
 

 تاثیر فرهنگ سازمانی بر تاب آوری نیروی انسانی در دانشگاه شریف تهران

 

  2یپریسا جعفر ، حسن امیری

 
 چکیده

شده  آوری طي تحقیقات سه دهه گذشته علوم اجتماعي به مثابه یك پدیده چندبعدی شناخته مفهوم تاب

رود كه در  ر مورد كساني بکار ميآوری د تاب. های مختلف اجتماعي و دروني متفاوت هستند است كه در بافت

تازگي در دانش  سازماني موضوعي است كه به فرهنگ. شوند گیرند ولي دچار اختالل نمي معرض خطر قرار مي

سازماني  به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ. مدیریت و در قلمرو رفتار سازماني راه یافته است

هدف از تحقیق حاضر، .یکي از مباحث اصلي و كانوني مدیریت را تشکیل داده استدارای اهمیت روزافزوني شده و 

تحقیق حاضر از لحاظ .باشد مي تهران فیدر دانشگاه شر يانسان یروین یآور سازماني بر تاب تأثیر فرهنگ يبررس

ان دانشگاه جامعه آماری پژوهش حاضر شامل كلیه كاركن. پیمایشي بوده است -ها، توصیفي روش گردآوری داده

 يگیری تصادف حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه .نفر است 532 تهران به تعداد  فیشر

 پرسشنامه–الف . حاضر از دو پرسشنامه استفاده شده است قیدر تحق .نفر از كاركنان انتخاب شد 533ساده تعداد 

ها استاندارد  پرسشنامه نیا. (دسونیویكانر و د) یورآ پرسشنامه تاب -بو  (2333) سونیدن سازماني فرهنگ

تحقیق دارای یك فرضیه اصلي و چهار  .قرار گرفته است دییمختلف مورد تأ نمحققی توسطها  آن یيباشد و روا مي

 Lisrelو  Spssافزار  های تحقیق با استفاده از مدل معادالت ساختاری و نرم نتایج یافته. فرضیه فرعي مي باشد

همچنین نتایج . تأثیر دارد تهران فیدر دانشگاه شر يانسان یروین یآور سازماني بر تاب فرهنگ كهشد مشخص 

پذیری و رسالت یا  ، انطباق(سازگاری یا همانندی)، یکپارچگي (درگیر شدن در كار)مشاركت  كهنشان داد 

 .آوری نیروی انساني در دانشگاه شریف تهران تأثیر دارد مأموریت بر تاب
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تواند مثمر  شده و مي های اجتماعي مطرح آوری یکي از مفاهیمي است كه در حوزه تاب

آوری ارائه داد كه هم شامل سازه فرایند و  یك مدل تبادلي از تاب( 111 )  كامپفر. ثمر باشد

های تخریب و انسجام مجدد تأكید دارد و تا  این مدل كمتر بر چرخه. شده پیامد ميهم ساز

فرایندهای تبادلي محیطي )آوری دروني  ای بر ماهیت تبادلي محتوای محیطي و تاب اندازه

گرایش یافته ( آوری فرایندهای تاب)آوری و پیامد انسجام مجدد  و همچنین عوامل تاب( شخصي

آوری در سازمان تأثیر داشته  تواند بر روی تاب یکي از متغیرهایي كه مي درس ميبه نظر . است

ها، باورها، درک و  ای از ارزش فرهنگ عبارت است از مجموعه. سازماني باشد باشد، متغیر فرهنگ

ها، وجوه مشترک دارند و همان  های تفکر و اندیشیدن كه اعضای سازمان در آن استنباط و شیوه

فرهنگ . شود وارد آموزش داده مي ی درست به اعضای تازه عنوان یك پدیده چیزی است كه به

هدف فرهنگ این است كه به اعضای سازمان . ی سازمان است دهنده بخش نانوشته نشان

. های باورنکردني تعهد ایجاد كند ها نسبت به باورها و ارزش احساس هویت بدهد و در آن

دهد  مطالعات و تحقیقات نشان مي. گذارد ن تأثیر ميهای سازما سازماني بر تمام جنبه فرهنگ

كه فرهنگ بر تدوین اهداف، استراتژی، رفتار فردی، عملکرد سازماني، انگیزش و رضایت شغلي، 

گیری و میزان مشاركت كاركنان در امور، میزان فداكاری و خالقیت و نوآوری، نحوه تصمیم

سازماني  معتقدند فرهنگ 2كامرون و كویین .دگذارن ها تأثیر مي كوشي و مانند آن تعهد، سخت

های مسلم فرض شده، باورهای اساسي، حافظه گروهي، انتظارات و تعاریفي  ای از ارزش مجموعه

كند كه  از موفقیت است كه در یك سازمان موجود است و آن ایدئولوژی رایجي را منعکس مي

سازماني قوانین  فرهنگ. كاركنان استافراد در ذهن خود به همراه دارند و بیانگر احساس هویت 

كند و  منظور سازش با دیگران در سازمان فراهم مي ای را به نانوشته و رهنمودهای غالباً ناگفته

ها، هنجارها و آداب  فرهنگ معرف اعتقادات، ارزش. دهد ثبات سیستم اجتماعي را افزایش مي

ای در  سازماني پدیده فرهنگ. ر استاجتماعي بوده و بر رفتار و كردار افراد در سازمان ناظ

ناپیدا افراد را در جهت نوعي رفتار  کدستسازمان است و همه اعضاء اتفاق نظر دارند كه ی

سازد، شیوه ایجاد و  شناخت و درک چیزی كه فرهنگ سازمان را مي. كندنامرئي هدایت مي

با توجه به . را توجیه كنیم كند تا بهتر بتوانیم رفتار افراد در سازماندوام آن به ما كمك مي

