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Abstract
The identification of the cultural development drivers brings about novel ideas and
attitudes, and brings about changes in the organizational spirit. This makes the
organization determined to achieve its predetermined goals. The present study was
carried out to identify and prioritize the organizational culture development drivers
in the National Iranian Gas Company using Delphi fuzzy method. This applied study
was an exploratory research project. It was a mixed-methods study in terms of
nature and inductive-comparative in terms of research philosophy. The statistical
population of the study was comprised of the managers of National Iranian Gas
Company, from which 30 individuals were selected as the study sample based on the
theoretical adequacy and using snowball-sampling method. The data collection was
done using interviews in the qualitative phase and questionnaires in the quantitative
phase, the validity and reliability of which were confirmed using CVR index,
Cohen’s Kappa test, content validity, and test-retest reliability. The obtained
qualitative data was analyzed using coding method in Nvivo software, while the
quantitative data was analyzed using Delphi Fuzzy method. The results showed that
the most important drivers of organizational culture development in the National
Iranian Gas Company were innovation and creativity culture, wisdom-oriented
culture, collectivism, mission-oriented culture, competitiveness culture, morality,
preservation of human dignity, and religious and doctrinal observance.
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 .1دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی  -مدیریت بازاریابی ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکدة مدیریت و
اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،تهران ،ایران
 .2دانشیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکدة مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،تهران ،ایران
 .3استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکدة مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت 1399/10/15 :ـ تاریخ پذیرش)1400/09/13 :

چکیده
شناخت پیشرانهای توسعة فرهنگی باعث میشود ایدهها و نگرشهای تازه جریان یابد و روحیـة سـازمان تیییـر پیـدا ننـد و
همین ا مر سازمان را در دستیابی به اهداف ازپیش تعیینشده مصمم سازد .پژوهش حاضـر بـا هـدف شناسـایی و اووویـتبنـدی
پیشرانهای توسعة فرهنگ سازمانی در شرنت ملی گاز ایران با استفاده از روش دوفـی فـازی اناـاپ پـذیرفت .ایـن پـژوهش
ناربردی و از نوع پژوهشهای انتشافی است نه از نظر ماهیت در زمرة پژوهشهای آمیخته قـرار مـیگیـرد و از نظـر فلسـفة
پژوهش قیاسی استقرایی است .جامعة آماری پژوهش خبرگان ،متشکل از مدیران شرنت ملی گاز ایران ،بودند نه با اسـتفاده از
روش نمونهگیری گلووة برفی و بر اساس اصل نفایت نظری  30نفـر از آنـان بـه عنـوان اعنـای نمونـه انتخـا شـدند .ابـاار
گردآوری اطالعات در بخش نیفی مصاحبه و در بخش نمّی پرسشنامه بود نه روایی و پایایی آنها بـه ترتیـب بـا اسـتفاده از
شاخص روایی محتوا و آزمون ناپای نوهن و روایی محتوایی و پایایی آزمون مادد تأیید شد .در این پژوهش دادههـای نیفـی
با نرپ افاار انویوو 1و روش ندگذاری و دادههای نمّی با روش دوفی فازی تحلیل شد .نتایج نشان داد مهـم تـرین پیشـرانهـای
توسعة فرهنگ سازمانی در شرنت ملی گاز ایران بـه ترتیـب اووویـت فرهنـگ نـوآوری و خالقیـت ،فرهنـگ دانـاییمحـوری،
جمعگرایی ،فرهنگ مأموریتگرایی ،فرهنگ رقابت پذیری ،اخالقمداری ،حفظ نرامت انسانی ،و تقید مذهبی و مکتبی است.

کلیدواژگان
توسعة فرهنگی ،توسعة فرهنگ سازمانی ،روش دوفی فازی ،فرهنگ.
 مقاله حاضر برگرفته شده از رساله دکتری با عنوان فوق است.


رایانامة نویسندة مسئولK.hamdi@srbiau.ac.ir :
1. Nvivo
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مقدمه
اگر در دایرة لغات بتوان یک واژه را پیدا کرد که در زمینة جامعهشناسی ،روانشناسی ،علوم
سیاسی ،اقتصاد ،و مدیریت کاربرد داشته باشد آن واژه فرهنگ
6

است ( Nafch & Mohelska

 .)2020:فرهنگ یک مجموعة چندبعدی است .فرهنگ کلیتی استت کته مجموعتهای از

ملزومات اصلی زندگی اجتماعی انسانهاتت ماننتد آدا ،،رستوم ،نشتر هتا ،مرروضتات،
رو های تعامل ،ارز ها ،هنجارها ،زبان ،و الشوهای رفتاریت را در بر میگیرد

( Eniolaa

 .)et al. 2019: 3سازمانها ،همچون جوامع ،دارای فرهنگ مربوط به خود هستند که باعث
تمایز آنها میشود .فرهنگ سازمانی پیوندی نزدیک با فرهنگ عمومی جامعه دارد و بخش
گسترده ای از رفتار و بالندگی سازمانی را تحت تأثیر قرار میدهد؛ طتوری کته متی توانتد
سرچشمه ای برای حرکت و پویایی یا متانعی در راه رشتد

بته شتمار آیتد ( & Ramaditya

 .)Prihantoro 2020: 117در سالیان اخیر و با رشد و توستعة ستازمانهتا ،فرهنتگ ستازمانی
یکی از عوامل مؤثر در رشد و توسعه و پیشرفت سازمانی شتناخته شتده استت .فرهنتگ
سازمانی یک عامل پیشبرنده و توسعهدهنده است که ستم بستزایی در تعیتیل الشوهتای
رفتتتاری کارکنتتان و عملکتترد کلتتی آن هتتا دارد (استتکندریان  .)33 :1398در هتتر ستتازمان
خردهفرهنگهای توسعه دهنده و مؤید رشد وجود دارد که بایتد متورد توجته متدیران و
رهبران سازمانی قرار گیرد .ایل ختردهفرهنتگهتا ،کته از نرتر محتتوایی درونمایتههتای
توسعهبخش و رشددهنده دارند ،برای هر ستازمان بته مثابتة شتریان حیتاتی هستتند کته
بمره گیری از آنها توستعة ستازمانی را موجت

متیشتود ( .)Mesfin et al. 2020: 223ایتل

درونمایه های توسعه بخش و رشددهنده پیشرانهای توستعة فرهنتگ ستازمانی  1هستتند؛
خردمایه های فرهنشی توسعه دهنده که برای پیشرفت و رشد و توسعة هر ستازمان بستیار
ضروری و مم اند .با توجته بته اهمیتت روزافتزون فرهنتگ و درونمایتههتای فرهنشتی
توسعهدهنده ،سؤال اصلی که پژوهش حاضر به دنبال پاسخشویی به آن است ایل است که
مم تریل پیشرانهای توسعة فرهنگ سازمانی در شرکت ملی گاز ایران کداماند؟
1. organizational culture development

شناسايي و اولويت بندی پیشرانهای توسع ة فرهنگ سازماني در شرکت ملي گاز ايران با استفاده از ...

