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سال پانزدهم

روانشناختی بر هویت سازمانی به میزان  0/22است .در نهایت توانمندسازی روانشقناختی
و سرمایه اجتماعی نقش میانجیگری در تأثیر معماری دانش بر هویت سقازمانی بقه میقزان
 0/31و  0/23دارد.
کلیدواژهها :هویت سازمانی ،معماری ،توانمندسازی روانشناختی.
 .1مقدمه

امروزه اهمیقت ماالعقه ی هویقت سقازمانی بقهطور زمینقدهای احسقا

میشقود؛ زیقرا

سققازمان ها در حققا تجربققه اققردن تیییققرات سققریر در رمینققد جهققانیشققدن ،نوموریهققای
ت نولوژی ی ،تیییرات سیاسی و روابط اارمند-اار رمای جدید هستند .بنقابراین ،سقازمانها
نمی توانند راهبردهای جدید را بدون تف ر در مورد منچه اانون هستند و منچقه مقیخواهنقد
با شند ،توسعه دهند .ساختار هویت سازمانی توجه درخور مهاحظه ای را به خود جهقب اقرده
است مائل و مشفورث ،2858 ،2داتون ،دواریچ و هاراویل 2882 ،1و پرت .)2855 ،3هویت
سازمانی با اهمیت است از من جهت اه یک نتیجه ذاتقی در سقاف قردی و سقازمانی دارد.
تحقیقات نشان دادهاند اه هویت سازمانی با ر تار را اجتماعی بقروننقشقی ،اهقدا مقالی بقه
سازمان ،تداوم خدمات و قصد رهاسازی سازمان راباه دارد .مفهوم هویت سازمانی بیشقتر از
همه جا در جامعهشناسی و روانشناسی به بحث گذاشته میشود هتچ و شولتز ،1002 ،2ص.
 .)325این مفهوم در ادبیات متنوعی از تحقیقات شامل روانشناسی اجتماعی و ر تارشناسقی
مارح شده است .البته ننانچه پرت )2855 8اظهار می دارد ،رشد هویت سقازمانی هنقوز در
دوره ی طفولیت خودش است .طب نظر ملبرت و وتن ، 8پدیده هویت سازمانی زمانی پدیقدار
می شود اه اعضای سازمان از خودشان میپرسند« :ما نه اسانی هسقتی «« ،در نقه شقیل و
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پیشهای قرار گر تهای » یا «می خواهی نقه باشقی »  .محقققانی اقه از ملبقرت و وتقن پیقروی
اردهاند ،منرا یک «حس خود جمعی» یا «ما» در روابط اجتمقاعی میداننقد .درایقنصقورت،
هویت سازمانی پدیدهای است اه باعث می شود یقک گقروه اجتمقاعی خقودش را متمقایز و
متفاوت از دیگران حس اند هتچ و شولتز .)11 :1008 ،از لحاظ مفهومی ،هویقت سقازمانی
ریشه در هویت اجتماعی دارد .به استناد تئوری هویت اجتمقاعی ،ا قراد خقود را بقر اسقا
طیفی از عوامل مانند :سن ،طبقه اجتماعی ،جنسیت و رهنگ در گروه های م تهف اجتماعی
طبقهبندی میانند .ساختار هویت اجتماعی از دو قسمت تشق یل شقده اسقت :قسقمت او ،
هویت ردی است اه در من عهای و توانایی هقای قرد را توصقیف می انقد و قسقمت دوم،
هویت اجتماعی است اه جمر این دو قسمت خود پنداره رد را تش یل میدهد.
مائل و مشفورث  ،)2881ادعا می انند ،زمانی اه رد خود را با یقک سقازمان شناسقایی
می اند ،حس پیوندی ایجاد می شود اه ا راد بر اسا

من بهطور مجازی و لفظی ،شقرو بقه

تعریف خود بر حسب سازمانشان می انند به ایقن ترتیقب هویقت سقازمانی بقه منزلقه زیقر
مجموعه هویت اجتماعی تهقی می شود اه در من ا راد بر اسا

عضویت یقا تعهق بقه یقک

سازمان خاص شناسایی می شود .در دنیای پر رقابت انونی ،همزمان با تیییرات ت نولقوژی و
با ورود سازمان ها به اقتصاد دانش محور ،نیروی انسانی میتواند بهعنوان حیاتیتقرین عصقر
راهبردی در ا زایش اثرب شی و اارایی سازمان ها از جمهقه شقهرداری های اشقور محسقو
شود .سازمانها بدو ن تمایل اارانان به هم اری و مشارات ،قادر به توسعه اثرب شقی خقود
نیستند .این مسئهه توجه مدیران را به نگرش اعضا و اارانان سازمان جهب ارده است؛ زیقرا
این نگرش ها بر ر تار ا راد در سازمان اثر میگذارد .با این وجقود پژوهشهقایی دربقاره اثقر
معماری دانش بر هویت سازمانی به واساه متییرهای توانمندسازی روانشقناختی و سقرمایه
اجتماعی انجام نشده است ،از من جایی اه شهرداری بهعنوان یقک شقرات خقدماتی اسقت،
همچنین به دلیل امبود ننین پژوهشی در شهرداری مشهد ،هویت سازمانی نیز بیش از پیش
برای مدیران شهرداری مشهد امری مه قهمداد میشود .بن ابراین با توجقه بقه اهمیقت بحقث
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هویت سازمانی و معماری دانش در سازمان ،تحقی حاضر به بررسی تأثیر معماری دانش بقر
هویت سازمانی بر اسا

نقش واسط توانمندسازی روانشناختی و سرمایه اجتماعی اارانان

شهرداری مشهد میپردازد.
 .2مبانی نظری پژوهش
 .1 .2هویت سازمانی

2

هویت بهعنوان یقک پدیقده ،بقرای سقا های متمقادی مقورد عهاققه هاسقفه و متف قران
روانشناسی و جامعه شناسی بوده است .از این دیدگاه هویقت را بایقد یقک مقولقه تقاری ی
دانست اه ریشه های من را می تقوان در ماالعقه هویقت در سقاف قردی جسقتوجو اقرد.
بققهاارگیری واژه هویققت از دهققه  2880رای قج شققده و در دو حققوزه نظققری روانشناسققی و
جامعهشناسی بحث وبررسی شده است .نظریههای حوزه روانشناسی با اارهای روید مغقاز
شده و بر هسته درونی و ذهنی یک سقاختار روانقی و یزی قی تأایقد دارد .درحقالیاقه در
حوزهی جامعهشناسی ،نظریه های هویت با مفهوم «خود» در م تب انش متقابل نمادین گقره
خورده است .نظریههای جامعه شناسی هویت ابتدا با اارهای ویهیام جیمز و جقور هربقرت
مید مارح شد و بعدها به واساه دستاوردهای دیگران مفهوم هویت بهطور گستردهتری وارد
تحهیلهای جامعهشناسان شد بارتهز ،رینک و منو ،1008 ،1ص .)180.هویت به ا راد امقک
میاند تا به پرسشهایی از این نظیر پاسخ دهند :من ایست ؟ ،می خواه نقه اسقی باشق ؟،
قادرم نه اسی شوم؟ ،اهداف من در زندگی نیست؟ ،نه طور در راباقه بقا دیگقران ر تقار
ان ؟ و در جامعهای اه زندگی میان از نقه جایگقاهی برخقوردارم؟ پوسقا و تولقوانس،3
 ،1008ص .)30 .همچنین هویت را میتوان بهعنوان دارایی های ش صی اقه ا قراد از طریق
من تجربیات خود را سقازماندهی می اننقد ،قهمقداد نمقود .هویقت در دوران جقوانی ت امقل
1. Organizational Identity
2. Bartels, Rynke, Menno & Pruyn
3. Puusa & Tolvanen
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می یابد و در حین این ت امل ،تمایهات و تعارضات در خصوص این اه در تعامل با دیگقران
نه خویشتنی داشته باشی  ،مدیریت و هدایت میشود اوری ،1003 ،2ص.)885 .
درباره معنی و تعریف هویت سازمانی توا

