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بررسی رابطه بين فرهنگ سازمانی و تعلق سازمانی اداره کل ورزش و جونان استان 

 کرمانشاه

3،نسرین عزیزیان کهن 2، فهيمه مومنی فر1امين راجی
 

 امین راجی، هیات علمی دانشگاه پیام نور-1

 فهیمه مومنی فر، هیات علمی دانشگاه پیام نور-2

 محقق اردبیلینسرین عزیزیان کهن، هیات علمی دانشگاه -3

 چكيده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعلق سازمانی اداره کل ورزش و جونان استان 

باشد. این پژوهش در قالب  تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماري این تحقیق عبارت  میکرمانشاه 

پیمانی و قراردادي اداره کل ورزش و جونان استان کرمانشاه واقع در در کلیه است از: کلیه کارکنان رسمی، 

اي نسبی  گیري طبقه باشند. روش نمونه گیري در این پژوهش، نمونه نفر می 252باشند که برابر با  شهرستانهاي استان می

علق سازمانی است. براي تعیین روایی گیري  این تحقیق پرسشنامه فرهنگ سازمانی و پرسشنامه ت باشد. ابزارهاي اندازه می

 33/2ها ضریب آلفاي کرونباخ  ها از روش روایی محتوایی استفاده گردیده است. براي تعیین پایایی پرسشنامه پرسشنامه

نشان داد که  محاسبه گردید. نتایج تحقیق 55/2براي پرسشنامه فرهنگ سازمانی و براي پرسشنامه تعلق سازمانی برابر با 

کارکنان میزان تعلق سازمانی  باشد و از نوع کنترلی می اداره کل ورزش و جونان استان کرمانشاه سازمانی حاکم فرهنگ 

 در بررسی رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی و تعلق باشد. اداره کل ورزش و جونان استان کرمانشاه در حد متوسط می

ریسك پذیري و مسئولیت، هدایت و رهبري، هماهنگی  خالقیت فردي،سازمانی نتایج نشان داد که بین متغیرهاي 

)همكاري و وحدت سازمانی( و حمایت مدیریتی با میزان تعلق سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جونان استان 

کنترل با میزان تعلق رابطه معناداري وجود ندارد. همچنین نتایج کرمانشاه رابطه معناداري وجود دارد ولی بین دو متغیر 

الگوي ارتباط با میزان تعلق هویت سازمانی، نظام پاداش و تشویق، تضاد )فضاي باز انتقاد( و شان داد  بین متغیرهاي ن

سازمانی کارکنان  اداره کل ورزش و جونان استان کرمانشاه رابطه معناداري وجود دارد. 

 کرمانشاه.فرهنگ سازمانی، تعلق سازمانی، اداره کل ورزش و جونان استان  کليد واژه:

 

 مقدمه

باشتد کته اعضتاي ستازمان را بته یكتدیگر پیونتد        هاي مشتتر  متی  اي از معانی و ارزش فرهنگ سازمانی مجموعه      

شتود. در واقتع   دهد و باعث تمایز یك سازمان از سازمانی دیگتر متی  دهد، نظام ارزشی حاکم بر سازمان را تشكیل می می

ل و هوایی استت کته هتر تتازه واردي در ستازمان آن را حت        همان عاملی است که شیوه انجام امور را تعیین کرده و حا

 دهد.کند و تفكر و رفتار سازمانی وي را تشكیل میکند و آنقدر قوي است که ناخودآگاه در وجودش رخنه میمی

تواند یك دارایی و سرمایه یا یك بدهی باشتد. فرهنتگ یتك دارایتی     دارد که فرهنگ می بیان می 1مطالعات سات      

کنتد. همچنتین بته    گیتري را آستان متی   جویی ارتباطات منجر شده، تصمیمزیرا باورهاي مشتر  به سهولت و صرفهاست 
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گردد و در این صورت عملكرد بهتر و اثربخشی در سازمان را در پی دارد. اما بتا   ایجاد نگرش هماهنگی و تعهد منجر می

بترداري از منتابع منجتر شتود و در عتین حتال  یتر        ه بهتره وجود این، فرهنگ قوي ممكن است به افزایش کارایی در زمین

هاي سازمانی را حمایت کند، فرهنتگ یتك سترمایه مهتم استت و       اثربخش باشد.اگر ارزشهاي  الب، هدف و استراتژي

