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Abstract: 
Job satisfaction as one of the important variables being studied in organization 

treatment, is a subject to which the managers of the organizations pay special attention in a 

way that it is considered as the final goal for the managers in organization behavior issues. 

Considering the organization culture variant as a crucial and effective factor on job 

satisfaction, the general purpose of the current research is to study the relation between 

organization culture and job satisfaction of the employees in Iran's National Company of 

Distribution of Petroleum Products in the district of Mazandaran Province. A statistical 

society of 420 of this company was considered in order to respond to the problem of existence 

and intensity of the relation between the two variants being studied. Accordingly, along with a 

comprehensive review of the subjective literature relating to the organization culture and job 

satisfaction, 235 cases as statistical samples were selected among the above mentioned 

statistical society. Then, in the form of field and library research, necessary data and 

information were collected by using the questionnaire and SPSS software and Lisrel software 

were also used in order to perform the related statistical tests to study the affectivity between 

the organization culture and job satisfaction of the employees in the National Company of 

Distribution of Petroleum Products. The result of the research shows that the totality of the 

affectivity of organization culture factors on the job satisfaction of the personnel of National 

Company of Distribution of Petroleum Products in Mazandaran Province is admitted based 

on the structural equations, and the variables of Organization Identity and Relation Model 

have been the most effective factors on the personnel satisfaction. On the other hand 

compromise or conflict and manager support (or protections were the least effective factors. 
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الگو يابى اثرگذارى عوامل فرهنگ سازماني بر رضايت 
شغلي كاركنان شركت نفت

(مطالعه موردى شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان مازندران) 
 ابوطالب شفقت 1-  على اكبر آقاجانى 2* - حسين نازك تبار3

(تاريخ دريافت 1391/02/17  تاريخ پذيرش 1391/06/20)

چكيده
رضايت شغلي بعنوان يكي از متغيرهاي مهم مورد مطالعه در رفتار سازماني، موضوعي است كه مورد توجه خاص مديران 
در سازمانها مي باشد، بگونه اي كه برخى آنرا بعنوان هدف نهايي و غايي مديران در مباحث رفتار سازماني تلقي مي كنند. در 
راستاي توجه و اهميت دادن به متغير فرهنگ سازماني بعنوان عاملي مهم و مؤثر بر رضايت شغلي كاركنان، مولفين را بر 
آن داشت تا به بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با رضايت شغلي كاركنان سازمان بپردازند. جهت سنجش موضوع فوق، 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ناحيه استان مازندران به عنوان جامعه آمارى انتخاب شده است. به منظور پاسخ 
گويي به مسئله وجود و شدت رابطه بين دو متغير مورد مطالعه در جامعه آماري 420 نفري شركت مذكور، ضمن مروري 
جامع بر ادبيات موضوعي مربوط به فرهنگ سازماني و رضايت شغلي، از ميان جامعه آماري موصوف تعداد 235 نفر به 
عنوان نمونه آماري انتخاب، سپس با جمع آوري داده ها و اطالعات الزم توسط پرسشنامه در قالب روش تحقيق كتابخانه اي 
و ميداني و نيز استفاده از نرم افزارهاى اس پى اس اس و ليزرل جهت اجراي آزمون هاي آماري مربوط، به بررسي تأثير بين 
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فرهنگ سازماني و رضايت شغلي كاركنان در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي مازندران پرداخته شده است. يافته هاى 
تحقيق نشان داد كليت اثرگذارى عوامل فرهنگ سازمانى بر رضايت شغلى كاركنان شركت نفت استان مازندران بر مبناى 
الگوى معادالت ساختارى مورد تأييد بوده است و متغيرهاى هويت سازمانى و الگوى ارتباطى به ترتيب بيشترين اثرگذارى 
در رضايت كاركنان داشتند و در مقابل متغيرهاى سازش با پديده تعارض و حمايت مديريتى كم ترين مقدار اثرگذارى را 

به خود اختصاص داده اند.

واژگان كليدي: الگو يابى، فرهنگ سازمانى، رضايت شغلى، كاركنان، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
مازندران.

1- مقدمه
هر سازمان يك فرهنگ دارد و فرهنگ هر سازمان با توجه به ميزان قدرتش مى تواند در امر شكل دادن 
به نگرش و رفتار اعضاى سازمان اثرات به سزايى داشته باشد. فرهنگ سازمانى به شيوه اى اطالق مى شودكه 
اعضاى سازمان درباره ويژگى هاى آن مى انديشند(و نه اين كه آيا آن ها را دوست دارند يا دوست ندارند)، 
يعنى يك واژه توصيفى است. اين موضوع اهميت زيادى دارد[4]. ورنر معتقد است كه برخى از عوامل سازمان 
را وادار به تعريف مجدد راهبردهاى خود مى كنند كه عوامل فرهنگى يكى از مهم ترين آن هاست[44]. 
از طرف ديگر امروزه رضايت شغلي در سازمان ها مورد توجه زياد مديران قرار گرفته است، به گونه اي كه 
برخى آن را بعنوان هدف نهايي و غايي مديران در نظر مي گيرند، زيرا عاملي مهم در بهبود عملكرد انفرادي 
كاركنان[39]. مي باشد. در اين راستا، كنكاش در عوامل مؤثر بر رضايت شغلي كاركنان، اين مهم را اثبات مى 
كند كه فرهنگ سازماني يكي از مهم ترين عوامل مهم در افزايش رضايت شغلي كاركنان مي باشد. فرهنگ 
سازماني در تمامي جنبه هاي سازمان نفوذ دارد و اهميت آنها امروزه به حدي است كه دانشمندان مديريت 
مهم ترين وظيفه رهبران را وضع ارزش هاي فرهنگي مناسب و توسعه آنها در سازمان مي دانند، زيرا اعتقاد 
بر اين است كه فرهنگ سازماني به شكل دهي و هدايت منابع الزم براي افزايش رضايت شغلي كاركنان مي 

