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- تربیت ةمدیریت ورزشی دانشکد ۀرشت کارشناسی ارشد ةدانشجوي دور سید حمید ابراهیمیاینجانب 

 ةسازند فرهنگ و کاري هايارزش نقش نامه پایان ةدانشگاه شاهرود نویسند بدنی و علوم ورزشی

متعهد  رضا اندامدکتر  ییراهنماتحت  یزد استان ادارات ورزش و جوانان کارکنان رضایت بر سازمانی

  شوم . می

 اصالت برخوردار است .نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و تحقیقات در این پایان  

 هاي محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است .در استفاده از نتایج پژوهش 

 نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگري براي دریافت هیچ نوع مدرك یا امتیازي در هیچ مطالب مندرج در پایان

 جا ارائه نشده است .

  و » دانشگاه شاهرود « باشد و مقاالت مستخرج با نام شگاه شاهرود میاثر متعلق به دان کلیه حقوق معنوي این

 به چاپ خواهد رسید .»  Shahrood  University« یا 

  اند در مقاالت مستخرج از نامه تأثیرگذار بودهدر به دست آمدن نتایح اصلی پایانحقوق معنوي تمام افرادي که

 گردد.رعایت می نامهپایان

  هـا ) اسـتفاده شـده اسـت     هـاي آن نامه ، در مواردي که از موجود زنده ( یا بافتانجام این پایاندر کلیه مراحل

 ضوابط و اصول اخالقی رعایت شده است .

  افراد دسترسی یافته یا استفاده شده  نامه، در مواردي که به حوزه اطالعات شخصیدر کلیه مراحل انجام این پایان

              است اصل رازداري ، ضوابط و اصول اخالق انسانی رعایت شده است .

  تاریخ

  امضاي دانشجو

  

   

 نامهتعهد                                     

 مالکیت نتایج و حق نشر

 اي ، نرم هاي رایانه(مقاالت مستخرج ، کتاب ، برنامه کلیه حقوق معنوي این اثر و محصوالت آن

باشد . این مطلب باید به نحو ) متعلق به دانشگاه شاهرود میساخته شده استها و تجهیزات افزار

 در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود .مقتضی 

 باشدبدون ذکر مرجع مجاز نمی نامهاناستفاده از اطالعات و نتایج موجود در پای. 
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  چکیده

 کارکنان رضایت بر سازمانی ةسازند فرهنگ و کاري هايارزش نقشبررسی  پژوهش، این از هدف

ۀ جامعانجام شد و  همبستگی -این تحقیق به روش توصیفیبود.  یزد استان ادارات ورزش و جوانان

بر اساس  ) تشکیل دادند.=N 198( یزد استان ادارات ورزش و جوانان کارکنان ۀآماري آن را کلی

 گردآوري براي انتخاب شدند.نمونۀ نفر به عنوان  132کرجساي و مورگان ۀ نمونجدول تعیین حجم 

 و ماندلو میشل سازمانی ةسازند فرهنگنامۀ پرسششناختی،  هاي جمعیت یژگیو ۀنامپرسش از ها، داده

نامۀ پرسش ) و2010میشل ماندلو و همکاران ( هاي کاريارزشنامۀ پرسش، )2013( همکاران

براي تعیین روایی صوري و محتوایی  استفاده گردید. )2001( همکاران و مول کارکنان منديرضایت

سپس تن از صاحب نظران و اساتید مدیریت ورزشی کمک گرفته شد.  10از نظرات   ها نامهاین پرسش

 ،95/0، 93/0به ترتیب  نفري از کارکنان 30پایایی آنها با استفاده از آلفاي کرونباخ بر روي یک گروه 

  به دست آمد. 92/0

اسمیرنوف، ضریب -هاي آماري توصیفی و استنباطی (آزمون کالموگرافها با استفاده از آزمونداده

نتایج تجزیه و تحلیل شدند.  α >05/0 همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) در سطح معناداري

و رضایت  هاي کاريارزشبین  ،و رضایت شغلی سازمانی ةسازندفرهنگ بین  این پژوهش نشان داد

 چنینهمارتباط مثبت و معناداري وجود دارد.  هاي کاريسازمانی و ارزش ةسازندشغلی و بین فرهنگ 

 کاري هايارزش و سازمانی ةسازند فرهنگ که شد مشخص شدهتعدیل تعیین ضریب میزان به توجه با

 و نیازهااین نتایج بر ضرورت توجه به  .دارند را شغلی رضایت واریانس از درصد 43 بینیپیش توانایی

  کید دارد.تأ بررسی فرهنگ سازمانی کارکنان و اجتماعی و کاري زندگی هايضرورت

ورزش و  ادارة مندي کارکنان،رضایت ،هاي کاريارزش، سازمانی ةسازندفرهنگ  کلیدي: واژگان

  .جوانان
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 مقدمه .1-1

 یافته راه سازمانی رفتار قلمرو در و مدیریت دانش در تازگیبه که است موضوعی سازمانی فرهنگ

 و شده روزافزونی اهمیت داراي سازمانی فرهنگ مدیریت، در جدید تحقیقات و نظریات دنبالبه. است

 از اي مجموعه عنوان بهسازمانی  فرهنگ. است داده تشکیل را مدیریت کانونی و اصلی مباحث از یکی

 شروعی ۀنقط توان می و گذارد می اثر سازمان اعضاي اندیشۀ و رفتار بر مشترك هايارزش و باورها

 کلی خیلی صورت به). 1380 مشبکی،( آید شمار به پیشرفت راه در مانعی یا و پویایی و حرکت براي

 انتقال دیگر نسل به نسل یک از که بشر افراد از گروهی زندگی کیفیت از است عبارت فرهنگ مفهوم

 ما اطراف مدت تمام در که پدیده یک عنوان به توان می را فرهنگ 1شاین ادگار عقیدة به. کند می پیدا

 گرچی، معتمد و میرسپاسی ترجمه ،2دیویس( داد قرار تحلیل و تجزیه مورد است کرده احاطه را

 که سیستمی یعنی آورد حساب به فرهنگ نوعی عنوان  به را سازمان باید که موضوع این). 1376

 بود این بر تصور گذشته در. است تازه نسبتاً پدیدة یک دارند سازمان از مشترکی استنباط آن اعضاي

 و کنترل را افراد از گروه یک آن از استفاده با توان می که است منطقی ابزاري یا وسیله یک سازمان که

 از و اختیارات مراتب سلسله دوایر، عمودي، سطوح داراي سازمان این. کرد هماهنگ را هاآن کارهاي

 فرد یک مانند و هاستاین از بیش سازمان یک که است این واقعیت ولی. بودند هاویژگی قبیل این

 و حیات نوعی داراي آید می در نهاد یک صورت  به سازمان یک که هنگامی. است شخصیت داراي

 رو این از. شود می ارزش داراي خود خودي به و است متفاوت آن اعضاي زندگی با که شود می زندگی

 سازمان اعضاي همۀ قبول مورد رفتار از خاصی الگوي آید می در نهاد یک صورت  به سازمان که هنگامی

 اعرابی، و پارسیان ترجمه ،3رابینز( خورد می چشم به سازمان جاي همه در که گرفت خواهد قرار

 سازمانی ساختار و نیست افراد بین متقابل روابط جز چیزي سازمان فوق، تعریف به توجه با). 1381

 سایر و هاهدف مراتب سلسله ها،فعالیت افراد، بین روابط ها،نقش تعیین شامل که را متقابل روابط این

                                                             
1- Edgur shiyne 

2- Deyveec 

3- Rabinse 
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 دو میان خاص اي رابطه کنیم توجه سازمان مفهوم به اگر. نماید می منعکس است، سازمان هايویژگی

 سازمانی فرهنگ مورد در ).1381 اعرابی، و پارسیان ترجمه رابینز،( یابیم می سازمان و فرهنگ مفهوم

 - تابعسازنده،  فرهنگ شامل نوع سه هانگرش این از یکی در دارد. مختلفی وجود هاينگرش و هامدل

 با برقراري کارکنان که است فرهنگی سازنده، فرهنگ است. ذکر شده دافعیت -تهاجمی تدافعی و

 به منجر که شوندمی تشویق هاییطرح تکمیل وظایف و انجام ها،آن با کردن کار دیگران، با ارتباط

در فرهنگ سازنده  ).2008(کریتنر،  گرددمی هاآن بالندگی و رشد نتیجه در و کارکنان ارضاي نیازهاي

فردي است. در نتیجه رفتارهاي مثبت و فرافعال، تعامالتی را تشویق  ۀتأکید بسیار بر موفقیت و توسع

هایی که مقیاس ۀهاي سازنده به وسیلنمایند. فرهنگباالتري را ارضا میکنند که نیازهاي سطح می

 ).2000شود (کوك، گیرند، سنجیده میفردي و حمایتی را اندازه می ۀهنجارهاي انگیزشی، توسع

 راه سازمانی رفتار قلمرو در و مدیریت دانش در تازگی  به که است موضوعیسازمانی  ةسازند فرهنگ

 دربارة ولی. شود می برده کار به انسانی ۀجامع زندگی کیفیت شرح براي دیرباز از فرهنگ. است یافته

 شده گفته سخن کمتر است سازمان در مردمان رفتار و کار به مربوط آنچهسازمانی  ةسازند فرهنگ

 یک که دارند نظر اتفاق اعضاء همۀ و است سازمان در که است اي پدیدهسازمانی  ةسازند فرهنگ. است

 فرهنگ که چیزي درك و شناخت. کند می هدایت نامرئی رفتار نوعی جهت در را افراد ناپیدا دست

 را سازمان در افراد رفتار بتوانیم بهتر تا کند می کمک ما به آن دوام و ایجاد شیوة سازد، می را سازمان

 در جدید هايایده گذارپایه عنوان به تواندمیسازمانی  ةسازند فرهنگ). 1380 افجه،( کنیم توجیه

 روابط ةکنندتشویق کارکنان، خودشکوفایی ةدهندپرورش کارکنان، عملکرد به بازخورد ةدهندارائه کار،

 ،1سیموسی و اکسنیکو( شود مشخص سازمان کارکنان بین همکاري ةکنندتسهیل و فرديمیان

 براي مهم عاملی تواندمی سازمان در مناسب سازمانی ةسازند فرهنگ یک ایجاد نتیجه، در). 2006

  .باشد سازمان موفقیت و کارکنان رضایت

                                                             
1- Exenikoo & Simousy 

2- Jennifer & Guriss 
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 توانمی هاسازمان در ویژگی مشترك چند ،سازمان هر فرهنگ در زیاد هايوجود تفاوت رغمعلی

 سازمان داخل در فرد که توسط هاارزش از ايمجموعه وجود به تعاریف، که تماماین آن و کرد مشاهده

 پایداري نسبتاً باور یا عقیده اصطالح، در ارزش واژة .)2010 ،1گریفین(کنند اشاره می شوندمی حفظ

 اجتماعی یا شخصی که را غایی حالت یک خاص یا رفتاري شیوة یک آن، بر تکیه با فرد که است

 ترجیح دارد، قرار برگزیده مقابل حالت نقطۀ که غایی، حالت یک یا خاص رفتاري یک شیوة به است،

 بروس تعریف اشاره دارد، هاارزش گريهدایت به بیشتر که تعریفی تعاریف متعدد، به توجه با. دهدمی

 پرسش هنگامبه اجتماعی، گروه که هستند داريریشه باورهاي هاارزش :نویسدمی که است کوئن

 از یکی ارزش ). واژة2010، 2کند (ماریجیمی رجوع هابه آن مطلوب کمال و هابدي و هاخوبی دربارة

 است کلماتی آن از ارزش. ترین معناها استمشکل و ترینپیچیده ترین،غنی داراي که واژگانی است

کرد  تعریف راآن تواندشواري میبه و است پیچیده بسیار رواین از و است بسیار غنی معنی نظر از که

- و به شود نگریسته هاگروه و افراد اساسی اعتقادات عنوان به توانندمی ها). ارزش2002(محسنی، 

 خود درباره ما هايقضاوت مرجع و کنندمی هدایت را ما اعمال که و نبایدهایی مجموعه بایدها عنوان

 فرضیات و مبناي هستند رفتار و انگیزش ها،نگرش مبناي هاارزش هستند، تعریف شوند. دیگران و

 و هافعالیت ها،نگرش ماهیت، بررسی به تواندمی هاآن درك بنابراین. هستند جامعه یک اساسی

 که است پایدار اعتقاد یک ارزش). 1999 ،3همکاران کاکس و( کند کمک رفتار ةدهندتشکیل کدهاي

 و باشدمی خاص هايموقعیت از فراتر که است مرتبط هاي رفتارحالت یا و مطلوب نهایی هايحالت به

 هاارزش سایر به نسبت اهمیت، ۀوسیل به و باشدمی وقایع و افراد رفتار، یا ارزیابی انتخاب کنندههدایت

). 2008 ،4همکاران و سونگ( دهد شکل را ارزش هاياولویت از سیستمی یک تا است شده بنديرتبه

 به معنابخشی موجب هاآن. کنیم را ارزیابی هاانتخاب نسبی اهمیت تا کنندمی کمک ما به هاارزش

- می ایجاد ما ذهن در را بودن بد یا خوب احساس و کنندمی عمل وجدان عنوانبه و شوندمی زندگی

                                                             
1- Greefyne 

2- Mureeechy 

3- Kucks & et al 

4- Soonge & et al 
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- شناخت آن گیرد،می صورت مختلفی معیارهاي و مبنا بر ها کهارزش بنديطبقه ).2009، 1کنند (اذر

 )2005( همکاران کند، آلپورت ومی بیشتر باز مطالعات براي را راه و ساخته تردقیق و هموارتر را ها

 نوع ها ششآن. اندداده انجام هاارزش بنديطبقه و تعیین زمینۀ در تحقیقات را ترینمهم و اولین

 ارزش ،)دانش( علمی ارزش: ) که شامل1990، 2اند (شولتزنموده بنديطبقه و شناسایی را ارزش

 ارزش و) شهرت(اجتماعی  ارزش ،)ثروت( اقتصادي ارزش ،)هنر( ارزش زیباشناختی ،)قدرت( سیاسی

  ).2007، 3هستند (روچ کاري

 هايارزش در تعریف محققان بین توافقی اما باشد،می رشد حال در کاري هايارزش ادبیات اگرچه

فرد  یک که داندمی عنوان هدفیهاي کاري را بهارزش ،)2004( 4سوپر. است نگرفته صورت کاري

 کاري هايارزش ،)2005( 6). فیتر2008، 5د (لیبیاب آن در را خود مطلوب نیازهاي تا کندمی جستجو

- فعالیت و تفکرات برانگیختن براي عملکرد استانداردهاي عنوان به که داندمی هاانگیزه از ايطبقه را

 عنوانبه هاي کاري راارزش ،)2002( 7براون رود.می کار شغلی به توسعه مسیر به مربوط هاي

 پیدا دست آن به کارشان در شدن درگیر طریق از دارند انتظار افراد که داندمی بخشرضایت پیامدهاي

 تمایل فرد که هایی هستنداولویت کاري هايارزش که است معتقد )2006( ). پریور2007، 8کنند (چو

 را کاري هايارزش پروتستان، کاري هايارزش محققان ).2006، 9دهد (ویث را مدنظر قرار آنها دارد

 کاري هايارزش کلی، طوربه ).1997، 10دانند (داسمی کار اهمیت و معنا از فرد انتزاعی هايارزیابی

 چیزي چه که دهندمی تشخیص افراد هستند که کار محیط یا کار با مرتبط ارزیابی استانداردهاي

 ،)2002( داس زعمبه. کنندمی ارزیابی را پیامدها ها یافعالیت براي ترجیح و اهمیت یا است درست

                                                             
1- Ozer 
2- Schultz 

3- Roche 

4- Soupur 

5- Li 

6- Fittur 

7- Brown 

8- Chu 

9- Whith 

10- Dose 
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 که هستند اخالقیاتی شامل طیف سر یک یعنی ترجیحات هستند، تا اخالق از طیفی کاري هايارزش

 و شامل خوب که هستند ترجیحاتی آن دیگر طیف و هستند بد خوب و تشخیص براي استانداردهایی

 تا )انصاف صداقت،(جمعی  توافق کاري هايارزش از طیفی کاري هايچنین ارزشهم.  باشدنمی بد

چنان که یک فرهنگ هم ).1999باشد (داس و همکاران، می) شغلی امنیت(شخصی  هاي کاريارزش

 در فرد رفتار بر تواندمی نیز هاي کاريارزش تواند در رضایت فرد تأثیرگذار باشد،سازنده و مناسب می

 مندي شغلیرضایت با کاري هايارزش بین که دهدنشان می تحقیقات. باشد ثیرگذارأت عملکرد و کار

  ). 2006، 1دارد (فریزر و همکاران وجود مثبت ارتباط

  جنیفر( دارند خود کنونی مشاغل مورد در افراد که باورهاست و احساسات از ايمجموعه شغلی رضایت

 موجب که عاملی ،است شغلی موفقیت در مهم عوامل از یکی شغلی رضایت). 1999 ،2گاریس و

 و شرایط داشتن دوست یعنی شغلی رضایت. گرددمی فردي رضایت احساس نیز و کارایی افزایش

 شفیع( شودمی دریافت آن براي که پاداشی و گیردمی انجام کار آن در که شرایطی شغل، یک لوازم

  .)1386 آبادي،

 فرد که خشنودي و خرسندي احساس یعنی »شغلی رضایت: «گفت توانمی مزبور، مطالب به توجه با

- می پیدا وابستگی و گرمیدل خود شغل به آن، پی در و بردمی آن از که لذتی و کندمی خود کار از

. است شغلی تجارب یا شغل ارزیابی از حاصل مثبت و عاطفی مطبوع، حالتی شغلی رضایت. کند

 این ۀجمل از. گرفت نظر در را هاآن ۀمجموع باید که گوناگون عوامل و هاجنبه ابعاد، داراي مفهومی

 شفیع( نمود اشاره کار انسانی روابط و کار محیط کار، نوع کارمند، و کارگر صفات به توانمی عوامل،

 عوامل با و است چندبعدي و پیچیده مفهومی شغلی رضایت )2004( هاپاك نظر به ).1386 آبادي،

 ترکیب بلکه شود،نمی شغلی رضایت موجب عامل یک تنها. دارد ارتباط اجتماعی و جسمانی روانی،

 شغلش از زمان، از معینی لحظه در شاغل که گرددمی سبب گوناگون عوامل مجموعه از معینی

                                                             
1- Friezer & et al 

2- Jeniffer & Garees 
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). 1387 سفیري،( بردمی لذت آن از و است راضی شغلش از که بگوید خود به و کند رضایت احساس

- آن سازمان باشند، داشته رضایت خود شغل از سازمان یک کارکنان هرگاه که دهدمی نشان هاارزیابی

 آمد درخواهد مفید و اثربخش سازمان یک صورت به و بود خواهد مثبتی اثرات داراي نیز ها

- ارزش) 1 :میان ۀرابط بررسی براي مناسب یچارچوب پژوهش این در). 1375 مهروژان، و محمدزاده(

 در که دهیممی ارائه سازمان در کارکنان شغلی رضایت) 3 و سازمانی ةسازند فرهنگ) 2 کاري، هاي

 شغلی رضایت و سازمانی ةسازند فرهنگ ،کاري هايارزش میان متقابل روابط از ما شناخت افزایش

     دارد. سزاییهب سهم کارکنان

  مساله بیان .1-2

 یک درون در را افراد باورهاي و هاارزش هویت، که است اصلی عوامل از یکیسازمانی  ةسازند فرهنگ

  یک عنوان بهسازمانی  ةسازند فرهنگ). 1995 ،1هارینگتون( دهدمی قرار مطالعه مورد سازمانی محیط

 بر که است اجتماعی واقعیتی مثابۀ به و شودمی محسوب سازمان یک پیکرة در بنیادي و مهم جزء

 و توسعه بلکه نیست ساده متغیر یک تنها و گیردمی شکل سازمان اعضاي همتايبی تعامالت مبناي

 راسازمانی  ةسازند فرهنگ). 1983 ،2اسمریچ( است سازمان اعضاي پویاییروان فرایندهاي گسترش

 از تا کندمی کمک سازمان اعضاي به که دانست مشترك عقاید و هاارزش از الگویی عنوان به توانمی

 سازمان در کارکنان رفتارهاي براي را هنجارهایی و آورند دست به فهمی و درك سازمانی عملکردهاي

 ةسازند فرهنگ تأثیر بیانگر آیدبرمی تحقیقات و هایافته مشاهدة از آنچه). 2003 ،2دایر( کندمی فراهم

سازمانی  ةسازند فرهنگ که دهدمی نشان هاپژوهش نتایج عالوهبه باشد،می رفتارها نحوة برسازمانی 

 و نفسبه اعتماد تعهد، حس عملکرد، چون سازمان اثربخشی هايشاخص بر مثبتی تأثیر تواندمی

). 1973 ،3پریچارد و 1985 پوستر، ؛1984 دنسون،( باشد داشته کارگران و کارکنان اخالقی رفتارهاي

                                                             
1- Haringtown 

1- Esteerich 

2- Dawyer 

3- Densown & poostre & Precharde 
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 آن قوي فرهنگ معرف گیردمی قرار همگان توجه مورد وسیع مقیاس به که سازمان اصلی هايارزش

 به نسبت بیشتري تعهد و بپذیرند بیشتر را اصلی هايارزش سازمان اعضاي قدر هر. بود خواهد سازمان

 درسازمانی  ةسازند فرهنگ. بود خواهد تريقوي فرهنگ داراي مزبور سازمان باشند داشته هاآن

 تحت شغلی رضایت. دارد وجود همبستگی دو این بین دیگر بیان به. است موثر افراد شغلی رضایت

 همگونی و شایسته مدیریت و رهبري سازگار، همکاران مناسب، کاري شرایط مانند عواملی تاثیر

 این در ثرمؤ عامل عنوان به همسازمانی  ةسازند فرهنگ و است فرد هايهخواست با سازمان اهداف

 فرهنگ یک). 1377 مشبکی،( کندمی پیدا شدید همبستگی و وابستگی شغلی رضایت با عوامل

 معنوي ابعاد رشد جهت مناسبی محیط آوردن پدید به وادار را مدیریت بایستی قوي سازمانی ةسازند

 فراهم وقتی شغل و سازمان از افراد رضایت. نماید آنان مادي هايهخواست مینأت بر عالوه کارکنان

- جنبه و معنوي ابعاد افراد رفاهی و مادي ابعاد به توجه بر عالوه سازمان غالب و قوي فرهنگ که است

 مهمترین که گفت بتوان تأجر به شاید. باشد داده قرار مدنظر سازمان در هم را سانان روحانی هاي

 متعالی اهداف فرهنگ آن طریق از که طوريبه است سازمانی فرهنگ پرورش و طراحی مدیران وظیفه

 رضایت و عملکرد بر سازمان فرهنگ که است آن است اهمیت حائز چهآن اما گردد حاصل سازمان

 را سازمان فرهنگ هم اگر که است آن مسلم قدر چون. ندارد کسانی و مشابه اثرات افراد شغلی

 گیریممی نتیجه چنین بنابراین). 1377 مشبکی،( دارند زیادي فردي هايتفاوت یکدیگر با باز بپذیرند

 فرهنگ از هاآن که ستا برداشتی یا و پنداشت گرو در کار از کارکنان شغلی ترضای میزان که

 سازمانی رفتار در مهم شاخص یک عنوان به شغلی رضایت چنینهم). 1374 رابینز،( دارند سازمانی

 در که طوريبه. باشد داشته آن بر ايفزاینده نقش است قادرسازمانی  ةسازند فرهنگ و است مطرح

 پذیرفته صورت شغلی رضایت درمورد تحقیقات ترینبیش سازمانی رفتار حوزة به مربوط هايپژوهش

 -روانی هايویژگی و یافتگیسازش درجۀ تعیین اساس بر که شغلی رضایت). 1977 ،1اسپکتور( است

 ساعتچی،( است شغلی عملکرد تعیین براي معیاري شود،می ارزشیابی کار شرایط با فرد یک اجتماعی

                                                             
1- Espektour 

2- Preeec 
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 دارد شغلش با رابطه در شخص یک که است عاطفی گیريجهت شغلی رضایت عالوه،به). 1379

 هايزمینه تریناساسی ازسازمانی  ةسازند فرهنگ اینکه به نظر). 624 و 600 صص ،2007 ،2پریس(

 از کند،می نگاه سازمان بنیادي تحول به بیشتر تحول جدید هايبرنامه است سازمان در تحول و تغییر

 است تحول بستر زیربناي عنوان بهسازمانی  ةسازند فرهنگ تحول و تغییر هابرنامه این هدف رواین

 عملکرد و هانگرش از تابعی ورزشی هايسازمان در موجود مشکالت رسدمی نظر به). 1386 بنیانیان،(

 هايسازمان مدیران و مسئوالن نگرش مسلم طور به. باشدمی هاگیريتصمیم و هاریزيبرنامه مدیریت،

 باورها، از ناشی خود سازمانی مسائل مجموع در و کارکنان ايحرفه شرایط و جایگاه به نسبت ورزشی

 فرهنگ قالب در سازمان فعالیت طول در و سیسأت بدو از که است هاییارزش و هنجارها اعتقادات،

 خویش الشعاع تحت را آن مدیریتی و سازمانی فرایندهاي تمامی و افکنده سایه آن بر سازمانی ةسازند

 مثل کارکنان برونداد بر توجهیقابل طور بهسازمانی  ةسازند فرهنگ). 1377 مشبکی،( است داده قرار

 که دارد را توان اینسازمانی  ةسازند فرهنگ. گذاردمی تأثیر نیز شغلی رضایت و کاري غیبت وري،بهره

 به و کند یکپارچه و ادغام شدهریزيبرنامه اهداف به رسیدن منظور به را کارکنان روزانه هايفعالیت

 سازگاري و انطباق مناسب، و سریع پاسخ منظور به خارجی محیط با بخوبی تا کندمی کمک هاسازمان

 مشترك هايارزش دسته یک همراه به قوي هايفرهنگ داراي اثربخش هايسازمان. کنند پیدا

 به بستگی خیر یا شوندمی موجب را بیشتري اثربخشی قوي هايفرهنگ آیا اینکه اما. هستند

 نوآور قوي فرهنگ یک لذا. دارد سازمان محیطی شرایط با فرهنگ واقعی محتواي تناسب و سازگاري

 بایستی بنابراین. کندمی پیدا سازگاري آن با خوبی به شودمی مواجه پویا محیط یک با که موقعی

 هاآن اینکه احتمال و داده افزایش را کارکنان منديرضایت قوي فرهنگ که باشند داشته انتظار

 اجتماعات اصلی رکن عنوان به هاسازمان ).1982 ،1واترمن و پیترز( دهد کاهش کنند ترك را سازمان

 منبع ترینارزش با انسانی نیروي و دارند جوامع انتظارات برآوردن در ايهکنند تعیین نقش کنونی

 به توجه هاسازمان کارآیی و وريبهره افزایش منظور به رواین از. آیدمی شمار به هاسازمان براي

                                                             
1- Pitters & Waturman 
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 در که افرادي که این به عنایت با. یابدمی ايویژه اهمیت ها،آن رضایت جلب و کارکنان نیازهاي

 از افراد این رضایت طرفی از و دارند سزاییهب نقش سازمانی عملکرد در کنندمی فعالیت سازمان

 که رسدمی نظر به.  کندمی ایفا سازمان عملکرد نوع و بازدهی در ايمالحظه قابل نقش خود، سازمان

 از بسیاري گشايراه تواندمی خود شغل و سازمان با رابطه در افراد مثبت هاينگرش و احساسات

 شغلی رضایت داراي شخص یک که زمانی چنین،هم. باشد سازمان در موجود مشکالت و مسائل

 زیادي ارزش شغلش براي و دارد کارش دربارة خوبی احساسات شخص که معناست بدین این باالست

 و بدنی فیزیک نظر از باالتر شغلی رضایت با کارکنان که دهدمی نشان هاپژوهش نتایج. است قائل

 هرۀ توسع براي که مسأله این به عنایت با). 1377 مقیمی،( دارند قرار خوبی وضعیت در ذهنی توان

 هاسازمان میان این در و است برخوردار ايویژه اهمیت از انسانی نیروي روانی سالمت تأمین کشوري

 برخوردار ايویژه جایگاه از کشوري هر ورزش یافتگیتوسعه مهم رکن عنوان به ورزشی هايهیئت و

 میزان ورزشی، هايسازمان سازمانی ةسازند فرهنگ بررسی ضمن دارد نظر در حاضر پژوهش لذا است

هاي ارزش ةشدشناسایی هايو مؤلفه ابعاد آموزش. دهد قرار بررسی مورد را آن کارکنان شغلی رضایت

 شودمی هاارزش این شدن نهادینه و سازمان باورهاي افراد تقویت موجب مدیران، و کارکنان به کاري

 جهت در مثبت کاري رفتارهاي بروز موجب و کندمی سازمانی کمک و کاري محیط سازيسالم به که

 میزان توانندمی سازمان مدیران چنینهم. گرددمی منديو در نتیجه رضایت سازمان عملکرد بهبود

 توسعه راستاي در آموزشی هايبرنامه با و دهند قرار سنجش مورد سازمان را در کاري هايارزش

هاي ارزش از بخشی اینکه به توجه با چنینهم. کنند نهادینه را مطلوب کاري هايانسانی، ارزش منابع

 کاري هايکه ارزش جاییاز آن و دارد اشاره کار در کارکنان هايمطلوب و نیازها به تحقیق در کاري

 کارکنان کاري هايارزش شفاف درك است، تاثیرگذار شغلی رضایت مثل کارکنان کاري هاينگرش بر

 و کارکنان نیازهاي برآوردن براي را انسانی اثربخش منابع هايتا سیاست کندمی کمک مدیران به

   ).2007کند (چو،  تدوین آنان هايارزش با متناسب بخشرضایت کاري به پیامدهاي دستیابی

 پژوهش اهمیت و ضرورت .1-3
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 داراي سازمانی ةسازند فرهنگ مدیریت، جدید تحقیقات و نظریات دنبال به 1980 ۀده اوایل از

. است داده تشکیل را هاسازمان مدیریت توجه کانون و اصلی مباحث از یکی و شده افزونی روز اهمیت

