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بررسي عوامل رفتاري موثر بر بهبود فرهنگ سازماني در وزارت آموزش و پرورش
احمد مظفر
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تاریخ دریافت 1399/7/27 :تاریخ پذیرش1399/9/28 :

چكيده
هدف اين تحقيق بررسي عوامل رفتاري موثر بر بهبود فرهنگ سازماني در وزارت آموزش و پرورش
ميباشد .اين تحقيق براساس دسته بندي تحقيقات از نظر اهداف يک تحقيق کاربردي محسوب ميشود .و
براساس روش اجراي تحقيق اين پژوهش از نظر دسته بندي تحقيقات تحقيقي از نوع توصيفي پيمايشي
ميباشد .روش گردآوري اطالعات به صورت ميداني ميباشد .ابزار گردآوري اطالعات به صورت پرسشنامه
اي ميباشد .در اين تحقيق براي تجزيه و تحليل دادهها از از تکنيکهايي  .anovaبراي آمار استنباطي آزمون.
براي نرمال پذيري داده هاt.و آزمون فريدمن براي رتبه بندي دادهها ,و ضريب همبستگي براي تعيين کردن
روابط بين متغيرها استفاده ميکنيم و براي تجزيه و تحليل دادهها از نرم افزار spssاستفاده ميکنيم .نرم افزار
 spssيکي از استاندارترين نرم افزارها براي انجام تکنيکهاي باال ميباشد.براي محاسبه پايايي اين پرسشنامهها
آلفاي کرونباخ را محاسبه مينمائيم ،در اين تحقيق ابتدا شاخصها شناسايي شدند .و فرضيات تحقيق نيز بر
اساس شاخصها طراحي گرديد و در نهايت با استفاده از تكنيكهاي آماري تمامي فرضيات مطرح شده اثبات
شدند.
کليد واژهها :فرهنگ ،عوامل رفتاري ،بهبود فرهنگ سازماني

 1دانش آموخته کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
mozaffaar.ahmad@gmail.com

 / 100احمد مظفر

مقدمه

بايد صورت پذيرد معيارهايي براي ادب و اخالق ،آداب

واژه فرهنگ سازماني 1در سال  ،1976با مقاله آقاي

و رسوم ثابتي در مورد نحوه ارتباط اعضاء با هم افراد
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پتيگرو 2تحت عنوان «مطالعه فرهنگهاي سازماني» كه

هم سطح ،فرودستان ،فرادستان و ساير افراد و ديگر

در فصلنامه علمي اداري  ASQبه چاپ رسيد ،وارد

اصول و مباني ميباشد؛به طوري که بتواند به اعضاء

ادبيات دانشگاهي آمريكا شد .چنين واژهاي نيز در سال

بگويد :چه رفتاري درون سازمان و حتي خارج از

 1964توسط بلك و موتن 3بكار برده شده ،كه بعدها

سازمان به عنوان نماينده سازمان مناسب است و چه

آنرا «جو» يا «فضاي سازماني» ناميدند .در سال 1976

چيزي مناسب نيست .در زمينهي مفهوم فرهنگ

آلن و سيلورزويگ 4واژه «فرهنگ مشاركتي» را بهكار

سازماني ،ويژگيها ،نحوه مطالعه ،شناخت و اندازه

بردند .در سال  1982ديل و كندي 5به اين موضوع

گيري آن ،عوامل مؤثر بر شکل گيري و تحول فرهنگ

پرداختند و همزمان نيز پيترز و واترمن 6در كتاب در

و نيز پيامدهاي حاصل از حاکميت يک فرهنگ خاص

جستجوي كمال خود كه در همان سال منتشرشد به

بر سازمان ،اختالف نظر قابل توجهي بين پژوهشگران

موضوع فرهنگ سازماني پرداختند .همزمان با ديل و

وجود دارد .با اين حال ،بر سر اين موضوع ،توافق

كندي تحقيقات مؤثر مكنزي 7در سال  1982با

وجود دارد که مديريت فرهنگ سازماني ،يکي از

همكاري دانشگاه هارواد استانفورد صورت گرفت .از

ضرورتهاي مديريت در عصر کنوني و از شروط الزم

اين تاريخ به بعد است كه نوشتههاي وسيعي در

براي کسب موفقيت است (ايوانوا و کوکينا.)2016 ،

موضوع فرهنگ سازماني عرضه و قابل دسترس همگان

فرهنگ الگويي از مفروضات مشترک است که

ميشود و بحث فرهنگ بين مديران و مشاوران و

گروه فراميگيرد به طوري که مشکالت انطباقپذيري

دانشگاهيان مد روز شده و هريك با عالقه متفاوتي به

خارجي و هماهنگي داخل گروه را حل ميکند و به

اين بحث پرداختهاند (ندايي.)1387 ،

سبب عملکرد و تاثير مثبت بر گروه با اهميت است

با وجود تمام پيشرفتهايي که در عصر حاضر در

(پاناگوتيس ،الکساندروز و جورج .)2014 ،9فرهنگ با

جهان فناوري و صنعت به دست آمده است ،مسئله

ظهور انسان روي زمين پديد آمد ،اما فرهنگ سازماني

فرهنگ سازماني 8به عنوان يک پديده جايگاه خود را

موضوعي است که به تازگي وارد بحثهاي مديريت

به عنوان عاملي کليدي در موفقيت سازمانها باز کرده

شده است .فرهنگ سازماني با فرهنگ عمومي جامعه

است به عبارت ديگر برنامهريزان و مديران سازمانها

پيوند نزديک دارد و بخش گستردهاي از رفتار و
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در اتخاذ تصميمات و تدوين خط مشي سازماني نسبت

بالندگي سازمان را پوشش ميدهد (واريک .)2017 ،

به مقوله فرهنگ سازماني با حساسيت و دقت نظر

فرهنگ سازماني به مثابه سرچشمه فرايندهاي سازماني

برخورد ميکنند .آنان سعي ميکنند تا ضمن پرهيز از

از قبيل ساختار ،سلسلهمراتب ،نحوه روابط انساني،

تبعات منفي ناشي از بي توجهي به باورهاي فرهنگي

شيوه مديريت و نگرش و طرز تلقي اعضاي سازمان

اعضاي سازمان از آن به عنوان پشتوانهاي براي پياده

است .تعريف فرهنگ سازماني به دليل پيچيدگي دشوار

سازي تصميمات و تعالي سازمان استفاده کنند .امروزه

است .زيرا بخش قابل توجهي از آن غيرقابل مشاهده و

هر سازمان داراي فرهنگ خاص خويش ميباشد که

غيرملموس است ،اما اکثر نظريهپردازان معتقدند که

شامل قوانين و آئين نامههاي نانوشته و زبان خاصي که

فرهنگ سازماني نقطه محوري و مرکزي عملکرد
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برقراري ارتباط ميان اعضاء را تسهيل ميکند ،معيارهاي

