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 چکیده

  موفقیت در تمامی آنان نقش و آن افراد سازمان  هر پایدار رقابتی مزیت زمینه و هدف: تنهاپیش

 میسر کارکنان شغلی رضایت تأمین و عهدسازمانی با تطریق فرهنگ  از امر این باشد کهمی سازمان

 معلمانو رضایت شغلی تعهد بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر  حاضر مطالعه هدف بدین ترتیب. است

نمونه  شیوه به که بوده پیمایشی و از نوع همبستگی -توصیفی حاضر مطالعه مواد و روش: می باشد.

فرهنگ اطالعات پرسشنامه هاي استاندارد شده  جمع آوري ابزار .شد انجام تصادفی-طبقه اي گیري

توسط بري فیلد وروث  و رضایت شغل (6991و وکسلر ) بالفور سازمانی تعهد، ( HOCQسازمانی)

 همبستگی ضریب تک نمونه اي، tآزمون  از هاداده وتحلیل تجزیه براي همچنین بوده است (6996)

 نتایج پژوهش .یابی معادالت ساختاري استفاده شده استرها از مدلبراي بررسی تأثیر متغی و پیرسون

داري  وجود و رضایت شغلی معلمان رابطه مثبت و معنی تعهدبین فرهنگ سازمانی با  که داد نشان

 دارد. 

و رضایت شغلی در بین  تعهدبحث و نتیجه گیري: با توجه به محرز شدن تأثیر فرهنگ سازمانی با 

متوسطه استان پیشنهاد می شود که تالش براي بهبود فرهنگ سازمانی معلمان  و  پایه ششم معلمان

 و رضایت شغلی باشد. سازمانی تعهدبراي  يتواند استراتژي ارزشمندمی

 

 رضایت شغلی  ،تعهد سازمانی : فرهنگ سازمانی، کلیدي واژگان
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 مقدمه

 تمایالت و ها انگیزه به ابعاد، توجه بدون قطعاً که است سازمان انسانی نیروي سازمانی، هر در زیربنایی و اصلی ارکان از یكی

 میزان به که بود خواهند موفق هاییراستا، سازمان این در .بود خواهد مشكل سازمان اهداف به نیل سازمان، در افراد درونی

 و ها توانایی و کشف کارکنان رفتار مختلف زوایاي و ابعاد و شناخت افراد انگیزش در مختلف عوامل نقش و پذیري تحریک

 سازمان، کلی اهداف مسیر در را او بتوانند و  نمایند مبذول کافی توجه سازمان ي تشكیالتعرصه در وي يبالقوه استعدادهاي

خواهد  پی در بیشتري شغلی رضایت باشد، بیشتر شغل و شخصیت بین تناسب و سازگاري چه هر .رهبري کنند و هدایت

 (.6991نورانی پورو همكاران،)بود خواهد فراهم کمتري شغلی رضایت باشد کمتر همخوانی و سازگاري این چه هر و داشت

  .گذرانندمی کاري محیط در را بیداري خود ساعات از نیمی تقریباً افراد بیشتر که شودمی ناشی آنجا از شغلی اهمیت رضایت

 خود شغل تجربیات یا خود شغل ارزیابی راه از فرد هر که است لذت بخشی یا مثبت احساسات شغلی، رضایت رهاورد این از

 می تعریف کلی مفهوم یک عنوان به را رضایت شغلی (6911)2رانلی و6  (. ایوانویچ6996میابد)حسنی و همكاران، دست بدان

 را شغلی رضایتاي رویه رویكرد تفكر این کنار در  .کنند می ارزیابی کلی نگرش یک را شغل به نسبت فرد نگرش کنند

( رضایت شغلی 2112)9به زعم اسپكتور .می گیرد نظر در شغل مختلف هاي جنبه به نسبت فرد هاي نگرش از اي مجموعه

را نسبت به مشاغلشان به طور کلی نشان می دهد. رضایت شغلی باعث می شود  نگرشی است که چگونگی احساس به مردم

افراد نگرش مثبت تري نسبت به شغل خود داشته باشند و براي شغل خودش ارزش زیادي قایل شوند. رضایت شغلی باعث 

یري باال در فرد می ذولیت پشود و  همچنین باعث ایجاد انگیزه و مسئافزایش روحیه و سالمت جسمانی و  روانی در افراد می

تر شده و عملكرد و بازدهی باالیی خواهد داشت)ملكی موفق شود. در نتیجه تالش فرد افزایش یافته، عمالً نسبت به دیگران

