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 فرهنگي مديريت مجله 

 3192 زمستان /و دوم بيست شماره /مهفت سال

 

 هادر سازمان يااخالق حرفه يدر تعال ينقش فرهنگ سازمان

 استان قم( يپژوهش يهاسازمان ي)مطالعه مورد
 

 يعلي باقي نصرآباد

 )مسئول مکاتبات( baqi1341@gmail.comع(، صادق )پژوهشگاه امام  ارياستاد

 يمانيسل ديمج

 )ع( پژوهشگاه امام صادق يعلم ئتيهو عضو  يجامعه شناس يدکتر يدانشجو
sociosol@yahoo.com 

 چكيده

در اي  نقش  فرهنشس سشانماني در اخري ششي احشفق حرفشه      هدف نوشتار حاضر شناسايي مقدمه و هدف پژوهش: 

 .هاستسانمان

پيمايشي است. نمونه آماري  -و ير اساس ماهيت و روش، توصيفي يپژوه  ان نظر هدف، کاريردروش پژوهش: 

نفشر انت شا     211آنها يه تعشداد   يعلم ئتيهاستان قم و ان پژوهشگران و اعضاء  ينيد يهشت مرکز پژوهش نيان ي

کرونبشا    يآلفشا  بيضشر  قيش آن ان طر ييايو پا ييمحتوا ييروا قيطر ( انپرسشنامهتحقيق )ايزار  ييشده است. روا

 .دي% محاسبه گرد91

 ارنيشايي  نيشاد  حيلشي  و نيشاد  را ايدرصد، احفق حرفه 66و  فرهنس سانماني را متوسط يه ياال ،درصد 61: ها يافته

 گشاه يپا نيوجود داشته است. ي يدار يمعنهمبستگي مثبت و  اياحفق حرفه تيفيو ک سانماني فرهنس يين. اندكرده

 «يفرهنس سانمان»متغير  ون،يرگرس جيندارد. طبق نتا جودو دارييمعن يهمبستگ اياحفق حرفه تيفيو ک ياجتماع

 داشته است. رتأخي اي% ير كيفيت احفق حرفه77 زانييه م

مقاومت ششده، علقشه    هيروح تيو توکل يه حداوند، منجر يه تقو يحدا ناظرفرهنس سانماني مبتني ير : يريگ جهينت

 ان هنجارهشا  و هشا ارنش رشيمنجر يشه پشذ   تيشده و در نها تيتقو يميت هينموده، روح تييه کار و سانمان را تقو

 .ايدييم  يافزا اياحفق حرفه تيفيافراد شده و ک سوي

 سانمان.  ،يا حرفهاحفق   فرهنس، فرهنس سانماني،كليدي:  واژگان
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 مقدمه

هاي واژهترين ، يکي ان مهم1فرهنس سانماني

احير يسيار مورد  يها سالادييات مديريت است که در 

توجه انديشمندان و صاحب نظران مديريت قرار گرفته 

، 2222هريس ) 2است. در اين راستا، اوگبونا و هريس

( در استنتاج ان مرور ادييات معاصر مديريت و 867

 نيتر معروفرهبري، فرهنس را يه عنوان يکي ان 

نظري مديريت و سانمان معرفي هاي عرصه  واژه

 اند. کرده

در عرصه عملي نيز يسياري ان رهبران و مديران 

و چراي فرهنس  چون ييسانماني يه تأخيرات شگرف و 

سانماني در دستيايي يه عملکردهاي درحشان آگاهي 

هاي شرکت مشاوره . نتيجه مطالعات و يررسياند افتهي

رسنجي ان ( که يا نظ2228) 3مديريت يين و کمپاني

 صورت گرفته است، نشان يالملل نيينفر مديران  1222

دهد که فرهنس سانماني در تيررس تفکر مديران  مي

راهبرد سانمان  ونن همجاي دارد و يه لحاظ اهميت، 

هاي سانماني نق  يافته است. در دستيايي يه موفقيت

رو امرونه درجه مقبوليت و شهرت مفهوم ان اين

توان ان آن يه  مي يه حدي است که« فرهنس سانماني»

نظري مديريت ياد کرد.  صهعنوان پارادايم جديد عر

هستند  ، معتقدفرهنس سانماني نهپژوهشگران در نمي

ت ش صيت که نسبت فرهنس يه سانمان مانند نسب

( يه عبارتي ديگر فرهنس 72 ،1376است يه فرد )رايينز 

هر سانماني مؤيد جوهره و وجه تمايز آن سانمان 

هاست. فرهنس سانماني قسمتي نسبت يه ساير سانمان

کند که ترکيبي ان محيط داحلي سانمان را توصيف مي

مشترک هاي  ان مجموعه تعهدات، اعتقادات و ارنش

ياشد و يراي راهنمايي کارکنان  مي يين اعضاي سانمان

شرايط کنوني  . درشود مي در انجام وظايفشان استفاده

يزرگ سانماني در کانون توجه قرار  يها نظامکه يهبود 

گرفته است، فرهنس سانماني نيز يه عنوان منبعي يراي 

هاي سانماني جلوه گر شده است، يه عبارتي توانايي

تا اندانه نيادي منوط يه ها  کاميايي و شکست سانمان

 (12، 1382طوسي . )ستفرهنس آنها ا

ير اين اساس يراي تعالي و اخري شي احفق 

يايد يه فرهنس سانمان توجهي ها  در سانماناي  حرفه

ويژه شود، نيرا فرهنس يه روش درک انسان ان محيطي 

 ها دگاهيدکند اشاره دارد و معرف  مي که در آن نندگي

مفهومي احفقي  دهو رفتار است. فرهنس دريرگيرن

راي هر گروه مرن يين درست و غلط و يا است که ي

يه طور کلي فرهنس ير  و کند مي حو  و يد را تعيين

. گذارد مي تفکر و رفتار مديريت و کارکنان اخر وهنح

جدا ان نهادها  تواند ينماگر يپذيريم که انسان امروني 

متشکل ان هم نوعان حود نندگي نمايد، ها  و سانمان

پس يايد قبول کرد که ي   نيادي ان رفتارهاي وي ان 

قوانين و  . اگرسرچشمه گرفته است ها سانماناين 

يه رفتار رسمي کارکنان ها  مقررات موجود در سانمان

کارکنان  يررسميغسانماني رفتار  ، فرهنسشکل يدهد

 (162 ،1377محمودي . )کند مي را ديکته

اين نوشتار در صدد است تا يا آگاهي نسبت يه 

يدليل فرهنس سانماني در تعالي و اخري شي  نق  يي

اي در سانمان ان يک سو و يا عنايت يه احفق حرفه

اين گفته که پذيرش فرهنس رعايت اصول و موانين 

نيرينايي آن توسط سانمان نه تنها جزء وظايف، يلکه 

ست ان سوي ديگر، ضامن يقاء و پويايي سانمان ا

چارچويي را ارائه کند که يه کمک آن يتوان فرهنس 

سانماني را يه عنوان عامل مؤخر در اخري شي و 

ها در نظر در سانماناي  وري عملکرد احفق حرفه يهره

گرفت و چنانچه فرهنس مناسب کاري که يه حويي يين 

مديريت و کارکنان گسترش يافته ياشد يه تحکيم تعهد 

وري ياالتر و در سانماني، ارتقاء احفقيات عملکرد يهره

 گردد.اي در سانمان منجر مينتيجه تعالي احفق حرفه
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 بيان مسئله 

