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  چكيده

تاكيد .  براي هدايت كارآمدتر فعاليتهاي سازمانها مطرح شده است اي است كهمديريت مشاركتي يكي از اين انديشه هاي تازه 
نهادها يكي از راههاي كليدي نظام پيش. تپيمانكاران اس اصلي اين نوع مديريت بر همكاري و مشاركت داوطلبانه كاركنان و مشتريان و

 تكنيكي است كه از طريق آن مي توان به يافته بوده ووجود آوردن مشاركت كاركنان در فعاليتهاي بهبود بهره وري در سازمان ه براي ب
 و بهسازي هاي ذهني و انديشه سرمايه هاي انساني در حل مسائل و ايجاد سئواالت جديد و راه حلهاي بهينه در راستاي فرهنگ تغيير

 از طرفي، نظام مديريت مشاركتي و بويژه نظام پيشنهادها در سازمان با عوامل گوناگوني در ارتباط  مي باشد كه .مستمر دست يافت
  .شايد بتوان گفت مهمترين اين عوامل، فرهنگ سازماني است

 مي پردازد كه از لحاظ هدف، از انواع تحقيقات   از اين رو، تحقيق حاضر به بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني و نظام پيشنهادها
پرسشنامه يك . كاربردي و از نظر نوع روش، از انواع تحقيقات توصيفي است بدين منظور از دو پرسشنامه مجزا استفاده شده است

 شده بوسيله هاف استد مربوط به شناسايي فرهنگ سازماني بوده و با استفاده از مدل ارائه شده توسط كوئين و كرث و پرسشنامه تهيه

 سؤال بسته و پرسشنامه دو مربوط به سنجش ميزان مشاركت از طريق نظام پيشنهادها مي باشد و محقق ساخته است، 23در قالب 

 نفر از اعضاي جامعه آماري كه شامل 30طراحي و پس از كسب اطمينان از روايي و پايايي ابزار اندازه گيري، بين نمونه اي متشكل از 
  .كنان ستادي نواحي چهارگانه آموزش و پرورش بودند، توزيع گرديدكار

نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه بين مولفه هاي فرهنگ سازماني از ديدگاه كوئين و نظام پيشنهادها رابطه معناداري   
بود و ارتقاي سطح ابعاد فرهنگي در سازمان در پايان، جهت تقويت و توسعه هرچه بيشتر نظام پيشنهاها، پيشنهاداتي براي به. وجود دارد

  .مزبور ارائه گرديد

  

  سازمان، فرهنگ سازماني، نظام پيشنهادها، آموزش و پرورش شيراز: واژگان كليدي

                                                 
   استاد يار دانشكده علوم انساني دانشگاه شاهد  -1

  استاديار دانشكده علوم انساني دانشگاه شاهد. -2

  كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي -3
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  مقدمه

نظام هاي مختلف  امروزه دانشمندان علوم مديريت معتقدند عامل اصلي كه به شكل دهي و تقويت عوامل مؤثر بر
 فرهنگ سازماني است و بيان مي دارند كه وظيفه اصلي مديريت، هدايت و شكل دهي      ارزش سازماني حكم فرماست،

از طرف ديگر، مشاركت از بدو خلقت بشر با زندگي انسانها پيوند داشته و در سراسر . هاي اساسي و فرهنگ سازماني است
ن سرنوشت خويش آگاهانه دخالت مي كنند و در  روزگار همواره رو به تكامل بوده است، به طوري كه امروزه مردم در تعيي

سازمان ها نيز به همين . دهه هاي اخير مشاركت مردم در امور سياسي، اقتصادي و اجتماعي معنايي تازه پيدا كرده است
منظور به سوي مديريت مشاركتي روي آورده اند تا بتوانند از افكار، نظريات و خالقيت هاي كاركنان كه با ارزش ترين 

براي اجراي مديريت مشاركتي و اشاعه اين فرهنگ بايد از نظام . سرمايه به حساب مي آيند، در اداره امور  بهره مند شوند
ماموريت اين . يكي از كارآمدترين اين نظام ها، نظام پيشنهادها است. هاي اجرايي كه زيرمجموعه آن هستند، بهره جست

ارائه دريافت، بررسي، ارزيابي و اجراي پيشنهادهاي ذينفعان سازمان و در جهت نظام ايجاد مكانيزم و فضايي مناسب براي 
  .تحقق اهداف آن است

  

  مروري بر ادبيات پژوهش

اين ديدگاهها را مي .    از دو دهه پيش نويسندگان ديدگاهها و ابعاد مختلفي نسبت به فرهنگ سازماني بيان كرده اند
، بير و كامرون )1993( 3، تريس و بير)1992( 2، مارتين)1988( 1ني چون كامرونتوان در تحقيقات و پژوهشهاي دانشمندا

مبدأ و منشاء اين روش به ژاپني ها باز . نظام پيشنهادها نيز از نظرساختاري قدمتي بالغ بر صد سال دارد. مشاهده كرد) 1997(
  )2،ص1382شاهين، . (ند را براي اولين بار مورد استفاده قرار داد"صندوق پيشنهادها"مي گردد كه 

  اولين قدمها براي تشويق كارگران جهت ارائه پيشنهاد در راستاي بهبود كار، توسط آلفرد كروپ در كارخانه فوالدسازي 
پيشينه اجراي سيستم پيشنهادها ). 80، ص1378فيض، ( ميالدي برداشته شده است 1867كروپ آلمان، شهر آخن در سال 

 اولين ايالتي در جهان است كه با تصويب 1946نيويورك در سال . الت نيويورك آمريكا مي رسددر دستگاههاي دولتي به اي
بعد ). 2، ص1384ويژه نامه نظام پيشنهادها، (نظام مشاركت در مجلس پيشنهادگيري از كاركنان و بازنشستگان را آغاز كرد 

