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خودوکم
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تجزیهوتحلیل  
داده
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غالباستانداریکردستاناست.فرهنگهایبوروکراتیک،شهروندگرایی،اسالمی-

هایدومتاپنجمقراردارند.باتوجهبهاینکهبارهایعاملیسؤاالت قویومقادیرضرایبمسیرو


اولویت
ضرایب استاندارد رابطههای داخل مدل مناسب بوده و اجزای مدل دارای همبستگی بسیار قوی هستند،
فرهنگسازمانی استانداری
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مقدمه
لشهدهو
فرهنگسازمانیبههموضهوعیمههمدرپهژوهشههایعلمهیتبهدی 

درسالهایاخیر،

هموارهمحققینعالقهمندبودهاندکهفرهنگسازمانرامهوردشناسهاییوارزیهابیقهراردهنهدتها
دریابندافرادازچهزاویههایبههسهازمانخهودمهینگرنهد(مخبهردزفهولیوعباسهی.)1321،بهین
دانشمندانومتخصصاندرتعاریف،اقداماتوسطوحتجزیهوتحلیلفرهنگسازمانیاختالفنظر
1

وجوددارد(ساکمن .)9111،الگویرفتهاریغالهب،سیسهتمییهانظهاممنهدبهودنآن(دنیسهون،9
،)9119مجموعهایازارزشها،باورهاواعتقادات(شاین،)9119،مشهتر بهودنوموردحمایهت
واقعشدناینهنجارهاوارزشهاتوسطاعضایسازمان(کوئکوروسو)1288،3وموجبتمایز
سازمانهاازیکدیگر(رابینز،9111،ترجمهپارساییانواعرابی)1329،؛وجوهمشهتر تعهدادیاز
حائزاهمیتاین
نکته 
فرهنگسازمانی ،

باتوجهبه جایگاه و تعریف

فرهنگسازمانیهستند.

تعاریف
میتواننددرراستای تحقهق مأموریهت
تاچهاندازه 
ارزشها و باورهای فرهنگی 

است که اعتقادات،
تکننهده باشهند.یافتههههای
نظامهای سازمانی دارای کارکردهای مثبهت و حمایه 
سازمان و اصالح 
تحقیقاتمختلف(فرههی،فضهائلیوابراهیمهی)1326،مؤیهد،گهرهخهوردنفرهنهگسهازمانیبهه
اثربخشیسازمانیهستند(فیشر9111،6؛پیترز،واترمنوروبهرت1289،5وعسهگری،ابراهیمهیو
رمضان.)1325،تحقیقتجربیدنیسهونومیشهرا1درسهال1225نشهاندادکههفرهنهگسهازمانی،
اثربخشیبلندمدتسازمانراتحتتهأثیرقهرارمهیدههد.امهاآسهیبههاییکههامهروزهگریبهانگیر
عنواننمونهه؛شهکایتههایکارکنهانازتبعهیووبهیعهدالتیدر
سازمانهایدولتیشدهاست،به 
هاوپرداختهها(شهائمیبرزکهی،حهاتمپهورآررخهوارانیورادمههر،)1329،

واگذاریمسئولی 
ت
رکودکاری،کاهشبهرهوری(فردینویعقهوبی1321،؛پهارکروبرادلهی،)9111،9بهیانگیزگهی
(تقینژاد،)1326،غیبتوتر محلکار(بَیلی)9112،8درخواستهایمکررکارمنهداندولهت


1. Sackman
2. Denison's Organizational Culture Model
3. Cooke and Rousseau
4. Fisher
5. Peters,Waterman, & Robert
6. Mishra
7. Rachel Parker, Lisa Bradley
8. Timothy Bailey
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رضایینورومهدوی،)1329،درعملنشاندادهاستکهههنهوز

مبنیبرانتقالوجابهجاییشغلی(

همسازمانهاودستگاههایاجراییبهاینمقوله،توجهکهافیننمهودهودریهکمحهیطآشهفتهو
راههاییبرایموفقیتدارند،
سازمانهایدولتینیازبه 

،عملمیکنند.درچنینوضعیتی،

ناکارآمد
یکیازراهکارهایکلیدیبهرایبقهایسهازماندرایهنچهالشههاوتغییهراتمحیطهی،شناسهایی
فرهنگسازمانیقویومثبت

بهمنظورایجاد
فرهنگسازمانیوانجامتغییراتالزم 

وضعیتموجود
1

است(ویسکانسین .)9118،ازاینروکاوش،دریافتبازخوردوسنجشفرهنگدرسهازمانههای
مختلفازاهمیتبسزاییبرخورداراست .
نظرمیرسد،فرهنهگسهازمانیعبهارتجهادوییبهود کههبههعنهوانراهکهارمهدیریتیبهرای


به
مشکالتسازمانی،مطرحشد.یعنیدرواقعاززمانیکهفکربهبودسازماندردنیاموردتوجهقرار
یهایسازمان،مطرحبهودهاسهت
ییهاوناتوان 
گرفت،فرهنگسازمانیبهعنوانسرچشمههمهتوانا 
بهههصههورتمسههتمر،
).شههرکتهههاوسههازمانهههایآینههدهنگههر ،

(کاسههیدا9118،؛شههاین9119،
فرهنگسازمانیراموردارزیابیقرارمیدهندتانقاطضهعفوقهوترامشهخصنماینهد(یها و
استودل .)9113،9
برایهمسوییاهدافاصلیسازمانباباورهایکارکنانوجلبتمایلقلبیآنانورسیدنبهه
تعهدسازمانیبایدفرهنگسازمانراشناخت(مهدوی.)199:1383،لذا،ارزیابی مستمر وضعیت
بهعنوان پایه و اساس همکاری ،مشارکت ،همدلی و ههدایتکارکنهان درجههت
فرهنگسازمانی 

اهداف سازمان ،یک امر ضروری در دنیای متحول کنونیقلمدادمهیشهود.بنهابراین،درپهژوهش
حاضر،مسئلهاصلیشناخت وسنجشفرهنهگسهازمانی اسهتانداریکردسهتان اسهتتهابهاترسهیم
انداریشهرستانهایتابعهه،نشهاندادناولویهت

سیمایفرهنگسازمانیاستانداریکردستانوفرم
فرهنگسازمانیموجود؛اطالعات

مؤلفههایآنوارائهراهکارهایکاربردیبرایارتقای
ابعادو 
هرچهبهتهر و ثمهربخشتهر

مسازان سازمان مذکور برایمدیریت
مفیدی دراختیار مسئوالن و تصمی 
میتوانچنین برشمرد :
بدینترتیب سؤاالتاصلی این تحقیق را 
قرار گیرد .
فرهنگسازمانیدراستانداریکردستانچگونهاست؟ 

.1وضعیتموجود
1. Wisconsin
2. Yauch & Steudel
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ییشدهچگونهاست؟ 
مؤلفههایشناسا 
اولویتبندیابعادو 

.9
فرهنگسازمانیاستانداریکردستان،چگونهاست؟ 

.3مدلشناساییوسنجش
فرهنگسازمانیکدامند؟ 

.6راهکارهایارتقای


مبانی نظری و پیشینه پژوهش
استانداریکردستان،یکیازسازمانهایسیاسیزیرمجموعهوزارتکشهوراسهتکههدارای
11فرمانداریو31بخشداریتابعهاست.ازمهمترینوظایفآنمیتوانبه:اعمهالسیاسهتههای
عمومیدولتدرارتباطباوظایفدستگاههایاجراییومؤسساتیکههازبودجههعمهومیدولهت
استفادهمیکنند،نظارتوهماهنگیبینفعالیتهایدسهتگاهههایاجرایهیونههادوسهازمانههای
محلیوتأمین وحفظامنیتداخلیواستقرارنظموآرامشدراستانکردستانرانامبرد.شناخت
ارزشهایحاکمبررفتارمنابعانسانیاینسازمان،ازلحاظتأثیرگذاریعملکردآنها

هنجار،باورو
دستگاههایاستانی،بسیارحائزاهمیتاست .

برچگونگیفعالیتسایر
فرهنگسازمانی در سطوح مختلفتحلیل)سازمانی در برابر اجتماعی( ،رویکردههای

مطالعات
سازههای مرتبط مختلفی به انجهام رسهیدهاسهت
روششناختی(مفهومی ،کیفی و کمی) و 

مختلف
فرهنگسهازمانی،فرهنهگ

)مدلهای

)حسینی و دیگران.)59:1382،همچنینازنظرفنزل1282(1
رابهدوالیهاصلیتقسیممیکننهد.1:جنبههههایفیزیکهیوغیرمسهتقیمسهازمانو.9ایهدئولویی،
ارزشهاوباورهایموجوددرسازمان.بهامطالعههادبیهاتتحقیهق،سههرویکهرددرپهژوهشههای
قابلشناساییاست .
فرهنگسازمانی،بهشرحجدول( ،)1

گونهکهجدول(،)1نشانمیدهد،دررویکرداولبهبررسیخردهفرهنگهایسهازمانی
همان 
فرهنگسهازمانیبراسهاسخهردهفرهنهگههایغالهب

پرداختهمیشودودستهبندیهایمتفاوتیاز
بهدستمیآید.مثالًدرمدلکوئین(،)1285چهارنوعفرهنگ(عقالیی،ایهدئولوییک،توافهقو

سلسههلهمراتبههی)قابههلشناسههاییاسههت.کههو والفرتههیومؤسسههههههمافزایههیانسههانیسهههنههوع
فرهنگسازمانی؛سازنده،انفعالی/دفاعیوتهاجمی/تدافعیرامعرفیکردهانهد(فرههیبوزنجهانی 


1. Finzel
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جدول  .1مقایسه گونههای مطالعاتی فرهنگسازمانی (خاکپور)99 :1391 ،
گونه
مطالعات
فرهنگها 


خرده
مطالعهویژگیها 

مطالعهدومرحلهای 


رویکرد پژوهشی

هدف مطالعه

مناسب

(تجربی)

کمی 
کیفی 

شناساییفرهنگ
مناسب 
توصیف(نیمرخ
فرهنگی 

مفروضات هستیشناسی
عینیتگرا-کارکردی 

رهنیتگرا-تفسیری 


ترکیبی(انواعیاز

کشف،ساختو

حرکتازرهنیتگراییبه


طرحهایترکیبی) 


اصالحنظریه 

عینیتگرایی 


مداخله
پژوهشی
کمی-
اثباتگرایانه 

کیفی-تفسیری 
کیفی-کمی 

وسنجقی.)1388،دستهدوممطالعات،بهویژگیهایفرهنگسازمانیبهویهژهمؤلفههههاییکههبهه
تحققاهدافسازمانکمککردهیامانعآنمیشوند،اشارهدارند.هافستد(1هافستدوهمکاران،
)1221فرهنگهایملیرابراساسپنجبعد:فاصلهقدرت،فردگرایی،مردانگهی،اجتنهابازعهدم
قطعیتورویکردبلندمدتازیکدیگرتفکیکنمهود.دسهت سهومازمطالعهاتفرهنهگسهازمانی،
فرهنگسازمانیموردمطالعهقرار

ابتداویژگیهای

یکه
بهطور 
تلفیقمطالعاتنوعاولودوماست 
میگیردوسپساینویژگیهابهخردهفرهنگهایمتمایزتقلیهلمهییابهد.دنیسهون،چههارمحهور
نظرمیگیرد

انطباقپذیری6ومأموریت5رادر

اصلی؛شاملابعاددرگیرشدندرکار،9یکپارچگی،3
گیریمیشوند .

