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بوسيله نرم افزار  spssو  lizrelمورد تتزيه وتحلي قرار گرفت.
نتيجهگيري و يافتهها :با توهه به ضراي
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مدل ،مبني بر نقش ميانتي تعهلد سلازماني در رابطله

بين فرهنگ ملي و فرهنگ سازماني دارد لذا بر اين اسلا

پيشلنهاد مليگلردد از طريلق توهله بله کلارگروهي و
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را در

ميان کارکنان افزايش داده تا از اين طريق بتوان تعهد سازماني کارکنان را افزايش داد.
واژگان كليدي :فرهنگ ملي ،فرهنگ سازماني ،تعهد سازماني ،سازمان ننعت معدن و تتار

خراسان شمالي

وحید میرزایی

هايي است که ناح نظران بر اين باورند ،اگر قرار

مقدمه
باورها و ارزشهاي فرهنگي ،اسا

حركت و

است در يک سازمان تغييرا

مؤثر و پايدار بهوهود آيد
5

فعاليتهاي فردي و اهتماعي انسان است به تعبير

فرهنگ آن سازمان بايد دستخوش تغيير شود (لو

ديگر ميتوان فرهنگ را زمينه رويش و هوشش

 . 2004،فرهنگ سازماني وهود سيستمي از معاني و

رفتارها ،عادا  ،كنش و واكنشهاي فردي و همعي

مفاهيم مشترک است که در ميان اعضاء سازمان وهود

يك ملت و هامعه تلقي نمود به همين دلي برخي

دارد (وانتز و بوگالرسکي . 2007 ،6در هر سازماني

هامعهشناسان ،فرهنگ را به متموعه رفتارها،

الگوهايي از باورها ،سمب ها ،شعائر ،داستانها و آداب

و تواناييهاي يك قوم اطالق ميكنند .محيط

و رسوم وهود دارند که به مرور زمان به وهود

فرهنگي هامعه ،عميقترين ،پردامنه ترين و بيشترين

آمدهاند .اين الگوها باعث ميشوند که در خصوص

تأثير را بر رفتار اهتماعي اكثريت اعضاي يك هامعه

اينکه سازمان چيست و چگونه اعضا بايد رفتار کنند

عادا

7

ميگذارد؛ زيرا انسان در تنهايي و دور از مردم با

درک مشترک و يکساني ايتاد شود (کينچي و کرينتنر ،

الگوهاي رفتاري بيروني و دروني فرهنگ كه در آن

. 2007

رشد يافته است ،فكر و عم ميكند (دانگ ،ژونگفنگ
و دانگتوا. 2011،1

فرهنگ سازماني شيوه زندگي يك سازمان ميباشد
و با توهه به اينكه منب انلي هر سازمان منب انساني

فرهنگ ،ارزشهاي هامعه را به طرز كم و بيش

آن است ،عملكرد افراد در سازمان متأثر از فرهنگ

نظاممندي تعبير و تفسير ميكند و از گذر فرهنگي

سازمان ميباشد .بنابراين وظيفه مديران ،مسئوالن و

است كه ميتوان معني هدب و نوع رفتار فردي و

متخصصان است که در حفظ و نگه داري و رشد و

اهتماعي را دريافت و آن را تفسير كرد .از سويي

توسعه کارکنان تالش کرده و آنها را به سازمان متعهد

سازمانهاي عصر حاضر در محيطي پيچيده و در حال

نمايند .نيروي انساني متعهد ،خود را متعلق به سازمان

تغيير و رقابت فعاليت مينمايند لذا سازمانهاي

ميبيند ،اهداب سازمان را در ههت اهداب خود داشته

خود ادامه دهند که عوام موفقيت

و در تحقق آنها ميکوشد ،نسبت به سازمان وابسته

خود را شناسايي کرده و به آن اهميت بيشتري بدهند،

شده و خود را با آن هويت ميبخشدکه عالوه بر

يکي از اين عوام فرهنگ سازماني است (والنسيا ،سنز

بالندگي خود و در ههت ترقي وعظمت سازمان گام

و هيمز . ،2010،2رادريگز ميگويد هنبههاي ارزش

بر ميدارد و از اين طريق سازمان به ماموريت و فلسفه

فرهنگ سازمان بوسيله فرهنگ ملي و هنبههاي نمادين

وهودي خود نزديکتر ميشود .لذا تعهد سازماني،

ان بوسيله سازمان به عنوان ابزار تطبيق پذيري نسبت به

نوعي

و

خواستههاي محيطي براي تغيير تعيين ميشود

مأموريتهاي سازمان است .تعهد سازماني از نمودهاي

(رادريگز. 1384 ،3

نگرش محسوب و از نظام ارزشي فرد ناشي ميشود

ميتوانند به حيا

ارتباط

نگرشي-رفتاري

به

اهداب

شناسايي فرهنگ سازماني به مديران کمک ميکند

(ميرسپاسي . 1381 ،ويژگيهايي وهود دارند که وقتي

تا با آگاهي و ديد کاملتري نسبت به فضاي حاکم بر

و تلفيق شوند ،فلسفه وهودي فرهنگ

سازمان از نقاط قو

آن استفاده نموده و براي نقاط

ضعف ،تدابير و اقداما

الزم را پيشبيني نمايند (ژنگ

و بياين . 2010،4ضرور

توهه به فرهنگ سازماني تا

80

با هم ترکي

يک سازمان را شک ميدهند اگر چه فرهنگ سازماني
ممکن است تا اندازهاي از هم اهزاء آن متفاو
باشد ،ولي موضوعا

ذي

آنها ،يعني ويژگيهاي
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بررسی تاثیر فرهنگ ملی بر فرهنگ سازمانی با وجود متغیر میانجی تعهد سازمانی

کليدي که فرهنگها را از هم متمايز ميکند همچون،

تطبيقپذيري نسبت به خواستههاي محيطي براي تغيير

درگيرشدن در کار ،سازگاري ،انطباق ،مشارکت،

تعيين ميشود (رادريگز . 1380،وي با اشاره به

ميتواند زمينه بروز تعهدسازماني را درکارکنان فراهم

فرهنگهاي متعدد و تفاو هاي ناشي از مدل هافستد

ساخت (چن و فرانسيسکو. 2003 ،8

بر اين باوراست :فرهنگ سازماني بدلي اين که متاثر از

حتم انبوهي از شواهد تتربي نشان ميدهد که

فرهنگ هامعه خود است با روش معين نميتوان در

فرهنگ ملي بر متغيرهاي بسياري تأثير گذار است به

آن ايتاد تغيير نمود .ضمن اين که هيچ يک

عنوان نمونه فرهنگ ملي با مديريت نيروي انساني

ازسازمانها داراي يک وضعيت ثابت نيستند .شنايدر و

(خلتي ، 2003 ،9رهبري (بس1990 ،10؛ اشکنسي،11

بارسو در کتاب مديريت در پهنه فرهنگها ميگويند:

 ، 2004اخالق (هکسون ، 2001 ،12فساد اداري

تحقيقا

علمي هافستد وهود فرهنگهاي ملي به

موازا

حضور فرهنگهاي قوي سازماني را ثابت

(پارک ، 2003 ،13مديريت عملکرد (کوتستگن

14

و

همکاران ، 2003 ،رضايت شغلي (لوک و کراوفرد،15

ميکند .تحقيقا

 ، 2004اعتماد (هاب و کلي ، 2005 ،16تسهيم دانش

مشخص سازماني آي.بي.ام .فرهنگ ملي کارکنان اين

(مولر و ساوان ، 2004 ،17کار تيمي (کرکمن و

شرکت نقش اساسي در بروز تفاو

در ارزشهاي کار

شاپيرو ، 1997 ،18در ارتباط است .تأثير فرهنگ ملي بر

ايفا ميکند (اشنايدربارسو . 1371،در فرهنگهاي

فرهنگ سازماني موضوعي است كه در چند دهه اخير

مختلف و حتي در خرده فرهنگهاي درون يک

مورد توهه زيادي واق شده و اين ادعا در پيشينه

او نشان داد که حتي با وهود فرهنگ

و عواطف

فرهنگ ملي طيف وسيعي از احساسا

مباحث مربوطه مطرح شده كه وهه تمايز سازمانهاي

وهود دارد .به نحوي که تفاو

در زبان ،قوميت،

موفق و غير موفق در فرهنگ آنهاست ،به عبارتي،

سياستها و بسياري از خصونيا

ديگر ميتواند به

غير

عنوان مناب تعارض بالقوه ظهور کند و در نور

موفقيت چشمگير سازمانهاي موفق در عوام

قدرتمند در فرهنگ سازماني آنها ،ارزشها و

نبودن درک نحيح توسعه روابط کاري را با مشک

باورهاي كاركنان نهفته است؛ عليرغم چنين ادعايي

مواهه سازد (تريانديس . 2006 ،امروزه ادامه حيا

ملمو
تحقيقا

اندكي اين موضوع را با دقتهاي الزم و به

طور كمي بررسي كردهاند بنابراين ،اين امر شايسته

سازمانها به داشتن نيروي انساني واهد شرايط و
متعهد به سازمان بستگي دارد (تستا. 2001 ،

