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 مقدمه 

طور مداوم متأثر از  که به ایهای جمعی، در بستر فرهنگی ویژهعنوان مظاهر فعالیت ها بهسازمان

های محیط درونی از جمله روش. کنندفعالیت می است،تغییرات درونی و برونی سازمان 

صادی، اجتماعی، های اقتهای خارجی، نظیر نظامریزی و نظامگیری، گزینش افراد، برنامه تصمیم

پذیری فرهنگ با توجه به این تأثیر ،بنابراین. دهی به فرهنگ سازمان مؤثرندسیاسی و فنی در شكل

نیازی است که مدیران را در  توانایی شناخت فرهنگ سازمانی، ی،طور کلبه. خاصیت پویایی دارد

های فرهنگی، نظیر سازمان رساند، چنین نیازی درمنظور بهبود عملكرد یاری می ارزیابی سازمان به

و رسالت  هستندها وپرورش که کانون رشد و تغییر فرهنگ و پلی برای انتقال ارزش آموزش

 .مضاعف است ،تری دارندرنگفرهنگی پر

 لهئبیان مس

. دهد بینی افراد آن تشكیل میها و جهانها، عقاید، باوریک سازمان را ارزشاصلی فرهنگ  ةجوهر

ها، مبنای کار پژوهشگران جوامع گی سازماننهای فرهها و ریشهجو در زیرالیهو جست، از این رو

مبانی فلسفی بین  ها وارزش زمینةگیری در های چشماز آنجا که تفاوت. است گرفته مختلف قرار

، ها ة نظریهترجم کاربردِ ،دارد وجود( غربی ویژه به)اسالمیِ ایران و جوامع غیرایرانی  ةجامع

در بافت فرهنگی جوامع سازمانی یافته در جوامع غربی های فرهنگی توسعهها و الگوسازه مفاهیم،

به  ها و ابزار سنجش فرهنگسازه ،های اخیر ورود این مفاهیمدر سال. کننده باشدتواند گمراهما می

هنگ از مطالعاتی فر ةپژوهشگران حوز رانبوه و مكر ةفرهنگ سازمانی ایران، و استفاد مبانی نظری

موجب شده  ،کافی با فرهنگ بومی ایران، حتی فرهنگ سازمان مورد مطالعهناها، در عینِ تناسب آن

 دادن ضرورت انجام ،رو این از. شود های مورد مطالعه ارائهتصویری ناقص از فرهنگ سازماناست 

عالوه بر . شود یآشكار م های سازمانی و بومیهای گسترده، عمیق و دقیق مبتنی بر زمینهپژوهش

و ضمن تعامالت محیطی در سیر کنند  فعالیت می های متغیر جهان امروزها در محیطاین، سازمان

های مختلف تنوع در ماهیت کار سازمان ،همچنین. رشدِ خود، پویاییِ نامحسوسی در فرهنگ دارند

های سازی روشوم نوخوبی، لز این امر به. استفرهنگ سازمان  محوربودنِ شناختنیز مؤید زمینه
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پرده پیداست بی. کندهای سازمان تبیین میالیتعسنجش آن را با توجه به تغییرات و ماهیت ف

 نشده است،یابی بومی تعریف و بررسی انطباق ةهای آن بر پایهای سنجش که سازهرواییِ ابزار

. را نداردو اعتماد الزم  نتایج علمی مبتنی بر آن قابلیت طوری که به نیست،خالی از شک و تردید 

ها به میزان باید بدانند این مؤلفه ،کنندهای فرهنگ پژوهش میها و مؤلفهجنبه ةافرادی که دربار

و بر  ندو با یكدیگر در ارتباط( Fey & Denison, 1998)رند سازمان بستگی دا ةبسیار زیادی به زمین

دادن الگوی فرهنگ سازمانی با زیربناقرار کههدف این پژوهش آن است . گذارندیكدیگر تأثیر می

 ةاست، پرسشنامان این تحقیق های آموزشی که حاصل پژوهشی کیفی توسط پژوهشگرسازمان

و چگونگی سنجش فرهنگ سازمانی  کردهوپرورش را طراحی  فرهنگ سازمانی آموزش

فرهنگ  ةشنامپژوهشی این است که آیا پرس ةلئمس ،از این رو. دکننوپرورش را تبیین  آموزش

  .را دارد وپرورش روایی و پایایی الزم سازمانی آموزش

 ة پژوهشو پیشینمباني نظری 

آن نامرئی است و این  ةمعتقد است یک سازمان مثل کوه یخی است که بخش عمد( 891 )  فرنچ

فرهنگ را سیستمی از ( 731 )  رابینز. دارد، فرهنگ سازمان است بخش که در زیر آب قرار

داند که اعضا نسبت به سازمان دارند و موجب تفكیک دو سازمان از یكدیگر  اط مشترکی میاستنب

، فرهنگ الگویی از مفروضات اساسی و باورهایی است که توسط (797 ) 7از نظر شاین. شودمی

بیرون و ایجاد انسجام درونی خلق،  یک گروه اجتماعی برای حل دو مسئلة بنیادینِ تطابق با محیط

ها، فرهنگ سازمانی را مفروضات اساسی، ارزش های ریفوجه مشترك تع. شودا ایجاد میکشف، ی

ها های مختلف گروهدهد که در طول زمان در تعاملها و تشریفات تشكیل میتها، سنهنجار

با توجه به این  بنابراین،. دارد های درونی و برونی سازمان قرارطور مداوم تحت تأثیر محیط به