سازمان ميباشد (بينگول ،سنر و سويک .)2013 ،

مشترک مربوط در خصوص جنبههاي خطير کاري که

فرهنگ سازماني بهعنوان مجموعهاي از اعتقادها،
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باورها و ارزشهاي مشترک است که بر رفتار ،انديشه،

مقام دستگاه اجرايي کشور مسئول راهبري ارتقاء

تغيير و تحول سازمان اثر ميگذارد و ميتواند نقطه

توسعة فرهنگ سازماني و حسن اجراي آن در دستگاه-

شروعي براي حرکت و پويايي و يا مانعي در راه

هاي اجرايي ميباشد .سازمانهايي که بهدنبال رسيدن

پيشرفت به شمار آيد (کائو ،تسور و وو.)2016 ،12

به اهداف در زمان کوتاه ،همراه با کيفيت باالتري

سرمايه و امکانات و شکست سازمانهاي بزرگ با

مقبول و منحصربه فرد خود را ايجاد و پياده کنند .تغيير

حداکثر سرمايه و امکانات بيانگر نقش قابل توجه

مطلوب يک فرهنگ سازماني در نهايت ميتواند سبب

عوامل غيرمادي و معنوي در موفقيت سازمانها بوده

افزايش بهرهوري و ايجاد انسجام و همبستگي گروهي،

که در ميان اين عوامل فرهنگ سازماني 13بهعنوان يک

افزايش رضايت مشتري و ارباب رجوع شود .اهميت و

عامل موثر نقش مهمي در عملکرد سازمانها دارد

ضرورت فرهنگ سازماني تا به آنجا است که احساس

(ايلجينز ،اسکوارسياني و گالي-سارکان.)2015 ،14

هويت را به اعضاي سازمان اعطا ميکند و باعث

همچنين بررسي نظريههاي مديريت مبين اين واقعيت

ميشود که در افراد تعهداتي فراتر از منافع و عاليق

است که فرهنگ سازماني ،رفتار کارکنان در سازمان را

شخصي به وجود آيد .پژوهشگران در زمينه فرهنگ

شکل ميدهد و بر رفتار مديران و کارکنان در تمام

سازماني معتقد هستند که نسبت فرهنگ به سازمان

سطوح سازمان تاثير ميگذارد (دسيلي ،راجا ،اندريوز و

مانند نسبت شخصيت است به فرد ،و اعتقاد دارند که

لوئي.)2018 ،15

براي ايجاد بالندگي در افراد جامعه بايد در زمينه

امروزه مديران به اين نتيجه رسيدهاند که فرهنگ

شخصيتي آنها کاوش صورت گيرد .از آنجا که نيروي

سازماني به عنوان سرچشمة عمدة تواناييهاي سازمان،

انساني محور تغييرات سازماني است ،مديران هر چه

نقش به سزايي در پيشبرد اهداف آن دارد .بيشک؛

بتوانند فرهنگ سازماني ،طرز فکر ،اعتقادات و باورها

توانايي شناخت فرهنگ سازماني ،نيازي است که

را متناسب با راهبردهاي سازماني تغيير دهند ،موجبات

مديران را در بهبود عملکرد ،افزايش کارآيي و

توسعه موفقيت سازمان را فراهم آوردهاند (رامين مهر،

اثربخشي و به تبع آن ارتقاء بهرهوري ،ياري ميرساند.

)28: 1390

سازمانهاي بالنده و طاليهدار ،همواره در تالشند تا با

از طرفي در محيط رقابتي کسب و کار امروز،

آگاهي از ارزشهاي بيبديل فرهنگي خود در نيل به

عمده نگراني و تکاپوي سازمانها در جهت توسعه و

عملکردهاي ممتاز ،از سازوکارهاي گوناگون علمي

پيشرفت فراگير آنها شکل ميگيرد در راستاي اين

براي سنجش وضعيت و اعتالي فرهنگ سازماني

هدف خطير ،مديران در پي شناسايي و به رهگيري

خويش بهره جويند .در همين راستا «نظامنامة مديريت

بهينه از منابع وسرمايههايي هستند که تحصيل آنها

توسعة فرهنگ سازماني در دستگاههاي اجرايي کشور»

هزينهها و زحمات فراواني دارد .پس پيروز اين ميدان

به شمارة  302550مورخ  1397/6/14به تمامي

مديراني هستند که سرمايههاي مذکور را به اثر

وزارتخانهها ،مؤسسات و شرکتهاي دولتي و نهادهاي

بخشترين ،کاراترين و بهرهورترين طرق ممکن به کار

عمومي غيردولتي ،استانداريها و ساير دستگاههايي که

گيرند .عمده منابع هر سازماني متوجه منابع انساني،

به نحوي از بودجة عمومي استفاده ميکنند ،توسط

مالي و فني آن است که مسلماً سرمايه انساني تعيين

رئيس جمهور محترم و رئيس شوراي عالي اداري؛ در

کننده سمت و سوي ديگر سرمايه هاست زيرا نيروي

 4فصل 14 ،ماده و  12تبصره ابالغ گرديده و باالترين

انساني است که با تواناييهاي خود و با برنامه ريزي،

سال يازدهم /شماره بيست و سوم /پائيز 1399

موفقيت چشمگير سازمانهاي کوچک با حداقل

نسبت به رقباي خود هستند حتما بايد فرهنگ سازماني

 / 102احمد مظفر

ديگرمنابع را به خدمت گرفته است( .باتمان و ارگان

عملکرد کارکنان باال ميرود.

 )47 :1983براي اولين بار از اصطالح رفتار شهروندي

افزايش سطح رفتار شهروندي در يک سازمان

سازماني استفاده کردند وآن را به عنوان اقدامات بخشي

باعث ميگردد تا سازمان به محيطي جذاب جهت کار

از کارکنان براي بهبود بهرهوري و همبستگي و انسجام

و فعاليت تبديل گردد به عبارت ديگر ميتوان اذعان

در محيط کاري ميدانند و وراي الزامات سازماني است

داشت در سازمانهايي که سطح بااليي از رفتار

(هادسون )70 : 2020

شهروندي وجود دارد ميتوان عملکرد بهتري را

پژوهشها نشان ميدهد که سازمانهايي که تاکيد

مشاهده نمود (رامين مهر)28: 1390 ،

بيشتري بر رفتار شهروندي سازماني دارند نسبت به

ضرورت بررسي فرهنگ سازماني از آن جا ناشي

ديگر سازمانها ،سالمتر و موفقترند (پود ساکف و

ميشود که درحال حاضر مديران بيش ازپيش ،تأثير

همکاران)2007 ،

فرهنگ بر نگرش و رفتار کارکنان را احساس ميکنند
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اهميت کاربردي رفتار شهروندي سازماني اين

