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Abstract 
The purpose of this study is to identify and determine the degree of importance of the 
effective factors of transformation in the field of organizational culture at the level of 
education in Tehran. The present study is an applied study that has been conducted in the 
form of a survey. The time domain of this research is the second half of 1398. The 
statistical population of the study was the personnel working in education in Tehran that 
using Cochran's formula and stratified random method, 235 people were selected as the 
sample size. The data collection tool was a researcher-made questionnaire whose validity 
was equal to the opinions of experts and its reliability was equal to 0.89 with Cronbach's 
alpha, which indicates the appropriate reliability of the tool. For data analysis, software 
(SPSS) and t-test and Friedman tests were used. The results showed that the management 
support factor with a rank of 3.77 in Tehran education can contribute to the success or 
failure of the organization by supporting the goals of organizational culture transformation 
And the participation of employees with a rank of 2.82, will cause the education staff of 
Tehran to create and strengthen the spirit of collectivism, to achieve the transformation of 
organizational culture And the organization's Heberi, with a rank of 2.80, will create and 
promote unity and integration among staff, to provide them with alignment with of 
transformation in the field of organizational culture. 
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بررسی عوامل مؤثر بر تحول در حوزة فرهنگ سازمانی در آموزش و 

 (آموزش و پرورش شهر تهران: مورد مطالعه)پرورش ایران 

 دیداوعلیرضا 

  ایران تهران،ارتباطات،  و فرهنگ حوزة پژوهشگرآزاد اسالمی،  دانشگاه واحد تهران مرکزی، ،ارتباطات علوم دکتری

 (19/12/9011: ؛ تاریخ پذیرش91/91/9311: تاریخ دریافت)

 چکیده

سازمانی در سطح آمووزش و پورورش شو ر     فرهنگ هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تعیین درجة اهمیت عوامل مؤثر بر تحول در حوزة
 .بوود  9311سال  دوم ةقلمرو زمانی این پژوهش نیم. پیمایشی اجرا شده است و به روشاي کاربردي حاضر مطالعه پژوهش. ت ران است

اي، اند که با استفاده از فرمول کوکران و روش تصوادفی بقهوه  آماري پژوهش، پرسنل شاغل در آموزش و پرورش ش ر ت ران بودهجامعة 
ساخته بوده که روایی آن با نظرات خقرگان، و پایوایی آن  هقابزار گردآوري ابالعات پرسشنامة مح .عنوان نمونه انتخاب شدندنفر به 232

نتوای  نشوان   . کار گرفته شود  هاي تی و فریدمن بهو آزمون  SPSSافزار نرمها، براي تحلیل داده .تأیید شد( 11/1برابر با )با آلفاي کرونقاخ 
حمایت و پشتیقانی از اهداف تحول فرهنوگ سوازمانی بوه    تواند با ، در آموزش و پرورش ت ران می77/3داد عامل حمایت مدیریت با رتقة 

شود پرسنل آموزش و پرورش ت وران بوا ایدواد و     ، باعث می12/2موفهیت یا عدم موفهیت سازمان دامن بزند و مشارکت کارکنان با رتقة 
شود با ایدواد   ، باعث می11/2تقة گرایی، موجقات تحهق تحول فرهنگ سازمانی را فراهم کنند و هقري سازمان نیز با رتهویت روحیة جمع

 .سویی ایشان را با تحول در حوزة فرهنگ سازمانی را فراهم کندو ارتهاي اتحاد و یکپارچگی میان پرسنل، هم

 . آموزش و پرورش، تحول، فرهنگ سازمانی، فرهنگ :واژگان کلیدی
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 مقدمه

ها پویاتر از محیط پیرامون سازمان. آورده استهمراه  به تغییر را با خود از ایقرن جدید امواج تازه

ها باشند و هایی برای این پویاییها در پی یافتن پاسخسازمان شده استقبل شده و باعث 

حرکت   «تحول»پذیری و به سمت انعطافباید ها برای موفقیت و بقا در چنین محیطی  سازمان

 کنونی محیط(. 11 ، ص931 ی و قهرمانی، شیخ فقه) و عملکرد سازمانی خود را ارتقا دهند کنند

 اندرو شده روبه بینیپیش غیرقابل مشکالت با هاسازمان و رهبران شده دشوارتر و پیچیده هاسازمان

 هاسازمان پیرامون پرتالطم محیط با مواجهه مشکالت و رفع در را ها آن باالی پذیریانعطاف که

م بسیار هییکی از مفا،  «فرهنگ سازمانی»(. 39، ص931 پور و صالحی،  نوری، ابراهیم)طلبد می

سو  ف از یکهای مختلین موضوع در سازمانا .شود محسوب می رفتار سازمانی و مدیریت مهم در

 .از یکدیگر است ، متفاوتاز سوی دیگر واحدهای مختلف درون یک سازمانها و و در بخش

جدیدی است که مورد  فرهنگ سازمانی در مقایسه با سایر مباحث سازمان و مدیریت مفهوم نسبتاً

ها و مدیران ها، سازمانسطح بنگاه تدریج بهگرفت و به پژوهان قرارنظران و دانشتوجه صاحب

،  ؛ کاستوچ  1 ، 9بریمن) سازمان تغییر داد را به ها آننگرش  ةشد و نحو اجرایی هم کشیده

 1 1).  