امی وجود دارد .این سقازه ،نشقان دهنقده

روش های خاصی است اه از طری من ها ا راد خودشان را بر حسقب عضویتشقان در یقک
سازمان خاص تعریف میانند او و بروچ ،1008 ،1ص .)858 .هویت سقازمانی توصقیفی
اس ت از این اه نگونه اعضای سازمان خود را بهعنوان گروهی اجتماعی تعریقف اقرده و از
این طری خود را از اعضای سایر سقازمانهقا متمقایز میانقد امپسقون ،1002 ،3ص.)280 .
داتون و هم اران  )2882بیان داشتند اه  ،هویت سازمانی یقک حهققه اتصقا مفهقومی بقین
شناخت از سازمان و شناخت از خود به شمار مقیرود دواقریچ ،بریقان و اسقتفان،1001 ،2
ص .)805 .هویت سازمانی بهعنوان نارنو

مفیدی تعریف شده است اه بقه در

مفهقوم

«ه خانوادهبودن» امک می اند .هویت سازمانی امک می اند تا هر قرد خقود را از اعضقای
سققایر خانواده هققا تمیققز دهققد سققهیمانی ،مهنچیققان و اص قیرپور ،2381 ،ص .)218 .هویققت
سازمانی ،مفهومی است برای توصیف راباه بین رد با سازمانی اه در من اار میاند .هویت
سازمانی شامل نگرش های اعضای سازمان درباره سازمان اسقت و نگونقه اعضقای سقازمان
خود را بهعنوان گروهی اجتماعی در ارتباط با محیط بیرونی خود معر ی میاننقد و نگونقه
من ها خود را از سایر رقبا متفاوت میداننقد مائقل و مشقفورث ،2888 ،ص .)308 .ی قی از
نویسندگان اثرگذار در زمینه هویت سازمانی اه به نظر میرسد دیقدگاههقای او هنقوز مقورد
توجه است ،دیدگاه ننی ) میباشد .ننی ) هویت سازمانی را رم یندی پویا تعریف ارد اه
به وسیهه ی من ا راد خود را به عناصری در صحنه اجتماعی متصل می اننقد .ننقی سقه بعقد

1. Curry
2. Cole & Bruch
3. Empson
4. Dukerich, Brian & Stephen
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عضققویت یققا احسققا
مش صه های مشتر
 .2 .2معماری دانش

سال پانزدهم

همبسققتگی ،و ققاداری یققا حمایققت از سققازمان و مشققابهت یققا ادرا
را مورد سنجش قرار داد.
2

معماری دانش از اجزای اصهی سیست های مدیریت دانقش بقوده اقه م قان و نگقونگی
اسب و انتقا دانش را مش ص مینماید  .معماری دانش نگونگی تبدیل و تحو اطهاعقات
به دانش و نگونگی انتقا من را ارائه می دهد به بیان دیگر معماری دانقش طقرح اهقی زیقر
ساخت نقی مقدیریت دانقش را در دسقتر

ققرار می دهقد .معمقاری دانقش ،ی قی از زیقر

مجموعههای معماری سازمان بوده اه بهعنوان ی ی از اجقزای اصقهی سیسقت های مقدیریت
دانش ،م ان و نگونگی اسب و انتقا دانش را مش ص نمقوده و مشقتمل بقر سقه ب قش
اساسی :مهارت ،اطهاعات و ساختار است اه نوموری نیز جزیی از من بقه شقمار مقیرود .بقه
بیان دیگر ،معماری مدیریت دانش ،طرح اهی زیر ساخت نی مدیریت دانش را در دسقتر
قرار می دهد .معماری دانش ،ایجاد ساختاری برای ش ل دهی به اهیت دانش به منظور ه و
تأثیرگذاری بیشتر من در سازمان میباشد  .به عبارت دیگر معماری دانش ساختار پایگاه دانش
را مش ص نموده و نحوه ی به ه پیوستن اجزای دانش و نگونگی تبدیل و تحو اطهاعات
به دانش و نگونگی انتقا و ارتباط من را ارائه میدهد.
در بررسی عوامل اساسی مو قیت برای ایجاد برنامه مدیریت دانش نهار مورد قابل توجه
هستند  :رهنگ ،معماری دانش ،ن موری اطهاعات ،زیرساخت و خدمات حمایتی نارتر ،1
 ،1001ص) 3 .؛ هول  ،اولا ،مورا و وارهت ،1008 ،3ص .)38 .از زمانی اه مقدیریت دانقش
به تولید ،بازنمود ،ذخیره سازی ،انتقا دانش پرداختقه هدلونقد ،2882 ،2ص ،)28 .معمقاری
دانش برای است را دانش طراحی شده و بدینوسیهه رمیندهای مقدیریت دانقش را قراه
1. Knowledge Architecture
2. Chatterjee
3. Holm, Olla, Moura & Warhavt
4. Hedlund
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ارده است وی راماسینگ ،1003 ،2ص .)185 .معمقاری دانقش نیازمنقد اطمینقان از اجقرای
مو قیتممیز یک دوره اوتاهمدت یا دورهای بهندمقدت برنامقهریقزی مقدیریت دانقش اسقت
تنگ ،هان و نن .)3 :1002 ،1به عبارت دیگقر ،هقدایت دانقش ضقمنی و اسقتفاده پیوسقته
بوسشما ،1008 ،3ص ،)31 .برای منا ر رقابتی نیازمند به نارنوبی خقاص ،بقرای معمقاری
دانش خاصی است اور  ،1005 ،2ص .)8 .معماری دانش بر اسا

دانش پایهریقزی شقده

نای ،من وف ،لوه و اور  ،1008 ،8ص) 85 .؛ نای ،من وف ،لهقو و اور  ،1002 ،ص.
 )28اه جریان دانش و نگهداری دانش ،معماری دانش در یک سقازمان را تشق یل میدهقد.
بنابراین ،معماری دانش ی ی از ویژگیهای سقازمان اسقت اور  ،1005 ،ص .)22 .اسقا
معماری دانش اه بهطور تجربی اشف شده است ،شامل نگونه دانستن ،نقه دانسقتن ،نقه
اسی بداند ،نرا دانستن ،نه موقر دانستن ،ادام را دانستن ،ارتبقاط منچقه مقیدانقی و اجقا
دانستن است تام ،1022 ،8ص .)5 .میتوان گفت اقه مع مقاری دانقش بقیش از همقه بقرای
بهدستموردن ،سازماندهی اردن ،اندوختن و توزیر منابر دانقش بقرای دسقتیابی بقه اهقداف
سازمانی حیاتی است .از نظر نوران  )1002و اسنایمن و اروگر  )1002مؤلفههای معماری
دانش؛ شامل توانایی ا راد ،رمیندها ،ر تارها ،ناوری و محتقوا اسقت نقوران ،1002 ،2ص.
) 28؛ اسنایمن و اروگر ،1002 ،5ص.)28 .

