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job stress of Farhangian University staff
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Abstract:
One of the important factors that ensures the success of organizations, increasing self-efficacy and
reducing job stress is organizational culture and value subcultures in organizations. The existence of a
strong culture is a positive factor for better performance and greater productivity, and as a result, work
stresses are reduced. The more culture is, the more people are familiar with the organizational goals, their
cultural values are accepted and they feel committed and committed to it. The purpose of this research
was to investigate the relationship between organizational culture and self-efficacy and stress among
employees of Tehran University of Cultural Sciences, using a library-survey (descriptive-analytical)
method. The statistical population consisted of the officials, managers and staff of the University of
Cultural Sciences of Tehran and its related campuses including Nasibe Pardis of Tehran, Shahid Chamran
Campus of Tehran, Zeinabieh Campus of Tehran (Pishva) and Mofattah Campus of Tehran (Ray Town)
They were 432 who were selected by using Cochran's formula and perceived percent of 210
questionnaires. They answered the standard questionnaire of Robbins organizational culture (1998), the
1964 priest's job stress questionnaire, and the self-efficacy questionnaire by Albert Bandura (1992). have
given. In determining the reliability of the questionnaires, the Cronbach's alpha coefficient was higher
than 71%, indicating that the questionnaire had acceptable reliability. The research findings show that
there is a significant positive relationship between organizational culture with self-efficacy and stress
(occupational stress), respectively. There is also a positive and significant relationship between
organizational culture and each of the three dimensions of belief in individual ability, resistance to
confronting obstacles and the practice of the duties of the staff of that university. There is a negative
relationship between organizational culture and each dimension of work performance and decision
making, and there is a negative relationship between organizational culture and each dimension of work
density, organizational context. There is a positive and significant relationship between employee selfefficacy and each of the eight dimensions of creativity and innovation, attention to detail, attention,
interaction with members and team, ambition and assertiveness, risk and risk, results of decisions on
employees, and sustainability. There is a relationship between employee stress and employees' eight
dimensions of creativity and innovation, attention to detail, attention, interaction with members and team,
ambition and assertiveness, risk and risk, results of decisions on employees, and negative relationship
sustainability. There is. Therefore, it is concluded that the creation of a strong organizational culture and
appropriate sub-values of the organization at the University of Cultural Professionals will increase the
self-efficacy of the staff and reduce their job stress.

Keywords: Organizational culture, Autoimmunity, Job stress, University of Cultural Sciences,
Productivity and Efficiency
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تحليل ارتباط بين فرهنگ سازماني با خودكارآمدي و تنيدگي شغلي كاركنان دانشگاه فرهنگيان
شهر تهران
عباس كوه كن ، 1عرفان شعباني ، 2امين

كارخانه3

صص ٤٦-٧٤
تاريخ دريافت ١٤٠٠/٣/٢٢ :تاريخ پذيرش١٤٠٠/٧/١٩ :

چكيده
يكي از عوامل مهمي كه موفقيت سازمانها ،افزايش خودكارآمدي و كاهش استرس هاي شغلي را تضمين ميكند ،فرهنگ سازماني و خرده
فرهنگ هاي ارزشي در سازمانهاست .وجود فرهنگ قوي عامل مثبتي در جهت عملكرد بهتر و بهره وري بيشتر مي باشد و در نتيجه استرسهاي
كاري كاهش مي يابد .هر چه فرهنگ قوي تر باشد ،تعداد بيشتري از كاركنان با اهداف سازماني آشنا شده ،ارزش هاي فرهنگي آن را پذيرفته و
نسبت به آن احساس مسووليت و تعهد مي كنند .اين تحقيق كه هدف آن بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با خودكارآمدي و تنيدگي كاركنان
دانشگاه فرهنگيان شهر تهران بود ،به روش كتابخانهاي -پيمايشي )توصيفي -تحليلي( انجام شده است .جامعه آماري شامل مسئولين ،مديران و
كاركنان دانشگاه فرهنگيان شهر تهران و پرديس هاي مرتبط با آن شامل پرديس نسيبه تهران ،پرديس شهيد چمران تهران ،پرديس زينبيه
شهرستان هاي تهران )پيشوا( و پرديس شهيد مفتح شهرستان هاي تهران )شهر ري( بود كه تعداد آنها  ٤٣٢نفر بوده است كه با استفاده از
فرمول كوكران و احتساب درصدي پرسشنامه هاي پرتي  ٢١٠نفر آنها به عنوان نمونه انتخاب و به پرسشنامه هاي استاندارد فرهنگ سازماني
رابينز ) ،(١٩٩٨پرسشنامه استرس شغلي كاهن  ١٩٦٤و پرسشنامه خودكارآمدي البرت بندورا ) (١٩٩٢پاسخ داده اند .در تعيين پايايي پرسشنامهها،
ضريب آلفاي كرونباخ گويهها باﻻتر از  %٧١بوده كه نشان داد پرسشنامه ها از پايايي مورد قبول برخوردارند .يافتههاي تحقيق نشان داده است
كه بين فرهنگ سازماني با خودكارآمدي و تنيدگي )استرس( شغلي به ترتيب ارتباط معني داري از نوع مثبت و منفي وجود دارد .همچنين بين
فرهنگ سازماني و هر يك از ابعاد سه گانه باور به توانايي فرد ،مقاومت در رويارويي با موانع و عمل به تكليف كاركنان آن دانشگاه رابطهي
مثبت و معني داري وجود دارد .بين فرهنگ سازماني و هر يك از ابعاد عملكرد كاري و تصميم گيري كاري رابطه منفي و نيز با هر يك از ابعاد
تراكم كاري ،زمينه سازماني ارتباط منفي دارد .بين خودكارآمدي كاركنان و هر يك از ابعاد هشتگانه خﻼقيت و نوآوري ،توجه به جزئيات ،توجه
به ره آورد ،تعامل با اعضا و تيم ،جاه طلبي و تهورطلبي ،خطرپذيري و ريسك ،نتايج تصميمات بر كاركنان و پايداري رابطه مثبت و معني داري
وجود دارد و در نهايت بين استرس شغلي كاركنان و ابعاد هشت گانه خﻼقيت و نوآوري ،توجه به جزئيات ،توجه به ره آورد ،تعامل با اعضا و تيم،
جاه طلبي و تهورطلبي ،خطرپذيري و ريسك ،نتايج تصميمات بر كاركنان و پايداري رابطه منفي وجود دارد .بنابراين نتيجه گرفته ميشود كه
ايجاد فرهنگ سازماني قوي و خرده ارزش هاي مناسب سازماني در دانشگاه فرهنگيان منجر به افزايش خودكارآمدي كاركنان و كاهش استرس
شغلي آنها خواهد شد.

كليد واژه ها :فرهنگ سازماني ،خودكارآمدي ،استرس شغلي ،دانشگاه فرهنگيان ،بهره وري و بازدهي
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مقدمه
فرهنگ سازماني موضوعي است كه به تازگي در دانش مديريت و در قلمرو رفتار سازماني راه يافته است .به دنبال نظريات و
تحقيقات جديد در مديريت ،فرهنگ سازماني داراي اهميت روزافزوني شده و يكي از مباحث اصلي و كانوني مديريت را تشكيل

داده است .جمعيتشناسان ،جامعهشناسان و اخيراً روانشناسان و حتي اقتصاددانان توجه خاصي به اين مبحث نو و مهم در

مديريت مبذول داشته و در شناسايي نقش و اهميت آن نظريهها و تحقيقات زيادي را بهوجود آورده و در حل مسائل و مشكﻼت
مديريت به كار گرفتهاند .با بررسي كه توسط گروهي از انديشمندان علم مديريت به عمل آمده فرهنگ سازماني بهعنوان يكي از
مؤثرترين عوامل پيشرفت و توسعه شناخته شده است .به طوري كه بسياري از پژوهشگران معتقدند كه موفقيت كشورها در

صنعت و مديريت يكي از علل مهم توجه آنها به فرهنگ سازماني است و از عواملي كه تحت تاثير فرهنگ سازماني مي باشند
خودكارآمدي افراد و نيز تنيدگي و استرس شغلي است .فرهنگ سازماني بهعنوان مجموعهاي از باورها و ارزشهاي مشترك بر
رفتار و انديشة اعضاي سازمان اثر ميگذارد و ميتوان نقطه شروعي براي حركت و پويايي و يا مانعي در راه پيشرفت به شمار

آيد .فرهنگ سازماني از اساسيترين زمينههاي تغيير و تحول در سازمان است نظر به اينكه برنامههاي جديد تحول بيشتر به تحول
بنيادي سازماني نگاه ميكند از اينرو هدف اين برنامهها تغيير و تحول فرهنگ سازمان بهعنوان زيربنا به بستر تحول است.
نتايج مطالعات محققاني چون ادگار شاين ،اوچي ،پيترز ،واترمن و ديگران به اهميت توجه به عامل فرهنگ سازماني در اين زمينه

دﻻلت دارد ،به طوري كه فرهنگ سازماني به عنوان عامل مؤثر در عملكرد سازمان در نظر گرفته شده است .پژوهشگران و محققان

در زمينه تأثير فرهنگ سازماني بر عملكرد معتقد هستند كه سازمانهايي كه داراي فرهنگ قوي هستند ،ارزشها و باورها و

هنجارهاي غالب از سوي تعداد زيادي از كاركنانشان حمايت ميشود و به سرعت گسترش مييابد .در چنين سازمانهايي ،افراد
قادر ه ستند تا درباره آنچه انجام مي دهند ،احساس بهتري داشته باشند و امور را به نحو احسن انجام دهند ).(Davis, 2016

در نتيجه ،وجود فرهنگ قوي عامل مثبتي در جهت عملكرد بهتر و بهره وري بيشتر مي باشد .هر چه فرهنگ قوي تر باشد ،تعداد

بيشتري از كاركنان با اهداف سازماني آشنا شده ،ارزش هاي فرهنگي آن را پذيرفته و نسبت به آن احساس مسئوليت و تعهد
مي كنند .در چنين وضعيتي ،رضايت كاركنان افزايش مي يابد .رضايت كاركنان نيز همراه با مديريت قوي به بهبود روحيه و انگيزش
و عﻼقه كاركنان منجر شده و در عملكرد و بهره وري تأثير ميگذارد .بهرهوري هم از لحاظ بينش و هم از لحاظ عملكردي جنبه

هاي قوي دارد .مثﻼ اگر بهره وري را يك بينش فكري بدانيم ،در آن صورت به عنوان يك ارزش و فرهنگ در مجموعه ارزش

هاي سازماني مطرح مي شود و بهبود آن در توسعه اقتصادي ،كاهش تورم و افزايش سطح رفاه جامعه تأثيرات زيادي دارد

).(Jossy, 2007

سازمانهايي كه داراي فرهنگ قوي هستند ،ارزشها و باورها و هنجارهاي غالب از سوي تعداد زيادي از كاركنانشان حمايت مي
شود و به سرعت گسترش مي يابد .در چنين سازمانهايي ،افراد قادر هستند تا درباره آنچه انجام ميدهند ،احساس بهتري داشته

باشند و امور را به نحو احسن انجام دهند ) Schein, 2004و سهرابي.(12٧ ،13٩٤ ،
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در نتيجه ،وجود فرهنگ قوي عامل مثبتي در جهت عملكرد بهتر و بهره وري بيشتر ميباشد .هر چه فرهنگ قوي تر باشد ،تعداد

بيشتري از كاركنان با اهداف سازماني آشنا شده ،ارزش هاي فرهنگي آن را پذيرفته و نسبت به آن احساس مسووليت و تعهد

ميكنند.

