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فرهنگ سازمانی از ارزشهای اصلی است که در یک سازمان وجود دارد و سبب تمایز سازمانها از هم میشود .فرهنگ سازمانی در
ارتقا کیفیت ارائه خدمات نقش زیربنایی ایفا میکند و موجب تقویت انسجام ،افزایش بهرهوری و نوآوری در سازمان میشود .پژوهش
فعلی با هدف تعیین سطح فرهنگ سازمانی در شرکت گلنور با استفاده از الگوی دنیسون انجام شده است .تحقیق حاضر ازنوع نظری
استفاده گردید .جامعهی آماری پژوهش را مدیران و کارکنان شرکت گلنور استان اصفهان تشکیل میدهد .دادههای پژوهش بهروش
تحلیل جمعیت شناختی با آزمون کراسکال والیس و رسم نمودارهای هیستوگرام فراوانی و تحلیل تمرکز و پراکندگی دادهها و همچنین
آزمون همبستگی اسپیرمن مورد تحلیلو بررسی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد تمامی شاخصها و گویهها با هم ارتباط قوی دارند و
عدم توجه به عملکرد ضعیف در هریک از شاخص ها ،سایر ابعاد فرهنگ سازمانی را نیز متاثر نموده و پیامدهای نامطلوب درون
سازمانی و برون سازمانی را در ابعاد مختلف بهدنبال خواهد داشت.
واژههای کلیدی :فرهنگ سازمانی ،تجزیهوتحلیل آماری ،مدل دنیسون.
دریافت1398/06/06 :

اصالح1398/08/10 :

پذیرش1398/09/06 :

 -1مقدمه
با توسعهی دانش و فناوری ،گسترش حیطههای کسبوکار ،و تبدیل محیطهای کاری به محیط رقابتی و پرچالش ،الگووارههای جدیدی
ظاهر شده که بقای سازمانها را در گرو داشتن نیروی انسانی توانمند میداند .با منابع انسانی ناتوان و بیانگیزه نمیتوان به حفظ و بقای یک
سازمان امید داشت و استفادهی غیراثربخش از این منبع راهبردی به شکست میانجامد .بنابراین وظیفهی مدیران ،مسئوالن و متخصصان
است که در حفظ و نگهداری و رشد و توسعهی کارکنان تالش کنند و فرهنگی راحاکم کنند که افراد ،انگیزه و توانایی الزم را برای فعالیت
داشته باشند و با احساس تعلق به سازمان خود بتوانند موجبات اثربخشی آن را فراهم آورند و ضامن بقای آن باشند .چنین فرهنگی به "فرهنگ
سازمانی" شهرت دارد .فرهنگ سازمانی از پارامترهایی است که بر تصمیماتی که در سازمان گرفته میشود و بر فرآیندهایی که اجرا میشود
و همچنین بر بهبود راندمان و خروجی سازمان تاثیرگذار است .شیوهی زندگی یک سازمان و عملکرد کارکنان با تاثیر از آن فرهنگ است
(حریری زاده و همکاران.)1396 ،

*عهدهدار مکاتباتdanesh_zahra12@yahoo.com :
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و کاربردی است و دادههای مورداستفاده از نوع کمی است که برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامهی فرهنگ سازمانی دنیسون

عموما عدمتوجه به فرهنگ سازمانی ،باورها و ارزشهای افراد اگر منجر به شکست مطلق سازمان و نرسیدن به اهداف و چشم انداز
نشود ،حداقل اشکاالت عدیدهای را در روند حرکت سازمان ایجاد کرده و انرژی زیادی را برای حل معضالت ایجادشدهی ناشی از
رودررویی اهداف پیشبینیشده با فرهنگ رایج سازمان هدر میدهد .آنگونه که از شواهد موجود برمیآید ،فرهنگ سازمانی پدیده-
ای پیچیده میباشد که در عینحال در تسریع روند پیشرفت و دگرگونی سازمان نقش به سزایی دارد .لذا زمانی که سازمانها از
فرهنگ سازمانی خود و ابعاد و شاخصهای آن شناخت کافی نداشته باشند ،در عمل با مشکالت فراوانی همانند تعارض سازمانی،
عدم انسجام سازمانی و کاهش عملکرد مواجه میشوند .بنابراین ،شناسایی فرهنگ به مدیران کمک میکند تا با آگاهی و دید کامل
نسبت به فضای حاکم بر سازمان از نقاط قوت آن استفاده نموده و برای نقاط ضعف ،تدابیر و اقدامات الزم را پیشبینی نمایند (رحیم
نیا و علیزاده.)1387 ،
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از آنجایی که توجه به فرهنگ سازمانی کمک میکند افراد با احساس تعلق به سازمان ،انگیزه و توانایی الزم برای کارکردن پیدا کنند،
بهگونهای که فراتر از چارچوب های سنتی و الزامات تعیینشده در سازمان ،با دلسوزی و تعهد کامل همسو با اهداف استراتژیک سازمان
و همگام با مدیران برای تحقق اهداف تالش کنند ،ارزیابی فرهنگ سازمانی نیز حائز اهمیت است و مدیران را جهت شناسایی وضعیت
موجود در سازمان و شناخت نقاط قوت و ضعف فرهنگی یاری میکند .همچنین با توجه به تحلیلهای انجامشده ،مدیران میتوانند
ازجمله تامین نیازهای فیزیولوژیک ،ایجاد ارتباط دسته جمعی ،حفظ بقا و تداوم بقای سازمان ،حفظ و ایجاد همبستگی و انسجام
اجتماعی و غیره را برطرف کنند.
این پژوهش با هدف سنجش فرهنگ سازمانی در شرکت گلنور ،بهدلیل نیاز داخلی سازمان ،جهت بررسی مباحث روز و ارزیابی و
ایجاد پیش نیازهای مباحث مدیریتی در سازمان به ارزیابی فرهنگ سازمانی پرداخته است .بدین منظور ،در گام اول با مرور ادبیات
پژوهش و مصاحبه با خبرگان صنعت و دانشگاه مدل مناسب برای سنجش فرهنگ سازمانی انتخاب میشود .سپس با استفاده از
تکنیکهای آماری ،فرهنگ سازمانی در شرکت گلنور سنجیده میشود .در گام دوم با استفاده از آزمون کراسکالوالیس ،دادهها مورد
تحلیل جمعیتشناختی قرار میگیرد .بعد از آن ،در گام سوم با رسم نمودار هیستوگرام ،فراوانی پراکندگی و تمرکز دادهها مورد
تجزیهوتحلیل قرار میگیرد .سپس در گام چهارم با کمک آزمون همبستگی اسپیرمن ،میزان همبستگی بین شاخصها و گویههای فرهنگ
سازمانی در شرکت گلنور سنجیده میشود.

