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مقایسه فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در مدیران و معلمان دوره ابتدایی شهر قم
ملیحه تیشهکنی
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 1دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی(نویسنده مسئول)

چکیده
زمینه و هدف :فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی از شاخصهای مهم در مدیریت رفتار سازمانی تلقی میشود .به بیان
اندیشمندان ،اگر سازمان ها دارای این دو شاخص باشند ،آن سازمان به سوی موفقیت در حرکت است .هدف این مطالعه مقایسه
فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در مدیران و معلمان دوره ابتدایی شهر قم بود .روششناسی پژوهش :این مطالعه به روش
علی ـ مقایسهای با جامعه آماری مدیران و معلمان دوره ابتدایی شهر قم با نمونه آماری  122نفر که به روش در دسترس با دو
پرسشنامه استاندارد «فرهنگ سازمانی هافستد» و «تعهد سازمانی ریچارد ام .استیرز» انجام شد .در این مطالعه پایایی
«فرهنگ سازمانی هافستد»  0/82و پایایی «تعهد سازمانی ریچارد ام .استیرز» 0/89 ،به دست آمد .یافتهها :بین مقیاس
«فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» در مدیران و معلمان تفاوت معناداری وجود داشته و بیش از  6درصد از تغییرات مقیاس
«فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» بر اساس پست سازمانی ،قابل پیشبینی است .بین مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد
سازمانی» در زنان و مردان تفاوت معناداری وجود داشته و بیش از  10درصد از تغییرات مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد
سازمانی» بر اساس جنسیت ،قابل پیشبینی است .بین مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» در مدیران و معلمان زن
و مرد ،تفاوت معناداری وجود داشته و بیش از  11درصد از تغییرات مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» بر اساس
پست سازمانی و جنسیت ،قابل پیشبینی است .نتیجهگیری :پیشرفت و موفقیت سازمانهای آموزشی منوط به داشتن
فرهنگ سازمانی پویا و تعهد سازمانی پایدار است.
واژههای کلیدی :فرهنگ سازمانی ،تعهد سازمانی ،مدیران و معلمان شهر قم
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-1مقدمه
بر اساس تحقیقات وسیعی که توسط «دفت» 1،در زمینه شناخت فرهنگ سازمانی انجام شده ،جدیدترین چارچوب نظری مورد
نظر او شامل چهار نوع فرهنگ سازمانی «مشارکتی ،کارآفرینی ،ماموریتی و بوروکراتیک» است .به بیان دیگر ،فرهنگ شامل
چهار عامل اصلی «شکلدهی رویههای سازمانی؛ متحد نمودن توانمندیهای سازمانی به یک کل منسجم؛ ارایه راهحل برای
مسایلی که سازمان با آنها مواجهاند و تسهیل نمودن دستیابی سازمانها به اهدافشان» است (ییلماز و ارگان )2012 ،و
همچنین ،فرهنگ سازمانی که دارای هویت جمعی است ،رفتارهای فردی افراد را در سازمان تحت تأثیر خود قرار میدهد
(دنیسون .)2017 ،در یک تعریف؛ فرهنگ سازمانی عبارت است از مجموعهای از اعتقادات جمعی ناخودآگاه و مفروضاتی از
ارزشها (دست ساختههای هنری) ،که فعالیتهای سازمانها را هدایت میکند .بر اساس نظر «شاین» ،واژه فرهنگ میبایستی
انحصاراً برای سطوح عمیقتری از عقاید و مقروضات بنیادی که اعضای سازمان در ایجاد آن سهیم هستند به کار رود .موضوعی
که به صورت نیمهآگاه عمل کرده و به عنوان رسم رایجی از دید سازمان نسبت به خود و محیط اطرافش تعریف میشود
(شاین .)1986 ،فرهنگ سازمانی ،درک موضوعاتی از این قبیل که چرا سازمانها به انجام امور به شکل کنونی آن میپردازند و
چرا رهبران دچار مشکالتی هستند که با آنها دست به گریبانند (شاین .)1989 ،بنابراین فرهنگ سازمانی مجموعهای از
رفتارهای فردی و جمعی در یک سازمان است که از یک هویت مشخصی پیروی میکند ،تلقی میشود .به عبارت سادهتر،
سازمانها دارای هویت فرهنگی هستند .چنین برداشتی را میتوان به فرهنگ سازمانی تعبیر کرد.
از دیگر موضوعات مورد مطالعه در سازمانها در کنار فرهنگ سازمانی ،تعهد سازمانی است .تعهد سازمانی کارکنان یکی از
مهمترین مسائلی بود که توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده و تحقیقات وسیعی بر روی این موضوع صورت گرفتته
است .در سال  1985والتون مقاله مشهور خود را تحت عنوان «مدیریت بر مبنای تعهد»را منتشر کرد .وی در این مقاله نیاز به