کند. یكی از مسائل اساستی کته پژوهشتگران متدیریت     برعك ، ارزشهاي  لط فرهنگ را به یك بدهی اصلی تبدیل می

ه هافستید به آن توجه نموده اند، چگونگی اثرگذاري فرهنگ سازمانی بر رفتار کارکنان است. یافته اصلی تطبیقی از جمل

بررسی هافستید آن است که سازمانها به شدت تحت تأثیر فرهنگ هستند. این امر نه تنها بر رفتار افراد درون سازمان تأثیر 

ي سازمانی و سبك مدیریت از یك فرهنگ به فرهنگ دیگتر را نیتز   ها گذارد، بلكه احتمال انتقال موفقیت آمیز نظریه می

 (.1353دهد )علی احمدي و همكاران، تحت تأثیر قرار می

کنند. تعلق سازمانی در سازمانهاي با فرهنگ توانمند، کارکنان نسبت به ارزشها و اهداف سازمانی احساس تعلق می      

ازمان تعریف نمود که در آن احساس درگیتر بتودن شتغلی، وفتاداري و بتاور بته       توان به پیوند و وابستگی افراد به س را می

ریتزي گتردد کته ستبب افتزایش تعلتق       اي طراحتی و برنامته  ارزشهاي سازمانی جاي دارد. فرهنگ سازمانی باید بته گونته  

دفهاي سازمانی آشنایی کارکنان را نسبت به سازمان فراهم کند. هر چه فرهنگ قویتر باشد، در نتیجه بیشتر کارکنان، از ه

کننتد. در چنتین   بیشتري دارند، ارزشهاي فرهنگی سازمان را قبول دارند و نسبت بته آنهتا احستاس مستئولیت و تعهتد متی      

وضعیتی رضایت کارکنان با وجود مدیریت قوي به بهبود روحیه و انگیتزش و عالقته کارکنتان منجتر شتده، در عملكترد       

 (.1353ارد )علی احمدي و همكاران، گذسازمانی و اثربخشی آن تأثیر می

توان تعلق و دلبستگی سازمانی کارکنان یتك ستازمان را تقویتت و در نتیجته      بنابراین از طریق فرهنگ سازمانی می      

رسد شناخت فرهنگ سازمانی و تعیین رابطته  زمینه بهبود عملكرد سازمانی و اثربخشی کارکنان را فراهم آورد. به نظر می

اداره کل ورزش و جونان استان کرمانشاه از اهمیت و ضرورت باالیی برخوردار باشد؛ چرا که در  ق سازمانی در آن با تعل

هتاي آن و مشتخن نمتودن    و تعیین ویژگتی  صورت شناخت دقیق فرهنگ سازمانی حاکم بر اداره کل ورزش و جونان 

ریزي به ایتن نكتات   توانند در امر برنامهریزان سازمان میرابطه آن با تعلق سازمانی کارکنان این سازمان، مسئوالن و برنامه

توجه نموده و با شناسایی عوامل تأثیرگذار در فرهنگ سازمانی و تقویت عناصر مثبت و بته حتداقل رستاندن اثتر عوامتل      

 منفی، تعلق و وابستگی سازمانی کارکنان را افزایش داده و موجب بهبود رفتار و عملكرد سازمانی آنها شوند.

با توجه به آنكه طبق الگوي رابینز فرهنگ سازمانی توسط ویژگی هاي خالقیت، هدایت و رهبري،حمایت مدیر و       

هاي تشكیل دهنده فرهنگ سازمانی با میزان تعلق شود، در این تحقیق سعی شده است به رابطه بین ویژگیکنترل تبیین می

 سازمانی کارکنان آن،  پرداخته شود.

 پژوهشروش شناسی 

کلیته کارکنتان رستمی،     جامعه آماري این تحقیق عبارت استت از این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد.       

