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 چکیده

جامعه آماری شامل  باشد.می زیکارکنان در دانشگاه تبر یتمندیبر رضا یفرهنگ سازمان ریتاث یبررسهدف کلی این پژوهش 
گیری باشد که با روش نمونهنفر می 262آورد شده نفر و نمونه بر 828ا حدود هبوده که تعداد آن زیدانشگاه تبرکارکنان 

رضایتمندی  ها از دو فقره پرسشنامه فرهنگ سازمانی ورداشته شده است. برای گردآوری دادهای از جامعه بتصادفی طبقه
ها نشان است. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها از رگرسیون خطی استفاده شدهها و آزمون فرضیهبرای تحلیل داده وکارکنان 

و  32/0برابر  Betaداری دارد ضریب اثیر مثبت و معنییتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز، تداد که فرهنگ سازمانی بر رضا
شان داد که های فرعی نباشد. همچنین تحلیل فرضیهدار میمعنی 01/0ه از نظر آماری در سطح بوده ک 11/10برابر   tشاخص

، مات بر کارکناننقش تصمی ،آورد، توجه به اعضای سازمانتوجه به ره ،ابعاد خالقیت و نوآوری، خطرپذیری، توجه به جزئیات
به ترتیب  Betaداری دارند. ضریب معنی پایداری، در رضایتمندی کارکنان تاثیر مثبت و توجه به تیم تاثیر و ،لبی کارکنانطجاه

  tباشند.دار میبوده که همگی از نظر آماری، معنی 12/0 و 0/ 31،  0،22/0،  22/0، 23/0،  23،  21/0 21/0،  23/0برابر 
گاه تبریز را مورد دار بوده و تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر رضایتمندی کارکنان در دانشها معنیبرای تمام فرضیهبدست آمده 
 دهند.تایید قرار می

 .دانشگاه تبریز ،رضایتمندی کارکنانفرهنگ سازمانی، کلیدی:  هایهواژ

 

 مقدمه 
های مداوم روز را داشته باشند. اگر سازمانی نتواند  یدگرگونتطابق با ی آموزشی توانائی ها سازمانبه ویژه  ها سازمانامروزه باید 

تواند خود را با تکنولوژی روز پیش ببرد  ینمدر این دنیای رقابتی با این پیشرفت تکنولوژیکی سریع، دانش خود را افزایش دهد 
ود آمدن عملکرد ضعیف، افت کیفیت، و در صحنه رقابت حرفی برای گفتن نخواهد داشت. فقدان یادگیری سازمانی باعث بوج

های درونی و بیرونی، از دست دادن زمان، ایستائی  یوابستگنداشتن تعهد رقابتی، فقدان تعهد در نیروی کار، عدم درک 
در مقابل محیط پویا و پیچیده، عدم کیفیت  العمل عکسسازمان، ضعف در سازگاری و کارائی در مقابل تغییرات محیطی، بروز 

  زیکارکنان در دانشگاه تبر یتمندیبر رضا یفرهنگ سازمان ریتاث یبررس
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شکل جدیدی به خود گرفته است.  ها سازمانشود. مدیریت  یمگیری، عدم بروز خالقیت و نوآوری در سازمان و غیره مدر تصمی
در حال  دائماًلذا باید  .باشند یمخواهند در آینده پا بر جا بمانند، بلکه خواهان حفظ قدرت نیز  یمنه تنها  ها سازمانبدون شک 

کند. آمادگی پاسخگوئی به  یمازمان در همگامی با تغییرات را یادگیری آن سازمان تعیین تغییر باشند؛ در نتیجه موفقیت یک س
یادگیری . را امری مهم و حیاتی ساخته است های جدید ارباب رجوعان یادگیری سازمانیاستهنیازهای متغیر محیطی و خو

تجربه از طریق آزمایش و تجربه، مشاهده و تجزیه و ایجاد  سازی سازمان در کسب بینش و درک ازسازمانی باعث توانمند
شود. مفهوم فرهنگ سازمانی به عنوان عامل موثر در عملکرد سازمان در نظر  یمها  یتموفقو  ها شکستتمایل برای ارزیابی 

هد سازمانی، گرفته شده است. فرهنگ مناسب کاری که به خوبی بین مدیریت و کارکنان گسترش یافته باشد به تحکیم تع
با توجه به اهمیت بی تفاوتی و یادگیری، مفهوم  .گردد یمی باالتر منجر ور بهره عموماارتقا اخالقیات، عملکرد کاراتر و 

انی، که منجر ها تبدیل شده است. در نتیجه کاهش بی تفاوتی سازم یادگیری سازمانی به اولویتی برای سازمانها در تمام اندازه
 بسیار حائز اهمیت است.شود می به افزایش یادگیری

 

 بیان مسئله
مل افراد با ها و اوقات ما را فرا گرفته است و مستمراً از طریق تعاای تلقی گردد که تمامی جنبهتواند به مثابه پدیدهفرهنگ می

ها که بر انسان محیط گذاریرفتارها و ارزشگیری رهنگ، چارچوبی است اصلی برای شکلف .شودیکدیگر وضع و خلق می
-را در بر می های رفتاری و احساسی و ادراکی، دانشها، هنرها، مهارت ها، شیوهاست و مجموعه آداب و رسوم، میراث گذشته

-می کند و شکوفااست کامل که انسان در آن رشد می گیرد و به دلیل گسترده وسیع جامعه و مانع است. هر فرهنگی، دنیایی

شود. فرهنگ هر سازمان دیشه نوعی یکپارچگی کلی ایجاد میاند، در فرد از نظر رفتار و انشود و چون همه عناصر آن یکپارچه
ها با هم و با محیط بیرون راد در آن سازمان نیل به این هدفنتیجه سالها تجربه در انجام هدفهای سازمان و روابطی که اف

های ها و نمونهکار و وظایفشان باعث ایجاد ارزش معاشرت افراد سازمان با همدیگر طی انجام باشد. مراوده واند میداشته
فرهنگ از جمله اصطالحاتی است که بیان  .توان فرهنگ سازمان حساب کردمی را رفتاری قابل قبول خواهد شد که همه آنها

شناسد، فرهنگ یک سازمان از طریق به خوبی می کند آن راآن به طور واضح مشکل است اما هر فردی وقتی آن را حس می
(. 1281، مودیاند و ... قابل تشخیص است )محو آنگونه که پوشیده زنندازم، آنچه اعضا درباره آن حرف مینظاره، ترتیب لو

ا به هعتقادات، باورها، هنجارها و ارزشفرهنگ در یک سازمان به مثابه شخصیت در یک انسان است. مفروضات بنیادی، ا
کند. فرهنگ ، نقطه تمیز خوب و بد را مشخص میعنوان مبانی فرهنگی یک سازمان شالوده وجودی آن را تشکیل داده

سازمانی به عنوان عامل اساسی در تشکل بخشیدن بدان مطرح شده و تأثیر به سزایی در سایر عوامل مهم سازمانی از جمله 
تر بر نسانی و سبک مدیریت و از همه مهمزمان، تکنولوژی، نیروی اساختار و طرح سازمان، محیط داخلی و خارجی سا

فرهنگ دهد. الب رفتاری سازمان را شکل میکند و قاتژی سازمان دارد از طرفی فرهنگ بایدها و نبایدها را مشخص میاستر
، نقش مهمی در کنترل درونی تواند بر رفتار عملکرد اعضای سازمان داشته باشدسازمانی به دلیل ماهیت اثرگذاری قوی که می