و در عین ثبات نسبی، ابعاد و ( 3 7، ص791 مشبّكی، )ذیری، فرهنگ خاصیت پویایی دارد پتأثیر

                                                           
1. French 

2. Robbins 
3. Schein 
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های برای شناخت فرهنگ سازمان الگو. محورند شدت زمینه که به متنوعی داردهای شاخص

 و همكاران کالركاز جمله . طراحی شده استسازمانی و پژوهشگران مشاوران  ةوسیلمختلفی به

اند که پرستاری طرّاحی و اعتباریابی کرده ةمدرس ای سنجش فرهنگ در یکبرمقیاسی  (  3 )

گیری، سطح تعارض، کار تیمی و رضایت ارتباط، حمایت، تصمیملفة مؤ 5شاخص در  73شامل 

 9، روی (3 3 ) مكینتاش و دوهرتی را  (OCAS) ابزار فرهنگ سازمانی. استاز کار عمومی 

، مشارکت، تسازمانی، مدیریت منابع انسانی، خالقی بری، ساختارفرهنگی، توانایی تولید، ره لفةمؤ

نمره  33 تا  3از  یروی طیف پرسش 3 فه توسط لاند که هر مؤکرده ارتباط، مدیریت تضاد، استوار

توسط کامرون و کوئین براساس چارچوب   (OCAI)ابزار سنجش فرهنگ سازمانی . شودمی داده

چهار نوع فرهنگ سازمانی ارزش رقابتی متناظر با  1، که در آن ستا یافته ها توسعهرقابتی ارزش

کنندگان روی فرهنگ سازمان خود شرکت. شودمی کوتاه سنجیده ةیک پرسشنام ةوسیلاست که به

مدیریت کارکنان، انسجام سازمانی، تأکید استراتژیک،  ،رهبری سازمانی ،بعدِ ویژگی غالب 1در 

، 33 تا  3یک امتیاز از طور  ا چهار فرهنگ سازمانی متفاوت بههای موفقیت؛ متناسب بمعیار

HFIتوسط شرکت  7(OCQ) پرسشنامة فرهنگ سازمانی. کنندمی قضاوت
1

است شده  تهیه(   3 ) 

برای  گویانپاسخ. دشو بررسی میبعد  7 که فرهنگ غالب در داخل یک سازمان با سنجش 

فرهنگ  ةپرسشنام. زننددر پنج بازه عالمت می 33 تا  3ای از های این پرسشنامه نمره گویه

گویه  3  با  دوازده هنجار رفتاری را در سه گروه که (893 ) کوك و لفرتی( OCI) سازمانی

فرهنگ ( 883 ) (DOCS)شناخت و ارزیابی فرهنگ سازمانی دنیسون  ةپرسشنام. کند بررسی می

 13شاخص با   شدن در کار، و اری و درگیرپذیری، سازگسازمانی را در چهار بعد رسالت، انطباق

سنجی ویژگی روان 5(ECO)میزان فرهنگ سازمانی  ةپرسشنام. سنجدگویه در طیف لیكرت می

                                                           
1. Organizational Calture Assessment Surury 

2. Organizational, Calture Assessment Instrument 

3. Organizational Calture Questionnaire 

4. Human Factors International 

5. Echelles do Calture Organisationnelle 



  244...          وپرورش  آموزش: مورد مطالعه) (EOCQ) وپرورش  طراحي و اعتباريابي پرسشنامة فرهنگ سازماني آموزش 

   

 

گویه در پنج بعد،  87با (   3 ) شناسایی و تغییر فرهنگ توسط دلوب و هاگون برای، دارد

 طراحی 5؛ یادگیری مداوم1انین؛ قو7نوآوری/وری؛ بهره همبستگی/ ؛ تعهد سپاسگزاری/پشتیبانی

 . استشده 

های اسالمی در محیط الگوی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش( 733 ) متین در ایران نیز زارعی

و براساس آن وضعیت فرهنگ سازمانی در  کرده استعامل فرهنگی تدوین  71با را کار 

ترین ، مهم(783 ) دی جعفریآبادی و عابشاه. را بررسی کرده استهای اجرایی کشور  سازمان

مورد پژوهش با  1 ، ( 78 )سلطانی  .اندابعاد فرهنگ سازمانی را از دیدگاه قرآن کریم ارائه داده

تحلیلی برای بررسی وضعیت و طرّاحی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی آماری فرا ةاستفاده از شیو

 های شامل فرهنگ ع فرهنگ بومیچهار نو در نهایت،. اند بررسی کرده حنیروهای مسل سازمان

، در پژوهش خود (798 ) موحدی .اند کردهگرا را معرفی گرا و رابطهمحور، معنامحور، دانشتربیت

عنوان عناصر  گرایی و کارگریزی را بهای، گرایش بوروکراتیک، شرقگرایی حرفهچهار عامل توفیق

 و همكاران عسكری وزیری. اند همعرفی کردهای صنعتی ایران اصلی فرهنگ سازمانی بنگاه

و . اند را بررسی کردهبینی اسالمی های فرهنگ سازمانی مبتنی بر جهان، در پژوهشی مؤلفه( 78 )

متون حوزوی و الگوی شاین و مشورت خبرگان، الگوی خود را در سه سطح بینشی،  ازبا استنباط 

