فصلنامه علمی  -پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی
سال دهم ،شماره سوم ،بهار ( 1398پیاپی )39

رابطه فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسالمی با اشتیاق کاری در
کارکنان شهرداری منطقه  11تهران
شراره روحی نژاد ،1دکتر حسین شُکرکُن 2و دکتر علی مهداد
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چكیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسالمی با اشتیاق
کاری در کارکنان شهرداری منطقه  11استان تهران انجام شد .روش پژوهش توصیفی از نوع
همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شهرداری منطقه  11تهران بهتعداد  282نفر بود
که تعداد  221نفر از میان آنها با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شد .ابزار
پژوهش ،پرسشنامههای فرهنگ سازمانی زارعیمتین ( )1338و اشتیاق کاری سالنوا و شافلی ()2001
بودند .با استفاده از روشهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون گام بهگام فرضیههای پژوهش
آزمون شدند .نتایج مربوط به ضرایب همبستگی پیرسون نشان میدهند از  22ضریب همبستگی
مربوط به مؤلفههای فرهنگ سازمانی اسالمی تنها ضریب همبستگی مربوط به مؤلفه برگزاری و
شرکت در نماز جماعت با اشتیاق کاری رابطه معنی دار ندارد 23 .مؤلفه دیگر با مقادیر ضرایب
همبستگی بین  0/212برای مؤلفه خود نظارتی تا  0/192برای مؤلفه تعاون و همکاری
همبستگیهای معنی دار دارند .و فرضیههای مربوط به آنها تأیید شدهاند .همچنین ،ضریب همبستگی
کل فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسالمی و اشتیاق کاری با مقدار  0/۳23رابطه معنیداری
است .ضریب همبستگی چندگانه رگرسیون گام بهگام نیز با سه متغیر برگزیده احساس مسؤلیت،
خالقیت و نوآوری و خود نظارتی و با مقاار  0/۳10معنیدار است .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات
دیگر در این زمینه همسویی دارند .بر اساس این نتایج توصیههایی به سازمانها به عمل آمده است.
کلمات کلیدی :فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسالمی ،اشتیاق کاری ،ارزشهای اسالمی
 1کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران
 2دکتری روانشناسی صنعتی و سازمانی ،استاد بازنشستهی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 3دکتری روانشناسی صنعتی و سازمانی ،دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان ( خوراسگان) ،اصفهان ،ایران
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مقدمه
امروزه منابع انسانی بهعنوان با ارزشترین سرمایه هر سازمان محسوب میشوند که میتوانند
منجر بهتقویت مزیت رقابتی آن سازمان نسبت بهسایر سازمانها شوند (روحی .)2013 ،1نیروی انسانی
کارآمد و خالق مهمترین داراییهای یک سازمان است (فرید ،اکوبال ،جاواهار ،ما و خان .)2019 ،2با
پیشرفتهای اخیر در روانشناسی سالمت حرفهای ،سازمانها بهکارمندانشان بهعنوان ارزشمندترین
موهبت و دارایی توجه میکنند .دراین رابطه اشتیاق کاری کارکنان و عوامل مؤثر در آن مورد توجه
بسیاری از پژوهشگران سازمانی قرارگرفته است .اشتیاق کاری 3بهعنوان یک مفهوم شغلی نتیجه توجه
روانشناسی مثبت نگر ،به نیروهای انسانی ،عملکرد بهینه و تجارب مثبت در کار میباشد (حاجلو،
صبحی قراملکی و عامل هوشمند.)1392 ،
اشتیاق کاری که مفهومیمتضاد با فرسودگی شغلی است (الو ،کوک ،چان ،چان و یپ،)2019 ،2
حالت ذهنی مثبت کارکنان نسبت بهحرفهای است که انتخاب کردهاند .اشتیاق کاری نوعی تعهد
۳
شخصی و حرفهای بهشغل و سازمان محل کار فرد است (وقار سیدین و سلمانی مود .)1392 ،رابینز
( )2010براین باور است که اشتیاق کاری بهمیزانی اطالق میشود که فرد شغل خود را معرف خود و
کار یا عملکرد خود را موجب سربلندی و کسب حیثیت و اعتبار خود میداند .سازمانها امروزه نیاز
بهکارکنان با انرژی و مشتاق دارند ،کارکنانی که نسبت بهشغلشان اشتیاق و عالقه زیادی دارند،
تکالیف و وظایف شغلی خود را بهنحو مطلوبی بهانجام میرسانند که در نهایت بهبهبودی بهره وری و
عملکرد سازمانی منجر میشود (هیدایا ابراهیم ،سوآن و کاراتیپ .)2019 ،1نتایج پژوهشها نشان داده
