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تاریخ دریافت1331/40/11 :
تاریخ پذیرش1331/41/10 :
چکیده
هدف این مطالعه بررسی تأثیر فرهنگسازمانی براثر بخشی عملکرد کارکنان نگهداری و تعمیرات با تبیین
نقش تعهد و رضایت شغلی در آماد و پشتیبانی ناجا (موردمطالعه فرماندهی انتظامی استان اصفهان) است.
روش تحقیق در این مقاله توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه موردبررسی شامل  144نفر از کارکنان
آمادوپشتیبانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان بوده که از طریق نمونهگیری طبقهای افراد انتخاب شدند.
برای بررسی متغیرهای تحقیق از چهار پرسشنامه فرهنگسازمانی  ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی و ارزیابی
اثربخشی عملکرد کارکنان استفاده شد .پرسشنامهها پس از تأیید روایی و پایایی ،بین افراد نمونه توزیعشده
و جهت بررسی فرضیههای تحقیق و مدل مفهومی تحقیق ،دادهها با استفاده از نرمافزار  SPss19و نرمافزار
 Smart p.l.sمورد تحلیل قرار گرفتند .یافتههای تحقیق نشان داد اثربخشی عملکرد کارکنان آماد و
پشتبانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تحت تأثیر مستقیم و مثبت رضایت شغلی آنان قرار دارد و
همچنین رضایت شغلی کارکنان نیز تحت تأثیر تعهد سازمانی و فرهنگ سازمان قرار دارد .پیشنهاد شد
فرماندهان ،مدیران و رؤسای آمادوپشتیبانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان مفاهیم و مؤلفههای
فرهنگسازمانی ،تعهد سازمانی و رضایت شغلی را جهت بهبود عملکرد کارکنان مورد تأکید قرار دهند.
واژههای کلیدی :اثربخشی عملکرد ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،فرهنگسازمانی ،آماد پشتیبانی ناجا

 -1استاد دانشگاه تربیت مدرس
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آماد و پشتیبانی
 -3عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
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مقدمه و بیان مساله

