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 چكيده: 
و نیز اینكه رفتار توام با احترام و با افراد تشخیص داده اند که ارزشمند ترین دارائی آنها کارکنان آنها می باشند ) اعم از کارکنان و مدیران( فقامروزه موسسات مو

یكی از دغدغه هاي مدیران مسئله بهره وري بلكه عنصري حیاتی و اساسی در جهت موفقیت سازمان خواهد بود.  در سازمان نه تنها کاري شایسته و مناسب است،

رهنگ سازمانی از و بهبود آن در سازمان است. عوامل متعددي بر بهره وري نیروي انسانی سازمان موثر است. یكی از این عوامل فرهنگ حاکم بر سازمان است. ف

مدیران سازمان کمك شایانی هره وري نیروي انسانی دارد می تواند به متغیرهاي متعددي تشكیل شده است. این که کدام یك از این عوامل تاثیر بیشتري بر ب

می تواند سازمان را در تحقق اهداف سازمان موفق  چرا که اختصاص منابع و تجه بیشتر به عواملی که تاثیر بیشتر بهره وري نیروي انسانی سازمان دارد، نماید.

 نماید.

فرهنگ می باشد که براي این منظور برخی از شاخص هاي  بهروري کارکنانو بررسی آثار  آن در بهبود   فرهنگ سازمانیهدف این پژوهش شناخت ابعاد 

ابعاد این سپس پرسشنامه اي به منظور تعیین روابط علت و معلولی میان  شناسایی شدند، در کار درگیر شدن، سازگاري، انطباق پذیري، رسالتاز جمله:  سازمانی

 شدن پرسشنامه ها توسط خبرگان نتایج بدست آمده توسط تكنیك دیماتل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در نهایت با توجه بهكمیل تهیه گردید و پس از ت

  اولویت بندي شدند.بهره وري کارکنان  برهر یك از ابعاد براساس میزان اهمیت و تاثیرشان نتایج بدست آمده 

 

 وري، تكنیك دیماتلبهره  فرهنگ سازمانی، :كليدي واژه هاي

 

 مقدمه -1
 نیروي انسانی یكی از با ارزش ترین منابع هر سازمان محسوب می شود و از دیرباز تاکنون عامل اصلی پیشرفت ممالك مختلف بووده اسوت. نیوروي

شكوفا و از وابستگی برهاند. پایین بوودن کشور را سودآور و مفید به حال جامعه بسازد و در کل،انسانی توانا و کارآمد است که بتواند سازمان را کارآ،

بهره وري فردي در شرکت هاي تولیدي سبب می شود تا به عامل بهسازي نیروي انسانی توجه بیشتري بشوود و یكوی از عوواملی کوه در بهسوازي 

ري در سطح فردي اسوت و بهسوازي راهوی . اولین گام ارتقاي بهره وري بهبود بهره ونیروي انسانی تاثیر بسزایی دارد ارزیابی عملكرد کارکنان است

یكی از دغدغه هاي مدیران مسئله بهره وري و بهبود آن در سازمان است. عوامل متعددي بور بهوره وري  ]9[است که به بهره وري منتهی می شود.

متعددي تشكیل شده است این که  نیروي انسانی سازمان موثر است. یكی از این عوامل فرهنگ حاکم بر سازمان است فرهنگ سازمانی از متغیرهاي

بع و کدام یك از این عوامل تاثیر بیشتري بر بهره وري نیروي انسانی دارد می تواند به مدیران سازمان کمك شایانی نماید. چورا کوه اختصواص منوا

بوا وجوود .]4[اهداف سازمان موفق نمایود می تواند سازمان را در تحققتوجه بیشتر به عواملی که تاثیر بیشتر بهره وري نیروي انسانی سازمان دارد،

احسواس اسوتراتژي هواي سوازمان نسوبت بوه ارزش هوا و هنجارها،افراد ضمن کسب آگاهی بیشتر پیرامون اهوداف و  یك فرهنگ قوي و منسجم،

سازمانی بهره وري کارکنوان موی انگیزش عملكرد  که در کنار مدیریت قوي موجب بهبود روحیه،از کار احساس رضایت می کنند،تعهد و مسئولیت،

  .]8[گردد

 بهره وري نيروي انساني-2
نخستین  (. به طور رسمی و جدي،3131بارآور و مولد بودن است)بلقیسی، بهره وري، واژه انگلیسی است که در لغت به معناي قدرت تولید،  ي واژه

