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 .1کارشناسارشد مدیریت منابع انسانی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی ،دانشگاه تهران ،ایران
 .3دانشجوی دکتری مدیریت رسانه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات تهران ،ایران

(تاریخ دریافت2901/90/21 :؛ تاریخ پذیرش)2909/91/21 :

چکیده
تحقیق حاضر با هدف شاخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون انجام گرفت .این تحقیق ،با توجه به مبانی نظری و عملی ،از نوو
تحقیقات کاربردی و از نظر روش ،از انوا تحقیقات توصیفی -علّی مقایسهای است .ابزار اصلی گوردووری داد هوا ،پرسنوناما اسوداندارد
فرهنگ سازمانی دنیسون است که مدغیرهای چهارگانا درگیرشدن در کار ،انطباقپذیری ،مأموریت و سازگاری را میسنجد .جامعا ومواری
تحقیق ،شامل  09نفر از کارکنان شاغل در «مجدمع کارخانجات ورد شیراز و دادلی (تینا)» و نمونا وماری تحقیق ،برابر با تعداد کل افوراد
جامعا وماری ( 09نفر) بود .تجزیهوتحلیل داد ها ،با وزمون وماری شاخص ضریب تغییرات انجام گرفت .بر اساس ،هما ابعاد و مؤلفههوای
فرهنگ سازمانی در مجدمع کارخانجات ورد شیراز و دادلی (تینا) ،کمدر از حد مدوسط (عدد  )9ارزیابی شد و این سوازمان از نظور فرهنوگ
سازمانی ،وضعیت مناسبی ندارد .همچنین ،فرهنگ انطباقپذیری ،وضعیت مناسبتور (بهدورین وضوعیت) و فرهنوگ موأموریدی وضوعیت
نامناسبتری (بدترین وضعیت) نسبت به مؤلفههای دیگر را دارند .در بین شاخصهای مطرحشد در مدل ،شاخص ایجاد تغییر در بهدرین
وضعیت و شاخص اهداف و مقاصد در بدترین وضعیت قرار دارند.

کلیدواژگان
انطباقپذیری ،درگیرشدن در کار ،سازگاری ،مأموریت ،مدل فرهنگ سازمانی دنیسون.

 نویسندة مسئول ،رایانامهmanagement597151@yahoo.com :

 247

مدیریت فرهنگ سازمانی ،دورة  ،12شمارة  ،4زمستان1313

مقدمه
مدیران و کارکنان شاغل در سازمان ،نسبت به الگوی رفتاری خاصی که در ساازمان شا ل فرفتاه
است ،توافق میکنند که این الگوی خاص رفتاری را فرهنا
ص .)82فرهن

ساازمانی فویناد (مرتضاوی،6731 ،

سازمانی  ،در برفیرندة نظام باورها ،ارزشها و هنجارهای مشاترکی اسات کاه در

سازمان به وجود میآید و رفتار افراد شاغل در آن سازمان را ،هدایت میکند (منوریاان و بتتاایی،
 ،6721ص )6و بر ش لدهی رفتار کارکنان و مدیران در همة سطوح سازمانی و توانایی سازمان در
تغییر جهتفیری راهبردی آن در فضای کسبوکاار ،تایریر مایفااارد (رابینا  ،6721 ،ص.)166
براساس مطالعات اوچی و پیترز و واترمن  ،فرهن های متفاوت سازمانها باا ی ادیگر ،مایتواناد
بهطور متفاوتی بر عمل رد آنها ارر فاارد

(& Grefen, 1999

 .)Morhedبه اعتقاد دنیسون ،فرهنا

سازمانی ،به ارزشهای اساسی ،باورها و اصولی مربوط میشود که مانند شالودهای مح م ،به نظاام
مدیریتی سازمان خدمت میکند (.)Denison, 2000, pp.30-37
کارکنان و مدیران توانمند میتوانند با ت یه بر قدرت فرهن

در سازمان ،بر توانایی ساازمان در

تغییر جهت راهبردی آن ،تیریر فاارند .لاا شناسایی وضعیت موجود فرهن

ساازمانی باا بررسای

نقاط فرهنگی قابل بهبود و عواملی مؤرر بر ارتقای موقعیت فرهنگی سازمان ،اهمیت بسا ایی دارد.
شناخت صحیح فرهن

سازمانی ،در تعیین سرنوشت سازمان تیریر دارد .رهبران و مدیران ساازمان،

برنامههای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت خود را مطابق با فرهن

سازمان ،سامان دهند و خود را

برای رویارویی با تغییرات و تحوالت آماده کنند و احتمال موفقیت و ضریب ماندفاری خاود را در
بازار و در میان رقبا ،اف ایش میدهند .در این تحقیق با ت یاه بار مادل فرهنا
( ،)8003وضعیت فرهن

ساازمانی دنیساون

سازمانی مجتمع کارخانجات آرد شیراز و دادلی (تینا) بررسی شده است.

