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 چكيده 
روش . ابتدايي شهر شيراز است ه هاياي معلمان از ديدگاه معلمان مدرس هدف اين پژوهش تبيين رابطه بين فرهنگ سازماني و توسعه حرفه

مشغول به   94-95در سال تحصيلي  ابتدايي شهر شيراز بوده، ه هايمعلمان مدرسجامعه آماري شامل تمامي . پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود
ابزار اندازه . نفر انتخاب شدند 322اي استفاده شد كه در مجموع  اي يك مرحله از روش نمونه گيري خوشه، براي انتخاب گروه نمونه .كار بوده اند

داده هاي به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از . است )1393( 3اي ايوبي و توسعه حرفه )2000( 2پرسشنامه هاي فرهنگ سازماني دنيسون، گيري
رابطه مستقيم و معناداري )الف :نتايج به دست آمده نشان داد كه .تجزيه و تحليل شد spssهاي آماري توصيفي و استنباطي با كمك نرم افزار  روش

اي معلمان وجود  رابطه مستقيم و معناداري بين ابعاد فرهنگ سازماني با توسعه حرفه )ب .وجود دارداي معلمان  بين فرهنگ سازماني با توسعه حرفه
اي معلمان  درصد تغييرات توسعه حرفه 23موريتي قادر به تبيين حدود ألفه مؤمولفه مشاركتي و م ،از ميان مولفه هاي فرهنگ سازماني )ج .دارد

 .هستند
 

  ، معلمان.اي توسعه حرفه فرهنگ سازماني،: واژگان كليدي
 
 
 
 

  

                                                      
 hasani.delaram57@gmail.com              نويسنده مسئول . 1

2. Denison      3. Auby 
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 مقدمه 
دهند و  اولويت قرار مي در ،ديگر، سعي در تحقق اهداف خود را هاي همانند سازمان هاي آموزشي هر جامعه، سازمان

ثيرگذار و مهم در أيكي ديگر از متغيرهاي ت. كند مي معلمان را فراهماي  اين موضوع ،زمينه بررسي و مطالعه توسعه حرفه
كلي فرهنگ سازماني بر تمام جوانب سازمان و وظايف مديريت و  طوربه . هاي آموزشي، فرهنگ سازمان است سازمان

شود كه كاركنان  فرهنگ سازماني مشخص مي با )2007جليلي، . (گذارد ثير ميأچگونگي هدايت و پرورش كاركنان ت
ديدگاه سازماني، فرهنگ را به عنوان يك زنجير مستحكم از ) 2000مرتضوي، . (كنند سازمان خود را چگونه ادراك مي

2Fكورت(كند  اند كه موجبات پايداري سازمان را فراهم مي تعبير كرده

نظران بر اين  گروهي از صاحب) 2007، 2، چرمك1
. هاي سراسري پديد آيد بايد فرهنگ آن را دگرگون كرد باورند كه اگر قرار باشد در يك سازمان معين دگرگوني

بر اهميت فرهنگ سازماني در ايجاد چارچوب ) 2003(، 5؛ وي هوا)2003( 4؛ مارتينز،)2001( ،3اندريوپوس ني چوناقمحق
كنند كه فرهنگ هر  آموزشي كه در آن خالقيت و نوآوري به عنوان متغيري اساسي پذيرفته شود، تاكيد دارند و بيان مي

از نظر گيل . نوآوري موجود در سازمان مشاركت داشته باشند سازمان ممكن است به عنوان عاملي در ميزان خالقيت و
بسياري از صاحب ) 1993طوسي، . (مارتين در حقيقت كاميابي و شكست سازماني را بايست در فرهنگ آن جستجو كرد

ه نظران در اين مورد اتفاق نظر دارند كه مقصود از فرهنگ سازماني سيستمي از استنباط مشترك است كه اعضا نسبت ب
كه اعضاي آن داراي استنباط  يسيستم ؛شود يك سازمان دارند و همين ويژگي موجب تفكيك دو سازمان از يكديگر مي

شود كه آن را به طور  پس فرهنگ سازماني نوعاً برحسب جهت گيري مشترك تعريف مي) 1388رابينز، ( .مشترك هستند
ها، باورها،  مورد هنجارها، ارزش ها، فلسفه ها، ديدگاهدهد ولي در  يكپارچه نگهداشته و هويت شخصي به آن مي

امروزه . )1392وين ك هوي و سيسيل، . (ها يا سنن و آداب، اختالف نظر زيادي وجود دارد انتظارات، نگرش ها، افسانه
هاي  لفهؤها و م عناصر و شاكله ،شوند اي كه طراحي و اجرا مي هاي توسعه حرفه اي معلمان به مثابه ساير برنامه توسعه حرفه

