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چکیده
فرهنگ سازمانی موضوعی است که اخیراً به دانش مدیریت و قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است .در
بررسی انجام شده توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت ،فرهنگ سازمانی یکی از مؤثرترین عوامل
پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است؛ بهطوریکه بسیاری از پژوهشگران بر این باور هستند که
موفقیت کشور ژاپن در صنعت و مدیریت بهدلیل توجه آنها به فرهنگ سازمانی است .فرهنگ سازمانی
بهعنوان مجموعهای از باورها و ارزشهای مشترك بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان اثر میگذارد و
میتواند نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت بهشمار آید که باید بررسی شود.
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی ،فرایندهای دانش و عملکرد سازمانی
«شهرداری منطقه  17شهر تهران» بود که بدین منظور  137نفر از کارکنان این سازمان به روش
نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه برگرفته از مقاله هربرت نولد ( )2012پاسخ دادند.
روایی صوری این پرسشنامه به تأیید چند تَن از متخصصان این حوزه رسید و میزان پایایی آن نیز به کمک
آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد .در پایان نتایج پرسشنامههای پژوهش به کمک آزمون ضریب همبستگی
پیرسون و رگرسیون خطی دومتغیره مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و
ابعاد آن با فرایندهای دانش و عملکرد سازمانی در «شهرداری منطقه  17شهر تهران» رابطه مثبت و
معناداری ( )P<0/01وجود دارد.
واژگان کلیدی :فرهنگ سازمانی ،فرایندهای دانش ،عملکرد سازمانی ،شهرداری شهر تهران.

تاریخ دریافت مقاله ،1392/12/25 :تاریخ پذیرش مقاله.1393/2/28 :
 .1استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.
 .2استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.
 .3دانشآموخته کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.
E-mail: parisaghorbani@gmail.com
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 .1مقدمه