كنكاشهاي بيشتر است (مير سپاسي . 1381 ،هافستد

اگرچه روشهاي کاري مورد استفاده سازمانها

اين نکته را تأکيدکرده که فرهنگ ملي ميتواند بر

ممکن است مشابه هم باشند ،اما ارزشهاي ملي حاکم

هدي

از يکديگر است .تفاو هاي

ارزشهاي کاري و نگرشهاي فرد اثرا

بر سازمانها متفاو

بگذارد .در واق اختالفاتي که کارکنان از نظر سن،

موهود در فرهنگهاي ملي بيشتر ناشي از تفاو هاي

هنس  ،تخصص يا مقام سازماني داشتند ،ميتوانست

موهود در ارزشها و باورهاي مقبول آن فرهنگهاست

توهيه کننده نوع رفتار آنان نسبت به آنچه بيشتر بوده

درحالي که تفاو هاي موهود در فرهنگ سازماني

است باشد؛ او نتيته گرفت مديران و کارکنان از چهار

بيشتر ناشي از روشها و وهود تفاو ها در تتربيا

بعد فرهنگ ملي با هم تفاو

دارند .رادريگز ميگويد:

هنبههاي ارزشي فرهنگ سازماني بوسيله فرهنگ ملي
و هنبههاي نمادين آن بوسيله سازمان به عنوان ابزار

هامعهپذيري است .ارزشها و فرضيا

اساسي در

آغاز زندگي و در طول مراح رشد و از طريق مدار
و آموزشگاه کس

ميشوند در حالي که فرهنگهاي
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81

وحید میرزایی

سازماني از طريق حضور افراد در مح کار و پذيرش

ميداني رابطه برخي ويژگيهاي فرهنگ ملي ،را با تعهد

ميشوند .وهود اقوام

و فرهنگ سازماني کارکنان سازمان مذکور مورد

داد و

ارزيابي قرار داده تا زمينهاي براي کشف راه کارهاي

ستد فرهنگي و اهتماعي را در طول تاريخ فراهم آورده

الزم ههت افزايش تعهد سازماني کارکنان و فرهنگ

است چرا که ايران کشوري چند قومي است .دوام و

حاکم بر سازمان باشد.

آنها توسط اين افراد کس

مختلف در درون هامعه کهن ايران ،موهبا

استمرار هويت فرهنگ ايراني در طول تاريخ ،مديون
گروههاي مختلف قومي نظير کرد ،لرها ،بلوچها،
ترکمنها ،عربها و فار ها بوده است؛ استان خراسان

ادبيات تحقيق

الف فرهنگ سازماني

شمالي از همله استانهاي کشور است که بخاطر وهود

امروزه سازمانها در محيطهاي متالطم و متغير

قوميتهاي مختلف داراي فرهنگهاي مختلفي است

براي تحقق بخشيدن به سياستهاي خويش ناچار به

فرهنگي در سازمانهاي استان نيز

تحول و همگون سازي ساختار و فرايندهاي خود با

بخوبي مشهود است و در بعضي موارد باعث ايتاد

نيازهاي محيطياند .شناخت و ارزيابي تاثير بالقوه

مشکالتي براي اهراي برنامههاي سازماني گرديده

و

که اين تفاو

فرهنگ و مديريت موه

درک آثار ملمو

است؛ از سوئي سازمانها براي دستيابي به اهدافشان

ناملمو

نيازمند نيروي انساني متعهد و وفادار به ارزشها و

 . 2000مطالعه رفتارهاي فردي و گروهي و کشف

اهداب سازمان ميباشند لذا توهه و شناخت فرهنگ

پديدههاي پيچيدهاي همچون فرهنگ سازماني

ملي و فرهنگ سازماني ميتواند مديريت سازمان را در

مدتهاست که مورد عالقه دانشمندان و محققين رشته

دستيابي به اهداب سازمان ياري رساند ،سازمان

مديريت قرار گرفته است .پيترز و واترمن ( 1982به

دو وزار خانه

مطالعه فرهنگ سازماني و تاثير آن بر عملکرد سازمان

ننعت ،معدن و تتار

که از ترکي

فرهنگ بر مديريت ميگردد (سعيد و حسن،

نناي و معادن و بازرگاني در چند سال اخير تشکي

پرداختند .نتايج اين مطالعا

گرديده داراي وظايف متعددي است که نقش مؤثري بر

در اين حيطه باعث بوهود آمدن حيطهاي هديد و

اقتصاد هامعه دارد با اينحال ادغام وزارتخانهها و

گسترده درحيطه سازمان شده است (زين آبادي،

کارکنان استان در سازمان

 . 1389از نظر ادگارشاين ،فرهنگ الگويي از

عديدهاي را براي

بنيادي است که در فراگرد تتربه و

وهود فرهنگهاي متفاو

مذکور در چند سال اخير مشکال

مفروضا

ارزشمند و مطالعا

ديگر

مديريت سازمان و عملکرد سازمان فراهم نموده است

رويارويي با دشواريهاي نهفته در سازگاري بيروني و

که عدم توهه بيشتر به اين مشک ميتواند باعث بروز

سازگاري دروني ،از سوي گروهي معين ،ساخته،

شغلي بين آنان

کشف يا پديد آمده است (شرمهورن ،هانت و

گسست فرهنگي کارکنان و تعارضا
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گرديده و کاهش تعهد سازماني را به دنبال داشته باشد؛

ابزورن  . 2005 ،دنيسون معتقد است که فرهنگ

با اين توضيحا  ،اين پژوهش به دنبال پاسخ دادن به

سازماني به ارزشهاي اساسي ،باورها و انولي ارهاع

اين سؤال است که آيا فرهنگ ملي و متغيرهاي ارائه

ميشود که هم چون ستوني محکم به نظام مديريتي
20

شده توسط هافستد بر فرهنگ سازماني و تعهد

خدمت ميکنند (کوک و وال  . 2000،عالوه بر آن،

سازماني کارکنان تاثير گذار است؟ .در اين پژوهش

هم ارزشها و باورها و هم نظام مديريتي ،باعث تقويت

نظري و مطالعه

آن انول اوليه ميگردند .اين انول و ارزشها

تالش شده است تا با توهه به ادبيا
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ماندگارند ،چون براي اعضاي سازمان حاوي معاني و

از ديدگاه اين فرهنگ ،دخالت و شركت در فعاليتهاي

مفاهيم خاني ميباشند (دنيسون ،هانوويز ،يانگ و

سازمان ،باعث افزايش حس مسئوليت ،تعلق و تعهد در

چو . 2007،عالوه براين براي فرهنگ سازماني

افراد سازمان است كه بتوان با بازارهاي در حال تغيير و

کارکردهاي متفاوتي درنظر گرفته اند به عنوان نمونه

پر رقابت تطبيق حان كرد.

