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  چکیده
فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترك است که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و همین 

  .شودجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر میویژگی مو
ها،  هاي ایران شامل چه شاخصکه  فرهنگ در سازماندنبال پاسخ به این سؤال است این مقاله به

کننده فرهنگ سازمانی در هایی تبیین عبارت دیگر چه شاخصبه. باشدها و یا متغیرهایی میارزش
هاي فرهنگ سازمانی از طریق باشد؟ هدف این مقاله آن است که پس از احصاي شاخصایران می

بررسی ادبیات و پیشینه موضوع، آنها را خالصه و از بین آنها عواملی را که به بهترین وجه توصیف و 
  .بندي نمایدباشند، شناسایی و طبقهکشور ایران میزمانی در تبیین کننده فرهنگ سا

نفري  96 ،ايها در چند عامل از نمونهبندي شاخصهاي پژوهش و طبقهبراي پاسخگویی به سؤال
نگ سازمانی مطالعه و نظران و استادان که در کشور ایران در ارتباط با موضوع فرهمتشکل از صاحب

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات حاکی از آن است که . شده استاند، استفاده پژوهش نموده
طات و فاصله پذیري، الگوي ارتبا، مسئولیت)یکپارچگی(سازمانی، خالقیت فردي، انسجام) تهوی(تعلق 

کننده،  ایران بوده و مهمترین عامل تبیینکننده فرهنگ سازمانی در قدرت از عوامل تبیین
  .باشدیسازمانی م) هویت(تعلق
  سازمانی، خالقیت فردي، ایران، تحلیل عاملی) هویت(فرهنگ سازمانی، تعلق:  هاي کلیديواژه

  مقدمه
رح موضوع نظران عرصه سازمان و مدیریت به طپردازان و صاحبنزدیک به دو دهه است که نظریه

ولی این موضوع بر رفتار نیروي . اند که چندان ملموس و محسوس نیستسازمان پرداختهمهمی در 
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شود که خیلی یابی شود، آشکار میارد و اگر خوب شناخته شده و ریشهانسانی تأثیر چشمگیري د
این موضوع مهم که فرهنگ . از رفتارهاي کارکنان در سازمان متأثر از این موضوع مهم است

شود، شناخته میرفته است و بیشتر با جنبه غیر مادي و غیر ملموس در سازمان سازمانی نام گ
 ].12[موضوع بررسی و مطالعات مختلفی قرار گرفته است

فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترك است که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و همین 
تحقیقات و   بررسی و مطالعه آنچه از]. 8[شودجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر میویژگی مو

وزه    اي که امرگونهباشد بهرفتار کارکنان می  گر تأثیر فرهنگ سازمانی بر نحوهآید، بیانها بر مییافته
اند داراي فرهنگ ي کلیدي را در سازمان توسعه دادههاهایی که اعتقادات، باورها و ارزشسازمان

 بیشتر، ترك خدمت و نقل و انتقاالت کمتر است، افراد بهها تر بوده و رضایت در این سازمانقوي
ها، فرهنگ سازمان در این سازمان. دهندنحو مطلوب انجام میشغل خود عالقه دارند و آن را به

  ].3[باشددر جهت اثر بخشی بیشتر سازمان میعاملی مثبت 
که رفتار فردي و ی است ناخودآگاه یند نیروهاي عظیم، نهفته، و غالباًفرهنگ مهم است زیرا برآ

فرهنگ . کندهاي مورد قبول را تعیین میها، و ارزشزند و الگوي ذهنی، نگرشگروهی را رقم می
ها، و روش کار سازمان را معین یرا مبانی فرهنگی، استراتژي، هدفاي دارد زاهمیت ویژه سازمانی

خود قرار گیرند و از   یستههنجارهاي فرهنگی در جاي شا ها وهنگامی که ارزش ].10[سازدمی
ساز میان بخش و یگانهتنها نیرویی وحدتتوانند نهمی قدرت و تحرك درونی برخوردار باشند،

هاي سازمان یروهاي سازمان در دستیابی به هدفاي کارآمد در بسیج ن کارکنان باشند، بلکه وسیله
 ].3[گردند

خوبی مورد حمایت قرار دهد و همواره را بهی منعطف که بتواند تغییرات وجود یک فرهنگ سازمان
چرا که فرهنگ سازمانی هویت . رسدنظر میضروري به ،سازمان را در مزیت رقابتی پایدار نگه دارد

گ وجود یک فرهن. کننداد ناخودآگاه مطابق با آن عمل میباشد و افریک سازمان میو شخصیت 
ي موجود سازمانی عادت هاسازمان به رویه شود که کارکنانفاقد انعطاف در سازمان موجب می

و از طرف دیگر، از تسهیم      هاي جدید نداشته باشندونه تمایلی به نوآوري و خلق ایدهگکنند و هیچ
هایی که بتواند در حل مشکالت سازمان به مهارت ها،خود با دیگران و تبدیل آن دانستههاي دانسته
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الی که یک فرهنگ پویا و منعطف که اعضاي سازمان نسبت به در ح. ثر باشد، ترس داشته باشندؤم
دهد و سازمان خوبی از خود واکنش نشان میآن شناخت و اعتقاد دارند در برابر تغییرات سریع، به

یک سازمان که اعضاي آن داراي استنباط مشترك از  ].6[دهدا در مسیر پیشرفت و ترقی قرار میر
نهد و براي آنها ارزش باشد که سازمان به آنها ارج میکلیدي میهایی هستند، داراي ویژگیآن 

