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 هچکید

این تحقیق، با توجه به مبانی نظری و عملی، از نوو   . فتتحقیق حاضر با هدف شاخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون انجام گر
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هوای   بر اساس، هما ابعاد و مؤلفه. ها، با وزمون وماری شاخص ضریب تغییرات انجام گرفت وتحلیل داد  تجزیه. بود( نفر 09)جامعا وماری 
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 مقدمه

مدیران و کارکنان شاغل در سازمان، نسبت به الگوی رفتاری خاصی که در ساازمان شا ل فرفتاه    

، 6731مرتضاوی،  )رفتاری را فرهنا  ساازمانی فویناد     که این الگوی خاص کنند است، توافق می

اسات کاه در    مشاترکی و هنجارهای ها   ارزش، نظام باورها ة، در برفیرند فرهن  سازمانی(. 82ص

منوریاان و بتتاایی،   ) کند هدایت می ،آن سازمان راشاغل در آید و رفتار افراد  سازمان به وجود می

در  سازمان تواناییی و سطوح سازمان همةو مدیران در  رفتار کارکناندهی  بر ش لو ( 6، ص6721

(. 166، ص6721،  رابینا  ) فااارد  مای وکاار، تایریر    در فضای کسب آن راهبردیفیری  تغییر جهت

د توانا  مای ، ی ادیگر  باا  ها سازمان متفاوت های فرهن ،  واترمن و پیترز و اوچی مطالعاتبراساس 

فرهنا    ،به اعتقاد دنیسون .(Morhed & Grefen, 1999)د فاار ارر ها آن عمل رد بر متفاوتی طور به

نظاام  مح م، به ای  لودهشا شود که مانند میو اصولی مربوط  اساسی، باورهاهای  سازمانی، به ارزش

 (. Denison, 2000, pp.30-37) کند مدیریتی سازمان خدمت می

 در ساازمان  توانایی بر توانند با ت یه بر قدرت فرهن  در سازمان، می کارکنان و مدیران توانمند

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

 .دارد ، اهمیت بسا ایی سازمانفرهنگی  ارتقای موقعیت بر مؤررو عواملی  بهبود قابل رهنگیف نقاط

رهبران و مدیران ساازمان،  . تیریر دارد در تعیین سرنوشت سازمان، فرهن  سازمانیصحیح  شناخت

 ار خود و دهند سامانمطابق با فرهن  سازمان، را  خود بلندمدت و مدت میان مدت، کوتاه های برنامه

 خاود را در  ماندفاری ضریب و موفقیت احتمال و نندک آماده تغییرات و تحوالت با رویارویی برای

در این تحقیق با ت یاه بار مادل فرهنا  ساازمانی دنیساون        .دهند می بازار و در میان رقبا، اف ایش

  .ستبررسی شده ا( تینا)، وضعیت فرهن  سازمانی مجتمع کارخانجات آرد شیراز و دادلی (8003)

هاای کارکناان و    امروزی، قبل از هر چی  باید به ایجاد تغییارات بنیاادین در بیانش   های  سازمان

                                                           
1. Organizational Culture 

2. Robbinz 

3. Ochi & Peters & Waterman 
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ی و بررسای دقیاق   یایجاد تحول در سطوح متتلف فردی، فروهی و سازمانی و قبل از آن، شناساا 

موجاود فرهنا     وضعیتتحلیل  و تج یه(. 31، ص6720، 6آرمستران )زمانی اقدام کنند فرهن  سا

 الگوها ترین مهم از برخی. ترین عوامل مؤرر بر ایجاد فرهن  سازمانی کارآمد است از مهم مانی،ساز

 6820)از مدل شناخت فرهن  سازمانی هافستد  ندا عبارت فرهن  سازمانی فیری اندازه اب ارهای و

با ار  ، ا(6823)  ، الگوی بررسی فرهن  ساازمانی (6886)، الگوی فرهن  سازمانی رابین  (6827و 

، الگاوی ساتمت   (6883)  مادل نیمارف فرهنا  ساازمانی      ،(6883)  سنجش فرهنا  ساازمانی  

مادل فرهنا  ساازمانی    »(. 8000)  و مدل شناخت فرهنا  ساازمانی دنیساون   ( 8001)  فرهنگی

و باا درنظرفارفتن ابعااد     ها در این زمینه است که در سطحی وسایع ترین اب ار از متداول ،«دنیسون

بار ایان   . کناد  را شناسایی مای  مرتبط با فرهن  سازمانی در سازمانمسائل مانی، اصلی فرهن  ساز

 :استبه شرح  اساس، اهداف تحقیق حاضر

 .(تینا)تعیین وضعیت موجود فرهن  سازمانی مجتمع کارخانجات آرد شیراز و دادلی  -

نا   فره ةدهناد  تشا یل هاای   یک از ابعاد اصلی و مؤلفاه  اهمیت هر ةتعیین وضعیت و درج -

 .(تینا)سازمانی مجتمع کارخانجات آرد شیراز و دادلی 

 های تحقیق فرضیه

 :کند موضوع تحقیق را بررسی می، های زیر فرضیهتحقیق حاضر در قالب 

هاای چهارفاناه    از نظر مؤلفاه ( تینا)فرهن  سازمانی مجتمع کارخانجات آرد شیراز و دادلی . 6

