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عادل زاهد بابالن ،1سودابه ابراهيمی ،2بهزاد

مرادي2

 0دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی.
 4فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی ،دانشگاه محقق اردبیلی.
نام نویسنده مسئول:
سودابه ابراهيمی

چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطهی بین فرهنگ سازمانی و استراتژی منابع انسانی با اشتیاق
شغلی کارکنان دانشگاه میباشد .پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری شامل
 041نفر از کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی در سال  44را شامل میشود .که از بین آنها به
روش نمونهگیری تصادفی طبقهای و براساس جدول گرجسی مورگان تعداد  011نفر به عنوان
نمونه انتخاب شدهاند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه اشتیاق شغلی که توسط شوفلی و
سالوانوا ( ) 4114و پرسشنامه فرهنگ سازمانی ادگار شاین و پرسشنامه استراتژی منابع انسانی
لی و همکاران ( )4101استفاده شده که پایایی پرسشنامهها به ترتیب شامل (،)1/44( ،)1/31
( )1/40بدست آمد است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمارتوصیفی (درصد و فراوانی)
و روش آماراستنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون) استفاده گردیده است .یافتههای تحقیق نشان
داده است که بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن که شامل سازگاری بیرونی و انسجام درونی است
با اشتیاق شغلی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .اما بین همبستگی استراتژی منابع انسانی
با اشتیاق شغلی کارکنان رابطهای وجود ندارد.

