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 چکيده
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی  ومدیریت جهادی در آموزش وپرورش 

با استفاده از روش تحقیق توصیفی پیمایشی از نوع  1393-1394شهرستان مرند  در سال تحصیلی 

نفر  628هش حاضركلیه معلمان شهر  مرند به تعدادهمبستگی انجام گرفته است.حجم جامعه در پژو

گیری نفر به عنوان نمونه با استفاده از جدول مورگان و به صورت  نمونه 236می باشد. كه از بین آنها 

ای تصادفی انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های دنیسون و پرسشنامه خوشه

از نظرات اساتید صاحبنظر در این زمینه استفاده شد. برای  محقق ساخته بود برای تعیین روایی

بدست  %90برآورد پایایی نیز ازآلفای كرونباخ استفاده شده است كه پایایی پرسشنامه محقق ساخته 

آمد. داده ها در دو بخش آمار توصیفی وآمار استنباطی )همبستگی پیرسون ( مورد تجزیه و تحلیل 

بین فرهنگ سازمانی  و خودباوری در سازمان آموزش نشان داد كه كه  قرار گرفت نتایج بدست آمده

بین فرهنگ سازمانی  و مدیریت داوطلبانه در سازمان آموزش و همچنین و پرورش رابطه وجود دارد.

پذیری  در سازمان آموزش و پرورش موثر است. پرورش رابطه وجود دارد.فرهنگ سازمانی بر انعطاف 

و تحول آفرینی در سازمان آموزش و پرورش رابطه وجود دارد. همچنین بین بین فرهنگ سازمانی  

 پذیری تشكیالت مناسب در سازمان آموزش و پرورش رابطه وجود دارد.فرهنگ سازمانی  و انعطاف

 
 

 مدیریت داوطلبانه، خودباوری، مدیریت جهادی، مدیریت ،فرهنگ سازمانی :يديکل واژگان
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 مقدمه
  

گذار بر اختالف عملكرد سازمان و ها در زندگی بشر است. یكی از عوامل تأثیری مدیریت یكی از مهم ترین فعالیتامروزه پدیده          

مردم هر اجتماعی از سه گروه بی نیاز نیستند تا امور دنیا و  "هاست. امام صادق)ع( فرمود: های مختلف در شیوه مدیریتی آن دستگاهدستگاه

ای كه در آرم خود جهاد بر اساس آیه"ها مدیری خیرخواه و مسلط است ...ی آن سه دسته انجام دهند كه یكی از آنآخرت خود را به وسیله

جهاد قیام برای خداست( این عقیده را در بین مدیران و كاركنان خود رواج داده است. مبنای حركت   -دارد )قل انما اعظكم بواحده ان تقومو هلل

های های اوست. یكی از مهم ترین ویژگیبر عشق به خدمتگزاری به مردم و ادای تكلیف در مقابل خداوند و شكرگزاری نعمت -دیران جهادیم

ی خورد اسالم محوری و تعهد دینی جهادگران است. این مدیران كلیههای ذكر شده به چشم نمیمدیریت جهادی كه در هیچ یک از سبک

كنند. از آنجایی كه مدیر دارای نقش الگویی برای افراد است ش را با موازین الهی و دستورات اخالقی و ارزشی آن تنظیم میاعمال و رفتار خوی

كارمندان نیز اعمال خود را منطبق بر دین و اخالق نموده و نیاز به كنترل و نظارت از جانب مدیران كاهش می یابد. پژوهشگر در این فصل 

ش پرداخته است. ابتدا فرهنگ سازمانی و سپس مدیریت جهادی را مورد بحث و بررسی قرار داده است. در پایان ادبیات به مبانی نظری پژوه

و پیشینه تحقیق آورده شده است. آنچه انقالب اسالمی به ما ارزانی فرمود، فرهنگ جهادی بود. كه فرهنگ جهادی در همه صحنه ها وعرصه 

(. آن جایی كه حركت و روح 5هم از اول انقالب، روح وفرهنگ جهادی وارد میدان مدیریت شده است) یریتدر زمینه مد .ها به كار می آید

جهادی وجود دارد، انسان درایمان و آرمان و خدمت به دیگران جذب می شود و خود را فراموش می كند. این روحیه را باید در جامعه تقویت 

(. اگر چه موضوع مدیریت همزاد زندگی انسان است و از اولین 9رین فعالیتها در زندگی بشر است)(. امروزه پدیده مدیریت یكی از مهمت4كرد )

ان روزهای پیدایش با او بوده است، اما در یک قرن اخیر، به علت پیدایش سازمانهای جدید، پیچیده و متراكم از تكنولوژی و برخوردار از انس