در چنين وضعيتي ،رضايت كاركنان افزايش مي يابد .رضايت كاركنان نيز همراه با مديريت قوي به بهبود روحيه و انگيزش و

عﻼقه كاركنان منجر شده و در عملكرد و بهرهوري تأثير مي گذارد.

تراس و همكاران ) (2٠٠٤اشتياق شغلي را حاصل ايجاد فرصت براي كاركنان در برقراري ارتباط با همكاران و مديران خود مي
دانند .آنچه براي ايجاد اشتياق ضرورت دارد آغاز و حفظ چرخه هاي سود و منفعت )اعم از مالي -غيرمالي( سازماني مي باشد.

اين چرخه چرخه هايي رو به ترقي اند كه بوسيله منابع شغلي و منابع فردي )باورهاي خودكارآمدي( جرقه خورده و مي توانند
باعث بروز نتايج مثبت گوناگون از راه اشتياق كاري شوند ). (Nathan, 2014, 37

باورهاي خودكارآمدي مولفه اي مهم در فرهنگ سازماني به شمار مي روند .خودكارآمدي در واقع يك ساختار شناختي است كه

در هر كاري و از جمله كار و حرفه به عنوان يك واسطه بين ويژگي ها ،نگرش ،ديدگاه و تبديل آنها به رفتار و عمل ايفاي نقش

مي كنند ).(Schwarzer, 2014, 61

خودكارآمدي از اوايل دوران كودكي و زماني كه كودك با تجربيات ،وظايف و شرايط مختلف برخورد مي كند شكل ميگيرد .امّا

تحول آن نه تنها در دوران جواني خاتمه نمي يابد ،بلكه در طول زندگي ،همچنان كه افراد به مهارتها و تجربههاي جديدي دست
مييابند ،ادامه مييابد )قاسم و حسين چاري ،13٩1 ،ص  ،(٧1-٦1بنابراين خودكارآمدي ،اعتقاد فرد به توانايي خود جهت موفق

شدن در يك وضعيت خاص است .اين اعتقاد ،عامل تعيينكننده چگونگي تفكر ،رفتار و احساس افراد است .امروزه،
خودكارآمدي به يكي از حوزه هاي پژوهشي گسترده در روان شناسي مبدل شده است .خودكارآمدي ميتواند بر حالتهاي رواني،

رفتارها و انگيزهها تأثير داشته باشد ).(Babaei-Menghari ET AL. 2016, p. 63-69

ايجاد اعتقاد به فرهنگ مناسب و هنجارهاي سازماني و بالطبع مديريت قوي و كارآمد در ايجاد انگيزه در كاركنان باعث افزايش
خودكارآمدي هر چه بيشتر كاركنان سازماني -دانشگاهي و خودكار شدن سيستم شغلي و آموزش در آن مقطع ميگردد .بنابراين

براي سنجش و ارزيابي ميزان خودكارآمدي و عملكرد خودكار پرسنل بايد تحقيقاتي در بين جوامع سازماني و حتي دانشگاهي
صورت گيرد تا بر اساس آن بتوان ارزيابي و برنامهريزي مناسب انجام داد.

فقدان يا نقصان در خودكارآمدي در بين افراد خود معايبي دارد كه مي تواند زنجيروار بر نتايج عملكرد افراد مرتبط با آنها تاثير

منفي گذارند .افرادي كه از خودكارآمدي كمتري براي انجام يك كار برخوردارند ،ممكن است از انجام آن خودداري كنند؛ افرادي
كه تواناييهاي خود را باور دارند احتماﻻ در آن فعاليتها شركت خواهند كرد.

كاركنان خودكارامد به ويژه هنگام مواجهه با مشكﻼت ،بيشتر از افرادي كه به قابليتهاي خود ترديد دارند ،از خود سختكوشي و
پشتكار نشان مي دهند .افراد اطﻼعات ﻻزم براي ارزيابي خودكارآمدي شان را از عملكرد واقعي خويش ،تجارب دست اول )و
دست دوم( ،اشكال مختلف متقاعدسازي و عﻼئم فيزيولوژيك كسب ميكنند .خود كارآمدي اندكي به خودپندارة ويژه يك تكليف
و ادراك فرد از كارآمدي شباهت دارد ،توجه داشته باشند )شهرآراي ،13٩٠ ،ص .(13
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فرهنگ سازماني بر استرس شغلي نيز تاثيرگذار است .در حقيقت شغل افراد يكي از دﻻيل تنيدگي در زندگي آنهاست .شغل براي
هر فرد به عنوان عامل تشكيل دهنده هويت اجتماعي ،منبع تامين نيازهاي زندگي و تشكيل دهنده روابط اجتماعي محسوب مي
شود و از منابع مهم تنيدگي بشمار مي آيد )رحماني و همكاران .(2٠1٠ ،فرهنگ سازماني مي تواند نقطه شروعي براي حركت و
پويايي و يا مانعي در راه پيشرفت به شمار آيد.
اكسي ٤و همكاران در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه بين پايبندي به ارزش ها و استرس شغلي رابطه منفي وجود دارد .كاركنان

سنتي شاغل در سازمان هاي مورد مطالعه آنان ،از آن جا كه پايبندي بيشتري به ارزش ها از خود نشان مي دادند از استرس كمتري
برخوردار بودند ) .(Xie et al. 2008: 831-48فشارهاي رواني ناشي از شغل از جمله استرس هايي هستند كه اگر بيش از حد

باشند ،مي توانند وي را به مخاطره اندازند ،موجب كاهش كيفيت كار فرد گردند و سﻼمت روان وي را به خطر اندازند )رحماني

و همكاران.(2٠1٠ ،
در اين مقاله محقق بر آن بوده تا به بررسي رابطه فرهنگ سازماني با خودكارآمدي و تنيدگي شغلي كاركنان دانشگاه فرهنگيان در
شهر تهران بپردازد .بنابراين اين سواﻻت مطرح مي شود كه چه ارتباطي بين فرهنگ سازماني با خودكارآمدي و تنيدگي كاركنان
دانشگاه فرهنگيان شهر تهران وجود دارد؟ بين فرهنگ سازماني دانشگاه فرهنگيان و ابعاد سه گانه خودكارآمدي )باور به توانايي

فرد ،مقاومت در رويارويي با موانع و عمل به تكليف( كاركنان آن دانشگاه چه رابطهاي وجود دارد؟ بين فرهنگ سازماني و ابعاد

چهارگانه استرس شغلي )عملكرد كاري ،تراكم كاري ،زمينه سازماني و تصميم گيري كاري( كاركنان آن دانشگاه چه رابطهاي

وجود دارد؟ بين خودكارآمدي كاركنان و ابعاد هشتگانه فرهنگ سازماني )خﻼقيت و نوآوري ،توجه به جزئيات ،توجه به ره
آورد ،تعامل با اعضا و تيم ،جاه طلبي و تهورطلبي ،خطرپذيري و ريسك ،نتايج تصميمات بر كاركنان و پايداري( دانشگاه
فرهنگيان چه رابطه اي وجود دارد؟ بين استرس شغلي كاركنان و ابعاد هشتگانه فرهنگ سازماني )خﻼقيت و نوآوري ،توجه به

جزئيات ،توجه به ره آورد ،تعامل با اعضا و تيم ،جاه طلبي و تهورطلبي ،خطرپذيري و ريسك ،نتايج تصميمات بر كاركنان و
پايداري( دانشگاه فرهنگيان چه رابطهاي وجود دارد ؟
مباني نظري و پيشينه پژوهش
خودكارآمدي متغيري مرتبط با ارزش ها و فرهنگ هاي سازماني متعهدساز و تواناكننده مي باشد .خودكارآمدي و عوامل مؤثر بر

آن سال هاست كه در كانون توجه روانشناسان سازماني ،آموزشي و ديگر كارشناسان جاي دارد .خودكارآمدي را اولين بار آلبرت
بندورا در سال  1٩٧٧طرح كرد )رايس و دلو ،2٠٠2 ،٥ص  .(1٩2بر مبناي تئوري خودكارآمدي از مدل بندورا" ،بين خود درك
شده و رفتارهاي مقابلهاي فرد ارتباط وجود دارد" .به بيان ديگر ،خودكارآمدي ،درجهاي از تسلط خود دربارة توانايي خود براي

انجامدادن فعاليتهاي خاص است )رايس و دلو ،2٠٠2 ،ص .(1٩3

Xie et al.
Rice, K.G., & Dellow, J.P

4
5

فصلنامه پيشرفتهاي نوين در مديريت آموزشي
د و ر ه د و م ش م ا ر ه چ ه ا ر م  ،ز م س ت ا ن  ،١ ٤ ٠ ٠پ ي ا پ ي ٦

ISSN: 2783-1302
www.edu-j.ir
51

تئوري خودكارآمدي در حيطه هاي مختلف آموزش بهداشت شامل ترك سيگار ،كنترل درد ،مشكﻼت تغذيهاي و تبعيت از توصيه
هاي رژيم هاي غذايي كاربرد دارد .چون خودكارآمدي يك اصل است كه بين آگاهي و عمل ارتباط برقرار ميكند ،در واقع

خودكارآمدي مستقيماً بر انتخاب رفتار و نوع ارزش و هنجار ،زمان و شرايط انجامدادن رفتار هنجاري يا يك وظيفة خاص تأثير
دارد .طبق نظر بندورا سطوح ادراك خودكارآمدي افراد تعيين كنندة احتمال شروع به انجامدادن يك كار و ميزان تﻼش و پا فشاري