حرکت از مدیریت بر مبنای کنترل به سمت مدیریت بر مبنای تعهد را یادآور شد و با این کار خود به مطالعات صورت گرفته
در این زمینه جهت داد (کینا .)2009 ،تعهد درگیر کردن کارکنان در سازمان و تعیین هویت آنها را در بر میگیرد .مطالعات
زیادی نشان دادهاند که سطح باالی تعهد برای سازمان ،سود نداشت ،اگر چه سطح پایین تعهد میتواند باعث بروز خالقیت و
نوآوری افراد گردد که برای سازمان حائز اهمیت است .سطح باالی تعهد ،وفاداری نسبت به سازمان را تسهیل میکند و علیرغم
وجود تغییرات بیرونی ،نیروی کار ثابت را محفوظ نگه میدارد .پس تعهد سازمانی ،نگرشی درباره ی وفاداری کارکنان به
سازمان و یک فرآیند مستمر است که به واسطه ی مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی ،توجه افراد به سازمان و موفقیت و
رفاهسازمان تعیین میگردد (مقیمی .)1393 ،سطح تعهد افراد ،که در پیشبینی رفتار آتی آنان بسیار نقش دارد ،شاخص
خوبی برای تعیین اهمیت تعهد سازمانی به عنوان نگرش مرتبط با کار محسوب می شود (آنجل و پری.)2010
کارکنان متعهد تمایل به فدارکاری برای سازمان دارند .افراد بسیار متعهد ،گذشته از ماندن در سازمان ،تمایل زیادی برای
تبادل دانش و تجربه از خود نشان می دهند و برای موفقیت سازمان به اندازة کافی فداکاری خواهند کرد .برای مثال ،هنگامی
که شرکت خودروسازی کرایسلر با مشکل مالی جدی روبه رو شد ،مدیر عالی اجرایی آن ،لی ایا کوکا ،با کاهش حقوق سالیانه
اش به یک دالر تعهد خود رانسبت به شرکت ابراز داشت .این حرکت به روشنی نمادی از خود گذشتگی بود که شرکت از تمام
کارکنانش انتظار داشت .ولی اقدام ایاکوکا بدون شک هزینة مالی زیادی برایش داشت .اگر او برای نجات شرکت کرایسلر
تعهدی احساس نم کرد – شرکتی که امروزه بسیار موفق است– انگیزة اندکی برایش میماند تا چنین سخاوتمندانه رفتار کند.
در واقع چنانچه مدیر عالی اجرایی شرکت تعهد کمتری داشت ،چه بسا همةشرکت بر باد میرفت.
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-Deaft
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-2مبانی نظری و پیشینه
فرهنگ سازمانی به عنوان یک حوزه پژوهشی به اواخر دهه  1970و اوایل دهه  1980و به حوزههای فرهنگ اداری 2،نماد
گرائی سازمانی 3،و داستانها و افسانههای سازمانی 4برمیگردد (سایلن .)1995 5،همچنین ،این مفهوم با مفاهیم جدیدتری
مثل «ایدههای سازمانی غالب» 6و «تئوریهای سازمانی بومی» (هل گرن7و لواستد )1997 8،یا «تئوری کسب و کار» (دراکر9،
« ،)1994جو سازمانی»(10جورده ـ بلوم )199811،و پارادایمهای سازمانی (شلدون ،198012،لینکلن )198013،مشابهت
نزدیکی دارد (ککاله .)199914،با توجه به اهمیت و تأثیر فرهنگ سازمانی ،مدیران باید همواره به دنبال شناسایی متغیرها و
توسعه فرهنگ سازمانی باشند تا از این طریق بر رفتار فردی کارکنان در سطح سازمان نیز تأثیر گذاشته ،دستیابی به اهداف
سازمان را برای خود و دیگران تسهیل نمایند .درنتیجه میتوان گفت که مدیریت فرهنگ سازمانی یعنی شناخت و استفاده
بهینه از فرهنگ موجود ،تغییر یا تضعیف باورها و هنجارهای ناخواسته تقویت باورها ،ارزشها ،هنجارها خواسته و تثبیت
فرهنگ مطلوب است (کجوری و آقاجانی .)1393 ،قدرت یک فرهنگ با میزان تأثیر و نفوذ آن بر رفتار سازمانی تعیین
میگردد .فرهنگ قوی با داشتن تعداد زیادی پیرو آنهم با برخورداری از سطح تعهدی باال قادر است ارزشها ،باورها و
اعتقادات بنیادی را هم در سطح و هم در عمق گسترش داده ،معیار تعیین رفتار سازمانی مطلوب را ارائه کند .فرهنگ سازمان،
رفتار سازمان و رفتار افراد آن را شکل داده و در سازمانهای ارگانیک حتی میتوان جایگزین ضوابط رسمی سازمان شود .در
رابطه با تأثیر فرهنگ بر عملکرد برای اینکه سازمانها از کارایی و اثربخشی الزم برخوردار شوند ،باید متناسب با مأموریت،
تکنولوژی ،حجم عملیات و متغیرهای مشابه دیگر از فرهنگ سازمانی بهرهمند گردند (ممیزاده.)1395 ،
هر فرهنگ سازمانی چهار کارکرد را فراهم میآورد که عبارتند از)1 :به کارکنان سازمان هویتی سازمانی میبخشد :آنچه یک
شرکت را برجسته میسازد ،توانایی آن در جذب و پرورش و نگهداری و مردمان با استعداد است)2 .تعهد گروهی را آسان می-
سازد :تعهد را اصوالً میتوان پیوند روانی فرد یا گروه به سازمان تعریف کرد که در آن احساس درگیر بودن شغلی ،وفادار و
باورها به ارزشهای سازمان جای دارد .زیرا پاداش خدمت از معیارهای رایج باالتر است و مدیران میانی از پاداشهای
2

