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 چکیده
یاستانداریکردستانوتعیینوضعیت،سازمانفرهنگاینپژوهشباهدفشناساییوضعیتموجود

 اصلیو ابعاد اهمیتهریکاز درجه یانجامسازمانفرهنگدهندهلیتشکیهامؤلفهاعتبارسنجیکمیو
پیمایشیاست.ابزار-توصیفی ل،تحلی سطح وایتوسعه کاربردی ،هدف برحسب حاضر پژوهششدهاست.

رواییوپایاییپرسشنامهاستساختهمحققها،پرسشنامهگردآوریداده رواییمحتوایی،سازهولهیوسبه.
( کرونباخ 291/1آلفای ازطریتأیید( همگرا، روایی واریانسشد. میانگین شدهاستخراجق و5/1)مقدار

نشانداد شدکه اشتراباستفاده معیارگیفنو از برایسنجشرواییواگرا، تأییدشد. بررسیو باالتر(
برسازه برسازهخودوکمموردنظرنشانگرهایهرسازهبیشترینبارعاملیرا هایدیگردارد.ترینباررا

آماریشاملکلی جامعه فرمانداریکارکنانه و شاغلاستانداریکردستان بههایتابعه سال در 1321کار
روشنمونه126است) با و مورگان ازطریقجدول که برای951گیریاحتمالی،نفر( انتخابشد. نفر

ازآزموندادهلیوتحلهیتجز ابیای،همبستگیپیرسون،فریدمن،همچنینبرایاعتبارینمونههایتیتکها
(،استفادهSEM)یابیمعادالتساختارییومدلدییتأازتحلیلعاملی،Amosافزارنرملهیوسبهکمیمدل،

نتایجآزمونفریدمننشاندادکهفرهنگآینده میانگینشد. فرهنگخردهترینبعدومهم59/3نگریبا
گرادرسیاسیوتحول-ی،اسالمیهایبوروکراتیک،شهروندگرایغالباستانداریکردستاناست.فرهنگ

باتوجهاولویت پنجمقراردارند. بارهایعاملیهایدومتا قویومقادیرضرایبمسیروسؤاالتبهاینکه
رابطه اجزایضرایباستاندارد و مناسببوده  هستند، قوی بسیار همبستگی دارای مدل هایداخلمدل

کمیوصحتمدلسنجش ازطریقروشمعادالتساختاریاعتبار یاستانداریسازمانفرهنگبنابراین،
ینشاندادسازمانفرهنگیهامؤلفههایبرازشابعادوکردستانموردتأییدقرارگرفتوبررسیشاخص

برخورداراست.یاستانداریکردستانسازمانفرهنگازاستحکامباالییبرایسنجششدهیطراحکهمدل


بوروکراتیک؛فرهنگشهروندگرایی؛نگری؛فرهنگسازمانی؛فرهنگآیندهفرهنگ: کلیدواژه
گراسیاسی؛فرهنگتحول-فرهنگاسالمی

                                                                                                                                        

.)دکترایمدیریتآموزشیازدانشگاهعالمهطباطبائی،تهران،ایران)نویسندهمسئولaboubakr.karimi@yahoo.com

** دانشیارمدیریتدانشگاهعالمهطباطبائی،تهران،ایران.
*** دانشیارمدیریتآموزشیدانشگاهعالمهطباطبائی،تهران،ایران.

mailto:aboubakr.karimi@yahoo.com
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 مقدمه
وشهدهلیتبهدههایعلمهییبههموضهوعیمههمدرپهژوهشسازمانفرهنگهایاخیر،درسال

تهادهنهدقهرارارزیهابیشناسهاییومهوردراسازمانفرهنگکهاندبودهمندعالقهمحققینهمواره
(.بهین1321نگرنهد)مخبهردزفهولیوعباسهی،مهیخهودسهازمانبههایزاویههچهازافراددریابند

نظراختالفیسازمانفرهنگلیوتحلهیتجزدانشمندانومتخصصاندرتعاریف،اقداماتوسطوح

،9بهودنآن)دنیسهونمنهداریغالهب،سیسهتمییهانظهامرفته(.الگوی1،9111وجوددارد)ساکمن

تیهموردحمابهودنو(،مشهتر 9119،باورهاواعتقادات)شاین،هاارزشایاز(،مجموعه9119

(وموجبتمایز3،1288توسطاعضایسازمان)کوئکوروسوهاارزشاینهنجارهاوشدنواقع

(؛وجوهمشهتر تعهدادیاز1329،ترجمهپارساییانواعرابی،9111ازیکدیگر)رابینز،هاسازمان
 اهمیتاینحائزنکته ی،سازمانفرهنگ تعریف و جایگاه بهباتوجهیهستند.سازمانفرهنگتعاریف

 مأموریهت تحقهق تواننددرراستایمی اندازهتاچه فرهنگی باورهای و هاارزش اعتقادات، که است

ههایباشهند.یافتهه کننهدهتیهحما و مثبهت کارکردهای دارای سازمانی یهانظام اصالح و زمانسا
یبههسهازمانفرهنهگخهوردن،گهرهدیهمؤ(1326تحقیقاتمختلف)فرههی،فضهائلیوابراهیمهی،

وعسهگری،ابراهیمهیو5،1289؛پیترز،واترمنوروبهرت6،9111اثربخشیسازمانیهستند)فیشر

ی،سهازمانفرهنهگنشهاندادکهه1225درسهال1(.تحقیقتجربیدنیسهونومیشهرا1325رمضان،

ریگبهانیگرههاییکههامهروزهدههد.امهاآسهیبقهرارمهیریتهأثسازمانراتحتبلندمدتاثربخشی

عهدالتیدریکارکنهانازتبعهیووبهیههاتیشهکانمونهه؛عنوانبهاست،یدولتیشدههاسازمان
(،1329پهورآررخهوارانیورادمههر،هها)شهائمیبرزکهی،حهاتمهاوپرداختتواگذاریمسئولی

انگیزگهی(،بهی9،9111؛پهارکروبرادلهی1321)فردینویعقهوبی،وریرکودکاری،کاهشبهره

مکررکارمنهداندولهتیهادرخواست(8،9112(،غیبتوتر محلکار)بَیلی1326نژاد،)تقی

                                                                                                                                        

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 

http://www.emeraldinsight.com/author/Parker%2C+Rachel
http://www.emeraldinsight.com/author/Bradley%2C+Lisa
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کهههنهوزاست،درعملنشانداده(1329،مهدویونوررضاییجاییشغلی)هبرانتقالوجابمبنی

ودریهکمحهیطآشهفتهوهایاجراییبهاینمقوله،توجهکهافیننمهودههاودستگاههمسازمان
ییبرایموفقیتدارند،هاراهیدولتینیازبههاسازمان،کنند.درچنینوضعیتی،عملمیناکارآمد

ههاوتغییهراتمحیطهی،شناسهایییکیازراهکارهایکلیدیبهرایبقهایسهازماندرایهنچهالش
یقویومثبتسازمانفرهنگایجادمنظوربهیوانجامتغییراتالزمسازمانفرهنگوضعیتموجود

یههاسهازماندرکاوش،دریافتبازخوردوسنجشفرهنگرونیازا(.1،9118است)ویسکانسین

مختلفازاهمیتبسزاییبرخورداراست.

راهکهارمهدیریتیبهرایعنهوانبههکهه یعبهارتجهادوییبهودسهازمانفرهنهگرسد،نظرمیبه

قرارتوجهمورداززمانیکهفکربهبودسازماندردنیادرواقعیعنیمشکالتسازمانی،مطرحشد.

مطرحبهودهاسهت،یسازمانهایناتوانوهاییتواناسرچشمههمهعنوانبهیسازمانفرهنگگرفت،

،مسههتمرصههورتبهههنگههر،هههایآینههدههههاوسههازمان(.شههرکت9119؛شههاین،9118)کاسههیدا،

تانقاطضهعفوقهوترامشهخصنماینهد)یها ودهندسازمانیراموردارزیابیقرارمیفرهنگ

(.9،9113استودل

باورهایکارکنانوجلبتمایلقلبیآنانورسیدنبههبرایهمسوییاهدافاصلیسازمانبا

 وضعیت مستمر (.لذا،ارزیابی1383:199تعهدسازمانیبایدفرهنگسازمانراشناخت)مهدوی،

 درجههت ههدایتکارکنهان و همدلی مشارکت، همکاری، اساس و پایه عنوانبه یسازمانفرهنگ

درپهژوهش،شهود.بنهابرایننونیقلمدادمهیک متحول دنیای در ضروری امر یک سازمان، اهداف

اسهتتهابهاترسهیم اسهتانداریکردسهتان یسهازمانفرهنهگوسنجش حاضر،مسئلهاصلیشناخت

دادناولویهتهایتابعهه،نشهانشهرستاناندارییاستانداریکردستانوفرمسازمانفرهنگسیمای

 اطالعاتیموجود؛سازمانفرهنگیارتقایآنوارائهراهکارهایکاربردیبرایهامؤلفهابعادو

 تهرثمهربخش و بهتهرهرچه مدیریتبرای مذکور سازمان سازانمیتصم و مسئوالن دراختیار مفیدی

:برشمرد چنینتوانمی را تحقیق این تاصلیسؤاال ترتیببدین .گیرد قرار

یدراستانداریکردستانچگونهاست؟سازمانفرهنگوضعیتموجود.1

                                                                                                                                        

1. Wisconsin 
2. Yauch & Steudel 



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

162 

چگونهاست؟شدهییشناسایهامؤلفهبندیابعادواولویت.9

یاستانداریکردستان،چگونهاست؟سازمانفرهنگمدلشناساییوسنجش.3

یکدامند؟سازمانفرهنگیراهکارهایارتقا.6



 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
وزارتکشهوراسهتکههدارایرمجموعهیزیسیاسیهاسازماناستانداریکردستان،یکیاز