بسیاری از صاح نرران بر آناند که در سالیان اخیر ،به سب
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تحری های ظالمانه علیه

کشور ،اقتصاد ایران از یک اقتصاد نرتی به یک اقتصاد گازمحور تبدیل شده است .ایل مم
نشاندهندة اهمیت شرکت ملی گاز ایران در رَتقوفَ تق امور جاری کشور از طریق کست
درآمدهای دالری و هزینة آن برای کشور است (آراستته و همکتاران  .)58 :1397شترکت
ملی گاز ایران از بدو تأسیس تا کنون ،متناس

با روند توسعة اقتصادی و اجتماعی کشور و

بمره گیری از گاز به عنوان یکی از منابع مم در تأمیل سوخت و تولید انرژی و تحصتیل
بخشی از ارز مورد نیاز کشور ،بهتدریج ،با قابلیت ها و توانمنتدی هتا و منتابع و امکانتات
مختلف ،از جمله نیروی انسانی متخصص و کارآمد ،به دانش و بینش علمتی و نرتری و
ماشیل آالت متعدد و متنوع پیشرفته و مدرن دست یافته استت (قمتری و همکتاران :1397
 .)71شرکت ملی گاز یکی از صنایع مم کشور است که خدمات ارزنده ای به جامعه ارائه
میدهد .صنعت گاز با توسعة پاالیششاهها و زیرساخت های صادرات و انتقتال گتاز زمینتة
اشتغال بیشتر و با تأمیل پایدار انرژی زمینة توسعة پایدار را فراه ستاخته استت .توستعة
فرهنشی نقش بسزایی در خودباوری ایل صنعت عری و مم دارد .زیرا توجته و اهمیتت
دادن به ارز های محلی و ملی ،خود ،پاسخی به نیازهای معنوی کارکنان استت .امتروزه
مشخص شده است که رشد و توسعة فرهنشی مبنا و اساس هر نوع توسعه است .از ایتل
رو ،شرکت ملی گاز نیز همانند هر ارگان و نمادی بایتد همتة تتش

و تتوان ختود را در

ارتقای سطح فرهنگ به کار گیرد .شناسایی پیشران ها و محرکهای توسعهدهندة فرهنتگ
می تواند شرکت ملی گاز را در جمت پیشبرد اهداف و رسالت خویش بیش از پیش یاری
رساند .در حقیقت ،شناخت پیشرانهای توسعة فرهنشی قابلیت ارائة خدمات شرکت ملتی
گاز را ،ه در عرصة داخلی ه در عرصة بیلالمللی ،بمبود میبخشد .با ایل تراسیر ،ضعف
مطالعات داخلی در خصوص شناخت پیشرانهای توسعة فرهنشی به چشت متیختورد و
متأسرانه بهرغ اهمیت پدیدة توسعة فرهنشی مطالعات و پژوهش های درخور توجمی برای
شناسایی پیشرانهای توسعة فرهنشی در جامعه صورت نشرفته استت .بنتابرایل ،پتژوهش
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حاضر بر آن است تا با استراده از مطالعة آمیخته بته بررستی پیشتران هتای اصتلی توستعة
فرهنگ سازمانی در شرکت ملی گاز ایران بپردازد.
پیشینة نظری پژوهش
توسعة فرهنگ سازماني

تأثیر فرهنگ سازمانی ،به منزلة مجموعهای از باورها و ارز هتای مشتترک ،بتر رفتتار و
اندیشة اعضای سازمان بر هیچ یک از علمای عل مدیریت پوشیده نیست و می توان فرهنگ
سازمانی را نقطة شتروعی بترای حرکتت و پویتایی یتا متانعی در راه پیشترفت جوامتع و
سازمان ها به شمار آورد؛ همانطور که نبودِ فرهنگ سازمانی در کشورهای در حال توسعه
یا توسعهنیافته به وضوح روشل و قابتل مشتاهده

استت ( Ramaditya & Prihantoro 2020:

 .)118اوکاتان  1و آالنکو ( )2017فرهنگ را مرمومی در حال و چندمعنایی معرفی میکنند و
آن را مجموعه ای از باورها ،ارز ها ،اعتقادات ،نشر ها ،و هنجارهایی میدانند که برای
یک گروه یا جامعه از جایشاهی ویتژه برختوردار استت ( Nafchi & Mohelska 2020: 5به
نقه ز

& Alanku 2017: 19

 .)Okatanتوستعه مستتلزم تغییترات اساستی در جنبتههتای

مختلف است .در واقع برای رشتد و موفقیتت هتر پدیتده ای توستعه از اهمیتت خاصتی
برخوردار است که در عرصه های گوناگونت همچون اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنشیت
بدان توجه شده است .اما واژه و اصطشح توسعه در فرهنگ به فرایندی اشاره میکند کته
طی آن با شکل گیری تغییراتی در حوزه های شتناختی ،رفتتاری ،ادراکتی ،و گترایش فترد
شخصیت خاصی را در وی به وجود میآورد که حاصل ایل باورها و قابلیت ها رفتارهایی
خواهد بود که مناس

توسعه است ( .)Papazoglou 2019: 2627در حقیقت ،توسعة فرهنگ

سازمانی امکان غنا بخشیدن به فعالیت های فرهنشی را جمت تحقق آیندهای مطلو ،میسر
میسازد .به عبارت دیشر می توان گرت توستعة فرهنتگ دربرگیرنتدة الزامتاتی استت کته
بسترهای الزم را برای تغییر و نوسازی عقاید و باورهای افراد سازمان ممیا میسازد و پیامد
آن خلق انستانی جدیتد استت ( .)Causadias & Cicchetti 2018: 155ازکیتا ( )1390نیتز در
1. Okatan

شناسايي و اولويت بندی پیشرانهای توسع ة فرهنگ سازماني در شرکت ملي گاز ايران با استفاده از ...
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تشریح توسعة فرهنگ سازمانی بیان میکند کته توستعة فرهنتگ بته معنتای گسستتل از
سنت های گذشته نیست ،بلکه بر مبنای گستر

سنتها و تجار ،گذشته انجام می گیرد و

نه بر اساس نری آنها (عزتی و همکاران  1398به نقل از ازکیا  .)1391در تعریرتی دیشتر،
گوپینگ  )2015( 1بر آن است که توسعة فرهنگ سازمانی یعنی ایجتاد شترایو و امکانتات
مناس

به منرور افزایش آگاهی ،آمادگی برای تغییر و تحتول ،بمبتود روابتو ،و افتزایش

توانمندی های علمی و اخشقی و معنوی افتراد .همچنتیل ییتزی  )2010( 2مرمتوم توستعة
فرهنگ سازمانی را ارتقا و اعتشی زندگی در سازمان و کس
میداند

(217

ارز های متعتالی فرهنتگ

.)Duxbury et al. 2017:

استراتژیهای توسعة فرهنگ سازماني

فرهنگ الشویی از ارز ها ،هنجارها ،اعتقادات ،نشر ها ،و مرروضاتی است که ممکل است
بیان نشده باشد ،اما شیوه های رفتاری و انجتام دادن کارهتا در ستازمان را شتکل دهتد .در
حقیقت ،فرهنگ موجود در سازمان نه تنما هدایتشر رفتار کارکنان و نحوة تعامشت افراد و
گروه ها با همدیشر و بمبود شناخت کارکنان از سازمان میشود ،بلکه به محیو اجتماعی و
روانی سازمان کمک میکند ( .)Mesfin et al. 2020: 223موضوع فرهنتگ بته حتدی حتائز
اهمیت است که شکست یا موفقیت سازمان را می توان متأثر از فرهنگ غال

بر آن دانست.