 مبذول آن به خاصی توجه اقتصاددانان حتی و اجتماعی شناسانروان شناسان،جامعه شناسان،جمعیت

 تا اندداده انجام را متعددي تحقیقات و اندکرده ابراز را زیادي هاينظریه زمینه این در و اندداشته

 نقش و اهمیت به نظر). 1378 ،کیا( گیرند بهره هاآن از مدیریت مشکالت و مسایل حل در بتوانند

 بر آن تاثیر نتیجه در و سازمان گوناگون عوامل و کارکردها بر سازمانی ةسازند فرهنگ کنندهتعیین

 منابع از یکی عنوان به ورزشی هايهیئت و هاسازمان اهمیت چنینهم و کارکنان شغلی هايبرداشت

 نتیجه در و ورزشی هايارگان سازمانی ةسازند فرهنگ بهبود و تقویت کشور، ورزشی تحوالت اصلی

 این انجام. است برخوردار سزاییهب اهمیت از کارکنان شغلی رضایت افزایش ۀزمین نمودن فراهم

 جهت در بتوان تا گردد بررسی ورزشی هايسازمان در سازمانی فرهنگ تا شد خواهد باعث تحقیق

 مسئولین تواندمی کارکنان شغلی رضایت از آگاهی چنینهم و اندیشید را راهکارهایی آن اعتالئ

 هايسازمان اهداف تحقق که آنجا از. کند کمک آن افزایش براي الزم اقدامات جهت در را ورزشی

 باشدمی سازمان کارکنان عملکرد و انگیزه گروي در امکانات سایر و مالی منابع از گذشته ورزشی

 عملکرد سازيبه روند در که ستا ضروریاتی از ايحرفه خشنودي باالخص آنان ايحرفه مسائل بررسی

 انجام و وظایف ایفاي طی که هستند محیطی خواهان کارکنان. نمایدمی رخ ورزشی هايارگان

 منزلت و قدر و علمی خودیابی نیازهاي ماًأتو خدماتی و اداري پژوهشی، ورزشی، مختلف هايفعالیت

 از کدام هر شغلی رضایت و سازمانی ةسازند فرهنگ مباحث). 1377 کیا،ترابی( گردد برآورده آنان

 قرار نظر مد باید ورزشی هايسازمان مبانی در گذاريسرمایه هنگام که است موضوعاتی ترینمهم

 در مشارکت نتیجه در کارکنان که هاستارزش به پایبند و قوي سازمانی فرهنگ هر در که چرا گیرد؛

 و پذیريمسئولیت به گرایش سازمان، براي شدن قلمداد مهم احساس و عمل استقالل ها،گیريتصمیم

 افزایش خدمات ۀعرض براي فرصت و بیشتر شغل از رضایت آن، پی در و افزایش، آنان میان در تعهد

 تقریبا افراد بیشتر که شودمی ناشی آنجا از شغلی ارضاي اهمیت). 1386 شالباف، و سرمدي( یابدمی
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 احساسات شغلی، رضایت رهاورد این از. گذرانندمی کاري محیط در را خود بیداري ساعات از نیمی

- می دست بدان خود شغل تجربیات یا خود شغل ارزیابی راه از فرد هر که است بخشیلذت یا مثبت

 و بخشوحدت هايعامل ترینمهم زمره در سازمانی ةسازند فرهنگ). 383: 1390 مقیمی،( یابد

سازمانی  ةسازند فرهنگ وجود بنابراین. رودمی شمار به سازمانی هايفعالیت ۀعرص در آفرینانسجام

 احساس آن هاينشانه که شودمی منجر روانی فشار و آشفتگی به ناسالم و بسته جو ضعیف،

 صورت به آن آثار و است دیگران و خود به نسبت بدبینی و سرخوردگی ناامیدي، انزوا، درماندگی،

 از نقل ،2004 ،1پلیسکین و وبر ؛2000 اسپکتور،( شودمی ظاهر شغلی نارضایتی و وريبهره کاهش

 مجدد تعریف به وادار را سازمان عوامل از برخى که است معتقد ورنر). 52: 1389 راد، مصطفوي

 دیگر طرف از). 2007 ،2ورنر( هاستآن ترینمهم از یکى فرهنگى عوامل که کنندمى خود راهبردهاى

 را آن برخى که ايگونه به است، گرفته قرار مدیران زیاد توجه مورد هاسازمان در شغلی رضایت امروزه

 انفرادي عملکرد بهبود در مهم عاملی زیرا گیرند،می نظر در مدیران غایی و نهایی هدف عنوان هب

 به نسبت فرد یابد، افزایش فرد وريبهره شودمی باعث شغلی رضایت). 1991 رابینز،( باشدمی کارکنان

 زندگی از یابد، افزایش فرد روحیه شود، تظمین فرد ذهنی و فیزیکی سالمت شود، متعهد سازمان

 رضایت جلب). 1385 مقیمی،( ببیند آموزش سرعت به را شغلی جدید هايمهارت و باشد راضی

 اگر. است برخوردار ايویژه اهمیت از شانحرفه به نسبت آنان بیشتر چه هر کردن عالقمند و کارکنان

 شرایط بهبود منظور به توانمی گردد مشخص شغلشان به نسبت کارکنان رضایت عدم و رضایت علل

 رضایت احساس خود شغل از فرد وقتی. آورد عمل به مفید اقداماتی آنها بیشتر رضایت جلب و کار

 آن انجام از بلکه شودنمی خسته خود کار از تنها نه و داده انجام بیشتري دقت با را خود مسؤلیت کند،

 این کارکنان، شغلی رضایت بر مؤثر عوامل در کنکاش راستا، این در. کرد خواهد نیز مسرت احساس

 شغلی رضایت افزایش عوامل ترینمهم از یکیسازمانی  ةسازند فرهنگ که کندمى اثبات را مهم

 هاآن اهمیت و دارد نفوذ سازمان هايجنبه تمامی درسازمانی  ةسازند فرهنگ. باشدمی کارکنان

                                                             
1- Veberr & Pelliskyn 

2- Vernner 
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 فرهنگی هايارزش وضع را رهبران وظیفه ترینمهم مدیریت دانشمندان که است حدي به امروزه

 بهسازمانی  ةسازند فرهنگ که است این بر اعتقاد زیرا دانند،می سازمان در هاآن توسعه و مناسب

 الگوي عنوان به فرهنگ. پردازدمی کارکنان شغلی رضایت افزایش براي الزم منابع هدایت و دهیشکل

 انطباق هايچالش بر مدیریت و مسایل حل براي که شودمی گرفته نظر در بنیادي مفروضات مشترك

 روش. آن به توجه با نیز جدید اعضاي و گرفته قرار استفاده مورد داخلی یکپارچگی و خارجی محیط با

 اثربخش براي). 1992 ،1شاین( آموزندمی را هاچالش و مسایل درباره تفکر و احساس مشاهده، صحیح

 ضرورتی ماهر مدیران وجود امروزي، پیچیده و اجتماعی نهادهایی عنوان به ورزشی هايسازمان بودن

 ایجاد براي الزم هايشیوه اتخاذ و تدارکات ۀتهی: از است عبارت مفهوم این در مدیریت است، قطعی

).  78: 1380 بهرنگی، از نقل ،2گال و اچسون( افتد اتفاق آن در بتواند یادگیري و آموزش که محیطی

 در موفقیت استمرار عوامل ترینمهم از یکی ،کاريهاي ارزش نظر از مدیران کیفیت و صالحیت

). 1376 جاسبی،( هستند اساسیی یهاارزش نیازمند الزم، کارایی داشتن براي مدیران. است سازمان

- می کارآمد شغلی، محیط از خارج در و خود شغل در را مدیران هايفعالیت هاتوانایی و هاارزش این

 رضایت مدیران به هاآن بر تسلط و است ضروري سازمان وريبهره به نیل براي هاآن وجود و سازد

 یکی). 1376 ،3مارسی( دارند نیاز ترقی و پیشرفت به که سازدمی مطمئن را هاآن و دهدمی بیشتري

 مدیریت دارد، نافذ و عمیق اثري اقتصادي و سیاسی اجتماعی، هاينظام در که مدیریتی هايبخش از

 هادر مورد این ارزش کافی دانش داراي جامعه یک ورزشی مدیران اگر و است ورزشی هايسازمان در

 میرکمالی،( بود خواهند برخوردار باالیی اعتبار و کارایی اثربخشی، از ورزش نظام تردید بدون باشند،

 ضروري مدیران براي هابدان که وقوف است مسایلی از سازمان بر حاکم کاري هايارزش). 1378

 کنندهمنعکس را که عمومی هايمشیخط باید توسعه و رشد و ماندن براي زنده هاسازمان. است

موثر  و فعال طور به هاآن با و کنند ارزیابی بشناسند، خوبیبه است، کاري در آن سازمان هايارزش

                                                             
1- Shayne 

2- Ehsoon & Gual 

3- Marrsye 
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 سطح در اهمیت رغمعلی چهآن گرفته،صورت تحقیقات به با توجه ).2012نمایند (الوانی،  برخورد

 بر هاآن شدت تأثیر و میزان تعیین و شناسایی ها،ارزش بحث گرفته، غفلت قرار مورد هاسازمان

یک منبع   را ورزش که ایران اسالمی جمهوري گذارفرمایشات بنیان اساس بر و باشدمی پیشرفت

 و جامعه توسعۀ و رشد در هاي ورزشیسازمان جایگاه و اهمیت دانند؛می جامعه جدي براي تحول

 قدرت و نقش از توانمی گیرد، توجه قرار و شناخت مورد اگر که است موضوعاتی از پیشرفت کشور،

 الزم هايارزش نداشتن. برد بهره مطلوب نحو به جامعه دیگر هايبخش بر پیشرفت هاآن تأثیرگذاري

 است دلیل این به تحقیق این اهمیت بنابراین. گذاردمی تأثیر مدیران عملکرد در مدیریتی زمینۀ در

 در را ورزشی مدیران تواندمی است کارمندان دیدگاه از منتج که تحقیق این از حاصل اطالعات که

 دیدگاه از شانمختلف عملکردهاي با را هاآن و داده یاري هاارزش یادگیري نتیجه در و آشنایی

 نشان مدیران به چنینهم. کند آشنا اندداشته دور نظر مد از را هاآن از بعضی شاید که کارمندان

 خواهد موفقیتشان نتیجه در و عملکردشان در مثبتی تأثیر چه هااین ارزش داشتن که داد خواهد

  .داشت

 کارمندان دیدگاه از شغلی رضایت با آن رابطۀ و کاري هايارزش میزان بررسی فوق موارد به توجه با 

  .رسدمی نظر به ضروري و الزم امري ورزشی هايسازمان

  تحقیق اهداف .1-4

  کلی هدف .1-4-1

 کارکنان رضایت بر سازمانی ةسازند فرهنگ و کاري هايارزش نقش بررسی تحقیق این از کلی هدف

  .باشدمی ادارات ورزش و جوانان در

  اختصاصی اهداف .1-4-2

  سازمانی ةسازند فرهنگ با کاري هايارزش بین رابطۀ تعیین .1-4-2-1
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  کارکنان شغلی رضایت با سازمانی ةسازند فرهنگ بین رابطۀ تعیین .1-4-2-2

  کارکنان شغلی رضایت با کاري هايارزش بین رابطۀ تعیین .1-4-2-3

  سازمانی ةسازند فرهنگ و کاري هايارزش بینی رضایت شغلی کارکنان از طریقپیش .1-4-2-4

  

 پژوهش هايفرضیه .1-5

  .دارد وجود معناداري رابطۀسازمانی  ةسازند فرهنگ با کاري هايارزش بین.1-5-1

  .دارد وجود معناداري رابطۀ کارکنان شغلی رضایت باسازمانی  ةسازند فرهنگ بین.1-5-2

  .دارد وجود معناداري رابطۀ کارکنان شغلی رضایت با کاري هايارزش بین.1-5-3

  .باشندمی کارکنان شغلی رضایت کنندهبینیپیشسازمانی  ةسازند فرهنگ و کاري هايارزش .1-5-4

  پژوهش هايمحدودیت .1-6 

  کنترلقابل هايمحدودیت .1-6-1

  .است بوده 92 زمستان پژوهش این زمانی ةدور .1-6-1-1

  .اندشده گرفته نظر در یزد استان جوانانات ورزش و ادار کارکنان تحقیق، آماري ۀنمون .1-6-1-2

  کنترلغیرقابل هايمحدودیت .1-6-2

 مصاحبه صورت به توانستمی که هاآزمودنی شخصی نظرات برخی از محقق آگاهی عدم .1-6-2-1

  .شود آوريجمع

 عدم قبیل از عواملی دلیل به سواالت برخی از هاآزمودنی متفاوت هايبرداشت احتمال .1-6-2-2

  .کافی دقت و توجه
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  .کارمندان از برخی توسط نامهپرسش موقع به تکمیل عدم.1-6-2-3

  هاواژه مفهومی تعریف .1-7

 فرآیندهاي یا رفتارهاي انتخاب و اهداف، انتخاب و فرد ارزیابی که است مفهومی": ارزش. 1-7-1

  .)2002 ،1چیالدوراي و تریل( "کندمی هدایت را اهداف این به دستیابی براي استفاده مورد

 جلوه مهم که خود شغل از مادي غیر هايجنبه به کارکنان که ايدرجه": درونی کار ارزش .1-7-2

  .)2001 ،2فیج و تاریس( "شغلی استقالل و تنوع مثال، عنوان به دهند،می بها کندمی

 دستمزد و حقوق مانند ابزاري، کاري هايجنبه به کارکنان که ايدرجه" :بیرونی کار ارزش .1-7-3

  .)2001فیج، و تاریس(  "دهندمی بها مهم ۀجنب یک عنوان به ترویج، براي فرصت و

 خاص طور به کار، اجتماعی هايجنبه به مربوط اهمیت" :کار محل در اجتماعی روابط. 1-7-4

  ).60 ص ،2001 فیج، و تاریس( "کار فضاي از رضایت کلی طور به و سرپرست و همکاران با روابط

 از برخی انجام روشن و صریح هدف با شده، ایجاد اجتماعی روابط از ايمجموعه": سازمان. 1-7-5

  ).142 ص ،1965 ،3استینچانب( "مداوم طور به خاص مقاصد یا اهداف

 به را آن گرفته یاد گروه که اساسی مشترك مفروضات از الگوییست" :سازمانی فرهنگ .1-7-6

 در معتبر کافی ةانداز به تا کند حل داخلی یکپارچگی و خارجی سازگاري شامل خود مشکالت عنوان

 درست احساس و تفکر درك، براي درست راه عنوان به جدید اعضاي به نتیجه، در و شود گرفته نظر

  .)373-374 ص ،1993 شاین،( "شودمی تدریس مشکالت این با رابطه در

 در وظایف انجام و مردم با تعامل به کندمی تشویق را کاربران " :سازمانی ةسازند فرهنگ .1-7-7

  .)2007 ،4اسلویک( "کندمی کمک باالتر سطوح در رضایت به رسیدن به را هاآن که راهی

                                                             
1- Terril & Chiladowrye 

2- Tauriss & Fiche 

3- Estinchanppe 

4- Slowike 
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 آن در که روشیست از فرد ارزیابی از ناشی بخشلذت عاطفی شرایط": شغلی رضایت .1-7-8

 ص ،1984 ،1لفکویست و داویس( "دارد تطابق انتظارات و هاارزش نیازها، با کاري ةشدتجربه وضعیت

72(.  

  هاواژه عملیاتی تعریف .1-8

نامۀ در پرسش 53 و 49،50،51،52 سواالت با متغیر این تحقیق این در: درونی کار ارزش. 1-8-1

  .است شده سنجیدههاي کاري ماندلو ارزش

در  40 و 32،33،34،35،36،37،38،39 سواالت با متغیر این تحقیق این در: وابستگی .1-8-2

  .است شده سنجیدهنامۀ فرهنگ سازندة سازمانی ماندلو پرسش

- در پرسش 59 و 54،55،56،57،58 سواالت با متغیر این تحقیق این در: بیرونی کار ارزش. 1-8-3

  .است شده سنجیدههاي کاري ماندلو نامۀ ارزش

  سواالت با متغیر این تحقیق این در: انسانی هايمشوق .1-8-4

 سنجیدهنامۀ فرهنگ سازندة سازمانی ماندلو در پرسش 31 و 28،29،30؛21،22،23،24،25،26،27

  .است شده

در  63 و 60،61،62 سواالت با متغیر این تحقیق این در: کار محل در اجتماعی روابط .1-8-5

  .است شده سنجیدههاي کاري ماندلو نامۀ ارزشپرسش

در  20 و 11،12،13،14،15،16،17،18،19 سواالت با متغیر این تحقیق این در: خودیابی .1-8-6

  .است شده سنجیدهنامۀ فرهنگ سازندة سازمانی ماندلو پرسش

                                                             
1- Daveec & Lafkooviste 
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نامۀ رضایت در پرسش 43 و 41،42 سواالت با متغیر این تحقیق این در: شغلی رضایت .1-8-7

  .است شده سنجیدهشغلی مول 

نامۀ در پرسش 10 و 1،2،3،4،5،6،7،8،9 سواالت با متغیر این تحقیق این در: موفقیت .1-8-8

.است شده سنجیدهفرهنگ سازندة سازمانی ماندلو 
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  مقدمه .2-1

 و شغلی رضایت ،سازمانی ةسازند فرهنگ شامل پژوهش متغیرهاي نظري مبانی ابتدا فصل این در

 تحقیق متغیرهاي تحقیقاتی ۀپیشین سپس. است گرفته قرار بحث و بررسی مورد کاري هايارزش

  .است شده آورده

  نظري مبانی . 2-2

  سازمانی فرهنگ . 2-2-1

 یافته راه سازمانی رفتار قلمرو در و مدیریت دانش در تازگی به که است موضوعی سازمانی فرهنگ

 و شده روزافزونی اهمیت داراي سازمانی فرهنگ مدیریت، در جدید تحقیقات و نظریات دنبال به. است

 اخیراً و شناسان جامعه شناسان، جمعیت. است داده تشکیل را مدیریت کانونی و اصلی مباحث از یکی

 در و داشته مبذول مدیریت در مهم و نو مبحث این به خاصی توجه اقتصاددانان حتی و شناسان روان

 مشکالت و مسائل حل در و آورده وجود به را زیادي تحقیقات و ها نظریه آن اهمیت و نقش شناسایی

 آمده عمل به مدیریت علم اندیشمندان از گروهی توسط که بررسی با. اند گرفته کار به مدیریت

. است شده شناخته کشورها توسعه و پیشرفت عوامل مؤثرترین از یکی عنوان به سازمانی فرهنگ

 علل از یکی مدیریت و صنعت در ژاپن کشور موفقیت که معتقدند پژوهشگران از بسیاري که طوري به

  .)1380 مشبکی،( است سازمانی فرهنگ به آنها توجه مهم

 سازمان اعضاي اندیشۀ و رفتار بر مشترك ارزشهاي و باورها از اي مجموعه عنوان به سازمانی فرهنگ 

. آید شمار به پیشرفت راه در مانعی یا و پویایی و حرکت براي شروعی نقطه توان می و گذارد می اثر

 هاي برنامه اینکه به نظر است سازمان در تحول و تغییر هاي زمینه ترین اساسی از سازمانی فرهنگ

 تحول و تغییر ها برنامه این هدف رو این از کند می نگاه سازمانی بنیادي تحول به بیشتر تحول جدید

  .)1380 مشبکی،( است تحول بستر به زیربنا عنوان به سازمان فرهنگ
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  سازنده فرهنگ مفهوم. 2-2-2

 از که بشر افراد از گروهی زندگی کیفیت از، است عبارت سازنده فرهنگ مفهوم کلی خیلی صورت به

 عنوان به توان می را سازنده فرهنگ شاین ادگار عقیدة به. کند می پیدا انتقال دیگر نسل به نسل یک

 وي نظر به. داد قرار تحلیل و تجزیه مورد است کرده احاطه را ما اطراف مدت تمام در که پدیده یک

 به تواند می آورد می ارمغان به سازمان از گروهی داخل به یا سازمان به را فرهنگی فردي، که هنگامی

 خود نفوذ زیر را آن سرانجام و ببیند را آن ۀتوسع و گرفتنجاي آمدن، وجود به چگونگی وضوح

  ).1376 گرچی، معتمد و میرسپاسی ترجمه دیویس،( دهد تغییر سپس و نماید مدیریت درآورده،

  سازنده فرهنگ هايویژگی. 2-2-3

- تفاوت رغم علی که آید می نظر به چنین آمده، عمل به مختلف هايفرهنگ از که زیادي هايبررسی با

 زیر شرح به توان می را هاآن از تعدادي که هستند هاییویژگی داراي هافرهنگ همۀ موجود، هاي

  :کرد معرفی

 که است نظامی فرهنگ. نیست ذاتی و است غریزي خصوصیتی فرهنگ. است آموختنی فرهنگ -1

  .شود می آموخته زندگی سراسر در انسان شدنزاده از پس

  .کند منتقل دیگران به را خود شده آموخته هايعادت تواند می انسان. شود می آموخته فرهنگ -2

 در که مردم از شماري و دارند اجتماعی هاي ریشه فرهنگی، هايعادت است اجتماعی فرهنگ -3

  .اندشریک آن در کنند می زندگی ها جامعه و هاگروه

 آید می پدید هاآن از فرهنگ که گروهی هايعادت. است تصوري و ذهنی اي پدیده فرهنگ -4

  .آیند می کالم در یا شوند می ذهنی آرمانی رفتاري، الگوهاي یا هنجارها صورت به
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 از برآید زندگی اعالي هدف تعیین عهدة از نتواند که فرهنگی هر. است بخش خشنودي فرهنگ -5

 جامعه یک افراد بر که زمانی تا فرهنگی عناصر. است ناتوان نیز حیات عالی هايآرمان برآوردن

  .بمانند پایدار توانند می دنبخش می نهایی خشنودي

 و تطبیق با همراه آن دگرگونی فراگرد و شود می دگرگون فرهنگ. یابد می سازگاري فرهنگ -6

  .است سازگاري

 و بافته هم به و یکپارچه پیکري تا دارند آن به گرایش فرهنگ هر عناصر. است ساز یگانه فرهنگ -7

 گرچی، معتمد و میرسپاسی ترجمه دیویس،( دارد نیاز زمان به سازگاري این و آورند پدید سازگار

1376(.   

  سازمان تعریف .2-2-4

 آن اعضاي که سیستمی یعنی آورد حساب به فرهنگ نوعی عنوان به را سازمان باید که موضوع این

 سازمان که بود این بر تصور گذشته در. است تازه نسبتاً پدیدة یک دارند سازمان از مشترکی استنباط

 کارهاي و کنترل را افراد از گروه یک آن از استفاده با توان می که است منطقی ابزاري یا وسیله یک

 قبیل این از و اختیارات مراتب سلسله دوایر، عمودي، سطوح داراي سازمان این. کرد هماهنگ را هاآن

 داراي فرد یک مانند و هاستاین از بیش سازمان یک که است این واقعیت ولی. بودند هاویژگی

 زندگی و حیات نوعی داراي آید درمی نهاد یک صورت به سازمان یک که هنگامی. است شخصیت

 رو این از. شود می ارزش داراي خود خودي به و است متفاوت آن اعضاي زندگی با که شود می

 سازمان اعضاي همۀ قبول مورد رفتار از خاصی الگوي آید درمی نهاد یک صورت به سازمان که هنگامی

 اعرابی، و پارسیان ترجمه رابینز،( خورد می چشم به سازمان جاي همه در که گرفت خواهد قرار

1381.(  

 هايهدف به یافتن دست براي افراد متقابل روابط از یافته نظام فرایندهاي از است عبارت سازمان

  :است شده تشکیل عنصر پنج از تعریف این. معین
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  .شود می تشکیل افراد از همیشه سازمان -1

  .است برقرار متقابل روابط هاآن بین و دارند ارتباط یکدیگر با طریقی به افراد این -2

  .بخشید نظام توان می را متقابل روابط این -2

 هاآن عملکرد در هاهدف این از بعضی و هستند مشخصی هايهدف داراي سازمان در افراد کلیۀ -4

 لنائ نیز خود شخصی هايهدف به سازمان در همکاري طریق از که دارد انتظار فرد هر. گذارند می اثر

  .شود

 هاسازمان اعضاي و کند می میسر را سازمان مشترك هايهدف به نیل چنینهم متقابل روابط این -5

 به توجه با. کنند می دنبال را سازمانی مشترك هايهدف حصول فردي، هايهدف به یافتن دست براي

 را متقابل روابط این سازمانی ساختار و نیست افراد بین متقابل روابط جز چیزي سازمان فوق، تعریف

 سازمان هايویژگی سایر و هاهدف مراتب سلسله ها،فعالیت افراد، بین روابط ها،نقش تعیین شامل که

 و فرهنگ مفهوم دو میان خاص اي رابطه کنیم توجه سازمان مفهوم به اگر. نماید می منعکس است،

  ).1381 اعرابی، و پارسیان ترجمه رابینز،( یابیم می سازمان

  سازمان فرهنگ مفهوم . 2-2-5

 یافته راه سازمانی رفتار قلمرو در و مدیریت دانش در تازگی به که است موضوعی سازمانی فرهنگ

 دربارة ولی. شود می برده کار به انسانی جامعه زندگی کیفیت شرح براي دیرباز از فرهنگ. است

 از. است شده گفته سخن کمتر است سازمان در مردمان رفتار و کار به مربوط آنچه سازمانی فرهنگ

 اندیشه این واژه دو آن از یک هیچ که است آمده پدید تازه اي اندیشه سازمان و فرهنگ واژه دو ترکیب

 هستند منظم نه فرهنگ عناصر که درحالی است تربیت و نظم براي استعاره یک سازمان. ندارد بر در را

 و شود گفته سخن سازمان در فنی مسائل از جداي چیزي دربارة تا کند می کمک فرهنگ. نظم با نه و

 یک در فرهنگ گفت توان می بنابراین. آید پدید راز و رمز نوعی با همراه روان از نوعی شود می باعث
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 همۀ و است سازمان در که است اي پدیده سازمانی فرهنگ. است انسان یک در شخصیت مانند سازمان

 شناخت. کند می هدایت نامرئی رفتار نوعی جهت در را افراد ناپیدا دست یک که دارند نظر اتفاق اعضاء

 بهتر تا کند می کمک ما به آن دوام و ایجاد شیوة سازد، می را سازمان فرهنگ که چیزي درك و

   ).1380 افجه،( کنیم توجیه را سازمان در افراد رفتار بتوانیم

  سازمانی ةسازند فرهنگ تعریف . 2-2-6

 یک به نسبت اعضاء که است مشترك استنباط از سیستمی سازمانی، ةسازند فرهنگ از مقصود

 فرهنگ آرجریس، کریس. شود می یکدیگر از سازمان دو تفکیک موجب ویژگی همین و دارند سازمان

 آشکار خود از عمل در مردم که رفتاري قالب در را آن و خواند می زنده نظامی را سازمانی ةسازند

 واقعی طور به که اي شیوه و کنند می احساس و اندیشند می واقعی طور به پایه آن بر که راهی سازند، می

 وجود سازمانی ةسازند فرهنگ از واحدي تعریف اینکه رغم علی. کند می تعریف کنند می رفتار هم با

 که دارند توافق همگی اند نموده مطالعه زمینه این در که افرادي همۀ که گفت توان می ولی ندارد

 ؛هسازند فرهنگ

  .است بیشتر آن اجزاي مجموع از که است کلی -1

  .کند می منعکس را سازمان تاریخچه -2

  .شود می مربوط نهادها و رسوم مانند شناسی انسان مطالعۀ به -3

  .است گرفته شکل اند داده تشکیل را سازمان یک که افراد از گروهی توسط -4

  .است سخت و کند آن حرکت -5

  .گیرد می صورت سختی به آن تغییر -6

 ةسازند فرهنگ از پژوهشگران تمامی تقریباً که رسیم می نتیجه این به شده عنوان تعریف به توجه با

 سازمان بر حاکم مشترك هنجارهاي و فرضیات عقاید، باورها، ارزشها، از اي مجموعه عنوان به سازمانی

 به درست پدیدة یک عنوان به که است چیزي همان سازمانی ةسازند فرهنگ واقع در. کنند می یاد
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 رابینز،( است سازمان محسوس و نانوشته بخش بیانگر آن و شود می داده آموزش وارد تازه اعضاي

  .)1381 اعرابی، و پارسیان ترجمه

  سازمانی ةسازند فرهنگ هاي ویژگی . 2-2-7

 یک بدانیم، سازمان یک به نسبت اعضاء مشترك استنباط از سیستمی را فرهنگ که  صورتی در

 براي یا نهد می ارج هاآن به سازمان که است شده تشکیل اصلی هايویژگی از اي مجموعه از سیستم

  :از عبارتند ویژگی 10. است قائل ارزش هاآن

  .دارند افراد که استقاللی و عمل آزادي مسئولیت، میزان: فردي خالقیت -1

 کارهاي به دست دهند، خرج به عمل ابتکار تا شوند می تشویق افراد که میزانی: پذیري ریسک -2

  .کنند بلندپرازي و بزنند آمیز مخاطره

 مشخص شود، انجام رود می انتظار که را عملکردهایی و هاهدف سازمان که میزانی: رهبري -3

  .نماید می

  .کنند می عمل هماهنگ روش به سازمان درون واحدهاي که اي درجه یا میزان: یکپارچگی -4

 را هاآن کنند، می برقرار را ارتباط خود زیردستان با مدیران که اي درجه یا میزان: مدیریت حمایت -5

  .کنند می حمایت هاآن از یا و دهند می یاري

 اعمال افرادي رفتار بر مدیران که مستقیم سرپرستی میزان و مقررات و قوانین تعداد: کنترل -6

  .کنند می

 تخصص آن در فرد که اي رشته یا خاص گروه نه و( سازمان کل افراد، که اي درجه یا میزان: هویت -7

  .دانند می خود معرف را) دارد
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 بر) مقام ارتقاي و حقوق افزایش یعنی( پاداش تخصیص شیوة که اي درجه یا میزان: پاداش سیستم -8

