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چكیده
مقدمه و هدف پژوهش :پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نوع فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی و توانمندسازی کارکنان
پاالیشگاه گاز پارسیان انجام شده است.
روش پژوهش :روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی میباشد .جامعه آماری مورد بررسی در این
تحقیق کلیه کارکنان پاالیشگاه گاز پارسیان در سال  1391بودند که تعداد آنها بالغ بر  370نفر بود .برای به دست آوردن حجم
نمونه از جدول مورگان استفاده گردید که با توجه به حجم جامعه آماری  370نفری ،کل حجم نمونه از طریق روش نمونهگیری
تصادفی ساده  190انتخاب گردید .جهت جمعآوری اطالعات از سه پرسشنامه استاندارد ،فرهنگ سازمانی کوئین و گارث،
پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر و پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر استفاده شد .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از
آمار توصیفی (فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف استاندارد) و نیز آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و روش آماری
تحلیل مسیر) ،استفاده شد.
یافتهها :نتایج تحقیق نشان داد که بین انواع فرهنگ سازمانی (عقالیی ،مشارکتی ،ایدئولوژیک ،سلسله مراتبی) و تعهد سازمانی
رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجهگیری :بین انواع فرهنگ سازمانی (عقالیی ،مشارکتی ،ایدئولوژیک ،سلسله مراتبی) و توانمندسازی رابطه معناداری وجود
دارد .بین نوع فرهنگ سازمانی (عقالیی ،مشارکتی ،ایدئولوژیک ،سلسله مراتبی) با تعهد سازمانی و توانمندسازی کارکنان رابطه
معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی :فرهنگ سازمانی ،تعهد سازمانی ،توانمند سازی کارکنان.

بیان مسأله

عنوان سرمایههای فكری سازمان یاد میکنند .هر قدر

امروزه مدیران و بانیان سازمانهای کامیاب این

که کارکنان لیاقت و تعهد و توانمندی خود را در انجام

واقعیت را پذیرفتهاند که با ارزشترین دارایی سازمان،

وظایف سازمان به اثبات برسانند ،سازمان نیز به

منابع انسانی است .بدین خاطر ،از نیروی انسانی به

موفقیت بیشتری نائل خواهد شد .بدین ترتیب ،هر
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عاملی که تعهد و تعلق خاطر و توانمندسازی کارکنان

برآیند .وتن و کمرون توانمندسازی را به معنی قدرت

را افزایش دهد ،حائز اهمیت و شایان توجه است .در

بخشیدن میدانند ،بدین معنی که به افراد کمک کنیم تا

سالهای اخیر ،به دلیل مورد توجه قرار گرفتن بهبود

احساس اعتماد به نفس خود را بهبود ببخشند و بر

سازمانی ،فرهنگ سازمانی به عنوان سرچشمه تواناییها

احساس ناتوانی و درماندگی خود چیره شوند (وتن و

و ناتواناییهای سازمان در کانون توجه صاحبنظران

کمرون.)1381 ،

دانش مدیریت و علوم رفتاری قرار گرفته

است.

با مرور پژوهشهای انجام شده در این زمینه نیز پی

ضرورت توجه به فرهنگ سازمانی تا جایی است

میبریم که نتایج اکثر این تحقیقات مبین آن است که

که صاحبنظران بر این نظر هستند که اگر قرار است

نوع فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی و توانمندسازی

در یک سازمان تغییرات مؤثر و پایدار به وجود آید،

کارکنان تأثیر دارد .که در ادامه به نتایج برخی از این

فرهنگ آن سازمان باید دستخوش تغییر شود .به

پژوهشها اشاره شده است .نتایج پژوهش هارمر و

عبارت دیگر موفقیت و شكست سازمانها را باید در

فیندلی ،)2008(1در مطالعهای که بر روی کارکنان  25تا

فرهنگ آنها جستجو کرد (قاسمی

 35ساله یک سازمان عمومی در استرالیا انجام دادند

.)1382،

از طرف دیگر چنانچه فرهنگ تعهدپذیری در

نشان داد ،که کیفیت ارتباط کارکنان با سرپرستان و

سازمان غالب گردد ،شاهد آن خواهیم بودکه فرد

همكاران خود تأثیر مثبتی بر تعهد سازمانی و رضایت
3

2

مسئولیتپذیری بییشتری از خود نشان دهد و در قبال

شغلی آنها دارد .دیمیتریز ( ،)2007سمد ( ،)2007نیز

انجام تعهدات از رضایت و تعلق خاطر افزونتری

در تحقیقاتی که انجام دادند دریافتند که رابطه مثبت و

برخوردار خواهد بود .در ضمن غیبتها ،کمکاریها،

معناداری میان فرهنگ سازمانی و توانمندسازی
4

تنشها ،و  ...کمتر خواهد شد .مسئولیتپذیری و

روانشناختی وجود دارد .لین ( ،)2005نیز در تحقیقات

متعهد بودن به کار به لحاظ تقویت ایمان ،وجدان کاری

خود به این نتیجه دست یافت که انواع فرهنگ

را همواره بیدار نگه میدارد که در نتیجه انجام بهینه امر

سازمانی بر عملكرد کارکنان اثر دارد و فرهنگ

و منطق گرایی را منجر خواهد شد (ممیزاده،

.)1375

مشارکتی دارای نقش مثبت بر روی افزایش عملكرد

رابینز اعتقاد دارد که یكی از نتایج عمده وجود

کارکنان میباشد و از نتایج مؤثر فرهنگ سازمانی

فرهنگ قوی این است که جابهجایی کارکنان را کاهش

مشارکتی باال رفتن عملكرد کارکنان و همچنین
5

میدهد ،فرهنگ قوی موجب میشود اعضای سازمان

اثربخشی در سازمان است .پژوهش اسپنس )،) 2002

درباره جایگاه و موقعیت آن اتفاق نظر کامل داشته

نیز مؤید آن است که بهبود شرایط محیطی سازمان

باشند .یک چنین اتفاق نظر باعث انسجام ،وفاداری و

اثرهای مثبتی بر کارکنان دارد و آنان را متعهد میسازد

ایجاد تعهد نسبت به سازمان میشود .سازمانها امروزه

که تالش بیشتری در انجام وظایف سازمانی میکنند.
6

در محیط کامالً رقابتی که همراه با تحوالت

لی وانگ و همكاران ( ،)2002نیز در پژوهشی با

شگفتانگیز فنآوری و تكنولوژی به سر میبرند در

بررسی  510کارمند چینی به این نتیجه رسیدهاند که

چنین شرایطی مدیران زمان کافی ندارند تا بتوانند

وجود فرهنگ کار گروهی در بین کارکنان و

کارکنان را کنترل نمایند .از اینرو نیازمند کارکنانی

گروهگرایی ،ارتباط مستقیمی با میزان تعهد سازمانی

هستند که دارای انگیزه ،مهارت ،دانش و توانایی باشند

کارکنان دارد .استوارت ،)1999(7معتقد است که ارتباط

تا بتوانند از عهده وظایف و مسئولیتهای محوله

سازمانی مطلوب و فرهنگ سازمانی مناسب میتواند
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منجر به توانمندی بیشتر کارکنان شده و در نتیجه بر

رهبری تحولآفرین بر فرهنگ سازمانی و تعهد

دارد.

