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 دهیچک

تغییر  ادراك و ارزیابی فرهنگ سازمان می تواند به معناي تفاوت بین موفقیت و شکست در محیط تجاري به سرعت در حال

ن یا. اغلب قوي ترین شاخص فرهنگ سازمانی است ،در واقع آنچه مدیریت به آن توجه می کند و براي آن پاداش می دهد.امروز باشد 

ق یروش تحق. انجام شده است شهرستان یزد یدولت يبر عملکرد کارکنان سازمان ها یر فرهنگ سازمانیتأث یق با هدف بررسیتحق

جدول توزیع خطاهاي معیار، ل داده ها یه و تحلیپس از تجز. باشد یق پرسشنامه میق از طریتحق يداده ها يرو جمع آو یفیتوص یلیتحل

در داول مربوطه جارائه پس از  .ارائه شده است Achieveدر خصوص مؤلفه هاي عملکرد مدل  tانحراف معیار، میانگین و آزمون 

این تحقیق نشان داد که بین  .هاي تحقیق مورد آزمون قرار گرفته استفرضیه  فه هاي فرهنگ سازمانی مدل رابینز،خصوص مؤل

د با نمی توان شهرستان یزد یدولت يها لذا سازمان. دارد ارزشهاي مطلوب فرهنگ سازمانی و عملکرد کارکنان همبستگی مثبت وجود

شویق کارکنان به نوآوري و ریسک پذیري ارتقاء سطح مؤلفه هاي فرهنگ سازمانی خود مثل روحیه تهورطلبی و رقابت جویی، رشد، ت

 .دنو سازماندهی فعالیت هاي کارکنان حول محور گروه کاري موجبات ارتقاء سطح عملکرد کارکنان را فراهم کن

 ، مدل رابینزAchieveفرهنگ سازمانی، عملکرد کارکنان، مدل : کلیدي واژگان
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 مقدمه -1

از این رو مدیر خردمند ناگزیر از توجه به فرهنگ  .زمانی به شمار می رودفرهنگ راه تازه اي براي پی بردن به زندگی سا

ی ها و ناتوان هم اکنون که بهبود نظامهاي سازمانی کانون توجه گردیده است، فرهنگ سازمانی نیز به عنوان سرچشمه همه توانایی. است

فرهنگ آن سازمان باید دست  ،ل پسند و پایدار پدید آیداگر قرار باشد در یک سازمان معین دگرگونیهاي د. هاي سازمان درآمده است

به عبارت دیگر کامیابی یا شکست سازمانها را باید در فرهنگ . هاي سراسري سازمان سازگار آید خوش دگرگونی شود و با دگرگونی

 يبر اندیشه و رفتار اعضا هاي همگانی و مشترك است که با آنکه فرهنگ سازمانی مجموعه اي از باورها و ارزش. آنها جستجو کرد

یک سازمان اثر می گذارد، ولی باید همواره توجه داشت که میان باورهاي بنیادي و آرزوهاي مدیریت بلندپایه و باورها و هنجارهاي 

ن رده ارزشهاي مدیریت باالي سازمان از سوي کارکنا تنها زمانی که درباره باورها و. روزانه کارکنان یک جدایی آشکار وجود دارد

دستیابی به  .پایین سازمان نیز پیوند استوار و همرایی گسترده پدید آید، آنگاه می توان به وجود فرهنگ سازمانی توانمندي باور داشت

 ). 1372طوسی، (توانمندي فرهنگ سازمانی به پدید آوردن و پایدار ماندن پیوند روانی و تعهد افراد به ارزشهاي سازمان وابسته است 

سازمان یک فرهنگ غالب وجود دارد و بر حسب ماهیت کار نیز زیر مجموعه ها و خرده فرهنگهاي متفاوت شکل می در هر 

با اینکـه فرهنـگ فرامحیطـی بـر فرهنـگ سـازمانی        .منطقه جغرافیایی و نظیر اینهاست ،تکنولوژي تخصص، گیرد که مبناي تفاوت آنها،

 .سـازمانهاي مختلـف داراي فرهنگهـاي متفـاوت مـی باشـند       ،ر یـک محـیط اجتمـاعی   اما به استناد تحقیقات موجود حتی د ،مسلط است

زین می تواند جـایگ  هاي با فرهنگ ارگانیکی این فرهنگرفتار افراد را شکل می دهد و در سازمان فرهنگ غالب سازمانها رفتارسازمان و

ت و آن فرهنگ رفتار کـاري سـازمان را شـکل مـی دهـد      براین در این که هر سازمانی داراي فرهنگی اسبنا. ضوابط رسمی سازمان باشد

نخست نفوذهاي بیرونی با پایگاههاي گسترده هسـتند  . فرهنگ هر سازمان خاص بر سه گروه کلی از عوامل استوار است .تردیدي نیست

اي تاریخی که جامعه را شکل رویداده مانند محیط طبیعی، ،که سازمان بر آنها هیچ گونه نظارتی ندارد یا اگر هم دارد بسیار اندك است

یعنی باورهاي غالب دربـاره نیـک    هاي اجتماعی، دومین دسته عاملها عبارتند از ارزش. بخشیده است و دیگر نیروهاي فرهنگی اجتماعی

 ا که برسومین دسته عامله. هنجارهاي بقا و قدرت تبیینهاي زمانی و چیزهایی از این شمار گیري به سوي کنش، جهت سرشتی نوع انسان،

 .رویدادهاي مهم گذشته خود سازمان داراي اهمیت هستند مثالً مردم و. فرهنگ اثر می گذارند، عاملهاي ویژه سازمانی هستند

ینه اجتماعی سـازمان  نخست ارزشها و باورهاي اعضاء از درون زم. سازمانها اثر می گذارد فرهنگ به وجودآمده به دو شیوه بر

دوم اینکـه سـازمانها   . درستها و نادرسـتها و رجحانهـاي کارکنـان بـراي کـارکردن را مشـخص مـی کننـد         ،هااین ارزش. ندپدیدار می شو

این دو نیروي پرتوان ولی ظریف بر قابل پیش بینی بودن فرهنگ سـازمان  . دارند هنگهاي درونی خودرترکیبهاي یگانه اي از ارزشها یا ف

می  اثیر قرارعمل و احساس کارکنان را تحت ت نحوه فکر کردن، ش جهت می دهد واعمال فرهنگ سازمانی به سازمان و .اثر می گذارد

خودآگـاه  ریشه هاي عمیق و سـطح دیگـر سـطح نا   یک سطح مصنوعات قابل مشاهده با  .می کندختلف عملفرهنگ در سطوح م .دهد

هر دو بعد بر روي عملکـرد  فرهنگ در  .دنامحسوس هستن بقیه ناخودآگاه و محسوس هستند و بعضی ابعاد فرهنگ قابل مشاهده و. است

پس براي هر سازمانی بنا بر اقتضائات آن یـک فرهنـگ ایـده     .تاثیر می گذارد ... تعهد کاري آنها و رضایت آنها از شغلشان و ،کارکنان

خـود را بشناسـند    پس الزم است سازمانها فرهنگ .و تعهد سازمانی را حداکثر کندرضایت شغلی ریف کرد که عملکرد،عآل می توان ت

امـا فرهنـگ واقعـی کـه در سـازمان       .حاضر با بهبود سطح عملکرد خود گوي سبقت را از رقبا برباینـد  سازند تا در عصر آن را توانمند و

نوع رابطه فرهنگ حـاکم بـر سـازمان و     پس ما می خواهیم میزان همبستگی و .حاکم است از فرهنگ ایده آل فاصله اي کم یا زیاد دارد

 غیـر  تقریبـاً  کاري زمـان بـر و   از آنجا که درك رابطه فرهنگ سازمانی با تمام متغیرهاي وابسته ممکن،. را بدانیمکارکنان  ر عملکردمتغی
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و  )متغیرهاي مسـتقل (رابطه مؤلفه هاي فرهنگ سازمانی ان شود که ین صورت بیبه اممکن است در این تحقیق سعی شده تا مساله اصلی 

این مقاله  میزان همبستگی چه میزان است؟ از چه نوع می باشد و )متغیر وابسته( شهرستان یزد یدولت يسازمان ها عملکرد شغلی کارکنان

سپس به بیان تعاریف و مفـاهیم در خصـوص   . گرفته است را بیان می کنددر راستاي آن ها مورد آزمون قرارابتدا اهداف و فرضیاتی که 