 سازمان اعضای كه دهند مي تشکیل هایي ارزش را سازماني فرهنگ اصلي مطالب ذكرشده، هستۀ

 شکل سازماني درون رفتارهای ها، ارزش این اساس بر و هستند مشترک آن در باهم همگي

                                                           
  Kampfer 
  Cameron & Quinn 



 08                                  تهران فیدر دانشگاه شر یانسان یروین یآور سازمانی بر تاب تأثیر فرهنگ   

  

 گسترده طور به سازمان اعضای توسط كه است كلیدی های ارزش از ای مجموعه فرهنگ .گیرند مي

ای كه در عصر حاضر  عنوان متغیر اصلي و مقوله سازماني به لذا فرهنگ. است شده پذیرفته

انگیز مجامع گوناگون  ازپیش موردتوجه اندیشمندان قرار گرفته و یکي از موضوعات بحث بیش

یفا سازماني در رفتار انسان ا نقشي كه فرهنگ. توسعه است، پرداخته شود باألخص جوامع درحال

رسد  هرچند به نظر مي. ترین مفاهیمي است كه در علوم رفتاری وجود دارد كند، یکي از مهم مي

حال با توجه به مطالب فوق، . ها مورد ارزیابي قرار نگرفته است طور كامل در سازمان تاكنون به

اه ای است كه خو گونه خصوص در دانشگاه شریف تهران به ماهیت كار كردن در بعضي مشاغل به

ای كه ممکن است سالمت خود و سازمان را تهدید  گونه شوند، به یا ناخواه افراد دچار مشکل مي

ها بتواند در شرایط  های فردی و رواني كه فرد به كمك آن نماید؛ بنابراین توجه به ظرفیت

دشوار كاری در دانشگاه شریف تهران مقاومت نماید و دچار آسیب روحي نگردد و حتي در 

آفرین و بحراني خود را ازلحاظ شخصیتي ارتقا بخشد، اخیر  چنین شرایط مشکلتجربه 

موردتوجه كارشناسان قرار گرفته است كه ظرفیتي كه در این خصوص به كار گرفته شده است، 

 .آوری سازمان است تاب

سازماني دهد و  تواند دانش جدیدی به مسئولین در مورد فرهنگ انجام تحقیق حاضر مي

سازماني به  مشکالت احتمالي كه در فرهنگ. د یا غیرمفید بودن آن را بررسي نمایدمیزان مفی

سازماني در  مزایای احتمالي كه فرهنگ. حل ارائه كند وجود خواهد آمد را شناسایي و راه

نظر به وجود بازار رقابتي و توسعه بازارهای درون و . بیني كند آید را پیش دانشگاه به وجود مي

انداز آینده استراتژی دانشگاه، الزام است كه فرآیندها و ابزارهای مورد  طابق با چشممرزی م برون

 .كارگیری شوند خوبي شناسایي و به آوری به سازماني و تاب استفاده در فرهنگ

عنوان  بهسازماني  فرهنگشدن  باشد كه امروزه با مطرح از این نظر مي تحقیقاهمیت این 

های مختلف در پي حركت به سمت  یط پررقابت كنوني سازمانیك عامل مهم رقابتي؛ در مح

نیز به دنبال برتری مدیریت دانشگاه شریف این مهم در درون و برون سازمان خود هستند و 

از طرفي با توجه به رشد و نوآوری روزافزون . باشد گرفتن نسبت به رقبای خود مي

ها با  سازمان. ها هستیم سازمانكارگیری آن در  شاهد افزایش توجه بهسازماني،  فرهنگ

پیچیده،  محیطياند و در  شدن، توسعه فناوری و سرعت فزاینده انتشار اطالعات مواجه جهاني

های نسبي اقتصاد صنعتي كه عمدتاً  با تغییر و تبدیل مزیت. بیني قرار دارند پیش پویا و غیرقابل

های  ها، نوآوری تي كه فکر انسانهای رقاب كردند، به مزیت منابع طبیعي آن را پشتیباني مي
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ای جایگاه ویژهسازماني  فرهنگروند،  های سازماني سازنده آن به شمار مي تکنولوژیکي و نوآوری

كه این موضوع از  استتحقیق این  دیگرضرورت . در دنیای خدماتي امروز یافته است

دنبال شناسایي عوامل باشد و مدیران این دانشگاه به  های پژوهشي دانشگاه شریف مي اولویت

ای  های سازنده تواند پیشنهاد نتایج این تحقیق مي. آوری هستند سازماني و تاب كلیدی فرهنگ

پردازد؛  در جهت این خواسته مدیران باشد و به شناسایي نقاط ضعف و قوت در این زمینه مي

ین تحقیقي در آوری دارد؛ انجام چن سازماني و تاب بنابراین با توجه به اهمیتي كه فرهنگ

هایي به دنبال شناخت  رو الزم است تا پژوهش ازاین. رسد دانشگاه شریف ضروری به نظر مي

های پیشگیری و  ای برای استخراج مدل های مادرانه با این اختالالت باشد تا زمینه همبسته

ه توان ضرورت پژوهش حاضر را در نتایج آن به شرح زیر خالصدر كل مي. درماني فراهم شود

 :كرد

بین این پژوهش سازماني با توجه به متغیرهای پیش تاكنون پژوهشي به مطالعه فرهنگ.  

