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 چکيده

فرهنگگ وگوی بگا عملکگرد سگازمان      . هدف تحقيق حاضر بررسي رابطة فرهنگ سازماني و معيارهای نوین ارزیابي عملکرد سازمان است
 ةرابطگ ، ندنمحيط حمایت ك های فرهنگي از انطباق سازماني با كه ارزش زماني. شود دار دارد و باعث خلق ارزش در سازمان مي رابطة معني

در این تحقيق رابطة ابعاد فرهنگ سازماني در مدل فرهنگ سازماني موژن با معيارهای نوین خلق ارزش، شامل . شود تری برورار مي ووی
شگده در بگورا اوراق بدگادار تدگران  گي       پذیرفتگه  هگای تویيگدی   ارزش افزودة اوتصادی، ارزش افزودة بازار و سود باويمانده در شگركت 

بگرای  . ها تحقيقي توصيفي است نوع كاربردی است و از نظر روش گردآوری داده این تحقيق از .بررسي شده است 9931-9915های سال
ی ایگن تحقيگق،   جامعگة آمگار  . اسگت ( هگای نمونگه   هگای مگایي شگركت    صورت)ها از ابزارهای پرسشنامه و اسناد و مدارک  گردآوری داده

، در مجمگوع . ها انتخگا  شگد   ای به روش تصادفي از بين این شركت شده در بورا اوراق بدادار تدران است كه نمونه های پذیرفته شركت
دهندة رابطة مثبت ميان فرهنگ سگازماني و ارزش   نتایج نشان. كار گرفته شد ها به و تحليل داده پرسشنامه كامل برای تجزیه 15 های داده
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 مقدمه

ایان  . شاود  فرهنگ سازمانی باورها و انتظاراتی است که موجب ایجاد هنجارهاایی در ساازمام مای   

اهمیت و  .(Schwartz & Davis, 1981, p.33) دهد ا به نحوة رفتار افراد در سازمام شکل میهنجاره

شناسای رشاد شیتایت اسات      ها در فرهنگ سازمام محدود باه فرییناد روام   شدم ارزش همگانی

(O’Reilly, 1991, p.492) .  هاا  مملکارد ساازمام اسات     فرهنگ واقعیتی تأثیرگذار بر هما  جنهاه .

ها رو به گسترش است، زیرا فرهنگ بر تواناایی ساازمام در بیاام     فرهنگ در سازمام امروزه کاربرد

فرهنگ سازمانی مکمل مملکارد ساازمام   . گذارد ها، اهداف و دستیابی به این اهداف تأثیر می برنامه

ها کماک   شود و به یم  تک امضا  سازمام می غنا  این فرهنگ سهب ایجاد همدلی میام تک. است

 (. 929، ص9811نیا و ملیزاده،  رحیم)همگی خود را در یک صف بهینند کند تا  می

شود، بلکاه   کار گرفته نمی ها  مالی فقط برا  درک مملکرد جار  و گذشته شرکت به شاخص

 هاا و  ساودیور  دارایای   بارا  مااال،   .ها  شرکت است کنترل فعالیت ریز  و ابزار  برا  برنامه

الهتاه ایان   . شاود  کار گرفتاه مای   ا  ارزیابی مملکرد مالی بهه حاشی  سود خالص به منوام شاخص

یکی از ابزارها  مهم . گیر  کرد ها تتمیم توام صرفاً براساس یم تنهایی کافی نیست و نمی مهناها به

ها  مملکارد ماالی اساتیرا      ها  مالی است که براساس یم شاخص ها، صورت تحلیل در شرکت

ها  مالی وجود دارد که به دیدگاه تحلیلگر بستگی دارد  ورتسه نوع میتلف از تحلیل ص. شود می

ها، مؤسسات مالی و امتهاردهنادگام بارا  تعیاین     است از تحلیل امتهار ، که اغلب بانک و مهارت 

گاذار ،   دهند؛ تحلیل سرمایه  گیر  دربارة امطا  وام انجام می ها و تتمیم وضعیت امتهار  شرکت

این گروه تحلیلگرام اغلب به دنهال قدرت نقدینگی،  .دهند ام انجام میگذار که سهامدارام و سرمایه

کنند، و نوع سوم، تحلیال   ها توجه بیشتر  می تسوی  شرکت و قدرت دریمدزایی یم هستند و به یم

هاا  ماالی بارا      وتحلیل صاورت  کنندگام شرکت از تجزیه مدیرام، که به وسیله یم مدیرام و اداره

بنابراین، ینچه که این سه نوع تحلیال را  . گیرند ها  میتلف سازمام بهره می گیر  در حوزه تتمیم
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گویاد مفهاوم فرهناگ     مای  9طور که هامیلتوم همام. کند، هدف تحلیلگر است از یکدیگر متمایز می

فرهنگ مناساب کاار ،   . سازمانی به منوام مامل مؤثر در مملکرد سازمام در نظر گرفته شده است

یریت و کارکنام گساترش یافتاه اسات، باه تحکایم تعهاد ساازمانی، ارتقاا          درستی بین مد که به

، 9811زاده و کااممی،   شاریف )شاود   ور  باالتر منجر مای  اخالقیات، مملکرد کاراتر و مموماً بهره

