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تواند موجب موفقیت و یا  اثربخشی سازمانی می .فرهنگ سازمانی موجبات سرآمدي سازمان را فراهم می سازد: چکیده
ها در ارتباط مستقیم با مفهوم فرهنگ  ترین موضوعاتی است که در سازمان و یکی از حساس ها گردد شکست سازمان

در این پژوهش مدل تحلیل  شود. باشد. فرهنگ سازمانی غنی باعث افزایش عملکرد و اثربخشی سازمانی می سازمانی می
سازه تکمیل شده مدل دو ارزیابی اثربخشی فرهنگ سازمانی ایجاد گردیده است. در این راستا  ها به منظور پوششی داده

هاي  قرار گرفت. شاخص مورد تجزیه و تحلیل یک شرکت فنی و مهندسیواحد سازمانی  شانزده دنیسون و پارسونز براي
اند. براي افزایش اثربخشی  اثربخشی فرهنگ سازمانی شامل یک نهاده و یک ستاده محور مدل مذکور را تشکیل داده

آموزش، تغییر افراد کلیدي، توسعه نظام مشارکتی، استقرار نظام اجراي فرهنگ سازمانی در واحدهاي ناکارا می توان با 
                                                                                                                                                اقدام نمود. بر مبناي هدف و توسعه مدیریتبا معیارهاي مناسب ارزشیابی عملکرد 

                                                                                                                                                                    
 .ها فرهنگ سازمانی، اثر بخشی سازمانی، تحلیل پوششی داده کلمات کلیدي:

  مقدمه -1
اي از  هاست. فرهنگ سازمانی در حکم مجموعه یکی از تحوالت اساسی دنیاي امروز، تغییر در شیوه نگرش به سازمان

تاثیر گذار و مهمی که موجب نماید. عامل  هاي سازمان را مشخص می هاي بسیار مهم در برگیرنده ارزش ویژگی
  است. ها آن بر سازمانی حاکم شود، فرهنگ ها می در سازمان خالقیت و نوآوري  مدي،آکار  خودکنترلی،

معتقد هستند که ارزیابی و مدیریت فرهنگ سازمانی در حفظ و سالمتی توسعه سازمانی نقش  1اسکات و همکاران
اساسی دارد. تمایل به تغییر فرهنگ سازمانی براي حفظ و سالمتی رشد سازمان از این باور که فرهنگ یک سازمان با 

  .]15[گیرد باشد، نشات می عملکرد آن مرتبط می
حاکم نمایند که کارکنان در آن انگیزه و توانایی الزم را براي انجام و ادامه فعالیت بیابند و با ها باید فرهنگی را  سازمان

چند مورد از . ]12[احساس تعلق نسبت به سازمان خود، بتوانند موجبات پایداري و اثربخشی سازمان را فراهم آورند
  ح است:شر نیانجام گرفته است، به افرهنگ سازمانی  نهیکه در زم یمطالعات

  ارتباط بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی در سازمان تربیت بدنی جمهوري اسالمی ایران یبه بررس ،و همکاران یقربان
داري بین فرهنگ ابر اساس مدل دنیسون پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که در این سازمان، ارتباط مثبت و معن

این عقیده را که فرهنگ سازمان به طور نزدیکی مرتبط با  پژوهش،سازمانی و اثربخشی وجود داشته و در مجموع نتایج 

                                                        
1- Scott et al. 
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توان به عنوان یک ابزار شناختی  دهد که مدل دنیسون را می باشد مورد حمایت قرار داده و نشان می اثربخشی آن می
  .]11[بردارکه بر روي ابعاد مختلف اثربخشی دارد، در سازمان تربیت بدنی به کبراي درك فرهنگ سازمانی و اثراتی 

 سونیدن یبراساس مدل سازمان یسازمان یو اثربخش یفرهنگ سازمان نیرابطه ب یجهت بررس یپژوهش ،و برکات یقربان
و  نیشتریب یپژوهش نشان داد که نقش مولفه مشارکت يها افتهی انجام داده اند. یخراسان شمال يکارکنان استاندار
  .] 10[باشد یکارکنان دارا م یسازمان یاثربخش يرا بر رو ریتاث نیکمتر يرینقش انعطاف پذ