 هر در امروزه. کندمی تعریف شغلش به نسبت فرد کلی نگرش را شغلی رضایت (6996)(. رابینز6992آوارسین و همكاران،

 همواره کنند آنچه می اداره را خود زندگی آنها طریق از و دارند اشتغال آنها به افرادي و دارد وجود حرفه و شغل کشوري صدها

 بازدهی و آنها روحیه در این رضایت آثار و افراد شغلی رضایت بوده اجتماعی علوم اندیشمندان و روانشناسان توجه مورد

 افراد زندگی در بسیاري نقش خانوادگی و کاري از محیط ناشی روانی هاي تنش و فشارها امروز جامعه در. باشد می کارشان

 باشد، مند عالقه خود شغل به معلمی اگر کنند، عمل خویش ساز به وظایف آینده دهندگان پرورش و معلمان  .کندمی ایفا

 معلمی اگر عكس به شود، نمی افسردگی و خستگی دچار هرگز و شد خواهد شكوفا اش زمینه کاري در وي استعداد و خالقیت

 دچار جامعه نیز رهگذر این از و بود خواهد نتیجه بی کارش هم و شود می افسردگی دچار خودش هم نباشد اش راضیحرفه از

این رودخانه از یک رودخانه بزرگ تشبیه کنیم، آب به  اگر خشنودي یا رضایت از زندگی را (.6996شد)ایمانی، خواهد آسیب

 مین می شود به عبارت دیگر خشنودي یا رضایت از زندگی نیز نتیجه عواملی نظیر رضایت از کار،أمتعددي تهاي کوچک  رود

رضایت از حقوق و دستمزد از ارتقاء و پیشرفت در کار، رضایت از نحوي سرپرستی، رضایت از همكاران، رضایت از 

از زندگی زناشویی، رضایت د سازمان، رضایت از شغل، رضایتپسخوراند)آگاهی از نتایج کار(، رضایت از اعتماد متقابل بین افرا

( یكی از دالیل ضروري براي مطالعه 2119)4اکپارا (. 6999از ایام فراغت، رضایت از خانواده و ...، حاصل می آید)قلتاش،

                                                           
1. Ivanevich  

2. Ranelly   

3. spector  

4. Okpara  
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ن و در نتیجه افزایش رضایت شغلی معلمان را بررسی دالیل نارضایتی آنها می داند تا از این طرق به افزایش شادکامی معلما

بازده آموزش و پژوهش توسط معلم کمک شود. چرا که پیامد این موضوع فراهم کردن محیطی شاد و زنده توسط معلم در 

محیط مدرسه و تشویق دانش آموزان به تحصیل در آن  محیط است. شادي و شادمانی مانند خوشبختی امري نسبی است هر 

 مهم شاخص عنوان یک به معلمان شغلی (. رضایت6991و همكاران، د می شود)علی پورکس از چیزي و را و روشی خاصی شا

 منبع یک معلمان در شغلی رضایت. کرده است جلب را تربیت و تعلیم حوزه گران پژوهش مجریان و توجه آموزش، در مؤثر و

 تعهد در و مندي عالقه فداکاري، و است مؤثر کارشان معلمان در نگهداري و حفظ در و است شخصی براي رضایت مهم

 (.6994سازد)برزگربفرویی و همكاران، می ممكن را شان مسئولیت

را باید در فرهنگ سازمانی جستجو کرد. از آن جاي که  ت هان باور است که ریشه شكست و موفقی( بر ای2116)9ایرون 

سازمانی است از سوي دیگر فرهنگ سازمانی به رهاي مورد مطالعه در رفتار لی به عنوان یكی از مهمترین متغیرضایت شغ

قدري ه عنوان مهترین عامل موثر و مرتبط با رضایت شغلی بر تمام بخش ها و جنبه هاي سازمان نفوذ دارد و اهمیت آن ب

الزم است که دانشمندان  مدیریت ، اعتقاد دارند که فرهنگ سازمانی می تواند  به گونه اي موثر به شكل دهی و هدایت منابع 

 انسجام و بخش وحدت هايعامل مهمترین زمره در سازمانی . فرهنگبه منظور  افزایش رضایت شغلی کارکنان کمک کنند

 و آشفتگی به و ناسالم بسته جو ضعیف، سازمانی فرهنگ وجود بنابراین رود. می شمار به سازمانی هايعرصه فعالیت در آفرین

 دیگران و خود به نسبت بدبینی و سرخوردگی انزوا، ناامیدي، درماندگی، احساس آن هاي نشانه که شود می منجر روانی فشار

