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 چکيده
منابع انسانی با اشتیاق ی بین فرهنگ سازمانی و استراتژی هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه

همبستگی است. جامعه آماری شامل  -باشد. پژوهش از نوع توصیفیشغلی کارکنان دانشگاه می

ها به شود. که از بین آنرا شامل می 44نفر از کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی در سال  041

نفر به عنوان  011ای و براساس جدول گرجسی مورگان تعداد گیری تصادفی طبقهروش نمونه

ها از پرسشنامه اشتیاق شغلی که توسط شوفلی و آوری دادهاند. برای جمعنمونه انتخاب شده

( و پرسشنامه فرهنگ سازمانی ادگار شاین و پرسشنامه استراتژی منابع انسانی 4114سالوانوا )

(، 44/1، )(31/1ها به ترتیب شامل )( استفاده شده که پایایی پرسشنامه4101لی و همکاران )

توصیفی )درصد و فراوانی( های آمارها از روش( بدست آمد است. برای تجزیه و تحلیل داده40/1)

ق نشان های تحقیاستنباطی ) ضریب همبستگی پیرسون( استفاده گردیده است. یافتهآمار و روش

ت درونی  اسانسجام  داده است که بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن که شامل سازگاری بیرونی و

داری وجود دارد. اما بین همبستگی استراتژی منابع انسانی با اشتیاق شغلی رابطه مثبت و معنی

 .ای وجود نداردبا اشتیاق شغلی کارکنان رابطه

، استراتژی منابع انسجام درونی، سازگاری بیرونیفرهنگ سازمانی، : واژگان کليدي

 .انسانی، اشتیاق شغلی
 

 
 

 

  

جت
م ا

لو
ر ع

ی د
هش

ژو
ی پ

دها
کر

روی
ی 

علم
له 

مج
ل 

سا
ی )

ماع
جم

پن
)

 

ره 
ما

ش
81  /

ان
ست

تاب
 1

83
1

 
ص

 /
 24- 

33
  

 2، بهزاد مرادي2، سودابه ابراهيمی1عادل زاهد بابالن

 .دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی 0

 .فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی 4

 
  نام نویسنده مسئول:

 ابه ابراهيمیسود

رابطه فرهنگ سازمانی و استراتژي منابع انسانی با اشتياق شغلی 

 ترویجی -کارکنان دانشگاه محقق اردبيلی
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 قدمهم
و  شوندامروزه نیاز به کارکنانی با انرژی و مشتاق دارند. به طور کلی کارکنان مشتاق به طور کامل مجذوب شغلشان میهای سازمان

در تضاد با فرسودگی شغلی، که پاسخی  . در واقع اشتیاق شغلی(0،4101رسانند )باکر و لیترتکالیف شغلیشان را به طرز مطلوبی به انجام می

توان اشتیاق شغلی را به از این رو می(. 040، ص 4112، 4دت مرتبط با کار مطرح شده است )هالبرگ و اسکوولیاست به استرس طوالنی م

گذاری همزمان انرژی افراد بر روی تجارب یا عملکردهای کاری است تعریف کرد دوام است و نشانگر سرمایهعنوان حالتی از ذهن که نسبتاً با

ی زیادی دارند و به طور کامل مجذوب شغلشان (. کسانی که نسبت به شغلشان اشتیاق و عالقه001، ص 4100، 1)کریستیم، گارزا و سافتر

(. همچنین پویا بودن، اثرات سودمندی را در سطح فردی )همچون افزایش عملکرد، خشنودی شغلی و تناسب 4100شوند )باکر و لیتر، می

مشتریان، افزایش خشنودی شغلی، تعهد سازمانی وعملکرد تیمی( و سازمانی )همانند بین فرد و شغل(، تیمی )همچون ارزیابی بهتر از سوی 

دهند که کارکنان (. مطالعات متعدد نشان می134، ص 4100، 4افزایش موفقیت سازمانی و عملکرد مالی( به دنبال خواهد داشت )پارکر و باندل

هند ددهد، بهترین عملکرد را نشان میها را افزایش میهایی که اشتیاق آنحیطمایه و همچنین مهای کاری چالش برانگیز، غنی و پردر محیط

دانند و به عنوان اشتیاق شغلی را یک مفهوم روانشناختی مثبت می(، 4112(. هالبرگ و اسکوولی )010، ص 4101، 1زانو)دمروت و کوروپن

تواند در (. یکی از متغیرهایی که می143، ص 4112، 2وان و همکاراناند )لنگ شاخص بهزیستی و سالمت روانشناختی در محیط کار دانسته

ها، باورها، هویت تفسیرها یا معانی ها، ارزشی اشتیاق شغلی کارکنان ایفای نقش کند فرهنگ سازمانی است. فرهنگ به عنوان انگیزهزمینه