کههریکبا3مؤلفه 
اندازه
پژوهشگرانگونهشناسهیههای

یازجنبههایمختلفسببشدهاستکه

فرهنگسازمان

مطالعه
متفاوتیبرایارزیابیفرهنگسازمانههامطهرحکننهد(عبهدالهی،هداونهدیوابراهیمهی.)1325،
ابزارهایسنجشفرهنگسازمانیبهپژوهشگرانکمکمیکننهدکههچگهونگیرفتهارسهازمانرا
منفیرابهدنبهالدارد

در کنند.تغییراتراهبردیسازمانی،بدونتوجهبهفرهنگ،غالباًعواقب
(زابیدعبدالرشید.)9116،1اندازهگیهریفرهنهگ،کهارسهادهاینیسهت.فرهنهگبایهددرسهطوح
)بهنقلازکولن
بهطورکاملدر شود(الکوسوفیپس.)9116،9بویل( 9111
مختلف،تجزیهو 
1. Hofstede
2. Involvement
3. Consistency
4. Adaptability
5. Mission
6. Zabid Abdul Rashid
7. Lakos & Phipps
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سازمانهایکوظیفهچالشهیاسهت.حتهیشناسهایی

ریوالنو()9119معتقداست؛ارزیابیفرهنگ
ویژگیهایاصلیفرهنگ،مشکلسازاسهت.غالبهاًارزشههاومفروضهاتعمیهق،بههنهدرتبیهان
پرسیدنوگوشدادناست .

راهبردهایاکتشافی،معطوفبه 
سؤال

شوند.مهمترین


می


جدول  .2دستهبندی ابزارهای سنجش فرهنگسازمانی (کولن ریوالنو)2112 ،
ردیف
1

9

3

6

5

عنوان
پیمایشفرهنگسازمانی

دنیسون 
ابزارفرهنگسازمانی 

ابزارارزیابی
فرهنگسازمانی 


خالصه ابزار

طراح ابزار

نقطهایلیکرت.برایسنجش
دارای11سؤالدرمقیاس 5

دنیسونونیل 1

ارتباطبینفرهنگسازمانیوعملکرد 

مجموعهایاز15عاملمهمکهمستقلوازیکدیگرمتفاوت


وندرپوست،دی
9

هستند .

کانینگواسمیت 

بعدکلیدیفرهنگسازمانی،براساسمدل

ارزیابی1

کامرونوکویین 3

چارچوبارزشهایرقابتی 


فرهنگسازمانی


هریسون،استوکس

هایفرهنگسازمانی


کندتاجنبه

بهاعضایسازمانکمکمی

مشخص 

وهرب 6

راشناساییکنند 

پرسشنامه
فرهنگسازمانی 


کو والفرتی 

یکتصویرلحظهایازعاملفرهنگازنظررفتارهایاعضاء

دریکسازمان،فراهممیکند .

صحنه ایازفرهنگعملیاتیسازمانرادرموردعقایدو


1

مشخصات5

اوریلی،چتمنو

گذارد.یکیازآزمونها؛


نیازهایافرادبهنمایشمی

فرهنگسازمانی 


کالدول 

شده،براساسدرجهبیانیههایخاصهستند،


هایمرتب

کارت

ارزیابیفرهنگسازمانی 


لوین 

ازویژگیهایسازمانموردمطالعه 

برایارزیابیفرهنگسازمانیشاملپنجبعد

اینرویکرد
9

هاوافسانهها،


ها،داستان

رهبری،هنجارهاوشیوه
است،
هاوآیینهاونمادها 


سنت

1. Denison andNeale
2. Van der Post,de Coning,and Smit
3. Cameron and Quinn
4. Harrison, Stokes, andHerb
5. Profile
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همانطورکهدرجدول()9مالحظهمهیشهود،دنیسهونونیهل،ونهدرپوسهت،دیکانینهگو

اسمیت،کامرونوکویین،هریسون،استوکسوهرب،کو والفرتی،اوریلی،چتمنوکالدول
ولوین؛هرکدامابزارهاییرابرایسنجشفرهنگسهازمانیارائههنمودنهد.بههعنهوانمثهال،لهوین1
()9111یکچارچوبورویکرد9برایارزیابیفرهنگسازمانی3راکهشاملپهنجبعهد:رهبهری،
6
ونمادهاست،پیشنهادمیکند.اوپیشنهاد

هاوآیینها


ها،سنت

هاوافسانه

ها،داستان

هنجارهاوشیوه

نحال،بااحتهرامبههطبیعهتپیچیهده1مهورد
کردکهاینمدلبرای«کشففرهنگسازمان،5درعی 
استفادهقرارگیرد»(لوین .)29:9111،
فرهنگسهازمانی1،معیهار

شناسیهای

فرهیبوزنجانیوسنجقی()1388دربررسیانواعگونه
فهمبودن،قابلیتبهکارگیریروشههایمختلهفتحقیهق،توانهاییدر تغییهرات
(سادگیوقابل 
فرهنگی،دارابودنچهارچوبمفههومی،قابلیهتکهاربرددرانهواعسهازمانههاوتوانهاییشناسهایی
یههایممتهاز)رابههرایارزیهابیآنههاشناسههاییکردنهدکههخالصهههنتهایجکسهبشههده،در 
ویژگه 
نشاندادهمیشود :

جدول()3
ناپیتوپل)9118(9درمطالعهایرویفرهنگسازمانی،سازمانهایاجتماعیشرکتهایدولتی
()SOEsدراندونزیدریافتکهفرهنگسازمانیبرکیفیتمؤسسهتأثیرمیگذارد.همچنینابعهاد
یداریقهویرانشهان
وشاخصهاییکهبرایساختمدلمطالعه مورداستفادهقرارگرفتنهد،معنه 
دادند .
8

شکنوا،یاشکا،سهینوا،اگهوراوکهازنتو ()9118درپژوهشهیویژگهیههایفرهنهگسهازمانی
سههازمانهههایروسههیهدرمنطقهههنیژنههینههوورو،2راشناسههایینمودنههد.آنهههادریافتنههدکهههتغییههرات
قابههلتههوجهیدرسههاختاروماهیههتنهادهههادرروسههیهوجههوددارد.وجههوداهههدافمشههتر و

منجربهفعالشدنویژگهیههایمثبهتکارکنهانمهیشهود.ایجهادانگیهزهو

دخالتدادنکارکنان،

1. Levin
2. Approach
3. Assessing organizational culture
4. Traditions and rituals
5. Explore organization culture
6. Complex nature
7. Napitupulu
8. Shkunova, Yashkova, Sineva, Egorova, Kuznetsova
9. Nizhny Novgorod
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تقویترفتارهایمطلوب،باعثتحریکرویکردخالقانهبهکاروافزایشکهارآییکهارگروههی
میشود .



جدول  .3ارزیابی مقایسهای گونهشناسیهای مختلف فرهنگسازمانی
معیارها

گونهشناسیها

کامرون و

دنیسون

هندی

باال 

باال 

باال 

متوسط 

متوسط 

تواناییدر تغییراتفرهنگی 

متوسط 

پایین 

دارابودنچارچوبمفهومی 

متوسط 

پایین 

قابلیتکاربرددرانواعسازمانها 


باال 

باال 

شناساییویژگیهایممتاز 


نسبتاًباال 

متوسط 

ارزیابیکلی 

نسبتاًباال 

متوسط  متوسط 

فهمبودن 
سادگیوقابل 

قابلیتبهکارگیریروشهای

مختلفتحقیق 

کوئین

نسبتاً
باال 
متوسط 
نسبتاً
باال 
نسبتاً
باال 
پایین 

کوک و
الفرتی
باال 
متوسط 
نسبتاًباال 

مالحظات
یکساندرکلیه
موارد 
متوسطبهجز

موردهندی 
متوسطبهجز

موردکو

نسبتاًباال 

متفاوت 

باال 

باال 

باال 

متفاوت 

باال 

متفاوت 




)دررسالهدکتریمدیریتبهبررسیرابطهفرهنگسازمانیواجرایالیحه

گیتیفروز9118(1
سیگماششدربخشدولتی،یکسازمانپولیدرکالیفرنیا،براساسچارچوبارزشهایرقابتی
کامرونوکویین،پرداخت.نتایجبررسیوینشاندادکههفرهنهگههایقبیلهه9وسلسهلهمراتبهی3
غالببودند .
یتعدادیازسازمانههای

هریسونوبرد6درسال9116یکتوصیفتجربیازفرهنگسازمان
دولتیدراسترالیا راارائهدادنهد.آنههافرهنهگسهازمانههایدولتهیرادرطهولزمهانبهافرهنهگ
1. Gityforoze
2. Clan
3. Hierarchal
4. Graeme L Harrison, Kevin M Baird
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سازمان هایخصوصیمقایسهکردند.هریسونوبرددریافتندکهنوعفرهنگوتغییهرفرهنهگدر
سازمانهایدولتیباسازمانهایخصوصی،متفاوتاست.همچنینتغییراتکمیدرفرهنگهای
سازمانهایدولتی ازهمتایانبخشخصوصهیخهوددرعوامهل

اداراتدولتی1ایجادشدهاستو
فرهنگهیجههترسهیدنبههنتیجهه ونهوآوری،عقهبافتهادهانهد.توجههبههجزئیهاتمههمتهرینو
سازمانهایخصوصیاسترالیاست .