- administrative culture

3

- organizatioal symbolism

4

- organizational stories and myths

5

- Silen

6

- dominating organizational ideas

7

-Hellgren

8

- Lowstedt

9

- Drucker

10

- organizational climate

11

- Jorde --Blloom

12

- Sheldon

13

- Lincoln

14

- Kekale
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سخاوتمندانه برخوردار میشوند)3 .ثبات نظام اجتماعی را ترغیب میکند :زیرا کارکنان با احساس و اطمینان از امنیت شغلی،
فضای را که آیندهای غیر معمول از تعهد پرهیجان به سخت کوشی و پذیرش نظارتهای دقیق است برای سازمان به وجود
میآورند)4 .با یاری دادن به اعضا برای پی بردن به پیرامون کار خود رفتار آنان را شکل میبخشد :در این صورت نخبگان به
شغل تمام دست مییابند و شغل خود را از پایینترین رتبه آغاز میکنند و به وسیله کارکنان موفق با اصول بنیادی در سازمان
آشنا میشوند (باقری.)1395 ،
شلدون تعهد سازمانی را چنین تعریف میکند :نگرش یا جهانبینی که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته میکند .کانتر
تعهد سازمانی را تمایل به زندگی اجتماعی و اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیستمهای اجتماعی میداند .به عقیده
ساالنسیک تعهد حالتی است در انسان که در آن فرد با اعمال خود و از طریق این اعمال اعتقاد مییابد که به فعالیتها تداوم
بخشد و مشارکت مؤثر خویش را در انجام آنها جهت دهد .در برخی از تحقیقات از یک مدل سهبخشی تعهد سازمانی
استفادهشده است که عبارت است از تعهد عاطفی ،تعهد تکلیفی و تعهد مستمر (سامرز« .)1394 ،تعهد عاطفی» به عنوان
تعلقخاطر به یک سازمان که از طریق قول ارزشهای سازمانی و نیز به وسیله تمایل به ماندگاری در سازمان مشخص میگردد،
تعریف میشود .بهعنوانمثال هراندازه عضو سازمان به فرهنگ و ارزشهای سازمانی عالقهمند بوده و آنها را قبول داشته باشد و
همچنین متمایل به ادامه عضویت در سازمان باشد به همان اندازه تعهد عاطفی به سازمان دارد« .تعهد تکلیفی» به عنوان یک
وظیفه درک شده برای حمایت از سازمان و فعالیتهای آن تعریف میشود و بیانگر احساس دین و الزام به باقی ماندن در
سازمان بوده و افراد فکر میکنند ادامه فعالیت و حمایت از سازمان دینی است که بر گردن آنهاست .مثالً هر قدر فرد از
محصول تولیدی سازمان خود حمایت کند و بهطورکلی از عملیات آن پشتیبانی نمایند به همان اندازه دارای تعهد تکلیفی یا
هنجاری است« .تعهد مستمر» ناشی از درک افزایش یافتن هزینههای ازدسترفته در یک سازمان است( .هزینههای
ازدسترفته عبارت است از مخارج یک فعالیت یا پروژه که قابل بازیافت نباشند ،مثل هزینههای که در صنعت نفت صرف حفر
چاه میشود ولی به نفت نمیرسند) بنابراین اگر کسی دارای تعهد مستمر باشد نسبت به افزایش چنین هزینههای حساس
خواهد بود.
پورتر و همکارانش ( ،)1974و کاچ و استیرز ( ،)1987پیشنهاد میکنند که مفهوم «تعهد» ممکن است رابطه قابلاعتمادی بین
نگرش و رفتار را نشان میدهد ،زیرا فرض میشود که تعهد بهطور نسبتاً ثابتی مخصوص کارکنان است .همچنین دیدگاههای
نظری متفاوتی درباره «تعهد» ارائهشده است .هال ( ،)1977میگوید بهتر است این اصطالح را کنار گذاشته و بهجای آن از یک
دسته مفاهیم دیگر استفاده کنیم که هرکدام از این مفاهیم به یک یا چند جنبه از تعهد مربوط میشوند .به عنوان مثال،
اصطالح تعهد در توصیف پدیدههای گوناگونی از قبیل :تمایل مسوولین اجتماعی در به کار انداختن توان خود و وفاداری آنها به
سیستمهای اجتماعی (کانتر )1977 ،یک الترام شخصی در مقابل اعمال رفتاری (کسلر 1971 ،و ساالنسیک )1987 ،وابستگی
مؤثر به یک سازمان صرف نظر از مودی که آن وابستگی برایش دارد (بوکان )1987 ،مورد استفاده قرار میگیرد.
در مطالعات صورت گرفته ،نگرش کلی تعهد سازمانی به عنوان عامل مهمی برای درک و فهم و پیشبینی رفتار سازمانی (لوتانز،
 )1992و پیشبینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل آورده شده است .تعهد و پایبندی مانند رضایت ،دو طرز
تلقی (نگرش) نزدیک به هم هستند که بر رفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت اثر میگذارند .همچنین تعهد و پایبندی
میتوان پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد .کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند .نظم بیشتری که در کار
خوددارند ،مدت بیشتری در سازمان میمانند و بیشتر کار میکنند .بنابراین مدیران باید بتوانند به انحاء مختلف تعهد و
پایبندی کارکنان را بیشتر کنند و از راههای گوناگون آن را حفظ نمایید (مورهد و گریفین .)1394 ،در ادامه گزارش نتایج
برخی از پژوهشها ارایه میگردند:
دالیل زیادی وجود دارد از اینکه چرا یک سازمان بایستی سطح تعهد سازمانی اعضایش را افزایش دهد (پورتر و استیرز 15،
 .)1992او ًال تعهد سازمانی یک مفهوم جدید بوده و بهطور کلی با وابستگی و رضایت شغلی تفاوت دارد .برای مثال ،پرستاران
15