است که اشتیاق کاری با پیامدهای مثبتی همچون عملکرد شغلی و تقویت رفتارهای مدنی سازمانی و
خشنودی شغلی رابطه مثبت و با تمایل بهترک شغل و قصدترک شغل رابطه منفی دارد (باکر و
آلبرچت.)2018 ،3
با توجه بهاین نکته که اشتیاق کاری کارکنان با پیامدهایی چون اشتیاق و رضایت شغلی مرتبط
است ،تالش جهت ارتقا آن ضروری بهنظر میرسد .اولین گام در رسیدن بهاین هدف ،تعیین عوامل
مؤثر بر اشتیاق کاری است که دراین زمینه ،بر اساس جستجوی انجام شده مشخص شد مطالعات
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نادری در ایران انجام شده است .اشتیاق کاری کارکنان را میتوان بهعنوان پیامدی در نظر گرفت که
تحت تاثیر رفتارهای مثبت و منفی محیط کار قرار میگیرد (بهرامی .)1393 ،یکی از عواملی که بهنظر
میرسد در اشتیاق کاری کارکنان تأثیر میگذارد فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسالمیاست.
توجه بهفرهنگ در سطح سازمان و جامعه موضوع تازه ای نیست ،اما ارزش و اهمیت آن چند
دههای است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است واندیشمندان بسیاری بهپژوهش در این زمینه
پرداختهاند .در محدوده علم مدیریت وسازمان نیز متفکران بسیاری در پی یافتن تعریفی جامع برای
آن ونیز تبیین ارتباط آن با ساختار سازمانی ،ودر نتیجه تبیین ویژگیها وعناصر فرهنگ سازمانی
وتأثیر آن بر اعضای سازمان پرداختهاند.
فرهنگ هر ملتی مجموعه دستاوردهای آن ملت است که افکار و رفتار آنان را  ،خواه مادی و
خواه معنوی ،شکل میدهند .بر این اساس تمدن هم که دستاوردهای مادی را در ذهن تداعی می
کند جدای از فرهنگ نیست (اندرخورا و صفائی .)1383 ،در تعاریفی که از فرهنگ آمده است همواره
بر درونی شـدن هـنجارها و مـفروضات بنیادی و اساسی تأکید می شود .این تعاریف میگویند که
فرهنگ ،فلسفه ،ایدئولوژی ،ارزشها ،مفروضات ،عقاید ،انـتظارات ،نـگرشها و هنجارهایی است که
پیوند اجتماعی را استحکام می بخشد (کـائینی .)138۳ ،اگـر فـرهنگ سازمانی در سه سطح اعتقادات
و باورهای اساسی ،ارزشها و الگوهای اساسی رفتار در سازمان تعریف شود .بر این اسـاس ارزشها از
اعـتقادات و باورها ی اساسی ریشه میگیرد و بر الگوهای رفتاری در سازمان تأثیر میگـذارد (زارعـی
متین .)1380 ،ارزشها از اعـتقادات و باورهای اساسی سرچشمه میگیرد و در الگوهای رفتاری در
سازمان تأثیر می گذارد .اعـتقادات و بـاورهای اساسی جزء مفروضات بهشمار میآید (کاووسی و
قیومی .)1388 ،در این مفروضات ،که اعتقادات و باورها ی اساسی را دربر میگـیرد ،بـاید بهمبانی
اعتقادی که هـمان جهان بینی اسـت پرداخـته شـود .مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی اسالمی
بـرخاسته از جهان بینی توحیدی است .در فرهنگ مبتنی بر جهان بینی و ایدئولوژی اسالمی ،خداوند
مـبدأ و مـنشأ جهان هستی ،و مالک ،مدبر و رب حـقیقی هـمه موجودات عالم است .در این فرهنگ
انسان موجودی آگاه ،عاقل و مختار ،با آزادی خدامحورانه ،در نظر گـرفته شـده است که با نگاه
بهپیشـینیان ،عـبرت از گذشته ،علم ،عـمل صـالح ،توجه بهفناپذیری دنـیا و امـید بهآینده که افق
اعلی قرب الهی است بهتالش و تولید ،و تعامل با جهان می پردازد( .عزتی و صالحی.)1393 ،
در همین رابطه کراگ )2012( 1در پژوهشی تحت عنوان رابطه فرهنگ سازمانی و اشتیاق در کار،
به نتایجی دست یافت .فرهنگ سازمانی و اشتیاق کاری در  3۳سازمان نروژی اندازهگیری شد213 .
- Krog
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کارمند دراین سازمانها بهکار اشتغال داشتند .نتایج نشان داد که رابطه مثبتی بین نوع فرهنگ قبیله و
اشتیاق به کار وجود دارد .مونجوری و کوبونیو )201۳( 1در پژوهش خود که رابطه فرهنگ سازمانی را
با اشتیاق کاری در کارکنان شعب مرکزی بانکها میسنجید بهاین نتایج دست یافت که فرهنگ
سازمان بر مبنای شش پارامتر اصلی ویژگیهای غالب ،رهبری سازمانی ،مدیریت کارکنان ،چیدمان
سازمانی ،تاکید استراتژیک و موفقیت معیارها مبتنی بود .مشارکت کارکنان از لحاظ شدت ،تعهد و
جذب اندازهگیری شد .این مطالعه نشان داد که بین متغیرها رابطه مثبت قوی وجود دارد .این مطالعه