واژگان کليدي :فرهنگ سازمانی ،سازگاری بیرونی ،انسجام درونی ،استراتژی منابع
انسانی ،اشتیاق شغلی.
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مقدمه
سازمانهای امروزه نیاز به کارکنانی با انرژی و مشتاق دارند .به طور کلی کارکنان مشتاق به طور کامل مجذوب شغلشان میشوند و
تکالیف شغلیشان را به طرز مطلوبی به انجام میرسانند (باکر و لیتر .)4101،0در واقع اشتیاق شغلی در تضاد با فرسودگی شغلی ،که پاسخی
است به استرس طوالنی م دت مرتبط با کار مطرح شده است (هالبرگ و اسکوولی ،4112 ،4ص  .)040از این رو میتوان اشتیاق شغلی را به
عنوان حالتی از ذهن که نسبتاً بادوام است و نشانگر سرمایه گذاری همزمان انرژی افراد بر روی تجارب یا عملکردهای کاری است تعریف کرد
(کریستیم ،گارزا و سافتر ،4100 ،1ص  .)001کسانی که نسبت به شغلشان اشتیاق و عالقهی زیادی دارند و به طور کامل مجذوب شغلشان
میشوند (باکر و لیتر .) 4100 ،همچنین پویا بودن ،اثرات سودمندی را در سطح فردی (همچون افزایش عملکرد ،خشنودی شغلی و تناسب
بین فرد و شغل) ،تیمی (همچون ارزیابی بهتر از سوی مشتریان ،افزایش خشنودی شغلی ،تعهد سازمانی وعملکرد تیمی) و سازمانی (همانند
افزایش موفقیت سازمانی و عملکرد مالی) به دنبال خواهد داشت (پارکر و باندل ،4100 ،4ص  .)134مطالعات متعدد نشان میدهند که کارکنان
در محیطهای کاری چالش برانگیز ،غنی و پرمایه و همچنین محیطهایی که اشتیاق آنها را افزایش میدهد ،بهترین عملکرد را نشان میدهند
(دمروت و کوروپنزانو ،4101 ،1ص  .)010هالبرگ و اسکوولی ( ،)4112اشتیاق شغلی را یک مفهوم روانشناختی مثبت میدانند و به عنوان
شاخص بهزیستی و سالمت روانشناختی در محیط کار دانستهاند (لنگ وان و همکاران ،4112 ،2ص  .)143یکی از متغیرهایی که میتواند در
زمینه ی اشتیاق شغلی کارکنان ایفای نقش کند فرهنگ سازمانی است .فرهنگ به عنوان انگیزهها ،ارزشها ،باورها ،هویت تفسیرها یا معانی
وقایع مهمی است که در نتیجه تجربه معمول اعضای سازمان یا جامعه حاصل میشود (هوس و همکاران ،4114 ،4ص  )1و بررسی ادبیات
نشان میدهد که فرهنگ سازمانی تعاریف مختلفی را به خود دیده است :دنسون )4112( 3اشاره میکند که فرهنگ سازمانی همان ارزشهای
اساسی ،باورها و اصول اخالقی است که نقش پایه ای را برای یک سیستم مدیریت سازمانی ایفا میکند .تسنگ )4101( 4نیز بیان میدارد،
فرهنگ سازمانی بر تعامالت بین اعضا و ارزشهای آنان اثر میگذارد .فرهنگ سازمانی شامل سه گونه است ،این سه گونه عبارت است از:
فرهنگ گروهی (حمایتی) ،فرهنگ توسعهای (نوآورانه) و فرهنگ سلسلهمراتبی (بروکراتیک) (ماکیولر ،4101 ،ص  .)104فرهنگهای حمایتی
منطبق با رویکردهای انسان گرایانه بوده است .فرهنگ نوآورانه :در محیطی که تأکید بیشتر بر روی بررسی منظم استراتژیها و اهداف سازمانی
است و فرهنگ سلسله مراتبی میزان تأکید و توجه خود را بیشتر به استقرار رویهها و قوانین و مقررات رسمی مبذول میدارد (حسینی و
همکاران 0134 ،به نقل از دعایی و پور .)0144 ،فرهنگ سازمانی بر تمام جنبههای سازمان ،از جمله رسالتها و اهداف ،تعیین استراتژی،
ساختار سازمانی ،ارتباطات ،نگرشها ،انگیزشها ،عملکرد ،رفتار نوآورانه کارکنان و مدیریت و در نهایت اثربخشی سازمانی ،اثر میگذارد و از
جمله پیامدهای مهم سازمانی را ،انگیزش شغلی ،اشتیاق شغلی و بروز رفتارهای نوآورانه میداند که در این پژوهش مدنظر است .امروزه شناخت
فرهنگ سازمانی و هدایت و بهبود آن یکی از عوامل موفقیت رهبران در سازمانها است (کالته سیفری و تندنویس .)013 ،0140 ،بر این