آن

د فرهنگ مبتني بر تداوم رويه (سازگاري  :سازماني

فرهنگ سازماني ،تعهد گروهي را آسان و موهبا

را فراهم ميسازد (کينيچي و کرنتر . 2007،فرهنگ

كه چنين فرهنگي بر آن حاكم است بر امور درون

سازماني اثرگذار

نسبي

سازماني برروي تمام تعامال

سازمان تأكيد ميكند و در محيط داراي ثبا

ميباشد و شک دهنده رفتار اعضاي سازمان ميباشد

فعاليت ميكند و از نظر رفتار نوعي تداوم را در پيش

(فرانکويس . 2006،21دنيسون در زمينه فرهنگ

ميگيرد چنين سازماني داراي فرهنگي است كه در آن

سازماني و اثر بخشي آن تحقيقي انتام داد و طي

انتام كارها مورد

مطالعاتش به اين نتيته رسيد كه رابطه مناس

رو ش يا شيوه مشخص و با ثبا

بين

توهه قرار ميگيرد و به مشاركت افراد به ويژه در امور

استراتژي ،محيط و اثربخشي به گونه اي است كه بر

سرنوشت ساز سازمان چندان توههي نميشود

اسا

دو عام

ميزان ثبا

يا تغيير محيط سازماني

(مشبکي. 1379 ،

وميزان تأكيد سازمان بر درون يا بيرون سازمان چهار

ب فرهنگ ملي

نوع فرهنگ وهود دارد كه عبارتند از:
الف فرهنگ انطباق پذيري :از ويژگيهاي فرهنگ

زملاني كه در ملورد فرهنگ ملي نحبت

انطباق پذيري يا كارآفريني اين است كه در

ميشود ،از انطالحي به نام فرهنگ منطقه نام برده

سازمانهايي وهود دارد كه محيط سازمان متغير بوده و

ميشود كه داراي دو بعد است :درون مرزهاي ملي

تأكيد سازمان نيز به بيرون سازمان است و كوشش

(يك كشور با حاكميت سياسي شخصي و برون

مي شود تا نيازهاي مشتريان تأمين گردد ،در اين فرهنگ

مرزهاي ملي (يعني آن مناطقي كه خارج از مرزهاي

هنتارها و باورهايي مورد تائيد قرار ميگيرند كه بتوان

ملي يك كشور حاضر است اما داراي شلباهتهاي

بدان وسيله عالئم موهود در محيط را شناسائي و

فرهنگي با فرهنگ داخ مرزهاست  .شنايدر و بارسو

تفسير نمود و بر اسا

آن واكنش مناس

از خود

در اينباره ميگويند :فرهنگهاي منطقلهاي بله تفلاو

نشان داد يا رفتار مناسبي در پيش گرفت .

وهلود درون كلشورها و شباهتهاي موهود بين

ب فرهنگ مأموريتي :سازماني كه چنين فرهنگي بر آن

كشورها اشاره ميكنند .در حوزه درون مرزهاي ملي

حاكم است ميكوشد تا نيازهاي محيط بيروني را تأمين

عوام هغرافيايي ،تاريخي ،سياسي و اقتصادي ،زبان و

كند اما الزامي در خود نمي بيندكه به سرعت دست

فرهنگهاي منطقهاي

خوش تغييرا

مذه

موه

رشد و تكام

قرار گيرد در هم بندي اين نوع

شدهاند .گاهي تقسيم كشور به دو بخش شرقي و غربي

فرهنگ از انسانهاي سازماني انتظار ميرود شناخت

موه

بروز تفاوتهاي فرهنگي در درون مرزهاي

ژرفي از هدب ،مأموريت ،و مأموريت سازمان داشته

هغرافيايي كشورها ميشود و گاهي درون مرزهاي

باشند

هغرافيايي كشورها ،پيوندهاي قومي منطقهاي با هويت

ج فرهنگ مشاركتي :هدب سازمان در اين حالت،

ملي به رقابت بر ميخيزد (شنايدر . 1379 ،در هرحال

پاسخگويي سري به نيازها و افزايش بازدهي است كه

براي اينكه تلاثير اين فرهنگ در چارچوب مرزهاي هر
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كشور سنتيده شود ،ضرور

دارد مشخصهها و

مرات  ،قدر  ،حقوق افراد ،و در بعد ابهام گريزي به

ويژگيها و عنانر آن فرهنگ كه در يك سلسله مرات

مسايلي ازقبي ؛ ميلزان پلذيرش ابهام در زندگي ،

سيستمي به عنوان خرده فرهنگ در فرهنگ سلازماني

استر  ،سختكوشي ،تعارض و رقابت ،ميزان تحم و

قرار ميگيرند شناسايي و تعريف شوند.

در بعد فردگرايي به مواردي چلون؛ ملسئوليت افراد و

يكي از اولين و مهمترين مطالعاتي كه در مورد

خانواده ،وهدان نميمي و فردي ،وابستگي علاطفي،

شناسايي ويژگي فرهنگهاي ملي انتام گرفته است،

كلار ،ابتكلار و تعللق سلازماني ،هايگلاه عقيده

هافستد ( ، 1982محقق

شخصي و حريم زندگي خصوني ،تخصص ،نظم ،و

هلندي ارائه شده است .وي براي بررسي و مطالعه تاثير

در بعد مردنمايي به نكاتي مانند  :نقش مردان و زنلان،

فرهنگ ملي روي رفتلار فلرد ،پلارادايمي مطرح كرد و

نقلشهاي هنلسي ،تلساوي زن و مرد ،كيفيت عملكرد

ارزشها و باورهاي كاركنان از چه مليت در سراسر

زندگي اهميت افراد ،محيط ،پلول و اشليأ اولويلت كار

ههان را مورد بررسي قرار داد .متعاقباً عين تحقيق را

و زنلدگي ،وابلستگي و استقالل ،زيبايي كوچك و

در ده كشور ديگر تكرار كرد .وي فرهنگ ملي را

بزرگي و  ...اشاره ميكند .اين ابعاد فرهنگي چهارگانه

برنامهريزي همعي ذهن تعريف مينمايد که اعضاي

به طرق متعلدد بلر فرهنگ سازماني تاثير مي گذارد.

ديگر

هويي و

نظريهاي است كه توسط گير

گروه يا دستهاي از مردم را از گروهها يا طبقا

پس ازمدتي هافستد دو بعد ديگر به نام لذ

متمايز ميکند .از ديدگاه محققان پروژه گالوب فرهنگ

عم

ملي را انگيزهها ،باورها ،هويت و تفسيرها يا معني

(هافستد و مينکو « . 2010 ،هافستد» اين نكته را تاكيد

مشترک از رويدادهاي مهمي ميدانند که ناشي از

تاكيد كرد كه فرهنگ ملي ميتواند بر ارزشهاي كاري

مشترک اعضاي هوام ميباشد و در بين

تتربيا

نس هاي سني انتقال مييابد (هاو

22

گرايي را به ابعاد فرهنگ ملي اضافه نمود
23

و نگرشهاي فرد اثرا

هدي بگذارد .در واق

و همکاران،

اختالفاتي كه كاركنان از نظر سن ،هنس و تخصص

 . 2001بنابراين فرهنگ ملي را ميتوان ،نظام باورها،

داشتند ،ميتوانلست توهيه كننده نوع رفتار آنان نسبت

و ارزشهاي اساسي و الگوهاي رفتاري

به آن چيزي باشد كه بيشتر بوده است .او نتيته گرفت

و ريشه دار يک ملت و عموماً در مرزهاي

ملديران و كاركنان از چهار بعد فرهنگ ملي با هم

هغرافياي يک کشوردانست که طي دههها و قرنها

تفاو

ذکر

ايتاد و تثبيت شده است و به يک ملت هويت

شده چارچوب نظري تحقيق در حوزه فرهنگ ملي از

ميبخشد .از ديدگاه هافتسد فرهنگ از دوبخش انلي

ابعاد فرهنگ ملي ارائه شده توسط هافستد بهره

اَعمال و ارزشها تشکي شده است به زعم وي؛ هرچه

ميگيرد.