شرایو متحول کنونی سازمان ها را مجبور ساخته برای عبور از چالشها و حرکت به سوی
رشد و بالندگی در تدویل استراتژی ها و برنامههای توسعة فرهنگ سازمانی هوشمندانه تر
عمل کنند ( .)Paramita et al. 2020: 280هدف از اجترای استتراتژیهتای توستعة فرهنشتی
مشارکت افراد در سازمان و جامعه است .در واقع ایل شکل از مشارکت به طور هت زمتان
رشد و تعتالی فتردی و ستازمانی را در پتی دارد ( .)Emmanuel 2017: 19نتوارز  )2003( 3و
اسکات  )2000( 4استراتژیهای کارآفرینانه ،استراتژی خشق ،و استراتژی پیشرفت (ترقی) را

1. Guoping
2. Yizhi
3. Nevarez
4. Scott
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از استراتژیهای توسعة فرهنگ سازمانی می دانند .بر مبنای استراتژی های کارآفرینانه ،هنشام
مواجمة سازمان با مشکشت و چالش های محیطی و تمدیدات رقبا ،خشقیت و نوآوری در
تصرف فرصت های بازار الزم و ضروری است .در استراتژی خشق ،فرهنگ سازمان پذیرای
ایده های خشقانه و نشاه های نوآورانه به موضوعات و مسائل استت .از طرفتی استتراتژی
پیشرفت بیانشر آن است که فرهنگ موجود در سازمان پیشزمینة دیشر برنامه های توسعهای
در سازمان است ( .)Grodach & Sideris 2007: 351بنابرایل ،استراتژیهای توسعة فرهنشتی
می تواند منجر به رشد اقتصادی ،بمبود کیریت زندگی اجتماعی و کتاری ،و حتتی جتذ،
سرمایه برای جامعه یا سازمان شود (.)Rahman et al. 2018: 108
ضرورت توسعة فرهنگ سازماني

بر پایة نرریهها و پژوهش های جدید در مدیریت ،فرهنگ سازمانی دارای اهمیتی روزافزون
شده و یکی از مباحث اصلی مدیریت را تشکیل داده است؛ طوری که جمعیتشناستان و
جامعه شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به ایتل مبحتث ممت مبتذول داشتته و در
ش ناسایی نقش و اهمیت آن نرریه ها زیادی را مطرح ساختهاند و پژوهشهای بسیاری نیز
در ایل زمینه انجام شتده استت ( .)Causadias & Cicchetti 2018: 155بیترد  1و همکتارانش
( )2011بر آناند که هنشامی که از مرموم توسعة فرهنگ سازمانی بحث میشود مقصود آن
است که نشر ها و باورهای افراد در سازمان یا در جامعه تغییر پیتدا کترده و بته نتوعی
آمادگی و پتانسیل تغییر در آن ها ایجاد شده است .در واقع توسعة فرهنشی باعث میشتود
ایدهها و نشر های تازه جریان یابد و روحیة سازمان تغییر کند و همیل موضوع سازمان را
در دستیابی به اهداف ازپیش تعییلشده مصتم ستازد ( .)Eniolaa et al. 2019: 3بته عبتارت
بمتر تا فرهنگ سازمانی موافق تغییر و تحول یا توسعه نباشد اتراق مثبتی رخ نخواهد داد.
زیرا افراد (نیروی انسانی) ،در مقام عامشن محوری و کلیدی توسعه ،ابتدا خود در معرض
تغییر و تحول قرار می گیرند و الزم است دانش و ممارت جدید را فراگیرنتد .از ایتل رو،
کس

آموخته های جدید کارکنان نمایتاً کارایی و اثربخشی سازمانی را بته دنبتال خواهتد
1. Baird
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داشت ( .)Bendak et al. 2020: 4سازمان بتا فرهنتگ ستازمانی مثبتت در رشتد و یتادگیری
کارکنان اثر گذار است و پیشرفت قابل مشحرهای میکند؛ در مقابتل ،ستازمان بتا فرهنتگ
سازمانی منری خود بزرگ تریل مانع در رشد و یادگیری کارکنتان

استت ( Wei et al. 2014:

 .)24قدرت تغییراتی که امروزه بر پیکرة سازمان ها وارد میشود به قدری زیتاد استت کته
چاره ای جز پاسخشویی مناس

به ا یل تغییر و تحوالت نیست .بتهطبتع ،توستعة فرهنتگ

سازمانی در بهکارگیری و اجرای ایده های جدید مورد نیاز کمک کننده خواهد بود و نه تنما
سازمان را در برابر هجمة تغییرات ایمل خواهد ستاخت بلکته رضتایت مشتتریان را نیتز
افزایش خواهد داد (.)Pathiranage 2019: 4
پیشینة پژوهش
صادقی و همکارانش ( )1399در پژوهشی اذعان داشتند معیارهای تعری در برابتر شتعائر
دینی ،چش اندازمحوری ،راهبردمحوری ،رفتار شتمروندی ،تغییرمحتوری ،کتارآفرینی ،و
دانایی محوری دارای بیشتریل تأثیرگذاری در توسعة فرهنگ سازمانی هستند .نتایج پژوهش
نعیمی و همکارانش ( )1397نشان داد آموز

ممارتهتا ،تغییتر درک و کشتف فرصتت،

مشارکت ،استقشلطلبی ،قبول مستئولیت ،نتوآوری و خشقیتت و مخاطرهپذیری ،و تغییر و
تحول ارز های سازمان تأثیر مثبت و معنتاداری در ستطح خطتای  1درصتد بتر توستعة
فرهنگ سازمانی کارآفرینانه می گذارد .حاجیکریمی و کریمیجعرتری ( )1396در مطالعتة
خود به بررسی رابطة فرهنگ سازمانی و تعمد سازمانی در تحقق مدل تعتالی ستازمانی در
شرکت مزدا یدک پرداختند .نتایج نشان داد بیل فرهنگ سازمانی و تعمد سازمانی در تحقق
مدل تعالی سازمانی رابطة معناداری وجود دارد .همچنیل با توجه به ضری
ضری

همبستتشی و

مسیر می توان گرت سم متغیر فرهنگ سازمانی در پیش بینی تعالی سازمانی بیشتر

از تعمد سازمانی است .با توجه به ضری

مسیر می توان گرت بیشتتریل تتأثیر بتر تعتالی

سازمان را متغیر انعطافپذ یری فرهنگ ستازمانی و کمتتریل تتأثیر را تعمتد عتاطری دارد.
زرعکانی ( )1395در مطالعة خود به بررسی رابطة فرهنگ ستازمانی بتا تعمتد ستازمانی در
کارکنان حوزة ستادی وزارت آموز وپرور

شمر تمران پرداخت .نتایج وجود ارتباط بیل
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فرهنگ سازمانی و تعمد سازمانی را تأیید کرد .در پژوهشی با عنوان «بررستی و شتناخت
عوامل مؤثر بر بمبود و ارتقای فرهنگ سازمانی ،مطالعة موردی در نرام بانکی دولتی» ،که
شکاری و همکارانش ( )1394انجام دادند ،نتایج نشان داد نقتاط قتوت فرهنتگ ستازمانی
بانک کشاورزی ویژگی مأموریت است و از شاخصها مم تریل عوامل نیت و جمتگیری
استراتژیک و ارز های بنیادیل و توانمندسازی است .از نرر مممتریل نقاط نقطه ضعف،
ویژگی درگیر کار شدن است و از شاخصها مممتریل عوامل ،توسعه قابلیت ها ،تی گرایی
و ایجاد تغییر میباشند .پارامیتا  1و همکارانش ( )2020در مطالعته ای بیتان کردنتد توستعة
فرهنگ سازمانی قابلیت سازمان را در برابر تحوالت محیطتی ارتقتا متیبخشتد .پاپتازوگو
( )2019نیز در پژوهشی نشان داد توسعة فرهنگ به نوسازی و تغییر عقاید و نشر هتا و
باورهای افراد در سازمان منجر میشود .ریچ  )2016( 2در پژوهش خود ،با عنوان «توستعة
ابزاری برای ارزیابی فرهنگ سازمانی در زمینة مدل تعالی سازمان ) ،»(EFQMب ه شناسایی و
ارزیابی فرهنگ سازمانی به مثابة یکی از عوامل مم تأثیرگذار در موفقیت اجرای مدلهای
تعالی سازمانی ت از جمله مدل EFQMت پرداختند .نتایج نشان داد فرهنگ ستازمانی یکتی از
عوامل بسیار مم در زمینتة اجترای متدل تعتالی ستازمان  EFQMدر همتة ستازمانهتا بتا
اندازه های مختلف و در صنایع گوناگون است و باید فرهنگ سازمانی را در اجرای متدل
EFQM