 .دارد مناسب ی، وضعیت(پایری فاری و انطباقسازمانی، درفیرشدن در کار، ساز میموریت)

 .مناسب است ،(تینا)فرهن  کلی سازمانی مجتمع کارخانجات آرد شیراز و دادلی . 8

                                                           
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

هاای   مهم، در اولویات فعالیات   یدهد شناخت فرهن  سازمانی به عنوان ضرورت می مطالعات نشان

، فرهنگی و ایجاد فرهن  ساازمان قاوی   ةدر حوزمدیران سازمان قرار دارد و تنظیم راهبرد سازمان 

هاای   در سازمان دنیسون در بررسی مدل( 8001)هم اران  و موبلی. کند بقای سازمان را تضمین می

شااخص   و امتیااز  بیشترین انداز، چشم مبل، شاخصة تولیدکنندهای  در سازمانمتتلف نشان دادند 

 بیشاترین  ساازمانی،  یاادفیری  دولتی، شااخص های  نبیمارستا درامتیاز و  کمترین ها، قابلیت ةتوسع

6فیلسايی  .کساب کردناد   را امتیااز و  کمترین تغییرپایری، و شاخص امتیاز
 در( 8002)هم ااران   و 

باا   اتومبیل فروشندفان و سازی ساختمان صنعت در مشتری رضایت و فرهن  سازمانی ةبررسی رابط

رساالت و   بعاد  و کاار  در شادن ردرفی در بعاد  یااز امت بیشترین دنیسون، نشان دادند مدل کارفیری به

در بررسای  ( 8002)  ارفاان  و ییلمااز . وجاود دارد ایری پ انطباق بعد در امتیاز، کمترین و ،میموریت

 بیشترین پایری، انطباق بعد نشان دادندها  سازمان عمل رد بر دنیسون سازمانی فرهن  مدل ابعاد تیریر

در ( 6786)زکلی ای   کاامرانی و باباایی  نتایج تحقیاق   .را دارند یازکمترین امت سازفاری، بعد و امتیاز

متغیار  تهاران نشاان داد    ای هقا بارق منط  شارکت  در مدل دنیسون اساس بر سازمانی فرهن  بررسی

( 7عادد  )حاد متوساط    از بااالتر  میموریت، و رسالت و پایری انطباق کار، سازفاری، در درفیرشدن

 ارزیاابی شاده   ای تهران، مثبت منطقه برق زمانی در شرکتمجموع، وضعیت فرهن  سا و در است

 اساس بر سازمانی فرهن  بررسی و شناخت» ، با عنوان(6728)در تحقیق منوریان و بتتایی . است

 و متوساط  حاد  در چهارفاناه  ابعااد همة  در صنعتی مدیریت سازماننشان داد نتایج ، «دنیسون مدل

 سازمانی فرهن  با عنوان بررسی( 6722)مارنانی  حقیق براتیدر ت. است فرفته قرار متوسط از باالتر

 کار و در مشارکت بعد در امتیاز تهران بر اساس مدل دنیسون، بیشترین نژاد یشهید هاشم بیمارستان

باا  ( 6723)  علیا اده و  نیاا  رحایم در تحقیاق  . سازفاری به دست آمده اسات  متغیر در امتیاز کمترین

                                                           
1. Gilspey  

2. Yilmaz and Ergan 
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بعاد  ، دانشاگاه فردوسای مشاهد    در  اسااس مادل دنیساون    سازمانی بربررسی ابعاد فرهن  عنوان 

  کمتارین امتیااز را باه دسات     ،بیشترین و بعد درفیرشدن در کاار و بعاد ساازفاری    ،پایری انطباق

  .ندآورد
 تحقیق بر اساس سوابق تحقیقهای  بندی مؤلفه رتبه .1جدول 

 های تحقیق مؤلفه
كامراني و زكیلي 

(1931) 

ايي منوريان و بخت

(1933) 

مارناني  براتي

(1933) 

همكاران  و موبلي

(5002) 

 و گیلسپي

 (5003)همكاران 

 باالتر از متوسط متوسط باالتر از متوسط باالتر از متوسط باالتر از متوسط درفیرشدن در کار

 کمتر از متوسط کمتر از متوسط متوسط باالتر از متوسط باالتر از متوسط پایری انطباق

 متوسط باالتر از متوسط کمتر از متوسط باالتر از متوسط االتر از متوسطب سازفاری

 باالتر از متوسط باالتر از متوسط متوسط باالتر از متوسط باالتر از متوسط میموریت

 باالتر از متوسط باالتر از متوسط متوسط باالتر از متوسط باالتر از متوسط فیری کلی نتیجه

 روش تحقیق

-ناوع علیای  تحقیقاات کااربردی و از نظار روش، توصایفی از      نوع ، ازنظر هدف تحقیق حاضر از

 . ای است مقایسه

 جامعه و نمونة اماری

مجتماع  »شااغل در  مادیران، سرپرساتان و کارشناساان    نفار از   10آمااری تحقیاق، شاامل     ةجامعا 