با وجود یک فرهنگ قوی و منسجم، افراد  .(1281)محمودی،  و رفتارهای کارکنان و پیشگیری از رفتارهای نامطلوب دارد
و تعهد از  های سازمان، نسبت به ارزشها و هنجارها احساس مسؤلیتبیشتر پیرامون اهداف و استراتژی ضمن کسب آگاهی

ش عملکرد که این مهم با وجود مدیریت قوی به بهبود روحیه و انگیزش و در نهایت افزای ،کنندیکارها احساس رضایت م
انچه بین فرهنگ توان یک دارایی و سرمایه محسوب نمود و چنرت فرهنگ را میشود. در این صوسازمانی و کمال منجر می

ی یک بدهی محسوب نمود که موجبات کاهش های سازمان انطباقی حاصل نگردد، فرهنگ را بایستاستراتژی واهداف و
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است  یپرسش اصل نی، پژوهشگر به دنبال پاسخ اپژوهش نیبا توجه به موارد مطرح شده در اکند عملکرد سازمانی رافراهم می
 دارد؟ ریتاث زیکارکنان در دانشگاه تبر یتمندیبر رضا یکه فرهنگ سازمان

 

 مبانی نظری 

 فرهنگ سازمانی
قش آن در بالندگی سازمان یکی از عناصر مهم در هر نظام سازمانی است. دانشمندان تعاریف گوناگونی از فرهنگ سازمان و ن

 ز مهمترین آنها اشاره می شوند:فرهنگ سازمان ارائه داده اند. که در اینجا به برخی ا

 ها، باورها و آداب و رسوم مشترک در بین اعضای سازمان است که با ساختار رسمی برای ایجادــ فرهنگ سازمانی نظام ارزش
 (.1233 )طاهری، باشندتعامل می هنجارهای رفتاری در

سازمان وجود دارد نه در افراد.  ــ فرهنگ سازمانی ادراکی است که افراد از سازمان دارند، فرهنگ سازمانی چیزی است که در
های ت است که یک سازمان را از سازمانصفات ویژه ای است که به سازمان اختصاص داده و بیانگر مشخصات معمولی و ثاب

 (.1281دیگر متمایز می کند )گودرزی، 
ز رویدادهای ییر و تفسیر ما اکند و نحوه تغما را با مسائل سازمان تسهیل می ای است که برخورد ــ فرهنگ سازمانی وسیله

 (.1282دهد )منوریان و شیرین، اطراف مان را شکل می
ــ فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترک است که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو 

 (.1282سازمان از یکدیگر می شود )ترجمه پارسائیان و اعرابی،

 (.1281، گ سازمانی عبارت از آداب، رسوم و اخالقیات )محمودین: فرهادگارشاین ــ

 (.1281 دادند )گودرزی،ریزی جمعی می: فرهنگ سازمان را برنامه1ستدــ هاف
هایی که منتقل کننده باورهای اساسی آن به  : فرهنگ سازمانی را یک سلسله از نمادها، تشریفات و اسطوره2ــ ویلیام اوچی

 (.1282، کجوری و آقاجانیتعریف می کند)کارکنانش می باشند 

ای با از ارزشهای مشترک مسلط و همبسته کنند: یک سلسلهگ سازمانی چنین تعریفی ارائه می: از فرهن2واترمن و ــ پیترز
 (.1233، شود )میرسپاسیها منتقل میها، تکلیه کالم و ضرب المثلها، اسطورهمفاهیم نمادی چون داستان

هر دو جنبه رسمی و غیر  3کند و بعضی دیگر مانند آرجریسهای پنهان سازمان معرفی می جنبه سازمانی را : فرهنگ1ــ فرنچ
 (.1233کنند )میرسپاسی، ا به عنوان فرهنگ سازمان مطرح میرسمی سازمان ر

-نی و مفهوم میه اعضای یک نهاد معها و باورهای مشترک است که ب: فرهنگ سازمان الگوی از اندیشه6ــ استانلی دیویس

 (.1282 آورد )کجوری و آقاجانی،نان در سازمان دستورهای فراهم میبخشند و برای رفتار آ
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 رضایت شغلی

بانند. چه افراد با آن دست به گری ای است که بسیاریتوان به آن دست یافت؟ این مسألهرضایت شغلی چیست و چگونه می
محیط کار را تجربه کنند و چه کسانی که سال هاست در حرفه خود مشغولند  تبهخواهند برای اولین مرافراد جویای کار که می

شبانه روز خود را  برند. محیط کار هر انسانی خانه دوم اوست، چه بسیار افرادی که عمده ساعاترنج می و از مشکالت آن
ی روحی و د برآورنده حداقلی از نیازهاهمچون خانه بای مجبورند در محیط کاری خود بگذرانند. ساده پیداست که این محیط نیز

دهند. عوامل  ای خود پرداخته و خدمتی صادقانه ارائهن کسب درآمد به ارتقای دانش حرفهبتوانند ضم هاروانی افراد باشد تا آن
از مجموع  د یک عاملافراد باشد. چه بسا تنها نبو توانند ایجاد کننده رضایت شغلی درعددی وجود دارد که در کنار هم میمت

وجهه  در فرد بکاهد یا حتی او را در زمره افراد ناراضی از شغل خود قرار دهد. میزان درآمد، تواند از ایجاد رضایتاین عوامل می
ترین عوامل فرد از شغل خود از مهم اجتماعی، امکان ارتقای شغلی، نحوه مدیریت در محل کار، عدم تبعیض و میزان آگاهی

ترین دالیل انتخاب شغل در ترین و مهماملی در انتخاب شغل و یکی از جدیدر افراد است. میزان درآمد عایجاد رضایت شغلی 
بینیم که با باشد. گاه افرادی را می تواند باعث نادیده گرفتن عوامل دیگرای که در بسیاری از موارد حتی میاست، به گونه افراد

وجهه اجتماعی تنها به دلیل کمی درآمد از شغل خود احساس رضایت  اه ووجود داشتن مشاغل مهم، کلیدی و دارای پایگ
 کنند.هایی با منزلتی پائین تر اقدام میاری به تغییر شغل خود حتی با شغلحتی در موارد بسی ای کهگونه نکرده به

 

 پیشینه تحقیق
دادگستری چنین بیان  بیمارستان در مشتری ترضای بر پرسنل ایحرفه اخالق تاثیر ( در تحقیقی با عنوان بررسی1222امیری )

. است بوده دادگستری بیمارستان در مشتری رضایت بر پرسنل ایحرفه اخالق تاثیر بررسی تحقیق این انجام از کرد که هدف
 ریرازدا بیمار، با پرسنل صادقانه مواجهه بیمار، خصوصی حریم حفظ: شامل ای حرفه اخالق هایمولفه تاثیر تحقیق این در

 نظر از تحقیق روش. است گرفته قرار بررسی مورد بیمارستان در پرسنل نقدپذیری بیماران، به پرسنل پاسخگویی پرسنل،
 آوری جمع یافته محقق پرسشنامه از استفاده با تحقیق نیاز مورد اطالعات. میباشد پیمایشی روش نظر از و کاربردی هدف
 مراجعه از نفر 200 شامل آماری جامعه. است شده استفاده اطالعات تحلیل و یهتجز جهت واستنباطی توصیفی آمار واز گردید

 جواب پرسشنامه نفر 162 مورگان جدول از استفاده با که بوده درمانی خدمات دریافت برای دادگستری بیمارستان به کنندگان
 نظر از دادگستری بیمارستان رجوع ارباب رضایت و پرسنل ای حرفه اخالق میان که گردد می مشخص پژوهش این در .دادند