یههااسهتیستوانبه:اعمهالترینوظایفآنمیبخشداریتابعهاست.ازمهم31فرمانداریو11

یکههازبودجههعمهومیدولهتمؤسساتیاجراییوهادستگاهعمومیدولتدرارتباطباوظایف

یههاسهازمانونههادویاجرایهیههادسهتگاهیهاتیفعالنظارتوهماهنگیبین،کننداستفادهمی

وحفظامنیتداخلیواستقرارنظموآرامشدراستانکردستانرانامبرد.شناختنیتأممحلیو

هاآنیعملکردرگذاریتأثازلحاظیحاکمبررفتارمنابعانسانیاینسازمان،هاارزشهنجار،باورو

یتاست.بسیارحائزاهم،یاستانیهادستگاهبرچگونگیفعالیتسایر

رویکردههای ،)اجتماعی برابر در سازمانی(تحلیلمختلف سطوح در یسازمانفرهنگ مطالعات

اسهترسهیده انجهام به مختلفی مرتبط هایسازه و (کمی و کیفی مفهومی،)یشناختروش مختلف

ی،فرهنهگسهازمانفرهنگهای(مدل1282)1فنزلازنظر(.همچنین1382:59،دیگران و حسینی(

.ایهدئولویی،9سهازمانومیرمسهتقیغههایفیزیکهیو.جنبهه1کننهد:اصلیتقسیممیهیدوالرابه

ههایپهژوهشدررویکهردسههتحقیهق،ادبیهاتمطالعههبهاوباورهایموجوددرسازمان.هاارزش

.استییشناساقابل،(1)ی،بهشرحجدولسازمانفرهنگ

سهازمانییهافرهنگخردهبررسیبهاولدهد،دررویکردنشانمی،(1)کهجدولگونههمان

غالهبیههافرهنهگاسهاسخهردهبریسهازمانفرهنگازمتفاوتیهایبندیدستهوشودمیپرداخته

الیی،ایهدئولوییک،توافهقو(،چهارنوعفرهنگ)عق1285درمدلکوئین)مثالً.آیدمیدستبه

یههیانسههانیسهههنههوعافزاهههمسسهههؤاسههت.کههو والفرتههیومییشناسههاقابههلمراتبههی(سلسههله

انهد)فرههیبوزنجهانیی؛سازنده،انفعالی/دفاعیوتهاجمی/تدافعیرامعرفیکردهسازمانفرهنگ


                                                                                                                                        

1. Finzel 
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 (99: 1391پور،  خاک) یسازمان فرهنگهای مطالعاتی  . مقایسه گونه1جدول 

 گونه
رویکرد پژوهشی 

 مناسب

هدف مطالعه 

 )تجربی(
 شناسی مفروضات هستی

مداخله 

 پژوهشی

مطالعات

هافرهنگخرده
کمی

شناساییفرهنگ

مناسب
کارکردی-گراعینیت

-کمی

گرایانهاثبات

کیفیهامطالعهویژگی
توصیف)نیمرخ

فرهنگی
تفسیری-کیفیتفسیری-گرارهنیت

ایمطالعهدومرحله
ترکیبی)انواعیاز

هایترکیبی(طرح

کشف،ساختو

اصالحنظریه

گراییبهحرکتازرهنیت

گراییعینیت
کمی-کیفی

 

بههکههههاییمؤلفههژهیهوبهیسازمانفرهنگهایویژگیبهمطالعات،دوم(.دسته1388وسنجقی،
)هافستدوهمکاران،1شوند،اشارهدارند.هافستدمیآنمانعیاکردهکمکاهدافسازمانتحقق
عهدمازاجتنهابمردانگهی،فردگرایی،قدرت،فاصله:بعداساسپنجبرراملیهای(فرهنگ1221

ی،سهازمانفرهنهگمطالعهاتازسهومازیکدیگرتفکیکنمهود.دسهت بلندمدترویکردوقطعیت
قرارمطالعهموردیسازمانفرهنگهایابتداویژگیکهیطوربهاستدومواولنوعمطالعاتتلفیق
ههارمحهوریابهد.دنیسهون،چیمتمایزتقلیهلمهیهافرهنگخردهبههاویژگیاینسپسوگیردمی

گیردنظرمیرادر5تیمأمورو6یریپذانطباق،3،یکپارچگی9شدندرکاراصلی؛شاملابعاددرگیر
شوند.گیریمیاندازهمؤلفه3یکباکههر

ههایشناسهیپژوهشگرانگونههایمختلفسببشدهاستکهیازجنبهسازمانفرهنگمطالعه
(.1325ابراهیمهی،ههامطهرحکننهد)عبهدالهی،هداونهدیومتفاوتیبرایارزیابیفرهنگسازمان

کننهدکههچگهونگیرفتهارسهازمانرایبهپژوهشگرانکمکمیسازمانفرهنگابزارهایسنجش
دنبهالداردمنفیرابهاًعواقبسازمانی،بدونتوجهبهفرهنگ،غالبراهبردیدر کنند.تغییرات

اینیسهت.فرهنهگبایهددرسهطوحگیهریفرهنهگ،کهارسهاده(.اندازه1،9116)زابیدعبدالرشید
نقلازکولن(به9111(.بویل)9،9116کاملدر شود)الکوسوفیپسطوربهمختلف،تجزیهو

                                                                                                                                        

1. Hofstede 

2. Involvement 
3. Consistency 
4. Adaptability 
5. Mission 
6. Zabid Abdul Rashid 

7. Lakos & Phipps 
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ت.حتهیشناسهایییکوظیفهچالشهیاسههاسازمان(معتقداست؛ارزیابیفرهنگ9119ریوالنو)
بیهاننهدرتبههههاومفروضهاتعمیهق،ارزشاًسازاسهت.غالبههایاصلیفرهنگ،مشکلویژگی

دادناست.پرسیدنوگوشسؤالیاکتشافی،معطوفبههاراهبردترینشوند.مهممی


 (2112کولن ریوالنو، ) یسازمان فرهنگ سنجش یابزارها یبند دسته. 2 جدول

 خالصه ابزار ابزارطراح  عنوان ردیف

1
سازمانیپیمایشفرهنگ

دنیسون
1دنیسونونیل

ایلیکرت.برایسنجشنقطه5سؤالدرمقیاس11دارای

سازمانیوعملکردارتباطبینفرهنگ

سازمانیابزارفرهنگ9
وندرپوست،دی

9کانینگواسمیت

عاملمهمکهمستقلوازیکدیگرمتفاوت15ایازمجموعه

هستند.

3
ابزارارزیابی

سازمانیفرهنگ
3کامرونوکویین

سازمانی،براساسمدلبعدکلیدیفرهنگ1ارزیابی

هایرقابتیچارچوبارزش

6
سازمانیفرهنگ

مشخص

هریسون،استوکس

6وهرب

سازمانیهایفرهنگکندتاجنبهبهاعضایسازمانکمکمی

راشناساییکنند

5
پرسشنامه

سازمانیفرهنگ
کو والفرتی

ایازعاملفرهنگازنظررفتارهایاعضاءیکتصویرلحظه

کند.دریکسازمان،فراهممی

1
5مشخصات

سازمانیفرهنگ

اوریلی،چتمنو

کالدول

ایازفرهنگعملیاتیسازمانرادرموردعقایدوصحنه

ها؛گذارد.یکیازآزموننیازهایافرادبهنمایشمی

هایخاصهستند،شده،براساسدرجهبیانیههایمرتبکارت

هایسازمانموردمطالعهازویژگی

لوینسازمانیارزیابیفرهنگ9

شاملپنجبعدسازمانیبرایارزیابیفرهنگاینرویکرد

ها،هاوافسانهها،داستانرهبری،هنجارهاوشیوهاست،

هاونمادهاهاوآیینسنت

                                                                                                                                        

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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د،دنیسهونونیهل،ونهدرپوسهت،دیکانینهگوشهومالحظهمهی(9)کهدرجدولطورهمان

اسمیت،کامرونوکویین،هریسون،استوکسوهرب،کو والفرتی،اوریلی،چتمنوکالدول

1،لهوینمثهالعنهوانبههیارائههنمودنهد.سهازمانفرهنگابزارهاییرابرایسنجشهرکدامولوین؛

رهبهری،:راکهشاملپهنجبعهد3یسازمانفرهنگبرایارزیابی9یکرد(یکچارچوبورو9111)

کند.اوپیشنهادونمادهاست،پیشنهادمی6هاهاوآیینها،سنتهاوافسانهها،داستانهنجارهاوشیوه

مهورد1بااحتهرامبههطبیعهتپیچیهده،حالنیدرع،5کشففرهنگسازمان»کردکهاینمدلبرای

(.9111:29)لوین،«گیرداستفادهقرار

معیهار1ی،سهازمانفرهنگهایشناسی(دربررسیانواعگونه1388بوزنجانیوسنجقی)فرهی

وانهاییدر تغییهراتههایمختلهفتحقیهق،تیروشریکارگبهبودن،قابلیتفهمقابل)سادگیو

وتوانهاییشناسهاییههاسهازمانبودنچهارچوبمفههومی،قابلیهتکهاربرددرانهواعفرهنگی،دارا

،درشههدهکسهبشناسههاییکردنهدکههخالصهههنتهایجههاآنیممتهاز(رابههرایارزیهابیههایژگهیو

شود:نشاندادهمی(3)جدول

دولتیهایاجتماعیشرکتهایسازمانی،سازمانفرهنگایروی(درمطالعه9118)9ناپیتوپل

(SOEs)ابعهادهمچنین.گذاردمیریتأثمؤسسهکیفیتبریسازمانفرهنگاندونزیدریافتکهدر

نشهانراداریقهوییمعنهگرفتنهد،قراراستفادهموردمطالعهمدلساختبرایکههاییشاخصو

دادند.

