
 87-53،ص5935بهار  رمچها جلد،  5، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 

 

 

 دهيچک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
 رسالت ترين مهم وشايد است سازماني فرهنگ ، سازمان اساسي راهبردهاي از يكي

 است مناسب سازماني فرهنگ يك  ايجاد و فرهنگي حوزه در سازماني راهبرد تنظيم ، مديران

 ثاروآ قدرت پيش از بيش حاضر، حال در كشور مديران كه است اين سازماني فرهنگ اهميت.

 براي مهم اين شناخت اهميت به همچنين و.كنند مي لمس را كاركنان رفتار بر را فرهنگ جادويي

 فرهنگ بررسي".بردند پي ، ها سازمان ديگر از گرفتن سبقت ويا رقابت ميدان در ماندن باقي

 اين از تا سازد مي قادر را مديران و كند مي عمل اطالعات آوري جمع ابزار يك عنوان به سازمان

 بندي اولويت را مسايل ثانياً.نمايند مقايسه يكديگر با را كاري هاي گرو يا و ها بخش اوالً طريق

 ( 5831، منوريان.) "نمايند شناسايي را كاركنان انتظارات و ادراكات ثالثاً. كنند

 كه دنيسون مدل ، رجايي شهيد دبير تربيت سازمانيدانشگاه فرهنگ شناخت براي پژوهش اين در

 و زياد مطالعات  پي در مدل اين.  است گرفته قرار استفاده مورد است كامل و جامع و جديد دليم

 ، كار در شدن درگير: بعد چهار براساس را سازماني فرهنگ كه است شده طراحي ايشان تجربيات

 از كهري ارزيابي براي.  دهد مي قرار ارزيابي مورد رسالت يا ماموريت و پذيري انطباق ، سازگاري

 پژوهش پرسشنامه، بودن استاندارد به توجه با.است شده تعريف شاخص سه ، مذكور چهارگانه ابعاد

 روش.  است گرديده برآورد% 69 كرونباخ آلفاي ضريب اساس بر آن پايايي و بوده روايي داراي

 قراردادي و رسمي كاركنان كليه شامل  آماري جامعه.باشد مي پيمايشي -توصيفي پژوهش،

 ها داده تحليل و تجزيه منظور به. است 68-69 تحصيلي سال در رجايي شهيد دبير تربيت نشگاهدا

 ،انحراف ،ميانگين درصد ، فراواني توزيع جدول شامل توصيفي آمار سطح در آماري هاي روش از

 مستقل  tآزمون ، متغيري چند واريانس تحليل آزمون از استنباطي آمار سطح در و ،نمودارها معيار

 در دانشگاه، سازماني فرهنگ دادكه نشان ها داده تحليل تجزيه. است شده استفاده توكي آزمون و

 از برخي در وجود اين با است گرفته قرار متوسط از باالتر و متوسط حد در چهارگانه ابعاد تمام

 و زنگريبا نيازمند " ومقاصد اهداف" و " ها قابليت توسعه " و"تغيير ايجاد " جمله از ها شاخص

 .  است بهبود

 دنيسون مدل ، چهارگانه ،ابعاد سازماني فرهنگ :يديکل واژگان
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 دنيسون مدل براساس سازمان فرهنگ شناخت

 (رجایی شهيد دبير تربيت دانشگاه موردي مطالعه) 
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 مقدمه

در عصر حاضر كه جهان  روبه ترقي و پيشرفت ناگهاني است  و كشور ما هم دوران حساسي را مي گذراند نقش سازمان هاي اداري ، صنعتي 

اما آيا تماام آنهاا در حصاول باه اهاداف      . ت اهداف عالي كشور انكار ناپذير است و مخصوصاٌ آموزشي در چرخه ي اقتصاد و توسعه و پيشرف

با نگاهي عمياق  . زيرا بعضي از آنها در انجام وظايف خود موفق تر عمل كرده اند. تعيين شده موفق بوده اند؟ حقيقتاًجاي تعمق و تامل دارد 

 .كه بستر ساز و احتماالٌ عامل اساسي موفقيت آنها بوده است را كشف كردبه سازمان هاي موفق مي توان عوامل كليدي و مشترك بين آنها 

يكي از عوامل اساسي و كليدي ، فرهنگ  قوي است كه بر سازمان ها حاكم است و شناخت اين عوامل، تقويت آنها و برطارف كاردن نقاا     

 .ضعف شان گامي در جهت كاميابي سازمان ها و نيل به اهداف عالي آنها خواهد بود

زيارا باا اهارم    . براي شناخت سازمان  و رفتار ها و عملكرد كاركنان،شناخت فرهنگ گامي اساسي  و بنيادي است : مي گويد  5رابرت كويين

از ايان رو فرهناگ ساازماني باه     . فرهنگ به سادگي مي توان انجام تغييرات را تسهيل و جهت گيري هاي جديد را در سازمان پايادار كارد  

اساسي در موفقيت سازمان و تحقق اهداف بلند مدت سازمان است متاسفانه در بسياري از ساازمان هاا ، ارتقاار فرهناگ      سادگي يك عامل 

درحالي كه فرهنگ سازماني روي تمام جنبه هاي سازمان تااثير ماي گاذاردو    .سازماني به عنوان مهمترين وظيفه مديران  مورد توجه نيست

 (5838اسدي ،.)گ نيستهيچ پديده اي به دور از تاثير فرهن

با توجه به اينكه آموزش و پرورش  يك نهاد انسان محور است وكار تعليم و تربيت نسل آينده و زمينه ساز پارورش نياروي انسااني مااهر و     

نهااد    توانا ي كشور است و نقش بنيادي و كليدي در ميزان موفقيت سازمان ها داردفرهنگ سازماني نقش به سزايي در ميزان موفقيت ايان 

براي تقويت و ارتقاي فرهنگ سازماني موجود ابتدا مي بايست فرهنگ حاكم را مورد بررسي و شناخت قرار داد تا از اين طريق . خواهد داشت