امروزه فرهنگسازمانی از اهمیت ویژهای برخوردار است .اگر عناصر تشکیلدهنده فرهنگ
در سازمان قوی باشد ،کارایی و اثربخشی آن باال خواهد رفت .فرهنگسازمانی ،هویت اجتماعی
هر سازمان است که پدیدهای ملموس نبوده ،بلکه نیروی پنهان است که در ورای امور ملموس و
مشهود فعالیت کرده و بهعنوان یک نیروی جمعی ،افراد را به فعالیت و عملیات مشابه وامیدارد.
سافولد( 1نقل از درگاهی و همکاران )81 :12 ،نشان داد .که رابطه فرهنگسازمانی و عملکرد
سازمانی ضرورتاً یکنواخت نیست و ارزشهای فرهنگی مشروح و پیچیده هستند و دامنه وسیعی
از رفتارهای سازمانی را تحت کنترل خود قرارمی دهند فارزرجانس 2اعالم داشتند اولویت دادن
به فرهنگسازمانی و منابع انسانی موجب اثربخشی و بهبود عملکرد سازمان میگردد مطالعات
ویس )1333( 3مشخص کرد که وجود فرهنگ قوی در یک سازمان منجر به ایجاد احساس بهتر
برای کارکنان و درنتیجه منجر به انجام کار بهتر ،افزایش تعهدات کارکنان و همسویی آنها با
اهداف سازمانی میگردد .در همین راستا نتیجه پژوهش زارع و همکاران نشان داده است بین
فرهنگسازمانی و اثربخشی فرماندهان انتظامی در استان کردستان رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد و نتیجه پژوهش قربانی نشان داده است که فرهنگسازمانی اثر مستقیمی در
نگهداشت منابع انسانی دارد و همچنین پژوهش سلمانی و همکاران نشان داده است بین
ویژگیهای فرهنگی موجود و کیفیت نگهداری اموال ،رابطه معنیداری وجود دارد.
عملکرد افراد تا حدود زیادی درگرو آگاهی از این است که چهکارهایی باید انجام دهد
چهکارهایی نباید انجام دهد و آگاهی یافتن از نوع کارهایی که فرد باید انجام دهد درگرو این
است که فرد بهصورت دقیق و درست بافرهنگ سازمانی آشنا شده باشد یعنی سازمان وی را
بهعنوان یک متغیر پذیرفته باشد( .اتزیونی ،13980نقل  .)1331:11حتی صدسال قبل از
مدیریت علمی نیز صاحبان صنایع فرانسه و انگلیس برای تعیین استانداردهای عملکرد.
(اثربخشی) و اصالح فعل و انفعاالت ،از نوعی اندازهگیری کار استفاده میکردند در همین راستا
یجه پژوهش حسنیان وهمکاران که در خصوص عوامل سازمانی مؤثر بر عملکرد کارکنان
نت ٔ
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مبارزه با قاچاق کاالی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان انجام شد نشان داده است که بین پنج
متغیر ساختار سازمانی ،امکانات و تجهیزات سازمانی ،حمایت سازمانی ،مهارت شغلی ،سبک
رهبری آمرانه با عملکرد کارکنان مبارزه با قاچاق کاال رابطه معناداری وجود دارد .و نتیجه
پژوهش ودیعت که در خصوص بررسی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد کالنتریها و پاسگاهها انجام
شد یافتهها حاکی از این است :که عوامل چهاردهگانه در بهبود عملکرد آنها مؤثر میباشند
یکی از موضوعات مطرح در ادبیات سازمانی مربوط به «رضایت شغلی» است رضایت شغلی،
ینه مطالعات رفتار سازمانی است.
یکی از مهمترین و شایعترین موضوعات تحقیقاتی درزم ٔ
ینه رضایت شغلی تهیهشده
(اسپکتر )1331،1تاکنون بیش از پنج هزار مقاله و پایاننامه ،درزم ٔ
است (کرانی و همکاران )193 :1332 ،و بیش از  12هزار و  044مطالعه (تا سال 1331
مطالعه رضایت
ٔ
میالدی) در خصوص رضایت شغلی وجود دارد( .اسپکتر .)131 :2449،بررسی و
2
شغلی ،دارای تاریخی طوالنی در روانشناسی صنعتی و سازمانی میباشد (رایت  )2449،در
تمامی سطوح مدیریت و منابع انسانی سازمانها ،اهمیت خاصی به رضایت شغلی داده میشود؛
چراکه این مفهوم در پیشرفت و بهبود سازمانی و نیز سالمت نیروی کار نقش قابلتوجهی دارد
رضایت شغلی یکی دیگر از مفاهیم پرکاربرد درروان شناسی صنعتی و سازمانی بوده ،که بهطور
گسترده موردبررسی قرارگرفته است .در همین رابطه شکر کن و همکاران )22 :1384،اظهار
داشتند که هیچ موضوعی درروان شناسی صنعتی و سازمانی بهاندازه رضایت شغلی از سابقه
پژوهشی برخوردار نیست .مطالعات نشان میدهد که رضایت شغلی بر تعدادی از متغیرهای
سازمانی تأثیر بالقوه دارد که این متغیرها عبارتاند از :عملکرد شغلی رفتار شهروند سازمانی،
یجه پژوهش رادان
غیبت از کار (استیرز و رز ،نقل از درویش  )1389ترک در همین راستا نت ٔ
وهمکاران که در رابطه انگیزش پیشرفت مدیران ناجا با عملکرد و رضایت شغلی آنان انجام گرفت
نشان داده است که یافتههای تحقیق ،انگیزش پیشرفت همبستگی معنیدار و مستقیمی با هر
یک از سه عامل و کل عملکرد شغلی فرماندهان و مدیران ناجا را دارد و همچنین پژوهش مرادی
وهمکاران در خصوص تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد سازمانی کارکنان ناجا ،نقش
میانجیگری تنش شغلی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی انجام گرفت؛ توانمندسازی روانشناختی
اثر مثبت معنیداری بر روی رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و عملکرد سازمانی و اثر منفی
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معنیداری بر تنش شغلی دارد .همچنین رضایت شغلی بر تعهد سازمانی و عملکرد سازمانی اثر
مثبت و بر تنش شغلی اثر منفی دارد.
تعهد سازمانی :یکی دیگر از مؤلفههای اثرگذار در سازمانها میزان تعهد سازمانی اعضای
سازمان است .ازآنجاکه تعهد سازمانی تأثیر قابلمالحظهای بر بازدهی و بهرهوری دارد (کریم
زاده ،نقل از شاکر نیا و همکاران )81 :1383 ،در سالهای اخیر ،تعهد سازمانی بخش مهمی از
مطالعات سازمانی و کانون مطالعات بوده است .پژوهشهای انجامگرفته نشان داده است که تعهد
سازمانی در نیروی کار ،عالوه بر اینکه یک نیروی قوی و مؤثر در موفقیت سازمانها است اهمیت
تعهد سازمانی در سودمندی سازمانی و پیامدهای مطلوب نظیر افزایش اثربخشی ،کاهش غیبت و
فرسودگی شغلی در مطالعات بسیاری نظیر پور تر ،استیرز و بولینو تیت و مایر (نقل از شاکر نیا و
یجه پژوهش شفیعی نیک که در خصوص
همکاران  )1383تأیید شده است .در همین راستا نت ٔ
تحلیل رابطه مؤلفههای درونسازمانی با تعهد سازمانی و عملکرد مدیران ناجا در حوزه ستاد و
صف انجام شد حاکی از این است که تعهد سازمانی و عملکرد رابطه معناداری با مؤلفههای
درونسازمانی دارد .بین کارکنان ستادی و صفی در این مؤلفهها نیز تفاوت دارد .و همچنین
نتیجه پژوهش بابائیان که در خصوص تأثیر بهکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد سازمانی
کارکنان ناجا انجام گرفت .حاکی از این است که گردآوریشده از جامعه آماری مورد نظر با مدل
مفهومی پژوهش متناسب و سازگار است و در نهایت تمامی فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار
گرفت .لذا با توجه به تحقیقات انجام شده هدف کلی این تحقیق ،ارائه مدل اثربخشی بر عملکرد
نگهداری و تعمیرات مبتنی بر فرهنگ سازمانی ،تعهد سازمانی و رضایت شغلی و همچنین
بررسی چگونگی نقش هر یک از متغیرهای فرهنگ ،تعهد ،رضایت شغلی براثر بخشی عملکرد
نگهداری و تعمیرات .و ارائه راهکارهای مدیریتی بهمنظور ارتقاء عملکرد نگهداری و تعمیرات .در
آماد و پشتیبانی فرماندهی استان اصفهان میباشد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