باشتد کته داراي   واقتع در در کلیته شهرستتانهاي استتان متی      پیمانی و قراردادي اداره کل ورزش و جونان استان کرمانشتاه 

بتراي تعیتین حجتم     252باشند. این تعداد برابر با مدار  تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و لیسان  و باالتر می باشتند. نفتر متی   
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د بتا متدار    نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید. با توجه به آن که جامعه آمتاري تحقیتق از طبقتات مختلفتی از افترا     

باشد. براي انتخاب نمونه از جامعه آماري،  اي نسبی می گیري، روش طبقه تحصیلی متفاوت تشكیل شده است، روش نمونه

اي چنتد مرحلته اي استتفاده گردیتد. در ایتن       با توجه به گستردگی جامعه آمتاري از روش نمونته گیتري تصتادفی خوشته     

توستط قمریتان اجترا     1353محقتق ستاخته فرهنتگ ستازمانی کته در ستال       گیري متغیرهاي پرسشنامه  پژوهش براي اندازه

گردید. این پرسشنامه بر اساس الگوي رابینز  ویژگی ابتكار فردي، کنترل، ریسك پذیري، حمایت متدیریتی، همكتاري و   

ه بتا  دهتد. روایتی ایتن پرسشتنام     وحدت سازمانی، ریسك پذیري و مسئولیت و هدایت و رهبري را مورد بررسی قترار متی  

 کارشناسان تأیید شده است. پایایی پرسشنامه مذکور در پایان استفاده از روایی محتوایی مورد بررسی قرار گرفته و توسط

محاستبه گردیتد. همچنتین     33/2محاسبه گردید در تحقیق حاضر پایایی ایتن پرسشتنامه برابتر بتا      39/2نامه قمریان  برابر با 

گیتري میتزان تعلتق ستازمانی      احمدي و همكاران شده یود. این پرسشنامه به انتدازه  یپرسشنامه تعلق سازمانی که توسط عل

پردازد. روایی این پرسشنامه به روش روایی محتوایی توستط کارشناستان متورد بررستی و تأییتد قترار گرفتته         کارکنان می

آمتار استتنباطی بتراي تحلیتل     محاستبه گردیتد . آمتار توصتیفی و      55/2است و ضریب پایایی آن در تحقیق حاضر برابر با 

 آماري از آزمون مجذور خی و آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردیده است. 

 یافته ها

 گردد. حجم جامعه و نمونه براي هر کدام از طبقات مذکور مشاهده می 1در جدول 
 . حجم جامعه و نمونه آماری کارکنان به تفكيك مدرك تحصيلی1جدول 

 جمع دیپلم دیپلمفوق  ليسانس و باالتر 

 252 91 93 122 جامعه آماري

 105 02 33 95 نمونه آماري

1 آیا بین خالقیت فردي با میزان تعلق سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جونان استان کرمانشاه رابطه وجود دارد؟  -

 . نتایج آزمون همبستگی پيرسون برای بررسی رابطه خالقيت فردی با ميزان تعلق سازمانی2جدول       

 خالقیت )ابتكار فردي( تعلق سازمانی

 922/2 مقدار  ضریب همبستگی پیرسون

 2221/2 سطح معناداري

 105 تعداد

فردي با میزان تعلق سازمانی کارکنان اداره کل گردد که بین دو متغیر خالقیت  بر اساس جدول فوق، چنین استنباط می

 ورزش و جونان استان کرمانشاه رابطه معناداري وجود دارد.

آیا بین هدایت و رهبري با میزان تعلق سازمانی کارکنان اداره کتل ورزش و جونتان استتان کرمانشتاه رابطته وجتود         -2

 دارد؟

 بطه هدایت و رهبری با ميزان تعلق سازمانی . نتایج آزمون همبستگی پيرسون برای بررسی را3جدول 

 

 
 

 

فتتتوق، چنتتتین استتتتنباط  بتتتر استتتاس جتتتدول   

 هدایت و رهبري تعلق سازمانی

 925/2 مقدار  ضریب همبستگی پیرسون

 221/2 سطح معناداري

 105 تعداد
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هدایت و رهبري با میزان تعلق ستازمانی کارکنتان    جونتان استتان کرمانشتاه   اداره کتل ورزش و  گردد که بین دو متغیر  می

 رابطه معناداري وجود دارد.