سازمانهای امروزی ،قبل از هر چی باید به ایجاد تغییارات بنیاادین در بیانشهاای کارکناان و
1. Organizational Culture
2. Robbinz
3. Ochi & Peters & Waterman
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ایجاد تحول در سطوح متتلف فردی ،فروهی و سازمانی و قبل از آن ،شناساایی و بررسای دقیاق
فرهن

سازمانی اقدام کنند (آرمستران  ،6720 ،6ص .)31تج یهوتحلیل وضعیت موجاود فرهنا

سازمانی ،از مهمترین عوامل مؤرر بر ایجاد فرهن
و اب ارهای اندازهفیری فرهن
و  ،)6827الگوی فرهن
سنجش فرهنا

سازمانی کارآمد است .برخی از مهمترین الگوها

سازمانی عبارتاند از مدل شناخت فرهن

سازمانی رابین ( ،)6886الگوی بررسی فرهن

ساازمانی ( ،)6883مادل نیمارف فرهنا

فرهنگی ( )8001و مدل شناخت فرهنا

سازمانی هافستد (6820
ساازمانی ( ،)6823ابا ار

ساازمانی ( ،)6883الگاوی ساتمت

ساازمانی دنیساون (« .)8000مادل فرهنا

ساازمانی

دنیسون» ،از متداولترین اب ارها در این زمینه است که در سطحی وسایع و باا درنظرفارفتن ابعااد
اصلی فرهن

سازمانی ،مسائل مرتبط با فرهن

سازمانی در سازمان را شناسایی مایکناد .بار ایان

اساس ،اهداف تحقیق حاضر به شرح است:
 -تعیین وضعیت موجود فرهن

سازمانی مجتمع کارخانجات آرد شیراز و دادلی (تینا).

 تعیین وضعیت و درجة اهمیت هر یک از ابعاد اصلی و مؤلفاههاای تشا یلدهنادة فرهناسازمانی مجتمع کارخانجات آرد شیراز و دادلی (تینا).
فرضیههای تحقیق
تحقیق حاضر در قالب فرضیههای زیر ،موضوع تحقیق را بررسی میکند:
 .6فرهن

سازمانی مجتمع کارخانجات آرد شیراز و دادلی (تینا) از نظر مؤلفاههاای چهارفاناه

(میموریت سازمانی ،درفیرشدن در کار ،سازفاری و انطباقپایری) ،وضعیتی مناسب دارد.
 .8فرهن

کلی سازمانی مجتمع کارخانجات آرد شیراز و دادلی (تینا) ،مناسب است.
1. Armestrong
)2. Organizational Culture Survey (OCS
)3. Organizational Culture Instrument (OCI
)4. Organizational Culture Profile (OCP
)5. Cultural Health Indicator (CHI
)6. Organizational Culture of Denison Model (OCDM
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پیشینة تحقیق
مطالعات نشان میدهد شناخت فرهن

سازمانی به عنوان ضرورتی مهم ،در اولویات فعالیاتهاای

مدیران سازمان قرار دارد و تنظیم راهبرد سازمان در حوزة فرهنگی و ایجاد فرهن

ساازمان قاوی،

بقای سازمان را تضمین میکند .موبلی و هم اران ( )8001در بررسی مدل دنیسون در سازمانهاای
متتلف نشان دادند در سازمانهای تولیدکنندة مبل ،شاخص چشمانداز ،بیشترین امتیااز و شااخص
توسعة قابلیتها ،کمترین امتیاز و در بیمارستانهای دولتی ،شااخص یاادفیری ساازمانی ،بیشاترین
امتیاز و شاخص تغییرپایری ،کمترین امتیااز و را کساب کردناد .فیلسايی 6و هم ااران ( )8002در
بررسی رابطة فرهن

سازمانی و رضایت مشتری در صنعت ساختمانسازی و فروشندفان اتومبیل باا

بهکارفیری مدل دنیسون ،نشان دادند بیشترین امتیااز در بعاد درفیرشادن در کاار و بعاد رساالت و
میموریت ،و کمترین امتیاز ،در بعد انطباقپایری وجاود دارد .ییلمااز و ارفاان ( )8002در بررسای
تیریر ابعاد مدل فرهن

سازمانی دنیسون بر عمل رد سازمانها نشان دادند بعد انطباقپایری ،بیشترین

امتیاز و بعد سازفاری ،کمترین امتیاز را دارند .نتایج تحقیاق کاامرانی و باباایی زکلی ای ( )6786در
بررسی فرهن

سازمانی بر اساس مدل دنیسون در شارکت بارق منطقاهای تهاران نشاان داد متغیار

درفیرشدن در کار ،سازفاری ،انطباقپایری و رسالت و میموریت ،بااالتر از حاد متوساط (عادد )7
است و در مجموع ،وضعیت فرهن

سازمانی در شرکت برق منطقهای تهران ،مثبت ارزیاابی شاده

است .در تحقیق منوریان و بتتایی ( ،)6728با عنوان «بررسی و شناخت فرهن

سازمانی بر اساس

مدل دنیسون» ،نتایج نشان داد سازمان مدیریت صنعتی در همة ابعااد چهارفاناه در حاد متوساط و
باالتر از متوسط قرار فرفته است .در تحقیق براتی مارنانی ( )6722با عنوان بررسی فرهن

سازمانی

بیمارستان شهید هاشمینژاد تهران بر اساس مدل دنیسون ،بیشترین امتیاز در بعد مشارکت در کار و
کمترین امتیاز در متغیر سازفاری به دست آمده اسات .در تحقیاق رحایمنیاا و علیا اده ( )6723باا
1. Gilspey
2. Yilmaz and Ergan
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عنوان بررسی ابعاد فرهن