پس از بررسـی تحقیقـات انجـام شـده در خصـوص ایـن موضـوع، روش        . عملکرد می پردازد دو متغیر پژوهش یعنی فرهنگ سازمانی و

تحقیق، ساختار پرسشنامه و نتایج تجزیه و تحلیل داده ها آمده اسـت و در نهایـت پـس از آزمـون فرضـیه هـاي تحقیـق، نتیجـه گیـري و          

 .پیشنهادات ارائه شده است

 

 اتیو فرضاهداف 

ن یرا مشخص سـازد و همچنـ   یدولت يدر سازمان ها میزان حاکمیت ارزشهاي مطلوب فرهنگی به دنبال آن است تاق ین تحقیا

ر را یه زین اهداف فرضیا يدر راستا. دین نمایینان آن سازمان ها را تبتاثیر حاکمیت ارزشهاي مطلوب فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارک

 .پژوهش مطرح نمود یه اصلیتوان به عنوان فرض یم

 .با عملکرد کارکنان رابطه دارد شهرستان یزد یدولت يسازمان هاي مطلوب در حاکمیت ارزشها

 :ر پرداختیز یات فرعیتوان در کنار آن به آزمون کردن فرض یم یه اصلیبا توجه به فرض

 .با عملکرد کارکنان رابطه دارد ،نتایج و بازده عملیات کارکنان سازمان برـ تاکید مدیریت 1

 .با عملکرد کارکنان رابطه دارد ،سازمانج تصمیمات بر کارکنان توسط مدیریت توجه به تاثیر نتای ـ2

 .با عملکرد کارکنان رابطه دارد ،سازمانروحیه تهورطلبی و رقابت جویی کارکنان  ـ3

 .با عملکرد کارکنان رابطه دارد ،بر رشد سازمانتاکید مدیریت  ـ4

 .با عملکرد کارکنان رابطه دارد ،سازمانتوسط  )ییخطر جو( ریسک پذیري ـ تشویق کارکنان به نوآوري و5

 . با عملکرد کارکنان رابطه دارد ،اتاز کارکنانش در مورد توجه آنها به جزئی سازمانـ انتظار 6

 .کارکنان رابطه دارد با عملکرد ،سازماندهی فعالیتهاي کارکنان حول محور گروه کاري ـ7

 

 میف و مفاهیتعار: و عملکرد یفرهنگ سازمان

مفهوم فرهنگ از واژه هایی است که در جامعه شناسی متولد شـده و بـه علـم مـدیریت راه یافتـه و در وادي مـدیریت در چهـره        

پیشوند و بـه معنـی   » فر«. تشکیل شده است» هنگ«و » فر«واژه فرهنگ از دو جزء . سازمان و کارکنان آن، مورد بررسی قرار گرفته است

این واژه مرکب، از نظر لغوي به معناي باال کشیدن و . از ریشه روستایی تنگنا و به معنی باال کشیدن است» گهن«جلو، باال و پیش آمده و 

امروزه از واژه فرهنگ جهت . بیرون کشیدن است ولی هیچگاه در ادبیات فارسی به مفهومی که برخاسته از ریشه کلمه است نیامده است

در یـک زمینـه   . فرهنـگ واژه اي اسـت کـه کـاربرد اصـلی آن در دو زمینـه اسـت        .شود توجیه مشکالت و یا حل مشکالت استفاده می

فرهنگ در گسترده ترین معنی می تواند به فرآورده هاي تمدنی پیچیده و پیشرفته اشاره داشته باشد که چنین معنایی بـه چیزهـایی ماننـد    

ورداري از ظرافت هاي زندگی و قدرشناسی و خشنودي بر گرفتن گردد و آشنایی و برخ دانش و فن شناسی باز می فلسفه، هنر و ادبیات،

فرهنگ  .از این رو فرهنگ در این معنی به فرهیختگی انسان اشاره دارد و آموختگیهاي وي را نمایان می سازد .از آنها را نمایان می سازد

کـه انسـان را    ردم شناسـان و دیگـر کسـانی   در زمینه دیگر فرهنگ از سـوي مـ   .است Educationیا  Civilizationدر این معنا همان 
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اشیاء مادي اشاره دارد که در پی انباشت آنها سـازگاري   عادات و هاي اندیشه، در این معنی به آفریده رود و بررسی می کنند به کار می

ر فرهنـگ بـه کلیتـی    به سخن دیگ .است Cultureاي بین انسان و محیط طبیعی وي پدید می آید که در این معنا فرهنگ همان  پیچیده

 ارزشها، آرمانها، هنرها و فنون و و همه باورها، آورده است پدید تجربه گذشته خود یده از اندیشه ها و چیزها اشاره دارد که انسان درچپی

فرهنـگ بـراي جامعـه انسـانی همـان حکمـی را دارد کـه         .کیفیت کاري را نمایـان مـی سـازد    ساخت و و برمی گیرد آداب جامعه را در

هاي آموخته شده رفتار و سازگاري است کـه   همه مردم شناسان بر این باور هم عقیده اند که فرهنگ راه .شخصیت براي فرد انسان دارد

 .)1372طوسی،( در برابر الگوهاي رفتاري واکنشی ارثی یا غریزي قرار دارد

ایجاد رفتار اجتماعی مـورد   عبیر و تفسیر تجربه ودانش مکتسبه اي که انسان براي ت«:تعریف کنونی فرهنگ می تواند چنین باشد 

قرار گرفته و انطباق آن با  هم مفهوم فرهنگ مورد تاکید در این تعریف اخیر هم محتوا و» .فرهنگ نامیده می شود استفاده قرار می دهد،

لوتانز( رفتار سازمانی زیادتر است
1

دیویدسونده یبه عق. )1998،
2
مشـترك اسـت کـه بـه      يش ها و باورهااز ارز ییفرهنگ الگو )2001( 

امـا بنـا بـه    . آورد یمـ   الزم را فـراهم   يرفتـار آنـان در سـازمان دسـتورالعلمل هـا      يبخشد و بـرا  یو مفهوم م یک سازمان معنی ياعضا

تایلرف از ین تعریج ترین و رایمعتبرتر
3
ع، فنـون،  یاز معـارف، معتقـدات، هنرهـا، صـنا     يده ایچیفرهنگ عبارتست از مجموعه پ )2001( 

را  یف و تعهـدات یرد و در برابر آن جامعه وظـا یگ یکه فرد به عنوان عضو جامعه خود فرا م یو تمام عادات و رفتار و ضوابط... اخالق و 

 یمشـترک  يارزش هـا و هنجارهـا   باورهـا، اعتقـادات،   يدارا یک نظام اجتماعیتوان گفت افراد  یف مین تعریبر اساس ا. بر عهده دارد

 ین قاعـده مسـتثن  یـ از ا یک نظـام اجتمـاع  یـ ز به عنوان یسازمان ها ن. دهند یل میرا تشک یه در مجموع فرهنگ آن نظام اجتماعهستند ک

 یمتفـاوت  يفرهنـگ هـا   يدارا... و  یـی اجرا ي، ساختار، روش هاي، تکنولوژییداینه پیشیشان، پیت هاینبوده و بر حسب اهداف و مامور

ن تـوان  یـ ا. ا از حرکـت بـاز دارد  یتواند سازمان را جلو براند  یکنند که م یف میتعر یاجتماع يانرژ فرهنگ را روح سازمان و". هستند

وانفلیت(است که فرهنگ سازمان بر رفتار کارکنان دارد  يریبالقوه به خاطر تاث
4

 ،1991(. 