و همچنين مديران به اهميت نقش شناخت فرهنگ

است که کارايي سازمان ،نوآوري و مزيت رقابتي را

سازماني به منظور کسب مزيت رقابتي از ديگر

ارتقا ميدهد .رفتار شهروندي سازماني براي هر

سازمانها پي برده اند (منوريان و بختايي .)1386 ،تأثير

سازمان مهم است ،چون پيامدهاي مهمي از جمله

فرهنگ سازماني بر اعضاي سازمان به حدي است که

رضايت شغلي ،محافظت از سازمان و بهرهوري

ميتوان با بررسي زواياي آن ،به چگونگي رفتار،

سازماني را به دنبال دارد .پژوهش حاکي از آن است که

احساسات ،ديدگاهها و نگرش اعضاي سازمان ،پي برد

تحقق ابعاد رفتار شهروندي سازماني افزايش خود

و واکنش احتمالي آنان را در قبال تحوالت موردنظر،

پنداري مثبت شخص ،ارتقاء روابط مثبت در ميان

ارزيابي ،پيش بيني و هدايت کرد .با اهرم فرهنگ

کارکنان ،فراهم کردن انعطاف الزم براي ابداع و

سازماني ،به سادگي ميتوان انجام تغييرات را تسهيل

نوآوري ،کمک به استفاده اثر بخش از منابع کمياب،

کرد و جهت گيريهاي جديدي را در سازمان به وجود

سهيم شدن در مسئوليت سنگين ،حفظ تعادل دروني

آورد (الواني.)224 :1393 ،

سازمان و بهبود بهرهوري ،عملکرد و اثر بخشي

در اين تحقيق قصد بر اين است تا عوامل رفتاري

سازماني را به دنبال دارد .وجود رفتار شهروندي

موثر بر بهبود فرهنگ سازماني در وزارت آموزش و

سازماني باعث کاهش ترک خدمت و غيبت کارکنان

قرار گيرد.

ميشود از لحاظ منطق ميتوان گفت که رفتار
شهروندي سازماني يک محيط کاري بهتر درون سازمان
را ارتقاء دهد .کارکناني که محيط کاري را مثبت درک

پرورش مورد بررسي
مباحث نظري

رفتارشهروندي سازماني

کنند ،احتمال بهبود عملکرد آنها بيشتر ميشود بنابر اين

رفتارشهروندي سازماني رابه عنوان اقدامات مثبت

رفتار شهروندي با اثر گذاري بر عوامل دروني و برون

كاركنان براي بهبود وبهرهوري وهمبستگي وانسجام

سازماني موجب کيفيت عالي در عملکرد کارکنان

درمحيط كاري ميداند.وي معتقداست رفتاري است

ميگردد .فضاي مشوق رفتار شهروندي سازماني در

فردي وداوطلبانه كه مستقيما به وسيله سيستمهاي

سازمان ،موجبات جذب و نگهداري نيروهاي شايسته

رسمي پاداش درسازمان طراحي نشده است امابااين

را افزايش ميدهد .بنابراين از طريق ايجاد رفتار

وجودباعث ارتقاءاثربخشي وكارايي عملكردسازمان

شهروندي در محيط کار ميتوان مطمئن بود که

ميشود( .رامين مهر)28: 1390 ،
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بررسي ادبيات نظري نشان ميدهد دو رويکرد
اساسي در تعريف مفهوم رفتار شهروندي سازماني

نميگنجد ولي در ارتقاء اثر بخشي و کارکرد موفقيت
آميز سازمان از اهميت زيادي برخوردار است.

وجود دارد و سايه محققين متقدم در موضوع فوق به

به اعتقاد انريکو سوي زماني که افراد در کار تالش

اين نوع رفتار را تحت عنوان رفتار فرا نقش مورد

بيشتري انجام ميدهند رفتار شهروندي سازماني

مطالعه قرار دادهاند .زيرا فعاليتهاي افراد در محيط

افزايش مييابد و زمانيکه از تالش کردن امتناع کنند

کار فراتر از الزامات نقشي است که براي آنها تعيين

رفتار شهروند سازماني نيز کاهش مييابد و عملکرد

شده به عالوه رفتارهاي آنان به طور مستقيم و آشکار

کارکنان نيز کاهش مييابد .بنابراين رفتار شهروندي

از طريق سيستم پاداش دهي رسمي سازمان مورد

سازماني تاثير مستقيمي بر عملکرد دارد تاثير رفتار

تقدير قرار نميگيرد .گروه ديگري از محققان همچون

شهروندي سازماني بر عملکرد بر ميزان تالش بستگي

گراهام  16پيشنهاد ميکنند رفتار شهروندي سازماني

دارد رفتار شهروندي سازماني رفتار داوطلبانه ميباشد.

بايد به صورت مجزا از عملکرد کاري مورد مالحظه

شامل مفاهيمي مانند کمک و همکاري با ديگران .خود

قرار گيرد چرا که در اين صورت مشکل متمايز بين

توسعه و ...است و هدف جلوگيري از وقوع مشکالت

عملکرد نقش و فرانقش به وجود نخواهد آمد .در

مربوط به کار است( .انريکو سوي.)26-25 :2010 ،

مفهومي جهاني که شامل تمام رفتارهاي مثبت کارکنان

فرهنگ سازماني

در درون سازمان است مورد توجه قرار گيرد .رفتار

فرهنگ سازماني در سالهاي اخير مورد توجه

شهروندي سازماني را رفتاري خودجوش و آگاهانه

انديشمندان و صاحبنظران مديريت قرار گرفته است.

ميداند که به طور مستقيم يا صريح؛ توسط سيستم

گروهي از صاحبنظران وپژوهشگران بر ماهيت فرهنگ

پاداش دهي رسمي سازماني تقويت نشده اما در

سازمان بعنوان شرط موفقيت سازمانها تاکيد ميکنند و

مجموع اثربخشي سازماني را ارتقاء ميدهد .منظور از

براين باورند که براي پديد آوردن دگرگونيهاي پايدار

خود جوش و آگاهانه بودن آن است که اين رفتار

و دلپسند در سازمان ،فرهنگ آن سازمان بايد تغيير

ضرورت اجباري نقش يا مبتني بر شرح شغل نبوده

يابد .چرا که معتقدند نسبت فرهنگ به سازمان مانند

بلکه رفتاري عمدتاً مبتني بر انتخاب شخص است و در

نسبت شخصيت است به فرد و اعتقاد دارند که براي

صورت عدم انجام آن نيز تنبيهي به دنبال نخواهد بود

ايجاد بالندگي در افراد جامعه بايد در زمينه شخصيتي

(رامين مهر) 28: 1390 ،

آنها کاوش صورت گيرد .براين اساس براي ايجاد

اريک
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و همکاران ( )2008معتقدند رفتار