247 

سازمانی بر اسااس مادل دنیساون در دانشاگاه فردوسای مشاهد ،بعاد

انطباقپایری ،بیشترین و بعد درفیرشدن در کاار و بعاد ساازفاری ،کمتارین امتیااز را باه دسات
آوردند.
جدول  .1رتبهبندی مؤلفههای تحقیق بر اساس سوابق تحقیق

كامراني و زكیلي

منوريان و بختايي

براتي مارناني

موبلي و همكاران

گیلسپي و

()1931

()1933

()1933

()5002

همكاران ()5003

درفیرشدن در کار

باالتر از متوسط

باالتر از متوسط

باالتر از متوسط

متوسط

باالتر از متوسط

انطباقپایری

باالتر از متوسط

باالتر از متوسط

متوسط

کمتر از متوسط

کمتر از متوسط

سازفاری

باالتر از متوسط

باالتر از متوسط

کمتر از متوسط

باالتر از متوسط

متوسط

میموریت

باالتر از متوسط

باالتر از متوسط

متوسط

باالتر از متوسط

باالتر از متوسط

نتیجهفیری کلی

باالتر از متوسط

باالتر از متوسط

متوسط

باالتر از متوسط

باالتر از متوسط

مؤلفههای تحقیق

روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف ،از نوع تحقیقاات کااربردی و از نظار روش ،توصایفی از ناوع علیای-
مقایسهای است.
جامعه و نمونة اماری
جامعاة آمااری تحقیاق ،شاامل  10نفار از مادیران ،سرپرساتان و کارشناساان شااغل در «مجتماع
کارخانجات آرد شیراز و دادلی (تینا)» در سال 6788و نمونة آماری تحقیق ،برابر با تعداد کل افاراد
جامعة آماری بود.
ابزار تحقیق
اب ار اصلی جمعآوری دادهها ،پرسشنامة استاندارد دنیسون ( )8000اسات (جادول  .)8در تحقیاق
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حاضر جهت تعیین روایی پرسشنامه ،هم از روش روایی محتوا و هم روش روایی همگرا و وافرا
بهکار فرفته شده است .در تعیین روایی به روش محتوا ،ابتدا پرسشنامة فرهن

سازمانی کاه مبتنای

بر مدل دنیسون است و در تحقیقات مشابه بهکار فرفته شده بود ،با ی دیگر مقایسه شد .سيس ،باا
بررساای اطتعااات بااهدسااتآمااده از پرسشاانامه و در نهایاات ،از طریااق مشاااوره بااا اس اتادان و
صاحبنظران ،به صورت پرسشنامه ای نهایی تنظیم شد .در تعیین روایی به روش همگارا و وافارا
که بر اساس روش مدل معادالت ساختاری انجام میفیرد ،روش تحلیال عااملی اکتشاافی باهکاار
فرفته شد که نتایج طبق جدول  ،7حاکی از این است که روایی اب ار تحقیق از حیث روایی همگرا
و وافرا ،مناسب است زیرا مقادیر بهدستآمده ،بیشتر از  30درصد است که مناسب است.
جدول  .2تشریح متغیرها تحقیق

متغیرهای پنهان

درفیرشدن در کار

انطباقپایری

سازفاری

میموریت

متغیرهای آشكار

تعداد كل گويهها

توانمندسازی

1

تیمسازی

1

توسعة قابلیتها

1

ارزشهای بنیادین

1

توافق

1

هماهنگی و پیوستگی

1

ایجاد تغییر

1

مشتریفرایی

1

یادفیری سازمانی

1

فرایش راهبردی

1

اهداف و مقاصد

1

چشمانداز

1

جمع کل فویهها (سؤالها)

10

1. Content Validity
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جدول  .3تحلیل عاملی اکتشافی برای ارزیابی روایی همگرا و واگرا

متغیر اصلي تحقیق
ابعاد متغیر اصلي تحقیق

فرهنگ سازماني

درفیرشدن در کار

0/320

سازفاری

0/301

میموریت

0/313

انطباقپایری

0/318

در مرحلة بعد برای ارزیابی روایی همگرا ،معیار میانگین واریانس استتراجشده محاسابه شاد
که نتایج در جدول  ،1درج شده است:
جدول  .4نتایج میانگین واریانس استخراجشده متغیرهای تحقیق

متغیرهای تحقیق

میانگین واريانس استخراجشده

درفیرشدن در کار

0/383

سازفاری

0/331

میموریت

0/380

انطباقپایری

0/207

مقدار متک برای سطح قبولی میانگین واریانس استتراجشده ( 0/1 ،)AVEاست .طبق جادول
 ،1همة مقادیر مربوط به میانگین واریانس استتراجشده ،باالتر از مقدار  0/1اسات ،لااا پرسشانامة
حاضر ،از روایی همگرای مناسبی برخوردار است .برای تعیین روایای وافارا ،میا ان تفااوت باین
شاخصهای یک متغیر با شاخص متغیرهای دیگر ،از طریق مقایسة مجاور میانگین واریاانسهاای
استتراجشده با مقادیر ضرایب همبستگی بین متغیرها ،مقایسه مایشاود .هماانطاور کاه مشااهده
میشود ،جار میانگین واریانس استتراجشدة هر متغیر از ضرایب همبستگی آن متغیر با متغیرهاای
دیگر ،بیشتر شده است که نمایانگر قابلقبولبودن روایی وافرای سازهها است.
1. AVE
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جدول  .5ماتریس مقایسة مجذور میانگین واریانس استخراجشده و ضرایب همبستگی متغیرها (روایی واگرا)