با توجه به اينكه معلمان گروهي از جمعيت كشور ما را تشكيل . )2000، 6موري(كه چيدمان آنها متنوع است  ارندمتعددي د
دهند و بهبود مستمر معلمان هم يكي از وظايف نظام آموزشي كشور ماست ضرورت دارد عواملي كه بر توسعه و  مي

توان به مديريت مشاركتي و فرهنگ  از جمله اين عوامل مي. تند مورد توجه قرار گيرنداي معلمان اثرگذار هس عملكرد حرفه
ثر در جهان امروز سازمان آموزش و پرورش ؤهاي مهم و م سازمان يكي از .)1378عالقه بند، ( سازماني مدرسه اشاره كرد

 سياسي، ،ات اخالقيجامعه از جهسازماني كه الگوي تمامي نهادهاي رسمي جامعه است و با رشد و توسعه هر  .است
لذا بررسي فرهنگ سازماني و نقش آن در توسعه . )1996 صافي،( فرهنگي و اقتصادي پيوندي ناگسستني دارد اجتماعي،

 .مورد توجه قرار گيرد دباي معلماناي  حرفه
 

 مباني نظري
رابطه بين فرهنگ سازماني و مديريت مشاركتي بر «عنوان  بادر پايان نامه كارشناسي ارشد خود ) 1393(سبزلون 

به اين نتيجه رسيد كه بين فرهنگ سازمان و مديريت مشاركتي با » شيراز 2عملكرد شغلي دبيران متوسطه دوره اول ناحيه 
 .عملكرد شغلي رابطه معنادار وجود دارد

                                                      
1. Kort     2. Chermack   3. Anderipoulos 
4. Martins    5. Weihua   6. Murry 
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ي با توانمندسازي كاركنان سازمان دف شناخت رابطه فرهنگ سازماندر پژوهشي كه با ه) 1393(و همكاران  عبودي
كه بين فرهنگ سازماني و توانمندسازي كاركنان در سازمان تأمين  دادنشان  انجام دادند،تأمين اجتماعي خوزستان 

 تمركز توانايي پيش هاي فرهنگ سازماني، نوآوري و از مؤلفه. اي مثبت و معنادار وجود دارد اجتماعي خوزستان رابطه
ثير فرهنگ أت«با عنوان ) 1392(تيرجو  پژوهشي كه توسط فتاح شريف زاده و .اند توانمندسازي كاركنان را داشتهبيني ابعاد 

به عنوان (ك انجام گرفت كه نتيجه گرفته شد كه بين فرهنگ ايدئولوژي» اي بر اثربخشي سازمان سازماني و اخالق حرفه
الب سازمان فرهنگ فرهنگ غ. طه مثبت و معناداري وجود نداردو اثربخشي سازماني راب) يكي از ابعاد فرهنگ سازماني

ثر بر اخالق ؤه عوامل مهمكه  گفتتوان  نده ميناي به عنوان متغير تعديل ك در رابطه با اخالق حرفه. سلسله مراتبي است
و اثربخشي سازمان را  اي به جز رعايت قوانين و استانداردهاي علمي، به ميزان تقريباً يكساني رابطه فرهنگ سازماني حرفه

 .دنك تعديل مي
جوسازماني در رابطه با مديريت مشاركتي و توسعه  ةنقش واسط«در پژوهشي با عنوان ) 1391-92(صيادي سي سختي 

 است 38اي جو سازماني در رابطه با مديريت مشاركتي و توسعه سازماني برابر با  به اين نتيجه رسيد كه سهم واسطه» سازماني
اين % 5سنجيده شد و در سطح % 1و % 5داري متغير واسطه جو سازماني در سطح  كه با استفاده از آزمون سابل، سطح معني

بين جو سازماني با مديريت مشاركتي و توسعه سازماني رابطه معناداري وجود . دار به دست آمده است واسطه گري معني
 .داري وجود ندارد عه سازماني رابطه معنياز طرف ديگر بين مديريت مشاركتي با توس. دارد

بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و مديريت «با عنوان ) 1389(پژوهش امين بيدختي، مكوند حسيني و احساني در 
قبيله، سلسله (اين نتيجه حاصل شد كه بين همه انواع فرهنگ سازماني » دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان

 .داري وجود دارد و مديريت دانش رابطه مثبت و معني) بازار، ضعيت ساالرمراتب، 
براي شناخت فرهنگ سازمان  »شناخت فرهنگ سازماني براساس مدل دنيسون«در تحقيقي با عنوان  )1385(منوريان 