بنابراین، انتظار است فرهنگ قو  در سازمام موجب خلا  ارزش و ثاروت بارا  هما      (. 989ص

 . ها  ذینفع شود  گروه

. پاذیر نیسات   ها در یاک تحقیا  امکاام    سازمانی ابعاد گوناگونی دارد که تهیین هم  یمفرهنگ 

و ارتهاا  یم  ( 9111)بنابراین، در این تحقی  فرهنگ سازمانی براساس ابعاد فرهنگی در مدل موژم 

شاده در   ها  تولیاد  پذیرفتاه   گیر  ثروت در شرکت ها  مالی نوین برا  اندازه با برخی شاخص

اند از گرایش  ابعاد فرهنگ سازمانی مدل موژم مهارت. ق بهادار تهرام بررسی شده استبورس اورا

ها  ماالی ماورد بررسای در ایان      شاخص. 2گرایی و هدف گرایی ، قانوم8، گرایش نویور 9حمایتی

هادف ایان   . اسات  1و سود باقیمانده 1، ارزش افزودة بازار0تحقی  نیز شامل ارزش افزودة اقتتاد 

 .ها  مالی نوین خل  ارزش است ی رابط  فرهنگ سازمانی و شاخصتحقی  بررس

 چارچوب نظری تحقيق 

هاا  تفکار و اندیشایدم کاه امضاا        استنها  از شایوه  ها، باورها، درک و ارزش  فرهنگ مجموم

 میاام میزام توافقی است که  دهندة نشامقدرت فرهنگ  .است ،ها وجوه مشترک دارند یم سازمام در

اهمیات ایان    ةاگر اتفااق نظار درباار   . ها  خاص وجود دارد اهمیت ارزش بارةامضا  سازمام در

                                                           
1. Hamilton 

2. Support Orientation 

3. Innovation Orientation 
4. Rules Orientation 

5. Goal Orientation 

6. Economic Value Added 

7. Market Value Added 

8. Residual Income 
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 ،وجاود نداشاته باشاد    یو اگر تواف  چندان داردسازمام فرهنگی قو   ،وجود داشته باشدها  ارزش

 .(Daft, 1998, pp.631-639) ضعیف است سازمام فرهنگ

تی کاویین، چهاار گارایش ساازمانی را باا      هاا  رقااب   موژم براساس مدل ارزش 9111در سال 

اناد از گارایش حماایتی، کاه باه       ها مهاارت  این گرایش. رمایت معیارها  ارزشی سازمام بیام کرد

گارایش  . ها و شیوة مشارکت، تعاوم، کار تیمی، اطمیناام و رشاد فارد  اشااره دارد     ارتقا  ارزش

ت ساازمانی افاراد ساازمام را در بار     نویور ، که خالقیت، یزاد  برا  تغییر، پاسیگویی و تعهادا 

کند، و گرایش هدف، کاه بار مقالنیات،     گرایش قوانین، که شیوة بوروکراسی را مشیص می. دارد

کلای   فرهناگ قاو  باا مملکارد     (Sirikai, 2010, p.44)گیر  مملکارد تأکیاد دارد    پاداش و اندازه

انطهاق سازمانی با محیط حمایات   ازها  فرهنگی  ولی زمانی که ارزش .دار دارد رابط  معنی سازمام

فرهنگ زمانی که باه ساازمام کماک     ،واضح طور هب. شود برقرار می بین یم دو تر  قو   رابط ،کند

 ساازمام  مملکرد بری ثیر ماهتأت ،د و خود را با یم تطهی  دهدنبینی ک کند تا تغییر محیطی را پیش می

 ,Hatch) دارد ساازمام  مملکارد  ثیر منفی بار أت ،دو زمانی که مانع انطهاق سازمام با محیط شو دارد

2006, p.376) .یفرینای ماالی در    رود ابعاد فرهنگی سازمام با معیارهاا  ارزش  از این رو، انتظار می

 .دار  داشته باشد سازمام رابط  معنی

ا  از مفروضات اساسی کاه افاراد ساازمام     به مهارت دیگر، فرهنگ سازمانی به منوام مجمومه

مواجهه با مسائل، برا  انطهاق با محیط، دستیابی به وحادت و انساجام داخلای، یم را ایجااد و     در 

هاا و ساازمام،    ها  سازمانی از جمله رفتار کارکناام، مملکارد گاروه    اند، بر هم  پدیده توسعه داده

سات  فرهنگ سازمانی بر هم  تعامالت سازمانی اثرگذار ا. میزام خالقیت و نویور  تأثیرگذار است

 (.961، ص9811زاده،  اهلل صادقی و لطف)

 پيشينة تحقيق  

« تاأثیر فرهناگ ساازمانی بار مملکارد ساازمانی      »در تحقیقی با مناوام  ( 9699)شهزاد و همکارام 

فرهنگ سازمانی و تأثیر یم بر مملکرد سازمام را از طری  تجزیه و تحلیل مطالعات تجربی موجود 

دادم  هادف ایان پاشوهش نشاام    . گیار  کردناد   ها  پیوند فرهنگ سازمانی بررسی و اندازه و مدل
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پااا از . گیاار  و بررساای مفاااهیم میتلاف در فرهنااگ و مملکاارد سااازمام اساات  اناادازهمفهاوم  

