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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی وتعهد سازمانی با نقش واسطه ای ساختار سازمانی درادارات
آموزش وپرورش شهرستان کرمانشاه انجام گرفت .جامعه آماری تحقیق شامل881نفراز کارکنان شاغل در اداره آموزش
وپرورش ناحبه 8شهرکرمانشاه بود که با استفاده از فرمول کوکران  85نفر بعنوان نمونه انتخاب شد .گردآوری داده ها به
وسیله  9پرسشنامه ها استاندارد «تعهد سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،و ساختار سازمانی ،انجام شد .تجزیه تحلیل داده ها در
دوبخش بوسیله آمار توصیفی(فراوانی،فراوانی درصد ،میانگین ،انحراف معیار) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون،
رگرسیون خطی ساده ،چندگانه ،و تکنیک مدل معادالت ساختاری) با استفاده از نرم افزارهای  Excelو  SPSS 22و
لیزرل تجزیه و تحلیل انجام شد تاثیر بین فرهنگ ماموریتی و تعهد سازمانی با توجه به نقش واسطه ای ساختار سازمانی در
اداره آموزش پرورش شهرستان کرمانشاه برابر  389.1بوده و سطح معناداری ان برابر  199.1و کمتر از  14.1است لذا می
توان نتیجه گرفت که بین فرهنگ ماموریتی و تعهد سازمانی با توجه به نقش واسطه ای ساختار سازمانی در اداره آموزش
پرورش شهرستان کرمانشاه رابطه وجود دارد نتایج پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی با نقش واسطه
ای ساختار سازمانی ارتباط معناداری دارند و هر سه متغییر بر فرآیند سازمان و در نتیجه عملکرد کارکنان در سازمان نقش
آفرینی مینمایند.
کلیدواژه :تعهد سازمانی-فرهنگ سازمانی-ساختار سازمانی ،معادالت ساختاری

