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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :اين تحقيق به بررسی رابطه ويژگیهای فرهنگ سازمانی با آمادگی سرمايههای سازمانی در
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی میپردازد .فرضيههای اين تحقيق براساس پنج مؤلفه اصلی فرهنگ سازمانی با مدل
ديويس شامل «هويت »« ،ريسک پذيری»« ،رضايت شغلی»« ،معي ار پاداش» و «تحمل تعارض» است.
روش پژوهش :جامعه آماری اين تحقيق را کارکنان و مديران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی (تقريبا  053نفر) تشكيل
میدهند .تعداد  252نفر به عنوان نمونه آماری و از روش نمونه گيری طبقه بندی شده تصادفی با روش جدول مورگان
انتخاب شده است (تعداد 033پرسشنامه توزيع شده است) .با بررسی توزيع نمونه و شيوه نمونه گيری ،مسجل شد که
توزيع نرمال بوده و به همين دليل از آمار پارامتريک برای آزمونهای فرض بهره گرفته شد .دادههای تحقيق از
پرسشنامهای با آلفای كرونباخ بيش از  3/802در دو بخش متغيرهای جمعيت شناختی ( 5متغير) و بخش اصلی دارای
 23سوال با گزينه ليکرت چهار گزينه ای استخراج شد .تحليل داده های آماری در دو سطح توصيفی نظير ( فراوانی –
درصد و ميانگين) و استنباطی صورت گرفت .در آمار استنباطی از آزمون کلموگروف اسميرنوف و برای بررسی رابطه
متغي رها و جهت بررسی فرضيههای تحقيق از آزمون هم بستگی پي رسون استفاده شده است.
يافته ها :همه فرضيات تحقيق در سطح معنی داری  11درصد ( )p>3/ 35مورد تاييد قرار گرفتند.
نتيجه گيری :نتايج نشان میدهد که ويژگیهای فرهنگ سازمانی شامل هويت »« ،ريسک پذيری»« ،رضايت شغلی»،
«معي ار پاداش» و «تحمل تعارض» با آمادگی سرمايه سازمانی رابطه دارد مقايسه نظرات مديران و کارکنان نشان
می دهد که آنها در مولفه تحمل تعارض کارکنان و مدي ران با يکديگر هم عقيده نيستند .بررسی تطبيقی مديران و
کارکنان نشان دهنده اين مطلب است که مدي ران به مولفه منفی بودن تحمل تعارض اعتقادی ندارند و برعکس
کارکنان وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی به وجود مولفه تحمل تعارض اعتقاد دارند و وجود آن را سبب از بين رفتن
همبستگی سرمايههای سازمانی ميدانند.
واژگان كليدی :ويژگیهای فرهنگ سازمانی ،هويت ،ري سک پذيری ،معي ارپاداش ،رضايت شغلی ،تحمل تعارض،
سرمايه سازمانی ،فرهنگ ،رهبری،کارتيمی و هماهنگی کارکنان
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مقدمه
بايد اذعان نمود که مهمترين عنصرسازمانی در اداره
سازمانهای متعدد ،انسانها هستند.انسانها در درون
هرسازمانی با پيچيدگیها و ابهامات گوناگونی که در
رفتارشان بروز میدهند ،دارای مجموعه ای از اعتقادات،
باورها ،ارزشها و الگوهای رفتاری مشترک هستند که اغلب
به هدايت ،نظارت و اجرای امور درسازمان مربوط میشود.
همانطور که هاميلتون میگويد :مفهوم فرهنگ
سازمانی به عنوان عامل مؤثر در عملکرد سازمان در نظر
گرفته شده است .فرهنگ مناسب کاری ،که بخوبی بين
مديريت و کارکنان گسترش ي افته باشد ،به تحکي م
تعهدسازمانی ،ارتقاء اخالقي ات ،عملکرد کاراتر و عموما
بهره وری باالتر منجر می گردد(.شريف زاده و
کاظمی.)909 :9000،
از اي نروست که به نقش فرهنگ سازمانی درسازمانها
بايد توجه کافی نمود و از اين طريق به بخشی از سؤاالت
و ابهامات پيش روی مدي ران که تاکنون نتوانسته اند خود
را به شرايط مطلوب برسانند ،پاسخهای قانع کننده داد.
اصوال چرا بهره وری نيروی انسانی پايين است و
عملکرد کارکنان راضی کننده نيست؟ چرا کارکنان در
خالقيت و نوآوری فعال نيستند؟ و اساسا چرا اغلب
ک ارکنان نسبت به موفقيت مدي ران ترديد دارند؟ و
مشارکت کارکنان در بهبود فرآي ندها و توسعه سازمانی
پايين است؟ بطور کلّی درسازمانی که افراد از مسئوليت
پذيری و قبول فدا کاری در خدمت و خطر پذيری شانه
خالی می کنند و خود را متعهد و مقيد به انجام
مسئوليتهای واگذار شده نمی دانند ،چه نوع فرهنگ
سازمانی حاکم است؟ و برای رفع و برطرف نمودن چنين
مشکالتی ،نقش فرهنگ سازمانی چيست؟ و راه حل نهايی
پيش روی مدي ران در زمي نه مشکالت رفتاری و فرهنگی
موجود چيست؟
ضرورت طرح سرمايه سازمانی از آنجا ناشی میشود
که يک سازمان برای کسب موفقيت عالوه بر امکانات
مادی مثل سرمايههای فيزيکی و نيروی کار با مهارت ني از
به فضايی دارد که در آن نيروها و امکانات هم افزايی
داشته و تا حد امکان از اصطحکاك آنها که به داليل
مختلف ممکن است در سازمان ايجاد شود و باعث
هدردادن امکانات و استعدادها می شود ،جلوگيری گردد .
اين فضا در بين اعضای يک سازمان وجود دارد حال ي ا
کارکرد آن مثبت و در جهت تقويت ني روهای سازمان و ي ا
کارکرد آن منفی و در جهت تخريب نيروها و امکانات