ارزشمندترینعاملفرهنگی
عبدالهی،هداوندیوابراهیمی()1325درتحقیقی،فرهنهگسهازمانیجمعیهتههاللاحمهررا
اولویتفرهنگهای

نشاندادکهبهترتیب

اساسمدلکامرونوکوئین،شناسایینمودند.یافتهها

بر
ژهساالری،حاکمبهرسهتادمرکهزیجمعیهتههاللاحمهربهوده
رقابتی،سلسلهمراتبی،گروهیووی 

است .
صالحی،میرسپاسیوفرهنگی()1326درپژوهشیباعنوانشناساییفرهنگسهازمانیسهازمان
صداوسیمایجمهوریاسالمیایرانبراساسمهدلدنیسهون،دریافتنهدکهه«درگیرشهدندرکهار»،
دروضعیتیمناسبقرارندارندوپایینترازحد

انطباقپذیری»

«سازگاری(ثباتویکپارچگی)»و«
متوسطهسهتند،امها«مأموریهت»دروضهعیتمتوسهطقهراردارد؛یعنهیبراسهاسآزمهونفریهدمن
فرهنگسازمانیدرسازمانصداوسیماست .

مهمترینمؤلفهازابعاداصلی
«مأموریت» 
درمطالعهایباعنوانشناختفرهنگسازمانیبراساسمدلدنیسوندرشرکتملیپهاالیشو
پخشفرآوردههاینفتیایرانکههتوسهطمختهارانودههدری()1326انجهامشهد،دریافتنهدکهه
فرهنگسازماندرشرکتملیپهاالیشوپخهشدرابعهادچهارگانههدرحهدمتوسهطوبهاالتراز
متوسههطقرارگرفتهههودربرخههیشههاخصهههاازجملهههتههیمگرایههی،توسههعهقابلیههتههها،انسههجامو
مشتریمدارینیازمندبهبوداست .

مؤلفههههههای

اننامهههکارشناسههیارشههدخههودبهههموضههوعشناسههایی
فههاتحی()1323درپایهه 
فرهنههگسههازمانیمههدارساثههربخشمقطههعمتوسههطهشهرسههتانرفسههنجانومقایسهههآنبههامههدل
فرهنگسازمانیکو والفرتی؛پرداخت.ویدریافتکهارزشهایفرهنگیمهدارساثهربخش
شاملچهاربعداجتماعی،اعتقادی،اخالقیوآموزشیاست .
1.Government departments
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پاکدل،ابراهیمیوارسطو()1323مطالعهفرهنگسازمانیمجتمهعکارخانجهاتآردشهیرازو
دادلیرابراساسمدلدنیسهون،انجهامدادنهد،آنههاچنهیننتیجههگرفتنهدکههایهنسهازمانازنظهر
انطباقپذیری،بهترینوضعیتوفرهنگ

فرهنگسازمانی،وضعیتمناسبیندارد.همچنینفرهنگ
مطرحشدهدرمهدل،

.بینشاخصهای

مؤلفههایدیگررادارند
مأموریتیبدترینوضعیتنسبتبه 
شاخصایجادتغییردربهترینوضعیتوشاخصاهدافومقاصددربدترینوضعیتقراردارند .
درپژوهشیکهدرموردسنجشفرهنگسازمانیدانشگاهآزاداسهالمیواحهدخهرمآبهادطبهق
مدلدنیسونانجامگرفت،محققشدکهوضعیتفرهنهگسهازمانیدانشهگاهآزاداسهالمیواحهد
خرمآبادازنظرویژگیدرگیرشدندرکار،سازگاریوانطباقپذیریدرسطحمطلوبیقرارندارد،
میروخلیلزاده .)1329،

اماازنظرویژگیرسالتدرسطحمتوسطقراردارد(میر،


مدل مفهومی و سؤاالت پژوهش
مطالعهکمیحاضر،متأثرازیکبخشمطالعاتکیفیبرایطراحیواعتباریهابیمهدلبهومی
سنجشفرهنگسازمانیاستانداریکردسهتان،اسهت؛یعنهیبهااسهتفادهازروشکیفهیوبراسهاس
هاینیمهساختاریافتهبا 11نفرازخبرگانداخهلسهازمانی،کههشهناختکهاملینسهبتبهه

مصاحبه
سازمانداشتند،مدلاولیهسنجشفرهنگسازمانیاستانداریکردستانطراحیشد.پهسازانجهام
انویو111وبرایتحلیهل،
نرمافزار 
یشدهدرقالبفایل Wordوارد 
هرمصاحبه،دادههایگردآور 
کدگذاریشد.پس از انجام11مصاحبه ،کدها به حد اشباع نظری رسیده و مصهاحبههها متوقهف
شدند.درمتنحاصلازانجام11مصاحبه،تعداد395کدگذاریصورتگرفت(مجمهوعتعهداد
گرهها9درنرمافزارانویو).همچنینمیانگینتعدادکدگهذاریاولیههبهرایههرنفهر19ومیهانگین
وشاخصهایمدل

مؤلفهها
ارجاعهابرایهرنفر91بودهاست.ازطریقتکنیکدلفیفازی ،

تعداد
اعتبارسههنجیکیفههیش هد.بعههدازمرحلهههدلفههیفههازی،فهرسههتابعههاد،مؤلفههههههاوشههاخصهههای
ییشههدهدر اختیههارچنههدنفههرازاسههاتیددانشههگاهومههدیرانوزارتکشههورکهههدرحههوزه
شناسهها 
فرهنگسازمانیتخصصداشتند،قرارگرفتکهازصحیحومناسهببهودنمعهادلواصهطالحات
1. QSR Nvivo 10
2. Nodes
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شد.برایناساس،مدلنهایی

وشاخصهااطمینانحاصل

مؤلفهها
انتخابشدهبراینامگذاریابعاد ،

سنجشفرهنگسازمانیاستانداریکردستانتدوینشهدکههشهامل5بعهد(فرهنهگ:تحهولگهرا،
شهروندگرایی،آیندهنگری،بوروکراتیکواسالمی-سیاسی)16،مؤلفهو56شاخصاسهت.1در
شکل1مدلفرهنگسازمانیاستانداریکردستان،نشاندادهشدهاست.باایناوصهاف،سهؤاالت
پژوهشبهشرحزیراست :
فرهنگسازمانیدراستانداریکردستانچگونهاست؟ 

.1وضعیتموجود
ییشدهچگونهاست؟ 
مؤلفههایشناسا 
اولویتبندیابعادو 

.9
فرهنگسازمانیاستانداریکردستان،چگونهاست؟ 

.3مدلشناساییوسنجش
فرهنگسازمانیکدامند؟ 

.6راهکارهایارتقای






شکل  .1مدل فرهنگسازمانی استانداری کردستان
.1روششناسیویافتههایاینبخشبهصورتتفصیلیدرمقالهدیگریارائهشدهاست.دراینمقالهبههدلیهلتمرکهزبهرسهنجش
وضعیتموجودفرهنگسازمان یواعتبارسنجیکمی،ازرکرمراحلمربوطبهبخشکیفهیپهژوهشوجزئیهاتطراحهیمهدل
فرهنگسازمان یاستانداریکردستان،خودداریشدهاست.برایکسباطالعاتبیشتربهمنبعزیرمراجعهفرمایید :

بومی
عباسپهور،عبهاس؛کریمهی،ابهوبکر؛عبهدالهی،حسهینوتقهویفهرد،محمهدتقی(.)1329طراحهیواعتباریهابیمهدلسهنجش
فرهنگسازمانیاستانداریکردستان.فصلنامهپژوهش هایمدیریتمنابعانسانیدانشگاهجامعامهامحسهین،سهالدههم،شهماره
دوم .111-95:
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روششناسی
توسعهایو ازحیث سطح تحلیل ،توصیفی و از

پژوهش حاضر ازحیث هدف ،از نوع کاربردی
گروهپیمایشیمیباشد.جامعهآماریشاملکلیهکارکنانرسمی،پیمهانیوقهراردادیاسهتانداری
کردستانوفرمانداریهایتابعهشاغلبهکهاردرسهال1321اسهتکهه126نفهرهسهتند.ازروش

نمونهگیریاحتمالی(1جدولاعدادتصادفی)کهمستلزمانتخابتصادفیافرادبراساسیهکروال
بهعنواننمونهانتخابشد.ابزار
نظاممنداست،استفادهشدهاست.براساسجدولمورگان951،نفر 
گردآوریدادههاپرسشنامهمحقهقسهاختهاسهت.پژوهشهگربهرایهرکهدامازشهاخصههایمهدل
فرهنگسازمانی،اقدامبهطراحیسؤالکرد.درطراحیسؤاالتازپرسشهنامهههایمعتبهرازقبیهل؛
کامرونوکوئین()1228دنیسون(،)1229رابینز()1221وادبیاتموضوعهمکمکگرفتهشهد.
گزینهایاست.دربخشآمارتوصیفی9ازمیانگینوانحرافمعیارو
پنج 
پرسشنامهدارای56سؤال 
هایتیتکنمونهای،6فریهدمن،5ضهریبهمبسهتگیپیرسهون،

دربخشآماراستنباطی3ازآزمون
هاولودومومدلیابیمعهادالت

همچنینبرایاعتباریابیکمیمدلازتحلیلعاملیتأییدی1مرتب
ساختاری()SEMاستفادهشد.ازطریقمشاورهبامتخصصینآمار،برایتخمهینمهدلههایمعادلهه
میافته8ازنرمافزاراموس2نسخه
ساختاریازروشآماریواریانس9وضریبحداقلمربعاتتعمی 
،96استفادهشد.مدلهایساختاریبرپایهواریانسرابطههایمدلرابهصورتجداگانههبررسهی
می کندتااگردرقسمتیازمدلمشکلیاضعفیوجودداشتهباشد،مشکلرویکلارزیابیمااز
مههدلتههأثیرنگههذارد(پهلههوانشههریف.)1326،روشحههداقلمربعههاتتعمههیمیافتههه،رویکههرد
هرویسازههاینهاییهدفدرمدلتمرکزمهیکنهدوسهعیمهیکنهدکهه

بینیکنندهداردک
پیش 
راافزایشدهد(زینیوندنژادوراشد .)1325،

دادهشدهآنها
واریانستوضیح 

1. Probabilistic Sampling
2. Descriptive Statistical
3. Inferential Analysis
4. One sample T-Test
5. Friedman
6. Confirmatory Factor Analysis
7. Variance Based Structural Equation Modelling
8. Generalized least squares
9. Amos
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برایتعیینرواییپرسشنامهازشهاخصنسهبتروایهیمحتهوایی)CVR( 1کههتوسهطالوشهه
نفرازنمونههاتحویل