تعداد قايل توجهي ان دانشمندان يه پراکندگي و 

هاي مريوط يه فرهنس احتفف نظر در يرداشت

اوگبونا و اند. اوگبونا و هريس )سانماني اذعان کرده

مقبوليت و  جه( يا توجه يه در867، 2222هريس 

اهميت فرهنس سانماني ير اين نکته تأکيد دارند که يه 

توان چنين استنباط کرد که اجماع النم هيچ وجه نمي

در نمينه تعريف و موضوعات فرهنس سانماني وجود 

توان اي را ميدارد، يلکه يرعکس، عدم توافق گسترده

ن مفهوم مشاهده در نمينه تعريف و حد و حصر اي

گرواسچ و ) 4کرد. مشايه اين نظر را گرواسچ و دوهرتي

اند و ديگري ييان کرده ريتعاي( يا 121 ،2222دوهرتي 

اين واقعيت که محافل علمي و  رغم يعل :گويندمي

اي يه اهميت يه صورت فزاينده وکار کسبصاحبان 

اند، هنون فهم و درک فرهنس در سانمان پي يرده

 فرهنس يه دست نيامده است. نمينهمشترکي در 

( ير اين ياور است 881 ،1773هافستد ) 1هافستد

که نيان مشترک و مقبول يراي توصيف موضوع 

اي چون فرهنس وجود ندارد. در مورد فرهنس پيچيده

 چنين نيان علمي، وجود حارجي ندارد.

ه فرهنس ( معتقد است ک43 ،1774صليب ) 6صليب

توان يا تعاريف محدود و آن قدر نيرينايي است که نمي

 موجز در مقام حل و فصل آن يرآمد.

فرهنس سانماني را يه  (43، 1772شاين ) 8شاين

آن ان نظر پنهان  دهکوه ي ي تشبيه کرده که قسمت عم

است و در نير آ  قرار دارد و تنها ي   کوچکي ان 

و پراکندگي  گوناگوني. آن پيدا و در معرض ديد است

در ايعاد نظري و کاريردي فرهنس سانماني در دو عامل 

ن ست اينکه مباحث فرهنگي قبل ان  :مهم ريشه دارد

هاي  ورود يه عرصه سانمان و مديريت در ديگر رشته

و  يشناس مردم، يشناس جامعهعلوم انساني ان قبيل 

مطرح و در هر رشته ان سير تحول حاصي  يشناس روان

، ها رشتهيک ان اين  ، هرنتيجه . دروردار يوده استيرح

متمايزي را در نمينه فرهنس  يها چارچو و  الگوها

دوم يه اين و واقعيت مريوط  . عاملاند داشتهمد نظر 

 توان ينماست که اصواًل کليت واژه فرهنس سانماني را 

يه شيء يا ماده حاصي يا ايعاد معين فيزيکي اطفق کرد 

يه در مقام توصيف ماهيت و ايعاد گوناگون و ان اين ناو

اين واژه ييشتر دريردارنده ايعاد ملموس  ، يلکهآن يرآمد

و ناملموسي است که يه شدت در هم تنيده و در اصل 

مشترک هاي  و اساس يه وجود گونه حاصي ان قالب

ذهني ناظر است که يه تدريج و در طي فرآيندهاي 

رات قاطبه اعضاي تکاملي پيچيده در کنه ياور و تصو

چنين  . انيايد مي و توسعه گرفته شکلسانمان 

ييشتر يه وجود نوعي « فرهنس سانماني» ، واژهديدگاهي

شود که ير حرد  مي الگوهاي مشترک ذهني اطفق

رفتار جمعي  دهنده شکلجمعي سانمان داللت دارد و 

رفتار جمعي آنان  دهنده شکلسانمان داللت دارد و 

در  ، چهفهومي فرهنس سانمانياست. لذا کليت م

و چه در ارتباط يا محتوا و  دهنده شکلارتباط يا عوامل 

ان عناصر و اي  مجموعه ، دريردارندهعوامل کارکردي آن

عوامل ملموس و ناملموسي است که شناسايي و 

 سنج  همه ايعاد و نواياي آن ناممکن است.

آمده يکي ان مسائل مطرح  يه عملطبق مطالعات 

اي در مراکز احفق حرفه يافتگين توسعهامرون، 

اي يه پژوهشي است. عفوه ير اين هنون احفق حرفه

منزله يک رشته وارد نظام آمونشي نشده است. 

در غر  حاصل توسعه احفق پژوهي سبب  که يدرحال

هاي م تلف در گستره ها و شاحصهرشد گراي 

 ،1376فرامرن قراملكي شد )اي معرفي احفق حرفه

اي در کشور ما (. توسعه نيافتگي دان  احفق حرفه11

ناشي ان عوامل فراواني همچون نبود ارتباط اخر ي   و 

تعامل ناينده يين دانشگاه و صنعت، کم کاري در 

يرحي ان  يحبر ييپژوه  علوم انساني، غفلت و 

حفق فرهي تگان و روشنفکران جامعه، کمبود عوامل ا

اي در ايعاد فردي، سانماني و محيطي يه فقر در حرفه
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فرامرن است ) انجاميده ايهاي احفق حرفهپژوه 

اي که تحقيق (. ينايراين مسئله21 -23: 1376قراملکي 

حاضر يا آن مواجه است اين است که فرهنس سانماني 

يه عنوان يکي ان عوامل درون سانماني، چه نقشي در 

 اي در مراکز پژوهشي استان قم دارد؟رشد احفق حرفه

كشور ما الگوي هاي  ينايراين ان آنجا كه در سانمان

متناسب فرهنس سانماني، كه يا درك و فهم عميق 

اي يه وجود آمده ياشد موجود اصول احفق حرفه

رو اين پژوه  در پي آن است كه يا نيست، ان اين

هاي گوناگون ارائه شده در حصوص توجه يه مدل

هاي سانماني، شرايط فعلي تبيين و شناحت فرهنس

هاي پژوهشي استان قم را اي در سانماناحفق حرفه

فرهنس  يها مؤلفهيررسي نموده و پس ان تعيين 

اي مش ص سانماني، نق  آن را در تعالي احفق حرفه

 نمايد.

