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آموزش و پرورش  انگیزشیبیرفتار فرهنگ سازمانی و 

 مراکز آموزش عالیدر دانشجویان 

 های استان مازندران(: دانشگاهیمورد مطالعه)

 

 عبداهلل علياسماعیلي* ، مرتضي ولي اله پور**

 

 

 عضو هیأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل

 تخصصي مدیریت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل دانشجوی دکتری

 

 

نظر از اين كه در چه حوزه يا صرفها، توانايي ربط دادن و وصل كردن موضوعل رج سیدِجُ عقیدهبه : چكيده

 فردمحیط اجتماعي و  شخصيهاي تجربه؛ باشدگیري خالق از ذهن مياي انجام گیرد، از مباني بهرهزمینه

، تحصیلدر زندگي، محل آن  هو ادام استاز خانواده  سازماندهي فكري آغاز چنین. است ويسازنده تفكرات 

تحصیلي  انگیزشيبيمند است پژوهشگر عالقهدر اين تحقیق،  .باشديم جامعهتر به طور گستردهمحیط كار و 

اقدام به سنجش  محقق همچنین .را مورد مطالعه قرار دهد دانشگاه و رابطه آن با فرهنگ سازمان دانشجويان

معادله . باشدمي 371برابر با  در مجموع تحقیقن يا تعداد نمونه .نموده استها نامهمتغیرها با استفاده از پرسش

به منظور  ه است.داده شد صیپژوهش مناسب تشخ نيهاي اداده لیهاي مختلف براي تحلساختاري از جنبه

ابعاد  ارتباط میان در نهايت .به كار گرفته شده است Lisrel v8.8ارزيابي مدل و تحلیل عاملي نرم افزار 

 انگیزشي تحصیلي دانشجويان با يک متغیر واسطه نمايان شده است.و رفتار بي يفرهنگهاي پنجگانه ارزش

 .تعلیم و تربیتالگوسازی ، هافستد گانه، طیف ششفرهنگ سازمانيانگیزش،  ،رفتار کليدواژه:

 

 ، بيان مسئلهمقدمه

در چرخه اقتصاد و  يآموزش و يهای اداری، صنعتنقش سازمان گذراند،يرا م يدر حال حاضر که کشور ما دوران حساس

جای  قتاًیاند، حقشده موفق بوده نییبرای حصول اهداف تع تالش ها درتمام آن ایآ نکهیاست. اما ا ریتوسعه مملکت انکارناپذ

 توانيهای موفق مبه سازمان ي. با نگاهکننديجلوه م هیتر از بقموفق شیخو فیانجام وظا در هااز آن يبرخ رایتأمل است، ز

از عوامل  يکی .بردي ها بوده است، پآن تیموفق يعامل اصل دیساز و شانهیها که زمآن نیو مشترك ب دییعوامل کل وجود به

ها آن تیعوامل و تقو نگونهیا شناخت . در واقعکننديم تیها در آن فعالسازمان نیاست که ا يفرهنگ قوی و مسلط دی،یکل

به  یستيبا (.3131ي و همکاران، پورکاظم) بود خواهد هاآن يبه سمت اهداف عال لیها و نسازمان يابیدر جهت کام يگام

                                                           
 راهنماي پژوهشاستاد  *

 ياضيشگاه مازندران دانشكده علوم رنآمار، دا يرشته يكارشناس يلیمقطع تحص يآموختهدانش **
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در نوجوانان  ازیاحساس ن جادیواگذار شود، تا ضمن ا دییکل نقش رییپذجامعه هیاز نهادهای اول يکیبه عنوان  تربیتو  تعلیم

در  انهیجوهای مشارکتتیبرای اقدام به فعال يهای روانيو آمادگ يذهن های رشدنهیو جوانان نسبت به همکاری و تعاون، زم

اسماعیلي، )علي منتقد شود و جومشارکت ،گذار تأثیرتواند مملو از افراد  يم جامعه صورت است که نی. در اگردد تیآنان تقو

توسط وی  داوطلبانه و اختیاری که بخشي از وظایف رسمي فرد نیستند، اما با وجود این ای از رفتارهایمجموعه(. 3133

دهند )زارعي متین و رفتارهای محیطي را شکل مي شوندهای سازمان ميباعث بهبود مؤثر وظایف و نقش انجام شده و

 خته،یپرورش انسان فره یدر تکاپو ای، (و دانشمند متخصص انسان) میمتخصص باش دیچه درصدد تول (.3133همکاران، 

 يکیمکان ریبه تکث لیم ایو  (یانسان اقتصاد) نیکاربلد و تکنس ای (يو اخالق يفرهنگ انسان)و خردمند  میفرزانه، حک

 یو مولد مؤثري ، الزم است اجتماع، فرهنگ و سازمان دانشگاه(ياسیانسان س) یوانساالریو د استیس دانیم کارگزاران

 ،يلیتصور از خودِ تحص. فهم و دانش بداند دیتول و رسالت خود را يدانشجو دغدغه اصل-استاد وندیکه در آن، پ میداشته باش

. نگرش و ابدیيم دهديقرار م تأمل مورد (دانشجو کیدر نقش )خود را  ياست که دانشجو وقت یيهايابیو ارز يمعان مجموعه

