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چکيده
تحقیق حاضر با هدف شناسایی ساختار سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی واحدد خدرآ آبداد و رابآد آ بدا
میزا رضایتشغلی و توانمند سازی کارکنا دانشگاه صورت گرفت .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی
بود .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنا دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرآ آباد در سال  1392بده
تعداد  120نفر ( 34ز و  86مرد ) بود .بر اساس فرمدول کدوکرا تعدداد  92نفدر ( 26ز و  66مدرد) بده
عنوا نمونه آماری انتخاب گردید .برای نمونهگیری از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی نسبی استفاده شد.
داده های مورد نیاز ،با اسدتفاده از پرسشدنامههدای سداختار سدازمانی رابیندز ،رضدایت شدغلی مینده سدوتا و
توانمند سازی اسپریتزر گردآوری شد که با استفاده از نظر صاحبنظرا روایی محتوایی این ابزار تعیدین و بدا
استفاده از روش آلفدای کرونبداپ پایدایی پرسشدنامههدای سداختار سدازمانی  ،0/88رضدایت شدغلی  0/90و
توانمندسازی  0/86محاسبه گردید .در تجزیه و تحلیل دادههای آماری عالوه بر شاخصهدای آمدار توصدیفی
نظیر میانگین و انحراف معیار ،از آزمو های استنباطی  tتک گروهی ،همبستگی پیرسو و تحلیل رگرسیو
چندگانه بهره گرفته شد .نتایج نشا داد که در ساختار سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرآآباد ،تمرکز و
رسمیت پایینتر از حد متوسط و پیچیدگی در حدد متوسدط اسدت .بدین بعدد تمرکدز بدا رضدایت شدغلی و
توانمندسازی کارکنا همبستگی مثبت وجود دارد .بین بعد پیچیدگی ساختار سازمانی با رضدایت شدغلی و
توانمند سازی کارکنا همبستگی منفی وجود دارد ولی همبستگی معندیداری بدین بعدد رسدمیت سداختار
سازمانی با رضایت شغلی و توانمندسازی کارکنا مشاهده نشد.
کليد واژهها :ساختار سازمانی ،رضایت شغلی ،توانمندسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی
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دکتری مدیریت آموزشی،استادیار ،پایه 18

* نویسنده مسئولjafari2021@yahoo.com:

228

فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي ،سال هشتم ،شماره ،4زمستان  ،96پياپي 32

مقدمه
رضایت شغلی بیش از چهار دهه است که به صورت گسترده در تحقیقات سازمانی مدورد توجده
قرار گرفته و به عنوا یک سازه ی جهانی و همچنین مفهومی چند بعددی کده از اجدزای متعدددی
تشکیل شده است ،شناخته می شود .میزا ارتباط مشاهده شده بین آنچه یک فرد از شغلش مآالبه
می کند با آنچه که شغل و سازما به او ارزانی داشته است ،رضایت شغلی تعریف شده است (فدالکن
برگ .)2007 ،1رضایت شغلی به درجهای که افراد شغلشا را دوسدت دارندد ،اشداره دارد .صداحب
نظرا از این مفهوآ برای نشا داد ترکیبی از احساسات افراد به اجزای مختلفی همچدو ماهیدت
کار ،سآح حقوق و پرداختها ،فرصت های ارتقاء و رضایت از همکارا اسدتفاده مدیکنندد .اهمیدت
مآالعه ی رضایت شغلی نشأت گرفته از مجموعهای از یافتههاست که این یافتدههدا مدیتدوا در دو
محور کلی بیا نمود :اوالً ،رضایت شغلی با افزایش بهرهوری ،تعهد سازمانی ،غیبت و تدر خددمت
کمتر ،افزایش اثربخشی سازمانی ارتباط مثبت دارد .ثانیاً ،رضایت شغلی پایین منجدر بده پیامددهای
منفی همچو  :رفتارهای انزواگرایانه ،افزایش هزینهها ،کاهش سود و نهایتداً عددآ رضدایت مشدتری
میگردد (آرگریس.)1995 ،2
از طرفددی ،کارکنددا توانمنددد دارای بیددزاری کمتددری از شددغل بددوده ،اسددتقامت بیشددتری در
موقعیتهدای شدغلی دارندد و از رضدایتمندی بداالتری برخوردارندد (ال  ،3ترجمده مهدداد.)1380،
توانمندسازی عبارت است از تسهیم قدرت به اعضای گروه تا بدین طریدق ،احسداس خودکارآمددی
کارکنا و در نتیجه اثربخشی آنا ارتقا یابد .توانمندسازی ،نفدش حیداتی را در نگهدداری و توسدعه
منابع انسانی ،ایفا میکند (فاینلی 4و همکارا  .)1995 ،دراکر )1998( 5اعتقاد دارد که رسدید بده
اهداف سازما بستگی به توانایی کارکنا در انجاآ وظایف محوله و انآبداق بدا محدیط متغیدر دارد.
مآالب مذکور حاکی از ارتباط بین رضایت شغلی و توانمندسازی با ساختار سازمانی اسدت .سداختار
سازمانی چارچوب روابط حاکم بر مشاغل ،سیستمها وفرایندهای عملیاتی و افراد و گروههدایی اسدت
که برای نیل به هدف تالش میکنند (جیمز .)1998،6ساختار یک سازما را میتوا مجموعده راه-
هاییدانست که طی آ ها فعالیتهای سازما به وظیفدههدای شدناخته شدده تقسدیم و میدا ایدن
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توانمندسازی کارکنان