 نیا انگریپژوهش ب نیا افتهی قرار داده است. یسازمان را مورد بررس یبر اثربخش یرابطه فرهنگ سازمان ریتاث ،گل آور
 یمدل مفهوم کیها و ارائه  یبا بررس نکهیشود و ا یسازمان م یعملکرد و اثربخش شیباعث افزا يبود که فرهنگ قو

فرهنگ در عملکرد و  نکهیوجود دارد و ا میمستق يا رابطه یسازمان یو اثربخش یفرهنگ سازمان انیکه م میدیفهم
  .]12[کند یم فایرا ا يا ژهیو نقش یسازمان یاثربخش

اند. این  بررسی نمودهرا کننده ابعاد فرهنگ سازمانی بر توانمندسازي روانشناختی  نقش تبیین ،اسدي و تیمور نژاد
پژوهش در اداره کل مالیاتی جنوب تهران اجرا گردیده است. نتایج پژوهش بیانگر تاثیر هر چهار بعد فرهنگ سازمانی 

  .]1[باشد بر توانمند سازي روانشناختی می
فرهنگ سازمانی در نیروهاي ایستگاهی خط یک قطار شهري مشهد را بر اساس مدل دنیسون  ،خوارزمی و همکاران

ختالف در بعد ا. نتایج پژوهش نشان داد در ابعاد چهارگانه مدل شکاف معناداري وجود دارد که بیشترین ارزیابی نمودند
  .]6[درگیرشدن در کار است

اند و  آفرین بر روي فرهنگ سازمانی انجام داده رهبري تحول پژوهشی با هدف تاثیر، حمیدیان پور و منصور آبادي
اند. نتیجه پژوهش حاکی از این است که بین سبک رهبري تحول آفرین و  چارچوبی مفهومی در این زمینه ارایه نموده

  .]5[فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت آفتاب درخشان فارس رابطه معناداري وجود دارد
وري نیروي انسانی پرداختند. جامعه آماري این  در پژوهشی به بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در بهره ،الوانی و همکاران

وري  پژوهش شبکه بهداشت و درمان شهرستان زنجان بودند. نتایج نشان داد که بین متغیر فرهنگ سازمانی با بهره
  .]2[نیروي انسانی رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد

هاي پژوهش نشان  اران، تاثیر فرهنگ سازمانی بر توانمندسازي کارآگاهان پلیس بررسی نمودند. یافتهحسینیان و همک
پذیري و کیفیت ماموریت سازمان در توانمندسازي کارآگاهان پلیس تهران  کار، انطباق در داد که درگیرشدن کارکنان

  .]4[تاثیردارد
اند. در این  در شرکت پلی نار پرداختهبه بررسی فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون  ،ایران زاده و محمودي اشان

برداري و کنترل کیفی بررسی شد. براساس پژوهش به عمل آمده در  پژوهش فرهنگ سازمانی در سه بخش اداري، بهره
  .  ]3[تمام ابعاد چهارگانه در حد متوسط و باالتر از متوسط قرار گرفته است

. با شناخت گیردها قرار  هاي مدیران سازمان در اولویت فعالیتباید رهنگ سازمانی به عنوان یک ضرورت مهم شناخت ف
  .شود دقیق فرهنگ سازمانی، امکان رویارویی با بازار سرشار از تحول و رقابت میسر می

هاي فعال در  و به یکی از شاخهاي رو به گسترش بوده  سرعت فزایندهها با  امروزه استفاده ازتکنیک تحلیل پوششی داده
ها عالوه بر میزان کارایی نسبی،  هاي تحلیل پوششی داده . استفاده از مدلعلم تحقیق در عملیات تبدیل گردیده است

ها، خطی مشی سازمان را به  هاي مختلف تعیین نموده و با ارایه میزان مطلوب آن در شاخصنقاط ضعف سازمان را 
بنابر تحوالت سریع دنیاي کنونی و اهمیت فرهنگ سازمانی و تاثیر آشکار فرهنگ  دهد. میسوي ارتقاي کارایی سوق 