 شکنوا،یاشکا،سهینوا،اگهوراوکهازنتو
یسهازمانفرهنهگههای(درپژوهشهیویژگهی9118)8

تغییههراتدریافتنههدکههههههاآنراشناسههایینمودنههد.،2نههوورونیژنههیمنطقهههروسههیهدرهههایسههازمان

ومشههتر اهههدافوجههود.داردوجههودروسههیهدرنهادهههاماهیههتوسههاختاردریتههوجهقابههل

ایجهادانگیهزهو.شهودمهیمثبهتکارکنهانههایشدنویژگهیمنجربهفعالدادنکارکنان،دخالت

                                                                                                                                        

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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گروههیکهارکهارآییافزایشوکاربهخالقانهرویکردتحریکتقویترفتارهایمطلوب،باعث

شود.می


 یسازمان فرهنگ مختلف یها یشناس گونه یا سهیمقا یابیارز. 3جدول 

 ها شناسی گونه معیارها
کامرون و 

 کوئین
 هندی دنیسون

کوک و 

 الفرتی
 مالحظات

باالباالباالباالبودنفهمسادگیوقابل
یکساندرکلیه

موارد

هایکارگیریروشقابلیتبه

مختلفتحقیق
متوسطمتوسط

نسبتاً

باال
متوسط

جزمتوسطبه

موردهندی

نسبتاًباالمتوسطپایینمتوسطتواناییدر تغییراتفرهنگی
جزمتوسطبه

موردکو 

پایینمتوسطدارابودنچارچوبمفهومی
نسبتاً

باال
متفاوتنسبتاًباال

باالباالهاقابلیتکاربرددرانواعسازمان
نسبتاً

باال
باالباال

متفاوتباالپایینمتوسطنسبتاًباالهایممتازشناساییویژگی

متفاوتباالمتوسطمتوسطنسبتاًباالارزیابیکلی



الیحهاجراییوسازمانفرهنگرابطهدکتریمدیریتبهبررسی(دررساله9118)1فروزگیتی

هایرقابتیاساسچارچوبارزشکالیفرنیا،بردرپولیسازمانیکدولتی،بخشدرششسیگما

3مراتبهیسلسهلهو9ههایقبیلههفرهنهگکههدادوینشانبررسیکامرونوکویین،پرداخت.نتایج

بودند.غالب

ههاییتعدادیازسازمانسازمانفرهنگیکتوصیفتجربیاز9116درسال6هریسونوبرد

فرهنهگبهایدولتهیرادرطهولزمهانههاسهازمانفرهنهگاههآنراارائهدادنهد. دولتیدراسترالیا

                                                                                                                                        

1. Gityforoze 
2. Clan 
3. Hierarchal 
4. Graeme L Harrison, Kevin M Baird 

http://journals.sagepub.com/author/Harrison%2C+Graeme+L
http://journals.sagepub.com/author/Baird%2C+Kevin+M
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هایخصوصیمقایسهکردند.هریسونوبرددریافتندکهنوعفرهنگوتغییهرفرهنهگدرسازمان

هایمتفاوتاست.همچنینتغییراتکمیدرفرهنگ،یخصوصیهاسازمانیدولتیباهاسازمان

ازهمتایانبخشخصوصهیخهوددرعوامهل ولتییدهاسازمانایجادشدهاستو1اداراتدولتی

ونیتهرمههم.توجههبههجزئیهاتانهدافتهادهعقهبونهوآوری، فرهنگهیجههترسهیدنبههنتیجهه

ست.خصوصیاسترالیایهاسازمانارزشمندترینعاملفرهنگی

رااحمهرههاللیجمعیهتسهازمانفرهنهگ(درتحقیقی،1325ی)میوابراهعبدالهی،هداوندی

هایاولویتفرهنگترتیبنشاندادکهبههااساسمدلکامرونوکوئین،شناسایینمودند.یافتهبر

بهودهاحمهرههاللی،حاکمبهرسهتادمرکهزیجمعیهتساالرژهیومراتبی،گروهیورقابتی،سلسله

است.

یسهازمانسهازمانفرهنگعنوانشناساییبا(درپژوهشی1326یوفرهنگی)سپاسریمصالحی،

،«شهدندرکهاردرگیر»دریافتنهدکههاساسمهدلدنیسهون،جمهوریاسالمیایرانبریمایداوسص

ترازحددروضعیتیمناسبقرارندارندوپایین«یریپذانطباق»و«سازگاری)ثباتویکپارچگی(»

اسهاسآزمهونفریهدمن؛یعنهیبردروضهعیتمتوسهطقهراردارد«تیهمأمور»متوسطهسهتند،امها

.ماستیصداوسیدرسازمانسازمانفرهنگازابعاداصلیمؤلفهترینمهم«تیمأمور»

اساسمدلدنیسوندرشرکتملیپهاالیشوبریسازمانفرهنگعنوانشناختایبادرمطالعه

د،دریافتنهدکههشه(انجهام1326هاینفتیایرانکههتوسهطمختهارانودههدری)پخشفرآورده

یشوپخهشدرابعهادچهارگانههدرحهدمتوسهطوبهاالترازفرهنگسازماندرشرکتملیپهاال

ههها،انسههجاموتوسههعهقابلیههتگرایههی،تههیمازجملههههههاودربرخههیشههاخصقرارگرفتهههمتوسههط

مدارینیازمندبهبوداست.مشتری

یهههامؤلفهههکارشناسههیارشههدخههودبهههموضههوعشناسههایینامهههانیههپا(در1323فههاتحی)

بخشمقطههعمتوسههطهشهرسههتانرفسههنجانومقایسهههآنبههامههدلیمههدارساثههرسههازمانفرهنههگ

هایفرهنگیمهدارساثهربخشیکو والفرتی؛پرداخت.ویدریافتکهارزشسازمانفرهنگ

شاملچهاربعداجتماعی،اعتقادی،اخالقیوآموزشیاست.

                                                                                                                                        

1.Government departments 
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یرازویمجتمهعکارخانجهاتآردشهسازمانفرهنگ(مطالعه1323پاکدل،ابراهیمیوارسطو)

ازنظهرچنهیننتیجههگرفتنهدکههایهنسهازمانههاآناساسمدلدنیسهون،انجهامدادنهد،بردادلیرا

ی،بهترینوضعیتوفرهنگریپذانطباقی،وضعیتمناسبیندارد.همچنینفرهنگسازمانفرهنگ

ل،درمهدشدهمطرحهای.بینشاخصدارندرایدیگرهامؤلفهیبدترینوضعیتنسبتبهتیمأمور

شاخصایجادتغییردربهترینوضعیتوشاخصاهدافومقاصددربدترینوضعیتقراردارند.

طبهقآبهادخهرمیدانشگاهآزاداسهالمیواحهدسازمانفرهنگسنجشمورددرپژوهشیکهدر

یدانشهگاهآزاداسهالمیواحهدسهازمانفرهنهگدکهوضعیتش،محققگرفتمدلدنیسونانجام

یدرسطحمطلوبیقرارندارد،ریپذانطباقشدندرکار،سازگاریوویژگیدرگیرازنظرآبادخرم

.(1329زاده،میروخلیل،)میرویژگیرسالتدرسطحمتوسطقرارداردازنظراما



 مدل مفهومی و سؤاالت پژوهش
ازیکبخشمطالعاتکیفیبرایطراحیواعتباریهابیمهدلبهومیمتأثرمطالعهکمیحاضر،

عنهیبهااسهتفادهازروشکیفهیوبراسهاسی؛یاستانداریکردسهتان،اسهتسازمانفرهنگشسنج

نفرازخبرگانداخهلسهازمانی،کههشهناختکهاملینسهبتبهه11باافتهیساختارهاینیمهمصاحبه

یاستانداریکردستانطراحیشد.پهسازانجهامسازمانفرهنگسازمانداشتند،مدلاولیهسنجش

،تحلیهلبرایو111ویوانافزارنرموارد Wordقالبفایلدرشدهیگردآورهایدادههرمصاحبه،

 متوقهف ههامصهاحبه و رسیده نظری اشباع حد به کدها مصاحبه،11انجام از د.پسشکدگذاری

کدگذاریصورتگرفت)مجمهوعتعهداد395مصاحبه،تعداد11شدند.درمتنحاصلازانجام

ومیهانگین19یاولیههبهرایههرنفهرکدگهذارویو(.همچنینمیانگینتعدادانافزارنرمدر9هاگره

هایمدلوشاخصهامؤلفهطریقتکنیکدلفیفازی،ازبودهاست.91برایهرنفرهاارجاعتعداد

هههایوشههاخصهههامؤلفهههابعههاد،فهرسههتد.بعههدازمرحلهههدلفههیفههازی،شههاعتبارسههنجیکیفههی

اختیههارچنههدنفههرازاسههاتیددانشههگاهومههدیرانوزارتکشههورکهههدرحههوزهدرشههدهییشناسهها

بهودنمعهادلواصهطالحاتد،قرارگرفتکهازصحیحومناسهبیتخصصداشتنسازمانفرهنگ
                                                                                                                                        

1. QSR Nvivo 10 
2. Nodes 
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اساس،مدلنهاییشد.براینهااطمینانحاصلوشاخصهامؤلفهیابعاد،گذارنامبرایشدهانتخاب

گهرا،بعهد)فرهنهگ:تحهول5دکههشهاملشهانداریکردستانتدوینیاستسازمانفرهنگسنجش

.در1اسهتشاخص56ومؤلفه16سیاسی(،-نگری،بوروکراتیکواسالمیشهروندگرایی،آینده

سهؤاالتاست.باایناوصهاف،شدهدادهیاستانداریکردستان،نشانسازمانفرهنگمدل1شکل

پژوهشبهشرحزیراست:

یدراستانداریکردستانچگونهاست؟سازمانفرهنگوضعیتموجود.1

چگونهاست؟شدهییشناسایهامؤلفهبندیابعادواولویت.9

یاستانداریکردستان،چگونهاست؟سازمانفرهنگمدلشناساییوسنجش.3

یکدامند؟سازمانفرهنگیراهکارهایارتقا.6





 داری کردستانی استانسازمان فرهنگ. مدل 1شکل 

                                                                                                                                        