هاي اصلی مورد نیاز ها و ارزشور سازمان کامیاب هستند که ویژگیام  اداره مدیرانی در. قائل است
ها را در سازمان و زي را شناسایی نمایند و این ارزشو مناسب براي فعالیت در محیط متالطم امرو

ها و عواملی نظیر خالقیت، تعلق اعضاي سازمان از ویژگی ].3[دینه سازندبین اعضاي آن نها
پذیري، الگوي ارتباطات پذیري، کار گروهی، مسئولیتفاصله قدرت، خطر ،سازمانی، انسجام) هویت(

و برداشت کلی از سازمان  و حمایت مدیریتی، نوعی استنباط و قضاوت ذهنی دارند که این استنباط
خود بگیرد و این فرهنگ سازمانی یا شخصیت آن شکل خاصی بهکه فرهنگ شود باعث   می
اگر . گرددرفتار شغلی و سازمانی کارکنان می  هاي آن است که تعیین کنندهیژگیسازمانی و و

فرهنگی وجود داشته باشد و بتوان در مورد آن بحث نمود، باید ابعاد مشخصی داشته باشد که 
از  فرهنگ هر سازمانی نیز تا حد زیادي متأثر. سنجش واقع شوندبتوانند تعریف شده و مورد 

ها، باورها، اعتقادات و هنجارهاي ملی آن سازمان است و فرهنگ ملی در مقایسه با فرهنگ ارزش
عریفی که از نظران متعددي براساس تصاحب. ]8[سازمانی اثرات بیشتري بر کار کارکنان دارد

هاي خاصی را در نظر گرفته و دوین الگو پرداخته و هریک جنبهت اند، بهفرهنگ سازمانی داشته
-ابعاد فرهنگی به. اندتوصیف فرهنگ سازمانی مطرح نموده براساس آن متغیرهاي متفاوتی را براي

این امر . انی را ترسیم کندهاي فرهنگ ایرخوبی شاخصتواند     بهدست آمده در این تحقیقات نمی
هاي اینکه به نارسایی شاخص فرهنگی موجود در جامعه ایرانی نسبت داد و یاتوان به تنوع را می

بسیاري از متفکران هویت فرهنگی . دست آمده، در توضیح و تبیین فرهنگ خاص ایرانی دانستبه
. دانند که مدام در حال پاالیش و تحول استاز سه فرهنگ دینی، ملی و غربی میایرانی را متأثر 

هاي خاص ی دیگر از ویژگیهاي گذشته نیز وجهدهه  تحول شدید فرهنگی در  تغییر وپویایی، 
ها و اعتقادات کشور ایران ارزشکه در بنابراین با توجه به این ].7[دهدجامعه ایران را تشکیل می

ها و شناسایی شاخصها بر فرهنگ سازمانی تأثیر بسزایی دارند و این ارزشخاصی وجود دارد 
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-در این مقاله سعی می لذا. رسدنظر میهمیت بهگ سازمانی در ایران ضروري و با اهاي فرهنارزش

اند ساده، موضوع احصاء شده  دبیات و پیشینههاي مذکور را که از طریق بررسی اشاخصشود 
فرهنگ   خالصه و تحلیل نموده و از بین آنها عواملی را که به بهترین وجه توصیف و تبیین کننده

  .باشند، شناسایی گردندکشور ایران میسازمانی در 
  مبانی نظري موضوع

عنوان او این واژه را به. نگ ارائه کردفره  کسی بود که توصیفی رسمی از واژهاولین ) م.1871( 1تایلر
و عادت دیگري  یک کلیت پیچیده که شامل دانش، باور، هنر، اخالقیات، قانون، رسوم و هر قابلیت

هاي تعاریف و توصیف. شود، تعریف نموداز جامعه کسب میعنوان عضوي که توسط یک شخص به
اسی شده شنشناسی و باستانشناسی، جامعههاي مختلف اعم از مردمزیادي از فرهنگ در رشته

برخی از  .اندتعریف متفاوت از فرهنگ را یافته 164این ادبیات کالسیک،   در بررسی و مطالعه. است
که برخی دیگر بر مذهب گرفته تا هنر، در حالی  چیز است، از قانون و این تعاریف شامل همه

سازد، جوهره فرهنگ را می چیزي که واقعاً ].1[کندأکید میهاي ارزشی خاص تگیريجهت
اند و رفتارهاي روزمره را بر پایه آن صورت مشترك آموختهبهاي است که افراد باورهاي نهفته

-ها، مفروضات، ارزشاي از فلسفهعنوان مجموعهرا به برخی فرهنگ سازمانی ].10[کنندمیتنظیم 

-نماید، تعریف میرك که سازمان را داراي انسجام میها و هنجارهاي مشتها، انتظارات، نگرش

 ].26[هاي جوامع مربوطه مشتق شودفرهنگی سازمان ممکن است از فرهنگاین ویژگی . نمایند
فرهنگ خاص خود را  اند،ت آنها در سرتاسر جهان توزیع شدهشعبا هایی کهنامروزه، سازما

ها این سازمان. کنندهایی نموده که در آنها فعالیت میهاي فرهنگی جوامع و ملتجایگزین ویژگی
صورت منسجم خود به  شان را در سرتاسر شعبات پراکندهفرد خودکنند فرهنگ منحصر بهتالش می

نگ ملی و اختالفات فرهنگی شده فره  رترین تحقیقاتی که در زمینهاز مشهو .]28[دتوسعه دهن
عادي را براي توان به تحقیق کالکهان و استرادبک و تحقیق هاف استد اشاره نمود که  هریک ابمی