همچنین نشان داد که  12درصد از مشارکت کارکنان در شعب مرکزی را میتوان با فرهنگ سازمانی
تبیین کرد .همچنین نتایج پژوهش برنیا و اوبوبیسا-دارکو  )2013( 2نشان داد که فرهنگ قدرت دارای
ارتباط معنیدار و منفی با اشتیاق کارکنان است .راملی )2018( 3نیز در پژوهشی تحت عنوان تأثیر
فرهنگ سازمانی ،اشتراک دانش و اشتیاق کارمند در نوآوری کارکنان بهاین نتایج دست یافت)1 :
فرهنگ سازمانی با نوآوری کارکنان رایطه مثبت دارد )2 .اشتراک دانش با نوآوری کارکنان راطه مثبت
دارد )3اشتیاق کارکنان با نوآوری آنان رابطه مثبت دارد.
با توجه بهمطالب فوق ،هدف این پژوهش پیدا کردن پاسخ به این سؤال است که آیا بین فرهنگ
سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسالمیو اشتیاق کاری درکارکنان شهرداری منطقه  11تهران رابطه
وجود دارد؟ همچنین ،بین آیا ابعاد فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسالمی شامل تقوای الهی،
امر بهمعروف و نهی از منکر ،برگزاری و شرکت در نماز جماعت ،وفای بهعهد ،عدالت و انصاف ،توکل
بهخدا ،اخالص (خلوص نیت) ،تعظیمایام والدت و شهادت ائمه و رویدادها و مراسم مهم جامعه
اسالمی ،شور و مشورت ،هدایت و حمایت مدیریتی ،احساس مسئولیت ،تعاون و همکاری ،سعه صدر
الهی ،تعهد بهاهداف ،کاردانی و تخصص ،خودنظارتی ،سخت کوشی ،روابط صمیمی ،حسن خلق ،نظام
تشویق و قدردانی ،خالقیت و نوآوری ،نظم ،انضباط با اشتیاق کاری رابطه وجود دارد؟
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روش شناسی
پژوهش حاضر از نظر هدف جز پژوهشهای کاربردی و از نظر روش از نوع همبستگی است.
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان  8معاونت و  1ناحیه کارکنان شهرداری منطقه  11تهران
بهتعداد  282نفر بودند .تعداد  221نفر از کارمندان کارکنان شهرداری منطقه  11استان تهران
بهصورت روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامههای پژوهش بر روی آنان اجرا
شد.
ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسالمیزارعیمتین
( )1332و پرسشنامه اشتیاق کاری سالنوا و شوفیلی ( )2001بود .پرسشنامه فرهنگ سازمانی
مبتنی بر ارزشهای اسالمی زارعیمتین ( :)4731دراین پژوهش فرهنگ سازمانی مبتنی بر
ارزشهای اسالمیبهوسیله پرسشنامه  ۳2مادهای که توسط زارعیمتین ( )1332ساخته شده و دارای
 22بُعد میباشد ،سنجیده شده است .پاسخها در تمام مادههای این مقیاس از «خیلی کم» تا «خیلی
زیاد» درجهبندی شدهاند و نمرهگذاری آن از  1تا  ۳است .زارعیمتین ( )1332در پژوهش خود پایایی
پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ 0 /91بهدست آورده است و عبدلزاده ( )139۳پایایی این
پرسشنامه را بههمین روش  0/89یافته است.
پرسشنامه اشتیاق کاری سالنوا و شوفیلی ( :)1004دراین پژوهش اشتیاق کاری
بهوسیله پرسشنامه  13مادهای که توسط سالنوا و شوفیلی ( )2001ساخته شده و دارای  3بُعد
نیرومندی (1ماده) ،وقف خود ( ۳ماده) و جذب (1ماده) میباشد ،سنجیده شده است .پاسخها در تمام
مادههایاین مقیاس از «کامالً مخالفم» تا «کامالً موافقم» درجهبندی شدهاند و نمرهگذاری آن از 1
تا  ۳است .جهت تعیین روایی ،شوفیلی ( )2001ارتباط مقیاس اشتیاق کاری با مقیاس فرسودگیشغلی
را سنجید و رابطه منفی و باالیی بین این دو مقیاس یافت ( r = 0/38در نمونه اول و  r = 0/22در
نمونه دوم) .همچنین ،همه خرده مقیاسهای اشتیاق کاری با فرسودگی شغلی ،بهطور منفی رابطه
قوی داشت .کریم زاده ( )1383بهنقل از تقی پور ( )1388در پژوهش خود پایایی پرسشنامه را
بهروش آلفای کرونباخ  0/89و روایی آن را  0/2۳بهدست آورد.
برای آزمون فرضیههای آماری پژوهش از روشهای همبستگی پیرسون و رگرسیون گام بهگام
استفاده شد.
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یافتهها
میانگینها و انحراف معیارهای فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسالمی و مؤلفههای آن در
جدول  1ارائه شدهاند.
جدول  .1میانگینها و انحراف معیارهای متغیر فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسالمی و مؤلفههای آن

