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چڪیده

و  اسناد  سازمان  کارکنان  شغلی  رضایت  بر  سازمانی  فرهنگ  تأثیر  بررسی  هدف: 
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران است.

روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی است. از طریق منونه گیری تعداد 
۲۸۵ نفر از كاركنان رده های مختلف شغلی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در 

فاصله سال های ۱۳۹۲-۱۳۹۳ انتخاب و با استفاده از دو پرسشنامه نظر آنان پیامیش 

شده است. برای شناخت فرهنگ سازمانی، مدل دنیسون و برای شناسایی عوامل 

مرتبط با رضایت شغلی، مدل شاخص توصیفی شغل (JDI) استفاده شد. 

یافته ها: مؤلفه های فرهنگ سازمانی (درگیرشدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری، و 
رسالت یا مأموریت) در كتابخانه ملی با عوامل پنج گانه رضایت شغلی کارکنان رابطه 

مثبت و معنادار داشته اند.

مختلف  عوامل  با  پیوند  در  افراد  حرفه ای  نگرش های  و  برداشت ها  نتیجه گیری: 
سازمانی قرار دارد. چنانچه فرهنگ  سازمانی در راستای ارتقای رضایت شغلی کارکنان 

قرار گیرد، افراد با انگیزه و اشتیاق بیشرتی به انجام وظایف شغلی می پردازند.
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مقدمه
در  جدید  رسالت هاى  تکوین  چالش زا،  فناورى هاى  و  اجتماعى  دگرگونى هاى  به  توجه  با 
سازمان ها اجتناب ناپذیر است و باید مورد توجه قرار گیرد. فرهنگ سازمانى1، مینیاتورى از 
فرایندهاى کالن فرهنگى محیط سازمان است که به طور مستقیم با ظهور مقوله هایى چون فناورى 
اطالعات و ارتباطات، جهانى شدن و چگونگى برخورد با آن، سازمان یادگیرنده و رشد فزاینده 
دانش، توجه به کیفیت و اثربخشى در سازمان ها در ارتباط است. توجه به این مقوله ها، ضرورت 
بسترسازى را براى ایجاد یک فرهنگ سازمانى خالق در سطوح مختلف سازمان مطرح مى کند. 
شاین2 (1383) فرهنگ سازمانى را الگویى از مفروضات بنیادى مى داند که اعضاى گروه به منظور 
حل مسائل مربوط به تطابق با محیط خارجى و تکامل محیط داخلى، آن را یاد گرفته و پس از 

عمل کردن به آن یافته هاى خود را به دیگران نیز آموزش مى دهند (نیازآذرى، 1389).
فرهنگ سازمانى، نظامى متشکل از ارزش ها (چه چیزى مهم است و چه چیزى مهم نیست) 
و عقاید (چطور افراد عمل مى کنند و چطور عمل نمى کنند) است که در تعامل متقابل با نیروى 
ساختار سازمانى و نظام کنترل بوده و در نتیجه هنجارهاى رفتارى را در سازمان بنا مى نهد 
(ممى زاده، 1373). تأثیر فرهنگ سازمانى بر اعضاى سازمان به حدى است که مى توان با بررسى 
زوایاى آن، به چگونگى رفتار، احساسات، دیدگاه ها، و نگرش اعضا پى برد و واکنش احتمالى آنان 
را در قبال تحوالت مورد نظر، ارزیابى، پیش بینى، و هدایت کرد. با اهرم فرهنگ سازمانى به سادگى 
مى توان انجام تغییرات را تسهیل و جهت گیرى هاى نوین را در سازمان پایدار کرد (الوانى، 1387).
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فرهنگ سازمانی و تأثیر آن 
بر رضایت شغلی کارکنان

رضایت شغلى1 به جهت گیرى عمومى فرد نسبت به شغلش بازمى گردد. فرد با میزان 
باالى رضایت شغلى، جهت گیرى مثبت و با نبود این رضایت، جهت گیرى منفى دارد 
(رابینز، 1386). رضایت شغلى منابع انسانى هر سازمان، به عنوان ارزشمندترین دارایى، عامل 
مهمى در پیشبرد اهداف سازمان است. نارضایتى شغلى منجر به ترك سازمان یا جابجایى، 
غیبت، بى عالقگى، و کاهش روحیه کارى مى شود و به شکل هایى چون ارائه نکردن خدمات 
روزآمد، غیبت، و اختالل در نظام بروز مى کند. در مقابل، رضایت شغلى، افزایش بهره ورى، 
افزایش روحیه تعهد سازمانى، سالمت فیزیکى و ذهنى، رضایت از زندگى شخصى، و 
سرعت در آموزش مهارت هاى جدید شغلى را فراهم مى آورد (جعفرى کلیشمى، 1392).

