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در  یکار یاقاشتبا  یماسال یهابر ارزش یمبتن یرابطه فرهنگ سازمان

 تهران 11منطقه  یکارکنان شهردار
 

 3مهداد یدکتر علو  2شُکرکُن یندکتر حس، 1نژاد یشراره روح

 چكیده

 یاقاشتبا  یماسال یهابر ارزش یمبتن یرابطه فرهنگ سازمان یپژوهش حاضر با هدف بررس
از نوع  یفیاستان تهران انجام شد. روش پژوهش توص 11منطقه  یدر کارکنان شهردار یکار

بود  نفر 282تعداد بهتهران  11منطقه  یکارکنان شهردار یهپژوهش کل یبود. جامعه آمار یهمبستگ
ساده به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار  یتصادف یریآنها با روش نمونه گ یاننفر از م 221که تعداد 

( 2001) یسالنوا و شافل یکار یاقاشت( و 1338) متینیزارع یفرهنگ سازمان یها، پرسشنامهپژوهش
پژوهش  هاییهفرضگام به امگ یونو رگرس یرسونپ یهمبستگ یمارآ یهابودند. با استفاده از روش

 یهمبستگ یبضر 22از  دهندینشان م یرسونپ یهمبستگ یبمربوط به ضرا  یجآزمون شدند. نتا
و  یمؤلفه برگزارمربوط به  یهمبستگ یبتنها ضر یاسالم یفرهنگ سازمان یهامربوط به مؤلفه

 یبضرا یربا مقاد یگرمؤلفه د 23دار ندارد.  یرابطه معن یکار یاقاشتبا شرکت در نماز جماعت 
 یمؤلفه تعاون و همکار یبرا 192/0تا  یمؤلفه خود نظارت یبرا 212/0 ینب یهمبستگ
 یگهمبست یبضر ین،اند. همچنشده ییدمربوط به آنها تأ هاییهدار دارند. و فرض یمعن هاییهمبستگ

 دارییرابطه معن ۳23/0با مقدار  کاری یاقاشتو  یماسال یهابر ارزش یمبتن یکل فرهنگ سازمان
 یت،احساس مسؤل یدهبرگز یربا سه متغ یزگام نبهگام  یونچندگانه رگرس یهمبستگ یباست. ضر

 یقاتتحق یجبا نتا یقتحق ینا یجاست. نتا داریمعن ۳10/0و با مقاار  یو خود نظارت یو نوآور یتخالق
 ها به عمل آمده است.به سازمان هایییهتوص یجنتا یندارند. بر اساس ا ییهمسو ینهزم یندر ا یگرد
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 یرانواحد تهران مرکز، تهران، ا یدانشگاه آزاد اسالم ی،و سازمان یصنعت یارشد روانشناس یکارشناس 1
 یرانچمران اهواز، اهواز، ا یددانشگاه شه یاستاد بازنشسته ی،و سازمان یصنعت یروانشناس یدکتر 2
 یراناصفهان ) خوراسگان(، اصفهان، ا یدانشگاه آزاد اسالم یعلم یئتو عضو ه یاردانش  ی،و سازمان یصنعت یروانشناس یدکتر 3
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 مقدمه

توانند میشوند که میسرمایه هر سازمان محسوب ترین عنوان با ارزشبهامروزه منابع انسانی 
(. نیروی انسانی 2013، 1ها شوند )روحیسایر سازمانبهتقویت مزیت رقابتی آن سازمان نسبت بهمنجر 

(. با 2019، 2های یک سازمان است )فرید، اکوبال، جاواهار، ما و خانترین داراییکارآمد و خالق مهم
عنوان ارزشمندترین بهکارمندانشان بهها ای، سازمانروانشناسی سالمت حرفههای اخیر در پیشرفت

مؤثر در آن مورد توجه اشتیاق کاری کارکنان و عوامل این رابطه کنند. درمیموهبت و دارایی توجه 
نتیجه توجه عنوان یک مفهوم شغلی به 3اشتیاق کاریبسیاری از پژوهشگران سازمانی قرارگرفته است. 