 که پنداشتی و فرد واقعی عملکرد بر که است عواملی جمله از سازمانی با فرهنگ آشناشدن

 فرهنگ اهمیت دربارة 5یرریبی(. 59 ، ص933  مشبکی،)گذارد می اثر دارند، آن شغل از دیگران

 عملکرد کنندة است، تعیین سازمان وریبرای بهره اساسی سازمانی، فرهنگ است سازمانی معتقد

 و است، انسجام بین افراد درونی روابط برای الگوهایی کنندة تعیین است، غیر اثربخش و اثربخش

 فرهنگ(. 19، ص931 زاده، پور و ابراهیمقلی) کندمی افرادش فراهم و سازمان برای را هماهنگی

                                                           
1. Transformation 

2. Organizational Culture 

3. Bryman 

4. Kastuch 

5. Ribiere 

https://motamem.org/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1/
https://motamem.org/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1/
https://motamem.org/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-mba-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%9F/
https://motamem.org/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-mba-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%9F/
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 تأثیر است، زیرا بوده هادر سازمان آمیز چالش الح عین در و مهم مباحث از یکی همواره ازمانیس

است  زمانبر و سخت بسیار آن تغییر از طرفی، و دارد سازمان اهداف تحقق و وریبهره بر زیادی

 بنیادین و مهم مسائل از شالودة بسیاری و زیرساخت سازمانی، ؛ فرهنگ(9 1 ،  کوکیناایوانوا و )

 (.9، ص939 بارانی و همکاران، )است  متجلی آن اجزای همة در رود کهمی شمار به سازمان در

 مورد عام، طوربه که تعریفی یعنی نیست، پذیرامکان مشخصی قالب در سازمانی فرهنگ تعریف

 دلیل به سازمانی تعریف فرهنگ(.   ، ص915  زاده و فتاح،شریف)ندارد  باشد، وجود پذیرش

 و غیرملموس های فرهنگ،صورت از بخشی است، زیرا دشوار بسیار پیچیدة آن، مشخصات

 توافق نکته این بر و نویسندگان دانشمندان بیشتر رسدمی نظربه  این، وجود با .است ناپذیر مشاهده

 ضمیر،روشن و والمحمدی)سازمان است  عملکرد مرکزی و نقطة محوری سازمانی فرهنگ که دارند

نظران در ارائة تعریفی کامل و جامع از فرهنگ سـازمانی بـا مشکالتی صاحب(. 1  ، ص 93 

ئـه اتعداد اندیشمندان این حوزه، از فرهنگ سازمانی تعریف ارتوان ادعا کرد  و می مواجه هستند

 از و بوده سازمان داخلی پیونددهندة اجزای سو یک از که است عاملی فرهنگ سازمانی. است شده

،  93  عطار، طاهری و عسکریان(است  دیگر هایسازمان از کنندة سازمان عامل تفکیک دیگر، سوی

 (.   ص

 در کـه هـاییاسطوره و هامراسم ها،سمبل های کاری،ارزش باورها، الگوها، به سازمان فرهنگ

 فرهنگ سازمانی عبارت است از(. 5 1 ،  هارپاز و هافستر)دارد  اشاره اند،زمان تکامل یافته طول

یی با مشکالت، برای یاروهای بنیادین که گروهی خاص در روفرضاز پیش متشکلالگویی »

. است یکپارچگی و انسجام، خلق، کشف یا ایجاد کرده انطباق خود با محیط پیرامون و دستیابی به

است،  این گروه اعتباریافته و سودمندی و کارآمدی آن اثبات شدهچنین الگویی در مسیر حرکت 

این  یابد و به ه دیگران انتقال میار بدرست ادراك، تفکر، احساس و رفت ةشیوة منزلبه ،نتیجه در

                                                           
1. Ivanova & Kokina 

2. Hofstetter & Harpaz 
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سازمانی،  فرهنگ(.  11 ،  شاین)« شود یم فرهنگ در مقابلة انسان با مشکالت، آموخته ،ترتیب

 سازمان یک اعضای در که است هاییتفاوت و راهنما باورهای کلیدی، هایارزش از ایمجموعه

 (. 91 ، ص933 مشبکی، )است  مشترك

 سازمان اثر اعضای همة بر متفاوت میزان به که است محیطی متغیر یک سازمانی فرهنگ

 با رو، این سازمان، اهمیت دارد، از ادارة برای ساختار این از درست درك رو، این از و گذارد می

 احساسات و افکار سازمانی، ایجاد تحول در تحول در فرهنگ برای الزم ظرفیت از برخورداری

 تغیر درصدد مدیران اگر(.  9، ص 91 ،  الوسون و رینگ)شود  می پذیرامکان سازمان اعضای

 ها، آنتحول در  و سازمانی فرهنگ دهندة تشکیل عوامل به باید باشند، سازمان عملکرد و وریبهره

 فرهنگ سازمانی تاثیر ،(111 ) 9نظر گرینبرگ و بارون از .(913  متین، زارعی) باشند داشته توجه

 رفتار، چگونگی به نسبت آن، بررسی زوایای با توانمی که است حدی به سازمان بر اعضای

 تحوالت قبال در را آنان واکنش احتمالی و بردپی  سازمان اعضای نگرش و هااحساسات، دیدگاه

 انجام توانسادگی میبه فرهنگ سازمانی اهرم با .کرد هدایت و بینیپیش ارزیابی، مورد نظر

 گرینبرگ و بارون،)کرد  پایدار سازمان در را های جدیدگیریجهت و کرد تسهیل را تحوالت

 انگیزش، و برانگیختن اند از عبارت آثار مثبت تحول درحوزة فرهنگ سازمانی(. 39، ص111 

 (.   ، ص 91 زاده، ایران)سازمانی  عملکرد و سازمان در نگهداری آنان و کارکنان تندرستی

است؛ اهمیت تحول های اخیر مورد توجه اندیشمندان بوده هایی که در سالیکی از مؤلفه

 تحول در فرهنگ. بسزایی در آن دارد، که فرهنگ سازمانی نقش (5 1 ،  مورمن)سازمانی است 

 در و موفقیت دارد پذیر بوده و به عوامل متعددی نیازولی امکان افتد، نمی اتفاق سادگی سازمانی به