( و بررسی ادبیات 1، ص 4114، 4شود )هوس و همکارانیاعضای سازمان یا جامعه حاصل م وقایع مهمی است که در نتیجه تجربه معمول

های که فرهنگ سازمانی همان ارزشکند ( اشاره می4112) 3: دنسوندهد که فرهنگ سازمانی تعاریف مختلفی را به خود دیده استنشان می

دارد، ( نیز بیان می4101) 4کند. تسنگیای را برای یک سیستم مدیریت سازمانی ایفا ماساسی، باورها و اصول اخالقی است که نقش پایه

گذارد. فرهنگ سازمانی شامل سه گونه است، این سه گونه عبارت است از: های آنان اثر میفرهنگ سازمانی بر تعامالت بین اعضا و ارزش

های حمایتی (. فرهنگ104، ص 4101)بروکراتیک( )ماکیولر،  مراتبی)نوآورانه( و فرهنگ سلسله ای)حمایتی(، فرهنگ توسعهگروهی  فرهنگ

ف سازمانی ها و اهداگرایانه بوده است. فرهنگ نوآورانه: در محیطی که تأکید بیشتر بر روی بررسی منظم استراتژیمنطبق با رویکردهای انسان

 دارد )حسینی ومی مبذول میها و قوانین و مقررات رسمراتبی میزان تأکید و توجه خود را بیشتر به استقرار رویه است و فرهنگ سلسله

تژی، ها و اهداف، تعیین استراهای سازمان، از جمله رسالتتمام جنبه(. فرهنگ سازمانی بر 0144به نقل از دعایی و پور،  0134همکاران، 

ارد و از گذی سازمانی، اثر میبخشها، عملکرد، رفتار نوآورانه کارکنان و مدیریت و در نهایت اثرها، انگیزشنگرشساختار سازمانی، ارتباطات،  

 نظر است. امروزه شناختداند که در این پژوهش مدجمله پیامدهای مهم سازمانی را، انگیزش شغلی، اشتیاق شغلی و بروز رفتارهای نوآورانه می

(. بر این 013، 0140یس، ها است )کالته سیفری و تندنوفرهنگ سازمانی  و هدایت و بهبود آن یکی از عوامل موفقیت رهبران در سازمان

شود که کارکنان و میشود؛ به طوری که نهادی شدن سازمان باعث ی زندگی سازمان مشخص میفرهنگ سازمانی بر چرخه اساس، تأثیر

در (. با توجه به مطالب بیان شده: فرهنگ 4110، 01نسبت به آنچه مناسب و شایسته است درک مشترک پیدا کنند )رابینز سازماناعضای 

کند: یکی کمک به افراد به دستیابی انسجام درونی و دیگری کمک به سازمان برای انطباق با عوامل محیط سازمان، دو نقش اساسی را ایفا می

 امخارجی، در تکوین دانش اول، تأکید بر آموزش و آگاهی افراد در کنار فراهم آوردن ارتباطات انسانی مؤثر در سازمان، حائز اهمیت هستند ا

باشد )خندان، مالزاده و می پسند، در کنار دیگر عوامل تأثیرگذار خارجیهای رایج و جامعهنقش دوم آن مستلزم درک و سازگاری با ارزش

انی منابع انسکارکنان ایفای نقش کند استراتژی  تواند در زمینه اشتیاق شغلی متغیرهایی که می(. از دیگر 44، ص 0144رفعت میالدی، 

(. از جمله 0134مسعودی، ابوانجامد )شیخراهکارهای اصلی هستند که به تغییر در ساختار، رفتار یا عملکردی می ها در واقعاستراتژی د.باشمی

ی را کنند که سازمان قصد دارد چه اقداماتانسانی بیان شده است: استراتژی منابع انسانی مشخص میتعاریفی که در رابطه با استراتژی منابع 

های مدیریت منابع انسانی انجام دهد و چگونه این موارد باید با استراتژی شرکت و نیز با یکدیگر یکپارچه و ر مورد عملکردها و سیاستد

اند که از داخل با یکدیگر های منابع انسانیاز عملکرد ای(، استراتژی منابع انسانی مجموعه0441) 00منسجم باشند. به عقیده دایر و ریوز

                                                           
1 Bakker & Leiter 

2 Hallberg & Schaufeli 

3 Chiristion, Garza & Saughter 

4 Bindl & Parker 

5 Demerouti & Cropanzano 

6 Langelaan et al 

7 House et al 

8 Dinison 

9 Tseng 

10 Rabinz 

11 Dyer & Reeves 

http://www.rassjournal.ir/


 33 -42  ، ص8311، تابستان 81اره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شم
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
ای سازمانی هگیری درباره مقاصد و طرحتصمیمانسانی، روشی است برای ک منابع مدیریت استراتژی دیگر،نگ و متناسب باشند. در تعریف هماه