اسپندر. تعاریف متعددي درباره فرهنگ سازمانی از دانشمندان مدیریت ارائه شده است
5

فرهنگ سازمانی را یک نظام ) 2006( 

ریلی ارزشهاي قوي که به طور گسترده مشترك است را فرهنگ . اعتقادي که بین اعضاء یک سازمان مشترك است تعریف می کند

کندي فرهنگ سازمانی را کاري که ما در این سازمان انجام می دهیم تعریف می کنند و هافستد دیل و. سازمانی می نامد
6

 )1997 (

اوچی. ریزي جمعی ذهن را فرهنگ سازمانی می داند برنامه
7

خود یک سلسله از نمادها، تشریفات و اسطوره هایی  zدر تئوري ) 1985( 

پیترز و واترمن. که منتقل کننده ارزشها و باورهاي اساسی آن سازمان به کارکنانش می باشد را تعریف فرهنگ سازمانی بر می شمرد
8
 

مشترك مسلط و همبسته اي که با مفاهیم نمادي چون داستانها، اسطوره ها، تکیه کالمها و ضرب المثل  یک سلسله از ارزشهاي )1982(

ها منتقل می شود را فرهنگ سازمانی می نامند و ادگار شاین
9

الگوي : فرهنگ سازمانی را این گونه تعریف کرده است )2003( 
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ائه می دهد تا بیاموزد که از عهده مسائل انطباق خارجی و یکپارچگی مفروضات اساسی که یک گروه معین ابداع وکشف می کند یا ار

از تعاریف فوق یک وجه مشترك می توان یافت و آن وجود یک سلسله از باورها و اعتقادات عجین شده در انسان است  .داخلی برآید

ت، ارزشها و مفروضات اساسی وجود انسان را ابداعا که ضمیر ناخودآگاه او را هدایت می کند و به قول شاین در سه الیه مصنوعات و

زمانی که وجوه مشترك باورها و ارزشها در افراد یک جامعه و یا یک سازمان زیاد و عمیق باشد آن جامعه داراي . اشغال کرده است

ضی از صاحبنظران مثل بع. فرهنگی پایدار است، در غیر این صورت فرهنگ آن جامعه ناپایدار بوده و به راحتی قابلیت تغییر می یابد

فرنچ
1

صرفاً جنبه هاي پنهان سازمان را فرهنگ سازمان تلقی می کنند و بعضی دیگر نظیر آرجریس 
2

هر دو جنبه رسمی و غیررسمی را  

 ).2001،دسوندیوی(به عنوان فرهنگ سازمان تلقی می کنند 

که با مدل رابینز مطابقت دارد، ق ین تحقیشده در ابا توجه به مدل ارائه  ین فرهنگ سازمانییتب يکه برا ییگر شاخص هایاز د

میزان تشویق کارکنان توسط سازمان در جهت نوآور بودن و  یعنیتوان نوآوري و ریسک پذیري  یرند میگ یمورد استفاده قرار م

زیه و تحلیل و توجه به توجه به جزئیات به میزان انتظار سازمان از کارکنان در جهت نشان دادن دقت تج. ان کردیمخاطره جویی را ب

نتیجه گرایی به میزان تاکید مدیریت بر نتایج به جاي تاکید بر فنون و فرایندهاي مورد استفاده در تحقق آن . جزئیات کار گفته می شود

به میزان  گروه گرایی. کند یان میفرد گرایی میزان دخالت تاثیر نتایج تصمیمات مدیریت بر افراد سازمان را ب. نتایج گفته می شود

تهور طلبی میزان جرات ورزي و رقابت جویی کارکنان . شود یسازماندهی فعالیتهاي کاري حول محور گروه در سازمان اطالق م

با توجه به تعاریف یاد شده می توان  .، می باشدسازمان است و رشد میزان یا درجه اي که سازمان بر حفظ وضع موجود تاکید می کند

هر چه باورهاي مشترك ژرف تر ومنسجم تر باشند فرهنگ . بارت است از باورهاي مشترك در یک سازمانگفت فرهنگ سازمان ع

 .تر است و هر چه باورهاي متفاوت و وجه اشتراك آنها کمتر باشد فرهنگ سازمان ضعیف تر خواهد بود قوي

توان به مکتسب بودن  یاز آن جمله م. اردفرهنگ داراي ویژگیهایی است که بر روي تعداد محدودي از آنها توافق راي وجود د

ن پیونـد میـان فرهنـگ سـازمان و     یهمچنـ . فرهنگ، اشتراکی بودن فرهنگ، تعدیل پذیري فرهنگ و الگو دار بودن فرهنگ اشـاره کـرد  

 اگر استراتژي موضوعی است که یک سـازمان در صـدد اجـراي آن اسـت و سـازمان وسـیله اي      . استراتژي پیوندي قطعی و محکم است

. است که چگونگی اجراي آن موضوع را نشان می دهد، باور هاي راهنما این جنبه را دارند که چرا سازمان در پی اجراي استراتژي است

موفقیت یا شکست استراتژي بستگی به هماهنگی یا عدم هماهنگی آن با باورهاي روزمره اي دارد که در کارکنـان، سـاختار و نظامهـاي    

نتایج زمانی می توانند موفقیـت آمیـز باشـند    . استراتژي و فرهنگ رابطه اي از باال به به پایین دارند. یت شده استموجود یک سازمان تثب

ر زیر این ارتبـاط را نشـان   نمودا). 2001،دسوندیوی(که مدیر عامل با در نظر گرفتن فرهنگ سازمان به تقویت استراتژي سازمان بپردازد 

 .می دهد
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 رابطه فرهنگ واستراتژي: 1نمودار

 

ریفی که از فرهنگ سازمان ارائه گردید صاحبنظران براي طبقه بندي فرهنگ سازمانها و تشخیص نـوع فرهنـگ   ابا توجه به تع

در  ل که معموالًیکی از تقسیم بندي هاي متداو .هر سازمان شاخص هایی ارائه نموده اند که در اینجا به نمونه هایی از آن اشاره می شود

هنـگ ارگـانیکی اسـت کـه در سـازمانهاي بـا فرهنـگ مکـانیکی باورهـاي          رالگوهاي اقتضایی از آنها یاد می شود فرهنگ مکانیکی و ف

کـه در سـازمانهاي بـا     در حـالی . مشترك بیشتر متوجه ساختارهاي رسمی، قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و روشهاي استاندارد اسـت 

در . کار ی باورهاي مشترك عمدتاً بر ساختارهاي غیررسمی و بیشتر تأکیدها بر نتیجه و عملکرد است نه بر وسیله و ابزارفرهنگ ارگانیک

. خـاص خـود را دارنـد    يهـا  یژگیقه بندي نموده اند که هرکدام ویک تقسیم بندي دیگر سازمانها را از لحاظ فرهنگ به چهار دسته طب

ازمانهاي با فرهنگ علمیس
1

پـرورش دادن آنهـا و تقویـت     کید این نوع سازمانها بر اسـتخدام افـراد جـوان بـا تمایـل بـه یـادگیري،       تأکه  

. مـی باشـند   Coca-cola, IBMنمونـه هـایی از ایـن نـوع شـرکتها طبـق تحقیـق انجـام شـده          . شخصیت علمی و تخصصی آنها اسـت 

سازمانهاي با فرهنگ باشگاهی
2
نمونـه  . تن روحیه افراد به وفاداري و تعهد نسبت به سازمان استاین سازمانها تأکید بر تناسب داشکه در  

سازمانهاي با فرهنگ تیمـی . همچنین ادارات دولتی و سازمانهاي نظامی است Ups,Airlines,Dalta,Bellاینگونه سازمانها 
3
ر کـه د  

مانها، سـازمانهاي حسـابداري، مشـاوران    گونـه سـاز   نمونه بارزاین. حاکم استاین نوع سازمانها نوآفرینی، ریسک پذیري و آزادي عمل 

سازمانهاي با فرهنگ . سازمانهاي تبلیغاتی، سازمانهاي تولید نرم افزار و تحقیقات بیولوژیکی است حقوقی، بانکها، سازمانهاي مشاوره اي،

ایـن گونـه سـازمانها     نمونـه . در فرهنگ سنگري امنیت شغلی حائز اهمیت زیـادي اسـت  . بر حفظ و بقاي سازمان تأکید دارد که سنگري

 . عمده فروشیهاي بزرگ، هتلها، سازمانهاي اکتشاف نفت و گاز و نظایر اینها می باشند

اگر محیط متغیر باشد فرهنگی که بتواند پاسخگوي چنین محیطی باشد و بتواند اثربخشی سازمان را در چنین شرایطی حفظ کند فرهنگ 

بنابراین براي اینکه سـازمانها  . ایطی فرهنگ باشگاهی یا سنگري پاسخگو نخواهد بودتا حدي فرهنگ علمی است و در چنین شر تیمی و

گ سـازمانی  حجم عملیات و متغیرهاي مشابه دیگر خود از فرهنـ  تکنولوژي، متناسب با مأموریت، داز اثربخشی الزم برخوردار شوند بای
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آن را به انواع فرهنگ باشگاهی، فرهنگ ایفاي  یرهنگ سازماناز ف يگرید يم بندیدر تقس. )2001،دسوندیوی(مقتضی برخوردار باشند 