در انجام آن كار است .بنابه نظر بندورا )بندورا و لوك ،2٠٠3 ،٦ص  (٨٨باورهاي خودكارآمدي كنشوريهاي آدمي را بوسيله

فرايند هاي چهارگانه ،شناختي ،٧انگيزشي ،٨عاطفي ٩و گزينشي) 1٠تصميمگيري( تنظيم ميكنند .اين فرايندهاي متفاوت در جريان
و روند تنظيم كنشوريهاي آدمي بهصورت وحدت يافته ،يكپارچه و هماهنگ عمل ميكنند )نياكرويي ،13٨2 ،ص .(3٤
برداشت انسان از كارآمدي خود از طريق انتخاب فعاليتهاي متناسب با فرهنگ محيط و ارزش هاي مورد قبول پيراموني ،ميزان

تﻼشي است كه براي يك موقعيت صرف ميكند .الگوي فكري و واكنشهاي هيجاني -ارزشي افراد در هنگام انجامدادن يك

فعاليت بر عملكرد فرد تأثير ميگذارد .پژوهشها نشان داده است كه افرادي كه خود را كامﻼً كارآمد ميدانند تفكّر و احساساتي
دارند كه متفاوت از تفكّر و احساسات افرادي است كه خودشان را ناتوان ميبينند كه اين تفكر و احساس توانايي با نوع فرهنگي

كه در آن افراد دخيل هستند ارتباط مستقيمي دارد .اين افراد به جاي اينكه آينده خود را فقط پيشگويي كنند مهارت خوبي از
مديريت در امور داشته و آينده خود و افراد وابسته به خود را شخصاً ميسازند )پروين ،13٧٤ ،ص .(٦1
به نظر بندورا كساني كه خودكارآمدي باﻻيي دارند ،هدفهاي چالش برانگيزتر و باﻻتري را بر ميگزينند ،فرهنگ آموزشي و
راهبردهاي يادگيري سودمندتري را به كار ميبرند و سرانجام كاركردشان در كار بهتراست )بندورا2٠٠3 ،11؛ به نقل ازكريمزاده و

محسني ،13٨٥ ،ص .(3٦
فشار رواني ،تنيدگي يا استرس به معني فشار و نيرو است و هر محركي كه در انسان ايجاد تنش كند ،استرس زا يا عامل تنيدگي
است .استرس يك فشار رواني و احساسي بيش از حد تحمل فرد است .در واقع استرس زماني ايجاد ميشود كه ما نتوانيم با

فشارهاي كوچك كنار بياييم .استرس در افراد مختلف متفاوت است ،ممكن است عاملي براي فردي ايجاد استرس كند ولي در فرد
ديگر ،به هيچ عنوان استرس ايجاد نكند .تنيدگي واكنشي است كه در فرد در اثر حضور عامل ديگري به وجود ميآيد و قواي فرد

را براي روبهرو شدن با آن بسيج ميكند و ارگانيزم )يا موجود زنده( حالت آماده باش پيدا ميكند .فرسودگي شغلي كاهش قدرت
سازگاري فرد با عوامل فشارزا و نشانگاني مركب از خستگي جسمي و عاطفي است كه به ايجاد خود پنداره و نگرش منفي و

فقدان احساس ارتباط با مراجعان به هنگام انجام وظيفه ،منجر ميشود مينامند .از جمله عواملي كه باعث فرسودگي در كار وشغل

ميگردد ميتوان به استرس و اثرات آن در محيط كسب وكار اشاره نمود .استرسهاي شغلي به عنوان يكي از عمدهترين منابع

استرس در زندگي بسياري از افراد ميتواند موجب بروز واكنشهايي چون اضطراب ،بي قراري ،بيزاري از كار و بيماري شوند ،كه
Bandura, A. & Locke, E.A
Cognitive
8
motivational
9
emotional
10
selective
11
-Bandura
6
7
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معمولترين عكس العملهاي مشاهده شده در برابر استرس محسوب ميشوند .در هر حال اضطراب معموﻻً منجر به انجام اعمالي
جهت كاهش يا رفع تهديد ميشود .كار در محيط هاي پراسترس موجب قطع ارتباطات و مناسبتهاي انساني و وقوع اشتباههاي
كاري و درگيريهاي مكرر با ساير همكاران و سرپرستان ميشود .ادامه اين روند موجب تسريع فرسودگي شغلي ميشود .نهايتاً به
ترك حرفه ميانجامد )فقيه.(13٧٧ ،
غﻼمرضا بردبار ) (13٩٥در تحقيق خود با عنوان "رابطه فرهنگ سازماني و بهره وري نيروي انساني در صنعت بيمه" مي نويسد
كه نتايج دﻻلت بر آن دارد كه بين فرهنگ سازماني و بهره وري مديران اين شركت ها و نيز بين ابعاد خﻼقيت ،حمايت ،انسجام و

يكپارچگي ،كنترل ،هويت ،سيستم پاداش ،سازش با پديده هاي تعارض و الگوهاي ارتباطي با بهره وري ،همبستگي مثبت و

معنادار وجود دارد .محمدمهدي بابائي منقاري ) (13٩٥در مقالهاي با عنوان "رابطه ساده و چندگانه بين راهبردهاي يادگيري،
خودكارآمدي با مديريت زمان و مكان مطالعه دانش آموزان متوسطه" هدف پژوهش را بررسي رابطه بين راهبردهاي يادگيري و
خودكارآمدي با مديريت زمان و مكان دانش آموزان متوسطه مطرح ساخت .نتايج كار ايشان نشان داد كه بين راهبردهاي يادگيري،

خودكارآمدي با مديريت زمان و مكان مطالعه دانشآموزان رابطه وجود دارد .تحليل رگرسيون نيز نشان داد كه سازماندهي ،بسط

معنايي ،خودتنظيمي و خودكارامدي مديريت زمان و مكان مطالعه دانش آموزان را پيشبيني ميكنند )به ترتيب با ،٠/3٩ ،٠/1٧

 Beta = -٠/1٧٨ ،٠/22٤و) .(p>٠/٠1اما سهم بقيه متغيرها در پيشبيني مديريت زمان و مكان مطالعه دانشآموزان معني دار
نبود .عليرضا عابدي ) (13٩٤در پايان نامه خود با عنوان رابطه بين فرهنگ سازماني و بهرهوري نيروي انساني اداره اوقاف استان
آذربايجان غربي مي نويسد :عوامل درون سازماني مانند فرهنگ كار ،فرهنگ سازماني ،انتخاب درست كاركنان ،انگيزش كاركنان،

بهداشت رواني ،رهبري اثربخش و عوامل ديگر ،به عنوان عوامل اساسي به تنهايي ما را به هدف نهايي سازمان كه افزايش بهره

وري است ،نمي رسانند؛ بلكه اين عوامل را به صورت سيستمي بايد مورد توجه ،و ارتباط متقابل آنها را با يكديگر مورد بررسي
قرار داد .ديويس ) (2٠1٦در پژوهشي با هدف بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و خﻼقيت نشان داد هرچه نمره فرهنگ سازماني
باﻻتر باشد ميزان خﻼقيت كاركنان نيز بيشتر مي باشد و در بين شاخص هاي فرهنگ سازماني انطابق پذيري نسبت به ديگر

شاخص ها از نمره ميانگين باﻻتري برخوردار است .دورتي ) (2٠1٤در پژوهش خود در حوزه دانشگاهي درباره فرهنگ سازماني

مي نويسد :دانشگاه هايي كه از نظر تحقيق خﻼق هستند ،فرهنگ سازماني قوي دارند و اعضاي هيات علمي در جهت تدوين
حوزه ها ي تحقيق حمايت مي كنند و متناسب با حجم و اندازه سازمان خود ،كارها ي علمي و انتشاراتي بيشتري توليد مي كنند.
با توجه به پيشينه و مباني نظري كه در باﻻ مطرح شد و بر اساس ابزارهاي موجود ،مدل تحقيق بصورت زير بدست آمده است:
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خودكارآمدي

فرهنگ سازماني

-1باور به توانايي
-2مقاومت در رويارويي

 .١خﻼقيت و نوآوري

با موانع

 .٢توجه به جزئيات

-3عمل به تكليف

 .٣توجه به ره آورد
 .۴تعامل با اعضا و تيم

استرس شغلي
 (1عملكرد

 (2تراكم كار

 (3زمينه سازماني

 .۵جاه طلبي و تهورطلبي
 .۶خطرپذيري و ريسك
 .٧نتايج تصميمات بر كاركنان
 .٨پايداري

 (٤تصميم گيري

شكل  :١مدل مفهومي قابل بررسي در تحقيق )استرس شغلي كاهن  ،١٩٦٤فرهنگ سازماني رابينز  ،١٩٩٨ابعاد خودكارآمدي :البرت بندورا ).(١٩٩٢

روش شناسي پژوهش
روش پژوهش حاضر با توجه به ماهيت پژوهش از نوع توصيفي -تحليلي ميباشد .بر مبناي روش توصيفي محقق به دنبال چگونه
بودن موضوع است و مي خواهد بداند پديده ،متغير ،شيء يا مطلب چگونه است.
به عبارتي ،اين تحقيق وضع موجود را بررسي مي كند و به توصيف منظم و نظام دار وضعيت فعلي آن ميپردازد و ويژگي ها و
صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بين متغيرها را كنكاش مي نمايد .همچنين بر اساس روش تحليلي به تفسير

اطﻼعات و داده هاي ميداني مي پردازد .براي سازماندهي عمليات اين پژوهش گام هاي متعددي طي شده كه در نمودار زير نشان
داده شده است.
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تعيين موضوع

مطالعات اوليه كتابخانه اي

گردآوري اطﻼعات

فيش برداري

بيان ادبيات و مباني نظري

تدوين

اجراي روش ،توزيع پرسشنامه ،جمع آوري اطﻼعات ميداني

تجزيه و تحليل داده ها

نتيجه گيري

شكل  :٢نمودار گامهاي فرايند تحقيق

جامعه آماري و حجم نمونه
جامعه آماري اين پژوهش شامل مسئولين ،مديران و كاركنان دانشگاه فرهنگيان شهر تهران و پرديس هاي مرتبط با آن شامل