 .نپرداخته است

های آموزشي به كارمندان در بهبود تواند به تدوین چارچوبنتایج پژوهش حاضر مي. 2

 .سازماني كمك كند فرهنگ

آوری  قش مدیران در ارتقاء تابتواند به غنای متون نظری و پژوهشي ننتایج این پژوهش مي. 5

 .كمك نماید

سازماني كمك  تواند به غنای متون نظری و پژوهشي بهبود فرهنگنتایج این پژوهش مي. 3

 .نماید

آوری نیروی انساني انجام شده است اما  های گوناگوني در زمینه تابگرچه پژوهش

رو پژوهش حاضر  شود ازاین های بیشتر این مسئله احساس ميهمچنان نیاز به بررسي همبسته

روش آماری و از با آوری نیروی انساني را  بر تاب سازماني فرهنگبر آن بود تا به بررسي تأثیر 

و به بررسي این موضوع در دانشگاه شریف تهران بپردازد و اثر را كند وی كاواطریق پرسشنامه 

تر شدن ادبیات  اعث غنينتایج این پژوهش بتواند ب .هددئه زم را اراالی هارهکاو رامشخص 

الذكر شود، همچنین به كمك نتایج حاصل از این پژوهش،  های فوق مربوط به هریك از سازه

آوری در  سازماني در دانشگاه شریف تهران و متعاقب آن تاب توان كمك كرد تا فرهنگ مي

ریف تهران تأثیر آوری نیروی انساني در دانشگاه ش سازماني بر تاب آیا فرهنگ. دانشگاه بهبود یابد

 دارد؟
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دارای سازماني  متغیر فرهنگ. باشد عنوان متغیر مستقل مي سازماني به در تحقیق حاضر فرهنگ

های  ارزش)، ثبات و یکپارچگي (توانمندسازی، تیم محوری، قابلیت توسعه)مشاركتي های  مؤلفه

بر مشتری، یادگیری به وجود آوردن تغییر، تمركز )پذیری  انعطاف( بنیادی، توافق، یکپارچگي

متغیر وابسته در . باشد مي( هدایت راهبردی، اهداف و مقاصد، فرادید)، مأموریتي (سازماني

 .باشد آوری مي تحقق حاضر، تاب

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 مدل مفهومي تحقیق - شکل 
((0222)آوری کانر و دیویدسون  و متغری اتب( 0222)سازمانی دنیسون  متغری فرهنگ)   

 

 

 مبانی نظری

سازماني از منظر هافستد  شناسایي نگرش به فرهنگتحقیقي با عنوان ( 513 ) محمدی

نتایج تحقیق . انجام داده است در بین كاركنان و هیات علمي دانشگاه آزاد اسالمي شاهرود

سازماني از منظر هافستد در بین كاركنان و  بین وضعیت نگرش به فرهنگ(  نشان داد كه 

نگرش به ( 2. هیات علمي دانشگاه آزاد اسالمي شاهرود تفاوت معناداری وجود دارد

ساالری در بین كاركنان و هیات علمي دانشگاه  سازماني از بعد مردساالری در مقابل زن فرهنگ

سازماني از بعد فردگرایي در مقابل  نگرش به فرهنگ( 5. اسالمي شاهرود، مردساالری است آزاد

( 3. گرایي است گرایي در بین كاركنان و هیات علمي دانشگاه آزاد اسالمي شاهرود، جمع جمع

سازماني از بعد اجتناب از عدم اطمینان در بین كاركنان و هیات علمي  نگرش به فرهنگ

تاب آوری 

 نیروی انسانی

درگیر )مشارکت 
(شدن در کار  

یکپارچگی 
سازگاری یا )

(همانندی  انطباق پذیری 

رسالت یا 
 ماموریت

فرهنگ 

 سازمانی

متغیر 
ستقلم  

متغیر 
 وابسته

http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/267523
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/267523
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/899825
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/899825
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/899825
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سازماني از بعد فاصله  نگرش به فرهنگ( 3. سالمي شاهرود، ریسك گریزی استدانشگاه آزاد ا

  .قدرت در بین كاركنان و هیات علمي دانشگاه آزاد اسالمي شاهرود، فاصله قدرت زیاد است

آوری و توانمندسازی  گری تاب نقش میانجيتحقیقي با عنوان ( 513 )منطقي و همکاران 

های تحقیق  یافته اند انجام داده آفرین و عملکرد نوآورانه ولكاركنان در رابطه بین رهبری تح

آفرین بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجي توانمندسازی و رهبری  دهد كه رهبری تحول نشان مي

آوری بر عملکرد نوآورانه با نقش  آوری و تاب آفرین بر توانمندسازی با نقش میانجي تاب تحول

آوری و توانمندسازی بر عملکرد  همچنین تاب. ر بوده استمیانجي توانمندسازی تأثیرگذا

گری را بین   آوری نتوانسته است نقش تسهیل نوآورانه تأثیر مستقیم نداشته است و میانجي تاب

درنهایت، پیشنهادهای كاربردی حاصل از نتایج . آفرین و عملکرد نوآورانه ایفا كند رهبری تحول

تحقیقي با ( 513 )محمودی  .نه در جامعه هدف، ارائه شدتحقیق، جهت ارتقای عملکرد نوآورا

آوری و خود اثربخشي با رضایت شغلي دبیران متوسطه شهرستان ایذه در سال  رابطه تابعنوان 

آوری و  بین تاب نتایج به دست آمده نشان داد كه رابطه. انجام داده است 513 -13تحصیلي 

آوری با ابعاد رضایت از حقوق،  همچنین تاب. خود اثربخشي با رضایت شغلي معنادار بوده است

رضایت از همکاران، رضایت از ترفیعات، رضایت از ماهیت كار و رضایت از سرپرست دبیران 

همچنین خود . وجود داشت است p<./33 متوسطه شهرستان ایذه رابطه معناداری در سطح

ثربخشي با ابعاد رضایت از حقوق، رضایت از همکاران، رضایت از ترفیعات، رضایت از ماهیت كار ا