پردازد.
هر سازمان شخصيتي به نام فرهنگ سازماني دارد. فرهنگ سازمان قسمتي از محيط داخلي سازمان را 
توصيف مي كند كه در حقيقت تركيبي از مجموعه تعهدات، اعتقادات و ارزش هاي مشترك بين اعضاء سازمان 
مي باشد و براي راهنمايي كاركنان در انجام وظايفشان استفاده مي شود[23]. مفهوم فارسي فرهنگ مركب 
ازدو جزء است :1- «فر» كه به معناي باال،  پيش و جلو است، 2-«هنگ» يا «هنج» به معناي قصد كردن،  
كشيدن و آوردن است. واژه فرهنگ درادبيات فارسي باستان به معناي تربيت كردن، پرورش دادن، هنر، خرد 
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و ادب بكاررفته است. در دوره اخير اين مفهوم ابتدا برابر مفهوم(Education) در نظرگرفته مي شد و سپس 
در معناي متعددي مورد استفاده قرارگرفت. در ادبيات فرانسه فرهنگ به مانند واژه(Agriculture) كه به 
معناي كشاورزي است مي باشد، معني اين كلمه از پرورش گياهان به پرورش حيوانات و باالخره به پرورش 
انسان تعميم يافته است. در ادبيات عربي نيزواژه«ثقافه» را دانشمندان علوم اجتماعي عرب، معادل فرهنگ 
قرارداده اند. براي فرهنگ در معناي اصطالحي و علمي آن تعاريف بسيار زيادي توسط دانشمندان رشته هاي 
مختلف علوم انساني از قبيل روانشناسي، مديريت، انسان شناسي و غيره ارائه شده كه بهتراست تعاريف در 
چند قسمت تعيين گردند و براي هر يك از آن ها نيز تعريفي ارائه شود[10]. يك دسته، تعاريف تاريخي 
هستند و تاكيد اين تعاريف بر ميراث اجتماعي است. به عنوان نمونه تعريف زير از اين دسته مي باشد: فرهنگ 
شامل هرآن چيزي است كه بتواند از نسلي به نسل ديگر رسانده شود. يعني همان ميراث اجتماعي و كليت 
جامعي كه شامل دانش، دين، هنر، اخالقيات،  قانون، فنون ابزارسازي و كاربرد آنها و روش فرارساندن آنها مي 
شود. مارتينز و همكارانش فرهنگ سازمانى را به عنوان سيستمى از معانى مشترك كه توسط اعضاى سازمان 
حفظ و موجب تمايز سازمان از ديگر سازمانها شود، تعريف كرده اند[32].  آرنولد، فرهنگ سازمان را شامل 
هنجارها، باورها، اصول و شيوه هاى رفتارى مى داند كه با هم تركيب شده اند و شخصيتى مجزا به سازمان 
مى دهند[14]. از ديدگاهي، دانش سازمان و مديريت را اجراي وظايف برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و 
كنترل توسط مديران تعريف كرده اند[41]. اگر چه وظايف مذكور در اواخر قرن شانزدهم معرفي شده اند، ولي 
امروزه هنوز هم از آنها استفاده مي شود. بمنظور كاربري و بهره گيري از دانش سازمان و مديريت در راستاي 
توجه و دسترسي به مهم ترين هدف سازمانها يعني هم افزايي، كه خود بعنوان بهره وري باال و جمع كارائي و 
اثربخشي تعبير شده است[30] و [39]. يكي از عوامل مهم اثرگذار بر مديريت كارآمد در محيط هاي سازماني 
و بين سازماني، وجود فرهنگ سازماني پشتيباني كننده است[16] و [37]. فرهنگ مي تواند عامل مهم سوق 

دهنده و يا جلو برنده ابتكارات و خالقيتها در مديريت و يادگيري سازماني باشد[43].  
فرهنگ به عنوان الگوي مشترك مفروضات بنيادي در نظر گرفته مي شود كه براي حل مسايل و مديريت 
بر چالش هاي انطباق با محيط خارجي و يكپارچگي داخلي مورد استفاده قرار گرفته و اعضاء جديد نيز با 
توجه به آن. روش صحيح مشاهده، احساس و تفكر در باره مسايل و چالشها را مي آموزند[40]. يك جنبه 
فرهنگ سازماني، فرهنگ دانش است. فرهنگ دانش مجموعه اي از ارزشها و هنجارها در محيط هاي سازماني 
و بين سازماني است كه به مرور زمان توسعه يافته و بوسيله اعضاء مورد پذيرش قرار گرفته و بر توليد، مالكيت 
در  سازمانها  اعضاء  رضايت  و  ميل  امروزين،  دانش  بر  مبتني  جوامع  در  مي گذارد.  تاثير  دانش  از  استفاده  و 
ايجاد تعامل مبتني بر دانش با ديگر اعضاء و همكاران، بعنوان يكي از مهمترين جنبه هاي فرهنگ سازماني 
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درآمده است[27]. ميل و رضايت اعضاء به ايجاد تعامل مبتني بر دانش با ديگر اعضاء و همكاران با سوددهي 
و بهره وري رابطه مستقيم و با هزينه كار رابطه عكس دارد[25]. فرهنگ با يادگيري و همكاري بين اعضاء 
ارتباط دارد و مي توان گفت كه علت شكست بسياري از ابتكارات در زمينه مديريت دانش، فرهنگ سازماني 
مي باشد[36]. تعامل مبتني بر دانش با ديگر اعضاء و همكاران، مستقيماً به يادگيري انفرادي و همكاري بين 
اعضاء مرتبط است. برخي از پيش شرط هاي فرهنگي براي يادگيري در قالب همكاري بين اعضاء عبارتند 
از: اعتماد، ارتباطات باز، اعتماد به نفس، هوشياري، توانايي و امكان تفكر انتقادي، رهبري، توانايي حل تضاد، 

