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 چكيده

شناسايي وضعيت موجود اي يزد با استفاده از فرهنگ سازماني در شركت برق منطقهآسيب شنايي  تحقيق اين انجام از اصلي هدف

 جديد نسبتاً مدلي كه دنيسون مدل از منظور، بدين. باشدمي در اين شركت فرهنگ سازمانيهاي حاسبه شكاف موزون شاخصمو 

 مي سازگاري و رسالت كار، در شدن درگير پذيري،انطباق اصلي بعد چهار داراي مدل اين .شده است استفاده ،است كامل و

 صورت به فرهنگ سازماني هايمؤلفه به مربوط هايداده .است شده تعريف شاخص سه اصلي بعد هر ارزيابي براي باشد كه

 گرديده آوري جمع اي يزد با مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشدكاركنان شركت برق منطقه از پرسشنامه توسط پيمايشي

 نفر ٨٠ تعداد به اي وكران نمونهك فرمول از استفاده با و شد محاسبه% 98كرونباخ  آلفاي با سنجش ابزار به مربوط پايايي .است

 پذيري انطباق بعد و بيشترينرسالت  بعد كه ساخت محقق را نتيجه اين تحقيق هاي يافته از حاصل هاي تحليل .شد تعيين

 و نيت و جهت استراتژيك هايشاخص ،گانه دوازده هاي شاخص بين در همچنين، .اند آورده دست به را امتياز كمترين

 نيازمند كه آورده دست به را و بيشترين شكاف امتياز كمترينگرايي تيم شاخص و اند گرفته قرار بااليي حد درتوانمندسازي 

 .باشد مي بهبود

 

 پذيري، رسالت، تحليل شكاف موزونفرهنگ سازماني، مدل دنيسون، درگير كار شدن، سازگاري، انطباق :لغات كليدي

 سعيد سعيدا اردكاني 
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  مقدمه

يك سازمان همانند يك فرد داراي يك شخصيت  .دي، واحدها و سلسله مراتب استسازمان چيزي بيش از سطوح افقي و عمو

ها كاركنان نسبت به يك در سازمان. است.... شخصيتي كه داراي ويژگي هاي انعطاف پذيري، محافظه كاري، نوآوري. است

هاي مختلف   تحوالتي كه در عرصهامروزه به تبع . كنند و اين همان فرهنگ سازماني استالگوي خاص رفتاري با هم توافق مي

فرهنگ سازماني . شودها افزوده ميها و شكستافتد بيش از پيش به اهميت و نقش فرهنگ سازماني در موفقيتجهاني اتفاق مي

 1980 اين واژه در اوايل دهه. ها، باورها و اعتقادات سازمان است كه در كاركنان و عملكرد آنان تبلور مييابدجانمايه اصلي نگرش

 .بطور علمي و جدي توسط تني چند از انديشمندان در حوزه مديريت و سازمان مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت

 چشم و اهداف به و نرسيدن سازمان مطلق شكست به منجر اگر ،افراد هايارزش و باورها سازماني، فرهنگ به توجه عدم عموماً

 ايجاد معضالت حل براي را زيادي و انرژي كرده ايجاد سازمان حركت روند رد را اي عديده اشكاالت حداقل نشود، انداز

 آيد،برمي موجود شواهد از كه گونه آن .دهدمي هدر رايج سازمان فرهنگ با شده بيني پيش اهداف رودررويي از ناشي شده

 .دارد سزايي به نقش سازمان ونيدگرگ و پيشرفت روند تسريع در حال عين در باشد كهمي پيچيده ايپديده سازماني فرهنگ

 مشكالت با عمل در ، باشند نداشته كافي شناخت آن هايشاخص و ابعاد و خود سازماني فرهنگ ها ازسازمان كه زماني لذا

 مديران به شناسايي فرهنگ بنابراين، .شوند مي مواجه عملكرد كاهش و سازماني انسجام عدم سازماني، تعارض همانند فراواني

 ضعف، نقاط براي و نموده استفاده قوت آن نقاط از سازمان بر حاكم فضاي به نسبت كامل ديد و آگاهي با تا كنديم كمك

  .نمايند بينيپيش را الزم اقدامات و تدابير

بر  عالوه و است علمي هاييافته و هانظريه بر مبتني كه است شده استفاده دنيسون سازماني مدل فرهنگ از پژوهش اين در

 مدل اين .كنندمي و تأييد پشتيباني را آن نيز تايوان و روسيه ، چين كشورهاي در تحقيقات ساير امريكا، در شده انجام تحقيقات