 آیا بین حمایت مدیر با میزان تعلق سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جونان استان کرمانشاه رابطه وجود دارد؟  -3
 . نتایج آزمون همبستگی پيرسون برای بررسی رابطه حمایت مدیریتی با ميزان تعلق سازمانی 4جدول 

 حمایت مدیریتی تعلق سازمانی

 932/2 مقدار  ضریب همبستگی پیرسون

 221/2 سطح معناداري

 105 تعداد

 

حمایت مدیریتی با میزان تعلتق ستازمانی کارکنتان    اداره گردد که بین دو متغیر  بر اساس جدول فوق، چنین استنباط می

 رابطه معناداري وجود دارد. کل ورزش و جونان استان کرمانشاه

 کنترل با میزان تعلق سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جونان استان کرمانشاه رابطه وجود دارد؟آیا بین    -0
 . نتایج آزمون همبستگی پيرسون برای بررسی رابطه کنترل با ميزان تعلق سازمانی5جدول

 کنترل تعلق سازمانی

 125/2 مقدار  ضریب همبستگی پیرسون

 251/2 سطح معناداري

 105 تعداد

کنترل با میزان تعلق سازمانی کارکنتان  اداره کتل ورزش  گردد که بین دو متغیر  بر اساس جدول فوق، چنین استنباط می

 رابطه معناداري وجود ندارد. و جونان استان کرمانشاه

 بحث و نتيجه گيری

کارکنتان اداره کتل و جونتان    گردد که بین دو متغیر خالقیت فردي با میتزان تعلتق ستازمانی     بر اساس نتایج استنباط می

استان کرمانشاه رابطه معناداري وجود دارد. چنانچه در سازمان تاکید و توجه به حفظ وضع موجود بدون ایجتاد تغییترات   

تري برخوردار خواهند شد. بنابراین ایجاد  سودمند باشد، در چنین حالتی اعضاء از روحیه ابتكار و نوآوري در سطح پایین

روز خالقیت فردي در سازمان و دادن اختیار به افراد زمینه را براي بروز خالقیت فراهم نموده و موجب جو مساعد جهت ب

( نیتز مطابقتت   1353افزایش تعلق و دلبستگی سازمانی در افراد خواهد شد. نتیجه تحقیق حاضر با نتیجه تحقیتق سترداري )  

 دارد.

همچنین بین دو متغیر هدایت و رهبري با میزان تعلق سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جونان استان کرمانشاه رابطته  

گردد و هدفگتذاري بته صتورت متوثر      معناداري وجود دارد. در سازمانهایی که استانداردهاي عملكرد مطلوب تدوین می

شتود. نتیجته بته     گردد و عملكترد کارکنتان مطلتوبتر متی     مشخن می شود، کمیت و کیفیت و زمان اتمام فعالیتها انجام می

 ( همخوانی دارد. 1353( و تحقیق سرداري )1353دست آمده با نتیجه تحقیق قمریان )

بین دو متغیر حمایت مدیریتی با میزان تعلق ستازمانی کارکنتان اداره کتل ورزش و جونتان استتان کرمانشتاه نیتز رابطته         

گیرند، میزان تعلق و دلبستگی  ر سازمانهایی که افراد توسط مدیر مورد حمایت و پشتیبانی قرار میمعناداري وجود دارد. د
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( همخوانی 1353( و تحقیق سرداري)1353یابد.نتیجه به دست آمده از تحقیق با نتیجه تحقیق قمریان ) سازمانی افزایش می

 دارد. 

همچنین بین دو متغیر کنترل با میزان تعلق سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جونان استان کرمانشاه رابطته معنتاداري   

کوش هستند و تاکیتد   وجود ندارد. در سازمانهایی که اعتماد به افراد در سطح باالتري است، کارکنان آن، افرادي سخت

 پذیرد.   در سطح کمتري صورت میبر قوانین و مقررات و اعمال سرپرستی مستقیم 

با توجه به نتایج تحقیق مشخن شد میزان میانگین بعتد کنتترل از ابعتاد دهگانته فرهنتگ ستازمانی اداره کتل ورزش و        

رسد فرهنتگ ستازمانی حتاکم بتر اداره کتل ورزش و       جونان استان کرمانشاه ، از سایر ابعاد آن بیشتر است، لذا به نظر می

گردد مدیران و مسئوالن اداره کل ورزش و جونان استتان   ه از نوع فرهنگ کنترلی باشد. پیشنهاد میجونان استان کرمانشا

کرمانشاه ، حامی اعمال کارکنان خود بوده، اشتباهات و خطاهاي جزئی آنان را بپذیرند و آن را بته عنتوان فرصتتی بتراي     

 یادگیري آنان در نظر بگیرند.
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