سازگاری

مأموريت

ابعاد متغیرهای تحقیق

درگیرشدن در كار

درفیرشدن در کار

0/231

سازفاری

0/620

0/801

میموریت

0/623

0/688

0/221

انطباقپایری

0/611

0/807

0/602

انطباقپذيری

0/287

برای محاسبة اعتبار (پایایی) پرسشنامه ،روش تحلیل عاملی اکتشافی بهکار فرفته شاد .در ایان
روش ،پایایی شاخص مد نظر قرار میفیرد .پایایی شاخص با سانجش بارهاای عااملی از طریاق
محاسبة مقدار همبستگی شاخصهای یک متغیر با آن متغیر ،محاسبه میشود که افر مقدار حاصال
برابر یا بیشتر از  0/1باشد (هالند ،)6888 ،مؤید این مطلب است که پایاایی ابا ار ،مناساب و قابال
قبول است .پس از بررسی پایایی سؤالهای پرسشنامة تحقیق حاضر ،ضریب بارهاای عااملی هماة
سؤالها ،باالتر از  0/1به دست آمد .در نتیجه ،پایایی سؤالهای تحقیق ،مطلوب و مناسب به دسات
آمد.
چارچوب نظری تحقیق
در پژوهش حاضر مدل فرهن

سازمانی دنیسون باه عناوان مادل مفهاومی پاژوهش ،انتتااب شاد

( .)Denison & Neal, 2000, pp.30-31این مدل ،بر مبنای رفتار اسات ،جنباة عملیااتی و کااربردی
دارد ،برای شناسایی مسائل و مش تت سطوح متتلف سازمانی زیان عملیاتی را بهکاار مایفیارد،
تعامل ن دیک و تنگاتنگی با نتایج عمل ردی دارد ،پیاادهساازی آن ساریع و آساان اسات ،قابلیات
بهکارفیری در همة سطوح سازمانی را دارد و نمودار فرافی ای را جهات تشاریح ابعااد داخلای و
خارجی و می ان انعطاف و ربات فرهن

سازمانی بهکار میفیرد.

1. Item Reliability
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محیط خارجي
مأموریت سازمانی

انطباقپذیری

 -جهتگیری راهبردی

 -ايجاد تغییر

 -اهداف و مقاصد

 -تمركز بر مشتری

 -چشمانداز

 -يادگیری سازماني

عقاید و

ثابت

پنداشتها

سازگاری

منعطف
درگیرشدن در کار

 -هماهنگي و يكپارچگي

 -توانمندسازی

 -توافق

 -جهتگیری تیمي

 -ارزشهای محوری

 -توسعة قابلیتها

محیط داخلي
شکل  .1چارچوب نظری (مدل مفهومی) تحقیق

در چارچوب نظری  1مؤلفة اصلی که هر یک  7شاخص زیرمجموعاه دارد ،شااخص فرهنا
سازمانی را محاسبه میکند .هر یک از مؤلفهها ،توساط  61ساؤال ( 1ساؤال بارای هار شااخص)
اندازهفیری میشود .در نهایت ،شامای فرهنا
شاخصهای تش یلدهندة مدل فرهن

ساازمانی قابال ترسایم خواهاد باود .مؤلفاههاا و

سازمانی دنیسون ،به شارح زیار اسات(

Denison & Neal,

.)2000, pp.35-37
 .6درفیرشدن در کار (مشارکت) :درفیرشدن در کار عبارت اسات از ایجااد تواناایی ،اختیاار
انجامدادن کار و مسئولیتپایری در افراد .شاخصهای زیرمجموعة این مؤلفه ،به شرح زیر است:
 .6.6توانمندسازی  :دادن ختیار و استقتل و توانایی مدیریت کارها؛
1. Invovlement
2. Empowerment
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 .8.6جهتفیری تیمی  :انجامدادن کارها بهطور مشترک برای رسیدن به اهداف؛
 .7.6توسعة قابلیتها  :سرمایهفااری سازمان در بهبود مهارتهای کارمندان.
 .8انطباق پایری (ی يارچگی)  :انطبااق پاایری (ی ياارچگی) ،عباارت اسات از تاتش بارای
برآوردهکردن تقاضاهای محیط تجاری .شاخصهای زیرمجموعة این مؤلفه ،باه شارح زیار
است:
 .6.8هماهنگی و انسجام  :هم اری منسجم واحدها و تعامل وظایف متفاوت سازمان؛
 .8.8توافق  :توافق بر مباحث اصلی در سازمان؛
 .7.8ارزشهای محوری  :خلق مجموعهای از مفاهیم مشترک و انتظارات مشتص.
 .7سازفاری (ربات رویه)  :سازفاری (رباات رویاه) باه عناوان ارزشهاا و مفااهیمی شاناخته
میشوند که پایه و اساس یک فرهن