تحقیا ، مشایص شاد فرهناگ ساازمانی تاأثیر ممیقای بار          وتحلیل گستردة مهاانی نظار    تجزیه

ابعااد میتلاف    همچنین، این تحقیا  . فرییندها  گوناگوم سازمام، کارکنام و مملکرد سازمام دارد

دهاد اگار کارکناام متعهاد باشاند و هنجارهاا و        قیقاات نشاام مای   تح. کناد  فرهنگی را تشریح می

توانند مملکرد را در جهات دساتیابی باه اهاداف کلای       ها  مشابه سازمانی داشته باشند، می ارزش

شود فرهناگ قاو     براساس نتایج این تحقی ، به مدیرام و رههرام توصیه می. سازمام، افزایش دهد

 .کلی کارکنام و سازمام توسعه دهندسازمام را به منظور بههود مملکرد 

هاا    فرهنگ سازمانی و مملکرد در شارکت »در تحقیقی با منوام ( 9699)من و همکارام  چت

و هنجارهاا  فرهنگای    مناسهی باا محایط داشاته باشاند     سازگار  هااگر هنجارنشام دادند « مدرم

د افزایش مملکار  موجب فرهنگ قو ، دوبه اشتراک گذاشته ش امضا  سازمامگسترده میام  طور به

دادم ایان   شرکت بزرگ و مادرم بازرگاانی یمریکاایی بارا  انجاام      06. شود ها  پویا می  در محیط

که هنجارهاا  مشاترک   ی یها شرکت زیاد  در تعامل ها  تحقی  براساس یافته .تحقی  انتیاب شد

هاا تواناایی    شارکت با مشترکات فرهنگی وجود دارد و این ها   شرکت فرهنگی دارد در مقایسه با

 .سازگار  بیشتر  با محیط دارند

 و دولتای  هاا   بیمارستام سازمانی فرهنگ بررسی»تحقیقی با منوام ( 9811)رئیسی و همکارام 

 فرهناگ  بررسای  هادف  با پشوهش این. انجام دادند« ها یم مملکرد کارکنام با یم رابط  و ختوصی

 باه  هاا  یم کارکناام  با مملکارد  یم رابط  الله، و و ختوصی مدرس شهید دولتی بیمارستام سازمانی

 کارکناام  نفار  66 9 باین  بیمارستام دو این کارکنام مملکرد و سازمانی فرهنگ تفاوت تعیین منظور

هاا  ایان    یافته .گرفت انجام الله تهرام ختوصی بیمارستام و مدرس شهید دولتی بیمارستام شاغل

و  مادرس  شاهید  دولتای  بیمارستام در کارکنام مملکرد و سازمانی فرهنگ بین دهد می پشوهش نشام

 ماورد  هاا   بیمارساتام  ساازمانی  فرهنگ بین همچنین،. دارد وجود دار  معنی الله، رابط  ختوصی

 تفااوت  هاا نیاز   بیمارستام این کارکنام مملکرد در در نهایت، .مشاهده شد دار  معنی تفاوت مطالعه

  .یمد دست به و پاسیگویی ظمکیفیت، ن ها  مؤلفه در زمین  دار  معنی
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بررسی نقش سه پارامتر فرهنگ ساازمانی، مشاارکت   بارة در تحقیقی( 9811)امتماد  و دیانتی 

اثرگذار   ةنحو و انجام دادند مملکرد مدیرامدر ها  حسابدار  مدیریت  بند  و سیستم بودجه در

 باین مشاارکت در    مؤیاد وجاود رابطا    یاام تحقیا   نتاایج  . را تهیین کردند یکدیگر این موامل بر

اثرگذار  فرهناگ ساازمانی بار     ها  حسابدار  مدیریت و مملکرد مدیرام و سیستم بند ، بودجه

قادرت    ها  باا فاصال   در جوامع یا سازمام توام نتیجه گرفت که می طور  به ،نوع این رابطه است

ود اطالماات حساابدار  مادیریت    بند  حتی با وج دادم افراد در بودجه گرا، مشارکت جمع زیاد و

ماهتی بین سیستم حسابدار  مادیریت    اما رابط .شود نمی موجب موفقیت مملکرد  مدیر مناسب،

  .قدرت کم وجود دارد  سازمام فردگرا با فاصل مملکرد مدیر در و

در تحقیقی رابط  فرهنگ سازمانی و مملکرد شعب باناک ملات   (  981)فرهنگی و پورابراهیم 

این تحقی  ابعاد فرهنگ سازمانی در شعب بانک ملت در تهرام و رابط  . م را بررسی کردنددر تهرا

فرهنگ و مملکرد شعب یادشده را به منظور افازایش مملکارد ساازمانی و یاافتن مواناع افازایش       

هاا  ایان تحقیا ، فرهناگ ساازمانی و مملکارد        براساس یافته. مملکرد در این شعب بررسی کرد

همچنین، با توجه به اینکاه هادف اصالی    . تهرام بانک ملت رابط  معنادار دارند سازمانی در شعب

ها  جانهی متنومی انجام گرفته است تاا   تحقی  بررسی فرهنگ سازمانی در این بانک است، تحلیل