سازمانی در یک سازمانی دفاعی" پرداختهاند .نتایج

اسپریتزر( ،)1995در تحقیقی تحت عنوان توانمندسازی

حاصل از این پژوهش نشان داد که رهبری تحولآفرین

روانشناختی در محل کار :ابعاد ،ابزار اندازهگیری

قادر است از طریق فرهنگ کارآفرینی و سلسله مراتبی

توانمندسازی روانشناختی و اعتبار آن به بررسی رابطه

بر روی تعهد سازمانی کارکنان سازمان مورد مطالعه اثر

میان توانمندسازی و عملكرد پرداخته و بیان کرد

بگذارد .خردمند و ناظم( ،)1389در مطالعهای تحت

کارکنان توانمند شده ،احتماالً مؤثر به نظر میرسند،

عنوان" :بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملكرد

زیرا آنها مسئولیتهای شغلیشان را به نحو مؤثر و

کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال" نشان

مبتكرانهایی انجام میدهند .این به خاطر آن است که

دادند که بین فرهنگ سازمانی و عملكرد کارکنان رابطه

آنها خودشان را کارآمد میبینند و قادرند که بر

مثبت و معنیداری وجود دارد و همچنین بین

شغلشان و محیط کاریشان به روشهای سودمندی

فرهنگهای مشارکتی ،سلسله مراتبی و عقالیی و

اثر بگذارند .واالس و ویز ،)1995(8در تحقیقی در

عملكرد کارکنان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد و

زمینة "فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در خصوص

نشان دادند که اگر فرهنگ مشارکت دادن کارکان در

مدیریت ورزشی" به این نتیجه رسیدند که سازمانهای

تصمیمگیریها در سازمان حاکم شود ،موجب افزایش

مؤفق و برتر ،فرهنگ قوی و مثبتی دارند ،زیرا فرهنگ

رضایت و تعهد آنها به سازمان میشود .کرمینیا و

سازمانی قوی و مثبت موجب افزایش سطح مشارکت

همكاران( ،)1389در مطالعهای تحت عنوان" :بررسی

کارکنان و کثرت توافق همگان بر روی نكات راهبردی

رابطه سبک رهبری با فرهنگ و تعهد سازمانی در

و افزایش کارآیی میشود .بنابراین مدیران عملیاتی باید

نیروهای نظامی" نشان دادند که سبک رهبری مورد

تمام توان و انرژی خود را صرف گسترش فرهنگ

استفاده فرماندهان از نظر کارکنان سبک رهبری تعاملی

قوی سازمانی کنند تا به مؤثر بودن سازمان کمک کنند.

یا تبادلی بود .فرهنگ سازمانی غالب فرهنگ عقالیی

رابینز( ،)1991نیز در تحقیقات خود در زمینه فرهنگ

بود .باالترین نمره میانگین تعهد سازمانی به تعهد

سازمانی نشان داد که اگر بین نیازهای فردی و فرهنگ

تكلیفی تعلق گرفت .بین سبک رهبری تحولآفرین و

سازمانی تجانس وجود داشته باشد ،رضایت شغلی

تبادلی با فرهنگ و تعهد سازمانی ارتباط معنیدار و

کارکنان و اعضاء به باالترین میزان خواهد رسید و هر

مثبتی وجود داشت .بین سبک رهبری عدممداخله

چه رضایت بیشتر باشد تعهد کارکنان به سازمان هم

(آزاد) با فرهنگ و تعهد سازمانی ارتباط معنیدار و

افزایش میباشد .هرسی و بالنچارد ،)1983(9در

معكوس وجود داشت .همچنین به این نتیجه رسیدند

تحقیقاتی که انجام دادند نشان دادهاند که فرهنگ قوی

که سبک رهبری به کار رفته در نیروهای نظامی با

منجر به ایجاد احساس بهتر برای کارکنان و انجام بهتر

فرهنگ و تعهد سازمانی نیروها در ارتباط است که

کارها میشود و همچنین فرهنگ قوی سازمان موجب

میتواند مستقیم یا معكوس باشد .مؤمنی و

افزایش تعهد افراد به سازمان و ایجاد همسویی میان

پرگاری( ،)1389نیز در مطالعهای تحت عنوان" :بررسی

اهداف کارکنان و سازمان میشود و این عامل مؤثری

رابطه فرهنگ سازمانی و توانمندسازی کارکنان ستادی

در جهت افزایش بهرهوری است .سنجقی و

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران" پرداختهاند .نتایج

همكاران( ،)1390در مطالعهای تحت عنوان" :تأثیر

حاصل از این پژوهش نشان داد که بین فرهنگ

تعهد

سازمانی

آنها

اهمیت

زیادی
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سازمانی و توانمندسازی روانشناختی رابطه معناداری

تعهد سازمانی از مدل آلن و میر استفاده شد که شامل

وجود دارد و همچنین بین ابعاد فرهنگ با

سه مولفه است (عاطفی ،مستمر ،هنجاری) و برای

توانمندسازی رابطه معناداری وجود دارد .ملكی و

بررسی توانمندسازی از مدل اسپریتزر که شامل چهار

همكاران( ،)1387در مطالعهای تحت عنوان":رابطه

مؤلفه (احساس معناداری ،احساس مؤثر بودن ،احساس

ابعاد فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان در

شایستگی ،حق انتخاب) میباشد ،استفاده گردید.

بیمارستان شهید صدوقی یزد" نشان داد که در رابطه

بنابراین در این پژوهش براساس مدل کوئین و گارث،

فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان ایجاد ساز و

محقق به دنبال آن است که آیا رابطهای بین فرهنگ

کار پاداش مطلوب است و ترویج و توسعه فضای

سازمانی (عقالیی،ایدئولوژیک ،مشارکتی ،سلسله

مناسب کارگروهی میتواند تعهد سازمانی کارکنان را

مراتبی) با تعهد سازمانی و توانمندسازی کارکنان

افزایش دهد و در نهایت به بهبود عملكرد کارکنان

پاالیشگاه گاز پارسیان وجود دارد؟ با توجه به این

منجر شود .عاملی و عزیزی( ،)1386در مطالعهای

هدف اصلی سواالتی که پژوهش حاضر پاسخ خواهد

تحت عنوان" :بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و

داد عبارت است از:

تعهد کاری کارکنان (مطالعه موردی اداره کل

 .1آیا بین انواع فرهنگ سازمانی (عقالیی ،مشارکتی،

مالیاتهای غرب تهران)" نشان دادند که بین فرهنگ

ایدئولوژیک ،سلسله مراتبی) و تعهد سازمانی

سازمانی و تعهد سازمانی همبستگی مثبت وجود دارد.

