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  22/9/86: تاریخ دریافت مقاله 
  11/3/87: تاریخ پذیرش مقاله 

 ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون بررسی

  دانشگاه فردوسی مشهد   میت علئهی اعضاي از نظر
    

  
  
  

  چکیده
ي مؤثر بر فرهنـگ سـازمانی در دانشـگاه    ها هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی ابعاد و شاخص

از مدل دنیسون که مدلی نسبتاً جدید و کامـل اسـت اسـتفاده شـده      ،بدین منظور .استفردوسی مشهد 
باشـد   میرسالت و سازگاري ، درگیر شدن در کار، پذیري عد اصلی انطباقاین مدل داراي چهار ب. است

فرهنـگ   هـاي  مؤلفـه ي مربوط به ها داده. عد اصلی سه شاخص تعریف شده استکه براي ارزیابی هر ب
. آوري گردیده است دانشگاه جمع میت علئصورت پیمایشی توسط پرسشنامه از اعضاي هی هسازمانی ب

بـا اسـتفاده از فرمـول کـوکران      محاسبه شـد و  90/0پایایی مربوط به ابزار سنجش با آلفاي کرونباخ 
ي تحقیق این نتیجه را محقق سـاخت  ها ي حاصل از یافتهها تحلیل. نفر تعیین شد 101به تعداد  اي  نمونه
عد انطباقکه ب پذیري بیشترین و بدسـت  بـه عد سـازگاري کمتـرین امتیـاز را    عد درگیر شدن در کار و ب 
 انـداز در حـد   پـذیري و چشـم  ي تغییرهـا  گانه شـاخص ي دوازده ها در بین شاخص، همچنین. اند هآورد
دسـت آورده   همانند هماهنگی و تیم سازي کمترین امتیاز را بـ  ها و برخی شاخص اند هی قرار گرفتباالی
عـد بـا یکـدیگر و    چهار ب ۀاز روش آنالیز واریانس چند متغیره جهت مقایس. باشند مینیازمند بهبود  که

بـا همـدیگر تفاوتشـان     هـا  ده شد کـه مشـخص شـد ابعـاد و شـاخص     دوازده شاخص با همدیگر استفا
انـداز بیشـترین    نتایج تحلیل عاملی نشان داد که از منظر پاسخ دهندگان چشـم  همچنین،. دار است معنی
  .گذارد میرا بر روي فرهنگ سازمانی  تأثیر
، رسـالت ، درگیـر شـدن در کـار   ، پـذیري  انطبـاق ، مـدل دنیسـون  ، فرهنگ سـازمانی  :هاي کلیدي واژه

  سازگاري
  

   
                                                

 استادیار گروه مدیریت، دانشکدة علوم اداري و اقتصادي، دانشگاه فردوسی مشهد  -1

  ) alizadeh7@gmail.com(  دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مدیریت -2
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  مقدمه
عالقه براي انجام . آوردشمار  بههشتاد را باید آغاز تحقیقات مجدد بر روي مسئله فرهنگ سازمانی  ۀده

مـوارد  ایـن  ازجملـه بـه   . باشد میتحقیقات بیشتر بر روي فرهنگ سازمانی نشأت گرفته از عوامل گوناگونی 
لـذا بحـث    ؛باشـد  مـی و کسب و کارها ها  سازمانشدن  آغاز جهانیۀ هشتاد ده ۀده ،اوالً: توان اشاره کرد می

در این دهه مشخص شد که سطوح مختلف  ،ثانیاً. بحث روز بود، ها سازمانگونه  هماهنگی بین کارکنان این
 عنـوان   بـه توانـد   میفرهنگ سازمانی  ،ثالثاً. توان به نوع فرهنگ سازمان مرتبط دانست میعملکرد سازمان را 

به راحتی قابـل تقلیـد توسـط     ها زیرا برخی از فرهنگ ؛ي رقابتی پایدار عمل کندها راي ایجاد مزیتمنبعی ب
یـک رقیـب    ۀمثابـ  ور قدرت اقتصادي و صنعتی ژاپن بـه توان به ظه میاز دالیل دیگر  ،همچنینرقبا نیستند و 

هـاي فرهنگـی    آن را تفـاوت  ةآمریکا اشاره کرد که محققان  یکی از دالیل عمد برابرقابل توجه و مهم در 
   .)16: 2006، کویین و کامرون ؛3: 2001، گافی و جونز( اند هبین دو کشور دانست
از  ،بـا وجـود ایـن    ؛مختلف بر روي مفهوم فرهنـگ توافـق نظـري وجـود نـدارد       میي علها در بین رشته
ات پایـداري سـازمان را   کـه موجبـ   اند هیک زنجیر مستحکم تعبیر کرد عنوان بهفرهنگ را ، دیدگاه سازمانی

 کـه  اسـت  دهـه  دو بـه  نزدیـک . )7: 1379، بیـدختی  ؛647: 2007، کـورت و چرمـک  ( کنـد  مـی فـراهم  

 و سـازمانی  رفتـار  ةحـوز  نظـران   صـاحب  ویژه به، مدیریت و سازمان ۀعرص نظران  صاحب و پردازان نظریه
 محسـوس  و ملمـوس  چنـدان  کـه  انـد  هپرداخت سازمان در مهمی موضوع طرح به سازمان تحول متخصصان

 و نقـد  مـورد  اوشی ویلیام، شاین ادگار، بنیس وارن نظیر معروفی نظران  صاحب توسط موضوع این. نیست
 تجلی )1982( واترمن پیترز اثر» کمال جستجوي در«کتاب  در آن اهمیت، همه از و بیشتر گرفته قرار طرح

 در وغیرملمـوس  غیرمـادي  ۀجنبـ بـا   و بیشـتر  گرفت نام »فرهنگ سازمانی«مهم  موضوع این لذا .ه استیافت

، فـانی و حسـین نـژاد   ( شد و در مقاطع مختلف زمانی مـورد بررسـی و مطالعـه قـرار گرفـت      شناخته سازمان
1381 :38(.  

ي افراد اگر منجر به شکسـت مطلـق سـازمان و    ها ارزشباورها و ، عموماً عدم توجه به فرهنگ سازمانی
را در روند حرکت سازمان ایجاد کرده و  اي  حداقل اشکاالت عدیده ،نشود اندازنرسیدن به اهداف و چشم 

شده بـا فرهنـگ رایـج     بینی پیشانرژي زیادي را براي حل معضالت ایجاد شده ناشی از رودررویی اهداف 
باشـد   مـی پیچیـده   اي  فرهنگ سازمانی پدیـده  ،آید میگونه که از شواهد موجود بر آن. دهد میهدر  سازمان
 هـا   سـازمان لذا زمانی که . سزایی دارد پیشرفت و دگرگونی سازمان نقش به ین حال در تسریع روندعکه در 

در عمـل بـا مشـکالت    ، ي آن شـناخت کـافی نداشـته باشـند    هـا  از فرهنگ سازمانی خود و ابعـاد و شـاخص  
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شناسایی  ،بنابراین .شوند میعدم انسجام سازمانی و کاهش عملکرد مواجه ، همانند تعارض سازمانیفراوانی 
با آگاهی و دید کامل نسبت به فضاي حاکم بر سـازمان از نقـاط قـوت     کند تا میکمک  به مدیرانفرهنگ 

در ایـن پـژوهش از مـدل    . نماینـد  بینـی  پیشتدابیر و اقدامات الزم را  ،آن استفاده نموده و براي نقاط ضعف
اسـت و عـالوه بـر     مـی ي علهـا  و یافتـه  هـا  ظریـه فرهنگ سازمانی دنیسون استفاده شده اسـت کـه مبتنـی بـر ن    

روسـیه و تـایوان نیـز آن را پشـتیبانی و     ، سایر تحقیقات در کشورهاي چـین ، تحقیقات انجام شده در امریکا
. باشـد  مـی و رسالت پذیري  انطباق، درگیر شدن در کار، عد سازگارياین مدل داراي چهار ب. کنند می تأیید

  :از مزایاي زیر برخوردار است، ي فرهنگ سازمانیها مدلمدل فرهنگ سازمانی دنیسون در مقایسه با سایر 
  .زند میرفتار گروهی را محک ، به جاي ارزیابی شخصیت -
  .دهد میترین سطوح سازمان انجام  گیري را تا پایین اندازه -
  .در تمام سطوح یک سازمان کاربرد دارد -
  