ها و الگوهای رفتاری طح ارزشمؤلفه در دو س 71 اند که شامل کردهارزشی و رفتاری تدوین 

روش پیشنهادی شاین برای سنجش  کارگیری بهدر یک پژوهش کیفی با  ( 78 ) قدسیان. است

و  را بررسی کردهوپرورش شهر بیرجند  ابعاد فرهنگ سازمانی سازمان آموزش ی،فرهنگ سازمان

یانی و یک بعد م اصلی و شامل سه بعد 1(EOCM)وپرورش  الگوی فرهنگ سازمانی آموزش

                                                           
1. Sapportiveness/ Recognition 

2. Cooperation/ Solidarity 

3. Commitment/ Involvement 

4. Rules 

5. Continuoas learning 

6. Educational Organizations Culture Model  
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با چهار شاخص  ،تطابق با محیط بیرونی ند ازا که عبارت را طراحی کردنددوازده شاخص فرهنگی 

با چهار ، هماهنگی درونی ؛بودن لاانداز و پیشرو و فعمداری، یادگیری سازمانی، چشممشتری

ای به کارکنان و های محوری و نگاه سرمایهحول ارزش ، توافققانونمندمشارکت شاخص 

رشد و  ،با چهار شاخص کرامت ذاتی و اکتسابی، منافع ملی، انگیزه ،روابط انسانی ؛گرایی شدان

با توجه به اینكه این الگو . ابعاد فرهنگ سازمان تأثیرگذار است ةبعد میانی زمان که بر هم ؛تعالی

این  در ،و جدیدترین تغییرات آن را دربردارد استهای آموزشی با ماهیت کار سازمان زمینةدر 

وپرورش، برای سنجش  فرهنگ سازمانی آموزش ةطراحی و اعتباریابی پرسشنام ةپژوهش شالود

 . گرفته است توسط خود پژوهشگر قرار کمی فرهنگ در این سازمان،

 پژوهش شناسي روش

. گیردهای پیمایشی قرار میپژوهش ةپژوهش حاضر از نوع توصیفی و ساخت ابزار است و در زمر

های نظری و بنیان( EOCM) وپرورش فرهنگ سازمانی آموزش براساس الگویدر این پژوهش 

اولیه طراحی و در دو مرحلة آزمایشی و نهایی  ةهای پرسشنامگویه، موجود و دریافت نظر خبرگان

اعضای آموزش و پرورش کل استان خراسان جنوبی و مدیریت  همةآماری  ةجامع. اجرا شد

 ناتوانینفر به دالیلی از جمله  3 از این تعداد، . نفر بود 98  وپرورش شهر بیرجند، شامل آموزش

 ،بنابراین. ندادند ها پاسختمایل به شرکت در پژوهش به پرسش ها یا بی پرسشدر پاسخگویی به 

باطل  خبرگان نظر پرسشنامه براساس   که  شدآوری آماری جمع ةاز جامع ة کاملپرسشنام 18 

برای . شد تحلیلAmos18 و  SPSSی هاافزار نرم باپرسشنامه  13 ، در نهایتشد و  تشخیص داده

آزمایشی و نهایی ضریب  ةها و کل پرسشنامه در هر دو مرحلتک شاخص تعیین پایایی و اعتبار تک

بارتلت  -و سطح معناداری آزمون کرویت  KMOضریب  ،همچنین. دش آلفای کرونباخ محاسبه

ها ها با گویهمؤلفه تک برای تکتحلیل عاملی تأییدی  ،سپس .شد تعیین کفایت نمونه، بررسی برای

شاخص و سه بُعد و    وپرورش با  الگوی فرهنگ سازمانی آموزش ،و در انتها انجام گرفت

 .طراحی شدگویه  51وپرورش با  فرهنگ سازمانی آموزش ةپرسشنام
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 (زمايشيآ) نخست ةمرحل یها يافته

 یابیاعتبار با هدف نفر 77ای تصادفی به حجم در نمونه ای هگوی 11ة اول پرسشنام ةدر مرحل

 برابر با در این مرحله آلفای کرونباخ کل. توزیع شد هنامپرسش کلی یدرون یهمسان و ییمحتوا

بعضی  ةهای توصیفی نشان داد بیشینیافته. داد همبستگی درونی خوب پرسشنامه را نشان ،81/3

این نتایج برای برخی . در نوسان بود  و   آن نیز بین  ةمینک ،و همچنین 5و برخی  1ها گویه

ای از مناسب، باید دامنه ةیک گویی هاها بود زیرا پاسخبودن آن نامناسب دهندة ها نشانگویه

ها به هر گویه در طیف میانگین پاسخ بایددربرگیرد و  ، را(1)تا بیشترین مقدار (  )کمترین مقدار 

لیكن در این . کردندها از این شرط نیز پیروی نمیتعدادی از گویه .باشد 1تا  7ای بین درجه 1

ضریب آلفای کرونباخ بوده که معرف  ،شده اهمیت داشتیاد ةمرحله، آنچه بیشتر از دو نكت

آلفای ، پرسشنامه ازضعیف  ةگویحذف  پیداست که در صورت. استهمسانی درونی پرسشنامه 

، میزان آلفای SPSS افزار نرم ةوسیل به بنابراین،. یافت واهدکرونباخ کل پرسشنامه افزایش خ

