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چکیده
اين تحقیق ازنظر هدف ،كاربردي و ازنظر روشهاي گردآوري اطالعات ،توصیفي -همبستگي است .جامعه آماري
شامل مديران مدارس شهر ماكو به تعداد  111نفر بود كه به دلیل كم بودن تعداد مديران ،از روش تمام شماري
براي نمونهگیري استفادهشده است ،ازاينرو تعداد جامعه و نمونه  111نفر بود .ابزار تحقیق مشتمل بر
پرسشنامههاي عدالت سازماني نیهوف و مو رمن)1991( ،؛ پرسشنامه فرهنگسازماني دنیسون ( )0222و پرسشنامه
موفقیت شغلي رادسیپ ( )1991بود كه پايايي هر يک از آنها با آلفاي كرون باخ محاسبه و به ترتیب،2/991
 2/961و  2/911و در حد مطلوب گزارششده است .براي تجزيهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو آمار توصیفي
(فراواني ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار) و آمار استنباطي (آزمونهاي ضريب همبستگي پیرسون و رگرسیون
چندمتغیره گامبهگام) استفاده شد .اهم نتايج نشان داد كه بین فرهنگسازماني و مؤلفههاي آن (مشاركت يا درگیر
شدن در كار ،سازگاري ،رسالت بهجز مؤلفه انطباقپذيري) و نیز عدالت سازماني و مؤلفههاي آن (توزيعي ،رويهاي و
مراودهاي) ،با موفقیت شغلي مديران رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد .از بین متغیرهاي پیشبین موفقیت شغلي
مديران؛ مؤلفه رسالت از متغیر فرهنگسازماني و متغیر عدالت سازماني بیشترين سهم و توان را در پیشبیني متغیر
مالک موفقیت شغلي مديران داشتهاند .ازاينرو به مديران پیشنهاد ميشود كه در جهت حصول موفقیت شغلي،
متغیرهاي فرهنگسازماني و عدالت سازماني را در بحث اداره مدارس در اولويت قرار دهند.
کلید واژگان :فرهنگسازماني ،عدالت سازماني ،موفقیت شغلي ،رسالت سازمان ،مديران مدارس.
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مقدمه
اكثر گفتمانهاي تاريخي درباره موفقیت ،بر مبناي اين موضوع بوده است كه سازمانها چگونه
ميتوانند زمینه پیشرفت كاركنان را فراهم نمايند ،اما بهموازات تغییر و تحوالت عصر حاضر،
ادبیات پیشرفت شغلي نیز تغییر نموده و كانون توجه از سازمانها بهسوي افراد متمركزشده
است .امروزه بهزعم اغلب كاركنان ،با توجه به استعاره نردبان ترقي يا مسیر شغلي ،باال رفتن از
نردبان به معني موفقیت است ( .)Blanch & Aluja, 2010اين موضوع بهطور ضمني به ارتقا
در سلسلهمراتب سازماني ،افزايش در پرداخت يا افزايش قدرت اشاره دارد .بنابراين ،همه
كاركنان ،موفقیت شخصيشان را در ارتباط با رتبه يا مقام مالي ،قدرت و شهرت ميبینند؛ اما در
ادبیات شغلي يا حرفهاي ،موفقیت شغلي به ابعاد دروني و بیروني تفكیک ميشود ( Haji
 .)Karimi & Farajian, 2008همانطور كه موفقیت يک مفهوم نسبي از ارزيابي و قضاوت
است .افراد بیروني ،آن را بر طبق معیارهاي قابلمشاهده و عیني قضاوت ميكنند .درحاليكه
ادراک افراد دروني از موفقیت ،بیشتر به معیارهاي ذهني گرايش دارد ( Jaskolka et al.,
 .)1985به تعبیر ديگر ،موفقیت عیني يا بیروني ،بخش قابلمشاهده موفقیت شغلي را نشان مي-
دهد و به نتايج شغلي قابلمشاهده مانند پرداختيها ،ارتقاها ،رتبه و مقام اشاره دارد؛ اما موفقیت
شغلي دروني ،عناصر ذهني موفقیت شغلي را نشان ميدهد و به احساسات افراد و واكنش آنها
نسبت به مسیر شغليشان مربوط است و همواره از طريق موفقیت روانشناختي مانند رضايت
شغلي ،تعهد شغلي و سازماني شناسايي ميشود .موفقیت شغلي ذهني ،مسیر يا جريان طبیعي
ادراک از رضايت شغلي فرد و موفقیت در فعالیتهاي كاري يا نقشهاي شغلي را منعكس مي-
كند .در اينجا بهجاي سازمان ،تأكید بر فرد است .موفقیت شغلي ذهني زماني كه يک فرد بهطور
بالقوه در توسعه شغلي خود مسئولیت بیشتري دارد ،مطرح ميشود ( .)Hall,1996اين همان
احساس موفقیت و رضايتي است كه يک فرد از شغل و حرفهاش دارد .ادراک از موفقیت شغلي
اشاره به استانداردهاي ذهني و شخصي دارد ،اما بسیاري از تحقیقات از معیارهاي عیني براي
سنجش موفقیت شغلي استفاده ميكنند ( .)Gratton & Ghoshal, 2003بر اين اساس،
متغیرهاي زيادي در موفقیت شغلي دخیل ميباشند كه در اين تحقیق به بررسي رابطه بین
فرهنگسازماني و عدالت سازماني با موفقیت شغلي مديران پرداختهشده است.
سازمانها ركن اصلي اجتماعات كنوني محسوب ميشوند و مديريت بهعنوان مهمترين عامل در
حیات ،رشد و يا مرگ سازمانها مطرح بوده است و روند حركت از وضع موجود به وضع مطلوب
توسط مدير هدايت ميشود .با عنايت به اين مسئله كه نهادهاي متولي آموزشوپرورش نظیر
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مدارس سكوهاي پرتاب و راه میانبر بهسوي توسعهيافتگي محسوب ميشوند و مديران نقش
كلیدي در اداره اين نهادها دارند مطالعه موفقیت شغلي و پیشبردهاي آنها ضروري مينمايد.
چنانچه موفقیت در يک سازمان به معناي تحقق منافع آن در نظر گرفته شود ،دستيابي به اين
منافع مستلزم فراهم شدن عوامل الزم است .يكي از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت شغلي مديران،
فرهنگسازماني است ،زيرا از فرهنگسازماني بهعنوان يک الزام اساسي براي كاركرد و تحقق
اهداف در تحقیقات مختلف يادشده است (.)Khan,Shamsodin & Syed Smaiel, 2016