 باید فرهنگ سازمانی تحول در. شود می ایجاد مشترك هدف و بینش یک داشتن با همیشه آن

 فرهنگ(. 1 ص ،931 سرایی،  خیمه بابایی)شود  سازمان و فرهنگ کار جزء و شود نهادینه
                                                           
1. Schein 

2. Lawson & Ring 

3. Greenberg & Baron 

4. Moorman 
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بگذارد  اثر سازمان ساختار بر است باشد، ممکن ضعیف و قوی چقدر اینکه به بسته نیز سازمانی

 سازمان در افراد رفتار به تغییر سازمانی، کمک در تحول هدف مدیریت(.  93 آبکسری،  صفری)

، 933 رحیمی و همکاران، ) است سریع و اثربخش صورتی عملکردی به اهداف کسب نتیجة در و

 فراهم کارکنان برای توانمندسازی را زمینه توانمی سازمانی، تحول در فرهنگ ایجاد با(.    ص

 (.  93 سید عامری،  میرحیدرقارسی و)کرد 

جـامع و اساسی در یک سازمان و  یصورت تغییـرتحول سازمان را به، (  1 )  مریلوی و 

  لمن و کووینکی .اندهای آن توصیف کردهزاء و بخشجبرخی ا ةدر تضاد با بهبود و توسع

( 113 ،  ژنگ، 5 1 و همکاران،  9از جمله ون موجن) بسیاری از نویسندگان دیگر مانند (  1 )

هایی کامالً نـوین گیرند که مستلزم روشیک فرایند سیستمی و کالن در نظر می ةمثاب تحول را به

تحول  (  1 ) 5توشـمن و نیـومن. اعضای سازمان است ةهم ةوسیلاز رفتـار، تفکـر و درك به

شکن توصـیف چارچوبتحول سازمانی را ( 113 ) 9و نادلر ،«دگرگونی»عنوان  بارا  یسازمان

ها، قدرت، استراتژی و زمان و دقیق در کنترلمشتمل بر تغییرات هم تحول سازمانی، .کند می

های تعریف هه بکلی و با توج طوربه(.   1 ، 3نیستروم، رامامورسی و ولیسن) ساختار است

گرا، محیطی و انسانی کُل یعنوان رویکرد را به یسازماندر فرهنگ توان تحول می یادشده،

، 1ولف) شودمیمنجر کُل سیستم یـک سازمان  تغییر اساسی و بنیادین در توصیف کرد که به

 در فرهنگ سازمانی تحول. (113  ،  ؛ تریس5 1 ، 1 ، وبر1 1 و همکاران،  3؛ ونگ  1 

                                                           
1. Loy & Mary 

2. KIlman & Queen 

3. Vanmuijen 

4. Zheng 

5. Toshman & Newman 

6. Nadler 

7. Nystrom, Ramamurthy & Wilson 

8. Wolfe 

9. Wang  

10. Weber 

11. Trice 
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 (.9 1 ،  ساالو) آن است ـت بنیادی سازمان و مرتبط با محیطهیساز در مابرتغییرات دگرگون

 ، (  1 و همکاران،   شایخ) گـزینش زایی مانندهای تحولفراینـد ةوسیل فرهنگ سازمانی به

پاداش یا پرداخـت حقـوق و های تخصیص  ، شیوه(  1 ، 9میلر) عملکرد ارزیابی هایاخصش

سیاسـت  ،(  1 و همکاران،  5کروك) هـای آموزشـی ، اجرای برنامه(  1 ،  آویلیو) دستمزد

یید، تثبیت أت (3 1 و همکاران،  3هورویتز) و اعضـای سازمان (  1 ، 9کارك) ارتقـای کارکنـان

یعنی  ،دو عامل اساسی به سازمانی، است، قـدرت و قوام هر فرهنگی هیبدی. شودو تقویت می

 از این. ها بستگی دارد و نیز میزان تعهد و التـزام آن یفرهنگ تحوالتم در ایجاد و هیتعداد افراد س

های فرهنگی هنجارها و ارزش با اعضای آنهمسویی  بستگی به ی،سازمانتحوالت موفقیت  ،رو

معتقد است که پذیرش یک استراتژی تحول  (5 1 ) 1، بلوكرو از این. ر آن سازمان داردحاکم ب

زعم وی در  به .ر آن سازمان دارداکم بهماهنگی با الگوهای فرهنگی ح بستگی به ،درون سازمان

های آن ، میان عمـق و وسعت تحول و نیز تضاد استراتژیدر فرهنگ سازمانی حولتمیزان موفقیت 

، (  1 ) 3پژوهشگران اوکانر و دیمارتیو ؛ همچنین،معکوس وجود دارد ةبا فرهنگ سازمانی رابط

بزارهایی است که نقش از ا یکیفرهنگ سازمان که  معتقدند( 1 1 )   ، و اوچی(111 ) 1 ریلی

  .ساز تحول در سازمان باشدتواند زمینهمیسازمان دارد و  هایفعالیت دهی کلؤثری در شم

پذیری را تحول باید، آوردوجـود بـهتغییراتی هـایی از خـود اگر سازمانی بخواهد در بخـش

 گونه که توجه به تغییر به، بدین(9 1 پادساکوف و همکاران، ) ی خود بدانداهاز ارزش یکی

                                                           
1. Salavou 

2. Shaikh  

3. Miller 

4. Avolio 

5. Crook  

6. Kark 

7. Horwitz 

8. Block 

9. O’Connor  

10. Reilly 

11. Ouchi 
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آید، وجود می تحوالتی که امروزه در محـیط سازمان ها به. عنوان یک ارزش فرهنگی شناخته شود

 ،با این تغییرات در عملکرد و فرایند خودکند که در جهت مقابله یا انطباق خود ها را ملزم میآن

های محیط و فرهنگ و نیـز رابطة بین خواسـته توجه به با همچنین،. کندتحـول ایجاد 

های  فرهنـگ با عناوین چهار نوع فرهنگ سازمانیگیری امکان شکلهای سازمان،  اسـتراتژی

حفظ یا ایجـاد . (  1 ، 5دنیسون)میسر خواهد بود   و تـداوم 9، مشـارکتی ، رسـالتی سـازگاری

