
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


139335پاییز،35، شماره یازدهمسال (پژوهشگر) فصلنامه مدیریت،

کارکنانی گروهیی ایپووی سازمانفرهنگعواملبینرابطهشناسایی
)مازندراناستانپرورشوآموزشکلاداره: (مطالعهمورد
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چکیده

وآموزشکلادارهکارکنانگروهیپویاییوسازمانیفرهنگعواملبینرابطهشناساییهدفباپژوهشاین
واستپیمایشی-توصیفیپژوهشاینتحقیقروش. استشدهانجام92-93سالدرمازندراناستانپرورش
ازکهدادهتشکیلنفر273تعدادبهمازندراناستانپرورشوآموزشکلادارهکارکنانکلیهراآنآماريجامعه

اطالعاتگردآوريابزار. اندشدهانتخابجنسیتبرحسبتصادفی-ايطبقهروشبهنمونهنفر120تعداداین
تحلیلوتجزیهمنظوربه. استبودهی گروهیی ایپوزانیمپرسشنامهوسازمانیفرهنگنوعي هاپرسشنامه

میزانبررسیبرايطورهمین. رفتبکارمیانگینونموداردرصد،تعداد،برحسبفراوانیهمچونیی روشهاآماري،
آزمونازحاصلنتایج. گردیداستفادهپیرسونهمبستگیضریبآزمونازهافرضیهازیکهربودنقبولقابل

گروهیپویاییویکپارچگیهدایت،نوآوري،متغیرهايبینرامعناداريومثبترابطهپیرسونهمبستگیضریب
رابطهگروهیپویاییمتغیروخطرپذیريمتغیربینآزمونازحاصلنتایجبراساسهمچنین. استدادهاننش

. استنداشتهوجودمعناداري

پرورشوآموزشگروهی،پویاییسازمانی،فرهنگفرهنگ،: کلیديواژگان
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مقدمه

فرهنگت،یریمددردیجدقاتیتحقواتینظردنبالبه
مباحثازی کیوشدهی افزونروزتیاهمي دارای سازمان

تیجمع. استدادهلیتشکراتیریمدی کانونوی اصل
ی حتوشناسانروانراًیاخوشناسانجامعهشناسان،

درمهمونومبحثنیابهی خاصتوجهاقتصاددانان
آنتیاهمونقشیی شناسادروداشتهمبذولتیریمد

حلدروآوردهوجودبهراي ادیزقاتیتحقوهاهینظر
درپژوهشگران. اندگرفتهکاربهتیریمدمشکالتومسائل

فرهنگنسبتکههستندمعتقدی سازمانفرهنگنهیزم
اعتقادوفردبهاستتیشخصنسبتمانندسازمانبه

نهیزمدردیباجامعهافراددری بالندگجادیاي براکهدارند
ي برااساسنیبرا. ردیگصورتکاوشآنهای تیشخص
دیباگرددیمجامعهی بالندگبهمنجرکهی سازمانی بالندگ

). 1374،یزارع(شودقیتحقی سازمانفرهنگدر
میاصلیویژگیچهارشاملراسازمانیفرهنگ١دنیسون

شودمیتقسیمعاملعاملچندبهخودویژگیهرکهداند
:ازعبارتندکه
دادناختیارشاملکه): مشارکت(٢کاردرشدندرگیر-1
گروه(کردنگروهیکار،)توانمندسازي(کارمندانبه

.استکارمندانهايقابلیتتوسعهو) سازي
شاملکه): یکپارچگییاسازگاري(٣همانندي-2

وهماهنگیوکارکنانموافقتمحوري،ارزشهاي
.استیکپارچگی

ومداريمشتريتغییر،ایجادشاملکه: ٤پذیريانطباق-3
.استسازمانییادگیري

جهت(راهبرديرهبريشاملکه: ٥مأموریتیارسالت-4
) اندازچشم(دیدگاهومقاصداهداف،،)استراتژیکگیري
).٦2005مبلی،2000دنیسون،. (است

فرهنگ: «استمعتقد) ٧2002واستون(نیزهمچنین
سازمانیاعضايبامشتركارزشهايومعانیازايمجموعه

١. Denison
٢. Involvement
٣. Consistency
٤. Ada ptability
٥. Mission
٦. Mobly

بهسازمانجدیدعضویکبرايسازمانیفرهنگواست
برخوردواحساسوتفکراندیشیدن،مطلوبطریقهعنوان

ص.» (استسازمانخارجیوداخلیمشکالتبامقابلهدر
268(

لیدالشناختی پدرصاحبنظرانومحققانکهسالهاست
،يبشراجتماعاتشکلنیترمنسجمشکستوتیموفق

ي هادههریچشمگي هاتیموفق. دهستنسازمانهای عنی
وسوکیازي مادامکاناتحداقلبایی سازمانهاریاخ

ي سوازي مادي هاییتوانانیبهتربایی سازمانهاشکست
دري معنووي مادریغعواملتوجهقابلنقشانگریبگر،ید

ی عني یرمادیغعواملنیا. استبودهسازمانهای ابیکام
ي ارزشها. هستندوستهیپهمبهی سازمانفرهنگوارزشها
خدمتکار،تیفیکشمردنمقدمچونمتناسبوسازگار

تیهدابهتوانندیم،ینینوآفرورجوعارباباي یمشتربه
کهی هنگام. رسانندي اریسازماني تهایفعالي راهبرو

قرارخودستهیشاي جادری فرهنگي هنجارهاوارزشها
ی مباشندرداربرخوی درونتحركوقدرتازورندیگ

انیمسازگانهیوبخشوحدتیی روینتنهانهتوانند
ي روهاینجیبسدرکارآمدي الهیوسباشند،کهکارکنان
ی عمومي هدفهابهی ابیدستدرسازمان
الگوهايوهاارزشوباورهانظام). 1380،یقاسم(گردند

پشتیبانی) سازمانیفرهنگ(سازماندرحاکمرفتاري
به. باشدمیهاسازمانکیفیاهدافبهدنرسیبرايمؤثر
هاسازماندرسازمانیفرهنگالگويترروشنبیانی

مشارکتوتالشضرورتبهنسبتعمیقباورهايبراساس
مشتريرضایتجلبوکیفیتمستمربهبودبرايهمگانی
یکعنوانبهنهسازمانهادرکیفیتلذااست،شدهتنظیم
تمامیبهفرهنگیکعنوانبهبلکهمدتکوتاههدف

مشتريبهخدمتوشدهمستولیسازمانهايفعالیت
واهمیتبانکته. استتوجهموردعبادتیکهمچون
مدیرانویژهبهمدیران،نقشرابطهایندردیگرگفتنی

