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چکیده
فرهنگ سازمانی نظامی از استنباط های مشترک اعضای یک سازمان است و بعنوان یكی از مولفه های مهم تاثیر گذار    بر 
رفتار حرفه ای كاركنان در سازمان تلقی می گردد. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار حرفه ای مدرسان 
مركزهای آموزش علمی كاربردی جهاد كشاورزی در منطقه چهار كشور بود. این تحقیق از نوع میدانی، جامعه آماری  آن شامل 
560 عضو هیأت علمی و مدرسانی بودند كه در مركزهای آموزش علمی كاربردی جهاد كشاورزی منطقه چهار كشور در سال 
تحصیلی 93-92 مشغول به تدریس بودند. بر اساس فرمول كوكران99 نفر به عنوان حجم نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی 
طبقه ای انتخاب شدند. روایی پرسشنامه بعنوان ابزار اصلی تحقیق مورد تایید اعضای هیات علمی قرار گرفت و پایایی آن نیز 
با انجام آزمون مقدماتی با تكمیل 30 پرسشنامه و محاسبه تتای ترتیبی در مركز آموزش علمی كاربردی جهاد كشاورزی امام 
خمینی البرز تایید شد)θ=)0/84 -0/89. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد كه مؤلفه های فرهنگ سازمانی از جمله 
خالقیت فردی، خطر پذیری، رهبری، یكپارچگی، حمایت مدیریت، كنترل، هویت، نظام پاداش و انتقاد  با رفتار حرفه ای 
مدرسان رابطه مثبت و معنی داری دارند. نتایج آزمون رگرسیون گویای آن بود كه از بین متغیرهای معنی دار شده، تنها شش 
متغیر توانایی ورود به معادله رگرسیون را داشتند كه در مجموع 64/5 درصد از تغییر پذیری متغیر وابسته تغییر رفتار حرفه ای 
را تبیین می كنند. سه متغیر نظام  پاداش، هویت، و رهبری دارای تاثیر مثبت و سه متغیر انتقاد، كنترل و حمایت مدیریت 

دارای تاثیر منفی بودند.
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مقدمه
و  موثـر  نشـدن  جـذب  و  كاری  بـی  اخیـر  سـالهای  طـی 
سـودمند دانـش آموختـگان رشـته هـای كشـاورزی در بـازار 
كار، رعایت نكردن تناسـب رشـته تحصیلی با فعالیت شـغلی، 
جـذب دانـش آموختگان در بخـش های غیر تولیـدی از جمله 
نارسـایی هـا و انتقادهـای وارده بـه نظـام آمـوزش كشـاورزی 
كشـور مطرح شـده اسـت. بررسـی هـا بیانگر آن اسـت كـه بین 
دانـش  توانمنـدی  و  آموزشـی  هـای  موسسـه  كیفیـت  سـطح 
آموختـگان بـرای ورود بـه بـازار كار ارتبـاط منطقـی و معنـی 
داری وجـود دارد)خسـروی پور و سـلیمان پـور،1393 (. یكی 
از عامـل های مهم در كیفیت بخشـی موسسـه های آموزشـی، 
آموزشـگران و بـه ویـژه قابلیـت هـا و رفتارهای حرفـه ای آنان 
مـی باشـد ) حسـینیان حیـدری، 1392 (. بنابرایـن یكـی از 
راهكارهـای اساسـی چیرگـی بر چالـش های یاد شـده، تحول 
در نظـام آموزشـی و توسـعه ی آمـوزش هـای علمـی كاربـردی 

بیان شـده اسـت.
مراكـز آمـوزش علمـی كاربـردی بـا هـدف كاربـردی كـردن 
راه  كارآفریـن  و  خـالق  آموختـگان  دانـش  پـرورش  و  دانـش 
انـد. ارتقـا و انتقـال دانـش فنـی كسـب و كار،  انـدازی شـده 
وری،  بهـره  افزایـش  منظـور  بـه  شـغلی  مهارت هـای  ایجـاد 
هـای  رشـته  شـاغالن  تجـارب  و  دانـش  ارتقـای  و  شناسـایی 
كاری گوناگـون، ایجـاد هماهنگـی بیـن دانـش و مهـارت فنـی 
كاربـردی  اسـت.  موسسـه  ایـن  هـای  هـدف  از  كار  و  كسـب 
بـودن، انعطـاف پذیری از نظر تنـوع آموزش، محـل اجرا، نوع 
و شـرایط پذیـرش، طراحـی دوره بـر مبنـای شـغل، تاكیـد بـر 
مهارت هـای عملـی و دانش فنـی، پذیرش فراگیران متناسـب 
بـا نیازهـای بخـش كشـاورزی و تاكیـد بـر پویایـی محتوایـی از 
ویژگی هـای آموزش هـای علمی كاربـردی اسـت. برنامه ریزی 
از  وزارت جهـاد كشـاورزی  كاربـردی در  علمـی  آموزش هـای 
سـال 1371 و پذیـرش دانشـجو و اجـرای دوره هـای علمـی  
موسسـه   1377 سـال  از  شـد.  آغـاز   1375 سـال  از  كاربـردی 
ی آمـوزش عالـی علمـی  كاربـردی نیـز بـا ادغـام دو وزارتخانـه 
جهـاد سـازندگی و كشـاورزی رسـمیت یافـت و از سـال 1380 
بـه فعالیـت خـود ادامـه داده اسـت )موسسـه آمـوزش علمـی 

كشـاورزی،1391(. جهـاد  كاربـردی 
مراكـز آمـوزش علمـی كاربـردی جهاد كشـاورزی در كشـور 
شـامل پنـج منطقـه مـی باشـد، مراكـز منطقـه چهار كشـور  كه 

محـدوده جغرافیایـی ایـن تحقیق را تشـكیل می دهد، شـامل 
رضـوی،  خراسـان  شـمالی،  خراسـان  اسـتان:  شـش  مراكـز 

گیـالن، گلسـتان، مازنـدران و تهـران مـی باشـد.
علمـی  آمـوزش  مراكـز  جملـه  از  و  آموزشـی  هـای  نظـام 
مسـتمر  بهبـود  بـه  پیشـرفت ،  و  بقـا  حفـظ  بـرای  كاربـردی 
عملكـرد خود نیـاز دارند و منابع  انسـانی سـرمایه های بنیادی 
ایـن سـازمان های آموزشـی و منشـأ هـر گونـه تحـول و نوآوری 

)اصغرپـور،1385(. می شـوند  تلقـی  آنهـا  در 
آموزشـی  نظـام  هـر  كـه  باورنـد  ایـن  بـر  نظـران  صاحـب 
دارای شـش مولفـه اصلی آموزشـگر، فراگیر، روش آموزشـی، 
محتـوای آموزشـی، سـازماندهی و تشـكیالت و اصـول، هدف 
دارای  یكدیگـر  بـا  كـه  هسـتند  آموزشـی  نظـام  فلسـفه  و  هـا 
هـر  آموزشـگران  انـد.  دوجانبـه  و  تنگاتنـگ  درونـی  ارتبـاط 
نظـام آموزشـی یكـی از عناصـر اصلی آن اسـت كه بـی توجهی 
بـه ویژگـی ها، مهـارت هـا و رفتارهای حرفـه ای آنهـا منجر به 
بـروز اختـالل در تحقـق هـدف هـای آن سـازمان می شـود. از 
سـوی دیگـر، وجـود توانایـی هـا و قابلیـت هـای حرفـه ای در 
توانـد در جهـت تربیـت دانـش آموختـگان  آموزشـگران مـی 
ماهـر، كارآمد و موفق در عرصه اشـتغال سـودمند واقع شـود ) 