هـای کنتـرل مناسـب و نظـام ها وهـای فـوق در سـازمان نیازمند استراتژییـک از فرهنـگ هر

  .(9 1 ، 9تراپ) سـازگار بـا آن فرهنگ سازمانی است

است که در بررسی تحول در فرهنگ سازمانی پرداخته های گوناگونی به تا کنون پژوهش

پذیرش یک استراتژی تحول  داد ، نشان( 93 )ها نتایج پژوهش لطیفیان و مولوی  ترین آن مهم

(  93 )پور وکیل .هماهنگی با الگوهای فرهنگی حاکم بر آن سازمان دارد درون سازمان بستگی به

 عامل فناوری، عامل :را بدین شرح اعالم کرده است تحول فرهنگ سازمانی بر مؤثر هایمؤلفه

( 913 )تسلیمی . انسانی نیروی عامل سازمانی، یادگیری عامل سازمان، رهبری و عالی مدیریت

 مدیریت و رهبری اطالعات، فناوری بر تأکید با فناوری روشن، انداز چشم های نشان داد مؤلفه

 شایستگی نظام ناسازگار، افراد فعالیت خاتمة و جدید افراد پذیری جامعه و گزینش مشارکتی،

 پذیری انطباق و انسانی منابع پرورش و آموزش نحوة داخلی، انسجام خدمات، جبران و کارکنان

 .باشند می سازمانی فرهنگ تحول ایجاد هایی برایمؤلفه عنوان به

 برخوردار کمی وسعت و عمق تحول فرهنگ سازمانی از اگر معتقدند( 3 1 )و همکاران  3ریز

 و کم آن برابر در مقاومت باشد،داشته  کیاند تضاد سازمانی فرهنگ با آن هایاستراتژی و باشد

                                                           
1. Compatibility 

2. Missionary 

3. Participatory 

4.Continuity 

5. Denison 

6. Thrap 

7. Reis 



   383...         آموزش و : مورد مطالعه)بررسی عوامل مؤثر بر تحول در حوزة فرهنگ سازمانی در آموزش و پرورش ایران 

 

 

 

 سازمانی در فرهنگ حولبرای تدریافت که ( 9 1 )  های .شودزیاد می آن موفقیت میزان متعاقباً

گ د، سـپس بایـد الگویی از فرهنشود وضعیت موجود فرهنگی سازمان بررسی و شناسایی ابتدا بای

د کرع موجود را با وضع مطلوب مقایسه وض ،دهش نتعیی از پیشی ا معیارهاو ب هدشن وب تبییمطل

ت رای دستیابی وضعیده بشالگوهای تعیین ،شود، سپس دهبرگزی حوالترای تی بهایو روش

. مهیر داز آن را تغییورت نیا در صت ارزیابی کرده،صورت مداوم آن را  ه و بهکردوب اجرا مطل

یابد که ملزومات آن فراهم زمانی تحقق می سازمانی، تحول فرهنگدریافت که ( 9 1 )  سلمنت

با نفوذ بر قلوب افراد،  آفرینرهبر تحول. دشو آفرین محقق می رهبری تحول ةوسیل این امر به ؛دشو

رهبران باید با بررسی وضع موجود با وضع مطلوب الگویی  ،سپس. کندآنان را پذیرای تغییرات می

 .دشوت تثبیت الاین تحو تا کند، میاجرا و آن را کرده،  طراحی

کرد که توان بیان گرفته در زمینة تحول در حوزة فرهنگ سازمانی می تحقیقات انجامبا توجه به 

نوبة خود های مختلف، هر یک به است و یافتههای مختلفی در این حوزه وجود داشته دیدگاه

گرفته، یک پژوهش  بررسی انجام اند، بنابراین، بر اساس هایی را در این حوزه، ارائه کردهمؤلفه

بندی عوامل مؤثر بر تحول در حوزة فرهنگ  جامع داخلی و خارجی، که به شناسایی و رتبه

سازمانی در سطح ادارة کل آموزش و پرورش تهران، اختصاص داشته باشد، وجود نداشته، 

د تحول در حوزة شطور که بیان است؛ زیرا همان بنابراین، پرداختن به این مهم، ضروری بوده

تواند  توجهی به آن می طوری که بیفرهنگ سازمانی، نقش اساسی در موفقیت یک سازمان دارد؛ به

رو، مسألة اصلی پژوهش حاضر،  از این. ورطة نابودی سوق دهددر بلندمدت یک سازمان را به

رة کل آموزش سازمانی در سطح ادا فرهنگ حوزة شناسایی و تعیین رتبة عوامل مؤثر بر تحول در

 .و پرورش تهران است

                                                           
1. Hai 

2. Celement 
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  شناسی پژوهشروش

 با توجه به عنوان پژوهش و مطالب مطروحه در قسمت قبل، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی

در سطح آموزش و پرورش شهر تهران است،  سازمانی حوزة فرهنگ در تحول عوامل مؤثر بر

اکتشافی بوده که بر مبنای مطالعات بنابراین، این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی از نوع 

برای شناسایی عوامل مورد نظر، ابتدا با مطالعات اسنادی عوامل . میدانی و اسنادی صورت گرفت

 سازمانی، احصاء و شناسایی شده و در ادامه، برای تعیین دقیق عوامل فرهنگ حوزة اولیة تحول در

    :پرسشنامة یادشده شامل دو بخش. دساخته، تدوین شدر این حوزه، یک پرسشنامة محقق مؤثر

     سازمانی توسط محقق؛ فرهنگ حوزة شده تحول در مؤثر شناسایی تعداد یازده مورد عوامل.  