نظام . شدند و كم كم آن را در صنايع خود ترويج دادنداز جنگ جهاني دوم ژاپني ها با اين سيستم در صنايع آمريكايي آشنا 
پيشنهادها در آمريكا بيشتر بر اثرات مالي پيشنهاد تأكيد مي ورزيد در حالي كه اين سيستم در ژاپن بر جنبه هاي مشاركت 

اين زمينه در . توجه پيدا كرد و به زودي انگيزه هاي مالي جاي خود را به گرايش هاي گروهي و مشاركت كاركنان داد
شود كه هدف اصلي از اجراي سيستم پيشنهادها چيست؟ هيچ كس دستيابي به  هنگامي كه از مديران ژاپني سئوال مي

محصول جديد يا روشي جديد، كاهش هزينه و يا سود بيشتر و در حقيقت كسي به پيامدهاي مستقيم اقتصادي آن اشاره نمي 
ان دارند و وجود افرادي با انگيزه و برانگيخته را هدف اصلي سيستم پيشنهادها مي كند، بلكه همه آنها تأكيد بر انگيزش كاركن

  ).78، ص2001، 4كلوور(دانند 

                                                 
1. Cameron 
2. Martin 
3. Trice & Beyer 
4 . Kluwer 
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  فرهنگ سازماني

هاي و هنجارهاي مشتركي هستند كه در  كنند، داراي اعتقادات، باورها، ارزش    افرادي كه در يك سازمان با هم كار مي
هايي را پديد مي  ها و سرزندگي فرهنگ در تعامل با سازمان، بينش ها، كارمايه. دهند مجموع فرهنگ آن سازمان را شكل مي

و » فرهنگ«بطوركلي، از تركيب دو واژه يا مفهوم . آورد كه گهگاه جاي خود را درون نظم و ترتيب سازمان باز مي كنند
به تنهايي اين انديشه را در بر )  و سازمانفرهنگ( است كه هيچيك از آن دو واژه  اي پديد آمده ه ، انديشه تاز»سازمان«

هاي سازماني مؤثر است و امروزه اهميت آن به حدي است كه دانشمندان مديريت  فرهنگ سازماني بر تمام جنبه. ندارند
 هاي سازماني از  تمام سيستم. هاي فرهنگي مناسب مي دانند وظيفه اساسي رهبران سازمان را تغيير و تحول وضع ارزش

  :براي فرهنگ تعاريف متعددي آورده شده است. ساختار و رفتار، تحت تأثير فرهنگ حاكم بر سازمان هستندجمله 

 فرهنگ به عنوان مجموعه اي از مفاهيم است كه كه از يك نسل به نسل ديگر منتقل مي شود و گروههاي اجتماعي    
  ).407، ص2001، 1استوهي(را از يكديگر متمايز مي كند

برنامه ريزي گروهي فكري كه اعضاي يك گروه يا طبقه را از اعضاي گروه : ان كرد كه فرهنگ عبارتست ازهافستد عنو
  ).11 ،ص2001، 2هافستد(يا طبقه ديگر متمايز مي كند 

  :  بر همين اساس مي توان فرهنگ سازماني را به صورتهاي زير تعريف نمود

قايد و رفتارهاي ياد گرفته شده از گذشته به همراه تجربه اي كه در فرهنگ سازمان بر مي گردد به الگويي از ارزش ها، ع
  ). 69، ص2000، 3هيل(خالل تاريخ سازمان ها، توسعه يافته و تمايل دارد در ترتيبات عمده و رفتاري اعضاء آشكار شود 

  :  چارچوب فرهنگ سازماني

زشها و هنجارهاي مشترك كه فعاليتهاي جامعه   فرهنگ سازماني عبارتست از الگويي منحصر به فرد از مفروضات، ار
براي شناخت بهتر فرهنگ سازماني، بهتر آن است كه ابتدا . پذيري، زبان، سمبلها و عمليات سازمانها را شكل مي دهد

  :چارچوب آنرا بشناسيم

 :مفروضات مشترك شامل موارد زير مي باشد:  مفروضات مشترك-1

  ).توجه به منافع خود در مقابل منافع عموم( رد خود و ديگران  تفكرات و باورهاي افراد در مو-الف

  ).رقابت يا همكاري( روابط اعضاء با يكديگر-ب

  ).غلبه بر محيط، مشاركت و مانند آن( روابط سازماني با محيط -ج

  ).آينده، حال و گذشته( گرايش زماني -د

ميت قابل مالحظه و معناداري براي افراد دارد و ارزش، يك باور اساسي حول مسائلي است كه اه:  ارزشهاي مشترك-2
 . همواره ثابت است

 .فرآيند منظمي كه طبق آن، سازمان اعضاي جديد را وارد فرهنگ سازماني خود مي كند:  جامعه پذيري مشترك-3

                                                 
1 . Stohi 
2 . Hofstede 
3 . Hill 
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ص هرچيز قابل مشاهده كه مي تواند براي نشان دادن يك ارزش مشترك مجرد يا يك معني خا:  سمبلهاي مشترك-4
 .بكار رود

يك سيستم مشترك از صداها، عالئم مكتوب يا اشارات به كار برده شده براي انتقال معاني خاص بين :  زبان مشترك-5
 .اعضاء

 .داستانها، قصه قهرمانان و افسانه هاي مشترك در يك فرهنگ سازماني:  حكايات مشترك-6

و رسمي طراحي شده براي ايجاد احساسات قوي و مراسم و آداب ظاهري، فعاليتهاي تخصصي :  عمليات مشترك-7
  ).165-163، ص1380مقيمي، (انجام كارها به عنوان يك رويداد خاص 

  

  الگوي فرهنگ سازماني مورد استفاده در پژوهش حاضر

از تقسيم بندي هايي كه در زمينه فرهنگ .   براي فرهنگ سازماني طبقه بندي هاي گوناگوني انجام گرديده است
 ارائه شده و شايد جامع ترين آنها باشد و اين تحقيق نيز با تكيه بر آن انجام گرفته است، تقسيم بندي كوئين و كرث سازماني