توانايي تصميم گيري و احساس همبستگي. 
طريق  از  شغلي  رضايت  كلي  بطور  است.  شده  متفاوتي  و  مختلف  تعابير  و  تعاريف  نيز  شغلي  رضايت  از 
تفاوت بين مقدار بازدهي كه شخص بايد بدست آورد و بازدهي كه عمًال بدست مي آورد مشخص مي گردد. 
يعني هرچه اين تفاوت كم تر باشد،  رضايت شغلي بيشتر خواهد بود. اغلب گفته مي شود كه كارمند راضي و 
خوشحال، يك كارمند كارآ است و يك كارمند خوشحال بايستي با شغلش ارضا شود. ذيأل تعاريفي چند از 
رضايت شغلي ارائه مي گردد: به نگرش كلي فرد درباره شغلش، رضايت شغلي گفته مي شود[39]. كسي كه 
رضايت شغلي اش در سطح بااليي باشد به كارش نگرش مثبتي دارد، ولي كسي كه از كارش ناراضي است 
نگرش وي نيز نسبت به كارش منفي است[4]. مرور ادبيات موضوعي مربوط به رضايت شغلي نشان مي دهد 
كه عوامل مختلف و متفاوتي بر آن مؤثر بوده بگونه اي كه ميتوانند موجب كم و يا زياد شدن آن شوند. برخي 
از اين موارد عبارتند از: چالشي بودن كار، حقوق و مزايا و چگونگي ادراك از عادالنه بودن آن، شرايط كاري، 
همكاران، تناسب يا عدم تناسب شغل با فرد، عوامل سازماني مانند ترفيعات و خط مشي هاي سازمان، سبك 

سرپرستي، گروه كاري، عوامل فردي و غيره.
همانگونه كه بيان شد، هدف از نگارش مقاله حاضر مشخص نمودن بررسى تأثير فرهنگ سازمان بر رضايت 
دهگانه  ابعاد  از  مذكور  هدف  به  دستيابى  براى  كه  باشد  مى  مازندران  استان  نفت  شركت  كاركنان  شغلى 

فرهنگ رابينز استفاده شده است.

2- پيشينه تحقيق
به منظور بررسى پيشينه تحقيق، مولف مرورى مستند و گسترده اى بر مقاالت، كتب، رساله ها و ساير 
منابع داشته است تا بتواند با نگاهى فراگير و همه جانبه، به بررسى دقيق عوامل موثر بر عملكرد شركت 
هاى كوچك و متوسط بپردازد. ذيًال بصورتى مختصر و مستند به بررسى برخى از مهم ترين مطالعات پيشين 