امروزه برای ایجاد انگیزه ،رفتارهای مطلوب ،دستیابی به اهداف سازمانی ،افزایش بهرهوری
نیروی انسانی و درنهایت نیل به تعالی سازمانی ،مدیران سطوح باالی سازمان از راهبرهای نوین و
کارآمدی استفاده میکنند .یکی از راهبردهای نیل به تعالی ،ایجاد فرهنگ سازمانی مطلوب
است .اجرای تدابیری چون مدیریت کیفیت فراگیر به بود سازمانی ،استانداردهای ایزو و تعالی
سازمان جز با بررسی فرهنگسازمانی میسر نمیشود (دلوی و ابزری  .)1388فرهنگ سازمانی
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یک متغیر محیطی است که به میزان متفاوت بر تمام اعضای سازمان اثر میگذارد و ازاینرو
درک درست از این ساختار برای اداره سازمان و کار مؤثر حائز اهمیت است .اعضای سازمان،
برای حل مسئله مربوط به انطباق بیرونی (بهعنوانمثال بهترین شیوه برای حضور در عرصه
بازارهای جهانی) و یکپارچگی درونی (بهترین روش برای هماهنگی و تقویت فرایندهای درون
یک سازمان) بهعنوان بهترین شیوه جهت حل مسائل ،فرهنگ مکتوب و حتی غیر مکتوب
سازمان خود را به اعضای جدید آموزش دهند .ازاینرو با برخوردی از ظرفیت الزم برای تغییر و
تبدیل فرهنگسازمانی تغییر اعمال افکار و احساسات بخش عظیمی از اعضای سازمان امکانپذیر
میگردد( .السن ،زنگ 1شن 1381 ،ص  .)221فرهنگسازمانی همان شالوده درونی و ساختار
غیر مشخص سازمان است که بر اساس اهداف ،فناوری ،ساختار ،عملکرد و محصوالت سازمان
تجلی می باید و آشکارترین نمودش را در رفتار کارکنان میتوان مشاهده کرد( .امیری
کرمانشاهی .)193 : 1332 ،تعداد زیادی از صاحب نظران رشته مدیریت فرهنگ سازمانی
بهعنوان مجموعهای از باورها و ارزشهای درک استنباط و شیوههای تفکر یا اندیشیدن میدانند
که اعضای سازمان در آن وجوه مشترک دارند وآن همان چیزی است که بهعنوان یک پدیده به
اعضای تازه وارد شده آموزش داده میشود؛ وغالباً از داستانهایی که به دست مؤسسین سازمان
یا قهرمانان سازمانی به وجود میآید ،یا مراسم و تشریفات مختلفی که در سازمان برگزار
میگردد یا شبکه ارتباطات لفظی و فرهنگی خصوصاً از طریق زبان و نظایر آن مایه میگیرد
ظاهر ،میشود( .احمدی و همکاران ،نقل از شاهور .)11 :1331 ،کریمی ،دانشجوی کارشناسی
ارشد در رابطه فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی در تحقق مدلسازمانی به این نتیجه رسید که
بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در تحقق مدل تعالی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
(کریمی جعفری  )113 :1334 ،و در تحقیقی توسط زمینی به همراه حسینی نسب وزمینی و
زارعی به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در میان کارکنان
دانشگاه تبریز انجام داد .نتایج این بود که بین کارکنان آموزشی واداری ازنظر رضایت شغلی
تفاوت معنیداری وجود ندارد اما بین کارکنان آموزشی واداری ازنظر فرسودگی شغلی تفاوت
معنیداری وجود دارد (زمینی و همکاران .)29:1382 ،بنابراین فرضیه اول و دوم پژوهش
بهصورت ذیل مطرح میگردد.
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فرضیه  :1فرهنگ سازمانی بر تعهد کارکنان تعمیرات و نگهداری معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
در اصفهان تأثیر دارد.
فرضیه  :2فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان نگهداری و تعمیرات در آماد و پشتیبانی
ناجا در اصفهان تأثیر دارد.
تعهد سازمانی :یکی از معضالت موجود در سازمانهای داخلی کشور پایین بودن تعهد افراد
نسبت به سازمان خود میباشد ،درحالیکه با توجه به این مهم ،ارزیابی و شناخت میزان تعهد
افراد در ارتباط با سازمان متبوع و نیز تالش در جهت جذب ،آموزش و آگاهی و نیروی انسانی
میتوان از این نیروی با ارزش در تصمیمات مدیران مربوطه در جهت منافع دخیل به اهداف
سازمانی و نیز فردی کارکنان بهرهبرداری نمود .الزم به ذکر است موضوع فوق (تعهد سازمانی) بر
میزان غیبت ،ماندگاری و تمایل افراد به اشتغال در سازمان متبوع ،نحوه برخورد با مراجعین،
وفاداری و نیز تالش در جهت نیل به اهداف سازمانی و حصول عملکرد ،بهرهوری و کارایی مؤثر
است و هر نوع همراهی آنان با تغییرات سازمان را باالتر ببرد .تعهد سازمانی بهعنوان یکی از
نگرشهای مربوط به کار ،در گذشته تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است .بررسی
ینه مفاهیم تعهد سازمانی ،عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی
ادبیات نشان میدهد که تحقیقات در زم ٔ
و نتایج حاصل از تعهد سازمانی قابل توجه بوده و مورد عالقه و توجه بسیاری از صاحب نظران
رفتار سازمانی واقع شده است .از دالیل عمده این توجه و عالقه این است که تعهد سازمانی
بهعنوان یک نگرش ،ترک خدمت کارکنان را بهتر از دیگر نگرشهای کاری حتی بهتر از رضایت
شغلی ،پیشبینی میکند( .رمز گویان وهمکاران)108:1382:
تعهد سازمانی نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سالهای گذشته موردعالقه
بسیاری از محققان رشتههای رفتار سازمانی بوده است .کارایی و توسعه هر سازمان تا حد زیادی
به کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد .هرقدر شرکتها و سازمانها بزرگتر میشوند ،به
مشکالت این نیروی عظیم نیز افزوده میشود (آلن و میر .)14 :1334،1در تحقیقی که توسط
اردشیری به همراه پور رشیدی و باورصاد ( )1332در بررسی رابطه تعهد سازمانی و رضایت
شغلی باکیفیت خدمات کارکنان مرتبط با مشتری بانک صادرات استان کرمان انجام گرفت .نتایج