 8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد ،بروجرد .ایران
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مقدمه
آموزش و پرورش به عنوان عامل کلیدی توسعه اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی از دیرباز در تداوم و بقای
جوامع بشری نقشی حیاتی ایفا کرده است .نهادهای آموزشی به تدریج پی برده اند که در شرایط پیچیده و دشوار امروز
بدون داشتن نیروی انسانی خبره ،مؤثر و متعهد ،متخصص و وفادار قادر نخواهند بود پاسخگوی نیازهای روزافزون
آموزش و پرورش و جامعه خود باشند .از این رو نیاز به نیروی انسانی متعهد و مؤثر در تمام سطوح و مقاطع تحصیلی،
برای تداوم و بقای نظام آموزشی امری حیاتی به حساب می آید).قدمی،مرزبان وقدمی .)8935،بنابراین در وجود فرد
نیرویی تحت عنوان تعهد در ابعاد سازمانی به عنوان یکی از مسائل مهم علوم رفتاری مطرح میگردد ،که عامل مهمی در
اثربخشی و انجام وظایف و مسئولیتهای کارکنان به حساب می آید ،کارکنان ارزشمندترین دارایی سازمانها
هستند،نیروی انسانی می تواند با برخورد مناسب  ،مثبت و درجهت اهداف سازمان و یا در صورت عدم هدایت ،در
خالف جهت اهداف سازمان گام بردارد،از این رو شناخت رفتار نیروی انسانی در مدیریت اهمیت ویژه ای دارد
(جمشیدی .)31،البته این شناخت و نگهداری از منابع انسانی صرفا نگهداشتن افراد در سازمان نیست بلکه جوش دادن
آنها با سازمان و ایجاد همبستگی متقابل فرد و سازمان است .چه بسا افرادی که سالها در سازمان می مانند ولی عامل
ماندن آنها اجبار است و در اینصورت نه تنها باری از دوش سازمان بر نمی دارند بلکه اگر فرصت پیدا کنند بار سنگینی
بر دوش سازمان می گذارند (مرادی وهمکاران .)8935،پس برای افزایش تعهد سازمانی کارکنان الزم است به برطرف
ساختن نیازهای آنان در محیط کار توجه کنیم .تنها مدیرانی می توانند امکان برطرف کردن نیازهای مرتبه های باالی
کارکنان تحت نظارت حوزه را فراهم سازند که( فضای روانی( فضای سازمانی مناسب را درون سازمان بوجود آورده
باشند (فرخی .)8935،یکی از ضعف های سازمانی که امروزه توجه پژوهشگران و صاحب نظران رفتار سـازمانی را به خود
جلب کرده است ،کاهش تعهد سازمانی است( شفیعی .)8935 ،تعهد سازمانی تنها بـه معنـای وفـاداری فرد به سازمان
نیست ،بلکه فر ایندی مستمر است که از طریق آن کارکنان سازمان عالقه خـود را به سازمان ،اهداف و ارزش های آن ابراز
می کنند(چان 8و همکاران .)5189 ،بـه طـور کلـی تعهـد سـازمانی بـه عنـوان یـک هـسته مرکزی نگرش شغلی که
چگونگی برخورد فکری و رفتاری کارکنان به شـغل را مـشخص مـی سـازد( ،روبینز .)5113 ، 5تعهد سازمانی فرآیندی
مستمر است که از طریق آن کارکنان سازمان به اهداف و ارزشهای سازمان معتقد شده و برای رسیدن به آنها تالش
میکنند .تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش و طرز تلقی کاری ،قادر است اطالعات مفیدی جهت برنامهریزی،
سازماندهی ،افزایش کارایی ،عملکرد باال ،کاهش غیبت و تأخیر در اختیار مدیران قرار دهد (دوستی و همکاران.)8939 ،
بر این اساس بدیهی است که شناخت بکارگیری عوامل تأثیرگذار بر تعهـد سـازمانی مـی توانـد بهره وری سازمان را تحت
تأثیر قراردهد ،زیرا نگرش کلی تعهد سازمانی ،عامـل بـسیار مهمـی بـرای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی کننده
خوبی برای بروز رفتار شهروندی سازمانی و تمایـل بـه ماندگاری در سازمان است(توماس 9و همکاران .)5188،یکی از
عواملی که به نظر می رسد می تواند بر تعهد سازمانی کارکنان اثر گذار باشد فرهنگ سازمانی است .فرهنگ سازمانی به
طور کلی ادراکی است که افراد از سازمان خود دارند و مفهومی است که نه در سازمان وجود دارد و نه در فرد و ویژگی
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های خاصی که در یک سازمان وجود دارد فرهنگ سازمانی نمایانگر خصوصیات معمول و ثابتی است که سازمان ها را از
یکدیگر متمایز می کند .فرهنگ سازمانی عبارت است از ارزشهای اصلی ،مفروضات ،تفسیرات در رویکردهایی که
ویژگی های یک سازمان را مشخص می کند و در چارچوب فرهنگ سازمانی نمایان می شود (جولیا .)5188، 8سازمان و
جامعه را در رسیدن به اهداف خود یاری می نماید از این رو وظیفه مدیران و مسئوالن این است که کارکنان خود را به
سازمان متعهد کنند .چراکه نیروی انسانی متعهد خود را متعلق به سازمان می بیند ،اهداف سازمان را در جهت اهداف خود
می داند و در تحقق اهداف سازمان تالش می نماید و از این طریق سازمان می تواند به سوی پیشرفت و توسعه گام بردارد.
از این رو هر عاملی که در تقویت تعهد سازمانی کارکنان اثر گذار باشد حایز اهمیت است و یکی از این موارد فرهنگ
سازمانی است ،زیرا هنجارها و ارزشهای فرهنگی مورد قبول کارکنان تعهد آنان را به سازمان شکل می دهد (راهی
وهمکاران .)8939،یکی دیگر از مطالعات معروف در زمینه فرهنگ سازمانی منتسب به دانشمند دانیل دنیسون)5111(5
است مدل فرهنگ سازمانی در این تحقیق نیز می باشد.دنیسون در زمینه فرهنگ سازمانی و اثر بخشی تحقیقی انجام داد
و طی مطالعاتش به این نتیجه رسید که رابطه مناسب بین استراتژی ،محیط و اثربخشی به گونه ای است که بر اساس دو
عامل میزان ثبات یا تغییر محیط سازمانی ومیزان تأکید سازمان بر درون یا بیرون سازمان ،چهار نوع فرهنگ ابعاد
فرهنگ دنیسون وجود دارد که عبارتند از :الف فرهنگ انطباق پذیری -فرهنگ سازگاری( فرهنگ مبتنی بر تداوم