 

 ادبيات تحقيق

 ايحرفه اخالق

اي  رشته»اي آن را اي عدهدر تعريف احفق حرفه

اند که روايط شغلي را مورد دانسته احفقان علم 

 ،1364شعاري نژاد ) .«دهدمطالعه و يررسي قرار مي

114 ) 

ي احفقتکاليف  ،اياحفق حرفه»در تعريفي ديگر، 

اي و سانماني است که سانمان در قبال محيط وظيفه

)فرامرن قراملکي، . «مستقيم و يا غير مستقيم دارد

توانيم اين علم را ( يا توجه يه تعريف فوق مي1 ،1372

ها و اجتماع و همچنين نحوه در نوع روايط سانمان

يرحورد و عملکرد افراد سانماني در يراير محيط 

 اجتماعي، فرهنگي و غيره تأخير گذار يدانيم. 

اي يا توجه يه تعريف پي  گفته، احفق حرفه

در يک ي احفقدانشي است که يه يررسي تکاليف 

 پرداند. مي ي آناحفقحرفه و آخار 

 تعريف فرهنگ سازماني

ان جمله تعاريفي که توسط صاحب نظران مديريت 

 :عنوان شده است ان اين قرار است

محوري قوي که مورد پذيرش هاي  ارنش-1

  (Reilly,1983. )اند گرفتهگسترده قرار 

هاي ينيادين که الگويي است ان پي  فرض -2

در مواجه يا مشکفت يراي انطباق حود گروهي حاص 

يا محيط پيرامون و دستيايي يه يکپارچگي و انسجام، 

و يا ايجاد کرده است. چنين الگويي در  حلق، کشف

مسير حرکت اين گروه اعتبار يافته و سودمندي و 

 يوهکارآمدي آن اخبات شده است، در نتيجه يه عنوان ش

ديگران انتقال درست ادراک، تفکر، احساس و رفتار يه 

انسان يا  لهيايد و يه اين ترتيب فرهنس در مقايمي

 (1373،32شاين . )شود مي مشکفت آموحته

چسبي است که  يهفرهنس سانماني يه مثا -3

. کند اعضاي يک سانمان ره يه هم متصل مي

Kreitner,1995)) 

اي ان ياورهاي يا دوام مشترک که ان طريق مجموعه

شوند و در نندگي کاري مبادله مينمادين هاي  واسطه

 ،1381مورهد و گريفين . )کنندمعنا پيدا مي ها انسان

423) 

هاي م تلف شود که يين اين تعريفمشاهده مي

آنها يا  سههاي آشکاري وجود دارد، ولي ان مقايتفاوت

آنها يه لحاظ مفهومي،  همهتوان دريافت که يکديگر مي

 :انددر سه چيز مشترک

هايي  فرهنس را در قالب ارنش ها فيتعراين  همهالف( 

که اش اص، آنها را مشمول رفتار مناسب در 

 کنند.دانند، معرفي مي مي هاسانمان

 لهاند يه وسييوده دييتأها چون مورد  ( اين ارنش

 اند.جمع انت ا  شده

هاي نمادين يرحي محمل لهيوسها يه ج( اين ارنش

هاي اشعار، آخار و طرح، حکايات، ها داستانمانند 
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. )مورهد و شوندهنري و گرافيکي و ... مبادله مي

 (423، 1381گريفين 

يندي کلي و يا توجه يه يه هر حال در يک جمع

نظران و محققان مباحث تعريف فرهنس و آنچه صاحب

اند، فرهنس رفتار سانماني در اين نمينه ايران كرده

 ف نمود:توان يه شکل نير تعريسانماني را مي

اي ان فرهنس سانماني عبارت است ان مجموعه

هاي همگاني و مشترک که يه صورت ياورها و ارنش

الگوهاي غالب و جاري رفتاري، ير انديشه و رفتار 

هاي ها، فناوري، روشکارکنان، راهبردها، تاکتيک

 لهگذارد و يه منزجاري و هنجارهاي سانمان اخر مي

هاي سانمان تلقي ناتوانيها و توانايي همه مهسرچش

شود و يه عنوان راهي يراي پي يردن يه رفتار و مي

 ،1374احمدي . )دهدنندگي سانماني حود را نشان مي

32) 

 

 اهميت فرهنگ سازماني

امرونه فرهنس سانماني در رأس هرم فکري 

هاي پيشتان و کمال جو قرار گرفته مديران ارشد سانمان

پرداني مسلط در حونه نظريهو يه مثايه يک پارادايم 

سانمان و مديريت نق  يافته است. گسترش مقبوليت 

هاي احير مرهون اين و شمول فرهنس سانماني در دهه

ها در سانمان اي ان فرهنسفرض است که استيفي پاره

شود. در اين يه ظهور عملکردهاي چشمگير منجر مي

ان  راستا و در ايتداي اين روند، تعداد قايل توجهي

دانشمندان ير اين نظر تأکيد داشتند که درجه موفقيت 

چيز در گرو ايجاد فرهنس قوي  هرها يي  ان سانمان

يين عناصر سانماني است. در اين ميان آخار دانشمنداني 

(، 1772) 7(، ديسون1727) 7چون پيترن و واترمن

( سرآمد و قايل توجه است 1772) 12کاتروهسکت

ديگري ان صاحب نظران ان يعدها تعداد  که يدرحال

( يا احتياط 873 :1772) 11جمله گوردن و ديتوماسو

ييشتري نسبت يه وجود رايطه مستحکم و تنگاتنس يين 

فرهنس و عملکرد مؤخر آن س ن رانده و ير اين ياور 

اند که وجود فرهنس قوي در سانمان نماني يه يوده

يند انجامد که يتواند سانمان را در فرآعملکرد يرتر مي

انطباق يا اوضاع محيطي ياري دهد. ان ديگر داليل 

توان يه تأخير اصلي شهرت يافتن فرهنس سانماني مي

و چراي سانوکارهاي فرهنگي در دستيايي يه  چون يي

يقا و پيشرفت  مهتغيير و تحوالتي اشاره کرد که الن

هاي شديد محيطي، . امرونه تفطمهاست سانمان

گرا را ير آن داشته يا و تحولهاي پويسياري ان سانمان

ها و است تا در فرآيندي مستمر و فزاينده، روش

ها و جوهره حود را يه منظور دستيايي يه توانمندي

هاي راهبردي در معرض يهبود مستمر يا تحول مزيت

هاي جهشي قرار دهند. در چنين اوضاعي است که اهرم

ايع تواند نيرساحت النم را يراي يسيج منفرهنگي مي

هاي نوين رقايتي ايجاد کند. ن بگي و رسيدن يه مزيت

( ان عدم 18 :1771) 12يه اعتقاد هاچيني و مک يرايد

توجه يه فرهنس سانماني اغلب يه عنوان دليل مهمي 

ها در تغييرات مورد يراي توجيه علل شکست سانمان

 نظر ياد شده است.