  ].8[اندفرهنگ در نظر گرفته
وجود هاي اولیه سرمایه اجتماعی س ماندگار از انجمناعتقاد دارد که اگر یک در) م.2002( 2پوتنام

ه چیز خوبی توان فرض کرد که سرمایه اجتماعی همه جا و همیشداشته باشد، این است که نمی



  
                                               با استفاده از تحلیل عاملی  سازمانی در ایرانهاي فرهنگ  شناسایی و طبقه بندي شاخص 
  

 

  /79

گذاري اي سرمایهانرژي هستهطور که یک نیروگاه همان. هاي بالقوه آن بوداست و باید مراقب ضعف
شت رادیواکتیو ممکن است به این معنا که نرغم ایند، بهدهیمی را در سرمایه فیزیکی نشان میعظ

ها وهنجارها شبکههمین ترتیب، به. باشد که ارزش خالص آن براي جامعه منفی درنظر گرفته شود
. رسانند، به بهاي آنهایی که متعلق به آنها نیستندی که متعلق به آنها هستند سود میبه کسان

-مانند جاده(ه براي امور اجتماعی ی هزینه شدهاي فیزیکسرمایه سرمایه اجتماعی قبالً صرفاً شامل

میالدي  1990ویژه از دهه به(گردید؛ اما در حال حاضر می) هاي عمومی و امثال آنها و زیرساخت
 هاي اجتماعی را درهاي مردمی، هنجارها و شبکهد عمومی، مشارکتاموري از قبیل اعتما) به بعد

-بنابراین می]. 5[دهدایی، کارآمدي جامعه را افزایش میرگیرد که با ایجاد همکاري و همگمی    بر

ارهاي مفید با هم انجام کند کاعضاي گروه را وادار میطور که توان گفت فرهنگ سازمانی نیز همان
فکرانه، بدبینانه نسبت به افراد خارج از کارهاي متعصبانه، انفرادي، کوته تواند آنها را بهدهند، می

نیت و بینی مشترك، کیفیت، عقالهاي مشترك و جهانارزش. کننده وادار کندگروه و حتی گمراه 
  ].13[کندسودمندي گروه را تضمین نمی

اگر فرهنگی وجود داشته باشد و بتوان در مورد آن بحث نمود، باید ابعاد مشخصی داشته باشد که 
اي وجود دارند که هگانههاي دویژگیاز نظر رابینز . بتوانند تعریف شده و مورد سنجش واقع شوند

اگرچه . دهندوجودي فرهنگ یک سازمان را شکل میوقتی با هم ترکیب و تلفیق شوند، فلسفه 
گانه ده هايجزاي آن متفاوت باشد، ولی موضوعاي از جمع ارهنگ سازمانی ممکن است تا اندازهف

  .دهدسازد، نشان میز هم متمایز میها را اهاي کلیدي که فرهنگزیر ویژگی
 .میزان مسئولیت، آزادي و استقاللی که افراد درون یک فرهنگ دارا هستند: خالقیت فردي

 .پذیرندوآوري را دوست داشته و مخاطره میحد و حدودي که کارکنان پیشرفت و ن: خطرپذیري

 .داردصورت واضح و روشن بیان میه سازمان اهداف و انتظارات را بهمیزانی ک: هدایت

 .کنندشیوه یکسان و هماهنگ عمل میزانی که واحدهاي درونی سازمان بهمی): یکپارچگی(انسجام 

 .کندستان و حمایت از آنها را بیان میمیزان ارتباط مدیران با زیرد: حمایت مدیریتی

 .شودمیزانی که سازمان براي کنترل رفتار کارکنان به قوانین متوسل می: نظارت در سازمان

 .گیرداس معیار عملکرد کارکنان صورت میمیزانی که پرداخت براس: نظام پاداش
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 .شودب رسمی فرماندهی سازمان مرتبط میحدودي که ارتباطات به سلسله مرات: الگوي ارتباطات

 .شوند که تعارضات و انتقادات را بپذیرندمیزانی که کارکنان تشویق می: یقهتحمل اختالف سل

یکی دانسته و از آن کسب هویت  ي سازمان، خود را با کل سازمانمیزانی که اعضا: تعلق سازمانی
 ].9[کنندمی

گ سازمانی با مأموریت و مدیران باید هوشیار باشند که فرهن. فرهنگ خوب یا بد مفهوم ندارد
بنابراین مالك قضاوت در مورد یک فرهنگ، میزان . هاي سازمان همخوانی داشته باشداستراتژي

تا زمانی که سازمانی در انجام وظایف بنیادي خود موفق . ف آن سازمان استوظای هماهنگی آن با
-کست در سازمان بروز کرد، گمان میهاي شهمین که نشانه. گ موجودش خوب استاست، فرهن

فرهنگ سازمانی شمشیري است دو . رود عناصري از فرهنگ ناکارا هستند و باید دگرگون شوند
-کند و از سوي دیگر میبی به اهداف سازمانی را تسهیل میدستیالبه، از یک سو بستري است که 

بنابراین فرهنگ، درست و نادرست، و بهتر و . تواند سدي بر سر راه اعمال تغییرات در سازمان باشد
. دهده میخواهد انجام دهد؛ و آنچه محیط اجازمگر در قیاس بین آنچه سازمان می بدتر ندارد،

تضاي تراتژي و هنجارهاي برآمده از باورهاي مشترك نهفته سازمان با اقحاصل آنکه هر اندازه اس
ازمان را درست یا خوب ارزیابی همان اندازه فرهنگ پدید آمده در سمحیط کار سازگارتر باشد، به