است بر مشاهدات فرد  ينگرش به نوبه خود مبتن نیو ا کنديم دایپ هست يچه کس نکهیاست که به مرور زمان از ا يبرداشت

 گریچگونه در برابر او و د گرانیکدام است و د الشیهست، آرزوها و ام يچه کس نکهیمورد ا در یيهااز خود و استنباط

 یهايابیارز مهم گرانِید استي کول سانهنییآ خود هیکه بر پا يانعکاس يابیارز ندیفرا قی. از طرکننديرفتار م انیدانشگاه

در  نزیجنک .گذارديم تأثیربه خود  يدانشجو و دانشگاه نگاه وهیبر ش يابیارز نیکه ا کننديمنتقل م انیخود را از دانشجو

 يو انگاره عموم هستند کنندهنییتع گرانیکه د کنديم دیتأک ،یگریخود و د انیم یيشناسا يبرون-يدرون کیالکتید هینظر

را  يدانشگاه یيدانشجو تیفقط هو گرانید نز،یجنک نظری شود؛ لذا، بر مبنا لیتبد (يدانشگاه)از خود  ریممکن است به تصو

 يلیتحصی خودپندار با مفهوم يدانشگاه يگانگیب. سازنديآن را م یهابه طور فعاالن حال نیبلکه در ع کننديدرك نم

از  يمنف يابیو خودارز وبیمع یخودپندار جز یزیچ يلیتحص يگانگیکامالً مرتبط است. در واقع، ب انیدانشجوي دانشگاه

 یبه جا که کنديمشخص م ر،یدو دهه اخ يط رانیا یهاگرفته در مورد دانشگاه صورت یهاپژوهش .ستین يخود دانشگاه

از  انیدانشجو يگانگیو مؤثر، شاهد ب مطلوبي دانشگاه يمناسب با فرهنگ جهان یها و هنجارهاها، نگرشارزش کردني درون

 يگانگیب قیها و مصاد. نشانهمیهست يانسان يعرصه علوم اجتماع کارگزاران مورد دلخواه يفرهنگ دانشگاهو  ندیساختار، فرا

 یفضا ل،یتحص ندیفرا از خود، يگانگیو در کل ب ياجتماع یانزوا ،یهنجاريب ،يقدرتياحساس و نگرش ب قالب در يدانشگاه

و احساس تعداد قابل  شهیدر اند ل،آهدیو ا مطلوبي از انسان دانشگاه یيو احساس جدا گرید انیدانشجو د،یدانشگاه، اسات

( و هاچر و 3131به باور قالوندی و همکاران ) (.3131)ذکایي و همکاران،  دارد يمخرب انیجر انیاز دانشجو يتوجه

باشد و از این لحاظ اهمیت فراواني ( انگیزش، کلید ارتباط از خود بیگانگي تحصیلي با سایر متغیرها مي1131) 3همکاران

انگیزش است. فردی که دچار بي انگیزشياز خود بیگانگي شکلي از بي(، نیز بر این باورند که 1112) 1لگولت و همکاران دارد.

دارد. اما فردی که دچار از خود  نرگیر شود، انرژی بسیار کمي برای انجام آشود یا اگر هم داست در فعالیت در گیر نمي

 (.3131کند )بیرامي و همکاران، بیگانگي است، ارتباط بین خود و نتیجه آن را درك نمي

 

                                                           
1 Hascher, et al. 
2 Legault, et al. 
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 مفاهيم، شواهد، سوابق تحقيق

تمام کشورهای تحت مطالعه اند که در ها از پنج بعد قابل مقایسههافستد در مطالعات خود پیشنهاد کرد که فرهنگ

 بندی نمود.های مختلف دستههای جهان را به گروهتوان ملتباشند. با توجه به این ابعاد ميمشترك مي

 هافستد يفرهنگ یهاارزش. مدل 3شکل 

   یفرهنگ یهاارزشتبيين ابعاد مدل 

ای اگر این تفاوت مورد قبول دهنده تفاوت قدرت و نفوذ اجتماعي بین افراد جامعه است، در هر جامعهنشان ؛فاصله قدرت

ترین افراد جامعه وجود قبول دارند که فاصله بین آنها و پرنفوذترین و پرقدرتترین افراد جامعه جامعه باشد، اوالً کم قدرت

شوند. و هر یک نیز در دارد و ثانیاً افراد جامعه بر این باورند که افراد با هم نابرابر هستند. چون به شکل یکسان متولد نمي

است  یحد ؛نانیاجتناب از عدم اطم کنند.ستفاده ميهای فیزیکي و ذهني خود امقایسه با دیگران به شکل متفاوت از توانایي

خود  یبرا یيهاتیموقع نیاجتناب از چن ی. برارندیگيقرار م دیمبهم مورد تهد یهاتیکه در موقع کننديکه افراد احساس م

و اضطراب  ينگران زانیاست که م یاری( معيفیو بالتکل ندهی)به آ نانی. اجتناب از عدم اطمکننديم جادیا یيباورها و نهادها

