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توسعه آموزشهای دریایی از طریق مهندسی فرهنگ سازمانی
بهزاد فرخ سرشت
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چکیده
اين مقاله به دنبال آن است که نقش وجوه وابسته به فرهنگ سازماني از جمله مهندسي فرهنگ و به تبع آن مهندسي فرهنگ
سازماني که پیچیدگي و تنوع و تازگي نسبي دارند را در آموزش و نقش حمايتي که مديران در ارتقای سطح آن به عهده دارند،
مورد پژوهش قرار دهد .در راستای انجام امر فوق 527 ،نفر از کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر بهعنوان
نمونه آماری انتخاب و پرسشنامههای تحقیق در اختیار آنان قرار گرفت .روايي و پايايي پرسشنامهها به ترتیب با روش تحلیل
عاملي تأيیدی و ضريب آلفای کرونباخ ( )15815مورد اعتبار سنجي قرار گرفتند .تجزيه و تحلیل دادهها از طريق آزمون
معادالت ساختاری (تحلیل مسیر) و با استفاده از نرمافزار  LISRELصورت پذيرفت .يافتههای تحقیق مشخص نمود که
مهندسي فرهنگ سازماني و سطوح سهگانه آن و همچنین تمامي مؤلفههای مهندسي فرهنگ سازماني ،در توسعه آموزشهای
دريايي ،دارای تأثیر مثبت و معنادار ميباشند .با توجه به يافتهها توصیه ميگردد که فرماندهان و مديران دانشگاه بهمنظور
توسعه هر چه بیشتر آموزشهای دريايي راهکارها و تدابیری عاجل در راستای ارتقای سطح مسئولیت و افزايش سطح اعتماد
به کارکنان در پذيرش مسئولیتهای مهمتر بینديشند.
واژگان کلیدی :فرهنگ سازمانی ،مهندسی فرهنگ سازمانی ،سطوح مهندسی فرهنگ سازمانی ،توسعه
آموزشهای دریایی ،دانشگاه