  ].10[کنندمی
کنند با فرد یا گروهی از افراد ساس میسازمانی فرایندي است که در آن افراد اح) هویت(تعلق 
احساس همانندي با یک گروه یا جمع، نگرانی درباره  ].14[، عضو یک گروه واحد هستنددیگر

ال فرصت تبادل اطالعات افزایش دهد، بدین ترتیب احتمیندها و نتایج جمعی را افزایش میفرا
هاي تبادل اطالعات را افزایش تنها ممکن است فرصتهویت سازمانی چشمگیر نه ].24[یابدمی

ها در مقابل جایی که گروه. زایش دهدکن است فراوانی واقعی همکاري را بین اعضا افدهد، بلکه مم
اي را در برابر  ر هم هستند، ممکن است موانع عمدههاي متمایز و مغایدر سازمانی داراي هویت

  ].27[وجود آورندطالعات، یادگیري و ایجاد دانش بهتسهیم ا
یستمی از استنباط مشترك است که اعضاي یک در این تحقیق مقصود از فرهنگ سازمانی س

یک سیستم که اعضاي . شودجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر میسازمان دارند و همین ویژگی مو
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ده است ها یا متغیرهایی تشکیل شها، شاخصن هستند، از ویژگیآن داراي استنباط مشترك از آ
ها ها یا شاخصهریک از این ویژگی. است رزش قائلنهد و براي آنها اکه سازمان به آنها ارج می

از  بنابراین، اگر فرهنگ. شودبسیار کم تا بسیار زیاد کشیده میگیرد که از روي طیفی قرار  می
اي به نام فرهنگ سازمانی دست یافت و توان به پدیدهد توجه قرار گیرد میها موراین شاخص  زاویه

شود ي احساس و استنباط مشترك اعضا میه و اساسی برااین تصویر پای. تصویري از آن ارائه نمود
گیرد و افراد چه نوع رفتاري در سازمان وان گفت که کارها چگونه انجام میتو براساس آن می

  ].8[خواهند داشت
قرار تجارت به طراحی و تبیین مدلی براي تحلیل موانع فرهنگ سازمانی است) ش.ه1382(موحدي 

در این تحقیق براي شناخت فرهنگ . ي صنعتی برتر ایران پرداختهاالکترونیکی در سازمان
و براي تعیین ) هاي شاین و هاف استداز ترکیب مدل(دل سه سطحی ترکیبی سازمانی، یک م

وضعیت تجارت الکترونیکی در سازمان نیز مدلی سه وجهی تحت عنوان مدل کلی استقرار تجارت 
از تحلیل رگرسیون، مدل  این تحقیق با استفاده در. الکترونیکی در سازمان طراحی شده است

با نگاهی به نتایج . دست آمده و با استفاده از تحلیل مسیر مورد تبیین قرار گرفته استحاصله به
هاي صنعتی برداشت را مطرح کرد که در سازمانتوان این هاي انجام شده، در مجموع میتحلیل

گرایی، کر چند زمانی، کنترل شدید، نتیجهنیاز به اقتدار، تف گرایی،گرایی،  آیندهبرتر ایران، ترکیب
، )بسته در مقابل سیستم(گرایی، تفکر مبتنی بر سیستم باز گرایی، عدم تمرکز بر  کار، عملوظیفه

هاي فرهنگی غالب هستند و موانع و نیاز به امنیت، مشخصه) گراییدر مقابل   حرفه(گرایی سازمان
ترل گرایی، کننتیجه: اي صنعتی برتر عبارتند ازهتجارت الکترونیکی در سازمانقرار فرهنگی است

پذیري غیر رسمی و مفروضات یی، تفکر چند زمانی، کمبود فرهنگگراشدید، نیاز به اقتدار،  ترکیب
  .نامناسب راجع به ماهیت انسان و یادگیري او

مانی در وزارت جهاد سازندگی و به بررسی تطبیقی فرهنگ ساز) ش.ه1381(فانی و حسین نژاد 
در این مطالعه از الگوي فرهنگ سازمانی رابینز . وزارت کشاورزي که در هم ادغام شدند، پرداختند

ین پژوهش بیانگر وجود تفاوت فرضیه اصلی ا. به عنوان چارچوب نظري پژوهش استفاده شده است
یه دگی و وزارت کشاورزي، و ده فرضهاي فرهنگ سازمانی در وزارت جهاد سازندار بین مؤلفهمعنی
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سازمانی، هدایت و سرپرستی، ) هویت(دار بین ابتکار فردي، تعلق فرعی پژوهش بیانگر تفاوت معنی
پذیري، حمایت مدیریتی، میزان انسجام رل سازمانی، میزان ریسکالگوي ارتباطی، تحمل تضاد، کنت

آوري براي جمع. باشدی و کشاورزي میتخانه جهاد سازندگو سیستم پاداش و تشویق در دو وزار
نفر از مدیران و کارشناسان داراي سابقه خدمت ده  340اطالعات، پرسشنامه طراحی شده بین 

 tها با استفاده از آزمون تایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهن. سال و باالتر دو وزارتخانه توزیع شد
سازمانی، ) هویت(هاي ابتکار فردي، تعلق مؤلفهداري در مورد حاکی از آن است که تفاوت معنی

الگوي ارتباطی، تحمل تضاد، حمایت مدیریتی و سیستم پاداش در دو وزارتخانه مورد بررسی وجود 
پذیري تفاوت ی، انسجام سازمانی، کنترل و ریسکهاي هدایت و سرپرستندارد ولی در مورد مؤلفه