رویه)-فرهنگ ماموریتی-فرهنگ سازگاری(جمشیدی .)8931،حال در دنیای پیچیده و پر از تغییر امروزی ،بعضی از
سازمان ها موفق و اثربخش و بعضی دیگر ناموفق و غیراثربخش هستند  .چیزی که معلوم است ،این می باشد که عوامل
گوناگونی در موفقیت و اثربخشی سازمان ها تأثیر دارند .یکسری از عوامل خارج از کنترل سازمان ها و تعدادی هم تحت
کنترل سازمان ها هستند  .یکی از این فاکتورها ،ساختار سازمانی است .به طور کلی ساختار و تشکیالت اداری در هر
سازمانی به خودی خود هدف نیست ،بلکه وسیله ای است برای دست یابی به اهداف سازمان به منظور اجرای مؤثر و
موفقیت آمیز وظایف و مسئولیت ها است .هر سازمان باید دارای ساخت سازمانی و تشکیالت مؤثر باشد ،به طوری که
وظایف و مسئولیت ها به وضوح بین واحدهای مختلف تقسیم شده و به آن ها قدرت و اختیار در برابر مسئولیت ها و
وظایف داده شود(حریری وجعفری .)8931،ساختار سازمانی و تشکیالت غیر اثربخش ،عمدتاً یک عامل مهم در عدم
اثربخشی در هر سازمانی معرفی می شود .از طرفی درک اهداف سازمانی نیز به عنوان اولین گام در درک سازمان و
اثربخشی آن است  .اهداف هر سازمانی باید نشان دهنده علت وجودی آن سازمان باشد (صالحی .)8935،در ارتباط با
ساختار سازمانی باید اذعان داشت که یکی از روشهای متبلور کردن خالقیت بوجود آوردن ساختار باز و خالق است .
بطوری که مسئوالن سازمان بطور مستمرآمادگی شنیدن اندیشه های بدیع و نوین را داشته باشند .نظرات جدید و ارائه
راههای تازه را تقویت کنند و فرایند مستمر تغییر راکه الزمه خالقیت است تحمل کنند و الزمه این امر توجه به ابعاد
سازمان یعنی رسمیت ،پیچیدگی وتمرکز می باشد)شفیعی زاده .)8938 ،دراین زمینه مطالعات فراوانی صورت گرفته از
جمله در مقاله شوقی وآقاجانی با عنوان بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر فرهنگ سازمانی در صنایع فلزی شهر کاوه در سال
8935به این نتیجه رسیدندکه رابطه معنا داری بین فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی می توان اشاره کرد ودرمقاله راهی
وهمکاران باعنوان رابطه جو وفرهنگ سازمانی با میانجی گری نقش توانمند سازی بر تعهد سازمانی کارکنان
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درسال8939به این نتیجه رسیدکه تعهد سازمانی با مولفه های فرهنگ سازمانی رابطه ای ندارد اما تمامی مولفه های سازمانی
باهم رابطه معناداری دارند ،ودر پایان با توجه به اهمیت تعهد ،ساختار و فرهنگ سازمانی در ارگان های دولتی به ویژه در
ادارات آموزش وپرورش به عنوان یکی از مهمترین مراکزآموزشی پژوهشی در حال فعالیت میباشند ،توجه مدیران آن به
عوامل تأثیرگذار در عملکرد کارکنانش میتواند مدیران این واحد را در جهت حل مسائل گوناگون منابع انسانی یاری کند
که در صورت عدم حل مسأله نتایج جبران ناپذیری را برای سازمانها بویژه اداره آموزش وپرورش با آینده سازان جامعه
در ارتباط هستند پدید میآورد.در این پژوهش ،پژوهشگر قصد دارد به بررسی این موضوع ارتباط بین فرهنگ سازمانی
وتعهد سازمانی بانقش واسطه ای ساختار سازمانی کارکنان ادارات آموزش وپرورش شهرستان کرمانشاه بپردازد.
پیشینه پژوهش:
بیژنی ( ،)8934در پایان نامه خود با عنوان بررسی رابطه بین تعهد سازمانی ،اعتماد سازمانی با سکوت سازمانی در بین
کتابداران کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه ،به این نتیجه دست یافت که به طور کلی اعتماد سازمانی با سکوت سازمانی
و تعهد سازمانی با سکوت سازمانی رابطه معنادار وجود دارد .همچنین مؤلفههای اعتماد جانبی ،اعتماد عمودی و اعتماد
نهادی نیز با سکوت سازمانی رابطه دارند .مؤلفههای تعهد مستمر و تعهد هنجاری نیز با سکوت سازمانی ارتباط معناداری
دارند اما مؤلفه تعهد عاطفی با سکوت سازمانی ارتباط معنارداری ندارندواعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با سکوت
سازمانی ارتباط معناداری دارد.
مرادی وجلیلیان ( ،)8935پژوهش خودبا عنوان تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد سازمانی کارکنان ناجا،نقش
میانجیگری تنش شغلی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی به این نتیجه توانمندسازی روانشناختی اثر مثبت معنی داری بر
روی رضایت شغلی،تعهد سازمانی و عملکرد سازمانی و اثر منفی معنی داری بر تنش شغلی دارد .همچنین رضایت
شغلی بر تعهد سازمانی و عملکرد سازمانی اثر مثبت و بر تنش شغلی اثر منفی؛ تعهد سازمانی اثر مثبت معنی داری بر
عملکرد سازمانی و اثر منفی معنی داری با تنش شغلی دارد .در نهایت اثر منفی تنش شغلی بر عملکرد سازمانی نیز مورد
تأیید قرار گرفت .نتایج تحقیق نشان داد که توانمندسازی کارکنان می تواند نقش مهمی بر دیگر متغیرهای منابع انسانی
داشته باشد و توجه به آن باعث توسعه عملکرد و بهبود شرایط کاری کارکنان و سازمان می شود
رازک وهمکاران )5183(8در مقاله ای با عنوان اثر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی وفرهنگ سازمانی  ،به این نتیجه رسیدند
تمام فرضیه ها به جز انطباق پذیری 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 وهمچنین در شرایط محیطی درحال تغییر
و به شدت رقابتی امروز ،سازمانها به منظور 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 به شمار
میرود .فرهنگ سازمانی ،قویترین نیروی داخلی است که یک سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد و تأثیر زیادی بر متغیرهای
سازمانی از جمله :تعهد سازمانی و رضایت شغلی دارد.

