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 چکیده
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 مقدمه

شده استت و ایتن    وجهجذاب ت اتاخیر، مدیریت عملکرد سازمانی به یکی از موضوع ةدر دو ده

 ,Lee) هتای بستیاری من تر شتده استت      به بروز نوآوریهای تحقیقاتی و كاربردی  تمایل در زمینه

كنتد ماایتای رقتابتی كستن كننتد       ها را قادر متی  زیرا اطالعات مربوط به عملکرد، سازمان (.2001

(Vesna, 2008) .ها برای بقا به دنبال ابااری نوین باشتند و   كند سازمان دنیای متغیر امروز ای اب می

بتا   .ها را در تأمین اهداف یاری كند، شفافیت ستازمانی استت   مانتواند ساز یکی از اباارهایی كه می

و اكثتر   استت  توجه زیادی نشتده آن  به مفهوم ،ای نیست موضوع تازه سازمانی شفافیت وجودی كه

در مقالتة  . انتد  مطالعات در این زمینه، شفافیت سازمانی را در مفهوم افشای اطالعات بررستی كترده  

موضوع سازمان شفاف نیازمند . تری در نظر گرفته شده است اد كاملحاضر، شفافیت سازمانی با ابع

زیترا   (oliver, 2004)استت   های مناسبی از فرهنگ مناسن ها و ویژگی ای از نگرش تركین گسترده

دهتد و اهرمتی جهتت تقویتت رفتتار       فرهنگ سازمانی تقریباً همه چیا در سازمان را پوشت  متی  

  .(Jing, 2008)كند   راد در درک عملکرد سازمان كمک میسازمانی است و از این طریق، به اف

در بخ  اول، مبتانی  . با توجه به مطالن یادشده، مقالة حاضر در چهار بخ  تدوین شده است

های تحقیتق بته طتور خالمته مطتر        نظری دریارة شفافیت سازمانی و فرهنگ سازمانی و فرضیه

هتای تحقیتق در حتوزة متنعت متواد       یافتته  سپس، روش تحقیق بیان شده و پس از آن،. شوند می

بخ  پایانی مقالته  . شود غذایی در گروه مواد لبنی شهر تهران به همراه ارزیابی مدل تحقیق بیان می

 .گیری و پیشنهادها اختصاص داده شده است به نتی ه

 پیشینة پژوهش

از استت و توجته بته    با توجه به رقابت جهانی، ارزیابی عملکرد سازمان برای بقای سازمان مورد نی

هتر ستازمان، عملکترد    . گیری عملکرد به عنوان نقطة شروعی جهت فرایند توسعه مهم است اندازه

گیری عملکرد، افاای   دلیل املی برای اندازه. كند وتحلیل می نظارت و ت ایه ،گیریخود را اندازه

در مقتدار زیتادی منتاب      ها از این رو، سازمان. وكار است اثربخشی كلی سازمان و فرایندهای كسن
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. كننتد  گتذاری متی   های مدیریت عملکرد كارآمد سترمایه  ویژه مناب  انسانی و مالی، و نظام جدید، به

دهد آنچه  ها اجازه می ای كه به آن گیری عملکرد بسیار پیچیده است به اندازه های اندازه  مبعضی نظا

ای  ها اقداماتی برای بررسی دوره ی از سازمانافتد، پیگیری كنند و بسیار را در زمان واقعی اتفاق می

دهتد توجته ختود را بتر      ها اجازه می گیری عملکرد سازمانی به مدیران شركت اندازه. اند ان ام داده

بنابرای، سؤال پتی  روی متدیران   . (Vesna, 2008) هایی كه نیاز به بهبود دارند، متمركا كنند بخ 

 «چگونه است؟ غذاییمواد منعت در های فعال  شركتعملکرد  وضعیت»ها این است كه  سازمان

 طتور پیوستته عملکترد ختود را     هبت  ،بقاحفظ ها به منظور  سازمان، دنیای پیچیده و پویای كنونی

ای مهمی است و بستیاری   در واق ، ارزیابی عملکرد اباار توسعه. بخشند میبهبود  كنند و بررسی می

بتتازخورد، توانمندستتازی، مشتتاركت كاركنتتان و   تتتوان از طریتتق ارا تته  از تتتالش افتتراد را متتی 

 ,Chow)گذاری اطالعات تشویق كرد و از این طریق انتظتار عملکترد بتا یی را داشتت      اشتراک به

عملکترد ستازمان تتأثیر     بتر های بستیار مهتم و اساستی كته      یکی از قابلیت از سوی دیگر،(. 2012

استت كته بتر دسترستی آزاد،      ای دهگستتر  امتطال   شتفافیت  .است 0«شفافیت سازمانی» گذارد می

 بترای متورد نیتاز    اطالعتات ة تهیت . (Pencek, 2008) گیتری و آزادی اطالعتات د لتت دارد    تصمیم

بته افتاای  شتفافیت در ارزیتابی عملکترد من تر        آگاهانته،  انتخاب به رسیدنبرای  كننده، مصرف

 گیتری   تصتمیم  كیفیت ایارتق و رقابت افاای  موجن شفافیتهمچنین،  .((English, 2003شود  می

 (Hahn, 2008).شود

كتترد  را شناستتایی« و پاستتخگویی اطالعتتاتی، مشتتاركتی» ستته نتتوع شتتفافیت( 0111) 8بتتالکین