اين مدل كه . تر است مورد استفاده قرار گرفته است مدل دنيسون كه مدلي به نسبت جديدتر و كامل، مديريت صنعتي
دانيل دنيسون و در پي مطالعات فراوان ايشان طراحي شده است، فرهنگ سازماني را براساس چهاربعد درگير شدن  توسط

براي ارزيابي هر يك از ابعاد چهارگانه  .دهد موريت يا رسالت مورد ارزيابي قرار ميأدر كار، سازگاري، انطباق پذيري و م
 پس در اين پژوهش براي جمع آوري اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .مذكور، سه شاخص تعريف شده است

در . آماري، پرسشنامه دنيسون در سه بخش كاري مشاوره و تحقيق، آموزش و پشتيباني توزيع شد نمونه و جامعه تعيين از
صنعتي بر اساس مدل دنيسون ريت ينهايت پس از جمع آوري و تحليل اطالعات به دست آمده، تصوير فرهنگ سازمان مد

بر اين اساس سازمان مديريت صنعتي در تمام ابعاد  .ترسيم شده است كه گوياي وضعيت فرهنگ اين سازمان است
هماهنگي و «با اين وجود در برخي از شاخصها از جمله . چهارگانه در حد متوسط و باالتر از متوسط قرار گرفته است

 .زمند بهبود استنيا »اهداف و مقاصد«و  »پيوستگي
تأثير فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي كاركنان دانشگاه «عنوان با در پايان نامه كارشناسي ارشد خود ) 1381(جعفري 

 .به اين نتيجه رسيد كه بين فرهنگ سازماني و رضايت شغلي رابطه معنادار و مثبت وجود دارد» پليس
ترين  مهم» تقويت فرهنگ مشاركت مردم در آموزش و پرورش هاي راه«در پژوهشي با عنوان ) 1380(قاسمي پويا 

درسي و آگاه  هاي باآموزان، كت ا عوامل و عناصر آموزش و پرورش شامل مديران، معلمان، دانشبآنها را آگاه سازي 
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ق و پژوهش، تشوي بامردان و  هاي گروهي، دولت عوامل خارج از آموزش و پرورش از جمله صدا و سيما، رسانه سازي با
 .داند ريزي براي نهادينه كردن مشاركت كاركنان مي ترغيب كاركنان به مشاركت و برنامه

3Fچاي لي

در پژوهشي با عنوان بررسي اثرات فرهنگ سازماني و حمايت مديريت ارشد از به اشتراك گذاري ) 2016( 1
فرهنگ سازمان و حمايت مديريت ارشد بر  دانش بر موفقيت بهبود فرايند نرم افزار در كشور تايوان به اين نتيجه رسيد كه

 .ثر استؤاشتراك گذاري دانش بر موفقيت بهبود فرايند نرم افزار م
به اين نتيجه دست يافت » اي هاي يادگيري در خدمات توسعه حرفه نقش محيط«عنوان  بادر پژوهشي ) 2015( 2آگوتا

دلگرم كه تسهيل تعامل، يادگيري تجربي، انعكاس و افزايش هاي عملي در يك محيط يادگيري بسيار  كيد بر برنامهأكه با ت
 .عملكرد در محل كار بهبود يافته ارائه شده است

به اين » ثير فرهنگ سازماني بر آموزش معلم در كشور مالزيأت«در پژوهشي با عنوان ) 2014( 3و همكارانكانوك 
 .ثر استؤكه فرهنگ سازماني بر آموزش معلم م ندنتيجه رسيد

در پژوهشي به مطالعه موردي فرهنگ سازماني در يك سازمان دولتي پرداخته است و نتايج حاصل ) 2012( 4لينانيكو
ميان اين دو نوع . مدار است نشان داد كه فرهنگ موجود، فرهنگ از نوع وظيفه است و فرهنگ مطلوب، فرهنگ توفيق

 .فرهنگ سازماني فاصله زيادي وجود دارد
هاي موجود در  فرهنگ ،همبستگي ميان فرهنگ سازماني و تبديل دانش با عملكرد سازمان بررسي«در  ) 2009( 5لي

ها نشان دهنده اين بود كه فرهنگ  كه نتيجه تحليل پرسشنامه دادهاي رقيب مورد بررسي قرار  مدل چارچوب ارزش
سلسله مراتبي باعث ارتقاي بهتر  اي و سازد و در مقايسه با فرهنگ قبيله ادهوكراسي تبديل دانش در سازمان را ممكن مي

 . شود عملكرد سازماني مي
هاي  وي در مدل خود ويژگي. تحقيقاتي در زمينه فرهنگ سازماني و اثربخشي سازمان انجام داد) 2000( دانيل دنيسون

 :گونه برشمرد فرهنگي را اين
 هاي محورگروه بر را سازمان سازند، مي توانمند را افرادشان اثربخش هاي سازمان :)مشاركت(درگير شدن دركار  .1