فرهنگسازماني بهعنوان يک جزء بنیادي در پیكر يک سازمان محسوب ميشود و بهمثابۀ
واقعیتي اجتماعي است كه بر مبناي تعامالت بيهمتاي اعضاي سازمان شكل ميگیرد .مطالعه
هرگونه تغییر و تحول در سازمان تنها از طريق فرهنگ آن سازمان میسر ميشود ،بهبیانديگر
يكي از عوامل اصلي است كه هويت ،ارزشها و باورهاي افراد را در درون يک محیط سازماني
موردمطالعه قرار ميدهد ( .)Zamini & Hosseini Nasab, 2009فرهنگسازماني را ميتوان
بهعنوان الگويي از ارزشها و عقايد مشترک دانست كه به اعضاي سازمان كمک ميكند تا از
عملكردهاي سازماني درک و فهمي به دست آورند و هنجارهايي را براي رفتارهاي كاركنان در
سازمان فراهم ميكند ( .)Dwyer, 2003فرهنگسازماني شاكله زندگي سازماني محسوب
ميشود كه فعالیتهاي سازماني را هدايت ميكند .ازاينرو توجه به فرهنگسازماني براي تحقق
اهداف سازماني و قابلیت كنش افراد بهويژه مديران امري اجتنابناپذير است.
به بیان روشن فرهنگسازماني ،شیوهي زندگي يک سازمان است و عملكرد افراد بهمثابه يكي از
مهمترين منابع سازماني ،متأثر از فرهنگ آن سازمان است .مطالعات نشان ميدهد كه
فرهنگسازماني ،بر رفتار فردي ،انگیزش ،رضايت شغلي ،خالقیت و نوآوري ،شیوه تصمیمگیري
و میزان مشاركت كاركنان در امور ،میزان فداكاري و تعهد ،انضباط ،سختكوشي ،سطح اضطراب
و مانند آن مؤثر است ،بنابراين هر يک ميتواند بهمثابه معیاري براي ارزيابي موفقیت شغلي
محسوب شود .فرهنگ سازمان ،بهطور عمده تحت تأثیر فلسفههاي مديريت و شیوهي رهبري و
رفتار آنها شكل ميپذيرد .مديراني كه پذيراي افكار و نظرات بوده ،براي كاركنان احترام قائل
باشند و آنان را عواملي مؤثر و حیاتي براي توفیق سازمان بدانند ،بهترين سرمايههاي يک
سازمان هستند ( .)Obodi & et al., 2014در اين پژوهش از مدل فرهنگسازماني دنیسون
استفادهشده است كه داراي چهار بعد سازگاري ،درگیر شدن در كار ،انطباقپذيري و رسالت
هست .سازگاري به سیستمها و فرآيندهاي سازماني اشاره دارد كه موجب افزايش همترازي و
كارايي ميشوند؛ درگیرشدن بدين معناست كه كاركنان به كارشان تعهد دارند و احساس
مالكیت ميكنند؛ انطباقپذيري نشاندهنده ظرفیت سازمان براي تغییر و واكنشهايي است كه
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سازمان در برابر موقعیتهاي خارجي دارد و رسالت يک سازمان بیانكننده اين است كه چرا
سازمان وجود دارد و به كجا بايد برسد ( & Gillespie, Denison, Haaland, Smerek
 .)Neale, 2008بدين ترتیب فرهنگ بهعنوان بستر همه تغییرات در سازمان مطرح ميشود
( .)Mohamadi Kia, 2011مديران سازمانها بهويژه مديران ارشد ،بايد قبل از مبادرت به
هرگونه اقدام بنیادي سازماني ،فرهنگسازماني خود را شناسايي كرده و آن را با تغییرات
سازماني مطابق كنند ( .)Haji Karimi & Farajian, 2008تحقیقات نشان دادند كه بین
فرهنگسازماني و عدالت سازماني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد ( Bahaloie
.)Yancheshmeh & Yazd Khasti, 2016
عدالت رمز بقا و پايداري جريان پیشرفت سازمان و كاركنان آن محسوب ميشود و در محیط
سازماني ،از آن به عدالت سازماني ياد ميكنند .پژوهشها نشان دادهاند كه فرايندهاى عدالت
نقش مهمى را در سازمان و بهويژه در فرهنگسازماني ايفا ميكند .رفتار عادالنه از سوى سازمان
با كاركنان عموماً منجر به تعهد باالتر آنها نسبت به سازمان و رفتار شهروندى فرا نقش آنها
ميشود ( .)Greenberg & Colquitt, 2013همچنین ،افرادى كه احساس بيعدالتي كنند،
بهاحتمال بیشترى سازمان را رها ميكنند يا سطوح پايینى از تعهد سازمانى از خود نشان مي
دهند و حتى ممكن است شروع به رفتارهاى ناهنجار مثل انتقامجويي كنند .بنابراين ،درک
اينكه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمانشان قضاوت ميكنند و چطور آنها به عدالت يا
بيعدالتي درک شده پاسخ ميدهند ( ،)Bos, 2001بهويژه ادراک كاركنان از برابري و چگونگي
برخورد منصفانه كه ميتواند ساير متغیرهاي مرتبط در كار را تحت تأثیر قرار دهد ،از مباحث
اساسى مديريت و رهبري سازمان است .يافتههاي تحقیقي ( )Morn, 1991درباره عدالت
سازماني بیان ميكند كه رفتار منصفانه در نگرش مثبت كاركنان و عملكرد باالي شغلي آنها
نقش مثبت دارد (.)Khorsandi Yamichi & et al., 2014
شايان توجه است كه عدالت يک امر ذهني است ،يعني ،يک موضوع براي يک شخص ممكن
است مطلوب و منصفانه باشد و همان موضوع براي شخص ديگر منصفانه نباشد ،پس ادراک
عدالت است كه قضاوت فرد را در اين خصوص شكل ميدهد و نه مفهوم عدالت بهصورت يک امر
عیني خارجي .بر اين اساس ،برخي از رهبران به دنبال ايجاد جو ،فرهنگ و نظامهايي در
سازمانها هستند كه اعضاي سازمان ،آنها را منصفانه و عادالنه درک ميكنند .در سازماني كه
اخالق و عدالت رعايت ميشود ،تصمیمهايي كه رهبران اتخاذ ميكنند ،بايد منجر به رفتار
منصفانه با كاركنان شده ،بهطوريكه سالمتي و رفاه آنان را منعكس كند .پرداختن به مسائل
عدالت و رفتار عادالنه با افراد ،بخش اصلي و حیاتي راهبرد و فرايند تصمیمگیري يک سازمان