سازمان است .نقش مديريت در ايجاد اين فضای مثبت ي ا
منفی بسي ار حي اتی و مهم است.
نگارنده سعی دارد ارتباط اين دو مقوله مهم در
وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی را بسنجي م.
بيان مسأله
گسترش دانش مديريت و توسعه ابزارهای
کيفی و کمی برای اندازه گيری موفقيت ي ا عدم
موفقيت سازمانهای دولتی و غي ردولتی در دستي ابی به
اهداف از پيش تعيين شده سازمانی ،به حدی قابل توجه
بوده است که امروزه تقريبا همگی بر نقش قابل توجه
تئوریها و ابزارهای مديريت در بهبود عملکرد سازمانها
اتفاق نظر دارند .اگر چه در دهههای اخير موضوعاتی
نظير مسئوليتهای اجتماعی شرکت ،اخالقي ات سازمان،
کارآفرينی و نوآوری و موضوعاتی مشابه در حوزههای
مديريتی مطرح شده و از جانب سازمانها حداقل در
ظاهر تعقيب میشود ،اما واقعيت آن است که خود اين
موضوعات همگی در يک مقوله بزرگتر تحت عنوان
سرمايه سازمانی قابل ساماندهی است(پاول هرسی،
.)2338
منظور از سرمايه سازمانی مجموعه ای از سرمايهها
و دارايیهای غيرملموس يک سازمان است که طيف
گسترده ای از سرمايههای معنوی ،سرمايههای انسانی،
سرمايههای ارتباطی ،سرمايههای اطالعاتی و نظاير آن را
تشکيل داده و رسيدن به اهداف و رسالت سازمان را
تسهيل مینمايد.
ضرورت طرح سرمايه سازمانی از آنجا ناشی میشود
که يک سازمان برای کسب موفقيت عالوه برامکانات
مادی مثل سرمايههای فيزيکی و نيروی کار با مهارت ني از
به فضايی دارد که در آن نيروها و امکانات هم افزايی
داشته و تا حد امکان از اصطحکاك آنها که به داليل
مختلف ممکن است در سازمان ايجاد شود و باعث
هدردادن امکانات و استعدادها می شود ،جلوگي ری گردد.
اين فضا در بين اعضای يک سازمان وجود دارد حال ي ا
کارکرد آن مثبت و در جهت تقويت نيروهای سازمان و ي ا
کارکرد آن منفی و در جهت تخريب نيروها وامکانات
سازمان است .نقش مديريت در ايجاد اين فضای مثبت ي ا
منفی بسي ار حي اتی و مهم است(آرمسترانگ.)9084 ،
سرمايه سازمانی و اثرات آن در عملکرد سازمان ها،
به طور مشخص و تحت اين عنوان متاسفانه در ايران
مورد مطالعه و پژوهش قرار نگرفته و مطالعات انجام شده
در ايران حول موضوعاتی نظير نقش سرمايه انسانی
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نوآوری و موضوعاتی از اين قبيل روی عملکرد سازمانی
متمرکز شده است ولی تاثير سرمايه سازمانی در فرآيند
توليد و تحليل خصوصي ات آن در برخی از مطالعات
خارجی ذکر شده است .پرسکات و ويسلر يک تئوری
درخصوص سرمايه سازمانی تحت عنوان سرمايه انسانی
خاص سازمانی ارائه کرده و نتايجی را برای رشد واندازه
بنگاه بدست آورد .طبق نتيجه اين محققان سرمايه
سازمانی بطور مستقي م روی رشد بنگاه و عملکرد آن اثر
گذار است .هال( 2333فرايند انباشت و تخريب سرمايه
سازمانی را مدل سازی کرده و شباهتهای آن رابا سرمايه
با فيزيکی نشان داد (.آتکينسون و کهو  ،9خاطر نشان
ساختند که سرمايه سازمانی يک نهاده مهم برای توليد
بنگاه بوده و سهم آنرا با استفاده از يک مدل ساختاری
محاسبه کردند(.شرمرهورن)2338 ،
بنابراين سرمايه سازمانی از اين ديدگاه ،مفهومی
نوين و جايگاهی واال در مباحث مديريتی دارد که اشاره
به ميزان اعتماد متقابل مديران و کارکنان ،همکاری و کار
تيمی ،صداقت و امانت داری ،آگاهی و دانش کاری،امنيت
شغلی ،شايسته ساالری در محيط کار ،فرصتهای برابر و
عدالت ،شناخت اهداف و رسالت مجموعه سازمانی ،ميزان
خالقيت و نوآوری در سازمان ،ميزان اعتماد و همکاری
مخاطبان و ساير ارگانهای مرتبط باسازمان ،ايفای
مسئوليتهای اجتماعی ،ارتباطات بهتر با مشتري ان،
مخاطبان ،دولت و ساير بنگاهها ،کارشايسته و مفيد و
پايبندی به مقررات و قوانين سازمان دارد که اين سرمايه
از مجموع سرمايه تک تک کارکنان و مديران مجموعه
تشکيل شده است .سرمايه سازمانی مفهومی است که
فراتر از مجموعه قوانين ومقررات حاکم بر مجموعه
سازمان میتواند نقش موثری در ارتقاء ي ا افت بهره وری و
کارايی در سازمان داشته باشد(کري تز و همکاران.)2335 ،
در اين راستا توجه به فرهنگ سازمانی به عنوان
عاملی که تاثي ر قابل توجهی در سرمايه سازمانی دارد
وموجب رسيدن سازمان به اهداف خود ميگردد ،قابل
تعمق است.فرهنگ هر سازمانی به عنوان عامل اساسی
تاثي ر بسزايی در ساي ر عوامل مهم سازمانی از رهبری،
مديريت دانش ،ساختار ،محيط داخلی و خارجی سازمان،
نيروی انسانی و استراتژی رسيدن به اهداف سازمان دارد.
اگر اعضای سازمان شناختی از فرهنگ سازمانی خويش
نداشته باشند قادر نخواهند بود ماهيت سازمان را درک
کنند و اهدافی را که سازمان به دنبال آن است بشناسد
از سوی ديگر چگونگی رفتار و عمل در درون نظام را به
خوبی نمی آموزند ،در صورتی که وجود فرهنگ سازمانی

قوی و ي ک پارچه ،دستورهای پنهانی را برای رفتار
کارکنان در سازمان فراهم می آورد و موجب آگاهی کامل
کارکنان از رسالتها و اهداف سازمان شده و نسبت به آن
متعهد می شوند .در نتيجه مي ان اهداف کارکنان و هدف
سازمان و مديريت همسويی الزم بوجود میآيد وکارکنان
حداکثر شدن منافع خود را در گرو حداکثر شدن منافع
سازمان میدانند و اين مهم ي ک عامل مثبت در جهت
عملکرد سازمانی و اثر بخشی بهتر میباشد.
بنابراين مي توان گفت يکی از عمده ترين مشکالت
وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی کم توجهی به اهميت
فرهنگ در پي شرفت و دستي ابی به اهداف سازمان
میباشد(الحسينی.)9013 ،
فرهنگی که شاين آن رامتشکل از سه اليه
میداند- 9:اليه بيرونی(نمادها) - 2اليه مي انی(ارزشها و
هنجارها)  -اليه درونی(باورها و مفروضات اساسی).
و تالكوت پارسونز ني ز معتقد است :در تمام فرهنگها
سه ويژگی مشترك میباشد كه عبارتند از:
 .9انتقالپذيری فرهنگ و اينكه يك سنت و ميراث
اجتماعی است؛
 .2انس ان ها در فرهنگ شريك میباشند و آن محصول
كنش متقابل انسانها است؛
 .0فرهنگها قابل آموزش هستند(ي زدخواستی.)9010 ،
با توجه به تحقيقات انجام شده در سالهای اخي ر در
دني ا و با توجه به اهميت فرهنگ سازمانی در سازمانهای
امروزی به عنوان عاملی بسي ار مهم و ني ز بررسی سرمايه
سازمانی به عنوان يکی از عوامل مهم اثربخشی سازمان
ها ،هدف از انجام اين تحقيق سنجش فرهنگ سازمانی و
مهم تر از آن ،پيدا كردن داليلی دال بر وجود رابطه بين
فرهنگ سازمانی وآمادگی سرمايه سازمانی است .به
عبارت ديگر بطور واضح بيان کنم با توجه به مطالب ي اد
شد ه سوال اصلی پژوهش حاضر اين است که آي ا بين
ويژگيهای فرهنگ سازمانی با آمادگی سرمايههای
سازمانی در وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی رابطه
معناداری وجود دارد؟
بنابراين با توجه به اهميت سرمايه سازمانی و تأثير
همه جانبه آن بر عملکرد مالی و غيرمالی شرکت و
همچنين ساير ابعاد شرکت مانند نوآوری ،ارزشها و
مشتري ان که در نهايت دستي ابی به اهداف استراتژيک
شرکت و پي شبرد استراتژی آن را بهمراه دارد ،مطالعه در
باب آمادگی سرمايه سازمانی ضرورتی اجتناب ناپذير
میباشد.
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همچنين اين تحقيق در تالش است که عالوه بر
دستي ابی به اهداف ،فرضيهه ای تحقيق را ني ز به آزمون
تجربه بکشاند .فرضيههای تحقيق به شرح ذيل میباشند:
فرضيه اصلی :بين ويژگیهای فرهنگ سازمانی با
آمادگی سرمايههای سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی رابطهی معناداری وجود دارد.
ديگر فرضيههای تحقيق عبارتند از:
 - 9بين هويت سازمانی با آمادگی سرمايههای سازمانی
رابطه ی معناداری وجود دارد.
 - 2بين تاکيد بر رضايت شغلی با آمادگی سرمايههای
سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارد.
 - 0بين ري سک پذيری با آمادگی سرمايههای سازمانی
رابطه ی معناداری وجود دارد.
 - 4بين معي ار پاداش با آمادگی سرمايههای سازمانی
رابطه ی معناداری وجود دارد.
 - 5بين مي زان تحمل تعارض با آمادگی سرمايههای
سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارد
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ويژگيهای فرهنگ:
صرفنظر از گوناگونی وتفاوت فرهنگها و اختالفاتی
که در تعاري ف آن وجود دارد ،تمامی فرهنگها دارای
ويژگيهای مشترکی هستند(نيکخواه)2931 ،
- 2فرهنگ اکتسابی است.يعنی اعضای هر جامعه
ارزشها وعوامل فرهنگی جامعه خودرا میآموزند و
لذا فرهنگ صرف اًدارای خصوصيتی ذاتی ي ا غريزی
ني ست و نمی توان تنها آن را از راه زيستی به
ديگران منتقل نمود بلکه پس از تولد به آموختن
فرهنگ حاکم بر جامعه میپردازند.
 - 1فرهنگ قابل انتقال است .انسانها آموختهها
ودستاوردهای خودرا به نسلهای بعدی منتقل
ميکنند.
- 9فرهنگ تامين کننده ني ازهای اساسی انسان است.
نهادهای اجتماعی تا زمانی که ني ازهای جامعه را
برآورده سازند به حي ات خود ادامه میدهند .فرهنگ
هر جامعه پاسخگوی بسي اری از ني ازهای روانی،
مذهبی زيستی واجتماعی آن جامعه است و
درصورتی پايدار میماندکه بتواند اين ني ازها را
برآورد و رضايت افراد جامعه را به همراه داشته باشد
- 4فرهنگ تحول پذي ر است :تمامی پديدههای
اجتماعی همواره در معرض تغيي ر وتحول قرار دارند.در