بع در واقع استراتژی منا های روابط کارکنان.ها و روشیابی، آموزش، پاداش و سیاستباشد: روابط اشتغال، کارمندکه به مسائل زیر مربوطه می

جهات خارجی گردند. به نحوی تغییر در برخی خوان باشد یا باید به طوری طراحی شود که موجب با فرهنگ موجود سازمان هم باید نسانیا

های شیمهای سازمان و خطیمدیریت استراتژیک منابع انسانی با ایجاد هماهنگی بین استراتژی که پژوهشگران با مطالعه خود دریافتند که

از عملیات استراتژی آن دسته از (. مقصود ما 004، ص 0441، 04شود )ترس و گرونهای سازمان میافزایی فعالیتی موجب همانسانمنابع

استراتژیک  یکل ی تنگاتنگ بین منابع انسانی با اهدافرابطه انسانی است که برای ایجادهایی مبتکرانه منابع ها و فعالیتها، سیاستبرنامه

انسانی نابع گیری ماستراتژیک در مدیریت منابع انسانی یک منطقی مدیریتی است که مستلزم به کار اند. مقصود از نگرششده یطراحسازمان 

این موضوع امروزه به طور وسیعی مورد پذیرش قرار  ای تنگاتنگ دارند.های سازمانی رابطهیا هدفهایی است که با امور استراتژیک و فعالیت

ییر در حال تغ که ما در حال حاضر در محیط کسب وکاری هستیم که به طور فزاینده دارای پیچیدگی و تالطم بوده و پیوسته گرفته است

، 01های کارکنان خود را تشخیص داده و درک کند )سالمون و باتلرها و تواناییاست. بنابراین هر سازمان باید اهمیت  توسعه دانش، مهارت

تواند یک پدیده ساکن و ثابت باشد سازمان، با توجه به پویایی و تغییرات مستمر محیطی نمیدر هر  انسانی(. مدیریت منابع 0441

افزون آن موجب روز ای که اهمیتباشد، به گونهانسانی دارای اهمیت بسزایی می (. در این میان، استراتژی منابع4114، 04)آرمسترانگ

شده  انسانیانسانی از جمله جذب و به کارگیری، آموزش، جبران خدمات و ارزیابی عملکرد منابعی منابعهاهای نو در مسیر زیر سیستمرویکرد

ارچه نحوی که این حوزه به صورت یکپ باشد. بهها میدهی راهبردی به این زیر سیستمجهتانسانی،  یب نقش استراتژی منابعاست به این ترت

انسانی (. در مجموع مدیریت استراتژیک منابع0131و اهداف سازمان باشند )فرهادی،  منابع انسانیقادر به پشتیبانی از اهداف کارکردی 

(SHRMبه هر مسئله انسانی عمده توجه دارد که یا بر طرح استراتژیک سازمان تأثیر می ،)(. 0131پذیرد )اعرابی، گذارد و یا از آن تأثیر می

وع مقید انسانی باید در مجمهای منابع ها و کارکردآید، استراتژید موفقیت یا شکست سازمان به شمار میانسانی کلیبا اذعان به این که منابع 

 (. 0444های آن درک درستی داشته باشند )بارون و کرپز، به استراتژی سازمان باشد و مدیران و رهبران سازمان نسبت به مسائل و پیامد

ها، شود. مسئله مهم پیش روی سازمانمثبت است که جهت و شدت رفتار شغلی را باعث میاز طرفی اشتیاق شغلی یک مؤلفه مهم و 

آید به باشد. با ایجاد اشتیاق کاری یک انسجام و وحدت میان کارکنان سازمان پدید مینحوه افزایش سطوح اشتیاق شغلی کارکنانشان می

های مثبت مرتبط با شغل، احتمال ایج برای کارکنان عبارتند از: نگرشمعنای رسیدن به نتایج مطلوب برای فرد و سازمان است. این نت

مستقیم به نفع خود تر؛ عملکرد مطلوب؛ اکتساب منابع شغلی و منابع فردی که همه این نتایج به شکل مستقیم و غیرفرسودگی شغلی پایین

( در پژوهش خود به این نتایج 4101) 02پاین و کراوفوردیچ، لی(. ر044، ص 0140حیدری، به نقل از میر 4113، 01باشد )پرابزسازمان نیز می

دست یافتند که، چنانچه محیط شغلی سه منبع شغلی استقالل، قدردانی و نوآوری را برای کارکنان ایجاد نماید تا حدودی شرایط الزم برای 