کارکنان پاالیشگاه گاز پارسیان رابطهای وجود

با عنایت به نقش پررنگ شرکت پاالیش گاز

دارد؟

پارسیان در تأمین انرژی کشور پژوهش حاضر درصدد

 .2آیا بین انواع فرهنگ سازمانی (عقالیی ،مشارکتی،

است که به بررسی رابطهای بین فرهنگ سازمانی

ایدئولوژیک ،سلسله مراتبی) و توانمندسازی

(عقالیی،ایدئولوژیک ،مشارکتی ،سلسله مراتبی) با تعهد

کارکنان پاالیشگاه گاز پارسیان رابطهای وجود

سازمانی و توانمندسازی کارکنان پاالیشگاه گاز پارسیان

دارد؟

بپردازد .این پاالیشگاه نیز مانند هر شرکتی برای تحقق

 .3آیا بین نوع فرهنگ سازمانی (عقالیی ،مشارکتی،

اهدافش نیازمند کارکنان توانا و با انگیزه و با اعتماد به

ایدئولوژیک ،سلسله مراتبی) با تعهد سازمانی و

نفس باال است که یكی از راههای ایجاد انگیزه،

توانمندسازی کارکنان پاالیشگاه گاز پارسیان

توانمندسازی است .برای اجرای توانمندسازی باید

رابطهای وجود دارد؟

فرهنگ سازمانی آن سازمان را بشناسیم تا بتوانیم طی

با توجه به جایگاه حساس پاالیشگاه گاز در جامعه

فرهنگ موجود به فرایند توانمندسازی جامه عمل

و نیاز به توسعه و رشد با توجه به تغییر و تحوالت

بپوشانیم.

سریع فنآوری و تكنولوژی در دنیای امروزی و از

اگر پاالیشگاه دارای کارکنان متعهد و توانمند باشد،

آنجا که کارکنان پاالیشگاه گاز از توانمندی باالیی از

معموالً از عملكرد باالتر برخوردار خواهد شد .در این

نظر دانش و مهارت برخوردار هستند .لذا شناسایی

تحقیق ،برای بررسی فرهنگ سازمانی از مدل کوئین و

فرهنگ سازمان در صنعت گاز به عنوان زیر ساختار

گارث که یكی از جامعترین مدلهای فرهنگ سازمانی

تعهد کارکنان و بهبود توانمندسازی کارکنان حایز

است ،استفاده شد که شامل چهار مؤلفه است (عقالیی،

اهمیت است و یافتههای این تحقیق میتواند

ایدئولوژیک ،مشارکتی ،سلسله مراتبی) و برای بررسی

راهكارهای موثری را برای سازمانها و به ویژه مناطق
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عملیاتی و پاالیشگاهی به خاطر جایگاه حساس آنها در

نیز براساس اتفاق و انسجام گروهی و مرجع قدرت

جامعه درخصوص رابطه فرهنگ سازمانی با تعهد

عضویت هر کدام از اعضا در گروه میباشد .نحوه

سازمانی و توانمندسازی کارکنان و افزایش کارآیی و

تصمیمگیری ،مشارکتی و تعهد به گروه رمز پیروزی و

بهرهوری و اثربخشی سازمان ارائه دهد.

صمیمیت و همبستگی انگیزشهای سازمانی است که
موجب روحیه باالی آنها و اعتماد بسیار آنها نسبت به

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:

هم میشود (همان

منبع).

فرهنگ سازمانی :10فرهنگ سازمانی عبارت است

فرهنگ سلسله مراتبی :14در این نوع فرهنگ

از باورهای مشترک در یک سازمان .هر چه باورهای

اجرای فرامین و دستورات هدف سازمان و معیار

مشترک عمیقتر و بیشتر باشند ،فرهنگ قویتر است و

عملكرد ثبات و کنترل میباشد .متوجه حفظ سیستم

هر چه باورها متفاوت و وجه اشتراک آنها کمتر باشد

است ،و ویژگی آن تمرکز قدرت و فعالیتهای

فرهنگ سازمان ضعیفتر خواهد بود (میرسپاسی،

یكپارچه میباشد و نحوه تصمیمگیری براساس دانش

.)1372

فنی صورت میگیرد و بر همین اساس منبع قدرت به
11

فرهنگ عقالیی  :در این نوع فرهنگ هدف

صورت سلسله مراتبی و میزان دانش پخش میگردد.

سازمانها کامالً مشخص بوده و مبتنی بر فعالیتهای

سبک رهبری در این نوع سازمانها محافظهکارانه و

یكپارچه و متمرکز درونی است و تمام تالش کارکنان

مالکهای رسمی و مشخص معیار ارزشیابی اعضا را

برای تحقق آن اهداف میباشد .معیار عملكرد کارکنان

تشكیل میدهد و نهایتاً مهمترین انگیزش در سازمان

نیز میزان راندمان کاری آنها میباشد و مرجع اختیار

امنیت وکسب آن میباشد (همان منبع).

رئیس بوده و آنچه مطرح است تصمیمگیری عقالیی و

تعهد سازمانی :15تعهد نوعی وابستگی عاطفی و

توجه به شایستگیهای هدف مدار بودن در سبک

تعصبآمیز به ارزشها و هنجارهای یک سازمان

رهبری است (آتشپور.)1378 ،

میباشد .وابستگی بر نقش فرد در رابطه با ارزشها و

فرهنگ ایدئولوژیک :12در این نوع فرهنگ هدف
این سازمانها تحقق اهداف گسترده میباشد و بر

اهداف سازمان به خاطر خود سازمان است (بوکنان
:1974،

16

.)546-532

عدمتمرکز قدرت تاکید دارد و متوجه رشد و رقابت

توانمندسازی :17توانمندسازی ،یعنی اینکه کارکنان

بیرونی میباشد .مرجع اختیار اغلب رهبری کاریزما یا

بتوانند به خوبی وظایفشان را درک کنند ،پیش از

فرد برتر و روحانی است و نحوه تصمیمگیری اغلب

18

آنکه به آنان بگویند چه کار کنند (ساوری و الکس ،

قضاوتی و منبع قدرت ارزشهای حاکم بر سازمان

.)2001

میباشد .سبک رهبری به صورتی فردی تجلی میکند
(همان منبع).

روش تحقیق
13

فرهنگ مشارکتی  :در این نوع فرهنگ هدف
سازمانها در اغلب موارد بقای گروه است .در آن

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نوع
تحقیقات توصیفی -همبستگی میباشد.

روابط بسیار دوستانه و صمیمی است ،مبتنی بر تنوع

جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق ،شامل

فعالیتها و توجه داخلی به حفظ سیستم میباشد ،و بر

کلیه کارکنان بخشهای مختلف پاالیشگاه گاز پارسیان

عدم تمرکز قدرت مبتنی است و معیار عملكرد اعضاء

در سال  1391میباشد که متشكل از  370نفر میباشند.
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برای به دست آوردن حجم نمونه از جدول مورگان
استفاده شده است که با توجه به جامعه آماری 370

ضریب آلفای کرونباخ  0/84به دست آمد که نشان از
پایایی باالی این پرسشنامه

نفری ،کل حجم نمونه برابر  190نفر به دست آمد که
به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند.