باشد )حاجلو، میروانشناسی مثبت نگر، به نیروهای انسانی، عملکرد بهینه و تجارب مثبت در کار 
 (.1392صبحی قراملکی و عامل هوشمند، 

(، 2019، 2متضاد با فرسودگی شغلی است )الو، کوک، چان، چان و یپمیاشتیاق کاری که مفهو
اشتیاق کاری نوعی تعهد اند. ای است که انتخاب کردهحرفهبهحالت ذهنی مثبت کارکنان نسبت 

 ۳(. رابینز1392شغل و سازمان محل کار فرد است )وقار سیدین و سلمانی مود، بهای شخصی و حرفه
شود که فرد شغل خود را معرف خود و میمیزانی اطالق بهاشتیاق کاری این باور است که ( بر2010)

ها امروزه نیاز داند. سازمانمیا عملکرد خود را موجب سربلندی و کسب حیثیت و اعتبار خود کار ی
شغلشان اشتیاق و عالقه زیادی دارند، بهکارکنان با انرژی و مشتاق دارند، کارکنانی که نسبت به

بهبودی بهره وری و هبرسانند که در نهایت میانجام بهنحو مطلوبی تکالیف و وظایف شغلی خود را به
ها نشان داده (. نتایج پژوهش2019، 1شود )هیدایا ابراهیم، سوآن و کاراتیپمیعملکرد سازمانی منجر 

اشتیاق کاری با پیامدهای مثبتی همچون عملکرد شغلی و تقویت رفتارهای مدنی سازمانی و است که 
ترک شغل رابطه منفی دارد )باکر و ترک شغل و قصدخشنودی شغلی رابطه مثبت و با تمایل به

 (.2018، 3آلبرچت
اشتیاق کاری کارکنان با پیامدهایی چون اشتیاق و رضایت شغلی مرتبط این نکته که بهبا توجه 

این هدف، تعیین عوامل بهرسد. اولین گام در رسیدن مینظر بهاست، تالش جهت ارتقا آن ضروری 
این زمینه، بر اساس جستجوی انجام شده مشخص شد مطالعات است که دراشتیاق کاری مؤثر بر 

                                                 
1 - Ruhi 
2 - Farid, Iqbal, Jawahar, Ma & Khan 
3 - Work Enagagement 
4 - Law, Kwok, Chan, Chan & Yip 
5 - Robbins 
6 - Hidayah Ibrahim, Suan & Karatepe 
7 - Bakker & Albrecht 
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عنوان پیامدی در نظر گرفت که بهتوان میایران انجام شده است. اشتیاق کاری کارکنان را نادری در 
نظر به(. یکی از عواملی که 1393گیرد )بهرامی، میتحت تاثیر رفتارهای مثبت و منفی محیط کار قرار 

 است.میهای اسالگذارد فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشاشتیاق کاری کارکنان تأثیر میرسد  در می
 چند آن و اهمیت ارزش ، امانیست ای تازه موضوع و جامعه سازمان سطح در فرهنگبه توجه

 زمینه این در پژوهشبه بسیاری واندیشمندان گرفته است قرار توجه مورد که بیشتر است ایدهه

 برای جامع تعریفی یافتن پی در بسیاری متفکران نیز وسازمان مدیریت محدوده علم در اند.پرداخته

 سازمانی فرهنگ وعناصرها ویژگی تبیین نتیجه ودر، سازمانی با ساختار آن ارتباط تبیین ونیز آن

 .اندپرداخته سازمان اعضای بر آن وتأثیر
خواه مادی و ،  را آنان و رفتار افکار که است ملت آن یهادستاورد مجموعه ملتی هر فرهنگ 

 می تداعی ذهن در را ی مادیهادستاورد که هم تمدن اساس این دهند. برمی خواه معنوی، شکل

واره فرهنگ آمده است هم از ر تعاریفی کهد(. 1383، اندرخورا و صفائی) فرهنگ نیست از جدای کند
گویند که می بنیادی و اساسی تأکید می شود. این تعاریف و مـفروضاتها هـنجار بر درونی شـدن

که  است ییهاو هنجارها ، نـگرش، انـتظارات، عقایدها، مفروضات، ارزش، ایدئولوژیفلسفه ،فرهنگ
اعتقادات  سطح سه اگـر فـرهنگ سازمانی در (.138۳، )کـائینی بخشد پیوند اجتماعی را استحکام می