 -2مبانی نظری تحقیق
 -1-2فرهنگ سازمانی

با توسعهی دانش و فناوری ،گسترش حیطههای کسبوکار و تبدیل محیطهای کاری به محیط رقابتی و پرچالش ،الگووارههای جدیدی
ظاهر شده که بقای سازمانها را در گرو داشتن نیروی انسانی توانمند میداند .با منابع انسانی ناتوان و بیانگیزه نمیتوان به حفظ و بقای
یک سازمان امید داشت و استفادهی غیراثربخش از این منبع راهبردی به شکست میانجامد .بنابراین وظیفهی مدیران ،مسئوالن و
متخصصان است که در حفظ و نگهداری و رشد و توسعهی کارکنان تالش کنند و فرهنگی راحاکم کنند که افراد ،انگیزه و توانایی الزم
را برای فعالیت داشته باشند و با احساس تعلق به سازمان خود بتوانند موجبات اثربخشی آن را فراهم آورند و ضامن بقای آن باشند.
چنین فرهنگی به "فرهنگ سازمانی" شهرت دارد .فرهنگ سازمانی از پارامترهایی است که بر تصمیماتی که در سازمان گرفته میشود و
بر فرآیندهایی که اجرا میشود و همچنین بر بهبود راندمان و خروجی سازمان تاثیرگذار است .شیوهی زندگی یک سازمان و عملکرد
کارکنان با تاثیر از آن فرهنگ است .نقش عمدهی فرهنگ سازمان ،همانند فرهنگ اجتماعی که موجب همبستگی و همنوایی افراد جامعه
میشود ،سبب هویتبخشیدن به سازمان ،یگانگی و هماهنگی اعضا و فعالیتهای آن است .همچنین ارتباط مهمی میان فرهنگ
سازمان و کیفیت خدمات ارائهشده توسط سازمان وجود دارد (حریری زاده وهمکاران.)1396 ،
 -2-2مدل دنیسون

مدل دنیسون شامل ابعاد کامل و عمیقی از فرهنگ سازمانی میباشد .این مدل ،تاثیر بسیار عمیقی برروی فرهنگ سازمانی دارد .این
مدل ،چهارچوبی جدید در بین مدلهای فرهنگ سازمانی ارایه مینماید .ازنظر شاخصهای اندازهگیری و سنجش ابعاد فرهنگ

تحلیل عوامل فرهنگ سازمانی در شرکت گلنور براساس مدل دنیسون

برای بهبود وضعیت سازمان تالش کنند تا بتوانند با درنظر گرفتن شاخصهای مناسب و یا خلق نوآوری در سازمان خالهای موجود

سازمانی ،مدل کاملی بهحساب میآید ،هم چنین قابلیت استفاده در تمام سطوح سازمانی را دارد (رحیم نیا و علیزاده .)1387 ،مدل
دنیسون شامل چهار شاخص و  12گویه است که جدول  1شرح شاخصها و جدول  2شرح گویههای مدل را دربر دارد.
جدول  -1شاخص های فرهنگ سازمانی در مدل دنیسون (رحیم نیا و علیزاده.)1387 ،
تعریف

شاخص
درگیری در کار
ثبات و یکپارچگی
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انطباق
ماموریت و رسالت سازمانی

سازمان اثربخش ،افراد خود را توانمند میسازد ،سازمان را بر محور گروهکاری تشکیل میدهد و قابلیتهای منابع
انسانی را در همهی سطوح توسعه میدهد.
سازمانی که اثربخش است با ثبات و یکپارچه بوده و رفتار کارکنان از ارزشهای بنیادین نشات گرفته است .رهبران
و پیروان در رسیدن به توافق ،مهارت یافتهاند (حتی زمانی که دیدگاه متقابل دارند).
سازمانهای یکپارچه ،بهسختی تغییر پیدا میکنند .از اینرو ،یکپارچگی درونی و انطباق بیرونی را میتوان مزیت و
برتری سازمان بهحساب آورد.
ماموریت سازمان اهداف عملیاتی سازمان را مشخص میکند .درواقع نوع محصول/خدمت ،مشتریان اصلی ،بازار
هدف و منطقهی جغرافیایی انجام عملیات را مشخص میکند .ارزشهای بینادین و فلسفهی وجودی یک سازمان،
مزیتهای رقابتی اصلی سازمان و وضعیت موردانتظار در آینده نیز در قالب ماموریت سازمان تبیین میشود.

درگیری در کار

شاخصهای فرهنگ سازمانی

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 4شماره ( ،)3پاییز  ،1398صفحه276-290 :

جدول  -2شاخصها و گویههای فرهنگ سازمانی در مدل دنیسون (رحیم نیا و علیزاده.)1387 ،
توانمندسازی

افراد ابتکار و توانایی برای ادارهکردن کار خود را دارند .این امر نوعی حس مالکیت و مسئولیت در
سازمان ایجاد میکند.

تیمگرایی

به سازمان به کار گروهی درجهت اهداف مشترک ،ارزش داده میشود .به طوریکه کارکنان بهمانند
مدیران احساس میکنند در محل کار خود پاسخگو هستند.

توسعهی
قابلیتها

سازمان بهمنظور تامین نیازها و باقیماندن در صحنهی رقابت بهطور مستمر به توسعهی مهارت
کارکنان میپردازد.

ارزشهای
بنیادین

اعضای سازمان در یک دسته از ارزشهایی که هویت و انتظارات آنها را تشکیل میدهند ،شریکاند.

توافق

اعضای سازمان قادرند در امور به توافق برسند .این توافق هم شامل مولفههای توانایی در ایجاد
توافق در سطح دیگر باشند.

انسجام و
هماهنگی

واحدهای سازمانی با کارکردهای متفاوت میتوانند برای رسیدن به اهداف مشترک با هم کار کنند.

ایجاد تغییر
سازمان

سازمان قادر است در راههایی برای تامین نیازها ،تغییر ایجاد میکند و میتواند محیط موسسه را
بشناسد.

مشتریمداری

سازمانی که نیاز مشتری را درک میکند و درصدد است که برای تامین نیاز مشتری و تبلور خواسته-
های مشتری در محصوالت و خدمات آیندهی سازمان برنامهریزی کند.

یادگیری
سازمانی

سازمان یادگیرنده در تالش است عوامل محیطی را بهعنوان مسیر کسب دانش قلمداد کند و برای
تبلور خالقیت و تبدیل تهدیدها به فرصت و جذب دانش موجود در تجربه ،برنامهریزی میکند.

گرایش و جهت
استراتژیک

فرآیندی است سازمانی برای تعریف راهبرد سازمان و تصمیمگیری برای چگونگی یافتن منابع
موردنیاز برای رسیدن به هدف ،صورت میگیرد .این فرآیند ،افراد و منابع را نیز شامل میشود.
مستندات حاصل از این فرآیند را نقشهی استراتژیک سازمان مینامند .

اهداف و مقاصد

اهداف استراتژیک یک سازمان توسط مدیریت سازمان تدوین میشود تا خروجیهای موردانتظار در
چشمانداز و ماموریت سازمان را ایجاد کند و راهنما و جهت عملکرد پرسنل را مشخص کند.