خواهيم پرداخت. 
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مطالعات منج و مارتينز نشان مي دهد كه فرهنگ سازمانى بر تعهد سازمانى كه كاركنان از خود بروز 
مى دهند، تاثير دارد[33]. ريلى و همكارنش الگوي كاربردي و تجربي در تشريح رابطه بين رضايت شغلي، 
تعهد سازماني و مفهوم اعتصاب ارائه داده اند كه در آن بر تأمين رضايت مندي، رضايت شغلي و تعهد به 
صورتي مجزا تأكيد شده است[38]. فرهنگ سازماني، ارزيابي فردي و رابطه مناسب بين شخص- سازمان، 
بر رضايت شغلي كاركنان و تمايالت رفتاري آنها تأثيرگذار است. در نهايت پيشنهاداتي چند بمنظور بهبود 
رابطه شخص- سازمان ارائه شده است[42]. وجود يك الگوي كلي و جهاني از رابطه بين فرهنگ سازماني و 
اثربخشي سازماني غير ممكن است. وجود چنين الگويي در مناطقي محدود از جهان و متناسب با شباهتهاي 
در  سازمانها  اثرگذاري  به  مي تواند  سازماني  فرهنگ  بحران،  بهنگام  است[20].   امكان پذير  جوامع  فرهنگي 
اداره بحران كمك كند. بعبارت ديگر اين مطالعه مشخص كرده است كه ايجاد فرهنگ سازماني، عامل مهمي 
با  را  پاداش  اهميت  و  پايداري  نوآوري،  بين  رابطه  است[45].  بحرانها  كنترل  بمنظور  سازمانها  موفقيت  در 
رضايت شغلي كاركنان در سازمانهاي مذكور پيش بيني و تأييد كرده است[24]. نفوذ رهبري آرماني به همراه 
فرهنگ نوآوري، ارتباطي معني دار با تعهد سازماني دارد. تعهد سازماني با توجه به رفتار رهبري و رضايت 
شغلي، از فرهنگ سازماني تاثيرپذيري دارد. تعهد سازماني، با توجه به رفتار رهبري و عملكرد شغلي نيز از 
فرهنگ سازماني تاثيرپذيري دارد[17]. رضايت شغلي با توجه به ارتباطي كه با جو سازمان آموزشي دارد، 
تا حد زيادي به توسعه و بسط تعهد مؤثر كمك مي كند. معلمان مدارس غيردولتي رضايت شغلي و تعهد 
سازماني بيشتري داشتند. تمركز بر ايجاد و توسعه يك جو مثبت و مؤثر در ميان معلمان مدارس به توسعه 
تعهد مؤثر كمك مي كند. منظور از تعهد مؤثر، تمايل معلمان به شناخته شدن، چالش داشتن و استخدام 
شدن در مدرسه تعريف شده است[21]. بين رفتارهاي مديران با تعهد سازماني و رضايت شغلي كاركنان 
رابطه اي معني دار وجود دارد. اين تحقيق هم چنين ارتباط بين رضايت شغلي و تعهد سازماني را نيز تأييد 
كرده است[15]. آزمونهاي انجام شده نشان داده اند كه تفاوتهاي فرهنگي بين كشورها از نظر آماري معني دار 
طي  دارد[18].  معني دار  رابطه اي  عملكردها  نيز  و  كاركنان  شغلي  رضايت  با  سازماني  فرهنگ  و  هستند، 
تحقيقي تاييد شده است كه %90  علت و عامل موثر در دستيابي شركتها و سازمانها به تعامل مبتني بر دانش 
و يادگيري، به فرهنگ درست و مناسب بستگي دارد[43]. برخي آسيبهاي مديريت دانش كارآمد عبارتند از: 
كمبود اعتماد، تفاوت در عادات فرهنگي و زباني، كمبود وقت و فرصتهاي محدود مالقاتهاي حضوري، فقدان 
انگيزه و محرك كافي براي حامالن دانش، فقدان ظرفيت جذب دانش جديد و غيره. اين آسيبها بايد شناسايي 

شوند و هرچه بيشتر كاهش يابند. 
نتايج مطالعات متعدد در كشورهاى مختلف نشان مى دهد كه فرهنگ حمايتى تاثير مثبتى بر رضايت 
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شغلى كاركنان دارد، در حالى كه فرهنگ بوروكراتيك تاثير منفى بر رضايت آنان دارد[46]. هم چنين ماتئو 
و آگبونا معتقدند فرهنگ سازمانى كه تاكيد بيشترى بر التزام كاركنان به سازمان دارد، احتمال اين كه تعهد 
و رضايت باالترى ايجاد كند، بيشتر است. همچنين فرهنگ هاى سازمانى كه هنجارهاى قوى براى درونى 
سازى و تعيين هويت دارند، احتمال اينكه سطوح باالترى از تعهد را ايجاد كنند بيشتر است. يا اين وجود مى 
ير و همكارانش بيان كرده اند كه متاسفانه در ميان دانشمندان اجماع كلى در خصوص نحوه تاثيرگذارى ابعاد 

فرهنگ سازمانى بر ساير متغيرها همچون تعهد و رضايت كاركنان وجود ندارد [35].

3- اهداف و سواالت تحقيق
در تحقيق حاضر جهت بررسي و تبيين تأثير فرهنگ سازمانى بر رضايت شغلى كاركنان شركت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى ناحيه مازندران از الگوى 10 بعدى فرهنگ سازمانى استيفن رابينز استفاده شده است. بر 
اين اساس اهداف اصلي و فرعي تحقيق مطابق آنچه كه در الگوى مفهومي هم آمده است، بدين شرح خواهد 
بود: هدف اصلي تحقيق عبارتست از:- الگو يابى تأثير ابعاد فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي كاركنان در 
شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ناحيه مازندران. بر اساس هدف اصلي فوق، اهداف فرعي تحقيق حاضر 
عبارتند از: - مشخص نمودن تأثير خالقيت فردي، رهبري، يكپارچگي، حمايت مديريت، كنترل، هويت، 
سيستم پاداش، سازش باپديده تعارض، خطر پذيري، و الگوي ارتباطي با رضايت شغلي كاركنان شركت ملى 

پخش فرآورده هاى نفتى مازندران.
در پژوهش حاضر با توجه به بررسي ادبيات موضوعي تحقيق نمى توان جهت خاصي را براي توصيف، بيان 
رابطه و يا بيان تفاوت بين متغيرهاي تحقيق پيش بيني كرد، لذا به بيان سؤال ويژه تحقيق مطابق الگوى 

مفهومى خواهيم پرداخت[2] و [9]. 
سؤال اصلى تحقيق عبارتست از: - آيا بين فرهنگ سازماني و رضايت شغلي كاركنان در شركت ملى 
پخش فرآورده هاى نفتى ناحيه مازندران رابطه معني داري وجود دارد؟ و سواالت فرعى تحقيق مطابق الگوى 
مفهومى تحقيق عبارتند از: - آيا بين خالقيت فردي، رهبري، يكپارچگي، حمايت مديريت، كنترل، هويت، 
سيستم پاداش، سازش باپديده تعارض، خطر پذيري، و الگوي ارتباطي با رضايت شغلي كاركنان در شركت 