تاريخ دريافت مقاله79/12/22 :
تاريخ پذيرش مقاله79/18/29 :
1استاديار گروه مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس ()b.farrokh@iauc.ac.ir
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مقدمه
از جمله مهمترين وظايف سازمانها در تمامي جوامع ،مديريت فرهنگي ميباشد که عبارت است از فرآيندی که بر اساس آن
سازمانها بهطور مداوم به شناسايي فرهنگ موجود پرداخته ،در قالب مهندسي فرهنگ ،سازمان به شناسايي فرهنگ مطلوب
اهتمام نموده و بهمنظور تغییر فرهنگ موجود و توسعه و پرورش ارزشها و الگوهای مطلوب که شامل شناسايي فرهنگ
موجود ،تعیین فرهنگ مطلوب ،مقايسه وضع موجود با وضع مطلوب ،تغییر و بهینهسازی فرهنگ موجود و در نهايت حفظ و
نگهداری و حمايت از فرهنگ ميباشد ،تالش مينمايد (فرخ سرشت و همکاران .)5271 ،با بهرهگیری از سطور فوق ميتوان به
برداشتي سادهتر از مفهوم مهندسي فرهنگ رسید .به اين معني که مهندسي فرهنگ ،سازماندهي محتوايي و شکلي فرهنگ و
ارتقا و بهروزرساني آن برای پاسخگويي به رفتارهای موجود و فرارو و مواجهه يا رقابت با ساير فرهنگها است.
به بیاني ديگر ،اگر فهم و درک عمیقتری از مفهوم عملي مهندسي فرهنگ سازماني را طالب باشیم ،ميتوانیم آن را به اين
صورت فرموله نمايیم :سازمانبخشي ،اصالح و جهتدهي به مؤلفههای فرهنگ سازماني که توسط متفکران و صاحبنظران
رشته مديريت در سطح سازمان و در طي دهههای اخیر تدوين و ارائه گرديدهاند و چنانچه بخواهیم مفهوم سطوح مهندسي
فرهنگ سازماني مورد اشاره در اين نوشتار بهصورت واضحتری بیان گردد ،آن به قرار زير است :تفکیک و جداسازی مؤلفههای
فرهنگ سازماني مطابق با الگوی نظری فرهنگ سازماني ادگار شاين که در  2سطح بیروني (آشکار) ،میاني (ارزشهای مورد
حمايت سازمان) و دروني (باورها و مفروضات اساسي) تقسیمبندی شدهاند (شاين .)2151 ،5با عنايت به مطالب مطروحه و
درک اهمیت فراوان مقوله فرهنگ سازماني و نقش مهمي که در ارتقای سطح عملکرد کیفي و کمي سازمان و يادگیری و
شیوههای گوناگون آن يعني آموزش ايفا ميکند ،ميطلبد که توجه ويژهای به ارتباط فيمابین مقوله يادگیری و آموزش با
فرهنگ سازماني مبذول گردد .با توجه به کثرت مقاالت و تحقیقاتي که در باب تأثیر و يا ارتباط فرهنگ سازماني و آموزش به
عمل آمده ،اين نوشتار به دنبال آن است که وجوه وابسته به فرهنگ سازماني از جمله مهندسي فرهنگ و به تبع آن مهندسي
فرهنگ سازماني را که از پیچیدگي و تنوع و تازگي نسبي برخوردارند ،مورد پژوهش قرار داده و نقش حمايت مديران از امر
آموزش را با مهندسي فرهنگ سازماني و سطوح سهگانه پیشنهادی توسط «ادگار شاين» را در يک تحقیق میداني مورد بررسي
و تجزيه و تحلیل قرار دهد .در انجام اين امر الزم است که ابتدا مختصری به مفاهیم بکار گرفتهشده از جمله فرهنگ و فرهنگ
سازماني ،پرداخته شود.
فرهنگ بهمنزله يک مفهوم ،تاريخي مشخص و طوالني دارد و افراد عادی اين مفهوم را به مثابه کلمهای برای نشان دادن
فرهیختگي مورد استفاده قرار دادهاند .در دهههای گذشته اين کلمه از سوی برخي پژوهشگران و مديران سازماني برای نشان
دادن فضای سازماني و اعمالي که سازمانها در خصوص اداره افرادشان انجام ميدهند يا برای اشاره به ارزشهای حمايتي و
مجموعهای از باورهای سازماني بکار رفته است (شاين )5282 ،انديشمندان علم مديريت ريشه موفقیتها و شکستهای هر
سازمان را در فرهنگ آن جستجو ميکنند و معتقدند همانطور که انسانها دارای شخصیت منحصر به فرد بوده و متمايز از
يکديگر ميباشند ،سازمانها نیز بهواسطه فرهنگشان دارای شخصیتي منحصر به فرد و جداگانه هستند (افضلي.)5271 ،
اگر پويايي فرهنگ را درک کنیم ،احتمال کمتری وجود دارد که در رويارويي با رفتار ناآشنا و ظاهراً غیرعقالني افراد در
سازمانها ،متحیر ،عصباني و هیجانزده شويم و نهتنها درک عمیقتری از اينکه چرا گروههای مختلف مردم يا سازمانها تا
اين حد ميتوانند متفاوت باشند داريم ،بلکه حتي متوجه ميشويم که چرا تغییر آنها اينقدر سخت است .درک عمیقتری از
موضوعات و عناصر فرهنگي در گروهها و سازمانها برای يافتن اينکه چه چیز در آنها جريان دارد و حتي مهمتر از آنان ،برای
تعیین و شناسايي اينکه چه چیز ممکن است برای رهبران و مديران اولويت داشته باشد ،ضروری است (حسینا و همکاران،2
.)2151
آثار علمي فرهنگ سازماني را به شیوههای مختلفي تعريف کردهاند .شايد تعريفي که بیشتر از همه شناختهشده اين باشد:
«شیوهای که طبق آن کارها را در محیط انجام ميدهیم» .در اينجا ،فرهنگ سازماني به باورها و ارزشهای (اغلب نیمه
1 Schein
2 Husseina
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آگاهانه) کامالً تثبیت شده و مشترک بین کارکنان يک سازمان اشاره دارد (يونلونگ ژو و همکاران .)2151 ،5فرهنگ سازماني
خود را در مشخصههای ويژه آن سازمان نشان ميدهد و از اين رو به مجموعهای از فرضهای بنیادين اشاره دارد که در قبل،
آنقدر خوب عمل کردهاند که در سازمان بهعنوان فرضهای صحیح شناخته ميشوند .اين فرضها در روند مستمر تعامل
انساني (که مظهر آن نگرشها و رفتار است) و به عبارت ديگر بهعنوان راه درست انجام امور و درک مشکالت در سازمان مورد
تأيید قرار ميگیرند .اجزای تشکیلدهنده رفتار روزمره ،هنجارها ،ارزشها  ،فلسفه ،قواعد بازی و احساسات ،همگي بخشي از
فرهنگ سازماني هستند (محمودی .)5271 ،فرهنگ سازماني مکمل عملکرد کمي يک سازمان است .يک فرهنگ ريشهدار
باعث ايجاد ارزشهای مشترکي ميشود که وحدت رويه افراد شاغل در سازمان را تضمین ميکند .از طرفي فرهنگ سازماني
وسیلهای است که برخوردها با مسائل سازماني را تسهیل کرده و نحوه تعبیر و تفسیر از رويدادهای اطرافمان را شکل ميدهد.
فرهنگ آنچنان با روح و انديشه ما عجین ميگردد که هر رفتار و گفتاری از آن رنگ و جهت ميپذيرد (شِین و همکاران،2
 .)2151شکي نیست که با توجه به شرايط خاص هر سازمان و با توجه به تأثیری که فرهنگ سازمان بر رفتار کارکنان دارد،
ميتوان د از عوامل مهم موفقیت يا شکست هر سازماني باشد .فرهنگ سازمان از طريق تأثیری که بر متغیرهای مختلف دارد،
ميتواند نقشي به سزا بر سرنوشت سازمان داشته باشد .از جمله مفاهیمي که در دهههای اخیر به شدت در تفکر مديريتي نفوذ
داشته است ،مفهوم فرهنگ سازماني بهعنوان عامل مؤثر در عملکرد کارآتر سازمان و عموماً در بهرهوری باالتر ميباشد (آرديتي
و همکاران .)2159 ،2همانطور که ملتها فرهنگهای متفاوتي دارند ،سازمانها نیز شیوههای متمايزی برای اعتقاد داشتن،
انديشیدن و عمل کردن دارند که بهوسیله نمادها ،قهرمانان ،شعائر ،ايدئولوژیها و ارزشها شناسايي ميشوند .ماهیت يادگیری
و شیوهای که بر اساس آن يادگیری در سازمان رخ ميدهد ،به شدت بهوسیله فرهنگ سازماني تعیین ميشود (مارکوارت،
 .)5281به بیاني نهتنها شناخت از فرهنگ سازماني بهعنوان يک ضرورت مهم در اولويت فعالیتهای مديران سازمانها قرار
دارد ،بلکه بهعنوان يک مکمل برای ارتقای عملکرد کیفي سازمان متبوع نیز به شمار ميآيد (امین فر.)5271 ،
با توجه به نقش نافذ فرهنگ سازماني در ارتقای عملکرد سازمانها که در سطور قبل بدان اشاره شده و با عنايت به اين نکته
که هدف از تدوين اين مقاله ارائه يافتههای حاصل از پژوهش میداني انجامشده در يک سازمان آموزشي (دانشگاه) ميباشد،
ميتوان چنین نتیجهگیری کرد که وظیفه اصلي و بنیادی هر موسسه آموزشي انتقال مفاهیم و آموزههای مرتبط ميباشد.
کامیابي در اين امر صرفاً از طريق انجام دقیق ،کارآمد و همراه با بهرهوری باال در امر آموزش میسر ميگردد .با ذکر اين مطلب
که اساس ارزيابي عملکرد همچنین مستقیماً به ارائه آموزشهای بهروز و دقیق و بازخوردهای دريافتي مستمر آن وابسته است،
هر چه سطح ارتقای آموزشها باالتر رود ،عملکرد سازماني نیز باالتر ميرود و هر چه سطح حمايت مديران از آموزش بیشتر
ارتقاء يابد ،هدف اصلي که همان کارايي هر چه بیشتر سازماني ميباشد ،قابلیت تحقق بیشتری مييابد .بديهي است که نقش
برجسته فرهنگ سازماني در ارتقای سطح آموزشها که بازتاب آن موفقیت در انجام وظیفه محوله يعني دستیابي به يک
عملکرد قابل قبول ميباشد ،مشخص است .لذا اين مقاله در مقام آن است که نقش مستقیم و دو سويه فرهنگ سازماني که
يکسوی آن در يادگیری و به تبع آن آموزش در اين دانشگاه و از سوی ديگر ارتقای سطح عملکرد که همانا انجام درست
وظیفه اصلي آن است را تبیین نمايد.
در اين زمینه (فرخ سرشت و همکاران ) 5271 ،تحقیقي با عنوان مهندسي فرهنگ سازماني در دانشگاه آزاد اسالمي واحد
چالوس انجام دادهاند که در آن مهندسي فرهنگ را سازمانبخشي ،اصالح ،جهتدهي و ارتقاء آگاهانه و بر اساس تلقي شخصي
از فرهنگ و بر اساس شناختي که از آن موجود است ،تعريف نمودهاند .در اين پژوهش ضمن تلفیق سه الگوی مطرح شده
توسط رابینز ،شاين و لیتوين و استرينگر ،مدلي جديد طراحي گرديده که به نظر ميرسد از قابلیت بیشتری برای تحقق
مهندسي فرهنگ در سطح سازمان برخوردار باشد.