 ةبا نمر پرسشضریب همبستگی هر  ،و همچنین ،کرونباخ پرسشنامه در صورت حذف هر گویه

دست  بهرا  پرسشیز ینوعی قدرت تشخیص و ضریب تم ،این ضریب در واقع. شد کل محاسبه

در این  ،بنابراین. در نظر گرفته شد گویهداشتن دهد که در این مرحله تنها مالك حذف یا نگهمی

. شد نامناسب تشخیص داده ،بود 3/ ها با کل کمتر از که ضریب همبستگی آن هایی پرسشمرحله 

تفكیک  بُعد کلی فرهنگ سازمانی نیز به 7شاخص و    همسانی درونی برای هر یک از  ،همچنین

اینكه دلیل  به گویه 5 ،به این ترتیب .گرفت نامناسب قرار های پرسشد و مالك حذف ش محاسبه

حذف  ،خود داشتند به های مربوطضریب همبستگی پایین با کل پرسشنامه و با ابعاد و شاخص

و خبرگان فرهنگ  داناتداده شد که با نظر اس تشخیص شدنی ضعیف و اصالح ةگوی 9و  شدند

 .یافت سازمانی بهبود

شاخص  7 گویه براساس   1فرهنگ سازمانی با  ةپرسشنام، پس از اصالحات ،در نهایت

های صفات دوم برای بررسی قدرت نشانگر ةدر مرحل. دش دوم تهیه ةفرهنگی برای اجرا در مرحل

در . شد جراتحلیل عاملی تأییدی اوپرورش روش  ثر بر فرهنگ سازمانی آموزشؤمكنونِ عوامل م
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 یگیر شاخص کفایت نمونه: ( 79 ن، هوم) دشوهای زیر رعایت  مفروضه بایدتحلیل عاملی 

(KMO)   باید از   بارتلت -ت یآزمون کرو ةنتیج ،و ترجیحاً باالتر از آن باشد 3/3باید حداقل

هر  ،و ترجیحاً باالتر از آن باشد 7/3هر پرسش باید حداقل  7بار عاملی لحاظ آماری معنادار باشد،

 .باشندداشته ها باید اعتبار کافی عامل ، وودهها باید حداقل متعلق به سه پرسش بیک از عامل
 

 بارتلت -و نتایج آزمون کرویت  KMOةانداز. 1جدول 

KMO سطح معناداری درجة آزادی بارتلت -آزمون کرویت 

389/3 1  /531   973 333 /3 

های اصلی و اثبات این نكته که ماتریس همبستگی متغیرها منظور اجرای روش تحلیل مؤلفه به

شود، مالحظه می طور که همان. گرفته شدکار  بارتلت به -آزمون کرویت ،معه صفر نیستدر جا

. است 3/ 333و سطح معناداربودن آزمون کرویت بارتلت نیز کمتر از  389/3برابر  KMO مقدار

مورد  ةتوان نتیجه گرفت اجرای تحلیل عاملی در گروه نمونهر دو مالك می ةبر پای ،بنابراین

 .بود خواهد پذیر یهمطالعه توج

 (اجرای نهايي) دوم ةمرحل یها  يافته

مشخصات  ةها درباریافته .دشآماری اجرا  ةگویه در جامع  1در این مرحله پرسشنامه با 

سال و   5/1 آن است که میانگین سنی کارکنان  ةدهندآماری، نشان ةشناختی جامع تجمعی

درصد را  7 /9درصد کارکنان را مردان و  91/  .سال بود   /31میانگین سنوات خدمت جامعه 

درصد را کارشناسان و   1/3 ،درصد جامعه را مدیران عالی و میانی 1 /9. دادندزنان تشكیل می

کارشناسی،  پاسخگویان،درصد  1/33 تحصیالت .دادنددرصد را سایر کارکنان تشكیل می   /1

درصد مدرك  8/3 بود و درصد دیپلم  /5و  ،دیپلم فوق ،درصد 5/ کارشناسی ارشد،  ،درصد   /8

                                                           
1. Kaiser- Meyer-Olkin Measure 

2. Bartlett,s Tes 

3. Factor Loading 
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کمینه و  .همسانی درونی خوب پرسشنامه را نشان داد 83/3آلفای کرونباخ کل . ی داشتنددکتر

(  /91با میانگین ) 71 ةها به استثنای گویبود و میانگین گویه 1تا    ،ها به ترتیبگویه ةهم ةبیشین

 .ها بودبودن گویه مناسب ةدهندآمد که نشان دست به 91/1تا  71/7بین (  / 1با میانگین) 9 ةو گوی
 

 نامهضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف گویه و ضریب همبستگی گویه با کل پرسش. 2 جدولادامة 

 (=141N اجرای نهایی)
ضریب همبستگی 

 کل

آلفای کرونباخ در 

 صورت حذف گویه
 گویه

ضریب همبستگی 

 کل

آلفای کرونباخ در 

 هصورت حذف گوی
 گویه

   گویة 831/3 591/3  7 گویة 835/3 111/3

   گویة 831/3 171/3  7 گویة 835/3 377/3

 7 گویة 831/3 581/3 77 گویة 831/3 113/3

 1 گویة 831/3 131/3 71 گویة 831/3 573/3

 5 گویة 831/3 8/3 1 75 گویة 835/3 111/3

 1 گویة 835/3 3/3 3 71 گویة 833/3 3/ 8 

 3 گویة 831/3 153/3 73 گویة 831/3 118/3

 9 گویة 831/3 99/3  79 گویة 831/3 119/3

 8 گویة 831/3 581/3 78 گویة 831/3 178/3

 3  گویة 835/3 379/3. 13 گویة 835/3 198/3

    گویة 831/3 3/3    1 گویة 835/3 3/ 13

    گویة 831/3 533/3  1 گویة 831/3 135/3

 7  گویة 835/3 389/3 17 گویة 831/3 581/3

 1  گویة 835/3 118/3 11 گویة 835/3 933/3.