(Rawlins, 2008.) دسترسی عمتومی  » :تومیف كردبه این شر  شفاف را  سازمان  از طرفی، هیس

و بدون  ،موق ، متعادل به، ای دقیق همثبت یا منفی كه از نظر قانونی به شیو از اعم –به تمام اطالعات

هتا در   ستازمان پاستخگویی   و عموم مردم افاای  توانایی استد ل هدفتا  –ابهام قابل انتشار است
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و همکارانتدر ستال    0بوشمن .(Cottrel, 2000)محقق شود  های خود ها و شیوه سیاست برابر اعمال،

هتا، دسترستی بته     دهی ستازمان  ا گاارشه چارچوبی برای شفافیت سازمان مطر  كردند، آن 8882

 .اطالعات خصومی و انتشار اطالعات را در این چارچوب قرار دادند

و در مبانی نظری مربتوط بته شتفافیت، بته      ،بررسی كرد شفافیت راهای  نظریه( 8882)راولینا 

ی و ،بعد چهارمی با عنوان پنهانکاری اضتافه كترد  شده است هیس بیان  توسطكه  تعریف عملیاتی

معکتو   ی كته عتامل   پنهانکتاری را  و ،پاستخگویی  ،كاركنتان  ، مشاركتواقعی اطالعاتبعد چهار 

 (.Rawlins, 2008) ، به عنوان ابعاد شفافیت سازمانی مطتر  كترد  مراحت بود در مقابل گیری اندازه
 خودهای  و تصمیم اقداماتكنند  سعی می ها سازمان: ی اینگونه تومیف شده استشفافیت اطالعات

 كننتد، پتذیر و قابتل فهتم     اثبتات  های سازمان یا تصمیم اعمالبه  عالقمندهای  افراد یا گروها برای ر

، درک كننتد د سهامداران بایت . آن نیا قابل توجه است آگاهی از تحویل شده، بیاناطالعات  عالوه بر

و  شتود  گفته متی بدانند،  است نیاز كهرا آنچه آنان و به  شفاف است، این سازمان باشند كهمعتقد  یا

كننتده استت تتا     در ارتباط بتا نیازهتای دریافتت   بیشتر اساسی  از آن ا كه مفهوم اطالعات واقعی و

و بایتد بدانتد،    بدانتد سازمان آید مگر راین استاندارد ب ةتواند از عهد نیازهای فرستنده، شفافیت نمی

ن ارتقای افشاگری به شفافیت موج  نف مشاركت افراد ذیبنابراین، . دنخواه چه می  نف افراد ذی كه

فراینتدی   شتفافیت، . نامید شفافیتكاترل آن را روند نفعان فرایندی است كه  مشاركت ذی .شود می

دستیابی، توزی  و ای تاد دانت     تنها در دستر  بودن اطالعات، بلکه مشاركت فعال در نهاست كه 

هتای شتفاف پاستخگوی     نستازما  مستلام پاستخگویی استت،   ،همچنین شفافیت .شود را شامل می

قترار   دیگرانبررسی در دستر   جهتزیرا این اطالعات  ،خود هستند های تصمیم گفتار و اعمال،

 ها  آن عمداً به معنی شفافیت، و مخفی كردن اقدامات عمداً یابه معنكاری  همچنین، پنهان .گیرد می

  (.Rawlins, 2008; Behn, 2010) است آشکار كردن را
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؛ 8888، 8؛ استتراترن 0111، 0فلتورینی )گرفتته استت   ی در زمینة شفافیت ان ام تحقیقات متعدد

،  ؛ استتارگس  888،  ؛ گتاور 8882، 2یتو  ؛ فتان 8882، 2؛ كوفمن و بلتور 8888،  گرانینگ و هوانگ

؛ 8881؛ 00،8881؛ هیونتگ لتی  8881، 08؛ لتی و كانتگ  8881، 1؛ لی چیوچی 888، 2؛ لیندستد 888

دهنتد،   ، برخی از این تحقیقات عواملی كه شفافیت را افاای  می(8808،  0؛ بگدای8800، 08پرایس

دسترسی بته اطالعتات   ،های مالی و در تعدادی دیگر نیا ها شاخص در بعضی از آن. كنند بررسی می

هتای   كیفیتت ادارة ستازمان  ( 8881)چیتوچی   لتی  .(Behn, 2010; paulin, 2006)بررسی شده است 

های شركت در افشاگری اطالعات، نق  مهمی در عملکترد   وهشفاف را بررسی كرد و نشان داد شی

هتای دولتت    تأثیر تالش( 8800)و همکاران   02از طرف دیگر، ریچارد پرایس. كند شركت ایفا می

هتا متوجته    ها را بررسی كردند، آن ها و شفافیت و عملکرد آن مکایک برای بهبود ادارة امور شركت

 8882تتا    888هتای  در ستال . یت رابطه وجتود نتدارد  شدند بین شاخص نظارت، عملکرد و شفاف

توسط لی و كانگ ان تام گرفتت كته    « تأثیر شفافیت شركت بر عملکرد ت اری»پژوهشی با عنوان 

شتود عملکترد    ها در افشاگری اطالعتات باعتم متی    دهد شفافیت سازمان نتایج آن تحقیق نشان می

اینکه تحقیقات در زمینتة شتفافیت ستازمانی،     با توجه به. (Lee & Kang , 2009)سازمان بهبود یابد 