فرهنگتغییریاتحکیموگیريشکلدرهاسازمانعالی
).1373قمی،آقایی(استسازمانی

ومتالطمدنیايدردانیممیکههمانطورگردیبعداز
بتوانندهاسازماناینکهجهتازحاضرحالکنونیمتغیر

٧. Waston



37کارکنانی گروهیی ایپووی سازمانفرهنگعواملبینرابطهشناسایی-کاظمی،عنایتی هتکه لویی،کاظمی

نوآوريوخالقیتبهبایددهند،ادامهخودحیاتوبقاءبه
جدیدهاياندیشهوافکارتولیدوخالقیت. آورندروي

وآموزشدبیرانومدیرانتوسط
سازمانهاییامروزه. استايویژهاهمیتدارايپرورش

حیاتادامهرقابتپردنیايدرتوانندمیوهستندموفق
بکارسازماندرراجدیدهاياندیشهوافکاردائماًکهدهند
خالقیتایجاددرتوانندمیزیاديمتغیرهاي. برند

متغیرهاياینازیکی. باشندداشتهنقشسازمانی
آموزشی،سازمانهايدرخالقیتایجاددرمهموتأثیرگذار

برسازمانیفرهنگکلیگونهبه. استسازمانیفرهنگ
وهدایتچگونگیومدیریتوظایفوسازمانجوانبتمام

گروهی). 1385جلیلی،(گذاردمیتأثیرکارکنانپرورش
یکدرباشدقراراگرکه،باورندبر ایننظرانصاحباز

باید،آیدپدیدسراسريدگرگونیهايمعینسازمان
١آندریوپولسچونمحققین. کرددگرگونراآنفرهنگ

اهمیتبر) 2003(٣هواوي،)2003(٢مارتینز،)2001(
آندرکهآموزشیچارچوبایجاددرسازمانیفرهنگ
شود،پذیرفتهاساسیمتغیريعنوانبهنوآوريوخالقیت

ممکنسازمانهرفرهنگکهکنندمیبیانودارندتأکید
موجودنوآوريوخالقیتمیزاندرعاملیعنوانبهاست

.باشدداشتهمشارکتسازماندر
وکامیابیحقیقتدر،)1999(٤مارتینگیلنظراز

کردجستجوآنانفرهنگدربایستیراسازمانشکست
میمشخصسازمانیفرهنگطریقاز،)1371طوسی،(

کنندمیادراكچگونهراخودسازمانکارمندانکهشود
عنوانبهرافرهنگسازمانیدیدگاهاز،)1378مرتضوي،(

پایداريموجباتکهاندکردهتعبیرمستحکمزنجیریک
).٥،2007چرماكوکورت(کندمیفراهمراسازمان
واستی اجتماعموجودکیانسانکهاصلنیانیهمچن
انینمارایگروهتیفعالضرورتزینی اجتماعاتیحعرصه

ازینی. گروهوی اجتماعی زندگي برااستیی مبنادسازیم
درتاسازدیموادارراي و،یاجتماعمناسباتدرانسان

١. Anderipoulos
٢. Martins
٣. Weihua
٤. Gilmartin
٥. Korte & Chermack

مددخودنوعهمازشیخوي هاخواستهبهدنیرسجهت
اتیحادامهجهتانسانلحاظنیهمبه. دیجوي اریو

درانسان. استافتهیسوقی گروهی زندگسمتبهخود
عملکردروندازي ترمطلوبجهیتنی گروهي تهایفعال

بهشدموجبنشیبنیاحاصلونمودهکسبی اجتماع
متعاقباًودینماي شتریبتوجهی گروهتیفعالوکارروند

داردمبذولي شتریبتوجهودقتگروهاعضاءانتخابدر
دردیجدي هاشاخهازکهی گروهیی ایپو). 1378ا،یک(

ازی صنعتجوامعردامروزاست،ی اجتماعی روانشناس
رشته،نیاازمنظور. استبرخورداري ادیزنسبتاًتیاهم

اوالًشود،یماستنباطآنصاحبنظرانآثارازچنانچه
ازاستفادهدوماًوی گروهي ندهایفرابایی آشنا

کهاستی معضالتکاهشدررشتهنیای علمي دستاوردها
یمهرظاي فردانیمی اجتماع-روانمناسباتراهسربر

بابایدانسانبنابراین). 1373همکاران،وی احدی(شود
سازگاري: شاملسازگاريابعادشودسازگاراجتماع

آنهارأسدرکهاستاخالقیواجتماعیروانی،جسمانی،
اینبراجتماعیسازگاري. داردقرار٦اجتماعیسازگاري
منافعبافردهايخواستهونیازهاکهاستمتکیضرورت

هماهنگکنند،میزندگیآندرکهگروهیهايخواستهو
اصطکاكوبرخوردازامکانحدتاوشودمتعادلو

شودجلوگیريگروهیضوابطومنافعباشدیدومستقیم
).1373نسب،اسالمی(

مدیریتبرايکههاییشرکتتعدادامروزهنتیجهدر
رويهگروتشکیلبهحاضرعصرپیچیدهوپویاهايمحیط

راهسازيگروهاکنون. یابدمیافزایشروزبهروزآورندمی
بهبیرونیتطابقازناشیمشکالتبامقابلهبرايحلی
نظراتوافکارگردآوريطریقازمهماین. رودمیشمار

برايمناسبپاسخیتواندمیگروه. استمیسرمختلف
).٧،2003بارسوواشنایدر(باشدمحیطپیچیدگی

هاگروهآنکهکندنمیتضمینها،گروهدرافراددادنارقر
بهدادنگوشیکدیگر،باافرادکردنکار. بودخواهندمؤثر

بهاحتراموتواضعونظراتکلیهبهکردنتوجهعضو،هر
کهامروزجامعهدر. استبودهچالشیکهمیشهیکدیگر،

٦. Social Adjustment
٧. Schnider & Barso



1393پاییز، 35شمارهدهم،یازسال هشگر) فصلنامه مدیریت،(پژو 38

بهخوبارتباطاتدارد،وجودجاهمهدرفرهنگیتنوع
گذاشتنارزششناخت،. استشدهتبدیلبزرگتريچالش

دررافردهروريبهرهتواندمیهاتفاوتاینازحمایتو
). ١،2006لنیکاوکتوبیباکاوا(کندحداکثرکارشمحل
توجهازي امروزي سازمانهادری گروهي تهایفعالتیاهم
ویصنعتي شرکتهاوسازمانهااستبرخورداري ادیزاریبس
. روندیمشماربهشگامیپی گروهیی ایپوجادیادري دیتول
حائزنقشکهدستاینازموارديگرفتننظردربا