فرهنگ سازمانی (مجموعه باورها و ارزشهایی که افراد به آن پایبندند) بر نگرش افراد به
شغل و سازمان آنها تأثیر میگذارد و احساس نگرش کارکنان به شغل و سازمان ،ادراك و رفتار
کارکنان و همچنین رفتار سازمانی را تحتتأثیر قرار میدهد .برخی نظریهها نشان داده است که
اگر اساس و معیار رضایت شغلی به باالترین حد خود برسدف الزم است بین نیازهای فردی و
فرهنگ سازمانی تجانس وجود داشته باشد (شجاعی.)1390 ،
فرهنگ سازمانی موضوعی است که اخیراً به دانش مدیریت و قلمرو رفتار سازمانی راه یافته
است .بهدنبال نظریهها و پژوهشهای جدید در مدیریت ،فرهنگ سازمانی اهمیت روزافزونی یافته
و به یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت تبدیل است .جمعیتشناسان و جامعهشناسان و اخیراً
روانشناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم مبذول داشتهاند و در
شناسایی نقش و اهمیت آن نظریهها و پژوهشهای زیادی انجام دادهاند و در حل مسائل و
مشکالت مدیریت بهکار گرفتهاند (سرداری.)1382 ،
جهانیشدن و تنوع نیروی کار ،پویاییهای محیط کار امروزی را متحول کرده است .قواعد
تسهیم دانش سنتی ،یادگیری و آموزش در سازمانها در حال تغییر است ( .)Bose, 2003دانش
سازمانی معموالً به دانش ضمنی و دانش آشکار تقسیم میشود ( .)Nonaka, 1994دانش آشکار
میتواند مکتوب ،منتقل و به اشتراك گذاشته شود ( )Jarrar, 2002و در منابع دانش ذخیره شود
(کالست .)1382 ،این دانش بر پایه معیارهای عینی است و مشخصه کاالهای عمومی را دارد
(کرمی .)1384 ،نمونههای دانش آشکار ،پایگاههای داده و کتابهای راهنما هستند ( Duffy,
)2000؛ اما تفسیر و انتقال دانش ضمنی دشوار است (غالمیان و خواجه افضلی)1385 ،؛ زیرا در
ذهن ،رفتار و ادراك افراد جای گرفته است (دافی .)2000 ،این بُعد از دانش در اقدامات ماهرانه
ظاهر میشود (طبیبی و همکاران .)1390 ،نمونههای نوعی دانش ضمنی شهود ،بصیرت ،عقاید و
ارزشها هستند ( .)Cummings, 2003دانش موجود در اذهان اعضای یک سازمان یکی از
مهمترین منابع آن است (نقیزاده و الهی .)1389 ،شماری از پژوهشگران حتی معتقدند که خود
سازمان بدنه دانش است ( )Grant & Baden, 2004و اهمیت آن فراتر از سایر داراییهای مادی
همچون منابع طبیعی و مالی است ( .)Quinn et al, 1996این داراییها برای هر کسی با شرایط
یکسان فراهم است (محمدی استانی و همکاران )1391 ،و بنابراین تنها مزیت رقابتی موقتی را
ایجاد میکنند.
مدیریت دانش عبارت است از :یک فرآیند سازمانی و سامانمند ویژه که در آن هر کسی مجاز
به یافتن ،سازماندهی ،نگهداری ،بهکاربردن ،توزیعکردن ،انتشاردادن و از نو خلق کردن هر دو نوع
دانش ضمنی و آشکار برای کارکنان برای ارتقای عملکرد سازمانی و خلق ارزش است ( & Alavi
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)Leidner, 2001؛ بنابراین با درنظرگرفتن موارد ذکرشده و همچنین اهمیت عملکرد کارکنان در
محیط «شهرداری منطقه  17شهر تهران» برای عملکرد باالتر و ارائه خدمات بهتر ،شناسایی تأثیر
فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش و بهبود عملکرد سازمانی ضروری به نظر میرسد و میتوان
ادعا کرد که دغدغه اصلی پژوهشگر در پژوهش حاضر است و پژوهشگر درصدد آن است تا تأثیر
فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش و بهبود عملکرد سازمانی را بررسی کند.
امید است این پژوهش با شناسایی رابطه فرهنگ سازمانی ،فرایندهای دانش و عملکرد
سازمانی ،افزایش عملکرد کارکنان «شهرداری منطقه  »17و رضایت شهروندان این منطقه را
فراهم آورد؛ بنابراین مسئله اصلی پژوهش بهصورت زیر است:
آیا بین فرهنگ سازمانی ،فرایندهای دانش و عملکرد سازمانی در «شهرداری منطقه »17
رابطه معناداری وجود دارد؟
اهداف پژوهش به شرح زیر است:
هدف اصلی :بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی ،فرایندهای دانش و عملکرد سازمانی در
«شهرداری منطقه  17شهر تهران».
اهداف فرعی:
 .1بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و فرایندهای دانش در «شهرداری منطقه  17شهر تهران»؛
 .2بررسی رابطه بین آموزش و فرایندهای دانش در «شهرداری منطقه  17شهر تهران»؛
 .3بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و فرایندهای دانش در «شهرداری منطقه  17شهر
تهران»؛
 .4بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی در «شهرداری منطقه  17شهر تهران»؛
 .5بررسی رابطه بین آموزش و عملکرد سازمانی در «شهرداری منطقه  17شهر تهران»؛
 .6بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و عملکرد سازمانی در «شهرداری منطقه  17شهر
تهران».
فرضیهها

فرضیه اصلی :بین فرهنگ سازمانی ،فرایندهای دانش و عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد.
فرضیههای فرعی:
 .1بین ساختار سازمانی و فرایندهای دانش رابطه وجود دارد؛
 .2بین آموزش و فرایندهای دانش رابطه وجود دارد؛
 .3بین توانمندسازی کارکنان و فرایندهای دانش رابطه وجود دارد؛
 .4بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد؛
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 .5بین آموزش و عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد؛
 .6بین توانمندسازی کارکنان و عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد.
مدل :مدل پژوهش حاضر به صورت شکل  1است.
فرایندهای دانش