 5  گویة 831/3 171/3 15 گویة 831/3 3/3 1

 1  گویة 831/3 3/  1 11 گویة 831/3 181/3

 3  گویة 831/3 137/3 13 گویة 831/3 595/3

 9  گویة 835/3 7/3 3 19 گویة 831/3 153/3
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 نامهضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف گویه و ضریب همبستگی گویه با کل پرسش. 2 جدولادامة 

 (=141N اجرای نهایی)
ضریب همبستگی 

 کل

آلفای کرونباخ در 

 صورت حذف گویه
 گویه

ضریب همبستگی 

 کل

آلفای کرونباخ در 

 هصورت حذف گوی
 گویه

 8  گویة 835/3 311/3 18 گویة 835/3 315/3

 3  گویة 835/3 338/3 53 گویة 835/3 1/3 3

    گویة 831/3 3/  1  5 گویة 831/3 173/3

    گویة 831/3 11/3   5 گویة 831/3 7/3 5

 7  گویة 835/3 193/3 57 گویة 831/3 7/3 5

 1  گویة 835/3 379/3 51 گویة 835/3 373/3

 5  گویة 835/3 351/3 55 گویة 835/3 3/ 18

 1  گویة 835/3 339/3 51 گویة 835/3 313/3

 3  گویة 835/3 3/ 33 13 گویة 835/3 377/3

 9  گویة 835/3 3/ 31 59 گویة 835/3 311/3

 8  گویة 831/3 173/3 58 گویة 831/3 51/3 

 73 گویة 835/3 351/3 13 گویة 835/3 181/3

     1 گویة 831/3 557/3

 1/3دلیل دارابودن ضریب همبستگی کمتر از  به   و  58 ،  ی ها گویه  با توجه به جدول 

 وهمبستگی ( شده است در نظر گرفتهسطح قطع باالتر  7/3جای سطح قطع  در این مرحله به)

. یافتها همسانی درونی پرسشنامه افزایش میطوری که با حذف آنبه را نداشتند،مطلوبیت الزم 

این مالك، تحلیل  اما در این مرحله، عالوه بر. دشون شنامه حذفها از پرساین گویه باید بنابراین،

با  ،بنابراین. گیردانجام تری شد تا رد یا تأیید هر گویه با دالیل متقن جراعاملی تأییدی نیز ا

   و شكل 7 جدول .بررسی شدفرهنگ سازمانی  ةگانهر یک از عوامل سیزده Amos18افزار  نرم

  .دندهمی به همراه سطح معناداری در الگو نشان را یک از این عواملمقادیر بارهای عاملی هر 
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 برازش اولیة الگوی فرهنگ سازمانی. 1 شکل

 

 (=141Nاجرای نهایی ) های فرهنگ سازمانییک از شاخص بار عاملی و سطح معناداری هر. 3جدول ادامة 

 P-Value بار عاملی نام عامل

 3/ 333 7/3 8 مداریمشتری

 3/ 333 3/ 93 دگیری سازمانییا

 3/ 333 3/3 9 اندازچشم

 3/ 333 998/3 بودن عالپیشرو و ف

 3/ 333 988/3 مشارکت قانونمند

 3/ 333 831/3 هاتوافق حول ارزش

 3/ 333 997/3 ای به کارکناننگاه سرمایه
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 (=141Nاجرای نهایی ) های فرهنگ سازمانییک از شاخص بار عاملی و سطح معناداری هر. 3جدول ادامة 

 P-Value بار عاملی نام عامل

 3/ 333 939/3 گراییدانش

 3/ 333 981/3 کرامت ذاتی و اکتسابی

 3/ 333 937/3 یمنافع مل

 3/ 333 917/3 انگیزه

 3/ 333 3/3 9 رشد و تعالی

 3/ 333 3/ 38 زمان

 3/ 333بود و در سطح معناداری کمتر از  1/3عوامل بیشتر از  ةبار عاملی هم نشان دادها یافته

 بارهای عاملی هر .داشت در مدل را کمترین بار عاملی« زمان»شاخص . اندعوامل معنادار بوده ةهم

از عامل    تحلیل  نتایج 1 جدول. بررسی شدطور جداگانه های مربوطه بهها در عامل یک از گویه

 . دهداین عوامل را نشان می
 

 بار عاملی هر گویه روی شاخص و ضرایب برازش هر شاخص روی فرهنگ سازمانی. 4جدول ادامة 

 نام عامل
شمارة 

 گویه
 GFI CFI NFI IFI RMSEA بار عاملی

 مداریریمشت

3 51/3 

833/3 88 /3 813/3 88 /3 373/3 

 3 17/3 

 3 35/3 

73 11/3 

15 11/3 

51 37/3 

یادگیری 

 سازمانی

1 3 /3 

891/3 885/3 831/3 885/3 31 /3 

 1 11/3 

 1 93/3 

71 3  /3- 

11 95/3 
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 بار عاملی هر گویه روی شاخص و ضرایب برازش هر شاخص روی فرهنگ سازمانی. 4جدول ادامة 