طراحیشدهاست،استفادهشد.برایبررسیپایایی،درابتدا،پرسشنامهبه11
دادهشد56.نفرپرسشنامههاراتکمیلنمودهوعودتدادندکههبههوسهیلهنهرمافهزارspssوروش
دستآمده(،)1/291است
به 
آلفایکرونباخ9پایاییپرسشنامههامحاسبهشد.میزانآلفایکرونباخ 
قابلقبولوتأییدشدهاست .
نشاندهندهپایایی 
که 
برایسنجشنرمالبودندادههاازآزمونهایکولموگروف-اسمیرنوف3وشهاپیرو-ویلهک6

استفادهشدهکهنتایجآندرجدول()6آمدهاسهت.معنهیداریآمهاریایهنشهاخصههابههطهور
آرمانیدرسطحآلفهای

1

بیهانگرتخطهیازنرمهالبهودنتهکمتغیهریاسهت(میهزر،

گامستوگارینو.)119:1321،درسهتونیکههمعنهیداریآزمهونکولمهوگروف-اسهمیرنفو
دستآمدهبرایتمهامابعهاد(غیهراز
به 
ویلکآوردهشدهاست،مالحظهمیشودکهنتیجه 

شاپیرو-
نرمالبودنایهنابعهاداسهت.شهاخصههای
فرهنگتحولگرا)باالی1/111است،کهنشاندهنده 
هیستوگرامنیزبرایبررسینرمالبودنانجامشدکهمشهخصشهد،

چولگی،5کشیدگی1ونمودار
بهجزءبعدفرهنگتحولگراکهچولگیمثبتدارد(،)3/3بقیههابعهادفرهنهگسهازمانیازتوزیهع

نرمالبرخوردارهستند .


یافتههای پژوهش
بررسی توصیفی ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان
81/9درصدازپاسهخدهنهدگانپهژوهشرامهردانو12/8درصهدازپاسهخدهنهدگانرازنهان
تشکیلمیدهند.همچنین81/2درصدپاسخگویانمتأهلو18/1درصهدمجهردهسهتند.بیشهترین
درصدوکمترینمقداربهرای55تها

میزانسنپاسخدهندگانمتعلقبهطبقه35تا32سالبا92/3
52سالبا9/1درصداست.نزدیکبه92درصدازپاسهخدهنهدگاندارایتحصهیالتلیسهانسو 


1.Content validity ratio
2. Cronbach Alpha
3.Kolmogorov- Smirnov
4.Shapiro- Wilk
5. Skewness
6. Kurtosis
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جدول  .1آزمون نرمالبودن متغیرهای فرهنگسازمانی
کولموگروف -اسمیرنوف
ردیف
1
9
3
6
5

ابعاد

شاپیرو -ویلک

درجه

سطح

آزادی

معنیداری

آیندهنگری   1/113
فرهنگ 

 939

 1/195

 1/288

 1/191

 939

 1/118

 1/221

 939

 1/151

 939

 1/198

 1/288

 939

 1/168

 1/189

 939

 1/111

 1/211

 939

 1/111

 1/112

 939

 1/112

 1/286

 939

 1/119

 1/161

 939

 1/911

 1/221

 939

 1/133

فرهنگ
شهروندگرایی 
فرهنگ
بوروکراتیک 
فرهنگتحولگرا 

فرهنگاسالمی-
سیاسی 

فرهنگسازمانی(کلابعاد) 


آماره

آماره

درجه

سطح

آزادی

معنیداری

 939

 1/165
 1/198



فوقلیسانسهستندوپاسخدهندگانرسمیوپیمانیبا93درصد،بیشترینمشارکترادراین
پژوهشبهخوداختصاصدادند .



وضعیت موجود فرهنگسازمانی استانداری کردستان
درپاسخبهسؤال«وضعیتموجودفرهنهگسهازمانیاسهتانداریکردسهتانچگونههاسهت؟»از
نمونهای)اسهتفادهشهد.نتهایججهدول()5نشهان
هابراییکنمونه(تیتک 

آزمونبرابریمیانگین
یدهههدباتوجهههبهههمقههادیرآزمههونتههیوسههطوحمعن هیداری(کههمتههراز)1/15ابعههاد؛فرهنههگ
مه 
تههای
آیندهنگری،شهروندگرایی،تحولگرا،اسالمی-سیاسیومؤلفههههایخهطمشهی،مأموریه 
سازمان،توسعهوتوانمندسازینیهرویانسهانی،قهانونمهداری،ارزشهیابیوکنتهرل،یکپهارچگیو
یکهاریو
نظام هایمدون،نوآوریوخالقیت،داناییمحهوری،نقهشرهبهریدرسهازمان،سیاسه 
درصدمیتوانادعانمودمیهانگینههاینمونههموردبررسهی

ارزشهایاسالمیباسطحاطمینان25
دارایتفاوتمعناداربامیانگینجامعه(مقدارمرجع)میباشند،امابرایبعدفرهنگبوروکراتیهک

ومؤلفههایهدف مداری،روابطانسانیواحساستعلق،رضایتورفتارشهروندسازمانیمقهادیر 
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جدول  .9نتایج حاصل از آزمون تی تکنمونهای برای مقایسه ابعاد و مؤلفههای فرهنگسازمانی
متغیر

اندازه

مقدار
1

میانگین

مقدار

سطح

اختالف

نمونه

مرجع

فرهنگآیندهنگری 


 939

91

 91/26

فرهنگشهروندگرایی 

 939

 59

 56/29

 -9/955

فرهنگبوروکراتیک 

 939

 69

 61/11

 -1/519

 1/133

فرهنگتحولگرا 


 939

 99

 -13/369  91/51

 1/111

 -1/516

فرهنگاسالمی-سیاسی 

 939

 15

 13/32

 -1/129

 1/111

 -1/119

خطمشی 


 939

2

 8/12

 -6/225

 1/111

 -1/215

تهایسازمان 
مأموری 

 939

1

 9/93

 16/811

 1/111

 1/998

هدفمداری 


 939

1

 1/11

 1/889

 1/391

 1/119

روابطانسانی 

 939

 91

 91/52

 -1/121

 1/991

 -1/612

 939

 15

 13/12

 -6/239

 1/111

 -1/311

 939

 91

 91/12

 -1/891

 1/385

 -1/315

قانونمداری 


 939

 18

 18/26

 3/933

 1/111

 1/266

ارزشیابیوکنترل 

 939

 19

 11/89

 -5/683

 1/111

 -1/181

 939

 19

 11/95

 -3/981

 1/111

 1/951

نوآوریوخالقیت 

 939

2

 1/99

 -13/995

 1/111

 -9/986

داناییمحوری 

 939

1

 6/96

 -11/151

 1/111

 -1/952

نقشرهبریدرسازمان 

 939

 19

 2/16

 -19/219

 1/111

 -9/211

یکاری 
سیاس 

 939

2

 9/21

 -5/392

 1/111

 -1/163

ارزشهایاسالمی 


 939

1

 5/63

 -6/323

 1/111

 -1/512

توسعهوتوانمندسازی
نیرویانسانی 
احساستعلق،رضایتو
رفتارشهروندسازمانی 

یکپارچگیونظامهای
مدون 

تی

معنیداری

میانگین

 9/598

 1/119

 1/235

 1/195

 -9/136
 -1/289

مربوطبههربعدازطریقنرمافزار،Spssتعدادسؤاالتآنبعهد،

جمعکردنسؤاالت
.1عددمرجعبهاینشکلمحاسبهشد،بعداز 
پرسشنامه)شد .

ضربدرعدد(3گزینهمتوسطدرطیفسؤاالت
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یدارمیهانگینههاینمونههه
آزمهونتهیبهاالتراز5صهدماسهتکههنشههاندهنهدهعهدمتفهاوتمعنه 
موردبررسیاینبعدومؤلفههایمدلفرهنگسهازمانیبهامیهانگینجامعهه(مقهدارمرجهع)اسهت.
ازطرفدیگر،باتوجهبهکوچکتربودنمیانگیننمونهموردبررسییاوضعموجهود(بههغیهرازبعهد

فرهنگآیندهنگریومؤلفههایمأموریتهایسازمان،هدفمداریوقهانونمهداری)ازمیهانگین
مطلوبجامعه،نتیجهگرفتهمیشودکهدراکثرمواردمیزاناینمؤلفههاوانواعفرهنگهابهطهور
فرهنگسازمانیاستانداریکردستاناست .

داریکمترازحدمطلوبوموردانتظاردر

معن 
ی

بررسی رابطه درونی ابعاد فرهنگسازمانی
سطوحمعنیداریقیدشدهدرجدول()1نشانمیدهدکههدرتمهامیمهوارد،همبسهتگیههادر
یداراست.ضرایبهمبستگینشانمیدهدکهمیزانهمبسهتگیبهینبعهد
سطحکمتراز1/11معن 

فرهنگشهروندگرایی()1/258بامدلفرهنگسازمانیاسهتانداریکردسهتانازبقیههابعهادبیشهتر
استوفرهنگاسالمی-سیاسی()1/521دارایضعیفترینهمبستگیبااینمدلاست.همچنین
ویتههرینهمبسههتگیبههینفرهنههگبوروکراتیههکوفرهنههگ
بههینابعههادمههدلفرهنههگسههازمانی،قه 
شهههروندگرایی()1/891وضههعیفتههرینرابطهههمربههوطبهههفرهنههگاسههالمی-سیاسههیوفرهنههگ
آیندهنگری()1/569است .


اولویتبندی ابعاد و مؤلفههای فرهنگسازمانی با بهکارگیری آزمون فریدمن
ییشدهفرهنگسازمانیاسهتانداریکردسهتانازطریهقآزمهونتحلیهل
ابعادومؤلفههایشناسا 
،فرضهایآمهاریزیهربررسهی

مؤلفهها
د.برایرتبهبندیابعادو 

واریانسفریدمناولویتبندیش
شد :
فرهنگسازمانیباهمبرابرند .