اعضاي سازمان به كارشان متعهد شده و . دهند هاي منابع انساني را در همه سطوح توسعه مي قابليت دهند و كاري تشكيل مي
كنند كه در تصميم گيري نقش  افراد در همه سطوح احساس مي .كنند اي از پيكره سازمان احساس مي خود را به عنوان پاره

 درگيري زياد در. (و اين تصميمات است كه بر كارشان مؤثراست و كار آنها مستقيماً با اهداف سازمان پيوند دارد دارند
 ).كار به معناي درگير شدن ذهني كامل با كار است

هايي كه اغلب اثربخش هستند با ثبات و يكپارچه  تحقيقات نشان داده است سازمان): ثبات و يكپارچكي(سازگاري  .2
حتي (اند  رهبران و پيروان در رسيدن به هدف توافق يافته. گرفته است سرچشمههاي بنيادين  ه و رفتار كاركنان از ارزشبود

هايي با چنين  سازمان. هاي سازماني به خوبي هماهنگ و پيوسته شده است فعاليت و) زماني كه ديدگاه متقابل دارند
 .طوركافي بررفتار كاركنان نفوذ دارند هايي، داراي فرهنگ قوي و متمايزند و به ويژگي
 انطباق و دروني يكپارچگي لذا .يابند مي تغيير سختي به هستند يكپارچه خوبي به كه هايي سازمان: پذيري انطباق .3

 شوند، مي هدايت مشتريان وسيله به سازگار هاي سازمان. آورد حساب به سازمان برتري و مزيت توان مي را بيروني پذيري

                                                      
1. Chai Lee    2. Agota   3. Kanok et al 
4. Nykulyna    5. Lee 
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حال بهبود  در فيت و تجربه ايجاد تغيير را دارند آنها به طور مستمرظر و گيرند مي پند خود اشتباه از كنند، مي ريسك
 .توانايي سازمان به جهت ارزش قائل شدن براي مشتريان هستند

 هايي سازمان. است آن مأموريت و رسالت سازماني فرهنگ ويژگي ترين مهم گفت بتوان شايد :)مأموريت(رسالت  .4
هاي موفق درك روشني از  سازمان. روند مي دشان چيست معموالً به بيراههموجو وضعيت و هستند كجا دانند نمي كه

اهداف و جهت خود دارند، به طوري كه اهداف سازماني و اهداف استراتژيك را تعريف كرده و چشم انداز سازمان را 
 .كنند ترسيم مي

 اي معلمان فرهنگ سازماني با توسعه حرفهتبيين رابطه بين  اصلي اين پژوهش،هدف : اهداف و فرضيه هاي پژوهش 
معلمان اي  بين فرهنگ سازماني با توسعه حرفه:فرضيه اصلي :هاي زير مطرح شده است بنابراين در پژوهش فرضيه .است

 .رابطه معناداري وجود دارد
ابعاد  .2 .اي معلمان رابطه معناداري وجود دارد توسعه حرفهبين ابعاد فرهنگ سازماني با  .1 :و فرضيه هاي فرعي شامل

 .استاي معلمان  بيني توسعه حرفه فرهنگ سازماني قادر به پيش
 

 روش پژوهش
اين پژوهش با توجه به هدف و ماهيت آن ،از نوع مطالعات كاربردي است و از لحاظ شيوه گردآوري داده ها و تحليل 

 .استآنها توصيفي از نوع همبستگي 
جامعه آماري در اين پژوهش كليه معلمان زن و مرد مقطع ابتدايي در : نمونه و روش نمونه گيري جامعه پژوهش،

است كه تعداد كل آنها براساس گزارش معاونت آموزش  1394-95شهر شيراز در سال تحصيلي  1آموزش و پرورش ناحيه
نفر از آموزگاران ابتدايي بودند كه به  322نمونه مورد مطالعه . دونفر ب 2000ابتدايي اداره كل آموزش و پرورش فارس

 25هاي ابتدايي ناحيه يك،  به اين ترتيب كه از بين آموزشگاه. اي انتخاب شدند اي يك مرحله روش  نمونه گيري خوشه
 .آموزگاران مورد آزمون قرار گرفتند تماميآموزشگاه  انتخاب و سپس 

معلمان از دو مقياس فرهنگ سازماني و اي  تبيين رابطه بين فرهنگ سازماني با توسعه حرفهبه منظور  :ابزارهاي پژوهش
 .براي گرد آوري داده هاي پژوهش استفاده شداي  توسعه حرفه