كند و هیچ یتک موضتوع شتفافیت     اغلن تأثیر افشاگری اطالعات بر عملکرد سازمان را بررسی می
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سازمانی را با ابعاد اطالعات واقعی، مشتاركت، پاستخگویی و پنهانکتاری و تتأثیر آن بتر عملکترد       

است كه موضتوع شتفافیت ستازمانی را در     اند، از این رو، این تحقیق زاویة جدیدی بررسی نکرده

بنابراین، فرضتیة اول تحقیتق بته شتر  ذیتل      . كند قالن چهار بعد و تأثیر آن بر عملکرد بررسی می

 :است

 .های فعال در منعت مواد غذایی تأثیر دارد شفافیت سازمانی بر عملکرد شركت :فرضیة اول

. است 0فرهنگ سازمانی دارد،را تأثیر عملکرد سازمان بر یکی از موضوعاتی كه  از سوی دیگر،

در طول چهار دهة گذشته مطالعات قابل توجهی بر حتوزة فرهنتگ ستازمانی و عملکترد ستازمان      

دهنتدة ارزش   این ح م مبانی نظری نشان (li, 2011; dadzie, 2012; Cheung, 2012) اند تمركا كرده

فرهنگ سازمانی بر عملکترد ستازمان    دهندة تأثیر مثبت مطالعات قبلی نشان. فرهنگ سازمانی است

اند فرهنگ سازمان اهرم مناسبی بترای   همچنین، دانشمندان مدیریت اذعان كرده. (jing, 2008) است

فرهنتگ  . ;Denison, 2000) (dadzie, 2012تقویت رفتار سازمانی و افاای  عملکرد سازمان استت  

هتا،   هتا، ارزش  اعتقادات اساسی، نگترش سازمانی تقریباً همه چیا را در سازمان شامل مفروضات و 

هتا و نمادهتا،    هتا، عتادات، ایتده    هن ارها، اخالق، الگوی رفتار و آداب و رسوم، زبان خاص، شیوه

دهد، لتذا قابتل قبتول استت كته تفستیرهای        پوش  می قهرمانان، هنر، مصنوعات، دان  و فناوری

هتا و   ستازمان را نظتامی از ارزش  فرهنتگ   8شتاین . (livari, 2010)مختلف و متنوعی داشتته باشتد   

شتود و ایتن    باورهای مشترک افراد سازمان تعریف كرده است كه به هن ارهای رفتاری من تر متی  

كند و از این طریتق،   ها، همه چیا حتی رفتارهای مورد انتظار از افراد را تعیین می هن ارها و ارزش

در هتر ستازمانی فرهنتگ     ،در واقت   .jing , 2008))كنتد   به درک افراد از عملکرد سازمان كمک می

فهم و معنی بخشتیدن بته رویتدادها را نشتان      ةفرد آن سازمان وجود دارد كه به افراد شیو همنحصرب

شتود افتراد در تتالش بترای نگاهداشتت پایگتاه قتدرت         فرهنگ سازمانی ضعیف مان  می. دهد می
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برای تستهیل  بنابراین، . كنندهای خوی  را تسهیم كرده و منتشر  شخصی و كارایی خوی ، دانسته

مطالعات و تحقیقات متعددی در زمینة  .داردمشاركت افراد و پاسخگویی، فرهنگ سازمانی اهمیت 

هتای فرهنتگ ستازمانی     فرهنگ سازمانی دنیسون یکی از الگتو  .فرهنگ سازمانی ان ام گرفته است

گتذارد، و   زمان تأثیر متی بر عملکرد ساچگونه است كه فرهنگ نکته این  اش،است كه مبنای املی

 در هتا  ستازمان  بترای  را فرهنگ ابعاداین الگو . شامل ابعاد كامل و عمیقی از فرهنگ سازمانی است

 در 2رستالت  و پتذیری  انطباق ،8سازگاری ،0(مشاركت) كار در درگیرشدن شامل املی محور چهار

فرهنتگ ستازمانی    بر هایی كه اما واقعیت آن است كه یکی از مقوله .(Denison, 2000) گیرد می نظر

موضتوع شتفافیت    ،رفتار كاركنتان استت   ،فرهنگ سازمان و به تب  آن ةدهند و شکل گذارد میتأثیر 

 ،های چهارگانه شفافیت سازمانی در قالن اطالعات واقعی، مشاركت كاركنتان  لفهؤم .سازمانی است

بتدیهی  . رونتد  شمار می مانی بهفرهنگ ساز یهای اساس لفهؤافراد سازمان از م پاسخگویی و رازداری

 یفرهنگی وجتود داشتته باشتد، فرهنگت     های دیگر مؤلفهها به همراه  كه این مقوله یاست در سازمان

و یکی از عوامل كلیدی موفقیتت   من ر شود تواند به بهبود عملکرد سازمان كه می حاكم استقوی 

ای در  اند به عنوان متغیر واستطه تو همچنین، فرهنگ می. (20 0 ا یج و مشبکی،نكرد) سازمان باشد

بنتابراین،  . گتذارد  نظر گرفته شود كه بر رابطة شفافیت ستازمانی و عملکترد ستازمان را تتأثیر متی     