غنیاند و انسجام ،همااهنگی و کنتارل را باه وجاود

میآورد .شاخصهای زیرمجموعه این مؤلفه ،به شرح زیر است:
 .6.7ایجاد تغییر  :تتش در برآوردهکردن نیازهای متغیر و پیشبینی تغییرات آینده؛
 .8.7تمرک بر مشتری  :درک مشتریان خود را میکند و واکنش به نیازهای آنها؛
 .7.7یادفیری سازمانی  :تفسیر دادههای محیطی در کسب اطتعات و توسعة ظرفیتها؛
 .1میموریت  :میموریت ،یعنی راساتا و جهات بلندمادت و معنایدار ساازمان .شااخصهاای
زیرمجموعة این مؤلفه ،به شرح زیر است:

1. Team Orientation
2. Capability Development
3. Adaptability
4. Coordination & Integration
5. Agreement
6. Core Values
7. Consistency
8. Creating Change
9. Customer Focus
10. Organization Learning
11. Mission
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 .6.1جهتفیری راهبردی  :تعیین مقاصد راهبردی روشن و واضح سازمان؛
 .8.1اهداف و مقاصد  :تدوین مجموعهای واضح و روشن از اهداف و مقاصد؛
 .7.1چشمانداز  :ایجاد دیدفاه مشترکی دربارة آینده مطلوب.
تجزیهوتحلیل دادهها و نتیجهگیری
تج یهوتحلیل دادهها ،با بهکارفیری نرماف ار  SPSSو با محاسبة شاخص ضاریب تغییارات 1انجاام
فرفت .مقدار باالی ضریب تغییرات ،نشاندهندة نابرابری بیشتر در توزیع متغیر ماورد نظار و مقادار
کمتر آن ،به معنی توافق آرا و اف ار یا دیدفاههای متاطبان نسابت باه مقولاة ماورد سانجش اسات
(منصورفر.)6722 ،
با رتبهبندی متغیرهای پنهان تحقیق از طریق بررسی ضریب تغییارات (جادول  ،)3باه ترتیاب،
متغیر انطباقپایری با ضریب تغییارات  ،0/86متغیار ساازفاری باا ضاریب تغییارات  ،0/88متغیار
میموریت با ضریب تغییرات  0/83و متغیر درفیرشدن در کاار باا ضاریب تغییارات  ،0/82از نظار
وضعیت موجود و می ان تیریر بر فرهن

سازمانی ،در اولویتهاای اول تاا چهاارم جاای فرفتناد.

بدین معنا که سازمان یادشده از نظر وضعیت موجود فرهن

سازمانی ،بهترین وضعیت را در متغیر

انطباقپایری و بدترین وضعیت را در متغیر درفیرشدن در کار دارد.
جدول  .6جدول امتیاز متغیرهای پنهان

متغیرهای پنهان

میانگین درصدی

میانگین عددی انحراف معیار ضريب تغییرات رتبهبندی

درفیرشدن در کار

18/1

8/17

0/371

0/82

1

سازفاری

17/1

8/12

0/181

0/88

8

انطباقپایری

11/1

8/37

0/132

0/86

6

میموریت

18/00

8/10

0/181

0/83

7

1. Strategic Direction and Intent
2. Goals and Objectives
3. Vision
)4. Coefficient of Variation (CV
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با رتبهبندی متغیرهای آش ار تحقیق از طریق بررسی ضریب تغییرات (جادول  ،)2باه ترتیاب،
مؤلفة یادفیری سازمانی با ضریب تغییرات  ،0/68مؤلفة مشتریفرایای باا ضاریب تغییارات ،0/88
مؤلفة چشمانداز با ضریب تغییرات  ،0/87مؤلفة توافق با ضریب تغییرات  ،0/82مؤلفاة ارزشهاای
بنیادین با ضریب تغییرات  ،0/83مؤلفة همااهنگی و پیوساتگی باا ضاریب تغییارات  ،0/88مؤلفاة
توانمندسازی با ضریب تغییرات  ،0/88مؤلفة فرایش راهباردی باا ضاریب تغییارات  ،0/70مؤلفاة
ایجاد تغییر با ضریب تغییرات  ،00/70مؤلفة تیمساازی باا ضاریب تغییارات  ،0/76مؤلفاة توساعة
قابلیتها با ضریب تغییرات  0/71و مؤلفاة اهاداف و مقاصاد باا ضاریب تغییارات  ،0/73از نظار
وضعیت موجود و می ان تیریر بر فرهن

سازمانی ،در اولویتهای اول تا چهارم جاای فرفتاهاناد.