بالندگي سازماني که منجر به بالندگي جامعه ميگردد

شهروندي سازماني فعاليتهايي است که از فرد،

بايد در فرهنگ سازمان تحقيق شود .بطور کلي

خواسته نشده که آن را انجام دهد ولي انجام آن باعث

"کاميابي و شکست سازمانها را بايد در فرهنگ آنها

حمايت از سازمان شده و به آن سود ميرساند( .انريکو

جستجو کرد» (طوسي.)1372 ،

سوي.)26-25 :2010 ،

فرهنگ سازماني به روشهاي متفاوتي توصيف

کيم )2006( 18رفتار شهروندي سازماني را رفتاري

شده است .يکي از بهترين تعريفها توسط ادگار شاين

فراتر از نقشهاي رسمي از پيش تعيين شده توسط

مطرح شده است :مفروضات اساسي اين است که همه

سازمان تعريف شود .که ذاتي بوده و پاداش ان به طور

بياموزند اين فرهنگ ميتواند مشکل تطابق با بيرون و

مستقيم در مجموعه ساختار پاداشهاي رسمي سازماني

انسجام داخلي را حل کند و به اندازه اي معتبر است

سال يازدهم /شماره بيست و سوم /پائيز 1399

ديدگاه مذکور رفتار شهروندي سازماني بايد به عنوان
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که توسط اعضاء آموخته شود و اين بهترين راه حل

گوناگون اقتصادي ،سياسي و تکنولوژيکي حاکم بر

بوده که براي حل مشکالت در نظر گرفته شده

سازمانها نشان ميدهد .مطالعه گسترده فرهنگ

است.کوک و ژومال  1993 19به روشي مشابه ،فرهنگ

سازماني ابتدا در دهه  1980زماني که علم سازماني به

سازماني را تعريف کرده اند :رفتارهاي اعتقادي که

طور گسترده چشم انداز فرهنگي را از حوزه مردم

اعضاي سازمان براي تحقق انتظاراتشان و انطباق

شناسي اتخاذ کرد ،آغاز شد .قابل توجه ترين مطالعات
20

خودشان با سازمان نياز دارند .فرهنگ در بستر سازمان

را شاين در سال  1980انجام داد( .هچ  )1993 ،در

به عنوان يک سري از الگوهاي رفتاري مشترک که

سال  1983نيز چندين مقاله در زمينه فرهنگ سازماني

کارمندان براي رسيدن به موارد مورد نظرشان مورد

منتشر شد .برخي معتقد بودند فرهنگ سازماني اهميت

استفاده قرار ميدهند رشد مييابد .فرهنگها اغلب بر

چنداني در حوزه تحقيقات سازماني نخواهد داشت و

اساس مشخصات زيرکانه و ناگفته اي است که معنا و

گروهي ديگر نظر مخالف داشتند (هافستد.)2001 ،
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مفهوم آن را اعضايي که داراي اطالعات علمي عميق

زمينه اصلي در فرهنگ سازماني وجود سيستمي از

هستند ،درک ميکنند.اين فرضيات ضمني يا قوانين

معاني و مفاهيم مشترک در ميان اعضا سازمان است .در

ناگفته شبيه اختصارات علمي است که مديران و

هر سازماني الگوهايي از باورها ،سمبلها ،شعائر،

کارمندان براي کار کردن موثر در سازمان شان مورد

داستانها و آداب و رسوم وجود دارند که به مرور

استفاده قرار ميدهند( .شاين.)2010 ،

زمان به وجود آمدهاند .اين الگوها باعث ميشوند که

يكي از راهبردهاي اساسي سازمان ،فرهنگ

در خصوص اين که سازمان چيست و چگونه اعضا

سازماني است و شايد مهم ترين رسالت مديران ،تنظيم

بايد رفتار خود را ابراز کنند ،درک مشترک و يکساني

راهبرد سازماني در حوزه فرهنگي و ايجاد يك فرهنگ

به وجود آيد .به طور كلي ميتوان گفت فرهنگ

سازماني مناسب است .اهميت فرهنگ سازماني اين

سازماني عبارت است از شخصيت مرموز ،منسجم و

است كه مديران كشور در حال حاضر ،بيش از پيش

پيچيده سازمان كه در سه سطح به هم تنيده :هوشيار

قدرت وآثار جادويي فرهنگ بر رفتار كاركنان را لمس

(مجموعه اي از رويههاي رفتاري و كاري محسوس و

ميكنند و همچنين به اهميت شناخت اين مهم براي

مشهود ،ادراكات ،نمادها و مصنوعات) ،نيمه هوشيار

باقي ماندن در ميدان رقابت و يا سبقت گرفتن از ديگر

(مجموعه اي از ارزشها ،باورها ،هنجارها ،نگرشها و

سازمانها ،پي بردند .بررسي فرهنگ سازمان به عنوان

انتظارات) و ناهشيار (مجموعه اي از مفروضات

يك ابزار جمع آوري اطالعات عمل ميكند و مديران

بنيادين) در هر سازمان وجود داشته و ضمن هويت

را قادر ميسازد تا از اين طريق اوالً بخشها و يا

بخشي به سازمان و تمايز آن از سازمانهاي ديگر بر

گروههاي كاري را با يكديگر مقايسه نمايند .ثانياً

عملكردهاي تمامي سطوح سازمان تأثير ميگذارد

مسائل را اولويت بندي كنند .ثالثاً ادراكات و انتظارات

(بيدختي.)1379 ،

كاركنان را شناسايي نمايند (حسن پور.)1390 ،
سابقه مطالعات فرهنگ سازماني بيش از چند دهه

شاخصها و رويکردهاي فرهنگ سازماني

نيست .تا دو دهه قبل به سازمانها به عنوان ابزارهاي

صاحب نظران براي طبقه بندي فرهنگ سازمانها و

عقاليي براي ايجاد هماهنگي و كنترل افراد براي

تشخيص نوع فرهنگ هر سازمان ،شاخصهايي ارائه

اهداف نگريسته ميشد ،اما تحقيقات روزافزون تاثير

نموده اند ،يکي از تقسيم بنديهاي متداول که معموالً

فرهنگ سازماني را بر رفتار کارکنان و نظامهاي
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در الگوهاي اقتضايي از آنها ياد ميشود فرهنگ
مکانيکي و فرهنگ ارگانيکي است.
فرهنگ سازماني مکانيکي :در سازمانهاي با
فرهنگ مکانيکي ،باورهاي مشترك بيشتر متوجه

اجتناب از برخورد سليقه اي و فردي ( برخورد
يکسان با شهروندان ) بر بهبود فرهنگ سازماني در
وزارت آموزش و پرورش تاثير گذار است.
آگاه سازي مردم از حفوق و تکاليف شان بر بهبود

ساختارهاي رسمي ،قوانين و مقررات ،دستورالعملها،

فرهنگ سازماني در وزارت آموزش و پرورش تاثير

منابع مالي و بودجه و روشهاي استاندارد است.

گذار است.

فرهنگ سازماني ارگانيکي :در سازمان با فرهنگ
ارگانيکي ،باورهاي مشترك عمدتاً بر ساختارهاي غير
رسمي و بيشتر تأکيدها ،برنتيجه و عملکرد است ،نه بر
وسيله و ابزارکار.