، سازمان همكاري هاي اقتصادي اروپا، تعریف کامل تري 3991ظاهر شد. در سال  3311در مقاله فردي به نام کوئیرنی در سال  بار، لغت بهره وري،

بهره وري  ج قسمت بازده به یكی از عوامل تولید است. بدین تربیت، می توان از بهره وري سرمایه،خار بهره وري، از بهره وري بدین شرح ارائه داد:

 .]3[سرمایه گذاري، مواد خام و ........... مورد بررسی قرار گیردرتباط با سرمایه ،ااینكه بازده در سرمایه گذاري و بهره وري مواد خام نام برد، بسته به 
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 بهره وري از یك سو، عامل ارتقاي سطح زندگی و کاهش نرخ تورم است و از طرف دیگر،موجب تغییر در قیمت هاي نسبی، افزایش در تولید واقعی

 .]31[رشد بهره وري آنها است در یك کلام رشد اقتصادي کشورها در گرو آهنگ و کاراتر ساختن تخصیص منابع می شود.

 ACHIEVE مدل2-1

یا متغیر مربوط به  دبع 3بر اساس این نظریه، بهره وري نیروي انسانی، شامل  است که 3متعلق به هرسی و گلداسمیت یكی از مشهورترین نظریات،

 مدیریت عملكرد اثربخش است که عبارتند از:

وضوح به درك و  1وضوح. اصطلاح توانایی، به دانش و مهارت هاي پیروان در به انجام رساندن موفقیت آمیز یك تكلیف گفته می شود  2توانایی

وسایل و تسهیلاتی که براي  برخی از عوامل حمایت سازمانی، شامل بودجه، 4کمك.پذیرش نحوه کار، محل و چگونگی انجام کار گفته می شود

طبعا داراي این گرایش هستند که تكالیفی را که پاداش در بردارند دنبال کنند و از دیگر تكالیف روي  مردم،  9انگیزه م استکردن تكلیف لازکامل 

 نباشند،ارزیابی، به بازخورد روزانه عملكرد و بررسی هاي گاه به گاه گفته می شود. اگر اشخاص، از مشكلات عملكرد خویش آگاه   1ارزیابیبگردانند.

اصطلاح اعتبار به مناسب بودن و حقیقی بودن تصمیمات مدیر در مورد منابع انسانی   3اعتبارانتظار بهبود عملكرد انتظاري غیرواقع گرایانه است.

براي شغل، باز حمایت و انگیزه لازم محیط به آن عوامل خارجی گفته می شود که می توانند حتی با وجود توانایی، وضوح، 8محیطاطلاق می شود.

 ]32[هم بر عملكرد تاثیر گذارند.

 عوامل موثر بر بهره وري2-2

 عوامل موثر بر بهره وري به دو دسته عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم بندي شده اند:
را می توان به دو دسته جداگانه نهاد یا هر واحد دیگري بر بهره وري تاثیر می گذارند. این عوامل این عوامل از درون سازمان، عوامل دورني:الف:

نوع تكنولوژي و موارد انرژي می  کارخانه و تجهیزات آن،شامل مواردي چون کالا، عوامل سخت و عوامل نرم گروه بندي کرد.عوامل سخت:

بهبود بخشید عواملی مانند  باشد.عوامل نرم: عواملی هستند که تا حد زیادي کنترل آن به دست مدیر بوده و با تغییر آن می توان بهره وري را

عواملی هستند که از محیط خارجی بر فعالیت هاي داخلی محیط تاثیر می گذارند. این :عوامل بیرونی -بآموزش مدیریت ...انگیزش،نیروي انسانی،

ناسد و این شناخت در اتخاذ تصمیم عوامل در اختیار مدیر دستگاه نبوده و بنابراین وي نمی تواند آن ها را تغییر دهد ولی می تواند آنها را بش

و اجتماعی  فرهنگی،عالیت هاي تحقیق و توسعه و عوامل فگیري هاي بهتر به وي کمك کند. مهمترین این عوامل عبارتند از : روند سرمایه گذاري،

 .]2[روحیه کار جمعی و اخلاق کار(اط،نظم و انضبجمعیتی)مانند نگرش و نگاه افراد نسبت به کار،

 فرهنگ سازماني -3

امروزه سازمان ها در محیط متلاطم و طوفانی تغییر براي تحقق بخشیدن به رسالت هاي خویش ناچار به تحول و همگون سازي ساختار و 

و فرآیندهاي خود با نیازهاي محیطی می باشند. سازمان ها قبل از هر تحولی باید فرهنگ سازمانی خود را شناسایی و بررسی نمایند. شناخت 

تدوین و اجراي استراتژي هایی براي  ارزیابی تاثیر فرهنگ و مدیریت موجب درك بهتر آثار ملموس و ناملموس فرهنگ بر مدیریت می گردد.