از اين رو هدف اين پژوهش شاناخت فرهناگ ساازماني دانشاگاه     .نقا  قوت و نقا  قابل بهبود شناسايي شده و زمينه ارتقاي آنها فراهم آيد

( مادل دنيساون  )ت دبير شهيد رجايي است كه براي اين منظور يكي از جديدترين و كارامدترين مدل هاي شناخت  فرهناگ ساازماني   تربي

 .مورد استفاده قرار گرفته است

 

 ضرورت شناخت فرهنگ  براي سازمان ها

زمان است كه كارمندان را در چگونه فكر سا "سيستم عامل "فرهنگ چيزي شبيه به . فرهنگ،سازمان و اعمال آن را راه اندازي مي كند

فرهنگ ممكن است تحت مجموعه اي . فرهنگ، پويا وسيال است و هرگز ثابت نمي شود.كردن و چگونه احساس عمل كردن هدايت مي كند

 .(5838ريچارد به نقل از پوركاظمي،)از شرايط اثرگذار بوده و يا اثر گذار نباشد

 . (5833الواني،)شناخت فرهنگ سازماني همواره داراي اهميت فراوان استبراي مديران و پژوهشگران مساله  

در بيست سال گذشته به دليل رشد شتابان صنعت و بازرگاني در شماري از كشورها ، فرهنگ سازماني به عنوان يكي از عوامل تعيين كننده 

 (.5831طوسي،)رداخته اندموثر در اين پيشرفت شناخته شده است و گروهي از پژوهشگران به بررسي آن  پ

ممكن است پيامدهاي پيش بيني نشده و ( كه هميشه در كارند )زيرا هر اقدامي بدون آگاهي از نيروهاي فرهنگي .فرهنگ مهم است 

 (5838شاين ،.)ناخواسته داشته باشد

                                                           
 
. Robert  Queen   
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چگونگي رفتار ، احساسات ، ديدگاهها و  تاثير فرهنگ سازماني بر اعضاي سازمان به حدي است كه مي توان با بررسي زواياي آن ، نسبت به

با اهرم فرهنگ . نگرش اعضاي سازمان پي بردو واكنش احتمالي آنان را در قبال تحوالت مورد نظر ارزيابي ، پيش بيني و هدايت كرد

 (.98،ص5833ني ، الوا.)سازماني، به سادگي مي توان انجام تغييرات را تسهيل كرد و جهت گيري هاي جديد را در سازمان پايداركرد

فرهنگ سازمان نشان دهندة مجموعه اي از ارزشها، باورها، هنجارها و تفاهم هايي است كه سازمان در آنها با كاركنان وجوه مشترك » 

 (. 88، ترجمه پارسائيان و اعرابي، ص 5831، 1دفت. )«دارد

چه كار بايد بكنند كه از نظر سازمان ( كاركنان)ند كه اعضار و غالباً ارزشها تعيين مي كن. ارزشها، يعني شناخت كار درست از نادرست

اعتقادات به معني آن چيزي كه فكر مي كنيم درست است و . ارزشهاي مشترك يعني آنچه كه مهم و با ارزش است». درست محسوب شود

 ( 113، ترجمه سليمي، ص 5831، 8آونز)« .هنجارهاي رفتاري چگونگي انجام كارها مي باشد

يك فرهنگ سازماني به ويژه . فرهنگ سازماني نقش عمده اي را در نحوة عملكرد مديريت و نوع انجام دان وظايف آن ايفا مي نمايدعامل 

 ( 31،ص 5665رابينز ،)« .فرهنگ قوي و مقتدر تاثير بسزايي در عمل تصميم گيري مديريت در تمامي زمينه ها دارد

،شعارها ،زبان ،رفتارها ،داستان ها و تاريخ ،كد لباس، افسانه ها ،اداب و رسوم ( نمادها )ها  در حالت سطحي فرهنگ خود را به صورت سمبل

اما در زير اين نشانه هاي مشهود فرهنگ ،ارزش هاي محاوري ،باورهاا ،مفروضاات مشاترك هار      .نشان مي دهد (جشن و عزاداري)و مراسم 

شته باشيد كه فرهنگ سازماني شما به آساني با تغيير فلسفه بازسازي طرح دفتار   انتظار ندا.كارمند كه معرف فرهنگ سازمان است قرار دارد

آنها ممكن است تا حد معيني كار كننداما قطعاً خيلي با اينكه بر قلب و دل آنهاا و  .خود با تكرار داستانهاي قهرماني براي كاركنان تغيير كند

داريد تحليل عميق تر و بازتاب ژرف تار  باورهاا ومفروضاات جمعاي كاركناان ماي       آنچه كه شما نياز .همچنين بازار پيروز شويد فاصله دارد

تنها زماني  اين مورد را عميق تر درك كنيد شما مي توانيد گامهاي مناسابي را باراي تقويات فرهناگ ساازمان خاود و اثربخشاي آن        .باشد

 (1111مبلي وهمكاران،)".بردارد

نشان مي دهد كه شناخت فرهنگ سازماني به عنوان يك ضرورت . سازماني انجام  شده است مطالب فوق  و تحقيقاتي كه در زمينه فرهنگ 

 مهم  در اولويت فعاليت هاي مديران سازمان قرار دارد و با تنظيم راهبرد سازمان در حوزه فرهنگي و ايجاد يك فرهنگ سازمان قوي ،  بقاي

 .ني در برابر تغييرات را فراهم مي آوردسازمان را تضمين مي كند وموجبات عكس العمل مطلوب سازما

 

 چارچوب نظري تحقيق 

 نظر به اينكه شناسايي فرهنگ سازماني و نقش هاي و تاثير آن بر روي رفتار كاركنان از اهميت بااليي برخوردار است و به قول اوچي فرهنگ