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است ( )Zhao, 2016و مشتمل بر سه نوع عدالت يعني عدالت توزيعي ،عدالت رويهاي و
عدالت تعاملي در سازمانهاست.
عدالت توزيعي بر عادالنه بودن پیامدها و نتايجي كه كاركنان دريافت ميكنند اشاره ميكند؛
عدالت رويهاي به عدالت درک شده از فرايندي كه براي تعیین توزيع پاداشها استفاده ميشود
اشاره دارد و عدالت تعاملي شامل روشي است كه عدالت سازماني توسط سرپرستان به زيردستان
منتقل ميشود .اين نوع عدالت مرتبط با جنبههاي فرايند ارتباطات (همچون ادب ،صداقت و
احترام) بین فرستنده و گیرنده عدالت است ( Clay-Warner, Reynolds & Roman,
 .)2005محققان سازماني ادعا ميكنند كه عدالت سازماني نیاز اساسي براي مديريت مؤثر
سازماني است .عدالت ادراکشده در سازمان نگرشهاي كاركنان را نسبت به شغلشان و اهمیت
محیط مناسب و مفید كاريشان پیشبیني ميكند .ازاينرو ،عدالت سازماني متأثر از
فرهنگسازماني است و هر دو متغیر در ارزيابي موفقیت مديران سازمانها دخیل هستند.
پیشینه پژوهشی
در اين راستا به برخي از آخرين مطالعات انجامشده درزمینهٔ عوامل تأثیرگذار بر موفقیت شغلي
اشاره ميشود .بررسيها نشان دادند كه رابطه بین عدالت سازماني و عملكرد شغلي ،عدالت
توزيعي و عملكرد شغلي ،عدالت تعاملي و عملكرد شغلي تائید ميشود و عدالت رويهاي و
عملكرد شغلي رابطه معنادار باهم دارند ( .)Esfahani & et al., 2013رابطه عدالت سازماني و
كیفیت زندگي كاري در دانشگاه شهید بهشتي و نقش میانجي فرهنگسازماني بررسي و نشان
داده شد كه بین متغیرها بهويژه عدالت و فرهنگسازماني همبستگي مثبت و معناداري وجود
دارد و فرهنگسازماني نقش میانجي را بهخوبي ايفا ميكند ( Khorsandi Yamichi & et
 .)al., 2014طي پژوهشي موفقیت مسیر شغلي ذهني بیش از موفقیت مسیر شغلي عیني در
مديران گزارش شد و آرزوهاي مديريت عمومي ،استقالل و تعادل كار -خانواده ،پیشبیني
كنندههاي خوبي براي موفقیت مسیر شغلي بیان شدند ( .)Samiei & et al., 2014نتايج
بهدستآمده در پژوهشي كه به بررسي نقش مؤلفههاي فرهنگسازماني (امنیت شغلي ،رضايت
شغلي و عدالت سازماني) بر بیگانگي از كار ،پرداخته بود نشان داد كه بین رضايت شغلي ،امنیت
شغلي و عدالت سازماني (بهعنوان متغیرهاي مستقل) با بیگانگي از كار (بهعنوان متغیر وابسته)
رابطۀ معنيدار وجود دارد ( .)Mansori & et al., 2014در تحقیقي رابطه بین عدالت (سه
بعد عدالت توزيعي ،رويهاي و تعاملي) و رضايت مشتري سنجیده و اين نتیجه حاصل شد كه
عدالت توزيعي بهترين پیشگو كننده رضايت ميباشد ( .)Thompson, 2001در تحقیقي
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باهدف مطالعه و تعیین نقش عدالت رويهاي در ارتقاي تصمیمگیري بهعنوان متغیر
پیشگوييكننده اين نتیجه حاصل شد كه وجود عدالت رويهاي در تصمیمگیري بر تعهد سازماني
كاركنان تأثیر دارد ( .)Lemons, 2001نتايج پژوهشهاي ( )Maher, 2000و ( Patricia,
 )2007نشان داد كه فرهنگسازماني با عملكرد سازماني و موفقیت شغلي رابطه مثبت
معنيداري وجود دارد )Vedma & Enache, 2008( .در پژوهشي با بررسي مديريت سرمايه
انساني در جهت تعالي و موفقیت شغلي در بین  111كارمند در  1نهاد مالي در كشور اسپانیا
نشان داد كه سرمايه دانش ،ارتباطي و عاطفي بهعنوان عوامل مؤثر بر موفقیت شغل
شناساييشدهاند .تحقیقات انجاميافته متغیرهاي تحقیق را دوبهدو موردبررسي قرار دادهاند ولي
تحقیقي كه هر سه متغیر فرهنگ ،عدالت و موفقیت را در قالب يک بررسي در سازمان
موردمطالعه قرار دهد يافت نشد.
در طول چهار دهه گذشته مطالعات قابلتوجهي در حوزه فرهنگسازماني و عملكرد صورت يافته
است .مطالعات پیشین نشان دهند تأثیر مثبت فرهنگسازماني بر عملكرد است ،زيرا
فرهنگسازماني اهرمي مناسب براي تقويت رفتار سازماني و افزايش عملكرد است ( & Wang
 )Rafiq, 2014و در مقابل يكي از عمدهترين موانع ارتقاي افراد در پستهاي مديريتي
شناختهشده است .از سوي ديگر بحث توجه به عدالت در هر دورهاي از زندگي بشر يكي از
بحثهاي چالشي بوده و با تمركز بر مطالعات صورت يافته اين ديدگاه مورد تأيید قرارگرفته
است كه عدالت سازماني ميتواند بهعنوان يكي از پیشنیازها و شاخصهاي مهم و تعیینكننده
پیامدها در سازمانها باشد .همچنان كه فرهنگسازماني ميتواند بر نگرش افراد تأثیر گذارد و با
ايجاد نگرش مثبت به كار ،سازمان و مديريت منجر به بهبود انگیزه آنها و پیامدهاي مطلوب
ازجمله اثربخشي ،كارايي و پیشرفت و توسعه شغلي گردد ،رعايت عدالت در سازمان نیز به
همین منوال اثرگذار است و بيعدالتي روحیه ،انگیزه و اهتمام كاركنان را تحتالشعاع قرار دهد.
ازاينرو فرهنگسازماني و عدالت سازماني ميتوانند در ارزيابي توفیق مديران دخیل باشند .با
امعان نظر به مطالب ذكرشده و با توجه به اينكه در تحقیقات پیشین مطالعه متغیرهاي حاضر
مورد غفلت قرارگرفته است اين پژوهش درصدد است تا به بررسي رابطه بین فرهنگسازماني و
عدالت سازماني با موفقیت شغلي مديران مدارس مقطع ابتدائي ماكو بپردازد.
روش تحقیق
پژوهش حاضر ازنظر هدف ،كاربردي و ازنظر روشهاي گردآوري اطالعات توصیفي ـ همبستگي
است .متغیرها شامل متغیرهاي پیشبین فرهنگسازماني و عدالت سازماني و متغیر مالک

دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه

دوره ششم ،شماره اول ،بهار و تابستان 299  7931

موفقیت شغلي ميباشد .جامعه آماري شامل مديران مدارس ماكو در سال تحصیلي 1191-96
به تعداد  111نفر ميباشند كه به دلیل كم بودن تعداد مديران ،از روش تمام شماري براي
نمونهگیري استفادهشده است لذا تعداد كل جامعه آماري بهعنوان نمونه انتخاب شدند .براي
گردآوري دادهها از پرسشنامه به شرح زير استفادهشده است:
الف :پرسشنامه عدالت سازمانی :اين پرسشنامه عدالت سازماني را در سه بعد عدالت توزيعي،
رويهاي و مراودهاي ميسنجد و توسط ( )Niehoff & Moorman, 1993طراحيشده است.
پرسشنامه موردنظر داراي  02سؤال ميباشد كه سؤاالت  1الي  1عدالت توزيعي 6،الي 11
عدالت رويهاي و  10الي  02عدالت مراودهاي را ميسنجد .از میان روشهاي متعددي كه براي
تعیین روايي ابزار وجود دارد ،از روش روايي صوري براي هر سه ابزار اين پژوهش استفادهشده است ،به
اين صورت كه پرسشنامه در اختیار تعدادي از اساتید دانشگاه و معلمان و مديران مدارس قرار گرفت و
در رابطه با میزان درستي و شفافیت سؤاالت پرسشنامه نظرخواهي به عمل آمد .براي بررسي پايايي
براي هر سه ابزار ،پرسشنامهها در اختیار  12نفر از افراد جامعه آماري (مديران) قرار گرفت كه
پس از تحلیل ،مقدار پايايي آنها با آلفاي كرون باخ بهصورت مطلوب به دست آمد ،بطوريكه
میزان پايايي اين پرسشنامه ( ،)2/991مؤلفه عدالت توزيعي ( ،)2/971مؤلفه عدالت رويهاي
( )2/790و مؤلفه عدالت مراودهاي ( )2/710ميباشد.
ب :پرسشنامه فرهنگسازمانی دنیسون :پرسشنامه فرهنگسازماني (،)Denison, 2000