زمينههای فرهنگی اين تغيي ر وتحوالت بسي ار کند صورت
میپذي ردبه طوريکه چندان محسوس ني ست.البته فرايند
دگرگونی همراه با تطبيق وسازگاری با ني ازهای با
ني ازهای زيستی وروان شناختی اعضای آن است،در
نتيجه ،اين تغيي ر تطور وفراي ند سازگاری پيکری يکپارچه
وبهم بافته پيدا ميکند.اين فراي ند در صورتی درست عمل
ميکندکه عوامل فرهنگی به خوبی به کار گرفته شودوبا
توسعه وپرورش آن ،به ديگران انتقال ي ابد(داشگرزاده،
.)2911
فرهنگ سازمانی ( :)organiztional culture
استانلی ديويس فرهنگ سازمانی را الگويی از
ارزشها و باورهای مشترکی میشمارد که به اعضای يک
نهاد معنی و مفهوم میبخشد (طوسی)2911،
فرهنگ سازمان نه تنها موضوعی است پيچيده
بلکه اغلب به درستی نيز تفهي م نشده است وشامل چهار
موضوع است :اشتهار کنونی فرهنگ نتيجه کنکاش عمده
ای است که برای ايجاد الگوهای نوين مديريت صورت
گرفته ،مطالعه فرهنگ سازمانی بين دوجنبه باورهای
راهنما وباورهای روز مره قراردارد،پيوند مي ان فرهنگ
سازمان واستراتژی پيوندی قطعی ومحکم است،اگر
کوششهای مورد ني از برای تغيي ر فرهنگ مورد پشتيبانی
مدي ر عامل سازمان نباشد تغيي رات چندانی در فرهنگ
سازمان پديد نخواهد آمد(استانلی ديويس)9002 ،
به طور کلی فرهنگ سازمان پديده ای واقعی
وني رومند است .تغيي ر دادن آن کار دشواری است و برای
اين تغيي ر پشتيبانی چندانی از داخل ي ا خارج سازمان
نخواهيد ي افت .اگر هنگام تجديد نظر در استراتژی
سازمان با مساله ای در فرهنگ سازمان مواجه شديد
،بکوشيد تا حتی االمکان از آن بپرهيزيد واگر ناگزير از
روي ارويی مستقي م با فرهنگ سازمان هستيد ،با دقت گام
برداريد وانتظار چندانی هم به تغيير سريع آن نداشته
باشيد(استانلی ديويس .)2931 ،
فرهنگ سازمانی از جوانب مختلف توسط متفکرين
وصاحب نظران مورد توجه قرار گرفته است ودرنتيجه
تعاريف متعددی برای آن ارائه شده است که در اينجا
تعدادی از اين تعاريف آورده ميشود:
رابي نز ،فرهنگ سازمانی را به منزله نظامی از باورها
وارزشهای مشترک که دريک سازمان رشد وتوسعه ي افته
وراهنمای اعضای آن است تعريف ميکند(الوانی.)2911 ،
ادگار شاين ؛فرهنگ سازمانی را به منزله نظامی از
باورها وارزشهای مشترک که در ي ک سازمان رشد
وتوسعه ي افته وراهنمای اعضای آن است تعريف ميکند.
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در تعريفی ديگر وی فرهنگ را به عنوان يک
ماهيت غي ر خود آگاه وغي ر قابل مشاهده تعريف نموده
است.
گوردون ؛ فرهنگ سازمانی را به عنوان نظامی از
فرضي ات وارزشهای سازمان ميداندکه به صورت گسترده
رعايت گرديده وبه الگوهای رفتاری خاصی منجر ميگردد.
موريس؛ فرهنگ سازمانی را ارزشهای مشترک ي ا
ادراکهای عمومی که توسط اعضای سازمان حفظ
ميگردد .تعريف ميکند.
ويلي امزودابسون ؛فرهنگ سازمانی در سيستم
اعتقادی سازمان آشکار شده وبه طور متناوب از طريق
زبان  ،نمادها ،آداب ورسوم که منعکس کننده رفتار
ناشی از سي ستم اعتقادی است،بي ان ميگردد.فرهنگ
سازمان از يک سو پي وند دهنده اجزا داخل سازمان واز
سوی ديگر ،عامل تفکي ک کننده هرسازمان از ديگر
سازمانهاست(فروغی نسب.)2913 ،
فرنچ ،معتقد است که ي ک سازمان مثل يک کوه يخ
است که بخش عمده آن غير مرئی است وآنچه زير آب
قرار دارد فرهنگ سازمان است(استانلی ديويس )2931 ،
کارکردهای مهم فرهنگ سازمانی
- 2تامين ني ازهای فيزيولوژيک :يکی از مهمترين
کارکردهای فرهنگ سازمانی تامين ني ازهای
فيزيولوژي ک انسان از طريق فراهم کردن امکانات
بهره وری از محيط طبيعی واجتماعی است  ،به
عبارتی سازگاری انسان با محيط وتامين ني ازهای
معيشتی او بدون برخورداری از دانش وبهره گيری
از ابزارها ومهارتها وسازماندهی الزم امکان پذير
ني ست و هر يک از اي نها اجزای مهم فرهنگ را که
دستاوردخاص انسان تشکيل ميدهد.
 - 1ايجاد ارتباط جمعی :اين ني از از طريق اختراع
واستفاده از نمادهاکه يکی از مهمترين اجزای
فرهنگ است برآورده ميشود
- 9دادن هويت فرهنگی خاص به اعضا :ايجاد حس
تعلق گروهی وخود آگاهی جمعی وفردی خاص
است که مي توان آنرا هويت فرهنگی ناميد
- 4حفظ بقا وتداوم بقای جامعه :تضمين بقا وتداوم
تاريخی ي ک جامعه از ديگر کارکردهای مهم فرهنگ
است.مي راث فرهنگی هرجامعه از طريق فرايند
اجتماعی کردن افراد به نسل بعد انتقال میي ابد.
 - 1ايجاد وحفظ همبستگی وانسجام اجتماعی
(آرمسترانگ.)2931 ،