 .فرهنگ سازمانی بانک ملت تجزیه و تحلیل شود

نگای مادل ماوژم و معیارهاا      ابعاد فره که گرفته، تا کنوم تحقیقی ها  انجام بر اساس بررسی

 .کار گرفته باشد، در ایرام انجام نگرفته است نوین مملکرد مالی را به

 تحقيق  های  فرضيه

 :شود در راستا  دستیابی به اهداف تحقی  سه فرضیه به شرح زیر بیام می

 .دار وجود دارد میام فرهنگ سازمانی و ارزش افزودة اقتتاد  رابط  معنی .9

 . دارد دار وجود سازمانی و ارزش افزودة بازار رابط  معنیمیام فرهنگ  .9

 .دار وجود دارد میام فرهنگ سازمانی و سود باقیمانده رابط  معنی .8
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 روش تحقيق

اطالمات نظار  پاشوهش باه    . میدانی و از نظر هدف، کاربرد  است -این تحقی  از نوع توصیفی

هاا  مرباو     داده. ترنت گردیور  شده استکارگیر  کتب، نشریات و این ا  و با به روش کتابیانه

شاده در   هاا  تولیاد  پذیرفتاه    به فرهنگ سازمانی با ارسال پرسشنامه برا  مدیرام ماالی شارکت  

هاا    ها  مربو  به شاخص گردیور  شد و داده 16الی 10ها   بورس اوراق بهادار تهرام در سال

 .هیه شده استها  نمونه ت ها  مالی شرکت   کارگیر  صورت مالی با به

 ها گيری آن متغيرهای تحقيق و شيوة اندازه

شاده در باورس    ها  تولید  پذیرفته در این تحقی  فرهنگ سازمانی متغیر مورد بررسی در شرکت

 . اوراق بهادار تهرام است

شاود و    باورها و انتظاراتی است که موجب ایجاد هنجارهایی در سازمام مای  :فرهنگ سازمانی

در . (Schwartz & Davis, 1981, p.33)دهاد   ها شکل می ه نحوة رفتار افراد درسازماماین هنجارها ب

 81و پرسشنام  استاندارد شاامل  ( 9111)این تحقی  برا  سنجش نوع فرهنگ سازمانی مدل موژم 

گیار    سؤال در قالب چهار بعد گرایش حمایتی، نویور ، قانونگرایی و هادفگرایی و بارا  انادازه   

ها  ماالی ماورد نظار     شاخص. کار گرفته شده است ا  لیکرت به گزینه طیف پنج ،نیفرهنگ سازما

 :تحقی  به شرح زیر است

ارزش افزودة اقتتاد ، ارزش اقتتاد  یک کسب و کار بعد  :(EVA)ارزش افزودة اقتصادی 

( شاامل هزینا  بادهی و هزینا  حقاوق صااحهام ساهام       )از درنظرگرفتن کل هزین  سرمایه اسات  

(Stewart, 1991, pp.85-93 .)  در این تحقی  برا  محاسه  ارزش افزودة اقتتاد  مدل استوارت باه

 :کار گرفته شده است شرح زیر به
                   

NOPAT  =سود خالص مملیاتی پا از کسر مالیات 

Capital  =               سرمایه 
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C  =هزین  سرمایه                   

R  =    نرخ بازده سرمایه                                                             

 : شود در این معادله نرخ بازده سرمایه با فرمول زیر محاسهه می
 

   
     

       
 

 

NOPAT  = سود خالص مملیاتی پا از کسر مالیات 

+ جویی مالیااتی بهارة هزیناه     صرفه –هزین  بهره + سود حسابدار  بعد از کسر مالیات : شامل

هزیناا  مطالهااات  + هزیناا  کاااهش ارزش موجااود   + گااذار   هزیناا  کاااهش ارزش ساارمایه 

 .ها  معوق  هزینه+ هزین  مزایا  پایام خدمت + الوصول  مشکوک

Capital  =سرمایه 

ذخیرة + گذار   ذخیرة کاهش ارزش سرمایه+ دار ها  بهره یبده+ حقوق صاحهام سهام : شامل

ذخیرة مزایا  پایام خادمت کارکناام   + الوصول  ذخیرة مطالهات مشکوک+ کاهش ارزش موجود  

 .ها  معوق  ذخیرة مزایا هزینه+ 

باه شارح زیار محاساهه     ( WACC)هزین  سرمایه از طری  فرمول میانگین موزوم هزین  سرمایه 

 : شود می
 

                1                         

 :که در یم

Wd  =                     وزم بدهی                   Kd  =نرخ هزین  بدهی 

We  =وزم سهام ماد  جدید                         Ke  =نرخ هزین  سهام ماد  جدید 

Ws  = وزم سود انهاشته                                Ks  = نرخ هزین  سود انهاشته 

 : شوند که هر یک به شرح زیر محاسهه می
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بدهی بهره دار

 جمع منابع
                                                     

کل هزینه ها  مالی

کل بدهی ها  بهره دار
 

                                                    

    
ارزش بازار سهام ماد  جدید

 جمع منابع
                                         

 6    

 6   9    
 

                                 