فرهنگ سازمانی

ساختار سازمانی
آموزش
توانمندسازی کارکنان

عملکرد سازمانی
شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

جامعهآماری :جامعه آماری عبارت است از :مجموعهای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک
صفت مشترك باشند .صفت مشترك صفتی است که در میان همه عناصر جامعه آماری مشترك و
متمایزکننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر و مومنی .)1387 ،جامعه آماری پژوهش حاضر
شامل کلیه کارکنان «شهرداری منطقه  17شهر تهران» است که تعداد آنها  212نفر است؛
بنابراین جامعه آماری دارای ساختاری متجانس و یکپارچه است.
روشهای بررسی و تحلیل دادهها :بررسی و تحلیل دادههای پژوهش شامل دو بخش به شرح
زیر است:
الف .آمار توصیفی :برای توصیف یافتهها ،از جدولها و نمودارهاای فراوانای اساتفاده مایشاود؛
همچنین بهمنظور توصیف بهتر دادهها از شاخصهای مرکزی و شاخصهای پراکندگی بهره گرفته
خواهد شد.
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ب .آمار استنباطی :در این پژوهش از آزمون کلموگروف اسمیرونوف بارای تأییاد یاا عادمتأییاد
توزیع نرمالبودن دادهها بهمنظور سنجش متغیرها استفاده میشود.
در این قسمت نتایج تحلیل استنباطی فرضیههای پژوهش ،به تفکیک گزارش میشود.
برای استفاده از آزمونهای پارامتریک در تحلیل دادههای پژوهش ،این دادهها باید دارای شرط
نرمالبودن توزیع متغیرها باشند که این فرض با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف تحلیل شد
و نتایج آن به شرح جدولهای  1است.
جدول  :1آمارههای مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف
متغیر

فرهنگ سازمانی

فرایند دانش

عملکرد سازمانی

مقداره گولموگروفاسمیرنف

1/075
0/198

1/025
0/244

0/943
0/336

Sig.

نتایج آزمون کولموگروفاسمیرنف نشان میدهد که توزیع متغیرهای پژوهش نرمال است و در
تحلیل فرضیههای پژوهش میتوان از آزمونهای پارامتریک استفاده کرد.
فرضیه اصلی :بین فرهنگ سازمانی ،فرایندهای دانش و عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد.
برای مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی ،فرایندهای دانش و عملکرد سازمانی در «شهرداری
منطقه  17شهر تهران» از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن به صورت
جدول  2است.
جدول  :2رابطه بین فرهنگ سازمانی ،فرایندهای دانش و عملکرد سازمانی
2

متغیرها

1

فرهنگ سازمانی

1

فرایندهای دانش

**0/681

1

عملکرد سازمانی

**0/551

**0/680

3

1
**P<0/01

جدول  ،2ضریب همبستگی بین فرهنگ سازمانی ،فرایندهای دانش و عملکرد سازمانی در
«شهرداری منطقه  17شهر تهران» را نشان میدهد .ضریب همبستگی بین فرهنگ سازمانی و
عملکرد سازمانی  0/551و بین فرهنگ سازمانی و عملکرد سازمانی  )P=0/01( 0/680است که
این آمارهها نشان میدهد که بین فرهنگ سازمانی ،فرایندهای دانش و عملکرد سازمانی در
«شهرداری منطقه  17شهر تهران» ارتباط مثبت و معناداری ( )P<0/01وجود دارد .مثبتبودن
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رابطه بین این متغیرها بدین معنا است که با افزایش سطح فرهنگ سازمانی در سطح فرایندهای
دانش و عملکرد سازمانی در «شهرداری منطقه  17شهر تهران» نیز افزایش روی داده و برعکس
این قضیه نیز صادق است.
فرضیههای فرعی

 .1بین توانمندسازی کارکنان و فرایندهای دانش رابطه وجود دارد :برای پیشبینی تغییرات
فرایندهای دانش در «شهرداری منطقه  17تهران» از طریق توانمندسازی کارکنان و بهمنظور
بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دومتغیره استفاده شد که نتایج آن به شرح جدولهای 3
و  4و نمودار  ،1است.
جدول  :3مشخصکنندههای کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر فرایندهای دانش در
شهرداری منطقه  17تهران
شاخص آماری

ضریب

R2

همبستگی
مدل رگرسیون
1

0/544

R2

F

تعدیلشده
0/296

0/291

سطح
معناداری

56/774

0/000

جدول  ،3ضریب همبستگی بین توانمندسازی کارکنان و فرایندهای دانش در شهرداری منطقه
 17را نشان میدهد .ضریب همبستگی بین این دو متغیر 0/544 ،و دارای سطح معناداری
( )P=0/000است .با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیلشده ( ،)0/291توانمندسازی کارکنان تأثیر
معناداری ( )P<0/01بر فرایندهای دانش در «شهرداری منطقه  17تهران» دارد.
جدول  :4ضریب رگرسیونیِ توانمندسازی کارکنان و فرایندهای دانش در شهرداری منطقه 17
شاخص آماری