در نرر گرفت .زاکاری و همکارانش ( )2013در پژوهشی بته بررستی رابطته بتیل

فرهنگ و عملکرد سازمانی در کشور غنا ،با استراده از مدل دنیسون و با تأکید بتر هتر دو
عامل داخلی و خارجی پرداختند .محققان با استراده از مدل سازمانی دنیسون ،با توجه بته
ماهیت یکپارچة آن و همچنیل تأکید بر هر دو عامل داخلی و خارجی ،پژوهش را با هدف
بررسی رابطة بیل فرهنگ و عملکرد سازمانی در کشور غنا ،کشوری در حال توسعه است
انجام دادهاند .تجزیه و تحلیل دادهها بیانشر آن بود که هرچند بیل بانکها از لحاظ فرهنگ
سازمانی تراوت هایی وجود دارد ،به لحاظ عملکرد ،تراوت چندانی ندارند .به طتور کلتی،
یک رابطة مثبت بیل فرهنگ سازمانی و عملکرد در صنعت بانکداری کشور غنا وجود دارد
1. Paramita
2. Rich
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و بیل ابعاد چمارگانة مدل دنیسون بعد فرهنشی «مأموریت» تتأثیر بتالقوة مثبتت تتری بتر
عملکرد بانکها در آن کشور داشته است .احمد  )2012( 1به بررسی فرهنتگ ستازمانی در
م ؤسس ة فناوری اطشعات COMSATS

پرداخت .یافته های آماری نشان داد در مؤسسة مورد

مطالعه بعد سازگاری نسبت به سه بعد دیشر وضعیت مطلو ،تری دارد.
با توجه به مطالعات پیشیل پیشران های مختلری در توسعة فرهنگ سازمانی دخیلاند که
پژوهششران و محققان به آن پرداختهاند و در جدول  1به برخی از آن ها اشاره شده است.
جدول  .1پیشران های توسعه فرهنگ سازمانی

ردیف

پیشرانها

محقق

ردیف

خشقیت،
نوآوری،
1

ریسک پذیری
تی سازی

تحریک و پرور
Castano et al. 2016

نعیمی و همکاران 1397

7

انطباق پذیری
8

ارز های
بنیادیل
2

Dubkevics & Barbars
2010; Papazoglou
2019

4
5

توانمندسازی
کارکنان
9

هنجارها
3

ارتباط مؤثر و

Niguse 2018

ریسک پذیری

Mesfin et al. 2020

10

انعطاف پذیری

Zackari 2003; Dai et
al. 2018

11

مشارکت و

Stefano et al. 2019

12

خشقیت

جمتگیری

San Park & Kim
2009

استراتژیک

نمادینهسازی

قوی

انشیزهها

Jaffee1998; Grodach
& Sideris 2007

کارآفرینی

تحول پذیر

مرروضات

پیشرانها

محقق

تی سازی و
مشارکت پذیری

& Vijayakumar
Padma 2014

رسالت محوری
ایجاد حس عزت

( Saha & Kumar,

نرس ،خودباوری

)2018

ترسی چش انداز

T rushkina 2020

مشترک و روشل
تشویق به

6

همکاری

خطرپذیری و
شجاعت برای

;Bavik 2016
Dasgupta & Gupta
2019

ایجاد تغییر
1. Ahmad
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روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر از نرر رو

آمیخته ،بر مبنای پژوهش کیری و کمّی ،و از نوع پژوهشهای

قیاسی استقرایی است .ایل پژوهش از نرر هدف کاربردی و از حیث گردآوری اطشعات در
زمرة پژوهشهای اکتشافی است .جامعة آماری پژوهش حاضر خبرگان ،متشکل از مدیران ستاد
شرکت ملی گاز ایران ،بودند که با استراده از رو

نمونه گیری گلولة برفی و بر اساس اصل

کرایت نرری  30نرر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخا ،شدند .ابزار گردآوری اطشعات در
بخش کیری مصاحبه و در بخش کمّی پرسشنامه بود که روایی و پایایی آنها به ترتی
استراده از شاخص CVR

بتا

و آزمون کاپای کوهل و روایی محتوایی و پایایی آزمون مجدد تأیید

شد .گرتنی است از آنجا که پژوهش حاضر یک پژوهش آمیخته با رویکرد اکتشافی است ،ابتدا
باید مطالعة کیری صورت می گرفت و پس از آن باید مطالعة کمّی انجام میشد .از ایل رو،
داده های کیری با استراده از نرر  30نرر از خبرگان و تا سر حد اشباع اطشعات و نیل به کرایت
نرری بررسی شد .همانطور که گرته شد در پژوهش آمیخته با رویکرد اکتشافی ،پس از مطالعة
کیری ،باید مطالعه کمّی صورت پذیرد .از ایل رو ،با استراده از نررات همان  30نرر ،که نمونة
خبرة پژوهش را تشکیل میدادند ،مطالعة کمّی انجام شد .داده های کیری با نرمافزار  Nvivoو
رو

کدگذاری و دادههای کمّی با رو

دلری فازی  1تحلیل شد؛ بدیل شکل که ابتتدا بتا

استراده از داده های کیری بهدستآمده از مصاحبه های اکتشافی پیشرانهای توسعة فرهنگ
سازمانی مشخص شد و سپس با استخراج عوامل آنها را از طریق پژوهش کمّی و رو

دلری

فازی پیشرانهای توسعة فرهنگ سازمانی اولویتبندی شدند .پیش از آنکه به یافتههای پژوهش
پرداخته شود ،ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه در جدول  2ارائه میشود.
جدول  .2ویژگیهای جمعیت شناختی اعضای نمونه

جنسیت
مرد
زن
-

فراوانی
21
9
-

تحصیالت
دیپل
کارشناسی
ارشد
دکتری

فراوانی
0
8
12
10

سابقة کار
کمتر از  5سال
 6تا  10سال
 11تا  20سال
بیش از  20سال

فراوانی
8
7
9
6

مصاحبه شوندگان
مدیریت ستادی
مدیران عملیاتی
مدیران میانی
مدیران ارشد

فراوانی
10
11
7
2

1. delphi fuzzy
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يافتههای پژوهش
يافتههای بخش کیفي پژوهش

پس از مصاحبه ها و نیل به اشباع نرری ،برای تحلیل دادهها  ،ابتدا متل مصاحبهها به صورت
انررادی وارد نرمافزار  QSR NVivo10شد و مراهی و کدهای اولیه استخراج شد .در متتون
مصاحبهها  ،ابتدا تعداد  502کدگذاری صتورت گرفتت .فراینتد شناستایی کتدها رفتت و
برگشتی بود؛ بدیل معنا که ابتدا ،با بررسی پیشینة موضوع ،مرتاهی اولیته و کلتی دربتارة
توسعة فرهنگ سازمانی استخراج شد .سپس ،با مصاحبه و مطرح شتدن مرتاهی جدیتد و
جزئی تر ،بار دیشر به پیشینه مراجعه شد تا معادلهای مناسبی برای ایل مراهی جستوجو
شود .برخی از کدهای شناساییشده چندیل فراوانی داشتند (در نرمافزار در قالت

مراجتع

نشان داده میشوند) که با در نرر گرفتل ایل موضوع در نمایتت  313کتد منحصتربهفترد
شناسایی شد .مرحلة بعد از کدگذاری و تعییل کدهای منحصربهفرد ،ترکی
در قال

و تلریق کدها

مراهی بود .در ایل مرحله ،کدهای منحصربهفرد شناسایی و بر اساس میزان تشابه

مرمومی دستهبندی و ترکی شد و  42مرموم به دست آمد .ایل مراهی بر اساس نزدیکی و
وجه اشتراک مرمومی و با توجه به درک پژوهشتشر از موضتوع متورد بررستی در قالت
ت های فرعی دستهبندی شدند .در ایل مرحله  12ت اصلی مشخص شد.
جدول  .3تمهای اصلی و مفاهیم مرتبط با آن