  .هاشاخص قبیل این از و بازي پارتی سابقه، اساس بر نه دارد قرار کارکنان عملکرد هايشاخص اساس

 پذیراي و بسازند تعارض با شوند می تشویق افراد که اي درجه یا میزان: تعارض پدیدة با سازش -9

  .باشند آشکار انتقادهاي

 رسمی احتیاجات مراتب سلسله به سازمانی ارتباطات که اي درجه یا میزان: ارتباطی الگوي -10

  ).1381 اعرابی، و پارسیان ترجمه رابینز،( شود می محدود

  سازمانی ةسازند فرهنگ اجزاء و عوامل . 2-2-8

 اي الیه) باورها و هاارزش(  الیه، نخستین. است شده تشکیل اصلی ۀالی دو از یسازمان ةسازند فرهنگ

 و ها اسطوره تشریفات، مراسم، رفتار، پوشش، طرز مانند ملموس نمادهاي نمایشگر که است

 است سازمان فرهنگ اساسی شالودة یا و اي پایه الیۀ سازمانی، ةسازند فرهنگ دیگر الیۀ. هاست افسانه

. دارد اشاره سازمانی هايگروه و افراد فکري فرآیندهاي و باورها مفروضات، زیربنایی، هايارزش به که

 سازمان فرهنگ دهندة تشکیل عوامل. دهد می تشکیل را سازمان راستین فرهنگ درواقع الیه این

 عوامل از هریک مورد در قسمت این در. مفروضات و تشریفات، و هاسنت هنجارها،: از اندعبارت

  :شود می داده مختصري توضیح ذکرشده

 که است محیطی و جامعه هايارزش از بازتابی معموالً سازمانی ةسازند فرهنگ هايارزش: هاارزش

 هايحلراه عنوان به عمدتاً که هستند نظراتی و تمایالت و ها ایده درواقع. دارد قرار آن در سازمان

  .اند شده پذیرفته مشکالت براي معتبر

 و کاري هايگروه کارایی به اعتقاد خدا، به اعتقاد مثل دارند گوناگونی اعتقادات یا باورها مردم: باورها

 بعضی. کار محیط اداري ماجراهاي به بردن پی و کردن پچ پچ براي سردکن آب کنار در شدن جمع یا

 فرد، نظر از که است مسائلی حوزة در آنها از بعضی و روزمره زندگی جزئی نکات به مربوط باورها از



27 
 

 کالن و بلندمدت تصمیمات دهندة شکل باورهاي کلی طور به. دارد زیادي اهمیت جامعه یا و سازمان

 باورهاي را تصمیمات اجراکنندگان مشترك باورهاي و) استراتژیک( راهبردي باورهاي را سازمان

 در سازمان توفیق و فرهنگی افزایی هم به باور دسته دو این نمودن سو هم. نامند می) عملیاتی( کاربردي

 اخالل باعث و یکدیگر کردنخنثی صرف هاانرژي صورت این غیر در. کند می کمک خود اهداف تحقیق

 باورهاي حرکت جهت راهنما، باورهاي. شد خواهد خود هايهدف سوي به سازمان حرکت مانع و

 اساس بر باید کار هر که است روشی کننده تعیین راهنما، باورهاي درواقع. کنند می تعیین را روزمره

 باورهاي. شوند می انجام روزانه طور به عمالً کارها که است روشی روزمره باورهاي و شود انجام آن

 مربوط روزمره رفتار به روزمره، باورهاي که درحالی کنند می تغییر ندرت به بنیادي یننقوا مانند راهنما

  ).1381 اعرابی، و پارسیان ترجمه رابینز،( کنند می تغییر شرایط با متناسب و شوند می

 است، مهم سازمانی ةسازند فرهنگ تکوین و ایجاد در که دیگري عامل: سازمان اجتماعی فرآیند

 یاد. کنند می باز سازمان در را خود جاي افراد فرآیند این طریق از است سازمان اجتماعی فرآیند

 رفتار و شوند آشنا سازمان استانداردهاي و هنجارها با شوند، سازمان جذب چگونه که گیرند می

 و خدمت از قبل و توجیهی هايآموزش صورت به هاسازمان در اجتماعی فرآیند. گیرند فرا را مناسب

 را مناسب رفتارهاي و هنجارها تدریج به خود افراد گاهی یا و باشد می خدمتحین هايآموزش

 در و رسمی شکل به آموزش اول حالت در که. گیرند می خو هاآن به تدریج به و دهند می تشخیص

 ماهیت به زیادي ارتباط سازمان اجتماعی فرآیند موفقیت. باشد می رسمی غیر شکل به دوم حالت

  .دارد سازمان در غالب هنجارهاي نوع و سازمان فرهنگ

 پایدار عادت صورت به و گرفته شکل سازمان در که هستند الگوهایی هاسنت: تشریفات و هاسنت

 رجوع، ارباب و افراد کار، با برخورد نوع عمومی، مراسم در ویژه رفتارهاي الگوها، بر تأکید. اند شده

 انتقال براي که رویدادي عمل، شیء، هر( ارتباط نمادهاي و شعارها از پیروي هاگردهمایی به تشویق
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 از هاآن متقابل انتظار طور همین و افراد از سازمان انتظارهاي کنندة بیان همگی ،)رود می کار به معنی

  .است سازمان

 یا و مؤسسات برجسته کارهاي و هاموفقیت که است سازمان گذشته تاریخ از اي نمونه: ها اسطوره

 آن از آنها پیروي و کارکنان انگیزش آن هدف و کند می بازگو الگو صورت به را گذشته در مدیران

 سازمان در عضویت از آنان شود باعث و کند ایجاد دلبستگی کارکنان در که طوري به. الگوهاست

 لحاظ از را سازمانی ةسازند فرهنگ اجزاي دیگري پژوهشگر. ببالند خود به و کنند غرور احساس

 کمتر که تر عمیق سطح در که طوري به. کند می تفکیک سطح دو به آن تداوم و تغییر و مشاهده قابلیت

 در کنند تغییر هم گروه اعضاي اگر حتی که شود می مشترکی هايارزش شامل. است مشاهده قابل

 فرهنگ سطح این در. دهند می شکل را گروه رفتار هاارزش این درواقع که. ماند خواهند باقی سازمان

 یا و نوآروي مالی، مسائل به توجه لحاظ از هاسازمان در افراد تفاوت این در است تغییرقابل سختی به

 نشان را رفتاري الگوهاي فرهنگ است، مشاهده قابل که دیگر سطح در. شود می مشخص عملکرد

 قابل سطح این در فرهنگ. آموزند می قدیمی کارکنان از خودکار طور به وارد تازه کارکنان که دهد می

  .)1381 اعرابی، و پارسیان ترجمه رابینز،( است تغییر

  :کند می عنوان را سطح سه سازمانی ةسازند فرهنگ براي نیز شاین ادگار

 و بشنود ببیند، تواند می فرد یک که هایی پدیده تمام شامل سطح این: ابداعات و مصنوعات -1

 مشاهده قابل سطح این ها،جشن ها،داستان مراسم، تکنولوژي، زبان، مانند. شود می کند احساس

  .است

 در یا و شوند انجام باید چگونه کارها اینکه، مورد در است هاییارزش شامل: حمایتی هايارزش -2

 قابل کمتر سطح این. کند رفتار و دهد نشان خود از باید العملی عکس چه فرد یک جدید وضعیت یک

  .است مشاهده
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. کند عمل باید چگونه سازمان یک اینکه مورد در است عقایدي شامل که: اساسی مفروضات -3

 بگیرد صورت هستند عالی ۀاندیش داراي که افرادي توسط سازمان یک در گیري تصمیم مثال عنوان به

 فرهی ترجمه شاین،( نیست مشاهده قابل سطح این. دارند قرار باال رتبۀ در که افرادي وسیله به یا

  .)1383 نجفی، نوري و بوزنجانی

  سازمانی  ةسازند فرهنگ تداوم و گیري شکل چگونگی . 2-2-9

 فرهنگ سازمان، فعالیت شروع در. شود می تأسیس کوچک واحد یک صورت به ابتدا سازمان هرمعموالً 

 به دالیل به دارد بستگی فرهنگ گیري شکل. گیرد می شکل سرعت به مختلفی عوامل به توجه با آن در

 کیفیت کاال، مرغوبیت کارایی، قبیل از آن موفقیت عوامل و جامعه در آن جایگاه و سازمان آمدن وجود

 وقتی. سازمان به نسبت وفاداري و زیاد تالش نوآوري، و ابداع مشتریان، یا رجوع ارباب به خدمات ۀارائ

 در. گیرد می صورت سازمان موفقیت براي کارکنان طرف از زیادي تالش شود می متولد سازمان

 که تدریج به. است سازمان ةآیند و خود کار از کارکنان تصویر و تالش درجۀ نشانگر فرهنگ حقیقت

 عوامل این ۀمجموع یابند، می تدوین کار بر حاکم قوانین و هامشی خط ها،سیاست ،پاداش هايسیستم

 رسمی سازمان طرف از عوامل این. گذارد می عمیق تأثیرات سازمان ۀاولی فرهنگ گیري شکل بر

. بود خواهند مهم سازمان موفقیت براي که هستند برخوردهایی طرز و رفتار نوع کنندة مشخص

 ها،ارزش اعتقادي، اصول. کنند می ایفا گیري شکل این در اساسی نقش ارشد، مدیران و بنیانگذاران

 اعتقادات این بوده، سازمان آیندة و حال انتظارات نوع کنندة مشخص سازمان گذاربنیان رفتار و اهداف

 پیوسته را مدیران رفتار کارمندان. شود می منتقل زیرمجموعه به سازمان مدیران دیگر توسط رفتارها و

 عجله، عدالت،. سپارند می خاطر به را است مدیریت عمل نتیجۀ که مهمی واقعۀ هر و دارند نظر زیر

 خاطر به را هاآن افراد. دارد تأثیر سازمان فرهنگ گیري شکل در مدیران خصایص دیگر و محبت تکبر،

 ارتقاي در چیزهایی چه. خواهد می چه هاآن از واقعاً سازمان که است این نشانگر رفتار این. سپارند می

 کار در رفتاري ننوشته قوانین مجموعه هااین همۀ. کرد حل را مسائل باید چگونه است، مهم کارکنان
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 گیرند می یاد را هاآن و پذیرفته کار هنجارهاي عنوان به را قوانین این کار هايگروه. دهند می تشکیل را

 فرهی ترجمه شاین،( یابد می تداوم سازنده فرهنگ یک ترتیب این به و آموزند می وارد تازه افراد به و

  ).1383 نجفی، نوري و بوزنجانی

 این. داند می مؤثر سازمان در سازنده فرهنگ یک نگهداري و حفظ در را عامل سه نقش رابینز استیفن

  :از عبارتند عامل سه

 آمیز موفقیت انجام براي که شوند استخدام و شناسایی افرادي که است این گزینش هدف: گزینش -1

 شود می سعی مرحله این در. باشند داشته را الزم هايتوانایی و مهارت اطالعات، دانش، نظر مورد کار

 سازمان در کسانی درنتیجه. باشند سازمان با متناسب که درآیند سازمان استخدام به کسانی تا

   .است قائل اهمیت هاآن براي سازمان که باشند هاییارزش داراي که شوند می پذیرفته

 کنند می ارائه را معیارهایی و هنجارها کردار، و گفتار طریق از ارشد مدیران: سازمان عالی مدیریت -2

  .رسد می سازمان جاي همه به مراتبسلسله طی از پس و شود می دست به دست که

. نمایند رعایت را آن و بگیرند خو سازمان فرهنگ با افراد که است این مهم مسئله: پذیري جامعه -3 

 عاداتی و باورها شدن مخدوش موجب استخدام از پس نباشند آشنا سازمان فرهنگ با افراد اگر

  .نامند می کارکنان پذیري جامعه را سازمانی فرهنگ رعایت و پذیرش. است رایج سازمان در که شود می

  :شود می مرحله سه شامل کارکنان پذیري جامعه

 فرد پیوستن از پیش که است هایییادگیري و هاآموزش به مربوط مرحله این: ورود از پیش مرحله ـ

  .گیرد می صورت سازمان به

 احتماالً و شود می سازمان واقعیت متوجه شدهاستخدامتازه فرد مرحله این در: رویارویی مرحلۀ ـ

  .کند تجدیدنظر است، بوده واقعیت وي نظر به آنچه و انتظارات در که یابد درمی
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 انجام براي را الزم هايمهارت شده، استخدام فرد مرحله این در: جامع تحول یا دگردیسی مرحله ـ

 آنان با و گذارد می احترام گروهی هنجارهاي و هاارزش به و کند می پیدا تبحر آنها در آموزد می کارها

 بر شود، انجام آمیز موفقیت طور به دگردیسی یا جامع تحول مرحلۀ که درصورتی. گردد می همسان

 را سازمان از رفتن به او میل و گذاشت خواهد مثبت اثر وي بازدهی و سازمان به فرد تعهد میزان

  .)1381 اعرابی، و پارسیان ترجمه رابینز،( دهد می کاهش

  سازنده فرهنگ نقش . 2-2-10

 وظایف این. دارد گوناگونی وظایف و. کند می ایفا متفاوتی هاينقش سازنده فرهنگ سازمان یک در

  از عبارتند

 موفق هايسازمان که آنچه: بخشد می سازمانی هویتی سازمانی کارکنان به سازمانی سازندة فرهنگ -1

 نگهداري و پرورش جذب، در هاآن توانایی. کند می متمایز دیگران از را هاآن و سازد می برجسته را

 پیدا سازمان به نسبت عمیقی وابستگی خود نوبۀ به نیز کارکنان و است خالق و بااستعداد کارکنان

  .کرد خواهند

 و قوي فرهنگ داراي که هاییسازمان: سازد می آسان را گروهی تعهد سازمانی سازندة فرهنگ -2

. کنند می مسئولیت و تعهد احساس سازمانی اهداف و هاارزش به نسبت کارکنان هستند، توانمند

 بودن درگیر احساس آن در که. است سازمان به روانی وابستگی و پیوند سازمانی، تعهد از منظور

   .دارد جاي سازمانی هايارزش به باور و وفاداري شغلی،

 به معروف توانمند، هايسازمان: کند می ترغیب را اجتماعی نظام ثبات سازمانی سازندة فرهنگ -3

 نظافت معیارهاي باید کارکنان نمونه براي. باشند می دقیق هايکنترل و کاري سخت معیارهاي داشتن

 ترتیب بدین. است شده تعیین مشخص طور به وظیفه دادن انجام ضوابط و کنند رعایت را آراستگی و

  .آید می وجود به سازمان در کوشی سخت و هیجان و تعهد از آکنده فضاي
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 با قوي فرهنگ یا سازمان: کند می کمک کارکنان رفتار دادن شکل به سازمانی سازندة فرهنگ -4

- سازمان لذا. دهد می شکل را آنان رفتار خود کار محیط به بردن پی براي خود اعضاي به نمودن کمک

 آن، مشکالت و سازمانی ابعاد تمام به آشنایی براي کارکنان تا آورند می فراهم را اي زمینه موفق هاي

  .شوند آشنا کار بنیادي اصول با تا کنند آغاز مرتبه ترین پایین از را خود شغل

 سازندة فرهنگ: گذارد می تأثیر مدیریت عملکرد نحوة و وظایف بر سازمانی سازندة فرهنگ -5

 و دهد انجام تواند می کاري چه مدیر که کند می بیان مدیریت براي هاییمحدودیت ایجاد با سازمانی

 صورت این غیر در. گیرد قرار سازمان فرهنگ تأیید مورد باید مدیر عمل هر ،تواند نمی را کاري چه

 از. گرفت نخواهد قرار تأیید مورد سازمان اعضاي اکثریت سوي از و بود نخواهد هاارزش با مطابق

 نیروي تأمین سازماندهی، ریزي، برنامه ازجمله مدیریت وظایف تمام در گیري تصمیم وظیفۀ که آنجایی

 عملکرد نحوة در را اي عمده نقش سازمانی فرهنگ عامل است، جاري کنترل و هدایت و انسانی

 در سزایی به تأثیر مقتدر، و قوي فرهنگ بنابراین. کند می ایفا آن وظایف دادن انجام نوع و مدیریت

 نجفی، نوري و بوزنجانی فرهی ترجمه شاین،( دارد ها زمینه تمام در مدیریت گیري تصمیم عمل

1383(.  

  سازنده فرهنگ قدرت . 2-2-11

 که است این قوي فرهنگ وجود عمده نتایج از نویسد می قوي سازندة فرهنگ تأثر مورد در رابینز

 آن محل و جایگاه دربارة سازمان اعضاي که شود می موجب و دهد می کاهش را کارکنان جایی جابه

 سازمان به نسبت زیاد تعهد ایجاد و وفاداري انسجام، باعث نظر اتفاق این باشند، داشته کامل نظراتفاق

 جایگزین و شود تشدید رفتار در رویه تداوم تا گردد می موجب سازمانی قوي فرهنگ یک. شود می

 نظر نتواند سازمان که شد خواهند موجب مقررات و قوانین. گردد سازمان رسمی مقررات و قوانین

 و پارسیان ترجمه رابینز،( نماید بینی پیش را امور و بدهد رویه تداوم ما رفتارهاي به و کند برقرار

  ).1381 اعرابی،
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 داراي که هاییسازمان. کنند می متمایز یکدیگر از فرهنگی قدرت لحاظ از را هاسازمان نظران صاحب

 که درحالی. وفادارند سازمان بنیادي مفروضات و هاارزش به هاسازمان اعضاي هستند، قوي فرهنگ

 بین در سازمان به نسبت تعهد احساس و کلی توافق هستند، ضعیف فرهنگ داراي که هاییسازمان

 و یافته تقویت شناسی وظیفه و وفاداري قوي، سازندة فرهنگ با هاییسازمان در. یابد می کاهش اعضاء

 پاداش منفی مفروضات و هاارزش که درصورتی داشت توجه باید. یابد می کاهش کارکنان جایی جابه

 صورت سختی به آن تغییر و بوده مضر سازمان براي و شده هاارزش آن ترویج به منجر شود داده

 در مثبت و قوي هايفرهنگ وجود است، داده نشان متخصصین و کارشناسان مطالعات. گیرد می

 این به متخصصین نظرات به توجه با. است ضرورت یک نوآوري و تعالی به دستیابی براي هاسازمان

 برابر تأثیر کارکنان بر آنها همۀ ولی هستند فرهنگ داراي همگی هاسازمان اگرچه که، رسیم می نتیجه

 و شده کارکنان شغلی رضایت افزایش به منجر که است مثبت و قوي ةسازند فرهنگ وجود. ندارند

 افزایش را رفتاري ثبات فرهنگ نوع این. یابد می کاهش کنند، ترك را کارشان هاآن اینکه احتمال

 سازي رسمی براي است قدرتمند ابزاري و سازمان در رفتار نوع براي شود می راهنمایی و دهد می

 رسمی کنترل از نافذتر تواند می حتی که طوري به مقررات و قوانین براي است جانشینی و سازمان

 در افراد که شود می باعث و کند می کنترل بدن مانند را روح و ذهن فرهنگ زیرا. کند عمل سازمان

 و بهتر کار به منجر که اي گونهبه کنند، پیدا دهند می انجام که کاري به نسبت بهتري احساس سازمان

 آن شود می باالتر وري بهره و بهتر عملکرد به منجر فرهنگ که درصورتی. شود می بیشتر عملکرد

 پیوستگی شده متفرق و پراکنده سازمانی سازندة فرهنگ اگر که درحالی. است مثبت و قوي فرهنگ

 و شده سازمان در مرج و هرج به منجر و شود می قلمداد ضعیف فرهنگ یک فرهنگ، این باشد نداشته

  .)1381 اعرابی، و پارسیان ترجمه رابینز،( شد خواهد آسیب دچار سازمان وري بهره و عملکرد

  سازمانی) جو( فضا . 2-2-12
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 به بردن پی براي ذهنی ابزار یک فضا. است سازمان جو سازمان فرهنگ با مرتبط مفاهیم از دیگر یکی

 در را افراد هاي خواسته شدن برآورده میزان سازمانی فضاي یا جو. است سازمان یک هايپویایی

 سازمانی، جو یا فضا: کند می تعریف چنین را سازمانی فضاي نیز دیویس کیت. سنجد می سازمان

 فضاي که طوري به. پردازند می خود کار به سازمان یک کارکنان آن در که است انسانی پیرامون

 آوردن پدید راه از سازمانی فضاي. بگذارد اثر شغل خشنودي کارکرد، انگیزش، بر تواند می سازمانی

 سازمان کارکنان. یابد می دست مقصد این به دارند نیاز مختلف رفتارهاي براي کارکنان که انتظاراتی

 هاناکامی و هاخشنودي ها،پاداش نوعی از بود خواهند متوقع دارند سازمان فضاي از که ادراکی ۀپای بر

 و است بوده فردي هاي جنبه بر بیشتر تأکیدشان شمرز و فیدلر سازمانی جو توصیف در. شوند مند بهره

 بین تعارض و جدید کارکنان به توجه مدیریت، حمایت درجۀ: اند داده شرح چنین را آن جزئیات

 سازمانی، هايمحدودیت که اند کرده تعریف شکلی به را سازمان جو دیگران و سازمان هايبخش

 بر در را حمایت و پذیري ریسک پاداش، نوع گیري، تصمیم در کارکنان آزادي درجۀ اداري، کاغذبازي

  .)1380 مشبکی،( گیرد می

  :گیرد می قرار بررسی مورد زیر موارد در کارکنان ادراکات و احساسات سازمانی) جو( فضا مطالعۀ در

 هاي رویه و منديقانون مقررات، میزان گروه، بندهاي و قید مورد در کارکنان که احساسی: ساختار -1

  .دارند سازمان در موجود

 به محوله وظایف همۀ مورد در مجدد کنترل نداشتن و خودکنترلی مورد در احساسی: پاسخگویی -2

  .افراد

 جاي به مثبت هايپاداش بر تأکید با خوب کار انجام براي پاداش دریافت از ناشی احساس: پاداش -3

  .سازمان در رایج تنبیهات

  .شده محاسبه هايریسک بر تأکید و شغل در تهور و خطرپذیري میزان: خطرپذیري -4
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  .است رایج سازمان اعضاي بین که خوبی احساس: صمیمیت -5

  .باال به پایین از و پایین به باال از دوجانبه پشتیبانی و تأکید: حمایت -6

  .خوب کار انجام بر تأکید و اهداف بودن صریح اهمیت درك: استانداردها -7

 غیر بر موجود تأکید میزان و مدیران و کارکنان توسط مختلف عقاید پذیرش میزان احساس: تضاد -8

  .هاآن رفع جاي به مشکالت دانستن حل قابل

  .تیمی کار انجام در آوردن حساب به باارزش عضو اینکه و سازمان به تعلق احساس: هویت -9

  :از عبارتند سازمانی ةسازند فرهنگ فضاي کنندة تعیین عوامل گرفته، صورت مطالعات پایۀ بر

 انگیزش، و برانگیختن آن پیامدهاي و کار گروه هنجارهاي و هاارزش و فردي رفتار مدیریت، هاينظام

 پارسیان ترجمه رابینز،( است سازمانی عملکرد باالخره و سازمان در آنان نگهداري و کارکنان تندرستی

  .)1381 اعرابی، و

  نسازما فرهنگ انواع . 2-2-13

 رو این از. است ضروري مختلف هايفرهنگ زمینۀ در مطالعه سازمان، یک فرهنگ شناسایی براي

 به را سازمانی فرهنگ انواع. اند نموده ارائه را هاییشاخص فرهنگ نوع تشخیص براي نظران صاحب

  :نمود بندي طبقه توان می زیر شرح

 متصور زیر هايویژگی با ارگانیکی و مکانیکی فرهنگ نوع دو اقتضایی الگوي اساس بر: اقتضایی الگوي

 ساختار متوجه بیشتر مشترك باورهاي مکانیکی، فرهنگ با هاییسازمان در مکانیکی فرهنگ. است

 با هاییسازمان در ارگانیکی فرهنگ. است استاندارد هاي رویه و هاروش مقررات، و قوانین رسمی،

 عملکرد و نتیجه بر تأکیدها بیشتر و غیررسمی ساختار بر عموماً مشترك باورهاي ارگانیک، فرهنگ

  .کار ابزار و وسیله نه است
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 سو یک از که کرده ارائه را الگویی دنیسون دانیل: سازمان استراتژي و محیط با فرهنگ ارتباط الگوي

 سازگار سازمانی فرهنگ نوع دیگر سوي از و سازمان استراتژیک تأکید و محیطی نیازهاي میان ارتباط

 درجه آن بعد یک که شده تشکیل دوبعدي ماتریس یک از دنیس الگوي.  دهد می نشان را هاآن با

 برخورد از. دهد می نشان را) بیرونی یا درونی( استراتژیک تأکید نوع دیگر بعد و محیط ثبات یا و تغییر

 نوع با هریک که گیرد می شکل سازمان فرهنگ نوع چهار سازمان استراتژیک تأکید و محیطی نیازهاي

  .دارد سازگاري آن با مرتبط محیطی ثبات درجه و استراتژیک تأکید

 شکل حالی در است برخوردار زیادي پذیري انعطاف از که فرهنگ نوع این: سازگاري فرهنگ) الف

 گیري بهره با که دارد زیادي نیاز سازمان. است برونی محیط بر سازمان استراتژیک تأکید که گیرد می

 سازگاري فرهنگ در. کند حرکت رجوع ارباب یا و مشتري نیازهاي سمت در تغییر و پذیري انعطاف از

 نمادهاي ترجمه و تفسیر کشف، در را سازمان تواند می که است رفتاري هنجارهاي و باورها از نوعی

 شتابنده پاسخ محیطی نیازهاي به باید سازمان نوع این کند پشتیبانی نوین رفتارهاي قالب در محیطی

  .گیرد کار به آسانی به را نوین هايالزام و کند تعدیل تندگونه را خود ساختار بدهد،

 شتابنده تغییرهاي به اما. شود می توجه برونی محیط به هاسازمان نوع این در: رسالتی فرهنگ) ب

 سازمان هايهدف به نسبت مشترك دید یک بر را خود اساسی تأکید رسالتی فرهنگ. نیست رودررو

 سازمان مأموریت و رسالت از ژرفی شناخت سازمانی، هايانسان از فرهنگ این انتظار. سازد می استوار

 گیري سمت بر اصلی تکیه. دارد برمی جاري وظایف شغلی هاينقش تبیین از فراتر گامی که است

  .است دوردست آرمانی هايهدف به دستیابی و نگري آینده سازمان استراتژیک

 توجه با کارها در کارکنان مشارکت و دادن دخالت فرهنگ این نخستین تأکید: مشارکتی فرهنگ) ج

 حالت این در سازمان هدف است سازمانی برون محیط شتابنده و تغییر حال در انتظارهاي به

 شرکت و دخالت مشارکتی فرهنگ دیدگاه از. است بازدهی افزایش و محیط به تند پاسخگویی
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 آن راستاي در که است سازمانی افراد در تعلق و مسئولیت حس آفریننده سازمان کارهاي در کارکنان

  .شود می بیشتر اي فزاینده نحوة به سازمان هايفعالیت و هاهدف به نسبت افراد تعهد میزان

. است محیط نسبی ثبات با رابطه در سازمانی درون محیط بر فرهنگ این تأکید: تداوم فرهنگ) د

 نمادها،. کند می پشتیبانی کار و کسب ادارة در شده بینی پیش و منظم روندهاي از تداوم فرهنگ

 سنت حفظ همکاري، و ایجاد وضع، تثبیت سمت در تماماً فرهنگی عناصر دیگر و ها اسطوره تشریفات،

 هايانسان مشارکت و دخالت فرهنگ، این. کنند می عمل شده برپا هاي رویه و هامشی خط از پیروي و

 همکاري افزایش متوجه را سازمان اصل تالش و دهد می قرار تر پایین رتبۀ در را کارها در سازمانی

 رابینز،( داند می سیستم یکپارچگی و کارایی به دستیابی و مشخص هايچارچوب در کارکنان میان

  .)1381 اعرابی، و پارسیان ترجمه

  شغلی رضایت .2-2-14

  جنیفر( دارند خود کنونی مشاغل مورد در افراد که باورهاست و احساسات از ايمجموعه شغلی رضایت

 افزایش موجب که عاملی ،است شغلی موفقیت در مهم عوامل از یکی شغلی رضایت). 1999 گاریس، و

 یک لوازم و شرایط داشتن دوست یعنی شغلی رضایت. گرددمی فردي رضایت احساس نیز و کارایی

 آبادي،شفیع( شودمی دریافت آن براي که پاداشی و گیردمی انجام کار درآن که شرایطی شغل،

1386.(   

 فرد که خشنودي و خرسندي احساس یعنی »شغلی رضایت: «گفت توانمی مزبور، مطالب به توجه با

- می پیدا وابستگی و گرمیدل خود شغل به آن، پی در و بردمی آن از که لذتی و کندمی خود کار از

. است شغلی تجارب یا شغل ارزیابی از حاصل مثبت و عاطفی مطبوع، حالتی شغلی رضایت. کند

 این جمله از. گرفت نظر در را هاآن ۀمجموع باید که گوناگون عوامل و هاجنبه ابعاد، داراي مفهومی

- شفیع( نمود اشاره کار انسانی روابط و کار محیط کار، نوع کارمند، و کارگر صفات به توانمی عوامل،

  .)1386 آبادي،
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 شرایط و شغل با عاطفی سازگاري نوعی را آن و دانندمی درونی عاملی را شغلی رضایت  1هانا و  فیشر

 راضی شغلش از او کند، تأمین فرد براي را مطلوب لذت موردنظر، شغل اگر یعنی انگارند؛می اشتغال

 کار از او حالت این در ندهد، فرد به را مطلوب لذت و رضایت نظر مورد شغل چهچنان مقابل، در. است

 شغلی رضایت هاپاك نظر به). 1386 آبادي،شفیع( آیدمی بر آن تغییر صدد در و نمایدمی مذمت خود

 عامل یک تنها. دارد ارتباط اجتماعی و جسمانی روانی، عوامل با و است چندبعدي و پیچیده مفهومی