1 Yonlong Zhu
2 Shane
3 Arditi
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حمیدی فراهاني و همکاران ( )5272تحقیقي با عنوان مهندسي فرهنگ در سازمانهای دولتي کشور در عصر جهاني شدن
انجام دادهاند  .در اين تحقیق در راستای طراحي و ارائه الگوی مهندسي فرهنگ در سازمانها ی دولتي کشور در عصر جهاني
شدن با توجه به مدلهای گوناگون ارائه شده در خصوص تبیین و شناخت فرهنگهای سازماني ،شرايط فعلي فرهنگي در
سازمانهای دولتي کشور در عصر جهاني شدن (در سطح جامعه آماری) را بررسي نموده و پس از تعیین مؤلفههای فرهنگ
سازماني مطلوب ،الگويي مناسب برای مهندسي فرهنگ سازماني که در آن به کلیه عوامل مؤثر بر فرهنگ توجه گرديده باشد،
ارائه شده است.
قیومي و کاووسي ( )5289تحقیقي با عنوان مهندسي فرهنگ در سطح سازمانهای ايراني انجام دادهاند .اين پژوهش در
راستای تبیین مهندسي فرهنگ در سازمانهای ايراني به بررسي و تلفیق نظريات محققین و نظريهپردازان فرهنگ سازماني
پرداخته و اين سؤال را مطرح مينمايند که چگونه ميتوان مدلي برای مهندسي فرهنگ در سطح سازمانهای ايراني طراحي و
ارائه نمود.
الگوی پیشنهادی اين مقاله بر اساس تلفیقي از الگوهای «استیفن رابینز»« ،ادگار شاين» و «لیتوين و استرينگر» ميباشد.
لیتوين و استرينگر بر اساس مطالعات خود هشت مؤلفه را بهعنوان مهمترين شاخصهای تشکیلدهنده فرهنگ سازماني در
نظر گرفتهاند  .در اين روش برای بررسي فرهنگ سازماني ،نگرش افراد درباره اين هشت عامل ارزيابي و تفسیر ميشود .اين
عناصر عبارتاند از ساختار :نظر کارکنان درباره محدوديتها و آزادی عمل و میزان رسمي بودن سازمانها .مسئولیت :نظر
کارکنان درباره اينکه آيا به آنها برای انجام کارهای مهم اعتماد ميشود؟ خطرپذيری :احساس کارکنان در مورد ريسک و
چالش شغلها و تأکید بر پذيرش ريسک در سازمان.
گرمي و صمیمیت :وجود گروههای اجتماعي غیر رسمي و صمیمي .پشتیباني و حمايت :احساس اينکه مديران و همکاران از
يکديگر پشتیباني و حمايت دوطرفه ميکنند .استانداردها :نظر کارکنان در مورد اهمیت ،اهداف و استانداردهای عملکرد و
چالشهای موجود در اهداف فردی و گروهي .تعارض :شنیدن نظرات مختلف و تأکید بر ابراز و علني نمودن مشکالت تا بتوان
برای آنها راه حلي پیدا کرد .هويت :اينکه کارکنان به سازمان تعلق دارند و عضو باارزش گروه کاری هستند (آرمسترانگ،
.)5285
رابینز  51ويژگي کلیدی برای فرهنگ سازماني مشخص کرده است که عبارتاند از نوآوری فردی :میزان مسئولیت ،آزادی و
استقاللي که افراد درون يک فرهنگ دارا هستند .تحمل مخاطره :حد و حدودی که کارکنان پیشرفت و نوآوری را دوست
داشته و مخاطره را ميپذيرند .جهتدهي :میزاني که سازمان اهداف و انتظارات عملکرد را بهصورت واضح و روشن بیان
ميکند .يکپارچگي و وحدت :واحدهای دروني سازمان چقدر تمايل دارند به شیوه يکسان و هماهنگ عمل کنند .کنترل:
سازمان تا چه حدی برای سرپرستي و نظارت بر رفتار کارکنان به قوانین و مقررات و سرپرستي مستقیم متوسل ميشود.
هويت :تا چه حدی اعضای سازمان ،خود را با کل سازمان يکي دانسته و از آن کسب هويت ميکنند .سیستم پاداش :تا چه
حدی پرداخت (نظیر حقوق ،ارتقاء) بر اساس معیار عملکرد کارکنان صورت ميگیرد .روابط مديريت :مديران تا چه حد با
زيردستان ارتباط برقرار کرده و از آنها حمايت ميکنند .تحمل تعارض :میزاني که کارکنان تشويق ميشوند که عیناً تعارضات
و انتقادات را بپذيرند .الگوهای ارتباط :تا چه حدی ارتباطات سازماني به سلسلهمراتب رسمي فرماندهي سطح باالی سازمان،
مرتبط ميشود (رابینز.)5298 ،
الگوی «ادگار شاين» :اين الگو حاصل سالها مطالعه ،بررسي و تجزيه و تحلیل فرهنگ سازماني توسط «ادگار شاين» ميباشد.
اين الگو چارچوب تحلیلي دقیقي را جهت هر نوع تجزيه و تحلیل فرهنگي و در نتیجه مديريت و رهبری فرهنگ در مواجه با
تغییر و تحوالت محیطي پیش روی مديران و رهبران و مشاوران و پژوهشگران سازماني قرار ميدهد .تحلیلگر فرهنگ سازماني
در يک فرايند دو سويه از بیرونيترين سطح فرهنگ به عمیقترين سطح رفته و بالعکس از عمیقترين سطح به بیرونيترين
سطح فرهنگ حرکت ميکند (حسینا و همکاران .)2151 ،5سطوحي که فرهنگ ميتواند از رهگذر آنها مورد تجزيه و تحلیل