تم اصلی

تکری و حرظ اخشقمداری در
سازمان

حرظ کرامت انسانی در سازمان

تقید مذهبی و مکتبی

فراوانی با

فراوانی بدون

تکرار

تکرار

رعایت اصول اخشقی سازمان

2

2

پایبندی به اصول اخشقی انسانی

2

2

رعایت اصول اخشق حراظتی و امنیتی

8

5

قدردانی ،ارز قائل شدن برای شخصیت انسانی افراد
خودداری از تضییع حقوق زیردستان توسو رفتارهای غیرقانونی مافوق

8
5

6
3

حذف وابستشی قدر و منزلت افراد به اخذ پروژه و آوردة مالی

7

5

امانتداری در بیتالمال و رعایت حقالناس

2

2

والیتمداری
پایبندی به اجرای احکام دینی

6
9

3
9

نر و انضباط سازمانی

8

7

عنوان مفهوم
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ادامۀ جدول  .3تمهای اصلی و مفاهیم مرتبط با آن

فراوانی با

فراوانی بدون

تکرار

تکرار

رعایت رسمیت و احترام سلسلهمراتبی

6

2

شرافیت و تسمیلشری مقررات و دستورالعملها

7

7

اختیار تصمی گیری در سطوح مختلف سازمانی

9

6

عدم تجمیع قدرت و اختیار در رأس هرم

4

2

اداری پیچیده و بلند و مبم

3

3

جمت ارزشیابی

5

3

سیست جبران خدمات گروهی یا تیمی

4

2

انعطافپذیری ساختاری

6

6

بما دادن به نررات و توانمندی افراد

4

3

انتقادپذیری

9

5

رفع محدودیتها و سیست های سلبی

7

6

4

4

حرکت در لبة دانشی

8

6

بهکارگیری متخصصان و افراد علمی

7

7

کار تیمی

5

2

کاهش تعارضات به علت وابستشی درآمد به اخذ پروژه

7

5

هماهنشی و انسجام میانبخشی

4

2

5

3

ه سو یی استراتژیها و رو ها با مأموریت و اهداف سازمانی

5

3

تعییل دقیق شرافیت و دقیق مأموریت و هویت مأموریت سازمانی

7

6

4

2

هماهنشی و انسجام سازمان با سازمان های کارفرما

2

2

تصمی گیری مشارکی
ترویض اختیار

3
6

2
6

جلوگیری از چاپلوسی های سازمانی

5

3

تعمد سازمان نسبت به کارکنان

4

4

تعمد سازمان به کارفرما
تعمد کارکنان به سازمان

9
5

7
3

شایستهساالری در ارتقا

4

3

رضایتمندی و نشاط سازمانی

6

3

بمبود تعامشت مدیران با بدنه و زیرمجموعه

5

4

تم اصلی
تقید مذهبی و مکتبی

عدم تمرکز گرایی در سازمان

عنوان مفهوم

جلوگیری از سلسلهمرات

تدویل سنجه های صحیح و متناس

فرهنگ نوآوری

تأکید بر آموز
فرهنشی دانایی و دانشمحوری

ضرورت جمع گرایی و پرهیز از
فردگرایی

همدلی و تش
فرهنگ مأموریت گرایی

فرهنگ رقابتپذیری

رهبری فرهنشی

تعمد و پایبندی متقابل

فرهنگ توسعة منابع انسانی

و پژوهش

کارکنان و مدیران در زمینة تحقق مأموریت و اهداف

بمبود و گستر

تعامشت با کارفرمایان
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يافتههای بخش کمّي پژوهش
تحلیل دلفي فازی

پس از تعییل مؤلرهها و شاخصهای مربوط بته پیشترانهتای توستعة فرهنتگ ستازمانی،
پرسشنامة دلری فازی با هدف کست

نرتر خبرگتان راجتع بته میتزان موافقتت آنهتا بتا

پیشرانهای شناساییشتده طراحتی شتد و در اختیتار خبرگتان قترار گرفتت .از آنجتا کته
خصوصیات متراوت افراد بر تعابیر ذهنی آنها دربارة متغیرهای کیری اثرگتذار استت ،بتا
تعریف دامنة متغیرهای کیری ،خبرگان با ذهنیت یکسان به سؤال هاپاسخ دادند.
جدول  .4اعداد فازی مثلثی متغی رهای کالمی

متغیرهای کالمی

عدد فازی مثلثی

عدد فازی قطعی شده

خیلی زیاد

( )1 ،0 /25 ،0

0 /9375

زیاد

( )0 /75 ،0 /15 ،0 /15

0 /75

متوسو

( )0 /5 ،0 /25 ،0 /25

0 /5

ک

( )0 /25 ،0 /15 ،0 /15

0 /25

خیلی ک

( )0 ،0،0 /25

0 /0625

در جدول  4اعداد فازی قطعیشده با استراده از فرمول مینکووسکی به شتکل رابطتة 1
محاسبه شد:
()1

β α
فرمول می نکووسکی
4

x m 

نظرسنجي مرحلة نخست

در ایل مرحله ،پیشرانهای شناساییشده در قال

پرسشنامه برای خبرگان ارسال و میتزان

موافقت آن ها با مؤلره ها اخذ شد .با توجه به نتایج حاصل از پرسشنامة مرحلة اول ،میانشیل
فازی هر یک از پیشرانها به دست آمد.
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جدول  .5میانگین دیدگاههای خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحلۀ نخست مربوط به پیشرانها

پیشرانها

میانگین فازی مثلثی

رهبری فرهنشی

β
0 /091

میانگین فازیزدایی شده

α
0 /216

0 /791

0 /759

عدم تمرکزگرایی در سازمان

0 /079

0 /225

0 /854

0 /817

فرهنگ توسعة منابع انسانی

0 /058

0 /391

0 /854

0 /77

فرهنگ نوآوری

0 /104

0 /208

0 /77

0 /744

فرهنگ دانایی

0 /125

0 /208

0 /729

0 /708

ضرورت جمعگرایی و پرهیز از فردگرایی

0 /104

0 /208

0 /77

0 /744

فرهنگ مأ موریتگرایی

0 /091

0 /216

0 /791

0 /759

فرهنگ رقابت پذیری

0 /112

0 /216

0 /791

0 /765

تعمد و پایبندی متقابل

0 /166

0 /166

0 /52

0 /52

اخشقمداری

0 /066

0 /234

0 /875

0 /833

حرظ کرامت انسانی

0 /079

0 /225

0 /812

0 /775

تقید مذهبی و مکتبی

0 /087

0 /234

0 /834

0 /797

m

نظرسنجي مرحلة دوم مربوط به مؤلفهها

در ایل مرحله ،پرسشنامة دوم تمیه شد و همراه دیدگاههای قبلی هر فرد و میزان اختشف
آن ها با دیدگاه سایر خبرگان بار دیشر برای اعضای گروه خبره ارسال شتد .بتا توجته بته
دیدگاههای ارائهشده در مرحلة اول و مقایسة آن بتا نتتایج ایتل مرحلته ،در صتورتی کته
اختشف بیل دو مرحله کمتر از حد آستانة خیلی ک ( )0/1باشد ،فرایند نررسنجی متوقف
میشود (چنگ و لیل  .)2002میزان اختشف بیل مراحل اول و دوم محاسبه شد که نتتایج
در جدول  6مشخص شده است.
همان گونه که جدول  6نشان میدهد در مؤلرههتای شتمارة ،12 ،11 ،9 ،8 ،6 ،4 ،2 ،1
 14اعضای گروه خبره به وحدتنرر رسیدهاند و میزان اختشفنرر در مراحل اول و دوم
کمتر از حد آستانة خیلی ک ( )0/1است .بنابرایل ،نررسنجی در خصوص مؤلرههای فوق
متوقف شد.
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جدول  .6میانگین دیدگاههای خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحلۀ دوم مربوط به پیشرانها