مفروضا
باثبا

دارند (رابينز . 1379 ،باتوهه به مطال

از سطح ملي به سمت سازمان حرکت ميکنيم ،نقش
ارزشها در متموعه فرهنگ کاسته شده و نقش اعمال
و رفتارها افزايش مييابد .هافلستد نلوعي طبقله بنلدي

ج تعهد سازماني
مفهوم تعهد سازماني به واکنشهاي عاطفي يک

از چهلار بعلد فرهنگ ملي ارائه داد تا برمبناي آن

شخص نسبت به ويژگيهاي سازماني و در نتيته ک

هوام را طبقهبندي كند؛ فانله قدر  ،ابهام گريزي،

سازمان اشاره دارد ،که او برايش کار ميکند و با اعتقاد

به

به اهداب و ارزشهاي آن سازمان مربوط است (کوک

نلابرابري ،اسلتقالل افراد ،سلسله

و وال ، 2000،و مبين درهه تعلق خاطر و دلبستگي يا

فردگرايلي و مردنمايي .وي در بعد فانله قدر
مقوله هايي مث
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وفاداري است که کارمند نسبت به سازمان احسا

اهتماعي بااليي دارند و براي کمک به سازمان فراتر از

ميکند ،در واق يک ارزيابي مثبت از شغ است .تعهد

آنچه رهبران سازمان به نور

را ميتوان نوعي الزام دانست كه آزادي عم را محدود

مشارکتي يا مشورتي درک ميکنند ،و هايي که

نشان داده

تصميمگيري مشترک متداول است ،آماده هستند

ميكند (سيلورثورن . 2004 ،24تحقيقا

است كه تعهد سازماني با پيامدهايي از قبي رضايت

پذيرش رفتار رهبري

27

(گرينبرگ و بورن . 2000،

شغليحضور ،رفتارسازماني فرا اهتماعي و عملكرد

ريچرز يکي از اولين محققان درباره کانون تعهد،

شغلي رابطه مثبت و با تماي به ترك شغ رابطه منفي

اعتقاد دارد که کارکنان ميتوانند تعهدا

مختلفي را به

دارد عوام گوناگوني شك دهنده تعهد به سازمان

اهداب و ارزشهاي گروههاي گوناگون در درون

خوشبختي ،هوش هيتاني،

سازمان تتربه کنند .بنابراين ،در درون سازمان تنها

ميباشند ،از همله احسا

25

سرمايه هوشي سازماني (موداي و استرز . 2005 ،

درک تعهد سازماني مهم نيست ،بلکه توهه به
28

مفهوم تعهد سازماني اولين بار توسط وايت در مقالة

کانونهاي تعهد نيز الزامي است(کلرک و ريوز ،

مطرح شد .تعهد سازماني

 . 2007اگرچه تعاريفي متعدد از تعهدسازماني طرح

((انسان سازماني1956 ،

يك نگرش مهم شغلي و سازماني است كه در طول

شده است ،هريک از آنها دراين ديدگاه سهيم هستند که

سالهاي گذشته مورد عالقة بسياري از محققان

تعهد يک حالت روانشناختي است که رابطه يک

رشتههاي رفتار سازماني و روانشناسي به ويژه رفتار

کارمند را با سازمانش تونيف ميکند و استنباطي براي

اهتماعي بوده است .بوچنان بيان ميکند که

تداوم عضويتش در سازمان دارد .آنچه به لحاظ سنتي

شده است :الف-

در ميان اين تعاريف از تعهد سازماني تمايز و افتراق

کارکنان به سازمان ،عالوه

ايتاد ميکند ،به منظور تاييد اين تفاو ها آلن و مي ير

بردرون سازي اهداب و ارزشهاي سازمان.ب-

يک مدل سه مولفهاي از تعهدسازماني ارائه دادند که

درگيري :تماي کارکنان به سرمايهگذاري کوششهاي

شام موارد زير است:

شخصيشان به خاطر سازمان .ج-وفاداري :دلبستگي و

الف تعهد عاطفي :29اين تعهد از همانند سازي و

تعلق خاطر به سازمان (بوچانان. 1999 ،26

دلبستگي نسبتاً باالي فرد با يك سازمان خاص به دست

تعهدسازماني از سه مؤلفه تشکي
شناسايي :غرور ومباها

همچنين تعهدسازماني بر اسا

تعريف موداي و

ميآيد.

نسبي شناسايي يک فرد

ب تعهد حسابگرانه يا مستمر :30تعهد حسابگرانه به

با و درگيري در يک سازمان خاص .اين مفهوم بر

عنوان پديدهاي ساختاري كه نتيته معامله فرد و سازمان

قرار دارد :الف-پذيرش اهداب و

و همچنين دگرگوني در مزاياي هانبي و سرمايه

به سرمايه

گذاريهايي كه براي فرد در طول زمان به وهود مي

همکارانش عبارتست از قو
اسا

سه عام

ارزشهاي سازمان(شناسايي .ب -تماي
گذاري کوششها به نف
اهميت قائ

سازمان (درگيري  .ج-

شدن براي حفظ و تداوم عضويت در

آيد ،تعريف شده است.
ج تعهد هنتاري:31اين تعهد فرايندي است كه به

سازمان (وفاداري (موداي ،استرز و پورتر . 2003،اين

موه

ويژگيها به طورضمني بيان ميکند اعضاي سازمان بر

روشهاي اهتماعي شدن و ويژگيهاي دروني فرد ،هم

روي آنچه درسازمان انتام ميشود ،تاثير دارند ،آنها

چون وفاداري تعميم يافته ،ارزشهاي مورد توافق

احسا

آن كنشهاي سازماني مث

گزينشها و

ميکنند در درون سازمان رتبه و هايگاه
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سازمان مشخص و نگرشهاي وظيفهاي باعث ايتاد
تعهد سازماني ميشود (هاج و الرسن. 2010،32

مالکي در سال  1382در پژوهشي تحت عنوان
«بررسي رابطه فرهنگ سازماني و تعهد سازماني» که در
مديريت تامين اهتماعي استان سيستان و بلوچستان
نور

پيشينه تحقيق

پذيرفت نتيته گرفت که رابطه مثبت و

پژوهشهاي بسياري نشان داده اند که فرهنگ

معناداري بين اين دو متغير وهود دارد ،به طوري که

سازمان ميتواند بر شيوه تفکر ،تصميم گيري ،ادراك،

هر چقدر فرهنگ مشارکتي در سازمان حاکم باشد

افراد تاثير گذاشته و در نتيته،

خدمتشان نيز بيشتر

احسا

و عم

تعامال

و عملکرداعضاي سازمان و دامنه گستردهاي

از مسائ

تعهد کارکنان به سازمان مح
خواهد گرديد.
ايسند

فردي و سازماني مانند تعهد سازماني،

34

و همکاران ( ، 2015در پژوهشي تحت

وفاداري ،گردش کار و رضايت شغلي را تحت تاثير

عنوان "تأثير سازمان و فرهنگ ملي بر عملکرد

قرار دهد (والنسيا . 2010 ،براي دستيابي به تعهد

هديد" نشان دادند که هر چقدر سلسله

محصوال

سازماني بيشتر ،مديران بايد تالش کنند که سازمان

مرات

ارزشهاي کارکنان را در برداشته باشد (کنگبون و

نهايت بهتر خواهد بود و از طرفي هر چقدر

اراموگام. 2006،33

مشخصههاي فرهنگ ملي همانند کاهش فردگرايي و

اردکاني در تحقيقي که در سال  1390تحت عنوان
"فرهنگ ،تعهد سازماني و تماي

به ترک خدمت

کارکنان دانشي" که بر روي کارکنان پژوهشگاه ننعت

سازماني کاهش يابد عملکرد محصول نيز در

کاهش عدم اطمينان در سازمان حاکم باشد محصول
نهايي عملکرد بهتري خواهد داشت.
آلوي

35

و همکاران ( ، 2014در پژوهشي تحت

نفت انتام داد نتيته گرفت که بين تعهد سازماني و

عنوان تأثير فرهنگ سازماني بر تعهد سازماني و

فرهنگ سازماني رابطه معناداري وهود دارد و هر

رضايت شغلي که بر روي کارکنان نناي شيميايي هند

چقدر کارکنان تعهد سازماني بيشتري داشته باشند

انتام دادند نتي ته گرفتند که فرهنگ سازماني نوآورانه

تماي به ترک خدمت انان کمتر خواهد بود.

و حمايتي بر تعهد سازماني کارکنان و رضايت شغلي

طي پژوهشي كه توسط ملك پور در سال 1388

آنان مؤثر است.

با عنوان "بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و تعهد

ينگ 36و احمد ( ، 2009در پژوهشي تحت عنوان "

سازماني كاركنان بيمارستانهاي دانشگاهي شهر انفهان"

نقش تعدي کننده فرهنگ سازماني در رابطه رفتار

گرفته است نتايج نشان داد که مشخصههاي

رهبري و تعهد سازماني" بدين نتيته دست يافتند که

فرهنگ سازماني همکاري و مشارکتي بر تعهد سازماني

هر چقدر فرهنگ سازماني مشارکتي و حمايتي باشد

كاركنان تأثير داشته است.