 نیفائق آمدن بر ا ی. مردم برادهدينشان م ينامشخص و نامعلوم آت یهاتیدر رابطه با وضع راسازمان  ایافراد جامعه 

اشخاص و گروه را در  نیاست که روابط ب یاریمع ؛یيفردگرا .آورنديم یرو يمذهب یو اعتقادها نیقوان ،یبه تکنولوژ هاينگران

جوامع  نیو کمرنگ شده است. در ا فیضع اریافراد بس نیوجود دارد که رابطه ب يدر جوامع یي. فردگرادهديجامعه نشان م

مردم از همان  اوجود دارد که در آنه يدر جوامع یيگراهستند. جمع کشانیافراد تنها مسئول مراقبت از خود و اقوام درجه 

 يشگیهم فهیاز آنها را وظ تیو حما نندیب يم شیخو لیراد فامو متحد از اف وستهیپ يجمع نیخود را در ب يزندگ یابتدا

 شوديم يمردگرا تلق یاجامعه ایکه سازمان و  کنديم اطالعات موجود، اظهار یآورهافستد با جمع؛ مردگرایي .داننديخود م

 یهاتیبر موفق دیجسارت، خشونت و تاک يعنیشده است  کیتفک يبه روشن تیمرد برحسب جنس یيکه در آنها نقش اجتما

هایي به دو دسته تقسیم کرد، گروه اول آن وانتشود. جوامع را مي يخاص مردان درنظرگرفته م یهايژگیعنوان وبه یماد

منظور  ؛افق دید وار بیشتری دارند.هستند که خصوصیت مردگرا دارند. و گروه دوم جوامعي هستند که خصوصیات زنانه

 در برابر فاصله قدرت كم اديفاصله قدرت ز

 نيیپا نانیباال در برابراجتناب از عدم اطم نانیاجتناب از عدم اطم

 بلندمدت شاتيمدت در برابر گراكوتاه شاتيگرا

 ييگرادر برابر زن ييمردگرا

 ييگرادر مقابل جمع ييفردگرا
 

 یفرهنگ یهاارزش
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ها است. در جوامع آن يبیو ترک هیتجز یهاتیاتکا جوامع به ظرف زانینشانگر م دیاست. افق د مدت و بلندمدتگرایشات کوتاه

شوند. اما در  بیترک گریکدیبا  ریپذلیمستحکم و تعد يمختلف به طرق یهاتا بخش شوديم يبلندمدت سع دیافق د یدارا

 یبه تعهدها یبندیها، پاجوامع بر سنت نیتا کل به اجزا شکسته شود. در ا شوديم يمدت سعد کوتاهیافق د یجوامع دارا

انداز و پس زانیبودن م نییپا گران،یبرابر با د ياجتماع تیماندن در وضع يباق یبرا یداریها، پاآن یصرفنظر از بها ياجتماع

 .(3)شوديم دیامور تاک جیبه نتا عیسر يابیدست

پروفسور هافستد شش بعد جهاني فرهنگ سازماني را شناسایي کرده است. هافستد  در یک مطالعه برجسته،همچنین 

 .(1)گیردهای مختلف برای فرهنگ سازماني شش محور را در بر ميمعتقد است مقایسه سازمان

 
 گانه فرهنگ سازماني هافستدطیف شش .1شکل 

 یفرهنگ سازمان تبيين ابعاد مدل

شرایط به چیزی اشاره دارد که بایستي  های مرتبط با یک فرهنگ خاص هستند. اینشرایط عیني سازمانشده تبیینروابط 

سازماني بیانگر یانترتیب بین شش بعد متغییر یابد.  های خاص ساختارجنبههمانند به منظور تطبیق با فرهنگ سازماني، 

شماره یک نسبت به شماره شش ارزش باشد. ترتیب فاقد هرگونه معنایي مي نای امااست که در تحلیل به دست آمده، ترتیبي 

االت بیشتری در ارتباط با بعد ؤدهنده این موضوع است که پرسشنامه مشتمل بر سفقط نشان ترباالتری ندارد. شماره پائین

 گونهها و تمایالت محققاني که اینتوان این موضوع را انعکاسي از عالقهباشد، ولي ميدوم و دیگر ابعاد مي اول نسبت به بعد

 پرسشنامه را طراحي کردند، درنظر گرفت.

دهنده این دهد، این مهم نشانمحوری( قرار ميتمایل به ابزار )فرآیندمحوری( را در برابر تمایل به اهداف )نتیجه ؛بعد اول

نمایند و تالش نمایند که از ریسک اجتناب ميهای فرآیندگرا، افراد خودشان را به شکلي تصور ميموضوع است که در فرهنگ

باشد. در ند و این در حالي است که هر روز بسیار شبیه به روزهای دیگر ميدهشان انجام ميهایبسیار اندکي در شغل

 گرانتیجه برابرفرايندگرا در 

 كارمحور برابركارمندمحور در 

 در برابر عملگرا يفرمايش

 آزاد در برابر كنترل سخت كنترل

 سیستم باز در برابر بسته

 يارحرفهیغ برابردر  ياحرفه
 

 فرهنگ سازمانی
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دهند و هر روز گرا، افراد در شرایط نامساعد احساس آرامش داشته و حداکثر تالش را در کارشان انجام ميهای نتیجهفرهنگ

های کلیدی نشان گرایي است. آیتمشغلکارمندگرایي در مقابل  ؛بعد دوم برای آنها چالش جدیدی را به همراه خواهد داشت.