داشته  p<./33 و رضایت از سرپرست دبیران متوسطه شهرستان ایذه رابطه معنادار در سطح

  است

آوری پسران باالتر از  مشخص شد كه تاب( 3 23)در پژوهش اردوغان و همکاران 

كنند كه زنان در مقایسه با مردان بیشتر احساسي  بیین این یافته بیان ميدر ت. دختران است

گیرند، به همین  شدت تحت تأثیر قرار مي زا به كه پس از تجربه وقایع آسیب طوری هستند، به

تر از مردان است و مشاهده شد، پسر در زیر مقیاس قدرت  ها پایین آوری آن دلیل سطح تاب

در . مثبت، هدف در زندگي و رهبری نمرات باالتری كسب كردند انداز شخصي، ابتکار، چشم

با استفاده از ضریب همبستگي پیرسون تحلیل واریانس ( 3 23) 2و گوون  پژوهشي اوكسوز

كاری آوری رواني و سطح اهمال ای مثبت و معنادار بین تابچندمتغیره نشان دادند كه رابطه

توان با مفهوم كنند كه این نتیجه غیرمنتظره را ميميها بیان  آن. كاندیدهای معلمي وجود دارد

                                                           
  Oksuz 
  Guven 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/912885
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-كنترل شامل اعتقادات شخصي، افکار و فعالیت. آوری یعني كنترل توجیه كردیکي از ابعاد تاب

رو، اعتقاد به توانایي حل مسائل  ازاین. های مختلف زندگي شخص تأثیرگذار استها، بر وجهه

عالوه، به. را تا لحظه آخر به تأخیر بیاندازد موجود ممکن است باعث شود فرد حل مسئله

های شخصي و عملکرد فرد بیشتر از پتانسیل وی برای عملکرد  كاری باعث شود توانایياهمال

گرایي ممکن است فرد را به سمت نفس و كمال دیگر، سطح عزت عبارت به. مثبت جلوه كند

ای مثبت و معنادار ها رابطه آن( 3 23) 2و پیدجئون  در پژوهش كي. كاری سوق دهداهمال

درواقع نتیجه گرفتند كه افرادی با سطح باالتر ذهن آگاهي . آوری یافتندبین ذهن آگاهي و تاب

با استفاده از  5 23چنین این دو در سال هم. باشند آوری نیز برخوردار مياز سطح باالی تاب

كننده بیني-طور معناداری پیش هآوری و خود اثربخشي تحصیلي برگرسیون نیز یافتند كه تاب

 .باشند ذهن آگاهي مي

 روش شناسی

آوری نیروی انساني  سازماني بر تاب با توجه به اینکه در تحقیق به بررسي و تأثیر فرهنگ

شود و با اجرای پرسشنامه و نظرسنجي از كاركنان نتایج  در دانشگاه شریف تهران پرداخته مي

شود، لذا تحقیق حاضر از لحاظ هدف، كاربردی و از  یان ميبه دست آمده، بدون دخل و تصرف ب

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل كلیه . پیمایشي است –لحاظ روش تحقیق، توصیفي 

حجم نمونه با استفاده از جدول  .نفر است 532 كاركنان دانشگاه شریف تهران به تعداد 

در تحقیق . از كاركنان انتخاب شدنفر  533گیری تصادفي ساده تعداد مورگان و به روش نمونه

كه ( 2333)سازماني دنیسون  فرهنگ پرسشنامه .حاضر از دو پرسشنامه استفاده شده است

، ثبات (توسعه تیقابل محوری، میت توانمندسازی،)مشاركتي  های گویه و دارای مؤلفه 53شامل 

 وجود آوردن تغییر،به )پذیری  ، انعطاف(، یکپارچگيتوافق های بنیادی، ارزش)و یکپارچگي 

 (هدایت راهبردی، اهداف و مقاصد، فرادید) مأموریتي، (بر مشتری، یادگیری سازماني تمركز

 .باشد مي

 191  - 11 با مرور منابع پژوهشي ( 2335)ی را كانر و دیویدسون آور پرسشنامه تاب

رد كه در یك عبارت دا 23آوری كانر و دیویدسون  پرسشنامه تاب. آوری تهیه كردند حوزه تاب

بنابراین  ؛شود گذاری مي نمره( همیشه درست)تا پنج ( كامالً نادرست)مقیاس لیکرتي بین صفر 

                                                           
  Keye 
  Pidgeon 
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. آوری بیشتر آزمودني است نمرات باالتر بیانگر تاب. قرار دارد 33 تا  3طیف نمرات آزمون بین 

تأیید قرار گرفته ها توسط محققین مختلف مورد باشد و روایي آنها استاندارد مي این پرسشنامه

 .است گردیده استفاده كرونباخ آلفای روش از آزمون پایایي تعیین منظور به تحقیق این در. است
 آلفای كرونباخ - جدول 

هایپژوهشمتغری   میانگنی 

 23822 مشارکت

 237.0 یکپارچگی

پذیری انطباق  238.0 

 23782 رسالت

سازمانی فرهنگ  23807 

آوری اتب  238.7 

لک  238.2 

ها هم از روش آمار توصیفي و هم  های به دست آمده از نمونه در این تحقیق، برای تحلیل داده

دهنخدگان از آمخار    برای بررسي مشخصات پاسخ  . های آمار استنباطي استفاده شده است از روش

(. میخانگین، مخد، میانخه   )هخای مركخزی    هخای آمخار توصخیفي نظیخر شخاخص      توصیفي و شخاخص 

هخا و   بخرای تحلیخل داده  . استفاده گردیده اسخت  (انحراف معیار، واریانس)پراكندگي های  شاخص

ی بخرای شخناخت وضخعیت    ا نمونخه های آماری آزمخون تخي تخك     آزمون فرضیات تحقیق از روش

 تاًینهای استفاده شد و ریگ اندازهی برای سنجش مدل دییتأمتغیرهای تحقیق و از تحلیل عاملي 