میانگین فازی مثلثی

مؤلفهها
رهبری

β

α

m

میانگین فازیزدایی شده

اختالف مرحلة اول و
دوم

0 /066

0 /234

0 /875

0 /833

0 /074

0 /037

0 /225

0 /937

0 /89

0 /073

توسعة منابع انسانی

0 /062

0 /241

0 /937

0 /892

0 /122

نوآوری و خشقیت

0 /066

0 /234

0 /875

0 /833

0 /089

دانایی محوری

0 /058

0 /225

0 /895

0 /853

0 /145

0 /066

0 /234

0 /875

0 /833

0 /089

مأ موریتگرایی

0 /045

0 /234

0 /916

0 /868

0 /109

رقابت پذیری

0 /079

0 /225

0 /854

0 /817

0 /052

تعمد و پایبندی متقابل

0 /1

0 /225

0 /812

0 /78

0 /26

اخشق مداری

0 /037

0 /225

0 /937

0 /89

0 /057

حرظ کرامت انسانی

0 /034

0 /241

0 /937

0 /885

0 /11

تقید مذهبی و مکتبی

0 /045

0 /234

0 /916

0 /868

0 /071

عدم تمرکزگرایی در
سازمان

ضرورت جمعگرایی و
پرهیز از فردگرایی

نظرسنجي مرحلة سوم

در ایل گام ،ضمل اعمال تغییرات الزم در شاخصها ،پرسشنامة سوم تمیته شتد و همتراه
دیدگاه های قبلی هر فرد و میزان اختشف آنها با میانشیل دیدگاه سایر خبرگان بتار دیشتر
برای خبرگان ارسال شد؛ با ایل تراوت که در ایل مرحله از مؤلرههای موجتود در مرحلتة
قبل  7مورد متوقف شد و نررسنجی دربارة  5مؤلرة باقیمانتده صتورت گرفتت .میتانشیل
فازی نتایج شمار

دادهها در جدول  7آورده شتده استت .همچنتیل در جتدول  7میتزان

اختشف مرحلههای دوم و سوم نیز مشخص شده است.
همانطور که جدول  7نشان میدهد میزان اختشف نرر خبرگان در مراحل دوم و سوم
کمتر از حد آستانة خیلی ک ( )0/1است .بنابرایل ،نررسنجی در ایل مرحله متوقف شد.
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جدول  .7میانگین دیدگاههای خبرگان حاصل از مرحلۀ سوم نظرسنجی مربوط به پیشرانها

میانگین

اختالف مرحلة اول و

β

α

M

فازیزدایی شده

دوم

0/025

0/234

0/958

0 /905

0 /013

2

دانایی محوری

0/037

0/225

0/937

0 /89

0 /037

3

مأ موریتگرایی

0/025

0/234

0/958

0 /905

0 /037

0/058

0/225

0/895

0 /853

0 /073

0/025

0/234

0/958

0 /905

0 /02

ردیف
1

4
5

مؤلفهها
توسعة منابع
انسانی

عدم تمرکزگرایی
در سازمان
حرظ کرامت
انسانی

میانگین فازی مثلثی

بحث و نتیجه
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویتبندی پیشرانهای توسعة فرهنتگ ستازمانی در
شرکت ملی گاز ایران به انجام رسید .در بخش کیری پژوهش ،پیشران های اصتلی توستعة
فرهنگ سازمانی در شرکت ملی گاز ایران توسو  12پیشران اصلی و  41شتاخص معرفتی
شد .در ایل مرحله از پژوهش ،با استراده از مصاحبه و گرتو گو با خبرگان در شرکت گاز
ایران سعی شد پیشران های اصلی شناسایی و دسته بندی شود .نتایج پتژوهش حتاکی از آن
بود که رهبری فرهنشی ،تعمد و پایبندی متقابل ،فرهنگ توستعة منتابع انستانی ،فرهنتگ
نوآوری و خشقیت ،فرهنگ داناییمحوری ،جمعگرا یی ،فرهنگ مأموریتگرا یی ،فرهنگ
رقابتپتذیری ،اختشقمتداری ،حرتظ کرامتت انستانی ،تقیتد متذهبی و مکتبتی ،و عتدم
تمرکزگرایی در سازمان مم تریل پیشرانهای توسعة فرهنگ سازمانی در شرکت ملی گتاز
ایران هستند .همچنیل در بخش کمّی پژوهش نتایج بیانشر اجماع خبرگتان در خصتوص
پیشران های فرهنگ سازمانی در شرکت ملی گاز بود .یافتههای پتژوهش نشتاندهنتدة آن
است که یکی از پیشران های اصلی توسعة فرهنگ ستازمانی در شترکت ملتی گتاز ایتران
فرهنگ مأموریت گرایی است .با توجه به مأموریت شرکت ملی گاز و اهمیت راهبردی ایل
نماد در توسعة اقتصادی کشور ،پذیر

و قبول مأموریت ایل ستازمان توستو متدیران و
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کارکنان آن و عمل به وظایف خود جمت نیل به اهداف بسیار مم است و توسعة فرهنگ
مأموریت گرایی در شرکت ملی گاز موج پذیر

بیشتر مأموریت های حیاتی ایل سازمان

میشود .دیشر پیشران توسعة فرهنگ سازمانی شرکت ملی گاز فرهنگ نوآوری و خشقیت
است .توسعة فرهنگ نوآوری و خشقیت در شرکت ملی گاز بدان معناست که متدیران و
کارکنان خشقیت و نوآوری را یک وظیره و یک فعالیت عادی قلمداد کنند؛ طوری که همة
افراد سازمان به نوعی آن را وظیرة خود بدانند .در حقیقتت ،توستعة فرهنتگ خشقیتت و
نوآوری در سازمان به معنای نمادینه شدن خشقیت و نوآوری در بطل و متل فعالیتهتای
روزمرة کارکنان شرکت ملی گاز ایران است .همچنیل ،نتایج پژوهش بیانشر آن استت کته
دیشر پیشران اصلی توسعة فرهنگ سازمانی اخشق مداری و حرظ کرامتت منتابع انستانی
است .سازمان اخشقی ،که در آن کرامت منابع انسانی حرظ میشتود ،قطعتاً یتک ستازمان
پربازده تر و بمرهور است .سازمانی که در همة فرایندها و امور کاری خود اخشق حرفهای و
کرامت منابع انسانی را مد نرر قرار دهد و به شأن و جایشاه انسانی نیروی کار خود عزت
بخشد رضایت و تعمد کارکنان خود را تضمیل میکند و از ایل طریق می تواند کتارآیی و
اثربخشی نیروی انسانی را بمبود بخشد و به صورت پربازده و بمرهور عمل کند .به عشوه،
نتایج پژوهش مبیل آن است که جمع گرایی دیشتر پیشتران توستعة فرهنتگ ستازمانی در
شرکت ملی گاز ایران است .پیشران جمع گرایی مقوله ای است که پذیر
خردهفرهنگ توسو کارکنان و مدیران سب

آن به مثابة یک

میشود افراد اهداف ساز مانی را اولویت اصلی

ببینند و همواره سازمان و اهداف سازمانی را بر اهداف شخصی خود مقدم بدارند .ترجیح
سازمان و اهداف سازمانی بر اهداف شخصی موج