رفتار رهبري ميتواند تأثير بيشتري بر تعهد سازماني

نور

ايماني در سال  1385در پژوهشي تحت عنوان
«بررسي رابطه فرهنگ سازماني و تعهد سازماني» که بر

کارکنان داشته باشد.
کريشنا

37

( ، 2009در پژوهشي تحت عنوان

پذيرفت بدين

"بررسي تاثير فرهنگ ملي بر تعهد سازماني" که بر روي

نتيته دست يافت که بين فرهنگ سازماني و تعهد

کارکنان ادارا

پذيرفت نشان داد

سازماني کارکنان رابطه مثبت و معناداري وهود دارد.

که بين فرهنگ ملي و تعهد سازماني رابطه معناداري

روي کارکنان سازمان شير ايران نور

دولتي هند نور

وهود دارد .به طوري که هر چقدر از ديدگاه کارکنان
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در سازمان کمتر بوده و هم گرايي

است و متغير فرهنگ سازماني به عنوان متغير وابسته ،

فانله قدر

بيشتر باشد تعهد سازماني کارکنان نيز بيشتر خواهد

مالک يا درونزا قرار ميگيرد و در نهايت متغير تعهد

گرديد.
مانيج و مارتينز

سازماني ،يک متغير ميانتي است .در شک شماره (1
38

( ، 2009در پژوهشي تحت

عنوان "بررسي رابطه فرهنگ سازماني و تعهد سازماني"

مدل مفهومي تحقيق نشان داده شده است .همچنين
فرضيههاي تحقيق به نور

زير است.

نتيته گرفتند که بين فرهنگ سازماني و تعهد سازماني
رابطه مثبت و معناداري وهود دارد.

فرضيه اصلي :تعهد سازماني رابطه بين فرهنگ
ملي و فرهنگ سازماني را واسطهگري مينمايد

فرضيهها و مدل مفهومي پژوهش
عليرغم مطالعا

فرضيههاي فرعي:

بسياري که در زمينه فرهنگ

سازماني وهوددارد اما از آنتا که به اهميت تأثير
فرهنگ ملي بر فرهنگ سازماني به نور
توهه کمتري نور

ميداني

پذيرفته است اين تحقيق داراي

اهميت است .از سويي با توهه به اينکه سازمان
ننعت ،معدن و تتار

در چند سال اخير از ادغام دو

وزار خانه با فرهنگهاي مختلف تشکي

 -1فرهنگ ملي رابطه مثبت و معناداري با فرهنگ
سازماني دارد
 -2فرهنگ ملي رابطه مثبت و معناداري با تعهد
سازماني دارد.
 -3تعهد سازماني رابطه مثبت و معناداري با فرهنگ
سازماني دارد.

گرديده

است و از طرب ديگر استان خراسان شمالي بخاطر
وهود قوميتهاي گوناگون ساکن در استان داراي
فرهنگهاي مختلف نيز ميباشد لذا ،عدم توهه به

روش تحقيق
اين مطالعه به لحاظ هدب در قال

تحقيقا

کاربردي است و به لحاظ شيوه اهراي تحقيق در زمره

فرهنگ ملي ميتواند بر ميزان تعهد کارکنان و فرهنگ

تحقيقا

سازمان تاثير گذار بوده و در نهايت نارضايتي کارکنان

تحقيق حاضر را کارکنان سازمان ننعت ،معدن و

تونيفي -همبستگي است .هامعه آماري

را به دنبال داشته باشد از اينرو مدل مفهومي پژوهش

تتار

حاضر باتوهه به وهود سه سازه انلي (فرهنگ ملي،

 567نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران حتم

فرهنگ سازماني و تعهدسازماني که هر يک نقش

نمونه  230گرديد .پس از توضيح در مورد اهداب

متفاوتي ايفا ميکند ترسيم گشته است ،به طوري که

مشارکت و همکاري آزمودنيها از

استان خراسان شمالي تشکي داد که شام

پژوهش و هل

فرهنگ ملي به عنوان متغير مستق  ،برونزا يا پيش بين

شک  :1مدل مفهومي پژوهش
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پرسشنامههاي

سنتش اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوا استفاده گرديد

آنها خواسته شد تا به سواال

فرهنگ ملي هافستد ،تعهد سازماني الن و ميير و

بدين نور

که پرسشنامه توسط اساتيد مديريت و

فرهنگ سازماني دنيسون پاسخ دهند .به منظور محاسبه

هامعه شناسي بررسي و تاييد گرديد .براي سنتش

قابليت پايايي پرسشنامه ،ضري

آلفاي کرونباخ توسط

پايايي پرسشنامه و زير مقيا هاي آن از ضري

نرم افزار  spssمحاسبه شد .براي بدست آوردن پايايي

آلفايکرونباخ استفاده گرديد که نتايج به نور

تحقيق در ابتدا نمونهاي  30تايي از هامعه مورد نظر

است :فرهنگ ملي ،0/89 :فردگرا-هم گرا،0/76 :

آلفاي

مردگرا-زن گرا ،0/80 :فانله قدر  ،0/74 :عدم

انتخاب و پس از هم آوري پرسشنامهها ضري
کرونباخ محاسبه گرديد.

اطمينان ،0/80:لذ

پرسشنامه تعهد سازماني

پرسشنامه فرهنگ سازماني

پرسشنامه تعهدسازماني توسط آلن و ميير

زير

هويي ،0/74 :عم گرايي.0/73 :

پرسشنامه فرهنگ سازماني که بيشتر در تحقيقا

( 1990ساخته شد .پرسشنامه مذکور شام 12سوال

مورد بررسي قرار ميگيرد از سوي دنيسون مطرح

تعهد عاطفي ،تعهد

گرديده است و داراي  4شاخص :انطباق پذيري،

4

سازگاري ،رسالت و ماموريت است .پرسشنامه مذکور

سوال بسته طراحي گرديده و پاسخدهندگان بايد به هر

داراي 36سوال بوده که براي هر زيرشاخص  5سوال

سوال که در يک طيف 5گزينهاي از بسيار کم ( 1تا

بسته در مقيا

از بسيارکم ( 1تا بسيارزياد

بسيار زياد ( 5نظر خود را ابراز نمايند .براي سنتش

( 5طراحي گرديد .براي سنتش اعتبار پرسشنامه از

اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوا استفاده گرديد بدين

که پرسشنامه

بوده که شام

 3زير مقيا

هنتاري و تعهد مستمر است که براي هر زيرمقيا

نور

ليکر

اعتبار محتوا استفاده گرديد بدين نور

که پرسشنامه توسط اساتيد مديريت و هامعه

توسط اساتيد مديريت و هامعه شناسي بررسي و تاييد

شناسي بررسي و تاييد گرديد .براي سنتش پايايي

گرديد .براي سنتش پايايي پرسشنامه و زير

آلفايکرونباخ

آلفايکرونباخ استفاده گرديد

پرسشنامه و زير مقيا هاي آن از ضري
استفاده گرديد که نتايج به نور

زير است :تعهد

مقيا هاي آن از ضري
که نتايج به نور

زير است :فرهنگ سازماني،0/85 :

سازماني ،0/82 :تعهد عاطفي ،0/79 :تعهد مستمر:

درگيرشدن ،0/72 :سازگاري ،0/79 :رسالت،0/74:

 0/81و تعهد هنتاري.0/80 :

انطباق پذيري .0/73 :با توهه به اينکه براي
پژوهشهاي علوم انساني ضري

از  0/60قاب قبول است ،نتايج بدست آمده از نمونه

پرسشنامه فرهنگ ملي
پرسشنامه فرهنگ ملي توسط هافستد ساخته شد.

مورد نظر بيانگراين است که پرسشنامههاي مذکور از

28سوال بسته و داراي 6

پايايي مناسبي برخوردارند .همچنين در اين پژوهش از

شام  :فردگرا-هم گرا ،زن گرا -مرد گرا،

مسير

پرسشنامه مذکور شام
زيرمقيا

فانله قدر  ،عدم اطمينان ،لذ
است .براي هر زير مقيا
ليکر

آلفاي کرونباخ باالتر

هويي و عم گرايي
4سوال بسته در طيف

مدليابي معادال

ساختاري به روش تحلي

پيشنهاد شده توسط هالند ( 1999و با استفاده از نرم
افزار ليزرل 8/72و spss 18استفاده گرديد.