  و نقطه نظرات پیرامون فرهنگ سازمانی دیدگاه ها
شـود بـه برخـی از     مـی سـعی  جـا   در ایـن امـا   ؛بسیار متعـددي از فرهنـگ سـازمانی شـده اسـت      تعاریف

ي فرهنـگ سـازمانی   هـا  ارزشبر روي  نظران  صاحببرخی از دانشمندان و . هاي رایج پرداخته شود تعریف
ادراك مشترك اعضاي سازمانی است که رفتـار آنهـا را تحـت     گر فرهنگ سازمانی نمایان. اند هتآکید کرد

در طـول   یی وجود دارنـد کـه دائمـاً   ها مراسم و اسطوره، نمادها، ها ارزش، در هر سازمان. دهد میقرار  تأثیر
کنند که کارمندان چگونه جهان خـود را درك کـرده    میي مشترك معین ها ارزشاین  .کنند میزمان تغییر 

  .)52: 2005، رابینز( دهند میو به آن پاسخ 
دهند که اعضـاي سـازمان همگـی بـا هـم در آن       مییی تشکیل ها ارزشاصلی فرهنگ سازمانی را  ۀهست

: 1383، حاجی کریمـی (گیرند  میرفتارهاي درون سازمانی شکل ، ها ارزشمشترك هستند و بر اساس این 
گسـترده پذیرفتـه   طـور   بـه سـازمان   يي کلیدي است که توسط اعضاها ارزشاز  اي  فرهنگ مجموعه. )108

  .)4: 2006، سویی و دیگران( شده است
همـان   را فرهنـگ لـذا   ؛اند ههاي نامحسوس و نانوشته در سازمان متمرکز شد برخی دیگر بر روي بخش

 ةشـود و نشـان دهنـد    مـی وارد آمـوزش داده   به اعضاي تـازه ، درست ةیک پدید عنوان  بهکه  دانند میچیزي 
   .)79: 1383، هادیزاده مقدم و حسینی(بخش نانوشته و نامحسوس سازمان است 
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ادگـار شـاین   . انـد  هبرخی دیگر به عوامل محیطی در تعریف فرهنگ سازمانی توجه کـرد  ،و در نهایت 
هـاي سـازگاري بیرونـی و     د که بر اثـر انـدوختن از دشـواري   دان میفرهنگ را الگویی از مفروضات بنیادین 
، شـرمرهورن و دیگـران  (شـود   مـی آفریده کشـف و یـا پـرورده    ، یکپارچگی درونی از سوي گروهی معین

، الـوانی ( کنـد  میمشی سازمان را به سمت کارکنان و مشتریان هدایت ّ که خط اي  فلسفه. )438-436: 2005
ـ   همچنین، و . )48و  47: 1383 کـه در درون   انـد  هرد جامعـه در نظـر گرفتـ   فرهنگ را نمودي از فرهنـگ خُ

  .)7: 1379، بیدختی(گیرد  میصنفی و اقتصادي شکل ، ي صنعتیها سازمان
ي تحقیقـاتی گونـاگونی اثـر    هـا  زمینـه ، با توجه به تعاریف متفاوتی که از فرهنگ سـازمانی شـده اسـت   

عـاملی   عنوان  بهفرهنگ سازمانی  ،در این تحقیق .اند هفرهنگ بر عملکرد سازمانی را مورد سنجش قرار داد
  .گیرد میدر جهت ایجاد تغییر در سازمان مدنظر  قرار  مؤثر

مایکـل پـورتر    ،براي مثـال . گیرند میدر نظر  ها سازمانیی را براي موفقیت ها بسیاري از محققان ویژگی
؛ محصوالت جانشین کم-2؛ موانع ورود زیاد-1: شمرد هاي موفق را بدین ترتیب برمی سازمانویژگی  شش

رقابـت  -6؛ کننـدگان  زنی پایین عرضه قدرت چانه-5؛ زنی پایین خریداران ت چانهقدر-4؛ باال سهم بازار-3
باید منجر به موفقیـت مـالی    ها بی شک این ویژگی .)384: 1382، علی احمدي و همکاران(شدید بین رقبا 

تت ریتـا  تحقیقـاتی کامپوسـ   ۀسسـ ؤبر اساس تحقیقات انجـام گرفتـه توسـط م    ،با وجود این . شود ها شرکت
گونه مزایـاي رقـابتی    کدام از این هیچ ي موفق امریکایی تقریباًها سال اخیر اکثر شرکت بیستدر ، 1سرویس

درصـد بـازده    775بـا  ( 2خطوط هـوایی جنـوب غربـی   : ي موفق عبارتند ازها این شرکت. اند هنبودبرخوردار 
درصـد بـازده    118بـا  ( 4سـون فـود   تـی ، )گـذاري  سـرمایه درصد بازده  807با ( 3وال مارت، )گذاري سرمایه
 689بـا  ( 6شرکت انتشاراتی بلنیـوم ، )گذاري سرمایهدرصد بازده  410با ( 5سیر کویت سیتی، )گذاري سرمایه

اگر دقت کنیم در امریکا کمتر کسـی بـه فکـر ایجـاد یـک کسـب و کـار در        . )گذاري سرمایهدرصد بازده 
فروشـندگان لـوازم الکترونیکـی و    ، کنندگان غـذا  توزیع، خرده فروشی با تخفیف، ي خطوط هواییها زمینه

محصـوالت جانشـین زیـاد اسـت و     ، در صنایع ذکـر شـده در بـاال موانـع ورود کـم اسـت      . افتد انتشارات می

                                                
1- Composted Data Services 2005  
2- Southwest Airlines  
3- Wal Mart   
4- Tyson Foods  
5- Circuit City   
6- Plenum Publishing  
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داراي مزایـاي   ،و در حقیقـت ، ربازده باال در موقعیـت رهبـري بـازار قـرار ندارنـد     ي پها کدام از شرکت هیچ
  .اند هربازداما پ ؛دباال نیستن گانۀ رقابتی شش

کـه   موفـق باشـند درحـالی    انـد  هتوانسـت  هـا  ؟ چگونه این شرکتچیست ها پس علت موفقیت این شرکت
کم سـر و صـدا و پنهـان    ، بسیار ناملموس ها عامل کلیدي موفقیت این شرکت ؟اند هرقبایشان شکست خورد

، کـویین و کـامرون  (حتی بسیار قدرتمندتر از عوامل بـازار کـه در بـاال ذکـر شـد      ولی بسیار قدرتمند است؛ 
2006 :3(.  

اثربخشـی شخصـی و اثربخشـی رهبـري     ، ارتباط قوي بین فرهنـگ سـازمانی  ، در تحقیقات انجام گرفته
شـناخت فرهنـگ    ،در تدوین استراتژي سازمان. )204: 2007، کیوانتس و بوگالرسکی(مشاهده شده است 

براي شناخت سـازمان و رفتارهـا و عملکـرد کارکنـان     . )2: 1385، هدایتی( کند میایفا  میی نقش مهسازمان
در سازمان توجه به فرهنـگ امـري    میبراي انجام هرگونه اقدا. اساسی و بنیادي است  میشناخت فرهنگ گا

هـاي   گیـري  جهـت توان انجام تغییـرات را تسـهیل کـرد و     میزیرا با اهرم فرهنگ به سادگی ، ضروري است
ریـزي شـده بـه تغییـر      حتی در بعضی از تعاریف براي بیان تغییـرات برنامـه   ؛جدید را در سازمان پایدار نمود

فرهنگ سازمانی نقش غیر قابل انکاري در موفقیت تغییـرات  . )48، 1383، الوانی(فرهنگ اشاره شده است 
  .)624-625: 2004، فیلیپ و مکوون( کند میکسب و کارها ایفا 

، باشـد  مـی  رفتارها ةنحو بر سازمانی فرهنگ تأثیر گر بیان، آید برمی تحقیقات و ها یافته از بررسی آنچه
 وگسـترده  حفظ مشتاقانهطور  به ها ارزشو  کلیدي يها که باور ییها سازمان در اغلب امروزه که اي گونه به