فرض:H0رتبهمیانگینهمهابعاد
یدار
فرض:H1حداقلرتبهمیانگینیکزوجازابعادفرهنگسازمانیبایکدیگرتفاوتمعنه 
دارند .
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جدول  .6نتایج همبستگی بین ابعاد فرهنگسازمانی استانداری کردستان

ابعاد
آماره

همبستگی
فرهنگ

پیرسون 

شهروندگرایی 
سطحمعنیداری

9طرفه 
همبستگی
فرهنگ

پیرسون 

بوروکراتیک 

سطحمعنیداری

9طرفه 
همبستگی

فرهنگ

پیرسون 

تحولگرا 


سطحمعنیداری

9طرفه 

فرهنگ
اسالمی-
سیاسی 

همبستگی
پیرسون 
سطحمعنیداری

9طرفه 

فرهنگ

همبستگی

سازمانی

پیرسون 

استانداری

سطحمعنیداری


کردستان 

9طرفه 

فرهنگ

فرهنگ

فرهنگ

فرهنگ

آیندهنگری

شهروندگرایی

بوروکراتیک

تحولگرا

فرهنگ
اسالمی-
سیاسی

 1/951









 1/111









 1/999

 1/891







 1/111

 1/111







 1/139

 1/982

 1/998





 1/111

 1/111

 1/111





 1/569

 1/523

 1/111

 1/511



 1/111

 1/111

 1/111

 1/111



 1/836

 1/258

 1/263

 1/899

 1/521

 1/111

 1/111

 1/111

 1/111

 1/111
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جدول()9معنیداریآزمونفریدمنرانشانمیدهد.مقدارمجذورکای1بهدستآمدهبرابهر
با1965/298است،کهدرسطحخطایکمتراز1/111قراردارد.معنیداربهودنآزمهونفریهدمن
بهدینمعناسههتکهههرتبههبنههدیابعههادومؤلفهههههایفرهنههگسهازمانیاسههتانداریکردسههتانازنظههر
وابعاد،رتبهبندیراانجامداد.بنهابراین

مؤلفهها
دهندگانبامعناومتفاوتاستومیتوانبین 

پاسخ
ردمیشود .

فرضH0

جدول  .1نتایج آزمون فریدمن برای اولویتبندی ابعاد و مؤلفههای فرهنگسازمانی
کایدو محاسبهشده

درجه آزادی

سطح معنیداری

نتیجه آزمون

1965/298

 18

1/111

ردفرضصفر 

جدول  .8نتایج آزمون فریدمن برای اولویتبندی ابعاد فرهنگسازمانی
ابعاد و مؤلفهها

رتبه میانگین

اولویت

میانگین

حداقل

حداکثر

فرهنگآیندهنگری 


 19/85

اول

 3/59

1

5

فرهنگشهروندگرایی 

 11/92

سوم 

 3/39

9

5

فرهنگبوروکراتیک 

 19/31

دوم 

 3/63

1

5

فرهنگتحولگرا 


 9/13

پنجم 

 9/95

1

5

فرهنگاسالمی-سیاسی 

 2/39

چهارم 

 3/19

1

5


فرهنگآیندهنگهریمههمتهرینبعهدازابعهادفرهنهگسهازمانی

مالحظهمیشود

درجدول()8
بهترتیبفرهنگهایبوروکراتیک،شهروندگرایی،اسهالمی-
استانداریکردستاناست.پسازآن 
دراولویتهایدومتاپنجمقراردارند.

تحولگرا
سیاسیو 

1. Chi-Square
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بررسی مدل تحقیق
روایی سازه
1

9

دیدهمیشهود.روایهیهمگرایهی

رواییسازهبهدوصورترواییهمگرایی ورواییافتراقی 
تعیینمیکندکهآیااندازههایدرونیکسازهبهطورمناسبوقویباههمهمبسهتهانهدوروایهی
افتراقیآزمونمیکندکهآیااندازههایدرونیکسازهبهطورقهویبهاسهازهههایدیگهرمهرتبط
نشدهاند(هیر،9111،نقلاززینیوندنژادوراشد.)1325،جهتسنجششهاخصروایهیهمگهرا،
فادهازمیانگینواریانساستخراجشده)AVE(6یعنی،میانگینواریانس

فرنلوالرکر،)1281(3است
مشتر

بینسازهونشانگرهایشانراپیشنهادمیکنند.اینشاخصمیزانهمبستگییهکسهازهبها

دهندهخودرانشانمیدهد.برایاینشاخصحهداقلمقهدار1/5درنظهرگرفتهه

شاخصهاینشان
هدهپذیرهای
شدهاستواینبدینمعناستکهمتغیرپنهانموردنظرحداقل51درصدواریانسمشا 

خودراتبیینمیکند.همچنینیکیدیگرازشاخصهایرواییهمگرا،پایاییترکیبی5اسهتکهه
هااستفادهمیکنهد،بنهابراین،بهرضهریبآلفهای


دلیلاینکههنگاممحاسبهازبارهایعاملیگویه

به
کرونباخکهوزنبرابریبهگویههامیدهد،برتریدارد(فرنهلوالرکهر.)1281،محققهانمقهدار
1/9رابهعنوانمعیاریمعتدلبرایاعتبارمرکبپیشنهادمیکنند.همچنینبراساسمقهادیرمعیهار
ضریبتعیین)R2(1درجدول(،)2شدتتأثیرمتغیرهایدرونیمهدلانهدازهگیهریپرسشهنامهدر
متغیربیرونی(فرهنگسازمانی)بهرایابعهادفرهنهگشههروندگرایی،بوروکراتیهک،تحهولگهراو
اسالمی-سیاسیقویوبرایبعدفرهنگآیندهنگریمتوسهطاسهت.همچنهینبههمنظهورسهنجش
رواییافتراقییاواگرا،ازمعیارگهیفنواشهتراب)9115(9اسهتفادهشهدهاسهت،طبهقایهنمعیهار،
خروجینرم افزاراموس،نشاندادکهنشانگرهایهرسازهبیشترینبارعاملیرابهرسهازهمهوردنظر
ترینباررابرسازههایدیگردارند .


خودوکم


1. Convergent
2. Discriminant
3. Larcker
4. Average Variance Extracted
5. Composite Reliability
6. Squared Multiple Correlation
7. Gefen & Straub
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جدول  .9شاخصهای روایی سازه
میانگین واریانس

پایایی

ضریب

آلفای

استخراجشده

ترکیبی

تعیین

کرونباخ

متغیرهای پنهان

خطمشی


 1/51

 1/96

 1/231

 1/811

تها
مأموری 

 1/51

 1/91

 1/319

 1/811

هدفمداری


 1/51

 1/91

 1/111

 1/968

فرهنگآیندهنگری


 1/55

 1/95

 1/521

 1/883

روابطانسانی 

 1/19

 1/99

 1/589

 1/811

توانمندسازی 

 1/59

 1/91

 1/129

 1/838

احساستعلق 

 1/52

 1/89

 1/596

 1/859

فرهنگشهروندگرایی 

 1/55

 1/93

 1/111

 1/233

قانونمداری 


 1/55

 1/93

 1/112

 1/928

ارزشیابی 


 1/56

 1/95

 1/165

 1/928

یکپارچگی 

 1/56

 1/95

 1/991

 1/866

فرهنگبوروکراتیک 

 1/55

 1/96

 1/111

 1/211

نقشرهبری 

 1/56

 1/91

 1/999

 1/851

نوآوری 

 1/59

 1/99

 1/991

 1/921

دانایی 

 1/68

 1/12

 1/969

 1/891

فرهنگتحولگرا 


 1/58

 1/99

 1/891

 1/233

یکاری 
سیاس 

 1/51

 1/91

 1/116

 1/918

ارزشهایاسالمی 


 1/51

 1/91

 1/118

 1/892

فرهنگاسالمی-

 1/62

 1/12

 1/111

 1/912

سیاسی 
رهبریآموزشی 

 1/51

 1/91

 1/111

 1/983

نیازسنجی 

 1/59

 1/93

 1/111

 1/986

طراحی 

 1/59

 1/93

 1/111

 1/898

مدیریتاجرا 

 1/62

 1/12

 1/111

 1/196

ارزشیابی 


 1/59

 1/95

 1/931

 1/835

نظامآموزش 

 1/19

 1/85

 1/111

 1/231

118

سنجش و اولویتبندی ابعاد و مؤلفههای فرهنگسازمانی با رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری

مدلسازی معادالت ساختاری
فرهنگسازمانیاستانداریکردسهتان

نتایجآمارههایمعادالتساختاریوضرایبمدلنهایی
شودوشاخصهایمنتخببرایبرازش


مشاهدهمی
مؤلفههایآن)درشکل()9
(شاملهمهابعادو 
مدلدرجدول()11آمدهاست .


شکل  .2مدل تحلیل معادالت ساختاری فرهنگسازمانی استانداری کردستان
به همراه ضرایب مسیر مدل


شاخصهای

دادههایمندرجدرجدول (،)11نتایجزیرقابلبرداشتاست؛درزمینه
باتوجهبه 

یداری()P
یدار()CMINبامقدار28/138وسطحمعن 
مطلق،بایدگفتکهشاخصخی-دومعن 
برابههربهها،1/139نتههایجمطلههوبیرادرارتبههاطبههامههدلموردبررس هینمههایشنمههیدهههد.درمههورد
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شاخصهاینسبیبایدگفتکهمقدار1/139برایشاخصریشهدوممیهانگینمربعهاتباقیمانهده
(،)RMSEAمدلموردبررسیرادروضعیتبسیارمناسبگهزارشمهیکنهدوشهاخصنیکهویی
برازش()GFIبرابربا1/232استکهبهعنوانشاخصبرازشبسیارخوبدرنظرگرفتهمهیشهود.
محاسبهشدهواینمقدارنیزحکایتاز

همچنینمقدارخی-دونسبی()CMIN/DFبرابربا1/395
)بهترتیب1/511
وضعیتیایدئالبرایمدلموردبررسیدارد.شاخصهایموجز( PNFIو  PCFI
و1/122بیانگرتناسبوبرازشمناسبمدلاست.شاخصهایتطبیقیIFIبامقدار1/893بیانگر
عدمتناسبمدلوCFIبامقدار1/811بیانگرعدمتأییدنیکوییبرازشمدلاسهت.همچنهینههر
استوسازههاههم

سازهبامتغیرهایمشاهدهشده،ضریبقابلقبولدارندکهمقدارآنهاباالی1/3
باهمهمبستگیدارندازاینرو،درمجموعنیکوییبرازشمدلنهاییپژوهشموردتأییدقرارگرفته
است .
جدول  .11شرح شاخصهای منتخب برای گزارش نیکویی برازش مدل
فرهنگسازمانی استانداری کردستان
نوع
شاخص