در مورد عناصر و مولفههای فرهنگ سازمانی
ديدگاههای مختلفی وجوددارد.به نظر میرسد در اين
مقبولي ت عامه وجوددارد که فرهنگ سازمانی به نظامی
مفاهيمی اشاره داردکه بين عموم اعضای سازمانی
مشترک بوده وآن سازمان را از ديگر سازمانها متمايز
می کند.
 - 2خالقيت و ابتکار عمل فردی :مي زان مسئوليت
،استقالل و فرصتهايی که افراد برای اعمال خالقيت
در سازمان دارند.
- 1ريسک پذيری :ميزان تشويق کارکنان به تالش
،خالقيت .بدنبال مخاطرات رفتن.
 - 9هدايت :ميزان ايجاد مقاصد صريح وانتظارات
عملکردی صحيح توسط سازمان.
 - 4يکپارچگی :ميزان ترغيب واحدها به عمل براساس
روشی هماهنگ دردرون سازمان.
 - 1حمايت مديريت :ميزان ارائهه ارتباطهات مشهخص
،مساعدت وحمايت مديران نسبت به زير دستان
- 1نظارت :شمار قوانين ومقررات وميهزان سرپرسهتی
مستقيمی که در جهت نظارت وکنترل بر رفتهار
کارمندان به کار میرود.
- 3هويت :درجه ای که برحسب آن افراد پيش از آنکه با
گروه کاری خاص يا زمينه تخصص حرفه ای خود
شناسايی شوند،با سازمان به عنهوان مجموعهه ای
مورد شناسايی قرار می گيرند.
 - 1نظام پاداش :ميزان تخصيص پاداشها (افزايش حقوق
،ترفيعات) به جای آنکه برمبنای ارشديت ،طرفداری
بی جهت ودليل باشهد ،براسهاس معيهار عملکهرد
کارکنان باشد.
 - 3تعارض وانتقاد پذيری :آن ميزان که افراد تشويق به
انتقاد وتعارض سازنده در فضای سازمانی میشوند.
 - 21الگوهای ارتباطات :ميزان محدود شدن ارتباطات به
سلسله مراتب رسمی اختيار(اس اس خانکا.)2913 ،
سرمايه های سازمانی
سرمايه سازمانی به معنای توانايی سازمان در
بسيج وحفظ فرايندهای تغييری تعريف مي شود که برای
اجرای استراتژی ضروری هستند .سرمايه سازمانی قابليت
يکپارچه سازی دارايیهای نامشهود ومشهود را فراهم
ميکند ،به نحوی که دارايیهای سرمايه اطالعاتی وانسانی
نامشهود ودارايی مالی وفيزيکی مشهود را با استراتژی
هماهنگ ميکند وآنها را برای تحقق اهداف استراتژيک
سازمان يکپارچه می سازد .هنگامی که شرکت سرمايه
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تورج مجيبي و عزت اله عسگري

سازمانی بااليی دارد،درکی مشترک از چشم انداز
،ماموريت،ارزشهاواستراتژی دارد ،هماهنگی عملکردی
پي رامون استراتژی ايجاد ميکند ودرتمامی سطوح
وبخشهای سازمان دانش وآگاهی برای هم سويی کارکنان
تسری میي ابد به عکس ،هنگامی که شرکت سرمايه
سازمانی کمی دارد ،در انتقال اولوي تها وايجاد فرهنگی
جديد توفيق ندارد .توانايی ايجاد سرمايه سازمانی مثبت
يکی از بهترين شاخصهای توفيق استراتژی است.
سرمايه سازمانی معموالًاز چهار جزءساخته شده
است:
 .9فرهنگ :آگاهی ودرونی کردن ماموريت،چشم انداز
وارزشهای بني ادين مورد ني از برای اجرای استراتژی
ها
 .2رهبری :داشتن رهبران مناسب در تمام سطوح برای
بسيج سازمان در جهت پي شبرد استراتژیهای آن
 .0هماهنگی :اهداف وانگيزههای فردی ،تيمی وواحد
در جهت تامين اهداف استراتژيک
 .4کارتيمی :تسهي م دانش استراتژي ک در سازمان
(کاپالن نورتون )9013،
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چهارچوب نظری تحقيق
شاخصهای عمده ای که از نظر استانلی ديويس
فرهنگ سازمان را مشخص نمايد عبارتند از:
 - 2هويت عضويتی و آن عبارت است از اينکه
شخصی هويت خود را بي شتر به شغلش نسبت ميدهد ي ا
سازمانش ؟
براساس نظري ات هچ وشولتز ( )9110هويت
سازمانی به طور وسيعی به آنچه اعضا در مورد اعضا و در
مورد سازمانشان ادارک ،احساس و فکر ميکنند
برميگردد .ريکدا ( )2334هويت سازمانی را يک اصطالح
عاطفی – هيجانی که مبنای جذابيت و تمايل به حفظ
رضايتمندی میباشد ،تعريف کرده و با توجه به ضرورت
توجه به اين مفهوم ،مسائل هويت کاربردگسترده ای در
تحقيقات سازمانی ي افته اند (توماس ، )2330اشفورث
ومايل ( )9181آلبرت دوتن ( )9185مطالعات انجام شده
در زمي نه هويت سازمانی بر اين نکته اذعان دارند که
هويت سازمانی به عنوان حالت روان شناختی ،نشان
دهنده ارتباط زير بنايی موجود بين کارمندان وسازمان
بوده وبنابراين به صورت بالقوه قادر به تشريح وپيش
بينی بسي اری از گرايشهای حائز اهميت رفتاری در محل
کار مي باشد .

- 1تاکيد بر وظايف ي ا رضايت افراد و آن عبارت است
از اينکه آي ا شخص تصميمات خود را بي شتر به وظايف
معطوف ميکند ي ا به افراد سازمان؟
اصطالح رضايت شغلی بر نگرشها و احساسات مردم
سازمان داللت دارد در باره وظايف خودشان ،نگرشهای
منفی و غي ر مطلوب نسبت به شغل نشانگر عدم رضايت
شغلی(استفين.)2338 ،
مطابق نظريه کامروايی ني از  ،اگر فردی آن چه را که
طالب بوده است ،به دست آورد ،راضی می شود و ميزان
رضايت به اهميت چيزی که فرد خواستار آن بوده است ،
بستگی دارد  .اين تئوری بر الگوی تفريقی و تکاثری
استوار است که هر دو  ،فرض اصليشان اين است که
رضايت شغلی تابعی مستقي م از همنوايی و ساختار ني از
فرد است.
- 9ريسک پذيری وآن عبارت است از مي زان گرايش
کارکنان سازمان به نوآوری ،خالقيت وري سک کردن
ريسک پذيری يکی از شاخصهای فرهنگ سازمانی به
شمار می رود که نقش تعين کننده ای در موفقيت ي ا
شکست سازمان دارد .يک فرهنگ ريسک قوی يک بني اد
اساسی است که بر پايه آن سازمان میتواند يک معماری
مديريت ري سک را برای مديريت مخاطرات و فرصتهای
موجود در يک محيط به سرعت متغير ايجاد کند .در
مقابل ،ي ک فرهنگ ريسک ضعيف ،انتقادپذيری سازمان
را به پيشامدهای منفی ري سک افزايش داده و از فرصتها
چشم پوشی میکند.
رساندن ريسک پذيری فرهنگ سازمانی به حد
بهي نه در جهت چشم انداز و اهداف سازمان ،نتايج بسي ار
مفيدی در پی دارد .در غير اين صورت نمی توان از
فرصتهای محيطی به نحو مطلوب استفاده کرده و
موجبات پيشرفت و بهبود سازمان را فراهم
آوري م(شرمرهورن.)2338 ،
 - 4معي ارهای پاداش وآن عبارت است از اينکه آي ا
پاداش در مقابل عملکرد مطلوب پرداخت می شود ي ا
ارشديت ،وفا داری وموارد ديگر؟پاداشها ،محرکهای
قدرتمندی برای بهبود عملگرد کارکنان وگروهها در
سازمان است .پاداش مي تواند باعث افزايش رضايت
کارکنان شود .پاداش برای جبران زحمات فرد وحرکت
در جهت تحقق اهداف سازمانی اعطا ميشود.
 - 1مي زان تحمل تعارض واختالف وآن عبارت
است از توان تحمل اختالف سليقه وانتقاد پذيری
تعارض يک تنش ي ا تصادم ي ا مخالفت است .چانک
ومگي نسون تعارض را منازعه ای بين ني ازها ،ايدهها
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،عالئق ي ا افراد نا سازگار ي ا متضاد تعريف کرده اند .تعارض
زمانی برمی خي زد که افراد ي ا گروهها با اهدافی مواجه
مي شوند که هردو طرف نمی توانند رضايت خاطر کسب
کنند.
توماس تعارض را به عنوان فرايندی تعريف ميکند
که زمانی شروع مي شودکه ي ک طرف به طور منفی تاثير
گذاشته است ي ا می خواهد بگذارد  ،چيزی که طرف اول
به آن توجه دارد .
تعارض میتواند به چندين شکل مختلف در يک
سازمان اتفاق بي افتد،تعارض مي تواند دردرون يک کارمند،
بين افراد ي ا گروهها ،و بين سازمانها رخ دهد .بنابراين