اساس ،تأثیر فرهنگ سازمانی بر چرخهی زندگی سازمان مشخص میشود؛ به طوری که نهادی شدن سازمان باعث میشود که کارکنان و
اعضای سازمان نسبت به آنچه مناسب و شایسته است درک مشترک پیدا کنند (رابینز .)4110 ،01با توجه به مطالب بیان شده :فرهنگ در
سازمان ،دو نقش اساسی را ایفا می کند :یکی کمک به افراد به دستیابی انسجام درونی و دیگری کمک به سازمان برای انطباق با عوامل محیط
خارجی ،در تکوین دانش اول ،تأکید بر آموزش و آگاهی افراد در کنار فراهم آوردن ارتباطات انسانی مؤثر در سازمان ،حائز اهمیت هستند اما
نقش دوم آن مستلزم درک و سازگاری با ارزشهای رایج و جامعهپسند ،در کنار دیگر عوامل تأثیرگذار خارجی میباشد (خندان ،مالزاده و
رفعت میالدی ،0144 ،ص  .)44از دیگر متغیرهایی که میتواند در زمینه اشتیاق شغلی کارکنان ایفای نقش کند استراتژی منابع انسانی
میباشد .استراتژیها در واقع راهکارهای اصلی هستند که به تغییر در ساختار ،رفتار یا عملکردی میانجامد (شیخابومسعودی .)0134 ،از جمله
تعاریفی که در رابطه با استراتژی منابع انسانی بیان شده است :استراتژی منابع انسانی مشخص میکنند که سازمان قصد دارد چه اقداماتی را
در مورد عملکردها و سیاست های مدیریت منابع انسانی انجام دهد و چگونه این موارد باید با استراتژی شرکت و نیز با یکدیگر یکپارچه و
منسجم باشند .به عقیده دایر و ریوز ،)0441( 00استراتژی منابع انسانی مجموعهای از عملکردهای منابع انسانیاند که از داخل با یکدیگر
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هماهنگ و متناسب باشند .در تعریف دیگر ،مدیریت استراتژیک منابع انسانی ،روشی است برای تصمیمگیری درباره مقاصد و طرحهای سازمانی
که به مسائل زیر مربوطه میباشد :روابط اشتغال ،کارمندیابی ،آموزش ،پاداش و سیاستها و روشهای روابط کارکنان .در واقع استراتژی منابع
انسانی باید با فرهنگ موجود سازمان هم خوان باشد یا باید به طوری طراحی شود که موجب تغییر در برخی جهات خارجی گردند .به نحوی
که پژوهشگران با مطالعه خود دریافتند که مدیریت استراتژیک منابع انسانی با ایجاد هماهنگی بین استراتژیهای سازمان و خطیمشیهای
منابعانسانی موجب همافزایی فعالیتهای سازمان میشود (ترس و گرون ،0441 ،04ص  .)004مقصود ما از عملیات استراتژی آن دسته از
برنامهها ،سیاستها و فعالیتهایی مبتکرانه منابع انسانی است که برای ایجاد رابطهی تنگاتنگ بین منابع انسانی با اهداف کلی استراتژیک
سازمان طراحی شدهاند .مقصود از نگرش استراتژیک در مدیریت منابع انسانی یک منطقی مدیریتی است که مستلزم به کارگیری منابع انسانی
و فعالیتهایی است که با امور استراتژیک یا هدفهای سازمانی رابطهای تنگاتنگ دارند .این موضوع امروزه به طور وسیعی مورد پذیرش قرار
گرفته است که ما در حال حاضر در محیط کسب وکاری هستیم که به طور فزاینده دارای پیچیدگی و تالطم بوده و پیوسته در حال تغییر
است .بنابراین هر سازمان باید اهمیت توسعه دانش ،مهارتها و تواناییهای کارکنان خود را تشخیص داده و درک کند (سالمون و باتلر،01
 .)0441مدیریت منابع انسانی در هر سازمان ،با توجه به پویایی و تغییرات مستمر محیطی نمیتواند یک پدیده ساکن و ثابت باشد
(آرمسترانگ .)4114 ،04در این میان ،استراتژی منابع انسانی دارای اهمیت بسزایی میباشد ،به گونهای که اهمیت روزافزون آن موجب
رویکردهای نو در مسیر زیر سیستمهای منابع انسانی از جمله جذب و به کارگیری ،آموزش ،جبران خدمات و ارزیابی عملکرد منابعانسانی شده