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

تقوی الهی
امر به معروف و نهی از منکر
برگزاری و شرکت در نماز جماعت
وفای به عهد
عدالت و انصاف
صداقت و راستگویی
توکل به خدا
اخالص
تعظیم ایام والدت و شهادت ائمه و رویدادها و مراسم مهم جامعه اسالمی
شور و مشورت
هدایت و حمایت مدیریتی
احساس مسولیت
تعاون و همکاری
سعه صدر
تعهد به اهداف
کاردانی و تخصص
خودنظارتی
سخت کوشی
روابط صمیمیو دوستانه
حسن خلق
نظام تشویق و قدردانی
خالقیت و نوآوری
نظم
انضباط
فرهنگ سازمانی

3/28
3/3۳
3/29
2/91
3/32
3/20
3/22
3/۳0
3/92
3/۳1
3/33
3/۳1
3/32
3/32
3/30
3/28
3/11
3/۳9
3/۳3
3/23
3/19
3/۳1
3/۳9
3/21
3/23

1/0۳3
1/11۳
0/910
0/839
1/003
0/9۳8
1/033
1/092
0/389
0/891
0/328
0/93۳
0/829
0/913
0/9۳2
0/9۳0
0/991
0/922
0/38۳
0/8۳1
1/001
1/031
0/908
1/302
0/11۳
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همانگونه که در جدول  1مالحظه میشود از میان میانگینهای مربوط به فرهنگ سازمانی مبتنی
بر ارزشهای اسالمی و  22مولفهی آن ،کمترین مقدار برابر با  2/91از آن مؤلفه وفای به عهد و
بیشترین مقدار برابر با  3/92از آن تعظیم ایام والدت و شهادت است .از میان انحراف معیارهای
مربوط به فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسالمی و  22مولفهی آن کمترین مقدار برابر با
 0/11۳از آن فرهنگ سازمانی و بیشترین مقدار برابر به  1/302متعلق به انضباط است.
میانگینها و انحراف معیارهای اشتیاق کاری و مولفههای آن در جدول  2ارائه شدهاند.
جدول  .2میانگینها و انحرف معیارهای متغیر اشتیاق کاری و مؤلفههای آن