6 D =سود سهام در سال مورد نظر 

g  = (نرخ رشد چندگانه)نرخ رشد سود تفسیمی هر سهم 

6 P =  قیمت هر سهم ماد 

f  =هزین  انتشار سهام به درصد 

شاود، زیارا براسااس قاوانین      کاار گرفتاه مای    درصد باه  9ها  انتشار سهام نرخ ثابت  در هزینه

درصد کارمزد فروش را پرداخت کند و  12موضوم  فعلی سازمام بورس و اوراق بهادار ایرام باید 

بنابراین، در . درصد است 96یمده  دست ها  به ها  چاپ و انتشار براساس میانگین از سویی، هزینه

ها  انتشار و فروش باید توجه شود و برا  سهولت محاسهات و اینکه  درصد هزینه 12مجموع، به 

کار گرفتاه   درصد به صورت گردشده به 9گذارد، بنابراین، نرخ  ا  در تحقی  نمی درصد اثر بالقوه 2

 (. 968، ص9811مهرانی و رساییام، )شود  می

    
سود انهاشته

 جمع منابع
                                                   

 6    

 6 
 

                                                            

مقیاسی برا  مملکرد خارجی است و ارزیابی مملکرد شرکت از  :(MVA)ارزش افزودة بازار 

شده در  گذار  طرف بازار برحسب مقایس  ارزش بازار بدهی و ارزش بازار سهام با سرمایه، سرمایه

باه شارح زیار اسات      MVAمادل محاساهاتی   (. 016-019ص ،9811 ،رهنما  رودپشتی)شرکت 

(Dewt & Hall, 2004:) 
هامصاح سهام ارزش بازار سهام      حقوق 
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مهارت است از سود خالص مملیاتی پا از کسر مالیاات منهاا  هزینا     : (RI)سود باقیمانده  

ها  غیرنقد  حساابدار  حاذف و    سود خالص پا از کسر مالیات اثر ثهت برا  محاسه . سرمایه

وکیلیاام و همکاارام،   )ها  تأمین مالی از سود کسر شده اسات   جویی مالیاتی ناشی از هزینه صرفه

 (.991، ص9811
           

C    شاده در بیاش ارزش افازودة اقتتااد  محاساهه       هزین  سرمایه اسات و مشاابه روش بیاام

 .شود می

 جامعه و نمونة آماری و نحوة گردآوری اطالعات 

دلیال  . شاده در باورس اوراق بهاادار تهارام اسات      ها  تولید  پذیرفتاه  جامع  این تحقی  شرکت

. هاا اسات   هاا  ماالی یم   به صاورت  ها و سهولت دسترسی انتیاب این جامعه، بزرگی این شرکت

هاا    گیر  در این تحقی  به روش تتادفی انجام گرفتاه اسات و باه منظاور گاردیور  داده      نمونه

پرسشانام  تحقیا    . ا  برا  نمون  یمار  تحقیا  تهیاه شاد    مربو  به فرهنگ سازمانی، پرسشنامه

تکمیال شاد و شاامل ناما      است که با تعدیالتی  9111برگرفته از پرسشنام  تحقی  موژم در سال 

سؤال توصیفی است و به منظور توصیف فرهنگ سازمام، براساس ابعاد فرهنگی ماورد   96و همراه

 هساؤال ارزیاابی طراحای شاد     91( ها  حمایتی، نویور ، قانوم وهدف گرایش)بحث این تحقی  

پرسشنام  یادشاده بارا    . کار گرفته شده است ا  لیکرت به گزینه در این پرسشنامه طیف پنج. است

پایاایی  . ارساال شاد   9819هاا  ماورد بررسای در ساال     شارکت ( باالترین مقام مالی)مدیرام مالی 

رد و اساتاندا  کارگیر  پرسشانام   توجه به به تأیید شد و با 6/ 1پرسشنامه با یلفا  کرونهاخ بیش از 

هاا  الزم جهات محاساه      هاا  نموناه بایاد داده    شارکت . تأیید اساتید، روایی یم نیاز تأییاد شاد   

ها پایام اسفند هر سال  ها  مالی مورد بررسی در این تحقی  را داشته باشند و سال مالی یم شاخص

ال هاا  فعا   از دسته شرکت( دورة زمانی این تحقی ) 9816الی 9810ها   در ضمن، طی سال. باشد

ها  تولید  باورس اوراق   پرسشنام  ارسالی برا  مدیرام مالی شرکت 12از میام . در بورس باشند
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هاا  ماالی نیاز باا      ها  مربو  باه شااخص   محاسه  داده. پرسشنامه برگردانده شد 06بهادار تهرام 

اق ساله، منتشره توسط ساازمام باورس و اور   ها برا  دورة پنج ها  مالی شرکت کارگیر  صورت به

 . بهادار تهرام انجام گرفته است

 های آماری تحقيق روش

هاا    ین تحقی  با هدف بررسی رابط  فرهنگ سازمانی و معیارها  نوین خلا  ارزش در شارکت  ا

هاا در   با توجاه باه اینکاه داده   . شده در بورس اوراق بهادار تهرام انجام گرفته است تولید  پذیرفته

در نتیجه، برا  . ها  مالی کمی غیرنرمال بوده است بیش داده ا  و در بیش فرهنگ سازمانی رتهه