1. Wickramasinghe
2. Tang, Han & Chen
3. Boschma
4. Evers
5. Chay, Menkhoff, Loh & Evers
6. Tom
7. Chevron
8. Snyman & Kruger
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 .3 .2توانمندسازی روانشناختی

سال پانزدهم

2

ی ی از سرمایه های اصهی هقر سقازمان اقه بقهعنوان مزیقت رققابتی از من یقاد میشقود،
برخورداری از نیروی انسانی اارممد ،توانا و مشاراتی است سقاجدی و امیقدواری.)2358 ،
ماالعه در خصوص رهبری و مهارت های مقدیریتی نشقان میدهقد اقه عمقل توانمندسقازی
نیروی انسانی ،محور اصهی اثرب شی سازمان و مدیریت اسقت مشقب ی .)2350 ،در ننقین
شرایای مدیران رصت نندانی برای انتر اارانان در اختیار ندارند و باید بیشترین وقت و
نیروی خود را صرف شناسایی محیط داخهی و خارج ی سازمان انند و سایر وظایف روزمقره
را به عهده اارانان بگذارند مقوغهی ،حسقنپقور و حسقنپقور ،2355 ،ص .)210 .در ایقن
شرایط اارانان سازمان تنهقا بقهعنوان ابقزاری بقرای مو قیقت مقدیر نیسقتند به قه بقهعنوان
سرمایه های سازمان ،به گردانندگان اصهی جریان اار و شراای سازمان تبدیل شقدهاند روی
و شینا ،1008،1ص .)22 .ازهمینرو ،اارانان و دانشی اه در ذهقن من هاسقت ،منقابر بسقیار
ارزشمندی برای سازمان هستند اردنائیج  ،مشب ی ،انی و خانعهیزاده ،2358 ،ص.)11 .
واژه انگهیسی « »Empowerدر رهنگ ماسفورد به معنقای « قدرتمندشقدن ،مجقوزدادن،
ارائه قدرت و تواناشدن» اسقت .ایقن واژه در اصقاهاح ،در برگیرنقده ققدرت و مزادی عمقل
ب شیدن برای اداره خود است و در مفهقوم سقازمانی بقه معنقای طراحقی سقاختار سقازمان
میباشد  ،به نحوی اه در من ا راد ضمن انتر خود ،ممادگی پذیرش مسؤلیتهای بیشتری را
نیز داشته باشد لاولر .)2882 ،3منچ ه نیاز به توانمندسازی را بیش از پیش مش ص میسقازد،
این است اه ن ست  :اارانان توانمند خود را در محیط اارشان تأثیرگذارتر میپندارند و این
توانمندی را با هم اران خود شریک میشوند؛ دوم :منهقا خقود را نقومور می بیننقد و بقرای
امتحان نیزهایی جدید ،از خود تر

امتری نشان میدهند اسپریتزر و اویین .)2882 ،2بقه
1. Psychological Empowerment
2. Roy & Sheena
3. Lawler
4. Spreitzer & Quinn
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همین خاطر از توانمندسازی بهعنوان ی ی از مه ترین نالش های مدیران حاضر یاد میاننقد
امیرخانی ،تا میراهقی و محمقدی ،1021 ،2ص .)231 .تقاانون پژوهشقگران و دانشقمندان
بسققیاری در زمینققه توانمندسققازی بققه تحقی ق پرداختهانققد .منهققا تعریفهققای متفققاوتی از
توانمندسازی ارائه ارده اند .برخقی از منهقا عبارتانقد از توانمندسقازی ،یعنقی سقهی شقدن
اارانان در اطهاعات برای تش یل گروه و طراحی سقاختار سقازمان اقانگر و اقانو،2885 ،1
ص .)222 .توانمندسازی در حقیقت واگذاری اختیارات رسمی و قدرت قانونی بقه اارانقان
است مرجریس .)2885 ،3همچنین توانمندسازی ،تقویت عقاید ا راد و ایجاد اعتماد به نفس
منان در مورد خودشان و تهاش در جهقت اثرب شقی عالیتهقای سقازمان اسقت گقوردن،2
 .)2883از نظر گرو ،توانمندسقازی یعنقی تفقویخ اختیقار ققانونی ،تفقویخ اختیقار اقردن،
مأموریتدادن و قدرتب شی است گرو .)2822 ،8همچنین توانمندسازی ،اعاقای اختیقار و
تصمی گیری اارانان به منظور ا زایش اقارایی منقان و ایفقای نققش مفیقد در سقازمان اسقت
ارستاد.)2882 ،8
مفهوم توانمندسازی ن ستینبار در دهه  )2850معر ی شقد وتقن و اقامرون.)2885 ،2
محققان و اندیشمندان سازمان و مدیریت تا دهه  ،) 2880توانمندسازی نیروی انسقانی را بقه
معنی اقدامات و راهبردهای مدیریتی مانند تفویخ اختیار و قدرت تصمی گیری به ردههقای
پایینتر سازمان ،سهی اردن اار اارانان در اطهاعقات و دسترسقی منقان بقه منقابر سقازمانی
دانستهاند باون و لاور)2888 ،5؛ وی.)2882 ،8

1. Amirkhani, Tajmirriahi & Mohammadi
2. Conger & Kanungo
3. Argyris
4. Gorden
5. Grove
6. Erstad
7. Wetten & Cameron
8. Bowen & Lawler
9. Foy
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اوین و اسپریتزر )2882 2بیان داشتند توانمندسازی مفهومی ننقد بعقدی اسقت و بقرای
ا راد م تهف معقانی متفقاوتی دارد ،اقه ایقن نگقاه بقه توانمندسقازی را روی قرد ارگقانی ی
نامیده اند .گفتمقان جدیقدی در توانمندسقازی اارانقان بقه وجقود ممقده اقه معتققد اسقت،
توانمندسازی نیزی نیست اه مدیر به اارمنقد بدهقد به قه من یقک نظقام

قری در ذهقن

اارمند ،نسبت به نقشش در سازمان می باشد و مدیر در این حالت میتواند محیاقی را ممقاده
سازد اه توانمند اننده بوده و در من اارمندان توانمند شان را انت ا

انند اسپریترز.)2888 ،

به نظر ااننگو و اانانگو  )2855توانم ندسازی ریشه در نیازهای انگیزشی ا راد دارد .توما
و ولتهو