ولي با توجه به جديد و .ماني طراحي گرديده است سازماني، شر  موفقيت سازمان است، مدل هاي مختلفي براي  پژوهش هاي فرهنگ ساز

كه در قسمت هاي بعدي به طور كامل توضيح . كامل بودن  وقابل تعميم بودن مدل دنيسون  در اين پژوهش از اين مدل استفاده شده است 

 . داده مي شود

 

 سواالت تحقيق 

 ير درگير شدن در كار چگونه است ؟فرهنگ سازماني دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در ارتبا  با متغ(5
                                                           

1- Richard I. Daft 
2- Owens 
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 فرهنگ سازماني دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در ارتبا  با متغير سازگاري چگونه است ؟(1

 فرهنگ سازماني دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در ارتبا  با متغير انطباق پذيري چگونه است ؟(8

 ارتبا  با متغير رسالت چگونه است؟فرهنگ سازماني دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در (9

 آيا بين هريك از ابعاد فرهنگ سازماني دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي از نظر كاركنان رسمي و قراردادي تفاوت وجود دارد ؟(1

 وجود دارد ؟ آيا بين هريك از ابعاد فرهنگ سازماني دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي از نظر كاركنان با توجه به جنسيت تفاوت( 9

 

 اهداف تحقيق

 شناخت فرهنگ سازماني دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي(5

 .مقايسه نظرات كاركنان رسمي و قراردادي در مورد مولفه هاي فرهنگ سازماني و تفاوت هاي موجود بين ديدگاه هاي آنها(1

 

 فرهنگ سازمانی مدل دنيسون

ويژگي  اصلي  مي داند كه هر ويژگي خود به چند عامل تقسيم مي شود،كه عبارتناد  پروفسور دنيسون فرهنگ سازماني را شامل چهار 

 : از 

و توساعه قابليات هااي    (تايم ساازي   )،كارتيمي كردن ( توانمندسازي)كه شامل اختياردادن به كارمندان(: مشاركت ) 9درگيرشدن در كار(5

 .كارمندان است 

 .ارزشهاي محوري ، موافقت كاركنان  و هماهنگي و يكپارچگي مي باشدكه شامل ( : سازگاري يا يكپارچگي ) 1همانندي(1

 .كه شامل  ايجاد تغيير،مشتري مداري و يادگيري سازماني است : 9انطباق پذيري(8

 .مي باشد( چشم انداز)،اهداف ، مقاصدو ديدگاه(جهت گيري استراتژيك)كه شامل رهبري راهبردي :3رسالت ياماموريت ( 9

 

 

 

 

 

                                                           
 
. Involvement  

 
.Consistency 

 
.Adaptability 

 
.Mission 
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 مدل فرهنگ سازماني دنيسون:  5شكل 

 

 

 

 

  

 

 

 (1111، مبلي و همكاران،  1111دنيسون ،:  منبع )

 :هر یك از ویژگی هاي فرهنگ سازمانی مدل دنيسون  با سه شاخص اندازه گيري می شود

ري تشكيل مي دهند و سازمان هاي اثربخش افرادشان را توانمند مي سازند، سازمان را بر محور گروه هاي كا  :درگير شدن در کار - 1 

اعضاي سازمان به كارشان متعهد شده و خود را به عنوان پاره اي از پيكره . قابليت هاي منابع انساني را در همه سطوح تو سعه مي دهند

ثر افراد در همه سطوح احساس مي كنند كه در تصميم گيري نقش دارند و اين تصميمات است كه بر كارشان مو. سازمان احساس مي كنند

درگيري زياد دركار به معناي درگير شدن ذهني كامل با كار است كه بر اساس آن فرد . است و كار آنها مستقيماً با اهداف سازمان پيوند دارد

ويژگي در گير شدن در كار با سه شاخص . با جان و دل  در شغل خود كار مي كند و هرآنچه در توان دارد  در اين راه به كار مي گيرد 

 :زه گيري مي شوداندا

اين نوعي حس مالكيت و مسئوليت در . افراد اختيار ، ابتكار و توانايي براي اداره كردن كارشان دارند ( :اختيار دادن) توانمند سازي -1/1

 .سازمان ايجاد مي كند

به طوري كه كاركنان . شوددرسازمان به كارگروهي در جهت اهداف مشترك ، ارزش داده مي   ( :جهت گيري تيمی )   تيم سازي -2/1

 .اين سازمان ها براي انجام كارها به گروه ها تكيه مي كنند. به مانند مديران احساس مي كننددر محل كار خود پاسخو هستند

ان سازمان به منظور تامين نيازها و باقي ماندن در صحنه رقابت  به طور مستمر به توسعه مهارت هاي كاركن  :  1توسعه قابليت ها -3/1

 .مي پردازد

تحقيقات نشان داده است كه سازمان هايي كه اغلب اثر بخش هستند باثبات و يكپارچه بوده و  ( :هماهنگی و یکپارچگی )سازگاري -2

حتي زماني  كه ديدگاه )رهبران و پيروان در رسيدن  به توافق مهارت يافته اند. رفتار كاركنان از ارزش هاي بنيادين نشات گرفته است 

سازمان هايي با چنين  ويژگي هايي ، داراي فرهنگ قوي و . و فعاليت هاي سازماني به خوبي هماهنگ و پيوسته شده  است ( قابل دارند مت

 :اين ويژگي با سه شاخص بررسي مي شود. متمايزند وبه طوركافي بر رفتار كاركنان نفوذ دارند 

                                                           
5.