- Porter & Steers
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ممکن است کاری را که انجام میدهند دوست داشته باشند ،ولی از بیمارستانی که در آن کار میکنند ،ناراضی باشند که در آن
صورت آنها شغلهای مشابهای را در محیطهای مشابه دیگر جستجو خواهد کرد .یا بالعکس پیشخدمتهای رستورانها ممکن
است ،احساس مثبتی از محیط کار خود داشته باشند ،اما از انتظار کشیدن در سر میزها یا بهطور کلی همان شغلشان متنفر
باشند (گرینبرگ و بارون .)201016،ثانیاً تحقیقات نشان داده است که تعهد سازمانی یا پیامدهایی از قبیل رضایت شغلی
(باتمن و استراسر ،)1988 ،حضور (ماتیو و زاجیک ،)199017،رفتار سازمانی فرا اجتماعی (اریلی و چتمن )1986 ،و عملکرد
شغلی (می یر ،آلن و اسمیت )1993 ،رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل (مودی ،پورتر و استیرز )1982 ،رابطه منفی دارد
 18همکاران.)2013 ،
(شیان چنج و
صمدی میارکالیی و آقاجانی ( ،)1395تبیین نقش سبک رهبری تحولآفرین در فرهنگ سازمانی را بررسی کردند .رهبری
تحولآفرین بیانکنندة فرایندی است که افراد را متحول میکند و با ارزشها و خصیصههای اخالقی و اهداف بلندمدت ارتباط
دارد .ارزیابی محرکهای مؤثر بر پیروان ،ارضای نیازهای آنان و نحوة برخورد با آنها بهعنوان افرادی کامل ،از جمله کارکردهای
این نوع رهبری است .در این میان سبکهای رهبری مدیران از عوامل اثرگذار بر فرایند فرهنگ سازمانی است .یافتهها نشان
داد بین رهبری تحولآفرین و فرهنگ سازمانی ارتباط مثبت و معنادار نسبتاً قوی وجود دارد .همچنین ،همة ابعاد سبکهای
رهبری تحولآفرین با فرهنگ سازمانی ارتباط مثبت و معنادار دارد.
اردالن و همکاران ( ،)1395تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین یگانگی فرد سازمان و فرهنگ سازمانی در دانشگاههای دولتی
غرب کشور (همدان ،کرمانشاه و کردستان) انجام دادهاند که نتایج تحقیق نشان میدهد :چهار نوع ویژگی فرهنگ متفاوت بر
دانشگاههای غرب کشور حاکم است که میانگین فرهنگ سازمانی مشارکتی (درگیری ،سازگاری) انطباقپذیری ،رسالتی
(مأموریت) و فرهنگ ثبات  41/99است .این نتایج بیانگر آن است که فرهنگهای مشارکت ،سازگاری ،رسالتی و ثبات در
مقایسه با میانگین مورد انتظار ( )45پایینتر از حد متوسط مدل دنیسون و کمتر از  50درصد است.
مهدویپلنگی ( ،)1392در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی استراتژیک بر کارآیی کارکنان سازمان تأمین
اجتماعی استان مازندران نشان داد که :مؤلفههای فرهنگ سازمانی استراتژیک شامل حس مسوولیتپذیری نسبت به شغل،
روحیه ابتکار و خال قیت ،روحیه خودکنترلی و نظام ارزشی حاکم بر سازمان بر میزان کارآیی کارکنان مؤثر است و مؤلفه تفکر
مشارکتی کارکنان بر کارآیی کارکنان مؤثر نیست .درمجموع نتایج پژوهش نشان میدهد که فرهنگ سازمانی استراتژیک بر
میزان کارآیی کارکنان مؤثر است.
حمدی ،کاوسی و صهری ( ،)1392در پژوهشی با عنوان بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با الگوی تصمیمگیری مدیران،
نشان دادند که متغیر فرهنگ سازمانی با الگوی تصمیمگیری مدیران رابطه مستقیم و معناداری دارد .و مدیران در سبکهای
تصمیمگیری خود از فرهنگ سازمانی الهام میگیرند .همچنین مدیران تمایل زیادی به استفاده از سبکهای دستوری از خود
نشان دادهاند و رغبت آنها به استفاده از سبک مشارکتی در سطح پایینی قرار دارد.
رحیمنیا و علیزاده ( ،)1392در مقالهای با عنوان بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضای
هیئتعلمی دانشگاه فردوسی مشهد ،نشان دادند که؛ مؤلفه چشمانداز بیشترین تأثیر را بر روی فرهنگ سازمانی میگذارد.
ییلماز و ارگان ( ،)2016در پژوهشی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون را بر عملکرد سازمانها ،مورد مطالعه قرار دادند .در
این تحقیق مشخص شد که برای بعد انطباقپذیری بیشترین امتیاز و بعد ثبات کمترین امتیاز آورده است .همچنین ،از نتایج
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- Greenberg & Baron
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-Mathieu & Zajac
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- Fitch
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تحقیق برمیآید که بعد رسالت بیشترین تأثیر را برافزایش عملکرد شرکتهای تولیدی دارد .همچنین ،توانایی شرکت در تولید
محصوالت جدید بهشدت تحت تأثیر ابعاد انطباقپذیری و ثبات میباشد.
نورلیزا و همکاران ( ،)2013در پژوهش خود نشان دادند که بین مهارت ارتباطی مدیران و انگیزه و تعهد کاری کارکنان رابطه
معنادار وجود دارد و همچنین نشان دادند که تقویت مثبت و انگیزه قوی منجر به تشویق ،رضایت ،تعهد و اعتماد کارکنان
نسبت به کار می شود و در افزایش بهبود آموزش تأثیر دارد.
کورزون ( ،)2013در پژوهش خود نشان داد مدیران دارای تعهد سازمانی و کار آمد از شیوه مدیریت اثربخش استفاده می کنند
به کارکنان خود احترام می گذارند و با آنها ارتباط اثربخش بر قرار مینمایند به رابطه مداری اهمیت میدهند که این خود
باعث افزایش تعهد سازمانی در پرسنل میشود.
شیانچنج ( ،)2013در پژوهشی که در رابطه با تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان در چین انجام گرفت نشان داد با افزایش
تعهد کارکنان ،عملکرد آنها بهبود مییابد.
رضایی ( ،)1396در تحقیقی با عنوان نقش واسطهای سالمت سازمانی در رابطه جو سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان اداره
آموزش و پرورش شهر مشهد مرغاب به این نتیجه رسید که بین جو سازمانی و ابعادش ،فقط بعد وضوح و روشنی نقش با
سالمت سازمانی رابطه مستقیم معنادار دارد ،جو سازمانی و تمامی ابعادش با سالمت سازمانی رابطه مستقیم معنادار دارند،
سالمت سازمانی با تعهد سازمانی رابطه مستقیم معنادار دارد ،وضوح و روشنی نقش کارکنان به طور معناداری قادر به پیش
بینی سالمت سازمانی آنها می باشد و سالمت سازمانی می تواند بین وضوح و روشنی نقش و تعهد سازمانی نقش میانجی را ایفا
کند.
شرفی ( ،)1395در پژوهشی به تبیین رابطه جو سازمانی و سالمت سازمانی با بهره وری کارکنان بانک مسکن شیراز به این
نتیجه رسید که بین جو سازمانی با بهرهوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین سالمت سازمانی با بهروه وری رابطه
معناداری در سطح  0/05وجود ندارد.
پارسائیان ( ،)1394در تحقیقی با عنوان رابطه جو سازمانی و اثربخشی با سالمت سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش
شهرستان داراب به این نتیجه رسید بین جو سازمانی و اثربخشی با سالمت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .بین ابعاد جو
سازمانی با سالمت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .بین ابعاد اثربخشی و سالمت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .ابعاد
جو سازمانی قادر به پیش بینی سالمت سازمانی می باشد .ابعاد اثربخشی به طور معناداری قادر به پیش بینی سالمت سازمانی
می باشد.
محمدی ( ،)1393در مطالعه موردی از بانک ها ،شهرداری و مخابرات شهرستان مرند به بررسی تاثیر جو سازمانی بر غیبت و
جابجایی کارکنان؛ با نقش تعدیل گر شیفتگی شغلی پرداخته و به این نتیجه رسید که جو سازمانی بر غیبت و جابجایی
کارکنان تاثیر معنی دار دارد .همینطور جو سازمانی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر شیفتگی شغلی ،بر غیبت و جابجایی
کارکنان تاثیر معنی داری دارد.
اصغری ( ،)1390تحقیقی با عنوان بررسی ارتباط میان جو سازمانی و خالقیت کارکنان در سازمان تامین اجتماعی انجام داد و
به این نتیجه رسید که شاخص های ساختار سازمانی ،رهبری سازمانی ،ارتباطات سازمانی ،پاداش های سازمانی ،مکانیزم های
مفید سازمانی ،نگرش ها به طرف تغییر با خالقیت رابطه معنی داری دارند.
موریس و بلوم ( ،)2002به بررسی رابطه عاملهای موقعیتی با رضایت و تعهد سازمانی پرداختند که نتایج نشان میدهند،
فرهنگ و جو سازمانی به طور قابل مالحظهای بر رضایت شغلی کارکنان موثرند.
پاتل ( ،)2002تحقیقی به منظور بررسی رابطه بین سالمت سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارمندان صنعتی انجام داده است.
نتایج تحقیق او یک ارتباط مثبت و معناداری بین سالمت سازمانی و تعهد سازمانی آشکار کرد .به عالوه  50نفر از کارکنان
ماهر که از نظر سالمت سازمانی ،سازمانشان را وضعیت مطلوب میدانستند دارای تعهد بیشتری به سازمانشان نسبت به
کارگران یا کارکنان عادی بودند.