 :اند از های دوم و سوم تحقیق عبارت فرضیه

 .های فعال در منعت مواد غذایی تأثیر دارد فرهنگ سازمانی بر عملکرد شركت: فرضیة دوم

منعت  فعال درهای  عملکرد شركتبر  ازمانی از طریق فرهنگ سازمانشفافیت س :فرضیة سوم

 .داردمواد غذایی تأثیر 

                                                           
1. Involvement 

2. Consistency 

3. Adaptability 

4. Vision  
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 روش تحقیق

و از همبستگی  ةها تومیفی از شاخ گردآوری داده نحوةاین تحقیق از نظر هدف،كاربردی و از نظر 

عت هتای فعتال در متن    جامعة آماری این تحقیق، شتركت  .استسازی معاد ت ساختاری  نوع مدل

شهر تهران است كه از طریق فرمول تعیتین ح تم نمونته در جامعتة     ( گروه مواد لبنی)مواد غذایی 

-  همچنین، واحد آماری این تحقیق مدیران و كارشناسان شتركت . محدود تعداد نمونه مشخص شد

درمتد و دقتت    12برای برآورد ح م نمونه، ستط  اطمینتان   . های فعال در تولید مواد لبنی است

شتود و فترب بتر     درمد در نظر گرفته می  د یا حداكثر خطای قابل قبول به روش احتیاطی برآور

در نظر گرفته شتد از   2/8، مساوی Pاین است كه تخمینی دربارة نسبت موفقیت وجود ندارد، پس 

انتد، نمونتة آمتاری     شتركت    های فعال در منعت مواد غذایی از گروه مواد لبنتی   آن اكه شركت

نفتر   2كت تعیین شد، تالش شد پرسشنامه تحقیق در هر شركت به طور متوسط بین شر 8 تحقیق 

آوری  پرسشتنامه تکمیتل و جمت     002از كارشناسان ارشد و مدیران خبره توزی  شود، در نهایتت،  

. ای بوده استت  ای و خوشه گیری طبقه گیری در این تحقیق، نمونه شایان ذكر است روش نمونه. شد

ای  ها به روش خوشه گیری از شركت ای، و نمونه شناسان و مدیران به روش طبقهگیری از كار نمونه

 .ان ام گرفته است

هتای   برای ستؤال ( 8882)آوری اطالعات این تحقیق پرسشنامة استاندارد راولینا  به منظور جم 

0شفافیت سازمانی، از پرسشنامة استاندارد هاگا و مورگان
ان های عملکرد ستازم  برای سؤال(  888(

. گتار گرفتته شتد    هتای فرهنتگ ستازمانی بته     برای سؤال( 8888)و از پرسشنامة استاندارد دنیسون 

برای سن   شفافیت سازمانی و ابعاد آن،   8تا  0های  سؤال دارد، سؤال 22پرسشنامة این تحقیق 

جهت ستن   فرهنتگ    22تا    های   برای سن   عملکرد سازمان، و سؤال 8 تا   8های  سؤال

هتای   هتای آن و ستؤال   ، متغیرهای تحقیق به همراه شتاخص 0در جدول . انی و ابعاد آن استسازم

 .اظر در پرسشنامه بیان شده استمتن
                                                           

1. Hughes & Morgan 
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 ها متناظر با ابعاد پرسشنامه سازه، ابعاد و سؤال. 1جدول

 سازه ابعاد ها سؤال

 شفافیت كلی 2تا  0

 

 

 شفافیت

 مشاركت 08تا  2

 اطالعات واقعی  0تا  00

 پاسخگویی 80تا  02

 پنهانکاری  8تا  88

  عملکرد تولید 82و   8

 عملکرد مشتری 8 تا  81 عملکرد

 مشاركت   تا    

 

 سازمانی فرهنگ

 سازگاری 28تا    

 پذیری انطباق 22تا  20

 ماموریت 22تا  22

كتارگیری   بته همچنتین، بتا   . برای سن   روایی پرسشنامه نظرسن ی از خبرگان ان ام گرفتت 

مشتاهده   8طتور كته در جتدول     همتان . ها تعیین شد روایی همگرای هر یک از سازه PLSافاار  نرم

. ها روایی مناسبی دارنتد  در نتی ه، تمامی سازه. است 2/8ها با تر از  شود، روایی هر یک از سازه می

 .از این رو، روایی اباار تحقیق تأیید شد
 ها روايي همگراي سازه .2جدول 

 AVE سازه
 8/  2 مشاركت

 8/ 20 پاسخگویی

 8/ 21 اطالعات واقعی

 8/  2 پنهانکاری

 8/ 0  عملکرد

 8/  2 فرهنگ

هتای   ها از طریق آلفای كرونباخ بررسی شد كه آلفای كرونبتاخ ستؤال   پایایی یا اعتبار پرسشنامه

فرهنتگ ستازمانی، بته    های عملکترد و   محاسبه شد و آلفای كرونباخ سؤال 8/ 21شفافیت سازمانی 

 قابل قبتول قترار دارنتد و پایتایی ابتاار      ةكه همگی در محدود. به دست آمد 8/ 18و  8/ 10ترتین 

 .تحقیق تأیید شد
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 های پژوهش  یافته

هتا در   به منظور تعیین وضعیت شفافیت، فرهنگ و عملکرد ستازمانی، و هتر یتک از متغیرهتای آن    

نحراف معیار شفافیت سازمانی و ابعتاد آن، فرهنتگ و ابعتاد    های مواد لبنی، ابتدا میانگین و ا شركت