پرديس نسيبه تهران ،پرديس شهيد چمران تهران ،پرديس زينبيه شهرستان هاي تهران )پيشوا( و پرديس شهيد مفتح شهرستان هاي
تهران )شهر ري( بود كه تعداد آنها  ٤32نفر برآورد شده است و طي پرسشنامهاي دخيل در پيمايش شدند.
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تعداد نمونه آماري با توجه به جمعيت جامعه آماري با استفاده از فرمول كوكران محاسبه شد و نمونه گيري از جامعه آماري با
استفاده از روش تصادفي ساده صورت گرفت:

𝑞×𝑝× 𝑡×𝑁
𝑁(
× 𝑑
𝑞 × 𝑝 × 𝑡 − 1) +
 =nحجم نمونه

 = Nحجم جمعيت آماري )(٤32

 = pنسبتي از جمعيت داراي صفت معين )(٠/٥

=𝑛

 = tدرصد خطاي معيار ضريب اطمينان قابل قبول )(1/٩٦

 = qنسبتي از جمعيت فاقد صفت معين ) =d (٠/٥درجه اطمينان يا دقت احتمالي مطلوب )(٠/٠٥

بر اساس فرمول فوق تعداد نمونه آماري حدود  2٠3نفر بدست آمد و با در نظر گرفتن چند درصد پرسشنامههاي پرتي و يا

جواب داده نشده توسط افراد نمونه مورد مطالعه 21٠ ،پرسشنامه بين نمونههاي مورد مطالعه توزيع و اطﻼعات بدست آمده از آنها

توسط نرم افزار  SPSSتجزيه و تحليل شد .در اين تحقيق همهي  21٠پرسشنامه توزيع شده بصورت جواب داده شده جمع آوري
شده و بنابراين همه آنها در تحليل مورد استفاده قرار گرفتند.
ابزار گردآوري و تحليل اطﻼعات
ابزار گر دآوري پژوهش فيش برداري و پرسشنامه مي باشد .براي گردآوري اطﻼعات از سه پرسشنامه استاندارد استفاده گرديد كه
به شرح زير مي باشند-1 :پرسشنامه فرهنگ سازماني رابينز )-2 ،(1٩٩٨پرسشنامه خودكارآمدي البرت بندورا ) (1٩٩2و -3
پرسشنامه استرس شغلي كاهن  .1٩٦٤براي تعيين اعتبار )روايي( پرسشنامه ها بين چند تن از استادان پخش شد و بعد از اظهار
نظر ،اصﻼحات مورد نياز در پرسشنامه اعمال شد.
براي بررسي پايائي پرسشنامه ها ،ضريب آلفاي كرونباخ مورد استفاده قرارگرفت .هر چه درصد محاسبه شده از اين روش به
 %1٠٠نزديكتر باشد ،بيانگر قابليت اعتماد بيشتر پرسشنامه )از نظر ارتباط دروني بخشهاي آن( است كه براي پرسشنامه هاي
مذكور بيشتر از  %٧1بدست آمد.
محقق جزئيات مربوط به مسئله را با بكارگيري ابزار پرسشنامه و مصاحبه از كارشناسان و خبرگان مربوطه بر اساس پرسشنامهي
استاندارد تحقيق خود با گزارههاي كلي ارتباط داده و با تفسير و تحليل آماري از دادههاي خام توسط نرم افزار  spssبه نتيجهگيري

پرداخت .پس از جمع آوري پرسشنامهها ،اطﻼعات حاصله تلخيص و طبقه بندي شد ،سپس براي تجزيه وتحليل داده هاي جمع
آوري شده از روش هاي آماري آزمون كولموگروف اسميرنوف وآزمون همبستگي پيرسون استفاده گرديد.
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بحث و نتايج
در اين تحقيق تحليل داده ها بر مبناي اطﻼعات و داده هاي خامي است كه بوسيلهي ابزار پرسشنامه با توزيع آنها در ميان جامعه
آماري و گردآوري پاسخها و بكارگيري نرمافزار تحليل آماري صورت گرفته است .براي تحليل داده ها يك فرضيه اصلي و چهار
فرضيه فرعي بصورت زير چارچوب بندي شده اند:
فرضيه اصلي :بين فرهنگ سازماني با خودكارآمدي و تنيدگي )استرس( شغلي كاركنان دانشگاه فرهنگيان شهر تهران ارتباط معني
داري وجود دارد.
فرضيات فرعي-1 :بين فرهنگ سازماني دانشگاه فرهنگيان و ابعاد سه گانه خودكارآمدي )باور به توانايي فرد ،مقاومت در
رويارويي با موانع و عمل به تكليف( كاركنان آن دانشگاه رابطه وجود دارد-2 ،.بين فرهنگ سازماني و ابعاد چهارگانه استرس

شغلي )عملكرد كاري ،تراكم كاري ،زمينه سازماني و تصميم گيري كاري( كاركنان آن دانشگاه رابطه وجود دارد-3 .بين

خودكارآمدي كاركنان و ابعاد هشتگانه فرهنگ سازماني )خﻼقيت و نوآوري ،توجه به جزئيات ،توجه به ره آورد ،تعامل با اعضا
و تيم ،جاه طلبي و تهورطلبي ،خطرپذيري و ريسك ،نتايج تصميمات بر كاركنان و پايداري( دانشگاه فرهنگيان رابطه وجود دارد.
-٤بين استرس شغلي كاركنان و ابعاد هشتگانه فرهنگ سازماني )خﻼقيت و نوآوري ،توجه به جزئيات ،توجه به ره آورد ،تعامل

با اعضا و تيم ،جاه طلبي و تهورطلبي ،خطرپذيري و ريسك ،نتايج تصميمات بر كاركنان و پايداري( دانشگاه فرهنگيان رابطه
وجود دارد.
اما قبل از پردازش داده ها و تحليل فرضيات فوق ابتدا آمار توصيفي نمونه ها صورت گرفته است كه در زير آمده اند:
آمار توصيفي )توصيف جمعيت نمونه ها(
ويژگي جمعيت نمونه ها بر اساس نمودارهاي مختلف تشريح شده اند كه در زير آمده اند :
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سابقه كار

تحصيﻼت

58.57

40

50
40

20

19.52

10
دكتري

كارشناسي ارشد

كارشناسي

فوق ديپلم

15.23

6.67

0

30

درصد

درصد

30

60

20
10
0

باﻻتر از  3٠سال  3٠-2٠سال

 2٠1٥سال

 1٠ -1سال

شكل  :٣نمودارهاي ويژگي هاي جمعيت شناختي نمونه ها

همانطوري كه در شكل باﻻ نشان داده شده است بيشترين تعداد پاسخگويان را مردان با  ٧3.3٤درصد و كمترين را زنان 2٦.٦٦
درصد از پاسخگويان را تشكيل داده اند.
از نظر سن نيز  ٤.٧٦درصد افراد بين  2٠تا  3٠سال 2٠ ،درصد پاسخدهندگان در فاصله سني  31تا  ٤٠سال ٤٤.2٨ ،درصد  ٤1تا
 ٥٠سال 1٧.٦2 ،درصد  ٥1تا  ٦٠سال و  13.3٤درصد پاسخدهندگان بيشتر از  ٦٠سال داشتهاند .از نظر ميزان تحصيﻼت ٥.23
درصد افراد فوق ديپلم و ساير 3٧.1٤ ،درصد داراي مدرك كارشناسي 3٤.2٨ ،درصد كارشناسي ارشد و  23.33درصد داراي

مدرك دكتري بودهاند و در نهايت از نظر سابقه كاري  1٥.23درصد پاسخدهندگان  1تا  1٠سال  ٥٨.٥٧ ،بين  1٠تا  2٠سال و
 1٩.٥2درصد بين  2٠تا  3٠سال و  ٦.٦٧بيشتر از  3٠سال سابقه داشتهاند.

وضعيت متغيرها
نتايج حاصل از تحليل شاخصهاي توصيفي در جداول  2 ،1و  3ارائه شده است .از آنجا كه براي پاسخگويي به سؤاﻻت تحقيق
از طيف  ٥سطحي ليكرت استفاده شده است ،مقادير ميانگين در بازه  1تا  ٥قرار ميگيرد .انحرافمعيار نيز نشاندهنده نحوه
پراكندگي مقادير يك متغيّر حول ميانگين آن متغيّر است.