26

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،34فروردین 1400

-3روششناسی پژوهش
مطالعه حاضر با هدف مقایسه فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در مدیران و معلمان دوره ابتدایی شهر قم ،به روش توصیفی و
علی ـ مقایسهای انجام شد .ابزار جمعآوری داده شامل دو پرسشنامه استاندارد «فرهنگ سازمانی هافستد» 19و «تعهد سازمانی
ریچارد ام .استیرز» 20بود .پایایی «فرهنگ سازمانی هافستد» در این مطالعه  0/82و پایایی «تعهد سازمانی ریچارد ام .استیرز»،
 0/89به دست آمد.
پرسش نامه فرهنگ سازمانی :این ابزار مشتمل بر  26گویه است که شامل  26سوال پنج گزینهای بر اساس مقیاس لیکرت
در چهار بعد فرهنگ مردساالری ـ زنساالری ؛ فرهنگ جمعگرایی ـ فردگرایی ؛ فرهنگ ریسک ناپذیری ـ ریسکپذیری ؛
فرهنگ قدرت ناعادالنه ـ قدرت عادالنه بود .در مطالعه رحیمنیا و علیزاده ( ،)1392پایایی فرهنگ سازمانی  0/91؛ پایایی
فرهنگ مردساالری ـ زنساالری  0/74؛ فرهنگ جمعگرایی ـ فردگرایی  0/76؛ فرهنگ ریسک ناپذیری ـ ریسکپذیری  0/77؛
فرهنگ قدرت ناعادالنه ـ قدرت عادالنه  0/70گزارش شده ا ست.
پرسشنامه تعهد سازمانی :این مقیاس توسط ریچارد ام .استیرز ( )1974ساخته شده است .مقیاس تعهد سازمانی شامل 15
سوال و با طیف  5درجهای از حالت جداً موافقم تا جداً مخالفم ارزیابی میشود .این پرسشنامه دارای سه بعد «تعهد عاطفی»،
«تعهد تکلیفی» و «تعهد مستمر» است که توسط «آلن و میر» ،)1979(21به مقیاس اصلی اضافه شده است (شیانچنج22و
همکاران .)2013 ،پایایی ابزار در مطالعه حافظی ( ،)1379با موضوع بررسی رابطه بین جهتگیری ارزشی و تعهد سازمانی
مدیران دبیرستانهای شیراز ،با روش بازآزمایی به ضریب همبستگی  0/90و پایایی ابزار در ابعاد «تعهد عاطفی» « ،0/88تعهد
تکلیفی»  0/91و «تعهد مستمر»  ،0/86گزارش شد.
-4یافتهها
جدول  1آمار توصیفی مقیاس فرهنگ سازمانی و مقیاس تعهد سازمانی