از بسيارکم ( 1تا بسيار زياد ( 5مطرح گرديده

و پاسخ دهندگان به هر سوال پاسخ ميدهند .براي
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مورد تحقيق هم گرا است .ميانگين نمره  3/52براي

يافتهها
در مطالعه حاضر اکثر افراد مورد مطالعه (46/4

نگرش فرهنگي اهتناب از عدم اطمنيان باال/پايين،

درند در گروه سني  31-41سال قرار گرفتندکه

نشان دهنده حاکميت فرهنگ اهتناب از عدم اطمينان

بودند.

باال در مقاب نگرش فرهنگي خطر پذيري است .درباره

همچنين 34/78درند داراي مدرککارداني55/03،

بعد فانله قدر

برابر با 4/12

درند داراي مدرک کارشناسي و 10/08درند افراد

مبين آن است که در هامعه آماري مورد تحقيق ،نگرش

داراي مدرک کارشناسي ارشد بودند (هدول  . 1براي

به

 36/08درند مترد و  63/9درند متاه

زياد/کم متوسط نمرا

فرهنگي فانله قدر
توزي

اينکه مدل ساختاري يا همان نمودار مسير تاييد شود،

عادالنه قدر

زياد حاکم است و تماي
و ثرو

وهود دارد .در بعد

استاندارد معنادار

عم گرايي نمره ميانگين  2/01نشاندهنده عدم توهه

باشند .مقادير تي اگر از 2بزرگتر و يا از  -2کوچکتر

به مناف سازمان در مقاب ارزشهاي مذهبي کارکنان

باشند ،در سطح اطمينان  95درند معنادار خواهند بود.

هويي  2/72بوده که نشان

نخست بايد مقادير تي و ضراي

ميباشد .ميانگين بعد لذ

مقادير برآورد روابط مستقيم ميان

دهنده نگرش فرهنگي عدم لذ هويي است (هدول

قرار گرفت (نمودار. 1

 . 2نتايج هم چنين نشان ميدهد بين فرهنگ ملي و

نتايج تحقيق نشان داد که درباره نگرش فرهنگي

فرهنگ سازماني رابطه معناداري وهود دارد (. p>%5

مردساالري/زن ساالري هامعه مورد نظر با توهه به

همچنين نتايج بيانگر اين است که بين فرهنگ ملي و

برابر( 2/79کمتر از  3گرديد

تعهد سازماني رابطه معناداري وهود دارد (. p>%5

است که هامعه آماري تحقيق نگرش

عالوه براين نتايج نشان داد که بين تعهد سازماني و -

بر اين اسا

متغيرهاي مدل مورد تحلي

اينکه ميانگين نمرا
بيانگر اين مطل

فرهنگ سازماني رابطه معناداري وهود دارد(. p>%5

زن ساالرانه دارد .درباره فردگرايي/هم گرايي ،نمرا
برابر ،3/49مبين آن است که کارکنان هامعه آماري

هدول :1توزي فراواني سن ،تاه و سطح تحصيال

نمونههاي مورد پژوهش

گروه سني

فراواني

درصد

20-30

55

23/9

31-41

85

36/4

بيش از  41سال

90

39/1

وضعيت تاه

فراواني

درند

مترد

83

36/08

متاه

147

63/9

سطح تحصيال

فراواني

درند

کارداني

80

34/78

کارشناسي

125

55/03

کارشناسي ارشد

25

10/08

هم

230

100
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هدول :2دادههاي بدست آمده از پرسشنامه براي هريک از متغيرهاي تحقيق
شاخص مورد مردساالري/زن

فردگرايي/جمع اجتناب از عدم

فاصله

تعهد

فرهنگ

سازماني

سازماني

230

230

230

3/06

3/58
2/81

عمل گرايي لذت جويي

نظر

ساالري

گرايي

اطمينان

قدرت

تعداد نمونه

230

230

230

230

230

ميانگين

2/79

3/49

3/52

4/12

2/01

2/72

انحراب معيار

1/09

1/52

0/81

0/96

2/56

0/74

3/93

حداق

1/22

1/4

1

1/33

1/8

1/5

2/5

2/12

حداکثر

4/55

4/6

4/8

4/2

4/7

4/3

4/8

4/6

ديگر ميتوان گفت که پرسشنامههاي پژوهش ميتوانند
هدول  3نشان دهنده بار عاملي هر يک از

به طور مناسبي تونيف کننده سه متغير ،فرهنگ ملي،

مولفههاي مدل ميباشد .در ادامه ،مدل يابي معادال

تعهد سازماني و فرهنگ سازماني باشند .در نمودار 2نيز

ساختاري و برازش مدل مورد بررسي قرار گرفت.

بحث معنيداري مدل مورد بررسي قرارگرفته است .در

آزمون برازش مدل تعيين ميکند که آيا مدل پيشنهادي

نهايت نشانگرهاي مربوط به برازش مدل نهايي نشان

بايد پذيرفته شود يا خير .در نمودار  ،1مدل ساختاري

داده است که نشان دهنده برازش مطلوب مدل است

(مدل استاندارد حان از تتزيه و تحلي دادههاي

(هدول  . 4از سويي نتايج آزمون پيرسون نشان داد که

اين نمودار و با توهه

فرهنگ ملي ( re=0/731نسبت به تعهد سازماني

اماري ارائه شده است بر اسا

( re=0/471در سطح اطمينان 0/99با فرهنگ سازماني

به مقدار
 ،p-Value=0/000ميتوان گفت متغيرهاي آشکار
به خوبي بر روي متغيرهاي مکنون بار شدهاند به بيان

رابطه بيشتري دارد .بنابراين ميتوان گفت فرهنگ ملي
بر فرهنگ سازماني بيشتر اثرگذار ميباشد (هدول. 5

هدول  :3يافتههاي بار عاملي
متغير

بارعاملي

مقدارT

فردگرايي-هم گرايي

0/42

7/37

P<0/05

زن گرا-مردگرا

0/82

15/77

P<0/05

فانله قدر

0/66

9/11

P<0/05

عدم اطمينان

0/38

6/31

P<0/05

هويي

0/42

9/21

P<0/05

عم گرايي

0/14

10/87

P<0/05

تعهد عاطفي

0/64

-

P<0/05

تعهد هنتاري

0/48

8/24

P<0/05

تعهد مستمر

0/51

8/82

P<0/05

درگير شدن

0/83

5/05

P<0/05

ماموريتي

0/93

4/96

P<0/05

سازگاري

0/24

-

P<0/05

انطباق پذيري

0/23

3/07

P<0/05

لذ
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هدول :4نشانگرهاي برازش مدل نهايي تحقيق
آستانه پذيرش

مقدار

نتيجه

شاخص
تعدي شده نيکويي برازش

<0/90

0/98

تاييد مدل

نرم شده برازندگي

<0/90

1/00

تاييد مدل

نرم نشده برازندگي

<0/90

1/00

تاييد مدل

>3

2/84

تاييد مدل

نسبت کاي اسکوئر به درهه آزادي

هدول -5همبستگي بين ابعاد فرهنگ ملي با فرهنگ سازماني و تعهدسازماني
تعهد

تعهد

تعهد

تعهد

درگير

عاطفي

هنجاري

مستمر

سازماني

شدن

0/298

0/398

0/402

0/511

-0/236 0/531

0/01

0/04

0/001

0/003

0/002

0/031

0/021

0/263

0/297

0/431

0/293

0/321

0/503

0/541

0/421

0/007

0/013

0/021

0/019

0/001

0/007

0/006

0/176

0/006

-0/491

0/255

0/302

-0/465 0/346

0/570

0/461

-0/398

0/431

0/019

0/018

0/017

0/04

0/02

0/001

0/004

0/019

0/003

اهتناب از عدم

-0/312

-0/395

0/231

0/471

-0/424 0/371

-0/302

0/195

0/395

اطمينان

0/001

0/004

0/003

0/001

0/176

0/004

0/005

0/001

0/003

0/225

0/196

0/312

0/412

0/478

0/326

0/429

0/392

0/468

0/084

0/068

0/06

0/076

0/07

0/068

0/079

0/08

0/061

0/302

0/401

0/438

0/554

-0/319 0/411

-0/173

0/181

0/436

0/062

0/08

0/063

0/072

0/068

0/071

0/069

0/06

0/063

0/563

0/423

0/395

0/655

0/542

0/498

0/365

0/428

0/731

0/016

0/0035

0/013

0/005

0/001

0/0168

0/017

0/036

/007

0/364

0/612

0/421

0/545

0/569

0/003

0/017

0/005

0/019

0/001

0/546

0/431

0/504

0/265

0/542

/001

0/013

0/014

0/003

0/001

0/681

0/295

0/346

0/465

0/399

/001

0/007

0/018

0/036

0/0016

0/571

0/365

0/306

0/361

0/471

0/006

0/001

0/014

0/002

0/001

ابعاد فرهنگ ملي

زن /مرد ساالري

هم /فردگرايي

فانله قدر

لذ

هويي

عم گرايي

فرهنگ ملي

تعهد عاطفي

تعهد هنتاري

تعهد مستمر

تعهد سازماني

1

1

1

1

فرهنگ

رسالت

سازگاري

انطباق

-0/336

0/442

0/531

0/031

0/001
0/652
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نمودار :1مدل ساختاري پژوهش

نمودار :2مدل معني داري پژوهش
آزمون فرضيهها

واسطهگري مينمايد به همين خاطر فرضيه انلي تأييد

فرضيه انلي :تعهد سازماني رابطه بين فرهنگ مللي و

ميگردد.