 ازها . بر این اسـاس ارزششود های اساسی رفتار در سازمان تعریفو الگوها ، ارزشی اساسیهاو باور
گـذارد )زارعـی میتأثیر  سازمان های رفتاری درگیرد و بر الگومی ی اساسی ریشهها اعـتقادات و باور

ی رفتاری در هاگیرد و در الگوی اساسی سرچشمه میهااعـتقادات و باور ازها ارزش(. 1380متین، 
)کاووسی و  آیدمی شماربهی اساسی جزء مفروضات هاو بـاور . اعـتقاداتسازمان تأثیر می گذارد

مبانی به ، بـایدگـیردمی دربر ی اساسی راها ، که اعتقادات و باورمفروضات این در(. 1388، قیومی
بینی اسـت پرداخـته شـود. مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی اسالمی جهان  هـمان اعتقادی که
، خداوند بینی و ایدئولوژی اسالمیجهان در فرهنگ مبتنی بر . بینی توحیدی استجهان بـرخاسته از 

، مدبر و رب حـقیقی هـمه موجودات عالم است. در این فرهنگ ، و مالکهستی جهانأ و مـنشأ مـبد
، در نظر گـرفته شـده است که با نگاه ، با آزادی خدامحورانه، عاقل و مختارانسان موجودی آگاه

 آینده که افقبهنـیا و امـید فناپذیری دبه، توجه ، عـمل صـالح، علم، عـبرت از گذشتهپیشـینیانبه
 (.1393، . )عزتی و صالحیمی پردازد جهان، و تعامل با تالش و تولیدبهقرب الهی است  اعلی
( در پژوهشی تحت عنوان رابطه فرهنگ سازمانی و اشتیاق در کار، 2012) 1کراگدر همین رابطه  
 213گیری شد. اندازهسازمان نروژی  3۳ق کاری در اشتیانتایجی دست یافت. فرهنگ سازمانی و به 

                                                 
1 - Krog 
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کار اشتغال داشتند. نتایج نشان داد که رابطه مثبتی بین نوع فرهنگ قبیله و بهها ناین سازماکارمند در
در پژوهش خود که رابطه فرهنگ سازمانی را  (201۳) 1مونجوری و کوبونیو اشتیاق به کار وجود دارد.

فرهنگ این نتایج دست یافت که بهسنجید ها میی در کارکنان شعب مرکزی بانکاشتیاق کاربا 
، چیدمان ، مدیریت کارکنان، رهبری سازمانیهای غالبسازمان بر مبنای شش پارامتر اصلی ویژگی

هد و ، تعمشارکت کارکنان از لحاظ شدت. بودها مبتنی ، تاکید استراتژیک و موفقیت معیارسازمانی
این مطالعه  رابطه مثبت قوی وجود دارد.ها این مطالعه نشان داد که بین متغیرگیری شد. اندازهجذب 

توان با فرهنگ سازمانی را می درصد از مشارکت کارکنان در شعب مرکزی 12همچنین نشان داد که 
شان داد که فرهنگ قدرت دارای ( ن2013) 2دارکو -برنیا و اوبوبیسا. همچنین نتایج پژوهش تبیین کرد

( نیز در پژوهشی تحت عنوان تأثیر 2018) 3دار و منفی با اشتیاق کارکنان است. راملیارتباط معنی
 (1این نتایج دست یافت:  به، اشتراک دانش و اشتیاق کارمند در نوآوری کارکنان فرهنگ سازمانی

( اشتراک دانش با نوآوری کارکنان راطه مثبت 2. فرهنگ سازمانی با نوآوری کارکنان رایطه مثبت دارد
  اشتیاق کارکنان با نوآوری آنان رابطه مثبت دارد. (3دارد

مطالب فوق، هدف این پژوهش پیدا کردن پاسخ به این سؤال است که آیا بین فرهنگ بهبا توجه 
 تهران رابطه 11ی منطقه اشتیاق کاری درکارکنان شهردارو میاسالهای سازمانی مبتنی بر ارزش

، تقوای الهیشامل  میهای اسالوجود دارد؟ همچنین، بین آیا ابعاد فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش
توکل ، عدالت و انصاف، عهدبهوفای ، برگزاری و شرکت در نماز جماعت، معروف و نهی از منکربهامر 