وظیفهها هماهنگی تأمین میشود (مینتز برگ .)1979،1بنابراین ساختار سازمانی روابط در سدازما
و همچنین جایگاه افراد در سازما و حدود و دامنه اختیارات آ ها را مشخص مدیکندد .در تعیدین
ابعاد ساختاری سازما  ،عوامل زیادی را برشمرده اند از جمله این عوامل می توا بده اجدزای اداری،
اسددتقالل ،تمرکددز ،پیچیدددگی ،تفددوی ،اختیددار ،رسددمیت ،ترکیددب ،حرفددهگرایددی ،حیآدده کنتددرل،
تخصصگرایی ،استاندارد کرد و حیآه عمودی اشداره کدرد (رابیندز ،1996 ،2ترجمده پارسداایا و
اعرابی .) 1378 ،اکثر نظریه پردازا سازمانی از میا ابعاد مذکور ،روی سه بعدد تمرکدز ،رسدمیت و
پیچیدگی اتفاق نظر دارند (اعرابی .)1380 ،این ابعاد بآور متعدد در تحقیقدات مربدوط بده سداختار
سازمانی مورد استفاده قرار میگیرند (آرجریس .)1995 ،دانشگاهها در هریک از این ابعاد میتوانندد
متفاوت باشند .با توجه به اهمیت رضدایت شدغلی کارکندا و توانمندسدازی آندا در جهدت ارتقداء
بهره وری و اثربخشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرآ آباد و همچنین بر اسداس نقشدی کده سداختار
سازمانی در متغی رهای یاد شده دارد ،تحقیق حاضر در نظر دارد که با بررسی میزا هریدک از ابعداد
سه گانه مذکور ،نوع ساختار سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خدرآ آبداد را شناسدایی نمایدد و بده
تعیین رابآه بین ابعاد ساختار سدازمانی بدا رضدایتمنددی و توانمندسدازی کارکندا ایدن دانشدگاه
بپردازد .لذا درصدد پاسخگویی به سئواالت زیر است:
 ساختار سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرآآباد چگونه است؟
 آیا بین ساختار سازمانی و رضایت شغلی کارکنا رابآه وجود دارد؟
 آیا بین ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنا رابآه وجود دارد؟