. استسازمانی پیشنهادی خبرگان بوده  فرهنگ حوزة مؤثر بر تحول در عوامل مورد تعداد دو.  

در ( ی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیادخیل)ای لیکرت گزینه ها، طیف پنج برای امتیازدهی پاسخ

نفر از خبرگان موضوعی در حوزة فرهنگ  5برای روایی پرسشنامه، نظر تعداد . نظر گرفته شد

سازمانی، اخذ و از ایشان درخواست شد با مطالعه پرسشنامة نهایی، نسبت به تأیید یا رد کلیه 

ت نظری اعالم کردند که پرسشنامه مناسب صورشده، اعالم نظر کنند، که به  عوامل مؤثر شناسایی

، پایایی پرسشنامه 19/1برای پایایی پرسشنامه، از آلفای کرونباخ استفاده شد که با ضریب . است

جامعه آماری پژوهش، شامل . دهنده مناسب بودن پایایی ابزار استموردتائید قرار گرفت، که نشان

، که از میان ایشان، با استفاده از فرمول کوکران و اندبوده تهران کلیه پرسنل آموزش و پرورش شهر

شده عنوان حجم نمونه انتخاب شده و پرسشنامه تدویننفر به 95 ای، تعداد روش تصادفی طبقه

، نیز و در نهایتها قرار گرفت  در اختیار آن( از طریق دبیرخانة اداری)صورت دستی و پستی  به

شده، از  آوریهای جمعدر ادامه، برای تحلیل داده .شدآوری جمع، صحیح ةپرسشنام 31  تعداد

کار گرفته شد؛ دلیل استفاده از آزمون تی، تعیین  های تی و فریدمن بهو آزمون SPSSافزار  نرم

شده در تحول در حوزة فرهنگ سازمانی است که آیا این اثرگذاری هر یک از عوامل مؤثر شناسایی

یک از  ستفاده از آزمون فریدمن نیز، تعیین اهمیت و اولویت هرعوامل مؤثر هستند یا خیر؟ دلیل ا

باشد که سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، در حوزة تحول فرهنگ سازمانی با عوامل فوق می

 (. جدول )یک توجه بیشتری داشته باشد کدام ها و اهمیت این عوامل، بهاولویتتوجه به 
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 شده تحول در حوزة فرهنگ سازمانیشناساییفهرست عناوین عوامل مؤثر . 1 جدول

 منبع مؤثر عوامل عنوان ردیف

 (913 )تسلیمی  رهبری سازمان  

 (9 1 )، سلمنت (913 )پور وکیل حمایت مدیریت  

 (  1 )دنیسون  مشارکت کارکنان 9

 (913 ) تسلیمی سازگاری  

 ( 93 )پور  وکیلی یادگیری سازمانی 5

 (  1 )کارك  هاتوجه به شایستگی 9

 (  1 )کروك و همکاران  آموزش  3

 (  1 )آویلیو  جبران خدمات 1

 (913 ) تسلیمی انسجام کارکنان 3

 (913 ) تسلیمی خاتمة فعالیت افراد ناسازگار 1 

 (913 )تسلیمی  پذیری مناسبجامعه   

 خبرگان جو سازمانی   

 خبرگان اعتماد سازمانی 9 
 

 های پژوهشیافته

نمونة پژوهش در ابعاد مختلف بررسی شده شناختی جمعیت این بخش، ابتدا اطالعات جمعیت در

شده از  های شناساییشود که شامل کلیة مؤلفه های توصیفی متغیرها ارائه میو در ادامه نیز یافته

 . استمتون نظری پژوهش و نظرات خبرگان 

 .شده استخالصه   شناختی نمونه در جدول های جمعیتیافته
 

 های درصدی و فراوانی جنسیتی نمونه یافته. 2جدول 

 درصد فراوانی جنسیت  

 درصد 13/59     زن

 درصد 9 /39 13 مرد

 درصد 11  31  جمع
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    درصد جنسیت نمونه با فراوانی تعداد  13/59شود،  مشاهده می  طور که در جدول همان

 13درصد جنسیت نمونه با فراوانی  9 /39شهر تهران و نفر را بانوان شاغل در آموزش و پرورش 

 .نفر را آقایان شاغل در سازمان یادشده شامل شده است
 

 های درصدی و فراوانی سنی نمونه یافته. 3جدول 

 درصد فراوانی سن  

 درصد 3 /3 93 سال 91تا  9 بین 

 درصد 3/91 33 سال 1 تا   9بین 

 درصد  1/9 99 سال 5 تا    بین 

 درصد 9/3 3  سال به باال 9 باالی 

 درصد 11  31  جمع

نفری، بین  99درصد و فراوانی   1/9، بیشترین ردة سنی نمونه با 9ها در جدول بر اساس یافته

نفر افراد باالی  3 درصد و فراوانی  9/3سال سن داشته و کمترین ردة سنی نمونه نیز با  5 تا    

 . باشندسال می 9 
 

 های درصدی و فراوانی تحصیالت نمونه یافته. 4جدول 

 درصد فراوانی تحصیالت جمعیت نمونه 

 درصد  / 1 1 دیپلمفوق 

 درصد 9 /9   3 لیسانس

 درصد 1 /3  1 لیسانسفوق 

 درصد 9/1 3  دکتری و دانشجوی دکتری

 درصد 11  31  جمع

از پرسنل آموزش و پرورش درصد نمونه  9 /9 شود،  مشاهده می  طور که در جدول همان

  / 1نفر به عنوان بیشترین گروه، دارای مدرك تحصیلی لیسانس و   3شهر تهران با فراوانی تعداد 

 . دیپلم تشکل داده استنفر، را افرادی با مدرك تحصیلی فوق  1درصد این افراد با فراوانی 
 



   333...         آموزش و : مورد مطالعه)بررسی عوامل مؤثر بر تحول در حوزة فرهنگ سازمانی در آموزش و پرورش ایران 

 

 

 