كوئين و كرث فرهنگ سازماني را ارزشهاي اصلي، مفروضات، . مي باشد كه در اين تحقيق نيز بدان استناد شده است
مشخص مي كند، مي دانند كه در چهار گونه فرهنگ سازماني نمايان تفسيرات در رويكردهايي كه ويژگيهاي يك سازمان را 

 9اين چهار گونه شامل فرهنگ سلسله مراتبي، فرهنگ عقاليي، فرهنگ ايدئولوژيك و فرهنگ توافقي مي باشند و . مي شود

: ند كه عبارتند ازمؤلفه عمده سازماني را كه در هر يك از انواع فرهنگ هاي سازماني وضعيت خاصي دارند، معرفي كرده ا

هدف سازمان، معيارعملكرد سازمان، مرجع اختيار در سازمان، منبع قدرت، نحوه تصميم گيري، سبك رهبري، شيوه پيروي و 
  ). 28،ص1999كوئين، (قبول، معيار ارزشيابي اعضاء و انگيزش كاركنان 

هد و براي اينكه سازمانها از اثربخشي هر سازماني داراي فرهنگي است و آن فرهنگ رفتارهاري سازمان را شكل مي د
الزم برخوردار شوند، بايد متناسب با ماموريت، تكنولوژي، حجم عمليات و متغيرهاي مشابه ديگر خود، از فرهنگ مقتضي 

در ذيل هريك از مؤلفه هاي عمده سازماني را كه در هر يك از انواع فرهنگ هاي سازماني وضعيت خاصي . برخوردار باشند
  : تعريف گرديده انددارند،

  :1 فرهنگ سلسله مراتبي-1

به فرهنگي گفته مي شود كه در آن ترتيب تقدم تنظيم مشاغل در يك سازمان بر حسب مرتبه است به نحوي كه دارنده 
. يك پست در يكي از مراتب در مقابل دارنده شغل در مرتبه باالتر، براي اداي وظايف، مسئوليت داشته باشد

تصميمات در اين قبيل سازمانها براساس تجزيه و تحليل هاي واقعي گرفته مي شود و رهبران ). 446،ص1382كونتز،(
  . گرايش به حفاظت و احتياط دارند

  

  :2)بازار( فرهنگ عقاليي -2

                                                 
1. Hierarcial Culture 
2. Rational Culture 
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سوي سودآوري و كارايي ه اساس مفروضات و ارزشهاي بنيادي فرهنگ بازار بر پايه اهداف روشن و استراتژي پرتكاپو ب  
در اين . كنند تمايل به حفظ موقعيت رقبا با ثابت قدمي در اهداف، رقبا را مغلوب ميمحور، سازمانهاي بازار . يابد ميسوق 
شود تاكيد  رهبران بادوام و ثابت قدم هستند و آن چيزي كه باعث پيوند اجزاء به يكديگر مي. باشد  كار نتيجه مدار مي،فرهنگ

عبارت موفقيت در اين . رقابتي و تاكيد بر دستيابي به موفقيت و تحقق اهداف است ياتبلند مدت، عمل بر پيروزي و مفاهيم
   ).59-50،ص1999،كويين(فرهنگ، شراكت و نفوذ در بازار تعريف شده است 

  

  ):ادهوكراسي( 1ژيك       فرهنگ ايدئولو

 مشترك صورت مي گيرد در اين فرهنگ، قصد و نيت متعلق به تمام كاركنان است و كنترل از طريق هنجارهاي
بعد از تغيير جهت جهاني از عصر صنعتي به عصر اطالعات چهارمين شكل از فرهنگ پديدار ). 27،ص1380ميرسپاسي،(

آنچه موجب اختالف .  است21پرشتاب قرن ط اين شكل از فرهنگ پاسخگوي محيطهاي پرتالطم و آشفته و شراي. گشت
نوآوري، ابداع، ابتكار و . باشد گردد، مفروضات بنيادي اين فرهنگ مي مي فرهنگ هاي پيشينويژگيهاي اين فرهنگ با 

. يابند پيشگامي مفروضاتي هستند كه سازمانها با تدارك خدمات و محصوالت جديد آتي از طريق آنها به موفقيت دست مي

داند و از نوآوري براي  ميفرهنگ ادهوكراسي وظيفه اصلي مديريت را پرورش كارآفريني، خالقيت و تاكيد بر برتري جويي 
تصميم . ، حمايت از معيار عملكرد مي باشد)ادهوكراسي(هدف فرهنگ ايدئولوژيك . گيرد مي رسيدن به سودآوري و منافع بهره

گيري در چنين   سازمان هايي بر مبناي بينش گرايش رهبران به ريسك پذيري و مبتكر بودن گرفته مي شود و كارمندان با 
  ).21، ص1995برون، . ( ارزش هاي سازماني وادار به قبول تصميمات مي شوندتعهد در اجراي

  

  :2)قومي( فرهنگ توافقي يا مشاركت -4

در اين فرهنگ استراتژي ها از طريق تبادل نظر و تنظيم متقابل اعضاي سازمان صورت مي گيرد و در واقع از يك 
 محيط بسيار دوستانه است و افراد در توافقيدر فرهنگ ). 82،ص1380ميرسپاسي،(مركزيت رهبري خاص تبعيت نمي كند 

گر  رهبران و سرپرستان سازمان به شكل پدرانه نظاره. شباهت به يك خانواده گسترده نيست اند و سازماني بي كار با هم سهيم
 در افراد سازمان وجود تعهد به ميزان بااليي. دهد وفاداري و رسم و عادات و اعتقادات است پيوند مي آنچه سازمان را. هستند
كوئين، (. سازمان بر منافع بلند مدت توسعه منابع انساني و همبستگي و انسجام و روحيه افراد تاكيد بسيار زيادي دارد. دارد