جدول  :١خﻼصه وضعيت متغير فرهنگ سازماني
متغيرها

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

كمترين مقدار

بيشترين مقدار

خﻼقيت و نوآوري

٢١٠

٣.٤٤

١.١٥

١.٠٠

٥.٠٠

توجه به جزئيات

٢١٠

٣.٤٣

١.١٤

١.٠٠

٥.٠٠

توجه به ره آورد

٢١٠

٣.٥٧

١.١٠

١.٠٠

٥.٠٠
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٣.٤٦

١.١١

١.٠٠

٥.٠٠

تعامل با اعضا و تيم
جاه طلبي و تهور طلبي

٢١٠

٣.٤٨

١.١٣

١.٠٠

٥.٠٠

خطر پذيري و ريسك

٢١٠

٣.٥٢

١.١٢

١.٠٠

٥.٠٠

نتايج تصميمات بر كاركنان

٢١٠

٣.٥٥

١.١٠

١.٠٠

٥.٠٠

پايداري

٢١٠

٣.٤٢

١.١٥

١.٠٠

٥.٠٠

٣.٤٧

١.١٣

١.٠٠

٥.٠٠

كلي

٢١٠

٢١٠

جدول  :٢خﻼصه وضعيت متغير خودكارآمدي
متغيرها

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

كمترين مقدار

بيشترين مقدار

باور به توانايي

٢١٠

٣.٤٣

١.١٣

١.٠٠

٥.٠٠

مقاومت در رويارويي با موانع

٢١٠

٣.٤٢

١.١٢

١.٠٠

٥.٠٠

عمل به تكليف

٢١٠

٣.٣١

١.١٠

١.٠٠

٥.٠٠

كلي

٢١٠

٣.٣٨

١.١٢

١.٠٠

٥.٠٠

جدول  :٣خﻼصه وضعيت متغير استرس يا تنيدگي شغلي
متغيرها

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

كمترين مقدار

بيشترين مقدار

عملكرد

٢١٠

٣.٤٣

١.١٣

١.٠٠

٥.٠٠

تراكم كار

٢١٠

٣.٤٢

١.١٢

١.٠٠

٥.٠٠

زمينه سازماني

٢١٠

٣.٣١

١.١٠

١.٠٠

٥.٠٠

تصميم گيري

٢١٠

٣.٤٠

١.١١

١.٠٠

٥.٠٠

كلي

٢١٠

٣.٣٨

١.١٢

١.٠٠

٥.٠٠

در اين قسمت به بررسي و تحليل وضعيت متغيّرهاي تحقيق پرداخته شد .در واقع هدف از اين امر تعيين وضعيت ادراكي جامعه
از متغيّرها ميباشد .به دليل استفاده از طيف  ٥سطحي ليكرت در پاسخگويي به سؤاﻻت پرسشنامه ،عدد  3به عنوان عدد وسط يا
ممتنع تلقي شده و فرض صفر به اين صورت خواهد بود كه ميانگين مقادير بدست آمده در نتيجه پاسخها ،از ميانگين فرضي
آزمون )عدد  (3كمتر و وضعيت ادراكي جامعه از آن متغيّر نامطلوب است .زيرا پاسخهاي آن حول ميانگين بوده و به عدد خاصي
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تمايل ندارد .نتايج آماري نشان مي دهد كه ميانگين پاسخ به متغيّرها در مقايسه با مقياس سنجش باﻻتر از حد متوسط است،
بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه وضعيت ادراكي جامعه از متغيرهاي تحقيق در حد مطلوبي قرار دارد.
پيش از آنكه روابط بين متغيرها را آزمون كنيم ﻻزم است تا نرمال بودن متغيرها را بررسي كنيم .يكي از روشهاي بررسي ادعاي
نرمال بودن توزيع متغير استفاده از آزمون كولموگروف– اسميرنوف است .نتايج اين آزمون در جدول  ٤ارائه شده است .فرضيهاي
كه در اين مرحله مطرح ميشود بدين صورت است:
فرضيه صفر :متغيرهاي تحقيق داراي توزيع نرمال هستند.
فرضيه يك :متغيرهاي تحقيق داراي توزيع نرمال نيستند.

جدول  :٤نتايج آزمون توزيع كولموگروف -اسميرنوف
متغير

تعداد

سطح معني داري

آماره

فرهنگ سازماني

٢١٠

٠.١٠١

٣.٢٢

خودكارآمدي

٢١٠

٠.٠٧١

٣.٢٩

استرس شغلي

٢١٠

٠.٠٨٩

٣.٢٦

نتايج اين آزمون سطح معناداري متغيرهاي اين پژوهش را بيشتر از  ٠/٠٥نشان ميدهد پس با احتمال  ٠/٩٥ميتوانيم بپذيريم كه
متغيرهاي پژوهش داراي توزيع نرمال هستند.
آزمون فرضيه ها
فرضيه اصلي :بين فرهنگ سازماني با خودكارآمدي و تنيدگي )استرس( شغلي كاركنان دانشگاه فرهنگيان شهر تهران ارتباط معني
داري وجود دارد.

فرهنگ سازماني با خودكارآمدي و تنيدگي )استرس( شغلي كاركنان دانشگاه فرهنگيان شهر تهران رابطه ندارد.

𝐻 :𝜌 = 0

فرهنگ سازماني با خودكارآمدي و تنيدگي )استرس( شغلي كاركنان دانشگاه فرهنگيان شهر تهران رابطه دارد𝐻 : 𝜌 ≠ 0 .
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جدول  :٥ضريب همبستگي بين فرهنگ سازماني و خودكارآمدي و تنيدگي شغلي
متغير ١

متغير ٢

سطح معنيداري

ضريب همبستگي

نتايج

فرهنگ سازماني

خودكارآمدي

٠.٠٠

٠.٧٦٦

رابطه مثبت دارد

فرهنگ سازماني

تنيدگي شغلي

٠.٠٠

-٠.٦٩٣

رابطه منفي دارد

با توجه به خروجي  ،SPSSضريب همبستگي پيرسون براي دو متغير فرهنگ سازماني و خودكارآمدي  ٠/٧٦٦ميباشد مقدار عدد
معنيداري مشاهده شده كوچكتر از  ٠/٠٥ميباشد .لذا ميان اين دو متغير در سطح اطمينان  ٩٥درصد رابطه معنيداري وجود دارد.

با توجه به اين كه ضريب همبستگي بين اين دو متغير داراي عﻼمت مثبت ميباشد بنابراين ميتوان گفت رابطه مثبت و معني
داري بين فرهنگ سازماني و خودكارآمدي كاركنان دانشگاه فرهنگيان شهر تهران وجود دارد.
همچنين ضريب همبستگي پيرسون براي دو متغير فرهنگ سازماني و تنيدگي شغلي  -٠/٦٩3ميباشد مقدار عدد معنيداري
مشاهده شده كوچكتر از  ٠/٠٥ميباشد .لذا ميان اين دو متغير در سطح اطمينان  ٩٥درصد رابطه معنيداري وجود دارد .با توجه به
اين كه ضريب همبستگي بين اين دو متغير داراي عﻼمت منفي ميباشد بنابراين ميتوان گفت رابطه منفي )غيرهم جهت( و معني
داري بين فرهنگ سازماني و استرس شغلي كاركنان دانشگاه فرهنگيان شهر تهران وجود دارد.

فرضيات فرعي

فرضيه اول :بين فرهنگ سازماني دانشگاه فرهنگيان و ابعاد سه گانه خودكارآمدي )باور به توانايي فرد ،مقاومت در رويارويي با
موانع و عمل به تكليف( كاركنان آن دانشگاه رابطه وجود دارد.

فرهنگ سازماني دانشگاه فرهنگيان با )باور به توانايي فرد ،مقاومت در رويارويي با موانع و عمل به تكليف( رابطه ندارد.

𝐻 :𝜌 = 0

فرهنگ سازماني دانشگاه فرهنگيان با )باور به توانايي فرد ،مقاومت در رويارويي با موانع و عمل به تكليف( رابطه دارد.

𝐻 :𝜌 ≠ 0

جدول  :٦ضريب همبستگي بين فرهنگ سازماني و ابعاد سه گانه خودكارآمدي )باور به توانايي فرد ،مقاومت در رويارويي با موانع و عمل به تكليف(
متغير ١
فرهنگ سازماني

متغير ٢

سطح معنيداري

ضريب همبستگي

باور به توانايي

٠.٠٠

٠.٥٤٤

نتايج
رابطه دارد
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فرهنگ سازماني

مقاومت در رويارويي با موانع

٠.٠٠

٠.٦١٧

رابطه دارد

فرهنگ سازماني

عمل به تكليف

٠.٠٠

٠.٥٩٧

رابطه دارد

با توجه به خروجي ،ضريب همبستگي پيرسون براي متغيرها فرهنگ سازماني و باور به توانايي  ٠/٥٤٤ميباشد مقدار عدد معني-
داري مشاهده شده كوچكتر از  ٠/٠٥ميباشد .لذا ميان اين دو متغير در سطح اطمينان  ٩٥درصد رابطه معنيداري وجود دارد .با

توجه به اين كه ضريب همبستگي بين اين دو متغير داراي عﻼمت مثبت ميباشد بنابراين ميتوان گفت رابطه مثبت و معنيداري

بين فرهنگ سازماني و باور به توانايي كاركنان دانشگاه فرهنگيان شهر تهران وجود دارد .همچنين ضريب همبستگي پيرسون براي

متغيرهاي فرهنگ سازماني و مقاومت در رويارويي با موانع  ٠/٦1٧ميباشد ،مقدار عدد معنيداري مشاهده شده كوچكتر از ٠/٠٥
ميباشد .لذا ميان اين دو متغير در سطح اطمينان  ٩٥درصد رابطه معنيداري وجود دارد .با توجه به اين كه ضريب همبستگي بين
اين دو متغير داراي عﻼمت مثبت ميباشد بنابراين ميتوان گفت رابطه مثبت و معنيداري بين فرهنگ سازماني و مقاومت در

رويارويي با موانع كاركنان دانشگاه فرهنگيان شهر تهران وجود دارد .همچنين ضريب همبستگي پيرسون براي متغيرهاي فرهنگ

سازماني و عمل به تكليف  ٠/٥٩٧ميباشد ،مقدار عدد معنيداري مشاهده شده كوچكتر از  ٠/٠٥ميباشد .لذا ميان اين دو متغير در
سطح اطمينان  ٩٥درصد رابطه معنيداري وجود دارد .با توجه به اين كه ضريب همبستگي بين اين دو متغير داراي عﻼمت مثبت

ميباشد بنابراين ميتوان گفت رابطه مثبت و معنيداري بين فرهنگ سازماني و عمل به تكليف كاركنان دانشگاه فرهنگيان شهر
تهران وجود دارد.
فرضيه دوم :بين فرهنگ سازماني و ابعاد چهارگانه استرس شغلي )عملكرد كاري ،تراكم كاري ،زمينه سازماني و تصميم گيري
كاري( كاركنان آن دانشگاه رابطه وجود دارد.
فرهنگ سازماني با ابعاد چهارگانه استرس شغلي )عملكرد كاري ،تراكم كاري ،زمينه سازماني و تصميم گيري كاري( رابطه ندارد.

𝐻 :𝜌 = 0

فرهنگ سازماني با ابعاد چهارگانه استرس شغلي )عملكرد كاري ،تراكم كاري ،زمينه سازماني و تصميم گيري كاري( رابطه دارد.