 که گرددمی سبب گوناگون عوامل ۀمجموع از معینی ترکیب بلکه شود،نمی شغلی رضایت موجب

 راضی شغلش از که بگوید خود به و کند رضایت احساس شغلش از زمان، از معینی ۀلحظ در شاغل

   ).1387 سفیري،( بردمی لذت آن از و است

 هاينگرش و احساسات بیانگر مفهوم این که آیدبرمی چنین شغلی رضایت ةدربار شدهارائه تعاریف از

 سطح شغلی رضایت از کسی که شودمی گفته وقتی. دارد شغلش به نسبت شخص که است مثبتی

 و است لقائ زیادي ارزش آن براي دارد،می دوست را شغلش کلی، طور به یعنی است؛ برخوردار باالیی

 است برخوردار آن به نسبت مطلوبی و خوب احساس از کالم، یک در و نگردمی آن به مثبت ايگونه به

  .)1386 آبادي،شفیع(

   شغل انتخاب عوامل . 2-2-15

  :از عبارتند که است بسیاري عوامل نیازمند نیست، تصادفی آن انتخاب که است موضوعی شغل

 و بزرگۀ جث مشاغل، برخی در. دارد نیاز مشخصی جسمانی خصوصیات به شغل هر: جسمانی وضع) 1

 چنینهم. باشد وظایف انجام از مانع امر این است ممکن مشاغل برخی در کهدرحالی است، الزم قوي

 نقص یا و فقدان دیگر، برخی در کهدرحالی است، الزم پا و دست سالمت و وجود مشاغل، بعضی در

   .آوردنمی وجود به مشکلی اعضا سایر و پا و دست

                                                             
1- Fisheur & Huana 
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 به استعداد. است آمیزموفقیت اشتغال ۀادام و شغل انتخاب در مهم عوامل از یکی استعداد: استعداد) 2

 کمک او یادگیري به که فرد فطري توانایی است؛ کاري انجام بر توانایی و آمادگی مهیاشدن، معناي

 گوناگون هايزمینه در را یادگیري میزان و نحوه استعداد معنا،بدین. نمایدمی تسریع را آن و کندمی

 مورد آن در خود تجربیات از دارد، استعداد خاصی زمینۀ در که کسی و کندمی بینیپیش آینده در

   برد.می تريبیش ةبهر

 یا خوشایند احساس چنینهم. است چیزي آرزوي و خواستن و داشتن میل معناي به رغبت: رغبت) 3

 براي مهمی ةانگیز رغبت. شودمی نامیده »رغبت« موضوعی، یا چیزي به نسبت کنجکاوي و تمایل

   .است رغبت داشتن مستلزم شغلی، هر انجام در موفقیت. آیدمی حساب به انسان حرکت و تالش

 نگري،واقع فردي، شخصیت نظیر دیگري عوامل مذکور، موارد بر عالوه: اجتماعی -فردي امکانات) 4

   ).1375 مهروژان، و محمدزاده( دارد سزاییهب تأثیر شغل انتخاب در جامعه نیازهاي و محیطی امکانات

 صفات و رغبت استعداد، جسمانی، وضعیت قبیل از( فردي عوامل: گفت توانمی خالصه، طور به

 هر امکانات میزان فرهنگی، و اجتماعی هايارزش خانواده، فشار نظیر( اجتماعی عوامل ،)شخصیتی

 نیز و) بیکاري و فقر همانند( اقتصادي عوامل ،)دهدمی قرار افراد اختیار در که هاییفرصت و جامعه

  .است مؤثر شغل انتخاب در جنسیت و وراثت

   شغلی رضایت عوامل. 2-2-16

. هستند اداره و سازمان در شغل از رضایت اساسی علل تعیین وجويجست در هاستمدت محققان

 یابیدست اما یابند، دست شغلی رضایت با مرتبط و ثابت عوامل از ايرشته به اندتوانسته هاآن تاکنون

 از زمینه این در که عامل چند به اختصار به توانمی. است نیافته تحقق تجربی جامع الگوي یک به

   :اندکرده اشاره ذیل عامل چهار به استیرز و پورتر. کرد اشاره برخوردارند، تريبیش اهمیت
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 صدق کارکنان تربیش مورد در وسیع طور به که متغیرهایی یعنی سازمان؛ سراسري عوامل  -1

  .ءارتقا هايفرصت و حقوق مثل کند،می

 ةشیو همانند دهد،می تشکیل را شغلی هايگروه که متغیرهایی شغلی؛ محیط بالفصل عوامل -2

  .کار محل و کار شرایط همکاران، با روابط کیفیت و سرپرستی

 و استقالل تنوع، میزان( شغل قلمرو مانند شغلی؛ بالفعل هايفعالیت یا محتوایی عوامل -3

  .نقش وضوح و) مسؤولیت

 سنوات سن، چونهم سازد،می متمایز دیگري از را فرد یک که هاییویژگی فردي؛ عوامل -4

   )1375 مهروژان، و محمدزاده( بلوغ و عزم نفس،اعتمادبه( شخصیت و خدمت

   :کندمی خالصه چنین را شغلی رضایت بر مؤثر عوامل ترینمهم  الك

 با سازگاري در موفقیت( شود سازگار آن با موفقیت با تواندمی فرد که ذهنی ةپرمخاطر کار  -1

  )کار

 تربیش او رضایت میزان باشد تربیش شغل به فرد عالقۀ قدر هر که شغل خود به فردي ۀعالق  -2

  .بود خواهد

 شود، خسته تربیش فرد قدر هر( نباشد کنندهخسته حد از بیش جسمانی نظر از که کاري  -3

  .بود خواهد تربیش رضایتش میزان شود خسته ترکم قدر هر و بود خواهد ترکم رضایتش

  .باشد فرد خواست با منطبق و آموزنده منصفانه، علمکرد، براي پاداش -4

  .کند کمک شغلی اهداف به و باشد سازگار فیزیکی نیازهاي با که کار شرایط -5

 تربیش خود به نسبت دیگران سوي از قدر هر او شاغل؛ سوي از نفس به احترام احساس  -6

  .بود خواهد تربیش رضایتش میزان کند، احترام احساس

 حقوق افزایش قبیل از کند؛می تسهیل را شغلی هايارزش به نیاز کار، محیط در که عواملی  -7

  .)1387 سفیري،( ترفیع و
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 پرداخت در عدالت و انصاف قدر هر. دارد ارتباط شغلی رضایت با نیز پرداخت در عدالت و انصاف

 باشد، تربیش رضایت میزان قدر هر و است باالتر شغلی رضایت میزان شود، رعایت بهتر و تربیش

 تشویق و پاداش پرداخت ۀوسیل به شغلی رضایت همچنین. رودمی باالتر نیز کارمند و کارگر عملکرد

 میزان بردن باال در رفاهی تسهیالت و درمانی خدمات فرهنگی، هاينگرش. رودمی باال نیز کردن

  .)1387 سفیري،( دارند دخالت شغلی رضایت

   :دانندمی مؤثر شغلی رضایت سطح و میزان در را اساسی عامل چهار) 1999( 1جونز و جورج

   .اجتماعی تأثیر. 4 شغل و کار موقعیت. 3 هاارزش. 2 شخصیتی صفات و شخصیت .1

 نوبت و کار ساعات کار، بهداشت و ایمنی: اندکرده ذکر را عامل ده شغلی رضایت براي نیز دیگر برخی

 سازمان، در کارکنان جذب میزان و کار محل در عادالنه برخورد کار، پیشرفت و شغلی امنیت کاري،

 و کارمندان کاري هايظرفیت تحقق و کار محتواي گیري،تصمیم در کارمندان و کارکنان مشارکت

 فراغت و خانواده و کار اجتماعی، مسؤولیت عادالنه، و کافی پاداش کار، سازمان در تغییرات کارکنان،

 این به شغلی، رضایت بر مؤثر عوامل بحث در خود، کتاب در ریجل هل و وودمن). 1385 توسلی،(

 توسلی،( کار انسانی روابط و کار، محیط کار، نوع کارمند، و کارگر صفات: کنندمی اشاره عوامل

1385.(  

 شرایط شغلی، ثبات و کاري امنیت حقوق،: داندمی مؤثر شغلی منديرضایت در را ذیل عوامل شرتزر

  ).1379 پور،زندي ترجمه ،2شرتزر( انسانی روابط و ترقی، و پیشرفت امکان خوب، کاري

  :کندمی تقسیم دسته دو به را مؤثر عوامل این کورمن

 هايفرصت و دستمزد کار،مالحظه رهبري شغل، محتواي شغل، سطح مثل: محیطی عوامل  -1

  .ترفیع

                                                             
1- Jorje & Jonss 

2- Shertsure 
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   .جنسیت و تحصیالت سطح سن، مثل: شخصی عوامل  -2

 نسبتی به هرچند است، ترمطلوب باشد، باالتر تنوع و استقالل مسؤولیت، سطح، لحاظ از شغل هرقدر

 این الزم سطح ،)آن مانند و هاتوانایی تحصیالت، حسب بر( باشد داشته قرار باالتري سطح در فرد که

  .)1380 شکرکن، ۀترجم ،1کورمن( باشد باالتر باید خشنودي کسب براي خصوصیات

. اندپرداخته شغلی رضایت در مؤثر عوامل ذکر به بسیاري نظرانصاحب شود،می مالحظه که گونههمان

. باشدمی مشترك عوامل این از بسیاري که رسدمی نظر به چنین اینان، هاينوشته به اجمالی نظري با

  :کرد ذکر چنین توانمی را عوامل این بندي،جمع در بنابراین،

 سطح نشانگر و کندمی زندگی آن در فرد که محیطی و جامعه از ناشی( اجتماعی عامل -1

 و کارگر اجتماعی مقام و ارزش میزان مانند اوست؛ ۀجامع قبول مورد هايدیدگاه و فرهنگ

  )کارمند

 مورد شغل به عالقه احساس از و باشدمی کار ذات به مربوط که کار محتوایی عامل( کار نفس -2

  )شودمی ناشی نظر

 ساختمان مثل دارد؛ کار و سر کاري فضاي و کاري محیط با که عاملی هر( کار محیط  -3

  .)هوا و آب و کار محل فیزیکی

   شغلی رضایت وجود آثار . 2-2-17

 این. دارد اهمیت شود،می رضایت موجب چه آن شناخت ةانداز به شغل از رضایت مهم نتایج از آگاهی

  :از است عبارت نتایج

 که برد پی وروم. دارند رابطه یکدیگر با خدمت ترك و شغل از رضایت: خدمت ترك و رضایت -الف

 و پورتر سپس. است -% 42 تا -% 25 از گوناگون، هايبررسی در متغیر دو این بین همبستگی ۀدامن

                                                             
1- Koremam 
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 است درصد 25 خدمت ترك و رضایت میان همبستگی که بردند پی بررسی، پانزده در استیرز

 کردن رها و شغلی رضایت بین ۀرابط بررسی به که اخیر، قرن بازنگران). 1375 مهروژان، و محمدزاده(

 از کارکنان اگر یعنی است؛ برقرار منفی ۀرابط یک دو این بین که دهندمی گزارش اند،پرداخته شغل

 کردن رها به نباشند، راضی خود شغل از اگر و کرد نخواهند رها را خود کار باشند، راضی خود شغل

 و استیرز( داد ارائه مشابهی تقریباً گزارش نیز 1976 سال در 1الك. ورزندمی مبادرت خود شغل

  ).2001 ،2پورتر

 از رضایت بین معکوس و معتدل ايرابطه که دهدمی نشان شواهد: کار از غیبت و شغل از رضایت -ب

 ۀدامن که داد نشان بررسی چندین در وروم. دارد وجود خود کار محل از کارکنان غیبت و شغل

 گرفت قرار نیز دیگران و استیرز و پورتر تأیید مورد بررسی این. است -%38 تا  -%14 از همبستگی

  ).1375 مهروژان، و محمدزاده(

 عملکرد با آن ارتباط شغلی، رضایت ۀزمین در مباحث انگیزترینبحث از یکی: عملکرد و رضایت -ج

  :است شده ارائه مورد این در نظریه سه. است

  .شودمی عملکرد موجب رضایت  -1

  .شودمی رضایت موجب عملکرد  -2

  .کندمی عمل واسطه عنوان به رضایت و عملکرد بین پاداش،  -3

 عنوان به پاداش آن، اساس بر که سوم نظریۀ اما است، برخوردار ضعیفی حمایت از نخست ۀنظری دو

 موجب قبلی عملکرد. باشدمی برخوردار تريبیش حمایت از کند، عمل رضایت و عملکرد واسطه

 پاداش این. شودمی) ترفیع و حقوق( برونی پاداش و) شخصی یابیکام احساس( درونی پاداش دریافت

 است مؤثر او شغلی رضایت میزان بردن باال در هم و بردمی باال را فرد ةآیند عملکرد هم خود، ۀنوب به

  .)1375 مهروژان، و محمدزاده(

                                                             
1- Luak 

2- Steers & Poreter 
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 مثبتی ۀرابط عملکرد، و کارایی میزان و شغلی رضایت بین که آورد دست به خود، تحقیقات در وروم

 کاري ةانگیز قدر هر: گویندمی خود کتاب در) 2001( پورتر و استیرز). 1386 آبادي،شفیع( دارد وجود

 ،)باشد ترراضی کارش از( باشد ترمثبت شغلش به او نگرش قدر هر و باشد باالتر کارگر و کارمند

- پایین کار، به نسبت مثبت نگرش و انگیزه هرقدر عکس،به. بود خواهد باالتر سطحی در نیز او عملکرد

   .گرفت خواهد قرار تريپایین سطح در نیز فرد عملکرد ،)باشد ترکم کار از رضایت( باشد تر

 خود شغل از سازمان یک کارکنان هرگاه که دهدمی نشان هاارزیابی: سازمان بر شغلی رضایت تأثیر -د

- اثر سازمان یک صورت به و بود خواهد مثبتی اثرات داراي نیز هاآن سازمان باشند، داشته رضایت

  .)1375 مهروژان، و محمدزاده( آمد درخواهد مفید و بخش

 در تريکم گرایش راضی کامالً کارکنان: دارد نیز دیگري نتایج شغلی رضایت مذکور، موارد بر عالوه

 تربیش عمرشان طول برخوردارند، تريبیش روانی و جسمانی سالمت از دارند، شکایت تسلیم مورد

 شوندمی روروبه ترکم شغلی سوانح با و گیرندمی یاد ترسریع را شغل با مرتبط جدید وظایف است،

  . )1375 مهروژان، و محمدزاده(

   شغلی رضایت ارزیابی هايروش . 2-2-18

 در توانمی منابع، به مروري با. سنجید توانمی گوناگونی ابزارهاي و هاروش با را شغلی رضایت

  :نمود اشاره ذیل ابزارهاي و هاروش به مجموع

 شغلی، رضایت براي معمول گیرياندازه ابزار: شخصی گزارش بنديدرجه هايمقیاس  -1

 جمله از زمینه، این در معمول پژوهشی طرح و است شخصی گزارش بنديدرجه هايمقیاس

 ايفرضیه پیامدهاي یا هاپیشینه با را منديیترضا آن در که است همبستگی هايطرح

 و بنديدرجه هايمقیاس بر تربیش پژوهشگران که کرد گیرينتیجه الك. کنندمی مقایسه

- دقیق شاید. ترمتنوع و ترقوي رویکردهاي از استفاده بر تا کنندمی تکیه همبستگی هايطرح

 دانشگاه در که باشد شغلی توصیفی شاخص شده،ساخته گیرياندازه ابزار ترینرایج و ترین
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 که وصفی، یا کوتاه عبارت چند زیر در دهندگانپاسخ شاخص، این در. است شده تدوین کرنل

 این. دهندمی خیر یا بلی پاسخ دهد،می شرح را کاري موقعیت گانهپنج هايجنبه از یک هر

 شغلی ترقی فرصت و مزددست همکاران، سرپرستی، نظر، مورد کار: از عبارتند جنبه پنج

  .)1380 ماهر، ۀترجم ،1استورات(

 دستاوردهاي از حساس رویدادهاي از استفاده): بحرانی پیشامدهاي( حساس رویدادهاي  -2

 تا شد خواسته کارکنان از شغلی، هايگرایش بررسی در. اوست همکاران و هرزبرگ

 رویدادها این .کنند توصیف بود، ناخشنودکننده و خشنودکننده که را، خود شغلی رویدادهاي

 شغلی موقعیت هايجنبه از یک کدام شود معلوم تا گرفت قرار محتوایی تحلیل مورد بعداً

 بوده انفعالی هايواکنش با ارتباط در) آن مانند و ترفیع حقوق، سرپرستی، شغل، خود مانند(

 هايداده بر کمی، هايداده جاي به روش این دیگر، ارزیابی هايمقیاس با مقایسه در. است

 روش بر مبتنی که است این حساس رویدادهاي روش اساسی حسن. کندمی تکیه کیفی

 توصیف را خشنودکننده رویدادهاي تا شودمی سؤال سادگی به کارکنان از. است غیردستوري

 رغمعلی. ندارد وجود موضوعات ۀزمین در ايشدهتعیین قبل از داوريپیش بدینسان،. کنند

 سپس و هاداده آوريجمع که این اول: کرد اشاره باید نیز آن عیب چند به روش، این محاسن

 قرار مدیري یا محقق داوريپیش معرض در که آن دوم .است گیروقت هاآن محتواي تحلیل

 را هاپاسخ کارکنان خود که دارد زیاد امکان ویژه به کند،می تحریف را پیشامدها که گیردمی

 و سرپرستی به را منفی رویدادي مسؤولیت است ممکن کارکنان که معنابدین ؛کنند تحریف

 ).1375 مهروژان، و محمدزاده( دهند نسبت خود هايتوانایی به را مثبت رویدادي

 استفاده شغلی رضایت سنجش براي مدیران طرف از غالباً که دیگري روش: آشکار رفتارهاي -3

) خدمت ترك غیبت، ضعیف، عملکرد( است کارکنان) واقعی یا( آشکار رفتار ةمشاهد شود،می

 کند،می اشاره الك که گونههمان. رودمی کار به رضایت عدم جانشین نمودهاي عنوان به که

                                                             
1- Stourate 
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 زیر شغلی هايگرایش براي سنجش ابزار عنوان به را روش این کاربرد که دارد وجود دلیل سه

 حداقل ضوابط که ندارد وجود شده شناخته رفتاري زیرا ؛نیست کافی روش این. بردمی سؤال

   :یعنی ؛کند توجیه را الزم

  .شودمی خاص رفتارهاي به منجر رضایت عبارتی، به یا کندمی تبعیت رضایت ۀتجرب از الزاماً رفتار - 

  .دارد مستقیم نسبت شدهتجربه گرایش شدت با رفتار شدت یا فراوانی - 

 محاسبه دقیقاً توانمی را هاآن تأثیر و دارند تأثیر فرد رفتار بر رضایت، از غیر دیگري علی عوامل -

  ).1375 مهروژان، و محمدزاده( کرد

. چیزهاست برخی از احتراز یا تقرب به افراد تمایل از عبارت عملی هايگرایش: عملی هايگرایش -4

 چه شود سؤال افراد از که است این شودمی استفاده شغلی بازخوردهاي ارزیابی براي که ايشیوه

 ةدربار احساسی چه کهاین درباره کارکنان از سؤال جاي به. دارند خود مشاغل مورد در هاییگرایش

 از. دارند خود شغلی هايزمینه در اقدام مورد در احساسی چه: پرسید هاآن از توانمی دارند، شغلشان

 امروز تا اما. کرد اشاره هاواقعیت ترکم تحریف و آن گوییپاسخ سهولت به توانمی روش، این محاسن

 بود محققان سوي از حاصله نتایج منتظر باید و است نیامده عمل به روش این از جامعی ةاستفاد

  ).1375 مهروژان، و محمدزاده(

 توانندمی سوادان،بی حتی افراد، همۀ و است آسان و ساده بسیار روش این: هاصورتک مقیاس -5

. باشدمی فهمقابل آزمودنی و گوپاسخ براي و بوده غیرکالمی مقیاس این. گویند پاسخ آن به

 به است اندوه یا خوشحالی ةدهندنشان که حاالتی با شدهترسیم هايصورتک مقیاس، این در

 او شغلی احساسات به صورتک کدام کند تعیین تا شودمی خواسته گوپاسخ از و روندمی کار

 دیگر هايسنجش طراز هم آن ارزش کهاین با است، ارزنده هاصورتک روش. است نزدیک

   .نیست
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. است انفرادي هايمصاحبه از عبارت کارکنان رضایت ارزیابی براي دیگر ةشیو: مصاحبه  -6

) است استاندارد و شدهتعیینپیش از سؤاالت که جایی( شدهریزيبرنامه است ممکن مصاحبه

 در مصاحبه. باشد) است قبلی طرح بدون و آزاد سؤاالت که جایی( شدهریزيغیربرنامه یا

  :است برخوردار امتیاز چند از شغلی هايگرایش و شغلی رضایت ارزیابی

 هامقیاس طریق از که شودمی فراهم کارها از هاییزمینه در عمیقی بررسی مصاحبه طریق از نخست،

  .نیست میسر دیگر ارزیابی هايروش و

 با یا برخوردار تريکم تحصیالت سطح از که است مفیدتر افرادي گرایش بررسی در مصاحبه دوم،

  .است مشکل آنان براي چاپی ۀنامپرسش در کاررفتهبه اصطالحات فهم و باشندمی مواجه کالمی موانع

 معلوم توانمی و آوردمی فراهم هاپاسخ واقعی مفهوم به دقیق بررسی براي بهتري امکان مصاحبه سوم،

  .دارد شغل مختلف جوانب مورد در احساسی چه فرد یک که کرد

 چشم به عینیت مشکل اول،: دارد وجود مصاحبه روش مورد در مشکل سه کمدست دیگر، سوي از

- مصاحبه میان هاییتفاوت غالباً دوم،. کنند تحریف را خود هايپاسخ است ممکن افرادي ؛خوردمی

 که اطالعاتی نوع و سؤاالت طرح ةشیو زیرا ؛شودمی غرض نقض به منجر که دارد وجود کنندگان

 زمان مشکل سوم،. باشد مؤثر نتیجه در تواندمی کند،می انتخاب اطالعات ثبت براي کنندهمصاحبه

 نیست عملی کار این که دارد احتیاج زیاد زمان به کارکنان از زیادي تعداد با مصاحبه و دارد وجود

  .)1375 مهروژان، و محمدزاده(

 رضایت سنجش براي مناسب نامهپرسش ۀتهی از پیش: اينامهپرسش روش و نامهپرسش  -8

 ۀتهی به کار، اساس و روش تعیین از پس. گردد مشخص کار ۀفلسف و روش باید شغلی،

 سنجش نامۀپرسش هر روت، و فیلد بري نظر به. گردد اجرا سپس و اقدام مناسب نامۀپرسش

  :باشد ذیل خصوصیات داراي باید شغلی رضایت

  کند؛ گیرياندازه مشخص و معین دیدگاه از را شغلی رضایت  -1
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  گردد؛ مطرح روشن و واضح طور به سؤاالت  -2

  آید؛ وجود به الزم همکاريه نامپرسش ةاجراکنند و آزمودنی بین  -3

  باشد؛ معتبر و موثق االمکانحتی نامهپرسش  -4

  شود؛ تفسیر و تعبیر و گذارينمره آسانی به نامهپرسش  -5

 و تعبیر در آن از و گردد توجه آزمودنی روانی حاالت تغییر به نامه،پرسش اجراي ضمن  -6

  .)1386 آبادي، شفیع( شود استفاده نامهپرسش تفسیر

   شغلی رضایت هاينظریه . 2-2-19

 شغلی، رضایت ایجادکننده عوامل و تعریف ةدربار که گونههمان. است فراوان شغلی رضایت هاينظریه

 شده ابراز گوناگونی و متفاوت عقاید نیز شغلی رضایت هاينظریه درباره ندارد، وجود ايعقیده اتحاد

 جورج نظریه، سه به توسلی نظریه، سه به 3جیمز نظریه، چهار به 2ازکمپ نظریه، سه به 1بروفی. است

 نظرات به توجه با. کنندمی اشاره نظریه شش به خود تحقیق در زادهخلیل و نظریه چهار به جونز و

  :شودمی ذکر شغلی رضایت هاينظریه ترینمهم ادامه، در مورد، این در شدهارائه

  انتظار و امید ۀنظری

 در فرد انتظارات. باشدمی مطرح نیز»  احتمال« نظریۀ و»  انتظارات« نظریۀ هاينام با نظریه این

 شغلی رضایت باشد، بسیار شغلش از فرد انتظارات اگر. است مؤثر شغلی رضایت میزان و نوع تعیین

 به بتواند که شود راضی شغل از صورتی در فردي است ممکن مثالً، ؛شودمی حاصل ترمشکل و دیرتر

 مراتب، به شخصی چنین مسلماً. بپوشاند عمل ۀجام اشتغال طریق از خود شدهتعیین انتظارات تمام

 رو،این از. آیدمی نایل شغلی رضایت احراز به دارد شغلش از را انتظارات ترینکم که کسی از دیرتر

 و عوامل جداگانه طور به فرد هر مورد در باید و است انفرادي و یکتا کامالً مفهومی شغلی رضایت

                                                             
1- Broofy 

2- Esscumpe 

3- Jeymss 
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 منديیترضا که است معتقد نظریه این). 1386 آبادي، شفیع( گیرد قرار بررسی مورد آن نوع و میزان

 کهدرحالی شود،می تعیین فرد هايپیشرفت با انتظارات و امیدها کامل انطباق ۀوسیل به شغلی

 نظریه، این در). 1380 ماهر، ۀترجم استوارت،( است انتظارات به رسیدن در ناکامی معلول نارضایتی

 هماهنگی و تطابق میزان قدر هر گیرد، قرار باالتري حد در کار انجام در موفقیت وقوع احتمال قدر هر

 داخلی و خارجی هايپاداش قدر هر گردد، تربیش او شغلی انتظارات و نیازها و فرد هايتوانایی میان

 سطح در هاپاداش بودن منصفانه از او ادراك اندازه هر همه، از ترمهم و گیرد قرار باالتري سطح در

  .)1387 سفیري،( شودمی تربیش سازمان در او بقاي احتمال باشد، باالتري

   ارزش ۀنظری

 فرد به شغل آیا که گرددمی تعیین پدیده این ۀوسیل به شغلی منديیترضا است مدعی نظریه این

 حفظ با شغل اگر که رساندمی نظریه این. نه یا دهدمی را شخصی و خصوصی هايارزش حفظ امکان

 شغلش چهچنان ولی. دارد رضایت خود شغل از او باشد، سازگار شاغل شخصی و خصوصی هايارزش

 استوارت،( شد نخواهد حاصل برایش شغلی رضایت باشد، تناقض و تعارض در او خصوصی هايارزش با

  ).1380 ماهر، ترجمه

   1بریل ۀنظری

 را فعالیتی او خود ندارد، سفارش و پند به نیازي شغل انتخاب در طبیعی انسان که است معتقد بریل

 و فکر با فرد اگر که است آن نظریه این ضمنی تفسیر. کندمی حس نحوي به کند، دنبال باید که

 یا و اجبار با اگر اما، داشت خواهد رضایت آن از طبیعی، طور به کند، انتخاب را شغلش خود، تصمیم

  .)1376 زاده، خلیل( بود خواهد ناراضی خود شغل از قوي، احتمال به کند، انتخاب را آن اضطرار

   نقشی ۀنظری

                                                             
1- Breell 
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 نظام نظیر عواملی تأثیر اجتماعی، جنبۀ در .شودمی توجه روانی و اجتماعی ۀجنب دو به نظریه، این در

 عوامل این. گیردمی قرار توجه مورد شغلی رضایت در اشتغال محیط شرایط و کارگاهی و سازمانی

 و انتظارات به تربیش شغلی رضایت روانی جنبۀ. شودمی شامل را شغلی رضایت بیرونی شرایط همان

 انجام در هایشفعالیت و شغلی موقعیت از فرد احساس دیگر، عبارتبه. شودمی مربوط فرد توقعات

 را او شغلی رضایت میزان جامعه، اعضاي از عضوي عنوان به خاص نقش ایفاي و محوله هايمسؤولیت

 عایدش روانی و اجتماعی جنبۀ در ترکیب از فرد که است اينتیجه کلی رضایت. نمایدمی مشخص

  .)1386 آبادي، شفیع( گرددمی

 نیازها ۀنظری

 را هاآن توانمی کهجایی تا است، نزدیک مازلو نیازهاي سلسله نظریۀ به زیادي مقدار به نظریه این

 در تواندمی شغلی رضایت و است ترعام مازلو نیازهاي نظریۀ که نماند ناگفته البته. آورد حساب به یکی

 حاصل اشتغال از که فرد هر شغلی رضایت میزان نیازها، نظریۀ اساس بر. گیرد قرار آن ةمحدود و دایره

 موردنظر موقعیت احراز و کار طریق از که نیازهایی از مقدار آن اول: دارد بستگی عامل دو به شود،می

. ماندمی باقی نشدهتامین موردنظر، کار به اشتغال طریق از که نیازها از مقدار آن دوم. گرددمی تامین

 این. کندمی معین را فرد شغلی رضایت میزان شودمی حاصل دوم و اول عوامل بررسی از که اينتیجه

 وروان جسمی نیازهاي شامل فرد، نیازهاي ارضاي و رواییکام میزان از تابعی را منديیترضا نظریه

 شود،می تلقی است، مشابه افراد همۀ در که انسان، عینی احتیاجات عنوان به نیازها .داندمی شناختی

 استوارت،( کندمی فرق دیگر شخص به شخص یک از که است فرد ذهنی آرزوهاي هاارزش کهحالی در

  ).1380 ماهر، ۀتجرب

- رضایت بررسی در مازلو، ۀنظری در نیاز مراتب سلسله که باورند این بر تربیش سازمانی شناسانروان

 ترتیب به که کندمی مشخص را انسانی نیازهاي از نوع پنج نظریه این. است کاربردپذیر شغلی مندي

 مثل( ایمنی به نیاز ،)هوا و آب غذا، مثل( فیزیولوژیک نیازهاي: از عبارتند باال به پایین از و اهمیت
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 من نیازهاي ،)گروهی تعلق و پذیرش عشق، مثل( اجتماعی نیازهاي ،)اقتصادي ایمنی و خطر از دوري