زمانی  (. فرهنگ6919شود)مصطفی راد و همكاران، می ظاهر شغلی نارضایتی و وري کاهش بهره صورت به آن آثار و است

اجتماعی کارکنان پاسخ  – شكل می گیرد که اهداف فردي، گروهی و سازمانی همسو شوند و این فرهنگ به نیاز احساسی

 (. 6994مثبت داده باشد)عالمین وهمكاران ،

 ترین ازجامع یكی که داده اند انجام متعددي هاي تقسیم بندي سازمانی فرهنگ از خود تعاریف براساس و محققان دانشمندان

شامل؛ فرهنگ سلسله مراتبی، ( ابعاد فرهنگ سازمانی را 6992کوئین ) و کامرون است که رقابتی هايارزش چهارچوب آنها

هاي قانونی بر عملكرد کارکنان دانند. در فرهنگ سلسله مراتبی، رویهفرهنگ بازار، فرهنگ قبیله و فرهنگ ادهوکراسی می

کنند. در فرهنگ بازار، بر هاي رسمی سازمان را هماهنگ و سازماندهی میحاکم است و رهبران فعالیتها، قوانین و سیاست

وري پذیري و دستیابی به بهرهکنندگان، مشتریان و پیمانكاران، رقابتمان با ذینفعان بیرونی سازمان نظیر؛ تامینتعامالت ساز

-کند. نوع چهارم فرهنگ سازمانی منعكسدوستی در سازمان تاکید میاي برروابط انسانی و نوعشود. فرهنگ قبیلهتاکید می

عمده این نوع فرهنگ، تقویت کارآفرینی و خالقیت با هدف توسعه محصوالت کننده فرهنگ سازمانی دموکراسی است. تاکید 

(. در واقع فرهنگ سازمانی نوعی مفهوم اجتماعی 1,2169و خدمات جدید و آماده شدن براي آینده است ) بینگل و همكاران

 سازمان یک زندگی ي شیوه سازمانی، فرهنگ  است که به یک گروه معین در یک زمان معین، حس مشترک القا می کند.

 از متأثر سازمان در افراد عملكرد باشد، می آن انسانی منبع سازمان، منابع هر ترین مهم از یكی اینكه به توجه با و است

 و سازمانی فرهنگ ابعاد بین که دادند نشان( 2166)همكاران و نژاد همتی پیشین مطالعات در . است سازمان آن فرهنگ
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 اثر بررسی به که نیز( 2166) پائولین و کوما، الدواهی، تحقیق. دارد وجود داريمعنی رابطه بدنی تربیت معلمان شغلی رضایت

 پرداخته صعودي عربستان هايبانک کارمندان بین در شغل ترک به تمایل و شغلی رضایت بین ارتباط بر سازمانی فرهنگ

 یافته دیگر از. بود سازمانی فرهنگ ابعاد برحسب شغل ترک به تمایل و شغلی رضایت سطح بودن متفاوت از حاکی بودند،

 بین از و دارد وجود مثبتی و دارمعنی رابطه کارکنان شغلی رضایت و سازمانی فرهنگ ابعاد همه بین که بود این تحقیق هاي

 که دهد می نشان تحقیقات و مطالعات . دارد شغلی رضایت با را همبستگی بیشترین طایفه اي فرهنگ سازمانی، فرهنگ ابعاد

 کارکنان مشارکت میزان و گیري تصمیم ي شیوه نوآوري، و شغلی، خالقیت رضایت انگیزش، فردي، رفتار بر سازمانی، فرهنگ

 (.6911 متین، است )زارعی مؤثر آن مانند و اضطراب سطح کوشی، سخت انضباط، و تعهد، فداکاري میزان امور، در

هاي سازمانی، گستردگی متغیرها، عوامل و عناصر تشكیل دهنده آن منجر به انجام پژوهشاي فرهنگ ماهیت بین رشته

تواند بر تعهد و عملكرد کارکنان ( معتقدند، فرهنگ سازمانی می2114) 2زیادي در این زمینه شده است. لوک و کرافورد

سبت به سازمان است که منجر به رضایت فرد از در واقع تعهد سازمانی نوعی دلبستگی عاطفی و روانی نسازمان تأثیر بگذارد. 