اخخص تکنیخك مخدل معخادالت      طخور  بهق، مدل معادالت ساختاری و برای آزمون فرضیات تحقی

و  (اس پخي اس اس )ی آمخاری  افزارها نرمها از  برای انجام این تحلیل. ساختاری به كار گرفته شد

 .استفاده شد  لیزرل

 

 

 

 

 

                                                           
  LISREL 
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 یافته ها

. ها و سوا الت تحقیق استفاده شده است های آمار استنباطي برای پاس  به فرضیه از روش

های  توان از روش ها صورت گرفته است تا مشخص شود آیا مي تدا آزمون نرمال بودن دادهاب

های  های مناسب آماری و آزمون سپس بسته به مورد از روش. پارامتریك استفاده كرد یا خیر

 .میانگین جامعه استفاده شده است

 ها آزمون نرمال بودن داده -2جدول 

پذیری انطباق یکپارچگی مشارکت   سازمانی فرهنگ رسالت  آوری اتب   

N 222 222 222 222 222 222 

 23820 238.2 237.8 23.00 .23.0 23.07 میانگنی

 ...23 .23.0 23.00 .23.7 23.78 2..23 احنراف معیار

امسرینوف-کوملوگروف  .32.2 .3.72 03... .3.70 03222 03.07 

 232.0 ..230 .2328 23228 .2327 232.0 معناداری

به  33/3تر از  در تمامي موارد مقدار معناداری بزرگ جدول اساس نتایج مندرج در  بر

های سنجش هریك  بنابراین دلیلي برای رد فرض وجود ندارد یعني توزیع داده ؛دست آمده است

ریك و تحلیل عامل تائیدی استفاده های پارامت توان از آزمون بنابراین مي ؛از ابعاد نرمال است

 .كرد

های پژوهش، جهت بررسي روابط میان متغیرها از  بعد از تائید ساختار عاملي سازه

نتایج حاصل از تحلیل به صورت تفکیك شده . یابي معادالت ساختاری استفاده شده است مدل

ر این مدل روابط د. همچنین مدل كلي تحقیق نیز در پایان ارائه شده است. ارائه شده است

 .افزار لیزرل قابل مشاهده شده است میان متغیرهای پژوهش در خروجي نرم
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 های تحقیق بار عاملي استاندارد آزمون فرضیه -2شکل 

 
 های تحقیق آزمون فرضیه t-valueآماره  - 5شکل 

اه آوری نیروی انساني در دانشگ تاببر ( درگیر شدن در كار)مشاركت  :در پاس  به سوال 

 .شریف تهران تأثیر دارد

آوری نیروی انساني برابر  بر تاب( درگیر شدن در كار)قدرت رابطه میان متغیر مشاركت 

به  31/3آماره آزمون نیز . شود توجهي محسوب مي محاسبه شده است كه مقدار قابل 39/3

نشان  بوده و  /13یعني % 3در سطح خطای  tتر از مقدار بحراني  دست آمده است كه بزرگ

درگیر شدن )مشاركت % 13بنابراین با اطمینان  ؛دهد همبستگي مشاهده شده معنادار است مي

 .آوری نیروی انساني در دانشگاه شریف تهران تأثیر دارد بر تاب( در كار

آوری نیروی انساني در دانشگاه  بر تاب( سازگاری یا همانندی)یکپارچگي همچنین در مورد 

 .دارد شریف تهران تأثیر

آوری نیروی انساني  بر تاب( سازگاری یا همانندی)قدرت رابطه میان متغیر یکپارچگي  

به  33/9آماره آزمون نیز . شود توجهي محسوب مي محاسبه شده است كه مقدار قابل 3/ 3برابر 

بوده و نشان   /13یعني % 3در سطح خطای  tتر از مقدار بحراني  دست آمده است كه بزرگ

سازگاری )یکپارچگي % 13بنابراین با اطمینان  ؛مبستگي مشاهده شده معنادار استدهد ه مي

 .آوری نیروی انساني در دانشگاه شریف تهران تأثیر دارد بر تاب( یا همانندی

 .آوری نیروی انساني در دانشگاه شریف تهران تأثیر دارد پذیری بر تاب انطباق

آوری نیروی انساني  بر تاب لت یا مأموریترساو  پذیری قدرت رابطه میان متغیر انطباق

به  32/8آماره آزمون نیز . شود توجهي محسوب مي محاسبه شده است كه مقدار قابل 32/3برابر 



 03                                  تهران فیدر دانشگاه شر یانسان یروین یآور سازمانی بر تاب تأثیر فرهنگ   

  

بوده و نشان   /13یعني % 3در سطح خطای  tتر از مقدار بحراني  دست آمده است كه بزرگ

پذیری بر  انطباق%. 13ینان بنابراین با اطم ؛دهد همبستگي مشاهده شده معنادار است مي

 .آوری نیروی انساني در دانشگاه شریف تهران تأثیر دارد تاب

 35/3آوری نیروی انساني برابر  قدرت رابطه میان متغیر رسالت یا مأموریت بر تاب

به دست آمده  21/3آماره آزمون نیز . شود توجهي محسوب مي محاسبه شده است كه مقدار قابل

دهد  بوده و نشان مي  /13یعني % 3در سطح خطای  tمقدار بحراني  تر از است كه بزرگ

آوری  رسالت یا مأموریت بر تاب% 13بنابراین با اطمینان  ؛همبستگي مشاهده شده معنادار است

 .نیروی انساني در دانشگاه شریف تهران تأثیر دارد

 مدل اصلی تحقیق

محاسبه شده است  3/ 3برابر  آوری بسازماني بر تا بار عاملي استاندارد تأثیر كلي فرهنگ

