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چکیده:

این پژوهش با هدف شناسایی رابطه فرهنگ سازمانی واثربخشی سازمانی بر اساس مدل
سازمانی دنیسون در بین کارکنان استانداری خراسان شمالی میباشد .در این راستا سوال اصلی
پزوهش پیش رو این است که اساسا چه رابطهای میان فرهنگ ساازمانی واثربخشای ساازمانی
وجود دارد فرضیه اصلی پژوهش این است که بین فرهنگ سازمانی واثار بخشای ساازمانی در
بین کارکنان استانداری رابطه معنا داری وجود دارد.
از نظر هدف کاربردی وروش پژوهش توصیفی واز نوع همبساتیی میباشاد .جامعاه ن
شامل کلیه کارکنان استانداری خراسان شمالی وحجم نمونه براساس جدول مورگان 155،نفار
بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی –طبقهای انتخاب شدهاند .جهات جماآ وری
اطالعات از روش کتابخانه ومیدانی استفاده شده است برای ابزار گرد وری داده از دو پرسشنامه
فرهنگ سازمانی (دنیسون  )2000واثربخشی ساازمانی (پارساونز )1969بهاره گرفتاه شاده
است .برای سنجش اعتبار پرسشنامهها از ضریب لفای کرونباخ برای هردو پرسشنامه به ترتیب
0/964، 0/953بدست مده که روایی پرسشنامهها توسط محققین ماورد تاییاد قارار گرفتاه
است .که یافتههای پژوهش نشان دادکه :نقش مولفه مشارکتی بیشترین و نقش انعطاف پذیری
کمترین تاثیر را بر روی اثربخشی سازمانی کارکنان دارا میباشد.
واژگان کلیدی :مدل دنیسون با مولفههای مشارکتی ،انعطاف پذیری ،فرهناگ ساازمانی،
اثربخشی سازمانی
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مقدمه:
یکی از متغیرهای مهم در یک سازمان فرهنگ سازمانی ن سازمان میباشد ..فرهنگ سازمانی
میتواند تاثیر مثبتی بر شاخصهای اثر بخشی سازمان چون عملکرد ،اعتمادبه نفس ،نیارش ،رفتاار
فردی ،انییزه ،رضایت شغلی ،سطح تعهدنیروی انسانی ،طراحی ساختار ونظاا هاای ساازمانی،هدف
گذاری ،تدوین و اجرای استراتژیها داشته باشد( .اعرابی)4 :1386،
با نیاهی به نقش و کارکردهای عمده فرهنگ سازمانی میتوان به این نکته وقاوف پیادا کارد
که شاید هیچ متغیری در سازمان نتواند به اندازه فرهنگ ،اعضای سازمان را یکپارچه ،متحد و همسو
نماید .مضاف به اینکه این اتحااد و همساویی در ارزش و بااور مشاتر دارد ،در صاورت مادیریت
صحیح میتواند پایدار مانده بطوریکه خصایص شخصیتی و رفتاری تک تک اعضاای ساازمان را در
این جهت شکل داده و بسیج نمایدو بطورکلی فرهنگ بر نحوه تفکر در رفتار مدیریت و کارکنان اثر
میگذارد .همچنین وجود یک فرهنگ سازمانی مناسب در سازمان میتواند باعث بهبود در عملکرد و
اثربخشی کارکنان شده و در نتیجه کارایی سازمان را نیز باال ببرد .تنها با بررسی ،تغییر و ایجاد یاک
فرهنگ سازمانی مناسب و انعطاف پذیر است که میتوان به تدریج الیاوی تعامال باین افاراد را در
سازمان تغییر داد( .رحمان سرشت)28 :1371 .
مطالعات فرهنگ سازمانی نشان میدهد که شناخت فرهنگ سازمانی به عنوان یاک ضارورت
مهم در اولویت فعالیتهای مدیران سازمان قرار دارد و با تنظیم راهبرد سازمان در حوزه فرهنیای و
ایجاد یک فرهنگ سازمان قوی ،بقای سازمان را تضمین میکند وموجبات عکاس العمال مطلاوب
سازمانی در برابر تغییرات را فراهم می ورد.
اثربخشی سازمانی ،یکی از مباحث مهم و مورد توجه تمامی مدیران سازمان هاست ،اما در مورد
ویژگیهای سازمانهای اثربخش ،توافق همیانی وجود ندارد .علت این امر شاید تمایز ساازمانها از
نظر اهداف و مأموریتهای خاص نهاست .امروزه اثربخشی به طوری فزاینده بار ایجااد انییازش،
طرز تلقی ،ذهنیت ها ،ارزشها و درواقآ بر فرهنگ سازمانی استوار بوده و امکان رویارویی ،شاناخت
و برخورد با جبههای گسترده از تالطم محیطی را فراهم می ورد .اثربخشی رفتارهاای منطقای و باه
عبارتی سیر رفتاری هماهنگ با محیط و استراتژیهای سازمان را به وجود می ورد.
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لذا با بررسی مدل فرهنگ سازمانی دنیسون که به مولفاههای مشاارکتی ،ساازگاری ،انعطااف
پذیری وماموریتی پرداخته است تالش بر این بود که میزان تایید هریک از این مولفهها در فرهناگ
سازمانی استانداری خراسان شمالی محاسبه وبدست ید.
فرهنگ

سازمانی1:

با توجه به اهمیت شناسایی فرهنگ و کارکردها و تاثیر ن بر روی کارکنان ساازمان ،مادلهای
مختلفی برای پژوهشهای مرتبط با فرهنگ سازمانی طراحی و ارائه گردیاده اسات .مباحاث عماده
مورد توجه در غالب مدل ها ،به مباحثی مانند تحول و ثباات ،توجاه باه قابلیتهاا و توانمندساازی،
سازگاری در برابر درگیر شدن ،همیرایای در برابار واگرایای چیاونیی واکانش در برابار ابهاا و ناا
اطمینانی و ...است .الیوی مورد توجه در پژوهش حاضر ،بررسیهای مدل دنیسون است .پرسشهای
پژوهش بر اساس الیوی مورد نظر در این تحقیق مطرح خواهند شد .مبنای الیوی مورد اساتفاده در
این بررسی مطالعه دنیسون است که در سال  2000مطرح شده است .نامبرده در مطالعاه و الیاوی
خود ویژگیهای فرهنیی را اینگونه مطرح کرده است:

فرهنگ

مشارکتی2

تأکید اصلی این نوع فرهنگ بر دخالات دادن و مشاارکت دادن افاراد در کارهاا باا توجاه باه
انتظارات در حال تغییر و تحوالت شتابنده محیط برونسازمانی است .هدف ساازمان در ایان حالات
پاسخیویی سریآ به محیط و افزایش بازدهی است .از نظر فرهنگ مشارکتی دخالات دادن کارکناان
در فعالیتهای سازمان ،فریننده حس مسئولیت و تعلق در افراد سازمان است و موجب افزایش تعهد
افراد نسبت به هدفها و پذیرش مسئولیتهای سازمان به نحو فزایندهای میشود .سازمانهایی کاه
دارای چنین فرهنیی هستند به کارکنان خود اهمیت زیادی میدهند و از این جهت توانستهاند خاود
را با بازارهای در حال تغییر و پر رقابت تطبیق دهند .این سازمانها عالوه بر نکاه بار حفا محایط
داخلی خود تأکید دارند ،تالش میکنند تا با محوریت قرار دادن عامل انسانی ،تغییرات و اصالحات را
برای بهرهمندی از منافآ ،بیشتر اعمال کنند .مؤلفههای تبیین کننده فرهنگ مشارکتی عبارت اسات
از :توانمندسازی ،تیمگرایی وتوسعه قابلیتها (دنیسون.)2005 ،
- Invojvement culture
- Bureaucratic cuiture

1
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فرهنگ سازگاری1
سازمانی که چنین فرهنیی بر ن حاکم باشد بر امور درون سازمانی تأکید میکند و مایکوشاد
خود را در محیط ثابت پندارد و از نظر رفتاری نوعی تداو رویه در پیش بییرد .چنین سازمانی دارای
فرهنیی است که در ن روش انجا کارها مورد توجه و تأکیاد قارار مایگیارد ،عالئام ،نشاانههاا،
قهرمانان و جشنها موجب همکاری بیشتر ،تأیید سنتها و اجارای سیاساتهاا و روشهاای پابرجاایی
میشوند که در جهت تأمین اهداف به کار می یند .در چنین سازمانی افراد مشارکت چندان فعالی ندارناد،
ولی به تداو در رفتار ،سازگاری افراد با سنتهای مرسو  ،همکاری و اشترا مساعی ،اهمیت زیادی داده
میشود .موفقیت سازمان در گرو یکپارچیی،انسجا و داشتن بهرهورى زیااد اسات .مؤلفاههای فرهناگ
تداو رویه عبارتاند از :ارزشهای بنیادین،توافق و هماهنیی و انسجا (دنیسون.)2005 ،

فرهنگ

انعطافپذیری2

از ویژگیهای این نوع فرهنگ این است که بر انعطافپذیری تأکید داشته و از نظر اساتراتژیک
به محیط خارجی توجه دارد و میکوشد تا نیازهاای مشاتریان تاأمین گاردد .در ایان ناوع فرهناگ
هنجارها و باورهایی مورد تأیید قرار میگیرند یا تقویت میشوند که بتوان بدان وسیله عالئم موجاود
در محیط را شناسایی و تفسیر نمود و بر ن اساس واکنش مناسب از خود نشان داد.
سازمانهای دارای فرهنگ انطباقپذیر در مقابل طرحهای جدیاد باه سارعت از خاود واکانش
نشان داده و قادرند به سرعت تجدید ساختار نموده و برای انجا یک کار جدید ،مجموعه رفتارهاای
جدیدی در پیش گیرند .فرهنگ انطباق پذیری در واقآ مشوق نوعی از باورها و هنجارهاای رفتااری
است که میتواند سازمان را در کشف ،ترجمه و تفسیر نمادهاای محیطای در قالاب رفتارهاای ناوین
پشتیبانی کند .این نوع سازمانها باید به نیازهای محیطی پاسخ شاتابنده دهناد ،سااختار خاود را باه
سرعت تعدیل نموده و الزامات نوین را به سانی به کار بییرند .مؤلفههای اصالی فرهناگ انطبااق-
پذیری عبارت است از :ایجاد تغییر ،مشتری گرایی ،یادگیری سازمانی (فرهی)112 :1384،

- Consistency culture
- Adaptability culture
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مأموریتی1

سازمانی که چنین فرهنیی بر ن حاکم است میکوشد تا نیازهای محیط خارجی را تأمین کناد،
ولی الزامی در خود نمیبیند که به سرعت دستخوش تغییرات قرار گیارد .در فرهناگ ماأموریتی باه
دیدگاه مشتر اعضای سازمان از جهت دستیابی به اهداف سازمان توجه زیادی میشود .افراد کامالً
در جریان امور و مسیری که سازمان باید طی کند ،نوع نقش و هدف سازمان قرار میگیرند .رهبران
سازمان دارای دیدگاه مشتر میشوند نها ینده سازمان را ترسیم ماینمایناد و ن را در معارض
دید همیان قرار میدهند .عمادهتارین مؤلفاههاای ایان ناوع فرهناگ ساازمانی عباارت اسات از:
برخوردارى از جهتگیری استراتژیکو رمانی ،چشمانداز محورى و شفاف باودن اهاداف و مقاصاد.
(فرهی.)13 :1384 ،
اثربخشی سازمانی:

2

"اثر بخشی " :اثر بخشی را توتو این چنین تعریف میکنند :فرایندهای جرخشی و مداو اسات
که از طرح برنامه شروع میشود و شامل تما فعالیتهایی است که هم در جهت دستیابی باه اهاداف
سازمان است و هم تعیین میکندکه انجا نها تا چه اندازه خوب و مطلاوب صاورت گرفتاه اسات.
(قربانی )64:1379،
پیشینه پژوهش:
مطالعاتی بر اساس مدل فرهنگ سازمانی دنیسون انجا گرفته که عبارتند از :
طیبه رستمیان در سال 1390درقالب پایان نامه پرداخته وبه این نتیجه رسیده که بین فرهنگ
سازمانی ومولفههای ن تفاوت معناداری وجوددارد.
اردالن و همکارانش( )1387در تحقیقی تحت عنوان رابطۀ بین فرهنگ سازمانی باا ییاانیی
فرد -سازمان را با استفاده از مدل دنیسون در دانشیاههای دولتی غرب کشور ،مورد بررسی قرار دادند.
نها نشان دادند که هر چهار بعد فرهنگ سازمانی مدل دنیسون در دانشیا ههای غرب کشور حاکم
است .همچنین ،در این پژوهش مشخص شد که بعد رسالت ،بااالترین همبساتیی را باا معیارهاای
- Mission culture
-toto
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سازمانی ییانیی فرد  -سازمان و بعد درگیر شدن در کار پایینترین میزان همبستیی را با معیارهاای
فردی ییانیی فرد -سازمان داشته است.
منوریان و بختایی( )1386در پژوهش خود مدل دنیسون را در سازمان مدیریت صانعتی ماورد
بررسی قرار دادند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سازمان مدیریت صنعتی در هر چهار بعد
درگیر شدن در کار ،انطباق پذیری ،سازگاری و رسالت در حد متوساط و بااالتر از متوساط قارار دارد.
سازمان مدیریت صنعتی بهترین وضعیت را در متغیرهای درگیر شدن در کاار و انطبااق پاذیری باه
دست ورده است .با وجود این ،در برخی شاخصها از جمله هماهنیی و پیوستیی و اهداف و مقاصد
نیازمند بهبود است .همچنین ،در این تحقیق مشخص شد طیف منعطاف -ثابات ساازمان مادیریت
صنعتی به سمت منعطف تمایل دارد و در طیف تمرکز داخلی -خاارجی نیاز اخاتالف قابال تاوجهی
مشاهده نشده است.
ییلماز و ارگان )2008(1درتحقیقی تأثیر ابعاد مدل فرهنگ ساازمانی دنیساون را بار عملکارد
سازمانها مورد مطالعه قرار دادند .در این تحقیق مشخص شد که برای بعد انطباق پذیری بیشاترین
امتیاز و بعد سازگاری کمترین امتیاز به دست مده است .همچنین ،از نتایج این تحقیق برمی ید کاه
بعد رسالت بیشترین تأثیر را بر افزایش عملکرد شرکتهای تولیدی دارد .همچنین ،توانایی شرکت در
تولید محصوالت جدید به شدت تحت تأثیر ابعاد انطباق پذیری و سازگاری میباشد .الیوی مفهاومی
تحقیق
برای این پژوهش از مدل دنیسون استفاده شده است .در این الیو فرهنگ سازمانی بار اسااس
مدل دنیسون به چهار مولفه مشارکتی ،سازگاری ،انعطاف پذیری و ماموریتی تقسیم شده اسات کاه
هر کدا از مولفههای فرهنگ سازمانی میتواند در ارتباط مستقیم با اثربخشی سازمانی باشد .در این
پژوهش فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر مستقل و اثربخشی سازمانی به عنوان متغیر وابسته در نظر
گرفته شده است.
تحقیقات جدید دنیسون ( )2006نشان داده که فرهنگ سازمانی باا عملکارد ساازمان رابطاه
عمیقی دارد .همچنین فرهنگ دریک سازمان موفق و مؤثر باید کلیه خصوصیات را از خاودش باروز

1-Yilmaz and organ
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دهد .بنابراین باید انطباق پذیر ،بسیار سازگار و بسیار مشارکت جاو باشاد ولای ضامناً هماه اعضاا
سازمان متفق القول از یک مأموریت مشتر تبعیت کنند.
الیوی مفهومی تحقیق
برای این پژوهش از مدل دنیسیون استفاده شده است .در این الیو فرهنگ سازمانی بر اسااس
مدل دنیسون به چهار مولفه مشارکتی ،سازگاری ،انعطاف پذیری و ماموریتی تقسیم شده اسات کاه
هر کدا از مولفههای فرهنگ سازمانی میتواند در ارتباط مستقیم با اثربخشی سازمانی باشد .در این
پژوهش فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر مستقل و اثربخشی سازمانی به عنوان متغیر وابسته در نظر
گرفته شده است.
الیوی مفهومی تحقیق
فرهنگ مشارکتی