چشمانداز

سندی است که یک سازمان برای بیان اهداف خود تعریف میکند و بنابر پیشبینی آیندهی بازار،
تالش در هدایت فرآیند تصمیمگیری دارد .این سند چگونگی سازمان در آینده را تعریف میکند .

 -3پیشینهی پژوهش
فرهنگ سازمانی معقولهای حائز اهمیت است که بر ارکان مختلف عملکرد سازمان تاثیرگذار بوده و ارزیابی و تجزیهوتحلیل آن از
موضاعات موردتوجه برای پژوهشگران در حوزهی صنعت و دانشگاه است .در ذیل ادبیات و پیشینهی پژوهش موردبررسی قرار گرفته
است.
خوارزمی و همکاران ( )1397پژوهشی باعنوان ارزیابی فرهنگ سازمانی در نیروهای ایستگاهی خط یک قطار شهری مشهد براساس
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مدل دنیسون انجام دادهاند .جامعهی آماری تحقیق پرسنل ایستگاهی خط یک قطار شهری مشهد  330نفر میباشد و حجم نمونه
براساس فرمول کوکران  178نفر درنظر گرفته شد .دادههای موردنیاز ازطریق پرسشنامهی استاندارد مدل دنیسون بهدست آمده و در
نرم افزار  SPSSو  Excelتجزیهوتحلیل شده است .نتایج آزمونهای آماری فرضیات تحقیق نشان داد بعد انطباق پذیری دارای
بیشترین مطلوبیت ،بعد مأموریت و درگیرشدن در کار ،نامطلوب و بعد یکپارچگی در پایینترین وضعیت نامطلوب قرار دارد؛

در پژوهش دیگری ،هادیان نسب و همکاران ( )1397با هدف بررسی تاثیر رهبری اصیل در عملکردهای اجتماعی سازمان باتوجه به
بررسی نقش میانجی فرهنگ سازمانی پرداختهاند .ابزار گردآوری این تحقیق ،پرسشنامههایی با  45سوال برای بخش کل متغیرهای
تحقیق است .جامعهی آماری کارکنان ادارهی کل بنادر و دریانوردی استان گیالن است .با استفاده از فرمول کوکران148 ،نفر برای
نمونهی نهایی تحقیق موردبررسی قرار گرفته است .برای آزمون فرضیه ،از روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد و نتایج
پژوهش با نرمافزار  SPSSو لیزرل بررسی شده است .نتایج بررسیشده نشان داد که رهبری اصیل در عملکرد اجتماعی و فرهنگی
سازمانی و همچنین فرهنگ سازمانی در عملکرد اجتماعی تاثیر معنایی دارد .همچنین نقش میانجی فرهنگ سازمان باتوجه به تاثیر
معناداربودن روابط تایید شد.
البرزی وهمکاران ( ) 1396پژوهشی با هدف بررسی تاثیر عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی در
ادارهی کل آموزش پروش استان تهران انجام دادهاند .روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی بوده است .جامعهی آماری آن را مدیران ،
معاونین ،رئیسان و کارشناسان ادارهی کل آموزش و پرورش استان تهران به تعداد  500نفر تشکیل داده است؛ حجم نمونه براساس
فرمول کوکران و مطابق با جدول کرجسی و موگران  217نفر انتخاب گردید .روش نمونهگیری تصادفی طبقهای بود و گردآوری دادهها
نیز روش کتابخانه ای و میدانی است .در روش میدانی از پرسشنامه های استاندارد عدالت سازمانی بیوگری ،فرهنگ سازمانی رابینز و
رفتار شهروندی سازمانی پودساکف استفاده شده است .برای انجام آماره های توصیفی از نرمافزار  SPSSوبرای انجام تحلیلهای
استنباطی از نرم افزار  Smart PLSاستفاده میشود .یافتهها نشان داد که بین عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی
رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد .در یافتههای پژوهش ،تاثیر هریک از مولفههای عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی بهطور جداگانه
بررسی شده است ،که بیشترین تاثیر را عدالت سازمانی ،فرهنگ سازمانی بر بعد وظیفهشناسی و کمترین تاثیر را هر دومتغیر بر بعد
احترام در رفتار شهروندی سازمانی دارد.
حریری زاده و همکاران ( )1396با هدف تعیین تاثیر فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی کارکنان سازمان اسناد و کتابخانهی ملی ایران،
پژوهشی انجام دادند .این پژوهش در بین  285نفر از کارکنان سازمان اسناد با استفاده از پرسشنامه اجرا شد و برای شناخت فرهنگی
سازمانی از مدل رابینر و برای شناسایی عوامل مرتبط با توا نمندسازی کارکنان از مدل توماس و ولت هاوس استفاده شد .با انجام این
پژوهش به این نتیجه دست یافتند که هرگاه فرهنگ سازمانی در راستای توانمندسازی کارکنان باشد افراد با انگیزه و اشتیاق بیشتری
وظایف شغلی خود را انجام میدهند و خالقیت و ابتکار عمل بیشتری در انجام کارها دیده میشود.
اسکندری و همکاران ( )2019نیز پژوهشی را با هدف بررسی رابطهی بین رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی در دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی تبریز انجام دادند .جامعهی آماری این پژوهش شامل همهی کارکنان دانشگاه ( 900نفر) بود که  367نفر
طبق فرمول کوکران با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .جمعآوری دادهها ازطریق فرهنگ سازمانی استاندارد و
پرسشنامهی رفتار شهروندی سازمانی انجام شد .دادهها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

تحلیل عوامل فرهنگ سازمانی در شرکت گلنور براساس مدل دنیسون

همچنین مشخص شد که بین ابعاد اصلی مدل اختالف معناداری وجود دارد.

بنابراین یافتهها ،رابطهی مثبت و معنی داری بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی وجود داشت ،بنابراین توصیه شد که فرهنگ
سازمانی بهمنظور افزایش رفتار شهروندی سازمانی ارتقا داده شود.
از دیگر تحقیقات انجامشده میتوان به پژوهش دلگشای و همکاران ( )2009اشاره نمود که به بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد
کارکنان پرداختهاند .این مطالعه براساس نظرسنجی از  289کارمند ،مدیران و رهبران شرکتها در هانوی و شهر وین ویتنام است.
دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار  SPSSو  AMOSبرای ارزیابی مناسببودن مدل تحقیق ،آزمون روابط و ارزیابی قابلیت
اطمینان و اعتبار مقیاسهای اندازهگیری و برای ارزیابی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تمامی جنبههای تعهد کارکنان :تعهد عاطفی ،تعهد
280

هنجاری و تعهد مداوم مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که مدل بهکاربرده شده ،تطابق بسیار خوبی با دادهها دارد.
دسل و همکاران )2018( 1پژوهشی با عنوان ادراکات از فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی توسط اعضای هیات علمی
دانشکدههای داروسازی ایاالت متحده ،انجام دادهاند .اهداف این پژوهش عبارت است از :شرح مفاهیم فرهنگ سازمانی و ترویج
رفتارهای شهروندی سازمانی ،ارزیابی ویژگیهای روانسنجی معیارهای فرهنگ سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی در کالج
داروسازی و تعیین روابط میان فرهنگ سازمانی و ارتباطات شهروند سازمانی .در این مطالعه از آمارهای توصیفی برای شرح جنبههای