د که استراتژي تقویت فرهنگ سازمانی با تأکید و شودر نهایت پیشنهاد می. باشددار میمعنی
  .تمرکز بر نقاط مشترك فرهنگ سازمانی در دو سازمان در دستور کار قرار گیرد

هدف او . به بررسی و تبیین فرهنگ سازمانی دانشگاه تربیت مدرس پرداخت) ش.ه1380(دارایی 
. یت مدرس بودی در دانشگاه تربهاي فرهنگ سازماند فرهنگ سازمانی رابینز یا شاخصهبررسی ابعا

رهبري، پذیري، سبک ر خصوص چگونگی خالقیت فردي، ریسکهایی ددر این تحقیق، پرسش
تعارض، حمایت مدیریت، کنترل و سیستم پاداش در دانشگاه تربیت   یکپارچگی، سازش با پدیده

قیق حاکی از آن تایج تحن. جهت گردآوري اطالعات از پرسشنامه استفاده شد. مدرس مطرح گردید
ها از اجراي آنها سایر شاخص  و وجود قوانین و مقررات و نحوه جز شاخص کنترلاست که به

 . وضعیت مطلوبی برخوردار نبودند

هاي تواي فرهنگ سازمانی، باید چارچوبها و تشریح مح ها و شاخصمنظور شناسایی ویژگیبه
نظران براساس دانشمندان، محققان و صاحب. تداش در اختیار را راهنما یا الگوي فرهنگ سازمانی

خاصی از فرهنگ  هايتدوین الگو پرداخته و هریک جنبه اند بهتعریفی که از فرهنگ سازمان داشته
اند در رخی از این محققین به آن پرداختهها و ابعادي که بها، شاخصویژگی. اندرا در نظر گرفته

  .خالصه شده است) 1(جدول 
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  هاي تبیین کننده آنالگوهاي فرهنگ و شاخص - 1جدول 

  ها و یا متغیرهاها، شاخصویژگی  نام الگو

 رابینز،( 2006رابینز، 

1385(  

حمایت  - 5انسجام؛  - 4هدایت و سرپرستی؛ - 3پذیري؛ خطر -2فردي؛  خالقیت  - 1
اختالف تحمل  -9الگوي ارتباطات؛  -8نظام پاداش؛  -7نظارت در سازمان؛  -6دیریتی؛  م

  سازمانی) هویت(تعلق  -10سلیقه؛ و 

 -  فرهنگ ملی هاف
  2001استد، 

عدم   اجتناب از پدیده - 3رت؛فاصله در قد -2گرایی؛ فردگرایی در مقایسه با جمع - 1
ه بلندمدت در برابر دیدگاه دیدگا -5 مردساالري در مقایسه با زن ساالري؛و -4اطمینان؛

  مدتکوتاه
، 3گوپتا و گووینداراجان

2000  
هاي اطالعاتی؛ سیستم -5سیستم پاداش؛  -4رهبري؛  -3یندها؛ آفر - 2ساختار سازمان؛   - 1

  )انگیزش، اعتماد و ارتباطات(افراد  - 6 و

 1999شاین،
  )1383شاین،(

هاي مورد حمایت ارزش - 2؛ )یندهاي آشکار سازمانآساختار و فر(هاي ظاهري جلوه - 1
ها، پندارها، تفکرات، برداشت(باورهاي مشترك نهفته  -3؛ و)هاها و فلسفهها، استراتژيهدف(

  )و احساسات ناخودآگاه و مسلم فرض شده
کامرون و 

  4،1999کوئین
 -5پیوند سازمانی؛  -4مدیریت کارکنان؛  - 3رهبري سازمانی؛  -2هاي غالب؛ ویژگی  - 1

  معیار موفقیت -6تأکید استراتژیک؛ و 
، چاتمن و 3ارایلی 

  1991 ،5کالدول
 - 5توجه به افراد؛  -4توجه به نتیجه؛  - 3توجه به جزئیات؛  -2خالقیت و خطرپذیري؛  - 1

  ثبات و پایداري -7تحول؛ و  -6تشکیل تیم؛ 

  1987، 6اوچی و ژیگر
گیري؛ تصمیم -5کنترل؛  -4مشاغل؛  - 3ی؛ ارزیاب -2احساس تعهد نسبت به کارکنان؛  - 1

  توجه به افراد - 7مسئولیت؛ و  -6

  1985کوئین، 
-تصمیم  نحوه -5منبع قدرت؛  - 4اختیار؛  مرجع -3معیار عملکرد؛  -2هدف سازمان؛  - 1

  انگیزش -9معیار ارزشیابی اعضا؛ و  -8پیروي و قبول؛   شیوه -7 سبک رهبري؛ - 6گیري؛ 

  1982پیترز و واترمن، 
  

الل و کارآفرینی؛ تمایل به استق - 3ایجاد  ارتباط نزدیک با مشتري؛  -2تعصب به عمل؛  - 1
تکیه کردن بر مزیت  -6برخورد شفاف و ارزشی؛  - 5وري با استفاده از افراد؛ افزایش بهره - 4

پذیري و حفظ توأمان انعطاف -8اد کوچک؛ و استفاده از شکل ساده و ست -7رقابتی خود؛ 
  ثبات