 نام عامل
شمارة 

 گویه
 GFI CFI NFI IFI RMSEA بار عاملی

 اندازچشم

1 35/3 

835/3 83 /3 85/3 837/3 399/3 

   19/3  

   -  8/3  

7  37/3  

18 31/3  

پیشرو و 

 بودن العف

9 -  5/3  

853/3 813/3 831/3 81 /3 383/3 

 9 33/3  

 9 39/3  

79 51/3  

1  17/3  

11 18/3  

مشارکت 

 قانونمند

8 11/3  

81 /3 811/3 8 /3 815/3   3/3 

 8 38/3  

 8 1 /3  

78 58/3  

13 55/3  

توافق حول 

 هامحور ارزش

  51/3  

8 1/3 83 /3 958/3 837/3   1/3 

7 17/3  

   -   /3  

   11/3  

7  59/3  

55 19/3  

59 39/3  
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 بار عاملی هر گویه روی شاخص و ضرایب برازش هر شاخص روی فرهنگ سازمانی. 4جدول ادامة 

 نام عامل
شمارة 

 گویه
 GFI CFI NFI IFI RMSEA بار عاملی

ای نگاه سرمایه

 به کارکنان

 3 33/3  

897/3 891/3 839/3 891/3  35/3 
 3 31/3  

73 38/3  

13 31/3  

 گراییدانش

 7 9 /3  

89 /3 893/3 819/3 89 /3  3 /3 
 7 33/3  

77 1 /3  

1  59/3  

کرامت ذاتی و 

 اکتسابی

5 15/3  

811/3 851/3 873/3 853/3  33/3 

 1 58/3  

 1 9 /3  

71 5 /3  

17 51/3  

 لیمنافع م

 5 1 /3  

898/3 898/3 831/3 898/3 319/3 
 5 38/3  

75 19/3  

5  53/3  

 انگیزه

  55/3  

885/3 333/  883/3 333/  333/3 
1  31/3  

57 55/3  

51 33/3  

 رشد و تعالی

53 18/3  

857/3 981/3 981/3 989/3 333/3 
5  39/3  

58   /3  

13 3 /3  
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و ضریب همبستگی  1/3کمتر از  58و    ،    ةهای شماربار عاملی گویه، 1 طبق نتایج جدول

دلیل بار عاملی کمتر  به فقط 71و  9های و گویه هدش از پرسشنامه حذف بنابراین،. ها کم است آن

ها در مراحل قبل تعداد عالوه بر این، از آنجا که با حذف گویه. شدند حذف از پرسشنامه 1/3 از

برای ( سه گویه)به دو گویه رسید و این تعداد کمتر از حداقل الزم « زمان» ها در شاخصگویه

های الزم برای تحلیل عاملی فرض از شرایط و پیشبنابراین، . برای این مؤلفه استها  تحلیل گویه

های گویه ،بنابراین. در این شرایط از این عامل در الگو صرف نظر شد بودند ون برخوردار

 گویه تنظیم 51نامناسب، با  ةگوی 3نهایی با حذف  ةو پرسشنام شد نیز حذف 19و  53های  شماره

 .کار گرفته شد بهها و الگوی نهایی فرهنگ سازمانی الگو و در برازش خرده شد

 (سوم ةمرحل) وی نهاييها و الگالگو برازش خرده

ها، مجدداً مجدد آلفای کرونباخ برای شاخص ةبر محاسب عالوه ،نامطلوب های گویهپس از حذف 

ها بر ابعاد فرهنگ و ابعاد و شاخصآن  ةمربوط یهافرهنگ با گویه های مؤلفهتحلیل عاملی روی 

رسی روایی درونی، تا ضمن بررسی نهایی ضرایب اعتبار و بر انجام گفتبر فرهنگ سازمانی 

برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی  ،کلی طوربه. آید دستتری از الگو بهبرازش مطلوب

های شاخص محاسبةاین پژوهش آزمون برازش الگو با  در. دارد برازندگی وجود ةچندین مشخص

 .است گرفته انجام شرح زیر به  برازندگی

 ) مجذور خی( الف
کند و طور مفهومی نسبت به اندازة نمونه تغییر میص بهاین شاخ ،( 

های نمونه .دهدمی اریانس الگو را نشانوشده و ماتریس کوتفاوت بین ماتریس کواریانس مشاهده

. دهدبودن الگو نسبت داد، افزایش می دو را بیش از آنچه بتوان آن را به غلط بزرگ کمیت خی

 ةدو بر درج یا مقدار خی ،باشدداشته  35/3ناداری بیشتر از دو سطح مع مقدار خیمطلوب است که 

نبودن حجم نمونه در این  با توجه به بزرگ(. 791، ص 79  هومن،)باشد  7و   آزادی بین 

                                                           
1. Fitting indexes 
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هایی که اما در شاخص. استدو شاخص خوبی از برازندگی کل پرسشنامه  شاخص خی ،پژوهش

 .بود خوبی برای گزارش برازش الگو نخواهد ةاین شاخص نشان ،ها کم استهای آنتعداد گویه

  شاخص برازندگی( ب
GFI ( استکه معیار اصلی برازش در این پژوهش)  و شاخص تعدیل

AGFIبرازندگی 
که توسط الگو تبیین  را هااریانسوها و کوای از مقدار نسبی واریانساندازه ، 

صفر تا یک متغیرند که هر چه عدد به  بین یادشده در مقادیری دو معیار. دهندنشان می ،شود می