دهند، سازمان مسئول رفاه کارکنان های کارمندگرا افراد مشکالت شخصي خودشان را مد نظر قرار ميدهند که در فرهنگمي

به گرا، افراد فشار زیادی را برای انجام کار تجرها اتخاذ شوند. در واحدهای شغلاست و تصمیمات مهم بایستي به وسیله گروه

مند به دهند و عالقهمند به کاری است که کارکنان انجام مينمایند که عالقهنمایند، آنها سازمان را صرفا جایي تصور ميمي

 ؛بعد سوم گویند که تصمیمات مهم بایستي به وسیله افراد اتخاذ گردد.باشد و مياش نميآسایش شخصي کارمند و خانواده

ای( دارند )غیرحرفهشان را به میزان باالیي از سازمان دریافت ميدر آن واحدها کارکنان هویت گیرد کهواحدهایي را در بر مي

ها، زندگي خصوصي خودشان را ای، اعضای این فرهنگدهند )حرفهدر مقابل واحدهایي که افراد بر اساس کاری که انجام مي

 يدر مقابل جهان يرا تحت عنوان محل يتمایز این چنین يشناسگردند. جامعهنمایند( شناسایي ميیک امر شخصي تلقي مي

های اساسي و مهم بیانگر های بسته قرار داده است. آیتمهای باز را در برابر سیستمسیستم ؛بعد چهارم نموده است. يشناسای

نمایند، ای باز رفتار ميیوهاین است که در واحدهای سیستم باز، اعضا و سازمان با افراد تازه وارد و افراد خارج از سازمان به ش

شود سازمان و افراد آن احساس مرموز شوند. در واحدهای سیستم بسته احساس مياغلب همه اعضا با سازمان سازگار مي

نمایند، این موضوع حتي برای کارکنان داخلي نیز وجود دارد. فقط افراد بسیار خاصي با سازمان سازگاری پیدا بودن مي

به نوع  ؛بعد پنجم مندان جدید برای اینکه بتوانند احساس راحتي نمایند به بیش از یک سال زمان نیاز دارند.نمایند و کارمي

کنند ساختار دروني یک سازمان اشاره دارد. براساس سواالت اساسي و مهم افراد در واحدهایي با کنترل ضعیف احساس مي

شود، شوخي درباره شرکت و مشاغل آن بسیار تقریبي تعیین مي کند، ساعات مالقات به صورتکه کسي به هزینه فکر نمي

ها، ساعات مالقات باشد. افراد در واحدهایي با کنترل شدید شرایط کاری خودشان را به صورت توجه دقیق به هزینهرایج مي

گرایي همراه مشتری با مفهوم معروف ؛بعد ششمباالخره  نمایند.دقیق و عدم وجود شوخي و مزاح در مورد شرکت تشریح مي

شان را در مقابل جهان خارجي، به صورت اجرای قوانین باشند. واحدهای هنجارگرا وظیفهاست. واحدهای عملگرا، بازارگرا مي

باشند که واحدهای هنجارگرا، تاکید بیشتری بر پیروی دهنده این ميهای اساسي نشاننمایند. آیتممي غیر قابل نقض تصور

داری تر هستند. در خصوص اخالق تجارت و رعایت امانتهای سازماني دارد که از نتایج با اهمیتدستورالعملکامل از 

 .(3)باشدشود که استانداردهای واحدها در سطح باالیي مياحساس مي

ی انقالب ارائه شده در شورا "فرهنگ سازماني و از خود بیگانگي تحصیلي"با عنوان  بیرامي و همکاران در مقاله خود

انگیزشي تحصیلي نشان دادند. آنان اهداف تسلط را در ارتباط میان فرهنگ و بي نقش واسطه ،فرهنگي مجله راهبرد فرهنگ

های گیریها و صفات فردی مانند جهتفرهنگ سازماني از طریق ویژگي( 1113) 3اسرایت و همکاران به اعتقاد اشاره کردند

گذارد. مي تأثیرانگیزشي تحصیلي بیگانگي تحصیلي یا بي خود گرا بر ازدر مقابل کنترل ختارمهای خودگیریهدفي یا جهت

گذاری بر صفات تأثیر( نیز بر این باورند که فرهنگ شخصیت افراد را شکل داده و از طریق 1131) 1هافستد و همکاران

بنابراین با توجه به این بیان هافستد و  رد.گذامي تأثیرهای هدفي بر انگیزش آنان گیریپذیر شخصیت مانند جهتانعطاف

پذیری های هدفي )اهداف تسلط( به عنوان یکي از ساختارهای شخصیت افراد که انعطافگیریشود جهتهمکاران، فرض مي

                                                           
1 Srite, et al. 
2 Hofstede, et al. 
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(. 3131نماید )بیرامي و همکاران، گری ميمیانجي انگیزشي تحصیلي دانشجویانارتباط میان فرهنگ و بيباالیي دارند، 