ان انرژی که یک فرد برای انجام وظایف شغلی خود صرف سطوح باالی اشتیاق کارکنان به شغلشان را فراهم خواهند کرد. اشتیاق شغلی به میز

(. اشتیاق شغلی دارای سه بعد است 43، ص 4114، 04شود )اسچوفلی و همکارانکرده و نیز به میزان اثربخشی بدست آمده در کار گفته می

 از شغل را  که عبارتند از: جذب: به میزان تمرکز و غرق شدن فرد در کارش اشاره دارد، که این امرکنارگیری

ای در انجام کارش، مبذول (. نیرومندی: در این بعد، فرد تالش قابل مالحظه4112، 03سازد )اسچوفلی، ساالنوا و باکربرای فرد دشوار می

ی از بشود که ترکیکند. وقف خود: این بعد با درگیری شدید روانی فرد با کار خود، مشخص میهای دشوار، پافشاری میدارد و بر موقعیتمی

(. با وجود این که اشتیاق شغلی یک ویژگی فردی به شمار 43، ص 4114باشد )اسچوفلی و همکاران، احساس معناداری، اشتیاق و چالش می

، 04رود اما به میزان زیادی تحت تأثیر عوامل سازمانی مثل خشنودی شغلی، هویت سازمانی و فرهنگ سازمانی نیز قرار دارد )کارملی و فروندمی

(. از این رو فرهنگ سازمانی باید بتواند عامل بقای سازمان و زمینه رشد سازمانی را در جهت جهانی شدن فراهم نماید. بدون 11، ص 4111

(. فرهنگ 011، ص 4101، 41های خالقانه داشت )والنسیا، سانز و جیمنزتوان انتظار انگیزش و فعالیتداشتن فرهنگ سازمانی اثربخش نمی

ی از مفروضات اساسی است که توسط گروه معینی کشف و اختراع شده یا توسعه یافته به طوری که انطباق با محیط خارجی و سازمانی الگوی

یابد به طوری که شیوه صحیح ادراک، اندیشه آموزد. اگر این الگو در طی زمان کارایی خوبی داشته باشد، اعتبار میها میانسجام درونی را به آن
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(. از طرف دیگر متغیری که در تحقیقات جدید، توجه 404، ص 0134دهد )قاسمی، ی مشکالتشان شکل میدید را دربارهو احساس اعضای ج

تراتژیک باشد. امروزه جایگاه اسای به آن شده است و پژوهشگر آن را به عنوان سومین متغیر پیامد در نظر گرفته استراتژی منابع انسانی میویژه

قابتی توانند به یک منبع پایدار مزیت رهای سازمانی بلکه به این خاطر که میسازی استراتژیها در پیادهبه لحاظ نقش آن منابع انسانی نه تنها

 ریزی کالنترین نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی، برنامه(. اساسی44-001، ص 4113، 40تبدیل شوند، اهمیت زیادی دارد )وانگ و شی

(. استراتژی منابع انسانی بر مقاصد خاص سازمان، 024-041، ص 4101، 44ر سطح منابع انسانی است )پوراس و پوراسبا دید استراتژیک و د

: ها خواهند پرداخت عبارتند ازدرباره آنچه که باید بشود و تغییری که باید اعمال بشود، تمرکز خواهد کرد. مسائلی که این استراتژی به آن

پذیری، کارگروهی و روابط با ثبات نیاز خود را در اختیار دارد، آموزش، انگیزش، پاداش، انعطافان کارکنان مورد اطمینان خاطر از اینکه سازم

 (.0133، 41کنند )آرمسترانگهای سازمان به اهداف خود را تضمین میها مسائلی هستند که دستیابی موفق استراتژیکارکنان. این

و رفتارهای  شغلی شغلی، اشتیاقسازمانی با انگیزش ی فرهنگ هش خود تحت عنوان رابطه( در پژو0141پور و نیسی )نعامی، تقی

وانمندسازی مستقیم از طریق تگری توانمندسازی روانشناختی به این نتیجه دست یافتند که فرهنگ سازمانی به صورت غیر نوآورانه با میانجی

( طی تحقیقات 0140نویس )دارند. سیفری و تندداری و معنا رهای نوآورانه رابطه مثبتشغلی و رفتاشغلی، اشتیاق روانشناختی با انگیزش 

تند که یافخود با عنوان رابطه  بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل  تربیت بدنی استان تهران خود به این نتیجه دست 

( نشان داد که نگرش کارکنان 4114( و دنسون )4114) 44ادار وجود دارد. تحقیقات چنسازمانی و کارآفرینی سازمان ارتباط معنفرهنگ بین 

تأثیر مثبتی بر رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی دارد و بین فرهنگ گروهی و فرهنگ متعادل و رضایت کارکنان رابطه مثبت 