است به این ترتیب نقش استراتژی منابع انسانی ،جهتدهی راهبردی به این زیر سیستمها میباشد .به نحوی که این حوزه به صورت یکپارچه
قادر به پشتیبانی از اهداف کارکردی منابع انسانی و اهداف سازمان باشند (فرهادی .)0131 ،در مجموع مدیریت استراتژیک منابعانسانی
( ،)SHRMبه هر مسئله انسانی عمده توجه دارد که یا بر طرح استراتژیک سازمان تأثیر میگذارد و یا از آن تأثیر میپذیرد (اعرابی.)0131 ،
با اذعان به این که منابع انسانی کلید موفقیت یا شکست سازمان به شمار میآید ،استراتژیها و کارکردهای منابع انسانی باید در مجموع مقید
به استراتژی سازمان باشد و مدیران و رهبران سازمان نسبت به مسائل و پیامدهای آن درک درستی داشته باشند (بارون و کرپز.)0444 ،
از طرفی اشتیاق شغلی یک مؤلفه مهم و مثبت است که جهت و شدت رفتار شغلی را باعث میشود .مسئله مهم پیش روی سازمانها،
نحوه افزایش سطوح اشتیاق شغلی کارکنانشان می باشد .با ایجاد اشتیاق کاری یک انسجام و وحدت میان کارکنان سازمان پدید میآید به
معنای رسیدن به نتایج مطلوب برای فرد و سازمان است .این نتایج برای کارکنان عبارتند از :نگرشهای مثبت مرتبط با شغل ،احتمال
فرسودگی شغلی پایین تر؛ عملکرد مطلوب؛ اکتساب منابع شغلی و منابع فردی که همه این نتایج به شکل مستقیم و غیرمستقیم به نفع خود
سازمان نیز میباشد (پرابز 4113 ،01به نقل از میرحیدری ،0140 ،ص  .)044ریچ ،لیپاین و کراوفورد )4101( 02در پژوهش خود به این نتایج
دست یافتند که ،چنانچه محیط شغلی سه منبع شغلی استقالل ،قدردانی و نوآوری را برای کارکنان ایجاد نماید تا حدودی شرایط الزم برای
سطوح باالی اشتیاق کارکنان به شغلشان را فراهم خواهند کرد .اشتیاق شغلی به میزان انرژی که یک فرد برای انجام وظایف شغلی خود صرف
کرده و نیز به میزان اثربخشی بدست آمده در کار گفته میشود (اسچوفلی و همکاران ،4114 ،04ص  .)43اشتیاق شغلی دارای سه بعد است
که عبارتند از :جذب :به میزان تمرکز و غرق شدن فرد در کارش اشاره دارد ،که این امرکنارگیری از شغل را
برای فرد دشوار میسازد (اسچوفلی ،ساالنوا و باکر .)4112 ،03نیرومندی :در این بعد ،فرد تالش قابل مالحظهای در انجام کارش ،مبذول
میدارد و بر موقعیتهای دشوار ،پافشاری میکند .وقف خود :این بعد با درگیری شدید روانی فرد با کار خود ،مشخص میشود که ترکیبی از
احساس معناداری ،اشتیاق و چالش میباشد (اسچوفلی و همکاران ،4114 ،ص  .)43با وجود این که اشتیاق شغلی یک ویژگی فردی به شمار
می رود اما به میزان زیادی تحت تأثیر عوامل سازمانی مثل خشنودی شغلی ،هویت سازمانی و فرهنگ سازمانی نیز قرار دارد (کارملی و فروند،04
 ،4111ص  .) 11از این رو فرهنگ سازمانی باید بتواند عامل بقای سازمان و زمینه رشد سازمانی را در جهت جهانی شدن فراهم نماید .بدون
داشتن فرهنگ سازمانی اثربخش نمیتوان انتظار انگیزش و فعالیتهای خالقانه داشت (والنسیا ،سانز و جیمنز ،4101 ،41ص  .)011فرهنگ
سازمانی الگوی ی از مفروضات اساسی است که توسط گروه معینی کشف و اختراع شده یا توسعه یافته به طوری که انطباق با محیط خارجی و
انسجام درونی را به آنها میآموزد .اگر این الگو در طی زمان کارایی خوبی داشته باشد ،اعتبار مییابد به طوری که شیوه صحیح ادراک ،اندیشه
12 Truss & Gratton
13 Salamon & Butler
14 Armestrong
15 Poorabbas
16 Rich, Lepine & Crawford
17 Schaufeli et al
18 Schaufeli, Salanova & Bakker
19 Carmeli & Freund
20 Valencia, Sanz & Jimennez

رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی ،شماره  ،81تابستان  ،8311ص 33 -42
ISSN: 2476-3675

http://www.RassJournal.ir

و احساس اعضای جدید را دربارهی مشکالتشان شکل میدهد (قاسمی ،0134 ،ص  .)404از طرف دیگر متغیری که در تحقیقات جدید ،توجه
ویژه ای به آن شده است و پژوهشگر آن را به عنوان سومین متغیر پیامد در نظر گرفته استراتژی منابع انسانی میباشد .امروزه جایگاه استراتژیک
منابع انسانی نه تنها به لحاظ نقش آنها در پیادهسازی استراتژیهای سازمانی بلکه به این خاطر که میتوانند به یک منبع پایدار مزیت رقابتی
تبدیل شوند ،اهمیت زیادی دارد (وانگ و شی ،4113 ،40ص  .)44-001اساسیترین نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی ،برنامهریزی کالن
با دید استراتژیک و در سطح منابع انسانی است (پوراس و پوراس ،4101 ،44ص  .)024-041استراتژی منابع انسانی بر مقاصد خاص سازمان،
درباره آنچه که باید بشود و تغییری که باید اعمال بشود ،تمرکز خواهد کرد .مسائلی که این استراتژی به آنها خواهند پرداخت عبارتند از:
اطمینان خاطر از اینکه سازمان کارکنان مورد نیاز خود را در اختیار دارد ،آموزش ،انگیزش ،پاداش ،انعطافپذیری ،کارگروهی و روابط با ثبات
کارکنان .اینها مسائلی هستند که دستیابی موفق استراتژیهای سازمان به اهداف خود را تضمین میکنند (آرمسترانگ.)0133 ،41
نعامی ،تقیپور و نیسی ( )0141در پژوهش خود تحت عنوان رابطهی فرهنگ سازمانی با انگیزش شغلی ،اشتیاق شغلی و رفتارهای
نوآورانه با میانجیگری توانمندسازی روانشناختی به این نتیجه دست یافتند که فرهنگ سازمانی به صورت غیر مستقیم از طریق توانمندسازی
روانشناختی با انگیزش شغلی ،اشتیاق شغلی و رفتارهای نوآورانه رابطه مثبت و معناداری دارند .سیفری و تندنویس ( )0140طی تحقیقات
خود با عنوان رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان تهران خود به این نتیجه دست یافتند که
بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمان ارتباط معنادار وجود دارد .تحقیقات چن )4114( 44و دنسون ( )4114نشان داد که نگرش کارکنان
تأثیر مثبتی بر رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی دارد و بین فرهنگ گروهی و فرهنگ متعادل و رضایت کارکنان رابطه مثبت
معنیداری وجود داشت .نوری و همکاران ( )0134در تحقیق خود با عنوان ارتباط مؤلفههای اشتیاق شغلی با ابعاد تعهد سازمانی به این نتیجه
دست یافتند که بین اشتیاق شغلی با ابعاد تعهد سازمانی همبستگی معناداری وجود دارد .دریکوند و چناری ( )0144در مطالعات خود با
عنوان بررسی رابطه ی مدیریت استراتژیک منابع انسانی با اشتیاق شغلی کارکنان فوالد خوزستان به این نتیجه دست یافتند که مدیریت
استراتژی منابع انسانی با اشتیاق شغلی رابطه ی قوی و معنادارای است .همچنین نصیرخانی ،محسنی تبار و مالییفر ( )0141در تحقیقی با
عنوان بررسی تأثیر استراتژی منابع انسانی بر انگیزش شغلی اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان زاهدان به این نتایج دست یافتند که بین
استراتژی منابع انسانی با انگیزش شغلی رابطه ی معنادار وجود دارد .پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا بین فرهنگ
سازمانی و استراتژیک منابع انسانی با اشتیاقشغلی کارکنان رابطه وجود دارد یا نه؟
روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف،کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی-همبستگی میباشد .در این پژوهش جامعهی مورد مطالعه را
کلیهی کارکنان شاغل در دانشگاه محقق اردبیلی در سال 44به تعداد 041نفرتشکیل میدهندکه از این تعداد براساس جدول کرجسی-
مورگان و با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای به حجم  011نفر انتخاب گردید .جهت اندازهگیری از سه پرسشنامه زیر استفاده شده است:
.1پرسشنامه اشتياق شغلی :پرسشنامه اشتیاق شغلی توسط ساالنوا وشوفلی ( ،)4114با  4سؤال طراحی شده و شامل سه بعد
جذب ،نیرومندی و وقف خود میباشد .این پرسشنامه با طیف  2درجهای لیکرت از دامنه (هرگز 0تا همیشه  )2تنظیم شده است .آخربین
( )0144در پژوهش خود پایایی این پرسشنامه را  1/44گزارش کرده است .در پژوهش حاضر روایی این پرسشنامه توسط صاحبنظران تأیید
شده و پایایی آن در پژوهش حاضربا استفاده از روش آلفای کرونباخ در جدول زیر آمده است:
جدول -1ضریب آلفاي کرونباخ اشتياق شغلی