 )2880توانمندسازی روانشقناختی را رمینقد ا قزایش انگیزشقی درونقی شقیل

می دانند و برای اولین بار مفهوم توانمندسازی روانشناختی را در ادبیات مقدیریت وارد اقرد.
اسپریتزر  ) 2888با توجقه بقه الگقوی تومقا

و ولتهقو  ،توانمندسقازی روانشقناختی را

بهعنوان یک مفهوم انگیزشی تعریف ارده است .این گفتمان جدیقد تعبیقر بقه توانمندسقازی
روانی شده است ،رد را زمانی توانمند می دانند اه نهار مش صه در راباه بقا نقشقش را در
سازمان باور داشته و تجربه اند اه این نند ویژگی عبارتاند از :توما

و ولتس.)2880 ،1

شایستگی :3باور ش صی ا راد نسبت به توانایی خود برای انجام اار بهطور اامل را شامل
میشققود امیرابیققری و تحققی ،2358 ،ص .) 208 .وقتققی ا ققراد توانمنققد میشققوند احسققا
شایستگی می انند اه قابهیت و تبحر لازم برای انجام مو قیت ممیز ااری را دارند.
خودمختاری :4خودم تاری به معنای مزادی عمل و استقها
برای انجام دادن وظایف شیهی اشاره دارد توما

رد در تعیین عالیتهای لازم

و ولتس ،2880،ص.)825 .

1. Quinn & Spreitzer
2. Thomas & Velthouse
3. Competence
4. Self-Determination
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مؤثر بودن :1بعد تأثیرگذاری درجه ای است اه رد می تواند بقر نتقایج راهبقردی ،اداری و
عمهیاتی شیل اثر بگذارد اسپریترز ،2888 ،ص .)2223 .گرین برگقر معتققد اسقت احسقا
مؤثر بودن عبارت است از اعتقادات رد در یک مقاقر مشق ص از زمقان در مقورد توانقایی
خود برای ایجاد تیییر در جهت ماهو

واعظی و سبزی اران ،2358 ،ص.)281 .

معناداربودن :2رصتی است اه ا راد احسا

انند اهداف شیهی مه و با ارزشی را دنبقا

می انند اردنائیج  ،مشب ی ،قانی و خقانعهیزاده ،2358 ،ص .)18 .عالیت هقایی اقه معنقادار
هستند  ،نوعی احسا

هد مند بودن ،هیجان یا مأموریت برای ا راد ایجاد میانند و بهجقای

از بین بردن نیرو و اشتیاق ا راد منبعی از نیرو و اشتیاق نیز برای منان راه میانند توما
و ولتس ،2880،ص)825 .
اطمینان (امنیت) :ا راد توانمند مامئن اند اه با منان منصفانه و صادقانه ر تار خواهد شقد،
منان اطمینان دارند اقه صقاحبان ققدرت بقا منقان بقی طر انقه ر تقار خواهنقد اقرد وتقن و
اامرون ،1022،ص.)280 .
 .4 .2سرمایه اجتماعی

امروزه مفهوم سرمایه اجتماعی اانون توجه اندیشمندان رشتههای عهمی م تهف بقهویژه
محققین سازمانیشده است .ی ی از دلایل اصهی این توجه را میتقوان در اهمیقت و مزایقای
سرمایه اجتماعی در دنیای امروزی ،خصوصاً در عرصه سازمانی جستوجو ارد .شبیه دیگقر
اش ا سرمایه ،سرمایه اجتماعی مولد و ام ان مو قیت اهداف مش ص را راه میاند اقه
در صورت قدان من این امر مسیر نیست رایت .)1005 ،3مزایای سقرمایه اجتمقاعی هق در
ساف خرد و ه در سقاف اهقان شقایان مهاحظقه اسقت هقو

و اسقتو  ،1003 ،2ص.)2 .

بهجهت مزایا و اهمیتی اه سرمایه اجتماعی در زندگی امروزی دارد ،تحقیقات بیشقماری در
1. Impact
2. Meaning
3. Wright
4. Hooghe & Stolle
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این زمینه در حوزههای م تهف از جمهه ماالعات خانواده ،مش هات ر تاری جوانان ،مدرسه
و مموزش ،اار و سازمانها ،سهامت عمومی ،جرم و خشونت ،زندگی جمعقی ،دمواراسقی و
ح مرانی و توسعه اقتصادی انجام شده است ت ل) 1002 ،2؛ بارتهز ،راینک ،منو و پروین،1
 ،1008ص .)38 .امروزه میتوان بقه ایقن لیسقت سقهامت جسقمانی و روحقی ،مهقاجرت و
مراقبت عمومی را نیز ا زود رانک .)1008 ،3سرمایه اجتماعی منع ساننده بستر اجتمقاعی
و روابط اجتماعی است اه پیامدهای مهمی را به همراه دارند اریتواا  .)1005 ،2در برخی
از تحقیقات بقین سهامت روحی و جسمانی با موقعیت در شب ههقا همبسقتگی ققوی یا قت
شده است پوتنقام ،1000 ،8صقص .)138-118 .پژوهشقگران همچنقین در حقوزه سقهامت
عمومی به این نتیجه رسیدهاند اه سرمایه اجتماعی با پیامد سهامتی ،شامل ایفیت زندگی بهتر
در پیری و نرخهای مر

و میر پایینتر راباه دارد اسرابسق ی ،اقوو و ااواشقی.)1002 ،8

همچنین سرمایه اجتماعی میتواند حمهه قهبی را اقاهش دهد .تحقیقات دیگقری نیقز نشقان
دادهاند اه سرمایه اجتماعی با میزان استعما و مصرف ال ل راباقه مثبتقی دارد ویتسقهند و
نن .)1008 ،2در عه اقتصاد ،استفاده از واژه سرمایه اجتماعی نسبتاً جدید است .بقیرونققی
در اقتصققاد نشققانهای از سققرمایه اجتمققاعی اق اسققت لققوپز .)1003 ،5برخققی از یا تققههققای
اقتصاددانان نشان میدهد اه سرمایه اجتماعی میتواند توسعه اقتصقادی را در سقاف محهقی
تقویت اند بهایر و اارو  .)1005 ،8شواهد همچنین از همبستگی بقین سقرمایه اجتمقاعی و
عمه رد اقتصادی خو