ينايراين اهميت فرهنس سانماني چنان است که 

شماري ان صاحب نظران، يالندگي و تعالي سانماني را 

ريزي شده دگرگوني يرنامه فرا گرديه عنوان يک 

حوانند و آن را يا دگرگوني فرهنس سانماني يراير  مي

شمارند. يه نظر آنان يالندگي سانماني يعني دگرگون مي

نس سانماني نق  مهم و کردن فرهنس سانماني. فره

کند، يعني حود را يا ها ايفا مياي در سانمانعمده

ساند، کارکنان را يه اوضاع و احوال پيرامون سانگار مي

انگيزاند، وحدت و ها ير ميدستيايي يه هدف

آورد و مشروعيت و يکپارچگي سانمان را فراهم مي

 دارد.مقبوليت آن را در جامعه و محيط محفوظ نگه مي

يسياري ان صاحب نظران اعتقاد دارند که فرهنس نه 

هاي تنها مفهومي يراي تشريح يسياري ان پديده

توانند ان ها نيز ميسانماني است، يلکه رهبران سانمان

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 مجيد سليمانيو  علي باقي نصرآبادي 

 
 1392و دوم/ زمستان  سال هفتم/ شماره بيستمجله مديريت فرهنگي/  92

 

محمودي . )تر ييافرينندآن طريق، سانماني اخري  

1377، 161) 

 

 ابعاد فرهنگ سازماني

که گفته شد، فرهنس سانماني موضوعي چنان

پيچيده و يسيار مهم است که مفهوم آن اغلب يه 

درستي درک نشده و متأسفانه يسياري ان مديران يه 

نق  و اهميت آن آگاهي کامل ندارند و در 

هاي اهداف و سياست ۀراهبردي، تهي يها يزير يرنامه

ها و مؤسسات، يه نق  فرهنس سانماني کفن سانمان

ها حصوص اجرا يا ممانعت ان اجراي اين استراتژي در

هاي سانماني توجه يرد اهداف و سياستو پي 

چنداني ندارند. در حاليکه فرهنس سانماني داراي دو 

يعد اساسي است که ير عملکرد سانمان تأخير مستقيم 

 دارد:

هاي پذيرفته ياورهاي راهنما که مريوط يه ارنش-1

الي سانمان است و مبتني ير شده و ياورهاي مديران ع

ها، ها، دستورالعملها، سياستآنها، اهداف، استراتژي

هاي جاري و الگوهاي ها و روشها، ي شنامهنامهآيين

شود. در حقيقت رفتار رسمي سانمان تعيين مي

ياورهاي راهنما، جهت حرکت سانمان و ياورهاي 

حود  کند. ياورهاي راهنمارونمره کارکنان را تعيين مي

 شوند:يه دو دسته تقسيم مي

ياورهاي دروني که چگونگي مديريت و  -1

دهد و ياورهاي يروني که رهبري سانمان را تشکيل مي

هاي )طولي و تعامل سانمان يا ساير سانمان ۀنحو

رقايت مؤسسه در محيط رقايتي را  ۀعرضي( و نحو

کند و ان ترکيب اين دو، شالوده و نيريناي تعيين مي

 آيد.سانمان يه وجود ميفلسفي 

 همهياورهاي عمومي و رونمره که مريوط يه 

کارکنان است و ريشه در فرهنس عمومي جامعه ان يک 

پذيري سانماني فرد ان نمان سو و فرايندهاي جامعه

کارگيري او در جذ ، گزين ، است دام، آمونش و يه

ها و قانونمندي ۀمؤسسه ان سوي ديگر دارد و يه مثا 

تي هستند که چگونگي رفتار رونانة کارکنان را احساسا

 (07-01 ،0171ديويس . )کننددر محيط تعيين مي

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختار

 روزمره ياورهبا عملکرد کارکنان کارکنان راهنما يباورها ياستراتژ

 ستمهايس
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ايفغ  لهمرح توان گفت که انيه تعبير ديگر مي

کلي طي  لهمأموريت سانمان تا اجراي آن پنج مرح

شود که فرهنس سانماني در کيفيت آنها يه نحو مي

مؤخري نق  تعيين کننده و حياتي دارد. اين پنج مرحله 

 توان حفصه کرد:را يه صورت نير مي

 مرحله تعيين و ايفغ مأموريت؛  -1

يا مأموريت تجزيه و تحليل و درک  ههمواج لهمرح -2

 مأموريت؛

سانمان فه مأموريت درک شده يا فلس سهمقاي -3

 )تصور سانمان ان حود(؛

هايي در چارچو  مأموريت مقايسه انت ا  فعاليت -4

شده ير اساس سطح تعهد نسبت يه مأموريت و 

ميزان پذيرش آن ير مبناي فرهنس و احفقيات 

 آن؛حاکم ير محيط سانمان و کارکنان 

اجراي مأموريت يه ميزان تعهد سانمان نسبت يه آن  -1

و متناسب يا فرهنس سانماني و احفق کاري حاکم 

 (34-31 ،1374احمدي ) .ير محيط سانمان

 

 

 

 

 

 

 

 عناصر اصلي فرهنگ سازمان 

فرهنس سانمان شامل چهار عنصر اصلي است که 

 در سطوح م تلف آگاهي وجود دارد و عبارتند ان:

هاي ترين سطح آگاهيمفروضات اساسي در ژرف -1

 فرهنگي؛

چگونگي  رهمفروضات ناحودآگاه و مسلم که دريا -2

 اند؛حل مسايل سانماني جاي گرفته

هايي در مورد ارنش دهها که در يردارنارنش -3

يايدهاي درون سانمان است و النم است کارکنان 

 ه آن توجيه گردند؛نسبت ي

هنجارها که اعضا را در اينکه چگونه يايد در  -4

کنند. هاي حاص عمل کنند، راهنمايي ميموقعيت

 اين هنجارها قوانين نوشته نشده رفتاري است.

تواند عفوه ير دستيايي يه فرهنس سانماني مي

سطوح عالي کمال، توانايي سانمان را يراي اجراي 

يهبود ي شد. تحقيقات نشان راهبردهاي عملياتي جديد 

 دههايي که فرهنس آنها تقويت کنندهد سانمانمي

هاي کاري گيري، روشمشارکت کارکنان در تصميم

پذير، طراحي صحيح کار و اهداف منطقي و انطباق

هايي که واضح است در سطحي يسيار ياالتر ان شرکت

هاي پايين قرار دارند، عمل در اين عوامل در درجه

 (4 ،1381عطافر . )دکنن مي

 

 کارکردهاي فرهنگ سازماني

چهار کارکرد در  سان نهينمتواند فرهنس سانماني مي

 سانمان شود که عبارتند ان: 

هويت ي شي: فرهنس سانماني، يه عنوان منبع و -1

مرجعي يراي احساس هويت کارکنان يه حسا  

آيد. ير اين اساس، کارکنان ش صيت حود را مي

ش صيت )فرهنس( سانمان دانسته و ان وايسته يه 

 کنند.آن، اعتبار کسب مي

شکل دادن يه رفتار کارکنان: سانمان يا فرهنس -2

توانمند، يا کمک نمودن يه اعضاي حود يراي پي 

ت انتخاب يمأمور

 شده

بر اساس تعهد نسبت 

ت سازمان و يبه مأمور

 اتياخالق

 ت ادراک شدهيمأمور

سه با فلسفه يمقا

سازمان و تصور 

 سازمان از خود

فرهنگ 

 سازمان

 

 يباورها

 راهنما

 ت سازمانيمأمور

 

و ابالغ  يطراح

 شده

 فرهنگ سازمان

  

 يعموم يباورها

 و روزمره
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-يردن يه محيط کار حود رفتار آنان را شکل مي

 دهند.