میانگین

متغیرها

3/11
3/13
3/۳1
3/10

نیرومندی
وقف خود
جذب
اشتیاق کاری

انحراف معیار
0/303
0/381
0/339
0/۳8۳

همانطور که در جدول  2مالحظه میشود از میان میانگینهای مربوط به اشتیاق کاری و  3مولفه
ی آن کمترین مقدار برابر با  3/۳1از آن مؤلفه جذب و بیشترین مقدار برابر با  3/11متعلق به مؤلفه
نیرومندی است .کمترین انحراف معیار برابر با  0/۳8۳متعلق به اشتیاق کاری و بیشترین مقدار برابر با
 0/381از آن مؤلفه وقف خود است.
ضرایب همبستگی فرهنگ سازمانی اسالمی و مؤلفههای آن با متغیر اشتیاق کاری در جدول 3
ارائه شدهاند.
جدول  .3ضرایب همبستگی فرهنگ سازمانی اسالمی و مؤلفههای آن با اشتیاق کاری
متغیرها
تقوای الهی
امر بهمعروف و نهی از منکر
برگزاری و شرکت در نماز جماعت
وفای بهعهد
عدالت و انصاف
صداقت و راستگویی

ضریب پیرسون
0/203
0/218
0/103
0/328
0/389
0/322

p-value
0/002
0/000
0/109
0/000
0/000
0/000
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متغیرها
توکل بهخدا
اخالص (خلوص نیت)
تعظیمایام والدت و شهادت ائمه و رویدادها و مراسم مهم جامعه اسالمی
شور و مشورت
هدایت و حمایت مدیریتی
احساس مسئولیت
تعاون و همکاری
سعه صدر الهی
تعهد بهاهداف
کاردانی و تخصص
خودنظارتی
سخت کوشی
روابط صمیمیو دوستانه
حسن خلق
نظام تشویق و قدردانی
خالقیت و نوآوری
نظم
انضباط و حاکم بودن ضوابط
فرهنگ سازمانی اسالمی مبتنی بر ارزشهای اسالمی

ضریب پیرسون
0/319
0/319
0/222
0/2۳9
0/211
0/229
0/192
0/280
0/331
0/201
0/212
0/222
0/229
0/311
0/220
0/213
0/312
0/333
0/۳32

p-value
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/003
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

براساس نتایج مندرج در جدول  3ضرایب همبستگی بین مؤلفههای تقوای الهی ،امر بهمعروف و
نهی از منکر ،برگزاری و شرکت در نماز جماعت ،وفای بهعهد ،عدالت و انصاف ،صداقت و راستگویی،
توکل بهخدا ،اخالص (خلوص نیت) ،تعظیم ایام والدت و شهادت ائمه و رویدادها و مراسم مهم جامعه
اسالمی ،شور و مشورت ،هدایت و حمایت مدیریتی ،احساس مسئولیت ،تعاون و همکاری ،سعه صدر
الهی ،تعهد به اهداف ،کاردانی و تخصص ،خود نظارتی ،سخت کوشی ،روابط صمیمیو دوستانه ،حسن
خلق ،نظام تشویق و قدردانی ،خالقیت و نوآوری ،نظم ،انضباط و حاکم بودن ضوابط مثبت هستند و
در سطح کمتر از  0/0۳معنی دارند .همچنین ،کل متغیر فرهنگ سازمانی اسالمی با اشتیاق کاری در
سطح معنیداری کمتر از  0/0۳معنیدار است .بنابراین ،فرضیههای مربوط به کل فرهنگ سازمانی
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اسالمی و  23مؤلفه آن تأیید شده اند .اما بین مؤلفه برگزاری و شرکت در نماز جماعت و اشتیاق
کاری بهدلیل اینکه سطح معنیداری آن بزرگتر از  0/0۳شده است رابطه معنی داری وجود ندارد.
نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام بین مؤلفههای فرهنگ سازمانی اسالمی واشتیاق کاری
در جدولهای  ۳ ،2و  1ارائه شدهاند .در این تحلیل مؤلفههای  22گانه فرهنگ سازمانی مبتنی بر
ارزشهای اسالمی بهعنوان متغیرهای پیشبین و اشتیاق کاری بهعنوان متغیر مالک با یک تحلیل
رگرسیون گام بهگام ) (stepwiseمورد بررسی قرار گرفتند.
جدول  .2نتایج خالصه رگرسیون گام به گام مؤلفههای فرهنگ سازمانی اسالمی روی اشتیاق کاری
دوربین
ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده خطای معیار برآورد
SEE
R
واتسون
مدل
R2
R 2
1/321
0/288
0/30۳
0/312
0/۳10
1

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،ضریب همبستگی چندگانه برابر با  0/۳10و ضریب
تعیین برابر با  0/312میباشد و حاکی از این است که  31/2٪از واریانس اشتیاق کاری تبیین است.