محمـد زاده 1383 و اسـكندری 1385 (.
نظـام  یـک  در  آموزشـگران  ای  حرفـه  رفتـار  مـورد  در 
رفتـار  اسـت.  شـده  ارائـه  مختلفـی  دیدگاه هـای  آموزشـی 
حرفـه ای در واقـع مجموعـه ی رفتارهایـی اسـت كـه افـراد در 
ارتبـاط بـا شـغل از خـود بـروز می دهنـد یـا بـه عبارتـی میـزان 
محصـول، پیامـد و یـا بازدهـی اسـت كـه بـه موجـب اشـتغال 
فـرد در شـغل، حاصل می شـود )رشـیدپور،1379؛ سوانسـون 
ای  حرفـه  رفتـار  از  منظـور  همچنیـن  همـكاران،2002(.  و 
نحـوه و میـزان انجـام وظایـف و مسـئولیت های محوله توسـط 
آرمان هـای  اینكـه  بـا  )مورهـد،1995(.  می باشـد  آموزشـگر 
تعلیـم و تربیـت وظایـف و نقش هـای مختلفـی را پیـش روی 
مدرسـان قـرار می دهـد ولـی نخسـتین وظیفـه  ای كـه از آنـان 

اسـت)تلخابی،1384(. تدریـس  مـی رود  انتظـار 
نظریـه پردازان توسـعه نیروی انسـانی مشـاهده ی نحوه ی 
عملكـرد آموزشـگران در محیط كار و ویژگی های سـازمانی كه 
آموزشـگران در آن مشـغول فعالیـت هسـتند را از جملـه عامل 
هایـی مـی داننـد كـه در پـرورش مهارت هـای الزم بـرای تأثیر 
گـذاری هـر چه بیشـتر فعالیـت های یـک آموزشـگر در محیط 

تاثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار ...
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بود)فـی سـل و همـكاران،2004؛  آموزشـی دخیـل خواهنـد 
 . روبرتز،2011( 

صاحـب نظـران در زمینـه ی صالحیـت هـای ارتباطی الزم 
بـرای موفقیـت یـک آموزشـگر، توانایـی بـه كار بـردن راه هـا و 
روش هـای جدیـد، توانایـی برقـراری ارتبـاط بـا مخاطبـان به 
و  مثـال هـای مناسـب،  توانایـی طـرح  روش هـای مختلـف، 
توانایـی مدیریـت گروه هـا را معرفی می كننـد. همچنین بیان 
مـی دارنـد كـه یـک آموزشـگر بایـد شـور و اشـتیاق بـه تدریس 
داشـته باشـد، دارای احسـاس تعهـد بـوده و به یادگیـری افراد 
كمـک كنـد و از تدریـس لـذت ببـرد، و در انجـام فعالیـت هـای 

خـود دقیـق و وقت شـناس باشـد )رابرتـز و جیمـز،2004(. 
برخـی نیـز صالحیـت هـای مـورد نیـاز آموزشـگران كارآمد 
كشـاورزی را شـامل صالحیـت های آموزشـی ) داشـتن برنامه 
و انگیـزه هـای موثـر بـرای تدریـس، اسـتفاده از روش هـای 
 ،) آموختـگان  دانـش  و  كالس  مدیریـت  تدریـس،  مختلـف 
برخـورداری از روابـط اجتماعـی مناسـب ) برقـراری ارتبـاط 
مناسـب بـا والدین، دانـش آموختـگان و كمیته های مشـاور(، 
صالحیـت هـای حرفه ای ) زمان بنـدی و برنامه ریزی و تالش 
در جهـت یادگیری پیوسـته (، توانایی مدیریـت و برنامه ریزی 
) برنامـه ریـزی و ارزشـیابی پیوسـته برنامـه هـای كشـاورزی 
منطقـه، مدیریـت فعالیت هـای آزمایشـگاه( و صالحیت های 
بـه نفـس،  بـه فراگیـران، اشـتیاق، اعتمـاد  شـخصی ) توجـه 

خالقیـت ( طبقـه بنـدی كـرده انـد ) رابرتـز و دیـر، 2004 (. 
حرفـه  رفتـار  هـای  مولفـه  هـا  دانشـگاه  برخـی  دیـدگاه  از 
ای بـرای آموزشـگران شـامل احتـرام بـه دیگـران، تعهـد بـه 
كیفیـت، مسـئولیت پذیـری، ثبـات شـخصیتی، ارزیابـی دوره 
آموزشـی و آزمایشـگاه، استفاده از تسـهیالت، حفظ محرمانه 
بـودن و پرهیـز از مـواردی از جملـه تقلب و سـرقت علمی، دور 
زدن فرآینـد یادگیـری، تضـاد منافـع و جهـت گیـری، آزار و 

اذیـت دیگـران مـی باشـد ) دانشـگاه ویكتوریـا، 2000 (.
صاحـب نظـران رفتـار حرفه ای را شـامل رفتـاری تلقی می 
كننـد كـه بر پایه دانش سـازمان یافتـه و قابل انتقال قـرار دارد 
كـه بـر ارزش هـا و هنجارهـای جامعـه حرفـه ای تاكیـد دارد ) 

لوننبـرگ و همـكاران، 2014 (.
امـروزه همـه سـازمان هـا، از جملـه مراكـز آمـوزش علمـی 
بقـاء  بـرای  بیرونـی،  متغیـر  محیـط  بـه  توجـه  بـا  كاربـردی، 
را در جهـت  فرآینـد خـود  و  بایـد عملكـرد  پیشـرفت خـود  و 

سـازگاری یـا رویارویـی بـا تغییرپذیـری هـا متحـول سـازند. 
 ( دارد  سـازمانی  فرهنـگ  نـام  بـه  ای  ویژگـی  هرسـازمانی 
رابینـز،2005 (. از آنجـا كـه تحـول در هـر سـازمان متأثـر از 
انجـام  آن  افـراد شـاغل در  و  بـر آن سـازمان  فرهنـگ حاكـم 
مـی گیـرد لـذا پیـش از هـر تحولـی سـازمان هـا بایـد فرهنـگ 
سـازمانی خـود و كاركنـان آن را شناسـایی و بررسـی كننـد. 
مشـترك  اسـتنباط  از  نظامـی  سـازمانی،  فرهنـگ  از  منظـور 
همیـن  و  دارنـد  سـازمان  یـك  بـه  نسـبت  اعضـاء  كـه  اسـت 
می شـود  یكدیگـر  از  سـازمان  دو  جداسـازی  موجـب  ویژگـی 
)رابینـز،1997(. فرهنگ سـازمانی عاملی اسـت كه از یک سـو 
پیونـد دهنـده اجـزای درونـی سـازمان بـوده و از سـوی دیگـر 
عامـل متمایـز كننـده سـازمان از سـازمان هـای دیگـر اسـت ) 

.)  2008 كویـی، 
افـزون بـر ایـن بـه لحـاظ اینكـه فرهنـگ سـازمانی ایجـاد 
كننده شـیوه زندگی در سـازمان اسـت از مهم ترین زیرسـاخت 
هـای رفتـار سـازمانی بـه شـمار مـی رود. فرهنـگ سـازمانی 
یكـی از عامـل های بسـیار مهمی اسـت كـه تاثیرگـذاری آن در 
نهایـت در عملكـردی كـه بـه كارایـی اعضـای سـازمان مربـوط 