فرهنگ سازماني را واسطهگري مينمايد.

فرضيه فرعي اول :فرهنگ ملي رابطه مثبت و معناداري

براي محاسبه اثر متغير ميانتي روشهاي متعددي

با فرهنگ سازماني دارد.

همچون آزمون بارون و کني؛ آزمون ساب و آزمون

در بررسي اثر فرهنگ ملي بر فرهنگ سازماني

استرپينگ وهود دارد (پهلوان شريف. 1393 ،

مسير

بو

همان طور که نمودار  1مالحظه ميگردد ،ضري

محقق در اين مقاله از آزمون ساب استفاده کرده است.

به ميزان  0/64برآورد شده است ،باتوهه به مقدار

اگر  z-valueمحاسبه شده بزرگتر از  1/96بود به اين

احتمال( p-valueکه از سطح معني داري  %5کمتر
مسير در

معني است که مسير با 95 %اطمينان معنيدار است.

ميباشد ميتوان نتيته گرفت که اين ضري

نتيته محاسبه  2/24گرديد لذا ميتوان نتيته گرفت که

سطح خطالي  %5معنيدار است يعني فرهنگ ملي بر

تعهد سازماني رابطه فرهنگ ملي و فرهنگ سازماني را

فرهنگ سازماني تأثير مثبت و معنيداري دارد از اين
رو فرضيه تأييد ميگردد؛ و ميتوان نتيته گرفت که
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 64درند تغييرا

فرهنگ سازماني از تغييرا

به فرهنگ ملي تبيين ميگردد به عبار
به ضري

مربوط

ديگر با توهه

يک واحد تعهد سازماني تغيير کند ،فرهنگ سازماني
به ميزان  0/71واحد تغيير ميکند.

 βمشخص ميگردد در نورتي که يک

واحد فرهنگ ملي تغيير کند ،فرهنگ سازماني به ميزان
 0/64واحد تغيير ميکند.

نتيجه گيري
همانطور که در مباني نظري ذکر شد سازمانها با

فرضيه فرعي دوم :فرهنگ ملي رابطه مثبت و معناداري

افزايش پويايي محيطي و همچنين پيچيدگي در دنياي

با تعهد سازماني دارد.

رقابتي امروز ،متبور به تغيير ساختارهاي دروني خود

در بررسي اثر فرهنگ ملي بر تعهد سازماني،

براي انطباق هرچه بهتر با محيط ميشوند .يکي از

مسير

شاخصهاي مهم که مديران سطح باالي سازمان

به ميزان  0/59برآورد شده است با توهه به مقدار

هميشه با آن مواهه هستند ارزشها ،باورها و

احتمال ( p-valueکه از سطح معني داري  %5کمتر

هنتارهاي هاري سازمان است که در مفهوم فرهنگ

مسير در

سازماني هلوه مييابد .از سوي ديگر سازمانها براي

سطح خطالي  %5معنيدار است يعني فرهنگ ملي بر

رقابت در دنياي پرتالطم کنوني و حفظ موهوديت و

تعهد سازماني تأاثير مثبت و معنيداري دارد از اين رو

اميد پيشرفت در آينده ،نيازمند کارکناني متعهد بوده و

فرضيه تاييد ميگردد و ميتوان نتيته گرفت که 59

با داشتن اين گنتينه با ارزش است که ميتوانند خود

مربوط به

را با شرايط هديد وفق داده و همگام با دگرگونيها

ديگر با توهه به

بهپيش روند .با توهه به يافتههاي تحقيق ،ميتوان

 βمشخص ميگردد در نورتي که يک واحد

چنين نتيتهگيري نمود رابطه معني داري بين فرهنگ

فرهنگ ملي تغيير کند ،تعهد سازماني به ميزان 0/59

ملي با فرهنگ سازماني وهود دارد .با توهه به نتايج

همان طور که نمودار  1مالحظه ميگردد ،ضري

ميباشد ميتوان نتيته گرفت که اين ضري

درند تغييرا

تعهد سازماني از تغييرا

فرهنگ ملي تبيين ميگردد به عبار
ضري

واحد تغيير ميکند.

بدست آمده  64درند از تغييرا

فرضيه فرعي سوم :تعهد سلازماني رابطله مثبلت و
معناداري با فرهنگ سازماني دارد.

فرهنگ سازماني

توسط فرهنگ ملي پيشبيني ميگردد .لذا توهه به
فرهنگ ملي و شاخصهاي آن از قبي

کاهش عدم

در بررسي اثر تعهد سازماني بر فرهنگ سازماني،

اطمينان ،کاهش فانله قدر  ،توهه به کارگروهي،

مسير

ميتوان فرهنگي در سازمان ايتاد نمود که ميزان

به ميزان  0/71برآورد شده است باتوهه به مقدار

مشارکت افراد در آن زياد بوده و اين ،خود عملکرد

احتمال( p-valueکه از سطح معنيداري  %5کمتر

سازمان را نيز بهبود ميبخشد که با نتايج تحقيق

همان طور که نمودار 1مالحظه ميگردد ،ضري

ميباشد ميتوان نتيته گرفت که اين ضري

مسير در

ابوهعفري و طباطبايي ( ، 1392همخواني دارد.

سطح خطالي  %5معني دار است يعني تعهد سازماني

نتايج تحقيق همچنين نشان داد بين نگرش

بر فرهنگ سازماني تأثير مثبت و معنيداري دارد از

مردساالري و تعهد سازماني ارتباط وهود دارد با اين

اينرو فرضيه تاييد ميگردد و ميتوان نتيته گرفت که
 71درند تغييرا

فرهنگ سازماني از تغييرا

مربوط

ديگر کارکناني که نگرش زن ساالرانهتري دارند تعهد

ديگر با

سازماني بيشتري دارند .وهود ارتباط بين ميزان اهتناب

 βمشخص ميگردد در نورتي که

از عدم اطمينان و تعهد سازماني تاييد شد و اين رابطه

به تعهد سازماني تبيين ميگردد به عبار
توهه به ضري

توضيح که ارتباط منفي و معکو

است .به عبار
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است و ميتوان گفت که باال بودن

همکاران ( ، 1382دنيسون و همکاران (، 2000

منفي و معکو

ميزان اهتناب از عدم اطمينان و در واق  ،عدم ريسک

کنگبون و آراموگام ( 2006و سيلورثورن ( 2004و

پذيري کارکنان منتر به تعهد سازماني آنان ميگردد.

بسياري از تحقيقا

ديگر که نشان ميدهد فرهنگ

نتايج نشان داد رابطه معنيداري بين فرهنگ ملي و

سازماني بر روي تعهد سازماني اثر مثبت ،مستقيم و

استاندارد

معناداري دارد همراستا ميباشد .در واق  ،هر چقدر

تعهد سازماني

تعهد عاطفي افراد بيشتر باشد درگير شدن در كار و

توسط فرهنگ ملي پيشبيني ميشود بنابراين فرهنگ

دخالت کردن و مشاركت دركارها را به دنبال داشته و

ملي ميتواند از طريق توهه به کاهش فانله قدر ،

اين باعث توهه به انتظارا

در حال تغيير و شتابنده

مشارکت کارکنان در تصميمگيري ،حمايت از کارکنان

محيط بيروني سازمان است ،هدب سازمان در اين

ههت اخذ تصميمهاي مهم ،توهه به ک افراد بدون در

حالت ،پاسخگويي سري به نيازها و افزايش بازدهي

نظر گرفتن هنسيت و رعايت ان عدالت در پراخت

است و اين ارتباط دو سويه باعث افزايش حس

پاداش ،زمينه افزايش تعهد سازماني آنان را نيز فراهم

مسوليت ،تعلق و تعهد در افراد سازمان خواهد گرديد

آورند .نتايج نشان داد بين متغير فرهنگ سازماني

که اين خود زمينه انطباق با تغييرا

سازماني را افزايش

دنيسون و همچنين ابعاد آن با تعهد سازماني رابطه

داده و زمينه کاهش مقاومت در مقاب تغيير کارکنان را

وهود دارد.