  )59-50،ص1999

  :3 هدف سازمان-5

 اند هدف عبارت است از غايت يا نهايتي كه جوامع براي تحقق بخشيدن به آن سازمان هايي را بوجود آورده
  ).61،ص1384طبيبي،(

  :4 معيار عملكرد سازمان-6

                                                 
1 .Ideological Culture 
2. Consensual Culture 
3. Organizational Goal 
4. Performance Measure 
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تعيين معيار براي سازمان ها به آنها كمك مي كند كه به اين پرسش كه چرا منابع صرف اين فعاليت ها مي شوند جواب 
  )61،ص1384طبيبي،(. دهند

  :عنوان كرده اند كه معيارهاي عملكرد بايد 1آرمسترانگ و بارون

 .تراتژيك كه از نظر سازماني مهم بوده و عملكرد كسب و كار را پيش مي برند، مرتبط باشدبا معيارها و اهداف اس

 .با اهداف و پاسخگويي گروه ها و افراد مورد نظر مرتبط باشند

 .داده يا مداركي كه به عنوان مبناي اندازه گيري در دسترس هستند را نشان دهد

 . انتظارات برآورده شده را تاييد نمايدقابل اثبات باشند، اطالعاتي ارائه دهند كه حد

 .تا حد امكان در انطباق با هدف ارزيابي و دسترسي به داده ها دقيق باشند

 ).63-61، ص1385آرمسترانگ، (مبناي معتبري براي بازخور و اقدام ارائه دهند 

  :2 منبع قدرت و مرجع اختيار در سازمان-7

قدرت به توانايي افراد يا گروه ها در برانگيختن يا نفوذ كردن در باورها .  استقدرت يك مفهوم بسيار گسترده تر از اختيار
اختيار در سازمان به قدرت در يك پايگاه سازماني گفته    مي شود كه . يا كنش هاي اشخاص يا گروههاي ديگر اشاره دارد

قت اختيار نيز قدرت است، ولي قدرت در يك در حقي. در گرفتن تصميم هايي كه بر ديگران اثر مي گذارند، بكار برده مي شود
  ).446، ص1382كونتز، (موقعيت سازماني 

  :3 نحوه تصميم گيري-8

تصميم گيري، كار اصلي مديران را تشكيل مي دهد، زيرا آنان پيوسته درباره آنچه بايد انجام شود، چه كسي بايد كار را به 
تصميم گيري قسمت . اهي حتي درباره شيوه انجام آن، تصميم گيري كنندانجام برساند، زمان انجام كار، مكان اجراي كار و گ

  ).171،ص1382پاريزي،(مهمي از فعاليتهاي مديران را تشكيل داده و در واقع جوهره مديريت است 

  :4 سبك رهبري-9

هبر از نحوه استفاده ر). 427،ص1382پاريزي،(طرح كلي اقدامات رهبر به نحوي كه توسط كاركنان برداشت مي شود
بسياري از صاحبنظران مديريت بر اين باورند كه سبك رهبري مدير تحت تاثير . قدرت و نفوذ را سبك رهبري مي گويند

اگر او كاركنان را افرادي تحت امر خود محسوب كند، احتماالً از سبكي . نحوه نگرش وي به نقش خود و كاركنانش قرار دارد
 در حالي كه اگر كاركنان را همكاران خود بشمار آورد و چنين فرض كند كه او فقط آمرانه و محافظه كار استفاده مي كند

. بر عهده دارد، ممكن است از سبكهاي مشاركتي و ليبرال استفاده كند) در مقايسه با كاركنان ديگر(مسئوليت بيشتري 

  )438-423،ص 1385رضائيان، 

  :5 شيوه پيروي و قبول-10

                                                 
1. Armstrong & Baron 
2. Power & Authority 
3. Decision Making 
4. Leadership Style 
5. Acceptance 
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منظور نحوه پذيرش و تمكين پرسنل ). 222،ص1382پاريزي،(يا كسي تبعيت مي كنند روشي است كه اعضاء از چيزي 
. باشند) سنتي(سازمان از كسي يا چيزي است و اين بستگي به اين موضوع دارد كه رهبران سازمان فره مند يا غير فره مند 

ي منافع سازمان كنند و اين فرد مي تواند رهبر فره مند كسي است كه به پيروان خود الهام بخشد تا آنها منافع خويش را فدا
اين دسته از افراد با توسل به نيروي شخصي و تواناييهاي فردي مي توانند . اثراتي عميق و وسيع بر پيروان خود داشته باشد

يت از رهبر براي مثال، امكان دارد يك پيرو در حما. افراد را متحول سازند و اهميت ارزش كارها را در وجود آنان تزريق كنند
  ».اگر آن رئيس يا رهبر به من دستور دهد، من پاي برهنه وارد آتش مي شوم«: بگويد

  :1 معيار ارزشيابي اعضاء-11

). 2، ص2006گريلينگ، (ارزيابي عملكرد به كاربرد تكنيكهاي مختلف براي توليد اطالعات عملكردي محدود مي شود 

دف هاي آينده كاركنان پا مي فشارد و بر مشاركت كاركنان در تعيين اهداف به فلسفه ارزيابي امروزين بر كاركرد كنوني و ه
  : عمده ترين نشانه هاي نمايان فلسفه ارزيابي امروزين عبارتست از. صورت متقابل و به ياري سرپرست تأكيد مي كند

  سوگيري براي كاركرد؛

  تمركز روي هدف ها و آماج ها؛

  .ان سرپرست و كارمندتعيين هدف ها با رايزني متقابل مي

  :2   انگيزش كاركنان-12

انگيزه مي تواند . انگيزش عبارتست از برانگيختن كاركنان به انجام كاري به منظور رسيدن به اهداف مطلوب در سازمان
فاقد انسان هاي داراي انگيزه از خود كنترلي بااليي برخوردارند و برعكس انسان هاي فاقد انگيزه . سازنده يا مخرب باشد
روابط رسمي موجب كشتن انگيزه در كاركنان مي شود و به عبارت ديگر مبناي انگيزش در كاركنان . قدرت كنترل هستند