روش تحقيق
براي بررسي ابعاد نوع تحقيق از منظر روش تحقيق
و هدف ،اين تحقيق براساس دسته بندي تحقيقات از

وجود دارد قابل تقسيم به دو گروه است .يکي از آنها

براساس روش اجراي تحقيق اين پژوهش از نظر دسته

روي عملکرد (مبتني بر عمل) تاکيد دارد و ديگري

بندي تحقيقات تحقيقي از نوع توصيفي پيمايشي

روي عواملي که فرهنگ سازماني را تعريف ميکند

ميباشد .روش گردآوري اطالعات بصورت ميداني

تمرکز دارد (مبتني بر محتوا) .براي درک بهتر اين دو

ميباشد و از مطالعات کتابخانه اي زير استفاده ميشود.

رويکرد بايد توجه کرد که مفهوم فرهنگ سازماني ابتدا

و از عمده مقاالت و تحقيقات مرتبط با اين موضوع

از دو رشته مختلف مباني انسان شناسي (اين حقيقت

استفاده ميکنيم .روشهاى ميدانى به روشهايى اطالق

که سازمانها فرهنگ هستند) و مباني جامعه شناسي

مىشود که محقق براى گردآورى اطالعات ناگزير

(اين حقيقت که سازمانها داراي فرهنگ هستند)

است به محيط بيرون برود و با مراجعه به افراد يا

نشات گرفته است .هر يک از اين دو رشته دو رويکرد

محيط ،و نيز برقرارى ارتباط مستقيم با واحد تحليل

مختلف نسبت به فرهنگ دارند .رويکرد کارکردي

يعنى افراد ،اعم از انسان ،مؤسسات ،سکونتگاهها،

(فرهنگها محصول رفتار جمعي هستند) و رويکرد

موردها و غيره ،اطالعات مورد نظر خود را گردآورى

نشانه شناسي (فرهنگ ريشه در شناخت و تفسير فردي

کند .در واقع ،او بايد ابزار سنجش يا ظروف اطالعاتى

دارد) (حسن پور.)1390 ،

خود را به ميدان ببرد و با پرسشگري ،مصاحبه،
مشاهده و تصويربردارى آنها را تکميل نمايد و سپس

فرضيههاي تحقيق

براى استخراج ،طبقهبندي ،و تجزيهوتحليل به محل کار

مسئوليتپذيري اجتماعي و اداري بر بهبود فرهنگ

خود برگردد .ابزار گردآوري اطالعات به صورت

سازماني در وزارت آموزش و پرورش تاثير گذار است.

پرسشنامهاي ميباشند .كه با پخش كردن اين پرسشنامه

قانون گرايي بر بهبود فرهنگ سازماني در وزارت

بين جامعه آماري دادههاي خود را جمع آوري ميكنيم.

آموزش و پرورش تاثير گذار است.

اصلي ترين و پرکاربردترين ابزار گردآوري اطالعات

تکريم شهروندان و ارباب رجوع بر بهبود فرهنگ

در هر تحقيق پيمايشي پرسشنامهها ميباشد پرسشنامه

سازماني در وزارت آموزش و پرورش تاثير گذار است.

شامل دسته اي از پرسشها ست كه برطبق اصول
خاصي تدوين گرديده است و به صورت كتبي به افراد
ارائه ميشود و پاسخگو بر اساس تشخيص خود
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رويکردهاي بسياري که درباره فرهنگ سازماني

نظر اهداف يک تحقيق کاربردي محسوب ميشود .و
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جوابها را در آن مينويسد .در پژوهشهايي که از

يافته هاي پژوهش

پرسشنامه استفاده ميشود اعضا نمونه يا جامعه با پر

بررسي توزيع فراواني هريک از مولفههاي پژوهش

کردن پرسشنامه و بازگرداندن آن به پژوهشگر در

جدول  1آمارههاي توصيفي شامل ميانگين و

مصاحبه اي که خود آن را بر عهده داشته اند شرکت

انحراف معيار براي هر يک از عوامل موثر بر بهبود

ميکنند؛ به همين دليل سؤالها و راهنماييهاي مربوط

بهبود فرهنگ سازماني در وزارت آموزش و پرورش را

به آن بايد به اندازه کافي روشن و قابل فهم باشد تا

نشان ميدهند.

پاسخگو نقش مصاحبه کننده را نيز اجرا کند و بتواند
افراد مورد نظر را در مشارکت ترغيب کند.

جدول  :1ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي تحقيق

دستورالعمل ،سؤالها و راهنمايي آن بايد به گونه اي

متغير

ميانگين

انحراف معيار

طرح شود که افراد مورد نظر را به ادامه همکاري و

مسئوليتپذيري اجتماعي و اداري

3.7763

.59062

برگرداندن پرسشنامه عالقه مند نمايد؛ اين امر به خاطر

قانون گرايي

3.3729

.87967

تکريم شهروندان و ارباب رجوع

3.4407

.82676

اجتناب از برخورد سليقه اي و فردي

3.5102

.65872

آگاه سازي مردم از حفوق و تکاليف

3.5339

.83801

عدم حضور مصاحبه گر واقعي براي توضيح بيشتر و
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تشويق پاسخ دهنده است .بيشتر پرسشنامهها حاوي
مطالبي هستند که به منظور اندازه گيري متغيرهاي
وابسته و مستقل و ويژگيهاي موردنياز تهيه و تدوين
ميشود.در اين تحقيق براي تجزيه و تحليل دادهها از
از تکنيکهايي  .anovaبراي آمار استنباطي آزمون .براي
نرمال پذيري داده هاt.و آزمون فريدمن براي رتبه بندي
دادهها ,و ضريب همبستگي براي تعيين کردن روابط
بين متغيرها استفاده ميکنيم و براي تجزيه و تحليل
دادهها از نرم افزار spssاستفاده ميکنيم .نرم افزار

spss

يکي از استاندارترين نرم افزارها براي انجام تکنيکهاي
باال ميباشد.

آمار استنباطي
بعد از توصيف متغيرها و پاسخهاي بدست آمده از
جامعه آماري در اين بخش به بررسي فرضيههاي مطرح
شده و آزمون آماري مورد استفاده در پژوهش پرداخته
ميشود.تا بتوان با تحليل يافتهها ،صحت و سقم
فرضيات را از نظر آماري مورد بررسي قرار دهيم.

آزمون  tتک نمونه اي
پس از وارد کردن دادههاي پرسشنامه بدين صورت

مدل تحقيق

که طيف پنج گزينهاي ليکرت را با اختصاص مقادير 1
تا  :1( 5کامالً مخالفم :2 ،مخالفم :3 ،بي تفاوتم:4 ،

مسئولیت پذیری
اجتماعی و اداری

موافقم و  :5کامالً موافقم) را به مقياس شبه فاصلهاي
تبديل کرديم ،براي آزمون فرضيههاي تحقيق از آزمون
تکریم شهروندان و
ارباب رجوع

قانون گرایی

بهبود فرهنگ
سازمانی

ميانگين يک جامعه (آزمون )tاستفاده ميکنيم .اين
آزمون براي متغيرهاي کمي به کار ميرود و در
مواردي براي تشخيص تاثير يا عدم تاثير يک متغير

اآگاه سازی مردم از
حفوق و تکالیف

اجتناب از برخورد
سلیقه ای و فردی
(برخورد یکسان با

شهروندان )

(ها) در وضعيت مورد بررسي استفاده ميشود .مثال
جهت بررسي تاثير يا عدم تاثير تمام متغيرهاي تحقيق
روي پديده اي معين ،از اين آزمون استفاده ميکنيم ،به
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جدول  :2نتيجه آزمون فرضيه اول
متغير
مسئوليتپذيري اجتماعي و اداري

آماره

t

14,277

درجه

سطح

فاصله اطمينان  %95تفاضل ميانگين

آزادي

معناداري

حد پايين

حد باال

117

.000

.6686

.8840

نتيجه
تاييد شد

مقدار آزمون = 3

طوري که اگر ميانگين هر متغير از حد معيني بيشتر
بود ،آن متغير در پديده مورد نظر موثر تلقي ميشود.