ثبات و يكپارچگي،  مشاركتي،" )لفهؤم( شامل چهار بعد فرهنگ سازماني در پژوهش، :مقياس فرهنگ سازماني
 .اي طيف ليكرت استفاده شده است درجه پنجدر اين زمينه از مقياس  .است "موريتيأپذيري و م انطباق
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 عنوان ابعاد و شماره گويه هاي پرسشنامه فرهنگ سازماني: 1جدول 

 تعداد گويه ها گويه ها خرده مقياس رديف

1 
 

 مشاركتي
 3 15-9-1 توانمندسازي
 3 13-17-21 تيم محوري

 3 25-29-33 قابليت توسعه

 ثبات و يكپارچگي 2
 3 10-6-2 هاي بنيادي ارزش

 3 14-18-22 توافق
 3 26-30-34 يكپارچگي

 پذيري انطباق 3
 3 11-7-3 به وجود آوردن تغيير

 3 23-19-15 تمركز بر مشتري
 3 35-31-27 يادگيري سازماني

 مأموريتي 4
 3 12-8-4 هدايت و راهبردي
 3 16-20-24 اهداف و مقاصد

 3 28-32-36 فراديد
 

استفاده  )2000( به وسيله دنيسون اينكه مقياس قبالً با وجود به دليل تغييرات صوري و جزيي،: مقياس پايايي و روايي
است كه  درصد 1/96پايايي مقياس از راه آلفاي كرونباخ . پايايي و روايي آن دوباره مورد بررسي قرار گرفت شده است،

مطلوب مقياس دارد و روايي مقياس از راه تحليل عاملي و با استفاده ازآزمون كرويت بارتلت و اندازه حكايت از پايايي 
به عنوان حداقل مقدار براي % 60با  1تا  0اي از  با دامنه KMOو شاخص ) P<0.05( با (KMO)الكين -ماير-كايرز

درصد از واريانس كل را تبيين 84.2عامل شناسايي شده در مجموع  4توان دريافت كه  تحليل عاملي انجام شده است، مي
 .كنند مي

 محيط يادگيري، دانش موضوعي،"شامل هشت مولفه  اي در پژوهش، توسعه حرفه :اي معلمان مقياس توسعه حرفه
 "انساني ارزيابي و رشد و  بالندگي منابع طراحي آموزشي، تحقيق محوري، فناوري آموزشي، همكاري و تشريك مساعي،

 . است طيف پاسخگويي آن از نوع ليكرت بوده. باشد مي
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 عنوان ابعاد و شماره گويه هاي پرسشنامه توسعه حرفه اي: 2جدول 

 گويه هاي مربوطه بعد
 1-9 دانش موضوعي
 10-15 محيط يادگيري

 16-20 همكاري و تشريك مساعي
 21-26 فناوري آموزشي

 27-32 تحقيق محوري
 33-37 آموزشيطراحي 
 38-42 ارزيابي

 43-47 رشد و بالندگي منابع انساني
 

ييد شده أمورد استفاده قرارگرفته است و روايي و پايايي آن ت) 1393( وسيله ايوبيه اين مقياس ب :پايايي و روايي مقياس
پايايي محاسبه  .بررسي قرار گرفتبار ديگر روايي و پايايي آن مورد  به لحاظ دقت علمي و افزايش اعتبار پژوهش، .است

 .باشد مي كه حكايت از مطلوب بودن پايايي مقياس مذكور است درصد 8/88معلمان برابر اي  شده براي مقياس توسعه حرفه
 (KMO)الكين -ماير-روايي مقياس از راه تحليل عاملي تحليل عاملي و با استفاده ازآزمون كرويت بارتلت و اندازه كايرز

به عنوان حداقل مقدار براي تحليل عاملي انجام شده  درصد 60با  1تا  0اي از  با دامنه KMOو شاخص ) p>05/0( با
 .كنند از واريانس كل را تبيين مي درصد 79.8توان دريافت كه هشت عامل شناسايي شده در مجموع  است، مي

 
 يافته هابحث و 

 براي .هاي آماري مناسب به تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شد از راه و روش اهداف و فرضيه هاي پژوهش، متناسب با
از ضريب همبستگي  معلمان رابطه معناداري وجود دارداي  بررسي فرضيه اصلي كه بين فرهنگ سازماني با توسعه حرفه

 .است پيرسون استفاده شد كه نتايج آن در جدول زير
 

 معلمان اي حرفه توسعه با سازماني فرهنگهمبستگي بين : 3جدول 

 متغير
 معلمان اي حرفه توسعه

 05/0سطح معناداري  ميزان همبستگي
 001/0 362/0 سازماني فرهنگ

 
معلمان برابر  اي حرفه توسعه با سازماني فرهنگ آمده مقدار ضريب همبستگي پيرسون بين به دستبراساس نتايج 