درگروهیپویاییبهترچههرگیريشکلدراهمیت
اینکامالً. باشدمیسازمانهادروريبهرهبهدستیابینتیجه

آموزشسازمانهمانندسازمانیدرماکهاستبدیهیامر
یعنیمقولهدونیای بررسبهمازندراناستانپرورشو

کاهشمسئله. میبپردازی گروهیی ایپووی سازمانفرهنگ
گیرگریبانکهاستمعضالتیمهمترینازگروهیپویایی
درمخصوصاًکهباشد،میایرانهايسازمانانسانینیروي
میپیدانمودبیشترمسئلهاینپرورشوآموزشحوزه
درموفقیتعدمموجبگروهیپویاییبودنپایین.کند
اینکهبهتوجهبا. گردیدخواهدپرورشوآموزشنظام

وتغییربرايمدیریتیابزارعنوانبهسازمانیفرهنگ
تغییرایجاددررامدیرانتواندمیباشد،میسازمانتحول

وبهبودموجبونمایدیاريپرورشوآموزشبخشدر
وريبهرهنهایتدروکارکنانگروهیویاییپرفتنباال

افرادشأنومقامبرايکهفرهنگی. گرددانسانینیروي
میشغلیرضایتوروحیهتقویتموجباستقائلارزش
برعکسوگرددمیگروهیپویاییرفتنباالموجبوشود

پویاییبهکندمیتشویقرامتوسطعملکردکهفرهنگی
پرورشوآموزش). 1383،یمؤمن(مدانجامیپایینگروهی

کهخدماتیواجتماعیآموزشی،هايسازمانعنوانبه
خواهکنندمیکوششتربیتوتعلیمعرصهدربیشتر
برقرارارتباطدستگاهاینباجامعهمختلفاقشارناخواه

بیشترنیزسازماناینبهترخدماتارائهبرايوکنندمی
پویاییبهآنهاموفقیتوستانیازمندگروهیپویاییبه

بنابراین. داردبستگیانسانینیرويوريبهرهوگروهی
عواملبهتوجهعدم: کهاستاینمحققاصلیمسئله

کارکنانگروهیپویاییبرتأثیريچهسازمانیفرهنگ

١. Bibikava & Kote Lnikov

. داشتخواهدمازندراناستانپرورشوآموزشکلاداره
فرهنگواملعثیرتأکهاستآندنبالبهمحققو

آموزشکلادارهدرکارکنانگروهیپویاییبرراسازمانی
.نمایدبررسیمازندراناستانپرورشو

:تحقیقاهداف
فرهنگعواملبینرابطهشناساییمقالهایناصلیهدف
وآموزشکلادارهکارکنانی گروهیی ایپووی سازمان

يژهویوفرعیاهداف.بودخواهدمازندراناستانپرورش
: باشندمیزیرمواردشاملمقاله
یی ایپووي) فردتیخالقي (نوآورنیبرابطهشناسایی-

.کارکنانی گروه
وي) ریپذسکیري (ریخطرپذنیبرابطهشناسایی-
.کارکنانی گروهیی ایپو
ی گروهیی ایپووي) رهبر(تیهدانیبرابطهشناسایی-

.کارکنان
ی گروهیی ایپووی کپارچگینیبرابطهشناسایی-

.کارکنان
ی گروهیی ایپووی تیریمدتیحمانیبرابطهشناسایی-

.کارکنان
.کارکنانی گروهیی ایپووکنترلنیبرابطهشناسایی-
ی گروهیی ایپوو) تیهوي (همانندنیبرابطهشناسایی-

.کارکنان
یی ایپوو) پاداش(پرداختنظامنیبرابطهشناسایی-

.کارکنانی گروه
ی گروهیی ایپووتعارضتحملنیبرابطهشناسایی-

.کارکنان
ی گروهیی ایپووی ارتباطي الگوهانیبرابطهشناسایی-

.کارکنان
:اندشدهمیتنظریزصورتبهقیتحقي هاهیفرض

ی) :اصل(اولفرضیه
سازمانکارکنانی گروهیی ایپووی سازمانفرهنگنیب

.داردوجودطهرابمازندراناستانپرورشوآموزش
ی:فرعي هاهیفرض

کارکنانی گروهیی ایپووي فردي نوآورنیب: دومفرضیه
.داردوجودرابطه
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یی ایپووي) ریپذسکیري (ریخطرپذنیب: سومفرضیه
.داردوجودرابطهکارکنانی گروه
ی گروهیی ایپووي) رهبر(تیهدانیب: چهارمهیفرض

.داردوجودرابطهکارکنان
کارکنانی گروهیی ایپووی کپارچگینیب:پنجمفرضیه

ی گروهیی ایپووي فردي نوآورنیب. داردوجودرابطه
.داردوجودرابطهکارکنان

ی گروهیی ایپووی تیریمدتیحمانیب: ششمهیفرض
.داردوجودرابطهکارکنان

رابطهکارکنانی گروهیی ایپووکنترلنیب:هفتمهیفرض
.داردوجود
ی گروهیی ایپوو) تیهوي (همانندنیب:هشتمهیفرض

.داردوجودرابطهکارکنان
کارکنانی گروهیی ایپووپاداشنظامنیب:نهمهیفرض
.داردوجودرابطه
کارکنانی گروهیی ایپووتعارضتحملنیب: دهمهیفرض
.داردوجودرابطه
ی گروهیی ایپووی ارتباطي الگوهانیب:ازدهمیهیفرض

.داردوجودرابطهکارکنان

:تحقیقنهیشیپ
عنوانتحتی قیتحقدر)1391(همکارانوی بیمج

دانشتیریمدي استراتژبای سازمانفرهنگرابطۀی بررس«
:افتندیدستریزجینتابه» پارسنفتشرکتدر
ی سازمانفرهنگنیبدادنشانرمنیاسپی همبستگبیضر-
.داردوجودمعناداررابطهدانشتیریمدي استراتژو
رابطهدانشتیریمدي استراتژومشارکتفرهنگنیب-

.داردوجودمعنادار
رابطهدانشتیریمدي استراتژوانطباقفرهنگنیب-

.داردوجودمعنادار
رابطهدانشتیریمدي استراتژورسالتفرهنگنیب-

. داردوجودمعنادار
عنوانتحتی قیتحقدر)1391(همکارانوی الوان

دری انساني رویني وربهرهدری سازماننگفرهریتأث«

بهجرودیاوزنجانشهرستاندرمانوبهداشتشبکه
».افتندیدستریزجینتا
فرهنگنیبدادنشاننهیادورامآزمونازحاصلجینتا-