اکنون با توجه به خروجي اين آزمون (جدول ،)2
به تحليل نتايج آن ميپردازيم .ستون اول از سمت

از اين رو براي بررسي فرضيات تحقيق از آزمون

راست ،متغير را نشان ميدهد .ستون دوم آماره  tرا

فرض آماري ميانگين يک جامعه يا به عبارتي از آزمون

نمايش ميدهد .ستون سوم درجه آزادي را براي متغير

 tيک نمونه اي 21استفاده گرديده است که در واقع

مسئوليتپذيري اجتماعي و اداري ارايه ميکند .ستون

تفاوت بين ميانگين نمونه مورد بررسي را با يک مقدار

چهارم معني داري را نشان ميدهد .با توجه به اينکه

مفروض مورد آزمون قرار ميدهد.

مقدار سطح معني داري براي متغير مسئوليتپذيري
H0:μ = 3

برداشت کرد که ميانگين متغير مسئوليتپذيري

H1: μ

اجتماعي و اداري ،اختالف معني داري با عدد  3دارد.

با توجه به اينکه تمامي سواالت پرسشنامه به

دو ستون آخر حد پايين و باالي فاصله اطمينان 95

صورت مستقيم طراحي شدهاند ،ميانگين به دست آمده

درصدي را براي ميانگين اين متغير نشان ميدهد .با

در بازه يک تا سه به معناي کم و بسيار کم و در بازه

توجه به اينکه حدود باال و پايين اين متغير مثبت است،

بيشتر از عدد سه ،به معناي وضعيت زياد و بسيارزياد

ميانگين اين متغير از  3بيشتر است .در نتيجه با توجه

H0

به حدود باال و پايين سطر آخر اين خروجي ،ميتوان

و  H1را تعريف نموده و سپس با استفاده از آزمون ،t

نتيجه گرفت که مسئوليتپذيري اجتماعي و اداري بر

فرضيات را مورد آزمايش قرارداده و تحليل ميکنيم .در

بهبود فرهنگ سازماني در وزارت آموزش و پرورش

ادامه نتايج حاصل از آزمون ميانگين يک جامعه در

تاثير گذار است .بنابراين دليلي براي تائيد فرضيه

H0

افراد مورد بررسي مورد بحث قرار ميگيرد.

وجود نداشته ،لذا فرضيه  H0رد و فرضيه  H1تائيد

≠3

ميباشد .به همين منظور براي کليه فرضيات فرض

ميگردد.

آزمون فرضيه اول
 :H0مسئوليتپذيري اجتماعي و اداري بر بهبود

آزمون فرضيه دوم

فرهنگ سازماني در وزارت آموزش و پرورش تاثير

 :H0قانون گرايي بر بهبود فرهنگ سازماني در وزارت

گذار نيست.

آموزش و پرورش تاثير گذار نيست.

 :H1مسئوليتپذيري اجتماعي و اداري بر بهبود
فرهنگ سازماني در وزارت آموزش و پرورش تاثير
گذار است.

 :H1قانون گرايي بر بهبود فرهنگ سازماني در وزارت
آموزش و پرورش تاثير گذار است.

سال يازدهم /شماره بيست و سوم /پائيز 1399

آزمون فرض:

اجتماعي و اداري ،کمتر از  5صدم است ،ميتوان چنين
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جدول :3نتيجه آزمون فرضيه دوم
متغير
قانون گرايي

آماره

t

4,605

درجه

سطح

فاصله اطمينان  %95تفاضل ميانگين

آزادي

معناداري

حد پايين

حد باال

117

.000

.2125

.5333

نتيجه
تاييد شد

مقدار آزمون = 3

اکنون با توجه به خروجي اين آزمون (جدول ،)3

 :H1تکريم شهروندان و ارباب رجوع بر بهبود فرهنگ

سال يازدهم /شماره بيست و سوم /پائيز 1399

به تحليل نتايج آن ميپردازيم .ستون اول از سمت

سازماني در وزارت آموزش و پرورش تاثير گذار است.

راست ،متغير را نشان ميدهد .ستون دوم آماره  tرا

اکنون با توجه به خروجي اين آزمون (جدول ،)4

نمايش ميدهد .ستون سوم درجه آزادي را براي متغير

به تحليل نتايج آن ميپردازيم .ستون اول از سمت

قانون گرايي ارايه ميکند .ستون چهارم معني داري را

راست ،متغير را نشان ميدهد .ستون دوم آماره  tرا

نشان ميدهد .با توجه به اينکه مقدار سطح معني داري

نمايش ميدهد .ستون سوم درجه آزادي را براي متغير

براي متغير قانون گرايي ،کمتر از  5صدم است ،ميتوان

تکريم شهروندان و ارباب رجوع ارايه ميکند .ستون

چنين برداشت کرد که ميانگين متغير قانون گرايي،

چهارم معني داري را نشان ميدهد .با توجه به اينکه

اختالف معني داري با عدد  3دارد .دو ستون آخر حد

مقدار سطح معني داري براي متغير تکريم شهروندان و

پايين و باالي فاصله اطمينان  95درصدي را براي

ارباب رجوع ،کمتر از  5صدم است ،ميتوان چنين

ميانگين اين متغير نشان ميدهد .با توجه به اينکه

برداشت کرد که ميانگين متغير تکريم شهروندان و

حدود باال و پايين اين متغير مثبت است ،ميانگين اين

ارباب رجوع ،اختالف معني داري با عدد  3دارد .دو

متغير از  3بيشتر است .در نتيجه با توجه به حدود باال

ستون آخر حد پايين و باالي فاصله اطمينان 95

و پايين سطر آخر اين خروجي ،ميتوان نتيجه گرفت

درصدي را براي ميانگين اين متغير نشان ميدهد .با

که قانون گرايي بر بهبود فرهنگ سازماني در وزارت

توجه به اينکه حدود باال و پايين اين متغير مثبت است،

آموزش و پرورش تاثير گذار تاثير گذار است .بنابراين

ميانگين اين متغير از  3بيشتر است .در نتيجه با توجه

دليلي براي تائيد فرضيه  H0وجود نداشته ،لذا فرضيه

به حدود باال و پايين سطر آخر اين خروجي ،ميتوان

 H0رد و فرضيه  H1تائيد ميگردد.