و مراسم مهم جامعه ها ایام والدت و شهادت ائمه و رویدادتعظیم، اخالص )خلوص نیت(، خدابه
 ، سعه صدرتعاون و همکاری، احساس مسئولیت، هدایت و حمایت مدیریتی، شور و مشورت، اسالمی

 نظام، حسن خلق، روابط صمیمی، سخت کوشی، خودنظارتی، کاردانی و تخصص، اهدافبهتعهد ، الهی
 اشتیاق کاری رابطه وجود دارد؟انضباط با ، نظم، خالقیت و نوآوری، تشویق و قدردانی
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 روش شناسی
های کاربردی و از نظر روش از نوع همبستگی است. پژوهش حاضر از نظر هدف جز پژوهش

تهران  11نطقه ناحیه کارکنان شهرداری م 1معاونت و  8جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان 
استان تهران  11نفر از کارمندان کارکنان شهرداری منطقه  221نفر بودند. تعداد  282تعداد به
های پژوهش بر روی آنان اجرا گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامهصورت روش نمونهبه

 شد.
متین زارعیمیاسالهای فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه 

پرسشنامه فرهنگ سازمانی بود.  (2001اشتیاق کاری سالنوا و شوفیلی )پرسشنامه و  (1332)

این پژوهش فرهنگ سازمانی مبتنی بر در (:4731متین )زارعیمی های اسالمبتنی بر ارزش

( ساخته شده و  دارای 1332) متینای که توسط زارعیهماد ۳2وسیله پرسشنامه بههای اسالمیارزش
خیلی »تا «  خیلی کم»این مقیاس از های در تمام مادهها ، سنجیده شده است. پاسخباشدبُعد می 22

( در پژوهش خود پایایی 1332متین )زارعی  .است ۳تا  1گذاری آن از ند و نمرهاهبندی شددرجه« زیاد

این ( پایایی 139۳زاده )دست آورده است و عبدلبه0/ 91نباخ روش آلفای کروبه پرسشنامه را 
 یافته است.  89/0همین روش بهپرسشنامه را 

اشتیاق کاری این پژوهش در (:1004اشتیاق کاری سالنوا و شوفیلی )پرسشنامه 

بُعد  3ی ( ساخته شده و  دارا2001ای که توسط سالنوا و شوفیلی )ماده 13وسیله پرسشنامه به
در تمام ها ، سنجیده شده است. پاسخباشدماده( می1ماده( و جذب ) ۳، وقف خود )ماده(1نیرومندی )

 1گذاری آن از اند و نمرهبندی شدهدرجه« کامالً موافقم»تا «  کامالً مخالفم»این مقیاس از هایماده

شغلی کاری با مقیاس فرسودگی ط مقیاس اشتیاق( ارتبا2001، شوفیلی )جهت تعیین روایی. است ۳تا 

در   = 22/0rدر نمونه اول و   = 38/0rاین دو مقیاس یافت )را سنجید و رابطه منفی و باالیی بین 
طور منفی رابطه به، های اشتیاق کاری با فرسودگی شغلینمونه دوم(. همچنین، همه خرده مقیاس

(  در پژوهش خود پایایی پرسشنامه را 1388نقل از تقی پور )به( 1383قوی داشت. کریم زاده )
 دست آورد. به 2۳/0و روایی آن را  89/0روش آلفای کرونباخ به

گام بههای همبستگی پیرسون و رگرسیون گام های آماری پژوهش از روشبرای آزمون فرضیه
 استفاده شد.
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 هایافته

های آن در های اسالمی و  مؤلفهفرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشها و انحراف معیارهای میانگین
 اند.ارائه شده 1جدول 
 

 های آنو مؤلفه اسالمیهای های متغیر فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشها و انحراف معیار. میانگین1جدول 