در مطالعات مختلف مورداستفاده قرارگرفته است و مشتمل بر  02گويه با طیف پنج گزينهاي
لیكرت و داراي  1مؤلفه ميباشد كه به ترتیب سؤاالت  1الي  1مؤلفه درگیر شدن در كار
(مشاركت) 6 ،الي  12سازگاري 11،الي  11انطباقپذيري و  16الي  02رسالت را ميسنجد.
پايايي كل پرسشنامه فرهنگسازماني ( ،)2/961مؤلفه (مشاركت) يا درگیر شدن در كار
( ،)2/766مؤلفه سازگاري ( ،)2/711مؤلفه انطباقپذيري ( )2/791و مؤلفه رسالت ()2/716
ميباشد.
ج :پرسشنامه موفقیت شغلی :پرسشنامه موفقیت شغلي توسط ( ،)Rudceep, 1984با 12
سؤال و طیف پنج گزينهاي لیكرت طراحي و تدوين شد .روايي صوري آن به تائید  10نفر از
اساتید رسید و در نسخه ترجمهشده به زبان فارسي پايايي اين مقیاس به شیوه همساني دروني
تعیین شد .پايايي پرسشنامه موفقیت شغلي در تحقیق حاضر ( )2/911محاسبه شد.
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براي تجزيهوتحلیل دادهها ،از روشهاي آمار توصیفي (فراواني ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار) و
آمار استنباطي (آزمونهاي ضريب همبستگي پیرسون و رگرسیون چندمتغیره گامبهگام)
استفادهشده است.
یافتهها
اهم نتايج حاصل نشان داد كه  70/0درصد از نمونه آماري مرد و  07/9درصد از اين نمونه زن
بود 9/7 .درصد از نمونه آماري در گروه سني  02 – 12سال 01/1 ،درصد در گروه سني – 12
 11سال 17/9 ،درصد از نمونه آماري موردبررسي در گروه سني  11 – 12سال و  17/1درصد
از نمونه آماري در گروه سني  11سال و باالتر قرار داشتند .نتايج در بررسي تحصیالت نمونه
آماري نشان داد كه  11/22درصد داراي مدرک تحصیلي فوقديپلم 61/0 ،درصد داراي مدرک
تحصیلي لیسانس و  01/9درصد از نمونه آماري داراي مدرک تحصیلي فوقلیسانس و باالتر
بودند 0/6 .درصد از نمونه آماري داراي سابقه  1-1سال 12/1 ،درصد داراي سابقه  6-12سال،
 17/1درصد داراي میزان سابقه  11-11سال و  69/6درصد از نمونه آماري داراي میزان سابقه
 16سال و باالتر بودند كه نمونه آماري داراي سابقه  16سال و باالتر داراي بیشترين نمونه
آماري بودند .میانگین و انحراف معیار متغیرهاي موردمطالعه در جدول  1آمده است.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای موردمطالعه
متغیرها

مشارکت

سازگاري

انطباقپذیري

رسالت

فرهنگسازمانی

میانگین

41/39

41

40/60

49/14

85/19

انحراف معیار

9/99

9/00

9/90

9/06

44

متغیرها

موفقیت

عدالت

عدالت

عدالت

عدالت

شغلی

سازمانی

توزیعی

رویهاي

مراودهاي

میانگین

11/11

85/60

44/51

43/56

00/95

انحراف معیار

48/99

3/51

1/88

1/45

1/53
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آزمون فرضیهها
فرضیه اول :بین فرهنگسازمانی با موفقیت شغلی مدیران رابطه معناداری وجود دارد.
يافتههاي حاصل از جدول  0نشان ميدهد كه بین فرهنگسازماني و مؤلفههاي آن (بهجز رابطه
مؤلفه انطباقپذيري و موفقیت شغلي) با موفقیت شغلي مديران مدارس در سطح  91درصد
رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد.
فرضیه دوم :بین عدالت سازمانی با موفقیت شغلی مدیران رابطه معناداری وجود دارد.
يافتههاي حاصل از جدول  0نشان ميدهد كه بین متغیر عدالت سازماني و مؤلفههاي آن (مؤلفه
عدالت توزيعي ،مؤلفه عدالت رويهاي و مؤلفه عدالت مراودهاي) با موفقیت شغلي مديران در
سطح  91درصد رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
جدول  .2ضرایب همبستگی
1

متغیرها

2

4

0

8

1

مشارکت
سازگاری

3

5

1

0

16

**

/11

1

2
انطباقپذیری

**/09
2

**/11
2

1

رسالت

**/10
2

**/11
2

**2/11

1

فرهنگسازما

**/10
2

**/19
2

**2/11

**2/19

1

موفقیت

**

**

/19

**

2/60

**

2/19

شغلی

2

2

عدالت

**

**

/11

**

2/19

**

2/19

سازمانی

2

2

عدالت

**

**

/11

**

2/19

**

2/11

توزیعی

2

2

نی

/17

/16
/09

2/27
**

2/11

**

2/19

1
**

/62

**

/19

1

2
**

2

2

/11

1

عدالت رویه-

**/11
2

**/17
2

**2/11

**2/09

**2/09

**/01
2

**/16
2

**/11
2

1

عدالت

**/10
2

**/10
2

**2/11

**2/11

**2/19

**/16
2

**/10
2

**/19
2

**11
2/

ای
مراودهای

1
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فرضیه سوم :فرهنگسازمانی و عدالت سازمانی ،موفقیت شغلی مدیران را پیشبینی
میکنند.
جدول  .3مدل رگرسیون و مشخصههای آماری رگرسیون موفقیت شغلی مدیران بر اساس
متغیرهای فرهنگسازمانی و عدالت سازمانی
گام

