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 ر مراکز و بررسی رابطۀ سبک مدیریت با جوّ سازمانی حاکم ب
 * دانشگاه پیام نور6واحدهای منطقۀ 

 **نصراهللا عرفانی          

به منظور بررسی رابطۀ سبک مدیریت و جوّ              : چکیده
 دانشگاه پیام   6سازمانی حاکم بر مراکز و واحدهای منطقۀ          

 نفر از    171نور، طیّ یک مطالعۀ پیمایشی کلیۀ رؤسا و             
نتخاب شده بودندـ   کارکنان ـ که به شیوۀ تصادفی ساده ا          

پرسشنامۀ تعیین نوع مدیریت لوتانز و پرسشنامۀ توصیف           
سپس، . جوّ سازمانی هالپین و کرافت را تکمیل نمودند           

داده ها استخراج شد و، با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی 
و آزمون آماری مربع کای، آزمون دقیق فیشر و ضریب فی و        

 . ، تجزیه و تحلیل شدSPSSافزار آماری  با به کارگیری نرم
      نـتایج نـشان داد کـه هیچ یک از رؤسـا عضو هیئت          

%) 7/83(نور نیستند؛ بیشتر کارکنان        علمی دانشگاه پیام   
 سال است؛ از لحاظ میزان        32مرد و میانگین سن آنان        

لیسانس  هستند و رشتۀ     %) 8/35(تحصیالت، بیشتر آنان    
سانی است؛ از نظر    علوم ان %) 2/68(تحصیلی غالب آنها    

قراردادی و تنها   %) 7/43(وضعیت استخدام، اکثر کارکنان     
نیز روزمزد، پاره وقت،    % 2/35آنان رسمی و      % 1/21

%  3/3اند؛ از این میان، فقط        پروژه ای، مأمور و یا پیمانی     
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور هستند؛ میانگین سابقۀ         

میانگین سابقۀ   سال و      5خدمت کارکنان در پیام نور         
همچنین، .  سال است   2مدیریت رؤسا در این دانشگاه        

مراکز و  % 9/86نتایج بیانگر آن است که نوع مدیریت           

 بر سازمان گرایی     دانشگاه پیام نور مبتنی    6واحدهای منطقۀ 
مراکز و واحدهای مورد     % 1/79است و جوّ سازمانی       

 . مطالعه باز می باشد
یّ یافته ها بیانگر آن است که            تجزیه و تحلیل استنباط   

بین نوع مدیریت و جوّ سازمانی حاکم بر مراکز و                 
 دانشگاه پیام نور رابطۀ معنی داری         6واحدهای منطقۀ    

طوری که، در اکثر مراکز، نوع مدیریت          وجود ندارد؛ به  
در ضمن، نتایج   . سازمانگرا و جوّ سازمانی باز حاکم است      

ن تحصیالت و رشتۀ    نشان داد که عوامل جنس، سن، میزا      
خدمت، سابقۀ خدمت و    تحصیلی، وضعیت استخدام و نوع      

مدیریت پیام نور نقش اثرگذاری بر نوع مدیریت و جوّ                
 دانشگاه پیام نور    6سازمانی حاکم بر مراکز و واحدهای منطقۀ        

در خاتمه، ضمن اشاره به محدودیتهای تحقیق،            . ندارند
 . دیدپیشنهادهای پژوهشی و کاربردی ارائه گر

 
گرایی،   نوع مدیریت، جوّ سازمانی، سازمان          :کلیدواژه

 . نور  دانشگاه پیام6منطقۀ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بررسی رابطه سبک   « این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی مؤلف با عنوان           *

» 6رهبری و جو سازمانی حاکم بر مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور منطقه  
 . که با استفاده از اعتبارات دانشگاه پیام نور اجرا شده استاست 

 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، مرکز همدان* *
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 مقدمه
علی رغم پیشرفت چشمگیر علم مدیریت در قرن           
حاضر و پیدایش نظریه های وضعی و اقتضایی و سایر         
یافته های علوم رفتاری کـه توجـه بـه نیازهـای             

را اساس و زیر بنای نفوذ بر            مختلـف انسانـی    
رفتارهای سازمانی می داند، هنوز رفتارهای مدیریتی        

سازمانها، به ویژه در      متناسب با اقشار مختلف در         
خوبی روشن نشده    سازمان های آموزشی و فرهنگی، به     

به نظر می رسد روشن نبودن چگونگی این روابط         . است
 طبیعی را در مراکز آموزشی نه تنها فرصتهای رشد و بلوغ       

در زمینه های شغلی، روانی و اجتماعی کارکنان می گیرد          
بلکه با ایجاد جوّ سازمانی نامطلوب، زمینه های بروز             

 . نارضایتی را در آنها فراهم می آورد
 

 پیشینۀ تحقیق
تا کنون نظریه های متعددی در تحلیل نقش مدیران           

. شده است که اغلب آنها مکمل یکدیگرنـد           ارائه  
، یکی از اصول مدیریت علمی را ایجاد محیط          ١تیلور

مناسب به منظور جلب همکاری کارکنان و پیروی           
آنان از روشهایی که به وسیلۀ مدیریت ابداع و                

(مایو  ). 1378الوانـی،  (طرح ریزی شـده اسـت می دانـد     
Mayo, 1933 (         نیز نشان داد که رفتار فرد تا حدِّ زیادی

عضویت در  .  است تابع انتظارات و ارزشهای گروه     
گروههای غیررسمی در ارضای نیازهای شخصی،          