RAZAK& Azman ISMAIL
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برات پور،محمد( ،)8939درپایان نامه خود با عنوان بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان به این نتیجه
رسید که فرهنگ سازمانی متغیر مهمی در تعهد سازمانی کارکنان است .تمامی مؤلفههای فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی
کارکنان مؤثر است و این تأثیر بصورت مستقیم و مثبت میباشد
تقوی فرد وهمکاران(،)8935در مطالعه ای با عنوان بررسی ارتباط بین فرهنگ و تعهد سازمانی با مدیریت دانش بر روی
کارکنان شرکت توانیربه این نتیجه رسیدندکه ارتباط مستقیم و معنی دار بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی بوده
است .حال آنکه رابطه معنی داری بین تعهد سازمانی با مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی مشاهده نشده
است روش تحقیق در این پژوهش توصیفی -همبستگی بوده و از ابزار پرسشنامه به منظور سنجش شاخص های مدیریت
دانش ،تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی استفاده گردید .تعداد نمونه مورد نظر با توجه به جمعیت  850نفری جامعه،
 533نفر تعیین گردید.
روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به اهداف ،ماهیت موضوع ،جامعه آماری و شرایط زمانی و مکانی رویکرد کمی از لحاظ هدف
کاربردی است وبه طور مقطعی ودر تابستان 8933دراداره آموزش وپرورش ناحیه 8کرمانشاه انجام شد ..برای تعیین حجم
نمونه در این پژوهش از فرمول کوکران استفاده میشود با استفاده از فرمول کوکران براساس فرمول زیر ازبین  881نفر14 ،
نفر انتخاب ودرصد خطای اندازه گیری 4درصدمی باشدو بعنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است.داده ها توسط پرسش
نامه ای استاندارد جمع آوری شداین پرسش نامه شامل 9بخش است بخش اول مربوط به فرهنگ سازمانی مدل
دنیسون،بخش دوم شامل ساختار سازمانی رابینزوبخش پایانی شامل تعهد سازمانی مدل آلن ومیرمی باشد.درتحلیل داده ها
برای تجزیه تحلیل داده ها در دوبخش توصیفی (فراوانی،فراوانی درصد،میانگین،انحراف معیار)واستنباطی (ضریب
همبستگی پیرسون،رگرسیون خطی ساده،چندگانه،وتکنیک مدل معادالت ساختاری) نرم افزارهای  Excelو SPSS 22
و لیزرل تجزیه و تحلیل انجام گرفته است.
یافته ها:
توصیف آماری داده ها
در این قسمت ویژگیهای فردی و اجتماعی نمونه مانند جنس ،سن ،میزان تحصیالت و سابقه خدمت در قالب جدول و
نمودار مورد بررسی و توصیف قرار می گیرد.
جنس
جدول  .8فراوانی نمونه ها برحسب جنس
جنس