با روش  سازمانی فرهنگاثر بخشی ارزیابی تا به  ندبر آن گردید انبر عملکرد و به تبع آن موفقیت سازمان، پژوهشگر
  . بپردازد ها داده یپوشش لیتحل
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  فرهنگ سازمانی مدل دنیسون -1-1
، بهـره گرفتـه شـده اسـت      ]15و14[مدل دنیسوندر این پژوهش از هاي گوناگونی از فرهنگ سازمانی وجود دارد.  مدل

باشـد و همچنـین قابلیـت اسـتفاده در تمـام سـطوح        زیرا این مدل شامل ابعاد کامل و عمیقی از فرهنگ سـازمانی مـی  
انتخـاب ایـن    دیگـر  ي رفتارگرایی این مدل از دالیلها و مبنا جدید بودن این مدل نسبت به سایر مدلسازمانی را دارد. 
طبـق مـدل   نمایـد.   مـی  معرفـی  دنیل دنیسون در مدل خود ابعاد فرهنگ را در چهار محور اصلیآیند.  مدل به شمار می

به دیدگاه مشترك اعضاي سازمان از جهت دستیابی بـه اهـداف سـازمان توجـه زیـادي       فرهنگ ماموریتی در دنیسون،
گیرنـد. رهبـران سـازمان داراي     افراد کامال در جریان امور و مسیر سازمان، نوع نقش و هدف سازمان قـرار مـی  شود.  می

کنـد و   بر آن حاکم باشد بر امـور درون سـازمانی تاکیـد مـی     فرهنگ تداوم رویهشوند. سازمانی که  دیدگاه مشترك می
وري زیـاد اسـت. از نظـر     یکپـارچگی، انسـجام و بهـره    کوشد خود را در محیط ثابت پندارد . موفقیت سازمان در گرو می

ولیت و تعلـق در افـراد سـازمان    ئهاي سازمان، آفریننده حـس مسـ   دخالت دادن کارکنان در فعالیت فرهنگ مشارکتی
کوشد  پذیري تاکید داشته و از نظر استراتژیک به محیط خارجی توجه دارد و می بر انعطاف پذیري فرهنگ انطباقاست. 

گویـه اي بـه بررسـی چهـار      60 فرهنـگ سـازمان مـدل دنیسـون بـا سـازه       .]16و1[یان تـامین گـردد  رنیازهاي مشتتا 
بعد(فرهنگ ماموریتی، فرهنگ تداوم رویه، فرهنگ مشارکتی و فرهنگ انطباق پذیري) و دوازده مولفـه (توانمندسـازي،   

همـاهنگی، ایجـاد تغییـر، مشـتري مـداري، یـادگیري       هاي بنیادین، توافق، انسجام و  ها، ارزش گرایی، توسعه قابلیت تیم
هـر سـازه، نمـرات     يبرا سونیدر پرسشنامه دن .]7[پردازد سازمانی، جهت استراتژیک، اهداف و مقاصد و چشم انداز) می

ـ   ف،یضع یفرهنگ سازمان انگرینما 120 یال 60 نیب ـ  120 نینمـرات ب متوسـط و   یفرهنـگ سـازمان   انگریـ نما 180 یال
، حدود مذکور در تعداد سازه ضـرب  بیش از یک سازه يبرا خواهد بود. يقو یفرهنگ سازمان انگریب 180از  نمرات باالتر

  باشد. می 300و حد باالي نمرات  60حدپایین نمرات  در مدل فرهنگ سازمانی دنیسون براي هر یک سازه، .شدخواهد 
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  الگوي اثربخشی سازمانی پارسونز  -1-2
مدل پارسونز شامل چهـار مولفـه نوآوري(انطبـاق)، تعهـد سازمانی(کسـب هـدف)، رضـایت شـغلی(یگانگی) و سـالمت          