متغير

ضریب آلفاي کرونباخ

اشتياق شغلی

1/31

.2پرسشنامه فرهنگ سازمانی :پرسشنامه فرهنگ سازمانی توسط ادگارشاین با  40سؤال طراحی شده و شامل دو بعد سازگاری
بیرونی و انسجام درونی می باشد .این پرسشنامه با طیف  1درجهای لیکرت از دامنه (خیلی کم 0تا خیلی زیاد )1تنظیم شده است اعرابی و
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رحیمزاده ( )0132در پژوهش خود پایایی این پرسشنامه را 1/34گزارش کرده اند .در پژوهش حاضر روایی این پرسشنامه توسط صاحبنظران
تأیید شده و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ در جدول زیر آمده است:
جدول -2ضریب آلفاي کرونباخ فرهنگ سازمانی و ابعاد آن

متغير

ضریب آلفاي کرونباخ

سازگاري بيرونی

1/34

انسجام درونی

1/31

کل (فرهنگ سازمانی)

1/44

.3پرسشنامه استراتژي منابع انسانی :پرسشنامه استراتژی منابع انسانی توسط لی و همکاران ( )4101با  44سؤال و براساس طیف
 1درجهای لیکرت از دامنه (خیلی کم 0تا خیلی زیاد )1تنظیم شده است .درویش و همکاران ( )0140در پژوهش خود پایایی این پرسشنامه
را  1/31گزارش کرده اند .در پژوهش حاضر روایی این پرسشنامه توسط صاحبنظران تأیید شده و پایایی آن در پژوهش حاضر با استفاده از
روش آلفای کرونباخ در جدول زیر آمده است:
جدول  -3ضریب آلفاي کرونباخ استراتژي منابع انسانی

متغير

ضریب آلفاي کرونباخ

استراتژي منابع انسانی

1/40

یافتهها
در پژوهش حاضر به دو روش توصیفی و استنباطی به تحلیل داده های بدست آمده از ابزار تحقیق پرداخته شده که در سطح آمار
توصیفی (درصد و فراوانی) و در سطح آمار استنباطی از آزمون (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است.
نتایج جمعیت شناختی حاصل از تحقیق نشان میدهد که از تعداد  011نفر نمونه ( )44/1از زنان و ( )44/4از مردان تشکیل داده اند.
از نظر گروه سنی ( )42/4از اعضای نمونه در گروه سنی  41-11سال )41/2( ،در گروه سنی  10-41سال )41/4( ،در گروه سنی 40-11
سال و ( )4/3در گروه سنی  10-21سال قرار داشتند .از لحاظ سطح تحصیالت ( )1/3دارای مدرک دیپلم )4/4( ،دارای مدرک کاردانی،
( )44/1دارای مدرک کارشناسی ) 14/3( ،دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشند .از لحاظ سابقه خدمت نیز در این نمونه پژوهشی ()44/1
دارای سابقه خدمت بین  0-01سال )12/1( ،دارای سابقه خدمت بین  00-41سال و ( )04/2دارای سابقه خدمت بین  40-11را بین افراد
نمونه تشکیل دادهاند.
جدول -4ماتریس همبستگی بين ابعاد فرهنگ سازمانی با اشتياق شغلی