شغلی با ابعاد تعهد سازمانی به این نتیجه های اشتیاق عنوان ارتباط مؤلفه( در تحقیق خود با 0134داری وجود داشت. نوری و همکاران )معنی

( در مطالعات خود با 0144دارد. دریکوند و چناری )دست یافتند که بین اشتیاق شغلی با ابعاد تعهد سازمانی همبستگی معناداری وجود 

ی کارکنان فوالد خوزستان به این نتیجه دست یافتند که مدیریت ی مدیریت استراتژیک منابع انسانی با اشتیاق شغلعنوان بررسی رابطه

( در تحقیقی با 0141فر )ی قوی و معنادارای است. همچنین نصیرخانی، محسنی تبار و مالییاستراتژی منابع انسانی با اشتیاق شغلی رابطه

ن ی و دارایی شهرستان زاهدان به این نتایج دست یافتند که بیشغلی اداره امور اقتصادعنوان بررسی تأثیر استراتژی منابع انسانی بر انگیزش 

ی معنادار وجود دارد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا بین فرهنگ استراتژی منابع انسانی با انگیزش شغلی رابطه

 ؟شغلی کارکنان رابطه وجود دارد یا نهسازمانی و استراتژیک منابع انسانی با اشتیاق

 

 روش شناسی پژوهش

 ی مورد مطالعه را باشد. در این پژوهش جامعههمبستگی می-پژوهش حاضر از لحاظ هدف،کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی

 -دهندکه از این تعداد براساس جدول کرجسینفرتشکیل می 041به تعداد44ی کارکنان شاغل در دانشگاه محقق اردبیلی در سال کلیه

 گیری از سه پرسشنامه زیر استفاده شده است:نفر انتخاب گردید. جهت اندازه 011ای به حجم گیری تصادفی طبقهو با روش نمونه مورگان

سؤال طراحی شده و شامل سه بعد  4(، با 4114پرسشنامه اشتیاق شغلی  توسط ساالنوا وشوفلی ) .پرسشنامه اشتياق شغلی:1

( تنظیم شده است. آخربین 2تا همیشه  0)هرگزای لیکرت از دامنه درجه 2. این پرسشنامه با طیف باشدجذب، نیرومندی و وقف خود می

گزارش کرده است. در پژوهش حاضر روایی این پرسشنامه توسط صاحبنظران تأیید  44/1( در پژوهش خود پایایی این پرسشنامه را 0144)

 فای کرونباخ در جدول زیر آمده است:شده و پایایی آن در پژوهش حاضربا استفاده از روش آل

 ضریب آلفاي کرونباخ اشتياق شغلی -1جدول

 

 

 

و شامل دو بعد سازگاری سؤال طراحی شده  40شاین با پرسشنامه فرهنگ سازمانی توسط ادگار.پرسشنامه فرهنگ سازمانی: 2

( تنظیم شده است اعرابی و 1تا خیلی زیاد 0ای لیکرت از دامنه )خیلی کمدرجه 1این پرسشنامه با طیف  بیرونی و انسجام درونی می باشد.

                                                           
21 Wang & Shya 

22 Prowse & Prowse 

23 Armestrong 

24 Chin 

 ضریب آلفاي کرونباخ متغير

 31/1 اشتياق شغلی
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گزارش کرده اند. در پژوهش حاضر روایی این پرسشنامه توسط صاحبنظران 34/1( در پژوهش خود پایایی این پرسشنامه را 0132زاده )رحیم

 لفای کرونباخ در جدول زیر آمده است:تأیید شده و پایایی آن با استفاده از روش آ

 ضریب آلفاي کرونباخ فرهنگ سازمانی و ابعاد آن-2جدول 

 

 

 

 

سؤال و براساس طیف  44( با 4101همکاران )پرسشنامه استراتژی منابع انسانی توسط لی و  .پرسشنامه استراتژي منابع انسانی:3

( در پژوهش خود پایایی این پرسشنامه 0140( تنظیم شده است. درویش و همکاران )1تا خیلی زیاد 0ای لیکرت از دامنه )خیلی کمدرجه 1

ز با استفاده ا ر پژوهش حاضرو پایایی آن داند. در پژوهش حاضر روایی این پرسشنامه توسط صاحبنظران تأیید شده  گزارش کرده 31/1را 

 روش آلفای کرونباخ در جدول زیر آمده است:

 ضریب آلفاي کرونباخ استراتژي منابع انسانی -3جدول 

 

 

 هایافته
ابزار تحقیق پرداخته شده که در سطح آمار در پژوهش حاضر به دو روش توصیفی و استنباطی به تحلیل داده های بدست آمده از 