) AGILکارکردهاي چهارگانه ضروري نظـام اجتمـاعی پارسـونز(    لبراساس مدباشد.  سازمانی(حفظ الگوها، روحیه) می
ـ  .)1385اي استاندارد تعیـین و بررسـی خواهـد شـد(زکی و همکـاران،      گویه 28میزان اثربخشی سازمانی با سازه   نیاز ب

 پارسـونز،  یسـازمان  یدر سازه اثربخش ها داشته است. کاربرد را در سازمان نیشتریچارچوب پارسونز ب ،یاثربخش يالگوها
اثربخشی سازمانی متوسـط و نمـرات    زانیم 84تا  56 نینمرات ب ف،یاثربخشی سازمانی ضع زانیم 56تا  28 نینمرات ب

. در مدل اثربخشی سازمانی پارسـونز بـراي هـر یـک      سازد. یم انیخوب را نما اریاثربخشی سازمانی بس زانیم 84 يباال
، حدود مـذکور در تعـداد سـازه ضـرب     بیش از یک سازه يبرا. باشد می 140نمراتو حدباالي  28سازه، حدپایین نمرات

ولف و پـولتر  ، )2005(نییکامرون و کو قبیل زا يمتعدد يها در پژوهش یبر اثربخش یفرهنگ سازمان ریتاث .شدخواهد 
  .]9[است دهیرسبه اثبات ) 1391نژاد و همکاران( یسلمان، )1391و همکاران( يدیام ،) 2000(وانیبه نقل از س

  
   محور وروديBCC  مدل -1-3

ها داشته و براي افزایش کارایی به دنبال افزایش  نهادهعلت انتخاب این رویکرد این است که مدیریت کنترل بهتري بر 
) پیشنهاد 1( مدل پایههایی با تایید فرض بازده ثابت به مقیاس،  عدم وجود پژوهشبه دلیل همچنین و ها است.  ستاده

  شد:
Min θ 
St: 

θ   − ∑      ≥ 0	,  = 1, … ,                                                                                                     )1(                                                                                                              ∑      ≥          ,     r=1,…,s ∑       = 1    ≥ 0, ∀ 	, θ		عالمت	در	آزاد 
  

∑=1با اضافه شدن قید تحدب( که در آن  گیرنده با یکدیگر فراهم گردیده است. ) امکان مقایسه واحدهاي تصمیم      
o گیرنده تحت بررسی است.  اندیس واحد تصمیمyij  وxij  نیز به ترتیب، مقادیر ستادهr  ام و نهادهi  واحد  ام براي

  ام است. jام براي واحد iام و مقدار نهاده   r) است و همچنین، به ترتیب، مقادیر ستادهoتحت بررسی (واحد
s ها  تعداد ستادهm ها و  تعداد نهادهn .لیدله ب یمدل پوشش ای هیثانو لیاز آنجا که حل مسا بیانگر تعداد واحدهاست 

محور استفاده  وروديBCC یپژوهش از مدل پوشش نیاست، در ا يکمتر اتیحجم عمل ازمندیکمتر ن يها تیمحدود
  د.شو یم
  
  روش تحقیق -2

چارچوب نظري پژوهش از مـدل فرهنـگ سـازمانی دنیسـون و     است.  يا و توسعه يکاربرد ،پژوهش حاضر از نظر هدف
فرهنگ دنیسـون و سـتاده نیـز مجمـوع      هاي مولفه، مجموع  الگوي اثربخشی سازمانی پارسونز برگرفته شده است. نهاده

 ریسـا  يها ستاده ها و نهاده زانیو دخالت دادن م یینسبت کارا نیباالتر نییتع يبراباشد.  چهار مولفه الگوي پارسونز می
شـود.   یم شنهادیمحور پورودي  BCC هیمدل پا ،یواحد تحت بررس يبرا نهیاوزان به نییدرتع رندهیگ میتصم يواحدها

در د، کنن نییناکارا را تع يها یو خروج ي(مجموعه مرجع) ورود نهیبهبود به زانیتوانند م یم هیثانو يها از آنجا که مدل
    .دشو یمحور استفاده م وروديBCC یپژوهش از مدل پوشش نیا
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و مطلوب  180تر از باال )k	، سازه(به ازاي هر  مجموع چهار بعد فرهنگ سازمانی مدل دنیسون -1-2 فیتعر
(فرهنگ xD بردار ورودي را در دو گروه ورودي مطلوبدر این راستا، . شود محسوب میفرهنگ سازمانی قوي 