روش پژوهش
روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری شامل کلیده کارکندا دانشدگاه آزاد
اسالمی واحد خرآ آباد در سال به تعداد  120نفر ( 34ز و  86مرد ) بود .بر اساس فرمول کوکرا
تعداد  92نفر ( 26ز و  66مرد) به عنوا نمونه آماری انتخاب گردیدد .بدرای نموندهگیدری از روش
نمونهگیری طبقهای تصادفی نسبی استفاده شد .با استفاده از پرسشنامههای ساختار سازمانی رابینز
( ،1991ترجمه پارساایا و اعرابی )1388 ،که ابعاد تمرکز را با  10سوال ،پیچیدگی را با  7سوال و
رسمیت را با  7سوال اندازهگیری میکند (حرآبادی ،)1385 ،ابعداد سداختار سدازمانی مدورد انددازه
گیری قرار گرفت .برای اندازه گیری رضایت شغلی کارکنا  ،پرسشنامه رضایت شغلی استاندارد شده
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«مینه سوتا»1بکار برده شد .این پرسشنامه در سدال  1967در دانشدگاه ایدالتی مینده سدوتا توسدط
«ویس د دیویس ،جورج انگلند و الفکوسیت »2تهیه شده که توسط محققا زیدادی مدورد اسدتفاده
قرار گرفته و از اعتبار بالغ بر  0/82برخوردار بوده است (دالور .)1385 ،برای سنجش متغیر توانمند
سازی از پرسشنامه توانمندسازی کارکنا کده توسدط اسدپریتزر ( )1995کده در قالدب  12سدوال
طراحی شده و روایی و پایایی آ در تحقیقدات زیدادی مدورد تاییدد قدرار گرفتده (سدید جدوادین،
 ،)1388استفاده شده است .با وجود این که پرسشنامه های مورد استفاده استاندارد بوده و از روایدی
و پایایی باالیی برخوردارند ،در تحقیق حاضر نیز روایی محتوایی آ ها بررسی گردید و بدرای تعیدین
پایایی این ابزار از روش آلفای کرونباپ استفاده شد که ضرایب محاسبه شده برای پرسشنامه ساختار
سازمانی کلی ( ،)0/88بعد پیچیدگی ( ،)0/85بعد رسمیت ( )0/78و بعد تمرکز ( )0/75بود .ضریب
آلفای کرونباپ برای پرسشنامه رضایت شغلی برابر با  0/90و برای پرسشنامه توانمندسازی کارکندا
برابر با  0/86محاسبه گردید که نشا دهندهی پایایی باالی این ابزار میباشد.

يافتهها
برای تعیین میزا هریک از ابعاد ساختار سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرآآباد ،بدا توجده
به این که نمرات مربوط به ابعاد ساختار سازمانی که براساس طیف پاسدخگویی لیکدرت  5درجدهای
در دامنهی  1تا  5قرار دارند و نقآ برش این نمرات عدد  3میباشدد ،بدا اسدتفاده از آزمدو  tتدک
نمونهای ،میانگین نمرات مربوطه با عدد 3مقایسه شده و نتایج در قالب جددول  1نشدا داده شدده
است.
جدول  .1آزمو  tتک گروهی مربوط به مقایسه میانگین نمرات ابعاد ساختار سازمانی با نقآه برش
ابعاد ساختار

درجه

سطح

آزادی

معنيداری
0/001

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

آماره t

تمرکز

92

2/30

0/49

-13/708

92

پیچیدگی

92

3/00

0/55

-0/082

91

0/935

رسمیت

92

2/74

0/43

-5/692

91

0/001

سازماني
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همانآوری که نتایج جدول  1نشا میدهد ،مقدار به دست آمده برای آماره  tمربوط بده میدزا
بعد تمرکز در سآح خآای  α=0/01معنیدار است ( )t=13/708 ،P>0/01لذا چنین استنباط مدی
شود که با اطمینا باالی  99درصد میانگین محاسبه شده برای نمدرات بعدد تمرکدز 2/30از نقآد
برش مقیاس ( )3کمتر است .بنابراین می توا نتیجده گرفدت کده میدزا تمرکدز سداختار سدازمانی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرآآباد از حد متوسط پدایینتدر اسدت .آمداره  tمربدوط بده میدزا بعدد
پیچیدگی در سآح خآای  α=0/05معنیدار نیست ( )t=0/082 ،P<0/05لذا چنین استنباط مدی
شود که میانگین محاسبه شده برای نمرات بعد پیچیدگی 3در حد متوسط ( )3است ،بندابراین مدی
توا نتیجه گرفت که میزا پیچیدگی ساختار سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرآآبداد در حدد
متوسط است .باالخره این که مقدار به دست آمده برای آماره  tمربدوط بده میدزا بعدد رسدمیت در
سآح خآای  α=0/01معنیدار است ( )t=5/692 ،P>0/01لذا چندین اسدتنباط مدیشدود کده بدا
اطمینا باالی  99درصد میانگین محاسبه شده برای نمرات بعد  2/74از نقآد بدرش مقیداس ()3
کمتر است .بنابراین میتوا نتیجه گرفت که میزا رسمیت ساختار سازمانی دانشدگاه آزاد اسدالمی
واحد خرآآباد پایینتر از حد متوسط است.
برای بررسی رابآه بین ابعاد ساختار سازمانی با رضایت شدغلی کارکندا دانشدگاه آزاد اسدالمی
واحد خرآ آباد از ضریب همبستگی پیرسو استفاده گردید که نتدایج آ در قالدب جددول  2نشدا
داده شده است.
جدول .2ضرایب همبستگی پیرسو بین ابعاد ساختار سازمانی با رضایت شغلی
پيچيدگي