اسـت بـاز مـی گـردد ) عسـگریان و طاهـری عطـار، 1391 (.
در واقـع فرهنگ سـازمانی همان چیزی اسـت كـه به عنوان 
یـك پدیـده درسـت و ارزشـمند بـه اعضـای تـازه وارد آمـوزش 
داده می شـود و بیانگـر بخـش نانوشـته و محسـوس سـازمان 
هـای آموزشـی از جملـه مراكز آمـوزش علمی كاربردی اسـت. 
ایـن سـازمان هـا بـدون وجـود انسـان نمـی تواننـد بـه حیـات 
خـود ادامه دهنـد، با این وصف كه منابع انسـانی این سـازمان 
هـا بخـش عمـده ای از زندگـی خـود را به عنـوان آموزشـگر در 
محیـط سـازمانی مـی گذرانند، طبیعی اسـت كه توجـه به آن، 
سـازمان را در اجـرای هـدف هـای یـاور و یاریگـر مـی باشـد. 
اهمیـت ایـن موضـوع هنگامـی بیشـتر مـی شـود كـه بدانیـم 
فرهنـگ حاكم بر سـازمان، شـكل دهنده شـخصیت سـازمانی 
اسـت و بدیـن وسـیله مـی تـوان سـازمان هـا را بـر حسـب نـوع 
فرهنـگ شـان شناسـایی كـرد. بنابرایـن اگـر فرهنگ منسـجم 
و متناسـب بـا هدف هـا و مأموریت های سـازمانی در سـازمان 
حاكـم باشـد، كارآیی و اثربخشـی آن سـازمان به طـرز مطلوبی 

افزایـش مـی یابد)ویریچ و كونتـز،2002(.
اندیشـمندان بـر ایـن باورنـد همـان طـور كـه انسـان هـا هر 
بـه فـرد و متمایـز از یكدیگـر  یـک دارای شـخصیت منحصـر 
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دارای  شـان  فرهنـگ  واسـطه  بـه  نیـز  هـا  سـازمان  هسـتند 
شـخصیتی منحصـر بـه فـرد و جداگانـه مـی باشـند، كـه ایـن 
از  آموزشـی  هـای  سـازمان  فرهنـگ  شـناخت  ضـرورت  امـر 
كنـد  مـی  تبییـن  را  كاربـردی  علمـی  آمـوزش  مراكـز  جملـه 

  .)1380 )مقیمـی،
صاحبنظـران فرهنـگ سـازمانی را به صورت هـای مختلف 
 ،)2000( دنیسـون  چـون  برخـی  انـد.  كـرده  بنـدی  تقسـیم 
انـواع فرهنـگ سـازمانی را شـامل: فرهنـگ سـازگار پذیـری، 
ماموریتـی، مشـاركتی و مبتنی بـر تداوم رویه )سـازگاری( می 
داننـد. كوئیـن و گارت )2004(، فرهنـگ سـازمانی را بـه چهار 
دسـته عقالیی، عقیدتی، سلسـله مراتبی و مشـاركتی تقسـیم 

بنـدی كـرده انـد ) منوریـان و همـكاران، 1387 (.
ی  آورنـده  بوجـود  كـه  مناسـب  سـازمانی  فرهنـگ  نبـود 
خالقیـت و نـو آوری در سـازمان هـای آموزشـی از جمله مراكز 
عمـده  هـای  چالـش  از  باشـد  مـی  كاربـردی  علمـی  آمـوزش 
ی تحقیقـات در كشـور اسـت. تحقیقـات روی ایـن سـازمان 
هـا در كشـور بیانگـر آن اسـت كـه فرهنـگ سـازمانی مناسـب 
آمـوزش و تحقیـق در ایـن سـازمان هـا و مراكـز كمتـر حاكـم 
اسـت و فرهنـگ های موجـود در این  محیط هـای تحقیقاتی، 
آموزشـی و دانشـگاهی بدون خالقیـت، نوآوری و بـه طور كلی 

)میرزایـی،1382(. اسـت  كارآفرینـی 
 بـا توجـه بـه آن چـه عنـوان  شـد ایـن نتیجـه فراهـم مـی 
شـود كـه فرهنـگ سـازمانی بخشـی از محیـط درونی سـازمان 
را توصیـف مـی نمایـد كـه به عنـوان مجموعـه ای از ارزش هـا، 
باورهـا، دیـدگاه هـا، تعهدهـا و هنجارهـای مشـترك حاكـم بـر 
سـازمان تلقـی مـی شـود. ایـن تحقیـق در پـی بررسـی كاركرد 
فرهنـگ سـازمانی در بیـن آموزشـگران و مدرسـان ایـن مراكز 
اسـت تا مشـخص شـود تـا چه حد توانسـته بـر رفتـار حرفه ای 
آموزشـگران و مدرسـان تأثیـر گـذار باشـد؟ بـا توجه بـه این كه 
در ایـن زمینـه و در منطقه مورد بررسـی پیـش از این تحقیقی 
در ایـن زمینـه انجـام نشـده اسـت ایـن تحقیـق به بررسـی این 
موضـوع پرداختـه اسـت گـو ایـن كـه البتـه در دیگـر سـازمان 
هـا، در زمینـه فرهنـگ سـازمانی و رابطـه آن بـا رفتـار حرفـه 
ای بررسـی هـای  چنـدی در داخـل و خـارج از كشـور صـورت 

اسـت. پذیرفته 
بیـن  كـه  اسـت  داده  گـزارش   ،)1377( قنبـری  مثـال 
عنصرهای فرهنگ سـازمانی، عنصر هویت كاركنان بیشـترین 

تأثیـر را در نـوآوری كاركنان سـازمان هـا دارد. بر پایه بررسـی 
هـای انجـام شـده توسـط برخـی از محققـان كشـور مـی تـوان 
عنـوان كـرد كـه ضعـف قابلیـت هـای حرفـه ای )رفتـار حرفـه 
ای( آموزشـگران از عمـده تریـن دلیـل هـای رشـد چالـش بـی 
كاری در بیـن دانـش آموختگان كشـاورزی می باشـد )آقاسـی 
زاده،1383؛ حسـینی و یعقوبـی،1384(. دارابـی )1380(، در 
بررسـی و تبییـن فرهنگ سـازمانی دانشـگاه تربیـت مدرس به 
ایـن نتیجـه رسـید كـه در ایـن دانشـگاه وضعیـت مسـئولیت، 
در  كاركنـان  پذیـری  خطـر  و  فـردی  اسـتقالل  عمـل،  آزادی 

سـطح مطلوبـی نیسـت. 
نبـود هماهنگـی بیـن واحدها و افـراد وجـود دارد، در میان 
افـراد وحـدت وجـود نـدارد، برخـورد بـا تعـارض در دانشـگاه 
مناسـب نیسـت، افـراد شـاغل انتقـاد پذیـر نیسـتند، مدیریت 
بـه صـورت حمایتـی بـا كاركنان برخـورد نمی كنـد. در صورتی 
كـه وضعیـت موجـود قوانیـن و مقـررات و نحـوه اجـرای آنها به 
بـرای كاركنـان مطلـوب اسـت و پـاداش هـای  طـور متوسـط 
ارائـه شـده بـر پایـه شایسـتگی افـراد نبـوده و تبعیـض در ایـن 
مـورد قابـل مالحظـه اسـت. شـجاعی و همـكاران )1384( در 
تحقیـق خـود بـا عنـوان بررسـی و تبییـن فرهنـگ سـازمانی 
اعضـاء هیئـت علمـی پردیـس دانشـكده هـای فنـی و پردیـس 
علـوم دانشـگاه تهـران مشـخص نمودند كـه فرهنگ سـازمانی 
حاكـم بـر پردیـس هـای یـاد شـده در وضـع موجـود فرهنـگ 
مشـاركتی اسـت، در حالـی كـه در وضـع مطلوب بایـد فرهنگ 