1
0

میانگین

مجموع

درجه

مجذورات

آزادی

رگرسیون

12111/117

1

12111/117

باقيمانده

16677/119

111

117/197

رگرسیون

11901/070

0

6962/616

باقيمانده

10999/101

110

111/171

شاخص

مدل

مجموع

F

sig

R

2

S.E

R

مجذورات
69/709

2/220

2/611

2/179

10/11

62/116

2/221

2/702

2/119

12/71

گام  :1متغیر پیشبین :مؤلفه رسالت از متغیر فرهنگسازماني
گام  :2متغیر پیشبین :مؤلفه رسالت از متغیر فرهنگسازماني ،متغیر عدالت سازماني

نتايج جدول  1مبین آن است كه از بین متغیرهاي پیشبین موفقیت شغلي مديران
(فرهنگسازماني و عدالت سازماني) ،مؤلفه رسالت از متغیر فرهنگسازماني و متغیر عدالت
سازماني بیشترين سهم و توان را در پیشبیني موفقیت شغلي مديران داشتهاند .ساير متغیرها به
دلیل اينكه توان پیشبیني نداشتند از معادله خارج شدند .میزان  Fمشاهدهشده براي كل
متغیرها در سطح  91درصد معنادار است و اين متغیرها رويهم  11/9درصد از واريانس مربوط
به متغیر موفقیت شغلي مديران را پیشبیني ميكنند.
جدول  .4ضرایب رگرسیون گامبهگام موفقیت شغلی روی متغیرها
مدلها
مدل 1