هاا   داده. کار گرفته شده اسات  به 9و کروسکال والیا 9ها  تحقی  یزموم ویلکاکسوم فرضیه یزموم

هاا  یماار     ها  مالی کمی است و براساس میاانگین نتاایج باا روش    در بیش مربو  به شاخص

 . شدها  مالی بررسی و تجزیه و تحلیل  ی و شاخصیادشده وجود رابطه میام فرهنگ سازمان

 تحليل ماهيت متغيرهای تحقيق

در . ها  مالی نوین انجام گرفته اسات  این تحقی  با هدف بررسی رابط  فرهنگ سازمانی و شاخص

کاار   ویلکاکساوم و کروساکال والایا باه     یزمومها  تحقی  یزموم تی،  فرضیه یزمومنتیجه، برا  

هاا  مرباو  باه     طاورکلی، نرماال و داده   زیع فرهنگ ساازمانی و ابعااد یم باه   تو. گرفته شده است

 9درجادول   8اسامیرنف  –نتایج یزموم کلموگروف. ها  مالی غیرنرمال مشاهده شده است شاخص

اسات، توزیاع    6/ 62هاا کاوچکتر از    دار  یم متغیرهاایی کاه ساطح معنای    . نمایش داده شده است

 .است، توزیع نرمال دارند 6/ 62ها بزرگتر از دار  یم سطح معنیغیرنرمال دارند و متغیرهایی که 
 

 

                                                           
1. Wilcoxon 

2. Kruskal Wallis 

3. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 



   244                                                                   1313پایيز، 3، شمارة 12دورة ، مدیریت فرهنگ سازمانی 

 

 هاي مالي نتايج آزمون توزيع نرمال متغيرهاي فرهنگ سازماني و شاخص.  1جدول 

 سطح خطا zآمارة  تعداد متغیرهای تحقیق سطح خطا zآمارة  تعداد متغیرهای تحقیق

 6/ 992 9/ 911 06 گرایش حمایتی 6/ 181 6/ 228 06 سازمانی فرهنگ

 6/ 912 6/ 112 06 گرایش نویور  6/ 666 9/ 091 06 ارزش افزوده اقتتاد 

 6/ 1 8 6/  18 06 قانونگرایی 6/ 0 6 9/ 812 06 ارزش افزودة بازار

 6/ 820 6/ 191 06 هدفگرایی 6/ 692 9/ 201 06 سود باقیمانده

 توصيف متغيرهای تحقيق

ها  یمار  چهار بعاد، همچناین،    در ادامه، شاخص. چهار بعد دارددر این تحقی  فرهنگ سازمانی 

 .نشام داده شده است 9نتایج بررسی در جدول . شود کل یم با منوام فرهنگ سازمانی می

و انحاراف معیاار    8/ 11 فرهنگ سازمانی با میاانگین  : ها  توصیفی فرهنگ سازمانی شاخص 

 . فی داردچولگی و کشیدگی من 6/ 118و واریانا  6/ 6 1

، -28/ 8 6باا میاانگین    اقتتااد   ةارزش افازود : اقتتاد  ةارزش افزودها  توصیفی  شاخص

 . چولگی منفی و کشیدگی ماهت دارد 9 10/ 111و واریانا  19/ 101انحراف معیار 

، انحاراف  991/ 112باا میاانگین    باازار  ةارزش افزود: بازار ةارزش افزودها  توصیفی  شاخص

 .چولگی ماهت و کشیدگی منفی دارد 11816/ 821و واریانا  919/ 191معیار 

و  1/ 686، انحراف معیاار  1/ 109با میانگین  باقیمانده سود: باقیمانده سودها  توصیفی  شاخص

 .چولگی و کشیدگی ماهت دارد 1 / 99 واریانا 
 هاي مالي هاي گرايش مركزي و پراكندگي فرهنگ سازماني و شاخص شاخص. 2جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار واریانس میانگین میانه تعداد متغیر

 -6/ 901 -6/ 821 6/ 6 1 6/ 118 8/ 11    06 فرهنگ سازمانی

 -6/ 919 -6/ 982 6/ 188 6/  01 8/ 281   06 گرایش حمایتی

 -6/  9  -6/  86 9/  62 9/ 996 8/ 961 8 06 گرایش نویور 

 -6/ 191 6/ 618 6/ 191 6/  29 8/ 188   06 قانونگرایی

 -6/ 091 6/ 991 6/ 108 6/ 191 8/ 19    06 هدفگرایی

 8/ 181 -9/ 919 19/ 101 9 10/ 111 -28/ 8 6 -90 06 ارزش افزودة اقتتاد 

 -6/ 890 6/ 110 919/ 191 11816/ 821 991/ 112  99 06 ارزش افزودة بازار

 6/ 0 1 9/  61 1/ 686 1 / 99  1/ 109 2 06 سود باقیمانده
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 های تحقيق آزمون فرضيه

 .دار وجود دارد میام فرهنگ سازمانی و ارزش افزودة اقتتاد  رابط  معنی :فرضیة اول

. رابط  ابعاد مدل فرهنگ سازمانی این تحقی  با ارزش افزودة اقتتاد  به شرح زیر یزموم شاد 