 .به صورت ذیل نمایش داده شده است ،1لگوی نظری پژوهش آنان در شکل ا

 

 (3131. الگوی نظری بیرامي و همکاران )1شکل 

بعد های فرهنگي جامعه در نظر گرفته است و وی اشاره داشت پنجمي را برای ارزشبعد هافستد در مطالعات خود 

مدت در زندگي شناخته کوتاهگیری گیری بلندمدت در مقابل جهتهای ملي تحت عنوان جهتپنجمي از تفاوت بین فرهنگ

به ذهن من و خیلي از محققین دیگر در اثر یک تعصب فرهنگي خطور نکرده است. ما  شده است. در حقیقت چیزی که قبالً

کانادایي در مشرق زمین برای چند سالي  3نداهمه یک تفکر غربي داشتیم، بعد جدید وقتي کشف شد که مایکل هریس ب

ها مورد بررسي قرار داد. االت مختلف در سراسر مشرق زمین مثل افکار چینيؤنگي مردم را با سهای فرهمستقر شد و ارزش

ها را داد. حتي افکار محققین که آنند تمام اثرات وسیع فرهنگي را نشان ميوبا اضافه کردن این بعد جدید، کار آقای ب

به  توجهبا  .(3131 ،و همکاران )فرهنگي فته بودکردند بر اساس چارچوب فرهنگي مخصوص خودشان سازمان گرمطالعه مي

های است و بر اساس مدل مطرح ساختههای فرهنگي جامعه پنجمي را برای ارزشبعد اینکه هافستد در مطالعات خود 

را به صورت ذیل انگیزشي فرهنگ و بيتوان مدل مفهومي گانه فرهنگ سازماني، مينگي و طیف ششهای فرهمفهومي ارزش

 نمود. ترسیم

 

                                                           
7 Michael Bond 

 قدرت فاصله

 گريزيابهام

 انگيمرد

 ييگراجمع

 

 اهداف تسلط
 

 انگیزشي تحصیليبي
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 انگیزشي با یک متغیر واسطه. الگوی فرهنگ و بي4شکل 

مدل باشد مي انگیزشي تحصیلي دانشجویانمیان فرهنگ و بيدر نهایت با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر تبیین ارتباط 

 گیرد.مفهومي ذیل به عنوان مدل کاربردی پژوهش مورد ارزیابي قرار مي

 . مدل مفهومي پژوهش5شکل 

 پژوهش سؤاالت

تنها ارتباط میان فرهنگ و  شود اما در این تحقیق محقق قصد داردبندی ميفرضیه پژوهش به آساني مدل مفهومي

بر اساس به عبارتي . نماید انگیزشي تحصیلي را نمایان سازد و با ارزیابي مدل مفهومي پژوهش چنین ارتباطي را تبیینبي

رود سایر انتظار ميو  نمایدپوشي های آسان چشمفرضیه بررسيز پرسش طرح شده تنها ساختار مدل را بررسي و ا

 .ي را تحقیق نمایندهایها، متغیرهای )ابعاد( چنین مدلپژوهشگران با به کارگیری فرضیه

 

  است؟ یيها و متغیرهاشاخصچه متأثر از  تحصیلي دانشجویان انگیزشيکننده ارتباط میان فرهنگ و بيتبیینمدلي 

 فاصله قدرت

 گريزيابهام

 انگيمرد

 ييگراجمع
 

 اهداف تسلط
 

 انگیزشي تحصیليبي

 افق ديد

 

 

 قدرت فاصله

 گريزيابهام

 انگيمرد

 ييگراجمع
اهداف 

 تسلط

انگیزشي بي

 تحصیلي

 فرايندگرا

 كارمندمحور

 باز سیستم

 ايحرفه

 گراكنترل

 عملگرا

 

 افق ديد
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  با توجه به ابعاد ارائه شده  را انگیزشي تحصیلي دانشجویانبيو  فرهنگ دانشگاهمدل مفهومي ارتباط میان چنین آیا

 ؟نمایدتبیین مي

 روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری

روش  و رابطه آن با فرهنگ سازماني را مورد مطالعه قرار دهد بنابراین انگیزشي تحصیليبي مند استچون پژوهشگر عالقه

ی نظریات و الگوهای موجود، پژوهشگر به منظور اجرای پژوهش، عالوه بر مطالعه باشد.پژوهش توصیفي از نوع پیمایشي مي

ت از تعدادی عناصر مطلوب مورد جامعه آماری عبارت اس .نموده استها نامهاقدام به سنجش متغیرها با استفاده از پرسش

برداری، فرایند گزینش و انتخاب تعداد نمونه. (3133)آذر و همکاران،  نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند

در این  باشند.مي مراکز آموزش عالي استان مازندرانجامعه آماری پژوهش (. 3131محدودی از اعضای جامعه است )سکاران، 

ابزار  ای به صورت کامالً تصادفي، انتخاب گردید.نمونه ،(آسانسهل و گیری از طریق نمونه) گیریتحقیق برای نمونه

پرسشنامه توزیع شد  333 باشد.االت تحقیق ميؤس نام جهت سنجش و ارزیابيآوری اطالعات شامل یک پرسشنامه بيجمع