رسميت

متغيرها

تمرکز

تمرکز

1

پیچیدگی

**0/383

1

رسمیت

-0/118

0/070

1

رضایت شغلی

**0/292

**-0/303

0/020
** P<0/01 n=92

همانآوری که نتایج جدول  2نشا میدهد ،همبستگی مثبدت و معندیداری بدین بعدد تمرکدز
ساختار سازمانی و رضایت شغلی کارکندا وجدود دارد ( .)r=0/292 ،P>0/01همبسدتگی منفدی و
معنیداری بین بعد پیچیدگی ساختار سدازمانی و رضدایت شدغلی کارکندا وجدود دارد (،P>0/01
 .)r=-0/303همبستگی معنیداری بین بعد رسمیت سداختار سدازمانی و رضدایت شدغلی کارکندا
وجود ندارد ( .)r=-0/020 ،P<0/05یعنی هرچه میزا تمرکز سازمانی افزایش یابد رضدایت شدغلی
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کارکنا نیز افزایش مییابد و پیچیدگی سازمانی با رضایت شغلی کارکنا رابآد معکدوس دارد .در
ادامه برای پیش بیندی رضدایت شدغلی در بدین کارکندا از روی ابعداد سداختار سدازمانی از تحلیدل
رگرسیو چندگانه به روش گاآ به گاآ استفاده شده که نتدایج آ در قالدب جدداول  3نشدا شدده
است.
جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیو رضایت شغلی کارکنا از روی ابعاد ساحتار سازمانی
گام
1
2
متغیر
خارج شده

متغيرهای

ضرايب

سطح

ضريب

معنيداری

تعيين

استاندارد
Beta

آماره t

پیچیدگی

-0/303

-3/011

0/003

پیچیدگی

-0/486

-5/012

0/001

تمرکز

0/478

4/935

0/001

رسمیت

0/114

1/254

0/213

پيشبين

سطح
آمار F

معني
داری

0/092

9/069

0/004

0/287

17/890

0/002

-

-

-

با توجه به نتایج به دست آمده از جدول  ،3مقادیر به دست آمده بدرای آمدارههدای  Fدر سدآح
خآای  α=0/01معنیدار میباشند ( )P>0/01که نشا دهندهی مناسب بود مدلهای رگرسدیونی
مربوط به پیشبینی رضایت شغلی کارکنا از روی ابعاد ساختار سازمانی میباشدند .ضدریب تعیدین
محاسبه شده در گاآ دوآ ( )R2 =0/287حاکی از آ است که ابعاد پیچیددگی و تمرکدز حددود 29
درصد واریانس نمرات رضایت شغلی را تبیین میکنند و با توجه بده ضدرایب رگرسدیو متغیرهدای
پیشبین ،معادالت رگرسیونی مربوط به پیشبیندی رضدایت شدغلی کارکندا از روی ابعداد سداختار
سازمانی عبارتند از :گاآ( 1بعد پیچیدگی ساختار سازمانی)×  = -0/303رضدایت شدغلی کارکندا و
در گاآ( :2بعد تمرکز)× ( +0/478بعد پیچیدگی)×  = -0/486رضایت شغلی کارکنا  .با توجده بده
معادلهی گاآ 2میتوا نتیجه گرفت ،که از بین ابعاد ساختار سازمانی ،ابعداد پیچیددگی و تمرکدز از
قابلیت پیشبینیکنندگی رضایت شغلی کارکنا برخوردارند که با افزایش یک انحراف معیار تغییدر
در نمرات بعد پیچیدگی ،نمرات رضایت شغلی کارکنا به اندازهی  0/49انحراف معیار کداهش مدی
یابد و با افزایش یک انحراف معیار تغییر در نمرات بعد تمرکز ،نمدرات رضدایت شدغلی کارکندا بده
اندازهی  0/48انحراف معیار افزایش مییابد.
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برای بررسی رابآه بین ابعاد ساختار سازمانی بدا توانمندسدازی کارکندا دانشدگاه آزاد اسدالمی
واحد خرآ آباد از ضریب همبستگی پیرسو استفاده گردید که نتدایج آ در قالدب جددول  4نشدا
داده شده است.
جدول .4ضرایب همبستگی پیرسو بین ابعاد ساختار سازمانی با توانمندسازی
متغيرها