Empowerment 
 
. Team Orientation 

  
. Capability Development 
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 .ك دسته از ارزشهايي كه هويت  و انتظارات آنها را تشكيل مي دهندشريك انداعضاي سازمان در ي( : محوري) 11ارزشهاي بنيادین -1/2

اين توافق هم شامل توافق در سطوح پايين  وهم توانايي در ايجاد .اعضاي سازمان قادرند در اختالفات مهم به توافق برسند: 12توافق -2/2

 .توافق در سطوح ديگر مي باشد

سازماني با كاركردهاي متفاوت مي توانند براي رسيدن به اهداف مشترك خيلي خوب با هم واحد هاي : 13هماهنگی و پيوستگی -3/2

 .مرزهاي سازماني با اين گونه كاركردن از هم پاشيده نمي شود. كاركنند

نطباق لذا يكپارچگي دروني و ا. سازمان هاي كه به خوبي يگپارجه و هماهنگ هستند به به سختي تغيير مي يابند: انطباق پذیري -3

 .پذيري بيروني را مي توان مزيت و برتري سازمان به حساب آورد

سازمان سازگار به وسيله مشتريان هدايت مي شوند، ريسك مي كنند، از اشتباه خود پند مي گيرند و ظرفيت و تجربه ايجاد تغيير را 

اين ويژگي با سه شاخص مورد بررسي . ي مشتريان هستندآنها به طور مستمر در حال بهبود توانايي سازمان  به جهت ارزش قايل  برا.دارند

 :قرار مي گيرد 

سازمان قادر است راه هايي براي تامين نيازها ي  تغيير ايجاد كند  ومي تواند محيط موسسه را بشناسد ، به محرك :  1ایجاد تغيير  -1/3

 .هاي جاري پاسخ دهد  و از تغييرات آينده سبقت گيرد

در واقع . سازمان مشتريان را درك مي كند وبه  آنها پاسخ مي دهد و پيشاپيش درصدد تامين آينده بر مي آيد   : 1مشتري گرایی  -2/3

 .مشتري گرايي درجه اي كه سازمان ها در جهت رضايت مندي مشتريان هدايت مي شوند را نشان مي دهد

، ترجمه و تفسير مي كنند و فرصت هايي را براي تشويق  ميزان عالئم محيطي را كه سازمان  ها  دريافت:  1یادگيري سازمانی  -3/3

 .خالقيت ، سبك دانش و توسعه توانايي ها ايجاد مي كند اندازه مي گيرد

سازمان هايي كه نمي دانندكجا هستند و . شايد بتوان گفت مهم ترين ويژگي فرهنگ سازماني ، رسالت و ماموريت آن است : رسالت  -  

سازمان هاي موفق درك روشني از اهداف و جهت خود دارند، به طوري كه اهداف . ؟ معموالً به بيراهه مي روندوضعيت موجودشان چيست 

 .سازماني و اهذاف راهبردي را تعريف و مشخص كرده و چشم انداز سازمان را ترسيم مي كنند

وقتي يك سازمان مجبور است رسالت خود را .هندپردرد سرترين سازمان ها ، سازمان هايي هستند كه مجبورند ماموريت شان را تغيير د

در اين وضعيت رهبر  قوي چشم انداز سازمان را مشخص مي كند و يك . تغيير دهد استراتژي ، ساختار  ، فرهنگ و رفتار الزامي است 

 . فرهنگ را خلق مي كند  كه اين چشم انداز را پشتيباني مي كند

ي استراتژيك روشن جهت اهداف سازماني را نشان مي دهد و هر شخص خاودش را در آن  گرايش ها:   1گرایش و جهت راهبردي  - /1

 .بخش مشاركت دهد

 .اهداف با استراتژي ماموريت و افق ديد سازمان پيوند مي يابدو سمت و سوي كار افراد را مشخص مي كند:   1اهداف و مقاصد  –  /2

                                                           
  

 -Core Values 
  

- Agreement 
  

-Coordination & Integration  
  

 - Creating Change  
  

- Customer focus  
  

- Organizational  Learning  
  

 -Strategic Direction  
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آن ارزش بنيادي را ابراز مي كند ، انديشه و دل نيروي انساني را . ت آينده داردسازمان يك ديدگاه مشترك از وضعي:   1چشم انداز –  /3

 .با خود همراه ساخته و در همين زمان جهت را نيز مشخص مي كند

همان طور كه در مدل دنيسون ديده مي شود اين مدل داراي دو محور عمودي و :  خارجي  –منعطف و تمركز داخلي  -طيف هاي ثابت  

. محور عمودي در بر يرنده ميزان و نوع تمركز فرهنگ سازماني است . تقسيم كرده اند( ربع دايره )كه مدل را به چهار قسمت  افقي است

محور افقي نيز  به ميزان انعطاف سازمان اشاره . اين محور از يك طرف به تمركز داخلي و از طرف ديگر به تمركز خارجي منتهي مي شود 

 ( 1111دنيسون ،)". هنگ ايستا و از طرف ديگر  به فرهنگ منعطف منتهي مي شوددارد كه از يك طرف فر

 

 دالیل انتخاب مدل دنيسون  به عنوان مدل نظري پژوهش 

 : پس از بررسي و مطالعه مدل هاي مختلف شناخت فرهنگ سازماني ، مدل دنيسون به عنوان مدل نظري پژوهش انتخاب شد، زيرا 

 .ديگر ، جديد  معرفي شده است  اين مدل نسبت به مدل هاي (5

 . اين مدل مبناي رفتارگرايي دارد (1

 . شاخص هاي اندازه گيري و سنجش ابعاد فرهنگ سازماني  در اين مدل كامل مي باشد (8

 (www. Denisonconsulating.com. ) در تمام سطوح سازماني قابليت استفاده دارد (9

پژوهشگران ديگر براي بررسي فرهنگ ساماني شركت ها و سازمان ها به طور  در ساليان اخير در خارج از كشور توسط د نيسون و  (1

 .وسيع مورد استفاده قرارگرفته است

از ديگر مزاياي آن نمودار گرافيكي آن است كه ويژگي  هاي فرهنگ سازماني را در دو بعد تمركز داخلي و خارجي و ميزان انعطاف   (9

 .ده شده به صورتي كه وضع فرهنگ  سازماني را نشان مي دهد ، ترسيم مي كندشاخص كه پيشتر نام بر 51و همچنين در سطح 