دلیهلتمرکهزبهرسهنجشاست.دراینمقالهبههشدهارائهتفصیلیدرمقالهدیگریصورتبههایاینبخششناسیویافتهروش1.
یواعتبارسنجیکمی،ازرکرمراحلمربوطبهبخشکیفهیپهژوهشوجزئیهاتطراحهیمهدلسازمانفرهنگوضعیتموجود

نبعزیرمراجعهفرمایید:یاستانداریکردستان،خودداریشدهاست.برایکسباطالعاتبیشتربهمسازمانفرهنگبومی
(.طراحهیواعتباریهابیمهدلسهنجش1329ی)محمهدتقفهرد،پهور،عبهاس؛کریمهی،ابهوبکر؛عبهدالهی،حسهینوتقهویعباس 

هایمدیریتمنابعانسانیدانشگاهجامعامهامحسهین،سهالدههم،شهمارهیاستانداریکردستان.فصلنامهپژوهشسازمانفرهنگ
.111-95دوم:
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 شناسی روش
از و توصیفی ،تحلیل سطح ازحیث وایتوسعه کاربردی نوع از ،هدف ازحیث حاضر پژوهش

رسمی،پیمهانیوقهراردادیاسهتانداریکارکنانباشد.جامعهآماریشاملکلیهگروهپیمایشیمی

نفهرهسهتند.ازروش126اسهتکهه1321هایتابعهشاغلبهکهاردرسهالکردستانوفرمانداری

اساسیهکروالهمستلزمانتخابتصادفیافرادبر)جدولاعدادتصادفی(ک1گیریاحتمالینمونه

د.ابزارشنمونهانتخابعنوانبهنفر951اساسجدولمورگان،برمنداست،استفادهشدهاست.نظام

ههایمهدلازشهاخصهرکهدام.پژوهشهگربهرایاسهتسهاختهمحقهقهاپرسشنامهگردآوریداده

قبیهل؛ههایمعتبهرازازپرسشهنامهسؤاالتکرد.درطراحیسؤالی،اقدامبهطراحیسازمانفرهنگ

یاتموضوعهمکمکگرفتهشهد.(وادب1221(،رابینز)1229(دنیسون)1228کامرونوکوئین)

ازمیانگینوانحرافمعیارو9ایاست.دربخشآمارتوصیفیگزینهپنجسؤال56پرسشنامهدارای

،ضهریبهمبسهتگیپیرسهون،5،فریهدمن6اینمونههایتیتکزمونازآ3دربخشآماراستنباطی

یابیمعهادالتهاولودومومدلمرتب1یدییتأهمچنینبرایاعتباریابیکمیمدلازتحلیلعاملی

ههایمعادلههطریقمشاورهبامتخصصینآمار،برایتخمهینمهدلاز(استفادهشد.SEM)ساختاری

نسخه2افزاراموسازنرم8افتهیمیتعموضریبحداقلمربعات9ساختاریازروشآماریواریانس

جداگانههبررسهیصورتبههایمدلراهایساختاریبرپایهواریانسرابطهد.مدلش،استفاده96

کندتااگردرقسمتیازمدلمشکلیاضعفیوجودداشتهباشد،مشکلرویکلارزیابیماازمی

رویکههردیافتههه،(.روشحههداقلمربعههاتتعمههیم1326نگههذارد)پهلههوانشههریف،ریتههأثمههدل

کنهدکههکنهدوسهعیمهیهاینهاییهدفدرمدلتمرکزمهیهرویسازهکنندهداردکبینیپیش

(.1325وندنژادوراشد،راافزایشدهد)زینیهاآنشدهدادهواریانستوضیح

                                                                                                                                        

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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1نامهازشهاخصنسهبتروایهیمحتهواییبرایتعیینرواییپرسش
 (CVRکههتوسهطالوشهه)

هاتحویلنفرازنمونه11بتدا،پرسشنامهبهد.برایبررسیپایایی،دراشطراحیشدهاست،استفاده

وروشspssافهزارنهرملهیوسهبههکهههاراتکمیلنمودهوعودتدادندنفرپرسشنامه56دادهشد.

(،است291/1)آمدهدستبهکرونباخیآلفازانیمد.شهامحاسبهپایاییپرسشنامه9کرونباخآلفای

شدهاست.تأییدوقبولقابلپایاییدهندهنشانکه

6ویلهک-وشهاپیرو3اسمیرنوف-هایکولموگروفهاازآزمونبودندادهبرایسنجشنرمال

طهوربههههاداریآمهاریایهنشهاخصآمدهاسهت.معنهی(6)استفادهشدهکهنتایجآندرجدول

متغیهریاسهت)میهزر،بهودنتهکبیهانگرتخطهیازنرمهال     1   آرمانیدرسطحآلفهای

اسهمیرنفو-داریآزمهونکولمهوگروفدرسهتونیکههمعنهی(.1321:119گامستوگارینو،

برایتمهامابعهاد)غیهرازآمدهدستبهدکهنتیجهشوویلکآوردهشدهاست،مالحظهمی-شاپیرو

ههایشهاخصبودنایهنابعهاداسهت.نرمالدهندهنشاناست،که111/1گرا(باالیفرهنگتحول

کهمشهخصشهد،بودنانجامشدهیستوگرامنیزبرایبررسینرمالونمودار1،کشیدگی5چولگی

یازتوزیهعسهازمانفرهنهگ(،بقیههابعهاد3/3گراکهچولگیمثبتدارد)جزءبعدفرهنگتحولبه

نرمالبرخوردارهستند.



 های پژوهش یافته
 دهندگان پاسخشناختی  های جمعیت بررسی توصیفی ویژگی

دهنهدگانرازنهاندرصهدازپاسهخ8/12دهنهدگانپهژوهشرامهردانودرصدازپاسهخ9/81

درصهدمجهردهسهتند.بیشهترین1/18درصدپاسخگویانمتأهلو2/81دهند.همچنینتشکیلمی

اته55ترینمقداربهرایدرصدوکم3/92سالبا32تا35دهندگانمتعلقبهطبقهمیزانسنپاسخ

دهنهدگاندارایتحصهیالتلیسهانسودرصدازپاسهخ92درصداست.نزدیکبه1/9سالبا52


                                                                                                                                        

1.Content validity ratio 

2. Cronbach Alpha 

3.Kolmogorov- Smirnov 
4.Shapiro- Wilk 

5. Skewness 
6. Kurtosis 
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 یسازمان فرهنگ یرهایمتغ بودن نرمال آزمون. 1جدول 

 ابعاد ردیف

 ویلک -شاپیرو اسمیرنوف -کولموگروف

 آماره
درجه 

 آزادی

سطح 

 داری معنی
 آماره

درجه 

 آزادی

سطح 

 داری معنی

113/1939195/1288/1939165/1نگریآیندهفرهنگ1

9
فرهنگ

شهروندگرایی
191/1939118/1221/1939198/1

3
فرهنگ

بوروکراتیک
151/1939198/1288/1939168/1

189/1939111/1211/1939111/1گرافرهنگتحول6

5
-فرهنگاسالمی

سیاسی
112/1939112/1286/1939119/1

161/1939911/1221/1939133/1ی)کلابعاد(سازمانفرهنگ



شترینمشارکترادرایندرصد،بی93دهندگانرسمیوپیمانیباهستندوپاسخسانسیلفوق

خوداختصاصدادند.پژوهشبه


 سازمانی استانداری کردستان وضعیت موجود فرهنگ

از«یاسهتانداریکردسهتانچگونههاسهت؟سهازمانفرهنهگوضعیتموجود»سؤالدرپاسخبه

نشهان(5)د.نتهایججهدولشهای(اسهتفادهنمونههابراییکنمونه)تیتکمیانگینآزمونبرابری

(ابعههاد؛فرهنههگ15/1تههرازداری)کههممقههادیرآزمههونتههیوسههطوحمعنههیبهههباتوجهههدهههدیمهه

یههاتیهمأمورمشهی،یخهطههافههمؤلسیاسیو-گرا،اسالمینگری،شهروندگرایی،تحولآینده

مهداری،ارزشهیابیوکنتهرل،یکپهارچگیوسازمان،توسعهوتوانمندسازینیهرویانسهانی،قهانون

یوکهاریاسهیسهایمدون،نوآوریوخالقیت،داناییمحهوری،نقهشرهبهریدرسهازمان،نظام

یموردبررسهههاینمونههتوانادعانمودمیهانگیندرصدمی25هایاسالمیباسطحاطمینانارزش

امابرایبعدفرهنگبوروکراتیهک،باشنددارایتفاوتمعناداربامیانگینجامعه)مقدارمرجع(می

مداری،روابطانسانیواحساستعلق،رضایتورفتارشهروندسازمانیمقهادیریهدفهامؤلفهو
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 یسازمان فرهنگ یها مؤلفه و ابعاد سهیمقا یبرا یا نمونه تک یت آزمون از حاصل جینتا. 9 جدول

 متغیر
اندازه 

 نمونه

مقدار 

 1مرجع
 میانگین

مقدار 

 تی

سطح 

 داری معنی

اختالف 

 میانگین

26/91598/9119/1235/1 93991نگریفرهنگآینده

-195/1136/9-9395929/56955/9فرهنگشهروندگرایی

-133/1289/1-9396911/61519/1فرهنگبوروکراتیک

-111/1516/1-9399951/91369/13گرافرهنگتحول

-111/1119/1-9391532/13129/1سیاسی-فرهنگاسالمی

-111/1215/1-939212/8225/6مشیخط

939193/9811/16111/1998/1یسازمانهاتیمأمور

939111/1889/1391/1119/1مداریهدف

-991/1612/1-9399152/91121/1روابطانسانی

توسعهوتوانمندسازی

نیرویانسانی
9391512/13239/6-111/1311/1-

احساستعلق،رضایتو

رفتارشهروندسازمانی
9399112/91891/1-385/1315/1-

9391826/18933/3111/1266/1مداریقانون

-111/1181/1-9391989/11683/5ارزشیابیوکنترل

هاییکپارچگیونظام

مدون
9391995/11981/3-111/1951/1

-111/1986/9-939299/1995/13نوآوریوخالقیت

-111/1952/1-939196/6151/11داناییمحوری

-111/1211/9-9391916/2219/19نقشرهبریدرسازمان

-111/1163/1-939221/9392/5یکاریاسیس

-111/1512/1-939163/5323/6هایاسالمیارزش

                                                                                                                                        