شاخص
CMIN

مطلق

نسبی

DF



مقدار محاسبهشده برای

مقدار قابلقبول برای

مدل

تأیید برازش مدل

 28/138
(بزرگتراز )1/15

P

 96

P

 1/139

نتیجه
عدمتأییدنیکوییبرازش
مدل 

RMSEA

 1/139

کوچکتراز 1/18


تأییدنیکوییبرازشمدل 

GFI

 1/232

 1/ 2

تأییدنیکوییبرازشمدل 

CMIN/DF

 1/395

بین1تا 3

تأییدنیکوییبرازشمدل 

PNFI

 1/511

بزرگتراز 1/5


تأییدنیکوییبرازشمدل 

PCFI

 1/122

بزرگتراز 1/5


تأییدنیکوییبرازشمدل 

1/893

بزرگتراز 1/2


 1/811

بزرگتراز 1/2


موجز

IFI

تطبیقی
CFI
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عدمتأییدنیکوییبرازش
مدل 
عدمتأییدنیکوییبرازش
مدل 
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نتیجهگیری و پیشنهادها
سؤالاولپژوهش،بهبررسیچگونگیوضعیتموجودفرهنگسازمانیاستانداریکردسهتان
کهمشاهدهشد،تنهابعدفرهنگآیندهنگریازمقدارمرجع(میهانگین)بهاالتر

پردازد.همانطور

می
ووضعیتمطلوبیدارد.اینموضهوعنشهاندهنهدهایهناسهتکههدرایهنسهازمان،چشهمانهدازو
خطمشیبهدرستیتدوینشدهوکارکنهاندیهدگاهبلندمهدتیدرمواجهههبهاموقعیهتووضهعیت
سازماندارند.فرهنگتحولگرابامیهانگین91/51ازمقهدارمرجهع99دروضهعیتنهامطلوبیبهه
نسبتسایرابعادفرهنگسازمانیاستانداریکردستانقراردارد.فرهنهگتحهولگهراکههکهارکرد
کسو
اصلیآنمعموالًدرمحیطهایپویا،چالشی،رقابتیودرشرایطمتالطموپیچیدهاست،ازی 
برمتغیرهایمحیطخارجیوازسویدیگر،بهررابطههمهداری ،تأکیهددارد.ارزشههایغالهبایهن

فرهنگ،بهآسانیقابلیتدریافت،تفسیرواعمالتغییراتمحیطیموردنیهازسهازمانراداشهتهوبها

میبرد.بههمینسبب،بهرارزشههایمحهوری،
هوشمندیشانسبقا،رشدوتوسع سازمانراباال 
همچونداناییمحوری،نوشوندگی،خطرپذیریونقهشرهبهری،تأکیهدمهیورزد.نتهایجتحقیهق

انسانمحور و

حاضربایافتههایفرهی،ابراهیمی،سلطانیوهوشنگی()1321کهدریافتند،فرهنگ

طمحور نیازمند توجه بیشتری هستند؛تحقیقصالحی،میرسپاسیوفرهنگی()1326کههنتیجهه
محی 
گرفتند،بعدانطباقپذیریشاملتغییروتحهول،مشهتریمهداریویهادگیریسهازمانیدروضهعیت
مناسبیقرارنداشتهوپایینترازحدمتوسطهسهتند؛مطالعههفرههیبوزنجهانی،سههرابیوحهقجهو

انسانگرایی وزن بیشتری قایل است

(،)1326که ناجا برای بعدفرهنگ بوروکراتیک نسبت به بعد
میروخلیلزاده()1329وضعیتفرهنگسازمانیدانشگاهآزاداسهالمیواحهدخهرمآبهادازنظهر

و
ویژگیدرگیرشدندرکار،سازگاریوانطباقپهذیریدرسهطحمطلهوبیقهرارنهدارد،امهاازنظهر
ویژگیرسال تدرسطحمتوسطقراردارد؛هماهنهگاسهت.نتهایجایهنمطالعهه،بهاپهژوهشههای
عنوانمثالالکهاس)9111(1دریافهت،ویژگهیمأموریهتدرمؤسسهه
به 
خارجینیزهمخواناست .
یادشدهدرسطحباالوویژگیسازگاریدرسطحپاییناست.امهابهانتهایجتحقیقهاتگیتهیفهروز
)غالببودنخردهفرهنگ بوروکراتیکدرسازماندولتهیکالیفرنیهاوپاکهدل،ابراهیمهیو

(9118
1. LaCasse

181

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال هشتم ،شماره ( 1شماره پیاپی  ،)29بهار 1398

ارسطو()1323کهگزارشکردند،فرهنگانطباقپذیری،بهتهرینوضهعیتوفرهنهگمهأموریتی
مؤلفههایدیگررادارند،ناسازگاراست .
بدترینوضعیتنسبتبه 
ییشههده،مههیپههردازد.
سههؤالدومایههنپههژوهش،بهههاولویههتبنههدیابعههادومؤلفههههههایشناسهها 
گونهکهمالحظههشهد،فرهنهگآینهدهنگهریدراولویهتاول،فرهنهگبوروکراتیهکدوم،
همان 
فرهنگشهروندگراییسوم،فرهنگاسالمی-سیاسیچهارموفرهنگتحولگهرادررتبههپهنجم
قراردارد.بههبیهاندیگهر،دراسهتانداریکردسهتانودروضهعیتموجهود،فرهنهگآینهدهنگهری،
خردهفرهنگغالباستوبعدازآنفرهنگبوروکراتیکوسپسفرهنگشهروندگراییقهویو
ازجایگاهبهتریبهنسبتسایرابعادفرهنگسازمانی،برخوردارهستند.یکهیازمهواردیکههایهن
نتیجهراتبیینمینماید،ایناستکه،سهازمانحهاکمیتیاسهتوروحتبعیهتپهذیریازقهوانینو
اجرایسیاست هایدولتدرآننهادینهشدهاست،بههمیندلیهل،ابعهادفرهنهگآینهدهنگهریو
بوروکراتیههکدرآنبیشههترمههوردتوجهههاسههت.مههورددیگههر،بحههثتغییههراتسههریعمههدیریتیدر
استانداریکردستانوفرمانداری هایتابعهاستکهمدیراندرزمانمدیریتکوتاهخودبیشهتربهه

فکرانجهاموظهایفسهازمانیومأموریهتهها یسهازمانهسهتندتهاتوجههبههنهوآوریوتوسهعهو
فرهنگسازمانی

مؤلفههای
همچنینمقایسهمیانگینرتبههانشاندادکه 

توانمندسازینیرویانسانی.
قانونمداری،احساستعلق،رضهایتورفتهار
دهندگانبهترتیبمأموریتهایسازمان ،

ازنظرپاسخ
ش ههروندسههازمانی،روابههطانسههانی،هههدفمههداری،یکپههارچگیونظههامهههایمههدون،توسههعهو
یکاری،ارزشهایاسالمی،نقش
توانمندسازینیرویانسانی،ارزشیابیوکنترل،خطمشی،سیاس 
داناییمحوریونوآوریوخالقیتهستند.براساسآزمونفریدمن،صهالحی،

رهبریدرسازمان،
میرسپاسیوفرهنگی()1326دریافتنهد،ماموریهتمههمتهرینمؤلفههفرهنهگسهازمانیدرسهازمان
فرهنگسازمانیکارآفرینانهدانشهگاه

صداوسیماست.قناتی،کردنائیجویزدانی()1382دربررسی
هایخطرپذیریوخالقیهتدروضهعیتنامناسهبی


آوردندکهشاخص
بهدست
تهران،ایننتیجهرا 
منیهاوعلیههزاده()1388دربهینشهاخصههایدوازدهگانههنشههانداد،در
قهراردارنهد.مطالعههرحهی 
فرهنههگسههازمانیبراسههاسمههدلدنیسههونازنظههراعضههایهیئههتعلمهیدانشههگاهفردوسههیمشهههد،
شاخصهایتغییرپذیریوچشماندازدرحدباالییقرارگرفتهاند؛اینیافتهها،بانتایجاینتحقیهق،
همراستاهستند.امابایافتهپاکدل،ابراهیمیوارسطو()1323کهشاخصایجادتحهولونهوآوری
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دربهترینوضعیتوشاخصاهدافومقاصددربدترینوضعیتقراردارند،هماهنگنیست .
برایپاسخبهسؤالسوم؛یعنی،مدلشناساییوسنجشفرهنگسازمانیاستانداریکردستان،
چگونهاست؟ازمدلیابیمعادالتساختاریاسهتفادهشهد.باتوجههبههاینکههبارههایعهاملیاکثهر
سؤاالتقویومقادیرضرایبمسیروضرایباستانداردرابطههایداخلمهدلهمههبهاالی1/3و
مناسببودهواجزای مدل دارای همبستگی بسیار قوی هسهتند ،بنهابراین،ازطریهقروشمعهادالت
ساختاریاعتبارکمیوصحتمدلسنجشفرهنگسازمانیاستانداریکردستانموردتأییدقهرار
گرفتوبررسیشاخصهایبرازشتکتکابعادومؤلفههایفرهنگسازمانینشاندادکهمدل
فرهنگسازمانیاستانداریکردستانبرخورداراسهت.

یشدهازاستحکامباالییبرایسنجش
طراح 
همچنینمعلومشدکهانتخابمفاهیم،ابعادوشاخصههاازدقهتبهاالومناسهبیبرخهورداربهوده
است.ایننتایجهمراستابانتایجمطالعهناپیتوپل()9118است .