فرهنگ ملی کالکهان 
  1961و استرادبک، 

توجه به  - 5توجه به فعالیت؛  -4ماهیت فرد؛  - 3 توجه به زمان؛ -2رابطه با محیط؛  - 1
  مفهوم فضا -6مسئولیت؛ و 
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  هاي پژوهشسؤال
  باشند؟کننده فرهنگ سازمانی در ایران میهایی تبیین چه شاخص -1
  هاي فرهنگ سازمانی در ایران کدامند؟مهمترین شاخص -2
  ها کدام است؟الگوي عوامل فرهنگ سازمانی در ایران بر اساس شاخص -3

   روش تحقیق 
 در آن که باشد پیمایشی می -این پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهیت و روش توصیفی 

وري اطالعات آترین ابزار گردعمده. روش میدانی صورت گرفته استعمدتاً به آوري اطالعات جمع
. شده استباشد که بر اساس مبانی نظري موضوع تنظیم نامه محقق ساخته بسته پاسخ میپرسش

و همسانی درونی پرسشنامه  محاسبه شده است که بیانگر پایایی  0.92 ضریب آلفاي کرونباخ آن
براي حصول اطمینان از اعتبار محتوایی پرسشنامه، ویرایش اولیه آن بین اساتید راهنما و . باشدمی

هاي شاخص ع به محتواي آن و توان سنجشمشاور و برخی از اساتید دانشگاه توزیع شد تا راج
نامه از طیف پنج براي کمی کردن سؤاالت کیفی پرسش. مورد نظر پیشنهادات الزم را ارائه دهند

 نظران، استادان وصاحبعبارت از  آماري این پژوهش  جامعه. اي لیکرت استفاده شده استگزینه
کار بوده و بر به عنوان مشاور یا مدیر مشغولهاي ایرانی بهها در صنعت و سازمانمحققانی که سال

اي سازمانی تالیف، ترجمه و یا مقالهاساس این تجربیات و مطالعات در ارتباط با موضوع فرهنگ 
مشخصه کلیدي در انتخاب افراد این بود که . باشدمیاند و به آنها دسترسی وجود دارد، داشته

در این . همگی با مفاهیم فرهنگ سازمانی آشنا و داراي سوابق و مطالعات در این زمینه بودند
صورت که به این . گیري ساده استفاده شده استروش نمونه گیري غیراحتمالی وتحقیق از نمونه

ی یا پست الکترونیکی آنها موجود بوده، پرسشنامه براي افرادي که در دسترس بوده یا آدرس پست
طور نمونه و به 10تا  5زاي هر متغیر براي انجام تحلیل عاملی الزم است که به ا. ارسال شده است

که در پرسشنامه با توجه به این. نمونه مورد سنجش واقع شده باشند 300کلی در مجموع حداکثر 
دهندگان به سه روش مراجعه نامه بین پاسخپرسش 250گرفت، متغیر مورد سنجش قرار می 40

نامه توزیع شده، پرسش 250از مجموع . حضوري، ارسال پستی و ارسال الکترونیکی توزیع شد
-درصد می 38.4ه نرخ بازگشت برابر نامه در تحلیل وارد شدند کپرسش   96هاي مربوط به داده
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هاي صمنظور پی بردن به شاخکتشافی تحقیق بها  ها در مرحله تحلیل داده جهت تجزیه و. باشد
حلیل عاملی اکتشافی براساس اي از متغیرها از روش تیی فرهنگ سازمانی و تلخیص مجموعهبنازیر

هاي بندي عوامل و شاخصجهت اولویت. اکس استفاده شده استهاي اصلی و چرخش واریممؤلفه
     .استفاده شده است بندي میانگینی نظیر رتبهاز مفاهیم آمار توصیفتبیین کننده فرهنگ سازمانی 

  ها جزیه و تحلیل دادهت
در  باشند؟کننده فرهنگ سازمانی در ایران میهایی تبیین چه شاخصدر خصوص سئوال اول، 

. اندبندي گردیدهشاخص برگرفته از مبانی نظري موضوع براساس نظر خبرگان رتبه 40) 2(جدول 
دیدگاه بیشترین و  ها، شاخص خالقیت فردي شود در مورد شاخصر که مشاهده میطوهمان

  .   دارد کنندگی فرهنگ سازمانی راتبیینکمترین انسان در خصوص فضا  

  کننده فرهنگ سازمانیهاي تبیینشاخصبندي اولویت - 2جدول 
  بندي میانگینرتبه  هاشاخص  رتبه
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  

  خالقیت فردي 
  تعهد سازمانی 
  سازمانی) هویت(تعلق  
  )یکپارچگی(انسجام  

  استقالل و آزادي عمل
  )پذیريریسک(پذیريخطر 
  الگوي ارتباطات 

  )گریزيابهام(ناب از پدیده عدم اطمیناناجت
 پذیريمسئولیت
  جو اعتماد

  )گراییجمع -ردگراییف(دیگرانتوجه به مسئولیت و رابطه با 
  کار گروهی

  )تعارض(تحمل اختالف سلیقه
  فاصله قدرت

  حمایت مدیریت
  احساس تعهد نسبت به کارکنان

  توسعه آرمان مشترك
  )سازگاري(پذیريانطباق

4.708  
4.667  
4.646  
4.583  
4.521  
4.458  
4.396  
4.292  
4.271  
4.229  
4.208  
4.208  
4.104  
4.063  
4.042  
3.959  
3.896  
3.833  
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19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  