تعداد کل افاراد   آماری تحقیق، برابر با ةو نمون6788در سال  «(تینا)کارخانجات آرد شیراز و دادلی 

 . آماری بود ةجامع

 ابزار تحقیق

در تحقیاق  (. 8جادول  )اسات  ( 8000)ستاندارد دنیسون ا ةها، پرسشنام آوری داده اب ار اصلی جمع
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و هم روش روایی همگرا و وافرا   حاضر جهت تعیین روایی پرسشنامه، هم از روش روایی محتوا

فرهن  سازمانی کاه مبتنای   ة ش محتوا، ابتدا پرسشنامدر تعیین روایی به رو. شده است کار فرفته به

باا   ،سيس. ، با ی دیگر مقایسه شدکار فرفته شده بود بهتحقیقات مشابه  در و استبر مدل دنیسون 

و  داناتاز طریااق مشاااوره بااا اساا ،آمااده از پرسشاانامه و در نهایاات دساات اطتعااات بااه بررساای

در تعیین روایی به روش همگارا و وافارا   . شد نهایی تنظیمای  نظران، به صورت پرسشنامه صاحب

کاار   باه ، روش تحلیال عااملی اکتشاافی    فیرد می که بر اساس روش مدل معادالت ساختاری انجام

، حاکی از این است که روایی اب ار تحقیق از حیث روایی همگرا 7که نتایج طبق جدول  فرفته شد

 .است است که مناسب درصد 30ر از آمده، بیشت دست و وافرا، مناسب است زیرا مقادیر به
 

 تحقیق تشریح متغیرها .2جدول 

 ها تعداد كل گويه متغیرهای آشكار متغیرهای پنهان

 
 درفیرشدن در کار

 1 توانمندسازی

 1 ازیس تیم

 1 ها قابلیت ةتوسع

 
 پایری انطباق

 1 های بنیادین ارزش

 1 توافق

 1 هماهنگی و پیوستگی

 
 سازفاری

 1 ییرایجاد تغ

 1 فرایی مشتری

 1 یادفیری سازمانی

 
 میموریت

 1 راهبردی فرایش

 1 اهداف و مقاصد

 1 انداز چشم

 10 (ها الؤس)ها   جمع کل فویه
 

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

 متغیر اصلي تحقیق

 ابعاد متغیر اصلي تحقیق
 فرهنگ سازماني

 320/0 دن در کاردرفیرش

 301/0 سازفاری

 313/0 میموریت

 318/0 پایری انطباق

 محاسابه شاد    شده بعد برای ارزیابی روایی همگرا، معیار میانگین واریانس استتراج ةدر مرحل

 :است درج شده، 1که نتایج در جدول 
 

 تحقیق شده متغیرهای نتایج میانگین واریانس استخراج .4جدول 

 شده میانگین واريانس استخراج متغیرهای تحقیق

 383/0 درفیرشدن در کار

 331/0 سازفاری

 380/0 میموریت

 207/0 پایری انطباق

جادول   طبق. است 1/0، (AVE)شده  مقدار متک برای سطح قبولی میانگین واریانس استتراج

 ةلااا پرسشانام   ت،اسا  1/0شده، باالتر از مقدار  مقادیر مربوط به میانگین واریانس استتراج همة، 1

برای تعیین روایای وافارا، میا ان تفااوت باین      . از روایی همگرای مناسبی برخوردار است ،حاضر

هاای   مجاور میانگین واریاانس  ة، از طریق مقایسهای دیگریک متغیر با شاخص متغیرهای  شاخص

 کاه مشااهده   طاور   هماان . شاود   مقایسه مای  شده با مقادیر ضرایب همبستگی بین متغیرها، استتراج

هر متغیر از ضرایب همبستگی آن متغیر با متغیرهاای   ةشد شود، جار میانگین واریانس استتراج می

 .استها  بودن روایی وافرای سازه قبول دیگر، بیشتر شده است که نمایانگر قابل

                                                           
1. AVE 
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 (واگرا روایی)شده و ضرایب همبستگی متغیرها  مجذور میانگین واریانس استخراج ةماتریس مقایس .5جدول 

 پذيری انطباق مأموريت سازگاری درگیرشدن در كار ابعاد متغیرهای تحقیق

    231/0 درفیرشدن در کار

   801/0 620/0 سازفاری

  221/0 688/0 623/0 میموریت

 287/0 602/0 807/0 611/0 پایری انطباق

در ایان  . ار فرفته شاد ک بهپرسشنامه، روش تحلیل عاملی اکتشافی ( پایایی)اعتبار  ةبرای محاسب

پایایی شاخص با سانجش بارهاای عااملی از طریاق     . فیرد می مد نظر قرار  شاخص یروش، پایای

 حاصال شود که افر مقدار  می یک متغیر با آن متغیر، محاسبههای  مقدار همبستگی شاخص ةمحاسب

 ار، مناساب و قابال   ، مؤید این مطلب است که پایاایی ابا  (6888هالند، )باشد  1/0برابر یا بیشتر از 