 با مقايسه در دنيسون سازماني فرهنگ مدل. باشد م رسالت و پذيري انطباق كار، در شدن درگير سازگاري، بعد چهار داراي

 :است برخوردار زير مزاياي از سازماني، فرهنگ هاي مدل ساير

 .زندمي محك را گروهي رفتار شخصيت، ارزيابي جاي به −

 .دهدمي انجام سازمان سطوح ترين پايين تا را گيري اندازه −

 .دارد كاربرد سازمان يك سطوح تمام در −

 

 

 مروري بر ادبيات تحقيق

 فرهنگ سازماني
-ميالدي برمي 1920ه مطالعات بر روي پديده فرهنگ در سازمان به دهه سابق. اي نيستپژوهش در زمينه فرهنگ سازماني كا تازه

اند و بسياري از عوامل مهم در ها از يك پايه تئوريك جامع و يكپارچه برخوردار نبودهاين پژوهش). 1996دنيسون و نيل، (گردد 

نخستين تالش منظم، . نگ سازماني را افزايش دادگيرند؛ اما انتشار اين مطالعات، اهميت مطالعات فرهرا دربر نمي مطالعات سازماني

هاي اين مطالعه بر اهميت يافته. و در مطالعات هاثورن اتفاق افتاد 1920جهت درك عملكرد سازماني از ديدگاه فرهنگ در دهه 
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دهد ها نشان ميتهكند و همچنين اين يافوري و نحوه نگرش كاركنان تاكيد ميفرهنگ كارگروهي و تاثير مستقيم هنجارهابر بهره

 ).1986، 1شوستر(وري بيش از اثر تكنولوژي و شرايط ويژه شغل است كه تاثير اين هنجارها بر بهره

تاكنون تعاريف زيادي از فرهنگ سازماني عنوان گرديده است در واقع، تعريف فرهنگ سازماني در قالب مشخصي امكان پذير 

در زير تعاريفي از فرهنگ ) 14، ص 1377زاده، شريف(رش باشد وجود ندارد نيست يعني تعريفي كه به طورعام ، مورد پذي

فرهنگ سازماني را ارزش ها يا ادراكات مشترك كه توسط  2ريچارد موريس:سازماني از ديدگاه انديشمندان مختلف ارائه مي شود

سازماني را به عنوان مجموعه فرهنگ  3جورج گوردون ).P٢٨.١٩٩٢. Morris(اعضاي سازمان حفظ مي گردد، تعريف مي كند

اي از فرضيات و ارزش هاي سازمان مي داند كه به طور گسترده رعايت مي شود وبه الگوهاي رفتاري خاصي منجر مي 

همچنين گوردون در يك جاي ديگر، فرهنگ سازماني را الگوي اعتقادات و ارزش هاي ).�P٣٩.١٩٩١ Grodon(گردد

٨
P٧. ١٩٩٢, Grodon(ه در طول زمان رشد و توسعه مي يابدمشترك و ثابت يك سازمان مي داند ك.( 

 Dennison( ها را تعيين مي كندداند كه نحوه عمل كردن و چگونگي عمليات، فرهنگ سازماني را نيروي قدرتمند مي4دنيسون

.١٩٨
اي محكم به ن شالودهشود كه همچوهاي اساسي، باورها و اصولي ارجاع مياو عقيده دارد، فرهنگ سازماني به ارزش). 

اين . گردندها و باورها و هم نظام مديريتي، باعث تقويت آن اصول اوليه ميعالوه بر آن، هم ارزش. كنندنظام مديريتي خدمت مي

وي معتقد است كه پيام و برداشت . ها ماندگارند؛ زيرا براي اعضاي سازمان، حاوي معاني و مفاهيم خاصي هستندها و ارزشاصول

كنند، هاي سازماني مرتبط هستند و تاثير بسيار زيادي بر افرادي كه در سازمان كار مينگ سازماني به طور نزديكي با استراتژيفره

-اي با اهميت، آن را به خوبي ميدارد، فرهنگ به آساني قابل رويت و تماس نيست؛ اما افراد سازمان به گونهدنيسون بيان مي. دارند

ترين پيام و برداشت از فرهنگ است ها اين مهمدر بسياري از سازمان. تر استنگ از هر قانون ديگري قويشناسند و قانون فره

 )2000دنيسون، (

 ضرورت مطالعه فرهنگ سازماني

            گويند باشند؛ كه اين قالب شخصيتي سازمان را فرهنگ آن سازمان ميهايي مينيز داراي شخصيت  همانند افراد، سازمان ها

ها، موجب وجود هويت فرهنگي، باورها، ارزش ها و هنجارهاي رفتاري مشترك اعضاي سازمان). 76،ص1373ده ، ممي زا( 