میباشد.

پرسشنامه تعهد سازمانی :پرسشنامه استاندارد تعهد
سازمانی که توسط آلن و مییر ( )1990تهیه شده است

ابزار جمعآوری دادهها :با توجه به هدف تحقیق و

که از سه بعد تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و تعهد

روش انجام تحقیق برای جمعآوری دادهها و اطالعات

هنجاری تشكیل شده است و شامل  24سؤال است که

مورد نیاز تحقیق از  3پرسشنامه فرهنگ سازمانی و

گویههای ( )8-1به بعد تعهد عاطفی مربوط میشود که

تعهد سازمانی و توانمندسازی کارکنان استفاده شده

در گویههای ( )8-6-5-4امتیازات به صورت معكوس

است که عبارتند از:

میباشد .گویههای( )16-9به بعد تعهد مستمر مربوط

پرسشنامه فرهنگ سازمانی :در این تحقیق از

میشود که در گویههای ( )12-9امتیازات به صورت

پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی براساس مدل

معكوس میباشد و گویههای ( )24-17به بعد تعهد

کوئین و گارث که توسط هافستد ( )1991تهیه شده

هنجاری مربوط میشود که در گویههای (-19-18-17

است ،استفاده شده است .آنها فرهنگ سازمانی را به

 )24امتیازات به صورت معكوس میباشد .این

چهار دسته :فرهنگ عقالیی ،فرهنگ ایدئولوژیک،

پرسشنامه برای هر ماده از مقیاس پنج درجهای لیكرت

فرهنگ مشارکتی ،فرهنگ سلسله مراتبی تقسیم

استفاده میکند (کامالً موافقم ،موافقم ،نظری ندارم،

نمودهاند .این پرسشنامه شامل  23سؤال است که عالوه

مخالفم و کامالً مخالفم) .که به ترتیب نمره -2-3-4-5

بر تعیین نوع فرهنگ سازمانی قادر است عوامل سبک

 1به آنها تعلق میگیرد .برای تعیین میزان پایایی

رهبری ،معیار ارزشیابی اعضا ،شیوة پیروی و قبول،

پرسشنامه تعهد سازمانی ،ابتدا پرسشنامه بین  30نفر از

شیوه تصمیمگیری ،منبع قدرت ،مرجع اختیار ،معیار

اعضای نمونه به اجرا در آمد و ضریب آلفای کرونباخ

عملكرد ،هدف سازمان و انگیزش (جمعاً  9گویه) را

 0/78به دست آمد که نشان از پایایی باالی پرسشنامه

نیز شناسایی نماید ،.که گویههای ( )1،4،6،8،23مربوط

بود.

به سبک رهبری و گویههای ( )2،19،20مربوط به معیار

پرسشنامه توانمندسازی کارکنان :در این تحقیق از

ارزشیابی اعضا و گویههای ( )3،13به شیوه پیروی و

پرسشنامه

روانشناختی

گویههای( )5،15به شیوه تصمیمگیری و گویههای

اسپریتزر که در سال ( )1995تهیه شده است استفاده

( )7،12به منبع قدرت و گویههای ( )9،11به مرجع

شده است که چهار بعد را که شامل؛ احساس

اختیار و گویههای ( )10،14به معیار عملكرد و

معنیداری شغل ،احساس شایستگی ،احساس مؤثر

گویههای ( )16،18به هدف سازمان و گویههای

بودن ،احساس داشتن حق انتخاب است را مورد

( )17،21،22به انگیزش کارکان مربوط است .این

بررسی قرار میدهد .این پرسشنامه شامل  12سؤال

پرسشنامه برای هر ماده از مقیاس پنج درجهای لیكرت

است که گویههای ( )1،6،11به مؤلفهی معنیدار بودن

استفاده میکند (خیلی کم تا خیلی زیاد) .که به ترتیب

شغل مربوط است و گویههای ( )2،5،7به مؤلفهی

امتیاز یک تا پنج به آنها تعلق میگیرد .برای سنجش

احساس شایستگی مربوط است و گویههای ()4،9،12

پایایی پرسشنامه ،ابتدا  30نفر از اعضای نمونه انتخاب

به مؤلفهی تأثیر داشتن یا مؤثر بودن مربوط است و

گردید و پرسشنامه در بین آنها به اجرا در آمد و

گویههای( )3،8،10به مؤلفهی خود انتخابی یا داشتن
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حق انتخاب مربوط استاین پرسشنامه برای هر ماده از

مطابق جدول  1ضریب همبستگی فرهنگ عقالیی

مقیاس پنج درجهای لیكرت استفاده میکند (خیلی

و تعهد سازمانی ( )0/693با سطح معناداری ، 0/0001

زیاد ،زیاد ،تا حدی ،کم و خیلی کم) .که به ترتیب نمره

ضریب همبستگی فرهنگ مشارکتی و تعهد سازمانی

 1-2-3-4-5به آنها تعلق میگیرد .برای تعیین میزان

( )0/428با سطح معناداری  ،0/0001ضریب همبستگی

پایایی پرسشنامه توانمندسازی کارکنان ،ابتدا پرسشنامه

فرهنگ ایدئولوژیک و تعهد سازمانی ( )0/529با سطح

بین  30نفر از اعضای نمونه به اجرا در آمد و ضریب

معناداری  0/0001و ضریب همبستگی فرهنگ سلسله

آلفای کرونباخ  0/75به دست آمد که نشان از پایایی

مراتبی و تعهد سازمانی( )0/438با سطح معناداری

باالی پرسشنامه بود.

 0/0001است ،که نتایج حاکی از آن است که تمام

به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از شاخص آمار
توصیفی نظیر :فراوانی ،درصد ،میانگین ،واریانس و

انواع فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی رابطه معنادار
دارند.

انحراف معیار استفاده شده است و برای بررسی رابطه

 -2آیا بین انواع فرهنگ سازمانی (عقالیی،

بین متغیرها از آمار استنباطی نظیر :ضریب همبستگی

ایدئولوژیک ،مشارکتی ،سلسله مراتبی) و توانمندسازی

پیرسون و از روش آماری تحلیل مسیر استفاده شده

کارکنان پاالیشگاه گاز پارسیان رابطهای وجود دارد؟
جهت تحلیل این سوال از ضریب همبستگی

است.

پیرسون استفاده شده است.
یافتههای تحقیق
 -1آیا بین انواع فرهنگ سازمانی (عقالیی،
ایدئولوژیک ،مشارکتی ،سلسله مراتبی) و تعهد سازمانی

جدول  - 2ضرایب همبستگی بین انواع فرهنگ سازمانی و
توانمندسازی
متغیر اول

متغیر دوم

کارکنان پاالیشگاه گاز پارسیان رابطهای وجود دارد؟
جهت تحلیل این سوال از ضریب همبستگی

فرهنگ
عقالیی

پیرسون استفاده شده است.