 هماة تحقیق حاضر، ضریب بارهاای عااملی    ةپرسشنام های ؤالپایایی س بررسیپس از . قبول است

تحقیق، مطلوب و مناسب به دسات   های سؤالدر نتیجه، پایایی  .به دست آمد 1/0، باالتر از ها ؤالس

 . آمد

 چارچوب نظری تحقیق

شاد   پاژوهش، انتتااب   مفهاومی  مادل  وانعنا باه   فرهن  سازمانی دنیسون مدلحاضر  پژوهش در

(Denison & Neal, 2000, pp.30-31 .) ،عملیااتی و کااربردی    ةبر مبنای رفتار اسات، جنبا  این مدل

فیارد،   کاار مای   به را عملیاتیزیان دارد، برای شناسایی مسائل و مش تت سطوح متتلف سازمانی 

قابلیات   ازی آن ساریع و آساان اسات،   سا  پیااده تعامل ن دیک و تنگاتنگی با نتایج عمل ردی دارد، 

 و داخلای  جهات تشاریح ابعااد    را فرافی ای  نمودار ی را دارد وسطوح سازمان همةکارفیری در  هب

 .فیرد کار می به ربات فرهن  سازمانی و انعطاف می ان و خارجی

 

                                                           
1. Item Reliability 
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، شااخص فرهنا    دارد شاخص زیرمجموعاه  7یک  اصلی که هر ةمؤلف 1 چوب نظریردر چا

( ساؤال بارای هار شااخص     1)ساؤال   61ها، توساط   یک از مؤلفه هر. کند می سازمانی را محاسبه

و هاا   مؤلفاه . در نهایت، شامای فرهنا  ساازمانی قابال ترسایم خواهاد باود       . شود فیری می اندازه

 ,Denison & Neal)اسات  مدل فرهن  سازمانی دنیسون، به شارح زیار   ةدهند تش یلهای    شاخص

2000, pp.35-37.) 

سات از ایجااد تواناایی، اختیاار     ا درفیرشدن در کار عبارت(: مشارکت)  درفیرشدن در کار .6

 :است این مؤلفه، به شرح زیر ةزیرمجموعهای  شاخص. پایری در افراد کار و مسئولیت دادن انجام

  ؛دادن ختیار و استقتل و توانایی مدیریت کارها:  توانمندسازی .6.6
                                                           

1. Invovlement 
2. Empowerment  

 تحقیق ( مدل مفهومی)ظری چارچوب ن. 1شکل 

 پذیری انطباق

 
 ايجاد تغییر  -

 تمركز بر مشتری -

 يادگیری سازماني -

 

 سازگاری

 
 هماهنگي و يكپارچگي -

 توافق -

 های محوری ارزش -

 

 درگیرشدن در کار

 
 توانمندسازی -

 گیری تیمي جهت -

 ها قابلیت ةتوسع -

 مأموریت سازمانی

 
 گیری راهبردی جهت -

 ف و مقاصداهدا -

 انداز چشم -

 محیط خارجي

 داخليمحیط 

عقاید و  منعطف ثابت

 پنداشتها
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  ؛دن به اهدافیمشترک برای رس طور کارها به دادن انجام : فیری تیمی جهت .6.8

  .کارمندانهای  فااری سازمان در بهبود مهارت سرمایه:  ها قابلیت ةتوسع .6.7

سات از تاتش بارای    ا ، عباارت (ی ياارچگی ) پاایری  انطبااق :  (ی يارچگی) پایری انطباق .8

 این مؤلفه، باه شارح زیار    ةزیرمجموعهای  شاخص. کردن تقاضاهای محیط تجاری برآورده

 :است

  ؛وظایف متفاوت سازمانتعامل واحدها و هم اری منسجم :  هماهنگی و انسجام .8.6

  در سازمان؛ اصلیر مباحث بتوافق :  توافق .8.8

  .مفاهیم مشترک و انتظارات مشتصای از  خلق مجموعه:  محوریهای  ارزش .8.7

 و مفااهیمی شاناخته  هاا   باه عناوان ارزش  ( ویاه رباات ر ) سازفاری:  (ربات رویه)سازفاری  .7

نگی و کنتارل را باه وجاود    انسجام، همااه  اند و فرهن  غنیشوند که پایه و اساس یک  می

 :است زیرمجموعه این مؤلفه، به شرح زیرهای  شاخص. آورد می

 ؛تغییرات آینده بینی پیشو  کردن نیازهای متغیر برآورده تتش در:  ایجاد تغییر. 7.6

 ؛ها نیازهای آن به واکنش کند و می درک مشتریان خود را:  تمرک  بر مشتری .7.8

 ؛ها ظرفیت ةاطتعات و توسع در کسب های محیطی دادهتفسیر :   یادفیری سازمانی .7.7

هاای   شااخص . دار ساازمان  جهات بلندمادت و معنای    راساتا و  یعنیمیموریت، :   میموریت .1

 :تاس این مؤلفه، به شرح زیر ةزیرمجموع

                                                           
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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  ؛سازمانتعیین مقاصد راهبردی روشن و واضح :  فیری راهبردی جهت .1.6