 یشاخص ییکارااز آنجاییکه  .دشو می گرفته در نظرو ضعیف)  متوسطفرهنگ سازمانی xU (قوي) و نامطلوب سازمانی
ها  یخروج دیها در جهت تول ياز ورود نهیرا در استفاده به رندهیگ میواحد تصم کی تیریمد ییاست که توانا

رو،  از این تر است. کند کارا دیرا تول يشتریب یکمتر خروج يواحد بتواند با مصرف ورود کیسنجد. هر چه  یم
سازمانی غیرمطلوب  را بر فرهنگ 180کمتري یابد و  نموده تا ارزش عددي تقسیم 180 را بر سازمانی مطلوب فرهنگ

   .نماییم تا ارزش عددي بزرگتري یابد تقسیم می
  

 وبلاثربخشی سازمانی مطمیزان ، بیانگر )l	، سازه(به ازاي هر  84اثربخشی سازمانی باالي نمره  -2-2 فیتعر
ارزش  84نماییم، تا نمرات باالتر از  تقسیم می 84را بر  	   . جهت برآورد نسبت صحیح اثربخشی سازمانیاست

   .عددي بیشتري یابند
  

) جهت ارزیابی اثربخشی فرهنگ سازمانی پیشنهاد 1) به مدل(2-2( و )1-2( ) از افزودن دو قید تعاریف2مدل(
  شود. می

Min θ 
St: (θ	   /180 ∗  ) − ∑ (     /180 ∗  ) ≥ 0	,  = 1, … ,       ,  i∈D                                                 )2(    (180 ∗  /θ	   ) − ∑ (  180 ∗  /   ) ≥ 0	,  = 1, … ,       , i∈U                                                                                                                             ∑ (     /84 ∗  ) ≥ (       /84 ∗  )  ,  r=1,…,s ∑       = 1    ≥ 0, ∀ 	, θ		عالمت	در	آزاد 

  

) با ثابت نگه داشتن θها( تابع هدف سعی در کاهش میزان سطح ورودي ،استچون الگوي مدل ثانویه ورودي محور 
باشد که در این  یک بردار غیرمنفی متغیرهاي تصمیم می λیک متغیر واقعی تصمیم و  θها دارد. در واقع سطح خروجی

کند و در  ایجاد می DMU0هاي  ها و یک حد پایین براي داده مجاز، یک حد باال براي ستاده λjمدل انتخاب هر بردار 
دهد، این امر موجب  ارایه می*min θ=θ گزینه بهتر براي مرتبط شدن با  λ≥0مرتبط با θهاي  مقابل این محدودیت

  به عنوان الگوي هدف سایر واحدهاي ناکارا میزان بهبود بهینه را بیان دارد.  *θشود که می
  

  کارا است که:) یک واحد تصمیم گیرنده وقتی 2در مدل (  -3-2تعریف 
θ*=1 
 

  ها یافته -3
 هـا،  گیریم که هر کدام از آن را در نظر می) یک شرکت فنی و مهندسیواحدهاي سازمانی (واحد تصمیم گیرنده  شانزده

در نهـاده و سـتاده   هـاي   . داده) مصرف کننداثربخشی نمره( ستاده کی دیتول يرا برا فرهنگ سازمانی)نمره ( یک نهاده
    است.) آمده 3جدول(

هـاي اثربخشـی سـازمانی براسـاس      امتیاز مولفـه ) و 1در جدول( هاي فرهنگ سازمان براساس مدل دنیسون امتیاز مولفه
) 4لینگو اجرا و وضعیت کارایی بدست آمده در جـدول(  نرم افزار در )2(مدل. ) ارایه شده است2در جدول( مدل پارسونز