1

جدول  .۳آماره  Fمعنی داری ضریب همبستگی چندگانه گام بهگام
میانگین مجموع
درجه آزادی
مجموع
مدل
آماره F
مربعات
مربعات
33/881
8/032
3
22/21۳
رگرسیون
0/238
222
۳2/881
باقیمانده
22۳
33/09۳
کل

سطح
معنیداری
0/000

همانطور که جدول در  ۳مشاهده میشود F ،بهدست آمده حاکی از آن است که ضریب
همبستگی چندگانه مؤلفههای برگزیده رگرسیون گام به گام با اشتیاق کاری از لحاظ آماری
معنیدار میباشد.
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جدول  . 1ضرایب رگرسیون استاانداد و غیراستاندارد متغیرهای باقیمانده نهائی در رگرسیون گام بهگام و مقدار ثابت
سطح
ضرایب
ضرایب غیراستاندارد
مدل رگرسیون
آماره t
معنیداری
استاندارد
Beta
B
خطای معیار
0/000
13/228
0/1۳۳
2/082
مقدار ثابت آلفا
1
0/001
3/299
0/228
0/021
0/132
خودنظارتی
0/000
2/132
0/2۳9
0/039
0/112
احساس مسئولیت
0/000
3/1۳8
0/232
0/031
0/133
خالقیت و نوآوری