 .)1،1991هندي(م کرده اند یتقسنقش، فرهنگ وظیفه گرایی و فرهنگ اصالت فرد 

فرد،  معصومی(عملکرد عبارتست از به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده نیروي انسانی گذاشته می شود 

برخی دیگر از صاحبنظران این فکر را با افزودن ادراك فرد از  .ان نمودیتوان ب تابعی از انگیزش وبه صورت توان  یرا معملکرد ). 1381

 کرده اند کهاعالم عده اي دیگر از صاحبنظران از زاویه دیگري به این موضوع نگریسته اند و. نقش خود یا شناخت شغل گسترش دادند

 ممکن است افراد داراي انگیزه شدید باشند و .به سازمان و محیط نیز وابسته استبلکه  ،تابع ویژگی هاي فردي نیست عملکرد صرفاًً

کارشان باید  ومایت و هدایت از طرف سازمان است تمامی مهارتهاي الزم را براي انجام کار دارا باشند ولی مؤثر بودن آنها وابسته به ح

ه اند کوارد کرده مطالعه عملکردرا در  هرسی و گلد اسمیت دو عامل دیگر .به نحوي با نیازهاي محیط سازمانی انطباق داشته باشد

پشتوانه قانونی تصمیمات  اعتبار و خوب انجام می دهند را چقدر خور به کارکنان می فهماند که کارهاباز .اعتبار خور وعبارتند از باز

،عملکرد بازخورانگیزش یا تمایل،حمایت سازمانی،،شناخت شغل،وانت: عبارتند ازعملکرد بر متغیرهاي مؤثر پس .مدیریت است

ئه شده است را مدل وق که توسط هرسی و گلد اسمیت ارامدل ف ،با توجه به حرف اول این هفت متغیر .ي محیطیسازگاراعتبار،

Achieve صیت، یادگیري، ادراك، توان شامل توانایی فرد، شخ یعوامل مؤثر بر عملکرد فردي را م. )1380 رضائیان،( نام نهاده اند

از دیگر عوامل مؤثر بر عملکرد می توان به سن، جنس، وضع زناشویی، سابقه خدمت اشاره کرد . انگیزش و فشار روانی دانست

 ).1381، فرد معصومی(

 ر          قـرا سـنجش   منظور از ارزیابی عملکرد فرایندي است که به وسـیله آن کارکنـان در فواصـل معـین و بـه طـور رسـمی مـورد بررسـی و         

 عادالنه و عـدم تناسـب و   ناتوانی ارزیابان در ارزیابی درست و عدم پشتیبانی مدیریت، غیر قابل اجرا بودن سیستمهاي ارزیابی،. می گیرد

                 ي ارزیــابی را دچــار اشــکالکــه معمــوالً اثربخشــی اکثــر سیســتمهاانطبــاق سیســتمهاي ارزیــابی بــا واقعیــات از جملــه مشــکالتی هســتند 

 ،انتخـاب  کارمنـدیابی و  دست می آید در برنامه ریـزي نیـروي انسـانی،   ه از اطالعاتی که در نتیجه ارزیابی عملکرد کارکنان ب. می نماید

شناخت اسـتعدادهاي بـالقوه کارکنـان     حقوق و مزایا و تعیین مسیر شغلی، تعیین روایی آزمونهاي استخدامی، آموزش و تربیت کارکنان،

انـواع ارزیـابی   . نوع سیستم ارزیابی اثر مـی گـذارد   سطوح مختلف در سلسله مراتب بر اندازه سازمان، پویایی سازمان و. ه می شوداستفاد

روهی و ارزیـابی  ارزیابی گ ارزیابی همقطاران از عملکرد یکدیگر، ارزیابی رئیس به وسیله مرئوس، عبارتند از ارزیابی سرپرست مستقیم،

 .ق خودسنجییاز طر

درجـه بنـدي، توزیـع اجبـاري و انتخـاب       ثبت وقایع حساس، توصیفی، قیاسـی،  روشهاي ارزیابی عبارتند از روش مقیاسی، عامل سنجی،

مقیاسی رفتاري اجباري،
2
 مشکالت عمده اي که در. معایب خود را دارند و ارزیابی بر اساس مدیریت بر مبناي هدف که هریک مزایا و 

محاکمـه بـه جـاي ارزیـابی و      مقابلـه،  تازگی، تساهل یا محافظه کاري، سختگیري، تعمیم، نداشتن،عینیت ،دارند وجود ارزیابی عملکرد

ت یـ ، قابلي، نـوآور یی، کـارا یاثربخشـ  يتوان با استفاده از شاخص ها ین میهمچن. )1379 سعادت،( تعصبات شخصی ارزیاب می باشد

 .پرداخت ید سازمانعملکر یابیبه ارز يسودآورو  يکار یت زندگیفیانعطاف، ک

بـا ایـن کـه در تعـدادي از تحقیقـات       ،رابطه فرهنگ و عملکرد بر خالف رابطه فرهنگ و رضایت به روشنی مشـخص نیسـت  

با توجـه بـه متغیـر تکنولـوژي، هنگـامی      . همبستگی این دو متغیر تأیید شده است، ولی نقش عمده واسطه بر عهده متغیر تکنولوژي است
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مثالً اگر فرهنگ یک سازمان از فرهنگ غیررسمی، شـوق، خالقیـت،   . هنگ با تکنولوژي همخوانی داشته باشدعملکرد بهتر است که فر

اگـر سـازمان بـر روابـط     . خطرپذیري و تعارض حمایت نماید، در شرایطی که تکنولوژي، غیریکنواخت باشد عملکرد بهتر خواهـد بـود  

دنبال از بین بردن تعارضات و شیوه رهبري وظیفه مدار باشد، در شرایطی که  رسمی تأکید داشته باشد، ریسک کردن را تشویق نکند و به

اگر به طور مثال عملکرد در سازمانی غیبت، تأخیر ورود یا مرخصی گـرفتن  . تکنولوژي یکنواخت باشد عملکرد سازمان بهتر خواهد شد

در این شرایط کارمند تازه وارد در اوایل خدمت خود . مستمر متداول باشد باورهاي مشترك این است که این گونه رفتارها مشروع است

همرنگ جماعت شده و پس از مدتی باورهاي او نیز رفتار بی نظم را مشروع  ،منظم است و به تدریج که با فرهنگ سازمان آشنا می شود

کرر به درمانگاه وخالصه فرار از برعکس اگر تالش و نظم نرم رفتاري افراد یک سازمان باشد غیبت، تأخیر، مراجعه م. تشخیص می دهد

خالصه اینکه در هر فرهنگ سازمانی شایسـتگی  . کار به شیوه هاي مختلف رفتارهایی خالف باورهاي مشترك و ناپسند به شمار می آید

کـه   حـالی شایسته به حساب می آیند در ، خطرپذیر گستاخ و تیمی است افراد مهاجم و ،مثالً در سازمانی که فرهنگ. معنی خاصی دارد

). 2001، دسوندیوی( ها جزء خصوصیات منفی افراد است در سازمانهاي باشگاهی و بوروکراتیک این نوع ویژگی

 

 :سابقه تحقیق

مدتهاست که در آثار  "هنجارهاي گروهی"گرچه مفاهیم . فرهنگ سازمانی به عنوان یک مفهوم، ریشه اي به نسبت تازه دارد

کـان  و کتـز . لی مفهوم فرهنگ به طور خاص تنها در همین چند دهه اخیر رواج یافته اسـت و ،روانشناسان به کار رفته است
1
در ) 1978( 

فضاي سازمانی به دلیـل اینکـه پدیـده فرهنگـی     . هنجارها و ارزشها اشاره کرده اند کتابشان به نام روانشناسی اجتماعی سازمانها به نقشها،

ه دسـت آورده  از این راه سنت پژوهشی طـوالنی تـري را بـ    ري مستقیم واگذاشته است واندازه گی برجسته اي است خود را به مشاهده و

را بـراي بررسـی ژرف تـر جنبـه هـاي علـی        از این رو پژوهش درباره فضا ما ولی فضا تنها یک نمایش ظاهري از فرهنگ است و است،

همـین نیـاز اسـت کـه      هنجارهـا داریـم و   هاي فضا و گونیما نیاز به توضیحاتی درباره گونا. چگونگی وظیفه سازمانها قادر نساخته است

روانشناسـان اجتمـاعی کـه بـه پـژوهش       1940در سالهاي پایانی دهه . سرانجام کشف مفاهیم عمیق تري چون فرهنگ را ممکن می سازد