در پژوهش هاى انجام شده پیشین، شائمى برزکى و همکاران (1392) نشان دادند که 
فرهنگ سازمانى، رابطه مثبت و معنادارى با رضایت شغلى کارکنان دانشکده هاى علوم 
پزشکى اصفهان دارد و مؤلفه هاى سازگارى و رسالت از بین مؤلفه هاى سازمانى به ترتیب 
0/19 و 0/47 با رضایت شغلى کارکنان رابطه داشته اند؛ اما رابطه معنادارى بین مؤلفه هاى 
درگیرشدن در کار، انطباق پذیرى، و رضایت شغلى کارکنان مشاهده نشد. همچنین یافته ها 
نشان داد که برداشت ها و نگرش هاى حرفه اى افراد در رابطه با عوامل مختلف سازمانى قرار 
دارد و اگر فرهنگ سازمانى در راستاى رضایت شغلى کارکنان باشد افراد با انگیزه و اشتیاق 

بیشترى به انجام وظایف شغلى مى پردازند.
مرتضوى آب الوان و همکاران (1391) نیز با بررسى فرهنگ سازمانى کتابخانه ملى 
جمهورى اسالمى ایران براساس مدل دنیسون نشان دادند که میانگین امتیاز کلى کمتر 
از سطح متوسط است. بیشترین امتیاز را بُعد درگیرشدن در کار با میانگین 3/01 به دست 
آورده است که ناشى از توجه کتابخانه ملى به دو شاخص مهم یعنى ارزش هاى بنیادین 
و توانمندسازى در محیط کتابخانه است. همچنین کمترین امتیاز در بُعد رسالت پذیرى 
(مأموریت) با میانگین 2/83 حاصل شده است که این امر مى تواند ناشى از جهت گیرى 
راهبردى نادرست کتابخانه ملى و ناشناخته ماندن اهداف و مقاصد و ارزش هاى بنیادین 
موجود در کتابخانه باشد. امتیاز مربوط به بُعد سازگارى با میانگین 2/84 با اختالف بسیار 
اندك (0/01) با بُعد رسالت پذیرى به دست آمده است. این امر مى تواند ناشى از بى توجهى به 
چشم انداز کتابخانه ملى، فقدان توافق، هماهنگى، و پیوستگى نسبت به مسائل و سیاست هاى 
موجود در میان سیاست گذاران و کارکنان، عدم گرایش به تغییر، بى توجهى به خواست ها و 

انتظارات مراجعان، و کم توجهى به یادگیرى سازمانى در میان کارکنان باشد.
نتایج پژوهش کامرون و کویین2 در سال 2003 حاکى از آن بود که میزان رضایت شغلى کارمندان 
Job satisfaction .1نهادهایى که داراى فرهنگ سازمانى مختلفى هستند متفاوت است (به نقل از جعفرى کلیشمى، 1392).

2. Cameron & Quinn
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گیلسپى، دنیسون، هالند، اسمرك، و نیل1 (2008) با مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانى 
و رضایت مشترى در صنعت ساختمان سازى و فروشندگان اتومبیل با استفاده از مدل 
دنیسون نشان دادند که بیشترین امتیاز در صنعت ساختمان سازى در بُعد درگیرشدن در کار و 
بُعد رسالت حاصل شده و کمترین امتیاز در بُعد انطباق پذیرى به دست آمده است. همچنین 
در رابطه با فروشندگان اتومبیل، بیشترین امتیاز در بُعد سازگارى و کمترین امتیاز نیز در بُعد 

انطباق پذیرى بوده است.
تعهد  سازمانى،  فرهنگ  میان  ارتباط  بررسى  به   (2010) کوچروف2  و  زاویالووا 
روان شناختى، و رضایت مندى شغلى در زمینه تعامل میان کارفرمایان و کارمندان شرکت هاى 