بااستنباطازنتایجآزمونتیتکنمونهای،میتوانراهکارهاییبرایارتقایفرهنگسهازمان
بهشرحزیرارائهکرد:مقایسهمیانگینابعادفرهنگسازمانینشاندادکهوضعیتموجودفرهنهگ
تحولگرادراستانداریکردستانوفرمانداریههایتابعهه،ازمقهدارمرجهعبسهیارپهائینتهراسهت
(91/51از)99ونیازمندتوجهبیشترمدیرانبهاینبعهدازفرهنهگسهازمانیاسهت.همچنهینفقهط
18/11درصدازپاسخگویانوضعیتموجودشاخصهایفرهنگتحولگهرارادرسهطحزیهادو

گرا،ارائهمیشود :


زیردرراستایتقویتفرهنگتحول
خیلیزیادتوصیفکردند.لذاپیشنهادهای
مدیرانارشهدسهازمان؛اعهمازاسهتاندار،معهاونیناسهتاندار،مهدیرانسهتادیوفرمانهدارانبها
نظریههههایرهبهریتحهولآفهرینآشهناونسههبتبههایجهادسهازوکارانگیهزهبخشهیدرسههازمانو
یکهکارکناناحساسههایسهالمرادرروابهطکهاریشهانتجربهه
شکلدادنفضایاعتمادبهطور 

نمایند،اقدامکنند.شکنوا،یاشکا،سینوا،اگوراوکازنتو()9118درمطالعهرویفرهنهگسهازمانی
شدنویژگیهای


منجربهفعال
یافتندکهدخالتدادنکارکناندرتصمیمات،

سازمانهایروسیهدر
مثبتکارکنانمیشود،لذابایدنظراتکارکنانرادرتصمیماتسازمانیدخالتدادهوکارهارا
بهگونهایتنظیمنمایندکهبهوسیلهتیمهاانجامشود.همچنینمدیرانبایدازتوانایینفوردرافراد،
ویژگیاستقالل،مهارتحرفه ای،انگیزهدرونیوحساسیتباالبرخوردارباشندوفقطبرقهدرت
بهعنوانابزارهدایتکار،تکیهنکنند .
پستسازمانی 
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داناییمحوریونوآوریوخالقیتکهدرادبیهاتموضهوعاشهاره

علیرغماهمیتمؤلفههای

ش هد(همههانمنبههع،)9118،نتههایجنشههاندادک هه51درصههدازپاسههخدهنههدگان،سههؤاالتمؤلفههه
یکهم
داناییمحوریو51/3درصدنیزسؤاالتمؤلفهنوآوریوخالقیهترادرسهطحکهموخیله 

دهدکهدراستانداریکردستانوفرمانداریهایتابعههبههایهن


نشانمی
ارزیابینمودهاند.بنابراین،
مؤلفههاتوجهنمیشودوکارکنانومدیرانرغبتچندانیبهخطرپذیریدرتصهمیمگیهریخهود
بودنتشویقنمیشوند؛لذانگرش مدیران نسبت به اینکهه،الزمهه بقها و


ندارندوکارکنانبهخالق
انطباقپذیری با تغییر و تحول محیطی وفناورانه اسهتوبهه

پایداری هر نظام اجتماعی سازگاری و
روشهای نهو

شاخصهای عملکردی خود و کشف

کارکناناجازه داده شود که نسبت به ارتقای
و بهین انجام امور تالش نمودهوبهافرادخالقونوآورپاداشدادهشود؛تغییرکند.همچنینبایهد
فضاییدرسازمانحاکمشودکهکارکناناهمیتیادگیریرادر کنندوایناطمینهانبههآنهها
دادهشودکهازفعالیتهایمربوطبهیادگیریآنهاپشهتیبانیمهیشهود.بایهدراهبردههایمختلفهی
افیبراییادگیریکارکنان،پاداشدادنبهافرادوواحهدهایی

مانند؛فراهمکردنفرصتووقتک

کهیادمیگیرندویادمیدهندوتوجهویژهبهافرادمتخصهص،بهرایدانهاییمحهوریدرسهازمان
تدوینشود .
طبقآزمونفریدمن،وضعیتبعدفرهنگاسالمی-سیاسیدرحدمتوسطوطبقآزمونتهی،
مقههدارمیههانگینآن13/32،کهههپههائینتههرازمقههدارمرجههع()15اسههت.همچنههین58/1درصههداز
پاسخگویاناظهارنمودندکهدراستانداریکردستانوفرمانداریهایتابعه،سیاسیکاریدرحهد
دهندگاناعالمکردندکهارزشهایاسالمی


درصدهمازپاسخ
زیادوخیلیزیادوجودداردو31

خیلیکماجراییوعملهیمهیشهود.لهذاالزماسهتدرایهنزمینههبهازنگریههایی
درسطحکمو 
هایاسالمیودینیدرفعالیتهایمختلفسازمانمعمهولو


وتوجهبیشتریبهارزش
بهعملآمده
تعامالتسازمانیبرمبنایصهداقت،راسهتی،عهدالتوبرابهریانجهامگیهرد.همچنهیندرراسهتای
کاهشسیاسیکارینبایداجازهدادهشودکهگروههاواحزابسیاسیبرکارکنانوعملکردایهن
سازماننفورواثرگذاریداشتهباشند .
)درسطحمعنیداری

طبقنتایجآزمونتیتکنمونهای،مقدارفرهنگشهروندگرایی(56/29
کمترازمیانگین()59استکههنشهاندهنهده ضهرورتتوجههجهدیبههایهنبعهدفرهنگهی
 1/195
181

سنجش و اولویتبندی ابعاد و مؤلفههای فرهنگسازمانی با رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری

اثرگذارومهماست.بنابراین،بایدنگرش مدیرانبه اینکه نیروی انسهانی عامهلاساسهی راهبهردی
سرمایهگذاری درراستای توسعه منابع انسهانیبهه تحهول و توسهعه در سهایر ارکهان

سازمان بوده و
واضحوبرگرفتهازشاخصهایبعدفرهنهگ

بهصورت
میشود،تغییرپیداکند.لذا 
سازمانی منجر 
شهروندگرایی،پیشنهادهاییجهتبهبودوضعیتموجودایهنبعهدفرهنگهی،بههشهرحزیهرارائهه
میشود :

روابط انسانی:شاخصهایاینمؤلفهشهاملانتقادپهذیری،برگهزاریمراسهم،حفهظکرامهت
کارکنان،حریمخصوصیوارتباطاتاست.باتوجهبهاینکهمقهدارمیهانگینمؤلفههروابهطانسهانی
)کمتراست،بنهابرایندرراسهتایبهبهودشهاخصهها3،پیشهنهادارائهه
91/52ازمقدارمتوسط( 91
میشود :

.1فضاییفراهمشودکهکارکنانبتوانندانتقاداتخهودرامطهرحومهدیراندرسهطحبهاالیی
تحملشنیدننظراتهمدیگرراداشتهباشند؛ 
هاومراسمبرایهماندیشیوتعاملبیشترکارکنانباهم،برگزارشود؛ 


منظم،برنامه
بهطور
 .9
.3انجاممناسباتسازمانیبراساساحتراموحفظکرامتکارکنانبودهوبهحریمخصوصهی
آنهااحترامگذاشتهشود .
توسعه و توانمندساازی نیاروی انساانی :شهاخصههایایهنمؤلفهه؛شهاملسهرمایهگهذاری
آموزشی،خودکنترلی،رشدکارکنانوشناساییتوانمندیهاست.باتوجهبهاینکههمقهدارمیهانگین
مؤلفهتوسعهوتوانمندسازینیرویانسهانی13/12ازمقهدارمتوسهط()15کهمتهراسهت،بنهابراین
پیشنهادارائهمیشود:

راستایبهبودشاخصها9،

در
فرصتهایرشهد و پیشهرفت

بهصورتمستمرزمینهبروز استعداد افراد از طریق آموزش و
 .1
آنهافراهم شود؛ 
شغلی برای 
.9درسازمان،تأکیدبرخودکنترلیباشدتاکنترلخارجی(کنترلتوسطقوانینومقررات).
شاملجامعهپذیری،

شاخصهایاینمؤلفه

احساس تعلق ،رضایت و رفتار شهروند سازمانی:
رضایتازشغل،عالقهبهکار،مسئولیتپذیری،حمایتسازمان،وفاداریکارمندوکسبهویهت
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است.باتوجهبهاینکهمقدارمیانگینمؤلفهاحساستعلق،رضایتورفتارشهروندسهازمانی91/12
پیشنهادارائهمیشود :

راستایبهبودشاخصها9،

)کمتراست،بنابرایندر
ازمقدارمتوسط( 91
دستگاهها،دربهدوورود،ازطریهقآمهوزش،

منتقلشدهازسایر
.1بهکارمندانتازهاستخدامیا 
فرهنگسازمانیاستانداریکردستانراانتقالدهند .

.9مدیراننسبتبهرضایتشغلیکارکنانوعواملمؤثربرآن،حساسباشند.



186

سنجش و اولویتبندی ابعاد و مؤلفههای فرهنگسازمانی با رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری

منابع
پاکدل،سعید؛ابراهیمی،محسنوارسطو،ایمان(.)1323شناختفرهنهگسهازمانیبراسهاسمهدلدنیسهون
(موردمطالعهه:مجتمهعکارخانجهاتآردشهیرازودادلهیتینها)،مادیریت فرهناگساازمانی،دوره
دوازدهم،شمارهچهارم .911-961:
پهلوانشریف،سعید(.)1326مدلسازی معادالت ساختاری با .Amosتهران:بیشه .
تقینژاد،حسین(.)1326فرهنگسهازمانیوشهناختومهدیریتآندرسهازمان،کنفارانس باینالمللای


مدیریت ،فرهنگ و توسعه اقتصادی،مشهد،مؤسسهتحقیقاتیرایمندپژوه ،
http://www.civilica.com/Paper-MCED01-MCED01_121.html.

حسهینی ،فرشهید؛ رایهج،حمهزه؛ اسهتیری،مههرداد و شهریفی،سهیدمهدی(.)1382بررسهی ارتبهاط میهان
تحولآفهرین و مبادلهه رهبهر -پیهرو ،مادیریت دولتای،شهماره

سبکهای رهبری

فرهنگسازمانی و

چهلم .96-55:
).سنخشناسیمطالعاتفرهنگسازمانی،راهبرد فرهنگ،شمارهچههاردهوپهانزده:

خا پور،عباس(1321
 .28-83
رابینز،اس.پی.)9111(.رفتار سازمانی (مفاهیم ،نظریهها ،کاربردهاا)،جلهدهایدوموسهوم:گهروه(ترجمهه
).تهران:دفترپژوهشهایفرهنگی،چاپشانزدهم .

علیپارساییانوسیدمحمداعرابی)1329(،
رحیمنیا،فریبرزوعلیزاده،مسعود(.)1388بررسیابعادفرهنگسازمانیبراساسمدلدنیسونازنظراعضای
هیئتعلمیدانشگاهفردوسیمشهد،مطالعاات تربیتای و روانشناسای دانشاگاه فردوسای،دورهدههم،
شمارهاول .111-92:
رضایینور،جاللومهدوی،محمدمهدی(.)1329ارائهمدلیکهاربردیجههتارزیهابیفرهنهگسهازمانی
درراستایحمایتازبرنامههایدانشیسهازمان،دهمین کنفارانس باینالمللای مادیریت اساتراتژیک،
تهران،انجمنمدیریتراهبردیایران ،
http://www.civilica.com/Paper-ICSM10-ICSM10_026.html.