به . خصوصاً نیاز گروهی و اجتماعی فرد، مؤثر است        
اعتقاد وی، مراکز واقعی قدرت، در سازمان، مناسباتی        
است که در میان افراد در درون واحدهای کاری به             

هم، سازمان را   ) Barnard, 1938(بارنارد  . وجود می آید 
داند و معتقد است که هماهنگی       تماعی می یک سیستم اج  

مهمترین وظیفۀ اجرایی است و این هماهنگی از طریق           
 شخصی کارکنان    آمیختن هدف سازمانی با نیازهای       

به نظر  ). Hersey and Blanchard, 1993(ایجاد می شود 
 بی توجهی به اصول روابط       ، )Likert, 1961( لیکِرت

 بی اعتمادی،  انسانی در سازمان موجب بروز عصیان،      

کاهش احساس مسئولیت، سلب عالقه و ترک              
وی پیشنهاد می کند که      . خدمت کارکنان می گردد   

روابط رئیس و مرئوس نباید یک جانبه باشد بلکه             
 . بهتر است بر اساس همکاری متقابل استوار گردد

، جوّ سازمانی    3 و استرینجر   2      از دیدگاه لیتْوین   
از نوع سازمانی که در      عبارت است از ادراکات فرد       

آن کار می کند و احساس او نسبت  به سازمان بر               
حسب ابعادی مانند استقالل، ساختارسازمانی، پاداش،      
مالحظه کاریها و صمیمیت، حمایت و صراحت            

، جوّ  5بر اساس نظر بلوم   ). 1367،  4دِسلِر(می شود  توصیف  
سازمانی عبارت است از شرایط، نیروها و محرکهای            

وی محرکهای  . ه بر انسانها تأثیر می گذارد       خارجی ک 
خارجی را در عوامل فیزیکی، اجتماعی و فکری خالصه         
کرده و دامنۀ تغییرات جوّ سازمانی را از درونی ترین فعل           
و انفعاالت اجتماعی تا نیروهای خیلی بیرونی، فرهنگی و         

به نظر  ). 1370صالحی جنتی،    (سازمانی گزارش کرده است      
سازمانی نشان دهندۀ شیوه برخورد سازمان        ، جوّ   6کَمپِل

با اعضاست و، بنابراین، می توان آن را شخصیت سازمان          
      8 و لیکوین   7به نظر مورن   ). Leandy, 1989(فرض کرد    

، جوّ سازمانی ویژگی نسبتاً باداومی از سازمان           )1992(
است که موجب تمایز آن سازمان از سایر سازمانها               

 در مطالعۀ   10 و کرافت  9هالپین). 1376جمشیدیان،  (می شود  
: گسترده ای شش نوع جوّ سازمانی را تشخیص دادند        

عالقه بند،  (16، بسته15، پدرانه14، دوستانه13، کنترل شده12، خودگردان11باز
1377.( 

      نوع مدیریت و جوّ سازمانـی  از جملـه                
از . موضوعاتی هستند که مورد پژوهش قرار گرفته اند      

 نشان داده که شیوۀ مدیریت) 1371(ی پشته جمله بدر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Taylor  2. Litwin  3.Stringer   
4. Desler  5. Bloom  6. Cample 
7. Morne  8. Likwin  9. Halpin   
10. Croft  11. open   
12. autonomous 13. controlled 14. familiar 
15. paternal 16. closed 
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مدار از عوامل مؤثر بر رضایت شغلی دبیران             رابطه
نتیجه گیری کرده که بین نوع        ) 1373(غنی  . است

. مدیریت و خشنودی شغلی رابطه وجـود دارد             
. هم به نتیجۀ مشابهی دست یافته است      ) 1375(منظری  

نوع ، طیّ مطالعه ای دربارۀ        )1373(خلیلی شورینی    
ن، نتیجه گیری کرده است که،     مدیریت در سازمانهای ایرا   

در صورتی  که موقعیت رهبری بنا به تعریف تئوری              
اقتضایی متوسط باشد، نوع مدیریت مدیران موفق              

، طیّ تحقیقی، دریافت     )1373(پاپیان  . وظیفه گرایی است 
که هر چه سطح علمی و سابقۀ کار اعضای هیئت علمی            

یزان دانشگاههای مورد بررسی در سطح باالتری باشد، م        
مشارکت آنان در تصمیم گیریهای مدیران دانشگاهها           

، طیّ مطالعه ای، نتیجه گیری    )1374(فرحبخش. بیشتر است 
کرد که سبک مدیریتی غالب مدیران مورد مطالعه سبک          
ساخت دهی است و بین نوع مدیریت مدیران مرد و زن           

هم نشان  ) 1375(عبداللهی  . تفاوت معنی داری وجود ندارد   
کونانی . مداری است  ک مدیریت مدارس، رابطه   داد که سب  

مـدارس % 25، طیّ مطالعه ای، مشخـص کـرد کـه       )1374(
. جوّ بسته دارند   % 30شده و     جوّ کنترل % 45جوّ باز،    
نشان داد که جوّ سازمانی و اثربخشی به          ) 1375(علیقلی  

هم دریافت که بین جوّ     ) 1376(فر   احمدی. هم مربوط اند 
) 1367(مراتب  . بیران رابطه وجود دارد   مدرسه با روحیۀ د   

نشان داد که جوّ سازمانی دانشگاههای تهران و اصفهان           
  .بسته است

 
  بیان مسئله

 آموزشی معانی و شیوه های       18 یا رهبریِ   17مدیریت
مختلفی دارد، اما به طور کلی عبارت است از امداد            