 :شود طرح میزیر  شرحفرض صفر و میالف به 

 .دار وجود ندارد فرهنگ سازمانی وارزش افزودة اقتتاد  رابط  معنیمیام : رض صفرف

 . دار وجود دارد میام فرهنگ سازمانی و ارزش افزودة اقتتاد  رابط  معنی: فرض یک

 9/ 10اسات و از قادر مطلا  یماارة بحرانای       9/ 9119با توجه به اینکه یمارة تی برابر با مقدار 

اسات، در نتیجاه، فارض     6/ 62شده کوچکتر از  خطا  محاسههبزرگتر است و به بیام دیگر، سطح 

توام ادما کرد فرهنگ ساازمانی و ارزش   بنابراین، می. شود درصد اطمینام رد می 12صفر در سطح 

 درها  ویلکاکساوم و کروساکال والایا     نتایج یزموم. دار دارند افزودة اقتتاد  رابط  ماهت معنی

نی در ابعاد گرایش حماایتی، هادفگرایی و قاانونگرایی باا     فرهنگ سازما. شده است بیام 8 جدول

 .دار ندارد ارزش افزودة اقتتاد  رابط  مستقیم دارد و در بعد گرایش نویور  رابط  معنی
 

 اقتصادي افزودة هاي ويلکاكسون و كروسکال واليس بين فرهنگ سازماني و ارزش نتايج آزمون. 3جدول 

 نوع رابطه آزمون حتمالمقدار ا سطح خطا تعداد متغیر اصلی

 رابط  مستقیم یزموم تی 6/ 6891 6/ 62 06 فرهنگ سازمانی

 رابط  مستقیم ویلکاکسوم 6/ 6661 6/ 62 06 گرایش حمایتی

 رابطه ندارد ویلکاکسوم 6/ 9968 6/ 62 06 گرایش نویور 

 رابط  مستقیم ویلکاکسوم 6/ 6611 6/ 62 06 هدفگرایی

 رابط  مستقیم کروسکال 6/ 6920 6/ 62 06 قانونگرایی

 . دارد دار وجود میام فرهنگ سازمانی و ارزش افزودة بازار رابط  معنی: فرضیة دوم

. رابط  ابعاد مدل فرهنگ سازمانی این تحقی  با ارزش افزودة بازار باه شارح زیار یزماوم شاد     

 :یک به شرح زیر محاسهه شدصفر و  ها  یمار  فرض
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 .دار وجود ندارد سازمانی وارزش افزودة بازار رابط  معنیمیام فرهنگ : فرض صفر

 .دار وجود دارد میام فرهنگ سازمانی و ارزش افزودة بازار رابط  معنی: فرض یک

کاوچکتر   9/ 10است و از قدر مطل  یماارة بحرانای    6/ 9192با توجه به اینکه یمارة تی برابر با 

است، در نتیجاه، فارض صافر در     6/ 62رگتر از شده بز است و به بیام دیگر، سطح خطا  محاسهه

بنابراین، میام فرهنگ سازمانی و ارزش افزودة باازار رابطا    . شود درصد تأیید می 12سطح اطمینام 

شاده   بیاام    جادول  درها  ویلکاکساوم و کروساکال والایا     نتایج یزموم. دار وجود ندارد معنی

قانونگرایی با ارزش افزودة بازار رابطا  مساتقیم   فرهنگ سازمانی در ابعاد گرایش نویور  و . است

 .دارد و در ابعاد گرایش حمایتی و هدفگرایی رابط  معنادار ندارد
 

 بازار افزودة هاي ويلکاكسون و كروسکال واليس بين فرهنگ سازماني و ارزش نتايج آزمون.  4جدول 

 نوع رابطه آزمون مقدار احتمال سطح خطا تعداد متغیر اصلی

 رابطه ندارد یزموم تی 6/ 9192 6/ 62 06 سازمانی فرهنگ

 رابطه ندارد ویلکاکسوم 6/ 9901 6/ 62 06 گرایش حمایتی

 رابط  مستقیم ویلکاکسوم 6/ 6668 6/ 62 06 گرایش نویور 

 رابطه ندارد ویلکاکسوم 6/ 6011 6/ 62 06 هدفگرایی

 رابط  مستقیم کروسکال 6/   69 6/ 62 06 قانونگرایی

 

 .دار وجود دارد میام فرهنگ سازمانی و سود باقیمانده رابط  معنی :فرضیة سوم

 .رابط  ابعاد مدل فرهنگ سازمانی این تحقی  با ارزش افزودة بازار به شارح زیار یزماوم شاد    

 :فرض یک به شرح زیر مطرح شدفرض صفر و 

 .ندارددار وجود  میام فرهنگ سازمانی وسود باقیمانده رابط  معنی: فرض صفر

 .دار وجود دارد میام فرهنگ سازمانی و سود باقیمانده رابط  معنی: فرض یک

کاوچکتر   9/ 10است و از قدرمطل  یماارة بحرانای    9/ 8989با توجه به اینکه یمارة تی برابر با 

است، در نتیجاه، فارض صافر در     6/ 62شده بزرگتر از  است و به بیام دیگر، سطح خطا  محاسهه