تجارى روسیه در فضاى اجتماعى و اقتصادى جدید پرداختند.
بنابراین، چنانچه در پژوهش هاى پیشین نیز مشاهده مى شود جذب و نگهدارى و 
جلب رضایت شغلى کارکنان منوط به عواملى همچون فضایى توأم با اعتماد، اطمینان، و 
شایسته پرورى و تجلیل و قدردانى از آنان است که همگى در فرهنگ سازمانى نهفته است. 
شناخت این عوامل و تقویت آنها گامى در جهت کامیابى سازمان و نیل به اهداف عالى 
سازمان خواهد بود. بنابراین، پژوهش حاضر بر آن شد تا عوامل مؤثر بر رضایت شغلى 
را از منظر فرهنگ سازمانى در میان کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران بررسى 
نماید. همچنین، وجود ارتباط میان رضایت مندى کارکنان و نوع فرهنگ حاکم بر سازمان را 
مشخص کند با این امید که نتایج حاصل بتواند در راستاى رفع مشکالت مدیریتى مدیران 
ارشد و میانى سازمان مؤثر باشد. بنابراین، هدف اصلى، تعیین تأثیر عواملى چون درگیر شدن 

در کار، سازگارى، انطباق پذیرى، و رسالت بر رضایت شغلى کارکنان این سازمان است.

روش شناسى
پژوهش از نوع کاربردى است و نظر کارکنان رده هاى مختلف شغلى سازمان اسناد و 
کتابخانه ملى ایران در فاصله سال هاى 1392-1393 پیمایش شده است. تعداد کارکنان این 
سازمان 1100 نفر است که با نمونه گیرى و براساس فرمول کوکران، حجم نمونه 285 نفر 

برآورد گردید. به منظور گردآورى اطالعات از دو پرسشنامه استفاده شده است:
الف. پرسشنامه فرهنگ سازمانى که توسط دانیل دنیسون (2000) ساخته و استاندارد 
شده است و شائمى  برزکى و همکاران (1392) و مرتضوى آب الوان و همکاران (1391) 

از آن استفاده کرده اند، بنابراین روایى این پرسشنامه تأیید شده است.
ب. پرسشنامه رضایت شغلى که توسط اسمیت، کندال، و هالین3 در سال 1969 در 
دانشگاه کرنل امریکا ارائه شده است. این مدل با عنوان "شاخص توصیف شغلى" شهرت 

1. Gillespie, Denison, Haa-
land, Smerek & Neale

2. Zavyalova & Kucherov
3. Smith, Kendall, & Hulin
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یافت و معروف به مدل (JDI) است. روایى این پرسشنامه توسط 20 نفر از اساتید فن 
بررسى شد و نظر صاحب نظران مورد توجه قرار گرفت و ابهامات آن برطرف گردید.

به منظور تعیین پایایى، هر دو پرسشنامه در اختیار 30 نفر، به عنوان نمونه، قرار گرفت 
و آلفاى کرونباخ، براى تمامى متغیرها و کل پرسشنامه، بیشتر از 0/7 به دست آمد. بنابراین، 
مى توان نتیجه گرفت سؤاالت هر دو پرسشنامه از اعتبار کافى برخوردار و هماهنگى سؤاالت 

یکسان است. بدین ترتیب، مدل مفهومى زیر در جامعه آمارى لحاظ گردید:

رضایت شغلىفرهنگ سازمانى
پرداخت (حقوق و مزایا)درگیر شدن در کار

ماهیت کارسازگارى (ثبات و یکپارچگى)

فرصت هاى ارتقاءانطباق پذیرى

مشارکت (همکارى) رسالت (مأموریت)

نظارت و سرپرستى
شکل 1. مدل مفهومى پژوهش

یافته ها
براى تعیین رابطه فرهنگ سازمانى و رضایت شغلى کارکنان جدول 1 ترسیم شده است. 

جدول 1. یافته هاى فرهنگ سازمانى و رضایت شغلى کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملى 
درصدفراوانیمؤلفه

فرهنگ سازمانی

۲۹١٠/٢ضعیف

١٣٤٤٧/٠متوسط

١٢٢٤٢/٨قوی

٥٣١٨/٦کمرضایت شغلی

١٩٢٦٧/٤متوسط

٤٠١٤/٠زیاد
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برپایه داده ها، بیشتر افراد (47 درصد) به لحاظ فرهنگ سازمانى در سطح متوسطى قرار 
دارند و 67 درصد از پاسخگویان به میزان متوسطى از شغل خود راضى بوده اند. 