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 4شماره ( ،)3پاییز  ،1398صفحه276-290 :

فرهنگ و رفتارهای شهروندی سازمانی استفاده شد .تحلیل عامل فرهنگ سازمانی یک راه حل  5عاملی را نشان داد که بر تمایل به
دستیبابی ،حرفه ایگری ،تداوم ،پشتیبانی و تاثیرگذاری تاکید داشتند .زمینههای رفتار شهروندی سازمانی در امتداد عواملی همچون
مهربانبودن اساتید ،بیاحترامی ،ورزشکاربودن و رفتار خشونتآمیز ،قرار داشتند.
سیال و همکاران )2017( 2مقالهای با عنوان فرهنگ سازمانی و یک محیط کار ایمن و آگاهانه تهیه کردهاند .روش انجام این تحقیق با
مدلسازی معادالت ساختاری برای آزمون نقش میانجی رضایتمندی ارتباطی کارکنان در رابطهی بین فرهنگ سازمانی و محیط کاری
ایمن آگاهانه در چندین نیروگاه هستهای اعمال شده است .طبق نتایج بهدست آمده از این تحقیق میتوان نتیجه گرفت که رضایت
ارتباطی کارکنان تا حدودی باعث ایجاد روابط مثبت میان یک فرهنگ سازمانی و یک محیط کار ایمن آگاهانه میشود .فرهنگ سازمانی
که در آن ،همکاری ،روابط حمایتی ،رشد فردی و عملکرد موفق ،تشویق میشود ،ایجاد یک محیط کار ایمن آگاهانه را تسهیل میکند.
این تاثیر تا حدی با افزایش رضایتمندی ارتباطی کارکنان ارتباط دارد .فرهنگهای سازمانی باید در سازمانها تشویق شود .عالوه بر این،
مدیران باید سیاستها و شیوههای ارتباطی را تقویت کنند که از محیط کار ایمن آگاهانه حمایت میکنند.
جدول زیر مروری بر پژوهشهای انجامشده توسط محققین را به اختصار بیان نموده است.

et al.

1Desselle

et al.

2Silla

جدول -3پیشینهی پژوهش.
سال

نویسنده

هدف

1397

خوارزمی و
همکاران

ارزیابی فرهنگ سازمانی در نیروهای ایستگاهی خط  1قطار شهری مشهد براساس مدل دنیسون.

1397

هادیان نسب و
همکاران

بررسی تاثیر رهبری اصیل در عملکرد اجتماعی سازمان باتوجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی.

1396

البرزی و همکاران

بررسی تاثیر عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی.

1396

حریرزاده و
همکاران

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر توانمند سازی کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

1395

عبداللهی و
همکاران

شناسایی فرهنگ سازمانی جمعیت هالل احمر براساس مدل کامرون و کوئین.

در این تحقیق از پرسشنامهی استاندارد مدل کامران و کوئین استفاده شد .تحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای کولموگروف
اسمیرنوف ،لون ،مقایسهی میانگینها ،تحلیل و اریانس یک طرفه و توکی انجام شد .فرهنگهای حاکم برسازمان اولویتبندی شد.

بنی مهد و نجاتی

بررسی رابطهی بین فرهنگ سازمانی براساس تئوری هافستد بر تعهد کاری حسابرسان.

نتایج تحقیق نشان میدهد از بین متغیرهای هافستد تنها بین میزان اجتناب از عدم اطمینان با تعهد کاری رابطه وجود دارد.

1394

گودرزی و همکاران

بررسی تاثیرفرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.

2019

اسکندری و
همکاران

بررسی رابطهی بین فرهنگ سازمانی و رفتار سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی تبریز.

2009

دلگشایی و
همکاران

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد کارکنان.

1395

2018

دسل و همکاران

شرح مفاهیم فرهنگ سازمانی و ترویج رفتارهای شهروندی سازمانی ،ارزیابی ویژگیهای روانسنجی معیارهای فرهنگ سازمانی
و رفتارهای شهروندی سازمانی در کالج داروسازی و تعیین روابط میان فرهنگ سازمانی و ارتباطات شهروند سازمانی.

توضیحات
حجم نمونه براساس فرمول کوکران  178نفر درنظر گرفته شد .دادهها از طریق پرسشنامهی استاندارد مدل دنیسون بهدست آمده و در نرم
افزار  SPSSو  Excelتجزیهوتحلیل شده است .نتایج نشان داد بعد انطباق پذیری دارای بیشترین مطلوبیت ،بعد مأموریت و درگیرشدن در کار
نامطلوب و بعد یکپارچگی در پایینترین وضعیت نامطلوب قرار دارد.
جامعهی آماری کارکنان ادارهی کل بنادر و دریانوردی استان گیالن است .با فرمول کوکران 148نفر برای نمونهی موردبررسی قرار گرفتهاند.
نتایج پژوهش با نرم افزار  SPSSو لیزرل بررسی شده است .نتایج نشان داد که رهبری اصیل در عملکرد اجتماعی و فرهنگی سازمانی و همچنین
فرهنگ سازمانی در عملکرد اجتماعی تاثیر معنایی دارد.
در این تحقیق ،حجم نمونه براساس فرمول کوکران و مطابق با جدول کرجسی و موگران  217نفر انتخاب شد .برای تحلیل دادهها از نرمافزار
 SPSSو  Smart PLSاستفاده شد .نتایج نشان داد که بین عدالت و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی رابطهی مثبت و معناداری دارد.
در این تحقیق از مدل رابینر و مدل توماس و ولت هاوس استفاده شد .نتایج نشان داد هرگاه فرهنگ سازمانی در راستای توانمندسازی کارکنان
باشد افراد با انگیزه و اشتیاق بیشتری وظایف شغلی خود را انجام میدهند.

از مدل دنیسون و مدل شاخص توصیف شغل ) (JDIاستفاده شده است .این نکته دست یافته شد که برداشتها و نگرشهای حرفهای افراد در
پیوند با عوامل مختلف سازمانی قرار دارد.
 367نفر طبق فرمول کوکران انتخاب شدند .دادههای بهدست آمده از طریق پرسشنامه ،با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان داد که رابطهی مثبت و معنیداری بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد.
در این پژوهش برای ارزیابی اولیه و بررسی مدل از آلفای کرونباخ و  EFAو  CFAو  SEMاستفاده شده است .دادههای جمعآوری شده با
استفاده از نرمافزار  SPSSو  AMOSبرای ارزیابی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تمامی جنبههای تعهد کارکنان استفاده شده است.
در این مطالعه از آمارهای توصیفی برای شرح جنبه های فرهنگ و رفتارهای شهروندی سازمانی استفاده شد .تحلیل عامل فرهنگ سازمانی یک
راهحل  5عاملی را نشان داد که بر تمایل به دستیبابی ،حرفهایگری ،تداوم ،پشتیبانی و تاثیرگذاری تاکید داشتند
در این پژوهش بیان شد لزوما داشتن سبک رهبری الزم برای مدیریت بحران موثر نیست و سه اصل رهبری واکنش بحران ) (CRLPو ماتریس

2017

2017

2015

بوورز و همکاران

بررسی فرهنگ سازمانی و سبک رهبری برای انتخاب رهبر مناسب برای مدیریت بحران.