𝐻 :𝜌 ≠ 0

جدول  :٧ضريب همبستگي بين فرهنگ سازماني با ابعاد چهارگانه استرس شغلي )عملكرد كاري ،تراكم كاري ،زمينه سازماني و تصميم گيري كاري(
متغير ١

متغير ٢

سطح معنيداري

ضريب همبستگي

نتايج

فرهنگ سازماني

عملكرد كاري

٠.٠٠

٠.٦٧٧

رابطه دارد

فرهنگ سازماني

تراكم كاري

٠.٠٠

-٠.٥٦١

رابطه دارد

فرهنگ سازماني

زمينه سازماني

٠.٠٠

-٠.٦٢١

رابطه دارد

فرهنگ سازماني

تصميمگيري كاري

٠.٠٠

٠.٥٩٤

رابطه دارد
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ضريب همبستگي پيرسون براي متغير فرهنگ سازماني و متغيرهاي عملكرد كاري و تصميم گيري كاري به ترتيب  ٠/٦٧٧و
 ٠/٥٩٤ميباشد و مقدار عدد معنيداري مشاهده شده كوچكتر از  ٠/٠٥ميباشد .لذا ميان متغير فرهنگ سازماني با هر يك از

متغيرهاي عملكرد كاري و تصميم گيري كاري در سطح اطمينان  ٩٥درصد رابطه معنيداري وجود دارد .با توجه به اين كه ضريب

همبستگي بين اين آنها عﻼمت مثبت ميباشد ،بنابراين ميتوان گفت رابطه مستقيم و معنيداري بين فرهنگ سازماني و عملكرد

كاري و تصميم گيري كاري كاركنان دانشگاه فرهنگيان شهر تهران وجود دارد .همچنين ضريب همبستگي پيرسون براي متغير
فرهنگ سازماني و متغيرهاي تراكم كاري و زمينه سازماني به ترتيب  -٠/٥٦1و  -٠/٦21ميباشد و مقدار عدد معنيداري مشاهده

شده كوچكتر از  ٠/٠٥ميباشد .لذا ميان متغير فرهنگ سازماني با هر يك از متغيرهاي تراكم كاري و زمينه سازماني در سطح
اطمينان  ٩٥درصد رابطه معنيداري وجود دارد .با توجه به اين كه ضريب همبستگي بين اين آنها عﻼمت منفي ميباشد ،بنابراين

ميتوان گفت رابطه معكوس و معنيداري بين فرهنگ سازماني و تراكم كاري و زمينه سازماني كاركنان دانشگاه فرهنگيان شهر
تهران وجود دارد.
فرضيه سوم :بين خودكارآمدي كاركنان و ابعاد هشت گانه فرهنگ سازماني )خﻼقيت و نوآوري ،توجه به جزئيات ،توجه به ره
آورد ،تعامل با اعضا و تيم ،جاه طلبي و تهورطلبي ،خطرپذيري و ريسك ،نتايج تصميمات بر كاركنان و پايداري( دانشگاه
فرهنگيان رابطه وجود دارد.

خودكارآمدي با )خﻼقيت و نوآوري ،توجه به جزئيات ،توجه به ره آورد ،تعامل با اعضا و تيم ،جاه طلبي و تهورطلبي ،خطرپذيري و ريسك ،نتايج
تصميمات بر كاركنان و پايداري( دانشگاه فرهنگيان رابطه ندارد.

𝐻 :𝜌 = 0

خودكارآمدي با )خﻼقيت و نوآوري ،توجه به جزئيات ،توجه به ره آورد ،تعامل با اعضا و تيم ،جاه طلبي و تهورطلبي ،خطرپذيري و ريسك ،نتايج
تصميمات بر كاركنان و پايداري( دانشگاه فرهنگيان رابطه دارد.

𝐻 :𝜌 ≠ 0

جدول  :٨ضريب همبستگي بين بين خودكارآمدي كاركنان و ابعاد هشت گانه فرهنگ سازماني )خﻼقيت و نوآوري ،توجه به جزئيات ،توجه به ره آورد ،تعامل
با اعضا و تيم ،جاه طلبي و تهورطلبي ،خطرپذيري و ريسك ،نتايج تصميمات بر كاركنان و پايداري(
متغير ١

متغير ٢

نتايج

سطح معنيداري

ضريب همبستگي

خودكارآمدي

خﻼقيت و نوآوري

٠.٠٠

٠.٧٥٨

رابطه دارد

خودكارآمدي

توجه به جزئيات

٠.٠٠

٠.٥٨٨

رابطه دارد

خودكارآمدي

توجه به ره آورد

٠.٠٠

٠.٤٩٣

رابطه دارد

خودكارآمدي

تعامل با اعضا و تيم

٠.٠٠

٠.٦٠٥

رابطه دارد

خودكارآمدي

جاه طلبي و تهورطلبي

٠.٠٠

٠.٦٢٨

رابطه دارد
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خودكارآمدي

خطرپذيري و ريسك

٠.٠٠

٠.٧٤٢

رابطه دارد

خودكارآمدي

نتايج تصميمات بر كاركنان

٠.٠٠

٠.٦٣١

رابطه دارد

خودكارآمدي

پايداري

٠.٠٠

٠.٧١٦

رابطه دارد

در جدول فوق ضريب همبستگي پيرسون براي متغير خودكارآمدي با هر يك از متغيرهاي خﻼقيت و نوآوري ،توجه به جزئيات،
توجه به ره آورد ،تعامل با اعضا و تيم ،جاهطلبي و تهورطلبي ،خطرپذيري و ريسك ،نتايج تصميمات بر كاركنان و پايداري به

ترتيب برابر با  ٠.٦31 ،٠.٧٤2 ،٠.٦2٨ ،٠.٦٠٥ ،٠.٤٩3 ،٠/٥٨٨ ،٠.٧٥٨و  ٠.٧1٦ميباشد مقدار عدد معنيداري مشاهده شده
كوچكتر از  ٠/٠٥ميباشد .لذا ميان متغير خودكارآمدي يا هر يك از متغيرهاي فوق در سطح اطمينان  ٩٥درصد رابطه معنيداري

وجود دارد .با توجه به اين كه ضريب همبستگي بين متغير خودكارآمدي و هر يك از متغيرها داراي عﻼمت مثبت ميباشد،

بنابراين ميتوان گفت با درجاتي متفاوات رابطه مثبت و معني داري بين خودكارآمدي با هر يك از متغيرهاي خﻼقيت و نوآوري،
توجه به جزئيات ،توجه به ره آورد ،تعامل با اعضا و تيم ،جاه طلبي و تهورطلبي ،خطرپذيري و ريسك ،نتايج تصميمات بر
كاركنان و پايداري در بين كاركنان دانشگاه فرهنگيان شهر تهران وجود دارد.
فرضيه چهارم :بين استرس شغلي كاركنان و ابعاد هشتگانه فرهنگ سازماني )خﻼقيت و نوآوري ،توجه به جزئيات ،توجه به ره
آورد ،تعامل با اعضا و تيم ،جاه طلبي و تهورطلبي ،خطرپذيري و ريسك ،نتايج تصميمات بر كاركنان و پايداري( دانشگاه
فرهنگيان رابطه وجود دارد.

استرس شغلي كاركنان با ابعاد هشتگانه فرهنگ سازماني )خﻼقيت و نوآوري ،توجه به جزئيات ،توجه به ره آورد ،تعامل با اعضا و تيم ،جاه طلبي و
تهورطلبي ،خطرپذيري و ريسك ،نتايج تصميمات بر كاركنان و پايداري( دانشگاه فرهنگيان رابطه ندارد.

𝐻 :𝜌 = 0

استرس شغلي كاركنان با ابعاد هشتگانه فرهنگ سازماني )خﻼقيت و نوآوري ،توجه به جزئيات ،توجه به ره آورد ،تعامل با اعضا و تيم ،جاه طلبي و
تهورطلبي ،خطرپذيري و ريسك ،نتايج تصميمات بر كاركنان و پايداري( دانشگاه فرهنگيان رابطه دارد.

𝐻 :𝜌 ≠ 0

جدول  :٩ضريب همبستگي بين استرس شغلي كاركنان و )خﻼقيت و نوآوري ،توجه به جزئيات ،توجه به ره آورد ،تعامل با اعضا و تيم ،جاه طلبي و
تهورطلبي ،خطرپذيري و ريسك ،نتايج تصميمات بر كاركنان و پايداري(
متغير ١

متغير ٢

نتايج

سطح معنيداري

ضريب همبستگي

استرس شغلي

خﻼقيت و نوآوري

٠.٠٠

-٠.٧٢١

رابطه دارد

استرس شغلي

توجه به جزئيات

٠.٠٠

-٠.٦٨٨

رابطه دارد

استرس شغلي

توجه به ره آورد

٠.٠٠

-٠.٥٩٣

رابطه دارد

فصلنامه پيشرفتهاي نوين در مديريت آموزشي
د و ر ه د و م ش م ا ر ه چ ه ا ر م  ،ز م س ت ا ن  ،١ ٤ ٠ ٠پ ي ا پ ي ٦

ISSN: 2783-1302
www.edu-j.ir
6464

استرس شغلي

تعامل با اعضا و تيم

٠.٠٠

-٠.٦٢٣

رابطه دارد

استرس شغلي

جاه طلبي و تهورطلبي

٠.٠٠

-٠.٤٨٧

رابطه دارد

استرس شغلي

خطرپذيري و ريسك

٠.٠٠

-٠.٤٩٤

رابطه دارد

استرس شغلي

نتايج تصميمات بر كاركنان

٠.٠٠

-٠.٦٨٣

رابطه دارد

استرس شغلي

پايداري

٠.٠٠

-٠.٦٧٩

رابطه دارد

بر اساس اطﻼعات جدول فوق ضريب همبستگي پيرسون براي متغير استرس شغلي با هر يك از متغيرهاي خﻼقيت و نوآوري،
توجه به جزئيات ،توجه به ره آورد ،تعامل با اعضا و تيم ،جاهطلبي و تهورطلبي ،خطرپذيري و ريسك ،نتايج تصميمات بر كاركنان

و پايداري به ترتيب برابر با  -٠.٦٨3 ،-٠.٤٩٤ ،-٠.٤٨٧ ،-٠.٦23 ،-٠.٥٩3 ،-٠/٦٨٨ ،-٠.٧21و  -٠.٦٧٩ميباشد و مقدار عدد
معنيداري مشاهده شده كوچكتر از  ٠/٠٥ميباشد .لذا ميان متغير استرس شغلي يا هر يك از متغيرهاي فوق در سطح اطمينان ٩٥
درصد رابطه معنيداري وجود دارد .با توجه به اين كه ضريب همبستگي بين متغير استرش شغلي و هر يك از متغيرها داراي

عﻼمت منفي ميباشد ،بنابراين ميتوان گفت با درجاتي متفاوات رابطه معكوس و معني داري بين استرس شغلي با هر يك از
متغيرهاي خﻼقيت و نوآوري ،توجه به جزئيات ،توجه به ره آورد ،تعامل با اعضا و تيم ،جاه طلبي و تهورطلبي ،خطرپذيري و
ريسك ،نتايج تصميمات بر كاركنان و پايداري در بين كاركنان دانشگاه فرهنگيان شهر تهران وجود دارد.