اثربخشی

فرهنگ سازگاری

فرهنگ
سازمانی

سازمانی

متغیر مستقل

فرهنگ انعطاف
پذیری

متغیر وابسته
فرهنگ ماموریتی

روش تحقیق:
جامعه ماری :شامل کلیه کارکنان استانداری خراسان شمالی میباشد .حجم نموناه :بار اسااس
جدول مورگان تعداد 155نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است.
شیوه نمونه گیری :با توجه به ماهیت موضوع پاژوهش وجامعاه مااری ماورد مطالعاه از روش
نمونه گیری تصادفی-طبقهای ساده استفاده شده است.
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در این تحقیق به منظور جمآ وری اطالعاات ماورد نیااز ازمطالعاات کتابخاناهای باه منظاور
دستیابی به پیشینه تحقیق و مبانی نظری انجا گرفته است ودر مرحلاه پیمایشای و انجاا مراحال
تحقیق از دونوع پرسشنامه استاندارد ،پرسشانامه فرهناگ ساازمانی دنیساون ()2000و پرسشانامه
اثربخشی سازمانی پارسونر (  )1969استفاده شد است .برای سنجش اعتبار پرسشنامههاا از ضاریب
لفای کرونباخ استفاده شد که برای هر دو پرسشنامه به ترتیاب0/964 ،953/0بدسات ماده کاه
روایی پرسشنامهها توسط محققین وصاحبنظران مورد تایید قرار گرفته است جهت تجزیاه و تحلیال
دادهها از مار توصیفی و استنباطی با استفاده از بسته نر افزاری SPSS18استفاده شده است .بارای
بررسی وجود همبستیی بین متغیرهای پژوهش از ضریب همبستیی پیرسون استفاده شده است
یافتههای پژوهش:
فرضیه اصلی
فرضیه اصلی :بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی در بین کارکناان اساتانداری خراساان
شمالی در سال 1393رابطه وجود دارد.
جدول :4-4زمون همبستیی پیرسون
همبستیی پیرسون
مقدار زمون
کمترین سطح معناداری
تعداد

0/622
0/000
155

با توجه به نتایج به دست مده کمتر شدن کمترین سطح معناداری بدست ماده از  05 .0دال
بر تأیید فرضیه میباشد .و بین دو متغیر فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی همبستیی باا شادت
قوی ( )0/622وجود دارد .یعنی با باالرفتن فرهنگ سازمانی اثربخشی سازمانی نیز باال میرود.
فرضیه اول
بین درگیر شدن در کار (مشارکت) اثربخشای ساازمانی در باین کارکناان اساتانداری خراساان
شمالی در سال 1393رابطه وجود دارد.
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جدول :5-4زمون همبستیی پیرسون
همبستیی پیرسون
مقدار زمون
کمترین سطح معناداری
تعداد

0/649
0/000
155

با توجه به نتایج به دست مده کمتر شدن کمترین سطح معناداری بدست ماده از  05 .0دال
بر تأیید فرضیه میباشد .و بین دو متغیر درگیر شدن در کار و اثربخشی سازمانی همبستیی با شادت
قوی ( )0/649وجود دارد .یعنی با باالرفتن مشارکت سازمانی ،اثربخشی سازمانی نیز باال میرود.
فرضیه دو
بین ساازگاری و اثربخشای ساازمانی در باین کارکناان اساتانداری خراساان شامالی در ساال
1391رابطه وجود دارد.
جدول  :6-4زمون همبستیی پیرسون
همبستیی پیرسون
مقدار زمون
کمترین سطح معناداری
تعداد

0/637
0/000
155

با توجه به نتایج به دست مده کمتر شدن کمترین سطح معناداری بدست ماده از  05 .0دال
بر تأیید فرضیه میباشد .و بین دو متغیر سازگاری و اثربخشی سازمانی همبستیی با شدت متوساطی
( )0/637وجود دارد .یعنی با بیشتر شدن سازگاری سازمانی واثربخشی سازمانی نیز باال میرود.
فرضیه سو
بین انعطاف پذیری و اثربخشی سازمانی در بین کارکنان اساتانداری خراساان شامالی در ساال
1393رابطه وجود دارد.
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جدول  :7-4زمون همبستیی پیرسون
همبستیی پیرسون
0/595
0/000
155

مقدار زمون
کمترین سطح معناداری
تعداد

با توجه به نتایج به دست مده کمتر شدن کمترین سطح معناداری بدسات ماده از  05 .0دال بار
تأیید فرضیه میباشد .و بین دو متغیر انطباق پذیری و اثربخشی سازمانی همبستیی باا شادت شادیدی
( )0/595وجود دارد .یعنی با بیشتر شدن انطباق پذیری سازمانی ،اثربخشی سازمانی نیز باال میرود.

فرضیه چهار
بین مأموریت (رسالت) و اثربخشی سازمانی در بین کارکنان استانداری خراسان شمالی در ساال
1393رابطه وجود دارد.
جدول :8-4زمون همبستیی پیرسون
همبستیی پیرسون
مقدار زمون
کمترین سطح معناداری
تعداد