ضرایب

خطای

بتای

مدل

رگرسیون

استاندارد

استاندارد

ضریب ثابت

1/671

0/176

توانمندسازی کارکنان

0/369

0/049

0/544

T

سطح
معنیداری

9/493

0/000

7/535

0/000
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0/369
فرایندهای دانش در

توانمندسازی

شهرداری منطقه 17

کارکنان

نمودار  :1تأثیر رگرسیونی متغیر توانمندسازی کارکنان بر فرایندهای دانش در «شهرداری منطقه »17

به ازای یک واحد افزایش در میزان توانمندسازی کارکنان 0/369 ،واحد در فرایندهای دانش
در «شهرداری منطقه  »17افزایش رخ خواهد داد .میتوان معادله خط رگرسیونی زیر را برای
پیشبینی فرایندهای دانش در«شهرداری منطقه  ،»17بهوسیله توانمندسازی کارکنان تنظیم کرد:
توانمندسازی کارکنان ( = 1/671 + )0/369فرایندهای دانش در شهرداری منطقه 17
 .2بین آموزش و فرایندهای دانش رابطه وجود دارد :برای پیشبینی تغییرات فرایندهای
دانش در «شهرداری منطقه  »17از طریق آموزش و بهمنظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون
خطی دومتغیره استفاده شد که نتایج آن به شرح جدولهای  5و  6و نمودار  ،2است
جدول  :5مشخصکنندههای کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر آموزش بر فرایندهای دانش در شهرداری منطقه 17

شاخص آماری

ضریب

مدل رگرسیون

همبستگی

1

0/577

R2

R2
تعدیلشده

F

0/333

0/328

67/415

سطح
معناداری
0/000

جدول  ،5ضریب همبستگی بین آموزش و فرایندهای دانش در شهرداری منطقه  17را نشان
میدهد .ضریب همبستگی بین این دو متغیر 0/577 ،و دارای سطح معناداری ( )P=0/000است .با
توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیلشده ( ،)0/328آموزش تأثیر معناداری ( )P<0/01بر فرایندهای
دانش در «شهرداری منطقه  »17دارد.
جدول  :6ضریب رگرسیونیِ آموزش و فرایندهای دانش در شهرداری منطقه 17
شاخص آماری

ضرایب

خطای

بتای

مدل

رگرسیون

استاندارد

استاندارد

ضریب ثابت

1/688

0/160

آموزش

0/394

0/048

0/577

T

سطح
معناداری

10/554

0/000

8/211

0/000
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0/394
آموزش

فرایندهای دانش در
شهرداری منطقه 17

نمودار  :2تأثیر رگرسیونی متغیر آموزش بر فرایندهای دانش در شهرداری منطقه 17

به ازای یک واحد افزایش در میزان آموزش 0/394 ،واحد در فرایندهای دانش در «شهرداری
منطقه  »17افزایش رخ خواهد داد .میتوان معادله خط رگرسیونی زیر را برای پیشبینی فرایندهای
دانش در «شهرداری منطقه  ،»17بهوسیله آموزش تنظیم کرد:
آموزش ( = 1/688 + )0/394فرایندهای دانش در شهرداری منطقه 17
 .3بین ساختار سازمانی و فرایندهای دانش رابطه وجود دارد .برای پیشبینی تغییرات
فرایندهای دانش در «شهرداری منطقه  »17از طریق ساختار سازمانی و بهمنظور بررسی رابطه بین
آنها از رگرسیون خطی دومتغیره استفاده شد که نتایج آن به شرح جدولهای  7و  8و نمودار ،3
است.
جدول  :7مشخصکنندههای کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر ساختار سازمانی بر فرایندهای دانش در
شهرداری منطقه 17
شاخص آماری

ضریب

مدل رگرسیون

همبستگی

1

0/543

2

R2
0/295

R

تعدیلشده
0/290

F
56/483

سطح
معناداری
0/000

جدول  ،7ضریب همبستگی بین ساختار سازمانی و فرایندهای دانش در شهرداری منطقه 17
را نشان میدهد .ضریب همبستگی بین این دو متغیر 0/543 ،و دارای سطح معناداری ()P=0/000
است .با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیلشده ( ،)0/290ساختار سازمانی تأثیر معناداری
( )P<0/01بر فرایندهای دانش در «شهرداری منطقه  »17دارد.
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جدول  :8ضریب رگرسیونیِ ساختار سازمانی و فرایندهای دانش در شهرداری منطقه 17
شاخص آماری