تمرکز

تمرکز

1

پیچیدگی
رسمیت
توانمند سازی

**0/383
-0/118
**0/312

رسميت

پيچيدگي
1
0/070
**-0/310

1
-0/108
** P<0/01 n=92

همانآوری که نتایج جدول  4نشا میدهد ،همبستگی مثبدت و معندیداری بدین بعدد تمرکدز
ساختار سازمانی و توانمند سازی کارکندا وجدود دارد ( .)r=0/312 ،P>0/01همبسدتگی منفدی و
معنی داری بین بعد پیچیدگی ساختار سدازمانی و توانمندد سدازی کارکندا وجدود دارد (،P>0/01
 .)r=-0/310همبستگی معنیداری بین بعد رسمیت سداختار سدازمانی و توانمندد سدازی کارکندا
وجود ندارد ( .)r= -0/108 ،P<0/05یعنی هر چه میزا تمرکز سازمانی افزایش یابد توانمندسدازی
کارکنا نیز افزایش مییابد و پیچیدگی سازمانی با توانمند سازی کارکنا رابآد معکدوس دارد .در
ادامه برای پدیش بیندی توانمندسدازی در بدین کارکندا از روی ابعداد سداختار سدازمانی از تحلیدل
رگرسیو چندگانه به روش گاآ به گاآ استفاده شده که نتدایج آ در قالدب جدداول  5نشدا شدده
است.
جدول  .5تحلیل رگرسیو توانمندسازی کارکنا از روی ابعاد ساختار سازمانی
گام
1
2
متغیر
خارج شده

متغيرهای

ضرايب

پيشبين

استاندارد

آماره t

سطح
معنيداری

تمرکز

0/312

3/117

0/002

تمرکز

0/505

5/308

0/001

پیچیدگی

-0/503

-5/289

0/001

رسمیت

-0/014

-0/152

0/879

ضريب
تعيين

آمارهF

2

( )R

سطح
معنيداری

0/097

9/716

0/002

0/313

20/303

0/001

-

-

-
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بر اساس نتایج به دست آمده از جدول  ،5مقادیر به دست آمدده بدرای آمدارههدای  Fدر سدآح
خآای  α=0/01معنیدار میباشند ( )P>0/01که نشا دهندهی مناسب بود مدلهای رگرسیونی
مربوط به پیشبینی توانمند سازی کارکنا از روی ابعاد ساختار سازمانی میباشند .ضدریب تعیدین
محاسبه شده در گاآ دوآ ( ) R2=0/313حاکی از آ است که ابعاد پیچیدگی و تمرکدز حددود 31
درصد واریانس نمرات توانمندسازی را تبیین میکنند و با توجه بده ضدرایب رگرسدیو متغیرهدای
پیشبین ،معادالت رگرسیونی مربوط به پدیشبیندی توانمندسدازی کارکندا از روی ابعداد سداختار
سازمانی عبارتند از :گاآ( :1بعد تمرکز ساختار سازمانی)×  = +0/312توانمند سازی کارکنا ؛ گاآ:2
(بعد پیچیدگی)× (( +)-0/505بعد تمرکز)×  = +0/505توانمند سازی کارکنا  .با توجه به معادلده
ی گاآ 2می توا نتیجه گرفت ،که از بین ابعاد ساختار سازمانی ،ابعاد پیچیدگی و تمرکدز از قابلیدت
پیشبینی کنندگی توانمندسازی کارکنا برخوردارند که با افدزایش یدک انحدراف معیدار تغییدر در
نمرات بعد پیچیدگی ،نمرات توانمندسازی کارکنا به اندازهی  0/51انحراف معیار کاهش مییابدد و
با افزایش یک انحراف معیار تغییر در نمرات بعد تمرکز ،نمرات توانمندسدازی کارکندا بده انددازهی
 0/51انحراف معیار افزایش مییابد.