گروه آزمودنی

مدیران

تعداد

متغیرها

مشاهده

میانگین

انحراف
معیار

مقیاس فرهنگ سازمانی

42

60.22

22.060

فرهنگ مردساالری  /زن ساالری

42

50.80

25.491

فرهنگ جمعگرایی  /فردگرایی

42

38.04

24.998

فرهنگ ریسکناپذیری  /ریسکپذیری

42

64.46

26.756

فرهنگ قدرتناعادالنه  /قدرتعادالنه

42

71.96

29.733

مقیاس تعهد سازمانی

42

54.85

24.474

تعهد عاطفی

42

60.45

25.660

تعهد تکلیفی

42

68.63

29.958

تعهد مستمر

42

62.65

26.879
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-Hofftsed
20
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21

-Allen & Meyer

22

- Fitch

27

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،34فروردین 1400

معلمان

مقیاس فرهنگ سازمانی

80

68.58

12.531

فرهنگ مردساالری  /زن ساالری

80

58.35

20.245

فرهنگ جمعگرایی  /فردگرایی

80

38.16

14.364

فرهنگ ریسکناپذیری  /ریسکپذیری

80

73.16

19.574

فرهنگ قدرتناعادالنه  /قدرتعادالنه

80

78.62

20.837

مقیاس تعهد سازمانی

80

57.64

19.859

تعهد عاطفی

80

66.20

19.660

تعهد تکلیفی

80

76.61

22.103

تعهد مستمر

80

66.89

20.051

دادههای جدول باال ،آمار توصیفی مقیاس فرهنگ سازمانی و مقیاس تعهد سازمانی را نشان میدهد .بر اساس نتایج به دست
آمده؛ میانگین فرهنگ سازمانی و مقیاس تعهد سازمانی در مدیران کمتر از معلمان دیده میشود.
جدول  2آمار توصیفی مقیاس فرهنگ سازمانی و مقیاس تعهد سازمانی در مدیران و معلمان زن و مرد

مقیاسهای مورد

گروه

بررسی

آزمودنی
مدیران

مقیاس فرهنگ سازمانی

معلمان

جمع

مدیران

مقیاس تعهد سازمانی

معلمان

جمع

انحراف

تعداد

معیار

مشاهده

30

جنسیت

میانگین

مرد

53.69

20.358

زن

76.56

17.705

12

جمع

60.22

22.060

42

مرد

68.95

11.655

50

زن

67.95

14.056

30

جمع

68.58

12.531

80

مرد

63.23

17.079

80

زن

70.41

15.471

42

جمع

65.70

16.831

122

مرد

46.39

19.531

30

زن

76.02

23.289

12

جمع

54.85

24.474

42

مرد

57.25

19.303

50

زن

58.29

21.073

30

جمع

57.64

19.859

80

مرد

53.18

19.979

80

زن

63.36

22.920

42

جمع

56.68

21.499

122

داده های جدول باال ،آمار توصیفی مقیاس فرهنگ سازمانی و مقیاس تعهد سازمانی در مدیران و معلمان زن و مرد را نشان
میدهد .بررسی توصیفی مشخص کرد که مقیاس فرهنگ سازمانی و مقیاس تعهد سازمانی در مدیران زن بیشتر از مدیران مرد
است.
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جدول  3نتایج آزمون تحلیل واریانس تکمتغیره دوعاملی مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» در مدیران و معلمان زن و مرد

مجموع

درجه

میانگین

مربعات

آزادی

مجذور

منبع

مقیاس فرهنگ سازمانی

260.2

1

260.2

1.10

مقیاس تعهد سازمانی

277.1

1

277.1

.679

.412

مقیاس فرهنگ سازمانی

2814.5

1

2814.5

11.92

.001

.092

مقیاس تعهد سازمانی

5535.7

1

5535.7

13.56

.000

.103

مقیاس فرهنگ سازمانی

3353.3

1

3353.3

14.21

.000

.107

مقیاس تعهد سازمانی

4810.7

1

4810.7

11.78

.001

.091

متغیر مورد بررسی

واریانس

پست سازمانی
جنسیت
پست * جنسیت

آماره F

سطح

مجذور

اطمینان

ایتا

.296

.009
.006

دادههای جدول باال ،نتایج آزمون تحلیل واریانس تکمتغیره دوعاملی مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» در مدیران
و معلمان زن و مرد را نشان میدهد .بر اساس نتایج به دست آمده؛
بین مقیاس فرهنگ سازمانی و مقیاس تعهد سازمانی در بین مدیران و معلمان ،تفاوت معناداری وجود ندارد.
بین مقیاس فرهنگ سازمانی در بین مردان و زنان با اطمینان  99درصد ،تفاوت معناداری وجود دارد.
بین مقیاس تعهد سازمانی در بین مردان و زنان با اطمینان  99درصد ،تفاوت معناداری وجود دارد.
بین مقیاس فرهنگ سازمانی و مقیاس تعهد سازمانی در بین مدیران و معلمان مرد و زن با اطمینان  99درصد ،تفاوت
معناداری وجود دارد.
جدول  4نتایج آزمون «المبدای ویلکز» (تحلیل واریانس چندمتغیره) برای مقیاسهای «فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» در مدیران و معلمان مرد و زن