مدل 0

شاخصها

خطای
B

استاندارد
b

بتا

t

معناداری

مؤلفه رسالت از متغیر
فرهنگسازماني

0/61

2/111

2/611

9/09

2/2221

مؤلفه رسالت از متغیر
فرهنگسازماني

1/99

2/126

2/111

6/191

2/221

متغیر عدالت سازماني

2/612

2/110

2/110

1/707

2/2221

منابع
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در جدول  1ضرايب تأثیر و آمارههاي  tمربوط به مؤلفه رسالت از متغیر فرهنگسازماني ،متغیر
عدالت سازماني ارائهشده است .ضريب رگرسیون استاندارد نشده مؤلفه رسالت از متغیر
فرهنگسازماني  0/61بوده است ،ضريب رگرسیون استاندارد براي اين متغیر برابر  2/611بوده
كه در سطح  91درصد اطمینان معنادار بوده است .ضريب رگرسیون استاندارد نشده عدالت
سازماني  2/612بوده و ضريب رگرسیون استاندارد براي اين متغیر برابر  2/110بوده است و در
سطح  91درصد اطمینان معنادار بوده است .در اين تحلیل مؤلفه رسالت از متغیر
فرهنگسازماني قويترين پیشگوييكننده موفقیت شغلي مديران است .اين متغیر بهصورت
مثبت و معناداري ( )ß = 2/611 ،p > 2/21موفقیت شغلي مديران را پیشبیني ميكند .يافته-
هاي مندرج در جدول فوق نشان ميدهد كه پس از مؤلفه رسالت از متغیر فرهنگسازماني،
متغیر عدالت سازماني دومین متغیر پیشگوييكننده موفقیت شغلي مديران است كه بهصورت
مثبت و معنادار ( )ß = 2/110 ،p >2/21موفقیت شغلي مديران را پیشبیني ميكند.
بحث و نتیجهگیری
نه اشتغال
موفقیت شغلي حاصل پیشرفت كنوني فرد و برآورده شدن هدفهاي احتمالي درزمی ٔ
ميباشد و سازمانهاي امروزي ،هم در سطح رقابتهاي بینالمللي و هم براي ارتقا سطح زندگي
اجتماعي و سازماني ،ناگزير از پیشرفت هستند .عامل كلیدي پیشرفت در سازمان ،فرهنگ است.
فرهنگ براي سازمان و مديريت مانند يک صافي عمل ميكند زيرا كه هر نوع عمل مدير بايد
مورد تائید اعضاي سازمان و مطابق باارزشها باشد تا از صافي عبور كرده و مورد تائید فرهنگ
سازمان باشد .از طرفي چنانچه مديران سازمانها به دنبال پیشرفت در سازمان هستند بايستي
قادر باشند درک وجود عدالت ـ يعني رفتار مطابق قانون ـ در سازمانشان را در كاركنان به وجود
آورند .ازاينرو تحقیق حاضر باهدف مطالعه رابطه بین فرهنگسازماني و عدالت سازماني با
موفقیت شغلي مديران انجاميافته است.
نتايج حاصل از بررسي رابطه بین فرهنگسازماني با موفقیت شغلي مديران مدارس نشان داد كه
در متغیر فرهنگسازماني و مؤلفههاي درگیر شدن در كار (مشاركت) ،سازگاري و رسالت با
موفقیت شغلي مديران در سطح  91درصد رابطه معنادار وجود دارد .فقط بین مؤلفه
انطباقپذيري با متغیر موفقیت شغلي مديران رابطه معنادار وجود ندارد .بدين معني كه
فرهنگسازماني خوب ،بوميشده و همسو با محیط كاري يكي از تعیینكنندههاي موفقیت
شغلي مديران محسوب مي گردد .اهمیت دادن به فرهنگ در مسائل سازماني دستاوردهاي بسیار
مهمي را براي دانش مديريت و سازمان خواهد داشت .شكلگیري فرهنگ هر سازمان تا حدي
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درگرو فرآيندهاي فرهنگي است كه بهوسیله كنشگران متنوّع فرهنگي ايجاد ميشود .فرهنگ بر
فرآيند تصمیمگیري و حل مسئله ،انگیزش ،رضايت و روحیه افراد ،میزان خالقیت و نوآوري
تأثیر دارد و در يکكالم ،در مديريت مقولهاي مستقل و آزاد از نقش فرهنگ نميتوان پیدا كرد.
درواقع فرهنگسازماني ،نوعي احساس هويت را به اعضاي سازمان اعطاء ميكند و باعث ميشود
كه در افراد ،تعهداتي فراتر از منافع و عاليق شخصي به وجود بیايد .مديران سازمانها ميتوانند
از طريق فرهنگسازماني (قوي) ،با قوانین نانوشته ،بهوسیله هنجارهاي گروهي و مراقبتهاي
ناشي از آن ،اعمال و رفتار شغلي و اجتماعي كاركنان را كنترل كنند .مديران مدارس ميتوانند
از طريق برگزاري جلسات با همكاران ،در آنها ايجاد انگیزه نموده و در جريان بهتر مشكالت و
مسائل قرار گیرند و از سوي ديگر اين احساس در كاركنان تقويت ميشود كه وجود آنها براي
سازمان مهم است و جزئي از سازمان هستند و اشتراکگذاري اطالعات و مشاركت و بهرهمندي
از برنامهها بهراحتي رخ ميدهد .اين نتیجه همسو با نتايج تحقیقات (،)Weber, 2005
( )Maher, 2000و ( )Patricia, 2007هست )Weber, 2005( .در پژوهشي نشان داد كه
تأثیر فرهنگسازماني بر اثربخشي سازماني ،انگیزش كاركنان و عملكرد سازمان مثبت و معنيدار
است و نتايج پژوهشهاي ( )Maher, 2000و ( )Patricia, 2007نشان داد كه فرهنگسازماني
با عملكرد سازماني ،انگیزه و موفقیت شغلي ،نوآوري ،ابتكار و سالمت سازماني رابطه مثبت
معنيداري دارد.
نتايج حاصل از بررسي رابطه بین عدالت سازماني با موفقیت شغلي نشان داد كه در متغیر
عدالت سازماني و مؤلفههاي آن (مؤلفههاي عدالت توزيعي ،رويهاي و مراودهاي) با موفقیت شغلي
مديران در سطح  91درصد رابطه معنادار وجود دارد  .بدين معني كه وجود عدالت سازماني و
اجرا و پیادهسازي آن در سازمانها (در اينجا مدارس) يكي از تعیینكنندههاي موفقیت شغلي
مديران محسوب ميگردد .فرايندهاي عدالت ،نقش مهمي را در مدارس بر عهدهدارند .نحوه
برخورد بادانش آموزان ،معلمان و والدين در مدارس ،ممكن است باورها ،احساسات ،نگرشها و
رفتارهاي كاركنان نهادهاي آموزشي را تحتالشعاع قرار دهد .وجود رفتار عادالنه در مدارس،
عموماً منجر به تعهد باالتر اعضاي آن نسبت به مدرسه و رفتار شهروندي فراتر از نقش آنها
ميشود .از سوي ديگر ،افرادي كه احساس بيعدالتي كنند ،بهاحتمالزياد ،سازمان را رها
ميكنند و يا سطوحي پايین از تعهد سازماني را از خود نشان ميدهند .آنها حتي ممكن است
شروع به بروز رفتارهايي نابهنجار نظیر انتقامجويي ،غیبت ،تمارض و كمكاري كنند؛ بنابراين،