کـارا و   16و14،10شود، از شانزده واحد تصـمیم گیرنـده، واحـدهاي شـماره      همانگونه که مشاهده می آورده شده است.
  باشند.   سایر واحدها ناکارا می
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  هاي فرهنگ سازمان براساس مدل دنیسون امتیاز مولفه -1جدول
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يتوانمند ساز  17 16 17 9  15 16 9 20 17 9 15 14 8 14 9 11 
ییگرا میت  16 12 19 12  18 22 17 15 20 17 17 14 13 12 18 13 

ها تیقابل توسعه  12 13 18 19 11 12 13 21 9 12 11 14 15 10 15 13 
نیادیبن يها ارزش  14 17 19 12 18 15 18 13 16 13 12 8 14 8 13 10 

 11 17 9 12 17 15 14 12 13 10 16 12 14 19 16 13 توافق
یو هماهنگ انسجام  18 14 18 14 11 15 18 19 16 10 14 17 16 17 10 14 

 18 13 15 15 18 17 11 13 16 23 15 20 14 18 11 16  رییتغ جادیا
يمدار يمشتر  18 18 14 14 8 16 15 14 19 15 17 12 11 11 9 12 

یسازمان يریادگی  19 12 12 13 20 11 14 13 19 11 15 13 12 13 13 13 
کیو جهت استراتز تین  20 18 19 14 10 18 14 15 11 15 9 8 14 16 14 11 

و مقاصد اهداف  19 22 19 13 17 15 17 15 16 13 13 13 18 11 14 12 
انداز چشم  18 23 19 12 14 15 12 15 15 12 15 14 12 11 15 15 

 38 43 38 44 35 37 40 42 45 43 48 41 39 57 63 57 فرهنگ ماموریتی
 35 40 34 42 42 41 37 44 45 46 46 41 40 56 47 45  بوروکراتیکفرهنگ 

 37 42 36 36 42 43 38 46 56 39 50 44 40 54 41 45  فرهنگ مشارکتی
 43 35 39 38 43 49 37 51 43 52 42 48 41 44 41 53 فرهنگ  انعطاف پذیري

مدل دنیسون نمره فرهنگ سازمانی  200 192 211 160 174 186 180 189 183 152 170 162 160 147 160 153  
فرهنگ سازمانی تفسیر   متوسط  قوي  متوسط قوي 

  
  هاي اثربخشی سازمانی براساس مدل پارسونز امتیاز مولفه -2جدول
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 14 27 12 22 27 30 21 22 24 25 23 21  16 30 25 28 نوآوري
 26  14 18 18 12 20 18 24 25 27 30 25  20 24 27 20 تعهد سازمانی
 15 12 15 15 18 13 12 25 25 20 26 15 15 25 29 23 رضایت شغلی

 15 24 15 19 19 17 19 20 29 28 24 19 19 30 24 27 سالمت سازمانی

اثربخشی سازمانی پارسونز نمره  108 105 110 70 80 102 102 103 101 70 80 76 74 60 77 70 
اثربخشیتفسیر   متوسط  بسیار خوب  متوسط بسیار خوب 

  
  

  فنی و مهندسی شرکت اثربخشی فرهنگ سازمانی واحدهاي سازمانی يریاندازه گهاي  مجموعه داده -3جدول
DMU   نمره فرهنگ سازمانی

  مدل دنیسون
 یاثربخشنمره 
نمره فرهنگ سازمانی   DMU  پارسونز یسازمان

  مدل دنیسون
 یاثربخشنمره 
  پارسونز یسازمان

DMU1  153  70  DMU9 189  103  
DMU2  160  77  DMU10 180  102  
DMU3  147  60  DMU11 186  102  
DMU4  160  74  DMU12 174  80  
DMU5  162  76  DMU13 160  70  
DMU6  170  80  DMU14 211  110  
DMU7 152  70  DMU15 192  105  
DMU8 183  101  DMU16 200  108  
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  )2میزان کارایی محاسبه شده با نرم افزار  لینگو مطابق مدل ( -4جدول
 کارایی    کارایی  

