ارزشها و باورهای مشترک
آفریننده محیطی هستند که در آن محیط ،افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به مأموریتها احساس
تعهد میکنند و این تعهد میتواند موج افزایش بهرهوری در سازمان شود و به همین دلیل
مدیریت فرهنگ سازمانی برای مدیران عالیرتبه یک نیاز مبرم است .توجه به بعد رهبری مدیران
یکی از مهمترین راهکارهای ارتقای کیفیت کارکنان محسوب میشود .پژوهشگران زیادی
درخصوص رابطه میان فرهنگ سازمانی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی پژوهش کرده و به این
نتیجه رسیدهاند که سریعترین و مطمینترین روشی که سب افزایش رضایت شغلی و تعهد
کارکنان میشود ،ادارهکردن آنها با رهبری اثربخش در محیطی فیزیکی و شغلی مناس است.
میزان تأثیر فرهنگ سازمانی بر این متغیرها با توجه به زبان حرفهای ،متنوع و متفاوت بوده و
نقش مدیران با توجه به همراهشدن مدیریت سنتی با رهبری تحولگرا در عصر حاضر بسیار
پیچیده است.
بین درگیرشدن در کار و رضایت شغلی کارکنان ارتباط معنادار وجود دارد .همانطورکه بیان
شد ،فرهنگ سازمانی که ویژگی آن درگیرشدن باالی کارکنان در کار باشد ،بهطور قوی درگیری
و مشارکت کارکنان را در فعالیتهای مختلف سازمان مورد تشویق قرار میدهد و حس مالکیت،
تعهد و مسئولیت را در آنها بهوجود میآورد .شاید درگیرشدن زیاد کارکنان در کار باعث کمبود
رضایت شغلی کارکنان شده و این وظیفه مدیران منابع انسانی است تا این مشکل را برطرف
کنند .نتایج با یافتههای مطالعات سرداری ( )1383و ییلماز و ارگان )2008( 1که در پژوهش خود
درگیرشدن در کار را الزمه رضایت شغلی کارکنان معرفی کردند ،سازگار بوده و یافتههای آنها را
تأیید میکند.
انطباقپذیری در کار تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت شغلی کارکنان دارد .سازمانهای
انطباقپذیر بهوسیله مشتریان هدایت میشوند ،خطر میکنند ،از اشتباه خود پند میگیرند و
ظرفیت و تجربه ایجاد تغییر را دارند .مقایسه نتایج نشان میدهد که انطباقپذیری بیشترین تأثیر
را بر رضایت شغلی کارکنان داشته است .شاید بهدلیل وجود همین ویژگیها باشد که این متغیر
توانسته است بیشترین تأثیر را در رضایت شغلی ایفا کند .نتایج فرضیه حاضر با یافتههای مطالعه
منوریان و بختایی ( )1386که انطباقپذیری در کار را الزمه موفقیت سازمانهای امروزی بیان
1. Yilmaz and Ergan
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کردند ،تطابق دارد.
سازگاری ،تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت شغلی کارکنان دارد .پژوهشها نشان داده است،
سازمانهایی که اغل اثربخش هستند باثبات و یکپارچه بوده و رفتار کارکنان از ارزشهای
بنیادین نشأت گرفته است .رهبران و پیروان در رسیدن به توافق مهارت یافتهاند (حتی زمانی که
دیدگاه متقابل دارند) و فعالیتهای سازمانی بهخوبی هماهنگ و پیوسته شده است .سازمانهایی
با چنین ویژگیهایی ،دارای فرهنگ قوی و متمایزند و بهطور کافی بر رفتار کارکنان نفوذ دارند و
به نظر میرسد «بانک ملت» از این ویژگیها برخوردار است .زمینی و حسینی نس ( )1388و
گیلسپای 1و همکاران ( )2008در پژوهش خود این نتایج را تأییدکردند.