  ).154-153، ص1385افجه، (روابط غير رسمي است 

  

  نظام پيشنهادها

ز اجزاء به هم نظام عبارت است از مجموعه اي ا.است» پيشنهادها«و » نظام«  نظام پيشنهادها مركب از دو مفهوم 
و ) 23،ص 1385مقيمي،(پيوست  كه داراي تاثير و تاثر متقابل مي باشند و براي نيل به هدف مشترك تالش  مي نمايند 

نظام پيشنهادها را ) 1963 ( 4وايت وِل). 2، ص2003، 3ميلر(ايده اي است كه ممكن است پذيرفته يا رد گردد » پيشنهاد«
  :اين گونه تعريف كرده است

رويه تعريف شده رسمي است كه توسط مديريت ارشد سازمان ايجاد و كنترل  مي گرد تا ايده هاي » م پيشنهادهانظا«
اين نظام نيازمند روشي . داوطلبانه كاركنان را به منظور بهبود در جنبه هاي مختلف عمليات شركت يا سازمان جلب نمايد

  ).64، ص1978، 5پيزام(كاركنان مي باشد جهت پرداخت پاداش در مقابل پيشنهادهاي پذيرفته شده 

                                                 
1. Assesment 
2. Motivation 
3. Miller 
4. Whit well 
5. Pizam 
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در مجموع، نظام پيشنهادها يك نظام مدون براي فعال كردن ذهن افراد و بكارگيري ايده ها و نظرات آنها براي بهبود 
  ).76،ص 1384رمضاني، (فعاليت هاي سازمان مي باشد 

  :فرضيه هاي تحقيق

فرضيه، حدس و گمان زيركانه محقق در .  به سؤال تحقيقفرضيه طبق تعريف عبارتست از پاسخ فرضي و موقتي محقق
بر اين اساس، . رابطه با پاسخهاي احتمالي به مسأله تحت بررسي است كه در تحقيقات علمي به دنبال رد يا تأييد آن هستيم

  . فرضيه هاي اين تحقيق به دو دسته فرضيه هاي اصلي و فرضيه هاي فرعي تقسيم مي شوند

  :فرضيه اصلي) الف

  .بين مؤلفه هاي فرهنگ  سازماني از ديدگاه كوئين و نظام پيشنهادها رابطه معنا داري وجود دارد

  :فرضيه هاي فرعي)    ب

 . و نظام پيشنهادها رابطه معنا داري وجود دارد سازمان گذاريهدفبين چگونگي 

 . و نظام پيشنهادها رابطه معنا داري وجود داردمعيار عملكرد بين 

 . و نظام پيشنهادها رابطه معنا داري وجود دارد پيرويشيوه بين 

 . و نظام پيشنهادها رابطه معنا داري وجود داردمنبع قدرت بين 

 . و نظام پيشنهادها رابطه معنا داري وجود داردنحوه تصميم گيري بين 

 . بين انگيزش و نظام پيشنهادها رابطه معنا داري وجود دارد

 .نهادها رابطه معنا داري وجود دارد و نظام پيشسبك رهبري بين 

 . و نظام پيشنهادها رابطه معنا داري وجود داردمعيار ارزشيابي اعضاء بين 

 . و نظام پيشنهادها رابطه معنا داري وجود داردمرجع اختياربين 

  :جامعه آماري تحقيق

ي كه عالقه منديم يافته هاي پژوهش   بنا بر نظر اغلب محققان، جامعه آماري عبارت است از همه اعضاي واقعي يا فرض
  ). 120،ص1384دالور،(را به آنها تعميم دهيم بطوريكه حداقل در يك صفت مورد نظر مشترك باشند 

و پرورش شهرستان،  اداره آموزش 19 مسووليت برنامه ريزي، نظارت، هدايت و كنترل آموزش و پرورش استان فارس  
 . نمايندگي را عهده دار است19 منطقه، يك اداره آموزش و پرورش عشاير سيار، يك اداره آموزش و پرورش استثنايي و 39

 ناحيه  مستقل مي باشد كه اين نواحي زير نظر سازمان آموزش و پرورش فارس فعاليت 4آموزش و پرورش شهر شيراز داراي 
شامل كليه كاركنان ستادي نواحي چهارگانه آموزش و نظر،  جامعه آماري پژوهش مورد توصيف، بنابراين با اين. مي كنند

، ناحيه دو ) نفر113( نفر مي باشد كه به صورت تفكيكي در ناحيه يك 421تعداد كل افراد جامعه، . پرورش شيراز مي باشند
  .ندتوزيع شده ا)  نفر111(و ناحيه چهار )  نفر101(، ناحيه سه ) نفر96(

  :روش نمونه گيري

نمونه گيري فرآيندي است كه طي آن تعدادي از واحدها به گونه اي برگزيده مي شوند كه معرّف جامعه بزرگتري كه 
گيري روشهاي گوناگوني از جمله روش نمونه گيري  براي نمونه) 272،ص1386خاكي، .(نمونه از آن انتخاب شده است، باشد
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اي،  دار، روش نمونه گيري خوشه بندي شده نظام دفي ساده، روش نمونه گيري تصادفي طبقهقاعده، روش نمونه گيري تصا بي
  )295-294ص، 1386سكاران،(.اي و روش نمونه گيري تركيبي وجود دارد روش نمونه گيري سهميه

يري خوشه اي با استفاده از نمونه گ. در اين تحقيق، جهت نمونه گيري، از روش نمونه گيري خوشه اي استفاده شده است
را به صورت نمونه گيري تصادفي ساده يا ) خوشه(ابتدا چند سازمان . تعريف كرد» سازمان«مي توان واحد نمونه گيري را 

ضمناً در مرحله ). 8، ص1385آذر و مؤمني، . (سامانمند و سپس كارمندان مورد نياز را از بين اين سازمان ها انتخاب مي كنيم
  .پاسخ دهندگان در نواحي چهار گانه از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده كرده استبعد، محقق براي انتخاب 