آموزش رهبري سبک لوین کنشی و
2
ا نمـایش دهنـد کـه فضـاي     فراوان به کار بردند ت دل بسته بودند مفهوم جزیره فرهنگی را آزادانه و 

پـی بـردیم کـه     1950و1940از بررسـیهاي آمـوزش رهبـري دهـه هـاي      . آموزشی از بنیاد با فضاي محل کـار یادگیرنـده متفـاوت اسـت    

 پرداختند از نو به نگرش سرکارگرانی که در دوره آموزشی دست خوش تغییري عمده شده بودند هنگامی که در جایی دیگر به کار می

مستند می گردیدند چنین می  1920ولی مفهوم هنجارهاي گروه که سخت در بررسیهاي هاثورن در دهه . گشتند د باز میهاي پیشین خو

قلمرو روانشناسی سازمانی با تمرکز توجه بـه واحـد هـاي بزرگتـر از      1960و1950در دهه . نمود که براي توضیح این پدیده بسنده باشند

کـل سـازمانها نیـاز بزرگتـري بـه      هاي کار و گروه       با تأکید فزاینده بر . دك اندك جدا ساختافراد خود را از روانشناسی صنعتی ان

نگرشها که در سراسر یک واحد اجتماعی کامل  صورت الگویی از هنجارها وه توانستند چیزي را که ب که می "نظام"مفهوم هایی چون 

را  "نظامهاي اجتمـاعی ـ فنـی   "شناسان بالینی در مؤسسه تاوي استاك مفهوم پژوهندگان و روان. دیده می شوند تعریف کنند، پدیدار شد

لیکرت پدید آوردند و
3

 و کتـز . نگرشـهاي سـازمانی پدیـد آورد    خود را براي تعریف مجموعه هاي یکپارچه هنجارها و 4 تا 1نظامهاي  

______________________________________________________________________________
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راه مهمتـرین بنیـان نظـري بـراي بررسـی هـاي فرهنـگ را        از این  کان کل تحلیل خود را از سازمانها برگرد نظریه نظامها استوار کردند و

 . فراهم آوردند

 :میکن یو عملکرد صورت گرفته است که به چند نمونه اشاره م یدرباره رابطه فرهنگ سازمان یقات متفاوتیتحق

کاتر و هسکت
1
شرکت  207. دوهشی به بررسی ارتباط میزان تناسب فرهنگ سازمانی با عملکرد سازمان پرداختن در پ) 1992( 

براي سنجش فرهنگ سازمانی شرکتها از کسب نظر شش تن از مدیران عالی رتبـه  . صنعت مختلف در ایاالت متحده بررسی شدند 22از 

و میـانگین  ) نفـر  600مجموعـاً  . (هر یک از شرکتها از طریق اظهار نظر درباره میزان قدرت فرهنگ سازمانی شرکتهاي رقیب استفاده شد

عملکرد اقتصادي شرکتها در یک مقطع زمانی ده ساله با استفاده از سه شاخص میانگین افـزایش  . ه شده مالك قرار گرفتپاسخهاي ارائ

جمع بندي نتایج مطالعات نشـان دهنـده ارتبـاط مثبـت و در     . ساالنه درآمد ناخالص، بازده سرمایه و افزایش قیمت سهام اندازه گیري شد

 .میزان قدرت فرهنگ سازمانی بود حد میانه شاخصهاي عملکرد مالی و

یاپرجس( ییع غذایدر صنا یبر اثربخش یر فرهنگ سازمانیتاثدر مورد  یقیتحق 
2

ره یشرکت زنج 12که  صورت گرفته) 2003، 

مندان بازده کار. مورد استفاده قرار گرفته است يدیشاخص کلن مطالعه دو یدر ا. رار داده استماهه مورد مطالعه ق 12 يرا در دوره ا يا

در نظر گرفته شده  یار عملکرد مالیات به عنوان معیت آنان در نظر گرفته شده است و درآمد قبل از بهره و مالیاز رضا یبه عنوان شاخص

دو شـاخص   ن هریدهد که ب یم    ج آزمون فرض نشان ینتا. کرده است ییرا شناسا ینوع مختلف فرهنگ سازمان 12ق یج تحقینتا. است

 .م وجود داردیو عملکرد رابطه مستق

ت کـاربرد و  یـ ماه یعنـ یستم ها یعملکرد س یابیارز يها یژگیو و ین فرهنگ سازمانیرابطه ب یبررسبا هدف  گرید يمطالعه ا

فرانسس(انجام شده است  يریتفاوت اندازه گ
3

انعطـاف   ک رونـد قابـل  یـ شرکت ها  يران رده باالیدهد مد یج نشان مینتا که ) 2006، 

م سـت یک سیـ  يکـه در راسـتا   ید بر توجه سازمانیتاک يعملکرد برا یابیستم ارزیاستفاده از س يعملکرد و برا یابیشتر ارزیکاربرد ب يبرا

 . برند یباشد به کار م یک میاستراتژ يریم گیتصم

ارشـد بـا عنـوان     یان نامه کارشناسـ یادر پ .میکن یه اشاره منجا به چند نمونیفته است که در اران صورت گریدر از ین یقاتیتحق

له پرسشـنامه و بـا   یبـه وسـ   )1383محمـدپور،  ( "نیو عملکرد کارکنان در دو شرکت پارس قو و مارگار یرابطه فرهنگ سازمان یبررس"

ز بـه صـورت   یـ قرار گرفت و شاخص عملکـرد ن  یمورد بررس) سکلیو م يمدل هو( یدر مدل انتخاب یشاخص فرهنگ 7 ،سوال 27طرح 

سـک  یت و ریـ ن توجه بـه خالق یب. ل قرار گرفتیه و تحلیک از دو شرکت مورد تجزید در هریتول يها يزیو با استفاده از برنامه ر یکم

امور و توجه  يداریج امور، توجه به ثبات و پایات امور و کارها، توجه به اعضاء در سازمان، توجه به ره آورد و نتای، توجه به جزئيریپذ

ج امور ی، اعضاء و نتايریسک پذیت و رین عدم توجه به خالقیهمچن. ده شدید يدار یبا عملکرد رابطه معن ییتحول گراو  ییم گرایبه ت

 . در دو سازمان مشهود بود

 و عملکرد شعب بانک ملت شهر ین فرهنگ سازمانیرابطه ب یررسبارشد خود به  یکارشناسان نامه یپادر ) 1384(سهراب پور 

و عملکـرد شـعب،    ین فرهنگ سـازمان ین رابطه بیی، تعیابعاد فرهنگ سازمان ییو شناسا یق با هدف بررسین تحقیا .تهران پرداخته است

ن فرهنـگ  یانگر آن اسـت کـه بـ   یـ ج بینتـا . شنهادات مناسب درباره بهبود فرهنگ و عملکرد سازمان انجام شـده اسـت  یارائه راهکارها و پ

 .وجود دارد يرابطه معناداردر شعب بانک ملت  یو عملکرد سازمان یسازمان

______________________________________________________________________________
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 يجمهـور  يو رابطه آن با عملکـرد کارکنـان در معاونـت صـدا     یفرهنگ سازمان یبررس"با عنوان  ارشد یان نامه کارشناسیپا

حـاکم و رابطـه آن بـا عملکـرد      ین فرهنـگ سـازمان  یـی ن و تعیـی با هـدف تب  )1386، يدوست محمد( "دگاه کارکنانیران از دیا یاسالم

حـاکم بـر معاونـت صـدا و      یبـودن فرهنـگ سـازمان    یبر جزئ یمبتن یه اصلیوزه صورت گرفت تا صحت و سقم دو فرضکارکنان آن ح

مختلـف   يان مولفـه هـا  یـ بر ارتباط م یمبن یه فرعیده و در کنار آن ده فرضیمعاونت سنجن فرهنگ و عملکرد کارکنان یم بیارتباط مستق

و روش  ياسـناد  - يموضوع اطالعات الزم بـه دو روش کتابخانـه ا   یجهت بررس. شودآزمون  یبا عملکرد منابع انسان یفرهنگ سازمان

شـده   يک جمـع آور یستماتیس يطبقه بند يریوه نمونه گینفر به ش 304به حجم  يان نمونه آماریپرسشنامه از م يق اجرایاز طر یشیمایپ