تفاوتجرودیاوزنجانی بهداشتي هاشبکهدری سازمان
.داردوجودي معنادار

زنجانی بهداشتي هاشبکهدري وربهرهي هاشاخصنیب-
.داردوجودي معنادارتفاوتجرودیاو
نیبدادنشانرسونیپی همبستگآزمونازحاصلجینتا-

ی بهداشتشبکهی انساني رویني وربهرهوی سازمانفرهنگ
.داردوجودمثبتومعناداررابطهجرودیاوزنجان

ی بهداشتشبکهي ورهبهروی تیریمدتیحمانیب-
ي معنادارومیمستقارتباطجرودیاوزنجانتانشهرس
.داردوجود

شهرستانبهداشتشبکهي ورهبهروی سازمانتیهونیب-
.داردوجودمعنادارومیمستقارتباطجرودیاوزنجان

شهرستانبهداشتشبکهي وروبهرهکارکنانبهتوجهنیب-
.داردوجودمعنادارومیمستقارتباطجرودیاوزنجان

شبکهي وربهرهوسازمانبرحاکمی ارزشنظامنیب-
ومیمستقارتباطجرودیاوزنجانشهرستانبهداشت
.داردوجودمعنادار

شهرستانبهداشتشبکهي وربهرهوارتباطاتنیب-
.داردوجودمعنادارومیمستقارتباطجرودیاوزنجان

ستانشهربهداشتشبکهي وربهرهوی رقابتجونیب-
.داردوجودمعنادارومیمستقارتباطجرودیاوزنجان

شهرستانبهداشتشبکهي ورهبهروگراجهینتجونیب-
.داردوجودمعنادارومیمستقارتباطجرودیاوزنجان

ی بررس«عنوانتحتی قیتحقدر)1389یی (جورسرا
ی انساني رویني وربهرهشیافزادری سازمانفرهنگنقش

ریزجینتابه» مازندرانبرقشرکتدربرقصنعتدر
:افتیدست

وپاداشنظام،يریپذسکیر،یسازمانفرهنگنیب
ي رویني وربهرهشیافزاوطرفکیازی ارتباطي الگوها
به. نداردوجودي داریمعنارتباطگریدطرفازی انسان

استاني امنطقهبرقشرکتدرگفتتوانیمگریدعبارت
ي رویني وربهرهي براشدهنییتعي هااخصشمازندران

شرکتیی کارالحاظازواستیی کارامعرففقطی انسان
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نیابهتوجهکنیلدارد،قراری مناسبومطلوبسطحدر
روندی طوالنزمانمدتدرتواندینمیی کاراکهنکته

وباشدداشتهی اثربخشکهی هنگاموباشدداشتهي صعود
دررد،یگقراري جدتوجهوردمی اثربخشکهی هنگام

.بودخواهداثریبورنگکمهمیی کاراتینها
ی بررس«عنوانتحتی قیتحقدر)2008(١لمازوارگانیی
سازمانعملکردبر٢سونیدنی سازمانفرهنگابعادریتأث
:افتندیدستریزجینتابه» ها
ي ریپذانطباقبعدي براکهشدمشخصقیتحقنیادر-
دستبهازیامتنیکمتري سازگاربعدوازیتامنیشتریب

.استآمده
عملکردشیافزابرراریتأثنیشتریبرسالتبعدنیهمچن-

. داردي دیتولي هاشرکت
تحتشدتبهدیجدمحصوالتدیتولدرشرکتیی توانا
. استي سازگاروي ریپذانطباقابعادریتأث

١. Eilmas and Ergan
٢. Dinsoon

عنوانتحتی قیتحقدر)2008(٣نگیآرکامیلیو
بردیتأکبا،یسازمانفرهنگودانشتیریمدرابطه«

: افتیدستریزجینتابه» سونیدنی سازمانفرهنگ
ي معناداررابطهدانشخلقوي سازگاري هامؤلفهنیب-

.داردوجود
رابطهدانشانتقالوشدنریدرگي هامؤلفهنیب-

. داردوجودي معنادار
رابطهدانشقالانتوي ریپذانطباقي هامؤلفهنیب-

. داردوجودي معنادار
ي معناداررابطهدانشخلقورسالتي هامؤلفهنیب-

. داردوجود
معناداريرابطهدانشانتقالوسازگاريهايمؤلفهبین-

.داردوجود
بردهدمینشانراحاضرتحقیقنظريچارچوب)1(نمودار
مطـرح زیـر شـکل بهپژوهشهايفرضیهمدل،ایناساس

:شوندمی

٣. William R.King

گروهیپویایی

خطرپذیري
)پذیريریسک(

یکپارچگی

مدیریتیحمایت

کنترل

)همانندي(هویت

پاداشنظام

سازمانیفرهنگ

تعارضتحمل

ارتباطیالگوهاي

)رهبري(هدایت

نوآوري

)پژوهشمدل(پژوهشمفهومیچارچوب

پژوهشمفهومیمدل:1شکل
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تحقیقروش
یافتهآنچهکهباشدداشتهآگاهیخوبیبهبایدمحقق
دستبراياوکاوشنوعبهبستگیزیاديحدتااست
هاهدفبهبستگیتحقیقروشانتخاب. داردآنبهیافتن

. داردآناجراییامکاناتوپژوهشموضوعماهیتو
باولیشودمیبردهبکاریقتحقامردرگوناگونروشهاي

بهاستفادهعلمیشیوهازپژوهشاینموضوعبهتوجه
)1378دیگران،وسرمد. (آیدمیعمل

درچوناستکاربرديهدف،لحاظازحاضرپژوهش
پویاییبرسازمانیفرهنگنقشگسترشوتوسعهزمینه

تبیینبهمربوطتنهانهوداردبرمیگامکارکنانگروهی
کاروسرنیزهاتبییناینکاربردبابلکهاست،هاهدهمشا
.دارد

میدانیپژوهشنوعازکنترلدرجهونظارتمیزاننظراز
وضعیتدررامتغیرهاکلیهمحققچوناست،) پیمایشی(

.دهدمیقراربررسیموردآزمایشمیداندروطبیعی
هکچرااست،همبستگیپژوهشهادادهگردآورينظراز
متغیر،دوکهمیزانیازصرفاًخواهدمیمحققآندر

از. شودآگاهکنند،میتغییرهمدیگرپايپابهوهمانند
توصیفدرسعیمحققچوناستتوصیفیدیگرطرف
موردموضوع،هايویژگیوخصوصیاتواقعیوعینی

هست،کهراآنچهمتغیرها،دردخالتبدونوبودهبررسی
.کندمیبیانوگزارش

ادارهکارکنانکلیهشاملآماريجامعهحاضرپژوهشدر
تشکیل93سالدرمازندراناستانپرورشوآموزشکل
بودجهوآماربخشگزارشبراساسآنهاتعدادکهدهندمی