بدین معنا که سازمان یادشده از نظر وضاعیت موجاود فرهنا

ساازمانی ،بهتارین وضاعیت را در

مؤلفة یادفیری سازمانی و بدترین وضعیت را در مؤلفة اهداف و مقاصد دارد.
جدول  .7امتیاز مؤلفههای متغیرهای آشکار

مؤلفههای آشكار

میانگین درصدی

میانگین عددی

انحراف معیار

ضريب تغییرات

رتبهبندی

توانمندسازی

11

8/30

0/322

0/88

3

تیمسازی

11/8

8/36

0/211

0/76

60

توسعة قابلیتها

13/1

8/73

0/208

0/71

66

ارزشهای بنیادین

18/1

8/17

0/368

0/83

1

توافق

11/1

8/32

0/361

0/81

1

هماهنگی و پیوستگی

16/1

8/13

0/311

0/88

1

ایجاد تغییر

11/1

8/27

0/273

0/70

8

مشتریفرایی

11

8/31

0/100

0/88

8

یادفیری سازمانی

11/1

8/28

0/173

0/68

6

فرایش استراتژیک

18

8/10

0/321

0/70

2

اهداف و مقاصد

13

8/71

0/232

0/73

68

چشمانداز

11/1

8/33

0/113

0/87

7

ش لهای  8و  ،7امتیازهای مربوط به هر یک از متغیرهای چهارفانه و مؤلفههاای آنهاا را بار
اساس میانگینهای درصدی ،نشان میدهد.
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میانگین درصدی مؤلفه ها و شاخص های تحقیق

توانمندسازی

تیم سازی

توسعه قابلیت ها

ارزشهای بنیادین

توافق

هماهنگی و پیوستگی

ایجاد تغییر

مشتری فرایی

یادفیری سازمانی

فرایش استراتژیک

درفیر شدن

انطباق پایری

اهداف و مقاصد

سازفاری

میموریت

شکل  .2نمودار ستونی سازمان در سطح مؤلفهها و شاخصها

چشم انداز
اهداف و مقاصد

توانمندسازی
10
10

تیم سازی
توسعه قابلیت ها

80
فرایش استراتژیک

0

یادفیری سازمانی

ارزشهای بنیادین
توافق
هماهنگی و…

مشتری فرایی
ایجاد تغییر

شکل  .3نمودار رادار سازمان در سطح شاخصها

چشم انداز

10
10
10
70
80
60
0
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دنیسون بیان میکند فرهن  ،به آسانی قابل رؤیت و تماس نیست ،اما افراد سازمان به فوناهای
بااهمیت ،آن را بهخوبی میشناسند و قانون فرهن  ،از هر قانون دیگری قویتر است (ایارانزاده و
محمودی ،6728 ،ص .)17دنیسون ( ،)8000فرهن

سازمانی را نیرویی قدرتمند میداند کاه نحاوة

عملکردن و چگونگی عملیاتها را تعیین میکند .وی معتقد است پیام و برداشت فرهن

سازمانی

بهطور ن دی ی با راهبردهای سازمانی مرتبطاند و بر افرادی که در سازمان کار میکنند ،تیریر بسایار
زیادی دارند .طبق نتایج تج یهوتحلیل دادهها:
 -متغیر انطباق پایری با ضریب تغییرات  ،0/86اولویت اول اهمیت و تیریر بر فرهن

ساازمانی

را دارد .در بین مؤلفههای مربوطه ،به ترتیب ،مؤلفههای یادفیری سازمانی ،مشتریفرایای و ایجااد
تغییر ،با ضرایب تغییرات  0/88 ،0/68و  ،0/70در اولویتهای اول تا سوماند.
 -متغیر سازفاری با ضریب تغییرات  ،0/88اولویت دوم اهمیت و تیریر بر فرهنا

ساازمانی را

دارد .در بین مؤلفههای مربوطه ،به ترتیب ،مؤلفههاای توافاق ،ارزشهاای بنیاادین و همااهنگی و
پیوستگی با ضرایب تغییرات  0/82 ،0/83و  ،0/88در اولویتهای اول تا سوماند.
 -متغیر میموریت با ضریب تغییرات  ،0/83اولویت سوم اهمیت و تایریر بار فرهنا

ساازمانی

دارد .در بین مؤلفههای مربوطه ،به ترتیب ،مؤلفههای چشاماناداز ،فارایش راهباردی ،و اهاداف و
مقاصد با ضرایب تغییرات  0/70 ،0/87و  ،0/73در اولویتهای اول تا سوم قرار دارند.
 متغیر درفیرشدن در کار با ضریب تغییرات  ،0/82اولویت چهارم اهمیت و تیریر بار فرهناسازمانی را دارد .در بین مؤلفههای مربوطه ،به ترتیب ،مؤلفههای توانمندسازی ،تیمسازی و توساعة
قابلیتها با ضرایب تغییرات  0/76 ،0/88و  ،0/71در اولویتهای اول تا سوم هستند.
همچنین طبق نتایج ،سازمان تحت بررسی از نظر فرایش به محیط داخلی یاا خاارجی ،تمرکا
داخلی و از نظر می ان فرایش به عدم ربات (انعطافپایری) یا ربات (انعطاافناپاایری) ،وضاعیت
ربات دارد .شمای فرهن
نمایش داده شده است:

سازمانی مجتمع کارخانجات آرد شیراز و دادلی (تینا) ،در قالب شا ل ،1

شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون (مورد مطالعه :مجتمع کارخانجات آرد شیراز و دادلی (تینا))
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شکل  .4شمای فرهنگ سازمانی مجتمع کارخانجات آرد شیراز و دادلی (تینا)