تقويت، خبات و سانگاري: فرهنس سانماني يا معرفي -3

شود آنها اسب يه کارکنان، سبب ميهاي منانگيزنده

در جهت اهداف سانمان گام يردارند. ان اين راه 

احتمال يرون رفتارهاي حفف قاعده سانمان کاه  

يايد. فرهنس ان نظر اجتماعي يه عنوان چسب  مي

تواند ان طريق ارائه آيد که مييه حسا  مي

استاندارد مناسب اجزاي سانمان را يه هم متصل 

 (62 ،1373احمدي و همکاران . )کند

شود ايجاد تعهد دروني: فرهنس سانماني ياعث مي-4

که در افراد نوعي تعهد و احساس مسئوليت نسبت 

آيد که يي  ان منافع ش ص فرد  يه وجوديه چيزي 

 (164 ،1372طوسي . )است

 

 فرهنگ سازماني دهعناصر تشکيل دهن

ير طبق جديدترين تحقيقات انجام شده، ش  

ي اصلي که در مجموع دريرگيرنده جوهر و ويژگ

نير  يه صورتماهيت فرهنس سانماني هستند، 

 ياشند: مي

نوآوري و پذيرش ريسک: ميزاني که فرد در  -1

سانمان نوآوري و قدرت پذيرش ريسک دارد. 

ميزان تشويق کارکنان يه تفش،  ييه عبارتيعني 

 حفقيت و يه دنبال م اطرات رفتن.

-ميزاني که ان هر فرد انتظار ميتوجه يه جزئيات:  -2

رود تا ان حود دقت، تجزيه و تحليل و توجه يه 

 جزئيات نشان دهد.

نتيجه گرايي: ميزاني که يک مدير ير نتايج و  -3

ها و يه جاي اينکه ير تکنيک. )پيامدها تمرکز دارد

 ها يراي يه دست آوردن آن نتايج تمرکز کند(رويه

ها يه جاي فعاليت)همکاري(: ميزاني که  گراييتيم -4

 شوند.تکيه ير افراد توسط گروه سانماندهي مي

پرحاشگري(: ميزاني که افراد آناد، جسارت ) -1

يه جاي اينکه سهل هستند )جو جسور و رقايت

 انگار ياشند(.

هاي سانمان ير حفظ وضع خبات: ميزاني که فعاليت -6

 کند.موجود در مقايسه يا رشد تأکيد مي

هاي مثبت التزام افراد يه ارنشيه ميزاني که تعهد و 

ها معتقد ييشتر ياشد و اعضاي ييشتري يه اين ارنش

تر است و تأخير ييشتري ير ياشند، فرهنس سانمان قوي

روي رفتار اعضاء دارد. پس ويژگي يارن يک فرهنس 

ها در حد قوي، مشترک يودن در مفروضات و ارنش

وسيع است. در يک فرهنس قوي سانماني، مديريت 

يراي هدايت رفتار کارکنان نيان كمتري يه قوانين و 

هاي رسمي دارد، نيرا هنگامي كه كاركنان فرهنس رويه

هاي رفتاري، دروني سانمان را يپذيرند، راهنماي

 (44 ،1377حاجيان . )شوند مي

 

 نقش فرهنگ در عملکرد و اثربخشي سازمان 

و  14ساکستون 13سه محقق يه نام کيل من عهمطال

دهد که تأخير فرهنس سانماني ير  مي نشان 11سرپا

توان در عملکرد و اخري شي سانمان را ان سه جنبه مي

 نظر گرفت:

: منظور آن است که فرهنس در 16هدايت کنندگي -1

جهت نيل يه اهداف سانمان است و سانمان را در 

 کند.رسيدن يه مقصد يا دوري ان آن هدايت مي

 همهشود که  مي فرهنس هنگامي ايجاد 18نافذ يودن -2

کارکنان يک سانمان در فرهنس آن سانمان سهيم 

 ياشند، آن را يپذيرند و يه آن عمل کنند.

کند فرهنس يه اخر آن ير کارکنان اشاره مي 17قدرت -3

هايي که داراي فرهنس قوي هستند و سانمان

معمواًل ان توانايي رهبري و درايت مديريت ارشد 

 يرحوردارند. 

يايد يه دو يعد ديگر فرهنس که عفوه ير اين مفهوم 

گذارد توجه گيري اخر ميير فرهنس سانماني و تصميم
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. نرم  22و تعهد 17شود. اين دو يعد عبارتند ان نرم 

ها و يه قايليت و توانايي فرهنس در مواجهه يا حواسته

رود سانمان يه آن انتظاراتي اشاره دارد که احتمال مي

که مطمئن شوند  عمل کند. يراي مديران ضروري است

-فرهنس سانماني نرم  النم را دارد و آن را حفظ مي

کند تا يتواند در مقايل عوامل محيط داحل و حارج 

سانمان پاس گو ياشد. عامل تعهد يه اعتقاد و قبول 

هاي  توجه دارد و چنانچه در سانمان، اهداف و ارنش

نوآوري در سانمان،  يه حصوصتوسعه و تغيير و  نمينه

فکري، نرم  و تعهد سانماني وجود نداشته  نمينه

رو ياشد، سانمان موفقيتي ن واهد داشت. ان اين

توان حداقل ان چهار اخري شي فرهنس سانماني را مي

 حفصه يررسي کرد: يه صورتديدگاه 

تعليم ير اين  21نگرش اقتضايي فرهنس و اخري شي -1

نکته تأکيد دارد که فرهنس سانماني هنگامي در 

-سانمان نق  حواهد داشت که ويژگياخري شي 

هاي داحلي سانمان هاي فرهنس سانمان يا سيستم

 و محيط حارج آن متناسب ياشد.

، در مورد رايطه سانمان و 22نگرش نيل يه هدف -2

فرهنس آن يايد چنين فرض شود که فرهنس در 

گذارد. ينايراين،  مي نيل يه اهداف سانمان اخر

يه ميزان موفقيت سانمان در نيل يه اهداف 

 اخري شي فرهنس سانمان يستگي دارد.