  )پایداري(ثبات 
  جریان آزاد اطالعات

  نظام پاداش
  تفویض اختیار
  )گراییگذشته -گراییآینده(توجه به زمان
  سبک رهبري

  نظام ارزشیابی 
  )بینانهخوش -بدبینانه(انسان در خصوص ماهیت فرد و مردم دیدگاه

  سازنده هايجایز شمردن اشتباه
  )ساالريزن -مردساالري(توجه به جنسیت

  فرصت براي توسعه فردي
  وضعیت قوانین و مقررات

  تعصب به عمل
  ) تابع محیط -حاکم بر محیط(رابطه با محیطگاه انسان در خصوص دید

  )سرپرستی(کنترل و نظارت
  وري از طریق نیروي انسانیبهره

  گراییتخصص
  گیريتصمیم

  قابل فهم بودن اطالعات
  )پذیرش سازمان توسط جامعه(مشروعیت سازمان

  فناوري اطالعات
  )عمومی -خصوصی(مفهوم فضا دیدگاه انسان در خصوص

3.792  
3.771  
3.688  
3.563  
3.438  
3.396  
3.375  
3.375  
3.354  
3.271  
3.271  
3.208  
3.167  
3.104  
3.021  
3.000  
2.896  
2.792  
2.729  
2.354  
2.250  
2.229  

  

 -خصوصی(هاي دیدگاه انسان در خصوص فضا شود شاخصمشاهده می) 2(مانطور که در جدول ه
، قابـل فهـم بـودن    )پذیرش سازمان توسـط جامعـه  (، فناوري اطالعات، مشروعیت سازمان )عمومی

کننـدگی  بوده و لذا قدرت تبیـین  3کمتر از گرایی داراي میانگین گیري و تخصصاطالعات، تصمیم
  .باشددر خصوص فرهنگ سازمانی پایین می آنها

هــاي فرهنــگ ســازمانی در ایــران کدامنــد؟ محقــق در خصــوص ســئوال دوم، مهمتــرین شــاخص
کنندگی زیاد تا خیلـی  ب نموده است که داراي قدرت تبیینمتغیرهایی را جهت تحلیل عاملی انتخا

-، مسـئولیت )یکپـارچگی (وهی، انسـجام  خالقیت فردي، کارگر باشند و این متغیرها عبارتند از زیاد

ن، جـو اعتمـاد، تحمـل    سازمانی، فاصله قدرت، احساس تعهد نسبت به کارکنا )هویت(پذیري، تعلق
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حمایـت مـدیریت،   ، ، الگوي ارتباطات، استقالل و آزادي عمـل، خطرپـذیري  )تعارض(اختالف سلیقه
   ).گراییجمع –فردگرایی (جه به مسئولیت و رابطه با دیگرانو تو عدم اطمیناناجتناب از پدیده 

هـا کـدام اسـت؟    م، الگوي عوامل فرهنگ سازمانی در ایران بر اساس شـاخص ال سوؤدر خصوص س
ی، خالقیت تعلق سازمان عامل 6متغیر در قالب  15شود این مشاهده می )3(طورکه در جدول مانه

شـوند و میـزان   بنـدي مـی  گوي ارتباطات و فاصـله قـدرت، طبقـه   پذیري، اللیتؤفردي، انسجام، مس
-بـراي نـام  . باشـد لـوب مـی  بوده و بسیار مط 0.912عامل  6متغیر در  15اطالعات ) اشتراك(تزریق

اب شد که در مـورد تمـامی   عنوان نام آن عامل انتخوامل مهمترین شاخص در هر عامل بهگذاري ع
 .رسدنظر میمناسب به) مل انسجام یا یکپارچگیعا(3جز عامل به  عوامل 

  ترتیب اولویتبههاي فرهنگ سازمانی تحلیل عاملی شاخص -3جدول 
  میزان تزریق اطالعات  هاشاخص  میانگین  عوامل

  0.983  تعلق سازمانی -12  4.646  تعلق سازمانی - 1

  4.562  خالقیت فردي - 2
  خالقیت فردي  - 9

  استقالل و آزادي عمل -37
  خطرپذیري  -15

0.964  
0.883  
0.930  

  4.310  انسجام - 3
  انسجام -14

  اجتناب از پدیده عدم اطمینان - 3
  حمایت مدیریت -11

0.916  
0.843.  
0.873  

  4.240  پذیريئولیتمس - 4
  پذیريمسئولیت -38

  توجه به مسئولیت و رابطه با دیگران - 1
0.971  
0.920  

  4.179  الگوي ارتباطات - 5

  الگوي ارتباطات - 16
  جو اعتماد -35
  کار گروهی -25

  تحمل اختالف سلیقه -10
  احساس تعهد نسبت به کارکنان -35

0.953  
0.847  
0.950  
0.895  
0.922  

  0.829  فاصله قدرت - 2  4.063  فاصله قدرت -6
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  هاگیري و پیشنهادنتیجه

ده فرهنگ هاي تبیین کننشاخص دهد که ها نشان میهاي حاصل از تجزیه تحلیل دادهیافته
ردي، انسجام سازمانی، خالقیت ف) هویت(بعد یا عامل تعلق  6توان در قالب سازمانی در ایران را می

پس    . بندي و تلخیص نمودلگوي ارتباطات و فاصله قدرت طبقهپذیري، ا، مسئولیت)یکپارچگی(
توان گفت استنباط مشترك و قضاوت ذهنی اعضاي سازمان از عوامل یاد شده فرهنگ و می

 ياي از جمع اجزااگرچه فرهنگ سازمانی ممکن است تا اندازه. بخشدشخصیت سازمان را شکل می
ها هاي کلیدي است که فرهنگدهنده ویژگیگانه نشانشش هايآن متفاوت باشد، ولی این موضوع