0/625
0/000
155

با توجه به نتایج به دست مده کمتر شدن کمترین سطح معناداری بدست ماده از  05 .0دال
بر تأیید فرضیه میباشد .و بین دو متغیر مأموریت(رسالت) و اثربخشی سازمانی همبستیی باا شادت
باالیی ( )0/625وجود دارد .یعنی با باالرفتن رسالت سازمانی ،اثربخشی نیز باال میرود.
پیشنهاد براساس یافتههای پژوهش :
نتایج حاصل از فرضیه اصلی
بین فرهنگ سازمانی واثربخشی سازمانی در بین کارکنان اساتانداری خراساان شامالی رابطاه
وجود دارد.
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یافتههای پژوهش :با توجه به نتایج به دست مده کمتر شدن کمترین سطح معنااداری بدسات
مده از  05 .0دال بر تأیید فرضیه میباشد .و بین دو متغیر فرهنگ سازمانی و اثربخشای ساازمانی
همبستیی با شدت قوی ( )560 .0وجود دارد.
بحث و تفسیر:
 تحقیقات جدید دنیسون ( )2006نشان داده که فرهنگ سازمانی با عملکرد ساازمان رابطاهعمیقی دارد .همچنین فرهنگ دریک سازمان موفق و مؤثر باید کلیه خصوصیات را از خاودش باروز
دهد .بنابراین باید انطباق پذیر ،بسیار سازگار و بسیار مشارکت جاو باشاد ولای ضامناً هماه اعضاا
سازمان متفق القول از یک مأموریت مشتر تبعیت کنند( .دنیسون)2006 ،
بن -مارکولیدز و هک ( )2009در مطالعات خود در زمینه فرهنگ سازمانی و عملکرد ،فرهنگ
سازمانی را مجموعه نظامهای ارزشی سازمان و باورها و اعتقادات مشتر اعضای سازمان بیان کرده
و مییویند فرهنگ سازمان به وسیله سااختار و اهاداف ،ارزشاها و وظاایف ساازمان ،جاو ،ارزشاها و
باورهای شخصی شکل میگیرد با این فرض که عوامال ماذکور بار عملکارد ساازمان ماوثر اسات.
( مارکولیدز و هک )2009،
ابراین نتایج این تحقیق با نتایج مارکولیدز و هک ( ،)2009دنیسون ( )2006مطابقت دارد.
فرهنگ در یک سازمان مانند شخصیت در یک انسان است .فرهنگ ساازمانی پدیادهای اسات
که در سازمان است و همه اعضا اتفاق نظر دارند که یک دست ناپیدا افراد را درجهت ناوعی رفتاار
نامرئی هدایت میکند .شناخت ودر چیزی که فرهنگ سازمان را میسازد ،شایوه ایجااد ودوا ن
به ما کمک میکند تا بهتر بتوانیم رفتار افراد در سازمان را توجیه کنیم .باتوجه باه اینکاه ساازمانی
همانند استانداری که یک دستیاه نظارتی میباشد و یک نهاد انساان محاور و زمیناه سااز پارورش
نیروی انسانی ماهر و توانای کشور است ،کار تعلیم و تربیت نسل ینده و نقش بنیادی و کلیادی در
میزان موفقیت سازمانها را بر عهده دارد و باید سعی در جهت استفاده از داناش موجاود در ساازمان
داشته باشد تا بتواند در محیط پر رقابت دنیای امروز صاحبان دانایی یا همان مهمتارین سارمایههای
سازمان راحف نماید.
بنابراین نتایج فرضیه اصلی تحقیق هم راستا با نظرات و پژوهشهای فوق میباشد.
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نتایج حاصل از فرضیات فرعی
فرضیه اول :
بین مشارکت سازمانی واثربخشی سازمانی در بین کارکنان استانداری خراسان شامالی درساال
 1393رابطه وجود دارد.
یافتههای پژوهش :با توجه به نتایج به دست مده کمتر شدن کمترین سطح معنااداری بدسات
مده از  05 .0دال بر تأیید فرضیه میباشد .و بین دو متغیر درگیر شدن در کار و اثربخشی سازمانی
همبستیی با شدت قوی ( )502 .0وجود دارد
بحث و تفسیر:
 مهدی رحمانی ( )1384در بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکارد کارکناان در ساازمانجهاد کشاورزی استان گلستان به این نتیجه رسید که بین فرهنگ سازمانی و عملکرد کارکنان رابطه
معنی داری وجود دارد( .مهدی رحمانی)1384 ،
 پتی و همکاران ( )1995در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه فرهناگساازمانی باا عملکاردسازمان در دوازده موسسه وابسته به کارخانجات برق و الکترونیک و نشاان دادهاندکاه باا توجاه باه
کارگروهی و تشکیل سیستمهای کاری نیز به کارگیری سیستم پاداش مبتنی بار عملکارد میتواناد
عامل مهمی در بهبود عملکرد سازمانی (بهرهوری) باشد( .پتی و همکاران)1995 ،
بنابراین نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق مهدی رحمانی ( )1384پتای و همکااران ()1995
مطابقت دارد.
سازمانهای اثربخش افرادشان را توانمند میساازند ،ساازمان را بار محاور گروههاای کااری
تشکیل میدهند و قابلیتهای منابآ انسانی را در همه سطوح تو سعه میدهند .اعضای ساازمان باه
کارشان متعهد شده و خود را به عنوان پاره ای از پیکره ساازمان احسااس میکنناد .افاراد در هماه
سطوح احساس می کنند که در تصمیم گیری نقش دارند و این تصمیمات است که بر کارشاان ماوثر
است و کار نها مستقیماً با اهداف سازمان پیوند دارد.
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سازمانهای موفق نهایی هستند که به افراد به عنوان با ارزشترین دارایی سازمان توجه کرده
اندو هدفشان فراهم نمودن فرصت رشد و تعالی برای کار کناان میباشاد و ایان تعهاد ،یاک ارزش
اساسی است که در متن فرهنگ سازمان نهفته بوده و رمز موفقیت سازمان را تشکیل میدهد.
بنابراین نتایج فرضیه اصلی تحقیق هم راستا با نظرات و پژوهشهای فوق میباشد.
فرضیه دو :
بین سازگاری و واثربخشی سازمانی در بین کارکنان استانداری خراسان شمالی درسال 1393
رابطه وجود دارد.
یافتههای پژوهش :با توجه به نتایج به دست مده کمتر شدن کمترین سطح معنااداری بدسات
مده از  05 .0دال بر تأیید فرضیه میباشد .و بین دو متغیار ساازگاری و اثربخشای همبساتیی باا
شدت متوسطی ( )362 .0وجود دارد
بحث و تفسیر:
 سلیمی ( )1379در تحقیقی تحات عناوان بررسای رابطاه باین در فرهناگ ساازمانی وانییزش کارکنان سازمان کشاورزی استان مازندران به این نتیجه رسید که بین فرهناگ ساازمانی و
انییزش کارکنان رابطه وجود دارد( .سلیمی .)1379،
 نوروزی در سال ( )1384تحقیقی با عنوان بررسی رابطه فرهنگ سازمانی واحدهای تولیدیو بهره وری کارکنان شرکت پارس سوئیچ ،انجا داده است ،که نتیجه نشاانیر تاییاد فرضایه کلای
می باشد .یعنی بین فرهنگ سازمانی و بهره وری کارکنان رابطه معنای داری وجاود دارد( .ناوروزی،
)1384
 مطالعات سافولد ( )1988نشان میدهد کاه رابطاه فرهناگ و عملکارد ساازمانی ضارورتاًیکنواخت نیست و ارزشهای فرهنیی مشروع و پیچیده هستند و دامنه وسیعی از رفتارهای ساازمانی
را تحت کنترل خود قرار میدهند .در ابتدا ارزشهای قوی یک فرهنگ ممکن است به افزایش بهاره
وری منجر گردد .اما اگر کنترلهای فرهنیی به طور فزاینده و بسیار شدید باشد احتمال ماوانعی از ساوی
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الیویهای فرهنیی ایجاد میشود و این مواناآ میتوانناد باعاث کااهش بهاره وری گردناد( .ساافولد،
)1988