.استشدهاعالمجنسیتتفکیکبهنفر273
نوعدوازهادادهواطالعاتگردآوريبرايپژوهشایندر

.استشدهاستفادهمهپرسشنا
سازمانیفرهنگنوعشناساییبهمربوط) الف(پرسشنامه

بستهسؤال24قالبدررابینزشدهارائهمدلازاستفادهبا
. استگردیدهتوزیعآزمودنیهامیاندرکهشده،طراحی

پویاییمیزانسنجشوبررسیبراي) ب(پرسشنامه
برايشدهیینتعبعدچهارودیدگاههابراساسگروهی
در» دیویس«و» یلیموکیروژه«توسطگروهیپویایی

.شدطراحیوتنظیمايگزینه4سؤال20قالب

طیفازاستفادهباپرسشنامهدوهرحاضر،پژوهشدر
.استشدهاستفادهلیکرت

درتصادفیصورتبهپرسشنامه20ابتداپژوهشایندر
باسپسوشد،وريآجمعوتوزیعآزمونموردافرادبین

برايکرونباخآلفايمقدارSPSSافزارنرمازاستفاده
برايو/920) سازمانیفرهنگ(الفپرسشنامه
به/870میزانبه) گروهیپویایی(بپرسشنامه

بدستآلفايبهتوجهباپرسشنامهدوهرکهآمدهدست
.باشدمیبرخوردارقبولیلقاباعتبارازآمده
) ب(و) الف(هايپرسشنامهعلمیرواییبررسیبراي

هرواستشدهاستفادهقضاوتیرواییازحاضر،پژوهش
اساتیدکهگرفتهقرارسنجیرواییموردپرسشنامهدو

ییدتأراپرسشنامهروایینظرانصاحبوراهنمامحترم
.اندنموده

نتیجهبهدستیابیجهتقتحقیهردرکهآنجائیاز
بهرهتحقیقآنبامناسبآماريهايروشازبایدمطلوب،

ایندراطالعاتتحلیلوتجزیههايروشبنابراین. گرفت
شدهبنديطبقهاستنباطیوتوصیفیبخشدودرپژوهش

:است
توصیفجهتتوصیفیبخشدر: توصیفیاولبخش

استفادهنموداروصددرفراوانی،جداول،ازنمونهویژگیهاي
.استشده

تحلیلوتجزیهبراياستنباطیبخشدر: استنباطیبخش
tآزمونوهمبستگیضریبازهافرضیهآزمونواطالعات

.استشدهاستفادهاستیودنت
تحقیقهايیافته

بیضرماهستندنرمالکهنمونهي هادادهبهتوجهبا
موردرهایمتغارتباطی بررسي برارارسونیپی همبستگ
آمارهي باالمقداربیضرنیادرمیدهیمقراراستفاده

ارتباطوي معناداربرلیدل05/0ازکمترsigورسونیپ
بیضرزانیمهرچهگریدعبارتبه. هستهمباریمتغدو

ارتباطریمتغدوباشدترکینزدکیبهرسونیپی همبستگ
بهزیني گریدی ک) یکاهش(شیافزابای عنیداشتهتريقو

. ابدییم) کاهش(شیافزاسرعت
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مؤلفهبرايپیرسونهمبستگیضریبآزمون) 1(جدول
پژوهشمستقلهاي

ضریبمتغیرهانامردیف
Sigهمبستگی

نتیجه
آزمون

فرضیه
)اول(

سازمانیفرهنگ
وارگانیک

گروهیپویائی
H٠رد923/0000

فرضیه
)دوم(

پویائیونوآوري
H٠رد218/0017/0گروهی

فرضیه
)سوم(

وخطرپذیري
H١رد074/0425/0گروهیپویائی

فرضیه
)چهارم(

پویائیوهدایت
H٠رد512/0000گروهی

فرضیه
)پنجم(

ویکپارچگی
H٠رد857/0000گروهیپویائی

فرضیه
)ششم(

مدیریتحمایت
H٠رد860/0000گروهیپویائیو

فرضیه
)هفتم(

پویائیولکنتر
H٠رد860/0000گروهی

فرضیه
)هشتم(

پویائیوهویت
H٠رد831/0000گروهی

فرضیه
)نهم(

وپاداشنظام
H٠رد370/0000گروهیپویائی

فرضیه
)دهم(

وتعارضتحمل
H١رد774/0-027/0گروهیپویائی

فرضیه
)یازدهم(

ارتباطیالگوهاي
H٠رد667/0000گروهیپویائیو

میکهآنجاییازاولفرضیهبهتوجهبا) 1(جدولمطابق
فرضدهدمینشانکهشد05/0ازکمترSigمقداربینیم
وارگانیکسازمانیفرهنگبینلذا. شودمیردصفر

بادیگرعبارتبه. داردوجودمعناداررابطهگروهیپویائی
میزایشافنیزگروهیپویائیسازمانی،فرهنگافزایش

.یابد
Sigمقداربینیممیکهآنجاییازدومفرضیهبهتوجهبا

. شودمیردصفرفرضدهدمینشانکهشد05/0ازکمتر
. داردوجودمعناداررابطهگروهیپویائیونوآوريبینلذا
نیزگروهیپویائینوآوري،افزایشبادیگرعبارتبه

.یابدمیافزایش
sigمقـدار مینـ یبیمـ کهآنجاییازمسوفرضیهبهتوجهبا

شودینمردصفرفرضدهدیمنشانکهشد05/0ازشتریب
.نداردوجودرابطهی گروهیی ایپووي ریخطرپذنیبلذا

sigمقدارمینیبیمکهآنجاییازچهارمفرضیهبهتوجهبا

شودیمردصفرفرضدهدیمنشانکهشد05/0ازکمتر
.داردوجودمعناداررابطهی گروهیی ایپوباتیهدانیبلذا
زینی گروهیی ایپوت،یهداشیافزاباگریدعبارتبه

.ابدییمشیافزا
sigمقدارمینیبیمکهآنجاییازپنجمفرضیهبهتوجهبا

شودیمردصفرفرضدهدیمنشانکهشد05/0ازکمتر
وجودمعناداررابطهی گروهیی ایپووی کپارچگینیبلذا

ی گروهیی ایپو،یکپارچگیشیافزاباگریدعبارتبه.دارد
.ابدییمشیافزازین
sigمقدارمینیبیمکهآنجاییازششمفرضیهبهتوجهبا

شودیمردصفرفرضدهدیمنشانکهشد05/0ازکمتر
معناداررابطهی گروهیی ایپوباتیریمدتیحمانیبلذا