 . ]1[استفاده موثر از این حوزه هاي فرهنگی امكان مدیریت کارا و اثزبخش تر را در پهنه فرهنگ فراهم می آورد

به طوري که مشكلات انطباق پذیري خارجی و هماهنگی داخلی گروه را حل می فرهنگ  الگویی از مفروضات مشترك است که گروه فرا میگیرد، 

 کند، و به سبب عملكرد و تاثیر مثبتش معتبر دانسته می شود و از این جهت به مثابه روش صحیح ادارك،  

که افراد از یك سازمان دارند. فرهنگ سازمانی چیزي است که در سازمان وجود دارد نه در افراد. به طور کلی فرهنگ سازمانی یك ادراك است 

صفات ویژه اي است که به سازمان اختصاص دارد و نمایانگر مشخصات معمول و ثابتی است که یك سازمان را از دیگر سازمان ها متمایز می 

 .]33[کند.

                                                            
1 Hersey & Gold Smith 
2 Ability 
3 Clarity 
4 Help 
5 Incentive 
6 Evaluation 
7 Validity 

8 Environment 
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را براي سازمان ها در چهار محور اصلی شامل درگیر شدن در کار، سازگاري، انطباق پذیري و رسالت در دانیل دنیسون در مدل خود ابعاد فرهنگ 

درگیر شدن در کار: این ویژگی با سه شاخص توامندسازي، تیم سازي، و  -3نظر میگیرد که هر یك از ابعاد با سه شاخص اندازه گیري می شوند.

فراد در همه ي سطوح احساس می کنند که در تصمیم گیري نقش دارند و این تصمیمات است که بر توسعه قابلیت ها اندازه گیري می شود. ا

سازگاري: این ویژگی با سه شاخص ارزش هاي بنیادي ، توافق و هماهنگی و -2کارشان موثر است و کار آنها مستقیما با اهداف سازمان پیوند دارد.

-1چنین ویژگی هایی، داراي فرهنگ قوي و متمایزند و به طور کافی بر رفتار کارکنان نفوذ دارند.انسجام اندازه گیري می شود. سازمان هایی با 

جم انطباق پذیري: این ویژگی با سه شاخص ایجاد تغییر، مشتري گرایی و یادگیري سازمانی اندازه گیري می شوند. سازمان هایی که به خوبی منس

ن ویژگی با سه شاخص گرایش و جهت گیري استراتژیك ، اهداف و مقاصد و چشم انداز اندازه گیري رسالت: ای-4هستند به سختی تغییر می یابند.

 .]3[می شوند. شاید بتوان گفت مهمترین ویزگی فرهنگ سازمانی رسالت و ماموریت آن است 

 رابطه فرهنگ و بهره وري -4

یكی از دو راه افزایش بهره فرهنگی مغایر نشان دهند و انسان را در انتخاب  بهره وري را با هدفهاي ان جهان سوم کوشیده اند تا ربرخی از صاحبنظ

از نظر مادي  و تلاش براي بهتر زیستن وري و رعایت حقوق انسان محصور و محدود کنند. مشاهده بهره وري خارج از چارچوب فرهنگی جامعه

 مغایرتی ندارد، ه حساب می آید. افزایش بهره وري نه تنها با فرهنگ ها ، نوعی خودفریبی بفرهنگی در یك مجموعه رعایت توجه به ارزشهاي بدون

حقوق  بهره وري هنگامی که در کنار رعایت مصالح انسانی و اقدام به تامین بلكه فرهنگها براي رشد و توسعه بهره وري زمینه مساعدي می باشند.

وقتی که بهره وري به صورت یك فرهنگ در می آید، آن زمان جامعه  انسان افزایش پیدا می کند، خود به یك ارزش بزرگ فرهنگی تبدیل میشود.