ولف همچنین نتایج پژوهش  (.1،2119شود )ویلجن و همكارانعضویت در سازمان و میل به ماندگاري وي در سازمان  می

( نیز نشان 2169) 61( نشان داد، بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی ارتباط وجود دارد. آزادي و همكاران2169) 9گانگ

دادند بین فرهنگ سازمانی با ابعاد؛ مشارکت، پایداري، سازگاري و ماموریت سازمانی و تعهد سازمانی با ابعاد؛ تعهد عاطفی، 

مستمر و هنجاري رابطه وجود دارد. آنها بیان کردند تعهد و فرهنگ سازمانی بر ارتقاء و نوآوري محیط کار و سازمان تأثیر 

(، طی پژوهشی نشان دادند بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان با 2162) 66حمدشاه و همكارانهمچنین ادارد. 

تعهد سازمانی در بین اعضاء هیات علمی رابطه وجود دارد. اگر چه فرهنگ سازمانی عامل مهم اثرگذار بر عملكرد کارکنان 

کننده هم بر افزایش توان نیز به عنوان یكی از عوامل تعیین( با این حال، تعهد سازمانی 62،2166سازمان است )ناکامیا سمپیو

 (.69،2162عملكرد مطلوب و هم بر موفقیت کارکنان در سازمان تاثیرگذار است )سوسا و کلو

 آنانتعهد معلمان و  رضایت شغلیسازمانی بر  فرهنگ جایگاهی که  و پژوهش پیشینة بررسی و بیان شده مطالب به توجه با

تحقق  شرایط مناسب جهت ایجاد و پیامدهاي آموزشی مطلوب به دسترسی جهت آموزشی هايسازمان موفقیت درتواند می

 روابط از فرضی مدل پژوهش این در نظام آموزش و پرورش داشته باشد، بهبود عملكرد کلی آن تبع به ر و توسعه واهداف تغی

-در جامعه معلمان پایة ششم دورة ابتدایی و پایة اول مقطع متوسطه که در سال رضایت شغلیو  تعهد سازمانی، فرهنگبین 

 عنوان به سازمانیفرهنگ  این ساختار در .اند، مورد نظر قرار گرفتهاي اخیر با تغییراتی در رویكردهاي آموزشی مواجه بوده

هش حاضر به دنبال ودر همین راستا پژ (.6) شكل در نظر گرفته شده استرضایت شغلی معلمان  و  تعهدبر  زا برون متغیر

 پاسخ گویی به سواالت زیر می باشد:

 داري دارد؟ثیر مثبت و معنامعلمان تأ تعهد. آیا فرهنگ سازمانی بر 6

                                                           
7  . Lok & Crawford 

8  . Viljoen & et al 

9  . Wolfgang 

10  . Azadi & et al 

11  . Ahmed Shah 

12  . Nakamya Sempewo 

13  . Sousa & Coelho 
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 . آیا فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی معلمان تأثیر مثبت و معناداري دارد؟2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش پژوهش

جامعه آماري این  توصیفی از نوع همبستگی است.این مطالعه با توجه به هدف کاربردي و برحسب نحوه ي گردآوري داده ها 

می باشد. براساس آخرین آمار اخذ  6994متوسطه استان گلستان در سالپایه ششم ابتدایی و تحقیق شامل تمامی معلمان 

نفر گزارش شده است. براي تعیین حجم جامعه نمونه از جدول مورگان استفاده شد  2111شده تعداد معلمان استان گلستان 

زن نمونه پژوهش را تشكیل می دهند. در این پژوهش  694مرد و 691نفر تعیین گردید که از این تعداد  924حجم نمونه و

 براي دسترسی به واحد هاي نمونه از روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي شده است.

گرفته  بهره مدیریت کارشناسان تنظرا از صوري روایی سنجش براي و  کرونباخ آلفاي از پرسشنامه پایایی تعیین منظور به

 سنجش منظور به انجام شد. همچنین لیزرل افزار نرم کمک به تأییدي عاملی تحلیل از استفاده با سازه روایی گیري شد. اندازه

  شد. پارامتریک استفاده آزمون هاي  نرمال بودن از  توزیع توجه به با مورد بررسی، نمونه آمادگی میزان

 ابزار پژوهش

به منظور اندازه گیري میزان رضایت شغلی از یک پرسشنامه رضایت شغلی  پرسشنامه رضایت شغلی بري فیلد و روث :الف: 

 همسانی بمبئی رو. استفاده شد ابداع گردیده است ) 6996سوال پنج گزینه اي است و توسط بري فیلد وروث ) 69که حاوي 

 لفاآو شد اجرا نفر 30 مورد در شنامه پرس این پایایی حاضر پژوهش در . است ه کرد گزارش1,19 شنامه پر این درونی