سـازمانی كارآفرینـی باشـد. 
مولفـه هـای دهگانه فرهنگ سـازمانی بر اسـاس تحقیقات 
خلیقـی )1389( شـامل: ابتكار فـردی، خطر پذیـری، هدایت 
و سرپرسـتی، انسـجام، حمایـت مدیریتـی، كنتـرل، هویـت، 
نظـام پـاداش، تحمـل اختـالف سـلیقه، الگـوی ارتباطـی مـی 
باشـد. ابـرزی و همـكاران )1387( در تحقیـق خـود بـا عنـوان 
بررسـی تأثیـر تناسـب فـرد سـازمان و فرهنـگ سـازمانی بـر 
ایـن  بـه  اعضـائ هیـأت علمـی دانشـگاه هـا  رفتـار سـازمانی 
نتیجـه رسـیدند كه بـه طور كلـی تأثیر تناسـب فرد سـازمان بر 
رفتـار سـازمانی اعضـاء هیـأت علمـی دانشـگاه ها مـورد تأیید 
اسـت و همچنین رابطه میان نوع فرهنگ سـازمانی و تناسـب 
فـرد سـازمان نیـز مسـتقیم و تـا حدی مثبت نشـان داده شـده 
اسـت. بحیرایـی )1388( در پژوهشـی با عنوان بررسـی رابطه 
بیـن فرهنـگ سـازمانی و عملكـرد مدیـران مـدارس از دیـدگاه 

تاثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار ...
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و  بیـن فرهنـگ سـازمانی  كـه  نتیجـه رسـید  ایـن  بـه  دبیـران 
دارد.  وجـود  داری  معنـی  و  مثبـت  رابطـه  مدیـران  عملكـرد 
عباسـی و حجـازی )1389( نقش رهبری، فرهنـگ و یادگیری 
ایـران  ارتقـاء عملكـرد دانشـگاههای كشـاورزی  سـازمانی در 
را بررسـی و مشـخص كردنـد كـه رابطـه مثبـت و معنـا دار بیـن 
مولفـه های فرهنگ سـازمانی یاد گیرنده و یادگیری سـازمانی 

وجـود دارد. 
رابطـه  بررسـی  عنـوان  بـا  تحقیقـی  در   )1389( بیدختـی 
بیـن فرهنـگ سـازمانی و مدیریـت دانـش در سـازمان آموزش 
و پـرورش شهرسـتان سـمنان بـه ایـن نتیجـه رسـید كـه بیـن 
و معنـی  رابطـه مثبـت  و مدیریـت دانـش  فرهنـگ سـازمانی 
داری وجـود دارد. خسـروی پـور و سـلیمان پـور )1389( در 
حرفـه  هـای  قابلیـت  اثرگـذاری  تحلیـل  عنـوان  بـا  تحقیقـی 
ای آموزشـگران در موفقیـت شـغلی دانـش آموختـگان مراكـز 
رسـید  نتیجـه  ایـن  بـه  كشـاورزی  كاربـردی  علمـی  آمـوزش 
كـه تـوان علمـی اسـتادان در رابطـه موضـوع درسـی، تسـلط 
گفتـاری و نوشـتاری بـه زبان فارسـی، مهارت علمـی در زمینه 
موضـوع درسـی، تسـلط دانـش فنـی در زمینه موضوع درسـی 
و میـزان آشـنایی بـه منابـع و مراجـع علمـی متنوع كشـاورزی 
از قابلیـت هـای موثـر در موفقیـت شـغلی دانـش آموختگان به 

آیند.  شـمار مـی 
عـادل آذر )1389( در تحقیقـی بـا عنـوان طراحـی الگـوی 
ارتبـاط فرهنـگ سـازمانی و فرهنـگ فـردی بـا ادراک عدالـت 
كاركنـان سـازمان ها مشـخص كرد كـه در زمینه توسـعه ادراک 
و  دارد  اساسـی  نقـش  فرهنـگ  عامـل  كاركنـان،  در  عدالـت 
فرهنـگ سـازمانی اهمیـت بیشـتری نسـبت به فرهنـگ فردی 
فرهنـگ  هـای  مولفـه  تأثیـر  بررسـی   )1389( خلیقـی  دارد. 
سـازمانی بر میزان مشـاركت اعضاء هیأت علمی دانشـگاه آزاد 
اسـالمی در فعالیـت هـای فرهنگـی را این گونه مشـخص كرد: 
تأثیـر بـاالی خالقیـت و نـو آوری بـر مشـاركت اعضـاء هیـأت 
علمـی دانشـگاه آزاد اسـالمی در فعالیت های فرهنگی بیشـتر 

از دیگـر مولفـه هـای فرهنـگ سـازمانی می باشـد. 
فرهنـگ  رابطـه  عنـوان  بـا  تحقیقـی  در   )1390( حریـری 
آموزشـی  هـای  سـازمان  در  سـازمانی  سـاختار  و  سـازمانی 
بـه ایـن نتیجـه رسـید بیـن مولفـه هـای فرهنـگ سـازمانی و 
ارتبـاط  نظـر  مـورد  آموزشـی  سـازمان  در  ساختارسـازمانی 
مثبـت و معنـی داری وجود دارد. موذن )1390( در تحقیقی با 

عنوان بررسـی عامل های موثر بر عملكرد شـغلی آموزشـگران 
هنرسـتان هـای كشـاورزی تهـران بـه ایـن نتیجـه رسـید كـه 
بهبـود مهارت هـا و ویژگی های حرفه ای آموزشـگران و فراهم 
كـردن شـرایط الزم بـه منظـور افزایش رضایـت شـغلی آنان از 
عوامـل تأثیـر گـذار در ارتقـاء سـطح عملكرد شـغلی آنـان و در 
نتیجـه بهبـود فرآینـد یادگیـری فراگیـران اسـت. گیلسـپی و 
همـكاران)2008( در تحقیقـی ارتباط بین فرهنگ سـازمانی و 
رضایـت مشـتریان را مثبـت و معنی دار مشـاهده كـرد. روبرتز 
)2011( مشـاهده نحـوه عملكـرد آموزشـگران در محیـط كار و 
ویژگـی هـای سـازمانی كه آموزشـگران در آن مشـغول فعالیت 
پـرورش  در  كـه  دانـد  مـی  هایـی  عامـل  جملـه  از  را  هسـتند 
مهـارت هـای الزم بـرای تأثیـر گـذاری هـر چـه بیشـتر فعالیت 