 هـا   سـازمان این  در رضایت. است تر قوي فرهنگ و بوده ها ارزش این به متعهدتر ي سازماناعضا ،اند هشد

 نحـو  را بـه  و آن دارند وافري ۀعالق خود شغل به افراد. است کمتر و انتقاالت و نقل خدمت و ترك بیشتر

 خواهـد  سازمان بیشتر بخشی اثر جهت در مثبت عاملی سازمان فرهنگ، الح این در .دهند می انجام احسن

ریزي شده با دگرگونی فرهنگ سـازمانی   عنوان یک فرآیند برنامه بهبالندگی سازمان . )1377، مشبکی( بود
واقـع نخواهـد    مؤثر ، هرگونه تغییر در سازمان بدون توجه کافی به فرهنگ سازمانی ،در حقیقت. برابر است

بایـد بـه عوامـل تشـکیل      ،باشند میوري و عملکرد سازمانی  اگر مدیران درصدد افزایش بهرههمچنین، . شد
 هـا   سـازمان اهمیت فرهنگ سازمانی نزد مـدیران و  ، اخیر ۀدر ده. نگ سازمانی توجه داشته باشندفره ةدهند

وري توجـه   در بهـره  مـؤثر به شش عامل  ها سازمانچندان دور مدیران  ۀ نهدر گذشت. تغییر زیادي کرده است
هـاي   بـازار و مهـارت  ، مـواد اولیـه  ، نیـروي کـار  ، تکنولـوژي ، سـرمایه : این عوامل عبـارت بودنـد از   ؛داشتند
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هـدایت  ، دهی محققان مدیریتی معتقدند که عامل مهمتري نیز وجود دارد که به شکل ،در این بین. مدیریتی
  .است »فرهنگ سازمانی«پردازد و آن  میو تقویت شش عامل یاد شده 

ی زوایـاي  ي زیاد است که با بررسفرهنگ سازمانی بر کارکنان و اعضاي سازمانی به حد تأثیر ،بنابراین
رفتار و نگرش اعضاي آن پی برد و عکس العمل احتمـالی آنـان   ، توان نسبت به چگونگی احساسات میآن 

  .قرار داد بینی پیشرا در مورد اتفاقات آتی مورد 
رهنگ سبب ایجاد همدلی غناي این ف. باشد میفرهنگ سازمانی در واقع بخش مکمل عملکرد سازمان 

. تا همگی خود را در یک صـف ببیننـد   کند میمان شده و به آنها کمک تک اعضاي یک ساز در میان تک
ات آن بـر  تـأثیر به عملکرد فرهنـگ سـازمانی و نیـز     کند مینقشی که فرهنگ سازمانی در یک سازمان ایفا 

فرهنگ سازمانی کارکردهاي زیادي دارد که به برخی از آنهـا  . شود میهاي گوناگون سازمان تقسیم  بخش
  :شود میاشاره 
ارتباط قوي بین فرهنـگ سـازمانی بـا اثربخشـی شخصـی و اثربخشـی رهبـري و بـا رضـایت شـغلی            -1

و  295: 1380، دوزي سـرخابی و دیگـران    یمنی ؛204: 2007، کیوانتس و بوگالرسکی(مشاهده شده است 
278(.  

فـراهم   فرهنگ سازمانی موجبات ایجاد سازگاري در خارج از سازمان و ادغام در داخل سـازمان را  -2
  .)436-438: 2005، شرمرهورن و دیگران( کند می

به اعضاي گروه در هماهنگ سازي و انطبـاق  ، سازد که این هویت میفرهنگ یک هویت گروهی  -3
  .)108: 1383، حاجی کریمی( کند میهاي سازمان کمک  ها و هدف موریتمأ، ها خویش با سیاست

  .)45: 2007، کینیکی و کریتنر(آورد  میفرهنگ سازمانی موجبات تعهد گروهی را فراهم  -4
ي ها ارزشاجتماعی جهت تقویت رفتارهاي مشخص و  ةیک کنترل کنندعنوان  بهفرهنگ سازمانی  -5

  .)278: 2007، باربوسا و کاردوسا( کند میغالب عمل 
  .)79-80: 2006، فرانکویس(باشد  میی اثرگذار فرهنگ سازمانی بر روي تمام تعامالت سازمان -6

. باشـد  میي اساسی و فرهنگ سازمانی ها ارزشدهی و هدایت  شکل، مدیران ۀترین وظیف یکی از اصلی
حتـی برخـی از دانشـمندان    . داننـد  میدر سازمان  ها ارزشنقش اساسی رهبران سازمان را مدیریت  ،در واقع

 ،همچنـین . سـنجند  مـی هـاي متعـالی در سـازمان     و هدف ها ارزشعملکرد عالی را با دستیابی و حاکم بودن 
بـدون توجـه بـه     ،که حتی اگر هدف سازمانی تنها سودآوري باشد اند هدبسیاري از محققان به این نتیجه رسی
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و  ، مــدیران بایــد توجــهدر نتیجــه. خــود دســت یافــتتــوان بــه اهــداف  مــیي فرهنــگ ســازمانی نهــا ارزش
  .گذاري الزم در مورد مدیریت فرهنگ سازمانی را داشته باشند سرمایه
 

   ۀپیشینمطالعه 
  :گردد میطور خالصه ارائه  تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور به مطالعات و ،در این قسمت

سازمان را با  -بین فرهنگ سازمانی با یگانگی فرد رابطۀدر پژوهش خود  )1387(اردالن و همکارانش 
نشـان دادنـد کـه    آنهـا  . ی قرار دادندمورد بررس، ي دولتی غرب کشورها استفاده از مدل دنیسون در دانشگاه

در ایـن   ،همچنـین . ي غـرب کشـور حـاکم اسـت    ها عد فرهنگ سازمانی مدل دنیسون در دانشگاههر چهار ب
سـازمان و   -باالترین همبستگی را با معیارهاي سازمانی یگـانگی فـرد  ، عد رسالتپژوهش مشخص شد که ب

سازمان داشته است -ترین میزان همبستگی را با معیارهاي فردي یگانگی فرد عد درگیر شدن در کار پایینب.  
در پژوهش خود مدل دنیسون را در سازمان مدیریت صنعتی مـورد بررسـی   ، )1386(منوریان و بختایی 

عد درگیر شـدن  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سازمان مدیریت صنعتی در هر چهار ب. دادندقرار 
سـازمان مـدیریت   . متوسط و باالتر از متوسط قرار دارد سازگاري و رسالت در حد، انطباق پذیري، در کار

بـا وجـود   . آورده است دست بهپذیري  انطباقصنعتی بهترین وضعیت را در متغیرهاي درگیر شدن در کار و 
 همچنـین، . از جمله هماهنگی و پیوستگی و اهداف و مقاصد نیازمنـد بهبـود اسـت    ها در برخی شاخص ،این

ثابت سازمان مدیریت صنعتی به سمت منعطف تمایل دارد و در  -در این تحقیق مشخص شد طیف منعطف
  .خارجی نیز اختالف قابل توجهی مشاهده نشده است -طیف تمرکز داخلی

سـازي   ی و رضایت مشتري در صنعت ساختمانارتباط بین فرهنگ سازمان، )2008(گیلسپی و همکاران 
. انـد  هآنها براي شناخت فرهنگ سازمانی از مدل دنیسون اسـتفاده کـرد  . اند هسنجید فروشندگان اتومبیل راو 

گیـر شـدن در کـار و    عـد در سازي در ب بیشترین امتیاز در صنعت ساختمان دهد که مینتایج این تحقیق نشان 
برابطـه  در همچنین،. دست آمده است هبپذیري  انطباقعد عد رسالت حاصل شده است و کمترین امتیاز در ب 
حاصـل  پـذیري   انطبـاق عـد  عد سازگاري و کمترین امتیاز نیـز در ب بیشترین امتیاز در ب، اتومبیل فروشندگان با

  .شده است
مـورد مطالعـه    ها سازمانبعاد مدل فرهنگ سازمانی دنیسون را بر عملکرد ا تأثیر  )2008(ییلماز و ارگان 