ضرایب

خطای

بتای

مدل

رگرسیون

استاندارد

استاندارد

ضریب ثابت

1/988

0/136

ساختار سازمانی

0/362

0/048

0/543

T

سطح
معناداری

14/668

0/000

7/516

0/000

0/362
ساختار سازمانی

فرایندهای دانش
در شهرداری
منطقه 17

نمودار  :3تأثیر رگرسیونی متغیر ساختار سازمانی بر فرایندهای دانش در شهرداری منطقه 17

به ازای یک واحد افزایش در میزان ساختار سازمانی 0/362 ،واحد در فرایندهای دانش در
«شهرداری منطقه  »17افزایش رخ خواهد داد .میتوان معادله خط رگرسیونی زیر را برای
پیشبینی فرایندهای دانش در «شهرداری منطقه  ،»17بهوسیله ساختار سازمانی تنظیم کرد:
ساختار سازمانی ( = 1/988 + )0/362فرایندهای دانش در شهرداری منطقه 17
 .4بین توانمندسازی کارکنان و عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد :برای پیشبینی تغییرات
عملکرد سازمانی در «شهرداری منطقه  »17از طریق توانمندسازی کارکنان و بهمنظور بررسی
رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دومتغیره استفاده شد که نتایج آن به شرح جدولهای  9و  10و
نمودار  ،4است.
جدول  :9مشخصکنندههای کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر عملکرد سازمانی در
شهرداری منطقه 17
شاخص آماری

ضریب

مدل رگرسیون
1

همبستگی
0/429

2

R2
0/184

R

تعدیلشده
0/178

F
30/440

سطح
معناداری
0/000

جدول  ،9ضریب همبستگی بین توانمندسازی کارکنان و عملکرد سازمانی در «شهرداری
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منطقه  »17را نشان میدهد .ضریب همبستگی بین این دو متغیر 0/429 ،و دارای سطح معناداری
( )P=0/000است .با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیلشده ( ،)0/178توانمندسازی کارکنان تأثیر
معناداری ( )P<0/01بر عملکرد سازمانی در «شهرداری منطقه  »17دارد.
جدول  10ضریب رگرسیونیِ توانمندسازی کارکنان و عملکرد سازمانی در شهرداری منطقه 17
شاخص آماری

ضرایب

خطای

بتای

مدل

رگرسیون

استاندارد

استاندارد

ضریب ثابت

1/355

0/227

توانمندسازی کارکنان

0/349

0/063

0/429

سطح

T

معنیداری

5/967

0/000

5/517

0/000

0/349
عملکرد سازمانی

توانمندسازی

شهرداری منطقه 17

کارکنان

نمودار  :4تأثیر رگرسیونی متغیر توانمندسازی کارکنان بر عملکرد سازمانی در شهرداری منطقه 17

به ازای یک واحد افزایش در میزان توانمندسازی کارکنان 0/349 ،واحد در عملکرد سازمانی
در «شهرداری منطقه  »17افزایش رخ خواهد داد .میتوان معادله خط رگرسیونی زیر را برای
پیشبینی عملکرد سازمانی در «شهرداری منطقه  ،»17بهوسیله توانمندسازی کارکنان تنظیم کرد:
توانمندسازی کارکنان ( = 1/355 + )0/349عملکرد سازمانی در شهرداری منطقه 17
 .5بین آموزش و عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد :برای پیشبینی تغییرات عملکرد
سازمانی در «شهرداری منطقه  »17از طریق آموزش و بهمنظور بررسی رابطه بین آنها از
رگرسیون خطی دومتغیره استفاده شد که نتایج آن به شرح جدولهای  11و  12و نمودار  5است.
جدول  :11مشخصکنندههای کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر آموزش بر عملکرد سازمانی در شهرداری منطقه 17

شاخص آماری

ضریب

مدل رگرسیون

همبستگی

1

0/429

R2
0/184

R2
تعدیلشده
0/178

F
30/464

سطح
معناداری
0/000
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جدول  ،11ضریب همبستگی بین آموزش و عملکرد سازمانی در «شهرداری منطقه  »17را
نشان میدهد .ضریب همبستگی بین این دو متغیر 0/429 ،و دارای سطح معناداری ()P=0/000
است .با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیلشده ( ،)0/178آموزش تأثیر معناداری ( )P<0/01بر
عملکرد سازمانی در «شهرداری منطقه  »17دارد.
جدول  12ضریب رگرسیونیِ آموزش و عملکرد سازمانی در شهرداری منطقه 17
شاخص آماری