به دست آمده است كه نشان  33/3نیز ( t-value)مقدار آماره آزمون . توجهي است كه مقدار قابل

آوری نیروی  سازماني بر تاب فرهنگ% 13بنابراین با اطمینان  ؛دهد این رابطه معنادار است مي

 .انساني در دانشگاه شریف تهران تأثیر دارد
 آوری سازماني بر تاب ر عاملي استاندارد تأثیر فرهنگبا -5جدول 

 tآماره ابرعاملیاستاندارد رابطه

آوری سازمانی بر اتب فرهنگ  ../2  00/.  
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 نتایج تائید مدل نهائي تحقیق-3شکل  

 
 نتایج تائید مدل نهائي تحقیق t-valueآماره  -3شکل 

 

 نتیجه گیری

آوری نیروی انساني در دانشگاه شریف  ازماني بر تابس فرهنگ هدف این مطالعه بررسي تأثیر

 :ها مشخص شد كهوتحلیل داده آوری و تجزیهبدین منظور پس از جمع. تهران بود

 .آوری نیروی انساني در دانشگاه شریف تهران تأثیر دارد سازماني بر تاب فرهنگ

، شیخعلي (2335) 2، كاندرا و واچتندروف(118 )  های ماالکاین نتیجه با نتایج پژوهش

. همسو است( 513 )و همکاران  و محمدرضا رضایي( 513 )، رضایي (513 )زاده هریس 

در  معموالًهای در حال تغییر،  های مختلف به دلیل وجود ذینفعان متعدد و رسالت سازمان

 اه تیفعالدر بخش دولتي . قادر نیستند ها آنی مربوط به ها تیفعالرسیدن به كارایي مستمر در 

، اهداف، سیاسي و مبهم بوده شود يمو مقررات محدود  ها هیروتا حدود زیادی به واسطۀ قوانین، 

، اغلب شود يمو خدماتي كه در بخش دولتي تهیه  ها كانالمشکل است،  ها آنی ریگ اندازهو 

رهبران در بخش دولتي بیشتر رخ  وانتقال نقل، رندیگ ينمانحصاری است و در نفوذ بازار قرار 

طور مساوی در اختیار همۀ شهروندان  اند كه خدمات را به مستلزم آن ها سازمانو این  دهد يم

ی ریكارگ به، مسئوالن باید با ها سازمانبا توجه به وظایف خطیر و ماهیت خاص این . قرار دهند
                                                           
  Mallak 
  Kandra and Wachtendorf 
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توان در تبیین این یافته مي. گام بردارند ها دستگاهسازوكارهای الزام، برای بهبود عملکرد این 

-های كاركنان در مورد اهمیت تاب دهي نگرش سازماني عامل مهمي در شکل گفت كه فرهنگ

آوری سازماني به آوری سازماني و میزان آمادگي آنان برای مشاركت فعاالنه در افزایش تاب

آوری گر یا مانع مهمي برای افزایش تابتواند تسهیلفرهنگ حاكم بر سازمان، مي. رود يمشمار 

كند تا دربارۀ چیزی جدای از مسائل فني در سازمان سخن  فرهنگ كمك مي. ماني باشدساز

توان  بنابراین مي. شود نوعي از روان همراه با نوعي رمز و راز پدید آید گفته شود و باعث مي

ای  سازماني پدیده فرهنگ .گفت فرهنگ در یك سازمان مانند شخصیت در یك انسان است

ی اعضاء اتفاق نظر دارند كه یکدست ناپیدا افراد را در جهت  همهت و است كه در سازمان اس

سازد، شیوۀ  شناخت و درک چیزی كه فرهنگ سازمان را مي. كند نوعي رفتار نامرئي هدایت مي

 ؛كند تا بهتر بتوانیم رفتار افراد در سازمان را توجیه كنیم ایجاد و دوام آن به ما كمك مي

های بیروني به عنوان یك اعث خواهد شد كه سازمان در مقابل بحرانسازماني ب بنابراین فرهنگ

مشاركت، كه شامل همچنین  .آوری باالیي از خود نشان دهدكل منسجم یافته عمل كند و تاب

 .ی كارمندان استها تیقابل و توسعهكردن  ، كارتیمي(توانمندسازی) كارمندانبه  دادن اریاخت

های مشاركت كاركنان، هایي مانند كار تیمي، طرحگفت ویژگي توانها ميتبیین این یافته در

زمینۀ  توانند يمو تعهد زیاد سازمان به كاركنان،  تعهد زیاد كاركنان به سازمان و همکاران

آوری سازمان آوری سازمان فراهم آورند؛ زیرا ارتقاء تابمناسبي برای اجرای مؤثر افزایش تاب

توانند تعامالت همکارانه و مبتني بر اعتماد میان افراد، مي فرهنگي است و فرایندی اجتماعي

در سازماني كه فرهنگ مشاركتي بر آن غالب است، . آوری سازماني را تسهیل كنندارتقاء تاب

تمركز آن بر . مراتب به پایداری و نظارت كمتر گرایش داردها و قوانین سلسلهجای رویه به

های فرهنگ مشاركتي یعني كار گروهي،  ویژگي. پذیری و موقعیت دروني استانعطاف

با چنین فرهنگي سازمان از طریق . های مشاركت كاركنان، تعهد سازماني وجود دارد برنامه

در واقع در این نوع سازمان نیروی . شودفرهنگ گروهي و توسعه منابع انساني بهتر اداره مي

 ؛پذیری باالیي خواهند داشت انعطاف های رسمي و غیررسمي سازمان توانایي وانساني و گروه

های بیروني رویه واحدی نداشته بنابراین با وجود اینکه ممکن است سازمان در مقابل بحران

های پذیری باال به شکلي خود را در مقابل بحران باشد، اما هر گروه با توجه توانایي و انعطاف