جدول 2. آزمون ضریب همبستگى پیرسون رابطه فرهنگ سازمانى و رضایت شغلى

(**) ۰/۳۸۳ رضیب همبستگی

٠/٠٠٠ سطح معناداری

٢٨٥ تعداد پاسخگویان

سطح معنا دارى آزمون همبستگى پیرسون کمتر از 0/05 است، در نتیجه این فرضیه که 
بین فرهنگ سازمانى با رضایت شغلى کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران رابطه 
معنادارى وجود دارد تأیید مى گردد. ضریب همبستگى (0/383) نشان دهنده رابطه متوسط و 
مثبت بین فرهنگ سازمانى و رضایت شغلى کارکنان سازمان است؛ یعنى با افزایش فرهنگ 

سازمانى، رضایت شغلى کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملى نیز افزایش مى یابد.

جدول 3. آزمون ضریب همبستگى پیرسون رابطه درگیر شدن در کار و رضایت شغلى کارکنان

(**) ۰/۵۳۶ رضیب همبستگی

٠/٠٠٠ سطح معناداری

٢٨٥ تعداد پاسخگویان

جدول 3 تأثیر میزان درگیرشدن در کار را بر رضایت شغلى کارکنان نشان مى دهد. برپایه 
داده ها، سطح معنادارى آزمون همبستگى پیرسون آن کمتر از 0/05 است که نشان دهنده 
وجود رابطه معنادار میان این دو است. همچنین ضریب همبستگى 0/536، نشان دهنده رابطه 
متوسط و مثبت بین درگیر شدن و رضایت شغلى کارکنان است؛ یعنى با افزایش درگیر شدن 

در کار، رضایت شغلى کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملى نیز افزایش مى یابد.

جدول4. آزمون ضریب همبستگى پیرسون رابطه سازگارى و رضایت شغلى
(*) ۰/۱۴۹ رضیب همبستگی

٠/٠١٢ سطح معناداری

٢٨٥ تعداد پاسخگویان
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داده هاى جدول 4 مبیّن آن است که سطح معنادارى آزمون همبستگى پیرسون آن کمتر 
از 0/05 است، بنابراین وجود رابطه معنادار میان سازگارى و رضایت شغلى کارکنان سازمان 
تأیید مى شود. ضریب همبستگى (0/149) نشان دهنده رابطه ضعیف و مثبت بین سازگارى 
و رضایت شغلى کارکنان است؛ بدین  معنى که با افزایش سازگارى، رضایت شغلى کارکنان 

سازمان اسناد و کتابخانه ملى نیز افزایش مى یابد. 

جدول 5. آزمون ضریب همبستگى پیرسون رابطه انطباق پذیرى و رضایت شغلى
(**) ٠/٦٩٧ رضیب همبستگی

٠/٠٠٠ سطح معناداری

٢٨٥ تعداد پاسخگویان

جدول 6. آزمون ضریب همبستگى پیرسون رابطه رسالت و رضایت شغلى کارکنان 

(**)۰/۶۴۹ رضیب همبستگی

٠/٠٠٠ سطح معناداری

٢٨٥ تعداد پاسخگویان

با توجه به جدول هاى 5 و 6، سطح معنادارى آزمون همبستگى پیرسون (کمتر از 
0/05) فرضیه هاى مبنى بر وجود رابطه معنادار بین انطباق پذیرى و رسالت با رضایت شغلى 
کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملى تأیید مى گردد. ضریب همبستگى آنها به ترتیب (0/697 
و 0/649) نشان دهنده رابطه قوى و مثبت بین انطباق پذیرى و رسالت با رضایت شغلى 
کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملى است. به عبارت دیگر، با بهبود و گسترش یکپارچگى 
و همچنین با افزایش مأموریت و رسالت، رضایت شغلى کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه 

ملى نیز افزایش مى یابد.