 مقدار با اسپیرمن همبستگی ضریب که ترتیبی به دارد، وجود مستقیم نوع از و متوسط همبستگی بیمارستان به مراجعین
 083/0 مقدار با اسپیرمن همبستگی ضریب خصوصی حریم حفظ. باشد می رابطه این موید 001/0 داری معنی سطح در 232/0

 مقدار با اسپیرمن همبستگی ضریب صادقانه مواجهه. نمود صادر را اول فرعی فرضیه رد رأی 261/0 داری معنی سطح و
 با اسپیرمن همبستگی ضریب پرسنل پاسخگویی است نموده اعالم مردود را فرضیه این 310/0 داری معنی سطح و 026/0
 با اسپیرمن همبستگی ضریب پرسنل نقدپذیری است رسانده تایید به را فرضیه این 000/0 داری معنی سطح و 622/0 مقدار
 مقدار با اسپیرمن همبستگی ضریب پرسنل رازداری. است موضوع این رد موید 138/0 داری معنی سطح در 101/0 مقدار
 نمود بیان توان می درصد 22 اطمینان با دیگر عبارت. نمود صادر فرضیه این تایید به رأی 002/0 داری معنی سطح و 222/0

 و محسوس افزایش انتظار توان می کارکنان، ای حرفه اخالق افزایش و بهبود قالب در کیفیت بهبود های برنامه اجرای اب که
 مواجهه و بیمار خصوصی حریم موردحفظ در پرسنل آموزش با شود می پیشنهاد لذا. داشت را رجوع ارباب رضایت دار معنی

 .داد ارتقا بیماران بیشتر مندی رضایت برای را پرسنل پذیری نقد روحیه و بخشید بهبود صادقانه
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 مدیریت و گانه3 ادارات در رجوع ارباب رضایت بر موثر عوامل بندی رتبه و ( در تحقیقی با عنوان شناسایی1222رضایی )
 هایمولفه بندیرتبه و شناسائیپژوهش،  این انجام از زاهدان چنین بیان کرد که هدف شهرستان( ره) خمینی امام امداد کمیته
 این. باشدمی شده ارائه خدمات کیفیت از زاهدان شهرستان امداد کمیته مدیریت و گانه 3 ادارات رجوعان ارباب رضایت بر موثر

 زاهدان شهرستان امداد کمیته ادارات به که باشندمی رجوعانی ارباب کلیه آن آماری جامعه و بوده پیمایشی نوع از تحقیق
 این در .گردید تعیین نفر 233 نمونه کل تعداد کوکران فرمول براساس و بوده پرسشنامه گیریاندازه ارابز. کنندمی مراجعه
 کمیته به رجوعان ارباب نگرش که شد مشخص ساختاری معادالت آزمون انجام و شده گردآوری هایداده به باتوجه مطالعه

 عامل بیشترین که شد مشخص تاییدی عاملی تحلیل به جهتو با همچنین .است شده هاآن در رضایت ایجاد به منجر امداد
 نیز دیگر عامل و است بوده سازمان این به هاآن مثبت دید امداد، کمیته رجوعان ارباب در رضایت به منجر نگرش این ایجاد

 ایجاد به منجر دامدا کمیته از رجوعان ارباب انتظارات که شد مشخص ساختاری معادالت آزمون به توجه با که است بوده این
 رضایت کننده ایجاد عامل بیشترین که شد مشخص تاییدی عاملی تحلیل به توجه با همچنین .است شده هاآن در رضایت
 هایروش همینطور. است بوده( ره) خمینی امام امداد کمیته کارکنان برخورد نحوه از رجوعان ارباب انتظار شدن برآروده

 .است بوده رضایت ایجاد در مهم عوامل دیگر از رجوع ارباب با ارتباط برقراری
با عنوان تکنولوژی ارتباط و اطالعات، فرهنگ و قدرت، رو به سوی  ی( در دانشگاه کلرادو در تحقیق2001جولیان ) گووی

ود را ها توجه خ این بررسیبه بررسی پرداختند.  ICTها به صورت گسترده در  در رابطه با ساماندهی پروسه ،تکنولوژی جدید
این  شود. و سازمان می ICTهای فرهنگی و رابطه قوی باعث ایجاد رابطه بین  کنند که چگونه پروسه متمرکز این امر می

متدهای مختلف مانند مصاحبه و مشاهده دقیق برای  شود. مرحله از تحقیق صرف رسیدگی به سرویسهای سازمانی می
یه و تحلیل این موارد این تحقیق یک چارچوب تئوری خاصی را ارائه براساس تجز شوند. آوری اطالعات استفاده می جمع
این تجزیه و تحلیل مواردی است که  گذارند. کنند و بر یکدیگر تاثیر می و قدرت یکدیگر را کامل می ICTدهد که در آن  می

 شود. های بزرگ کاری و فرهنگ سازمانی می در سازه ICTباعث فهم نقش اصلی 
مانی: تاثیر هنر بر روی در دانشگاه کالیفرنیا در رساله خود با عنوان نقش هنر در آموزش و فرهنگهای ساز( 2003)شال کوین 
این تحقیق به  داد.نشان  را آموزان آمیزی نقش هنر را در آموزش و گیرائی باالی دانش به طور موفقیت ،مدرسه فرهنگ یک

این تحقیق در  گرفت. نظور پی بردن به صحت این امر صورت مینامه بود که توسط دو محقق مستقل به م مثابه یک پایان
آموزان را در چهار سال اخیر که  یک مدرسه ابتدایی در جنوب کالیفرنیا صورت گرفت که در این تحقیق گیرائی باالی دانش

های این  در یافته شد. ه میکرد، جایی که هنر در آموزش به کار گرفت برگرفته از آمارهایی از آکادمی آمارگیری بود را بررسی می
ید و مشخصات عمومی شاخصی نیز به این فرهنگ سازمانی پژوهش توضیحی کامل از این فرهنگ سازمانی به اثبات رس

 اضافه شد.
ان، به نوع رهبری و فرهنگ سازمانی در دانشکده تکنولوژی تایو( دانشگاه اینکارنت، در رساله خود با عنوان، 2003پائوچنگ )
باشد و اینکه چگونه رهبری و  تن از روسا می 6هدف از این امر مطالعه نوع رهبری و تکنولوژی  ن مهم پرداختند.بررسی ای

ها و  قدرت درک و تعامل متقابل آنها بر گسترش سطح دانش فرهنگی مدرسه یا دانشگاه در تایوان تاثیر گذاشته است. مصاحبه
را برای مشاهده و مصاحبه انتخاب  شرکت کننده 6در بخش اول محققان  .های زیادی در این رابطه صورت گرفته است بررسی

ای برای سنجش فرهنگ سازمانی در نظر گرفته شده که در آن  کردند. در بخش دوم بررسی فرهنگ مدرسه، به عنوان وسیله
زمانی در این دانشکده فرهنگ سا برای حفظ این .معلم تمام وقت مورد بررسی قرار گرفتند تا صحت این مطلب ثابت شود 22

ای، انتقالی،  تن از روسا مسئولیت رهبری این دانشکده را به صورتهای مختلف به عهده گرفتند. اداره 6تکنولوژی، این 
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چندفرهنگی و مدیریت عادی. نوع رهبری آنها بر روی فرهنگهای مختلف در دانشگاه نیز تاثیرگذار بود. اما بررسی نتایج بیانگر 
ک رای، تشریک مساعی معلمین و همکاری رهبران جز هدفهای مشت در فرهنگ مدارس بود اگرچه گسترش حرفهنتایج مثبتی 

 بود.
 