انسجام و يكپارچگي در كوشش ها، تعهد دروني به سازمان و درك روشن از فلسفه وجودي و جهت گيري اقدامات و در نتيجه 

زمان ها در عوامل غير ملموس قدرتمند فرهنگ سازماني ، در ارزش بعبارت ديگر موفقيت چشمگير سا. ها مي شودموفقيت سازمان

فرهنگ ما را بر مي انگيزد و به ما دليري مي » ليند اسميرسيچ «به گفته ).30، ص1381زاهدي، ( ها و باورهاي كاركنان نهفته است 

مي دهد تا در درون پيكر سازمان، نوعي  فرهنگ به ما اجازه. دهد تا درباره چيزي ماوراي فرآيندهاي فني در سازمان سخن بگوييم

سازمان با دستيابي به فرهنگ و بهره گرفتن از آن مي تواند خود را از بند . از روح و روان را همراه با نوعي از رمز و راز پديد آوريم

 ).11، ص1372طوسي، ( رها سازد و راه چاره تازه اي براي آن فراهم سازد

 

 

                                                            
١ Schuster 
٢ Richard, M. Morriss 
٣ Grodon 
٤ Dennison 
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 پيشنه تحقيق 

 مرتبط هاي پژوهش براي مختلفي هاي مدل سازمان، كاركنان روي بر آن تاثير و كاركردها و فرهنگ شناسايي يتاهم به توجه با

 ثبات، و تحول مانند مباحثي به ها، مدل غالب در توجه مورد عمده مباحث . است گرديده ارائه و طراحي سازماني با فرهنگ

 و ابهام برابر در واكنش چگونگي واگرايي برابر در همگرايي شدن، درگير برابر در سازگاري وتوانمندسازي، قابليتها به توجه

 .است دنيسون بررسيهاي حاضر، پژوهش در توجه مورد الگوي .است ... و نااطميناني

 نظر از مدل اين بودن كامل همچنين و مدل رفتارگرايي اين مبناي و شده معرفي مدلهاي به نسبت دنيسون مدل بودن جديد

 از استفاده قابليت .آيندمي شمار به مدل اين انتخاب داليل جمله از سازماني، فرهنگ ابعاد سنجش و گيري اندازه هايشاخص

 اخير ساليان در اينكه ضمن) سايت مشاوره دنيسون(است مدل اين هايويژگي از ديگر يكي سازماني سطوح تمام در دنيسون مدل

 گسترده ر بطو كشور از خارج در هاسازمان و هاشركت سازماني فرهنگ زيابيار مديريت براي مشاوره مؤسسات توسط مدل اين

 را سازماني فرهنگ هايويژگي كه است آن گرافيكي نمودار مدل دنيسون مزاياي از ديگر يكي . است گرفته قرار استفاده مورد

 كامالً كه بصورتي شد برده نام ترپيش كه شاخص ۱۲سطح  در همچنين و انعطاف ميزان و خارجي و داخلي تمركز بعد دو در

 .كند مي ترسيم دهد،مي نشان را سازماني فرهنگ واضع

 دنيسون مدل از استفاده با را سازمان -فرد يگانگي با سازماني فرهنگ بين رابطة خود پژوهش در (  )۱۳۸۷ همكارانش و اردالن

 در دنيسون مدل سازماني فرهنگ بعد چهار هر كه دادند اننش آنها .دادند قرار بررسي مورد كشور، غرب دولتي هايدانشگاه در

 معيارهاي با را همبستگي باالترين رسالت، بعد كه شد مشخص پژوهش اين در ، همچنين . است حاكم كشور غرب هايه دانشگا

 سازمان -فرد يگانگي فردي معيارهاي با را همبستگي ميزان ترين پايين كار در شدن درگير بعد و سازمان - فرد يگانگي سازماني

 .است داشته

 حاصل نتايج .دادند بررسي قرار مورد صنعتي مديريت سازمان در را دنيسون مدل خود پژوهش در ،(  )۱۳۸۶ بختايي و منوريان

 در رسالت و سازگاري پذيري، انطباق كار، شدن در درگير بعد چهار هر در صنعتي مديريت سازمان كه داد نشان پژوهش اين از

 انطباق و كار در شدن درگير متغيرهاي در را وضعيت بهترين مديريت صنعتي سازمان .دارد قرار متوسط از باالتر و متوسطحد 

 بهبود نيازمند مقاصد و اهداف و پيوستگي و هماهنگي جمله از ها شاخص برخي در وجود اين، با .است آورده دست به پذيري