هـای یـک آموزشـگر در محیـط آموزشـی الزم اسـت.
رابیتـز )2009(  بـر نظریـه  ایـن تحقیـق  نظـری  چارچـوب 
مبتنـی اسـت. وی فرهنـگ سـازمانی را نظامـی از اسـتنباط 
های مشـترک اعضای یک سـازمان می داند كـه باعث تفاوت و 
تمایز دو مجموعه سـازمانی پویا و ایسـتا از یكدیگر می شـود. 
رابینـز فرهنـگ سـازمانی را متشـكل از ده عنصـر یـا مولفه می 
دانـد كـه تركیب و تلفیـق بهینه آنهـا ایجاد كننـده یک فرهنگ 
سـالم و پویـا اسـت. این عناصـر شـامل یكپارچگـی، حمایت، 
ارتباطـی،  الگـوی  تعـارض،  پـاداش،  نظـام  هویـت،  كنتـرل، 
ابتـكار و نـوآوری، خطـر پذیـری و رهبـری مـی داند)رابینـز، 

.)  2009

روش شناسی
ایـن تحقیـق بـه لحـاظ هـدف كاربـردی و از جنبـه روش از 
نـوع تحلیلـی اسـت. از لحـاظ امـكان و میـزان نظـارت كنتـرل 
متغیرهـا   غیـر آزمایشـی، كـه بـه صـورت نـوع میدانـی انجـام 
شـده اسـت. جامعه ی آمـاری تحقیق شـامل 560 عضو هیأت 
علمـی و مدرسـانی بودند كـه در مراكز آموزش علمـی كاربردی 
جهـاد كشـاورزی منطقـه چهـار كشـور در سـال تحصیلـی 93-
1392 مشـغول بـه تدریـس بودنـد كـه شـامل 48 تـن در مركـز 
خراسـان شـمالی، 200 تـن در خراسـان رضـوی، 110 تـن در 
گیـالن، 80 تـن در مركـز گلسـتان، 72 تـن در مازنـدران و در 
نهایـت 50 تـن در تهـران بودنـد. بـرای تعییـن حجـم نمونـه از 
جامعـه آمـاری از فرمـول كوكـران اسـتفاده شـد و بـر پایـه آن 

حجـم نمونـه 99 تـن تعییـن شـد )جـدول 1(. 
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پایـه  بـر  نمونـه  شـمار  و  آمـاری  جامعـه  توزیـع  جـدول1- 
مركزهـای آمـوزش علمـی كاربردی جهاد كشـاورزی اسـتان 

هـای منطقـه چهـار كشـور 

مرکز 

خراسان شمالی
خراسان رضوی

گیالن
گلستان

مازندران
تهران

كل

شمار جامعه آماری

48
200
110
80
72
50

560

شمار نمونه

8
35
20
14
13
9

99

متغیر مستقل تحقیق شامل مولفه های فرهنگ سازمانی: 
ویژگی های فردی، خطر پذیری، رهبری، حمایت مدیریت، 
نظارت، هویت، نظام پاداش، ابتكار و نوآوری، برخورد آراء، 

الگو های ارتباطی از دیدگاه رابینز می باشد. 
متغیـر وابسـته تحقیـق شـامل مؤلفه هـای رفتـار حرفه ای 
مدرسـان مراكـز آمـوزش علمی كاربـردی جهاد كشـاورزی می 
باشـد كـه در هفـت گـروه اصلـی به صـورت ذیـل تقسـیم بندی 

شـده است: 
رفتـاری - شـناختی: پیشـینه كار كشـاورزی، تعلـق خاطـر 
انعطـاف  تنبیـه،  و  تشـویق  از  مناسـب  اسـتفاده  روسـتا،  بـه 
پذیـری، برقـراری ارتباط مؤثـر با فراگیران و همـكاران، ارزش 
گـذاری و عالقـه منـدی بـه فراگیـران، توانایی ایجـاد انگیزه در 
فراگیـران، بردبـاری و سـعه صـدر، توانایـی انجـام كار گروهی، 
انتقـاد پذیـری، توانایـی خلـق دانش )تولیـد مفاهیـم و دیدگاه 
هـای نـو(، اسـتفاده از روش حـل مسـئله، تنظیـم انتظارهـای 
رفتـاری و برقـراری نظـم و انضبـاط، ایجـاد محیط امـن از نظر 

جسـمی، فكـری و عاطفـی بـرای فراگیران.
 آموزشـی: پرسـش و پاسـخ، اطـالع از سـاختار، هـدف هـا 
و ویژگـی هـای نظـام آموزشـی، مهـارت ارائـه و شـایان درک 
بـودن محتـوا، توجـه به فرآیند و نتیجه در ارزشـیابی، داشـتن 
دانـش پایـه و كاربـردی و درک موضـوع مورد تدریـس، مهارت 
تعییـن تكلیـف، درک تفـاوت هـای فـردی و در نظـر گرفتن آن 

در تدریـس، اسـتفاده از رویكـرد توانمنـد سـازی فراگیران. 
توسـعه حرفـه ای: فراهـم كـردن فضـای بـاز جهـت طـرح 
دیـدگاه هـای فراگیـران، پرداختـن بـه پژوهش كالسـی )اقدام 

پژوهـی(، بـه روز بـودن دانـش و مهـارت هـا. 
تعهـد  داشـتن  درسـتی،  و  صداقـت  ای:  حرفـه  اخـالق   
حرفـه ای، منصـف بـودن و برقـراری عدالت در بیـن فراگیران.
هماهنگـی،  ریـزی،  برنامـه  مدیریتـی،  خـود  مدیریتـی: 

نظـارت. و  كنتـرل  سـازماندهی، 
 تدریس: استفاده از رسانه های آموزشی، آشنایی با روش 
های مختلف تدریس و استفاده از آنها، تهیه طرح درس، معنی 

دار كردن یادگیری )پیوند بین آموخته های پیشین و نو(. 
آراسـته،  ظاهـر  جدیـت،  نفـس،  بـه  اعتمـاد  شـخصیتی: 
بـا  رویارویـی  در  احتـرام  و  ادب  رعایـت  برخـوردی،  خـوش 
بـرای زندگـی  بـودن  بـودن، ارزش قائـل  فراگیـران، متواضـع 
هـای  تفـاوت  بـه  احتـرام  و  توجـه  كشـاورزی،  و  روسـتایی 
شناسـی.  وقـت  كار،  در  نظـم  رعایـت  فراگیـران،  فرهنگـی 

ابـزار تحقیق، پرسشـنامه ای مشـتمل بر سـه بخش شـامل 
ویژگـی هـای فـردی ) 7 گویـه (، فرهنـگ سـازمانی )30 گویـه( 
و    رفتـار حرفـه ای )50 گویـه(، بـود. بـرای سـنجش روایـی 
و  مشـاور  و  راهنمـا  اسـتادان  از  سـنجی  نظـر  بـا  پرسشـنامه 
از  پـس  و  شـده  اسـتفاده  مربوطـه  كارشناسـان  و  محققـان 
گـرد آوری نظرهـا و اعمـال آن هـا، اصالحـات مـورد نظـر انجام 
شـد. به منظـور تعییـن پایایی ابـزار تحقیق، آزمـون مقدماتی 
آمـوزش  مراكـز  مدرسـان  توسـط  پرسشـنامه   30 تكمیـل  بـا 
علمـی كاربـردی جهـاد كشـاورزی امام خمینـی البـرز به عمل 
آمـده اسـت. نتایـج محاسـبه ضریـب تتـای ترتیبی گویـای آن 
بـود كـه این ضریب بـرای فرهنـگ سـازمانی )θ =)0/89 و برای 
ایـن تحقیـق  بـود. در   θ رفتـار حرفـه ای مدرسـان )84/ 0(= 
پـس از جمـع آوری داده هـا جهـت نیـل بـه اهـداف تحقیقـآ از 
آمار توصیفی و اسـتنباطی اسـتفاده شـد. در ابتدا با اسـتفاده 
از آمـار توصیفـی كـه شـامل انـواع فراوانـی هـا و میانگیـن مـی 
باشـد، بـه توصیـف وضـع موجـود پرداخته شـد. با اسـتفاده از 
ضریب همبسـتگی پیرسـون بـه تعییـن رابطه بیـن متغیرهای 
از  اسـتفاده  بـا  سـپس  شـد.  پرداختـه  مـالک  و  بیـن  پیـش 
رگرسـیون چندگانـه، بـه بررسـی تاثیـر هـم زمـان متغیرهـای    