میشود مدیران و کارکنان با احساس

مسئولیت بیشتری به پیشیری اهداف ستازمانی بپردازنتد و ستازمان در نیتل بته رستالت و
مأموریت خود به نحو مؤثرتری عمل کند .بررسی پیشینة پژوهش نشان داد یافته های بخش
کیری و کمّی پژوهش با پژوهشهتای لتی و همکتارانش ( ،)2015اکستکیاوینگ (،)2016
بوئرو همکارانش ( ،)2016و کینگ و همکارانش ( )2015همخوانی و مطابقت کامل دارد.
در پژوهش اکسکیاوینگ ( )2016نقش ع وامل فتردی ،ماننتد تعمتد و خشقیتت فتردی و
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نوآوری در فرهنگ سازمانی ،مورد تأیید قرار گرفتته استت .همچنتیل در پتژوهش لتی و
همکارانش ( )2015عوامل مدیریتی ،مانند مدیریت توسعة منابع انسانی ،از عوامل مؤثر بر
توسعة فرهنگ سازمانی قلمداد شده است .در خصوص وجه نوآوری پژوهش گرتنی است
با مرور پیشینة پژوهش مشخص شد پژوهشی که مشخصاً به شناسایی پیشرانهای توسعة
فرهنگ سازمانی در شرکت ملی گاز مبادرت کرده باشد تاکنون انجام نشده است.
پیشنهاد
پیشنماد میشود هر گونه تعارض و تضاد بیلفردی و بیل گروهی در سازمان مدیریت شود
و از ایجاد ایل تضادها و تعارضات ممانعت به عمل آید.
با توجه به اهمیت اخشق مداری و حرظ کرامت انسانی در توسعة فرهنتگ ستازمانی،
پیشنماد میشود از طریق برگزاری دوره های آموزشی یک گام عملی به سوی اخشقمداری
و حرظ کرامت انسانی برداشته شود.
در مرحلة نخست ،یعنی استخدام ،سعی شود افترادی کته بتا مشخصته هتای فرهنتگ
سازمانی سازگارترند به کار گرفته شوند .ایل امر به تقویتت و توستعة فرهنتگ ستازمانی
سازمان منجر

میشود.

هنشام ورود کارکنان جدید ،جلساتی تشکیل شتود و طتی آن جمعتی از قتدیمی تتریل
کارکنان ،که شناخت مناسبی از فرهنگ سازمانی حاک در سازمان دارند ،ارز های اساسی
و  ...را به کارکنان جدید انتقال دهند.
فرهنگ سازمانی پدیدهای است که به محض ورود به یتک ستازمان آن را متیبینتی و
می شنوی و حس میکنی  .بمتر است به همة سطوح سازمانی نیز مرتاهی و خواستتههتا و
ارز های سازمان

یادآور ش ود.

با هدف خو گرفتل یا بهاصطشح جامعهپذیر شتدن کارکنتان جدیتد ،متدیران و ستایر
کارکنان باید در نقش یک مربی و راهنما سعی کننتد قالت
پیریزی

کنند.

فکتری و کتاری ایتل افتراد را
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می توان از طریق داستان ها (داستان های نقلشده از گذشته یا واکنش به خطاهای گذشتة
کارکنان و حوادث شیریل) به معرفی یا توجیه کارهای کنونی سازمان پرداخت.
به منرور باال بردن شدت درجة تعمد افراد به ارز های محتوری فرهنتگ ستازمانی،
می توان برای افرادی که به بمتریل وجه مجری و پاسدار فرهنگ سازمانی هستند پادا
تشویق در نرر

و

گرفت.

می توان در جلسات هرتشی یا ماهیانه قسمتی از زمان را به نقل و بیتان مشخصتههتای
فرهنشی سازمان اختصاص

داد.

مدیریت عالی سازمان از طریق رفتار خود هنجارها را ارائته و بتهسترعت در ستازمان
پخش میکند .بنابرایل باید همیشه رفتار یک الشو به نحو احسل ارائه شود تا بتواند بهموقع
بمتریل اثر را

بشذارد.

با ایجاد و توسعة یک فضای مملو از اعتماد و امید ،می توان میزان رضایت شغلی و در
نتیجه رسیدن به یک فرهنگ قوی را افزایش داد.

138

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،20شمارة  ،1بهار 1401

منابع
اسکندریان ،غشم رضا (« .)1398راهبردهای توسعة فرهنگ سازمانی با تأکید بر الشوی ایرانی ت
اسشمی پیشرفت»  ،فصلنامة راهبردی ناجا  ، 4)14( ،صص  31ت .59
آراسته ،حمیدرضا ؛ اکبر حسلپور ؛ احمد ایزدی (« .)1397طراحی الشوی شایستتشی متدیران

روابو عمومی (مطالعة موردی :شرکت ملی گاز ایتران و شترکتهتای تابعته)»  ،آمتوز

و

توسعة منابع انسانی  ،)2(18 ،صص  55ت .80
حاجیکریمی ،علی ؛ فاطمه کریمی جعرری ( « .)1396بررسی رابطة فرهنتگ ستازما نی و تعمتد

سازمانی در تحقق مدل تعالی سازمانی در شرکت مزدا یدک» ،نتشریة علمتیت پژوهشتی و
اطشعرسانی مدیریت  ، 190 ،صص  78ت .99
زرعکانی ،سعید ( « .)1395بررسی رابطة فرهنگ سازمانی با تعمد سازمانی در کارکنان حتوزة
ستادی وزارت آموز وپرور

شمر تمران»  ،پایتاننامتة کارشناستی ارشتد ،دانشتشاه آزاد

اسشمی ،واحد تمران مرکزی ،دانشکدة مدیریت.
شکاری ،غشمعباس ؛ محمدرضا بابایی ؛ هادی رح دل (« .)1394ب ررسی و شناخت عوامل مؤثر
بر بمبود و ارتقای فرهنگ سازمانی (مطالعة متوردی در نرتام بتانکی دولتتی)»  ،چمتارمیل
کنررانس ملی مدیریت و حسابداری ،تمران.
عزتی ،یونس؛ منصور حقیقتیان؛ احمد موذنی (« .)1398مطالعة جامعهشناختی رابطتة سترمایة
اجتماعی با توسعة شناختی»  ،مطالعات میانفرهنشی  ،)38(14 ،صص  37ت .64
قمری ،آزاده؛ حسل زیلآبادی؛ حمیدرضا آراسته ( « .)1397بمرهوری سازمانی با نشته داشتت

استعدادهای نیروی انسانی :ارائة الشو (مورد مطالعه :شرکت ملی گتاز ایتران)» ،اقتصتاد و
مدیریت شمری  ، )1(23 ،صص  67ت .80
نعیمی ،امیر؛ سید محمدجواد سبحانی؛ ناصر ولیزاده (« .)1397تحلیل عوامل مؤ ثر بر توستعة

فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در سازمان جمتاد کشتاورزی استتان زنجتان» ،کتارآفرینی در
کشاورزی  ،)3(5 ،صص  1ت .18
References
Ahmad, D. (2012). "Toward a theory of organizational culture and effectiveness ",

139 

... شناسايي و اولويت بندی پیشرانهای توسع ة فرهنگ سازماني در شرکت ملي گاز ايران با استفاده از