همچنین . باشدمي 311برابر با  در مجموع ن پژوهشیتعداد نمونه اپرسشنامه برگشت داده شد. به عبارتي  311که در نهایت 

 .باشدمي %3.11برابر با مقدار  3ضریب آلفای کرونباخ

 

 هاروش تجزيه و تحليل دادهاطالعات آماری، 

 

ها است که با توجه به ای از دادهآوری، محاسبه و نمایش مجموعه( آمار یک ابزار برای جمع1133) 1استین و همکاران

های از پیش تعیین شده به سوی ابزار به کار گرفته شده اند. این ویژگيبندی شدههای از پیش تعیین شده طبقهویژگي

گیری ذهني ها که قبل از انتخاب بستگي به فرایند تصمیماندهند، همقرار مي تأثیرها را تحت دهد. و دادهتمایل نشان مي

دارند. آمار ممکن است مفید باشد، اما نیاز به تاییدش داریم که آن هدف مورد انتظار نیست. صرفاً هدف در یک چارچوب 

و آنچه که ما تواند به ما بگوید آنچه که ما آن را مجبوریم بیان نماییم است که بصورت ذهني ساخته شده است. و مي

ها را تفسیر و دهد، دادهگذار را گزارش ميتأثیرهای خواهیم گوش فرا دهیم. آمار فرایند انتخاب داده است به عبارتي دادهمي

. (3131 ،ولي اله پور) برای توجیه درستي هر موقعیتيتواند مورد استفاده قرار گیرد کند و در نهایت، نتایج آماری ميارائه مي

و  هايژگیارائه و یبرا يفیآمار توص قیتحق نیاستفاده شده است. در ا SPSSافزار آماری ها از نرمداده توصیفي لیجهت تحل

به منظور به کار گرفته شده است.  قیتحق یهاافتهی حیو توض لیتحل یبرا يجامعه مورد مطالعه و آمار استنباط اتیخصوص

معادله ساختاری  (.3133 ،ي)کارشکنمود استفاده لیزرل  از نرم افزارتوان ميو تحلیل عاملي معادالت ساختاری ارزیابي مدل 

مدل معادالت ساختاری برای  ه است.داده شد صیپژوهش مناسب تشخ نیهای اداده لیهای مختلف برای تحلاز جنبه

به عبارتي تحلیل مسیر نیز موسوم است.  1تحلیل مسیرشود و به مقایسه یک توزیع نظری با توزیع مشاهده شده استفاده مي

کند که برای تعیین نیکویي برازش اساس روابط متغیرها ترسیم  که پژوهشگر یک مدل نظری را بر به منظور آن است

                                                           
1 Cronbach's Alpha 
2 Steyn et al, 2111 
3 Path Analysis 
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 Lisrel  ،Smartافزارهایي همانندهای نرمبا توجه به توانمندی گیرد.ميبهره  χ²دو یا  -زمون خيآاز )برازش مناسب مدل( 

PLS، Amos  توان از آن به سهولت استفاده کرد.مي ...و 

  های تحقيقفتهاي

 

  1آمار توصيفی

 

گیرد آن را آمار توصیفي های آماری با استفاده از سرشماری تمامي عناصر آن انجام ميچنانچه محاسبه مقادیر و شاخص

 (.3133، همکاران)آذر و گویند 

 

آمار توصيفی .1جدول   

 تحصيالت  سن  جنسيت

 درصد فراواني  درصد فراواني  درصد فراواني 

 21.3 332 لیسانس 21.2 331 سال 11زیر  45.1 13 مرد

 11.3 51 غیر از لیسانس 12.4 21 سال 11باالی  54.1 34 زن

 311 311 کل 311 311 کل 311 311 کل

 های پژوهشماخذ: یافته

درصد  54.1و  مرددرصد پاسخگویان،  45.1دهد نشان مي پژوهش بر حسب جنسیتهای تحلیل یافته وه تجزی

سال  11باالی  درصد 12.4سال و  11درصد زیر  21.2که دهد نشان ميسن بر حسب  هایافته .اندزن بودهدانشجویان 

 اند.بودهدرصد در مقطعي غیر از لیسانس  11.3درصد در مقطع تحصیلي لیسانس و  21.3همچنین  .باشندمي

 2آمار استنباطی

ها با استفاده از نرمال بودن دادهاستفاده شده است. قبل از بررسي مدل یابي لمد ریماآ تکنیکاز در تحقیق استنباطي 

پژوهش پاسخ دهد بررسي  ؤالاسمیرنوف تعیین شد. در این تحقیق از آنجا که محقق تنها قصد دارد به س -آزمون کلوگروف

 ساختار مدل مناسب است.