نتيجهگيری
با توجه به یافتههای تحقیق می توا نتیجه گرفت که میزا تمرکدز سداختار سدازمانی دانشدگاه
آزاد اسالمی واحد خرآ آباد از حد متوسط پایینتر است .این نتیجده نشدا دهندده گدرایش سداختار
سازمانی بآور نامحسوس به سمت عدآ تمرکز در این واحد دانشگاهی است و نشا دهنده این است
که تا حدودی تصمیمگیری ها متأثر از عوامل غیررسمی است و احتمداالً خدط مشدیهدای دانشدگاه
تمرکززدایی را محدود میکنند و از طرفی نشا دهنده تصمیمگیری جمعی در رأس سلسله مراتدب
واحد خرآآباد و یا نشا میدهد که مدیرا دانشگاه گرایش دارند که به زیردسدتا اعتمداد کدرده و
اطال عات را از آنا بگیرند .اما در هر حال تصمیم هما انتخاب و گزینش بده وسدیله مددرا ارشدد
است .میزا پیچیدگی ساختار سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرآآباد در حدد متوسدط اسدت.
یعنی تفکیک وظایف بینابین ساختار عمودی و افقی است .یعنی هما اندازه به فرماندهی و سلسدله
مراتب یا زنجیره اقتدار توجه می شود که به ساختار غیررسمی و اینکه در ساختار عمدودی تدا اندداه
زیادی تجربه و تحصیل و تخصص رعایت میشود و رو به حرفهای شد میرود .به عبارتی مشاغل و
وظایف تقسیم بندی می شوند و براساس تقسیم کار قابلیدت جابجدایی کارکندا بده سدادگی انجداآ
می گیرد .به هر حال پیچیدگی در حد متوسط به این معناست کده داوادر دانشدگاه واحدد خدرآآبداد
برحسب وظیفه و خدمات بخشبندی شده و الاقل براساس تخصص ناشی از تجربه و سابقه کاری در
خدمت مشتریا هستند .میزا رسمیت سداختار سدازمانی دانشدگاه آزاد اسدالمی واحدد خدرآآبداد
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پایینتر از حد متوسط است .یعنی اینکه مشاغل سازمانی دانشگاه واحد خرآآباد به نسبت استاندارد
نشدهاند و کارکنا تقریباً با روشهای معین و از پیش تعیین شده وظایف خود را انجاآ مدیدهندد و
دستورالعملها تقریباً پنجاه درصد فرآیند کار را هدایت مدیکنندد .آزادی عمدل کارکندا بسدته بده
تخصص و تجربه و تحصیالتشا نسبی است .همچنین این یافته نشا دهنده این است که دانشدگاه
سعی دارد برابر دستورالعملهای ساالنه عمل کند .چو رسمیت در دانشگاه واحد خدرآآبداد از حدد
میانه یا متوسط پایین تر است آزادی عمل کارکنا و متصدیا نیز نسبی است .یافتدههدای فدوق بدا
نتایج تحقیقات شفیعی سروستانی ( ،)1370فالح ( ،)1384میرزابیگی و همکارا ( ،)1388هدانی
گا  ،)2008( 1جکسو  )2002( 2و شینتو  )2004( 3همخوانی دارد.
نتایج نشا داد که همبستگی مثبت و معناداری بین بعدد تمرکدز سداختار سدازمانی و رضدایت
شغلی کارکنا وجود دارد .همبستگی منفی بین بعد پیچیدگی سداختار سدازمانی و رضدایت شدغلی
کارکنا وجود دارد و همبستگی معناداری بدین بعدد رسدمیت سداختار سدازمانی و رضدایت شدغلی
کارکنا وجود ندارد .یعنی هرچه تمرکز سازمانی افزایش یابد رضدایت شدغلی کاکندا نیدز افدزایش
مییابد و پیچیدگی سازما با رضایت شغلی کارکنا رابآه معکوس دارد .یعنی با افزایش پیچیدگی
سازمانی رضایت شغلی کارکنا کاهش می یابد و رسمیت ساختار سازمانی با رضایت شغلی رابآهای
ندارد .برابر ادبیات تحقیق دلیل ارتباط مثبت و معنادار بین بعد تمرکز سداختار سدازمانی و رضدایت
شغلی کارکنا احتماالً این است که کارکنا مدتهاست که کدار خدود را براسداس سلسدله مراتدب
انجاآ دادهاند و برابر آ چرخش شغلی داشتهاند و به دلیل روش تصمیمات متخذه ،آنا به سدهولت
به نایج کار خود دست یافته و می یابند .لذا از وجود تمرکز سداختار احسداس رضدایت مدیکنندد .از
طرفی با توجه به فرهنگ خاص بومی کارکنا دوست دارند بدانند از چه کسی باید اطاعدت کنندد و
به چه کسی پاسخگو باشند و تحت تداثیر نظدرات و نگرشدهای همکدارا غیرمسدئول قدرار نگیرندد.
همیشه وحدت فرما و عدآ دخالت نظرات شخصی یک روش مآلوب برای کارکنا در یک ساختار
پیچیده بوده زیرا که مسیر فرمانبری و فرماندهی کامالً مشخص است و کارآیی افراد را باال مدیبدرد.
دلیل ارتباط منفی بین بعد پیچیددگی سداختار سدازمانی و رضدایت شدغلی کارکندا دانشدگاه آزاد
اسالمی واحد خرآ آباد این است که کارکنا تحت تاثیر سلسله مراتب و زنجیره اقتددار کدار خدود را
انجاآ میدهند و چنددا بده ت فکیدک افقدی و عمدودی سداختار توجده ندارندد .دانشدگاه آزاد دارای
حرفه های متعددی است که به دانش تخصصی و مهارت علمی نیاز دارند .این مشاغل ارتباطات بدین
Hannigan
jakson
Shinton