مندرجات جدول  1نشان میدهد که از میان  22مؤلفه فرهنگ سازمانی اسالمی تنها سه مؤلفه
خود نظارتی ،احساس مسئولیت و خالقیت و نوآوری بهگونهای معنیدار با اشتیاق کاری رابطه دارند و
با وجود آنها در معادله رگرسیون چندگانه دیگر مؤلفههای فرهنگ سازمانی اسالمی نقشی در
پیشبینی اشتیاق کاری ندارند.
بحث و نتیجه گیری
نتیجه بهدستآمده نشان میدهد که همبستگی مثبتی بین  23مولفه فرهنگ سازمانی مبتنی
برارزشهای اسالمیبا اشتیاق کاری وجود دارد .هر چند بر مبنای نتایج رگرسیون چند متغیری گام به
گام تنها سه مؤلفه توانستند نقش مستقل در پیشبینه اشتیاق کاری داشته باشند .نعامیو همکاران
( )1392در پژوهش خود نشان دادند که فرهنگ سازمانی بهصورت غیرمستقیم از طریق توانمندسازی
روانشناختی با انگیزش شغلی ،اشتیاق کاری و رفتارهای نوآورانه رابطه مثبت و معنیداری دارد .این
نتایج با نتایج تحقیق ما همسو هستند .راملی ( )2018در پژوهش خود نشان داد که فرهنگ سازمان
رابطه مستقیمی با اشتیاق کارکنان دارد .نتایج حاصل در پژوهش ما نتایج پژوهش یاسا ( )2018را
مورد تایید قرار میدهد .نتایج پژوهش الشهری و همکاران ( )2013نیز نشان میدهد که فرهنگ
اسالمی با اشتیاق کارکنان در بانکهای عربستان رابطه دارد .پس نتایج حاصل از این پژوهش ،نتایج
پژوهش الشهری ( )2013را مورد تائید قرار داده است .برنیا و اوبوبیسا-دارکو ( )2013در پژوهش خود
نشان دادند که بین بعد قدرت فرهنگ سازمانی و اشتیاق کاری در سازمانهای دولتی کشور غنا ارتباط
وجود دارد.که با نتایج ما همسویی دارند کراگ ( )2012نشان داد بین فرهنگ قبیلهای و اشتیاق کاری
ارتباط وجود دارد .نتایج حاصل این پژوهشگر نیز با با نتایج پژوهش ما مطابقت دارند .گچری
مونجوری ( ،)201۳و نایدو و مارتینز ( )2012نیز در پژوهشهای خود بهبررسی ارتباط بین فرهنگ
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سازمانی و اشتیاق کاری پرداختهاند و ارتباط بین متغیرها را مورد تایید قرار دادند و نتایج پژوهش ما را
مورد تائید قرار می دهند .حکیم ( )2012در پژوهش خود بهبررسی تاثیر پیاده سازی رهبری اسالمی و
فرهنگ سازمانی اسالمی بر انگیزه کاری اسالمی و عملکرد اسالمیدر بانک اندونزی پرداخت و
ارتباط آنها را مورد تایید قرار داد .که با نتایج حاصل از پژوهش ما نزدیکند.
در جوامع و نظامهای اجتماعی اعتقادها ،باورها ،ارزشها و الگوهای رفتاری مشترکی وجود دارد
که در مجموع فرهنگ و نظام اجتماعی آن جامعه را تشکیل میدهند .جوامع باتوجه بهمبانی فکری و
اعتقادی خویش فرهنگهای متفاوت و مختص بهخود دارند و تمام اعمال انسانها ،بهعنوان مهمترین
عنصر در جوامع ،تحتتأثیر فرهنگی است که بدان خو گرفتهاند .سازمانها نیز ،بهعنوان یک نظام
اجتماعی ،بر حسب جهانبینی ،تعهدها ،هدفها ،تکنولوژی ،ساختار سازمانی و روشهای اجرایی خود،
فرهنگهای متفاوت دارند .فرهنگ سازمانی یکی از موضوعات مهم مدیریت علوم رفتاری است و
توجه بسیاری از دانشمندان را در دهه گذشته بهخود جلب نموده است .این فرهنگ بر تمام جنبههای
سازمان نفوذ دارد و اهمیت آن امروزه بهحدی است که دانشمندان مدیریت ،مهمترین وظیفه رهبران
سازمان را وضع ارزشهای فرهنگی مناسب و توسعه آن در سطح سازمان میدانند .پرورش و توسعه
فرهنگ سازمانی ،باتوجه بهتعریف عمیق آن ،در مکتب اسالم اهمیتی دوچندان دارد .زیرا ،با حاکم
شدن ارزشهای فرهنگی ،نه تنها اهداف متعالی سازمان تحقق مییابد بلکه جنبههای تولیدی و
سودآوری سازمان نیز رشد مییابد .فرهنگ سازمانی بـر تـمام جـنبههای سازمان ،از جمله رسالت
اهداف ،استراتژیها ،ساختار سازمانی ،ارتباطات ،نگرشها ،انگیزشها ،عملکرد ،رفتارهای نوآورانه
کـارکنان و مـدیریت و در نهایت بر اشتیاق کاری اثر میگذارد .بنابراین با توجه بهاهمیت فرهنگ
سازمانی بر جنبههای مختلف سازمان ،تقویت و بهبود فرهنگ سازمانی از اهمیت بسزایی برخوردار
میباشد .بنابراین میتوان با حذف قوانین دست و پاگیر ،کاهش کنترلها و محدودیتها وایجاد
انعطاف در رویههای سازمان بهکارکنان آزادی عمل داد و زمینه بروز خودنظارتی ،احساس مسئولیت و
خالقیت و نوآوری را فراهم ساخت.
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اندرخورا ،ابراهیم و صفایی ،قادیکالیی .)1383( .تبیین فرهنگ سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق مازنداران بر
اساس الگوی فرهنگی گرتهافستند .نهمین کنفرانس سراسری شبکهای توزیع نیروی برق ،زنجان.
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کارشناسی ارشد رشته روانشناسی صنعتی وسازمانی ،دانشگاه شهیدچمران اهواز.
حاجلو ،نادر؛ صبحی قراملکی ،ناصر و عامل هوشمند ،ربابه .)1392( .پیشبینی کنندههای شخصیتی اشتیاق کاری
دبیران .رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،دوره  ،1شماره ( 2پیاپی  ،)22صص.3۳-11 :
زارعی متین ،حسن ( .)1332تبیین الگوی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسالمیدر محیط کار واثر آن بر
رضایت شغلی .رساله دکتری ،دانشگاهتربیت مدرس تهران.
عبدلزاده ،فاطمه .)139۳( .بررسی و ارزیابی نقص فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسالمیبا رفتار شهروندی
سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد خوی .اولین کنفرانس بینالمللی نوآوری وتحقیق در علومتربیتی مدیریت و
روانشناسی.
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کاوسی ،اسماعیل و قیومی ،عباسعلی ( .)1388مهندسی فرهنگ درسطح سازمانهای ایرانی .تهران ،انتشارات
دانشگاه آزاد اسالمی.
کائینی ،ابوالفضل ( .)138۳روش شناسی هرمنونتیک و فرهنگ سازمان .حوزه و دانشگاه ،سال دوازدهم ،شماره .29
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