از  و کشور به مجموعه اي پویا تبدیل می شود که در آن از هر فرصت و هر امكان به نفع انسانها بهره برداري خواهد شد و فرصتهاي قابل توجهی

 .]9[منابع موجود ایجاد می شوند

 تكنيک دیماتل-5
هاي ي جهانی و استفاده از قضاوت خبرگان در زمینهمیلادي به طور عمده براي بررسی مسائل بسیار پیچیده 3933روش دیماتل در اواخر سال 

هاي اقتصادي، اجتماعی و رهبران عقیدتی و هنرمندان به کار گرفته شد. یكی از امتیازات روش دیماتل نسبت به سایر روش علمی، سیاسی،

ي عناصر هاي زوجی، پذیرش بازخور روابط است. یعنی در ساختار سلسله مراتبی حاصل، هر عنصر میتواند بر کلیهي مقایسهگیري بر پایهتصمیم

توانند ها تاثیر پذیرد؛ به بیان دیگر عناصر موجود در سیستم میتر از خود تاثیر بگذارد و متقابلا از تك تك آنیا سطح پایین هم سطح، سطح بالاتر

 .]1[مستقل از یكدیگر نباشند 

 :باشداقدامات لازم براي انجام روش دیماتل به شرح زیر می

 نماییم.دهنده را مورد بررسی را مشخص میقدم اول( عناصر تشكیل 

بایست حاکم بر ارتباطات بین ایستگاه )یا رئوس( باشد را معلوم قدم دوم( عناصر مفروض را در رئوس یك دیاگراف قرار داده و روابطی که می

 نماییم.می

 نماییم.قضاوت خبرگان را براي رابطه ممكن بین عناصر مشخص میگیري گروهی به منظور توافق جمعی از قدم سوم( قانون تصمیم

 نماییم.قدم چهارم( شدت روابط نهایی) به توافق جمعی( از عناصر را از خبرگان خواستار شده و بر روي دیاگراف مشخص می

 دهیم .نشان می     قدم پنجم( امتیازات نهایی از قدم چهارم را به صورت یك ماتریس     

حال با  نامیم. می Mکنیم و آن را ماتریس مجموع ردیفی از آن ماتریس ضرب می قدم ششم: هر ورودي از ماتریس     را در معكوسه بیشترین

 کنیم.{ را محاسبه میM(I-M)داشتن ماتریس روابط مستقیم ، شدت روابط مستقیم }

 
  : ماتریس شدت روابط1جدول 

 
 سازگاري انطباق پذیري

 درگیر شدن

 در کار
 جمع رسالت

 31.8 1.3 1.1 4.3 1 انطباق پذیري

 33.2 1.3 2.9 1 4.1 سازگاري

 9 1.9 1 2.4 1.3 درگیر شدن
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 32.1 1 4.1 1.1 4.3 رسالت

 

 M: ماتریس شدت نسبي حاكم بر روابط مستقيم2جدول

  

انطباق 

 پذیري
 سازگاري

در  درگیر شدن

 کار
 رسالت

 1.29 1.29 1.11 1 انطباق پذیري

 1.1 1.21 1 1.13 سازگاري

در  درگیر شدن

 کار
1.29 1.39 1 1.28 

 1 1.13 1.29 1.11 رسالت

 
 M)-M(I-1: ماتریس شدت نسبي موجود از روابط مستقيم و غيرمستقيم3جدول

 

 سازگاري انطباق پذیري

 درگیر شدن

 رسالت در کار

 1.99 3.14 1.18 1.82 انطباق پذیري

 3.12 3.19 1.43 3.39 سازگاري

در  درگیر شدن

 1.94 1.38 1.14 1.99 کار

 1.83 3.31 1.19 3.34 رسالت

 

 براي كليه معيارها DوR: 4جدول

ترتیب واقع شدن 

 عناصر
R 

ترتیب واقع 

 شدن عناصر
D 

رتبه بندي عناصر 

  R+Dبر مبناي 

رتبه بندي عناصر 

 R-Dبر مبناي 
  

 3.23 سازگاري 3.99 انطباق پذیري 4.3 انطباق پذیري 1.8 رسالت

 1.19 سازگاري
درگیر شدن در 

 کار
 1.18 رسالت 3.92 رسالت 4.11

 3.18 درگیر شدن در کار 1.32 رسالت 1.49 انطباق پذیري
درگیر شدن در 

 کار
1.18- 

 -1.13 انطباق پذیري 1.33 سازگاري 2.48 سازگاري 1.19 درگیر شدن در کار

، شدت تاثیرپذیري مولفه  M(I-M)-1هاي ستونی هر مولفه ماتریس نام دارد. مجموعه درایه Rشدت تاثیرگذاري هر عنصر به دیگر عناصر، بردار