منبع
واریانس

پست سازمانی
جنسیت
پست * جنسیت

درجه

درجه

سطح

مجذور

آزادی فرضیه

آزادی خطا

اطمینان

ایتا

117

.023

.063

.001

.109

.001

.112

مقدار آزمون

آماره F

.937

3.917

2

.891

7.160

2

117

.888

7.360

2

117

دادههای جدول باال ،نتایج آزمون «المبدای ویلکز» (تحلیل واریانس چندمتغیره) برای مقیاسهای «فرهنگ سازمانی» و «تعهد
سازمانی» در مدیران و معلمان زن و مرد را نشان میدهد .بر اساس نتایج به دست آمده؛
بین مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» در مدیران و معلمان با اطمینان  95درصد ،تفاوت معناداری وجود دارد .بر
اساس ضریب ایتای به دست آمده ،بیش از  6درصد از تغییرات مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» بر اساس پست
سازمانی ،قابل پیشبینی است.
بین مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» در زنان و مردان با اطمینان  99درصد ،تفاوت معناداری وجود دارد .بر
اساس ضریب ایتای به دست آمده ،بیش از  10درصد از تغییرات مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» بر اساس
جنسیت ،قابل پیشبینی است.
بین مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» در مدیران و معلمان زن و مرد با اطمینان  99درصد ،تفاوت معناداری وجود
دارد .بر اساس ضریب ایتای به دست آمده ،بیش از  11درصد از تغییرات مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» بر
اساس پست سازمانی و جنسیت ،قابل پیشبینی است.
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-5نتیجهگیری
فرهنگ سازمانی ،سیستمی از استنباط مشترک است که اعضاء نسبت به یک سـازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو
سـازمان از یکدیگر میشود ،فرهنگ سـازمانی مـطلوب میتواند محرکی برای بهرهوری بـاشد و بـازدهی کارکنان را افزایش
دهد که این امر در گرو ایجاد و تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی اسـت (رابینسون .)2010 ،تعهد سازمانی یک نگرش شغلی
و سازمانی است که در طول سالهای گذشته مورد عالقه بسیاری از محققان رشتههای رفتار سازمانی و روانشناسی خصوصاً
روانشناسی اجتماعی بوده است .این نگرش در طول سه دهه گذشته دستخوش تغییراتی شده که شاید عمدهترین این تغییر
در قلمرو مربوط به نگرش چند بعدی به این مفهوم تا نگرش یک بعدی به آن بوده است (رکنینژاد .)1396 ،با توجه به تحوالت
اخیر در حیطه کسب و کار از جمله کوچک سازی و ادغامهای شرکتها در یکدیگر عدهای از صاحبنظران را بر آن داشته تا
اظهار کنند که اثر تعهد سازمانی بر دیگر متغیرهای مهم در حوزه مدیریت از جمله ترک شغل ،غیبت و عملکرد کاهش یافته و
به همین جهت بررسی آن بی مورد است (ساروقی .)1388 ،با توجه به اهمیت و تأثیر فرهنگ سازمانی ،مدیران باید همواره به
دنبال شناسایی متغیرها و توسعه فرهنگ سازمانی باشند تا از این طریق بر رفتار فردی کارکنان در سطح سازمان نیز تأثیر
گذاشته ،دستیابی به اهداف سازمان را برای خود و دیگران تسهیل نمایند .درنتیجه میتوان گفت که مدیریت فرهنگ سازمانی
یعنی شناخت و استفاده بهینه از فرهنگ موجود ،تغییر یا تضعیف باورها و هنجارهای ناخواسته تقویت باورها ،ارزشها ،هنجارها
خواسته و تثبیت فرهنگ مطلوب است (کجوری و آقاجانی.)1393 ،
پورتر23و همکاران ( )1974تعهد سازمانی را پذیرش ارزشهای سازمان و درگیرشدن در سازمان تعریف کرده و معیارهای
 ،)198624تعهد
اندازهگیری آن را شامل انگیزه ،تمایل برای ادامه کار و پذیرش ارزشهای سازمان میدانند .چاتمن و اورابلی (
سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزشهای یک سازمان به خاطر خود سازمان و دور از ارزشهای
ابزاری آن (وسیلهای برای دست یابی به اهداف دیگر) تعریف میکند (رنجبریان.)1395 ،
بر اساس نظر پورتر و استیرز ،)1992(25یک سازمان قدرتمند بایستی بتواند سطح تعهد سازمانی اعضایش را افزایش دهد.
پورتر و استیرز اظهار میدارند که؛ تعهد سازمانی یک مفهوم جدید بوده و به طور کلی با وابستگی و رضایت شغلی تفاوت دارد.
برای مثال ،پرستاران ممکن است کاری را که انجام میدهند دوست داشته باشند ،ولی از بیمارستانی که در آن کار میکنند،
ناراضی باشند .در این صورت آنها شغلهای مشابهای را در محیطهای مشابه دیگر جستجو خواهند کرد .یا بالعکس پیشخدمت-
های رستورانها ممکن است ،احساس مثبتی از محیط کار خود داشته باشند ،اما از انتظار کشیدن در سر میزها متنفر باشند.
گرینبرگ و بارون ،)2010(26در مطالعات خود نشان دادند که؛ تعهد سازمانی با پیامدهایی از قبیل رضایت شغلی؛ حضور ؛
رفتار سازمانی فرا اجتماعی و عملکرد شغلی؛ رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل؛ رابطه منفی دارد.
در مجموع این مطالعه نشان داد که؛ بین مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» در مدیران و معلمان تفاوت معناداری
وجود داشته و بر اساس ضریب ایتا ،بیش از  6درصد از تغییرات مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» بر اساس پست
سازمانی ،قابل پیشبینی است .بین مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» در زنان و مردان تفاوت معناداری وجود
داشته و بر اساس ضریب ایتا ،بیش از  10درصد از تغییرات مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» بر اساس جنسیت،