مرد

زن

تعداد

53

93

درصد

35.43

93.55
 35.43درصد( 53نفر) مرد و

با توجه به نتایج بدست آمده،
 93.55درصد ( 93نفر) زن می باشند .این نتایج در قالب شکل  8نشان داده شده اند.
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شکل.8توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنس
تحصیالت
جدول  5درباره تحصیالت افراد می باشد.
جدول  .5فراوانی نمونه ها برحسب تحصیالت
تحصیالت

کارشناسی

کارشناسی ارشد و باالتر

تعداد

53

93

درصد

85.45

11.54
آمده 85.45 ،درصد(53

با توجه به نتایج بدست

نفر) کارشناسی و  11.54درصد ( 93نفر) کارشناسی ارشد و باالتر می باشند .این نتایج در قالب شکل  5نشان داده شده اند.

شکل.5توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیالت
 -9سابقه کاری
جدول  9درباره سابقه کاری می باشد.
جدول .9فراوانی نمونه ها برحسب سابقه کاری
55
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سابقه کاری

کمتر از  4سال

بین  4تا  84سال

بین  84تا  91سال

بیشتر از  91سال

تعداد

83

93

54

3

درصد

51

94.55

58.53

55.1

با توجه به نتایج بدست آمده 51 ،درصد( 83نفر)دارای سابقه کاری زیر  4سال 94.55 ،درصد ( 93نفر) دارای سابقه کاری بین
 4تا  84سال 58.53 ،درصد( 54نفر) دارای سابقه کاری بین  84تا  91سال و  55.1درصد( 3نفر) دارای سابقه کاری بیشتر از 91
سال ،می باشند .این نتایج در قالب شکل  9-5نشان داده شده اند.