واکنش رهبری بحران ) (CRLMارائه شده است .همچنین یک روش استاندارد ارایه شد که به سازمانها امکان میدهد تا با بهترین رهبر واکنش
بحران مواجه شوند.

سیال و همکاران

مدلسازی معادالت ساختاری برای آزمون نقش میانجی رضایتمندی ارتباطی کارکنان در رابطهی بین فرهنگ سازمانی و محیط
کاری ایمن آ گاهانه در چندین نیروگاه هستهایی.

روش انجام این تحقیق با مدلسازی معادالت ساختاری در چندین نیروگاه هسته ایی بوده است .طبق نتیجه رضایت ارتباطی کارکنان تا حدودی
باعث ایجاد روابط مثبت میان یک فرهنگ سازمانی و یک محیط کار ایمن آ گاهانه میشود.
ِ

بلیاس و همکاران

بررسی فرهنگ سازمانی و اندازه گیری رضایت شغلی موسسات بانکی یونانی.

برای اندازه گیری رضایت شغلی در مطالعهی حاضر ،از پرسشنامه رضایت کارکنان  1997 ESIاستفاده شد .مطالعه نشان داده است که فرهنگ
سازمانی تا حدی میتواند سطح رضایت شغلی کارکنان را پیشبینی کند.

جدول  -4شاخص های فرهنگ سازمانی.
شاخص های فرهنگ سازمانی
درگیری در کار
توانمندسازی
تیمگرایی
توسعهی قابلیتها

282

ثبات و یکپارچگی
ارزشهای بنیادین
توافق
انسجام و هماهنگی

انطباق
ایجاد تغییر سازمان
مشتریمداری
یادگیری سازمانی

ماموریت و رسالت سازمانی
گرایش و جهت استراتژیک
اهداف و مقاصد
چشمانداز

 -4روش پژوهش
دستیابی به اهداف علمی تنها با روششناسی صحیح میسر است .اعتبار دستاوردهای پژوهش بهشدت تحت تاثیر روش برگزیدهشده
برای انجام پژوهش است .تحقیق حاضر براساس هدف عنوانشده ،یک تحقیق نظری–کاربردی است .ازنظر ماهیت داده ،دادههای
مورداستفاده ،کمی است .زمان گردآوری دادهها در این تحقیق مقطعی میباشد .نوع پژوهش از نوع مساله ،پژوهش توصیفی و تحلیل
همبستگی نیز هست.

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 4شماره ( ،)3پاییز  ،1398صفحه276-290 :

مراحل روش انجام کار این پژوهش به شرح زیر است:
گام اول :مرور ادبیات پژوهش.
با مرور ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان صنعت و دانشگاه ،مدل دنیسون برای سنجش فرهنگ سازمانی انتخاب شد .این مدل دارای
چهار شاخص و دوازده گویه است .شاخص ها عبارتند از :درگیری در کار ،ثبات و یکپارچگی ،انطباق ،ماموریت و رسالت سازمان.
گام دوم :توزیع پرسشنامهها .
پرسشنامهها براساس مدل دنیسون تنطیم شده و بین تمامی کارکنان شرکت گلنور ( 285نفر) توزیع شد.
گام سوم :بررسی روایی و پایایی پرسشنامهها.
در این پژوهش برای بررسی اجزای تشکیلدهندهی پرسشنامهها و حصول اطمینان از معرفبودن ویژگیهایی که محقق قصد اندازهگیری
آنها را دارد ،از روایی محتوایی استفاده گردید .برای تعیین روایی محتوایی از متخصصان استفاده شد و روایی مورد تائید قرار گرفت.
برای محاسبهی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که برای سواالت چندگزینهای کاربرد دارد و نشاندهندهی سازگاری
منطقی بین سواالت است .در همین راستا ابتدا برای پرسشنامه ،ضریب آلفای کرونباخ برای هریک از متغیرها محاسبه شد و سپس
ضریب پایایی کلی بهدست میآید .ضریب آلفای کرونباخ بهوسیلهی نرم افزار  SPSSمحاسبه شده است که برابر با  0.9244بوده ،که
با توجه به حصول آلفای کرونباخ بزرگتر از  ،0.7قابلقبول میباشد .با توجه به مقدار بهدست آمده برای سواالت و متغیرهای پرسشنامه،
میتوان نتیجه گرفت که اعتبار پرسشنامه مورد تایید است.
گام چهارم :تحلیل جمعیت شناختی دادهها با استفاده از آزمون کراسکال والیس.
در این مرحله برای سنجش فرهنگ سازمانی در شرکت گلنور ،با استفاده از آزمون کراسکالوالیس ،دادهها مورد تحلیل جمعیت شناختی
قرار میگیرد.
گام پنجم :رسم نمودار هیستوگرام فراوانی دادهها و تحلیل تمرکز و پراکندگی دادهها.
در این گام با رسم نمودار هیستوگرام فراوانی ،پراکندگی و تمرکز دادهها مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد.
گام ششم :آزمون همبستگی اسپیرمن و بررسی میزان همبستگی بین شاخصها و گویهها.

در این گام برای بررسی میزان همبستگی بین شاخصها و میزان همبستگی بین گویههای فرهنگ سازمانی در مدل دنیسون ،از آزمون
همبستگی اسپیرمن استفاده میشود.
 -1-4جامعهی آماری

جامعه به کل افراد ،رویدادها و پدیده هایی که محقق قصد بررسی آنها را داد ،اشاره میکند .جامعه آماری این پژوهش ،همهی کارکنان
شرکت گلنور (همهی مدیران ارشد و میانی ،پرسنل اداری و همهی کارکنان و کارگران ) شرکت گلنور به تعداد  285نفر میباشد .مکان
انجام این تحقیق کارخانه گلنور استان اصفهان میباشد .این کارخانه در سال  1372با هدف تولید انواع لوازم روشنایی تاسیس گردید
که تا کنون توانسته است بخشی از نیازهای صنعت روشنایی کشور را تامین کند .رویکرد فرهنگ سازمانی در این واحد تولیدی بررسی
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شد.