به عبارت دیگر،   ). 1376،  19وایلز(در پیشرفت آموزشی     
ت عبارت است از توانایی در اعمال نفوذ یا اثر           مدیری

 …گذاردن بر یک گروه، در جهت تأمین هدفها و             
، رفتار  21نوع مدیریت  همچنین، منظور از      ).1374 ،20رابینز(

به منظور انگیزش گروه برای تحقق            ویژۀ مدیر  

 لـوتانـز        .)Vecchio,1987(پـاره ای از هدفهاسـت        
)Luthans,1992 ( یت مدیران را در دو بُعد        نوع مدیر

.  مورد مطالعه قرار داده است       سازمانگرایی و    انسانگرایی
مدیران انسانگرا در سازمان حداکثر توجه خود را            
مصروف اعضای سازمان می کنند و مدیران سازمانگرا       
اهداف و مأموریتهای سازمان را مقدم بر افراد                

گذاری جمعی را      مدیران انسانگرا هدف    . می دانند
ویج می کنند، به کارکنان اعتماد دارند و برای آنها           تر

در مقابل، مدیران    . حرمت و ارزش بسیار قایل اند      
سازمانگرا بیشتر به قوانین و مقررات سازمانی اتکا           
دارند و کارکنان را تحت کنترل شدید قرار می دهند تا          

 . از اجرای دقیق مقررات اطمینان یابند
 به مجموعۀ      22انیجوّ سازم        از سوی دیگر،        

ویژگیهای روانی نسبتاً پایدار موجود در یک سازمان         
گفته می شود که آن  را از سایر سازمانها متمایز می کند          

، جوّ سازمانی     23به اعتقاد مارتینز    ). 1377عالقه بند،   (
عبارت است از تعامل بین سازمان و افراد و                  

کنندۀ فضایی است که بر سازمان حاکم است         مشخص
لکرد افراد را تحت تأثیر قرار می دهد و از آن             و عم 

به عبارت دیگر، هر     ). Denison, 1996(تأثیر می  پذیرد 
محیط آموزشی دارای جوّی است که ممکن است آن          
محیط را سرد، خشک و غیرقابل اعتماد، ترس آور و           
یا گرم و صمیمی، قابل انعطاف، قابل اعتماد و                

ثبت باشد،   هر چه سازمان م      . کننده سازد   حمایت
بالعکس، . برقراری روابط انسانی آسانتر خواهد بود       

جوّهای بستـه تـرس آور و منفـی اسـت و سبـب            
بی      اعتمادی، ترس و دوری و نفرت افراد از هم               

 . می شود
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
17. management  18. leadership 

19. Wiles  20. Robbins 

21. leadership style  

22. organizational Climate 

23. Martins 
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      حال، با توجه به شرحی که گذشت، مسئلۀ             
سازی آن به     اساسی، که این پژوهش در پی روشن         

انجام رسیده، این است که رابطۀ نوع مدیریت و جوّ           
 دانشگاه  6سازمانی حاکم بر مراکز و واحدهای منطقۀ        

 ای بین نوع مدیریت و جوّ      پیام نور چیست؟ چه رابطه    
سازمانی وجود دارد؟ و عواملی همچون جنس، میزان        
تحصیالت، رشتۀ تحصیلی، وضعیت استخدام، نوع         
خدمت، سابقۀ  خدمت در ادارات و پیام نور چه               

 نقشی در این ارتباط ایفا می کنند؟
 

 اهمیت و ضرورت مسئله 
ماهیت محیطهای اجتماعی کار در سازمانها، از              

مطالعۀ . ای مورد توجه علوم رفتاری است       موضوعه
علمی زمینه های اجتماعی رفتار انسان، در دهه  های          

وی .  آغاز شد   24 با تحقیقات لِوین    1940 و    1930
معتقد بود که رفتار انسان تابع تعامل شخصیت او با            

از این رو،   . نیروهای روانی و اجتماعی محیط است      
وان میدان  توجه به توصیف و تحلیل محیطها، به عن         

نیروهایی که رفتار انسان را تحت تأثیر و تأثر قرار             
از سوی  ). 1377عالقه بند،  (می دهند، حایز اهمیت است      

دیگر، از آنجا که جوّ محیطهای آموزشی تأثیر                
عمده ای در رفتار سازمانی دارد و از آنجا که مدیران            
می توانند تأثیر مهم و مثبتی در جوّ سازمانی داشته             

 می توان نتیجه گیری کرد که تحقیق در زمینۀ           باشند،
نوع مدیریت مدیران و جوّ سازمانی، در محیطهای           
آموزشی، به ویژه دانشگاهی، ضروری است و              
می تواند شناخت علمی مناسبی از وضع موجود در           
ارتباط با نوع مدیریت و جوّ سازمانی حاکم بر مراکز           

.  آورد  دانشگاه پیام نور فراهم     6و واحدهای منطقۀ     
یقیناً، با چنین شناختی، می  توان از نتایج این پژوهش          
به منظور بهبود نوع مدیریت رؤسا و نیز اصالح جوّ            
سازمانی حاکم بر مراکز و واحدهای دانشگاهی سود         
جست و زمینۀ تصمیم گیری مدیریت منطقه را دربارۀ         