 سازيبالفعل مثل( خودشکوفایی و ،)ارزشمندي احساس و تأیید شناسایی، پیشرفت،( ذات صیانت یا

 شود برآورده نسبی طور به تراساسی نیازهاي وقتی تنها مازلو، ادعاي به). بالقوه استعدادهاي حداکثر

 شود تعیین نکته این به توجه با باید شغلی منديیترضا رو،این از. گیردمی قرار نظر مد باال نیازهاي

 فردي، براي است ممکن. دارد غالب ۀجنب او براي که است نیازهایی گويپاسخ چگونه فرد شغل که

 رو،این از. باشد مطرح خودشکوفایی به نیاز دیگري براي کهحالی در باشد، نیاز یک اقتصادي ایمنی

 افراد در منديیترضا متفاوت بسیار سطوح آمدن پدید موجب بتواند واحد شغل یک که است طبیعی

  ).1386 آبادي، شفیع( شود

 را افراد نیازهاي بتوانند که دهند ادامه خود حیات به توانندمی جاآن تا خدماتی و تولیدي هايسازمان

 ارضاي در اما اند،بوده موفق اول سطح نیازهاي ارضاي در تاکنون هاسازمان این گرچه. سازند برآورده

 اندنکرده مهمی کار ما عصر در هم سوم سطح براي و اندیافته توفیق ترکم دوم، سطح نیازهاي

  ).1375 توسلی،(

   1هرزبرگ ۀنظری

 او. است معروف نیز »هرزبرگ عاملی دو نظریۀ « و »بهداشتی - انگیزشی نظریۀ « هاينام با نظریه این

 بر نیاز نوع دو این هرزبرگ، ادعاي به. کندمی اشاره روانی نیازهاي و بدنی نیازهاي یعنی نیاز نوع به

. کنندمی عمل ناراحتی و درد از اجتناب جهت در بدنی نیازهاي کنند؛می عمل متفاوت اصل دو طبق

 تواندمی -نامدمی »بهداشتی عوامل« را هاآن هرزبرگ که - کندمی اثربی را نیازها این که عواملی

 نیازهاي دیگر، سوي از. شود خشنودي موجب تواندنمی اما کند، دوري آن از یا دهد کاهش را ناراحتی

- می عمل لذت اصل اساس بر و است فردیت و خالقیت پیشرفت، دانش، رشد، مشتاق شناختی،روان

 ولی گردد، خشنودي موجب تواندمی -شودمی خواننده»  برانگیزاننده« که -آن هايارضاکننده. کند

                                                             
1- Herzebergue 
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- یتنارضا و منديیترضا هرزبرگ. آورد فراهم را ناراحتی یا لذت عدم موجبات تواندنمی آن فقدان

 داشته وجود درجاتی به توانندمی دیگري از مستقل یک هر. کندمی تلقی یکدیگر از مستقل را مندي

 واحد شغل یک گوناگون هايجنبه با رابطه در همزمان طور به دارد امکان یعنی باشند؛ نداشته یا

  ).1380 ماهر، ترجمه استوارت،( نباشند یا باشند ارضاکننده

 آن ایجاد براي رو،این از. آوردمی دنبال به را باال عملکرد باال، رضایت که معتقدند یرزمی و هرزبرگ

 هرزبرگ. شد متوسل آن مانند و شغلی چرخش شغلی، غناي شغلی، توسعه قبیل از اقداماتی به باید

 مورد جداگانه را نارضایتی عوامل و شغل از رضایت عوامل توانمی که شد متوجه خود، مطالعات در

 و نامید »انگیزش عوامل« شودمی شغل از کارکنان رضایت به منجر که را عواملی وي. داد قرار بررسی

- نام»  بهداشت عوامل« یا »ابقا عوامل« آوردمی فراهم را کارکنان نارضایتی موجبات که را عواملی

  ).1375 زاده، خلیل( کرد گذاري

 جذب خوبی به را افراد که شوندمی موفق صورتی در خدماتی و صنعتی واحدهاي هرزبرگ، نظر به

 جلب را رضایتشان که کنند عرضه هاآن به کاري اوالً، بتوانند که کنند ارضا را آنان نیازهاي و کنند

 شدن شکوفا و رشد به نیاز( سوم سطح نیازهاي ارضاي چگونگی به توجه با را کار ثانیاً،. کند

 ظرفیت تحقق اساس بر سازمان یعنی ؛بگیرند نظر در) فرد در بالقوه نیروهاي و فکري استعدادهاي

 - آن طبیعت اساس بر - کار به عالقه باعث وي استعدادهاي شناخت و کارمند و کارگر فکري و روحی

 ايوحرفه شغلی امکانات و شودمی است، موردنظر سازمان کار جریان در که هاییمسؤولیت احساس و

 اگر که رسید نتیجه این به هرزبرگ. سازدمی فراهم را فرد هايکوشش با برابر مزد دست پرداخت و

 در نشوند، ارضا اگر و دارند رضایت خود کار از که شودمی گفته گردد ارضا افراد نیازهاي گونهاین

 نیازها، قبیل این ارضاي با تواندمی سازمان. کنندمی نارضایتی اظهار کارشان و سازمان با رابطه

  .)1375 توسلی،( بردارد میان از حتی و دهد کاهش را هاآن نارضایتی
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   1 هالند نظریۀ

  :است نموده استوار مهم اصل دو مبناي بر را خود نظریۀ هالند

  .دارد بستگی فرد شخصیت نوع با حرفه و شغل انتخاب  -1

  .دارد فرد گرایش و تلقی طرز با مستقیمی ۀرابط حرفه و شغل انتخاب  -2

 اششخصیتی صفات با متناسب را خود شغل فردي اگر که است چنین نظریه این ضمنی معناي

 غیر در و است راضی شغلش از باشد، داشته مثبتی نگرش و گرایش شغل این به نسبت و کند انتخاب

  .)1375 زاده، خلیل( داشت نخواهد رضایتی خود شغل از صورت، این

  هاي کاريارزش. 2-2-20

 اعضاي مشترك آرزوي و هدف عنوان به سازمانی اهداف. اندشده تشکیل افراد از هاسازمان همۀ

 و رهبر یک باید گروهی کار هر براي. شوند تعبیر هاسازمان وجودي علت ترینمهم شاید سازمانی،

 وجود شخصی باید هم هاسازمان در. دارد نگه درست مسیر در را افراد تا باشد داشته وجود راهنما

 کرده هدایت جلو به را سازمان. کند جلوگیري منابع اتالف از و کرده هماهنگ را کارها تا باشد داشته

 مؤثري طوربه اینکه براي هاسازمان. است گرفته نام سازمان مدیر شخص، این و نماید سوهم زمان با و

 نمود بارزترین مثابه به پرورش و آموزش دستگاه. دارند نیاز الیق مدیران به یابند، دست خود اهداف به

 همه توسعه اساس و پایه. دارد عهده به را اصلی نقش کشور هر شکوفایی در انسانی گذاريسرمایه

 براي و است قوي آموزشی نظام داشتن به منوط جامعه هر سیاسی و فرهنگی علمی، اقتصادي، جانبه

 فرآیند. شودمی احساس پیش از بیش) وربهره( اثربخش و کارآمد مدیران به نیاز امر این حصول

 و است سازمان هايهدف به دستیابی منظور به مادي و انسانی منابع کردن هماهنگ متضمن مدیریت

 نیازهاي از ايگسترده ابعاد که بزرگ هايسازمان امروزه. است سازمان مدیران ةعهد بر امر این تحقق

 باشندنمی حیات ادامه به قادر کارآمد و مؤثر مدیران از برخورداري بدون دهند،می پوشش را جوامع

                                                             
1- Howlland 
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 هايمهارت. دارند اساسی و عمده هايمهارت به نیاز خود نقش ایفاي براي مدیران). 1380خواه،ربانی(

 یافتن در مهمی گام هامهارت این از برخورداري میزان. هستند هاآن ترینعمده ادراکی و انسانی فنی،

 مدارس متشکله عناصر و وظایف قلمرو وسعت پیچیدگی،. شودمی محسوب مدیران قوت و ضعف نقاط

 آموزشی مدیریت. دهدمی قرار اولویت در را شایسته مدیران به نیاز گذشته مدارس با مقایسه در امروز

 اخالقی، رشد سالم، فضاي ایجاد و جامعه در فرهنگی و علمی اخالقی، نامطلوب هايدوره گسستن در

  ).1380 بهرنگی،( دارد حساسی نقش اجتماعی و جسمانی عاطفی،

 سازمانی هايهدف تحقق براي هاگروه و افراد وسیله به و افراد با کارکردن را مدیریت تعریفی در

 آوردنفراهم و دیگران وسیله به کارها دادنانجام هنر را مدیریت دیگري نظرصاحب. کنندمی معرفی

 با را مدیریت است؛ انسانی صددرصد نظام یک مدرسه که جاآن از. داندمی افراد براي مناسب محیط

 با کارکردن یعنی مدیریت: کنیم تعریف چنین توانیممی آن الهی هدف به توجه و انسانی بعد بر تکیه

 مدرسه در که افرادي با باید مدیران فوق تعریف به توجه با. خدا بخاطر و مردم براي مردم میان مردم،

 مدیریت ،)1380 طوسی، ترجمه( 1وایلز کیمبل). 1384 میرکمالی،( باشند همگام و همراه هستند

 معلمی کار دادن انجام بهتر براي که کندمی تعریف تربیتی و تعلیم کوشش یک از عبارت را آموزشی

 را معلم بتواند که عملی هر و آموزشی کار بهبود به مدد و یاري چنینهم دارد، قرار معلمان خدمت در

 مدیریت وظایف اختصاصی هايجنبه بیانگر و دارد کلی حالت تعریف این اگرچه. ببرد ترپیش گام یک

- فراهم به کمک آموزش مدیریت اساسی ۀوظیف که سازدمی روشن را مهم ۀنکت این ولی باشد،نمی

 آموزشی امور پیشرفت نتیجه در و آموزاندانش و معلمین براي کار مناسب شرایط و هازمینه آوردن

  .است

   شودمی اعمال مدیریت موقعیت آن در گفت توانمی باشد برقرار زیر هايمالك موقعیتی در اگر

   .یافتهسازمان و منظم فعالیت -1

                                                             
1- Keemble vylse 
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 هدایت آن تحقق جهت در گروهی منظم فعالیت که است آن مدیریت دوم مالك :هاهدف -2

  .باشد ضمنی و صریح غیر یا و روشن و صریح است ممکن هدف .شود

 معینی روابط طریق از هدف در منظم فعالیت که است آن مالك سومین :منابع میان روابط -3

   .گیردمی صورت است، برقرار موجود منابع میان که

 انجام طریق از آنها تحقق که است آن مدیریت مالك چهارمین :دیگران ۀوسیلبه دادن انجام -4

  .گیردمی صورت دیگر افراد وسیلۀبه و با کار دادن

 و ارزشیابی یعنی .است گیريتصمیم در فعال شرکت مدیریت، مالك آخرین :گیريتصمیم -5

. است اطمینان عدم و خطر احتمال با ًتوام غالبا که ايپیچیده هايموقعیت در حلراه گزینش

  ).1388 زاده،امین از نقل به( شودمی شامل را انسانی و مالی مادي، جوانب همۀ گیريتصمیم

 که داندمی خاص مهارت تعدادي به ملزم مدیریتی وظایف صحیح انجام براي را مدیران گریفیث

  : از عبارتند

  انسانی؛ مهارت  -1 

  فنی؛ مهارت  -2 

  ادراکی؛ مهارت  -3 

  تشخیص؛ مهارت -4 

  ارتباطی؛ مهارت  -5 

  گیري؛تصمیم مهارت  -6 

  .)1378 بخشی، ۀترجم ،1گریفیث( زمان مدیریت در مهارت -7

                                                             
1- Greefiss 
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 براي استانداردها 21 قرن در موفق رهبري براي هاارزش کتاب در 1استفن و انگلیش هولی، چنینهم 

 توسعه، و ریزيبرنامه آگاهانه، رهبري: دارند اشاره ذیل هايارزش به مدیران عالی و باال عملکردهاي

 ۀتوسع و پیشرفت جمعی، روابط و ارتباطات پرسنل، مدیریت و کارکنان ارزیابی کردن،اداره و سیاست

  2کاتز رابرت). 1380 غفوریان،( رهبري اخالقی اصول و هاارزش تحقیق، سازمانی، مدیریت کارکنان،

 مهارت. الف: است کرده تقسیم گروه سه به را مدیران براي نیاز مورد هايمهارتها و ارزش) 1955(

   . انسانی مهارت. ج و ادراکی مهارت. ب ؛ فنی

 فنون کاربرد در ورزیدگی آن ۀالزم که خاص وظایف دادن انجام در توانایی و دانایی یعنی: فنی مهارت

 و کارورزي تحصیل، طریق از فنی هايمهارت. است فعالیت و رفتار در عملی شایستگی و ویژه ابزار و

- می فرا کارآموزي یا آموزشی هايدوره طی را هامهارت این مدیران معموالً. شودمی حاصل تجربه

   کارگزینی. مالی، امور حسابداري، کنترل، بندي،بودجه ریزي،برنامه هايروش نظیر: گیرند

 و مسائل فکري نظر از بتوانند باید مدیران سازمان، کلی مشکالت درك توانایی یعنی: ادراکی مهارت

   .نمایند شناسایی را هاآن و کنند تحلیل و تجزیه را پیچیده مشکالت

 انجام و همکاري و تفاهم محیط ایجاد ۀزمین در تشخیص قدرت و توانایی داشتن یعنی: انسانی مهارت

 بر تأثیرگذاري و افراد هايانگیزه درك گروه، عضو عنوان به مؤثر فعالیت دیگران، ۀوسیل به کار دادن

 کارکردن مقابل در مردم با کارکردن یعنی. است فنی مهارت مقابل نقطه در انسانی مهارت آنان، رفتار

 بند،عالقه( هاآن با صحیح روابط ایجاد و افراد در نفوذ توانایی یعنی انسانی مهارت. چیزها و اشیا با

1388.(   

 جهت آزادي و امنیت از افراد آن در که است محیطی ایجاد در مدیر توانایی بیانگر انسانی، مهارت

 این در. کنندمی دیگران با ارتباط صرف را خود اوقات اغلب مدیران. باشند برخوردار عقایدشان طرح

 گروهیبین در همکاري و تفاهم ایجاد و اثربخش کار ارائه در مدیر توانایی انسانی، مهارت از منظور جا

                                                             
1- Hooly & English & Steefunn 

2- Rabbert katz 
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 با کارکردن در تشخیص قدرت و توانایی انسانی مهارت. دارد عهده به را آن رهبري و هدایت که است

 مؤثر رهبري کاربردن به و انگیزش فهم و درك شامل که است هاآن ۀوسیل به کار دادنانجام و مردم

 دیگران، با مطلوب ۀرابط ایجاد در فرد توانایی را انسانی مهارت توانمی باال تعاریف به توجه با. است

 تفویض سازمان، در صمیمانه و گرم محیط ایجاد مردم، حرف به دادنگوش مردم، با کارکردن توانایی

  .)1388 زاده،امین از نقل به( دانست... و کردن اختیار

 وجود با رسند،می بنظر یکدیگر ملزوم و الزم گانهسه هايمهارت وظایف از بعضی دادن انجام در اگرچه

 مهارت به سرپرستی هايرده مدیران. کندمی فرق مدیریت مختلف هايرده در هاآن نسبی ارزش این

 را خود زیردستان که کندمی ایجاب غالباً آنان وظایف زیرا. دارند نیاز ايمالحظه قابل بطور فنی

 هايمهارت به نیازي چندان هاسازمان باالي رده مدیران مقابل در. دهند آموزش یا کنند راهنمایی

 ادراکی مهارت به که کندمی ایجاب دهیسازمان و ریزيبرنامه گیري،تصمیم وظایف بلکه. ندارند فنی

 باشدمی مدیریت مختلف سطوح در مشترکی شاخص انسانی مهارت اما. باشند مجهز ايمالحظه قابل

 مدیریت هايرده همۀ در وظایف همۀ دادن انجام ۀالزم تقریباً و است برخوردار ايویژه اهمیت از که

 و داشته سروکار انسانی افراد با مقام و مسئولیت سطح یا وظایف نوع از نظرصرف مدیران زیراکه. است

 امروزه رواین از. باشند برخوردار انسانی هايمهارت از باید آنها رفتار بر اثرگذاري و همکاري جلب براي

 ايویژه اولویت انسانی هايمهارت و روابط بر تأکید آموزشی هايسازمان ویژهبه هاسازمان مدیریت در

   ).1388 بند،عالقه( است کرده پیدا

 اساسی هايمهارت از یکی انسانی مهارت) انسانی و فنی ادراکی،( مدیریتی گانهسه هايمهارت میان از

- شغل زیرا دارد، تعلق تعلیماتی راهنمایان و مدارس مدیران به انسانی مهارت ارزش ترینبیش و است

). 1378 بخشی، ترجمه گریفیث،( باشند داشته دررورو هايارتباط افراد با که کندمی ایجاب شان

. است برخوردار ايویژه اولویت از امروزه اما شد،می تلقی مهم گذشته در انسانی هايمهارت بر تأکید

. دارد اهمیت دیگر توانایی نوع هر از بیشتر مردم با رفتارکردن توانایی مدیریت، در که است شده گفته
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 یک در که مدیرانی از نفر 200 اتفاق به قریب اکثریت مدیریت، آمریکایی انجمن گزارش موجب به

 در توانایی مدیر، یک مهارت ترینمهم که داشتند توافق رأي این بر اند،کرده شرکت پرسشی بررسی

 قاطعیت، هوش، از ترحیاتی را توانایی این مدیران بررسی، این در است؛ مردم با رفتار و سازگاري

 ادراکی و فنی هايمهارت میزان کهاین با. کردند بنديدرجه شغلی هايمهارت یا معلومات و دانش

 دارد، اهمیت سطوح همۀ در که مشترکی شاخص است؛ متغیر مدیریت مختلف سطوح در نیاز مورد

  .)1392 همکاران، و بیرامی از نقل به ،1379 ، بالنچارد و  هرسی( است انسانی مهارت

  مدیریت سطوح بنديطبقه. 2-2-21

                            .:گرددمی تفکیکی سطح سه به مدیریت کلی بنديتقسیم یک در

  )ارشد( عالی -1

  )واسطه( میانی -2

  .است مدیریت سطح اولین که) پایه( عملیاتی-3

 و حال گذشته، وضعیت که است کسی وي .است محیطی تغییرات با مسائل انطباق ارشد مدیران کار

 حال وضعیت فقط) پایه( عملیاتی مدیران ولی دارد توجه بدان و بیندمی را) است پیش در آنچه( آینده

 توجهی آینده به و دیده را خود پاي جلوي فقط که اینست ما مدیران مشکالت از یکی .بینندمی را

  .)1380 دانافر، و الوانی ترجمه رابینز،( ندارند

   هاارزش و مدیریت بنديطبقه. 2-2-22

 که دارد وجود مدیریت فرایند اجراي براي مهارت نوع سه که است این بر مدیریت پردازاننظریه اجماع

 سه در کلی بصورت دیگر عبارت به ادراکی یا مفهومی مهارت و انسانی مهارت فنی، مهارت: از عبارتند

 را موردنیاز مهارت و مدیریت توانمی کلی بصورت. است نیاز مورد خاصی هاي مهارت مدیریت سطح

   )1 ةشمار جدول: (نمود ارائه ذیل شرح به
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  فنی مهارت، انسانی مهارت، ادراکی مهارت :عالی مدیران

  فنی مهارت، ادراکی مهارت، انسانی مهارت :میانی مدیران

  ادراکی مهارت، انسانی مهارت، فنی مهارت :عملیاتی مدیران

  مختلف سطوح در مدیریتی هايارزش) 1( شماره جدول

 هاارزش مدیریت عملیاتی مدیریت میانی     باال سطحمدیریت

 ذهنی هايارزش پایین متوسط -پایین باال

 انسانی هايارزش باال باال      باال

 فنی هايارزش باال متوسط -پایین پایین   

      

   ها مهارت نسبی ارزش. 2-2-23

 هاي مهارت وظایف، از بعضی دادن انجام در گرچه. است مهارت کاربرد مستلزم مدیریت مشاغل همۀ

 هاي رده و سطوح در آنها نسبی ارزش این، وجود با رسند، می نظر به یکدیگر ملزوم و الزم گانه سه

 دارند نیاز اي مالحظهقابل فنی هاي مهارت به سرپرستی هاي رده مدیران. کند می فرق مدیریت مختلف

 در. دهند آموزش یا کنند راهنمایی را خود زیردستان که کند می ایجاب غالباً هاآن وظایف که زیرا

 گیري، تصمیم وظایف بلکه ندارند فنی هاي مهارت به نیازي چندان ها سازمان باالي رده مدیران مقابل

 هاي مهارت. باشند مجهز اي مالحظهقابل ادراکی مهارت به که کند می ایجاب سازماندهی و ریزي برنامه

 از نظرصرف مدیران که زیرا است مدیریت سطوح همۀ در وظایف همۀ دادن انجام الزمه تقریباً انسانی

 بر اثرگذاري و همکاري جلب براي داشته کار و سر انسان افراد با مقام و مسئولیت سطح یا وظایف نوع

 بر تأکید ها، سازمان مدیریت در امروزه رو،این از. باشند برخوردار انسانی هاي مهارت از باید آنها رفتار
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 باال سطوح به مدیریتی پایین سطوح از فرد هرچه. است کرده پیدا اي ویژه اولویت انسانی هاي مهارت

 قرار سرپرستان که مدیریت پایین سطوح در چنینهم. دارد نیاز کمتري فنی مهارت به ،یابد می ارتقاء

 سرپرستی تحت کارکنان و ها تکنسین رود می انتظار هاآن از زیرا. است نیاز زیادي فنی مهارت ،دارند

 تفاوت مدیریت مختلف سطوح در ادراکی و فنی هاي مهارت مقدار اینکه وجود با. دهند آموزش را خود

 مدیریت سطوح تمام در اي ویژه اهمیت از که است مشترکی شاخص انسانی هاي مهارت ولی کند می

 رابینز،( است مردم با رفتار در او توانایی مدیر، یک توانایی مهمترین دیگر عبارتهب. است برخوردار

  .)1380 دانافر، و الوانی ترجمه

 

  تحقیقاتی ۀپیشین . 2-3

  داخلی پیشینۀ. 2-3-1

 و شغلی رضایت بر کاري هايارزش تأثیر بررسی به خود پژوهش در) 1393( سپهوند و نژادشریعت

 بررسی نتایج. پرداختند آبادخرم شهر هايدانشگاه کارکنان و علمی هیئت اعضاي سازمانی تعهد

 دارمعنی و مثبت تأثیر کارکنان شغلی رضایت و سازمانی تعهد بر کاري هايارزش داد نشان هافرضیه

 در علمی هیئت اعضاي شغلی، رضایت ابعاد تمامی داد نشان حاکی نتایج ۀمقایس عالوه، به. دارد

 هیئت اعضاي سازمانی تعهدة دربار. دارند باالتري شغلی رضایت سطح هادانشگاه کارکنان با مقایسه

 علمی، هیئت اعضاي عاطفی، و هنجاري تعهد بعد دو در گفت باید نیز هادانشگاه کارکنان و علمی

  .دارند باالتري تعهد سطح

 معیارهاي و سازمانی سازندة رابطۀ فرهنگ بررسی به خود پژوهش در) 1393( هاحاجی و زادهخراط

 از تحقیق این. پرداختند تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايشرکت در میران ارزش خلق

 از هاداده گردآوري براي. است توصیفی تحقیقی هاداده گردآوري روش نظر از و است کاربردي نوع
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 این آماريۀ جامع است) نمونه هايشرکت مالی هايصورت( مدارك و اسناد و نامهپرسش ابزارهاي

 بین از تصادفی روش با اينمونه که است تهران بهادر اوراق بورس در شدهپذیرفته هايشرکت تحقیق،

 به هاداده تحلیل و تجزیه براي کامل نامهپرسش 60 هايداده مجموع، در. شد انتخاب هاشرکت این

 اقتصادية افزود ارزش و سازمانی سازندة فرهنگ میان مثبتۀ رابطة دهندنشان نتایج. شد گرفته کار

  .است ترقوي ارزش خلق معیار سه و گراییقانونرابطۀ  همچنین است،

 بر کارکنان شغلی رضایت بر مؤثر عوامل بررسی هدف با را پژوهشی) 1392( همکاران و طباطبایی

 با شغلی امنیت عوامل. دادند انجام قزوین شهرستان آموزشی هايبیمارستان در هرزبرگۀ نظری اساس

 عوامل ةزمر در 5 نمرة از 38/4 نمرة میانگین با مناسب دستمزد و حقوق ،39/4 ةنمر میانگین

 میانگین با کار بودن عالقه مورد ،38/4 نمرة میانگین با کار در مسئولیت احساس عوامل و بهداشتی

 از درصد 8/70. گرفتند قرار اولویت در ترتیب به انگیزشی عوامل ةزمر در 5 نمرة از 38/4 نمرة

 عملکرد بهبود در بازدارنده عوامل ترینمهم را شغی امنیت و دستمزد و حقوق عامل دو کارکنان

 و مناسب دستمزد و حقوق عوامل تأمین جهت ریزيبرنامه و توجه: گیرينتیجه. دانستندمی کارکنان

 عنوان به کار در موفقیت احساس و کار در مسئولیت احساس و بهداشتی عوامل عنوان به شغلی امنیت

  .باشد مؤثر کارکنان عملکرد بهبود در تواندمی دیگري عامل هر از بیش انگیزشی، عوامل

- رضایت و سازمانی سازندة فرهنگ بین ۀرابط بررسی هدف با را پژوهش) 1388( کرمی و جزایري

 سازمانی سازندة فرهنگ که داد نشان تحقیق نتایج. دادند انجام لرستان آبفاي شرکت مندي کارکنان

 منديرضایت میزان و باشد می کنترلی نوع از لرستان استان فاضالب و آب هاي شرکت در حاکم

 ابعاد بین ۀرابط بررسی در. باشد می متوسط حد در لرستان استان فاضالب و آب هاي شرکتکارکنان 

 فردي، خالقیت متغیرهاي بین که داد نشان نتایج کارکنان منديرضایت و سازمانی سازندة فرهنگ

 حمایت و) سازمانی وحدت و همکاري( هماهنگی رهبري، و هدایت مسئولیت، و پذیريریسک

 ولی دارد وجود معناداري رابطۀ لرستان استان آبفا شرکت کارکنان منديرضایت میزان با مدیریتی
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 وجود معناداري رابطۀ لرستان استان آبفا شرکت کارکنانمندي رضایت میزان با کنترل متغیر دو بین

 باز فضاي( تضاد تشویق، و پاداش نظام سازمانی، هویت متغیرهاي بین  داد نشان نتایج همچنین. ندارد

 وجود معناداري رابطۀ لرستان استان آبفا شرکت کارکنانمندي رضایت میزان با ارتباط الگوي و) انتقاد

  .دارد

 هاي مدیرارزش از کارکنان ادراك بررسی هدف با را پژوهشی) 1392( ترکی و میرکمالی خرازي،

 داد نشان نتایج. دادند انجام اراك، شهر ملی بانک شعب در هاآن شغلی رضایت با آن رابطۀ و سازمان

 قرار میانگین از باالتر دو هر آن، کارکنان شغلی رضایت و اراك شهر ملی بانک در مدیر هايویژگی که

 کارکنان، شغلی رضایت و سازمان هاي مدیرارزش بین. شوندمی ارزیابی بخش رضایت و دارند

 در که داد نشان نیز گامبهگام رگرسیون تحلیل نتایج. داشت وجود 58/0 دارمعنی مثبت همبستگی

 شغلی رضایت ةندکنبینیپیش ترینقوي کردنرهبريۀ مولف سازمان، هاي مدیرارزش هايمؤلفه بین

- هم. کند بینیپیش را کارکنان شغلی رضایت واریانس از درصد 35 تنهایی به توانست که بود کارکنان

 در داريمعنی تفاوت کارکنان، شغلی رضایت و سازمان هاي مدیرارزش هايویژگی ارزیابی در چنین

  .نداشت وجود تحصیالت سطح و سن بعد

 و دولتی هايبیمارستانسازمانی  سازندة فرهنگ بررسی عنوان با تحقیقی) 1389( همکاران و رییسی

 فرهنگ بررسی هدف با پژوهش این. دادند انجام هاآن کارکنان منديرضایت با آن رابطۀ و خصوصی

 کارکنان منديرضایت با آنرابطۀ  و الله، خصوصی و مدرس شهید دولتی  بیمارستان سازمانی سازندة

 بین بیمارستان دو این کارکنان منديرضایت  وسازمانی  سازندة فرهنگ تفاوت تعیین منظور به هاآن

 انجام تهران الله خصوصی بیمارستان و مدرس شهید دولتی بیمارستان شاغل کارکنان نفر 1400

 در کارکنان منديرضایت وسازمانی  سازندة فرهنگ بین دهدمی نشان پژوهش این هايیافته. گرفت

 فرهنگ بین چنین،هم. دارد وجود داريمعنیرابطۀ  الله، خصوصی و مدرس شهید دولتی بیمارستان

- رضایت در نهایت، در .شد مشاهده داريمعنی تفاوت مطالعه مورد هايبیمارستانسازمانی  سازندة
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 به پاسخگویی و نظم کیفیت، هايمؤلفهۀ زمین در داريمعنی تفاوت نیز بیمارستان این کارکنان مندي

  .آمد دست

 مشارکت ،سازمانی سازندة فرهنگ پارامتر سه نقش بررسیة دربار تحقیقی) 1387( دیانتی و اعتمادي

 این اثرگذارية نحو و دادند انجام مدیران عملکرد در مدیریت حسابداري هايسیستم و بنديبودجه در

 بندي،بودجه در مشارکت بینرابطۀ  وجود مؤید تحقیق این نتایج. کردند تبیین را یکدیگر بر عوامل

 این نوع برسازمانی  سازندة فرهنگ اثرگذاري  و مدیران عملکرد و مدیریت حسابداري هايسیستم

- جمع و زیاد قدرتۀ فاصل با هايسازمان یا جوامع در گرفت نتیجه توانمی که طوري به است، رابطه