تعارض عبارتند از :تعارضات درون فردی  ،مي ان فردی
،مي ان گروهی و مي ان سازمانی (اس اس خانکا )9081 ،
تعارض مي تواند به طور ساده به عنوان مخالفت
تعريف گردد،چه شديد باشد ي ا به شکل ظريف در بين
دوفرد ي ا طرف هري ک از صفات باال بر محوری قرار گرفته
که دارای حداقل وحداکثر است.پس از ارزي ابی سازمانها
براساس اين ده صفت ويژه تصويری مرکب از فرهنگ
سازمان در ذهن نقش خواهد بست.اين تصوي ر به صورت
اساس ي ا مبنايی درمی آيدکه منعکس کننده نوع
احساسات اعضا استنباط مشترک آنان ،شي وه انجام امور
ونوع رفتار آنان است.

مدل نظری تحقيق
هویت سازماني
رضایت شغلي
مولفه فرهنگ سازمانی
برگرفته از کتاب استانلی

ریسک پذیري

فرهنگ سازماني

دیویس
معيار پاداش
تحمل تعارض

مدل تحقيق

آمادگي سرمایه هاي سازماني (متغيير

ویژگيهاي فرهنگ

وابسته)

سازماني (متغييرمستقل)

فرهنگ
رهبری

هویت
رضایت شغلی
ریسک پذیری

کارتیمی

معیار پاداش

هماهنگی کارکنان

میزان تحمل تعارض
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پيشينه پژوهش
مروری برادبي ات تحقيق در کتب ،مقاالت وپاي ان
نامههای موضوعی با اين نام وجود ندارد ولی موضوعاتی
نزديک به اين تحقيق در ذيل مي اوري م:
 - 9پاي ان نامه کارشناسی ارشد نادر نيک خواه
(بررسی رابطه ويژگیهای فرهنگ با آمادگی سرمايههای
انسانی موردکاوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان تهران) استاد راهنما آقای دکتر سميعی ،مشاور
خانم دکتر براتلو در سال  9012نتايج نشان میدهد که
ويژگیهای فرهنگ شامل ارزش ،نمادسازی ،تطابق،
يادگيری و مشارکت با آمادگی سرمايه انسانی رابطه دارد.
بررسی مقايسه ای نظرات مديران و کارشناسان نشان
می دهد که اهميت ويژگیهای فرهنگی و رتبه آنها با
همديگر متفاوت است .به طوری که از نظر کارشناسان
مشارکت در رتبه آخر و تطابق در رتبه اول قرار گرفت.
در حالی که از نظر مديران ارزشها در رتبه اول و
يادگيری در رتبه آخر قرار دارد(نيکخواه.)2931 ،
- 1مقاله رابطه بين فرهنگ سازمانی و تعهد سازم انی:
علی ي زد خواستی ( ،)2939هدف او از نگارش ارائه
ي افتههای حاصل از بررسی رابطه بين نوع فرهنگ
سازمانی با رهبری در دانشگاههای دولتی کشور در سال
 2911بوده است .در اين مقاله ،روش پژوهش توصيفی از
نوع همبستگی بوده است .حجم نمونه آماری  114نفر از
اعضای هي ات علمی دانشگاهها استفاده شده که باروش
نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند.
ابزار تحقيق شامل پرسشنامه انواع فرهنگ سازمانی
دني سن واسپري تزر ()2332وپرسشنامه رهبری براساس
مالکوم بالدريج ( )1111بوده است .نتايج تحليل
رگرسي ون نشان داد که بين فرهنگ گروهی با رهبری
فرهنگ سلسله مراتبی با رهبری وفرهنگ عقالنی با
رهبری رابطه مثبت ومعنا داری وجود دارد ،ولی بين
ف رهنگ توسعه ای با رهبری رابطه معناداری مشاهده
نشد.

سال هشتم
شماره بيستم و هفتم
پائيز 3159
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روش تحقيق
روش جمع آوری اطالعات کتابخانه ای به عنوان
روش مرسوم و قابل اتکا استفاده گرديده همچنين برای
بررسی پيشينه تحقيق و ادبيات تحقيق از اينترنت و
نشريات علمی مختلف استفاده شده است .از آن جا كه
محقق عالقه مند است به بررسی رابطه ويژگیهای
فرهنگ سازمانی با آمادگی سرمايههای سازمانی در
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بپردازد ،روش تحقيق
همبستگی میباشد .با توجه به هدف پژوهش و موضوع

تحقيق ،جامعه آماری اين تحقيق  311نفر از کارکنان و
مديران شاغل در وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی است .با
توجه به اين كه در اين تحقيق کارکنان و مديران شاغل
وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی جامعه آماری را تشكيل
می دهند ،برای پوشش كامل جامعه و جلوگيری از تورش
اقدام نمونه گيری طبقه بندی شد .بدين صورت که
جامعه به دو دسته کارکنان و مديران تقسيم گرديد و
سپس از بين آنها نمونه گيری تصادفی انتخاب شدند .بر
اساس جدول مورگان تعداد نمونه مناسب تحقيق برای
 053نفر جامعه آماری  252نفر میباشد ولی برای
جلوگيری از خطاهای احتمالی پرسشنامه ها033 ،
پرسشنامه در بين جامعه هدف توزيع گرديد.
پرسشنامه تحقيق در دو بخش سواالت اصلی تحقيق
و سواالت اطالعاتی تشكيل شده است .سواالت مربوط به
عوامل مدل بصورت بسته و با مقياس درجه ای ليكرت
طراحی شده و سواالتی كه مربوط به اطالعات شخصی
است نيز بصورت بسته پرسيده شد.
برای تعيين پايايی پرسشنامه مورد استفاده در اين
تحقيق از روش آلفا ی کرونباخ استفاده شد که عدد
بدست آمده  33802است .اين روش برای محاسبه
هماهنگی درونی ابزار اندازه گيری از جمله پرسشنامهها
يا آزمونهايی که خصيصههای مختلف را اندازه گيری
می کنند بکار میرود.
جدول :9آلفای کرونباخ
Cronbach's Alpha
.832

N of Items
20

يافته های تحقيق
دراين تحقيق برای بررسی سواالت تحقيق در هر
يک از دو جامعه از آمار توصيفی و استنباطی استفاده
شده است.
ي افتههای حاصل از پرسشنامهها نشان داد که توزيع
فراوانی متغي ر جنسيت 925 ،نفر ( )% 23از افراد نمونه
مرد هستند 938 ،نفر ( )% 01/0زن میباشند.
بر حسب متغير سن 41 ،نفر ( )% 890از افراد نمونه
در رده سنی كمتر از  03سال هستند 925 ،نفر ()%45/5
در رده سنی  43- 03سال هستند 24 ،نفر ( )% 20/0در
رده سنی بين  53- 49سال و  00نفر ( )% 90/5در رده
سنی باالتر از  59سال هستند.

بررسي رابطه وی ژگيهاي فرهنگ سازماني با آمادگي سرمایههاي سازماني....