نتیجهگیری کلی
نتایج تحقیق نشان میدهد سازمان تحت بررسی در فرهنا

انطبااقپاایری ،وضاعیت مناسابتار

(بهترین وضعیت) نسبت به فرهن های سازفاری ،مشارکتی و میموریتی (بادترین وضاعیت) دارد.
این نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقاات ییلمااز و ارفاان ( ،)8002رحایمنیاا و علیا اده ( )6723و
منوریان ( ،)6728همسو و باا نتاایج تحقیقاات فیلسايی و هم ااران ( ،)8002ماوبلی و هم ااران
( )8001و براتی مارنانی ( ،)6722ناهمسو است .انطباقپایری ،به می ان توجه باه ال اماات محایط
کاری در فعالیتهای سازمانهای انطباقپاایر اشااره دارد و از طریاق تواناایی درک و واکانش باه
محیط بیرونی و فعالیتهای مشتریان و رقبای سازمان ،قابلیت واکانش نسابت باه کارکناان بادون
توجه به سطوح سازمانی و توانمندی بازساازی و رسامیکاردن مجادد مجموعاهای از رفتارهاا و
فرایندهایی که به سازمان اجازة انطباقپایری میدهند ،بر ارربتشی سازمانی

تیریر میفاارد ( Kolia,
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 .)2002کسب امتیاز باال در مؤلفة انطباقپایری در سازمان تحت بررسی ،نشاندهندة ایان موضاوع
است که هماهنگی و پیوستگی مناسبی بین کارکنان برقرار است و از این طریق ،فرایش ن دی ی در
راستای نیل به کارایی و ارربتشی وجود دارد .سازمانهایی انطباقپاایر ،در مواجهاه باا طارحهاای
جدید به سرعت واکنش نشان میدهند و توان دارند که تجدید ساختار کنناد و مشاوق هنجارهاای
رفتاری هستند که میتواند آنها را در کشف ،ترجمه و تفسیر نمادهای محیطی در قالاب رفتارهاای
نوین ،یاریگر باشد .در این زمینه ،میتوان پیشنهادهایی به شرح زیر مطرح کرد:
 -متناسبکردن ساختار سازمانی با فرهن

سازمانی ،منابع و ام اناات و توانمنادیهاای مناابع

انسانی سازمان
 به اشتراکفااری دانش ،تجربه و بصیرتهای کارکنان با ی دیگر الگوبرداری از تجارب موفق سازمانهای موفق شناسایی هوشمندانة منابع مقاومت در مقابل تغییر و تتش در جهت تسهیل یاا مرتفاعکاردنآنها
 برقراری ارتباط ن دیک با کارکنان و تفهیم و توجیه دالیل و ضارورتهاای ایجااد تغییار درسازمان به آنها و مشارکتدادن آنان در فرایندهای تغییر سازمانی
 تتش در جهت ایجااد تعهاد ساازمانی از طریاق برقاراری عادالت در توزیاع پااداشهاا وفرصتهای توسعه ،بازخورد مؤرر و منصفانه دربارة عمل رد شغلی
بر اساس نتایج ،فرهن

سازفاری ،دومین روی رد قالاب فرهنگای در ساازمان تحات بررسای

محسوب میشود .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات کاامرانی ( ،)6786براتای ( )6722و منوریاان
( )6728همسو و با نتایج تحقیقات فیلسيی و هم اران ( ،)8002ییلماز و ارفان ( )8002و رحیمنیا
و علی اده ( ،)6723ناهمسو است .سازمان مبتنی بار فرهنا

ساازفاری ،تیکیاد بیشاتری بار اماور

درونسازمانی دارد و محیط فعالیت آن ،محیطی است که ربات نسبی دارد و از نظار رفتااری ،ناوعی
تداوم و ربات را در انجاامدادن فعالیاتهاای ساازمانی ،دنباال مایکناد (رابینا  ،6733 ،ص.)687
سازمانهای ی يارچه و سازفار ،به سبب برخورداری از فرهن

بارباات ،هماهنا

و منساجم ،باه
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ارربتشی فرایش دارند .سازفاری ،کارکنان را قادر میکند در مواجهه با محیطهای پیشبینیناپاایر
بر اساس شیوهای پیشبینیپایر ،واکنش مناسبی نشان دهند .در این زمینه ،میتوان پیشنهادهایی باه
شرح زیر مطرح کرد:
 ایجاد سیستمهای کنترلی مبتنی بر خودکنترلی و فراتر از کنترلهای رسمی سازمانی ن دیککردن کارکنان به ی دیگر و حاف فواصل بین سطوح متتلف کاری در سازمان خلق ارزشهای بنیادین سازمانی مورد قبول تصمیمفیرندفان سازمانی بهکارفیری روش برنده -برنده در مااکرات ،تعامتت و برخوردهای درون و برونسازمانی شناسایی منابع ایجادکنندة تعارض و بررسی می ان تیریر و ابعاد تیریرفااری آنهاپس از فرهن