 

 پيشينه تحقيق  درایران 

در ايران پژوهش هاي گوناگوني در جهت شناخت فرهنگ سازماني شده است براي اين منظو ر مدل ها و الگوهاي مختلف مورد استفاده 

كه دوپژوهش توسط آقاي دكتر عباس . ش بسيار محدود مورد بررسي قرار گرفته است الگوي دنيسون با توجه به جديد بودن.قرارگرفته اند 

 : يك مورد در شركت بازرگاني پتروشيمي ايران،  انجام شد كه مسايل مورد توجه ايشان عبارت بودند از .منوريان  انجام شده است 

 ي مورد نظر شركت سازگاري دارد ؟آيا فرهنگ سازماني شركت بازرگاني پتروشيمي ايران ، با استراتژي ها(5

 اگر شركت بازرگاني پتروشيمي ايران در صدد تغيير استراتژي خود بر آيد ، فرهنگ سازماني شركت با آن سازگاري خواهد داشت؟(1

باق پذيري  در اين تحقيق براي شناخت فرهنگ سازماني شركت بازرگاني پتروشيمي ايران ، چهار بعد درگير شدن در كار ، سازگاري ، انط

بر اساس نتايج تحقيق ، امتياز متغير هاي در گيرشدن در كار و سازگاري در شركت چندان مطلوب .ورسالت مورد توجه قرار گرفته است 

 .نبوده اما متغير انطباق پذيري در حد متوسط و متغيير رسالت در حد قابل قبول قرار دارد

                                                                                                                                                                                       
  

 - Goals & Objectives 
  

- Vision 
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نتايج حاصل "ان  انجام شد كه  فرهنگ سازماني اين سازمان را مورد بررسي قرار داد ودر تحقيق دوم  ، در سازمان مديريت صنعتي  تهر

بعد درگير شدن در كار ، سازگاري ، انطباق پذيري و رسالت در حد  متوسط و متوسط به  9نشان داد كه سازمان مديريت صنعتي در هر  

با اين وجود در برخي شاخص ها . در كار و انعطاف پذيري به دست آورده است وبهترين وضعيت را در متغيرهاي در گير شدن .باال قرار دارد 

ثابت ، سازمان مديريت صنعتي به سمت منعطف  –در طيف منعطف . از جمله هماهنگي و پيوستگي ، و اهداف و مقاصد نيازمند بهبود است 

به عبارت ديگر سازمان تقريباً به محيط . مشاهده نشده است تمركز خارجي نيز اختالف قابل توجهي  –ودر طيف تمركز داخلي .تمايل دارد 

 (5831منوريان و بختائي ، ) ".داخل و خارج به يك ميزان توجه و تمرز دارد 

 

 روش پژوهش

 . سوالي دنيسون  استفاده شده است  91براي گردآوري داده ها از پرسشنامه . پيمايشي است –روش پژوهش اين تحقيق توصيفي 

 ريجامعه آما

نفار   838است كه تعداد آنها حادود   5869جامعه آماري، شامل كليه كاركنان رسمي و قراردادي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در سال 

نفار باه عناوان نموناه آمااري       596مي باشد و با استفاده ازروش نمونه گيري طبقه اي و  همچنين با استفاده از جدول كرجيسي و مورگان 

 531پرسشانامه تحويال داده شاد و كارهااي آمااري بار روي        531پرسشنامه توزيع گرديد كه از اين تعداد  531تعداد . تانتخاب شده اس

 .پرسشنامه انجام گرفت

كاه توساط محقاق باا شارايط فرهنگاي  آماوزش و پارورش كشاور            11جهت جمع آوري اطالعات از پرسشنامه فرهنگ سازماني دنيساون 

نظاري   -ماوافقم   –كاامالً ماوافقم   ) گزينه اي ليكرت  1سئوال بسته پاسخ با طيف  91رسشنامه مذكور داراي پ. ايران،اصالح و استفاده شد

 .مي باشد( كامالً مخالفم –مخالفم  –ندارم 

 همچنين . پرسشنامه را چند تن از متخصصان و اساتيد  بررسي كردند و پس از تاييد به اجرا گذاشته شد15روايي 

 :  استفاده شد كه نتايج زير بدست آمد18سشنامهاز ضريب آلفاي كرونباخ پر11براي تعيين پايايي
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Ra)  =  ،ضريب پايايي كل آزمونJ  =   ،تعداد سؤاالت آزمونS2
i =   ،واريانس سؤاالت آزمونS2  =واريانس كل آزمون) 

همين عدد محاسبه شاد و باه   SPSSهمچنين با كمك نرم افزار .برآورد گرديد%  61/ 3رسشنامه بنابر محاسبه به عمل آمده، ضريب پايايي پ

 .نظر ضريب مطلوبي مي باشد وحاكي از پايايي باالي ابزار اندازه گيري است

                                                           
1-Denison 
  

-Validity 
  

-Reliability 
  
-Cronbach

,
s Alpha 
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توصيفي با شاخص هاايي  از آمار . براي تجزيه و تحليل داده ها در اين تحقيق هم از آمار توصيفي و هم از آمار استنباطي استفاده شده است 

در  سطح اماار اساتنباطي از   . چون ميانگين ،انحراف معيار ، جدول توزيع فراواني ،درصد و نمودارها به تجزيه  وتحليل داده ها پرداخته شد 

 . مستقل وآزمون توكي استفاده شده است T، ضريب همبستگي، آزمون (19مانوا)آزمون تحليل واريانس چند متغيري 

 هش نتایج  پژو

 توزيع فراواني گروه نمونه  براساس جنسيت(: 5)جدول شماره 

 

 شاخص هاي آماري

 جنسيت
 درصد فراواني

 18 65 رسمي مرد

 59 13 قراردادي

 19 95 رسمي زن

 3 51 قراردادي

 511 531 جمع كل

 