 نام دارد.  Dدهد. شدت تاثیرپذیري هر عنصر از دیگر عناصر نیز بردارمورد نظر از دیگر عناصر را نشان می
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درگیر شدن در کار و انطباق جزء عوامل تأثیرگذار و عامل  رسالتو  سازگاريدهنده شدت تاثیر معیارهاست، عامل که نشان 4با توجه به جدول 

گرتاثیرگذاري هستند همچنین اعداد، ي تاثیرپذیري و عوامل مثبت بیاندهندهعوامل منفی نشان 4باشد. در حقیقت در جدول تأثیرپذیر میپذیري 

 اهمیت را دارد.بیشترین  سازگاريدهد در نتیجه شدت تاثیر عوامل را نشان می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گيرينتيجه-6

پژوهشگران و محققان در زمینه تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملكرد  ،فرهنگ سازمانی به عنوان عامل موثر در عملكرد سازمان در نظر گرفته شده است

که سازمان هایی که داراي فرهنگ قوي هستند ارزش ها و باورها و هنجارهاي غالب از سوي تعداد زیادي از کارکنانشان حمایت می  دمعتقد هستن

درباره آنچه انجام می دهند احساس بهتري داشته باشند و امور را به و به سرعت گسترش می یابد. در چنین سازمان هایی افراد قادر هستند تا  شود

 نحو احسن انجام دهند. در نتیجه فرهنگ قوي عامل مثبتی در جهت عملكرد بهتر و بهره وري بیشتر می باشد. هر چه فرهنگ قوي تر باشد تعداد

ذیرفته و نسبت به آن احساس مسئولیت و تعهد می کنند. در چنین بیشتري از کارکنان با اهداف سازمانی آشنا شده ارزش هاي فرهنگی آن را پ
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در وضعیتی رضایت کارکنان افزایش می یابد رضایت کارکنان نیز همراه با مدیریت قوي به بهبود روحیه و انگیزش و علاقه کارکنان منجر شده و 

 عملكرد و بهره وري تاثیر می گذارد.

شناسایی و استخراج گردید  فرهنگ سازمانیدر این پژوهش ابتدا ابعاد  بهبود بهره وري کارکنانثیر در ٔ  و تا فرهنگ سازمانیبا توجه به اهمیت 

آوري شده اي طراحی گردید و در نهایت اطلاعات جمعپرسشنامه بهره وري کارکنانبر  فرهنگ سازمانیسپس به منظور تعیین شدت تاثیر ابعاد 

بیشترین  سازگاريبررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که بعد  توسط پرسشنامه به وسیله روش دیماتل مورد

  .نیز به عنوان بعد تاثیرپذیر شناخته شد درگیر شدن در کار و انطباق پذیرياهمیت را نسبت به سایر ابعاد دارد و 
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Abstract: Today, successful companies recognize that their employees are their most valuable asset (including workers 

and managers) as well as the behavior of the people in the organization with respect not only working properly but also 

a crucial element to the success of the organization. One of the main concerns of managers and to improve the 

productivity of the organization. Many factors influence labor productivity organization. One of these factors is the 

culture of the organization. Organizational culture is comprised of several variables. Of which of these factors have a 

greater impact on labor productivity can be helpful to managers. Because the allocation of resources and equipment of 

the factors that impact the productivity of labor organization, can help organizations succeed in achieving the goals of 

the organization. The aim of this study is recognizing the dimensions of organizational culture and its impact on 

improving the Employee productivity. For this purpose some of the organizational culture indicators including: mission, 

adaptability, consistency, involvement in work are identified, then a questionnaire determine causal relationships 

between these dimensions and after the completion of questionnaires by experts, the results were analyzed by 

DEMATEL techniques. Finally, according to the results of each dimension on the importance and impact on employee 

productivity were prioritized. 
 

Keywords: Organizational culture, Productivity, DEMATEL method. 
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