 بررسی مدل ساختاری )تحليل مسير(

 مورد نظر بصورت ذیل ترسیم شده است. افزار لیزرل بر اساس نمونهمفهومي تحقیق با کمک نرم مدل

                                                           
1 Descriptive Statistics 
2 Inferential Statistics 
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 . مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین استاندارد2شکل 

در مدل فوق حاصل عدد  (.3133)هومن، باشد  1اسکور تقسیم بر در جه آزادی کوچکتر از  -بهتر آن است که نسبت کای

 دانش و فرهنگمناسب  . بنابراین مدل ساختاری(1)که نشان از برازش مناسب مدل دارد 1کوچکتر از  4بخش بر  33.33

  در نمودار فوق نمایان است. ها و متغیرهاثر از شاخصأمت

 ، پيشنهاداتنتايج

نظر از این که در چه حوزه ها، صرفتوانایي ربط دادن و وصل کردن موضوعبه نقل از علي رضائیان، جُرج سیدِل به اعتقاد 

 هر موجودیت عنصر ترینمهم جامعه فرهنگبدون تردید باشد. گیری خالق از ذهن ميای انجام گیرد، از مباني بهرهیا زمینه

آن را پوچ و  فرهنگ انحراف باشد، قوی و قدرتمند سیاسياجتماعي و  اقتصادی، بعدهای در جامعه چند هر. است جامعه

. اگر دهدمي شکل جامعه آن فرهنگرا   جامعه موجودیت و هویت توان  اذعان داشت به طور کليمي .نمایدمي تهي میان

 فرهنگ  طرف به جامعهآن  دیگر ابعاد گرایش ،قرار دهد و آن را وابسته نماید تأثیرتحت  ای جامعه فرهنگي مخالف فرهنگ

 جهان گردد.مي مستهلک ابعاد تمام در و سرانجام دهدمي دست در آن جامعه از را خود هویت و کندمي پیدامخالف سوق 

 مي عمل احساسمتفاوت  قطر به هاست. آنانآن یفکرو گرایشات  هاملیت ها،گروه ،هاانسان میان هادیدگاه تبادل مملو از

 .نمایندمي تقاضاها را از سایر ملت همکاری شانمسائل حل برای و داشته مشترك مسائل هاملیت این حال، عین درنمایند. 

 و جهاني رهبران اختالفات درك .باشدو ... نمي اقتصادی سیاسي، ،اجتماعي توسعه کنندهمحدود ایمنطقه و ملي مرزهای

 یکي هاملیت هایهمکاری مسئله .آن است به عمل نحوه و احساس جهاني، مشکالت حل شرطاندیشه  نظر از آنها پشتیبانان

 تفاوت این در ساختاری اما است در سراسر جهان مردم افکار اختالفاتها، تفاوت .است هاحلراه بیشتر شدنعملي دالیل از

ی خودپنداربیگانگي و  با مفهوم تحصیلي انگیزشيگونه که بیان شد بيهمان .است متقابل درك برای ایپایه که دارد وجود

ي دانشگاه يمناسب با فرهنگ جهان یها و هنجارهاها، نگرشارزش کردني درون بایستي همراه بامرتبط است.  يلیتحص

فرهنگ غالب و . ي جدا گرددو فرهنگ دانشگاه ندیاز ساختار، فرا انیدانشجوتحصیلي  انگیزشيبيو مؤثر،  مطلوب
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و  ياجتماع یانزوا ،يقدرتياحساس و نگرش ب ،یهنجاريب قالب در يدانشگاه انگیزشيمخرب بي تأثیرتواند یافته ميانسجام

 که يزمانو  مکان، حجم اهمیت،برطرف نماید.  انیدانشجو و دیاسات در دانشگاه یفضا ل،یتحص ندیفراانگیزشي بيدر کل 

است  آن میزان پیچیدگيو اشکال سازمان یافتگي اجتماعي ادامه حیات جامعه بر پایه ، بلکه نیستدر آن قرار گرفته  جامعه

تمام فرهنگ غالب را به تر به غبارت سادهو  نمایدبر آن بازتولید  کردن با تکیه خود را های مادی و معنویهویت و مي تواند

معني گستردگي  در آن را ترینهای فرهنگي و پذیرفتهلفهؤترین ترکیب از مچنین مفهومي رایجاین اشاعه دهد.  امعهجابعاد 

با یک مدل انگیزشي تحصیلي دانشجویان فرهنگ سازمان دانشگاه و بيدر این پژوهش ارتباط میان  .داردبه همراه  موافقتو 

ثیر عوامل مدل در نتایج حاصل از این أت ساختاری و مشخص شدنمعادالت ترسیم مدل کاربردی ارزیابي شده است. 

تر هر یک از این عوامل و واکاوی عمیقتحقیق مفهومي  های، نشان از اهمیت هر چه بیشتر ابعاد مطرح شده مدلپژوهش

  دارد.

 زیر است:پژوهش حاضر به صورت  پیشنهادات

 سیعي را  پوشش دهد.ای که از نظر جغرافیایي مناطق وتر به گونهاجرای پژوهش در سطحي گسترده 

  به  هاهایي بر اساس ابعاد مدل کاربردی پژوهش و استنتاج نتایج حاصل از فرضیهبا ایجاد فرضیهاجرای پژوهش

 .گرددآشکار  طیف گسترده فرهنگ سازماني ابعادای که گونه

 نمایان  ایراني اسالميفرهنگ اصیل ابعاد  ای کهبه گونههای مشابه فرهنگ سازماني مدلبر اساس  اجرای پژوهش

 .گردد

 منابع

 انتشارات سمت، جلد اول، چاپ پانزدهم. ،آمار و کاربرد آن در مدیریت (؛3133)آذر. ع، مؤمني. م. 