 در طيف و دارد تمايل منعطف سمت به صنعتي مديريت سازمان ثابت -منعطف طيف شد مشخص تحقيق اين همچنين، در . است

 .است نشده مشاهده توجهي قابل اختالف نيز خارجي -داخلي تمركز

 مدل دنيسون فرهنگ سازماني

يل نمايش تحقيقاتي در زمينه فرهنگ سازماني و اثربخشي سازمان انجام و آن را در مدلي به شكل ذ) 2000(پرفسور دانيل دنيسون 

 : داده است
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 مدل فرهنگ سازماني دنيسون: 1شكل 

 

 :هاي فرهنگ سازماني را اينگونه برشمرده استشود وي ويژگيهمچنان كه در اين مدل مشاهده مي

 درگيرشدن در كار .1

 سازگاري .2

 پذيريانطباق .3

 ماموريت يا رسالت  .4

 :شودگيري ميها با سه شاخص اندازههر يك از اين ويژگي

دهند هاي كاري تشكيل ميسازند، سازمان را بر محور گروههاي اثربخش افرادشان را توانمند ميسازمان :شدن در كاردرگير-1

اي از پيكره اعضاي سازمان به كارشان متعهدشده و خود را به عنوان پاره.  دهندو قابليت منابع انساني را در همه سطوح توسعه مي

گيري نقش دارند و اين تصميمات است كه بر كنند كه در تصميمهمه سطوح احساس مي افراد در. كنندسازمان احساس مي

 . ها مستقيماً با اهداف سازمان پيوند داردكارشان موثر است و كار آن

درگيري زياد در كار به معناي درگيرشدن ذهني كامل با كار «:اي اظهار داشته همانطور كه يك مدير اجرايي در يك شركت كره

در اين مدل . گيردكند و هر آنچه كه در توان دارد در اين راه بكار ميكه بر اساس آن فرد با جان و دل در شغل خود كار مي است

 . شودگيري مياين ويژگي با سه شاخص اندازه

حس مالكيت و مسئوليت در اين امر نوعي . كردن براي كارشان را دارندافراد اختيار، ابتكار و توانايي براي اداره: توانمندسازي-1/1

 . كندسازمان ايجاد مي

به طوري كه كاركنان به مانند مديريان . شوددر سازمان به كارگروهي در جهت اهداف مشترك، ارزش داده مي: سازيتيم-2/1

 . كنندها تكيه ميها براي انجام كارها به گروهاين سازمان. كنند در محل كار خود پاسخگو هستنداحساس مي
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-ماندن در صحنه رقابت به طور مستمر به توسعه مهارتهاي كاركنان ميسازمان به منظور تامين نيازها و باقي: هاتوسعه قابليت-3/1

 .پردازد

هايي كه اغلب اثربخش هستند با ثبات و يكپارچه بوده تحقيقات نشان داده است كه سازمان ):ثبات و يكپارچگي(سازگاري -2

حتي زماني كه ديدگاه (اند رهبران و پيروان در رسيدن توافق مهارت يافته. هاي بنيادين نشات گرفته استرزشو رفتار كاركنان از ا

هايي، داراي فرهنگ هايي داراي  چنين ويژگيسازمان. هاي سازماني به خوبي هماهنگ و پيوسته شده استو فعاليت) متقابل دارند

 :شوداين ويژگي با سه شاخص بررسي مي. ر كاركنان نفوذ دارندقوي و متمايز هستند و به طور كافي بر رفتا

 . انددهند شريكها را تشكيل ميهايي كه هويت و انتظارات آناعضاي سازمان در يك دسته از ارزش: ارزشهاي بنيادين:1/2

ر سطح زيرين و هم توانايي در اين توافق هم شامل توافق د. اعضاي سازمان قادرند در اختالفات مهم به توافق برسند: توافق:2/2

 .باشدايجاد توافق در سطوح ديگر مي

توانند براي رسيدن به اهداف مشترك خيلي خوب باهم واحدهاي سازماني با كاركردهاي متفاوت مي: هماهنگي و پيوستگي-3/2

 . گرددريخته نيز نميبا اينگونه كاركردن مرزهاي سازماني به هم. كار كنند

پذيري بيروني لذا يكپارچگي دروني و انطباق. يابندهايي كه به خوبي يكپارچه هستند به سختي تغيير ميسازمان :يپذيرانطباق -3

 . توان مزيت و برتري سازمان به حساب آوردرا مي

ه ايجاد تغيير گيرند و ظرفيت و تجربكنند، از اشتباه خود پند ميشوند، ريسك ميهاي سازگار به وسيله مشتريان هدايت ميسازمان