تی،یریمدتیحماشیفزااباگریدعبارتبه.داردوجود
.ابدییمشیافزازینی گروهیی ایپو
sigمقدارمینیبیمکهآنجاییازهفتمفرضیهبهتوجهبا

شودیمردصفرفرضدهدیمنشانکهشد05/0ازکمتر
.داردوجودمعناداررابطهی گروهیی ایپووکنترلنیبلذا
زینی گروهیی ایپوکنترل،شیافزاباگریدعبارتبه

.ابدییمشیافزا
sigمقدارمینیبیمکهآنجاییازهشتمفرضیهبهتوجهبا

شودیمردصفرفرضدهدیمنشانکهشد05/0ازکمتر
.داردوجودمعناداررابطهی گروهیی ایپووتیهونیبلذا
شیافزازینی گروهیی ایپوت،یهوشیافزاباگریدعبارتبه
.ابدییم
sigمقدارمینیبیمکهآنجاییازهمنفرضیهبهتوجهبا

شودیمردصفرفرضدهدیمنشانکهشد05/0ازکمتر
وجودمعناداررابطهی گروهیی ایپووپاداشنظامنیبلذا

ی گروهیی ایپوپاداش،نظامشیافزاباگریدعبارتبه.دارد
.ابدییمشیافزازین
sigقدارممینیبیمکهآنجاییازدهمفرضیهبهتوجهبا

ینمردصفرفرضدهدیمنشانکهشد05/0ازشتریب
وجودرابطهی گروهیی ایپووتعارضتحملنیبلذاشود
.ندارد

sigمقدارمینیبیمکهآنجاییازیازدهمفرضیهبهتوجهبا

شودیمردصفرفرضدهدیمنشانکهشد05/0ازکمتر
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معناداررابطهیگروهیی ایپووی ارتباطي الگوهانیبلذا
،یارتباطي الگوهاشیافزاباگریدعبارتبه.داردوجود

.ابدییمشیافزازینی گروهیی ایپو

ی سازمانفرهنگي رهایمتغخردهریتأثزانیمی بررس-
یگروهیی ایپوبرکیارگان

رهایمتغنییتعبیضرجدول): 2(جدول

مدل
ضریب

همبستگی
R

ضریب
تعیین
(R2)

ضریب
تعیین

عدیلت
شده
(R2

AD.)

FSig.

1952/0907/0898/0803/103000

ی مالکR2. باشدیم=907/0R2بیضرمقدار2جدولدر
ی نوعبهایمدلی درستزانیمدادننشانجهتاست

ي خطاي دارامدلباشدکترینزدکیبهR2زانیمهرگاه
آمدهبدستR2مقداربهتوجهبانیبنابرااستي کمتر
ي رهایمتغخردهکلیطوربه.استمناسباریبسمدل

مربوطتغییراتازدرصد7/90کیارگانی سازمانفرهنگ
fآمارهمقداربهتوجهبا. کردندتبیینرای گروهیی ایپوبه

. استمعنادارونیرگرساستصفربرابرکهsigمقدارو

یونیرگرسبیضراایبتابیضرا): 3(جدول

شاخص
متغیر

یرغضریب
Bاستاندارد

استانداردضریب
Betaشده

tSig.

224/0873/1064/0ثابتعدد
213/0275/0271/8000ينوآور
187/0-328/1-043/0-017/0يریپذخطر
052/009/079/1076/0تیهدا

126/0204/0169/3002/0یکپارچگی
09/0153/0314/2023/0تیریمدتیحما

16/0261/0948/3000کنترل
066/0093/0565/1121/0تیهو

101/0179/013/5000پاداشنظام
006/0014/0428/0670/0تعارضتحمل
117/0233/0804/6000یارتباطي الگوها

. دهدیمنشانراشدهبرآوردی ونیرگرسبیضرا) 3(جدول
همشاهدبتابیضراي براآمدهدستبهریمقادبهتوجهبا
تیحما،یکپارچگی،ينوآورریمتغخردهششکهشودیم

ریمتغبری ارتباطي الگوهاوپاداشنظامکنترل،ت،یریمد
.دارندمثبتریتاثی گروهیی ایپو

Y= 275/0 x1+ 204/0 x2+ 153/0 x3+ 261/0 x4+ 179/0 x5+ 233/0 x6

X1:ينوآورX4:کنترل
X2یکپارچگ: یX5:پاداشنظام
X3 :تیریمدتیحماX6:یارتباطي الگوها
Y:یگروهیی ایپو

رهایمتغرتبهی بررسي برادمنیفرآزمون
موردي رهایمتغي بندتیاولوبودنکسانی یبررسي برا

نیانگیمچقدرهرآزموننیادر. ردیگیمقراراستفاده
ی زمانو. استشتریبریمتغآنتیاهمباشد،بزرگترهارتبه
ردهارتبهبودنکساني یادعاباشد05/0ازکمترsigکه
.شودیم

دمنیفرآزمون): 4(جدول

رتبهنیانگیم

ی
چگ

پار
ک

ی
تیحما

تیریمد
رلتیهو
تیهداکنت
ظام

ن
ش

پادا
مل

تح
و

ض
عار

ت
وها

الگ
ي 

باط
ارت

ی
آور

نو
ي

طر
خ

يریپذ

ک
ي 
دو

S
i
g
.

7.66
6.94
6.77
6.6

5.44
4.71
4.61
4.61
4.32
3.36

272.654
000

ازی کپارچگیریمتغرتبهنیانگیم) 4(جدولبهتوجهبا
ریساازی کپارچگیریمتغلذااستشتریبرهایمتغریسا
sigمقدارکهیی آنجاازو.داردي شتریبتیاهمرهایمتغ

ازرهایمتغی عنیشودیمردصفرفرضاست05/0ازکمتر
.ستندینکساني یبندرتبهنظر
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يریگجهینت
،شدهمحاسبههمبستگیضریبازحاصلنتایج-

فرهنگمتغیردوبینرا) 923/0(قويهمبستگی
سطحدریعنیدهدمینشانگروهیپویاییوسازمانی
وسازمانیفرهنگبینکهگفتتوانمی% 95اطمینان

.داردوجودرابطهکارکنانگروهیپویایی
لذااستمستمريامریکگروهیپویاییکهآنجااز

راگروهیپویاییبایدگروهیعواملبردتأکیباسازمان
همامراینيالزمهکهکندحفظمداومطوربهوتقویت

سازماندرقويسازمانیفرهنگاستحکاموگسترش
.است

آمدهبدستهمبستگیضریبازحاصلنتیجهنیهمچن-
خالقیتمتغیردواینبینرامستقیمهمبستگی) 218/0(
سطحدریعنی. دهدمینشانیگروهپویاییو) نوآوري(