 ای واضح و روشن از اهداف و مقاصد؛ مجموعهتدوین :  اهداف و مقاصد .1.8

  .آینده مطلوب بارةدیدفاه مشترکی در ایجاد:  انداز چشم .1.7

 گیری ها و نتیجه وتحلیل داده تجزیه

 انجاام  1شاخص ضاریب تغییارات   محاسبةو با  SPSSاف ار  نرم ارفیریک بهها، با  وتحلیل داده تج یه

 مقادار  و نظار  ماورد  توزیع متغیر در بیشتر نابرابری ةدهند نشان تغییرات، مقدار باالی ضریب .فرفت

 اسات  سانجش  ة ماورد مقولا  باه  نسابت  متاطبانهای  دیدفاه یا و اف ار آرا توافق معنی به آن، کمتر

  .(6722منصورفر، )
 ،، باه ترتیاب  (3 جادول )بررسی ضریب تغییارات  از طریق بندی متغیرهای پنهان تحقیق  تبهربا 

، متغیار  88/0، متغیار ساازفاری باا ضاریب تغییارات      86/0با ضریب تغییارات   پایری انطباقمتغیر 

، از نظار  82/0شدن در کاار باا ضاریب تغییارات     رو متغیر درفی 83/0میموریت با ضریب تغییرات 

. هاای اول تاا چهاارم جاای فرفتناد      می ان تیریر بر فرهن  سازمانی، در اولویتوضعیت موجود و 

از نظر وضعیت موجود فرهن  سازمانی، بهترین وضعیت را در متغیر  یادشدهسازمان  بدین معنا که

 .و بدترین وضعیت را در متغیر درفیرشدن در کار دارد پایری انطباق
 

 متغیرهای پنهان  زجدول امتیا .6جدول 

 بندی رتبه ضريب تغییرات انحراف معیار میانگین عددی میانگین درصدی غیرهای پنهانمت

 1 82/0 371/0 17/8 1/18 درفیرشدن در کار

 8 88/0 181/0 12/8 1/17 سازفاری

 6 86/0 132/0 37/8 1/11 پایری انطباق

 7 83/0 181/0 10/8 00/18 میموریت

                                                           
1. Strategic Direction and Intent 
2. Goals and Objectives 
3. Vision 
4. Coefficient of Variation (CV) 
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 ،باه ترتیاب   ،(2 جادول )بررسی ضریب تغییرات طریق از تحقیق  آش اربندی متغیرهای  رتبهبا 

، 88/0فرایای باا ضاریب تغییارات      مشتری ة، مؤلف68/0یادفیری سازمانی با ضریب تغییرات  ةمؤلف

هاای   ارزش ة، مؤلفا 82/0توافق با ضریب تغییرات  ة، مؤلف87/0انداز با ضریب تغییرات  چشم ةمؤلف

 ة، مؤلفا 88/0گی و پیوساتگی باا ضاریب تغییارات     همااهن  ةمؤلف ،83/0بنیادین با ضریب تغییرات 

 ة، مؤلفا 70/0باا ضاریب تغییارات     راهباردی فرایش  ة، مؤلف88/0توانمندسازی با ضریب تغییرات 

 ةتوساع  ة، مؤلفا 76/0ساازی باا ضاریب تغییارات      تیم ة، مؤلف70/00ایجاد تغییر با ضریب تغییرات 

، از نظار  73/0اصاد باا ضاریب تغییارات     اهاداف و مق  ةو مؤلفا  71/0با ضریب تغییرات ها  قابلیت

. اناد  اول تا چهارم جاای فرفتاه  های  وضعیت موجود و می ان تیریر بر فرهن  سازمانی، در اولویت

از نظر وضاعیت موجاود فرهنا  ساازمانی، بهتارین وضاعیت را در        یادشدهسازمان  بدین معنا که

 .مقاصد دارداهداف و  ةیادفیری سازمانی و بدترین وضعیت را در مؤلف ةمؤلف
 

 متغیرهای آشکار های هامتیاز مؤلف. 7جدول 

 بندی رتبه ضريب تغییرات انحراف معیار میانگین عددی میانگین درصدی های آشكار مؤلفه

 3 88/0 322/0 30/8 11 توانمندسازی
 60 76/0 211/0 36/8 8/11 سازی تیم
 66 71/0 208/0 73/8 1/13 ها قابلیت ةتوسع
 1 83/0 368/0 17/8 1/18 ادینهای بنی ارزش

 1 81/0 361/0 32/8 1/11 توافق
 1 88/0 311/0 13/8 1/16 هماهنگی و پیوستگی

 8 70/0 273/0 27/8 1/11 ایجاد تغییر

 8 88/0 100/0 31/8 11 فرایی مشتری
 6 68/0 173/0 28/8 1/11 یادفیری سازمانی
 2 70/0 321/0 10/8 18 فرایش استراتژیک

 68 73/0 232/0 71/8 13 و مقاصداهداف 
 7 87/0 113/0 33/8 1/11 انداز چشم

بار   هاا را  هاای آن  فانه و مؤلفهچهاریک از متغیرهای  ، امتیازهای مربوط به هر7و  8 های ش ل