 فرهنگ سازماني و از خود بیگانگي تحصیلي (؛3131) م، اماني ساری بگلو. ج، میرنسب. م، صالح نجفي. م.. بیرامي

 شماره بیست و هشتم.، ، مجله راهبرد فرهنگدانشجویان

های تهران و نقش آن (؛ بررسي فرهنگ سازماني دانشکدههای مدیریت دانشگاه3131) .ر.غ .، شاکری نوائي.حم .پور کاظمي

 .12شماره  ،ویژه نامه مدیریتي، مجله مدرس علوم انسان، هاوری دانشکدهدر بهره

آگاهي  (؛ بررسي تأثیر فرهنگ سازماني بر توانمندسازی کارآگاهان پلیس3131) م، بهرامي نکو. م. جعفری.، ش حسینیان.
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 .4 شماره

 .1شماره  ،يدوماهنامه فاراب ،ي(؛ خالقیت در علوم انسان3133) .رضائیان، ع



 

 

 3-21، ص   1931 دی،  1، جلد 7علوم انسانی اسالمی، شماره 

      ISSN: 9174-8792 
http://www.joih.ir  

 

 

81 
 

مدیریت در دانشگاه  هام(؛ نقش دانشگاه در توسعة رفتار شهروندی سازماني، فصلن3133) .ف. ح، احمدی .زارعي متین

 .، سال سیزدهم، شماره یکاسالمي
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 دوازدهم. چاپ، مدیریت دولتي ریاست جمهوری

 .فراشناختي اندیشه نشر، فعالیت های پرورشي و گروهي در مدارس(؛ 3133اسماعیلي. عبداهلل )علي

فرهنگي و های شمعاونت پژوه، ذهن یزیها: برنامه رها و سازمانفرهنگ ؛(3131) .ع. ا، رشیدپور. ا، کاوسي.ع .فرهنگي

 .اجتماعي

: نقش يلیتحص يگانگیمدرسه و ازخودب (؛3131) .پ .سوره یو اکبر .ت.م ي،غالم . ج،بگلو یسار يامان، ح ی.الوندق

 ، شماره بیست و چهارم.راهبرد فرهنگي، روان شناخت یازهای: نقش واسطه نيلیتحص يگانگیمدرسه و ازخودبای واسطه
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 چاپ اول. ،انتشارات آوای نور ،تهران

های تعاملي الملل در جریانهای اقتصاد بینتجاری بر سیاست لتروپُبررسي مِ (؛3131ولي اله پور. م، ولي اله پور. س. )

 یراهبرد لیتحل يمل شیهما، ایران به تفکیک کشور با نگرش تحلیلي ژئوانفورماتیک و ژئوماتیک دوجانبه جمهوری اسالمي

انتشار در مجله علوم  -منتخب ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل، سخنرانيتیریدر اقتصاد و مد یمقام معظم رهبر یهادگاهید

 .3134 ماهانساني اسالمي، شماره تیر

سازمان مطالعه و تدوین کتب انتشارات سمت، ، افزار لیزرلیابي معادالت ساختاری با کاربرد نرممدل (؛3133) .حهومن، 

 .چاپ پنجم، هاعلوم انساني دانشگاه
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 نوشتپی

علي تألیف گرت هافستد ترجمه  ،ریزی ذهنها: برنامهها و سازمانتد از کتاب فرهنگهای فرهنگي هافس. تبیین ابعاد مدل3

 اخذ شده است. علي رشیدپور و اکبر فرهنگي، اسماعیل کاوسي

ادگار  ی ارائه شدهالگواز جمله مورد بررسي قرار گرفته است. نیز توسط اندیشمندان دیگر  هافستد فرهنگ سازماني مدل. 1

مدل را به صورت ذیل  . به عنوان نمونه جکسونو ...  (1111) اشنایدر و بارسو(، 3331) دیوید جکسون(، 3334) شاین

گانه همان پوششي از طیف شش ،های فرهنگ سازمانيتواند به عنوان مدلهایي نیز ميترسیم نموده است. چنین مدل

 تحقیق شود. هافستد 

 

 (3131)حسینیان و همکاران،  3331پویا  یهاجکسون، رقابت سازمان دیدیو

، این شاخص 3های دیگری نیز برای برازش مدل وجود دارد. از جمله شاخص خطای مجموع مجذورات میانگین. شاخص1

نزدیک به صفر  1هاهمچنین ریشه میانگین مجذور باقیمانده محاسبه شد که نشان از برازش مناسب مدل دارد. 1.13کمتر از 

 محاسبه شد. 1.3بزرگتر از  4بونت و مشابه آن-و شاخص بنتلر 1های نیکویي برازشو شاخص

 

                                                           
1 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
2 Root Mean Square Residual (RMR) 
3 Goodness of fit index(GFI), Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
4 Comparative Fit Index (CFI), Non-Normed Fit Index(NNFI), Normed Fit Index (NFI) 

ابعاد 

 فرهنگي
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