اين ويژگي با سه . شدن براي مشتريان هستندها به طور مستمر در حال بهبود توانايي سازمان به جهت ارزش قائلآن. را دارند

 :گيردشاخص مورد بررسي قرار مي

-سه را بشناسد، به محركتواند محيط موسهايي براي تامين نيازهاي تغيير ايجاد كند، و ميسازمان قادر است راه: ايجاد تغيير -1/3

 . هاي جاري پاسخ دهد و از تغييرات آينده پيشي جويد

در واقع . آيددهد و پيشاپيش در صدد تامين آينده بر ميها پاسخ ميكند و به آنسازمان مشتريان را درك مي: گراييمشتري-2/3

 .دهدشوند را نشان ميها در جهت رضايتمندي مشتريان هدايت مياي كه سازمانگرايي درجهمشتري

آموزند اي پرورش يافته، و افراد دايماً ميلگوهاي ذهني جديد و گستردهسازمان يادگيرنده جايي است كه ا: يادگيري سازماني-3/3

ها، عاليم را از محيط ها به جهت تشويق و نوآوري، كسب دانش و توسعه قابليتاين گونه سازمان. كه چطور با يكديگر بياموزند

 .كنندها اعمال ميدريافت، تفسير و در فرصت

دانند كجا هستند هايي كه نميسازمان. ويژگي فرهنگ سازماني رسالت و ماموريت آن استشايد بتوان گفت مهمترين  :رسالت-4

هاي موفق درك روشني از اهداف و جهت خود دارند، به طوري سازمان. روندراهه ميو وضعيت موجودشان چيست، معموال به بي

 . كنندرا ترسيم مي انداز سازمانكه اهداف سازماني و اهداف استراتژيك را تعريف كرده و چشم
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وقتي يك سازمان مجبور است رسالت خود را . هايي هستند كه مجبورند ماموريتشان را تغيير دهندها، سازمانپردردسرترين سازمان

انداز سازمان را مشخص و در اين وضعيت رهبر قوي چشم. تغيير دهد تغييرات در استراتژي، ساختار، فرهنگ و رفتار الزامي است

 . كندانداز خلق ميرا براي پشتيباني از اين چشم فرهنگي

تواند دهد و هر شخص ميهاي استراتژيك روشن، جهت اهداف سازماني را نشان ميگرايش: گرايش و جهت استراتژيك-1/4

 . مشاركت دهد) صنعت(خودش را در آن بخش يا 

 .كننديابند و سمت و سوي كار افراد را مشخص مييوند مياهداف با استراتژي ماموريت و افق ديد سازمان پ: اهداف و مقاصد-2/4

كند، انديشه و دل نيروي انساني آن ارزش بنيادي را ابراز مي. سازمان يك ديدگاه مشترك از وضعيت آينده دارد: اندازچشم-3/4

 .كندرا با خود همراه ساخته و در همين زمان جهت را نيز مشخص مي

 :شوندوهش به شكل زير مطرح ميبر اساس اين مدل، سواالت پژ

 اي يزد از چه وضعيتي برخوردار دار است؟چهار ويژگي فرهنگ سازماني مدل دنيسون در شركت برق منطقه .1

اي يزد به چه صورت هاي فرهنگ سازماني در شركت برق منطقهشاخصو مطلوب شكاف موجود بين وضعيت فعلي  .2

 است؟

 

 اهداف تحقيق

 :شرح زير ذكر نمودتوان به قيق را مياهداف مورد نظر در اين تح

 .اي يزدهاي فرهنگ سازماني در شركت برق منطقهشناسايي وضعيت موجود مولفه .1

 . اي يزدهاي فرهنگ سازماني در شركت برق منطقهشاخصتعيين شكاف بين وضعيت موجود و مطلوب  .2

 .اي فرهنگيهارايه راهكارهاي پيشنهادي جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف شاخص .3
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 روش تحقيق

 روش گردآوري اطالعات

 براي. باشدمي پيمايشي گروه از و توصيفي نوع از هاداده گردآوري نحوه حسب بر و كاربردي نوع از هدف برحسب تحقيق اين

 همپرسشنا ، تحقيق نظري چارچوب اساس بر لذا .است شده استفاده اي و كتابخانه پرسشنامه روش از اطالعات آوري جمع

به منظور سنجش وضعيت موجود و و در اين تحقيق  باشد مي سؤال ۶۰ حاوي پرسشنامه اين .شد گرفته كار به دنيسون استاندارد

خواسته شده است تا نظرات خود برق منطقه اي يزد از كاركنان محترم شركت هاي فرهنگ سازماني، مطلوب هر يك از شاخص