ضرایب

خطای

بتای

مدل

رگرسیون

استاندارد

استاندارد

ضریب ثابت

1/440

0/212

آموزش

0/351

0/064

0/429

T

سطح
معناداری

6/793

0/000

5/519

0/000

0/351
عملکرد سازمانی

آموزش

شهرداری منطقه 17
نمودار  :5تأثیر رگرسیونی متغیر آموزش بر عملکرد سازمانی در شهرداری منطقه 17

به ازای یک واحد افزایش در میزان آموزش 0/351 ،واحد در عملکرد سازمانی در شهرداری
منطقه  17افزایش رخ خواهد داد .میتوان معادله خط رگرسیونی زیر برای پیشبینی عملکرد
سازمانی در «شهرداری منطقه  ،»17بهوسیله آموزش را تنظیم کرد:
آموزش ( = 1/440 + )0/351عملکرد سازمانی در شهرداری منطقه 17
 .6بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد :برای پیشبینی تغییرات
عملکرد سازمانی در «شهرداری منطقه  »17از طریق ساختار سازمانی و بهمنظور بررسی رابطه بین
آنها از رگرسیون خطی دومتغیره استفاده شد که نتایج آن به شرح جدولهای 13و  14و نمودار ،6
است:
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جدول  :13مشخصکنندههای کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر ساختار سازمانی بر عملکرد سازمانی در
شهرداری منطقه 17
شاخص آماری

ضریب

مدل رگرسیون

همبستگی

1

0/487

2

R2
0/237

R

F

تعدیلشده
0/231

سطح
معناداری

41/966

0/000

جدول  ،13ضریب همبستگی بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی در «شهرداری منطقه
 »17را نشان میدهد .ضریب همبستگی بین این دو متغیر 0/487 ،و دارای سطح معناداری
( )P=0/000است .با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیلشده ( ،)0/231ساختار سازمانی تأثیر
معناداری ( )P<0/01بر عملکرد سازمانی در «شهرداری منطقه  »17دارد.
جدول  :14ضریب رگرسیونیِ ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی در شهرداری منطقه 17
شاخص آماری

ضرایب

خطای

بتای

مدل

رگرسیون

استاندارد

استاندارد

ضریب ثابت

1/528

0/169

ساختار سازمانی

0/389

0/060

0/487

سطح

T

معناداری

9/043

0/000

6/478

0/000

0/389
عملکرد سازمانی

ساختار سازمانی

شهرداری منطقه 17
نمودار  :6تأثیر رگرسیونی متغیر ساختار سازمانی بر عملکرد سازمانی در شهرداری منطقه 17

به ازای یک واحد افزایش در میزان ساختار سازمانی 0/389 ،واحد در عملکرد سازمانی در
«شهرداری منطقه  »17افزایش رخ خواهد داد .میتوان معادله خط رگرسیونی زیر را برای
پیشبینی عملکرد سازمانی در «شهرداری منطقه  ،»17بهوسیله ساختار سازمانی تنظیم کرد:
ساختار سازمانی ( = 1/528 + )0/389عملکرد سازمانی در شهرداری منطقه 17
نتایج

فرضیه اصلی :بین فرهنگ سازمانی ،فرایندهای دانش و عملکرد سازمانی در «شهرداری منطقه
 17تهران» رابطه وجود دارد.
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نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین فرهنگ سازمانی ،فرایندهای دانش و عملکرد سازمانی
در «شهرداری منطقه  17شهر تهران» رابطه مثبت و معناداری ( )P<0/01وجود دارد.
این یافته با نتایج مطالعات گودرزی و همکاران ،)1388( ،فضلی و علیشاهی ( ،)1391هولوزکی
( ،)2002وی هنگ ( ،)2005لیدنر و همکاران ( )2006و الی و همکاران ( )2007همراستا است.
فرضیههای فرعی