های مختلف در صورت شتمل بر گروهبنابراین سازمان به كلي م ؛آور خواهد نمودبیروني تاب

 .آور خواهد بودها تابای در برابر بحراناستقرار فرهنگ قدرتمند قبیله
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ی محوری، موافقت كاركنان و ها ارزش، كه شامل (سازگاری یا یکپارچگي)همانندی 

ء توان گفت فرهنگ یکپارچگي بر ارتقاها ميتبیین این یافته در .باشد يمهماهنگي و یکپارچگي 

این . گر مؤثری برای انجام آن عمل كندتواند همچون تسهیل آوری تأثیری مثبت دارد و ميتاب

به دلیل برخورداری و تأكید بر پویایي، كارآفریني و محیط كار خالقانه، كاركنان توانمندشده و 

شوند كه در آن ها سبب تقویت فرهنگ یادگیری در سازمان مياین ویژگي. پذیر استریسك

توانند در آوری مهارت و تمایل دارند و ميركنان در خلق، تفسیر، كاربرد و انتقال مفاهیم تابكا

های خالقانه در رفتارهای واقعي  هایي تالشدر چنین سازمان. افزایي ایجاد كنندامر موجود هم

. پذیری و موقعیت بیروني است در فرهنگ یکپارچگي تمركز بر انعطاف. كاركنان نمایان است

گردد؛ نوآوری،  های فرهنگ كارآفریني با سه فرهنگ پیشین ميآنچه موجب اختالف ویژگي

ها با ارائه خدمات و  ابداع، آزادی عمل، ابتکار و پیشگامي مفروضاتي هستند كه سازمان

بنابراین این سازمان از طریق  ؛یابند ها به موفقیت دست مي محصوالت جدید آتي از طریق آن

بحران بیروني فائق خواهد آمد و حتي در صورت قدرتمند بودن این فرهنگ در  پذیری بر انعطاف

 ؛های بیروني به نفع خود استفاده كند و از رقبای خود پیشي بگیردتواند از بحرانسازمان مي

آوری توجهي بر افزایش تاب تواند نقش قابلبنابراین قدرتمند بودن فرهنگ یکپارچگي مي

 .سازمان داشته باشد

 .آوری نیروی انساني در دانشگاه شریف تهران تأثیر دارد پذیری بر تاب انطباق: ضیه سومفر

پذیری تمركز بر ثبات و كنترل و موقعیت  توان گفت در انطباقها ميدر تبیین این یافته

آن چیزی كه باعث پیوند اجزاء . كند چنین فرهنگي بر نظارت و پایداری تأكید مي. بیروني است

شود، تأكید بر پیروزی و مفاهیم بلندمدت، عملیات رقابتي و تأكید بر دستیابي به  مي به یکدیگر

بنابراین به دلیل هماهنگي پیوسته این نوع سازمان با محیط  ؛موفقیت و تحقق اهداف است

توجهي  بیروني، سازمان توانایي تحمل تغییرات محیطي ناگهاني و گسترده را به شکل قابل

پذیری قوی در سازمان،  رسد كه در صورت استقرار فرهنگ انطباقبه نظر ميبنابراین  ؛داراست

رسالت یا مأموریت، كه شامل رهبری و  .آوری آن نیز در سطح باالیي قرار داشته باشدتاب

سازمان بسیار  .مي باشد( چشم انداز)، اهداف، مقاصد و دیدگاه (جهت گیری راهبردی)راهبردی 

كنند كه افراد  ها معین مي رویه. ر سازمان قوانین مدون شده استد. ساختاریافته یافته است

وری های تفکر در بهره ها و سازمان دهنده كننده كار باید بکنند و رهبران بهترین هماهنگ چه

آوری رسد در ارتقاء تاببنابراین در این فرهنگ با وجود نقائصي كه دارد به نظر مي ؛هستند

چرا كه با توجه به قوانین محکم و مشخصي كه در . كنندیفا ميسازمان نقشي تسهیل كننده ا
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ها و دستورات مشخص شرایط نامهسازمان وجود دارد در شرایط بروز بحران با تدوین آیین

بنابراین  ؛آوری باالتری خواهد داشتبحراني در سازمان را كنترل كرد و در نتیجه سازمان تاب

توجهي  آوری سازمان در سطح قابلی در سازمان، تابدر صورت ایجاد رسالت یا ماموریت قو

 .قرار خواهد داشت

 پیشنهادها

 :شود كهچنین نتایج حاصل از پژوهش توصیه ميبا توجه به اهمیت موضوع پژوهش و هم

آوری نیروی انساني در دانشگاه  سازماني بر تاب بر اساس فرضیه اصلي مبني بر اینکه، فرهنگ

 :شود پیشنهاد مي شریف تهران تأثیر دارد،

سازماني، نحوه فرهنگ  فرهنگ شناسایي كارگاه های شایسته است اقداماتي برای برگزاری

 .گیرد قرار مدیران دستوركار در فرهنگ تقویت و سازی

و  پاداش آیین نامه ارزش یابي، آیین نامه های از سازمان شود كه كاركنان اتخاذ ترتیبي

 .باشند داشته دقیقي اطالع توبی 

آوری نیروی انساني در دانشگاه شریف تهران  بر تاب( درگیر شدن در كار)بر اساس مشاركت 

آوری سازمان مدیران باید از این مزایای منظور ارتقاء تاببه  :شود تأثیر دارد، پیشنهاد مي