عـد سـازگاري کمتـرین    بیشترین امتیاز و بپذیري  انطباقعد ب براي  در این تحقیق مشخص شد که. قرار دادند
را بر افزایش  تأثیرعد رسالت بیشترین د که بیآ میهمچنین، از نتایج این تحقیق بر. آمده است دست  بهامتیاز 
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توانایی شرکت در تولید محصـوالت جدیـد بـه شـدت تحـت      همچنین، . ي تولیدي داردها عملکرد شرکت
  .باشد میو سازگاري پذیري  انطباقابعاد تأثیر 

از . ي مختلف چینی مـورد سـنجش قـرار دادنـد    ها سازمانمدل دنیسون را در  )2005(موبلی و همکاران 
کمتـرین   ها قابلیت ۀانداز بیشترین امتیاز و شاخص توسع شاخص چشم، مبل ةي تولیدکنندها سازمانجمله در 
انی بیشــترین امتیـاز و شــاخص  هـاي بیمــه شـاخص یــادگیري سـازم    در شــرکت. آوردنـد دســت  بـه امتیـاز را  
هـاي دولتـی شـاخص یـادگیري سـازمانی       در بیمارسـتان . آوردنـد  دسـت  بـه گرایی کمترین امتیـاز را   مشتري

هـاي بـا    در شـرکت  ،در نهایـت  و آوردنـد  دسـت  بـه بیشترین امتیاز و شاخص تغییرپذیري کمتـرین امتیـاز را   
  .آوردند دست بهکمترین امتیاز را  ها قابلیت ۀفناوري باال شاخص یادگیري سازمانی بیشترین و توسع

  
  تحقیق الگوي نظري 

بایـد ابعـاد مشخصـی داشـته     ، نظر قـرار گیـرد  شد و براي بررسی و تحلیل مداگر فرهنگی وجود داشته با
در مـورد فرهنـگ سـازمانی    . )381: 1385، رابینـز (باشد که بتوانند تعریف شده و مورد سنجش واقع شـوند  

بـر فرهنـگ    مـؤثر  از دانشمندان بـر روي عوامـل محیطـی     اي  عده. هاي مختلفی وجود دارد و نگرش ها مدل
از  اي  عـده . لـورش و الرنـس  ، هرسـی و بالنچـارد  ، ماننـد چـارلز هنـدي    ،اند هسازمانی پافشاري بیشتري کرد

ـ       ، فسـتد ها  ماننـد گیـرت   ،انـد  هه قـرار دا دانشمندان فرهنگ سازمانی را بـا رویکـرد بـین فرهنگـی مـورد مداقّ
ل و رابـرت  هـا   ماننـد ریچـارد   ،شـتند کیـد دا رخی دیگر بر کـانون توجـه سـازمان تأ   ب. استرادبک کالکهان و

هـاي داخلـی توجـه     دهـی و مکـانیزم   ي پـاداش هـا  دیگر به ساختار داخلی سازمان و سیسـتم  اي  کوئین و عده
شـناختی و   برخـی دیگـر بـر روي مسـائل روان     .روي و بـراون هـا   گـردن و ، مانند مـاروین وایزبـورد   ،داشتند

ن تحقیـق اسـتفاده شـده اسـت     ایـ    مدلی که در. و روي پاین دیویس، مانند استانلی ،استراتژي متمرکز شدند
و   میمـدل مفهـو   عنوان  بهدالیل انتخاب این مدل . مطرح شده است 2000باشد که در سال  میمدل دنیسون 

  : نظري تحقیق عبارتند از
مبناي اصلی این مدل به این نکته اساسی استوار است که چگونه فرهنگ سـازمانی بـر روي عملکـرد     -
  .گذارد می تأثیر

ی از فرهنـگ سـازمانی کـه                                                     هـای  مؤلفـه رود و  مـی کـار   هبـ  ها  سازماناین مدل جهت مدیریت تغییر در  -
  .تا در اولویت بازنگري قرار گیرند کند میخوبی مشخص  هنیازمند تغییر هستند را ب

  .باشد میمدل دنیسون شامل ابعاد کامل و عمیقی از فرهنگ سازمانی  -
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  .بر روي فرهنگ سازمانی دارند  میبسیار مستقی تأثیر این مدل  -
  .نماید میي فرهنگ سازمانی ارائه ها مدلچارچوبی جدید در بین  این مدل -
  .دیآ  کامل به حساب میگیري و سنجش ابعاد فرهنگ سازمانی مدلی  هاي اندازه از نظر شاخص -
  .قابلیت استفاده در تمام سطوح سازمانی را دارد -
عـد تمرکـز داخلـی و خـارجی و     ي فرهنـگ سـازمانی را در دو ب  ها نمودار گرافیکی این مدل ویژگی -

  .دهد میصورتی کامالً واضح نشان  هشاخص ب 12در سطح  همچنین، میزان انعطاف و 
گسـترده بـراي ارزیـابی فرهنـگ     طـور   بهي مختلفی ها سازمانتوسط مدل دنیسون در خارج از کشور  -

  .سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است
وي در مـدل  . فرهنگ سازمان و تغییـر در سـازمان انجـام داده اسـت     نیسون تحقیقاتی را در زمینۀدانیل د

، سـازگاري ، در چهـار محـور اصـلی شـامل درگیـر شـدن در کـار        هـا  سـازمان خود ابعـاد فرهنـگ را بـراي    
دنیسون (شوند  میگیري  از این ابعاد با سه شاخص اندازه که هریک گیرد میو رسالت در نظر پذیري  انطباق

  .)20: 2000، و همکاران

  مدل فرهنگ سازمانی دنیسون: )1( شمارةنمودار   

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


  1388 سال ،1 شماره دهم، دوره                                             دانشگاه فردوسیمطالعات تربیتی و روانشناسی  156

 هـا  قابلیـت  و توسـعۀ ، سـازي  تـیم ، سازيشاخص توانمندها با سه  این ویژگی :1درگیر شدن در کار -1
 کاري هاي تیم محور بر را سازمان، سازند می توانمند را افرادشان اثربخش يها سازمان. شود میگیري  اندازه

تعهـد در بـین افـراد سـازمان     . دهنـد  مـی  توسعه سطوح همۀ در را انسانی منابع يها قابلیت و دهند می تشکیل
 احسـاس  سطوح ۀهم در افراد .کنند می احساس سازمان پیکرة از اي رهپا عنوان به را خود و یابد میافزایش 

 آنهـا  کـار  و اسـت  مـؤثر  کارشـان  بـر  کـه  است تصمیمات این و دارند نقش گیري تصمیم در که کنند می

  .دارد پیوند سازمان اهداف با مستقیماً
گیـري   توافق و هماهنگی و انسجام اندازه، ي بنیاديها ارزشاین ویژگی با سه شاخص  :2سازگاري -2

 و دهوبـ  یکپارچـه  و ثبـات  بـا  هسـتند  اثربخش اغلب که ییها سازمان که است داده نشان تحقیقات. شود می
 مهـارت  بـه توافـق   رسـیدن  در پیـروان  و رهبـران  .اسـت  گرفتـه  نشـأت  بنیادین يها ارزش از کارکنان رفتار
 و هماهنـگ  خـوبی  بـه  سـازمانی  هـاي  فعالیت و )دارند را یکدیگرمخالف  دیدگاه که زمانی حتی( اند هیافت

 بـر  کـافی  طـور  بـه  و تمایزنـد و م قـوي  فرهنگ داراي، هایی ویژگی چنین با ییها سازمان .است شده پیوسته
   .دارند نفوذ کارکنان رفتار

گرایـی و یـادگیري سـازمانی     مشـتري ، ایـن ویژگـی بـا سـه شـاخص ایجـاد تغییـر        :3پذیري انطباق -3
 یکپـارچگی  لـذا . ابنـد ی مـی  تغییـر  سـختی  بـه  هستند منسجم خوبی به که ییها سازمان. شوند میگیري  اندازه
 سـازگار  يهـا  سـازمان  .آورد حسـاب  بـه  سـازمان  برتري و مزیت توان می را بیرونی پذیري انطباق و درونی

تجربـۀ   و ظرفیـت  و گیرنـد  مـی  پنـد  خـود  اشـتباه  از، ریسک پذیر هستند، شوند می هدایت مشتریان ۀوسیل به
 بـراي  شـدن  قائـل  ارزش جهـت  در سـازمان  توانـایی  بهبـود  حال در مستمر طور به آنها. دارند را تغییر ایجاد