 .1بین توانمندسازی کارکنان و فرایندهای دانش رابطه وجود دارد :امروزه توانمندسازی
یکی از ابزارهای سودمند ارتقای کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمانی تلقی میشود .برای
کسب موفقیت در محیط در حال تغییر کسبوکار امروزی ،سازمانها به دانش ،نظرها ،انرژی و
خالقیت کلیه کارکنان ،اعم از کارکنان خطمقدم تا مدیران سطح باال ،نیازمندند .برای تحقق این
امر ،سازمانها از طریق توانمندسازی کارکنان بهمنظور تشویق آنان به ابتکارعمل بدون اعمال
فشار ،ارجنهادن به منافع جمعی سازمان با کمترین نظارت و انجام وظیفه بهعنوان مالکان سازمان،
اقدام میکنند .توانمندسازی ،مخصوصاً در محیطهای کاری مجازی که اعضای سازمان از تعامالت
رودررو محروم هستند و مجبورند که بهطور مستقل عمل کنند ،بسیار مهم است؛ همچنین
توانمندسازی برای حفظ امید و وابستگی کارکنان باقیمانده در زمانهای کوچکسازی سازمان
حائزاهمیت است .توانمندسازی ،کارکنان را قادر میسازد تا در مواجهه با مشکالت و تهدیدها،
مقاومت و انعطافپذیری بیشتری داشته باشند که این مهم میتواند بر فرایندهای دانش سازمانی
تأثیرگذار باشد .نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد که بین توانمندسازی کارکنان و فرایندهای دانش
در «شهرداری منطقه  »17رابطه مثبت و معناداری (R2adj. =0/291؛  )P<0/01وجود دارد .این
یافته با نتایج مطالعات رحیمیان و شامی زنجانی ( ،)1390رستگار ( )1388و فیلد ( )2008همسو
است.
 .2بین آموزش و فرایندهای دانش رابطه وجود دارد :بهطورکلی موضوع آموزش کارکنان و
اهمیت آن در علوم اداری و مدیریت بعد از جنگ جهانی دوم موردتوجه قرار گرفت .تا آن زمان
سازمانهای معدودی بودند که برای تعلیم و تربیت کارکنان خود سعی کافی مبذول میداشتند .در
ایران ،آموزش کارکنان به شیوه نوین در اواسط دهه  1310مطرح شد؛ هرچند قبل از آن نیز
آموزش کارکنان بهصورت موردی و پراکنده وجود داشته است .راهآهن در سال  1314و «وزارت
پست و تلگراف و تلفن» در سال  1318آموزشگاههایی را تأسیس کردند تا اینکه در سال 1327
آموزش ضمن خدمت جزو وظایف دولت قرار گرفت و در سال  1342با تأسیس «شورای عالی
اداری کشور» ،آموزش ضمن خدمت و تربیت نیروی انسانی وضعیت بهتری پیدا کرد و تا به امروز