آنبعهد،سؤاالت،تعدادSpssافزارمربوطبههربعدازطریقنرمسؤاالتکردنجمععددمرجعبهاینشکلمحاسبهشد،بعداز.1
نامه(شد.پرسشسؤاالت)گزینهمتوسطدرطیف3ضربدرعدد
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ههاینمونهههدارمیهانگینیعهدمتفهاوتمعنهدهنهدهنشههانصهدماسهتکهه5آزمهونتهیبهاالتراز

.اسهتیبهامیهانگینجامعهه)مقهدارمرجهع(سهازمانفرهنگیمدلهامؤلفهیاینبعدوموردبررس

بعهدرازیهغبههییاوضعموجهود)موردبررسبودنمیانگیننمونهتربهکوچکباتوجهدیگر،ازطرف

مهداری(ازمیهانگینمداریوقهانونیسازمان،هدفهاتیمأموریهامؤلفهنگریوفرهنگآینده

طهوربههاوانواعفرهنگهامؤلفهشودکهدراکثرمواردمیزاناینمطلوبجامعه،نتیجهگرفتهمی

.استیاستانداریکردستانسازمانفرهنگانتظاردرطلوبوموردترازحدمداریکمیمعن



 سازمانی بررسی رابطه درونی ابعاد فرهنگ

ههادردهدکههدرتمهامیمهوارد،همبسهتگینشانمی(1)درجدولدشدهیقداریسطوحمعنی

دهدکهمیزانهمبسهتگیبهینبعهدداراست.ضرایبهمبستگینشانمییمعن11/1ترازسطحکم

یاسهتانداریکردسهتانازبقیههابعهادبیشهترسازمانفرهنگ(بامدل258/1فرهنگشهروندگرایی)

.همچنیناستترینهمبستگیبااینمدل(دارایضعیف521/1سیاسی)-استوفرهنگاسالمی

تههرینهمبسههتگیبههینفرهنههگبوروکراتیههکوفرهنههگویی،قههسههازمانفرهنههگبههینابعههادمههدل

سیاسههیوفرهنههگ-تههرینرابطهههمربههوطبهههفرهنههگاسههالمی(وضههعیف891/1شهههروندگرایی)

(است.569/1نگری)آینده



 کارگیری آزمون فریدمن سازمانی با به های فرهنگ بندی ابعاد و مؤلفه اولویت

یاسهتانداریکردسهتانازطریهقآزمهونتحلیهلسازمانفرهنگشدهییشناسایهامؤلفهابعادو

هایآمهاریزیهربررسهی،فرضهامؤلفهبندیابعادود.برایرتبهشبندیواریانسفریدمناولویت

شد:

برابرند.همبایسازمانفرهنگرتبهمیانگینهمهابعاد:H0فرض

دارییبایکدیگرتفاوتمعنهسازمانفرهنگحداقلرتبهمیانگینیکزوجازابعاد:H1فرض

دارند.
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 کردستان یاستاندار یسازمان فرهنگ ابعاد نیب یهمبستگ جینتا. 6جدول 

 ابعاد

 آماره

فرهنگ 

 نگری آینده

فرهنگ 

 شهروندگرایی

فرهنگ 

 بوروکراتیک

فرهنگ 

 گرا تحول

فرهنگ 

 -اسالمی

 سیاسی

فرهنگ

شهروندگرایی

همبستگی

پیرسون
951/1

داریسطحمعنی

طرفه9
111/1

فرهنگ

بوروکراتیک

همبستگی

پیرسون
999/1891/1

داریسطحمعنی

طرفه9
111/1111/1

فرهنگ

گراتحول

همبستگی

پیرسون
139/1982/1998/1

داریسطحمعنی

طرفه9
111/1111/1111/1

فرهنگ

-اسالمی

سیاسی

همبستگی

پیرسون
569/1523/1111/1511/1

داریسطحمعنی

طرفه9
111/1111/1111/1111/1

فرهنگ

سازمانی

استانداری

کردستان

همبستگی

پیرسون
836/1258/1263/1899/1521/1

داریسطحمعنی

طرفه9
111/1111/1111/1111/1111/1
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برابهرآمدهدستبه1مجذورکایدهد.مقدارداریآزمونفریدمنرانشانمیمعنی(9)جدول

بهودنآزمهونفریهدمندارقراردارد.معنی111/1ترازاست،کهدرسطحخطایکم298/1965با

ازنظههریاسههتانداریکردسههتانسهازمانفرهنههگیهههامؤلفههبنههدیابعههادوبهدینمعناسههتکهههرتبهه

بندیراانجامداد.بنهابراینوابعاد،رتبههامؤلفهتوانبیندهندگانبامعناومتفاوتاستومیپاسخ

.شودردمیH0فرض


 یسازمان فرهنگ یها مؤلفه و ابعاد یبند تیاولو یبرا دمنیفر آزمون جینتا. 1 جدول

 نتیجه آزمون داری سطح معنی درجه آزادی شده محاسبهدو  کای

ردفرضصفر 18111/1 298/1965

 
 یسازمان فرهنگ ابعاد یبند تیاولو یبرا دمنیفر آزمون جینتا.  8 جدول

 حداکثر حداقل میانگین اولویت رتبه میانگین ها مؤلفهابعاد و 

59/315 اول85/19نگریفرهنگآینده

39/395سوم92/11فرهنگشهروندگرایی

63/315دوم31/19فرهنگبوروکراتیک

95/915پنجم13/9گرافرهنگتحول

19/315چهارم39/2سیاسی-فرهنگاسالمی



یسهازمانفرهنهگتهرینبعهدازابعهادمههمنگهریفرهنگآیندهشودمالحظهمی(8)درجدول

-اسهالمی،شهروندگرایی،بوروکراتیکهایترتیبفرهنگبهازآنپساستانداریکردستاناست.

 هایدومتاپنجمقراردارند.دراولویتگراتحولوسیاسی

                                                                                                                                        

1. Chi-Square 
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 تحقیقبررسی مدل 
 روایی سازه

شهود.روایهیهمگرایهیدیدهمی9ورواییافتراقی1رواییسازهبهدوصورترواییهمگرایی

انهدوروایهیهمبسهتهههمبامناسبوقویطوربههایدرونیکسازهکندکهآیااندازهتعیینمی

ههایدیگهرمهرتبطقهویبهاسهازهطوربههایدرونیکسازهکندکهآیااندازهافتراقیآزمونمی

(.جهتسنجششهاخصروایهیهمگهرا،1325نژادوراشد،وند،نقلاززینی9111اند)هیر،نشده

یعنی،میانگینواریانس(AVE)6شدهفادهازمیانگینواریانساستخراج(،است1281)3فرنلوالرکر

اخصمیزانهمبستگییهکسهازهبهاکنند.اینشمشتر بینسازهونشانگرهایشانراپیشنهادمی

نظهرگرفتههدر5/1رایاینشاخصحهداقلمقهداردهد.بدهندهخودرانشانمیهاینشانشاخص

پذیرهایهدهدرصدواریانسمشا51نظرحداقلشدهاستواینبدینمعناستکهمتغیرپنهانمورد

اسهتکهه5ا،پایاییترکیبیهایرواییهمگرکند.همچنینیکیدیگرازشاخصخودراتبیینمی

بهرضهریبآلفهای،کنهد،بنهابراینهااستفادهمیدلیلاینکههنگاممحاسبهازبارهایعاملیگویهبه

(.محققهانمقهدار1281دهد،برتریدارد)فرنهلوالرکهر،هامیکرونباخکهوزنبرابریبهگویه

کنند.همچنینبراساسمقهادیرمعیهارمیمعیاریمعتدلبرایاعتبارمرکبپیشنهادعنوانبهرا9/1

نامهدرگیهریپرسشهمهدلانهدازهمتغیرهایدرونیریتأث،شدت(2)(درجدولR2)1ضریبتعیین

گهراوی(بهرایابعهادفرهنهگشههروندگرایی،بوروکراتیهک،تحهولسازمانفرهنگمتغیربیرونی)

سهنجشمنظهوربههسهت.همچنهیننگریمتوسهطاسیاسیقویوبرایبعدفرهنگآینده-اسالمی

(اسهتفادهشهدهاسهت،طبهقایهنمعیهار،9115)9رواییافتراقییاواگرا،ازمعیارگهیفنواشهتراب

مهوردنظرافزاراموس،نشاندادکهنشانگرهایهرسازهبیشترینبارعاملیرابهرسهازهخروجینرم

هایدیگردارند.ترینباررابرسازهخودوکم


                                                                                                                                        

1. Convergent 

2. Discriminant 

3. Larcker 
4. Average Variance Extracted 
5. Composite Reliability 
6. Squared Multiple Correlation 
7. Gefen & Straub 
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 سازه ییروا یها اخصش. 9 جدول