ملى پخش فرآورده هاى نفتى ناحيه مازندران رابطه معني داري وجود دارد؟

4- روش شناسى تحقيق
روش تحقيق حاضر از نظر كتابخانه اى يا ميدانى، تركيبى است كه از روش هاى كتابخانه اى به منظور 
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شناسايى و تعريف متغيرها و از روش ميدانى جهت سنجش متغيرهاى مذكور در دنياى واقعى استفاده شده 
است. در گروه بندى ديگر چنانچه طبقه بندى تحقيقات بر حسب هدف را مدنظر قرار دهيم، تحقيق حاضر در 
زمرة تحقيقات كاربردى قرار دارد. چنان چه طبقه بندى انواع تحقيقات بر اساس ماهيت و روش مدنظر قرار 
گيرد، روش تحقيق حاضر از لحاظ ماهيت در زمرة تحقيقات توصيفى و غيرآزمايشى(ميدانى و پيمايشى) قرار 
خواهد گرفت و از نظر روش نيز در دستة تحقيقات همبستگى محسوب مى گردد. از نظر چگونگى گردآورى 
داده ها نيز از ابزار پرسش نامه جهت گردآورى داده ها گردآورى شده است، لذا تحقيق حاضر از نظر رويكرد 

كمى است.
مازندران  ناحيه  نفتي  هاي  فرآورده  پخش  ملي  شركت  كاركنان  تمامي  را  حاضر  تحقيق  آماري  جامعه 

تشكيل مى دهند كه تعداد كاركنان جامعه آماري مذكور بالغ بر 420 نفر مي باشند.
براى تعيين حجم نمونه از چند روش بطور همزمان استفاده شده تا داده واقعى را داشته باشيم كه در 
روش اول از فرمول زير n= (Z2 pq N)/(d2(N-1) + Z2 pq)) استفاده شده است و تعداد نمونه ها برابر 
201 شركت شده است. در روش دوم براى تعيين حجم نمونه از جامعة آمارى به جدول استاندارد مفروض 
كه توسط كوهن1 ، كرجسى و مورگان2، تنظيم شده است، ارجاع داده شد كه حداقل حجم نمونة مناسب 
براى اين تحقيق برابر با 201 است[3] و [8]. در نهايت به منظور اطمينان در جمع آورى تعداد نمونه به 
اندازه حجم نمونه تعيين شده، تعداد 250 پرسش نامه تهيه شد و در ساير واحدهاى استان توزيع گرديد كه 
در نهايت تعداد 235 پرسشنامه تكميل و عودت داده شد. هم چنين به منظور تعيين افراد نمونه با توجه به 
ناهمگنى و عدم تجانس اعضاء و نيز شكل پراكندگى اعضاء در درون هر طبقه از روش نمونه بردارى تصادفى 

از نوع طبقه اى متناسب استفاده گرديد.
قلمرو زماني تحقيق شامل90-1389 بود و قلمرو مكانى تحقيق حاضر شامل ساير كاركنان شركت نفت 
در استان مازندران در نظر گرفته شده است و تمامى موضوعات مرتبط با فرهنگ سازمانى و ساختار سازمانى 

به عنوان قلمرو موضوعى تحقيق حاضر در نظر گرفته شده اند.
متغيرهاي تحقيق از نظر نقشي كه در پاسخ دادن به سؤاالت و يا آزمون فرضيات ايفا مي كنند، به پنج نوع 
تقسيم شده اند[1]. كه در تحقيق حاضر عبارتند از: 1- متغيرهاى 10 گانه فرهنگ سازمانى(خالقيت فردي، 
رهبري، يكپارچگي، حمايت مديريت، كنترل، هويت، سيستم پاداش، سازش باپديده تعارض، خطر پذيري، و 
الگوي ارتباطي) بعنوان متغيرهاي مستقل، 2- رضايت شغلى بعنوان متغير وابسته، 3- نوع استخدام و محل 
جغرافيايى استقرار بعنوان متغير تعديل كننده، 4- متغيرهايي چون سبك مديريت، ويژگيهاي فرهنگي حاكم 
دارند  تأثير  وابسته  و  مستقل  متغيرهاي  بين  رابطه  بر  متغيرها  مداخله گر(اين  متغيرهاي  بعنوان  منطقه  بر 
1- Cohen 
2- Krejcie and Morga
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ولي ما آنها را ثابت فرض كرده ايم)، 5- ساير كاركنان غير عضو شركت نفت و خارج استان مازندران بعنوان 
نظرات  احتمالي  اثرات  شده اند  انتخاب  تصادفي  شيوه  به  مذكور  كارشناسان  كه  آنجا  (از  كنترل  متغيرهاي 

كليشه اي آنها را بر رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته كنترل و خنثي كرده ايم). 

5- تجزيه و تحليل داده ها و اطالعات 
5-1- مشخصات جمعيت شناختى نمونه مورد بررسى

ناحيه  نفت  شركت  كاركنان  توسط  كه  فوق  دهگانه  متغيرهاي  امتيازات  استخراج  و  سنجش  منظور  به 
پنج(ليكرت)  تا  يك  طيف  داراي  كه  آماري  نمونه  اعضاي  بوسيله  شده  تكميل  پرسشنامه هاي  از  مازندران 
بوده اند، استفاده شده است. پس از جمع آوري داده ها و اطالعات الزم بوسيله پرسشنامه و مشاهده، همگي 
آنها كدگذاري شده، سپس وارد نرم افزار SPSS شدند. آنگاه ضمن طبقه بندي آنها براى تحليل داده هاى 
عمومى و جمعيت شناختى جمع آورى شده از آزمودنى ها(مانند سن، جنسيت، تحصيالت و...) عمدتاً از آمار 

توصيفى توسط نرم افزار Excel استفاده شده است كه ذيًال به تفصيل هر يك را ارائه خواهيم نمود.