شکل .9توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کاری
آزمون نرمال بودن دادهها
برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف استفاده کردهایم .فرض صفر در این آزمون نرمال
بودن توزیع متغیر است .اگر سطح معنیداری آزمون از  14.1کمتر باشد فرض صفر رد شده و نتیجه میگیریم که توزیع
متغیر مورد نظر نرمال نمی باشد.
جدول .9نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف جهت بررسی پیروی دادهها از توزیع نرمال
مقدار آماره اسمیرنف -کلموگروف

سطح معناداری

متغیرها
فرهنگ سازمانی

354.8

113.1

تعهد سازمانی

453.8

855.1

ساختار سازمانی

851.8

938.1
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فرهنگ سازگاری

553.8

543.1

فرهنگ انطباق پذیری

133.8

113.1

فرهنگ ماموریتی

541.8

551.1

فرهنگ مشارکتی

333.8

391.1

جدول .-5بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادالت ساختاری
فرضیه

شماره
فرضیه
8

بین فرهنگ سازمانی وتعهد سازمانی با توجه به نقش واسطه ای ساختار سازمانی

ضریب

سطح

نتیجه

تاثیر

معناداری

فرض

399.1

111.1

تایید

در اداره آموزش پرورش شهرستان کرمانشاه رابطه وجود دارد.
5

بین فرهنگ سازگاری وتعهد سازمانی با میانجی گری ساختار سازمانی دراداره

335.1

185.1

تایید

آموزش وپرورش شهرستان کرمانشاه ارتباط وجود دارد.
9

بین فرهنگ انطباق پذیری وتعهد سازمانی با میانجی گری ساختار سازمانی

358.1

183.1

تایید

دراداره آموزش وپرورش شهرستان کرمانشاه ارتباط وجود دارد.
5

بین فرهنگ ماموریتی وتعهد سازمانی با میانجی گری ساختار سازمانی در اداره

389.1

199.1

تایید

آموزش وپرورش شهرستان کرمانشاه ارتباط وجود دارد.
4

چه رابطه ای بین فرهنگ مشارکتی وتعهد سازمانی با میانجی گری ساختار

431.1

183.1

تایید

سازمانی در اداره آموزش وپرورش شهرستان کرمانشاه ارتباط وجود دارد.
بحث ونتیجه گیری:
امروزه در سازمانها به منابع انسانی به عنوان مهمترین منابع سازمان نگریسته میشود و مدیران به خوبی دریافتهاند که
مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی ،منابع انسانی سازمان میباشند ،از این رو امروزه توجه به مقوله تعهد و وفاداری منابع
انسانی به سازمان و انجام هر چه بهتر نقشهای اختصاص یافته به آنها و حتی وظایف فرانقشی 8توسط منابع انسانی یکی از
دغدغههای جدّی مدیران سازمانها میباشد.تعهد سازمانی یک نگرش است .یک حالت روانی است که نشان دهندة نوعی
تمایل ،نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان میباشد(ضیائی وهمکاران .)8931،تمایل یعنی عالقه و خواست قلبی
فرد برای ادامه خدمت در سازمان ،نیاز یعنی فرد به خاطر سرمایهگذاریهایی که در سازمان کرده ناچار به ادامة خدمت در
Extra-role
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آن است و الزام عبارت از دین ،مسؤولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن
میبیند از دیدگاهی دیگر ،تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است.بنابراین تعهد سازمانی «یک
نگرش دربارة وفاداری کارمندان به سازمان است ،و یک فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان عالقة خود