 . دهد می ، نشانهای درصدی اساس میانگین
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 ها و شاخصها  نمودار ستونی سازمان در سطح مؤلفه .2شکل 

 

 
 

 ها سازمان در سطح شاخص مودار رادارن. 3شکل 
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 میموریت انطباق پایری سازفاری درفیر شدن

 میانگین درصدی مؤلفه ها و شاخص های تحقیق
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 ایجاد تغییر

 مشتری فرایی

 یادفیری سازمانی

 فرایش استراتژیک

 اهداف و مقاصد
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ای  اما افراد سازمان به فوناه  ،یستو تماس ن یتؤقابل ر یبه آسان ،فرهن کند  می یانب یسوندن

زاده و  یاران ا)ت اس تر یقو یگریاز هر قانون د ،و قانون فرهن  شناسند می یخوب آن را به یت،بااهم

 ةداند کاه نحاو   می قدرتمند یانی را نیرویفرهن  سازم ،(8000) دنیسون. (17، ص6728ی، محمود

 یو برداشت فرهن  سازمان یاممعتقد است پ یو. کند می تعیین راها  کردن و چگونگی عملیات عمل

 یاربسا  یریرت کنند، می که در سازمان کار یو بر افراد اند مرتبط یسازمانراهبردهای با  ی یطور ن د هب

 :هاادهوتحلیل د ج تج یهنتایطبق  .دندار یادیز

اولویت اول اهمیت و تیریر بر فرهن  ساازمانی  ، 86/0پایری با ضریب تغییرات  انطباقمتغیر  -

و ایجااد  رایای  ف ، مشتریهای یادفیری سازمانی رتیب، مؤلفه، به تهای مربوطه در بین مؤلفه. را دارد

  .اند اول تا سومهای  در اولویت، 70/0و  88/0، 68/0تغییر، با ضرایب تغییرات 

را  اهمیت و تیریر بر فرهنا  ساازمانی   دوماولویت ، 88/0با ضریب تغییرات متغیر سازفاری  -

و همااهنگی و  بنیاادین  هاای   ، ارزشهاای توافاق   رتیب، مؤلفه، به تهای مربوطه در بین مؤلفه. دارد

 . اند اول تا سومهای  در اولویت، 88/0و  82/0، 83/0پیوستگی با ضرایب تغییرات 

اهمیت و تایریر بار فرهنا  ساازمانی      سوماولویت ، 83/0با ضریب تغییرات یموریت متغیر م -

اهاداف و  و  راهباردی، ، فارایش  اناداز  های چشام  رتیب، مؤلفه، به تهای مربوطه در بین مؤلفه. دارد

  .قرار دارند اول تا سومهای  در اولویت، 73/0و  70/0، 87/0با ضرایب تغییرات مقاصد 

اهمیت و تیریر بار فرهنا     چهارماولویت ، 82/0با ضریب تغییرات ر کار متغیر درفیرشدن د -

 ةتوساع و سازی  ، تیموانمندسازیتهای  رتیب، مؤلفه، به تهای مربوطه در بین مؤلفه. را داردسازمانی 

 . هستند اول تا سومهای  در اولویت، 71/0و  76/0، 88/0ها با ضرایب تغییرات  قابلیت

مان تحت بررسی از نظر فرایش به محیط داخلی یاا خاارجی، تمرکا     ساز، همچنین طبق نتایج

، وضاعیت  (پاایری نا نعطااف ا)یا ربات ( پایری انعطاف)داخلی و از نظر می ان فرایش به عدم ربات 

، 1 شا ل ، در قالب (تینا)شمای فرهن  سازمانی مجتمع کارخانجات آرد شیراز و دادلی . دارد ربات

 :است داده شدهنمایش 
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 (تینا)شمای فرهنگ سازمانی مجتمع کارخانجات آرد شیراز و دادلی  .4 شکل

 

  کلی گیری نتیجه

 تار  ، وضاعیت مناساب  پاایری  انطبااق دهد سازمان تحت بررسی در فرهنا    تحقیق نشان مینتایج 

 .دارد( رین وضاعیت بادت )سازفاری، مشارکتی و میموریتی های  نسبت به فرهن  (بهترین وضعیت)

و ( 6723)  علیا اده و  نیاا  رحایم ، (8002)با نتایج تحقیقاات ییلمااز و ارفاان    این تحقیق نتایج این 

، ماوبلی و هم ااران   (8002)هم ااران   و ، همسو و باا نتاایج تحقیقاات فیلسايی    (6728)منوریان 

 یطتوجه باه ال اماات محا    به می ان ،پایری انطباق. است، ناهمسو (6722)مارنانی  و براتی( 8001)

درک و واکانش باه    ییتواناا  و از طریاق  اردپاایر اشااره د   انطباقهای  سازمانهای  یتدر فعال یکار

بادون   کارکناان باه  نسابت  واکانش   سازمان، قابلیت یو رقبا یانمشترهای  و فعالیت یرونیب یطمح

و  هاا از رفتارای  مجادد مجموعاه   کاردن  یو رسام  ساازی بازوح سازمانی و توانمندی توجه به سط