سازفاری ،فرهن

مشارکت روی رد غالب فرهنگی در ساازمان تحات بررسای

محسوب میشود .این نتایج با نتاایج تحقیقاات فیلسايی و هم ااران ( ،)8002منوریاان ( )6728و
رحیمنیا و علی اده ( ،)6723همسو و با نتایج تحقیقات ییلماز و ارفان ( )8002و کاامرانی (،)6786
ناهمسو است .هدف سازمان مشارکتپایر ،پاساتگویی ساریع باه نیازهاا و باهکاارفیری حاداکثر
توانمندی بازدهی کارکنان سازمان در فعالیتهای متتلف است که باعث اف ایش حس تعلق ،تعهاد
و مسئولیتپایری در افراد سازمان و در نتیجه ،اف ایش توان سازمان در رقابت با سازمانهای دیگار
میشود ( .)Yousef, 2000, p.16در این زمینه ،میتوان پیشنهادهایی به شرح زیر مطرح کرد:
 توانایی کارکنان در انجامدادن امور و فعالیتها با روی رد هم ارانه و مشارکتی ایجاد عتقمندی در کارکنان نسبت به کار و تتش در سازمان ایجاد تمایل به شناسایی و ابراز هویت در کارکنان ،از طریق معرفی خود با سازمان تسهیم اطتعات مربوط به ابعاد و جنبههای متتلف کاری جبران خدمات کارکنان متناسب با فعالیتهای کاری افراد وافااری اختیارات وسیع به کارکنان ،متناسب با اهداف و سیاستهای سازمان به کارفیری اب ار آموزشی برای توانمندکردن کارکنان بارای باه عهادهفارفتن مسائولیتهاایسازمانی
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 تشویق کارکنان به بهکارفیری روشهای مشارکتی مانند تایمهاای خاودفردان و حلقاههاایکیفیت در انجامدادن امور سازمانی با هدف بهبود عمل رد سازمانی
 برنامهری ی مدون برای بهروزآوری دانش و اطتعات کارکنان تقویت مشارکت با ت یه بر فرایند هدفگااری مبتنی بر روش مدیریت بر مبنای هدف توجه به روحیة ختقیت و نوآوری در کارکنان توجه عمیق به تفاوتهای فردی بین کارکنان در هنگام وافااری مسئولیتهای سازمانی فردآوری ایدههای نوین سازمانی با ایجاد اتاقهای ف ر و نظام پیشنهادهادر نهایت ،فرهن

میموریتی ،آخرین اولویت را نسبت به روی ردهای فرهنگی دیگر در سازمان

تحت بررسی ،کسب کرد .این موضوع نشاندهنادة ایان اسات کاه در ایان ساازمان ،چشاماناداز
بهدرستی تدوین نشده است و کارکنان دیدفاه بلندمدتی در مواجهه با موقعیت و وضعیت ساازمان
ندارند .این نتیجه با نتایج تحقیقات ییلماز و ارفان ( ،)8002فیلسيی و هم اران ( )8002و منوریان
( ،)6728همسو و با نتایج تحقیقات موبلی و هم اران ( ،)8001براتی مارنانی ( )6722و رحیمنیا و
علی اده ( )6723ناهمسو است .افر اهداف و مقاصد سازمان بهطور صحیح و مشتص تدوین نشده
باشد ،به سردرفمی و ابهام در کارکنان منجر میشود و جهت برنامههاای راهباردی ساازمان را باا
اختتل مواجه میکند .درک میموریت سازمان ،ایجاد تصور آینادهای مطلاوب و شا لدهای رفتاار
فعلی سازمان را در پی دارد .درونیشدن میموریت سازمانی ،به تعهد کارکنان و سازمان ،نسابت باه
ی دیگر و نسبت به سازمانهای دیگر و در نهایت ،موفقیت سازمان ،منجرخواهد شاد (

Chiang et

 .)al., 2012, pp.63-83در این زمینه ،پیشنهادهایی به شرح زیر مطرح میشود:
 پرهی از محدودیتنگری در بیان میموریت سازمان بهکارفیری فرایندهای مشارکتی برای بهرهمندی از اف ار و عقاید سطوح متتلف سازمانی توجه به خواستهها و نیازهای فروههای ذینفع درون و برونسازمانی توسعة فعالیتهای علمی و تحقیقاتی در تعیین راهبرد و جهت حرکت راهبردی سازمان -بهبود دیدفاه و بینش کارکنان نسبت به موقعیت فعلی و آیندة سازمان
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 میموریت سازمانی باید نمایانگر فرصت های سازمانی باشد و بلندپروازانه و برانگی اننده باشدو به ایجاد تعهد کاری ،رضایت شغلی و احساس هویت کارکنان بینجامد.
در نهایت  ،سازمان تحت بررسی از نظر فرایش به محیط داخلی یا خاارجی ،وضاعیت تمرکا
داخلی دارد .بدین معنا که توجه اصلی خود را بار محایط داخلای قارار مایدهاد و باین کارکناان
سازمان ،فضای رقابت جویی حاکم است .این امر افرچه مم ن است به پویاایی درونساازمانی در
برخی جنبهها منجر شود و به تسریع فرایند درفیرشدن کارکنان در امور و تقویت فرایند مشاارکت
کمک کند و نی خلق انطباقپایری (ی يارچگی) را در سازمان کمک کند ،پیامدهایی مانند مقاومت
در برابر تغییر ،جلوفیری از ورود اف ار نوآورانه و ختقانه به ساازمان ،ایجااد فضاای تعاارض در
سازمان ،غافلشدن از جریان تحوالت حادثشده در محیط برونسازمانی و بایتاوجهی عمیاق باه
موقعیت و وضعیت رقبا و وضعیت بازارهای کسبوکار را نی به دنبال دارد.
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