سپس، به منظور آزمون فرضیة برابری میانگین كل . آن، و عملکرد و ابعاد آن در نمونه، محاسبه شد

بترای بررستی   . كتار گرفتته شتد    درمتد، آمتارة تتی استتیودنت بته      2، در سط  خطای  جامعه با 

بتودن   و فترب مختالف آن، نامستاوی     نگین جامعه بتا  های تحقیق، فرب مفر، برابری میا فرضیه

 .نشان داده شده است  نتایج آزمون میانگین در جدول . در نظر گرفته شد  میانگین جامعه با 
 

 نتايج آزمون میانگین شفافیت، فرهنگ، عملکرد و ابعاد آن. 3جدول 

 ضعیتو حد باال حد پایین سطح معناداري مقدارآزمون میانگین میانگین متغیر

  میانگین برابر با  8/ 80 -8/ 02 8/    8/ 82   / 88 شفافیت سازمانی

  میانگین برابر با  8/  8 -8/ 82 8/ 82 0/ 020  / 82 اطالعات واقعی

  میانگین برابر با  8/   0 -8/  8 8/  20 8/ 280  / 82 مشاركت

  ز میانگین كمتر ا -8/ 82 -8/ 81 8/ 80 8/ 88  8/  2 پاسخگویی

  میانگین كمتر از  -8/ 80 -8/  8 8/ 88 -8/ 82 8/ 22 پنهانکاری

  میانگین برابر با  8/ 00 -8/ 02 8/     -8/ 8  8/  1 فرهنگ سازمانی

  میانگین بیشتر از  8/ 82 -8/ 80 8 8/ 82  / 02 پذیری انطباق

  میانگین برابر با  8/  8 -8/  8 8/ 88 -0/  8 8/ 1 مشاركت

  میانگین كمتر از  -8/ 82 -8/ 1  8 - /  8 8/   اریسازگ

  میانگین برابر با  8/ 82 -8/  8 8/ 82 0/  0  / 08 مأموریت

  میانگین برابر با  8/ 81 -8/  8 8/ 00 0/ 21  / 0 عملکرد

  میانگین برابر با  8/ 02 -8/ 01 8/  1 8/ 82 8/ 1 عملکرد تولید

  میانگین برابر با  8/ 28 8/ 08 8  /  8  / 8 عملکرد مشتری

های مواد لبنی در سط  متوستط   دهد شفافیت سازمانی در شركت نتی ة آزمون میانگین نشان می

است و از نظر ابعاد شفافیت سازمانی، اطالعات واقعی و مشاركت در حد متوسط و پاستخگویی و  

های مواد لبنتی در حتد    ركتهمچنین، عملکرد سازمانی در ش. پنهانکاری كمتر از حد متوسط است

متوسط است، و از نظر ابعاد عملکرد سازمانی، عملکرد تولید در حتد متوستط و عملکترد مشتتری     
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فرهنگ سازمانی، مشاركت و مأموریتت در حتد متوستط استت و     . با تر از حد متوسط بوده است

 .تهمچنین، سازگاری كمتر از حد متوسط اس. پذیری بیشتر از حد متوسط است انطباق

تأثیر شفافیت سازمانی بر عملکترد ستازمانی بتوده    با توجه به اینکه این تحقیق به دنبال بررسی 

داری ایتن   ضرین معنتی  شود سازی معاد ت ساختاری مشاهده می كارگیری الگوی مدل است، با به

اید با تر داربودن یک رابطه، قدرمطلق مقدار تی ب است، از آن ا كه برای معنی 2/   2رابطه برابر با 

از سوی دیگتر،  . دار است توان نتی ه گرفت این رابطه معنی پس می، (Chinn, 2010)باشد  0/  1از 

درمتد   12و مثبت است، از ایتن رو، در ستط  اطمینتان     8/ 2 2شده برابر با  ضرین مسیر محاسبه

كته بتا افتاای     بدین معنتی  . توان گفت شفافیت سازمانی بر عملکرد تأثیر مثبت و معنادار دارد می

افتاای  خواهتد یافتت و     8/ 2 2شفافیت سازمانی به اندازة یک واحد، عملکرد سازمان به انتدازه  

 .شود تأثیر شفافیت سازمانی بر عملکرد به شکل معناداری تأیید می فرضیة اول تحقیق دربارة

 
 

 تأثیر شفافیت سازماني بر عملکرد سازمان. 1شکل 

 .بیان شده است 2ازمانی با عملکرد سازمان در جدول نتایج آزمون رابطة شفافیت س
 

 رابطة شفافیت سازماني و عملکرد. 4جدول 

 رد فرضیه/ تأیید ضریب مسیر مقدار تی نوع فرضیه متغیر وابسته متغیر مستقل

 تأیید 8/ 2 2 2/   2 املی عملکرد شفافیت سازمانی

بررستی  سازمانی بر عملکرد ستازمان  فرهنگ از سوی دیگر، در آزمون فرضیة دوم تحقیق تأثیر 

 .كار گرفته شد سازی معاد ت ساختاری به كه برای آزمون این فرضیه مدل ،شود می
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 تأثیر فرهنگ سازماني بر عملکرد سازمان. 2شکل

دار  است، ایتن رابطته معنتی    0/  1 و بی  از  0/ 222از آن ا كه مقدار تی در این رابطه برابر با 