 موجب مناسب، مدیریت حسابداري اطالعات وجود با حتی بنديبودجه در افراد دادن مشارکت گرا،

 در مدیر عملکرد و مدیریت حسابداري سیستم بین مثبتیرابطۀ  اما. شودنمی مدیر عملکردي موفقیت

  .دارد وجود کم قدرتفاصلۀ  با فردگرا سازمان

 رضایت وسازمانی  سازندة فرهنگ رابطۀ بررسی عنوان به تحقیقی در) 1388( همکاران و ابطحی

 شغلی رضایت وسازمانی  سازندة فرهنگ بین که رسیدند نتیجه این به بانک کارکنان میان در شعلی

   .دارد وجود معناداري و مثبت رابطۀ

 رضایت وسازمانی  سازندة فرهنگ بین رابطۀ عنوان به تحقیقی در) 1387(  همکاران و نسبحسینی

 بر زیادي تاثیرسازمانی  سازندة فرهنگ که رسیدند نتیجه این به اردبیل دانشگاه کارکنان در شغلی

   .دارد کارکنان شغلی رضایت روي

 استراتژیک، رویکرد تعاملی مدل تبیین عنوان با را پژوهشی) 1391( زادهعلی و دعایی نیا،رحیم

 صنعتی شهرك متوسط و کوچک صنعتی هايسازمان ۀمطالع مورد محیط وسازمانی  سازندة فرهنگ

 که هاییسازمان پویا، محیط در که دادند نشان تحقیق نتایج. دادند انجام رضوي خراسان استان طوس

 داراي که هاییسازمان و کنندمی تبعیت نگرآینده استراتژیک رویکرد از هستند، سازنده فرهنگ داراي

 محیط در چنینهم. کنندمی پیروي گرتحلیل استراتژیک رویکرد از هستند تدافعی -تابع فرهنگ



٦٤ 
 

 و کنندمی تبعیت تدافعی استراتژیک رویکرد از هستند سازنده فرهنگ داراي که هاییسازمان پایدار،

  .کنندمی پیروي انفعالی استراتژیک رویکرد از هستند تدافعی -تابع فرهنگ داري که هاییسازمان

 بدنیتربیت ادارات مدیران کاري هايارزش بررسی هدف با را پژوهشی) 1389( همکاران و افشاري

 گرفته انجام میدانی شکل به و بوده توصیفی نوع از حاضر تحقیق روش. دادند انجام کشور هايدانشگاه

 و) نفر 41( کشور هايدانشگاه بدنیتربیت ادارات مدیرانۀ کلی نظر مورد تحقیق جامعه. است

 تعداد و دریافت ادارات مدیران از نامهپرسش 20 نهایت در که است ورزشی مدیریت متخصصان

 هايارزش بین که داد نشان تحقیق این از حاصل نتایج. شد گرفته نظر در نفر 11 نیز متخصصان

 برايها ارزش این اولویت. دارد وجود داريمعنی تفاوت هادانشگاه بدنیتربیت ادارات مدیران کاري

 اهمیت تحقیق، نتایج به توجه با. است فنی و ادراکی انسانی، هايارزش شامل ترتیب به مدیران

 الینفک جزء سازمانی هر در و مدیریت مراتب سلسله در مدیریتی هايرده تمام در انسانی هايارزش

  .شودمی محسوب مدیریتی وظایف انجام

 رضایت و مدارس سازمانی جو با کاري هايارزش رابطۀ تبیین به خود پژوهش در) 1391( ایمانی

: داد نشان نتایج. بود همبستگی نوع از توصیفی تحقیق روش. پرداخت معلمان دیدگاه از معلمان شغلی

 هايارزش ابعاد و دارد وجود داري معنی رابطۀ شغلی رضایت و سازمانی جو با کاري هايارزش بین

 رابطه در مرد و زن معلمان دیدگاه بین. باشندمی شغلی رضایت و سازمانی جو بینیپیش به قادر کاري

 کلی هايارزش با رابطه در مرد و زن معلمان دیدگاه. ندارد وجود آماري دارمعنی تفاوت سازمانی جو با

 سوابق با معلمان دیدگاه بین. است متفاوت شغلی رضایت با ادراکی و انسانی فنی، هايارزش نیز و

 شغلی رضایت و سازمانی جو با کاري هايارزش و انسانی فنی، هايارزش لحاظ از مختلف خدمتی

  .دارد وجود آماري دارمعنی تفاوت

 از شغلی رضایت و مدیران کاري هايارزش رابطۀ بررسی به پژوهشی در) 1392( همکاران و بیرامی

 ماهیت نظر از و کاربردي هدف، به توجه با پژوهش این. پرداختند متوسطه مقطع معلمان دیدگاه
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 متوسطه مقطع معلمان شامل آماري ۀجامع. است) همبستگی -پیمایشی( توصیفی نوع از پژوهش

 ةشیو از گیري،نمونه انجام براي. باشد می 91-92 تحصیلی سال در نفر 86 تعداد به صوفیان منطقه

 نفر 40 میان این از که گردید استفاده نفر 71 تعداد به و جامعه حجم با متناسب ايطبقه گیرينمونه

   :باشدمی شرح بدین حاضر پژوهش از حاصل نتایج. شدند انتخاب زن نفر 31 و مرد

   .شد ارزیابی زیاد حد در متوسطه مقطع مدیران کاري هايارزش وضعیت -

  .شد ارزیابی زیاد حد در متوسطه مقطعمعلمان شغلی  رضایت وضعیت -

  .دارد وجود دارمعنی و مثبت رابطۀ شغلی معلمان رضایت و کاري هايارزش بین -

 دیدگاه از منديرضایت و مدیران کاري هايارزش بین رابطۀ عنوان با ايمطالعه در) 1385(جلوسیان

- رضایت و مدیران کاري هايارزش بین که گرفت نتیجه تبریز شهرستان راهنمایی مدارس در معلمان

 هايارزش از بیشتر مرد مدیران کاري هايارزش و داشته وجود باالیی و مستقیم رابطۀمعلمان مندي 

  .باشدمی زن مدیران کاري

 به تبریز، 4 ۀناحی دولتی هايدبیرستان مدیران کاري هايارزش میزان بررسی در) 1383( شمشاد

 بین رابطۀ چنینهم ،منديرضایت و) ادراکی و انسانی فنی،(مدیران گانهسه کاري هايارزش بین رابطۀ

  .یافت دستمعلمان مندي رضایت و مرد و زنمدیران  کاري هايارزش

 شهر هايهنرستان کارکنان و هنرآموزان هايدیدگاه بررسی عنوان با) 1383( کریمی که پژوهشی در

 بین رابطۀ وجود به داد، انجام آن بر مؤثر عوامل و کارکنان منديرضایت میزان خصوص در تبریز

 اثربخش و خالقیت و ابتکار ویژگی داشتن ،کارکنان منديرضایت میزان بامدیریتی مدیران  هايارزش

 هايارزش بین ارتباط بررسی ۀزمین در شدهانجام تحقیقات بیشتر نتایج. یافت دست مدیران بودن

 این بین داريمعنی و مثبت ارتباط که است این از حاکی ،کارکنان منديرضایت و مدیریتی مدیران

   ).1384 احمدي،( دارد وجود متغیر دو
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  خارجی پیشینۀ . 2-3-2

 کار نتایج و انجام سازمان در کارایی و مدیریت سبک مدیر، آموزش با رابطۀ در پژوهشی) 2011( 1باند

 از ترکیبی به را مثبت تغییرات این مدیران، ولی کرده تغییر آموزش، اثر بر مدیر رفتار که داد نشان او

 بهبود را کاري محیط که فرهنگی هنجارهاي در تغییر و گراتحول مدیریت اثر مدیریت، هايآموزش

  .دادند نسبت بود، داده

 کارکنان منديرضایت رويمدیران کاري  هايارزش بررسی به که پژوهشی در) 2013( 2کارملی

 منديرضایت برمدیران  کاري هايارزش که رسید نتیجه این به داد، انجام شهري هايسازمان

مدیران  کاري هايارزش در تغییراتی توانمی راحتیبه مدتکوتاه در و است تأثیرگذار سازمان کارکنان

  .شودمی سازمان کارکنان منديرضایت میزان در داريمعنی تغییرات ایجاد موجب که کرد ایجاد

 روانی سازي توانمند طریق از که گرفتند نتیجه خود پژوهش در) 2010( 3السچینجر و مانلویچ

 بر شرایط این تأثیر تحقیق این در. بخشید بهبود آنان پرستاران در  را شغلی رضایت توان میمدیران 

  .گردید گزارش درصد 38 شغلی رضایت

 هرزبرگ دوعاملی نظریۀ اساس بر شاغل پرستاران شغلی رضایت مورد در پژوهشی) 2009( 4کلبل 

 درونی عوامل که صورتی به کرد حمایت هرزبرگ نظریۀ از تحقیق این هايیافته مجموع در. داد انجام

. هستند شغلی نارضایتی ایجاد منابع اشتیدبه یا بیرونی عوامل و شغلی رضایت ایجاد منابع انگیزشی یا

 که کرد مشخص هرزبرگ دوعاملی مدل از استفاده با خود پژوهش در) 2011( 5هیرکاس چنینهم

 شرایط بین همچنین و سرپرستی و نظارت و شهرت همکاران، با ارتباط و پرستاران شغلی رضایت بین

  .دارد وجود داريمعنی ارتباط شغلی رضایت و مدیریتی مدیران بیمارستان

                                                             
1- Baunde 

2- Karmmly 

3- Manlowich & Lasschinjjur 

4- Kelbull 

5- Hircuss 
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 تعهد و شغلی رضایت در مدیران کاري هايارزش ۀتوسع نقش عنوان با پژوهشی در) 2012( 1کوچران

 رضایت در اساسی نقش که مدیران محوري ارزش چهارده داد نشان اوهایو دانشگاه کارکنان سازمانی

 ۀعرض مستمر، یادگیري ارتباطات، از عبارتند دارند، اوهایو دانشگاه کارکنان سازمانی تعهد و شغلی

 منابع، مدیریت گرایی،تخصص توسعه، دانش فردي،بین روابط پذیري،انعطاف تنوع، مشتري، به خدمات

 و دیگران فهم و درك مسأله، حل و تفکر آن، با سازگاري و فناوري کاربرد رهبري، و گروهی کار

  .جوامع

مندي رضایت بر سازمانی سازندة فرهنگ تأثیر عنوان با تحقیقی در) 2012( همکاران و شهزاد

 طریق از راسازمان  کارکنان منديرضایت بر آن تأثیر و سازمانی سازندة فرهنگ کارکنان سازمان،

- اندازه و بررسیسازمانی  سازندة فرهنگ پیوند هايمدل و موجود تجربی مطالعات تحلیل و تجزیه

 فرهنگ در مختلف مفاهیم بررسی و گیرياندازه مفهوم دادن نشان پژوهش این هدف. کردند گیري

 تحقیق، نظري مبانی ةگسترد تحلیل و تجزیه از پس. است سازمان کارکنان منديرضایت و سازنده

- رضایت و کارکنان سازمان، گوناگون فرآیندهاي بر عمیقی تأثیر سازمانی سازندة فرهنگ شد مشخص

 تحقیقات. کندمی تشریح را فرهنگی مختلف ابعاد تحقیق این چنین،هم. دارد سازمان کارکنان مندي

 توانندمی باشند، داشته سازمانی مشابه هايارزش و هنجارها و باشند متعهد کارکنان اگر دهدمی نشان

 به تحقیق، این نتایج اساس بر. دهد افزایش سازمان، کلی اهداف به دستیابی جهت در را عملکرد

 و کارکنان کلی عملکرد بهبود منظور به را سازمان قوي فرهنگ شودمی توصیه رهبران و مدیران

  .دهند توسعه سازمان

- شرکت در رضایت شغلی و سازمانی سازندة فرهنگ عنوان با تحقیقی در) 2011( 2همکاران و منچت

 به فرهنگی هنجارهاي و باشند داشته محیط با مناسبی سازگاري هنجارها اگر دادند نشان مدرن هاي

                                                             
1- Kocherran 

1- Chat mun & et al 

2- Huassko 

3- Kastunios & Helffut 

4- Boorne & et al 
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 شغلی رضایت افزایش موجب قوي فرهنگ شود، گذاشته اشتراك به سازمان اعضاي میان گسترده طور

 تحقیق این دادن انجام براي آمریکایی بازرگانی مدرن و بزرگ شرکت 60 .شودمی پویا هايمحیط در

 فرهنگی مشترك هنجارهاي که هاییشرکت در زیادي تعامل تحقیق هايیافته اساس بر. شد انتخاب

 سازگاري توانایی هاشرکت این و دارد وجود فرهنگی مشترکات با ییهاشرکت با مقایسه در دارد

   .دارند محیط با بیشتري

 از رهبري براي نیاز مورد کاريهاي ارزش که یافت دست نتیجه این به پژوهشی در) 2006( 2هاسکو

 داندمی الزم کاريهاي ارزش داشتن مستلزم را تیمی مناسب کار او. باشدمی تیمی کار اصلی ملزومات

  .شودمی کسب زیردستان و تیم افراد به مسئولیت واگذاري با مدیران توسط که

 فنی،( کاتز مهارتی سطوح ایراد که کردند اذعان خود پژوهش در) 2010( 3هلفات و کاستانیاس

- می کار به هاآن در هامهارت این که گوناگونی هايمحیط و هاسازمان که است این) ادراکی انسانی،

 عمومی، هايمهارت: از عبارتند هاآن زعم به مدیریتی هايمهارت. اندنشده مجزا یکدیگر از روند،

 چنینهم. خاص سازمان به مربوط هايمهارت و کار و کسب یا صفت به مربوط و خاص هايمهارت

 مراحل تمامی در دارانسهام رضایت آوردن دست به براي مدیریتی ارتباطات در مدیریتی هايمهارت

  ).1388 بیرامی، از نقل به ،2005 ،4همکاران و بورنه( است حساس بسیار کار

هاي ارزش پژوهش در دانشگاهی آموزش اهمیت لزوم بر پژوهشی در) 2008( 5باروندي و پنت

  .گذاشتند صحه پروژه مدیران براي مدیریتی

هاي ارزش و شخصی هايقابلیت که دادند نشان خود پژوهش در) 2009( 1همکاران و سامباسیوان

  .)1389 همکاران، و افشاري از نقل به( دارد کارکنان منديرضایت با مثبتی ارتباط ،کاري

    

                                                                                                                                                                                   
5- Pentt & Buroondy 

1- Sumbassivan & et al 
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  مقدمه. 3-1

- گیري، ابزار تحقیق، روش اجراي تحقیق، روش جمعنمونه ةنحوآماري و  ۀجامعاین فصل به توضیح 

  آوري و تجزیه و تحلیل اطالعات اختصاص یافته است.

  نوع پژوهش. 3-2

نقش همبستگی است که به بررسی  توصیفی و و از نوع مطالعات تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردي

  پرداخته است. ادارات ورزش و جوانان رضایت کارکنان در سازمانی سازندة فرهنگهاي کاري و ارزش

  آماري ۀنمونجامعه و . 3-3

در استان یزد قرار گرفتند. تعداد  و جوانان آماري تحقیق، کارمندان زن و مرد ادارات ورزش جامعۀ

بر اساس جدول تعیین حجم نمونۀ کرجساي و مورگان نفر بودند و  198کارمندان و اعضا مجموعا 

 ).n=132انتخاب شدند ( ساده گیري تصادفیاز طریق روش نمونهنفر  132

  ابزار پژوهش. 3-4

 جامعۀهاي فردي اول شامل ویژگی نامۀپرسشنامه بود. ابزار گردآوري این تحقیق شامل چهار پرسش

فعالیت سازمانی، میزان تحصیالت، وضعیت تأهل و وضعیت  ۀسابقآماري نظیر سن، جنسیت، 

 1از میشل ماندلو و همکارانسازمانی  ةسازند فرهنگ نامۀپرسشدوم  نامۀپرسشاستخدامی بود. 

 نسخۀسپس  ،برگردان شد شده به انگلیسیترجمه نسخۀاصلی  ۀنسخ ۀترجم) بود که بعد از 2013(

نفر  6محتوایی در اختیار  و صوري شده مطابقت داده شدند. براي تعیین رواییبرگردان نسخۀاصلی و 

عضو هیئت ورزشی بودند  2دانشجوي دکتري و  1استادیار،  1دانشیار،  2نظران که شامل از صاحب

 نامۀ فرهنگپرسشمه حاضر شد. نااصلی پرسشنسخۀ  قرار گرفت. پس از تغییرات و اصالحات ضروري

 را شامل موفقیتسازمانی  ةسازند فرهنگمقیاس سؤال است که چهار خرده 40شامل  سازمانی ةسازند

                                                             
1- Mishel mandeloo & et al 
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نامه در طیف سنجد. این پرسش) می10( ) و وابستگی10( هاي انسانی)، مشوق10( )، خودیابی10(

نظیم شد. آزمودنی با توجه به درك خود =کامال موافقم) ت5=کامال مخالفم تا 1لیکرت (از  پنج ارزشی

  نماید.را انتخاب می 5و یا  1،2،3،4یکی از نمرات سازمانی  ةسازند فرهنگاز 

نامۀ پرسش) تهیه شده است. 2010توسط میشل ماندلو و همکاران ( هاي کاريسوم ارزش نامۀپرسش

هاي )، ارزش5( هاي درونیبعد ارزش 3را در  يهاي کارسؤال بود که ارزش 15شامل  هاي کاريارزش

هاي نامۀ ارزشپرسشهاي گیري کرد. گزینه) از دیدگاه کارکنان اندازه4( ) و روابط اجتماعی6( بیرونی

=کامال موافقم) تنظیم شده است. آزمودنی 5=کامال مخالفم تا 1(از  تدر طیف پنج ارزشی لیکر کاري

چهارم  نامۀپرسشنماید. را انتخاب می 5و یا  1،2،3،4یکی از نمرات  هاي کاريبا توجه به میزان ارزش

هاي سؤال بود. گزینه 3) است که شامل 2001( 1مندي کارکنان توسط مول و همکارانرضایت

=کامال موافقم) 5=کامال مخالفم تا 1(از کارکنان در طیف پنج ارزشی لیکرت منديرضایت نامۀپرسش

را  5و یا  1،2،3،4مندي خود یکی از نمرات با توجه به میزان رضایت تنظیم شده است. آزمودنی

نفر از  30ها بین نامهپرسش ،راهنما ۀمطالعها در یک نامهنماید. براي تعیین پایایی پرسشانتخاب می

 نامۀپرسشهاي ورزشی توزیع شد. با استفاده از آلفاي کرونباخ میزان ثبات درونی براي اعضاي هیئت

 نامۀپرسشو براي  α=95/0 يهاي کارارزش نامۀپرسشو براي  α=93/0 سازمانی ةسازند فرهنگ

  به دست آمد. α=92/0مندي کارکنان رضایت

  

 سازمانی ةسازند نامۀ فرهنگپرسشهاي اصلی . ثبات درونی عامل1-3جدول 

 ةسازندفرهنگابعاد

  سازمانی

   آلفاي کرونباخمقدار 

                                                             
1- Moul & et al 
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   84/0  موفقیت

    83/0  خودیابی

    80/0  هاي انسانیمشوق

    81/0  وابستگی

    93/0  فرهنگ سازندة سازمانی

هاي انسانی )، مشوق83/0)، خودیابی (84/0مقیاس موفقیت (مقدار آلفاي کرونباخ براي چهار خرده

به  93/0) محاسبه شد و در نهایت براي متغیر فرهنگ سازندة سازمانی 81/0) و وابستگی (80/0(

 دست آمد.

 هاي کارينامۀ ارزشپرسشهاي اصلی . ثبات درونی عامل2-3جدول

   آلفاي کرونباخمقدار    يکارهايارزش ابعاد

   74/0                                 هاي درونیارزش

    90/0  هاي بیرونیارزش

    92/0  روابط اجتماعی

    95/0  هاي کاريارزش

) و 90/0هاي بیرونی ()، ارزش74/0هاي درونی (مقیاس ارزشمقدار آلفاي کرونباخ براي سه خرده 

  به دست آمد. 95/0هاي کاري ) محاسبه شد و در نهایت براي متغیر ارزش92/0روابط اجتماعی (

  منديرضایتنامۀ هاي اصلی پرسشثبات درونی عامل. 3-3جدول 

   آلفاي کرونباخمقدار    متغیر

   92/0رضایت شغلی                                 
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  به دست آمد. 92/0مقدار آلفاي کرونباخ براي متغیر رضایت شغلی 

  آوري اطالعاتها و جمعنامه. روش توزیع پرسش3-5

 ةاداربدنی و علوم ورزشی دانشگاه شاهرود به تربیت ةدانشکداي از طرف نامهدر ابتدا با ارائه معرفی

با  در کل استان انجام شد و یزدورزش و جوانان  ادارةورزش و جوانان یزد، هماهنگی الزم بین 

- آوري پرسش. توزیع و جمعها در میان کارمندان توزیع شدنامهپرسش همکاري مسئولین و کارمندان

تحقیق شرکت در  نفر از کارمندان ادارات ورزش و جوانان 132ها یک ماه به طول انجامید. تعداد نامه

  ها پاسخ دادند.نامهکردند و به پرسش

  هاي تجزیه و تحلیل آماريروش. 3-6

هاي آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) براي ارزیابی آوري اطالعات، از روشپس از جمع

و تحلیل قرار  تجزیه مورد spssافزار هاي تحقیق با استفاده از نرمهاي فردي استفاده شد. یافتهیژگیو

ها از آزمون نرمال بودن توزیع داده از آلفاي کرونباخ و براي هانامهبراي تعیین پایایی پرسش گرفتند.

هاي پژوهش از بین متغیر ۀرابطبراي تعیین  چنینهم ،استفاده شد اسمیرنوف-آزمون کولموگروف

  .گام و همبستگی پیرسون استفاده شدبهروش رگرسیون گام

  

  

  



٧٤ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٧٥ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



٧٦ 
 

  مقدمه .4-1

مودارهاي الزم بندي گردیدند، جداول و ن، استخراج و طبقهتحقیق گردآوري هايکه دادهپس از آن

 مرحلۀجدیدي از فرایند تحقیق که به  ۀمرحلهاي آماري نیز انجام شد؛ نوبت به تهیه شدند و آزمون

  رسد. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادي دارد.ها معروف است، میتحلیل داده تجزیه و

ها را در مسیر است که محقق باید اطالعات و دادهچه که مهم است این تجزیه و تحلیل آن مرحلۀدر 

هدایت کند و مورد تجزیه و  هاي خودضیهؤاالت تحقیق و نیز ارزیابی فرگویی به سهدف تحقیق، پاسخ

  تحلیل قرار دهد. 

  هاي توصیفی یافته

  . جنسیت 4-2-1

  گویان بر حسب جنسیتتوزیع فراوانی پاسخ.  1-4جدول

 جنسیت
                                 

 تعداد

                                 

 درصد

 7/67 100 مرد

  3/32    32  زن

 100 132 کل

  

 3/32نفر ( 32آماري مرد و  ۀنموندرصد) از  7/67نفر ( 100شود طور که در جدول فوق دیده میهمان

  آماري زن هستند. ۀنموندرصد) از 

  

  . تأهل 4-2-2
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  گویان بر حسب تأهلتوزیع فراوانی پاسخ.  2-4جدول 

 تأهل
                                

 تعداد

                                  

 درصد

 6/12 22   مجرد

 4/87 110 متأهل

 100 132 کل

  

 4/87نفر ( 110آماري مجرد و  نمونۀدرصد) از 6/12نفر ( 22شود طور که در جدول فوق دیده میهمان

  آماري متأهل هستند. نمونۀدرصد) از 

  

  . تحصیالت 4-2-3

  گویان بر حسب تحصیالتتوزیع فراوانی پاسخ. 3-4جدول

 تحصیالت
                               

 تعداد

                                 

 درصد

 6/13 11  دیپلم 

 1/14 14 فوق دیپلم

 5/53 97  لیسانس

 7/18 24  ارشد و باالترکارشناسی

 100 132 کل
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درصد) داراي تحصیالت  5/53آماري ( نمونۀشود بیشتر اعضاي طور که در جدول فوق دیده میهمان

  لیسانس هستند.

  

  . وضعیت استخدام 4-2-4

  گویان بر حسب وضعیت استخدامتوزیع فراوانی پاسخ. 4-4جدول

 وضعیت استخدام
                               

 تعداد

                                

 درصد

 6/59 97  رسمی

 8/31 31  قراردادي

  6/8 4   پیمانی

 100 132 کل

درصد) داراي وضعیت  6/59آماري ( نمونۀشود بیشتر اعضاي طور که در جدول فوق دیده میهمان

  استخدام رسمی هستند.

  

  متغیرهاي تحقیق. 4-2-5

  تحقیق در بخش زیر آورده شده است: نمونۀجداول مربوط به توزیع فراوانی و اطالعات توصیفی 

  هاي کاريسازمانی و ارزش سازندة فرهنگکار،  سابقۀمیانگین و انحراف استاندارد سن، .  5-4جدول 

  انحراف استاندارد   میانگین       متغیر

  65/0   05/3      موفقیت
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  74/0  05/3 خودیابی

  65/0  44/3 مشوق

  61/0  31/3 وابستگی

  54/0  22/3 سازمانی سازندة فرهنگ

  77/0  90/3  درونی کاريهايارزش

  61/0  20/4  بیرونی کاريهايارزش

  82/0  21/4  روابط اجتماعی

  84/0  62/3  رضایت شغلی

  70/0  11/3  کاريهايارزش

  28/8  87/32 سن

  21/8  24/12  کار ۀسابق

متغیر فرهنگ سازندة سازمانی و  میانگین و انحراف استاندارد شودطور که در جدول فوق دیده میهمان

هاي هاي انسانی و خودیابی به همراه متغیر ارزششامل موفقیت، وابستگی، مشوقهاي آن خرده مقیاس

محاسبه شد، هاي درونی و روابط اجتماعی هاي بیرونی، ارزشهاي آن شامل ارزشمقیاسکاري و خرده

  هاي سن و سابقۀ کاري سنجیده شد.چنین میانگین و انحراف استاندارد شاخصهم

  

  هاي پژوهشدادهبررسی وضعیت توزیع . 4-3

مون فرض اسمیرنف استفاده شد. در این آز -هاي پژوهش از آزمون کالموگروفبه منظور بررسی توزیع داده

ن چنیهم». ع نرمال در جامعه برخوردار استنظر از توزیمتغیر مورد«شود که صفر به این صورت بیان می

». یع نرمال در جامعه برخوردار نیستتوض نظر ازمتغیر مورد«شود که فرض آماري به این صورت بیان می
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باشد فرض صفر تأیید و  ) بزرگتر05/0نظر (ز مقدار آلفاي مورد) اPدست آمده (هداري بلذا اگر معنی

) 05/0نظر () از مقدار آلفاي موردPدست آمده  (هداري بچنین اگر مقدار معنیاست. هم متغیر نرمال

  نیست. رد و متغیر نرمال کوچکتر باشد فرض صفر

 هاي پژوهشبه منظور بررسی توزیع دادهاسمیرنوف،  -آزمون کولموگروف.  6-4جدول 

 -کالموگروف  تعداد متغیر

 اسمیرنف

داري    معنی

)P ( 

 24/0 15/2 132 موفقیت

  08/0  62/1 132 خودیابی

  09/0  41/1 132 مشوق

  07/0  30/1 132  وابستگی

  16/0  12/1 132 سازمانی سازندة فرهنگ

  08/0  48/1 132  درونیکاري  هايارزش

  21/0  07/2 132  بیرونی کاري هايارزش

  17/0  96/1 132  روابط اجتماعی

  16/0  85/1 132  رضایت شغلی

  15/0  80/1 132  کاري هايارزش

  

 نظرموردداري تمام متغیرهاي پژوهش از مقدار آلفاي دهد که مقدار معنینتایج جدول فوق نشان می

نرمال  داراي توزیع نظرشود که متغیرهاي موردگیري میچنین نتیجه بزرگتر بوده، لذا 05/0یعنی 

  . بنابراین به منظور آزمون فرضیات پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. هستند
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  هاي پژوهشهاي مربوط به فرضیهیافته. 4-3

  هاي پژوهش ارائه شده است.در این بخش نتایج مربوط به فرضیه 

 اول فرض صفر .4-5-1

  اول پژوهش به این صورت بیان شد: فرضیۀ

 ».داردن وجود معناداري رابطۀ سازمانی سازندة فرهنگ با کاري هايارزش بین« 

  . دهدرا نشان می سازمانی سازندة فرهنگ با کاري هايهمبستگی بین ارزشاتریس م 7 ةشمارجدول 

  )n=132(  سازمانی سازندة فرهنگ با کاري هايزشهمبستگی بین ار نتایج.  7-4جدول 

  

 ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١    متغیرھا       

1 

 

 موفقیت
 

         ١ ھمبستگی

- معنی

 داری

-         

2 

 

 خودیابی
 

٧٨/٠ ھمبستگی  ١        

- معنی

 داری

٠٠١/٠  -        

3 

 

 ھایمشوق
 انسانی

 

٤٢/٠ ھمبستگی  ٥٤/٠  ١       

- معنی

 داری

٠٠١/٠  ٠٠١/٠  -       

4 

 

 وابستگی
 

٦١/٠ ھمبستگی  ٦٥/٠  ٦٩/٠  ١      

- معنی

 داری

٠٠١/٠  ٠٠١/٠  ٠٠١/٠  -      

5 

 

 فرھنگ
 سازندۀ

  سازمانی

٨٩/٠ 0/88 ھمبستگی  ٧٦/٠  ٨٥/٠  ١     

- معنی

 داری

٠٠١/٠  ٠٠١/٠  ٠٠١/٠  ٠٠١/٠  -     

 درونی 6
 

٢٦/٠ ھمبستگی  ٢٤/٠  ٤٢/٠  ٣٨/٠  ٣٩/٠  ١     
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- معنی 

 داری

٠٠١/٠  ٠٠١/٠  ٠٠١/٠  ٠٠١/٠  ٠٠١/٠  -       

7 

 

 بیرونی
 

١١/٠ ھمبستگی  ١٨/٠  ٣١/٠  ٢٤/٠  ٢٣/٠  ٧٣/٠  ١    

- معنی

 داری

٠٠١/٠  ٠٠١/٠  ٠٠١/٠  ٠٠١/٠  ٠٠١/٠  ٠٠١/٠  -     

8 

 

 روابط
 اجتماعی

 

١٧/٠ ھمبستگی  ٢٤/٠  ٣٢/٠  ٣٢/٠  ٣٣/٠  ٧٥/٠  ٧٧/٠  ١   

- معنی

 داری

٠٠١/٠  ٠٠١/٠  ٠٠١/٠  ٠٠١/٠  ٠٠١/٠  ٠٠١/٠  ٠٠١/٠  -    

9 

 

 ھایارزش
 کاری

 

٢١/٠ ھمبستگی  ٢٧/٠  ٤١/٠  ٣٨/٠  ٣٥/٠  ٩٠/٠  ٨٨/٠  ٩٣/٠  1  

- معنی

 داری

٠٠١/٠  ٠٠١/٠  ٠٠١/٠  ٠٠١/٠  ٠٠١/٠  ٠٠١/٠  ٠٠١/٠  ٠٠١/٠  -  

  

 يهاي کارمل ارزشو ابعاد آن شا يهاي کاردهد که ارزشتایج مندرج در جدول فوق  نشان مین

د آن شامل موفقیت، و ابعا سازمانی سازندة فرهنگبیرونی و روابط اجتماعی با  يهاي کاردرونی، ارزش

  .)p>05/0( دار وجود داردنی و وابستگی ارتباط مثبت و معنیهاي انساخودیابی، مشوق

 دوم فرض صفر .4-5-2

  دوم پژوهش به این صورت بیان شد: ۀفرضی

 ».داردن وجود معناداري رابطۀ شغلی کارکنانبا رضایت  سازمانی سازندة فرهنگ بین« 

ه شده با رضایت شغلی کارکنان ارائ سازمانی سازندة فرهنگ همبستگی بینماتریس  8 ةشمارجدول 

  است. 