 توزيع فراواني نمونه بر اساس مدرك تحصيلي(: 1)جدول شماره 

 

 شاخص اماري            

 مدرك تحصيلي
 درصد فراواني

 6 59 ديپلم

 11 98 كارداني

 8371 99 كارشناسي

 1371 96 كارشناسي ارشد و باالتر

 511 531 جمع

                                                           
  

 -MANOVA 
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 توزيع فراواني نمونه بر اساس سنوات خدمت(: 8)جدول شماره 

 

 شاخص اماري            

 (سال)سنوات خدمت
 درصد فراواني

1-5 1 8 

51-9 51 3 

51-55 18 5871 

11-59 93 13 

11-15 15 81 

81-19 89 5671 

 511 531 جمع

 

 بررسی  نتایج پاسخ دهندگان به سواالت شماره یك تا چهار

 

 ميانگين نظرات كاركنان به چهار مولفه مختلف فرهنگ سازماني(: 9)جدول شماره

 ميانگين كلي امتياز ابعاد اصلي

 (باالتر از ميانگين متوسط) درصد عددي

 3/31 98/8 گير شدن در كاردر

 1/39 99/8 سازگاري 

 3/35 93/8 انطباق پذيري

 9/31 83/8 رسالت
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و در هار  . براين اساس،دانشگاه بيشترين امتياز را در بعد انطباق پذيري به دست آورده است و كمترين امتياز را در متغير رسالت بدست آمد

 .درصد به باال بوده است  31زينه هاي كامالًموافقم  و موافقم  از چهار بعد اصلي درصد تجمعي پاسخ دهندگان به گ

 

 ميانگين ابعاد اصلي فرهنگ سازماني دانشگاه: 5نمودار 

 

داده  نشاان 1و نمودار شماره  1ميانگين  نظرات كاركنان رسمي و قراردادي نسبت به شاخص هاي اصلي فرهنگ سازماني  در جدول شماره 

 .شده است 

 

 ميانگين نظرات كاركنان رسمي و قراردادي دانشگاه نسبت به مولفه هاي اصلي فرهنگ سازماني(: 1)جدول شماره

 

 ميانگين ابعاد اصلي

 قراردادي رسمي

 13/8 33/8 درگير شدن در كار

 81/8 3/8 سازگاري

 86/8 31/8 انطباق پذيري

 13/8 96/8 رسالت
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 ميانگين نظرات كاركنان نسبت به مولفه هاي اصلي فرهنگ سازماني:  1نمودار 

 

از نظار  .مشخص شده است كه در تمام مولفه ها  ميانگين نظرات كاركنان رسمي نسابت باه قاراردادي بيشاتر اسات      1مطابق جدول شماره

و سازگاري است و كمترين امتياز مربو  به در گير شدن در كار و رساالت   كاركنان قراردادي بيشترين امتياز مربو  به مولفه انطباق پذيري

و از نظر كاركنان رسمي بيشترين امتياز به ترتيبب مربو  به در گير شدن در كار  و انطباق پذيري است و كمترين امتيااز مرباو  باه    .است

 .رسالت و سازگاري است

 امتياز کارکنان رسمی و قراردادي از شاخص ها

نان رسمي بيشترين امتياز را به ترتيب در شاخص هاي  يادگيري سازماني ، ارزشهاي بنيادين و توانمندسازي ، وكمتارين امتيااز را در   كارك

كاركنان قراردادي بيشاترين امتيااز را باه ترتياب در شااخص هااي ارزش هااي بنياادين و          . شاخص هماهنگي و پيوستگي  كسب كرده اند

نشاان داده شاده    9جزئيات بيشتر در جادول شاماره  .ن امتياز را در شاخص هماهنگي و پيوستگي  كسب كرده انديادگيري سازماني وكمتري

 .است 
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 ميانگين نظرات كاركنان رسمي و قراردادي نسبت به شاخص  هاي مولفه هاي فرهنگ سازماني( : 9)جدول شماره

ي
صل
د ا
عا
اب

 

 

 شاخص ها

 ميانگين

 نظراتمجموع  قراردادي رسمي

كار
در 
ن 
شد
ر 
گي
در 

 

 9/8 93/8 69/8 توانمند سازي

 98/8 11/8 61/8 تيم سازي

 13/8 16/8 33/8 توسعه قابليت ها

ي
گار
ساز

 

 38/8 99/8 63/8 ارزشهاي بنيادين

 11/8 91/8 31/8 توافق

 19/8 51/8 19/8 هماهنگي و پيوستگي

ي
ير
پذ
ق 
طبا
ان

 

 19/8 13/8 51/8 تغيير پذيري

 15/8 96/8 91/8 ي گراييمشتر

 93/8 66/8 13/8 يادگيري سازماني

ت
سال
ر

 
 13/8 61/8 91/8 جهت گيري استراتژيك

 13/8 13/8 3/8 اهداف و مقاصد

 99/8 35/8 81/8 چشم انداز

 

 

 

 

 

 

 

 

 هنگ سازمانينمودار راداري ميانگين نظرات كاركنان رسمي و قراردادي نسبت به شاخص  هاي مولفه هاي فر: 8نمودار 
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 ضريب همبستگي بين ابعاد اصلي فرهنگ سازماني با فرهنگ سازماني(: 3)جدول شماره 

 سطح اطمينان ضريب همبستگي ابعاداصلي

 15/1 369/1 درگير شدن در كار

 15/1 339/1 سازگاري

 15/1 6/1 انطباق پذيري

 15/1 613/1 رسالت

 

 15/1pي  فرهنگ سازماني با يكديگربا ضريب همبستگي بين ابعاد اصل(: 3)جدول شماره 

 رسالت انطباق پذيري سازگاري درگير شدن در كار ابعاد اصلي

 313/1 381/1 381/1 5 درگير شدن در كار

 