 های تحقیق  فرضیه
 فرضیه اصلی 

 دارد. ریتاث زیکارکنان در دانشگاه تبر یتمندیبر رضا ی.  فرهنگ سازمان1
 یفرع یهاهیفرض 

 دارد. ریتاث زیدانشگاه تبرکارکنان در  یتمندیبر رضا یسازمان یو نوآور تیخالق .1
 دارد. ریتاث زیکارکنان در دانشگاه تبر یتمندیبر رضا یریخطرپذ .2
 دارد. ریتاث زیکارکنان در دانشگاه تبر یتمندیبر رضا اتیتوجه به جزئ .2
 دارد. ریتاث زیکارکنان در دانشگاه تبر یتمندیتوجه به ره آورد بر رضا .1
 دارد. ریتاث زین در دانشگاه تبرکارکنا یتمندیسازمان بر رضا یتوجه به اعضا .3
 دارد. ریتاث زیکارکنان در دانشگاه تبر یتمندیبر رضاتاثیر نتایج تصمیمات بر کارکنان  .6
 دارد. ریتاث زیکارکنان در دانشگاه تبر یتمندیبر رضاتوجه به تیم  .3
 دارد. ریتاث زیکارکنان در دانشگاه تبر یتمندیبر رضاجاه طلبی و تهورطلبی  .8
 دارد. ریتاث زیکارکنان در دانشگاه تبر یتمندیضابر رپایداری  .2

 

 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
ها ازسواالت پرسشنامه استاندارد ای است که آزمودنیفرهنگ سازمانی: منظور از فرهنگ سازمانی در این پژوهش شامل نمره

 دهند.را  نشان می ها مصادیق فرهنگ سازمانیکنند واین گویهفرهنگ سازمانی مدل رابینز کسب می
 2الی  1ها ازسواالت ای است که آزمودنیآوری: منظور از خالقیت ونو آوری در این پژوهش شامل نمرهنو خالقیت و

ها مصادیق خالقیت ونو آوری سازمانی را  نشان کنند واین گویهپرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی مدل رابینز کسب می
 دهند.می

پرسشنامه استاندارد  16الی  10ها ازسواالت ای است که آزمودنیاز خطر پذیری در این پژوهش شامل نمرهمنظور  پذیری:خطر
 دهند.ها مصادیق خطر پذیری درسازمان را  نشان میکنند واین گویهفرهنگ سازمانی مدل رابینز کسب می

پرسشنامه  20الی  13ها ازسواالت ست که آزمودنیای امنظور از توجه به جزئیات در این پژوهش شامل نمره :توجه به جزئیات
 دهند.ها مصادیق توجه به جزئیات درسازمان را  نشان میکنند واین گویهاستاندارد فرهنگ سازمانی مدل رابینز کسب می

پرسشنامه  21الی  21ها ازسواالت ای است که آزمودنیمنظور از توجه به ره آورد در این پژوهش شامل نمره :آوردتوجه به ره
 دهند.ها مصادیق توجه به ره آورد درسازمان را  نشان میکنند واین گویهاستاندارد فرهنگ سازمانی مدل رابینز کسب می
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 23ها ازسواالت ای است که آزمودنیمنظور از توجه به اعضای سازمان در این پژوهش شامل نمره :توجه به اعضای سازمان
ها مصادیق توجه به اعضای سازمان کنند واین گویهفرهنگ سازمانی مدل رابینز کسب میپرسشنامه استاندارد  20الی 

 دهند.درسازمان را  نشان می
ها ای است که آزمودنیمنظور از تاثیر نتایج تصمیمات بر کارکنان در این پژوهش شامل نمره :تاثیر نتایج تصمیمات بر کارکنان

ها مصادیق تاثیر نتایج این گویه کنند ورد فرهنگ سازمانی مدل رابینز کسب میپرسشنامه استاندا 23الی  21ازسواالت 
 دهند.سازمان را  نشان می تصمیمات بر کارکنان در

پرسشنامه  16الی  26سواالت  ها ازای است که آزمودنیمنظور از توجه به تیم در این پژوهش شامل نمره :توجه به تیم
 دهند.ها مصادیق توجه به تیم درسازمان را  نشان میاین گویه کنند وابینز کسب میاستاندارد فرهنگ سازمانی مدل ر

پرسشنامه استاندارد  32الی  13سواالت  ها ازای است که آزمودنیمنظور از جاه طلبی در این پژوهش شامل نمره جاه طلبی:
 دهند.کارکنان درسازمان را  نشان میها مصادیق جاه طلبی این گویه کنند وفرهنگ سازمانی مدل رابینز کسب می

پرسشنامه استاندارد  36الی  32سواالت  ها ازای است که آزمودنیمنظور از پایداری در این پژوهش شامل نمره :یپایدار
 دهند.ها مصادیق پایداری کارکنان درسازمان را  نشان میاین گویه کنند وفرهنگ سازمانی مدل رابینز کسب می

سواالت پرسشنامه  ها ازای است که آزمودنیمنظور از رضایتمندی کارکنان در این پژوهش شامل نمره ارکنان:رضایتمندی ک
 دهند.ها شاخص های رضایتمندی کارکنان  را  نشان میاین گویه کنند ورضایتمندی کارکنان کسب می

 

 قلمرو تحقیق
 باشد. قلمرو تحقیق شامل قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی می

 زیکارکنان در دانشگاه تبر یتمندیبر رضا یفرهنگ سازمان ریتاث یبررسلمرو موضوعی: ق  

  می باشد. زیدانشگاه تبرقلمرو مکانی تحقیق شامل مجموعه 
  گیرد. را در بر می 1223تا مرداد ماه  1226قلمرو زمانی تحقیق نیز از اسفند 

 

 ی پژوهش نرمال بودن متغیرهاآزمون 
ها جهت برای بررسی شرایط الزم، داده 3آزمون کولموگروف اسمیرنوفوانتخاب نوع روش آماری ابتدا ها داده برای تحلیل

  د که خالصه آزمون به شرح زیر است:اجرا گردیهای آمار پارامتریک استفاده از روش
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 Kolmogorov –Smirnov Test 
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 هانرمال بودن متغیراسمیرنوف برای  -(: آزمون کولموگروف1جدول )

 نتیجه آزمون داریسطح معنی Z انحراف معیار میانگین تعداد شاخص آماری –متغیر

 نرمال 032/0 20/1 02/1 16/23 262 آورینو خالقیت و

 نرمال 082/0 23/1 22/2 11/18 262 خطر پذیری

 نرمال 032/0 21/1 82/1 13/2 262 توجه به جزئیات

 نرمال 036/0 22/1 36/2 21/2 262 توجه به ره اورد

 نرمال 066/0 22/1 80/2 33/16 262 انتوجه به اعضای سازم

 نرمال 028/0 22/1 20/2 23/13 262 ات کارکنانمتوجه به تصمی

 نرمال 262/0 00/1 36/2 33/20 262 توجه به تیم

 نرمال 031/0 22/1 66/2 23/13 262 تهور جاه طلبی و

 نرمال 066/0 23/1 28/2 23/11 262 پایداری

 نرمال 222/0 31/0 82/13 21/131 262 فرهنگ سازمانی

 نرمال 232/0 1 02/3 31/32 262 رضایتمندی کارکنان

داری در باشند. عدم معنیدار نمیبدست آمده برای متغیرهای پژوهش، هیچکدام معنی Zدهد که های جدول باال نشان میداده
ها، این در این آزمون برای همه متغیر. بنابرباشدیرها میاسمیرنوف به معنی نرمال بودن توزیع متغ -کولموگروفZ آزمون 