  .کنند میمعموالً رشد فروش و افزایش در سهم بازار را تجربه  ها  سازماناین . هستند مشتریان
اهـداف و مقاصـد و   ، اسـتراتژیک این ویژگـی بـا سـه شـاخص گـرایش و جهـت گیـري         :4رسالت -4
 مأموریـت  و رسـالت  یانسـازم  فرهنگ ویژگی مهمترین گفت بتوان شاید. شوند میگیري  انداز اندازه چشم
 بیراهـه  بـه  معمـوالً ، چیسـت  موجودشـان  وضـعیت  ،رونـد  مـی  کجـا  بـه اننـد  د نمی یی کهها سازمان .است آن
 و سـازمانی  اهـداف  کـه  طوري به، دارند خود جهت و اهداف از روشنی درك موفق يها سازمان .روند می

هـایی کـه    سـازمان  .کننـد  مـی ترسـیم  به روشنی  را سازمان انداز چشم و کرده تعریف را استراتژیک اهداف

                                                
1- Involvement  
1-Consistency  
2-Adoptability   
3-Mission  
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 یـک  وقتـی . هسـتند  هـا   سـازمان دردسـرترین  رمـداوم تغییـر دهنـد پ   طـور   بهشان را  موریت اصلیمجبورند مأ
. اسـت  الزامـی  رفتار و فرهنگ، ساختار، استراتژي در تغییر، دهد تغییر را خود رسالت است مجبور سازمان

 ایـن  کـه  کنـد  می خلق را فرهنگ یک و کند می مشخص را سازمان انداز چشم قوي رهبر وضعیت این در

  .کند می پشتیبانی را انداز چشم
مدل دنیسـون هـم مشـخص     رطور که د همان :خارجی -داخلی تمرکز و منعطف -ثابت يها طیف

. باشد که مـدل را بـه چهـار قسـمت تقسـیم کـرده اسـت        میدي و افقی واین مدل داراي دو محور عم، است
این محـور داراي دو انتهـاي تمرکـز    . میزان و نوع تمرکز فرهنگ سازمانی است ةمحور عمودي دربرگیرند
بـه   پـذیري اشـاره دارد کـه از یـک سـمت      محور افقی بـه میـزان انعطـاف   . باشد میداخلی و تمرکز خارجی 

  . شود میطف ختم عفرهنگ ایستا و از طرف دیگر به فرهنگ من
  :شوند میت پژوهش به شکل زیر مطرح سؤاال ،بر اساس این مدل

  مدل دنیسون از چه وضعیتی برخوردار است؟  ۀفرهنگ سازمانی در خصوص ابعاد چهارگان -1
 ه میزان است؟ هاي مدل فرهنگ سازمانی دنیسون به چ بین ابعاد اصلی و شاخص رابطۀ -2

 هاي فرهنگ سازمانی چگونه است؟ شاخص همچنین،تفاوت بین ابعاد اصلی و  -3

  
  اهداف تحقیق

  :توان به شرح زیر ذکر نمود میاهداف مورد نظر در این تحقیق را 
  دانشگاه فردوسی    میشناسایی ابعاد اصلی فرهنگ سازمانی در بین اعضاي هیئت عل -1
هاي فرهنگ سازمانی در بـین اعضـاي هیئـت     همبستگی بین ابعاد اصلی و شاخص تعیین میزان و نوع -2

 دانشگاه فردوسی    میعل

دانشـگاه    مـی هاي فرهنگ سازمانی در بین اعضاي هیئـت عل  تعیین تفاوت بین ابعاد اصلی و شاخص -3
  فردوسی  

  نشگاه فردوسی  دا  میهاي فرهنگ سازمان در بین اعضاي هیئت عل بین ابعاد و شاخص ۀمقایس -4
  

  روش تحقیق
ــق انجــام شــده تحقیقــی پیمایشــی   ــیتحقی ــع .باشــد م ــراي جم ــنامهروش آوري اطالعــات از  ب و  پرسش

کـار   هبـ اسـتاندارد دنیسـون    ۀپرسشـنام ، لذا بر اساس چارچوب نظـري تحقیـق  . استفاده شده است اي  کتابخانه
 5با اسـتفاده از طیـف     میک مقادیرباشد که عوامل کیفی را به  می سؤال 60این پرسشنامه حاوي  .شد گرفته
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ة کـامالً بـا وضـعیت    ف ایـن اسـت کـه پاسـخ دهنـد     معـرّ  ها گزینهسطح یک . کند میلیکرت تبدیل  قسمتی
با وضعیتی  ةدهد که پاسخ دهند میمخالف است و سطح پنجم نشان ، موجودي که مورد پرسش قرار گرفته

، آوري شده از طریـق پرسشـنامه   اطالعات جمعدر این تحقیق  .که مورد پاسخ قرار گرفته کامالً موافق است
  . بندي و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است مورد جمع  spssبا استفاده از نرم افزار 

بایـد اطمینـان   ، کنـیم  یمگیري استفاده  از ابزار اندازه اي  یک مفهوم مجموعه ۀکه با هدف مطالع میهنگا
فهـوم دیگـري را بـه اشـتباه     ایـم و م  گیـري همـان مفهـوم مـورد نظـر پرداختـه       ازهانـد  هحاصل کنیم که واقعاً ب

پـذیري  در طـی زمـان پایـدار بـوده و تغییر     ابزار ما باید این قابلیت را داشته باشد که همچنین، ایم و  نسنجیده
، روایـی  بدین منظـور . استفاده قرار بگیرد نتایج پایداري حاصل شوداندکی داشته باشد و هر زمان که مورد 

مصـاحبه و مشـاوره بـا    ، فرهنـگ سـازمان   ۀمقـاالت و کتـب مـرتبط در زمینـ     ۀمورد نظـر بـا مطالعـ    ۀنامپرسش
مدیریت مورد بررسی قرار گرفت و براي سنجش میـزان پایـایی آن از آلفـاي کرونبـاخ      ۀرشتنظران  صاحب

  .ضریب باالي پایایی ابزار سنجش است ةباشد که نشان دهند می% 90آمده  دست بهضریب . استفاده شد
شاغل تمام وقـت در دانشـگاه فردوسـی مشـهد      میاعضاي هیئت عل ۀآماري این تحقیق شامل کلی ۀجامع

مناسـب از فرمـول کـوکران اسـتفاده      ۀتعداد نمون ۀباشند و براي محاسب مینفر  667است که  تعداد کل آنها  
  .)91: 1378، عمیدي(است  شده

  
n:                                                                حداقل حجم نمونه مورد نیاز                                

N :                                                                                                     حجم جامعه 

d  :کران خطا                                                                                                          

p  :2    نسبت مورد بررسی

2

0 d
pqZn =  

 Z  :عدد جدول توزیع نرمال      pq −= 1                                    
نسبت مـورد بررسـی   ، 09/0کران خطا ، نفر 667تعداد عناصر مورد مطالعه جامعه آماري  ،در این تحقیق     

  :در نتیجه خواهیم داشت . باشد می 96/1و عدد جدول توزیع نرمال 5/0
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ـ   . شـود  مـی نفـر محاسـبه    101بر اساس فرمول کوکران حجم نمونـه برابـر    ،بنابراین راي در ایـن تحقیـق ب
  .گیري تصادفی سیستماتیک استفاده شده است مورد نیاز از روش نمونه ۀانتخاب تعداد نمون

ي تحقیق از فنون آماري گونـاگونی  ها یافتهآوري شده و رسیدن به  براي تجزیه و تحلیل اطالعات جمع
براي تجزیه و تحلیل اطالعـات   .بهره گرفته شد  passو  spssافزارهاي آماري  از نرم همچنین،استفاده شد و 

، هـا  میـانگین داده ، فراوانـی تجمعـی  ، درصد فراوانی، هاي آمار توصیفی و استنباطی مانند فراوانی از شاخص
  .تحلیل عاملی و آنالیز واریانس چند متغیره استفاده شد، همبستگی، انحراف معیار
از تحلیـل  . اسـتفاده شـده اسـت    هـا  جهـت توصـیف داده   هـا  ي توزیع فراوانی و میـانگین داده ها از روش