درصد کارکنان فرهنـگ   50که حدود  يطوره باشد ب یو منسجم برخوردار نم يقو یاست که آن معاونت از فرهنگ یج حاکینتا. است

و  ین فرهنـگ سـازمان  یفـرض نشـان داد کـه بـ     يآزمـون هـا  . نموده انـد  یابیمتوسط ارز یگانه آن را در سطح 12 يو مولفه ها یسازمان

، یلی، تحصـ ینمختلـف سـ   يهـا  هن گـرو یبـ  ییاز سـو . متوسـط وجـود دارد  با شدت ارتباط  ردا یم، معنیمستق یعملکرد کارکنان ارتباط

و عملکـرد   یفرهنگ سازمان يدر مورد مولفه ها یکسانیباً ینظرات تقر یوجود نداشته و همگ يدار یتفاوت معن... و  ی، جنسیاستخدام

. حاکم بر معاونت صدا دارد یبودن فرهنگ سازمان یت از ضعف و جزئیداشته اند که حکا

 يرهـا یمتغ يریـ داننـد، البتـه در انـدازه گ    یرا بر عملکرد موثر مـ  یانتوان گفت که اکثر مطالعات انجام شده فرهنگ سازم یم

به دلیل آنکه مفهوم فرهنگ سازمانی موضوعی تازه است که به رفتار سازمانی افزوده شـده  . را به کار برده اند یمختلف يق روش هایتحق

 و قیـ ه چنـدان دق ته اند بر پایـه تعریـف هـاي نـ    هایی که تا کنون صورت گرف بررسی. است پایه هاي پژوهشی آن هنوز کامل نشده است

زیرا دربـاره چگـونگی انـدازه گیـري متغیرهـاي فرهنگـی تـوافقی در         ،نادر استرداختهاي کمی پ و روشهاي تحقیق متنوع اجرا شده اند

ر حـوزه سـازمان   ن موضـوع را د یـ زمون شـده ا آ يمورد توافق و مدل ها يارهایکوشد تا با در نظرگرفتن مع یق مین تحقیا. دست نیست

.قرار دهد یمورد بررس یدولت يها

 

 روش تحقیق

نمونه گیري از جامعه مورد مطالعـه در   سعی شده است پس از تعیین حجم نمونه وو  می باشد این تحقیق از نوع تحقیق میدانی

وسیله پرسشنامه انجام گرفته ه قیق بنظر خواهی از کارکنان در این تح .مورد تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان نتیجه گیري شود

کـه   سؤال بسته اسـتفاده شـده اسـت    28وي در این تحقیق از پرسشنامه اي حا. مستقیم براي کسب داده هاي تحقیق است یکه روشاست 

جهت سنجش فرهنگ سازمانی از مدل هفت عاملی رابینز 
1

جامعـه  . اسـتفاده شـده اسـت    Achieveو به منظور سنجش عملکرد از مدل 

 يتعداد مـردان شـاغل در دسـتگاه هـا     1387در سال . دهند یل میتشک شهرستان یزد یدولت ين پژوهش را کارکنان سازمان هایا يآمار

نفر 14484نفر و تعداد زنان  31117 شهرستان یزداستان  یدولت
2
شـده   يطبقـه بنـد   یتصـادف  يریـ ن جامعه با روش نمونه گیاز ا. باشد یم 

 يپژوهش بـا پرسشـنامه از آن هـا جمـع آور     يشده اند و داده ها    به عنوان نمونه انتخابمی باشند،  زن 42و مرد  83نفر که شامل  125

 .متناهی به کار می رود برآورد شده است يط فرمول کوکران که براي جامعه هاحجم نمونه توس. شده است

______________________________________________________________________________
گروه  -5فرد گرایی  -4. نتیجه گرایی -3توجه به جزئیات  -2وان نوآوري و ریسک پذیري ت -1:این هفت عامل براي سنجش فرهنگ سازمانی عبارتند از١

 .که در متن مقاله توضیحات کامل آن آورده شده است رشد می باشد -7تهور طلبی  -6گرایی 

مرکز آمار و اطالعات استانداري يزد  ٢
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مشخصـات  خـش اول  ب .ش تشـکیل گردیـده اسـت   از سه بخـ گزینه اي است که  5ابزار اندازه گیري در این تحقیق پرسشنامه 

پرسـش در رابطـه بـا عملکـرد      یانیـ پابخـش  و پرسش در رابطـه بـا فرهنـگ سـازمانی      ، بخش دوم،پرسش 4جمعیتی پاسخگویان شامل 

امه برآورد گردیده که می توان گفـت پرسشـن   97/0در این تحقیق با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ ضریب پایایی  .باشد یم کارکنان

بـدین صـورت کـه یـک یـک      . پرسشنامه این تحقیق از روش روایی محتوا سنجیده شـده اسـت   .از ضریب پایایی باالیی برخوردار است

سپس بـه کمـک   . طراحی گردیده است گلداسمیت هرسی و بررسی منابع علمی مختلف و با استفاده از مدل رابینز و سواالت با مطالعه و

. شود یتست کردن فرضیه اهم و هفت فرضیه فرعی ذکر شده پرداخته مو آزمون همبستگی به  tآزمون 

 

 ل داده هایه و تحلیج تجزینتا

دهـد بـه    یرا نشـان مـ   شهرسـتان یـزد   یدولتـ  يکه نظرات کارکنان سازمان ها ییکه از پرسشنامه ها ییل داده هایه و تحلیتجز

. شده است یو عملکرد کارکنان بررس یمختلف فرهنگ سازمان يان مولفه هیدست آمده است، در چند بخش انجام شده است و رابطه ب

ت یـ داشته اسـت و اکثر نوآوري آنها  ر را برین تاثیشتریب کارکنانمنزلت  احترام و اساس پاسخ هاي ارائه شده توسط کارکنان مذکور،بر 

انگر آن اسـت  یـ پاسخ دهنـدگان ب  نظراتن، همچنی. نمی شودپاداشهاي سازمانی بر مبناي نوآوري کارکنان در کار پرداخت معتقدند که 

ار یر و ارائه خدمات بسـ دقت در انجام اموجه و تأکید از خود نشان می دهند، البته براي انجام درست کارها تو يادیحد زمسئوالن تا که 

تکیه بر روشهاي عملیاتی مسئوالن سازمان به جاي  شهرستان یزد یدولت ين در سازمان هایهمچن .ر می گیردمورد تشویق و تأکید قراکم 

مـورد قـدردانی   بسـیار کـم   نتایج کار کارکنان توسط مسئوالن این در حالی است که و نتایج حاصل از آن تأکید می ورزند  انجام کار بر

یت تصـمیمات مـدیر   اعتقـاد دارنـد کـه    یدولتـ  يسازمان ها  کارکنان. و معموال پاداشی براي آن در نظر گرفته نمی شود نمی گیردقرار 

مسـئوالن منظـور   اما منافع پرسنل در تصـمیم گیـري هـاي     ،کارکنان مورد توجه قرار گیرد سبب می گردد که عقاید و پیشنهادات جدید

به کار گروهی و تشکیل گروههاي کاري جهت انتقال اطالعـات و  از سوي مدیران  دهد که یپرسشنامه ها نشان م يداده ها. شده استن

تـا  افـراد   ،وقتی در کارها مشکلی پیش می آیـد بر اساس نظر کارکنان و این در حالی است که  داده می شود تبادل نظر خیلی کم اهمیت

پیگیـري در بـه    پشـتکار و  روحیه تالش ون یهمچن. مشکل واحد کاري خود با یکدیگر همکاري و مساعدت می نمایندبراي  يادیحد ز

به عنوان یـک آرمـان و اهـداف عالیـه     سازمان . پذیرش مسئولیتهاي بیشتر هستند نخواهاد، اما کارکنان کمتر ثمر رساندن کار وجود دار

مسئوالن ذیربط بر لزوم تغییر در رویه هاي قانونی و مدون در عمل،  یتأکید می ورزد، ول هاي نوین انجام کار بر جذب تکنولوژيخود 

کـه انجـام مـی     ياکثر پاسخ دهندگان معتقدند کـه کـار  . ورزند تأکید می ار کمیبس موجود به منظور بهبود کیفیت و تولید کاالهاي بهتر

درك  ن کارمنـدان یهمچنـ . کننددر دوره هاي آموزشی ضمن خدمت شرکت می ار کم یو بس با موفقیت همراه است يادیتا حد زد نده