میانگین واریانس  متغیرهای پنهان

 شده استخراج

پایایی 

 ترکیبی

ضریب 

 تعیین

آلفای 

 کرونباخ

51/196/1231/1811/1 مشیخط

51/191/1319/1811/1 هاتیمأمور

51/191/1111/1968/1 مداریهدف

55/195/1521/1883/1 نگریفرهنگآینده

19/199/1589/1811/1روابطانسانی

59/191/1129/1838/1توانمندسازی

52/189/1596/1859/1احساستعلق

55/193/1111/1233/1فرهنگشهروندگرایی

55/193/1112/1928/1مداریقانون

56/195/1165/1928/1یابیارزش

56/195/1991/1866/1یکپارچگی

55/196/1111/1211/1فرهنگبوروکراتیک

56/191/1999/1851/1نقشرهبری

59/199/1991/1921/1نوآوری

68/112/1969/1891/1دانایی

58/199/1891/1233/1گرافرهنگتحول

51/191/1116/1918/1یکاریاسیس

51/191/1118/1892/1هایاسالمیارزش

-فرهنگاسالمی

سیاسی

62/112/1111/1912/1

51/191/1111/1983/1رهبریآموزشی

59/193/1111/1986/1نیازسنجی

59/193/1111/1898/1طراحی

62/112/1111/1196/1مدیریتاجرا

59/195/1931/1835/1یابیارزش

19/185/1111/1231/1نظامآموزش
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 سازی معادالت ساختاری مدل

یاستانداریکردسهتانسازمانفرهنگهایمعادالتساختاریوضرایبمدلنهایینتایجآماره

هایمنتخببرایبرازششودوشاخصمشاهدهمی(9)یآن(درشکلهامؤلفه)شاملهمهابعادو

آمدهاست.(11)مدلدرجدول



 
 

  کردستان یاستاندار یسازمان فرهنگ یساختار معادالت لیتحل مدل. 2شکل 

 مدل ریمس بیضرا همراه به



یهاشاخصنهیدرزم؛برداشتاستقابلریزجی،نتا(11) جدولمندرجدریهادادهبهباتوجه

(P)یرادیوسطحمعن138/28بامقدار(CMIN)داریمعندو-یگفتکهشاخصخدیمطلق،با

مههورددردهههد.نمههیشینمههایرادرارتبههاطبههامههدلموردبررسههیمطلههوبجی،نتهها139/1برابههربهها
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برایشاخصریشهدوممیهانگینمربعهاتباقیمانهده139/1هاینسبیبایدگفتکهمقدارشاخص

(RMSEA،)کنهدوشهاخصنیکهوییمناسبگهزارشمهییرادروضعیتبسیارموردبررسمدل

شهود.نظرگرفتهمهیشاخصبرازشبسیارخوبدرعنوانبهاستکه232/1(برابرباGFIبرازش)

واینمقدارنیزحکایتازشدهمحاسبه395/1برابربا(CMIN/DFدونسبی)-همچنینمقدارخی

511/1ترتیب(بهPCFIو  PNFI)هایموجزیدارد.شاخصموردبررسلبرایمدلئاوضعیتیاید

بیانگر893/1بامقدارIFIهایتطبیقیبیانگرتناسبوبرازشمناسبمدلاست.شاخص122/1و

اسهت.همچنهینههرنیکوییبرازشمدلتأییدعدمبیانگر811/1بامقدارCFIعدمتناسبمدلو

هاههماستوسازه3/1باالیهاآناردارندکهمقدقبولقابل،ضریبشدهمشاهدهسازهبامتغیرهای

قرارگرفتهتأییدنیکوییبرازشمدلنهاییپژوهشمورددرمجموع،روینازاهمبستگیدارندباهم

است.
  مدل برازش ییکوین گزارش یبرا منتخب یشاخصها شرح .11جدول 

 کردستان یاستاندار یسازمان فرهنگ

نوع 

 شاخص
 شاخص

برای  شده محاسبهمقدار 

 مدل

برای  قبول قابلمقدار 

 تأیید برازش مدل
 نتیجه

 مطلق

CMIN 138/28

P(15/1تراز)بزرگ
عدمتأییدنیکوییبرازش

مدل
DF96

P 139/1

 نسبی

RMSEA 139/1تأییدنیکوییبرازشمدل18/1ترازکوچک

GFI 232/12/1تأییدنیکوییبرازشمدل

CMIN/DF 395/1تأییدنیکوییبرازشمدل3تا1بین

 موجز
PNFI 511/1تأییدنیکوییبرازشمدل5/1ترازبزرگ

PCFI 122/1تأییدنیکوییبرازشمدل5/1ترازبزرگ

 تطبیقی

IFI 893/1 2/1ترازبزرگ
عدمتأییدنیکوییبرازش

مدل

CFI 811/12/1ترازبزرگ
تأییدنیکوییبرازشعدم

مدل
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 پیشنهادها گیری و نتیجه
یاستانداریکردسهتانسازمانفرهنگاولپژوهش،بهبررسیچگونگیوضعیتموجودسؤال

نگریازمقدارمرجع)میهانگین(بهاالترکهمشاهدهشد،تنهابعدفرهنگآیندهطورپردازد.همانمی

وانهدازایهناسهتکههدرایهنسهازمان،چشهمدهنهدهووضعیتمطلوبیدارد.اینموضهوعنشهان

یدرمواجهههبهاموقعیهتووضهعیتبلندمهدتوکارکنهاندیهدگاهشدهنیتدویدرستبهمشیخط

دروضهعیتنهامطلوبیبهه99ازمقهدارمرجهع51/91گرابامیهانگینسازماندارند.فرهنگتحول

گهراکههکهارکردفرهنهگتحهولقراردارد.یاستانداریکردستانسازمانفرهنگنسبتسایرابعاد

سوکیمتالطموپیچیدهاست،ازهایپویا،چالشی،رقابتیودرشرایطآنمعموالًدرمحیطاصلی

ههایغالهبایهنتأکیهددارد.ارزشمهداری،بهررابطهه،دیگربرمتغیرهایمحیطخارجیوازسوی

سهازمانراداشهتهوبهاازیهمحیطیموردنقابلیتدریافت،تفسیرواعمالتغییراتیآسانفرهنگ،به

ههایمحهوری،بهرارزش،برد.بههمینسببمیوشمندیشانسبقا،رشدوتوسع سازمانرابااله

نتهایجتحقیهقورزد.تأکیهدمهیونقهشرهبهری،خطرپذیریی،شوندگنومحوری،همچوندانایی

 و محورانسان فرهنگکهدریافتند،(1321فرهی،ابراهیمی،سلطانیوهوشنگی)هایحاضربایافته

(کههنتیجهه1326یوفرهنگی)سپاسریمصالحی،هستند؛تحقیق بیشتری توجه نیازمند محورطیمح

مهداریویهادگیریسهازمانیدروضهعیتشاملتغییروتحهول،مشهترییریپذانطباقگرفتند،بعد

جهوالعههفرههیبوزنجهانی،سههرابیوحهقترازحدمتوسطهسهتند؛مطمناسبیقرارنداشتهوپایین

است قایل بیشتری وزن گراییانسان بعد به نسبت بوروکراتیک فرهنگبعد برای ناجا که،(1326)

ازنظهرآبهادیدانشگاهآزاداسهالمیواحهدخهرمسازمانفرهنگ(وضعیت1329)زادهمیروخلیلو

ازنظهرپهذیریدرسهطحمطلهوبیقهرارنهدارد،امهاشدندرکار،سازگاریوانطباقویژگیدرگیر

ههایتدرسطحمتوسطقراردارد؛هماهنهگاسهت.نتهایجایهنمطالعهه،بهاپهژوهشویژگیرسال

سسههؤدرمتیهمأمور(دریافهت،ویژگهی9111)1الکهاسمثالعنوانبه.خارجینیزهمخواناست

فهروزجتحقیقهاتگیتهیدرسطحباالوویژگیسازگاریدرسطحپاییناست.امهابهانتهایادشدهی

بوروکراتیکدرسازماندولتهیکالیفرنیهاوپاکهدل،ابراهیمهیوفرهنگخردهبودن(غالب9118)

                                                                                                                                        

1. LaCasse 
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یتیمهأمورپذیری،بهتهرینوضهعیتوفرهنهگ(کهگزارشکردند،فرهنگانطباق1323ارسطو)

یدیگررادارند،ناسازگاراست.هامؤلفهبدترینوضعیتنسبتبه

پههردازد.،مههیشههدهییشناسههایهههامؤلفهههبنههدیابعههادودومایههنپههژوهش،بهههاولویههتسههؤال

نگهریدراولویهتاول،فرهنهگبوروکراتیهکدوم،د،فرهنهگآینهدهشهکهمالحظههگونهمانه

گهرادررتبههپهنجمسیاسیچهارموفرهنگتحول-فرهنگشهروندگراییسوم،فرهنگاسالمی

نگهری،ینهدهدراسهتانداریکردسهتانودروضهعیتموجهود،فرهنهگآ،گهریدانیهببههقراردارد.

فرهنگبوروکراتیکوسپسفرهنگشهروندگراییقهویوبعدازآنغالباستوفرهنگخرده

ی،برخوردارهستند.یکهیازمهواردیکههایهنسازمانفرهنگازجایگاهبهتریبهنسبتسایرابعاد

ینوپهذیریازقهواننماید،ایناستکه،سهازمانحهاکمیتیاسهتوروحتبعیهتنتیجهراتبیینمی

نگهریوابعهادفرهنهگآینهده،هایدولتدرآننهادینهشدهاست،بههمیندلیهلاجرایسیاست

اسههت.مههورددیگههر،بحههثتغییههراتسههریعمههدیریتیدرتوجهههمههوردبوروکراتیههکدرآنبیشههتر

هایتابعهاستکهمدیراندرزمانمدیریتکوتاهخودبیشهتربههاستانداریکردستانوفرمانداری

یسهازمانهسهتندتهاتوجههبههنهوآوریوتوسهعهوههاتیهمأمورانجهاموظهایفسهازمانیوفکر

یسازمانفرهنگیهامؤلفههانشاندادکههمچنینمقایسهمیانگینرتبهتوانمندسازینیرویانسانی.