فرهنگ

جدول - 1ضرایب همبستگی بین انواع فرهنگ سازمانی و تعهد

مشارکتی

سازمانی

فرهنگ

متغیر اول

متغیر دوم

عقالیی
فرهنگ
فرهنگ
ایدئولوژیكی
فرهنگ سلسله
مراتبی

همبستگی

معناداری

فرهنگ سلسله

0/693

0/0001

0/428

0/0001

تعهد سازمان
0/529

0/0001

0/438

0/0001

همبستگی

معناداری

0/442

0/0001

0/561

0/0001

توانمندسازی

مراتبی

فرهنگ

مشارکتی

ضریب

سطح

ایدئولوژیكی

ضریب

سطح

0/437
0/548

0/0001
0/0001

مطابق جدول  2ضریب همبستگی فرهنگ عقالیی
و توانمندسازی ( )0/442با سطح معناداری ،0/0001
ضریب همبستگی فرهنگ مشارکتی و توانمندسازی
( )0/561با سطح معناداری  ،0/0001ضریب همبستگی
فرهنگ ایدئولوژیک و توانمندسازی ( )0/437با سطح
معناداری  0/0001و ضریب همبستگی فرهنگ سلسله
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مراتبی و توانمندسازی(  )0/548با سطح معناداری

ایدئولوژیک ،مشارکتی ،سلسله مراتبی) با تعهد سازمانی

 0/0001است ،که نتایج حاکی از آن است که تمام

و توانمندسازی کارکنان پاالیشگاه گاز پارسیان رابطهای

انواع فرهنگ سازمانی با توانمدسازی رابطه معنادار

وجود دارد؟
جهت انجام این سوال از روش تجزیه و تحلیل

دارند.

مسیر استفاده شده است.

 -3آیا بین نوع فرهنگ سازمانی (عقالیی،

جدول - 3ضرایب مدل ساختاری برازش شده
متغیر مستقل

ضریب تبیین

ضریب ساختاری مدل

آماره تی استیودنت

مقدار احتمال

متغیر وابسته

فرهنگ عقالیی

0/56

0/15

3/32

0/00

فرهنگ مشارکتی

0/64

0/22

9/65

0/01

فرهنگ ایدئولوژیكی

0/63

0/30

2/12

0/01

فرهنگ سلسله مراتبی

0/75

0/33

4/03

0/00

تعهد سازمانی

فرهنگ سازمانی

0/69

0/32

7/05

0/02

توانمند سازی

فرهنگ سازمانی

0/76

0/35

2/41

0/00

تعهد

توانمند سازی

0/86

0/28

6/03

0/00

فرهنگ سازمانی

مطابق با جدول  3رابطه میان فرهنگ سازمانی با

و توانمندسازی ( )0/28میباشد .با توجه به اینکه

فرهنگ عقالیی ( ،)0/15با فرهنگ مشارکتی ( ،)0/22با

مقدار احتمال از سطح معناداری  0/05کوچکتر است،

فرهنگ ایدئولوژیكی ( )0/30و با فرهنگ سلسله

نتایج حاکی از آن است که رابطه معناداری بین فرهنگ

مراتبی ( ،)0/33با تعهد سازمانی ( ،)0/32با

سازمانی با تعهد و توانمندسازی کارکنان وجود دارد.

توانمندسازی کارکنان ( ،)0/35است و رابطه بین تعهد
جدول  - 4شاخصهای برازندگی مدل
مدل

Df

X2

X2/df

AGFI

ECVI

RMSEA

عوامل

186

89.56

0/48

0/81

0/86

0/01

مطابق جدول  4فوق مقدار آماره کای دو ()89.56

با  0/01و چون کمتر از  0/1میباشد بسیار مطلوب

که در سطح  0/05قابل قبول است و شاخص برازندگی

است که نشان میدهد ،مدل تحقیق مدل بسیار مطلوبی

(نیكویی) تعدیل یافته ( 0/81 ،)AGFIو چون نزدیک

بوده است.

به یک میباشد ،بسار مطلوب است و شاخص
رواسازی (اعتبار) متقابل ( ،)ECVIبرابر با  0/86و

نتیجهگیری

چون نزدیک به یک می باشد ،بسیار مطلوب میباشد.

در رابطه با سوال اول که آیا رابطهای بین انواع

و ریشه دوم واریانس خطای تقریب ( ،)RMSEAبرابر

فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی وجود دارد .نتایج به
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دست آمده نشان میدهد که همبستگی مثبت و

عبارت دیگر اگر فرهنگ ایدئولوژیک قوی و مناسب

معناداری بین فرهنگ عقالیی ،مشارکتی ،ایدئولوژیک و

که از ویژگی آن تحقق اهداف گسترده و رساالت

سلسله مراتبی با تعهد سازمانی وجود دارد .نتیجه به

سازمان ،عدم تمرکز قدرت و متوجه رشد و رقابت

دست آمده حاکی از آن است که بین فرهنگ عقالیی با

بیرونی سازمان میباشد و اهداف گسترده رهبری آن

تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و نشان

(رهبری کاریزما) موجب تعهد در افراد نسبت به

میدهد که فرهنگ عقالیی بر تعهد سازمانی کارکنان

سازمان میشود در سازمان برقرار شود ،موجب تعهد

تأثیر دارد و به عبارت دیگر با توجه به اینکه در

سازمانی کارکنان و باال رفتن حس مسئولیت آنها در

فرهنگ عقالیی هدف سازمان ،تحقق هدفهای

قبال ارزشهای سازمانی میشود.

سازمانی کامالً مشخص میباشد و نحوه تصمیمگیری

نتایج نشان داد که بین فرهنگ سلسله مراتبی با

عقالیی میباشد ،اگر سازمان برای تصمیمگیری در

تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنادار و مثبتی وجود

مورد بررسی مسائل و مشكالت سازمانی ،افراد

دارد که نشان میدهد فرهنگ سلسله مراتبی بر تعهد

صاحبنظر و متخصص را مورد مشورت قرار دهد و

سازمانی کارکنان تأثیر دارد .به عبارت دیگر اگر فرهنگ

از اتخاذ تصمیمات تکبعدی جلوگیری کند ،باعث

سلسله مراتبی که متوجه حفظ و بقای سیستم است و

تقویت روحیه افراد ،افزایش بازدهی و راندمان سازمان

مبتنی بر کنترل و ثبات سیستم میباشد و ویژگی آن

و ایجاد انگیزه توفیقطلبی در سازمان میشود.