بنابراین نتایج ایان تحقیاق باا نتاایج ناوروزی در ساال ( ،)1384سالیمی ( ،)1379ساافولد
( ،)1988مطابقت دارد.
سازمانهایی که اغلب اثر بخش هستند باثبات و یکپارچه بوده و رفتاار کارکناان از ارزشهاای
بنیادین نشات گرفته است .رهبران و پیروان در رسیدن به توافاق مهاارت یافتهاناد(حتی زماانی کاه
دیدگاه متقابل دارند) و فعالیتهای سازمانی به خوبی هماهنگ و پیوسته شده است .سازمانهایی باا
چنین ویژگیهایی ،دارای فرهنگ قوی و متمایزند وبه طورکافی بر رفتار کارکنان نفوذ دارند.
بنابراین نتایج فرضیه اصلی تحقیق هم راستا با نظرات و پژوهشهای فوق میباشد.
فرضیه سو
بین انعطاف پذیری و واثربخشی سازمانی در بین کارکنان استانداری خراساان شامالی درساال
 1391 1393رابطه وجود دارد.
یافتههای پژوهش :با توجه به نتایج به دست مده کمتر شدن کمترین سطح معنااداری بدسات
مده از  05 .0دال بر تأیید فرضیه میباشد .و بین دو متغیر انطبااق پاذیری و اثربخشای ساازمانی
همبستیی با شدت متوسطی ( )478 .0وجود دارد
بحث و تفسیر:
منوریان و بختایی( )1386در پژوهش خود مدل دنیسون را در سازمان مدیریت صانعتی ماورد
بررسی قرار دادند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سازمان مدیریت صنعتی در هر چهار بعد
درگیر شدن در کار ،انطباق پذیری ،سازگاری و رسالت در حد متوساط و بااالتر از متوساط قارار دارد.
سازمان مدیریت صنعتی بهترین وضعیت را در متغیرهای درگیر شدن در کاار و انطبااق پاذیری باه
دست ورده است .با وجود این ،در برخی شاخصها از جمله هماهنیی و پیوستیی و اهداف و مقاصد
نیازمند بهبود است .همچنین ،در این تحقیق مشخص شد طیف منعطاف -ثابات ساازمان مادیریت
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صنعتی به سمت منعطف تمایل دارد و در طیف تمرکز داخلی -خاارجی نیاز اخاتالف قابال تاوجهی
مشاهده نشده است( .منوریان و بختایی)1386،
 حصاااری ( ) 1387در بررساای رابطااه بااین فرهنااگ سااازمانی ومیاازان مااادگی باارایتغییردردبیرستانهای شهر بجنورد (از دیدگاه مدیران) به این نتیجه رسید که بین فرهنگ سازمانی و
میزان مادگی برای تغییار در دبیرساتانهای شاهر بجناورد رابطاه مثبات و معنااداری وجاود دارد.
(حصاری)1387 ،
 کاترو هساکت ( )1992فرهنگهاای  207ساازمان مریکاایی را در  25صانعت مطالعاهنمودند .با موضوع« بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد اقتصادی بلند مدت» نتایج نشاان
داد که فرهنگ سازمانی عامل مهم در تعیین موفقیت یا شکست ساازمان در یناده اسات .مادیران
سازمانهایی که دارای فرهنگ سازمانی انطباق پذیر هستند صرفاً به مشتریان و کارمندان خاود فکار
میکنند و در مواقآ ضروری تغییرات مفیادی را شاکل میدهناد و حتای خطراتای را هام امتحاان
میکنند( .کاترو هسکت)1992 ،
 نتایج مطالعات گوردن (  )1992نشان داد که فرهنگ قوی بادون مالحظاه محتاوای ن ودادن ارزش اساسی به انطباق پذیری با عملکرد بهتر (در سازمان ) مالز و همراه هساتند .مطالعاات
گوردن بیانیر این است که فرهنگ قوی از نظر انسجا  ،توافق و سازگاری و فرهنگ مناسب از نظر
محتوا نتایج مثبتی تولید میکنند .اما ترکیبی از انسجا  ،توافق و سازگاری و محتوا قدرتمندتر اسات.
(گوردن)1992 ،
بنابراین نتایج این تحقیق باا نتاایج منوریاان و بختاایی( ،)1386حصااری ( ،)1387کااتروهسکت ( ،)1992گوردن ( )1992مطابقت دارد.
سازمان هایی که به خوبی یکپارچه و هماهنگ هستند به سختی تغییر مییابند .لذا یکپاارچیی
درونی و انطباق پذیری بیرونی را میتوان مزیت و برتری سازمان به حساب ورد.
سازمان سازگار به وسیله مشتریان هدایت میشوند ،ریسک میکنند ،از اشتباه خود پند میگیرند
و ظرفیت و تجر به ایجاد تغییر را دارند .نها به طور مستمر در حال بهبود توانایی ساازمان باه جهات
ارزش قایل برای مشتریان هستند.
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در تضمین جریان اثربخشی وجود یک فرهنگ پشتیبان و متناسب عامل مهمی است .در واقاآ
فرهنگ سازمانی زیر بنای اثربخشی سازمانی است .اگر سازمان نتواند همچنان که دانش خاویش را
تغییر میدهد ،انطباقی نوین و مبتکرانه با محیط پیدا کند ،فرهنگ سازمانی سیبی جدی خواهد دید.
بنابراین نتایج فرضیه اصلی تحقیق هم راستا با نظرات و پژوهشهای فوق میباشد.
فرضیه چهار
بین مأموریت(رسالت)و واثربخشی سازمانی در بین کارکنان استانداری خراسان شمالی درساال
 1393رابطه وجود دارد.
یافتههای پژوهش :با توجه به نتایج به دست مده کمتر شدن کمترین سطح معنااداری بدسات
مده از  05 .0دال بر تأیید فرضیه میباشد .و بین دو متغیر مأموریت(رسالت) و اثربخشی همبستیی
با شدت متوسطی ( )491 .0وجود دارد
بحث و تفسیر:
مجدی( )1377در باره تأثیر فرهنگ سازمانی بر انتخاب سبک مدیریت مدیران استان ایال به
این نتیجه رسید که رابطه معنی داری بین این دو متغیر وجود دارد و مدیران استان بیشاتر از سابک
لیبرال استفاده میکنند( .مجدی)1377،
اسداله کرد نائیج در سال ( )1380در دانشیاه تربیت مدرس تهاران اجارا شاده اسات .هادف
اصلی «طراحی و تبیین مدل تعاملی استراتژی ،فرهنگ ساازمانی و محایط درساازمانهای صانعتی
کشور» نا برده شده است نتایج پژوهش به شرح زیر اعال شاده اسات :باین اساتراتژی ،فرهناگ
سازمانی و محیط ن ،ارتباط تعاملی وجود دارد .سازمانهایی که محایط شاان پویاا اسات و فرهناگ
سازمانی ضعیف دارند ،استراتژی تهاجمی به کار میرود .سازمانهایی که محیط شان پایادار اسات و
فرهنگ سازمانی ضعیف دارند ،استراتژی واکنش به کار میرود .سازمانهایی که محیط شاان پایادار
است و فرهنگ سازمانی قوی دارند ،استراتژی تدافعی بکار میرود ( .کرد نائیج )1380،
در تحقیقی میرعلی و همکاران ( )1388با موضوع بررسی نقش میانجی گر مدیریت دانش در
رابطه بین فرهنگ و راهبرد با اثربخشی سازمانی پرداخته اند ونشان دادند که مدیریت دانش در رابطه
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بین فرهنگ و اثربخشی سازمانی و نسبتاً در رابطه بین راهبرد و اثربخشی ساازمانی نقاش میاانجی
بازی میکند .این مقاله یافتههای جدیدی را بر ادبیات مدیریت دانش میافزاید و بار اهمیات نقاش
تعاملی فرهنگ و راهبرد سازمانی در اثرگاذاری بار اثربخشای ساازمانی تأکیاد میکناد( .میرعلای و
همکاران)1388 ،
ییلماز و ارگان( )2008تأثیر ابعاد مدل فرهنگ سازمانی دنیسون را بر عملکارد ساازمانها ماورد
مطالعه قرار دادند .در این تحقیق مشخص شد که بارای بعاد انطبااق پاذیری بیشاترین امتیااز و بعاد
سازگاری کمترین امتیاز به دست مده است .همچنین ،از نتایج این تحقیق برمی ید کاه بعاد رساالت
بیشترین تأثیر را بر افزایش عملکارد شارکتهای تولیادی دارد .همچناین ،تواناایی شارکت در تولیاد
محصوالت جدید به شدت تحت تأثیر ابعاد انطباق پذیری و سازگاری میباشد( .ییلماز و ارگان)2008 ،