 -5یافتههای تحقیق

شده است.
جدول  -5میانگین هندسی دادهها.
درگیری در کار

3.01

ثبات و یکپارچگی

2.88

انطباق

3.06

ماموریت و رسالت سازمان

3.150

توانمندسازی
تیمگرایی
توسعهی قابلیتها
ارزشهای بنیادین
توافق
انسجام و هماهنگی
ایجاد تغییر
مشتریمداری
یادگیری سازمانی
نیت و جهت استراتژیک

3.067
2.94
3.020
3.13
2.77
2.77
2.98
3.090
3.11
3.29

اهداف و مقاصد

3.10

چشمانداز

3.06

 -1-5نتیجهی تحلیل جمعیت شناختی

برای انجام آزمون کراسکال والیس جهت تحلیل جمعیت شناختی ،فرض H0و H1بهصورت زیر تعریف شد:
فرض تایید میشود.H0 : P-Value < 0.05 ،
فرض رد میشود.H1 : P-Value > 0.05 ،
در آزمون کراسکال والیس چون مقدار  P-Valueبرای همهی شاخصها و گویهها بزرگتر از  0.05بهدست آمد ،فرض  H0تایید
میشود که نشان میدهد افراد مختلف با تجربهی کاری ،میزان تحصیالت ،سابقهی کاری و میزان سن متفاوت در تمامی شاخصها و
گویهها پاسخهای مشابهی دادند که میتوان نتیجه گرفت تجربهی کاری ،میزان تحصیالت ،سن و سابقهی کاری در هیچیک از
شاخصها و گویهها تاثیری نداشته است.

تحلیل عوامل فرهنگ سازمانی در شرکت گلنور براساس مدل دنیسون

داده های بهدست آمده از پرسشنامهها در جدول زیر آمده است .در ادامه به تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSپرداحته

 نتیجهی هیستوگرام فراوانی دادهها-2-5

. نتایج بهدست آمده در زیر آمده است.نمودار هیستوگرام فراوانی برای شاخصها و گویههای فرهنگ سازمان رسم شد
 هیستوگرام فراوانی شاخصها-1-2-5

. نتایج رسم نمودار هیستوگرام فراوانی برای چهار شاخص فرهنگ سازمانی را نشان میدهد،اشکال زیر
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Summary
for
گرد
ی
ک رد یر
را
درگیری در کار
ای برای
خالصه

1.8

2.4

3.0

3.6

A -S quared
P -V alue

0.44
0.285

M ean
S tD ev
V ariance
S kew ness
Kurtosis
N

3.0778
0.6167
0.3803
-0.273258
-0.173066
285

M inimum
1st Q uartile
M edian
3rd Q uartile
M aximum

4.2

1.2360
2.6844
3.0988
3.4956
4.4862

95% C onfidence Interv al for M ean
3.0059

3.1497

95% C onfidence Interv al for M edian
3.0025

3.2031

95% C onfidence Interv al for S tD ev
9 5 % C onfidence Inter vals

0.5699

0.6719

Mean
Median
3.00

3.05

3.10

3.15

3.20

. هیستوگرام شاخص درگیری در کار-1 شکل

for یرومام
نامزاس رد تلاسر و
سازمانSummary
ماموریت و رسالت در
تبرای
خالصهای

A nderson-D arling N ormality Test

1.2

1.8

2.4

3.0

3.6

A -S quared
P -V alue <

3.33
0.005

M ean
S tD ev
V ariance
S kew ness
Kurtosis
N

3.2136
0.5886
0.3465
-0.763997
0.622852
285

M inimum
1st Q uartile
M edian
3rd Q uartile
M aximum

4.2

1.2588
2.9151
3.2761
3.6469
4.6018

95% C onfidence Interv al for M ean
3.1450

3.2822

95% C onfidence Interv al for M edian
3.2019

3.3763

95% C onfidence Interv al for S tD ev
9 5 % C onfidence Inter vals

0.5439

Mean
Median
3.15

3.20

3.25

3.30

3.35

3.40

. هیستوگرام شاخص ماموریت و رسالت سازمان-2 شکل

0.6414
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1.2

A nderson-D arling N ormality Test

Summary
for ث
ب
تا
یو
پک
یگچرا
یکپارچگی
برای ثبات و
ای
خالصه

1.6

2.4

3.2

4.0

4.8

A nderson-D arling N ormality Test
A -S quared
P -V alue

0.48
0.229

M ean
S tD ev
V ariance
S kew ness
Kurtosis
N

2.9487
0.5886
0.3464
0.030491
0.780028
285

M inimum
1st Q uartile
M edian
3rd Q uartile
M aximum

5.6

1.2211
2.5946
2.9973
3.3645
5.5191

95% C onfidence Interv al for M ean

285

2.8801

3.0174

95% C onfidence Interv al for M edian
2.8733

3.0681

95% C onfidence Interv al for S tD ev
9 5 % C onfidence Inter vals

0.5439

0.6413

Mean
Median
2.85

2.90

2.95

3.00

3.05
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. هیستوگرام شاخص ثبات و یکپارچگی-3 شکل

Summary
برای انطباق
خالصهایfor قابطنا

1.8

2.4

3.0

3.6

A nderson-D arling N ormality Test
A -S quared
P -V alue <

2.08
0.005

M ean
S tD ev
V ariance
S kew ness
Kurtosis
N

3.1122
0.5177
0.2681
-0.718824
0.705773
285

M inimum
1st Q uartile
M edian
3rd Q uartile
M aximum

4.2

1.3594
2.7885
3.1698
3.4822
4.2120

95% C onfidence Interv al for M ean
3.0518

3.1726

95% C onfidence Interv al for M edian
3.1243

3.2505

95% C onfidence Interv al for S tD ev
9 5 % C onfidence Inter vals

0.4784

0.5641

Mean
Median
3.05

3.10

3.15

3.20

3.25

. هیستوگرام شاخص انطباق-4 شکل

.نتایج حاصل از هیستوگرام فراوانی شاخصها در جدول زیر آمده است
. نتایج هیستوگرام فراوانی شاخصها-6 جدول
شاخصهای فرهنگ سازمانی

میانگین

میانه

P-Value

درگیری در کار

3.0778

3.0988

P-Value =0.285

ماموریت و رسالت سازمان

3.2136

3.2761

P-Value > 0.05

ثبات و یکپارچگی

2.9487

2.9973

P-Value =0.229

انطباق

3.1122

3.1698

P-Value > 0.05

 -2-2-5هیستوگرام فراوانی گویهها

نتایج حاصل از هیستوگرام فراوانی گویهها در جدول زیر آمده است.
جدول  -7نتاج هیستوگرام فراوانی گویهها.