1
2
3
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کارکنا را کند کرده و کارکنا برابر تمرکز ساختاری در کار خود خبره شدده و پیچیددگی سداختا
رضایت شغلی آنا را در جهت منفی تحت تأثیر قرار میدهد .ضمناً چو کارکندا دانشدگاه سدال-
هاست با پیشینه واحد ،آموزش و مهارتهای مشابه کار میکنند به احتمال زیداد جملگدی از تفکیدک
وظایف داامی احساس عدآ رضایت میکنند .در دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرآآباد تخصدصگرایدی
وظیفهای 1جاری بوده است که در آ مشاغل به وظایف ساده و تکراری تقسیمبندی شده و براساس
اصل معروف تقسیم کار 2قابلیت جانشینی زیادی را بین کارکنا به وجود آورده و جایجایی آ هدا را
به وسیله مدیریت به سادگی تسهیل میکند .پیچیدگی ساختار خوشایند کارکنانی که به ایدن رویده
عادت کرده و خو گرفتهاند نمی باشد .ضمناً مدار و شواهد داللت بر یک رابآه معکوس بین تمرکز
و پیچیدگی دارد و این یافته کامالً واقعی و قابل قبول اسدت ،زیدرا تمرکدز در دانشدگاه آزاد نهادینده
شده است .نبود ارتباط بین رسدمیت سداختار سدازمانی و رضدایت شدغلی کارکندا دانشدگاه آزادی
اسالمی واحد خرآآباد این است که رسمیت حداقل حق آزادی را از کارکنا میگیرد و این مآلوب
آنا نیست یا حداقل نسبت به آ بیتفاوت اند .آنا به انجاآ یکسا و یکنواخت وظدایف و رسدید
به نتایج از پیش تعیین شده توجهی ندارند و خود را موظف به انجاآ وظیفه عادی خود مدیدانندد و
رسمیت در رضایت شغلی آنا بیتاثیر است (رحما سرشت .)1382 ،از طرفدی میدزا رسدمیت در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرآ آباد به دلیدل اختدارات مبتندی بدر تمدر قددرت در سدآوح بداالی
مدیریت وجود دارد و کارکنا رابآدهای بدا آ ندارندد .براسداس یافتدههدای جددول ( )13-4نتدایج
رگرسیو گاآ به گاآ نشا میده که از بین ابعاد ساختار سازمانی ،بعدد پیچیددگی و بعدد تمرکدز از
قابلیت پیشبینیکنندگی رضایت شغی کارکنا برخوردارند و رسمیت از معادلده رگرسدیو خدارج
شده است .نتایج فوق با یافتههای ارکیا و توکلی ( ،)1385اصل سلیمانی و همکارا ( ،)1386هدانی
گا ( )2008و شینتو ( )2004همخوانی دارد.
همچنین یافتهها حاکی از آ بود که همبستگی مثبت و معنیداری بین بعدد تمرکدز سداختار
سازمانی و توانمندسازی کارکنا وجود ،همبستگی منفی و معنی داری بین بعد پیچیددگی سداختار
سازمانی و توانمندسازی کارکنا وجدود دارد و همبسدتگی معنداداری یدبن بعدد رسدمیت سداختار
سازمانی و توانمندسازی وجود ندارد .بآور کلی میتوا چنین اسدتنباط نمدود کده هدر چده میدزا
تمرکز سازمانی افزایش یابد توانمندسازی کارکنا نیز افدزایش مدی یابدد و پیچیددگی سدازمانی بدا
توانمندسازی کارکنا رابآه معکوس دارد .برابر با نتایج تحلیل رگرسیو حاکی از آ است که ابعاد
پیچیدگی و تمرکز حدود  31درصد واریانس نمرات توانمندسازی را تیین میکنند .ادبیدات تحقیدق
funolional specialization
division of laber