در نتيجه فرضيه  05/0داري از  يمعنبودن سطح  تر كوچكاست كه با توجه به  001/0داري برابر  يمعنو مقدار سطح  362/0
 .گيرد يمييد قرار تأمورد  معلمان اي حرفه توسعه با سازماني دار بين فرهنگ يمعنوجود رابطه مستقيم 
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از  داردمعلمان رابطه معناداري وجود اي  مطالعه فرضيه نخست كه بين ابعاد فرهنگ سازماني با توسعه حرفه براي
 .است ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد كه نتايج آن به صورت زير

 
 معلمان اي حرفه توسعه با سازماني فرهنگ ابعادهمبستگي بين : 4جدول 

 متغير
 معلمان اي حرفه توسعه

 05/0سطح معناداري  ميزان همبستگي
 001/0 276/0 مشاركتي

 001/0 282/0 ثبات و يكپارچگي
 001/0 297/0 پذيري انطباق

 001/0 447/0 مأموريتي

 
رابطه . معلمان وجود داشت اي حرفه داري بين بعد مشاركتي با توسعه آمده رابطه مستقيم معني به دستبراساس نتايج 

پذيري  داري بين انطباق رابطه مستقيم معني. معلمان وجود داشت اي حرفه يكپارچگي با توسعه و داري بين ثبات مستقيم معني
 .معلمان وجود داشت اي حرفه داري بين بعد مأموريتي با توسعه رابطه مستقيم معني. معلمان وجود داشت اي حرفه با توسعه

از روش  ،است معلماناي  بررسي فرضيه فرعي دوم كه ابعاد فرهنگ سازماني قادر به پيش بيني توسعه حرفه براي
 . دشاستفاده ) ENTER(رگرسيون خطي چندگانه به شيوه همزمان 

 
 فرهنگ سازماني براساس ابعاد معلمان اي حرفه بيني توسعه خالصه تحليل رگرسيون چندگانه براي پيش: 5جدول 

 B SEB Beta  آمارهt سطح معني داري F R2 

 001/0 030/20  296/7 135/146 ضريب ثابت

681/31 228/0 

 001/0 009/5 797/0 636/0 186/3 مشاركتي
 165/0 390/1 210/0 553/0 769/0 يكپارچگيثبات و 

 630/0 482/0- 60/0- 484/0 233/0- پذيري انطباق
 001/0 332/9 038/1 469/0 373/4 مأموريتي

 
 توسعهبيني  پيش به قادر موريتي از فرهنگ سازمانيأنتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد، بعدهاي مشاركتي و م

موريتي و مشاركتي از أدر مجموع ابعاد م. دار نبودند و ضرايب ساير ابعاد در معادله برآورد شده معنيمعلمان است  اي حرفه
  .اي معلمان بودند درصد تغييرات توسعه حرفه 23فرهنگ سازماني قادر به تبيين حدود 

 
 بحث و نتيجه گيري

بر . شيراز بود يكاي معلمان دوره ابتدايي ناحيه  هدف پژوهش حاضر تبيين رابطه فرهنگ سازماني با توسعه حرفه
ييد تأمورد  معلمان اي حرفه توسعه با سازماني دار بين فرهنگ يمعنآمده فرضيه وجود رابطه مستقيم و  به دستاساس نتايج 
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هاي پژوهش  يافته در اين مورد .يابد اي معلمان افزايش مي به عبارتي با افزايش فرهنگ سازماني، توسعه حرفه ؛گيرد يمقرار 
، عبودي و همكاران )2015(، پي لي )1392(هاي شريف زاده و همكاران  حاضر در اين خصوص با بخشي از نتايج پژوهش

به اين نتيجه دست يافت كه در محيط فرهنگي نوآرانه باال و سبك مديريت ) 2015(لي  دراين رابطه پي. همسو بود) 1393(
ن رده پايين ااي براي مهندس ي بين تخصص و دانش فني مديريت تكنولوژي و توسعه حرفهدار مشاركتي، رابطه مثبت و معني

. أل صورت گيرد؛ بلكه به يك بستر مناسب نياز دارداي نيست كـه در خ پديدهاي  حرفه ةتوسعدر واقع، . سازمان وجود دارد
كند، در آنها شوق يادگيري به  مسئوليت ميآماده پذيرش  لحاظ رواني مناسب، فرهنگي است كه كاركنان را به اين بستر

 وليت، مديريت مشاركتي وئمس ويض اختيار وحقيقت، تف در دشو اعتماد ميان اعضا مي آورد و باعث ايجاد وجود مي
توانند مفيد واقع شوند  تنهايي نميتوانند پاسخگوي نيازهاي سازمان باشند، در عوض، زماني مي رمبناي هـدف بهديريت بم