DMU1 0,725118  DMU9 0,895735  
DMU2  0,758294  DMU10 0,853081  
DMU3 0,696682  DMU11 0,881517  
DMU4 0,758294 DMU12 0,824645  
DMU5  0,767772  DMU13 0,758294  
DMU6  0,805687  DMU14 1  
DMU7 0,720379  DMU15 0,909953  
DMU8 0,867299  DMU16 0,947867  

  
  

برخـوردار   ینـامطلوب  طیاز شرا 5واحد و  تیوضع نیبهتر 15شماره  ، واحدماموریتی در ابعادپژوهش  يها افتهیبراساس 
 .برخوردار است ینامطلوب طیاز شرا 3واحد و  تیوضع نیبهتر 14شماره  واحد ، کیبوروکراتتداوم رویه یا  است. در ابعاد

 در ابعــاد. برخــوردار اســت ینــامطلوب طیاز شــرا 4و3واحــد  و  تیوضــع نیبهتــر 9شــماره  واحــدمشــارکتی،  در ابعــاد
 يهـا  افتـه ی نیهمچنـ . برخـوردار اسـت   ینـامطلوب  طیاز شرا 2واحد  و  تیوضع نیبهتر 16شماره  واحدپذیري،   انعطاف

در شـرکت   نموده است. اخذرا  ازیامت نیمترپذیري ک بعد انعطافو  ازیامت نیشتریببعد ماموریتی است  نیا انگریب قیتحق
پذیري، در رتبه سوم ابعاد مشارکتی و در  در رتبه دوم ابعاد انعطاف است و ماموریتی فرهنگ غالب، فرهنگ مورد مطالعه

رتبه پایین وضعیت فرهنگ بروکراتیک، بیانگر عملکـرد   وروکراتیک به خود اختصاص داده اند.نهایت رتبه نهایی را ابعاد ب
  باشد.  بهینه سازمان می

  
  بحث و نتیجه گیري -4

تر از حد مجاز ارزیابی شده پایین  واحدها و در سایراثربخشی فرهنگ مطلوب  14واحد نتایج مطالعات نشان داد که
اثربخشی تاثیر احتمالی ناشی از  تاثیراتبراي کاهش  ناکارا شناسایی شدند. واحدها سایرکارا و  14واحد شماره. است

   بهبود و ارتقا بخشید.را  فرهنگ سازمانید ناکارا بای هاي در ایستگاه سازمانی ضعیف فرهنگ
ترین  مومی از مهمهاي آموزشی ع ها و الگوهاي رفتاري مطلوب از طریق شرکت در برنامه اعتقادات، ارزش تغییر و پرورش

هاي کلیدي با فرهنگ مطلوب  هاي بهبود فرهنگ سازمانی است. تغییر افراد کلیدي به ویژه تغییر در پست روش
هاي بهبود فرهنگ  هاي حاکم بر سازمان خواهد شد. از دیگر روش تقادات و ارزشعسازمانی، موجب تغییر الگوي ا

شود.  است که منجر به پرورش حس وفاداري و تعهد افراد به سازمان می در سازمان مشارکتی سازمانی ایجاد توسعه نظام
هاي فرهنگ سازمانی موجبات ارتقاي فرهنگ سازمانی را فراهم  براساس ارزشتدوین معیارهاي ارزشیابی عملکرد 

نماید، و  میآورد. توسعه مدیریت بر مبناي هدف بر مشارکت فعال کارکنان در تعیین اهداف و ارزیابی مسایل تاکید  می
سازي  گردد تالش بیشتري در جهت پیاده توصیه مینماید.  کننده تغییر پیدا می نقش مدیر به نقش مشاور و تسهیل

تر و ایجاد بستر مناسب براي سوق سازمان به  پذیري سازمان جهت پاسخگویی مناسب هاي مشارکتی و انعطاف فرهنگ
  موفقیت صورت گیرد.