 یارانحراف مع یانگینم  هایرمتغ

 0۳3/1 28/3 تقوی الهی

 11۳/1 3۳/3 نهی از منکرامر به معروف و 

 910/0 29/3 برگزاری و شرکت در نماز جماعت

 839/0 91/2 وفای به عهد

 003/1 32/3 عدالت و انصاف

 9۳8/0 20/3 صداقت و راستگویی

 033/1 22/3 توکل به خدا

 092/1 ۳0/3 اخالص

 389/0 92/3 دت ائمه و رویدادها و مراسم مهم جامعه اسالمیتعظیم ایام والدت و شها

 891/0 ۳1/3 شور و مشورت

 328/0 33/3 هدایت و حمایت مدیریتی

 93۳/0 ۳1/3 احساس مسولیت

 829/0 32/3 تعاون و همکاری

 913/0 32/3 سعه صدر

 9۳2/0 30/3 تعهد به اهداف

 9۳0/0 28/3 کاردانی و تخصص

 991/0 11/3 خودنظارتی

 922/0 ۳9/3 سخت کوشی

 38۳/0 ۳3/3 دوستانهو روابط صمیمی

 8۳1/0 23/3 حسن خلق

 001/1 19/3 نظام تشویق و قدردانی

 031/1 ۳1/3 خالقیت و نوآوری

 908/0 ۳9/3 نظم

 302/1 21/3 انضباط

 11۳/0 23/3 فرهنگ سازمانی
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مبتنی  سازمانیهای مربوط به فرهنگ شود از میان میانگینمالحظه می 1گونه که در جدول همان
از آن مؤلفه وفای به عهد و  91/2ی آن، کمترین مقدار برابر با مولفه 22های اسالمی و بر ارزش

است. از میان انحراف معیارهای   دتتعظیم ایام والدت و شهااز آن    92/3بیشترین مقدار برابر با 
کمترین مقدار برابر با  ی آن مولفه 22مربوط به فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسالمی و 

 متعلق به انضباط است. 302/1از آن فرهنگ سازمانی و بیشترین مقدار برابر به  11۳/0

 اند. ارائه شده 2های آن در جدول های اشتیاق کاری و مولفهها و انحراف معیارمیانگین
 

 های آنها و انحرف معیارهای متغیر اشتیاق کاری و مؤلفه. میانگین2جدول 

یانگینم  هایرتغم یارانحراف مع   

 303/0 11/3 نیرومندی

 381/0 13/3 وقف خود

 339/0 ۳1/3 جذب

 ۳8۳/0 10/3 اشتیاق کاری

مولفه  3های مربوط به اشتیاق کاری و شود از میان میانگینمالحظه می 2طور که در جدول همان
متعلق به مؤلفه  11/3بیشترین مقدار برابر با از آن مؤلفه جذب و  ۳1/3ی آن کمترین مقدار برابر با 

متعلق به اشتیاق کاری و بیشترین مقدار برابر با  ۳8۳/0نیرومندی است. کمترین انحراف معیار برابر با 
 از آن مؤلفه وقف خود است. 381/0

 

 3های آن با متغیر اشتیاق کاری در جدول ضرایب همبستگی  فرهنگ سازمانی اسالمی و مؤلفه
 اند.ه شدهارائ

 
 های آن با اشتیاق کاری. ضرایب همبستگی فرهنگ سازمانی اسالمی و مؤلفه3جدول 

 p-value ضریب پیرسون ها متغیر

 002/0 203/0 تقوای الهی 

 000/0 218/0  معروف و نهی از منکربهامر 

 109/0 103/0  برگزاری و شرکت در نماز جماعت

 000/0 328/0 عهد بهوفای 

 000/0 389/0  عدالت و انصاف

 000/0 322/0  صداقت و راستگویی
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 p-value ضریب پیرسون ها متغیر

 000/0 319/0  خدابهتوکل 

 000/0 319/0  اخالص )خلوص نیت(

 000/0 222/0 میاسالو مراسم مهم جامعه ها ایام والدت و شهادت ائمه و رویدادتعظیم

 000/0 2۳9/0  شور و مشورت

 000/0 211/0  هدایت و حمایت مدیریتی

 000/0 229/0  احساس مسئولیت

 003/0 192/0  تعاون و همکاری

 000/0 280/0  الهی سعه صدر

 000/0 331/0  اهدافبهتعهد 

 000/0 201/0  کاردانی و تخصص

 000/0 212/0  خودنظارتی

 000/0 222/0  سخت کوشی

 000/0 229/0  و دوستانهروابط صمیمی

 000/0 311/0  حسن خلق

 000/0 220/0  نظام تشویق و قدردانی

 000/0 213/0  خالقیت و نوآوری

 000/0 312/0 نظم 

 000/0 333/0  انضباط و حاکم بودن ضوابط

 000/0 ۳32/0 های اسالمیفرهنگ سازمانی اسالمی مبتنی بر ارزش

 
معروف و به، امر الهیتقوای های  ضرایب همبستگی بین مؤلفه 3براساس نتایج مندرج در جدول 