 (p0/0005)ضريب همبستگي چند گانه بين ابعاداصلي فرهنگ سازماني با فرهنگ سازماني (: 6)جدول شماره 

 R R2 F Sig B Beta t Sig پيش بين مالك

ي
مان
ساز
گ 
هن
فر

 

 11/1 38/89 613/1 318/1 111/1 696/5893 315/1 613/1 رسالت

 رسالت

 درگيرشدن در كارها

639/1 696/1 393/1398 111/1 919/1 

866/1 

196/1 

111/1 

11/16 

51/13 

11/1 

11/1 

 رسالت

 درگيرشدن در كارها

 سازگاري

665/1 631/1 313/1855 111/1 899/1 

818/1 

161/1 

959/1 

838/1 

166/1 

6/81 

55/85 

69/11 

11/1 

11/1 

11/1 

 رسالت

 درگيرشدن در كارها

 سازگاري

 انطباق پذيري

11/5 11/5 . 1 11/1 

11/1 

11/1 

11/1 

815/1 

859/1 

118/1 

191/1 

. 

. 

. 

. 

11/1 

11/1 

11/1 

11/1 
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گ سازماني  معنا دار مي باشد بر اساس ضريب تعيين ، بر اساس نتايج رگرسيون ارتبا  بين رسالت ، درگيرشدن در كار،سازگاري با فرهن

با ورود متغير درگيرشدن، ميزان واريانس تعيين شده به . درصد از واريانس فرهنگ سازماني را تبيين مي كند3/61رسالت به تنهايي

درصد  511، واريانس تعيين شده بهدرصد و باورود متغير انطباق پذيري1/63درصد وبا ورود متغير سازگاري، واريانس تعيين شده به 6/69

وهمچنين براساس .بر اساس ضريب بتا رابطه بين رسالت، درگيرشدن در كار،سازگاري با فرهنگ سازماني مستقيم مي باشد. افزايش مي يابد

ي همه متغيرها وارد وقت)براي هريك از متغير هاي پيش بين ( با استفاده از روش قدم به قدم) ضريب بتا سهم هريك از متغيرهاي پيش بين

. مي باشد 191/1و انطباق پذيري 118/1، سازگاري 859/1، درگيرشدن در كارها  815/1رسالت : عبارتند از (شوند  

 

 بررسی نتایج  پاسخ دهندگان به سوال شماره پنج

با توجه  اركنان رسمي و قرارداديآزمون تفاوت معنا داري بين ميانگين نمرات مولفه هاي فرهنگ سازماني از نظرات ك(: 51)جدول شماره 

 جنسيت

ت
سي
جن

 

 df t sig مولفه هاي فرهنگ سازماني

 111/1 5/3 531 درگيرشدن در كار

 111/1 39/9 531 سازگاري

 111/1 56/1 531 رسالت

 111/1 3/9 531 انطباق پذيري

 

 .معنا داري وجود داردمطابق جدول فوق بين نظرات مرد و زن نسبت مولفه هاي فرهنگ سازماني تفاوت 

آزمون تفاوت معنا داري بين ميانگين نمرات مولفه هاي فرهنگ سازماني از نظرات كاركنان رسمي و قراردادي با توجه (: 55)جدول شماره 

 سنوات خدمت

ت
دم
 خ
ت
نوا
س

 

 F Eta power sig  مولفه هاي فرهنگ سازماني

 115/1 638/1 133/1 191/9 درگيرشدن در كار

 11/1 653/1 195/1 589/8 يسازگار

 119/1 651/1 195/1 5/8 رسالت

 119/1 681/1 199/1 169/8 انطباق پذيري

 

بين نظرات كاركنان رسمي و قراردادي با توجه به سنوات خدمت آنها  در سه مولفه درگيرشدن دركار و رساالت و انطبااق    55مطابق جدول

 .ولفه سازگاري نظرات آنها يكسان استپذيري تفاوت معناداري وجود دارد ودر مورد م
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آزمون تفاوت معنا داري بين ميانگين نمرات مولفه هاي فرهنگ سازماني از نظرات كاركنان رسمي و قراردادي با توجه  مدرك (: 51)جدول 

 تحصيلي

 Between نام شاخص

Groups 
Within Groups df1,df2 F Sig 

 911/1 336/1 (  8،161)  856/599 851/5 در گيرشدن در كار 

 319/1 819/1 (  8،161) 983/61 858/1 سازگاري

 315/1 991/1 (  8،161) 699/39 9/1 انطباق پذيري

 513/1 315/5 (  8،161) 131/516 893/1 رسالت

 

 .بين نظرات كاركنان رسمي و قراردادي با توجه به مدرك تحصيلي تفاوت معنادار وجود ندارد 51مطابق جدول شماره

آزمون تفاوت معنا داري بين ميانگين نمرات مولفه هاي فرهنگ سازماني از نظرات كاركنان رسمي و قراردادي با توجه  (:58)جدول شماره 

 به پست سازماني

 
ي
مان
ساز
ت 
پس

 

 df t sig مولفه هاي فرهنگ سازماني

 111/1 683/9 531 درگيرشدن در كار

 111/1 511/3 531 سازگاري

 111/1 565/1 531 رسالت

 111/1 366/9 531 انطباق پذيري

 

نسبت  به مولفه هاي فرهنگ سازماني تفاوت معنا داري  به پست سازمانيبين نظرات كاركنان رسمي و قراردادي باتوجه   58مطابق جدول

 .وجود دارد

 تصویر کلی فرهنگ سازمانی دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی

. به دست خواهد آمد 9به دست آمده نماي فرهنگ سازماني دانشگاه ترسيم شود تصويري مانند نمودار  در نهايت اگر بر اساس اطالعات

امتياز باالتر از حد ( متغير اصلي 9)ديده مي شود كاركنان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در تمام متغير ها  9همان طور كه در نمودار 