در سازمان  آگاه باشند و برای توسعۀ چنین فرهنگي( درگیرشدن در كار)فرهنگ مشاركت 

 :رخي از كاركردهای ی كه مي توانند در این راستا مفید باشند، عبارتند ازب. تالش كنند

 ایجاد شرایطي مناسب برای مشاركت فعاالنۀ كاركنان

 تشویق كاركنان به تالش جمعي برای ارتقای عملکرد سازماني

 ایجاد جو همکاری و همدلي متقابل بین اعضای سازمان

 كاركنانآموزش مهارت های ارتباطي و كار تیمي به 

 روابط دوستانه توسعۀ

 تشویق كاركنان درخصوص كمك به حل مشکالت یکدیگر

 تأكید بر عمل كردن به قول ها و تعهدات

 .مدیریت مؤثر تعارضات سازماني

برای . گردد یکپارچگي در سازمان نهادینه شودآوری سازمان پیشنهاد ميمنظور ارتقاء تاببه

 :شوندمي توسعۀ یکپارچگي در سازمان پیشنهاد

 تأكید بر نظارت
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 تمركز بر پایداری اهداف سازماني

 تأكید بر پیروزی 

 تأكید بر مفاهیم بلندمدت

 استقرار عملیات رقابتي

 تأكید بر دستیابي به موفقیت و تحقق اهداف

. پذیری در سازمان نهادینه شود گردد انطباقآوری سازمان پیشنهاد ميمنظور ارتقاء تاببه

 :شوندپذیری در سازمان پیشنهاد مي طباقبرای توسعۀ ان

 های خالق كاركنانتشویق كوشش

 های جدید برای اصالح فرایندهای كاریاستفاده از ایده

 هاهای منظم برای حل مشکل و یادگیری از تجربهتشکیل نشست

 اندیشيبرگزاری جلسه های هم

 افزایش امکان تعامالت هم ردیفان با یکدیگر

 آموزش ضمن خدمت توسعۀ برنامه های

گردد فرهنگ رسالت یا ماموریت در سازمان آوری سازمان پیشنهاد ميمنظور ارتقاء تاببه

 :شوندبرای توسعۀ رسالت در سازمان پیشنهاد مي. نهادینه شود

 تمركز بر موقعیت دروني

 ارتقاء ساختاریافتگي سازمان

 مدون نمودن قوانین و آشنا كردن افراد با اهداف سازماني

 ها معین و مشخص نمودن رویه

 های و شرح شغلي كاركنانمشخص بودن آیین نامه

 تأكید بر نقش هماهنگ كنندگي رهبران

با توجه به پیشنهادهای ذكرشده و نتایج به دست امده، فرهنگ سازمان یکي از عوامل مهم 

رو  ازاین. یدآموفقیت یا شکست سازمان در مواجهه با شرایط پویا و پیچیده محیطي به شمار مي

در ادامه به . تواند گامي موثر برای اداره بهتر این عامل باشدها ميشناخت بهتر خرده فرهنگ

نکتۀ شایان توجه این . شودسازماني از دیدگاه پژوهشگران این حوزه پرداخته مي انواع فرهنگ

ازماني با س مدیران باید هوشیار باشند كه فرهنگ. است كه فرهنگ خوب یا بد مفهوم ندارد

بنابراین، مالك قضاوت دربارۀ یك  ؛مأموریت و استراتژی های سازمان همخواني داشته باشد

. سازماني شمشیری دولبه است فرهنگ. فرهنگ، میزان هماهنگي آن با وظایف آن سازمان است
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از یك سو، بستری است كه دستیابي به اهداف سازماني را تسهیل میکند و از سوی دیگر، 

تغییر اصولي و منطقي فرهنگ سازمان . سدی باشد بر سر راه اعمال تغییرات در سازمان میتواند

 .تا حد بسیار زیادی در گرو آموزش تیم تغییردهنده است( در صورت الزام بودن)

تر درزمینه رابطه موضوع پژوهش ارائه در این بخش پیشنهادهایي برای ارائه نتایجي كامل

 :اند از شود كه عبارتمي

ررسي تاثیر فرهنگ سازماني بر تاب آوری نیروی انساني با توجه به نقش میانجي چابکي ب

 نیروی انساني

 آوری با نقش تعدیل گری ویژگي های سازماني سازماني بر تاب بررسي تاثیر فرهنگ

 سازماني در مراكز دولتي و خصوصي درون سازماني موثر بر فرهنگ شناسایي عوامل

آوری و تمایل به ترک خدمت  سازماني بر عدم ارتقا تاب فرهنگ مطالعه و شناخت تاثیر

 كاركنان

 آوری ادارات دولتي كشور سازماني بر تاب بررسي تاثیر فرهنگ

سازماني مراكز و مؤسسات دولتي و غیر  شناسایي و اولویت بندی و مقایسه مؤلفه های فرهنگ

 دولتي

 انيسازم بررسي موانع موثر در اجرای موفقیت آمیزفرهنگ

 منابع
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The impact of organizational culture on resiliency human resources at 

Sharif University Tehran 

 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of organizational culture on 

resilience of manpower in Sharif University of Tehran. The purpose of the research 

was applied and in terms of data collection method, it was descriptive-survey. The 

statistical population of this research includes all employees of Sharif University of 

Tehran in  53  people. The sample size was selected using Morgan table and by 

simple random sampling 533 employees were selected. In this study, two 

questionnaires were used. A. Denison's Organizational Culture Questionnaire 

( 333) and (b) Resilience Questionnaire (Connor and Davidson). These 

questionnaires are standard and their validity has been verified by various scholars. 

The results of the research using Structural Equation Modeling and Spss and Lisrel 

software revealed that organizational culture affects the resilience of manpower at 

Tehran's Sharif University. The results also indicated that participation (engagement 

in work), integration (adaptation or similarity), adaptability and mission or mission 

on resilience of manpower in Tehran's Sharif University. 

Key words: organizational culture, resilience, participation, integrity, adaptability 

and mission. 

 

 