تمرکز قدرت و فعالیتهای یكپارچه است و همه

نتیجه به دست آمده بین فرهنگ مشارکتی با تعهد

تصمیمها براساس قوانین و مقررات است ،در سازمان

سازمانی نشان داد که رابطه معنادار و مثبتی بین آنها

وجود داشته باشد ،موجب باال رفتن تعهد و عملكرد

وجود دارد که نشان از تأثیر فرهنگ مشارکتی بر تعهد

آنها در سازمان میشود.

سازمانی کارکنان است .با توجه به نقش فرهنگ

یافتههای پژوهش حاضر با پژوهشهای لین

مشارکتی در جهت همسویی و هماهنگی هدفهای

( ،)2005اسپنس ( ،)2002لیوانگ و همكاران (،)2002

کارکنان و مدیران و تصمیمگیرندگان سازمان و با توجه

استوارت ( ،)1999رابینز ( ،)1991تامپسون (،)1997

به نقش مؤثر کارکنان هر سازمان در اهداف سازمان و

هرسی و بالنچارد ( ،)1983سنجقی و همكاران

برای باال بردن تعهدسازمانی کارکنان و متعهد نمودن

( ،)1390خردمند و ناظم ( ،)1389کرمینیا و همكاران

آنها ،سازمان نیازمند جذب و نگهداری نیروهایی است

( ،)1389ملكی و همكاران ( ،)1387جویانی (،)1386

که با فرهنگ حاکم انطباق داشته باشند و برای تلفیق

عاملی و عزیزی ( ،)1386ایمانی دلشاد ( ،)1385همسو

اهداف فرد با سازمان باید آنها را در تصمیمگیریها

میباشد .که در تمام این پژوهشها به گونهایی نشان

مشارکت داد و برای رسیدن به اهداف سازمان در

داده شده که بین فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی

وجودشان احساس مسئولیت به وجود بیاورند که از

کارکنان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

این طریق میزان عملكرد آنها نیز افزایش مییابد.

بنابراین با توجه به همسویی نتایج پژوهش حاضر با

نتیجه به دست آمده بین فرهنگ ایدئولوژیک با

پژوهشهای مذکور میتوان نتیجه گرفت که برای

تعهد سازمانی کارکنان نشان داد که رابطه معنادار و

فراهم نمودن بسترهای الزم جهت افزایش تعهد و

مثبتی بین آنان وجود دارد که نشان میدهد ،فرهنگ

متعهد نمودن کارکنان نسبت به شغل و سازمان شان و

ایدئولوژیک بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر دارد .به

میل آنها به ماندن در سازمان و کاهش جابهجایی آنها
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زکیه طاهری و همکار

نیاز است که فرهنگ سازمانی قوی و مناسب در

توانمندسازی کارکنان رابطه معنادار و مثبتی وجود

سازمان به وجود آید که در این خصوص فرهنگ

دارد .که نشان میدهد فرهنگ مشارکتی بر

عقالیی ،مشارکتی ،ایدئولوژیک و سلسله مراتبی

توانمندسازی کارکنان تأثیر دارد .به عبارت دیگر در

میتواند یاریرسان باشند و شرایط الزم را برای متعهد

صورتی که فرهنگ مشارکتی که از ویژگیهای آن این

نمودن کارکنان و داشتن کارکنانی که دارای حس

است که بر عدم تمرکز قدرت و تنوع فعالیتها تاکید

مسئولیتپذیری باشند و نسبت به شغل خود متعهد

میکند و به روابط دوستانه و مبتنی بر تعاون توجه

باشند ،فراهم کنند .با توجه به اینکه در شرکت پاالیش

دارد ،در سازمان وجود داشته باشد ،میتوان انتظار

گاز پارسیان ،تقسیم کار و طبقهبندی وظایف تخصصی

داشت که از تمامی ظرفیتهای منابع انسانی یک

وجود دارد و در حد باالیی هماهنگی از طریق مقررات

سازمان استفاده کند و به آنها آزادی و اختیار عمل برای

و استانداردها به وجود میآید ،اگر کارهای گروهی و

انجام کارها را بدهد و احساس مسئولیت در آنها به

تیمی در شرکت توسعه یابد (که این هماهنگی را

وجود آورد .و اعتماد به نفس آنها را باال ببرد تا از این

میتوان از طریق جلسات گروهی و بحث و

طریق موجبات توانمندسازی کارکنان را فراهم آورد.

گفتگوهایی که بین کارکنان و مدیران انجام میگیرد به

نتیجه به دست آمده نشان میدهد که بین فرهنگ

وجود آورد) باعث افزایش اعتماد کارکنان به یكدیگر،

ایدئولوژیک با توانمندسازی کارکنان رابطه معنادار و

افزایش انگیزه برای انجام کار و مشارکت در کارها

مثبتی وجود دارد .که نشان میدهد فرهنگ ایدئولوژیک

میگردد و باعث تعهد آنها به شغل و سازمان شان

بر توانمندسازی کارکنان تأثیر دارد .به عبارت دیگر در

میشود.

صورتی که فرهنگ ایدئولوژیک مناسب و قوی که بر

در رابطه با سوال دوم که آیا رابطهای بین انواع

عدمتمرکز قدرت متمرکز است ،متوجه رشد و رقابت

فرهنگ سازمانی با توانمندسازی کارکنان وجود دارد.

بیرونی سازمان میباشد و هدف آن تحقق اهداف

نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین

گسترده میباشد در سازمان وجود داشته باشد ،میتوان

فرهنگ عقالیی ،مشارکتی ،ایدئولوژیک و سلسله

انتظار داشت که بستر مناسب را برای توانمند ساختن

مراتبی با توانمندسازی کارکنان وجود دارد .نتیجه به

کارکنان فراهم کند و برنامهریزیهای الزم برای کسب

دست آمده حاکی از آن است که بین فرهنگ عقالیی و

دانش و مهارت انجام دهند تا کارکنانی داشته باشند که

توانمندسازی کارکنان رابطه معنادار و مثبتی وجود

به خوبی وظایفشان را درک کنند و پیش از اینکه به

دارد .که نشان میدهد فرهنگ عقالیی بر توانمندسازی

آنها بگویند چه کار کنند به خوبی بدانند که چه

کارکنان تأثیر دارد .به عبارت دیگر در صورتی که در

وظیفهای دارند و از آنها در سازمان چه انتظاری وجود

سازمان فرهنگ عقالیی مناسب و قوی وجود داشته

دارد.

باشد و برای افراد این فرصت را به وجود آورد که در

نتایج به دست آمده نشان داد که بین فرهنگ

مورد مسائل سازمان اظهارنظر کنند ،در تصمیمگیریها

سلسله مراتبی با توانمندسازی کارکنان رابطه معنادار و

آنها را مشارکت دهند و فرصت الزم را برای فراگیری

مثبتی وجود دارد که نشان میدهد فرهنگ سلسله

دانش و مهارت برای کارکنان به وجود آورند ،موجبات

مراتبی بر توانمندسازی کارکنان تأثیر دارد .به عبارت

توانمندسازی کارکنان را فراهم میسازند.