1 -Allen and mirr
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نهایی پژوهش نشان داد که بین متغیر کیفیت خدمات و متغیر تعهد سازمانی و رضایت شغلی در
بانک صادرات استان کرمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .و در تحقیقی که توسط تحریر و
همکاران )1383( ،در بررسی ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در
بیمارستانها انجام گرفت وجود عواملی که باعث انگیزش کارکنان میشود و رفتارهای تشویقی
مدیر و سبک رهبری وی میتواند بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی مؤثر باشد ،مورد تأیید قرار
گرفت و حسن پور و همکاران که به بررسی رابطه بین تعهد و عملکرد کارکنان در وزارت امور
اقتصادی و دارایی انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که ارتباط معناداری بین تعهد عاطفی،
تعهد مستمر ،تعهد هنجاری و عملکرد کارکنان وجود دارد .در ضمن ،نتایج حاصل از آزمون
فرضیات نشان میدهد که بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان نیز رابطه معناداری وجود دارد
(حسن پوروهمکاران .)13 :1332،و همچنین در تحقیقی که توسط ،دهقانی زاده  ،در رابطه بین
معنویت ،تعهد سازمانی و سالمت عمومی با عملکرد شغلی در پرستاران بالینی انجام شد به این
نتیجه به دست آمد که معنویت ،تعهد سازمانی و سالمت عمومی بهطور معناداری عملکرد شغلی
را پیشبینی میکنند (دهقانی زاده .)13 :1332،بنابراین فرضیه سوم و چهارم پژوهش بهصورت
ذیل مطرح میگردد.
فرضیه  :3تعهد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان نگهداری و تعمیرات در آماد و پشتیبانی ناجا
در اصفهان تأثیر دارد.
فرضیه  :4تعهد سازمانی براثر بخشی عملکرد کارکنان نگهداری و تعمیرات در آماد و پشتیبانی
ناجا در اصفهان تأثیر دارد.
رضایت شغلی :یکی از عمدهترین و شاید جنجالبرانگیزترین مفاهیمی است که نظر تمامی
سطوح مدیریت و منابع انسانی سازمانها را به خود معطوف داشته و دررسیدن به اهداف
سازمانی دارای اهمیت فراوانی است .رضایت شغلی از ارکان ضروری و ارزشمند رضایت از زندگی
بوده و به حالتی مطبوع ،عاطفی و مثبت حاصل ارزیابی از شغل یا تجارب شغلی اطالق میشود.
عوامل مختلفی ازجمله ویژگیهای فردی ،نوع کار ،محیط کار و روابط انسانی حاکم در محیط
کار در میزان رضایت شغلی کارکنان مؤثراست رضایت شغلی شامل احساسها نگرشهایی است
که هر کس نسبت به شغل خود دارد( .احمدی و همکاران .)11 :1381 ،با توجه به نقش کلیدی
رضایت شغلی در سازمان ،امروزه این امر به اثبات رسیده است که رضایت شغلی و رضایت از
زندگی به طور متوسط و مثبتی با یکدیگر مرتبط میباشند رضایت شغلی یکی از مهمترین
متغیرهای تحقیق در رفتار سازمانی و همچنین متغیر محوری در تحقیقات و نظریههای سازمانی
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است .رضایت شغلی بیانگر این است که فرد تا چه اندازه کار خود را دوست دارد و آن را چگونه
ارزیابی میکند و آیا در یک ارزیابی کلی احساس مثبت به عوامل شغلی خود دارد یا نه .این
ارزیابی شامل ویژگیهای شغلی ادراکشده ،احساسات کاری و محیط کاری میشود .شاید بتوان
گفت به دلیل گستردگی جوانب شغل ،رضایت شغلی مجموعهای از نگرشها را در برمیگیرد،
فرد ممکن است از یک سری از مؤلفههای شغلی خود راضی و از یک سری ناراضی باشد ،ولی در
رفتار سازمانی بهعنوان یک نگرش تحت عنوان رضایت شغلی مطالعه میشود؛ بنابراین رضایت
شغلی یک مفهوم واحد نیست .ودرتحقیقی که توسط مردانی وهمکاران در بررسی رابطه بین
رضایت شغلی و عملکرد  1HSEکارکنان در صنعت قالبسازی انجام شد یافتههای پژوهش نشان
ینه رتبهبندی شاخصهای رضایت شغلی کارکنان ،مسئولیتپذیری باالترین رتبه و
داد که درزم ٔ
ینه رتبهبندی شاخصهای عملکرد  HSEکارکنان نیز ،عملکرد و اجرا باالترین رتبه را به
درزم ٔ
خود اختصاص دادند .همچنین ،این یافتهها نشان داد که بین عملکرد  HSEکارکنان و رضایت
شغلی (هر یک از شاخصها و رضایت کل) رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد (مردانی
وهمکاران .)124 :1332 ،بنابراین فرضیه پنجم پژوهش بهصورت ذیل مطرح میگردد.
فرضیه  :5رضایت براثر بخشی عملکرد کارکنان نگهداری و تعمیرات در آماد و پشتیبانی ناجا در
اصفهان تأثیر دارد.
عملکرد کارکنان :نیروی انسانی مهمترین سرمایه سازمانها است و هر چه این سرمایه از کیفیت
مطلوب و باالتری برخوردار گردد .موفقیت ،بقاء و ارتقای سازمان بیشتر خواهد شد لذا باید در
مورد بهبود کیفی نیروی انسانی سعی فراوان نمود چراکه این اقدام هم به نفع سارمان است هم
به نفع افراد ،اما تنها آموزشهای تخصصی شامل این اقدام نمیگردد بلکه بهبود نگرشها و
تعدیل ارزشهای افراد را نیز شامل میشود ،با توجه به اینکه هر چه اعضای سازمان ،بیشتر
ارزشهای سازمان را بپذیرند و بیشتر خود را متعلق به سازمان بدانند و خود را ملزم با تالش
درراه نیل به اهداف آن بدانند ،احتمال موفقیت سازمان بیشتر خواهد شد و از طرفی یکی از
برجستهترین عوامل مؤثر بر موفقیت سازمان ،چگونگی عملکرد آن است لذا سعی بر آن است تا
عوامل مرتبط و مؤثر بر عملکرد کارکنان را شناسایی و تقویت نمود بهطورکلی عوامل مؤثر بر
عملکرد سازمانی :ساختار سازمانی ،محیط سازمان ،سیاست ها و رویههای سازمان .استفاده از