 . موضوع مورد بحث فراهم آورد
 

 اهداف تحقیق
 : هدف کلی
ن هدفی که این پژوهش در راستای آن انجام         عمده تری

گرفته، عبارت است از شناخت رابطۀ نوع مدیریت و          
 6جوّ سازمانی حاکم بر مراکز و واحدهای منطقۀ             

 . 1381دانشگاه پیام نور در سال 
 اهداف ویژه

 :اند از عبارت اهداف ویژه      
تعیین نوع مدیریت حاکم بر این مراکز و               .1

 واحدها؛ 
  سازمانی حاکم بر آنها؛ تعیین جوّ .2
شناسایی رابطۀ نوع مدیریت و جوّ سازمانی            .3

 حاکم بر آنها؛
تبیین نقش عوامل فردی و شغلی در رابطه با             .4

نوع مدیریت و جوّ سازمانی حاکم بر این مراکز         
 . و واحدها

 
 پرسشهای اساسی تحقیق

این پژوهش به منظور پاسخگویی به پرسشهای زیر          
 :انجام گرفته است

 6مدیریت حاکم بر مراکز و واحدهای منطقۀ       نوع   .1
 دانشگاه پیام نور چیست؟ 

جوّ سازمانی حاکم بر این مراکز و واحدها             . 2
 چگونه است؟ 

آیا بین نوع مدیریت و جوّ سازمانی حاکم بر آنها           .  3
 رابطۀ معنی داری وجود دارد؟ 

با توجه به جنسیت افراد مورد مطالعه، آیا بین نوع          .  4
وّ سازمانی حاکم بر این مراکز و          مدیریت و ج   

 واحدها رابطۀ معنی   داری وجود دارد؟ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24. Levin 
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با توجه به سن افراد مورد مطالعه، آیا بین نوع            .5
مدیریت و جوّ سازمانی حاکم بر این مراکز و           

 واحدها رابطۀ معنی  داری وجود دارد؟ 
 تحصیالت افراد مورد مطالعه،      با توجه به میزان     .6

آیا بین نوع مدیریت و جوّ سازمانی حاکم براین           
 مراکز و واحدها رابطۀ معنی داری وجود دارد؟ 

با توجه به رشتۀ تحصیلی افراد مورد مطالعه، آیا           .7
بین نوع مدیریت و جوّ سازمانی حاکم براین            

 مراکز و واحدها رابطۀ معنی  داری وجود دارد؟ 
 وضعیت استخدام افراد مورد مطالعه،        با توجه به   .8

آیا بین نوع مدیریت و جوّ سازمانی حاکم براین           
 ؟ مراکز و واحدها رابطۀ معنی  داری وجود دارد

با توجه به نوع خدمت افراد مورد مطالعه، آیا            .9
بین  نوع مدیریت و جوّ سازمانی حاکم براین           

 مراکز و واحدها رابطۀ معنی  داری وجود دارد؟ 
ه به سابقه خدمت در پیام نور، آیا بین           با توج  .10

نوع مدیریت و جوّ سازمانی حاکم بر این مراکز و           
 واحدها رابطۀ معنی  داری وجود دارد؟

 با توجه به سابقۀ مدیریت در پیام نور، آیا بین نوع            .11
مدیریت و جوّ سازمانی حاکم بر این مراکز و              

 واحدها رابطۀ معنی داری وجود دارد؟ 
 

 یق متغیرهای تحق
در این پژوهش، رابطۀ نوع مدیریت و جوّ سازمانی حاکم          
بر مراکز و واحدها با توجه به جنسیت، سن، میزان                
تحصیالت، رشتۀ تحصیلی، وضعیت استخدام، نوع           
خدمت، سابقۀ خدمت و مدیریت در پیام نور مورد              

نوع مدیریت، به وسیلۀ       . مطالعه قرار گرفته است      
اس فاصله ای سنجیده شده    پرسشنامۀ لوتانز، بر اساس مقی    

و بر اساس مقیاس اسمی در دو سطح انسانگرا و                 
ا به   انسانگر. سازمانگرا مورد مطالعه قرار گرفته است          

مدیرانی گفته می شود که درپرسشنامۀ مذکور از سؤاالت         
3  ،5  ،8   ، 10  ،15  ،18  ،19  ،22  ،24  ،26  ،28  ،30  ،32  ،34 

 به مدیرانی   انگراسازم امتیاز بیشتری کسب کرده اند و        35و  
، 12،  11،  9،  7،  6،  4،  2،  1اطالق می شود که از سؤاالت      

13  ،14  ،16  ،17  ،20  ،21  ،23  ،25  ،27  ،29  ،31  ،33 
همچنین، جوّ سازمانی،     . امتیاز بیشتری اخذ کرده اند      

 هالپین و    25به وسیلۀ پرسشنامۀ توصیف جوّ سازمانی       
. کرافت، بر اساس مقیاس فاصله ای سنجیده شده است         

این پرسشنامه دارای هشت قسمت است، که چهار             
قسمت آن جوانب مختلف رفتار کارکنان و چهار قسمت         
دیگر رفتار مدیر را توصیف کرده، که نهایتاً دو جوّ عمدۀ           

 در سطح اسمی مورد مطالعه قرار            بسته  و بازسازمانی  
در ضمن، مراکز و واحدهای کلیۀ مراکز و         . گرفته است 

 . را شامل می شود6ۀ واحدهای دایر منطق
 

 روش شناسی
 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

جامعۀ آماری این پژوهش رؤسا و کارکنان مراکز و              
 1381 دانشگاه پیام نور در سال           6واحدهای منطقۀ    