   :تعيين حجم نمونه

   )14،ص1382حسيني، .(براي تعيين حجم نمونه، از فرمول زير استفاده مي كنيم
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   . محاسبه شد نفر165، حجم نمونه با توجه به فرمول

  :  ري داده ها ابزارهاي گردآو 

اطالعات كتابخانه اي، از جمله مطالعه و بررسي كتب و نشريات داخلي و خارجي و جستجو در پايگاههاي اطالع ) الف
  .و نيز استفاده از تجارب محققين ديگر به منظور دستيابي به مباني نظري تحقيق) اينترنت(رساني

  .داده ها، جهت دستيابي به داده هاي مورد نظراستفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلي گردآوري ) ب

پرسشنامه يك مربوط به شناسايي فرهنگ سازماني بوده و با . در اين تحقيق، از دو پرسشنامه مجزا استفاده شده است
 سؤال بسته طراحي 23استفاده از مدل ارائه شده توسط كوئين و كرث و پرسشنامه تهيه شده به وسيله هاف استد در قالب 

  .پرسشنامه دو مربوط به سنجش ميزان مشاركت از طريق نظام پيشنهادها مي باشد و محقق ساخته است. ديده استگر

  

  

   به عمل آمده از فرضيه هاي تحقيقنتايج حاصل از بررسي

  . و نظام پيشنهادها رابطه معنا داري وجود دارد سازمان گذاريهدفبين چگونگي : فرضيه فرعي اول

       Sig >0,05چون مقدار  .  به دست آمد1Sig = 0.00 درصد، مقدار 95ربوطه در سطح اطمينان  با انجام آزمون م

 و  سازمان گذاريهدفيعني رابطه معناداري بين چگونگي . مي باشد لذا فرض صفر را رد كرده و فرض مقابل را مي پذيريم
  .تاييد مي گردد% 95سطح اطمينان نظام پيشنهادها وجود دارد و بدين ترتيب فرضيه فرعي اول تحقيق در 

  . و نظام پيشنهادها رابطه معنا داري وجود داردمعيار عملكردبين : فرضيه فرعي دوم

         Sig >0,05چون مقدار . به دست آمد 0Sig = 0.00 درصد، مقدار 95با انجام آزمون مربوطه در سطح اطمينان 

 و نظام پيشنهادها معيار عملكرديعني رابطه معناداري بين . ا مي پذيريممي باشد لذا فرض صفر را رد كرده و فرض مقابل ر
  .تاييد مي گردد% 95وجود دارد و بدين ترتيب فرضيه فرعي دوم تحقيق در سطح اطمينان 

  . و نظام پيشنهادها رابطه معنا داري وجود داردشيوه پيرويبين : فرضيه فرعي سوم
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مي  Sig >0,05چون مقدار .  به دست آمد0Sig = 0.00 درصد، مقدار 95 با انجام آزمون مربوطه در سطح اطمينان
 و نظام پيشنهادها وجود شيوه پيروييعني  رابطه معناداري بين . باشد لذا فرض صفر را رد كرده و فرض مقابل را مي پذيريم

  .تاييد مي گردد% 95دارد و بدين ترتيب فرضيه فرعي سوم تحقيق در سطح اطمينان 

 . و نظام پيشنهادها رابطه معنا داري وجود داردمنبع قدرتبين : عي چهارمفرضيه فر

        Sig >0,05چون مقدار  .  به دست آمد0Sig = 0.00 درصد، مقدار 95با انجام آزمون مربوطه در سطح اطمينان 

 و نظام پيشنهادها ع قدرتمنبيعني رابطه معناداري بين . مي باشد لذا فرض صفر را رد كرده و فرض مقابل را مي پذيريم
  .تاييد مي گردد% 95وجود دارد و بدين ترتيب فرضيه فرعي چهارم تحقيق در سطح اطمينان 

  . و نظام پيشنهادها رابطه معنا داري وجود داردنحوه تصميم گيريبين : فرضيه فرعي پنجم

        Sig >0,05چون مقدار  . آمد به دست 0Sig = 0.00 درصد، مقدار 95با انجام آزمون مربوطه در سطح اطمينان 

 و نظام نحوه تصميم گيرييعني رابطه معناداري بين . مي باشد لذا فرض صفر را رد كرده و فرض مقابل را مي پذيريم
  .تاييد مي گردد% 95پيشنهادها وجود دارد و بدين ترتيب فرضيه فرعي پنجم تحقيق در سطح اطمينان 

  .ظام پيشنهادها رابطه معنا داري وجود داردبين انگيزش و ن: فرضيه فرعي ششم

       Sig >0,05چون مقدار  .  به دست آمد0Sig = 0.00  درصد، مقدار95با انجام آزمون مربوطه در سطح اطمينان 

يعني رابطه معناداري بين انگيزش و نظام پيشنهادها وجود . مي باشد لذا فرض صفر را رد كرده و فرض مقابل را مي پذيريم
  .تاييد مي گردد% 95رد و بدين ترتيب فرضيه فرعي ششم تحقيق در سطح اطمينان دا

  .بين سبك رهبري و نظام پيشنهادها رابطه معنا داري وجود دارد: فرضيه فرعي هفتم

        Sig >0,05 چون مقدار .  به دست آمد0Sig = 0.00  درصد، مقدار95با انجام آزمون مربوطه در سطح اطمينان 

يعني رابطه معناداري بين سبك رهبري و نظام پيشنهادها . د لذا فرض صفر را رد كرده و فرض مقابل را مي پذيريممي باش
  .تاييد مي گردد% 95وجود دارد و بدين ترتيب فرضيه فرعي هفتم تحقيق در سطح اطمينان 

  .وجود داردبين معيار ارزشيابي اعضاء و نظام پيشنهادها رابطه معنا داري : فرضيه فرعي هشتم