286

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 4شماره ( ،)3پاییز  ،1398صفحه276-290 :

P-Value

میانه

میانگین

گویههای فرهنگ سازمانی

P-Value > 0.05

3.2875

3.1748

توانمندسازی

P-Value > 0.05

3.1777

3.1283

چشمانداز

P-Value =0.006

3.1037

3.0554

تیمگرایی

P-Value > 0.05

3.2875

3.2140

ارزشهای بنیادی

P-Value =0.049

2.8619

2.8555

توافق

P-Value =0.126

2.8619

2.8548

انسجام و هماهنگی

P-Value > 0.05

3.1037

3.0573

ایجاد تغییر

P-Value > 0.05

3.2875

3.2006

اهداف و مقاصد

P-Value > 0.05

3.4822

3.3720

نیت و جهت استراتژیک

P-Value > 0.05

3.2875

3.1860

یادگیری سازمانی

P-Value > 0.05

3.1777

3.1523

مشتریمداری

P-Value > 0.05

3.1777

3.0856

توسعهی قابلیتها

نمودارهای هیستوگرام فراوانی شاخصها و گویهها نشان میدهند که میانگین دادهها اطراف  3قرار دارند .یعنی بیشتر افراد در پرسشنامه
گزینهی نه موافق نه مخالف را انتخاب کردهاند .انتخاب این گزینه میتواند حاکی از این موارد باشد که افراد محافظهکار هستند یا این
مسئله برایشان قابل اهمیت نیست ویا ناشی از عدم اطمینان آنهاست که از اطالعاتشان استفادهی نابجا شود.
 -3-5آزمون همبستگی اسپیرمن

در آزمون همبستگی اسپیرمن دو فرض  H0و H1بهصورت زیر مطرح شد.
فرض رد میشود.H0 : P-Value > 0.05 ،
فرض تایید میشود.H1 : P-Value < 0.05 ،

 -1-3-5آزمون همبستگی شاخصها

نتایج حاصل از آزمون همبستگی شاخصها در جدول زیر آمده است.

جدول  -8نتایج آزمون همبستگی شاخصها.
انطباق

یکپارچگی و ثبات

درگیری در کار

-

-

ضریب همبستگی= 0.776
P-Value =0.00

یکپارچگی و ثبات

-

ضریب همبستگی= 0.667
P-Value =0.00

ضریب همبستگی= 0.587
P-Value =0.00

انطباق

ضریب همبستگی= 0.690
P-Value =0.00

ضریب همبستگی= 0.706
P-Value =0.00

ضریب همبستگی= 0.592
P-Value =0.00

ماموریت و رسالت سازمان

287

فرض  ،H0همبستگی دو متغیر را نشان میدهد .همبستگی شاخصها طبق آزمون استقالل بررسی شد ،طبق این آزمون چون مقدار P-

 Valueکمتر از  0.05میباشد ،فرض  H0رد میشود که نشان میدهد تمامی شاخصها باهم ارتباط قوی دارند.
 2-3-5آزمون همبستگی گویهها

جدول  -9نتایج آزمون همبستگی گویههای شاخص درگیری در کار.
توسعهی قابلیت ها

تیمگرایی

-

-

توانمندسازی
ضریب همبستگی= 0.653
P-Value =0.00
ضریب همبستگی=0.482
P-Value =0.00
ضریب همبستگی=0.610
P-Value =0.00
ضریب همبستگی=0.653
P-Value =0.00
ضریب همبستگی=0.598
P-Value =0.00
ضریب همبستگی=0.492
P-Value =0.00
ضریب همبستگی=0.348
P-Value =0.00

ضریب همبستگی= 0.504
P-Value =0.00
ضریب همبستگی= 0.487
P-Value =0.00
ضریب همبستگی= 0.429
P-Value =0.00
ضریب همبستگی= 0.362
P-Value =0.00
ضریب همبستگی= 0.344
P-Value =0.00
ضریب همبستگی= 0.419
P-Value =0.00

ضریب همبستگی= 0.548
P-Value =0.00
ضریب همبستگی= 0.601
P-Value =0.00
ضریب همبستگی= 0.573
P-Value =0.00
ضریب همبستگی= 0.567
P-Value =0.00
ضریب همبستگی= 0.479
P-Value =0.00
ضریب همبستگی= 0.335
P-Value =0.00
ضریب همبستگی= 0.439
P-Value =0.00

ضریب همبستگی= 0.376
P-Value =0.00
ضریب همبستگی= 0.482
P-Value =0.00

ضریب همبستگی= 0.344
P-Value =0.00
ضریب همبستگی=0.449
P-Value =0.00

ضریب همبستگی=0.363
P-Value =0.00
ضریب همبستگی=0.536
P-Value =0.00

ضریب همبستگی= 0.385
P-Value =0.00

ضریب همبستگی=0.501
P-Value =0.00

ضریب همبستگی=0.468
P-Value =0.00

-

ضریب همبستگی= 0.455
P-Value =0.00

تیمگرایی
توسعهی قابلیتها
بنیادهای ارزش
توافق
انسجام و هماهنگی
ایجاد تغییر
مشتریمداری
یادگیری سازمانی

نیت ،جهت ،استراتژی
اهداف و مقاصد
چشمانداز

تحلیل عوامل فرهنگ سازمانی در شرکت گلنور براساس مدل دنیسون

نتایج حاصل از آزمون همبستگی گویهها در جدول های زیر آمده است.

جدول  -10نتایج آزمون همبستگی گویههای شاخص ثبات و یکپارچگی.
انسجام و هماهنگی

توافق

-

ضریب همبستگی=0.647
P-Value =0.00
ضریب همبستگی=0.514
P-Value =0.00
ضریب همبستگی=0.415
P-Value =0.00
ضریب همبستگی=0.409
P-Value =0.00
ضریب همبستگی=0.441
P-Value =0.00
ضریب همبستگی=0.553
P-Value =0.00
ضریب همبستگی=0.515
P-Value =0.00

ضریب همبستگی=0.504
P-Value =0.00
ضریب همبستگی=0.454
P-Value =0.00
ضریب همبستگی=0.483
P-Value =0.00
ضریب همبستگی=0.431
P-Value =0.00
ضریب همبستگی=0.596
P-Value =0.00
ضریب همبستگی=0.577
P-Value =0.00
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ضریب همبستگی= 0.626
P-Value =0.00
ضریب همبستگی=0.555
P-Value =0.00
ضریب همبستگی=0.473
P-Value =0.00
ضریب همبستگی=0.436
P-Value =0.00
ضریب همبستگی=0.506
P-Value =0.00
ضریب همبستگی=0.520
P-Value =0.00
ضریب همبستگی=0.562
P-Value =0.00
ضریب همبستگی=0.571
P-Value =0.00

توافق
انسجام و هماهنگی
ایجاد تغییر
مشتریمداری
یادگیری سازمانی
نیت ،جهت ،استراتژی
اهداف و مقاصد
چشمانداز

جدول  -11نتایج آزمون همبستگی گویههای شاخص انطباق.
یادگیری سازمانی

مشتریمداری

ایجاد تغییر

-

-

ضریب همبستگی= 0.516
P-Value =0.00

مشتریمداری

-

ضریب همبستگی=0.556
P-Value =0.00

ضریب همبستگی=0.554
P-Value =0.00

یادگیری

ضریب همبستگی=0.507
P-Value =0.00

ضریب همبستگی=0.459
P-Value =0.00

ضریب همبستگی=0.501
P-Value =0.00

نیت ،جهت ،استراتژی

ضریب همبستگی=0.515
P-Value =0.00

ضریب همبستگی=0.459
P-Value =0.00

ضریب همبستگی=0.491
P-Value =0.00

اهداف و مقاصد

ضریب همبستگی=0.542
P-Value =0.00

ضریب همبستگی=0494.
P-Value =0.00

ضریب همبستگی=0.516
P-Value =0.00

چشمانداز

جدول  -12نتایج آزمون همبستگی گویه های شاخص ماموریت و رسالت سازمان.
اهداف و مقاصد
ضریب همبستگی=0.640
P-Value =0.00