جدول  :1بررسی توزيع متغيرها
متغير

نتيجه

مقدار آماره k.s

سطح معنیداری ()sig

آمادگی سرمايههای سازمانی

1 /193

1 /411

 Sig>0.05توزيع متغي ر نرمال است.

هويت سازمانی
رضايت شغلی

1 /331
1 /341

1 /139
1 /141

 Sig>0.05توزيع متغي ر نرمال است.
 Sig>0.05توزيع متغي ر نرمال است.

ر يسک پذي ری
پاداش

1 /123
1 /111

1 /142
1 /311

 Sig>0.05توزيع متغي ر نرمال است.
 Sig>0.05توزيع متغي ر نرمال است.

تحمل تعارض

1 /141

1 /439

 Sig>0.05توزيع متغي ر نرمال است.

ارزي ابی میکنيد ".با مي انگين  1/19است که اين بدان
معنا است که افراد مي زان ارتباط معي ار پاداش با فرهنگ
را در حد متوسط ارزيابی می كنند.
برای آزمون فرضيههای تحقيق نيز ابتدا از آزمون
کولموگروف اسمي رنوف برای تعيين نرمال ي ا غي ر نرمال
بودن استفاده شد  ،نتيجه ای که از اين آزمون حاصل
گرديد با اطمينان  % 31میتوان گفت توزيع متغيرها
نرمال است .بنابراين جهت بررسی فرضيه مربوطه از
آزمونهای پارامتريک (آزمون ضريب همبستگی پيرسون
و رگرسيون خطی چندگانه) استفاده گرديد.
پس از آن با توجه به نتايج به دست آمده در جدول
 2چنانچه توزيع نرمال باشد میتوان از روش ضريب هم
بستگی پي رسون ودر صورتی که توزيع غي ر نرمال باشد از
روش ضريب همبستگی اسپي رمن استفاده خواهد شد.

بر حسب متغير تحصي الت 98 ،نفر (  )% 2 /2از افراد
نمونه دارای تحصي الت در سطح ديپلم هستند 02 ،نفر
( )% 99/0فوق ديپلم هستند 929 ،نفر ( )% 58/8ليسانس
و  51نفر ( )% 29/5دارای تحصي الت مقطع فوقليسانس و
باالتر میباشند.
بر حسب متغي ر پست سازمانی 92 ،نفر ( )% 5/8از
افراد نمونه دارای پست سازمان مدي رکل و معاون
مدي رکل هستند 29 ،نفر (  )% 0/2رئيس اداره هستند25 ،
نفر (  )% 20/2مسئول و  900نفر ( )% 22/1دارای ژست
سازمانی کارشناس میباشند.
بر حسب متغي ر سابقه کار 90 ،نفر ( )% 4/0از افراد
نمونه كمتر از  5سال سابقه كار دارند هستند 02 ،نفر
( )% 90/9دارای سابقه  21- 1سال  941 ،نفر ()% 54/2
دارای سابقه  21- 22سال و  00نفر ( )% 22 /5دارای 92
سال و بيشتر سابقه كاری میباشند.
در خصوص بررسی سواالت تخصصی پرسشنامه با
بررسی فرضيه های تحقيق:
توجه به کد گذاری انجام شده (خيلی زياد  ، 1زياد ،4
 -2بين هويت سازمانی با آمادگی سرمايههای سازمانی
متوسط  ،9كم  ،1خيلی كم  )2مي انگين پاسخگويی هر
رابطه ی معناداری وجود دارد.
چه به عدد  1نزديکتر باشد میتوان نتيجه گرفت افراد با
با توجه به جدول 0مشاهده می شود ،سطح معنی
عامل مطرح شده در آن سوال بسي ار زي اد موافق هستند و
داری آزمون  3/333است ،که اين مقدار کمتر از 3/39
هرچه مي انگين به يک نزدي ک باشد ،نشان دهنده عدم
(ميزان خطای تحقيق ( ))3339میباشد بنابراين فرض
موافقت افراد با عامل مطرح شده در آن سوال است.
صفر رد شده و با اطمينان  % 11میتوان گفت ارتباط
مي انگين در بازه  1/9- 2کم 9/3 - 1/92 ،متوسط و
معنی داری بين دو متغير وجود دارد .با توجه به مقدار
 1- 9/32زي اد ارزي ابی ميگردد .بيشترين مي انگين مربوط
مثبت ضريب همبستگی میتوان گفت بين دو متغير
به گويه " مي زان ارتباط ريسک پذيری با کارتيمی را
هويت سازمانی با آمادگی سرمايههای سازمانی
چقدر ارزي ابی میکنيد ".با مي انگين  4/1است و به اين
همبستگی مثبتی وجود دارد و رابطه دو متغير مستقيم
معنا است که افراد معتقدند مي زان ارتباط ريسک پذيری
است .به عبارتی با افزايش يکی ديگری نيز افزايش پيدا
با کارتيمی بسيار زياد است و کمترين ميانگين مربوط به
می کند.
گويه " مي زان ارتباط معي ار پاداش با فره نگ را چقدر
جدول  :9بررسی آزمون همبستگی
متغير
هويت سازمانی

آمادگی سرمايههای سازمانی

ضريب همبستگی

سطح معنیداری )(sig

نتيجه

3 /333

 - sig <0.01وجود ارتباط معنی دار.

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed
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جدول  :4بررسی آزمون همبستگی
متغير
رضايت شغلی

ضريب همبستگی

آمادگی سرمايههای سازمانی

سطح معنیداری )(sig

نتيجه

3 /333

 - sig <0.01وجود ارتباط معنی دار.

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

خطای تحقيق ( ))1312میباشد بنابراين فرض صفر رد
شده و با اطمينان  % 33میتوان گفت ارتباط معنی داری
بين دو متغير وجود دارد .با توجه به مقدار مثبت ضريب
همبستگی می توان گفت بين دو متغير معيار پاداش با
آمادگی سرمايه های سازمانی همبستگی مثبتی وجود
دارد و رابطه دو متغير مستقيم است .به عبارتی با
افزايش يکی ديگری نيز افزايش پيدا می کند.
با توجه به جدول باال مشاهده می شود ،سطح معنی داری
آزمون  1/111است ،که اين مقدار کمتر از ( 1/12ميزان
خطای تحقيق ( ))1312میباشد بنابراين فرض صفر رد
شده و با اطمينان  % 33میتوان گفت ا رتباط معنی داری
بين دو متغير وجود دارد .با توجه به مقدار منفی ضريب
همبستگی میتوان گفت بين دو متغير ميزان تحمل
تعارض با آمادگی سرمايه های سازمانی همبستگی منفی
وجود دارد و رابطه دو متغير معكوس است .به عبارتی با
افزايش يکی ديگری كاهش پيدا میکند.

 - 1بين تاکيد بر رضايت شغلی با آمادگی سرمايههای
سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارد.
با توجه به جدول  4مشاهده می شود ،سطح معنی داری
آزمون  1/111است ،که اين مقدار کمتر از ( 1/12ميزان
خطای تحقيق ( ))1312میباشد بنابراين فرض صفر رد
شده و با اطمينان  % 33میتوان گفت ارتباط معنی داری
بين د و متغير وجود دارد .با توجه به مقدار مثبت ضريب
همبستگی میتوان گفت بين دو متغير تاکيد بر رضايت
شغلی با آمادگی سرمايه های سازمانی همبستگی مثبتی
وجود دارد و رابطه دو متغير مستقيم است .به عبارتی با
افزايش يکی ديگری نيز افزايش پيدا می کند.
 - 9بين ريسک پذيری با آمادگی سرمايههای سازمانی
رابطه ی معناداری وجود دارد.
با توجه به جدول  1مشاهده می شود ،سطح معنی داری
آزمون  1/111است ،که اين مقدار کمتر از ( 1/12ميزان
خطای تحقيق ( ))1312میباشد بنابراين فرض صفر رد
شده و با اطمينان  % 33میتوان گفت ارتباط معنی داری
بين دو متغير وجود دارد .با توجه به مقدار مثبت ضريب
همبستگی میتوان گفت بين دو متغير ريسک پذيری با
آمادگی سرمايه های سازمانی همبستگی مثبتی وجود
دارد و رابطه دو متغير مستقيم است .به عبارتی با
افزايش يکی ديگری نيز افزايش پيدا می کند.