داري بين ابعاد فرهنگ  آمده رابطه معني به دستبراساس نتايج  .نان از لحاظ روان شناختي توانمند شده باشندكه كارك
در اين باره .  معلمان وجود داشت اي حرفه با توسعه) پذيري، مأموريتي يكپارچگي، انطباق و مشاركتي، ثبات(سازماني 

 ،)1392(، شريف زاده )1393(، سبزلون )2015(، پي لي )2009(هاي لي سانگ  هاي پژوهش حاضر با بخشي از يافته يافته
و نظريه ) 1980‐1990(هافستد  توسطتئوري ابعاد فرهنگي مطرح شده . همسو بود) 2016(چاي لي  ،)1389(امين بيدختي 

ها  توسعه فرهنگي سازمانتوان به عنوان بزرگترين پارادايم موجود در تشريح روند  را مي) 2000(ون ابعاد فرهنگي دنيس
 از .كنند تبيين را مختلف هاي سازمان در موجود هاي فرهنگي تفاوت قادرند فرهنگي ابعاد، هافستد اعتقاد به. قلمداد كرد

 و ها شركت موجود در اطالعاتي هاي سيستم اجراي و طراحي نحوه ناخودآگاه بر طور به سازمان هر فرهنگ، ديگر سوي
 علت توان مي را جوامع موجود در فرهنگي اختالفات، ديگر عبارت به. گذارد تأثير مي جامعه مختلف هاي سازمان
 يا( سازمان آن تجاري عملكرد بر اصلي تأثيرگذار عامل خود كه دانست سازماني هاي در فرهنگ موجود هاي تفاوت

 .است )شركت
 توسعهبيني  پيش به قادر موريتي از فرهنگ سازمانيأم و نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد، بعدهاي مشاركتي

ها بايد در  مديران و مسئوالن سازمان .دار نبودند معلمان است و ضرايب ساير ابعاد در معادله برآورد شده معني اي حرفه
افزايش ه كاركنان، ود روحيبهب. ندنكان تالش ب توانمندسـازي كاركناد بستر مناسازمان و ايجت فرهنگ سجهت تقوي

 وليتئان، موجب ايجاد و تقويت حس مسان در سازموري و مشاركت كاركنحمايت مديريت، تشويق به خالقيت، نوآ
 .برد طور كلي تعهد آنان را نـسبت به سازمان باال مي ها و اهداف شده و به پذيري در آنان نسبت به ارزش

 
 پيشنهادها

 فرآيند چون. حركت كرد گام به گام بايد، كنند حركت كاركناناي  توسعه حرفه جهت در ها سازمان اينكه براي
 بلكه، كرد سازمان وارد را آن سرعت به تكنولوژي جديد يك مانند بتـوان كـه نيست روزه يك يفرآيند، اي توسعه حرفه

 هئارا پيشنهادهايي كاركنان توانمندي شدن بهتر چه هر ها براي داده نتايج به با توجه حال. است بر زمان و مداوم يفرآيند
اندركاران نظام  والن و دستئمسهمچنين  .سازمان مديران طرف از كاركنان براي حمايتي محيط و جو يك ايجاد ،دشو مي

با توجه به نقش تعيين كننده آن  ه هافرهنگ سازماني مدرس سعي در شناخت و بهبود ش،يآموزشي كشور هر چه بيش از پ
ها  گيري مدرسه در تصميم يهمه اعضا و اولياجز از راه مشاركت  ،شود و اين امر محقق نمي نندكمعلمان اي  در توسعه حرفه

به مديران مدارس توصيه  .افراد همچنين توجه هر چه بيشتر به سمت رشد فردي ،ها براي اداره مدرسه گذاري سياستو 
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از اين راه زمينه ايجاد انگيزه به كار را در شود مشاركت كاركنان و معلمان را در محور برنامه هاي خود قرار دهند و  مي
شود  مي به مديران توصيه .هاي فردي ترجيح دهند هاي گروهي را بر مشاركت مشاركت ،در اين راستا .معلمان افزايش دهند

نند و با كمديران و عوامل اجرايي را از اهميت موضوع مطلع . مدرسه تشكيل دهنداي  عنوان توسعه حرفه بااي  كميته
له هدف گذاري را در اولويت كارهاي آموزشي قرار ئتوجه به مس .تشريك مساعي سعي در ارتقا فرهنگ سازماني نمايند

مي  هاي واضح و روشن و به دور از هرگونه ابهام و سعي و مشاركت همگاني در تحقق آنها، تعيين هدف چرا كه ؛دهند
 .داشته باشدمعلمان اي  در توسعه حرفهاي  تواند نقش تعيين كننده