گزينه اي بيان  7در شركت برق منطقه اي با استفاده از يك طيف  موارد يك از اين در مورد ميزان اهميت و وضعيت موجود هر

با توجه به اهداف و استراتژي هاي سازمان ، درجه اهميت دهندگان پاسخدر پاسخگويي به سنجش درجه اهميت هر شاخص . نمايند

وضعيت موجود هر شاخص، سازمان و شيوه  در سنجش و هر يك از موارد را در ارتقاي فرهنگ سازماني برق منطقه اي مشخص

و وضعيت موجود هر يك از موارد را مشخص  گرفتههايي كه معموالً كارها در آن انجام مي گيرد را به صورت كلي در نظر 

 .اندنموده

 به واقعاً كه نيمك اطمينان حاصل بايد ، كنيم مي استفاده گيريه انداز ابزار از اي مجموعه مفهوم يك مطالعة هدف با كه هنگامي

 را قابليت اين بايد ما ابزار همچنين، و ايمنسنجيده اشتباه به را ديگري مفهوم و ايمپرداخته نظر مورد مفهوم همان گيرياندازه

 پايداري نتايج بگيرد قرار استفاده مورد كه زمان هر و باشد داشته اندكي پذيري تغيير و بوده پايدار زمان طي در كه باشد داشته

 و مصاحبه ، سازمان فرهنگ هزمين در مرتبط كتب و مقاالت همطالع با نظر مورد پرسشنامة روايي ، منظور بدين .شود حاصل

 .شد كرونباخ استفاده آلفاي از آن پايايي ميزان سنجش براي و گرفت قرار بررسي مورد مديريت رشتة نظران صاحب با مشاوره

  .است سنجش ابزار پايايي باالي ضريب دهندة ننشا كه باشد مي ۹۸% آمده دست به ضريب

 

 قلمرو زماني و مكاني تحقيق 

همين  دي ماهآغاز و تا پايان  1388سال تير ابتداي (ماه  6طي انجام اين تحقيق از باشد و مي 1388قلمرو زماني اين تحقيق سال 

 . باشد اي يزد مي برق منطقهمكان انجام تحقيق شركت . به طول انجاميده است )سال

 

 جامعه و نمونه آماري تحقيق 

، لذا جامعه آماري اين پژوهش را كاركنان گرفته استاي يزد صورت  گونه كه قيد شد پژوهش حاضر در شركت برق منطقه همان

  .دهنداي يزد با مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد تشكيل ميشركت برق منطقه

. ي است براي محاسبه تعداد نمونه آماري از فرمول كوكران استفاده شده استبا توجه به اينكه متغيرهاي پژوهش حاضر كيف
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در نتيجه . است % 1درصد و دقت برآورد نيز برابر  50، درصد موفقيت % 5نفر بوده، ضريب خطا  126در اين پژوهش جامعه آماري 

و كه پس از پخش .نفر است 80گيري تصادفي ونهبر اساس فرمول كوكران، تعداد نمونه آماري در اين تحقيق با بكارگيري روش نم

  .تحليل مورد استفاده قرار گرفتبراي تجزيه و نامه شپرس 80، تعداد  پرسشنامه100آوري جمع

 

 نتايج پژوهش

هاي فرهنگ سازماني در  جهت دريافت نظرات جامعه مورد پژوهش، پرسشنامه سنجش درجه اهميت و وضعيت موجود شاخص

سواالت اين پرسشنامه در دو بخش عمومي و تخصصي طراحي گرديده . ي يزد، در اختيار آنها قرار گرفتا شركت برق منطقه

باشد كه در آن ميزان سوال مي 60باشد و بخش دوم شامل مي دهندگانپاسخبخش اول شامل سواالتي در مورد مشخصات . است

در اين مرحله ابتدا . دهد مورد پرسش قرار مي اي يزد قهفرهنگ سازماني در شركت برق منطهاي  اهميت و وضعيت موجود شاخص

 .، و پس از آن نتيجه پاسخ به هر سوال به صورت مجزا مورد بررسي قرار گرفته است)نفر 80(دهندگان پاسخمشخصات عمومي 

ده شده و همچنين از هاي تحقيق از فنون آماري گوناگوني استفاشده و رسيدن به يافتهآوريبراي تجزيه و تحليل اطالعات جمع

 . بهره گرفته شده است SPSSافزار آماري نرم

 

 دهندگانآمار توصيفي پاسخ

 

 دهندگانجنسيت پاسخ -1جدول

 درصد تعداد شرح

 %80.26 61 مرد

 %19.74 15 زن

 100 76 جمع

 