، صداقت و راستگویی، ، عدالت و انصافعهدبهبرگزاری و شرکت در نماز جماعت، وفای ، نهی از منکر
و مراسم مهم جامعه ها ایام والدت و شهادت ائمه و رویداد، تعظیم اخالص )خلوص نیت(، خدابهتوکل 

 سعه صدر، ، تعاون و همکاری، احساس مسئولیتحمایت مدیریتی ، هدایت و، شور و مشورتاسالمی
و دوستانه، حسن ، روابط صمیمی، سخت کوشی، خود نظارتیکاردانی و تخصص، اهدافبه ، تعهد الهی

، نظم، انضباط و حاکم بودن ضوابط مثبت هستند و ، خالقیت و نوآوریخلق، نظام تشویق و قدردانی
معنی دارند. همچنین، کل متغیر فرهنگ سازمانی اسالمی با اشتیاق کاری در  0۳/0کمتر از  در سطح

های مربوط به کل فرهنگ سازمانی دار است. بنابراین، فرضیهمعنی 0۳/0داری کمتر از سطح معنی
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 و اشتیاق برگزاری و شرکت در نماز جماعتمؤلفه آن تأیید شده اند. اما بین مؤلفه  23اسالمی و 
 شده است رابطه معنی داری وجود ندارد. 0۳/0داری آن بزرگتر از اینکه سطح معنیدلیل به کاری

های فرهنگ سازمانی اسالمی واشتیاق کاری گانه گام به گام بین مؤلفهنتایج تحلیل رگرسیون چند
نی مبتنی بر گانه فرهنگ سازما 22های . در این تحلیل مؤلفهاندارائه شده 1و  ۳، 2های در جدول

عنوان متغیر مالک با یک تحلیل بهاشتیاق کاری بین و های پیشعنوان متغیربهمی های اسالارزش
 مورد بررسی قرار گرفتند.   (stepwise)گام بهرگرسیون  گام 

 
  کاری اشتیاقهای فرهنگ سازمانی اسالمی روی . نتایج خالصه رگرسیون گام به گام  مؤلفه2جدول 

 
 مدل

 ضریب همبستگی
R 

 ضریب تعیین
R2 

 ضریب تعیین تعدیل شده

 

 خطای معیار برآورد
SEE 

دوربین 
 واتسون

1 ۳10/0 312/0 30۳/0 288/0 321/1 

 
و ضریب  ۳10/0برابر با گانه ، ضریب همبستگی چندشودمشاهده می 2طور که در جدول همان

 اشتیاق کاری تبیین است.از واریانس   2/31٪باشد و حاکی از این است که می 312/0تعیین برابر با 
 

   گامبهمعنی داری ضریب همبستگی چندگانه گام  F. آماره ۳جدول 

 
دست آمده حاکی از آن است که ضریب به F، شودمشاهده می ۳طور که جدول در همان

اشتیاق    کاری از لحاظ آماری های برگزیده رگرسیون گام به گام  با گانه مؤلفههمبستگی چند
 باشد. دار میمعنی
 

  

2R

سطح 
 داریمعنی

میانگین مجموع  Fآماره 
 مربعات

مجموع  درجه آزادی
 مربعات

 مدل

 1 رگرسیون 21۳/22 3 032/8 881/33 000/0

 باقیمانده 881/۳2 222 238/0

 کل 09۳/33 22۳ 
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 و مقدار ثابت گامبه.  ضرایب رگرسیون استاانداد و غیراستاندارد متغیرهای باقیمانده نهائی در رگرسیون گام 1جدول 