1 .Health، Safety and Environment
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ساختار سازمانی کارها را بهصورت رسمی ،تقسیم ،گروهبندی و هماهنگ میکنند .مدیریت
عملکرد دربرگیرنده سه کنش عمده است :برنامهریزی عملکرد یعنی تعیین اهداف و
دستورالعملها برای پیروان در ابتدای دوره برنامهریزی و تدوین طرحهایی برای رسیدن به این
اهداف .آموزش یعنی بازخورد روز به روز و فعالیتهای پیشرفتی برای تقویت نقشههای عملکرد.
تجدید نظر در عملکرد یعنی ارزیابی کلی از عملکرد برای دوره خاص .برنامهریزی به روش
موضعی مدیریت عملکرد مدیران را توانا میکند ،تا برنامهریزی عملکرد ،آموزش و تجدیدنظر را با
انتخاب آن دسته از فنون مدیریتی به صورتی فردی درمی آورند که مناسب موقعیت منحصربهفرد
فردی است که پیروان با آن رو به رو میشوند .برای سنجش اثربخشی سازمان میتوان از
معیارهای متعددی بهره جست .ازجمله میتوان به بهرهوری ،سود ،کیفیت ،رشد ،میزان غیبت و
جابجایی در کار ،رضایت شغلی ،انگیزش ،روحیه ،کنترل ،انسجام ،مدیریت تعارض،
انعطافپذیری /انطباق ،برنامهریزی /هدفگذاری نهادینه کردن اهداف سازمانی ،مهارتهای
ارتباطی ،سازگاری نقش و هنجار ،مدیریت اطالعات و ارتباطات ،بهرهبرداری از محیط ،ثبات و
تأکید بر آموزش و توسعه اشاره داشت ازجمله عوامل مؤثر در اثربخشی شامل انگیزش ،توانایی
انجام کار ،حمایت سازمانی ،ادراک فرد از نقش خود در سازمان ،بازخورد عملکرد ،اعتبار و
سازگاری محیطی است.
با توجه به فرضیههای تدوینشده ،مدل مفهومی پژوهش مطابق شکل شماره یک به تصویر
کشیده شده است .در این تحقیق فرهنگ سازمانی بهعنوان متغیر مستقل و اثربخشی عملکرد
کارکنان که یک مفهوم چند بعدی است ،بهعنوان متغیر وابسته و همچنین تعهد و رضایت شغلی
کارکنان ،بهعنوان متغیر های میانجی مورد بررسی قرارگرفته است.
رضایت
شغلی
فرهنگ
سازمانی

عملکرد

تعهد سازمانی

شکل  :1مدل مفهومی تحقیق
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روششناسی پژوهش

مطالعه حاضر به روش ،توصیفی و از نوع تحلیلی -همبستگی انجامگرفته است .جامعه آماری
این پژوهش ،از میان مدیران و کارکنان آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان
میباشند .با توجه به اینکه جامعه آماری محدود بوده لذا با حجم نمونه آماری ،روش نمونهگیری
تمام شماراست .تعداد  144نفر از کارکنان جهت تجزیه و تحلیل در نظر گرفته شدند .ابزار
گردآوری دادههای این پژوهش پرسشنامه میباشد .که متغیرهای آن از منابع معتبر برابر جدول
شماره یک جهت اندازهگیری اخذ شده است که پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه ،تالش
گردید تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین شود .برای تعیین پایایی پرسشنامه ،از ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شد .ضریب محاسبه شده برای پرسشنامههای فرهنگ سازمانی ،تعهد
سازمانی ،رضایت شغلی ،عملکرد کارکنان ،به ترتیب برای ،هوش عاطفی ،تعهد عاطفی و رفتار
شهروندی سازمانی به ترتیب برابر  4/138 ،4/111 ،4/118و  4/181میباشد که نشان دهنده
مطلوبیت پرسشنامه ازلحاظ قابلیت اعتماد ،میباشد .برای بررسی تعیین روایی ،پرسشنامه
ارزیابی عوامل مؤثر براثر بخشی عملکرد کارکنان آماد و پشتیبانی ناجا در اختیار  14نفر از
اساتید گروه مدیریت قرار گرفت تا نظر خود را نسبت به هر یک ازمولفه های موردنظر را در قالب
پنج گزینه خیلی زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم ارائه دهند .این پرسشنامه مورد تأیید نظر خبرگان
قرار گرفت ..پس از محاسبات انجام شده ،میزان روایی پرسشنامه ارزیابی عوامل مؤثر براثر بخشی
عملکرد کارکنان آماد و پشتیبانی ناجا .به دست آمد .تجزیهوتحلیل دادهها نیز با استفاده از از
نرمافزار  Smart P.L.S SPSS,انجامشده است.
جدول  :1متغیرهای عملیاتی و مؤلفهها
ردیف

متغیر

6

فرهنگ

2

تعهد سازمانی

مؤلفهها

منبع

درگیر شدن
یکپارچگی
سازگاری

دانیل دنیسون ()2444

مأموریت
عاطفی
مستمر

آلن مایر ()1333

هنجاری
موفقیت
ماهیت کار

الف :رضایت شغلی (عوامل انگیزشی)

شناسایی

3

امنیت شغلی
ارتباط با سرپرست

ب-رضایت شغلی (عوامل بهداشتی)
4

هرز برگ 1339

هرز برگ 1339

شرایط کاری
نگهداری

عملکرد

 39

چکلیست آماد و پشتیبانی
ناجا

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثر بخشی عملکرد با تبیین نقش تعهد و رضایت شغلی