 - 5بحث و نتيجه گيری
ويژگی های فرهنگ سازمانی با آمادگی سرمايههای
سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی رابطه ی
معناداری دارد .از سوی ديگر« کوليس و مونتگری» اعتقاد
دارند (در فضای مديريت استراتژيک) اهميت سرمايه
سازمانی به ميزان خلق و ايجاد تمايز رقابتی برای شرکت
بستگی دارد .اگر هيچ يک از رقبا نتوانند از منابع انسانی
سازمان کپی بردارند ،و آنها نيز کمياب و ارزش افرين
باشند اين مقصود حاصل می گردد.

 - 4بين معيار پاداش با آمادگی سرمايههای سازمانی
رابطه ی معناداری وجود دارد.
با توجه به جدول  1مشاهده می شود ،سطح معنی داری
آزمون  1/111است ،که اين مقدار کمتر از ( 1/12ميزان

جدول  :1بررسی آزمون همبستگی
متغير
ريسک پذي ری

ضريب همبستگی

آمادگی سرمايههای سازمانی

سطح معنیداری )(sig

نتيجه

3 /333

 - sig <0.01وجود ارتباط معنی دار.

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2 -tailed).
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متغير
معيار پاداش

آمادگی سرمايه های سازمانی

ضريب همبستگی

سطح معنیداری )(sig

نتيجه

3 /333

 - sig <0.01وجود ارتباط معنی دار.

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2 -tailed).

بررسي رابطه وی ژگيهاي فرهنگ سازماني با آمادگي سرمایههاي سازماني....

از ديگر نتايجی که از تحقيق حاضر حاصل گرديد،
هويت سازمانی را ي ک اصطالح عاطفی – هيجانی که
مبنای جذابيت و تمايل به حفظ رضايتمندی میباشد،
تعري ف کرده اند .سرمايه سازمانی در اينجا منظوررهبری
،فرهنگ،هماهنگی وکارتيمی است که کارکنان يا
کارگران از طريق تحصيالت و آموزش يا از طريق
تجربيات بدست میآورند و میتوانند برای سازمان يک
سرمايه بهره ور را ايجاد کنند ..نتيجه آزمونهای آماری
نشان می دهد که اين ارتباط از نظر مديران و کارکنان
بين هويت وسرمايه سازمانی دروزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی وجود دارد .يعنی اينکه هويت به توسعه سرمايه
سازمانی کمک مینمايند.
رضايت شغلی از ديگر نتايجی بود که از تحقيق
بدست آمد .رضايت شغلی بر نگرشها واحساسات مردم
سازمان داللت دارد در باره وظايف خودشان ،نگرشهای
منفی وغي ر مطلوب نسبت به شغل نشانگر عدم رضايت
شغلی است.
مطابق با نتايج تحقيق پيش رو رضايت شغلی
ارتباط معنا دار با سرمايه سازمانی دارند .بيشترين تاثير
رضايت شغلی نيز بر کارتيمی میباشد .اگر بپذيريم که
پايه رفتار را رضايت شغلی تشکيل میدهند میتوان
نتيجه گرفت رضايت شغلی با اهداف میتواند به هدايت
کارتيمی و توسعه سرمايه سازمانی کمک نمايد .نتيجه
آزمونهای آماری نشان می دهد که اين ارتباط از نظر
مديران و کارکنان بين رضايت شغلی و سرمايه سازمانی
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی وجود دارد .يعنی اينکه
رضايت شغلی  ،توسعه سرمايههای سازمانی را تشويق
مینمايند.
از ديگر نتايج تحقيق مربوط به ريسک پذيری در
سازمان است .رساندن ريسک پذيری فرهنگ سازمانی به
حد بهي نه در جهت چشم انداز و اهداف سازمان ،نتايج
بسي ار مفيدی در پی دارد .در غير اين صورت نمی توان از
فرصتهای محيطی به نحو مطلوب استفاده کرده و
موجبات پيشرفت و بهبود سازمان را فراهم آوري م.
نتيجه آزمونهای آماری نشان میدهد که اين
ارتباط از نظر مديران و کارکنان بين ري سک پذيری و
سرمايه سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی وجود
دارد.
پاداشها ني ز از ديگر ي افتههای تحقيق ما بود.
پاداشها ،محرکهای قدرتمندی برای بهبود عملگرد
کارکنان وگروهها در سازمان است .پاداش مي تواند باعث
افزايش رضايت کارکنان شود .پاداش برای جبران زحمات

فرد وحرکت در جهت تحقق اهداف سازمانی اعطا
ميشود.
با بررسی نظرات مديران و کارشناسان در خصوص
معي ار پاداش در میيابيم که به نظر کارشناسان معي اردر
حاليکه کارمندان اعتقاد دارند معي ار پاداش کمی وجود
دارد .مديران اعتقاد دارند معي ار پاداش رعايت ميشود.
و در آخر نيز تعارض مي تواند به چندين شکل
مختلف در ي ک سازمان اتفاق بي افتد،تعارض مي تواند
دردرون يک کارمند ،بين افراد ي ا گروهها ،وبين سازمانها
رخ دهد .بنابراين تعارض عبارتند از :تعارضات درون
فردی ،مي ان فردی ،مي ان
بين دو متغير مي زان تحمل تعارض با آمادگی
سرمايههای سازمانی همبستگی منفی وجود دارد و رابطه
دو متغي ر معكوس است .به عبارتی با افزايش يکی ديگری
كاهش پيدا می کند.
بررسی مدل مفهومی نشان می دهد که بين کليه
متغيرهای مستقل و متغير وابسته و اجزای آن ارتباط
معنادار وجود دارد .تک تک متغيرهای مستقل باپنج جزء
هويت ،ريسک پذيری ،تحمل تعارض ،رضايت شغلی
ومعي ار پاداش با مولفههای آمادگی سرمايههای سازمانی
شامل فرهنگ ،رهبری ،کارتيمی ،هماهنگی رابطه معنادار
ومستقي م وجوددارد
پيشنهادات تحقيق
با توجه ارتباط معنادار بين متغيرهای مستقل و
وابسته وهمچنين نظرات برآمده از ادبيات نظری تحقيق
پيشنهادات حاصل از تحقيق به شرح ذيل ارايه می گردد:
 - 1بنابر بر نتيجه گيری از فرضيه اصلی رابطه معناداری
بين فرضيه اصلی فرهنگ سازمانی با سرمايه
سازمانی وجود دارد لذا مجموعه وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی نسبت به شناخت بي شترمولفههای
فرهنگ سازمانی و سرمايههای سازمانی خود
پرداخته وبا کمک اين دوعامل تدوين استراتژی
نمايد نه براساس عوامل سي اسی و سليقه ای.
 - 2بنابر بر نتيجه گيری فرضيه اول فرعی جهت باال تر
بردن هويت سازمانی روشهای موثرتر آموزشی
همچون کارگاههای عملی ،ايفای نقش ،مورد کاوی
و قرارگيری در صحنه واقعی به عنوان روشهايی که
میتوانند مولفه هويت را افزايش دهند و سرمايههای
سازمانی کارکنان را به شکلی قوی تقويت نمايند
مورد استفاده گسترده قرار دهند.
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 - 3بنابر بر نتيجه گيری فرضيه دوم فرعی تاکيد بر
رضايت شغلی را مي توان با کار تيمی واطمينان
بخشی به بقای بي شتر در سازمان ،استفاده از
نظري ات کارکنان در امور اجرايی ومشارکت دادن در
تصمي م گيريهای مديريتی افزايش داد با گرفته و
جايگزين شيوههای يک سويه آموزشی رايج در
وزارت خانه گردد.
 - 4بنابر نتيجه گيری فرضيه سوم فرعی ريسک پذيری
را مي توان با تشويق به کارهای خالقانه و نوآور
وبرگزاری کالسهای آموزشی افزايش داد.
 - 5بنابر بر نتيجه گيری فرضيه چهارم معي ار پاداش با
عملکرد ارتباط مستقيمی دارد و در سازمان نظريات
کارکنان با مديران فرق دارد کارکنان معتقدند معيار
پاداش مناسب ني ست و همين در رضايت شغلی آنها
تاثي ر دارد در حاليکه مدي ران معتقدند معي ار پاداش
مناسب است که مشکل را مي توان برگزاری جلسات
وافزايش موردی پاداش وتشويق کارکنان با عملکرد
باال جبران کرد.
 - 1بنابر نتيجه گيری فرضيه پنجم ميزان تحمل تعارض
از نظر کارکنان باالست يعنی مثالً با جابجايی
کارکنان مي زان تحمل تعارض پائين آمده وسبب
اختالل در کار مي شود برعکس مدي ران اعتقادی به
اين مسئله ندارند پي شنهاد اين است تاحد امکان با
برگزاری جلسات اموزشی وباال بردن کارتيمی
وحمايت از اخالقي ات انسانی مي زان تحمل تعارض را
باال ببري م به طور مثال با ابزارهای هنری مثل
موسيقی ،تئاتر ،فيلم وتکنولوژيهای جديد به حل
اين معضل بپردازي م.
 - 3از گروههای مديريت فرهنگ سازمانی وآمادگی
سرمايههای سازمانی برای برگزاری نشستهای
مشترک و تبادل دانش و اطالعات بين حوزههای
عملياتی و جغرافيايی مختلف بهره گيری شود تا
بدين وسيله زمينه افزايش دانش و بروز استعدادها
فراهم آيد تا در نهايت فرهنگ سازمانی وسرمايه
سازمانی وزارت خانه تقويت گردد واستراتژی
سازمان بهبود ي ابد.
 - 1نظام پيشنهادات و انتقادات به شکلی گسترده مورد
حمايت و توسعه قرار گرفته و در قالب دبيرخانه ای
منسجم تر و با بودجه ای بيشتر نسبت به دريافت
هر نوع ايده و نقدی اقدام شود .همچنين نکته مهم
اين است که نسبت به بازخور نتيجه بررسی ايده و