 6می باشند که، بر اساس آمار اخذشده از مدیریت منطقۀ           
  نفر از کارکنان   310نفر، از رؤسا و      20نور،   دانشگاه پیام 

مراکز و واحدهای تابعه، شامل اسدآباد، اسالم آباد،          
بیجار، پاوه، تویسرکان، جوانرود، رزن، سرپل ذهاب،        
سقز، سنندج، کبودرآهنگ، کرمانشاه، کنگاور، گیالن        
غرب، مریوان، مالیر، هرسین و همدان، را شامل             

حجم نمونه، با استفاده از فرمول کرِجسی و        . شوند می
 نفر   Krejcie and Morgan, 1970(   ،171(مـورگان   

محاسبه شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از          
در ضمن،  .  انتخاب شدند  6مراکز و واحدهای منطقۀ     

با توجه به محدود بـودن تعـداد رؤسای مـراکز و             
مورد مطالعه قرار گرفتند    )  نفر 20(واحـدها، همۀ آنان    

 .  نفر تعیین گردید191و، بدین ترتیب، حجم نمونه 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25. organizational climate description questionnaire 
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 ابزار گردآوری داده ها
در .  سؤال بسته پاسخ است    35پرسشنامۀ لوتانز شامل    

 پرسشنامه، با استفاده از شیوۀ        26این پژوهش پایایی   
حاسبه  م 78/0 با فاصلۀ زمانی دو ماه،           27بازآزمایی

همچنین، پرسشنامۀ توصیف جوّ سازمانی        . گردید
 گویه است، که نهایتاً دو جوّ عمدۀ               64دارای   

این . سازمانی، یعنی جوّ بسته و باز، را معیّن می کند          
 6پرسشنامه برای اجرا در مراکز و واحدهای منطقۀ           

نور بازنویسی شده است، که در این            دانشگاه پیام 
 بازآزمایی با فاصلۀ زمانی پژوهش پایایی آن به شیوۀ 

 . محاسبه گردید81/0دو ماه،  
 

 روش تحقیق و روش آماری
در .  است 28روش تحقیق این مطالعه از نوع پیمایشی       

ضمن، عالوه بر استفاده از شاخصهای آمارتوصیفی،         
 و آزمون    29از آزمونهای آماری مربع کای پیرسون        

در .  استفاده شده است    31 و ضریب فی    30دقیق فیشر 
افزار آماری   ضمن، تجزیه و تحلیل آماری با نرم           

SPSS.10 32انجام گرفته است  . 
 

 نتایج
 تحقیق  11 تا   4توصیف داده ها در پاسخ به سؤاالت        

 .  ارائه گردیده است1در جدول شمارۀ 
 

 توصیف گروه نمونه بر حسب متغیرهای مورد مطالعه: 1جدول شمارۀ 
 

 متغیر فراوانی درصد متغیر فراوانی درصد
 جنسیت     وضعیت استخدام    

  مرد 159 7/83  قراردادی 83 7/43
  زن 11 3/16  پیمانی 29 3/15
 سن     رسمی 40 1/21
  20-30 61 4/39  سایر موارد 38 9/19

  31-40 80 6/51 نوع خدمت   
  41-50 14 9  هیئت علمی پیام نور 6 3/3
 تحصیالت    هیئت علمی دانشگاهها 3 7/1

 غیر هیئت علمی 172 95
 
 

  زیر دیپلم 18 5/9

  دیپلم 45 7/23 سابقۀ خدمت   
  فوق دیپلم 31 3/16  سال5کمتر از  110 2/63
  لیسانس 68 8/35   سال10ـ6 38 8/21
  فوق لیسانس 25 1/13   سال15ـ11 21 1/12
  دکتری 3 6/1   سال16بیشتر از  5 9/2

  
 

 ت در پیام نورسابقۀ مدیری
 رشتۀتحصیلی   

  علوم انسانی 118 2/68  سال3کمتر از  12 7/66
  علوم پایه 41 7/23   سال6 ـ 4 6 3/33

  بدون رشتۀتحصیلی 14 1/8    

 
_______________________________________ 
26. reliability  27. Test – retest   
28. survey 29. Pearson Chi-square  
30. Fishers Exact Test 31. Phi Coefficient 
32. Statistical Package of Social Science 



 119   …بررسی رابطۀ نوع 

 بیانگر آن است که       1      داده های جدول شمارۀ      
(مرد هستنـد؛ غالـب آنهـا     ) %7/83(بیشتر پاسخگویان   

 سال قرار دارند؛ میزان     40 تا   31در دامنۀ سنی    ) 6/51%
ۀ لیسانس و رشت    %) 8/35(تحصیالت بیشتر آنان       

انسانی است؛ وضعیت    علوم) %2/68(تحصیلی اکثر آنها    
قراردادی است و فقط    ) %7/43(استخدامی اکثر کارکنان    

نور هستند؛   عضو هیئت علمی دانشگاه پیام       % 3/3
 سال و    5زیر  %) 2/63(سابقه خدمت اکثر افراد        

 سال  5/2میانگین سابقۀ مدیریت رؤسا در پیام نور           
 . است

 2 و    1 بر اساس پرسشهای              توصیف داده ها، 
 . ارائه شده است2تحقیق، در جدول شمارۀ 

  6توصیف نوع مدیریت و جوّ سازمانی مراکز و واحدهای منطقۀ : 2جدول شماره 

 دانشگاه پیام نور

 متغیر فراوانی درصد

 نوع مدیریت     

  انسانگرا  25 1/13

  سازمانگرا 166 9/86

 جوّ سازمانی   

  بسته 40 9/20

  باز 151 1/79

    