بنابراین نتایج این تحقیق با نتایج ،اسداله کرد نائیج در سال ( ،)1380مجدی( ،)1377ییلماز
و ارگان( ،)2008میرعلی و همکاران ( ،)1388مطابقت دارد.
شاید بتوان گفت مهم ترین ویژگی فرهنگ سازمانی ،رسالت و ماموریت ن است .سازمانهایی
که نمی دانندکجا هستند و وضعیت موجودشان چیست ؟ معموالً باه بیراهاه میروناد .ساازمانهای
موفق در روشنی از اهداف و جهت خود دارند ،به طوری که اهداف سازمانی و اهداف راهباردی را
تعریف و مشخص کرده و چشم انداز سازمان را ترسیم میکنند.
پردرد سرترین سازمان ها ،سازمانهایی هستند که مجبورند ماموریت شان را تغییر دهند .وقتای
یک سازمان مجبور است رسالت خود را تغییر دهد استراتژی ،ساختار ،فرهنگ و رفتار الزامای اسات.
در این وضعیت رهبرقوی چشم انداز سازمان را مشخص میکند و یک فرهنگ را خلق میکناد کاه
این چشم انداز را پشتیبانی میکند.
در سازمانهای بزرگ گرایش به سمت مدیران ارشدی است که در زمینههای اساسی همچون امور
مالی یا سایر جنبههای مدیریت مهارت دارند تا مهارت فنی در زمینه خاص تخصصی ن سازمان.