ضرایب  ضرایب غیراستاندارد رگرسیون مدل
 استاندارد

سطح  tآماره 
 داریمعنی

B خطای معیار Beta 

 000/0 228/13  1۳۳/0 082/2 مقدار ثابت آلفا 1

 001/0 299/3 228/0 021/0 132/0 خودنظارتی

 000/0 132/2 2۳9/0 039/0 112/0 احساس مسئولیت

 000/0 1۳8/3 232/0 031/0 133/0 خالقیت و نوآوری

 
مؤلفه فرهنگ سازمانی اسالمی تنها سه مؤلفه  22دهد که از میان نشان می  1مندرجات  جدول 

دار با اشتیاق کاری رابطه دارند و ای معنیگونهخود نظارتی، احساس مسئولیت و خالقیت و نوآوری به
های فرهنگ سازمانی اسالمی نقشی در مؤلفهبا وجود آنها در معادله رگرسیون چندگانه دیگر 

 بینی اشتیاق کاری ندارند.پیش

 

 بحث و نتیجه گیری
فرهنگ سازمانی مبتنی  مولفه 23بین دهد که همبستگی مثبتی آمده نشان میدستنتیجه به

وجود دارد. هر چند بر مبنای نتایج رگرسیون چند متغیری گام به اشتیاق کاری با میهای اسالبرارزش
و همکاران مینعابینه اشتیاق کاری داشته باشند. گام تنها سه مؤلفه توانستند نقش مستقل در پیش

صورت غیرمستقیم از طریق توانمندسازی فرهنگ سازمانی به( در پژوهش خود نشان دادند که 1392)
د. این داری دارمعنی و های نوآورانه رابطه مثبتاشتیاق کاری و رفتار، زش شغلیروانشناختی با انگی

فرهنگ سازمان  ( در پژوهش خود نشان داد که 2018راملی ) نتایج با نتایج تحقیق ما همسو هستند.
 ( را2018یاسا )پژوهش نتایج حاصل در پژوهش ما نتایج رابطه مستقیمی با اشتیاق کارکنان دارد. 

دهد که فرهنگ ( نیز نشان می2013نتایج پژوهش الشهری و همکاران )دهد. مورد تایید قرار می
این پژوهش، نتایج پس نتایج حاصل از های عربستان رابطه دارد. می با اشتیاق کارکنان در بانکاسال

خود پژوهش در  (2013دارکو )-برنیا و اوبوبیسا( را مورد تائید قرار داده است. 2013پژوهش الشهری )
ارتباط  های دولتی کشور غناناشتیاق کاری در سازمابین بعد قدرت فرهنگ سازمانی و نشان دادند که 

اشتیاق کاری ای و نشان داد بین فرهنگ قبیله (2012کراگ )وجود دارد.که با نتایج ما همسویی دارند 
پژوهش ما مطابقت دارند. گچری  با  با نتایجارتباط وجود دارد. نتایج حاصل این پژوهشگر نیز 

بررسی ارتباط بین فرهنگ بهخود های پژوهشنیز در  (2012)، و نایدو و مارتینز (201۳مونجوری )
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را مورد تایید قرار دادند و نتایج پژوهش ما را ها ند و ارتباط بین متغیرااشتیاق کاری پرداختهسازمانی و 
و می اسالبررسی تاثیر پیاده سازی رهبری به( در پژوهش خود 2012حکیم )مورد تائید قرار می دهند. 

ندونزی پرداخت و ادر بانک میو عملکرد اسالمی اسالبر انگیزه کاری می فرهنگ سازمانی اسال
 از پژوهش ما نزدیکند. را مورد تایید قرار داد. که با نتایج حاصل نها ارتباط آ

رفتاری مشترکی وجود دارد  هایها و الگوارزشها، باورها، اعتقاد های اجتماعیدر جوامع و نظام
مبانی فکری و بهد. جوامع باتوجه ندهجامعه را تشکیل می فرهنگ و نظام اجتماعی آن که در مجموع

مهمترین  عنوانبهنها، و تمام اعمال انسا خود دارندبهمتفاوت و مختص  فرهنگهایاعتقادی خویش 
نظام  عنوان یکبه، نیزنها سازما ند.اهتگرفو تأثیر فرهنگی است که بدان ختحت، عنصر در جوامع