نرمال دارند. براین  های مورد بررسی، حالت نزدیک بهمتغیرهای مربوط به دهد که دادهنشان می فرض صفر تاییده شده و
برای  باشند. بنابراینیط میهای پارامتریک حائز شرااستفاده از آزمونهای فوق برای های مربوط به متغیراساس توزیع داده

 از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است.ها داری فرضیهآزمون معنی
 

 تاثیر دارد. فرهنگ سازمانی بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز: فرضیه اصلی
 های وارد شده به معادله رگرسیون(: متغیر2جدول )

 R R2 Adjusted R2 F Sig  f test متغیر مالک متغیر پیش بین روش اجرا

ENTER 000/0 82/102 28/0 28/0 32/0 رضایتمندی کارکنان فرهنگ سازمانی 

 
 : رضایتمندی کارکنان(در معادله رگرسیون )متغیر وابستهضرایب بدست آمده  :(9جدول )

 T sig ضرایب استاندارد ضرایب غیر  استاندارد  مدل

B خطای استاندارد BETA 

 ثابت 1
 فرهنگ سازمانی

13/22 
13/0 

62/2 
02/0 

 
32/0 

63/12 
11/10 

 

000/0 
000/0 

 

دهد که بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه تبریز رابطه خطی های باال نشان میهای جدولتفسیر: داده
درصد از تغییرات متغیر مالک  28دهد که نشان می بوده و 28/0داری وجود دارد. ضریب تعیین برابر معنی مثبت و

نیز رابطه    fداری آزمونباشد. معنیگ سازمانی( قابل توجیه و تبیین میی کارکنان( از طریق متغیر پیش بین )فرهن)رضایتمند
دهد بوده و نشان می 32/0رسیون برابر به عنوان ضریب استاندارد رگ Betaهمچنین وزن  .نمایدهای فوق تایید میبین متغیر

شود انحراف معیار متغیر مالک ار متغیر پیش بین )فرهنگ سازمانی(، باعث میحراف معیروی ان که به ازای یک واحد تغییر بر
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-دار میمعنی 01/0و از نظر آماری در سطح بوده  11/10برابر  t تغییر یابد. آماره ،واحد 32/0دی کارکنان( به اندازه )رضایتمن

 دارد.  داریثیر مثبت و معنیتا رضایت شغلی کارکنان،در دهد که فرهنگ سازمانی باشد و نشان می

 تاثیر دارد. بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریزخالقیت و نوآوری سازمانی : 1فرضیه 
 1های وارد شده به معادله رگرسیون مربوط به فرضیه (: متغیر4جدول )

 R R2 Adjusted R2 F Sig  f test متغیر مالک متغیر پیش بین روش اجرا

ENTER 000/0 26/23 11/0 12/0 23/0 رضایتمندی کارکنان آوری خالقیت ونو 

 
 : رضایتمندی کارکنان(در معادله رگرسیون )متغیر وابستهضرایب بدست آمده  :(5جدول )

 T sig ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد  مدل

B خطای استاندارد BETA 

 ثابت 1
 خالقیت ونو آوری

32/18 
12/0 

86/1 
03/0 

 
23/0 

06/26 
23/3 

 

000/0 
000/0 

 

 
دهد که بین خالقیت و نوآوری سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه تبریز های باال نشان میهای جدولتفسیر: داده

درصد از تغییرات متغیر مالک  12دهد که بوده ونشان می 12/0تعیین برابر  رابطه خطی مثبت ومعنی داری وجود دارد. ضریب
 fکارکنان( از طریق متغیر پیش بین )خالقیت و نوآوری سازمانی( قابل توجیه وتبیین می باشد. معنی داری آزمون )رضایتمندی 

بوده و نشان  23/0رسیون برابر به عنوان ضریب استاندارد رگ Betaهمچنین وزن  .نمایدنیز رابطه بین متغیرهای فوق تایید می
شود انحراف ، باعث میبین )خالقیت و نوآوری سازمانی(نحراف معیار متغیر پیشروی ا دهد که به ازای یک واحد تغییر برمی

ر آماری در سطح بوده و از نظ 23/3برابر  t تغییر یابد. آماره ،واحد 23/0دی کارکنان( به اندازه معیار متغیر مالک )رضایتمن
داری، تاثیر مثبت و معنی ،ایت شغلی کارکنانرضدر دهد که خالقیت و نوآوری سازمانی باشد و نشان میمعنی دار می 01/0

 دارد. 

 تاثیر دارد. بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریزخطرپذیری : 2فرضیه 
 2های وارد شده به معادله رگرسیون مربوط به فرضیه (: متغیر6جدول )

 R R2 Adjusted R2 F Sig  f test متغیر مالک متغیر پیش بین روش اجرا

ENTER 000/0 63/21 11/0 12/0 21/0 رضایتمندی کارکنان ذیریخطرپ 

 
 : رضایتمندی کارکنان(در معادله رگرسیون )متغیر وابستهضرایب بدست آمده  :(7جدول )

 T sig ضرایب استاندارد ضرایب غیر  استاندارد  مدل

B خطای استاندارد BETA 

 ثابت 1
 خطرپذیری

32/18 
60/0 

86/1 
10/0 

 
21/0 

21/26 
82/3 

 

000/0 
000/0 
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شگاه تبریز رابطه خطی مثبت دهد که بین خطرپذیری و رضایت شغلی کارکنان دانهای باال نشان میهای جدولتفسیر: داده
درصد از تغییرات متغیر مالک )رضایتمندی  12دهد که بوده و نشان می 12/0تعیین برابر  داری وجود دارد. ضریبومعنی

نیز رابطه بین متغیرهای    fداری آزمون باشد. معنیتبیین می پیش بین )خطرپذیری( قابل توجیه و کارکنان( از طریق متغیر
دهد که به ازای یک بوده و نشان می 21/0به عنوان ضریب استاندارد رگرسیون برابر  Betaهمچنین وزن  .نمایدفوق تایید می

شود انحراف معیار متغیر مالک )رضایتمندی کارکنان( ی(، باعث میمعیار متغیر پیش بین )خطرپذیر واحد تغییر برروی انحراف
دهد که باشد و نشان میدار میمعنی 01/0و از نظر آماری در سطح بوده  82/3برابر t تغییر یابد. آماره  واحد، 21/0به اندازه 

 تاثیر مثبت و معنیداری دارد.  ،نرضایت شغلی کارکنادر  خطرپذیری

 تاثیر دارد. بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز جزئیاتبه توجه : 9فرضیه 
 9های وارد شده به معادله رگرسیون مربوط به فرضیه (: متغیر1جدول )

   R R2 Adjusted R2 F Sig  f test متغیر مالک  متغیر پیش بین روش اجرا

ENTER  000/0 21/16 03/0 06/0 21/0 رضایتمندی کارکنان  به جزئیاتتوجه 

 
 : رضایتمندی کارکنان(در معادله رگرسیون )متغیر وابستهضرایب بدست آمده  :(3جدول )

 T sig ضرایب استاندارد ضرایب غیر  استاندارد  مدل

B خطای استاندارد BETA 

 ثابت 1
 به جزئیاتتوجه 

28/32 
63/0 

36/1 
16/0 

 
21/0 

12/21 
02/1 

 

000/0 
000/0 

 

 
و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه تبریز رابطه خطی  به جزئیاتتوجه باال نشان می دهد که بین  : داده های جدول هایتفسیر

درصد از تغییرات متغیر مالک )رضایتمندی  6بوده ونشان می دهد که  06/0مثبت ومعنی داری وجود دارد. ضریب تعیین برابر 
نیز رابطه بین متغیر    fبیین می باشد. معنی داری آزمون ( قابل توجیه وتبه جزئیاتتوجه کارکنان( از طریق متغیر پیش بین )