1 Husseina
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قرار گیرد ،در مدل مفهومي ارائه شده بهصورت  2سطح بیروني و میاني و دروني تعريف شده است (شاين« .)5282 ،ادگار
شاين» بهسان «فرويد» که معتقد بود روان آدمي همچون کوه يخ ميماند ،فرهنگ يک سازمان را به کوه يخي تشبیه ميکند
که شامل سه سطح است .سطح ظاهری يا بیرون از آّب که برداشتي جزئي از فرهنگ است و به سطح آشکار فرهنگ معروف
است .سطح دوم ،سطح میاني فرهنگ را ارزشهای مورد حمايت سازمان تشکیل ميدهد که اشاره به معیار ارزشگذاری شده
مثل خوب و بد و زشت و زياد و بايدها و نبايدها دارد .سطح سوم به سطح دروني يا غیر قابل رؤيت و ناپیدای فرهنگ معروف
است که مبنای کلیه ارزشها و در نتیجه اعمال و رفتار سازماني ميباشد (شِین و همکاران.)2151 ،
اين مدل با محوريت الگوی نظری فرهنگ سازماني «ادگار شاين» در سه سطح بیروني و میاني و دروني با تلفیقي از مؤلفههای
فرهنگ سازماني مطرح شده توسط «رابینز» و «شاين» و «لیتوين و استرينگر» که قبالً در بخش چارچوب نظری به آنها
اشاره شده ،طراحي گرديده است .در هر يک از سطوح سهگانه تعدادی از مؤلفههای فرهنگ سازماني قرار گرفتهاند تا جهت
تسهیل در سنجش نقش ارتقای سطح حمايت مديران از آموزشهای دريايي بر اساس سطوح مهندسي فرهنگ سازماني
دريايي ،مورد استفاده واقع شوند .اين تحقیق در نهايت به دنبال آن است که نقش و اثر هر يک از سطوح سهگانه بر توسعه
آموزشهای دريايي را سنجیده و مؤلفههای مؤثر در هر يک از سطوح را معرفي نموده تا مديران دانشگاه توانايي ارزيابيهای
دقیقتری در م ورد نقش مهندسي فرهنگ سازماني در عملکرد سازمان متبوع در راستای نیل به اهداف از قبل تعیین شده
داشته باشند.
با توجه به پیشینه و چارچوب نظری تحقیق ،اين پژوهش مباني نظری فوق را در قالب فرضیههای زير ميآزمايد:
 -5نقش مهندسي فرهنگ سازماني دريايي در توسعه آموزشهای دريايي
 -2نقش سطح بیروني فرهنگ سازماني دريايي در توسعه آموزشهای دريايي
 -2نقش سطح میاني فرهنگ سازماني دريايي در توسعه آموزشهای دريايي
 -2نقش سطح دروني فرهنگ سازماني دريايي در توسعه آموزشهای دريايي
مهندسی فرهنگ
سازمانی