رسالت ،تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت شغلی کارکنان د .سازمانهای موفق درک روشنی
از اهداف و جهت خود دارند؛ بهطوریکه اهداف سازمانی و اهداف استراتژیک را تعریف کرده و
چشمانداز سازمان را ترسیم میکنند .پردردسرترین سازمانها ،سازمانهایی هستند که مجبورند
مأموریت خود را تغییر دهند .وقتی یک سازمان مجبور است رسالت خود را تغییر دهد ،تغییرات در
استراتژی ،ساختار ،فرهنگ و رفتار الزامی است .در این وضعیت رهبر قوی چشمانداز سازمان را
مشخص میکند و فرهنگی را خلق میکند که این چشمانداز را پشتیبانی میکند؛ بنابراین نقش و
اهمیت یک رهبری قوی در تعیین رسالت سازمان غیرقابل چشمپوشی است .نتایج فرضیه حاضر
با یافتههای حاصل از مطالعههای سرداری ( )1383و گیلسپای و همکاران ( )2008همخوانی دارد
و یافتههای بهدستآمده از این مطالعهها را تأیید میکند.
درگیرشدن در کار بهعنوان یکی از مؤلفههای فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر
تعهد سازمانی کارکنان دارد .درگیرشدن در کار کمترین تأثیر را بر رضایت شغلی داشته است و با
مقایسه نتایج متغیرهای تأثیرگذار باید گفت :این متغیر کمترین تأثیر را بر تعهد سازمانی دارد و
مدیران سازمان باید به این نکته توجه اساسی کنند .شاید دخیلکردن هرچه بیشتر کارکنان در
امور سازمان بتواند در این افزایش تأثیر این متغیر راهگشا باشد؛ زیرا فرهنگ سازمانی که ویژگی
آن درگیرشدن باالی کارکنان در کار باشد بهطور قوی درگیری و مشارکت کارکنان را در
فعالیتهای مختلف سازمان مورد تشویق قرار میدهد و حس مالکیت ،تعهد و مسئولیت را در
آنها بهوجود میآورد .نتایج تأیید فرضیه حاضر با نتیجه مطالعه توسلی ( )1378در یک راستا
است.
انطباقپذیری در کار ،تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی کارکنان «شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز گچساران» ندارد .انطباقپذیری سازمانی عبارت از اعمال تقاضاهای محیط کاری در
فعالیتهای سازمان است .سازمانهای سازگار بهوسیله مشتریان هدایت میشوند ،خطر میکنند،
1. Gillespie
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از اشتباه خود پند میگیرند و ظرفیت و تجربه ایجاد تغییر را دارند .آنها بهطور مستمر درحال
بهبود توانایی سازمان در راستای ارزشقائلشدن برای مشتریان هستند .شاید یکی از دالیل رد
این فرضیه بیتوجهی به این شاخصها از سوی سازمان باشد .نتایج مطالعه در تضاد با یافتههای
منوریان و بختایی ( )1386و دنیسون 1و همکاران ( )2000است.
سازگاری ،تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی کارکنان دارد .ایجاد شرایط برد ـ برد و یا
بهعبارتی حفظ منافع دو طرف و همچنین سهیمکردن کارکنان بخشهای مختلف سازمان در
شکلگیری دیدگاههای کلی سازمان دو متغیر مهم در شکلدهی متغیر سازگاری هستند .تحقق
این دو متغیر در سازمان سب خواهد شد که کارکنان تعهد نسبتاً باالیی به سازمان پیدا کرده و
خود را درگیر مسائل سازمان کنند .تعهد سازمانی پیامدهای مثبتی برای سازمان در پی خواهد
داشت که مهمترین این رفتارها ،رفتار شهروندی سازمانی یا انجام رفتارهایی فراتر از وظایف
تعیینشده فرد است که میتواند سودآوری زیادی را برای سازمان بههمراه داشته باشد .نتایج
فرضیه حاضر با مطالعه جمشیدنیا ( )1378تناس داشته و در یک راستا است.
رسالت ،تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی کارکنان «شرکت بهرهبرداری نفت و گاز
گچساران» دارد .با مقایسه مقادیر معناداری میتوان دریافت که از میان متغیرهای مورد بررسی،
رسالت بیشترین تأثیر را بر تعهد سازمانی دارد .نتایج تأیید فرضیه حاضر با نتایج مطالعههای
توسلی ( )1378وکوهن و شامای )2010( 2همخوانی دارد.