 . بود شده بیشتر خواهدهای مشاهدهنیكویی برازش الگو با داده ،دنتر باشیک نزدیک

ی ممكن از نظر هایک الگوی بخصوص در مقایسه با سایر مدل شودبرای اینكه معلوم ( ج

 ةشدشاخص نُرمکند، شده تا چه حد خوب عمل میی مشاهدههاای از دادهتبیین مجموعه

 شاخص برازندگی فزایندهو  5(CFI) شاخص برازندگی تقریبی ،1بونت -یا بنتلر 7(NFI) برازندگی

(IFI)1 اصطالح مستقل که در  یک الگوی به ةدو شاخص اول از طریق مقایس. شودمیکار گرفته  به

  CFI.آزمایدهبود را میبا الگوی پیشنهادی مورد نظر، مقدار ب ،ای نیستها هیچ رابطهآن بین متغیر

 مقادیر باالی .دهداست با این تفاوت که برای حجم گروه نمونه جریمه می  NFIاز نظر معنا مانند

های شده در مقایسه با سایر الگوها حاکی از برازش مناسب الگوی طراحیبرای این شاخص 85/3

  .ممكن است

RMSEA یا دوم برآورد واریانس خطای تقریب ةشاخص ریش (د
ترین یكی از قوی ،3

الگو  واریانس از -اریانسوشاخص میانگین باقیماندة ماتریس کو این .های برازندگی است شاخص

های معیار 5 در جدول. دهدهای نمونه نشان میواریانس داده -اریانسورا به نسبت ماتریس کو

ها پیوسته در  شاخصاین . استنشان داده شده قبول ها برای ك برازش خوب و قابلاین شاخص

                                                           
1. Goodness of Fit Index 
2. Adjusted Goodness of Fit Index 
3. Normed Fit Index 
4. Bentler & Bonett  
5. Comparative Fit Index 
6. Incremental Fit Index 
8. Root Mean Square Error of Approximation 

javascript:void(0)
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حتی یک آزمون بهینه نیز توافق همگانی  ةاما هنوز دربار ،باشندحال مقایسه، توسعه و تكامل می

،  79 هومن، )اند کردهمطرح های مختلفی های مختلف شاخصمقاله ،نتیجه در. ندارد وجود

 (.75 ص

ها یعنی ترین آنقوی هااین شاخص همة بررسیاست با  شده در این پژوهش سعی بنابراین،

GFI  یاRMSEA  کار گرفته شود بهتبیین برازش  برای. 
 

 ها و آستانة پذیرش آن های برازش شاخص. 5جدول 

 معیارهای برازش برازش خوب برازش قابل قبول

   
 
    7     

 
      CMIN/DF 

85/3≤ GFI ≤83/3 85/3≤ GFI ≤  GFI 

85/3≤ AGFI ≤83/3 85/3≤ AGFI ≤  AGFI 

85/3 ≤ NFI ≤ 83/3 85/3≤ NFI ≤  NFI 

85/3 ≤ IFI ≤83/3 85/3≤ IFI ≤  IFI 

83/3≤ CFI ≤85/3 83/3≤ CFI ≤  CFI 

39/3 ≥≤ RMSEA 35/3 3≤ RMSEA≤35/3 RMSEA 

 .دهد ش را برای الگوی فرهنگ سازمانی نشان میهای براز شاخص 1در جدول 
 

 الگوی نهایی فرهنگ سازمانی های برازش برای شاخص .6جدول 

  GFI AGFI NFI IFI CFI RMSEA شاخص برازش
2
    P 

 333/3  /78 389/3 3/ 83 3/ 83 3/ 85 987/3 985/3 فرهنگ سازمانی

ها بار عاملی ابعاد و شاخص ةهم نشان داد کهدر الگوی نهایی فرهنگ سازمانی تحلیل عوامل 

، =3GFI/ 83شده با  الگوی ترسیم ،این عالوه بر(.   شكل)دارند خوبی روی فرهنگ سازمانی 

83 /3CFI=  39/3و RMSEA= بنابراین .ستا برخوردارروایی الزم  و قابل قبولیبرازش از، 



  241                                                      1316بهار ، 1، شمارة 15دورة ، يت فرهنگ سازمانيريمد 

 

بع آن، اجزای الگوی شد و به ت وپرورش پذیرفته عنوان الگوی فرهنگ سازمانی آموزش به

دو طرح  بنابراین،. شد تأیید« زمان»شده برای فرهنگ سازمانی به استثنای شاخص  بینی پیش

عالوه بر . شد وپرورش تأیید عنوان الگوی فرهنگ سازمانی آموزش به 7 و   های شكلمفهوم در  هم

ای کرونباخ برای ضریب آلف پرسشنامه داشت،اینكه نتایج تحلیل عاملی حكایت از روایی خوب 

ها برای گویه ،بود که حاکی از معتبربودن آزمون و همچنین 83/3آخر  ةکل پرسشنامه در مرحل

فرهنگ سازمانی از روایی و  ةپرسشنام ،بنابراین. وپرورش بود سنجش فرهنگ سازمانی آموزش

 ةسشنامپرعنوان  بود که به وپرورش برخوردار سنجش فرهنگ سازمانی آموزش برایاعتبار الزم 

 .عرضه شدعلمی و پژوهشی  ةبه جامع وپرورش سنجش فرهنگ سازمانی آموزش

 