نیت ،جهت و استراتژی
ضریب همبستگی= 0.631
P-Value =0.00
ضریب همبستگی=0.633
P-Value =0.00

اهداف و مقاصد
چشمانداز

فرض  ،H0همبستگی دو متغیر را نشان میدهد .همبستگی گویهها طبق آزمون استقالل بررسی شد ،طبق این آزمون چون مقدار  P-Valueکمتر
از  0.05میباشد ،فرض  H0رد میشود که نشان میدهد تمامی گویهها با هم ارتباط قوی دارند.

 -6بحث و نتیجهگیری
در تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش به روش تحلیل جمعیت شناختی با آزمون کراسکال والیس چون مقدار  P-Valueبرای همهی
شاخصها و گویهها بزرگتر از  0.05بهدست آمد ،فرض  H0تایید میشود ،که بیانگر این است معیارهای تجربه کاری در این سازمان،
میزان تحصیالت ،سن و سابقه کاری در هیچیک از شاخصها و گویهها تاثیری نداشته است .رسم نمودارهای هیستوگرام فراوانی و
تحلیل تمرکز و پراکندگی دادهها نیز نشان میدهند که میانگین دادهها اطراف  3قرار دارند یعنی بیشتر افراد در پرسشنامه گزینهی نه
موافق نه مخالف را انتخاب کردهاند و نسبت به آن مسئله ابراز بیتفاوتی کردهاند که این میتواند ناشی از ترس آنها از مدیران سازمان
باشد و یا ناشی از عدم آگاهی یا عالقهی آنها به کار باشد .همچنین در آزمون همبستگی اسپیرمن چون مقدار  P-Valueکمتر از
 0.05میباشد ،فرض  H0رد میشود که این نشان میدهد تمامی شاخصها و گویهها باهم ارتباط قوی دارند .با ارزیابی فرهنگ
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سازمانی در این شرکت دریافت شد که عدم توجه به شاخص درگیری در کار سبب میشود سازمان بر محور کار گروهی تکیه نداشته
باشد که این مسئله باعث میشود همدلی و هماهنگی میان افراد سازمان وجود نداشته باشد ،حس مسئولیت در میان افراد از بین برود
و اعضای سازمان در کار خود پاسخ گو نخواهند بود که این مسئله سبب اتالف منابع مادی و انسانی میشود .همچنین سازمان تالشی
برای توسعهی قابلیت منابع انسانی نمیکند که سبب عقب ماندگی سازمان در پیشرفت و تامین نیازهای مشتریان میشود .شاخص
رسیدن به توافق ،مهارتهای الزم را کسب کردهاند ،حتی زمانی که دیدگاه متقابل دارند بهخاطر منافع و صالح سازمان از منافع شخصی
خویش چشمپوشی میکنند و همه با هم در جهت تحقق اهداف سازمان تالش میکنند .از آنجایی که شاخص ماموریت و رسالت
سازمانی ،ماموریت سازمان و اهداف عملیاتی سازمان ،نوع محصول/خدمت ،مشتریان اصلی و بازار هدف و منطقهی جغرافیایی انجام
عملیات را مشخص میکند ،ارزشهای بینادین و فلسفهی وجودی یک سازمان ،مزیتهای رقابتی اصلی سازمان ،وضعیت موردانتظار
در آینده نیز در قالب ماموریت سازمان تبیین میشود .بیتوجهی به این شاخص سبب میشود که اهداف عملیاتی سازمان جهت تولید
محصول و ارائهی خدمات به مشتریان ،مشخص و منسجم نباشد که این باعث اتالف نیروی انسانی و منابع مادی میشود؛ در بعضی
موارد دوباره کاری دربر دارد ،هم چنین وضعیتی که در آینده از سازمان مورد انتظار است به درستی بیان نمیگردد.
برای دستیابی به فرهنگ مطلوب سازمانی و افزایش تعلقخاطر کارکنان ،مدیران میتوانند اقداماتی در جهت بهبود پارامترهای فرهنگ
سازمانی انجام دهند .ایجاد فضایی دوستانه و باز برای انتقاد در سازمان تا کارکنان بتوانند به راحتی ایرادات سازمان را با مدیران درمیان
بگذارند ،همچنین از ارائهی طرح تغییر و نوآوری در سازمان استقبال شود؛ شرایطی مانند تشویق برای افرادی که روشهای نو پیشنهاد
میدهند در نظر گرفته شود و اقداماتی برای تقویت روحیه پشتکار و تالش کارکنان صورت گیرد؛ از کارکنان در برابر مسائل و مشکالت
فردی و سازمانی حمایت ویژهای شود؛ مدیران به تعهدات خود نسبت به کارکنان بهموقع عمل کنند؛ مدیران سعی کنند ارتباط نزدیک با
کارکنان داشته باشند و جوی اعتمادآمیز میان آن ها برقرار سازند؛ از فعالیتها و عملکردهای مفید کارکنان حمایت شود؛ یک نظام
پاداش و حمایت مالی و معنوی از کارکنان برای افزایش انگیزهی شغلی آنان تدوین شود؛ فعالیتهای گروهی خارج از محیطکار مانند
ورزشهای گروهی و مراسم خانوادگی کارکنان و ...درنظر گرفته شود؛ بهطور پیوسته ،جلسات هماهنگی و تبادل اطالعات و نظرخواهی
از افراد برگزار شود؛ بر روند کار کارکنان شرکت ،نظارت نامحسوس بهعمل آید؛ کارگاههای عملی و کالسهای آموزشی برای
توجیهسازی و بهروزرسانی اطالعات کارکنان برگزار گردد؛ به کارگروهی جهت رسیدن به اهداف مشترک ،ارزش ویژهای داده شود.
ازجمله محدودیتهای موجود برای انجام این پژوهش ،اولویتبندی با روشهای آماری و دیگر استفاده از مدلهای تحلیل دادهها و
تکنیکهای آماری بود .پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره به اولویتبندی
شاخصها و گویهها پرداخته شود ،همچنین میتوان با استفاده از مدل های تحلیل دادهها و تکنیکهای آماری ،به بررسی نتایج مختلف
پرداخت.

تحلیل عوامل فرهنگ سازمانی در شرکت گلنور براساس مدل دنیسون

ثبات و یکپارچگی باعث میشود سازمان با هدفی واحد ،منسجم درجهت تامین اهداف خویش به فعالیت بپردازد .درواقع مدیران در
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