(. سرعت، قدرت عمل و انبوه بودن فرآورده های انسانی و صنعتی نیاز به نیروی هماهنگ 12)های پرنیاز ، مورد توجه خاص قرار گرفته است

د كننده ای متفكر به نام مدیر دارد تا بتواند با برنامه ریزی درست بین همه اجزاء، امكانات و نیروهای سازمان هماهنگی و همسوئی به وجو

( نیروی 7نهادها و سازمان ها تا حد زیادی به كارائی و اثربخشی مدیریت بستگی دارد) (. اكنون، عصر مدیریت و رهبری است و موفقیت6آورد)

انسانی سازمان آموزش و پرورش از اهمیت بسزایی برخوردار است. سازمان آموزش و پرورش سازمانی است كه در تعلیم وتربیت كودكان و 

اهی ، سهل انگاری و اشتباه، تأثیراتی نامطلوب در رشد افراد و كل جامعه ها دخالت و نفوذ چشمگیر دارد و هرگونه كوتشكل دادن شخصیت آن

(. اگر سازمان آموزش و پرورش، مدیریت جهادی را در محیط سازمان بوجود آورد، شاید بسیاری از معلمان بی رغبت و بی تفاوت به 8دارد)

ذار بر اختالف عملكرد سازمان و دستگاههای مختلف در شیوه مدیریتی گ(. یكی از عوامل و تأثیر2سرشوق آمده و كار پرثمرتری را ارائه دهند)

توانند كند. مدیران با نقش مثبت خود میای بس دشوار است كه توانایی و ویژگیهای خاص خود را طلب میآن دستگاه هاست. مدیریت وظیفه

سایل مختلفی روبروست، دانستن ویژگیهای مدیریتی جهادی اهداف و مأموریت سازمانها را تحقق بخشند. مدیر در كارهای روزمره خویش با م

جهاد قیام  -ای كه در آرم خود دارد )قل انما اعظكم بواحده ان تقومو هلل(.  جهاد سازندگی بر اساس  آیه3تواند در كارها بهتر یاری نماید)می

جهادگران بر عشق به خدمتگزاری به مردم و ادای تكلیف شود. مبنای حركت برای خداست( تبلور این عقیده در كار مدیریت جهادی دیده می

(. بطور معمول نیروهای مدیریتی جهاد از بین نیروهای با سابقه و مقبول بر اساس 2در مقابل خداوند و ادای تكلیف در مقابل آن نعمتها است)

مت نیست بلكه مسئولیتی سنگین است كه برای شوند. در دیدگاه مدیریت جهادی، مدیریت غنیها و صالحیتهای خود برگزیده میشایستگی

های او در موفقیت در انجام آن حتی باید از بسیاری از مباحث گذشت. وجود عنصر خالقیت و ابتكار در درون مدیران جهادی از مشخصه

اظ وجود این خصیصه بارز های مختلف است. روحیه تواضع و فروتنی از دیگر ویژگیهای اوست. خیلی از فعالیتها و خدمات او به لحصحنه

ها، غلط بودن شكل چیدن افراد، پرداختن مسئوالن سطح باال به خود، عدم ارتباط ماند. عدم احساس مسئولیت در اجرای مجموعهپوشیده می

ها منبعث از مناسب سازمانی بین مدیران با كاركنان اما خصوصیت مدیریت جهادی برخاسته از مكتب و مفاهیم اعتقادی او است. این ویژگی

شوند.از جمله دالیل توفیق های مدیریت برگزیده میترین افراد در ردهباشد. بطور معمول در جهاد، با تقواترین و متخصصارزشهای اسالمی می

وح معنوی و نگری، كار جهاد را انجام دادن است. مدیریت همراه با رمدیر جهادی، درك ضروریات و نیازهای جامعه بوده و با سرعت و آینده

ای فرمودند (.مقام معظم رهبری درباره خصوصیات جهاد در مصاحبه2دینی و شعور انقالبی كه توانسته الگو برای سایر دستگاههای اجرایی شود)

به از ویژگی جهاد سازندگی جوان بودن آن است زیرا جوانی یک حالت درخشندگی دارد. گرچه جوان تجربه ندارد اما یک چیزی معادل تجر "

دارد و آن عبارت از شور و شوق و احساس و گستاخی و خطرپذیری است.از خصوصیت جهاد این است كه مقرراتی برای خودش پیدا كرد و 

 (. 2بندی كرد)توان به صورت زیر دسته(.بطور كلی ابعاد مدیریتی جهاد را می5 «)این مسأله خیلی حائز اهمیت است
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ها و كارها خدا ضمن اینكه دو اصل عدم تقدم برخدا و رسول و همچنین ایمان به آخرت محور اندیشهدر مدیریت برای  مدیریت براي خدا:

گیرد، رفتارهای مدیریت در كلیه وضعیتها با هم هماهنگ بوده و حركات با یكدیگر تعامل مثبت دارند. یک مدیر الهی مسئولیت را به قرار می

 ت اوست.داند و به دنبال رضایعنوان امانت الهی می

باشد، اطاعت و تبعیت از والیت فقیه و التزام عملی : از آنجاییكه تأسیس جهاد بر مبنای فرمان ولی فقیه و رهبر انقالب می مدیریت والیتی

 . به آن از اولین و مهمترین خصوصیت مدیریت جهادی است. این اعتقاد از طریق دفتر نمایندگی والیت فقیه در جهاد سازندگی نهادینه شد

های زمانی مختلف با توجه به وظایف و شرایط خاص زمانی از پذیری تشكیالت مناسب: تغییرات تشكیالتی متناسب در دورهساختار و انعطاف

هایی را طراحی كردند. ایجاد باشد. مدیران جهاد در هر زمان متناسب با نیاز خود آیین نامههای مختلف میجمله ویژگیهای جهاد در دوره

گردد كه اداری غیر متمركز، مطرح كردن شخصیت حقوقی مستقل برای جهاد استانها تحت عنوان سازمان، از طرحهای نو محسوب مینظام 

ای به دنبال رسیدن به یک ساختار نامهجهاد برای خود طراحی نمود. البته مدیران جهادی با بازخوردگیری از نتایج تغییرات تشكیالتی و آیین

 بوده است.تشكیالتی بهینه 

پذیر در مأموریتها: استقبال جهاد از پذیرفتن مسئولیتهای خطیر در هر دوره با توجه به نیاز مدیریت داوطلبانه، تحول آفرین، پویا و انعطاف 

ان جهادی انقالب و تطبیق آن با تشكیالت جهاد از معرفهای بارز پویایی در جهاد است. روحیه ریسک پذیری یكی از ویژگیهایی است كه مدیر

اند با سختیها درآویزند و با مشكالت دست و پنجه نرم كنند. برای این كار جهاد با انعطاف مناسب برای انجام هرگونه با این روحیه توانسته

هادی فعالیت الزم و تغییر و تحول مناسب با وظایف و مأموریتها در مقطع حساس و قالبهای مناسب، خودش را سازماندهی كرده است. مدیر ج

باشد. البته در انجام مأموریتها انعطاف الزم را نیز دارد. روحیه توكل از روحیه هایی در قبول وضع موجود ناآرام بوده و به دنبال ایجاد تحول می

هم است كه در درون جهاد همیشه زمینه مناسب را برای رشد فراهم كرده است و مدیر جهادی همیشه آماده پذیرش مسئولیتهای جدید و م

 (.2در سطح كشور را دارد)

باشد. این خصیصه با خون و فرهنگ انقالب و جهاد عجین : ویژگی خودباوری یكی از اصول مورد استفاده در عمر سازمانی جهاد میخودباوري

گی مدیریت جهادی شده است. انجام كارهاییكه برای بار اول توسط جهاد تجربه شده داللت بر استفاده صحیح از این ویژگی دارد. این ویژ

انشاءاله "باشد. ایشان خطاب به جهادگران فرمودند)همان(:به جهادگران می 1358الهام گرفته از فرمایشات امام خمینی)ره( در بهمن ماه سال 

یح نباشد بدون امروزه اجرای هر فعالیتی اعم از اقتصادی یا اجتماعی اگر در چارچوب مدیریت صح "این جهاد سازندگی ایران را خودكفا كند.

شک ناموفق و یا تخریب گراست چرا كه پیچیدگی تكنولوژی، محدودیت منابع، افزایش جمعیت، نیاز های متنوع بشر و خالصه بروز متغیرهای 

فعالیت  تأیر پذیر و پیش بینی نشده در اجرای پروژه ها می طلبد كه اوالً پروژه ها دقیقاً تعریف و سپس بر اساس تابع هدف تعیین شده مسیر

(. توجه به رویكرد جدید در مدیریت از پدیده های چند دهه اخیر می باشد لذا واژه مدیریت به 11و رابطه آن با هزینه و زمان مشخص گردد)

و فرآیندی اطالق می شود كه عالوه بر وظایف چندگانه مدیریتی به مقوالتی چون اقتصاد سنجی، امكان سنجی و ارزیابی هر فعالیتی بپردازد 

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی  و مدیریت  این فرآیند زمانی به نحو مطلوب انجام می شود كه از مدیری الیق و توانمند برخوردار باشد.