 
 دهندگانسطح تحصيالت پاسخ-2جدول 

 درصد تعداد شرح

 %75.36 52 كارشناسي

 %24.64 17 كارشناسي ارشد

 100 69 جمع

 

باشند كه سطح تحصيالت آنها حدود درصد آنها زن مي 20دهندگان مرد و درصد پاسخ 80آمده، حدود بر اساس اطالعات بدست

 . باشنددرصد كارشناسي و بقيه داراي مدرك كارشناسي ارشد مي 75
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 هاي فرهنگ سازمانيها و شاخصوضعيت موجود ويژگي

 جدول دراي و دوازده شاخص فرهنگ سازماني در شركت برق منطقه  ويژگي چهار به شوندگان پرسش كل نظرات ميانگين

 است شده خالصه3 شماره
 يزد ايو دوازده شاخص فرهنگ سازماني در شركت برق منطقه  ويژگي چهار به شوندگان پرسش كل نظرات ميانگين -3جدول 

 ندرصد ميانگي ميانگين هاشاخص ميانگين هاويژگي

 

درگيرشدن در 

 كار

 

�.٣٠ 

 ��.�� ��.� توانمندسازي

 ٨٧.�� ٣.٩٨ تيم گرايي

 �٢.٣ ٢٣.� توسعه قابليت ها

 

 سازگاري

 
�.٣١ 

 �٢.٣٩ �٣.� هاي بنيادينارزش

 �١.٩١ ١٩.� توافق

 �٣٠.٧ ٣٩.� هماهنگي و انسجام

 

 انطباق پذيري

 
�.٢� 

 �٠.٧١ �٢.� ايجاد تغيير

 �٣.�� ��.� مشتري مداري

 ٢٨.٢٨ �٠.� يادگيري سازماني

 

 رسالت

 
�.�٠ 

نيت و جهت 

 استراتژيك

�.�٧.١٧ ٧٠ 

 �٩.�� ��.� اهداف و مقاصد

 �٢٩.٢ ١٨.� چشم انداز

 

در  كمترين امتيازرسالت بيشترين امتياز را بدست آورده است و در مقابل  ويژگيهاي تحقيق، سازمان مورد مطالعه در بر اساس يافته

هاي نيت و شامل شاخص(گانه ويژگي رسالت هاي سهدهنده تاثير باالي شاخصاين خود نشان. پذيري حاصل شده استبعد انطباق

 . باشدانداز ميجهت استراتژيك، اهداف و مقاصد و چشم

از طرفي ديگر، نتايج تحقيق در مدل فرهنگ سازماني مورد مطالعه نشان دهنده اين واقعيت است كه ش گرايي از ميزان اخص تيم

بسياركمتري نسبت به تمامي شاخصشدت  دهد كه هاي ديگر در ويژگي درگيرشدن در كار برخوردار است و اين خود نشان مي

 . در سازمان سطح فرهنگ كارگروهي، جهت اهداف مشترك بسيار پايين بوده و به آن كمتر بها داده شده است

هاي صاي يزد، شاخگانه فرهنگ سازماني شركت برق منطقههاي دوازدهآمده براي شاخصهاي بدست همچنين بر اساس ميانگين

اند كه به ترتيب بيشترين امتياز را برخوردار بورده) 4.64(و اهداف و مقاصد ) 4.66(، توانمند سازي )4.7(نيت و جهت استراتژيك 

 . دباشدهندگان ميها از نظر پاسخدهنده مطلوب بودن اين شاخصنشان

از كمترين امتياز برخوردار ) 4.19(و توافق ) 4.18(انداز ، چشم)4.04(، يادگيري سازماني )3.98(گرايي هاي تيمهمچنين شاخص

اي از وضعيت مناسب برخوردار نيست و نياز به شرايط برق منطقهها، اين امر گوياي اين مطلب است كه در اين شاخص. اندشده

 . فرهنگ سازماني دارد توجه بيشتري براي انسجام
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 سازماني فرهنگ كلي نماي

اي يزد گر اين امر است كه شركت برق منطقهشود، تصوير كلي فرهنگ سازماني بيانمشاهده مي 1همانطور كه نمودار شماره 

. دارد تغييرايجاد ارزش هاي بنيادين، هاي نيت و جهت استراتژيك، توانمند سازي، و شاخصبهترين وضعيت را در ويژگي رسالت 

 . باشنداز شرايط مناسب برخوردار نميهاي يادگيري سازماني، چشم انداز و هماهنگي و انسجام و همچنين شاخص

 