 )ضریب همبستگی پیرسون( استفاده شده است. توصیفی )درصد و فراوانی( و در سطح آمار استنباطی از آزمون

( از مردان تشکیل داده اند. 4/44( از زنان و )1/44نفر نمونه ) 011دهد که از تعداد نتایج جمعیت شناختی حاصل از تحقیق نشان می

 40-11( در گروه سنی 4/41سال، ) 10-41( در گروه سنی 2/41سال، ) 41-11( از اعضای نمونه در گروه سنی 4/42نظر گروه سنی ) از

( دارای مدرک کاردانی، 4/4( دارای مدرک دیپلم، )3/1سال قرار داشتند. از لحاظ سطح تحصیالت ) 10-21( در گروه سنی 3/4سال و )

( 1/44( دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشند. از لحاظ سابقه خدمت نیز در این نمونه پژوهشی )3/14ی، )( دارای مدرک کارشناس1/44)

را بین افراد  40-11( دارای سابقه خدمت بین 2/04سال و ) 00-41( دارای سابقه خدمت بین 1/12سال، ) 0-01دارای سابقه خدمت بین 

 اند.نمونه تشکیل داده

 شغلیماتریس همبستگی بين ابعاد فرهنگ سازمانی با اشتياق  -4جدول

 4 1 4 0 استاندارد انحراف میانگین متغیر

    0 40/1 13/12 سازگاری بیرونی-0

  0 14/1** 11/4 44/11 انسجام درونی-4
 

 0 34/1** 40/1** 12/00 31/22 فرهنگ سازمانی -1

 0 03/1 44/1* 41/1 41/4 40/40 اشتیاق شغلی-4
*50/5>P  

 

دهد. همبستگی بین فرهنگ سازمانی کارکنان و ابعاد را نشان میشغلی همبستگی بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با اشتیاق -4جدول

( می باشد. بدین ترتیب با 03/1( و فرهنگ سازمانی )44/1(، انسجام درونی )41/1آن با اشتیاق شغلی به ترتیب عبارتند از: سازگاری بیرونی )

 ی مثبت و معناداری وجود دارد است.می توان استنباط کرد که بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با اشتیاق شغلی رابطه P<11/1به  توجه

 

 

 

 ضریب آلفاي کرونباخ متغير

 34/1 سازگاري بيرونی

 31/1 انسجام درونی

 44/1 کل )فرهنگ سازمانی(

 ضریب آلفاي کرونباخ متغير

 40/1 استراتژي منابع انسانی
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 شغلیهمبستگی بين استراتژي منابع انسانی با اشتياقماتریس  -0جدول 

 4 0 انحراف استاندارد میانگین متغیر

  0 44/01 43/33 استراتژی منابع انسانی-0

 0 01/1 41/4 40/40 اشتیاق شغلی-4
*50/5>P  

 

 دهد. همبستگی بین استراتژی منابع انسانی یا اشتیاقشغلی را نشان میهمبستگی بین استراتژی منابع انسانی و اشتیاق  -1جدول 

 یاستراتژی منابع انسانی با اشتیاق شغلی رابطهبین توان استنباط کرد که میP <11/1باشد. بدین ترتیب با توجه به سطح ( می01/1شغلی )

 مثبت  و معناداری وجود ندارد.

 

 بحث و نتيجه گيري
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استراتژی منابع انسانی با اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی بود. 

داری وجود دارد. اما بین متغیر سازمانی و ابعاد آن با اشتیاق شغلی رابطه مثبت و معنینشان داد که بین فرهنگ نتایج تحلیل  همبستگی 

 ای وجود ندارد.  رابطهاستراتژی منابع انسانی با اشتیاق شغلی 

شده  ( بررسی44/1( و انسجام درونی )41/1دهد، بین ابعاد فرهنگ سازمانی که به صورت سازگاری بیرونی )های پژوهش نشان مییافته

ام جاست، با اشتیاق شغلی رابطه وجود دارد که اگر فرهنگ سازمانی در راستای ارتقای کارکنان باشد، افراد با انگیزه و اشتیاق بیشتری به ان

ارد. ( همسویی د0140پور و نیسی )(. این نتایج با پژوهش تقی0144پور آذرخوارانی و رادمهر، پردازند )شائمی برزکی، حاتموظایف شغلی می

( 4100) 41ی مثبت و معناداری دارند. همچنین رام و پرابکهارکه فرهنگ سازمانی با انگیزش شغلی، اشتیاق شغلی و رفتارهای نوآورانه رابطه

ا ی بگیری از کارمنداننمونهعت اردن مورد بررسی قرار دارند، در پژوهش خود نقش اشتیاق کارکنان در کار و رابطه آن با بروندادها را در صن