  
  

  

       
 211 24 235  
 90% 10% 100% 

  
( )  

 30-20 40-30 50-40 60-50      
 431225515235  
 18%52%24%06%100%  

  
  

       
 26209235  
 10%90%100% 

  
( )  

 5-1 10-5 15-10 20-15  25-20 25    
 267860431216235  
 11%33%27%18%05%06%100% 

  
 

        
  

   

 01373131172235  
 -06%31%55%07%01/100% 

 
  

           
 78 89 68  235  
 33%38% 29%  100%  

جدول 1-  داده هاي توصيفي اعضاء نمونه آماري
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5-2- آزمون فرضيات
در تحقيق حاضر پس از جمع آوري داده ها و اطالعات الزم بوسيله پرسشنامه، همگي آنها كدگذاري شده، 
سپس وارد نرم افزار SPSS شدند. آنگاه از آزمونهاى استنباطى زير استفاده شد : - از آزمون آلفاى كرونباخ 
از   - متغير [9]،  ابعاد  رتبه بندي  براي  فريدمن  آزمون  از   - تحقيق[3]،  پرسشنامه  پايايى  تعيين  براى 
آزمون تي براي مشخص نمودن ميانگين ميزان بكارگيري هر يك از ابعاد[12] و در نهايت - از نرم افزار 
ليزرل(LISREL) براي تبيين متغيرهاى مكنون رضايت شغلى بوسيله متغيرهاي مشهود فرهنگ سازمانى 

در قالب اثرگذاري مستقيم و غيرمستقيم الگوى معادالت ساختاري مرتبط استفاده شده است[1]. 

5-2-1- روايي(اعتبار) و پايايي(قابليت اعتماد) 
روش هاي مختلفي براي تعيين اعتبار ابزار اندازه گيري وجود دارد كه يكي از آنها پرسش از متخصصان 
اندازه گيري  مورد  متغيرهاي  اجزاء  زيرا  است،  اعتبار  داراي  حاضر  تحقيق  پرسشنامه   .[2] است  خبرگان  و 
از ادبيات موضوعي تحقيق گرفته شده اند و توافق خبرگان امر در مورد آنها احصا شده است. در اين روش 
نخست با استفاده از روش كتابخانه اى و ابزارهاى آن، طى مراجعه و بررسى ادبيات موضوعى مربوط، نسبت 
به شناسايى و استخراج متغير فرهنگ سازمانى، از الگوى استيفن رابينز استفاده شده است و آنها را جهت 
تائيد(كاستن و اضافه نمودن به متغيرهاى موثر)، در اختيار جمعى از اساتيد و كارشناسان آگاه در مباحث 
تئورى سازمان  و رفتار سازمانى(در بين 11 نفر از اساتيد دانشگاهها) و نيز مديران شركت نفت مستقر در 
استان مازندران(10 نفر با تحصيالت دانشگاهي) قرار داده شد تا متغيرهاي نامرتبط به شركت نفت را حذف 
نمايند و چنانچه به عقيدة آنها متغيرها يا مولفه هايي در راستاى توسعة اين تحقيق وجود دارند كه در جريان 
مطالعات نظرى ناديده گرفته شده اند، را معرفى نمايند. اين فرآيند در چهار مرحله صورت گرفت و در نهايت 
پرسشنامه نهايى با 43 سوال كه مورد تأييد همه اين خبرگان بود، تهيه شد و بصورت آزمايشى در بين 33 
نفر از اعضاء نمونه توزيع گرديد. پس از جمع آورى اوليه از اعضاء، ضريب پايايى ابزار با 88/0  مورد تأييد 
قرار گرفت و در مرحله بعد پرسشنامه مذكور ميان ساير اعضاء نمونه توزيع گرديد. بمنظور تعيين قابليت 
اعتماد ابزار اندازه گيري روشهاي مختلف و متعددي وجود دارد كه يكي از آنها سنجش سازگاري دروني آن 
است[19] كه با ضريب آلفاي كرونباخ صورت مى گيرد كه در تحقيق حاضر از روش مذكور استفاده شده 

است.  
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معادالت  الگوى  مبناى  بر  شغلى  رضايت  بر  سازمانى  فرهنگ  عوامل  تاثير  يابى  الگو   -2-2-5

ساختارى
در اين قسمت روابط يكپارچه و متعامل بين متغيرها در قالب معادالت ساختاري رگرسيون مورد بررسي 
قرار گرفته است. بدين منظور يك آزمون برآوردي، يك آزمون استاندارد و نيز يك آزمون تي انجام شد و 
رابطه بين متغيرهاي مشهود(مستقل) و متغير مكنون(وابسته) بصورت يك به يك و يك به چند مورد بررسي و 
آزمون قرار گرفت تا ميزان اثرگذارى هر يك از متغيرها را مشخص نمايد كه نتايج جداول و آزمونها به صورت 

الگوي يكپارچه روابط مستقيم ارائه شده است. 
فرض هاي پژوهشي و آمارى آزمون:

فرض صفر: كليت الگوى معادله ساختارى متغير هاى تبيين كننده فرهنگ سازمانى كاركنان شركت ملى 
پخش فرآورده هاى نفتى استان مازندران مورد تأييد نيست.