نتیجه گیرى
نتایج پژوهش حاضر حاکى از آن است که در مدل فرهنگ سازمانى دنیسون در این سازمان، 
ویژگى سازگارى (ارزش هاى بنیادین، توافق، هماهنگى، و پیوستگى) بیشترین میزان را 
کسب کرده است که این ناشى از توجه کتابخانه ملى به ارزش هاى بنیادین و هماهنگى و 
پیوستگى در سازمان است؛ و سپس به ترتیب ویژگى یکپارچگى، درگیر کار شدن، و در 
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آخر رسالت قرار دارد. کمترین امتیاز در بُعد رسالت (مأموریت) حاصل شده است که این 
امر مى تواند ناشى از جهت گیرى راهبردى نادرست کتابخانه ملى و ناشناخته ماندن اهداف 
و مقاصد و چشم انداز موجود در کتابخانه باشد. با توجه به نتایج به دست آمده توصیه 
مى شود ویژگى هاى رسالت و درگیر کار شدن بیشتر تقویت شود تا فرهنگ سازمانى در 

حد مطلوب ترى ارتقا یابد.
نتایج پژوهش شائمى برزکى و همکاران (1392) نیز حاکى از آن بود که فرهنگ 
سازمانى، رابطه مثبت و معنادارى با رضایت شغلى کارکنان داشته و مؤلفه هاى سازگارى و 
رسالت از بین مؤلفه هاى فرهنگ سازمانى با رضایت شغلى کارکنان رابطه داشته اند، اما رابطه 
معنادارى بین مؤلفه هاى درگیرشدن در کار، انطباق پذیرى، و رضایت شغلى کارکنان مشاهده 
نگردید. همچنین در پژوهش مرتضوى آب الوان و همکاران (1393) میانگین امتیازات کلى 
فرهنگ سازمانى کتابخانه ملى براساس مدل دنیسون کمتر از سطح متوسط بوده و بیشترین 
امتیاز در بُعد درگیرشدن در کار و کمترین امتیاز در بُعد رسالت پذیرى (مأموریت) حاصل 

شده است.
همچنین نتایج نشان داد که روابط با همکاران عاملى است که بیشترین میزان را در 
انگیزش رضایت شغلى کارکنان داشته و سپس به ترتیب ماهیت کار، پرداخت ها، فرصت هاى 
ارتقا، و سرپرستى قرار دارند. به طور کلى، رضایت شغلى در سازمان اسناد و کتابخانه ملى 
در حد متوسطى قرار داشته است. به نظر مى رسد این مسئله ناشى از فقدان گردش شغلى و 

ارتقاى کارکنان باشد و نیازمند تقویت مؤلفه هاى مربوط به آن است.
با توجه به اینکه فرهنگ سازمانى امرى اکتسابى است، بنابراین مدیران سازمان مى توانند 
با برگزارى دوره هاى آموزشى مختلف فرهنگى و آموزشى از جمله خالقیت و نوآورى 
سازمانى، رهبرى مؤثر و کنترل درونى، تفکر مثبت، و تقویت تیم سازى و توانمندسازى، 

روند فرهنگ سازى را در کتابخانه ملى تسهیل نمایند.
  با تفویض اختیارات، مدیران مى توانند از بار کار مضاعف، اجبار و مسئولیت هاى

غیرمتعارف بکاهند و رضایت شغلى کارکنان و حس مسئولیت و مالکیت آنها نسبت به 
سازمان را افزایش دهند.

  برگزارى برنامه هاى جانبى و نو در سازمان از جمله برنامه هاى ورزشى، تفریحى، و
ایجاد گروه هاى غیررسمى در سازمان مى تواند در ایجاد رابطه صمیمى و عاطفى میان 
کارکنان و مدیران نقش مؤثر داشته باشد و زمینه هاى بروز فرهنگ سازمانى را فراهم 

نماید.
  تدوین نظام پاداش و رضایت از کارمند در ایجاد روحیه خدمت کارکنان و افزایش
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انگیزش شغلى آنان مؤثر است و همین امر سبب خواهد شد انگیزه کارکنان در راستاى 
مأموریت و هماهنگى در هدف افزایش یابد.

  توجه به نظام پیشنهادهاى سازمانى و بهره مندى از نظرات کارکنان در تمام سطوح
مى تواند زمینه هاى رضایت شغلى را افزایش دهد.
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