ي فرهنـگ سـازمانی اسـتفاده    هـا  بین ابعاد و شـاخص  رابطۀ ۀهمبستگی در این تحقیق براي تعیین نوع و درج
سـازي ابعـاد    مؤثرتر بر فرهنگ سازمانی و خالصهتعیین معیارهاي مهمتر و  منظور بهتحلیل عاملی . شده است

. فرهنگ سازمانی  از نظر پاسخ دهنـدگان مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت      ۀگان ي دوازدهها چهارگانه و شاخص
فاده اسـت  ربط با همدیگر از آنـالیز واریـانس چنـد متغیـره     عد اصلی و دوازده شاخص ذيچهار ب ۀبراي مقایس

سـازگاري و  ، پـذیري  انطبـاق ، عـد رسـالت  طور همزمان میانگین پاسخ افراد به چهار ب ، بهعبارت دیگر به. شد
  . با روش آنالیز واریانس چند متغیره مقایسه شده است، درگیر شدن در کار

  
  نتایج تحقیق

ي هـا  ب شـاخص ي مربوط به فرهنگ سازمانی برحسـ ها در این بخش ابتدا نتایج حاصل از پردازش داده
شناختی حاصل از تحقیق در حدود  بر اساس اطالعات جمعیت. شوند میگرایش به مرکز و پراکندگی ارائه 

 ۀبـر اسـاس مرتبـ   . باشـند  میدرصد از پاسخ دهندگان مدرك دکترا و مابقی داراي مدرك فوق لیسانس  95
اسـتادي   ۀدرصد از رتب 15دانشیار و درصد  22، درصد استادیار 57، درصد از پاسخ دهندگان مربی 6 میعل

دهندگان بر حسب چهار ویژگی فرهنـگ سـازمانی    ین و انحراف معیار نظرات کل پاسخمیانگ .برخوردارند
  .اند هارائه شد )1( شمارةدر جدول 

  
  انحراف معیار  میانگین  ابعاد اصلی فرهنگ سازمانی

  48/0  760/2  درگیر شدن در کار
  38/0  762/2  سازگاري

  35/0  965/2  انطباق پذیري
  47/0  922/2  رسالت

  میانگین و انحراف معیار ابعاد اصلی فرهنگ سازمانی در کل دانشگاه: )1( شمارةجدول 
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آورده  دسـت  بـه بیشترین امتیـاز را  پذیري  انطباقعد دانشگاه مورد مطالعه در ب، ي تحقیقها بر اساس یافته
عد درگیـر شـدن در کـار و سـازگاري حاصـل شـده اسـت کـه در         کمترین امتیاز در دو ب ،است و در مقابل

عـد  ب ۀگانـ  ي سـه هـا  بـاالي شـاخص   تـأثیر   هایـن خـود نشـان دهنـد    . نیز قابل مشاهده است )2( شمارةنمودار 
در واحـدهاي مـورد    )مـداري و یـادگیري سـازمانی    مشـتري ، پـذیري ي تغییرها شامل شاخص(پذیري  انطباق

عـد  پـذیري در ب گـر بیشـترین میـزان تغییر    نتـایج حاصـل از تحقیـق بیـان     همچنـین،   .باشد میبررسی دانشگاه 
نتـایج تحقیـق در    ،از طـرف دیگـر  . دانشگاه است میهیئت عل يفرهنگ سازمانی از نظر اعضاپذیري  انطباق

سـازي از میـزان شـدت     ة این واقعیت اسـت کـه شـاخص تـیم    مدل فرهنگ سازمانی مورد مطالعه نشان دهند
عد اصلی درگیرشدن برخوردار است و این خـود نشـان   ي دیگر در بها شاخص میکمتري نسبت به تمابسیار 

ین بـوده و بـه آن کمتـر    یجهت اهداف مشترك بسیار پـا ، دهد که در سازمان سطح فرهنگ کار گروهی می
  . بها داده شده است

  

  دانشگاه میهیئت عل ياز نظر اعضا نمودار ستونی میانگین ابعاد اصلی فرهنگ سازمانی: )2( شمارةنمودار   
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  ي فرهنگ سازمانی دانشگاه ها امتیاز شاخص
، فرهنـگ سـازمانی دانشـگاه    گانـۀ  ي دوازدههـا  آمـده بـراي شـاخص    دسـت  بـه بر اساس میـانگین امتیـاز   

ــا شــاخص ــذیري ي تغییره ــداز  چشــم، )220/3(پ ــا ارزش، )021/3(ان ــادي ه ــري  و جهــت )972/2(ي بنی گی
هـا    که نشان از مطلوب بودن این شـاخص  اند هبه ترتیب از بیشترین امتیاز برخوردار بود )916/2(استراتژیک 

سـازي   ي تـیم هـا  شـاخص  همچنـین، . باشـد  مـی شاغل در دانشـگاه مـورد مطالعـه      میاز نظر اعضاي هیئت عل
از کمتـرین امتیـاز    )773/2(و توافـق   )763/2(یادگیري سازمانی ، )560/2(هماهنگی و پیوستگی ، )477/2(

شـرایط دانشـگاه از وضـعیت     ،هـا  این امر گویاي این مطلـب اسـت کـه در ایـن شـاخص     . اند هبرخوردار شد
امتیـازات   )2(جـدول  . مناسبی برخوردار نبوده و نیاز بـه توجـه بیشـتر بـراي انسـجام فرهنـگ سـازمانی دارد       

  .ا تعیین نموده استمجزّطور  بهحاصل از هر شاخص را 
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  021/3  776/2  916/2  763/2  904/2  220/3  560/2  773/2  979/2  858/2  477/2  844/2  میانگین
انحراف 
  526/0  579/0  536/0  560/0  432/0  518/0  502/0  454/0  550/0  569/0  600/0  573/0  معیار

  فرهنگ سازمانی دانشگاه ۀگان ي دوازدهها امتیاز شاخص :)2( شمارةجدول 
  

ي هـا  نمودار راداري تصویري کلی از امتیازات حاصله را براي کل دانشگاه بر اساس شاخص همچنین، 
  .فرهنگ سازمانی مورد مقایسه قرار داده است گانۀ دوازده
  

  
  
  
  

  
  
  

  گانه هاي دوازده آمده براي شاخص دست بهنمودار راداري امتیاز :  )3( شمارةنمودار 
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  نماي کلی فرهنگ سازمانی
گر این امر است  تصویر کلی فرهنگ سازمانی بیان، شود میمشاهده  )4( شمارةطور که در نمودار  همان

و رسالت دارد و از نظر درگیـر شـدن در کـار و    پذیري  انطباقکه دانشگاه بهترین وضعیت را در ابعاد اصلی 
این مطلب است که تغییرپذیري  ةي تحقیق نشان دهندها یافته. سازگاري از شرایط نامطلوبی برخوردار است

  .اند هآورد دست بهرا  )3(و  )2/3(انداز با بیشترین امتیاز به ترتیب  و چشم
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي فرهنگ سازمانی در دانشگاه مورد مطالعه از شاخص  میتصویر عمو:  )4( شمارةنمودار 
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هـایی را بـراي تـأمین نیازهـاي      سازمان قادر است راهگویاي این مطلب است که  دست آمده بهامتیازات 
 آینـده  تغییـرات  از و دهـد  پاسخ جاري هاي محرك به، بشناسد را مؤسسه تواند محیط می و تغییر ایجاد کند

 مطلـوب  وضـعیت  از مشـترك  دیدگاه انداز سازمانی وجود وضعیت شاخص چشم همچنین، و  جوید پیشی
اتفاق نظـر بـر روي    ةو نشان دهند، کند می ابراز رامنسجم  بنیادي ارزششاخص  نای .دهد میرا نشان  آینده
  . گیري مشترك افراد است جهت

سـازي و همـاهنگی کمتـرین امتیـاز را بـه ترتیـب        دهند که تیم میي تحقیق نشان ها یافته ،از طرف دیگر
سازمان باید براي کـار گروهـی در جهـت اهـداف      ،بر اساس این نتایج. اند هآورد دست به )57/2(و  )48/2(

در ایـن سـازمان    همچنـین، تکیـه کنـد و    هـا  مشترك ارزش بیشتري قائل شود و براي انجام کارها بـه گـروه  
توانند براي رسیدن به اهداف مشـترك خیلـی خـوب بـا هـم       میواحدهاي سازمانی با کارکردهاي متفاوت ن

  .کنند کار
  

  ي فرهنگ سازمانیها ارتباط بین ابعاد و شاخص
نشـان   ۀ فرهنگ سـازمانی را ضریب همبستگی خطی پیرسون بین میزان ابعاد چهارگان )3( شمارةجدول 

امـا   ؛مطلـوبی وجـود دارد   ابعاد همبستگی نسبتاً  میبین تما ،دهد میطور که نتایج حاصله نشان  همان .دهد می
آن  داري معنـی لذا با توجه به . )674/0(باشد  میو رسالت پذیري  انطباقعد بیشترین میزان همبستگی بین دو ب

 دسـت   بـه  ان درك روشـنی از اهـداف و جهـت خـود    اگر سازم توان گفت که میدرصد  5در سطح خطاي 
شود میبیرونی سازمان بیشتر پذیري  انطباقبالطبع انسجام درونی و  ،ردآو. 