دولت ح ایت میانند .همچنین مشق ص شقده اسقت اقه سقرمایه

1. Tekel
2. Bartels, Rynke, Menno & Pruyn
3. Franke
4. Kritsotakis
5. Putnam
6. Skrabski, Kopp & Kawachi
7. Westland & Chen
8. Lopez
9. Blair & Carroll
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اجتماعی میتواند بر قر و تهیدستی نیز اثر بگذارد گروتارت و باستهار .)1001 ،2در تحقی
دیگری مش ص شد اه سرمایه اجتماعی نقش مهمی را در بهرهوری نیروی انسانی ایفقا مقی
انند گریو و بناسی .)1008 ،1نظریهپردازان جامعهشناسی سقازمانی و صقنعتی معتقدنقد اقه
اقدامات مدیریتی در شب ههای روابط اجتماعی معنی پیدا میانند اایوا .)1002،3سقازمانهقا
متش ل از ا راد سرمایههای انسانی) هستند ،اما زمانی این سازمانهقا مو ق ترنقد اقه اققدام
جمعی این ا راد بیش از جمر جبری تهقاش منهقا بقه تنهقایی شقود اانینگقام .)1001 ،2در
ماالعات ساف گروهی  ،تحقیقات به این نتیجه رسیدهاند اه هر نه سقرمایه اجتمقاعی گقروه
بیشتر باشد ،اثرب شی گروه نیز بیشتر خواهد شد .در ماالعات سازمانی مش ص شقده اسقت
اه سرمایه اجتماعی عامل قوی در توضیف مو قیقت ا قراد در برخقی از موضقوعات اساسقی
مربوط به تحقیقات سازمانی است مدلر و وون .)1001 ،8به اعتقاد برخی از محققان سقرمایه
اجتماعی بر مو قیت در مسیر شیهی تأثیر بهسزایی دارد بارت) 2881 ،8؛ گابای و زااقرمن،2
 .)2885عدهای دیگر نیز معتقدند سرمایه اجتماعی نظقام جبقران خقدمت را متقأثر مقیسقازد
بهیویا ،اوریهی و واد .)2888 ،5محققان دیگر در تحقیقاتشان به ایقن نتیجقه رسقیدهانقد اقه
سرمایه اجتماعی به اارانان امک میاند تا مشاغل مدنظر خود را بیابند گرنووتر)2823 ،8؛
لاین و دومین) 2888 ،20؛ لاین ،انسل و واگن .)2852 ،22بر اسقا

الگقویی اقه ناهاپیقت و

گوشا ارائه اردهاند ،سرمایه اجتماعی دارای سه بعد ساختاری ،راباه ای و شناختی است.

1. Grootaert & Bastelaer
2. Greve & Benassi,
3. Acquaah
4. Cunningham
5. Adler & Kwon
6. Burt
7. Gabbay & Zuckerman
8. Belliveau, OReilly & Wade
9. Granovetter
10. Lin & Dumin
11. Lin, Ensel & Vaughn
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با توجه به پیشینه پژوهش ،نارنو

سال پانزدهم

نظری ش ل شماره  ) 2برای این پقژوهش در نظقر

گر ته شد .همانطور اه در ش ل مهاحظه می شود تأثیر معماری دانش بقر هویقت سقازمانی،
توانمندسازی روانشناختی و سرمایه اجتماعی بهطور مستقی و سپس ایقن تقأثیر بقه واسقاه
متییرهای توانمندسازی روانشناختی و سرمایه اجتماعی بررسقی شقده اسقت .بقا توجقه بقه
نارنو

نظری تدوین شده رضیات زیر را می توان برای این پژوهش در نظر گر ت.

 .2معماری دانش بر هویت سازمانی اارانان ش هرداری مشهد تأثیر معناداری دارد.
 .1معماری دانش بر توانمندسازی روانشناختی اارانان شهرداری مشهد تقأثیر معنقاداری
دارد.
 .3معماری دانش بر سرمایه اجتماعی اارانان شهرداری مشهد تأثیر معناداری دارد.
 .2توانمندسازی روانشناختی بر هویت سازمانی اارانان شهرداری مشهد تأثیر معنقاداری
دارد.
 .8سرمایه اجتماعی بر هویت سازمانی اارانان شهرداری مشهد تأثیر معناداری دارد.
8و .2توانمندسازی روانشناختی و سرمایه اجتمقاعی  ،تقأثیر معمقاری دانقش بقر هویقت
سازمانی اارانان شهرداری مشهد میانجیگری میاند.

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش
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 .4روش تحقیق

این پژوهش از لحاظ گردموری دادهها ،توصقیفی -پیمایشقی و از لحقاظ هقدف اقاربردی
اسقت  .جامعقه ممقاری ایققن تحقیق شقامل تمقامی اارانققان شقهرداری مشقهد اسققت .روش
نمونه گیری در این تحقی  ،تصقاد ی سقاده اسقت ،بقهاین ترتیقب اقه بقرای تمقامی اعضقای
جامعهشانس ی سان برای انت ا شقدن در نمونقه مقدنظر قرارگر تقه و بقر اسقا
اعضای جامعه بهصورت تصاد ی انت ا

هرسقت

شده است  .برای محاسقبه حجق نمونقه از رمقو

اواران استفاده شده است .در زمان انجامدادن تحقی تعداد اارانان  1582نفر بودهاند اه بقر
اسا

رمو یادشده تعداد  331نفر بهصورت تصاد ی ساده انت ا

شده اند .بقرای سقنجش

معمققاری دانققش از پرسققشنامه نققوران و اروگققر )1002 ،اسققتفاده شققد ،توانمندسققازی
روانشناختی از پرسشنامه استاندارد اسقپریترز )2881 ،و همچنقین بقرای سقنجش هویقت
سازمانی از پرسشنامه اسقتاندارد ننقی ) 2853 ،و سقرمایه اجتمقاعی ناهاپیقت و گوشقا ،
 )2885مورد استفاده قرار گر ته است .بدینمنظور ،پس از طراحی پرسشنامه یادشقده بقرای
سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوا و بقرای سقنجش پایقایی از ملفقای ارنبقاخ مقورد
استفاده قرار گر ت اه در مرحهه ابتدایی تعداد  10پرسشنامه در میان نمونقه ممقاری توزیقر
شد .برای تحهیل دادهها مد سازی معادلات ساختاری بهره گر ته شده اسقت ،نقرما زارهقای
مورد استفاده در این پژوهش  SPSSو  PLSبوده است .پیش از ارزیابی مد ساختاری ارائه
شده ،لازم است معناداری وزن رگرسقیونی بقار عقامهی) سقازههای م تهقف پرسقشنامه در
پیشبینی مؤلفه های مربوطه ،بررسی شده تا از برازندگی مد های اندازهگیری و پذیر تهبودن
نشانگرهای منها در اندازه گیری سقازه ها اطمینقان حاصقل شقود .بنقابراین ،ابتقدا هریقک از
مد های اندازهگیری بهطور جداگانه بررسی شدند و سپس مد اهی نیز مورد ارزیقابی ققرار
گر ت .نتایج تحهیل عامهی تأییدی برای مؤلفههای پرسشنامه در جدو  2ارائه شقده اسقت.
در تحهیل عامهی تأییدی ،ابتدا باید از نرما بودن دادههای گردموریشده اطمینان حاصل اقرد
اه به وسیهه دو شاخص اشیدگی و نولگی مورد سنجش قرار گر ت .برای این شقاخصها،
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مقادیر م تهفی ارائه شده است .برخی مقادیر این دو شاخص را جهت نرما بودن دادهها در
بازه عددی  +1و  ،)-1و عده ای ه مقادیر وق را در بقازه  +3و  )-3میداننقد .بنقابراین
جدو  2بیانگر نتایج تحهیل عامهی تأییدی  )CFAاست .این نتقایج مربقوط بقه مؤلفقههای
پرسشنامه بوده اه به همراه تسقت نرمقا بقودن دادههقا از طریق دو شقاخص اشقیدگی و
نولگی بیان شده و لازم به ذار است اه تمامی دادههای یادشده در بقازه عقددی  +1و )-1
بوده اه نشاندهنده ی نرما بودن دادهها ا ست .ضرایب بارهای عامهی نشان می دهد اقه ایقن
ضرایب بیش از  0/2می باشد و این مؤیقد ایقن ماهقب اسقت اقه واریقانس بقین سقازهها و
شاخص های من از واریقانس خاقای انقدازه گیری من سقازه بیشقتر بقوده و پایقایی من مقد
اندازه گیری قابل قبو است داوری و رضازاده ،2388 ،ص .) 50 .همچنین اعداد معنقاداری t