احساستعلق،رضهایتورفتهار،مداریقانون،یسازمانهاتیمأمورترتیبدهندگانبهپاسخازنظر

توسههعهو،هههایمههدونیکپههارچگیونظههام،مههداریهههدف،روابههطانسههانی،هروندسههازمانیشهه

نقش،هایاسالمیارزش،یکاریاسیسمشی،خط،ارزشیابیوکنترل،توانمندسازینیرویانسانی

اساسآزمونفریدمن،صهالحی،برنوآوریوخالقیتهستند.ومحوریدانایی،رهبریدرسازمان

یدرسهازمانسهازمانفرهنهگمؤلفههتهرین(دریافتنهد،ماموریهتمههم1326یوفرهنگی)سپاسریم

یکارآفرینانهدانشهگاهسازمانفرهنگ(دربررسی1382.قناتی،کردنائیجویزدانی)ماستیصداوس

پذیریوخالقیهتدروضهعیتنامناسهبیهایخطرآوردندکهشاخصدستبهتهران،ایننتیجهرا

گانههنشههانداد،درههایدوازده(دربهینشهاخص1388وعلیههزاده)ایهنمیرحهمطالعههقهراردارنهد.

یدانشههگاهفردوسههیمشهههد،علمههئههتیهاعضههایازنظههراسههاسمههدلدنیسههونبریسههازمانفرهنههگ

ها،بانتایجاینتحقیهق،؛اینیافتهاندقرارگرفتهاندازدرحدباالییهایتغییرپذیریوچشمشاخص

(کهشاخصایجادتحهولونهوآوری1323ند.امابایافتهپاکدل،ابراهیمیوارسطو)راستاهستهم
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دربهترینوضعیتوشاخصاهدافومقاصددربدترینوضعیتقراردارند،هماهنگنیست.

یاستانداریکردستان،سازمانفرهنگسوم؛یعنی،مدلشناساییوسنجشسؤالبرایپاسخبه

اینکههبارههایعهاملیاکثهربههباتوجههبیمعادالتساختاریاسهتفادهشهد.یاچگونهاست؟ازمدل

و3/1هایداخلمهدلهمههبهاالیوضرایباستانداردرابطهضرایبمسیرمقادیرقویوسؤاالت

طریهقروشمعهادالت،ازبنهابراین هسهتند، قوی بسیار همبستگی دارای مدل اجزایمناسببودهو

قهرارتأییدیاستانداریکردستانموردسازمانفرهنگساختاریاعتبارکمیوصحتمدلسنجش

ینشاندادکهمدلسازمانفرهنگیهامؤلفهابعادوتکتکهایبرازشگرفتوبررسیشاخص

داراسهت.یاستانداریکردستانبرخورسازمانفرهنگازاستحکامباالییبرایسنجششدهیطراح

ههاازدقهتبهاالومناسهبیبرخهورداربهودهدکهانتخابمفاهیم،ابعادوشاخصشهمچنینمعلوم

(است.9118راستابانتایجمطالعهناپیتوپل)است.ایننتایجهم

فرهنگسهازمانیتوانراهکارهاییبرایارتقاای،مینمونهبااستنباطازنتایجآزمونتیتک

ینشاندادکهوضعیتموجودفرهنهگسازمانفرهنگهکرد:مقایسهمیانگینابعادبهشرحزیرارائ

اسهتتهرنیپهائههایتابعهه،ازمقهدارمرجهعبسهیارگرادراستانداریکردستانوفرمانداریتحول

یاسهت.همچنهینفقهطسهازمانفرهنهگتوجهبیشترمدیرانبهاینبعهداز(ونیازمند99از51/91)

گهرارادرسهطحزیهادوهایفرهنگتحولزپاسخگویانوضعیتموجودشاخصدرصدا11/18

:شودگرا،ارائهمیزیردرراستایتقویتفرهنگتحولتوصیفکردند.لذاپیشنهادهایادیزیلیخ
مدیرانارشهدسهازمان؛اعهمازاسهتاندار،معهاونیناسهتاندار،مهدیرانسهتادیوفرمانهدارانبها

ودرسههازمانبخشهیسهازوکارانگیهزهآفهرینآشهناونسههبتبههایجهادتحهولههایرهبهرینظریهه

شهانتجربههههایسهالمرادرروابهطکهاریکارکناناحساسکهیطوربهفضایاعتماددادنشکل

یسهازمانفرهنهگ(درمطالعهروی9118شکنوا،یاشکا،سینوا،اگوراوکازنتو)نمایند،اقدامکنند.

هایشدنویژگیمنجربهفعالدادنکارکناندرتصمیمات،یافتندکهدخالتروسیهدرهایسازمان

نظراتکارکنانرادرتصمیماتسازمانیدخالتدادهوکارهاراشود،لذابایدمیمثبتکارکنان

مدیرانبایدازتوانایینفوردرافراد،.همچنینهاانجامشودیلهتیموسبهیتنظیمنمایندکهاگونهبه

ای،انگیزهدرونیوحساسیتباالبرخوردارباشندوفقطبرقهدرتیژگیاستقالل،مهارتحرفهو

ابزارهدایتکار،تکیهنکنند.عنوانبهپستسازمانی
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محوریونوآوریوخالقیتکهدرادبیهاتموضهوعاشهارهدانایییهامؤلفهرغماهمیتعلی

مؤلفهههسههؤاالتدهنههدگان،درصههدازپاسههخ51(،نتههایجنشههاندادکههه9118د)همههانمنبههع،شهه

کهمیلهیخنوآوریوخالقیهترادرسهطحکهمومؤلفهسؤاالتدرصدنیز3/51محوریودانایی

هایتابعههبههایهندهدکهدراستانداریکردستانوفرماندارینشانمی،اند.بنابراینارزیابینموده

ریخهودگیهشودوکارکنانومدیرانرغبتچندانیبهخطرپذیریدرتصهمیمتوجهنمیهامؤلفه

و بقها الزمهه،اینکهه به نسبت مدیران نگرششوند؛لذابودنتشویقنمیندارندوکارکنانبهخالق

وبههاسهت فناورانهو محیطی تحول و تغییر با پذیریانطباق و سازگاری اجتماعی نظام هر پایداری

 نهو یهاروش کشف و خود عملکردی هایشاخصیارتقا به نسبت که شود داده اجازهکنانکار

بایهد؛تغییرکند.همچنینبهافرادخالقونوآورپاداشدادهشودنمودهو تالش امور انجام بهین  و

ههارادر کنندوایناطمینهانبههآنفضاییدرسازمانحاکمشودکهکارکناناهمیتیادگیری

دراهبردههایمختلفهیشهود.بایههاپشهتیبانیمهیمربوطبهیادگیریآنهاییتفعالدادهشودکهاز

دادنبهافرادوواحهدهاییافیبراییادگیریکارکنان،پاداشکردنفرصتووقتکمانند؛فراهم

سهازمانمحهوریدردهندوتوجهویژهبهافرادمتخصهص،بهرایدانهاییگیرندویادمیکهیادمی

تدوینشود.

سیاسیدرحدمتوسطوطبقآزمونتهی،-طبقآزمونفریدمن،وضعیتبعدفرهنگاسالمی

درصههداز1/58(اسههت.همچنههین15تههرازمقههدارمرجههع)کهههپههائین32/13مقههدارمیههانگینآن،

رحهدکاریده،سیاسیهایتابعگویاناظهارنمودندکهدراستانداریکردستانوفرمانداریپاسخ

هایاسالمیدهندگاناعالمکردندکهارزشدرصدهمازپاسخ31زیادوجودداردوزیادوخیلی

ههایید.لهذاالزماسهتدرایهنزمینههبهازنگریشهوکماجراییوعملهیمهیخیلیدرسطحکمو

لوهایمختلفسازمانمعمهوهایاسالمیودینیدرفعالیتوتوجهبیشتریبهارزشآمدهعملبه

راسهتای.همچنهیندرمبنایصهداقت،راسهتی،عهدالتوبرابهریانجهامگیهردتعامالتسازمانیبر

واحزابسیاسیبرکارکنانوعملکردایهنهاگروهکارینبایداجازهدادهشودکهکاهشسیاسی

.سازماننفورواثرگذاریداشتهباشند

داری(درسطحمعنی29/56دگرایی)ای،مقدارفرهنگشهروننمونهطبقنتایجآزمونتیتک

ضهرورتتوجههجهدیبههایهنبعهدفرهنگهیدهنهده(استکههنشهان59ترازمیانگین)کم195/1
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 راهبهردی اساسهیعامهل انسهانی نیروی اینکه بهمدیران نگرشباید،اثرگذارومهماست.بنابراین

 ارکهان سهایر در توسهعه و تحهول بههانسهانی منابع توسعه درراستای گذاریسرمایه و بوده سازمان

هایبعدفرهنهگواضحوبرگرفتهازشاخصصورتبه،تغییرپیداکند.لذاشودمی منجر سازمانی

ارائههشهروندگرایی،پیشنهادهاییجهتبهبودوضعیتموجودایهنبعهدفرهنگهی،بههشهرحزیهر

د:شومی

شهاملانتقادپهذیری،برگهزاریمراسهم،حفهظکرامهتمؤلفههایاینشاخصروابط انسانی:

روابهطانسهانیمؤلفههاینکهمقهدارمیهانگینبهباتوجهکارکنان،حریمخصوصیوارتباطاتاست.