رو، در ستط    و مثبت است، از این 8/     ، ضرین مسیر محاسبه شده برابر بااز سوی دیگر. است

درمد، فرهنگ بر عملکترد تتأثیر مثبتت و معنتادار دارد و فرضتیة دوم تحقیتق تأییتد         12 اطمینان

واحد افتاای  در عملکترد روی    8/    شود و با افاای  فرهنگ سازمانی به اندازة یک واحد،  می

 .است 8/ 222در این رابطه، برابر با  0دهد، ضرین تعیین می
 

 تأثیر فرهنگ سازماني بر عملکرد سازمان. 5جدول 

 رد فرضیه/ تأیید ضریب مسیر مقدار تی نوع فرضیه متغیر وابسته متغیر مستقل

 تأیید 8/      0/ 222 املی عملکرد فرهنگ سازمانی

نشتان    کرد ستازمان، در شتکل   شدة تأثیر فرهنگ بر رابطة شفافیت سازمانی و عمل مدل آزمون

توان نتی ته گرفتت ایتن    است، می 0/  1 از آن ا كه مقدار تی در این رابطه بی  از. داده شده است

مثبت است، بنابراین،  و 8/ 8  شده برابر با از سوی دیگر، ضرین مسیر محاسبه. دار است تأثیر معنی

رد تتأثیر مثبتت و معنتادار دارد و    شفافیت از طریق فرهنتگ بتر عملکت   درمد  12 در سط  اطمینان

 .شود فرضیة سوم تحقیق تأیید می
 

 تأثیر شفافیت سازماني بر عملکرد سازمان از طريق فرهنگ سازمان. 6جدول

 رد فرضیه/ تأیید ضریب مسیر مقدار تی نوع فرضیه متغیر واسطه متغیر وابسته متغیر مستقل

 تأیید 8/ 281  8/  2  املی فرهنگ سازمان عملکرد شفافیت سازمانی

                                                           

1. R2 
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 رابطة شفافیت سازماني بر عملکرد سازمان از طريق فرهنگ سازماني. 3شکل 

 گیری نتیجه

های قرن بیست و یکم باید به آن توجه ویژه داشته باشتند، شتوک    های مهمی كه سازمان از موضوع

یان این سه روند، از م. (Hays, 2005) آینده است كه شامل روندهای ناپایداری، تازگی و تنوع است

در واق ، در عصر حاضر تغییر با سرعت بتا  و دامنتة   . كند آن را بررسی می ةناپایداری تغییر و دامن

باید عملکرد خود را بررسی و  همواره ،ها برای بقا و موفقیت خود دهد و سازمان ای رخ می گسترده

های تأثیرگذار   شاره شد، یکی از مؤلفههمان طور كه در ابتدای مقاله ا. نسبت به بهبود آن اقدام كنند

 .در بهبود عملکرد، شفافیت سازمانی است

تحقیقات در زمینة شفافیت سازمانی، اغلن تأثیر افشتاگری اطالعتات بتر عملکترد ستازمان را      

كند ولی اگر شفافیت سازمانی مشابه با تحقیقات قبلی فقط با مؤلفه شتفافیت اطالعتاتی    بررسی می

توانست باعم ابهام شود و هدف شتفافیت   شد، افشاگری مطر  بود و به تنهایی می گیری می اندازه

بنابراین، در این تحقیق، ابعاد شفافیت كه توسط راولینا مطر  شد، مبنای این تحقیتق  . را تغییر دهد

از این رو، این تحقیق زاویة جدیدی استت  . قرار گرفت و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی بررسی شد

 .كند ع شفافیت سازمانی در قالن چهار بعد و تأثیر آن بر عملکرد را بررسی میكه موضو

از طرفی، اهمیت فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر حیات و عملکرد سازمان بر اهل علم و اندیشه 

پوشیده نیست و برای شناخت سازمان و رفتارها و عملکرد كاركنتان، شتناخت ایتن متغیتر گتامی      

تتوان ان تام تغییترات را تستهیل كترد و       زیرا با اهرم فرهنگ به سادگی می .اساسی و بنیادی است
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اگتر ستازمان شتفافیت باشتد، ممکتن استت بتا        . های جدید را در ستازمان پایتداركرد   گیری جهت

تهدیدهایی مواجه شود، از این رو، ابتدا باید در سازمان فرهنگ مناسن حاكم شود چون فرهنگ بر 

ا، باورها، مفروضات و هن ارهای رفتاری نهفته استوار است، و تعیتین  ه ای از ارزش مبنای م موعه

توانتد   كند در سازمان چه چیای مهم است و چه چیای قابل قبول نیست و فرهنگ سازمان متی  می

ها و اعتقادات مشتترک اعضتای ستازمان را     ها به یکدیگر بوده و آرمان به عنوان پیونددهندة سازمان

ناسبی در سازمان حاكم باشد، در متورتی كته شتفافیت ستازمانی افتاای       اگر فرهنگ م. بیان كنند

 . ی شده استحطرا 2مدل نهایی تحقیق در شکل. یابد یابد، عملکرد نیا افاای  می

 

 

 

 

 

 
 مدل تأثیر شفافیت بر عملکرد سازمان از طريق فرهنگ سازماني. 4شکل 

کرد خود را بهبتود بخشتند بایتد بته     ها بخواهند عمل دهد چنانچه سازمان نتایج تحقیق نشان می