       Sig >0,05چون مقدار  . به دست آمد 0Sig = 0.00  درصد، مقدار95با انجام آزمون مربوطه در سطح اطمينان 

يعني رابطه معناداري بين معيار ارزشيابي اعضاء و نظام . مي باشد لذا فرض صفر را رد كرده و فرض مقابل را مي پذيريم
  .تاييد مي گردد% 95فرضيه فرعي هشتم تحقيق در سطح اطمينان پيشنهادها وجود دارد و بدين ترتيب 

  .بين مرجع اختيار و نظام پيشنهادها رابطه معنا داري وجود دارد: فرضيه فرعي نهم

        Sig >0,05چون مقدار  .  به دست آمد0Sig = 0.00 درصد، مقدار 95با انجام آزمون مربوطه در سطح اطمينان 

يعني رابطه معناداري بين مرجع اختيار و نظام پيشنهادها . را رد كرده و فرض مقابل را مي پذيريممي باشد لذا فرض صفر 
  .تاييد مي گردد% 95وجود دارد و بدين ترتيب فرضيه فرعي نهم تحقيق در سطح اطمينان 

  : سؤال اصلي تحقيق

  چه رابطه اي بين  مؤلفه هاي فرهنگ سازماني و نظام پيشنهادها وجود دارد؟

راي  بررسي و پاسخگوئي به اين سوال، فرضيه اي در قالب فرضيه اصلي تحقيق ارائه گرديد كه نتايج حاصل از بررسي ب
  .آن فرضيه در ذيل ارائه گرديده است
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  .بين مولفه هاي فرهنگ سازماني از ديدگاه كوئين و نظام پيشنهادها رابطه معنا داري وجود دارد: فرضيه اصلي

  ون همبستگي پيرسن براي فرضيه اصلينتايج آزم:  7جدول 

  ضريب همبستگي

 Sig       فرهنگ سازماني    

    n  

1/000 

0  

165  

667/0 

0/000  

165  

 ضريب همبستگي

 Sig         نظام پيشنهادها     

n   

667/0  

0/000  

165  

1/000 

0  

165  

  

 مي Sig >0,05چون مقدار  . ست آمد به د0Sig = 0.00 درصد، مقدار 95با انجام آزمون مربوطه در سطح اطمينان 
يعني رابطه معناداري بين مولفه هاي فرهنگ سازماني و نظام . باشد لذا، فرض صفر را رد كرده و فرض مقابل را مي پذيريم

 مي باشد لذا نوع رابطه مستقيم 0,815پيشنهادها وجود دارد و از آنجا كه ميزان ضريب همبستگي پيرسن براي اين آزمون 
  .تاييد مي گردد% 95بدين ترتيب فرضيه اصلي تحقيق در سطح اطمينان . دمي باش

  نتايج بدست آمده از آزمون فريدمن

در اين تحقيق به بررسي نه مولفه فرهنگ سازماني پرداخته شده بود كه با استفاده از آزمون فريدمن، اين مولفه ها رتبه 
ز بين متغيرهاي فرهنگ سازماني در تحقيق حاضر، از ديد كاركنان و نتايج بدست آمده نشان دهنده اينست كه ا. بندي گرديد

پاسخگويان جامعه تحت بررسي، متغير سبك رهبري از نظر درجه اهميت، جايگاه اول و متغير انگيزش جايگاه آخر را دارا مي 
  .باشند

   

  آسيب شناسي نظام پيشنهاد ها در نواحي چهارگانه آموزش و پرورش

نگين نمرات نظام پيشنهادها در نواحي چهار گانه آموزش و پرورش، بررسي شده و با وضعيت مطلوب   در اين قسمت ميا
  .مقايسه مي گردد

بر حسب اين كه تعداد جمعيت ها چه مقدار باشد، مقادير . آزمونهاي متعددي در مورد ميانگين جامعه يا جوامع وجود دارد
با توجه به اينكه ما قصد . شد، آزمون هاي مختلفي مورد استفاده قرار مي گيردمتغير ها چه نوعي باشد و ارتباط آنها چگونه با

اي براي آسيب شناسي نظام پيشنهاد ها  يك نمونهtداريم ميانگين يك گروه را مورد بررسي قرار دهيم مي بايست از آزمون 
به عنوان وضع نامطلوب در نظر گرفته ميانگين نمرات باالي سه به عنوان وضع مطلوب و كوچكتر مساوي سه . استفاده گردد
نتايج حاصل از تحقيق نشان دهنده اينست كه شاخص هاي مركزي و پراكندگي هريك از نمرات در نواحي .شده است

در ميان نواحي مختلف، ناحيه دو و سه به ترتيب بيشترين و كمترين ميانگين ها را . چهارگانه، در جدول زير ارائه گرديده است
  .صاص داده اندبه خود اخت
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  آمار توصيفي نظام پيشنهادها در نواحي چهار گانه: 9جدول

انحراف 
 معيارميانگين

  ناحيه تعداد ميانگين انحراف معيار

  ناحيه يك  44  69221/2  5652/0  0852/0

  ناحيه دو  38  6388/3  6374/0  1034/0

  ناحيه سه  40  3159/2  5423/0  0857/0

  هارناحيه چ  43 5159/3  4234/0  0645/0

  

 : آزمون فرض

  .                                       نظام پيشنهادهادر نواحي مختلف از وضعيت نامطلوب برخوردار است

  .   نظام پيشنهادهادر نواحي مختلف از وضعيت مطلوب برخوردار است

  

 آزمون ميانگين: 10جدول

Test value = 3 

براي اختالف % 95فاصله اطمينان 
 ميانگين

ناحيه
آماره 
  آزمون

t 

درجه 
 آزادي

df 

 معني سطح
  داري

Sig 

  يك دونباله

اختالف 
  ميانگين

 حد باال حد پايين

  -1360/0  -4797/0  -3078/0  999/0  43 -613/3  يك

  8483/0  4292/0  6387/0  000/0 37  177/6  دو

  -5106/0  -8575/0  -6840/0  1  39 -978/7  سه

  6462/0  3855/0  5158/0  000/0  42  988/7 چهار

  