 .آمد دست به پرسشنامه کل براي1,22 کرونباخ

یرضایت شغل  
 سرپرست

 همکار

 ارتقاء

مزایاحقوق و   

 شرایط کار

ه فرهنگ سلسل

 مراتبي

تمشارک توافق  

 ایدیولوژیک

عقالنيفرهنگ   

 تعهد سازمانی

 پیوستگی

 هویت مدار

فرهنگ  مبادله ای

 سازمانی

 . مدل مفهومی پژوهش6شكل
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این پرسشنامه توسط هافستد و براساس مدل فرهنگ سازمانی  HOCQ)پرسشنامه استاندارد شد ة فرهنگ سازمانی)ب:  

 کرد، پایایی محاسبه1,11 را پرسشنامه این درونی پایایی خود ( درپژوهش6911جویانی)کوئین و گارث تنظیم یافته است. 

  .است آمده بدست 1,19  کرونباخ آلفاي روش به پرسشنامه

 آن در. باشدمی سوال 9 داراي بودکه( 6991و وکسلر ) بالفور سازمانی تعهد ايماده نه مقیاس سازمانی تعهد سنجش ابزارپ: 

 پیوستگی ) ازقبیل همكارانم تعهد ماده کنم (، سهمی مباهات سازمان این به ازقبیل منسازي شده )  همانند تعهد ماده سه

 (شودمی قدرشناسی من هايفعالیت از سازمان در قبیل اي ) ازمبادله تعهد ماده سه و توجهند( ، بی من به نسبت سازمان در

کامال موافقم تا  از ايدرجه پنج مقیاس لیكرتی یک روي کنندگان شرکت توسط پرسشنامه این. دهدمی قرار سنجش را مورد

 .شد داده کامال مخالفم پاسخ

 های تجزیه وتحلیل اطالعاتروش

براي تجزیه و تحلیل یافته هاي پژوهش از روش هاي آمار توصیفی مانند: جدول، میانگین و انحراف معیار و نیز از روش هاي 

و ضرایب استاندارد همچنین براي بررسی معناداري متغیرها از   tاسمیرنوف، آزمون  –آمار استنباطی مانند آزمون کولموگروف 

 تفاده شده است. نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل اس

 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها

اسمیرنوف انجام  –پیش از آنكه روابط بین متغیرها محاسبه گردد نرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون کولموگروف  

 گردید. نتایج این آزمون در جدول زیر ارائه شده است.

 توزیع نرمال متغیرها .1جدول 

 معنی داري اسمیرنوفکولموگروف  مولفه

 1,221 1,114 فرهنگ سازمانی

 1,911 1,911 رضایت شغلی

 1,114 6,969 سازمانی تعهد

کرد نرم است و همچنین باید خاطر نشان  1,19نتایج این آزمون نشان می دهد سطح معناداري متغیرهاي پژوهش بیشتر از 

طبق قضیه حد مرکزي نتایج این پرسشنامه را نرمال تشخیص داده است، لذا فرضیه صفر یعنی نرمال بودن  Spssافزار 

 متغیرها مورد تأیید قرار می گیرد.

 تجزیه و تحلیل یافته ها 

ت از و لیزرل  استفاده گردید. در این پژوهش براي تجزیه و تحلیل فرضیا spssبراي تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 

-سازي معادالت ساختاري استفاده شده است. در مدلآزمون تحلیل مسیر و براي بررسی برازش کلی مدل پژوهش از مدل

سازي معادالت ساختاري از یک طرف میزان انطباق داده پژوهش و مدل مفهومی بررسی شد که آیا از برازش مناسب 

 مدل برازش یافته آزمون شد.برخوردار است و از طرف دیگر، معناداري روابط در این 
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پس از بررسی روابط بین متغیرهاي مشاهده شده با متغیرهاي مكنون  و همچنین بارهاي عاملی  هر یک از گویه هاي 

گیري در گام اول، در گام دوم براي بود و تأیید الگوهاي اندازه 9/1مربوطه و حذف گویه هایی که بار عاملی آنها کمتر از 

 شاخص هاي کلی برازش تحلیل مسیر ارائه شده است.  2از تحلیل مسیر استفاده شد. در جدولآزمون فرضیه ها 