 : توان به موارد زير اشاره كرد هاي پژوهش مي از جمله محدوديت
 .براي بسط نتايج به كل جامعه جانب احتياط را رعايت كرد دباي محدود بودن حجم نمونه كه بر اين اساس مي .1
هاي ديگر بسط  شيراز كه شايد نتوان نتايج را براي واحد يكمحدود بودن جامعه به معلمان مقطع ابتدايي ناحيه  .2

 .داد
 ها بايد محدود بودن به جامعه شهر شيراز كه با توجه به شرايط متفاوت مديريتي و ساير جوانب در ساير شهر .3

 .براي بسط نتايج به كل جامعه جانب احتياط را رعايت كرد
منابع مالي و در تكميل پرسشنامه و محدوديت در نكردن توان به همكاري  هاي ديگر مي از جمله محدوديت .4

 دسترسي به تمامي مطالب و تحقيقات پيشين.
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رابطه بين فرهنگ سازماني و مديريت مشاركتي بر عملكرد شغلي ). 1393. (احمدي، ع؛ سبزلون، ح •

كارشناسي ارشد مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي  ة، پايان نامشيراز 2دبيران متوسطه دوره اول ناحيه
 .واحد مرودشت

اي جو سازماني در رابطه بامديريت مشاركتي و  نقش واسطه). 1392. (احمدي، ع؛ صيادي سي سختي، م •
 .، پايان نامه دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشتتوسعه سازماني معلمان مدارس ابتدايي شهرستان دنا

بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش در ). 1389. (ا؛ مكوند حسيني، ش؛ احساني، ز امين بيدختي، ع •
 .59، راهبرد جلهم، سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان

و احمدي، ترجمه غالمرضا ؛ نظارت و راهنمايي آموزشي در مدارس امروز). 1379. (اوليوا، پيتر اف •
 .انتشارات نقش مانا). خوراسگان(شهابي، اصفهان دانشگاه آزاد اسالمي سعيده 

، پايان نامه ثير فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي كاركنان دانشگاه پليسأت). 1381. (جعفري، م •
 .كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس تهران

هاي  دفتر پژوهش: اعرابي، تهرانمحمد سيد و پارسائيانترجمه علي ، مباني رفتار سازماني). 1378. (رابينز، استيفن پي •
 .فرهنگي

حميد محمدعلي  و اعرابيسيدمحمد ترجمه ؛ مباني مديريت). 1392. (رابينز، استيفن پي؛ دي سنزو، ديويد اي •
 .دفتر پژوهشهاي فرهنگي: اسراري ارشاد، تهرانبهروز  و رفيعي

ت علمي ئفرهنگ سازماني براساس مدل دنيسون از نظر اعضاي هيبررسي ابعاد ). 1388. (رحيم نيا، ف؛ عليزاده، م •
 .1دوره دهم، شماره  .مطالعات تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي. دانشگاه فردوسي مشهد

، مقاله اي بر اثربخشي سازمان تاثير فرهنگ سازماني و اخالق حرفه). 1392. (شريف زاده، ف؛ تيرجو، ا •
 ).ره(موجود در كتابخانه ديجيتالي دانشگاه عالمه طباطبايي 

 ،رابطه فرهنگ سازماني با توانمندسازي كاركنان). 1393. (عبودي، ح، لطفي زنگنه درويش، م؛ كاظميان، ف •
 ).223 -244)، 1( 6). ع(، دانشگاه جامع امام حسين هاي مديريت منابع انساني فصلنامه پژوهش

: تهران، هاي تقويت فرهنگ مشاركت مردم در آموزش و پرورش راه). 1390. (اقاسمي پويا،  •
 پژوهشكده تعليم و تربيت، 

، هاي فرهنگ سازماني دينسون رابطه بين مديريت دانش و شاخص). 1389( گودرزوند، م و همكاران •
 .فصلنامه كار و جامعه

 .مركز آموزش مديريت دولتي: تهران .طوسيمحمدعلي  ؛ ترجمهمديريت مشاركت). 1378. (ف ،رابرت  ؛پ ،لورن •
سازمان مديريت : مورد مطالعه(شناخت فرهنگ سازماني براساس مدل دنيسون ". منوريان، عباس •

 .ماهآذر ، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت، ")صنعتي
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: تهرانبهرنگي، محمدرضا ترجمه ، مديريت نظارت و راهنمايي آموزشي). 2004. (وايلز، ج؛ باندي، ج •
 ).1385(انتشارات كمال تربيت 

انتشارات : سيدعباس زاده، اروميهميرمحمد ترجمه ؛ مديريت آموزشي). 1392. (ميسكل. وين ك هوي؛ سيسيل ج •
 .دانشگاه اروميه
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