زینیوندنژاد،فرشتهوراشد،فاطمه(.)1325آزمون فرضیههای پژوهش با مدلساازی معاادالت سااختاری،
تهران:جامعهشناسان .

شائمیبرزکی،علهی؛حهاتمپهورآررخهوارانی،فاطمههورادمههر،رضها(.)1329رابطههفرهنهگسهازمانیو
توانمندسازیکارکناندانشگاه ،تحقیقات نظام سالمت،دورهنهم،شمارهشش .132-131:

181

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال هشتم ،شماره ( 1شماره پیاپی  ،)29بهار 1398

).شناساییفرهنگسازمانیبراساسمهدل

صالحی،محمدرضا؛میرسپاسی،ناصروفرهنگی،علیاکبر(1326

دنیسون(موردمطالعه:سازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیایران)،مدیریت فرهناگساازمانی،دوره
سیزدهم،شمارهسوم .898-859:
عبهدالهی،بیههژن؛هداونهدی،محمهدرضهاوابراهیمههی،ایهوب(.)1325شناسههاییفرهنهگسههازمانیجمعیههت
هاللاحمربراساسمدلکامرونوکوئین(موردمطالعه:ستادمرکهزی) ،اماداد و نجاات،دورههفهتم،
شمارهیکودو .198-115:
عسگری،غالمرضا؛ابراهیمی،مسیحورمضان،مجید(.)1325نقدوبررسیمدلفرهنگسهازمانیدنیسهون
بهروشفراتحلیل،پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی،دورهششم،شمارهاول .912-189:
فاتحی،نسیبه .)1323(،شناسایی مؤلفههاای فرهناگ ساازمانی مادارس اباربخش مقطاع متوساطه شهرساتان

(،پایاننامهکارشناسیارشدمنتشرنشده)،

رفسنجان و مقایسه آن با مدل فرهنگسازمانی کوک و الفرتی
دانشکدهروانشناسیوعلومتربیتی .

دانشگاههرمزگان،
فههردین،مرضههیهویعقههوبی،نورمحمههد(.)1321شناسههاییواولویههتبنههدیشههیوههههاینهادینهههسههازی
فرهنگسازمانیمبتنیبرکرامهتانسهانیوارجنههادنبههسهرمایهههایانسهانی(موردمطالعهه:دانشهگاه
سیستانوبلوچستان) ،مدیریت فرهنگسازمانی،دورهپانزدهم،شمارهچهارم .915-935:
فرهیبوزنجانی،برزووسهنجقی،محمهدابراهیم(.)1388ارزیهابیوتحلیهلروشههایشهناختوسهنجش
فرهنگسازمانی،راهبرد فرهنگ،دورهدوم،شمارهپنجم .61-93:

فرهی،علی؛ابراهیمی،الهام؛سلطانی،محمهدرضهاوهوشهنگی،مههدی(.)1321سهنجشوضهعیتموجهود
فرهنگسازمانیباتوجهبهالگویفرهنگمطلوب:کاربردرویکردآمیخته،مطالعاات رفتاار ساازمانی،
دورهششم،شمارهدوم .95-1:
فرهی،علی؛فضائلی،احمدوابراهیمی،الهام(.)1326معرفیالگویمطلهوبفرهنهگسهازمانیبهارویکهرد
کیفیورهنکاویمدیران،مطالعات رفتار سازمانی،دورهچهارم،شمارهچهارم .16-31:

).بررسیوضعیتفرهنگسازمانیکارآفرینانه

قناتی،سوسن؛کردنائیج،اسدالهویزدانی،حمیدرضا(1382
دردانشگاهتهران،توسعه کارآفرینی،دورهسوم،شمارهدهم .133-115:
مخبردزفولی،حامدوعباسی،غالمرضا(.)1321بررسیفرهنگسازمانیشورایفرهنگی-اجتماعیزنهان،
راهبرد فرهنگ،دورهچهارم،شمارهسیزدهم.911-911:
مختاران،ماهرخودهدری،رضا(.)1326شناختفرهنگسازمانیبراساسمهدلدنیسهوندرشهرکتملهی
پاالیشوپخشفرآوردههاینفتیایران ،فرایند نو،شمارهپنجاه .21-112:

188

سنجش و اولویتبندی ابعاد و مؤلفههای فرهنگسازمانی با رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری

،مصاباح،مکانیزمهاوالگوهایتغییهروتحهولومهدیریتفرهنهگسهازمانی.)1383(عبدالمحمد،مهدوی
 .195-125:شمارهپنجاهویکم
سنجشفرهنگسهازمانیدانشهگاهآزاداسهالمیواحهد.)1329(معصومه،خلیلزاده
 سعیدو،علی؛میر،میر
،شههیراز، چااالشهااا و راهکارهااا،کنفاارانس بااینالمللاای ماادیریت،خههرمآبههادبراسههاسمههدلدنیسههون
 .http://www.civilica.com/Paper-ICMM01-ICMM01_0052.html
،)پژوهش چنادمتغیر کااربردی (طارح و تفسایر.)1321(جی.ا،گلنوگارینو،الورنساس؛گامست،میزر
 .رشد:تهران،ترجمهحسنپاشاشریفیودیگران
Bailey, T. L. (2009). Organizational Culture, Macro And Micro Empowerment
Dimensions, And Job Satisfaction: An Application Of Concurrent Mixed And
Multi-Level Methods In The Federal Sector. (Unpublished doctoral dissertation).
Touro International University. College of Business Administration, Phd.
Cameron, K.S. & Quinn, R.E. (1998). Diagnosing and changing organizational culture:
Based on the competing framework. Reading, MA: Addison-Wesley Longman. Inc.
Casida, J. (2008). Linking nursing unit's culture to organizational effectiveness: A
measurement tool. Nursing Economics, 26(2), 106-110.
Cooke, R.A. & Rousseau, D.M. (1988). Behavior norms and expectations: A quantitative
approach to the assessment of organizational culture. Group and Organization Studies,
13(3), 245-273.
HYPERLINK
"http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Colon+Riollano,+Carlos/$N?acc
ountid=26226" \o "Click to search for more items by this author" Colon Riollano, C.
(2012). Uniformity of organizational culture with the Organizational Project
Management Maturity Model: An exploratory investigation. (Unpublished doctoral
dissertation). Capella University, Phd.
Denison, D. R. & Mishra, A. K. (1995). Toward a theory of organizational culture and
effectiveness. Organization Science, 6(2), 204-223.
Denison, D. R. (1997). Corporate culture and organizational effectiveness. Ann Arbor,
MI: Aviat.
Denison, D. R., Hooijberg, R., Lane, N. & Lief, C. (2012). Culture in the multinational
corporations. San Francisco, CA: John Wiley & Sons.
Fisher, C. J. (2000). Like it or not...culture matters. Employment Relations Today, Summer,
43-52.
Finzel, H. W. (1989). A descriptive model for discerning organizational culture,
(Unpublished doctoral dissertation). Fuller Theological Seminary University, Phd.
Fornell, C. & Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equations models with unobservable
variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
Gityforoze, S. (2018). Exploring The Relationship Between Organizational Culture And
Implementation Of Lean Six Sigma In The Public Sector: A Case Study Of A
County Agency In California,(Unpublished doctoral dissertation). La Verne California
University, Phd.
Gefen, D. & Straub, D.W. (2005). A practical guide to factorial validity using PLS-Graph:
Tutorial and annotated example, Communications of the AIS, 16 (5), 91–109.
Harrison, G. L. & Baird, K. M. (2014). The organizational culture of public sector
organizations in Australia. Australian Journal of Management, vol. 40:4, pp 613-629.

189

1398  بهار،)29  (شماره پیاپی1  شماره، سال هشتم،فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

Hofstede, G., Neuijen, B., Ohavy, D. D. & Sanders, G. (1990). Measuring organizational
cultures: A quantitative and qualitative study across twenty cases. Administrative
Sciences Quarterly, 35(2) 286- 316.
LaCasse, A. J. (2010). A Multi Method Organizational Culture Analysis OF A State
Correctional Institution Using A Modified Denison Organizational Culture Survey.
(Unpublished doctoral dissertation). Minnesota University, USA, Phd.
Lakos, A. & Phipps, S. E. (2004). Creating a culture of assessment: A catalyst for
organizational change. Portal: Libraries and the Academy, 4(3), 345-361.
Levin, I. M. (2000). Five windows into organization culture: An assessment framework and
approach.Organization Development Journal, 18, 83-93.
Napitupulu, I. H. (2018). Organizational Culture in Management Accounting Information
System: Survey on State-owned Enterprises (SOEs) Indonesia. Global Business
Review,19(3), 556-571.
Parker, R. & Bradley, L. (2000). Organisational culture in the public sector: evidence from six
organisations. International Journal of Public Sector Management, 13(2),125-141.
Peters, T. J., Waterman, J. & Robert, H. (1982). In search of excellence: Lessons from
America's best-run companies. New York, NY: Harper & Row, Publishers.
Quinn, J. (1985). Managing Innovation :Controlled Chaos. Harvard Business Review.
Robbins, p. stephon, "Management", third edition, prenticehall, 1991, P: 75.
Sackmann, S. A. (2011). Culture and performance. In N. M. Ashkanasy, C. P. Wilderom, &
M. F. Peterson (Eds.), Handbook of organizational culture and climate (pp. 188-224).
London: Sage.
Schein, E. (2017). Organizational culture and leadership (5th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
Shkunova, A., Yashkova, E., Sineva, N., Egorova, A. & Kuznetsova, S. (2018). General
trends in the development of the organizational culture of Russian companies. Economic
Sciences,12(8), 2472-2480.
Wisconsin, M. (2018). Cultivating change: the relationship between organizational
Culture, leadership style and communication style with Organizational Change,
(Unpublished Master dissertation). Marquette University, Master.
Yauch, C. A. & Steudel, H. J. (2003). Complementary use of qualitative and quantitative
cultural assessment methods. Organizational Research Methods, 6(4), 465-481.
Zabid, A. R. (2004)."The influence of organizational culture on attitudes toward
organizational change", Leadership & Organization Development Journal, Vol. 25 Iss
2, pp. 161–179.

191