 
 اي يزدشركت برق منطقه در سازماني فرهنگ هاي شاخص از عمومي تصوير۱ - شمارة نمودار

 تحليل شكاف موزون

فرهنگ  هايشاخصها و وضعيت موجود آنها، شكاف موزن هريك از شاخصدر اين بخش برآن هستيم تا با استفاده از اهميت 

بدست  7آل يعني عدد  از وضعيت ايدهشاخص از تفاضل وضعيت موجود  هاشاخصشكاف هر يك . سازماني را محاسبه نمائيم

هاي هريك از  ه يافتهدر ادامه ب. گردد ، شكاف موزن محاسبه ميشاخص مورد نظربا ضرب تفاضل بدست آمده در اهميت . آيد مي

 .فرهنگ سازماني خواهيم پرداخت هايشاخص

هاي فرهنگ سازماني به ترتيب مربوط به نتايج بدست آمده حاكي از اين است كه بيشترين شكاف بدست آمده در بين شاخص

سازماني شركت مذكور، ها در ارتقاي فرهنگ در نتيجه با توجه به اهميت اين شاخص. گرايي و يادگيري سازماني استشاخص تيم

-ها مربوط به شاخص نيت و جهت استراتژيك و مشتريدر مقابل كمترين شكاف. از وضعيت موجود مطلوبي برخوردار نيستند

دهندگان با توجه به اهميت اين دو شاخص در ارتقاي فرهنگ سازماني شركت مورد مطالعه، از بنابراين به نظر پاسخ. مداري است

 . اي يزد در اين زمينه به خوبي عمل نموده استي برخوردارند و شركت برق منطقهوضعيت موجود مطلوب
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 هاي فرهنگ سازمانيشاخصمحاسبه شكاف موزن  -5جدول 

وضعيت  هاشاخص هاويژگي

 موجود 

اهمي شكاف

 ت

 شكاف موزون

 

درگيرشدن در 

 كار

 ���.�١ 6.20 2.33 ��.� توانمندسازي

 ١٩.�٢�٢ 6.14 3.18 ٣.٩٨ تيم گرايي

 ١�.٢٣�٢ 5.52 2.76 ٢٣.� توسعه قابليت ها

 

 سازگاري

 ١�.٢٢٧١ 6.17 2.63 �٣.� هاي بنيادينارزش

 ١�.٩٣٢ 5.69 2.80 ١٩.� توافق

 �١�.٣٢ 5.51 2.60 ٣٩.� هماهنگي و انسجام

 

 انطباق پذيري

 �١�.٩٨٧ 5.45 2.75 �٢.� ايجاد تغيير

 ١٣.���٢ 5.38 2.54 ��.� مشتري مداري

 �١�.٣٧٢ 5.55 2.95 �٠.� يادگيري سازماني

 

 رسالت

نيت و جهت 

 استراتژيك

�.٧٠ 2.29 5.60 
١٢.٨٢� 

 �١�.�٩٩ 6.17 2.35 ��.� اهداف و مقاصد

 ١�.�٧٩٨ 5.58 2.81 ١٨.� چشم انداز

 

 نتيجه گيري

سنجش وضعيت موجود و ميزان به  اين مدلو با بكارگيري پرسشنامه مدل فرهنگ سازماني دنيسون پژوهش بر اساس در اين 

هاي بدست آمده به تحليل و با استفاده از داده. اي يزد پرداخته استهاي فرهنگي در شركت برق منطقهاهميت هر يك از مولفه

 .دهندگان پرداخته استفرهنگ سازماني اين شركت با توجه نظرات پاسخ مطلوبو موجود و شكاف بين وضعيت موجود وضعيت 

اي يزد اين هاي فرهنگ سازماني در شركت برق منطقهها و شاخصنتايج بدست آمده از مطالعه وضعيت موجود ويژگيبا توجه به 

پذيري در اين شركت از امتياز كمتري را برخوردار است در حالي كه ويژگي انطباق يوضعيت مطلوب ازشركت در ويژگي رسالت 

 . .باشددارا مي

كه دهد ، نشان ميفرهنگي اين شركت هاي ضعيت موجود و شكاف موزون موجود بين شاخصوتحليل در مورد نتايج بطوركلي 

هاي بنيادين، ايجاد تغيير و اهداف و مداري، توانمندسازي، ارزشهاي نيت و جهت استراتژيك، مشترياين شركت در شاخص

 هاي فرهنگي اين سازمانمولفه عنوان نقاط قوتبه  دتوانميشركت مربوطه مقاصد سازماني از وضعيت مطلوبي برخوردار است؛ لذا 

 . ريزي نمايدها برنامهبراي بهبود و تقويت اين شاخص
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