نتيجه گرفت که تکريم شهروندان و ارباب رجوع بر
بهبود فرهنگ سازماني در وزارت آموزش و پرورش

آزمون فرضيه سوم

تاثير گذار است .بنابراين دليلي براي تائيد فرضيه

 :H0تکريم شهروندان و ارباب رجوع بر بهبود فرهنگ

وجود نداشته ،لذا فرضيه  H0رد و فرضيه  H1تائيد

سازماني در وزارت آموزش و پرورش تاثير گذار

ميگردد.

H0

نيست.
جدول :4نتيجه آزمون فرضيه سوم
متغير
تکريم شهروندان و ارباب رجوع
مقدار آزمون = 3

آماره
5,790

t

درجه

سطح

آزادي

معناداري

117

.000

فاصله اطمينان  %95تفاضل ميانگين
حد پايين
.2899

حد باال
.5914

نتيجه
تاييد شد
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آزمون فرضيه چهارم

آزمون فرضيه پنجم

 :H0اجتناب از برخورد سليقه اي و فردي (برخورد

 :H0آگاه سازي مردم از حفوق و تکاليف شان بر بهبود

يکسان با شهروندان) بر بهبود فرهنگ سازماني در

فرهنگ سازماني در وزارت آموزش و پرورش تاثير

وزارت آموزش و پرورش تاثير گذار نيست.

گذار نيست.

 :H1اجتناب از برخورد سليقه اي و فردي (برخورد

 :H1آگاه سازي مردم از حفوق و تکاليف شان بر بهبود

يکسان با شهروندان) بر بهبود فرهنگ سازماني در

فرهنگ سازماني در وزارت آموزش و پرورش تاثير

وزارت آموزش و پرورش تاثير گذار است.

گذار است.

به تحليل نتايج آن ميپردازيم .ستون اول از سمت

به تحليل نتايج آن ميپردازيم .ستون اول از سمت

راست ،متغير را نشان ميدهد .ستون دوم آماره  tرا

راست ،متغير را نشان ميدهد .ستون دوم آماره  tرا

نمايش ميدهد .ستون سوم درجه آزادي را براي متغير

نمايش ميدهد .ستون سوم درجه آزادي را براي متغير

اجتناب از برخورد سليقه اي و فردي (برخورد يکسان

آگاه سازي مردم از حفوق و تکاليف شان ارايه ميکند.

با شهروندان) ارايه ميکند .ستون چهارم معني داري را

ستون چهارم معني داري را نشان ميدهد .با توجه به

نشان ميدهد .با توجه به اينکه مقدار سطح معني داري

اينکه مقدار سطح معني داري براي متغير آگاه سازي

براي متغير اجتناب از برخورد سليقه اي و فردي

مردم از حفوق و تکاليف شان ،کمتر از  5درصد است،

(برخورد يکسان با شهروندان) ،کمتر از  5درصد است،

ميتوان چنين برداشت کرد که ميانگين متغير آگاه

ميتوان چنين برداشت کرد که ميانگين متغير اجتناب از

سازي مردم از حفوق و تکاليف شان ،اختالف معني

برخورد سليقه اي و فردي (برخورد يکسان با

داري با عدد  3دارد .دو ستون آخر حد پايين و باالي

شهروندان) ،اختالف معني داري با عدد  3دارد .دو

فاصله اطمينان  95درصدي را براي ميانگين اين متغير

ستون آخر حد پايين و باالي فاصله اطمينان 95

نشان ميدهد .با توجه به اينکه حدود باال و پايين اين

درصدي را براي ميانگين اين متغير نشان ميدهد .با

متغير مثبت است ،ميانگين اين متغير از  3بيشتر است.

توجه به اينکه حدود باال و پايين اين متغير مثبت است،

در نتيجه با توجه به حدود باال و پايين سطر آخر اين

ميانگين اين متغير از  3بيشتر است .در نتيجه با توجه

خروجي ،ميتوان نتيجه گرفت که آگاه سازي مردم از

به حدود باال و پايين سطر آخر اين خروجي ،ميتوان

حفوق و تکاليف شان بر بهبود فرهنگ سازماني در

نتيجه گرفت که اجتناب از برخورد سليقه اي و فردي

وزارت آموزش و پرورش تاثير گذار است .بنابراين

(برخورد يکسان با شهروندان) بر بهبود فرهنگ

دليلي براي تائيد فرضيه  H0وجود نداشته ،لذا فرضيه

سازماني در وزارت آموزش و پرورش تاثير گذار است.

 H0رد و فرضيه  H1تائيد ميگردد.

بنابراين دليلي براي تائيد فرضيه  H0وجود نداشته ،لذا
فرضيه  H0رد و فرضيه  H1تائيد ميگردد.
جدول :5نتيجه آزمون فرضيه چهارم
متغير
اجتناب از برخورد سليقه اي و فردي
(برخورد يکسان با شهروندان)
مقدار آزمون = 3

آماره
8,413

t

درجه

سطح

آزادي

معناداري

117

.000

فاصله اطمينان  %95تفاضل ميانگين
حد پايين
.3901

حد باال
.6303

نتيجه
تاييد شد

سال يازدهم /شماره بيست و سوم /پائيز 1399

اکنون با توجه به خروجي اين آزمون (جدول ،)5

اکنون با توجه به خروجي اين آزمون (جدول ،)6

 / 110احمد مظفر

جدول  :6نتيجه آزمون فرضيه پنجم
متغير

آماره

آگاه سازي مردم از حفوق و تکاليف شان

6,921

t

درجه

سطح

آزادي

معناداري

117

.000

فاصله اطمينان  %95تفاضل ميانگين
حد باال

حد پايين

.6867

.3811

نتيجه
تاييد شد

مقدار آزمون = 3

نتيجه گيري

آزمون فريدمن

سال يازدهم /شماره بيست و سوم /پائيز 1399

در اين پژوهش به منظور اولويت بندي بين

فرهنگ سازماني بهعنوان يکي از مؤلفههاي بسيار

متغيرها از آزمون فريدمن استفاده شده است .آزمون

مهم در موفقيت سازمانهاي امروزي جايگاه خويش را

فريدمن جهت اولويت بندي و رتبه بندي متغيرها بر

در علم مديريت يافته و کارشناسان با پرداختن به آن به

اساس بيشترين تاثير بر متغير وابسته ميباشد .اين

ارائه راهکارهاي کاربردي در جهت تحقق اهداف

آزمون که به نام ابداع کننده آن ميلتن فريدمن

سازمانها اقدام نمودهاند بهگونهاي که توسعه بسياري

اقتصاددان معروف نامگذاري شده است در واقع براي

از کشورها را همچون ژاپن مرهون اين پديده ذکر

مقايسه چند گروه از نظر ميانگين رتبههاي آنها است.