 23در سانمان نفع يذافراد  ۀنگرش توجه يه حواست -3

هاي اجتماعي مديريت اخر تواند ير مسئوليتکه مي

ها يايد يا در نظر گرفتن يگذارد. توجه يه حواسته

 منافع محيط حارج سانمان و جامعه ياشد.

 

 مدل نظري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يات اخالق حرفهيفيک يفرهنگ سازمان

 يخداحاضر

 توکل به خدا

 ها و شدائد يتحمل سخت

 يميه کار تيروح

ياقتصاد يگاه اجتماعيپا

 

 يعلقه سازمان
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ير اين نکته تأکيد دارد  ،24رقايتي يها ارنشنگرش  -7

که در اخري شي فرهنگي آنچه که مديران يراي آنها 

اند و يايد مورد توجه قرار گيرد، ارنش قائل

نوآوري، نرم  سانماني، نر  يانگشت سرمايه و 

داشتن سهم و نفوذ در يانار است. در واقع، عواملي 

اي يراي مديران مهم است و حرفه عهکه در جام

کند، يايد مد نظر ياشد و جزو يايجاد رقايت م

-037، 0136فرهنس سانمان درآيد. )نجف ييگي 

031) 
 

 چارچوب نظري 

فرهنس سانماني، روح حاکم ير سانمان است. ان 

ها در هر سانماني، فرهنس ترين سرمايهجمله مهم

 سانماني حاکم ير آن سانمان است. 

يراي تبيين نق  فرهنس سانماني در تحقق احفق 

اي در سانمان، ان نظريه کيل من، ساکستون و حرفه

سرپا استفاده شده است. طبق اين نظريه فرهنس 

کند سانماني نق  هدايت کنندگي را در سانمان ايفا مي

ي ها ارنشو يه واسطه آن کارکنان يه حفظ هنجارها و 

  دهند.سانماني توجه نشان مي

 

 فايده و هدف پژوهش 

فرهنس  هدف كلي اين پژوه  تبيين نق 

هاي اي در سانمانسانماني در تعالي احفق حرفه

 پژوهشي استان قم است.

فايده پژوه  اين است که مدلي يراي تعالي 

دهد و نق  و ها ارائه مياي در سانماناحفق حرفه

ساند. ان آنجا تر مياهميت فرهنس سانماني را يرجسته

 اي دركه اين پژوه  در پي دستيايي يه احفق حرفه

ياشد، نتايج اين مراكز پژوهشي ديني استان قم مي

پژوه  و ارائه يك الگوي مناسب فرهنس سانماني 

تواند مبنايي هاي پژوهشي ديني كشور مييراي سانمان

 يراي كارهاي يعدي قرار گيرد.

 روش پژوهش

ياشد؛ چرا پژوه  حاضر ان نظر هدف كاريردي مي

تواند مده ميكه پس ان انجام پژوه ، نتايج يه دست آ

اي در در راستاي ايجاد تعالي و اخري شي احفق حرفه

ها مؤخر واقع گردد. ان نظر روش پژوه ، سانمان

 ياشد. توصيفي )پيمايشي( مي

 

 جامعه و نمونه آماري

جامعه آماري اين پژوه  مراكز پژوهشي ديني 

مركز ان مراكز  067ياشد كه در سطح استان قم مي

مركز مورد يررسي قرار پژوهشي ديني، هشت 

نفر ان  211گيرند. يا استفاده ان تکنيک کوکران تعداد  مي

علمي مراکز پژوهشي ديني  ئتيهپژوهشگران و اعضاء 

 انت ا  شده است.

 

 ابزار گردآوري اطالعات

در اين پژوه  يراي تدوين ادييات موضوعي يا 

-يرداري يه جمعاي و في استفاده ان منايع كتاي انه

اطفعات پرداحته شده و يراي يررسي نق  آوري 

ها اي در سانمانفرهنس سانماني در تعالي احفق حرفه

نيز يا ايزار پرسشنامه نسبت يه گردآوري اطفعات مورد 

 نيان اقدام شده است.

 

 هاروش تجزيه و تحليل داده

هاي يراي تجزيه و تحليل و حصول نتايج ان داده

ا در نظر گرفتن روش شده در اين پژوه  ي يآور جمع

 استفاده گرديد. spssآماري  افزار نرمانجام پژوه  ان 

 

 تعريف متغيرهاي تحقيق

توان اي را مياحفق حرفه :21اياحفق حرفه

اي، تلقي کرد و مراد ان آن نيرساحت رفتار حرفه

ها و هنجارهاي مورد قبول در اي ان ارنشمجموعه

اي مش ص است که توسط صاحبان آن حرفه حرفه
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اي تجلي مورد پذيرش قرار گرفته و در رفتار حرفه

 26هاي احفقياي را يه ارنشکند. احفق حرفهمي

 جوليوس گولدکنند )حاکم ير آن حرفه نيز تعبير مي

1386، 632.) 

-پژوهشي، مجموعه يها سانماناي در احفق حرفه

جهت دستيايي يه  شده رفتهيپذهاي احفقي اي ان کن 

ترين روايط اجتماعي ممکن يراي اعضاي حود مطلو 

 اي آنها است. در اجراي وظايف حرفه

فرهنس سانماني: فرهنس سانماني يه مثايه چسبي 

كند. است كه اعضاي يك سانمان را يه هم متصل مي

(Krietner and others  1995) 

متغير فرهنس سانماني در تحقيق حاضر يا 

، يرحورداري ان حضور حدا در محيط کارهاي  گويه

، وجود علقه سانمانيروحيه کار تيمي و مشارکت، 

، ها در کارکنانو س تي ديشداو تحمل  مقاومت روحيه

 توکل يه حداوند در امور مهم عملياتي شده است.

پايگاه اجتماعي: موقعيت هر فرد يا گروه در سلسله 

ييانگر حود يسندگي و مراتب اجتماعي و سانماني كه 

هاي حدمات علمي و پژوهشي پيشتاني در عرصه

هاي ميزان تحصيفت، سايقه است. متغير مذکور يا گويه

 و سمت سانماني عملياتي شده است. حدمت، سن

 

 پژوهش هاي  يافته

 سيماي پاسخگويان

 21پاس گويان مرد و  درصد 81ها، طبق يافته

دهد، نشان مي ياشند. نتايجدرصد ان آنها نن مي

-47درصد مريوط يه سنين  42ييشترين پاس گويان يا 

سال و  12درصد يه  22سال و كمترين تعداد يا  42

درصد  37سال،  37تا  32ييشتر تعلق دارد. سنين 

شود. در مجموع اكثريت پاس گويان را شامل مي

 72ياشند ) مي سال 47تا  32 پاس گويان يين سنين

درصد مريوط  81پاس گويان يا  تعدادشترين ييدرصد(. 

 11كمترين تعداد يا  و يه تحصيفت كارشناسي ارشد

 36درصد يه تحصيفت سطح دكتري تعلق دارند. 