ها )در معنای جهادی برا ی ارتقائ سیستم سازمانی آموزش و پرورش و نیز نیاز منابع تحت تعلیم آن ضروری بنظر می رسد. امروزه سازمان

هاست. مدیر، روند حركت از ترین عامل در حیات، رشد و بالندگی و یا مرگ سازماناند و مدیریت، مهملمه( ركن اصلی اجتماع كنونیوسیع ك

ای بهتر در تكاپوست. نیاز به ارتقائ فرهنگ كند و در هر لحظه، برای ایجاد آیندهرا هدایت می "وضعیت مطلوب"به سوی  "وضع موجود"

های آموزشی اهمیت بسیاری ویژه در نظامهای فعالیت اجتماعی، محسوس و حیاتی است. این نیاز، بهت ، در همه زمینهسازمانی  و مدیری

های دارد، زیرا آموزش نقشی اساسی در گردش امور جامعه و تداوم بقای آن برعهده دارد و رهبری ومدیریت اثربخش، الزمه تهیه و اجرای برنامه

فرهنگ سازمانی : فرهنگ سازمانی یک الگویی از مفروضات بنیادی است كه اعضای گروه برای حل مسائل  فی است .بخش و كیآموزشی نتیجه

صورت یک كند كه معتبر شناخته شده، سپس بهگیرند و چنان خوب عمل میمربوط به تطابق با محیط خارجی و تكامل داخلی آن را یاد می

(.  مدیریت جهادی: 8شود )ن در رابطه با حل مسائل سازمان به اعضای جدید آموخته میروش صحیح برای درك، اندیشه و احساس كرد

مدیریت جهادی  نوعی از مدیریت نوین است كه علم و قوانین علمی در یک فضای ارزشی بكار گرفته  می شوند و جامعه ، سازمان و افرادی 

ا و سیاستهای فرهنگی خاص اسالمی دارند. در مدیریت جهادی مراقبت و كه در محیط جهادی فعالیت می نمایند اعتقادات، رسوم و ارزشه

ی امانتداری ، تكلیف و ادای وظیفه ، خدمتگذاری گسترده و خادم بودن ، جنبه های هدایت آگاهانه و ارشادات دلسوزانه ، عدل و احسان و دور

افزون خواهی ، اخالص در عمل ، نزدیكی به مردم و ... بیشتر از  از خود برتربینی ، تقدس وسیله ، اعتماد به نفس ، دوری از خود پسندی و

 (.  11سایر وجوه اهمیت دارد و محوریت حركتها بسوی تحقق اهداف مورد نظر است )

تعریف عملیاتی فرهنگ سازمانی نمره ای است كه آزمودنی ها از پاسخ به گویه های پرسشنامه فرهنگ سازمانی بدست  فرهنگ سازمانی :

 ورند.می آ
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تعریف عملیاتی مدیریت جهادی نمره ای است كه آزمودنی ها از پاسخ به گویه های پرسشنامه مدیریت جهادی بدست می  مدیریت جهادي:

 آورند.

 روش بررسی. 2

–ی این تحقیق از نظر هدف كاربردی است چون نتایج حاصل از آن در مدارس آموزش و پرورش بكار گرفته می شود.از نظر ماهیت توصیف

به توصیف واقعیت ها می پردازد،پیمایشی است چون از طریق پرسشنامه  چون است توصیفی حاضر پژوهش.است همبستگی نوع از پیمایشی

نگرش سنج به بررسی متغیرها پرداخته است. تحقیق حاضر همبستگی می باشدچون به بررسی رابطه و میزان همبستگی بین متغیرهای مالك 

می باشد و در سال  نفر 628جامعه آماری تحقیق حاضر شامل كلیه معلمین  شاغل در شهر مرند است كه شامل  و پیش بین می پردازد.

گیری انتخاب شده است. نمونه   236به انجام خدمت مشغول می باشند.حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و به تعداد  93-94تحصیلی 

شیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه . در این تحقیق پس از مشخص شدن یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و ا

خوشه  27ای تصادفی استفاده شده است بدین صورت كه ابتدا شهر مرند را بر اساس تعداد مدارس به گیری خوشهجامعه آماری از نمونه

ادفی از بین آنها انتخاب شده است سپس از هر مدرسه به تناسب منابع خوشه، تعدادی به صورت تص 27تقسیم بندی شده است و از بین 

نفر به  236انسانی آن مدرسه، نمونه  به طور تصادفی انتخاب شده است.برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. كه 

ستاندارد و دیگری محقق ساخته  می باشد كه در هر دو ابزار اندازه گیری ، شامل دوپرسشنامه  كه یكی ا. عنوان نمونه انتخاب شده است

مقیاس لیكرت برای گردآوری اطالعات استفاده شده است. این پرسشنامه ها  رابطه فرهنگ سازمانی  با مدیریتی جهادی را مورد سنجش قرار 

ركم ، كم، تاحدودی ، زیاد، خیلی زیاد( خواهد داد. این  پرسشنامه  هابه صورت بسته پاسخ و براساس مقیاس پنج درجه ای لیكرت )بسیا