پیشهنهادارائهه3هها،راسهتایبهبهودشهاخصتراست،بنهابرایندر(کم91وسط)ازمقدارمت52/91

د:شومی

انندانتقاداتخهودرامطهرحومهدیراندرسهطحبهاالییفضاییفراهمشودکهکارکنانبتو.1

تحملشنیدننظراتهمدیگرراداشتهباشند؛

د؛شو،برگزارهمبااندیشیوتعاملبیشترکارکنانهاومراسمبرایهممنظم،برنامهطوربه.9

خصوصهیکارکنانبودهوبهحریماساساحتراموحفظکرامتانجاممناسباتسازمانیبر.3

هااحترامگذاشتهشود.آن

گهذاری؛شهاملسهرمایهمؤلفههههایایهنشهاخصتوسعه و توانمندساازی نیاروی انساانی:    

اینکههمقهدارمیهانگینبهباتوجهست.هاکارکنانوشناساییتوانمندیآموزشی،خودکنترلی،رشد

تهراسهت،بنهابراین(کهم15وسهط)ازمقهدارمت12/13توسعهوتوانمندسازینیرویانسهانیمؤلفه

 د:شوپیشنهادارائهمی9ها،راستایبهبودشاخصدر

 پیشهرفت و رشهدهایفرصت و آموزش طریق از افراد استعداد بروززمینهمستمرصورتبه.1

؛شود فراهمهاآن برای شغلی

 (.ومقرراتیباشدتاکنترلخارجی)کنترلتوسطقوانینخودکنترلبردیتأکدرسازمان،.9

پذیری،شاملجامعهمؤلفههایاینشاخص:احساس تعلق، رضایت و رفتار شهروند سازمانی

پذیری،حمایتسازمان،وفاداریکارمندوکسبهویهترضایتازشغل،عالقهبهکار،مسئولیت
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12/91احساستعلق،رضایتورفتارشهروندسهازمانیمؤلفهاینکهمقدارمیانگینبهباتوجهاست.

د:شوپیشنهادارائهمی9ها،راستایبهبودشاخصتراست،بنابرایندر(کم91وسط)ارمتازمقد

طریهقآمهوزش،،دربهدوورود،ازهادستگاهازسایرشدهمنتقلبهکارمندانتازهاستخدامیا.1

یاستانداریکردستانراانتقالدهند.سازمانفرهنگ

 برآن،حساسباشند.مؤثرعواملمدیراننسبتبهرضایتشغلیکارکنانو.9





  سازی معادالت ساختاری سازمانی با رویکرد مدل های فرهنگ بندی ابعاد و مؤلفه سنجش و اولویت

181 

 منابع
سهازمانیبراسهاسمهدلدنیسهون(.شناختفرهنهگ1323پاکدل،سعید؛ابراهیمی،محسنوارسطو،ایمان)

،دورهساازمانی  مادیریت فرهناگ  )موردمطالعهه:مجتمهعکارخانجهاتآردشهیرازودادلهیتینها(،

.911-961دوازدهم،شمارهچهارم:

تهران:بیشه..Amosسازی معادالت ساختاری با  مدل(.1326پهلوانشریف،سعید)

المللای   کنفارانس باین  وشهناختومهدیریتآندرسهازمان،سهازمانیفرهنگ(.1326)حسین،نژادتقی

سسهتحقیقاتیرایمندپژوه،ؤممشهد،،مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی

http://www.civilica.com/Paper-MCED01-MCED01_121.html. 

 میهان ارتبهاط (.بررسهی1382شهریفی،سهیدمهدی) و اسهتیری،مههرداد رایهج،حمهزه؛ فرشهید؛ حسهینی،

،شهمارهدولتای  مادیریت  پیهرو، -رهبهر مبادلهه و آفهرینتحول رهبری هایسبک و سازمانیفرهنگ

.96-55:چهلم

شمارهچههاردهوپهانزده:،راهبرد فرهنگسازمانی،شناسیمطالعاتفرهنگ(.سنخ1321پور،عباس)خا 

83-28.

جلهدهایدوموسهوم:گهروه)ترجمهه،(ها، کاربردهاا  رفتار سازمانی )مفاهیم، نظریه(.9111رابینز،اس.پی.)

هایفرهنگی،چاپشانزدهم.(.تهران:دفترپژوهش1329علیپارساییانوسیدمحمداعرابی(،)

سازمانیبراساسمدلدنیسونازنظراعضای(.بررسیابعادفرهنگ1388نیا،فریبرزوعلیزاده،مسعود)رحیم

دورهدههم،،شناسای دانشاگاه فردوسای    تربیتای و روان مطالعاات  علمیدانشگاهفردوسیمشهد،هیئت

.111-92شمارهاول:

سهازمانیفرهنهگارائهمدلیکهاربردیجههتارزیهابی(.1329)محمدمهدیمهدوی،وجاللنور،رضایی

،مادیریت اساتراتژیک   المللای  باین دهمین کنفارانس  دانشیسهازمان،هایبرنامهدرراستایحمایتاز
تراهبردیایران،تهران،انجمنمدیری

http://www.civilica.com/Paper-ICSM10-ICSM10_026.html. 

،ساازی معاادالت سااختاری    های پژوهش با مدل آزمون فرضیه(.1325زینیوندنژاد،فرشتهوراشد،فاطمه)

شناسان.تهران:جامعه

سهازمانیو(.رابطههفرهنهگ1329پهورآررخهوارانی،فاطمههورادمههر،رضها)ئمیبرزکی،علهی؛حهاتمشا

.132-131دورهنهم،شمارهشش:،تحقیقات نظام سالمت توانمندسازیکارکناندانشگاه،



http://www.civilica.com/Paper-MCED01-MCED01_121.html
http://www.civilica.com/Paper-ICSM10-ICSM10_026.html


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

188 

سازمانیبراساسمهدل(.شناساییفرهنگ1326اکبر)صالحی،محمدرضا؛میرسپاسی،ناصروفرهنگی،علی

،دورهساازمانی  مدیریت فرهناگ دنیسون)موردمطالعه:سازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیایران(،

.898-859سیزدهم،شمارهسوم:

سههازمانیجمعیههت(.شناسههاییفرهنهگ1325رضهاوابراهیمههی،ایهوب)عبهدالهی،بیههژن؛هداونهدی،محمههد

دورههفهتم،،اماداد و نجاات   احمربراساسمدلکامرونوکوئین)موردمطالعه:ستادمرکهزی(،هالل

.198-115:وشمارهیکود

سهازمانیدنیسهون(.نقدوبررسیمدلفرهنگ1325عسگری،غالمرضا؛ابراهیمی،مسیحورمضان،مجید)

.912-189:دورهششم،شمارهاول،های مدیریت منابع سازمانی هشپژوبهروشفراتحلیل،

ساازمانی مادارس اباربخش مقطاع متوساطه شهرساتان        هاای فرهناگ   شناسایی مؤلفه (.1323فاتحی،نسیبه،)

نامهکارشناسیارشدمنتشرنشده(،،)پایانسازمانی کوک و الفرتی رفسنجان و مقایسه آن با مدل فرهنگ

شناسیوعلومتربیتی.دانشکدهرواندانشگاههرمزگان،

سههازیهههاینهادینهههبنههدیشههیوه(.شناسههاییواولویههت1321فههردین،مرضههیهویعقههوبی،نورمحمههد)

ههایانسهانی)موردمطالعهه:دانشهگاهنههادنبههسهرمایهبرکرامهتانسهانیوارجسازمانیمبتنیفرهنگ

.915-935:پانزدهم،شمارهچهارمدوره،سازمانی مدیریت فرهنگ سیستانوبلوچستان(،

ههایشهناختوسهنجش(.ارزیهابیوتحلیهلروش1388فرهیبوزنجانی،برزووسهنجقی،محمهدابراهیم)

.61-93،دورهدوم،شمارهپنجم:راهبرد فرهنگسازمانی،فرهنگ

جهود(.سهنجشوضهعیتمو1321رضهاوهوشهنگی،مههدی)فرهی،علی؛ابراهیمی،الهام؛سلطانی،محمهد

،مطالعاات رفتاار ساازمانی   بهالگویفرهنگمطلوب:کاربردرویکردآمیخته،سازمانیباتوجهفرهنگ
.95-1دورهششم،شمارهدوم:

سهازمانیبهارویکهرد(.معرفیالگویمطلهوبفرهنهگ1326فرهی،علی؛فضائلی،احمدوابراهیمی،الهام)

.16-31:دورهچهارم،شمارهچهارم،مطالعات رفتار سازمانیکاویمدیران،کیفیورهن

سازمانیکارآفرینانه(.بررسیوضعیتفرهنگ1382قناتی،سوسن؛کردنائیج،اسدالهویزدانی،حمیدرضا) 

.133-115،دورهسوم،شمارهدهم:توسعه کارآفرینیدردانشگاهتهران،

اجتماعیزنهان،-شورایفرهنگیسازمانی(.بررسیفرهنگ1321مخبردزفولی،حامدوعباسی،غالمرضا)

 .911-911دورهچهارم،شمارهسیزدهم:،راهبرد فرهنگ

سازمانیبراساسمهدلدنیسهوندرشهرکتملهی(.شناختفرهنگ1326مختاران،ماهرخودهدری،رضا)

.21-112،شمارهپنجاه:فرایند نو هاینفتیایران،پاالیشوپخشفرآورده



  سازی معادالت ساختاری سازمانی با رویکرد مدل های فرهنگ بندی ابعاد و مؤلفه سنجش و اولویت

189 

،مصاباح سهازمانی،هاوالگوهایتغییهروتحهولومهدیریتفرهنهگ(.مکانیزم1383)مهدوی،عبدالمحمد

.195-125شمارهپنجاهویکم:

دانشهگاهآزاداسهالمیواحهدسهازمانیفرهنگسنجش(.1329)معصومهزاده،خلیلوسعید،علی؛میر،میر

شههیراز،،و راهکارهااا هااا چااالش المللاای ماادیریت، کنفاارانس بااینبراسههاسمههدلدنیسههون،آبههادخههرم

http://www.civilica.com/Paper-ICMM01-ICMM01_0052.html.

،ش چنادمتغیر کااربردی )طارح و تفسایر(    پژوه(.1321میزر،الورنساس؛گامست،گلنوگارینو،ا.جی)

دیگران،تهران:رشد.ترجمهحسنپاشاشریفیو
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. 

http://www.civilica.com/Paper-ICMM01-ICMM01_0052.html
http://www.civilica.com/Paper-ICMM01-ICMM01_0052.html
http://journals.sagepub.com/author/Harrison%2C+Graeme+L
http://journals.sagepub.com/author/Baird%2C+Kevin+M
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0312896214529440
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0312896214529440


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

191 

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. 

http://www.emeraldinsight.com/author/Parker%2C+Rachel
http://www.emeraldinsight.com/author/Bradley%2C+Lisa