دیگر در صورتی که فرهنگ سلسله مراتبی مناسب و

نتیجه به دست آمده بین فرهنگ مشارکتی با
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میکند ،هدف آن ثبات و کنترل سازمان است ،نحوه

مشاهده کند ،چون کارکنانی که توانمند میباشند،

تصمیمگیری براساس دانش فنی صورت میگیرید ،در

فعالیتهای هدفمند ،آگاهانه و منسجمتری را انجام

سازمان وجود داشته باشد میتوان انتظار داشت که

میدهند.

فرصتهای الزم برای توانمند ساختن کارکنان فراهم

در رابطه با سوال سوم که آیا بین نوع فرهنگ

سازد و بر حسب شایستگی و دانش فنی آنها را در

سازمانی ( عقالیی ،مشارکتی ،ایدئولوژیک و سلسله

تصمیمگیریها مشارکت دهد و فرصت حل مشكالت

مراتبی) با تعهد سازمانی و توانمندسازی کارکنان

را برای آنها فراهم آورد و میتواند موجب اعتماد به

پاالیشگاه گاز پارسیان رابطهای وجود دارد .نتایج نشان

نفس و موجب توانمندی آنها شود .یافتههای پژوهشی

داد که رابطه مثبت و معناداری میان فرهنگ سازمانی با

حاضر با پژوهشهای دیمیتریز ( ،)2007سمد (،)2007

تعهد سازمانی و توانمندسازی کارکنان وجود دارد و

لین ( ،)2005شلتون ( ،)2002استوارت (،)1999

نشان میدهد که فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی و

اسپریتزر ( ،)1995تقیپور و همكاران ( ،)1390خردمند

توانمندسازی کارکنان تأثیر دارد .به عبارت دیگر در

و ناظم ( ،)1389مؤمنی و پرگاری ( ،)1389نفری و

صورتی که فرهنگ سازمانی مناسب و قوی در سازمان

امیدفر ( )1389و جویانی ( )1386همسو میباشد .در

وجود داشته باشد ،میتوان انتظار داشت که به نیازهای

این خصوص بالنچارد ( )1379معتقد است که یكی از

کارکنان توجه داشته باشند ،افرادی که سازگار با

راههای ایجاد شایستگی ،انگیزه و اعتماد به نفس در

ارزشهای سازمان هستند را استخدام کنند ،فرصت

کارکنان توانمندسازی میباشد که توانمندسازی کلیدی

پیشرفت را برای آنها فراهم کنند ،اختیار و آزادی عمل

است ،برای بهرهبرداری از تمامی ظرفیتهای منابع

را در کارها را به آنها بدهند ،اهداف و نقش آنها را

انسانی یک سازمان و در عین حال یكی از پر

برایشان مشخص کنند ،در تصمیمگیریها آنها را

چالشترین برنامههایی است که در یک سازمان

مشارکت دهند ،مبتنی بر عملكرد به آنها پاداش دهند و

میتواند ،پیاده شود و یكی از عوامل مهم بر اجرای

مورد تشویق قرار دهند و زمینههای آموزشی الزم را

توانمندسازی فرهنگ سازمانی مناسب و قوی است که

برای یادگیری دانش و مهارت برای آنها فراهم کنند ،تا

فرصت الزم را برای آزادی و اختیار عمل کارکنان

از این طریق کارکنان نسبت به سازمان احساس خوبی

فراهم میسازد و فرصت الزم برای فراگیری دانش و

داشته باشند .توجه به عوامل فوقالذکر باعث میشود

مهارت و انگیزه برای کارکنان به وجود میآورد.

کارکنان با میل و اراده قوی وظایف خود را انجام داده

براساس یافتههای پژوهش میتوان استنباط نمود در

و نسبت به شغل و سازمان خود متعهد باشند و

صورتی که هر یک از فرهنگهای عقالیی ،مشارکتی،

همچنین توجه به عوامل فوقالذکر باعث میشود

ایدئولوژیک و سلسله مراتبی در سازمان وجود داشته

کارکنانی توانمند داشته باشیم که در انجام کارهای خود

باشد میتوان گفت پایه و اساسی برای توانمندسازی

بهرهوری زیادی داشته و راضیتر و خالقتر هستند و

کارکنان خواهد بود .با توجه به اینکه شرکت پاالیش

تولیدات و خدمات آنها از کمیت و کیفیت باالیی

گاز پارسیان سومین تولید کننده گاز کشور میباشد،

برخوردار است .یافتههای پژوهشی حاضر با

اگر زمینههایی برای اجرای مستمر توانمندسازی ایجاد

پژوهشهای لین ( ،)2005اسپنس ( ،)2002لیوانگ و

کند ،با اجرای توانمندسازی میتواند در آینده خود

همكاران ( ،)2002استوارت ( ،)1999رابینز (،)1991

توانمندسازی را در رفتار و گفتار و طرز کار کارکنان

اورایلی ( ،)1989تامپسون ( ،)1997دیمیتریز (،)2007
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سازمانی

جلوگیری

شده

سمد ( ،)2007شلتون ( ،)2002اسپریتزر ( ،)1995تقی

تعارضات

پور و همكاران ( ،)1390خردمند و ناظم (،)1389

مسئولیتپذیری را در آنها افزایش دهند.

و

حس

مؤمنی و پرگاری ( ،)1389همسو میباشد .در این

 -3برای ارتقاء فرهنگ ایدئولوژیک در سازمان

خصوص تامپسون( )1997معتقد است که فرهنگ

فضایی را ایجاد کنند که کارکنان به راحتی به تبادل

سازمانی مناسبی که به خوبی بین مدیریت و کارکنان

افكار و عقاید داشته باشند ،به خالقیت و اندیشههای

گسترش یافته باشد ،به تحكیم تعهد سازمانی و

نو کارکنان بها داده شود و ضمن عملی نمودن افكار و

توانمندسازی کارکنان منجر میشود چون فرهنگ

اندیشههای نو همكاران ،مؤلفه نوآوری را در سازمان

سازمانی به عنوان سرچشمه تواناییها و ناتوانیهای

حمایت نمایند.
 -4برای ارتقاء فرهنگ سلسله مراتبی در سازمان

سازمان در کانون توجه قرار دارد.