 

 بیانگر آن است که در         2      اطالعات جدول شمارۀ      
 دانشگاه پیام نور، نوع مدیریت      6مراکز و واحدهای منطقۀ     

همچنین، . سازمانگراست% 9/86انسانگرا و   % 1/13حاکم  
 .باز است% 1/79جوّ سازمانی حاکم بسته و % 9/20

مانی، در  نتایج آزمون رابطۀ نوع مدیریت و جوّ ساز         
 ارائه  3 تحقیق، در جدول شمارۀ        3پاسخ به سؤال     

 .شده است

 6رابطۀ نوع مدیریت و جوّ سازمانی حاکم بر مراکز و واحدهای منطقۀ : 3جدول شماره 

 )برحسب فراوانی ودرصد( پیام نور  دانشگاه
 جوّ سازمانی

 جمع
 بسته باز

 نوع مدیریت

25 

1/13% 

21 

11% 

4 

1/2% 
 انسانگرا

166 

9/86% 

130 

1/68% 

36 

8/18% 
 مانگراساز

191 

100% 

151 

1/79% 

40 

9/20% 
 جمع

04/0-=  φ: )515/0= P 1و =d.f(42/0 =2χ 
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 بیانگر آن است که، گر چه بین        3نتایج جدول شمارۀ    
نوع مدیریت و جوّ سازمانی حاکم بر مراکز و                 

نور ضریب همبستگی     دانشگاه پیام  6واحدهای منطقۀ   
ده می شود، اما رابطۀ این دو متغیر از            ـ مشاه  04/0

به عبارت دیگر، نوع     . لحاظ آماری معنی  دار نیست    
مدیریت سازمانگرا و جوّ سازمانی باز بر اکثر مراکز و          

حاکم ) %1/68( دانشگاه پیام نور       6واحدهای منطقه    
 . است

 
 بحث در نتایج 

یافته ها نشان می دهند که هیچ یک از رؤسای مراکز و          
 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام        6ی منطقۀ    واحدها

این موضوع می تواند از دو جهت مورد         . نور نیستند 
اول آنکه مدیریت دانشگاه عمالً       . بحث قرار گیرد   

زمینۀ مشارکت و همکاری اعضای هیئت علمی را           
. برای امر مدیریت مراکز و واحدها فراهم نکرده است        

 مایل به   دوم اینکه اعضای هیئت علمی دانشگاه، خود،      
مشارکت در امر مدیریت مراکز و واحدها نیستند و           

در هر  . نسبت به این موضوع رغبتی نشان نمی دهند       
صورت با توجه به اینکه اعضای هیئت علمی عالوه          
بر توان علمی و انجام وظیفه در حوزه های آموزشی و          
پژوهشی توان بالقوه ای برای مدیریت مراکز و              

ر می رسـد بهتـر اسـت زمینۀ     واحدهـا دارنـد، بـه نظـ   
مشارکت آنان در حوزۀ مدیریت فراهم گردد و به این          

 . امر ترغیب شوند
طور که گفته شد، بر اساس نتایج به دست                    همان

 40 تا   31بین  %) 6/51(آمده، کارکنان  از نظر سنی عمدتاً        
با .  سال است  32سال سن دارند و میانگین سنی آنان           

نور، جزء    پیام 6اکز و واحدهای منطقۀ      توجه به اینکه مر   
اند، بدیهی    جدیدالتأسیس مراکز آموزش عالی نسبتاً     

این امر  . است که سن کارکنان نباید خیلی باال باشد         
حکایت از جوانی نیروی کار در مراکز و واحدهای           

 .  دانشگاه پیام نور دارد6منطقۀ 

      نتایج بیانگر آن است که از لحاظ میزان                 
فوق %) 5/49(ت، حدود نیمی از کارکنان         تحصیال

دیپلم و پایینتر هستنـد و میـزان تحصیالت اکثر آنان          
کارکنان % 8/14لیسانس است و تنها          %) 8/35(

لذا، با توجه   . تحصیالت فوق لیسانس و باالتر دارند      
، ضروری  )آموزش عالی (به محیط کاری کارکنان        

ویژه  است که سطح تحصیلی کارکنان ارتقا یابد و به          
برای اعضای هیئت علمی فرصت تحصیل در مقطع          

همچنین، در هنگام استخدام       . دکترا فراهم گردد    
کارکنان، اولویت با افرادی باشد که مدارک تحصیلی         

در ضمن، نتایج نشان داد که رشته            . باالتر دارند 
. علوم انسانی است   %) 2/68(تحصیلی اکثر کارکنان     

به کارگیری نیرو، افراد    بنابراین، به نظر می رسد که در       
 . دارای مدرک تحصیلی علوم پایه در اولویت باشند

% 9/19     بر اساس نتایج، از نظر وضعیت استخدام،        
وقت، پروژه ای و مأمور هستند،      کارکنان روز مزد، پاره   

رسمی % 1/21پیمانی و    % 3/15قراردادی،  % 7/43
%) 7/43(به این ترتیب، بیشترکارکنان          . می باشند

اند و از آنجایی که، با توجه به مقررات               راردادیق
اداری، به کارگیری کارکنان قراردادی ممنوع است،          
ضروری است که وضعیت کارکنان قراردادی هر چه         

چرا که تداوم چنین وضعیتی      . سریعتر مشخص شود  
موجب عدم ثبات شغلی و نگرانی کارکنان قراردادی         