درک اينكه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمان خود قضاوت ميكنند و چگونه به عدالت يا
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بيعدالتي درک شده ،پاسخ مي دهند ،يكي از مباحث اساسي درک رفتار سازماني است كه اين
امر در موفقیت مديران دخیل است .طبق بررسيهاي بهعملآمده سازمانها بايد بهسوي عدالت
حركت كنند و مديران و كاركنان با تصمیم و عملكردشان در تحقق اين امر تالش كنند .اگر بي-
عدالتي به سازمان از طريق مديران تحمیل شود عملكرد كاركنان در جهت مسیري پیشرفت
ميكند كه اثر تغییر تحمیلشده را جبران و يا حتي اثر بيعدالتي تحمیلشده را خنثي كنند.
اين خنثيسازي به شكلهاي متفاوت كاستن از كیفیت و كمیت كار ،كاهش تعهد ،بروز تنش و
تعارض و درنهايت ترک سازمان ممكن است بروز كند .با توجه به اينكه سازمانها اهدافي را
دنبال ميكنند ،بيشک موفقیت خود در دستیابي به هدف را با معیارهاي كیفي و كمي مي-
سنجند .اگر بيعدالتي و تبعیض به سازمان تحمیل شود ،مسلم است كه با عكسالعملهاي
پنجگانه فوق اهداف سازمان صرفاً در حد آرزو باقي بماند و آينده و بقاي سازمان تهديد شود.
اين نتیجه همسو با نتايج تحقیقات ) (Lemons, 2001ميباشد .وي به اين نتیجه رسیده است
كه وجود عدالت رويهاي در تصمیمگیري بر تعهد سازماني كاركنان تأثیر دارد كه همه نشانهاي
از موفقیت مديران در سازمان را ندا ميدهد.
نتايج حاصل از فرضیه سوم تحقیق و در بررسي پیشبیني موفقیت شغلي مديران بر اساس
فرهنگسازماني و عدالت سازماني نشان داد كه از بین متغیرهاي پیشبین موفقیت شغلي
مديران ،مؤلفه رسالت از متغیر فرهنگسازماني و متغیر عدالت سازماني بیشترين سهم و توان را
در پیشبیني موفقیت شغلي مديران داشتهاند .ساير متغیرها به دلیل اينكه توان پیشبیني
نداشتند از معادله خارج شدند.
بهعبارتديگر در مدارس و نهادهاي آموزشي بيشک مهمترين موضوع براي متصديان ،مسئولین
و برنامهريزان ،موفقیت در دستیابي به اهداف تعیینشده ميباشد و مهمترين نقش را ،نیروي
انساني و بهويژه مديران آن بر عهدهدارند .به همین دلیل موضوع موفقیت مديران و عوامل مؤثر و
اولويت آنها همواره از دغدغههاي مسئولین هست .نقش و جايگاه مديران در سازمانها
بهگونهاي است كه حیات و دوام آنها ،درگرو توانمنديها و موفقیت مديران آنهاست .مديران
عضو حیاتي سازمان هستند و آن را اداره و هدايت ميكنند بطوريكه ميتوان گفت موفقیت
مديران ،همان موفقیت سازمانها است و شكست مديران ،به معناي شكست سازمانها است ،بر
اين اساس تحقق موفقیت مديران از اهمیت بااليي برخوردار است ازاينرو شناخت عوامل مؤثر بر
اين موفقیت ضرورت مييابد .موفقیت هر مدير تابعي از نحوه عملكردش در جايگاه و پست
مديريت نیز هست بطوريكه ميتوان گفت هر مديري در صورتي به اهداف موردنظر دست خواهد
يافت و موفق خواهد بود كه نقشها ،مأموريتها و وظايف محوله را نیز بهخوبي و به نحو احسن
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به انجام رساند يعني با تسلط بر رسالت سازمان و مديريت و مأموريت آنها و استقرار عدالت
سازماني درزمینهي توزيع امكانات و پاداش ،ارتباطات سازماني و رفتار سازماني صحیح با
زيردستان ميتواند مسیر موفقیت را تسهیل نمايد .منظور از رسالت يا مأموريت سازمان نیز
همین مقوله را تبیین ميكند .رسالت اصلي مدارس و نهادهاي آموزشي؛ مديريت دانش ،برقراري
فرايند ياددهي و يادگیري و تربیت فرد فرهیخته است؛ يعني مدارس عالوه بر كاركردهاي
آموزشي ،بهعنوان نهادهاي فرهنگي هم مطرح هستند .وجود فرهنگسازماني به سازمان
شخصیت ميدهد و روابط ،تعامالت و تمايالت را تحت تأثیر قرار ميدهد .ازجمله هنجارها و
ارزشهاي مقبول در مدارس كه منشأ فرهنگي هم دارد رعايت روابط انساني ،احترام به افراد و
حقوق آنها و رفتار مطابق قانون و حفظ برابري و به عبارت بهتر استقرار عدالت سازماني است.
مديران مدارس بايد از اين رسالت و مأموريت ذكرشده براي مدارس ،اطالع داشته باشند و بدانند
چرا مدارس وجود دارند و به كجا بايد برسند تا حصول به موفقیت شغلي مديران تسهیل گردد.
ازجمله محدوديتهاي تحقیق نیز ميتوان به اين نكته اشاره كرد كه چون نتايج پژوهش حاضر
در بین مديران مدارس مقطع ابتدائي ماكو انجامشده است لذا تعمیم آن به ساير مقاطع
تحصیلي و سازمانها بايد بااحتیاط و دانش كافي انجام بگیرد .در راستاي نتايج حاصل،
پیشنهادها كاربردي به شرح ذيل ارائه ميشود:
بر اساس نتايج حاصل از فرضیه اول تحقیق پیشنهاد ميشود كه به بحث پیادهسازي
فرهنگسازماني بهصورت عملیاتي اهتمام شود چراكه يكي از متغیرهاي اساسي و تعیینكننده
موفقیت مديران در سازمانها ،بخصوص در آموزشوپرورش كه يكي از ارگانهاي پايهاي براي
رشد و توسعه كشور هست ،ميباشد.
بر مبناي نتايج حاصل از فرضیه دوم تحقیق پیشنهاد داد كه به مبحث عدالت سازماني در
سازمان و همچنین به شايستهساالري و كار را به كاردان سپردن توجه شود و هر فرد بهاندازه
تالش و توانايي از حقوق و مزايا استفاده كند.
طبق نتايج فرضیه سوم پیشنهاد ميشود مديراني براي مدارس انتخاب شوند كه دورههاي
برابري و اثرات نابرابري و لزوم استقرار عدالت و راهكارهاي عملي نمودن آن را طي كرده باشند.
همچنین با برگزاري دورههاي آموزشي در بازشناسي رسالت و مأموريت مديران مدارس اهتمام
الزم انجام شود .بعالوه طي دورههاي بازآموزي و اطالعرساني از طريق وب سايتها؛ مأموريتها و
چشماندازهاي سازمان به اطالع مديران رسانده شود تا همسويي اهداف مديران با سازمان بیشازپیش
میسر شود.
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