 ,Kolia)فاارد  می تیریر یسازمان یارربتشدهند، بر  پایری می انطباق ةکه به سازمان اجاز هاییفرایند
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ایان موضاوع    ةدهند در سازمان تحت بررسی، نشان پایری انطباق ةکسب امتیاز باال در مؤلف (.2002

 است که هماهنگی و پیوستگی مناسبی بین کارکنان برقرار است و از این طریق، فرایش ن دی ی در

هاای   طارح  مواجهاه باا   در پاایر،  هایی انطباق سازمان .کارایی و ارربتشی وجود دارد راستای نیل به

 هنجارهاای  و مشاوق  کنناد ساختار  تجدید که دارند توان و دهند می نشان واکنش به سرعت جدید

 یرفتارهاا  قالاب  در محیطی نمادهای تفسیر ترجمه و در کشف، را ها آن تواند می که هستند رفتاری

 :کردبه شرح زیر مطرح  هاییتوان پیشنهاد می ،زمینهدر این . یاریگر باشد نوین،

مناابع  هاای   ساختار سازمانی با فرهن  سازمانی، منابع و ام اناات و توانمنادی   کردن متناسب -

 انسانی سازمان

 کارکنان با ی دیگرهای  فااری دانش، تجربه و بصیرت به اشتراک -

 موفقهای  موفق سازمان الگوبرداری از تجارب -

 کاردن  منابع مقاومت در مقابل تغییر و تتش در جهت تسهیل یاا مرتفاع   ةشناسایی هوشمندان -

 ها آن

ایجااد تغییار در   هاای   برقراری ارتباط ن دیک با کارکنان و تفهیم و توجیه دالیل و ضارورت  -

 های تغییر سازمانیفراینددر  آناندادن  مشارکتو  ها سازمان به آن

 وهاا   توزیاع پااداش   در عادالت  برقاراری  طریاق  از ساازمانی  تعهاد  تتش در جهت ایجااد  -

 عمل رد شغلی ةدربار منصفانه و ررؤم بازخورد توسعه،های  فرصت

، دومین روی رد قالاب فرهنگای در ساازمان تحات بررسای      تایج، فرهن  سازفاریبر اساس ن

و منوریاان  ( 6722)، براتای  (6786)امرانی با نتایج تحقیقات کا  این تحقیقنتایج . شود می محسوب

 نیا رحیمو ( 8002)، ییلماز و ارفان (8002)هم اران  و همسو و با نتایج تحقیقات فیلسيی( 6728)

 اماور  بیشاتری بار   تیکیاد  فرهنا  ساازفاری،  سازمان مبتنی بار  . است ، ناهمسو(6723)  علی ادهو 

ناوعی   رفتااری،  نظار  از و دارد نسبی که رباتفعالیت آن، محیطی است  محیط و ردسازمانی دا ندرو

(. 687، ص6733رابینا ،  ) کناد  مای  ساازمانی، دنباال  هاای   فعالیات  دادن تداوم و ربات را در انجاام 

باه   ،از فرهن  بارباات، هماهنا  و منساجم    یبه سبب برخوردارو سازفار،  ی يارچههای  سازمان
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 ناپاایر  بینی یشپهای  یطمحدر مواجهه با  کند می را قادر کارکنان ی،سازفار. دارندفرایش  یارربتش

باه   هاییتوان پیشنهاد می ،زمینهدر این  .دهند نشان یواکنش مناسب ،پایر بینی یشپای  یوهش بر اساس

 :کردشرح زیر مطرح 

 رسمی سازمانی های  کنترلی مبتنی بر خودکنترلی و فراتر از کنترلهای  ایجاد سیستم -

 بین سطوح متتلف کاری در سازمان  حاف فواصل دیگر و کارکنان به یکردن  ن دیک -

 یفیرندفان سازمان تصمیم قبولبنیادین سازمانی مورد های  خلق ارزش -

 سازمانی برنده در مااکرات، تعامتت و برخوردهای درون و برون -روش برنده کارفیری به -

 ها آنتیریرفااری  می ان تیریر و ابعاد و بررسیتعارض  ةشناسایی منابع ایجادکنند -

الب فرهنگی در ساازمان تحات بررسای    غپس از فرهن  سازفاری، فرهن  مشارکت روی رد 

و ( 6728)، منوریاان  (8002)هم ااران   و نتاایج تحقیقاات فیلسايی    با نتایجاین . شود می محسوب

 ،(6786)ی و کاامران ( 8002)، همسو و با نتایج تحقیقات ییلماز و ارفان (6723)  علی ادهو  نیا رحیم

حاداکثر   کاارفیری  باه  و نیازهاا  باه  ساریع  پاساتگویی  پایر، مشارکت سازمان هدف .است ناهمسو

 تعهاد  ،تعلق حس متتلف است که باعث اف ایشهای  فعالیت کارکنان سازمان در بازدهی توانمندی

 دیگار  های و در نتیجه، اف ایش توان سازمان در رقابت با سازمان سازمان افراد در پایری ولیتئمس و