اهداف فردي اهمیت می دهند،  که به نظر می رسد بیشتر به جاي اهداف سازمانی بهسازمان دارند  در صحیحی از اهداف کار خودباً یتقر

 یآنان گرفتـه مـ   ار کم نظراتیا در موارد بسیی شود نمنظر خواهی ظوراولویت بندي اهداف واحدکاریشان از آن ها به من اما در سازمان

البتـه در   ،را در اختیـار دارنـد   انجام شرح وظایف خود وسایل و تجهیزات مورد نظر در شهرستان یزد یدولت يکارمندان سازمان ها. شود

ت از نظـر  ارائـه خـدمات تـوأم بـا موفقیـ     ن یهمچن. اختیار ندارند دررا کافی انجام وظایف منابع  و بخصوص بودجه به منظور یل مالیمسا

از  آن هـا . منـد مـی شـوند    بهـره  یکمـ عمل در انجام امور از پاداشـهاي نقـدي    هنگام نشان دادن ابتکار در یمافوق حائز اهمیت است ول

و پایین  در سازمان میان کارکنان رده هاي باالارتباط اطالعاتی  یول ،مطلع می شوندبه طرق غیر رسمی ي که انجام می دهند کیفیت کار

البته بـه دلیـل شـرایط خـاص کـه مـی تـوان آن را         ،دارند يادیمسئوالن خود اعتماد ز به مدیران وت کارمندان یاکثر. باشد یار کم میبس
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را  رقابت سازمانهاي دیگر در خدمات همانندپاسخ دهندگان . نموده اند یابیاتخاذ تصمیمات شبکه را کم ارز در قانون ریتاث روابط نامید،

 .کرده اند یابیي دولت در بهبود عملکرد را کم ارزتغییر آیین نامه ها ریتاث یدانند، ول یم بر حرفه خود موثر میبه طور مستق

 .دهد ینشان م Achieveعملکرد مدل  يوص مولفه هارا در خص يج آزمون آمارینتا 1شماره  جدول

 

t خطاي معیار انحراف معیار میانگین مؤلفه هاي عملکرد مدل 

Achieve
402/8

956/11

718/15

392/15

661/19

905/27

002/18

4142/0

2477/0

1821/0

1684/0

1577/0

1034/0

1707/0

9261/0

554/0

4071/0

4454/0

3526/0

2313/0

2957/0

48/3

962/2

862/2

5914/2

1/3

886/2

0733/3

توانایی

درك

حمایت

انگیزش

بازخور

اعتبار

محیط

 Achieveدر خصوص مؤلفه هاي عملکرد مدل  tآزمون میانگین وتوزیع خطاهاي معیار،: 1جدول شماره 

 

نشـانگر ایـن اسـت کـه      ،بـاالتر اسـت   tالي از حد بـا  œ= 05/0هاي محاسبه شده براي هفت مؤلفه عملکرد در سطح    tبا توجه به اینکه 

همچنین  .باشند یم یدولت يسازمان هااز سطح متوسط در  حمایت، انگیزش، بازخور، اعتبار و محیط باالتر شاخص هاي توانایی، درك،

مولفـه   يشاخص هـا      توزیع انگریبنیز  2شماره جدول . میانگین و انحراف معیار نظرات پاسخ دهندگان در جدول نشان داده شده است

بر اساس معیارهاي آماري نشان دهنده وضعیت مناسب سازمانهاي دولتی از نظـر مولفـه   که  باشد ینز میدر مدل راب یفرهنگ سازمان يها

 .هاي فرهنگ سازمانی می باشد

 

t  مؤلفه هاي فرهنگ سازمانی میانگین انحراف معیار خطاي معیار

 ریسک پذیرينواوري و  978/2 6341/0 2836/0 501/10

 نتایج و بازده عملیات 4725/3 6344/0 3172/0 948/10

 توجه به تأثیرنتایج تصمیم 15/3 6324/0 3651/0 628/8

 توجه به جزئیات 675/2 3646/0 1823/0 672/14

 گروه گرایی 245/3 5869/0 2934/0 058/11

 تهورطلبی 475/3 3615/0 1808/0 224/19

 رشد 8633/0 5064/0 2924/0 794/9

 در خصوص مؤلفه هاي فرهنگ سازمانی مدل رابینز tآزمون  میانگین و توزیع خطاهاي معیار،: 2جدول شماره 
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در جدول ارائـه  . دارد همبستگی معنی دار وجود p >05/0نشان می دهد که بین عملکرد با مؤلفه هاي فرهنگ در سطح  3شماره جدول 

بـا   spssاط بین متغیرها نشان داده شده است که نتایج بدون هیچ تغییري از ستاده هاي برنامه و آزمون همبستگی براي ارتب tشده آزمون 

 . استخراج شده است یدولت يتوجه به داده هاي سازمان ها

 

نتایج و   

بازده 

 عملیات

توجه به 

تأثیر 

نتایج 

 تصمیمات

توجه به  نوآوري رشد تهورطلبی

 جزئیات

 گروه گرایی

 عملکرد

 

R٢

p
 ـ991/0

002/0 

291/0- 

013/0 

384/0 

000/0 

677/0 

010/0 

4/0 

000/0 

 ـ573/0

001/0 

663/0 

002/0 

 ضریب همبستگی بین ابعاد مطلوب فرهنگی و عملکرد: 3جدول شماره 

 قیات تحقیآزمون فرض

 tاینکـه   بـا توجـه بـه   . فرضیه فرعی ذکر شده می پـردازیم هفت  فرضیه اهم و به آزمونزمون همبستگی آو  tبه کمک آزمون 

نشانگر ایـن اسـت کـه شـاخص هـاي       ،باالتر است tاز حد باالي  ą= 05/0هاي محاسبه شده براي هفت مؤلفه فرهنگ سازمانی در سطح 

رشد بیش از سـطح متوسـط در    بازده عملیات، توجه به تأثیر نتایج تصمیم، توجه به جزئیات، گروه گرایی، تهورطلبی و نوآوري، نتایج و

 .دارد وجود یدولت يسازمان ها

موجـب افـزایش    یدولتـ  يسـازمان هـا  حاکمیت ارزشـهاي مطلـوب فرهنـگ سـازمانی در     به صورت  قین تحقیا یه اصلیفرض

محاسبه شده مربوط به هفت مؤلفه عملکرد و همچنین هفت مؤلفه فرهنـگ   tبا توجه به اینکه شود،  یسازمان ها معملکرد کارکنان این 

فرهنـگ سـازمانی بـه طـور کلـی همبسـتگی        رد می شود و بین عملکرد وصفر فرض  p >05/0در سطح  د،قرار دار tباالتر از حد باالي 

از % 41کـه نشـان مـی دهـد     % 41برابـر اسـت بـا     R٢ضریب تعیین ن یهمچن. می باشد%  1/64میزان همبستگی  معنی داري وجود دارد که

بطه نیز نشان می دهد بین این دو متغیـر همبسـتگی مثبـت وجـود     جهت را .تغییرات نمرات عملکرد و فرهنگ سازمانی مشترك می باشند

اول  یفرعـ  هیفرض. دارد که بیانگر آن است که با افزایش حاکمیت ارزشهاي مطلوب فرهنگ سازمانی میزان عملکرد نیز افزایش می یابد

. شـود  یقبول مـ  ،ملکرد کارکنان رابطه داردبا ع بازده عملیات کارکنان بر نتایج و شهرستان یزد یدولت يسازمان هاتأکید مدیریت  یعنی

جهت رابطـه  با عملکرد کارکنان رابطه دارد،  شهرستان یزد یدولت يسازمان هاتوجه به تأثیر نتایج تصمیمات بر کارکنان ه یفرضدر مورد 

 .میمات عملکرد کاهش می یابـد افزایش توجه به تأثیر نتایج تصبا به عبارتی ، نشان می دهد بین این دو متغیر همبستگی منفی وجود دارد

ضریب همبستگی بین ایـن  ن که یطه دارد، با توجه به اراببا عملکرد  یدولت يسازمان هاروحیه تهورطلبی و رقابت جویی کارکنان فرض 

 عملکـرد  ،افـزایش تأکیـد بـر رشـد    ه یفرضـ . شـود  ی، مورد قبول واقـع مـ  معنی دار می باشد p >05/0است که در سطح  384/0 دو متغیر