  
   درگیر شدن در کار  سازگاري  انطباق پذیري  رسالت

 درگیر شدن در کار  000/1  522/0  605/0  603/0
 سازگاري  522/0  000/1  603/0  641/0
 انطباق پذیري  605/0  603/0  000/1  674/0
 رسالت 603/0 641/0 674/0 000/1

  فرهنگ سازمانی ۀمیزان ارتباط بین ابعاد چهارگان: )3( شمارةجدول 
     

ایـن مطلـب    ةآمده بین دوازده شاخص در کل دانشگاه نشان دهنـد  دست بهضرایب همبستگی  همچنین،
باشـد و از نظـر    مـی  635/0به میـزان  ، انداز و یادگیري سازمان است که بیشترین ارتباط بین دو شاخص چشم

توان استدالل کرد که اگر سازمان دیـدگاه مشـترکی از وضـعیت     میگونه  ، اینبنابراین. آماري معنادار است
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ي اعضاي ها تواند هرچه بیشتر از خالقیت و توانایی میایجاد کند   میهیئت عل يدر بین اعضا مطلوب آینده
  .مند گردند بهره  میهیئت عل

  
  تحلیل عاملی ابعاد فرهنگ سازمانی

سازي ابعاد چهارگانه  رهنگ سازمانی و خالصهتحلیل عاملی جهت تعیین معیارهاي مهمتر و مؤثرتر بر ف
بـر اسـاس نتـایج تحلیـل     . دهندگان انجـام گرفـت   گانۀ فرهنگ سازمانی از منظر پاسخ دوازدهي ها و شاخص
بـا توجـه بـه مـدل     . باشند میبزرگتر از یک  داراي مقادیر ویژة درصد واریانس تنها دو عامل 7/82عاملی با 

اصلی  هاي مؤلفهسازي و روش  ة خالصهکه با استفاده از شیو، شوند میها دو عامل مشخص  ضرایب شاخص
آمدند کـه ایـن موضـوع     دست بهدر این تحقیق عامل اول رسالت سازمانی و عامل دوم درگیر شدن در کار 

درصـد واریـانس کـل     7/70با توجه به عامل اصلی اول که به تنهـایی  (دهندگان  دهد از منظر پاسخ مینشان 
. گذارد میبر روي فرهنگ سازمانی تأثیر را رسالت سازمانی بیشترین  )کند میابعاد فرهنگ سازمانی را بیان 

  .دهد مینتایج ضرایب ابعاد چهارگانه در عوامل اصلی اول و دوم را نشان  )4( شمارةجدول 
  

    عوامل اصلی
2  1  
  درگیر شدن در کار  807/0  522/0
  سازگاري  821/0  - 448/0
  پذیري انطباق  860/0  028/0
  رسالت  872/0  - 090/0

  ضرایب ابعاد چهارگانه در عوامل اصلی اول و دوم :)4( شمارةجدول 
  

واریـانس هفـت   درصـد   8/83با ، گانه ي دوازدهها آمده از شاخص دست بهبر اساس نتایج تحلیل عاملی 
دهنـدگان هفـت شـاخص جـزء      وان اسـتنباط کـرد کـه از منظـر پاسـخ     ت میگونه  این. شاخص مشخص شدند

سـازي هفـت    خالصـه  با استفاده از شـیوة . باشند میي اثرگذار بر روي فرهنگ سازمانی ها مهمترین شاخص
، هـا  قابلیـت  ۀتوسـع ، ي بنیـادین هـا  ارزش، انـداز  چشـم : بـه ترتیـب اهمیـت عبارتنـد از     شاخص انتخـاب شـده  

  .گیري استراتژیک اهداف و مقاصد و در نهایت، جهت، مداري مشتري، سازي توانمند
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  ي معنادار فرهنگ سازمانیها میزان ابعاد و شاخص ۀمقایس
طـور   به ،عبارت دیگر به. کار گرفته شده است هعد روش آنالیز واریانس چند متغیره بچهار ب ۀبراي مقایس

بـا روش  ، سازگاري و درگیر شدن در کـار ، پذیري انطباق، عد رسالتهمزمان میانگین پاسخ افراد به چهار ب
فاده دو به دو بـا اسـت   صورت به ها متغیره مقایسه گردیده و  آنگاه جهت تشخیص تفاوتآنالیز واریانس چند 

نتایج پاسخ افراد به هر یک از چهار شاخص دو به دو مقایسـه گردیـده    1دار از آزمون کمترین تفاوت معنی
گونـه   ایـن . با هـم دارنـد   داري معنیعد تفاوت با توجه به جدول مالحظه شد که هر چهار ب ،در نهایت. است
باشند و همپوشـانی بـا    میعد کامالً قابل تفکیک دهندگان این چهار ب توان استدالل کرد که از منظر پاسخ می

عد دو به دو با یکدیگر مقایسه شدند که بر اسـاس روش کمتـرین تفـاوت    سپس هر چهار ب. یکدیگر ندارند
دوازده  ۀبـر اسـاس مقایسـ   . آمـد  دسـت  بـه پـذیري   انطباقو  بیشترین تفاوت بین درگیر شدن در کار، معنادار

 انـد  هدهنـدگان توانسـت   بـا هـم دارنـد و پاسـخ     داري معنیشاخص مشخص شد که هر دوازده شاخص تفاوت 
مورد مقایسه قرار گرفتـه کـه بـر اسـاس      دو به دو ها سپس شاخص. را از یکدیگر تفکیک نمایند ها شاخص

سازي  دار بین دو شاخص تیم درصد بیشترین تفاوت معنی 5طاي سطح خدار در  روش کمترین تفاوت معنی
دار را بـراي ابعـاد فرهنـگ     نتایج آزمون کمترین تفاوت معنی )5( شمارةجدول . آمد دست بهپذیري و تغییر

  .دهد میسازمانی نشان 
  

  ابعاد  تفاوت میانگین  انحراف معیار  داري معنیسطح 
968/0  
000/0  
002/0  

050/0  
046/0  
050/0  

002/0 -  
205/0 -  
162/0-  

  کار گیر شدن دري                            درسازگار
  پذیري انطباق

  رسالت
0968/0  
000/0  
000/0  

050/0  
039/0  
044/0  

002/0  
203/0 -  
160/0-  

  گاريزکار                             سا درگیر شدن در
  پذیري انطباق

  رسالت
000/0  
000/0  
304/0  

046/0  
039/0  
043/0  

205/0  
203/0  
043/0  

  پذیري ار                       انطباقک درگیر شدن در
  سازگاري
  رسالت

002/0  
000/0  
304/0  

050/0  
044/0  
042/0  

162/0  
160/0  
043/0 -  

  کار                               رسالت گیر شدن دردر
  سازگاري

  پذیري انطباق
دو به دو ۀدار بر اساس روش مقایس کمترین تفاوت معنین نتایج آزمو :)5( شمارةجدول   

                                                
1- Least Significant Difference   
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  گیري بحث و نتیجه
آگـاهی از فرهنـگ سـازمانی    ، جهت شناخت سازمان و بررسی رفتار و عملکرد اعضـاي یـک سـازمان   