مماره) در صورتی اه مقدار این اعداد از  2/88بیشتر شود ،نشان از صحت راباه بین سازهها
و در نتیجه تأیید رضیههای پژوهش است همان منبر ،ص .)80 .بنابراین همان گونه اقه در
جدو  2مشاهده میشود ،مماره تمامی اعداد معناداری از  2/88بزر تر شقده اند و در نتیجقه
تأیید رضیه های پژوهش در ساف اطمینان  88درصد محق میشود.
جدول  -1نتایج تحلیل عاملی تاییدی )(CFA
مؤلفهها

چولگی

کشیدگی

بار عاملی

آماره t

توانایی

-0/582

2/282

0/288

21/028

رمیند

-0/385

0/822

0/828

28/322

ناوری

-0/388

0/388

0/282

21/188

ر تار

-0/832

0/822

0/228

28/000

محتوا

-0/303

0/383

0/223

20/811

انت ا

-0/228

-0/812

0/228

28/258

توانمندسازی

معناداری

-0/138

0/288

0/508

28/222

روانشناختی

شایستگی

-0/182

-0/250

0/522

38/285

مؤثربودن

-0/888

-0/083

0/535

13/802

نام متغیر

معماری دانش

شمارة اول

713

بررسي تأثير معماری دانش بر هویت سازماني با تأکيد بر ...
ادامه جدول 1
نام متغیر

هویت سازمانی

سرمایه اجتماعی

مؤلفهها

چولگی

کشیدگی

بار عاملی

آماره t

عضویت

-0/288

0/802

0/582

38/850

و اداری

-2/003

2/212

0/522

13/822

مشابهت

-0/823

0/221

0/525

18/113

ساختاری

0/182

0/822

0/285

8/022

شناختی

-0/322

0/283

0/531

22/885

ارتباطی

1/018

0/222

0/280

8/581

 .5یافتههای تحقیق

در این قسمت ،یا ته های مربوط به هر یک از رضیهها ،بهصقورت جداگانقه و در قالقب
جدو های مربوطه ،به ترتیب مارح و برای مزمون بین متییرهای تحقی از تحهیل رگرسیون
نندگانه ،استفاده شده است .اما لازم به ذار می باشد برای مزمون صحت مد نظری تحقی و
محاسبه ضرایت تأثیر از روش مد یابی معادلات ساختاری بهوسقیهه نقرما قزار Smart PLS

استفاده شده است .برای بررسی برازش الگوی اندازهگیری ،از معیقار پایقایی ،روایقی همگقرا
استفاده میشود .برای سنجش پایایی الگو پایایی ترایبی و ملفای ارونباخ اسقتفاده شقده اقه
نتایج من در جدو شماره  1بیان شده است .روایی پرسشنامه توسط معیار روایی همگرا ،اه
م تص الگوسازی معادلات ساختاری است ،بررسی شد .معیار روایی همگقرا 2نشقان دهنقده
میانگین واریانس به اشترا

گذاشته شده بین هر سازه با شاخصهای خود است.

جدول -2گزارش آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرا متغیرهای الگو
ضریب آلفای کرونباخ

ضریب پایایی ترکیبی

()Alpha>7/07

()CR>7/07

AVE

R2

Q2

سرمایه اجتماعی

0/21

0/50

0/82

0/21

0/33

توانمندسازی روانشناختی

0/52

0/58

0/85

0/11

0/18

متغیرهای مکنون

1. AVE
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ادامه جدول 2
ضریب آلفای کرونباخ

ضریب پایایی ترکیبی

()Alpha>7/07

()CR>7/07

AVE

R2

Q2

هویت سازمانی

0/58

0/82

0/25

0/83

0/38

معماری دانش

0/58

0/80

0/82

-

-

متغیرهای مکنون

نتایج جدو  1نشان میدهد اه متییرهای پژوهش ارائه شده در جدو از پایقایی خقوبی
در الگو برخوردار بوده است  .پایایی ترایبی و ضریب ملفای ارونباخ در مورد همهی متییرها
بیشتر از  0/20است .در نتیجه ،نتایج این پژوهش در م ورد این دو معیار برازش مناسب الگقو
را تأیید میاند.
همچنین نتایج جدو  1نشان میدهد اه  AVEتمامی متییرها بیشتر از  0/80بقوده و در
نتیجه روایی همگرایی الگو و مناسب بودن برازش الگوهای اندازهگیری تأیید میشود.
برای بررسی برازش الگوی ساختاری با روش  PLSدر این پژوهش از معیارهقای  R2و
 Q2استفاده شد R2 .معیاری است اه برای متصلاردن ب ش اندازه گیری و ب ش سقاختاری
الگوسازی معادلات ساختاری بهاار میرود و نشقان از تقأثیری دارد اقه یقک متییقر بقرونزا
مستقل) بر یک متییر درونزا وابسته) میگذارد و  Q2قدرت پقیشبینقی مقد را مشق ص
میاند .مقادیر  R2و  Q2برای سازه های الگو در جدو شماره  1مشاهده میشود.
هر نه مقدار R2مربوط به متییرهای درون زا الگو بیشتر باشد ،نشان از برازش بهتر الگو
است .همچنین ،هر نه مقادیر Q2مربوط به متییرهای درون زا الگویی بیشتر باشد ،نشقان از
قدرت پیشبینی بهتر الگو دارد .بنابراین با توجه بقه مققادیر بقهدسقت ممقده بقرای متییرهقای
درونزا و برون زا برای متییرهای الگو میتوان گفت اه برازش الگقو سقاختاری تأییقد شقده
است.
پس از بررسی برازش ب ش اندازه گیری و ب ش ساختاری الگقو ،بقرازش اهقی الگقو از
طری معیار  GOFاستفاده میشود .با توجه به این اه سه مقدار  0/18 ،0/02و  0/38اه بقه
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ترتیب بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسقط و ققوی بقرای  GOFمعر قی شقده اسقت داوری و
رضازاده ،2388 ،ص )283 .مقدار حاصلشده از نرما زار مربوطه  0/88برای  GOFنشان از
برازش اهی قوی الگوی پژوهش را دارد.
مد معادلات ساخت اری یک روی رد مماری جامعی برای مزمون رضیه هایی درباره روابط
بین متییرهای مشقاهدهشقده و متییرهقای م نقون اسقت  .از طریق ایقن روی قرد میتقوانی
پذیر تنیبودن مد های نظری را در جامعقه های خقاص بقا اسقتفاده از داده هقای همبسقتگی
غیرمزمایشی و مزمایشقی مزمقود .ایقن روش پیچیقده ممقاری ،بسقیاری از معایقب مقد های
رگرسیونی و تحهیل مسیر را به حداقل می رساند .مد مفهومی این پقژوهش اقه بقر اسقا
مبانی نظری تدوین شده است ،با مد سازی معادلات ساختاری تحهیل شد.
ش ل  ،1مد انقدازه گیری را در حالقت ت مقین اسقتاندارد ضقرایب رگرسقیونی نشقان
می دهد .شاخصی اه بیشترین بار عامهی را داشته باشد ،در اندازه گیری متییقر مربوطقه سقه
بیشتری دارد و شاخصی اه ضرایب اونک تری داشته باشد ،سه امتری را در انقدازهگیری
متییر مربوطه ایفا میاند .همانطور اه ش ل  1نشان می دهد ،ضقریب استانداردشقده مسقیر
میان متییر معماری دانش بر هویت سازمانی ،توانمندسازی روانشناختی و سرمایه اجتمقاعی
به ترتیب به میزان  0/221 ،0/212و  ،0/822توانمندسازی روانشناختی بقر هویقت سقازمانی
به میزان  0/228و سرمایه اجتماعی بر هویت سازمانی به میزان  0/288متییر هویت را بهطور
مستقی و غیر مستقی تبیین میاند.
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شکل -2مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد ضرایب رگرسیونی