پویاییونوآوريبینکهگفتتوانمی% 95اطمینان
باپژوهشایننتیجه. داردوجودرابطهکارکنانگروهی
،)1389(جورسرایی،)1391(همکارانومجیبیپژوهش

.استهماهنگوهمسو) 2010(همکارانوطاهر
آمدهبدستهمبستگیضریبازحاصلنتیجهضمناً-
خطرپذیريمتغیردوبینراضعیفیهمبستگی) 074/0(
بینکهگفتتوانمیو.دهدمینشانگروهیپویاییو

.نداردوجودرابطهکارکنانگروهیپویاییوخطرپذیري
بدستهمبستگیضریبازحاصلنتیجهنیهمچن-

هدایتمتغیردوبینرامستقیمهمبستگی) 512/0(آمده
اطمینانسطحدریعنیدهدمینشانگروهیپویاییو

کارکنانگروهیپویاییوهدایتبینگفتتوانمی% 95
والوانیتحقیقباپژوهشاینهايیافته. داردوجودرابطه

و) 2008(ارگانوییلماز،)1387(دیلمی،)1391(همکاران
.داردمطابقتوهمسو) 2008(آرکینگویلیام

آمدهبدستگیهمبستضریبازحاصلنتیجهنیبنابرا-
ویکپارچگیمتغیردوبینرامستقیمهمبستگی) 857/0(

اطمینانسطحدریعنی. دهدمینشانگروهیپویایی
گروهیپویاییویکپارچگیبینگفتتوانمی% 95

تحقیقباپژوهشاینهايیافته. داردوجودرابطهکارکنان

فونگمینگ،)1387(واثقی،)1388(همکارانومحمدي
.داردمطابقتوهمسو) 2007(لیگوگانگوال
آمدهبدستهمبستگیضریبازحاصلنتیجهنیهمچن-
حمایتمتغیردوبینرامستقیمهمبستگی) 860/0(

سطحدریعنی. دهدمینشانگروهیپویاییومدیریتی
ومدیریتیحمایتبینگفتتوانمی% 95اطمینان

اینهايیافته. ارددوجودرابطهکارکنانگروهیپویایی
،)1387(واثقی،)1386(آباديحجیتحقیقباپژوهش

مطابقتوهمسو) 2004(چنو) 2005(همکارانوموبلی
.دارد

آمدهبدستهمبستگیضریبازحاصلنتیجهضمناً-
وکنترلمتغیردوبینرامستقیمهمبستگی) 860/0(

اطمینانسطحدریعنی. دهدمینشانگروهیپویایی
کارکنانگروهیپویاییوکنترلبینگفتتوانمی% 95

مجیبیتحقیقباپژوهشاینهايیافته. داردوجودرابطه
و) 1992(کاترو،)1389(جورسرایی،)1391(همکارانو

.داردمطابقتوهمسو) 2010(همکارانوطاهر
آمدهبدستهمبستگیضریبازحاصلنتیجهنیهمچن-
وهویتمتغیردوبینراتقیممسهمبستگی) 831/0(

اطمینانسطحدریعنی. دهدمینشانگروهیپویایی
کارکنانگروهیپویاییوهویتبینگفتتوانمی% 95

واثقیتحقیقباپژوهشاینهايیافته. داردوجودرابطه
) 2010(همکارانوطاهر،)1387(دیلمیثابت،)1387(
.داردبقتمطاوهمسو) 2008(آرکینگویلیامو

آمدهبدستهمبستگیضریبازحاصلنتیجهضمناً
پاداشنظاممتغیردوبینرامستقیمهمبستگی) 370/0(
اطمینانسطحدریعنی. دهدمینشانگروهیپویاییو

گروهیپویاییوپاداشنظامبینگفتتوانمی% 95
تحقیقباپژوهشاینهايیافته. داردوجودرابطهکارکنان
،)1391(همکارانومجیبی،)1388(همکارانومحمدي

لیگوگانگالوفونگمینگو) 2005(همکارانوموبلی
.داردمطابقتوهمسو) 2007(

) 027/0(آمدهبدستهمبستگیضریبازحاصلنتیجه
وتعارضتحملمتغیردوبینراضعیفیهمبستگی

تحملبینکهگفتتوانمیو. دادنشانگروهیپویایی
.نداردوجودرابطهکارکنانگروهیپویاییوتعارض
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) 667/0(آمدهبدستهمبستگیضریبنکهیاخالصه
وارتباطیالگوهايمتغیردوبینرامستقیمهمبستگی

اطمینانسطحدریعنی. دهدمینشانگروهیپویایی
گروهیپویاییوارتباطیالگوهايبینگفتتوانمی% 95

تحقیقباپژوهشاینهايیافته. داردوجودرابطهکارکنان
،)1387(واثقی،)1389(جورسرایی،)1386(آباديحجی

.داردمطابقتوهمسو) 1992(کاتروو) 2004(چن

تحقیقنتایجبرمبتنیپیشنهادات
برايگرددمیپیشنهاداولفرضیهنتیجهبهتوجهبا

وتکارابنوآوري،خالقیت،باراگروههاپویاییمستمرحفظ
ونوافکاربروزبرايرازمینه. کردتشویقعملآزادي

تانماییمتوجیهکارکنانبه. کردفراهمجدیدپیشنهادات
احساسحلراهکردنپیداومسائلبامواجههدر

.کنندمسئولیت
برايگرددمیپیشنهاددومفرضیهنتیجهبهتوجهبا

بهبودنتیجهدروکارکنانگروهیپویاییبهبودواستمرار
گروههاوافرادزمینه،ایجادبامدیرانبایستیآنهاعملکرد

راآنهانمایندترغیبوتشویقخطیروظایفپذیرشبهرا
فعالیتازاحتمالیخطراتزماندرتانمایندتفهیمطوري

وسعیباخطرها،وجودباونباشندگریزانکردنکارو
فعالیتسازماناهدافبهدستیابیجهتدربیشترتالش
.کنند
برايگرددمیپیشنهادسومفرضیهنتیجهبهتوجهبا

بایداهدافکارکنان،عملکردارزیابیوکارهادرستانجام
وافرادبرايشغلیانتظاراتوشوندتعریفروشنیبه

ازراکارکنانبالفاصله. گرددبیانروشنوواضحگروهها
.سازندمطلعوظایفصحیحانجاموعملکردنتایج
برايگرددمیپیشنهادپژوهشچهارمنتیجهبهتوجهبا

مدیرانکاريگروههايوواحدهاگروهیپویاییتداوم
هماهنگیباراخودسرپرستیتحتافرادکهنمایندسعی