نتيجه گيري
فرهنگ سازماني پيشفرضهاي بنيادي دربارة ارزشها ،باورها ،هنجارها و نمادها است كه به عضويت سازمان معني ميبخشد و
به طور جمعي مورد قبول گروهي به عنوان راهنماي رفتارهاي مورد انتظار است .در ريشة هر فرهنگ سازماني مجموعهاي از

ويژگيهاي محوري قرار دارد كه اعضاي سازمان به طور جمعي براي آنها ارزش قائلاند .فرهنگ سازماني از اساسي ترين زمينه
هاي تغيير و تحول است.
با توجه به اينكه امروزه سازمانها به دنبال جذب بهترين افراد با باﻻترين استعداد براي به حداكثر رساندن بهره وري مي باشند بايد
افرادي را در سازمان بپذيرند كه در مقايسه با ديگران از خودكارآمدي شغلي باﻻتر و استرس شغلي كمتر و اعتقاد راسخ به دروني
كردن ارزشهاي سازماني برخوردار باشند .در اين تحقيق نتايجي حاصل شده است كه از تحليل هاي آماري حاصل شده اند كه در

ادامه بيان شده اند.
با تحليلي كه روي داده هاي ناشي از اطﻼعات خام بدست آمد ،نشان داده شد كه ضريب همبستگي پيرسون براي دو متغير فرهنگ
سازماني و خودكارآمدي مثبت و در جهت مستقيم بود .لذا ميان اين دو متغير رابطه معنيداري و مثبت وجود دارد .يعني مي توان
گفت رابطه مثبت و معني داري بين فرهنگ سازماني و خودكارآمدي كاركنان دانشگاه فرهنگيان شهر تهران وجود دارد و از طرفي
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اين ضريب براي دو متغير فرهنگ سازماني و تنيدگي شغلي منفي بوده است ،بنابراين ميتوان گفت رابطه معكوس )غيرهم جهت(
و معنيداري بين فرهنگ سازماني و استرس شغلي كاركنان دانشگاه فرهنگيان شهر تهران وجود دارد.
همچنين ضريب همبستگي پيرسون براي متغيرهاي فرهنگ سازمان ي در ارتباط با ابعاد خودكارآمدي يعني باور به توانايي ،مقاومت
در رويارويي با موانع ،عمل به تكل يف مثبت بوده اند و اين مي رساند كه متغير فرهنگ سازماني ارتباط مستقيم ،مثبت و معني
داري با هر يك از ابعاد خودكارآمدي در بين كاركنان دانشگاه فرهنگيان شهر تهران دارد.
در ارتباط با رابطه ي فرهنگ سازماني و ابعاد چهارگانه استرس شغلي )عملكرد كاري ،تراكم كاري ،زمينه سازماني و تصميم گيري

كاري( نيز تحليل ها نشان داده است كه ضريب همبستگي پيرسون بين فرهنگ سازماني و هر يك از متغيرهاي عملكرد كاري و
تصميم گيري كاري مثبت بوده ولي با متغيرهاي تراكم كاري و زمينه سازماني منفي بدست آمده است و اين مي رساند كه رابطه

مستقيم و معنيداري بين فرهنگ سازماني و عملكرد كاري و تصميمگيري كاري كاركنان دانشگاه فرهنگيان شهر تهران وجود دارد
ولي رابطه بين فرهنگ سازماني و تراكم كاري و زمينه سازماني كاركنان دانشگاه فرهنگيان شهر تهران معكوس و معنيداري مي
باشد.

همچنين ضريب همبستگي پيرسون براي متغير خودكارآمدي با هر يك از متغيرهاي خﻼقيت و نوآوري ،توجه به جزئيات ،توجه
به ره آورد ،تعامل با اعضا و تيم ،جاهطلبي و تهورطلبي ،خطرپذيري و ريسك ،نتايج تصميمات بر كاركنان و پايداري كه مولفه
هاي فرهنگ سازماني مي باشند ،داراي عﻼمت مثبت ميباشند ،بنابراين ميتوان گفت با درجاتي متفاوات رابطه مثبت و معني داري

بين خودكارآمدي با هر يك از متغيرهاي مذكور در بين كاركنان دانشگاه فرهنگيان شهر تهران وجود دارد.
و در نهايت بر اساس نتايج تحليل ها ضريب همبستگي پيرسون بين استرس شغلي با هر يك از متغيرهاي خﻼقيت و نوآوري،
توجه به جزئيات ،توجه به ره آورد ،تعامل با اعضا و تيم ،جاهطلبي و تهورطلبي ،خطرپذيري و ريسك ،نتايج تصميمات بر كاركنان

و پايداري به عنوان مولفه هاي فرهنگ سازماني داراي عﻼمت منفي بود ،بنابراين با درجاتي متفاوت رابطه معكوس و معني داري
بين استرس شغلي با هر يك از متغيرهاي فوق الذكر در بين كاركنان دانشگاه فرهنگيان شهر تهران وجود دارد.
بنابراين مي توان اين ارتباطات را در جدول زير خﻼصه نمود:

جدول شماره  -1٠خﻼصه نتايج پژوهش
فرضيه ها
بين فرهنگ سازماني با خودكارآمـدي و تنيـدگي )اسـترس( شـغلي

كاركنان دانشگاه فرهنگيان شهر تهران ارتباط معني داري وجود دارد.

بين فرهنگ سازماني دانشگاه فرهنگيان و ابعاد سه گانه خودكارآمدي

)باور به توانايي فرد ،مقاومـت در رويـارويي بـا موانـع و عمـل بـه

متغيرها

نوع رابطه

نتيجه

فرهنگ سازماني -خودكارآمدي

مثبت و معني دار

تاييد

فرهنگ سازماني -استرس شغلي

منفي و معني دار

تاييد

فرهنگ سازماني -باور به توانايي فرد

مثبت و معني دار

تاييد
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تكليف( كاركنان آن دانشگاه رابطه وجود دارد.

بين فرهنگ سازماني و ابعاد چهارگانه استرس شغلي )عملكرد

كاري ،تراكم كاري ،زمينه سازماني و تصميم گيري كاري( كاركنان
آن دانشگاه رابطه وجود دارد.

فرهنگ سازماني -مقاومت در رويارويي با موانع

مثبت و معني دار

تاييد

فرهنگ سازماني -عمل به تكليف

مثبت و معني دار

تاييد

فرهنگ سازماني -عملكرد كاري

مثبت و معني دار

تاييد

فرهنگ سازماني -تراكم كاري

منفي و معني دار

تاييد

فرهنگ سازماني -زمينه سازماني

منفي و معني دار

تاييد

فرهنگ سازماني -تصميم گيري كاري

مثبت و معني دار

تاييد

خودكارآمدي  -خﻼقيت و نوآوري

مثبت و معني دار

تاييد

خودكارآمدي  -توجه به جزئيات

مثبت و معني دار

تاييد

خودكارآمدي  -توجه به ره آورد

مثبت و معني دار

تاييد

خودكارآمدي  -تعامل با اعضا و تيم

مثبت و معني دار

تاييد

خودكارآمدي  -جاه طلبي و تهورطلبي

مثبت و معني دار

تاييد

خودكارآمدي  -خطرپذيري و ريسك

مثبت و معني دار

تاييد

خودكارآمدي  -نتايج تصميمات بر كاركنان

مثبت و معني دار

تاييد

خودكارآمدي  -پايداري

مثبت و معني دار

تاييد

بين خودكارآمدي كاركنان و ابعاد هشت گانه فرهنگ سازماني

)خﻼقيت و نوآوري ،توجه به جزئيات ،توجه به ره آورد ،تعامل با

اعضا و تيم ،جاه طلبي و تهورطلبي ،خطرپذيري و ريسك ،نتايج

تصميمات بر كاركنان و پايداري( دانشگاه فرهنگيان رابطه وجود

دارد.

بين استرس شغلي كاركنان و ابعاد هشتگانه فرهنگ سازماني

)خﻼقيت و نوآوري ،توجه به جزئيات ،توجه به ره آورد ،تعامل با

اعضا و تيم ،جاه طلبي و تهورطلبي ،خطرپذيري و ريسك ،نتايج

تصميمات بر كاركنان و پايداري( دانشگاه فرهنگيان رابطه وجود

دارد.

استرس شغلي  -خﻼقيت و نوآوري

منفي و معني دار

تاييد

استرس شغلي  -توجه به جزئيات

منفي و معني دار

تاييد

استرس شغلي  -توجه به ره آورد

منفي و معني دار

تاييد

استرس شغلي  -تعامل با اعضا و تيم

منفي و معني دار

تاييد

استرس شغلي  -جاه طلبي و تهورطلبي

منفي و معني دار

تاييد

استرس شغلي  -خطرپذيري و ريسك

منفي و معني دار

تاييد

استرس شغلي  -نتايج تصميمات بر كاركنان

منفي و معني دار

تاييد

استرس شغلي  -پايداري

منفي و معني دار

تاييد
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پرسشنامه ها

الف :سواﻻت عمومي
جنسيت

مرد

زن

 ٦٠سال به باﻻ

 ٥1تا  ٦٠سال

سن

بين 2٠تا  3٠سال

بين  31تا  ٤٠سال

بين  ٤1تا  ٥٠سال

تحصيﻼت

ليسانس

فوق ليسانس

دكتري

ساير

سابقه كار

 1تا  1٠سال

 1٠تا  2٠سال

 2٠تا  3٠سال

 3٠سال به باﻻ

پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازماني رابينز )(١٩٩٨
ب :فرهنگ سازماني
در نظر شما موارد زير در مورد دانشگاه فرهنگيان تا چه حد صدق مي
كند؟

خيلي زياد

١

در سازمان براي ارائه پيشنهادهاي جديد به افراد فرصت داده مي شود.

٢

سرپرستان مستقيم معموﻻ از نوآوريهاي كاركنان قدرداني مي كنند.

٣

به تحقيق به عنوان ابزار موثر ايجاد زمينه براي خﻼقيت توجه مي شود.

٤

روحيه تﻼش در انجام امور بين كاركنان وجود دارد.

٥

كاركنان به بررسي روشهاي گوناگون انجام كار تشويق مي شوند.

٦

روحيه مسئوليت پذيري كاركنان در محيط كار مورد تشويق قرار مي
گيرد.

٧

طرح نظرات متفاوت از طرف مسوول مورد استقبال قرار مي گيرد.

٨

مسووﻻن روحيه اعتماد به نفس كاركنان را تقويت مي كنند.

٩

مسووﻻن روحيه استقﻼل شخصيت در كاركنان را تقويت مي كنند.

١٠

كاركنان به استقبال از موقعيتهاي دشوار كاري تشويق مي شوند.

١١

كاركنان از موقعيتهاي دشوار كارشان استقبال مي كنند.

زياد

تا اندازه اي

كم

خيلي كم
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١٢

كاركنان براي انجام وظايف حاضر به خطرپذيري هستند.