نيز به دنبال خواهد داشت.

تعهد سازماني وهود دارد .با توهه به ضراي
خروهي ليزرل 71 ،درند از تغييرا

نتايج مدل معادال

ساختاري نشان ميدهد كه

نتيته تحقيقا

ديگري نشان ميدهد كاركناني كه

تعهد سازماني رابطه معناداري با فرهنگ سازماني دارد،

فرنت مشاركت و درگيرشدن در تصميما

يعني تعهد سازماني ،نگرش افراد را نسبت به سازمان

و به لحاظ حرفهاي به آنها اهازه رشد داده ميشود و

نشان ميدهد اين نحوه نگرش بر نوع رفتار افراد در

بر برنامههاي زمانبندي كارشان كنترل دارند نسبت به

محيط كاري موثرخواهد بود .نيروي انساني يك

اهداب سازمان تعهد بيشتري از خود نشان ميدهند

آن محسوب ميشود و

(رامانيدو . 2011 ،39در واق  ،افرادي كه بيشتر كار

سازمان بزرگترين ثرو

را دارند

موفقيت سازمانها در گرو وهود افرادي كارآ و توانمند

ميكنند و ذهن آنها مدام درگير مسائ و مشكال

است كه كارآيي آنها تاثيري نافذ بر ساير اهزا سازمان

سازمان خود بوده و هميشه دغدغه دستيابي به اهداب

دارد ،لذا اگر اعضاي سازماني داراي اهداب و ارزشها

و ارزشهاي سازمان خود را دارند ،به لحاظ عاطفي به

و باورهاي مشتركي باشند ،در نهايت به آنها دلبستگي

سازمان وابسته بوده ،در سازمان مشاركت ميكنند و در

عاطفي پيدا كرده و موه

ميشود كه نسبت به

کارها درگير ميشوند و از عضويت در سازمان لذ

سازمان متعهد و وفادار باقي بمانند .در اين تحقيق نيز

ميبرند و اين کار در نهايت باعث افزايش سطح باالي

رابطه تعهد سازماني برفرهنگ سازماني تاييد شد.

تعهد سازماني در بين آنها ميشود .بنابراين ميتوان

همراستا با اين يافته ،پژوهشها نشان ميدهد که تعهد

چنين نتيتهگيري نمود كه وقتي كاركنان ،ساعاتي

سازماني ميتواند بر نگرشها ،احساسا  ،تعهد

عالوه بر زندگي شخصي خود مشغول رسيدگي به كار

سازماني ،وفاداري اثر بگذارد ،چرا که تعهد اهرمي قوي

ارباب رهوعان خود هستند ،به اين دلي

است كه

در هدايت فرهنگي است (سعيد و حسن. 2000،

نسبت به اهداب و ارزشهاي سازمان خود پايبند و

همچنين نتايج اين تحقيق با مطالعا
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وابستگي عاطفي  ،هنتاري و مستمر نسبت به سازمان
مح خدمت خود دارند.

الزامي در خود نميبيند كه به سرعت دستخوش
تغييرا

قرار گيرد .در هم بندي اين نوع فرهنگ ،از

از سوي ديگر ،با توهه به نتايج تحقيق بين تعهد

انسانهاي سازماني انتظار ميرود شناخت ژرفي از

سازماني و سازگاري يك رابطه مثبت وهود داشت،

هدب و مأموريت سازمان داشته باشند كه گاهي فراتر

و تداوم رويه و سازگاري بر

از تبيين نقشهاي شغلي و وظايف هاري افراد بر

سازماني كه فرهنگ ثبا

آن حاكم است بر امور درون سازمان تأكيد ميكند و در
محيط داراي ثبا

ميدارد.

نسبي فعاليت ميكند از نظر رفتار

با توهه به ويژگيهاي فرهنگي هامعه ايراني و

نوعي تداوم را در پيش ميگيرد و به سازكاري افراد با

نتايج بدست امده پيشنهاد ميگردد از طريق

سنتهاي مرسوم ،همكاري و تشريك مساعي ،اهميت

رويكردهاي درگير كردن کارکنان در سطوح باالي

زيادي داده ميشود چرا كه موفقيت سازمان با چنين

سازمان ،توهه به کارگروهي و هم گرايي؛ آنان را از

فرهنگي در گرو تعهدسازماني افراد ،يكپارچگي،

نزديك با مشكال  ،ضعفها و قو هاي سازمان آشنا

انستام و داشتن كارائي با راندمان باال است (رابينز،

نموده تا از اين طريق فرهنگ سازماني مبتني بر اعتماد

 . 1379نتايج همچنين نشان داد که بين انطباق پذيري

ايتاد گردد چرا که نتايج تحقيقا

نشان داده است

و تعهد سازماني يك رابطه مثبت وهود داشت؛ از

هرگاه کارکنان به مديران سازمان مح خدمت خود در

ويژگيهاي فرهنگ انطباق پذيري يا كارآفريني اين

خصوص انتام وظايفشان اعتماد داشته باشند ميزان

است كه در سازمانهايي وهود دارد كه محيط سازمان

تعهد سازماني کارکنان نيز افزايش مييابد .همچنين

متغير بوده و تأكيد سازمان نيز به بيرون سازمان است و

پيشنهاد ميگردد توهه بيشتري به عواملي که ميتواند

كوشش ميشود تا نيازهاي مشتريان تأمين گردد ،در

ديدگاه کارکنان را در خصوص کاهش فانله قدر

در

اين فرهنگ هنتارها و باورهايي مورد تأئيد قرار

سازمان بهبود دهد گردد براي دستيابي به اين مهم

ميگيرند كه بتوان بدان وسيله عالئم موهود در محيط

ميتوان از طريق برقراري عدالت در توزي پاداشها و

آن واكنش

فرنتهاي توسعه ،بازخورد موثر و منصفانه درباره

از خود نشان داد يا رفتار مناسبي در پيش

عملكرد شغلي و مشاركت دادن افراد در استراتژيها و

را شناسائي و تفسير نمود و بر اسا
مناس

گرفت چنين سازماني بايد در برابر طرحهاي هديد به

برنامههاي سازمان .تيم سازي ،ايتاد و افزايش احسا

سرعت از خود واكنش نشان داده و توان اين را داشته

هويت سازماني در سطح سازمان به گونهاي كه كاركنان

باشد كه تتديد ساختار نمايد و براي انتام يك كار

و مديران خود را عضو يك خانواده مشترك بدانند

هديد متموعه رفتارهاي هديدي را در پيش گيرد .اين

زمينه افزايش رضايت شغلي و تعهد سازماني آنان را

فرهنگ مشوق نوعي هنتارهاي رفتاري است كه

فراهم نمود .عالوه بر اين پيشنهاد ميگردد مديران

ميتواند سازمان را دركشف ،ترهمه ،و تفسير نمادهاي

سازمان از طريق برقراري ارتباط مؤثر با کارکنان و

رفتارهاي نوين پشتيباني كند .در

حمايت از آنان با پرهيز از روابط ناعادالنه اين تفکر را

نهايت نتايج بيانگر اين بود که ،بين تعهد سازماني و

در کارکنان ايتاد نمايند که در سازمان عام پيشرفت؛

فرهنگ ماموريتي نيز يك رابطه مثبت وهود داشت؛

شايستگي افراد است نه روابط؛ لذا از اين طريق

سازماني كه فرهنگ ماموريتي بر آن حاكم است

ميتوان زمينه افزايش تعهد سازماني آنان را نيز ايتاد

ميكوشد تا نيازهاي محيط بيروني را تأمين كند اما

نمود.

محيطي در قال
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