پیـش بیـن بـر متغیـر مـالک پرداختـه گردیـد. 
یافته ها

و  مرد  پاسخگویان  از  كه 86 درصد  بودند  آن  گویای  نتایج 
14درصد زن بودند. سطح تحصیالت 47 درصد دكتری و 53 
درصد كارشناسی ارشد بود. بیشترین پیشینه كار 33 سال و 

تاثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار ...
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كار 19.5 سال     پیشینه ی   میانگین  بود.  كمترین آن 6 سال 
می باشد. گرایش تحصیلی13/7در صد از پاسخگویان زراعت، 
و  ترویج  22/1درصد،  با  دامی  علوم  10/5درصد،  با  آبیاری 
آموزش كشاورزی با 10/5درصد، گیاه پزشكی با 15/8 درصد، 
تكنولوژی تولیدات گیاهی با 7/4 درصد، منابع طبیعی با    6/3 

درصد و دیگر گرایش ها 13/7درصد بود. 
بررسـی وضعیـت ویژگـی های فرهنـگ سـازمانی بیانگر آن 
اسـت كـه در همه ی مـوارد بیشـترین درصد فراوانی در سـطح 
متوسـط اسـت. بـه گونـه ای كـه خالقیت فـردی بـا 58 درصد، 

خطـر پذیـری با 75 درصـد، رهبری بـا 59 درصـد، یكپارچگی 
بـا 58 درصـد، حمایـت مدیریـت بـا 66 درصـد، كنتـرل بـا 58 
درصـد،   51 بـا  پـاداش  نظـام  درصـد،   37 بـا  هویـت  درصـد، 
در  درصـد   49 بـا  ارتباطـی  الگوهـای  و  درصـد   41 بـا  انتقـاد 
سـطح متوسـط بودنـد. همچنیـن، بنـا بـر یافته هـای تحقیق، 
از بیـن مولفـه هـای فرهنـگ سـازمانی، خطـر پذیـری، هویت 
و حمایـت مدیریـت بـه ترتیـب در رتبـه هـای اول تا سـوم قرار 
گرفتنـد و پائیـن تریـن رتبـه نیـز بـه نظـام پـاداش اختصـاص 

یافـت ) جـدول 2 (.

جدول2- توزیع فراوانی پاسـخگویان بر پایه ویژگی های فرهنگ سـازمانی و رتبه بندی این ویژگی ها

ویژگی 

خطر پذیری
هویت

حمایت مدیریت
رهبری

خالقیت فردی
یكپارچگی

الگوهای ارتباطی
كنترل
انتقاد

نظام پاداش

درصد 

0
0
0

0.04
0.04
0.08
0.04
0.08
0.08
0.21

فراوانی 

0
0
0
4
4
8
4
8
8

12

ضریب 
تغییر

0.168
0.185
0.198
0.237
0.250
0.264
0.275
0.280
0.319
0.446

انحراف 
معیار

0.481
0.703
0.559
0.773
0.676
0.816
0.906
0.814
.855

1.100

میانگین

2.848
3.787
2.818
3.252
2.697
3.080
3.292
2.899
2.676
2.464

اولویت

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

خیلی کم
درصد 

0.02
0

0.26
0.04
0.30
0.05
0.09
0.14
0.33
0.37

فراوانی 

2
0

62
4

30
5
9

41
33
37

کم
درصد 

0.75
0.37
0.66
0.59
0.58
0.58
0.49
0.58
0.41
0.51

فراوانی 

74
37
65
58
57
57
49
57
41
51

متوسط
درصد 

0.05
0.46
0.08
0.29
0.08
0.29
0.28
0.20
0.17
0.26

فراوانی 

5
46
8

92
8

92
82
2

71
26

زیاد
درصد 

0
0.16

0
0.04

0
0

0.09
0
0
0

فراوانی 

0
61
0
4
0
0
9
0
0
0

خیلی زیاد

سـازمانی  فرهنـگ  كلـی  وضعیـت  بررسـی  مجمـوع  در 
كـه 21درصـد در سـطح ضعیـف و 60 درصـد  بـود  بیانگـر آن 
در سـطح متوسـط مـی باشـد. دیـدگاه پاسـخگویان در زمینـه 
ی وضعیـت متغیرهـای رفتـار حرفـه ای مدرسـان بیانگـر آن 
بـود كـه متغیرهـای رفتـاری شـناختی بـا 85 درصد، آموزشـی 
بـا 80 درصـد، توسـعه حرفـه ای بـا 67 درصـد، مدیریتـی بـا 

69 درصـد، تدریـس بـا 73 درصـد و شـخصیتی بـا 49 درصـد 
در سـطح زیـاد بودنـد. متغیـر اخـالق حرفـه ای بـا 56 درصـد 
بیـن مولفـه هـای  از  بـود. همچنیـن،  زیـاد  در سـطح خیلـی 
رفتـار حرفـه ای،  باالتریـن اولویـت هـا بـه ترتیـب بـه رفتـاری 
شـناختی، آموزشـی، شـخصیتی، تدریـس، مدیریتی، اخالق 
حرفـه ای، و توسـعه حرفـه ای اختصـاص یافت. ) جـدول 3 (.

جدول2- توزیع فراوانی پاسـخگویان بر پایه ویژگی های فرهنگ سـازمانی و رتبه بندی این ویژگی ها

ویژگی 

رفتاری شناختی
آموزشی

شخصیتی
تدریس

مدیریتی
اخالق حرفه ای
توسعه حرفه ای

ضریب تغییر

0.096
0.098
0.120
0.126
0.130
0.143
0.143

انحراف معیار

0.390
0.413
0.540
0.516
0.541
0.644
0.579

میانگین

4.030
4.181
4.464
4.090
4.151
4.474
4.030

اولویت

1
2
3
4
5
6
7

درصد 

0.06
0.01
0.02
0.09
0.08
0.08
0.15

فراوانی 

6
1
2
9
8
8

15

متوسط
درصد 

0.85
0.80
0.49
0.73
0.69
0.36
0.67

فراوانی 

84
79
49
72
68
36
66

زیاد
درصد 

0.09
0.19
0.48
0.18
0.23
0.56
0.18

فراوانی 

9
19
48
18
23
55
18

خیلی زیاد
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در مجمـوع بررسـی وضعیـت رفتـار حرفـه ای مدرسـان نیز 
بیانگـر آن بـود كـه 68 درصـد ایـن متغیر در سـطح خـوب و 27 
درصـد در سـطح عالـی مـی باشـد. بـه منظـور بررسـی رابطـه 
رهبـری،  پذیـری،  خطـر  فـردی،  خالقیـت  متغیرهـای  بیـن 
یكپارچگـی، حمایـت مدیریت، كنترل، هویـت، نظام پاداش، 

همبسـتگی  ضریـب  از  ای  حرفـه  رفتـاری  متغیـر  و  انتقـاد 
پیرسـون اسـتفاده شـد و نتیجه گویای آن بود بیـن متغیرهای 
پیـش بیـن و مـالک رابطـه مثبـت و معنـی داری در سـطح 99 

درصـد معنـی داری وجـود دارد) جـدول 4(.                                    