رابطا   ( RI)بنابراین، میام فرهناگ ساازمانی و ساود باقیماناده     . درصد تأیید شد 12سطح اطمینام 

شاده   بیاام  2 جادول  درها  ویلکاکساوم و کروساکال والایا     نتایج یزموم. دار وجود ندارد معنی
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فرهنگ سازمانی در بعد قانونگرایی با سود باقیمانده رابط  مساتقیم دارد و در ابعااد گارایش    . است

 .ا  وجود ندارد گرایش نویور  و هدفگرایی رابطهحمایتی، 
 
 

 بازار افزودة هاي ويلکاكسون و كروسکال واليس بين فرهنگ سازماني و ارزش نتايج آزمون. 5جدول 

 نوع رابطه آزمون مقدار احتمال سطح خطا تعداد متغیر اصلی

 رابطه ندارد یزموم تی 6/ 8 91 6/ 62 06 فرهنگ سازمانی

 رابطه ندارد ویلکاکسوم 6/ 9191 6/ 62 06 گرایش حمایتی

 رابطه ندارد ویلکاکسوم 6/ 922 6/ 62 06 گرایش نویور 

 رابطه ندارد ویلکاکسوم 6/ 9920 6/ 62 06 هدفگرایی

 رابط  مستقیم کروسکال 6/ 6669 6/ 62 06 قانونگرایی
 

 گيری و پيشنهادها نتيجه

مملکرد کلی سازمام و در نتیجه، بر مملکرد و نتاایج  فرهنگ سازمانی بر تحقیقات نشام داده است 

ها  ناوین خلا  ارزش    در این تحقی  رابط  فرهنگ سازمانی و معیار. مالی سازمام تأثیرگذار است

باه ایان منظاور،    . شود شده در بورس اوراق بهادار تهرام بررسی می ها  تولید  پذیرفته در شرکت

کاار   ها  یادشاده باه   هنگ سازمانی و ارتها  یم با معیارمدل فرهنگ سازمانی موژم برا  بررسی فر

هاا  تحقیا     در تجزیاه و تحلیال داده  . شارکت بررسای شاد    06بر این اسااس . گرفته شده است

هاا    براسااس نتاایج فرضایه   . کار گرفته شاده اسات   ها  ویلکاکسوم و کروسکال والیا به یزموم

. دار و مساتقیمی وجاود دارد   ابطا  معنای  تحقی  میام فرهنگ سازمانی و ارزش افزودة اقتتااد  ر 

همچنین، میام بعد قانونگرایی از مدل فرهنگ سازمانی موژم و سه معیار نوین خلا  ارزش رابطا    

 .مستقیم معنادار وجود دارد

هاا    در این تحقی  ارزش افزودة اقتتاد ، ارزش افزودة بازار و سود باقیمانده به منوام معیاار 

رساد تااکنوم    ه شد این معیارها، معیارها  خل  ارزش است و به نظر مای کار گرفت نوین مملکرد به

دهنادة   شده در پیشینه نشام طور کلی، هم  تحقیقات اشاره به. اند کار گرفته نشده فرهنگ به ةدر حوز

براساس نتاایج، پیشانهادها  کااربرد     . دار فرهنگ سازمام و مملکرد یم است رابط  ماهت و معنی

 :شود زیر مطرح می
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شود به مفاهیم فرهنگ سازمانی توجه بیشتر  کنند زیرا ایان   ها توصیه می به مدیرام شرکت -

تأثیرگاذار  ( معیار ارزش افازودة اقتتااد   )طور مستقیم بر مملکرد جامع شرکت  مفاهیم به

 . است

شده در ساازمام و بررسای تأثیرگاذار  بار      اجرا  یزمایشی مفاهیم فرهنگ سازمانی مطرح -

 .مملکرد یم

بازنگر  دربارة مفاهیم فرهنگ سازمانی که به نظر مدیرام و کارشناسام بر مملکرد ساازمام   -

 .ها بر نتایج مملکرد مؤثرند و بررسی چگونگی تأثیرگذار  یم

هاا   ها  فرهنگی و سرمای  فرهنگی شرکت شود، ارزش به فعاالم بازار سرمایه نیز توصیه می -

هاا باماث خلا  ارزش     ر بگیرند، زیرا این ارزشها  اقتتاد  خود در نظ را نیز در تتمیم

 .ها توجه ویشه کنید گرایی در شرکت ویشه به بعد قانوم به. شود می

  :شود ها  زیر پیشنهاد می همچنین، برا  تحقیقات یتی موضوع

ها  دیگر مملکرد سازمام مانند اثربیشی، کارایی و جاز یم باا فرهناگ     بررسی رابط  جنهه -

 .سازمانی

ش کارکنام سازمام نسهت به فرهناگ ساازمانی و رابطا  یم باا مملکارد ماالی       بررسی نگر -

 .سازمام

هاا    ها  دیگار فرهناگ ساازمانی و شااخص     بررسی رابط  مورد بحث این تحقی  با جنهه -

 .مالی

هاا    بررسی جداگان  هر یک از ابعاد فرهنگ سازمانی موژم و جزئیات این ابعاد با شاخص -

 .ها  مالی دیگر ا شاخصشده این تحقی  ی مالی مطرح
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