 شاخص های برازندگی مدل مفهومی پژوهش .2جدول

 شاخص برازش مقدار مطلوب مقدار الگو نتیجه

 df2χ/ <11/9 6،44 برازش مناسب

 GFI(Goodness of Fit Index) >91/1 99/1 برازش مناسب

 AGFI(Adjusted Goodness of Fit Index) >91/1 92/1 برازش مناسب

 RMR(Root Mean square Residual) <19/1 122/1 برازش مناسب

 NFI (Normed Fit Index) >91/1 96/1 برازش مناسب

 NNFI (Non-Normed Fit Index) >91/1 99/1 برازش مناسب

 IFI(Incremental Fit Index) >91/1 92/1 برازش مناسب 

 CFI (Comparative Fit Index) >91/1 99/1 برازش مناسب

 RMSEA(Root Mean Square Error of <11/1 199/1 برازش مناسب

Approximation) 

 .است پایینی و مناسب باشد  که مقدار می 9زیرdf  به خی دو   می توان نتیجه گرفت که نسبت 2با توجه به نتایج جدول

 شده مشاهده داده هاي دیگر عبارت به .است ساختاري مدل برازش بودن مناسب دهنده نشان ( نیز0.033)  RMSEAمقدار 

 شده محاسبه درصد 91 باالي CFI و NFI ، IFI ,RFI ، NNFI مقدار .است تحقیق مفهومی مدل بر منطبق زیادي میزان تا

باشد. به عبارتی دیگر می توان گفت که داده هاي جمع آوري شده به خوبی الگو را   می مدل باالي برازش دهنده نشان که

تک نمونه اي براي سنجش  tپس از بررسی و تأیید الگو، براي آزمون معناداري فرضیه ها از  مورد حمایت قرار می دهند. 

 استفاده شد. سواالتوضعیت متغیر ها و همچنین مدل معادالت ساختاري براي بررسی 

 یافته ها 

 بررسی شده است: مدل مفهومی پژوهش هاي حاصل از پژوهش در چارچوبیافته

 متوسطه استان گلستان .پایه ششم و تعیین وضعیت فرهنگ سازمانی درمعلمان  .1

 3.  نمایش مقایسه میانگین فرهنگ سازمانی با میانگین فرضی3جدول

 میانگینخطاي استاندارد  انحراف استاندارد میانگین تعداد شاخص

 14/1 29/1 94/9 924 فرهنگ سازمانی

 معناداري اختالف میانگین درجه آزادي T شاخص

 111/1 941/1 929 2,969 مقایسه میانگین فرهنگ سازمانی با میانگین فرضی

می باشد؛ فرض صفر آزمون رد می شود، این  19/1و براساس اینكه سطح معناداري کمتر از آلفا مساوي  9با توجه به جدول

( تفاوت معناداري وجود دارد؛ با توجه به اینكه 9به این معناست که بین میانگین نمونه مورد بررسی و میانگین فرضی جامعه)

ی باشد و این مقداربیشتر از میانگین فرضی است در نتیجه میزان م 94/9میانگین نمونه بدست آمده بر اساس جدول برابر با 

 متغیر فرهنگ سازمانی براي نمونه مورد بررسی بیشتر از حد متوسط می باشد.
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 متوسطه استان گلستان .پایه ششم و بین معلمان  تعهدتعیین وضعیت  .2

 3با میانگین فرضی تعهد سازمانی.  نمایش مقایسه میانگین 4جدول

 خطاي استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد شاخص

 199/1 261/1 219/9 924 تعهد

 معناداري اختالف میانگین درجه آزادي T شاخص

 111/1 219/1 929 9,691 با میانگین فرضی تعهد سازمانیمقایسه میانگین 

می باشد؛ فرض صفر آزمون تایید می شود،  19/1و بر اساس اینكه سطح معناداري کمتر از آلفا مساوي  4با توجه به جدول

( تفاوت معناداري وجود ندارد؛ با توجه به 9این به این معناست که بین میانگین نمونه مورد بررسی و میانگین فرضی جامعه)

می باشد و این مقداربیشتر از از میانگین فرضی است در 9,219اینكه میانگین نمونه بدست آمده بر اساس جدول برابر با  

 .براي نمونه مورد بررسی بیشتر از حد متوسط می باشد تعهد نتیجه میزان متغیر 

تعهد ( و 94/9هاي فرهنگ سازمانی برابر با )شود، ارزش میانگین نمره( مشاهده می4و 9چنانكه از اطالعات جداول شماره )

( تفاوت هر یک از متغیرها به ترتیب با ارزش p≤19/1به دست آمده است که با احتمال خطاي کمتر از ) (219/9برابر با )

 بیشتر از متوسط است.  تعهد سازمانی دار است. بنابراین، نمره فرهنگ سازمانی و متوسط معنی