2.153

شکل -3مدل معادلات ساختاری در حالت معناداری
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ش ل 3نیز مد پژوهش را در حالت معناداری ضرایب 2نشان میدهد.
این مد در واقر ،معادلات اندازه گیری بارهای عقامهی) و ضقرایب مسقیر را بقا اسقتفاده
ازممارهتی مزمون می نماید .اگر مقدار مماره تی بیش از  2/88باشد این امر معنادار بودن تمامی
سؤالات و روابط میان متییرها را در ساف اطمینان  % 88مورد تأیید ققرار می دهقد داوری و
رضا زاده.)288 :2388 ،
همانطور اه در ش ل  )3مشاهده می شود ،معماری دانش بر هویت سازمانی با ضقریب
 0/212و ممارهی تی معاد  1/283تأثیر مثبت و معنا داری را می گذارد تأیید رضیه  ،)2تأثیر
معماری دانش بر توانمند سازی روانشناختی با ضریب  0/221و ممارهی تقی معقاد 8/218
مثبت و معنیدار میباشد تأیید رضیه  ،)1تقأثیر معمقاری دانقش بقر سقرمایه اجتمقاعی بقا
ضریب  0/822و مماره تی معاد  5/222تأیید رضیه  )3و تأثیر توانمند سازی روانشناختی
بر هویت سازمانی با ضریب  0/228و ممارهی تی معاد  1/508مثبت و معنیداری میگذارد
تأیید رضیه  ) 2و تأثیر سرمایه اجتماعی بر هویت سازمانی با ضقریب  0/288و ممقاره تقی
 1/333مثبت و معناداری می گذارد تأیید رضیه .)8
طب مقادیر ممقاره ی تقی ،همقه بارهقای عقامهی در سقاف اطمینقان  %88معنا دارنقد و در
اندازه گیری متییرهای خود سه معنا داری را ایفا می نماید .به منظقور مزمقون نققش میقانجی
توانمند سازی روانشناختی و سرمایه اجتماعی رضیه  8و )2از مزمون سوبل و تعیین شدت
تأثیر میانجی را با ممارهای به نام  1VAFاستفاده می شقود اقه مققادیری بقین  0تقا  2اختیقار
می اند .در واقر این مقدار نسبت اثر غیر مستقی بر اثر ال را می سقنجد داوری ،رضقا زاده،
 ،2388ص.)122 .

1. t-value
2. Variance Account For
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جدول -3آزمون مدل میانجی
متغیر میانجی

متغیر مستقل

متغیر

وابسته

معماری دانش
روانشناختی
معماری دانش

توانمندسازی
هویت سازمانی
سرمایه اجتماعی

هویت سازمانی

a

b

c

sa

Sb

Zvalue

VAF

نتیجه

0/22

0/21

0/21

0/028

0/10

2/82

0/31

تأیید

0/88

0/22

0/21

0/020

0/28

1/28

0/23

تأیید

همانطور اه در جدو  3مشاهده میشقود ،مققدار  Z- valueحاصقل از مزمقون سقوبل
برابر با  2/82و  1/28است اه به دلیل بیشتربودن از  ،2/88می توان اظهار داشت اه در ساف
اطمینان  88درصد تأثیر متییر میقانجی توانمندسقازی روانشقناختی و سقرمایه اجتمقاعی در
راباه میان معمقاری دانقش بقر هویقت سقازمانی ،معنقادار اسقت .بنقابراین اثقر غیرمسقتقی
مشاهده شده از نظر مماری معنادار بوده و رضیه شش و هفت تأیید میشود  .در نهایت طبق
نتایج ضرایب رگرسیونی و معناداری جدو  2و ش لهای  1و 3تمامی رضیههای پقژوهش
در ساف اطمینان  88درصد تأیید میشود.
جدول - 4ضرایب رگرسیونی و معناداری مدل
فرضیه

مسیر مستقیم

ضریب
مسیر

p-value

عدد
معناداری

نتیجه

2

معماری دانش  هویت سازمانی

0/212

0/000

1/283

تأیید

1

معماری دانش  توانمند سازی روانشناختی

0/221

0/000

88/218

تأیید

3

توانمند سازی روانشناختی هویت سازمانی

0/228

0/000

1/508

تأیید

2

معماری دانش  سرمایه اجتماعی

0/822

0/000

5/222

تأیید

8

سرمایه اجتماعی  هویت سازمانی

0/288

0/000

1/333

تأیید
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با توجه به جدو  2نتایج پژوهش ،ضرایب مسیرهای بین نهار متییر اصقهی نشقاندهنده
تأیید تأثیر مستقی و غیرمستقی

از طری متییر میانجی توانمندسازی روانشناختی و سرمایه

اجتماعی ) معماری دانش بر هویت سازمانی است.
 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

نتایج این پژوهش نشان میدهد معماری دانش با میانجیگری توانمندسازی روانشناختی
و سرمایه اجتماعی بر هویت سازمانی اارانان شهرداری تأثیر مستقی می گذارد .با توجقه بقه
این ه مه ترین و ارزشمندترین سرمایه سازمان ،سقرمایه انسقانی من اسقت و توجقه بقه ایقن
سرمایه گران بها بر روند ش ست یا مو قیت سازمان تأثیر میگذارد ،تهاش برای توسعه هویت
در اارانان امر مهمی است اه مدیران باید به من توجه انند .تفسیر این ماالب نشان میدهد
توجه به مباحثی از قبیل مشارات اارانقان سقازمان در تصقمی گیری ،توانمندسقازی نیقروی
انسانی و تفویخ اختیار باعث می شود اارانان نسبت به سازمان خقود متعهقدتر شقده و بقه
اهداف و ارزش سازمان پایبند باشد .همچنین هویت سازمانی راباه مثبتی با بهبقود عمه قرد
دارد و هویت سازمانی تیییرات ناماهو