  )n=132( با رضایت شغلی کارکنان  سازمانی سازندة فرهنگ نتایج همبستگی بین.  8-4جدول 

  

متغیرھا             ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
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1 

 

 موفقیت
 

      ١ ھمبستگی

- معنی

 داری
-      

2 

 

 خودیابی

 
٧٨/٠ ھمبستگی  ١     

- معنی

 داری

٠٠١/٠ -     

3 

 

انسانی ھایمشوق  

 
٤٣/٠ ھمبستگی  ٥٥/٠  ١    

- معنی

 داری

٠٠١/٠ ٠٠١/٠ -    

4 

 

 وابستگی

 
٦١/٠ ھمبستگی  ٦٥/٠  ٧٢/٠  ١   

- معنی

 داری

٠٠١/٠ ٠٠١/٠ ٠٠١/٠ -   

5 

 

 سازندۀ فرھنگ
 سازمانی

٨٣/٠ ھمبستگی  ٨٩/٠  ٧٥/٠  ٨٥/٠  ١  

- معنی

 داری

٠٠١/٠ ٠٠١/٠ ٠٠١/٠ ٠٠١/٠ -  

6 

 

 شغلی رضایت
 کارکنان

 

٣٧/٠ ھمبستگی  ٣١/٠  ٤٥/٠  ٥١/٠  ٤٥/٠  1 

- معنی

 داری

٠٠١/٠ ٠٠١/٠ ٠٠١/٠ ٠٠١/٠ ٠٠١/٠ - 

  

د آن شامل موفقیت، و ابعا سازمانی سازندة فرهنگدهد که بین تایج مندرج در جدول فوق  نشان مین

 .)p>05/0دار وجود دارد (ا رضایت شغلی ارتباط مثبت و معنیهاي انسانی و وابستگی بخودیابی، مشوق

 

 سوم فرض صفر .4-5-3

  سوم پژوهش به این صورت بیان شد: فرضیۀ
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 ».داردن وجود معناداري رابطه هاي کاري با رضایت شغلی کارکنانارزش بین« 

  ه شده است. با رضایت شغلی کارکنان ارائ هاي کاريارزش همبستگی بینماتریس  9 ةشمارجدول 

  )n=132( با رضایت شغلی کارکنان  هاي کاريارزش همبستگی بین .  نتایج9-4جدول 

  

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١   متغیرھا         

1 

 

 درونی
 

     ١ ھمبستگی

     - داریمعنی

2 

 

 بیرونی

 
٧٢/٠ ھمبستگی  ١    

    - ٠٠١/٠ داریمعنی

3 

 

اجتماعی روابط  

 
٧١/٠ ھمبستگی  ٧٧/٠  ١   

   - ٠٠١/٠ ٠٠١/٠ داریمعنی

4 

 

مدیران کاری ھایارزش ٨٩/٠ ھمبستگی   ٨٩/٠  ٩١/٠  ١  

  - ٠٠١/٠ ٠٠١/٠ ٠٠١/٠ داریمعنی

5 

 

کارکنان شغلی رضایت  

 
٤٩/٠ ھمبستگی  ٣٢/٠  ٤٠/٠  ٤٧/٠  1 

 - ٠٠١/٠ ٠٠١/٠ ٠٠١/٠ ٠٠١/٠ داریمعنی

  

 هاي کارو ابعاد آن شامل ارزش هاي کاريارزشدهد که بین تایج مندرج در جدول فوق  نشان مین

.)p>05/0دار وجود دارد (ا رضایت شغلی ارتباط مثبت و معنیو روابط اجتماعی ب ، درونیبیرونی
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  چهارم صفرفرض  . 4-5-4

  چهارم پژوهش به این صورت بیان شد: ۀفرضی

 ».باشندمین رضایت شغلی کارکنان ةکنندبینیپیش سازمانی سازندة فرهنگهاي کاري و ارزش«

- پیش دو بررسی به ابتدا در. گردید استفاده متغیرهچند خطی رگرسیون از فرضیه این آزمون منظوربه

 هاخط بودن مستقل( خودهمبستگی چنینهم و متغیرها ۀرابط بودن خطیهم یعنی رگرسیون فرض

   .شد پرداخته) یکدیگر از

  

  خطیهم آزمون

 خطیهم وجود احتمال از بینپیش متغیرهاي تمامی بین همبستگی معادله، به متغیرها ورود از قبل

 نبوده 70/0 از باالتر همبستگی ضرایب از کدامهیچ اینکهبه توجه با. گردید بررسی چندگانه بودن

 خطی رگرسیون تحلیل از توانمی و نبوده مطرح چندگانه بودنخطیهم احتمال بنابراین است،

 نشان زیر جدول در VIF و تولرنس آزمون نتایج چنینهم). 1989 فیدل، و تباچینگ( کرد استفاده

  .باشدمی تحلیلاین  نتایج دربرگیرندة 10-4 شمارة جدول .است شده داده

  خطیهم بررسی براي VIF و تولرنس آزمون .10-4جدول

 VIF تولرنس خطیآزمون هم

 16/1 86/0 هاي کاريارزش

 16/1 86/0 سازمانی ةفرهنگ سازند

  .است شده رد چندگانه بودنخطیهم احتمال که دهدمی نشان فوق جدول هايیافته

  

  واتسون دوربین آزمون

 و بوده 5/2 تا 5/1 ةمحدود در نیز واتسون دوربین ضریب. باشدمی 68/1 واتسون دوربین آمار مقدار

  .است مدل در خودهمبستگی مشکل وجود عدم بیانگر
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  .باشدمی واریانس تحلیل نتایج دربرگیرندة 11-4 شمارة جدول

و  هاي کارياستفاده از ارزش شغلی کارکنان بابینی رضایت رگرسیون پیش لیل واریانستح. 11-4جدول 

  سازمانی سازندة فرهنگ

مدل        مجموع    
 مجذورات

 ۀدرج
 آزادی

 میانگین
 مجذورات

F r R2 معنی 
 داری

 نرگرسیو  1
  

٩٢١/٤٣  ٧٨٦/٨ ٥  ٤٦٩/١٦  ٥٤/٠  ٣١/٠  001/0 

     ٥٣٣/٠ ١٩٠ ٤٠٩/١٠٢  باقیمانده  

      ١٩٧  ٣٣٢/١٤٦  کل

2 

 

٣٧٦/٥٩ رگرسیون  ٢٦٤/١٤  ٥٩٢/٦ ٩  ٦٧/٠  ٤٣/٠  001/0 

     ٤٣٥/٠ ١٨٨ ٩٥٨/٨٦  باقیمانده  

      ١٩٧ ٣٣٤/١٤٦  کل

شده ناشی از تحلیل واریانس رگرسیون در گام اول مشاهده Fدهد که نگاهی به جدول فوق نشان می

بینی رضایت توانایی پیش سازمانی سازندة فرهنگباشد و سه با مقادیر بحرانی، معنادار میدر مقای

 فرهنگشود که شده مشخص میمیزان ضریب تعیین تعدیلوجه به چنین با تشغلی را دارد. هم

- مشاهده Fچنین درصد از واریانس رضایت شغلی را دارد. هم 31بینی توانایی پیش سازمانی سازندة

باشد و سه با مقادیر بحرانی، معنادار میشده ناشی از تحلیل واریانس رگرسیون در گام دوم در مقای

توجه  چنین بابینی رضایت شغلی را دارد. همتوانایی پیش هاي کاريارزش و سازمانی سازندة فرهنگ

 هاي کاريارزش و سازمانی سازندة فرهنگشود که شده مشخص میبه میزان ضریب تعیین تعدیل

  درصد از واریانس رضایت شغلی را دارند.  43بینی توانایی پیش

  .دهدمی نشان را هاآزمودنی کل در خطی ةمتغیرچند رگرسیون تحلیل به مربوط نتایج 12-4 جدول

هاي کاري و شغلی کارکنان با استفاده از ارزشهاي آماري رگرسیون رضایت مشخصه.  12-4جدول 

  سازمانی سازندة فرهنگ

 معنی تی آزمون رگرسیون ضریب انحراف خطای ضریب  متغیر  مدل
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 وابستگی متغیر به مربوط استاندارد بتاي اول گام در که دهدمی نشان فوق جدول در مندرج نتایج

 موفقیت متغیر در استاندارد انحراف واحد یک تغییر دیگر عبارت به). p>05/0(  باشدمی دارمعنی

 به مربوط استاندارد بتاي دوم گام در.  دهدمی تغییر استاندارد انحراف 37/0 را شغلی رضایت میزان

 انحراف واحد یک تغییر دیگر عبارت به). p>05/0(  باشدمی دارمعنی وابستگی و موفقیت متغیر

 رگرسیون

 نشده داستاندار

B 

 استاندارد

 SEBرگرسیون

 شده استاندارد

Beta 

(t) داری 

٤٠٢/٠ موفقیت ١  ٢٢٧/٠  ٣١١/٠  ٧٨٦/١  ٠٧٧/٠  

٢٠٤/٠ خودیابی   ٢٠٨/٠  ١٨٠/٠  ٩٩٣/٠  ٣٢١/٠  

٣٥٦/٠ مشوق   ١٩٧/٠  ٢٨٩/٠  ٨٢٢/١  ٠٧١/٠  

٥٢٠/٠ وابستگی   ٢٠٤/٠  ٣٨٠/٠  ٥٥٩/٢  ٠١٠/٠  

سازمانی فرھنگ   ٢٦٧/٠  ٦٨٧/٠  ١٧٧/٠  ٣٩٢/٠  ٦٩٦/٠  

٢ 

 

٤٦٦/٠ موفقیت  ٢١٩/٠  ٣٥٥/٠  ١١٩/٢  ٠٣٤/٠  

   خودیابی
٥٨٦/٠  ٥٤١/٠  ٠٩٤/٠  ١٩٨/٠  ١٠٤/٠  

 مشوق
٠٧٨/٠  ٨١٤/١  ٢٨٦/٠  ١٩٣/٠  ٣٤١/٠  

 وابستگی
٠١٢/٠  ٥٠٩/٢  ٣٥٧/٠  ١٩٦/٠  ٤٩٧/٠  

 سازمانی فرھنگ
٣٤٧/٠  ٩٤١/٠  ٤١٣/٠  ٦٦٩/٠  ٦٢٧/٠  

  درونی ھای کاریارزش
٤٥٦/٠  ٣٦٢/٠  ٤١٢/٠  ٢٦٤/١  ٢٠٣/٠  

  بیرونی ھای کاریارزش
١٢٠/٠  ٣٣٣/٠  ٠٨٧/٠  ٣٦٨/٠  ٧١٢/٠  

  اجتماعی روابط
٣٢٥/٠  ٤٠٠/٠  ٣١٢/٠  ٨٠٤/٠  ٤٢٦/٠  

  ھای کاریارزش
٣١٥/٠  ٩٩٩/٠  ٢٦٧/٠  ٣١٤/٠  ٧٥٨/٠  
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 استاندارد انحراف 35/0 و 35/0 را شغلی رضایت میزان وابستگی و موفقیت متغیرهاي در استاندارد

  .است شده خارج رگرسیونۀ معادل از شغلی رضایت متغیر دوم مدل در است ذکربه الزم. دهدمی تغییر
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  مقدمه .5-1

ج پژوهش مرور شده پژوهشی، مبانی نظري، پیشینه و نتای در این فصل ابتدا و به طور اجمالی طرح

هاي پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در پایان پیشنهادهاي کاربردي براي است. سپس یافته

  چنین پیشنهاداتی براي مطالعات آینده ارائه شده است.مدیران و هم

  پژوهشۀ خالص. 5-2

موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه  سازمانی سازندة فرهنگ

داراي اهمیت  سازمانی سازندة فرهنگیافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، 

 سازمانی سازندة فرهنگ. روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است

 مورد سازمانی محیط یک درون در را افراد باورهاي و هاارزش هویت، که است اصلی عوامل از یکی

 در بنیادي و مهم جزء یک عنوان به سازمانی سازندة فرهنگ ).1995 هارینگتون،( دهدمی قرار مطالعه

 همتايبی تعامالت مبناي بر که است اجتماعی واقعیتی مثابۀ به و شودمی محسوب سازمان یک پیکرة

- روان فرایندهاي گسترش و توسعه بلکه نیست ساده متغیر یک تنها و گیردمی شکل سازمان اعضاي

 عنوان با تحقیقی در) 2011( همکاران و منچت .)1983 اسمریچ،( است سازمان اعضاي پویایی

 هنجارها اگر دادند نشان مدرن هايشرکت در مندي کارکنانرضایت و سازمانی سازندة فرهنگ

 به سازمان اعضاي میان گسترده طور به فرهنگی هنجارهاي و باشند داشته محیط با مناسبی سازگاري

. شودمی پویا هايمحیط در کارکنان منديرضایت افزایش موجب قوي فرهنگ شود، گذاشته اشتراك

- یافته اساس بر. شد انتخاب تحقیق این دادن انجام براي آمریکایی بازرگانی مدرن و بزرگ شرکت 60

- شرکت با مقایسه در دارد فرهنگی مشترك هنجارهاي که هاییشرکت در زیادي تعامل تحقیق هاي

 ایجاد .دارند محیط با بیشتري سازگاري توانایی هاشرکت این و دارد وجود فرهنگی مشترکات با هاي

 موفقیت و کارکنان رضایت براي مهم عاملی تواندمی سازمان در مناسب سازمانی سازندة فرهنگ یک

 خود کنونی مشاغل مورد در افراد که باورهاست و احساسات از ايمجموعه شغلی رضایت. باشد سازمان
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 که عاملی ؛است شغلی موفقیت در مهم عوامل از یکی شغلی رضایت). 1999 ، گاریس و جنیفر( دارند

 شرایط داشتن دوست یعنی شغلی رضایت. گرددمی فردي رضایت احساس نیز و کارایی افزایش موجب

 شفیع( شودمی دریافت آن براي که پاداشی و گیردمی انجام کار آن در که شرایطی شغل، یک لوازم و

 داشته رضایت خود شغل از سازمان یک کارکنان هرگاه که دهدمی نشان هاارزیابی ).1386 آبادي،

 مفید و اثربخش سازمان یک صورت به و بود خواهد مثبتی اثرات داراي نیز هاآن سازمان باشند،

 هدف با را پژوهشی) 1392( همکاران و طباطبایی). 1375 مهروژان، و محمدزاده( آمد درخواهد

 آموزشی هايبیمارستان در هرزبرگ نظریه اساس بر کارکنان شغلی رضایت بر مؤثر عوامل بررسی

 با مناسب دستمزد و حقوق ،39/4 ةنمر میانگین با شغلی امنیت عوامل. دادند انجام قزوین شهرستان

 میانگین با کار در مسئولیت احساس عوامل و بهداشتی عوامل ةزمر در 5 نمرة از 38/4 نمرة میانگین

 ترتیب به انگیزشی عوامل ةزمر در 5 نمرة از 38/4 نمرة میانگین با کار بودن عالقه مورد ،38/4 نمرة

 ترینمهم را شغی امنیت و دستمزد و حقوق عامل دو کارکنان از درصد 8/70. گرفتند قرار اولویت در

 تأمین جهت ریزيبرنامه و توجه: گیرينتیجه. دانستندمی کارکنان عملکرد بهبود در بازدارنده عوامل

 کار در مسئولیت احساس و بهداشتی عوامل عنوان به شغلی امنیت و مناسب دستمزد و حقوق عوامل

 بهبود در تواندمی دیگري عامل هر از بیش انگیزشی، عوامل عنوان به کار در موفقیت احساس و

 سازندة فرهنگ تأثیر بیانگر آیدبرمی تحقیقات و هایافته مشاهدة از چهآن. باشد مؤثر کارکنان عملکرد

 سازمانی سازندة فرهنگ که دهدمی نشان هاپژوهش نتایج عالوهبه باشد،می رفتارها نحوة بر سازمانی

 و نفسبه اعتماد تعهد، حس عملکرد، چون سازمان اثربخشی هايشاخص بر مثبتی تأثیر تواندمی

). 1973 پریچارد، ؛ 1985 پوستر، ؛ 1984 دنسون،( باشد داشته کارگران و کارکنان اخالقی رفتارهاي

 وجود همبستگی دو این بین دیگر بیان به. است موثر افراد شغلی رضایت در سازمانی سازندة فرهنگ

 مدیریت و رهبري سازگار، همکاران مناسب، کاري شرایط مانند عواملی تاثیر تحت شغلی رضایت. دارد

 عنوان به هم سازمانی سازندة فرهنگ و است فرد هايخواست با سازمان اهداف گونیهم و شایسته

 ).1377مشبکی،( کندمی پیدا شدید همبستگی و وابستگی شغلی رضایت با عوامل این در موثر عامل
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 رضایت و سازمانی سازندة فرهنگ ۀرابط بررسی عنوان به تحقیقی در) 1388( همکاران و ابطحی

 شغلی رضایت و سازمانی سازندة فرهنگ بین که رسیدند نتیجه این به بانک کارکنان میان در شعلی

 عنوان به تحقیقی در) 1387(  همکاران و نسبچنین حسینیهم .دارد وجود معناداري و مثبت رابطۀ

 رسیدند نتیجه این به اردبیل دانشگاه کارکنان در شغلی رضایت و سازمانی سازندة فرهنگ بین رابطۀ

- اساسی اثربخش دارد. رهبران کارکنان شغلی رضایت روي بر زیادي تاثیر سازمانی سازندة فرهنگ که

 توانمی را بهینه وريبهره به دستیابی ۀزمین در سازمان هر شکست. هستند سازمانی هر منابع ترین

 اجتماعات اصلی رکن هاسازمان. دانست سازمان آن غیرکارامد رهبري و مدیریت به مربوط حدودي تا

 هاسازمان مرگ یا و رشد حیات، در عامل ترینمهم عنوان به مدیریت و شوندمی محسوب کنونی

 .شودمی هدایت مدیر ۀوسیل به مطلوب وضع سوي به موجود وضع از حرکت روند و است بوده مطرح

 از آن ۀوسیل به که دارد ايمشخصه موفق سازمان که دارندمی اظهار) 1996( بالنچارد و هرسی

 هايسال». اثربخش و پویا رهبري و مدیریت«  جز نیست چیزي آن و شودمی شناخته ناموفق سازمان

- ارزش و هامهارت واجد مدیران که هستند این مستلزم بالطبع و تغییرند و چالش هايسال روپیش

 شاید انسانی نیروي بر مدیریت. سازد قادر شغلی و انسانی لمسائ گوییپاسخ به را هاآن که باشند هایی

 با که باشدمی سازمانی هر در مدیر یک وظایف بخش سازترینسرنوشت حال عین در و ترینحساس

 کار به و شده مالحضه انسانی سرشت آفرینش در که چندوچونی پر و گوناگون هايویژگی داشتن

 و افشاري ).1377 محمدي،( شد لنائ موفقیت و بازدهی سطح باالترین به توانمی است، رفته

 هايدانشگاه بدنیتربیت ادارات مدیران کاري هايارزش بررسی هدف با را پژوهشی) 1389( همکاران

 ۀجامع. است گرفته انجام میدانی شکل به و بوده توصیفی نوع از حاضر تحقیق روش. دادند انجام کشور

 مدیریت متخصصان و) نفر 41( کشور هايدانشگاه بدنیتربیت ادارات مدیران ۀکلی موردنظر تحقیق

 در نفر 11 نیز متخصصان تعداد و دریافت ادارات مدیران از نامهپرسش 20 نهایت در که است ورزشی

- تربیت ادارات مدیران کاري هايارزش بین که داد نشان تحقیق این از حاصل نتایج. شد گرفته نظر

- ارزش شامل ترتیببه مدیران براي هاارزش این اولویت. دارد وجود داريمعنی تفاوت هادانشگاه بدنی
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 هايرده تمام در انسانی هايارزش اهمیت تحقیق، نتایج به توجه با. است فنی و ادراکی انسانی،هاي 

- می محسوب مدیریتی وظایف انجام الینفک جزء سازمانی هر در و مدیریت مراتبسلسله در مدیریتی

 در موفقیت استمرار عوامل ترینمهم از یکی ،کاري هايارزش نظر از مدیران کیفیت و صالحیت .شود

). 1376 جاسبی،( هستند اساسی هايارزش نیازمند الزم، کارایی داشتن براي مدیران. است سازمان

- می کارآمد شغلی، محیط از خارج در و خود شغل در را مدیران هايفعالیت هاتوانایی و هاارزش این

 رضایت مدیران به هاآن بر تسلط و است ضروري سازمان وريبهره به نیل براي هاآن وجود و سازد

 از). 1376 مارسی،( دارند نیاز ترقی و پیشرفت به که سازدمی مطمئن را هاآن و دهدمی بیشتري

 سطوح در هاي کاريارزش شود سازمان در کارکنان شغلی رضایت موجب تواندمی که عواملی جمله

 مشترك آرزوي و هدف عنوان به سازمانی اهداف. اندشده تشکیل افراد از هاسازمان همۀ. است باالتر

 یک باید گروهی کار هر براي. شوند تعبیر هاسازمان وجودي علت ترینمهم شاید سازمانی، اعضاي

 شخصی باید هم هاسازمان در. دارد نگه درست مسیر در را افراد تا باشد داشته وجود راهنما و رهبر

 هدایت جلو به را سازمان. کند جلوگیري منابع اتالف از و کرده هماهنگ را کارها تا باشد داشته وجود

 سپهوند و نژادشریعت .است گرفته نام سازمان مدیر شخص، این و نماید سوهم زمان با و کرده

 اعضاي سازمانی تعهد و شغلی رضایت بر کاري هايارزش تأثیر بررسی به خود پژوهش در) 1393(

- ارزش داد نشان هافرضیه بررسی نتایج. پرداختند آبادخرم شهر هايدانشگاه کارکنان و علمی هیئت

 ۀمقایس عالوه،به. دارد دارمعنی و مثبت تأثیر کارکنان شغلی رضایت و سازمانی تعهد بر کاري هاي

 هادانشگاه کارکنان با مقایسه در علمی هیئت اعضاي شغلی، رضایت ابعاد تمامی داد نشان حاکی نتایج

 نیز هادانشگاه کارکنان و علمی هیئت اعضاي سازمانی تعهد ةدربار. دارند باالتري شغلی رضایت سطح

 ایمانی .دارند باالتري تعهد سطح علمی، هیئت اعضاي عاطفی، و هنجاري تعهد بعد دو در گفت باید

 شغلی رضایت و مدارس سازمانی جو با کاري هايارزش ۀرابط تبیین به خود پژوهش در) 1391(

 بین: داد نشان نتایج. بود همبستگی نوع از توصیفی تحقیق روش. پرداخت معلمان دیدگاه از معلمان

 کاري هايارزش ابعاد و دارد وجود داريمعنی ۀرابط شغلی رضایت و سازمانی جو با کاري هايارزش
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 جو با رابطه در مرد و زن معلمان دیدگاه بین. باشندمی شغلی رضایت و سازمانی جو بینیپیش به قادر

 نیز و کلی هايارزش با ۀرابط در مرد و زن معلمان دیدگاه. ندارد وجود آماري دارمعنی تفاوت سازمانی

 خدمتی سوابق با معلمان دیدگاه بین. است متفاوت شغلی رضایت با ادراکی و انسانی فنی، هايارزش

 تفاوت شغلی رضایت و سازمانی جو با کاري هايارزش و انسانی فنی، هايارزش لحاظ از مختلف

   .دارد وجود آماري دارمعنی

 ادارات مرد و زن کارمنداناین پژوهش  آماري ۀجامعحاضر توصیفی و از نوع همبستگی است.  ۀمطالع

 اعضا و کارمندان تعداد. گرفتند قرار یزد استان در ورزشی هايهیئت اعضاي و جوانان و ورزش

نفر به عنوان  132 1کرجساي و مورگان ۀجدول تعیین حجم نمونبر اساس  و بودند نفر 198 مجموعا

 شامل اول نامۀپرسش. بود نامهپرسش چهار شامل تحقیق این گردآوري ابزار نمونه انتخاب شدند.