را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان میدهند ..توجه به این منبع مهم ،سازمان را در رسیدن به اهداف خود
یاری می رساند .بنابراین وظیفه مدیران ،مسئوالن و متخصصان است که در حفظ و نگه داری و رشد و توسعه کارکنان
تالش کرده و آنها را به سازمان متعهد نمایند( .فرخی .)8935،نیروی انسانی متعهد به اهداف و ارزش های سازمان ،شاخص
عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان های دیگر است .لذا این شاخص مهم باعث افزایش اثر بخشی و کارایی آزمون
شده و در نهایت پیشرفت و ترقی جامعه را به دنبال خواهد داشت .نیروی انسانی متعهد خود را متعلق به سازمان می بیند،
اهداف سازمان را در جهت اهداف خود دانسته و در تحقق آنها می کوشد ،نسبت به سازمان وابسته شده و خود را با آن
هویت می بخشد که عالوه بر بالندگی خود و در جهت ترقی و عظمت سازمان گام بر می دارد و از این طریق سازمان به
ماموریت و فلسفه وجودی خود نزدیکتر می شود(شجاعی .)8935،در همین راستا هر عاملی که تعهد و تعلق کارکنان را به
سازمان افزایش دهد مهم و شایان توجه است .یکی از این عوامل فرهنگ سازمانی است .زیرا هنجارها و ارزش های
فرهنگی مورد قبول کارکنان ،تعهد آنان را به سازمان شکل می دهد(دوستی وهمکاران .)8939،فرهنگ سازمانی شیوه
زندگی یک سازمان می باشد و با توجه به اینکه منبع اصلی هر سازمان نیروی انسانی آن است ،عملکرد افراد در سازمان
متأثر از فرهنگ سازمان می باشد .از سوی دیگر هیچ سازمانی نمی تواند موفق شود مگر این که اعضا و کارکنان
سازمان نسبت به آن نوعی تعهد داشته باشند و در جهت تحقق اهداف آن تالش کنند .لذا تعهد سازمانی ،نوعی ارتباط
نگرشی -رفتاری به اهداف و مأموریت های سازمان است (هازن .)5183، 8تعهد سازمانی از نمودهای نگرش محسوب و
از نظام ارزشی فرد ناشی می شود .تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی موضوعی است که در چند دهه اخیر مورد
توجه زیادی واقع شده و این ادعا در پیشینه مباحث مربوطه مطرح شده که وجه تمایز سازمان های موفق و غیر موفق در
فرهنگ آن هاست ،به عبارتی موفقیت چشمگیر سازمان های موفق در عوامل غیر ملموس قدرتمند در فرهنگ سازمانی
آن ها ،ارزش ها و باورهای کارکنان نهفته است؛ علیرغم چنین ادعایی تحقیقات اندکی این موضوع را با دقت های الزم
و به طور کمی بررسی کرده اند .بنابراین ،این امر شایسته کنکاش های بیشتر است( .زرگرباشی وهمکاران .)8935،پس
الزم است سازمان ها به فرهنگ سازمانی توجه بیشتری مبذول نموده و در راستای افزایش تعهد کارکنان و ایمان به منافع و
خواسته های سازمانی که تبلوری از نیازهای جامعه هستند همت گماشته و تدابیری را برای رفع از خود بیگانگی کارکنان به
سازمان و برانگیختگی اشتیاق و تعهد آنان نسبت به سازمان اتخاذ نمایند .دالیل عمده تعهد سازمانی این است که سازمان
های دارای اعضایی با سطوح باالی تعهد سازمانی ،معموالً از عملکرد باالتر و غیبت ،تاخیر و جابجایی کمتری برخوردار
هستند(،برات پور  .)8939،با توجه به مطالعه و بررسی نظرات مختلف دانشمندان علم سازمان و مدیریت  ،عوامل مختلفی بر
روی رفتار کارکنان و بهره وری آنان موثر است که یکی از این عوامل را می توان ساختار های سازمانی دانست  .ساختاری
را که مدیریت برای سازمان بر می گزیند  ،معرف نوع سازمان و خصوصیت آن می باشد .انتخاب این ساختار بطور مستقیم
با اندازه سازمان و تعداد کار کنان مرتبط می شود و بر بهره وری آنان تاثیر میگذارد و این ساختار باید متناسب با موقعیت