بوده و نشان می دهد که به  21/0به عنوان ضریب استاندارد رگرسیون برابر  Betaهای فوق تایید می نماید .همچنین وزن 
ر متغیر مالک ( ، باعث می شود انحراف معیابه جزئیاتتوجه ازای یک واحد تغییر برروی انحراف معیار متغیر پیش بین )

معنی دار می  01/0بوده و از نظر آماری در سطح  02/1برابر   t واحد ،تغییر یابد. آماره  21/0)رضایتمندی کارکنان( به اندازه 
 تاثیر مثبت و معنی داری، دارد.  رضایت شغلی کارکنان ،در  به جزئیاتتوجه باشد و نشان می دهد که 

 
 تاثیر دارد. یتمندی کارکنان در دانشگاه تبریزبر رضا به ره آوردتوجه :  4فرضیه 

 4های وارد شده به معادله رگرسیون مربوط به فرضیه (: متغیر11جدول )
 R R2 Adjusted R2 F Sig  f test متغیر مالک متغیر پیش بین روش اجرا

ENTER  000/0 28/10 12/0 11/0 23/0 رضایتمندی کارکنان به ره آوردتوجه 
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 : رضایتمندی کارکنان(در معادله رگرسیون )متغیر وابستهضرایب بدست آمده  :(11جدول )
 T sig ضرایب استاندارد ضرایب غیر  استاندارد  مدل

B خطای استاندارد BETA 

 ثابت 1
 به ره آوردتوجه 

80/32 
68/0 

02/1 
11/0 

 
23/0 

22/18 
10/6 

 

000/0 
000/0 

 

 
شگاه تبریز رابطه خطی و رضایت شغلی کارکنان دان به ره آوردتوجه دهد که بین میهای باال نشان های جدولتفسیر: داده

درصد از تغییرات متغیر مالک )رضایتمندی  11دهد که نشان می بوده و 11/0داری وجود دارد. ضریب تعیین برابر مثبت ومعنی
ابطه بین متغیر نیز ر   fداری آزمون باشد. معنییتبیین م ( قابل توجیه وبه ره آوردتوجه کارکنان( از طریق متغیر پیش بین )

دهد که به ازای بوده و نشان می 23/0رسیون برابر به عنوان ضریب استاندارد رگ Betaهمچنین وزن  .نمایدهای فوق تایید می
یر مالک )رضایتمندی شود انحراف معیار متغ(، باعث میبه ره آوردتوجه روی انحراف معیار متغیر پیش بین ) یک واحد تغییر بر

باشد و نشان معنی دار می 01/0ر آماری در سطح بوده و از نظ 10/6برابر   t واحد ،تغییر یابد. آماره  23/0کارکنان( به اندازه 
 دارد. داری تاثیر مثبت و معنی ،رضایت شغلی کارکناندر  به ره آوردتوجه دهد که می
 

 تاثیر دارد. مندی کارکنان در دانشگاه تبریزبر رضایتبه اعضای سازمان توجه : 5فرضیه 
 5های وارد شده به معادله رگرسیون مربوط به فرضیه (: متغیر12جدول )

 R R2 Adjusted R2 F Sig  f test متغیر مالک متغیر پیش بین روش اجرا

ENTER  000/0 32/13 06/0 06/0 23/0 رضایتمندی کارکنان به اعضای سازمانتوجه 

 
 : رضایتمندی کارکنان(در معادله رگرسیون )متغیر وابستهضرایب بدست آمده  :(19جدول )

 T sig ضرایب استاندارد ضرایب غیر  استاندارد  مدل

B خطای استاندارد BETA 

 ثابت 1
 به اعضای سازمانتوجه 

86/31 
16/0 

83/1 
11/0 

 
23/0 

01/28 
21/1 

 

000/0 
000/0 

 

 
شگاه تبریز رابطه و رضایت شغلی کارکنان دان به اعضای سازمان توجه دهد که بین نشان می های باالهای جدولتفسیر: داده

درصد از تغییرات متغیر مالک  6دهد که نشان می بوده و 06/0داری وجود دارد. ضریب تعیین برابر خطی مثبت ومعنی
   fداری آزمون باشد. معنیتبیین می توجیه و ( قابلبه اعضای سازمانتوجه )رضایتمندی کارکنان( از طریق متغیر پیش بین )

بوده و نشان  23/0رسیون برابر به عنوان ضریب استاندارد رگ Betaهمچنین وزن  .نمایدنیز رابطه بین متغیرهای فوق تایید می
ود انحراف ش(، باعث میبه اعضای سازمانتوجه دهد که به ازای یک واحد تغییر برروی انحراف معیار متغیر پیش بین )می

بوده و از نظر آماری در سطح  21/1برابر  t تغییر یابد. آماره ،واحد 23/0دی کارکنان( به اندازه معیار متغیر مالک )رضایتمن
 دارد. داری تاثیر مثبت و معنی ،رضایت شغلی کارکناندر به اعضای سازمان توجه دهد که باشد و نشان میدار میمعنی 01/0
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 تاثیر دارد. بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز ایج تصمیمات بر کارکنان تاثیر نت: 6فرضیه 
 6های وارد شده به معادله رگرسیون مربوط به فرضیه (: متغیر14جدول )

 R R2 Adjusted R2 F Sig  f test متغیر مالک متغیر پیش بین روش اجرا

ENTER 
تاثیر نتایج تصمیمات بر 

 کارکنان
رضایتمندی 

 انکارکن
22/0 08/0 08/0 08/21 000/0 

 
 : رضایتمندی کارکنان(در معادله رگرسیون )متغیر وابستهضرایب بدست آمده  :(15جدول )

 T sig ضرایب استاندارد ضرایب غیر  استاندارد  مدل

B خطای استاندارد BETA 

 ثابت 1
 تاثیر نتایج تصمیمات بر کارکنان

62/31 
31/0 

62/1 
10/0 

 
22/0 

33/21 
21/1 

 

000/0 
000/0 

 

 
و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه تبریز نقش نتایج تصمیمات بر کارکنان دهد که بین های باال نشان میهای جدولتفسیر: داده

درصد از تغییرات متغیر مالک  8دهد که نشان می بوده و 08/0داری وجود دارد. ضریب تعیین برابر معنیرابطه خطی مثبت و
داری باشد. معنیتبیین می ( قابل توجیه ونقش نتایج تصمیمات بر کارکنانکارکنان( از طریق متغیر پیش بین ) )رضایتمندی

 22/0رسیون برابر به عنوان ضریب استاندارد رگ Betaهمچنین وزن  .نمایدنیز رابطه بین متغیرهای فوق تایید می   fآزمون 
( ، نقش نتایج تصمیمات بر کارکنانروی انحراف معیار متغیر پیش بین ) بر دهد که به ازای یک واحد تغییربوده و نشان می

و از بوده  21/1برابر  t تغییر یابد. آماره ،واحد 22/0دی کارکنان( به اندازه شود انحراف معیار متغیر مالک )رضایتمنباعث می
 ،رضایت شغلی کارکناندر مات بر کارکنان نقش نتایج تصمیدهد که باشد و نشان میدار میمعنی 01/0نظر آماری در سطح 

 دارد. داری تاثیر مثبت و معنی
 

 تاثیر دارد. بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز توجه به تیم: 7فرضیه 
 7های وارد شده به معادله رگرسیون مربوط به فرضیه (: متغیر16ل )جدو