جدول4- ماتریس همبسـتگی متغیر های تحقیق

خالقیت فردی
خطر پذیری

رهبری
یكپارچگی

حمایت مدیریت
كنترل
هویت

نظام پاداش
انتقاد

الگوهای ارتباطی
رفتار حرفه ای مدرسان

انتقاد

1
.176

**.411

نظام پاداش

1
**.769

.087
**.631

هویت

1
**.682
**.716
-.030

**.570

الگوهای 
ارتباطی

1
.033

خالقیت 
فردی

1

خطر
 پذیری

 

1
**.487
**.317
**.616
**.533
**.597
**.519
**.574
-.014

**.295

خالقیت
فردی

 
1

**.609
**.693
**.654
**.688
**.740
**.720
**.684
**.781

.163
**.392

یکپارچگی 

1
**.590
**.734
**.563
**.764
**.695

.161
**.433

رهبری 

1
**.694
**.602
**.705
**.586
**.736
**.803

.155
**.588

کنترل 

1
**.746
**.725
**.744

.068
**.410

حمایت 
مدیریت 

1
**.720
**.730
**.619
**.601

.026
**.381

نتایـج بـرآورد آزمـون رگرسـیون گویای آن اسـت كـه از بین 
متغیرهـای معنـی دار شـده، تنهـا شـش متغیـر توانایـی ورود 
بـه معادله رگرسـیون چندگانه را داشـتند كـه در مجموع 64/5 
درصـد از تغییرپذیـری متغیـر وابسـته تغییـرات رفتـار حرفـه 

ای را تبییـن مـی كننـد. سـه متغیری كـه تاثیر مثبت داشـتند 
شـامل نظـام پـاداش، هویـت، و رهبـری و سـه متغیـری كـه 
تاثیر منفی داشـتند شـامل انتقـاد، كنترل و حمایـت مدیریت 

بودنـد ) جـدول 5 (.

پایه ی  بر  كاربردی كشاورزی  علمی  آموزش  مركزهای  ای مدرسان  رفتار حرفه  رگرسیون  نتایج  خالصه  جدول5- 
تحقیق متغیرهای 

متغییر 

مقدار ثابت
x1 نظام پاداش

x2 هویت
x3 انتقاد

x4 رهبری
x5 كنترل

x6 حمایت مدیریت

B 

2.461
.266
.508
-.424
.469

-.190
-.233

SE 

.227

.052

.084

.079

.078

.075

.094

β 

.557

.679
-.689
.690

-.295
-.248

t 

10.834
5.098
6.062

-5.390
6.024

-2.544
-2.466

P 

.000

.000

.000

.000

.000

.013

.016

R 

.803

R2

 
.645

R2
Ad 

.622

P 

.000

با توجه به نتایج به دست آمده معادله رگرسیون در گام ششم عبارت است از:
x6 233. 0- x5 190. 0- x4 469. 0+ x3 424. 0- x2 508. 0+ x1 266. 0+ 2.2461 = Y

بحث و نتیجه گیری
از  نیمـی  حـدود  كـه  هسـتند  آن  بیانگـر  دسـتاوردها 

سـطح  دارای  كاربـردی  علمـی  مركزهـای  آموزشـگران 
تحصیـالت كارشناسـی ارشـد هسـتند. ایـن شـرایط موجـب 

تاثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار ...
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مـی شـود كـه آموزشـگران آن گونـه كـه انتظـار مـی رود دارای 
دانـش، نگـرش، و مهـارت الزم  در سـطح عالـی نباشـند و از 
سـوی دیگـر رضایـت منـدی الزم را نداشـته باشـند. فراهـم 
توانـد موجبـات  ارتقـای تحصیلـی مـی  بـرای  آوردن شـرایط 
رضایـت شـغلی، بهبـود قابلیـت هـا، عملكردهـا و در نهایـت 
بـروز رفتـار حرفـه ای تـر از سـوی آموزشـگران را فراهـم آورد. 

دارد. خوانـی  هـم   )1390( مـوذن  دیـدگاه  بـا  نتایـج  ایـن 
دیـدگاه  از  كـه  بودنـد  آن  بیانگـر  پژوهـش  هـای  یافتـه 
مـورد  مركزهـای  سـازمانی  فرهنـگ  وضعیـت  پاسـخگویان 
بررسـی دارای سـطح متوسـط بـه پائیـن اسـت. بدیهـی اسـت 
بیـن فرهنـگ سـازمانی و رفتـار سـازمانی و حرفـه ای كاركنان 
یـک نهـاد ارتبـاط مثبـت و قـوی وجـود دارد. به عبـارت دیگر 
هـر چه فرهنگ سـازمانی یک موسسـه مسـتحكم تـر و قوی تر 
شـود، بهره وری و عملكرد كاركنان نیز هم سـو با آن رشـد می 
كنـد و موفقیت مدیر و سـازمان در تحقق هدف های سـازمانی 
تضمیـن خواهـد شـد. در مقابل،   بررسـی های چنـدی گویای 
آن هسـتند كه فرهنگ سـازمانی نامناسـب یا ضعیف در بیشتر 
سـازمان هـای تحقیقاتی، آموزشـی و دانشـگاهی موجب عدم 
خالقیـت، نـوآوری و كارآفرینی می شـود.  میرزایی )1382 ( و 

دارابـی )1380 ( بـه نتایـج هـم سـانی دسـت یافتند.
از دیـدگاه پاسـخگویان ایـن تحقیق و بر اسـاس خـود پندار 
مركزهـای  آموزشـگران  ای  حرفـه  رفتـار  وضعیـت  ایشـان، 
آمـوزش علمـی كاربـردی در حـد خـوب و عالـی اسـت. ایـن 
نتیجـه بـا یافته های آقاسـی زاده )1383 (، نوری پـور و زمانی 
)1380(، حسـینی و یعقوبـی )1384( مغایـرت دارد. از آنجـا 
كـه آموزشـگران بعنـوان یكـی از اجـزا اصلـی و ركـن هـای هـر 
كاربـردی  علمـی  آمـوزش  نظـام  جملـه  از  آموزشـی،  نظـام 
كشـاورزی تلقـی مـی شـوند، چنانچـه نتایـج حاصلـه منطبـق 
بـر واقعیـت باشـد پـس بایـد شـاهد موفقیـت نظـام و خروجـی 
مركزهـای آمـوزش علمـی كاربـردی از جملـه موفقیـت شـغلی 
اجـزای  از  یكـی  دیگـر،  سـوی  از  باشـیم.  آموختـگان  دانـش 
سـازنده ی فرهنـگ سـازمانی مراكز علمی كاربردی كشـاورزی 
آموزشـگران هسـتند. در صورتـی كه رفتار حرفه ای ایشـان به 
زعـم خـود در حـد خـوب و عالـی اسـت، در نتیجـه باید دسـت 
ایـن مراكـز وجـود داشـته  كـم، فرهنـگ سـازمانی خوبـی در 
باشـد. امـا نتایـج گویـای آن بـود كه فرهنـگ سـازمانی موجود 
در حـد متوسـط و پائیـن تـر می باشـد. شـاید ایـن افـراد پندار 

درسـتی از رفتـار حرفـه ای نداشـته باشـند. بـه هـر صـورت، 
علـت ایـن امـر نیـاز بـه بررسـی هـا دیگـر و بیشـتر دارد.