هتا شتفافیت اطالعتاتی     هایی كه در آن در واق ، سازمان. موضوع شفافیت اطالعاتی توجه ویژه كنند

نفعتان قابتل فهتم و درک كننتد و      ها و اقدامات خود را بترای ذی  كنند فعالیت می وجود دارد، سعی 

طتوری كته    بته . بته اشتتراک گذارنتد    شتدة ستازمان   اطالعات خود را براسا  استانداردهای تعیین

شان تسهیم شتود و قابتل دستتر  باشتد كته ایتن        اطالعات بین افراد متناسن با مسئولیت و مرتبه

اطالعات منوط به ای اد ارتباط محی  است و اگر مناب  ارتباطی نتایج را بتازخور كنتد، مشتخص    

 .شود انتقال اطالعات به چه میاان موفق بوده است می

ر، در كنار شفافیت اطالعاتی، موضوع فرهنگ سازمانی، و به طور خاص مشاركت از سوی دیگ

بته عبتارت دیگتر، اگتر     . تواند موجن بهبود عملکترد ستازمانی شتود    گیری می كاركنان در تصمیم

شفافیت 

 سازمانی

فرهنگ 

 انیسازم

عملکرد 

 سازمان
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ها مشاركت داده شوند، كاركنان ختود   گیری ها در تصمیم اطالعات واقعی به كاركنان داده شود و آن

و بتر اهتداف    هتا بتر كارشتان    كنند و ایتن تصتمیم   ای از پیکرة سازمان احسا  می را به عنوان پاره

كنند از محتیط نیتا اطالعتاتی را در زمینتة عتواملی كته        كاركنان تالش می. سازمان تأثیر مثبت دارد

هتای ختود و    تواند موجن بهبود عملکرد سازمان شود، دریافت كنند و در جهت توسعة توانایی می

شتود توجته    این كتار باعتم متی   . عمل كنند و به تغییرات محیطی پاسخ دهند رضایتمندی مشتری

تواند به نیاز مشتتری پاستخ دهنتد و     در نهایت، سازمان می. سازمان بر بازار و مشتری متمركا شود

 .بدین ترتین، عملکرد خود را بهبود بخشد

های خود  و تصمیم های شفاف پاسخگوی اعمال، گفتار همچنین، نتایج تحقیق نشان داد سازمان

زیرا اطالعتات بترای بررستی در دستتر  دیگتران قترار گرفتته استت و زمتانی قابلیتت            ؛هستند

اند و از  نفعان خود وعده داده هایی باشند كه به ذی پاسخگویی دارند كه جوابگوی مأموریت و نق 

و در نهایتت،  كار گیرند و باعتم افتاای  رضتایتمندی     این طریق، مناب  دردستر  خود را بهتر به

 . بهبود عملکرد شوند

های تحقیق آن است كه عامل فرهنگ سازمانی بر عملکرد ستازمان   از نکات قابل توجه در یافته

تتری بتر عملکترد     به شدت تأثیر دارد، همچنین، شفافیت سازمانی نیا از طریق فرهنگ، تأثیر قتوی 

وضتعیت فرهنتگ ستازمانی در     های پژوه  بیتان شتد،   طور كه در قسمت تحلیل یافته همان. دارد

های فعال در گروه مواد لبنی به فرهنتگ   چنانچه شركت. های مواد لبنی در حد متوسط است شركت

هتای چشتمگیری دستت     سازمانی توجه ویژه كند و این مؤلفه را در خود تقویت كنند، به موفقیتت 

مواد لبنی به آن توجته  های  ای است كه در شركت در واق ، فرهنگ سازمانی حلقة گمشده. یابند می

ها فرهنگ سازمانی مناسن را به همراه شفافیت سازمانی در شتركت حتاكم    اگر شركت. نشده است

 .شود ای در عملکرد سازمان ای اد می كنند، افاای  قابل مالحظه

 

 

 
 



411                                               2313 تابستان ،1 ، شمارة21دورة ، مدیریت فرهنگ سازمانی 
 

 

 منابع و مآخذ

حیط در مدل تعاونی استراتژی، فرهنگ سازمانی و م» .(20 0) مشبکی، امغر ؛كردنا یج، اسداله .0

، متفحات  82پیتاپی   ،اول ةششم، شمار ة، دورمدر  علوم انسانی .«های منعتی كشور سازمان

002 - 11. 
2. Behn Bruce, K, D.; DeVries Delwyn, LinJing (2010),"The determinants of transparency 

in nonprofit organizations: An exploratory study”. Advances in Accounting, 

incorporating Advances in International Accounting, 26, 6–12. 

3. Bushman, Robert M.; Piotroski, Joseph d.; Abbiej,. Smith (2004). “What Determines 

Corporate Transparency?”. Journal of Accounting Research, 42 (2), 207-252. 

4. Cheung Sai On; Wong, Peter S.P.; Wu,Ada W.Y. (2012). “Towards an organizational 

culture framework in construction”.International Journal of Project Management 29, 

33–44. 

5. Chinn, W.W. (2010). "How to write and report pls analyses”, j. Gentle,W.Hardle & y. 

mori, Handbook of partial least squarea (pp.655  –  691 ),  .resnirps  

6. Cotterrell, R. (2000). “Transparency, mass media, ideology and community”. Cultural 

Values, 3,414–426. 