 R R2 Adjusted R2 F Sig  f test متغیر مالک متغیر پیش بین روش اجرا

ENTER رضایتمندی  توجه به تیم
 کارکنان

22/0 11/0 11/0 61/22 000/0 

 
 : رضایتمندی کارکنان(ابستهضرایب بدست آمده در معادله رگرسیون )متغیر و :(17جدول )

 T sig ضرایب استاندارد ضرایب غیر  استاندارد  مدل

B خطای استاندارد BETA 

 ثابت 1
 توجه به تیم

86/11 
18/0 

32/2 
08/0 

 
22/0 

23/13 
31/3 

 

000/0 
000/0 
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شگاه تبریز رابطه خطی مثبت و رضایت شغلی کارکنان دان توجه به تیمدهد که بین های باال نشان میهای جدولتفسیر: داده
)رضایتمندی  درصد از تغییرات متغیر مالک 11دهد که بوده ونشان می 11/0تعیین برابر  داری وجود دارد. ضریبومعنی

های نیز رابطه بین متغیر   fباشد. معنی داری آزمون ( قابل توجیه وتبیین میتوجه به تیمکارکنان( از طریق متغیر پیش بین )
دهد که به ازای یک بوده و نشان می 22/0رسیون برابر به عنوان ضریب استاندارد رگ Betaهمچنین وزن نماید. فوق تایید می

شود انحراف معیار متغیر مالک )رضایتمندی کارکنان( (، باعث میتوجه به تیمانحراف معیار متغیر پیش بین )واحد تغییر برروی 
دهد که دار می باشد و نشان میمعنی 01/0و از نظر آماری در سطح بوده  31/3برابر   t واحد ،تغییر یابد. آماره  22/0به اندازه 

 داری دارد. یر مثبت و معنیتاث ،رضایت شغلی کارکناندر  توجه به تیم
 

 تاثیر دارد. بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز تهور طلبی جاه طلبی و: 1فرضیه 
 1های وارد شده به معادله رگرسیون مربوط به فرضیه غیر(: مت11جدول )

 R R2 Adjusted R2 F Sig  f test متغیر مالک متغیر پیش بین روش اجرا

ENTER  رضایتمندی  تهورو  جاه طلبی
 کارکنان

31/0 26/0 26/0 26/22 000/0 

 
 : رضایتمندی کارکنان(در معادله رگرسیون )متغیر وابستهضرایب بدست آمده  :(13جدول )

 T sig ضرایب استاندارد ضرایب غیر  استاندارد  مدل

B خطای استاندارد BETA 

 ثابت 1
 جاه طلبی وتهور

21/12 
28/0 

63/1 
10/0 

 
31/0 

68/26 
61/2 

 

000/0 
000/0 

 

 
شگاه تبریز رابطه و رضایت شغلی کارکنان دان جاه طلبی وتهور طلبیدهد که بین های باال نشان میهای جدولتفسیر: داده

درصد از تغییرات متغیر مالک  26دهد که نشان می بوده و 26/0داری وجود دارد. ضریب تعیین برابر خطی مثبت ومعنی
نیز    fداری آزمون باشد. معنیتبیین می ( قابل توجیه وطلبیتهور جاه طلبی وکنان( از طریق متغیر پیش بین ))رضایتمندی کار

بوده و نشان  31/0رسیون برابر به عنوان ضریب استاندارد رگ Betaهمچنین وزن نماید. یرهای فوق تایید میرابطه بین متغ
شود انحراف معیار (، باعث میطلبیجاه طلبی و تهورمعیار متغیر پیش بین ) دهد که به ازای یک واحد تغییر برروی انحرافمی

 01/0ر آماری در سطح بوده و از نظ 61/2برابر   t تغییر یابد. آماره  واحد، 31/0متغیر مالک )رضایتمندی کارکنان( به اندازه 
 داری دارد. تاثیر مثبت و معنی ،رکنانرضایت شغلی کادر  طلبیتهور جاه طلبی ودهد که باشد و نشان میدار میمعنی

 تاثیر دارد. بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز پایداری:  3رضیه ف 

 2های وارد شده به معادله رگرسیون مربوط به فرضیه (: متغیر20) جدول
 R R2 Adjusted R2 F Sig  f test متغیر مالک متغیر پیش بین روش اجرا

ENTER ندی رضایتم پایداری
 کارکنان

12/0 02/0 02/0 28/2 002/0 
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 : رضایتمندی کارکنان(در معادله رگرسیون )متغیر وابستهضرایب بدست آمده  :(21جدول )
 T sig ضرایب استاندارد ضرایب غیر  استاندارد  مدل

B خطای استاندارد BETA 

 ثابت 1
 پایداری

81/31 
11/0 

33/1 
11/0 

 
12/0 

81/21 
03/2 

 

000/0 
002/0 

 

 
 و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه تبریز رابطه خطی مثبت و پایداریدهد که بین های باال نشان میهای جدولتفسیر: داده

درصد از تغییرات متغیر مالک )رضایتمندی  2دهد که بوده و نشان می 02/0تعیین برابر  داری وجود دارد. ضریبمعنی
های فوق نیز رابطه بین متغیر   fداری آزمون باشد. معنیتبیین می ( قابل توجیه ویداریپاکارکنان( از طریق متغیر پیش بین )

دهد که به ازای یک واحد بوده و نشان می 12/0رسیون برابر به عنوان ضریب استاندارد رگ Betaهمچنین وزن  .نمایدتایید می
دی کارکنان( به اندازه انحراف معیار متغیر مالک )رضایتمن شود(، باعث میپایداریتغییر برروی انحراف معیار متغیر پیش بین )

در  پایداریدهد که باشد و نشان میدار میمعنی 03/0و از نظر آماری در سطح بوده  03/2برابر   tتغییر یابد. آماره ،واحد 12/0
 دارد.  داریتاثیر مثبت و معنی ،رضایت شغلی کارکنان

 

 ی پژوهشهابندی تحلیل فرضیهجمع خالصه و
، یتمندی کارکنان در دانشگاه تبریزابعاد آن بر رضا فرهنگ سازمانی وهای پژوهش نشان داد که نتایج حاصل از تحلیل فرضیه

یتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز، بر رضافرهنگ سازمانی تحلیل فرضیه اصلی نشان داد که داری دارد. معنیتاثیر مثبت و 
دار معنی 01/0ه از نظر آماری در سطح بوده ک 11/10برابر  t و شاخص 32/0برابر  Betaرد ضریب داری داتاثیر مثبت و معنی

توجه به ره  ،توجه به جزئیات، پذیریخطر ،نوآوری های فرعی نشان داد که ابعاد خالقیت وباشد. همچنین تحلیل فرضیهمی
پایداری، در رضایتمندی  توجه به تیم تاثیر و کارکنان، ، جاه طلبینقش تصمیمات بر کارکنان ،آورد، توجه به اعضای سازمان

 0/ 31،  0،22/0،  22/0، 23/0،  23،  21/0 21/0،  23/0به ترتیب برابر   Betaداری دارند. ضریبمعنی کارکنان تاثیر مثبت و
ار بوده و تاثیر ابعاد فرهنگ دها معنیبدست آمده برای تمام فرضیه  tباشند.دار میبوده که همگی از نظر آماری، معنی 12/0و

 دهند.گاه تبریز را مورد تایید قرار میسازمانی بر رضایتمندی کارکنان در دانش

 
 های پژوهشایج تحلیل آزمون فرضیهخالصه نت :(21جدول)

 نتیجه آزمون سطح معنی داری Beta t هامتغیر فرضیه
 تایید فرضیه 000/0 11/10 32/0** تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایتمندی کارکنان فرضیه اصلی