 متوسطه استان گلستان. پایه ششم و تعیین وضعیت رضایت شغلي بین معلمان  .3

 3نمایش مقایسه میانگین رضایت شغلی با میانگین فرضی.  5جدول

 خطاي استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد شاخص

 192/1 11/1 9,61 924 رضایت شغلی

 معناداري اختالف میانگین درجه آزادي T شاخص

 111/1 612/1 929 421/4 با میانگین فرضی رضایت شغلیمقایسه میانگین 

می باشد؛ فرض صفر آزمون رد می شود، این  19/1و بر اساس اینكه سطخ معناداري کمتر از آلفا مساوي  9به جدول با توجه

( تفاوت معناداري وجود دارد؛ با توجه به اینكه 9به این معناست که بین میانگین نمونه مورد بررسی و میانگین فرضی جامعه)

می باشد و این مقدار بیشتر از میانگین فرضی است در نتیجه میزان  9,61میانگین نمونه بدست آمده بر اساس جدول برابر با 

 متغیر رضایت شغلی براي نمونه مورد بررسی بیشتر از حد متوسط می باشد.

 و رضایت شغلي.  تعهد سازمانيتعیین رابطه بین فرهنگ سازماني با . 4

 ها و ابعاد پژوهشر. ماتریسم همبستگی بین متغی6جدول

 رضایت شغلی توانمند سازي سازمانیفرهنگ هامتغییر

   6 سازمانیفرهنگ

 0.771 تعهد سازمانی
.000 

6  

 0.736 شغلیرضایت
.000 

0.721 
.000 

6 

و رضایت شغلی رابطه مثبت و  تعهد سازمانی حاکی از آن است که بین متغیر هاي فرهنگ سازمانی ،   1نتایج جدول

 معناداري وجود دارد. وجود این همبستگی ها، مجوز استفاده از مدل معادالت ساختاري را فراهم آورد.
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پس از بررسی وضعیت متغیر هاي پژوهش به منظور ارزیابی مدل مفهومی و همچنین اطمینان یافتن از قابلیت پیش بینی 

از مدل معادالت ساختاري مشاهده شده با مدل مفهومی پژوهش  تناسب داده هاي نمرات میان متغیرهاي پژوهش و بررسی

 منعكس شده است. 2و 6نیز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بررسی اهداف در نمودار

 از طریق نمره فرهنگ سازماني در بین معلمان استان گلستان تعهدبیني تعیین قابلیت پیش. 5

 

 

 

 

 

 

 

 06تواند.معلمان دارد، و این متغییر ميتعهد ( برB=0.88و  p<0/01سازماني اثر ساختاری معناداری دهند فرهنگها نشان ميیافته

 مان را تبیین کنند.لمع تعهددرصد از واریانس 

 نمعلمان متوسطه استاتیین قابلیت پیش بیني رضایت شغلي از طریق نمره فرهنگ سازماني در .  0

 

 

 

 

 

 

 

درصداز 05( بر رضایت شغلي دارد و این متغییر مي تواندB=0.81و  (p<0.01یافته ها نشان دادند فرهنگ سازماني اثر ساختار معناداری

 واریانس رضایت شغلي معلمان راتبیین کند.

 عقالنی

 ایدولوژیک

 توافق

مشارکت 

 قدرت

فرهنگ 

 سازمانی
سازمانی تعهد  

 یپیوستگ

 
 هویت مدار

 مبادله ای

0.6

07

86 
08

0.8

0.8

08

07

05

1 

Chi-square=90.72/  df=63/  p-value=0.00000/   RMSEA= 0.033 

 حالت تخمین استانداردها در . اندازگیری مدل کلي و نتایج فرضیه1نمودار

 سرپرست

Chi-square=90.72/  df=63/  p-value=0.00000/   RMSEA= 0.033 

62.0  

0.78 

0.83 

0.8
073 

0.8

380 

0.69

83 

0.47 

0.50 

0.81 
 همکار

 ارتقا

 حقوق مزایا

 شرایط کار

رضایت 

 شغلی

فرهنگ 

 سازمانی

 عقالنی

 ایدئولوژیک

 توافق

 مشارکت

 ها در حالت تخمین استاندارد. اندازگیری مدل کلي و نتایج فرضیه2نمودار
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 نتیجه گیری

 از قبل تا که است چیزي آن موضوع برخالف این و دانندمی هاانسان را آنها متولیان و می نامند هاسازمان دنیاي را دنیا امروزه