Organization Science, 6(2), pp. 204-223.
Arasteh, H., Hassanpour, A., & Izadi, A. (2018). "Designing a Competency Model
for Public Relations Managers Case Study: National Iranian Gas Company and
its Subsidiaries", Human Resources Training and Development, 18(2), pp. 55-59.
(in Persian)
Bavik, A. (2016). "Developing a new hospitality industry organizational culture
scale", International Journal of Hospitality Management, 58(3), pp. 44-55.
Bendak, S., Shikhli, A., & Abdel-Razek, R. (2020). "How changing organizational
culture can enhance innovation: Development of the innovative culture
enhancement framework", Cogent Business & Management, 7(1), pp. 1-14.
Castano, M. S., Mendez, M. T., & Galindo, M. A. (2016). "The effect of public
policies on entrepreneurial activity and economic growth ", Journal of Business
Research, 69(11), pp. 5280-5285.
Causadias, J. & Cicchetti, D. (2018). "Cultural development and psychopathology",
Development and Psychopathology, 30(5), pp. 1549-1555.
Dai, J., Chan, H. K., & Yee, R. W. Y. (2018). "Examining moderating effect of
organizational culture on the relationship between market pressure and corporate
environmental strategy", Industrial Marketing Management, 74(4), pp. 227-236.
Dasgupta, S. & Gupta, B. (2019). "Espoused organizational culture values as
antecedents of internet technology adoption in an emerging economy ",
Information & Management, 56(6), pp. 103-143.
Dubkevics, L. & Barbars, A. (2010). "The Role of organizational culture in human
resource management", Human Resource Management and Ergonomics, 4(3),
pp. 1-10.
Duxbury, N., Kangas, A., & Beukelaer, Ch. (2017). "Cultural policies for
sustainable development: four strategic paths ", International Journal of Cultural
Policy, 23(2), pp. 214-230.
Emmanuel, O. (2017). "Understanding Organisational culture and Organisational
performance: are they two sides of the same coin?", J Manage Res, 9(1), pp. 12–21.
Eniolaa, A., Olorunlekea, G., Akintimehina, O., Ojekab, L., & Oyetunji, B. (2019).
"The impact of organizational culture on total quality management in SMEs in
Nigeria", Journal Homepage, 5(8), pp. 1-10.
Eskandarian, Gh. (2019). "Strategies for Organizational Culture Development with
Emphasis on the Iranian-Islamic Model of Progress ", NAJA Strategic Quarterly,
(14)4, pp. 31-59. (in Persian)
Ezzati, Y., Haghighatian, M., & Moazani, A. (2020). "Sociological study of the
relationship between social capital and cognitive development ", Intercultural
Studies, 14(38), pp. 37-64. (in Persian)
Ghamari, A., Zeinabadi, H., & Arasteh, H. (2015). "Organizational Productivity
with Retention of Manpower Talents: Model Presentation (Case Study: National
Iranian Gas Company)", Economics and Urban Management, 23(1), pp. 67- 80.
(in Persian)
Grodach, C. & Sideris, A (2007). "Cultural development strategies and urban
revitalization", International Journal of Cultural Policy, 13(4), pp. 349-370.

1401  بهار،1  شمارة،20  دورة،مديريت فرهنگ سازماني

140

Guoping, L. (2015). "Comparative research of cultural development of South Lion
and North Lion", Sports Goods and Technology, 5(2), pp. 15-29.
Haji-Karimi, A. & Karimi-Jafari, F. (2017). "Investigating the relationship between
organizational culture and organizational commitment in achieving the mo del of
organizational excellence in Mazda Yadak", Scientific, Research and
Management Information Journal, 190, pp. 78-99. (in Persian)
Jaffee, D. (1998). Levels of socio-economic development theory, Greenwood
Publishing Group.
Mesfin, D., Woldie, M., & Adamu, R. (2020). "Perceived organizational culture and
its relationship with job satisfaction in primary hospitals of Jimma zone and
Jimma town administration, correlational study", Health Services Research,
20(2), pp. 219-235.
Nafchi, Z. & Mohelská, H. (2020). "Organizational Culture as an Indication of
Readinessto Implement Industry 4.0", Information Journal, 20(2), pp. 1-11.
Naimi, A., Sobhani, S. M. J., & Valizadeh, N. (2019). "Analysis of Factors Affecting the
Development of Entrepreneurial Organizational Culture in Zanjan Jihad -eAgriculture
Organization", Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 5(3),
pp. 1-18. (in Persian) NEVAREZ, L. (2003). New Money, Nice Town: How Capital
Works in the New
Economy, Routledge, New York
Niguse, G. (2018). "The effects of organizational culture on turnover intention: The
mediating role of job s atisfaction, a case of Oromia Forest and Wild Life
Enterprise", African Journal of Business Management, 13(2), pp. 82-89.
Okatan, K & Alankus, O (2017). "Effect of Organizational Culture on Internal
Innovation Capacity, Journal of Organisational Studies and Innovation, 4(3),
PP. 18-49.
Papazoglou, G. (2019). "Society and Culture: Cultural Policies Driven by Local
Authorities as A Factor in Local Development—The Example of the
Municipality of Xanthi-Greece", Heritage, 7(2), pp. 2625-2639.
Paramita, E., Lumbanraja, P., & Absah, Y. (2020). "The Influence of Organizational
Culture and Organizational Commitment on Employee Performance and Job
Satisfaction as a Moderating Variable at PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk",
International Journal of Research and Review, 7(3), pp. 273-287.
Pathardikar, A.D. & Sahu, S. (2011). "Implications of the organisation cultural
antecedents on organisational commitment a study in Indian public sector units ",
Global Business Review, 12(3), pp. 431-446.
Pathiranage, Y. (2019). "Organizational Culture and Business Performance: An
Empirical Study", International Journal of Economics and Management, 6(6),
pp. 1-12.
Rahman, M.H., Moonesar, I.A., Hossain, M.M., & Islam, M.Z. (2018). "Influence of
organizational culture on knowledgetransfer", Evidence from the Government of
Dubai, 18(3), pp. 74-93.
Ramaditya, M. & Prihantoro, V. (2020). "The Role of Organization Culture,
Leadership and Training Towards Improving Work Performance Country Civil
Worker: Case Study in Financial and Development Supervisory Agency ",

141 

... شناسايي و اولويت بندی پیشرانهای توسع ة فرهنگ سازماني در شرکت ملي گاز ايران با استفاده از

International Journal Of Business Studies, 4(2), pp. 115-126.
Rich, T. (2016). "Usefulness of EFQM Excellence model: Theorical and
Explanation of some conceptual and methodological Issues", Total Quality
management, 16(3), p. 431.
Saha, Sh. & Kumar, P. (2018). "Organizational culture as a moderator between
affectivecommitment and job satisfaction: Empirical evidence from Indian
public sector enterprises", International Journal of Public Sector Management,
31(2), pp. 184-205.
San Park, J. & Kim, T. H. (2009). Do types of organizational culture matter in nurse
jobsatisfaction and turnover.
Shekari, Gh., Babaei, M.R., & Rahmadol, H. (2015). "A Study and Recognition of
Factors Affecting the Improvement and Promotion of Organizational Culture: A
Case Study in Government Banking", Fourth National Conference on
Management and Accounting, Tehran, pp. 1-17. (in Persian)
Stefano, G., Scrima, F., & Parry, E. (2019). "The Effect of Organizational Culture
on Deviant Behaviors in the Workplace", International Journal of Human
Resource Management, 30(17), pp. 2482-2503.
Trushkina, N., Abazov, R., Rynkevych, N., & Bakhautdinova, G. (2020). "Digital
Transformation of Organizational Culture under Conditions of the Information
Economy", Virtual Economics, 3(1), pp. 14-25.
Vijayakumar, V. S. R. & Padma, R. N. (2014). "Impact of perceived organizational
culture andlearning on organizational identification", International Journal of
Commerce and Management, 24(3), pp. 40-62.
Wei, Y., Samiee, S., & Lee, R. (2014). "The influence of organic organizational
cultures, market responsiveness, and product strategy on firm performance in an
emerging market", Journal of the Academy of Marketing Science, 42(1), pp. 49-70.
Zackari, O. (2003). "The influence of organizational culture on job satisfaction and
intention to leave", Sport Management Review, 13(2), pp. 106-117.
Zarakani, S. (2016). "The study of the relationship between organizational culture
and organizational commitment in the staff of the Ministry of Education in
Tehran", Master Thesis, Islamic Azad University, Central Tehran Branch,
Faculty of Management. (in Persian)