سطح بیروني
فرهنگ سازماني

سطح میاني
فرهنگ سازماني



نوآوری فردی



خطرپذیری



مسئولیت فردی



تحمل تعارض



ساختار



استانداردها



سیستم پاداش



کنترل



جهت دهی



یکپارچگی



الگوهای ارتباطی



سطح دروني
فرهنگ سازماني

توسعه حمایت
مدیران از آموزش

نرم ها و هنجارهای
گروهی



هویت



پشتیبانی و حمایت



گرمی و صمیمیت

شکل ( )1برگرفته از چارچوب نظری تحقیق
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در راستای انجام اين پژوهش ميبايستي مبادرت به انتخاب جامعه آماری ميگرديد که شاکله وظايف آن دربرگیرنده وجوه ذکر
شده مثل ارتقاء سطح عملکرد از طريق حمايت مديران از آموزش و نیز اثر و نقش مهندسي فرهنگ سازماني در اين رابطه
باشد .لذا ،دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر که دارای تمامي مؤلفهها ويژگيهای الزم و واجد شرايط کامل بود،
بهعنوان سازمان مورد تحقیق انتخاب شد و جامعه آماری مديران و کارکنان آن انتخاب شدند .تحقیق حاضر از لحاظ نوع و
هدف ،کاربردی ،از لحاظ ماهیت ،توصیفي همبستگي و از نظر جمعآوری اطالعات پیمايشي و میداني است .جامعه آماری در
اين تحقیق شامل مديران و کارکنان دانشگاه ميباشند که با توجه به جدول مورگان تعداد  527نفر بهعنوان نمونه آماری
انتخاب شدند .ابزار جمعآوری اطالعات در اين تحقیق  2پرسشنامه ميباشد .اول پرسشنامههای فرهنگ سازماني «لیتوين و
استرينگر»« ،رابینز» و «شاين» که با بازبیني و تلفیقي که از میان گويه های موجود در هر يک از پرسشنامهها توسط محقق
صورت پذيرفت .نهايتاً پرسشنامهای با  19گويه تنظیم گرديد .دوم عیناً از پرسشنامه حمايت مديريت از آموزش تیلور و مک
گراو ( )2112استفاده گرديد.
در اين مطالعه چون از ابزار پرسشنامه برای گردآوری دادهها استفاده شد ،با استفاده از روش تحلیل عاملي تأيیدی ،ساختار
کلي پرسشنامههای تحقیق مورد روايي سنجي سازه محتوايي قرار گرفته است.
بار عاملي استاندارد تحلیل عاملي تائیدی برای سنجش قدرت بین هر عامل (متغیر پنهان) با متغیرهای قابل مشاهده آن
(گويههای پرسشنامه) در  52گويه کوچکتر از  1/2شده که از ساختار عاملي پرسشنامه مهندسي فرهنگ سازماني حذف
شدند .بار عاملي گويه های پرسشنامه حمايت مديران از آموزش جملگي باالتر از  1/2و گويه ای حذف نشد.
پايايي پرسشنامهها از طريق ضريب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت.
جدول ( )1آلفا کرونباخ مقیاسهای سنجش پایایی پرسشنامهها
آلفا کرونباخ مقیاسهای سنجش پايايي پرسشنامهها