یافتههای پژوهش

توصیف جمعیت شناختی نمونه .تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش در
چهار سؤال صورت گرفت .در این مطالعه 144 ،درصد از پاسخدهندگان را مرد تشکیل میداد که
از بین  144پاسخگوی موردبررسی ،سن  21درصد  34سال و کمتر 18 ،درصد بین  31تا 04
سال و  21نفر باالتر از  04سال بوده است و سابقه خدمت شش درصد کمتر از هفت سال13 ،
درصد  8تا  11سال 11،درصد  19سال تا  23و  20درصد باالتر از  20سال بوده است .میزان
تحصیالت جامعه آماری  33نفر دیپلم 21 ،نفر فوقدیپلم 38 ،درصد لیسانس و چهار نفر
فوقلیسانس و دکتری بودهاند ،در شکل شماره دوبارهای عاملی مدل تحقیق را نشان داده است و
بار عاملی موردقبول برای هر متغیر در این پژوهش  ./1و سطح معنیداری  ./1میباشد.

شکل  :2محاسبه بارهای عاملی مدل تحقیق

از متغیر فرهنگ سازمانی گویه های درگیر شدن در کار ،یکپارچگی ،سازگاری و ،از متغیر تعهد
سازمانی گویههای تعهد هنجاری ،از متغیر رضایت شغلی گویه های موفقیت در کار ،ماهیت کار،
ماهیت کار و امنیت شغلی حذف خواهند شد تا بررسی سایر معیارها تحت تأثیر آنها قرار نگیرد.
در جدول شماره دو و شکل شماره سه ،آزمون الگوی ساختاری مدل با استفاده از ضرایب مسیر
( )Betaیعنی اعداد روی مسیر ،معنیداری ضرایب مسیر فرضیههای پژوهش را آزمون خواهد
نمود .بنابراین با توجه به بررسی ساختاری مدل ،فرضیههای تحقیق موردبررسی قرار خواهند
گرفت.
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جدول  :2ضرایب مسیر ()Beta

فرهنگ سازمانی

اثربخشی
عملکرد

رضایت شغلی

-4/440

4/142

تعهد
سازمانی
تعهد سازمانی
رضایت شغلی

4/039
4/312

4/142

فرهنگ سازمانی

در جدول شماره ،سه نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش آمده است .آزمون فرضیههای
تحقیق با استفاده از آزمون الگوی اندازهگیری و آزمون الگوی ساختاری مدل توسط نرمافزار
آماری  Smart.P.L.Sانجامگرفته است.
جدول  :3نتایج آزمون فرضیههای تحقیق

ردیف
6

فرضیه

تأثیر فرهنگ
سازمانی بر تعهد

Beta

0/202

مقدار

معیار

T

سنجش

5/444

1/49

تأثیر فرهنگ
2

سازمانی بر

0/312

2/99

1/49

رضایت شغلی
3

4

5

تأثیر تعهد بر
رضایت شغلی
تأثیر تعهد بر
عملکرد کارکنان
تأثیر رضایت بر
عملکرد کارکنان

0/502

4/203

1/49

-0/004

0/021

1/49

0/439

3/101

1/49
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مقایسه

نتیجه

_<1/49

رد فرض صفر و تأیید

5/444

فرضیه

99_<1/49

رد فرض صفر و تأیید

2/

فرضیه

_<1/49

رد فرض صفر و تأیید

4/203

فرضیه

_>1/49

قبول فرض صفر و رد

0/021

فرضیه

_<1/49

رد فرض صفر و تأیید

3/101

فرضیه
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در بررسی نتایج مدل ساختاری تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی وتاثیر فرهنگ
سازمانی بر رضایت شغلی و تأثیر تعهد بر رضایت شغلی و تأثیر رضایت بر عملکرد کارکنان
همانگونه که در شکل شماره دو مشخصشده است ،مقدارتی برای تأثیر فرهنگ سازمانی بر
تعهد سازمانی ،بیش از  1/39میباشد و تأثیر سازه موردنظر بر دیگری در سطح ازنظر آماری
معنادار میباشد .و تأثیر تعهد بر عملکرد کارکنان کمتر از  1/39میباشد نتیجه میشود تأثیر
سازه موردنظر بر دیگری در سطح خطای  4/41ازنظر آماری معنادار نمیباشد.

شکل  :3مدل ترسیمشده همراه با ضرایب معنیداری Z

بنابراین نتیجه گرفته میشود ،فرضیه اول تحقیق که تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی
میباشد ،و فرضیه دوم تحقیق که تأثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و فرضیه سوم تحقیق
که تأثیر تعهد سازمانی بر رضایت شغلی و فرضیه پنجم تحقیق که تأثیر رضایت بر عملکرد
کارکنان میباشد مورد تأیید قرارمی گیرد .و فرضیه چهارم تحقیق که تأثیر تعهد بر عملکرد
کارکنان میباشد موردپذیرش قرار نگرفت.
نتیجهگیری و پیشنهادها