نفر در نمونه ای به اجرای آزمایشی درآمده است.كه  30تنظیم شده است ، كه پس از اصالح گویه های پرسشنامه توسط اساتید به تعداد 

یتی جهادی و فرهنگ سازمانی  نتیجه ضریب آلفای كرانباخ در هر دو پرسشنامه برابر با پایایی پرسشنامه است. گویه های پرسشنامه سبک مدیر

در بر می گیرد . گویه های پرسشنامه میزان رابطه فرهنگ سازمانی  با مدیریتی جهادی را مورد سنجش قرار می دهد. مدیریتی جهادی با 

پذیری و انعطافپذیری در مدیریت سازمان ،ساختار توجه به چهار سطح ،خود باوری، مدیریت داوطلبانه تحول آفرینی در مدیریت، انعطاف 

درجه ای لیكرت میزان موافقت یا مخالفت  5تشكیالت مناسب در مدیریت سازمان مورد مطالعه قرار می گیرد.آزمودنی می تواند در مقیاس 

خود را با هر یک از عبارات پرسشنامه مشخص می كند.  در مطالعه حاضر از دو پرسشنامه  كه یكی استاندارد و دیگری محقق ساخته  می 

سشنامه  استاندارد  تایید شده است اما پرسشنامه  مدیریت جهادی ؛با توجه به اینكه پرسشنامه محقق باشد، استفاده شده است  روایی پر

 ساخته می باشد از نظر   روایی  توسط استاد راهنما تایید شده است. در بررسی پایایی این آزمون،میزان همسانی درونی با استفاده از روش

ع آوری پرسشنامه ها، ابتدا آنها كد گذاری شدند. سپس به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آلفای كرونباخ محاسبه شده است. پس از جم

داده شد تا با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی نتایج بدست آمده  SPSSاطالعات موجود در پرسشنامه ها، اطالعات آنها به نرم افزار 

 مورد بررسی قرار گیرد. 

 نتایج . 3
 شود. گویان به توصیف جنسیت، سابقه خدمت و میزان تحصیالت آنها پرداخته میهای جمعیتی پاسخنظور آشنایی با ویژگیبه م      

 

 
 

 گویان بر حسب جنسیت. توزیع پاسخ1-3نمودار 
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 گویان بر حسب سابقه خدمت. توزیع پاسخ2-3نمودار 

 
 گویان بر حسب سطح تحصیالت. توزیع پاسخ3-3نمودار 

 

 یه اصلی تحقیق عبارتند از:فرض

 رابطه وجود دارد؟ 1393-1394بین فرهنگ سازمانی  ومدیریت جهادی در سازمان آموزش وپرورش شهرستان مرند  در سال 

بزرگتر است پس فرض صفر رد می شود.با 01/0وسطح معناداری 236با درجه آزادی  Fمحاسبه شده از ارزش بحرانی  Fبا توجه به نتایج 

 درصد اطمینان نتیجه می گیریم بین بین مدیریت جهادی با فرهنگ سازمانی رابطه وجود دارد 99/0رد فرض صفر با عنایت به 

 فرضيه اول:
 بین فرهنگ سازمانی  و خودباوری در سازمان آموزش و پرورش رابطه وجود دارد

توان گفت كه با اطمینان ه جدول ماتریس همبستگی میگیری رابطه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است با توجه ببرای اندازه

می باشد كه نشان از  582/0بین خودباوری با فرهنگ سازمانی رابطه  وجود دارد. شدت این رابطه  05/0و سطح خطای كوچكتر از  95/0

 رابطه نسبتاَ قوی بین دو متغیر می باشد. 

 فرضيه دوم:
 ر سازمان آموزش و پرورش رابطه وجود داردبین فرهنگ سازمانی  و مدیریت داوطلبانه د

توان گفت كه با اطمینان گیری رابطه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است با توجه به جدول ماتریس همبستگی میبرای اندازه

 بین مدیریت داوطلبانه بافرهنگ سازمانی رابطه وجود دارد.  05/0و سطح خطای بزرگتر از  95/0

 :فرضيه سوم
 پذیری  در سازمان آموزش و پرورش رابطه وجود دارد.بین فرهنگ سازمانی  و انعطاف 

توان گفت كه با اطمینان گیری رابطه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است با توجه به جدول ماتریس همبستگی میبرای اندازه

هنگ سازمانی رابطه معنی دار مثبت و مستقیم وجود دارد. شدت این رابطه فر پذیری  بابین انعطاف  01/0و سطح خطای كوچكتر از  99/0

 می باشد كه نشان از رابطه  نسبتاقوی بین دو متغیر دارد.  731/0

 فرضيه چهارم:

فراواني

9الی1

20الی10

30الی21

جمع

فراواني

فوق ديپلم

ليسانس

ترفوق ليسانس و باال

جمع
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 بین فرهنگ سازمانی  و تحول آفرینی در سازمان آموزش و پرورش رابطه وجود دارد

توان گفت كه با اطمینان ون استفاده گردیده است با توجه به جدول ماتریس همبستگی میگیری رابطه از ضریب همبستگی پیرسبرای اندازه

 بین تحول آفرینی و فرهنگ سازمانی  رابطه وجود دارد.  05/0و سطح خطای بزرگتر از  95/0

 فرضيه پنجم:
 ردپذیری تشكیالت مناسب در سازمان آموزش و پرورش رابطه وجود دابین فرهنگ سازمانی وانعطاف

توان گفت كه با اطمینان گیری رابطه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است با توجه به جدول ماتریس همبستگی میبرای اندازه

فرهنگ سازمانی رابطه معنی دار مثبت و مستقیم وجود دارد. شدت  پذیری تشكیالت بابین انعطاف 01/0و سطح خطای كوچكتر از  99/0

 می باشد كه نشان از رابطه  نسبتاقوی بین دو متغیر دارد.  606/0این رابطه 

 

 

 بحث و نتيجه گيري .4
 می باشد. 93-94هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مهندسی مجدد با بهره وری معلمان دوره متوسطه شهر مرند در سال  تحصیلی 

 فرضيه اصلی:

 رابطه وجود دارد؟ 1393-1394رورش شهرستان مرند  در سال بین فرهنگ سازمانی  ومدیریت جهادی در سازمان آموزش وپ

بزرگتر است پس فرض صفر رد می شود.با 01/0وسطح معناداری 236با درجه آزادی  Fمحاسبه شده از ارزش بحرانی  Fبا توجه به نتایج 

مانی زساانی رابطه وجود دارد. فرهنگ درصد اطمینان نتیجه می گیریم بین مدیریت جهادی با فرهنگ سازم 99/0عنایت به رد فرض صفر با 

چگی ریكپاو نی وبیرق نطباابسته به واساسی ی اهاع با موضوط تباء در  اراـعضال ـعمس و اـحس، ارـونگی تفكـچگه هنددپیوند ی لگو هاابر 

م عالء اعضاابه همه را ریح ـصم ین پیاو امنتقل  می كند ن مازبه یک ساز را غیر مجاز و مجار مواما نی زفرهنگ ساارد  . ذـی  گـر مـثای ـندرو

گ ـفرهنه ژـیر وثاد آهد بواها یاها موفق نخوورد ستادغم همه شایستگی  رفق ندهند به ومانی زبا فرهنگ ساد را را كسانی كه خودارد می  

می  كنند ر تصوری  یاـه بسـت كساضح واما د اقیق مبتنی بر تجربه تعیین  می شولعات  دطریق مطان از مازسای  اـهد رـر عملكـمانی بزاـس

های انسانی آنچه مشخص است سیستمتأیید می می كند.  ه را یدگادین دی ایازهد تجربی تا حد اشود دارد و جوومسأله پیوند دو ین ن امیا

آن در اجرای كارهای  شوند كه گروه و اعضایشود. عواملی كه در پویایی گروهها موثر بوده و باعث میبا گروه شروع و به سازمان ختم می

های سازمانی دوران آوری و پیچیده شدن فعالیتمشاركتی منسجم شوند، باید مورد شناسایی و بررسی قرار گیرند. از آنجایی كه با پیشرفت فن

مین مدیران درحال كار فردی به سرآمده و امروزه مدیریت و رهبری قبل از آنكه مترتب بر افراد باشد مدیریت برگروههای كاری است . برای ه

حاضر الزم است قدرت ایجاد گروههای كارآمد و پویا و همچنین هماهنگ ساختن آنان را دارا باشند و بتوانند نقش خود را درمقام هماهنگ 

صورت پذیرد.  كننده گروه، رهبری و اعضای آن به طور موثری اجرا كنند. مدیریت  وقتی زاینده و بارور است كه به وسیله افراد مبتكر و نوآور

خالقیت الزم را در فعالیت گروهی به صورت  كنند. مسلماًهای یک سازمان عمل میآدمكهای ماشینی و بوروكراتهایی كه به شكل پیچ و مهره

مشكالت ها و دانش گروهی در حل مسائل و مشكالت اداری یک ضرورت و یک مسئله حیاتی است. برداری از تجربهپویا ندارند. بنابر این بهره

كند. های گوناگونی را طلب میای است كه حل وفصل آنها، اطالعات، تخصص و تجربهو مسائل امروزه دارای آن چنان ابعاد گسترده و پیچیده