، های اجرایی خودساختار سازمانی و روش، ها، تکنولوژیهدفها، تعهد، بینیانهبر حسب ج، اجتماعی
 و های متفاوت دارند. فرهنگ سازمانی یکی از موضوعات مهم مدیریت علوم رفتاری استفرهنگ

های بر تمام جنبه این فرهنگ خود جلب نموده است.بهر دهه گذشته د بسیاری از دانشمندان را توجه
مهمترین وظیفه رهبران ، دانشمندان مدیریت حدی است کهبهامروزه  و اهمیت آن سازمان نفوذ دارد

 دانند. پرورش و توسعهمناسب و توسعه آن در سطح سازمان می های فرهنگیسازمان را وضع ارزش
با حاکم ، زیرا. اسالم اهمیتی دوچندان دارد در مکتب، تعریف عمیق آنبهباتوجه ، فرهنگ سازمانی

های تولیدی و بلکه جنبه یابداهداف متعالی سازمان تحقق میا نهنه ت، فرهنگی هایارزششدن 
 از جمله رسالت، های سازمانجـنبه تـمام انی بـریابد. فرهنگ سازمسازمان نیز رشد می سودآوری

 های نوآورانهرفتار، ها، عملکردها، انگیزش، نگرش، ارتباطاتساختار سازمانیها، استراتژی ، هدافا
اهمیت فرهنگ به. بنابراین با توجه دگذاراثر میاشتیاق کاری بر نهایت  و مـدیریت و در کـارکنان

، تقویت و بهبود فرهنگ سازمانی از اهمیت بسزایی برخوردار های مختلف سازمانسازمانی بر جنبه
ایجاد ها وها و محدودیتتوان با حذف قوانین دست و پاگیر، کاهش کنترلمیباشد. بنابراین می

زادی عمل داد و زمینه بروز خودنظارتی، احساس مسئولیت و کارکنان آبههای سازمان انعطاف در رویه
 نوآوری را فراهم ساخت.  خالقیت و
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 منابع
 ( .تبیین فرهنگ سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق مازنداران بر 1383اندرخورا، ابراهیم و صفایی، قادیکالیی .)

 .های توزیع نیروی برق، زنجانشبکنهمین کنفرانس سراسری هافستند. اساس الگوی فرهنگی گرت
 ( .مطالعه تاثیر جو سازمانی نوآورانه و 1393بهرامی، شهاب .) :اشتیاق کاری بر کارآفرینی سازمانی )مورد مطالعه

 .39-93(، 1) 1، های روان شناختی در مدیریتدو فصلنامه پژوهشکارکنان اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه(. 

 رفتارهای و اشتیاق کاریانگیرش شغلی،  با سازمانی فرهنگ بین علّی رابطه بررسی. (1388)ن تقی پور، آذی 

نامه جهت اخذ مدرک پایان. رانایحفاری ملی شرکت کارکنان در گری توانمندسازی روانشناختیی میانج با نوآورانه
 اهواز.دانشگاه شهیدچمران ، وسازمانی صنعتیسی کارشناسی ارشد رشته روانشنا

 ( .پیش1392حاجلو، نادر؛ صبحی قراملکی، ناصر و عامل هوشمند، ربابه .)اشتیاق کاری های شخصیتی بینی کننده
 .3۳-11(، صص: 22)پیاپی  2، شماره 1، دوره رهیافتی نو در مدیریت آموزشیدبیران. 

 در محیط کار واثر آن بر میالاس هایشتبیین الگوی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارز(. 1332) زارعی متین، حسن
 .تربیت مدرس تهرانرساله دکتری، دانشگاه .رضایت شغلی

 با رفتار شهروندی میارزیابی نقص فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسال و بررسی(. 139۳. )فاطمه زاده،عبدل
تربیتی مدیریت و ق در علومالمللی نوآوری وتحقیاولین کنفرانس بین. سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد خوی

 .روانشناسی

 ( ارائه الگوی مفهو1393عزتی، میترا و صالحی، منصوره .)مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی اسالمی. می
 .2-12(، 1) 2. تربیتی از دیدگاه اسالمدوفصلنامه پژوهشی علوم

 ،تهران، انتشارات .ایرانی یهاسازمان درسطح فرهنگ مهندسی(. 1388) عباسعلی قیومی، اسماعیل و کاوسی 
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