بـا عملکـرد    سـازمان تشویق کارکنان به نوآوري و ریسک پذیري توسط ه یفرضدر  .باشد یرش میارکنان را افزایش می دهد، مورد پذک

ازکارکنـانش در   یدولت يسازمان هاانتظار  .نشان می دهد بین این دو متغیر همبستگی مثبت وجوددارد کارکنان رابطه دارد، جهت رابطه

سازماندهی فعالیتهاي کارکنان شـرکت  ه یدر مورد فرض. دهد یرا نشان م یمعکوسیات با عملکرد کارکنان رابطه مورد توجه آنان به جزئ

 p >05/0اسـت کـه در سـطح    663/0ضریب همبستگی بین ایـن دو متغیـر  ، چون حول محور گروه کاري با عملکرد کارکنان رابطه دارد
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کارکنـان   زایش سازماندهی فعالیتهاي کارکنان حول محور گـروه کـاري عملکـرد   درصد است با اف 44 نیز برابر R٢ معنی دار می باشد و

.خواهد یافت افزایش

 

 شنهاداتیو پ ينتیجه گیر

پس سازمان . هاي مطلوب فرهنگ سازمانی و عملکرد کارکنان همبستگی مثبت وجود دارد این تحقیق نشان داد که بین ارزش

انند با ارتقاء سطح بعضی از مؤلفه هاي فرهنگ سازمانی خود مثل روحیه تهورطلبی و رقابت هاي دولتی یزد با توجه به این تحقیق می تو

جویی، رشد، تشویق کارکنان به نوآوري و ریسک پذیري و سازماندهی فعالیت هاي کارکنان حول محور گروه کاري موجبات ارتقـاء  

د براي دیگر مؤسسات خصوصی و در سـطح صـنایع نیـز مفیـد واقـع      البته نتایج این تحقیق می توان. سطح عملکرد کارکنان را فراهم کند

بـازنگري در نیروهـاي داخلـی و     و ینـده آدیگـر تـاثیر گـذار در اسـتراتژیهاي     درك محیط و نیروهـاي در این راستا می توان ابتدا . شود

تعیین ارزشهاي بنیـانی   تغییر فرهنگ،سی درم اساسازمان گاتعیین ارزشهاي بنیانی  شناسائی و .سازمان را اجرا کردگذار بر خارجی تاثیر

ر سـاختا  چه نوع فرهنـگ، ارزشـها و  ، یعنی این که می خواهد بشود سازمانمشارکتی از آنچه که ایجاد دیدگاه سپس.و همیشگی است

ه سرعت عمل بیشـتري اسـت؟   آیا نیاز ب. برسیمآینده  واستقرار استراتژي و تطابق با محیط جاري سازمانی نیاز است تا بتوانیم به توسعه و

، فرهنگ کـه نیـاز بـه تغییـر آن اسـت     ز تعیین عناصري ا ارزیابی فرهنگ موجود وارباب رجوع می باشد؟ نزدیکتري با آیا نیاز به ارتباط

یین تع. یک آینده شروع می شودژارزیابی از اهداف استراتو تغییرات فرهنگی معموال با تشخیص فرهنگ موجود  .مرحله بعدي می باشد

....) زشها، نرمهـا، سـاختارها، سیسـتمها و    ار( آیا عناصر موجود. بین دو استراتژي پر گردد شکافچه تغییراتی بایستی انجام شود تا اینکه

 مـدیریت سـازمان   می تواند بسیار کارساز باشد، چرا که تعیین مدیران ارشد در هدایت تغییر فرهنگ. در راستاي اهداف آینده می باشند

. خوبی خواهد داشتباشند تاثیر بسیار با تخصص هاي گوناگوناز افرادي  مدیریتاگر . موفقیت براي تغییر فرهنگ استلیديعامل ک

بایـد قـادر باشـد در کلیـه سـطوح      و نیـز   اشراف و تمرکز الزم را دارنـد باید مطمئن باشد که افراد بر اهداف در نظر گرفته شده مدیریت

عملیاتی کـه منجـر بـه نغییـر گـردد، توانمنـد        است که دیگران را براي تصمیم گیري وهمچنین نیاز. نان کنداطمی اعتماد وسازمان ایجاد

 برنامهباید انجام شود و شناسائی شد، استقرار برنامه اهداف و افق زمانی       و موجود سازمانهنگامی که فاصله بین فرهنگ جدید.دساز

ایجاد انگیـزه در میـان تمـامی    و فرهنگ سازمانی نیازمند برقراري ارتباطی دقیق و متقاعدکننده ر درتغیی. عملیاتی بایستی توسعه پیدا کند

آنـان بایـد   . قـرار داد یقی که نیاز به تغییـر را درك کننـد،  راز تمامی کارکنان آنها را در حلقه زنجیر به طبایستی با پرسش. ذینفعان دارد

رهبري تغییر به منزله هدایت کننده، تسهیل . را ایجاد خواهد کردهاي جدیدي و چگونه فرصتبدانند که چگونه تغییر به نفع آنان است 

توسـعه اسـتراتژي بـراي     مقاومت وشناسائی موانع و منابعسپس بایستی به .براي پشتیبانی از تغییر است کلیه نیروها،توانمند کننده ساز و

اگر در تمـام سـطوح تضـاد و چالشـها      و از خود بروز می دهندس العملهاي متفاوتیافراد در مقابل تغییر عک پرداخت، چرا که رفع آنان

اشـتیاق مـدیریت بـه شـنیدن صـداي کارکنـان        ترس را می توان با ارائـه اطالعـات و  . ر خواهد بودت تسخ مقاومت قطعاً ،برطرف نشوند

تطبیق بـا تغییـر کمـک کنـد، ایـن      ي به دیگر کارکنان برااستراتژي دیگري که می تواند  .عالقه مندي آنان را افزایش دادکاهش داده و

عالوه مدیریت نیاز دارد که افراد را بـه درك فرصـتها و فوایـد شخصـی کـه از      به. هاي کوچکتري تقسیم کنند است که تغییر را به گام

سـازمانی مـی باشـد کـه      گتغییـر فرهنـ  الگوسـازي در جهـت تقویـت    نهادینه سازي وگام بعدي، .دمی گردد، ترغیب نمایتغییر حاصل

که رفتار مدیریت و تصمیمات او مطابق با تغییرات هنگامی. دارد کارکناننقش حیاتی در الگو سازي، تقویت و پاداش  مدیریت سازمان

تغییـر را  از نتـایج ناشـی   به عـالوه مـدیریت بایـد پـاداش رفتـار و     . نگیزشی براي پشتیبانی از تغییر استا است این به منزله ارسال پیامهاي
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١۵

ص داده خواهد شد و گام به گـام مـورد تحلیـل    یعمل تشخوي باید این اطمینان را بدهد که سیستم پاداش و رفتار در حین. تضمین کند

تغییـر   مرحله پایانی مـی باشـد، چـرا کـه     تغییر شکل ارزیابی از فرهنگ سازمانی و نهادینه کردن نرم یادگیري ودر نهایت . قرار می گیرد

با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان به طور . دارزیابی دائم دار دینامیک است که نیاز به بازخورد مستمر و دیک فرآین

 :کلی پیشنهادات زیر را مطرح کرد

 ـ تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها نشان می دهد که مؤلفه هاي فرهنگ سازمانی در سازمان هاي دولتی در سطح متوسـط بـه بـاال   1

 . وجود دارد که مدیران باید سعی کنند با تقویت هرچه بیشتر این مؤلفه ها زمینه عملکرد بهتر را فراهم آورند

ـ در بین مؤلفه هاي فرهنگ سازمانی توجه به جزئیات در پایین ترین سطح خود قرار دارد کـه نشـان مـی دهـد مـدیران بایـد       2

 . چه بیشتر بر توجه به جزئیات به عمل آورنداقدامات الزم براي بهبود این مؤلفه با تأکید هر

مدیران با همکاري بیشتر با محققین بایستی زمینه مناسب تري براي ورود آنها به سازمان و تحقیق در زمینه فرهنگ سازمانی  -3

 .کنندو رابطه آن با عملکرد کارکنان ایجاد کنند تا با یافتن نقطه ضعفهاي فرهنگ سازمانی خود به ارتقاء آن کمک 

ـ مدیران می توانند با جذب کارکنانی که موجب تقویت ارزشهاي مطلوب فرهنگی می شوند زمینه بهبود سطح مؤلفـه هـاي   4

.فرهنگ سازمانی را ایجاد کنند
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