و مقاصد تر

سازمان را ااهش می دهد و توانقایی

مدیران اجرایی را برای تصمی گیری در مورد مه ترین مسائل سقازمان ا قزایش میدهقد .در
پژوهش رحیمیان و زنجانی  ) 2380اه به بررسی تقأثیر عوامقل مقؤثر رهنقگ سقازمانی بقر
استقرار رمیندهای مدیری ت دانش در معاونت ناوری و برنامقه ریزی سقازمان امقور مالیقاتی
اشور پرداختند ،بدین نتیجه دست یا تند اه میقان رهنقگ سقازمانی و اسقتقرار رمینقدهای
مدیریت دانش راباه ای مثبت و معنادار وجود دارد .بنا بقه اعتققاد اسقمیت  )1002اارانقان
مانند طر داران یک تی ورزشی مم قن اسقت مو قیقت سقازمانی را هماننقد مو قیقت خقود
بدانند .این ادرا

ی ی بودن متعه بقودن) بقا سقازمان اقه نشقان از هویقت سقازمانی دارد،

می تواند به خودی خود احسا

هویت سازمانی و ادرا

اارانان از گقروه را ارتققاء داده و

مشارات عالانه در سازمان را در پی داشته باشد ،زیرا بنا به گفته قهیپقور و امیقری )2355
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عجین شدن با شیل با هویت شیهی در ارتباط است و اارارد هویت با ش لدهی بقه مفهقوم
درگیری در شیل به لحاظ تعریف متجانس بالایی دارد .بنابراین ،هویت سازمانی میتواند بقه
تبر خود ،هویت سازمانی و در نتیجه عمه رد شیهی و مسئولیت اجتماعی را به همراه داشقته
باشد .بررسی را تحهیهی ری تا  ) 1008نیز از این یا ته حمایقت مقیانقد .وی معتققد اسقت
هویت سازمانی ،به عهت ایجاد انگیزه های درونی در ا قراد میتوانقد از پقیشبینقیاننقدههای
عالیتهای رانقشی و عجین شدن با شیل باشد .همچنین مشفورث  )1002نیز بیان میاند
اه هویت سازمانی می تواند پیامدهای ر تاری ،عاطفی و شناختی را پیشبینی اند قاس زاده،
مه ی و حبیبی ،2383 ،ص .)200 .همچنین بایقد پقذیر ت اقه توانمندسقازی روانشقناختی
اارانان در ننین حوزه ها و سازمانهایی اه حتی مسئولیت های اجتماعی منان زیر سایه سود
قرار دارد ،با توانمندسازی روانشناختی در سازمان هقای عمقومی و دولتقی ،متفقاوت اسقت.
سازمان هایی اه اهمیت توانمندسازی روانشناختی اارانان را نادیقده می گیرنقد ،بقا ا قزایش
ریسک م اطرات پیامدهای منفی تصمیمات ،نپذیر تن قوانین و دستور اارها و از این دسقته
نمونه ها موجب ااهش رضایت شیل اارانان می شوند اقانگر و اقاننگو .)2885 ،بنقابراین،
ترویج حس توانمندسازی روانشناختی در اارانان ،اهیدی برای ا زایش رضایت شقیل و در
نهایت بروز هویت سازمانی است .در نهایت ،با توجه بقه تأییقد رضقیات پقژوهش میتقوان
گفت از منجقا اقه شقهرداری بقهعنوان یقک شقرات خقدماتی اسقت ،بایقد بقرای دانقش و
شاخص های رهنگ سازمانی اه در پژوهش حاضر مارح شد ،اهمیت ویژه ای قائل شقوند و
این ویژگی ها را در مدیران و اارانان سازمان تقویت اننقد و من را امقری مهق در سقرلوحه
برنامه های خود قرار دهند .زیرا این موجب میشود اه ا راد به اار خود رضایت داشته و در
نتیجه به سازمان متعهدتر باشند تا امتر به تر
اینرو ،براسا

سازمان و یا تن شیل جدیقد اققدام اننقد .از

نتایج پژوهش پیشنهادهای زیر بیان میشود:

 پیرو یا ته های ماالعه و تأیید تأثیرگذاری مثبقت معمقاری دانقش بقر هویقت سقازمانی
نگرش مدیران شهرداری به ارتقای دانش اا رانان ،احترام بقه ایقده ها و نظقرات منقان و
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ارائه ت نولوژی برتر می تواند بقه بهبقود هویقت سقازمانی امقک اقرده و بقه دنبقا من
پیامدهای مثبت ااری پرسنل را شاهد بود .به عبارت دیگر ،از اطهاعات اارانان جهقت
تصمی گیری های اهان بهره گیرند و برای نظرات اارانان سقازمان ارزش قائقل شقوند.
نرا اه ادرا

اارانان از ارزش ایده هایشان در سقازمان محراقی ققوی در بقهاارگیری

هویت در سازمان است.
 هویت سازمانی امری است اه وجود من دائمأ در سقازمان احسقا

می شقود .بنقابراین،

باید نهادینه شود و جزء اار و رهنگ سازمان شود.
 مدیران شهرداری ااری انند اه اارا نان بین خود و سازمان ویژگی هقای مشقتر
انند .وجود اهداف مشتر

پیقدا

بین ا راد و سازمان می تواند حقس شقباهت بقین اارمنقد و

سازمان را در بین اارانان ا زایش دهد.
 مدیران شهرداری ب وشند ابزار و روش هایی را ب ار گیرند تا حس و اداری اارانقان را
در سازمان ارتقاء دهند .ا زایش رضایت در اارانان می تواند باعقث شقود تقا و قاداری
ایشان به سازمان ا زایش پیدا اند و عهاقه مندی اارانان بقه شقیل و تناسقب شقیل بقا
توانایی های ایشان ،و اداری را ا زایش میدهد.
 مدیران شهرداری به اارانان امک انند تا خود را عضقوی از پی قره سقازمان بداننقد و
عضویت در سا زمان برای ایشان ا ت ار باشد.
 مسئولان سازمانی به دنبا ا زایش دانش اارانان و بهبود من بقه منظقور توانمنقد اقردن
منها باشند .مدیران بهصورت ادواری ،دوره های مموزشی برای اارانان سازمان برگذار
نمایند تا مثار مموزش اارانان و میزان به اارگیری دانقش اسقب شقده بقرای دسقتیابی
مو قیت سازمان بیشتر گردد .همچنین مدیران به وسیهه مشارات دادن اارانقان از یقک
سو در تصمی گیری های سازمانی امک نمایند و از سقوی دیگقر روحیقه هم قاری و
مساعدت را در سازمان گسترش دهند.
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 توانمند سازی ا راد سازمان از طری معنا دادن به اار من ها و همچنین درگیر اردن منها
در ب شی از تصمی های سازمانی در راستای ا زایش رهنگ سازمانی بیشتر.
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