فضایی را ایجاد کنند که هدف سازمان برای کارکنان
مشخص باشد ،افراد براساس دانش فنی در

پیشنهادهای پژوهش
 -1با عنایت به اینکه در فرهنگ عقالیی هدف

تصمیمگیریها مشارکت داده شوند ،توزیع اختیارات

سازمان تحقق رسالت سازمانی میباشد ،بنابراین در

به کارکنان و اعطای تسهیالت متناسب با مسئولیتهای

جهت اعتالی این فرهنگ در شرکت پاالیش گاز

محوله و قوانین و مقررات مرتبط باشد و برای سپردن

پارسیان مدیریت شرکت میبایست فضایی را ایجاد

مسئولیت به کارکنان و قرار گیری آنها در پستهای

کنند که کارکنان به طور کامل رسالت و مأموریت

مدیریتی توانمندی کارکنان و شایستگی آنها مدنظر قرار

سازمان را درک کرده و اهداف سازمان را اهداف خود

گیرد

دانسته و ضمن مشارکت کارکنان واجد شرایط در

 -5با توجه به ارتباط تعهد سازمانی با فرهنگ

فعالیتهای گروهی و تصمیمات سازمان .این

سازمانی ،فضایی را در سازمان به به وجود آورند که

خودباوری را در آنها ایجاد نماید که آنها توانایی انجام

کارکنان در تصمیمگیریها مشارکت داده شوند،

فعالیتهای شایسته را در تحقق اهداف سازمانی دارا

پستهای متناسب با شایستگی و توانمندیشان به آنها

میباشند.

داده شود ،انصاف را در حق آنها رعایت نمایند و ضمن

 -2برای ارتقاء فرهنگ مشارکتی در آن شرکت

توجه به سلسله مراتب نیازها براساس تئوریهای

فضایی را ایجاد کنند که کارکنان بتوانند با هم صمیمی

انگیزش به نیازهای مادی آنها توجه نموده و زمینه

بوده و همبستگی الزم را با هم داشته باشند و به راحتی

پذیرش افراد در گروه و خود شكوفایی را در سازمان

بتوانند در مورد مسائل و مشكالت سازمان اظهارنظر

برایشان فراهم کنند تا تعهدشان نسبت به شغل و

کنند و راهحل پیشنهاد دهند .برای تلفیق اهداف فرد با

سازمان افزایش یابد.

سازمان آنها را در تصمیمگیریها مشارکت داده و برای

 -6به دلیل ارتباط توانمندسازی با فرهنگ

رسیدن به اهداف در کارکنان احساس مسئولیت به

سازمانی ،فضایی را در سازمان به وجود آورند که با

وجود آورند تا کارکنان تشویق شوند که اطالعات

دادن آزادی عمل و قدرت تصمیمگیری به کارکنان،

شخصی خود را با دیگران به اشتراک بگذارند و

قدرت نفوذ ،اعتماد به نفس و قبول مسئولیت و پذیرش

کارکنان با تجربه تشویق به انتقال تجربیات به افراد کم

ریسک و مخاطره را در آنها تقویت نمایند تا نهایتاً

تجربه شوند و از این طریق از بسیاری از تنشها و

منجر به توانمندسازی کارکنان خود شوند.
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بررسی رابطه نوع فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی و توانمندسازی کارکنان پاالیشگاه گاز پارسیان در سال 1391

 -7با توجه به اینکه تأثیر فرهنگ مشارکتی در

رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملكرد کارکنان دانشگاه

پاالیشگاه کم بود و از آنجا که فرهنگ مشارکتی در

آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،فراسوی مدیریت ،سال

میزان رضایت کارکنان و تعهد آنها تأثیر زیادی دارد

سوم ،شماره  ،12بهار .1389

پیشنهاد میشود که مدیران پاالیشگاه گاز پارسیان،

سنجقی ،محمدابراهیم ،فرهیبوزنجانی ،برزو و

تفویض اختیارات سازمانی و اعمال سیستم مدیریت

سرخوش ،سیدمهدی ( .)1390تأثیر رهبری تحول

مشارکتی را سرلوحه شیوه مدیریت خود قرار دهند تا

آفرین بر فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی یک سازمان

با درگیر کردن بیشتر کارکنان در تصمیمات سازمانی

دفاعی ،فصلنامه راهبرد دفاعی ،سال نهم ،شماره،32

ضمن پذیرش اهداف سخت توسط کارکنان ،آنها را به

بهار .90

اهمیت نقش و وظایفشان آگاه نمایند و زمینه
توانمندسازی و تعهد آنها را فراهم کنند.

عاملی ،آنژال و عزیزی ،اعظم ( .)1386بررسی
رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد کاری کارکنان

 -.8مدیران سطوح مختلف در پاالیشگاه با

(مطالعه موردی اداره کل مالیاتهای غرب تهران)،

بهرهگیری از سیستم پیشنهادات به منظور افزایش

فصلنامه پژوهشنامه مالیات ،پیش شماره  ،4پاییز

دخالت کارکنان در فرایند تصمیمگیری و با اعتماد به

.1386

کارکنان و واگذاری کارهای مهم و متنوع به آنها،
برگزاری جلسات هفتگی ،بررسی مسائل و مشكالت به

قاسمی ،بهروز ( .)1382تئوریهای رفتار سازمانی،
تهران ،هیات.

صورت جمعی ،استفاده از نظر سایر کارکنان و تشویق

کرمینیا ،رضا ،سلیمی ،سیدحسین و امینی ،علی

آنها در این جهت و با اجرای برنامههای قدردانی از

( .)1389بررسی رابطه سبک رهبری با فرهنگ و تعهد

کارکنان خالق و نوآور سازمان احساس توانمندی

سازمانی در نیروهای نظامی ،مجله طب نظامی ،دوره

بیشتری را در کارکنان به وجود آورند.

 ،12شماره  ،2تابستان .1389
ملكی ،محمدرضا ،امینبهرامی ،محمد و غالم

منابع:

علیپور ،سجاد ( .)1387بررسی رابطه فرهنگ سازمانی

آتشپور ،سیدمحمد (  .) 1378شناخت و
طبقهبندی فرهنگ سازمانی ،مجلهی فوالد.
ایمانی دلشاد ،رضا ( .)1385بررسی رابطه فرهنگ
سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان صنایع شیر ایران،
پایاننامه کارشناسیارشد ،تهران ،دانشكده مدیریت،
دانشگاه شهید بهشتی.

با تعهد سازمانی کارکنان شهید صدوقی یزد ،فصلنامه
علمی -پژوهشی مدیریت سالمت ،دوره هشتم ،شماره
 ،22زمستان

.1387

ممیزاده ،جعفر ( .)1373مدیریت فرهنگ سازمانی،
فصلنامه مدیریت دولتی ،شماره

.25

مؤمنی ،ماندانا و پرگاری ،صغرا ( .)1389بررسی

بالنچارد ،کن ( .)1379سه کلید توانافزایی ،ترجمه
مهندس فضلاله امینی ،تهران ،انتشارات افرا.
جویانی ،مهناز ( .)1386رابطه فرهنگ سازمانی و
رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
اردبیل ،پایاننامه کارشناسیارشد.
خردمند ،ابراهیم و ناظم ،فتاح ( .)1389بررسی

رابطه فرهنگ سازمانی و توانمندسازی کارکنان شرکت
مهندسی و توسعه گاز ایران ،فصلنامه مدیریت دولتی،
سال اول ،پیش شماره سوم ،زمستان

.89

میرسپاسی ،ناصر ( .)1372مدیریت فرهنگ سازمان،
مجله علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت ،شماره  16و
 ،17بهار و تابستان .1372
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