 های درصدی و فراوانی سابقة کار نمونه یافته. 5جدول 

 درصد فراوانی ار سابقة ک

 درصد 1 /9    سال  5زیر 

 درصد   /35 3  سال 1 تا  9بین 

 درصد 5 /5  51 سال 5 تا    بین 

 درصد 1 /1  59 سال 1 تا  9 بین 

 درصد   /      سال 1 باالی 

 درصد 11  31  جمع

درصد و  1 /1 ، بیشترین سابقة کاری نمونه با 5های قابل مالحظه در جدول بر اساس یافته

سال سابقة خدمتی داشته و کمترین سابقة کاری نمونه با  1 تا  9 نفر در حد فاصل  59فراوانی 

 .اندسال سابقة خدمتی داشته 5نفر زیر    درصد و فراوانی  1 /9
 

 درحوزة فرهنگ سازمانی در آموزش و پرورش شهر تهران های توصیفی عوامل مؤثر بر تحولیافته. 6جدول 

مؤثر بر تحول در حوزة  عوامل عناوین

 فرهنگ سازمانی
 انحراف معیار بیشترین کمترین میانگین تعداد

  /5 5   5/9 31  رهبری سازمان

  /5 5   5/9 31  حمایت مدیریت

  /93      /5 31  مشارکت کارکنان

  /       9 31  سازگاری

  /39 5 9   31  یادگیری سازمانی

  /19 5    /5 31  هاتوجه به شایستگی

  /19 5    /5 31  آموزش

  /39 5 9   31  جبران خدمات

  /19 5    /5 31  انسجام کارکنان

  /19 5    /5 31  خاتمة فعالیت افراد ناسازگار

  /39 5 9   31  پذیری مناسبجامعه

  /5 5   5/9 31  جو سازمانی

  /39 5 9   31  اعتماد سازمانی
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، «هاشایستگیبه  توجه»شده، شناسایی توان بیان کرد از میان عواملمی، 9بر اساس جدول 

در (  /5)، دارای بیشترین میانگین «ناسازگار افراد فعالیت خاتمة»و « کارکنان انسجام»، «آموزش»

(  /5)، دارای کمترین میانگین «کارکنان مشارکت»تحقق تحول در حوزة فرهنگ سازمانی بوده و 

، «هابه شایستگی توجه»است و بیشترین انحراف معیار برای ش شهر تهران بوده در آموزش و پرور

بوده و کمترین انحراف (  /19)« ناسازگار افراد فعالیت خاتمة»و « کارکنان انسجام»، «آموزش»

-شناسایی کردن اینکه آیا عوامل برای مشخص. است(  /93)یعنی « مشارکت کارکنان»معیار برای 

بیان  3نتایج این آزمون در جدول . هنگ سازمانی مؤثرند؟ آزمون تی انجام گرفتشده در تحول فر

 .شده است
 

 نتایج آزمون تی . 7جدول 

 سطح معناداری مقدار تی درجة آزادی مؤثر بر تحول در حوزة فرهنگ سازمانی عوامل عناوین

 1/ 11 93/5 31  رهبری سازمان

 111/1 99/3 31  حمایت مدیریت

 119/1 3/9  31  کارکنانمشارکت 

 1/ 11 9/ 3 31  سازکاری

 111/1 3/5  31  یادگیری سازمانی

 1/ 11 9/ 3 31  ها توجه به شایستگی

 1/ 11  /55 31  آموزش

 1/ 11 11/9 31  جبران خدمات

 111/1 9/3  31  انسجام کارکنان

 1/ 11 9/ 5 31  خاتمة فعالیت افراد ناسازگار

 111/1 3/ 1 31  مناسبپذیری جامعه

 111/1  /39 31  جو سازمانی

 111/1  /53 31  اعتماد سازمانی

است، بنابراین، (  /39)، آمارة تی برای همة متغیرها بیشتر از مقدار بحرانی 3بر اساس جدول 

 15/1نتایج سطح معناداری که کمتر از همچنین، با توجه به . درصد معنادارند 35در سطح اطمینان 
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شده در تحول فرهنگ سازمانی در آموزش و پرورش شناسایی توان گفت همة عواملباشند، میمی

بدین منظور آزمون . شده بررسی شدشناسایی در ادامه، اهمیت عوامل. اندشهر تهران مؤثر بوده

 .فریدمن اجرا شد
 

 نتایج آزمون فریدمن. 8جدول 

، بیشترین 33/9با میانگین رتبة « حمایت مدیریت»توان گفت عامل ، می1جدول  با توجه به

، کمترین تأثیر را در حوزة  /1 با میانگین رتبة « های کارکنانشایستگیتوجه به »تأثیر و عامل 

همچنین، سایر عوامل . سازمانی در سطح آموزش و پرورش شهر تهران داردتحول فرهنگ 

بنابراین، با . باشند، قابل مشاهده می1اند که در جدول های بعدی قرار گرفتهشده در رتبهشناسایی

توجه به نتایج، آنچه موجب تحول سریع در فرهنگ سازمان در سطح آموزش و پرورش شهر 

و « مشارکت کارکنان»، «حمایت مدیریت»است که طبق نتایج، « سانیمنابع ان»شود،  تهران می

سهم بسزایی در این امر دارند و   /11و   / 1، 33/9های  تربیت با میانگین رتبهبه « رهبری سازمان»

 رتبه میانگین رتبه سازمانیمؤثر بر تحول در حوزة فرهنگ  عوامل عناوین

 9  /11 رهبری سازمان

   33/9 حمایت مدیریت

    / 1 مشارکت کارکنان

 5  / 3 سازکاری

 9  /95 یادگیری سازمانی

 9   /1  هاتوجه به شایستگی

 1   /   آموزش

     /31 جبران خدمات

    /35 انسجام کارکنان

 3  / 9 خاتمة فعالیت افراد ناسازگار

 1  / 5 پذیری مناسبجامعه

 3  /9  جو سازمانی

     /39 اعتماد سازمانی
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، که به هریک اشاره شد.... و« یادگیری سازمانی»، «جبران خدمات»، «آموزش»سایر عوامل نظیر 