یک تصمیم جزئی وكوچک در خصوص یكی از نهادهای سیاسی و اداری ، آثار و نتایج بسیار متنوعی بر دیگر اموری كه حتی در محدوده 

ها به صورت تیمی برگزاری گذارد. انجام فعالیتهای گروهی و جمعی از قبیل انجام پروژهای آن واحد یا نهاد سیاسی نیست باقی میمسئولیته

ها و كمیسیونها و تشكیل اتاق فكر، نظام پیشنهادات، طوفان مغزی و تشكیل گروههای عملیاتی و ... در انواع همایشها، تشكیل شوراها، كمیته

 ف سازمانها اعم از دولتی و غیردولتی ، زاییده تفكر و ماحصل فعالیتهای گروهی است. سطوح مختل

 فرضيه اول:

 بین فرهنگ سازمانی  و خودباوری در سازمان آموزش و پرورش رابطه وجود دارد

توان گفت كه با اطمینان میگیری رابطه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است با توجه به جدول ماتریس همبستگی برای اندازه

می باشد كه نشان از  582/0بین خودباوری با فرهنگ سازمانی رابطه  وجود دارد. شدت این رابطه  05/0و سطح خطای كوچكتر از  95/0

شده است.مدیریت رابطه نسبتاَ قوی بین دو متغیر می باشد.  خودباوری به عنوان یكی از نشانه ها،شا خص ها و معرفهای مدیریت جهادی معرفی 

جهادی مقوله ای جدا از سایر نظریه ها ی مدیریت نیست ولی با آنها یكسان و مشابه نیز نمی  باشد زیرا مبانی فكری  و فلسفی  مدیریت 

دم جهادی كه بیشتربه سعادت و تكامل می اندیشد  با سایرنظریه های مدیریت  كه به سود و پول می اندیشند متفاوت است . كم كاری ، ع

احساس مسوولیت  ، فقدان وظیفه شناسی و قا ئل نشدن ارزش برای زمان ،  موضوعاتی هستند كه بیشتر در جامعه ما باید مورد بررسی قرار 
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گیرند زیراكه پیشرفت و توسعه  هر كشوری در درجه اول به  توا ن و پشتكارمردم آن متكی بوده ورشد اقتصادی در تمامی كشورهای جهان 

وتالش بی حد مردم در زمینه های مختلف می باشدو پیشرفتهای قرون  گذشته دردرجه  اول مرهون  كار  و فعالیت زیاد آنان  حاصل كار 

بوده است . برای  بررسی بیشتر  و عملی  كردن موضوعات  مذكور نیاز به مدیرانی  خواهد بود  كه  درهر سازمانی با توجه به خط مشی های 

تی كه الزم  و ضروری  است را  در آن ایجاد كرد .وفرهنگ سازمانی جهادی را به عنوان  الگوبرای كل سازمانهای ارزشمند اسالمی ،تحوال

جهان اسالم پیاده   و عوامل  وجدان كاری رادقیقا مورد شناسایی   قرار  داده و مطابق با یک نظم  اجتماعی معقول و در شان  یک جامعه 

 احسن و شایسته اجرا  نماید . اسالمی  عمل نموده و به نحو  

 فرضيه دوم:

 بین فرهنگ سازمانی  و مدیریت داوطلبانه در سازمان آموزش و پرورش رابطه وجود دارد

توان گفت كه با اطمینان گیری رابطه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است با توجه به جدول ماتریس همبستگی میبرای اندازه 

 بین مدیریت داوطلبانه بافرهنگ سازمانی رابطه وجود دارد.  05/0بزرگتر از  و سطح خطای 95/0

توان باشد كه به صورت یک رفتار در سازمان ها بروز نموده است. از ویژگیهای مدیریت جهادی میمدیریت جهادی متأثر از فرهنگ جهادی می

، رعایت شئونات اسالمی و اخالقی در رفتار با ارباب رجوع، اخالص پذیری، پركاری و سخت كوشی، احساس رضایت از خدمت به مردممسئولیت

 ها مورد دیگر را نام برد.و ده

 فرضيه سوم:
 پذیری  در سازمان آموزش و پرورش رابطه وجود داردبین فرهنگ سازمانی  و انعطاف 

توان گفت كه با اطمینان ول ماتریس همبستگی میگیری رابطه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است با توجه به جدبرای اندازه

فرهنگ سازمانی رابطه معنی دار مثبت و مستقیم وجود دارد. شدت این رابطه  پذیری  بابین انعطاف  01/0و سطح خطای كوچكتر از  99/0

 می باشد كه نشان از رابطه  نسبتاقوی بین دو متغیر دارد.  731/0

گذار بر اختالف عملكرد سازمان و دستگاههای ترین فعالیتها در زندگی بشر است. یكی از عوامل و تأثیرامروزه پدیده مدیریت یكی از مهم