کننده رفتار شغلی و  هاي آن است که تعیینفرهنگ سازمانی و ویژگی. سازدرا از هم متمایز می
-این ارزششود مدیران در اداره کامیاب امور سازمان به لذا پیشنهاد می. گرددکارکنان میسازمانی 

نحو احسن و در ها را در سازمان و اعضاي آن بهها توجه نموده و این ارزشهاي اصلی و ویژگی
  .هاي سازمان نهادینه نمایندها و استراتژيراستاي مأموریت

لذا با توجه . باشدسازمانی می) هویت(در ایران تعلقمهمترین عامل تبیین کننده فرهنگ سازمانی 
شود، تدابیري اتخاذ شود تا کارکنان به کار در سازمان زمانی پیشنهاد میاهمیت فرهنگ سا به

. افتخار نموده و از عضویت در آن راضی بوده و تمایل به ادامه همکاري در سازمان را داشته باشند
باشند، لذا مدیران در تعیین ل اصلی در ایجاد تعلق سازمانی میهاي سازمان یکی از عوامارزش
بایست توجه کافی را مبذول نموده تا کارکنان نسبت به سازمان وفادار بمانند مان میهاي سازارزش

  .ثر بدانندؤو اعتبارات سازمان را در معرفی خود م
همراه    باشد، که بهوم قرار دارد، خالقیت فردي میعامل دیگري که از نظر اهمیت در رتبه د

شود که پیشنهاد می. دهندعد را تشکیل میاین بهاي استقالل و آزادي عمل و خطرپذیري شاخص
به پذیرش مخاطره در کارکنان، وجود استقالل و آزادي عمل در انجام وظایف شغلی، وجود فرصت 
براي توسعه فردي در سازمان اهمیت داده شده و کارکنان براي کسب دانش روز و نوآوري در حل 

راد جهت بروز افکار نو و پیشنهادات طور به افهمین. مسائل توسط خود تشویق و ترغیب شوند
  . جدید فرصت مناسب داده شود
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حمایت از کارکنان، یاري . کنندگی فرهنگ سازمانی در رتبه سوم قرار دارداز نظر تبیینانسجام 
 کردن آنها در انجام کارها و بردباري و سعه صدر براي اشتباهات آنها مواردي هستند که مدیران

ایجاد وحدت رویه در سازمان، قبول . بایست به آنها توجه نمایندسازمان میبراي ایجاد انسجام در 
ها و واحدهاي سازمانی و همکاري و تشریک مساعی پدیده عدم اطمینان، هماهنگی بین بخش

  .بایست در دستور کار سازمان قرار گیردز جهت انسجام بیشتر در سازمان میکارکنان نی
  .شرح زیر قابل ارائه هستندبرخی پیشنهادات عمومی نیز بهوق، عالوه بر پیشنهادات اصلی ف

دیریت ویژه ممانی اعمال و اقدامات مدیریت، بهیکی از موارد بسیار مهم در مدیریت فرهنگ ساز
کند و هنگ سازمانی نقش مهمی را ایفا میهاي فردهی به مؤلفهعالی سازمان است که در شکل

گردد و هایی است که دست به دست میو ایجاد کننده ارزشران نمایانگر اعمال و اقدامات مدی
پیشنهاد . مدیران مطلوب استهایی در سازمان از نظر ارزشسازد که چه کارکنان را آگاه می

مانی، فرهنگ یند مدیریت استراتژیک و مدیریت فرهنگ سازآشود که با هماهنگ کردن فر می
اند اهداف استراتژیک سازمانی را حمایت کند و نحوي تقویت کرده که بتوسازمانی موجود را به

سازمان را در بلند مدت به اهداف خود نایل سازد و در راستاي عملی شدن و ایجاد یک فرهنگ 
که بتوانند در تحقق اهداف و افزایش  هاي فرهنگیقوي و مثبت، تبیین و تثبیت آن دسته از ویژگی

اي عوامل تبیین در نهایت بررسی تطبیقی و مقایسه .باشدسازمان را یاري نمایند، الزم می عملکرد،
طور بررسی وضعیت هر کننده فرهنگ سازمانی در این تحقیق با یک یا چند کشور دیگر و همین

ها به راي توسعه مدیریت دانش در سازمانیک از عوامل تبیین کننده فرهنگ سازمانی در ایران ب
ها و عوامل دیگر مشخص شود که هر یک از شاخص تعباربه. شودمحققین آینده پیشنهاد می

راي توسعه مدیریت تبیین کننده فرهنگ سازمانی در چه حالت و وضعیتی باشند تا زمینه را ب
  .ها فراهم نماینددانش در سازمان

  ها نوشت پی
  -١ Tyler 

   -٢ Putnam 

  -٣ Gupta & Govindarajan 

  -٤ Cameron & Quinn 
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  -٥ O’Reilly III, Chatman & Caldwell 

  -٦ Ouchi & Jeage 
  منابع و مراجع

با رویکرد تعالی ) مفاهیم، الگوها، تغییر(مدیریت فرهنگ سازمانی "ابزري، مهدي و دلوي، محمدرضا، ] 1[
  .1385، اصفهان، انتشارات قاصد سحر، "گرا
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1383.  
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  .1380کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 
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  .1385، 120 -87، )38(10، بازرگانی
، انتشارات ساپکو، "مدیریت دانش"، ترجمه رحمان سرشت، حسین، .، و پروساك، ال.داونپورت، تی] 6[
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  .1381، )130( 13، آموزشی تدبیر - علمی
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