این پژوهش باهدف تحلیل بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی براثر بخشی عملکرد کارکنان
نگهداری و تعمیرات با تبیین نقش دو متغیر میانجی تعهد سازمانی و رضایت شغلی در آماد و
پشتیبانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان انجام گرفت.
فرضیه اول :فرهنگ سازمانی بر تعهد کارکنان تعمیرات و نگهداری معاونت آماد و پشتیبانی ناجا در
اصفهان تأثیر مثبت و معناداری دارد نتایج سایر تحقیقات انجام شده در زمینهٔ رابطه فرهنگ سازمانی
برتعهد سازمانی بررسی شد که هماهنگترین آنها در ارتباط با تحقیق حاضر عبارت است از:
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پژوهشهای ضیایی ( ،)1334کریمی و همکاران ( ،)1333کاظمی و همکاران ( ،)1383خالق
خواه و همکاران ( ،)1330کرمی نیا و همکاران ( ،)1383ینگ و بن احمد ( .)2448در این
پژوهش نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها ،حاکی از تأیید این فرضیه است .مقدار ضریب
مسیر میان متغیرهای فرهنگ سازمانی و تعهد کارکنان تعمیرات و نگهداری معاونت آماد و
یه تأثیر فرهنگ سازمانی بر
پشتیبانی ناجا در اصفهان  ./142با  tآماری  1/300میباشد که فرض ٔ
تعهد کارکنان تعمیرات و نگهداری معاونت آماد و پشتیبانی ناجا در سطح اطمینان  31درصد
تأیید میشود.
فرضیه دوم :فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان تعمیرات و نگهداری معاونت آماد و
پشتیبانی ناجا در اصفهان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
ینه رابطه فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی بررسی شد که
نتایج سایر تحقیقات انجامشده درزم ٔ
تحقیق حاضر بود ،عبارتست از :پژوهشهای زمینی همکاران ،ساالری و همکاران (.)1332
سرداری ( .)1382ترابی کیا ( 1311ص  .)09بحرالعلوم ( .)1318زارعی متین ( .)1310مقدار
ضریب مسیر میان متغیرهای فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان تعمیرات و نگهداری
یه تأثیر فرهنگ
معاونت آماد و پشتیبانی ناجا در اصفهان  ./312با  tآماری  2/99میباشد که فرض ٔ
سازمانی بر تعهد کارکنان تعمیرات و نگهداری معاونت آماد و پشتیبانی ناجا در سطح اطمینان
 31درصد تأیید میشود.
فرضیه سوم :تعهد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان نگهداری و تعمیرات در آمادوپشتیبانی
ناجا در اصفهان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
ینه رابطه تعهد سازمانی بر رضایت شغلی که در هماهنگی با
نتایج سایر تحقیقات انجامشده درزم ٔ
تحقیق حاضر می باشد ،عبارت است از :پژوهشهای سالک نژاد و همکاران ( .)1332تستا
( .)2441استامبف ( ،)2441پورتر و همکارانش ( ،)1310فتحی وهمکاران ( ،)1331دانش فردو
همکاران ( ،)1382تاجالدینی ( ،)1331درفشی جوان ( ،)1381عبادی و همکاران (.)1383
شهبازی و همکاران ( .)1381مقدار ضریب .مسیر میان متغیرهای تعهد سازمانی و رضایت شغلی
کارکنان تعمیرات و نگهداری معاونت آماد و پشتیبانی ناجا در اصفهان  ./142با  tآماری 0/243
یه تعهد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان نگهداری و تعمیرات در آمادوپشتیبانی
میباشد.که فرض ٔ
ناجا در سطح اطمینان  31درصد تأیید میشود.
ج

فرضیه چهارم :تعهد سازمانی براثر بخشی عملکرد کارکنان نگهداری و تعمیرات در آماد و پشتیبانی
ناجا در اصفهان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
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نتایج سایر تحقیقات انجامشده منطبق با نتایج تحقیق حاضر عبارت است از :پژوهشهای مانند
توماس ( ،)2440مایر ( ،)2442حاجی نبی وهمکاران ( )1331ماندانا رشید پور ( ،)1384عباس
حجتی ( )1380مییر ( )2442رمز گویان ( )1332حقیقت منفرد ( .)1332مقدار ضزیب .مسیر
میان متغیرهای تعهد سازمانی و اثربخشی عملکرد کارکنان تعمیرات و نگهداری معاونت آماد و
یه تعهد سازمانی بر رضایت
پشتیبانی ناجا در اصفهان  -./440با  tآماری  /421میباشد .که فرض ٔ
شغلی کارکنان نگهداری و تعمیرات در آمادوپشتیبانی ناجا در اصفهان با  31درصد اطمینان
تأیید نمیشود.
فرضیه پنجم :رضایت شغلی براثر بخشی عملکرد کارکنان نگهداری و تعمیرات در آمادوپشتیبانی
ناجا در اصفهان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نتایج سایر تحقیقات انجامشده در هماهنگی با تحقیق حاضر عبارت است از :پژوهشهای
کاظمیان و همکاران ( )1380در مطالعات خود تأثیر مثبت رضایت شغلی براثر بخشی عملکرد را
رد کردند مردانی و همکاران ( .)1332مسیر میان متغیرهای رضایت شغلی و اثربخشی عملکرد
کارکنان تعمیرات و نگهداری معاونت آماد و پشتیبانی ناجا در اصفهان  ./039با  tآماری 3/148
در سطح اطمینان  31درصد تأیید میشود.
ازآنجاییکه فرهنگ سازمانی بر تعهد کارکنان تعمیرات و نگهداری معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
در اصفهان تأثیر مثبت و معناداری دارد پیشنهاد میگردد مدیران جهت اهداف مشترک،
بهطوریکه کارکنان بهمانند آنها احساس کنند و در محل کار خود پاسخگو باشند به کارکنان
تفویض اختیار بیشتر دهند تا افراد بتوانند در تصمیمگیری اقدام کنند و برای ثبات و سازگاری
در محل کار ،نوآوری و ریسکپذیری را مورد تشویق و پاداش قرار دهند و برای اینکه اهداف با
راهبرد ،مأموریت و افق دید سازمان پیوند داده شوند و سمت و سوی کار افراد را مشخص کنند
مدیران اهداف سازمان را برای کارکنان روشن سازند.
با توجه به آنکه فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان تعمیرات و نگهداری معاونت آماد و
پشتیبانی ناجا در اصفهان تأثیر مثبت و معناداری دارد .پیشنهاد میگردد مدیران ،گرایشهای
راهبردی روشن جهت اهداف سازمانی و موفق بودن در مأموریتها ،رسالت روشن را مدنظر قرار
دهند و اهداف مشخصشده را تا نتیجه نهایی ادامه دهند و برای اینکه سازمان یکپارچه باشد و
بهسختی تغییر کند و انجام کار باید پایدار و قابل پیشبینی باشند ،یک منشور اخالقی در حین
انجام کارها قرار دهند .تا از طریق آن راه صحیح و غلط را برای کارکنان مشخص کنند.
به دلیل آنکه تعهد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان تعمیرات و نگهداری معاونت آماد و
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پشتیبانی ناجا در اصفهان تأثیر مثبت و معناداری دارد ،پیشنهاد میگردد مدیران برای بهبود
رضایت شغلی میزان نسبت به باال بردن عاطفه کارکنان تالش مضاعف انجام دهند تا کارکنان
حس خوشحالی داشته باشند تا مابقی دوران اشتغال خود را در سازمان باشند و احساس کنند
که مشکالت سازمان ،مشکالت آنان است تا با سازمان پیوند عاطفی پیدا کنند و طوری عمل
کنند که کارکنان در سازمان حس وفاداری پیدا کنند و به طور مستمر طوری رفتار کنند که
کارکنان احساس ترک شغل خود را نداشته باشند.
ازآنجاییکه رضایت شغلی براثر بخشی عملکرد کارکنان نگهداری و تعمیرات در آماد و
پشتیبانی ناجا در اصفهان تأثیر مثبت و معناداری دارد ،پیشنهاد میگردد مدیران جهت باال بردن
عملکرد کارکنان توجه خاصی به موفقیت کارکنان داشته باشند و کارکنانی که به نحو مطلوب
وظیفهای را انجام میدهند شناسایی کنند و از آنان قدردانی شود.
منابع:

اردشیری ،پریوش؛ رشیدی ،رستم پور؛ باورصاد ،بلقیس (« )1333بررسی رابطه تعهد سازمانی و
رضایت شغلی باکیفیت خدمات کارکنان مرتبط با مشتری بانک صادرات استان کرمان» همایش
بینالمللی مدیریت ص .13
احمدی ،خدابخش؛ فتحی آشتیانی ،علی؛ مهرابی ،حسینعلی؛ میرزایی ،غالمرضا (« )1381عوامل
مؤثر بر رضایت شغلی افسران در یک واحد نظامی ».مجله طب نظامی ،ص .93-11
بحرالعلوم ،حسن (« )1318ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک مدیریت با رضایت شغلی
کارشناسان سازمان تربیتبدنی شاغل» رساله دکتری تهران دانشگاه تربیتمعلم .ص .33-111
بی الوسن ،رابرت وزنگ شن ( ،)1381روانشناسی سازمانی ،رفتار سازمانی (مبانی کاربردها)،
مترجم رمضان حسنزاده ،تهران :ساواالن .ص .221
پاول هرسی وکنت بالنچارد-مدیریت رفتار سازمانی ،مترجم :قاسم کبیری (تهران :جهاد
دانشگاهی دانشگاه تهران 1311 ،ص .123-108
ترابی کیا ،هایده (« )1311بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی اعضای هیأت علمی
دانشگاه تهران» پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی .ص .03
تحریر ،بتول؛ عبادی ،عباس؛ توفیقی ،شهرام؛ کریمی زارچی ،علیاکبر؛ هنرور ،حسن ()1383
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«ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان» مجله طب نظامی ،دوره
 ،12شماره  ،1ص .23-29
حقیقت منفرد ،جالل؛ اوسط حضرتی ،علی؛ میرزا زاده ،حجت (« )1332تأثیر تعهد سازمانی بر
عملکرد کارکنان» فصلنامه مدیریت کسبوکار ،شمار  ،9فصل دوم ،ص .20-31
حجتی ،عباس (« )1380بررسی بستگی تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان جوان» پایاننامه
کارشناسی ارشد در مناطق آموزشوپرورش شهر تهران .ص .89-33
حاجی نبی ،کامران؛ نصرتی نژاد ،فرهاد؛ سودائی زنوزق ،حبیب اله؛ مسعودی اصل ،ایروان
(« )1331رابطه تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان شاغل در یک شبکه بهداشتی و درمانی» گروه
علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور فصلنامه پایش گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،سال یازدهم ،شماره پنجم ،ص .131-941
درگاهی ،حسین؛ اسکندری ،مهناز؛ شهام ،گل سا (« )1383مقایسه فرهنگ سازمانی موجود و
مطلوب از دیدگاه مدیران اجرایی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران» مجله دانشکده
پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سالمت) دوره  ،0شماره  1و  ،2ص .12-81
دلوی ،محمدرضا؛ ابزری ،مهدی (« )1388نیل به تعالی (سرآمدی) از طریق تقویت فرهنگ
سازمانی( -جامعهشناسی کاربردی» ،سال بیستم ،شماره  ،33ص .111-139
درویش ،حسن (« )1389بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان فصلنامه فرهنگ»
مدیریت سال پنجم شماره شانزدهم ،ص .111-104
درفشی جوان ،حنانه (« )1381بررسی رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی با فرسودگی شغلی
کارکنان» بهزیستی شهرستان کرج ،پایاننامه کارشناسی ارشد در روانشناسی صنعتی -سازمانی
ص .81-81
رمز گویان ،غالمعلی؛ حسنپور ،کاووس (« )1332بر بررسی رابطه تعهد و عملکرد کارکنان در
وزارت امور اقتصادی و دارایی» مجله اقتصادی شمارههای  3و  ،0ص .33-08
زارعی متین ،حسن (« )1310تبیین فرهنگ سازمانی بر اساس ارزشهای اسالمی در محیط کار
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