د شغلی و   گردد و بدیهی است که بر روی عملکر         می
 . کارآیی آنان تأثیر سوء می گذارد

کارکنان عضو  % 3/3      نتایج مبیّن آن است که فقط       
لذا، با توجه به    . هیئت علمی دانشگاه پیام نور هستند     

 دانشگاه پیام   6افزایش تعداد مراکز و واحدهای منطقۀ       
نور، گسترش رشته های تحصیلی دایر و نیز افزایش          

یش تعداد اعضای هیئت       جمعیت دانشجویی، افزا    
چرا که، در غیر این      . رسد علمی ضروری به نظر می     

صورت، باید برای تدریس از اعضای هیئت علمی و          
گرچه . مدرسان سایر دانشگاهها دعوت به عمل آورند      
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این روند در کوتاه مدت تا حدی پاسخگوی نیازهای          
آموزشی دانشگاه است، اما، ضعف پیکرۀ هیئت علمی        

کیالتی دانشگاه در درازمدت می  تواند      در ساختار تش  
آثار سوئی بر کمیت و کیفیت کار دانشگاه بر جا               

 . بگذارد
      باتوجه به نتایج، میانگین سابقۀ خدمت کارکنان        

این امر نشان از     .  سال است  5در دانشگاه پیام نور      
لذا، باید، با     . کمی تجربۀ کاری کارکنان دارد         

ضمن خدمت کارکنان،   برنامه ریزی و اجرای آموزشِ     
. فرصت کسب تجربه را برای آنان فراهم کرد               

بنابراین، در برنامه های دانشگاه توجه به آموزش            
مند  ضمن خدمت کارکنان به صورت مستمر و نظام         

 . جزء ضروریترین امور است
      نتایج نشان می دهد که میانگین سابقۀ مدیریت          

پیام نور     دانشگاه   6رؤسای مراکز و واحدهای منطقۀ       
این امر حاکی از عمر کوتاه مدیریت        .  سال است  5/2

البته، تغییر مدیریت    . در این مراکز و واحدهاست      
موجب به کارگیری نیروهایی در سطح رؤسای مراکز        
و واحدهای منطقه می گردد که با خود افکار نو و              
تجارب جدیدی به همراه دارند؛ اما، از سوی دیگر،           

مدیریت در مراکز و واحدهای      به دلیل کوتاهی عمر      
نور، عمالً امکان برنامه ریزی ـ        دانشگاه پیام  6منطقۀ  

. برای مدیران فراهم نمی شود        ـ      مدت حتی میان  
همچنین، تغییر زودهنگام مدیران باعث بی ثباتی            
مدیریت در مراکز و واحدهای منطقه می گردد که            
می تواند بر جوّ سازمانی این مراکز و واحدها                

 . رگذار باشدتأثی
دهندۀ        در پاسخ به سؤال اول تحقیق، نتایج نـشان       

آن است که نوع مدیریت حاکم بر مراکز و واحدهای          
% 9/86انسانگرا، و   % 1/31 دانشگاه پیام نور      6منطقۀ  

 .سازمانگراست
      همچنین، در پاسخ به سؤال دوم تحقیق، نتایج           

ین مراکز و   بیانگر آن است که جوّ سازمانی حاکم بر ا        

 . باز است% 1/79بسته و % 9/20واحدها 
      در ضمن، در پاسخ به سؤال سوم تحقیق، تجزیه         

سازمانی و تحلیل استنباطی رابطۀ نوع مدیریت و جوّ         
حاکم بر مراکز و واحدهای مذکور بیانگر آن است           
که رابطۀ معنی  داری بین نوع مدیریت و جوّ سازمانی         

دیگر، این دو متغیر مستقل      به عبارت   . وجود ندارد 
از یکدیگرند؛ به نحوی که نوع مدیریت بیشتر مراکز         

 و جوّ سازمانی حاکم بر این مراکز سازمانگراو واحدها 
در توضیح این موضوع می توان     .  است بازو واحدها   

گفت، با توجه به اِعمال سیستم متمرکز اداری و             
 آموزشی برای ادارۀ امور دانشگاه، طبیعی است که          
 6نوع مدیریت رؤسای مراکز و واحدهای منطقۀ            

همچنین، به دلیل عوامل      .  باشد سازمانگرادانشگاه  
زمینه ای موصوف، به ویژه وضعیت استخدامی، نوع        

 بر مراکز و    بازخدمت، و سابقۀ خدمت، جوّ سازمانی       
البته، چنین  .  دانشگاه حاکم است   6واحدهای منطقۀ   

جوّ سازمانی  نوع مدیریت سازمانگرا و       (وضعیتی  
در مراکز و واحدها همواره می تواند زمینۀ تنش        ) باز

به نظر می رسد با    . بین رؤسا و کارکنان را ایجاد کند      
اِعمال شیوۀ تمرکز  زدایی و تفویض اختیارات بیشتر        
به مراکز و واحدها بتوان شاهد بهبود این وضعیت           

 . بود
 نتایج    تحقیق، 11 تا   4      نهایتاً در پاسخ به سؤاالت      

نشان داد که عوامل جنس، سن، میزان تحصیالت و           
رشتۀ تحصیلی، وضعیت استخدامی، نوع خدمت،          
سابقۀ خدمت و مدیریت در پیام نور نقش مؤثری در           
نوع مدیریت و جوّ سازمانی حاکم بر مراکز و                 