انتقاد اطالع رسانی گسترده شده و از نقدهای
سازنده و ايدههای ناب تقدير و تشکر شود.
- 3از ش يوههای ارتباطی سريعتر و جذاب تر همچون
ايميل داخلی و يا سامانه يادگيری خاص وزارت
خانه برای انتقال سريع اطالعات و دادهها و
همچنين آخرين رويدادها و خبرها استفاده شود تا
کارکنان با صرف انرژی کمتر برای گردآوری دادهها
و وقت بيشتر برای تحليل و فکر بتوانند از دوباره
کاری و خطاها بکاهند.
- 21به هر واحد و يا اداره و حوزه ای که نسبت به تغيير
سريعتر واکنش داده و در تطابق خود با وضع جديد
تالش بيشتری مینمايد در قالب يک جايزه و يا
تقدير نامه بازخور مثبت داده و نسبت به الگوسازی
و تشويق ديگر حوزههای وزارت خانه نسبت به
ت طابق خود با شرايط جديد اهتمام جدی صورت
گيرد.
- 22در برنامه ريزيهای فرهنگی از شيوههای مدرن
مديريت استفاده بيشتری شود.
- 21مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نسبت به
تقويت سرمايه سازمانی با کمک تکنولوژی رايج
پرداخته و انسجام بخشی بيشتربين فرهنگ
سازمانی و سرمايه سازمانی و جلوگيری از
اصطحکاک اقدام ورزد.
منابع و مآخذ
- 9آرمسههترانگ ،ميشههل ،)9013(،مههديريت منههابع
انسانی،ترجمه :حسين پهلوانيان،سهيد مههدی ميهر
حسينی زواره ،جمشيد کمايی ،چاپ اول،انتشارات
نيکو روش يزد.
- 2آرمسترانگ ،مايكل« )9084( .مديريت اسهتراتژيک
منابع انسانی(راهنمای عمل)» ،ترجمه محمد اعرابی
و داوود ايزدی ،دفتر پ ژوهشهای فرهنگی ،تههران:
چاپ دوم.
- 0اس اس خانکا (،)9081رفتار سازمانی،ترجمه دکتر
غالمرضا شمس مورکانی،چاپ اول ،انتشارات آييژ
- 4استانلی ديويس ،)9002 (،مديريت فرهنگ
سازمان،ترجمه دکتر ناصر ميرسپاسی ،پريچهر
معتمد گرجی،چاپ دوم،انتشارات مرواريد.
استيفن ،پی رابينز ،)2338( ،مبانی رفتار سازمانی،
ترجمه علی پارسيان و محمد اعرابی)9080( ،چاپ
نهم .دفتر نشر پژوهشهای فرهنگی

بررسي رابطه وی ژگيهاي فرهنگ سازماني با آمادگي سرمایههاي سازماني....

الحسينی ،سيد حسن ( ،)9013بالندگی سازمانی .تهران:
انتشارات بهاريه ،تهران ،چاپ اول.
الوانی ،مهدی (  ،)9082آسيب شناسی گروهانديشی در
تصميم گيری ،مجموعه مقاالت سمينار بررسی
مسايل اداری ايران .تهران :دانشگاه عالمه طباطبايی.
پاول هرسی ،کنت ايچ بالنچارد ( " .)2338مديريت رفتار
سازمانی ،ترجمه کبيری قاسم ،)9080( ،چاپ پنجم،
انتشارات ماجد
- 1داشگرزاده ،خدابخش« )9088( .برنامهريزی
استراتژيك منابع انسانی» ،انتشارات دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران :چاپ دوم.
- 93رابرت کاپالن،ديويد نوترون ،)9013(،نقشه
استراتژی تبديل دارايیهای نامشهود به پيامدهای
مشهود ،ترجمه :حسين اکبری ،مسعود سلطانی
وامير ملکی،چاپ چهارم،آريانا قلم.
 .- 99سعادت ،اسفنديار ،)9084( ،فرآيند تصميم گيری
در سازمان (چاپ اول) تهران .انتشارات دانشگاه
تهران ،ص .232 - 235
 - 92شرمرهورن ،آر.جان و همكاران (. )2338مديريت
رفتار سازمانی .ترجمهی مهدی ايران نژاد پاريزی و
محمد علی بابايی و محمد سبحان اللهی)9080( ،
تهران  :نشر مؤسسه ی تحقيقات و آموزش مديريت.
- 90طوسی ،محمد علی ،)9085( ،مشارکت ( در
مديريت و مالکيت) ،چاپ هشتم ،تهران انتشارات
آگاه.
- 94فروغی نسب .رجبعلی ،)9080( ،راهکارهای عملی
افزايش مشارکت کارکنان در تصميم گيری ،توسعه
مديريت ،شماره  ،99ص .00
 - 95كريتز ،رابرت و آنجلو كينكی ()2335؛ مديريت
رفتار سازمانی .ترجمه ی علی اكبر فرهنگی و حسين
صفرزاده ،)9084(،تهران :نشر پيام پويا.
- 92نيک خواه  ،نادر( ،9012 ،بررسی رابطه ويژگیهای
فرهنگ باآمادگی سرمايههای انسانی موردکاوی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران) ،پايان
نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ،استاد
راهنما آقای دکتر سميعی ،مشاور خانم دکتر براتلو.
- 90يزد خواستی ،علی ،)9010( ،رابطه بين فرهنگ
سازمانی و تعهد سازمانی ،مجموعه مقاالت سمينار
بررسی مسايل اداری ايران .تهران :دانشگاه عالمه
طباطبايی.

سال هشتم
شماره بيستم و هفتم
پائيز 3159

03