تاثیر خالقیت و نوآوری بر رضایتمندی  1-1فرضیه 
 کارکنان

 تایید فرضیه 000/0 23/3 23/0**

 تایید فرضیه 000/0 82/3 21/0** تاثیر خطرپذیری بر رضایتمندی کارکنان 2-1فرضیه 

 تایید فرضیه 000/0 02/1 21/0** تاثیر توجه به جزئیات بر رضایتمندی کارکنان 2-1فرضیه 

 تایید فرضیه 000/0 10/6 23/0** تاثیر توجه به ره آورد بر رضایتمندی کارکنان 1-1فرضیه 

 تایید فرضیه 000/0 21/1 23/0**تاثیر توجه به اعضای سازمان بر رضایتمندی  3-1فرضیه 
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 کارکنان

تاثیر تصمیمات کارکنان بر رضایتمندی  6-1فرضیه 
 کارکنان

 تایید فرضیه 000/0 21/1 22/0**

 تایید فرضیه 000/0 31/3 22/0** تاثیر جاه طلبی بر رضایتمندی کارکنان 3-1فرضیه 

 تایید فرضیه 000/0 61/2 31/0** تاثیر توجه به تیم بر رضایتمندی کارکنان 8-1فرضیه 

 تایید فرضیه 002/0 03/2 12/0* تاثیر پایداری بر رضایتمندی کارکنان 2-1فرضیه 

 

 کاربردی هادهای اجرایی وپیشن
 توان براساس نتایج این تحقیق ارائه نمود به شرح زیر است: اهم پیشنهادهایی که می 

 شود:بهبود فرهنگ سازمانی پیشنهاد می های پژوهش موارد زیر در موردبراساس یافته
 معنوی قرار بدهند. ق مادی وبرای ارتقای بعد خالقیت فرهنگ سازمانی، مدیران کارکنان خالق و نوآور را مورد تشوی -1
کارکنان را برای  مدیران اشتباهات کوچک فنی و اداری کارکنان صرف نظر کنند. و برای ارتقای بعد خطرپذیری، -2

 های جدید تشویق نمایند.شیوه حرکت در مسیرها و
 حمایت کنند. های غیر رسمی درون سازمان رسمیسازمان ها وبرای رشد توجه به تیم، مدیران سازمان از گروه -2
نوآوری  پا گیر را کنار بگذارند. و کاری کارکنان، مدیران سازمان مقررات دست ومحافطه برای کاهش پایداری و -1

 سازمانی را مورد توجه قرار بدهند.
سرپرستان سازمان خودشان به تک تک کارکنان توجه  ، مدیران وبه اعضای دیگر سازمان برای ارتقای توجه کارکنان -3

 ته باشند.ویژه داش
بنابراین  گویی در سازمان رواج پیدا کند.شود که سوظن، ریاکاری، دروغمداری شدید همیشه موجب میسبک وظیفه -6

 مداری صرف به طرف سبک رابطه مداری تعدیل کنند.مدیران تالش نمایند سبک مدیریت خود از وظیفه

 
 گردد:برای افزایش رضایتمندی کارکنان، راهکارهای زیر پیشنهاد می 
 های ضمن خدمت بطور مستمر برای کارکنان ارائه گردد.از طریق دوره های مورد نیاز شغلیآموزش .1
 مدیرت منابع انسانی تالش نماید که مشاغل محول شده برای کارکنان جالب و چالشی باشد. .2
 ارزشمند باشد. مدیران تالش نمایند که وظایف شغلی برای کارکنان رضایت بخش و .2
 راحتی امکان بیان مشکالت شغلی خود با مدیران را داشته باشند. کارکنان به  .1
 در محیط کار تدارک دیده شود. مشارکت با همکاران و مدیران تمهیدات الزم برای ایجاد زمینه  .3
 برابر منتقدین شود مواردی همچون حفظ شهرت سازمان درپیشنهاد می .6

 انتقال اخبارخوب سازمان به سایرین، .3

 برنامه های آموزشی و منابع انسانی سازمان  ی سازنده و حضور فعال درجلسات سازمان درهاارائه پیشنهاد .8

رسانی مناسب درخصوص حقوق شهروندی افراد درسازمان صورت گرفته و با استفاده از ابزارهای اجرایی الزم اطالع .2
 کارکنان ملزم به رعایت موازین و معیارهای حقوقی شهروندی درسازمان گردند.
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های گروهی و تیمی درسازمان ها و فعالیتمیان کارکنان به تالش استفاده بهینه از جو احترام متقابل در ظوربه من .10
 فراهم آورد. مورد نظر توجه بیشتری شود تا بتوان موجبات بهبود رضایت ارباب رجوع را

برای تقویت و حفظ روحیه  )باحضور خانواده کارکنان( های رفاهی، تفریحی و سرگرمی به صورت جمعیانجام برنامه .11
 تواند مفید واقع گردد.و احترام متقابل بین کارکنان می همکاری

 

 های آتیپیشنهاد برای پژوهش
 باشد.های آتی میبررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در سالمت سازمانی موضوع مناسبی برای پژوهش -
 باشد.های بعدی میدیگری برای پژوهشبندی عوامل موثر بر فرهنگ سازمانی موضوع شناسایی و اولویت -
های آتی دولتی موضوع مناسبی دیگری برای پژوهشغیر های دولتی وانواع فرهنگ سازمانی در دانشگاه بررسی تطبیقی -

 باشد.
 

 های تحقیقمحدویت
 شود.های خاصی وجود دارد که در علوم دیگر کمتر مشاهده میهای اجتماعی همیشه محدودیتمعموالً در پژوهش

 های این تحقیق که الزم است مخاطبین ضمن خواندن نتایج مدنظر قرار دهند عبارت است از:محدودیت
 محدودیتهای در اختیار محقق 
 در این تحقیق از فقط پرسشنامه با سؤاالت بسته به عنوان ابزار سنجش استفاده شده است. -

 ی استان آذربایجان شرقی بود. بنابراین گستردگی قلمروبا توجه به اینکه قلمرو اجرای این پژوهش محدوده جغرافیای -
-گردآوری داده ها وکه پژوهشگر برای اجرای پرسشنامه مکانی این پژوهش یکی دیگر از مشکالت این پژوهش بود

 هزینه زیاد این مشکل را نیز حل نمود. ، با صرف وقت وها
 محدودیتهای خارج از اختیار محقق 

تغیرهای موثر دیگر را نداشته است و به همین جهت تحقیق با محدودیت حاصل از محقق امکان کنترل تمامی م -
، مشکل کمبود زمان و کمبود امکانات قیق حاضر نیز همچون سایر تحقیقاتشرایط اجرای تحقیق همراه است. در تح

 تحقیقات وجود داشته است.

ه بعد پژوهشی مساله کمتر ب ظن بوده وسوء تکمیل پرسشنامه اغلب توام بادر رابطه با  نگرش کارکنان و مشتریان -
این امر موجب  باشد. وها در پی ارزیابی سایر مسایل میکنند که سازمان با این پژوهشاحساس می کنند. وتوجه می

-ن همه پژوهشگر سعی نموده با صحبتکاری به خرج بدهند. با ایپرسشنامه اندکی محافظه شود که در تکمیلمی

بغض  ها نیز حب وبرخی از آزمودنی ها تا حدودی این مشکل را برطرف نماید.از تکمیل پرسشنامه های مقدماتی قبل
 تواند یکی از مشکالت پژوهش باشد.سازند که مید را در تکمیل پرسشنامه متجلی میخو
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