 :دکربه شرح زیر مطرح هایی توان پیشنهاد می ،زمینهدر این (. Yousef, 2000, p.16) شود می

 با روی رد هم ارانه و مشارکتیها  و فعالیت امور دادن توانایی کارکنان در انجام -

 در سازمانایجاد عتقمندی در کارکنان نسبت به کار و تتش  -

 از طریق معرفی خود با سازمان در کارکنان، براز هویتتمایل به شناسایی و اایجاد  -

 لف کاریمتتهای  تسهیم اطتعات مربوط به ابعاد و جنبه -

 کاری افراد های  جبران خدمات کارکنان متناسب با فعالیت -

 های سازمان اختیارات وسیع به کارکنان، متناسب با اهداف و سیاست وافااری -

هاای   مسائولیت  فارفتن  عهاده  باه کارکنان بارای   کردنتوانمند برای اب ار آموزشی کارفیری به -

 سازمانی
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هاای   خاودفردان و حلقاه  هاای   مشارکتی مانند تایم های  روش کارفیری بهتشویق کارکنان به  -

 دادن امور سازمانی با هدف بهبود عمل رد سازمانی کیفیت در انجام

 کارکنانروزآوری دانش و اطتعات  ری ی مدون برای به برنامه -

 هدفگااری مبتنی بر روش مدیریت بر مبنای هدف  فرایندت یه بر تقویت مشارکت با  -

 کارکنان و نوآوری در ختقیت ةتوجه به روحی -

 یسازمانهای  بین کارکنان در هنگام وافااری مسئولیت فردیهای  تفاوت عمیق به توجه -

 هاف ر و نظام پیشنهاد های ایجاد اتاق بانوین سازمانی های  فردآوری ایده -

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

اناداز   ایان اسات کاه در ایان ساازمان، چشام       ةدهناد  این موضوع نشان. کردتحت بررسی، کسب 

یت ساازمان  و کارکنان دیدفاه بلندمدتی در مواجهه با موقعیت و وضع نشده استدرستی تدوین  به

و منوریان ( 8002)هم اران  و ، فیلسيی(8002)با نتایج تحقیقات ییلماز و ارفان  نتیجه این .ندارند

و  نیا رحیمو ( 6722)مارنانی  ، براتی(8001)، همسو و با نتایج تحقیقات موبلی و هم اران (6728)

و مشتص تدوین نشده  طور صحیح هافر اهداف و مقاصد سازمان ب. است ناهمسو( 6723)  علی اده

ساازمان را باا    هاای راهباردی   و جهت برنامه شود منجر میباشد، به سردرفمی و ابهام در کارکنان 

رفتاار  دهای   و شا ل  مطلاوب  ای یناده آ رتصو ایجاد ان،سازم یتموریم درک .کند  می اختتل مواجه

ان و سازمان، نسابت باه   کارکنعهد ، به تیسازمان یتموریم شدن درونی .در پی داردسازمان را  یفعل

 Chiang et) شاد خواهد منجرسازمان،  یتموفقدر نهایت، های دیگر و  نی دیگر و نسبت به سازما

al., 2012, pp.63-83.)  شود  میبه شرح زیر مطرح  هاییپیشنهاد ،زمینهدر این: 

 نگری در بیان میموریت سازمان  پرهی  از محدودیت -

 مندی از اف ار و عقاید سطوح متتلف سازمانی  بهره برایی های مشارکتفرایند کارفیری به -

 سازمانی نفع درون و برون ذیهای  و نیازهای فروهها  توجه به خواسته -

 سازمان راهبردی علمی و تحقیقاتی در تعیین راهبرد و جهت حرکتهای  فعالیتتوسعة  -

 سازمان ةو بینش کارکنان نسبت به موقعیت فعلی و آیند فاهدید بهبود -
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های سازمانی باشد و بلندپروازانه و برانگی اننده باشد  فرصت نمایانگر میموریت سازمانی باید -

 .و احساس هویت کارکنان بینجامد به ایجاد تعهد کاری، رضایت شغلیو 

، سازمان تحت بررسی از نظر فرایش به محیط داخلی یا خاارجی، وضاعیت تمرکا     در نهایت

و باین کارکناان    دهاد  مای که توجه اصلی خود را بار محایط داخلای قارار      بدین معنا .داردداخلی 

ساازمانی در   این امر افرچه مم ن است به پویاایی درون . است سازمان، فضای رقابت جویی حاکم

 مشاارکت  فراینددرفیرشدن کارکنان در امور و تقویت  فرایندشود و به تسریع منجر ها  برخی جنبه

پیامدهایی مانند مقاومت  ،کمک کند را در سازمان( ی يارچگی)پایری  انطباقخلق نی  کند و  کمک

در ایجااد فضاای تعاارض    ، جلوفیری از ورود اف ار نوآورانه و ختقانه به ساازمان،  در برابر تغییر

عمیاق باه    تاوجهی  بای سازمانی و  شده در محیط برون شدن از جریان تحوالت حادث سازمان، غافل

 .داردبه دنبال نی   وکار را بازارهای کسبعیت موقعیت و وضعیت رقبا و وض
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