1

2

بررسي ساختار سازماني دانشگاه آزاد اسالمي واحد خرمآباد و رابطۀ آن با رضايتشغلي و

237

توانمندسازی کارکنان

مؤید این است که بین تمرکز ساختار سازمانی و توانمندسازی همبستگی مثبت وجود دارد .زیرا که
دستورالعملها و خط مشی ها و دستورات در دانشگاه آزاد براساس ساختار متمرکدز دانشدگاه آزاد از
طرف مدیریت برابر سلسله مراتب و زنجیره فرمدا بآدور عمدودی بده کارکندا ابدالو مدی شدود و
کارکنا موظف به انجاآ دستورات مدیریت هستند .از این رو ،به منظور تحقق نتایج قابل پیشبینی،
الزآ است که در دوره های توانمندسازی شرکت کنند .به هر حال توانمندسازی کارکنا در دانشگاه
آزاد در راستای دستورالعملها و بخشنامه ها برابر خط مشی مددیریت ارشدد انجداآ مدیگیدرد و اگدر
کارکنا هم اند اختیاری داشته باشند موظف بده گذراندد دورههدای توانمندسدازی هسدتند .در
ارتباط با رابآه معکوس بین بعد پیچیدگی ساختار و توانمندسازی میتوا چنین استنباط نمود که
هر اندازه بر گستردگی و تفکیک وظایف و مدیریتها افزوده شود یک واحد آموزش برای کدل واحدد
پاسخگوی آموزش برای توانمندسازی نخواهد بود ،مگر اینکه هر بخش و زیدر مجموعده واحدد خدود
رأساً یک واحد آموزشی داشته باشد (ابیلی .)1388 ،ساختار دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرآآباد بده
این صورت نیست که توا نیازسنجی از همده زیدر مجموعدههدای تفکیدک شدده را داشدته باشدد و
بخشها و مدیریت های تفکیک شده هدم واجدد واحدد آمدوزش ضدمن خددمت نیسدتند .در چندین
شرایآی بدیهی است که میزا پیچیدگی رابآه معکوس با توانمندسازی داشته باشد.
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