شد و نتیجه، رابطه بین اشتیاق شغلی و ادراک جو سالم و حمایت سازمانی و تأثیر آن بر احساس توانمندی و انجام  همه سطوح مدیریتی انجام

ند، نکهایی که در افزایش محیطی سالم و پویا برای کارکنان در سازمان تالش میگردد. بنابراین سازمانرفتار سازمانی را تأیید و تصدیق می

ر د احساس توانایی تأثیر بر محیط را افزایش داده و در پی آن از میزان رشد تولید بیشتری برخوردار بوده و افراد تمایل بیشتری برای ماندن

 تواند تأییدی بر یافته حاضر باشد.کنند که این نکته خود میشغل پیدا می

( 4101) 42منابع انسانی با اشتیاق شغلی رابطه وجود ندارد. میهم و همکاراندهد که بین استراتژی های پژوهش نشان میهمچنین یافته

ک انداز، مسیر استراتژیای است که چشمدهند که رد فرضیه استراتژی منابع انسانی به گونههای مختلف نشان میبا مطالعات خود در سازمان

و  ها به دنبال مشارکت کارکناندهد که چنانچه سازمانیشین نشان میشود. نتایج پو اهداف سازمان به شکل مناسب به کارکنان منتقل نمی

باید استراتژی منابع انسانی برخود را در راستای مشارکت هرچه بیشتر کارکنان خود طراحی و به مرحله اجرا در افزایش اثربخشی هستند می

ی مدیریت استراتژیک منابع انسانی با اشتیاق شغلی کارکنان بطه( با عنوان بررسی را0144آورند. این نتایج با تحقیقات درکیوند و چناری )

جود دارد و ی قوی و معناداری وفوالد خوزستان که به این نتایج دست یافتند که بین مدیریت استراتژی منابع انسانی با اشتیاق شغلی رابطه

ستراتژی منابع انسانی بر انگیزش شغلی ادره امور اقتصاد و ( نیز در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر ا0141همچنین نصیر خانی و همکاران )

وان تی معنی داری وجود دارد ناهمسو است در تبیین این نتایج میاند که بین استراتژی منابع انسانی با انگیزش شغلی رابطهدارایی اعالم کرده

ازمان است و از هر سیستم استراتژی منابع انسانی انتظار های استراتژیک هر سهای سیستم مدیریت منابع انسانی متأثر از هدفگفت هدف

های استراتژیک ملحوظ دارد. لذا اقدامات پراکنده رود که در عین توجه به منافع سازمان، منافع کارکنان را نیز در فرایند تصمیم گیریمی

 ریزی شود.برنامههای سازمان ای استراتژیها در زمینه مدیریت و توسعه منابع انسانی، می تواند به طور منظم در راستسازمان

های اجتماعی از قبیل توجه، قدردانی و تقدیر قائل هستند و عواملی با توجه به نتایج پژوهش حاضر کارکنان ارزش زیادی برای پاداش

شوند. بنابراین هرچه مشتریان و شغل میهای مثبت به همکاران، آمیز، منجر به نگرشاز قبیل قدردانی از انجام مناسب کار و رفتار احترام

 ر برخوردارند،تتر باشند و نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند، اصطالحاً از فرهنگ قویتر و یکپارچهکارکنان منسجم

 ها وها و نگرشاین داشت تا دیدگاهیابد. لذا باید سعی بر ها و باورها و عقاید در بین کارکنان و در پی آن احساس همدلی افزایش میارزش

ها باید با تأکید بیشتر برای ایجاد اشتیاق در کارکنان نسبت به شغلشان، باورهای کارکنان را به یک سمت وسو هدایت نمود. مدیران سازمان

                                                           
25 Ram & prabhaker 

26 Mihm et al 
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ی ترین دارایمیت افراد به عنوان مهمهایشان بازگردانند و با توجه به توافق اندیشمندان بر اهپیامدهای مثبت حاصل از آن را به خود سازمان

های سازمان قرار گیرد، زیرا نیروی محرکه یا ها، این استدالل منطقی است که تدوین استراتژی منابع انسانی در مرکزیت تمام فعالیتسازمان

البته  های کالن سازمانی است.گیریهای منابع انسانی با  جهتاصلی برای دستیابی به مزیت رقابتی و عامل اصلی برای هم راستایی فعالیت

های اندک در این حیطه در ایران صورت گرفته است، امید علی رغم اهمیت مفهوم اشتیاق شغلی، خصوصاً استراتژی منابع انسانی پژوهش

 ا با توجه به نتایجلذ های بیشتری دراین زمینه صورت گیرد و نتایج بدست آمده از این پژوهش را مورد کنکاش قرار دهند.است که پژوهش