 3درصد ان پاس گويان نيز داراي تحصيفت سطح 

تعداد پاس گويان يا شترين ييياشند.  مي حونه و ياالتر

و  سال و ييشتر 22درصد مريوط يه سايقه كاري  37

سال تعلق  12درصد يه كمتر ان  27رين تعداد يا كمت

درصد پاس گويان داراي سايقه  82دارد. در مجموع 

 81 ترين فراواني يااند. ييشسال و ييشتر يوده 11كاري 

 21درصد مريوط يه شغل پژوهشگر و كمترين تعداد يا 

 ياشد. علمي مي ئتيهدرصد متعلق يه شغل 

 

 کيفيت پايگاه اجتماعي

يه تصوير کشيده شده است،  0طبق آنچه در جدول 

درصد( پايگاه اجتماعي متوسط يه  31كاركنان )اکثر 

 درصد ان كاركنان نيز جزء طبقات  07يااليي دارند. 

 

 علمي مراكز پژوهشي استان قم پايگاه اجتماعي كادر ( تونيع فراواني0جدول )

 درصد تجمعي درصد فراواني ها جواب

 28 27 67 ياال

 73 66 002 متوسط

 122 07 17 پايين

  122 222 جمع

 1.71:واريانس                              1.66استاندارد: انحراف                                              1.0ميانگين:
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 ( تونيع نظر پاس گويان در حصوص فرهنس سانماني در مراكز پژوهشي ديني استان قم2) جدول       

 درصد تجمعي درصد فراواني ها جواب

 7 7 16 يسيار نياد

 62 12 124 نياد

 76 36 82 كم

 122 4 7 يسياركم

  122 222 جمع

 1.77 واريانس:                      1.69انحراف استاندارد:                       2.6ميانگين:

 

آيند؛ يه عبارتي پايگاه اجتماعي پايين يه حسا  مي

تا  2 نمرهاجتماعي كاركنان  طبقهپاييني دارند. شاحص 

  3.1دريافت کرده است. ميانگين پايگاه اجتماعي 4

ياشد. يعني يي  ان نيمي ان كاركنان ان نظر پايگاه  مي

گيرند، کمتر ان نيمي هم  ياال جاي مي طبقاجتماعي در 

 پايين قرار دارند. طبقدر 

حاکي ان آن است که  2جدول اطفعات مندرج در 

رصد(، ميزان د 62يي  ان نيمي ان پاس گويان نمونه )

فرهنس سانماني را يين كاركنان متوسط يه ياال ارنيايي 

 .اند کرده

درصد فرهنس سانماني را کم و يسيار کم  42

ياشد و يايد  . كه رقم قايل توجهي مياند کردهارنيايي 

 .يه آن نيز توجه كرد

امتيان گرفته است.  1تا  1متغير فرهنس سانماني ان 

ياشد. يعني يي  ان  مي 2.6ميانگين فرهنس سانماني 

يي  ان ميانگين دريافت  نمرهنيمي ان پاس گويان 

 .اند کرده

در مجموع در اين تحقيق، متغير فرهنس سانماني 

-اي ميهاي مهم احفق حرفه يه عنوان يکي ان شاحص

ياشد كه طبق اطفعات يه دست آمده ان جدول فرهنس 

ان  سانماني در مراكز علمي پژوهشي استان قم نسبتًا

 ياشد. فضاي حويي يرحوردار مي

حاکي ان آن است که  3اطفعات مندرج در جدول

درصد(، ميزان احفق  16اكثريت پاس گويان نمونه )

را در مراكز پژوهشي ديني استان قم نياد و اي  حرفه

 .اند کردهحيلي نياد ارنيايي 

را در مراكز اي  درصد ميزان احفق حرفه 44

كه رقم قايل  اند کردهيايي پژوهشي ديني را كم ارن

 ياشد.  مي توجه و تأملي

تا  1را در مراكز پژوهشي ديني ان اي  احفق حرفه

 2.17اي  امتيان گرفته است. ميانگين احفق حرفه 1

ييشتر  نمرهياشد. يعني يي  ان نيمي ان پاس گويان  مي

 .اند دريافت کرده 3ان ميانگين فرضي 

 

 

 در مراكز پژوهشي ديني استان قماي  ارنيايي كلي احفق حرفهتونيع نظر پاس گويان در حصوص ( 1جدول)

 درصد تجمعي درصد فراواني ها جواب

 2 2 4 يسيار نياد

 16 14 127 نياد

 122 44 77 كم

  2 2 کم ارييس

  122 222 جمع

 1.29 واريانس:                         1.67انحراف استاندارد:                          2.63ميانگين:
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 يا حرفه( نتايج آنمون همبستگي  يين پايگاه اجتماعي پاس گويان و کيفيت احفق 7جدول)

 ضريب همبستگي تعداد يدار يمعنسطح  وابستهمتغير  متغير مستقل

 -/.12 211 /.761 يا حرفهکيفيت احفق  پايگاه اجتماعي

 

آزمون فرضيه اصلي تحقيق بر اساس نتيجه آزمون 

 همبستگي

نتايج آنمون همبستگي فوق يين متغير مستقل  

)پايگاه اجتماعي پاس گويان( و متغير وايسته )کيفيت 

دهد يه دليل ياال يودن سطح  اي ( نشان مياحفق حرفه

( يين اين دو متغير، همبستگي مثبت و 2.863حطا )

مبني ير  H0داري وجود ندارد. يدين ترتيب فرض  معني

يفيت احفق و کاينکه يين پايگاه اجتماعي پاس گويان 

ييد قرار تأداري وجود ندارد مورد  اي، ارتباط معنيحرفه

 گيرد.مي

توان گفت که يين  يجه علمي: يا اطمينان يااليي مينت

داري وجود ندارد. يعني هر چه  معني رايطهدو متغير 

رتباطي يا يايد، ا پايگاه اجتماعي كاركنان افزاي  مي

اي  ندارد چون ان لحاظ پايگاه کيفيت احفق حرفه

در يك سطح قرار دارند و يالعکس و  اکثرًااجتماعي 

 آماري است. جامعهنتيجه قايل تعميم يه 

نتايج آنمون همبستگي فوق يين متغير 

سانماني( و متغير وايسته)کيفيت احفق  مستقل)فرهنس

و متغير در سطح دهد که يين اين داي ( نشان ميحرفه

وجود دارد.  يدار يمعن/. همبستگي مثبت و 21حطاي 

ياشد كه حاكي ان /. مي61ضريب يه دست آمده يراير 

شدت همبستگي يين دو متغير مذكور است. يدين 

يين  يدار يمعنمبني ير اينکه رايطه  H 1ترتيب فرض  

فرهنس سانماني در مراكز پژوهشي ديني استان قم و 

قرار  دييتأوجود دارد، مورد اي  حرفهکيفيت احفق 

 گيرد. مي

 

  رگرسيون  نتايج

، مقدار ضريب 6ير اساس اطفعات جدول 

ييانگر  (R=465همبستگي رگرسيون چند متغيره )