ر این حوزه دارند و باید مدیران ارشد آموزش و پرورش شهر تهران برای کننده دنقش تسهیل

تحقق اهداف تحول فرهنگی در سازمان یادشده، طبق اهمیت هر عامل، اقدام کرده، و سعی در رفع 

 .کنند« جو نامناسب سازمانی»و « اعتمادی سازمانیبی»، «مقاومت برخی کارکنان»موانعی نظیر 

 گیریبحث و نتیجه

و  ها   هدنبال نظری بهبوده و فرهنگ سازمانی موضوعی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی 

فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از  .است جدید در مدیریت های پژوهش

شناسان و اخیراً  شناسان، جامعه جمعیت. است مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده

حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث مهم در مدیریت مبذول داشته و در  ،شناسان نروا

وجود آورده و در حل مسائل و  زیادی را به های پژوهشها و  نظریه ،نقش و اهمیت آن شناساییِ

ای  عنوان مجموعه پژوهشگران از فرهنگ سازمانی به همةتقریباً  .اند کار گرفتهمشکالت مدیریت به

 ،در واقع. دکنن ها، باورها، عقاید، فرضیات و هنجارهای مشترك حاکم بر سازمان یاد میارزش از

وارد آموزش داده  عنوان یک پدیده درست به اعضای تازه  فرهنگ سازمانی همان چیزی است که به

اهمیت  بنابراین، با توجه به. بخش نانوشته و محسوس سازمان استکنندة  شود و آن بیان می

در . است« تحول فرهنگی سازمان»کرد تحول هر سازمانی در گروه  توان بیانهنگ سازمانی میفر

این راستا، هدف در پژوهش حاضر، شناسایی و تعیین درجة اهمیت عوامل مؤثر بر تحول در 

حوزة فرهنگ سازمانی در سطح آموزش و پرورش شهر تهران بوده است که این عوامل از متون 

اما آنچه اهمیت داشت توجه به این . مچنین، نظرات خبرگان شناسایی شدنظری موضوعی، ه

شده در حوزة تحول فرهنگی در سطح آموزش و پرورش شهر موضوع بود که آیا عوامل شناسایی

شده، بیشترین تأثیر را در تحول یک از عوامل شناساییاند؟ و همچنین، کدامتهران موثر بوده

 اند؟ و پرورش شهر تهران داشته فرهنگ سازمانی در سطح آموزش

رو، با استفاده از از این . استهای یادشده بوده  گویی به پرسشدنبال پاسخپژوهش حاضر به 

حمایت »همچنین، سه عامل . شده تأیید شدآماری تی مشخص شد همة عوامل شناسایی آزمون
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را در تحول فرهنگ سازمانی در ، بیشترین تأثیر «رهبری سازمان»و « مشارکت کارکنان»، «مدیریت

های کروك و  نتایج این پژوهش با نتایج پزوهش. اندسطح آموزش و پرورش شهر تهران داشته

در بُعد جبران خدمات، هوریترز و همکاران (   1 )در بُعد آموزش، آویلیو (   1 )همکاران 

در بُعد رهبری، ( 913 )در بُعد مشارکت، تسلیمی (   1 )در بُعد کارکنان، دنیسون ( 3 1 )

( 9 1 )، در بُعد مدیریت، رهبری و نیروی انسانی و سلمنت ( 93 )پور مدیریت و انسجام، وکیل

مدیریت »توان گفت در تببین نتایج یادشده می. خوانی دارددر بُعد مدیریت، همسو بوده و هم

حول در فرهنگ عنوان یک محور و اصل در حمایت از تآموزش و پرورش شهر تهران به« ارشد

های تحول فرهنگ تواند با حمایت و پشتیبانی از کلیه اهداف و برنامهسازمان یادشده بوده و می

توجه به رهبری افراد در »از سوی دیگر، . موفقیت یا عدم موفقیت آن دامن بزند سازمانی به

جای اهداف فردی  تواند باعث ایجاد انگیزه و توجه به اهداف کالن سازمانی به، که می«سازمان

شود در راستای تحول فرهنگ سازمانی ضرروی بوده و باعث خواهد شد تا اتحاد و یکپارچگی 

سو با اهداف تحول فرهنگ در سازمان میان اعضای آموزش و پرورش شهر تهران، حفظ و هم

در حوزة تحول فرهنگ سازمانی باعث « توجه به مشارکت کارکنان»در نهایت، . یاددشده شوند

های های رسمی، غیر رسمی و تدوین برنامههای کاری و گروهها با ایجاد تیم اهد شد تا آنخو

جمعی، پایبندی به اهداف تحول فرهنگ سازمان یادشده بیشتر شده و مقاومت کارکنان نیز کمتر 

گرایی بر موفیقت تحول فرهنگ سازمانی در سطح آموزش و پرورش شود، که این روحیة جمع

 . تأثیر بسزایی خواهد داشتشهر تهران، 

 در عمق و شدت سرعت، ها، امروزه با افزایشکه سازمان شودبندی نهایی اعالم میدر جمع

 نگرش کارکنان، دیدگاه سازمان، اهداف کردن متناسب و هستند مواجه خارجی و داخلی شرایط

. استشد سازمان و یا شرکت ار مدیران وظایف ترین مهم از …و هافعالیت ها،استراتژی مدیران،

سازی فضای داخلی  و نیز به آماده تحوالت سازمانیهای شک، رعایت مراحل وگام یب بنابراین،

ها و سرعت  سازمانی، کاهش هزینه این مهم، کاهش تعارضات درون برایکارکنان  ةسازمان و اندیش