كند. مدیران با ای بس دشوار است كه توانایی و ویژگیهای خاص خود را طلب میهاست. مدیریت وظیفهمختلف در شیوه مدیریتی آن دستگاه

ازمانها را تحقق بخشند. مدیر در كارهای روزه مره خویش با مسایل مختلفی روبروست، كه توانند اهداف و مأموریت سنقش مثبت خود می

 پذیری  در سازمان آموزش و پرورش می شود.فرهنگ سازمانی موجب  انعطاف 

 فرضيه چهارم:
 بین فرهنگ سازمانی  و تحول آفرینی در سازمان آموزش و پرورش رابطه وجود دارد

توان گفت كه با اطمینان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است با توجه به جدول ماتریس همبستگی میگیری رابطه برای اندازه

 بین تحول آفرینی و فرهنگ سازمانی  رابطه وجود دارد.  05/0و سطح خطای بزرگتر از  95/0

ساز وزش و پرورش، با رویكرد فرهنگی و تربیتی، زمینههای مختلف در شورای عالی آمبازبینی و بررسی مصوبات و پیشنهادهای رسیده از بخش

های آموزش و پرورش در موضوع عدالت آموزشی، روابط و ارتقاء كیفیت در آموزش و پرورش و تقویت نگرش تحولی است. تصویب خط مشی

ش كلیدی شورای عالی آموزش و های تحصیلی، مؤید نقی درسی دروس مختلف در دورهالملل، تصویب راهنماهای برنامههای بینهمكاری

های موفق در پرورش در ایجاد و مدیریت تحول است. اهمیت تغییر و تحول مثبت به كسی پوشیده نیست چرا كه نیاز آینده است و سازمان

ن هر سازمان هایی هستند كه تغییر و تحول را در چهارچوب تشكیالتی خود بگنجانند و بر كسی پوشیده نیست كه بنیاجهان امروز سازمان

ها دائم در حال تغییر و یا میل به سمت نیاز جدید است. بنابراین، لزوم تحول در جایی كه نیاز انسانبر پایه برآورده سازی نیازهاست و از آن

جا این این دهد. نكته مهم درشود و احساس نیاز به مدیریت بر روی این تحوالت بیش از پیش خود را نشان میها همواره دیده میسازمان

مدیریت فرایند تحول و دگرگونی است كه در رفتارها،  1شود. مطابق با تعریف هنسناست كه در سازمان پویا چگونه این تحوالت حاصل می

 دهد.ها، منظورها یا بروندادهای واحدهای سازمان رخ میساختارها، خط مشی

 فرضيه پنجم:
 در سازمان آموزش و پرورش رابطه وجود دارد.پذیری تشكیالت مناسب فرهنگ سازمانی وانعطاف

                                                           
1- Hensen 

http://www.rassjournal.ir/


 193-201، ص 1395، پاییز  7در علوم اجتماعی، شماره رویکردهای پژوهشی 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
توان گفت كه با اطمینان گیری رابطه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است با توجه به جدول ماتریس همبستگی میبرای اندازه

و مستقیم وجود دارد. شدت فرهنگ سازمانی رابطه معنی دار مثبت  پذیری تشكیالت بابین انعطاف 01/0و سطح خطای كوچكتر از  99/0

 می باشد كه نشان از رابطه  نسبتاقوی بین دو متغیر دارد.  606/0این رابطه 

های موجود در زمینه سازمان و مدیریت مورد بحث قرار گرفته و ها و كتابهر چند امروزه موضوع فرهنگ سازمانی در گستره وسیعی از مقاله

های مدیریت در عصر كنونی و از شرایط الزم یكی از ضرورت "مدیریت فرهنگ سازمانی"بدیل گردیده، ترین مفاهیم مدیریتی تبه یكی از رایج

دهی به ها، شكلهای برجسته مدیران سازمانپذیری تشكیالت مناسب در سازمان آموزش و پرورش است و یكی از نقشبرای موفقیت انعطاف

 فرهنگ و اثرگذاری بر آن است. 

اند. برخی فرهنگ را در سطح جهانی و در اند، سطوح تحلیل متفاوتی را برای كار خود برگزیدهمطالعه فرهنگ پرداختهاندیشمندانی كه به 

قالب مطالعات چند فرهنگی بررسی كرده، برخی دیگر فرهنگ را در سطح یک كشور و با عنوان فرهنگ ملی مطالعه نموده، برخی با محدودتر 

ای نیز تمركز مطالعه خود را بر شناخت های شغلی خاص پرداخته و عدهها، یا گروهها، حرفهفرهنگ قومیتكردن سطح مطالعه خود به بررسی 

 اند.ها قرار دادهو مدیریت فرهنگ در سطح سازمان
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