ضريب آلفا

مهندسي فرهنگ سازماني

15815

توسعه حمايت از آموزش

15881

جدول شماره ( )2متغیرها و عالئم اختصاری آنها
سطح بیروني
Outer Surface

سطح میاني
Intermediate Level

سطح دروني
Inner Level

نوآوری

Innovation

خطرپذيری

Risk Aversion

مسئولیت فردی

Individual Responsibility

تحمل تعارض

Conflict Tolerance

ساختار

Structure

استانداردها

Standards

سیستم پاداش

Reward System

کنترل

Control

جهتدهي

Orientation

يکپارچگي و وحدت

Unity

الگوهای ارتباطي

Communication Patterns

هنجارهای گروهي

Group Norms

هويت

Identity

پشتیباني و حمايت

Protection

گرمي و صمیمیت

Cordiality
Organizational Culture
Engineering
Promote Support And Education

مهندسي فرهنگ سازماني
توسعه حمايت از آموزش
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یافتههای تحقیق
برای آزمون فرضیات از روش تحلیل مسیر و نرمافزار  LISRELاستفاده شده است.
جدول ( )2نیکوئی برازش مدل نهایی تحقیق
شاخص برازندگي

X^2/df

SRMR

RMSEA

GFI

NFI

IFI

مقادير قابل قبول

1-5

<0. 05

<0. 08

>0. 9

>0. 9

0-1

مقادير محاسبهشده مدل

1.918

0.045

0. 68

0.96

0.95

0.91

شکل ( )2آماره  t-valueنتایج تائید مدل نهائی فرضیههای تحقیق
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شکل ( )3نتایج تائید مدل نهائی فرضیههای تحقیق