راگروهیمشارکتونمودهتشویقوترغیبیکدیگربا
.دهندگسترش

گرددمیپیشنهادپژوهشپنجمنتیجهبهتوجهبا
همکاريومساعدتبرايفضاایجاددربایستیمدیران
مشکالتحلدرونمایندتالشزیردستانبهنسبتبیشتر

راکارکنان. کنندحمایترازیردستانکاري،مسائلو
.نمایندتشویقآنهاعملکردبهبودجهتهمواره
دگردمیپیشنهادپژوهشششمنتیجهبهتوجهبا

درراکنترلهايمکانیزمدیگرومقرراتوقوانینبایستی
وتوانبهتوجهباافرادمشارکتباوداشتهنگهحداقل

نمودهایجادآناندرراکارهادرخودکنترلیاستعدادشان،
اتخاذدراستعدادشانبرحسبراکارکناننیزمدیرانو

ورمجبکارکنانصورتایندر. دهندمشارکتتصمیمات
اداري،خشکمقرراتوقوانینخموپیچدرنیستند

ومنفعلروحیهیکودهندهدرراخودارزشمنداوقات
.باشندداشتهغیرخالق

گرددمیپیشنهادپژوهشهفتمنتیجهبهتوجهبا
وافرادعضویتحفظووفاداريحفظبرايبایدمدیران
داشتهیصحیحریزيبرنامهکارکنانشغلیرضایتافزایش
وشغلبهخودخاطرتعلقکارکناندرازمدتدرتاباشند

درآنانتفاوتیبیبهمنجروندادهدستازراسازمان
میامراینصورتغیرایندر. نشودسازماناهدافتحقق
درکارکنانگروهیپویاییواثربخشیدرسوئیاثرتواند

.باشدداشتهسازمان
گرددمیپیشنهادژوهشپهشتمنتیجهبهتوجهبا

پاداشاعطايبایستیکارکنانروحیهتقویتجهت
باپاداشوتشویقوگیردصورتکارکنانعملکردبرمبناي
درافرادانتصابوانتخاب. شودمتناسبافرادکارکیفیت
وضوابطبراساسافرادشغلیترفیعوارتقاءوپستها

وعملکردبینمناسبیرابطهوبگیردصورتشایستگی
.شودبرقرارپاداش
طوريگرددمیپیشنهادپژوهشنهمنتیجهبهتوجهبا

آنهاتاکنندفراهمسازماندرکارکنانبرايراکارمحیط
گونههیچونمایندمطرحراخودانتقاداتآزادانهبتوانند

وپیشنهاداتنظرات،نقطهارائهجهتهراسیوبیم
تغییرطوريراآنهافرهنگایدب. باشندنداشتهانتقادات

محیطوسازماندرآمدهبوجودنظرهاياختالفتاداد
.بپذیرندراحتیبهراکار
گرددمیپیشنهادپژوهشدهمنتیجهبهتوجهبا

زیردستانتماسامکانکهبیاندیشندتدبیريبایدمدیران
ترآسانوبهتروبیشترچههرمسئوالنومدیرانبا
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کاريتیمهايتشکیلوگروهیکاربهویردپذصورت
دادهبیشترياهمیتنظر،تبادلواطالعاتانتقالجهت
سازمانارتباطاتشبکهبهمحدودارتباطات،وشود

راهتوسعهوبروزازمانعامراینکهچرانشودمتمرکز
.گرددمیسازماندرخالقحلهاي

محققتجارببرمبتنیپیشنهادات
درکارکنانبرايآموزشیهايکالسبرگزاريزمینه-1

اجرايچگونگیومطلوبسازمانیفرهنگباآشناییمورد
فناوريازبهینهاستفادهوگروهیپویاییهاياستراتژي

اینترنت،وبالگ،الکترونیک،پستمانند(موجودهاي
.شودایجاد...) وادارياتوماسیون

کارشناسانازمتشکلتخصصیايکمیتهتشکیل-2
پیمسئولیتزیرموارددرریزيبرنامهضمنکهمجرب
:باشندداشتهراموارداینبرنظارتوگیري
الگوهايازاستفادهوارتباطیهايشبکهگسترش

باآزادانهبتوانندافرادکهسویهچندوپذیرانعطافارتباطی
درراخودهايدانستهوباشندداشتهارتباطیکدیگر
.بگذارندیکدیگراختیار
اعتمادفرهنگتقویتوشنودوگفتهاياتاقکایجاد
راخودموقعیتدانشعرضهبانکننداحساسکارکنانتا
.انداختخواهندخطربه
هايبخشمیانهماهنگیوکاريگروههايتشکیل

وهمکاريومشارکتفرهنگگسترشوسازمانمختلف
پویاییتقویتجهتدابیريتاندیشیدنوتیمیکار

.گروهی

حمایتوپذیريریسکفرهنگگسترشوتشویق-3
هايپروژهانجامدرکارکنانخالقانهونوهايایدهازجدي
دردادهرخاشتباهاتازیادگیريفرهنگایجادوکاري
.هاپروژهوطرح

تشویقدردقیقوسالمدهیپاداشسیستمیکایجاد-4
برايجدیدهايدادهارائهوجدیدهايایدهرائهاازافراد
.پذیريریسکازحمایتوتشویقوامورانجام

مشارکتهمراهتري،پیشرفتهوجدیدهايروش-5
صورتسازمانهايریزيبرنامهدرآنهادخالتوکارکنان

.باشندداشتهتغییراتمقابلدررامقاومتحداقلتاگیرد

ومشخصسازماناستراتژیکاهدافوسازمانیاهداف-6
روشنیبهسازماناندازچشمهمچنینوشودتعریف
بهسازمانجهتواهدافازروشنیدركتاشودترسیم

.شودمنتقلکارکنان

آتیتحقیقاتبرايپیشنهادات
هايمؤلفهسایربعديتحقیقاتدرشودمیپیشنهاد-

.شودگرفتهنظردرسازمانیفرهنگ
تأثیرسازمانابعادهمهبرسازمانیفرهنگکهآنجائیزا-

رابطهبعديتحقیقاتدرتاشودمیپیشنهادلذاگذاردمی
موردعملکردوشغلیرضایتباسازمانیفرهنگبین

.گیردقراربررسی
فرهنگرابطهبعديتحقیقاتدرشودمیپیشنهاد-

قرارررسیبموردتکنولوژيوسازمانیساختارباسازمانی
.گیرد

افرادماندگاريمیزانباراحاکمسازمانیفرهنگرابطه-
.دهندقراربررسیموردسازمان،در
درراگروهیپویاییوسازمانیفرهنگبینرابطه-

.دهندقراربررسیموردمعلمانودبیرانبینومدارس
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