 
 وپرورش سازمانی آموزش وارة فرهنگ طرح. 2شکل 
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 پرورشو  آموزشالگوی فرهنگ سازمانی  برازش. 3شکل 

 نتیجه

و  نترل، هدایت، رشدکگر مدیریت در تواند تسهیلهای جاری سازمان میشناخت فرهنگ در زمینه

های ابزار معتبر سنجش فرهنگ سازمانی در سازمان تدوینهدف این مطالعه . تعالی سازمان باشد
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اولیه طی یک مرحله اجرای آزمایشی و یک مرحله اجرای  ةپرسشنام ةپس از تهی. آموزشی بود

های متداول در آمار توصیفی شامل در این مراحل روش. دشهای نامطلوب حذف نهایی گویه

 و ضریب اعتبار پرسشنامه شاملگویه یز هر یتغییرات و ضریب تم ةمیانگین و دامن اریدشو ةدرج

ها عالوه بر تأیید همسانی یافته. کار گرفته شد بهییدی أضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی ت

، نشان داد الگوی فرهنگ سازمانی (83/3 برابر با آلفای کرونباخ) درونی باالی پرسشنامه

رخوردار بو روایی الزم  ابل قبولقبرازش از  =39/3RMSEA و =985/3GFIرورش با پو   آموزش

لحاظ  ها هم بهها و سازمانهای مشابه در دیگر فرهنگاین پرسشنامه در مقایسه با مقیاس. است

نوع سازمان و محیط بومی  ةها متفاوت بوده و بیشتر بر پایها و هم نوع شاخصتعداد شاخص

سنجشِ فرهنگ، در سه بُعد هماهنگی درونی » هم پرسشنامه،های ماز ویژگی. مطرح شده است

ارتقای سطح  زمینةدر . «سازمان و چگونگی انطباق با محیط بیرونی و سطح روابط انسانی است

اخالقی، « رشد و تعالی» هایکردن زمینه روابط انسانی در سازمان مطلوب است مدیران با فراهم

« احترام و اعتماد»ضمن ایجاد فضای  ،های آنان«نگیزها»معنوی و تخصصی کارکنان با توجه به 

در این زمینه . دهند پرورش« منافع ملی»هایی اجتماعی و حامی عنوان انسان متقابل، کارکنان را به

، عسكری وزیری و (797 )احمدی  ، علی( 78 )های سلطانی این پژوهش هماهنگ با یافته

 باید .بوده است( 3 3 ) مكینتاش و دوهرتیو ، ( 88 )هافستد  ،( 89 ) اوچی ،( 78 )همكاران 

کرده و قوانین  اهداف و راهبردهای روشن ترسیم ،گراواقع« اندازچشم»مدیران برای سازمان 

با رصدکردن تغییرات و تحوالت « رجوع ارباب» کنند و ضمن احترام به حقوق روشن ایجاد

 نندعمل ک« فعاالنه» یرات مفید و مؤثر در سازمانو در ایجاد تغی« پیشرو»ها گیری محیطی در تصمیم

« تطابق محیطی»های جنبه همة، به دنبال بهبود مستمر در «یادگیری مستمر» ةکردن زمینو با فراهم

این مفاهیم در ارتباط با یک . و از حصول هماهنگی مناسب در سازمان اطمینان حاصل کنند اشندب

 مكینتاش و دوهرتی ،(883 )دنیسون  ،(338 ) رمنفرهنگ قوی سازمانی توسط پیترز و وات

سلطانی ، (333 ) کوك لفرتی ،(783 )جعفری  آبادی و عابدیشاه، (733 )زارعی متین  ،(338 )

مدیران باید در راستای تقویت  ،همچنین .است هشدنیز مطرح (   3 ) دلوب و هاکون ، و( 78 )
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ها  و استعدادهای آن هااز نظرنند، ک سازمان تلقی« شهای باارزسرمایه»کارکنان را  ،فرهنگ سازمان

توافق  رسیدن به برایسازمان « های محوریارزش» ، بهببرند های سازمان بهرهگیریدر تصمیم

تبادل »و با ایجاد فضای اعتماد جریان  کنند،ای آنان تالش مستمر حرفه ةد، برای توسعنقوت بخش

در این . سازمان را فراهم کنند« هماهنگی درونی»موجبات  و، بخشند را تسهیل« اطالعات و دانش

دنیسون  ،(338 ) پیترز و واترمن ،(797 ) احمدی های علیزمینه نیز نتایج پژوهش با پژوهش

 ،(783 )جعفری  آبادی و عابدیشاه ،(733 )متین  زارعی ،(3 3 ) مكینتاش و دوهرتی ،(883 )

 .همسو است ( 89 )اوچی  ، و(  3 ) دلوب و هاکون ،( 78 )سلطانی ، (893 ) لفرتی و کوك

. ه استوجود داشتها نیز اما برخی محدودیت ،اگرچه نتایج این پژوهش امیدوارکننده بود

که تاحدود زیادی توسط  مشكالتی مانند شرایط و چگونگی پاسخ به پرسشنامه وجود داشت

آماری به دو دلیل اندکی  ةی از جامعهای دریافتتعداد پاسخ وجود این، اما با. پژوهشگر تقلیل یافت

های پرسشنامه برای پاسخ به گویه را تعدادی از کارکنان توانایی علمی الزم اول اینكه ،کاهش یافت

 .دادندها پاسخ میمیلی به پرسشنامهدوم اینكه تعدادی از کارکنان با بی. نداشتند
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