رد شده و فرض مقابل پذيرفته مي شود، لذا در اين نواحي، نظام  Hoبوده و فرض sig <0.05  در نواحي دو و چهار،  
لذا در .  پذيرفته مي شودHoبوده و فرض  sig>0.05در نواحي يك و سه،  . پيشنهاد ها، داراي وضعيت مطلوب مي باشد

  . وضعيت نا مطلوب مي باشداين نواحي، نظام پيشنهاد ها، داراي

  :نتيجه گيري و پيشنهادها

با توجه به يافته ها و وجود رابطه مستقيم بين فرهنگ سازماني و نظام پيشنهاد ها، انتظار داريم كه گرايش به سمت 
ي گرايش لذا برا. فرهنگ ايدئولوژيك و فرهنگ توافقي و مشاركتي در سازمان، موجب تشديد و تقويت نظام پيشنهاد ها گردد

  :به اين فرهنگ ها توصيه مي شود كه

3µ:

3µ:

01

00

fH

H ≤
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 .از نظارت مستقيم بر كاركنان اجتناب شده و به آنان اجازه دهيم آزادي عمل بيشتري در كارها داشته باشند. 1

 .اقدام به ايجاد و تشكيل گروه ها و تيم هاي كاري گردد. 2

ين كه با آنان به عنوان عضوي از گروه رفتار مي شود، براي راهنمايي و آموزش كاركنانتان وقت گذاشته و عالوه بر ا. 3
 .به تك تك آن ها نيز توجه ويژه داشته و به آن ها كمك شود تا تواناييها و مهارت هايشان را گسترش و توسعه دهند. 4

 .ت يابنددر سازمان، سيستم  ارزيابي عملكرد مناسب ايجاد واستقرار گردد تا كاركنان به حق و حقوق واقعي خود دس. 5

 .عالوه براينكه به نياز هاي سطوح باال توجه مي شود، نياز هاي مادي كاركنان نيز در نظر گرفته شود. 6

تدوين گردد وحتي المقدور سعي شود واگذاري پست ها بر اساس شايستگي ) كارراهه(برنامه هاي پيشرفت شغلي . 7
 .صورت گردد

و نظام پيشنهادها، در اين تحقيق به آسيب شناسي نظام پيشنهاد ها در در   عالوه بر بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني 
نواحي مختلف آموزش و پرورش پرداخته شد كه با توجه به نا مطلوب بودن وضعيت اين متغير در نواحي يك و سه، به 

  :مديران اين نواحي توصيه مي شود كه

يكي از مهمترين و تاثير گذار . ش زمينه هاي آن فرهم گرددبراي استقرار نظام پيشنهاد ها در سازمان مي بايست پي. 1
. در باال به بحث فرهنگ پرداخته شد. ترين اين پيش زمينه ها فرهنگ سازي و ايجاد فرهنگ سازماني مناسب  مي باشد

 جهت، عالوه بر فرهنگ سازماني با استقرار يك طرح جديد در سازمان روبرو هستيم، لذا مي بايست برنامه هاي مدوني

  . در سازمان در نظر گرفته شود) فرهنگ تغيير(آمادگي براي تغيير و تحول 

 .براي اجراي نظام پيشنهاد ها،  دستور العمل ها و آيين نامه هاي الزم تدوين شود. 2

 سعي شود در ارائه پاداش ها، بسته اي پيش روي. متناسب با هر پيشنهاد، پاداش مناسب با آن در نظر گرفته شود. 3

 .كاركنان قرار گيرد كه خودشان از بين آنها يكي را انتخاب نمايند

 .پاداش ها در يك مراسم رسمي و در حضور ديگر كاركنان به پيشنها دهندگان تقديم گردد. 4

لذا توصيه مي شود از . فلسفه اجراي طرح نظام پيشنهاد ها، استقرار سبك مديريت مشاركتي در سازمان مي باشد. 5
 .اي ارئه شده در تصميم گيري هاي سازماني، به نحو احسن استفاده شودپيشنهاد ه

ايجاد و برپايي جلساتي كه در آنها به طرح نظام پيشنهاد ها پرداخته شده و در مورد نتايج طرح به كاركنان اطالع . 6
  .رساني كافي شود

  

  :فهرست منابع

 منابع فارسي: الف

 .، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت»ر و كاربرد آن در مديريتآما«). 1385(آذر، عادل و مؤمني، منصور  .1
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 .دانشگاهي
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هران ، ،  چاپ چهارم، ت» مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي«). 1384(دالور، علي .9
 .انتشارات رشد

، ترجمه علي پارساييان و سيد محمد اعرابي،تهران، انتشارات دفتر »رفتار سازماني«). 1384(رابينز، اسيفن، پي  .10
 .هاي فرهنگي تهران پژوهش
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 .127، تدبير، شماره » تغيير فرهنگ سازماني«). 1381(زاهدي، سيدمحمد .13
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ي ايراني در زمينه مشاركت و تالش گمرك تجربه برخي از سازمانها«).1380(عباس زادگان سيد محمد .17
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 .مديريت مشاركتي با تاكيد بر نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها، چاپ اول، نشر مركز آموزش مديريت دولتي
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 .، چاپ دوم، تهران، نشر ترمه»سازمان و مديريت رويكردي پژوهشي«). 1380(مقيمي، سيد محمد  .19

، تهران،انتشارات انجمن »نظام پيشنهادها در سازمانهاي دولتي از تئوري تا عمل«).1385(مقيمي،سيد محمد .20
 .نگي ايرانيان خارج از كشورخدمات فره

، ماهنامه »رضايت شغلي و اثر بخشي سازماني: گزارش سمينار گردش مشاغل«). 1380(مير سپاسي، ناصر .21
 .تدبير، شماره چهارم
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