فرض يك: كليت الگوى معادله ساختارى متغير هاى تبيين كننده فرهنگ سازمانى كاركنان شركت ملى 
پخش فرآورده هاى نفتى استان مازندران مورد تأييد است.

H0: RMSEA ≥ 0.05
H1: RMSEA < 0.05

الگوي روابط علي در الگوى معادله ساختارى متغير هاى تبيين كننده فرهنگ سازمانى كاركنان شركت 
ساختاري                                                                 معادالت  افــزار  نـــرم  بـر  مبتني  مـــازنــدران  استــان  نفتى  هـــاى  فرآورده  پخش  ملى 
Lisrel ver 8.7student  به شرح ذيل است. نكته مورد توجه اينكه در الگوى معادله ساختارى ليزرل 

جهت اثرگذارى در نمودار از متغير مكنون به متغيرهاى مشهود مى باشد[13].  
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نتيجه آزمون: به منظور مشخص نمودن برآورد شاخص هاى نيكويى برآزش عوامل مختلفى وجود دارد كه 
ذيًال هر يك از آنها در قالب جدول زير ارائه خواهند شد:
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با توجه به نتايج به دست آمده در جدول شماره 2، مي توان گفت الگوى تحقيق برازش خوبي از داده هاي 
كننده  تبيين  متغيرهاى  ساختارى  معادله  الگوى  كليت  مجموع  در  اينكه  يعني  است،  داشته  واقعي  دنياي 
فرهنگ سازمانى كاركنان شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى استان مازندران مورد تأييد بوده و برازش 
معنى دار دارد. در ادامه ميزان اثرگذارى مستقيم هر يك از عوامل موثر بر فرهنگ سازمانى كاركنان شركت 

ملى پخش فرآورده هاى نفتى استان مازندران بر اساس خروجى نرم افزار ارائه خواهد شد:

جدول 2- شاخص هاى برازش الگوى اندازه گيرى

    جدول 3- نتايج حاصل از الگوى معادالت ساختارى تاثيرگذارى عوامل 
فرهنگ سازمانى بر رضايت شغلى كاركنان

     

  025/0  ]28[  ]31[  RMSEA .05      RMSEA

  97/0  ]22[  GFI > 0.9   GFI
  93/0  ]13[  AGFI > 0.9     AGFI
  96/0  ]29[  PNFI > 0.9      PNFI
  98/0 ]28[  CFI > 0.9    CFI
  95/0 ]31[  NFI > 0.9     NFI
  96/0 ]22[  NNFI  > 0.9     NNFI
  05/2 ]26[  X2/df .05       X2/df 
  95/0 ]28[ ]31[ TLI > 0.9     TLI 

   
( )  

   
)(  

  
 

       

  
  
  
  

    

 Cul.1  13/9  63/057/0
 Cul.2  12/12  65/071/0

Cul.3  56/12  91/073/0
Cul.4  98/13  21/1  78/0

 Cul.5  24/8  85/052/0
Cul.6  32/12  55/1  72/0
Cul.7  46/15  09/184/0

 Cul.8  99/11  88/070/0
  Cul.9  60/5  36/037/0

 Cul.10  83/14  05/182/0
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6- نتايج تحقيق

6-1-  بحث و نتيجه گيرى
بر  سازمانى  فرهنگ  متغيرهاى  اثرگذارى  نحوه  و  ميزان  نمودن  مشخص  حاضر  تحقيق  انجام  از  هدف 
رضايت شغلى كاركنان شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى استان مازندران بوده است و بمنظور دسترسي 
به هدف بيان شده گام هاي زير پيموده شد: مطالعه ادبيات موضوع، استخراج سازه ها و متغيرهاى فرهنگ 
سازمانى(خالقيت فردي، خطر پذيري، رهبري، يكپارچگي، حمايت مديريت، كنترل، هويت، سيستم پاداش، 
سازش باپديده تعارض، و الگوي ارتباطي)، طراحي ابزار اندازه گيري مرتبط با عوامل مؤثر، مطالعات ميداني 
جامعه  بين  در  توزيع  و  نهايي  پرسشنامه  تهيه  اطالعات،  و  داده ها  اندازه گيري  ابزار  معتبرسازي  و  مقدماتي 
تحقيق(كاركنان شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى استان مازندران)، مطالعات ميداني اصلي و جمع آوري 
داده ها و اطالعات، انجام آزمون  هاي آماري مختلف و در نهايت تجزيه و تحليل به دست آمده، و نتايج آزمونها 
در  پرسش نامه  اعتماد  قابليت  كه  داد  نشان  كرونباخ  آلفاى  پايايي  آزمون  نتيجه  -براساس  كه:  داد  نشان 
حد قابل قبول است. - براساس نتيجه آزمون رتبه بندى فريدمن حداقل يك زوج از رتبه هاى ميانگين 
معادالت  آزمون  نتيجه  براساس   - دارند.،  يكديگر  با  معنادارى  تفاوت  سازمانى  فرهنگ  عوامل  اثرگذارى 
ملى  شركت  كاركنان  سازمانى  فرهنگ  كننده  تبيين  هاى  متغير  ساختارى  معادله  الگوى  كليت  ساختارى 

پخش فرآورده هاى نفتى استان مازندران مورد تأييد است و برازش معنى دار است.