در شاخص هاي هماهنگي وپيوستگي ،  ايجاد تغيير  ، توسعه قابليت ها و  9جدول شماره ولي مطابق .متوسط و در حد متوسط كسب كردند
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ودرميزان تمركز داخلي و تمركز به خارج .ثابت  به سمت منعطف تمايل دارد  –در طيف منعطف .اهداف و مقاصد امتياز كمتري كسب كردند

 .نيز باكمي اختالف تمركز به خارج تمايل دارد

 

 

 

 تصوير فرهنگ سازماني دانشگاه مطابق مدل دنيسون:  9نمودار شماره 

 

 نتيجه گيري 

نشان مي دهد  كه در جواب به سوال اول ضاريب همبساتگي باين فرهناگ ساازماني باا متغيار درگيار شادن در           6و3نتايج جداول شماره

ت  و نشان مي دهد بينفرهنگ سازماني با متغير درگيار شادن در كاار رابطاه     معني دار بوده اس  p>15/1بوده است كه در سطح 369/1كار

درصاد  3/51و ضريب تعيين آن  نشان  مي دهد. بدين ترتيب درگير شدن در كار،  نقش مهمي در فرهنگ سازماني دانشگاه دارد. وجود دارد

باا اساتفاده از ضاريب بتاا ساهم ايان متغيار پايش باين          و .از تغييرات فرهنگ سازماني دانشگاه با درگير شدن در كار  مشترك بوده اسات 

 .نشان مي دهدكه ميانگين هر سه شاخص از مولفه درگيرشدن دركار از حد متوسط باالتر است  9و جدول شماره.است859/1

باوده  339/1نشان مي دهد  كه در جواب به سوال دوم ضريب همبستگي بينفرهنگ ساازماني باا متغيرساازگاري      6و3نتايج جداول شماره 

بادين ترتياب   . معني دار بوده است و نشان مي دهد بينفرهنگ سازماني باا متغيرساازگاري رابطاه وجاود دارد      p>15/1است كه در سطح 

درصد از تغييرات فرهنگ  سازماني دانشاگاه  8/8و ضريب تعيين آن  نشان  مي دهد.سازگاري،نقش مهمي در فرهنگ سازماني دانشگاه دارد 

نشان مي دهدكه ميانگين  9و جدول شماره. است118/1و با استفاده از ضريب بتا سهم اين متغير پيش بين . شترك بوده استبا سازگاري  م

 .هر سه شاخص از مولفه سازگاري از حد متوسط باالتر است 
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باوده  6/1انطبااق پاذيري   نشان مي دهد  كه در جواب به سوال سوم ضريب همبستگي بينفرهنگ سازماني با متغير6و3نتايج جداول شماره 

بدين ترتيب . معني دار بوده است  و نشان مي دهد بينفرهنگ سازماني با متغيرانطباق پذيري رابطه وجود دارد  p>15/1است كه در سطح 

ني درصد از تغييارات فرهناگ  ساازما   16/1و ضريب تعيين آن  نشان  مي دهد. انطباق پذيري،نقش مهمي در فرهنگ سازماني دانشگاه دارد

نشاان ماي    9و جدول شماره. است 191/1و با استفاده از ضريب بتا سهم اين متغير پيش بين . دانشگاه با انطباق پذيري مشترك بوده است

 .واين متغير بيشترين امتياز را كسب كرده است.دهدكه ميانگين هر سه شاخص از مولفه انطباق پذيري از حد متوسط باالتر است 

باوده  613/1نشان مي دهد  كه در جواب به سوال چهارم ضريب همبستگي بينفرهنگ ساازماني باا متغيررساالت     6و3نتايج جداول شماره 

بدين ترتيب رسالت . معني دار بوده است  و نشان مي دهد بينفرهنگ سازماني با متغير رسالت رابطه وجود دارد  p>15/1است كه در سطح 

درصد از تغييرات فرهناگ  ساازماني دانشاگاه باا       5/31و ضريب تعيين آن  نشان  مي دهد  .،نقش مهمي در فرهنگ سازماني دانشگاه دارد

نشان مي دهدكه ميانگين هر ساه   9و جدول . است 815/1و با استفاده از ضريب بتا سهم اين متغير پيش بين . رسالت ، مشترك بوده است

 .امتياز را كسب كرده است  شاخص از مولفه رسالت از حد متوسط باالتر استواين متغيركمترين

بين نظرات زن ومرد در خصاوص فرهناگ ساازماني در ابعااد در گيرشادن در كاار   ساازگاري، انطبااق پاذيري،           :در جواب به سوال پنجم

رتي باه عباا  . تاثيرداشاته اسات  سازماني دانشگاه  بنابراين جنسيت در مولفه هاي فرهنگ. تفاوت معنا داري وجود دارد(   p= 111/1)رسالت

باين    55مطابق جدول شاماره  .ديگر تمامي كاركنان رسمي و قراردادي مرد وزن به طور هماهنگ و يكسان به پرسشنامه ها پاسخ نداده اند

و (  p= 119/1)رساالت    ( p= 115/1)نظرات كاركنان رسمي و قراردادي با توجه به سنوات خدمت آنها  در سه مولفاه درگيرشادن دركاار    

در مقايسه نمارات  . نظرات آنها يكسان است( p= 11/1)تفاوت معناداري وجود دارد ودر مورد مولفه سازگاري  (  p= 119/1)انطباق پذيري 

كاركنان رسمي و قراردادي با توجه به مدرك تحصيلي آنان در خصوص فرهنگ سازماني مشخص گرديد كهادرتمامي ابعااد چهارگاناه باين     

بين نظرات كاركنان رسامي و قاراردادي باا    . وجه به مدرك تحصيلي آنها تفاوت معناداري وجود نداردنظرات كاركنان رسمي و قراردادي با ت

 .نسبت  به مولفه هاي فرهنگ سازماني تفاوت معنا داري وجود دارد به پست سازمانيتوجه  
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