نتایـج بیانگر آن بودنـد كه بین متغیرهـای خالقیت فردی، 
مدیریـت،  حمایـت  یكپارچگـی،  رهبـری،  پذیـری،  خطـر 
كنتـرل، هویـت، نظـام پـاداش، انتقـاد و متغیر رفتـاری حرفه 
ای رابطـه مثبـت و معنـی داری معنـی داری وجـود داشـت. 
لـذا چنانچـه هـر یـک از اجـزای فرهنـگ سـازمانی بـه صـورت 
جداگانـه و یـا بـه صـورت كل تقویـت شـوند، وضعیـت رفتـار 
حرفـه ای در مراكـز علمـی كاربـردی كشـاورزی بهبـود خواهـد 
یافـت. ایـن نتایـج بـا یافته هـای ابـرزی و همـكاران )1387 (، 

بحیرایـی )1388( و مـوذن )1390 ( هماهنـگ اسـت.
ایـن تحقیـق گویـای آن بـود كـه سـه متغیـر نظـام پـاداش، 
هویـت و رهبـری از اجـزای فرهنـگ سـازمانی تاثیـر مثبـت بر 
رفتـار حرفـه ای آموزشـگران داشـتند. بنابـر این، ایـن عناصر 
و  مناسـب  پـاداش  نظـام  چنانچـه  لـذا،  شـوند.  تقویـت  بایـد 
مسـتمر، پیـش برنامـه هـا و اقـدام هـای شایسـته بـه منظـور 
هویـت بخشـی بیشـتر بـه آموزشـگران و مراكز علمـی كاربردی 
كشـاورزی و مـدل رهبـری مناسـب در ایـن مراكز بـه كار گرفته 
جانـب  از  تـر  ای  حرفـه  رفتـار  بـروز  شـاهد  تـوان  مـی  شـود، 
انتقـاد،  بـود. در مقابـل، سـه متغیـر  آموزشـگران كشـاورزی 
از  بـر رفتـار حرفـه ای  تاثیرگـذاری منفـی  كنتـرل و حمایـت 
بایسـت فضـا  انـدركاران مـی  لـذا دسـت  خـود نشـان دادنـد. 
و شـرایط بـاز تـر و مناسـب تـری بـه منظـور طـرح انتقادهـا و 
دریافـت پیشـنهادها از آموزشـگران را فراهـم آورنـد. از سـوی 
دیگـر ضمـن اتخـاذ روش های مناسـب در كنترل آموزشـگران 
بـا حفظ جایگاه و شـان شـخصیتی و علمی ایشـان بـه حمایت 
هـای الزم متناسـب با قابلیـت ها و لیاقت های آنـان بپردازند. 
ایـن نتایـج بـا تحقیقات، دارابـی ) 1380 (، ، قنبـری )1377(، 
 )2011( جیمـز  و  روبرتـز  نتایـج  بـا  لیكـن  دارد،  خوانـی  هـم 

دارد.  مغایـرت 
لذا بر پایه نتایج بدست آمده از این تحقیق حاضر می شود:
آموزشـگران  تحصیـل  ادامـه  بـرای  الزم  ی  زمینـه   -1
مركزهـای آمـوزش علمی كاربردی از سـطح كارشناسـی ارشـد 
بـه مقطـع دكتـری تخصصـی فراهـم آیـد. از ایـن روسـت كـه 
پیـش بینـی و اعطـای بـورس هـای تحصیلـی برابر یـک برنامه 
زمـان بنـدی بـرای تحصیـل در دانشـگاه هـای بـا كیفیـت بـه 
منظـور افزایـش دانـش و مهـارت و بهبـود نگرش آموزشـگران 
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دارد. ضـرورت 
2- از آنجـا كـه بنـا بـر دیـدگاه و نظـر آموزشـگران مركزهـای 
فرهنـگ  وضعیـت  كشـور  چهـار  منطقـه  كاربـردی  علمـی 
سـازمانی این مراكز در حد مناسـب و شـایان پذیرش نیسـت، 
لذا بایسـتی بررسـی الزم به منظور شناسـایی علل این مسـئله 
و راهكارهـای بـرون رفـت از آن صورت پذیرد. پرهیـز از انجام 
برنامـه هـای سـطحی و زود گـذر و تمركـز بـر اجـرای برنامـه 
هـای آموزشـی ماننـد برگـزاری دوره هـای ارتباطـات موثـر در 
سـازمان، تحـول و فرهنگ سـازمانی كـه موجب ارتقـا فرهنگ 
سـازمانی و نیـز هویـت علمـی و دانشـگاهی در این مراكز شـود 

از دیگر ضرورت هاست.  

3- برقـراری نظـام پاداش متناسـب با شـرایط مراكـز علمی 
مراجـع  از  آن  پیگیـری  و  آموزشـگران  بـرای  تحقیقاتـی  و 
فضـای  ایجـاد  و  مراكـز  بـه  بیشـتر  بخشـی  هویـت  ذیصـالح، 
علمـی و كارآفرینانـه و بـدور از حواشـی، و اسـتفاده از مـدل 

رهبری مناسب در این مراكز نیز بسیار ضروری است. 
4- فراهـم آوردن بازدیدهـای علمـی از دانشـگاه هـا و مراكز 
آموزشـی موفـق و نیز فرصت های مطالعاتـی در داخل و خارج 
از كشـور بـرای كسـب دیـدگاه هـای نویـن و تجربه هـای موثر و 
سـودمند بـه منظـور بهبود رفتـار حرفه ای و فرهنگ سـازمانی 
تاكیـد مـی  كاربـردی  آمـوزش علمـی  آموزشـگران مركزهـای 

شود.  
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Abstract
Organizational culture is a system of shared understanding of an organization and as one of the impor-

tant factors affecting on the professional behavior of the organization employees. The main aim of this 
research was to study the impact of organization culture on educators’ professional behavior at Scientific 
Applied Agricultural Higher Education Centers of Jihad-e Agriculture in the Fourth Region Iran. The 
statistical population was composed of 560 faculty members and educators of the Institute of Applied 
Scientific Higher Education in 2013-2014 academic years, out of which 99 of them were determined 
according to Cochran’s formula by stratified random sampling. The research tool was a questionnaire 
that’s validity was confirmed by a panel of experts. To confirm its reliability, 30 questionnaires were 
filled out in the Imam Khomeini branch of the Institute of Applied Scientific Higher Education in Karaj. 
Ordinal theta coefficient was calculated. Pearson Correlation test revealed that components of organi-
zational culture including personal creativity, risk-taking, leadership, coherence, management support, 
control, identity, bonus criticism system had positive, significant relationship with educators’ profes-
sional behavior. According to the results of ordinal regression analysis, only six variables were qualified 
to be included in ordinal regression equation. They accounted for 64.5% of the variance of professional 
behavior-related variable. Three variables of bonus system, identity and leadership had positive impact 
and three variables of criticism, control and management support had negative impact.  

Index Terms: organizational culture, professional behavior, agricultural applied scientific higher edu-
cation, agricultural educators
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