Hazen
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سازمان مربوطه نیز باشد(نفری وامید فرد .)8932،ساختار سازمانی چار چوبی است که مدیران برای تقسیم و هماهنگی
فعالیتهای اعضای سازمان آن را ایجاد می کنند .ساختار سازمانی سازمانهای مختلف با هم متفاوتند زیرا شرایط محیطی و
راهبردها و اهدافی که سازمانها دنبال می کنند با هم تفاوت دارند .ساختار سازمانی الگوهای تعیین شده برای روابط میان
اعضای یک سازمان است.نتایج حاصل ازپژوهش نشان داد که بین فرهنگ سازمانی وتعهد سازمانی رابطه معنا داری
وجوددارد این نتیجه با تحقیق برات پور()8939همسومی باشد چرا که درپژوهشی باعنوان بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر
تعهد سازمانی کارکنان به این نتایج دست یافتند که فرهنگ سازمانی متغیر مهمی در تعهد سازمانی کارکنان است وتمامی
مؤلفههای فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان مؤثر است و این تأثیر بصورت مستقیم و مثبت میباشدوهمچنین این
نتیجه بانتایج تقوی فرد وهمکاران( )8935همسو نمی باشد آنها در پژوهشی باعنوان بررسی ارتباط بین فرهنگ و تعهد
سازمانی با مدیریت دانش به این نتایج دست یافتندکه وجود ارتباط مستقیم و معنی دار بین مدیریت دانش و فرهنگ
سازمانی بوده است .حال آنکه رابطه معنی داری بین تعهد سازمانی با مد یریت دانش و فرهنگ سازمانی با تعهد
سازمانی مشاهده نشده است .
نتایج این پژوهش تا حدود بسیاری با نتایج بیژنی ( )8934همسو می باشد در پایان نامه خود با عنوان بررسی رابطه بین تعهد
سازمانی ،اعتماد سازمانی با سکوت سازمانی در بین کتابداران کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه ،به این نتیجه دست یافت
که به طور کلی اعتماد سازمانی با سکوت سازمانی و تعهد سازمانی با سکوت سازمانی رابطه معنادار وجود دارد .همچنین
مؤلفههای اعتماد جانبی ،اعتماد عمودی و اعتماد نهادی نیز با سکوت سازمانی رابطه دارند .مؤلفههای تعهد مستمر و تعهد
هنجاری نیز با سکوت سازمانی ارتباط معناداری دارند اما مؤلفه تعهد عاطفی با سکوت سازمانی ارتباط معنارداری
ندارندواعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با سکوت سازمانی ارتباط معناداری دارد.
همچنین نتایج حاصل از فرضیه دوم پژوهش حاضر با نتایج مرادی وجلیلیان ()8935همسو میباشد زیرا آنها در پژوهش
خودبا عنوان تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد سازمانی کارکنان ناجا،نقش میانجیگری تنش شغلی ،رضایت
شغلی و تعهد سازمانی به این نتیجه توانمندسازی روانشناختی اثر مثبت معنی داری بر روی رضایت شغلی،تعهد سازمانی
و عملکرد سازمانی و اثر منفی معنی داری بر تنش شغلی دارد .همچنین رضایت شغلی بر تعهد سازمانی و عملکرد
سازمانی اثر مثبت و بر تنش شغلی اثر منفی؛ تعهد سازمانی اثر مثبت معنی داری بر عملکرد سازمانی و اثر منفی معنی
داری با تنش شغلی دارد .در نهایت اثر منفی تنش شغلی بر عملکرد سازمانی نیز مورد تأیید قرار گرفت .نتایج تحقیق
نشان داد که توانمندسازی کارکنان می تواند نقش مهمی بر دیگر متغیرهای منابع انسانی داشته باشد و توجه به آن باعث
توسعه عملکرد و بهبود شرایط کاری کارکنان و سازمان می شود
همچنین نتایج حاصل از فرضیه سوم پژوهش حاضر با نتایج رازک 8وهمکاران()5183همسو میباشد زیرا آنها در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که رضایت شغلی بر تعهد سازمانی وفرهنگ سازمانی  ،به این نتیجه رسیدند که
توانایی مدیران در فراهم سازی رضایتمندی درونی و رضایتمندی بیرونی در مدیریت رضایتمندی شغلی کارکنان را
انگیزه بخشیده است تا تعهدهای کارکنان را به سازمان های مطالعه شده افزایش دهد.ودرباره مدل های فرهنگ
سازمانی وهمچنین رضایتمندی شغلی باید رضایت مندی درونی و رضایت مندی بیرونی را به عنوان نیروهای اصلی
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زمینه رضایت مندی شغلی در نظر بگیرندوبا شناخت صحیح فرهنگ سازمانی می توان عالوه بر این ،منجر به حفظ و
پشتیبانی رقابت سازمانی در عصر اقتصاد جهانی گردد.
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