وري و اثربخشی سازمان تاثیر بگذارد.  است به میزان قابل توجهی بر تعهد کارکنان، بهرهفرهنگ سازمانی قوي قادر 
مدیریت دانش در افزایش اثربخشی سازمان وري منجر به بهبود سطح زندگی و افزایش رفاه خواهد شد.  افزایش بهره

  موثر خواهد بود.
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  مراجع -5
 تبیین کنندگی ابعاد فرهنگ سازمانی بر توانمندسازي  روانشـناختی، بررسی نقش  اسدي، احمد، تیمور نژاد، کاوه، [1] 

  .1397پنجمین کنفرانس ملی پژوهش هاي کاربردي در مدیریت و حسابداري، 
الوانی، سید مهدي، محمدي، سمیه، میرزایی، مهدي، تاثیر فرهنگ سازمانی در بهره وري نیروي انسـانی، فصـلنامه    [2]

  ،.28، شماره1391مدیریت، 
ایران زاده، سلیمان، محمودي اشان، محسن، شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسـون، فراسـوي مـدیریت،     [3]

  .76تا  53، صص15،1389شماره
حسینیان، ش، جعفري، م، بهرامی نکو، م، بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر توانمندسازي کارآگاهان پلـیس آگـاهی    [4]

  .58تا  33،صص12، شماره1390تظامی،افتب، پژوهش نامه نظم و امنیت ان
حمیدیان پـور، ف، منصـور آبـادي، ف.س.، بررسـی تـاثیر رهبـري تحـول آفـرین بـر فرهنـگ سـازمانی، مـدیریت              [5]
  .73تا  59، صص47، شماره1395فردا،
تگاهی خوارزمی ، امیدعلی، باخرزي قزالحصار، سید محمد، هزاره، وحید، ارزیابی فرهنگ سازمانی در نیروهـاي ایسـ   [6]

  .110تا  97، صص33، شماره1397خط یک قطار شهري مشهد براساس مدل دنیسون،
رحیم نیا، فریبرز، علیزاده، مسعود، بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون از نظر اعضاي هیئت علمی  [7] 

  .1، شماره،دوره دهم1387دانشگاه فردوسی مشهد، مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، 
زکی، محمد علی، ادیبی سده، مهدي، یزدخواستی، بهجت، بررسی اثربخشی سـازمانی مـدارس آمـوزش و پـرورش      [8]

  .43تا  27، صص47، شماره1385شهر اصفهان، نشریه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،
ادارات  یسـازمان  یبـر اثربخشـ   ینقش ابعاد فرهنـگ سـازمان   ن،یام ،یمیمحسن، قو ،یبهار، غالمرضا، لقمان یشعبان [9]

، 4، سـال اول، شـماره  1393در ورزش،  یو رفتـار سـازمان   يراهبـرد  تیریورزش و جوانان استان همدان، مطالعـات مـد  
  .101 تا 91صص

براسـاس مـدل    یسـازمان  یو اثربخشـ  یفرهنگ سـازمان  نیرابطه ب ی،بررس1392 د،یمحمود، برکات، مج ،یقربان [10] 
   22-1، صفحه 1392، زمستان 37، شماره 9 ،دورهیخراسان شمال يکارکنان استاندار سونیدن یسازمان
،ارتباط بین فرهنـگ سـازمانی و اثربخشـی در سـازمان     1388مسلم، ،یفیحسن، شر ،ياسد ن،یحس ،محمدیقربان [11]

  . 118تا صفحه  107از صفحه  ; 14شماره   , 7تربیت بدنی جمهوري اسالمی ایران بر اساس مدل دنیسون، دوره  
گل آور، زهرا، تاثیر رابطه فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمان، کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنـگ و توسـعه    [12]

  .1394اقتصادي، 
 [11] Davidson, G (2004), the relationship between organizational culture and financial 
performance in the South African investment bank, unpublished master’s thesis, 
University of South Africa, Pretoria. 
[12] Denison, D.; Cho, H.J. and Young, J. (2000). Diagnosing Organizational Culture: a 
model and method, Working paper, International for management development. 
[13] Denison, D. (2005). http:\\www.Denisonculture.com/culture/culture link\Html 
[14] Kumar Pradhan, R, Lalatendu, P. Kesari Jena , L. (2017), "Transformational 
leadership and psychological empowerment The mediating effect of organizational 
culture in Indian retail industry", Journal of Enterprise Information Management, Vol. 
30 Iss 1 pp.82 – 95. 
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