 اهداف تحقق جهت در افراد کنترل و هماهنگی ایجاد براي ابزارهاي عقالیی را هاسازمان که می شد تصور گذشته دهه دو

 لذا .می آیند حساب به هاسازمان براي منبع باارزشترین انسانی منابع که باورند این بر امروزه بنابراین .پنداشتندمی  سازمانی

 در مطلوب و مناسب رفتار ارائه براي در سازمان فردي هر زیرا باشد، برخوردار وافري اهمیت از آنها به توجه که است طبیعی

 .باشد شده برانگیخته درست هم و داشته باشد انگیزه هم باید سازمانی اهداف تحقق راستاي

در بین معلمان متوسطه استان گلستان  تعهدلی و غپژوهش حاضر به منظور بررسی تعیین رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت ش

رابطه مثبت و معناداري رهاي مورد مطالعه د متغیانجام شده است. که نتایج پژوهش نشان داده است که بین برخی از ابعا

یر هاي زیادي بررسی شده توان مشاهده کرد ارتباط این متغیرها با متغیر تحقیق میمتغ ادبیات مربوط به اینوجود دارد. در 

 که داد نشان پژوهش (. نتایج2162 وسیه چیانگ 2166 پائولین و کوما، الدواهی، 2166همكاران  نژاد و است )همتی

  .باشدمی شغلی معلمان و  رضایت تعهد داري بربینی کننده معنیپیش انیمتغیرهاي فرهنگ سازم

توان استنباط کرد که بین فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی رابطه مستقیم و معناداري پژوهش می یافته هاي با توجه به 

آمده در این تحقیق با نتایج یابد. نتایج بدست موجود دارد. یعنی با افزایش فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی نیز افزایش 

باشد. در تحلیل ( هم سو می2166( و الدواهی، کوما، و پائولین)2166(، همتی نژاد و همكاران)6911تحقیقات زارعی متین)

ها و چگونگی برخورد کارکنان در سازمان و در نهایت یافته هاي فوق می توان چنین بیان کرد که جامعه در تعیین نگرش

ان نقش بسزاي دارد. جامعه می تواند با فراهم اوردن امكانات آموزشی کافی، کاهش فشارهاي شغلی، اتحاد و رضایت شغلی آن

توافق با کارکنان باعث به وجود آمدن شرایط مناسب روحی و روانی در کارکنان و در نتیجه افزایش عالقه آنان و رضایت 

یري، ایجاد خالقیت، انسجام، حمایت از کارکنان، ذیش ریسک پشغلی گردد. همچنین ارتقاي فرهنگ سازمانی از طریق افزا

تشویق کارکنان بر اساس مالک مشخص،  و اقدامات و ضرایب پرداخت حقوق مزایا و ... در میزان  رضایت شغلی تاثیر گذار 

 می باشند.

وجود دارد یعنی با افزایش   داررابطه مثبت و معنا  تعهد سازمانیبین فرهنگ سازمانی با   همچنین نتایج پژوهش نشان داد  

( ، 2162،آزادي و همكارانهاي سایر محققان )نتایج پژوهش با یافتهیابد. نیز افزایش می تعهد سازمانیابعاد فرهنگ سازمانی ،

 با باشد. ( همسو می2166( و )ناکامیا سمپو،2114، ) لوک و کراوفورد،(2162( ، )احمد شاه و همكاران ،2162) ولفانگ،

 گرو در تعهدموفقیت  بلكه کندنمی تضمین را موفقیت همیشه اما است اثربخشی مدیریت اصلی جزء کارکنان تعهد که وجودي

 .است کارکنان نگرش و ساختار ، سازمان فرهنگ اهداف، نیازها، با سازگاري

 آن اثربخشی ارتقاي در شرایطتعدیل  و تعهد معلمان بر مؤثر عوامل درست شناخت با هاکه سازمان است ضروري بنابراین

ودست اندرکاران آموزش مدیران مدارس  که شودمی پیشنهاد راستا این در. کنند تالش شغلی کارکنان رضایت افزایش جهت

 به .باشند آن داشته به نسبت درونی عالقه و نموده تلقی ارزش با را خود شغل کارکنان که آورند فراهم را یطیپرورش شرا

 در استقالل و آزادي عمل انتخاب، حق داراي . باشند داشته باور و اعتقاد وظایف محوله انجام اي بر خود ظرفیت و توانایی

 گشودگی و مندي،شایستگی عالقه اعتماد، احساس یكدیگر به باشند. داشته تصمیمگیري ها مشارکت در . باشند کار محیط

  .باشند داشته
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