با توجه به مدلهای ارائه شده ،مهندسي فرهنگ سازماني بر توسعه حمايت از آموزشهای دريايي تأثیر مثبت و معنادار دارد.
سطوح بیروني و میاني و دروني مهندسي فرهنگ سازماني نیز بر توسعه حمايت از آموزشهای دريايي تأثیر مثبت و معنادار
دارد .همچنین ،تمامي مؤلفههای مهندسي فرهنگ سازماني بر توسعه حمايت از آموزشهای دريايي تأثیر مثبت و معنادار
دارند.
با توجه به بارهای عاملي از میان سطوح مهندسي فرهنگ سازماني به ترتیب سطح دروني ( ،)1599میاني ( )1511و دروني
( )1519دارای اولويت بیشتری ميباشند.
با توجه به بارهای عاملي از میان مؤلفههای مهندسي فرهنگ سازماني باالترين اولويت مربوط به مؤلفه جهتدهي با بارعاملي
( )1512و پايینترين اولويت مربوط به مؤلفه نوآوری با بارعاملي ( )1528ميباشد.
بحث و نتیجهگیری
هدف اصلي مقاله حاضر ،سنجش نقش و اثر هر يک از سطوح سهگانه ،مهندسي فرهنگ سازماني در توسعه حمايت مديران از
آموزش در اين دانشگاه ميباشد .مراد از مهندسي فرهنگ سازماني سازمانبخشي ،اصالح و جهتدهي به مؤلفههای فرهنگ
سازماني ارائه شده توسط متفکران رشته مديريت در دهههای اخیر بوده که در بخشهای قبلي ذکر آن رفت .منظور از سطوح
مهندسي فرهنگ سازماني ،تفکیک آن مؤلفهها طبق الگوی نظری فرهنگ سازماني «ادگارشاين» به سه سطح بیروني ،میاني و
دروني ميباشد .پس از شناسايي و صورتبندی مؤلفههای مؤثر فرهنگ سازماني در قالب مدلي مفهومي مبادرت به انجام
پژوهشي میداني با آزمونهای آماری الزم گرديد که به يافتههای آن در بخش مربوطه اشاره شده است .اينک به تحلیل
يافتههای مزبور ميپردازيم.
مؤلفههای نوآوری فردی با بار عاملي ( )1/28و مسئولیت فردی ( )1/21و خطرپذيری ( )1/22از جمله کم تأثیرترين مؤلفههای
فرهنگ سازماني در توسعه حمايت مديران از آموزش در اين دانشگاه ميباشد .بنا به تعريف ،نوآوری فردی عبارت است از
میزان مسئولیت ،آزادی و استقاللي که افراد درون يک فرهنگ از آن برخوردارند ،مسئولیت فردی ،نظر کارکنان درباره اعتماد
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به آنان برای انجام کارهای مهم و خطرپذيری و حد و حدودی که کارکنان پیشرفت و نوآوری را دوست داشته و مخاطره را
ميپذيرند .با توجه به يافتهها ،به نظر ميرسد فرماندهان و مديران دانشگاه راهکارها و تدابیری عاجل در راستای ارتقای سطح
مسئولیت و استقالل حرفهای کارکنان و همچنین افزايش سطح اعتماد به آنان در احاله و پذيرش مسئولیتهای مهمتر و نیز
به وجود آوردن شرايطي برای تشويق آنان در بهکارگیری ابداعات و ابتکارات مؤثرتر در انجام وظايف محوله ،بینديشند .بديهي
است انجام اين امر با لحاظ مقررات و نظم و انضباط مخصوص به نیروهای مسلح امکانپذير خواهد بود.
با توجه به نتايج حاصله و نیز مقتضیات خاص نیروهای مسلح که نحوه اداره آن با سازمانهای اداری و کشوری و خصوصي
تفاوتهای آشکاری دارد ،به نظر ميرسد که مؤلفههای مورد بررسي جملگي از اولويت مناسب برخوردار و دارای تأثیر مثبت و
معنيداری بر توسعه آموزشهای دريايي ميباشند.
مؤلفه گرمي و صمیمیت با بار عاملي ( )1/25نیز از جمله اولويتهای پايین و کمتر مؤثر در توسعه آموزشهای دريايي هستند.
بنا به تعريف ،مؤلفه گرمي و صمیمیت اشاره به وجود گروههای اجتماعي غیر رسمي و صمیمي در سازمان دارد .لزوم ارتباطات
غیر رسمي و صمیمي در هر سازماني در عصر حاضر نهتنها جايز و مباح که عنصری الزم و ضروری جهت دسترسي به اهداف
نیز ميباشد .به نظر ميرسد فرماندهان و مديران دانشگاه با عنايت ويژهای و در چارچوبهای مشخص نظامي ،راهکارها و
روشهای مناسب برای جبران اين نقیصه ،خواهند انديشید.
منابع
افضلي ،فرشته .)5271( .بررسي رابطه بین ساختار سازماني و فرهنگ سازماني سازمان مهندسي و عمران شهر تهران ،چهارمین کنگره
بینالمللي پژوهشهای نوين در مطالعات مديريت ،حسابداری و اقتصاد ،شیراز ،موسسه عالي علوم و فناوری خوارزمي
امین فر ،مهدی .)5271( .بررسي رابطه فرهنگ سازماني بر میزان کارايي کارکنان از ديدگاه مديران و کارکنان شرکت مهندسي و توسعه
نفت ،اولین کنفرانس بینالمللي نوآوری و تحقیق در علوم تربیتي ،مديريت و روانشناسي ،تهران ،مرکز مطالعات و تحقیقات
اسالمي سروش حکمت مرتضوی.
آرمسترانگ ،مايکل .)5285( .مديريت استراتژيک منابع انساني ،اعرابي ،محمد و ايزدی ،داود ،دفتر پژوهشهای فرهنگي ،تهران.
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