لذا براي انجام هرگونه اقدام جدیدي در سازمان توجه به فرهنگ آن . آید میبنیادي و مهم به حساب   میگا
نجـام تغییـرات را تسـهیل کـرد و     تـوان ا  مـی زیرا با اهرم فرهنـگ بـه سـادگی    . روري استمجموعه امري ض

در حقیقت هرگونه تغییر در سازمان بدون توجه کافی بـه  . ي جدید را در سازمان پایدار نمودها گیري جهت
وري و عملکـرد    صـدد افـزایش بهـره   اگـر مـدیران در   همچنـین، . فرهنگ سازمانی مـؤثر واقـع نخواهـد شـد    

ذا در ایـن پـژوهش   لـ . فرهنگ سازمانی توجـه داشـته باشـند    ةباید به عوامل تشکیل دهند ،باشند میسازمانی 
بـر اسـاس   . مدل فرهنگ سازمانی دنیسون در دانشگاه فردوسی مورد آزمون قـرار گیـرد   تالش شده است تا

ي آمـاري  هـا  افزارها و تکنیک از نرم کار گرفته شد و هچارچوب نظري تحقیق پرسشنامه استاندارد دنیسون ب
نتایج حاصل از این تحقیـق نشـان داد کـه چهـار     . ي پژوهش استفاده شدها متنوع جهت تجزیه و تحلیل یافته

گیر شدن در کـار در دانشـگاه فردوسـی    سازگاري و در، پذیري انطباق، عد فرهنگ سازمانی شامل رسالتب
باشد که در تحقیقات قبلی  ن میمدل فرهنگ سازمانی دنیسو دتأییبر  مشهد حاکم است که این موضوع دالّ

بیشـترین  پذیري  انطباقعد دانشگاه مورد مطالعه در ب ،همچنین .کار برده شده است هبنیز گران  توسط پژوهش
ي صـورت گرفتـه توسـط ییلمـاز و     هـا  ید نتایج پژوهشؤاین نتایج م. آورده است دست بهرا  )965/2(امتیاز 

باشد  میي مورد مطالعه ها سازمانابعاد مدل فرهنگ سازمانی دنیسون بر عملکرد  تأثیر ةدربار )2008(ارگان 
ؤیـد تحقیقـات   م همچنـین، و . آورددسـت   بـه را  )66/3(بیشـترین امتیـاز   پذیري  انطباقعد که در این تحقیق ب
آورده  دسـت  بـه بیشـترین امتیـاز را   پـذیري   انطباقعد در این تحقیق نیز ب، باشد می )2005(موبلی و همکاران 

 و درونـی  یکپـارچگی  لـذا . یابنـد  مـی  تغییـر  سـختی  بـه  هسـتند  منسـجم  خـوبی  بـه  کـه  یهـای  سـازمان . است
ۀ وسـیل  بـه  سـازگار  يهـا  سـازمان  .آورد حسـاب  بـه  سـازمان  برتري و مزیت توان می را بیرونی پذیري انطباق

 تغییر ایجاد تجربۀ و ظرفیت و گیرند می عبرت خود اشتباه از، پذیر هستند ریسک، شوند می هدایت مشتریان

 .هسـتند  مشـتریان  براي شدن قائل ارزش جهت به سازمان توانایی بهبود حال در مستمر طور به آنها. دارند را
   .اند همعموالً عملکرد بهتري تجربه کردها  سازماناین 

عـد درگیـر شـدن در کـار     امتیـاز را در ب  نتایج این پژوهش نشان داد که دانشگاه فردوسی مشهد کمترین
)76/2( عد سازگاري و ب)ایـن نتـایج حـاکی اسـت کـه دانشـگاه بایـد تـالش          .آورده اسـت  دست به )762/2

اینکه اعضاي آن  ي کاري اثربخش انجام دهد تاها بیشتري در جهت توانمند ساختن کارکنان و ایجاد گروه
بایـد بـه    ،از طـرف دیگـر  . سازمان احساس کننداز پیکرة  اي  پاره عنوان بهتر شده و خود را به کارشان متعهد
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ي هـا  ي مشـترکی در خصـوص بخـش   هـا  اهمیت بیشتري دهد تا اینکه دیـدگاه ، همکاري و توافق در مسائل
ها در سطوح مختلـف دانشـگاه ایجـاد شـود و رونـد       وجود آید و توازن مطلوبی از هدف همختلف دانشگاه ب

، ایـن نتـایج  . تسـهیل شـود  ، سـت ل اجراي مختلـف در حـا  هـا  یی که در بخـش اه همکاري و هماهنگی طرح
ابعاد مـدل فرهنـگ سـازمانی دنیسـون را بـر       تأثیردر مورد  )2008(ییلماز و ارگان  مباحث ارائه شده توسط

  . کند می تأییدمورد مطالعه  عملکرد سازمانِ
تغییرپـذیري بیشـترین و در شـاخص    ص نتایج تحقیق مشخص کرد که دانشگاه فردوسی مشهد در شـاخ 

 دهد که در سازمان سطح فرهنـگ کـار   میآورده است و این خود نشان  دست بهسازي کمترین امتیاز را  تیم
در تحلیـل همبسـتگی و   . ین بوده و به آن کمتر بها داده شـده اسـت  گروهی جهت اهداف مشترك بسیار پای

و پـذیري   انطبـاق عد ین میزان همبستگی بین دو بي فرهنگ سازمانی مشخص شد که بیشترها ارتباط شاخص
 که آنهـا در مطالعـۀ   طوري نماید به می تأییدرا  )2008(گیلسپی و همکاران  این نتایج مطالعۀ. باشد میرسالت 

از طـرف  . و رسـالت وجـود دارد  پـذیري   انطبـاق عـد  که همبستگی مثبت و قوي میـان دو ب  اند هنشان داد خود
عـد رسـالت سـازمانی و    ب، ت علمـی املی مشخص شـد کـه از نظـر اعضـاي هیئـ     تحلیل عبا استفاده از  ،دیگر

ابعـاد و   داري معنـی بررسـی تفـاوت    و نهایتاً، انداز بیشترین امتیاز را در فرهنگ سازمانی داشته شاخص چشم
ي فرهنگ سازمانی کامالً ها دهندگان ابعاد اصلی و شاخص ي مدل مشخص کرد که از دید پاسخها شاخص

 . پوشانی با یکدیگر ندارندباشند و هم میقابل تفکیک 

عـد ســازگاري  گیــر شـدن در کــار بیشـترین امتیــاز  و ب  بعـد در ، )1387(در پـژوهش اردالن وهمکــاران  
، ایـن محققـین   ۀي مـورد مطالعـ  هـا  دهد در دانشگاه میاین موضوع نشان  .اند هآورد دست بهکمترین امتیاز را 
شوند و در جهت توانمند کـردن کارکنـان از طریـق بهبـود      میبیشتر دخالت داده  ها ریزي کارکنان در برنامه

در دانشـگاه  پـذیري   انطبـاق عـد  ب ،از طرف دیگـر . و ارتباطات تالش  بیشتري صورت گرفته است ها مهارت
ي هـا  ه فردوسـی از روش دهـد دانشـگا   مـی که ایـن امـر نشـان     آورده است دست بهفردوسی امتیاز بیشتري را 

تري همراه با مشارکت کارکنان جهت انجام تغییرات الزم اسـتفاده کـرده اسـت تـا حـداقل       جدید و پیشرفته
عـد درگیـر شـدن در    نتایج تحقیق دیگري نشان داد که ب. مقاومت کارکنان در مقابل تغییر وجود داشته باشد

  .)1: 1386، منوریان و بختایی ( اند هرا داشت )06/3(یاز عد رسالت کمترین امتو ب )26/3(کار بیشترین امتیاز 
 میگر آن است کـه دانشـگاه فردوسـی مشـهد بـا توجـه بـه مـدل مفهـو          نتایج این تحقیق بیان در نهایت،

 پذیري انطباق، عد درگیر شدن در کاردنیسون در هر چهار ب ،تـر   متوسط و پـایین  رسالت و سازگاري در حد
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ي فرهنـگ سـازمانی بایـد    هـا  و بهبود هر یک از ابعاد و شـاخص  ءجهت ارتقا ،بنابراین .از متوسط قرار دارد
  .ریزي شده صورت گیرد اماتی مشخص و برنامهاقد
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