قابل پیشبینی است .بین مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» در مدیران و معلمان زن و مرد ،تفاوت معناداری وجود
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داشته و بر اساس ضریب ایتا ،بیش از  11درصد از تغییرات مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» بر اساس پست
سازمانی و جنسیت ،قابل پیشبینی است.
منابع
احمدی ،ع؛ امین شایان جهرمی ،ش؛ زارعی ،ص ( ،)1391رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با توانمندسازی و ارزیابی عملکرد
کارکنان ،رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،سال سوم ،شماره  ،2صص  35تا .54
افشاری ،م؛ هنری ،غفوری ،ف ،1389 ،بررسی مهارتهای سهگانة مدیریتی (ادراکی ،انسانی ،فنی) مدیران ادارات تربیت بدنی
دانشگاههای سراسر کشور ،مدیریت ورزش ،شماره  ،5صص  105تا .125
باقری ،ا ( ،)1395مفاهیم مبهم در بهرهوری و عملکرد ،مدیریت فرهنگ سازمانی ،سال  ،7شماره  ،20صص  79تا .101
برن هارد ،هری بی (« .)1372مدیریت تغییر یا ثبات؟» .ترجمه صغری معینی .تازههای مدیریت :نشریه سازمان امور اداری و
استخدامی کشور .دوره  .1ش ( .3 ،2بهار) :ص .20 -24
پارسائیان ،مجتبی ( .)1394رابطه جو سازمانی و اثربخشی با سالمت سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان داراب؛
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.
خدادی ،ف؛ حسومی ،ط ( ،)1391بررسی رابطه مهارتهای سهگانه (فنی ،انسانی ،ادراکی) مدیران با اثربخشی آنها از نظر
دبیران دبیرستانهای دخترانه شهر ساری ،تحقیقات مدیریت آموزشی ،سال  ،3شماره  ،3پیاپی  ،11صص  75تا .90
دانشفرد ،ک؛ وحدانی ،ک ،آغاز ،ع ( ،)1389بررسی نقش پیادهسازی کارت امتیاز متوازن در بهبود عملکرد سازمان ،رهبری و
مدیریت آموزشی ،شماره  ،12صص  55تا .72
رضایی ،شهناز ( .)1396نقش واسطه ای سالمت سازمانی در رابطه جو سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان اداره آموزش و
پرورش بخش مشهد مرغاب؛ پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.
رضائیان ،علی ( .)1392سازمان و مدیریت سازمانی ،چاپ سوم ،تهران :آگاه.
شاهرودی ،ع؛ چیذری ،م؛ جنت ،س ،1395 ،بررسی مهارت های فنی ،انسانی و ادراکی مدیران مدیریت جهاد کشاورزی استان
تهران ،پژوهشگر ،سال  ،5شماره  ،10صص  12تا .22
شرفی ،صالح ( .)1395رابطه جو سازمانی و سالمت سازمانی با بهره وری کارکنان بانک مسکن شیراز؛ پایان نامه کارشناسی
ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.
شکاری ،ع؛ حیدرزاده آرانی ،س ،1390 ،بررسی اثربخشی آموزشهای حرفهای بیمه بر عملکرد کارکنان شرکتهای بیمه از نظر
مهارتهای کارآفرینی ،توسعه کارآفرینی ،سال چهارم ،شماره سیزدهم ،صص  109تا .128
صالحی ،م؛ نیکوکار ،غ؛ محمدی ،ا؛ تقینتاج ،غ ،)1390( ،طراحی الگوی ارزیابی عملکرد شعب بانکها و موسسات مالی و
اعتباری ،مدیریت بازرگانی ،دوره  ،3شماره  ،7صص  127تا .142
صداقتپور ،ع ( ،)1385مدیریت و آمار :نگرشی بر نظام بهسازی منابع انسانی (رویکرد ارزیابی عملکرد) (با مقدمه ای کوتاه از
ماهیت مدیریت منابع انسانی) ،مجله اصالح و تربیت ،شماره  ،49صص  40تا .43
صیادی ،س؛ زندوکیلی ،م ( ،)1390بررسی دیدگاه ،امام علی پیرامون وظایف مدیران ،پژوهشنامه علوی ،سال  ،2شماره ،1
صص  109تا .132
عسگری ،غ؛ باقی ،ف؛ نوربخش ،ع ( ،)1388بررسی تاثیر زمینه اجتماعی سازمان بر ارزیابی عملکرد کارکنان ،نشریه مدیریت
دولتی ،دوره  ،1شماره  ،3صص  105تا .118
عالقهبند ،علی ( .)1394مقدمات مدیریت آموزشی ،تهران :روان.
علیاصغری ،قاسم ( .)1390بررسی ارتباط میان جو سازمانی و خالقیت کارکنان در سازمان تامین اجتماعی؛ پایان نامه
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (غرب تهران) ،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی.
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 سازمانهای اداری و: مدیریت عملکرد کارکنان با تأکید بر عوامل اجتماعی سازمانی (مطالعه موردی،)1388(  ن،فقیهیفرهمند
.181  تا169  صص،32  شماره، چشمانداز مدیریت،)صنعتی تبریز
 طراحی و تبیین الگوی مهارتهای سهگانه مدیریتی مدیران سازمان تربیتبدنی،1382 ، م، ه؛ احسانی، م؛ کوزهچیان،گودرزی
. چهارمین همایش بینالمللی تربیتبدنی و علوم ورزشی،جمهوری اسالمی ایران
 با نقش تعدیل گر شیفتگی شغلی؛ پایان نامه، بررسی تاثیر جو سازمانی بر غیبت و جابجایی کارکنان.)1393(  زهرا،محمدی
. مدیریت و بازرگانی، دانشکده اقتصاد،کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
 پایاننامه، بررسی مهارتهای مدیریتی مدیران بیمه مرکزی ایران و تاثیر آن بر بهرهوری آن سازمان،)1387(  غ،محمدی
. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،کارشناسی ارشد
 رهبری تحول گرا و خالقیت در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان، ارتباط جو سازمانی.)1392(  داود،مودی
.جنوبی؛ پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی دانشگاه بیرجند
. یسطرون: تهران، روابط انسانی در آموزشگاه.)1390(  سیدمحمد،میرکمالی
.50  تا48  صص،37  شماره، مدیریت، طبقهبندی کلی مهارتها از دیدگاه اندیشمندان مدیریت،)1386(  ع،نجفی
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