هاي مستقل يا  همبستگي نسبتًا قوي مجموعه متغير

R. =206مقدار ضريب تعيين ) .متغير وايسته است
2 )

 ،وايسته ريمتغتبيين ي شي ان واريانس  کنندهييان 

يه اين معني كه يا ورود  .توسط دو متغير مستقل است

پايگاه اجتماعي، حدود  و هاي فرهنس سانماني، متغير

اي  پذيري کيفيت احفق حرفه درصد ان تغيير 20.6

 شود. توسط اين عوامل تبيين مي

 

 نتايج آنمون همبستگي  يين فرهنس سانماني( 6جدول)

 اي کيفيت احفق حرفه در مراكز پژوهشي ديني استان قم و

 

 

 رگرسيون در معادلهاي( توسط متغيرهاي ياقيمانده کيفيت احفق حرفهوايسته ) متغير ( ميزان تبيين6جدول )

 R R2 Adjust R Scuare Std.Error of the Estimate مدل

1 766. 206. 211. 77362. 

 ضريب همبستگي تعداد يدار يمعنسطح  متغير وابسته متغير مستقل

 /.66 211 /111 يا حرفهکيفيت احفق  سانماني فرهنس
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 (ANOVAداري مدل ) ( تحليل واريانس يراي معني7جدول )

 درجه آنادي مجموع مجذور مدل
ميانگين 

 مجذورات
F Sig 

 .000 01.710 1.171 2 6.071 رگرسيون 3

   .229 97 22.221 باقيمانده

    99 263180 جمع

 

، مقدار آنمون فيشر 7هاي جدول  طبق يافته

(710/01  =Fكه در سطح معناداري )  قرار دارد

(p<.05 (، ييانگر رايطه معنادار متغير وايسته )کيفيت

مانده در  اي( يا مجموعه متغيرهاي ياقياحفق حرفه

 معادله است.

شود، متغير  مشاهده مي 7که در جدول  همان طور

% ير كيفيت احفق 48يه ميزان « فرهنس سانماني»

اي تأخير داشته است. يعني يه اناي هر واحد حرفه

درصد ير كيفيت احفق  48افزاي  فرهنس سانماني، 

 شود. اي افزوده ميحرفه

 دار يمعنمتغير پايگاه اجتماعي ان نظر آماري 

ياشد، در نتيجه ان معادله رگرسيون کنار گذاشته  نمي

 شود.مي

 

 گيري ي و نتيجهبند جمع

گونه كه مفحظه گرديد در اين پژوه  در همان

سانماني در تعالي و اخري شي راستاي نق  فرهنس 

اي در مراكز پژوهشي ديني استان قم، احفق حرفه

ضمن يررسي اهميت، ايعاد، عناصر و كاركردهاي 

فرهنس سانماني و نق  آن در عملكرد و اخري شي 

پنج مؤلفه مهم در فرهنس سانماني طراحي  ها سانمان

دهي يه آنها گرديده و پس ان مراجعه يه ن بگان و ونن

  فرهنس سانماني در يهبود عملكرد و تعالي احفق نق

اي در سطح هشت مركز ان مراكز پژوهشي ديني حرفه

 استان قم پرداحته شده است.

 62پاس گويان )ها نشان داد يي  ان نيمي ان يافته

درصد(، ميزان فرهنس سانماني را يين كاركنان متوسط 

 16پاس گويان )اند. اكثريت يه ياال ارنيايي كرده

اي را در مراكز پژوهشي درصد(، نيز ميزان احفق حرفه

 اند. ديني استان قم نياد و حيلي نياد ارنيايي كرده

رفته يين دو متغير فرهنس  يه کارطبق آنمون 

 و مثبت همبستگيسانماني و كيفيت احفق حرفه 

يه اين معني که يه موانات  .مفحظه گرديد داري معني

اي کيفيت اخالق حرفهاني، ارتقاي سطح فرهنس سانم

 ها و هنجارهاي مقبول،يايد و ارنشنيز افزاي  مي

 

 

 يا حرفه( عوامل مؤخر ير كيفيت احفق ينيي  يپشناسايي )يراي  رهيچند متغ( رگرسيون 3جدول )

 B SEB Beta T Sig عنوان متغير

 .111 6.070 .770 .170 .166 فرهنس سانماني

 .661 .699 .166 .177 .177 پايگاه اجتماعي

خايت( عدد Constant( 0.77 122.  7.63 111. 
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اي تجلي مورد پذيرش قرار گرفته و در رفتار حرفه

% 48يه ميزان « فرهنس سانماني»يايد. متغير ييشتري مي

داشته است. يعني يه اي تأخير ير كيفيت احفق حرفه

درصد ير  48اناي هر واحد افزاي  فرهنس سانماني، 

 شود.اي افزوده ميكيفيت احفق حرفه

حدا و  يحدا حاضرفرهنس سانماني مبتني ير 

و توکل يه حداوند در امور مهم، منجر يه  يناظر

ها و س تي ديشداتقويت روحيه مقاومت و تحمل 

و يا رشد  ويت نمودهشده، علقه يه کار و سانمان را تق

عفقه يه کار، روحيه تيمي نيز در راستاي تحقق اهداف 

-کاري تقويت شده و در نهايت منجر يه پذيرش ارنش

ها و هنجارها ان سوي افراد شده و کيفيت احفق 

 يايد.اي افزاي  ميحرفه

اي در مراکز پژوهشي يراي تقويت احفق حرفه

 گردد:پيشنهاد مي

در پژوه  اي  احفق حرفه هنام نييآمنشور و  -1

 تدوين گردد؛

نامه احفق در ترييت پژوهشگران يه اصول آيين -2

 اي توجه شود؛حرفه

نظري و كاريردي ييشتر در هاي  اجراي پژوه   -3

 اي پژوه ؛احفق حرفه حونه

توجه يه ساير ايعاد و عوامل مؤخر در احفق   -4

 هاي آتي.اي در پژوه حرفه

ياننگري در قوانين موضوعه مرتبط يا پژوه    -1

و حقوق معنوي اي  يا رويكرد احفق حرفه

 پژوهشگران؛

در جذ ، اي  گنجاندن معيارهاي احفق حرفه  -6

 پرورش و ارتقاء پژوهشگران.  گزين ،

اي در هايي جهت تقويت احفق حرفهکارگاه -7

 مراکز پژوهشي يرگزار شود.

ني هاي ارنشي فرهنس سانمايه شاحص -12

، توکل يه حدا در يحدا ناظرو  حداحافظچون 

ها انجام کار، تقويت روحيه مقاومت در س تي

 توجه گردد؛

هاي عاطفي چون علقه يه کار، علقه يه شاحص -11

 يه سانمان يي  ان پي  توجه شود؛

هاي رفتاري چون روحيه کاري تقويت شاحص -12

 گردد.
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