70

فصلنامه مدیریت کسب و کار ،شماره  ،22سال ششم ،تابستان 1392

تالشهایی در این حوزه صورت میگیرد که این مهم نشاندهنده اهمیت آموزش کارکنان است.
نتایج پزوهش حاضر نیز نشان داد که بین آموزش و فرایندهای دانش در «شهرداری منطقه »17
رابطه مثبت و معناداری (R2adj. =0/328؛  )P<0/01وجود دارد .این یافته با نتایج مطالعات
بیکزاد و دودمانی ملکی ( )1390و لی و چویی ( )2003همراستا است.
 .3بین ساختار سازمانی و فرایندهای دانش رابطه وجود دارد :ساختار سازمانی ،راه یا
شیوهای است که بهوسیله آن ،فعالیتهای سازمانی تقسیم ،سازماندهی و هماهنگ میشوند.
سازمانها ساختارهایی را بهوجود میآورند تا فعالیتهای عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و
اعمال اعضا را کنترل کنند .ساختار سازمانی در نمودار سازمانی نمایان میشود .نمودار سازمانی نیز
یک نماد قابلرؤیت از کل فعالیتها و فرایندهای سازمان است .متغیرهای زیادی بهعنوان ابعاد
ساختار سازمانی نام برده شده است؛ از آن جمله میتواند به اجزای اداری ،استقالل ،تمرکز،
پیچیدگی ،تفویض اختیار ،تفکیک ،رسمیت ،انسجام ،حرفهایشدن ،حیطه نظارت ،تخصصگرایی،
استانداردسازی و سطوح سلسلهمراتب عمودی اشاره کرد .از میان این عوامل ،اغلب دانشمندان بر
سه بُعد پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز بهعنوان ابعاد اصلی سازمان اتفاقنظر دارند و معتقدند که
بهنوعی دیگر ابعاد ساختار سازمانی را دربرمیگیرند .این ابعاد میتواند باعث تغییر در فرایندهای
سازمانی شوند .نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد که بین ساختار سازمانی و فرایندهای دانش در
«شهرداری منطقه  »17رابطه مثبت و معناداری (R2adj. =0/290؛  )P<0/01وجود دارد .این
یافته با نتایج مطالعات حسینی و همکاران ( )1389همسو است.
 .4بین توانمندسازی کارکنان و عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد :با توجه به
دگرگونیهای سریع دانش و معلومات بشری ،همه چیز بهشدت در حال تغییروتحول است.
سازمانها بهعنوان یک سیستم باز با محیط در تعامل بوده و برای تداوم حیات نیازمند پاسخگویی
به تغییرات محیطی هستند .ازآنجاکه منابع انسانی مهمترین عامل و محور سازمانها محسوب
میشوند ،تجهیز و آمادهسازی منابع مزبور برای مواجهه با تغییرات ،اهمیت ویژهای دارد و کلیه
سازمانها با هر نوع مأموریتی باید بیشترین سرمایه ،وقت و برنامه را به پرورش و توانمندسازی
انسانها در ابعاد مختلف اختصاص دهند زیرا این مهم باعث بهبود عملکرد سازمانی خواهد شد.
نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد که بین توانمندسازی کارکنان و عملکرد سازمانی در «شهرداری
منطقه  »17رابطه مثبت و معناداری (R2adj. =0/178؛  )P<0/01وجود دارد .این یافته با نتایج
مطالعات کرمی ( ،)1384داونپورت و همکاران ( )1995و گوپتا و گوین دارجان ( )2000همراستا
است.

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی ،فرایندهای دانش ...

71

 .5بین آموزش و عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد :آموزش کارکنان برای تسهیل یادگیری
در آنان است .از یادگیری تعریفهای زیادی ارائه شده است؛ اما تعریفی که در این میان شناختهتر
است ،بیان میدارد که یادگیری فرآیند ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در رفتاری که حاصل تجربه است.
این مهم باعث بهبود عملکرد سازمانی شرکتها و سازمانها خواهد شد .نتایج پژوهش حاضر نیز
نشان داد که بین آموزش و عملکرد سازمانی در «شهرداری منطقه  »17رابطه مثبت و معناداری
(R2adj. =0/178؛  )P<0/01وجود دارد .این یافته با نتایج مطالعات حسینی ( )1385همسو است.
 .6بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد :ساختار سازمانی ،تجلی تفکر
سیستمی است .سازمان مرکب از عناصر ،روابط بین عناصر و ساختار روابط بهعنوان یک کلیت
است که یک واحد را تشکیل میدهد و نوع و ساختار آن بر عملکرد سازمان تأثیرگذار خواهد بود.
نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد که بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی در «شهرداری
منطقه  »17رابطه مثبت و معناداری (R2adj. =0/231؛  )P<0/01وجود دارد .این یافته با نتایج
مطالعات دی النگ و فاهی ( )2000همراستا است.
پیشنهادها

پیشنهادهای اجرایی
 .1کارکنان سعی کنند در کارهای خود درگیر و فعال بوده و به موفقیتهای سازمانی خود و
همکاران متعهد باشند؛
 .2در سازمان ،کارکنان ویژهای مسئول کسب دانش از منابع خارجی شوند؛
 .3برنامهریزی کاری مداوم شود و همه تا اندازهای در دستیابی به موفقیت ،درگیر شوند.
پیشنهادهای پژوهشی

 .1درباره عوامل مؤثر بر ساختار سازمانی «کارکنان شهرداری منطقه  »17مطالعهای صورت پذیرد.
 .2درباره تأثیر فرایندهای دانش بر ریسکپذیری مالی مدیران «شهرداری منطقه  »17مطالعهای
صورت پذیرد.
محدودیتها :جامعه موردمطالعه حاضر تنها شامل کارکنان «شهرداری منطقه  17شهر تهران»
است و تعمیم نتایج باید با احتیاط صورت پذیرد؛ همچنین پرسشنامه خود یک محدودیت تلقی
میشود؛ زیرا نگرش افراد را بررسی میکند و نه واقعیت را.
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