6-2- پيشنهادات مديريتى و تحقيقات آينده
نتيجه آماره توصيفى نشان داد، كه بيش از 80 درصد  كاركنان در شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
داراى مدرك دانشگاهى هستند و سن 70 درصد آنها زير 40 سال است، از طرف ديگر ادبيات موضوعي مربوط 
نشان داد كه اغلب عوامل موثر فرهنگ اكتسابي است. لذا مديران محترم شركت ملى پخش استان مي توانند 
با برگزاري كالسهاي مختلف فرهنگى و آموزشى كاركنان همچون: خالقيت و نوآورى سازمانى، رهبرى موثر و 
كنترل درونى، تفكر مثبت و غيره، روند فرهنگ سازى را در شركت ملى پخش استان مازندران تسهيل نمايند. 
همچنين نتيجه تحقيق نشان داد ساير متغيرها نيز اثرگذارى مطلوب و مناسبى بر فرهنگ سازمانى دارند و در 
اين ميان ميزان اثرگذارى برقرارى تعامل و ارتباط، داشتن هويت كارى و يكپارچگى و انسجام داراى بيشترين 
ضريب اثرگذارى بوده اند. لذا به مديران محترم پيشنهاد مى گردد تا با شناسايى ابعاد و مولفه هاى تشكيل 
دهنده اين متغيرها، تالشى موثر و جدى در تقويت و حفظ وضع موجود هر يك از متغيرهاى مذكور داشته 
باشند. لذا پيشنهاد مى گردد تا مديران ضمن مشاركت دادن كاركنان در تصميمات سازمانى(بصورت حضورى 
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و غيرحضورى)، روحيه همكارى و مشاركت را تقويت نمايد. برگزارى نشست هاى تخصصى در مراسم مختلف 
براى اعضاى شركت نفت، راهكارى مناسب و مطلوبى است كه به مديران امر پيشنهاد مى گردد. براى ايجاد 
هويت كارى و سازمانى موثر نياز به تقويت بنيه سازمانى و خانوادگى كاركنان مى باشد كه پيشنهاد مولف 
بر اساس تأكيد سخنان امير المؤمنين(ع)  در نهج البالغه اينست كه با برقرارى ارتباط صميمانه با كاركنان 
سازمان و نياز سنجى خواسته ها، برقرارى سيستم پاداش مبتنى بر عملكرد و نيز فراهم نمودن بستر و شرايط 

پيشرفت و ترفى ميان كاركنان، گامى موثر در اين راستا بردارند.
همان گونه كه نتيجه تحقيق نشان داد، متغيرهاى سازش با پديده تعارض ميان كاركنان شركت ملى پخش 
از كمترين اثرگذارى برخوردار است. اين ضريب بيان مى كند كه پذيرش ديدگاه هاى مخالف و انتقادى از 
سوى كاركنان اين شركت رد شده است و اين عمل روحيه نوآورى و تغيير را از ميان مى برد و بايد با برگزارى 

كارگاه هاى تعارض سازمانى در سازمان اين روحيه را تقويت نمود.
مستند به بيان مسئله، هدف و پيشينه. موارد زير بعنوان پيشنهاداتي به منظور انجام تحقيقات آتي در 

ارتباط با موضوع تحقيق حاضر مي تواند ارائه گردد:
- در تحقيق حاضر مولف بمنظور سنجش فرهنگ سازمانى از الگوى استيفن رابينز استفاده نموده است، 
تاثير  بررسى  منظور  به  پيشين  مطالعات  بيشتر  دهد  مى  نشان  سازمانى  فرهنگ  موضوعى  ادبيات  مرور  اما 
فرهنگ سازمانى بر رضايت شغلى و يا ساير متغيرهاى رفتار سازمانى از الگوى چهار بعدى هاف استد استفاده 
نموده اند، لذا پيشنهاد مى شود مولفين ديگر با استفاده از الگوى هاف استد و يا ساير الگو هاى فرهنگ ديگر 
به بررسى و تبين تأثير فرهنگ سازمانى بر رضايت شغلى كاركنان شركت ملى نفت استان مازندران بپردازند.

سازمانى  تعهد  و  سازمانى  فرهنگ  خصوص  در  زيادى  تحقيقات  داد  نشان  تحقيق  پيشينه  بررسي   -
كاركنان انجام گرفته است كه در تحقيق حاضر به آن پرداخته نشد و به عنوان يكى از موضوعات اثربخش 
جوامع صنعتى امروز مى باشد. لذا پيشنهاد مى شود مولفين آينده به بررسى رابطه بين فرهنگ سازمانى با 

تعهد كاركنان در شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى استان  بپردازند. 

- در تحقيق حاضر، مولف به علت حجيم بودن پروژه موفق به سنجش اثرگذارى عوامل جمعيت شناختى 
بر هر يك از متغيرهاى فرهنگ سازمانى و رضايت شغلى نشده است، لذا پيشنهاد مى گردد تا مولفين ديگر 
به بررسى تاثير عوامل و ويژگى هاى جمعيت شناختى تحقيق حاضر(همچون: منطقه مورد فعاليت، ميزان 

تجربه، پست سازمانى و ...) بر فرهنگ سازمانى و رضايت شغلى كاركنان پرداخته شود.

الگو يابى اثرگذارى عوامل فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي كاركنان شركت نفت
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