البته شاید  .  دانشگاه پیام نور ندارند    6واحدهای منطقۀ   
 بررسی کوچک و     به دلیل اینکه حجم نمونۀ مورد       

پراکنش عوامل یادشده کم بوده چنین نتیجه ای حاصل        
بنابراین، بهتر است، در بررسی نوع           . شده است  

مدیریت و جوّ سازمانی، عوامل دیگری به عنوان             
 . کننده مورد مطالعه قرار گیرند متغیرهای تعدیل
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 محدودیتهای تحقیق
کوچکی حجم نمونه و، در عین حال، پراکندگی افراد         

 دانشگاه پیام   6ورد بررسی مراکز و واحدهای منطقۀ       م
نور در سه استان همدان، کردستان و کرمانشاه از              

زیرا کوچکی  . جمله محدودیتهای پژوهش حاضر بود    
حجم نمونه باعث محدودیت پراکنش متغیرهای مورد       
مطالعه گردید و شاید به این دلیل نتایج روشنی از              

گی مکانی افراد   در ضمن، پراکند  . تحقیق حاصل نشد  
مورد مطالعه عمالً از لحاظ تکمیل پرسشنامه ها              
دشواریهایی را به همراه داشت که با مراجعات مکرر          

 . سعی در رفع آنها شد
 

 پیشنهادها 
 پیشنهادهای پژوهشی

شود  مندان پژوهش در این حوزه پیشنهاد می        به عالقه 
که این موضوع را در سطح وسیعتر و تعداد بیشتری            

کز و واحدهای دانشگاه پیام نور مورد تحقیق          از مرا 
همچنین، در ارتباط با نوع مدیریت و جوّ         . قرار دهند 

سازمانی، متناسب با موضوع تحقیق متغیرهای دیگری       
از جمله رضایت شغلی، تعهد سازمانی، اثربخشی و          
. کارآیی کارکنان را نیز مورد مطالعه قرار دهند              

 پیشنهادهای کاربردی
آمده از پژوهش حاضر،       دست تایج به با توجه به ن     

موارد زیر به مسئوالن امر و مدیران دانشگاه پیشنهاد           
 : می شود

از آنجا که هیچ یک از رؤسای مراکز و               . 1      
 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام        6واحدهای منطقۀ    

نور نیستند، عمالً زمینۀ همکاری و مشارکت بیشتر           
 برای مدیریت   اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور      

 . مراکز و واحدها فراهم شود
و ) سال 32(با توجه به میانگین سنی کارکنان        . 2      

 5جوان بودن نیروی کار با میانگین سابقۀ خدمت             
سال در پیام نور، باید سعی کرد تا با استفاده از                  

نیروهای مجرب مأمور از سایر دستگاههای دولتی و          
ان مراکز و واحدها     به کارگیری آنها در کنار کارکن        

مشکـل کمبـود نیـرو تـا حـدی مرتفـع شـود، و،            
براین، فرصت استفاده از تجربیات کاری افراد          عالوه

 . مجرب عمالً برای کارکنان فراهم گردد
با توجه به میزان تحصیالت و رشتۀ تحصیلی        . 3      

کارکنان مراکز و واحدهای مورد بررسی، در به               
ت استخدام به دارندگان مدارک      کارگیری نیرو، اولوی  

 . تحصیلی باالتر، به ویژه در علوم پایه، داده شود
با عنایت به اینکه بیشتر کارکنان مراکز و             . 4      

اند و با توجه به         واحدهای مورد مطالعه قراردادی     
اینکه ارائۀ خدمت کارکنان قراردادی بر اساس              
مقررات اداری ممنوع شده است، ضروری است برای        
تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی اقدام شایسته             
معمول گردد و، برای مقابله با کمبود نیرو، راههای            

 . دیگری شناسایی و بهره گیری شود
از آنجا که درصد کمی از کارکنان مراکز و            . 5      

اند، بسیار   واحدهای مورد بررسی عضو هیئت علمی      
ضروری است که به منظور ارتقای کمّی و کیفی              

راکز، از لحاظ علمی، تعدادی عضو هیئت علمی            م
 . جذب و به کار گرفته شوند

 سال سابقۀ کار کارکنان     5با توجه به میانگین     . 6      
در دانشگاه پیام نور، ضروری است در خصوص             
آموزش ضمن خدمت کارکنان متناسب با نیازهای           

مند به اجرا    آنان برنامه ریزی و به طور مستمر و نظام         
 .  شودگذاشته

چون متوسط عمر مدیریت در مراکز و             . 7      
 سال است، پیشنهاد    5/2واحدهای منطقۀ مورد مطالعه     

می شود اوالً از کسانی استفاده شود که تعهد و سابقۀ            
اند و ثانیاً    نور داشته  همکاری بیشتری با دانشگاه پیام     

مزایای مناسبی برای مدیران منظور شود تا با رغبت           
االمکان،  ری نمایند؛ و در مجموع، حتی      بیشتری همکا 

 . از تغییر زودهنگام مدیران اجتناب گردد
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با توجه به اینکه نوع مدیریت سازمانگرا و           . 8      
جوّ سازمانی باز بر مراکز و واحدهای مورد مطالعه            
حاکم است و این وضعیت عمالً موجبات تنش میان          

ی شود با  رؤسا و کارکنان را فراهم می کند، پیشنهاد م         
اِعمال خط مشی تمرکز زدایی و تفویض اختیاراتِ           

 . بیشتر به مراکز و واحدها این وضعیت بهبود یابد
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