7. Denison, D.R (2000). Organizational Culture :Can it be a key level for driving 

organizational change?. Cooper,C. L.Cartwight, S; Earely, P. C. (EDS) International 

Handbook of organizational Culture and climate (pp. 347-379), Chichester, John-wiley 

& Sons. 

8. English, Linda. (2003). “Emasculating Public Accountability in the Name of 

Competition: Transformation of State Audit in Victoria”. Critical Perspectives on 

Accounting, 14, 51–76. 

9. Fan, Yu, (2005). "Accounting transparency and the term structure of credit spreads". 

Journal of Financial Economics, 75, Issue 1, 53-84. 

10. Florini, A. (1999). "Does the Invisible Hand Need a Transparent Glove? The Politics of 

Transparency". Carnegie Endowment for International Peace. Washington, D.C. 

11. Hahn, V. (2008). “Committees, sequential voting and transparency”. Mathematical 

Social Sciences.  56, Issue 3, 366–385. 

12. Jing Fenwick Feng; Gayle C. Avery (2008). “Missing Links In Understanding The 

Relationship Between Leadership And Organizational Performance”. International 

Business & Economics Research Journal, 7 (5), 65-78. 

13. Lee, Jae-Hyung; Kang, Chul-kyu (2009). The Effect of Corporate Transparency on 

Business Performance: A Comparative Study of Korean Chaebol, University of Seoul - 

Department of Economics, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1433263. 
14. Grunig, J. E.; Huang, Y. (2000). From organization effectiveness to relationship 

indicators: Antecedents of relationships, public relations strategies, and relationship 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X04001321?_alid=1793585191&_rdoc=5&_fmt=high&_origin=search&_docanchor=&_ct=8100&_zone=rslt_list_item&md5=a86f3ee0b58a44499e3da3abd71af94f
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01654896/56/3
http://ssrn.com/abstract=1433263


 411                                                                       فرهنگ سازمانی حلقة مفقودة شفافیت سازمانی و عملکرد سازمان    

 

outcomes. J. A. Ledingham & S. D. Bruning (Eds.), Publicrelations as relationship 

management (pp. 23-53). 

15. Denison, D.R. (2000).Organizational Culture :Can it be a key level for driving 

organizational change ?. In Cooper, C. L. Cartwight, S. & Earely,P. C. (Eds) 

International Handbook of organizational Culture and Climate (pp. 347-379). 

16. Kaufmann, Daniel; Bellver, Ana (2005). Transparencing Transparency: Initial 

Empirics and Policy Applications. Munich Personal RePEc Archive, Online at 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8188/. 

17. Mathew Hughes, Robert E. Morgan (2007). ”Deconstructing the relationship between 

entrepreneurial orientation and business performance at the embryonic stage of firm 

growth”. Industrial Marketing Management, 36, 651–661. 

18. Sturges, Paul (2007). "What is this Absence Called Transparency?". International 

Review of Information Ethics, 7(26), 1-8. 

19. Gower, K. K. (2006). Truth and transparency. In K. Fitzpatrick & C. Bronstein (Eds.), 

Ethics inpublic relations. (pp. 89–105), Thousand Oaks, CA, Sage. 

20. Li-Chiu, Chi (2009). “Do transparency and disclosure predict firm performance?”. 

Evidence from the Taiwan marke, 36, Issue 8, 11198-11203. 

21. Price Richard, Francisco J. Román; Brian, Rountree (2011). “The impact of governance 

reform on performance and transparency”. Original Research Article Journal of 

Financial Economics, 99, Issue 1, 76-96. 

22. Dadzie, Charlene A; Winston, Evelyn M.; Dadzie Kofi Q..“Organizational Culture, 

Competitive Strategy, and Performance in Ghanac” Journal of African Business, 13(3), 

172-182.  

23. Li, p. (2001), Design of performance Measurement systems: a stakeholder Analysis 

Framework. The Academy of Management Review. Mississippi State. 

24. Lindstedt, Catharina; Naurin, Daniel (2007). Transparency Against Corruption. A 

Cross-Country Analysis. manuscript, Goteborg University. Available at 

www.qog.pol.gu.se/research/reports/Lindstedt_Naurin.pdf. 

25. Livari Netta, Livari Juhani (2010). “The relationship between organizational culture and 

the deploymentof agile methods”. Contents lists available at Science Direct Information 

and Software Technology journal, 53, 509-520. 

26. Oliver,R.E. (2004)” What is transparency ?” Organizational Behavior, Fifth Edition, 

New York: John Wiley and Sons, Inc, 1994. 

27. Paulin M., R. J. Ferguson and J. Bergeron. (2006); "Service climate and organizational 

commitment: The importance of customer linkages", Journal of Business Research, 59, 

pp. 906-915. 

28. Pencek, Bruce. (2008). "Transparency:The key to better governance?" Available at  

http://ukcatalogue.oup.com/product/9780197263839.do. 

29. Rawlins Brad, L. (2008)."Measuring the relationship between organizational 

transparency and employee trust". Public Relations Journal, 2(2), 254-274. 

30. Vesna, Bosilj-Vuksic; Ljubica, Milanovic (2008)"Organizational Performance Measures 

for Business Process Management: a Performance Measurement Guideline". 

Kardeljeva, l- 17. 

http://www.qog.pol.gu.se/research/reports/Lindstedt_Naurin.pdf