ایی که هی مستقیم و معنادار است در این زمینه پیشنهاد می شود سیاستدهد، فرهنگ سازمانی با اشتیاق شغلی رابطهپژوهش، که نشان می

وامل ا عموجب بروز چنین نتایجی شدند را تقویت و راهکارهای مناسبی در جهت کمک به افراد برای دستیابی به انسجام درونی و انطباق ب

شود با توجه به نقش اساسی مدیریت های جامعه پسند نمایند و پیشنهاد میخارجی به منظور تکوین دانش و درک سازگاری با ارزش

ریزان حوزه منابع انسانی سعی نمایند که برای هر گروه از مشاغل با توجه به حوزه های مختلف کاری استراتژی استراتژیک منابع انسانی، برنامه

 ریزی نمایند.ی متفاوتی طرحها

 

 تشکر و قدردانی
از آنجایی که این مطالعه با هدف بررسی نقش فرهنگ سازمانی و استراتژی منابع انسانی با اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه محقق 

 اند تشکر وشی همکاری نمودهمحقق اردبیلی که در جهت انجام این کار پژوهاردبیلی انجام شده است از این رو از تمامی کارکنان دانشگاه 

 گردد.قدردانی می
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 مراجعمنابع و 
های منابع انسانی در مشارکت کارکنان. بررسی و تبیین نقش استراتژی(. 0132پور اکبر )حسین و حسنابطحی، سید [0]
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 ، ایران.لارشد( مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، اردبیی کارشناسینامهپزشکی اردبیل. )پایان

مه سید محمد اعرابی و داود انسانی)راهنمای عمل(، )ترجمدیریت استراتژیک منابع. (0130آرمسترانگ، مایکل ) [1]

 های فرهنگی.ایزدی(، تهران: دفتر پژوهش

، )ترجمه؛ سید محمد اعرابی و امید انسانی )راهنمای عمل(مدیریت استراتژیک منابع (.4112آرمسترانگ، مایکل ) [2]

 (، چاپ سوم، تهران، نشر محتشم.0140مهدیه، 

سانی)راهنمای عمل(، )ترجمه سید محمد اعرابی و امید (. مدیریت استراتژیک منابع ان0133آرمسترانگ، مایکل ) [4]

 (.4111مهدیه، مترجمان(. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی )نشر اثر اصلی

سازمانی بر ارتقای درآمدهای پایدار تأثیرات فرهنگ (.0144خندان، مینا، مالزاده، عباس و رفعت میالنی مژگان ) [3]
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گرایی با تاکید بر نقش واسطه تعارض سازمانی سازمانی بر بازار(. تأثیر فرهنگ0134اله و پور، سمیرا )دعایی، حبیب [4]

 .001-011(، 4) 44)مورد مطالعه: صنعت مبلمان در شهر مشهد(. جامعه شناسی کاربردی، 

ی مدیریت استراتژیک منابع انسانی با اشتیاق شغلی کارکنان (. بررسی رابطه0144و چناری، وحید )درکیوند، عاطفه  [01]

-های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، تهران، شرکت مدیران ایدهالمللی پژوهشفوالد خوزستان. کنفرانس بین

 . 0-00پردازان پایتخت ایلیا، 

ی علی پارسائیان و سید محمد اعرابی(، تهران: انتشارات دفتر انی، )ترجمهسازم(. مبانی رفتار0131رابینز، استیفن ) [00]

 های فرهنگی، چاپ چهارم.پژوهش

سازمانی و توانمندسازی کارکنان ی فرهنگرابطه (.0144پورآذرخوارانی، فاطمه و رادمهر رضا )برزکی، علی، حاتمشائمی [04]

 .211-214(، 2) 4دانشگاه. مجله تحقیقات نظام سالمت، 

 ریزی استراتژیک و کاربرد آن در مدیریت، چاپ اول، تهران: انتشارات ارکان.(. برنامه0134) ابوسعیدی، عباسشیخ [01]

استعداد و رضایت شغلی کارکنان (. بررسی رابطه بین مدیریت0140پور و امین )صیادی، سعید، محمدی، مرضیه، نیک [04]

 .043-31،011دیریت و توسعه، در ستاد مرکز صندوق تامین اجتماعی، مجله فرایند م

ذهنی کارکنان شهرداری -(. تعیین استراتژی مدیریت استعداد به درگیری عاطفی0141عسگری باجگرانی، محبوبه ) [01]

 شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.

-11ی دنیای اقتصاد. نامهروزهای فرهنگ سازمانی. (. شناخت شناخت کلیه0144فروزالن، فرزین و فرنیان، کامران ) [02]

11. 

 (.014)04ماهنامه صنعت خودرو، . انسانیهای تدوین راهبرد منابعمروری بر مدل(. 0133)فرهادی، محمد  [04]
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