بنابراین نتایج فرضیه اصلی تحقیق هم راستا با نظرات و پژوهشهای فوق میباشد.
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بحث و نتیجه گیری:
نتایج حاصله از ضزیب همبستیی میان فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی و همچناین باین
ابعاد فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی ،وجود رابطه معناداری را نشان میدهد .وجود همبساتیی
مثبت میان فرهنگ سازمانی و اثر بخشی سازمانی بیانیر این موضوع میباشد ،که به هر میزان کاه
فرهنگ سازمانی قوی تری بر سازمان حاکم باشد ،به همان میزان میتاوان اثربخشای بااالتری باه
دست یافت و به همان میزانی که فرهنگ ضعیفی بر سازمان حاکم باشاد ،اثربخشای ن نیاز کمتار
محقق میشود .بنابراین ،بهبود فرهنگ سازمانی میتواند اثربخشی سازمان را افازایش دهاد ،نتاایج
این پژوهش با یافتههای مارکولیدز و هک ( ،)2009دنیسون ( )2006در یک راستا میباشد.
نتایج حاصل از بررسی مولفههای فرهنگ سازمانی واثربخشی سازمانی نشان میدهد که باین
مولفههای فرهنگ سازمانی واثربخشی ساازمانی رابطاه معنااداری وجاود دارد .ضاریب همبساتیی
محاسبه شده حاکی از ن است ،که مولفه فرهنگ مشارکتی بیشترین مقدار همبستیی را بااثربخشی
سازمانی دارد بعد از ن به ترتیب مولفه فرهنگ سازگاری ،مولفه فرهنگ ماموریتی و مولفه انعطااف
پذیری ،کمترین میزان همبستیی را با اثربخشی سازمانی دارند .با توجه به یافتاههای پاژوهش ،باه
نظر میرسد که میان مولفههای فرهنگ سازمانی ،مشارکت بدان سبب بیشترین ضریب همبساتیی
را در اثربخشی سازمانی دارد که افراد به ندرت وقتی از هم جدا میشوند ،کار میکنند .افراد اغلب در
قالب گروهها کار میکنند واثر بخشی گروهی ،مشارکت تما اعضا سازمان را میطلباد .باتوجاه باه
مشارکت اعضا به دلیل اثرات هم افزایی ،باعث میشود که سازمان به ساطوح بااالتری از عملکارد،
نسبت به مجموع عملکردشان دست یابد ،که این امر بر اثربخشای ساازمانی تااثیر مایگاذارد ایان
یافتهها با یافتههای پژوهشی مهدی رحمانی ( )1384پتی و همکاران ( )1995در یک راستا است.
مطالعات ساافولد ( )1988نشاان میدهاد کاه رابطاه فرهناگ و عملکارد ساازمانی ضارورتاً
یکنواخت نیست و ارزشهای فرهنیی مشروع و پیچیده هستند و دامنه وسیعی از رفتارهای ساازمانی
را تحت کنترل خود قرار میدهند .در ابتدا ارزشهای قوی یک فرهنگ ممکن است به افزایش بهره وری
منجر گردد .اما اگر کنترلهای فرهنیی به طور فزایناده و بسایار شادید باشاد احتماال ماوانعی از ساوی
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الیویهای فرهنیی ایجاد میشود و این مواناآ میتوانناد باعاث کااهش بهاره وری گردناد( .ساافولد،
)1988

نتایج مطالعات گوردن (  )1992نشان داد که فرهنگ قاوی بادون مالحظاه محتاوای ن و
دادن ارزش اساسی به انطباق پذیری با عملکرد بهتر (در سازمان ) مالز و همراه هساتند .مطالعاات
گوردن بیانیر این است که فرهنگ قوی از نظر انسجا  ،توافق و سازگاری و فرهنگ مناسب از نظر
محتوا نتایج مثبتی تولید میکنند .اما ترکیبی از انسجا  ،توافق و سازگاری و محتوا قدرتمندتر اسات.
(گوردن)1992 ،
با توجه به نتایج پژوهش ،پیشنهاد میگردد مدیران سازمان هار چاه بیشاتر از پایش ساعی در
شناخت و بهبود فرهنگ سازمانی با توجه به نقش تعیین کننده در اثر بخشی سازمانی نمایناد .وایان
امر محقق نمی شود ،جاز از طریاق مشاارکت هماه اعضا ساازمان در تصامیم گیریهاا و سیاسات
گذاریهای برای اداره سازمان وتوجه هر چه بیشتر به سمت رشد فاردی افاراد ،باه مادیران توصایه
میشود مشارکت کارکنان را محور برنامههای خود قرار دهند واز این طریق زمینه ایجااد انییازه باه
کار را در کارکنان افزایش دهند ،در این راستا مشارکت گروهی را بار مشاارکتهای فاردی تارجیح
دهند .توجه به هدف گذاری را در اولویت کارهای سازمان قرار دهند؛ چرا که تعیین هدفهای واضاآ
وروشن وبه دور از هرگونه ابها ومشارکت همیانی در تحقق نها ،میتواند نقش تعیین کننادهای در
اثربخشی سازمان داشته باشد.
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