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

0

4

-0سازگاری بیرونی
-4انسجام درونی
 -1فرهنگ سازمانی
-4اشتیاق شغلی

12/13
11/44
22/31
40/40

1/40
4/11
00/12
4/41

0
**1/14
**1/40
1/41

0
**1/34
*1/44

1

0
1/03

4

0

*P>5/50

جدول -4همبستگی بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با اشتیاقشغلی را نشان میدهد .همبستگی بین فرهنگ سازمانی کارکنان و ابعاد
آن با اشتیاق شغلی به ترتیب عبارتند از :سازگاری بیرونی ( ،)1/41انسجام درونی ( )1/44و فرهنگ سازمانی ( )1/03می باشد .بدین ترتیب با
توجه به  P>1/11می توان استنباط کرد که بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با اشتیاق شغلی رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد است.
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جدول  -0ماتریس همبستگی بين استراتژي منابع انسانی با اشتياقشغلی

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

0

4

-0استراتژی منابع انسانی
-4اشتیاق شغلی

33/43
40/40

01/44
4/41

0
1/01

0

*P>5/50

جدول  -1همبستگی بین استراتژی منابع انسانی و اشتیاق شغلی را نشان میدهد .همبستگی بین استراتژی منابع انسانی یا اشتیاق
شغلی ( )1/01میباشد .بدین ترتیب با توجه به سطح  P>1/11میتوان استنباط کرد که بین استراتژی منابع انسانی با اشتیاق شغلی رابطهی
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.
نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با اشتیاق شغلی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .اما بین متغیر
استراتژی منابع انسانی با اشتیاق شغلی رابطهای وجود ندارد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد ،بین ابعاد فرهنگ سازمانی که به صورت سازگاری بیرونی ( )1/41و انسجام درونی ( )1/44بررسی شده
است ،با اشتیاق شغلی رابطه وجود دارد که اگر فرهنگ سازمانی در راستای ارتقای کارکنان باشد ،افراد با انگیزه و اشتیاق بیشتری به انجام
وظایف شغلی میپردازند (شائمی برزکی ،حاتمپور آذرخوارانی و رادمهر .)0144 ،این نتایج با پژوهش تقیپور و نیسی ( )0140همسویی دارد.
که فرهنگ سازمانی با انگیزش شغلی ،اشتیاق شغلی و رفتارهای نوآورانه رابطه ی مثبت و معناداری دارند .همچنین رام و پرابکهار)4100( 41
در پژوهش خود نقش اشتیاق کارکنان در کار و رابطه آن با بروندادها را در صنعت اردن مورد بررسی قرار دارند ،نمونهگیری از کارمندانی با
همه سطوح مدیریتی انجام شد و نتیجه ،رابطه بین اشتیاق شغلی و ادراک جو سالم و حمایت سازمانی و تأثیر آن بر احساس توانمندی و انجام
رفتار سازمانی را تأیید و تصدیق میگردد .بنابراین سازمان هایی که در افزایش محیطی سالم و پویا برای کارکنان در سازمان تالش میکنند،
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 در
شغل پیدا میکنند که این نکته خود میتواند تأییدی بر یافته حاضر باشد.
42
همچنین یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین استراتژی منابع انسانی با اشتیاق شغلی رابطه وجود ندارد .میهم و همکاران ()4101
با مطالعات خود در سازمانهای مختلف نشان میدهند که رد فرضیه استراتژی منابع انسانی به گونهای است که چشمانداز ،مسیر استراتژیک
و اهداف سازمان به شکل مناسب به کارکنان منتقل نمیشود .نتایج پیشین نشان میدهد که چنانچه سازمانها به دنبال مشارکت کارکنان و
افزایش اثربخشی هستند می باید استراتژی منابع انسانی برخود را در راستای مشارکت هرچه بیشتر کارکنان خود طراحی و به مرحله اجرا در
آورند .این نتایج با تحقیقات درکیوند و چناری ( )0144با عنوان بررسی رابطهی مدیریت استراتژیک منابع انسانی با اشتیاق شغلی کارکنان
فوالد خوزستان که به این نتایج دست یافتند که بین مدیریت استراتژی منابع انسانی با اشتیاق شغلی رابطهی قوی و معناداری وجود دارد و
همچنین نصیر خانی و همکاران ( )0141نیز در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر استراتژی منابع انسانی بر انگیزش شغلی ادره امور اقتصاد و
دارایی اعالم کردهاند که بین استراتژی منابع انسانی با انگیزش شغلی رابطهی معنی داری وجود دارد ناهمسو است در تبیین این نتایج میتوان
گفت هدفهای سیستم مدیریت منابع انسانی متأثر از هدفهای استراتژیک هر س ازمان است و از هر سیستم استراتژی منابع انسانی انتظار
می رود که در عین توجه به منافع سازمان ،منافع کارکنان را نیز در فرایند تصمیم گیریهای استراتژیک ملحوظ دارد .لذا اقدامات پراکنده
سازمانها در زمینه مدیریت و توسعه منابع انسانی ،می تواند به طور منظم در راستای استراتژیهای سازمان برنامهریزی شود.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر کارکنان ارزش زیادی برای پاداشهای اجتماعی از قبیل توجه ،قدردانی و تقدیر قائل هستند و عواملی
از قبیل قدردانی از انجام مناسب کار و رفتار احترامآمیز ،منجر به نگرشهای مثبت به همکاران ،مشتریان و شغل میشوند .بنابراین هرچه
کارکنان منسجمتر و یکپارچه تر باشند و نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند ،اصطالحاً از فرهنگ قویتر برخوردارند،
ارزش ها و باورها و عقاید در بین کارکنان و در پی آن احساس همدلی افزایش مییابد .لذا باید سعی بر این داشت تا دیدگاهها و نگرشها و
باورهای کارکنان را به یک سمت وسو هدایت نمود .مدیران سازمان ها باید با تأکید بیشتر برای ایجاد اشتیاق در کارکنان نسبت به شغلشان،
25 Ram & prabhaker
26 Mihm et al

رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی ،شماره  ،81تابستان  ،8311ص 33 -42
ISSN: 2476-3675

http://www.RassJournal.ir

پیامدهای مثبت حاصل از آن را به خود سازمانهایشان بازگردانند و با توجه به توافق اندیشمندان بر اهمیت افراد به عنوان مهمترین دارایی
سازمانها ،این استدالل منطقی است که تدوین استراتژی منابع انسانی در مرکزیت تمام فعالیتهای سازمان قرار گیرد ،زیرا نیروی محرکه یا
اصلی برای دستیابی به مزیت رقابتی و عامل اصلی برای هم راستایی فعالیتهای منابع انسانی با جهتگیریهای کالن سازمانی است .البته
علی رغم اهمیت مفهوم اشتیاق شغلی ،خصوصاً استراتژی منابع انسانی پژوهشهای اندک در این حیطه در ایران صورت گرفته است ،امید
است که پژوهش های بیشتری دراین زمینه صورت گیرد و نتایج بدست آمده از این پژوهش را مورد کنکاش قرار دهند .لذا با توجه به نتایج
پژوهش ،که نشان میدهد ،فرهنگ سازمانی با اشتیاق شغلی رابطهی مستقیم و معنادار است در این زمینه پیشنهاد می شود سیاستهایی که
موجب بروز چنین نتایجی شدند را تقویت و راهکارهای مناسبی در جهت کمک به افراد برای دستیابی به انسجام درونی و انطباق با عوامل
خارجی به منظور تکوین دانش و درک سازگاری با ارزشهای جامعه پسند نمایند و پیشنهاد میشود با توجه به نقش اساسی مدیریت
استراتژیک منابع انسانی ،برنامه ریزان حوزه منابع انسانی سعی نمایند که برای هر گروه از مشاغل با توجه به حوزه های مختلف کاری استراتژی
های متفاوتی طرحریزی نمایند.
تشکر و قدردانی
از آنجایی که این مطالعه با هدف بررسی نقش فرهنگ سازمانی و استراتژی منابع انسانی با اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه محقق
اردبیلی انجام شده است از این رو از تمامی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی که در جهت انجام این کار پژوهشی همکاری نمودهاند تشکر و
قدردانی میگردد.
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