های از آموزش هیآگا ،میانداشت و در این  دنبال خواهد با تغییرات به همتناسب را در مواجه
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خواهد  عهدهبه  وظیفه این تحقق در مهمی بسیار نقش ها مناسب و متناسب و ضروری و اجرای آن

های خاص خود را کرد که برای اجرای این پژوهش، محدودیت توان بیاندر آخر می .داشت

تحول فرهنگ سازمانی های داخلی در زمینة توان بـه محدودبودن پژوهشداشته که از اهم آن می

به هر حال، با عنایت به نتایج این پژوهش، ارائة مدل و الگوی مناسب تحول در حوزة  .اشاره کرد

شده و فرهنگ سازمانی در سطح وزارتخانه آموزش و پرورش با توجه به عوامل شناسایی

شگران، شناسی هر یک از عوامل یادشده، از جمله موضوعاتی هستند که به سـایر پژوه آسیب

 .شودتوصیه می
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 مرکز: تهران. سازمان و مدیریت در استراتژیک تحوالت و شدنجهانی(.  91 )سلیمان  زاده،ایران

 .دولتی مدیریت آموزش

 والیبال فدراسیون در نوآوری با سازمانی هوش ارتباط سازیمدل(. 931 ) مریم سرایی، خیمه بابایی

 سازمانی رفتار مدیریت مطالعات. میانجی متغیر به عنوان سازمانی فرهنگ درنظرگرفتن با
 .3 -95، ( )9، ورزش در

 در سازمانی فرهنگ شناسیآسیب(. 939 )بیگی، رضا  و نجف صمد، فقیهی، ابوالحسن، بارانی،

 . -1 ، 9 ، شماره   ی ، دورهایران مدیریت علوم. ایران دولتی بخش

 افزایش رویکرد با سازمانی فرهنگ تحول الگوی تبیین و طراحی(. 913 )محمدسعید تسلیمی، 

راهبردهای مدیریت . ایران اسالمی جمهوری( ساز فرهنگ) دولتی های سازمان وری بهره
 . -  ،   ، شماره 3ی ، دورهبازرگانی

 گرا،انسان)سازمانی فرهنگ تأثیر(. 933 )محمد؛ حمزه، معصومه و ستاره اسکندری  رحیمی،

. معنویت میانجی نقش با جوانان و ورزش وزارت کارکنان بیان آزادی بر( گراموفقیت

 .   -1  ،  ، شماره 5ی دوره ،ورزش در سازمانی رفتار مدیریت مطالعات

 -9   ،9  ، دورهمدیریت دانش. سازمانی فرهنگ تغییر های روش(. 913 ) حسن متین، زارعی

 11. 

 نظریات مفاهیم، بررسی)و فرهنگ سازمانی  مدیریت (.915 )و کاظمی، مهدی زاده، فتاح، شریف
 .قومس نشر: تهران(. سازمانی فرهنگ ارزیابی و شناخت برای الگوها و

 کل اداره سازمانی ساختار و سازمانی فرهنگ بین رابطة بررسی(.  93 ) مهدی آبکسری، صفری
 .مازندارن دانشگاه ارشد، کارشناسی نامةپایان. مازندران استان جوانان و ورزش

 گیریشکل در آن نقش و سازمانی فرهنگ(.  93 )عسکریان، مصطفی، و طاهری عطار، فتانه 

 رهبافتی نو در. آموزش وزارت حوزة کارشناسان دیدگاه از سازمانی شهروندی رفتار
 .  - 9،  ، شماره 9ی ، دورهآموزشی مدیریت

 سازمانی عملکرد بر آفرین تحول رهبری تأثیر تحلیل(. 931 ) عودقهرمانی، مس و مریم، شیخی،فقه

 .33-   ، 9، شماره 9 ی دوره ،فرهنگی مدیریت. سازمانی فرهنگ میانجی نقش با
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. کارکنان خالقیت و سازمانی فرهنگ ابعاد رابطة(. 931 ) زاده، فریمان و ابراهیم مریم، پور،قلی

 .15-31، 9، شماره 9 ی دوره ، ،فرهنگی مدیریت

 رمضان ترجمة .(کاربردها و اصول) سازمانی رفتار(. 911 )السون، رابرت، و رینگ، شن 

 .ساواالن: تهران زاده، حسن

مؤسسة آموزش : شیراز. سازمانی تحول در فرهنگ نقش(.  93 )لطیفیان، احمد، و مولوی، هما 

 .عالی خوارزمی

 نشر: تهران. (انسان رفتار ارزش کاربردی، تحلیل)سازمانی  رفتار مدیریت (.933 )مشبکی، اصغر 

 .ترمه

 تعهد با توانمندسازی رابطة بررسی(.  93 )میرحسن سیدعامری  و رامین، میرحیدرقارسی،

 ملی همایش اولین. غربی آذربایجان استان جوانان و ورزش ادارات کارمندان در سازمانی
و تحت  علوم و فنون بنیادینانجمن توسعه و ترویج نوین،  های فناوری و علوم

 .، تهرانسیویلیکا حمایت

 اثربخشی با سازمانی فرهنگ رابطة(. 931 )پور، علیرضا، و صالحی، علیرضا فاطمه، ابراهیم نوری،

 .35-   ، (9 )   فرهنگی، مدیریت. کارکنان سازمانی تعهد میزان و

 مدیریت بر سازمانی فرهنگ تأثیر بررسی .( 93 ) ضمیر، شروینروشنو  چنگیز، والمحمدی،

 .3  -   ، ( 3)  ، (تحول و بهبود) مدیریت مطالعات. کیفیت جامع

 مورد)سازمانی  تحول بر مؤثر هایمؤلفه بندیاولویت مدل طراحی(.  93 )پور، مهدی وکیل

 .السالمعلیه صادق امام دانشگاهارشد،  کارشناسی نامة پایان .(تهران شهرداری: مطالعه
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