١٣

كاركنان تشويق مي شوند روشهاي جديد را مطرح كنند.

١٤

كاركنان تشويق مي شوند روشهاي جديد را اجرا كنند.

١٥

مديران شخصا روشهاي جديد را معرفي مي كنند.

١٦

كاركناني كه روشهاي جديد را ارائه مي دهند در حضور ساير اعضا مورد
تشويق واقع ميشوند.

١٧

مسئولين به جزئيات كار افراد توجه دارند.

١٨

كاركنان راجع به روشهاي مختلف انجام كار فكر مي كنند.

١٩

كاركنان عميقا درگير فعاليتهاي كاري خود مي شوند.

٢٠

كاركنان به جزئيات انجام امور خود توجه كافي دارند.

٢١

مديران صرفا بر نتيجه كار كاركنان تاكيد دارند.

٢٢

نتيجه انجام يك كار از اهميت بيشتري نسبت به نحوه انجام آن كار دارد.

٢٣

به نتيجه گيري بيشتر از ابزارهاي ﻻزم براي رسيدن به نتيجه اهميت داده
مي شود.

٢٤

سرعت دستيابي به نتايج مورد دلخواه از نحوه انجام آن اهميت بيشتري
دارد.

٢٥

اجازه داده مي شود هر يك از كاركنان در تصميمات مربوط به كار خود
اظهارنظر كنند.

٢٦

به هر يك از كاركنان در جهت بهبود كيفيت كار خود فرصت داده مي
شود.

٢٧

كاركنان با مسووﻻن در انجام امور سازمان مشاركت دارند.

٢٨

امكان ايجاد ارتباط با هر يك از همكاران در جهت حل مشكﻼت كاري
فراهم است.

٢٩

مسوول مستقيم به توانمنديهاي فرد آگاه است.

٣٠

اطﻼعات مربوط براي انجام دادن كارها به موقع به كاركنان داده مي
شود.

٣١

تصميم گيري ها بطوري هست كه روحيه همه كاركنان در انجام امور
تقويت شود.

٣٢

امكان تماس با مديران براي هر يك از كاركنان فراهم است.

٣٣

مسوول مستقيم براي حل مشكل تك تك كاركنان كمك مي كند.

٣٤

در تدوين ضوابط در مقررات استخدامي بيشتر به انگيزه افراد براي انجام
امورتوجه مي شود.
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٣٥

در تصميم گيري هاي سازمان  ،منافع كاركنان در نظر گرفته مي شود.

٣٦

مسئولين افراد تحت سرپرستي خود را به همكاري با يكديگر ترغيب مي
كنند.

٣٧

روحيه تعاون يا همكاري در برنامه ريزي وجود دارد.

٣٨

روحيه تعاون يا همكاري در سازماندهي وجود دارد.

٣٩

مسئولين به نتايج كار گروهي اهميت بيشتري مي دهند.

٤٠

كاركنان يكديگر را مورد حمايت قرار مي دهند.

٤١

به كارگروهي جهت تبادل اطﻼعات اهميت داده مي شود.

٤٢

به كار گروهي جهت تبادل نظرات اهميت داده مي شود.

٤٣

مسووﻻن به روش سازماندهي كار به طور گروهي آشنا هستند.

٤٤

مسووﻻن به نتايج كار گروهي اعتقاد دارند.

٤٥

كاركنان به انجام وظايف به صورت گروهي تشويق مي شوند.

٤٦

انجام وظايف كاركنان بصورت گروهي يا تيمي امكان پذير است.

٤٧

همكاران نسبت به انجام وظايف شغلي خود احساس آزادي عمل يا
استقﻼل مي كنند.

٤٨

كاركنان براي قبول مسووليت بيشتر آمادگي دارند.

٤٩

كاركنان براي انجام كارها به مسووﻻن خود متكي هستند.

٥٠

كاركنان در مواجهه با مسائل از خود عﻼقه نشان مي دهند.

٥١

كاركنان دريافتن راه حل براي مسائل از خود عﻼقه نشان مي دهند.

٥٢

امكان مخالفت كاركنان در مورد نحوه انجام امور محوله با مسوول خود
وجود دارد.

٥٣

به رشد سازمان در آينده بيش از وضعيت فعلي آن توجه مي شود.

٥٤

انجام امور در جهت ايجاد زمينه هايي است كه منجر به پيشرفتهاي آتي
مي گردد.

٥٥

بيشتر بر حفظ وضع موجود تاكيد مي شود.

٥٦

كاركنان براي انجام موفق كارها ي خود به ابزارها ي مورد نياز مجهز مي
شوند) .مثل  :كليه ابزارها ،تجهيزات ،امكانات و ساير مواردي است كه مي
تواند كاركنان را در انجام بهتر و موفقيت آميز كار خود ياري كند(.
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پرسشنامه استاندارد خودكارآمدي آلبرت بندورا )(١٩٩٢
ج  :خودكارآمدي
موارد زير درباره شما تا چه حد صدق مي كند؟

شماره
١

با فردي كه نمي شناسم مي توانم شروع به گفتگو نمايم.

٢

من مي توانم در گروهي از همكاران كه مشغول بحث درباره موضوعي هستند
عقايد خود را بيان نمايم.

٣

من براي صرف غذا به همكاران ملحق مي شوم.

٤

با همكاراني كه زياد صميمي نيستم روي طرح مشترك مي توانم كار نمايم.

٥

من به همكار جديدالورود مدرسه مي توانم كمك نمايم تا با ديگر همكاران
احساس راحتي كند.

٦

تجربه خود را با همكاران ديگر به اشتراك مي گذارم.

٧

در موقعيت هاي كاري و اجتماعي جديد خود را سازگار مي سازم.

٨

براي كمك به امور و يا سازماندهي مراسم ها همواره داوطلب مي شوم.

٩

با معلمان ديگر براي رفتن به مراسم خاصي و يا رفتن به سفرهاي علمي ،
پژوهشي و تحقيقاتي همراه مي شوم.

١٠

در صورتي كه بخاطر كاري كه انجام نداده ام و يا تهمتي كه به بنده زده اند بر
احقاق حقوقم پافشاري مي نمايم.

١١

دعوت به مهماني هاي ويژه از طرف همكاران را اجابت مي نمايم.

١٢

در مذاكرات با ديگران موضع خود را حفظ مي نمايم.

١٣

در فعاليت هاي گروهي شركت نموده و درگير كارهاي گروهي مي شوم.

١٤

براي گذراندن تعطيﻼت از همكاران دعوت به همراهي و مشاركت مي نمايم.

١٥

در انجام امور كاري نوع ابزاري را كه نياز دارم هر چند متفاوت با نظر ديگران
باشد استفاده مي نمايم.

١٦

درمورد رعايت حقوق همكاران ،به همكاري كه نوبت را رعايت نمي كند تذكر
مي دهم.

١٧

در برابر تمسخر ،بي انظباطي و تعددي به حقوق خود در برابر همكار خاطي
ايستادگي مي نمايم.
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فصلنامه پيشرفتهاي نوين در مديريت آموزشي
د و ر ه د و م ش م ا ر ه چ ه ا ر م  ،ز م س ت ا ن  ،١ ٤ ٠ ٠پ ي ا پ ي ٦

١٨

به معلمان ميهمان كه مدت كوتاهي در مدرسه مان در حال بازديد
باشند،كمك مي نمايم تا اوقات خوش و تجربيات جالبي كسب نمايند.

١٩

به باشگاه يا تيم ورزشي معلمان مدرسه محل كارم مي پيوندم .

٢٠

احساسات و عﻼيق خود را با معلمان ديگر براحتي مطرح مي نمايم.

٢١

از همكارانم دعوت مي نمايم تا تعطيﻼت آخر هفته به منزل بنده تشريف
بياورند.

٢٢

از معلم همكارم دعوت مي نمايم تا براي مراسم مدرسه و يا انجام امور مشترك
مدرسه مشاركت نمايد.

٢٣

به مراسمي كه افراد ناشناس در آن شركت مي كنند مي روم.

٢٤

وقتي كه نيازمند كمك باشم از معلمان ديگر تقاضاي كمك مي نمايم.

٢٥

با معلمان رده سني خود بهتر دوستي برقرار مي نمايم.
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د و ر ه د و م ش م ا ر ه چ ه ا ر م  ،ز م س ت ا ن  ،١ ٤ ٠ ٠پ ي ا پ ي ٦

پرسشنامه استاندارد استرس شغلي كاهن )(١٩٦٤
د :استرس شغلي
موارد زير درباره شما تا چه حد صدق مي كند

رديف

خيلي
زياد
١

نمي دانم سرپرست در مورد من چگونه فكر مي كند و چگونه عملكرد مرا ارزيابي مي كند

٢

احساس مي كنم حجم كارم آنقدر زياد است كه امكان ندارد آنرا در يك روز كاري به پايان برسانم

٣

فكر مي كنم حجم انجام كاري كه بايد انجام شود ،با انجام صحيح آن كار در تضاد است) .كميت در
تضاد با كيفيت است(.

٤

احساس مي كنم در قبال مسئوليتي كه به من محول شده ،از اقتدار و اختيارات كمي برخوردارم.

٥

كارم به گونه اي است كه تصميمات من بر روي زندگي اشخاص تأثير مي گذارد.

٦

فكر مي كنم قادر نيستم كه خواسته هاي متضاد افراد مختلف را برآورده سازم.

٧

احساس مي كنم كاري را كه بايد انجام دهم ،بر خﻼف معيارهاي شخصي ام هست.

٨

حقيقت اين است كه نمي توانم اطﻼعات مورد نياز براي انجام كارم را بدست بياورم

٩

احساس مي كنم كارم با زندگي خانوادگي ام در تضاد است.

١٠

در مورد حوزة كاري ام نامطمئن ام ،ولي در مورد كاري كه انجام مي دهم ،مسئوليت دارم.

١١

احساس مي كنم قادر به تأثيرگذاري بر تصميمات سرپرست مستقيمم و اقداماتي كه مرا تحت تأثير قرار
مي دهد ،نيستم.

١٢

در مورد فرصت هاي پيشرفت و ارتقاء هاي كاري ام ،بي اطﻼع هستم.

١٣

نمي دانم همكارانم چه انتظاراتي از من در سر كار دارند

١٤

احساس مي كنم به طور كامل از صﻼحيت هاي ﻻزم براي انجام كارها ،برخوردار نيستم.

١٥

احساس مي كنم همكارانم مرا دوست ندارند و مورد پذيرش آنها نيستم.
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