 وضعیت تحصیالت، میزان سازمانی، فعالیت ۀسابق جنسیت، سن، نظیر آماري ۀجامع فردي هايویژگی

 و ماندلو میشل از سازمانی ةسازند فرهنگ نامۀپرسش دوم نامۀپرسش. بود استخدامی وضعیت و تأهل

 سپس شد برگردان انگلیسی به شدهترجمه نسخۀ اصلی ۀنسخ ۀترجم از بعد که بود) 2013( همکاران

 اختیار در محتوایی و صوري روایی تعیین براي. شدند داده مطابقت شدهبرگردان نسخۀ و اصلینسخۀ 

 ورزشی هیئت عضو 2 و دکتري دانشجوي 1 استادیار، 1 دانشیار، 2 شامل که نظرانصاحب از نفر 6

 نامۀپرسش. شد حاضر نامهپرسش اصلی نسخۀ ضروري اصالحات و تغییرات از پس. گرفت قرار بودند

 شامل راسازمانی  ةسازند فرهنگ مقیاسخرده چهار که است سؤال 40 شاملسازمانی  ةسازند فرهنگ

 سوم نامۀپرسش .سنجدمی) 10( وابستگی و) 10( انسانی هايمشوق ،)10( خودیابی ،)10( موفقیت

- ارزش نامۀپرسش. است شده تهیه) 2010( سال در همکاران و ماندلو میشل توسط يکار هايارزش

 هايارزش ،)5( درونی هايارزش بعد 3 در را يکار هايارزش که بود سؤال 15 شامل يکار هاي

 منديرضایت چهارم نامۀپرسش .کرد گیرياندازه کارکنان دیدگاه از) 4( اجتماعی روابط و) 6( بیرونی

 آلفاي از استفاده با .بود سؤال 3 شامل که است) 2001( سال در همکاران و مول توسط کارکنان

                                                             
1- Karchsay & Morgan 
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 نامۀپرسش براي و α=93/0 سازمانی ةسازند فرهنگ نامۀپرسش براي درونی ثبات میزان کرونباخ

توصیف  .آمد دست به α=92/0 کارکنان منديرضایت نامۀپرسش براي و α=95/0 يکار هايارزش

درصد زن  3/32نفر) و  100ها مرد (درصد آزمودنی 7/67ها نشان داد که هاي فردي آزمودنیویژگی

ها داراي وضعیت استخدامی درصد آن 6/59 درصد) متأهل بوده، 4/87ها (نفر)، بیشتر آزمودنی 32(

  ها داراي مدرك تحصیلی لیسانس بودند. درصد از آن 5/53رسمی و 

 و بیرونی يکار هايارزش درونی، يکار هايارزش شامل آن ابعاد و يکار هايها نشان داد ارزشیافته

 و انسانی هايمشوق خودیابی، موفقیت، شامل آن ابعاد و سازمانی ةسازند فرهنگ با اجتماعی روابط

 موفقیت، شامل آن ابعاد و سازمانی ةسازند فرهنگ دارد. بین وجود دارمعنی و مثبت ارتباط وابستگی

چنین دارد، هم وجود دارمعنی و مثبت ارتباط شغلی رضایت با وابستگی و انسانی هايمشوق خودیابی،

 رضایت با اجتماعی روابط و ، درونیبیرونی يکار هايارزش شامل آن ابعاد و کاري هايارزش بین

 و سازمانی ةسازند فرهنگهاي این تحقیق دارد. بر اساس یافته وجود دارمعنی و مثبت ارتباط شغلی

  .دارد را شغلی رضایت بینیپیش توانایی کاري هايارزش

  گیريبحث و نتیجه. 5-3

 و سازمان گوناگون عوامل و کارکردها بر سازمانی ةسازند فرهنگ ةکنندنتعیی نقش و اهمیت به نظر

 ورزشی هايهیئت و هاسازمان اهمیت چنینهم و کارکنان شغلی هايبرداشت بر آن تاثیر نتیجه در

 هايارگان سازمانی ةسازند فرهنگ بهبود و تقویت کشور، ورزشی تحوالت اصلی منابع از یکی عنوانبه

 برخوردار سزاییهب اهمیت از کارکنان شغلی رضایت افزایش ۀزمین نمودن فراهم نتیجه در و ورزشی

 بررسی ورزشی هاي سازمان در سازمانی ةسازند فرهنگ تا شد خواهد باعث تحقیق این انجام. است

 کارکنان شغلی رضایت از آگاهی چنینهم و اندیشید را راهکارهایی آن اعتالئ جهت در بتوان تا گردد

 بودن اثربخش براي .کند کمک آن افزایش براي الزم اقدامات جهت در را ورزشی مسئولین تواندمی

 قطعی ضرورتی ماهر مدیران وجود امروزي، ةپیچید و اجتماعی نهادهایی عنوان به ورزشی هايسازمان
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 محیطی ایجاد براي الزم هايهشیو اتخاذ و تدارکات ۀتهی: از است عبارت مفهوم این در مدیریت است،

).  78: 1380 بهرنگی، از نقل ،1گال و اچسون( افتد اتفاق آن در بتواند یادگیري و آموزش که

 در موفقیت استمرار عوامل ترینمهم از یکی ،کاري هايارزش نظر از مدیران کیفیت و صالحیت

). 1376 جاسبی،( هستند اساسی هايارزش نیازمند الزم، کارایی داشتن براي مدیران. است سازمان

- می کارآمد شغلی، محیط از خارج در و خود شغل در را مدیران هايفعالیت هاتوانایی و هاارزش این

 رضایت مدیران به هاآن بر تسلط و است ضروري سازمان وريبهره به نیل براي هاآن وجود و سازد

- این از ).1376 مارسی،( دارند نیاز ترقی و پیشرفت به که سازدمی مطمئن را هاآن و دهدمی بیشتري

 رضایت در سازمانی سازندة فرهنگ وکاري  هايارزش بررسی نقش حاضر تحقیق انجام هدف رو

 تحقیق هايیافته بود. تحلیلهاي ورزشی استان یزد در ادارات ورزش و جونان و اعضاي هیئت کارکنان

 و بیرونی يکار هايارزش درونی، يکار هايارزش شامل آن ابعاد و کاري هاي که بین ارزش داد نشان

 و انسانی هايمشوق خودیابی، موفقیت، شامل آن ابعاد و سازمانی ةسازند فرهنگ با اجتماعی روابط

 2)، کارملین1391( با نتایج تحقیقات منظمی یافتهدارد. این  وجود دارمعنی و مثبت ارتباط وابستگی

 فرهنگ با کاري هايارزش ۀرابط تبیین به خود پژوهش در) 1391( باشد. منظمیسو می) هم2011(

 بین: داد نشان نتایج. بود همبستگی نوع از توصیفی تحقیق روش. پرداخت مدارس سازمانی سازندة

 قادر کاري هايارزش ابعاد و دارد وجود داريمعنیسازمانی رابطۀ  ةسازند فرهنگ با کاري هايارزش

 فرهنگ با رابطه در مرد و زن معلمان دیدگاه بین. باشندمیسازمانی  ةسازند فرهنگ بینیپیش به

 بررسی به که پژوهشی در) 2011( کارملین. ندارد وجود آماري دارمعنی تفاوتسازمانی  ةسازند

 هايارزش که رسید نتیجه این به داد، انجام شهري هايسازمان ةسازند فرهنگ روي کاري هايارزش

- ارزش در تغییراتی توانمی راحتیبه مدتکوتاه در و است تأثیرگذار سازمانی ةسازندفرهنگ  بر کاري

   .شودمی ة سازمانیفرهنگ سازند در داريمعنی تغییرات ایجاد موجب که کرد ایجاد کاري هاي

                                                             
1- Echsown & Gull 

2- Karmleen 
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- مشوق خودیابی، موفقیت، شامل آن ابعاد و سازمانی سازندة فرهنگ تحقیق نشان داد که بیننتایج 

توان بیان نمود که دارد. می وجود دارمعنی و مثبت ارتباط شغلی رضایت با وابستگی و انسانی هاي

 و سازمان گوناگون عوامل و کارکردها بر سازمانی ةسازند فرهنگ ةکنندتعیین نقش و اهمیت به نظر

 به ورزشی هايهیئت و هاسازمان اهمیت چنینهم و کارکنان شغلی هايبرداشت بر آن تاثیر نتیجه در

 هايارگان سازمانی سازندة فرهنگ بهبود و تقویت کشور، ورزشی تحوالت اصلی منابع از یکی عنوان

 برخوردار سزاییهب اهمیت از کارکنان شغلی رضایت افزایش ۀزمین نمودن فراهم نتیجه در و ورزشی

 همکاران و نسب، حسینی)1388( همکاران و تحقیقات ابطحی نتایج با نحوي به یافته این .است

 به تحقیقی در) 1388( همکاران و باشد. ابطحیسو میهم )2010( 1همکاران و پترمن ی، چت)1387(

 نتیجه این به بانک کارکنان میان در شعلی رضایت و سازمانی سازندة فرهنگ ۀرابط بررسی عنوان

 حسینی. دارد وجود معناداري و مثبت رابطه شغلی رضایت و سازمانی سازندة فرهنگ بین که رسیدند

 در شغلی رضایت وسازمانی  سازندة فرهنگ بین رابطۀ عنوان به تحقیقی در) 1387(  همکاران و نسب

 شغلی رضایت روي بر زیادي تاثیر سازمانی فرهنگ که رسیدند نتیجه این به اردبیل دانشگاه کارکنان

 و سازمانی سازندة فرهنگ عنوان با تحقیقی در) 2010( همکاران و  پترمن چت .دارد کارکنان

 و باشند داشته محیط با مناسبی سازگاري هنجارها اگر دادند نشان مدرن هايشرکت در منديرضایت

 قوي فرهنگ شود، گذاشته اشتراك به سازمان اعضاي میان گسترده طور به فرهنگی هنجارهاي

 آمریکایی بازرگانی مدرن و بزرگ شرکت 60. شود می پویا هايمحیط در منديافزایش رضایت موجب

 که هاییشرکت در زیادي تعامل تحقیق هايیافته اساس بر. شد انتخاب تحقیق این دادن انجام براي

  دارد. وجود فرهنگی مشترکات با هايشرکت با مقایسه در دارد فرهنگی مشترك هنجارهاي

 و ، درونیبیرونی کاري هايارزش شامل آن ابعاد و کاري هايارزش که بین داد نشان تحقیق نتایج

 توان بیان نمود که رهبراندارد. می وجود دارمعنی و مثبت ارتباط شغلی رضایت با اجتماعی روابط

 وريبهره به دستیابی ۀزمین در سازمان هر شکست. هستند سازمانی هر منابع تریناساسی اثربخش

                                                             
1- Chat Peterman & et al 
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 رکن هاسازمان. دانست سازمان آن غیرکارامد رهبري و مدیریت به مربوط حدودي تا توانمی را بهینه

 یا و رشد حیات، در عامل ترینمهم عنوان به مدیریت و شوندمی محسوب کنونی اجتماعات اصلی

مطلوب و در نهایت  وضع سوي به موجود وضع از حرکت روند و است بوده مطرح هاسازمان مرگ

 نژادتحقیقات شریعت نتایج با نحوي به یافته این. شودمی هدایت مدیر ۀوسیل به مندي کارمنانرضایت

- سو میهم )2012( ، کوچران)1391( ، ایمانی)1392( ترکی و میرکمالی ، خرازي،)1393( سپهوند و

 رضایت بر کاري هايارزش تأثیر بررسی به خود پژوهش در) 1393( سپهوند و نژاد باشد. شریعت

 نتایج. پرداختند آبادخرم شهر هايدانشگاه کارکنان و علمی هیئت اعضاي سازمانی تعهد و شغلی

 و مثبت تأثیر کارکنان شغلی رضایت و سازمانی تعهد بر کاري هايارزش داد نشان هافرضیه بررسی

 علمی هیئت اعضاي شغلی، رضایت ابعاد تمامی داد نشان حاکی نتایج ۀمقایس عالوه،به. دارد دارمعنی

 هیئت اعضاي سازمانی تعهد ةدربار. دارند باالتري شغلی رضایت سطح هادانشگاه کارکنان با مقایسه در

 علمی، هیئت اعضاي عاطفی، و هنجاري تعهد بعد دو در گفت باید نیز هادانشگاه کارکنان و علمی

 ادراك بررسی هدف با را پژوهشی) 1392( ترکی و میرکمالی خرازي، .دارند باالتري تعهد سطح

 شهر ملی بانک شعب در هاآن شغلی رضایت با آن ۀرابط و سازمان مدیران کاري هايارزش از کارکنان

 شغلی رضایت و اراك شهر ملی بانک در مدیران کاري هايارزش که داد نشان نتایج. دادند انجام اراك،

 کاري هايارزش بین. شوندمی ارزیابی بخشرضایت و دارند قرار میانگین از باالتر دو هر آن، کارکنان

 تحلیل نتایج. داشت وجود 58/0 دارمعنی مثبت همبستگی کارکنان، شغلی رضایت و سازمان مدیران

 مؤلفه سازمان، مدیران کاري هايارزش هايمؤلفه بین در که داد نشان نیز گامبه گام رگرسیون

 از درصد 35 تنهایی به توانست که بود کارکنان شغلی رضایت ةکنندبینیپیش ترینقوي کردنرهبري

 کاري هايارزش هايویژگی ارزیابی در چنینهم. کند بینیپیش را کارکنان شغلی رضایت واریانس

 وجود تحصیالت سطح و سن بعد در داريمعنی تفاوت کارکنان، شغلی رضایت و سازمان مدیران

 و مدارس سازمانی جو با کاري هايارزش ۀرابط تبیین به خود پژوهش در) 1391( ایمانی .نداشت

 نتایج. بود همبستگی نوع از توصیفی تحقیق روش. پرداخت معلمان دیدگاه از معلمان شغلی رضایت
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 ابعاد و دارد وجود داريمعنی رابطه شغلی رضایت و سازمانی جو با کاري هايارزش بین: داد نشان

 در مرد و زن معلمان دیدگاه. باشندمی شغلی رضایت و سازمانی جو بینیپیش به قادر کاريهاي ارزش

 بین. است متفاوت شغلی رضایت با ادراکی و انسانی فنی،هاي ارزش نیز و کلیهاي ارزش با رابطه

 جو با کاريهاي ارزش و انسانی فنی،هاي ارزش لحاظ از مختلف خدمتی سوابق با معلمان دیدگاه

 عنوان با پژوهشی در) 2012( کوچران .دارد وجود آماري دارمعنی تفاوت شغلی رضایت و سازمانی

 چهارده داد نشان اوهایو دانشگاه کارکنان سازمانی تعهد و شغلی رضایت درکاري هاي ارزش نقش

 عبارتند دارند، اوهایو دانشگاه کارکنان سازمانی تعهد و شغلی رضایت در اساسی نقش کهکاري  ارزش

 دانش فردي،بین روابط پذیري،انعطاف تنوع، مشتري، به خدماتۀ عرض مستمر، یادگیري ارتباطات، از

 و تفکر آن، با سازگاري و فناوري کاربرد رهبري، و گروهی کار منابع، مدیریت گرایی،تخصص توسعه،

  .جوامع و دیگران فهم و درك مسأله، حل

 شغلی رضایت بینیپیش توانایی کاري هايارزش و سازمانی ةسازند فرهنگکه  داد نشان تحقیق نتایج

ترین راهکارهاي ارتقاي کیفیت کارکنان محسوس توجه به بعد رهبري مدیران یکی از مهم .دارد را

 فرهنگارتباط بین  ۀزمین) در 2010( 1) و فولکمن2011( چون ریچترشود. محققان زیادي هممی

- اند که سریعاند و به این نتیجه رسیدهو رضایت شغلی تحقیق کرده کاريهاي ارزش، سازمانی ةسازند

ها با رهبري کردن آنشود ادارهرضایت شغلی کارکنان میترین روشی که باعث افزایش ترین و مطمئن

اند ن نتیجه رسیدهبه ای هاي خودها در بررسیناسب است. آناثربخش در محیطی فیزیکی و شغلی م

اي، بر رضایت شغلی در محیط کاري با توجه به زبان حرفه سازمانی سازندة فرهنگکه میزان تاثیر 

شدن مدیریت سنتی با رهبري ه و نقش مدیران با توجه به همراهفرهنگ علمی متنوع و متفاوت بود

تواند نتایج متفاوتی نسبت به گرا در عصر حاضر بسیار پیچیده است و حتی تحقیقات جدیدتر میتحول

، )1390( همکاران و تحقیقات بیرامی نتایج با نحوي به چنینیافته هم تحقیقات قبلی داشته باشد. این

                                                             
1- Richteur & Folkhman 



١٠٠ 
 

 پژوهش در )1390( همکاران و باشد.  بیرامیسو میهم )2011( 1السچین و مانیچ ،)1388( جلوسیان

 از معلمان شغلی رضایت و مدارسسازمانی  سازندة فرهنگ و کاريهاي ارزش رابطه تبیین به خود

هاي ارزش بین: داد نشان نتایج. بود همبستگی نوع از توصیفی تحقیق روش. پرداخت معلمان دیدگاه

 کاريهاي ارزش ابعاد و دارد وجود داريمعنی ۀرابط شغلی رضایت وسازمانی  سازندة فرهنگ با کاري

 پژوهشی در )1388( جلوسیان. باشندمی شغلی رضایت بینیپیش به قادرسازمانی  سازندة فرهنگو 

 از آنان مندي مدارسمیزان رضایت با سازمانی سازندة فرهنگو  هاي کاريارزش ۀرابط بررسی به

 ماهیت نظر از و کاربردي هدف، به توجه با پژوهش این. پرداختند متوسطه مقطع معلمان دیدگاه

 ۀمتوسط مقطع معلمان شامل آماري ۀجامع. است) همبستگی -پیمایشی( توصیفی نوع از پژوهش

 ةشیو از گیري،نمونه انجام براي. باشد می 91-92 تحصیلی سال در نفر 86 تعداد به صوفیان منطقه

 نفر 40 میان این از که گردید استفاده نفر 71 تعداد به و جامعه حجم با متناسب ايطبقه گیرينمونه

 فرهنگ و هاي کاريارزشنشان داد بین  پژوهش از حاصل نتایج. شدند انتخاب زن نفر 31 و مرد

 .دارد وجود دارمعنی و مثبت رابطۀ متوسطه مقطع مندي معلمانبا میزان رضایت سازمانی سازندة

سازمانی  سازندة فرهنگو  کاريهاي ارزش بررسی به که پژوهشی در  )2011(  السچین و  مانیچ

و  کاريهاي ارزش که رسید نتیجه این به داد، انجام شهريدرونهاي ي رضایت کارکنان سازمانرو

و  باشندرضایت کارکان آن سازمان می ةکنندبینیتوجهی پیشبه میزان قابلسازمانی  سازندة فرهنگ

 که کرد ایجاد سازمانی سازندة فرهنگو  کاريهاي ارزش در تغییراتی توانمی راحتی به مدتکوتاه در

  شود. می سازمان مندي کارکانرضایت میزان در داريمعنی تغییرات ایجاد موجب

  پیشنهادهاي پژوهش. 5-4

  شود.در این قسمت پیشنهادهاي نتایج پژوهش در دو بخش پیشنهادهاي کاربردي و پژوهشی ارائه می

  پیشنهادهاي کاربردي. 5-4-1

                                                             
1- Maneech & Lascheen 
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- ترضای براي الزم بستر ایجاد شرایط مناسب،جوانان با  ورزش و ادارات مسئوالن و مدیران -1

 با را خود شغل که کارکنان کنند فراهم ايگونه به را شرایط و نمایند فراهم را مندي کارکنان

 توانندمی ورزشی محترم باشند. مدیران داشته آن به نسبت درونی ۀعالق و نموده تلقی ارزش

 نوآورى و خالقیت چونهم کارکنان آموزشى و فرهنگى مختلف هايکالس برگزاري با

 هاسازمان در را سازىفرهنگ روند غیره، و مثبت تفکر درونى، کنترل و موثر رهبرى سازمانى،

 .نمایند تسهیل ورزشی هايهیئت و

 قرار توجه مورد را شوندمی کارکنان شغلی رضایت افزایش موجب که عواملی باید هاسازمان -2

 شود. افزوده سازمانی مندي و خدماتمیزان رضایت به طریق این از تا دهند

 خود سازمانی فرهنگ بررسی در سعی هاسازمان در ورزش متولیان که شودمی پیشنهاد -3

 کارکنان و اعضا هايارزش و اهداف به سازمانی هايارزش و اهداف طراحی در و باشند داشته

 که بردارند گام فرهنگی سمت به خود سازمانی فرهنگ سطح تغییر در و کنند توجه نیز خود

- بیش سازمانی فرهنگ نوع این که چرا باشد دخیل آن در نیز اعضا و کارکنان نظرات نقطه

 کیفیت سطح ارتقاي موجب شغلی رضایت افزایش. دهدمی نشان را شغلی رضایت میزان ترین

 و ورزش توسعه موجبات خود نوبه به نیز این و گردید خواهد هاآن هايفعالیت و هاسازمان

 .نمود خواهد فراهم را کشور اقتصادي

- می پیشنهاد هستند، سازمانی هر در اصلی هايسرمایه انسانی، نیروي و کارکنان که آنجا از -4

 باشد؛ ورزشی مدیران اصلی هايدغدغه از هاآن اجتماعی و کاري ينیازها به توجه که شود

 که تأثیري و سازمان عملکردهاي و اهداف پیشبرد در آنها نقش اهمیت به توجه با زیرا

 امر این از پوشیچشم گذارد،می انتظارات به گوییپاسخ و خدمات ۀعرض بر آنان عملکرد

 ۀمرحل در که لذتی احساس از کارکنان. است انگاريسهل نوعی واقع، در و اجتنابغیرقابل

 در که دانندمی متعهد را خود دهد،می دست آنان به سازمانشان هویت با آنان شناسایی
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 تعهد، میزان افزایش رسدمی نظر به طور این نتیجه در. کنند عمل سازمان اهداف راستاي

 رضایت میزان کاهش از و شودمی سازمان هايکاستی از برخی از کارکنان پوشیچشم موجب

 .شود تلقی فرصت هاسازمان براي تواندمی موضوع این که) بالعکس و( کندمی جلوگیري آنان

مدیریت فرهنگ سازمانی بسیار مهم است اعمال و اقدامات مدیریت به یکی از مواردي که در  -5

هاي فرهنگ سازمانی نقش مهمی دهی به مولفهویژه مدیریت عالی سازمان است که در شکل

ست که دست به ا هاییارزش ةادکنندکند. اعمال و اقدامات مدیران نمایانگر و ایجایفا می

هایی در سازمان از نظر مدیران زد که چه ارزشساگردد و کارکنان را آگاه میدست می

- عمر سازمان ۀحساسی در چرخ ۀمرحلاندرکاران تغییرات در مطلوب است لذا مدیران و دست

- برند و نقش بسیار مهمی را بر عهده دارند چرا که اعمال و اقدامات آنهاي ورزشی به سر می

گیري فرهنگ سازمانی ضعیف منجر لذهنی کارکنان انجامد، به شک ۀتفرقتواند به ها هم می

ها و ابعاد سازمان جدید نظر افراد نسبت به ارزشتواند به توافق، اتحاد و اتفاقیبشود و هم م

تواند نقش مهمی در هاي ورزشی میمنجر گردد، بنابراین انتصاب مدیران کارامد در سازمان

 تقویت فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان داشته باشد.

   پیشنهادهاي پژوهشی. 5-4-2

 هايفدراسیون در کارکنان رضایت بر سازمانی سازندة فرهنگ کاري و هايارزش بررسی نقش -1

 .ورزشی

کارکنان و وفاداري  رضایت بر سازمانی سازندة فرهنگ و کاري هايارزش نقش بررسی -2

  .سازمانی

هاي در لیگ ورزشکاران رضایت بر سازمانی سازندة فرهنگ و کاري هايارزش نقش بررسی -3

 .برتر کشور
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 میزان فعالیت، مورد ۀمنطق: چونهم( شناختىجمعیت هاىویژگى و عوامل تاثیر بررسى  -4

 .آتی هايپژوهش در کارکنان شغلى رضایت و سازمانى فرهنگ بر...)  و سازمانى پست تجربه،
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  ها پیوست

  پیوست الف

 دهنده گرامیپاسخ

  با سالم و احترام

 نقش " نط به کار تحقیقی اینجانب با عنواهاي مربو آوري داده اي که پیش روي شماست، براي جمع نامهپرسش

 "استان یزد ادارات ورزش و جوانان در کارکنان رضایت بر سازمانی سازندة فرهنگ و کاري هايارزش
-اطالعات پرسش نامه نسبت به تکمیل آن اقدام فرمایید.لذا خواهشمند است ضمن مطالعه دقیق این پرسش باشد؛ می

  استفاده دیگري نخواهد شد. استخراج نتایج، جز براي تجزیه تحلیل و محقق به امانت محفوظ خواهد بود و دنامه نز

 

 باتشکر فراوان                                                                                                                                   

  ابراهیمی                                                                                                            

  ارشد مدیریت ورزشیدانشجوي کارشناسی

  

  فردي: مشخصات نامۀپرسش

  .................... سال                سن:  -1

   ب)  زن       الف)    مرد            جنسیت:-2

  ب)    متاًهل      الف)    مجرد    وضعیت تاًهل: -3

  .................. سال          کار: ۀسابق -4

  لیسانس و باالتر  ج) فوق  ب) لیسانس     دیپلم  الف) فوق   تحصیالت:   -5

    پیمانیج)     قرارداديب)      رسمیالف)    : : وضعیت استخدامی -6
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  سازمانی سازندة فرهنگ نامۀپرسش                                          

لطفا بهترین گزینه را که در مورد 

» «با عالمت شما صدق می کند،

 عبارات مشخص نمایید.

  

  

ال
ام

ک
لف

خا
م

 م
م

لف
خا

م
  

م
لف

خا
م

  

ظر
ی ن

ب
  

م
فق

وا
م

م  
فق

وا
الًم

ام
ک

  

  .  کندمیام تشویق هایی که خودم تنظیم کردهسازمان من را به کسب هدف .1     

  ها بپردازم.حلکه قبل از اجرا به بررسی راه کندسازمان من را تشویق می .2     

  را قبول کنم. یزانگبر چالش فیوظاتا  کندمی قیرا تشون م سازمان .3     

   کند.یم قیتشو سخت  نسبتاً هايهدف دوینت  به ران م سازمان .4     

  کنم.کند تا از یک الگوي استاندارد و مناسب پیروي سازمان من را تشویق می.5     

  تا براي موفقیت کار کنم. کندیم قیتشو ران م سازمان .6     

  .کند یم قیتشو ریزي براي آنبرنامه و ندهیآ بهنسبت  کردن فکر  به ران م سازمان .7     

  پذیر باشم.کند تا در حد متوسط ریسکیم قیتشو ران م سازمان.8     

  به کیفیت بیشتر از کمیت تأکید داشته باشم. تا کندیم قیتشو ران م سازمان.9     

  کند تا اطالعات الزم را در خصوص شغلم کسب نمایم.یم قیتشو ران م سازمان.10     

  .دهم نشانبه کار  را خود اقیاشت آشکارا تا کندیم قیتشو ران م سازمان .11     

  مند باشم.خودم عالقهي رشد و توسعه به تا کندیم قیتشو ران م سازمان .12     

  ا صبر و حوصله در برابر مشکالت مقاومت کنم.ب تا کندیم قیتشو ران م سازمان .13     

  کند که خودجوش باشم.یم قیتشو ران م سازمان .14     

  حتی وظایف ساده را هم به خوبی انجام دهم. تا کندیم قیتشو ران م سازمان.15     

  ها و عقاید دیگران ارتباط برقرار کنم.با ایده تا کندیم قیتشو ران م سازمان.16     

  کند.یم قیتشو بودن در کارمبه صراحت و رك  ران م سازمان.17     
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  صداقتم را در کار حفظ کنم. تا کندیم قیتشو ران م سازمان.18     

  از کارم لذت ببرم. تا کندیم قیتشو ران م سازمان.19     

  ا به روش هاي مستقل و منحصر به فردي فکر کنم.ت کندیم قیتشو ران م سازمان.20     

  سازمان از من انتظار دارد که به نیازهاي دیگران اهمیت بدهم..21     

  تصمیم هایی که بر دیگران تاثیرگذار است، اهمیت بدهم. به تا دارد انتظار من از سازمان.22     

  اي حل کنم.مشکالت را به طور سازنده که دارد انتظار من از سازمان.23     

  از دیگران حمایت کنم. که دارد انتظار من از سازمان.24     

  ي دیگران کمک کنم.به رشد و توسعه که دارد انتظار من از سازمان.25     

  هاي مثبت بدهم.دیگران بازخورد به که دارد انتظار من از سازمان .26     

  که براي دیگران وقت بگذارم. دارد انتظار من از سازمان.27     

  که دیگران را تشویق کنم. دارد انتظار من از سازمان.28     

  که به دیگران کمک کنم تا براي خود اهمیت قائل شوند. دارد انتظار من از سازمان.29     

  کند تا با دیگران همکاري کنم.یمسازمان من را تشویق .30     

  کند تا به دیگران اهمیت بدهم.یمسازمان من را تشویق .31     

  کند که با روشی دوستانه و خوشایند با دیگران تعامل داشته باشم.یمسازمان من را تشویق .32     

  کند.یمسازمان من را به رضایت از کارم تشویق .33     

  اجتماعی به درستی استفاده کنم. هايکند تا از مهارتیمسازمان من را تشویق .34     

  ترند.کند تا به گونه اي با دیگران رفتار کنم که از هر چیز دیگري مهمیمسازمان من را تشویق .35     

  کند که احساسات و افکارم را با دیگران به اشتراك بگذارم.یمسازمان من را تشویق .36     

  دوستی، در دیگران ایجاد انگیزه کنم.کند که با یمسازمان من را تشویق .37     

  رو باشم.گرم و گشادهکند که با دیگران خونیمسازمان من را تشویق .38     

  کند که با نزاکت باشم.یمسازمان من را تشویق .39     

  .باشم خوب شنونده یک کھ دارد انتظار من از سازمان .40     
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   کاريهاي ارزش نامۀپرسش                                         

لطفا بهترین گزینه را که در مورد 

» «با عالمت شما صدق می کند،

 عبارات مشخص نمایید.

  

  

 
ال

ام
ک

م
لف

خا
م

 
  

م
لف

خا
م

  

ظر
ی ن

ب
  

م
فق

وا
م

م  
فق

وا
الًم

ام
ک

  

 دارد؟ اهمیت شما براي چقدر کاري هاي¬فعالیت در زیاد تنوع.1     

 براي چقدر سازمان در کاریتان هايروش تعیین و ریزيبرنامه به مربوط هاي¬فعالیت در زیاد آزادي.2     

 دارد؟ اهمیت شما

 دارد؟ اهمیت شما براي چقدر سازمان در معنادار و مفید هايفعالیت انجام.3     

 دارد؟ اهمیت شما براي چقدر سازمان در بودن پذیرمسئولیت.4     

 دارد؟ اهمیت شما براي چقدر دارد، مطابقت استعدادهایتان و ها¬مهارت با که هاییفعالیت انجام.5     

 دارد؟ اهمیت شما براي چقدر سازمان از مناسب حقوق دریافت .6     

 دارد؟ اهمیت شما براي چقدر هایتانفعالیت براي سازمان طرف از تشویق و قدردانی.7     

 دارد؟ اهمیت شما براي چقدر سازمان سوي از هایتانپیشنهاد و عقاید به توجه.8     

 دارد؟ اهمیت شما براي چقدر بدهد خودتان اثبات براي هاییفرصت شما به سازمان اینکه از.9     

 دارد؟ اهمیت شما براي چقدر شغلی امنیت داشتن.10     

 دارد؟ اهمیت شما براي چقدر سازمان در) رزومه تقویت( ارتقا و رشد به براي هایی فرصت وجود .11     

 دارد؟ اهمیت شما براي چقدر سازمان سوي از مناسب سرپرستی و نظارت .12     

 دارد؟ اهمیت شما براي چقدر سازمان در زیردستان با مطلوب روابط وجود.13     

 دارد؟ اهمیت شما براي چقدر سازمان در خوشایند و مطلوب کاري فضاي وجود.14     

 دارد؟ اهمیت شما براي چقدر سازمان در رده هم افراد و ترازان هم با مطلوب کاري روابط وجود.15     
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یرضایت شغل نامۀپرسش  

   عبارات            

  

لطفا بهترین گزینه را که در مورد شما صدق می کند،با 

  مشخص نمایید.» «عالمت
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           .دارم رضایت شغلم از من کل، در.1

           .دارم دوست را شغلم من کل، در.2

           .دارم دوست را اینجا در کردن فعالیت من کل، در.3
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The role of work values and constructive organizational culture on 

employee's job satisfaction of Departments of Sport and Youth's in 

Yazd provinces 

Abstract 

   The purpose of present research was to investigate the role of work values and 

constructive organizational culture on employee's job satisfaction of Departments of 

Sport and Youth's in Yazd provinces. 132 people were selected according to the the 

sample size's table of Morgan and karchssay. The research method is descriptive-

correlational and the statistical population consisted of all staff's of  departments of 

Sport and Youth's (N=198) of Yazd provinces. In order to collect data, demographic 

characteristics, constructive organizational culture (Mandlu Michel et al, 2013), work 

values (Mandlu Michel et al, 2010) and job satisfaction (Moll et al, 2001) 

questionnaires were used. The face and content validity of the questionnaires were 

examined and confirmed by 10 experts and masters of sport management. Then, The 

results of Cronbach’s alpha test on a 30-person group of staff's (constructive 

organizational culture, α=0.95), (work values, α=0.93), (job satisfaction, α=0.94) 

showed that the questionnaires have an acceptable reliability. 

   The data were analyzed using descriptive and inferential statistics (Kolmogorov-

Smirnov test (K-S test), Pearson correlation and Stepwise regression (α<0.05). The 

research results showed that there is a significant positive relationship between 

constructive organizational culture and job satisfaction, work values and job 

satisfaction, constructive organizational culture and work values. Also, in order to 

coefficient of determination adjusted according specified constructive organizational 

culture and work values ability to predict 41% of the variance in job satisfaction. These 

results emphasize thr necessity of noticing to needs and necessities of  work and social  

life of staff's, Identify the type of culture in the organization, also select the appropriate 

managers for more staff's satisfaction. 

Key words: constructive organizational culture, work values, Job satisfaction,  

Department of Sport and Youth's 
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