با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان پیشنهادهای زیر را درخصوص هر یک از فرضیههای مورد-
بررسی ارائه کرد:
درخصوص مؤلفه درگیرشدن در کار:
 .1توجه به تشکیل گروه در داخل سازمان و انجام کارها به صورت گروهی؛
 .2دخالتدادن کارکنان در امور مربوط به سازمان و تصمیم گیریها؛
 .3درخواست از کارکنان برای ارائه پیشنهاد درخصوص روند انجام کار؛
 .4توزیع عادالنه کار در میان کارکنان؛
 .5توزیع اطالعات ضروری کارکنان میان آنان؛
 .6نص صندوق نظرها و پیشنهادها در سازمان مختص کارکنان و تقدیر از پیشنهادهای برتر؛
 .7برگزاری جلسههای خالقیت برای حل مسائل پیشآمده و استفاده از روشهای جدید خالقیت
مانند طوفان مغزی.
درخصوص مؤلفه انطباقپذیری در کار:
 .1شنیدن نظرهای مشتریان و مدنظرقراردادن نظرهای آنها هنگام تولید محصول؛
1. Denison
2. Cohen and Shamai
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 .2برگزاری جلسههی ماهیانه با مشتریان؛
 .3تشکیل گروه پژوهشهای بازاریابی برای شناسایی نیازهای هر بخش از بازار و عالیق
مشتریان؛
 .4برگزاری جلسههای توجیهی با کارکنان سازمان قبل از انجام هرگونه تغییر بهمنظور آمادگی
کارکنان در برابر تغییرات؛
 .5انجام تغییرات در سازمان بهصورت تدریجی.
درخصوص مؤلفه سازگاری:
 .1مدنظرقراردادن منافع تمامی کارکنان هنگام تصمیمگیری؛
 .2شنیدن نظرهای تمامی طرفین در هنگام تصمیمگیری؛
 .3جویاشدن نظرهای کارکنان هنگام تصمیمگیری درخصوص مسائل کالن سازمان؛
 .4استفاده از رؤسای قوی در جلسهها و بهعبارتی رهبران قدرتمند که بهراحتی توان دستیابی به
یک توافق همگانی را در جلسه داشته باشند؛
 .5آزادگذاشتن دست کارکنان در انجام کار و محدود نکردن آنها به یک سری روشهای خاص
انجام کار؛ به عبارت دیگر انعطافپذیری در روش انجام کار وجود داشته باشد.
درخصوص مؤلفه رسالت:
 .1انتخاب مدیران دارای دیدگاه استراتژیک؛
 .2وقتدادن به مدیران برای اجرای برنامههای استراتژیک خود؛
 .3تدوین برنامه استراتژیک بلندمدت و کوتاهمدت برای سازمان؛
 .4شفافبودن برنامههای استراتژیک؛
درخصوص متغیر رضایت شغلی:
 .1ارائه آموزشهای مورد نیاز برای انجام شغل به فرد قبل از انجام کار؛
 .2ارائه آموزش ضمن خدمت به کارکنان برای آشنایی با روشهای جدید انجام کار؛
 .3اعزام افراد به سازمانهای موفق برای آشنایی هر چه بهتر با کار خود؛
 .4القای این احساس به فرد که کار وی برای سازمان ارزشمند است ،این امر باید توسط مقام
مسئول و مدیران سازمان صورت پذیرد؛
 .5دقت در کارمندیابی و انتخاب افراد عالقهمند؛
 .6گردش شغلی بهمنظور جلوگیری از تکراریبودن کار و آشنایی فرد با وضایف جدید؛
 .7ارائه فرصتهای الزم به فرد در مراحل انجام کار؛
 .8تقدیر از کارکنان برتر تا فرد درک کند سازمان به وی توجه کرده و کار او برای سازمان
حائزاهمیت است؛
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 .9فراهمآوردن فرصتهای کاری جدید برای افراد؛
 .10ارائه پاداش به کارکنان برتر.
درخصوص متغیر تعهد سازمانی:
 .1توانمندساختن کارکنان بهواسطه حضور در کالسهای آموزشی؛
 .2سهیمکردن کارکنان در تصمیمگیری و کمک به کارکنان در توسعه تواناییها و رسیدن به
قابلیتها؛
 .3برقراری عدالت در میان کارکنان؛
.4جل توجه فرد به این مطل که کار وی تا چه حد در موفقیت سازمان اثر دارد.
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