مينمايند .در اين راستا با شناسايي عناصر فرهنگ

ما در اين پژوهش از اين آزمون استفاده نموديم تا

سازماني موجود ميتوان آن را با اهداف راهبردي

متغيرهاي مستقل تحقيق را بر اساس متغير وابسته

سازمان مطابقت داده و در صورت لزوم نسبت به هم

بهبود فرهنگ سازماني در وزارت آموزش و پرورش

سو کردن آن با اهداف عاليهي سازمان اهتمام ورزيد.

اولويت بندي نماييم .فرض صفر و فرض يک در اين
آزمون بصورت زير

ميباشد:

فرهنگ سازماني عاملي است که از يک سو پيوند
دهنده اجزاي داخلي سازمان بوده و از سوي ديگر،

 : H0ميانگين رتبهها يکسان است

عامل تفکيک کننده سازمان از سازمانهاي ديگر است

 : H1حداقل ،دو رتبه داراي ميانگين متفاوتي ميباشد.

( آلوفن م همکاران .)2020 ،افزون بر اين ،به لحاظ اين
که ايجاد کننده شيوه زندگي در سازمان است ،از عمده

اولويت بندي عوامل موثر بر بهبود فرهنگ سازماني در

ترين زيربناهاي رفتار سازماني به شمار ميرود .فرهنگ

وزارت آموزش و پرورش

سازماني به عنوان يکي از عوامل مهم است که تاثيرات

نتيجه آزمون فريدمن ،شامل دو خروجي ميباشد.
خروجي اول (جدول  )7آمار توصيفي است که
ميانگين رتبههاي هر متغير را نشان ميدهد.

آن در نهايت در عملکردي که به کارايي اعضاي
سازمان مربوط است ،باز ميگردد.
اشنيک
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 1991معتقد است که رفتار شهروندي

سازماني به قصد کمک به همکاران و يا سازمان توسط
جدول  7نتايج آزمون فريدمن بر اساس عوامل موثر بر

افراد انجام ميشود و البته وظايف رسمي و شغلي آنان
23

بهبود فرهنگ سازماني در وزارت آموزش و پرورش

نميباشد .به زعم بلک لي ( )1995رفتار شهروندي

ميانگين

رتبه

سازماني ،شامل رفتارهايي است که براي سازمان مفيد

مسئوليتپذيري اجتماعي و اداري

3.67

1

بوده ولي به عنوان بخشي از عناصر اصلي شغل در نظر

قانون گرايي

2.61

5

تکريم شهروندان و ارباب رجوع

2.69

4

گرفته نشده ست .اين رفتارها اغلب از طرف کارکنان

اجتناب از برخورد سليقه اي و فردي

2.94

3

آگاه سازي مردم از حفوق و تکاليف

3.08

2

متغير

به منظور حمايت از منابع سازماني صورت ميگيرد و

بررسي عوامل رفتاري موثر بر بهبود فرهنگ سازماني در وزارت آموزش و پرورش 111 /

ممکن است به طور مستقيم نيز منافع شخصي خاصي

در جهت شکوفاتر شدن رفتارهاي شهروندي در

را به دنبال نداشته باشد( .رامين مهر)28: 1390 ،

سازمان تالش کنند .در همين راستا ميتوان چند مورد

اسکات  )2002( 24معتقد است که رفتار شهروندي
سازمان به عنوان رفتار فردي که اثر بخشي سازمان را

از اين اقدامات را نام برد که براي ارتقاء و ترغيب
رفتار شهروندي سازماني مناسبند.

به واسطه کمک به محيط اجتماعي و رواني آن ارتقاء
ميدهد نيز تعريف شده ست.
آلن

25

و همکاران ( )2000معتقدند .رفتار

شهروندي سازماني مجموعهاي از رفتارهاي سازنده و

منابع و مآخذ
بيدختي ،ح ،1379.فرهنگ سازماني ،زمينههاي
پيدايش و نمود ها .مجله روش6-13 ،)58( 9 ،

همکارانه است که نه تنها به وسيله شرح شغل تصريح

حسن پور ،ر .عسگري ،ن .اورمزدي ،ن ،1390.تبيين

نشده بلکه به طور مستقيم و يا قراردادي نيز توسط

نقش فرهنگ سازماني در عملکرد بانکهاي دولتي

سيستم رسمي سازمان پاداش داده نميشود.

شهر بوشهر .نشريه سازمان مديريت صنعتي،

لي پين  26رفتار شهروندي سازماني را تحت عنوان
تمايل به تشريک مساعي و مفيد بودن در محيطهاي

رامين مهر و همکاران ،بررسي رابطه بين ادراک از
عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني مورد

با توجه به اهميت و نقشي که رفتار شهروندي

مطالعه  :شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ستاد

سازماني در کشورهاي پيشرفته به دليل تاثير اين گونه

تهران ،)1388( ،پژوهشنامه مديريت تحول ،سال

رفتارهاي کارکنان بر بهبود عملکرد اثر بخشي ،موفقيت

اول ،شماره 2

سازمان ،رضايت مشتري ،وفاداري مشتري ،کيفيت
خدمات از آن برخوردار است الزم است تاثير اين
رفتارها به عملکرد کارکنان در سازمان مطالعه و بررسي
بيشتري انجام شود تا اينکه سازمان افرادي را استخدام
کند که رفتار شهروندي سازماني بهتري را از خود بروز
دهند و عملکرد و کارايي افراد را تامين کنند ،هنوز

رضائيان ،ع ،1385.مباني مديريت رفتار سازماني.
انتشارات سمت ،چاپ هفتم
زارعي ،متين ،حسن ،فرهنگ و عملکرد سازمان،
مجله دانش مديريت ،تهران )1374( ،شماره 3
طوسي ،محمد علي (.)1372فرهنگ سازماني.چاپ
اول ،تهران ،مرکز آموزش مديريت دولتي.

بسياري از کارکنان از اطالعات دقيق و علمي درباره

منوريان ،عباس .بختايي ،امير.)1385( .شناخت

رفتار شهروندي سازماني بهره مند نيستند لذا اين عدم

فرهنگ سازماني براساس مدل دنيسون .تهران،

آگاهي برهان و حجتي بر انگيزه و اهميت و ضرورت

چهارمين كنفرانس مديريت.

مطالعه و تحقيق با روش علمي نسبت به شناخت
فرهنگ سازماني و نقش آن در شکل گيري رفتار
شهروندي سازماني در سازمان خواهد بود.
تقويت رفتار شهروندي سازماني ،مانند هر رفتار
ديگري که از افراد سر ميزند ،نياز به ترغيب و تشويق
دارد .يکي از مواردي که ميتوان در اين زمينه تاثير
گذار باشد سياستها و اقدامات سازماني است .مديران
سازماني بايد با وضع سياستها و راهبردهاي مناسب،

ندايي ،مژگان ( .)1387گونه شناسي فرهنگ سازماني،
مجله مصباح .شماره  -31ص 43-58
الواني ،سيد مهدي (.)1393مديريت عمومي .تهران:
نشر ني.
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